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 { މުޙައްމަދު ނާޝިޒްދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.   10މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  `.  

ުގޅޭޮގ ބިލާ  އިންޝުައރެންސް  މިހާރު  ބޭފުޅުންނާއި  ތުން  އަޅުަގނޑު  އިންޝުއަރެންސްެގ  ބައްދަލުކުރަން  ސޮލަރެލް 

ދަންނަވާލަ ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަރުވަން.    ންބޭނުންވާތީ  ފުރުޞަތު  `. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް 

ކޮމި ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  ސަބް  ބައްދަ  10ޓީެގ  ބޭފުޅުންނަ  ލުވުަމށްވަނަ  އިންޝުއަރެންސްެގ  ެގ  ކޮމިޓީ  ށްސޮލަރެލް 

ބައްދަލުކޮށްލީމަރުޙަބާ    ފަރާތުން މި  ައޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  ބިލު    ދަންނަވަން.  މިހާރު އިންޝުއަރެންސްެގ 

ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސްއާ ހެން މިހާރު މީޓްކުރެވިއްޖެ.  އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުން މިދަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، 

ލިބިފައިވުމާ ރިކުއެސްޓެއް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ކޮމްޕައިލްުގޅިެގ  އެހެންނަމަވެސް،  މުޅިން  ބިލު   ކޮށްލުން، ން 

. އެހެންވީމާ، ިމ  ށްލަންއަދި ެއއްފަހަރު ބައްދަލުކޮ  ންނާޅު އެރީ ތި ބޭފުށް ފައިނަލައިޒްކުރުމުެގ ކުރިން ައޅުަގނޑު ހިތަ

ބައިވެރިަވޑަިއަގންނަވަނީ  މި  ފަރާތުން  ިއންޝުއަރެންސްެގ  ސޮލަރެލް  އި،  ބައްދަލުވުމުަގއި  ރާހީމް ބްއަލްފާޟިލް 

މް، ޗެއަރމަން. އަލްފާޟިލް ޔާސިރު ވަޙީދު، ޑިރެކްޓަރ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުސައިދު، ޑެޕިއުޓީ ސީ.ީއ.އޯ.  ސަލީ

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން މިހާރު  ރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  ރެޓަމާ، ކޮމްޕެނީ ސެކްއިއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސާ

ބި ބޭފުޅުން  ތި  އިންޝުއަރެންސަށް  ބޭނުންުގޅޭޮގލާ  ސޮލަރެލް  ފާހަަގކުރަްއވަން  ފާހަަގކުރަން.  ފުޅުތުން  ކަންކަން  ވާ 

މެންބަރުންނަށް    ،އެއަށްފަހު އިްއޒަތްތެރި  ފުރުޞަތުއަރުވާނަން އެ  ައޅުަގނޑު  ތަރުތީބުން  އެދިލައްވާ  ފުރުޞަތަށް 

 ސުވާލުކުރުމަށް. 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ސަލީމް އިބްރާހީމް ޗެއަރމަން  އިންޝުއަރެންސްެގ ސޮލަރެލް

 ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވީތީ. ދެން މިހާރު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މި    މެންމުޤައްރިރަށް އަޅުަގނޑު

އޮތް    މަޖިލީހުން   އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ  މީަގއި   މި  ކުރަމުން  ޑްރިަވއިސްލިބިފައި  ދެން  ބިލު.    ެގންދަވާ 

ން ދެން އަޅުަގނޑުމެިގނަ އެްއޗެހިތައް ހުރީ ހަމަޖެހިފަ.  ވަރަށް    ތަކުެގ ތެރެއިންބިލުއަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާފައި ހުރި  

ހަތަރު  ބަލާލިބެލުމުަގއި   އެބަޖެހޭ.  މާދެތިން  ހުށަހަޅާލަން  ފުރަތަމަ  އްދާއެްއ  ކަމަކީ  . 4ނަންބަރު  ސަފުހާ  އެްއ 

ނަންބަރު   ައއިޓަމް  އަޅުވާލ5ާމަނާކަންތައް،  އާދެ!  ދެއްތޯ  ..  ފަސޭހަވާނެ  ނަންބަރު  ؟ އޭރުން   ސަފުހާ،  5މާއްދާ 

ޗެއިން .  4ނަންބަރު   އިންޓަރނޭޝަނަލް  އޮތީ  އެ  އިތުރުކޮށްލާފައި  ނޫކުލައިަގއި  ފަހުން  ބުނަނީ  މި  އޭަގއި  އާދެ! 

