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 {هللاައްޙމަދު ޢަބްދުދާިއރާގެ މެންބަރު  ބާރަށު ؛ މުޤަްއރިރު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާއި    59އަޅުގަނޑުމެންގެ   ތަރައްޤީ  ޤައުމީ  ފަށަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  މިވަނީ.  ނިމިފައި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ކޮމިޓީގެ   ދާއިރާގެ    60ތަރިކަ  ކުރެންދޫ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ  ބައްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުން. މި  ވަނަ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަނަދޫ   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި  

އޮތީ  މި  މެންބަރު. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާއިރާގެ  ބާރަށު  މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީން   މި 

ބިލާ  ޓްރާންސެކްޝަންގެ  ބޭފުޅުންނާ    އިލެކްޓްރޯނިކް  އޮންލައިންގެ  ރާއްޖެ  އަދި  އުރީދޫ  ދިރާޤު،  ގޮތުން  ގުޅޭ 

ދަންނަވައިލުމަށް އެދެން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ކޮމިޓީއަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ބައްދަލުކުރުން. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އެ 

ތިއް ވަޑައިގެން  ބައްދަލުވުމަށް  މިއަދުގެ  ކޮމިޓީގެ  ތަރިކަ  އާއި  ތަރައްޤީ  ޤައުމީ  ބޭފުޅުންނަށް `  ހުރިހާ  ބެވި 

ކޮމިޓީން   މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަގުތު  ދަންނަވައިލީ  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ 

އެ   ހިއްސާކޮށްލެވިފަ.  ވާނީ  ބޭފުޅުންނާ  ތި  ބިލު  ބެހޭ  ޓްރާންސެކްޝާނާ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ގެންދާ  މަސައްކަތްކުރަމުން 

ބޭ ތިޔަ  ގޮތުން  ގުޅޭ  އިތުރަށް  ބިލާ  ނޫނީ  ކަންބޮޑުވުމެއް  ފަރާތުން  މުއައްސަސާގެ  އަދި  ފަރާތުން  ފުޅުންގެ 

އެ ބިލުގައި   ކަމެއް  އެއްވެސް ކަހަލަ  ދިމާވެދާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނީ  ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުގެ 

ށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އޮތްތޯ ބަލާލައި  ހުރިތޯ ނޫނީ އެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ތި ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއާ އިތުރަށް ހިއްސާކޮ

ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަ   ބޭނުންވަން  ބޭފުޅުންނަށް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިދާޅުވަން  އެ ކަންކަން ހިއްސާކޮށްލުން. އަދި ތި 

ތްތެރި  ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހުގައި އެ ބަސްތަކާ ގުޅިގެން ނޫނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅާ ގުޅިގެން އިއްޒަ

އަޅުގަނޑުމެން   މެންބަރުންނަށް  އެ  ބޭނުންވާނަމަ  ކުރަން  ސުވާލެއް  ނޫނީ  އުފެދިއްޖެނަމަ  ސުވާލެއް  މެންބަރުން 

ފަރާތުން   ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ގުޅުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  މިއަދުގެ  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު 

މުޙައް އަލްފާޟިލް  އަލްއުސްތާޛާ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ  ސިސްޓަމް.  އިންފޮމޭޝަން  ޑިރެކްޓަރ  ޤާދިރު،  މަދު 

ޢަލީ   އަލްފާޟިލް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  އުރީދޫ  ކައުންސެލް.  ލީގަލް  ޝޫޒީ،  ފާޠިމަތު 

ފައިނޭ މެނޭޖަރ  ސީނިއަޔ  ސަބާ،  ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ  މެނޭޖުމަންޓް.  ކޮންޓްރެކްޓް  މެނޭޖަރ  ންސް.  ސަމާޙް، 

އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ އަފީފް، ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމަރ ކެއަރ. ރާއްޖެ އޮންލައިންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ  

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިނާޙް، ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކޮމަރޝަލް ސަރވިސް. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޒިމް، ހެޑް އޮފް  

އިންފްރަސްޓްރަކްޗަ އައި.ޕީ  ބިލާ  ކޯރ އެންޑު  ފަރާތުން މި  ދިރާގުގެ  ފުރަތަމަ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ރ. އަޅުގަނޑު 
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ހުރިހާ   އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  ހިއްސާކުރެއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަދި  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން  ގޮތުން  ގުޅޭ 

ވެސް   ކޮން  10ފަރާތަކަށް  ވާހަކަދައްކަވާ  ދެން  އެބައޮތް.  ފުރުޞަތު  ހަމައަށް  ވެސް  މިނިޓާ  ބޭފުޅަކު  މެ 

ބޭފުޅެއްގެ ނަމާއި އަދި މުއައްސަސާ   ބައްދަލުވުމަކަށްވާތީ އެ  ރެކޯޑުކުރެވެމުންދާ  ބައްދަލުވުމަކީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ފަރާތުން   މޯލްޑިވްސްގެ  ދިރާގު  ފުރަތަމަ  ދަންނަވަން.  ގެންގޮސްދެއްވުމަށް  ކުރިއަށް  ވާހަކަފުޅު  ވިދާޅުވެފައި 

 އިވެޓް ލިމިޓެޑް(.)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރަ

 

ޕަ ގުޅުން    ޤާދިރު  ޢަބްދުލް މުޙައްމަދު ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން ޑިރެކްޓަރގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކްދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެތިން ސުވާލެއް އެބައޮތް އިނގޭތޯ. އޭގައި... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނަން ވިދާޅުވެފައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ! ރެކޯޑުވަމުންދާތީ އިނގޭތޯ. 

 

ޕަ ގުޅުން    ޤާދިރު  ޢަބްދުލް މުޙައްމަދު ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން ޑިރެކްޓަރގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކްދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައެއް   އޮތީ  މި  ސުވާލަކަށް  އެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގައި  އިނގޭތޯ.  ދިރާގު  ޢަބްދުލްޤާދިރު،  މުޙައްމަދު  އާދެ! 

ކިޔާލިއިރުގައި   މި  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  މީގައި  އޮތީ  ކޮންކަމެއްތޯ  ޕްރޮޓެކްޝަނަށް  ޕްރޮވައިޑަރއެއްގެ  ސަރވިސް 

އެބަހުރި   ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ވެސް ކުށްވެރިވާ ކަހަލަ ހާލަތް އިނގޭތޯ. އެކަހަލަގެ  މީގައި 

 ޕްރޮޓެކްޝަނަށް ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި   މިހާރު  ދަންނަވައިލާނަން.  ގޮތުން  ސާފުކޮށްލަދިނުމުގެ  ހަމަ  ތި  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވައިލެވުނީ  މި  ބޭފުޅުންނަށް 

މީގެ   ޕްރޮޓެކްޝަނަށް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ކަމަށްވާތީވެ  ޕްރޮވައިޑަރުން  ސަރވިސް  ބޭފުޅުންނަކީ  ތި  ޓަކައި.  ސަބަބަށް 

ކަމެއް ބިލުގައި އޮތްތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ   ލިބިދާނެ ކަހަލަ  އެއްވެސް ކަހަލަ އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ނޫނީ ނިކަމެތިކަމެއް 

އެ ބައިތައް  ނޫނީ  އެ  ކޮބައިތޯ  ކަމަކީ  ފުރިހަމަ  އިތުރު  ގެނެވިދާނެ  ބިލަށް  މި  ޓަކައި  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަން 
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ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮޓެކްޝަނަށް   ތި  އަހާލަން ބޭނުންވަނީ  ރަނގަޅުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ހިއްސާކޮށްލަދެއްވީމަ 

އެ ކަން  ؟ ނެތްތޯ؟ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް އެބައޮތްތޯތި ބޭފުޅުންނަށް މީގެ  ؟ މިއަށް ލާންދޭންވީ ކޮންކަމެއްތޯ

 ހިއްސާކޮށްލަދެއްވާށޭ.

 

ޕަ ގުޅުން    ޤާދިރު  ޢަބްދުލް މުޙައްމަދު ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން ޑިރެކްޓަރގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކްދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަހަލަ   ކޮންމެވެސް  އޮންނަންޖެހޭނެ  ތަނަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޭމްކަހަލަ  މިސާލަކަށް  އެއްކަމަކީ  އާދެ! އެއްގޮތުން 

ސްޓޭންޑަޑަށް   އެ  އޭގައި  ހެދިފަ.  ސްޓޭންޑަޑެއް  ކަހަލަ  ހުންނަންޖެހޭނެ  ސިސްޓަމްސްތައް  ނުވަތަ  ގައިޑްލައިނެއް 

ހުންނަ ހެދިފައި  ސިސްޓަމްތައް  ބްރީޗްވީތޯ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެ  މިސާލަކަށް  އެ  ފަހުން  އޭގެ  ދެން  ވަންޏާ  ކަމަށް   

އެއް   އެއީ  ހުންނަންވީ.  ސިސްޓަމްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮމްޕްލެއިންތަކަށްތޯ  ކޮން  އެ  އެހެންވީމާ،  ނޫންތޯ.  ނުވަތަ 

ވާހަ  އެ  ލޮކޭޝަންގެ  ހައިލައިޓްކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  ޕޮއިންޓަކަށް  އަނެއް  ދެން  އެއް  ކަންތައް.  އެބައޮތް  ކަ 

ޕޮއިންޓެއްގައި ގެނެވިފަ. މިސާލަކަށް އެ ބޭފުޅަކު ހުރީ ކޮންތަނެއްގައިތޯ، އެ ބޭފުޅަކު ހުރިތަން އައިޑެންޓިފައި ކުރަން  

ވަރަށް   ޓެކްނޮލޮޖީގައި  ހުންނަ  މި  ޒަމާނުގައި  މި  އޭގައި  ބޭނުންކުރެވިދާނެ.  ސިސްޓަމްސްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވައިފައި  އެ  ވެސް  އުނދަގޫވާނެ  ވީ.ޕީ.އެންއެއް  ހުރުން ނުވަތަ އެ ކޮންތަނެއްގައިތޯ ހުރީ. އެއީ މިސާލަކަށް  އެއްގައި 

ދިޔަސް   ތެރެއިން  ސިސްޓަމް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހާލަތްތަކެއްގައި  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންކޮށްފާނެ. 

ކަމެއް. ކޮންތާކުން  އަންނަނީ  އެ  ނުކޮށްދެވޭނެ  ގެރެންޓީއެއް  ޓެކްނޮލޮޖީގައި    އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ޒަމާނުގެ  މި  އެއީ 

އެއްޗެހި   ކަހަލަ  ވީ.ޕީ.އެން  ލޮކޭޝަން  ފޯޖްކުރެވިދާނެ  ލޮކޭޝަންސް،  ހުންނަ  އެ  ތަފާތުކުރެވިދާނެ  މީހާއަށް 

އެބައިން   އިތުރަށް  މީގެ  ދެން  ޕޮއިންޓެއް.  އިން  އުދަގޫކޮށް  ކުޑަކޮށް  ވެސް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންކޮށްގެން. 

ތަންކޮ ދަންނަވާ  ސައިންކުރުމުގެ  އިނގިރޭސިން  މިސާލަކަށް  ތަންކޮޅަކީ  ސައިންކުރުމުގެ  އިނގޭތޯ.  އައިސްފައި  ޅެއް 

ޓިކްކުރީމަ ހިއަރ ބައި އައި އެގްރީ އިނގޭތޯ.   ބައެއް ކަހަލަ ވެބްސައިޓްތަކަށް ދަންޏާ އެބަ އިނދޭ  ވަންޏާ  ކަމަށް 

އެއް  ޓިކްކުރުމާ  ޓިކްކުރީ.  އެ  މިވާގޮތަކީ  ސެންޓެންސްތަކުގައި  ރަޖިސްޓަރކުރާނެ  އެކަހަލަ  ސިސްޓަމްގައި  އެ  ކޮށް 

ކަންތައް   އެ  މީހަކަށް  ދެވަނަ  އޮވެގެންތޯ  ޕްރޮޓެކްޝަނެއް  ބެކްގްރައުންޑް  ކިހާވަރެއްގެ  އެކަމަކު  ކުރީ.  އެ  އޭނަކަން 

ހުންނަ   ހެދިފައި  ބަލިކަށިކޮށް  ވަރަށް  މިސާލަކަށް  މައްސަލައަކީ  ދިމާވާނެ  މީގައި  އެހެންވީމާ،  ނުކުރެވޭނީ. 

އެ  ސިސްޓަމެއް މީހަކު  އެހެން  ފަހުން  ޓިކްކުރީ. އެކަމަކު  އެ  އޭނަ  ލޮގިންގ ކޮށްގެން  ޔޫސާ  އެންޑް  ވެއްޖެއްޔާ  ގައި 

ސިސްޓަމް ތެރޭގައި އެކްސެސް ހުންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އޭތި ބަދަލުކޮށްގެން އިންކްރިމިނޭޓްކުރެވިދާނެ ނުބައި ގޮތަކަށް.  
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އެ ވެސް  ފުރަތަމަ  ސިސްޓަމްތައް  ޖެހޭ  އެބަ  މިސާލަކަށް  އެހެންވީމާ،  ގާނޫނު  މި  އެހެންވީމާ،  ގެންނަން.  ލެވެލަށް   

މިހާރު.   އެވަރަކަށްހެންނެއް  ހުރީކީ  ސިސްޓަމްތަކެއް  އެންމެންގެ  ހުރިހާ  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ދުވަހުން  އަންނަ 

ކާ އިންފޮމޭޝަން  އެހެންވީމާ، އެ ސިސްޓަމްތައް އެ ވަރަށް ގެންނަން މިސާލަކަށް އެގްޒާމްޕަލަކަށް ވެއްޖެއްޔާމު ކްރެޑި

ސްޓޯރކުރާ ސިސްޓަމެއްގައި ވެއްޖެއްޔާ އެބަޖެހޭ ޕީ.ސީ.އައި އެ ކޮމްޕްލައިންޓްވާން. ޕީ.ސީ.އައި ކޮމްޕްލައިންޓް ނުވާ  

އިންޑަސްޓްރީ   ނުކުރެވޭނެ. އެއީ  އިންފޮމޭޝަން ސްޓޯރއެއް  ކްރެޑިކާ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް  ވެއްޖެއްޔަކާ  ތަނެއްގައި 

އެގޮތަށް ސްޓޭންޑަޑަކަށް    ސްޓޭންޑަޑެއް.  މިވެނި  ސްޓޭންޑަޑެއް  ކޮންމެވެސް  އޮންނަންޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެ   އެހެންވީމާ،  ވަގުތުން.  އެ  އެބަޖެހޭ  އަންނަން  އެ ސްޓޭންޑަޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނީ.  އެކަން  އޮވުމާއެއްކޮށްނޭ 

 ގަވާއިދުތައް ވެސް އެބަޖެހޭ ހެދެން. އަޅުގަނޑު ދެން ސޫޒީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 

ޕަ ގުޅުން  އޮފިސަ ގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ޝޫޒީ  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސެލް  ލީގަލް ރ  ލީގަލް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީތީގައި   ކިޔާލުމުން  ބިލު  މި  މީތީގައި  އިނީ  މި  ކޮންސަރނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދިރާޤުން.  ޝޫޒީ،  ފާޠިމަތު 

އެބަހުރި ބައެއް   ގެނެއްސަ  ވަރަށް ވޭގްކޮށް  ގޮތަށް އެއްކަލަ  ގެނެއްސަ ހުރިއިރުގައި އަންޑަސްޓޭންޑްނުވާ  މާއްދާތައް 

އެއްޗަކާއި އަސްލު މާއްދާ، އިންޓެންޝަން ދިމާނުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  މާއްދާތައް. ދެން އޭތީގައި އެއްކަލަ ބުނަން އުޅޭ  

 އެބަ ހުރި ބައެއް މާއްދާތައް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެން ހުރި އެއްޗެއް ވެއްޖެއްޔާ ފާހަގަކޮށްލަދެއްވަމުން ގެންދަވަށްޗޭ.  

 

ޕަ ގުޅުން  އޮފިސަ ގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ޝޫޒީ  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސެލް  ލީގަލް ރ  ލީގަލް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކަމަކީ   އިންނާނެ. ދެން އަނެއް  އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް ފާހަގަކޮށްލާފައި ކޮމެންޓްސްތައް ފޮނުވައިލާފައި ވެސް 

ޕްރޮޓެކްޝަނަށް   ޑޭޓާ  އެންޑް  ޕްރައިވެސީ  ޑޭޓާ  މުޢާމަލާތްތަކެއްވީމަ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ޕްރައިވެސީ  ޑޭޓާ  ނެތް  މީތީގައި 

އެއީ ފާހަގަކޮށްފައި  ވަރަކަށް  މި    އެއްވެސް  ނޫނިއްޔާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ދެވޭނީ  ޕްރޮޓެކްޝަނެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ 

ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ގަވާއިދެއް ހަދާނީތޯ އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމަކަށެއް ނެތް. ދެން އެބައިން ޤާދިރު ފާހަގަކޮށްލިހެން  

ޓް  ނޫނިއްޔާމު  ހުންނަންޖެހޭނެ  މުޢާމަލާތްތަކުގައި  މި  މިންގަނޑުތައް  އެބައިން  ސެކިއުރިޓީ  ވެސް  ޚިދުމަތް  ރަސްޓް 

އެކަހަލަ   ހުންނަންޖެހޭނީ  މެޝަރސްތަކެއްތޯ  ސެކިއުރިޓީ  ކޮންކަހަލަ  ޚިދުމަތުގައި  ޓްރަސްޓް  ދެން  މީތީގައި.  ދެއްތޯ 

މުޢާމަލާތްތައް   އެއްވެސް އެއްޗެއް ފާހަގަކޮށްފައެއް ނެތްކަން. ދެން އިންނަނީ ދިރާގު ނެޓްވޯރކް ޕްރޮވައިޑަރުން ކުރާ 

އަ އޭތީގައި  މިހާރު  ސޯ،  މުޢާމަލާތްކުރާނީ.  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ދެއްތޯ  ޔޫސްކޮށްގެން  ނެޓްވޯރކް  ޅުގަނޑުމެންގެ 

ކިހާހިސާބަކުންތޯ ބަރީޢަވެވޭނީ  ޒިންމާއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަ  ؟ ކޮންކަހަލަ  ޕްރޮވައިޑިންގ  ޕާޓީ  ތާޑް  އަރ  ވީ 

ޕާޓީ  ސަރވިސް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ބަލާފައި ކިހާހިސާބަކު އިންނާނީ ތާރޑް  ޒިންމާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ންތޯ 

ޒިންމާއެއްތޯ   ކޮންކަހަލަ  ގުޅިގެން  ޕްރޮވައިޑްކޮށްދިނުމާ  ހިނގާ ޓްރާންސްސެކްޝަންސްތަކުގައި އެކްސެސް  ދެމެދުގައި 

ދަޢުވާއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ކުރެވި ޖިނާޢީ  ދާނެތޯ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންނާނީ. ދެން އެއްވެސް މަދަނީ ނޫނީ 

