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 { ަނސީމް އިބްރާހީމްދާއިރާެގ މެންބަރު  ތުލުސްދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަރުވުން،   އުފަންވުމާއި  ރައްޔިތެއްކަން  ،  ރީކުރުމާއި ރަޖިސްޓަ`.  ދިވެހި  ައދި  ސެޓްފިކެޓު  އުފަންދުވަހުެގ 

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ.    6  ެގއަންަގއިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރާ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު،   މަްއޗަންޮގޅި،  ކޮމިޓީއަށް މި ވަުގތު ހާޒިރުެވ ތިއްބެވީ   އުތުރު ދާއިރާެގ 

މުޙައްމަދު   މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފުނަދޫ  މުޙައްމަދު ޝިފާޢު،  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ 

މެންބަރު  ޝާހި ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫ  ައޅުަގނޑު  އަދި  ޢަލީ  ޔޫނުސް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޮޅުދޫ  އަދި  ދު 

މި ކަމާ ބެހޭޮގތުން މުއައްސަސާތަކާ  ،  ، އުފަންމި އޮތީ މި މައްސަލައާ ބެހޭ  ނަސީމް. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

މަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް  ންނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަބައްދަލުކުރުން. ެއޮގތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް، މި

ޑިޕާ ޓެކްނޮލޮޖީ،  ނޭއެންޑް  އޮފް  ރަޖިސްޓްރޭޝަންޓްމެންޓް  ެއ    3މި    ،ޝަނަލް  ބައްދަލުކޮށްލަން.  މުއައްސަސާއަށް 

ަގނޑުމެން ކުރިއަށް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް. އަޅު  .ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާ

ރަޖިސްޓަ ަމރުވުން  އުފަންވުމާއި  ެގންދަނީ  ރައްޔިތެއްކަން  ،  ރީކުރުމާއިމި  ދިވެހި  އަދި  ސެޓްފިކެޓު  ދުވަހުެގ  އުފަން 

ބިލުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއޮގތުން  މަސައްކަތް.  ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  ބެހޭ  ހެއްދުމާ  ކާޑު  އަންަގއިދޭ 

އެކި  ،  ައޅުަގނޑުމެންެގ ެއކި ކަހަލަ ޚިޔާލުތަކެއް ަމއި ކޮމިޓީަގއި ވެސް އުޅެ،  ހުރުމާއިފާހަަގކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް  

ވިސްނީ ައޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން  އޮތުމާ  ެގންުގޅެފައި  ޚިޔާލުތަކެްއ  މި    ، ކަހަލަ  ނިންމީ  ކޮމިޓީން  ސަބް   3މި 

ޖެނެ އެޓަރނީ  އޮފީސް،  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އެޮގތުން  ބައްދަލުކޮށްލަން.  މި މުއައްސަސާއާ  ފަރާތުން  އޮފީހުެގ  ރަލް 

އިޝާ ނައީމް، ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް، އަލްުއސްތާޛާ ައއިމިނަތު ޝީރީން ޢާ ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަނީ އަލްއުސްތާޛާ 

މުހައްމަދު  .  ސީނިއަރ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަަވނީ އަލްފާޟިލް  ފަރާތުން  ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީެގ 

އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްމިނިސްޓަ،  ޝަރީފް ހާނީ ،  ފާޠަރ އޮފް ސްޓޭޓް،  އަލްފާޟިލް  ޕަރމަނެންޓް ސެކްޓްރީ، 

ޑިޕާ އިންޖިނިއަރ.  ސޮފްޓުވެއަރ  ސީނިއަރ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން  ނަޞީރު  ނެޝަނަލް  އޮފް  ޓްމަންޓު 

ރަޝީދާޢާއިއަލްފާޟިލާ    ނީބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަ ޕްލޭނިންގ   ، ޝަތު  ނެޝަނަލް  އޮފް  ހައުސިންގ    މިނިސްޓްރީ 

އިންފްރާސްޓްރަކް ނައިބުއެންޑް  ޢަބްދު .  ޗަރެގ  އަލްފާޟިލް    މް،ޙަލީهللا އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ،  އެސިސްޓެންޓް 

ޑިރެކްޓަރ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށް ފުރުޞަތެއް ދޭނަން އެ  ،  މުޙައްމަދު ޢުމަރު

ވިދާޅު ެއއްޗެއް  ބެހޭޮގތުން  ބިލާ  މި  ައޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުން  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިނޭގތޯ.  ޓަކައި  ވުމަށް 

އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ   ،ކުރާނީތޯ ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ބިލުެގ ތެރެއަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ބައި އިންކްލޫޑު
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ރޭޝަން ބިލުން އެ ބައި ލިޔުމުން ވެސް ފޮނުވާފައި ިއނޭގތޯ. އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތްތޯ ނުވަތަ ސިވިލް ރަޖިސްޓް

ޭއެގ ،  މި ބިލަކު ހުރަހެއް ނެތް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޑިޖިޓަލްކުރުމަކަށް. އަނެއް ައއި.ޑީ ކާޑުކޮށްފައި  .ކަވަރކުރާނީތޯ

އެ  ބިލަށް  މި  އެހެންވިޔަސް  ެގންދިއުމަށް.  ކުރިއަށް  ލައިެގން  އެްއޗިހި  ކާޑާ  ލައިސެންސް  ކޭޝްކާޑާއި  ތެރެއަށް 

ބިލު  ،ލާނީތޯ ނިންމާލާނީތޯއަންނަ  ޮގތަށް  އޮތް  މި  ބިލު  މި  ހިމަނާނީތޯ،  ބައި  ެއ  ބޭފުޅުންނަށް  ؟ ަގއި  ތި 

ވިދާޅުވެފައި  ނަން  ެވސް  މުއައްސަސާއަކުން  ކޮންމެ  ޮގތެއް  މަޢުލޫމާތު ،  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެންމެ ފުރަތަމަ    މެންބަރުންެގ ސުވާލުތަކަށް.  ލޯރ ހުޅުވާލާނީހިއްސާކޮށްލަދެްއވުން އެދެން. އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ފް

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ފަރާތުން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް އޮފީހުެގ ޖެނެރަލް އެޓަރނީ

މުޤައްރިރު. ކޮމިޓީން އެދިވަޑަިއެގންނެވި މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުވާނީ ލިޔުމުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

މަިއަގނޑު  ދަންނަވާލާނަން އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލާފަ. ދެން، ޚުލާސާ ޮގތެްއަގއި އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން  

ުގޅޭޮގތުން ކަންކަމާ  މި  ނުކުތާތައް.    ޮގތެްއަގއި  ސުވާލަކީފާހަަގކުރި  މިާވ  ،  މައިަގނޑު  އެކުލަވާލާފައި  މިހާރު 

ރަޖިސްޓަ މަރުވުން  ޑިރީއުފަންވުމާއި  ތެރެއަށް  ބިލުެގ  ބައިތަްއ  ޖިކުރުމުެގ  ުގޅޭ  ނިޒާމަކާ  އައިޑެންޓިޓީެގ  ޓަލް 

ވާފައޭ ވަނީ މިހާރު ސަރުކާރުން ވެސް ނިންމު،  އެ ސުވާލަށް އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަން އޮތީ؟ ދެއްތޯތޯ  ހިމެނިދާނެ

އޮ  ާގނޫނީ  ބެހޭ  ކަމާ  އެ  އެކަމަކު  ގާއިމުކުރުމަށް.  ނިޒާމެއް  އައިޑެންޓިޓީެގ  ވަކިން  ޑިޖިޓަލް  މުޅިން  ނިަގނޑަކީ 

އަންނަންޖެހޭ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑެކޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުަގއި ހިމެނޭ މައިަގނޑު ބައިތަކަށް ބަލާއިރު މިީއ  

ރަޖިސްޓަ އުފަންވުން  ކުދިންެގ  އުފަންވާ  ކާޑު،  ،  ރީކުރުމާއި ރާއްޖޭަގއި  ައއިޑީ  ހެއްދުމާއި  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓު 

ރާއްޖޭަގއި މަރުާވ މީހުންެގ މަރު ،  އަިއޑެންޓިޓީ ކާޑު ހެއްދުމާ ުގޅޭ އުސޫލުތަކާއި   ،ދިނުާމއި  ންބަރެއްއަިއޑެންޓިޓީ ނަ

އަޅުަގނޑުމެން ،  ރީކުރުމާއިރަޖިސްޓަ ތެރެއިން  މީެގ  ބިލެއް.  ބަޔާންކުރުމުެގ  އުސޫލުތަްއ  ުގޅޭ  ސާބިތުކުރުމާ  މަރު 

ހިމަނާފައި  އައި.ޑީ ބައި  ބެހޭ  ރަ  ކާޑާ  އުފަންވުން  އެއީ  ވަނީ  އުފަންވުން ،  ޖިސްޓްރީކުރުމާއިމި  ރައްޔިތުން  ދިވެހި 

އާންމު  އަދި  ބެލެވޭތީ.  ކަަމށް  މިީއ  ާގނޫނަކީ  ުގޅުންހުރި  އެންމެ  ޕްރޮސެސްއަކަށްވާތީ  ުގޅޭ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ 

ންޓިޓީ  ަގާވއިދުތަކާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ ޖަދުވަލުަގއި މި ަވުގތު ހިމެނޭ، ހިމެނިެގން ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ ަގވާއިދެއް، އަިއޑެ

ލުމުެގ ބޭނުމުަގއި މި ޮގތަށް އިއެކުލަވަ   ދޭން ކަމާ ބެހޭ ާގނޫނެއް  ކާޑާ ބެހޭ ަގވާއިދަކީ. ެއ ަގާވއިދަށް ބެލެނިވެރިކަން 

ނަންބަރު   ކާޑު  އަިއޑެންޓިޓީ  ވަުގތު  މި  ާގނޫނުަގއި  މި  ދެން،  އެކުލަވާލީ.  ާގނޫނު  ބެހޭޮގތުންނާއި މި  ،  އިޝޫކުރުމާ 

ހެއްދު ކާޑު  ރައްޔިތަކަށް  އައި.ޑީ  ދިވެހި  ކޮންމެ  ދައުލަތުން  ހަމައެކަނި  އުސޫލުތަކަކީ  ބަޔާންކުރާ  ުގޅޭޮގތުން  މާ 

ބެލެނިވެރިން ބޭސިކަލީ، ބެލެނިވެރިންެގ ޒިންމާ ،  . ދެން، އެ ރައްޔިތުންެގ ޒިންމާއޭއަިއޑެންޓިޓީ ކާޑެއް ދޫކުރަންާވނެ
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އިޖުރާ ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ުގޅޭޮގތުން  ހެއްދުމާ  އަިއ.ޑީކާޑު  ބުނާނެ  ޢައެ  ނުއެއް  ކޮންެމހެން  މީަގއި   މިއީކީތްތައް. 

ކަމެއް. ކާޑެއް  ޑިޖިޓަލް  ކަެމއް،  ކާޑެއް  އޮތް    ފިޒިކަލް  ފާހަަގކުރަްއވާފައި  ކޮމިޓީން  ދެން،  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު 

 މި ކަރުދާހުަގއި.  ބައެއް ނުކުތާތަކާ ުގޅިެގން ެއީއ ފިޒިކަލް ކާޑެއް އޮތުުމެގ މުހިންމު ކަމަށް ވެސް އަލިައޅުވާލާފައިވާނެ

ކަވަރކުރާނީ.   ކޮންޓެންޓު  ދަންނަާވ  މި  ާގނޫނުަގއި  މި  މިންވަރަށް  ދަންނަވާ  އަިއޑެންޓިޓީެގ  މިހާރު  މި  ޑިޖިޓަލް 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުެގ    ދެންމެ މި ދެންނެވިނިޒާމަކީ މުޅިން ތަފާތު ނިޒާމެއް.  

ޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނުަގއި މި ކަވަރކުރަނީ. އެކަމަކު ޑިޖިޓަލް ައއިޑެންޓިޓީެގ ނިޒާމަކީ އޮންލައިންކޮށް  އައް  ވާހަކަތަ

ފަރާތްތަކަށް ހޯދާ  ނިޒާމެއް   ސަރވިސަސް  ވަކި   ،ކްރިއޭޓްކޮށްދޭ  ބޭނުންކުރަނީ  އެ  ބޭނުންކުރާއިރު  ސަރވިސް  އެ 

މި ޓެކްނޮލޮޖީ  ދެން،  ޮގތުން.  ކަށަވަރުކުރުމުެގ  ބައިތަކަށް މީހެއްކަން  ޓެކްނިކަލް  އޭެގ  ބޭފުޅުން  ނިސްޓްރީެގ 

ސެކު އެންޑް  ކަށަވަރުކުރުމަށް  އަިއޑެންޓިޓީ  މީހާެގ  އެ  އެކަމަކު  ކަންނޭނެގ.  އަރކުރުމަށް  އަލިއަޅުްއވައިދެއްވާނެ 

ޔޫޒަ އޭެގ  ނިޒާމެއް.  ނޫންރގާއިމުކޮށްދޭ  ެވސް  ރަްއޔިތުންނެއް  ދިވެހި  ހަމައެކަނި  ހިމެނޭނީ  ތެރޭަގިއ  . ސްތަކުެގ 

މި  ބައިތަކެއް  ޭއެގ  ނިޒާމެްއ.  ޑިވެލޮޕްކުރެވޭ  ވަކިން  ފޯކަސްކުރެވޭ  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް  މުޅިން  އެީއ  އަށް  އެހެންވީމާ، 

ޕްރައިވަސީ ޑޭޓާ  އިތުރަށް  ހިމަނަންޖެހޭނެ  މީަގިއ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބައިތަކަކާއި   ެގންނަ  ބެހޭ  ޕްރޮޓެކްޝަނާ  ،  އާއި 

ބައިތަކަކާ ބެހޭ  ޕްރޮޓެކްޝަނާ  ަގވަރނަ  ،އި ކޮންޒިއުމަރ  ގަވަންކުރާނެ  ނިޒާމު  ެއީއ  މުޅި  ސްޓްރަކްޗަރއަކާ.  ންސް 

އެކުލަވާލާފަިއ   ބިލު  މި  ޮގތުން  މި  މިހާރު  ެގނެސްެގން  މީެގއޮތް  ކޮންސެޕްޓެއް އެްއކޮށްލެޭވނެ  ތެރެއަށް  ދެ  ކަހަލަ 

އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ތަންޒީމްވާންޖެހޭ  ނޫން.  ާގނޫނަކުން  ދެ  ވަކި  އެއީ  ދަންނަވަނީ  ދެން، މި  އެއީ  ކަމެކޭ.  ނެ 

ޑިޖިޓަލް އަިއޑެންޓިޓީެގ ނިޒާމަކީ މިހާރު  ވަކި  މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ. އެކަމަކު

އެއީ ަވކިން ޑިވެލަޕްކުރަންޖެހޭނެ   ވެސް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފަިއ ކުރިއަށް ެގންދަވަން ނިންމަާވފައި އޮތް ކަެމއް ވީމަ

ނޫނޭ އެ  މި ބިލަކީެއއް ، އެްއޗެކޭ. ެއއީ ެއްއޮގތަކަށް ެވސް އެ ކަން ނުކުރާށެކޭ ދަންނަވަނީެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

 ކަންކަން ކަވަރކުރަންވީ ބިލަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީއަށް. 