ރީކުރުމަށް ޖެހޭނެތޯއޭ މިހާރު އޮތް ޮގތް ސާފުކުރުމަށް. މި ޗެއިނަކީ ކޯއްޗެއްކަން  ރާއްޖޭަގއި އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ރަޖިސްޓަ
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މިސާފު ައޅުަގނޑުމެން.  ހު  ނުވެެގން  ދެއްތޯރީ  ނޫން  ާވހަކައެއް  ހޮޓާތަކުެގ  ުއޅެނީ  އެއީ  ހޮޓާތަކުެގ  ؟ އެ  ޗެއިން 

 ؟ވާހަކަެއއް ނޫން ދެއްތޯ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އެ  މިސާލަކަށް  ހުންނަނީ.  މި  ތަން  ހުރި  ތަންތަން  ބަިއވަރު  އެތައް  މިހާރު  ާވނެ.  ވެސް  ހޮޓާތައް  މި  ނޫން 

 މިތާކު ނޫން ތިބީ.ެގ ކުންފުނި މީހުން ބޭރުއިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލްސް، ެއ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިބްރާހީމް ސަލީމްސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ ޗެއަރމަން 

މެދުވެރިކޮށް.   ކުންފުނިތައް  ރާއްޖޭެގ  މި  ރާއްޖޭަގއި.  މި  އިންޝުއަރެންސް  ހިނަގއޭ  އެބަ  މީހުން  ެއ  މިހާރު ވެސް 

ހުރިހާ   މި  އެހެންވީމާ،  ނުކޮށް.  ކުންފުނިތައް  ރާއްޖޭގެ   މީހުން ބައެއް  ދާންޖެހޭނީ  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށްހެން ދާންޖެހޭނީ. 

 

 ރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަ

 މިހާރު އެހެން ނޫންތޯ މި އޮތީ ކުރަންޖެހޭނީ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިބްރާހީމް ސަލީމްސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ ޗެއަރމަން 

އެހެންވީމާ ާއދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުރަންޖެހޭނެ.  ފްރަންޓިންގ  ހޮޓަލްތަްއ. އާދެ!  ޗެއިން  މާނައަކީ  ީމެގ   ،

 ؟ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ތަރުޖަމާ ރަނަގޅުތާ އެހެންނޫންތޯ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ރަނަގޅު ރަނަގޅޭ.  އާނ  ތަންތަނުަގއި    އެހެން  ނޫން  މީހުންރާްއޖެ  އިންޝުއަރެންސް    ކުރެޑިޓުކުރާ  ްގރޫޕް  މިހާރު 

 ވަނީިވްއޔާ،    ކަމަށް އިންނަާގފައި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް

 އެއަށް ދާންޖެހޭނީ ރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް. 
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 އްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެ

 އެއީ މި ރާއްޖޭެގ ބައި.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިބްރާހީމް ސަލީމްސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ ޗެއަރމަން 

 އެހެން. އާދެ! ސާފުެވއްޖެ އިނޭގތޯ.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިބްރާހީމް ސަލީމްއިންޝުއަރެންސްެގ ޗެއަރމަން ސޮލަރެލް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ހުރިހާ.  ސަލީމަށް ސާފުވެއްޖެ އިނޭގތޯ މި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ސަލީމްއިބްރާހީމް ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ ޗެއަރމަން 

 މިހާރު އެ ކަންތައް ސާފުކޮށްދެއްަވއިފި އަޅުަގނޑަށް އެނޭގަވރަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(  5

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިބްރާހީމް ސަލީމްސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ ޗެއަރމަން 

ެއ    ކުރާިއރުަގއި ބަެއއް ކަންތައްޕަރޭޓުއޮހޮޓާތަކޭ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެއިން ހޮޓާތައް ރާއްޖޭަގއި  އާދެ! އެއީ ޗެއިން  