އެކަހަލަ ކަމެއްގައި އެ ވެސް ވިސްނާލުން ރަނގަޅު ޕޮއިންޓެއް ކަންނޭނގޭ މީގައި. ދެން އަނެއް ކަމަކީ މީތީގައި މި  

ގާނޫނީ   އެ  އެކަމަކު  ކަމަށް.  އުފުލަންޖެހޭނެ  ޒިންމާ  ގާނޫނީ  އިނދޭ  އެބަ  ބަޔާންކޮށްފައި  ގިނައިން  ވަރަށް  ބިލުގައި 

ކަމެއް، ކޮބައިތޯ އެ ޒިންމާއަކީ ބަޔާންކުރެވިފައެއް ނެތް. ދެން އަދި މި ގާނޫނީ    ޒިންމާއެއް އަންނަނީ ކިހާހިސާބަކުން

ނެތް   ކޮބައިކަމެއް  ލައިބިލިޓީއަކީ  ނޫނިއްޔާމު  ޕެނަލްޓީއަކީ  އަންނާނެ  އޭގެން  ކޮބައިކަން  ބްރީޗްކޮށްފިއްޔާމު  ޒިންމާ 

އޮ މާއްދާ  މި  ސިގްނޭޗަރއެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  މީގައި  މި  ބުނެލަދީފައެއް. ދެން  ޚާއްޞަކޮށްފައި  މާއްދާ  މި  ތްއިރުގައި 

މިހާރު   އެކަމަކު  އެކަނި.  ސިގްނޭޗަރކުރުމަށް  ޔޫސްކޮށްގެން  ޕްލެޓްފޯމްސްތައް  ސިގްނޭޗަރ  ކަހަލަ  އެޑޯބީ  އިންނަނީ 

ހެދޭ.   އެބަ  ވެސް  އެކްސެޕްޓެންސް  އެކަހަލަ  ކަހަލަ  އެކްސެޕްޓްކުރާ  ޓިކްކޮށްފައި  މެދުވެރިކޮށް  އެޕްލިކޭޝަން 

މި  އެއްބަސްވުމެ ކަހަލަ  އެއްވެސް  ނެތް  މީތީގައި  އެއްޗިއްސަށް  އެކަހަލަ  ސޯ،  ވަދެވޭ.  އެބަ  ފަރާތުން  ދެ  އްގައި 

ބިލުގައެއް ނެތް ހަވާލާދީފައި ނޫނިއްޔާމު އެއަށް އެޑްރެސްކޮށްފައެއް ނެތް މީތީގައި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ، ދެން ހުރި  

އްތައް ސާފުނުވާތީ އެ ކަންތައްތައް ސާފުކުރަން ކޮމެންޓްސްތައް  ކޮމެންޓްސްތައް ހުންނާނީ ބޮޑަށް ބިލުގައި ހުރި ކަންތަ

 ކޮށްލާފަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ތި ބޭފުޅުން ފޮނުއްވި ކޮމެންޓުތަކުގައި ތި ވިދާޅުވި ކަންކަމަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ބޭނުންވާ ޙައްލެއްގެ ވާހަކަ  

 ؟ އޮންނާނެތޯ

 

ޕަ ގުޅުން  އޮފިސަ ގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ޝޫޒީ  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސެލް  ލީގަލް ރ  ލީގަލް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި ހިމަނާލުން މުހިންމު ކަމަށް ދެކޭ ކަންތައްތައް ވެސް ނޯޓްކޮށްލާފަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުންގެ   ތި  ކުރިން  އެރުވުމުގެ  ފުރުޞަތު  މޯލްޑިވްސްއަށް  އުރީދޫ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ޓަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކާ ވެސް ބައްދަލުކުރަން.  މަޢުލޫމާތަށް  ގުޅޭ  މިކަމާ  ދަނީ  މި  ކައި ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުމެން 

މުޢާސަލާތީ   ދައުލަތުގެ  އަދި  އޮތޯރިޓީ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ބޭއްވި  ކުރިން  މީގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެންވަޔަރަން އަދި  ފަރާތްތައް  އެކި  ބަލަހައްޓަވާ  ބައްދަލުވުންތައް  ކަންކަން  މި  ވެސް  އެއްކޮށް  މިނިސްޓްރީއާ  މަންޓް 

ބޭފުޅުންގެ   ތި  ބާއްވަން.  އެބަ  ބައްދަލުވުންތައް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެއްކޮށް  ބޭންކުތަކާ  އަދި  ބޭއްވިއްޖެ. 

ޚާއް ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ބޭއްވި  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ދަންނަވާލަން.  ޓަކައި  ޞަކޮށް  މަޢުލޫމާތަށް 

އިލްޔާސް އިނގޭތޯ، ކޭމްގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވީ މިހާރު މިކަހަލަ އާންމު ކަންކަމުގައި މިހާރު ވެސް ދެން މި މައިގަނޑު  

އެކިއެކި   ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މިހާރު  އުޅެނީ  މި  ބޭނުމަކަށްވެގެން  ބިލުގެ  މި 

ބޭންކު ހިންގާ  އެބަ  ވެސް  އެ  ކޮމިއނުކޭޝަންސްތައް  ހިންގާއިރު  އެއްކޮށް.  ފަރާތްތަކާ  އެކިއެކި  އަދި  ތަކާއި 

އުޅެނީ.   މި  ބޭނުމަކަށްވެގެން  މައިގަނޑު  ދިނުން  ބާރުވެރިކަން  ގާނޫނީ  ނޫނީ  ޙައިސިއްޔަތު  ގާނޫނީ  މުޢާމަލާތަތްކަށް 

ބެންވީ ދެ ގޮތެއް  ދެން އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި މިހާރު މިހެން ހުންނަ ކަންތައްތަކުގައި ގާނޫނު ރައްކާތެރިކަން ލި

އެބަ އޮވޭ. އެއް ގޮތަކީ މިހާރު މިސާލަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ސިގްނެޗަރ ޝެއަރކޮށްފައި އެއަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު   

އިނގޭތޯ. އިތުރު   އެޕްރޫވުކުރުން  އެއީ ސިގްނޭޗަރ ވެރިފައިކޮށްފައި  އޮވެއޭ  އެބަ  އޮޕްޝަނެއް  ދެވަނަ  ބަލާއިރު  ދޭން 

އެހެން ލެވެއޭ.  އެބަ  ލޭޔަރއެއް  ގޮތަކުން  ހުރިހާ  ކުރެވުނީމާ  ބޭނުންކުރެވޭ.  އެބަ  ލޭޔަރެއް  ދެތިން  ގޮސް   

ވެރިފައިކުރެވެއޭ އެއީ ހަމަ އެ މީހާކަން އަދި އެހެން ފީޗަރސްތައް ވެސް އެބަ ހުރޭ ލާފައި އެ ދެނެގަތުމަށް އިނގޭތޯ.  

ބަލައި ގޮތަށް  އެ  އޮތީ  މި  ޑިޒައިންކޮށްފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބިލު  ޑިޒައިންގ  އެހެންވީމާ،  ބިލުގައި  މި  ދެން  ގެންނޭ. 

އޮތީ.   އަދާކުރައްވާފައި  ދައުރެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މިނިސްޓްރީން  ޓެކްނޮލޮޖީ  އެންޑް  ސައިންސް  ކުރީގެ  ކުރެއްވުމުގައި 
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ޚާއްޞަކޮށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޝަރީފް ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ވާހަކަތައް ފާހަގަކުރެއްވި މި މަސައްކަތުގައި ވަރަށް ގިނަ  

ންދެން އުޅުއްވާ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކަކާ އެއްކޮށް މި ބިލު ތައްޔާރުކުރައްވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ތި  ދުވަސްވަ

އުރީދޫ   އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ހިއްސާކޮށްލީ.  އެކަން  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް 

 މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން. 

 

 ރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖަރ ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖުމަންޓް، އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސަމާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: އު

ގޮތެއްގައި   މައިގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  އުރީދޫއިން.  ސަމާޙު  ޢަލީ  އިނގޭތޯ،  ސަމާޙު  ޕޮއިންޓެއް    10ޝުކުރިއްޔާ. 

އަ ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ޕޮއިންޓުތަކަށް  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ.  އިނގޭތޯ  ލިއަޅުވައިލާނަން 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރާ ކަމަކީ، އެ    4ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ނުކުތާތަކަށް. އެގޮތުން  

ގާނޫނުން   މި  ސިސްޓަމްތައް  ޕޭމަންޓް  މުޢާމަލާތްކުރެވޭ  މެދުގައި  ބޭންކުތަކުގެ  ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  މާއްދާގައި 

ބައިތަކާ  އިސް އެބަވޭކަން އެ  ލިބިގެން  ބާރު  ކަމަށް. އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާއިރު އެމް.އެމް.އޭއަށް  ތިސްނާކުރެވިފައިވާ 

ބެހޭގޮތުން ވަކި ގަވާއިދުތަކެއް ހެދުމުގެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިތާ މި މާއްދާގައި ފާހަގަކޮށްލާ ނުކުތާއަކީ އެމް.އެމް.އޭ  

އެމް ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ޕޭމަންޓް  ނޫނަސް  ދީގެން  ލައިސަންސް  އެމް.އެމް.އޭއިން  ނޫނީ  ދީގެން  ހުއްދަ  .އެމް.އޭއިން 

ސިސްޓަމްތަކެއް އެބަ ހިންގައޭ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ  

އެމް އެގޮތަށް  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  އިޞްލާޙަކީ  ހުށަހަޅާ  މި  މާއްދާއަށް  ދީގެން  މި  ލައިސަންސް  .އެމް.އޭއިން 

އެމް.އެމް.އޭއިން ހުއްދަދީގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތައް އަދި ބޭންކުތައް ނޫންކަމުގައި ވީނަމަވެސް  

ފެތޭ   އެބައި  ތެރެއަށް  ގަވައިދުތަކުގެ  ހަދާ  އެ  އެމް.އެމް.އޭއިން  ހިމަނައި  ތެރޭގައި  އިސްތިސްނާގެ  މި  މާއްދާގެ  މި 

ހަމަ  ކަހަލަ ނުކުތާއަކީ  ދެވަނަ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ދިއުން  ކަނޑައެޅިގެން  ގޮތަކަށް  ގުޅުންހުރި    4  މާއްދާއާ  ވަނަ 

މުޢާމަލާތްތަކަށް   ދަށުން އިލެކްޓްރޯނިކް  މިހާރު މި ގާނޫނުގެ  ކަމަކީ  ނުކުތާއެއް. އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރާ 

ލާޒިމު އެބަ  ލިބިގެންދާއިރު  ހައިސިއްޔަތެއް  އޭގެ  ގާނޫނީ  ދެއްތޯ.  ފުރިހަމަކުރަން  ޝަރުތުތަކެއް  ކަހަލަ  ބައެއް  ކުރޭ 

ސިގްތެރޭގައި   ދެން  އިލެކްޓްރޯނިކް  ލާޒިމުކުރޭ.  އެބަ  ކަންތައްތަކެއް  މިކަހަލަ  ސަރވިސަސް  ޓްރަސްޓް  ނޭޗަރ، 

އަޅުގަ ހައިސިއްޔަތުން  ފަރާތެއްގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ޚިދުމަތް،  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 

ފާހަގަކުރެވޭ އޭގައި ވަކިވަކި ފަރުދުން ނޫނީ އިންޑިވިޖުއަލް ކަސްޓަމަރސް. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް  

ދެއްތޯ. ދެން   ހުންނާނެތާ އެކަހަލަ ބައިވަރު ކުންފުނިތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. ދެން ހަމަ  ބައެއް  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 

ފޯރު ޚިދުމަތް  ހުރިހާ  އެގޮތަށް  އެ  މިންގަނޑުތަކަށް  ބުނާ  މި  ގާނޫނުގައި  މި  ބުނާ،  މި  މީގައި  ކޮށްދޭއިރު 
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ނަމަވެސް   ވަގުތު  މި  ނޫނީ  ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރެވިދާނެ  ގެންގުޅުމަކީ  ވެރިފިކޭޝަން  އެ  މުޢާމަލާތްތަކެއްގައި 

 މީގައި މިހިރަ މިންގަނޑުތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ތަންކޮޅެއް ދަތި ކަމަކަށް ވެދާނެ. އެއީ 

މި ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ އެކަހަލަ   މީގައި  ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ފެތޭ ކަމުގައި  މުޢާމަލާތްތަކެއް  ހުރިހާ  އެ 

ކަސްޓަމަރުންނާ އިނގޭތޯ،  ދޭތެރޭ  ކަސްޓަމަރުންނާ  މުޢާމަލާތްތަކަކީ  މުޢާމަލާތްތަކަށް  ހިނގާ  މި  ދޭތެރޭގައި   

އޮތް ވަކި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި ވަންޏާ އެ ކަންތައްތަކަކީ އެއަށް ގާނޫނީ  ކަނޑައެޅިފައި 

ބަޔާންކުރާ   މި  މީގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ކަނޑައަޅައިދެއްވުން.  ކަމުގައި  ކަންތައްތަކެއް  ލިބިގެންދާނެ  ހައިސިއްޔަތެއް 

ރުތުތަކެއް ފުރިހަމަ ނުވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއަށް ވެސް  ޚާއްޞަ ޝަރުތުތައް ނޫނީ މީގައި މި ބުނާ ހުރިހާ ޝަ

ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެ. އެކަމަކު މީގައި މި ބުނާ ލެވަލަށް ޓްރަސްޓް ސަރވިސް ބޭނުންކުރުން ކަހަލަ ކަންކަން  

އެ ބޭނުންކުރުން.  ސަރވިސް  ޓްރަސްޓް  އެ  ހާލަތެއްގައި  ކޮންމެ  ފުރާ  ފޯމެއް  ކަސްޓަމަރެއް  ކަހަލަ  މިސާލަކަށް 

އެއްކަމަކީ، ދެވަނަކަމަކީ އިނގޭތޯ. ދެން   ކޮށްދެއްވުން. އެއީ އިނގޭތޯ  މީގެން އިސްތިސްނާ  ވަނަ    15ކަންތައްތައް 

މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( އަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އިން ދެ ކޮމެންޓަށް ބަލައިލާއިރު އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ލިޔުމުގައި  ފާ ހުށަހެޅި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އެބަހުރި.  ފުށުއެރުމެއް  ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ  އޭގައި  ގޮތުގައި  ހަގަކުރެވޭ 

ދެން   އިނގޭތޯ.  ފާހަގަކޮށްލާފައި  އިންނާނެ  ބަލައިލާއިރު    17އެބައި  މާއްދާއަށް  ދަށުން    17ވަނަ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބެލު މެސެޖުތަކެއް ކަމަށް  ކޮން ހާލަތްތަކެއްގައިތޯ ޑޭޓާ  އޮރިޖިނޭޓަރު ފޮނުވާ  ބެލޭނީ  ނޫނީ  ފުރުޞަތު އޮންނާނީ  މުގެ 

ކަމަކީ ނޫނީ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ  ގޮތެއްގައި  މެސެޖު. އެއަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައިގަނޑު 

ދަ  ކަމަށް  ފަރާތެއް  ވަކި  ނޫނީ  މެސެޖުތައް  ފްރޯޑިއުލެންޓް  ކޮންސަރނަކީ  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އްކުވައިގެން 

ނެތުން.  ކަނޑައެޅިފައި  ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ބެހޭ ގޮތުން  ކަންކަމާ  އެ  ތެރޭގައި  އޭގެ  މެސެޖުތައް  ކުރާ  ފަރާތަކުން 

އިނގޭތޯ.    17މިހާރު މިސާލަކަށް   މާއްދާގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ    17ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުން 

ތެރޭގަ އޭގެ  އެސް.އެމް.އެސްއެއް  ނުކުތާއެއް.  ކުރާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ހެޑަރ  ކުންފުންޏެއްގެ  ވަކި  މިސާލަކަށް  އި 

ކަމަށް   އެސް.އެމް.އެސްއެއް  ފޮނުވި  ކުންފުންޏަކުން  އެ  ފަރާތަށް  އަނެއް  އެސް.އެމް.އެސްއަކީ  އެ  މިސާލަކަށް. 

އެއްޗެ އޮތް  ފުރުޞަތު  ބަރޯސާވުމުގެ  އެއަށް  ފަރާތެއް  އެ  ހާލަތުގައި  ކަނޑައެޅިގެންދޭ.  ގަބޫލުކުރެވޭ  އެބަ  ކަމަށް  އް 

ޓެކްނޮލޮޖީތައް.   ފޯޖުކުރެވޭ  ޓެކްނޮލޮޖީތަކަކީ  ބައެއްކަހަލަ  އެހެންނަމަވެސް،  ބުނާގޮތުން.  ގާނޫނު  ނިންމިދާނެ  އެގޮތަށް 

ފޮނުވާ   އެގޮތަށް  ގާނޫނަކުން  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތައް.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އޭގެ  މުޢާމަލާތްތައް  ފްރޯޑިއުލެންޓް  އެއީ 

އޮރިޖިނޭޓަރު  މެސެ މެސެޖަކީ  ފޮނުވާ  މަޢާފުކުރައްވާ! އެގޮތަށް  ކަމަށް،  ބެލޭނެ  ކަމަށް  މެސެޖެއް  ފްރޯޑިއުލެންޓް  ޖަކީ 

ފޮނުވި މެސެޖެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށް އޮތުމަކީ ފްރޯޑިއުލަން މެސެޖުތައް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ކަހަލަ  
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ދޭތެރޭ   ފަރާތްތަކާ  އެ  ނޫނީ  މެސެޖުތައް  ރީޕަކަޝަނެއް  ފޮނުވޭ  ގޮތަށް  ފްރޯޑިއުލެންޓު  މި  ނޫނީ  ފިޔަވަޅެއް  އެޅޭނެ 

ކަންކަމަށް   އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ފާހަގަކުރަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތްކަން  ކެޕްޗަރވެފައި  ވަރަކަށް  އެއްވެސް 

އިނގޭތޯ.  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިޞްލާޙުކުރެވިގެންދިއުން  މާއްދާ  އެ  އަނެއްކަމަކީ    ރިޢާޔަތްކުރެވި  ދެން 

ދިރާގުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފާހަގަކުރެއްވިހެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގާނޫނުގެ ދަށުން އެބަ ލާޒިމުކުރޭ ވަރަށް  

ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން. ދެންމެ މި ދެންނެވިހެން މިސާލަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ސިގްނޭޗަރ ނޫނީ ޓްރަސްޓު  

ބޭނު މުޢާމަލާތްތައް  ޚިދުމަތްތައް  މި ކުރެވޭ  ދޭތެރޭ  ކަސްޓަމަރުންނާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން. ދެން  ކަހަލަ  ންކުރުން 

ބެކް   ހުންނާނެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ރިކުއެސްޓުކުރި  އިސްތިސްނާކުރަން  މީގެން 

މުޢާމަލާތް އެ  ދެއްތޯ.  މުޢާމަލާތްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ހިނގާ  ބުނާ  ހޭންޑުގައި  މި  މީގައި  ހަމަ  ތެރޭގައި  ތަކުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ކަމަށް  އެ  ކުރަމުންދާއިރު  އިމްޕްލިމެންޓުކުރަން.  ޖެހޭނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިންގަނޑުތަކަށް 

ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރޭ. މިސާލަކަށް ޓްރަސްޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ  

އޮންބޯޑުކުރުން ކަހަލަ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންގުޅޭ ސިސްޓަމުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ބެލުން ކަހަލަ  އެއް  

ހުރިހާ   ކުރެވިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ  ދާއިރާތަކަކުން  ގިނަ  ވަރަށް  މުޢާމަލާތްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގާނޫ މި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ފެށިގެން  ކަންތައްތަކަކަށް  ތާރީޚުން  ވުޖޫދުވެގެންދާ  މުއްދަތަކަށް    1ނު  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ   އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ އިނގޭތޯ  އިންޕްލިމެންޓޭޝަން ނޫނީ ޢަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްދިނުން 

ސޮ އިލެކްޓްރޯނިކް  އަނެއްކަމަކީ  ގޮތުން. ދެން  ދިނުމުގެ  ވަގުތު  އެކަށީގެންވާ  ގުޅޭގޮތުން. އިލެކްޓްރޯނިކް  ގޮތުން  އިއާ 

އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ   ހިމަނާލަން  މާނަކޮށްފައި މިހާރު އިންގޮތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ ތެރޭގައި  ސޮއި 

ކޮބައިތޯ ސިފަތަކަކީ  މިނިމަމް  ނޫނީ  ޝަރުތުތައް  މިނިމަމް  ހިމަނަންޖެހޭ  ސޮޔެއްގައި  މީގެ  ؟ އިލެކްޓްރޯނިކް  ދެން 

ޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސަރނެއް އެއީ އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއިގެ ތެރޭގައި ބަޔޯމެޓްރިކްސް ކަހަލަ ބައިތައް ވެސް  ތެރޭގައި އަ

ތެރޭގައި   މީގެ  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  ސްކޭން  ރެޓިނަލް  ކަހަލަ  ޕްރިންޓު  ފިންގަރ  ހިމެނިގެންދޭތޯ.  މިސާލަކަށް 

ސާފުވެ ކަންތައްތައް  އެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މިނިމަމް  ހިމެނިގެންދޭތޯ.  މީގެ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ގެންދާ 

މެސެޖު   ޑޭޓާ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކަމެއް  ފާހަގަކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ދިއުން  ކަނޑައެޅިގެން  ރިކުއަރމަންޓްސްތައް 

މެސެޖުގެ   ޑޭޓާ  ނޫނީ  މެސެޖު  ކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ސާފުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  މާނަކުރުމުގެ  މެސެޖު  ނޫނީ 

ގައި މި ހިމެނެނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ. މިހާރު ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ޑޭޓާ  މާނައިގެ ތެރޭ

ޑޭޓާ   ހަމަ  ހިމެނޭ  އެބަ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ދެން  ބޭނުންކުރެވެނީ.  މި  ތެރޭގައި  މާނައެއްގެ  އެއް  ކަލެކްޓިވްލީ  މެސެޖު 

ކޮމިއުނިކޭޝަންސްތަކެއް   ހުރިހާ  ދާ  ގޮތުގައި  ވެސް  މެސެޖުގެ  އީމެއިލް  ވެސް.  މުޢާމަލާތްތަކެއް  ހުރިހާ  ވެސް. 



 2021  ބަރުއޮކްޓޫ  6                ބައްދަލުވުންވަނަ    60ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ

 

 

10 

 

ބޭނުންކުރާ   އެ  ދެއްތޯ  ތަފާތުކުރުންތަކެއް  އެބަހުރި  މީގައި  އެކަމަކު  ގޮތަށް.  ހިމެނޭ  ވެސް  އެސް.އެމް.އެސް 

ބައިވަރު   ވަރަށް  ނުވާނެ.  އެއްގޮތެއް  އީމެއިލަކާ  އެސް.އެމް.އެސްއަކާއި  މިސާލަކަށް  ބަލާއިރު.  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް 

ސެކިއުއަރވާނެ  ތަފާ އީމެއިލް  ވަންޏާ  ކަމުގައި  ބަލާ  އީމެއިލަކަށް  މިސާލަކަށް  ތެރޭގައި.  އޭގެ  ހުންނާނެ  ތުތަކެއް 

އޭގައި   އެކީގައި  ނެތުމާ  މީގައި  ތަފާތުކުރުންތަކެއް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  މާބޮޑަށް  އެސް.އެމް.އެސްއަކަށްވުރެ 

ން ބޭނުންވަނީ ކޮންބައިތަކެއްތޯ އެ ކަންކަމަށް. މި ދެންނެވި ކަހަލަ  ޑޭޓާ މެސެޖުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އަސްލު ހިމެނެ

ތަފާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެ ބައިތައް ސާފުކޮށްދެއްވުން އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއްކަމަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ނިއުޓްރޭލިޓީ  

ނޫނީ   34މާނަކޮށްފައި   ފެންވަރުތައް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ވާއިރު  ތެރޭގައި  މާއްދާގެ  ހިމެނޭތޯ    ވަނަ  ސްޓޭންޑަޑުތައް 

އޭގެ   އެކަމަކު  ނެތް.  ބަޔާންކޮށްފައެއް  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އެކަމަކަށް  މިހާރު  ބޭނުންވޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  ސާފުކުރަން 

ސްޓޭންޑަޑްސްތައް ވެސް މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނެނީ. އޭގެ މާނައަކީ  

ވަކި  އެކި  މިސާލަކަށް  ހުރެދާނެ  ވެސް  ޓެކްނޮލޮޖީއެއްގައި  އެ  ޓެކްނޮލޮޖީއެއް.  ވަކި  ބެހޭ  ސެކިއުރިޓީއާ  ކަހަލަ 

މިންގަނޑުތައް ދެއްތޯ. ހުންނައިރު ނޫނީ އެކި ސްޓޭންޑަޑްތައް. ހުންނައިރު އެ ހުރިހާ ސްޓޭންޑަޑަކީ އެއް ހަމައެއްގައި  

ކަމަކަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ އަޅުގަ ސްޓޭންޑަޑްތަކެއް  ތަފާތުވާނެ. އެކަމަކު  ބެލެވޭނެ  ނޑުމެންނަކަށް. އެ ސްޓޭންޑަޑްތައް 

ޓެންނޮލޮޖީތައް   އެކި  އިޓްސެލްފް  ޓެކްނޮލޮޖީ  ބޭނުމަކީ  ޕްރިންސިޕަލްގެ  ނިއުޓްރޭލިޓީ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ރޭގައި މާނަކުރުމުގެ  ތަފާތުނުކުރުން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ތެ

ކަމެއް   ބޭނުންވާ  ބަލާލަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ކަމެއްތޯ  ލާޒިމުކުރާ  ވެސް އެއްހަމަކުރުމަކީ  ސްޓޭންޑަޑްސް  ތެރޭގައި 

އިނގޭތޯ. ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ދެން ފަހުކަމެއްގެ ގޮތުން ހަމަ މިހާރުވެސް ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރިއަށްގެންދަވާ  

ހެދިގެންދާއިރު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެ ންގެ އެދުމަކީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިގެންދާ ގަވާއިދުތައް 

އެކީގައި   އިންޕުޓާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަޝްވަރާކުރެވިގެން  ހަމަ  ކުންފުނިތަކާ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ކަހަލަ  ކުންފުނި 

. މިއީ ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން  ކުރިއަށްގެންދިއުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ އިނގޭތޯ

 ؟ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތަކަކީ އިނގޭތޯ. އިތުރު އެއްޗެއް އެޑްކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނެތް. ރާއްޖެ އޮންލައިން.   ؟ އެހެން ބޭފުޅަކު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް   ޖިނާހް މުޙައްމަދު ސާރވިސް ކޮމާރޝަލް އޮފް  ޑިރެކްޓަރންގެ ރާއްޖެ އޮންލައި
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ގޯތްރޫކޮށްލަން   ބަލާލަން  މިއަދު  މީތި  އަޅުގަނޑަށް  އިން.  ސަރވިސަސް  ކޮމާޝަލް  ޖިނާހް،  މުޙައްމަދު  އަޅުގަނޑު 

ދެން ބަލާލެވޭވަރެއްނުއެއްވި.  އަނެއްހެން  މާބޮޑަކަށް  އެހެންވީމާ،  މިއަށް  ލިބުނީ.  ކުޑަކުޑަކޮށް  އޯވަރވިއުކޮށްލާފައި   

 ؟އެއްޗެއް ބުނެލަން ކަމަށް ވަންޏާ... ކީކޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސެޕްޓެންބަރުގައި    22އަޅުގަނޑު އިދާރީ ބޭފުޅުން ކުރެ ސާފުކޮށްލާނަން ކޮން ދުވަހަކުތޯ ފޮނުވީ. މަޑުކޮށްލަދެއްވައްޗޭ.  

އެހެންވީމާ، ބައްލަވާލައްވާ. އަދި ވަގުތު އެބައޮތް. ދެން  ؟ ވިފައި ކަމަށްވަނީ. އެހެންތޯހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރެ

ބައްލަވާލައްވާފައި   އިތުރަށް  އިތުރަށް، އަދި  އަދި  ކުރިއަށްގެންދަވާ. އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އޮވެއްޖެއްޔާ  ކަންބޮޑުވުމެއް 

 ނގޭތޯ. މައިކް އޮންކޮށްލައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދަވާ.  ކަމެއް އުޅެންޏާ އަޅުގަނޑަށް ލިޔުމުން ވެސް ފޮނުއްވާލެވޭނެ އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް   ޖިނާހް މުޙައްމަދު ސާރވިސް ކޮމާރޝަލް އޮފް  ޑިރެކްޓަރރާއްޖެ އޮންލައިންގެ 

ގޯތްރޫކޮށްލިން. ދެން ކޮށްލިއިރުގައި އެއްބައި   މީތި ލިބުނު. ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  އައުމުގެކުރީގައި 

ލިޔުއްވާފައި   ޕޮއިންޓުތައް  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  އެއްބައި ކަންތައްތައް އެބަހުރި ސާފުނުވާ.  ދިރާގުން ފާހަގަކުރެއްވިހެން 

ކަހަ ދެހަނުވާ  ސީދާ މާނަ  މިސާލަކަށް  ހުރިއިރު  އޭގެ ތެރޭގައި  އިނގޭތޯ. ދެން  ހުރި ލިޔެވިފައި  ލަ ގޮތަކަށް އޭގައި 

އެއްޗެއް   ފޯމެއް  ޓިކް،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެބަހުރި  ކަންތައްތައް  އެއްބައި  ފާހަގަކުރެވިހެން  އޭރު  ޤާދިރު 

އެގްރީމެންޓެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭ  ފުރާއިރު ޓިކްކޮށްލާފައި ވަންސް ޔޫ އެގްރީ އިން ޓު ދެޓް އެއީ ސަރވިސް ލެވަލް  

ގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެހި. އެކަހަލަ އެއްޗެހިންނެއް މާބޮޑަކަށް މީގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވިފައެއް. ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ހުރީ  

އެއްޗެއްސަށް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ނޭނގޭ  މިކަހަލަ  ޑިޖިޓަލް ސިގްނޭޗަރސް އާއި ޓްރަސްޓާ    ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި 

އެއް   އެއީ  ކޮބައިކަމެއް.  ހިސާބަކީ  ވާސިލުވެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގެން  ކަމެއް.  ކޮންކަމެއް  އުޅެނީ  ކުރަން  މި 

ކަންތައް. ދެން އަނެއްކަމަކީ މިސާލަކަށް ވެރިފިކޭޝަނަށް ބަލަންޏާ އަޅުގަނޑަށް އެބަހުރި ކަންނޭނގެ މިހާރު ދެތިން  

ކަންތައްތައް. މި ކުރެވޭނެ  ވެރިފައި  މިސާލަކަށް  ގޮތަކަށް  ބުނޭ ބޭންކިންގ ޕްލެޓް ފޯމް  އެބަ  އެއްބައިފަހަރު  ސާލަކަށް 

އެޕްލިކޭޝަންސްތައް. އޭތީގެ   ބޭންކުތަކުގެ  އެހެން  ނޫނިއްޔާ  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް  ބޭނުންކުރާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ބަރަކީ އެއީ އޮތޯރިޓީގައި  ސެކަންޑް ފެކްޓަރ އޯތެންޓިކޭޝަނެއް އެބަ އިނދޭ މޯބައިލް ފޯނާއި ރެޖިސްޓަރޑް ފޯނު ނަން

ރެޖިސްޓަރޑް ނަންބަރަކަށްވެފައި އެއަށް އަންނަ މެސެޖަކީ އޮތޯރިޓީގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ސެކިއުއަރ އެއްޗަކަށް ވަންޏާ  

ވެރިފައިޑް   އެ  އަޅުގަނޑަށް  ވިޔަސް  ކޮންމެގޮތެއް  އެއީ  ކަމަށް.  އެއްޗެއް  ލަޔަބަލްވެވޭނެ  ޕަރސަނަށް  އެ  އެއީ 
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އެހެންވާ  އެސް.އެމް.އެސްއެއް   ކަންތައްތައް  އެ  އެހެންވީމާ،  ޓްރާންސްފަރ.  ދަ  ޑޫ  އައިކެން  އީވަން  ލިބެންޏާމުން 

ފާހަގަކުރެވޭނެ.   އެކަން  އަސްލު  ކަންނޭނގެ  މެކޭނިޒަމް  އަ  ބީ  ޝުޑް  ދެއަރ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް 

ވެ އެއީ  ތުރޫކޮށް  އެސް.އެމް.އެސްއެއް  ފެކްޓަރ  ސެކަންޑް  ލިބޭ  އެ  ހަމަ  މިސާލަކަށް  ވަންޏާމުން  ކަމެއް  ރިފައިވާނެ 

އިދާރާއަކުން   ސަރުކާރުގެ  މިސާލަކަށް  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ކަންނޭނގެ  ކަމެއް  ބަލައިގަނެވޭނެ 

ފޯމެއްގައި   އެ  ވިދާޅުވިހެން  ޤާދިރު  ހަމަ  ރެޖިސްޓަރ ވަންޏާމުން  އެއްޗެއްގައި  މުއައްސަސާއެއްގެ  ވަކި  ނޫނިއްޔާމުން 

ފައި ވަންސް ދޭ އެގްރީ ޓު އިޓް މިސާލަކަށް ސެކަންޑް ފެކްޓަރ ހަމަ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސް.އެމް.އެސްއެއް  ޓިކްލައްވާ

ޑިޖިޓަލް   ދަ  ފްރޮމް  އަޕާޓް  ކަންނޭނގެ  ދެޓް  ފޯ  ލަޔަބަލް  އަރ  ޔޫ  އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަންނަންޏާމުން 

ކަންނޭ މެކޭނިޒަމް  އަ  އީޒް  ދެއާ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސިގްނޭޗަރ  އަސްލު  އޭގައި  ނގެ 

ފޮލޯކުރެވޭނެ. ޕްރޮސީޖަރއެއް ކަންނޭނގެ މީގައި ބޭނުންވަނީ. ސްޓޭންޑަޑް ޕްރޮސީޖަރއެއް އެބަ ބޭނުންވޭ ކަންނޭނގެ  

މި ކަން ކުރާނީ މިހެނޭ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ހުރިހާ އޮޕަރޭޓަރޒުން ވެސް ނޫނިއްޔާމުން ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްކުރާ މީހުން  

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މީގައި މުހިންމު ކަންނޭނގެ  ވެސް   އެއަށޭ ފޮލޯކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ޤާދިރު ވިދާޅުވިހެން 

އެ   ޕްރޮސީޖަރއެއް.  ސްޓޭންޑަޑް  ފޮލޯކުރާނެ  އެބައިނޭ  މީގައި  އެހެންނޫނިއްޔާ  ޑޫ  ޓު  ގޮއިންގް  ވީ  އަރ  ވަޓް 

މިކަންވާނޭ.   ދިޔައިމާ  މިހެންމިހެން  ތެރެއިން  ބޮޑަށް  ޕްރޮސީޖަރގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކަލަ  ފްރޮމް  ޕާޓް  އަ  އެއީ 

ޑިޖިޓަލް މެސެޖިންގ އާއި ސިގްނޭޗަރއާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް.  ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރީ ޓެކްސްޓް މެސެޖިންގ އާއި 

ކަން   މި  އެނގޭ  އެބަ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު  ކޮބައިކަން  މަންޒިލަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުޅޭ  ވާސިލުވާން  ކުރެވޭނެ  އެކަމަކު 

ނޫންކަން   ސިގްނޭޗަރއަކުން  ޑިޖިޓަލް  ހަމައެކަނި  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  އެބަހުރިކަން.  ވެސް  ގޮތްތަކެއް  އެހެން  އިތުރު 

މިކަން، އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެފަހަރަކު ސިގްނޭޗަރ ނުލާ އެއްކަލަ ޓެކްސްޓް މެސެޖު  

އެބަ  ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  މިކަން  އަނެއްކާ  އައިމާ  އޭގައި  ކަންނޭނގެ  މިހާރު. އެހެންވީމާ، ވެއަރ ޑޫ ވީ ސްޓޭންޑު  އޮތް 

ކުރީގައި   މިހާރު  އެއް  ސަރވިސް  އިންޓަނެޓް  ކިޔަމާ  ހިނގާ  އަނެއްހެން  މިސާލަކަށް  ފާހަގަކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑަށް 

ސިގްނޭ ދެއަރ  ހޭވް  ޓު  ރިކުއަރސް  ކަސްޓަމަރ  ވެއަރ  އިނދޭ  އެބަ  ޕްރެކްޓިސްއެއް  އިންޓަނެޓު  ފޮލޯކުރާ  ޗަރ 

ވެރިފިކޭޝަނެއް   އިތުރު  އެޕްލައިކުރެވޭ.  އެބަ  އޭތި  ޑިޖިޓަލީ  މިހާރު  އެކަމަކު  ރިކުއެސްޓުކުރާއިރު.  ކަނެކްޝަނަކަށް 

 ؟ ކަންނޭނގެ އޭގައި ބޭނުންފުޅުވަނީ ޕްރޮބަބްލީ ކިހިނެއްތޯ އުރީދޫއިން އެ ކަން ކުރަނީ
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އޮންލައިންކޮށް   މިހާރު  ޑިޖިޓަލީ  ހަމަ  ހުންނާނެ  ވެސް  އުރީދޫގައި  ފަރާތުން.  ކެއަރ  ކަސްޓަމަރ  ދިޔާނާ  އަޅުގަނޑު 

އެއްޗެހީގައި   ނަގާ  އޮންލައިންކޮށް  ނަގަން  ސިގްނޭޗަރއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ނެގޭނެ.  ޚިދުމަތްތައް  ގިނަ  ވަރަށް 

އެޑްކޮށްލަން  ވެސް   އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރައްވާ ޕޮއިންޓަށް  ހީވަނީ ހަމަ ތި  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނޫނަސް  މިހާރު. ދެން 

