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ބައްދަލުވުމުަގއި ވަޑަިއެގން )ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވން ފެށުނު ަގޑީަގއި ކޮމިޓީެގ  

ނުރަސްމީކޮށް   މެދުަގއި  މެންބަރުންެގ  ތިއްބެވި  ހާޒިރުެވވަޑަިއެގން  ވަުގތު  ެއ  ކޮމިޓީއަށް  ނެތުމުން، 

 ހަމަޖެއްސެވި( މަށް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓު، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ވަޑައިެގންދެއްވި  ބަްއދަލުވުމަށް  ދެވަނަ  ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީެގ ސަބް  މާލިއްޔަތު   .`

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! ކޮމިޓީން ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ބޭފުޅުން ވަޑައިެގން  

އެލައި  ތިއްބެވި،  ދަންނަވާލަން.  އެބަ  އިދާރާއަށް  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާލަން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އިންޝުއަރެންސްާއ،  ޑް 

ެއމް.އެމް.އޭެގ ބޭފުޅުންނަށާއި   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް ވަޑައިެގންދެއްވި 

ދަ މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް  އިންޝުއަރެންސްެގ  އެލައިޑް  ފަށައިެގން އަދި  ބިލު  ހަމަ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ންނަވަން. 

ހާސިލުކުރާނެ  ބިލުން  މި  މަޤްޞަދާއި،  ތަޢާރަފާއި  ޮގތުން  ބެހޭ  ބިލާ  އެހެންވީމާ،  ފަށަނީ.  މި  ދިރާސާކުރުމަށް 

މިއަރުވަނީ   ފުރުޞަތު  ައޅުަގނޑު  ވިދާޅުވުމަށް  ެއްއޗެއް  ޮގތުން  ބެހޭ  ޮގންޖެހުންތަކާ  ހުރި  މަޤްޞަދުތަކާއި 

 .އެމް.ޭއެގ ފަރާތުން ވަޑަިއެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް.އެމް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކައުންސެލް ޖެނެރަލް، ލީަގލް ސެކްޝަން ޝީޒާ އަޙްމަދު   މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ 

ކަންކަން   ދާއިރާެގ  އިންޝުައރެންސް  އޮތީ  މި  ވެފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޤްޞަދަކަށް  މައިަގނޑު  ބިލުެގ  މި 

ރުދަނާކުރުމަށާއި، ރެިގއުލޭޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކަނޑައެޅުމަށް. މިހާތަނަށް ައިއއިރުަގއި އިންޝުއަރެންސް  ހަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގންޖެހުންތަކުން  އަންނަ  ނެތީމަ  ާގނޫނެްއ  ޚާއްޞަ  ވަކި  ކަންކަމަށް  ުގޅޭ  ހިންުގމާ  ދާއިރާ 

 ކޮށްފައި މި ހުށަހެޅުނީ. އެއީ އިނޭގތޯ ޖުމުލަ ޮގތެްއގައި. އެޑްރެސް ކުރެވޭނެފަދަ ޮގތަކަށް މި ބިލު ފަރުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްެގ ފަރާތުެގ ތި ބޭފުޅުންނަށް އޮތް ޮގންޖެހުމަކާއި، މި ބިލުން ލިބޭނެ އިތުރު ކުރިއެރުމަކާިއ،  

ޮގތުން ބެހޭ  މަސައްކަތާ  ކުރެވޭނެ  ފުޅާކުރުަމށް  އަޅުަގނޑު  އިންޝުއަރެންސް  ޚިޔާލަކަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި   

ޮގތުން ވެސް މި ތަނަށް ހުށަހެޅެމުންދޭ. ދެން،   ދަންނަވައިލާނަން. މިހާރު ވެސް ބައެއް ޝަކުވާތައް އެލަިއޑާ ބެހޭ 

އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ ދެން އިންޝުއަރެންސް ނުލިބުނީމަ އެ ޝަކުވާތައް ވެސް ކުރެވޭނެކަން. އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނު 

ހުރި އައުމުން   ކަންކަމަކީ،  ހުރި  ފުޅާކުރުަމށް  ދާއިރާ  މި  އަދި  ކުރިއެރުމަކީ  ލިބޭނެ  މަސައްކަތަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި 
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ކޮބައިތޯ ކޮބައިތޯ؟ ފުރުޞަތުތަކަކީ  ޮގންޖެހުމަކީ  ހުރި  މަސައްކަތަށް ؟ ައދި  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ދެން  ބިލުން  މި  އަދި 

 ެއކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަދެްއވުން އެދެން.  ހުރަހެއް އެޅިދާނެ ނޫނީ ދަތިވެދާނެ ކަމެއް އޮތިްއޔާ ވެސް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ޝަފާޒު އިނޭގތޯ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއިން. އާދެ! އިންޝުއަރެންސް ާގނޫނެްއ  

ކުންފުނިތަކަށް މި އޮޕަރޭޓުކުރުމުަގއި ހަމަ ޮގންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަމެއް. ދެން، މި ޮގތަށް    ނެތުމަކީ އިންޝުއަރެންސް

ކަމަށް   ކަމެއް  ލިބޭނެ  ކުރިެއރުން  ހަމަ  ވެސް  ވަރަށް  ވިޔަފާރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  އައުަމކީ  ާގނޫނެއް  މި 

ބައް އިންޝުރެންސް  އަދި  ކުންފުނިތައް  އިންޝުއަރެންސް  އަދި  ވެސް  ނޫނިއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް  ލަވަިއަގންނަވާ 

މީަގިއ   ދެން،  ަގބޫލުކުރަން.  ައޅުަގނޑު  ކަމަށް  އަންނާނެ  ބަދަލުތަކެއް  ރަނަގޅު  ހިމާޔަތްކުރެވި،  ޙައްޤުތަކެްއ 

ޑްރާފްޓް   ާގނޫނު  އިން  މި  ހެދިފައި  މި  މިހާރު  އިތުރަށް  އޭެގ  އަދި  ޮގންޖެހުންތަކާއި  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ާގ އިން  ބައެްއ  ކުރެވިފައި  އެދޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އިޞްލާޙުކުރަން  ހުރި،  ެވސް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ބިލުަގއި  ނޫނުެގ، 

ދެން   އެ  އެހެންވީމާ،  ިއނީ.  ލިބިލައްވާފައިތޯ  ިއންނާނީ.  ފޮނުވާލާފައި  ވެސް  ކުރިން  ައޅުަގނޑުމެން  މާއްދާތައް 

ޮގތެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރި ޮގންޖެހުންތަްއ ނުވަތަ އަޅު  ޭއޒް  މައިަގނޑު  ަގނޑުމެންެގ ހުރި ކޮންސަރންސްތައް 

އި ނުދިނަސް، މަިއަގނޑު ޮގތެއްަގއި  ޞްލާޙުތަްއ ކިޔަ ފަރ. ދެން، އެ ވަކިވަކިން ައޅުަގނޑުމެން އަނެކެތި ކުދިކުދި އި

ކަމަށް   ބޭނުންފުޅުވާ  ކޮމިޓީން  ސާފުކޮށްލަން  ކަމެއް  ވަކި  ދެން،  ހުރީ.  މި  މީަގިއ  އިޞްލާޙުތަކެއް  ވަންޏާ ހުރިހާ 

 ފްކޮށްލަދޭނަން.އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ބްރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ދަންނަވާ މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  މިހާރު އާދެ!  ބޭނުންވޭ  ައޅުަގނޑުމެން  ލީ، 

އެމް.އެމް.އޭެގ   ވެސް  މިހާރު  ބަލަން.  ކިހިނެއްތޯ  ހިނަގނީ  ކަންތައްތައް  އިންޝުއަރެންސް  ރާއްޖޭެގ  ޕްރެކްޓިކަލީ 

ދަށުން، ަގވާއިދެއްެގ ދަށުން ކަންނޭނެގ ެއކަން ކުރަނީ. އަދި ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެލަިއޑަށް ދަންނަވާލީ ޕްރެކްޓިކަލީ 

ވަރަށް ިގނަ ތަންތަނުަގިއ އެލައިޑުން އެބަ އިންޝުއަރެންސްެގ ޚިދުމަތް ދޭ. ޕްރެކްޓިކަލީ މިކަން ހިނާގޮގތާއި،  ދެން  
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ޮގތް. މިހާރު އެބަ، ފުރަތަމަ   މިހާރު ާގނޫނުަގއި އޮތް ވާހަކައެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން. ޕްރެކްޓިކަލީ އެކަން ހިނާގ 

ވަރަށް، ތަންކޮޅެއް ސިމްޕަލްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން  ؛ ހާރު ދޫކުރަނީމި؟ އިންޝުއަރެންސް ލައިސެންސް ދެނީ ކިހިނެއްތޯ

ތިބޭތޯ ބްރޯކަރުން  އޭަގއި  ލައިސެންސްދީފައި  ދެން،  ބޭނުންޭވ.  ކިހިނެއްތޯ  ؟ އަންޑަސްޓޭންޑްވެލަން  ތިބެންޏާ  މިހާރު 

ލައި؟ އޮންނަނީ މީހުން  އެ  ދެންޏާ  ޚިދުމަތް  މީހުން  ެއ  ައއިްއސަ  މިތަނަށް  ބަޔަކު  ބޭރުެގ  ސެންސެްއ ދެން، 

އެއީ ައނެއް ސުވާލު. އަނެއް ކަމަކީ، ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި ބޭރުެގ ޕްރޮޕަޓީސްތައް. ބޭރު މީހުން  ؟ ނަަގިއެގންތޯ ކުރަނީ

ކަހަލަ   ހިލްޓަން  ހުރޭ  ެއބަ  ރިސޯޓުތައް  މިސާލަކަށް  ޕްރޮޕަޓީ.  ޗެއިންތަކުެގ  ބޮޑެތި  ެއއްކަލަ  ބޭރުެގ  ކުރާ  އޯން 

އް ހުރޭ ކަންނޭނެގ އެ މީހުންެގ އިންޝުއަރެންސް މުޅި ޗެއިން އިންޝުއަރކޮށްފަ.  ޗެއިންތަްއ. އެ މީހުންެގ ޗެިއންތަ

ކިހިނެއްތޯ ކުރަނީ  އޮޕަރޭޓް  މިހާރު  ރާއްޖޭަގއި  އިންޝުއަރެންސް  މީހުންެގ  އެބަ  ؟ އެ  އަންޑަސްޓޭންޑް  ެއއްޗެހި  ެއ 

އަިއއްސަ ދެ އަހަރު، ތިން އަހަރު ވާން. ދެން، ރާއްޖެއިން އެބަ ހުރޭ މިސާލަކަށް ސަފާރީ ބޯޓުކަހަލަ އުޅަނދުފަހަރު  

ކިހިނެއްތޯ   ިއންޝުއަރެންސް  ެއއްޗެހީެގ  އެ  ރެޖިސްޓަރީއެއް.  ބޭރުެގ  އޮންނަނީ  ެއކަމަކު  އޮވޭ.  އެބަ  މިތާ  ވަންދެން 

އަދި މިސާލަކަށް މިތާ އޮއްވާ ކަމެއް ެވއްޖިއްޔާމު، މިތާ ފަރަކައަށް ައރައި ެގއްލުމެއް ވެއްޖިްއޔާ  ؟ މިހާރު އޮންނަނީ

ދެން،  ؟ މިތަނުެގ އެއްވެސް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކާއެކީ ޮއވޭތޯ ެއއްވެސް ކަހަލަ އެރޭންޖްމަންޓެއް؟ ތޯކިހިނެއް

ބޭރުެގ   މިކަހަލަ  ބޭރުެގ  ކިހިނެއްތޯ  ބޭނުންވަނީ  އެކަން  ކުންފުނިތަކުން  އިންޝުއަރެންސް  ރާއްޖޭެގ  މިހާރު 

ކުރާިއރު އެކަން  ބޭރުެގ  ؟ ޗެއިންތަކުަގއި  މިސާލަކަށް  އިންޝުއަރެންސް  ދެން،  ރާއްޖޭެގ  ޗެއިންއަކުން  ެއކަހަލަ 

ހުންނާނެ   ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  އޯން  ބިޒިނަސް  އަ  އޭޒް  ކޮބައިތޯ  ކުރައްވަންޏާ  އެކަން  ތްރޫކޮށް  ކުންފުންޏެއް 

އަދި ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި، މިސާލަކަށް ތައިލެންޑްަގިއ އެބަ އިނދޭ ސޮނެާވ މީހުންެގ  ؟ ޗެލެންޖަސްތަކަކީ

ނެއް. އެހެންވީމާ، ސޮނެވާ ްގރޫޕުން ނަާގފާނެ މިސާލަކަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އެ މީހުންެގ ތައިލެންޑްަގިއ  ތަ

ތައިލެންޑްެގ   ޮގސް  ކުންފުނި  އިންނަ  ނަާގފައި  އިންޝުއަރެންސް  ރާއްޖޭެގ  ނަަގންޏާ  ތަނަށާއެކީ.  އިންނަ 

އެ ކަންތަްއތައް އަންޑަސްޓޭންޑްވެލަން  ؟ ރީވާންޖެހޭތޯއޭަގއި ރެޖިސްޓް؟ އިންޝުއަރެންސް ލައިސެންސެއް ނަަގންޖެހޭތޯ

ާގނޫނު   އަޅުަގނޑުމެން  އޭރުން  ޮގތް.  އޮންނަ  އެކަން  މިހާރު  ތަފުސީލުކޮށް،  ތަންކޮޅެއް  ބޭނުންވޭ  އަޅުަގނޑުމެން 

 ހަދަމުން އަންނައިރު ތަންކޮޅެްއ ފަސޭހަވާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖަވާބުދެއްވާ! ބަރު. ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންޝުކު
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އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އަޅުަގނޑު   ޮގތް  އޮންނަ  ކަންތައްތައް  ދިނުމުެގ  ލައިސެންސް  ފަރާތުން  ރެިގުއލޭޓަރެގ  ައޅުަގނޑުމެން  އާދެ! 

ިވޔަފާރިެއްއ   އިންޝުއަރެންސް  ރާއްޖޭަގއި  ނޫނީ  ދެީގން  ހަމަ  ލައިސެންސް  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވައިލާނަން. 

އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އެޖެންޓުން  ދެން،  ވެސް.  ވިޔަސް  ކުންފުންޏެއް  ވެސް،  ވިޔަސް  ބްރޯކަރ  ނުކުރެވޭނެ 

ނުމުަގއި ބަލާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ވިދާޅުވިން  ލައިސެންސް ދޫކުރާ ޮގތަށް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ލައިސެންސް ދި

ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ ކެޕިޓަލް އެ މީހުންނަށް ލެވޭނެ މިންވަރާއި، ދެން ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކޮށް ހިންާގ ޮގތަށް 

ތި ހުށަހަޅާފައި  ހިންަގން  ބިޒިނަސް  ހިންަގން،  ކެޕިޓަލް  ދެން  އޮތްތޯާއއި،  ހުށަހަޅާފައި  ޕްލޭނެއް  ބި ބިޒިނަސް 

ކަންކަމަށް  އެ  ދެން،  ކަމަކީ.  ބަލާ  ކަމަކަށް  ތިން  ަމއިަގނޑު  އެއީ  މީހުންތޯ.  ާގބިލު  އެކަށޭނެ  ކަމަށް  މީހުންނަކީ 

މިންަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާފައި  ައޅުަގނޑުމެން ؛ އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  އާދެ!.  ވެސް  ވިޔަސް  ބްރޯކަރަކަށް 

ކަންތަ ތިން  މައިަގނޑު  ބަލާ  ދިނުމުަގއި  ބިޒިނަސް  ލައިސެންސް  މީހުންނާއި،  ހިންާގ  ވިޔަފާރި  ކެޕިޓަލްާއއި،  އް. 

ދެން  ވެފައި،  ކަމަށް  ފެތޭ  މިންަގނޑުތަކަށް  އެ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި،  ކަންތަކަށް  ތިން  އެ  ޕްލޭނާ. 

