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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ަގވާއިދު  އިއްޒަތްތެރި    23އަހަރުެގ  ވަނަ    2022`.  ހުރިހާ  ވަޑަިއެގންނެވި  ބައްދަލުވުމަށް  ަވނަ 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާކޮށްލާފައި މިޮއތީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމެގ  ެގ  ދަންނަވަން. މިއަދު މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ 

އްދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުެގ  ކުރުމަށް ޕްރަިއވެޓް ޗެނަލްތަކާ ެއއްކޮށް ބަ ސާފު  ަގާވއިދާ ުގޅޭޮގތުން މަޢުލޫމާތު

ބޭފުޅުންނަށް.   ސީ.އެން.އެމްެގ  މިވަނީ  ދަންނަވާލާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުުވމަށް  މިއަދުެގ  ެއ ދެން  ތެރެއިން 

ހާ މަޖިލީހަށް  މިވަުގތު  ނުކުތާއެްއ  ބޭފުޅުން  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  ލިބެނީ.  މި  މަޢުލޫމާތު  ކަމަށް  ތިބި  ޒިރުވެފައި 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލާނަން.  އިއެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަ،  ނަމަ  ޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރަން ނެތްއިއް 

ދަންނަވާލީ.  ` މި  ބޭފުޅުންނަށް  ސީ.އެން.އެމްެގ  ބައްދަލުވުމަކަށް  ކޮމިޓީެގ  ަގވާއިދު  މި ،  އަޅުަގނޑުމެން 

ކުރުުމެގ ަގާވއިދަށް ެގނެސްފަިއާވ  ން. މަްއސަލައަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓުކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ުގޅިެގ

ދިރާސާކުރު ބަލައި  މައްސަލައެްއ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ުގޅިެގން  މުން، އިޞްލާޙަކާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން،  ޕްރައިވެޓް  ފަރާތްތަކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީން  ކުރާ  ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު 

ޕްރައިވެޓު ނިންމުމެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ  ނިންމާފައިވާ  އެޮގތުެގމަތިން  ބައްދަލުކުރުން.  ެވސް 

ލިބިފައި ވެސް    މަޢުލޫމާތު  ސީ.އެން.އެްމއަކީ  މި  މި  ވަނީ  އެހެންވީމާ،  ޮގތުަގއި.  ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް  ޕްރައިވެޓް 

ެގ މި  ހުރިަގާވއިދަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  މަޢުލޫމާތު  މީެގ  ުގޅޭޮގތުން  ބަދަލާ  އަޅުަގނޑު  ،  ނަމަ  ނައި  އެއަށް 

ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ސީ.އެން.އެމްެގ ފަރާތުން ވަޑައިެގން ތިއްބެވި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ،  

/ ސަޢީދު   ޔޫ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު  ކޮންސަލްޓެންޓް،  ދެ    /ފް  ސުޓެކްނިކަލް  މި  ކޮންސަލްޓެންޓް.  ޓެކްނިކަލް 

ދެންނެވިހެން ތި ބޭފުޅުން މިކަމާ  ކޮިމޓީ ކުރިއަށްެގންދާނީ މި މެންދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ

 ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު ދެން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ، ނަމަ ުގޅޭޮގތުން އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅު

  ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ސުވާލުކުރެްއވީމަ ެއއާ،  ނަމަ  ދޭން. ދެން ބޭނުންފުޅު  ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ތި ބޭފުޅުންެގ ޖަވާބު

ޖަވާބު ހުރި   ުގޅިެގން  މަޢުލޫމާތު  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްެގންދެވިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ޮގތަށް  ،  ނަމަ  ދޭ 

ކުރިައށްެގންދަން. އެޮގތަށް  މަޢުލޫމާތު    އަޅުަގނޑުމެން  މި  އިތުރަށް  އަދި  ނެތްނަމަ  މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭ  ކަމާ  މި  ދެން 

 ؟އޮތްތޯ ސާފުކޮށްދެވިދާނެ އަޅުަގނޑުެމންނަށް. އެހެންވީމާ، ަވކި ެއްއޗެއް ވިދާޅުވާން އެބަ

 

 ސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް ސަޢީދު އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 



 2022 ނޮވެންބަރު 16              ވަނަ ބައްދަލުވުން 23ކޮމިޓީގެ   ގަވާއިދު

 

 

2 

 

މިހާރު އާންމުކޮށް މި    އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ މިހާރު މި މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން. އެއީ ދެ ބަޔަކުމިހާރު  

 ކުރަނީ. ކުރާއިރު އެއްބަޔަކު ހުއްޓުމަކާ ހިސާބަށް ޮގސްދާނެތީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ.  ރީބްރޯޑްކާސްޓު

 

 މަދު ޔޫސުފް ވާހަކަދެްއކެވުން: ސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް މުޙައް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ސުވާލަށް  ކުރާ  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމަ  ބޭނުންވަނީ  ބޮޑަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން 

ހުރި މަޢުލޫމާތެއް ެއރުވުން. ދެން އަޅުަގނޑު ެވސް އެހާ ބޮޑަކަށް ތި ަގާވއިދެއް އަދި ނުވެސް ކިޔާލަން.    ލިބިފައި

ވަރަކަށް    އެހެންނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތުތައް ކޮންެމވެސް  ޚަބަރުތަކުން އަންނަ  ބުނާހެން  އެްއކަލަ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

ޖަވާބު  ބޮޑަށް  ސުވާލަށް  ކުރާ  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމަ  ބޭނުންވަނީ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.   އެނިގފަިއ 

 އެރުވޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެރުވޭތޯ އާދެ!   ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މަޢުލޫމާތު  މިކަމުެގ  ތަފުސީލުކޮށް  ތަންކޮޅެއް  ދެން  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ. 

ރީބްރޯޑްކާސްޓު އިލާބަލަ ކޮިމޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މައްސަލަައކީ  މި  ބްރޯޑްކާސްޓް ނަން.  ަގާވއިދު  ކުރުމުެގ 

އެކުލަވާލައި   ެގޒެޓު   2022ކޮމިޝަނުން  އަހަރުަގއި  އިން ކޮށްވަނަ  ަގާވއިދުަގއި  ުގޅޭޮގތުން،  ަގާވއިދަކާ  ފައިވާ 

ވަނަ ނަންބަރުަގއި މި    5ވަނަ ާމއްދާެގ    8ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް. މި ަގާވއިދުެގ    ައށްމާއްދާއަކާ ުގޅޭޮގތުން ކޮމިޓީ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓު  ވާންޖެހޭނެބަޔާންކުރަނީ،  ކުންފުންޏަކަށް  ދިވެހި  ސައްތަ  ސައްތަިއން  ެއއީ  ފަރާތަކީ  ކަމަށް   ކުރާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓު އިތުރު  ވެެގންދަނީ  ނަތީޖާއަކަށް  މިކަމުެގ  ދެން  ބަޔާންކުރުން.  ޚިދުމަތްދޭ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކުރުމުެގ 

ފަރާތްތަކުން، މި ފަރާތްތަކަށް މީެގ ފުރުޞަތު ެގއްލިެގންދާނެ ކަމުެގ ކަންބޮޑުވުން. އެހެންވީމާ، މި ކަމާ ުގޅޭޮގތުން  

މިހާ ކޮމިޓީން  ރީބްރޯޑްކާސްޓުއަޅުަގނޑުމެން  ބަލައިލާއިރުަގއި  މަޢުލޫމާތަށް  ހުރި  ހޯދާފައި  ފަރާތްތައް ތަނަށް  ކުރާ 

ބްރޯޑްކާސްޓު ކުރަމުން    މެދުވެރިކޮށް  މި  ޓެރެމި  މިހާރު  އަމިއްލައަކަށް  އެއްވެސް  ދަނީ.  ޚިދުމަތްދޭ  ސްޓީރިައލްެގ 

ކޮށް ޚިދުމަތްދެމުންދާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަލްރިސްޓީކުންފުންޏެއް މިވަުގތަކު ނެތް. މީެގ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ޓެރެ 

ެގ  ޓީ.ީވ.އެމް، މިހާރުެގ ނަމުން ނަމަ ޕީ.އެސް.އެމް. އެ ބޭފުޅުން ެވސް މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓު  ކަމަށްވާ  ދައުލަތުެގ ޓީ.ވީ

ކޭބަލް  ޚިދުމަތް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  ދެންނެވިހެން  މި  ބޭފު  ދެމުންދަނީ  އެ  ނުވަތަ  ޅުންެގ  ތެރެއިން. 

އެޕްެގ ތެރެއިން. އެހެން ކުރަުމންދާތީވެ ެއކަމާ ުގޅޭޮގތުން ބައެްއ ކަންބޮޑުވުންތައް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންެގ ވެސް ހުރުާމ  

މި   ،އެްއކޮށް ބައްދަލުވުމެއް  އަޅުަގނޑުމެން  އެކު  ފަރާތްތަކާ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  ފާހަަގކުރެިވެގން  ކޮމިޓީއަށް  އެ 



 2022 ނޮވެންބަރު 16              ވަނަ ބައްދަލުވުން 23ކޮމިޓީގެ   ގަވާއިދު

 

 

3 

 

ުގ އެކަާމ  އެހެންވީމާ،  ކަންބޮޑުވުމެްއ  ބޭއްވެނީ.  ހުރި  ދާއިރު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން  ވެސް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ޅޭޮގތުން 

ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަަގކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ފުރުޞަތު މި އެރުވީ. އާދެ! އެހެންވީމާ،  

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  އެދިަވޑަިއަގންނަވާން  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު   ފުރުޞަތަށް  އަޅުަގނޑު  މިންވަރަކުން 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ެގ  އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ފޮނަދޫ ދާއިރާއަޅުަގނޑު  ދާނަން.    އަރުވަމުން

 ސިރާޖަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑުމެން މީޑިއާނެޓާއި އަދި ބަެއްއ   ؟ޓީ.ވީެގ ޚިދުމަތް ދެން ދެއްތޯމަރުޙަބާ އިނޭގތޯ. ސީ.އެން.ެއމުން ވެސް  

ޗެނަ ދިވެހި  ވާހަކަދެކެވުނުއިރުަގއި  އަދަދުތަކުން ލްޗެނަލްތަކާ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޓަކައި  ދެއްކުމަށް  ނެޓުން  މީޑިާއ  ތައް 

 ؟ތޯންކިހާވަރެއް ސީ.އެން.އެުމން މަހަކު ދައްކަ ދެންނެވި. ފައިސާ ނަާގކަުމެގ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މައިކު، މަިއކު ޖައްސާލައްވާ! 

 

 ސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް ސަޢީދު އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ރުފިޔާ. އެސް.ޑީ ޗެނަލްެއއް ެވއްޖެއްޔާ    125000އެޗް.ޑީ ޗެނަލްެއއް ދައްކާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭ  

 .ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ 90000

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގންދަވާ. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ކުރިއަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ހިސާބަކަށްތޯ ކިހާ  ތަރުތީބުން  ޝަކުވާ   ެއއީ؟ ނަންބަރު  ޗެނަލްއާ    އެ  ދިވެހި  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަދެކެވުނު  ވެސް 

ދެންނެވި މީޑިއާނެޓު  ދުވަހުަގިއ  ފަހަތުަގއޭ  ތަރުތީބުަގއި    ވަރަށް  ނަންބަރު  ކިހިނެއްތޯ  އިންނަނީ.  ދީފައި  ނަންބަރެއް 

 އިންނަނީ.  ސީ.އެން.އެމް
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 ސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް ސަޢީދު އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  އަދި އެހާ ބޮޑަކަށް ފާހަަގއެއްނުކުރެވޭ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

 އެހާކަށްވަރު.  116،  115އެއީ ާގތްަގނޑަކަށް ޗެނަލް ނަންބަރ، ހަނދާނެއް ނެތް ސީދާ އަދަދެއް. ެއކަމަކު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މޫސާ ސިރާޖު.  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުއާދެ! އިތުރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބަދަލު ަގާވއިދަށް  ބްރޯޑްކޮމްއި  މި  ވަރަކަށް  ެއއްެވސް  ނޫނީ ެގނެުވނުއިރުަގއި  ޝެއަރކޮށް  ޑްރާފްޓެއް  ަގާވއިދު  ން 

 ؟ހުށަހެޅިފައިވާތޯޚިޔާލުފުޅެއް ހޯދަން ، އެްއވެސްކަހަލަ ލަފަެއއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ނޭނެގ ކަމެއް  ަގާވއިދު  މި  ސީދާ  ބްރޯޑްކާސްޓުއަޅުަގނޑަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ލަފާކުރާ   .  ކުރިއަށް  ކޮމިޝަނުން 

ކިޔާފައި  ރީބްރޯޑްކާސްޓު ަގާވިއދޭ  ކޮމެންޓުކުރުުމެގ  މީހުންެގ  ިގނަ  ދެން  ފޮނުިވ.  ެއ  ަގާވއިދެއް  ހޯދަން  ވެސް  ތައް 

ނޫން  . އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑު އޭރުަގއި ެއ ކިޔާލާފައި ހަމަ އެްއވެސް ކޮމެންޓެއް ކުރާ ޮގތަކަށްބޭފުޅުން އެދުނު

ަގއަނިންމީ ައޅުަގނޑަކަށް  ވިޔަސް  ކުރިކަުމަގއި  ކޮމެންޓެއް  އެއަށް  ސަބަބަކަށްވަނީ  ެއއަކަށް  ކީ.  ބޫލެއްނުކުރެވޭ 

ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާމު ގަވާއިދުތަްއ  ،  އެްއވެސްކަހަލަ ބަދަލުލެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް. އެއީ ސަބަބަކީ

ބްރޯޑްކާސްޓު އޭތި   ހެދިެގން  މީޑިއާނެޓުން  ދަންނަވާލަފާނަން.  ހަމަ  މިތާ  އަޅުަގނޑު  ދެން  އަންނަނީ.  ކޮިމޝަނުން 

ެގޒެޓުއެމީހުން  ދިނީމަ އެ  އަމިއްލައަށް  އެހެންވީމަ  ،ކޮށްލަނިްއޔޭ  ފީލްވީ.  އަޅުަގނޑަށް  އުސޫލަކަށް  ދެން  އެކަހަލަ   ،

ބޭފުޅުން ތި މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްލަން  ވާޮގތަކީ، މިހާރު މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ެގނަިއ ެގނައީ.    ތަނަށް ތި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެކަން ައޅުަގނޑަށް ސާބިތުވަނީ މިސާލަކަށް ބުނާ ކަމަށް ތަކެއް އާދޭ  ީމގައި ތްރެޓު ކަމަށް ވިޔަސް

ރީބްރޯޑްކާސްޓު  ުގޅިެގން  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ޕީ.ެއސް.އެމުން  ޕީ.އެސް.އެމުން،  ވިދާޅުވީތާ  އެ  ކުރުމުެގ  ވަންޏާމު 
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ފެށިެގން  ދުވަހުން  ލައިްވކުރި  ހަމަ  ބޭްއވި.  ބައްދަލުުވމެއް  ބުނަންޏާމު  ަގނޑުމެންެގައޅު،  ކަންތައްތަކެއްކުރަން   ެއ 

ހުރި ލައިސަންސް    ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދީފައި  ހިސާބުން ހުއްޓާލީ. އެ   ދީފައި އޮތް ލަިއސަންސް ެވސް އެ

ބްރޯޑްކޮްމއި  ބާޠިލުކުރީ  މީޑިއާނެޓުވެސް  ހަމަ  ބުނަންޏާ  މިސާލަކަށް  އެ    ން.  ކަންކަން  އެ  ަވދެެގންތާ  އޭެގތެރެއަށް 

އެހެންވީމާ، އޮތީމަ  ކުރަނީ.  އެހެން  ކަންތައްތައް  ބައިވަރު  ޝެއަރކުރި  ،އެކަހަލަ  ބޭފުޅުން  ެއ  ަގާވއިދު   އެ 

ހަމަ މި ޮގތަށް  ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ޝެއަރކުރިޔަސް އަޅުަގނޑު ހަމަގައިުމވެސް ެއއަކަށް ކޮމެންޓެއް ނުކުރަމޭ މި

ރަނަގޅު ދެން  ފީލްވާތީވެ.  އެކަން  ައމިއްލައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް    ، އޭަގއި  ަގާވއިދު  އެ  ހަމަ  ބޭފުޅުން  ެއ 

   .. އެކަން ފާހަަގކުރަން ހަމައިޢުލާނުކޮށްފައި ެއޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފޮނުވަމުންދިޔަ އިނޭގތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ފާހަަގކޮށްފި ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރި ވާހަކަ. ކުޑަކޮށް ތަފުސީލެއް  އަދި ެއއްކަމެްއ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން. ދެންމެ  

 ؟ ދިޔަ ކަމެއްތޯއިކިހިނެއް ހިނގަ  އެ؟ ތޯވިދާނެދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓު މިހާރު  ވަންޏާ  ވާޮގތަކީ  ކަމަށް  ނަަގންޖެހޭ.    ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ  ލައިސަންސްެއއް  އެބަ  ކޮމިޝަނުން 

ލައިސަންސް  އެ  ނުނަާގ  ސެއްލައިސަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ނޯވޭ.  ޮގތެއް  ދެއްކޭނެ    ބްރޯޑްކާސްޓު،  ޗެނަލް 

ން މި  ލައިސަންސް މި ނެީގ. ދެމި  ެގ ޗެނަލްތަކެއް ލަިއެގން  މީޑިއާނެޓު ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޝަނުން އެދުނުއިރުަގއި  

ވާޮގތަކީ، މީޑިއާނެޓުން ައޅުަގނޑުމެން މި ބުނާ ކަންތައް ކުރުމާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޗެނަލްތައް އެ ހިސާބުން 

އޮތް މުއްދަތު ހަމަވިއޭ އި  މީޑިއާނެޓުން މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެންެގ ދީފަ ،  ލީމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްހުއްޓާލީ. ހުއްޓާ

އެހެންވީމާ،  ކަލޭމެންނަކަށް އިތުރަކަށް ޗެނަލް ދޫކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދެވޭކަށް ނެތޭ.    ދެންއެހެންވީމާ،  ކަލޭމެންނަށް.  