އެއްކޮށް   ލިބުމާ  އޯ.ޓީ.ޕީ  ހުންނާނެ  ސަރވިސްތައް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ރިލޭޓަޑް  އޯ.ޓީ.ޕީ  އެބަހުރި  އެއްޗެއް  ބޭނުންވާ 

ނެ ސަބްސްކްރައިބްކުރެވޭނެ އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަން އޭރިޔާ  އޯ.ޓީ.ޕީ ވެރިފިކޭޝަނާ އެއްކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ

ބަލަންވެސްޖެހޭ އެއް އޭރިޔާ   ކަންނޭނގެ ހަމަ މި ބިލުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިންކްލޫޑުކުރަންޖެހޭ. އަދި އެކަމަށް 

 ކަންނޭނގެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް   ޖިނާހް މުޙައްމަދު ސާރވިސް ކޮމާރޝަލް އޮފް  ޑިރެކްޓަރރާއްޖެ އޮންލައިންގެ 

ދެން އިންނަނީ އެއްކަލަ ބިކޯޒް އިޓް އީޒް އަ ސެކަންޑް ފެކްޓަރ މި ކިޔަނީ އެއީ ދެން ދެވަނަ ފެކްޓަރއަކަށް އިންނަ  

 ޕޭޕާލްގައި  އޯތެންޓިކޭޝަނަކަށްވާތީވެ އެހެން ހުރިހާ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޓަރުތަކުގައި މިހާރު މިސާލަކަށް ފައިނޭންސް ރިލޭޓަޑް 

ސެކިއުރިޓީ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްކަލަ އިތުރަށް  ހަމަ  ވިޔަސް  ފޭސްބުކްގައި  ވިޔަސް  ގޫގުލްގައި  ނޫނިއްޔާ  ވިޔަސް 

އެއީ   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ތަންކޮޅު.  މިކިޔާ  ފެކްޓަރއޭ  ސެކަންޑް  އެއްކަލަ  އިންނަނީ  މި  ލޭއަރއަކަށް 

ރަނގަ ކޮށްލަން  އިންކްލޫޑު  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  ބޮޑަށް  އިތުރަށް  އިންނަނީ  މި  ދެން  ކަންނޭނގެ.  ކަމެއް  ޅު 

ސިސްޓަމަށް ބަލަން. މި ކަން ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ މި ސިސްޓަމް. އަޅުގަނޑުމެން ސިސްޓަމަކަށް ފޮލޯކުރަން ވެއްޖެއްޔާ  

ޓަމަކަށް ފޮލޯކުރަން ބޭނުން  ތިން އޮޕަރޭޓަރޒުންނަށް މިސާލަކަށް ހިނގާ ކިޔަމާ ކޭމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަކި ސިސް

އެއާއެކީގައި   ހަމަ  ދެން  މިހެންވާނޭ.  މިކަން  ފޮލޯކުރީމާ  މިއަށް  ގޮތަކީ.  އިންނާނެ  ސިސްޓަމް  މި  މީއޭ  ވެއްޖެއްޔާ 

ބްސައިޓުތައް އެއްޗެހި  ކޮމަރސް ވެ-އީއެބައިން ފާހަގަކުރެވިފައި މިސާލަކަށް ޑިޖިޓަލް ސަރޓިފިކޭޓުގެ ބައި. ރާއްޖޭގެ  

އްޗެހި ބަޔަކު އަމިއްލައަށް ނަގާފައި މިހާރު މި އިންނަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ހަމަ މިސާލަކަށް  ހަދާއިރު އެ އެ

ވެރިފައިޑް   ޑިޖިޓަލް  މިސާލަކަށް  ބަދަލުގައި  އޭގެ  އެކަމަކު  ލޯންޗުކުރަނީ.  ވެބްސައިޓެއް  ކޮށްލާފައި  ރެޖިސްޓަރ 

މި ރެޖިސްޓަރޑް  ބީ  ކެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނަގާ  ސިގްނޭޗަރ  ސަރޓިފިކޭޓެއް  އެނގޭތާ  އެބަ  އޭރުން  އެއީ  ތާނގައި. 

ކޮމާރސް ހިންގާ ފަރާތަށް. އޭރުން އެއީ ވެސް  -އެއްކަލަ ޑިޖިޓަލް ސަރޓިފިކޭޓު އިންނާނީ ރެޖިސްޓަރވެފައި ކަން އީ

ވިޔަނުދޭން.   ކަންތައްތައް  ފްރޯޑިއުލެންޓް  އެއްކަލަ  ކަންނޭނގެ  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  އިތުރަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ގޯތްރޫކޮށްލާފައި  އެހެ ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  އަދި  މީތި  ކަންތައްތަކެއް ހުރީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  ންވީމާ، އެކަހަލަ 

 ހަމަ ހިއްސާކޮށްލަދެއްވާނަން އިތުރަށް ހުންނަ ކަންތައްތައް. ތެންކިޔު. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭނުމަ މައިގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ވެސް  އާދެ!  ކުރިން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އޮތީ  މި  ކަށްވެފައި 

ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ހަމަ މި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މި ބިލުގައި ކޮންމެހެން ހިމެނެންޖެހޭނެ ކަމަށް ނޫނީ ތި ބޭފުޅުންގެ  

އަސްލުގަ ބޭނުންވަނީ  މި  އެނގިލަން  އެ  ދާންވީ.  ހިމެނިގެންކަން  ކަންކަމެއް  މިވެނިމިވެނި  އި.  ޕްރޮޓެކްޝަނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭނެ މިތާ ތިބޭއިރަކު ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުންނާނީ ކޮންކަހަލަ ދައްޗެއް ކަމެއް. ނޫނީ ދިމާވާނީ  

ސަލަތަކެއް ކަމެއް. މި ބިލުގައި އެބައި ކަވަރުނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ނޫނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް މީގެ ސަބަބުން  ކޮންކޮން މައް

ގެއްލު އޮންނާނެ  ލިބިދާނެ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އޭރުން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  ނަތީޖާއެއް  އެހެން  ނުކުމެދާނެ  ނޫނީ  މެއް 

މިވެނި   ގެއްލުންވެއޭ.  އެބަ  އޮތީމަ  މިހެން  މާއްދާއެއް  މިވެނި  މިހެންމިހެންވީމަ  ތިމަންނަމެންނަށް  ވިސްނުންފުޅެއް 

އެހެން   ރަނގަޅުވާނެއޭ.  ގެނެވިއްޖެއްޔާ  ބަދަލު  މި  ހިއްސާކޮށްލެއްވީމަ  މާއްދާއަކަށް  ހުރެއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  ހުރި 

ކޮށްލަން. އެހެންވެގެން   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާނެ ބިލުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުގައި މި ދެންނެވި ކަންކަން 

ކުރީގައި   ނިންމާލުމުގެ  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  މި  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  ތި  އަޅުގަނޑުމެން 

އޮތް   ދެވެން  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ހިއްސާކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ކަންބޮޑުވުންތައް  ހުރި  ބޭފުޅުންގެ 

އަރުވަނީ.   މި  ފުރުޞަތު  އެ  ވެސް  ބޭންކުތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ބޭނުމަކީ.  އޭގެ  ދިނުން  ފަރުވާއެއް 

ފެށީމަ ދި މި މުޢާމަލާތްތައް ކުރަން  ހަމަ  ބޭންކުތަކުން  މާވާނީ ކޮންކަމެއްތޯ، ކޮބައިތޯ. ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން 

ފުޅާ   ވަރަށް  ވެސް  އެ  ދެން  ވެސް.  ކަންތައް  އައި.ޑީކާޑުގެ  ޑިޖިޓަލް  މަސައްކަތްކުރެވިއްޖެ  މަޖިލީހުގައި  މި  މިހާރު 

ބޭ އަޅުގަނޑުމެން  ކިހާހިސާބަކަށްތޯ  އެ  ވާހަކަދައްކަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންކަހަލަ  ؟ ނުންކުރާނީދާއިރާއެއްގައި 

ލާނީ އެއަށް  ބޭނުންތަކަށް  ؟ ފީޗަރސްތަކެއްތޯ  ޕާސްޕޯޓްގެ  ނޫނީ  ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ  ކާޑު  މުޢާމަލާތްތަކަށް  ބޭންކުގެ 

އެކިއެކި  ؟ ކުރެވިދާނެތޯ ގޮތަކަށް  ލިބޭ  ކާޑުން  މި  ޑޭޓާތަކެއް  ހުރިހާ  މީހެއްގެ  އެ  ދެން  ވެއްޖެއްޔާ  އެހެންނޫނީ 

ބޭނުންވެގެން މި އުޅެނީ ވީހާ ވެސް ބޮޑަކަށް އެއްކަލަ ކަރުދާސް  ؟ އްކޮށް ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯރިސްޓްރިކްޝަންތަކާ އެ

މި ދަންނަވާހެން މީހާ ތަންތަނަށް ފޯމު ބޮޑި ހުފައިގެން ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތަކުން އޭނަގެ އައި.ޑީ 

މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އެ  އެތަނަކަށް  ޖަހާލީމާ  ނަންބަރު  އެބަދޭ  ކާޑު  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބިލެއްގެ  ދެ  ހޯދުން.  ތައް 

ހުޅުވައިލާނަން   ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  މިހާހިސާބުން  ދެންނެވީ.  މި  އެކައްޗޭ  ތެރެއިން  އޭގެ  ވެސް  މިއީ  މިހާރު. 

އޮވެއްޖެއް ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން  ފަރާތްޕުޅުން  ބޭފުޅުންގެ  ތިޔަ  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  އެ  އިއްޒަތްތެރި  ޔާ 
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އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އާދެ!  ސުވާލުކުރެއްވުމަށް.  ކަމަށް 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދަށް. އަޙްމަދު ސަޢީދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ސަޢީދު   އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ރުޙަބާ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަ

މީގެ   ރައްޔިތުންނަށް  ނިމިގެންދާއިރުގައި  މި  އެބަވޭ  ބޭނުމަކަށް  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ނިންމުމުގެ  ހަދަން  ގާނޫނެއް 

ސަބަބު މީގެ  އަދި  ވެސް.  ގެއްލުމެއްތޯ  ފައިދާއެއްތޯ  ކިހާވަރެއްގެ  ލިބޭނީ  މުސްތަޤުބަލުގައި  ސަބަބުން  ން 

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  މި ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފަސޭހަވެގެންތޯ މި ކަން 

ބައްދަލުވުމުގައި މި ތިއްބެވީ އިންޓަނެޓް ސަރވިސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުޅާކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ނޫނީ ހަމައެކަނި  

ބަދަލުވުމުން އިންފްރަރ ސްޓްރަކްޗަރ  ފަރާތްތައް ކަމަށް ބިލު ގާނޫނަކަށް  ވެދާނެ. އަޅުގަނޑުގެ ސުވަލަކީ މި   ވެސް 

މި ސަރވިސް ބޭނުންކުރާ   މުސްތަޤުބަލުގައި  ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން  ގެންނަންޖެހޭ  ވެސް ޚިދުމަތްތަކަށް  އެހެން  އަދި 

ގޮސްދާނެތޯ ލިބިގެން  ފަސޭހަކަމެއް  ކިހާވަރެއްގެ  ބަދަލުވެގެން  ؟ ފަރާތްތަކަށް  ގާނޫނަކަށް  ބިލު  މި  މީގެ،  އަދި 

އަންނައިރުގައި މިހާރު މި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަށް ކިހާވަރެއްގެ ބަދަލެއް އައިސްދާނެކަމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް  

މިން ހުރި  މިހާރު  ކެޕޭސިޓީ  ބޭފުޅުންގެ  ދެވަނަ ސުވާލަކީ، ތި  އެބައޮތްތޯ. ދެން  ފާހަގަކުރެވިފައި  މި  ވަރަކަށް  ވަރުން 

ބޭނުންވެއްޖެ   ބިލްޑުކުރަން  ކެޕޭސިޓީ  ނޫނީ  އޮތީ  ބިލްޑުވެފައިތޯ  ކެޕޭސިޓީ  ލިބޭވަރަށް  ރާއްޖެއަށް  މުޅި  ޚިދުމަތް 

 ކަމުގައިވާނަމަ ކިހާ މުއްދަތެއް ނަގާނެތޯ މި ތަޞްދީޤުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އުރީދޫ  ؟ އަމާޒުކުރައްވާ ފަރާތަކީސުވާލު   އެއަށްފަހު  ދިރާގު  ފުރަތަމަ  ވެސް. އެހެންވީމާ، އެންމެ  ފަރާތަކަށް  ހުރިހާ 

 ދެން އާރް.އޯ.އެލް. 

 

ޕަ ގުޅުން    ޤާދިރު  ޢަބްދުލް މުޙައްމަދު ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން ޑިރެކްޓަރގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކްދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގެންނަންޖެހޭނީ   ޑިވަލޮޕްމަންޓެއްތޯ  ކިހާވަރެއްގެ  ދަތި. އެއީ  ޖަވާބެއްދޭން  ތަންވަޅު  މި  އަޅުގަނޑަށް  އަގުގެ ސުވާލަށް 

ރިލަވެންޓޭ، އެ   މިއާއި  މާބޮޑު އަގަކާއި  ޖެނެރަލް އަނެކެއްޗަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އިނގޭތޯ. ދެން  އެނގުނީމަ އަގަށް  އެ 
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ވެސް ޑިވަލޮޕްވަމުންދާ އެއްޗެކޭ އެއީ. ދެން މިއިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ    ސިސްޓަމުތަކަކީ އަބަދު 

ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް   ނެޝަނަލް  މިސާލަކަށް  ނެތް،  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އޮތްގޮތުން  ކަންތައް  މިހާރު  ފަސޭހަ. 

އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ ހަމަ ފިޒިކަލީ އެ  އަޅުގަނޑުމެން އޮންލައިންކޮށް ކުއަރީކޮށްލުމުގެ ފެސިލިޓީސް ވެސް ނެތް.  

ވެސް   އުރީދޫ  ދެން  ވެސް  އާރު.އޯ.އެލް  އެކަމަކު  ކަންތައްކުރަން.  އެ  އައިއްސަ  ހިފައިގެން  ކާޑެއް  މީހާ 

ހަދައިގެން   މިހެން  މިސާލަކަށް  ހަދާފައި  ސިސްޓަމުތަކެއް  އެބަހުރޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ހައިލައިޓްކުރައްވައިފި. 

މީހާ  އެ  ނުވަތަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޭމުން  ވެސް  މިއަދު  ބުރަދަނެއް.  ގާނޫނީ  ނެތް  އޭގައި  އެކަމަކު  ކެޕްޗަރކޮށްލެވޭ.   

ބުރަދެއް ނެތްއިރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން   އެ ގާނޫނީ  ކޯޓަކަށް ގެންގޮއްސިއްޔާ  ތަނަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  އެހެން 

ންވީމާ، އެވަރުގެ ސިސްޓަމެއް، އެންމެއެންމެ  ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ސިސްޓަމެއް ހެދިޔަސް އެއީ ސިސްޓަމެއް ނޫން. އެހެ

ކާޑު   އައި.ޑީ  އިންނަ  ޑިޖިޓް  ޒަމާނުގެ  ކުރީ  ވަރަށް  ގެންގުޅެނީ  މި  ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ތަންކޮޅަކީ  ބޭސިކް 

  ނަންބަރެއް. އެކަކުން ދޭކުން ފެށިގެން. އެ ނަންބަރު ސީކުއެންސަކުން ހަދައިފިއްޔާ އެނގޭނެ އެންމެން. އޭގައެއް ނެތް 

ފުރަތަމަ   އެހެންވީމާ،  ގެންގުޅެނީ.  މި  ސިސްޓަމެއް  ނަންބަރިންގ  އެކަހަލަ  ސެކިއުރިޓީއެއް.  ކަހަލަ  އެއްވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ އަޅުގަނޑު ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކާޑުގައި އެ ފަންކްޝަން އަންނަ ވާހަކަ  

ބިގިނިންގ. ފުރަތަމަ އެބަޖެ އެއަށް  އިނގޭތޯ. އެއީ ފުރަތަމަ  މީހަކު  ކަސްޓަމަރ އައިޑެންޓިފައިވާން. އެއްވެސް  ހޭ އެ 

ދެކޮޅު ނުހެދޭވަރަށް މިއީ އޭނަކަން. ދެން އޭގެފަހުގައި އެ ސަރވިސް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ފީޗަރ ލިބިއްޖެ  

މި އެއީ  އަވަސްވާނެ.  ބޮޑުތަން  ވަރަށް  ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަން ސްޕީޑް  ހާރު ވެސް  ކަމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް ކޭ.ވައި.ސީ ނުހެދުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރަން ވަރަށް  

ކޮންޕެނީތަކުގެ   އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  އެކަންޏެއް  އިންޑިވިޖުއަލް  އެއީ  ކުރަންޖެހޭ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ 

ނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  ޑޭޓާބޭސްއެއް  އިންފޮމޭޝަން  ނަންބަރުތަކުގެ  ޓިން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުޑަވެގެން  އެންމެ  ތް. 

ހޯދަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ނެތް އެ އޮތޯރިޓީއެއް ވެސް އޭތި ލިބޭނެ ގޮތެއް ވެސް. އެހެންވީމާ، ކޮންޕެނީގެ ބިލު  

އިން އަނެއްހެން  އެހެންވީމާ،  އެނގޭ.  ނުއެއް  ވެސް  ފަރާތެއް  ދާނެ  އެއީ  ގޮތުން  ނުދެއްކިޔަސް  ފޮމޭޝަން 

އަޅުގަނޑުމެން ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއެއް ހަމަގައިމު ވެސް ދިރާގު ވަރަށް ދަތިހާލުގައި އުޅެނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު  

އޭގެ   އެކަމަކު  ހޯދަން.  އިންފޮމޭޝަން  ލިޔެފައި  ހަމަ  ވެސް  ތަންތަނަށް  ޑީ.އެން.އާރު  ސިޓީ  މަލްޓިޕަލް  ހުންނާނެ 

  100ނުލިބޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތް މިގޮތުން އެ ހޯދައި، އެކަމަކު އެއީ %   ޑައިރެކްޓަރ ކަނެކްޝަނެއް ވެސް 

ފަސޭހައެއްވާނެ.   ބޮޑު  ވަރަށް  ޕްރޮވައިޑަރުންނަށް  އިނގޭތޯ. އެއީ. އެހެންވީމާ، ސަރވިސް  ދުރުކަމެއް  ވަރަށް  ވުމަކީ 

ލިބު ޚިދުމަތް  އެ  އަވަސްކޮށް  އެއީ  ފަސޭހަވާނެ.  ވެސް  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ނުޖެހި  އަނެއްކާ  އަންނަން  ފިޒިކަލީ  ނީމާ 
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ވެސް ލިބިދާނެ ފަސޭހައެއް. ދެން ސިސްޓަމެއް   ބޭނުން ތަނެއްގައި ހުރެގެން އެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް. އެއީ ގައިމު 

އިންޕްލިމެންޓްކުރަން ނަގާނެ ވަގުތަކީ ކިހާ ކޮޕްމްޕްލެކްސްއަކުންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އޭތި ހައްދަން މި އުޅެނީ އިނގޭތޯ.  

