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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަ  އެންވަޔަރަންއްޔިތުންގެ  `  ކޮމިމެންމަޖިލީހުގެ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  މިއަހަރުގެ  ޓް  ވަނަ    31ޓީގެ 

މި އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ބައްދަލުވުން  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  މަސައްކަތަކީ  މިއަދުގެ  އެބަވޭ    ފަށަނީ. 

ބިލަކީ ވަރަށް ގިނަ ދާއިރަތަކާ   ކްލައިމެޓް  ނޑުމެން މިކިޔާގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ ކްރޮސް  އަޅުގަ  ޗޭންޖު ބިލެއް. ދެން މި 

  ބިލަށް ހުންނާނެ ބިލަކަށް މި ބިލުވާނެތީ އަޅުގަނޑުމެން މި   ކަޓިންގ ބިލެއް. ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކެއްގެ ޝައުޤު މި 

ހޯދަމުން. ދެން  ބެހޭގޮތުން އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގެ ޚިޔާލު  ރާކޮށް ބިލާ  މަޝްވަ   ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ގެންދަނީ  

އަޅުގަނޑުމެން   ބައްދަލުވުމަށް  މި  ދަންނަވާފައި  3މިއަދުގެ  އާއި    ފަރާތަކަށް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިވަނީ. 

ޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  ފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓާއި އަދި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. ރައީސުލްމިނިސްޓްރީ އޮ

.  ނޑުމެން ދަޢުވަތު ވާނީ ފޮނުވާފައަޅުގަ  ،ގަންނަވާ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި. އެހެންނަމަވެސްވަޑައެއް ނުއެއްބައިވެރިވެ 

ތި ނޭނގޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ބިލު  މީގައި  މި  އޮތް  ބޭފުޅުން  އެހެންނަމަވެސް  ފެނިވަޑައިގެންފައި  އެޓަރނީ    ،ކަމެއް. 

އޮފީ ބިލު ޖެނެރަލްގެ  އޮޢާއްފޮނުއްވިއިރުގައި    ހުން  ކަމާ  ންމުގޮތެއްގައި  ސަރުކާރުގެ  އުސޫލަކީ  ފަރާތްތަކުގެ  ނަ  ބެހޭ 

އަޅު ދެން  ކަމަށްވާތީ  ހޯއްދަވައިގެން  ބިލުމަޝްވަރާ  މިކުރަނީ  އެސިއުމް  ތި ގަނޑުމެން  ޑްރާފްޓް  ބޭފުޅުންނަށް    ގެ 

އޮންނާނެ ގޮތެއްގަ  ފެނިވަޑައިގެންފައި  މައިގަނޑު  ދެން  ބިލާ  ކަމަށް.  މި  ހުރިހާ އި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން    ބެހޭގޮތުން 

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން އެބަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން އިނގޭތޯ. ބިލުގެ   ބައިތަކަކަށް ވެސް ތި 

ފައިނަލްވީއެއް އަދި  ބައެއް  މި   އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މަޝްވަރާތަކުގައި  ހަމަ  ހުރިހާ    ނޫން.  މީގެ  ދަނީ 

ދަނީ ހޯދަމުން. ދެން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި    މިހަމަ  އެސްޕެކްޓަކުން ކޮމެންޓް އަޅުގަނޑުމެން  

އަޅުގަނޑު ވިދާޅުވާން    ފުރަތަމަ   މުއައްސަސާތަކަށް  އެއްޗެއް  ޖެނެރަލް  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ހަމަ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު 

ލަށް އަޅުގަނޑު  އްޔާ އެ ސުވާ ފުރުޞަތު. އޭގެފަހުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސުވާލެއް އޮވެއްޖިއެ  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  

އެހެންވީމާ، ހުޅުވާނަން.  އެންމެ    ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑަށް  ވިޔަސް  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް  އިންވިޔަސް  ފިނޭންސް 

 ރަނގަޅު ހަމަ ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަރާތުން އިސްމާޢީލް އާމިރު ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު  ގެ ނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި

އަޅުގަނޑުމެން   އިނގޭތޯ.  އާމިރު  އިސްމާޢީލް  އިން  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަޅުގަނޑު  ބިލު  ޝުކުރިއްޔާ. 

އިނގޭތޯ. ފާހަގަކޮށްލާނަން  ކަމެއް  ތިން  ދެ  ފާހަގަކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއްގެ    ދިރާސާކުރިއިރު  ފުރަތަމަ 

)ކ(  މާއްދާގެ  ދެވަނަ  ބިލުގެ  ބަޔާންކޮށްފަގޮތުގައި  ފަންޑު އިވާ ގައި  ޤައުމީ  ގުޅޭ  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް   

ބިލުގެ    ކުރެވޭނެ ގާއިމު މި  އަދި  ފައިސާގެ    28ކަމަށާއި  ޖަމާކުރެވޭ  ފަންޑަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ވަނަ    28  އިރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާވަތްތައް ނުވަތަ ފަންޑުގެ ރައުސުލްމާލު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެކަމެއްގެ މައްޗަށް 



  

)ށ( އަދި  )ހ(  ފަންޑަށްމާއްދާގެ  ކަންކަމުން  ބުނާ  މި   ގައި  ފައިސާއިން  ހާސިލުބިލުގެ    ލިބޭ  ވާނެތޯއޭ  މަޤްޞަދު 

އޭގެ ދެން  އިނގޭތޯ.  އެއީ  އުފެދޭކަމެއް  ސުވާލު  އަޅުގަނޑަށް  ބިލްގެ    ނޫންތޯއޭ  މި  މާއްދާގައި    4އިތުރުން  ވަނަ 

މިގު  ރާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބަޔާންކު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    30ފަށާތާ    ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ޅޭ ކައުންސިލަށް 

އުފައްދަވަންވާނެ އަ  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  ބަޔާންކުރާއިރު  ބަދަލުތަކާކަމަށް  އަންނަ  މޫސުމަށް  ޤައުމީ    ދި  ގުޅޭ 

ނުވަތަ އެލަވަ އުޖޫރައެއް  ބޭފުޅުންނަށް  ތިއްބަވާ  މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި  ހަމަޖައްސަކައުންސިލެއްގެ    ދޭންވާނެ އިންސެއް 

ބައެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން މީގެ އިތުރުން ދެވަނަ މާއްދާގެ    ގެ އެއްވެސް ބިލު   ކަމަށް މި

ފަންޑު   ކޮށް އެނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ޤައުމީ ފަންޑު ގާއިމުބުނަ މަޤްޞަދު އިނގޭތޯ. އޭގެ ސާފުކޮށް މި 

ގުޅޭ ކަންކަން މާލިއްޔަތު ގާނޫނު އިނގޭތޯ    ދެން ޢާއްމުކޮށް މި ފަންޑުތަކާ  ހިންގުމުގެ އުސޫލެއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ހެދިފައި އޮންނައިރު އަޅުގަނޑުމެން އޭގައި   ދަށުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  ގާނޫނުގެ  ބޮޑަށް މި އިސްކުރަނީ. މާލިއްޔަތު 

ހުރި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ  އުސޫލުތަކަކާހުންނާނެ  ބަޔާންކޮށްފަހާ  އެއްޗެހި  އޭގެ އި  ދެން  އުސޫލެއް    .  އިތުރުން 