ބޭފުޅުން ދީފައި ވެސް ހުންނަނީ    އަދި އެ، ދެން  ދޫކުރެވެނީމި  ޗެނަލްތައް ދޫކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ    އެ  އަޅުަގނޑުމެން

،  ޗެހިތައް. ކަނޑާލީމަ ދެން އަޅުަގނޑުމެންލެވޭނެ އެ ެއއްއިބޭފުޅުންނަށް ކަނޑަ  އެދެން  ޑީކޯޑަރުތަކުން ޗެނަލްތައް.  

ެއ  އެކަމަކު  ޗެނަލް  އެ   ޮގތަކީ،  މިވާ  ދުކުރީމަ  މިސާލަކަށް.  ދޫކުރަން  އެބަ  ެވސް  ނަަގއިެގން  ޮގތަކުން  އެހެން 

ދޫކުރެއޭ.  އެ  ހިސާބުން މީޑިއާނެޓުން މައްސަލަ މި ޖައްސަނީ ބްރޯޑްކޮްމަގިއ ތިމަންނަމެންެގ ހުއްދަ ނެތި އެ ޗެނަލް  

ހާޒިރުކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން  ހިސާބުން  އެ  ތެދެދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ހި  ކޭ،  އެ  ލައިސަންސް  އެ  ސާބުން  ބުނީމަ 

ހުރިހާ ،  ކުދިކުދި ކުންފުނިތައްމި  ބާޠިލުކުރަނީތާ. ެއޮގތަށް މި ދަނީ. ދެން ާގތްަގނޑަކަށް ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހި  
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  އެ ހަމަ    އް.އަހަރަށް ދީފައި އޮތް ލައިސަންސެ  10ލީ. ެއކަމަކު  އިއެންމެންކަހަލަ ޮގތަކަށް ބްރޯޑްކޮމްއިން މި ހުއްޓުވަ 

ޗެނަލް ވަންޏާ  ތައް ބޭފުޅުންެގ  ކަމަށް  ބުނާ  އަނެއްކާ  ނަަގނީ.  މި  ބަިއވަރު   އެ  މުލަިއެގން  އެތައް  ބޭފުޅުންނަށް 

ބެލުމެއް ެވސް ނެތި ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންެގ  ހަމަ އެ  ފައިސާެއއް ދަްއކަިއެގން ނަާގފައި ހުރި ޑީކޯޑަރުތަކެއް. ެއކަމަކު  

ޭއަގ ޙައްޤެއް  ޮގއި  އެްއވެސް  އެނެތްކަހަލަ  ހަަމ    ތަކަށް  ދެން  ދުއްވާލީ.  ެއ  ޮގތަކަށް  ބޭނުން  ބޭފުޅުން 

ެއއީ.   ހުއްޓާލަން.  އެ  ޖެހުނީ  ލައިސަން  ށް  2021އެކަމަކު،  އެހެންީވމަ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ.  ސެ ހަމަވާ  އް 

 ހުްއޓުވާލައިފިއެކަމަކު ާގތްަގނޑަކަށް ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ ލައިސަންސްެގ ބާކީ ހައެްއކަ އަހަރު އޮްއވާ އެ ެއއްޗެހި  

 އިނޭގތޯ. އެއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ؟ތި ވިދާޅުވީ ސީ.އެން.އެމްއިން ކުރިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވާހަކަތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ކުރި ވާހަކަ. ސީ.އެން.އެމްައކީ ވަކި ޗެނަލްއެއް ފޮނުވާ ބަެއއް. ދެން އެއީ ައޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަައށް ރީބްރޯޑްކާސްޓު

ކުދިކުދި ވިޔަފާރި ވެސް އެބަ ހުއްޓޭ. އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި އަމިއްލަ އަޅުަގނޑުމެން ،  ެގ ތެރޭަގއިއަޅުަގނޑުމެން އޭ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓު އޮޕަރޭޓް،  ޓީވީ  ކޭބަލް  އަމިްއލައަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ރަށްރަށުަގއި  މިސާލަކަށް  ކުރަމުން  ދެންނެވީ. 

އެމީ ބުނާހެން  މި  މީޑިއާނެޓުން  އެހެންނަމަވެސް،  ުގޅިެގން.  ީމޑިއާނެޓާ  އޭރު  ެއޮގތަށް.  ބަޔަށް ެގންދަމޭ.  ހުންެގ 

ނުވަނީމަ، ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކާ ުގޅެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ހިސާބުން ފެށިެގން އެބަޔަކު ހުއްޓުވާލަނީއޭ. އެ ވާހަކަ  

އިވެންޓެއްަގއި   ލައިވް  ހަމަ  ވެެގން  ޖޮއިންވާން  ައޅުަގނޑުމެން  ޕީ.އެސް.އެމްއާ  ދެންނެވިންތާ  ދެންނެވީ.  މި 

މައްސަލަ ފެށިެގން ދިޔަީއ  ިމ  ންނާ އެކީަގއި. ހަމަ ސޮއިކުރި ހިސާބުން ފެށިެގން  ބޭފުޅު  އަޅުަގނޑުމެން ސޮިއކުރީ އެ

 އެންމެ ބޮޑަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2022 ނޮވެންބަރު 16              ވަނަ ބައްދަލުވުން 23ކޮމިޓީގެ   ގަވާއިދު

 

 

7 

 

އިކްރާްމ   މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދިްއަގރު  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  ައޅުަގނޑު  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

 ޙަސަންއަށް. 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުން: ދިއްަގރު

އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދިވެސް    ފާޅުކުރި ކަންބޮޑުވުމަށްތި ބޭފުޅުން ދެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ އިނޭގތޯ. ތި

ެއއްބަސްުވމުަގއި ާމއްދާތަކެްއ ހުރެ،  އުޅެނީ. ަގވާއިދާ ެއއްޮގތަށް ެއއްބަސްވުމެްއ ޮއވެ، އެ    މުޅިން ސާފުނުވެެގން މި

ނޫނީ  ؟ ބޭފުޅުން ދެމުން އައި ޚިދުަމތެއް ނުވަތަ ލައިސަންސްއެްއ ހިފެހެއްޓި ވާހަކަތޯ  ހަމަ ޚިލާފަށް އެ   އެ މާއްދާތަކާ 

 ؟އުވާލި ވާހަކަތޯ ތި ވިދާޅުވީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

އެއްޮގތަށް  އަ ަގވާއިދާ  ނޫން.  ވާހަކައެއް  އުވާލި  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  ސީދާ  ދަންނަވަނީ  މި  . އެޅުވެނީމި  ޅުަގނޑު 

އަހަރު    1މިސާލަކަށް    އި،މިސާލަކަށް ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑު ވިްއކާ ެއއްޗެއް ތިބޭފުޅާއަށް ދީފައި ހުރެފަ

އެްގރީމެންޓު އިންނަނީ  މި  ދީފަ  1ހެދިފަ.    ދުވަހަށް  ލައިސަންސް  އެކަމަކު  ހަމަވީމަ،  އެ    އިއަހަރު  އިންނަނީ  މި 

ލަިއެގން   އިނދެފަ  10ޗެނަލްތައް  އިނޭގތޯ.  އިންނަނީ  އި،  ައހަރަށް  މި  މީޑިއާނެޓުން  އެ އަހަރަށް    1އެކަމަކު 

ނޑުމެން އެހެން  ، އަޅުަގބޭފުޅުން އިތުރަށް  އަހަރުން ހަމަވީމަ، އެ  1  ހަދާފަ. މީޑިއާނެޓުެގ ެއްގރީމެންޓު  އެްގރީމެންޓު

އެ ބަޔަކަށް އިތުރަކަށް ފުރުޞަތު    ޮގތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ  މިސާލަކަށް

  1އެ  ބޭފުޅުން    ބޭފުޅުން އަތުން ނަާގފައި އޮންނަ ޗެނަލް އެ  އެ،  ޗެނަލް  ެގބޭފުޅުން  ނުދެއްވައޭ. އެްއކަލަ އެބޭފުޅުން  

ހަމަވީމަ،   ހުށަހަޅަިއެގން  ދި  އައަހަރު  ޗެނަލްތައް  އެ  ބްރޯޑްކޮމްއަށް  ލައިސަންސް  އަހަރަށް    10އަޅުަގނޑުމެން 

ހިސާބުން  ކަމަކު  ހުއްޓެއްނަާގފައި   އަޅުަގނޑު  އެއެ  އެއީ  ހުއްޓުަވއޭ.  އެބަ  ލައިސަންސް  އެއްކަލަ  މި   ބޭފުޅުން 

ަގނޑުމެންނަކަށް ެއ ޗެނަލް ދެއްކޭނެ ޮގތެއް  ެއއީ އެްއކަހަލަ މީޑިއާނެޓުން ޗެނަލް ނުދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅު  ؛ދެންނެވީ

  އެކަމަކު އެ  އެ ބޭފުޅުން،  ދެން ތި ވިދާޅުވާހެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަކަށް ނޫން  ؛މި ދަންނަ  ނޯންނާނެތާ. އެއީ އަޅުަގނޑު

  1  އަހަރަށޭ. އެހެންވީމާ، އެ  1އިންނާނީ  އި  އޮތްތާ ހަމަ ރަސްމީކޮށް ބުނެވެން ތިމަންނަމެން ދީފަ  ބޭފުޅުންނަށް އެބަ

ތިއަ ތިމަންނަމެން  ހަމަވީމައޭ  ކަނޑާލީ.  ހަރު  ޗެނަލްތަްއ  ދަންނަވަނީ    އެއީ.  ބޭފުޅުންެގ  މި  އަޅުަގނޑު  އެކަަމކު 

 އެ.ައހަރަށޭ.  10އިންނަނީ އި ބްރޯޑްކޮމް އިން ދީފަ ލައިސަންސް އެ ޗެނަލްތައް ދީެގން،  ލައިސަންސް

 



 2022 ނޮވެންބަރު 16              ވަނަ ބައްދަލުވުން 23ކޮމިޓީގެ   ގަވާއިދު

 

 

8 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން   މެންބަރުއާދެ!  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހެންވޭރު  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  އިބްރާހީމް    އަޅުަގނޑު 

 މުޢިއްޒުއަށް. 

 

 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤައްރިރު.   ބޭނުންދެން  ޝުކުރިއްޔާ  ސާފުކޮށްލަން  ރީބްރޯޑްކާސްޓު  ،އަޅުަގނޑު  ފަރާތުން  މިހާރު  ކިތަށް  ކުރާ 

 ؟ތިބޭފުޅުންެގ ޚިދުމަތް މިހާރު ލިބެމުންދާނެތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދުސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

 މީޑިއާނެޓް. ، މިހާރު އުޅޭނީ ދެ ފަރާތް. ދިރުާގ

 

 އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ިމއޮތީ ރަށްރަށުަގއި ހުންނަ ކުދި ރަށު މި  ދެންމެ ދެއްކި ވާހަކަިއން ދެން އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު   ބޮޑަށް ސާފުވެފައި 

ބަެއއް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތިކޮޅުން ޗެނަލްލެވެލްެގ  ކުރިއަށް    ކޮމިއުނިކޭޓުކޮށްެގން  ކޮށްސީދާ ޑައިރެކްޓު  ނަށް ވެސް 

 ؟ނީއޭތޯދިއުމުެގ ތެރޭަގއި މީޑިއާނެޓުން ތ ބުނުއްވަނީ އެއަށް ހުރަސް އަޅަެގންދާ ވާހަކަ. ދެން އެހެން ެގން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ހު އެްއވެސް  ދެއްކުމުަގއި  ޗެނަލެއް  ދިވެހި  ހުންނަނީމިހާރު  މި  ބޮޑަށް  އެހެންނަމަެވސް،  އިނޭގތޯ.  ނެތް  ،  ރަހެއް 

އެްއކަލަ ބުނާހެން އެބަ ހުރޭތާ. ލޯކަލް ޗެނަލްސް ފިޔަވާ ދެން ކޮންމެ ޗެނަލެއް ދެއްކުމަށް    މީޑިއާނެޓުެގ ޗެނަލްތަކެއް

ލައިސަންސެ ހުޓުސަބް  ޗެނަލްތައް  ެއ  އެހެންވީމާ،  ދީެގން.  ހުއްދަ  މީޑިއާނެޓުން  ނެެގނީ  މި  ިމ  ްއ  ވާހަކަ  ވާލާ 

ކުރުމުަގއި އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ދިމައެއްނުޭވ  ދެން ދިވެހި ލޯކަލް ޗެނަލްއެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓު   އިނޭގތޯ.  ދަންނަވަނީ

 އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އެރުވުމަށްފަހު  ފުރުޞަތު  ނާޒިލްއަށް  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭއާދެ!   ދެ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް.  ތިިމ  ފުޅުންނަށް  މަސަްއކަތަކީ    ކުރާ 

% އެކީަގއި  އިޞްލާޙަކާ  ެގނެވުނު  ަގާވއިދަށް  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ވެސް  ހިއްސާވާ    100ބޭފުޅުންނަށް 

ނޫނި ބަޔަކަށް  ނޫނީ  ުގޅިެގން   ރީބްރޯޑްކާސްޓުއްޔާމު  ކުންފުންޏަކަށް  ެއއާ  ކަމަށް.  ނުކުރެވޭނެ  ރާއްޖޭަގއި 

މައްސަލަެއއް. އޭގަ އަޅުަގނ  ބޭނުން އި  ޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުނު  ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް    ތި،  އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން 

ހިއްސާވާ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް މިހެން އޮތުމުންހޭ    100ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ވީތީވެ، ހަމައެކަނި %ރީބްރޯޑްކާސްޓު

އޮންނަ ވިޔަފާރިެއްއެގ ތެރެއިން  އި  އްޔާމު ީވހާވެސް ބޮޑަށް ހުޅުވިފަނޫނި؟ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މީެގ ަމންފާ ބޮޑުވާނީ

 އެ ސާފުކޮށްލަން. ؟ މި ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފިއްޔާހޭ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މީެގ ަމންފާ ބޮޑުކޮށް އޮންނާނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގިއ ދިވެހިންނަށް ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޗެނަލްތައް އަުގހެޔޮކޮށް ބެލުމަށް ޓަކައި އެންމެ 

ކޮށްފައި   ބޮޑަށް ެވސް  މަސައްކަތްތަކެއް  މިއޮތީ  ޕީ.އެސް.އެމް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ޗެނަލްތައް   އަޅުަގނޑަށް  ދިވެހިންނަށް 

ހުރިހާ ކޭބަލް    ހަމަ  ކައި. ފުދޭވަރެއްެގ ޚަރަދެއް ވެސް ކޮށްފައި އޮތީ. އަނެއްކާ ާގތްަގނޑަކަށް ބުނަންޏާމުދެއްކުމަށް ޓަ

ކޮށް، ހުރިހާ ޚަރަދެްއ  ތަކެްއ  އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އެ ޗެނަލްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތް

ކޮށްފައި އަޅު  ވެސް  އެޮގތަށް  ހަމަ  ދެން  ވެސް  ވަނީ.  އެއްބަސްވުން  ބުނީ  ިމ  އެކީަގއި  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ަގނޑުމެން 

މިހަދާ ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ހިސާބުން  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އޭރު.  ވަނީ  ދެން   ފައޭ  އިނޭގތޯ.  ހުއްޓުަވއިލާފައި  އޮތީ 

 އަދިވެސް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށްެގންދަވާ! އަމަޑުކޮށްލަދެްއވާ ބަންިގ ނިމެންދެން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ކުރިކުޑަކޮށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 



 2022 ނޮވެންބަރު 16              ވަނަ ބައްދަލުވުން 23ކޮމިޓީގެ   ގަވާއިދު

 

 

10 

 

ންޏާމު ހަމަ  ކުރާ ކަމަށް ވަ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި އެ ައުގހެޔޮކޮށް މިކަން

އެކަހަލަ ތަނެއް ،  ތެރެައށް ވަދެެގން ނުވަތަ އަދި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ކަމަށް ވިޔަސް  ދިވެހި ސަރުކާރު މީެގ

ކާސްޓުކުރާ ފަރާތްތައް ކޮންމެ ފަރާތްތަކަށް  މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ިވއްކުމަކީ އެ ފަރާތުެގ ކަމަކަށް ހަދާފައި، ރީބްރޯޑް 

ކުރެވޭ ޮގތަށް އޮެވއްޖެ  ނަަގިއެގން އެކަން  ން ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުެގ ލައިސަންސްއިބްރޯޑުކޮމް ،ފަރާތުންެއ ، ވިޔަސް 

ލިބިެގން އަުގހެޔޮކޮށް  ޗެނަލްތައް  މި  ދިވެހިންނަށް  ވަންޏާމު  ބަޔަކަށް ދާނެ  ކަމަށް  ވަކި  މިހެން  އެހެންނޫނިއްޔާ   .