 ،ޖެހެނީހުރިހާ އެްއޗެްއ ދާންވުޖޫދަށް އައީމަ    ، އެހެންނަމަވެސް މި ާގނޫނު އައީމަ  މީހުން އަމިއްލައަށް އެބަ ނިންމާލާ.
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ތަންކޮޅެްއ.   ފައިިއތުރުކޮށްލާ  ިމއީ  އި، އޭެގ އިތުރަށް ނޫކުލަިއަގ5، ަމނާ ކަންތައް ނަންބަރު  4ނަންބަރު    ސަފުހާއެއީ  

ސާފުކޮށް ސާފުނުާވތީ  ކަންތައް  އެ  މަދެއްވުމަށް.  އާދެ!  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )ހ(ެގ    5.  5  ވަރާކުރެއްވުން(ޝް)އޮފް  ެގ 

  )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އްވާފަ.  ކޮށްލަތިރިއަށް އިން ތަންކޮޅު. ނޫކުލައިެގ އެބައިން ނޫންތޯ އިތުރު 

ޑޮކިއުމަންޓު އޮތް  ފޮނުވާފައި  ބަލަނީ.  މަޖިލީހުން  މި  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(    ައޅުަގނޑުމެން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

ތަފުސީލުކޮށްލާފަ.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ވާހަކަ  އެ  އޭނދީ  ވަރޝަންަގއި  އިން  ފަހުން  ސާފުކޮށްލާފައި  ނޫކުލަިއަގއި 

 ހޮޓެލް އިތުރުކޮށްލީމަ ނިމުނީ. އިންޓަރނޭޝަނަލް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެޑްރެސްވަނީ  ެއއްޗެއްސަށް މި ބިލުަގއި  ނދީ ެއޮގތަށް ޗެއިންސްތަކުެގ  އިއެއި  މެން ހަމައެކަނި ބަލާފައަޅުަގނޑުމިހާރު  

ސައިހޮޓަލޭ،    ބިލެއްަގއިއެނޭގނެތާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެއީ  ކޮންތާކަށްތޯ.   ހޮޓަލޭ،  ދެއްތޯ  އެ ނުލިޔެވޭނެ 

ވިޔަފާރި ކޮންދެއްތޯ  ކޮށްދޭންބްޑިސްކްރައި  ންޖެހެނީ  ެއ  އޭނދީ  ޖަހާފަ  ހަމަެއކަނި  އަޅުަގނޑު  ން  ރސަ. 

 .އެހެންވީާމ، އެބައި ދޫކޮށްލާ  ތަނެއް ބަލަން އިނޭގތޯ.އެޑްރެސްކުރެވިފައި އިން 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ސާއިމާ  ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ  ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ

ެގ )ހ(ަގއި މެންޝަން މި ކުރަނީ ލައިސަންސް ނަަގއިެގން ނޫން 5މިބައިަގއި މެންޝަން މި ކުރަނީ ބާވަތުެގ ވާހަކަ.  

 ކަމަށް ކުރިއަށް ެގންދަންޖެހޭނީ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ދެއްކެވުން: ޓަރ ޔާސިރު ވަޙީދު ވާހަކަެގ ޑިރެކްކޮމްޕެނީ  ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ

ކަމަށް ނަަގންޖެހޭނެ  އިންނަނީ  މި  ލައިސަންސެ  ތުކޮޅަކަށްފަހު(ވަުގ)؟ މިތާނގައިތަ  ނޫނީ    އްމިހާރު  ނަަގއިެގން 

ނު މިއާވިޔަފާރި  ދެން  އޮންނަނީ.  ިމ  ޮގތަށް  އިންޝުއަރެންސް  ،  ާވޮގތަކީ މި  ުގޅޭޮގތުން    ކުރެވޭ  ތަކަފުލް  މިހާރު 

ެއއް ނެިގފައި އޮންނަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ. ތަކަފުލް އިންޝުައރެންސްއަށް ވެސް އެބަޖެހޭ ލައިސަންސް
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މިއާމި  ބޮޑަށް   ބޭނުންވަނީ  ހެދޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  ަގވާިއދު  މާބޮޑަކަށް  ؛އެއީ   ގައިއިރުުގޅިެގން  އެކްޓުެގ  މި  މިހާރު 

ނޯވޭ ތަކަފުލް އިންޝުއަރެންސްެގ ތެރެިއން ވެސް އެބަ ޖެނެރަލް އިންޝުއަރެންސް ކުރެވޭ ޮގތަށް    އް ބަޔާންކޮށްދީފައެ