 

ފޮރ  އޮފް    ރމިނިސްޓަ ޗޭންޖްއެންަވޔަރަންމަންޓް،  ސްޓޭޓް  އެންޑްކްލައިމެޓް  ޓެކްނޯ   ޝަ  ލޮޖީ  ރީފް  މުޙައްމަދު 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން



 2022 އެްޕރީލް 18            ވަނަ ބައްދަލުވުން  6ކޮމިޓީގެ )ސަބް(  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު އިޖުތިމާޢީޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި 

 

 

4 

 

ދެންނެވިހެން    ޝުކުރިްއޔާއާދެ!   އެ  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް މުޤައްރަރު.  ލިޔުމުން 

ހުންނާނީ ކަންތައްތައް  ފާހަަގކުރެވޭ  އަރުވާފަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީއަށް  ދަންނަވަންޏާ  ދެން  .  ިމ  ޚުލާސާކޮށް 

ހުރިހާ   އެއީ  ބިނާކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނިޒާމު  އަިއޑެންޓިޓީެގ  ދެން،  ޑިޖިޓަލް  އަމާޒުކޮށްެގން.  ރަށްވެހިންނަށް 

ވަ ރަްއޔިތުންނާއި  ދިވެހި  އެއީ  ދެކޭޮގތުަގއި  ހޯލްޑަރސްާއއިރއަޅުަގނޑުމެން  ޕަރމިޓް  މުއްދަތެއްަގއި    ،ކް  ދިުގ 

ިވސާ ވައްތަރުެގ  ެއކި  ދިރިއުޅުމަށް  މީހުންރާއްޖޭަގއި  ދިރިުއޅޭ  ރާްއޖޭަގއި  ދީެގން  ކޮންމެ   .  ދިރިއުޅޭ  އެހެންވީމާ، 

އީ މީެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ. ދިވެހި އެ އް ގާއިމުކުރުން.  ވެސް އެ މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދެވޭނެ ނިޒާމެމީހަކަށް  

އިތުރުން ކާޑުެގ  އަންަގއިދޭ  ކާޑުހަމަ  ،  ރައްޔިތެްއކަން  ދެވޭމިހާރު އެ  ކަމަށް  އި  ކާކާޑަ ދެން  .  ތަކެއް  ސްޓިކާއަކަށް 

ވެސް    ބިދޭސީންނަށް  . ދެންހަމަ ޖަހާ އެއްޗެއް. ެއއީވެސް ހަމަ ކާޑެއް ދެއްތޯ  އް ޮގތަށްވެދާނެ. ވިސާއަކީ ސްޓިކާއެ 

ދީފަހަމަ   އިންނަނީ  މި  ކާޑުތައް މި    .ކާޑެއް  ތިން،  ދެވޭ  ޑިޖިޓަލީ    މި  ެގނެސް  ތެރެއަށް  ނިޒާމެްއެގ  އެްއ  ކާޑު 

ވެސް ބޭނުންކުރެޭވ   އިންަގޕަރސަ   ދެން އެ ނިޒާމުެގ ދެ ބޭނުމެއް އެބަ އޮތް. އެކައްޗަކީ ހަމަ އިން  ދެވޭނެ.އިދައްކަ

ތަކަށް ަގއި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމަކަށް ވުން. ެއކިެއކި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްއަދި ސައިބަރ ސްޕޭސް  ،ނިޒާމަކަށްވުން

ިމހާރު މިދަނީ އެމް.އެމް.ޭއއާ ހޯދުމުަގޔާއި އަދި ޑިޖިޓަލް ނޫން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުަގޔާ   . މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

،  އޭރުން ބޭންކު އެކައުންޓު ހުޅުވާ ،  ދައިއްށް ވާހަކަދައްކަމުން އެ ބޭފުޅުންެގ ަގާވއިދުެގ ތެރެއަށް މި ނިޒާމު ވައެްއކޮ

ބޭފުޅުން ޔަޤީންކުރު   ެގއެ  ކާކުކަން  ހަދާއިރުަގއި  އޭ  އެ  ،ންކޭ.ވައި.ސީ  މި   ރެގިއުލޭޝަންސްއާމް.ެއލް  .އެބޭފުޅުންެގ 

އެހެ ޮގތަށް.  ދިމާވާ  ރާއްޖޭެގންވީމާއެްއޗިއްސަށް  ެއއީ  ހަމައެކަނި    ،  ހަދަނީ  އެކައުންޓު  ނޫން.   ދިވެހިންނެއްބޭންކު 

ޮގތަކަށް ބައްޓަންކުރެިވެގން ތަްއޔާރުކުރެވޭ ނިޒާެމއް.   އެހެންީވމާ، މީަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ދެން  އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ 

ކަމަކީ މުހިންމު  ބަޔަކީ،  ދެކޭޮގތުަގއި  މައިަގނޑު  ނިޒާމުެގ  ޕްރޮަވއިޑަރ  ވެސް  މި  ސަރވިސް  އާިއ  ސް ައއިޑެންޓިޓީ 

ބްރިޖެއް  ރކޮންސިއުމަސަރވިސް  އަިއޑެންޓިޓީ   ޑިޖިޓަލް  ުގޅުވައިދެވޭ  ައއިޑެންޓިޓީ  ގާ ސް  އެހެންވީމަ،  އިމުކުރުން. 

ޑީ.އެން.އާރު  ކޮށްދެނީ  މި  ޕްރޮަވއިޑް  ވިޔަސް،  ސަރވިސް  ޑިވެލޮޕްމެންޓްއިން  އިން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ިވޔަސްއިމި  ،ވިޔަސް  ބޭފުޅުންެގ  ،  ްގރޭޝަނުން  އެ  ޕްރޮަވއިޑަރސް  ައއިޑެންޓިޓީ ސަރވިސް  ތިން  ާގނޫނުތަކެްއ  ިމ 

އެހެންވީމާ، މި ބިލު މިއީ ިމތަނުން އެއް އަިއޑެންޓިޓީ  ކުރަން.  ލަފާވެސް  މިހާރު  މެންހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު

ތިން މި  ވަނީ.  މި  ކަމަށް  ބިލު  ޕްރޮަވއިޑަރެގ  އެސަރވިސް  އެ ބައި  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ބިލެްއ  ކަހަލަ  ކުވާ 

ައސްލު ެގންނަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ައއިޑެންޓިޓީ  ޕްރޮވަިއޑަރސްެގ  ސަރވިސް  ލްމަށް. ރެ  ޑިޖިޓަލް  އަިއޑެންޓިޓީ 

މިައށް  ،ދެން ދެން  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  ކަންނޭނޭގ.  ތަރައްޤީކުރަންވާނެ  ނިޒާމެއް  ާގނޫނީ   އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް 

  އެ ވިދާޅުވަނީ.   ވަުގތުން މިވަުގތަށް ހުރިހާ ކަމެއް އެކައްޗަކަށް ލީމަ ފަހަރެއްަގއި އެ ކޮމްޕްލިކޭޓްވެދާނެތީވެ އެހެންމި
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ތަރައްޤީކުރަނީ.  ދެން   މި  މިހާރު  ވިސްނުމެއްަގއި  އެކަހަލަ  އެ  އެހެންވީއަޅުަގނޑުމެން  އައިޑެންޓިޓީ   ކޮންމެމާ، 

ައއިޑެންޓިޓީ ޑޭޓާ ނަަގއި، ރައްކާތެރިކަާމއެްއކޮށް    ރާ ކޮިމުއނިޓީެގެއ ައއިޑެންޓިޓީއެއް ޕްރޮަވއިޑު ކު  ައކީރޕްރޮވަިއޑަ

ބާރު  ،ެގންުގޅެ  ާގނޫނީ  ޮގތަށް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ޚިދުމަތް  އަިއޑެންޓިޓީެގ  މަްއޗަށް  ފަރާތަކަށް ވެރިކަން  ޭއެގ  އޮންނަ 

ޅުންެގ އަސްލު ައއިޑެންޓިޓީ މި އެ ބޭފު  ވެވޭ ެއްގރިމެންޓެއްެގ ތެރެއިން  އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ޕްލެޓްފޯމާ ދޭތެރޭ   ،ވެފައި

ސަރުކާރުެގ އެހެން އިދާރާތަކަށް    ވެދާނެސް ކަމަށް  ރފޯރުކޮށްދެވެނީ އެހެން އެންމެނަށް. އެއީ ައއިޑެންޓިޓީ ކޮންސިއުމަ

ާގނޫނު   ެގޕްރަިއވެސީ އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން   ަމުގމަތިން ހުއްޓާއިރުަގއި ފުލުހުން ކަމުަގއި ވިޔަސް. އަދި ޑޭޓާ .  ވެސް

އެހެންވީމާ،  އައުމު ޮގތަށް.  ހުޅުވަިއލެވޭ  ޚިދުމަތްތައް  ޑިޖިޓަލް  މަްއޗަށް  އޭެގ  ވެސް  ސެކްޓަރއަށް  ޕްރައިވެޓް  ން 

ދި ދެން  ޔުއެޮގތަށް  ސަރވިސް  މިދަންނަވާހެންުމަގއި  ައއިޑެންޓިޓީ  މި ،  ފާހަަގކުރެވޭ  ޚިދުމަތް  އަިއޑެންޓިޓީެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ދެން މިވަުގތު މި ފާހަަގކުރަނީ މި ތިން ފަރާތް. މީހުން އައިޑެންޓިފައި ކުރާ ތިން ފަރާތް.  ،  ފޯރުކޮށްދޭ

ށް ބުރަނުވާ ޮގތަށް އޮތުން ކަ ަވކި ޓެކްނޮލޮޖީއަ ،  ތެރޭަގއި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  މި ފަރާތްތަކުެގ އެ ހުންނަ ާގނޫނީ ނިޒާމު

ޓެކްނޮލޮޖީ އަންނަ  އެ  އަބަދުވެސް  ާވނެޮގތަކީ  އޭރުން  ރަނަގޅު.  ނިޒާމު ،  ންނައިއެ  ދެން  ،  ވަރަށް  ޓެކްނޮލޮޖީެގ 

ރަނަގޅުވާނެ.  ންޏާ  ޓެކްނޮލޮޖީއެއް މެދުވެރިކޮށްެގން ެއ އައިޑެންޓިޓީެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެ  އަންނައިރުަގއި އެ އިންނަ

އަ  އެކަމަކު،  ޚިދުމަތެދެން  ދޭންޖެހޭ  އް  އިޑެންޓިޓީެގ  މުހިންކަން  އެންމެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  ޤައުެމްއަގއި  އެވެސް 

އެންމެނަށް ބާކީނުވުން.  މީހަކު  އެްއވެސް  ދެވެންޖެހޭނެ  އެްއކަމަކީ  ުވން.  ވެސް  ެއއްެވސް    އެްއޗަކަށް  އެހެންވީމާ، 

ައއިޑެންޓިޓީ ޑިޖިޓަލް  ބަރޯސާ   އަށްޤައުމެްއަގއި  ނުވެެއކަނި  ހަމަ  ވޭއެްއ  ެއކިެއކި ނެ.  ހުރޭ.  ހަދާފައި  ލިސްޓެްއ 

ކް އެކިއެކި  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ޮގތަށް  މިހާރު ރެ އަިއޑެންޓިޓީ  ޭއަގއި  އޮންނައިރުަގއި  ހަދާފައި  ލިސްޓެއް  ޑެންޝަލްތަކުެގ 

އަިއޑެންޓިޓީ  ޤައުމުތަކުަގއި ިގނަ  އިންނަނީ    ޑިޖިޓަލް  އެޑްކޮށްލާފައި  ކިޔާފަވެސް  ބޭނުންކުރެެވއޭ  އަދި  .  އެެވސް 

ތެރެއިން ޕޮލިސީތަކުެގ  އެ  ދަނީ  ޤައުމުތަކުަގއި  ބޭނުންކުރަމުން،  ބައެއް  އެ  ތެރެއިން  ޕޮލިސީތަކުެގ  .  ސަރުކާރުެގ 

ލަތެްއަގއި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރަން ލާޒިމުކުރާ ކަހަލަ ައއިޑެންޓިޓީއެއް ނޫން. ެއީއ  ހާއެްއވެސް    ެއއްއެީއކީ

މުސްތަޤް ކަންނޭނޭގ. އެހެންނަމަވެސް،  ރިޕްލޭސްވާނެ  ޕްލާސްޓިކް  އަންނާނީ.  ކަންނޭނޭގ  އެއީ  ބަލުަގއި 

ލަތެއްަގއި ވެސް ފޯނު ހާކަރަންޓް ނެތް  ވެސް،  ލަތެއްަގއި  ހާނުކޮށް ކޮންމެ    އެހެންނަމަވެސް، ެއްއވެސް މީހަކު ބާކީ

ހުސްވާ  ބެޓެ ވެސްހާރި  ނެތް  ،  ލަތްތަކުަގިއ  ކާކުކަހާއިންޓަރނެޓް  ީމހަކީ  އެ  ވެސް  އަންަގއިދޭނެ ލަތްތަކުަގއި  ން 

އަދި  އް  ނިޒާމެ ޚާއްޞަކޮށް  ކާޑު،  ެއ  މުހިންމުވާތީވެ  ވަރަށް  ރަްއޔިތެއްކަން    ރައްޔިތުން،  ޤައުެމއްެގއޮތުން  ދިވެހި 

މި ދެން  ކާޑު.  ކާޑެްއ    އަންަގއިދޭ  ޑިޖިޓަލް  އަދި  ވިޔަސް  ކާޑެއް  ފިޒިކަލް  އެއީ  ކާޑުތަކަކީ  މިކަހަލަ  ދަންމަވާހެން 

ދެން  ވިޔަސް  ޤައުުމތަކުގަ ،  މިިގނަ  ކާޑުމިހާރު    ރީހިއި  ކާޑް  . ތައްފިޒިކަލް  ސްމާޓް  ބޭނުކުރަނީ    ސް. މި 
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އަޅުަގނޑުމެން މީަގއިެވސް  ސްމާޓް  އެހެންނަމަވެސް،  ކޮންމެހެން  ފާހަަގކޮށްލަން  ކިޔާފަިއ  ކާޑު  އީ  އެ،  ކާޑްސް 

ވެސްޓެކްނޮލޮޖީ އަޅުަގނޑުމެ  އަކީ  ކުރެވޭ.  ކަންތައްތަްއ  ިގނަ  އެހެންނަމަވެސް،  އެއްޗެއް.  ން  ބަދަލުވަމުންދާ 

ދެވޭ ކަހަލަ ޑިޖިޓަލް ކާޑެްއ މި ެގންނަނީ.    ތަކެއްނިޒާމަކުން ބަިއވަރު ޚިދުމަތް  ދެކޭޮގތުަގއި ޑިޖިޓަލް ައއިޑެންޓިޓީެގ

 އިނުން މުހިންމު.  ންޓް ފިޒިކަލް ކާޑެއް ލަީއކުއަެއއާ  ނުދާ ބޭފުޅުންނަށް    ލްމަށްރެެގންނައިރުަގިއ ެއޮގތަށް ޑިޖިޓަލް  

ހުރިހާ    އޭެގ ޚިދުމަތްއަދި  ހުރި  އަިއޑެންޓިޓީެގ  ނުލެވުނަސް  އަންގައިދެ އޭ،  ޚިދުމަތްތަކެއް  ކާކުކަން  ރު  ވޭވަނައަކީ 

މިހާރު    ކަށް.މެޝިނަ  އްސަގޮ އި  ގަ ރސަންޕަ  އިންެއއްކަލަ  ޚާއްޞަކޮށް    ،އެކިއެކި ަމރުޙަލާތަކުަގއި .  ވާންޖެހޭ  އޭެގން

ގޮ   އިން އަންގައިދިނުމުެގ    އްސަ ޕަރސަންއަށް  ޮގމީހަކަށް  ތަނަކަށް  ޕަރސަންަގއި  އިން    އްސަ ބަދަލުަގިއ 

ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި    ށްމިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކަ ،  ލެވޭވަރުވުންއިކައުންޓަރެްއަގއި އިންނަ ކޮމްޕިއުޓަރެްއަގއި ޖައްސަ 

ދެންނީ.  ވިސް ބޭފުޅުންެގ    އެހެންވީމާ،  އެ  އަލިއަޅުވާލަްއާވނެ  ދެން   ރަޖިސްޓްރޭޝަންއެއް.  ސިވިލްޑީ.އެން.އާރުން 

ދެކޭޮގތުަގއި ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް މިހާރު ފާހަަގނުކުރެވޭ ކަމެއް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން.    މެންއަޅުަގނޑު

އިސިްއޔަތެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އެވެސް މި އޮންނަންޖެހެނީކީ  ހައެއީ ބަޔޯމެޓްރިކް ނަާގ ބޭނުންކުރުމުެގ ާގނޫނީ އެ  

އަިއޑެންޓިޓީ ސަރވިސް ޕްރޮަވއިޑަރ އަތުަގއި. ެއހެންވީމާ، އެއީ ޓެކްނޮލޮޖީ ން. އެ ޑިޖިޓަލް އަިއޑެންޓިޓީ ނިޒާމަކު ނޫ

ެއއްޗެއް އޮންނަންޖެހޭ  އަތުަގއި  ޕްރޮވަިއޑަރ  އެީއކީ  ސަރވިސް  މި   ޓެކްނޮލޮޖީ  .ެއއްނޫން  ޕްރޮވަިއޑަރ  ސަރވިސް 

މަ، ެއކޮޅަށް އެބަ އަންނަންޖެހޭ  އިސިއްޔަތު. އެހެންވީހަނޫނީ  އޮންނަ ފަރާތުެގ އޮންނަ ާގބޭނުންކުރަނީ އޭެގ މެންޑޭޓް  

ެއއްކޮށް އެކަކަށް އަދި ހަމަ ކަށަވަރުކަމާ  ލިކޭޝަން ހެދި  ޕްޑު -ޑީބަޔޯމެޓްރިކް ބޭނުންކޮށްެގން  ،  ބަޔޯމެޓްރިކް ނަަގއިެގން 

ވެސް އެބަ    ޕާސްޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭ ޮގތުގައި ދެން މި ކިޔަނީކީ ދެ ކާޑެއް ނޫން.  ކާޑު  ދުން. ދެނެހެ  ދެ ކާޑު

ެއެވސް އަިއޑެންޓިފިކޭޝަންއެއް.    .ވެސް ދޫކުރޭ  ލަިއސަންސް  ސްރ ޑްރައިވަދޫކުރޭ. ެއވެސް އަިއޑެންޓިފިކޭޝަނެއް.  

