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 ކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމި ަގވާއިދު  އަހަރުެގ    2022ޓީެގ  `.  އިއްޒަތްތެރި    22ވަނަ  ހުރިހާ  ވަޑަިއެގންނެވި  ބައްދަލުވުމަށް  ަވނަ 

މި އެޖެންޑާކޮށްލާފަިއ  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދުވެސް  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ރީބްރޯޑްކާސްޓް  ،  އޮތީ  މެންބަރުންނަށް 

ބް ޕްރަިއވެޓް  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭޮގތުން  އަޅުަގނޑުމެން  ަގާވއިދާ  ބައްދަލުކުރުމަށް  ރޯޑްކާސްޓަރުންނާ 

ދަންނަވާލާފައިވާނީ   މީޓިންގައށް  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  ތެރެއިން  ޝެޑިުއލްެގ  އެ    4ޝެޑިއުލްކޮށްލާފަ. 

އޭެގތެރެއިން   މިއަދު   2ފަރާތަކަށް.  ސަބަބުން  ނެތުމުެގ  ރަށުަގއި  މިއަދު  ވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަރާތެއް 

އާއި ސީ.އެން.އެމް. ދެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި އިެގންނެވެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފަ. އެ ދެފަރާތަކީ ސަން ޓީވީވަޑަ 

ވީ މިއޮތީ  ހަމަޖެހިފައި  މިހާރު  ބައްދަލުކުރަން  ބަހާލައިެގން  ަގޑިައކަށް  ޗެނަވީ .ޓީ.ދެ  ދިވެހި  އެހެންވީމާ،  ާއއި  ލް. 

ވީ ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވަުގތުކޮޅު  ީވެގ.ޓީ.އެޮގތުެގމަތީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުކުރުމަށް   މި  ބޭފުޅުންނާ 

އޮތްނަމަ ފާހަަގކުރަން  އެްއޗެއް  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  މެންބަރު ،  އަޅުަގނޑު  ޚާއްސަކޮށްލަނީ.  އިއްޒަތްތެރި 

 ނިހާދުއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މުޤައްރިރު.   ިއއްޒަތްތެރި  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުެގ  ޝުކުރިއްޔާ  ކަމެއް ސާފުކޮށްލަންެވެގން.  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  ނިޒާމީ 

ކަންތަކުަގއި  ހިނާގ  މި  ުގޅިެގން  ހުށަހަޅާފައިވާކަމުެގ  ،  ކަންތަކާ  މަްއސަލަ  ކޯޓަށް  މައްސަލައިަގއި  މި  ދިރާުގން 

ފެނިފައަޅުަގނޑަ  މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއިން  އެހެން  ށް  އިންނަ  ައޅުަގނޑު  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން  ިއވެއްޖެ. 

ޓީައކުން. ޓީތަކުަގއި ކޯޓުަގއި އޮންނަ މައްސަލައެއް ކަމުަގއި ެވއްޖެއްޔާ އެ މައްސަލައެއް ކުރިއަށްނުެގންދެވޭ ކޮމިކޮމި

 ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން  ކޯޓުަގއި އޮންނަ މައްސަލަ؟ ޓީން ޢަމަލުކުރަނީ ކިހިނެއްތޯއެހެންވީމާ، އެކަުމަގއި މި ކޮމި

 އެކަން ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ ދަންނަވާލީ.   ،ބަލަމުން ކުރިއަށްެގންދާނީތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަންކުރާޮގތަކީ އުސޫލަކުން  ބެލުމުަގއި  ،  އާންމު  މައްސަލަ  އެ  ުގޅިެގން  މައްސަލައަކާ  ހިނަގމުންދާ  ކޯޓުަގއި 

ޓީަގއި މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ   ކަންތައްތަކެއްެގ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ

އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަވަނީ. ދެން  އެ  ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ މުޅިން ތަފާތު މައްސަލައެއް ޮގތަށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  
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ކަމަށް   އުފައްދަނީ  ސުވާލު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ކައުންސެލް    އަޅުަގނޑު  ވަންޏާތީަގއި  ުގޅޭޮގތުން  މަސަްއކަތާ 

ޖެނެރަލްެގ ލަފައެއްހޯދުމަކީ ެވސް ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ނެތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތަކީ  

ދެވިއްޖެކަމަށް  މި ކޯޓަށް  މައްސަލައެްއަގއި  ހިނަގމުންދަނިކޮށް  މައްސަލަެއއް  ކޮމެޓީަގއި  އެީއ  ދެންނެވިހެން  ވަންޏާ   

ހުރި ބަޔާންކުރުންތަކާ   ދެންނެވި ކޯޓުަގއި ހިނަގމުންދާ މަްއސަލައަކާ ުގޅޭޮގތުން ބަޔާންކޮށްފައި  އިސްވެ އަޅުަގނޑު މި

އަޅުަގނޑުމެން   އެހެންނަމަވެސް،  ދެކެނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  މާނަކުރެވިދާނެ  ޮގތަކަށް  ދެ  ތަފާތު  މުޅިން 

އެހެންވީމަ އިތުރު ނުކުތާއެއް ނެތިއްޔާ އިދާރީ ،  ެމއް ތި ކަމަކީ. ދެން މިއަދު ައޅުަގނޑު އިތުރަށް ސާފުކޮށްލެވިދާނެ ކަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ވީ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( `.  . ޓީ.ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން ވީ

ވީކޮމި ކޮމި.ޓީ. ޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަާވލީ  ހުށަހެޅިެގންީވެގ  ުގޅޭޮގތުންޓީއަށް  މައްސަލައަކާ  ކުރިއަށްދާ    ،  

ކޮމި މި  އަޅުަގނޑުމެން  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް  ވެސް  ބޭފުޅުންނާ  ތި  ުގޅޭޮގތުން  އެކަާމ  މިކަމާ  ނިންމާފައިވާތީވެ  ޓީން 

  ޓީއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމެގ ަގާވއިދު ބްރޯޑްކާސްޓް އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމި  ުގޅޭޮގތުން. ހުށަހެޅިފައިާވ މަްއސަލައަކީ

ކޮމިޝަނުން ެގނައި އިޞްލާޙަކާ ުގޅިެގން މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބައިވަރު ފަރާތްތަކާ  

ރީބްރޯޑްކާސްޓު  ބައްދަލުކުރުމަށްފަހުބައްދަލުކުރެވި  ފަރާތްތަކާ  ހުރިހާ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ  ،  ކުރާ  ޕްރައިެވޓް 

ައޅުަގ ތެރެއިން  އެޖެންޑާެގ  ވީބައްދަލުކުރުމުެގ  ިމައދު  ދަންނަވާލާ. ޓީ.ނޑުމެން  މިވަނީވީއަށް  ެއޮގތުެގމަތީން ފައި   .

ކޮމި. ޓީ.ވީ މި  ކޮމާޝަވީން  ޗީފް   / ޢުމަރުމަނިކު  އަޙްމަދު  ަވޑައިެގންނެވީ  ޓަކައި  ަމޢުލޫމާތުދެއްވުމަށް   ލްޓީއަށް 

ޓީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި ކަމަކީ ަގާވއިދުަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް ެއކަނި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެޭވޮގތަށް  އޮފިސަރ. ކޮމި

ވަނަ އަހަރުަގއި ެގޒެޓްކޮށްފަިއވާ ަގވާއިދާ ުގޅޭޮގތުން މީެގ މަޢުލޫމާތުހުރިކަމަށް ވާނަމަ    2022ަގާވއިދު އިޞްލާޙުކޮށް  

ީވެގ ބޭފުޅުންނަށް މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު  .ޓީ.އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވީ

އެރުވުމަށްފަހު   އެ  އަޅުަގނޑު ދެން ކޮމެޓީެގ މެންބަރުންނަށް ސުވާލުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން. ދެން

ޖަވާބު މިންވަރަކުން  އެނިގަވޑަިއެގންނެވިފައިހުރި  ދެން  ސުވާލުތަކަށް  ބޮޑަށް  އެ  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ދެއްވުަމކީ 

ފުރަތަމަ އެްއޗެއް ވިދާޅުވެފައި ނޫނިްއޔާ  ؟ އެދެިވެގންވާ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، މިޮގތުން ކޮން ޮގތެއްތޯ ބޭނުންފުޅުވަނީ

  އާދެ! އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ؟ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމެޓީެގ މެންބަރުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށްތޯ

ޢާ ޢަލީ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހެންވޭރު  މެދު  އާދެ!  ބޭފުޅުން.  ބޭނުންފުޅުވާ  ފުރަތަމަ  ޡި ހުޅުވާލާނަން  މަށް 

 ފުރުޞަތު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް
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އެހެންނޫންތޯ  އަޅުަގނޑު ކައުންސިލު،  މީޑިާއ  ބޭނުންވަނީ  ހަދާފަކޮން ؟ސާފުކޮށްލަން  ަގާވއިދު  ފަރާތަކުންތޯ  ؟  

އާދެ އެއްެވސްވަރަކަށް   !ކޮމިޝަނުން.  ބޭފުޅުންނާ  ތި  ކުރިން  ހެދުމުެގ  ގަވާިއދު  އޮތް  ހަދާފައި  ކޮމިޝަނުން 

އޮތްތޯ؟ މަޝްވަރާކުރިތޯ އެބަ  މަޝްވަރާކުރެވިފަިއ  ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ދިޔައިރުވެސް  ހަދަމުން  ެއ  ؟ ނޫނީ  ދެން 

ބޭފުޅުންެގ ތި  ތެރޭަގއި  ަގާވއިދަށް  ހެދުމުެގ  ގަވާއިދު  ދިނިންތޯ  އިންޕުޓެއް  ފުރަތަމަ؟ އެްއވެސް  ބަލާލަން   ެއއެއް 

 ން.ބޭނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގންދަވާ.    ނަން ވިދާޅުވެފައި ކުރިއަށް ންއިެގމައިކު ޖައްސަ 

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ  އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރުލްޝަވީެގ ޗީފް ކޮމާ. ޓީ.ވީ

ޢާއާދެ!   ޢަލީ  ައޅުަގނޑުމެންމްޡިމެންބަރު  ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑު  ސުވާލަށް  ރީބްރޯެގ  ެއޮގތަށް  ކުރުމުެގ  ކާސްޓު ޑްނާ 

މަޝްވަރާކުރެވިފައެއް ކުރިން  ހެދުމުެގ  ނޫނީ   ަގާވއިދެއް  މަޖިލީހެއްަގއި  ިއން  އަޅުަގނޑު  ހަމަގައިމުވެސް  ނެތޭ. 

ުގޅޭޮގތުން   ތިކަމާ  ބައްދަލުވުެމއްަގއި  އިން  ކަެމއް  އަޅުަގނޑު  އެކަހަލަ  ހިްއސާކުރެވި  މަޢުލޫމާތެއް  އެްއވެސް 

 ނެތް.   ހިނާގފައެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެނުކު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލަށް.  އަޅުަގނޑު އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މުޤައްރިރު. މި  ޝުކުރިއްޔާ  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޢުމަރު.  ރީބްރޯ  މަރުޙަބާ  ަގާވއިދުޑް ެގންދާ    ،ކާސްޓްކުރުމުެގ 

މެން  އަޅުަގނޑު،  މި ގަވާއިދު ކިހާވަރަކަށްތޯ، މީަގއި މި އުޅޭ އިޝޫިއ،  ޢުމަރު ކިހާވަރަކަށް މި ގަވާިއދު އެވެއަރވެފަ

 ވާހަކަދެކެވޭ އިޝޫ ކިހާވަރަކަށްތޯ އެނިގފައި އޮތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.  މިހާރު މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގންދަވާ.   އާދެ! ކުރިއަށް
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  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

ެއނިގފައެއް މައްސަލަ  އުޅޭ  ތި  މިހާރު  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެހެންނަމަވެސް،    އަޅުަގނޑަށް  ވަރަކަށް.  ެއްއވެސް  ނެތް 

 ތައްެއކަހަލަ މަޢުލޫމާތު  ،ކާސްޓަކީ ކޮންކަެމއްކަމާ ޑްިއ ހުރީމަ ރީބްރޯއެހާ ޒަމާންވަންދެން އުޅެފަ  ދާއިރާގެ   ކާސްޓުޑްބްރޯ

 ކަހަލަ ެއެވއަރނެސްެއއް ނެތް. ެގ ތެރޭ ތި ހިނާގ ިއޝޫއަކަށް އެްއވެސްއެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ތި ަގާވއިދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް

ކޮޕީެއއް.    އަޅުަގނޑު އެދެން މި  ،މުޤައްރިރު ަގވާއިދުެގ  ިމއުޅޭ މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރުެގ  ފަރާތާ ހިއްސާކުރަން 

އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއަގއި ހުރި ބަެއއް އިޝޫސްތަކަށް ވާހަކަދެްއކުމުަގއި ެއ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ވާހަކަދަްއކަން 

 ؟ އެ ފަރާތަށްފަސޭހަ. އިދާރީމޭޒުން ކޮޕީެއއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެތޯ 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށް، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަގާވއިދެއް އެްއކޮށް މި ވަުގތު ވިދާޅުވެެގން  ދެން  ެވސް    އަޅުަގނޑު  އާދެ!

  ކޮޕީެއއް އަޅުަގނޑުމެން ައރުވާނެ އިދާރީ ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑުމެން ދިމާެވެގން އުޅޭ ؛ މި މުޅި މައްސަލަިއެގ ތެރެއަށް 

ވަނަ    2022ކޮމިޝަނުން އަލަށް އެކުލަވާލާ ަގާވއިދު    ބްރޯޑްކާސްޓު،  ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުެގ ަގވާއިދު،  މައްސަލައަކީ 

ނަންބަރު   ަގވާއިދު  ހުށަހެޅި   R-1/2022އަހަރުަގއި،  ެއ  ެގނެްއސަ  އިޞްލާޙު  ަގާވއިދަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުެގ 

ޮގތެްއަގއި އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށް  ވަނަ ނަންބަރުގަ   5ވަނަ މާއްދާެގ    8ަގާވއިދުެގ   ހިމެނޭ ނުކުތާ މައިަގނޑު  މި  އި 

ފަރާތަކީ %  އެދޭ  ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަށް  ބަޔާންކުރަނީ،  މި  ނުކުތާަގިއ  މި  އޮތް    100އަރުވާނަން.  ހިއްސާ  ދިވެހި 

މައްސަލައަކީ މިއުޅޭ  ދިމާވެެގން  ދެން  ކަމަށް.  ވާންޖެހޭނެ  ރީބްރޯ،  ކުންފުންޏަކަށް  އޮތުމުން  ޑްކާސްޓުކުރުމަށް މިހެން 

ދޫކުރެވިފަިއވާ ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކަށް  ބްރޯޑްކާސްޓު  އެކިއެކި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ކަމަށް  ފަރާތުން  ކޮމިޝަން 

އެާއއެ ހަމަ  އަދި  ލިބޭ.  ދިޔައިރުަގިއ   ްއކޮށްމަޢުލޫމާތު  ސާފުކުރަމުން  މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭޮގތުން  މިކަމާ  އަޅުަގނޑުމެން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރެ ކޮންމެ  ނެޓްވޯމިއިން  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ނުަވތަ  ތެރެއިން  ލިންކު  ޕްރަިއވެޓް  އްެގ  ތެރެއިން  ރކުެގ 

ރައްޔިތުންނާ އެ    ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  އެހެންވީމާ،  މިދަނީ.  ފޯރުކޮށްދެމުން  ސިްގނަލް  މީހުންެގ  އެ  ހަމައަށް 
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އެބަ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ެއކިއެކި  ޮގތްޮގތަށް  އެކިެއކި  ތަފާތު  ވެސް  ދެން  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  ކުރޭ.  ެއކަން   

،  ރިއަލް ލައިސަންސްތަކެއް ނަާގފައި އޮތެްއކަމަކުރެސްޓީއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭަގއި މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ޓެ 

ރިއަލްެގ ބަދަލުަގއި ހަމަ ކޭބަލްނެޓުެގ ތެރެއިން ރެސްޓީރިއަލްކޮށެއް ނޫން ެއ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ. ޓެޓީރެސްޓެ

ޚިދުމަތެއް ހުރިހާ  ޕްރައިވެޓު  މި  ވެސް  ހުރިހާ  ޕްރައިވެޓް    ދެނީ.  ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

އްޔަތުން  ސި މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ޙަޤީޤަތުަގއި ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރެްއެގ ހައި،  މިކުރީ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލު

ައޅުަގނޑުމެން  ދެކޭ ޓަކައި  މިމި.    ޮގތް އޮޅުންފިލުވާލުމަށް  ކަމަކީދެން  އެހެން  ދިރާުގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،  ނެވި 

އެބަދޭ ނެޓްވޯ  މަޢުލޫމާތު  ޓަކަިއ  ތިމަންނަމެންެގ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ލިންކު  ހަމައަށް  ތިމަންނަމެންނާ  ތެރެއިން  ރކުެގ 

އިތުރު އެއްވެސް  ކުރަންޖެހެނީ.  ހޭދައެކޭ  ކުރަންޖެހޭ  ބޭފުޅުން  އެ  ފަރާތުން    ،އެކަނި  މީޑިއާނެޓުެގ  ދެން  ނުނަަގމޭ. 

ކުރާތީއަ އަޕްލިންކުން  އެ  އެބަދޭ  މަޢުލޫމާތެއް  ފީ ވެ  ޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިމަންނަމެން  ފީއަކަށްވާތީވެ  ނަަގންޖެހޭ 

ފަރާތެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ލައިސަންސް ނަާގފަިއ   ނަަގނީއޭ. ދެން އިތުރަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރަމުންދާ އިތުރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަރާތްތައް  ބައެއް  ރަށްރަށުެގ  ދެން ؛ހުރި  ބްރޯޑްކާސްޓިންގާއއި  ކޮމިއުނިޓީ  ރަށުެގ    އޭެގތެރޭަގއި 

ފަރާތްތަކާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  އެބަހުރި.  ،  ލެވެލްަގއި  ފަރާތްތައް  އެކިއެކި  ޮގސް  މަިއަގނޑު  މިހެން  އެހެންވީމާ، 

ޓުކުރުމުެގ ަގވާއިދަށް ިމ  ދެންނެވިހެން ރީބްރޯޑްކާސް  އްޔަތުން މިސި ޮގތެްއަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްެގ ހައި

މެދުވެރިކޮށް   ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން  އަދި  ދެކޭޮގތް.  ފަރާތްތަކުެގ  ތި  މިކަމުަގއި  ުގޅިެގން  ބަދަލާ  ެގނައި 

މައްސަލަތަކާއި   ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގައި ދެކޭޮގތާ،  ހުރި  ނިޔަތުަގއި    އެކަުމަގއި  ސާފުކޮށްލުމުެގ  އަސްލު  ކަންކަން  އެ 

ށް މިދަންނަވާލީ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވިހެން. ދެން ަގާވއިދުެގ ކޮޕީއެްއ  އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަ

 ެގންދަވާ.   ވެސް އިތުރަށް އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން. އާދެ! ކުރިއަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް

މުޤައްރިރު.   ޝުކުރިްއޔާ  ބުނާހެން  އާދެ!  މި  ކަންބޮޑުވުމަކީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޢުމަރު،  އަޙްމަދު  އާދެ! 