އެހެންވީމާ ެއބައޮވޭ.  އޭރިާއެއއް  ްގރޭ  އެްއކަލައެބަޮއވޭ.  އެހެންވީމާ،  އާދެ!   ؛،  ުގޅިެގން    ެއއާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

މި އެކްޓަށް އި  ބުނެފަ  އޮތް  ދެން ތަންކޮޅެއް ކުރިން މަޝްވަރާ ތެރޭަގއި އެބަ ،  އެ ަގާވއިދުަގއި  ަގއިހެދޭއިރު  ަގާވއިދު

ވާހަކަދެްއކިފަ ވެސް  ހެދުމަށް  އެކްޓެއް  ަވކި  ވަކިކޮށް،  ބައި  ކަެމއްެގ  ތަކަފުލްެގ  ކުރެވޭނެ  އެއީ  އެހެންނަމަވެސް،   .

އެހެންވީ ބަލައިނުަގނެވޭތީވެ  ބޮޑަށް  މާ  ތެރެއަށްމަ  ޮގތުަގއި  ެގނެވޭނެ  އެބައި    ަގާވއިދުެގ  ތަފުސީލުކޮށް  ތަންކޮޅެްއ 

   ސަޖެސްޓްކުރައްވަނީ.މި އަޅުަގނޑުމެން ަގއި ބާރުއެޅުމަށް  އެކްޓު ޮގތަށް

 

 :މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން

 މިހާރު  މި ކޮމިޓީއަށް  ،ވިދާޅުވާ ނުކުތާ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގކުރެިވފައި މި އޮންނަނީ. ތަކަފުލްއަށް  ޔަމިހާރު ތި

ކުޑަކުޑަ   ވަރަށް  އިންޝުއަރެންސްއާ  ޖެނެރަލް  ިވޔަފާރިއާއި  ތަކަފުލް  ބަލާއިރުަގއި،  މަޢުލޫމާތަށް  ހިއްސާކުރެވުނު 

ލިޔެކިޔުުމެގ ތަފާތެއް މި ހުންނަނީ. އެ ބޭފުޅުން ަވުގފު ފަންޑެއް ހައްދަވަިއެގން އޭެގތެރެިއން އެ ޢަމަލުކުރާ ޮގތަކަށް.  

ފަ ެއ  އެހެންނަމަވެސް،  ިވޔަފާރި ދެން  ތަކަފުލް  ހިނާގ  ރާއްޖޭަގއި  މި  ނުވާތީ،  އެކަން  ވެސް  ތެރެއިން  ންޑުެގ 

ާގތްަގނޑަކަށް   އޮތީ  އެނެގން  މިހާރު  ބެލިބެލުމުން  ޮގތަށް    %22އަޅުަގނޑުމެން  ިއންޝުއަރެންސްެގ  އާދައިެގ 

ޚިދުމަތް. އެ  ހިނަގމުންދަނީ.    ހިނަގމުންދަނީ  އެްއޮގތަކަށް  އިންޝުއަރެންސްއާ  ދީނީ ޖެނެރަލް  ތިއްބަވާ  އެތާ  ދެން 

އެހާކަށްވަރުެގ   އޮޕަރޭޓެއްނުކުރެވޭނޭ  ތިމަންމެންނަށް  ދެވެންދެން  ހިސާބަށް  އެ  ދެން  ވިދާޅުވަނީ  އެ  އެޑްވަިއޒަރުން 

އެ ޖެނެރަލް އިންޝުައރެންސްެގ އެ ބޭފުޅުން އެ  ނެތި. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންެގ ކޮންސަރނަކީ ކޮބައިތޯ    ެއއްވޭލީ

ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޖެނެރަލް   .ނޫންމިހާރު ވަކި ޕަސެންޓޭޖެއް އޮތީކީ  ،ވެސް ބޮޑު  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  22%

މި އޮންނަ ތަފާތަކީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންެގ އެ   އާ އޮންނަނީ. ދެން އެ  އަރެންސް ތެރެއިން ެއކަންކުރެޭވ ޮގތަށް މިއިންޝު

މަންޓެއް ހައްދަވަިއެގން ެއ ދެ ދެން މެނޭޖް،  އް ބޭނުންކުރައްަވއިެގން ފު ފަންޑެ ުގއަރެންސުަގއި އެ ވަ ބަލްކް އިންޝު 