 އެންޓި ކޮމްޕެޓިޓިވް އިފެކްޓެއް ނާންނަ ކަމަށް ފެންނަންޏާމު އަޅުަގނޑުމެން ލައިސެންސް ދެނީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދޫހުޅު

 ؟ބިޒިނަސް ހިންާގ މީހުންނޭ ތި ވިދާޅުވަނީ އެ ލައިސެންސް ިމތަނުަގއި އިންޝުއަރެންސް ބިޒްނަސް ކުރާ މީހުންނަށް

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ކުންފުނީެގ ވެރިފަރާތްތައް. ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

 ؟އޭަގއި ބަލަނީ އެ މީހުންެގ ނޮލެޖް ހުރިތޯތަ ނޫނީ އެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ބައެއްތޯ
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އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދެ ކަންތައް ވެސް އާދެ! ބިޒިނަސް ޕްލޭން ވެސް ވާންޖެހޭނެ ވަޔަބަލް އެްއޗަކަށް. ދެން، އެްއކަލަ ކުންފުނި ހުޅުވާ 

ބަނުގރޫޓުވާ ތަނަކާ ލައި    ނޫން  ބޭނުމެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެއްޖިއްޔާ  ވެސް  ކަމަށް  އެޖެންޓުންެގ  ދޭކަށެއް.  ސަންސް 

ބޮޑު   މާ  އެޖެންޓުންެގ  ކަންތައްތަކެއް.  ބޭސިކް  ތަންކޮޅެއް  ބަލާނީ  އެޖެންޓުންެގ  އެކަަމކު  ބަލަން.  އަޅުަގނޑުމެން 

ޢަލީ  ދެއްތޯ  އިންތޯ  ހަދާފައި  ޓްރެއިނިންގ  ހަދަންޖެހޭ  މީހުން  އެ  އޮންނާނެ.  ނުއެއް  ދެން  އެްއޗެއް  ކެޕިޓަލްއެއް 

 ލާފައި ދެން އެއްކަލަ ބެކްްގރައުންޑް ބަލަނީ.ބަ؟ ބަލަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

 ؟ ސެޓިފައިޑް ޓްރެއިނިންގެއއްތޯތާކު ޓްރެއިނިންގ ހަދަން އެއީ ކޮން 

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ކުންފުނިން ދޭންޖެހޭ ޓްރެއިނިންގެއއް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ޑްވެލަން ސުވާލުކޮށްލަނީ. މިހާރު ކުންފުނިން ދޭންޖެހޭ ޓްރެއިނިންގެއއް. ދެން އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް މީތި އަންޑަސްޓޭން

ެވއްޖިްއޔާ  ކަނޑުަގއި  މެރިން،  މިސާލަކަށް  ޓީމަކަށް  އެ ސަރވޭޔަރ  ޓީމު.  އެމަރޖެންސީ ސަރވޭ  ދީމާވީމަ  ކަމެއް 

މެރިން ސަރވޭޔަރ. އަޅުަގނޑަށް އެހާ ބޮޑު އެކި ވައްތަރު ވައްތަރެއް ނޭނެގ. އެ ޓީމު އެ ސަރޭވކުރަން އޮންނަނީ 

ނަ ލައިސެންސެއް  ރެޖިސްޓަރީކޮށްެގންތަ؟ ަގިއެގންތަވަކި  ތަނެއްަގިއ  ވަކި  ސްޓޭންޑަޑެްއެގ  ؟ ނޫނީ  ވަކި  ނޫނީ 

 ؟އެ ރެިގއުލޭޓްރީ ބޮޑީން ބަލާ ކަމެއްތޯ އެއީ؟ ވަކި ސެޓިފަިއޑް ބަެއއްތޯ؟ ބައެއްތޯ

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ހަކަދެްއކެވުން: ވާ

 އަޅުަގނޑުމެން ރެގިއުލޭޓެއް ނުކުރަން ސަރވޭޔަރސްެއއް. ާއދެ!
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

 އެއީ އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން އެބަ އޮތްތަ ޭއަގއި ބަލާ... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް 

އެްއޗެްއ   ހުރިހާ  ޕްރޮފައިލާއި  ކުންފުންޏެްއެގ  ެއ  ކުރާއިރު  އެމްޕަރަލް  މި  ޮގތުަގިއ  ސަރވޭޔަރުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

ބައެއްތޯ ބަލަން. ބަލާފައި ދެން ތި ދެންނެވި ޮގތަށް   ބަލަން. ދެން، އޭަގއި މަސަްއކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ކޮލިފަިއޑް

ހަމަ މިސާލަކަށް މެރިން ކަމެއް ވެއްޖިްއޔާ މެރިން ސަރވޭޔަރުން ތިބި ކުންފުންޏަކަށް މެރިން ހަވާލުކުރަނީ. ނޫނިއްޔާ  

ކުއެ ނުވަތަ  އިންޖިނިައރުން  ސިވިލް  ެވއްޖިއްޔާ  ކަމެއް  ކަހަލަ  އިމާރާތެއް  ޕްރޮޕަރޓީއެއް،  ންޓިޓީ މިސާލަކަށް 

ސަރވޭޔަރެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ކުއެންޓިޓީ ސަރވޭޔަރުން ތިބި ނުވަތަ ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރުން ބޭނުންާވ  

އޭަގއި   ޕްރޮފިޓް.  އޮފް  ލޮސް  މިސާލަކަށް  ހުންނާނެ  ބައެއްފަހަރު  އަދި  ނުވަތަ  ފަރާތެއް.  އެ  ވެއްޖިްއޔާ  ކަމަށް 

އްކަތްތަކެއް ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ބެކް ްގރައުންޑްަގއި ތިބި މީސްމީހުން ވެއްޖިއްޔާ ތަންކޮޅެއް ެއކައުންޓިންގ މަސަ

 ހުރި ކުންފުންޏެއް އަޅުަގނޑުެމން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ނެތާ. ކޮށްފައި ޭއތި އެކްސެޕްޓް ނުކުރަންޏާ އެ މީހުންެގ ސަރވޭއަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެތި ތިކޮޅުެގ ޓީމަކުން ސްޓަޑީ ކުރާ

 ؟އޭތި ތަރޑް ޕާޓީައކުން ވެރިފައި ކުރުމުެގ ޕްރޮސެސްެއއް ޮއވޭތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް 

މިހާރު   އެ،  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  އުސޫލެްއެގ  ރާއްޖޭެގ  މިހާރު  ހަމަ  ެވސް  ސަރވޭޔަރުންނަކީ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ 

ވިޔަސް  ކަމަށް  ބުނި  ސަރވޭޔަރުންނޭ  ދެން  އިންޝުައރެންސްެގ  ހަމަ،  ޚާއްޞަކޮށް  ސައިޑުން  އިންޝުއަރެންސް 

އަސްލު ލޮސް އެޖެސްޓަރސް މިއީ. ލޮސް އެޖެސްޓަރސްއޭ މި ބުނާ އަސްލު ކެޓަަގރީއަށް ފިޓްވާ މީހުން ރާއްޖޭަގއި  

އޮފް  މަދު   ލޮސް  ހަމަ  ޚާްއޞަކޮށް  ހާލަތްތައް،  ބައެއްކަހަލަ  ދެން،  ކަންނޭނެގ.  ދެންނެވިދާނެ  ވެސް  ނެތޭ  ނުވަތަ 

ރާއްޖޭެގ  އެއީ  އެންޭގޖުކުރަންޖެހޭ.  ސަރވޭޔަރުން  ބޭރުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއޗެހީަގއި  ކަހަލަ  ޕްރޮފިޓް 

ރުންެގ ވެސް ހަަމ މި ދެންނެވިހެން ވަރަށް އެކްސްޕީރިއެންސް ނެތީމަ. ދެން، މި ރީސެންޓް ޓައިމްސްަގއި ސަރވޭޔަ
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ފަށާފައި  ސަރވޭޔަރު  އަލަށް  ދެން،  ތިބި.  އެބަ  އަިއއްސަ  އިމްޕްރޫވްމަންޓްސްތައް  ދެންނެވިހެން ؛ ބޮޑު  މި  މިހާރު 

މި  ކަނޑައަޅަން  މި  ެގްއލުން  ވީ  އޭެގ  ޖެހެނީ  މި  ބަލަން  އަޅުަގނޑުމެން  ައއިމަ  ކްލެއިެމއް  އިންޝުއަރެންސްަގއި 

މިސާލަކަށް  ޖެހެނީ.   ފަރާތްތަކުން،  ކުރާ  ސަރވޭ  އާންމުކޮށް  ޮގތުން  އުސޫލެއް  މިހާރު  ސަރވޭޔަރުން،  މިހާރު 

ޕްރެކްޓިކަލް   ފަހަރެއްަގއި  އެންަގލުން  އެ  ވިޔަސް  ތަނެްއ  އެހެން  ނޫނީ  ެވސް  މިނިސްޓްރީ  ހައުސިންގ 

ނުވުން ބަޔަކަށް  ތިބި  ވޯކްކޮށްފަިއ  އެ  އެންަގލުން  އެ  ނުވަތަ  އަރ   އެކްސްޕީރިއެންސް  ދޭ  ެއކަމަކު  އެކަށީެގންވޭ. 

ކޮލިފައިޑް ސަރޭވޔަރސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ މިސާލަކަށް އެ ލޮސްެއއް ހިނިގއިރުަގއި ކުރިން 

ެގްއލުމުެގ ސަބަބުން އެ ކުރިން ހުރި ހިސާބަށް އިޔާދަކުރުމަށް ޓަކައި ދާނެ. އެހެންވީމާ،   ޮގތާއި، މިހާރު މި  ހުރި 

ނޫނެއްނޫންހޭ،    ބައެއްފަހަރު މިހެން  މިހެން  ވާހަކަދަްއކާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ސަރޭވޔަރުންނާ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

މިހެން ނޫންހެއްޔޭ، މިވަރަކަށް ނޫންހޭ ދާންޖެހޭނީ. މިހާރު މި ހުރީ، މިސާލަކަށް ކުރިން ހުރީ ފަސްބުރިއަށް ހަދާފައި 

ދިހަބުރި އަނދައިެގންއަންނައިރު  ދެން  އިމާރާތެއް.  ދިހަބުރިައކަށް ހުރި  ައޅުަގނޑުމެން  ވެއްޖިްއޔާ  ކަމަށް  ހުރި  އަށް 

ޮގތުން   އުސޫލެއްެގ  ެއކަމަކު  ހުރެދާނެ.  ވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް  ދެން  ކަންތައް  ބައެއް  އެކަހަލަ  ނުޖެހޭނެތާ.  ދޭކަށް 

ވެއްޖިއްޔާ ކަމަށް  އެއްބަސްނުޭވ  ދެން،  ފަހަރަށް.  ިގނަ  އެއްބަސްެވވޭނެ  އަޅުަގނޑުެމން  ނުވަތަ  ސަރވޭޔަރުންނާ   

އެހެންެވއްޖިއްޔާ   ދާނެ.  ބައެއްފަހަރު  ހިސާބަށް  ނުވާ  ެއއްބަސް  މީަގއި  ވެސް  ކްލަޔަންޓް  މީަގއި،  ކްލަޔަންޓް 

ސެކަންޑް   އެހެންވީމާ،  އިންނާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފުރުޞަތު  ހޯދުމުެގ  އޮޕީނިއަންއެއް  ސެކަންޑް  އަޅުަގނޑުމެން 

 އްޔާ ސެކަންޑް އޮޕީނިއަންއެއް ހޯދަން. އޮޕީނިއަނެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ހާލަތެއް ެވއްޖި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް މާހިދު 

ޝުކުރިއްޔާ. އެލަިއޑް އިންޝުއަރެންސްެގ ފަރާތުން މާހިދު އިނޭގތޯ ވާހަކަދައްކަނީ. މެންބަރ ތި ކުރެއްވި ސުވާލުެގ  

ލާނީ، ެއ ޕޮލިސީ އަންޑަރ ރައިޓް ކުރާއިރުަގއި އަންޑަރ ރައިޓް ކުރެވިދާނެ ކިތަންމެ ޮގތަކަށް.  ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާ

މިސާލަކަށް އަންޑަރރައިޓް ކުރެވިދާނެ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ސަރވޭޔަރެކޭ މީތީ ބަލައި ދިރާސާކުރާނީ. ހަމަ އެޮގތަށް  

ބަސްެވވިދާނެ ޕެނަލް އޮފް ސަރވޭޔަރސްެގ ތެރެއިން،  އެއީ ވަކި ސަރޭވޔަރެްއ ކަނޑައަޅައިެގން. ހަމަ ެއޮގތަށް ެއއް

މިސާލަކަށް ތިން ސަރވޭޔަރުން އެބަ ތިއްބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެ. ޭއެގ ތެރެއިން ކޮންމެ ޕާޓީއެއް  

ޮގތަކަށް އެއްބަސްނުވެ ، ެއއީ  ވެސް ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެޭއ. ެއއީ ވެސް ެއްއޮގތް. ދެން، ހަމަ އެއާެއކުަގއި ެއއްވެސް 

ެގއްލުން   މިންވަރާިއ،  ެގއްލުުމެގ  ޙަޤީޤަތަކީ  ޮއންނަނީ.  ޮގތަށް  ކުރާ  ސަރވޭ  ކުންފުނިން  އިންޝުއަރެންސް 

ކުންފުންޏަށް  އިންޝުއަރެންސް  ނުވަތަ  ސާބިތުކޮށްދިނުން  މި  ބެކްްގރައުންޑަކާ  ހާދިސާެގ  އެ  ދިމާވިޮގތާިއ، 
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ފަ ނަާގ  އިންޝުއަރެންސް  ހާމަކޮށްދިނުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިކަންތައްތައް  ެއހެންވީމާ،  ޒިންމާއެްއ.  ރާތުެގ 

ސަރވޭޔަރު ޙަޤީޤަތުަގއި ެއ ކުރާ ކަމަކީ ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން މި ެގންުގޅޭ މިނިވަން ސަރޭވޔަރުން  

ކެއްތޯ، ޙަޤީޤަތުަގއި ކުރާ ކަމަކީ އެ ފަރާތުން އެ ދޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އޭެގ ސައްޙަ ޮގތުަގއި ދީފަިއ ހުރި މަޢުލޫމާތުތަ

ބުނާ   އެ  ހުންނާނީ  ބޮޑަށް  ރިޕޯޓުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  ކަށަވަރުކުރުން.  މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ  ވެރިފައިޑް 

މެންބަރު  ކުރިން  ދެން،  ވާހަކަތައް.  ކަހަލަ  މި  ހުރިތޯ  ެގއްލުންވެފައި  މިންވަރަށް  ބުނާ  އެ  ރަނަގޅުތޯ،  ވާހަތައް 

ަގއި މިސާލަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޚިޔާލުތަފާތުވާ ކަމެއް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން  ކުރެްއވި ސުވާލުެގ ޖަވާބަކީ ައސްލު

ހުންނާނެ ތަރޑް ޕާޓީ ހަމަ އޮޕީނިއަންސް އިތުރު ޕާޓީައކަށް އެޯވޑްކޮށްެގން ހޯދާފަ. އެއީ ިއންޓަރނޭޝަނަލީ ބޭނުންވާ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ކަމަށް ވަންޏާ އިންޓަރނޭޝަނަލީ ވެސް އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް އެލައިޑް އިން

އެމްޕެރަރ  އިންނާނެ  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ސަރވޭޔަރުން،  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވިހެން  މި  އޭަގއި 

އް ކުރަނީ. އޭެގ ކުރީަގއި  ސަރވޭޔަރުންތަކެއް. ެއއީ ފުރަތަމަ ކްލެއިމެއް އައީަމއެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރވޭތަ 

އަޅުަގނޑުމެންނާ އެްއކަލަ ޕާޓްނަރޝިޕް ނޫނީ އެްގރިމެންޓްތަކެއް ހެދިފައި ތިބޭ. އެހެންީވމާ، އެ ސަރޭވޔަރުންތަްއ  

 އަޅުަގނޑުމެން ސެލެކްޓް ކުރާިއރުަގއި އެ ދާއިރާެގ ފަންނީ އަދި އިކޮނޮމިކް ޓްރެއިނިންގ... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ޅުދޫހު

ެއކަން   ެއކްސެޕްޓަބަލް ސްޓޭންޑަޑްެގ    އޮތުންާގނޫނު އަންނައިރު މުސްތަޤުބަލުަގއި  ރަނަގޅީ ކޮންމެވެސް ތަނެއްަގއި 

ކިހިނެއްތޯ ތި ބޭފުޅުންނަށް  ؟ އަން ރެިގއުލޭޓެޑުކޮށް މިހާރު ތި ދޭ ޮގތަށް އޮތުންތޯ  ނޫނީ އެއީ ހަމަ  ބައެއްތޯ ނޫންތޯ

 ؟ޑަިއަގންނަވަނީފެނިވަ

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން ފެންވަރެއް ހުންނަންޖެހޭނެކަން އެ މީހުންެގ. ނޮޓް ޖަސްޓް އެނީ ބޮޑީ ކޭން ބީ. 

އެ  ެއކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ވެސް  ޮގތަކަށް  ނޫން  ރެިގުއލޭޓްކުރުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޗީްވކުރަން 

ރެގިއުލޭޝަނެްއ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  އޮތީ  މި  ވިސްނާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  އެޗީވްކުރެވިދާނެއޭ. 
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ބުނެވިދާ ކައިރީަގއި  ކުންފުނިތައް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަދާފައި  ސަރވޭޔަރސް  ހެދިދާނެއޭ.  ކުރާ  އެޕޮއިންޓް  ނެއޭ 

ވާންވާނީ ިމވެނި ކޮލިފިކޭޝަންތަކެއް ހުރި ބަޔެކޭ. ިމވެނި، ކޮންމެވެސް ޤައުމެްއަގއި ރެޖިސްޓަރވެފަިއ ހުރި ބައެކޭ. 

 އެޮގތަށް ެގންދިޔަސް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުން މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނެއޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އިލްޔާސް އެބަ އޮތްތޯ އިތުރު ސުވާލެްއ. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ޅުދޫހު

 ...އަދި މިހާރު ކިހިނެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް 

އަދި   މި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  މިހާރު  ފާހަަގކުރީ.  މެންބަރ  ައސްލުަގއި  ޕޮއިންޓުތަކެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އޭަގއި  އާދެ! 