% ނޫނިއްޔާމު   100ަގާވއިދުަގއި  ކުންފުނިތަކަށް  ޮގތަށް  ހިއްސާވާ  % ރީބްރޯޑްކާސްޓުނުކުރެވޭނެ  ދިވެހި   ،100  

ކޮމި މި  ުގޅިެގން  އެކަމާ  ކުންފުނިތަކަށް.  ބެހޭޮގތުހިއްސާވާ  މައްސަލައަކާ  ހުށަހެޅުނު  މި  ޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ން 

ހިއްސާވާ ދިވެހި ކުންފުނި ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް    100%  ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަމުން މިދަނީ. މިކަމުަގއި ތި ބޭފުޅާެގ

މިކަމުަގއި އޮތީ    އްޔާނޫނި؟ މީަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮންކަހަލަ ެގއްލުންތަކެއް ވެދާނެތޯއޭ  މިކަން ނުކުރެވެންޏާމު

  ؟ ތި ބޭފުޅެާގ ވިސްނުުމަގއި ކީކޭތޯ ވިދާޅުވަނީ؟ އްލުންތޯ ެއޮގތަށް ސާފުކޮށްލަންފައިދާތޯ ނޫނީ ެގ
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  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

%އަޅުަގނޑުއާދެ!   ދެކޭޮގތުަގިއ  ދެކޭޮގތުަގއި    100  އަޅުަގނޑު  ވުން  ކޮންމެހެން  ކުންފުންޏަކަށް  ދިވެހި  ހިއްސާވާ 

ބްރޯޑްކާސްޓު ޙަޤީޤަތުަގއި  ހިނާގ  ލާޒިމެއްނުވޭ.  ޤައުމުަގއި  ފޯރުކޮށްދިނުން  މަޢުލޫމާތު  ރަްއޔިތުންނަށް  ކުރުަމކީ 

ައޅުަގނޑު ކަންކަން. އަދި ޤައުމު ނޫނަސް ރާއްޖެއިން ބޭރުަގިއ ެވސް ހިނާގ   ކަންކަން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް  ،  ލޯކަލް ކުންފުންޏަކަށް ވުމުން  100ދެކޭޮގތުަގއި ކޮންމެހެން %

ވެސް   ިއންވެސްޓްމަންޓްސް  ކުރަން  ކަންކަން  ބޮޑެތި  މިކަހަލަ  ެއއްކަލަ  ޭއެގ  ާވޮގތަކީ  އެ  ވާނީ.  ހަނިކަންނޭނެގ 

ނުންވޭ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ބޭރު ހިއްސާެއއް އޮންނަ ބަެއއް ނޫނީ ކުންފުންޏެއް އަދި ދިވެހި ބޭ

% އެހެންވީމާ،  މަންފާ.  ފައިދާއާއި  ބޮޑަށް  ލިބޭނީ  ކުރުމުން  މިކަން  ުގޅިެގން  ކުންފުންޏަކަށް    100ބަޔަކާ  ލޯކަލް 

 ަގއި ެއއްެވސް ފައިދާއެްއވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުދެކެން. ކޮންމެހެން އޮތުން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް.  އަޅުަގނޑު .ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ކޮމި  ،ެވސް  އަޅުަގނޑު.  ޝުކުރިއްޔާ  ފަރާތްތައް  ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ  ކުރިން  ެގނެމީެގ  އޭެގތެރޭަގިއ  ވުނުޓީައށް   .

ދިނީ ދިވެހި ޗެނަލްތައް   ވެސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިރާުގން މަޢުލޫމާތު  ދިރާުގ ޓީވީ އަދި މީޑިއާނެޓު  ޕީ.އެސް.އެްމއާއި

 ދެން ހަމަ ޕީ.އެސް.އެމްއިން ވެސް ެއޮގތަށް މަޢުލޫމާތުދިރާުގން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާިއރުަގއި ޗާޖެއް ނުނަާގ ކަމަށް.  

؟ ރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ކުރުމަށް ޓަކަިއ ފައިސާއެއް މި ނަަގނީ. މީޑިއާނެޓުން ެއކަނިތޯ މި ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ފައްވީދެ

 ؟ ކިހިނެއްތޯ އެކަން އޮތީ

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

ޗެނަލް   އާދެ! ވި،  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޕްލެޓްފޯމް  ދިރާުގ  ޗެނަލްތައް  ޕްރައިވެޓް  ނޫނަސް  އަދި  ޔައަޅުަގނޑުމެން  ސް 

ލް ބުކޭ ތެރޭަގއި ހިމަނާކަށް އެްއވެސް  އެހެނިހެން އެްއވެސް ޕްލެޓްފޯމެއްަގއި ޭއެގ ޕްރެޒެންސްއަކަށް، މި ބުނީ ޗެނަ

ކޮންޓެ  އުފައްދާ  އަސްލު  ާވޮގތަކީ  އެ  ނުނަާގ.  ދެއްތޯފައިސާެއއް  އަޅުަގނޑުމެން  އުފައްދަނީ  މި  ކޮންޓެންޓު  ؟ންޓު 
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ތެރެއަށް.   ޕްލެޓުފޯމެއްެގ  ލަނީ،  މި  ތެރެއަށް  އެްއޗެްއެގ  ވާހަކައަކީ  ތެރެއިން،  ބުކޭއެްއެގ  މި  ޗެނަލްއެއް  ބޭނުމުަގއި 

ޔަކު ބެލުން. އަދި ކަމަށް އެއީ ިގނަ ބަ  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް

ިވޔަސް.   ސްރީލަންކާަގއި  އަދި  ނޫނިްއޔާ  ވިޔަސް  އުތީމު  އަދި  ިވޔަސް  ދިރާުގ  ވެސް،  ޕްލެޓްފޯމެއްަގއި  ކޮންމެ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޗެނަލް ިގނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދެވުމަކީ، ިގނަ ބަޔަކު ބެލުމަކީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް.  

ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް. ިގނަ ބަޔަކަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ   އަދި މުޖުތަމަޢުއަށް ވެސް

އަދި   ނުނަާގ.  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ފީއެއް  އިތުރު  ކޮންޓެންޓު.  ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފޯރުކޮށްދެނީ 

ނޫނީ   ދިރާުގން  ނޭނެގ  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން  ނުލިބޭ.  ވެސް  ދިމަދިމާލުން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެހެނިހެން 

 މަންފާތަކެއް ނުހޯދާކަމެއް.   އިއަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންޓެންޓް ބޭނުންކޮށްެގން ފައިދާއާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ސުވާލަކީއަޅުަގނޑު ދޭންޖެހޭތޯ ،  ެގ  ފައިސާެއްއ  އިތުރު  ޓަކައި  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް  މިސާލަކަށް  ؟ ޗެނަލް 

ެއ  ، ޕީ.އެސް.އެމްަގއި  މިސާލަކަށް ހަމަ ޕީ.އެސް.އެމްަގއި  ،ޓީަގއި ދެންނެވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެްއ ޗެނަލްތަކުން ކޮމި

މަހަކު   ކޮންމެ  މީޑިއާނެޓަށް  ޗެނަލްތަކަށް  ހުރިހާ  އެހެން  ނޫން  ކަމަށް    106000/-ޗެނަލް  ދޭންޖެހޭ  ރުފިޔާ 

ޗެނަރީބްރޯޑްކާސްޓު ދިވެހި  ޕީ.އެސް.ެއމްއިން  އެހެންނަމަވެސް،  ޓަކައި.  ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަށް  ކޮށްދޭއިރުަގއި  ލްތައް 

، ކުރާއިރުަގއި ކަމަށް. ދިރާުގން ވެސް ހަމަ އެޮގތަށް. އެހެންވީމާ، ޕީ.އެސް.އެމްަގއި ރީބްރޯޑްކާސްޓު  ފައިސާެއއް ނުނަާގ

ރީބްރޯޑްކާސްޓުޕީ.އެސް.އެ ޓީވީތަކުން  ޕީ.އެސް.އެްމެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ވެސް  . ޓީ.ވީކުރާއިރުަގއި  ްމއިން  ވީ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރާއިރުަގިއ    ވީ ދައްކާއިރުަގއި މި. ޓީ.ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، ޕީ.އެސް.އެމްއިން ވީ ދެންނެވީ އެ ބޭފުޅުން 

ޓީ ކޮން  ނޭނެގ  ކޮން.އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމެްއ،  ޓީވީެއއް  އޭެގން  .މެވެސް  އެހެންވީމާ،  ކުރަނީ.  އެ  ނަމުަގއި  ވީެއއްެގ 

 ؟ ކުރާއިރުަގއި އެްއވެސް ޗާޖެއް ނަާގތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރުވީ. ޓީ.ވީ

މީޑިއާ އެހެންނަމަެވސް،  ވެސް.  ދިރާަގކުން  ެވސް،  ޕީ.އެސް.އެްމއަކުން  ނުނަާގ  ޗާޖެއް  ނަާގ.  އެްއވެސް  ނެޓުން 

 ؟ސާފުވެއްޖެ ދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު
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މީޑިއާނެޓުން   ދުވަހުަގއި  ކުރީ  ނޭނޭގތީ.  ޮގތް  ހިނާގ  އެކަން  ޓެކްނިކަލީ  ޭއަގއި  އަޅުަގނޑަށް  އަސްލު،  ކޮބައިތޯ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެހެން    ބިދެންނެވީ އެ ދެންނެިވޮގތަށް ައޕްލިންކަށް ކުރާތީވެ ކޮންމެވެސް ޗާޖެއް ދަނީއޭ. ދެން ތި

 ސްލު އޭަގިއ ޓެކްނިކަލީ އެކަން އޮންނަ ޮގތް ނޭނޭގތީ. އަޅުަގނޑަށް އަ؟ ކުރާއިރުަގއި އެ ޗާޖު ނުދަނީތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

ޑިޕެންޑު  މިބުނީ  ބިނާ،  މި  މިކަން  ފުޅާމިނަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ބައެްއެގ  އެ  ިމވާޮގތަކީ  މިސާލަކަށް  މީަގއި  ދެއްތޯ.  ވަނީ 

ވީ .ވީ އަދި އެހެނިހެން އެ ބޭފުޅުން ވެސް ކޭބަލް ޓީ.ޓީ  ވީ، ރާއްޖެ. ޓީ..އެްމެގ ބޭނުމުަގއި ވީޕީ.އެސް.އެމް. ޕީ.ެއސް

ލިބޭ އާމްދަނީއެއް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބަޔަކަށް  ިގނަ  ވާހަކައަކީ  ޮގތަކަށް  ނުވަތަ  ގާއިުމކުރަން ކަހަލަ  ޕްލެޓްފޯމެއްަގއި 

ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް، އެ  ޗެނަލް  ކައިރީ  މެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ހެޔޮތޯ  ބޭނުންކުރިޔަސް 

މައްސަލައެއް އާން!  ބުނަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ބުނީމަ  އިޢުތިރާޟެއްނެތްތޯ  އެީއ    އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނެތޭ. 

ާވ ޮގތަކީ ޭގގެއަށް ހަަމއެކަނި ދިވެހި ލޯކަލް ޗެނަލްތަކެއް ނޫން. އެކަން ހިނާގ ޮގތަކީ. އެހެންނަމަވެސް، މީޑިއާނެޓު  

ެއހެންވީމާ، ކޮންމެ ެގެއްއަގިއ  ؟ ބައިވަރު ބޭރު ޗެނަލްތަކާއި ސްޕޯޓްސް ޗެނަލްތަކާ ެއއްޗިހިތައް އެބަ ދަްއކާ ދެއްތޯ

އެހެންވީމާ، ނަާގ  ؟ ވާހަކައަކީ ޕީ.އެސް.އެމް ނޫނީ ދިރާުގ ދެއްތޯނެޓުެގ ޕެކޭޖުތައް. އަންލައިކް  ވެސް އެބަހުރޭ މީޑިއާ

ކަސްޓަމަރު  ނަާގ  އެބަ  އަތުން. ،  އަތުން  ފީއެއް  އަތުން  ދެން  ކަސްޓަމަރު  އަޅުަގނޑުމެން  ނަަގނީ    އަޅުަގނޑުމެން، 

ފީ ތިބޭތީވެ ނަާގ  ޕްލެޓްފޯމްަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުންެގ  ފީއެްއ. އެ  ފީެއކޭ ކިޔާ  އެއް. އަޅުަގނޑުމެން ރައިޑިންގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ވަުގތު  މި  ަގބޫލުނުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ވީ.ޓީ.ވީައކީ.  މިއީކީ  ނޫން  ބައެްއ  އަޕްލިންކުކުރާ  މިހާރު 

ޗެނަލެްއެގ ލޯކަލް  ެއއްވެސް  އެހެންނަމަވެސް  ބޭނުމަކަށް،  ަގބޫލުނުކުރެވޭ.  ކަމަކަށެއް  އަޕްލިންކުކޮށްފާނެ  ،  ބޭނުމަކަށް 

ނޫމީޑިއާ ބަޔަކުނެޓަށް  އެ  ސްރީލަންކާއަށް  ނީ  މިސާލަކަށް  ހޯދަން  ނޫނީ   ،އާމްދަނީއެއް  އިންޑިއާއަށް،  ނޫނިއްޔާ 

އެހެންވީމާ، އަޕްލިންކުކުރާ،  ؟ ރމެންޓެއް ނޫން ދެއްތޯޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިކުއަ އެހެނިހެން ހިސާބަ

 ރމެންޓެއް ވެސް.  ޔަ ނެތް ވާހަކަައކީ އަޕްލިންކަށް ރިކުއަ އަޅުަގނޑުމެން އަޕްލިންކެއް ނުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން ޝުކުރިްއޔާ.  އެދިފައިނުވާތީ   އާދެ!  ފުރުޞަތަށް  ބޭފުޅަކު  ސުވާލުތަްއ  ،  ިއތުރު  ބަެއއް  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

އަޙްމަދު  ކޮށްލާނަން.   ފީއެއްޢުދެންމެ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  އަޕްލިންކުކުރުމަށްވުރެ  ވިދާޅުވީ  ތި  ކުރުން    މަރު  ދީެގން 

އެ   ،ޚަރަދުކުޑަވީމަތޯ ކުރާކޮބައިތޯ  އެހެން  ލިންކު  ؟ ސަބަބަކީ   ކަން  ފަރާތުެގ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  ދެންނެވީ  މި 

 .. ކޮބައިތޯ ޭއެގ.؟ ޚަރަދުކުޑައީތޯކުރުން ތި ބޭފުޅުންނަށް  ކަންބޭނުންކޮށްެގން އެ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

ބޮޑަށް މި ބަލަނީ    މިއަޅުަގނޑުމެން    ެއއްކޮށް މިހާރު އަޕްލިންކު  އާދެ! އަސްލު ވާ ޮގތަކީ ޒަމާނަށް އައި ކުރިއެރުމާ

ފޯރުކޮށްދިނުން ހިސާބުތަކަށް  އެހެނިހެން  ައޕްލިންކުކޮށްެގން  ސެޓެލައިޓަކަށް  ނޫނިއްޔާމު ވާހަކަައކީ  ކަމެއް.  ކަހަލަ 

މި ،  އެހެންނަމަވެސް ؟ ކޮށްލުން ކަހަލަ ޮގތަކަށް ދެއްތޯކޮމިއުނިކޭޝަން ޓަވަރަކަށް ސިްގނަލް ފޯރުކޮށްދީެގން ސްޕްރެޑު

ކުރިއެ އައި  ކޮންޓެންޓުރުޒަމާނަށް  އުފައްދާ  ނޫނީ  ޓީ.ވީ  މިހާރު  އެހެން   ާމއެްއކޮށް  ޓްވިޓަރ،  ފޭސްބުކް،  ލިބޭ  އެބަ 

މަޑުމަޑުން އެހެންވީމާ،  ސިްގނަލް.  ލިބޭ  އެބަ  ޕްލެޓްފޯމްތަކުން  ބައިވަރު  ހުސްކުރާހާ  ނަން  ވާހަކައަކީ   މަޑުންޮގސް 

ަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ނުވިސްނޭތީ އަޅުަގނޑުމެން  ޮގސް އެ އޭރުަގއި އެ ބޭނުންކުރާ އަޕްލިންކުެގ އަސްލު ބޭނުން އަޅު

 މިހާރު އަޕްލިންކުނުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލަިއސަންސް ނަާގފަިއވާ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު    ރިއަލްސްޓީރެބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޓެވަރަށް ިގނަ    ދެން

ދެން ޓެ  ލިބޭ.  ނަންގަވާފައި ރެމި  ލައިސަންސް  އޮޓޮ،  ސްޓިއަލް  ބޭނުންނުކުރީމަ  ެއއްޗެއްެގ  އެ  ކެންސަލްވާ  މެޓިކުން 

މަޢުލޫމާތު   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއ ؟ އަލް ލައިސެންސެއް ނަާގފަިއވާނެތޯރިސްޓީރެވީ.ޓީ.ވީން ޓެ  ހުރޭ. ޮގތުަގއި ވެސް 

 ؟އޮތްތޯ މިހާރު އެ ލައިސެންސް އެބަ ޚިޔާލުކުރަންތޯ،  ނޫނިއްޔާ؟ ޚިދުމަތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ދެންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

އަލަށް   ވެސް  ހުޅުާވލުމާއެކުވީ.ޓީ.ވީން  ދަށުން  ާގނޫނެްއެގ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް  އަލް  ރިޓެރެސްޓީ،  ޕްރައިވެޓް 

އެހެންނަމަވެސް ނެިގން.  ޒަމާނަކަށްރިޓެރެސްޓީ،  ލައިސެންސް  ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ  މިހާރު އަލްކޮށް  ނުވާތީވެ 

ޓެރެސްޓީރިޓެރެސްޓީ އަދި  ނުކުރޭ.  ވެސް  ބޭނުމެއް  ލައިސެންސް  ފޮނުވަރިއަލް  ނުެވސް  ދެންންއަލްކޮށް  އަދި    . 

ޓެރެސްޓީ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  ައޅުަގނޑަށް  ބްރޯޑްކާސްޓުރިރާއްޖޭަގއި  ހަމައެކަނި  ސަރުކާރު، އަލްކޮށް    ކުރާނީ 

ނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ވަރަށް ކުޑަ އޭރިއާެއއް ކަމަށް. މާލެ ޓީ.ވީ.އެމް ނޫނީ ޕީ.އެސް.އެމް. އެވެސް އަޅުަގ  ވާހަކަައކީ

ޢިމާރާތްތަކާއި   އުސް  ތަރައްޤީާއެއްއކޮށް  މާލޭެގ  ވާޮގތަކީ  ލިބޭނީ.  ކަމަށް  ސަރަޙައްދަށް  އިންނަ  އެ  ޓީ.ވީ.އެމް  ނޫނީ 

އައީ  ނިހެންއެހެން ތަންތަން  ޓެރެސްޓީއުސް  ޓިއުންކޮށްރިމަ  ވާހަކައަކީ  ޭގަގއި  ސިްގނަލެއް  ޒަމާނު އަލްކޮށް  މި   ެގން 

ވެެގން ޮގއްސަވަނީ.  ޑުފޭމަޑުމަޑުން ޭއތި    ،ައލް ޚިދުމަތަކީ މާ ޕޮޕިއުލަރ އެއްޗަކަށް ނުވެރިނުލިބޭނެތީވެ އެ ޓެރެސްޓީ

 . ޒަމާނުގައި ބްރޯޑްކާސްޓުނުކުރާ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭއަލްކޮށް މި ރި އެހެންވީމާ، ޓެރެސްޓީ
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 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ؟ދާކަށް ވިސްނުމެއް ނެތޭ އެހެންވީމާ، މާނައަކީ ވީ.ޓީ.ވީން ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ވެސް އެ ކަމަކަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

ަގއި ކުރިއަށްދެވޭނެ ކަމަށް. އަދި މުސްތަޤުބަލެއް  ގ އަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންރިއަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމެއް ނެތް ޓެރެސްޓީ

 އޮތް ކަމެއް ކަަމކަށް ވެސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން ދެންޖުމު  އާދެ!  ޮގތެއްަގިއ  ސުވާލަކީ  ލަ  ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން  އެ ،  އަޅުަގނޑު  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ޕީ.އެސް.އެމުން 

ނެތި ނެުގމެއް  ފީއެއް  ފޯރުކޮށްދިނީމަ  ލިންކު  ހިސާބަށް  ދެންނެިވ    ދެން ؛ބޭފުޅުންނާ  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ކުރިން 

ދަނީ. ޕީ.އެސް.އެމްއަކީ    ކުރަުމންބްރޯޑްކާސްޓު ރީ  ކޭނޑު ދެ ފަރާތެއަޅުަގ  ،ސީލުކޮށް ނުދެވިވާތީ ބައިތަކަށް ކުޑަކޮށް ތަފު

ކުރޭ. ކުރިން ައޅުަގނޑު  ވެސް ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ފަރާތެއް. ބައެއް ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓު

ައޅުަގނޑު އެ ކުށް    ،ސްޔަ ރާުގ ކަމަށް ދެންނެވި ދިކުރާ ފަރާތަކީފިޔަާވ ިއތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓު   ނެޓުދެންނެވީ މީޑިއާ

ކޮންެމވެސް ެވސް  ޕީ.ެއސް.އެމް  ދެން  ވަރަކަށް އިޞްލާޙުކޮށްލާނަން.  އެ    ކުރޭ.  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ވެސް  ޕީ.އެސް.އެމުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްދެްއވާ ތެރެއިން  ލިންކު  މީހުނެްގ  އެ  ފޯރުކޮށްދިނީމާ  ލިންކު  ހިސާބަށް  . ކަމަށް  ބޭފުޅުންނާ 

 ؟ޕީ.އެސް.އެްމެގ ތެރެއިން އެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

ވެސް  ޕީ.އެސް.އެމްަގއި  އަޅުަގނޑު،  އާދެ!  ނޭނޭގ.  ދަންނަާވކަށް  އަޅުަގނޑު  ފޯރުކޮށްދީފައި   މެން ސީދާ  ސިްގނަލް 

މީޑިއާ  .ހުންނާނެ މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން.  ކުރަނީ  ޚަރަދެއް  ހުރިހާ  ކުރާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ސިްގނަލް  ނެޓަށް އެ 

ކޮށް ޕީ.އެސް.އެމްއަށް  އަދި  ޕްލެޓްފޯމަކަށް  ދިފޯރުކޮށްދިނަސް  އެހެނިހެން  އަދި  ިވޔަސް  ބައިސްކޯފަށް  ނޫނީ  ނަސް، 

އިތުރަށް   އަމިއްލަ ޗެނަލުން. ދެން  ރކުރަނީނޑުމެން ބެއަދާ ޚަރަދު އަޅުގަ   ވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކައަކީ ެއއަށް

 ކަހަލަ ފައިސާެގ މުޢާމަލާތެއް ކުރިައކަށް ނުދާނެ.ވާހަކަައކީ ދެ ފަރާތުން އެްއެވސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވީމަ، ައޅުަގނޑުމެން ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް  ދެން،  ޮގތުން ައޅުަގނޑު އަހާލާނަން  އާދެ! އެންމެ ފަހު ސުވާލެއް 

މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ެވސް ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ދެމެދު ވަރަށް ތަފާތު ިގނަ ޮގތްޮގތަށް ެގންުގޅެފި.  