ތިމަންމެން   ވިދާޅުވަނީ  މި  ބޭފުޅުން  އެ  މަސައްކަތްކުރުން.  އެ  ބަހައިެގން  ފައިސާ  ލިބޭ  ޕޮލިސީއަށް  ލިބޭ  ބަޔަށް 

 ތިމަންނަމެން އެއް ޕޮލިސީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލައިންޓްކުރުމަށް ޓަކައި މި ހަދާ ޮގތަކީ ހުރިހާ ޕޮލިސީ ހޯލްޑަރުން

ބަިއވެރިންނޭނުވިއްކަމޭ.   ނޫނިއްޔާ  ޕާޓިސިޕަންޓުންނޭ  ހޯދަނީ  މި  ޮގތަކީ .  ތިމަންމެން  ހަދާ  މި  ބައިވެރިން  އެ 

ނިންމާފަ.  މެނޭޖް ކަނޑައަޅާ  ޚަރަދަށް  ވެސް  ފުރަތަމަ  ފައިސާއެްއެގ  ލިބޭ  އޮންނަނީ  މި  އަދަދެްއ  ވަކި  މަންޓަށް 

ހުރި ޮގތުން    މި ކަންކަންރަންސް ފަންޑަށް މި ލަނީ. އެހެން ލާއިރުަގއި ވެސް ންޝުއައިއެ ޖެނެރަލް    އޭެގފަހުން ބާކީ
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ނުވަތަރީތަކަ ރީއިންޝުއަރެފުލް  ބޭފުޅުން  ންސް  އެ  ހުރެ  މައްސަލަތަކާ  ދިމާވާ  ޖެނެރަލް ކުރުުމަގިއ  އެްއކޮށް  ނަށް 

ބޭފުޅުންނަަވކިކޮށްފި   ންއިންޝުއަރަންސު އެ  އޮޕްރޭޓުނަމަ  ދަތިވާނެ  ކުށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭ  ކަމަށް.ރަން  ގެ ފުޅުންތި 

ންނަށް އެއާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން ސަރން ފާހަގަވީމަ އަޅުަގނޑުމެކޮން  އެ ؟ށް އޮތުމުންކޮންސަރނަކީ ކޮބައިތޯ އެ ޮގތަ

 އެނޭގނީ.  ވެސް 

 

 ދެއްކެވުން: ޓަރ ޔާސިރު ވަޙީދު ވާހަކަެގ ޑިރެކްކޮމްޕެނީ  ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ

ލައިސަން ލާޒިމުކުރޭސެމިހާރު  އެބަ  ނަާގިއރު  ޖެނެރަ ،  އް  ބަލަމާ  ހިނާގ  އިންޝުއަރެމިސާލަކަށް  ކުރާ  ންލް  ސް 

ންސް ކުރަންޏާ ހަމަ  ފުލް އިންޝުއަރެތޯ. ދެން ތަކަޖެހޭ އިނޭގ  ސެއް އެބަ ނަަގންވަކި ލަިއސަންއް. އެއަށް  ފަރާތެ

ފުލް ސް، ތަކަ. އެހެންނަމަވެނީކުރެވެ  ސް މިންފުލް ިއންޝުއަރެންސެއް ނަަގިއެގން ތަކަރެފުލް އިންޝުއަވަކިން ތަކަ

ޑަށް ިމ ތެރޭަގއި ބޮ   ފުލްެގއެއީ ތަކަ ؟ އެ ހަމަހަމަކަމެއް ނުލިބޭ ދެއްތޯއްެގ ތެރެއިން  ސަންސެެގ ލައިންސް އިންޝުއަރެ

ލައިނޭޖާއި އޭެގ  ޮގތްޭއެގ  ،  އަންނަނީ  ތަފާތު  ހުރޭ  ޮގތް  ކުރާ  ޝަތަކެއްކަންތައް  ޭއަގއި  ޮގތަކަށް،ބޭސް  ރީޢާ.   ޑް 

ްއެގ  ބޭސްޑް ސިސްޓަމެ  ޢާވީމާ، އެ ޝަރީހެންއޭަގއި މި އޮންނަނީ. އެވިހެން ދެއްތޯ  ތި ވިދާޅުަގއި  ދެންމެ  ޝަރީފު