ވަނަ    7ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ.    7ކަންނޭނގޭ އަންނަނީ. ދެން    އެއްޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިތުރު ބަރޑަންހަދަންޏާމުން އަ

)ހ(ގެ   ސައިޑުން އިނގޭތޯ،  ތެރޭގައި ފިނޭންސް  އޮންނަނީ ކައުންސިލު އެކުލެވުމުގެ ވާހަކަ. ދެން އޭގެ   މާއްދަގައި މި

ފައިސާ  2 ނަންބަރުގެ  ކަނޑައަވަނަ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  މާލީ  އިސް  ގެ  ވުޒާރާގެ  ސަރުކާރުގެ  ޅާ 

އްޒަފެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީތި ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ ބޭފުޅެކޭ ހުންނަންވާނީ ފިނޭންސް  މުވަ

  6ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   23ހަގަކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. ރިޕޯޓުކުރުން،  އަދި ފާ  ޅުޑު އެއްތަންކޮސައިޑުން. ދެން އަޅުގަނ

ނު އެނޫން .ކުތާވަނަ  ބަޔާންކުރާ  ދެން މީގައި    ނީ.ރިޕޯޓުކުރަމި  ވެސް ކަންކަން    މި ގާނޫނުގައި ހަދާ ގަވާއިދުގައި 

ކަން  ފައިސާއާ މެންޝަންބެހޭ  ރިޕޯޓުކުރުން  ކައުންސިލަށް  ކޮށްފައެއް  ތައްތައް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ނީނދޭ. 

ފައިސާއާ  ރިޕޯޓުކުރާއި  ޖުމްލަ  ރު  އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން.  ފަހަގަކޮށްލަން  މުހިންމުކަން  ރިޕޯޓުކުރުން  ކަންތައްތައް  ބެހޭ 

 ހުރި ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި 

 

  ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ.   ޕޮލިސީ އާދެ!  މިނިސްޓްރީގެ  ކޮބައިތޯފިނޭންސް  އުފެއްދު؟ އަކީ  ތިފަންޑު  ބޭފުޅުން    މަށް 

 . ސްޕެސިފިކްކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ޕޮޒިޝަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުން މުހިންމުއެ  ؟ ތާއީދުކުރައްވަންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަރާތުން އިސްމާޢީލް އާމިރު ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު  ގެ ނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި

ދެއްތޯ  މިހާރު ގާއިމްކުރައްވާފައި  އިންނާނީ  ފަންޑް  ގްރީން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފަންޑުގެ  ؟ ވެސް  ގްރީން  ދެން 

 އިތުރުން ހިއެއްނުވޭ އަޅުގަނޑަށް އިތުރު ފަންޑެއް އުފައްދަވާނެހެންނެއް. 



  

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ފަންޑުގެ ވާހަ  ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި  އެ ގްރީން ކްލައިމެޓް  މީގައި ނުބުނޭ  ކައެއް ނޫނީ އެ ފަންޑު  ދެންނެވީ. މިހާރު 

މައިގްރޭޓް ފަންއެއް  ކުރަނީމިއަށް  ޗޭންޖުގެ  ކްލައިމެޓް  މިއިންނަނީ  މީގައި  އެހެންވީމާ، ކަމެއް.    ޑެއް އުފައްދާ ވާހަކަ. 

ބޭނުން ސާފުކޮށްލަން  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގްރީން    އޭރުން  .އެކަން  ފަސޭހަވާނީ.  ކުރިއަށްދާން  ކަންނޭނގޭ 

ދެއްތޯ ދެއަރ  އޯލްރެޑީ  ފަންޑް  އެ  މިހާރު؟ ކްލައިމެޓް  އެބައޮތް  އެބަ    ވެސް  ނަމުގައި  ފަންޑުގެ  ގްރީން  ފަންޑު. 

 ؟ޑާ އޮންނާނީ ކޮންކަހަލަ ގުޅުމެއްތޯއެ ފަން އި ފަންޑާ އޮޕަރޭޓްކުރޭ. ދެން ކިހިނެއްތޯވާނީ މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަރާތުން އިސްމާޢީލް އާމިރު ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު  ގެ ނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި

ނޫންތޯ.   ނުވަތަ  ފަނަޑެއްތޯ  ގްރީން  މިއުޅެނީ  އުފައްދަން  މީތިން  ސާފެއްނުވޭ  އަނެއްހެން  މީތިން  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް 

ފަންޑުދެން   އެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕްރޮޕޯސަލާއިއެކު  ވުޒާރާއަކުން    އުފައްދަން  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ކޮށްދެއްވަނީ. ފަންޑު ކްރިއޭޓްކުރެއްވީމަ ފިނޭންސް ސައިޑުން މިރިކުއެސްޓް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން.އާދެ! އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ވިސާމް  ރެޖިސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕެނީ ޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ  މިނިސް

އި  އާދެ! ވިސާމް  މަރިޔަމް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  މިނިސްޓްރީޝުކުރިއްޔާ  އިކޮނޮމިކް  ން.  ނގޭތޯ 

ދިރާސާކޮށްލިއިރުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް    ޅުގަނޑުމެން ދެން އަނެއްހެން ބިލުއަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

ފާހަގަކުރެވު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ބިލެކޭ.  ޒާތުގެ  ނަގަންޖެހޭ  އެޕްރޯޗެއް  ހޮލިސްޓިކް  ބައެއް  އެއްކަލަ  ނު 

ބިލު އެއްކަމަކަށް  ދަންނަވައިލާނަން.  އަޅުގަނޑުކަންތައްތައް  އިނގޭތޯ.  މަޤްޞަދު  ޤަބޫލުކުރެވޭގެ  ގޮތުގައި    މެންނަށް 

އެކުލަވައިލެ ބިލު ސިޔާސަތުތަކެއް  ވަށައިޖެހޭ  ވާންވީ  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  މަޤްޞަދަކަށް  ކްލައިމެޓް އެ  .ންވުގެ    އީ 

ޙަޤީޤަތުގައި   އެބަވާންޖެހޭ.    މު ދިރިއުޅުމާއި އޭގެޢާއްޗޭންޖަކީ އަސްލު  އިތުރުން ވިޔަފާރިތަކަށް އެމްބެޑެޑް އެއްޗަކަށް 

ށްދެވިގެން.  ޖެއްސެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މީތި ތިލަކޮ  ވިޔަސް ޢަމަލީ ސިފަ މި  ކަމުގައި   ސިޔާސަތުތަކެއް އަދި ހުރި  ވަކި

ޚި  ނޫނީ  ނަގަންވީ  ޤަބޫލުކުރެވުނު ސީދާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބުނެދެވިގެން. އެހެންވީމަ  ކޮބައިކަން  ކަމަކީ    ޔާރުކުރަންވީ 

އެކުލަ ގޮތުގައި ޤައުމީ ގާވައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް  އެބައޮތް ކަނޑައެޅިފަ. އެ  ލާ ވާހަކަ މިހާރު ލާމަރުކަޒީ  ނޫނުގައި 

އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ    ،އިޖުތިމާޢީ ،ލާއިރުގައި ވެސް އިޤްތިޞާދީޕްލޭންތަކަށް ބަލައި



  

 ހަރުދަނާ   ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރާއްޖެއަށް

ޚި އެބަ  އެހެން ސިޔާސަތުތަކެއް  އިނގޭތޯ.  ދަންނަވައިލާ  ޔާރުކުރަންޖެހޭ  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ކަމަށްވަންޏާ  ވީމަ 

އިމާރާތްތަކުން ގާއިމްކުރާ  ކުރަންވެގެން  އިދާރާތައް ސްޓޭޝަން  ހައުސިންގސަރުކާރުގެ  ފައްޓައިގެން ސޯޝަލް  ތައް   

ހަމަ  މީގެ އިނގޭތޯ.  ހިމެނެންޖެހޭ  އެބަ  ހެދިކަމުގައި   ތެރޭގައި  ޕާކެއް  ސްޕޯޓްސް  ވި  އެއާއިއެކީގައި  ނޫނީ  ޔަސް 

ހަމަ މިކަމަށް އެބަ އިސްކަންދެވެންޖެހޭ. މިހެން  މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ އަސްލު    ވިޔަސް  އެއް ހެދިކަމުގައިކޮމްޕްލެކްސް

ކުރެހު އިމާރާތުގެ  އިޙަޤީޤަތުގައި  ފަށައިގެން  ބޭނުންމުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާރާތް  ބަދަލުކޮށްގެން  އާދަކާދަ  ކުރުމުގެ 

މި ނެރެވެން  އިމްޕެކްޓެއް  ޕޮޒިޓިވް  ހަމަ    މިއަށް  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ޕޮއިންޓެއްގެ  ދެވަނަ  އިނގޭތޯ. ދެން  އަންނަނީ 

  ވިޔަސް މި   ށް ބަލާލިކަމުގައިދާއިރާއަކީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި

މި  އަޅުގަނޑު  ޗޭންޖަ  ދާއިރާއޭ  ކްލައިމެޓް  ބޮޑަށް  ނެރެދޭދަންނަވަނީ  އިމްޕެކްޓެއް  ޕޮޒިޓިވް  އެކިކަހަލަ  ށް  ނެ 

އިނގޭތޯ.   ބައި  ކޮންޓެކްސްޓުގައިޓެކްނޮލޮޖީގެ  ރާއްޖޭގެ  އެން  އޭގައި  ދިރާސާތަކުން  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޮޑަށް  މެ 

ހަމައަށް    ށުގައި އޭތި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަނާ ފަލް އެނަރޖީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ރެކޮގްނައިޒްކުރެވި އަތްފޯރާމުހިންމުވަނީ ރިނިއުބަ

މި މަގެއް  ކަހަލަ  ކޮށައިދެ  ގެންދެވޭނެ  މެދުވެރިކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވުބިލު  މީގައި  ދެން  އިނގޭތޯ.  ން 

އަ މީހާތަނަށް  އަސްލު  މިސާލައިފާހަގަކުރެވުނުކަމެއް  މިހާރު  ދަންނަވާކަމަށްއިރުގައި  ބައެއް    ކަށް  ވަންޏާ 

ހުށަހަޅާފައި ރާއްޖެއަށް  އިންވެސްޓްމަންޓު  އިންވެސްޓަރުން  ބަލާލިކަމުގައިހުރި  އެބަ    ތަކަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވިޔަސް 

މި  ސުވާލު މިސާލަކަށް  ރާއްޖޭގެއުފެދޭ  އެކަށިގެންވާކަހަލަ   ، އީ  ރާއްޖެއަށް  މިއޮންނަގޮތުން  އިކޮލޮޖީ  ރާއްޖޭގެ  މި 

ހަމަ ޓެކްނޮ އަދި  ގޮތެއްއެއާ   ލޮޖީއެއްހެއްޔޭ.  ސަސްޓެއިނަބަލް  ރާއްޖޭގައި  މިއީ  ބޭނުންކުރެވިދާނެކަހަލަ  އިއެކީގައި  ގައި 

ފޯމިއުލާއެއް އެނަރޖީ  ޕްރޮޕޯރިނިއުބަލް  މި  އެހެންވީމާ،ހެއްޔޭ  އަސްލު   މި   ސްކުރަނީ.  ޙަޤީޤަތުގައި    ކަންތައްތަކަށް 

މި  ގައިޑްލައިން ބިލުގައި  މި  ކައުންސިއެކުލަވައިސްތަކެއް  ކައުންސިލު ލެވޭ  އާދެ!  ހަނދާންވަނީ،  އަޅުގަނޑު    ލޭ 

އެކަ  ބޭނުންވޭ  އެބަ  އެކުލަވައި މެދުވެރިކޮށް  ގައިޑްލައިންތަކެއް  ބިލުގައި  ހަލަ  މި  އަސްލު  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ލެވެން 

ފެންވަރުވާހަކަ  ލާގިންތިއެއްގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައި   3ފާހަގަކޮށްފައި އެބައޮތް   އެކުލަވައިލާ ޕްލޭންތަކާ . ޤައުމީ    ގައި 

ގެންދެވެން މި  ންވެގެން އެކުލަވައިލާ ޕްލޭންތައްއެކީގައި ޢަމަލީ ސިފަ ޖައްސަ ވަރަށް ބޮޑަށް    އެހިސާބަށް  އަންނަނީ 

އުމުތަކުގައި ވަރަށް  ޤަ   ލާއިރު އެހެންމިހާރު އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލައި   މިކަންތައްތައް ސާފުކޮށްދީގެން. އެއީ ގިނަފަހަރު 

ވެސް.    ކަމަށް ބަލައިގަންނަނީ ކަމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ އެނަރޖީ ބަލް ކޮށް އެބައެނގޭ މިވެނިކަހަލަ ޓެކްނޮލޮޖީއެކޭ ރިނިއުފުސާ

އޭގެ  ދެން  ދަތި.  ޖަވާބުއަރުވަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިވަގުތު  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ސުވާލުތަކަށް  އިތުރުން    އެ 

އަޅު ވިސްނާލާއިރުގައި  ނަޒަރަކުން  ފާހަގައިޤްތިޞާދީ  ތަޞްދީޤު  ގަނޑުމެންނަށް  ބިލު  މި  ވުމާއިއެކީގައި  މިކުރެވުނީ 

ކަނޑައެޅިގެންދާނެ މިންގަނޑުތަކެއް  ދަމަހައްޓަންޖެހޭ  ވިޔަފާރިތަކުން  އެކުލަވާލެވުމުން  ސިޔާސަތުތައް  ކަމަށް    ޤައުމީ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ކޮންމެވެސް  ގޮތުގައި   އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑު  ތަންކޮޅެއް  ވަރަ  ދެން  ކަށް 



  

ސައިޑުގެ  މިސާލަކަށް ކާބަންޑައިއޮކް  ށްލިއިރުގައި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ދިރާސާކޮ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ލިބުނީ

ބަލައި ރޭޓަށް  އެހެން    ލާއިރުގައިއެމިޝަންގެ  ހަމަ  މިއުޅެނީ  ގޮތުގައި  ކޮންޓްރިބިއުޓަރސްގެ  މޭޖަރ  އެންމެ  ވެސް 