ޕްރަިއވެޓް  އެހެންވީމާ،   އެއީ  ޮގތަކަށް  ކުރު  ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ  ހައިސިްއޔަތުން  ބްރޯޑްކާސްޓަރެްއެގ  ޕްރަިއވެޓް 

 ންތައް.ބްރޯޑްސްޓަރަށް ހުރި ޮގންޖެހު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

ރާއްޖޭަގއި  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޮގންޖެހުމަކަށްވަނީ  ބޮޑު  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާލެ  ޞަޚާއް  ، އާދެ!  މާލެ،  ކޮށް 

ބޮޑަށް    ސަރަޙައްދުަގއި އޮންނަނީ  މި  ސަރަޙައްދުތަކުަގއި  ބޮޑު  އާބާދީ  އަދި  ވިލިނިގއްޔާ  ހުޅުމާލެއާއި  މާލެާއއި 

ޓްމަންޓަށް، ޭގބިސީތަކަށް.  ސިްގނަލް ފޯރުކޮށްދިނުން ެގއާ ހަމައަށް ނޫނީ ެއޕާންމެ ބަޔަކު ޙަޤީޤަތުަގއި  ވާހަކަައކީ އެ

މީޑިއާނެޓު މިސާލަކަށް  ނުވޭ.  ކުށަކަށް  ބުންޏަސް  ބައެކޭ  އެންމެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ؟ ދެއްތޯ  އެއީ  މީޑިއާނެޓުަގއި 

ބްރޯޑްކާސްޓު ޕްރަިއވެޓް  ސަރުކާ  އެްއވެސް  އެްއވެސް  ނޫނީ  ވަންޏާ  ކަމަށްވާ  ނެތް  ވެސް  ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް  ރު 

ަގބޫލުނުކުރެވޭ ޓީ ޭގބިސީއަކަށް އަޅުަގނޑަށް  ވީ ފެނިދާނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް  . ބޭފުޅަކަށް، އެްއވެސް 

އަޅުަގނޑުވެަގބޫލުކުރެ  ސަބަބުން  އެޑްވާންޓޭޖެްއެގ  އޮންނަ  އޮންނާތީ  އެޮގތަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޕްރައިވެޓް  ނީ  މެން 

ފީއެއް އެބަ ދައްކަންޖެހޭ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެބަ އެ ބޭފުޅުންެގ ޕްލެޓްފޯމްަގއި ހުންނަން ބޭނުންވާތީވެ އެ ބުނާ 

ބަލް އެްއޗަކަށްނުވޭ ނަާގ އަދަދު. މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑަށް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އަނެއް ަގބޫލުނުކުރެވޭ ޖަސްޓިފަޔަ؟ ދެއްތޯ

ވަ  ޑެފިނިޝަން  ،ެއސް.ޑީއަށް  ކިވަރެއް،އެޗް.ޑީއަށް  ހައި  ޑެފިނިޝަން.   ،ެއޗް.ޑީއަކީ  ސްޓޭންޑަޑް  އެސް.ޑީއަކީ 

ދެން  މިހާރު  އެބަހުރި    މިސާލަކަށް  ޒަމާނުަގއި  ކަންކަމަށް 4މި  މި  ެއހެންވީމާ،  އެްއޗިހި.  މިކަހަލަ  ޔޫ.އެޗް.ޑީ  ކޭ، 

ބޮޑެތި ތަފާތު  އޭޒްއައަޅުަގނޑާ    ،އަޅުަގނޑަށް،  ވާހަކަައކީ  ބޭފުޅުން.  އެހެން  ބްރޯޑްކާސްޓަރ    ރތަފާތުވެދާނެ 

ޖަސްޓިފަޔަބަލް   ނޫނީ  ކިޔާ  އަޅާ  ޚިދުމަތާ  ދެވޭ  އެ  ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ފީއަކީ  ނަާގ  ަގބޫލުނުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް 

ވަރަށްކަށްޮގތަ   އެްއޗެއް ޮގންޖެހުމެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ޮއތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އަދަދެއް.   .  ބޮޑު 

ިމ   ދެން،  ދައްކަިއެގން.  އިޝްތިހާރު  ލިބެނީ  އާމްދަނީ  ހަމައެކަނި  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް  ޕްރައިވެޓް  އެނިގލައްވާނެ 

އިރަކު މޮބައިލް ފޯނުަގއި މިތާ  ބޭނުން މީހަކަށް ބޭނުން  ،ގައިޒަމާނަކީ އިޝްތިހާރު ވެސް ަވރަށް ިގނަ ތަފާތު ޕްލެޓްފޯމް

އިނދެފައި   ވަުގތު  ވަސީލަހަމަ  ވެސް  މި  އެހެނިހެން  ނޫނީ  ކްލިފޭސްބުކް  ެއއްޗެއް،  ކުޑަކުޑަ  ވެސް  ްއ  ޕެ ތަކުން 

ހަދާލާފަ އެްއޗެއް  ޒަމާނެްއަގއި  ިއ  ނަމަވެސް  ކުޑަވަމުންދާ  އާމްދަނީ  ލިބޭ  މި  އެހެންވީމާ،  އިޝްތިހާރުކޮށްލަންވީ. 
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ޖަސްޓިފަޔަބަލް   ަގބޫލުނުކުރެވޭ  ައޅުަގނޑަށް  ނެުގމަކީ  ޮގތަކަށް  ފީެއްއ  އެކަހަލަ  ނަާގ  އެ  އަނެްއކާ  ކަމަކަށް.  ކަމެއް 

ނަަގނީ އަދަދެއް  ބޮޑު  މިހާ  މަހަކު  ކޮންމެ  އަބަދު  ކީްއކުރަންތޯއޭ  ބުނެދެވެން  ދެވޭތީވެ؟ އެބަޖެހޭ  ޚިދުމަތެއް  ؟ ކޮން 

ރަށް މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ެގއެްއަގއި ވަޅެއް ބަހައްޓައިފިްއޔާ އެ ވަޅު އެބަ ބޭނުންކުރަން ދެއްތޯ އެ ވަޅުެގ އުމު

ނޫނީ    25 އެއަށް  ށްއަހަރަ   30އަހަރު  މަހަކު  ކޮންމެ  ނޫންތޯ  އެ .  ނުޖެހޭ  ނަާގކަށް  ކޮންމެހެން  ެއއްޗެއް  ؟ ނަާގ 

އެ   އަބަދުއަބަދު  އަނެއް،  އެއްޗިހި  މިސާލަކަށް  އެކުއިޕްމަންޓްސް  ވަސީލަތްތައް  އެއްޗެްއ  ެއއީ  ަގންނަ  ަގންނަންޖެހޭ 

މަހެއް ނޫނީ  ވެސް އޮވޭ ދެއްތޯ ުއމުރެނޫން. އެ އް. އަޅުަގނޑުމެން ަގމީހެއް ަގތަސް އެބަ ލަމެއް ނޫންތޯ މަހެއް ދެ 

. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ  ކޮންމެ ދުވަހަކު އާ ަގމީހެއް ަގނެެގން ލަނީކީ ނޫން؟ ދެއްތޯއަހަރު ދުވަހު  

 ޝުކުރިއްޔާ.  ޅުަގނޑަކަށެއް.އަ އޭ ކޮންމެ މަހަކު އެ ނަާގ ފީއެއް ނަަގންޖެހޭ ސަބަބު ނުވިސްނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެބަ ދީފައި  މަޢުލޫމާތު  ޓަކަިއ    އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ ސަބަބަށް  އަޕްލިންކުކުރާތީ  ބޭފުޅުން  އެ  ބޭފުޅުން،  އެ  އޮތް، 

ކިޔުމުެގ އެްއވެސް ވަރަކަށް  ނަަގންޖެހޭ ފީއެކޭ. އެހެންވީމާ، އެ އަޕްލިންކުކުރާ އެ ފީއާއި ތި ބޭފުޅުންެގ ނެޭގ ފީއާ އަޅާ

 ؟އޮތްތޯ ތި ބޭފުޅުންެގ އެ ދިރާސާެއއް އެބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

އަޕްލިންކު، އެ އަޕްލިންކުކުރަން އެ ނަާގ ފީެއއް ނެުގން ެއއީކީ ވެސް މައްސަލައެްއ ނޫން. ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ ވެސް  

އެހެންވީމާ،  ؟ އްދި ކަމުަގއި ިވޔަސް ދެއްތޯބެއަެގއް ޭއަގއި އޮންނަ އެްއޗެއް. ބައިސްކަލު ޓަޔަރެްއ ވާހަކަައކީ  އަނެއް  

އެއީ  ؟ދެއްތޯ  އެ ދޭ ޚިދުމަތާ ބައްދަލު އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭނެނަާގ ައަގކީ    އެ  ،އަެގއް ނަަގންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް

ވާހަކައަކީ   ދެންއަޅުަގނޑުެގ  ޗެލެންޖަކީ.  ސުވާލަކީ،  ރަްއޔިތުންެގ    އޮތް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ައޅުަގނޑަށް  މީަގއި 

ތަނަކަށްވާތީ އޮންނަ  ޚިދުމަތްދޭން  ރައްޔިތުންނަށް  ާގނޫނާއަބަދު ،  މަޖިލީސްއަކީ  އުސޫލުތަކާއި  ަގާވއިދާިއ  މި   ވެސް 

ރައްޔިތުންެގ   ތަނެއްތާ  އޮންނަ  އުފެދިފައި  ބޭނުމެއްަގއި  ބޮޑު  ވަރަށް  ލުިއކޮށްދިނުމުެގ  އިޞްލާޙުކޮށް  އެްއޗިހި 

ައޅުަގނޑަމަޖިލި ބައެއް ވި ސްއަކީ. އެހެންވީމާ،  އަދި އެހެން  މީޑިއާނެޓު ެވސް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ޚިދުމަތް ޔަށް  އެ  ސް 

މީހުންނާފޯރު ބެހޭ   އިކޮށްދޭ  ކަމާ  މި  ވާހަކައަކީ  ޕްރެޒެންސްަގިއ  މީހުންެގ  ބައި  ދެ  މި  ބަލައިަގންނަ،  ޚިދުމަތް 

ބުނާ އެއްޗަކުން އެހެން   ބޭފުޅުން އެކަނި  ފީއެއް ނަަގނީ. އެ  ތިމަންނަމެން  ބަހުސްކުރަން. މިސާލަކަށް އަޕްލިންކަށް 

މިސާލަކަށް  ؟ ވޯޑެއް ނެތި މި ޖަސްޓިފަޔަބަލްއެއް ނުކުރެވޭ ދެއްތޯ  އެހެން ބައެއްެގ  ނޫނީޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  

އިނީ މިތާ  ވަުގތު  މި  އައިމީޑިއާ  .އަޅުަގނޑު  މާދަމާ  އަޅުަގނޑުމެން،    އްސަނެޓު  އެއްޗަކާ  ބުނާ  މީހުން  ތި އެ 
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މި ކޮިމއުނިޓީ  ވެނީ  ދެއްތޯ ީމަގިއ ރަނަގޅު ނުރަނަގޅު ޮގތެއް. މީަގއި އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެ  ބޭފުޅުންނަށް ނޭނެގ

ޓީ؟ ދެއްތޯ ރާއްޖެ  ޓީ.މިސާލަކަށް  ީވ.ޓީ.ވީ. ވީ،  މޯލްޑިްވސް،  ިމ   ވަޓްއެވަރ   ވަޓްެއވަރ،،  ވީ  ދިރާުގ  މީޑިއާނެޓް، 

ކީްއވެެގންތޯ އޯކޭ  ޑޫ،  ަވއި  އަޕްލިންކިންގ.  ިއޒް  ވަޓް  ދެއްތޯ  ތިބެެގން  އެންމެން  އެއްޗެްއ    އޭހުރިހާ  ބޮޑު  މިހާ 

އެއްކަލަ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ޖަސްޓިފަޔަބަލްއެއް ނުވޭ ކޮން ކަެމްއ  ؟ ދެނީ  އޭ ކޮން ޚިދުމަތެއްތޯ؟ ނަަގންވީ

އެހެންނަމަެވސްކަމެއް   ކައިރީ،  ކޮށްދެނީ.  ބޭފުޅުން  ތި  ބޭފުޅުން  ދެއްތޯއެބަ    އެ  އަޕްލިންކުކުރާތީއޭ  ވަޓް  ؟ ބުނޭ 

އަ ދޭ  އަޅުަގ ؟ދެއްތޯ  ޑުއިންގ  ރއަޕްލިންކު  އެހެންވީމާ،  ޙައްލަކަށް  މިސާލަކަށް.  މީތީަގއި  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ނޑަށް 

ޚިދުމަތެއް ނަށް ދެވޭ  އަންނަންޖެހޭނީ މިއީ ކަމަށް. އޭރަށް އެ ނަާގ ެއއްޗެއް ކުޑަވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން

 އެހެންވީމާ، މިއީ ކަމަށް ީމެގ ޙައްލު ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. ؟ ވެސް ފުޅާެވެގން އެބަދޭ ދެއްތޯ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

 ން.ނައަރުވާއަޅުަގނޑު ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ކިހާވަރެްއ ވީ.ޓީ.ވީން  މަހަކު  ؟ ތޯއަޅުަގނޑުމެން ޕީ.އެސް.އެމްއާ ވެސް ސުވާލުކޮށްލިން ސީދާ މަހަކު ކިހާވަރެއް ނަާގ

 ؟ށްނަާގތޯ މީޑިއާނެޓަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

ލައްކަ   ެގއަޅުަގނޑުމެން ެއއް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ހެދިފައި  އެްގރިމެންޓެއް  އިންނަނީ  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ،  މި  ައޅުަގނޑަށް 

ސައްބީސް ހާސް ކަމަށް މަހަކު ނެެގނީ. އޭެގ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް މި އިންނަނީ ދެ ބަިއ މީހުން އެއްބަސްވެިވެގން  

ީމޑިއާނެޓުން ބޭނުންވާ ބަެއްއ  ޓަރމްއަކީ ބާޓާ. ބާޓާއަކީ    ، އަޅުަގނޑުމެންގެ އެއްބައި ބާޓާ އަޅުަގނޑުމެން ކިޔަނީ، ބާޓާ

% ދައްކައިދިނީަމ  ތެރޭ  40އިޝްތިހާރުތައް  އިޝްތިހާރުެގ  އޮން  އެ  ޓައިމްއަޅުަގނޑުމެންެގ  ވާހަކަައކީ    ،ެއއަރ 

އެއް  އިންނަ  އަޅުަގނޑުމެން ދައްކައިދިނީމަ  އިޝްތިހާރެއް  ބޭނުން  ބޭފުޅުން  އެ  ތެރޭަގއި  ލައްކަ  ވަުގތު  ެއއް  ކަލަ 

ނޫނީ    68،000އަނެްއ  ؟ މިދަނީ ކޮންމެ މަހަކު ެއ މީހުންނަށް ހިލޭ އިޝްތިހާރަށް ދެއްތޯ  40ސައްބީސް ހާހުން % 

  40ލަ އަދަދުެގ %ނަމަވެސް އެއީ ކޮންެމ މަހަކު ދައްކާ އެްއޗެއް. މުޅި ޖުމު  70،000ދެން، އެ އޮންނަ އަދަދެްއ،  
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އެ ބޭފުޅުން ބޭނުން އެއްޗެއް ބޭނުންިއރަކު ދައްކައިދޭން. ދެން،   އިެގ ޓީީވަގއަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން މި ދެނީ

 އަދަދެއް. ެއއީ ައސްލުވާ ޮގތަކީ.    އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްކޭވަރުެގ އަދަދަކަށް ނުވަނީ ކޮންމެ މަހަކު އެ ވަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދަށް ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ދެން އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ިއއްޒަތްތެރި   ސާފުކޮށްލެމުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  މަޢުލޫމާތު  މީޑިއާނެޓާ  ވުނުައޅުަގނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު   .ދިރާާގިއ 

ވެސް   މީޑިއާނެޓުން  ކަމުަގއި    ބުނަނީސާފުކޮށްލިއިރު  ެގނެސްދީފި  ލިންކު  ޗެނަލްެގ  މި  ހަމައަށް  ތިމަންނަމެންނާ 

ޗާޖެއް މި ކުރަނީ އަޕްލިންކުކުރަންށޭ. އެއީ ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް މި    .ނީފޯރުކޮށްދެ  އޭވެއްޖެއްޔާ ތިމަންނަމެން ހިލެ

ހަ ރައްޔިތުންނާ  ޗެނަލް  ބޭފުޅުންެގ  ނަަގނީ ތި  މި  ޗާޖެކޭ  ނަާގ  ިމ  ދޭތެރޭަގއި  އެ  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މައަށް 

ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ެއއްޗެއް ކަމަށޭ އެ ވަނީ. އެހެންކަމުަގއި ވެއްޖެްއޔާ  ރައިޑިންގ ފީއެކޭ ކިޔާފަ. 

ނަާގފައި ފީ  އެ ރަިއޑިންގ  އަމިއްލައަށް  ކީްއވެެގންތޯ  ބޭފުޅުން  ީމޑިއާނެޓު  މިސާ،  ތި  ލަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރައްވާ 

ތި ބޭފުޅުންނަށް އެއީ ބޮޑު ައެގއް ކަމުަގއި ަވންޏާ. އެއީ އެ ބޭފުޅުން ެއ   ނޫނިއްޔާ ދިރާާގ ހަމައަށް އެ ފޯރުކޮށްނުދެނީ

ސް ހިލެޭއ  ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެންނާ ހަމައަށް ޗެނަލް އަިއއްސި ކަމުަގއި ވެއްޖެްއޔާ ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނަމޭ. މިހާރު ވެ

ހަމައަށް   ރައްޔިތުންނާ  ޗެނަލް  ެއ  ނޫނިްއޔާމު  ސަރވިސް  ނަަގނީ.  މި  ފީެއކޭ  ރަިއޑިންގ  ހަމައެކަނި  ފޯރުކޮށްދެނީ. 

ކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިމަންނަމެން އެްއޗެްއ ނުނަަގމޭ. އޭަގއި ކޮބައިތޯއޭ، ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލަައށް ކީްއެވެގންތޯއޭ އެ

 ؟ކުޑަ އެްއޗެއްދީެގން ެއ އަޕްލިންކުކޮށްލަންވީ ނޫންތޯއޭ  ޖުކުރަންޏާބޮޑު އެްއޗެއް ޗާ؟ ނުކުރަނީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ެގންދަވާ.  ކުރިއަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

މާކެޓުަގއި ދުނިޔޭެގ  ޮގތަކީ  މެދުވެރިކޮށް.  ،  ވާ  ސެޓެލައިޓު  ކުރަނީ  މި  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަޕްލިންކު  މިހާރު 

  4000ޑޮލަރު،    3000ވިތަކީ ފުދޭަވރަކަށް ައުގބޮޑު އެްއޗެއް. ާގތްަގނޑަކަށް ބޭންޑްވިތަކަށް އުޅޭ  ސެޓެލައިޓް ބޭންޑް 
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އޭެގ މާނައަކީ ހައި ޑެފިނިޝަން ނޫން. އެޮގތަށް ބެލިކަމުަގިއ    ،ޓީ.ީވއެއް   ޑޮލަރުވަރު. އެހެންވީާމ، އާންމު ސްޓޭންޑަޑް

މިސާލަކަށް   މާނަައކީ    3ވިޔަސް  އޭެގ  ފޯރުކޮށްދެވޭވަރުވަނީ.  މި  ސިްގނަލް  ބޭންޑްވިތަކުން  ވަރުެގ    12މެަގހާޓްސް 

ްއ.  ތޯ އާދަިއެގ ސިްގނަލެޒަމާނަކު އެއްވެސް މީހަކު ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ ދެއް  އެއީ މިޑޮލަރު.    ވަރަކަށް ހާސް

އެޗް.ޑީއަ  ކޮމްޕްރެސްކޮށް  ކައެހެންވީމާ،  މިސާލަކަށް  ޓެކްނޮލޮޖީ  އެްއޮގތަށް  ޒަމާނާ  އަދި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޮގްއސި  ށް 

؟ ވަރަކަށް މެަގހާޓްސް ވިޔަސް އެބައަރާ ފަނަރަ ވަރަކަށް ހާސް ޑޮލަރު މަހަކު ދެއްތޯ  4ކަންކަން ކޮށްެގން ނަމަވެސް  

ައޅު އޭޒްއައެހެންވީމާ،  ޮގތަށް    ރަގނޑުމެން  އޮތް  ތަރައްޤީވެފައި  ޓެކްނޮލޮޖީ  މިހާރު  ބްރޯޑްކާސްޓަރ  ޕްރަިއވެޓް 

ެއއްކަލަ އަދަދު މާ ބޮޑު އެ ޮގތަށް ކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ލިބެން އޮންނަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ިގނަވީަމ    ބަލާއިރު

އެއްޗަކަ މުހިންމު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެތި  އެހެންނަމަވެސްއެްއކަލަ  ނުވޭ.    12ވަރަކަށް    10މީެގ  ،  ށެއް 

ތަިއކޮމް ނޫނީ   ވެސް  ވާހަކަައކީ އަޕްލިންކުކުރަނީ  ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެޮގތަށް އަމިއްލައަށް

ވަރަކަށް    12އިންޓަރނޭޝަނަލް ވާހަކަައކީ ސެޓެލައިޓް އޮޕަރޭޓަރެއް ތްރޫކޮށް ކޮންެމ މަހަކު ހަމަ  އެޕްސްޓަރ ކަހަލަ  

ެއހެންނަމަވެސް   ދައްކައިެގން.  ޑޮލަރު  ހުއްޓާލީ    17،  2016ހާސް  އަޕްލިންކުކުރުން  އަމިއްލައަށް  ހިސާބުަގނޑުަގއި 

ތި ވިދާޅުވަނީ ވާހަކަައކީ ޚިދުމަތް   މިއީ ދެން އަަގކީ ދެއްތޯ. ދެން،  ައޅުަގނޑަށް އަނެއް   ދެންއެއީ އަސްލު.   ؟ދެއްތޯ

ނުނަަގމޭ އަެގއް  ައޅުަގނޑުމެން  ފޯރުކޮށްދިނުމަކަށް  ތަން  މީޑިއާނެޓު  ެގއަށް  ވެސް  ެއހެން  އަދި  .  ތަނުންނޫނީ 

ދައްކަންޖެހޭ އެބަ  މަހަކު  ކޮންމެ  ދެއްތޯ،  ަގބޫލުނުކުރެވޭނެ  ނޫނީ    700ރުފިޔާ،    530  އަޅުަގނޑަށް    900ރުފިޔާ 

ދެއްތޯ ޮވޗް  ވޯންޓު  ޔޫ  ދެޓް  ޗެނަލްސް  އޮފް  އެމައުންޓް  ދަ  އޮން  ޑިޕެންޑިންގ  ކޮންމެ ؟ ރުފިޔާ،  އެ  އެހެންވީމާ، 

މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެއް ދެއްތޯ މީޑިއާނެޓަށް. އެހެންީވމާ، އަެގއް ނުނަަގމެކޭ ނެތެްއ ނޫންތޯ ބުނެވޭކަށް. ދެން،  

ވަކި ނަމެއް ކިޔާކަށެއް ނޫން އަޅުަގނޑު މިހެން މިހެން މި ކިޔަނީ    ދެން ؛ޅުަގނޑުމެން މީޑިއާނެޓާ ހަމައަށްއަ،  އޯކޭ

އެހެންވީމާ، މީޑިއާނެޓާ ހަމަައށް އަޅުަގނޑުމެން އޮޕްޓިކަލް  ؟ ތޯއިނޭގކިޔެނީ    ހެންދެއްތޯ. އެންމެ ތަނެއް ހުންނާތީ މި

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެން  ޅުންެގ  މެދުވެރިކޮށް ފްރެންޒީ ނަމަވެސް ނޫނީ އެ ބޭފު  ރފައިބަ

ޚަރަދުކޮށް ލާރި  ދެއްތޯ،  އަޑިން  ބިމު  އަޅުަގނޑުމެން  ފޯރުކޮށްދެނީ  ރުފިޔާ    ފައިމި  ލައްކައެއްހާ  ދެ  ލަްއކަެއްއ 

ރައިޑިން   .ޚަރަދުކޮށްފަ ބުނި  މި  ނަާގ  މި  މަހަކު  ކޮންމެ  އަދި  ދެއްތޯފީ  ގ ފޯރުކޮށްދިނީމަ  އަޅުަގނޑުެގ  ؟ ެއްއ  ެއއީ 

ކޮންޓެންޓުއަޕްލިންކު އެ  ކީ.އަންރކޮންސަ އަޅުަގނޑުމެން  ފަރާތަކީ.  ކުރަން  އަމިއްލައަށް   އުފައްދާ  ައޅުަގނޑުމެން 

ޕް ލަަވޔާއި  މި  ެއއްޗެއް  އުފައްދާ  މަސައްކަތްކޮށްެގން  ބުރަ  އަނެމަޖި، ތަކާއި ރޮްގރާމުވަރަށް  މިއަދާ  ކައްޗަކާިއ  ލިސް 

ބިސީައކުން ލާރި ދެއްތޯ ކޮންމެ ޭގ އެްއޗިހި ދައްކައިެގން މި އެއްޗިހީެގ ބޭނުމުަގިއ، މި  ކާ،އި އަނެކައްޗަ އަނެއްކައްޗަކާ

ކޮންޓެންޓަށް    ނަާގ ފީއެއް. އެއީ  ކޮންމެ މަހަކު ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކު އަތުން އެބަ ނަގައެއް ނޫންތޯ އެ އެ ލިބެނީ.
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ެއ    ؟ީވއަށް ނުނީ ވަޓްއެވަރ ދެއްތޯ.ޓީ.ޕޯޓްސްއަށް ނޫނީ ވީއަށް ނޫނީ ސްޓާސް ސްލްސޮނީ ޗެނަ  ؟ނަާގފީއެއް ދެއްތޯ

އެހާ  ދެން އަދި އެ ރައިޑިންގ ފީ ކޮށްދެނީ.ރޮވައިޑްއަޅުަގނޑުމެން މީތި މި ޕް ؟ދެއްތޯ  އެއްތާ ެއއީބުކޭއަށް ނަާގ ފީ

 ކީ. ބޮޑު އެްއޗެއް ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ނުވިސްނޭ އެްއޗަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިތުރައާދެ!   ައދި  ެވސް  ައޅުަގނޑު  ޖަާވބާުގޅިން  ދެއްިވ  ތި  މިހާރު  ށްދެންމެ  ކޮށްލާނަން.  ޕްރައިވެޓް   ސުވާލެއް 

ދެންނިވީ، ލްތައްޗެނަ ޗެނަ  މި  ވިދާޅުވޭމީޑިއާނެޓު ، ލްތައްލޯކަލް  އެބަ  ބޭފުޅުން  ފީ އެ ެގ  ނުދައްކަިއެގން  ީމހުން 

ޗެނަ ެއ  ކަނޑާލާއިރުަގއި  ފޯރުކޮށް ލްޚިދުމަތް  ހިސާބަށް  އިންނާނެއޭ އެ  ނުދާނެއޭ.   ،ދީފައި  ކެނޑިެގނެއް   ެއ 

މަރު ތި ވިދާޅުވަނީ އަޙްމަދު ޢުދެންމެ   ލްެއއް ވެސް ނުފެނޭ.ލޯކަލް ޗެނަ ކެނޑިެގންދާއިރުގައި  ޕެކޭޖު  ،އެހެންނަމަވެސް

ލޯކަލް    ލް ބޭނުންކުރުމުެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ބޭނުމަކަށްވޭ އެ ޗެނަ  ފީ ދަްއކަިއެގންިއ  ޭގބިސީތަކުަގ، ސްލު އެ މީހުންއަ

ދެންޗެނަ ވިދާޅުވަނީ.  ތި  މާނާަގއި  އެ  ފެނުން.  ޗެނަ ލްތައް  ކަނެކްޝަން   މި، ލްއެ  ޓީވީ  ކޭބަލް  ދެންނެވީ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެކަމާ ުގޅޭޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން  މިއިން ެއއްވެސް ެއއްޗެއް ނުފެނޭ. ދެން ކެނޑިެގންދާއިރުަގއި

މީޑި ދެްއވަމުން  ޖަވާބު  ސުވާލަކަށް  އިންނާނެއޭ.  ކުރި  ސިްގނަލް  އެ  ހަމައަށް  ެގާއ  އެ  ވިދާޅުވޭ  ބޭފުޅުން  އާނެޓުެގ 

  ؟ކަުމަގއި މިވާޮގތަކީއެކޮބައިތޯ ޓެކްނިކަލީ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

އޭތި މިނެކިރަން އެނޭގ    ޮގތަކީމިހާރު ޙަޤީޤަތުަގއި ެގއާ ހަމައަށް އެ ސިްގނަލް އިންނާނޭ ބުނީމަ އާންމު މީހަކަށް ވާ

އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ބުނީމާ  ހަނޑުލޭ  ކިލޯ  ފަސް  މިސާލަކަށް  ވާންޖެހޭނީ.  އެ  ދެއްތޯ  ޮގތަކަށް 

މިހާރު ޭގ ދޮރުމައްޗާ ހަމައަށް ސިްގނަލް އެބަ ؟ ކަންމެންބަރުންނަށް ވެސް އެބަ އެނޭގ ދެއްތޯ ފަސް ކިލޯ ހަނޑޫ

ނޫނީ ކިތައް މީހުންތޯ  ؟ ނޫނީ ބެލޭނެ ކިތައް ރައްޔިތުންތޯ ތިބީ، ދޭކަން ނޫންކަން އެނޭގފޯރުކޮށްދެމޭ ބުނީމަ ފޯރުކޮށް

 ؟ކަމަކަށް ދެއްތޯ އެހެންވީމާ، އެްއކަލަ ެއތި ވާންޖެހޭ ވަރަށް ވާހަކަައކީ އާދަިއެގ؟ ނޫނީ ކިތައް ކުންފުނިތޯ ތިބީ ؟ތިބީ

އެބަ ބޭފުޅާއަށް  ނަާގ  ޚިދުމަތް  ެއ  ޭގަގިއ  އެއްކަލަ  އެބަ    އެނޭގ މިހާރު  ހަމައަށް  ދޮރާ  ޭގ  ވާހަކައަކީ  ތެދެކޭ  ެއއީ 

ނޯ އިޓް ހީ  ޑަޒް  ހައު  ފޯރުކޮށްދޭކަން ނޫންކަން؟ ފޯރުކޮށްދެއޭ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ؟ކިހިނެއްތޯ އެނެގނީ  ެއކަމަކު 

  ..އެީއ، ދެން އަޅުަގނޑު.  ކަން އެއީ.ނޭގ ދެއްތޯ ފަސް ކިލޯ ފަސް ކިލޯއެ އެބަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅޭޮގތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން  ޖުމުލަޮގތެއްަގއި މިކަމާ  ދެން، އިތުރު ސުވާލެއް ނެތްނަމަ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން

ދީފައި ނިންމާލަ، ފުރުޞަތު  ކޮމެޓީ  ކަމަށް. އަޅުަގނޑު  ޗެނަ  ން  އެހެން  އެބައަދި  ވެސް  ބޭފުޅުން   .ތިބި ލްއެްއެގ 

 އަރުވާނަން. ޅުަގނޑު ފަހު ފުރުޞަތުއިތުރު އެްއޗެއް ިވދާޅުވާން އޮތްނަމަ އަ އެހެންވީމާ،

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވީެގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢުމަރު. ޓީ.ވީ

އަޅުަގނޑަށް   ދެްއވީތީ.  ފުރުޞަތެއް  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑަށް  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  ކޭބަލް  ބޫލުކުރެވެނީަގއާދެ! 

ފީ  ،ލްތަކުންޗެނަ ނަާގ  ެއ  އާމްދަނީއާވާހަކަައކީ  ބޮލަކަށްޖެހޭ  ރައްޔިތުންެގ  ޤައުމެްއެގ  ޤައުމެްއެގ  އި،  އަކީ  ނޫނީ 

ނިސްބަތާއި އިޤު ދިރިއުޅުމާ، ތިޞާދީ  ރި  ާއންމު  ވާހަކައަކީ  ކަންކަަމށް  މިންަގނޑެއްގެ  ޔަތްކުރެވިެގންޢާ މި   ވަކި 

އެހެން ޮގތުަގއި.  ެއއްޗެްއ  ނެެގންޖެހޭ  ކަމަށް ތެރޭަގއި  ޚިދުމަތް    ޏާމުވަން ނޫން  ޖެހެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކޮންމެ   ، ވަންޏާމު ކަމަށް ޮގތަށް ދައްކަފި އެވަރު  ލިބޭ އާމްދަނީެގ ފިފްޓީ ޕަސެންޓު  ްއ.މިކަހަލަ ވާހަކައެ   ،ހުއްޓާލަން

ިވޔަފާރިެއއް ނޫ މީހުންނަށް އެއްޗެއް  ބައެއް ވެސް ކުރާ  ވެސް  ނީ ދޭ ޚިދުމަތަކީ އެ ޚިދުމަތް ދޭން މަސައްކަތްކުރާ 

ދެްއތޯ ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ުމސާރައެއް؟ ލިބިެގން  ބަޔަކަށް  ެއކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ނޯވޭ  ލާރިއެއް  އަތަކު  ެވސް  ދޭކަށް 

މިޖެހެނީ ވާހަކައަކީ އަތްފޯރާ   އެހެންވީމާ، މި ނަާގ މިކަހަލަ ފީތަްއ ވާން  ދެއްތޯ.  ބޮޑެތި ފީތައް އެޮގތަށް ނަންަގވާތީވެ 

ވާން. އެީއ   ިމ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބެލެިވެގން ނެޭގ ފީއަކަށް  ،މަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކާ ޤައު  އިފަށުަގއި އާންމު ދިރިއުޅުމާ

މި ޮގތަށް  މި  ބޭނުންވާ.  ދަންނަވާލަން  ެގންދެވިއްޖެއަޅުަގނޑު  މުސްތަޤު ކަމަށް ކަން  ޕްރައިެވޓް  ވާނަމަ  ބަލުަގއި 

ލްތަކުން އެ ނާަގ ރައިޑިންގ ފީ އެއީ ހަމަ  ކޭބަލް ޗެނަ  ޑްކާސްޓަރުންނަށް އިތުރަށް ކުރިއެރުންތައް އަންނާނެ. ދެންބްރޯ

ޚިދުމަތް ދޭން ތިބޭ ބަޔަކާއި އެ ޚިދުމަތް ބަލަިއަގންނަން ، ެއ  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް

ނުލަިއ   ެއްއވެސްކަހަލަ ޝައްކުކަމަކާ  ވާހަކައަކީ  މި ހުރިހާ އެންމެން މިއުޗުއަލީ ވާހަކަައކީ އެންމެންނަށް، ތިބޭ ބަޔަކާ

ެގއްލުނީމާ  ބޫލުަގ ލައިސަންސް  އަޅުަގނަޑުމެން  މިސާލަކަށް  ނިމުނީ.  އެ  އެްއޗަކަށްވީމަ  ރުފިޔާއަށް   25ކުރެވޭ 

ނުނެުގން ލާރި  ހައްދާއިރު  އަލަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ހެއްދުން.  ދެއްތޯ  ،ލައިސަންސް  އޯކޭ  އިޒް  . މިސާލަކަށް ދިސް 

ފީއެއް ކުޑަ  ެގއްލުނީމަ  މައްސަލައެއް   އެްއޗެއް  އެހެންވީމާ،  ނެތްނެުގން  ަގ.  ޮގތަކަށޭމި  ކަންކަން    ބޫލުކުރެވޭ 

 ކުރަން ބޭނުންވާކޮށް  ފިކުރު  އެ ކަމާ އަބަދު ވިސްނާ، އެއީ، ެއކަމަކީ ވާހަކައަކީ ބޮޑު ބުރައަކަށްވެ  .ކުރެވެންޖެހެނީ

. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުެގ  ނީނުދެވެކަހަލަ އަދަދުތަކުން ފައިސާ ނެީގމާ ދޭން އޮންނަ ޚިދުމަތްތައް  ކަން ނުކުރެވޭ 

 ސޯ މަޗް.  އުންއެކޭ. ތެންކިރވަރަށް ބޮޑު ކޮންސަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓީއަށް ވަޑަިއެގން ތި ލުމަކަށް ކޮމިޓީން ދަންނަވައިލި ދަންނަވާއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމި

މަޢުލޫމާތުކޮޅަށް   ނިންމާ  ހަމަ ދެއްވި  ބައި  ވީ.ޓީ.ީވެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާހިސާބުން  ދަންނަވަން.    ނަން. ލާޝުކުރު 

َعلَْيُكمْ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ކޮމި .السَّالَُم  ރީއަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަގވާބްރޯޑްކާސްޓުޓީައށް  ުގޅޭ  ކުރުމުެގ  އިދާ 

ޓީއަށް  ވާލި ދަންނަވައިލުމަކަށް މި ކޮމިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަ ލްގެ ދިވެހި ޗެނަ މައްސަލައަކާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން

ތިއްބެވި  ބޭފުޅުންނަކީ ވަޑައިެގން  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާސު ފާޠިމަތު  ،ދެ  ދެ   ސީ.އީ.އޯ.، ޔާމީންهللا ޢަބްދު  ،ދު، 

ލީ  އިޓީއަށް ދަންނަވަ ބޭފުޅުންނަށް މި ކޮމި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ތި  .ބޭފުންނަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން

ެމންބަރަކުނޑުމެން މި ކޮމިއަޅުަގ ަގވާބްރޯޑްކާސްޓު ހުށަހަޅާފައިވާ ރީ ޓީެގ  ކޮމިޝަނުން   އިދަށް ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުެގ 