ލެވެލްތަކުެގ ކޮންެމ    އެކި  ެވސް،  ރަްއޔިތަކަށް  ކޮންމެ  ދޫކުރެވޭއިރުަގއި  ދޫކުރެޭވ.  އެބަ  އަިއޑެންޓިފިކޭޝަން 

ނޫން ރަށް  .ރައްޔިތަކަށް  އެށް  ވެއްސަކަކޮންމެ  ހެދެނީ  އެއްޕްރޮފައިލް  އްވެސް  ނުަވތަ    ކަންއެކައުންޓު  ކަން 

މަިއަގނޑު   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ެވސް އަނެކަްއޗަކީ.  ކަށަވަރުކުރުން  ހެދޭއިރުަގިއ  ޕާސްޕޯޓެއް  އެހެންވީމާ، 

ބޭނުންކުރެވޭބަޔޯ ރައްޔިތެއްކައެބަ   މެޓްރިކް  ދިވެހި  ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ  މުސްތަޤްބަލުަގިއ  ދެން  ކާޑު  .  އަންަގއިދޭ  ން 

ބަޔޯ  ހެދޭއިރުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ.ވެސް  ކަންތައްތަްއ  ،  އިރާއި ެއކައުންޓުހުޅުވޭ   ަގއިބޭންކުތަކު  ،ދެން  މެޓްރިކް  މި 

ނިޒާމެ  ުގޅުވައިދޭ  އެއްޗެްއ  ހުރިހާ  މި  އެކައުންޓަކުން  ެއއް  ެގންނަން    އްަގއޭކުރެޭވއިރުަގއި  މި  ައޅުަގނޑުމެން 

އައިޓެންޓިޓީސް ރާއްޖޭަގއި ނުެގންުގޅެވޭނެ. އެއީ ދިވެއްސެއް ިވޔަސް   ެއކަކަށް މަލްޓިޕަލްެއއްކަލަ ރުން ބޭނުންވަނީ. އޭ

ޮގތަކަށް ނަންޖަހާ  އޭނަ.  ބޭރު މީހެއް ވިޔަސް ޮގތަކަށް  ،  ލައިެގންބޭންކުަގއި ވަކި އެހެން  އެހެން ތަނެއްަގއި އެހެން 
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އެހެން ތަފާތުވެލާފައިަގއި  ލައިސަންސްސް  ރ ޑްރައިވަ  ނައޭ  ނުެގންުގޅެވޭނެ.  ޖަހާލައިެގން  ުގޅުަވއިދޭ ،  ކުޑަކޮށް  އެ 

ވިސްނުމެއްަގއި އެކަހަލަ  ެގންނަނީ.  މި  ޮގތަކަށް    މި  ނިޒާމެކޭ  މަުގފަހިވާ  އެއަށްވެސް  އެހެންވީމާ،  ތަރައްޤީކުރަނީ. 

އެ ކަންނޭނޭގ ެއހެންވީމާ،  އޮންނަންވާނީ.  އެ  އަިއޑެންޓިޓީ  ޓެ  އްކަލަ  ޮގތަކަށް  ބުރަނުވާ  ސަރވިސް  ކްނޮލޮޖީއަށް 

ލިބިފައި  ،ޕްރޮވަިއޑަރސްއަށް  ބާރުތައް  ލިބެންޖެހޭ  ެއއްކަލަ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބޭފުޅުންނަށް،  ެއކަމަކު،  ، ެއ 

ދެން އަޅުަގނޑުމެން  ،  ރސްއަށްސް ޕްރޮަވއިޑަ. ޓެކްނޮލޮޖީ ސަރވިވީމަ  އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަނީ އޭެގ ޓެކްނޮލޮޖީ

ޮގތަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ  މި  ޚިދުމަތް  އެ  ހަމަ  މެދުވެރިކޮށް  އެއްތާކުންތާ.  ،  އެ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ބަިއވަރު  އަނެއްކާ 

ން މަ ދެޕްލެޓްފޯމެއް އައި  ހިރީ މިވިސްނުން މި  ހަމައަޅުަގނޑުމެންެގ    ،ތަރުެގ ައއިޓެންޓިޓީ ެއއްތާކުން. ދެންއްތިންވަ

ދޫކުރާ   ދެންވެސް  އިތުރުވާނެއޭ  ހަމަ  އެީއ    ކާޑެއްމިއަށް  ދޫކުރަންޏާ.  ކާޑެއް  ެއއްވެސްތާކުން  ވެއްޖެއްޔާ. 

ހުރިހާ   ހުރިކަންނުކުޅެދުންތެރިކަން   އެކަަމކު،  މިއަށް.  ލާށޭ  ފުރަތަމަ  އެވެސް  ވެސް  ދޫކުރަންޏާ  ކާޑެއް  ދައްކައިދޭ 

ފިސްކަލް    މިހެން ދެއްކޭނެ މީހުންނަކަށް ނުވެސް ވާނެތާ. އެހެންވީމަ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ ފޯނަކުން  

 ިމވަުގތަށް.  ޝުކުރިއްޔާއެއީ ދެން.   ކަންނޭނެގ. ކާޑެއް އޮތުންެވސް ވަރަށް މުހިންމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވަނީ ޑީ.އެން.އާރަށް.  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

ޕްމިނިސްޓަ ނޭޝަނަލް  އޮފް  ނައިބު  ރ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ  އެންޑް  ހައުސިންގ   ރަޝީދާޢާއިޝަތު  ލޭނިންގ، 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މުޤައްރިރު.   އިނޭގތޯޝުކުރިއްޔާ  ެއއްބަސްވަން  އަނެއްހެން  އަޅުަގނޑު  ޖެނެރަލް  ހަމަ  ދެއްކި އިން  އެޓަރނީ 

   ެވސް އިންނާނެދެއްކި ވާހަކައަށް ވެސް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންޝަރީފް  ން  ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ،  ވާހަކަާއއި

އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަކީ  އިން  ހުށަހަޅާފައި  އިން،  މިހާރު  ލިޔެފައި  ޕޭޕަރުަގއި  އިން  ފޮނުވާފަިއ  ނަށް 

ދެން ނޫނޭ.  ާގނޫނެއް  އިން  ތައްޔާރުކުރެިވފައި  ޮގތަށް  ަމއިަގނޑު  ،  ބޭނުންވާ  ސިވިލް މަޤްޞަދަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އައުން.  ރަޖިސްޓް ާގނޫނެއް  މިހާރުރޭޝަން  މެން އަޅުަގނޑު  އްކޮށްއެއްބާރުލުމާއެ  ޖީ.ޖީ.ޕީެގއަޅުަގނޑުމެން    ެއއަށް 

މިދަނީ. ރަޖިސްޓް  ފަރުމާކުރަމުން  ސިވިލް  މެނޭޖްސްޓްރެޓެޖިކްވައިޓަލް    ރޭޝަންއެއީ  އައި.ޑީ  ެއންޑް  މެންޓް ސް 

ފަރުމާކުރެ  ،ދެންސިސްޓަމް.   ވަންޏާެއޮގތަށް  ކަަމށް  އަންނަ  ސްޓޭޓް ވިެގން  މިނިސްޓްރީން  ކޮމިއުނިކޭޝަން  މު 
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ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަންތައްތައްއެ  މިނިސްޓަރ     އިުމކުރެިވެގންާގައއިޑީ ޕްލެޓްފޯމެއް  ހަމަ ޑިޖިޓަލް  ،  ވިދާޅުވާ 

 އެއީ ދެން.ދާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތެއް ދެން. ހުޅުވާލުމުެގ ކުރިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ޮއފީހަށް  ރއަޅުަގނޑު ފްލޯ

 

 ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޖެނެރަލް ލް ންސެއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައު

ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ ޑީ.އެން.އާރުއިން އެ ފާހަަގކުރެްއވި ކަންތަކާ ުގޅޭ ޮގތުން ހަމަ ކުޑަ އެއްޗެއް ދަންނަވައިލަން.  

ތަފުހާ  މީެގކުރިންން  އަޅުަގނޑުމެ ވަރަށް  ދަންނަވާފަިއ  އޮންނާނެ  ބައްދަލުވުުމަގިއ  ކޮމިޓީ  ސަބަބު ޒިރުިވ    ، ސީލުކޮށް 

އެކުލަަވއިލަން މިޮގތުަގއި  ބިލު  މި  މަސައްކަތް    .ނިންމި  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލެއްެގ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ސިވިލް  އަދި 

ހަމަ   އެހެންވީމަ،  އޮތްކަން.  ނިންމާފައި  ކުރަން  އަޅުަގނޑު  ފަހުން  ޓަކައި  ވާހަކަ  އަނެއްކާވެސް  ރިކޯޑަށް  އެ 

 އިނޭގތޯ. ން ތަކުރާރުކޮށްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޑީ.އެން.އާރު.  

 

ޕްމިނިސްޓަ ނޭޝަނަލް  އޮފް  ނައިބު  ރ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ  އެންޑް  ހައުސިންގ   ރަޝީދާޢާއިޝަތު  ލޭނިންގ، 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ބޭފުޅުން އެ    މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނާ  ޖިސްޓްރޭޝަން ރަ  ނޭޝަނަލްއާދެ! ދެން އަދި އަޅުަގނޑުމެން  

  ެގ. އް ދެތިން މިނެޓުޝޯޓް ވީޑިއޯތަކެ  އަތުަގއި ކުދިކުދި  އެބަ ހުރި އަޅުަގނޑުމެން  ކެއްކޮށްފައި ހުރި ީވޑިއޯތަ ސާއްހި

ފުރުޞަތު  އެހެންވީމަ، އެ    ތި ބޭފުޅުން ބޭނުމިއްޔާ ބައްލަަވއިލަްއވަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހިފަިއެގން މިައއީ.  ،ދެން

 އްޔާ. ލިބިެގންދާނެ. ޝުކުރިއެާއއި ބެހޭ ޮގތުން މަޢުލޫމާތު  ދާޮގތާ ރއެ ފްލޯ ބޮޑަށް  ދެއްަވއިފިއްޔާ ތަންކޮޅެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އިދާރީމޭޒުން  އޭތި   އެޓްދައްކާލަން  ެގންދާނަން   ގައިމީންޓަިއމް  ދަ  ރެޑީވާ  އަރުވަމުން  ފުރުޞަތު  ައޅުަގނޑު 

 އެމްޕީސްއަށް އިނޭގތޯ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު.  

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިދާ ތިން  ހަމަ  ވިސްނުނީ  ދެން  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ވިސްނުމަކަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  މައިަގނޑު  ވެސް  ރާެގ 

އުފަންވުމާއިމި މިއޮތް  ލިބިފައި  ިމހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަޖިސްޓަ ،  އޮތީ  އުފަންދުވަހުެގ  މަރުވުމާިއ  ރީކުރުމާއި 

ސެޓްފިކެޓައި އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑު ހެއްދުމުެގ ބިލަކީ ިމއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިދާރީ ބިލެްއވީމަ 

 މިއޮތް ޮގތަށް މި ބިލެުގ މަސައްކަތް ނިންމުމުެގ ސަބަބުން ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން އަިއޑެންޓިޓީ ކާޑު ކަުމަގިއ  މިހާރު

ވިޔަސް ،  ވިޔަސް  ކަމުަގއި  ސެޓްފިކެޓް  ނޫނީ  ،  އުފަންދުވަހުެގ  ޑިޖިޓަލައިޒުކުރުުމަގއި  ެއްއޗެއް  ެއއްެވސް  ިމއިން 

ކުރުުމަގިއ ކުރިއަށް ެގންދަން ބަދަލުތަކެްއ ެގންނަން ބޭނުންވިޔަސް  ކަންކަން    މެކޭނިޒަަމކުން މި  މިއަށްވުރެ ފަސޭހަ

ޮގތުަގއި ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. މިޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް.   މިހާރު މިއޮތް ބިލަކީ އިދާރީ ބިލެްއެގ 

ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ އަޅުަގނޑަ،  އެހެންވީމާނިންމިދާނެ ކަމަށް. ދެން   ބެހޭ ހަމަގައިމުވެ ށް  އެކަން ވަރަށް  ސް. އެކަމާ 

ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލަކީ  އުފެދޭ  އަދި  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ    މައިަގނޑު ސުވާލެއް ނެތް. ެއހެންނަމަވެސް،

ާގނޫނު މި  ދެން  ނަންބަރު.  ކާޑު  އަންަގއިދޭ  ރަްއޔިތެްއކަން  ދިވެހި  އަީއ  ބޭނުންކުރަމުން  ބޮޑު    ންއައި.ޑީކާޑުަގއި 

  ބަދަލެއް ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް މި ބިލުން އެބަ ފެނޭ ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންގައިދޭ ނަންބަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި އޮތް

އަޅުަގނޑަށް ކުޑަކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ައންގައިދޭ ނަންބަރު އޮތީމަ އޮޑު ޮގތެއް އެބަ ހުރޭ. ދެން   ތަން. ދެން 

އެއީ ބޭނުންކުރަން. ެއއީ ައޅުަގނޑުެގ ެއއް ސުވާލަކީ.  ރޭސްބާޭއ  މެ ރަނަގޅު ފްލިބޭނެ އެންހަމަ    މެންނަށްއަޅުަގނޑު

  21މި ބިލުެގ  .  ވެސް އެބަ ތިއްބެވި  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ބޭފުޅުންއަދި  ޮގތުން ޑީ.އެން.އާރު    ދެވަނަ ސުވާލެއް،  ދެން

ބުނޭމާއްދާަގއި  ވަނަ   މާއްދާ   21ބިލުެގ    ، އެބަ  ާގނޫނުެގ    ަގއި ވަނަ  މި  ބުނޭ  ދަށުން    20އެބަ  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ޑު  ކަނޑައެޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ނަންބަރު ހިމެނޭ ޮގތުން ދޫކުރެވޭ ދިވެހި ރަްއޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާ 

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ދައުލަތުން ދޫކުރަންވާނެއޭ. ބުނެފައި ހަމަ )ށ( ގައި ،  ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ެވސް

އެ ބުނޭ،  ދޫކުރަންވާނީއެބަ  ކާޑު  ރަޖިސްޓަ    ހައްދާފައިާވ  އުފަންދުވަހުެގ  ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުެގ  ނޫނީ  ރީ 

ބައެއްެގ ޮގތުަގއި އެބަ އާދޭ މި ރާއްޖޭަގއި    އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރަންޖެހޭ  މި؛ އުފަންފަރާތްތަކަށޭ. ދެން ހަމަ މި ބިލުެގ  

ބަދަލުވީ ދިވެހިންނަށް  ބިދޭސީން  އެ  ސިޓިޒެންޝިޕް  މަ،  އުޅުނު  ސެޓްފިކެޓް  ހާބަދަލުވީމަ.  އުފަންދުވަހުެގ  ލަތަކު 

އެހެންވީމާ އިނދޭ.  ނުއެއް  ނުވެދާނެބާހައްދާކަށް  ކްލޭޝްއަކަށް  އެ  ބުނޭ ވަ،  އެބަ  މާއްދާެއއްަގއި  ެއއް  އޭ. 
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ވާ ދޫކުރެވޭނީ. ހަމަ ެއޮގތަށް ކޮންމެ ދިވެހި ރަްއޔިތަކަށް ބަދަލު   އް އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ޮއވެެގންނޭ ައއި.ޑީކާޑެ

ހިސާބުން އައި.ޑީ ކާޑު ދޭންާވނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސިޓިޒެންޝިޕް ބަދަލުކުރާ ބޭފުޅުން އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް  

ނުެއއް ބުނޭ. އެ ފުށުއެރުމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ެއކަން ޙައްލުކުރާނެ ޮގތެއް ޑީ.އެން.އާރު    ންހައްދާކަށް ބިލަކު

 ހަމަ. ފައެއް ދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅުއަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއިން ލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވަން. ފުރަތަމަ ޑީ.އެން.އާރަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރުޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢުޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނޭ

އެންމެ   ލިބުމަށްފަހު  ވެއްޖެްއޔާ ސިޓިޒެންޝިޕް  ޮގތުން  ހަދަމުންެގންދާ  އުފަންދުވަހުގެ މިހާރު  ހަމަ  ޖެހޭނީ  ފުރަތަމަ 

   .ސެޓްފިކެޓެއް ހައްދަން ބިދޭސީއެއް ވިޔަސް. އެއަށްފަހު ައއި.ޑީ ކާޑަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނީ

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތުރުކޮށްލާނަން.   ނެތެއްނޫންތޯ އަޅުަގނޑު  ބިލުަގއި  ހައްދާކަށްމި  އުފަންދުވަހުެގ   ؟  ބިލުެގ  އަނެްއކޮޅުން  ދެން 

ސިޓިޒެންޝިޕް އެ  . އެހެންެވްއޖެއްޔާ  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކައުންސިލުތަކަށް ދޫކޮށްލާފަމި  ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުންެވސް  

 އް... ން ކަމެކުކައުންސިލަކޮން ބަދަލުވާއިރު ެއއީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނެރަލްެގ އޮފީހުން. އާދެ! އެޓަރނީ ޖެ

 

 ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޖެނެރަލް ލް ންސެއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައު

ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށާިއ    ތުބަރމު ުއސޫލުން މި  އާންައސްލު    ޕްރޮސެސްޒެންޝިޕް ބަދަލުވާ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ސިޓި

ހުށަހަޅާ  އައި.ޑީ ހެއްދުމަށް  ސިޓުއޭޝަންަގއި    ކާޑު  ނޯމަލް  ެއީއ  ވާނެ.  ނުެއއް  އެޕްލިކަބަލްއެއް  އެްއޗަކަށް 

އެ އަިއޑެންޓިޓީ  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހައްދާއިރުަގއި    ޭއތި ޓައިވެފައި މި އޮންނަނީ  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓާ

ހިމަނާނެ ؟ދެއްތޯ  ޖެނެރޭޓްކުރާނެނަންބަރ   ސެޓްފިކެޓް  އޭަގއި  އެްއކޮށް  ނަންބަރާ  އެ  އެހެންވީމަ،  ނަންބަރ.  އެ   
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ަގއި ެއ  ގ އަޅުަގނޑުމެން މި ޕްރޭޒިން  ދެން އޭެގ ފަހަށް އަސްލު އަންނާނީ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު. އެހެންވެ،  އިޝޫކޮށްފައި 

ެގނެ އެހެންއި  ގަ އަސްލުއްސަ  ޑިސްޓިންކްޝަން  އިޝޫކުރުމަށްފަހު.  ނަންބަރ  ހަްއދަނީ  ކާޑު  އިޓްސް  މިއޮތީ.  ވީމަ، 