އިންޑަސްޓްރީ އާއި  ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައި އެއާއިއެކީގައި އެހެން  ކޮމްބަސްޝަން  ން ޕަވަރ އިންޑަސްޓްރީ އަދި ހަމަ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އޭގައި  މި  އިނގޭތޯ.  މިސާލަކަށް    ގޮތުގައި  އަދި    ވޭސްޓްއަންނަނީ  މެނޭޖުމަންޓް 

ޚި  އެނޫން އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ ރިލޭޓެޑް  ފޯރުކޮށްދޭންވެގެން  ވެސް ސަޕޯޓު  އެނަރދުމަތްތައް  ބޭނުންކުރާ  ޖީގެ  އެ 

އެހެންވީމާ،  ބައި މި  ކަންނޭނގޭ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އެނަރޖީ  ގޮތެއްގައި  އޭގެ    މައިގަނޑު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ބަލަނީ 

އަޅު  ދެން  ރާއްޖޭގައި  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ތަފްޞީލީ  އިތުރުން  މިހާހިސާބަށް  އަދި  ހިއެއްނުވޭ  ގަނޑަކަށް 

ގޮތުގައި ނިސްބަތުން ކުޑަ ލޭންޑް ސްކޭޕެއްގައި    ދިރާސާއެއް އެއްޗެއް ހެދިފައި އޮތްހެނެއް. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 އެމިޝަންގެ  ކަމަށްވަންޏާ ކާބަން  އިފި މާލެ އޭރިއާގެ ސަރަޙައްދަށް ބަލާލަ  ވަންޏާ ގްރޭޓަރ  މިސާލަކަށް ދަންނަވާކަމަށް

ރާއިރު ނިސްބަތުން ބޮޑުވާނެ އިނގޭތޯ. އެއީ އަނެއްހެން ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ންވަރުން އަޅުގަނޑުމެން ގޭޖްކު މި

ލާއިރުގައި  ތަކުގެ ލޮންޖެވިޓީއާއި އެ އެއްޗެއްސަށް ބަލައިގެންގުޅޭ ވެހިކަލްސަތަކަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް އެ ވެހިކަލް   މި

އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް    ގޭ އެމިޝަން ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ،ގައި ކަންނޭނވަރަށް ބޮޑެތި ރޭޓެއް

އަންނަންޖެހޭ އެބަ  މިންގަނޑުތަކެއް  ބާރު   .ޕޮއިންޓަކީ  ގާނޫނުން  ބަލާއިރުގައި  މިންގަނޑުތަކަށް  އެ  ލިބިގެން    ދެން 

ބަލާއިރުގައިތާޢާރުފު މިންގަނޑުތަކަށް  ގޮތެއްގަކުރެވޭ  މައިގަނޑު  އިޖު  ހަމަ  ހަމަ އި  އަދި  ތަރައްޤީ  އުމްރާނީ    ތިމާޢީ 

ގުޅޭ ކަންތައްތައް، މިސާލަކަށް ދަތުރުފަތުރުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް    ޢާއްމު ދިރިއުޅުމާއެއާއިއެކީގައި  

ކައުންޓަރ އެބަ އަ   ނގޭތޯ މި ކުރަން އިންނަންޖެހޭ. އެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު އެޑަޕްޓޭޝަން ޕަރޕަސަސްއަށް ވެސް އަދި 

ކޮމެންޓެއް ޖެނެރަލް  ހަމަ  ނޭދެވޭ އަސަރުތައް. ދެން  މިހާރު ސަރުކާރުގެ    ކުރާ  ބޭނުންވޭ  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ގޮތަށް 

ޕްލޭނިންގ މިނިސް ގެންދާއިރުގައި  ކުރިއަށް  ދައުރު، ޤައުމީ ޕްލޭނިންގމަސައްކަތްތައް  ޤައުމީ  ޓްރީގެ  ގެ ކަންކަމުގައި 

ގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވުނީ ޕްލޭނިންގ  ވީމާ، ކައުންސިލު. އެހެންވަރަށް ބޮޑު ފެންވަރުގައި 

އެކީގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  އެއާއި  ކަމެކޭ. ދެން އަދި ހަމަޅަކު ހިމެނުއްވުން އެއީ މުހިންމު  މިނިސްޓްރީގެ ބޭފު

ލާއިރުގައި ލޯ އެމިޝަންގެ  ބިއުޓަރސްއަށް ބަލައިން އެމިޝަންގެ ކޮންޓްރިވެސް ދަންނަވާލި ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑު ކުރިން

އި ކޮންކަހަލަ  ތްތަކެއްގަ. ކޮންކަހަލަ ސިނާޢަކުރެވެން އެބަބޭނުންވޭ ކަންނޭނގޭ ގިންތިޓަކައި  ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް

ކޮންޓްރިއެންމެ  ތޯ  ވިޔަފާރިތަކުން މި  އެހެންވީމާ،ބޮޑަށް  އިނގޭތޯ.  ބަދަލު  ބިއުޓްކުރަނީ  އަންނަ  ތަކަށް  މޫސުމަށް 

ކުން  ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރާ ނެގެޓިވް އެލެމެންޓްސްތައް ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރާ ޒާތުގެ ވިޔަފާރިތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އެ ވިޔަފާރިތަ

ކޮންޓްރިބިއުޓް ކިހާނިސްބަތުން  ފިނޭންސް   ވަރަކަށްމިން  ކުރަނީ  މިސާލަކަށް  ދެން  ކަންނޭނގޭ  ކަނޑައެޅުނީމަ  ކަން 

އެއްޗަކަށް ވިދާޅުވި  އެ  ވިޔަފާރިތަކުން    އިން  އެ  ފަންޑަކަށް  ކަނޑައަޅާ  މިސާލަކަށް  ބަލާފައި  އެބަ  ވެސް 

މަސައްކަތްތަކަށް   ހޭދަކުރާ  އެޑަޕްޓޭޝަނަށް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ދޭންޖެހޭ. އެއީ  ކޮންމެވެސްކަހަލަ ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް 



  

މައިގަނޑު   މި  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ފެށުމު  ކޮމެންޓު  5ހޭދަކުރަން  ހަމަ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ގެ 

 ގުޅޭގޮތުން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. އޯލްކޮށް ބިލާ ބޭނުންވަނީ އޯވަރ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް    އާދެ! ބޭނުމިއްޔާ  ކުރަން  ސުވާލެއް  ހުޅުވާލަން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި 

ނޭޝަނަލް އެގްރީމެންޓަކަށް ޕޮލިސީއަކަށް  ރބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް އިންޓަ   ކޮށްލެއްވުން އެދެން. މިހާރު ތި   އިޝާރާތެއް 

ތި  އަންނާނެތޯ  ޓެކްނޮލޮ  އިމްޕެކްޓެއް  ފަށައިފިއްޔާ. ޖީތަ ވިދާޅުވިގޮތަށް  ޑިސްކްރިމިނޭޓްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން    އް 

ނަމަވެސް   މަލްޓިލެޓްރަލް  އަދި  ނަމަވެސް  ބައިލެޓްރަލް  އެއްވެސްކަހަލަ  ދަށުން.  ރެޖީމްގެ  ޓެކްސް  ހާއްޞަގޮތެއްގައި 