  ވަނަ ނުކުތާެއްއެގ ޮގތުަގއި ރީބްރޯޑްކާސްޓު ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަސް  8 އިދުެގމި ަގވާ  .ެގނައި އިޞްލާޙަކާ ުގޅިެގން

އެދޭ ސަތޭކަ ކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްއިން ފަރާތަކީ  ކަމަށް  ވާންޖެހޭނެ  ކުންފުންޏަކަށް  ދިވެހި  ބައެްއ   ސައްތަ 

ހުރީމަ ކަންބޮޑުވުންތައް  މީެގ  ރީބްރޯޑްބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް  އެކަާމ  އެ  ކާސްޓަރުންނަށް  ،  ހުރީމަ  ކަންބޮޑުވުންތައް 

މިކަމާ ސާފުކުރަމުންދިޔައިރުަގއި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެން  ބް ުގޅޭޮގތުން  ވެސް  ޑްކާސްރޯުގޅިެގން  ޓަރުންެގ 

ޓީން ިމ  ޓީން ނިންމާފައިާވ ނިންމުމަކާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިހޯދައިލުމަށް ޓަކައި ކޮމި ކަންބޮޑުވުން ހުރިޮގތް

ދެން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  ދަންނަވާލީ.  ބޭފުޅުން  ތި  ޮގތުން  ުގޅޭ  ހުރިނަމަ، މިކަމާ  ބޭފުޅުންެގ   މަޢުލޫމާތު  ތި  މީަގއި 

ދެއްވު ކޮމިސްޓޭޓްމަންޓެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެއްވާޮގތަށް  މަށްފަހު  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކަށް  ކުރާ  މެމްބަރުން  ޓީެގ 

ނޫން އަދި  ެގންދެވޭނެ.  ކުރިއަށް  ކޮމި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މެންބަރުން ވާނަމަ  ޓީެގ 

ހުރިނަމަ މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭޮގތުން  ެއކަމާ  މަޢުލޫ، ސުވާލުކުރީމަ  މިންވަރަކުން  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންއެ  ދެއްވުމަށް    މާތު 

ބޮޑަށްއަކުރި ބޭފުޅުން  ތި  ޮގތެއްތޯ  ކޮން  މިޮގތުން  އެހެންވީމާ،  ެގންދެވިދާނެ.  މިކަމާ  ؟ ށް  ބޭފުޅުން  ތި  ފުރަތަމަ 

ވިދާޅުވާން  އެްއޗެއް  އަރުވާނަން.، ނަމަ ބޭނުންފުޅު ުގޅޭޮގތުން  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު  މައްސަލަ   ދެން އެ  އަސްލު 

އަ އަޅުަގނޑު ސާފުނުވާނަމަ  ސާފުކޮށްލަދިނުމަށް  އިތުރަށް  ައދިވެސް  ލުކޮށްލަދެވިދާނެ.  ސީތަފު  އިތުރު  ޅުަގނޑު 

  ؟ކޮންޮގތެއްތޯ ބޭނުންފުޅުވަނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާމީންهللا ޢަބްދު ޗެނަލްެގ ސީ.އީ.އޯ ހިދިވެ



 2022 ވެންބަރުނޮ  9               ވަނަ ބައްދަލުވުން 22ކޮމިޓީގެ   ގަވާއިދު

 

 

19 

 

އިނޭގތޯ. ޔާމީން  އެހެންވީމާ،   އާދެ!  ވަރަށް.  ސާފު  މައްސަލަ  ނު އަޅުަގނޑުމެންިމ  ފުރަތަމަ ކުބައެއް  ތާތައް 

 .ފާހަަގކޮށްލާފައި ދެން ކުރިއަށްދާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ެގންދަވާ އާދެ! ކުރިއަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާމީންهللا ޢަބްދު ޗެނަލްެގ ސީ.އީ.އޯ ހިދިވެ

ވަނަ ނުކުތާެގ އިތުރަށް އަދި އެބަހުރި   5 ވަނީަގޮގތެްއަގއި މުޅި ަގާވިއދުން ފާހަ އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަިއަގނޑު

 މިހާރު ، ޮގތުަގއި  ެގތުޝަރު، ފުރަތަމަ ތި ވިދާޅުވި ކަންތައްތަކަށް   ،އެހެންނަމަވެސް  ފާހަަގވާ ބަެއއް ކަންތައް. ދެން 

އޭަގިއ  . އޮންނަ އޮތުން  ދިވެހިން ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ވާން ޖެހޭނޭ ، ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށް  ސެންޓުރސަތޭކަ ޕަ

ފާހަަގކޮށްލަން ރީބްރޯޑް ދެން  ނޫން ކުރާބްރޯޑްކާސްޓު ކާސްޓަރުންނަކީބޭނުންވަނީ  ޮގތެްއަގިއ   މައިަގނޑު  .ބައެއް 

ނީ. ޖެހެ ކުރަން މި  ރެިގއުލޭޓުމި  މައިަގނޑުޮގތެްއަގއި    އެ ކޮންޓެންޓު  އެހެންވީމާ، އުފައްދާ ބައެއް ނޫން.  ކޮންޓެންޓު

ކޮންޓެ  ،މިސާލަކަށް ދެންންޓުއެ  އެއްޗެއް.  ހުރިހާ  އެ  މަންޒަރުތައް  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތު  ހުންނަ  އެހެންވީމާ،    ަގއި 

ޮގތެއްަގއި   އަޅުަގނޑަކަށް ކީްއވެެގންކަމެއްމި  ަމއިަގނޑު  ނުކުރެވޭ  ިމ  މި ފާހަަގއެްއ  ެގންނަން  މިޮގތަށް  ކްލޯޒް 

އޮތް ެއއްޗެއް ވެސް    އްސަމިހާތަނަށް އައި  ދެން  މިއީ އެހެންޏާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ކްލޯޒެްއ ނޫން. އް.އެޖެހުނީ

ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުެމން ޓީ ޭގެގއާލްތަކުން އުފަްއދާ ކޮންޓެންޓުވީ ޗެނަ.ނޫން.  ފޯރުކޮށްދޭން އޮންނަ    ތައް  ހަމައަށް 

ޑަށް ހީވަނީ އޮންނަނީ. އޮންނައިރު އަޅުަގނ  ކާސްޓިންގ މިޚިދުމަތެއްެގ ޮގތުަގއި ރީބްރޯޑް، ވަސީލަތެއް ނޫނީ ނިޒާމެއް

ކުންފުންޏެއް  ސެންޓު ބޭރުރ އޮތް ޮއތުމަކީ އަދި ެއއީ ސަތޭކަ ޕަ ފަރާތްތަކަކުން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޮގތަށް ިގނަ

ވިޔަސް ޓެކްނޮލޮޖީއާ، ކަމަށް  އާ  ރަނަގޅުކޮށް  ފެންވަރު  ޚިދުމަތް  އޮތުމަކީ   ެއއްކޮށްއެ  އޮންނަ  ޮގތަށް  ފޯރުކޮށްދެވޭ 

އެހެންވީ ޮގތް.  ރަނަގޅު  ފޯރުކޮށްދޭއެންމެ  ފަރާތްތަކުން  ިގނަ  ނޫނީ  ، ވާނަމަ ކަމަށް މާ،  ވެސް  ކަސްޓަމަރުންނަށް 

އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ލިބޭ ައުގތަކާ އެްއޗިހި  އެ ބޭފުޅުންެގ ކަސްޓަމަރުން. އެހެންވީމަ،  ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ބެލުންތެރިން

 ރަށް ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު ރަނަގޅުެވެގންކަމެއް. އަދި އޭެގ އިތު ބަދަލުތަކެއް އައުމަކީ ެއކަށީެގންވާ ޔޮވެސް ހަމަ ހެ

އެ  ފަރާތްތަކަކަށް  ިގނަ  ެއހެންދާނެ  އޮތުން.  ކުރެވޭޮގތަށް  ގަވާ  ،ނޫންކަން  ބޮޑަށް  މިހާރު  ވަރަށް  އޮތްޮގތުން  އިދު 

އޮތީ.ލިމިޓު މި  ފާހަަގކޮށްލި މުޅި  ދެން ކޮށްފައި  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގވެ   ންަގާވއިދުަގއި  ހަމައެކަނި އޭމައްސަލަތަކެއް   . 

  ދެވަނަ ކަެމއް ލާނަން. މައިަގނޑުށްކޮއެ ވާހަކަ ވެސް މެންޝަން އްޔާ އަޅުަގނޑުމެންއޮތި  ތި ބޭފުޅުން އިޒުނަ،  މީެގ
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ވަނީ، ފާހަަގ  މި  ފާހަގަ  ޮގތުަގއި  އެބަ  ޮގތުން  އޮންނަ  ަގާވއިދު  މުޅި  ޗެނަ ކުރެވޭ ިމހާރު  ލޯކަލް  ދިެވހި  ލްތަކަށް، 

ރީބްރޯޑްޗެނަ އިސްކަންދޭންޖެހޭނޭ  ެގންުގޅުމުަގޔާލްތަކަށް  ތަރުތީބު  އެ  ދެން މިއި  ކާސްޓަރުން  މީތި   ކަންކަމުަގއި. 

ލް  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަށް. އޭަގއި މި އޮންނަނީ ޗެނަ  27މި ދެނީ، މި މާއްދާ ރިފަރެންސް މި ދެނީ    ރިފަރެންސް

ޅުން ފީ ނަަގންޖެހޭނީ  ލް ރޭޓިންގކޮށްެގނޭ ދެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ެއ ބޭފުމިހާރު ޗެނަ  ރޭޓިންގެގ ވާހަކަ. ދެން

ލްތައް ތަރުތީބު ކުރެވިެގން ދާންޖެހޭނީ ވެސް މި ވާހަކަތައް މި އޮންނަނީ. އޮންނައިރު މިހާރު އޮތް ވެސް އަދި ޗެނަ

ވެސް ނޫން ތަރުތީބަކީ  ތަރުތީބެއް  އެކަށީެގންވާ  މިޗެނަ އެންމެ  ރޭިވެގން  ދެން ލްތައް  ޮގތުން.  ން ދިވެހި  އަންނަ 

ބެލުންތެއާންމު އޯޑިއެންސްެގ ސަޮގތެްއަގއި  ނޫނީ  ޮގތަކީޤާރިންެގ  އޮންނަ  މި  ޗެނަ، ފަތް  ތިއްބަަވިއެގން  ލް ޭގޭގަގއި 

އަސަ މިހާރު  ދާނީ.  މިހެން  ތަރުތީބުން  ތިނެްއެގ  ދޭއް،  އެކެއް،  ކުރައްވާނީ.  ލޯކަލް ރފު  ތަރުތީބަކީ  ންނަ 

 ސަައއިއް . ލްތަކެއް ބޭރުގެ ޗެނައެ ތަރުތީބު މެދު ކެނޑިފައި މެދަށް މި އަންނަނީ  .ލްސްތަކުެގ މެދު އެބަ ކެނޑޭޗެނަ

ފަހުން މި ފަށާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް.  މި ކަންބޮޑުވުން މި ދިމާވަނީ، ކޮށް މި މައްސަލަޞައަނެއްކާ މި ފަށަނީ. ޚާއް

އް ފައްޓަާވއިރު މި ދަނީ ތަންކޮޅެ. ތަނުަގއި ެވސް ލައިސަންސް ދީެގން ބައެްއ ބޭފުޅުން ފައްޓަވާނެތް  އަދި ކުރިއަށް އޮ

 އްސަޮގތުން ވަން، ޓޫ، ތްރީ މިހެން ޮގ އޮންނަ ފަތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިޤާސަ  ގ ލް ސަރފިންފަހަތަށް. ދާއިރު ޗެނަ

މެދުކެނޑިފައިޔަދިހަ ހަމައިން  ނަންބަރުތަކަކުން.، ކާ  ރޭންޖެއްެގ  އެހެން  ފަށަނީ  މި  އަނެްއކާވެސް   ފެށީމާ  ދެން 

ނުލިބި ރީޗް  އެ  އޯޑިއެންސަށް  އެ  ޮއވެެގންމި  އޭިގނަފަހަރަށް  މިޮގތަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  ލްތަްއ  ޗެނަ  

ވެއްޖެއްޔާ   ގަވާއިދު މިހާރު ބުނާޮގތުން ދެން  ދާނީ ފަހަތަށް.  ލްތައް ހަމަރޭޓުކޮށްފިއްޔާ ެއއްކަލަ ފަހަތުަގއި ހުރި ޗެނަ

 ކަށް އެބަ ލިބޭ ޚިދުމަތް ހިލޭ ލްތަބޭފުޅުންނަށް ޗެނަ މުޅި ރޭޓިންގެގ ތިން ބައިކުޅަ އެްއބައި ތިން ބައިކުޅަ އެއްބައި،

  . ކުރަންވީ  ވީާމ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ނާއިންސާފެއް. ެއހެންނޫން، ރޭޓުންފައިސާ ދައްކައިެގން. އެހެ އެހެން ޗެނަލްތަކަށް

ދެން ފައިސާ ނެުގން އެއީ އޮތް  ، ލްތަކަކަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން އެ ތަރުތީބު ެގންުގޅެފައިކުރާއިރު ހުރިހާ ޗެނަ  ރޭޓު

އެބައުޅޭ    ޕާޓީ ކަންނޭނެގ. ދެން އުޅުއްވަނީ އެއް  ކުރައްވާ މިޑޮމިނޭޓު  މުޅި މާކެޓު މިހާރު މި ދެންނެވީ  ދެން އް.ކަމެ

   .ތާައކީ ފާހަަގކުރާކުނު އެހެން ރައިޑަރުން ެވސް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެްއޗެއް   އިތުރު  ޝުކުރިްއޔާ.  އަޅުަގނޑުމެން ނަމަ. ބޭނުންފުޅުވާ ކޮށްލަންހަގަ ފާއާދެ!  ދެން   އެހެންވީމަ އާދެ! 

އަރުވާނަން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ފުރުޞަތު ައޅުަގނޑު   .މެންބަރުންެގ ސުވާލުތަކަށް

 އަށް. ނާޒިލް
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް

މި  ންމެންނަށްފާހަަގކުރެްއވީ ޔާމީ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ޔާމީން ދެންމެ ތި

  އި އިދުަގނުކުރެވޭ ޮގތަށް ަގވާ  ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ނޫނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓު  ސެންޓުޕަ  އިދުަގއި މި ބުނާ ސަތޭކަަގވާ 

ގަވާއިދު މާ އެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އޮތް ވާހަކަ. ތި ބޭފުޅުންނަށްައއި އިޞްލާޙުެވެގން ވުޖޫދަށް އައުމުެގ ކުރިން   މި 

އަދި ކުރެވުނިއްޔާމު   ؟އިދުއޮތް ަގވާ  އިދު، މިހާރު މި އެކުލެވިފައި މިަގވާ  އެްއވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނުތޯ

 މިކަމާ މަޝްވަރާކުރެވުނު ބަެއއް  ައޅުަގނޑުމެންނާ އެކީަގއި  ،ބަެއއް  ެއއީ ؟އޮއްތޯ އޭރު ކުރެވުނުއިރު މި ބުނާ ނުކުތާ

ތި އެހެންވީމާ،    ެއއް އެ ޑްރާފްޓަކު ނުހިމެނެއޭ.ބުނާ މާއްދާ އެކަމަކު މި، ޑްރާފްޓެއް ލިބުނޭ ބުނޭ ފަރާތަކުން އެބަ

 ؟އްސައެއްއިދު އެްއވެސް ވަރަކަށް އައި އޮތްތޯ މި ގަވާ ބަށް އެބަބޭފުޅުންނާ ހިސާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ދިވެހި ޗެނަލްވާ ެގންދަ  ކުރިއަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާމީންهللا ޢަބްދު ޗެނަލްެގ ސީ.އީ.އޯ ހިދިވެ

  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ފާހަަގެއއް ނުކުރެވޭ.ތާއެއް  ކުލިބުނު. އެކަމަކު މި ނު މެންނަށް ވެސް ޑްރާފްޓުަގނޑުއަޅު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް

މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް  ވެސް  ޔަީގނުން  ފާހަަގކުރައްަވއިފި  ެވސް  ޔާމީން  ެއ   ހުރިހާ ކުރާނީ އާދެ!  ވެސް  ބަޔަކަށް 

އޮތީމައޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށްވަރަށް   ފުރުޞަތު  ރީބްރޯޑްކާސްޓު  ކޮށްޞަޚާއް، ިގނަފަހަރު  ، ކޮށްރަށްރަށުަގއި 

ޮގތުަގއި ތިބޭ އާ ހިސާބަށް ިމ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން މި ތިބެނީރައްޔިތުމީހާ ބައެްއ ިގނަ ރަށްރަށުަގިއ.  އެޖެންޓުން 

ރަށުަގއި ފަންސާހަކަށް  އެބަ  އެ ސަތޭކަ  ޮގތުަގއި  ުގޅިެގން.މީޑިއާ  މަސައްކަތްކުރޭޖެންޓުންެގ  ދިރާުގން   ނެޓާ 

ފަރާތެއް ނުވަ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ރަށްރަށުގައި. ކަންޖެންޓު އެ ބުނާޮގތުަގއި  ިމ  ނެޓުީމޑިއާ ކުރަނީ  ބޮޑަށް  އެޖެންޓުން  ެގ 

މިވުކަންބޮޑު ޮގއޮ  ންތަކެއް  ރަށަކަށް  އެ  ދިރާުގ  ބައިވަރު    އްސަންނަނީ  ހިލޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  ބައިވަރު  ޚިދުމަތް 

ޭއެގ ފާއިދާތަކެއް އޮތީ.   ދެން ފޯރުކޮށްދޭތީ. އެްއޗެހިތަކެއް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވުނީ ބޮޑަށް ރަްއޔިތުންނަށޭ 

ުގޅިެގން ޚިދުމަތް އަނެއްކޮޅުން  ދެން ޝަކުވާައކަށް މި އަންނަނީ އެ   ށްކަދޭ ފަރާތްތަ އެ ޚިދުމަތް ދޭ، މީޑިއަނެޓާ 
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ވިޔަފާރި އެބަ އެ ޝަކުވާތައް. ެގންދާތީދަށްވެ  ބޭފުޅުންެގ  ފައިދާތަކެއް  ރައްޔިތުންނަށް  ބޭފުޅުންެގ   ވޭ. އެކަަމކު  ތި 

ރަނަގޅު   ރައްޔިތުންނަށް  ނޫނީ  މައްސަލައަކީ  ދިޔައިމަތޯ  ހަލާކުެވެގން  ވިޔަފާރިތައް  ކޮބައިތޯ،  މީެގ  ނަޒަރުަގއި 

ފޯރުކޮށް ދެވުނީމަތޯ ހަޤީަގތުަގއި  ؟އޭޚިދުމަތެއް  މީެގ އަޞްލު  މީގައި ހިންމުމު ކޮބައިތޯ  ކޮން ކަމެއްތޯ  ؟ ނުކުތާއަކީ 

  ؟އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން ިއސްކަން ދޭންޖެހެނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު އާޗެނަލްެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފާޠިމަތު ސު ހިދިވެ

އޮންނާތީ މޮނޮޕޮލައިޒްވެފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  އެވަނީ  އެހެން  މިހާރު  ދިރާަގށްވުރެން   ދެން؟ ދެއްތޯ   ވެއަސްލު 

މީޑިއާ ދެއްތޯ  އޮތީމާކުރިން  ފަށާފައި  ދެން  އެހެންވީމަ. ނެޓް  ިގނަވާނެ.  ވެސް  އެޖެންޓުން  ބޭފުޅުންެގ  މިހާރު   ެއ 

ދޫ ައއީމަ ހަމަ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބައިވަރު  ެވފައި އުރީއޮ  ދިރާުގ، ވިޔަސް   ކްޓޮޕި  ދަ  އޮފް، ކުރީަގއި ހަމައެކަނި 

 ންމީހު ބައި ކޮމްޕެޓިޝަނަށް އަިއސްެގން އަނެއް  ،ވީމައެހެން  .ކޮމްޕެޓިޝަންއަ  އަރ އިޒް  ޒް ދެކޯ ބި  .ވި ތަކެއްފައިދާ

ކުރާ  ވިޔަފާރިެއއް  ނުފެނޭއަޅުަގނޑައިރު  ވެސް  އެއީ،  ކަށް  ނުފެނޭ  ޗެނަލަކަށް  ދިވެހި  މީހުންެގ    ެއއްޕަރސަނަލީ  އެ 

ބިކޯސް ބޮޑެތި ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،  ކޮމްޕްލެއިނަކަށް ވާންޖެހޭ ސަބަބެއް.  ވަރަށް  މީހުންެގ އަުގތައް ވެސް  އެ 

އަންނަނީ. އެކަމަކު ައސްލު ވަރަށް    ދައްކަމުން މިރައިޑިންގ ފީއާ ެއއްޗެހި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބަރާބަރަށް  

،  އެހެންވީމަ  އިސް.ޒް ވީ ހޭވް ނޯ ައދަރ ޗޮބިކޯ . ބިކޯޒް ދޭ ކޭން،  އަުގބޮޑު ފީތަކެްއ އެ މީހުން އެ ނަަގނީ ވެސް

ރާއްޖެތެރޭަގއި  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މި  ،ހަމަ  ހަމަ  ވެސް  ރަށްރަށަށް  އެހެން  ނޫން  އެހެން    މާލެ  ބުނާހެން 

ޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީސްތައް އިންޓްރޮޑިއުސްވިވަރަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ރަނަގޅުވާންޖޭހޭނޭ އިން ދަ ސެންސް.  ރީބްރޯ

ޮގތެއް ކޮންމެ  އެއީ  ރަނަގޅުވާނެ.  އޭރުން  ވެސް  އުފެދެނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމްޕެޓިޝަންއެއް  ހަމަ  ވިޔަސް 

ނީސްތަކަށް ނަާގ ފީތައް ވެސް ކުޑަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއިން ކޮމްޕެ

 .ދެކެނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެބަިއްއޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.   މުޢިއްޒު  މެންބަރު  ،  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހެންވޭރު  އާދެ! 