. ރާއްޖޭަގއި ހަމަ އަދިވެސް ހަމަ ިގނަ ފަރާތްތަކުން ތަންކޮޅެއް އެހެން އަނެކެތި ެވސް އިތުރަށް ކިޔާލަން އިނޭގތޯ

ކަހަލަ   މި  ނޫނީ  ބޭންކު  އެްގރިމެންޓަކުން،  ކޮންމެވެސްކަހަލަ  ނުވަތަ  ާގނޫނަކުން  ކުރަނީ  މި  އިންޝުއަރ 

ބެނެފިޓް  އިންޝުއަރެންސް  ެއއްކަލަ  އޭެގ  އަމިއްލައަށް  އިނޭގތޯ.  ފަރާތްތަކުން  ިގނަ  އިންނާތީެވ  ރިކުއަޔަރމަންޓެއް 

ހަަމ  އޮތު ޙަޤީޤަތުަގއި  އިނަސް  ރިކުއަޔަރމަންޓް  ދެން،  އިންނާތީވެ.  ރިކުއަޔަރމަންޓް  ހަމަ  ބޮޑަށް  މަށްވުރެ 

އިންނަވަރަށް  ރިކުއަޔަރމަންޓް  އެ  ވެސް  ބޭންކުތަކުަގއި  އެ  ދިމާވޭ  ފަހަރަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ށް ކަވަރ ނުވުން. ެއީއ ދެން އެކަމަކު ާގނޫނެްއެގ  ވެސް އިންޝުއަރ ނުކުރެވި އެ އަސްލުަގއި އެ ރިސްކު ރަނަގޅަ

ބެކްްގރައުންޑަކަށް  އަނެއްހެން  ހަމަ  ދެން،  ކަންނޭނެގ.  ކަމެއް  އުނދަގޫވާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން 

ާގތްަގނޑަކަށް ހަމަ  ޙަޤީޤަތުަގއި ދުނިޔޭެގ ިގނަ ޤައުމުތައް، ހަމަ  ދަންނަވައިލީ. ދެން، އޮޕަރޭޓް ކުރާ ޮގތް. މިހާރު 

ކުރުން  އިންޝުއަރ  ޕްރޮޕަރޓީއެއް  ޤައުމެްއެގ  އެ  ކަންނޭނެގ.  ދެންނެވިދާނެ  ވެސް  ޤައުމެކޭ  ހުރިހާ  އޯލްމޯލްސްޓް 

ލައިސަންސް ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށްފަޭއ    ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ެވސް މި އިންނަނީ ެއ ޤައުމެްއެގ

އެންފޯސް  މި  ނުވަތަ  ނެތިެގން  ާގނޫނެއް  އައިދަރ  ރާއްޖޭަގިއ  އެކަމަކު  ދެން،  ކުރެވެންވާނީ.  އިންޝުއަރ  މި 

ހުންނަ  ރާއްޖޭަގއި  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ވެސް  ކުރިން  މެންބަރ  ހަމަ  އެކަށީެގންވޭ  ވެސް  ކަމަށްވުން  ނުކުރެވޭތީ 

ޕްރޮޕަ އެބަ  ބައެއް  ބޭރުަގިއ  ރާއްޖެއިން  ހަމަ  ނުޖެހި  ރާއްޖޭަގިއ  ޕްރޮޕަރޓީސްތައް  ބޭރު  ޚާްއސަކޮށް  ރޓީތައް، 
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ބޮޑެތި  މިކަހަލަ  ނުވަތަ  ހިލްޓަން  ުގރޫޕުތަްއ،  ބޮޑެތި  ހަމަ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  ތި  ކުރެވޭތަންއާދޭ.  އިންޝުއަރ 

އިންޮގތަ ުގރޫޕުން  އެ  ބޭރު،  ހަމަ  ކުންފުނިތަކުން  ބައެއް  އެހެން ުގރޫޕުތައް،  އެކަމަކު  ނަާގ.  އިންޝުއަރެންސް  ށް 

ނެންގެވިކަުމަގއި ވިޔަސް ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ ބަެއއް ުގރޫޕުސްތަކުން ހަމަ ސްޓިލް ދޭ ކޭން، ދޭ އެޕޮއިންޓް ރާއްޖޭެގ 

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަްއ ނަގައިެގން ވެސް ކުރޭ. ެއކަމަކު މި ދެންނެވިޮގތަށް ހަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވެސް އެ 

ކަންތައް ކުރޭ. ދެން، ީމަގިއ ބޭރު އެ ުގރޫޕްސްތަްއ ެއ ބަޔަކަށް ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަ 

ޮގތަކަށް އިންޝުއަރެންސް ނަންގަވާފަހަރު އާދޭ. މިސާލަކަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ކަހަލަ އެއްޗެހި. ެއއީ ހެލްތު 

ސް އެ ޤައުެމއްެގ އިންޝުއަރެންސް ނެިގްއޔާ. އެހެންވީމާ، ހަމަެއކަނި  އިންޝުއަރެންސް ފަސޭހަވާނެ ކޮންމެ ޮގތެްއވިޔަ

އެއް ކޮޕްމޯނަންޓް އެކަނި އެބަ ކުރެވޭތަން އެބަ އާދޭ. ދެން، ސަފާރީ، މިހާރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް އިންޝުއަރެންސް 

އޮޕަ  ބޭރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ސަފާރީއެއް  އަންނަ  އެހެން  މިސާލަކަށް  ރާއްޖެ ކުންފުނިތަކަށް  ސަފާރީ  ރޭޓްކުރާ 

މިދެންނެވީ  ދެން،  ނުހުންނާނެ.  ލިބޭކަށް  ސީދާ  މަޢުލޫމާތެއް  ދިޔަކަމެއް  އުޅެފައި  އަިއއްސަ  ނުވަތަ  އަިއކަމެއް 

މިސާލަކަށް  އިންކުއަރީެއއް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އައިސް  ރާއްޖެއަށް  އިންޝުއަރކުރެވެނީ  އޭތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އި  އެހެންވީމާ،  އެއާއެއްކޮށް  ލިބިއްޖެއްޔާ.  ހަމަ  ދެން،  އިން.  އެބަ  ފުރުޞަތު  އުޅުމުެގ  އެހެން  ންޝުއަރނުކޮށް 

އަދިވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މިހާރު މޮޓޯަގއި މި އިންނަނީ ތަރޑް ޕާޓީ ާގނޫނަކުން ކުރަންޖެހޭ ޮގތަށް. ހަމަ  

އިންޝުއަރކުރުން   ެވސް  ުއޅަނދުފަހަރުތައް  ކަނޑުމަތީެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެާއއެްއކޮށް  އެޮގތަށް  ހަމަ  އަދި  ނުަވތަ 

ނަމަވެސް   ބޭރުެވެގން  އެްއޗެއް  އެކަހަލަ  ނުވަތަ  ތެޔޮ  އޭެގން  މިސާލަކަށް  ދިމާވެެގން  އެކްސިޑެންޓެއް  މިސާލަކަށް 

އެންަވޔަރަންމަންޓަށް މި ލިބޭ ނުވަތަ ފަރުތަކަށް ލިބޭ ެގއްލުމެއް، މިކަހަލަ ކަން ވެސް ޕްރޮޓެކްޓްކުރާކަށް ާގނޫނެްއ  

އެ އެކަހަލަ  އެްއވެސް  ޮގތަށް  އިންނަ  މި  އިންޝުއަރެންސް  މޮޓޯ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ހެދިފަެއްއ  ްއޗެއް 

ހަމަ   މިސާލަކަށް  ވެސް.  ޕްރޮޕަރޓީތަްއ  އެއާެއއްކޮށް  ހަމަ  ކަންނޭނެގ.  މުހިންމު  އިނުން  މި  ެވސް  ެގއްލުންތަކަށް 

އިމާރާ  ހުންނަ  ތަންތާ  ހުންނަ  ތޮއްޖެހިފައި  ހަމަ  ެއއްޗަކުން ވެސް  މާލެކަހަލަ  ކޯޑު ވެސް  ބިލްޑިންގ  ތްތައް ވެސް، 

ނެތް.   އެކަްއޗެއް  ލާޒިމުކުރާ  ނޫނީ  ާގނޫނަކުން  އެްއޗެްއ،  އެއްވެސް  ކަމަކަށް  އިންޝުއަރކުރަންޖެހޭ  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ން  އެހެންވީމާ، މިއީ ވެސް އަސްލުަގއި އެހެން، މި ާގނޫނު ތެރެއިން ނޫނަސް ކޮންމެވެސް އެހެން ާގނޫނެއްެގ ތެރެއި

ނަމަވެސް މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް ކަމެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ދެން، މިހާރު ތަންކޮޅެއް މަދު.  

ބްރޯކަރސްކަހަލަ   އޮޕަރޭޓްކުރާ  ބޭރު  ރާއްޖެއިން  ހަމަ  އެބަހުރި  ދިމާވެފައި  ވެސް  ކުރީަގއި  މީެގ  އެހެން،  އެކަމަކު 

ހަމަ ދެން އަޅުަގނޑު ބޭފުޅުން ހަމަ  މީސްމީހުން ރާއްޖެ،  ބްރޯކަރސް، އެ  ބްރީފްކޭސް  ޮގތުންނަމަ  ބޭނުންކުރާ  މެން 

މިކޮޅަށް ރާއްޖެ އައިސް ިމކޮޅުެގ ެއްއވެސް ފަރާތަކާ ނުުގޅި އެމް.އެމް.ޭއއަށް ވެސް އަދި ސަރުކާރު ެއްއވެސް ބަޔަކާ  
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ެއބަ ިވއްކާފައި  ިއންޝުއަރެންސް  މީޓްކޮށްފައި  ކުންފުނިތަކާ  އެހެން  ހަމަ  ނުުގޅި  އެ    ވެސް  މިހާރު  ދެން،  ދޭ. 

ތަންކޮޅެއް މަދު. އެކަމަކު ސްޓިލް އެ ވިންޑޯ އިޒް އޯޕަންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި. ދެން، މި 

ދެންނެވިހެން ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މި އޮންނަ ޮގތަށް ެއ  

ޕް އެ  ޤައުމެްއެގ  އިންޝުއަރކުރެވެންވާނީ  ެއސެޓެއް  ރިސްކެއް،  ހުރި  އިންޓަރެސްޓް  ޤައުމެއްެގ  ެއ  ރޮޕަރޓީއެއް 

ޤައުމެްއަގއި ލައިސަންސް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއް ެމދުވެރިކޮށް. ދެން، އެ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ވަރަށް  

 ސް ފާހަަގކޮށްފައި އިންނާނެ. ބޮޑަށް ސްޓްރެސްކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުަގއި ވެ

 

 ފް މައިކުަގއި ވާހަކަދެއްކެވުން( )މެންބަރު އޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކައުންސެލް ޖެނެރަލް، ލީަގލް ސެކްޝަން ޝީޒާ އަޙްމަދު   މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ 

.އެމް.އޭެގ ހުއްދަާއއެްއކޮށް  މިހާރުެގ މި އިންނަ ރެިގއުލޭޝަންަގއި ވެސް އިނދޭ އެ ބައި ެއޮގތަށް. ދެން، އިނދޭ ެއމް

އިނޭގތޯ.   އާދޭ  ވެސް  ހުއްދަހޯދަން  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ެއޮގތުން  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ދެން،  ކަމަށް.  ނެިގދާނެ  ބޭރުަގއި 

ބައެއް އެމް.އެމް.އޭ  އައީމަ  ބަލާފަިއ  ؛ އެޮގތަށް  ބާވަތަށް  ނޫނިއްޔާ  ޕޮލިސީއެއް  ނެތް  ނެެގން  ރާއްޖެއިން  މިސާލަކަށް 

ވާނީ އެްގޒެމްޕް ހިމަނާފައި  ވެސް  މިހާރު  ވެސް  ބިލުެގ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  އެކަހަލަ  ދެވިދާނެ.  ޝަނެއް 

 އެމް.އެމް.ޭއއިން ެއގްޒެމްޕްޝަން ދެވޭނެ ކެޓަަގރީސްތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަހަލަ ެއޮގތަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ފުޅުތޯޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާޟް ެއްއޗެްއ ވިދާޅުވާން ބޭނުން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދެންމެ އެ   މިހާރު  ކޮބައިތޯއޭ  އޮޕީނިއަންައކީ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ބޭނުން،  އެމް.އެމް.ޭއއިން ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެން 

ޕޮއިންޓަށް ހުންނަ ؟ ފާހަަގކުރެްއވި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި  ރާއްޖޭަގއި  ޕްރޮޕަރޓީސްތައް  ހުންނަ  މި  ރާއްޖޭެގ  ެއއީ، 

ވާހަކަ  މަސަްއކަތް  ކުންފުނިތަކުންކަން މއިންޝުައރެންސް،  އެ  ކުންފުނިތަކުންކަން  ހުންނަ  ދީފައި  ލަިއސަންސް  އަކީ 

 ؟ ކުރެވެން ޖެހޭނީ. އެއަށް ކޮބަިއތޯ ތި ބޭފުޅުންެގ އޮޕީނިއަންައކީ
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އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ެއކަން ަގބޫލުކުރަން. އެހެން ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސްަގިއ ވެސް ހުންނަނީ އެހެން.  

ޗައި ދެން  ިއންޑިއާ،  ލަންކާ،  ހަމަ  ބަލާލައިފިއްޔާ  ހިސާބުަގނޑުން  މި  ެވސް ދެން،  ޤައުމުތަކުަގއި  މިކަހަލަ  ނާ 

ރައިޓް   ރާއްޖެއިން  ޕޮލިސީސްތައް  ިގނަ  އަނެއްހެން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  އެހެން.  ހުންނަނީ 

އިކޮނޮމީސް   އެހެންވީމާ،  ހުންނާނެއޭ.  ފަންޑްސް  އޮފް  ޕޫލް  ބޮޑު  ދަންނަވާނީ.  ކީކޭ  އަސްލު،  ިގނަ  ކުރެިވއްޖެއްޔާމު 

ސްކޭލް ކުރެޭވ    އޮފް  އިންޝުއަރ  ެއއްޗެހި  ބައިވަރު  އެްއކަލަ  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަންނާނޭ  ވެސް 

އަންޑަރރައިޓް   ޕޮލިސީސް  މަދު  އެ  އޮތޭ.  އެބަ  ވެސް  ފުރުޞަތު  ދަށްވާނެ  ވެސް  ައުގތަްއ  ވެއްޖެއްޔާމު  ކަމަށް 

އަލް ވެސް  އެޮގތުން  އެހެންވީމާ،  ހުންނާނީ.  ފަންޑްސް  މަދު  ހަމަ  ކުރަންޏާމު  ދުރުރާސްތާަގއި  ހަމަ  ޓިމޭޓްލީ 

 ަގބޫލުކުރެވެނީ ފައިދާ ވެސް ާވނެއޭ ޤައުމަށް ވެސް، ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ހަމަ  އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް ވެސް  ބޭރުެގ  ހަމަ  ދެން، އަޅުަގނޑުެގ އަނެއް ސުވާލަކީ، 

ރީރަޖިސްޓަރ ވެސް ކުރެވިދާނެ ދެއްތޯ ފޮރިން އިންެވސްޓްމަންޓްސް ޮގތުަގއި ވެސް ރާްއޖޭަގއި. ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން  

އެއީ މިހާރު ތި ބޭފުޅުންެގ އޮޕީނިއަންެއއް ައޅުަގނޑު ؟  ދެއްތޯ މިހާރު ވެސް އެބަ އުޅޭ ކަންނޭނެގ ކޮންމެވެސްވަރަކަށް

  100ބޭނުން މިސާލަކަށް، ާގނޫނެއް، ބިލެއް ާގނޫނަކަށް ހަދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ ޮއޕީނިއަންއެއް. މިއީ % 

އެމް.އެމް.ޭއއިން   ކަމަށްތޯ  އެއްޗެއް  އޮންނަންޖެހޭނެ  ކުންފުނިތަކަށް  ދިވެހި  ؟ ދެކެަވޑަިއަގންނަވަނީދިވެހިންނަށް، 

ކުރެވިދާނެ   ރީރަޖިސްޓަރކޮށްެގން  ޮގތުަގއި  އިންެވސްޓްމަންޓެއްެގ  ފޮރިން  އައިސް  ވެސް  މީހުން  ބޭރުެގ  ނޫނިއްޔާ 

 ؟ ކޮބައިތޯ އޭަގއި އޮޕީނިއަންއަކީ؟ ވިޔަފާރިެއއްކަމަށްތޯ

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ސްޓެބި  މޯލްޑިވްސް  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  ޝިފާ  އެސިސްޓެންޓް  މަރިޔަމް  ލިޓީ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮންނާނެ ކުންފުންޏަކަށޭ ދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން ވެސް  

ލޯކަލް   ަވކި  އަޅުަގނޑުމެން  ވިޔަފާރިކުރަންވީ.  ހަމަ  ާގއިމުކޮށްެގން  ކުންފުންޏެއް  މިތަނުަގއި  ހަމަ  އައިސް 

 ތަކަކަށް ެއޮގތަކަށް ިވސްނާފައެއް ނޫން އޮންނާނީެއްއ. ކުންފުނި
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އޯކޭ. މިހާރު ޕްރެކްޓިސްކުރަްއވަމުންދާ ޮގތް، ނޫނިއްޔާ ދެން މިހާރު މި ބިލު މި ޕްރޮޕޯސްކުރަްއވާޮގތުަގއި މިސާލަކަށް  

ދިވެހި ކުންފުނިތައް، މިހާރު ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް އާއި ލޯކަލް އިންެވސްޓްމަންޓްސްއާ ދެއްތޯ މި އިންނަނީ  

އެހެންނޫންތޯ ރަޖިސްޓަރީކުރިއަސް،  ފަރާތެއްެގ   ؟އަދި  ބޭރުެގ  ޕަރސެންޓެއް  އެންމެ  އިންވެސްޓްމަންޓް،  ފޮރިން 

ހިމެނުނަސް އެ ވަނީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާ ބެހޭ ާގނޫނު ބުނާ ޮގތުން. ކޮންމެހެން 

ސް ކުންފުނިތަްއ  އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންޝުއަރެން  100މެޖޯރިޓީ ޝެއަރ އޮންނާކަށް ނުޖެހޭ. އަދި އެބަހުރި ހަމަ % 