އެއްވެސްކަހަލަ  އައިސްދާނެތޯ  އެގްރީމެންޓަކަށް  އިޙްތިރާމް؟ އިޝޫއެއް  ޓްރޭޑް  ންޖެހޭ  ކުރަދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ؟މިކަހަލަ ތަފާތުތަކެއް ގެންގުޅެން ފަށައިފިއްޔާ ބަސްވުމެއް އެއްޗެއް އޮންނާނެތޯއެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ވިސާމް  ރެޖިސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕެނީ ޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ  މިނިސް

ވަދެފައި އަޅުގަނޑަށް   ރާއްޖޭގައި  ހުރި    މިހާތަނަށް  މިދަންނަވަނީ  އަޅުގަނޑު  އަސްލު  ބަލާއިރު  އެއްބަސްވުންތަކަށް 

މިހާތަނަށް   ދެން  އިނގޭތޯ.  ވާހަކަ  މެތަޑޮލޮޖީއެއްގެ  ކޮންމެވެސްކަހަލަ  ކަނޑައެޅޭނެ  ޓެކްނޮލޮޖީތައް  އެޕްރޫވްކުރާ 

އިންވެސް ބައެއް  ދެން  ބަ ޓަރުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް  ހުށަހަޅާފައިހުރި  ރިނިއުބަލް    ލާއިރުގައިން  ވެސް 

އެބަހުރޭ  އެނަރ މެދުވެރިކޮށް  ވޭވްސް  ކަނޑުގެ  ދެން  ދެއްތޯ.  ސޮލިއުޝަންސްތައް  އެބަހުރޭ  ބޭސްޑް  ވިންޑް  ޖީގެ 

އެހެންނަމަވެސް އެ  ، ސޮލިއުޝަންސްތައް.  ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ އްޗެ އެ  ގުޅެނީ    ހީގެ  އޭތި  މާހައުލާ  ރާއްޖޭގެ  އާއި 

ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ މިއީ ކަންނޭނގޭ    އަޅުގަނޑަށް  ހަދައިގެން  ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކެއް  ހަމަ  ގޮތުގައި 

ށް  އަޅުގަނޑުގެ ޕޮއިންޓަކަ   ވާހަކަ ދެންނެވޭނީ. އެހެންވީމާ،  ރާއްޖޭގައި މިވެނިކަހަލަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކެކޭ އެޕްރޫވްކުރަނީ މި

އަސް  އެޑަޕްޓުމިވަނީ  ބަދަލުގައި  ޑިސްކްރިމިނޭޓްކުރުމުގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ޓެކްނޮލޮޖީސްތަލު  ކޮބައިކަން  ކުރާނެ  ކަކީ 

ނޭޝަނަލީ  ރއަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އިންޓަ   ޖީ ފަންޑުތަކަކީނަރ  އެބަލް ވަންޏާ މި ރިނިއު  ވެފައި ހުރިކަމަށްއައިޑެންޓިފައި

އިނގޭ ފަންޑުތަކެއް  ބޮޑު  ޑެޕްތް  ގްލޯބަލީ  ވަރަށް  މިހާތަނަށް  ނިސްބަތުން  އެއީ  ޤައުމަކަށް  ކަހަލަ  ރާއްޖެ  އަދި  ތޯ. 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   ވެސް  ރަނގަޅަށް  މާ  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ބަލާއިރު  ދިރާސާތަކަށް  ހުރި  ކޮށްފައި 

އިންވެ ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ފަނޑުތަކުން  މި  ބަލާއިރުގައި  ދިރާސާތަކަށް  މި  ކުރަނީ  ކަންނޭނގޭ  މި  ސްޓް 

ޑިވެ ސަސްޓެއިނަ ޕްރޮޖެކްޓުލޮޕްމަންބަލް  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި  ޓް  ކަހަލަ  މިދަންނަވާ  ރާއްޖޭގައި  ދެން  ތަކަށް. 

އެ ޓެއިނަބިސަސް ހޯދަން  ލިމަލިޓީ  ފަންޑު  އެ  ނޫނީ  ނުކުރެވެނީ  އެޓްރެކްޓް  ފަންޑު  ގިނަފަހަރު  ނެތީމަ  ންޓް 

އެ  އިނގޭތޯ.  ދަތިވަނީ  މިމާހެންވީއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑު  ރާއްޖޭގައި    ދަންނަވާލަނީ  ،  މިސާލަކަށް  މިހާރު 



  

ހައުސިން ކުރިއަށްގެންދާއިރު    ގސޯޝަލް  މަޝްރޫޢެއް  ނޫނީ މިސާލަކަށް އެހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތެއް 

ކުރެވިއްޖެ  އެންފަސައިސް  ބޮޑަށް  އެލިމެންޓަށް  ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ  އެއާ  އޭގެ  ހަމަ  އަދި  ވަންޏާ    އި އެކީގަކަމަށް 

އެޓްލިސްޓު   އޮތް ކަމަށްވަންޏާ ނޫނީ  ކަނޑައެޅިފައި  ކޮބައިކަން  ޓެކްނޮލޮޖީތަކަކީ  ޒާތުގެ  ބޭނުންކުރެވޭ  ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ 

މެތޮޑޮލޮޖީއެއް އޮންނަ   މަށް ހުށަހެޅީރޫވަލައެޕް ޓްރާންސްޕޭރެންޓް  އެޕްރޫވުކުރެވޭނެ ކަހަލަ  ވަންޏާ    ކަމަށް  ފަސޭހައިން 

 ޓުމަންޓު އަދި އެ ބަދަލު ރާއްޖެއަށް ގެންނަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.ފަސޭހަވާނެއޭ އެ އިންވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި    އިތި އިންޓްރޮޑަކްޝަންގަ   އި އޮތީ. އެކަމަކުގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފަ

ކޮށްލަނީ. މިހާރު    ވިދާޅުވި ނުކުތާއިން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އަދި ސާފުނުވާ އެއް ކަމެއްވީމަ އެކަން ބޮޑަށް ހައިލައިޓް މި

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން ވިޔަސް އަދި އެހެން އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އިމްޕޯޓު  

ގޮތު  ޓެކްސްގެ  ގޮތުގައި  އެގްރިމެޑިއުޓީގެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޑިސްކްރިމިނޭޓްކުރާ  ޓެކްނޮލޮޖީތަކެއް  ވަކި  ންޓުގެ  ގައި 

މާއްދާއަކާ  އަޅުގަނޑަށް    އެއްވެސް  ނޫންތޯ  ދިމާވެދާނެތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޝޫއެއް  އެއްވެސް  ކަހަލަ  ޚިލާފުވުން 

އޮތުން   މެންބަރުންނަށް  ޔަޤީންކަން  އެ  އަޅުގަނޑުމެންމުހިންހީވަނީ  ކަންނޭނގޭ.  އެހެން  މު  އެއްޗަކުން  ލިޔެވޭ  ނަށް 

 ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓަކާ އަޅުގަނޑުމެން ޚިލާފުވާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ. އެކަން ސާފުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު އަސްލު ބޭނުންވީ.  