މިހާރު ޙަޤީޤަތުަގިއ މި   ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ   ހަމައެކަނި މި ޗެނަލް ވިްއކުުމެގ ހުއްދަ ހަމަެއކަނި

ނޯވޭ.   ފުރުޞަތެއް  އެ  ވެސް  ދިރާަގކަށް  އަސްލު  ދޮަގކަށްނުވާނެ.  ބުންޏަސް  އެކަންޏޭ  މީޑިއާނެޓަށް  އޮންނަނީ 

 އޮންނަ ޮގތަކަށް  ލޯކަލްތައް ފިޔަވައި ބޭރުެގ ޗެނަލްތައް ސަރުކާރުެގ ކޮންޓްރޯލެއް،  އެހެންވީމާ، މި ބޭރުެގ ޗެނަލްތައް

ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރަން ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ވެސް ފަސޭހަވެފައި،    އެކަން

ައުގ ޗެނަލްތައް  މި  ައުގ  އަދި  އެހެންނޫނިއްޔާމު  ލިބިެގންދާނެ.  ދިވެހިންނަށް  ލިބޭނެ   ހެޔޮކޮށް  ޗެނަލްތައް  ހެޔޮކޮށް 

   ކަށް ަގބޫލެްއ ނުކުރެވޭ އިނޭގތޯ. ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށްެގންދަވާ. އައާދެ! ކުރި

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަގވާއިދު،  އަޅުަގނޑު ސުވާލަކީ.  މަިއަގނޑު  އަޅުަގނޑުެގ  ނޫން  ެއެއއް  ހަނިކޮށްފިއްޔާމު   ންއަސްލު  ޮގތަށް    ިމ 

ތީަގއި އެބަ އުޅޭ  ،  އްނުވޭ އެދެން އަޅުަގނޑު ތި ދެންނެވި ވާހަކައަށް މުޅިއަކުން އަޅުަގނޑަކަށް ހި؟ ކިހިނެއްހޭ ވާނީ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހާ ސާފުނުވާ ކަހަލަ ވާހަކަ. މީޑިާއނެޓަށް ވެސް އެ އިންނަ ޕެކޭޖުތަކެއް ަގތުުމެގ ރައިޓްސް  

  ތި ބޭފުޅުންެގ އެ ޑިމާންޑު ނެތީމަ، ތި ބޭފުޅުންނަށް އެހާ ބޮޑު އަެގއް ،  ދި ތި ބޭފުޅުންނަށް އެކަންއެބަ އޮޭވ. އަ

ލައިޓުން އެ އަުގ ނުަގނެވެނީ. ެއއީހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ބޭފުޅުން ތި ފާހަަގކުރަްއވާ ޕޮއިންޓަކީ.  ދީފައި ސެޓެ

ޮއތީމަ ޑިމާންޑު  އެ  އެ    މީޑިއާނެޓުެގ  ބޭފުޅުންނަށް  ަގތުުމެގސެޓެއެ  އެ  ޕޭކޮށްފައި،  އަުގ  ޕޭކުރަންޖެހޭ  ،  ލައިޓަށް 

ތެރެއަށް   ކުރެެވން އޮތީތީވެ. ދެން ތި ވިދާޅުަވނީ ސަރުކާރު މީގެ  ަގނެެގން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ެއކަން

. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް  ވެސް ލުއި ޮގތަކަށް ކޮށްދޭށޭ ކިޔާފައި  ދެން ހުންނަ ބަޔަކަށް ައުގ  އި، ވަދެ، ސަރުކާރުން ަގނެފަ

ާވހަކައަކީ  މަިއަގނޑު  އަޅުަގނޑުެގ  އެހެންނަމަވެސް،  އެއްޗެއް.  ބުނާނެ  އެއަށް  ދެން  ބޭރުެގ ،  ނޭނޭގ  މިޮގތަށް 
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ޚިދުމަތް މި  އައިްއސަ  އެހެން    ކުންފުނިތަކަށް  ހަނިކުރެވޭ.  މިހާރު  އެބަ  ަގާވއިދުން  ހުރަސްތަކެއް  ދިނުމުަގއި 

އަށް، ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށްތުރެ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު މި ހަމަ ދަންނަވައިލަނީ އާންމު  އޮތުމަށްތުރެ އާންމު ރައްޔިތުމީހާ

 ރައްޔިތުމީހާއަށް މީަގއި މަންފާކުރާނީ ވީހާވެސް ިގނަ ބަޔަކު މި ޚިދުމަތްދިނީމަތޯއޭ އެ އަސްލު މީަގއި.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދުސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

 ދިނީމަ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރާނީ.   ިގނަ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތް ވީހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް.  އައާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން ދެވަނަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްަގރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން

 

 ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރު ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަ

މިހާރު ޕީ.އެސް.އެމް އެއީ ސަރުކާރު. ދެން   ،ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިލް އެ ކުރެއްވި ސުވާލަށް،  އަޅުަގނޑު

ހުންނަ  އެްއކަލަ ހިލޭ ދެވިފައި  ،  ވަރަށް ބޮޑު  .ށް ސަރުކާރުން އެބަ ހުރޭ ވަރަށް ބޮޑު ޖާަގ ވެސް ދީފައަޕީ.އެސް.އެމް 

ައުގ ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ހުރި. ދެން  ެއބަ  އޭެގތެރޭަގއި  ޑިސްޓްރިބިއުޓުކުރެވޭނެ   ކަންތައްތަކެއް  ކުޑަކޮށް 

އަނެއްހެން ސަރުކާރުން ކަމެްއެގ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ. އެޮގތުން ިގނަ ބަޔަކަށް ފައިދާ ވާނެ ކަމަށް ެވސް  

ދެން ަގބޫލުކުރަން.  ސުވާލަކީއަޅުަގނޑު  އޮތް  ިވޔަފާރިތަކަށް  ،  ސަރުކާރުން،    ބައެއް  އިނޭގތޯ  ވެސް  މިހާރު 

އެ އެީއ  ވަނުމުން،  ވާހަކަ    ސަރުކާރުން  ކުންފުނިތަކުެގ  ބޭރުެގ  އަނެއްކާ  ދެން  އުޅޭ.  ެއބަ  ެވސް  ކަންބޮޑުވުން 

މިސާލަކަށް ސު،  އަންނައިރުަގއި،  ބޮޑެތި  ރިލަޔަންސްކަހަލަ  ނުވަތަ  ރާއްރޕަވޯލްމާރޓު  އޮޕަރޭޓުކުރަން  މާކެޓު  ޖޭަގއި 

މަކީ ހަމަ އުހެޔޮެވެގންދި  ވަރަށް ބޮޑަށް ައުގ  ހިމާކެޓުތަކުަގއި ެވސް އެްއޗެރހަމަ ސުޕަ،  ނަމަ  ފުރުޞަތުދީފި ކަމަށްވާ

ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު މި ދެވެނީ. ދެން    މިވާ ޮގތަކީ ބޭރުެގ ކޮމްޕެނީއަކަށް އެކަން  ށްއެކަށީެގންވާ ކަމެއް. ެއކަމަކު އޭރަ

ޮގތުަގއި މިހާރު މިއޮތީ ލައިސަންސްދެވިފަ. އަދި އެ ލަިއސަންސް ަގބޫލުކުރާ  ދިނުމުެގ ސަބަބުން    އަޅުަގނޑު ވެސް 

ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު އޮޕްޝަންސްތަކެއް ލިބިެގން އެބަ ދޭ. މީޑިއާނެޓުެގ އިތުރުން ދިރާުގ ވެސް އޮތުން އަދި އޫރިދޫ 

މިއައި ގަވާއިދަށް  މި  ދެން  ވެސް.  އޫރިދޫން  ބަދަލަކީ  މާ  މިވާ  ެގނެވިފައި  ކުންފުންޏަކަށް    %100ހާރު  ދިވެހި 

އޮތް ހާލަތުަގއި ދިވެހި ިގނަ ބަޔަކު އެބަ ހުރި ދިރާުގ ނަާގފަ. ެއ    ވާންޖެހޭނެހޭ. ދެން މީަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު މި

 ހުރި ފަރާތަކަށް ވެސް. ހާލަތުަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ެގއްލުމެއް ވެެގންދާނެ ދިރާަގށް. ދިރާަގށާއި އަދި އެ ނަާގފައި
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އެހެންވީމާ، ޖުމުލަކޮށް މި ވަުގތު މިއޮތް ހާލަތުން ހަމަގައިުމވެސް ލައިސަންސެްއ ދިރާަގށް ކެންސަލްކޮށްލައިފި ކަމަށް 

އިންނަނީ  މި  އިނޭގތޯ  ފާޑަކަށް  ވަރަށް  ކުރާނެ.  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ިގނަ  ވަރަށް  ައސަރު  ނޭދެވޭ  އޭެގ  ވާނަމަ 

ޮގތެްއ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ. ދެން  ޑެޑްލޮކައެްއކަލަ   ކޮންމެވެސް  މީެގން  މި. ދެން  މި ވަުގތު  ޮގއްސަ  ކަށް 

 އަޅުަގނޑު މި އުންމީދުކުރަނީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވީހާ ވެސް ރަނަގޅަކަށް މިކަން ނިމިެގންދާނެ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޮއެވއްޖެއްޔާ. އާދެ! ެއއްޗެއް ވިދާޅުވާން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދުސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

 އަޅުަގނޑު ެއކަމާ ުގޅިެގންނެްއ ނޫން. އިތުރު ޚިޔާލެއް ައޅުަގނޑު ފާޅުކޮށްލަން ބޭނުން އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ށްެގންދަވާއައާދެ! ކުރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދުސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ފްރީ ޓު ެއއަރ ޗެނަލް ދޫކުރުމަކީ އެްއވެސް ހުއްދަެއއް ނަަގންނުޖެހޭ ޮގތަކަށް  ަގާވއިދު ނޫނީ ާގނޫނު ހަދާިއރުަގއި  

ދަންވާ އަޅުަގނޑު  މިސާލަކަށް  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  އޮންނާނެޢުލަފާނަން. ސަހަދައިފިއްޔާ  ޗެނަލެއް  ކިޔާ  ޤުރުއާން  ،  ދީ 

އޭތި ެއއީ.  އެްއޗެއް  އޮންނަ  ފޮނުވާފައި  ހިލޭ  ދުނިޔެއަށް  ވެސް  ދޫކުރަ  މުޅި  ޖެހޭ  ން  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން 

ެއީއ  ބްރޯޑް އަންާގފައި އޮންނަނީ  މީހުން  ދުނިޔެއަށް އެ  މުޅި  ެއކަމަކު  ހުއްދައެއް ނަަގން.  ކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން 

ޮގތަށް   ނަަގންނުޖެހޭ  ހުއްދައެއް  އެްއވެސް  ދޫކުރާން  ޗެނަލްތައް  ފްރީ  ހުންނަ  އެހެން  އެހެންވީމާ،  އެއްޗެކޭ.  ފްރީ 

  އަޅުަގނޑަށް. ވަރަށް ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް ފެނޭަގާވއިދު ހަދައިފިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މީޑިއާނެޓުެގ  ދޫކުރަނީ  މި  ޗެނަލް  ތިމަންނަމެންެގ  ބޭފުޅުން  ތި  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެންމެއަކު  ދެން  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

 ؟ޗެނަލްތަކެއް ވެސް ހިމަނައިެގންނޭ. އެ ކިހިނެއް، ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ ެއއީ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފް.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް ސީ

މިހާރު ސީ.އެން.އެމްެއްއ ނޫން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެމން އަމިއްލަ ދޫކުރާ ،  އެއީ  ރަށްރަށުަގއި  ބުނަންޏާ  މިސާލަކަށް 

 ކޭބަލް ޓީ.ީވެގ ވާހަކަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކާސްޓުކުރުމާިއ  ރީބްރޯޑް،  ކާސްޓު ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައި އާދެ! ދެން ތި ިވދާޅުވީ ފްރީކޮށް، މިހާރު ބްރޯޑް އޯކޭ. އޯކޭ.  

ބްރޯޑުކާސްޓު  ޕްރައިވެޓް  ކޮންމެވެސްކަހަލަެގ  އަދި  އެހެންވީމާ،  ހެދިފަ.  އޮތީ  މި  ާގނޫނެއް  ދެ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ކުރުމާ 

؟ ޔާމު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެކަން ހަމަިއން ނައްޓަިއެގން ނުދާނެތޯކުރެވިއްޖެއް  އުސޫލެްއެގ ތެރެއިން ނޫންޮގތަކަށް ެއކަން

ފްރީކޮށް އެްއވެސް ހުއްދައެއް ނުނަާގ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ތި ވިދާޅުވި ނުކުތާއަށް އަދި ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް އެ    އެ

ހީ އަޅުަގނޑަކަށް  ރަނަގޅުާވނެ.  ދެން  ވިދާޅުވެދެްއވިްއޔާ  ލައިސަންސެއް  ހަމައެއްއެ  ނުޭވ  ދިނުމަކީ،  ނެތި   

މިހާރު މިކަުމެގ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެން  ؛ އްލުކުރުމަށް ޓަކައިޙައޭަގއި ހުރި ބައެއްކަހަލަ ދަތިތައް  ،  އެހެންނަމަވެސް

ބްރޯޑް ިމ ޕްރައިވެޓު  ފާހަަގ  މި ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގންޖެހުމެއް ކަމަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ކާސްޓަރުންނަށް އޮތް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓު  މެދުވެރިކޮށްކުރެވެނީ  ފަރާތްތައް  ނުލައި  ؛ކުރާ  ފަރާތަކާ  އެްއވެސް  މިއިން  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު 

ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމެގ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. އަދި އެ ލައިސަންސް ވެސް ވަނީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނަާގފަ. އެއަށް މި 

ބޮޑުވީމަ ކަންނޭނޭގ މިހާރު އެއްވެސް ބަޔަކު   ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު   އޭެގއެކަމަކު  .  ދިނުން  ސްޓީރަލް ޚިދުމަތްރެ ޓެކިޔަނީ

ހަމަކަމެއް   އެ އަުގެގ  ނުކުރޭ.  ޓެ ބިޑް   ބޮޑެތި  ފެށިެގން    .ވަނީ ނަާގފައި  ސްޓީރަލްރެކޮށްެގން  ޒަމާނުއްސުރެން 

މިހާރު  ން  ދެ   މަ.ައޅުަގނޑުމެން ކުރީެގ ނަމުން ނަ  ވީ މޯލްޑިވްސް.ފަރާތަކީ ޓި ދެމުން ދިޔަ ޚިދުމަތްސްޓީރަލްކޮށް  ރެޓެ

ބަހައްޓައެ  ެގެއއްަގއި   އެ. އެމްސް.އެސް.ޕީ ހުރިހާ  ލިބޭ އެޓިއުންކޮށްލަިއެގން   އިެގންންޓަނާ  ހަމަ  މިހާރު  އެކަމަކު   .