ދެއްތޯ ދެއްތޯ  ؟ ވެސް  ެއއީ  ވެސް  އެލައިޑް  ވަދެެގން.  ތެރެއަށް  ވިޔަފާރީެގ  މި  މިހާރު  އުޅޭ  އެބަ  ދިވެހިން  ދެން، 

ބަިއ   ބޮޑު  ކުންފުނިތަކުެގ  ަގވަރމަންޓް  ބައެްއ،  ބޮޑު  ަގވަރމަންޓުެގ  ދެން  ދިވެހިތާ،  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު 

ޓް ދިވެހިން ވެސް އެބަ އުޅޭ މި ވިޔަފާރީަގއި. މިހާރު ތި ބޭފުޅުން އެބަ މީަގިއ ހިމެނުނަސް. އަދި އެހެނިހެން ޕްރައިވެ

އިންސެންޓިވްސްތަކެްއ   ވާހަކައަކީ  ވަކި  ވިޔަފާރީަގއި  ކުރާ  މި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދިވެހިންނަށް  ޕްރޮޕޯސްކުރަްއވަންތޯ 

ޖެހޭނީ، ދިވެހިންނަށް މި ފަސޭހަވާނެ  އެ އިންސެންޓިވްސް އަންނަން؟ ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑަިއަގންނަވަންތޯ

ޕްރޮޕޯސްކުރަްއވަންތޯ އެ  ޮގތަކަށް  އެްއވެސް  ޮގތެްއ  ؟ ޮގތްތަކަކަށް  އޮންނަ  އެކަން  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  ދުނިޔޭެގ 

 ؟ އެނިގވަޑައިަގންނަވާތޯ

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  މަރިޔަމް  މޯލްޑިވްސް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  ޝިފާ  އެސިސްޓެންޓް   

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ެއީއ  ރަޖިސްޓަރކުރާއިރުަގެއއް.  ކުންފުނިތައް  ނީންނާނެ  ވިސްނާފައެްއ  ެއޮގތަށް  ދިވެހިންނަކަށް  ަވކި  އަޅުަގނޑުމެން 

ކުރަން.   ކަންތަްއ  ެއ  މިކޮޅުަގއި  އަިއސް  ބޭފުޅުން  ފަންނީ  ާގބިލު،  ރަނަގޅު  ބޭނުންަވނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ 

ބޭފުޅު ބޭރު  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ދިވެހި  ކުރިން  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ކުރެވިދާނެ.  ވެސް  ލައިެގން  ން 

ދެންނެވިހެން އެ ކަމަށް އެކަށޭނަ މީހުން ލައިެގން ކޭޕަބިލިޓީ ހުންނަން ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިން ވެސް ރަނަގޅު 

ހަމަ   އަދި.  ބަލަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްޮގތަށް  މީހުންނެކޭ  ބޭރު  ހުށަހަޅައިފިއްޔާުމ  ލައިސަންސް ޕްރޮޕޯސަލެއް 

ދޭއިރުަގއި ތަފާތެއްނުކުރަން. އެކަމަކު ބްރޯކަރުންނާ ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެކަހަލަ ިވސްނުމެއް އެބަ ެގންުގޅެން.  

ބްރޯކަރިންގ   މިތަނުަގއި  އައިސް  ބަޔަކު  ބޭރު  ކޮންމެހެން  އަސްލުަގއި  ހަދާއިރުަގއި  ކުންފުނިތައް  ބްރޯކަރިންގ  އެއީ 
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އަޅު  ވާކަށް  ެއއީ ކުންފުންޏަކަށް  ބްރޯކަރުންނަކީ  ކަމަކަށް.  ކަމެއް  މުހިންމު  އެީއ  ނުފެނޭ  ަގނޑުމެންނަކަށް 

 .  100އިންޓިމީޑިއަރީސް. އެ މީހުންނަށް ހަމަ ލޯކަލް މީހުންނަށް ވެސް ހެދިދާނެއޭ %

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އާދެ! ކުރަްއވާ.  ؟ ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ، ނުނިމޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުބަރު ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެން

އިންޝުއަރެންސް  މިހާރު  މިސާލަކަށް  ހަމަ  ޕްރެކްޓިސް  އިން  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކެިވ  ފަރާތުން  ދެ  ދެންމެ 

އެމް.އެމް.އޭ   މުޅިން  ހަމަ  ތިބެނީ  މި  ދީފައި  ހަމަ  ބްރޯކަރސް  ނޫނިއްޔާ  އޭޖެންޓްސް  ވެސް  ކުންފުނިތަކުން 

އެކި ފާޑުފާޑު މީހުން އެބަ ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އިނޭގތޯ. ހަމަ އެލައިޑުެގ ؟ ހުންނަށްތޯލައިސަންސްޑް މީ

މީހެކޭ، ސޮލަރެލް މީހެކޭ އިންޝުއަރެންސްެގ އޭޖެންޓެކޭ ކިޔާ އަދި ބޭރުެގ ކުންފުނިތަކުެގ މީހުން ވެސް އެބަ އުޅޭ  

ިމސާލަކަށް   އަޅުަގނޑުމެން  ކިޔާފަ.  އޭޖެންޓްސް  ނޫނީ  އަތުަގިއ  ބްރޯކަރސް  އޭނާ  އަހާ  ނުއެއް  ބިޒްނަސަސްއެއް 

އެމް.އެމް.އޭ ލަިއސަންސްެއއް އޮތްތޯ ވެސް ތެދަށް ދަންނަވަންޏާ. އެހެންވީމާ، ޕްރެކްޓިކަލީ މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ވެސް  

އެނުގނީ އެމް.އެމް.ޭއެގ ލަިއސަންސެއް ނަަގންޖެހޭކަން  ވިދާޅުވީމަ މި  އަދި ހަމަ ދެންމެ ތި  ޓު ބީ އޮނަސްޓް ހަމަ 

އޭޖެންޓް ނޫނިއްޔާ ބްރޯކަރއަކަށް އުޅޭ މީހާއަށް. އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނުަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން އޭތި  

ެއކަން ކުރޭ، ނޫނީ   މިހާރު ވެސް  ޕްރެކްޓިކަލީ  މި  ޖެހޭނެހެން. އެއީ  މީތީަގއި ޑިސްކަސްކުރެވެން  ވަރަށް ސާފުކޮށް 

އޮ ލައިސަންސް  ހަމަ  ދެނީ  އެ  ހަަމ ކުންފުނިތަކުން  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ސުވާލު.  ެއއް  އެއީ  މީހުންނަށްތޯ،  ންނަ 

ކަންކަން   ދިވެހިންނަށް  ޕާޓީއަކީ  ނިސްބަތްވާ  ައޅުަގނޑު  ހަމަަގއިމުވެސް  އަޅުަގނޑު  ދެން  މިއީ  ފައިނަލް، 

ރިައކީ، ދިވެހި  ފަހިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަޅުަގނޑުމެން ަވކާލާތުކުރަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ވިޔަފާ

މޯލްޑިވްސް   ަގބޫލުކުރަނީ،  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ބޮޑުވަންވާނެ  ފުރުޞަތުތައް  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް 

ނޭޝަނަލް ޕާޓީން. އެހެންވީމާ، އެމް.އެން.ޕީެގ ވިސްނުމަކީ ެއއީ. އެހެންވެެގން އަޅުަގނޑު ެއ ސުވާލު ސްޕެސިފިކްކޮށް  

ވެރިން އިންޝުއަރެންސް ބިޒްނަސްަގއި ވެސް އުޅޭ ކަމަށް ަވންޏާ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކަށްވުރެ  މި އެހީ. ދިވެހި ިވޔަފާރި

ޭއަގއި   ެވސް  އެލައިޑުން  އަދި  އެމް.އެމް.އޭ  ކޮބައިތޯ  ެއައށް  އެހެންވީމާ،  ދިވެހިންނަށް.  ބޮޑުވާންވާނެ  ފުރުޞަތުތައް 

 ޝުކުރިއްޔާ.   އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން އޮތިްއޔާ ައޅުަގނޑު ހަމަ އަޑުއަހާލަން ބޭނުން.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އެމް.އެމް.އޭ.  

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އިންޮގތުަގއި ެވސް އިންނާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަނޑަެއޅިދާނެއޭ ސީދާ 

އެހެންވީމާ،   ބްރޯކަރސްއިންނަށް.  އެއީ  ކަމަށް  ތަނެއް  އޯންކުރާ  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  ވެސް  ނުސީދާކޮށް  ނުވަތަ 

ންފުނިތައް އަދި ވަރަށް ޓެކްނިކަލްވީަމ އަޅުަގނޑުމެން އެޮގތަކަށް އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން އިންޝުއަރެންސް ކު

ވެސް   ޤައުމަށް  ާގބިލު،  ފެންވަރުހުރި  ވަރަށް  މުހިންމީ  ޭއެގ  ޮއވޭ.  ނުއެއް  ެއޮގތަކަށް  ވެސް  ބޭންކުތަކަށް  މިހާރު 

ނޑުމެންެގ ނުެއއް ނެތް ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ެގނެސް އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ބިނާވަމުންދާ ޤައުމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގ

މި  ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ވެސް  ލެަގސީ  ދަންނަވާނީ.  ކީކޭ  އެްއޮގތަށް،  ޤައުމުތަކެކޭ  އެހެން 

އޮތްއިރުަގއި % ބޭރުމީހުން   100މަރުޙަލާަގއި  އޮންނާނީ  ެވސް  ހުޅުވާލާފައި  ހަމަ  ބޮޑަށް  ކުންފުނިތަކަށްވުރެ  ލޯކަލް 

ކަލަ ދިވެހިންނަށް ތަޖުރިބާ ވެސް ލިބޭނެ. އޭރުން ކުރިމަުގަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއޮގތަށް  ވެސް އައިސް ޭއެގން ެއއް

ވިސްނިދާނެ. ެއކަމަކު މި ދެންނެވިހެން ބްރޯކަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް އެބަ ެގންުގޅެން. ެއޮގތަށް 

 ލާފައި ވެސް އޮންނާނެ.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއްޔާ. އެލައިޑުން، އެލައިޑަކީ ޕޮލިސީ ލެވެލްަގއި އެ ވާހަކަދަްއކާނެ ބައެއް ނޫން. ެއލައިޑުން ވިދާޅުވޭ އެްއޗެއް.  ޝު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް 

ށްލާފައި އަޅުަގނޑު ޖަވާބެއް ދޭނަން އިނޭގތޯ ނޫނީ ޚިޔާލެއް.  މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރި ސުވާލު، އަސްލު ދެބަިއ ެއއްކޮ

މިހާރު އެމް.އެމް.އޭ ވެސް އެ ވިދާޅުވީ މިހާރު އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ބްރޯކަރސް ލައިސަންސް  

އިސްކަންދޭ ދިވެހިންނަށް  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ލައިސަންސްދިނުމުަގިއ  އިންޓަރމީޑިއަރީސްއަށް  ދެން،    ނުވަތަ  ވާހަކަ. 

ޮގތަށް ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް އިސްކަންދިނުން މިއީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް   ހަމަ މެމްބަރސް ތި ފާހަަގކުރެއްވި 

އަސްލު   ދިވެހިން  އިންޑަސްޓްރީަގއި  މި  ޙަޤީޤަތަކީ  ކަަމކީ،  އެްއ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ކަމެއް.  ސަޕޯޓްކުރާ  ހަމަ 
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ކޮ ޓެކްނިކަލީ  މީހުން،  ީމަގިއ  ޓްރެއިން  ޙަޤީޤަތުަގއި  މަދުވީމަ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  މަދުކަން  މީހުން  ލިފައިޑް 

ޮގންޖެހުންތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. ދެން، މީަގއި ބްރޯކަރުންނާ އޭޖެންޓުން މީަގއި ވެސް ހަމަ ކުޑަކޮށް ޑިފަރެންސެއް،  

ތަމް ކުންފުނި  އިންޝުއަރެންސް  އޭޖެންޓުންނަކީ  މިހާރު  ކިޔާލަދޭނަން.  އެ  ތަފާތެއް  އެހެންވީމާ،  ބައެއް.  ސީލުކުރާ 

އިންޝުއަރެންސް   ކަމަކީ  ހުރިހާ  އެ  ޓްރެއިންކުރުމާިއ،  އެމީހުން  ބެލުމާ،  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ޕަރފޯމަންސް  މީހުންެގ 

މީހުން މަސައްކަތްކުރާނީ  ލިބިެގން އެ  ބްރޯކަރުންނަކީ ލައިސަންސް  ެއކަމަކު  ބަލަހައްޓާނެ ކަންތައްތައް.  ކުންފުނިން 

ބިހާފް ބައެއް  އޮން  ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ  ކްލަޔަންޓް  އާނ!  ރެޕްރެޒެންޓް...  ކްލަޔަންޓް  ކްލަޔަންޓް.  ދަ  އޮފް   

ބްރޯކަރުންނަކީ. އެހެންވީމާ، ބްރޯކަރުންނަށް މި ދެންނެވިހެން ހަޤީޤަތުަގިއ ޓްރެއިންޑް ކޮލިފައިޑް މީހުން ނެތްކަމަށް  

ކަމަކަށް މީހުންެގ ޒިންމާ ނުަވތަ އެ މީހުންެގ ަމއިަގނޑު  ވެއްޖެއްޔާ އެ މީހުންނަށް، ައސްލު ބްރޯކަރުންެގ ފުރަތަމަ  

މަޤްޞަދަކީ ކްލަޔަންޓަށް، ހުރިހާ އެންމެންނަކީ އިންޝުއަރެންސް އެންމެ ރަނަގޅަށް އެނިގލަްއވާނެ ފަރާތެއް ނޫން. 

އިންޝުއަ ޙަޤީޤަތުަގއި  ކްލަޔަންޓަށް  އެ  ކުންފުނިތަކުއެހެންވީމާ،  ހުންނަ  މި  މިހެން  ހުދީ  ންރެންސް  ރި ފައި 

ރޯލަކީ.  އެއް  މެއިން  ބްރޯކަރުންެގ  އަސްލު  ރޯލެއް  ދޭ  ެއޑްަވއިޒް  މިއޭ.  ރަނަގޅީ  މީަގއި  މިއީ.  ޕްރޮޕޯސްތަކަކީ 

މައިަގނޑު ެއއް ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ކޮލިފައިޑް ބަޔަކު ނެތްކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ކްލަޔަންޓަށް އަސްލުަގއި އެންމެ 

ފޯރުކޮށްނުދެވުނަކީ މަޢުލޫމާތު  މި  ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭޖެންޓުން  އެހެންވީމާ،  ކަެމއް.  އެކަށީެގންވާ   

މަސައްކަތްކުރާ   ބިހާފުަގއި  ކްލަޔަންޓުެގ  އެީއ  ބްރޯކަރުން  އެކަމަކު  ބެލެހެއްޓޭނެ.  ެއބައި  ޓްރެއިންކޮށް  ދެންނެވިހެން 

 ކޯޓޭޝަން ދިނީމަ އަދި އެންމެ ފަރާތަކަށް ވާއިރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ހަމައެކަނި ކޯޓޭޝަން ހޯދަން، އެ ބޭފުޅުންނަށް

އެހެންވީމާ،   ނޫނޭ.  ކަމެއް  އިން  ކޮންޓްރޯލް  އަޅުަގނޑުމެން  ިއޒް  ދެޓް  ެއއީ  ނުދެވޭތޯ  ދެވޭތޯ،  އެޑްަވއިސް  ބެސްޓް 

ޙަޤީޤަތުަގއި ބްރޯކަރސްއިންނަކީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ރަނަގޅަށް ޓްރެއިންޑް މީހުންނަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ.  

ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ހަމަ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް އެކަންޏެއް ނޫން. ހަމަ ބްރޯކަރުންނަކީ ކޮލިފަިއޑް  އެހެންވީމާ،  

 މީހުން ތިބޭ ބަޔަކަށްވުން ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

ަގނޑު، ކޮންމެވެސްވަރަކަށް އަންޑަސްޓޭންޑް ވެއްޖެ ބްރޯކަރުންެގ ރޯލު. ދެން، އެޖެންޓުންެގ ޝުކުރިއްޔާ. އަދި އަޅު 

ލައިސަންސްދޭއިރު ތި ބޭފުޅުން ؛ ރޯލު އަދި ކުޑަކޮށް އެކްސްޕްލެއިން ކޮށްދީފިއްޔާ ރަނަގޅު. ައދި ބްރޯކަރުން ކަނޑަ

ކޮންކަމެއްތޯ ލައިސަންސްދޭއިރު؟ ބައްލަވަނީ  އެޖެންޓުންނަށް  ކިހިނެތްތޯ  ައދި  ލައިސަންސެްއ  ؟ ބައްލަވަނީ  އަދި 
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ދިނުމަށްފަހު އެ މީހުންެގ ެއްއވެސް އަހަރީ ރިޕޯޓެްއ ނޫނީ ކުރާ މަސަްއކަތް މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ެއްއވެސް މެކޭނިޒަމެއް  

 އެއީ އެއް ސުވާލު. ެއއަށްފަހު އަޅުަގނޑު... ؟ މިހާރު އޮވޭތޯ، ނޫންތޯ

 

މަނިޓަރީ   ޝިފާ    އޮތޯރިޓީެގމޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އެހެންވީމާ،  މީހުން.  ރެޕްރެޒެންޓްކުރާ  ކުންފުނިތައް  އެޖެންޓުންނަކީ  ވިދާޅުވިހެން  ދެންމެ  ޝަފާޒު  ޝުކުރިއްޔާ. 

އާދެ ވިްއކާނީ.  ޕޮލިސީ  އެ  ޮގސް  މީހުން  ެއ  ބިހާފުަގިއ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުންފުނީެގ  ކުންފުނިތައް.  އާދެ!   !