ބޭންކަކަށް  އަޅުގަނޑު މިސާލަކަށް  އައި.ޑީކާޑުގައި  ވިދާޅުވި  އެގްޒާންޕަލަކަށް  ދެންމެ  މިސާލަކަށް  ވަރަށް،  މެން 

މި   އެހެންވީމާ،  ވެސް.  އެއްޗެއް  ސިންޕަލް  ވަރަށް  ލިބިދާނެ  ކޮމްޕްލެކްސް  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންނުކުރެވޭނެތޯ. 

ލެކްސް އެއްޗެއް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އަހަރެއް ވެސް  ސެކިއުރިޓީއަށް ވެސް މި ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ ވަރަށް ކޮންޕް

އަޅުގަނޑުމެން   ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަލާ  ޓެކްނޮލޮޖީގައި  މޮޑަން  މިސާލަކަށް  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ހަދަން.  އޭތި  ނަގައިފާނެ 

 ހަދައިގެން  މިސާލަކަށް ބްލޮކް ޗެއިން ސިސްޓަމެއް ގެނެއްސަ ކާޑޯނޯ ކަހަލަ ބައެއް ގެނެއްސަ އެ މީހުންގެ އޮތޯރިޓީ 

އެއްޗެއް   ހުރިހާ  ނުޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  މަންތް  އަ  ދެން  ލެސް  އެއީ  ވެއްޖެއްޔާމުން  ކުރަން  ކަން  އެ 

އެންމެ   ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ  އެބަހުރި  ދުނިޔޭގައި  މިހާރު  އިންވެންޓްކުރާކަށް.  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ބްލޮކްޗެއިން މިސާލަކަށް  އިންޑިވިޖުއަލްވީމާ  އެޑްވާންސްކޮށް  އެ  ހަދާފައި  ވެރިފިކޭޝަން  ހަދާފައި  އޯތަންޓިކޭޝަން  ގެ 

 އެއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިމްޕްލިމަންޓްކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކެޕޭސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން އެއްސެވި އެބަހުރިތޯ ނެތްތޯ

 

ޕަދިވެހިރާއްޖޭ  ގުޅުން    ޤާދިރު  ޢަބްދުލް މުޙައްމަދު ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން ޑިރެކްޓަރގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކްގެ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކެޕޭސިޓީގައި އަޅުގަނޑަށް ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން ކުޑަކޮށް އުނދަގޫވީ. އެއީ އިންޓަނެޓް ކެޕޭސިޓީތޯ ނުވަތަ މި ކަންތައް  

 ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސުވާލު ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދެން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ސަޢީދު   އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 މި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ. 
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ޕަ ގުޅުން    ޤާދިރު  ޢަބްދުލް މުޙައްމަދު ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން ޑިރެކްޓަރގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކްދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަށް   ބުނާ  ޖެނެރަލްކޮށް  ކޮމްޕެނީސްއަށް  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ދުނިޔޭގެ  ހަމަ  އިނގޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 

އެހެންވީމާ،   އިނގޭތޯ.  އެއްކޮށް  ކޮންޕެނީސްއާ  ވަން  ޓިއަރ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  މަސައްކަތްކުރަނީ  ހަމަ  ވަންޏާ 

އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ  އެ  އިނގޭތޯ.  ކެޕޭސިޓީ  ޑެލިވަރކުރުމުގެ  އެބަހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް   

ދުނިޔޭގައި   ކުރާނީ  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  މިކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޑިވަލޮޕްކުރަނީކީ.  ނޫން  އެކަންޏެއް  އަމިއްލަކަށް 

 ނގޭތޯ. އެވަގުތަކު ތިބި އެންމެ ރަނނގަޅު މީހުން އެއަށް ލައިގެން ކުރާނީ އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް.

 

 ން: ސަމާހް ވާހަކަދެއްކެވު ޢަލީ  މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރ ޑިވްސްގެ އުރީދޫ މޯލް

އަގާއި   ދެއްތޯ، އަގުގެ ބައި. ދެން  އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަގަކުރެއްވީ ކޮސްޓުގެ ބައި  ޝުކުރިއްޔާ. ސަމާހު 

 ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސީދާ ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ މިއީ ގާނޫނު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެ އައްސަވަނީ މި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށީމަ ކުންފުނިތަކުން ވެސް މި ބޭނުންކުރާނެއޭ.  

އްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނޫނީ ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަގުގެ  ފަރުދުން ވެސް ބޭނުންކުރާނެއޭ. އެހެންވީމާ، ފަރުދެ

އޮތްތޯ   އެކަހަލަ  ބެއްލެވިފައި  ހިސާބެއް  އެއްވެސް  އެކަހަލަ  ނޫނީ  އުފުލަންޖެހިދާނެތޯ  ބުރައެއް  ކިޔާވަރެއްގެ  ގޮތުން 

 ނެތްތޯ. އެއީ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ކުރައްވާ ސުވާލަކީ. 

 

 ން: ސަމާހް ވާހަކަދެއްކެވު ޢަލީ  މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރ ޑިވްސްގެ އުރީދޫ މޯލް

ބަޔާންކުރާ   މި  މީގައި  ދަންނަވަންޏާ  ތެދުތެދަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މީގައި  އާދެ!  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

މި ބިލުގައި  މި  ގާނޫނުގައި  ކަންކަމާއި  މި  އޯތަންޓިކޭޝަނާ  ވެރިފިކޭޝަނާއި  ސްޓޭންޑެޑަށް   ސިގްނޭޗަރ  ބުނާ 



 2021  ބަރުއޮކްޓޫ  6                ބައްދަލުވުންވަނަ    60ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ

 

 

19 

 

ނޫނީ   ތަފުސީލުކޮށް  ގުޅޭގޮތަކުން  ޚަރަދުތަކާ  ހިނގާނެ  ކަމަށް  މި  ނޫނީ  ބެހޭގޮތުން  އެރޭންޖުކުރުމާ  ކަންތައްތައް 

ވަކި   ދޭތެރޭގައި  ނެތް. އެހެންވީމާ، ކޮސްޓާ  އަޅުގަނޑުމެންގެއެއް  ހެދިފައެއް  ރިސަރޗެއް  ނޫނީ  ސަރވޭއެއް އެއްޗެއް 

އަޅުގަނޑު މިވަގުތު  ކަން  އެއްޗެއް  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަމަކު  އިނގޭތޯ.  ދަންނަވާކަށް  ނޭނގޭ  މެންނަކަށް 

ދެން އަޅުގަނޑު  ؟ އެބަ އެނގޭ. ދެން ހަމަ ދެވަނަ ސުވާލާ ވެސް ގުޅިގެން މި ވަގުތު މި ކަމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރިތޯ

އިޞްލާޙުތައް ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމެންޓު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތައް ހުށަހަޅާލިއިރު ދަންނަވާލިން މީގެ  ކުރިން 

ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮސްޕެކްޓިވުން ވިސްނާ ކަމުގައި ވަންޏާ ދެ ބައެއް އިނގޭތޯ. އެއް ބައަކީ  

.  އަޅުގަނޑުމެން އާންމުކޮށް މި ހިންގާ މުޢާމަލާތްތައް. މިސާލަކަށް ދެ ކުންފުންޏެއް ދޭގެރޭގައި ހިނގާ މުޢާމަލާތްތައް

ހިނގާ   ދޭތެރޭގައި  ކަސްޓަމަރުންނާ  ހައިސިއްޔަތުން  ކުންފުންޏެއްގެ  ޚިދުމަތްދޭ  އިތުރުން  މުޢާމަލާތްތައް. އޭގެ  އާންމު 

ވެސް   މިވަގުތު  މުޢާމަލާތްތަކަކީ  ހިނގާ  ދޭތެރޭގައި  ކަސްޓަމަރުންނާ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރޭ.  ވެސް  މުޢާމަލާތްތައް 

ތެރެ  ނިޒާމެއްގެ  ވަކި  އޮތް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަނޑައެޅިފައި  އެބަހުރި  ކަންކަމަށް  އެ  ކަންތައްތަކެއް.  ކުރިއަށްދާ  އިން 

ކަންތައްތަކަށް   އެ  އެހެންވީމާ،  ހިމެނޭ.  އެބަ  ވެސް  މެތަޑްތައް  ވެރިފިކޭޝަން  ތެރޭގައި  އޭގެ  ސިސްޓަމު.  ތެރޭގައި 

މަސައްކަތްތަކެ އިތުރު  ވަންޏާ  ވާކަމުގައި  ކަމުގައި  އައިއްސި  ކޮންޑިޝަންތަކެއް  ކުރަންޖެހޭނެ. އިތުރު  އް 

ކޮންޑިޝަންތަކުގެ   ހުރި  މިހާރު  ކޮންޑިޝަންތަކެއް،  އިތުރު  ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭނެ.  އިތުރަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ކިހާ   ފާހަގަކުރެއްވީ  އިތުރަށް  ދެން  ޖަވާބަކީ.  ސުވާލުގެ  އެ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ވަންޏާ  ކަމުގައި  އައިއްސި  އިތުރަށް 

ކުރަން ނަގާނީ. ދެން މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި އަނެއްކާ ވެސް  ވަގުތެއްތޯ އެ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑް

ހަމަ ދެންނެވިހެން ވެރިފިކޭޝަނަށް އެބަ ބޭޏުންވެ ސިގްނޭޗަރގެ ވަކި ސްޓޭންޑެޑްތަކެއް ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ދެއްތޯ.  

އިމްޕްލިމެންޓްކުރާ ކަމުގައި   އެ ޚިދުމަތްތަކާއި ސްޓޭންޑެޑްތައް  ޚިދުމަތަކަށް އިމްޕްލިމެންޓްކުރާ  ދެން  ވަންޏާ، ހުރިހާ 

އެކަމަކު   ވާނީކީ.  ކަމެއް  ދުވަހެއް  ކިހާ  ނޭނގޭ  އަންދާޒާކުރާކަށް  ސީދާ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ވަންޏާ  ކަމުގައި 

ސްޓޭންޑެޑްތައް   މިހުރި  މީގައި  ޚިދުމަތްތަކަށް  މި  އެންޑްގެ  ބެކް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން އެޕްލަ ވަންޏާ  ކަމުގައި  އެޕްލައިކުރާ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ދޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނީ  ވަންޏާ  ކަމުގައި  އިކުރާ 

އެސްޓިމޭޓް މި ކުރަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެއޭ މީގައި މިހިރަ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ހުރިހާ  

ވަންޏާ   ކަމުގައި  ބަދަލުކުރާ  ސާފުވެއްޖެ  ސިސްޓަމުތަކެއް  އިނގޭތޯ.  އެދެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  އިނގޭތޯ. 

 ؟ދެއްތޯ. އިތުރު ސުވާލެއް އެބައޮތްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 2021  ބަރުއޮކްޓޫ  6                ބައްދަލުވުންވަނަ    60ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ
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 އާރް.އޯ.އެލް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް   ޖިނާހް މުޙައްމަދު ސާރވިސް ކޮމާރޝަލް އޮފް  ޑިރެކްޓަރރާއްޖެ އޮންލައިންގެ 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އޭތި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޑިފައިންކުރެވުނީމަ  ސްޓޭންޑެޑެއް  ވަކިން  ދޭތެރޭގައި  ކޮސްޓިންގއާ 

ފަސޭހަވެގެންދާނެހެން. މިވެނި ގޮތަކަށޭ މި ކަން ކުރަން އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް ވެއްޖެއްޔާމުން ކިހިނެއްހޭ މި  

ދޭތެރޭގައި ބުނަންޏާމުން  ކަން ކުރެވެނީކީއެއް. އޭރުން  ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. ދެން ކެޕޭސިޓީއާ  ވެސް   ޓައިމްލައިނަކަށް 

އިތުރު   މާބޮޑު  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ޕްރޮސީޖަރަލް  ފޮލޯކުރާ  ގޮތެއްގައި  އާންމު  މިހާރު 

ތައް ވެއްޖެއްޔަކާމުންނެއް. މިސާލަކަށް އޯލްރެޑީ  ކޮސްޓިންގއެއް މީގައި އިންވޯލްވާނެހެންނެއް ވަރަށް އާދައިގެ ކަންތައް

ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ   އެ  އެހެންވީމާ،  ހުރޭތާ.  ޕްރެކްޓިސްތަކެއް  ކަންތައްތަކެއް  ކުރާ  ކަމުގައި  މި  މިހާރު  ވެސް 

 ވެއްޖެއްޔާމުން އިތުރު ކޮސްޓެއް ވަކި އިންވޯލްވެއް ނުވާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫނަށް.

 

 ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ފަހަރެއްގައި މި   ޝުކުރިއްޔާ. މަރުޙަބާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން 

އެސް.އެމް.އެސް.   ފޮނުވަނީނޫންތޯ  މި  ބޭނުންކޮށްގެން  ޕްރޮކްސީތައް  އެކިކަހަލަ  މިސާލަކަށް  ނޯވެދާނެ.  ގުޅިފައި  ބިލާ 

އިދާރާއެއްގެ ދައުލަތުގެ  ހަމަ  ފޮނުވަނީ    މިސާލަކަށް  މި  ބޭނުންކޮށްލައިގެން  ވެއަރއެއް  ސޮފްޓް  ހަމަ  ވެސް  ނަމުގައި 

އެސް.އެމް.އެސް. ދެން އަނެއްކަމަކީ އޭގައި އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ މިސާލަކަށް ބައެއް އިދާރާތަކުގައި  

މީހާގެ ފޯނު ނަންބަރުން  ހުންނާނެ މީގެ ހާޒިރީ ފޯނު ނަންބަރާ ރިލޭޓްކޮށްފައި ހުންނަ އިދާރާތަކެއް. މިސާ  އެ  ލަކަށް 

ފޮނުވާ   މިގޮތަށް  ކުރެވޭ  އެބަ  ވެސް  އެކަން  ގޮތަށް.  ރެކޯޑްވާ  ސަލާމް  މީހަގެ  އެ  ފޮނުވާލީމަ  އެސް.އެމް.އެސް 

އެސް.އެމް.އެސްއިން ހަމަ. ފޯނު ނަންބަރު ޖަހާލާފައި ފޮނުވީމަ ހަމަ ބަރާބަރަށް އޭތި އެބަ ރީޑްކުރޭ. ދެން އަޅުގަނޑު  

 މިއީ ތި ބޭފުޅުންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމެއްބާއޭ. ދެން މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން... ހިތަށްއަރަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ބާއްވާ   ގުޅޭގޮތުން  ބިލާ  ބައްދަލުވުމަކީ މި  މިއަދު  ތެރޭގައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދާއިރާގެ  ބިލުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ތެރެއަށް  ބައްދަލުވުމެއްވީމާ ދާއިރާގެ  ބިލުގެ  ކަންނޭނގެ.  ދަތިފުޅުވެދާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެހެންވީމާ،   .

 ވަޑައިގަންނެވުން އެދެން. 

 

 ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

ދެން މީގައި އަސްލު އަޅުގަނޑު އެ ސުވާލު މި ކުރީ ހަމަ މިއާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއްވީމަ. ސެކިއުރިޓީ އަޅުގަނޑުމެން  

މިއީ. އަޅުގަނޑުމެން ތިބި ހިސާބެއް އެނގިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލު ފުރަތަމަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ ވެސް. ދެން  

ބޭ ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ވެސް  ދެވަނަ  ކުރިން  މިހާރު  ވިސްނުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުންވަނީ، 

ވެއްޖެ   ނިންމާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  މީގެ  ކުރަން  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރި  މުޤައްރިރު 

ކުރިން ގޮއްސި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމުގެ ބިލެއް. އެ ވެސް ބިލު. އޭގެ  މި    އިލެކްޓްރޯނިކް ޓްރާންސެކްޝަން. މިއީ އެ 

ވިދާޅުވި   ކުރިން  މަސައްކަތްކުރަން  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހަތުން  އޭގެ  ސިސްޓަމަކަށް.  އިލެކްޓްރޯނިކް  ހަމަ  ދަނީ 

ދާން.   ކާޑަކަށް  ހުރީ ސްމާޓް  ވިސްނުން މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެންގެ  ބޮޑަށް  އޭގައި  ދެން  ކާޑު  އައި.ޑީ  ގޮތަށް 

ޑު ނޫނީ ހޮންކޮންގައި އެ ގެންގުޅޭ ކާޑު. ދެން އެކަހަލަ ވިސްނުމެއްގައި  މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ މެލޭޝިއާގެ މައި ކާ

މަސައްކަތްތަކެއް މި ކުރަނީ. ހަމަ އެއާއި މިއާ ވެސް އެބަ ގުޅޭ އަނެއްކާ ވެސް. ގުޅޭއިރުގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ  

ރައްޔި ކޮންމެ  ތެރޭގައި ވިސްނުމެއް އެބައޮތް އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދިވެއްސެއް ވިޔަސް  ދެން  އެއީ  ތަކަށް 

ވާހަކަ.   ނަންބަރެއްގެ  ސިންގަލް ފޯނު  އެއް  ރަޖިސްޓަރޑް  އެ މީހާ  ވެސް  ރައްޔިތަކަށް  މީހެއް ވިޔަސް ކޮންމެ  ބޭރު 

އެއީއޭ އަޅުގަނޑުމެން ވެރިފައިކުރަން ބޭނުންކުރާނެ އެއް ގޮތަކީ މިސާލަކަށް. މިސާލަކަށް ކުރިން އާރް.އޯ.އެލުން ވެސް  

ވައި އޯ.ޓީ.ޕީ ވާހަކަ. އޯ.ޓީ.ޕީ އެބައާދޭ ބައެއް ކަހަލަ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ސޮފްޓްވެއަރތަކުގައި އޯ.ޓީ.ޕީ  ފާހަގަކުރައް

އެބައާދޭ ހަމަ ޖަހާ ކޮންމެ ނަންބަރަކަށް. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭތި އެބަޖެހޭ ވެރިފައިކުރެވެން. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  

އޭތީ  ގޮތަށް.  އިންނަ  ސިސްޓަމުގައި  އިންނަ  ޕެޝަން  ދީފައި  އެކޮޅަށް  ނަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖެއްޔާ  ގައި 

މި   އަޅުގަނޑު  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އެބަޖެހޭ.  ދާން  ވެރިފިކޭޝަނަކަށް  އެކަހަލަ  ވޯކްކުރާނީ.  އޭތި  އެކަނި  ނަންބަރަށް 

ންބަރަށް ދެވިއްޖެއްޔާ  ސުވާލަކީ މިސާލަކަށް ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އެ ބޭރު މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަ އެއް ފޯނު ނަ

އެއީ ކިހިނެއްވާނެތޯ ތި ބޭފުޅުން ދެކޭގޮތުގައި. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިސާލަކަށް  

ކުރިން ފާހަގަކުރައްވައިފި ޑިޖިޓަލް ސެޓިފިކޭޝަންގެ ތެރެއިން ވެބްސައިޓް ހަދާއިރުގައި ސެޓިފައިކުރެވޭ ވާހަކައެއް. އެ  

  3ލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ލައިފިއްޔާ އެއީ ކިހާ އިފެކްޓިވް ކަމަކަށް ވެދާނެތޯ. ދެން  ކަން މިސާ
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ބެކްބޯން  އައި.ސީ.ޓީ  އެއީ  ސުވާލެއް.  ތަކުރާރުކުރި  ހަމަ  ވެސް  އިއްޔެގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  ސުވާލަކަށް  ވަނަ 

މިހާރު ހުރީ  ސްޓްރެންތެއްތޯ  ކިހާ  މިއީ  ދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މި  ދެންނެވިހެން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް   .