ތަފާތުތަން  ތެރެއިން ލީކޮޅެއް  ކަނޭ  މީހުން  އެ  ތެރެިއން  ސިސްޓަމެއްެގ  ރީއިންޝުއަރެޖު  ބައެއް  ނޑައަޅަނީ.  ންސް 

އިންޝުއަރެހަރުފަހަރުފަ ޖެނެރަލް  އެކަމަކު  ކޮށްފާނެ.  ނުވެސް  ތެ  އޮންނަ  ރެ ންސްެގ  މި  ންޝަން  ވެކޮންއިން 

ެއބަ  ންސްއަރެޝުއިން ރީއިންޝުއަރެ  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސް ވެސް އިންނަންޖެހޭ  ާވ  މުޅި އެތި  ންސް  . އެހެންވީމާ، 

ެއހެންވެއްޖެ އާދޭ.  އެބަ  ކަމެއް  ނޫން  ހަމަހަމަ  ޭއަގިއ  ބޮޑަށް ޮގތަކީ  ތަކަްއޔާ  އެޅެވެނީ  މި  ބާރު  ފުލް  

ިވޔައިންޝުއަރެ ތަކާފުލްެގ  ތެރެއިން  ތަކަންސްެގ  ބޭރުންފުލްފާރިކުރުން.  ެގ  އް ންސެޝުއަރެއިން  ލްޝަނަކޮންވެން  ެގ 

ަގއި ތި ވިދާޅުވިހެން  ނީ. ދެންމެންނަކަން ކުރެވޭ ޮގތަށް މިހާރު އެ އޮއެ،  ފަދަ އެކުމަެއކަނުކުރުން.  ޕޮލިސީއެއް އިޝޫ

 ނުހިމެނޭއޭތި  މަކު  ދާނެއޭ. ެއކަކަން ކޮށްެގން އަދި ރީއިންޝުއަރނުކޮށް ވެސް ނެިގތެރެއިން އެ  ޕޫލް  ެގ އެންއެ މީހު

ޮގތު އިންޝުއަރެފުލް  ތަކަ އެންސެްއެގ  މިހާަގެއއް.  ތަކަހެންވީމާ،  އިންޝުއަރެރު  ޖެނެރަލް ،  ސެއް ންފުލް 

ލައިސެންސެްއ    ންސްރެއިންޝުއަޏާ  ރަންންސް ކުއަރެ އިންޝުފުލްސެންސު އޮތް ބަޔަކު ތަކަެގ ލައިންސު އިންޝުއަރެ

އަދި ަވކިންނެއް ނުވެސް ހެދޭނެ. އެކަހަލަ ޝަރީޢާ   ފުލެއް.ތަކަ  ނުކުރެވޭނެ  ނެއްންތެރެއި   ޖެހޭ ަވކިން. ޭއެގނަަގން

ވަކިކޮށްެގން   މީތި  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  އިންޝުައރެންސްެގ  ޖެނެރަލް  މި  ތެރެއިން  މީެގ  ހަދަިއެގން  ބޯޑެއް 

އެހެން ވެސް ނުެގންދެވޭނެ. ހަމަޖެހޭނީ ވަކިން އިންޝުއަރެންސް  ،  ެގންދާނީއޭ. މިސާލަކަށް ޝަރީޢާ ބޯޑެއް ހަދަިއެގން

 ލައިސެންސެއް ނަަގން. އެހެންވީމާ، މީަގއި ެއއްކަލަ ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭތީވެ. 
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 : ވާހަކަދެްއކެވުން ސަލީމް އިބްރާހީމް ޗެއަރމަން  އިންޝުއަރެންސްެގ ސޮލަރެލް

ތަކަ އިންޝުއަރެންސްަގިއ  ޖެނެރަލް  އާންމު  މި  ނުއަޅުަގނޑުމެންެގ  ތަކަފުލްެއއް  އެމީހުން ކުރެވޭ.  ފުލްަގިއ 

ވަރަކަށް  ޓްމެކޮމްޕާ ކޮންމެވެސް  ެއބައޮވޭ  ތެރެއިން  ައޅުވާލުން  ލިބިފަ  ލީވޭންޓުެގ  ހަމައަކަށް  ިމއީ  އެހެންވީމާ،   .