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ދެން  އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެއްތޯ.  ދާނީ  ވިްއކަން  ޕްރޮޑަކްޓް  މީހުންެގ  އެ  އެހެންވީމާ، 

ން،  ހުށަހެޅީމަ އަޅުަގނޑުމެން، އާދެ! އާދެ! އަދި އޮތްޮގތުން. ބްރޯކަރުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ލައިސަންސްކުރަން. ދެ

ބްރޯކަރުންެގ ބަލާލާއިރު، އާދެ! ކްލަޔަންޓުންނަށް... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުތައް ވެސް ހުށަހަޅާނެ އެ މީހުން. ހަމަ ހިސާބުތަކާއި އެނުއަލް، އާދެ. މިހާރު ވެސް އޮޭވ. 

 ންނެއް ނުހުށަހަޅާ. އެކަމަކު ބްރޯކަރުން ހުށަހަޅާނެ އިނޭގތޯ. އާދެ. ބްރޯކަރުން ހުށަހަޅާނެ. އޭޖެންޓު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

ދުނިޔޭެގ   ސެކްޓަރއަކީ  ޓޫރިޒަމް  ޚާއްޞަކޮށް  ރާއްޖޭެގ  ޗެއިންތަްއ،  ބޮޑެތި  ރާއްޖޭަގއި  މިހާރު  ސުވާލަކީ،  އަނެއް 

އެންމެ ބޮޑެތި ިވޔަފާރިވެރިން، އެންމެ ހައި އެންޑް މީހުން އައިސް    . ެއހެންވީމާ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހައި އެންޑް މާކެޓް

ރާއްޖޭަގއި އިންވެސްޓުކޮށްެގން މި އުޅެނީ. އެ މީހުންެގ ޕްރޮޕަރޓީއެްއ، ެއ މީހުންެގ ސްޓޭންޑަޑް އިންޝުއަރެންސް  

ކުރާއިރު އެ  އިންޝުއަރކުރަން.  ބޭނުންވޭ  މީހުން  އެ  ރާއްޖޭަގިއ  ކުންފުނިތަކުަގއި  ހަމައެކަނި  އޭތި  އަޅުަގނޑުމެން   

ާގނޫނަށް  އެހެން  ކުރެވޭނީ،  ކަން  އެ  މެދުވެރިކޮށޭ  ބައެއް  ތިބި  ލައިސެންސް  ރާއްޖޭަގިއ  ރަޖިސްޓަރވެެގން 

އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ ފެނޭ މިސާލަކަށް ބައެއް  ؟ ބަދަލުކޮށްފިއްޔާމު ޭއަގއި އަންނާނެ ޗެލެންޖަސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ 

ަގބޫލުކުރާ ބޭރު ެގ ބިލިއަނަރު ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭަގއި ޕްރޮޕަރޓީއެއް ހަދާއިރު، އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ އެ މީހުން 

އެ  ވެސް  ހަދަން  ތަން  ެއ  އަިއސް  ެގނެސް  ކޮންޓްރެކްޓަރެއް  ޔޫރަޕް  މިސާލަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރެއް.  ސްޓޭންޑަޑުެގ 

ސް އެބަތިބި. އަދި މި ރީޖަންަގއި ެވސް އެބަތިބި. ެއކަމަކު އެ  މީހުން ބޭނުން ވަނީ. އެއީ ރާއްޖޭަގއި ެވސް ލޯކަލް

އެއީ  ހޯދަނީ.  މީހުންނަށް  އެ  ބައެއް  އޮންނަ  ކޮންފިޑެންސް  އެ  މީހުންނަށް  އެ  ސްޓޭންޑަޑުަގއި  ބޭނުންވާ  މީހުން 

ންކުަގއި އިންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ދިމާވޭ ބައެއް ބޭންކުތަކުެގ ބޭރު ތަންތާ އެލް.ސީ.އެއް ހުޅުވާލާއިރު ވެސް ބޭ
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ނިއުޔޯކް ބޭންކުން މިތާ ިގނަ ބޭންކެއް ެއކްސެޕްޓެއް ނުކުރޭ އަސްލު ރާއްޖޭަގއި މި ހުންނަ ބޭންކުތައް. އެހެންވީމާ،  

އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުން ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ އިންޝުއަރެންސް  ؟ އެ ޗެލެންޖަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނާނެތޯ ނޫންތޯ

ށް ެއ މީހުންނަށް މި މާކެޓު ހުޅުަވއިދޭން. އެކަމަކު ހަމަ ެއާއއެކީ ބިޒްނަސް ކޮމިއުނިޓީއަށް ކުންފުންޏަށް އެމްޕަވަރކޮ

ވެސް އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭ. ދެން، ކިހިނެއްތޯ ބޭރުެގ މިކަހަލަ ބޮޑެތި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏާއި ރާއްޖޭެގ 

މިސާލަކަށް  ؟ ޗެއް. ޭއެގ ނެޓްވޯކެއް ދުނިޔޭަގއި ޮއވޭތޯއިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކާ އޮވޭތޯ އެމް.އޯ.ޔޫެއއް ކަހަލަ އެއް 

މީރާެގ އިންޓަރ، އެކި ޤައުުމތަކުަގއި އޮޭވ މީރާެގ ެއއްބަސްވުންތައް އެކި ާގނޫނުތަކުެގ ދަށުން ޓްރީޓީެގ ދަށުން ޮއވޭ  

އިންޝުއަރެންސްަގިއ  އެއްބަސްވުންތަކެއް ހަދާފައި ެއއްކަލަ ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަނަށް އަނެކަތިކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ  

 ؟އެކަހަލަ ެއއްޗެއް ޮއވޭތޯ ނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެމް.އެމް.އޭ. 

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޮގތުަގއި މިހާރު ެވސް ވަރަށް ިގނަ ތަންތަން އާދެ! ބޮޑެތި ފޮރިން ޗެއިންތައް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގފައި އޮތް 

ދެއްތޯ ޝަފާޒް ފްރަންޓުކޮށްފައި  ކޮށްފައި  އިންޝުއަރކޮށްފަ.  ލޯކަލީ  ހުރޭ  ކުރެވޭނެ  ؟ ހަމަ  ހަމަ  ެއއީ  އެހެންީވމާ، 

ރާއްޖެއިން ނަާގފަިއ ފްރަންޓު ވެސް  ކަމެއް. ހަމަ ބޮޑު ޗެއިން އެްއކޮށް ނެިގޔަސް ވެސް ރާއްޖެާއ ުގޅޭ ކޮމްޕޯނަންޓު  

ެއއީ ނަާގފައި މި ކޮޅުެގ ކުންފުނި ެމދުވެރިކޮށް ބޭރަށް ކުރާނީ. ؛ އެހެންވީމާ، އެ ނުކުރެވޭނެކަން ؟ ކުރެވޭނެ ދެއްތޯ

 އާދެ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވާލަ ެއއްޗެއް  ައޅުަގނޑު  އިންޝުއަރެންސް،  ބޭރުން  ޮގތެއްަގއި  އާންމު  މީހުން މިހާރު  އެ  ކުރާއިރުަގއި  ން. 

ްގރޫޕު އިންޝުއަރެންސް ނަާގފައި މި ހުންނަނީ. އެ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަުގހެޔޮ ވެސް ވޭ އެ ޮގތަށް ނެީގމަ.  

ދެން، އެ ވަކި ކޮމްޕޯނަންޓު ނެުގމުެގ ބަދަލުަގއި. އެހެންވީާމ، ބޭރު މީހުން ވަރަށް ިގނަ ފަހަރު ޕްރިފަރކުރާ ކަމަކަށް 

އިދާނެ. އެއީ އެ ީމހުންނަށް ޗީޕްވާނީ އެ މީހުންެގ މުޅި ްގރޫޕު އިންޝުއަރެންސުން އިންޝުއަރކުރީމަ. އެ  ނުވެ ހިނަގ
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މައްސަލައެއް.   ދިމާވެދާނެ  ެއ  ބަލާއިރު  އިންޝުއަރެންސަށް  މުޅި  އެ  ކުޑަވެފައި  ެވސް  ކްލެއިމްތައް  މީހުންެގ 

 ލައިޑުން. އެ.  ެގންދަވާއެހެންވީމާ، ެއއާ ދޭތެރޭ ވެސް އެްއޗެއް ވިދާޅުވެފައި ކުރިއަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް 

ތި  ކުންފުނިތަކުެގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޗެއިންސްތަކުެގ  ބޮޑެތި  ބޭރު  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  މެންބަރސް 

ެއ   އެހެންވީމާ،  ކޮންޓްރެކްޓް.  އަ  އިޒް  އިންޝުއަރެންސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ޮއވޭ.  ކޮންސަރންސް 

އް ހުންނަ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންޓްރެކްޓުަގއި މިސާލަކަށް ެއ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެ

ައސްލު  އޮންނާނީ،  މީަގއި  ދެން،  ނުވާނޭ.  އިޝޫއަކަށްެވެގން  އޭތި  ެވއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ފޯރުކޮށްދެވޭ  އެ 

ސަޕޯޓު   އެ  ދިމާވެއްޖެްއޔާ  ކަމެއް  ދެއްތޯ،  ޔަޤީންކަމެއް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދަންނަވާ  އަނެއްހެން  އިންޝުއަރެންސަކީ 

ކެޕޭސިޓީ ހުރިތޯ އެ ޔަޤީންކަން  ލިބޭނެ   ކަމަށް. މިހާރު އޭަގިއ އަސްލު ދިވެހި ނުވަތަ މި ކުޑަ ކުންފުންޏަކަށް އެ 

އެ  މި  ކުންފުނިތަކުން  ބޭރު  އެ  މި  އަސްލުަގއި  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ނޯންނާތީ  އަސްލުަގއި 

 ހަމަ ރާއްޖޭަގއި އޮޕަރޭޓުކުރާ އެހެން ކުންފުނިތައް ެވސް  ހެސިޓޭޓްވާ ކަމަކީ. ދެން، ހަމަ އެލައިޑު އެކަންޏެްއ ނޫން

އެ ފަހަތުަގއި މި ތިބެނީ ރީ އިންޝުއަރެންސް. ރީ އިންޝުއަރސުންނަކީ ހަމަ ދުނިޔޭެގ ފެންވަރަށް ހަމަ ނަާގ ކިޔާ 

ނޭ ހަމަ  ހަމަ ރީ އިންޝުއަރެންސް އެބަތިބި. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕެނެލްަގއި ވެސް ހަމަ ދުނިޔޭެގ ޓޮޕް ޓެންަގއި ހިމެ

ެއޮގތަށް  ހަމަ  އެހެން ކުންފުނިތައް ެވސް  ދަނީ. އެހެންވީމާ،  އޮޕަރޭޓުކުރަމުން  މިހާރު ވެސް  ކުންފުނިވަރު  ހައެއްކަ 

ބްރޭންޑަކަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މިސާލަކަށް  އަސްލު  ޮގތެްއަގިއ  ަމއިަގނޑު  އަސްލުަގއި  އެހެންވީމާ،  ތިބި.  އެބަ 

 ދާނީ، އެ ކޮންފިޑެންސް އިޝޫ އަސްލު ުއޅެނީ. ދެން، އެމް.އެމް.އޭއިން ވެސް  އެްއޗެއްތޯ ދާނީ، ލޯކަލް ބްރޭންޑަކަށްތޯ

އެ ފާހަަގކުރެއްވިހެން ބަެއއް ކުންފުނިތަކުން އިންސިސްޓުކުރާނެ ދިވެހި ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ފްރަންޓުކުރަން.  

ކަމަ ކަވަރެއއް  ނުދެވޭ  ނޫނިއްޔާ  އިޝޫނުކުރެވޭ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ރާއްޖޭން  ކުންފުނިތަކަށް ދެން،  އެހެން  ެވއްޖެްއޔާ  ށް 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސީދާ ަގނެވޭ ޮގތަށް އިނުން ެއއީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަންނޭނެގ. އެހެން ނޫން ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ  

އެ   ބޮޑުވެެގން ނުވަތަ  ވެލިއު  މި އެ  ހަމަ ދިވެހި ކުންފުނިން ކަވަރޭޖް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭނެ. އެކަމަކު ވެސް 

ން ބޭނުންވާ ކަވަރެްއ ނެތް ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ރީ އިންޝުއަރެންސް މާކެޓުން ެއ  ބޭފުޅު

ާގނޫނު   ޮގތަށް  ދެވޭ  ބަޔަކަށް  އެހެން  ބޭރު  ސީދާ  ހާލަތެްއަގއި  ނުކޮށްދެވޭ  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.  ޙަޤީޤަތުަގއި  ހޯދާފައި 

އެއް ކަމަކަށް އިނޭގތޯ. ދެން، ފްރަންޓިންގ ޕޮލިސީ އޭަގއި،  ހެދިފައި އޮތުން އެއީކީ ައޅުަގނޑު ނުދެކެން މައްސަލަ

އޭެގ ޒާތުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ފްރަންޓުކުރުމަކީ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓެއް ކަހަލަ ޮގތަކަށް އިޝޫކުރަން.  

އިންޝުއަރެންސި ހުންނާނެ  ވެސް  ކުންފުންޏެއްެގ  ކޮންމެ  ޕްރޮޕަރޓީސް،  މިސާލަކަށް  މީަގއި  ކެޕޭސިޓީ  ދެން،  ންގ 
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ރިސްކުަގިއ   އެ  ކުންފުނިން  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަދަދަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ކެޕޭސިޓީ.  އެ  ކުރެވޭނެ  އިންޝުއަރ  ނުވަތަ 

ެއކަމަކު   ކަންނޭނެގ.  ކަެމއް  ރަނަގޅު  އޮތުމަކީ  ޮގތަށް  އިންޝުއަރކުރެވޭ  ނުވަތަ  އޮތުމަކީ  ބައިވެރިެވވޭޮގތަށް 

މި ކޮޅު ޮގތަކަށް ވެސް ބަެއއް ފަހަރު ފްރަންޓުކުރާއިރު ޙަޤީޤަތުަގއި  ން ޑޮކިއުމަންޓެއް ިއޝޫކޮށްލުމުެގ ޗާޖެްއކަހަލަ 

ެއ   ފަހަރު  ބަެއއް  ވެސް  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ކުރެވޭ  ނަމަކަށް  ހަމަ  އަނެއްހެން  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެހެންވީމާ،  ލިބޭ.  އެބަ 

ކަސް ެއއީކީ އެ އިންޝުއަރެންސް  ފްރަންޓު އެބަކުރެވޭ. އެހެންީވމާ، އެ ނޫން ޮގތަކަށް އަސްލުަގިއ، ދެން، ކޮންމެއަ

ކުންފުންޏާ އަދި ރީ އިންޝުައރެންސް ކުންފުނި އަދި ކްލަޔަންޓު ވެސް ެއއްބަސްވެިވެގން ކުރެވޭ ކަެމއް. ދެން، ޭއެގ  

އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ ޤައުމަށް ފައިދާ ހުރި ޮގތަކީ އެ ރިސްކުަގއި  

ޮގތަކަށް  ބައިވެރިެވެގ ކަހަލަ  ރިޓެިއންކުރެވޭނެ  ތެރޭަގއި  ކުންފުނީެގ  ެއ  އެއްބަެއއް  ކޮންމެވެސް  ނޫނީ  ޭއެގ  ންކުރުން. 

 އިނުމޭ. ޑޮކިއުމެންޓެއް އިޝޫކުރަން މެދުވެރިކުރާ ވެސަލްއަކަށްވުމަކީ އޮތް އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތެއް ނޫންކަންނޭނެގ.  

 

  ްއކެވުން: ވާހަކަދެ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

އެ މިސާލަކަށް  ؟ ނުއެއް ކުރެވޭނެ ދެއްތޯ؟ އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހިނެއް ާގނޫނުން އެބައި ކޮންޓްރޯލްކުރާނީ

ފްރަންޓަށް އަންނަ ކުންފުންޏަކުން ހަމައެކަނި ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ޕަރޕަސްއަށް ފްރަންޓެްއެގ ޮގތުަގއި ރާއްޖޭެގ ލޯކަލް  

މަކު އެއީ ބޭރުެގ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏާއި ރާއްޖޭެގ ިއންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏާ ކުންފުނި ޔޫސްކުރަނީ. އެކަ

 ؟ދޭތެރެއަށް އަންނަ އެއްބަސްވުެމއް ނޫންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް 

 ހޮޓެލް ޗެއިނުން މި ތިމަންނަމެން މި އިންޝުއަރކުރަން ބޭނުމީ މި  އެީއ، މިހާރު ކްލަޔަންޓު މި ބުނަނީ މިސާލަކަށް

ނޫނީ   މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުންފުނިން  ެއ  ބޭރުެގ.  ރާއްޖޭން  ކުންފުނިންނޭ  އިންޝުއަރެންސް 

ެއއީ  އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި، ދިވެހި ކުންފުންޏަށް މި އަންަގނީ މި ޕޮލިސީ ޑޮކިއުމެންޓް އިޝޫކޮށްދޭށޭ. ދެން،  

ހަމަ   އިންކްލޫޑިންގ  ހަމަ  މީަގއި  މިހާރު  ޮގތް.  އޮޕަރޭޓުކުރާ  ދެންނެވީ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އޮޕަރޭޓުކުރާ.  މި 

އެކަހަލަ  ހަމަ  އެވެސް  އިންޝުއަރެންސް،  މި  ެއއަރޕޯޓުކަހަލަ  މިސާލަކަށް  ވެސް،  ޕްރޮޕަޓީސްތައް  ަގވަރމަންޓް 

ދި ރިސްކުަގއި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދަނީ.  މި  މީތި  ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ޮގތަކަށް  ހަމަ  ބައިވެރިނުވެިވ  ކުންފުނިތަކަށް  ވެހި 

 ޕަރޕަސްއަށް މި...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް
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 އެހެންވީމާ، ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށް އޭެގ ެއއްވެސް ލާރިއެއް އެްއޗެއްނުއެއް ލިބޭނެ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެ

% ާގތްަގނޑަކަށް  ހަމަ  ބޮޑުބައި  ެއއީ  ކުޑަ    100އާދެ!  ލިބޭ  ހަމައެކަނި  ދަނީ.  ިމ  ބޭރަށް  މި  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ 

 ކޮމިޝަނެއް ނޫނީ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން އިޝޫކޮށްލުމަށް ލިބޭ ޗާޖެކޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހިސާބުން ކޮމިޓީެގ ރަސްމީެގ ޖަލްސާ ބައި ނިންމާލާނަން. ދެން، މި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ 

އިދާރާއިން ނިުމނީމަ  ޖަވާބުދެއްވާ  މި ؛ ސުވާލުތައް  އެހެންވީާމ،  ިއރުކޮޅަކުން.  ވަޑައިަގންނަވާނެ  ނާޝިޒް  އިނޭގތޯ. 