 އެ  ކާޑު. އެ ދެ ކަންތައް ވަކިން އުޅޭތީވެ ައޅުަގނޑުމެން  ދަދެން ދެއަރ އިޒް  ޑް  އެން  ،އައިޑެންޓިޓީ ނަންބަރ  ންއޭ

  ދެން ބިދޭސީން، ނެޗުރަލައިޒުވާ ބިދޭސީ ރަްއޔިތުން އެ ޕްރޮސެސްއެްއގެ   ފައި މިއޮތީ.ސާފުކޮށް އެޮގތަށް ބަޔާންކޮށް

ވީތީެވ،  ތެ ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ދެން  ވެފައި  ވާނީ.  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  އައިޑެންޓިޓީ  އެ  ރެއިންތާ  ިއޝޫކުރަންޖެހޭ 

އެޕްލަިއވަނީކީ.   އެބައި  ނޫން  ތެރެއިންނެއް  ޕްރޮސެސްެގ  ނޯމަލް  އެހެންވީމާ،  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ޑޮކިއުމަންޓުެގ 

ކޮން މާއްދާއެއް ކަެމއް ހަނދާނެއް ނެތް. އެކަމަކު ާގނޫނުަގއި އޮންނާނެ އެބައި ހިމަނާފަ. ެއއީ ުގތު އަޅުަގނޑަށް މި ވަ 

ެއއީ އިސްތިސްނާ  ،  އެތާނެ  ލާޝަނެއް އަރުވާސްބާރާތް އޮތްޮގތުން ސާފު ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ސަޖެޢިމާއްދާެގ  

 ހާލަތެއްަގއި އެޕްލިކޭޝަނެއްެގ ވާހަކަ ކްލިއަރވާ ޮގތަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވާނަން.   އަޅުަގނޑު ޑީ.އެން.އާރަށް ފުރުޝަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަރުޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢުޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނޭ

މިހާރު އިންޑިއާ ތަންތަނަށް ޮގސް އެބަ ދިވެހިން އުފަންވޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ އުފަންވާ ތަނަކުން ދެން އަދި  

އުފަންދުވަހުެގ އުފަންދުވަހު ލިބޭ  ތަނަކުން  އުފަންވާ  ޮގތަކީ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު  ދެން  ލިބޭނެ.  ސެޓްފިކެޓު  ެގ 

ބަދަލުކުރާނީ.   ސެޓްފިކެޓަކަށް  ދިވެހި  ހުށަހަޅަިއެގން  ކައުންސިލަކަށް  ސިޓީ  އެ  ެގނެސް  އެއަށްފަހު ސެޓްފިކެޓު 

 ރީ. ދެން އިންނާނީ އައި.ޑީ ކާޑު.  ރަށްވެހިންެގ ރަޖިސްޓަ

 

ޕްމިނިސްޓަ ނޭޝަނަލް  އޮފް  ނައިބު  ރ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ  އެންޑް  ހައުސިންގ   ރަޝީދާޢާއިޝަތު  ލޭނިންގ، 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ފޯމު   ފޯމު ހުށަހެޅުމާ އެއްކޮށް. އެއަށްފަހު ފޫޅުމާ  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓެްއ ހަދަން ފުރަތަމަ މި ހުށަހަޅަނީ ފޫޅުމާ

ހަ ސެޓްފިކެޓު  އުފަންދުވަހުެގ  ރަށްވެހިންެގ   އި،އްދަހުށަހެޅީމަ  މި  ދެން  ހެދުމަށްފަހު  ރަޖިސްޓްރީ  އުފަންދުަވހުެގ 

ރަޖިސްޓަރަޖިސްޓަ ރަށްވެހިންެގ  ޖައްސަންޖެހޭ.  ތަނެއްަގއި  ކުއްޖަކު  އެބަ  ދަފުރީއެއް  ނޫނިއްޔާ  ތަރެއްަގއި  ރީަގިއ 
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އި ޖެއްސުމަށްފަހު ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައއި.ޑީ ކާޑެއް މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަނެއްގަ ނަމަވެސް ކޮންމެެވސް  

 . ެވެގންމި ހަދައިދެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ގައިނޫނު އެބައޮތް ހަމަ ާގކުރަްއވާ ސުވާލަކީ އަސްލުަގއި ތި ހުރިހާ ބައެއް ވަރަށް ކްލިއަރކޮށް  އެ  މިހާރު އެމް.ޕީ  

ރައްޔިތަކަށް   ދިވެހި  މީހަކު  ބޭރު  ސުވާލަކީ  ކުރައްވާ  ެއ  ކޮންފިއުސްވާތީ  ކުޑަކުޑަކޮށް  އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ. 

 ބަދަލުވާއިރު އޮންނަ ޕްރޮސެސްެގ ވާހަކަ.  

 

ޕްމިނިސްޓަ ނޭޝަނަލް  އޮފް  ނައިބު  ރ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ  އެންޑް  ހައުސިންގ   ރަޝީދާޢާއިޝަތު  ލޭނިންގ، 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހައްދަ  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓެއް  ވެއްޖެްއޔާ  އޮންނަ އުސޫލުން  މިހާރު  ރަޖިސްޓަ  އިއާދެ!  ހެއްދޭނީ  ހަމަ  ރީވެެގން 

 އެއަށް އެްއޗެއް...  އޭ.ޖީންއިނޭގތޯ.  

 

 ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޖެނެރަލް ލް ންސެއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައު

ޑަލްޓް މީހުންނަށްތާ ސިޓިޒަންޝިޕް ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ،  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓާ ހަމައަކަށް ނުދާނެ ދެއްތޯ. ެއއީ އެ 

އޭނައަށް  މަތީން  ޮގތުެގ  ާގނޫނުަގިއވާ  ރާއްޖޭެގ  މިހާރު  ނާންނާނެ.  އެައކަށް  ބައިތަކެއް  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓުެގ 

އެ ވަނީ އެހިސާބުން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ދެއްތޯ.  ްގކަން ދިނީމަ އެ ރެކޮދިވެހި ރައްޔިތު އޭޒް   ހަމަނައިޒު  ޖަސްޓް 

ހުރިހާ   އެ  ހުންނަ  އިޝޫކޮށްފައި  ހުރިހާ  ކެންސަލްކުރަނީތާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދޫކޮށްލީމަ  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި 

ޑޮކިއުމަންޓެއް. އެޮގތަށް ހަމަ ސިޓިޒަންޝިޕް އެޒިއުމްކުރާ ީމހަކަށް ވެސް ލިބޭނެތާއޭ އެ ައއިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓު. 

އެއީ   އަސްލު  ވަުގތު  އިޖުރާމި  އޮންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  ާގނޫނެއްަގއި  ޑޮކިއުމެޢައެްއވެސް  އެ  ނޫން  ންޓޭޝަން ތެއް 

ވަނަ މާްއދާެގ )ރ( ާއއި )ބ( ަގިއ    20އިޝޫކުރުމާ ބެހޭ ބައިތަކަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އޮތީ  

މެ އިްއޒަތްތެރި  ދެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަނޑައަޅާފަ.  އުސޫލުތަކެއް  ބެހޭ  ފަދައިން  އެއާ  ވިދާޅުވި  ންބަރު 

ކޮންފިއުޝަނެއް ައއިސްދާނެތީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ޢިބާރާތް އިތުރަށް ކްލެރިފައި ކޮށްލަން އެ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެްއ  

 .  ނަންހުށަހަޅާލަ ދޭ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުއފައްދާ ސުވާލަކީ ހަމަ ރަނަގޅު ސުވާލެއް އިނޭގތޯ. ެއީއ  އެ  އަސްލުަގއި އެމް.ޕީ  .  މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެްއޖެ

ނި ޮގތަކަށޭ ހަމަ ރަނަގޅަށް ރީތިކޮށް އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަެވސް، އޭަގއި ހިމެނިފައި ނެތް އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދޭނީ މިވެ

ބަރު އެ ސުވާލު އުފެއްދެވީ. ދެން އަޅުަގނޑު އުްއމީދުކުރަން ވަރަށް ައވަހަށް  ކަމަކާ ބެހޭ ޮގތުން އިްއޒަތްތެރި މެން

ދެއްވާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ ބިލެއް މިއީ. ޑެޑްލައިނަކީ  އިމީެގ އިޞްލާޙެއް ފޮނުއްވަ 

އެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން   25 އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ.  މި  ޖެނެރަޓަބަލައިެގން  އަވަހަށް    ލްގެ ރނީ  ވަރަށް  އޮފީހުން 

 އަރުވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.  މި ފުރުޞަތު ފޮނުވާލަ ދެއްވުން އެދެން. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޟާން މުބާރިކް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އެއްކަމެއް އެބައިން.  ބޭފުޅުންނަށް ރަމަ  ހާޝުކުރިއްޔާ އެންމެ

ކުއްޖަކު  އުފަންވާ  ވަރަކަށް ،  އެއީ  އެއްވެސް  ދެން  ކުއްޖެއް.  ހުންނަ  ދޫކޮށްލާފައި  މައްޗަށް  މަުގ  މިސާލަކަށް 

މަންމަ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކާކުކަން.  ެއއީ  ކުއްޖާ  އެ  ބައްޕަ  އްއެފާހަަގނުވާނީ  އެކަހަލަ    ސް.ވެ  އްއެ ވެސް  ދެން 

ހުންނަނީ ާގނޫނުން ބުނާ ޮގތުން ެވއްޖެއްޔާމުން ދައުލަތުެގ ޒިންމާަގއި. އުމުރުން ކިތަންމެ ެއ  ކުއްޖެްއެގ ކަންތައްތަްއ  

މަ  އޭނަެގ މަންމަ ނޫނީ ބައްޕަ ހަ ؟ދުވަހެއް ިވޔަސް އޭތި އޮންނާނީ ހަމަ ދައުލަތުެގ ނަމުަގއި އެޮގތަށްތޯއޭ މިސާލަކަށް

އުސޫލުތަކެއް ނޫނީ  ހެދޭނެ  ޑީ.އެން.އޭ  ނޫނިްއޔާމުން  އޭތި  ޮގތަށް  ާގނޫނުން ،  ނޯންނަ  ހަދަން  ޑީ.އެން.އޭ  ނޫނީ 

އެްއވެސް   ކުރެވޭނެ  އޮންނާނެތޯއކަހަލަ  މިސާލަކަށް  ބައެްއ    ،  ޮގތެއް  އެޓްލީސްޓް.  ނަމަވެސް  މަންމަ  މިސާލަކަށް 

ޮގސް ވިހާފައި ދޫކޮށްލާފައި ވެސް އެބަހުރި. ލް ދޮށަށް  ޕިޓަ ހޮސްޮގސް  ކުދިން އެބަތިބި މަންމަ ނޭނޭގ ދެއްތޯ. ހަމަ  

ޕޭޝަންޓް ފެނިފަ  ސްއެކަހަލަ  އެބަހުރި  ފާހަަގވާ  އެކަހަލަ    .ެވސް  އެބަހުރި   ރިކޯސެސްކަހަލަ  ބައެއް ކަންތައްތަކެއް 

ން ދަނެނުަގނެވެންޏާމުން  ފާހަގަވެފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޭެގ ކުއްޖަކީ މިސާލަކަށް މަންމަ ކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކު

އެއީ ައޅުަގނޑުެގ   ؛ހަމަ އެ ކުއްޖާ އިންނާނީ އަިއ.ޑީ ކާޑުަގއި މަންމަ ވެސް ނެތި ބައްޕަ ވެސް ނެތިހޭ އެއީ އުސޫ

ެގނެެވން މިސާލަކަށް  ޙައްލެއް  ކޮބައިތޯޭއ  އެއަށް  މިސާލަކަށް  ؟ ސުވާލަކީ.  ދުނިޔޭެގ  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  އެއީ 

ފާހަަގކުރާ  އެޓްލީ  ވެއްޖެއްޔާމު އެ  ެއ    ނޫނީސްޓް  ނަމަވެސް  ހަދައިެގން  ޑީ.އެން.އޭ  ފަރާތެްއެގ  ސަސްޕެކްޓުކުރާ 

ހަވާލުވެވޭނެ ކޮންމެވެސް އުސޫލުތަކެއް ޮއވޭތާ    ޔަކާ އެހަވާލުކުރަންޖެހޭ ބަ  އޭނަ،  ބަލަންޖެހޭ އުސޫލުތަކުން ބަލާފައި

ކާޑަކަށްވުން   ؟ދެއްތޯ އައި.ޑީ  ޑިޖިޓަލް  އެއް  އަ ؛އަޅުަގނޑުެއއީ  ދެން  ބޮޑު  އެންމެ  ބޭނުންވާ  އެ  ވެސް  ޅުަގނޑު 

ވުމެއް   އްނެއަޅުަގނޑު ކޮންމެހެނެއް މީެގތެރޭ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ނޫނިއްޔާ ބޭންކުެގ ކާޑަކަށް ކޮންމެހެން.  ސަބަބަކީ
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އަދު  ފޯމަކަށްވާންޖެހޭނެ މިފޯމެއް ހެދިފައި އޮތުން މިސާލަކަށް. ޕްލެޓްދަކީ. ދެން ޕްލެޓްޤްޞަ ނޫން އަޅުަގނޑުމެންެގ މަ

އަންނައިރު   ނެއްާގނޫ އިންޓަ ،  ހެދިެގން  ޓްރާންސްޕޯޓު  ްގރޭޓުކުރެޭވނޭެއއަށް  ޭއެގތެރޭކާޑު    ެގމިސާލަކަށް  ،  ވެސް 

މިސާލަކަށް އެއީ ޕާސްޕޯޓު ިވޔަސް އެއަށް ެވއްދެންޖެހޭނެ ޮގތަކަށް ފަރުމާވެފައި އިންނަ ،  ރޭލައިސެންސް ެވސް ޭއެގތެ

ދަކީ. ދެން ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ ެއއް  ޤްޞައަޅުަގނޑުމެންެގ އެންެމ ބޮޑު އެއް މައޭަގއި  ވުން އެީއއޭ  ާގނޫނު   ާގނޫނަކަށް

އެްއވެސް    މިސާލަކަށް ވަދެިވެގން ނޫނިއްޔާމު،  ންނޫނީ އެއް ސިސްޓަމެްއެގ ތެރެއަށް ުގޅިެގ،  ޕްލެޓްފޯމެއްެގ ތެރެއިން

ނެ ނޫނިްއޔާމުއެކައުންޓެއް  އެްއޗެްއ    ހެދުން.  އެްއވެސް  ސަރވިސް  މީެގ  ކަހަލަ  މިސާލަކަށް ފެދުން.  އުނުއެްއވެސް 

އުފެޕާސް އެ  އުފައްދަންޖެހުނަސް  ތެރެ އްދެޕޯޓެއް  ސިސްޓަމެއްެގ  އެއް  ެއހެންވީމާ،ންޖެހެނީ  މާނަައކީ   އިންނޭ.    އޭެގ 

ދިމާވަނީ  އެބަ  ބޭސްެއއް  ޑާޓާ އިޝޫއަކަށް  ެއއް  ބޮޑު  އެންމެ  މިހާރު  ޮގތުގައި.  ދެކޭ  އަޅުަގނޑު  އެބަޖެހޭ  އޮންނަން 

ޖެހީމާ  ނަންބަރު  މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ނަންބަރު އައި.ޑީ ކާޑު    ،މިސާލަކަށް ޕޮލިހުންެގ ކޭސްއެއްަގއި އައި.ޑީ ކާޑު 

ތަ މުޅިން  އިންނަނީ  ރެކޯޑްސްތަކުަގއި  އިންފޮމޭޝަނެްއ  ޕޮލިހުންެގ  ެއއްވެސް  މީހުންެގ  އެ  ބޭސްއެކޭ.  ޑާޓާ  ފާތު 

އެްއވެސް   ސަރުކާރުެގ  ެއްއެވސް  އެހެން  މިސާލަކަށް  މިސާލަކަށް  ނީނދޭ.  ލިބިފައެއް  މުއައްސަސާއަކަށް 

އެްއވެސް    އެހެން  . ނޫނިއްޔާމުއެމް.އެމް.ޭއއަކަށް ވެސް މިސާލަކަށް ނީންނާނޭ. ނޫނިއްޔާ މީރާއަކަށް ވެސް ނީންނާނެ

ނޭ ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އެކަމަކު  ނީންނާނެ.  ޕްރޮަވއިޑަރއަކަށް  ޑާޓާސަރވިސް  އެއް  ބޭސްއެްއ  ޝަނަލް 

ހުރިހާ އުފެދޭ  މިހެން  ލެވެ،  އުފައްދާ،  އިންނަންވާނޭ  ލެވެ ،  ލެްއަގއި ސަރުކާރު  ހުރިހާ ނޭޝަނަލް  އުފެއްދޭ  ލެއްަގއި 

ސަރިވސް   އެކި  ތެރެއިން  ސިސްޓަެމއްެގ  އެއް  ރަޖިސްޓަ  ެއއްޕްރޮވައިޑަރ ކާޑަކީ  ކުރެޭވ  ރބޭނުންކޮށްެގން 

ދެންމެ ވިދާޅުިވ ފަދައިން އޭތި ހެދެންޖެހޭނެ އެްއޗަކަށްވުން އެއީ އަޅުަގނޑު ވެސް މި ބޭނުންވާޮގތަކީ.    ،ސިސްޓަމަކަށް

ެއއްެވސް އޮންނަ ކަމަށް  އެ  ކަހަލަ ރެކޯޑެއް  އެއީ މިސާލަކަށް  ހެލްތު ރެކޯޑެއް،  ވާނަމަމީހެއްެގ    ނޫނީ އެ މީހެއްެގ 

ވާންޖެހޭއޮންނަ   އަިއޑެންޓިފަިއ  އެންމެންނަށް  އެީއ  ވިޔަސް  އެންެމ    ކަމުަގއި  އެީއ  ވުން  އޭތި  އުސޫލަކަށް  ކަހަލަ 

މި  ބޮޑަށް  އެންމެ  ައޅުަގނޑު  ކާޑަކަށްވުމަށް  އައި.ޑީ  ޑިޖިޓަލް  އެހެންވީމާ،  ދެކެނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  މުހިންމު 

ައއި ައއި.ޑީ    ެގމިހާރުން މިހާރު،  ލާފައި އޭނަެގ ނަން .ޑީ ކާޑެްއ ޖަހާއެދޭކަމަކީ ހަމަެއކަނި  ައއި.ޑީކާޑަކީ ހަމަެއކަނި 

ޭއެގން އެްއވެސް ކުރެވޭނެ ފައިދާއެއް ނީންނާނެ. ެއްއވެސް ަމޢުލޫމާތެއް ވެސް ނީންނާނެ ކާޑު ނަންބަރެއް އިނުން.  