  ދިރާގު   ނޫނިއްޔާ އިންދަނީ ކޮންމެވެސް ކޭބަލްެއއްެގ ތެރެމިކުރަމުން  ކާސްޓު  ން، މި ބްރޯޑްކާސްޓަރުބްރޯޑް ޕްރައިވެޓް  

އެ. މެދުވެރިކޮށް  އެޕް އެ  ންބޭފުޅު ދެން  ނަާގ   ވިދާޅުވަނީ  ދިރާާގ މި  ދިރާުގ،  ފީ ބޭފުޅުެގ  ތި  ބުނަނީ   ހަމައަށް 

 އެބަ ރަްއޔިތުންނާ  ޗެނަލްތައް  ލޯކަލްނުލާ އެ  އެްއެވސް ފީއަކާބޭފުޅުންެގ   ބޭފުޅުންެގ ސިްގނަލް ފޯރުކޮށްދިނީމަ އެ

ފޯރުކޮށްދެމޭ މިހަމަ  މީޑިއާނެޓުން  މީޑިއާ  .  ބޭފުޅުން  ބުނަނީ  އެ  ނަަގނީ  ިމ  ފީ  އެ  ކޮށްެގން  އަޕްލިންކުނެޓުން 

ބްރޯޑްސެޓެ ޕްރައިވެޓް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ައސްލު  މިއީ  ދައްކަންޖެހޭތީއޭ.  ފީ  ތި    ކާސްޓަރުެގލައިޓަށް  ހައިސިއްޔަތުން 

ައޅުަގނޑުމެން   ޮގންޖެހުންތައް  ހުރި  ކޮމިޓީން  ބޭފުޅުންނަށް  ދެން   އިހޯދައިަގތުމުގަ މި  ނުކުތާއަކީ.  މަިއަގނޑު 
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ެގނައި މި  ަގވާއިދަށް  ވެސް   ފަރާތަކަށްކުރާ  ބްރޯޑްކާސްޓު  އަދިޖުމުލަޮގތެއްަގއި  އިޞްލާޙަކީ    ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ 

މިއީ މުޅިން ދެ   ލާމެހިފަ. ެއހެންވީމާ، ިމއަދު މިއޮތީ މި ދޭތި ވަރަށް ބޮޑަށް .  ވެސް  ފަރާތަކަށް ކުރާ  ރީބްރޯޑްކާސްޓު

  މިއީ. އެހެންވީމާ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވެސް   ކަމެއް ކާސްޓްކުރުމާ މުޅިން ދެ ބްރޯޑްރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމާިއ   ކަމެއް.

ކަމަކަށް   ދެ  އޮތީ މުޅިން  ހަދާފައި މި ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ެވސް ވަކި ާގނޫނެއްޕްރަިއވެޓް  ،  ހަދާފައި  ާގނޫނެއްވަކި  

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  މެދުވެރިކޮށް    އްފަރާތްތަރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ   . އެހެންވީމާ،ވާތީ ހިސާބަށް   ރައްޔިތުންނާޕްރައިވެޓް 

 އަޅުަގނޑުމެންޓަކައި   މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މައިަގނޑު ޮގންޖެހުންތަކުެގހުރި    ދާއިރުަގއި އޭެގޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން

މި ދަންނަވާލައިެގން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ހައިސިއްޔަތުން  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންެގ  ތި  އެހެންވީމާ،؛ ޕްރައިވެޓް  ދެންމެ 

ހުއްދަ  ނުކުތާަގއި  ފާހަަގކުރި ނުނަާގއެ ެއްއެވސް  ކުރަންޖެހޭ   އް  އޮތުމަށް  ޮގތަށްެއކަން    އިަގބޫލުކުރާއިރުަގ އޮންނަ 

 ރަނަގޅު.  ވެދެްއވިްއޔާވިދާޅު އޭތި ތަފުސީލުކޮށްންކޮޅެއް ތަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދުސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

އޮންނަނީ    ،ޤުރުއާން  ދީޢުސަ ދީފައި    ހަމައެ  ހުއްދަެއއް  ދުނިޔެއަށް  އޮންނަނީމުޅި  ހުްއދައެއް  ޓު  .  އޮންނަ  ފްރީ 

 ދީ ޤުރުއާން.ޢުސަ ފެނޭށްލިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮ ޗް ރނެޓުގައި ސައެއަރ ޖަހާލާފައި އޮންނަނީ ެއ ބޭފުޅުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަމަ  މިހާރު މާނައިަގ ވެސް  ތި  ބޭނުންކުރަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއ  އެ  ސިްގނަލް  ތިދިރާުގން    .އެބަ   ބޭފުޅުން 

ފީައކާ  މަފޯރުކޮށްދިނީ ކުރަނީ  ނޫންތޯ  އިނުލަ  އެއްެވސް  ޗެނަލްޢުސަ އެހެންވީމާ،؟ އެ  ތި  ެއ   ދުނިޔެއަށް ދީން 

ނުނެުގމާއިފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި   ޗެނަ އެ،  ފީެއއް  އެ  ތެރެއިން  ރެިގއުލޭޝަންެގ  ނެުގމާތަނުެގ  ހުއްދަ  ދެއްކުމަށް    ލް 

ދެ  މުޅިން ހީވަނީ އްހެންކަމެ ތަފާތު  އެ.  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތަކީ  ތި  ކޮބައިތޯ  އެހެންވީމާ،  ތަންކޮޅެްއ  ؟ ވިދާޅުވާ  އެ 

 . ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެދެްއވާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ޮގތުަގއި    މިހާރު ަގބޫލުކުރެވޭ  އެއަޅުަގނޑަށް  ޗެނަ، ވިދާޅުވަނީ  ސަޢީދު   ވަންޏާމު ކަމަށް ދައްކާ  ލެއް މިހާރު 

އެ އެޗެނަ އަޅުަގނޑުމެން  ވެރިފަރާތުން  ެގންނަންލްެގ  ހުއްދައެއް  އެބަޖެހޭ  ކޮންމެހެން    .  ބްރޯޑްކޮމްއަށް ހުއްދަ 

 އޮންނަ ފައިކޮށްދީައކީ ެއޮގތަށް އިޢުލާނުޢުދޫކުރާކަށް ސަ  ޤުރުއާން ދީޢުސަމިސާލަކަށް    ށް ނުޖެހޭނެ ނޫންތޯއޭެގންނާކަ
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ވަންޏާޗެނަލެއް   ވެރިޗެނަ އެ. ކަމަށް  އިޢުލާނު  ލްެގ  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  ެއޮގތަށް  އޮންނަކޮށްފަރާތުން    ޗެނަލެއް  ފައި 

 އެއީ އެ  އޭ.ނޫންތޯ  ނުޖެހޭނެފަރާތުން ކޮންމެހެން ހުއްދަ ނަގައިެގން ެގންނާކަށް   ވެރި  ލުެގޗެނަ   އެއަލުން އަނެއްކާ

  ވާހަކައަކީ. ވިދާޅުވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮންމެދެން  . ސިފަކުރަނީ  ތި   ހުއްދަ ،  ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ   އަޅުަގނޑު މި އާދެ! ސާފުެވއްޖެ މިހާރު އިނޭގތޯ. އެއީ 

  ؟އޮތީތި  މެއްތޯ ވުކަންބޮޑު އެކަހަލަރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރަނީތޯ   މިހާރު ތި ބޭފުޅުން، ޗެނަލްއެއް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ެވއްޖެ  ލިތާހުއްޓާރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުން  އަޅުަގނޑުމެން    މިހާރު  މި ކަންތައްަގނޑުެގ ހަމަ    އިނޭގތޯ.  ވަރަށް ދުވަސް 

އަނެއްކާ ބުނަންޏާމު. އޮޕަރޭޓަރުން  ދިޔައީ ހުރިހާ ކުދި އެއީ ފުރަތަމަ މި  .ތެރެއިން  ކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓުދެން މިހާރު 

ދިރާާގ މި، ހިސާބު އަންނަނީ ހަމައަށް  ބުނީ  މި  މިކަން  އެހެންވީމާ،ވެސް  މި    .  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެއޮގތުން 

ކިތަރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުން   ނޫން   މެންހުއްޓައިލިތާ  ރީބްރޯޑްކާސްޓަރެއް  ސީ.އެން.އެމްއަކީ  ދެން  ޒަމާނެްއ. 

 ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ެއއީ ސީ.އެން.އެމްއަކީ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުޑަކޮށް ޮގތަށް އޭތި  އަރާ  ހައިސިްއޔަތުން،  ޮއޅުން  އެްއވެސްއިރެްއަގިއ  ،  ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ،  ބްރޯޑްކާސްޓަރެްއެގ 

ހީވަނީ ދެވިފަ  އިއްގަ ރަށެ  އެްއކަލަ ހުރީޚިދުމަތް އަޅުަގނޑު  ތި ވާހަކަ ދެކެވެނީ.   މައި   ކަންނޭނެގ އެ އެންަގލްއިން 

؛ ޗެނަލެއް ކަލަ ބޭރުެގ އް ބޭފުޅުން އެ އެ ނީފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެ ޑްކޮމްެގބްރޯއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން، އާދެ! ތީަގއި

އެބައި  މީަގ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ވެސް ޓީރޕްރޮޕަ  ލްއަލެކްޗުރއިންޓައޮތް    ިމވާޮގތަކީ  އިނޭގތޯ.  ާގނޫނެްއ   ހެދިފައި 

އަޅުަގނޑުމެން ދަށުން  ާގނޫނުެގ  އެ  ކަންތައްތަކެ  އެހެންވީމާ،  ހުރޭ  އްބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ބަެއއްެގ    އެހެންވީމާ، .ެވސް 

އަނެއް އެ   ކޮންޓެންޓު  ބޭނުންކޮށްެގން  ާގނޫ މިބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުަގއި  ބަޔަކު  މަތިން    ހަމަތަކުެގނީ  ދެންނެވި 

ބަލަން އޮތީމަ   ބަލަނީ.  ކަމަށް ފަރާތެއްބްރޯޑްކޮމްއިން އެ ހުއްދަ އޮތް  ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް  އަސްލު އެއީ  އެ 

ނޫން ޮގތެްއ  ބަނަޒަރަކުން    ާގނޫނީ ކުރެވޭނެ  މިހާރުލައި ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ޚިދުމަތް  ލާއިރު.  ދިރާުގން   ދެން 

 ދެންނެވީ މި  ؟ވިއު ިގނައީމި    ތޯ މި ކޮންބައެްއެގތޯދެން ފާހަަގކުރެވެނީ ކިހިނެއްންނަށް  ތި ބޭފުޅު،  ދެމުންދާއިރުގައި
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  އާނެޓުން ެވސް އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ. މީަގއި ކޮބައިތޯ މީޑި  .ފޯރުކޮށްދޭމި ލޯކަލް ޗެނަލް އެބަ  ބޭފުޅުން   ވެސް ތި  ދިރާުގން

 ... ފާހަަގކުރެވޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ފުދޭވަރެއްެގ  ހަމަ  ވެސް  ެގ  ދެން ދިރާގު   .ިގނައީ އިނޭގތޯއާނެޓު  ހަމަ މީޑި ބަލާއިރުަގއި  ކޮންމެ ޮގތެްއވިޔަސް މިހާރަށް

 ޮގއްސިއްޔާ ހަމަ  ފަދައިން ލައިސަންސެއް ބާޠިލުވެެގންޅުވާ  ތިވިދާ  ދެން  އެބައުޅޭ.ވެސް   އިކަސްޓަމަރުން ރާއްޖެތެރޭަގ

އް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފެމު ރަްއޔިތުން ވެސް  އްޔާޖެއެހެންެވއް  ޝާމިލުވާނެ.ރައްޔިތުން އޭަގއި   ދިވެހިވަރަށް ިގނަ  

 އުފުލަންޖެހޭނެ ހަމަގައިމުވެސް އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއަށްފަހު ިއއްޒަތްތެރި  ، ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް އަޅުަގނޑު އަނެއްކާވެސްދެން އާދެ! 

 މެންބަރު ސިރާޖު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

  ފާހަަގކޮށްލަންވެެގން އުޅުނު ނުކުތާެއއް މިއީ. މިހާރު ހަމަ މިކަހަލަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ައސްލު  

ހިނަގމުންދާ  ކޮމިޓީންޓު  ޖޮއިން  އަޅުަގނޑުމެންމަސައްކަތެްއ   ދެން ވެސް  ފާހަަގކޮށްލަން.  އެކަން  އެހެންވިމާ،  ތީވެ. 

ބް މިހާރު  ބަލާއިރުަގިއ  ކަންބޮޑުވުމަށް  މި  ައސްލުަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ހީވަނީ  ެގނެއްސަ  ރޯޑްކޮމްއިން  އަޅުަގނޑަށް 

ބަދަލަށް އެކަންޏޭ    ،އެއިނދަ  ކުންފުނިތަކަށް  ދިވެހި  ސަބަބުން  ކުރެވޭއޭެގ  މިއެކަން  އެހެން   ނީ  އެކަމަކު  ބުނަނީ. 

 ޭގޭގަގއި އެބަހުރި މިހާރުވަރަށް ބައިވަރު    ފަ. ދެން މިހާރު މިއޮތީ ދިރާުގން މި މަސައްކަތް ފަށާއި  އިންއިރުގަ ފައި  ޖަހާ

އުނދަުގލަކަށް    މިހުރީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑުވެސް   ދީެގން ކޮޅުތައް ެއޅިފައި އަނެއްކާ ފައިސާ. އެޅިފަ ކޮޅު  ުގދިރާ

ސީދާ މިަވުގތުެގ  ،  ހާލަތުގައިއޮތް   މިހާރު މި. ެއހެންވީމާ،  ޮގތް ވެއްޖެއްޔާ ހަޤީަގތުަގއި ެވެގންދާނެ ޚިދުމަތް ހުއްޓޭ

 ؟އްލަކީޙަމީެގ  އަސްލު  ކޮބައިތޯ ތުަގއިޅުން ދެކޭޮގބަލާއިރުަގއި ތިބޭފުހާލަތަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 
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ދެކޭޮގތުަގިއ   ނުެގނެވޭަގވާ ، ވިޔަސް  ކޮންމެޮގތެއް  ދެންއަޅުަގނޑު  ބަދަލު  ދިރާުގން    ވަންޏާމު ކަމަށް އިދަށް  ދެން 

އިން  ތަނުަގއި އަލުން އިތުރު ކުންފުންޏެއްެގ ސައްތަ އެ މުވަންޏާ ކަމަށް މަޖުބޫރުވާނީ ދިރާުގން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ

ފެށުންސައްތަ   ޚިދުމަތްދޭން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން  ޮގތުަގއި  ކުންފުންޏެއްެގ  ޮގތެއްދިވެހި  ނޫން  އެ  އަޅުަގނޑަކަށް    . 

. ދެން  ލާޙުކުރަންޞްވިޔަސް އި ކޮންެމޮގތެއް  . އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން ޖެހޭނީ ަގާވއިދުދެވޭނެ  ތްނުފެނޭ. ދެން އެ ޚިދުމަ

ސައްތަ ސައްތައިން  ކުންފުންޏަ  ަގާވއިދުަގއި  ލާޒިމު  ކަށްދިވެހި  އެީއ  އޮތުން   ވަންޏާމު ކަމަކަށް   މަޖުބޫރުކޮށްފައި 

ޖެހޭނީ އެ  ރަޖިސްޓަރީކުރަން  ސަބް ކުންފުންޏެއް ތަ އިތުރު ސައްތައިން ސައް  ދިރާުގންބޯލަބަން.  ކަމަށް   ދިރާުގން 

 އެ ބޭފުޅުން.  ކަމަށް ވަންޏާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޖެހޭނީ މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެީއ    ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށް ވުން ޖަހާފައި އޮންނަ އޮތުން  ސައްތައިން  ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެ ސައްތަ   ތި ބޭފުޅުން

 އަދި. ؟ ޯގސް ކަމެއްތޯތޯ ނޫނީ ރަނަގޅު ކަމެއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދުސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެނޭ ދަންނަވާށް އަޅުަގނޑު  މިސާލަކަ.  އެްއޮގތަކަށް ވެސް ރަނަގޅު   މާދަމާ.  ފާނަންލަމިސާލެއް 

% ހެދިްއޔޯ  ަގާވއިދެއް  މިނިސްޓްރީން  ރިސޯޓު ކުންފުނިތަކަށޭ  100ޓޫރިޒަމް  އެހެން    ޓޫރިސްޓް  ހިންޭގނީ. 