ދޯވަުގތުކޮޅަށް މެދުކަނޑާލަންވީ  ދެން،  ؟   މެދުކަނޑައިލާނަން.  ކޮމިޓީ  މި  ކުޑަަވުގތުކޮޅަކަށް  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

 އިރުކޮޅަކުން ނާޝިޒް ަވޑަިއަގންނަވާނެ. . އާދެ! މިހާރު މެދުކަނޑާލާނަން

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

ހެލްތު  ރާއްޖޭެގ  ލާޒިމުކުރޭތޯ  ާގނޫނުން  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  އިންޝުއަރެންސަކީ  ހެލްތު  ކޮމްޕޯނެންޓެްއ  ެއއް  މީެގ 

މީހުންެގ ދިރިއުޅޭ  ރާއްޖޭަގއި  ކުންފުންޏަކުންތޯ  ދިވެހި  ނަަގންޖެހެނީ  އެްއވެސް  ؟ އިންޝުއަރެންސް  ަގާވއިދެއް  އޭެގ 

ޮއވޭތޯ ކުރީަގއި  މިސާލަކަށް؟ އެްއޗެއް  ތަންކޮޅެއް  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ވެސް.  ތަފާތެއް  އަުގތަކުެގ  ހުރޭ  މީަގއި  މިއީ   

މިސާލަކަށް   ފެންވަރުެގ   5،  4ބަލާލިން  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ރާއްޖޭެގ  މި  އިންޝުއަރކުރަން  ފެމިލީއެއް  މީހުންެގ 

ުގހެޔޮޭވ ރާއްޖޭެގ އިންޝުއަރެންސް އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ނަަގންޏާ، ރާއްޖޭން ބޭރުން އެ ޕެކޭޖު ނަގައިފިއްޔާ އަ 

މިހާރު  ޮއވޭތޯ  ޭއަގއި  އެހެންވެ  ނަަގންޏާ.  ޕެކޭޖެްއ  ކަވަރުކުރާވަރުެގ  ތަންތަން  ބޭނުންވާ  މި  ނެުގމަށްވުރެ  ޕެކޭޖެއް 

 ؟އެްއވެސް ަގާވއިދެްއ، ރެިގއުލޭޝަނެއް ެއއްޗެއް

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ހުރިހާ   މި  އޮންނާނެ  ގަވާއިދުަގިއ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  ވެސް  ޝީޒާ  ކުރިން  އާދެ! 

އިެގން ނޫނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އިންޝުއަރެންސެއް ވެސް ނަަގންޖެހޭނީ މި ތަނުންނޭ. އެމް.އެމް.ޭއެގ ހުއްދަެއއް ހޯދަ

 ހެލްތު ވެސް އޭެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނެ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 އެހެންވީމާ، ދިވެހި އަމިއްލަ ރައްޔިތަކު ވެސް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސެއް ނަަގންޏާ ހަމަ ދިވެހި ތަނަކުންނޭ.

 

އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    ެގމޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

   ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ެއޮގތަށް އޮންނާނީ ަގވާިއދުަގިއ، އާދެ!  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ދިރިުއޅެމުން.އެކަމަކު ބޭރުަގއި އުޅެންޏާ ނެޭގނެ ދެއްތޯ ރާއްޖޭަގއި 

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

   ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ރާއްޖޭަގއި ހުރި ރިސްކެއް ނަަގންވާނީ ރާއްޖެއިންނޭ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި އުޅޭ ބައެއް ވެއްޖެއްޔާ ރާއްޖޭން 

 ނަަގންވާނީ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ؟ކިހިނެއް އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި އެކަން އޮންނަނީ

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކުރިން ޝަފާޒު ވެސް ފާހަަގކުރެއްވި ކަންނޭނެގ ހަމަ ވަރަށް ިގނަ ކުދި ޤައުމުތަކުަގއި ޚާއްޞަކޮށް ހުންނަނީ ހަމަ  

ނާ، އެކަހަލަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް  އެ ޤައުމަކުންނޭ އެ ޤައުމެްއެގ ރިސްކެއް ނަަގންވާނީ. ހަމަ އިންޑިާއ، ޗައި
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ހުރީ އެހެން. ހަމަ ބޭރުން ލިބޭނެތާ ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ެވސް ދެއްތޯ ބެޓަރ އޮޕޮޗިއުނިޓީސް. އެކަމަކު ހަމަ ެއޮގތަށް  

ހުންނަނީ. ވަރަށް ިގނަ ޤައުުމތައް، ސީޝެލްސް، ފިޖީ، ދެން އާޖެންޓީނާ، ޗައިނާ، އިންޑިއާ، ޕަޕުއާ ނިއު ިގނީ،  

 ކަހަލަ ހަމަ އެ ޤައުމަކުންނޭ ނަަގންޖެހޭނީ.އެ

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި ހުރި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުަގއި އެ ކޭޕެބިލިޓީ އެބަހުރިތޯ ރާއްޖޭަގއި ހުރި 

ރާއްޖޭ މި  ދެން،  ޕްރޮޕަޓީސްތަކެއް  ކުންފުނިތަކުަގިއ  ހުރިހާ  ހުރި  ރަޖިސްޓަރކޮށްފައި  މިހާރު  ަގއި 

އެބަހުރިހޭ ޤާބިލުކަން  އެ  ހަދާ ؟ އިންޝުއަރކުރެޭވވަރަށް  ާގނޫނަކަށް  ބިލު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މާދަމާ  މިސާލަކަށް 

ޖޭަގިއ  ހިސާބުން ފެށިެގން ހިލްޓަނުން ވިޔަސް ހުރިހާ ތަނެއް ވެސް ހުރިހާ ޕްރޮޕަރޓީސްއެއް ޖެހޭނީ މިސާލަކަށް ރާއް

ތިބި  މިހާރު  ސުވާލަކީ  އެހެންވީމާ،  އަންނާނީ.  އިންވެސްޓްމަންޓްސްތަކެއް  ފޮރިން  ދެން،  ނޫނިއްޔާ  ރަޖިސްޓަރޑް 

 މީހުން ގައިަގއި އެބަހުރިހެްއޔޭ އެކެޕޭސިޓީ. މޭބީ އެމް.އެމް.އޭ ކޭން އާންސަރ. 

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ސް  މޯލްޑިވްސް  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  ޝިފާ  އެސިސްޓެންޓް  މަރިޔަމް  ޓެބިލިޓީ 

   ވާހަކަދެްއކެވުން:

؟ އާދެ! ރާއްޖޭ ބޮޑެތި ޕްރޮޕަރޓީސް ޚާއްސަކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރީ އިންޝުއަރ ކުރެިވެގން މި ދަނީ ދެއްތޯ ޝަފާޒް

  އެހެންވީމާ، އެޮގތުން ބަލާއިރުަގއި އަސްލުަގއި ރިސްކު ނެޭގ ވަރަށް އެބަހުރި ރާއްޖޭަގއި. ދެން، ރާއްޖޭަގއި ކެޕޭސިޓީ 

ހުރި ވަރަކުން ހަމަ މިސާލަކަށް ހެލްތުކަހަލަ، ފަޔަރކަހަލަ ވަރަށް ިގނަ އެއްޗިހި މި ކޮޅުަގިއ ެގންުގޅޭ ބޮޑުބައެްއ، ރީ 

އެއްޗެްއ   ކަހަލަ  އެއަރކްރާފްޓު  މިސާލަކަށް  އެްއޗިހި،  ބޮޑެތި  އެކަމަކު  ކުޑަ.  ތަންކޮޅެއް  ބައި  އިންޝުއަރެންސް 

 ނީ ހަމަ ރީ އިންޝުއަރކޮށްފަ. ފްރަންޓު ކުރިއަސް ވެސް ބޮޑުބައި އޮންނާ

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އިސްލާމިކް  ދެއްތޯ  ކަންނޭނެގ  އެބައާދޭ  މިހާރު  މިހާރު،  އިނޭގތޯ.  އެބައޮތް  ސުާވލު  އެއް  އަދި  އަޅުަގނޑު 

އަމާނާ ތަކަފުލް ކަހަލަ ތަންތަނުން ވެސް އެބަ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމާ އެކަހަލަ ތަފާތު އެހެން ސްކީމްސް ވެސް.  

އޮޕީނިއަނެއް ބޭފުޅުންެގ  ތި  ެއްއވެސް  އެއަށް  ކަންނޭނެގ.  އެްގޒިސްޓިންގ  ؛ އިންޓްރޮޑިުއސްކުރޭ  މިހާރު  ދެން،  އެ 

އިންޝުއަރެންސުންނާ ބޭރު  ދިވެހިންނާއި  ތަފާތެއް  ޮއވޭތޯ  ވިޔަސް  އުސޫލެއް  ނޫނިއްޔާ  އެްއވެސް  ؟ ަގާވއިދުަގއި 



 2022 ފެބްރުވަރީ  15              ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

24 

 

ޮގތެއް އޮންނާނެތޯކަމެއްގަ  މާ އޮޕިޗިުއނިޓީ ބޭރު ބަޔަކަށް ބޮޑުވެފަިއ، ދިވެހި ކުންފުނިތަކުން ؟ އި ތަފާތު އެްއވެސް 

ދިވެހި   ފެސިލިޓީއަކަށް  ެއއްެވސް  މީެގން  ކަމަކަށް  ަވކި  ނޫނިއްޔާމު  އިތުރުވެފައި،  ހުއްދަތައް  ނަަގންޖެހޭ 

ހަލަ ޮގތަކަށް މިހާރު ެއއްެވސް ުއސޫލެއް ަގާވއިދެްއ ެއއްޗެއް  ކުންފުނިތަކަކަށް ނުވަދެވޭނެ ެއއްވެސް ކަހަލަ ކަމެއް އެކަ

 ؟އިންތޯ

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ނޯންނާނެ އެކަހަލަ އެްއވެސް ތަފާތެއް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެ

ބޮޑަށް  ބުނެލަން  އެއްޗެއް  ިމ  އަސްލު  އަޅުަގނޑު  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ނެތް  މިހާރަކު  ތަފާތެއް  ެއކަހަލަ  އެޮގތަށް 

އިންޝުއަރެންސްކަހަ ހެލްތު  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ކަންތައް.  ފާހަަގކުރެއްވި  ރިޔާޟް  މެންބަރު  ކުރިން  ލަ  ބޭނުންވަނީ 

އެްއޗިހި، އޭަގއި އަސްލު ޔޫސްކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެމްޕްލޯއީސް ވިޔަސް، އެ މީހުންނަށް އެންމެ މީތި ޔޫސްކުރަން 

ފަސޭހަ ޮގތަކަށޭ އެ ހުރިހާ ެއމްޕްލޯޔަރސް ވެސް މި ބައްލަވަނީ. އެހެންވީާމ، މިސާލަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރުެގ ބޮޑެތި  

އެމްޕްލޯ އޭެގ  މިހާރު  ވެސް،  ޕްރޮޕަރޓީ މި  ޗެއިންތައް  މި  އެްއކަލަ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ހުންނަ  ރާއްޖޭަގއި  އީސްތައް 

ވާހަކަައކީ   ތަނުގައި،  މި  އެހެންވީމާ،  މިތާ.  ތިބެނީ  މި  ސްޓާފުން  ވިޔަސް،  ކަމުަގއި  ބޭރުަގިއކުރި  އިންޝުއަރ 

ލަ ބިލުތައް ހުރިހާ އެއްޗެްއ  ރާއްޖޭަގއި. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ެއ މީހުން ބަލިވެ ކަމެއްވެެގން ބޭސްކުރަން ބަލާއިރު އެއްކަ

ެއކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ާވނީ.  ކަމަކަށް  އުނދަޫގ  ތަންކޮޅެއް  ކަންތައްކުރަން  މި  ފޮނުވައިެގން  ބޭރަށް  ރާއްޖޭން 

ިމ   އަނެކަތި  ނެުގމުެގ  އިންޝުއަރެންސް  ހެލްތު  މި  މެދުވެރިކޮށް  ކުންފުނިތައް  ދިވެހި  ައސްލުަގއި  ހާލަތްތަކުަގއި 

ވީމާ، އެއަށް ެއކްސެޕްޝަންސް އެ ބޭފުޅުން ދެއްވާފައި ހުރޭ. ދެން، އެމް.އެމް.އޭން ެވސް އެ  ފެންނަނީ. ދެން، އެހެން

ފާހަަގކުރީ، މިހާރު ާގނޫނެއް ނޫނީ ަގާވއިދެްއެގ ތެރެއިން ނަމަވެސް ހުރިހާ ޕްރޮޕަރޓީެއއް ނުވަތަ ހުރިހާ ރިސްކެއް  

ންޖެހެނީ ބުނި ކަމުަގއި ވިޔަސް، ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި، ރިސްކެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރެވިފައި އިންނަ

ހުއްދަ   އެމް.އެމް.އޭއިން  މިސާލަކަށް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ބޭނުމަށް.  އަމިއްލަ  އިންޝުއަރެންސް  ހެލްތު  ކަމެކޭ  އުނދަޫގ 

މިލީ ވެސް  ނަަގިއެގންތޯ ކުރާނީ. ރާއްޖެިއން ދޭ އަމިއްލަ ޕަރސަނަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސެއް ކަހަލަ، ބޭފުޅެއްެގ ފެ

މިސާލަކަށް ބޭރުަގއި ހުންނަ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ. ޙަޤީޤަތުަގއި ހެލްތު އިންޝުއަރެންސެްއެގ ބޭނުމެއް އެންމެ ރަނަގޅަށް  
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ހިފޭނީ އެންމެ ފަސޭހައިން އަސްލު ކްލެއިމްކުރެވޭނެ ޮގތެއް އިނުން. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭން ބޭރު، މިސާލަކަށް ލަންކާ، 

މެލޭޝިއާ  ނުވަތަ  އިންޝުއަރެންސެއް    އިންޑިާއ  ތަނެއްެގ  އެ  ފަސޭހަވާނީ  އެންމެ  ބޭފުޅަކަށް  އުޅޭ  ތަނެްއަގއި  އެ 

ެއއްޗެްއަގއި   ކަހަލަ  އިންޝުއަރެންސް  ހެލްތު  ކޭސްަގއި  މި  މަނާކޮށްފައި،  މީތި  ާގނޫނަކުން  އެހެންވީމާ،  ނެިގްއޔާ. 

ންކޮޅެއް ޕްރެކްޓިކަލީ އުނދަޫގކަމެއް.  ނޫނީ ލައިފް އިންޝުއަރެންސެއް ކަހަލަ ެއއްޗެއް މަނާކޮށްފައި އޮތުމުން އެ ތަ

ވެސް   ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ެއީއ  ެވއްޖެްއޔާ  ޮގތުން  ަގބޫލުކުރާ  ޕަރސަނަލް،  ދެންނެވިހެން  މި  އެ  ދެން،  އަނެއްކާ 

ނެތް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ވެސް  ޮގތެްއ  ބެލެހެއްޓޭނެ  އެ  ެވއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  އެހެންނޫން  ކަންނޭނެގ.  ވާނެ  ެވސް  ނެެގން 

 ؟އެހެންނުންތޯ

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ަގވަރުނަރު  މޯލްޑިވްސް  ޝިފާ    ،އެސިސްޓެންޓް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދެއްތޯ އަހާލި  ސުވާލެްއ  ެއއް  ދެއްތޯ  ؟ އަދި  ކުރޭ  ވެސް  އެލައިޑުން  ވާހަކަ.  އިންޝުއަރެންސްެގ  ިއސްލާމިކް 

 އިސްލާމިކް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޮއފަރކުރޭ މިހާރު ވެސް.އިސްލާމިކް. އެލައިޑާއި، އަމާނާއާ 

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އޭަގއި އެބައުޅޭ ތަފާތެއް. ކޮާމޝަލްއާިއ، ކޮމާޝަލްކޮށްކުރާ މީހުންނާއި އިސްލާމިކް މީހުންނާ ވަކި ބެނިފިޓްސް ތަފާތު  

 އެްއޗަކާ އެްއވެސް. 

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ދެން ހަމަ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޮގތަށް ދެއްތޯ، ޕްރޮޑަކްޓް ސްޓްރަކްޗަރވެފައި ހުންނަ ޮގތް އޭަގއި ތަފާތުވާނީ. 

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ؟އޭޒް ފަރ ޭއޒް ރެިގއުލޭޝަންެގ ކޮންސަރން ނޯވޭ ދެއްތޯ
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އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އާދެ! ނޯންނާނެ އެއްެވސް ތަފާތެއް. 