 

 އަޙްމަދު އިފްތިޚާރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޑިރެކްޓަރ  ންޓްގެޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަމިނިސް

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއްބަސްވެފައި  މިހާރު  އެއްބަސްވުމެއް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އެހެން  އެގްރިމެންޓެއް  ޓްރޭޑް   

ޤައުމާ އެއް  ޑިސްކްރިމިނޭޓް  މިހާރު  ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯއިން   ޤައުމާއަނެއް    އިއޮންނައިރުގައި  ޑިސްކްރިމިނޭޓްކުރުން    އެ 

މައްސަލައަކަށް އަބަދުވެސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑުސްތަކަށް  ޤައުމުތަކުން ބާރު    ވާނީ. ދެން  މެންބަރު  ވެސް 

އެޅުމަށް. ދެން ބައެއް ޤައުމުގެ އެ ޤައުމުތަކުގެ ޑޮމެންސްޓިކް އިންޑަސްޓްރީ ޕްރޮޓެކްޓުކުރުމަށް ވަރަށް ކުޅިވަރު ކުޅޭ.  

ބު ބޮޑަށް  ދާން  ސްޓެންޑަޑުތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އެހެންވެ  އެހެންވީމާދެން  ޑިސްކްރިމިނޭޓްނުކުރަންޏާ  ރަވަނީ.   ،

 ޝޫއަކަށް ހިއެއްނުވޭ ދިމާވާނެހެން.  އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

އެއްކަމަކީ ފަންޑާ ބެހޭގޮތުން އޯލްރެޑީ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.  

ބިލުގަ މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އިނދޭ.  ފަންޑެއް  ޗޭން  މި   އި ގްރީން  ކުލައިމެޓް  ފަންޑެއް.  އިންނަނީ  ޖު 

ކަމަކަށްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގްރީން    ހުރިހާ ފަންޑެއް ހަމަ އެއް  ވާނީ އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް މިކިހިނެއްތޯއޭ

ޔާ  ފަންޑު މާޖްކޮށްލިއްންމަންޓަށް. މި ދެ  ވެސް ހަމަ އެންވަޔަރަކުލައިމެޓް ފަންޑު    އެންވަޔަރަންމަންޓަށް.ފަންޑު ވެސް  

އަދި  ކިހިނެއްތޯއޭ ކޮމިޓީގެ  މި  ހުރީ  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  އަނެއް ސުވާލަކީ  އެއް ސުވާލު.  އެއީ  ވާނީ. 

ނިއުޓު  ކާބަން  މިހިރީ  ބޮޑަށް  ވިސްނުން  ވެސް  ލޯ  މަޖިލީހުގެ  ކޮންމެހެން  ހެދުން.  ޤައުމު  މި  ޤައުމަކަށް  ރަލް 

އެކަން   އެއީ  ހަދަން.  ޤައުމަކަށް  ނިއުޓްރަލް  ކާބަން  ވިސްނުންހުރީކީއެއް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޫން  މިޝަންއެއް 

ދިމާވެދާނެތޯ. ދެނކޮންގޮތަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ގެނައިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ. އު  އިއެޗީވްކުރަން މި ބިލުގަ ން  ދަގޫތަކެއް 

ކުރެވޭނެ  ނއުއިނގޭ  އަޅުގަނޑަށް   ބޭނުންވާތީ  ކުރަން  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވިޔަސް  ހުންނާނެކަން.  ދަގޫ 

ޚި ފަރާތުން  ތި  ދެއްވައިފިއްޔާ ގޮތަކަށް  ދެން    ޔާލު  ގޮތަކަށް.  ކުރެވޭނެ  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަނގަޅު  ވަރަށް 

ދިމާލަކަށް  އަނެއްކަމަކީ ވަރަށް ގިނައިން އަޅުގަނޑަށް ހީވަ ކައުންސިލަކާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުންހުރީ  ނީ، މިހާރު 

އުފަ ޑައިރެކްޓްރޭޓެއް  ހުރީ  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތަށް  އްނޫން.  ޑިޕާޓުމަންޓެއްގެ  އޮޓޮނޮމަސް  ސެމީ  ދަން. 

ކަ ހުރީ.  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެގޮތަށް  އުފަށްދަން.  ޑައިރެކްޓްރޭޓެއް  ދިމާލަކަށް  ފަންކްޝަންކުރާ  އުންސިލަކާ 

 ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ވާހަކަ ނޫން. ދެން އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ. މި    މު ދެ ނުކުތާއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށްއްވަނީ ވަރަށް މުހިންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރަ 

ފަންޑު. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެނގޭ މިހާރު އަންނަ ކޮންމެ  ންމު ދެ ކަމެއް. އެކައްޗަކީ  ބިލުގެ ވަރަށް މުހި

އުޅޭއިރު    އި ބިލެއްގަ މިހެން  ކޮމިޓީތަކުގައި  އެކި  ހަމަ  ދެން  އުފެއްދުން.  ފަންޑެއް  ދާއިރާއަކަށް  އެ  ހަމަ  އޮވޭ  އެބަ 

އެކަ  އަޅުގަނޑަށް ކޮންސިސްޓެންޓުކޮށް  އެ  ހަމަ  ފެނޭ  އެބަ  އަންނަކަންވެސް  އެގޮތަށް  އެކަމަކު ން  އޭގެ    . 

ބޭނުންވާނެ   ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް  އެގޮތަށް އެ ހުށަހަޅުއްވަނީ. ދެން  އެޑްވާންޓޭޖުތަކެއް ހުރީމަ ކަންނޭނގޭ 

ނިއުޓް ކާބަން  ދެން  އެއަށް.  އިންވެސްޓުމަންޓުތަކަށް  ރަލް ކަންނޭނގޭ  އެންކަރޭޖުކުރާއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވުމަށް 

އިމްޕެކްޓެއް  އެ އޭގެ  އިންޓްރެސްޓުވުމުގައި  ރާއްޖޭގައި  މީހުން  ގެއްލުމެއްތޯ.  ފައިދާއެއްތޯ  އަންނާނީ  ސަބަބުން  ކަމުގެ 

 އިން ފެއްޓެވީމަ ރަނގަޅުވާނެ.  އެ ކުރައްވާ ސުވާލަކީ. ފިނޭންސް  އިއަތުވެދތޯ ކަންނޭނގޭ އަސްލުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާމިރު އިސްމާޢީލް ޢަލްއުސްތާޛް އޮފިސަރ  ލީގަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ 



  

ކޮންޓްރޯލާ   ފައިނޭންޝަލް  ޑިޕާޓުމަންޓުން  އެ  ގުޅޭގޮތުން  ފަންޑާ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭފުޅާ   އެ  އަދި  ވަޑައިނުގަންނަވާ.  އުޅުއްވާތީ  ބިޒީކޮށް  ގޮ  އި ންޑުކުރައްވާފަރެކޮމަތަންކޮޅެއް  ފަންޑާގުޅޭ  ތުން  އިނީ 

އޮންލައިންކޮށް ސުވާލުކުރެއްވީމަ ޖަވާބުދެއްވާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން    ފުޅާއާދެއްޖެއްޔާމު އެ ބޭނއިތުރު ސުވާލެއް އި

ގުޅާލަންވީތޯ.   ޑިޕާޓުމަންޓު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކިހިނެއްތޯ.  އެ  އާދެ!  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ    ބޭފުޅަކު   ންއާދެ! 