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު
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އަނެއްހެން   ޗެނަލް  ފެންނަނީދިވެހި  ޕްލެޓްފޯމްތަކެއްތޯ  ފެންނާނެތޯ؟ ކޮން  ކޮން  ؟ ދިރާުގަގިއ  އިތުރަށް  ދެން 

  ؟އިންޓަރނެޓުެގ؟ ޕްލެޓްފޯމުތަކެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާމީންهللا ޢަބްދު ޗެނަލްެގ ސީ.އީ.އޯ ހިދިވެ

ވިައޅުަގނޑު  އާދެ! ދެ  ދެނީ  މި  ޮގތުަގިއ  ކޭބަލްެގ  މީޑިއާނެޓްއު މެން  އެީއ  ދެން ސޯޝަލް ،  ަގެއއް.  ދިރާުގ.  ދެން 

ނެޓްވޯ ހުރިހާ  ޓްރެންޑެއް. ،  ރކުތަކަކަށްމީޑިއާ  ފަހުެގ  ދެން  ެއީއ  ޕުޝްކުރެވެމުންދާނެ.  ޕްލެޓްފޯމުތަކެއްަގއި  މިހާރު 

ވި  އޮޓޯ  އެއު އެއީ  ދެން  ފޭސްބުކް، ޓު ަގރތަކެްއ.  އެހެންނިހެންވި ޮގތުން  ދެން  ކަހަލަ ވަސީލަތްތަްއ  ،  ޓަރ،  ޔޫޓިއުބު 

މި ބޭނުންކުރެވެނީ ދެ    ށްއެހެންނަަމވެސް، މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި ރަސްމީ ޝެޑިއުލް ބްރޯޑްކާސްޓަވެސް ބޭނުންކުރެވޭ.  

 ީވއާ. .ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން. ެއއީ މީޑިއާނެޓާއި ދިރާުގ ޓީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުހެންވޭރު 

 ؟ކޮށްދިނުމަށްޅުން ދައްކަަވންތޯ ރީބްރޯޑްކާސްޓުމިހާރު ދިރާަގށް އެއްެވސް ކަހަލަ ޕޭމަންޓެއް ތިކޮ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު އާޗެނަލްެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފާޠިމަތު ސު ހިދިވެ

 .  ންދިރާަގކަށް ނުދައްކަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ؟ ވިދާނެތޯދެ އް ސީލެދެން މީޑިއާނެޓަށް ދައްކާ ޕޭމަންޓުތަކުެގ ތަފު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު އާޗެނަލްެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފާޠިމަތު ސު ހިދިވެ

ހަނދާންވަނީ.    6000/-ޖީ.ެއސް.ޓީ.    ލަސްޕް  60ދައްކަނީ   އިންނަނީ ައޅުަގނޑު  ޗެނަލް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ 

ވަންޏާމު  121ފަހަތުަގއި.   ކަމަށް  ކުރިައށްލާ  ދެން  ޗެނަލްއަކީ.  އިތުރު    ންއަޅުަގނޑުެމންެގ    100000/ -އަނެއްކާ 

ދެއްތޯ ެގޓު ؟ ދައްކަންޖެހޭ  ޑިޑިންޓް  ވީ  އޯލްސޯ  އެ  ނަާގފަ  އެހެންީވމާ.  ހުރީ  ޗެނަލްތަކެްއ  ހުރިހާ  ދެއްތޯ.  ިއ  އޭރު 

   .އޭރު

 



 2022 ވެންބަރުނޮ  9               ވަނަ ބައްދަލުވުން 22ކޮމިޓީގެ   ގަވާއިދު

 

 

24 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް. އަޅުަގނޑުއާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ސާފުކު  އަޅުަގނޑު  .ޝުކުރިއްޔާ  އަނެއްހެން  އަުގތަްއ  މި  ބޭނުންވީ    ރަންެވސް  ނަާގ  މި  ޗެނަލްތަކުން 

ނަަގނީ   ދެންނެވީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޕީ.އެސް.އެްމއިން  އެއީ  މިއަދު   106000/-ސާފުކޮށްލަންވެެގން.  ދެން  ކަމަށް. 

ވީ. ޓީ.ވީ ވާހަކަދައްކާލީމަ  ދެންނެީވ  .ޓީ. ވީާއ  އެހެންނަމަވެސް، % 124000/-ވީން  އޮންއެއަރއިން   އޭ ކަނޑައިދެ  40. 

ދި  ވަުގތު ދެން  ކިހާވަރެކޭތޯދޭތީވެ.  ފަސްދޮޅަސް  ފާހަަގކުރި  ތި  ޗެނަލްއިން  އޭރުން  ؟ ވެހި  އަދި    1ކުރިއަށްލަންޏާ 

ފަސްދޮޅަހަށް ައެގްއތޯ؟ ވަނީތޯ  ލައްކަ  އޮންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  ކިހިނެްއ  މި  ައުގތަްއ  ހުއްދަ ؟ މި   ބްރޯޑްކޮމްއިން 

 ؟ ނޫނީ ކިހިނެއް އޮންނަ ކަމެއްތޯ މިއީ؟ ދެވިފައި ހުންނަ އަުގތަކެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާމީންهللا ޢަބްދު ޗެނަލްެގ ސީ.އީ.އޯ ހިދިވެ

 ކޮލިޓީަގއި ދައްކަން އަޅުަގނޑުމެން މި   ޑީޑް ޑެފިނިޝަން. އެއީ ެއސް.ދައްކަނީ ސްޓޭންޑަ  މެން މިއަޅުަގނޑު  މިހާރު

ޗެނަލް ނަންބަރަކީ    .އިންނަނީ ނަަގނީ  އި  121އަޅުަގނޑުމެންެގ  މި  ެއއަށް  ޕްލަސް   60000/ -ނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، 

ލާ  ޖީ.އެސް.ޓީއާ  ކުރިއަށް  ެއ  ދެން  އަރަނީ.  މި  ސަމްތިންގއަށް  ސިކްސްޓީ  ދެން  ވާނަމަ  ެއއްކޮށް.    ، ކަމަށް 

ވެސް ހާލަތެއްަގއި  ލެވޭ  ެއކަމަކު  މަސައްކަތްކުރިން.  ވަރަށް  ވިދާޅުވަނީ  ،އަޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުން  އެ    ، މިހާރު 

ކުރިއަށްޖެއްސޭކަށް ޗެނަލް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވިދާޅުވަނީ  އެކަމަކު    މީޑިއާނެޓުން  ދެން  ނެތޭ.  ސްލޮޓެއް  ެއއީ  ނެތޭ. 

ނޫން އެ އެްއޗެހި އެްއވެސްވަރަކަށް    . ެއ ބޭފުޅުން ބޭނުމެއްއިނެތީ ބޭރުެގ ޗެނަލްސްތަކެއް ހުރީމަ މެދުތެރޭަގ  ސްލޮޓު

ކުރިއަށްލާމޫވްކުރާކަ އެހެންވީމާ،  އަނެއްކާ ކަ  ށް.  ވަންޏާ  އެބަޖެހޭ    މަށް  ދައްކަން  އަޅުަގނޑުމެން    100000/-ވެސް 

. އެއީ ޑިޕޮސިޓެއްެގ ޮގތުަގއި އެ ސްލޮޓް ރިޒަރްވކުރަން. ދެން ފީެގ ކަންތަކުަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއއް ނުކުތާ  ރުފިޔާ

އި ބޭނުން  ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންެގ  ފާހަަގކޮށްލަން  ޮގތް. ނޭގތޯ.  މިދާ  ޢަމަލުކުރެވެމުން  މި  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު 

 ޖަސްޓް އަދަރހަމަ  ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް ޢަމަލުކުރެވެމުން މިދާޮގތަކީ، މިއީ    ،ނޫން  އްދިވެހިރާއްޖޭަގއެ

ޕްލެޓްފޯ ކަހަލަ މެރޑިޖިޓަލް  އެޕްލިކޭޝަންސްތައް،  އް  މިހުންނަނީ  އެޕްލިކޭޝަންސްތައް  ،މިހާރު  ހަމަ  މޮބައިލް  މި  . 

ނެޓްވޯ ވަރޝަން  ކޭބަލް  ކަަމކީއޭެގ  ކުރާ  މި  ވެސް  ތަނެއްަގއި  ހުރިހާ  ދުނިޔޭެގ  ީމަގއި  އެހެންވީމާ،  ތި  ،  ރކް. 

ކޮންޓެންޓެ އުފައްދަފާނެ  ވެސް  ބޭފުޅަކު  ތެރެއިން  ކޮންޓެންޓުއި  އްބޭފުޅުންެގ  އެ  ބޭފުޅުން    ނޭގތޯ.  އެ 
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ފޯރު ހަމައަށް  ބެލުންތެރިންނާ  ަގނެފަިއ  ރީބައްލަަވއިަގންނަނީ.  ދެން  ިމވާޮގތަކީ  ކޮށްދެނީ.  ބްރޯޑްކާސްޓިންގަގއި 

ކޮންޓެންޓުޗެނަ ނަންގަވާފަ  ލްތަކުެގ  ނަންގަވަނީ.  ބޭފުޅުން  ބޭރު  އި  އެ  ެގނެސްދެނީ.  މި  ހަމައަށް  ބެލުންތެރިންނާ 

ވެސް   އުސޫލަކީތަންތަނުަގއި  ޗެނަ،  ޢަމަލުކުރާ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެހުރިހާ  ެގ  ަގރެއއްއު ވި   އްލްސްތައް 

ލްސް އިންނަ ބައެްއެގ ޕެކޭޖުތައްތާ ދެއްތޯ  ތެރޭަގއި އެންމެ މެކްސިމަމް ޗެނަލްސް، މިސާލަކަށް ފައްސަތޭކަެއއްހާ ޗެނަ

ޗެނަ ބޭފުޅުން  އެ  ޓަކައި  ނެުގމަށް  އެޮގތަށް  ނަާގނީ.  ޕޭކޮށްެގން  ކަސްޓަމަރުން  ރާއްޖޭަގިއ  މި  ލްތަކަށް  ނަަގނީ. 

އުސޫލަކީ  މިދާ  އެ  ދިވެހިރާ ،  ޢަމަލުކުރަމުން  ޗެނަލްތަކަށް  ެއ  ނަަގނީ  މި  ބޭފުޅުން  ެއ  ޗެނަލްތައް  ބޭރުެގ  އްޖެއިން 

ހިންާގ   ލައިސަންސްދީެގން  ދަށުން  ާގނޫނެްއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ޕޭކޮށްެގން.  ވީ . ޓީބޭފުޅުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރުމަށް ޓަކައި  ރައިޑުަގއި  މްކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންެގ ޕްލެޓްފޯޗެނަލްސްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓު 

ނޭގތޯ. ދެން ިމޮގތަށް މި މަޖުބޫރު މިވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ޕޭކޮށްެގން ައޅުަގނޑުެމންެގ ޗެނަލް ލައިދީބަލާށޭ ބުނަން އި

ހެން  ނުެގންުގޅޭ މި ލެވެމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ  ތަރުތީބެއް  ދެންނެވީ  ވެސް ހަމަ ައޅުަގނޑުމެން މި  ލައިދޭއިރު

ބޭފުޅުންނަށް   ޖެހެނީ އެ  މި  ޕޭކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެން  ބޭރުެގ ޗެނަލްސްތަކަށް  ބޭފުޅުން އެހެން ޗެނަލްސްތަކަށް،  އެ 

ޤައުމުތަކުަގިއ   ބައެއް  ޤައުމުތަކުަގިއ،  އެހެން  ޙަޤީޤަތަކީ  އެހެންނަމަވެސް،  އެނބުރެން.  މި  އިދިކޮޅަށް  ޕޭކުރަން. 

އުސޫލުތަކުެގ ހުންނަ  ޓީތެރޭަގއި    ހަދާފައި  ހިންާގ  ލަިއސަންސްދީެގން  ކޮމިޝަނުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ީވ  .ހުންނާނެ 

ާގ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން. ސަބަބަކީ އެީއ  ކުރުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެކޭ ލައިސަންސްދީެގން ހިންޗެނަލްސްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓު 

މި ޤައުމުަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ފެތުރުމާއި  އެ  ފެތުރުމާ ޚަބަ،  މަޢުލޫމާތު  ކަންކަމަށް    ރު  ެއ މި  ޓަކައި  އިސްކަންދިނުމަށް 

ބައިވަރު ޝަރުތުތައް. ިމސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ    އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޮއވޭ ަވރަށް ؛ބޭފުޅުން ކުރާ

ކޮންޓެންޓު މިންވަރެްއެގ  ަވކި  ކަންތައްތަކެއް.  ކުރަންޖެހޭ  ަގއިޑްލައިންސްތަކެއް.  ަވކި  ހުރޭ  ަގޑިތަކެްއަގިއ  ވަކި   .

މިސާލަކަށް  ކަންތައްތަ ވައްދަން.  ކޮންޓެންޓުތެރެއަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހުރޭ  ޝަރުތުކޮށްފައި  ކުރަން  ކެއް 

ރިޕޯޓު އަހަރީ  އަހަރެއްަގއި  ކޮންމެ  ހުރޭ  މީޓު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލަނޑުދަނޑިތަކެއްދީފަ ހުށަހަޅާއިރު  ިއ  ކުރަންޖެހޭ 

% މިސާލަކަށް  ވާންޖެހޭނޭ  20ކޮންޓެންޓުަގއި.  ކޮންޓެންޓަކަށް  އެްއޗެހިމިވެނި  އަދަދެއްެގ  މިވެނި  މިސާލަކަށް   . 

ކޮންޓެންޓު،  ނަމަ  ދަންނަވަނީ ލިމިޓޭޝަންސްތަކެއް  ދީނީ  ބަިއވަރު  ވަރަށް  މިޮގތަށް  ކަމެކޭ.  މަޖުބޫރު    ހިމެނުމަކީ 

ލައިސަންސް  ،ލާފައި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ  އެހެންވީމާ،  ޮއވޭ.  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  އެ   ކުރަންޖެހޭ  ވެސް  ދޭއިރު 

ކުރަން ޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު  ޗެނަލްސްތައް ރައިޑު   ހަމަ ޝަރުތުކުރެވޭނެ ދެއްތޯ މި ހުރިހާ ލޯކަލް ބޭފުޅުންނަށް

ބޭނުންާވ   ކުރަން  މި  ޮގތެްއަގއި  މަިއަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން  މިކުރަނީ.  ޕޭ  ބޭފުޅުން  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  މިވާޮގތަކީ 

އައްސަސާތަކަކުން ވެސް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނެ ކަމަކަށް  ތި ބޭފުޅުން ެވސް ައދި ހަމަ އެހެންމެ ހުރިހާ މު،  ކަމަކީ
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ކުރަން   އެކަން  އެހެން  ފޯރުކޮށްދިނުން.  ޮގތެއްަގއި  ލުއިފަސޭހަ  އެންމެ  މަޢުލޫމާތު  ޞައްހަ  ރައްޔިތުންނަށް  ވާނީ 

ހިންާގލުމަށްވުރެޞަޚާއް،  ބަލާއިރު ނޫހެއް  އޮންލައިން  މިހާރު  ކަެމއް.  ައުގބޮޑު  ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަކީ  ވަރަށް   ކޮށް 

މި ސަބަބަކަށް  މައިަގނޑު  ައުގބޮޑުވާ  ކަމެއް.  ފީއަ   އަުގބޮޑު  ރައިޑިންގ  މި  ޖެހެނީ.  ށްޮއންނަނީ  މި  ޕޭކުރަން   

ހީވާޮގތުން ސާޅީހަކަށް، % އަޅުަގނޑަށް  ހިންުގމުެގ  ޗެނަލް  މި  50ާގތްަގނޑަކަށް  ޚަރަދުކުރަން    ޖެހެނީ އެ   މިދަނީ 

ހިންުގމުެގ ޚަރަދު އަުގބޮޑުވަނީ. އެީއ    ންޓް އަުގބޮޑުވެފައިއިންވެސްޓްމަ އެހެންވީމާ، ައުގބޮޑުާވ ސަބަބަކީ ެއއީ.  ކަމަށް.  

ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ  މަހަކު  ކަ  ކޮންމެ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ވާތީވެ.  އެންމެ ކިއުލޭޓުލްކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮށްލާ 

އެނުއަލީ އެ ބޭފުޅުންނަށް  ،  ނަމަ  ވާމަހަކު އެހާވަރު ޕޭކުރާކަމަށް،  އެނުއަލީ   ،ނަމަ  ވާޗެނަލަކުން މިހާވަރު ޕޭކުރާކަަމށް

ހުރިހާ  ނުފެނޭ  ކަމަކަށް  އިންސާފުވެރި  އަޅުަގނޑަކަށް  ޕްލަސް  ދެން  ފަިއސާ.  ިއތުރުވާ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ނަާގ، 

ކުރޭ. ޭގޭގަގއި ތިއްބަާވ  ޕޭނަާގ އުސޫލެއް. އެއީ ކަސްޓަމަރުންނަށް، ކަސްޓަމަރުން ވެސް އެބަ    އެންމެން އަތުން ލާރި 

ެގން ހަމަ ދިވެހި ޗެނަލް ފެންނާނީ މިސާލަކަށް. އަނެއްކާ ދިވެހި ޗެނަލުން ޕޭކޮށްެގން ެއއަށް މި ލަނީ  ޕޭކޮށްބޭފުޅުން  

ހުރިހާ އެހެންވީމާ،  ދިރާުގ   ؛ވެސް.  ހިނާގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އިންވޯލްވަނީ.  މި  ީމަގިއ  ފައިސާ  ދެކޮޅުން ވެސް 

ޓީ.ޓީ ދިރާުގ  ވާހަކަދައްކަމާ.  ހަމައެ.ީވެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ިއޒް ވީން  ވިޗް  ނަަގނީ.  މި  ެއކަނި  ޗާޖެްއ  ސެޓަޕް  ކަނި 

ނުނަާގ. ހަމަ ހުރިހާ ޗެނަލްސްތަކަކަށް ވެސް ެއޮގތަށް މި    ކުރާކަށް ފީެއއްނޭގތޯ ހަމަ. ެއކަމަކު ރައިޑު ރީޒަނަބަލް އި

އެކަމަކު    ނަން ނުކިޔާ ދައްކާކަށް ވެސް ނޫން.ވާހަކަ  ކޮންމެހެން އެހެން ޓީވީތަކުެގ    ،އޮންނަނީ. ދެން އޭެގ މިސާލެއް

؛ މީެގ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވޫޖުިވ ޗެނަލްއެއް ެވސް އެބަ،  ވެސް ފަހުން މި ފެށި ބައެއް ޗެނަލްސްތައް އެބަހުރޭ

ވީތަކެްއ . މި ޓީއަޅުަގނޑުމެން  ؟ ކީްއެވެގން  އީއެ ބޭފުޅުން ވެސް ފަހުެގ ތަންތަނުން މި ނަަގނީ ހަމައެކަނި ދިރާުގ. އެ 

  ެއއް ޕޮންސަރޝިޕްެގ ޮގތުަގއި ލިބިެގން ނޫނިްއޔާސްްއ ހިންޭގ. ވަރަށް ބަިއވަރު ފަިއސާ  ބަލްކޮނެއް ނުއެސިމިހާރު ފީ

ތިޞާދަކު މި ވަުގތު ނެތް ކަންނޭނެގ. އެހެންވީމާ، އެ  ކެޕޭސިޓީއެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤު   ވަރުއެ  އެކިއެކި ކުންފުނިން.