ން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ވެސް މި ދަނީ ހަމަ އެއްކަލަ   މި ކުރަނީ. ކޮށްފައި ރައްޔިތުބޭންކިންގ މުޅި ސިސްޓަމް އޮޓޮމޭޓް

އަނެއްކާ  ދަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްލަސް  ހިސާބަށް.  ކުރެވޭ  ބޭނުންކޮށްލައިގެން  ފޯނު  ސޮފްޓްވެއަރ    ކަހަލަ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އައި.ޑީ ކާޑު. އޭގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭންކިންގ، ޑްރައިވިން ލައިސަންސް، ޕާސްޕޯޓު ދެން  

މި ދާއިރުގައި   ދަނީ.  ދާން މި  ކާޑަކަށް  ސްމާޓް  އެއްޗެއް ލާފައި  ހުރިހާ  ކޮމިއުޓް  ގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިގޮތަށް 

ވަރަކަ ކިހާ  އޮތީ  ބެކްބޯނު  ލެވެލަށް  ؟ ށްތޯއަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ސްޓްރެންތަކީ  އޭގެ  ކޮބައިތޯ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލައިފް ޑިޖިޓަލްކުރާއިރުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ދިރާގު، އެއަށްފަހު އުރީދޫ. ދެން އާރު.އޯ.އެލް. ؟ އަމާޒުކުރައްވާ ފަރާތެއް އެބަ އޮތްތޯ ވަކި

 

ޕަ ގުޅުން    ޤާދިރު  ޢަބްދުލް މުޙައްމަދު ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން ޑިރެކްޓަރގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކްދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރަތަމަ ތިންވަނަ ސުވާލަށް އިނގޭތޯ. ކެޕޭސިޓީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ ކޮންޓިނުއަސްލީ އަޕްގްރޭޑްކުރަމުންދާ  

ދެން މިހާރު ހަމަ އެ     ދެނީ.އޭގައި މިވާ ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފުރަތަމަ މައިކްރޯވޭވުން މި އެއްޗެއް އިނގޭތޯ.  

ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެފަހަރަކު   މި  ޕްރޮވައިޑު  ފައިބަރއިން  ތަނަކަށް  އެ  ކެޕޭސިޓީ ބޭނުންވަންޏާ  ރަށެއްގައި ނުވަތަ 

އިންކްރީޒްކުރަމު އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަރަކަށް  އޮތް  ނެޓްވޯކު  ހާލަތު  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  މި  ން 

އަޅުގަނޑުމެން   އެންޑިންގ.  ކޮންޓިނުއަސްލީ  ހަމަ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ކަމެއް  އެންޑިންގ  ނެވަރ  އަޕްގްރޭޑްކުރުމަކީ 

މި ބޭނުންކުރަނީ   ހަމަ ސިސްޓަމަށް. ދެން    5999.99އިންޑަސްޓްރީގައި އަޅުގަނޑުމެން  އެވެއިލިބިލިޓީ އަބަދު ވެސް 

ތެއް ދިމާވެގެން ތަނަކުން ނުކެނޑޭނޭއޭއެއް ނޫން. އެކަކަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ކޮންޓިނުއަސްލީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް  ހާލަ

އެ   ސެކިއުރިޓީއާ  އެއްޗެހި  ކަހަލަ  އެސް.އެމް.އެސް  ސުވާލަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކެޕޭސިޓީއަކީ  އެއްޗެއް 

ޢަލީ ސަމާ އިނގޭތޯ. އެ އެސް.އެމް.އެސް  ނޫން  ކަންތައްތައް  އެސް.އެމް.އެސްއަކީ އެހާ ސެކުއަރ އެއްޗެއް  ހް ވެސް 

އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖެނެރަލް ބޭނުމަށް މި ވަރަށް ގިނައިން މި ބޭނުންކުރަނީ އެ އެސް.އެމް.އެސް. އެއީ  

 އެ މީހަކަށް  މިސާލަކަށް ބަލްކު މެސެޖެއް ނަގާފައި ސަރވިސް ނަގާފައި ހުރި މީހަކަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ބޭނުންކޮށްގެން 
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ހެދިގެން ފޮނުވިދާނެ އެ ތަނުން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ އެބަހުރި މީގައި ޕާސްޓުގައި އެކްސްޕީރިއަންސް ލިބިފަ. 

އޮފީހުގެ   އެ  އެކަމަކު  ނުކުރާނަން.  ހައިލައިޓެއް  ތަންވަޅަކު  މި  ނަމެއް  އަޅުގަނޑު  ޤައުމެއްގައި،  ބައެއް  މިސާލަކަށް 

އި އޮތް  ސާވަރގެ ސެޓްކޮށްފައި މި  ފޮނުވުމުގެ ފީޗަރ. އެކަމަކު އެ ސާވަރއަށް އެކްސެސް  ންނަނީ އެސް.އެމް.އެސް 

މީހަކު އެ ސާވަރ ކޮމްޕްރޮމައިޒްކޮށްގެން އެބަހުރި އެ ސާވަރގެ ނަމުގައި ބައިވަރު އެސް.އެމް.އެސްތަކެއް ފޮނުވާފައި  

މި އަންނަނީކީ. މީގައި މި އަންނަނީ އެ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެސް.އެމް.އެސް ސެކިއުރިޓީ އެކަންޏެއް ނޫން މީގައި  

ސިސްޓަމާ ގުޅިފައި ހުރި ދެވަނަ ސިސްޓަމުގެ ކޮމްޕްރޮމައިޒް ވެއްޖެއްޔާ ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ފޮނުވޭ އިނގޭތޯ. ދެން  

ޖެހުމާ   ނަންބަރު  ފޯނު  ގޮތަކީ  މިވާ  އޭގައި  އަންނައިރުގައި،  އެސް.އެމް.އެސް  މިސާލަކަށް  ފަންޑުގައި  ޕެންޝަން 

ޅުގަނޑުމެންނަށް ކުއަރީއެއް ފޮނުވާނީ އެ މީހުން އިނގޭތޯ. ކުއަރީއެއް ފޮނުވާފައި ބަލާނެ އެ ނަންބަރާއި އެ  އެއްކޮށް އަ

އެ   އެހެންވީމާ،  ކުރަނީ.  ކަންތައް  އެ  އެކަނި  ދިމާވަންޏާ  ކާޑާ  އައި.ޑީ  އެ  އިނގޭތޯ.  ދިމާވޭތޯ  ކާޑާ  އައި.ޑީ 

ގޮ އެ  ކަންތައް  އެ  އޮތް  އެބަ  ފަރާތަށް  ދަށްކޮށް  އިންޕްލިމަންޓުކުރާ  ތަންކޮޅެއް  އިނގޭތޯ.  ކުރެވެން  ތަށް 

އިންޕްލިމަންޓުކުރާ މީހުން ހަމަ ކޮންމެ ނަންބަރެއް ޖެހިޔަސް ފޮނުވަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި  

ގުޅުން   މީހާއާ  އެ  ކާޑާއި  އައި.ޑީ  އެ  ނަންބަރާއި  އެ  ފޮނުވާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އޭގެ ކުއަރީއެއް  ހުރިތޯ  މިސާލަކަށް 

 ބަލާފައި އެކަނި ފޮނުވުމުގެ. އެކަމަކު އެއީ އިންޕްލިމަންޓުގައި އިން އެއްޗަކީ އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އުރީދޫ.  

 

 ން: ސަމާހް ވާހަކަދެއްކެވު ޢަލީ  މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރ ޑިވްސްގެ އުރީދޫ މޯލް

ކިހާވަރެއްގެ   އިނގޭތޯ ފުރަތަމަ.  ކުރެއްވި ސުވާލަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ވެސް އެންމެ ފަހުން 

ފާހަގަކުރެއްވިހެން   އެ  ވެސް  ދިރާގުން  ހަމަ  ދެން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި.  އައި.ސީ.ޓީ  ހުރީ  ސްޓްރެންތެއްތޯ 

ހަމަ  އަންނަނީ  މި  ޚިދުމަތްތައް  ވެސް  ނޫނިއްޔާ    އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރިކުއަރމަންޓުތަކަށް  ހުންނަ  އެއިރެއްގައި 

މުޅި   މިހާރު  ވަކި  އޭގައި  ދެން  އަންނަނީ.  މި  ކުރިއަރުވަމުން  ހަމަ  ނަމަވެސް  ވިސްނައިގެން  ކުރިއަށް  އެއަށްވުރެއް 

ގެ އައި.ޓީ  ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތަކަށް ފެތޭ ވަރަށް އެ ކެޕޭސިޓީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޯވަރރޯލް މި ޤައުމު

އެންމެ   ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޖަވާބު ދޭން  ސުވާލުގެ  ހީވަނީ އެ  އަޅުގަނޑަށް  ހުރިތޯ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި 

ހުރި   މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަންނަވާލެވޭނެ  ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކަމަކު  ކަންނޭނގެ.  ނުވާނެ  ރަނގަޅު 
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 ރިކުއަރމަންޓްސްތައް ފުލްފިލްކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަ ހުއްޓޭ.  ރިކުއަރމަންޓްސްތަކަށް ބަލާއިރު، އެ

ހަމަ   އާދެ!  އިނގޭތޯ.  ގެންގުޅެން  އެބަ  ކޮންޓިނުއަސްލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ވެސް  ވިސްނުން  ކުރިއެރުމުގެ  އަދި 

ހަރުދަނާކުރުމުގެ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ބޭނުންކޮށްގެން  ޓެކްނޮލޮޖީ  ފަހުގެ  އެ  އެންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން 

ގުޅޭ   ވެރިފިކޭޝަނާ  ދެން  ކުރިއަށްދަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  އިނގޭތޯ.  އެބަހުރި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވިސްނުން 

 ؟ގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާލަށް އަޅުގަނޑަށް އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސުވާލު އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުން. ވެރިފިކޭޝަނާ ގުޅޭ. 

 

   ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

ކުންފުންޏެއް   ހަމަ  ރާއްޖޭގައި  މިސާލަކަށް  ލައިގެން،  ސެޓްފިކޭޝަނެއް  ޑިޖިޓަލް  އާދެ!  އަޅުގަނޑު،  އޭގައި  މިހާރު 

އޭގެ   ކަންތައްތަކެއް  ނޫން  ޖެނުއިން  އެހާ  ހަމަ  ވެބްސައިޓުތަކެއް. އެ  ހަދާ  އެބަ  ނަމުގައި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްލާފައި، އެ 

މިސާލަ ކުރޭ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އެބަ  ގޮތަށް  ތެރެއިން  ހަދާ  ވެބްސައިޓު  ދީގެން  ސެޓްފިކޭޝަން  އެ  ލެވެލްގެ  އެ  ކަށް 

 ؟ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުގައި ލިޔެފިއްޔާ އެ އިންޕްލިމަންޓްކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ އެއީ

 

 ން: ސަމާހް ވާހަކަދެއްކެވު ޢަލީ  މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރ ޑިވްސްގެ އުރީދޫ މޯލް

މީގައި އިނގޭތޯ ޑީ.އެން.އެސް ކިޔާ ފަންކްޝަނެއް އިންނާނެ އިނގޭތޯ. ޑޮމެއިން ނޭމް ސަރވިސަސް. ޑޮމެއިން ނޭމް 

ސަރވިސަސްގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ، އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ވެސް ރިކުއެސްޓްކުރީ  

މިއީކީ ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއަކަށް މެނޭޖުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ    މީތި ހޯލްޑްކުރަންޖެހެނީ ސެންޓްރަލް ބޮޑީއަކުންނޭ.

އިނގޭތޯ. ދެން އޭރުގައި ކެޕޭސިޓީ ހުރި ގޮތުންނާ އެއްކޮށް ބޮޑަށް ދިރާގާ އެ ފަންކްޝަން ހަވާލުކޮށްފައި މި އޮންނަނީ  

ނޭމް ސަރވިސްއެއް ރަޖިސްޓަރކުރަ ޑޮމައިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ން އައުމާ އެއްކޮށް،  އިނގޭތޯ. އޭގައި މިވާ ގޮތަކީ 

ބަލަންޖެހޭ.   ޕްރޮވައިޑަރއަކުން  ސަރވިސް  އެހެން  ބަލަން.  އެއްޗެހި  މި  އިދާރާތަކުން  އެހެން  ޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެހެން   ނޫން  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ޖެހޭނީ  އޮންނަން  މި  ގޮތަކީ  ރަނގަޅު  އެންމެ  މީގައި  އެހެންވީމާ، 

މީގެ   އަތުގައި  ބޮޑީއެއް  އެހެން  އިންޑިޕެންޑެންޓް  ދުނިޔޭގެ  މިސާލަކަށް  ކަންތައްތައް.  އެއްކުރުމާ  ލީގަލްކުރުމާއި 

ގަވަރނިންގ ބޮޑީއެއް. އެ ތަނުން ކަންތައް   ތަންތަނުގައި ވެސް، މިސާލަކަށް އެޕްނިކް. އެޕްނިކްއަކީ އިންޓަރނެޓުގެ 
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ބާރެއް ނޯންނާނެ. ސަރވިސް  ކުރައްވާފައިވަނީ އައި.ޕީތަކާ ހުރިހާ އެއްޗެއް. އެއީ ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއެއްގައި އެ  

ޕްރޮވައިޑަރއަކީ އެ މީހުން އެ ލޮކޭޓްކުރަން ބްލޮކެއް ބޭނުންކުރެވެނީ. އެ ގޮތަށް ޑީ.އެން.އެސް ވެސް އެލޮކޭޓުކުރެވެން  

ޖެހޭނީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޮޑީއަކުން. ސަރުކާރުގެ އެޕްރޫވްޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޮޑީއަކުން. ދެން އެއީ އާރު.އޯ.އެލުން  

ކަށް ވިޔަސް، ދިރާގުން ނަގާ ނުވަތަ އުރީދޫއިން ނަގާ، އެ ތަނަކަށް އެލޮކޭޓުކުރުމަށްފަހުގައި އެ ބޭފުޅުން  ނަގާ އެއްޗަ

ޕްރޮސެސް   ދިގުވާނެ  ވަރަށް  އޮވެއްޖެއްޔާ  ގޮތަކަށް  ނޫން  އެ  ކޮންފިގަރކުރާނީ.  އޭތި  ސާވަރއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ވެސް އިނގޭތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަފީފް ދިޔާނާ ކެއަރ  ރ ކަސްޓަމަ އޮފް ހެޑްއުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ  

އޭތިލުން   ގާނޫނަކުން...  އަސްލު  އޭތި  ދެންނެވިހެން  އެ  އެޑްކޮށްލަން.  އެއްޗެއް  އެއަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދިޔާނާ. 

ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. އެއީ އޭރުން އެ ވިދާޅުވިހެން އެ ސިންގަލް ބޮޑީއަކުން މެނޭޖުކޮށްފައި އެ ހެދިގެންދާ ގާނޫނާއި  

އުފެދިގެންދާނެ. ގަވާ އޭރުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް  ފުރިހަމަ  ރަނގަޅު  ކުރުމުގެ  ކަން  އެ  ތެރެއިން  އިދުތަކުގެ 

އެކި   ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި  މީހުން  އެކި  ކޮޅުން  އެކި  ދިމަދިމާލުން  އެކި  ދަންނަވާހެން  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  މިހާރު 

ކުރެވޭ. ދެ ކޮށްދޭ. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް  ޑޮމައިންސް އެކި ތަނުން ނަގައި އެ ކަންކަން  ދިރާގުން އެ ކަންތައް  ން 

ރިމޫވްކޮށްފައި،   އޭތި  ޕްރިވައިޑަރސްއިން  ތިބީ. އެހެންވީމާ، ސަރވިސް  މި  ވެސް  ޕްރޮވައިޑަރސް ދެން  ސަރވިސް 

އް އައުން  ސިންގަލް ބޮޑީއަކުން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް އެއަށް ގާނޫނެއް ހެދި އަދި އޭގެ ދަށުން ގަވާއިދުތަކެ

 އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރާއްޖެ އޮންލައިން.  

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  އަފީފް ދިޔާނާ  ކެއަރ  ކަސްޓަމަރ އޮފް  ހެޑްގެ  އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

ފޯނު   ސިންގަލް  އިރުގައި  ސުވާލުކުރެއްވި  އޭރުގައި  އެބައިން  ވިދާޅުވެފަ. އޭތި  އަދި  އެއްޗެއް  ގޮތުން  ބެހޭ  ނަންބަރާ 

 ؟ކުޑަކޮށް އެލޯބަރޭޓްކޮށްލަދެވިދާނެތޯ ނޫނީ އަދި އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްލަދެވިދާނެތޯ

 

 ދެއްކެވުން: ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަ 
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ދިވެހި ރައްޔިތެއް އަތުގައި އޮންނާނެ އައި.ޑީ ކާޑު. އެ   މާނަކުރާ ގޮތަކީ މިސާލަކަށް ކޮންމެ  މިހާރު އަޅުގަނޑު އޭގެ 

އެ   މީހާ  އެ  ހަމަ  ދެނީ.  މި  ނަންބަރެއް  ފޯނު  ވެސް  ޕްރިވައިޑަރއެއް  ކޮންމެ  ހަމަ  ވެރިފައިކޮށްގެން  ކާޑު  އައި.ޑީ 

އަ އަނެއްކާ  ގޮސް  ބޭނުންކޮށްގެން  ކާޑު  އަތުން  އައި.ޑީ  ޕްރޮވައިޑަރ  އެއް  ނަގާ.  އެބަ  އަތުން  ޕްރޮވައިޑަރ  ނެއް 

ހައެއްކަ ނަންބަރު އެބަ ގެންގުޅޭ. ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިމާވި ކޭސްގައި ވެސް އެ ބޭފުޅުން އޭގެ އެކަކު  

ނުވެ  އެގޮތަށް  ހުރީ.  އެ  ހިންގާފައި  އިވެންޓު  މުޅި  ނަގައިގެން  ނަންބަރު  ފޯނު  ނުވަ  މިސާލަކަށް  ނަމުގައި   

ވެސް   މީހާއަށް  ވެއްޖެއްޔާ އެ  ހޯލްޑަރއެއް  ޕާމިޓް  ވޯކް  އުޅޭ  މި ރާއްޖޭގައި  މިސާލަކަށް  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތެއް   ނޫން  އެ  މިސާލަކަށް  އެއްޗަކީ.  ވެރިފައިކުރާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީއޭ  ނަންބަރޭ.  އެއް  ލިބޭނީ 

ތެރެއަ ކަމުގެ  މި  ނުފެނޭ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެހެން  މެނިޕިއުލޭޓްކޮށްލަން  މީތި  ފަސޭހަ  ވަރަށް  ކުންނެއް. 