ހަދައިފިއްޔާ ަގާވއިދެއް  އެހެން  ހަދާ ހަދައިފިއްޔާ،  ކިހިނެއްތޯ  އަނެއްކާައޅުަގނޑުމެން  ކަމެްއ    ވެސް.  ނީ  އެކަހަލަ 

 ؟ނޫންތޯ އެއީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސިރާޖަށް. ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދެންއާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު މެންބަރު މޫސާ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ

އަދިވެސް   އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ދައްކަންޖެހޭމި  ޝުކުރިއްޔާ  މި  އިތުރަށް   މަހުންމަހަށް  ކަންތައް  ފައިސާެގ 

އެސް.ޑީ ޗެނަލަކަށް  ،  ކަށް ވަކިަވރެއްދެންނެވީމެއް ނޫންތޯ އެޗް.ޑީ ޗެނަލަ ތަފުސީލުކުރަން ބޭނުން އިނޭގތޯ. ދެންމެ

  ؟މިއީ ކީްއކުރަން ނަާގ ފައިސާއެއްތޯ މިއީ ؟ ފައިސާެއއްތޯ މިއީިމއީ އަސްލު ކޮން   ވަކިވަރެއް.
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދުސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ވިދާޅުވަނީ ެއޗް.ޑީ ޗެނަލެއް ވެއްޖެއްޔާ   އެ ބޭފުޅުން  .މީޑިއާނެޓަށް ެއ ޗެނެލް ލައިދެވޭނީ ެއ މީހުން ބުނާ އަުގ އެއީ

ފަންސަވީސްހާސްލައިދެވޭނީ ެއއްލައްކަ  ބޭފުޅުން.  ރުފިޔާއަށޭ   އެ  ނޭނެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ހިސާބަށް    އެ ދެން 

އަދި ދައްކައިދެވޭނީ މީހުން އެ  ެގންޮގއްސަ  ތެރެއިން  ވެސް  ނެޓްވޯރކް  ޗެނަލެްއ  ކޮންމެ  ޗެނަލެ   ދިވެހި   އް ެއޗް.ޑީ 

ރުފިޔާ  ފަންސަވީސްހާސް  އެއްލައްކަ  ޗެނަލެޑީ. ސްއެ އާށް.  ވެއްޖެއްޔާ  ވެ އް  ފަސްެއްއލައްކަ   އްޖެއްޔާ   ހާސް  ނުވަދިހަ 

 މަހަކު.  މަހަކު. ފިޔާއަށޭ އެ މީހުންނަށް ދައްކައިދެވޭނީ.ރު

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު މެންބަރު މޫސާ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ

ސޮނީ މީޑިއާނެޓް އިނޭގތޯ. މީޑިއާނެޓުން   މިސާލަކަށްސާފުކޮށްލަދެއްވާ. މިހާރު އަޅުަގނޑު އެ ސުވާލު މި ކުރާކަމަކީ  

މި ލްޗެނެ ރާއްޖޭަގއި  ެއހެންނަމަވެސް،  އަތުން.  ސޮނީ  ަގންނަނީ  ރައިޓްސް  ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް   ދައްކަންޏާ  ހިންާގ 

ކުރަން. ދައްކަިއެގން  ލާރި  ޖެހެނީ  މި  މީޑިއާނެޓުން  އަޅުަގނޑުމެން  ސާފުނުވާތީވެ.  އަޅުަގނޑަށް  އެ  އަސްލު 

ވަރަށް ޚަރަދު   ކުރުމަކީ  ކުރަންޖެހޭ އަޕްލިންކު  ރަށްރަށަށް މި ދެއްކުމަށް ޓަކައި އަޕްލިންކު އަތޮޅުތެރޭެގ  ކުރަނީފާހަަގ

ކުރުުމަގިއ  އަޕްލިންކު އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ބޭރުެގ ޗެނެލްތައް ؛ޚަރަދު ދާތީއޭ އެ ފައިސާ  އެހެންވީމާ، އެ ދާ ކަމެކޭ.

  އެކަން ސާފުނުވާތީވެ އަސްލު ސާފުކޮށްލަން. ؟ކިހިނެއްތޯ އެކަން އެ އޮންނަނީ އެ ؟ މި ކަންކަން ނޯންނަނީތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ާވކަމެއް ނޫން. އެހެން  ލޯކަލް   އަޕްލިންކު އެްއޮގތަކަށް ވެސް  ބޭފުޅުން  ހަމަ އެ  ބޭފުޅުން ނުކުރާއިރުަގއި ވެސް   އެ 

ވަންޏާ ޗެނަލެއް ކަމަށް  ބޭނުން  ވާޮގތަކީ،  ލާން  މި  ޗެނަ،  މިސާލަކަށް  ބޮޑަށް ލޯކަލް  އެދެނީ  ލް  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

އެ ބޭފުޅުން ދިވެހިންނަށް އެްއކަލަ އެ    ލްތައް މި ާވޮގތަކީ ޗެނަ  ޑިއާނެޓުަގއި މީތީ ފޮނުަވއިދޭށޭ. އެާއ ޚިލާފަށް ބޭރުެގމީ

އެ ބޭފުޅުން ެއ  ންސް ެގނެސްެގންބަލާތީއޭ ބުނީމަ އެ ބޭފުޅުން އަތުން އެ ލައިސަލް  ދިވެހިން މި ޗެނަ ޕެކޭޖު ނަާގނީ

ެއއްކަލަ ބުނާހެން މީޑިާއނެޓުންޗެނަ ބޭނުމެއް ނޫން ޓީ.ވީ.އެމް ކޮންމެހެން ދައްކާކަށް  ލް އެ ލައްވަނީ. އެހެންީވމާ، 

ބޭފުޅުން   އެ ލް ލައިދޭށޭ. ބުނީމަންެގ ޗެނައެހެންވީމާ، ޕީ.އެސް.އެމުން މި ބުނަނީ ތިމަންނާމެ މީޑިއާނެޓުެގ ޕެކޭޖުަގއި.
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އަދަދުތަކެއް ބޮޑު  ފުދޭވަރެްއެގ  އަނެއްކާ  ނަަގނީ.  ފައިސާ  އެ  ޮގތުން   އަތުން  ހަނދާންވާ  އަޅުަގނޑަށް  ނަަގނީ. 

ޗެނަ ހަތަރު  ޗެނަލެއް،  ލްޕީ.އެސް.އެްމެގ  މަހަކު.   ފަސް  ނަާގ  ރުފިޔާ  ފަސްލަްއކަެއއްހާ  ާގތްަގނޑަކަށް  ވެސް  ލާން 

އެއީ.އެހެންވީ ޮގތުަގއި  މާ،  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އެ  އެކަަމކު  ނޫން.  ޮގތެއް  ެވެގންވާނެ  އެކަން  ބޭފުޅުން   އެއީ 

ޗެނަ ވަންޏާޕީ.އެސް.އެްމެގ  ނުލާކަމަށް  ޓީ.ވީ.އެމް  ނުވަތަ  ނުބަލާ.  ދިވެހިންެގމު  ލް  އޭތި  ތިބޭނެ  ބަޔަކު    ކިތަންމެ 

،  އުސޫލެއް އެ ބޭފުޅުންެގ ިވއުގަ   އި މިީއ ވައްތަރެްއެގ މޮނޮޕޮލީޙަޤީޤަތުަގ މީޑިއާނެޓުެގ ޚިދުމަތް ނުނަާގ. އެހެންވީމާ،

ކުރަމުންދާ މުޅި މިދުވަސްަވރު އޮތީތީވެ  ކޮންޓްރޯލް  ައތުަގއި  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ެއއީ  ކަމެްއ އެއީ.   ވިުއަގ 

ކުރާތީއެއް ެވސް ނޫން އެކަން އެ ކުރަނީ   ކޮންމެހެން އަޕްލިންކު ލް ލުމެކޭ ކިޔާފަެއއްއެްއޮގތަކަށް ވެސް ހަމަ އެ ޗެނަ

   އެޮގތަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު މެންބަރު މޫސާ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ

ސާފުކޮށްލަ އަދިވެސް އިނޭގތޯ.ައޅުަގނޑު  ޗެނަ  ން  ޕްރައިވެޓް  އިތުރު  ެގނެސްެގންއަޅުަގނޑުމެން    ވާހަކަ ލްތައް 

ދަްއކާއިރުަގއި ،  ސުވާލުކުރިންައޅުަގނޑު    ދެކެވުނުއިރުަގއި ފަިއސާ  ދިރާގު ،  ދިރާުގން  ތި  ދައްކާއިރުަގއި  ޓީވީން 

ޕީ.އެސް.ެއމް ކަނެކްޓުން  ދައްކަންޖެހޭތޯ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭތޯ އަދި  ެއ   އެހެން ޗެނަލްތަކުން ވިދާޅުވީ؟ ދައްކާއިރު 

ހުރިހާ  ދައްކަން ދެން  ކަމަށް.  ވާހަކަދެކެ ޗެނަ  ނުޖެހޭ  އަޅުަގނޑަށް  ަގބޫލުކުރެވޭ   ވުނުއިރުަގއި ލްތަކާ  އަޅުަގނޑަށް 

މަހެްއެގ ޓަކަިއ  ކަމަކަށް  ތި  ހަމަެއކަނި  ޗެނަ ޮގތުަގއި  ލޯކަލް  ދިވެހި  މީޑިއާނެޓަށް  މިލިއަނެއްހާ  މަްއޗަށް  ލްތަކުން 

.އެްމ  ލަފާކުރެވެނީ. ޕީ.އެސް ޗެނަލްތައް އެްއކޮށްލީމަ މިލިއަނަކަށްވުރެ ިގނަ ރުފިޔާ އެބަ ދައްކާ ކަމަށް ހުރިހާ،  ރުފިޔާ

ސީ.އެން.ެއމް ދައްކާނަމަ ެއ ދަްއކަނީ ؟ ދައްކާތޯ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ކަނެކްޓުން ނުވަތަ ދިރާުގ ޓީީވން ދައްކާއިރުަގއި، 

  ؟ދީެގންތޯ އަެގއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދުސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

  ނޫން އިނޭގތޯ. ޕީ.އެސް.އެމް ދަްއކަނީ ައެގއް ދީެގނެއްއަެގއް ދީެގން ނޫން. ދިރާާގއި  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގން  ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ޖުމުލަޮގތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް

ނިންމާލުމުެގ ދެން  އެ ހިނގައްޖެ.  ވަކި  ބޭފުޅުން  ތި  ވެސް  އޮތްކުރިން  ވިދާޅުވަން  ފުރުޞަތު ،  ނަމަ  ްއޗެްއ   އެ 
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ލަން. ެއހެންވީމާ، ެއޮގތުެގ މަތިން ނިންމާ އެރުވުމަށްފަހު ައޅުަގނޑު ދެން ަގސްތުކުރަނީ ތި ބޭފުޅުންެގ ބައި ިމއަދު

  ވިދާޅުވުމަށް.އް މިކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން  އަރުވާނަން ބޭނުންފުޅުވާ ެއްއޗެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފަހު ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ފަދައިން ސަރުކާރުން  ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު ދެންނެވި، އެ  ންލަައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަންޏާމު އޮތީ ބުނެ މިކަމުގައި

އަދި ނުވަތަ  ިވޔަސްމީެގތެރެއަށް  މީޑިއާ  ސަރިވސް  ޕަބްލިކް  ެއކަހަލަ  އެ،    ހަދައިެގން  ކުންފުންޏެއް  އިތުރު 

 ކުންފުންޏަކުން މި ވިޔަފާރި ތެރެއަށް ވަނުން މިއީ އަސްލު އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ،  ކުންފުންޏަކުން

މީޑިއާއިން ޮއތީ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް   ފުދޭވަރަކަށް މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް،  ަގބޫލުކުރެވޭ ކަމެކޭ. އެހެން މި ދެންނެވީ

 ނުވިތާކަށް ކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރުންނާ އެްގރީމަންޓުތަކެއް ވެސް އޮތީ ހެދިފަ.  ކޮށްފަ. ޚަރަދުތަކެއް ވެސް އޮތީ ކޮށްފަ. އަދި

ޚިދުމަތް އޮތީ    ،ކަަމށް ވިޔަސް އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ޚިދުމަތް ދެން ވެެގންދިޔަ ޮގތެްއެގ ސަބަބުން

ހަމަަގ އެފޯރުނުކޮށްދީ.  މިއީ  އަޅުަގނޑު  ެވސް  މީޑިއާއިން.  އިމު  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް  އެއްފަރާތް  ނެިގ    ޚިދުމަތް 

ބޭފުޅުން   މަސްދުވަސް ވަންދެން ޚިދުމަތް ެއ ބޭފުޅުން ދިން އަޅުަގނޑަށް. ދީފަިއ އެހިސާބުން އެ 1ާގތްަގނޑަކަށް  

ބޭފުޅުންނަށް އެވަރު ދެން އެ  ބޭފުޅުން   ންއޭރުަގއި އެކަ،  ޚިދުމަތް ކަނޑާލީ އިނޭގތޯ.  ނެތީމަ ކަމަށް އެ  ކުރެވެން 

 އޮތް. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު މި އޮތީ އެކަން   އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި އެބަ ދެންނެވީ. ދެން އެ އެްގރީމަންޓު ވެސް

ދަންނަވަނީ މި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ވެސް ،  ހުއްޓިފަ.  ގައިމު  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  އެ   އެ  ކުރަންޖެހޭ 

އެއިންފްރާސްޓްރަކްޗަ ޚަރަދެއް  ހުރިހާ  މަސައްކަތަކާއި  ހުރިހާ  ކީްއެވެގންބާަވއޭ   ރ  ެއހެންވީމާ،  ކޮށްފައިތާއޭ.  އޮތީ 

ޕީ.އެސް.އެމް  ކޮށްދެވެން ިމވަުގތު ނެތީ. އަޅުަގނޑު ބައްދަލުކުރިން މި ސަރުކާރުަގއި  ބޭފުޅުން ދިވެހިންނަށް އެކަން އެ

އެ ބޭފުޅާާއ ބައްދަލުކުރިން   ؟އެހެންނޫންތޯ ޚާލިދު ކަންނޭނެގހަވާލުވެ ހުންނެިވ ޢަލީ    ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއއާ

އަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ތި ސްޓޭންޑް    2023މެން  ބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ތިމަންނަ އެކަމުަގއި ައޅުަގނޑު. ބައްދަލުކުރީމަ އެ

ަގބޫލެއް ނުކު ނަާގނަމޭ. އެއީ ސަބަބަކީ   ރެވޭ.އެހެންނަމަވެސް، ެއޮގތަށް އެ މަސައްކަތްކުރެޭވ ކަމަށް އަޅުަގނޑަކަށް 

އި  ޑެޑްވުން ފިޔަަވއި އިތުރަކަށް އޭގަ   ހައްތާ،  އިތުރަކަށް މިއަދާ ހަމަޔަށް ދިޔައިރު ވެސް އޭެގ ެއްއވެސްކަހަލަ ކަމެއް

ައޔަސް ެވސް   2023ެއއްކަެމއް ވެސް. އެހެންވެއްޖެްއޔާމު އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ އަދި   ްގރޯެވެގނެއް ނާދޭ

ެއޮގތަ ައޅުަގނޑު  އެކަމެއް  ެއއީ  ހިނާގނެެއކޭ.  ފަހުހަމަ  ކަށް  ބޭނުމީ. ދެން   މި  ދަންނަވާލަން  ފުރުޞަތުަގއި ވެސް 

ބޭނުން ބަލަން  އަުގހެޔޮކޮށް  ބެލޭނީ. ދިވެހިން  އަުގހެޔޮކޮށް  ލިބިެގން  އެކަހަލަ ސަރވިސްެއއް  ވަންޏާމު ހަމަ   ކަމަށް 

  ޝުކުރިއްޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   ކުރިއަށް ެގންދަވާ.އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު މެންބަރު މޫސާ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ

ދެންމެ ވެސް ނިންމާލަމުން ދެއްކި ،  ދެއްކި ވާހަކަތަކުން،  ޖެހިފައި އޮތަސްވެސް    އަޅުަގނޑު އަދިވެސް ނިންމާލަން

ެއކީަގއި ކޮންމެއަޅުަގނކުޑަކޮށް   ށްޑަ ޅުަގނއަ   ވާހަކަތަކާ  ިވސްނެނީ  މީލަ  ސްކަހަވެޑަށް  އުގަ ނުފޫޒެއް  ޅޭޮގތަށް އި 

ވާހަކަ ޙަދޭހަވާޮގތަށް  އަސްލު  އަންނާތީވެ.  ނުފޫޒެޤަޤީތަްއ  ރީބްރޯޑްކާސްޓު  އްތުަގިއ  ނުވަތަ މި    މްބްރޯޑްކޮ ކުރުމާއި 

  ؟ތުހުމަތުކުރެވޭތޯ؟ ތޯކަމެއް ހިނަގނީހަލަ ެއކަ، ވިޔަސް   އިއެމްަގ.އެސް.ޕީނީތޯ މައްޗަށް ނުފޫޒެއް ީމެގތެރޭަގިއ ހިމެނެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޔޫސުފްސީ.އެން.އެްމެގ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

ތުހުމަތު އަޅުަގނޑަށް  ބޮޑަށް  ވެރިފައިކުރެވޭނީ  ދެން.  ރެވޭކުވަރަށް  ތަނެއްގަ   ،ޭއަގއި  އެ ިމކަހަލަ  ވާހަކަ އި   ކަހަލަ 

ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެރިފައިކުރެވިެގން ދައްކަންޖެހޭކަހަލަ ވާހަކަތައް އެ  ނުވެސް ދެްއކޭ ނެ ކަންނޭނެގ. އެހެންވީމާ، 

 ހުންނަނީ އިނޭގތޯ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެކަހަލަ ތުހުމަތެއް ތި ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭނަމަ   ،އެ ކުރެއްވި ސުވާލަކީއާދެ! ރަނަގޅު. ދެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

އެ ވާހަކަ ހާމަކޮށްލަދޭން ވިދާޅުވެއްޖެ. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ިމ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން ތި  

ޝުކުރިއްޔާ.  ށް  ވަރަށްބޮޑަދެއްވި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. ިމހާހިސާބުން ތި ބޭފުޅުންެގ ބަިއ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމައިލާން.  

 އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް.)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު
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ކޮމިޓީެއއް    އިއްޔެ ކަންނޭނެގ މި އުފެއްދީ ނޫންތޯ އިތުރު ޖޮއިންޓު،  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ެއއްކަލަ މި ދޭތެރެއިން

ދެއްތޯ. ދެން މި ކޮމިޓީެގ މި ވަނީ މިހާރު މި ކޮމިޓީަގއި ހިންާގފައި ހުރި ހުރިހާ ޖަލްސާތަކެްއެގ ލިންކުތައް ެވސް 

ޮގތުން  ހުންނަ  ޢަމަލުތައް  މެންބަރުންެގ  އެ  ޮގތުން،  ުއސޫލެްއެގ  އާންމު  ތެރެއިން  ޭއެގ  ދެން  ހިއްސާކުރެވިފަ. 

ބޭ ބައެއް  ލަފާކުރެވެނީ  އަޑުނާހާ  އަޅުަގނޑަށް  ިގނަވާނީ  އަޑުނާހާނެ.  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ައޑުއަހާނޭ.  އެ  ފުޅުން 

މި   ބައިވެރިވެެގން  ތިބެ  ކުރިމަތީަގިއ  މިހެން އައިސް  އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ.  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބޭފުޅުންހެން 

އެންޭގޖުވޭ ލިބޭ. އެހެންވީމާ،   ހަމަތުތައް  އަދި ައޑު ވެސް އަހާ. އެ މަޢުލޫމާ  ،ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވޭއިރުަގިއ ހަމަ 

މިސާލަކަށް މިއަދު މި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ވެސް އަޅުަގނޑުެމން ދެން ހިއްސާކުރަންީވ    ،އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާވެސް 

ނެ ިގނަ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި ބޭއްވޭ ފާއަނެއްކާވެސް އަޑުނާހަ  އެއްއެ ްގރޫޕުަގއި. އެ 

ުގޅުން ެވސް  އެކަމާ  ބޭފުޅުން  ،ބައްދަލުވުންތަކަކީ  ބައްދަލުވުންތަކަކަށް ،  އެ  ހުރި  ވެސް  ުގޅުން  ކޮމިޓީއާ  ބޮޑު  ެއ 

ބޮޑަށް ރަނަގޅުވާނީ ިމ ބައްދަލުވުންތައް އެ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުކޮށްލެިވއްޖެޔާހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިނޭގތޯ.  ، ވާތީވެ 

ހަމަ   ެއކަން  އަޅުަގނޑު  ހަމަ އެހެންވެެގން  ޓަކަިއ  ެގނައުމަށް  ސަމާލުކަމަށް  ެއޓެންޝަނަށް،  މުޤައްރިރުެގ 

 ލީ. އިދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޔެަގއި ައޅުަގނޑު  ނަ ،  އާދެ!  މުޤައްރިރާއި  ކޮިމޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅޭޮގތުން  ކަމާ  ތި  ދުވަހު  އިބު  ކުރީ 

އި މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ، މި އޮތީ ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓުެގ ތެރޭަގިއ  މުޤައްރިރާ އެްއކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނު. ދެން މީގަ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަ. ެއހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ަގާވއިދާ ުގޅުން ހުރި މައްސަލަެއއް.  

ހަކަތަކެއް ބަޔާންކޮށް ަގރާރެއް ިމ  ަގވާއިދުެގ ުގޅުންހުރި ވާ،  ދެން އޭެގ ފަހުން ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް

ކޮމެޓީ އެްއކޮށްލައި ކޮމިޓީ މި އޮތީ ދެ  ޮގްއސަ. އެ ކޮމިޓީން  ަގރާރު މި އޮތީ ކޮމިޓީއަކަށް  ދެން   .ހުށަހެޅީ. ދެން 

އެހެންވީމާ، މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން މި ބަލާނެކަން ނުބަލާނެކަން ވެސް މި ކޮމިޓީންނޭ 

ނީ. އަޅުަގނޑަށް ެއކަނި ނިންމަން ތަންކޮޅެއް އުނދަުގލޭ. ދެން ހަމަަގއިމު ެވސް އެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުެގ  ނިންމޭ

ަގބޫލުކުރޭ ުގޅޭ ަމއްސަލައެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންޑޭޓުަގިއ ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނޭ    ،ޕަރސަނަލީ ަގބޫލުކުރާ  ަގާވއިދާ 

އަޅުަގ ެއއީ  އުނދަޫގ.  ތަންކޮޅެއް  ބުނެލަން  މިހާހިސާބުން   ؛ނޑުމެންނަށްއެހެން  ވާހަކަައކީ  ދަންނަވާ  މި  ނޫނޭ، 

ޓީންނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވާންޖެހޭނެ ޮގތަކީ މި ކޮމިޓީެގ ފެށިެގން މި ބާކީ ބައި ބަލާނީ އެ ކޮމި

ކުރިައށްެގންދަން   މަސަްއކަތް  ކޮމިޓީއަކުން  އެހެން  ދެން  ކަންނޭނެގ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މަސައްކަތަށް  ދެން  މި  ޖެހޭނީ. 
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މި   ކޮމިޓީެގ  މި  މިހާރު  މަތިން  އެޮގތުެގ  ދެން  ހިއްސާކުރެޭވނެ.  ހަމަ  ވެސް  ކޮމިޓީަގިއ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑު.    ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ހުރި މަސަްއކަތްތައް އެޮގތަށް ެގންދިއުމަކީ އެއީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުދެކެން

އެހެންވީމާ،    .ލާފައިެއޮގތަށް އޮތީ ވާހަކަދައްކަ ؛ އެްއކޮށް ވާހަކަދައްކައި އަންޑަސްޓޭންޑް  މުޤައްރިރާއެ ވާހަކަ ކޮމިޓީެގ  

ބާކީ  އެހެންވީމާ،  ެގންދާނީ.    ތި ބޭފުޅުންެގ މި ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމެއްެގ މަތިން އަޅުަގނޑުމެން ެއ ބައި ކުރިއަށް

ެގ ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ. އެހެންވީމާ، ބްރޯޑްކޮމް ެގންނަނީ ކަމަށް  ދެން މިހާރު ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބްރޯޑްކޮމް

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން .  އަށްޠާރިޤްިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛ ވަންޏާ ެގނެއްސަ ދެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން

 ކުރިއަށްެގންދަވާ. ، އާދެ! ވިދާޅުވެވާހަކަދެްއކެވުން(  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮިމޓީެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ެއ ކޮމިޓީަގއި އެބަ ތިއްބަވާ.    އަޅުަގނޑު އަސްލު ފާހަަގކުރީ

ައިއއްސަ ރިޔާސަތުން ޖޮއިންޓު މިކޮޅަށް  ފަށައިފި. އެއީ  ފޯމްކޮމި  ދެން އެ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް  ވާފައި  ކުރައްޓީއެއް 

މިސާލަކަށް މުޤައްރިރު ވެސް އެ  ؛ ފަށާފައި އޮތް މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމާ، ހަމަ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްލުމުެގ ޮގތުން

މި   އިތުރަށް  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީަގއި.  އެ  ތިއްބަވާ  އެބަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ައދި  އިންނަވާ.  އެބަ  ކޮމިޓީަގއި 

ށް މަސައްކަތްތައް ފަހަރެްއަގއި ެވސް ކުރަންޖެހިދާނެކަހަލަ ހާލަތެއް އުފެދިދާނެތީވެ  ފުރިހަމަކުރުމުެގ ޮގތުން ތަކުރާރުކޮ

 ހަމަ މި ކަންބޮޑުވުން މި ހިއްސާކޮށްލީ އިނޭގތޯ.މި އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަކަށް   ޖެހިދާނެ  ތަކުރާރުވާން  ަވންޏާ އެކަން އެހެން  ކަމަށް  ޮގއްސި  ަގބޫލެްއ ނުކުރަން.  ރަނަގޅަށް  އަޅުަގނޑަށް 

މަސައްކަތްތައް   ތަނުަގއި  މި  ކިޔައިެގން  ކޮމިޓީ  ސަބް  ކޮމިޓީތަކަށް  އެ  ހަދައި،  ކޮިމޓީ  ކުޑަ  ކޮމިޓީތަކުން  ބޮޑު 

ެގންދަނީ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ެއއް ކޮމިޓީން މި ކުރަމުން ދިޔަ   ހަލުވިކުރުމަށް ޓަކައި ކުރިއަށް

ކޮމެޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީއެއްެގ މަސައްކަތަށް ބަލާފައި މި  ؛ ތްތަކެއްމަސައްކަ އުފެދިފައި އޮތް  އެހެންވީާމ، މިއީ މިހާރު 

މަސަްއކަތަ ދެކެނީ.  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރެިވެގންދާނެ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ހަމަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ށް 

ެގންދެވޭނެ. މަްއސަލައެއް ނެތް. އެކަމަކު    މަތިން އެ ބައި ކުރިއަށްދެން މި ކޮމިޓީން ތި ބޭފުޅުން ނިންމާ ޮގތެއްެގ  

ހީ  އޭެގދެން   އަޅުަގނޑަކަށް  ފުށުއެރުންތަކެއް  ހަމަމާބޮޑު  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  މެންބަރު؛ ނުވޭ  މަހިބަދޫ    ،އިއްޒަތްތެރި 

 ށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. ބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަންމެ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދޫމަހިބަ

ބަލައިލިން ަގާވއިދު  މި  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ދެން    ،ޝުކުރިއްޔާ  އިނޭގތޯ.  މަސްއޫލިއްޔަތު  ކޮމިޓީެގ  ަގވާއިދު 

ޖޮއިންޓު،  ކުޑަކޮށް  މި  ދުވަހު  ކޮމި  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރީ  ައޅުަގނޑު  ވެސް  ުއޅެނީޓީަގއި  މި  ތިން    ،ވާހަކަދެއްކިން. 

އެ ުއޅޭ  އެބަ  މާއްދާއަކަށް  އް މައްސަލަެއއް  ެއއް  ަގވާއިދުެގ  ުގޅެނީ  މި  ވެސް  މައްސަލަ  ތިން  ެއްއ    ، ޒާތުގައި. 

ކޮމިޓީ ގަވާއިދު  ބަދަލުެގނެސްެގން.  ަގާވއިދު  ،ނަންބަރަކަށް  މަޖިލީހުެގ  މަޖިލީހުެގ   :ރަްއޔިތުންެގ  ރައްޔިތުންެގ 

ޤާނޫނު ބާރުަގާވއިދަކީ  އޮތް   އަސާސީން  ބާރު  އެްއވަރު  ާގނޫނެކޭ  ަގވާއިދަކީ  އެ  ަގވާއިދެއް.  ހެދިފައިވާ  ލިބިދީެގން 

އޮތް   އެބަ  ކޮމިޓީެގ  ަގވާއިދު  މި  ަގވާއިދު.  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  މިީއ  ާގނޫނެއް  ހަމަ  ވަނަ    111އެްއޗެއް. 

ަގއި މި އޮންނަނީ    އިވާ ބާރުތައް. އެ ބާރުތަކުެގ )ހ(މާއްދާަގިއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީފަ

އުސޫލުތަކާ ަގާވއިދަކުން  ތަޢާރަފުކުރާ  އިދާރާއަކުން  ހަދާ   ،ދައުލަތުެގ  އަދި  އޮތް.  އެބަ  ެއއްޗެހި  ިގނަ  ވަރަށް  ދެން 

ހަދަ  ، ަގާވއިދަކުން ބާރަކުންތޯ  ލިބިފައިވާ  މީހުންނަށް  އެ  ަގާވއިދަކުން  ހަދާ  ސަމަރައިޒްކޮށްލާނަން.  ނޫންތޯ  މި  ނީ 

. މީެގ ތެރޭަގއި އެބަ އޮތް )އ(އާ ހިސާބަށް ބާރުތަކެްއ  ވެ ބެލުމަކީ ވެސް ަގާވއިދު ކޮމިޓީެގ ލިބިފައިވާ މަސްއޫލިްއޔަތެ

ހުށަހެޅިފައިވާ   މިހާރު  ދެން  ކޮމިޓީއަށް.  ަގވާއިދު  ކުރިއެއްމައްސަލަ   3ދީފައި  އަޅުަގނޑު  ޖޮއިންޓު   ން.    ދުވަހު 

ަގއި މި އުޅެނީ ެއއްކަެމއްެގ ތިން މައްސަލައެއް. އެއް މައްސަލައަކީ މެދުހެންވޭރު  ނދެންނެވިން. މިތާކޮމިޓީަގއި ވެސް  

ޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވި ަމއްސަލަެއއް. ެއ  ޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ކޮމިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މި ކޮމި

މަހެއްހާ މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދާއިރާ  މި ދުވަހުން    މައްސަލަ  ނައިފަރު  އޮތީ  ދެން  އައީ.  އިއްޒަތްތެރި    ބަލަމުން 

މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ަގރާރު. އެ ަގރާރުަގއި ތަންކޮޅެއް ިގނަ ކަންތައްތައް ހުރީމަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އެީއ  

ވަންނާތީ  މާއްދާތައް  ބައެއް  ވެސް  ތެރެއަށް  ކޮމިޝަންެގ  ބެހޭ  މުއައްސަސާއާ  މިޝަނެއް ކޮ  ޖޮއިންޓު،  މިނިވަން 

ެމންބަރު އެ ކޮމިޝަނަށް، އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިރިޔާސަތުން އެކުލަވަ އެ  ލެްއވީ. ދެން އޮތީ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ 

ކޮމިޓީަގއި ވިދާޅުވި އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިެގން އެބަ ުއޅޭ ކަމެއް. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިނިވަން  

ައށް ހުށަހެޅީ ވެސް ަގާވއިދުަގިއ އޮތް ަމއްސަލަެއއް. ޙަޤީޤަތުަގިއ ެއއީ އެ ދުވަހު ެވސް  މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ 

އިބު މުޤައްރިރު ފާހަަގކުރި. ެއއީ ވެސް ަގވާއިދުެގ މަްއސަލަެއއް.  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މުޤަްއރިރު، ެއ ކޮމިޓީެގ ނަ

ކޮމިޓީން ަގާވއިދު  މަޖިލީހުެގ  ބަލާނީ  މައްސަލަ  ަގާވއިދުެގ  މި    ަގާވއިދުެގ  ދަށުން.    111މަޖިލިސް  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ކޮމިޝަންަގއި ހިނާގނެ ދެން އެ ަގރާރުެގ މައްސަލަ. ދެން މަޖިލީހުެގ   އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ޖޮއިންޓު

އޮތީމަ ކަނޑައަޅުްއވާފައި  ޮގތަކަށް  ވަކި  އަމީންޢާންމު  ނުވަތަ  ކޮމިރިޔާސަތުން  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މި .  ޓީން 
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އެ  ހު ވެސް  އިކްރާމް  ެމންބަރު  ދާއިރާެގ  ދިއްަގރު  ދެން  މައްސަލަ.  މި  ނިމުނީ  މި  ައިއސް  ބަލަމުން  ށަހަޅައިެގން 

ކޮމިޓީން މި  މަސަްއކަތްތަކުެގ  ؛ ފާހަަގކުރެްއވި  ކުރެއްވި  ކޮމިޓީން  މި  ވެއްޖެޔާ  ފާސްކޮށްފައި  ކޮމިޓީން  އެ  ދެން 

ާއއި އަދިވެސް ހުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހަމަ އެ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރުމަކީ  އޯާއއި ވީޑި އޯޯއޑި ، ލިންކުތަކާއި ، ތަފުސީލާއި

ީވޑި ތި  މެންބަރަކު  ބައްލަވާނެ  ދެން  ހަމަ  ކޮމިޓީން  ެއ  ނުކުރަން.  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ތައް  އޯމައްސަލަެއއް 

އިންޓަރެސްޓު   އެހާ  ދިރާސާކުރަންވާނެތާ  އެހާ  ބަލައިެގން  ދެން  ވާހަކަ  އްޖެޔާއޮވެ ބަލާނެތާ.  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން   .

ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ    ،ނިންމާލަން މި ދަނީ. މި  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި 

ކޮމިޝަނު ބޭނުންކޮށްެގން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ބާރެްއ  ލިބިދީފައިނުވާ  ކޮމިޝަނަށް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ަގވާއިދަށް  ެގ 

މިހާ ، ފަރާތްތަކެއް ެގނެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްިގނަ  ވަރަށް    ސަލަިއަގއި ިމހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންބަދަލުެގނައި މައް

ނިމުނީ މި  ެގނެސް  ފަރާތްތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ކޮމި. ހިސާބަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެދެން  އަޅުަގނޑު  ޓީެގ  ެއހެންވީމާ، 

ޓީއަށް މި ކުރެވުނު  ކޮމި މި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން  .ންރަފެނިވަޑައިަގންނާ ޮގތެްއ ހިއްސާކުށް  އެ މެންބަރަކަ މެމްބަރުން

  ޓް އިދުެގ ޑްރާފްެއއީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި އަދި ަގވާ، ޒިރުކުރި މީހުންތަކާއިހާދިރާސާތަކާއި، އަޅުަގނޑުމެން  

އެންމެ ފަހުން އެ ، ސާފުކޮށްފައިއިދުެގ އެ މާއްދާ ނުލައި ދިރާަގށް ވިޔަސް އަދި ހުރިހާ ތަނެއް  އެ ަގވާ ، ފޮނުވާފައި

ސިއްރުންކަން ސިއްރު  ލީ  ާމއްދާ  އެ  އެބަ މި ަގާވއިދަށް  މަޢުލޫމާތުތަކުން  ެގނައި  ހުރިހާ  އެ ތަނަށް  އަދި  ނޭގ. 

އެނޭގ    ެގމެންބަރުން ވެސް  އެ މިކޮ  ބްރޯޑްކާސްޓު  ާއއި،ނޫނުއަސާސީާގވާހަކަފުޅުތަކުން  ޚިލާފަށްކަން  ާގނޫނާ  ޝަން 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން   ލާފައި އޮތީ. މި ހުރިހާ ސަބަބުތަކެއް އޮތީމަމާއްދާ އިދުެގ އެަގވާ 

ކޮމިޓީން މައްސަލަ ަގާވއިދު  ބްރޯޑްކާސްޓިން މި  އަންަގން  ގ ސިޓީއަކުން  ކުރަން   އިާގނޫނުަގ ކޮމިޝަން   ނެތްކަމެއް 

ދާއިރާެގ    މެދު ހެންވޭރު، ޓީންމި ކޮމި ައޅުަގނޑު އެދެން. ބާޠިލުކުރަންާގފައި އޮތީަމ އެ ަގާވއިދު  ަގާވއިދަކުން އަން 

ކޮމި މި  މެންބަރު  ހުށަހަޅައިއިްއޒަތެރި  މައްސަލަ، ޓީއަށް  ނިމުނު  މި  ދިރާސާކޮށް  އަޅުަގނޑު  އި އަޅުަގނޑުމެން  ަގއި 

ަގވާއިދުެގ  ، ެއ މާއްދާ، ކުރުންއިދު ބަދަލުކުރި ބަދަލުަގވާ  ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ،ޓީން ފާސްކޮށްދިނުމަށްހުށަހަޅަން މި ކޮމި

ަގވާ  ބާޠިލުކުރުމަށް  މާއްދާ  ކޮމިއެ  އެދެން އިދު  ައޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށްބޮޑަށް  ައންަގން.  ސިޓީއަކުން  ޓީން 

 ން. ކޮންމެވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ތާއީދުކޮށްދިނު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން
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ދެން ތި ވިދާޅުވި ހިސާބަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީެގ  . ފުރުޞަތުއަރުވާނަންައޅުަގނޑު  އާދެ!  

ބްރޯޑްކާސްޓު ހުރި  ބައެްއ  ހާ  ކޮމިޝަން  ވާހަކަދެކެވިފައި  މިކޮޅުެގ  ދެންމެ  ޮގތަކަށް  ކުރާކަހަލަ  ކުރުމަށްފަހު  ޒިރު 

 ރުޞަތުއަރުވާނަން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެީވ. ދެން އަޅުަގނޑު ފު

 

 މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޖުމުލަ  ،މަސައްކަތް ކުރިައށް ދާތީއާއެކީަގއި އެ    ކޮމިޓީ  ޖޮއިންޓުދެން  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ވެސް މިހާރު  

ދާއިރާެގ   މަހިބަދޫ  ބައިތަކެއް.  ޮގތެްއަގއި  ބަިއވަރު  ެއބައުޅޭ  މީެގ  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އެއީ ޕްރަިއވެޓް  . އްލު ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށްޙަަގާވއިދުން    އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވީ، އެްއކަމަކީ

ކަންތަކީ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގިއ    ނަގާ މި ފައިސާ   އެްއކަމަކަށް، ވާހަކަ ދެކެވުނުއިރު   އްކޮށްއެ  ޗެނަލްތަކާ

  ަގާވއިދު ތެރެއިން ކަށަވަރުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ދެވަނަ ކަމަކަށް ރަށްރަށުަގއި ރީބްރޯޑްކާސްޓު  ކަމެއް. ޙައްލު ކުރަންޖެހޭ

ކުރާ ފަރާތަކެްއ  ޓުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކެއް އެބައުޅޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހުންނަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ރީބްރޯޑްކާސް

އެ ައޅާ  ކޭބަލް  ކަށަވަރުވާނެ ނޫން.  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ފަރާތްތައް.  ކުރާ  ޙައްޤުތަްއ  ، ކަންކަން  މީހުންެގ  އެ 

ކަމަށް ލާންޖެހޭ  ަގާވއިދަްއ  ބަެއއް  ކަމެއް ކަށަވަރުވާނެ  ކުރަންޖެހޭ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެއީ  ެއީއ  ހެންބުނުމަކީ   .

ޮގތުަގއި  މަސައްކަތެއް  ފާހަަގވާދެވަނަ  އަޅުަގނޑަށް  ބްރޯޑްކޮމްެގ   އުޅެނީ  މި  ދެން  ކުރެޭވ   ކަމަކީ.  މައްޗަށް 

އޮތީ މި ސީދާ ކަނޑައެޅިެގން ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ނުލިބޭ  ތުހުމަތުތަކެއް. ެއއީ ވެސް ހަމަ ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން މި

އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  ، ޓީންއިދު ކޮމިކަންތައް. އެއީ ަގވާ އޮތް  އި ބާރެއް ބޭނުންކޮށްެގން ކޮށްފަ

ކޮށްފަ ހުރި  އި  މި  ދެން  ަގބޫލުކުރަނީ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކަމެްއ.  ކުރެވޭނެ  ހަމަ  މަސައްކަތުަގއި  އޮތް 

އޮތް ކަންނޭނެގ   ބްރޯޑްކޮްމއަށް ކިޔާފައި އެބަ،  އިއެކީަގއި ކުރިއަށް ދާއިރުގަ  ކޮމިޓީއާ  ކަންކަން ސާފުކުރަން ޖޮއިންޓު

ކަންކަން   ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ބައްދަލުވުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެ  ތާއަށް ޖޮއިންޓުއަންނަ ހަފު މި

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި  .ކުރާނީ އްސާހި އެއީ  . ޮގތަށް  އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ 

ާގނޫނުން ނުލިބޭ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްެގން  ، ނުލިބޭ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްެގން ކަމެއް ސާފުކަން އޮތްކަނޑައެޅިެގން ވަރަށް  

ެއބަ އޮތް ހިމެނިފައި ކޮމި  މާއްދައެއް  ަގާވއިދު  އެއީ  ހިމެނޭއޮތް.  މެންޑޭޓުަގއި  ެއޮގތަށް   ޓީެގ  ާގނޫނުތަކާ  ކަމެއް 

ޓީން އެކަމުެގ ތެރެއަށް  މި ކޮމި، ހޭ މައިަގނޑު ސަބަބަކީކަންކަން ކުރުން. މިކަން މިޮގތަށް ކުރަންޖެ ފުށުއަރާޮގތަށް އެ

މައިަގނޑު ކުރަންޖެހޭ  ފޮނުަވިއެގން  އެހެން    ،ކަމަކީ ސިޓީއެއް  ކަމެއް  ޚިލާފުވެެގން  ގަވައިދާ  އެހެންނޫންނަމަ 

ަވއިދު ަގ، ނަމަވެސް ިއވީަގކަމު ނޫން މުއައްސަސާައކުން ކުރި  އެ  ރީއަކުން ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުން ނޫނީމިނިސްޓް
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ދާނެ. އެހެންވީމާ، މި   ވަންނަމުން  އްއެބަ ެގއްލިެގންދޭ. އެ މެންޑޭޓުެގ ތެރެިއން އެހެން ފަރާތްތަ ޓީެގ މެންޑޭޓުކޮމި

އެއީ ާގނޫނަކާ  ، . އެއީ ސީދާ ަގާވއިދާ ުގޅުންހުރި، ސީދާޓީން ކުރަންވާނެ އޮތް ކަންތައް މި ކޮމިއި  ގަ ޓީެގ މެންޑޭޓުކޮމި

ބެލުމަކީ   ކޮމިމި  ފުށުއަރާތޯ  އެީއ  ގަވާިއދު  ަގބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަންކަން  އެހުރި  ދެން  މެންޑޭޓެއް.  ޓީެގ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓު  ޓުޖޮއިން ރަށްރަށުަގއި  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ެއއީ  ކަންކަން.  ކުރަންޖެހޭނެ  ިމއުޅޭ  ކޮމިޓީން  ކުރަން 

ކަށަވަރުކުރު  ޙައްޤު  ރެކޮމެންޑޭޝަންފަރާތްތައް  ލާންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  އެ  ޗެނަ ދިނުމާއި، ތައް  މަށް  އެއީ ދިވެހި  ލްތައް 

ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިލޭ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް  އެ ިއޞްލާޙު. ދިވެހި ޗެނެލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓު، ާގނޫނަށްތޯ ެގންނާނީ

އަދި ީމެގ އިތުރުން ބްރޯޑްކޮްމެގ ހުރި   އިމާއެ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ދިނު، ތޯ ލާނީށްަގާވިއދަ  ވަތަތޯ ލާނީ ނުށްާގނޫނަ

މު ސީދާ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  ބެލިދާނެ  ެވސް  އެއީ  ޮގތެއް  ނިންމާނެ  ޮގތުން  ުގޅޭ  މި  ތުތުހުމަތުތަކާ  ލަަގށް 

ނުފެނޭކޮމި އަޅުަގނޑަކަށް  ބާރު  އޮތް  ކުރަންޖެހޭނެ ޓީއަށް  ެއކަން  ޮގތުަގއި  މަސައްކަތެއް  ޖޮއިންޓު   އަޅުަގނޑުމެން 

ސީދާ އެކަމާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެނަށް ، ޓީން ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް ެއކަމާ ުގޅިެގން . އެއީ މި ކޮމިށްކަމަ

ޮގތަށް   ކުރެިވއްޖެ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން މަހިބަދޫ ދާއިރާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި

މި ، ޓީއަށް ފެންނާތީވެބްރޯޑްކޮމްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވަން އެ މާއްދާ އުނިކުރަން. އެއީ ސީދާ މި ކޮމިއެކަމާ ުގޅިެގން  

ޚިލާފަކޮމި ާގނޫނާ  އެއީ  އޮކޮށްފައި  ށްޓީއަށް  ކަމެއް  ފެންނާތީ ތް  ކޮމި  އީއެވެ،  ކަމަށް  ބާރުގެ  ަގާވއިދު  ލިބޭ  ޓީއަށް 

  ރަން ހުށަހަޅަން ސިޓީއަކުން.ތެރެއިން އެ މާއްދާ އުނިކުރަން އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކޮމިޝަން   ދެންމެ މި ބްރޯޑްކާސްޓު އަދިވެސް ެއއްފަހަރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ، އާދެ! ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފަ. ދެން މީގައި

ެއއްފަހަރު   އަދި  ދާނީތޯހާއަޅުަގނޑުމެން  ތިއަށް  އިކްރާމްއަށް    ؟އެހެންތޯ؟ ޒިރުކޮށްފައި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

 . އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙަސަން ިއކްރާމްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މެ ިއއްޒަތްތެރި  ަމއްސަލަ  މި  ހުށަހަޅަިއެގންރ ލޯފް  ބަރަކުންޙަޤީޤަތުަގއި  ނިންމެވީ އަށް  ޖޮއިންޓު ރިޔާސަތުން   އެ 

އަޅުަގނޑަށް    ން،ޓީއަށް ފޮނުވަން. ދެން ރިޔާސަތުމިކޮ  ޖޮއިންޓުއި  ކޮމިޓީެއއް އުފައްދަ  އިންޓު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. ޖޮ 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މެންބަރު  ޠާހީވަނީ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  ފާހަަގކުރެއްވި ޠާރިޤު،  ، ރިޤު 

ކިޔައިދެްއވުމަށް   ށްސާފުކޮށް ރިޔާސަތަ  އިދު ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓުަގވާ، އެޮގތުން ނަާގފައި  ޙަޤީޤަތުަގއި ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް 
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ރަނަގޅު   ހަމަ  ކުރެއްވުމަކީ  މަސައްކަތް  މަުގން  އެ  ައދި  ނަސޭޙަތްތެރިވެ  ނުކުރުމަށް  ޮގތަކަށް  އެ  ެއކަން  ފަހުަގއި 

އިނޭގތޯ.   ފާހަަގކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  މި  ،ނަމަވެސްއެހެންކަމެއް  އެކަން   ތުންރިޔާސަ އޮތީ މިއަދު 

ލަތު މި ހާލަތަކީ. އެހެންވީމާ، މިހެން  ހާއެީއ މިއަދުެގ  . ޓީއަށް ފޮނުވާފަކޮމި  ޓުޖޮއިންއެ  ރިޔާސަތުން    އި،ނިންމަވަ

ހަފު އަނެއްކާ، އޮްއވާ އަންނަ  ބޭފުޅުންނާމި  ބްރޯޑްކޮމްެގ  އަދި  ބަހަކާއި  ސަރުކާރުެގ  ޒިރުކުރުމަށް  ހާ  ތާަގއި 

ޮއްއވާ ކޮމި، ނިންމަވާފައި  މި  މިއަދު  އުފެދުނު  ،ޓީންއަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީ  ދުްއވާލައި   އެ  އެއްކޮށް  ، ބޭނުން 

މީތި ފޮނުވީމާ އަޅުަގނޑަށް މިވަނީ ދެން ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ،   އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ނިންމާ

ހަމަގައިމުވެސް ސިޓީއެްއަގ، އަޅުަގނޑު ވާހަކައަކީ މިސާލަކަށް މި   ށްސޮިއކޮށްފައި އިނޭގތޯ ރިޔާސާތަ  އިއަޅުަގނޑު 

ވި ޑިޒިޝަންއަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ޑިޒިޝަން ނޫންކަމުަގއި އަޅުަގނޑަށް ސޮއިކުރަން ތައްޔާރަށް  ޓީން އެ ނެންެގކޮމި

މިހިރީ.   ތައްޔާރަށް  ެވސް  ތާއީދުކުރަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ެއއަށް  އިނޭގތޯ.  މެންޑޭޓާ  މި  މިއިނީ  ކޮމިޓީެގ  ަގާވއިދު 

ަގވާއިދު ކޮމިޓީން އެ، ބާރު  ތްއޮ މި ލިބިފައި މި ވާހަކައަކީ، ދޭތެރޭގައި ކަމަށް ވެސް  ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ އެ 

ތައްޔާރަ ދަންނަވަން  އެ    ށްއަޅުަގނޑު  މިއޮތީ  ަވުގތު  ދަންނަވަނީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ލަތުގައޭ.  ހާމިހިރީ. 