އެ ައުގހެޔޮކޮށް  އެްއކަލަ  ވެސް  ފްރީކޮށް ބޭފުޅުން  ޗެނަލް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  އޮންނާނީ  ކަމަކަށް  ކުރެވޭނެ  ކަން 

ދެއްތޯރައިޑު ތަފާތުތައް ؟ ކޮށްދިނީމަތާ  އެ  ފީ،  ެއހެންވީމާ،  ކޮންމެވެސް   މިހާރު  ޮއންނަންޖެހޭނެ  ވެސް  ނެުގމުަގއި 

ނަާގ ފީ  އަތުން  އެންމެން  ހުރިހާ  ކަމަކަށް  އެއް  އެހެންވީމާ،  އެހެންވީާމ،    އުސޫލެއް.  ނުވާނެ.  ޮއވެެގން  އުސޫލެއް 

 މިހާރު އެކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ދަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް. 



 2022 ވެންބަރުނޮ  9               ވަނަ ބައްދަލުވުން 22ކޮމިޓީގެ   ގަވާއިދު

 

 

27 

 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ 

އަޕްލިންކެއް،    ،އަޅުަގނޑަކަށް  ކޮންމެވެސް  ފާހަަގކުރީ  މީޑިއާނެޓުން  ބައްދަލުކުރިން.  އަޅުަގނޑުމެން  މީޑިއާނެޓާ 

ދެން ޓަ  އަޅުަގނޑަކަށް  ބޭފުޅުން  ރޓެކްނިކަލް  އެ  އަޕްލިންކުކުރާތީވެ  އިނޭގ.  ނުއެއް  ައސްލު  މީަގއި  މްސްތަކެއް 

ބޮޑުީވމަ  ންދައްކަ ފައިސާ  ޗެނަލްއަކުން،    ޖެހޭ  އެ  އެހެންނޫނިއްޔާ  އެއްޗެކޭ.  ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ިމސާލަކަށް  ނަާގ 

ކުރުމަށްވުރެ. އެއީ ކޮން   ކަންނޭ އެ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ. އެ މިހާރު މި ނަާގ އަުގ މާ ކުޑައޭ ޗެނަލުން އެ ކުންޗެނަލަ

 . ނުވާތީކަން ސާފުއެ ށްއަޅުަގނޑައަސްލު  ؟ ވާހަކަެއއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާމީންهللا ޢަބްދު ޗެނަލްެގ ސީ.އީ.އޯ ހިދިވެ

ވާހަކަ.   ޓެރެސްޓީރިއަލްެގ  ވިދާޅުވަނީ  އެ  މި   ސިްގނަލްއާދެ!  ތިރިކޮށްެގން  އޭތި  ފޮނުވަިއެގން  ސެޓެލައިޓަށް 

މީޑިއާ މިސާލަކަށް  އިނޭގތޯ.  ފޯރުކޮށްދެނީ  މި  އެޖެންޓުންނަށް  ތިބޭ  ބައިވަރު  ރަށްރަށުަގއި  އެތައް  ވެސް  ނެޓުަގިއ 

ތިއްބަވާ އަޕްލިންކުކޮށްފައި  ވާހަކަ  އެޖެންޓުންނެއް  ސިްގނަލް  އެ  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރަްއަވނީ.  އެ  އޭތި  ،  ދެއްތޯ 

ވާހަކަ.   ފޯރުކޮށްދޭ  ރަށްރަށަށް  އެ  އިތުރު  ެއހެންވީމަޑައުންލިންކުކޮށްެގން  ތިބެން  ކަންނޭނެގ    ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން 

މީޑިއާނެޓުން ނީ އާ ރޭޓްސްތައް ެވސް އަންނާނެތާ. މިސާލަކަށް  ނޫ  ތައްމިސާލަކަށް އާ ޓެކްނޮލޮޖީޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،  

ން އެހެން ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ބޭނުންކުރާކަށް. ދުނިޔޭަގިއ  ނޫމަޖުބޫރެއް  ،ބޭނުންކުރާ ސެޓެލައިޓެއް ނޫން ދެއްތޯ އެހެން

އިޓަކުން ތަންކޮޅެއް އަުގހެޔޮކޮށް  ތަކުެގ ސެޓެލައިޓް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެހެން ސެޓެލަވަރަށް ބަިއވަރު ބްރޭންޑު

ދެން ފޯރުކޮށްދޭ.  ވެސް  އަުގހެޔޮކޮށް  އެ  އިނޭގތޯ  ލިބިއްޖެއްޔާ  ވެސް  މިހާރު  ދިރާގު   ހަަމ  ފެނޭ  ހަމަ  ރަށްރަށަށް 

އެއީ  .ޓީ އެހެންވީމާ،  ދެނީ.  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޚިދުމަތް  އެ  ދެއްތޯ  ހިލޭތާ  ބޭފުޅުން  އެ  ެއކަމަކު  ވެސް.  ވީން 

ދެންވާހަކަެއއް   ކަންނޭނެގ.  ބޭފުޅުން  ނޫން  ކޮމިޓީެގ  ،  ތި  މެމި  ހަމަ  ކުޑަކޮށް  މެންބަރުން  ސް  ތްއިްއޒަތްތެރި 

ޮގތެްއަގއި މައިަގނޑު  މި  ކަންނޭނެގ  ެއ  ؛ހަދާލަންވީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އިނޭގތޯ،  އަމިއްލައަށް  ައޅުަގނޑުމެން 

ޓެރެސްޓީލައިސަ އިނޭގތޯ  ޮއވޭ  ނުއެއް  ލަިއސަރިއަލްންސެއް  އޮންނަނީ    މި  ައޅުަގނޑުމެން  ަގޑިއިރު    24ންސެއް. 

އަޅުަގނޑުމެން    ެއކަމަކު ސެޓެލައިޓަށް ފޮނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ.  ންސެއްދިނުމުެގ ލައިސަ  ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް

ރުފިޔާއިން.    ހާހެއްހާ  80ކުރެވޭނެ އިނޭގތޯ މި    ކަންކުރާ ކަަމށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  ކަންއަމިއްލައަށް އެ

ވެފައި އިންނާނީ ެވސް. އެކަމަކު ެއއީ ަވކި އޭރުން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އިންޑިޕެންޑެންޓު  ،އެއީ ހަމަ މިހާރު

އެ ލަިއސަޞަ  ޚާއް ލިބިެގން  ޗެނަލުން   ކަންންސެްއ  ދިވެހި  ސީދާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވެނީ. 
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ކޮށްެގން  ންކު ޑައުންލި  ޓަށް ފޮނުވަިއެގން ެއއްކަލަ ރަށްރަށުަގއި ތިބޭ ކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރުން އޭތިކޮށް ސެޓެލައި ޑައިރެކްޓު 

މި  ާގތްަގނޑަކަށް  ވެސް  ހަދާއިރު  އެޮގތަށް  އެޮގތަށް.  ެއއީ  ނިޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށްރަށުެގ  އެ 

ތަފާތެއް ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  ސެޓެލައިޓަށްޑައިރެކްޓު އަޅުަގނޑުމެން    ދެން  އަންނަނީ  ކަމަށް    ކޮށް  ކަންކުރާ  އެ  ދީެގން 

 . ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، އެ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އެއީ އަދި ެއ މުޅިން ތެދު ވާހަކައެއްހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް. އައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލްއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ   އާދެ! ދެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

އެހެންނަމަވެސް ލިބިއްޖެ.  ޖަވާބު  ސުވާލަށް  އަޅުަގނޑުެގ  ސާފުކޮށްލަން،  އަސްލު  މި  ބޭނުން،    ައޅުަގނޑު  މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،  އާ ދޭތެރޭަގއި ވާހަކަދެކެުވނުއިރު  100އޮތް %   ކަންބޮޑުވުން މި  ަގާވއިދުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި 

 ން ވެސް މި ކޮވިޑުެގ ކުރިން އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްއި ދޫރިން ވެސް މި ތަނަށް އައި. އޫއިދޫރިދޭން އޫ  މަޢުލޫމާތު

ބޭފުޅުން،  އަިއއްސަ  މުންކުރަ އެ  އޮތީ  ހުއްޓިފައި  ހެދި  އެހެންނަމަވެސްކާސްޓުރީބްރޯޑް  ނަށްކޮވިޑާ  ިމ  ،  ކުރަން. 

އެ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުޭވ މި   ތް.ން އެބަ އޮހެދި އެ ބޭފުޅުންެގ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވު  ަގާވއިދަށް މި އައި ބަދަލާ

ތިމަންނަ އުނިކުރެވިްއޖެއްޔާ  މާއްދާ  މި  ނެތި  ަގވާއިދު  މި  ައވަހަށް ޮގތަށް  ވަރަށް  ވެސް  މެންނަށް 

ބޯޑުން   ތިމަންނަމެންނަށް  އެްއޗިހި  އިންވެސްޓްމެންޓާ  ެގންދެވިދާނޭ.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމެގ 

އޮތީލިބިފަ  ހުއްދަތަކެއްއެޕްރޫްވވެފައި   ކޮމްޕެޓިޓަރސްތަކެއް    .އޭ  މިކަހަލަ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން 

ރައް ވަރަކަށް  އުފެދިެގން  އެއްެވސް  ބޭފުޅުންނާ  ތި  ލިބޭނީ.  ޚިދުމަތްތަކެއް  ރަނަގޅު  އެކަށީެގންވާ  ެއންމެ  ޔިތުންނަށް 

އޫ އެރިވާހަކަދެކެވުނުތޯ  ުގޅިެގން.  އައުާމ  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  ރީބްރޯޑްކާސްޓު  މި  ބޭފުޅުންެގ  އެ    ބަެއއް،  އީ ދޫއާ 

 ކުރެުވނު ވާހަކަ ވިދާޅުވީ.  އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކާ މަޝްވަރާ ވެސް ބޭފުޅުންނާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު އާޗެނަލްެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފާޠިމަތު ސު ހިދިވެ

 އަޅުަގނޑުމެންނަކާ އަދި އެ ާވހަކައެއް ނުދަްއކާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ދެންމެ ޔާމީން ތި ވިދާޅުވީ ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ،  ވެސް   އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަދި އަޅުަގނޑު

ދެން އަޕްލިންކުކޮށްެގން،  ސިްގނަލް  ލިންކުކޮށްފައޭޑައުން  ބޭފުޅުން  މި  މާލެއަށް  ފީއެއް    ދިނުމުެގ  އެހެރީ.  އެއްެވސް 

 ؟ނަާގތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާމީންهللا ޢަބްދު ޗެނަލްެގ ސީ.އީ.އޯ ހިދިވެ

 ލަ ފީއެއްެގ ޮގތުަގއި އެ ބޭފުޅުން ނަަގނީ.ޖުމު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މި މިއަޅުަގނޑު  ކޭބަލްތެރެއަށް،  ދެންނެވީ  ހެން  މި  މާލޭެގ  ތިމަންނަމެން  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ބޭފުޅުން  ެއ    އެ  ލާކަށް 

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،    ނުނަާގއެ  އެބަ ވިދާޅުވޭ    ،ކޮބަިއތޯ؟ ފަރާތްތަކުން ފީއެއް ނުނަަގމޭ. އެކަން ފާހަގަވެފައިވޭތޯ

 ކުރާތީއޭ ފީެއއް މި ނަަގނީ.  އަޕްލިންކުތިމަންނަމެން ދެން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާމީންهللا ޢަބްދު ޗެނަލްެގ ސީ.އީ.އޯ ހިދިވެ

 ވާހަކަ.   ނެޖެހޭއްކަންރުފިޔާ ދަ  30000ވެސް  ންޏާ ދެ ަގިއ އޮވޭ މާލެއަށްއަޅުަގނޑުމެން އެްގރީމެންޓު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ކޮށްފި.    ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސުވާލުދެން  އަޅުަގނޑު ެވސް  ،  ލަ ޮގތެްއަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންތައްޖުމު  އާދެ! ދެން

މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން   އަސްލުމި    ވެސް ފަހު ފުރުޞަތެއް ޮގތުން އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން  މުެގ ކުރިންނިންމާލު   ދެން

ބްރޯޑްކާސްޓަރެްއެގ   ދެކޭޮގތާ ސިއިހަޕްރައިވެޓް  ހުރި   ދެން،  އިއްޔަތުން  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް  ޕްރައިވެޓް  އަދި 

ބޭފުޅުންެގ   ތި  ބެހޭޮގތުން  އޮތްހަމަ  ޮގންޖެހުންތަކާ  އަޅުަގނޑު  ،  ނަމަ  ކޮންސަރންއެއް  ހާމަކޮށްލަން  ވާހަކަ  އެ 

 ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާމީންهللا ޢަބްދު ޗެނަލްެގ ސީ.އީ.އޯ ހިދިވެ

ެވއްޖިއްޔާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ    އަންނަޮގތުންމި  ބްރޯޑްކާސްޓިންގެގ ުއސޫލުތައް  މި  ަވނީ    ޚާއްޞަޮގތެްއަގއި ފާހަަގ މި

އަދި ިމ  ހަމަ މި  .  ކޮމިޝަންާއ ބައްދަލުކޮށްފައި ވެސް ރެިއސްކޮށްފަކޮންސަރންސްތައް ހުންނާނެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  
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ވާހަކަދަްއކާފައިަގވާ  ބައްދަލުކޮށްފައި  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރީަގއި  ޕަބްލިޝްކުރުމުެގ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ    އިދު  ހުންނާނީ 

ިގނައިން މީޑިއާނެޓާ    ކޮމިޝަނާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންސަރންސްތައް އެބަހުރިކަން. ދެން ަވރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެކި ތަކުރާރުކޮށް  ކުންފުނީެގ  ،  ލެެވލްަގއި   ވެސް  އެ  ލެވެލްަގއި  އެކި  ވެސް  ފަރާތުން  ކުންފުނީެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

ފެށުނީއްސުރެ ެވސް  ދެކެވި މަޝްަވރާކުރެވެމުން އަބަދުވެސް ދާ ކަމެއް    ލެވެލްަގއި ހަމަ ވާހަކަ  ެއކިބޭފުޅުންނާ ވެސް  

ތަރުތީބު ނަންބަރުެގ  ޗެނަލް  އުސޫލަ  ތައްއަޅުަގނޑުމެންެގ  އޮންނަ  ތަރުތީބުން   ކުންކަނޑައަޅައިދޭށޭ  އިނޭގތޯ. 

މެދުކެނޑުމެއް  އެ  ސަރފްކުރާއިރު  ޗެނަލްސްތައް  ލޯކަލް  ހުރިހާ  ހަމަ  ައންނަޮގތެނެތި  އަޅުަގނޑުމެން އްއްތަނަކަށް   .

ހިއްސާކުރެވިފަިއ   ވާހަކަތަްއ  މި  ހަމަ  ވެސް  ކޮމިޝަނާ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ނޫނޭ.  މުހިންމެއް  ނަންބަރެއް  ވަކި 

ދެން ހުންނާނީ ކޮމިޝަންއާ    .  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ހުންނާނީ  ހިްއސާކުރެވިފައި  ކޮންސަރންސްތައް  އަޅުަގނޑުެމންެގ 

ރޭޓިންގ  އޮންނާނެެގޗެނަލް  ދަންނަވާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތަކުަގއި.  ނުެވވެޭއ  ،    އެއްބަހެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

އޮތް މި  ރޭޓު  މިހާރު  ޗެނަލްތައް  ޗެނަލްޮގތަށް  ެއއީ،  މިހާރުކުރާކަށް.  ބަެއްއ  ރޭޓު  ތަްއ  ނުފެންނާނެ  ކޮށްފިއްޔާ 

ސަ ދިވެހިންެގ  ހަޤާޗެނަލްސްތަކެއް.  ނަންބަރު  ޗެނަލް  ނޫން  ނަން ފަތެއް  ހަމައެކަނި  ފިތާކަށް.  ނދާންކޮށްެގން 

ނަންބަރެއް ހަނދާނެއް ނުވާނެ. މިހާރު ތި ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން ވެސް    އިންނަ  އެކަމަކު ިގނަފަހަރަކަށް  .ހަނދާންވެދާނެ

ދީފައި ލިސްޓެއް  ނަމުެގ  ޗެނަލް  މިހާރު  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރުތަ،  ިގނަ  ނަންބަރުތަްއ  ކުޗެނަލް  ެގ 

ޮގތަށް  ހަމަ އެ  ނުޭވ ހުރިހާ ޗެނަލެްއެގ ނަންބަރުތައް ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެހެނެއް.ށް ހިއެއްޔާ އަޅުަގނޑަލިޔަން ދީފިއް

ވަނީ. ޗެނަލް  މި  އިން  ދެން  ހަމަ  ިގނަފަހަރަށް  ސަރފްކުރަމުން  ،އެހެންވީމާ،  މިޮގތަށް  ޗެނަލް  އިން  ދާނީ.    ދެން 

އްލު ނުލިބިއެއް ޗެނަލްތަްއ  ޙަމި  .  ކުރެވެމުންނޭ މި ދަނީ  ތްޓަކައި މަސައްކަ  އްލު ހޯދުމަށްޙަކަމަށް    އެހެންވީމާ، މި

ާއ    109ން ފެށިެގން    100ފުރަތަމަ އެ ފެންނަ  ،  . އެހެންވީމާ، ހަމަ މިހާރު ެއހެރައޭކޮށްފިއްޔާ ކަމަކުނުދާނެރޭޓު

ޭއެގފަހުެގ އެްއޗެއް ހިެއއްނުވޭ އެައކަށް އަރާނެހެނެއްއަށް އަރާނޭގ ހަމައަށް ހުރި ޗެނަލްތައް ތި ރޭޓިން . އެކަމަކު  . 