 

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ 

 މި ވަކި... 

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އާދެ!

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ؟. މިސާލަކަށް އެލަިއޑުން ވެސް ިއންނަނީ ވަކި ލައިސެންސެއް ނަާގފައިތޯމިހާރު ވެސް ހަމަ ވަކިން

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ެއްއޮގތަށް ބޭނުންވޭ އިސްލާމިކް އުސޫލުތަކާ  އެްއކަލަ އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ. މިސާލަކަށް އާދެ! އެއީ  ހުންނަނީ  ތޯ އެ 

ބޯޑެއް  ޝަރީޢާ  ޮއންނާނެ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  ޮއވޭތޯ.  ެވސް  ކަންތައްތައް  ބޯޑެއްކަހަލަ  ޝަރީޢާ 

އެމް.އެމް.ޭއަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން ލައިސެންސްދޭއިރު ވެސް މިސާލަކަށް އެ މީހުން ހުށަހަޅާ  

ކޮމް ޝަރީޢާ  ނަމެްއަގިއ  ޮގތަކީ  އެްއކަލަ  ލައިސެންސްދޭނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާފައި  ކަންތައްތައްތޯ  ޕްލަޔަންޓް 

 ޝަރީޢާއޭ ބުނާކަށް ބޭނުންނުވާތީވެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް މާހިދު 

ތިއަށް. މީަގއި ތަފާތަކީ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންޓުވުން ހަމައެކަނި. މިސާލަކަށް،  އަޅުަގނޑު ޖަވާބެއް ދޭނަން ިއނޭގތޯ  

ކޮންވެންޝަނަލް އިންޝުއަރެންސަކަށް އިންޝުއަރކުރެވިދާނެ ރާ ވިްއކާ ތަނެއް ވެސް. އެކަަމކު ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލެއިން  
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ވި ޔަފާރިެއްއ. އެހެންވީމާ، އެ ތަފާތު ކޮމްޕޯނެންޓު، ތަކަފުލް ކޮންޕޯނަންޓަކަށް ޮގސް ނުކުރެވޭނެ އެކަހަލަ އެްއވެސް 

ޅެން ހަމަ ޖެހޭ. އެމް.ެއމް.އޭއިން ވެސް އެ ވިދާޅުވާ ވާހަކަައކީ ެއއީ. ޝަރީޢާ ބޯޑެއް އޮންނަންޖެހެއޭ. ޝަރީޢާ  ުގެގން

ތެރެއަކުން.   ތަކަފުލްެގ  ނުކުރެެވއޭ  ވެސް  އިންޝުއަރެއއް  ނޫނިއްޔަކާ  ރިސްކެއް  މެކޭނިޒަމެއް،  ކޮމްޕްލެއިން 

 އެހެންވީމާ، އެ ތަފާތު މަިއަގނޑުޮގތެއްަގއި އެ ހުންނަނީ ހަމަ.

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މްޕްލެއިންސް ޕްރޮޑަކްޓް އާދެ! ދެން ަވކި ސެްގމެންޓެްއ އުޅޭ ދެއްތޯ ހަމަ އިސްލާމިކް ޕްރޮޑަކްޓްސް ނޫނީ ޝަރީޢާ ކޮ

ދެއްތޯ ހަމަ ލޯނު ނަަގން  ؟ ނޫނީ ބޭނުންނުވާ. މިސާލަކަށް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގަގއި ވެސް ހަމަ އެހެން އެވަނީތާ 

އަންޑަރލައިން  ޭއެގ  ނެނޭގ.  އެ  ކުރީމަ  ސްޓްރަކްޗަރ  ޮގތަށް  އިސްލާމިކް  އެކަމަކު،  އުޅޭނެ.  ބޭފުޅުން  ބޭނުންނުވާ 

ޭއެގ   ައސްލު  އާދެ!  ކޮންޓެކްޓް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޮގތް.  އިންނަ  ވެފައި  ސްޓްރަކްޗަރ  އެޮގތަށް  ިއޝޫއަކީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ އިތުރު ބަރޑަންއެއް ައންނާނެއޭ. މިހާރުވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ރެިގއުލޭޝަންެގ 

ބެހެ ހަރުދަނާކޮށް  ވާހަކަައކީ  ކަންތައްތައް  ޕްރޫޑެންޓް  ހަމަ  ވެސް  މިންަގނޑުތަްއ  ދަށުން  އަޅުަގނޑުމެން  އްޓުމަށް 

 ކަނޑައަޅައި، ސަރކިއުލަރސް އާއި އެކި ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ެގންުގޅެން އެބަ. 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ކިހާވަރަކަށް ބޭރު ޕްރޮޕަރޓީ...، 

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ގަ   މޯލްޑިވްސް  ޝިފާ  އެސިސްޓެންޓް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ވަރުނަރު، 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މަޢުލޫމާތަށް   ހޯދި  ކުންފުނިތަކުން  އަޅުަގނޑުމެން  ެއކަމަކު،  އުނދަޫގ.  ވަރަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޑޭޓާ  އެ 

. މެޖޯރިޓީ އުޅެނީ މިހާރު އަށްވުރެ ިގނަ ޕަސެންޓް އުޅެނީ މިކޮޅުަގއި ކަަމށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނުގނީ   50ބިނާކޮށް 

ވެސް މިކޮޅުަގއި ކަމަށް. ރިސޯޓުތަކުެގ، އާދެ! ރިސޯޓުތަްއ ައޅުަގނޑުމެން ބެލީ. ހުރިހާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓްސް 

ދެން  ނުއެއް އެނޭގ. ރިސޯޓުތައް ބެލިއިރު ހަމަ ބޮޑެތި އެއްޗެހިތައް ހުރި މިކޮޅުެގ ކުންފުނިތަކުަގިއ. އަޅުަގނޑުމެން 

ކުންފުނިތަކާ ހޯދާލި. މޯ ދެން ފިފްޓީ އިނޭގތޯ. ދެން އެގްޒެކްޓް ނަންބަރެއްއ ދެން، ސިކްސްޓީއަށްވުރެ ވަކިވަކިން   
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ވެސް އެބަުއވް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. އާދެ! އެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުންފުނިތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު.  

ދުވަސް  އަހަރެއްހާ  ދެ  މީެގ  ކުރިން،  ތަންކޮޅެއް  އުޅޭ  އޭރު  އޭރުަގއި  ހޯދާލިއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން   

ފުދޭވަރެއްެގ ހައި ޕަސެންޓޭޖެްއ    70ާގތްަގނޑަކަށް % އިނޭގތޯ ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން ހޯދާލިއިރު. ދެން 

 އަސްލުަގއި ެއއީ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް 

ރިސޯޓުތައް ކަންނޭނޭގ  މިހާރު ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓްެގ ޮގތުަގއި، ދެން މޭޖަރލީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންވެސް މި

ނޭ ދެން  އޮފިޝަލީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރާއްޖެ  ދެން،  ނެެގނީ.  ދިމާލެއްަގިއ  މި  އެްއވެސް  އެހެން  ނެގ، 

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ހުރި ހެނެްއ ހިއެއްނުވޭ. އެމް.އެމް.ޭއެގ ެވސް ހިއެއްނުވޭ. ދެން، ޓޫރިޒަމްަގއި އެ ޑޭޓާ ކަލެޓްވެފަިއ  

ކިހިނެއްކަމެއް  އިންތޯ  ؛ ހުރީ  ކުރެވިފައި  އިންޝުއަރ  ދެންނެވިހެން  މި  އެކަމަކު،  އެކަށީެގންވޭ.  ހުރުން  ޕޮރޮބަބްލީ 

ޖެހޭނީ  ކަން ދެން  ކަމެއް  ހުރި  ކަލެޓްކުރެވިފައި  އެ  ކޮންތަނެއްަގއިތޯ  ހުންނާނީ.  މިނިސްޓްރީަގއި  ޓޫރިޒަމް  ނޭނޭގ 

ކުރިން  ދެއަހަރެއްވަރު  މީެގ  މިދެންނެވިހެން  ިއންފޯމަލީ  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު،  ޗެކްކޮށްލަން. 

ާގތްަގނޑަކަށް   ރި  110ާއއި    100ބަލާލިއިރުަގއި  އިންޝުއަރ ވަރަކަށް  ކުންފުނިތަކުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސޯޓު 

ރިސޯޓު   ފަންސާހަކަށް  ސަތޭކަ  މިސާލަކަށް  އޮޕަރޭޓްކުރާ  އިތުރަށް  ޭއެގ  ދެން  އެހެންވީާމ،  އިނީ.  ކުރެވިފަިއ 

ެއއިނދީ ބައި  ބާކީ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  އޮޕަރޭޓުކުރޭ.  ވިްއޔާ  ލިބޭޮގތުން  މަޢުލޫމާތު   އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ކުރެވިފަިއ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަނީ.

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: އިހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެއމް ހަދަނީ  ކިހިނެއް  އެނިގްއޖެއްޔާ  އުޅޭކަން  ކަމެއް  އެކަހަލަ  މިސާލަކަށް  މީހުން ؟ .އެމް.އޭއިންމިހާރު  އެ 

 ؟ނޫނީ ކޮބައިތަ އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ؟ ފައިންކުރަނީތަ
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އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކުންފުނިތައް  ބަލަން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އެނޭގނީ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ައއިއްސިއްޔާ  ޮގތަށް  ކޮމްޕްލެއިނެއް  އެއީ 

ހުރޭހޭ   ބޭފުޅުން  ތި  ބަޔަކާެއކީ  މިވެނި  ވެސްމެ  ލިޔަން  ދޭތެރެއަކުން  އަޅުަގނޑުމެން  އެޮގތަށް  ވެސް، 

ކުންފުނިތައް މިތާ  ކުރަންޏަކާ  އެ  ހަދާފަ.  ކަމަށް    ޓްރާންސެކްޝަންސް  އެނޭގ  އެހެންވީމަ.  ދާނެތީވެ.  ތްރޫކޮށް 

 ވެއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން އެ މީހުންނަށް ލިޔާނީ.  

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ؟ ދެން ކޮބައިތޯ އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ މިހާރު

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ފައިނޭން  މޯލްޑިވްސް  ަގވަރުނަރު،  ޝިފާ  އެސިސްޓެންޓް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ޝަލް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދެން އަދި ެއކަހަލަ އިޝޫއެްއ ދިމައެއްނުެއއްވޭ. ދެން، ކުރިން އެްއކަލަ އެްއއިރެްއަގިއ ކޮށްފައި ހުރި ކަމެްއ ދިމާވީމާ  

 އަލުން  އެ މީހުން...

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މިސާލަކަ އޮތީމަތާ  އެއީ  އެނިގފައި  ެއކަން  އެމް.އެމް.ޭއއަށް  ހަމަގައިމުވެސް  ދެންނެވީމެއްނޫންތޯ،  އެންމެފަހުން  ށް 

 ؟ ލައިސަންސް ނުދިނީ ަގާވއިދާޚިލާފަށް އެކަން ކުރަން. އެނުގނީމަ އެ މީހުންނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ައޅާތޯ

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އެ މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ލިޔެފައި، އެ މީހުންެގ ފޮރިން ރެިގއުލޭޓަރއަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ލިޔަން މި މީހުން  

 މިޮގތަށް މިތަނުަގއި އެބަ ޢަމަލުކުރެއޭ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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 މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ޙަާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ދާއިރާެގ މެންބަރު   ކިނބިދޫ؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް 

ތީަގއި ހަމަ    އާދެ!  އިނޭގތޯ  ކޭސްެއއް  ދިމާވި  މިހާރު އަޅުަގނޑު  ޓޫރިޒަމްަގއި،  ޝެއަރކޮށްލަން. 

ެގސްޓްހައުސްތަކުަގއި، މިހާރު ޓޫރިޒަމް ަގާވއިދުެގ ތެރޭ މި އިންނަނީ، އެ ހުއްދަ މި ލިބެނީ އިންޝުއަރކޮށްެގން. 

ކަމަށް  އަހަރަށް  އަހަރުން  ކުރަނީ  މި  އިންޝުއަރ  އަހަރަށް.  ފަސް  ދެނީ  މި  ޕަރމިޓު  ފުރަތަމަ  ހުއްދަ،  އެކަމަކު 

އެއް އަނެއްކާ    ވާތީެވ،  އަހަރު  ފަސް  ައނެއް  ތިބެނީ.  މި  އިންޝުއަރނުކޮށް  އޭެގފަހުން  ދެން  ކޮށްލާފައި،  އަހަރަށް 

އިންޝުއަރ  އިންނަނީ  މި  ެއއްކޮށް  ތެރޭަގއި  ޕީރިއަޑުެގ  އެ  އަސްލުަގއި  ެއހެންވީމާ،  ާއކުރަންވީ.  ހުއްދަ  ވެސް 

ސްކުރުމުަގއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރޭ  ނުކުރެވިއޭ ނުވަތަ އެ އެންފޯސްކުރާ އިދާރާތަކުން ވެސް ޭއތި އެންފޯ

ިމއަދު  ކުރިންވެސް  އަޅުަގނޑު  މިދެންނެވިހެން  ނޫން.  ކަމެއް  އޮތޯރިޓީ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮންމެވެސްވަރަކަށް. 

ަގވަރމެންޓަލް  އެ  ނުވަތަ  ވިޔަސް  ބޭންކުެގ  މިސާލަކަށް  ެއްގރިމެންޓްތަކުން،  ބައެއް  ދެންނެވިން  ވެސް    ފަށަމުން 

ރެގިއުލޭޝަންއެްއެގ ތެރެއިން ވިޔަސް އެ އެންފޯސްކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން އަސްލު އެޑިކުއޭޓް އިންޝުއަރެންސް ނެިގފަިއ  

ހުރިތޯ ބައެއްފަހަރު ނުބެލި ެއބަ ހުރެއޭ. ެއއީކީ އެމް.އެމް.ޭއ ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިއަކަށް ވެސް ކުރެވޭނެ 

ރެސްޕެކްޓި އެ  ެއކަމަކު،  ހަމަ ކުރަންޖެހޭ  ކަމެއް ނޫން.  ތި ދެންނެވިހެން  އެ އެންފޯސްކުރުުމަގިއ  އޮތޯރިޓީތަކުން  ވް 

ކަމަށް  ނެތުމުން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ެއވަރަށް  އެވެއަރނަސް  އިންޝުއަރެންސް  ވެދާނެ  ދެން،  ހުރޭ.  އެބަ  ކަންތައްތަކެއް 

 މިހެން މިވަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މި ނަަގނީ އިނޭގތޯ.  މިހާރު އަޅުަގނޑު އިންޝުއަރެންސްއިން

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ވާހަކަދެްއކެވުން( 

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ެވއްޖެްއޔަކާ ރިސްކެއް  ހުރި  ޤައުުމަގއި  މި  އެއޮތީ  ފަރުމާކޮށްފައި  މިހާރު  މީހެްއ އަޅުަގނޑުމެން  ހުރި  މިތަނުަގއި   ،

 ވެއްޖެއްޔާ މިތަނުންނޭ. ބޭރުަގިއ ހުރެއްޖެއްޔަކާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން، މިސާލަކަށް ވެސެލްއެއް ބޭރުަގއި އުޅެންޏާ، ނޫނީ މިސާލަކަށް ބޯޓެއް ރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރޑް ބޯޓެއް ބޭރުަގިއ  

 ؟އިންޝުއަރެންސް ނަާގކަށެއް މަޖްބޫރެއްނުވާނެތޯއުޅެންޏާމު ރާއްޖެއިން 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކައުންސެލް ޖެނެރަލް، ލީަގލް ސެކްޝަން ޝީޒާ އަޙްމަދު   މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ 

 ؟ ޑިފައިން ކުރަން ފަހުން ކަނޑައަޅާނެއޭ ރިސްކު އިން މޯލްޑިްވސް، ރާއްޖޭަގއި ހުރި ރިސްކަކީ ކޮބައިތޯ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މި ދެންނެވިހެން ލޯކަލްކޮށް ހުރެއްޖެއްޔަކާ ބޭރުަގއި އުޅޭ މީހުންނަކަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން މަޖުބޫރެއް ނުއެްއ    އާދެ!

ކުރާނެ. ދެން، ފެމިލީ ސްޕްލިޓްވެފައި ހުންނައިރުަގއި އެ ކިހިނެއްތޯ އެ ލެވެލްއަކަށް ވީ ހެވަންޓް، މިއަކު ލާފައެްއ  

 ނުއެއް ނެތް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކޮމްޕެނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް  

އާދެ! ޭއަގއި ކުރިން ެވސް ފާހަަގކުރިހެން ޕަރސަނަލް އިންޝުއަރެންސް ނުވަތަ އެ މީހެްއެގ ހެލްތު ނުވަތަ މެޑިކަލް  

ތް ޮގތުން ެވއްޖެއްޔާ ތި  އަދި ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ކަހަލަ ެއއްޗެހި ވެސް، ެއ މި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން މިހާރު އޮ

ދަންނަވާ ޮގތަށް އެންމެން ވެސް އެ މާނަ ކުރަނީ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި ދިވެހި ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް 

ރެސްޓްރިކްޝަން   ެއޮގތަށް  ނުކުރެވޭ  ަގބޫލު  ވެސް  އަޅުަގނޑަކަށް  އެއީ  އިނދީ.  މި  ާގނޫނު  ޮގތަށް  ކުރަންޖެހޭ 
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. މިހާރު އިންނަނީ އެންމެން ވެސް ެއ މާނަކުރަނީ އެޮގތަށް. އެކަަމކު، މި ދެންނެވިހެން ހަމަ އިންނަންވާނެ ކަމަކަށް

ކަމަށް   އިންނަންވާނެ  ފުރުޞަތު  އެ  ބޭނުންވިއްޔާ  ނަަގން  މީހަކު  އެ  އިންޝުައރެންސެއް  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން 

މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި  އެއީ  އިންޑިވިޖުއަލް،  އެއީ  ަގބޫލުކުރެވެނީ.   ކަހަލަ    އަޅުަގނޑަށް  އިންޝުއަރެންސް  ހެލްތު  ހަމަ 

އެްއޗެްއ، ޚާއްޞަކޮށް އެ ޤަުއމެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށް އޭތި ޔޫސްކުރަން ފަސޭހަވާނީ. އެހެން ޤައުމަކަށް ބިލުތައް  

 ހުށަހަޅައިެގން ރީއެމްބަރސްކޮށް ކަންތައް ކުރުމަކީ ތަންކޮޅެއް އުދަޫގ ކަަމކަށް ވާނެ.  