މުެގ ބޭނުމެްއ ވެސް ނެތް މިހާރު މިސާލަކަށް މި ނިމުން ނިންމައިފި  ޓީ އޮތުއެ ކޮމި؛ އެހެން އޮްއވާ ައޅުަގނޑުމެން

އިނޭގތޯ. ވާނަމަ  ކޮމި ކަމަށް  ނެތް.   ެގޓީެއ  ވެސް  ބޭނުމެއް  މަސަްއކަތުެގ  ކުރާ  ހަމަ  އެކަން  ،އެހެންވީމަ އެ 

 މި.  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެންމެ އިކްރާމް ިވދާޅުވި ެއއްޗަކަށް ެއއްޗެްއ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު، ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި  

ކޮމިޓީން އިދަންނަވަ މި  ނުކުރެވޭ  ަގބޫލެއް  ކޮމިޓީއަކަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އެއްޮގތަކަށް ވެސް  މިހާރު  ލާނަން. 

ޓީ ނުވަތަ ބޮޑު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުިވ ކަމަކަށް ިއނޭގތޯ. ެއއީ މުޅިން ތަފާތު  ދިޔަ މައްސަލަ އެހެން ސަބް ކޮމި  ބަލަމުން

ބްރޯޑްކާސްޓު  ޮގތުން  ދިމާކުރި  ކަން  މައްސަލައެއް.  ކޮމިޓީއަށް  ދެ  މި  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  އައީ.  އެއަށް  ާވހަކަ  ެގ 

ބްރޯޑްކާސްޓު ަގވާއިދުެގ،  މައްސަލައަކީ  ހުށަހެޅި  މި  ަގވާވަރަށް ސާފުކޮށް  ުގޅޭޮގތުން  ކުރުުމެގ  މާއްދާއަކާ  އެ  އިދުެގ 

ުގޅޭޮގތުން ، މިކަުމެގ ކަންބޮޑުވުން،  ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިކަމުެގ ކަންބޮޑުވުން  ިމއާ 

ހުށަހެޅިެގން އެހެންވީމާ،  ،  ދަނިކޮށް  ަގރާރެއް  ފޮނުވާފަިއވާނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ފާސްކޮށް  ިއއްތިފާުގން  ކޮމިޓީެގ  މި 

ރިއާޔަތްއެއި ެއއްޗަކަށް  އެްއވެސް  ނެތި    ން  ކޮމިޓީއަށްއެ  ކުރުމެއް  ަގރާރުަގއި  ؛ދެ  ެއ  ަގރާރުަގއި  ދެން  އެ  ތި  ، 

މަޖިލީހުން އެކަމާ ުގޅޭ އިންކުއަރީެއއް ހަދާ ވާހަކަ  ،  ވިދާޅުާވ ނުކުތާއަށް ތަންކޮޅެްއ ފުޅާކޮށް ިވސްނަނީ ކަމަށް ަވންޏާ
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ބޮޑު   ެއހެން  ތިޔަ  ޮގތެްއަގއި  ކުންފުންޏެއް މައިަގނޑު  ޕްރައިވެޓް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  ދާން.  ކޮމިޓީއަކަށް 

ެއސް.އޯ.އީ  ،  ކުރީ ދުވަހު ވެސް އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީަގއި ދެންނެވި ފަދައިން އެއަށްވުރެ މާ ބޮޑުކުރަންޖެހޭ،  ވެއްޖިއްޔާ

ެގ ެމންބަރުން އެއްކަމަކަށް އެބަ  އެހެންވީމާ، އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ  އެއަށް.  ކޮމިޓީ ވެސް އެްއކުރަންޖެހޭ

ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ  މި   ،އިއްތިފާގުވާންޖެހޭ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  މައްސަލައެއް.  ރިލޭޓިވް  ަގވާއިދާ  މިއީ 

މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ބެލެން ނެތޭ ކިޔާފައި މި ކޮމިޓީން ނިންމަިއފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން މި  

ބެލޭނެ  ކޮމި ކޮމިޓީއަށް  ނީންނާނެ  މައްސަލަެއއް  ުގޅޭ  ަގވާިއދާ  އެ  ނީންނާނެ.  މައްސަލައެއް  ބެލޭނެ  ޓީއަށް 

މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ވެސް ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޮގތެއް ނިންމާނީ. ދެން އަޅުަގނޑު 

މައް ުގޅުންހުރި  މިއާ  ކޮމިޓީއަކަށް  އެހެން  މައްސަލަ ަގބޫލުކުރަނީ  ބަލަމުންދާ  މި  ކޮމިޓީން  މި  ދިއުމަކީ  ސަލައެއް 

ެވސް  ތެރެއިން  ަގވާއިދުެގ  އަދި  ެއއީ  ނޫން.  ކަމެއް  ބުނެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނިމުނީއޭ  މިހާހިސާބުން 

 އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ކޮމިޓީެގެއހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  

ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަ  މަސައްކަތް ވެސް ހިނަގމުންދާނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އެހެން ކަންތައް ވެސް ހިނާގ އުސޫލުން  

ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ެއޮގތަށް ެއކަން  ކަމެއް  އެ އިހަމަތަކުެގ މަތީން. ތިޔަ އެންެމ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަ

އަޅުަގނޑު ނޫނީ  އެހެން  ނިމުނީ.  ނުދެކެން    އެ  އަޅުަގނޑު  ހައިސިްއޔަތުން  ޗެއަރެގ  ކޮމިޓީ  މިސާލަކަށް 

ހުއްޓާލާފައި   ކިޔާފައި  ނުބެލޭނެއޭ  ައޅުަގނޑު  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ޮގތުަގއެއް.  މައްސަލަެއއް  ދެވޭނެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މުލަކު

ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ކުރެވުނު ،  ވަރަށް  މި  މިހާތަނަށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެން   ތުހުމަތުތަކެއް  ބަިއވަރު  ވަރަށް  އަދި  ދިރާސާކުރެިވއްޖެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތްތަކުަގއި 

ސުވާލުތަކެްއ  ބްރޯ ބައިވަރު  ވަރަށް  އުފެދޭ  ހިތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޮތް  އެބަ  ކޮމިޝަނަށް  ޑްކާސްޓިންގ 

ތާއީދުކުރެވެނީ ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  ކުރާތީ  ،  އޮޅުންފިލުވަން.  ނަފުރަތު  ައޅުަގނޑު  ވާހަކަތަކަށް  ދެންނެވި  ތި  ޠާރިޤް 

ކޮމިޓީއަށް ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑު  މި  ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެން    ނުވަތަ އަޅުަގނޑު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑަށް

ެއއްފަހަރު ހާޒިރުކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އުފެދިފައި   ،މި ވާހަކަ ދައްކަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އަދި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ވެސް ހުރި ސުވާލުތަކުެގ ޖަވާބު އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ ޭއެގ ތެރެއިން ެގނެވިދާނެ.  

، އެ ފާހަަގކުރެްއވީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ޚިޔާލުފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިއަދު ޮގތެއް ނުނިންމާ
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އަޅުަގނޑުމެން   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކަައކީ  އަދި  ނުނެރެ  ރިޕޯޓެއް  ވަކި  އޮތް  އެްއ  ކޮިމޓީން  އެބަ  ބައްދަލުވުން 

އެންމެ ރަނަގޅު ހަމަ  ކޮމިޓީން ދެކޭ ޮގތެއް ހާމަކުރުން އެއީ  ެގ  ެއއަށްފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މީއެހެންވީމާ،  ށް.  ކުރިއަ

 ޮގތެއް ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް ފުރުޞަތު.އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއކްރާމަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙަސަން ިއކްރާމް ބަރުމެން ދާއިރާެގ ދިއްަގރު

ކޮމިޓީންކަން   މި  ހިނަގންވާނީ  ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ  ުގޅުންހުރި  ަގާވއިދާ  ަގބޫލުކުރަން  އަޅުަގނޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ޖޮއިން މައްސަލައެއް  ުގޅުންހުރި  ަގާވއިދާ  ރިޔާސަތުން  ނޫން  ރަނަގޅެއް  އެންމެ  އަޅުަގނޑަކަށް  އަދި  ޓު އިނޭގތޯ. 

އުފައްދަވާފައި  ނޫން    ޓުޖޮއިން،  ކޮމިޓީއެއް  ރަނަގޅެއް  މުޅިން  ައޅުަގނޑަކަށް  ފޮނުވުން.  ފޮނުވި  އެ  ކޮމިޓީައކަށް 

ކޮމިޓީަގއި މި މައްސަލަ ބަލަމުން އެބަދޭ. މި    ޓުއިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި އޮތީ އެ ހާލަތު. އެ ޖޮއިން

މި ގަވާއިދަށް  އަންނަނީ  ނިމިެގން  ކަމެއް  އެ  ހުރިހާ  ކުރެވުނަސް  ކަމެއް  ކޮންމެ  އަދި  ބަދަލަށް.  ކަމެްއ    ެގނައި 

މި ުގޅުން   ކުރެިވެގން  ަގާވއިދާއި  ޕޮއިންޓަކީ ؛ދަނީ  ައޅުަގނޑުެގ  މި  އެހެންވީާމ،  ކޮމިޓީން  މިއަދު ،  ަގާވިއދު 

ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީން،  އެ  ބޭފުޅުން  ތި  އަ  އެ  ކޮމިޓީން  މިސާލަކަށް  ހުއްޓުމަކަށް  ވެސް  މައްސަލަ  ންނާނެ ބަލަމުންދާ 

ވާނަމަ  ކަމަށް  ނަާގ  ޯވޓެއް  މިކޮޅުަގއި  ޮގތަށް  ނެތް  ބޭނުެމއް  މަސައްކަތުެގ  ކުރާ  އެ  ކޮމިޓީން  އެ  ނުވަތަ  ޮގތަށް 

ފަހަރެއްަގިއ އަޅުަގނޑަށް މިައދުެގ ވޯޓުަގއި އާެއކޭ ނުބުނެިވދާނެ. އެކަމަކު އުސޫލެއްެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގިއ  

މެންޑޭޓުެގ   ކޮމިޓީެގ  މެންޑޭޓުެގ  ަގާވއިދު  ކޮމިޓީެގ  ަގާވިއދު  ކުރަންޖެހޭނީ  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ތެރެއިން 

 ތެރެއިންކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ބަރާބަރަށް ަގބޫލުކުރަން. އެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ފާހަަގކޮށްލަން.

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރުއާދެ!   މި ކޮމީޓީަގިއ  ،  އަޅުަގނޑު  ާވހަކަތަކަށް  ުގޅުންހުރި  މިހާރު އަނެއް ކޮމިޓީެގ  ވަރަކަށް ދެން  އެްއވެސް 

އަދިވެސް  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ބޭނުމެއް  އިތުރަކަށް  ޖަވާބުދާރީާވކަށް  ދެން  އަޅުަގނޑަށް  ،  އަޅުަގނޑު 
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މެން ަވރަށް ބައިވަރު މަސަްއކަތްތަކެްއ މި ކުރީ. ދެން އިތުރަށް މިހާރު އަޅުަގނޑު،  ވަރަށް ރަނަގޅު ރެކޯޑަށް ޓަކައި

ބްރޯޑްކާސްޓު މި  އަދި  ނިންމާނީތޯ  ކޮމިޝަން  ޮގތެްއ  ެގނެއްސަ  ައޅުަގނޑު   އެ  ،ތަނަށް  ހުރިހާ   ،ކަމަށް  ކޮމިޓީެގ 

ވަންޏާ ހުށަހެޅި މެންބަރުންެގ މެދުަގއި ޮގތެއް ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ފަސޭހަވާނެ. އެ ނޫން ކަމަށް  

މުޤައްރިރުެގ    ތާއީދު ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ައހަންޖެހޭނީ.  ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންތަކަށް  ލިބިފަިއވާ 

  ،ކޮމިޝަން ެގނެއްސަ   ވަނީ ކަމަށް ވާނަމަ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ބްރޯޑްކާސްޓު،  ހައިސިއްޔަތުން ދަންނަވާލަން އޮތީ

ެއޮގތަށް    ތިވެއޭ ކިޔާފައި އެްއޗެއް ދަންނަވާފައިއަނެކަމިހެން  އެ ބޭފުޅުންނަށް މިހެން މިހެން    ލޫމާތުެގ އަލީގައިޢުމި މަ

ެގންދެވުނީމަ އެްއޮގތް.  ،  ކުރިއަށް  ވެސް  އެ  އެއީ  އެއަށް  ރެކޯޑްަގއި  އޮފް ދަ  ކުރެވިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން 

ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް ކަންތަކަށް އަޅުަގނޑު    އެހެން ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ  ،ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ

އަހަންޖެހޭނީ.   މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ވޯޓަށް  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  މަސަްއކަތް  )އޮފް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

ެއއް ބޭފުޅުންެގ  ތި  މިކަމުަގއި  ރެކޯޑު  ކުރެިވއްޖެ  ދަ  އޮފް  އެރުވޭތޯ  މިހާަގލަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އެންމެ ަގއި.  ރު 

  ބެލި ަމއްސަލައާމި  ހުށަހެޅުމެއް މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓިަގއި  

  ކުރާކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓުރީބްރޯޑްކާސްޓު  މި ދެންނެވީ،  ުގޅިެގން ހުރިހާ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު

ކުރުުމެގ ަގާވިއދަށް ެގނެވިފަިއވާ ިއޞްލާޙާ ކޮމިޝަނުން ރީބްރޯޑްކާސްޓު  ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު، ބްރޯޑްކާސްޓު

ކޮމިޓީއަށް،   މި  ކަންބޮޑުުވން  އުފެދުނު  ދާއިރާެގ  ުގޅިެގން  ޢާޡިމް ިއއްޒަތްތެރި  މެދުހެންވޭރު  ޢަލީ    މެންބަރު 

ދިރާސާކުރުމަށް ަމއްސަލަ  މެންބަރު،  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ދާއިރާެގ  ފަހު  ިއއްޒަތްތެރި  މަހިބަދޫ 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މި ަމއްސަލަ މިހާހިސާބަށް ބެލުމަށްފަހު، މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ސިޓީައކުން    މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ނަދޫ ދާއިރެާގ  ފޮ.  ވަނީ  ތާއީދު ލިބިފައި  އިހުށަހަޅަ.  ކޮމިޝަންަގއި ދެންނެވުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓު

ކަމަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓުދިނުމަށް   ވަނީ މިޮގތަށް. އެހެންީވމާ، މިމި    ތާއީދުކުރައްވާފައި  މޫސާ ސިރާޖު

ޠާރިޤްިއއްޒަތްތެރި  އާދެ!  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދަންނަވަން.   އަޙްމަދު  ދާއިރާެގ  ހުށަހަޅުއްާވ،    މެންބަރު  ފޮނަދޫ 

ސިރާޖުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި   ކޮިމޓީން    މޫސާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލަ  މި  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއަވނީ  ބެލި 

ަގއި ދެންނެވުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީެގ ކޮމިޝަނު  ބެލުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދު ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓު

ފާސްވެއްޖެ ނަމަ  އަޣުލަބިއްޔަތުން  ބޭނުންފުޅު  ބޭފުޅުން  އިތުރު  އިތުރަށް  ދެން  ދަންނަވަން.  މިކަމުަގއި  ،  ކަމުަގއި 

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި އިދިކޮޅު ވޯޓެއް ެވސް އަޅުަގނޑަށް އެހިދާނެ. ާއދެ!  ،  އިދިކޮޅަށް ވޯޓުދެްއވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ

އާދެ!   ވާހަކަދެއްކެވުން(  ބައްދަލުވުން  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީގެ މިއަދުެގ  ދެން  ނިމުނީ.  މި  މިހާހިސާބުން 

 ވެސް އަންާގނަން.   ބައްދަލުވުމެއް އޮންނަ ދުވަހެްއ އަނެއްކާ
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