 ..ޒިރުނުވެވިގެން.ހާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މު. އެއީ މިހާރު  ސާފުކޮށް އެނގިވަޑައިގަތުން މުހިންސަވާ ސުވާލު ހަމަ ވަރަށް  އްއެ އަ   އިމިހާރު އަސްލު ބޭނުން އޭގަ 

އެހެ ނަންގަވާ.  އެބަ  ވެސް  ޓެކްސް  ގްރީން  ދެއްތޯ.  އެބައޮތް.  ފަންޑެއް  އުންވީމާގްރީން  މި  ފަންޑުތޯ  އެ  ދާ  ފައް، 

ދެ ފަންޑަކަށް ވެއްޖެއްޔާ ދޭތި    އެ ފަންޑާކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ފަންޑަށްވެގެން ދަނީ. ދެން ނޫނީ މި އުފަށްދާ ފަންޑާއި  

 މަރޖުވަނީތޯ. ކިހިނެއްތޯ މިވަނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާމިރު އިސްމާޢީލް ޢަލްއުސްތާޛް އޮފިސަރ  ލީގަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ 

 އާދެ! އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ލިޔުމުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޖަވާބުދެއްވާނަން އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ވިސާމް  ރެޖިސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕެނީ ވަލޮޕްމަންޓްގެ  ސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިމިނި

ޤައުމޭ     ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް، ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިން އަސްލު ލޯ އެމިޝަން. ކާބަންއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ

ޑްރާފްޓްކޮށްފަ  ބިލު  މިވަގުތު  ދެންނެވި އެއް ސަބަބަކީ  ވިސްނުމުގަ  އިއެހެން  އެހެންނަމަވެސް،  އިއޮތީ އެގޮތަށް އެ   .

ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި    ނިއުޓްރަލް ޤައުމަށް ހަދަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާކާބަން  

ކޮންމެވެސް އެއަށް  އިނގޭތޯ.  ކޮންސިޑަރކުރަން  ފެކްޓަށް  އެ  ޖެހޭނެ  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  ވަރެއްގެ    އިންވެސްޓުކުރާ 

ދެ އެއީ  ކޮށްލަންޖެހޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  އެފް.ޑީދިރާސާއެއް  އަސްލު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮމްޕެޓިޓިއުނަސް  .ން  އައި.ބީ 

އިނގޭތޯ ރީޖަން  ދަ  އޮފް  ރެސްޓު  ޓު  ކޮމްޕެރިޒަން  އިން  ބަލަނީ  މި  ޢާއްމުގޮތެއްގައި  އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން   .  ،

އޮ ކުރިއަށް  ދަންނަވާލަފާނަން  އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްލާފައި  ދިރާސާއެއް  ހަފްތާގެ  ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ  ތް 

 ތެރޭގައި. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މު ކޮމިޓީއަށް އިނގޭތޯ. މިހާރު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ރާއްޖެ ދުޅަހެޔޮ ޤައުމެއްގެ  ންވެސް މުހި  އާދެ! ދިރާސާ ކޮންމެހެން

ގޮތުން ތިމާވެށީގެ  ޖެހެނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތުމާއެކުގައި  ކަންކަ  ގޮތުގައި  ފާޑެއްގެ  ވެސް  މިއީ  ހާސިލުކުރަން.  ން 

މިދެ ވާހަކައެއް  ކަހަލަ  އެކަމަކު އަރަތެއް  މިހެން  ންނެވީ.  އޮންނަންޖެހޭނީ  މިހާރުމިކަން  ކާބަން    . 

އިޝޫއެއް   އެބްޒޯބްކުރުމުގައި  މިސާލަކަށް  ރާއްޖެއަށް  އިންވެސްޓުމަންޓުތައް  އިތުރު  ދެން  ނިއުޓްރަލްވުމަށްފަހުގައި 

ދޭތި ބެލެންސްވީމަ ނިއުޓްރަލްކޮށް މި ބޭއްވެނީ    ޝަނާއި އެމިނިޝަނާގޮތެއް ވިޔަސް އެބްޒޯދިމާވެދާނެތޯ. އެއީ ކޮންމެ

ވިދާ ތި  ދެން  ބޮޑަށްދެއްތޯ.  ގޮތަށް  މި  އެމި  ޅުވި  އެނަރޖީޝަން  ތެރޭގައި.    އަންނަނީ  ޕްރޮޑިއުސްކުރުމުގެ 

ކިހިނެއް ރިސޯޓެއް  އަންނަ  އަލަށް  ދެން  މިސާލަކަށް  ރާއްޖޭގައި  ޓާގެޓް  އެ  މިހާރު  ،ތޯއެހެންވެއްޖެއްޔާ  މިޝަން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމވީއޯ އޭގެ އެންމެ މައްޗަށް ދެވުނީ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ދެން އިތުރު އިންވެސްޓުމަންޓުތައް ފްލީ  

މީގަބަލަރިނިއު އިޝޫއެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  އިންވެސްޓުކުރުމުގައި  ރާއްޖެއަށް  އިންޓްރެސްޓުވެގެން  ދިމާވަނީ.   އިށް 

ޓް  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި އިންވެސްޓްމަންޓު އެސްޕެކް

 މު ކަންނޭނގޭ އިނގޭތޯ މި ކިޔަނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ސާފުވުން މުހިން

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެ

އޮތީ    ވެސް ފުރަތަމަ މި   ގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުގަނޑުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ވަޑައި

އިޝޫގަ މިއަށް އިފަންޑު  ލިޔުމުން  ހަމަ  ވިޔަސް  ނުދެވުނުކަމުގައި  ޖަވާބު  ސީދާ  ދެން  މުހިން  .  ން  މުކަ ޖަވާބުދިނުން 

އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިބިފައި ހުރި ބިލުތަކާއި ވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި  

ބަލާއިރުގަ ބިލުތަކަށް  އެ    އިހުރި  އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުގެ  މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި  ގިނަ  ވަރަށް  ފަންޑުތައް  ވެސް 

ބޭނު ގެންނެވެން  ދަށަށް  މިޖެހެނީ  މިނިސްޓްރީއެއްގެ  ކުރަން  މިކަން  މިގޮތަށް  މިވަނީ  އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކަށް  ންވޭ. 

ހަމަޖައްސައިނުދެއްވާތީ   މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ބަޖެޓް  ބޭނުންވާ  އިދާރާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ނޫނީ  މިނިސްޓްރީތަކަށް 

ކުރަން  ންވާލު މިގޮތަށް ބައްޓައެ ބޭފުޅުން އަނެއްކާ އިތުރު ބަޖެޓެއް މިކަންކަމަށް ބޭނުންވާތީތޯއޭ. އެ އަސްލު މި ސު

ފަންޑެއްގެ   އެއް  ފައިސާއެއް  ހުރިހާ  ލިބޭ  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ވެއްޖެއްޔާމު  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ޖެހެނީ  މި 

ފިނޭންސް   ޖަމާވެގެން  ގޮތުގައި    މިނިސްޓްރީގެތެރެއަށް  މި ޔުނިފޯމިޓީއެއް  ނޫނީ  ގޮސްގެން  އެކަން  ދަށުން  ބެލުމުގެ 

، ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކި ފަންޑެއް ހުޅުވުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް އެހާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ  . އެހެންވީމާނުހިނގާނެނޫނީ މިކަން  

ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ    އި، އަދިވެސް އެއްފަހަރު މި ފަންޑު އުފެއްދުން މިއީ މި ބިލުގައެހެންވީމާކަމަކަށް ނުވާތީވެ.  