ސް ޮގއްސަ އެމަޖެންސީ ހާލަތެއްަގއި  ފެންނަން ނީންނާނެ. އެއީ މިސާލަކަށް މަުގމަތީަގއި ެވއްޓިފައި އޮތަ  ،އެނެގން

ެގންދި ޖެހީމަޔަޔަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް  ކާޑު  އައި.ޑީ  އޭނަެގ  ސިސްޓަމެއްެގ  ،  ތެރެއިން  ްއެގސިސްޓަމެ  އެއްސް  އެްއވެސް 

ނޫނިްއޔާމު ޕޭޝަންޓެްއ  ކޮންކަހަލަ  އޭނަައކީ  ނީންނާނެ  ބްލަޑް    ،ތެރެއިން  އޭނަައކީ  އިނދޭ ހަމައެކަނި  އެޓްލީސްޓު 

ދެއްތޯމިސާލަކަކުރީަގއި   ޖަހާފައި  އަނެކަތި  ބްލަޑްެގ  ކަންނޭނެގ  އިނދޭ  މިބުނީ ؟ށް  އެކަމަކު  އަޅުަގނޑު  ،  މިހާރު 
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ެގންޮގއްސިއްޔާމުމި  ބުނަން   ހޮސްޕިޓަލަކަށް  ިމސާލަކަށް  ެއއްޗަކީ  ެއކްސެސް    އުޅޭ  އިންނަންވާނެ  މީހުންނަށް  އެ 

ހިސާބަކުން ކޮންމެވެސް  އޭނައަ،  ލެވަލެއް  ޖެހީމަ  ކާޑު  އައި.ޑީ  ފެންނަން އޭނަެގ  ެވއްޖެްއޔާ  ހޮސްޕިޓަލެއް  ށް 

ހެލްތު  އޭއިންނަންވާނެ ކޮންެމވެސް    އޭނަެގ  ޚިދުމަތް  ރެކޯޑްސްެގ  އޭނައަށް  ފެށޭނެ    ،ހިސާބެއްދޭންޖެހޭނެ  ލެވަލެއް 

އިންނަންވާނެ ފެންނަން  ހިސާބެއް  މިވެނިއޭކޮންމެވެސް  މިސާލަކަށް  އޭނަައކީ  ކަމާ.  ޕޭޝަންޓެއް  އޭނައަކީ    އި،ކަހަލަ 

މިސާލަކަށް ދެން ހަމަ އެާއ ުގޅިެގން  ކަން އެނެގން.  ޕޭޝަންޓެއްކަހަލަ  މިވެނި މިވެނި   ިއ، މިވެނި ބްލަޑް ުގރޫޕެްއ ކަމާ

އޭނަ ޕޮލިހުން  ހަމަ  ރެކޯޑްސް މިސާލަކަށް  ޕޮލިސް  އޭނައަކީ  ވާނަމަ  ކަމަށް  ބަލާ  ކޭސްެއއް  ކިހާ    ތެރޭގައި  ެގެގ 

ހުރި  ހިސާ ނައްޓާ  ނޫނިއްޔާމު.  މީހެއްތޯބެއްަގއި  ފުރައިެގން  ބޭރުން  ޤަުއމުން  ެވއްޖެްއޔާ   ލާއޭނަައކީ  މީހެއް 

އޭނަ އިމިްގ ލެވަލުން  ހުންނަންޖެހޭނޭ  އެއީ  ރޭޝަން  އެނެގން  ދާ ކާކުކަން  ހުޅުވަން  އެކައުންޓެއް  އޭނަ  ބޭންކަކަށް   .

މި މިހާރު އެއީ އަޅުަގނޑު   ؛ނޫނިއްޔާ ހުންނަ  ކަންމީހެއްއޭނައަކީ ކޮންކަހަލަ ރެކޯޑްސްެއއް ހުރި    ކަމަށް ވަންޏާމު

ޮގތުަގިއ  ޤްޞަބުނާ އެްއޗަކީ. މި ޑިޖިޓަލް އައި.ޑީ ކާޑަކަށްވުމުެގ އެންެމ ބޮޑު މަ ަގއިމުވެސް ދެކޭ  ދަކީ އަޅުަގނޑު 

ތެރެއިން  އްއެ ކޮންމެވެސް  މީެގ   ބޭސްއެްއެގ  ތެރެއިން    ޑްކޮންޓްރޯލް،  ޑާޓާ  ބޭސްެއްއެގ  ހުރިހާ އެ  ޑާޓާ 

މަ  ެގ، ޗެހިތަކެއް އެއް  ހެދުމުެގ  ޓެކްނޮލޮޖީ އެބަ  ދަކަށްޤްޞަކާޑު  ކަހަލަ  އެްއވެސް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ވާންޖެހޭ. 

ިވސްނާަވޑަިއަގންނަވާޑިޕާޓް އެބަ  ަވރަކަށް  އެްއވެސް  ާގއިމުކުރުމަށް ،  މަންޓުން  ކުރައްވަންތޯއޭ  ކަމެއް  ެއކަހަލަ 

ކާޑު އައި.ޑީ  ޑީ.އެން.އާރަ ؟މިސާލަކަށް  ވެސް  މިހާރު  ވަކިން    ވަރަށްށް  ބޭފުޅުން  އެ  ކަންނޭނެގ  ފަސޭހަވާނެ 

އެ  ކޮންޓްރޯލުކޮށްެގން  ފުރިހަމައަށް  އޭތި  ވުޒާރާއިން  ބެހޭ  ެއކަމާ  ދައުލަތުެގ  ބަދަލުަގއި  ެގންުގޅުުމެގ  އެްއޗެހިތަކެއް 

އެހެން    ،އެކްސެސްވެެގން ވަދެފައި   ށް އެެގތެރެއަތީބޭފުޅުންނަށް އެ ދޭންޖެހޭ އެކްސެސްތަކެއްދީެގން އެ ބޭފުޅުން އޭ

އިންޓަވެއްޖެއްޔާމުން   ފަސޭހަވާނެ  ވަރަށް  ވެސް  ކަުއންސިލުތަކަށް  ލެވަލަކުން  ްގރ ާވޮގތަކީ  އެކްސެސް  ރޭޓުެވެގން 

އޭރުން   ؟އޭއެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ެއއްެވސް ކަމެއް އެބަ ކުރަްއވަންތޯ  ންނަން.އޮއެކަން ކުރުުމެގ ފުރުޞަތު  ވަދެެގން  

ެއކަން   މުމި ާގނޫނުަގއި ވެސް ހުރަސްތަކެއް ހުރިއްޔާ،  ރަސްތަކެއްމިސާލަކަށް ާގނޫނުަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް އަންނަ ހު

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބާރުލުން ދެވޭނެ ކަންނޭނެގ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެޓަރނީ  

މިހެން    އަޅުަގނޑު  އަރިހު  ޖެނެރަލް ބޭނުންވަނީ  މިސާދާނެ  ވެއަހާލަން  ދޭތެރޭަގއި  ޮގތުންކުއްޖަކާ  ާގނޫނީ  ،  ލަކަށް 

ހެދުމުެގ  ޝައިސްލާމީ  ލަކަށް  މިސާ މިސާލަކަށް  ޑީ.އެން.އޭ  ކަންނޭނެގފުރުޞަތުތަކެއް  އެ  ރީޢަތުަގއި    ނޯވެދާނެ 

ހާލަތެއްަގިއ  އެއް  އެ އަޅުަގނޑަކަށް  މިސާލަކަށް.   ހަދަންޖެހޭ  ޑީ.އެން.އޭ  އެކަމަކު  އިންނަނީކީ.  ކިހިނެްއކަމެއް  ނޭނޭގ 

ހަމަ މިހެން އޯޕަންކޮށް ދޫކޮށްލާފައި   ނޫނިއްޔާމު؟ ންނަންޖެހޭތޯއޭހެދުމުެގ ފުރުޞަތުތަކާ އެކަހަލަ ކަންކަން މީަގއި އޮ

 ؟ތޯއޭނީއޮންނަންޖެހެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެޓަ އިނޭގތޯ.އަޅުަގނޑު  ވެސް  ސުވާލަށް  ދެ  އެ  ދޭނަން  ފުރުޞަތު  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލް  ކުރެއްވި   ރނީ  އެ  ފަހުން 

،  ކުރައްވަން ދެންމެ ވިދާޅުވީ ާގނޫނު އެބަ  މާސުވާލަށް މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެްއކޮށްލެވޭ ޮގތަށްތޯ ތި ބޭފުޅުން ތި ފަރު 

ާގނޫނެ ދެއްތޯ  ނޫންތޯ  ކާޑު ؟ވާހަކަ  އަންނަ  އްވިދާޅުވީެމއް  ކުރުކޮށް  ؟ދެއްތޯކުރުމަށް  ޑިޖިޓަލް  ސްމާޓް  ވީހާ  ދެން 

ަގޑި ވެސް ކައިރިވާތީ މިހާރު ނިންމާލާ  ައޅުަގނޑު  އެދެން.  ެއއްކޮށް    ، ެގންދެވުން  އޮތުމާ  އެހެން ކޮމިޓީެއއް ވެސް 

 އިނޭގތޯ. އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީއަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން.  

 

 ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޖެނެރަލް ލް ންސެއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައު

ވުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް ފެންނަ ރިއްޔާ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ކުރެއްިވ ސުވާލުަގިއ ެއއީ އުފަންޝުކު

އިޝޫަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ، ކުދިންެގ  އުސޫލާ  ޢަމަލުކުރާ  ބޭރުަގިއ  ރާއްޖެއިން  އަސްލު  ވެސް    ެގޭއަގއި  އުސޫލުތަކާ 

އޮންނަނީ ތާންތާނަގއި  އެހެން  ތަފާތު.  ހިސާބަކުން  ތަންކޮޅެއް  ވަކި  ެއހެންވީމާ،  ސިސްޓަމްސްތައް.  އެޑޮޕްޝަން   

ސްޓޭޓް   ވެއްދޭނެ  ކެއަރަގއި  އެްއކަލަ  ތެރެއަށް  ޕްރޮސެސްެގ  އެޑޮޕްޝަން  ވެސް  މެޓިކުން  އޮޓޮނިޒާމެއް  ތިއްބަސް 

ޅުަގނޑުމެންެގ  . އަނެތާމަންމައަކާިއ ބައްޕައަކާ ކަނޑައެޅިެގން ައންނާ  ،އޭރަށް އެ ކުދިންނަށް އެ އަންނަނީހެޕަންވާނެ.  

ެގންުގޅެނީ ހުންނައިރު    ކީމި  ހިޔާަގއި  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ރާއްޖޭަގއި  ނޫން.  އެޑޮޕްޝަނެއް  މުޅިން  އަދި 

ހަވާލުާވ   ޮގތުން  ވަުގތީ  އަސްލު  އެއީ  ެގންުގޅެނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންސެޕްޓެއް  ފޮސްޓަރކުރުމުެގ 

އަންނަނީ މި  ކޮންސެޕްޓު  ެއ  ޮގތުަގއި  މިންވަރަކީ ބެލެނިވެރިކަމެްއެގ  އޮތް  މި  ިމހާރު  ާގނޫނުަގއި  މި  އެހެންވީމާ،   .

އިމީޑިއެޓްލީ   ކުދިންނަށް  ފެންނަ  މުހިންމުވާތީވެވެސް  އެޮގތަށް  ދިނުން  އުފަންވުން  ،  ައއިޑެންޓިޓީއެްއ  ކުދިންެގ  އެ 

ޕަރޕަސްއަށް  ރަޖިސްޓަ އަިއޑެންޓިފިކޭޝަންެގ  އެ  ކަމަށްވާތީވެ،  މުހިންމުކަމެއް  ބަރތް    އެއަދި  ރީކުރުމަކީ 

މިހާރު އެ ކުއްޖާެގ  ،  ކަނޑައަޅައިދިނުން. ޭއެގފަހުން ިވޔަސްޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް  ެގ ޕަރޕަސްައށް  ޖިސްޓްރޭޝަންރަ

ރަ ވެސް  ޮގތުން  ަވުގތީ  ދެނެަގނެވެންދެން  ކޮބައިކަން  ބުނަނީ މައިންބަފައިންނަކީ  މި  ހަދައިދޭންވާނޭ  ޖިސްޓްރޭޝަން 

ލިބެންޖެހޭ އަިއޑެންޓިޓީެއއް  ވެސް  ކުއްޖަކީ  ކޮންމެ  ރަޖިސްޓަ،  އަސްލު  ލިބިއުފަންވުން  ހައްޤު  ދޭ ރީވުމުެގ 

އޮވެއްޖެއްޔާމު  ،ކުއްޖަކަށްވާތީވެ  ނުހިންާގ  ޕްރޮސެސް  އެ  ދެނެަގނެވެންދެން  ޑިލޭެވެގންދާނެތާ.   އެ  އެބައި  ހަމަ 

ޮގތުން ެވސް އެ ލަފާކުރެވޭ ޕްރޮސެސްއަކަށް ބަލާފައި ަވުގތީ  މި  އެ ފެނުނު ތަނެއް ބަލާފައި މީަގއި  ،  އެހެންވީމާ، 

މައިންބަފައިން ދެނެަގނެވުނީމަ، އެ  އެ  ބުނަނީ. ދެން  އެ  ރީކުރާށޭ  ސްޓަޕްރޮސެސް ހިންަގިއެގން އުފަންވުން ރަޖިއޮތް  
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ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، މައިންބަފައިން ދެނެަގންނާނެ ޕްރޮސެސްއަކީ    ފުރުޞަތުއެބަ  ވެސް މީަގއި    އިޞްލާޙު ެގންނަން

ށް ެވސް  ކަހިސާބަ  ކަންނޭނެގ އަނެއްހެން ޑީ.އެންއަކާރޑްކުރީމަ  ވަފޯމް  ކަމިހާރު ކޮންމެވެސް މީހަކު  ،  ތި ވިދާޅުވާހެން

ދެއްތޯ ނޭނޭގނެތާ    ،ދާނީ  އެޒިއުމްކުރާކަށް  މީހަކަށް  ހުރެފައެއް  ހަމަ  ޕްރޮސެސްއެއް.  ަވކި  އެއީ  ވެރިފައިކުރުމުެގ 

ނާންނާނެ މީެގތެރެއިން  ެއހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ކުއްޖެއް  އިޖުރާ  އޭމީހެއްެގ  އެއީ  ތުތަކެއްޢައެ  ބޮޑަށް  .  ދެން ައސްލު 

މި ދެނެަގތުމުެގ   . ެއހެންވީމާ،ވެސް ހިނާގނެ ކަހަލަ ކަންތައްތައް  އްނެ އިންވެސްޓިޭގޝަ  ެގކޮންމެވެސްވަރަކަށް ޕޮލިސް

 ެއއްޕްރޮސެސްތައް އަސްލު ަގާވއިދެއްެގ ދަށުން މީަގއި އަންނާނީ. ދެން އޭެގފަހުން އެ ކުއްޖާ މިހާރު ސްޓޭޓް ކެއަރ

ފަރާތެއް. ބެލެނިވެރި  އެްއވެސް  ކުއްޖާެގ  އެ  ނޯންނާނެތާ  އަދަރަވިއސް  ބުނަނީ  މި  ދައުލަތުެގ    ނަާގށޭ  އެހެންވީމާ، 

.  ހެދިއެ ޕްރޮސެސް ދައުލަތުން ކުރާ ޮގތަށް މި އަންނަނީ ިމ ދަންނަވާ ސަބަބާ،  ބެލުމުެގ ދަށަށް އެ ކުއްޖާ ނަާގފައި

އިނީޝިއަލް ސްޓޭޖެއްަގއި އަސްލު ނުވެސް އެނޭގނެ އެއީ މިހާރު މިސާލަކަށް ދިވެއްސެްއެގ    ނަށްައޅުަގނޑުމެންއެއީ  

ެވސް ނޫންތޯ  ވެރިފިކޭޝަން ދެ  ޓްއެ  ،ދަރިއެއްތޯ  އިތުރަށް  އެހެންވީާމ،  ނިންމާކަށެއް.  އަސްލު  ޕޮއިންޓު  ޓް 