 ފުރުޞަތު އޮންނާތީ. އެހެންވީމާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބަންގިއަށް މެދުކަނޑާލާފަ.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އަފީފް ދިޔާނާ ކެއަރ  ކަސްޓަމަރ  އޮފް ހެޑްދޫ މޯލްޑިވްސްގެ  އުރީ

 ؟މެދުކަނޑާލަނީބަންގިއަށް 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިނގޭތޯ.

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  އަފީފް ދިޔާނާ  ކެއަރ  ކަސްޓަމަރ އޮފް  ހެޑްގެ  އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

އަޅުގަނޑަށް   ދެން  ވެއްޖެއްޔާ  އެކަތި  މީހަކަށް  ކޮންމެ  ނަންބަރެއް  ފޯނު  މިސާލަކަށް ސިންގަލް  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  ތި 

ރެސްޓްރިކްޝަނެއް   ބޮޑު  ވަރަށް  ދިޔައީ.  އެ  ކަންނޭނގެ  ހަނިކުރެވިގެން  ކަސްޓަމަރގެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހީވަނީ 

ވިސްނާ   އޭތި  ހައިސިއްޔަތުން  ކަސްޓަމަރެއްގެ  ބޮޑަށް  ކަންނޭނގެ  ތަންކޮޅެއް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ކަމަށްވާނަމަ 
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މީހަކަށް   ނަންބަރެއް  ސިންގަލް  އޭތި  ކިހިނެއްތޯ  ރަނގަޅީ  ކަންނޭނގެ  ވިސްނާލުން  އިހަށް  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަސްޓަމަރެ ގޮތަކީ  ފީލްވާ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ކިހިނެއްތޯ.  ކުރާނީ  ކަން  އެ  ބައިންދާނަމަ  އްގެ  އެންޓައިޓަލްކޮށްފައި 

އެކި މީހުންގެ އެކި ނީޑްސްއަށް   ރެސްޓްރިކްޝަންސްތަކެއް. އެއީ  ބޮޑު  ވަރަށް  ހައިސިއްޔަތުން ވެއްޖެއްޔާ އޭނައަށް 

އަޅުގަނޑު   ނަމުގައި  ދަރިއެއްގެ  އަޅުގަނޑުގެ  މިސާލަކަށް  ގެންގުޅެނީ.  މި  ނަންބަރުތައް  ފަހަރު  އެކި  ކޭޓަރކުރަން 

އެކަ އެހެންވީމާ،  ނަގައިދީފާނެ.  ބޮޑު  ނަންބަރެއް  ވަރަށް  ތަންކޮޅެއް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވިސްނާ  އެގޮތުން  ހަލަ 

 ރެސްޓްރިކްޝަނެއް ކަންނޭނގެ މި ދެވެނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާރު.އޯ.އެލުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް   ޖިނާހް މުޙައްމަދު ސާރވިސް ކޮމާރޝަލް އޮފް  ޑިރެކްޓަރރާއްޖެ އޮންލައިންގެ 

ޖަސްޓު ދިޔާނާއަށް އެއްޗެއް ޓު އެޑް އިޓްއަޕް އިނގޭތޯ. ޕްރޮބަބްލީ މެންބަރ އެ ވިދާޅުވާހެން ސިންގަލް ނަންބަރެއް  

ސިންގަލް   ސްޕެސިފިކް  އަ  ދެޓް  އިޒް  ނަންބަރ  ކޮންޓެކްޓް  ޕްރައިމަރީ  އޭތީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެއްޖެއްޔާ 

ކަސް އެކަމަކު  ދެން  އެ  ނަންބަރޭ.  ކަން  ޕްރޮވައިޑަރެއްގައި  ސަރވިސް  ކޮން  ކަންނޭނގެ  އަޕް  އޯޕަން  ޓަމަރަށް 

ދިރާގު   އަޅުގަނޑަށް  ހިފައިގެން  ނަންބަރ  އިން  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ.  އޮޕްޝަނެއްތާ  އިން  މިހާރު  އެއީ  އިންނާނީ. 

ޑަޒަންޓް ނަންބަރ  ހަމަ  ބޭނުންކުރެވިދާނެ.  ވެސް  ސަރވިސް  އުރީދޫ  ބޭނުންކުރެވިދާނެ،  ރައިޓްސަރވިސް  މެޓާ  ؟  

ދެން އިތުރު ކަމަކަށް އަންނާނީ މިސާލަކަށް ކުޑަކުއްޖެއް ވެއްޖެއްޔާ އިޓްސް އަޕް ޓު ދަ އެ ކޮންޕެނީއެއްގައި އޮންނަ  

އިޔަރސް ނުވާނަމަ ނަންބަރެއް ނުނެގޭނޭ. އެހެން ވެއްޖެއްޔާ ލަޔަބަލް ޕަރސަނަކަށް، ދެއަރ    18ރެސްޓްރިކްޝަން،  

ކަންނޭ މެކޭނިޒަމް  އަ  ބީ  ނަންބަރ  ޝުޑް  ސިންގަލް  ދެން  އެޑްއަޕްކުރަން.  އެކަމަށް  ވެސް  އަނެއްކާ  އޭގައި  ނގެ 

އެތީގައި އަޅުގަނޑަށް ބުނެލަން އޮތީ އެ ހުރިހާ ކަމެއް އެކައްޗެއްގައި މިހެން ކުރެވޭ ގޮތެއް ވަންޏާމުން ދެއަރ ޝުޑް  

ގިނަ ވަރަށް  ވެރިފިކޭޝަނެއް ވެސް އިންނަންވާނެއޭ. އެއީ  ލިމިޓް  ކްރެޑިޓް  އަ  ކަމެއް، އޭޒް ބީން  ބީ  ދިމާވާ  ފަހަރު 

އޮޕަރޭޓަރޒް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރވިސް ގެންގުޅެފައި ބިލު އެ މަހު ނުދައްކާ އިތުރު އޮޕަރޭޓަރަކަށް ގޮއްސަ އަނެއްކާ  

ވެސް ކޮންމެ ވެސް   ޔޫޒަރގެ ރައިޓު އޮންނަހެން އޮޕަރޭޓަރަށް  ހަމަ ކީޕްސް އޮން މޫވިންގ އިނގޭތޯ. ހަމަ އެއްކަލަ 

ރަ ހަމަ  ވަރެއްގެ  ސަރވިސް  އޮޕްރޭޓަރެއްގެ  އެއް  ހަމަ  އެއްކަލަ  އޭގައި.  ކަންނޭނގެ  އޮންނަންވާނެ  އިޓެއް 

ކްރެޑިޓެއް   އޭގައި  އެހެންވީމާ،  އޮޕަރޭޓަރަށް.  ސެކަންޑް  އަނެއްކާ  ދާނީ  ދެން  ނުދައްކާ  ބިލު  ބޭނުންކޮށްފައި 
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ޔާ އެއީ ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމެއް.  ޑިފައިންކުރެވެން ނޫނީ އެކަމެއް ފެންނާނެ ކަހަލަ މެކޭނިޒަމެއް އިނދެއްޖެއް 

އެންމެ   ސިންގަލް  ޔޫޒަރގެ  އެއްކަލަ  ހަމައެކަނި  ފާހަގަވެގެންދާއިރުގައި  ބިލެއް  ޑިޖިޓަލް  އެއާއެކީގައި  ހަމަ 

ހުރިހާ   ކުރެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްކަލަ  މީގައި  ހަމަ  ނުބަލާ  އެ  އެޑްރެސްކުރުމުގައި  ކޮންޕޯނަންޓަކަށް 

ކާޑުގެ    ކަންތައްތަކުގެ ބަޔޯމެޓްރިކްސް  ވިދާޅުވިހެން  ދެންމެ  އީވާން  އެއީ  ކަމެއް  އެޑްއަޕްކޮށްލެވޭނެ  އޭރުން  ތެރޭގައި 

މިއީ   ވިދާޅުވިހެން  ޤާދިރު އެ  ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު  ލެވެވޭނެ  ލަންޏާމުން  ހީވަނީ އޭތި  ވެސް އަޅުގަނޑަށް  ތެރެއަށް 

އެއްޗެ  މިއަށް  ވަރަކަށްތޯ  ކިހާ  އެއްޗެއް.  ވާސްޓް  އެއްޗެއް  ވަރަށް  މުހިންމު  ވަރަށް  އެކަމަކު  އިންކުރާނީކީއެއް.  ހި 

އެއްޗެއް   ކުރެވެންވާނެ  ޑިފައިން  އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގެންގުޅެންޏާ  ނަންބަރެއް  ފޯނު  ސިންގަލް  ކަންނޭނގެ 

ންނައިރު.  ކަންނޭނގެ އަސްލު ދައްކަންޖެހޭ ބިލެއް އެބަ އޮތްތޯ ދެން އޮތް އޮޕަރޭޓަރުން އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިއަށް އަ

އަނެއްކާ   ބޭނުންކޮށްފައި  ސަރވިސް  އެ  ގޮއްސަ  އޮޕަރޭޓަރަކަށް  އެހެން  އަނެއްކާ  ބާއްވާފައި  ބިލު  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ވެސް ބިލެއް ބާއްވާފައި، މިހެން އެއްކަލަ ކްރެޑިޓް މެނޭޖުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން.

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި އޮތީ މި ބިލުގެ ދާއިރާއަކާ މާބޮޑު ގުޅުމެއް އެ ބައިގައި ނެތް ކަންނޭނގެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް   ޖިނާހް މުޙައްމަދު ސާރވިސް ކޮމާރޝަލް އޮފް  ޑިރެކްޓަރރާއްޖެ އޮންލައިންގެ 

އެތި   ނަންބަރގެ  ސިންގަލް  އާއި  އޯ.ޓީ.ޕީ  އެއްކަލަ  ދަނީ  މީތީގައި  މި  ތެރެއަށް  އޭގެ  އަސްލު  އެހެންވެގެން  އިނީމަ 

ސެޓިފިކެޓް   މި  ނަގާ  އެކްސް.އެސް.އެލް  މިސާލަކަށް  ބައި.  ސެޓްފިކޭޝަންގެ  ޑިޖިޓަލް  އިނީ  ދެން  އިނގޭތޯ. 

އީ ރަޖިސްޓަރކޮށްފައި  ކޮންޕެނީއެއް  އިންފޮމޭޝަން  -ވެބްސައިޓަކަށް.  ހަމައެކަނި  ހަދަނީ.  މި  ވެބްސައިޓެއް  ކޮމަރސް 

ހަދާއިރު އަޅުގަނޑަށް  ވެބްސަ އެއްޗެހިތައް  މި ކަހަލަ  އިޓެއް ނޫން. އެކަމަކު އެއްޗެހި ވިއްކަން ހަދާ ވެބްސައިޓުތަކާ 

ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ ހަމަ އޭތި ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީގެ ނޫނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ   ހީވަނީ 

މޮޑިފައިނުކުރެވޭނެ  ގޮތެއް ހަދަން. އޭރުން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ކަމެ  ދިމާވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް  އް 

އެކްސް.އެސް.އެލް ސެޓްފިކެޓަކީ. އެހެންވީމާ، އޭތި   އެއްޗެއް  އިންނަ  ހައިލެވެލް ސެކިއުރިޓީއެއްގައި  އެއްޗެއް. ވަރަށް 

އެ  ތިންވަނަ  އިނީ،  ދެން  ގޮތެއް.  ރަނގަޅު  އެއީ  ހެދުން  މެކޭނިޒަމެއް  ކޮން  ރަޖިސްޓަރކުރެވޭނެ  އިނީ  އްޗަކަށް 

ހުންނާނެ  ؟ އައި.ޑީ ކާޑު އެތިތޯ؟ އެއްޗެއްތޯ ބެކްބޯން ކެޕޭސިޓީ ކަހަލަ އެއްޗެހި ދެން ހަމަ  ކެޕޭސިޓީގައި ވެއްޖެއްޔާ 

؟ އެއްޗެހި އަސްލު އެއީ. ޑިޕެންޑްސް ޓު ދަ ސިސްޓަމް. މި ކޮން، ކިހާ ހިސާބަކަށްތޯ މި ކަން ކުރަން އުޅެނީކީއެއް
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ހީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަން ކުރާނީ  އޭރުން  މި  ޑިފައިންކޮށްލަންވީ  ވެސް  ކަންނޭނގެ. އަނެއްކާ  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  މިއީ  ވަނީ 

 މިހާވަރަށްށޭ، މިއޭ ކޭޓަރކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް. ޣަނީ ޢަބްދުލްޝުކުރިއްޔާ! މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ސަރވިސް ޕްރިވައިޑަރސް.   ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ 

ޚާއްޞަކޮށް   އަސްލުގައި    19ހަދަމުންދާއިރުގައި  ޕާޓީސްއާ  ރިލަވަންޓް  ހުރިހާ  ހުރި  ގުޅުން  މަޖިލީހުގައި  ވަނަ 

ކަން ހުރިހާ  ގެނެވިދާނެ  ޓަކައި  ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަންބޮޑުވުންތަކާ އަދި  ހުރި  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ކަން  ބައްދަލުކޮށް 

ނެތަސް ވެސް،   އަކުރަށް ގުޅުން  މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ. އެގޮތުން ހަމަ ސީދާ އަކުރުން  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދުމަށް 

ހަމަ   ޕްރޮވައިޑަރސްއާ  ގޮތުން ސަރވިސް  ބައްދަލުކުރަނީ. އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތަކަށް  ބެލެވޭ  ކަމަށް  ގުޅިދާނެ 

ރަށަށް، އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ކޮންމެ ގޮތެއް    198ނޑުގެ ސުވާލަކީ މި ވަގުތު  މީގެން ބައްދަލުކުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ބަދަލުވަމުންކަން.  ދާނީ  އެ  ރިކުއަރމަންޓަށް  މީހުންގެ  ދާނީ  އެ  ޑިވެލޮޕްކުރަންޖެހޭނެ.  ސިސްޓަމްސްތަކަކީ  ވިޔަސް 

އެއީ  ؟ ތި ބޭފުޅުން ތައްޔާރުތޯ  ރަށަށް މި ޑިޖިޓަލައިޒްޑް ވޯލްޑަކަށް ދާއިރުގައި އެ ކަންކުރުމަށް ޓަކައި   198އެކަމަކު  

މީގެ   ބިލެއް  ދެތިންހަތަރު  އާދޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތައްޔާރުވާއިރުގައި  ކަމަށް  މި  ދެން  ސުވާލަކީ.  ފުރަތަމަ 

ޑިޖިޓަލް  ކާޑު،  އައި.ޑީ  ނެޝަނަލް  އޮތީ، ދެން  މި  ވެސް  ގޭޓުވޭ  ޕޭމަންޓް  ދޭ. އެއީ  އެބަ  ގުޅިގެން  ހަމަ  ތެރޭގައި 

ބަދަލުވުމާއި ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަނަކަށް ވެސް ދިއުން ވެސް. ދެން އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތާ   އައި.ޑީ ކާޑަކަށް

ރަށުގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ތި    198ބެހޭ ބިލު ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ އެއްޗަކާ އެކީގައި ގުޅިގެން  

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ތޯބޭފުޅުންނަށް އެ ތައްޔާރީތައްވުމުގެ ކަންތައް ކިހިނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިއަށް   އޮންލައިނުން  ރާއްޖެ  އެއަށްފަހުގައި  އުރީދޫ  ދިރާގު،  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 ގެންގޮސްދެއްވަވާ. 
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ޕަ ގުޅުން    ޤާދިރު  ޢަބްދުލް މުޙައްމަދު ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން ޑިރެކްޓަރގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކްދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   އިންޕްރޫވްމަންޓެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންޓިނުއަސް  މިހާރު މި ސިސްޓަމްތައް ހުންނަ ގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ބައެއް   އިންކްރީޒްކުރަމުންދާ  ވަރަކަށް  އެރައިޒްވާ  ނީޑެއް  އެ  ކެޕޭސިޓީއަކީ  ވެސް  އަބަދު  ދެން  އިނގޭތޯ.  އުޅެނީ 

ޑިމާންޑް  އި އަންނަ  އެއްޗެހިތަކުން  މި  ސިސްޓަމާ  ކާޑު  އައި.ޑީ  ޑިޖިޓަލް  މީތި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނގޭތޯ. މިސާލަކަށް 

އެނއަޅުގަނޑުމެ ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން   ގުނުހާންނަށް  އިނގޭތޯ.  އިންކްރީސްކުރާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  އަވަހަކަށް  ވީހާ 

ނަގާނެހެންނެއް   ބޭންޑްވިތެއް  ވެސް  އެއްވަރަކަށް  އެއްޗަކާ  ކަހަލަ  ޓީވީ  މިސާލަކަށް،  އިނގޭތޯ  ހިއެއްނުވޭ  އެކަމަކު 

ކެޕޭސިޓީ ސްޕީޑާއި  ބަލަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ސަރވިސްއެއްގައި  ޑިޖިޓަލް  މި  ކޮން  އިނގޭތޯ.  ކިހާ،  ސްޕީޑަކީ  އާ. 

ރޭޓެއްގައިތޯ ޑޭޓާ ޓްރާންސްފަރކުރަންޖެހެނީ. ދެން ކެޕޭސިޓީއަކީ ކިހާ ބައިވަރު ޑޭޓާއެއްތޯ ޓްރާންސްފަރކުރަންޖެހެނީ.  

ހަމަ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް   މި ޕްރޮވައިޑްކޮށްދެނީ  މިސާލަކަށް، ޓީވީ ސަރވިސް  ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން 

ކާ ގާތަކަށް ވެސް މިވަރު އެއްޗެއް. އެއީ އަނެއްހެން މިކަހަލަ އައިޑެންޓިފިކޭޝަނަށް ވަރަށް ކުޑަކުޑަ  އައި.ޕީ.ޑީ. އެއަ

ޑޭޓާކޮޅެއް ޓްރާންސްފަރކުރާނީ އިނގޭތޯ އެހެން މިސާލަކަށް، ފޮޓޯއެއް ނޫނީ ވައިބަރ ވީޑިއޯކޮޅެއް ވެސް މާ ބޮޑުވާނެ  

 ޓް ހަމަ އެ ކެޕޭސިޓީ ރީޗްވާނެކަން އިނގޭތޯ.  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކޮންފިޑެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އުރީދޫ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ސަބާ ފާޠިމަތު ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ  ސީނިއަރ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 

އާދެ! ސަބާ އުރީދޫން. އަޅުގަނޑުމެން ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ މިހާރު ޑިޖިޓަލް ޖަރނީއަކަށް ދާން ހަމަ  

ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހަމަ ކުރިއަށް އެބަދޭ. ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކަށް ވެސް ޕްލޭން ހަމަ ކުރެވިގެންދަނީ.  