މުހި ސާފުކޮށްލުން  ނޫންތޯ  ކަމެއްންކަމެއްތޯ  ހަމަމު  އަޅުގަނޑު  އެކަން  ފެންނާތީ  އެހެންވީމާކަމަށް  ފަންޑު  .   ،



  

ސާ އެ  ނޫންތޯ  މުހިންއޮންނަންޖެހޭތޯ  ކަމުގައި  ފުކޮށްލުން  އެކަން  މު  ފަންޑު  ހަމަ.  އަޅުގަނޑު  ފެންނާތީ  ހަމަ  ދެން 

އަޅުގނަޑު   ކަމުގައި  މުހިންމު  ލިބުން  ޖަވާބު  ސުވާލުގެ  އެ  ނޫންތޯ  ދެވައޮންނަންޖެހޭތޯ  ދެން  ސުވާލެއް  ދެކެނީ.  ނަ 

  ގޮތުގައި މުޤައްރިރު ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިހާރު ހެދިފައި ހުރި އެގްރިމެންޓުތަކާއި ނޫނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން 

އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަ ބަދަލުތަކުން އެއްވެސް އަސަރެއް ކޮށްފާނެތޯ،    އި ހުރި އެގްރިމެންޓުސްތަކުގަ  އި ހެދިފަ  ވެސް

އެ ޖަވާބެއް.  ސީދާ  ހެދިފައެއަށް  މިހާރު  މުސްތަޤްބަލުގަ  އި އީ  އެގްރިމެންޓުތަކަށް.  އޮތް    އި ހުރި  އަންނަން 

ހެދިފަ  އިންޓަރނޭޝަނަލީ  ސަރުކާރާއެކީގައި  މިހާރު  ނޫން.  އެގްރިމެންޓްސްތަކުން    އިއެގްރިމެންޓުތަކެއް  މިހިރަ 

ވާބެއް  އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަ ޗޭންޖަސްތަކަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އަސަރެއް އައިސްދާނެތޯ. ހަމަ ސީދާ ޑައިރެކްޓް ޖަ

 މު ކަމެއްކަމުގައި ފެންނާތީ އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ލިބުން މުހިން

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ފަންޑު އިޝޫގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތި ބޭފުޅުން ރިފަރކުރައްވަންޖެހޭނީ ދެން ތި ވިދާޅުވި ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ އަދި  

މި   ގޮތުގައި  އެއްޗެއް  ފާސްކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުން  ބަޖެޓަކީ  ދައުލަތުގެ  މި  މިހާރު  ބޭފުޅުންނަށް.  އެހެން 

ޓްރީއަކަށް ބަޖެޓް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރަނީ. އޭގައި މިސާލަކަށް ސެކްޓަރއެއް  އޮންނަނީ ދެއްތޯ. އެއީ ކޮންމެ މިނިސް

މިލިއަން އެބަ ޚަރަދުކުރޭ.   15ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށްވަންޏާ އެ ދާއިރާގައި ހިނގާ ފަންޑުން 

ފާ މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ރިފްލެކްޓްވެފައެއް  އިނދޭ  ނުއެއް  އޭތި  ބަޖެޓުގައެކަމަކު  ފަންޑު    އެއް.ސްކުރާ  އެއީ 

އެހެންވ ބްރޯޑާމާޕްރޮގްރާމަކަށްވާތީ.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިއީ  ލެވަ  ،  ވިސްނަންޖެހޭ    އިލްގަ ޕޮލިސީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ދެއްތޯ   ގަވަރނަންސެއް  ވަކި  އެބައޮވޭ  މިއަށް  އެއީ  އައިސްފައެއް.  ނުހުރޭ  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ފަންޑު  ކަމެއްހެން. 

ކަމެއް.  އެހެންވީމާކަނޑައަޅާފަ.   ކުރައްވާ  މިނިސްޓްރީން  އެ  ނޫނީއްޔާ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް  ހިންގަވާ  މިނިސްޓަރު  ، އެއީ 

ފަންޑުގަ ގްރީން  އޮތީ.    އިދެން  އެމައުންޓެއް  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  މިހާރު  ރާއްޖޭގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގޭ 

  އި ނީ ގްރީން ފަންޑުން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފަވެސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ތި ހިންގަވަ  މިހާރު 

އެކަމަކު  އޮންނަނީ. ގަވަރނަންސް    ދެން  އެހެން  އަންނަނީ  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ޓްރާންސްފަރ  މީތި  ފަންޑަށް    ކުލައިމެޓް 

ބިލުގަ  ރެޖީމެއްގެ މި  އަންޑަސްޓޭންޑުވީމަ  ރަނގަޅަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންކަން  މި  ދެން  ނުވާ  ވާ  އި ދަށަށް. 

ދެން މީގައި މިއޮތް ދެ ގޮތް އާމްދަނީ ލިބޭ ދެ ގޮތް ކަމަށް   . ނޫނީ މި ފަންޑުގައި އެނގިގެން އެއްޗެއް ލިޔެވޭނީ ދެއްތޯ

ދަށަށް ކަންނޭނގެ.    ން މި ފަނޑުގެޗޭންޖު ދާއިރާއިން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އަންނަންޖެހޭނީ ދެ  ޓްވަންޏާ ކުލައިމެ

ގޮތުގައި ކު  ޤަބޫލުކުރާ  ކްލައިމެޓް  އަޅުގަނޑު  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ އެންމެ ގިނަ ލާރި އަންނާނީ  ރިއަށް އޮތްތާނގައި 

، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ   ޑިރެކްޓްލީ ނޫނީ އިންޑިރެކްޓްލީ. އެހެންވީމާށްވާ ގޮތަ ރިލޭޓްޗޭންޖާ

އް އިންފޯމްޑް ވާހަކަފުޅެއް ވިދާޅުވެދެއްވުން  މީގައި ތަންކޮޅެ  އިމިހާރު ތި ބައްލަވާގޮތަށްވުރެ ފުނަށް މިއަށް ވިސްނަވާފަ 



  

 އެގްރިމެންޓާ ގުޅޭގޮތުން. އެއަށް ތި ރިސަރޗްގެ  ލުގެ ޖަވާބަކީމުވާނެ ކަންނޭނގެ. ދެން ކުރެއްވި ސުވާރަށް މުހިންވަ

ދެއް ނެތް  ކުރައްވަން  ސުވާލެއް  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  އެދެން.  ބައްލަވާލަދެއްވުން  އެކަން  ތޯ.  ތެރޭގައި 

ލާނަން. އަދި އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި  ޑުމެން ނިންމައިއެހެންވެއްޖެއްޔާ ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ބައި އަޅުގަނ

މެންބަރުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު  

 ގަނޑުމެން މި ދެކެނީ. ފޮނުވައިދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅު
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