ކޮށްދޭން މި އުޅޭ ންޝުއަރއެ މި ާގނޫނުން މި ވަުގތަށް  ،  އަންނާނެ. އެކަމަކު އެއީކީއެއް މި ާގނޫނާއިއެއް  ޕްރޮސެސް

އުފަންވާ ހަމައެކަނި  ނޭ،  ހުސްކަމަކީ  ދަރިެއްއކަން  ކާކުެގ  ވަކި  ކުއްޖަކީ  އުފަންވާ  ހާލަތުަގިއ  ރާއްޖޭަގއި  ނޭގ 

މި ދެވެނީ އަސްލު. ދެން    ނިޝަންްގރިކޮ މި  ޕްރިޒަމްޝަންއަކީ ދިވެހި ރަްއޔިތެްއެގ ދަރިެއކޭ މި ާގނޫނުން އަސްލު  

ރާއްޖޭަގއި އުފަންާވ  ވެސް  ދަރިއެއް ނޫން ވިޔަސް  ،  ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް ދިވެހި ރައްޔިތެްއެގ ދަރިއަކަށް ވިޔަސް

ކުއްޖެ އެ  ރާއްޖޭަގއި  ކުއްޖަކީ  ރަޖިސްޓަކޮންމެ  އުފަންވުން  ޮގތުން  އް  ވަުގތީ  އެހެންވީމާ،  ކުއްޖެްއ.  ރީވާންޖެހޭނެ 

ހިސާބަ ދޭ  އަިއޑެންޓިފިކޭޝަނެއް  އެކަމަކުރަޖިސްޓަރކޮށްފައި  އަންނަނީ.  ދަރިއެްއކަން   ށް  ދިވެއްސެްއެގ 

ޕްރޮ  ންޝުއަރކުރެވުނީމަތާއެ އެހެން  މުޅިން  އަދި  އެއީ  އަންނާނީ.  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ސެސްއެއް.  އެްއކަލަ 

ޑީ.އެން.އޭ  އަސްލު  ހިސާބަށް  އެހެންވީމާ،  މަރުޙަލާެއްއަގއި ދެން  އާ  ފަހުެގ  ތަންކޮޅެްއ  އެ  ދާނީ  ޕާޓީސްތަކެްއ    ވެން 

ދެން ވިދާޅުިވ    . ނޫނޭާގނޫނުން އަނެއްހެން ކަވަރކުރާނެ ބައިތަކެއްމި  އަިއޑެންޓިފައި ކުރެިވެގން އެހިސާބުން. އެީއ  

 ންހެން.ހީވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީައޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ސުވާލު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިނިސްޓްރީައށް.  އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީ
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ފޮރ  އޮފް    ރމިނިސްޓަ ޗޭންޖްއެންަވޔަރަންމަންޓް،  ސްޓޭޓް  އެންޑްކްލައިމެޓް  ޓެކްނޯ   ޝަ  ލޮޖީ  ރީފް  މުޙައްމަދު 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން

ދެން ތި ދެންނެވީ އެއީ ޑޭޓާ ބޭސްެއއް  ވާހަކަ އެްއސެވީ.    ެގފޯމެއްއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ޑިޖިޓަލް އަިއޑެންޓިޓީެގ ޕްލެޓް

މެންޑޭޓު    ެގކުރިއޭޓުކުރާ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުން މިހިރީ ޑޭޓާ ބޭސްތަކެއް ެގންުގޅޭނީ އެ ޑޭޓާ ބޭސްތަކެއް 

ތަރެްއ  ދަފު  ެގ ވެސްތަރުތަކެްއ ހުންނާނޭ. އެީއ ހުރިހާ ސީޮގއިން ވެސަލްސްހުންނަ ފަރާތްތަކުންނޭ. އެހެންވީމާ، ދަފު

ދަފުއޮ ދިވެހިންެގ  ހުރިހާ  ދަފުންނާނެ.  ބިދޭސީންެގ  މަސައްކަތްތެރި  ހުރިހާ  މުއްދަތަށް ތަރެއް.  ދިުގ  ތަރެއް. ރާއްޖޭެގ 

ދަފު އެންމެންެގ  ހުރިހާ  ދަފުދިރިއުޅޭ  އެކަހަލަ  ބަލަހައްޓާނީތަރެއް.  އެ  ހުންނަނީ  މި  ދަފު  ،ތަރުތަކެއް  ތަރުތަްއ  އެ 

ދަފު އެ  ނުވަތަ  ޒިންބަލަހައްޓާނީ  އޭެގ ޞައްޙަކަން ދަފު އެ  މާވާނީ  ތަރުތަކަށް  ނަާގ  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ތަރުތަކަށް 

ންނަ ފަރާތްތަކަށޭ. އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަުމެގ ާގނޫނީ ހައިސިއްޔަތު  އޮޔަޤީންކުރާނީ އެކަމެއްެގ މެންޑޭޓު    ކަންކަށަވަރު

އެއޮންނަންވާނޭ އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ހުންނަންވާނޭ.  ާގނޫނުތައް  ުގޅުންހުރި  އެކަމާ  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ދަފު  .  ތަރުތައް 

ެއ  ކުރީގަ  ބެލެހެއްޓީއި  މިކިޔަނީ    ދަފްތަރުތައް  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ދެން  ތަރުތަްއ  ދަފުއެ  ކަރުދާހުަގއި. 

ދޭނެ ބަލަހައްޓަންވާނީ   ޚިދުމަތް  ޑިޖިޓަލް  ބަލަހައްޓާއިރުަގއި  ޑިޖިޓަލްކޮށް  މެންޑޭޓު  ވަ  ޑިޖިޓަލްކޮށްނޭ.  އޮންނަ ކި 

އޮންނާއިދާރާެއއް ދަންނަވާ  ތި  ތިއެ  ވާހަކަ،  ތީވެ  ކަންނޭނެގ  ވެސް  ނީވު ރެފާހަަގކު  ހެންވެެގން  އަޅުަގނޑުމެންެގ   .

ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުެގ ދަފުތަރު.   ،މި ދަފުތަރުތައް ދެން ބަލަހައްޓާނެ. މިސާލަކަށް ހުރިހާ ވިޔަފާރީެގ،  ވިސްނުންހުރީ

މި ހުންނަނީ އެން.ސީ.ައއި.ޓީަގއި.    ޑޭޓާބޭސްއެ ދަފުތަރުތަކުެގ  ،  އެކަމަކު އެމް.އީ.ޑީން.  އެ ދަފުތަރުތައް ބަލަހައްޓަވަނީ  

،  އި ޑޭޓާ ބޭސްެގ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީއާ އެބަކީ. ެއއީ އޭރުން  ހިސާަގނޑުމެން މި ިއވޯލްވްވާން ބޭނުންާވ  މިއީ އަޅު 

އަރަިއަގތުމާއި ،  ރައްކާތެރިކަާމއި ޭއެގން  ދިާމވީމާ  ނުގެއްލި  ،  ކަމެއް  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ެއ  ދިާމވީމަ  ހާދިސާއެއް 

  މި މީހުންނަށް ،  . އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ކުންފުންޏެއްތޯށްއޭެގ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ޚިދުމަތްތައް ދޭނެ ފަރާތަކަ ،  ެގންުގޅެވޭނެ

ކުރެވުނީ ހަމަ ދިވެހިންނަށް  .  އާރނީެގ ރަޖިސްޓްރަކުންފު  އިރީކުރުމާރަޖިސްޓަ،  ކޮންކަމެއްތޯ  ހަމަ އެކަހަލަ ނިޒާމެއް 

  ޓްސްގެ އޭޓްރިއެބަހުރި. ހަމަ ހުރިހާ އެކްސްޕެ  ވެސް  އަދި އެހެން ދަފުތަރުތައް  ވެސް އަންނާނެ. ހަމަ އެމް.އީ.ޑީަގއި

އެހެންނަމަވެސް އެން.ސީ.އަިއ.ޓީަގއި.  ހަމަ  އިންނަނީ  މި  ވެސް  އެހެން ،  ދަފުތަރު  އެމް.އީ.ޑީެގ  ބަލަހަްއޓަނީ  އެ 

މިހި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ިވސްނުމެއް  އެކަހަލަ  ދަފު  .ރީޑިޕާޓްމަންޓަކުން.  ވެސްއެހެން  ދެން   ތަރުތަކަށް  ެއޮގތަށޭ 

ޓް މަރުވީމަ ސެޓްފިކެ ،  ވިހާ މަރުވާމި  ްއ މެދުވެރިެވެގން  މިހާރު ހުރިހާ ކައުންސިލުތަދެން  އަންނާނީ.    ެވެގންވްއިވޯލް 

މި ހުރިހާ   ޑީ.އެން.އާރާ،  މި ކަންތައްތަކުަގއި ވެސް ސިސްޓަމު އެލް.ޖީ.އޭާއިއ އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާއި،  ހެދުމާއި

ޭއެގ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ޚިދުމަތް    ުގޅިެގން  ބޭފުޅުންނާ ެއއް  ފޯރުކޮށްދެނީ. އެހެމި  ވެސް ހަމަ އެން.ސީ.ައއި.ޓީން  ންވީމާ، 
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ޑޭޓާ ބޭސްެގ ބަދަލުަގއި މި ހުންނަނީ ުގޅިފައި ހުންނަ ޑޭޓާ ބޭސްތަކެއް. ދެން ީމެގތެރެއިން މި ޑޭޓާ ބޭސްތަކުަގއި ިމ  

ކީ ުގޅުންހުރި މަޢުލޫމާތަ  ހުންނަނީ ބައިވަރު މަޢުލޫމާތު. ހުންނައިރުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިކިޔަނީ ައއިޑެންޓިޓީއާ

ނަޒަރަކުން ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެކޭ. ެއ މީހާެގ ވަރަށް ޒާތީ މަޢުލޫމާތެކޭ އެއީ. އެހެންވީމާ، އެ ޒާތީ    ވަރަށް ޚާއްޞަ  އަދި

ޓަ  ހިއްސާކުރުމަށް  އަންނަނީ  ކަމަޢުލޫމާތު  މި  ޕްލެޓް  ޑިޖިޓަލްއި  މަޢުލޫމާތަކީ އަިއޑެންޓިޓީެގ  އެ  ެއހެންވީމާ،   ފޯމް. 

. ވަރަށް ފަސޭހަ ން ކޮންމެ އޮފީހެއްަގއި ބައެއްފަހަރު ެގންުގޅެވޭ ހަދަިއެގ  ،ނަކުލެއް  ކޮންމެ ބަޔަކު އަނެްއކާ ވެސް އޭެގ

އެނިގ ކާކުކަން  ޚިދުމަތްދޭން  ހުރީމަ  މަޢުލޫމާތު  އެނގި   ،އެ  ކުންފުނިތަކެއްކަން  ކޮން  ހުރީ  އޭނަެގ  އޭނަެގ    ،ދެން 

ކޮން މަޢުލޫމާތު  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ހުރީ.  ދެއްކިފައިތޯ  އެްއޗެހިތައް  ދައްކަންޖެހޭ  އެއްކުރީަމ  މީރާއަށް  ތަނަކަށް  މެ 

ހުޅުވަ  ންއޭެގ އެ  ހޯލްތަކެއް  ސެކިުއރިޓީ  ބޮޑެތި  ހެކްވިޔަސް    .ޙަޤީޤަތުގައި  ލެވެނީއިވަރަށް  ތަނެއް  ކޮންމެ  އޭެގން 

ވަރަށް ިގނަ މީހުންެގ ވަރަށް ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އާންމުވެދާނެ. އޭެގ ބަދަލުަގއި ކޮންމެ ދަފުތަރަކީ ވެސް ވަކިަވކިން  

ެއއް ެވފައިެގންުގޅެވޭ  ހިްއސާކުރެވޭނެ   ،ޗެހިތަކަކަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ޚާއްޞަ  ެވސް  ތެރެއިން  ދަފުތަރުތަކުެގ  އެ 

ފޯމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ިމ ފޯމުން އަޅުަގނޑުމެން ެގންނަނީ. ދެން އެ ޕްލެޓް ނިޒާމެއް މި ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ޕްލެޓް

އިދޭ ޕްރޮފައިލެއް އެކަނި. ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް.  ެގންުގޅެނީ ކޮންމެ މީހެްއެގ ެވސް އެ މީހެއްކަން އަންަގ

ިއޒުނައާ މީހެއްެގ  އެ  އެހެންވީމާ،    އެީއވެސް  ހަދަނީ.  މި  އެކައުންޓެއް  މީހެްއެގ   އެ  ެއ  ،  ހަދާފައި އެ  ެއއްކޮށް 

އަދި ބޭންކެްއ  މަޢުލޫމާތު އެ ޕްރޮފައިލަށް ބަލާފައި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޕޮލިސް ވިޔަސް އަދި އެމް.އެމް.އޭ ވިޔަސް  

އެ ހޯދަން ބޭނުންވާ ،  ން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެ އައިޑެންޓިޓީއަށް ބިނާކޮށް އެްއކަލަ ދަފުތަރަކުން ހޯދާފައިވިޔަސް ދެ

  ރީ. އޭރުން އެްއވެސް ހި އަޅުަގނޑަށް ފާލަމެއް ޮގތަށް މީަގއި ވިސްނުން މިކާފޯރުކޮށްދެނީ. އެހެންވީމަ  ތަކަށް މިފަރާ

ބޭސްެއއްަގއި ޑޭޓާ  ބެހިފަ. އެއް  ހުންނާނީ  އެ  ނީންނާނެ.  އަިއޑެންޓިޓީެއއް  ޑިޖިޓަލް  ފުލް  މީހެއްެގ  އެްއ  އެްއވެސް   

ައޅުަގނޑު ޑޭ  ގެ އޭރުން  ހުރިހާ  ދަތުރުތަކާއި  ޓާއަކާއިހެލްތު  ދަތުރުތަކާއި،  އަޅުަގނޑުެގ  ކުރާ  ބޭރަށް  ،  ރާއްޖެއިން 

އާމްދަނީއާ އަޅުަގ  އަޅުަގނޑުެގ  އެްއވެއްޖެއްޔާ  ހުރިހާ އެއްޗެއް  އަޅުަގނޑުެގ  މި  ެއއްކަލަ  މީހަކު  އެހެން  ޮގތަށް  ނޑު 

މި ކިޔަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ވަކިވަކިން    އަިއޑެންޓިޓީ ތެފްޓު  އަށްނަމުަގއި ިވޔަފާރި ވެސް ކުރެވޭނެ. އެ 

ނޑުމެން  ފަސޭހައިން އަދި ޚާއްޞަޮގތެްއަގިއ އަޅުަގ  ހުރުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަޢުލޫމާތުތައް

އިޒުނައާ ބިނާކުރަނީ  ކޮންސަން،  ެއްއކޮށް  މި  ނިޒާމެއްޓްވިތު  ބޭނުންާވ  ެގންނަން.     ޝެއަރކުރެވޭނެ  އެއަށް  ދެން 

ޕްރޮޓެކް  ެގނައުމަށް ޓަކައި   ާގނޫނީ އޮނިަގނޑު އެންޑް  ޕްރަިއވެސީ  މި ދަނީ ޑޭޓާ  ާގނޫނެްއ  ޝައަޅުަގނޑުމެން  ންެގ 

އިޒުނައާ  މުން.ެގންނަ މީހެއްެގ  އެ  މި،  ެއއްކޮށް  އޭރުން  ޮގސް  އަޅުަގނޑު  ަގންނަން އޭރުން  ސިމްއެއް  ސާލަކަށް 

ޓި އައި ޖިދިރާަގށް  ކާޑެޓަލް  އެއީންޓިޓީ  މިސާލަކަށް  ެއ  ދިރާުގން  ދެއްކީމާ  ަގންނާކަށް ،  ޑު  ސިމެއް  ެއކަމަކު  ދެން 
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އެކަ ކަމެއް.  ދެއްކި  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މީރާގެ  ކަންނޭނެގ  މީރާެގ  ނުޖެހޭނެ  ވެސް  ޚިދުމަތެއްަގއި  އެކަހަލަ  މަކު، 

މީހާެގ ހުއްދައާ  ލަނީދަފުތަރުން އޭތި ބަލައި މީރާެގ    ،ޚިދުމަތް  ނެ މިއެއްކޮށް. ެއ މީހާެގ އިންނަ ފޯނަށް އަންނާ  އެ 

ރި ބުނީމަޑުކޯއެހެރަ  އާއެކޭ  ބުނީމަ  ހެޔޮހޭ.  ދެއްކިޔަސް  ކުންފުންޏަށް  މި  ދެންދައްކާނީ.    ތައް  ެއ    ނުދެއްކިްއޔަކާ 

ުގޅިފައި ހުންނަ ޚިދުމަތްވީމަ. އެހެންނަމަވެސް،    ބަެއއް ޚިދުމަތްތަކަކީ އެހެން ކަންތައްތަކާ  އީއެޚިދުމަތެއް ނުލިބޭނެ.  

ޝެއަރިން ބޭސް  ކޮންސެންޓް  އަޅަނީ ؛ ގއެްއކަލަ  މި  ބަޔަކަށް  ކޮންމެ  ބަޔަކު  ކޮންމެ  ވާޮގތަކީ  އެހެންނޫނިއްޔާ 

ދެން   ހިސާބަކުން  ވަކި  އެޅީމަ  ކަމަށް  އޭއޭތި  ހޮޅިތަކެއް.  ނޯންނާނެ  ހަމަ  ޮގތެްއ  ބަލަހައްޓާނެ  ރަްއކާތެރިކަން  ެގ 

 ަގބޫލުކުރެެވނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  މެންނަށްއަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަދި،   ވަރަށް ކުރުކޮށް ކޮށްލަދެއްވާތި އިނޭގތޯ.