 

 ރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަ

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ެއ    އޮންނަނީ  ވިސްނާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ިވޔަސް  ެއއްޗެއް  ވެސެލްެއއްކަހަލަ  ނޫނީ  ދެން  ޕްރޮޕަރޓީެއއް  އާދެ! 

ރަޖިސްޓަރ ވެފައި އޮންނަނީ ލޯކަލީ ވެއްޖެްއޔަކާމު ެއއީ ލޯކަލް އެްއޗެއް ކަމަށް. އޮޕަރޭޓް، ދެން ވެސެލްސް ކަހަލަ 

 ؟ އެްއޗެހި އެކި ތަންތަނުަގއި ދާނެ ދެއްތޯ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

 މިހާރު ރާއްޖޭަގއި އެތެރޭެގ ޯވޓަރސްަގއި ެއއްޗިއްސާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ވޯޓަރސްަގއި އުޅޭ ެއއްޗިއްސާއި ތަފާތު.

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ެއކަމަކު އާދެ! އާދެ!  އޮތީ.  މިހާރު ވިސްނާފައި  ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން އަދި  ެވއްޖެްއޔާ   ރާއްޖޭަގިއ ރަޖިސްޓަރޑް 

ޕަރމިޝަން  އެމް.އެމް.ޭއއިން  އަންލެސް  ނަަގންވާނީ.  ރާއްޖެއިންނޭ  ެވއްޖެއްޔާ  ެއްއޗެއް  ރަޖިސްޓަރޑް  ރާއްޖޭަގއި 

މިސާލަކަށް   ެއޮގތަށް.  ހަމަ  ވެސް  ޕަރސަން  ނޫނިއްޔާ.  އޯކޭއޭ.  ދީފިއްޔާ  ނެިގޔަސް  ބޭރުން  ހުރެއްޖެްއޔާ  ބޭރުަގއި 

 ރާއްޖޭަގއި ހުރި ބައެއް ވެއްޖެްއޔާ ރާޖެއިންނޭ ނަަގންވާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ؟ދެން އެކަމަކު، މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ހަމަ ދިވެހިންނަށްތާ ވާނީ ކޮންމެ ތަނެއްަގިއ ހުއްޓަސް

 

އޮތޯރި  މަނިޓަރީ  ޝިފާ    ޓީެގމޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޕްރެސެންސް  ފިޒިކަލް  އެީމހާ  އިންނަނީ.  ވިސްނާފައި  ެއޮގތަށް  ހިއަރ،  ލޮކޭޓެޑް  ިއޒް  ރިސްކު  އެކަމަކު،  އާދެ! 

 ހުންނަނީ މިތާނަގއި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވެސެލްެއްއަގއި ވެސް ހަމަ މިސާލަކަށް ފިޒިކަލް ޕްރެޒެންސް އެހެން ތަނެއްަގއި އޮންނަންޏަކާ އަސްލު އޭތި ރިސްކު... 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  މަރިޔަމް  މޯލްޑިވްސް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  ޝިފާ  އެސިސްޓެންޓް   

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އާދެ! އެކަމަކު، ެވސެލްސް މޫވް އެރައުންޑް ދެއްތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް. އެއީ ިމވަުގތު ހުރީ މި ޤައުމެއްަގއޭ.   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނީ މޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ވޯޓަރސްަގއި ޓްރެވެލްކުރާ ެއއްޗިއްސާއި ރާއްޖޭެގ ކަނޑުތަކުަގއި ނުވަތަ ރާއްޖޭަގއި ިގނަވާ

ސަފާރީސްއާ   90ދެން % އުޅަނދުފަހަރާއި  މަސްވެރި  މިސާލަކަށް  ދަތުރުކުރާ،  ވޯޓަރސްަގއި  ރާްއޖޭެގ  ޕަސަންޓަކީ 

ދެއްތޯ އެއްޗެހިތައް  އެްއޗެހި. ؟ މިކަހަލަ  އިންޓަރނަލް  މުޅިންވެސް  އެއީ  ލޯންޗުތަކާއި  ެއއްކަލަ  ެއއީ  އެހެންވީމާ، 

ްއޗެހި މިއީ ަވކި ކަމެއް. އިނިގލިން ުގނައިލެވޭަވރުެގ އަދަދެއް ކަންނޭނޭގ  އެކަމަކު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އެ

 މިއުޅެނީ.  

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ޝިފާ    މޯލްޑިވްސް  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ޑިސްކަސްކޮށްލެވިދާނެ އަނެއްހެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ޑް  އާދެ!  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ؛ ފްޓްރާކަންނޭނޭގ. 

 ހާރުެގ ރެގިއުލޭޝަންސްަގއި ވެސް އޮންނަނީ ލޯކަލީ ރަޖިސްޓަރޑް ެވއްޖެއްޔާ އެއީ ލޯކަލް އެްއޗެއް ކަމަށޭ. މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް މާހިދު 

ތި  މީަގއި   ދެންމެ  މިސާލަކަށް  ކޮންތަނަކަށްތޯ.  ބޭސްވަނީ  ރިސްކު  އެ  އޮންނަތަން  ކޮށްފައި  ރަޖިސްޓަރ  ައސްލު 

އޮތުމަކުންނެްއ   އިންޝުއަރކޮށްފައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެސެލްސްތަްއ.  ގޮއިންގ  ފޮރިން  މިސާލުަގއި  ފާހަަގކުރެްއވި 

ްއަގއި ވެސް އިންނާނެ ޓެރިސްޓޯރިއަލް ލިމިޓެއް ެއ  ކަވަރޭޖު ެއއްެވސްވަރަކަށް ލިމިޓެއް ނުވޭ. ެއއީ ކޮންމެ ޕޮލިސީއެ

ޓްރެވެލްކުރާ ތަން. މިސާލަކަށް، ބްރެޒިލްއާ ހިސާބަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް ވެސް ރަޖިސްޓަރ ރާއްޖޭަގއި އޮތިްއޔާ 

އޭތި  ކަނޑެްއަގިއ  ކޮންމެ  ދުނިޔޭެގ  ކުރެވިދާނެ  އަންޑަރރައިޓް  އޭތިަގިއ  ކުންފުނިން  އިންޝުއަރެންސް    ރާއްޖޭެގ 

ނޮޓް  ލިބެނީ.  ކަވަރޭޖު  އެ  ޮގތަކުން  ކުރާ  ައންޑަރރައިޓް  ެއއީ  ލިބޭނެއޭ.  ކަވަރޭޖު  ނެތޭ  މައްސަލަެއއް  ދުއްިވޔަސް 

 ވެއަރ ދަ ރިސްކު އިޒް ބޭސްޑް އޮން. ެއޮގތަށް އިނޭގތޯ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

އޮތޯރިޓީެގ މަނިޓަރީ  ސްޓެ  މޯލްޑިވްސް  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  ޝިފާ  އެސިސްޓެންޓް  މަރިޔަމް  ބިލިޓީ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ަގބޫލުކުރަން. ެވސެލްސްއާ ހަމަ އެއްކަލަ ޮގތަކަށް ާވނީ ރިސޯޓްސްތަކަށް ވެސް. 

ހަމަ ބެޓަރ އޮޕޮޗިއުނިޓީސް ލިބިދާނެ ބޭރުން ރޭޓު ރަނަގޅުކޮށް. އެކަމަކު، ައޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން 

ަގބޫލުކުރަން ބެޓަރ  އެްއކަ ލަ މިޮގތަށް ހަމަ ފަރުމާކޮށްފައި ހުރޭ ވަރަށް ިގނަ ޤައުމުތަކުަގއި. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް 

ރޭޓްސް ލިބިދާނެ ކަމަށް ބޭރުން. އެކަމަކު، ރިާގޑްލެސް އޮފް ދެޓް އަޅުަގނޑުމެން މިޮގތަށް ލާފައި މި އިންނަނީ ހަމަ 

ހަމަ އޭތި ފުޅާވިވަރަކަށް އަލްޓިމޭޓްލީ ދިުގ މުއްދަތުަގއި ައުގހެޔޮ    ރާއްޖޭެގ އިންޝުއަރެންސް ިއންޑަސްޓްރީ ްގރޯެވ،

ވެސް ިވސްނާފަ. ދެން، ހަމަ ކުރިންވެސް ދެންނެވިން ވަރަށް ިގނަ   ކުރެވޭނެ ެވސް ފުރުޞަތު ޮއންނާނެއޭ، ެއޮގތަށް

ކުެގ ެވސެލްއަށް ވެސް  ޤައުމުތަކުަގއި ހުންނަނީ ހަމަ މިޮގތަށޭ. ހަމަ އެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަންނޭނެގ އެ ޤަުއމުތަ

ިގނަ   ވަރަށް  އެކަހަލަ  ފިޖީ،  އޮޕޮޗުނިޓީސް. ސީޝެލްސް،  ބެޓަރ  ލިބޭނެ  ބޭރުން  ހަމަ  ވެސް.  ރިސޯޓުތަކަށް  ނޫނީ 

މިހެން. ދެން،   ޤައުމުތަކުަގއި ހުންނަނީ ހަމަ އެހެން. ޚާއްޞަކޮށް ސްމޯލް އައިލެންޑް ނޭޝަންސްތަކުަގިއ ހުންނަނީ 
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ްއޔަކާމު އިންޑިއާ، ޗައިނާ މިކަހަލަ ތަންތަނުަގއި ވެސް ހަމަ ހުންނަނީ އެޮގތަށް. ހުއްދަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކަށް ބަލާލައިފި

އާދެ!   ަމޝްވަރާކުރެއްވުން(  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ބޭރަކުންނެއް.  ނުނެޭގނެއޭ  ނޫނިްއޔަކާ  ހޯދައިެގން 

ޓޫ  އެހެން  ޤައުމެްއަގެއއް  ެއއްެވސް  އެހެން  ފެނޭ  ނުއެއް  އެހެން  ހަމަޖެހިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ެއޮގތަކަށް  ވޭ 

 ހުއްޓަެއއް. އުހުނ، ހުރޭ ެއޮގތަށް ބޭރުން ނެނޭގޮގތަށް ވެސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެން ހުންނަ ތަނަށް ތި އޮޕޮޗުނިޓީ އޮންނާނީ ތިޮގތަށް ކަންނޭނޭގ އަޅުަގނޑަށް... 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

އޮތޯރިޓީެގމޯލްޑިވްސް   ޝިފާ    މަނިޓަރީ  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ައޅެ ބަލައިލަމާ ދެއްތޯ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ނުދެކެން އެހެން އެްއވެސް ޤައުމެްއަގއި   އެޮގތަކަށް އެހެން.  ދެން، 

ނޫނީ އަނެއްބައި ޤައުމުތަކަށް ނުދީއެއް. ިއޓްސް އެއިދަރ އޯޕަން އޯ ވެސް ެއޮގތަށް ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ހުއްދަދީފައި  

ތަނެއް  ހުންނަ  އެޮގތަކަށް  ދޭނަމޭ،  ރެސިޕްރޯކަލްކޮށް  ޤައުމުތަކަށް  ބައެއް  ޕަރމިޝަން.  ވިތް  ކްލޯޒްޑް 

 ބައިލެޓްރަލް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުއެއް ފެނޭ. ޕޮލިޓިކަލްކަހަލަ ޮގތަކަށް ވެސް ވޭ ކަންނޭނެގ ދެއްތޯ. އެއީ އެްއކަލަ

އިންޝުއަރެންސް  ދި  އޮފް  ޓެކްނިކަލިޓީ  ދަ  އިންޝުއަރެންސް،  އަންޑަރލައިން  ދަ  ދެން  ރާދަރ  އެރޭންޖުމެންޓެކޭ 

އެްއޗަށްވުރެ ބޮޑަށް، އޭރުން އެ ދެ ޤައުމުެގ ތެރޭަގއި އޮންނަ އެރޭންޖުމެންޓެކޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ހީވަނީ. 

ްއވުން( ދެން، އެކަމު އެ މެންޑޭޓްކޮށްފައި އޮންނަ. މިސާލަކަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެ

ދެއްތޯ ބޭނުންވާނެ  ކޯޕަރޭޝަން  ދެން  އެޅެންވާނޭކަން.  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ވެސް  ުގޅިެގން  މިނިސްޓްރީއާ  ؟ ޓޫރިޒަމް 

އޮންނަންވާނެތާ ހަމަ  ބަޔަކަށް  ކުރާ  ކަމެއް  މަނާ  ބުނެއްޖެއްޔާ  މަނަލޭ  ވެސް  ާގނޫނަކުން  ފަރާތުން  ރެިގއުލޭޓަރެގ   

ނެނޭގނެ.   ތަނެްއަގއި  އުޅޭ  އިންޑިވިއުޖުއަލްއަކަށް  އޮންނަނީ.  ވެސް  މިހާރު  އެޮގތަށް  ކަންތައްތަކެއް.  ކޮންމެވެސް 

އުހުނ، ރާއްޖޭަގިއ ހުރެއްޖެްއޔާ ރާއްޖޭަގއޭ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އާދެ! މިހާރު ވެސް އޮންނަނީ 

އި ނޫން. އެޮގތަށް  ސިޓިޒެންޝިޕެއް  އެޮގތަށް.  ބަލަނީ  ރެސިޑެންޓް  އެ  ވެސް.  ަގާވއިދުަގއި  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ނޭގތޯ 

 ރެސިޑެންސީ، މިތަނުަގއި ލޮކޭޓެޑްވެފައި ހުރެއްޖެއްޔާ. 
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 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާހިދު  އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް

ިއޞްލާޙެއްަގއި،   ތެރޭަގިއ  އިޞްލާޙުތަކުެގ  ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑުމެން  އިން   5މީަގއި  ހުށަހަޅާފައި  ާމްއދާއަށް  ވަނަ 

އިޞްލާޙެްއަގއި އޮންނާނެ ރާްއޖޭަގއި ވާ ެއއްެވސް މުދަލެއް، މަސްލަޙަތެއް އިންޝުއަރ ކުރެވޭނީ އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ 

ފައިާވ، ެއޮގތަށޭ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގިއ ހުރި މުދަލަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަނީ ލައިސަންސެއް ލިބި

ނުޖެހޭނެޭއ   ރާއްޖެއިން  ކޮންމެހެން  އޭނަ  ވެސް  ހުއްޓަސް  މީހަކު  ބޭރުަގިއ  ރާއްޖެިއން  މިސާލަކަށް  ވެސް. 

 އިންޝުއަރެންސް ނަާގކަށް ެއޮގތަކަށް. އާދެ! ެއޮގތަށް. 

 

މަނި އޮތޯރިޓީެގމޯލްޑިވްސް  ޝިފާ    ޓަރީ  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ަގބޫލުކުރެވެނީ އެހެން އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ހުންނަނީ. އެ ތަނެއްަގއި ހުންނަ  އެޮގތަށްހެން އަޅުނޑުމެންނަށް 

، މީހާ ވެސް މިތަނުަގއި. މިހާރު ހަމަ ކިޔަވަން ޮގްއސަ ތިބޭ  ރިސްކެއް ެއޮގތަށް އެ މާނަކުރަނީ ފިޒިކަލް ޕްރެސެންސް

ކުދިން ހަމަ އެ ތަނަކުން ނެގުން، އެޮގތަށް އޮންނަނީ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރުވެސް ބަލަނީ  

 . އެޮގތަށް. މިހާރު ަގވާއިދުަގއި ވެސް އޮތީ އެހެން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިންޓެންޝަނަކީ ެވސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޝްވަރާކޮށްލަން   އިތުރަށް  ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު،  މި  އަދިވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީާމ،  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

އަވަހަށް   ތެރޭަގއި  ދައުރުެގ  މި  ބިލު  ބަލަނީ  މި  ހަމަ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ދަންނަވާނަން.  ވެއްޖެއްޔާ 

ދެން، ިމއާ ުގޅޭ ޮގތުން އަިއ ކޮމެންޓްސްތައް ވެސް މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން ސްޓަޑީކޮށް އަދި އެއަށް  ނިންމައިލެވޭތޯ.  

އިތުރަށް ކޮމެންޓް ހޯދައި، ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތް ކުރެވިފަިއ މިއޮތީ. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޮގތަށް 

ސާފުކޮށް މަޢުލޫމާތު  އިތުރަށް  އަނެއްހެން  އެއްފަހަރު  އެްއޗެްއަގިއ  އަދިވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ  ލަން 

 ދަންނަވައިލާނަން އިނޭގތޯ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަޑަިއެގންނެވީތީ. މިހިސާބުން މިއަދުެގ ކޮމިޓީ ނިންމާލަން.
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