ކޮންޓެންޓާ  އެބައި،  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަންބަރސް  އެއްޗެއްެގ  ހުރިހާ  ވެސް   ފެނޭ  މި  މިހާރު 

ހަދާލެވޭނެގ ރޭޓިން ލިބެމުން  .  ެއއް  ރޭޓިންގ  ވަުގތުން  ޕްލެޓްފޯމްތަކުން  މީޑިއާެގ  ދެން  ސޯޝަލް  ދަނީ.  އެ  ދެއްތޯ 

ކަމަކީ މި ރޭޓިންގެގ ކަންތަ  ،އަނެއް  ިމހާއެ ބޭފުޅުން  ޮގތަށް  ،  އިރުކުރިއަށްެގންދަން ނިންާމފައި އޮތް   ރުއްތައް  މި 

އެނުއަލީ. އެކަަމކު   ނޫނީށްފިއްޔާ އެ ބޭފުޅުން ެއ ވިދާޅުވަނީ ރޭޓިންގ ހަދަންޖެހޭނެއޭ މިސާލަކަށް ކުއަރޓަލީ  ކޮރޭޓު

އަކީ  ކަނޑައަޅަނީ، ރޭޓިންގ  ވާމީޮގތުން އެހެން ޤައުުމތަކުަގއި ވެސް ރޭޓިންގ މިގު އަބައިނަލް؟ ރޭޓިންގައކީ ކޮބައިތޯ

ރިއަލްރިއަލް ރޭޓިންގ  އިނޭގތޯ.  އެްއޗެްއ  މި ޓައިމް  ފަސްާވކަމަޓައިމް  މީެގ  ޗެނަލްއެްއ  ޓްމިނި  ކީ  އެހެން  ކުރީަގިއ   

ރޭޓިންގ  ރޭޓިންގ ،  އޭެގފަހުން  ދެން  .ަވނައިަގއި  1  ެގއިނދެދާނެ  އަނެއްކާ  ފަހުން  މިނިޓް  އެްއވަނައަށް    ެގދިހަ 
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ޗެ އެހެން  އިނޭގތޯ.  އަރާފާނެ  ފުލުަގިއ  ނަލްެއއް  ެއއީ    ެގރޭޓިންގ އެންމެ  އަރާފާނެ.  ކުއްލިއަކަށް  ހަމަ  ޗެނަލް  އޮތް 

ރޭޓިންގއަށް ބޭސްކޮށްެގން ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން    ދެއްތޯ، އެ ދައްކާ އެްއޗެްއެގ ޝައުޤުވެރިކަން. ެއހެންވީމާ  ކޮންޓެންޓު

ހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ހައްދަަވންވީ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  އޭތި ކޮމްޕެއަރ ނުކުރެވޭނެ ނޫންތޯ އެ ޮގތަކަށް. އެ   ،ނަާގ ފީ

ކޮމިޝަނުން ވެސް ހައްދަންވީ ޮގތަކީ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ޕްރޯ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންވާންވީ އިނޭގތޯ.  

ވެސް    ދައްކާއިރު  . މިހާރު އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ވާހަކައެކަން ކުރަންޖެހޭށް  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފަހިާވޮގތަ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ިގނައިން ފާހަަގކުރަްއވާ ނުކުތާެއއް، ބަެއއްެގ ވިޔަފާރީެގ ތެރެއަށް ކިހިނެއްހޭ 

ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ  ؛ އެ ވިޔަފާރި  އެހެންވީމަ،  ތިމަންނާމެން ވަންނާނީ. އެ ބޭފުޅުންެގ ވިޔަފާރިއެއް ނޫންހޭ

ހަމަ މި  ވެސް  ދެްއތޯ  ވެސް  .  އީވިޔަފާރިއެއް  އިންވެސްޓު ހަަމ  މީެގން  ބޮޑަށް  މިހާ  ލިބޭތޯ  މި  ފައިދާއެއް  ކޮށްެގން 

މިކަމާ ދަނީ  މި  ބޮޑުެވެގން  ޚަރަދުތައް  މި  ބުނަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  އަދި .  ހެދިއޭ  އުޅެނީ. 

އޯޑިއަ ރީޗް  ބޭނުންވާ  ހޯދަންއަޅުަގނޑުމެން  އެބަ  ންސް  ހުރަސްތަކެްއ  ބައިވަރު  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ވެސް  ހުއްޓޭ. 

ަގވާ  ހަމައެކަނި  ވެސް  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  މި  ބޭފުޅުން  ތި  ރިކުއެސްޓަކީ  ތަންކޮޅަށްއަޅުަގނޑުމެންެގ  މި  ވުރެ  އިދުެގ 

ކުރެވޭނެ ޚާއްޞަޮގތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިލޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓު،  ފާހަަގކޮށް  ތައްއިދުެގ މައްސަލަބޮޑަށް މުޅި ގަވާ

ވެސް ކޮންޓްރޯލް މެޝަރސް އެބަހުރި ލާފައި ދެއްތޯ.    ހީެގޗެބޮޑެތި ެއއް އަށްވުރެއެ .ންނަށް ޖެހޭނެއެ ބޭފުޅު ؛ޮގތަކަށް

ކުރަންޖެހޭނެއޭ ތިމަންނަމެން ލައިސަންސް ދޭ ހުރިހާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފްރީކޮށް. އެ  ހަމަ ދިވެހި ޗެނަލްތައް ރަިއޑު 

ވެސް  .ތަކެއްތުޝަރު ޓަކައި  ޤައުމަށް  ދެން  ބޭފުޅުންނަށް   ނަގޅުރަ  ހަމަ  އެއީ  އެ  ކޮށްދޭން.  ބޭފުޅުން  އެ  ކަމެއް 

ެއ  . އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އަތުން ފައިސާ ނަާގކަށް ނުޖޭ.  އަތުން  ފައިސާ އެބަ ލިބޭ ކަސްޓަމަރުން

ދެން ނުވާނެ.  ނެިގެގނެއް  ފައިސާ  ކަމަކަށް  އެްއވެސް  ފާހަަގކު  ޑަބަލްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރަށް  ރެޭވ އޭެގ 

ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކުެގ  ތެރެއިން    ،ބައެއްކަހަލަ  ކޮންޓްރެކްޓްެގ    ވެސް   ޓައިމްއެއަރދެން    އެބަހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން 

މި އޮންނަނީ ޖަހާފައި ،  ޓައިމްެގ ސްލޮޓް   އެކަަމކު ެއއަކަށް ޑިސްކައުންޓެއް ވެސް ނުލިބޭ. ޕްރައިމްހަމަ.    އިނޭގތޯ

  އެބަ   ިމވެނި ިއޝްތިހާރެއް ދައްކަންޖެހޭނެއޭ. އެވެސް ައޅުަގނޑުމެން  ަގއި މި ފައިސާެގ އިތުރަށް މިވެނިއެްގރީމެންޓު 

އެހެންވީމާ، މި ެއްގރީމެންޓުަގއި އިންނަ ޮގތުންެވއްޖިްއޔާ  އާދެ!  ؟ ނުދައްކައެއް ެވސް ނުވާނެތާ ދެއްތޯ  ދައްކަން. ދެން

އެްގރީމެންޓު ނުދައްކައިފިއްޔާ  ބާޠިލު  އެްއކަލަ އިޝްތިހާރު ވެސް  އެހެންވީމާ،    ކުރުުމެގ އިޚްތިޔާރުވެސް  ލިބޭ.  އެބަ 

ކޮމިޓީަގއި މި ވާހަކަ މި    އެއާެއއްކޮށް މިހާރު އޮތް ބިރުވެރިކަމަކީ، އަޅުަގނޑުމެން ދެން  ހަމަ ދެން    .މިކަހަލަ ކަމެއް

މިހާރު އެއް ޕާޓީއެްއ އޮންނައިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާެވސް ދަތިކުރުންތަކެްއ ވެސް    ދެއްކީމަ ދެން    .ދެއްކީ އިނޭގތޯ

އަޅުފާއައިސް އު ނެ.  ވާހަކަެއްއ  ންަގނޑުމެން  ދައްކަންޖެހޭ  އެހެންނަމަވެސް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ނާންނާނެ  މީދުކުރަނީ 
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މަޤު މައިަގނޑު  ޗެނަލްެގ  ދިވެހި  އެއީ  ވެސްދެއްކުން  ނެތި.    ،ޞަދަކީ  ޖެހިލުމެއް  ވާހަކަދެއްކުން  ފެކްޓަށް  ެއއީ 

އެހެން އެޮގތަށް.  ވެސް  ރިޕޯޓުކުރަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ހިތަށް އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިހާ  ހަމަ  އެރީ    ވީމާ، 

ދެން  ދައްކަފާނަމޭ.  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް    ވާހަކަެއއް  އެހެން  އެނޭގނެ  ފެއްޓެވީމަ  މަސަްއކަތް  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި 

ކަން  ކޮށް ދައްލުސީކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން މި ވާހަކަ މިހާ ތަފު  ،ބައެއްފަހަރު މި ބޭފުޅުން  .ވެސް ހުރި ޮގންޖެހުންތައް

ޔަ ޖެހި ެއއީ  ތިއްބަވާނެ.  ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  އާދެީގލުންވާ  ޮގތުންިމ  ،  އެހެންވީމަ  !ންކަމެއް.    ދެން  ؛ވާހަކަިއެގ 

ބަލަ،  ހިސާބުތައްތަފާސް އެކައުންޓްސް  ބޭފުޅުންެގ  އިނޭގތޯއިއެ  އެނޭގނެ  ކިތަްއ    މި  ލީމާ  ބޮޑުެވެގން  ފީތައް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދެން  ނުދެއްކިފައި ރެިގއުލަރކޮށް.    ހުރީ އިނޭގތޯ ފީ  ަގއިޓުރެތޯ އެ ބޭފުޅުންެގ  ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ދަްއކަނީ މި  ދަނީ.   ،ވާހަކަ  މި  ދައްކަމުން  ބަރާބަރަށް  ހަމަ  އެބައި  އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ  ައޅުަގނޑުމެންނަކީ 

މިހާރު ރޭޓެއް ނުކުރޭ    .އޮތް ެއއްޗަކީ  ފާހަަގކޮށްލަންތުރަށް  . އިއާދެ! ެއއީ ؟ދެއްތޯ  ވީއެހެންނަމަވެސް، ލުއިވީމަ ލުއި 

ބުނާޮގތުން ެވއްޖިްއޔާ އެ ުއސޫލު އަންނަންޖެހޭނެ. އެ ުއސޫލު އަންނަތާ ަވކި މުއްދަތެްއެގ    ންދެއިދު  އިނޭގތޯ. ަގވާ

ތެރޭަގއި ފުރަތަމަ ރޭޓިންގ ހާމަކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި އޮތް ޮގތުން ޗެނަލްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު  

ދެން  ނެކުރެވޭރޭޓު ނޯންނާނެ.  ބޭ  ނިޒާެމއް  ކޮމިޝަނުންއެ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ހައްދަވަން    ދެން  ފުޅުން  ރޭޓިންގ 

 ވަންޏާ އެއީ ާގނޫނު ވެސް ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ހުއްދަ   ކަމަށް  ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ވަޑަިއަގންނަވާ

މަކު  ތެރޭަގއި އެ ރޭޓިންގ ހައްދަވަންޖެހޭނީ. އެކަ  ތަކުެގޕްލެޓްފޯމް  ނީ އެ ބޭފުޅުން ލައިސަންސްދީފައި ހުރިޖެހެ  ކުރަން

ވަންޏާ އިންސާފުވެރިކަމާ ެއްއކޮށް ރޭޓިންގއެއް ނުހެދޭނެ.    ކަމަށްމިހާރު ހުރި ޕްލެޓްފޯމްތަކުެގ ތެރޭަގއި ރޭޓިންގ ހަދާ

ބަޔަކަށް   ބަޔަކަށް ފްރީކޮށް އަނެއް   ރޭޓިންގއެްއ ހަދައިެގން ެއއް،  އަނެއްކާ ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ  ދެން

އެއް ހެދިޔަސް އެ ުއސޫލު އެއީ ހަަމޖެހޭ އުސޫލަކަށް ނުވާނެ.  ެގނެވޭނެ. ރޭޓިންގދައްކަންޖެހޭ އުސޫލެްއ ނު  ފައިސާ

ކަން. އެހެން ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އަހަރީ ފީ ވެސް ދައް   .އްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ލިބެނީ ލައިސަންސެ  އެއީ

މުވަްއޒަފުން   ،ޑުމެން ވެސް ކޮންޓެންޓުއެ ބޭފުޅުން ވެސް އަހަރީ ފީ ދައްކާ. އަޅުަގނ  އް.ވެސް ލިބެނީ ލައިސަންސެ

އިދު ތެރެއިން މި ކުރަނީ. ެއ ބޭފުޅުން ވެސް ކުރަނީ އުފައްދާ މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ގަވާ  ނަަގިއެގން ހަމަ ކޮންޓެންޓު

ނުދެވޭނެތާ  އް  ެގ ދަށުން ެއއް ކަމެއް ކޮށްކޮށް ތިބި ބަޔަކަށް ރޭޓިންގެއއް ހަދާލާފައެއްއެއް ލައިސަންސެ މި  ކަން.  އެ

ެގ ރޭޓިންގެއއް ހަދާލާފައި މުސާރަތައް ބޮޑުކުރުންކަހަލަ ކަމެއް މިސާލަކަށް ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  އެއީ  .އްތޯދެ

ަވކި  މެންބަރަކަށް  ވަކި  އަޅުަގނޑުމެން  އެ   .މުސާރައެއް  ބޮޑު  އެއީ.  ހަމަ  ކުރަނީ. ހަމަ  ޮގތަށް  މި  ކަެމއް  އެއް 

އުފުލަންޖެހޭއޫމަސް ދަށުން  ލަިއސަންސްެގ  އޮންނަނީލިއްޔަތު  މި  އެްއވަރަކަށް  ހަމަ  އެޮގތަށް.    ީމެގ    ،އޮންނައިރު 

ޗެނަލަބްރޯޑްކާސްޓިހަމަ  އްލަކީ  ޙަ ހުރިހާ  މި  ބުނެލަން  ހުންނަންވީ  ހިތްވަރު  ެއވަރު  ކޮމިޝަންަގއި    ކަށް ންގ 
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ދޭށޭ.  ކޮށްފްރީކޮށް ރަިއޑު،  އެްއ ތަރުތީބަކުން ސްލޮޓް ނަންބަރު ދީ،  އެއްކޮށް ފްރީކޮށް އޮންނަ އުސޫލަކުން  ކަމާހަމަހަމަ

ވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކަށް އެ ހިތްވަރެްއ  އެއް    މިހާތަނަށް އައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މި،  އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ

މީެގ ސަބަބެއް މި ކޮމިޓީން ނޫނީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބެއްލެވުން ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް   ނުހުރޭ. ދެން

މަންފާއެއް   ނޫނީ  ބެނިފިޓެްއ،  ޙަޤީޤީ  ކީއްމީެގ  ޓަކައި.  ހޯދުަމށް  މަސައްކަތުން  ތި  ބޭފުޅުންެގ  ެވެގންތޯ  ތި 

ފޭވަ ބޭފުޅުންނަކަށް  ވަކި  ނޫނީ  އުޅެނީ،  މި  ޖެހިލުންވެެގން  ބޮޑަށް  މިހާ  ކޮމިޝަނުން  މި    ރބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ވަކި ކޮމިޝަނެއް ނޫން. މިހާތަނަށް މި އަިއ ހަމަ ހުރިހާ ،  އެހެންވީމާ، ެއއީ؟ ކުރަްއވަނީ ފެށުނީއްސުރެ ކީްއވެެގންތޯ

އި ައއި ހުރިހާ ކޮމިޝަންސްތަކެްއެގ ވެސް ހަމަ އޮތް ހާލަތު އެއީ. ވަކި  ެވސް، ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެްއގަ   އްކޮމިޝަނެ

ންސް ވެސް ައޑުއައްސަވާ. އެކަމަކު ެއއަށް  ރހަމަ އެ ބޭފުޅުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންސަ  ނުވޭ. ދެން  ކަމެއް ބަދަލެއް

އަކީ  ރަގނޑުެމންނަށް ލިބޭ އާންސައާންމު ޮގތެްއަގއި އަޅު ،  ނުވޭ. އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން ޙައްލެއް ހޯދާކަށް ބޭނުންފުޅެއް 

މަޝްވަރާކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ،ހިނާގށޭ  އެކަމަކު  ލިބޭތޯ.  ލުޔެއް  ތިއަށް  ވާހަކަދައްކަާމ  ބޭފުޅުންނާ    އެ 

މިހެން ހަދާށޭ.    ައކުން ދަންނަވާލަނީރސަރކިއުލަ،  ހަމަ ސިޓީއަކުން  ވީމަބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކަމެއް ތަންފީޒުކުރަން

ލަ ޮގތެްއަގިއ  ކަމެއް ވެސް ނޯވޭ. އެީއ އެ އޮންނަ ޮގތަކީ ހަމަ. އެހެންވީމާ، ޖުމު  ެއއް ވެސް ނޯވޭ. ެއހެންމަޝްވަރާ

ީމޑިއާެގ މިނިވަންކަން ވަރަށް  ،  އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލުމުެގ ކުރިން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޑިޕެންޑު  މިވާބޮޑަށް  ކަމަށް.  މި  ކޮންޓިނުނޭ  ކަމަށްވާއަ ކަން  ކުރިއަށްދާ  ބްރޯޑްކާސްޓު    ،ނަމަ  ސްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މިހާރު ެވސް ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ ކިތައް ޗެނަލް ފެށިެގން ކިތަްއ    ،އޮތް. ެއއީ  މީޑިއާތައް ނެތިދިއުުމެގ ބިރު އެބަ

،  އެތައްމަށް ޓަކައި  ކިތައް ޗެނަލް ސަސްޓެއިން އެބަ ކުރެވޭތޯ. އަދި މި ެއކްސްޕޭންޑުކުރު  .ޗެނަލް ނިމިެގން ޮގއްސިތޯ

މި ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންޓެންޓުެގ ކޮލިޓީއާ   އި ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވެން އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީއާ

ކުރެވެންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފްރީކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓު،  ވާނެ ކަމެއް  އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައިހުރިހާ އެއްޗެއް  

ފަ އަޅުަގނޑުމެންއެ  ބޭނުންކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓަކައި.   ކޮންޓެންޓު  ެގއިސާ  މުއްސަނދިކުރުމަށް 

ފައިސާ އަޅުަގނޑުމެންެގ   އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މި  ޓަކައި.  އިތުރުކުރުމަށް  ކެޕޭސިޓީ  ޓެކްނިކަލް 

އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަހަކު.  ކޮންެމ  ދެއްތޯ  އެހެންނަމަވެސްޚަރަދުކުރެވޭނެ  ކުރެިވއްޖެއްޔާ.  ވާހަކަތަކަކީ  ،  ކަން  މި 

  އަހަރާ   3ތަްއ ފެށިތާ މިހާރު  ރާމުޝެޑިއުލް ޕްރޮްގންސް ލިބިެގން  ލައިސަ  އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާނެ. އަޅުަގނޑުމެންެގ

ކަތައް ތަކުރާރުކޮށް އެބަ ާވއިރު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ވާހަ  އަހަރު  3  ،އަހަރު   3ރީަގއި  ނަވަޖަ   .ާގތްވަމުން މި ދަނީ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް، ތަކުރާރުކޮށް ެއއް ވާހަކައެއް ދައްކަން މި ޖެހެނީ.   ދައްކަން. ދެން

ފެއަރ   އޭރުން  އޮތުން.  ނަންބަރުތައް  ތަރުތީބުން  ވަނީ  މި  ބޭނުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު 
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ކުރިއަށް އޮތް    ދެންވި އިނޭގތޯ.  ނު   އަހަރު ވެސް ރަނަގޅެއް  3ނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މި  އް އަންނާނީ އިގއެ ރޭޓިން

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި،  ތި ބޭފުޅުންދެން  .  ތަނުަގއި ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަނީ ކަމުަގއި ވަރަށް ތިޔަ 

މިނިވަން  ،  ކޮމިޓީތަކާ ުގޅިަވޑަިއެގން ވެސް ރި  ކެރިވަޑަިއެގން މަސައްކަތް ކުރައްަވއިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަދި އިތުރަށް ހު

މީެގ ނަތީޖާއަށް   ކުރެްއިވއްޖެއްޔާ  ބޭފުޅުން ކަލެކްޓިވް މަސައްކަތެއް  ތި  ުގޅިަވޑައިެގން ވެސް  ކޮމިޓީާއ  މުއައްސަސާ 

 ްއވާނެ ކަމަށް. ރީޗްވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ އުންމީދަކީ ތި ބޭފުޅުން އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއެގން ތި ދެއްިވ މަޢުލޫމާތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޝުކުރުދަންނަވަން.    . ޝުކުރިއްޔާއާދެ!  

   ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން.އަޅުަގނޑުމެން ދެން، މިހާހިސާބުން 
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