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ރާއްޖޭަގއި އެކަެމއް ނެތް. ޭއެގ    . އަދިޕްޓޭޝަންެގ ވާހަކަދައްކާފައި އިނީމަ. އެޑޮއަޅުަގނޑު ހަމަ  ނީ ޖެނެރަލަށްރއެޓަ

ތި  ނުލިބޭ ކުދިން  ދަރިން  ވަރަށް ިގނަ ރައްޔިތުން އެބަ ދެކޭ. ެއީއ    ކަމަށް  މުހިންމުކަން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް

އެހެން  އަށް ޕްޓޭޝަންއެޑޮ  ޅުވާހެންވިދާ ސިފައިަގއި.  ާގނޫނެްއެގ  ބޭނުންވޭ  އެބަ  ާގނޫނަކުން   ވީމާ،އަންނަން  މި 

މިސާލަކަށް. މިހާރު ދިވެހި   ށްފުރުޞަތުތަކެއް އޮތުމައެ  އެކަހަލަ    މިސާލަކަށް  އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނެތް ދެއްތޯއޭ

ެއޑޮ މިދައުލަތުަގއި ނެތޭ  ހެދިފައެްއ. އެހެންވީމާ، އެ ކުއްޖާ  ާގނޫނެއް  ހަމަ އަދިވެސް އެ ޕްޓޭޝަންއަކަށް  ސާލަކަށް 

އެބައިންތޯޭއ    އޭ.ޖީންއެ ކުއްޖާ. އެހެންވީާމ، މުސްތަޤުބަލުަގިއ   އޭަގއި ިމ އޮންނަނީ ދައުލަތުެގއްބެލެނިވެރިކަމެ އެ ހަމަ 

ާގނޫނެއް  އެޑޮ އެްއކަން    ިއ،ތައްޔާރުކުރެވިފަ  ހެދުމަށްޕްޓޭޝަންއަށް  ވިދާޅުވިއެއީ  ތި  ދެންމެ  ދެންމެ  ، އިނޭގތޯ. 

 ޑާޓާ   ެވސް ަމއްސަލަެއއް ނެތޭ ކިތަންމެ ބަިއވަރު ހޮޅިތަކެއް އަޅާފަިއ ެވސް އެކި ދިމަދިމާލުންެއއް  އަޅުަގނޑުެގ ހަމަ

ކަމަކީ ވިޔަސް.    ޓަރއެން އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން    އަޅުަގނޑުެގ  ކައުންސިލުަގއި  ސިޓީ  މާލެ  މިސާލަކަށް 

ރަން އިނޭގތޯ ދިރިއުޅުުމެގ ޗޭންޖުކު  އްލުަގއި ދަފުތަރު މި އަންނަނީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނެސިމާލެ ސިޓީ ކައުން،  އުޅޭއިރު 

 ނޫނީލޮްގކޮށް ހަމަ ސީދާ ކުޅުދުއްފުށީ މީހާއަށް  ސިސްޓަމު ބަދަލުކުރަންވެން. އަންނައިރު ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އެނަ

އަނެއްކާ ވެސް    އޭެގ ޑީޓެއިލް މިކޮޅަށް ެގނެއްސަ،  ކައުންސިލުން ޭއނަެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކަނޑުވާފައި  ފުށީދުއްކުޅު

ހަމައޭތި އަޅުަގނޑުމެނުއަ    ެއކަންކުރަން.  ވާހަކައަކީ މި    ކީ  އުޅޭ  މި  ތެރެއިން ،  ބުނަން  ސިސްޓަމުެގ  ،  ިމ 
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އަޅުަގނޑަށް   ެގޑީ.އެން.އާރު ތެރެއިން  ސިސްޓަުމެގ  އަޅުަގނޑު ،  މި  ދަނިްއޔޭ  މި  ައޅުަގނޑު  އަމިއްލައަށް  ެގ  އެ 

ންނަ  އި. ދާކަމަށްވާނަމަ އަޅުަގނޑުެގ އެ  އެއް ދިމާލުން އަނެއް ދިމާލަށް  ،އެކި ދިމަދިމާލުން  ދަފުތަރުން.ޗޭންޖުވާން  

އެކޮޅަށް  އެއްޕްރޮސެސްއެ  ހުރިހާ   އަންނައިރަކު  ނުޖެހޭނެކޮންމެހެންނެއް    ނިމިެގން  އިންނަ .  ދާކަށް  މިކޮޅުަގއި 

ކުރެވޭނެ އެކްސެސްެވެގން  ވައްދަކައުންސިލުން  އޭތި  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްެގ  ބުނާ    އަޅުަގނޑު   އީއެ  .ދޭށޭއިކަހަލަ  މި 

އެ އެއް  އަިއ.ޑީ،  ކާޑަކީ   ައއި.ޑީއީ  ޗަކީ.  ކަމަކީ  އެއް  ލިބޭ    ފުރަތަމަ  އެ  އޭނައަށް  އުފަންވީމާ  އިންސާނާ  ކާޑަކީ 

އެއަށް ބިނާކޮށްފައި ދެއްތޯ ހުރިހާ އޭނަގެ   އެހެންވީމާ،  .ދެއްތޯ  ނަންބަރެއްއެ    ،ދެއްތޯންޓިފިކޭޝަން އެ ކާޑެްއ  ޑެއައި 

އުފެދިެގން އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، ތި    އެ  ށްފަތާއެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް އެއަށް ބިނާކޮ،  ސިމް ކާޑެއް ވިޔަސް

މި ބުނާ އައި.ޑީ ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގންނެްއ  ،  ވިދާޅުވާހެން ކިތަންމެ ބައިވަރު ތަނެއްަގއި ެއއްޗެހި ހުރިކަމުަގއި ިވޔަސް

ހަމަ ހޮސްޕިޓަލެއް ވެއްޖެއްޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް އެކްސެސް  ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާއިރު އެއަށް ރިލަވަންޓް، މިސާލަކަށް  އެ 

އެޓްލީސްޓް މީހެއްކަން  ިމކަހަލަ  މިސާލަކަށް  ޭއނައަކީ  އެނެގން  އިންނަންވާނެއޭ  ވިދާޅުވާހެން  ތި    ، ލެވަލްެއއް 

އެވަރުެގވަރުއެހާކަންހާ އެހެންވީާމ،  ހުޅުވަކަމެްއކުރު  .  ފުރުޞަތު  ބޭނުންަވނީ    ،އިދޭންމުެގ  އަޅުަގނޑު  އަސްލު 

  ތީ.ށް ެވެގންދާނެމުހިންމު އެއް ކަމަކަ. އެއީ އެންމެ ކުރުމަށް  އި ެވސް އެކަންޑީ.އެން.އާރްގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޭ.ޖީ.  ؟ނޫން ދެއްތޯ ވަކި ފަރާތަކަށް އަމާޒުވާ ސުވާލެއް

 

 ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޖެނެރަލް ލް ންސެއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައު

ބެހޭ   މިންވަރަށް އެ ވަނީ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާ  ނެމި ވަުގތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނުަގއި ހިމެނޭޝުކުރިއްޔާ.  

އެޑޮއަސްލު  ާގނޫނުަގއި   ފުލް  ރާއްޖޭަގއި  ެގނެސްދީފަ.  ނިޒާމު  ކަވަރެއއް އެ  ާގނޫނަކުން  ޕްރޮސެސްެއއް  ޕްޝަން 

ތަން  ނުކުރެވޭނެ ޮގތަކަނަގއި  ތާއެހެން  އޮންނަ  ކޮންސެޕްޓްތަކާއިސްލާމީ ޝަރީޢާެގ  ށް  އެ  ވާތީެވ.  ޟުރުޢާތަ  ބައެއް 

މިހާރަށް ައޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ،އެހެންވީމާ،  ކުޑަކުދިންެގ    އެ  އޮންނާނެ  ެވސް  މިހާރު  އުސޫލު  ފޮސްޓަރކުރުމުެގ 

   ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްފަ.އެކަން ބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން  ޙައްޤުތަކާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން(  އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރު)
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 ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޖެނެރަލް ލް ންސެއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައު

ކޮންސެޕްޓު އެ  ފޮސްޓަރކުރުމަށް.  އޮންނާނީ  ނިޒާމު  ދަންނަވާ  ިމ އެއީ  .  މި  ކޮންސެޕްޓެކޭ  ދެ  ތަފާތު  މުޅިން 

ބެލެނިވެރިންނާ ހަަމ  އެހެންވީމާ،  ބަލަން ހަވާލުކުރެވޭ   ދަންނަވަނީ.  ކުއްޖާ  އެ  އޮންނަޮގތުން  ވެސް  މިހާރު  ނެއޭ 

މި ދެންނެވީ   'ކުރަންރފޮސްޓަބޭނުންވާ.  މި ޔޫސްކުރަނީ ނޮ  'ބެލެނިވެރި ،  ވޯޑް  ބަޓް    ޓްއެ  ބެލެނިވެރިޔާ.  ނެޗުރަލް 

ފޮސްޓަރކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު އައިސްެގން ހުށަހަޅައިެގން މިހާރު ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އޮންނާނެއޭ. ެއ 

 . އާދެ ޕްރޮސެސްެގ ތެރެއިން އެބައި ެގންދާނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގ ޕްރެޒެންޓޭޝަންއަށް ދާނަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ޑީ.އެން.އާރު 

 

 ( ެގންދިއުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކުރިއަށްހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންެގ )

 
 ާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ހަޢު މުޙައްމަދު ޝިފާދާއިރާެގ މެްނބަރު  ަވްނދޫ ހަ އި؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު  ކޮމިޓީެގ ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގންދާނަން ކުރިއަށް  ކޮމިޓީ  ދެން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިނޭގތޯ.    ޝުކުރިއްޔާ.  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު 

އަށް އެބަޖެހޭ މި ކޮމިޓީ ނިންމަން. އިތުރު ކޮމިޓީއެްއ  12:30އަޅުަގނޑު ޕްރެޒެންޓޭޝަން މެދުކަނޑާލީ   ؛މެންބަރުން

އެހެންވުމާ  އެބަވެސް   ރޫމްަގއި.  މި  ޔޫނުސް  އޮތް  އިނޭގތޯ.  ެއއްކޮށް  އޯވެސް  އެއްވެސް   ؟ކޭ،  އިތުރު  ދެން 

މެން އަސްލު މި ކޮމިޓީ ބޭއްވުމުެގ މަިއަގނޑު  އަޅުަގނޑު؟ އޮތްތޯ  ކަމެްއ ސާފުކޮށްލަން އެބަެއއްެވސް  މެންބަރެއްެގ  

މަޤް ައޅުަގނޑުމެން  ޞައެއް  ހަމަ  ފުރަތަމަ  މި  ދަކީ  އެންމެ  ޮއންނާނެ  ފޮނުވާފައި  ެވސް  އިދާރާތަކަކަށް  ހުރިހާ 

ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ސުވާލެއް އައިޑެންޓިޓީ   ޮގތުން  އޮނިަގނޑާ   ޑިޖިޓަލް  ާގނޫނީ  ބޭނުންވާ  ގާއިމުކުރުމަށް    ނިޒާމު 

ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ނިޒާމު ާގއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ާގނޫނީ ؟ ދީފައިވާ ބިލަށް. މި ބިލަށް އިތުރުކުރެވިދާނެތޯހަވާލާ

އިތުރުކުރެވިދާނެތޯއޮނިަގ ބިލަށް  ކުރަމުންދާ  މި  މަސައްކަތް  ިމހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  މަިއަގނޑު  ؟ ނޑު  ހަމަ  އެީއ 

ބޭނުންވި   އަޅުަގނޑުމެން  ސާފުކޮށްލަން  ކަމަކީ.  ޮގތެްއަގިއ  ޖެނެރަލްެގ  ދެން  މުހިންމު  އެޓަރނީ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު 

ތަފާތު މުޅިން  ޮއނިަގނޑަށް  ބިލެކޭ  ޖަވާބަކީ  އައިޑެންޓިޓީ  ސާފުކޮށް އިުމކުރަނީ.  ާގ  ޑިޖިޓަލް  ދެން  އަޅުަގނޑަށް 

 ؟ން ފޮނުވާފަޖަވާބު ލިޔުމު؛ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ެއއް ން ޖަވާބެއް ނުޑީ.އެން.އާރު



 2022 އެްޕރީލް 18            ވަނަ ބައްދަލުވުން  6ކޮމިޓީގެ )ސަބް(  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު އިޖުތިމާޢީޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި 

 

 

23 

 

އަޅުަގނޑު  (  ތުކޮޅަކަށްފަހުކޮމިޓީ... )ވަގު ެގ ސިޓީއެއް ލިބުނީ އިނޭގތޯ.  ދެންމެ ޑި.އެން.އާރު ހަމަ  ދެން އަޅުަގނޑަށް  

ހަމަ   އެދެން  ބޮޑަށް  ސުވާލުމި  ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑު  ުގޅިެގން    އެކަމާތޯ  އިނޭގވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،އުފަްއދާ 

އިތުރުކުރެވިދާނެތޯ ބިލަށް  މި  އޮނިަގނޑު  ާގނޫނީ  ބޭނުންާވ  ކުރުމަށް  ގާއިމު  ނިޒާުމ  އަިއޑެންޓިޓީ  ؟ ޑިޖިޓަލް 

ޑީ.އެން.އާރު ބޭނުންވަނީއިތުރުކުރަންތޯ  އޮނި ؟ން  ވަކި  ެގންނަންތޯ  ަގނޑެއްނޫނީ    ހަމަ   ދެން  ށްއެއަ؟ ޮގތުަގއި 

 ޖަވާބެއް ދެްއވުން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.   ންސާފުކޮށް ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޑީ.އެން.އާރު

 

ޕްމިނިސްޓަ ނޭޝަނަލް  އޮފް  ނައިބު  ރ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ  އެންޑް  ހައުސިންގ   ރަޝީދާޢާއިޝަތު  ލޭނިންގ، 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މިހާރު މިދަނީ  ދެއް ހާސިލު ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  ޞަމަޤް  ނެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އިން ބިލުން

ޖުލަިއެގ  ،  ްއވާފައި އިންނަނީމެދުވެރިވެެގން ހަމަ ާގނޫނެއް ފަރުމާކުރަމުން. އެމީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ  ޕީޖީ.ޖީ.

ނިންމާނެ ޕްރެކްޓިސްއާ.  އެންޑަށް  ބެސްޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހަމަ  ފަރުމާކޮށްފައި  ސިވިލް  ެއއްޮގތަށް    އެކޮޅުން 

ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ރަ ވައިޓަލް  އެކުލަވަ ޖިސްޓްރޭޝަން  މެނޭޖެމަންޓް  އައި.ޑީ  ހަމައަދި  އިންޓަރނޭޝަނަލް    އިލެވޭ 

  ފޮނުވާނެ. ބިލެއްަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ހިމަނަިއެގން ޑްރާފްޓްކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ސިވިލް  ފާހަަގކުރެެވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ބިލަކީޝުކުރިއްޔާ.    ވެސް 

އެހެންނަމަވެސް، އެ ބިލުެގ ތެރެއިން މި ބިލުަގއި މިހާރު މި ހުރި ބައިބައި ؟ ދެއްތޯ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލު

ައޅު އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އެބަކުރޭ.  ކަވަރު  މަސައްކަތަކަށްވެސް  ބޭކާރު  ވާނީ  މަސައްކަތް  ކުރާ  މި  އޭ.ޖީ  ަގނޑުމެން   .