ވެސް ފާހަގަ ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ޕްރޮސީޖަރތަކެއް. އަސްލު މިއިން  ދެން  ޑީޓެއިލްޑް  މިއީ ވަރަށް  އަސްލު  ކުރެއްވިގެން 

މި   ގެންނަން  ޗޭންޖަރސްތަކެއްތޯ  ކަހަލަ  ކޮން  އިނގޭނީ  ދެން  އެނގުނީމަ  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކަހަލަ  ކޮން  އަންނާނީ 

ޑިޖިޓަލްކުރުމުގެ ސްޓްރެޓަޖީގެ   ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަރނީތަކަށް ވެސް. މިހާރު ހަމަ ހުރިހާ ސަރވިސްތަކެއް ހަމަ 

ދަށުން ކުރިއަށް ދަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ މިއީ ހަމަ ޤާދިރު ވިދާޅުވިހެން ކޮންފިޑެންޓް ހަމަ. އެކަމަކު އިޓް ޑިޕެންޑްސް 

މި   އިނގޭނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  އަންނާނީ. އެއަށް ބޭސްކޮށްފައި  އޮން ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ މި ޗޭންޖަރސްތައް 
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ވާނެ.  ވަން އި  އެކަހަލަ އައިސްދާނެ ޗޭންޖަރސްތަކަށް ބަލާފަ. ސޯ  ޔަރ ވެސް މި އެސްޓިމޭޓްކޮށްފައި މި އިންނަނީ 

 ކުރާނަން އަޅުގަނޑުމެން. އެހެން ދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރާއްޖެ އޮންލައިން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް   ޖިނާހް މުޙައްމަދު ސާރވިސް ކޮމާރޝަލް އޮފް  ޑިރެކްޓަރރާއްޖެ އޮންލައިންގެ 

ޑެލިވަރީ   އެންޑް  ކެޕޭސިޓީ  އަނެއްހެން  ދެން  ކަންނޭނގެ.  އިންޓަރގްރޭޝަނަކަށް  ނަގާނީ  ނެގިއްޔާ  ވަގުތެއް  މީގައި 

މީގައި   އަނެއްހެން  ޑޭޓާކޮޅެއް  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  ވިދާޅުވިހެން  ޤާދިރު  ދެންމެ  ވަރަށް  އެއްޗެއްސަކީ  ކަހަލަ 

އުނދަގޫ  ޓްރާން މާ  އަނެއްހެން  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  އެސްޓަބްލިޝްޑްތާ  އޯލްރެޑީ  ކަނެކްޓިވިޓީ  ދެން  ސްފަރކުރާނީ. 

ކަމެއް ނޫން. ހަމައެކަނި ސިސްޓަމް އިންޓަރގްރޭޝަން އެންޑް ޑިފައިނިންގ އަޕް އަ ސިސްޓަމް ކަންނޭނގެ މީގައި  

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަގުތެއް ނަގާ ކަމަކަށް އިންނާނީ.  

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

އަޅުގަނޑު އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަނަދޫ  ފުރުޞަތަކަށް  ފުރުޞަތެއް    ދެވަނަ  ދެވަނަ 

   މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ވެސް ކުރުކޮށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު. އަރުވަން. ވީހާ

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތެރެއިން  އަޅު  ޝުކުރިއްޔާ. ގާނޫނެއްގެ  މި  ބޭނުންވަނީ  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  މީގައި  ގަނޑު 

ވަނަ މާއްދާގައި ވެސް    13ތަކެއް މި ލީގަލައިޒްކުރަނީ. ކުރާއިރުގައި މީގައި ބިލުގެ  އަޅުގަނޑުމެން ޑިޖިޓަލް މުޢާމަލާތް

އެބައޮވޭ ޑާޓާ މެސެޖު ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި  

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން  އަޅުވަންވެގެން މި އުޅެނީ. ދެން މިއަށް ދާއިރުގައި މިއާ ގުޅޭ ގޮތުން  

ހިއްސާކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމަކަށް ވެދާނެތޯ މި މީހާ ފޮނުވައިލާ ޑާޓާ މެސެޖެއް ހެކީގެ ގޮތުގައި  

ގޮތުގައި  ؟ ބޭނުންކުރުން ހެކީގެ  އޭތި  މެސެޖަކަށްވީތީ  ޑާޓާ  ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  ހިސާބެއްގައި  އެހެން  ބިލުގެ 
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ލައިނުގަންނާކަށް ވެސް ނުނިންމޭނެއޭ. ދެން ވަރަށް ބޮޑު ލީގަލް ރައިޓެއް މީގެ ތެރެއިން މި ދެނީ. އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން  ބަ

 ތި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ހިއްސާކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް   ޖިނާހް މުޙައްމަދު ސާރވިސް ކޮމާރޝަލް އޮފް  ޑިރެކްޓަރރާއްޖެ އޮންލައިންގެ 

ދާ   ގޮތުގައި  ޑޭޓާގެ  ނޫނިއްޔާމު  މިއީ  އެސް.އެމް.އެސްއެއްތޯ  ހަމައެކަނި  އިނގޭތޯ،  ޑެފިނިޝަން  މެސެޖުގެ  ޑޭޓާ 

މުހިންމު   އީމެއިލެއްތޯ. އޭތި ޑިފައިންވުން ވަރަށް  ވައިބަރ މެސެޖެއް އިންކްލޫސިވްވާނެތޯ، ވަޓްސްއަޕްތޯ ނޫނިއްޔާމު 

 ކަންނޭނގެ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

 ދިރާގު.  

 

ޕަ ގުޅުން    ޤާދިރު  ޢަބްދުލް މުޙައްމަދު ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން ޑިރެކްޓަރގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކްދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތެންޓިސިޓީ   މެސެޖުގެ  އެ  އެސްޓަބްލިޝްކުރަންޖެހޭ  އެބަ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ  މެސެޖެއްގައި  ޑޭޓާ 

އިންކްރިމިނޭޓްވެގެން   މީހަކު  ހެދި  މެސެޖަކާ  އެ  ނޫނިއްޔާމު  ހެދުމަށްފަހުގައި  އޮތެންޓިސިޓީ  މެސެޖުގެ  އެ  އިނގޭތޯ. 

ސްޓެޕަކަށް  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  މެސެޖު    ނުވާނެ  އެ  ކިހިނެއްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  އަންނަންޖެހޭނީ 

އޮތެންޓިކޭޓްކުރާނީ. މިސާލަކަށް، އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ކަހަލަ ބައެއްފަހަރު އޯޑިއޯ ކަހަލަ އެއްޗެހީގައި ވެސް ފުރަތަމަ  

އެހެންވީ ގޮތުން.  ބެހޭ  އެއާ  އޭގެފަހުގައި  އޯޑިއޯ.  ޖެނުއިން  އަ  އިޒް  ދިސް  ކުރޭ  އެބަ  ފުރަތަމަ  އެސްޓަބްލިޝް  މާ، 

އެ   އިނގޭތޯ.  އޮތެންޓިކޭޓްކުރާނީ  މެސެޖެއް  އެ  ގޮތްގޮތަކަށްތޯ  ކަހަލަ  ކޮން  ބަލަންޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެސްޓަބްލިޝްކުރާ ލޯ ނުވަތަ އެ ހެދުމަށްފަހުގައި ދެން އެ ބޭނުންކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެކަން އެ ނެތް ކަމަށް  

ލިބޭއި މެސެޖެއް  މީހަކު  ހަމަ  ފުރަތަމަ  ވަންޏާ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ގޯސްކަމެއް  އިންކްރިމިނޭޓްކުރުމަކީ  ރަށް 

 އަޅުގަނޑުމެން އެސްޓަބްލިޝްކުރަން އެބަޖެހޭ ކޮބައިތޯ އޮތެންޓިކޭޓްކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމަކީ އެ މެސެޖު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އުރީދޫ.  
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   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަމާހް ޢަލީ  މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 

އެ   އާދެ! އަޅުގަނޑު އެއަށް އެޑްކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ އިތުރު އެއްޗެއް. ދެން އާރު.އޯ.އެލުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިހެން 

ޑާޓާ މެސެޖުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެއްތޯ. މިހާރު ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށް އެބައޮތް.  

ހަމަ  ގާނޫނުގައި އެބައޮތް  ހަމަ އެއަށް ދޭނެ ބުރަދަނަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ކަނޑައަޅާނެ    އެކަމަކު  ބިލުގައި އެބައޮތް  މި 

ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ދިރާގުން ވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވިހެން އޭގެ ބުރަދަން ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  

ރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާނެ ކަންނޭނގެ.  އެ ކަންތައްތައް އެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ގޮތަކަށް އެކަން ކު 

ކޮންސަރނެއް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން   އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއް  ބޭފުޅުން. ދެން  އެ ދެން ޑިސައިޑްކުރައްވާނީ އެކަމާ ގުޅޭ 

ކަމެއް   ގުޅުންހުރި  މިކަމާ  ވެސް  އެއީ  ކޮބައިތޯ.  ބައިތަކަކީ  ކޮންސިޑަރކުރާ  ގޮތުގައި  މެސެޖެއްގެ  ޑޭޓާ  ފާހަގަކުރި 

ކަމަށްވާނެ  ކޮން މުހިންމު  ހުރުން  ސާފުވެފައި  ކަންތައްތައް  އެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ވަރަކަށް.  މެވެސް 

އެގޮތަށް   ޑިސައިޑްކުރައްވާފައި  އެގޮތަށް  ބޭފުޅުން  ބެހޭ  އެކަމާ  ވަންޏާ.  ކަމުގައި  ކަނޑައަޅާ  އެގޮތަށް  ކަންނޭނގެ 

މި ދެންނެވިހެން ޑޭޓާ ވަންޏާ  ކޮން  ކަނޑައަޅުއްވާ ކަމަށް  ކޮބައިކަމާއި، އެ މެސެޖެއްގައި ހުންނަންޖެހޭނީ   މެސެޖަކީ 

ކަނޑައެޅުން   އެއްޗެހި  ކަންތައްތަކާ  މި  ލިބިގެންދާނީ  އެއަށް  ބުރަދަނެއްތޯ  ކިހާ  އޮތެންޓިކޭޓްކުރެވިފައިތޯ،  ގޮތަކަށް 

 މުހިންމު ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން ދެން    ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ؟  ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުވާ އެއްޗެއް އެބައޮތްތޯ އެއްވެސް ފަރާތަކުންއިތުރަށް

ކޮމިޓީ ނިންމާލަން ހިފާނަން އެހެންވެގެން. ދެން އަޅުގަނޑު އަހާލަން ބޭނުން ތި ބޭފުޅުން މިހާރު މި ބިލު މަޖިލީހަށް  

ގަބޫލުކުރާ   އަޅުގަނޑު  ކުރީގައި  ކޮންމެވެސް  ފޮނުވުމުގެ  ފަރާތްތަކާ  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ބާވަތުން  ބިލުގެ  މި  ގޮތުގައި 

ބޭފުޅުން   ތި  އެގޮތުން  ދެން  ވާނީ.  ކަންނޭނގެ  މަޝްވަރާކުރެވިފައި  ވެސް  ސްޓޭޖުގައި  ޑްރާފްޓިންގ  ވަރަކަށް 

ނޫ މަޝްވަރާކުރެވުނުތޯ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ބޭފުޅުންނާ  ތި  ހައިސިއްޔަތުން  ޕްރޮވައިޑަރެއްގެ  ޚިޔާލެއް  ސަރވިސް  ނީ 

ސްޓޭޖުގައި ޑްރާފްޓިންގ  ކުރިން  މީގެ  ލިބުނުތޯ  ފުރުޞަތެއް  ތި  ؟ ދެއްވަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

ޓަކައި   ފުރިހަމަކުރުމަށް  އިތުރަށް  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ހިންގާލެވުމަކީ  މަޝްވަރާ  މި  އެއްކޮށް  ބޭފުޅުންނާ 

އްކޮށް ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާ އިތުރު  އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް. ދެން އެއާއެ

ލިޔުމުން   ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެބައޮތް  ފުރުޞަތު  އެ  ކުރިއަށްދާއިރުގައި  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  ވެސް  އޮތަސް  ކަމެއް 



 2021  ބަރުއޮކްޓޫ  6                ބައްދަލުވުންވަނަ    60ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ
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ހިއްސާކޮ ހުރިއްޔާ  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ގަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ށްލަން. 

ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެއްވި ގިނަ ކަންތައްތައް އިދާރީ ބޭފުޅުން، މި މަޖިލީހަށް ހިއްސާކުރެވިފައޭ މިހާރުވާނީ ތި ބޭފުޅުން 

ދިރާގު   ފިޔަވައި  އާރު.އޯ.އެލް  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  އާދެ!  ކަންތައްތައް.  ގިނަ  ފާހަގަކުރެއްވި  އަދި  ތި 

އުރީދޫގެ ފަރާތުން ހުރީ ކޮމެންޓްސްތައް ލިބިފައި ހުރި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އާރު.އޯ.އެލްގެ ފަރާތުން ވެސް ކޮމެންޓްސް  

އޮވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮށްލަދެއްވާތި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުގައި ވީހާ  

މިކަން   ފުރިހަމަކޮށް  ކަމަށްވާތީވެ.  ވެސް  ހިމެނިގެން  މީގައި  ކަންބޮޑުވުންތައް  ތި  ވެސް  ބޭފުޅުންގެ  ތިޔަ  ކުރެވޭނީ 

ފުރުޞަތެއް   ހޭދަ،  ތި  އެއްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތި  އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  އެހެންވީމާ، 

 ވަން ދިރާގު އެއަށްފަހު އުރީދޫ.  ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ފުރުޞަތު އެބަ އަރު 

 

ޕަ ގުޅުން    ޤާދިރު  ޢަބްދުލް މުޙައްމަދު ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން ޑިރެކްޓަރގެ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކްދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑިސްކަޝަނަކަށް   އޯޕަން  ތަންކޮޅެއް  މާޙައުލެއްގައި  ކަހަލަ  އެހެން  މިނޫން  ތަންކޮޅެއް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ބިލެއް ފެނުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް   ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުވާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ދެވިއްޖެއްޔާމު 

އިނ މިއީކީ  ނޫން  ލޭންގުއޭޖެއް  ފެމިލިއަރ  އެހާ  ބޭސިކަލީ %ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ޓެކްނިކަލް.    90ގޭތޯ.  އަކީ 

ނޫން.   ފަރިތައެއް  ބޮޑަކަށް  އެހާ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްޗެހި  ލޭންގުއޭޖާ  މިހިރަ  ބިލުގައި  މި  އެހެންވީމާ، 

ވާހަ އިނގޭތޯ  އެއްކޮށް  ކޭމްއާ  މާޙައުލެއްގައި  އެންވަޔަރަންމަންޓެއްގައި،  އޯޕަން  މިއަށްވުރެ  ކަދެކެވިގެން  އެކަމަކު 

އެއީ އަޅުގަނޑަށް   މިކަމަށް،  ފުރުޓްފުލްވެފައި މާ  މިއަށްވުރެ މާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފިއްޔާ  އެއްޗެއް 

ފުރަތަމަ ނޭނގުނު ކޮބައިތޯ މީގެ ބޭނުމަކީ ވެސް އިނގޭތޯ. އެހާ ވެސް އަޅުގަނޑު އައު މިކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެހެން  

 ރަނގަޅު އެއްޗެއް ހެދޭނެ އިނގޭތޯ.   ހެދިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ބޮޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އުރީދޫ.  

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަމާހް ޢަލީ  މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 
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ކޮށްލަން   ވެސް  ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑު  އިތުރަށް  އިނގޭތޯ.  ފާހަގަކުރަން  އެގޮތަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އާދެ! 

ފަރާތްތަކާ   އިތުރު  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެން  ދެއްތޯ.  ދިޔައީ  މި  ލިބިގެން  ކޮމެންޓުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ބޭނުން. 

ކުރެވިފައިވާ ކަމަ ވެސް މަޝްވަރާތަކެއް  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު އިތުރަށް މަޖިލީހަށް، މަޖިލީހުގެ  އެކީގައި  ށް 

ފުރުޞަތެއް   ރިވިއުކުރުމުގެ  ނޫނީ  ކޮމެންޓްކުރުމުގެ  މިއަށް  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  ތަޅުމަށް 

 ؟ ލިބިގެންދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިވަގުތު މި އޮތީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި.  

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަމާހް ޢަލީ  މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 

 މަޢާފުކުރައްވާ. މި ދެންނެވީ ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އިނގޭތޯ ބަޙުސަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީ ސްޓޭޖު ނިންމާ ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރީގައި ތި ބޭފުޅުން އަދި ބޭނުންފުޅުވަނީ އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވަން  

ނޫނީ ވެއްޖެއްޔާމު، އަޅުގަނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތި ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް ކޭމް އަދި ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީ،  

ޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝަރީފް މި ބިލުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އުޅުއްވާ. ދެން  ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސް

އަދި ކޭމުން އިލްޔާސް އަދި ތިން ފަރާތް   ބޭފުޅުން ނޯޓުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޝަރީފް  އިދާރީ 

ބައިވެރިވާ އެއްކޮށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިން އިތުރަށް ތި  ސަރވިސް މިއަދު މި ބައްދަލުވުމުގައި  މާލުމުގެ ކުރިން 

ތި   އޭރުން  ގޮތުން.  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  ބިލުގެ  މި  ބައްދަލުކުރާނަން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންނާ 

ބައްދަލުވުމެއް.   ކުރެވޭ  ވެސް  ލައިވް  ބައްދަލުވުމަކީ  މި  މިކަން  މާޙައުލެއްގައި  މިނިވަން  މިއަށްވުރެ  ބޭފުޅުންނަށް 

އަ ލައިވް  އެހެންވީމާ،  ގެންދެވިދާނެ  ވެސް  ޑޯ  ކްލޯސް  އެ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ބޭނުންނުވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ޅުގަނޑުމެން 

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި އިތުރު އެއް ފުރުޞަތު ތި ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާނަން.  

މި މަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ   އަޅުގަނޑުމެން  މިތަނުން  އެގޮތަށް  ބޭނުންވަނީ  ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އަޅުގަނޑުމެން 

ނިންމާފައި ދޫކޮށްލާ އެއްޗަކީ ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް އެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ވެސް ހިމާޔަތްކުރެވި އެ  

ފަރާތަށް ވެސް    3މާ،  ރައްކާތެރިކަމާ އެއްކޮށް އަދި އެ ޔަޤީންކަމާ އެއްކޮށް ނިންމޭ އެއްޗަކަށް ވެގެންދިއުން. އެހެންވީ
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އަދި ދިރާގު، އުރީދޫ އަދި އާރު.އޯ.އެލްގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އަޅުގަނޑާ އެއްކޮށް  

ބައްދަލުވާނަން. އެހެންވީމާ،   ބޭފުޅުންނާ  ތި  ބައްދަލުވުމެއްގައި  އިތުރު  ވަގުތަށް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ހޭދަކޮށްލެއްވި  ތި 

 އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  މިހިސާބުން

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