  ތެރޭ.އޮފީހުން އެކަމާ ދޭ

 

 ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޖެނެރަލް ލް ންސެއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައު

އަޅުަގނޑުމެން ފެށިއަސްލު    ،ޝުކުރިއްޔާ.  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލުެގ އިނީޝިއަލީ  ހުށަހެޅި  މި  މިހާރު  ން 

ެއއީ އެ  ޖިސްޓްރޭޝަނާޝަނަލް ރަޭއެގ ކުރިއަށް ނޭ  ކުރިއިރުަގއިމަސައްކަތް   ބިލެއްެގ މަސައްކަތް.  ވިދާޅުވާ    ބެހޭ 

.  ޖިސްޓްރޭޝަން ނިޒާމު ެއއީަވއިޓަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސްެގ ރަ ސްލު  އަޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމް.  އަސްލު ސިވިލް ރަ

ން ވެސް ފޮނުއްވި ވަރޝަންަގއި އުޅެނީ  މިނިސްޓްރީން ައދި ޑީ.އެން.އާރު  ަގއި އޭރު އެކަަމކު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ދެން
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ތަންތާ ރަޖިސްޓް  ެގނއެހެން  ހިސިވިލް  އެބަ  ބައިަގއި  ވަރިކަިއވެންޏާރޭޝަން  ބައި   މެނޭ  ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ    ބެހޭ 

ެއއްކޮށްލާފަ ވެސް  އެހެންވީާމ،  .  ވެސް  އެކަންތަްއ  ނިޒާމަކުން  ދެ  ތަފާތު  މިއީ  ެގންދާއަޅުަގނޑުމެން    ކުރިއަށް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މިވަުގތަށް އޭތި އަޅުަގނޑުމެން ބާްއާވފައި މިއާިއެގން ޕްރޮސީޑް    ަގއި،ޤައުމަކަށް ާވއިރު

ކުރީ އުފަންވުންމި  އެއީ  އެކުލަވާލަން.  ބިލު  މި  ރީޒަންއަށް  ދަންނަވާ  މި  ޢަމަލުކުރާ  ރީރަޖިސްޓަ    މިހާރު  ކުރުމުެގ 

 ެއކަމާ، ބައިތައް އިތުރަށް ތަފުސިލުކޮށް ލުތައް ނެތީމަ އެސޫ އު  އެހާ ތަފުސީލީ އޭގެ ،  ވަރަށް ކުރީެގ ާގނޫނަކަށް ވެފައި

މާ،  އެހެންވީ.  ބެހޭ ބައިތައް މި ބިލަުގއި ހިމަނާފަ  އަިއޑެންޓިޓީ ކާޑާ،  އިބެހޭ ރަނަގޅު ާގނޫނީ އޮނިަގނޑެއް ެގނައުމަށާ

ލުތަްއ  ސޫވަކިން މުޅިން އެކުލަވާލި އެްއޗެއް މިއީ. ކޮންމެ ޤައުމެްއަގިއ ވެސް އޮންނާނެ ބަރތް ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ އު

ޑީ.އެން.އާރު މިހާރު  ެއއްޗެއް.  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމަކީބަޔާންކުރާ  ވިދާޅުވާ ސިވިލް  އެ  ބޮޑަށް  ެގ  ތަންކޮޅެއް   

ީއ  ކަށް ެއކްސެސް ެވވޭނެ ނިޒާމެްއ ާގއިމުކޮށްދީެގން އަންނާނެ ެއއްޗެއް. އެ އަ ިމ ހުރިހާ ޑޭޓާ،  ސެންޓްރަލީ ުގޅިެގން

  ޭއެގ ޑޭޓާ  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުަގއި ނުހިމެނީ  ސޮފިސްޓިކޭޓެޑް ސިސްޓަމަކަށް ދަނީ. ޭއގެ   އް ބޮޑަށްތަންކޮޅެ

ރާއްޖޭ  ޕްރޮޓެކްޝަނާ ިމވަުގތަ ިއ  ގަ ބެހޭ  ނިޒާމެއް  ނުެއއްއެްއވެސް  ޕްރޮޓެކްޝަން    ކު  ާގނޫނަކުން  ެއްއވެސް  ނެތް. 

  މު އަނެއްބައިތައް ނައިސް ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ،  ބައިތައް ހިމަނާފައި ހަމައެކަނި އެެއހެންވީމާ، ލިބޭޮގތަކަށް ނޫން މިއޮތީކީ. 

ސޭފްަގ ކުރަންޖެހޭ  އެންޝުއަރ  ސިސްޓަމުން  އެ  ނާރއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ލޫމާތު  މަޢު  އެންނާނެ  ޑްސްތަކެއް 

އެހެންީވމަ ރައްޔިތުންނަކަށް.  ތިބޭ  ޭއަގއި  ބަދަލުކޮށްފައި   ރައްކާކުރެިވެގން  އެޕްރޯޗް  ެއޮގތަށް  ، އަޅުަގނޑުމެން 

ރަޖިސްޓަ މަރުވުން  އުފަންވުާމއި  މިއީ  ވިދާޅުވާ ހަމައެކަނި  އެ  އެންވީމާ،  ހެދީ.  މި  ބިލަކަށް  ރީކުރުމުެގ 

ހުން މީަގއި  އަންނައިރު  ޕްރޮސެސް  އަޅުަގނޑުެމން  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ޯއވަރލެޕްތައް  މަޖިލީހަށް ޙަނަ  އްލުކޮށްފަިއ 

 ފޮނުވާނީ.   އަސްލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން މި  ، އަޅުަގނޑަށް މަޢާފުކުރަްއޗޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެން ހަމަޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!  

އެހާ ބޮޑަށް މި    ވަރަށް މުހިންމު ސުވާލެއް ވީމަ އަޅުަގނޑުކުރިއަށް ދިއުމަށް ޓަކަިއ ޖަވާބު ބޭނުންާވ    އްކޮށް އެބިލާ

ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ޖަވާބަކީ،  ސުވާލަށް ޖަވާބު ބޭނުންވެެގން އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޑީ.ެއން.އާރު

ލަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ވެސް، ހަވާލާދިފައިވާ ބިއިތުރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެނެއެެވ. ނަމަ  ހަވާލާދީފައިވާ ބިލުެގ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސިވިލް  ޤައުމެްއެގ  އެ  ނަމަ،  ޮގތުން  ބުނާ  އަދި ،  ޕްރެކްޓިސްަގއި  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ވައިޓަލް 

ފަރުމާކުރެވިފަިއާވ   ޮގތަކަށް  އެކަށޭނަ  އެންމެ  ޓަކަިއ  ާގއިމުކުރުަމށް  ނިޒާމެއް  ސިސްޓަމް  މެނޭޖްމަންޓް  އައި.ޑީ.ކާޑު 
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ފާހަގަ  ކަމަށް  ނުކުރެވެެއވެ.  ބިލެއް  އުނދަޫގމާ،  އެހެންވީއެއް  ވަރަށް  ޖަވާބާ  އަޅުަގނޑަށް  ބިލާ  އެ  މި   ެއއްކޮށް، 

ނުދިއުމާކުރިއަށްދިއުމާ  އެްއކޮށް ވަރަށް    ިއ  ވިސްނުން  ޮއފީހުެގ  އޭ.ޖީ  އެހެންނަމަވެސް،  ނިންމަން.  ޮގތެއް  ދޭތެރޭ 

ނަވާ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ  މި ދަން އެއީ  މިއޮތް ޮގތަށް ނިންމަން.    މިހާރު މިއޮތް ބިލު ހަމަ  ސާފުވޭ  އެބަ  ނަގޅަށް  ރަ

ކާޑު ނިޒާުމެގ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑު މި ބިލަށް ެގންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއޭ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ނިންމުމަކީ. 

 ޝާޑު. ؟ އެްއވެސް ކަެމއް އެބައޮތްތޯ ިއތުރަށް ސާފުކޮށްލަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ދޫ ދާއިރާެގ މެންފުނަ

ދަކީ ޞަމި ބިލުެގ މަޤް،  ފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީސަށް ބޮޑަށް ސާއަދިެވސް ައޅުަގނޑުެގ އަިމއްލަ ނަފުހަމަ  އަޅުަގނޑު  

ކާޑު މިވަުގތަށް ހެދެމުން އެދާ    މިސާލަކަށް އަިއ.ޑީ  ،ން އެ ދެވޭ ކުދިކުދި ކަންތައްޑީ.އެން.އާރުމި  ހަމައެކަނި މިހާރު  

ވާލުން  ފިކެޓް ވެސް މިހާރު ހެދެމުންދާ މިންވަރަށް، އެކަން ކުރާނެ ޮގތް ެއކުލަދެން އަދި ބަރތް ސެޓް  ،މިންވަރަށް

ޭއެގ އިތުރަށް މި ބޭނުންވާ ކަންކަން ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ާގނޫނެއްެގ ދަށުން ފަހުން އަންނަ ޮގތަށް  ؟ އެކަނިތޯ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ މިއީތޯ ހަމައެކަނި މި ބިލުެގ ބޭނުމަކީ؟ މި މިންވަރަށް މީތި ެގންދަންތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އޭ.ޖީ އޮފީހުން ޖަވާބުދެްއވުމަށް

 

 ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޖެނެރަލް ލް ންސެއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައު

ެވސް   ކޮމިޓީަގއި  ދުވަހުެގ  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  އަނެްއކާހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ.  މިވާހަކަތައް.  ދެން  ވެސް    ދަންނަވާލިން 

ރަޖިސްޓަ މަރުވުން  އުފަންވުމާިއ  މިހާރު  ތަކުރާރުކޮށްލާނަން.  ސުާވލުކުރެްއވީމަ  މެންބަރު  ކުރުުމެގ ރީއިްއޒަތްތެރި 

ކުރަބަޔާން  މި    މީެގ،  ޕްރޮސެސް އެކަން  ޑީ.އެން.އާރާކުރަނީ  ހަމައެކަނި  އިޖުރާޢަތު.  ޮގތުެގ  ބައިތަކެްއ    ންވީ  ބެހޭ 

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި އަންނަ  ބެލެނިވެރިންނަށް  ކުއްޖާެގ  އެ  އުފަންވީމަ  ދަރިއަކު  އަންނަނީ.  މި  ކީްއކަން  ،  ނޫން 

އެ ކުއްޖާެގ އުފަންވުން ރަޖިސްޓަ  .އެމީހަކު ކުރަންވީ ތެރޭަގއި  ުމްއދަތެއްެގ  ެއއީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް   ،ކުރުން ރީވަކި 

މި   ރީ ކުރެވިފަިއ ޮއތުމަކީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ކުރާނެ ޕްރޮސެސް މީެގއުފަންުވން ރަޖިސްޓަ  ވެސް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް

ޕްރޮސެސްެގ ތެރެއިން އެއް ކޮމްޕޯނެންޓެއް  އިކިޔަ ޭއެގ އިތުރަށް މިހާރު މި  ން ެގންުގޅުްއާވ  ޑީ.އެން.އާރުއެއީ  ދެނީ. 
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ިއތުރު ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުެގ  ،  ސް ެއކްސެސްވުންތި ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި ެއއަށް އަސްލު އިތުރު ސަރވިސަޑޭޓާ ބޭސް. އޭ

 ސެންޓްރަލް ޑޭޓާބޭސްައކީ މުޅިން ވަކި ެއއްޗެއް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ދޫ ދާއިރާެގ މެންފުނަ

އެ ؟ ދެއްތޯ  މިއޮތް ޮގތަށްތާ  ޕްރެކްޓިސް ކުރެވެމުންދަނީ މީެގހަމަ  ދެންނެވީ އޯލްރެޑީ މިހާރު ވެސް  މި  އަޅުަގނޑު  

ދެން ކުރީެގ   މެއް ކަމަށް.ަގާވއިދުތަކެްއެގ ދަށުން ކުރެވޭ ކަ ެއއީ  ކުރިން ދުވަހު އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ  ހަމައެކަނި  

ނުވާތީ  ރަށް މީެގ އިޖުރާޢަތުދަށުން ކުރެވެނީ. އޭވެސް  ބައެއް ާގނޫނުތަކުެގ    މޭކޮށްލުއޭތި ކަވަރ  ވެމުޅިން ފުރިހަމަ 

ބޭނުމަކީ.   ދަންނަވަންޏާމީެގ  ުއނިކަން  ކުރުޮގތަކަށް  ހުރި  ެގންދާ އެ  މި  ވެސް  މިހާރު  ފިލްކޮށްލަިއެގން  ކަން 

 ؟ އިޖުރާޢަތްތައް ެގންދިއމޭ މި ބިލުެގ ބޭނުމަކީ. ރަނަގޅުތޯ

 

 ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޖެނެރަލް ލް ންސެއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައު

ތި  އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ އެ އިޖުރާޢާތާއި މެންބަރުން މިހާރު    .އާދެ  ،ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

  އްޗެކޭ. މިސާލަކަށް ބައްލަވާ ކަމަށް ވަންޏާ، އޮސްޓްރޭލިޔާއެީއ ތަފާތު ދޭ  ހުށަހަޅުއްވާ ޑިޖިޓަލް އަިއޑެންޓިޓީެގ ނިޒާމާ

ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ ާގނޫނެއް އޮވޭ. ޑިޖިޓަލް    ސްރންޓަސެ  ނޑުމެން ނަާގލިޔަސް، ބަރތުކަހަލަ އެއް ޤައުމު އަޅުަގ

އެ ެގންނަން  ސިސްޓަްމ  ތަޢާރަފުކުރެ   އަިއޑެންޓިފިކޭޝަން  ާގނޫނެއް  ވަކި  ކަމެކޭ    އެއީ  އްިވ.ބޭފުޅުން  ދެ  މުޅިން 

މިަވުގތަށް    އްެއއީ ތިންވަނަ ކަމެ  ކީވާހަކައަ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ. ދެން އަދި ޑީ.އެން.އާރުން އެ ވިދާޅުވާ  

އެްއޗާއިމި  އަޅުަގނޑުމެން   ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ސިވިލް  އެކަަމކު  ޮގތުން.  ެގންދާ  ކޮމިޓީން  މި  މިހާރު  ،  އެޕްރޯޗް 

ބިލާތި  މުން  ްއވަދިރާސާކުރަ ެއ    ެގންދަވާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ބިލެއް.  ރީކޮންސައިލްވާންޖެހޭނެ  އަދި  ެއއީ 

ޑިެވލޮޕްކުރުމުަގއި   ވިދާޅުވާއެ  ،  ބިލު ެއއީބިލު  ައޅުަގނޑުމެން ފުށު  މިއާ  ،  ވެއްޖެއްޔާ  ކަެމއް  ހުރި  އެރުންތަކެއް 

 އްލުކުރާނަން. ޙަ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ކޮިމޓީ މަރުޙަލާަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ އަދި އެއްފަހަރު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވި 

  3މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ަގާވއިދުތައް މި ާގނޫނަށް ޢަމަލު ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  ،  އެްއކަމަކީ

ނިންމަންޖެހޭ ހަދާ  ތެރޭަގއި  ދުވަސް  ބި  ނެމަސް  އޮތް  މިހާރު  އެ  ލުކަމަށް  ޮއތް.  އެބަ  އެންމެ   މުއްދަތުަގއި 

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހުރިހާ    3އޭ.ޖީ އަށް ެވސް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ    ހަމަ ޑީ.އެން.އާރަށް ވެސް،  ރަނަގޅުތޯއޭ

 ؟ަގންނަވާތޯަގާވއިދުތަކެއް ހަދާ ނިންމަން. އެްއވެސް ބަދަލެއް ެގންނަން ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައި 

 

 ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޖެނެރަލް ލް ންސެއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައު

ަގވާއިދަކީ    އޭަގއި މަިއަގނޑު  ޕްރޮސެސްއެ  އަސްލު  ރެޖިސްޓްރީކުރުމުެގ  ގަވާއިދާއުފަންވުން  ބެހޭ  ފޯމާ  ފޫޅުމާ   ،  ،

އަސްލު   ހައްދަވާނީ.    ހެލްތުެއއީ  އެބައި  ގަވާއިދު  ހެލްތުއެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީން  ަވުގތު  މިނިސްޓްރީެގ   މި 

ނުއެއް ސާފުކޮށްލާފައިބޭފުޅުންނެއް  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއކަމު  ނެތް.  ދުވަހާ  3އެ  ،    ުގޅޭޮގތުން   މަސް 

 އިޒުނަދެްއވައިފިއްޔާ.  ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު އަރުވާނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ން.ޑީ.އެން.އާރު

 

ޕްމިނިސްޓަ ނޭޝަނަލް  އޮފް  ނައިބު  ރ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ  އެންޑް  ހައުސިންގ   ރަޝީދާޢާއިޝަތު  ލޭނިންގ، 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޑީ.އެން.އާރުެގ ވަރަށް  އާދެ!  ޮގތުން  އިންނަ  ާގނޫނުަގިއ  އެ  ެއ    ކުޑަ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ިއންނަނީ.  ތަންކޮޅެއް 

 ތެރޭަގއި ކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ބެލެނީ. މަސް ދުވަހު 3މެންނަށް އަޅުަގނޑު  ކަންތައްތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޮޑަށް ވަރަށް  އެންވަޔަރަންމަންޓްެގ  ހަމަ   ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ވެސް  ޑީ.އެން.ާއރު  އިނޭގތޯ 

ފަރާތުން   އޮފީހުެގ  ޖެނަރަލް  އެޓަރނީ  އަދި  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށްވެސް  ފަރާތުން  އެންމެހައި    . ވަޑައިެގންދެްއިވ 

މި އޭ.ޖީ އޮފީހުެގ ފަރާތުން    ށްނަމިއަދު އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ޚުލާސާއެްއެގ ޮގތުން  

. ޭއެގ  ންޖަވާބެއް ދެއްވުއިނޭގތޯ    ލަސްނުކުރައްާވ ދެ ދުވަހެއްެގ ތެރޭހަމަ  ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑު އެދެން    މުއްދަތާ
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 ؟ދެއްތޯ  ވިދާޅުވީ  ކަމަށް  ނެ އް ހުށަހަޅުްއވާެގންނަން ހުށަހަޅުްއަވނީ، އިޞްލާޙެ   އްވަނަ މާއްދާއަށް ބަދަލެ  21އިތުރުން  

ދެ ދުވަހެއްެގ ތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މި ދަުއރުަގއި ނިންމުމަށް ވަރަށް    އެހެންވީމާ،

މި އުޅެނީ.  ބޮޑަށް ހިފައިެގން  މިދައުރުެގ އެންމެފަހު  އަމާޒު    ހެންވީމާ، އެ ވަނަ ދުވަސް. އެ  27  މަހުެގ   ދުވަހަކީ 

ވެސްތާރީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަކަށް    ޚުަގއި  ފޮނުނިންމޭނެ  އަދިވެސް  ވައިއިޞްލާޙު  އިނޭގތޯ.  ެއދެން  ދެްއވުން 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއެގންދެްއވީތީ. މިހިސާބުން   ހަމަ  އެއްފަހަރު

 .لسَّالَُم َعلَْيُكمْ وَ ވުން ނިމުނީ. މި ކޮމިޓީ ބައްދަލު
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