 ދަކީ އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. ޤްޞަމަންމެބޮޑު އެއަޅުަގނޑުެގ  

  

 ުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންނަ  ހުވަންޏާ އެ    އަރެންސްެގ ތެރެއަށް ވަންނަ ކަމަށްޖެނެރަލް އިންޝުެއންމެން ވެސް  އަޅުވާއިރު  އެ  ހަމައަކަށް    އެ

ފުރިހަމަކޮށްގެ ޢައިޖުރާ ދެއްތޯތްތަކެއް  ވަންނަންޖެހޭނީ  ރިކުއަ؟ ނޭ  އެ  އޮންނާނީ  އޭރުން  ރމަންޓު  ޔައެހެންވީމާ، 

 .  ފައި... އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ތިކަން އެމް.އެމް.ޭއއަށް ހިއްސާކޮށްފުލްފިލްވެފަ

  

 ުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ

  

 ން: ދެްއކެވުވާހަކަهللا ޤޫބު ޢަބްދު މެންބަރު ޔަޢުދާންދޫ ދާއިރާެގ

ދެންމެ ޔާސިރު ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް ޕޮއިންޓަކީ، އަސްލު ކޮމްޕްލެއިންއަކީ،  ،  އަޅުަގނޑު ެވސް ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވީ

ތެރޭަގއޭ   މިންަގނޑުެގ  އެ  ނަަގިއެގން  ލައިސަންސް  އެ  އެއީ  އިންޝުއަރެންސްައކީ  ކޮންވެންޝަނަލް  މި މިހާރު 

ތަކަ އެހެންވީމާ،  ވެސް  ވާއި  ފުލްަގކުރެވެނީ.  ތެރެއަށް  ކޮންެވންޝަން  ނަާގފައި  ލައިސަންސް  ތަކަފުލް  ޮގތަކީ، 

އެ ވަންނަނީއޭ.  ވެސް  ދިމާލަކަށް  ހުރިހާ  ލައިސަންސް  ވަންނަނީއޭ.  އޯޕަން  ހަމަ  ލިބެނީ.  މީހުންނަށް  އެ  އެކޭ 

ދޭތީެގ    މަ،އެހެންވީ ވަންޏާ  ކަމަށް  ދޭ  ލަިއސަންސް  ވަކި  ވަންޏާ،  ވަކި  ދޭތި  މި   މިންަގނޑުތަކެްއ،އެ  ެއއަށް 

ިއޞްލާޙަށް ެގންނަން ބޭނުންވާ ޑްރާފްޓެއް ނޫނީ ެއކަހަލަ މި  ބޭފުޅުން    އިންތަކެއް ކަނޑައަޅައިދޭށޭ. ެއހެންވީމާ، ތި

ލިޔުެމއް ވަރެްއެގ  އަޅުަގނޑުެމންނާ،  ކޮންމެވެސް  ފަސޭހަވާނެ    ޑްރާފްޓެއް  ތަންކޮޅެއް  ހިއްސާކޮށްލައިފިްއޔާ 

ބޭފުޅުން އެ ޑްރާފްޓް ފޮނުަވއިފިއްޔާ ތިބޭފުޅުންނަށްތާ އެނޭގނީ  ކުރިއަށް ދާން. ެއއީ ވާޮގތަކީ ތި  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކަންތައްތައް.   ދިމާވެދާނެ  ދެން  މީގެއިން  ލިޔާއިރު  މިހެން  ޑްރާފްޓް  އޭރުން އެ  މި  ވީމަ.  ފަރާތެއް  ޕްރެކްޓިސްކުރާ 
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ފަސޭހަވެެގންދާނެ.   ތަންކޮޅެއް  ކުރާއިރު  މަސައްކަތް  މި  އަންޑަސްޓޭންތި    ދެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޑް  ޕޮއިންޓް 

 ވެއްޖެއް. ެއއީ ރަނަގޅު ވާހަކައެއް ހަމަ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

  ބާވީހަކަށް ޕަރސެންޓު،   އެ  ތިބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް ޗޭންޖަކަށްވޭތޯ ތަކަފުލް ބޭފުޅުން ވަކި ލައިސަންސްެއއް ނުނަާގ

 އަށް ދިުއމޭ. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭެގއެއްކޮށް ތަކަފުލް   މީހުންެގ އެއިްމއަކީ އަލްޓިޭމޓްލީ  ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެ  ނޫނީ އެ

މާކެޓު ކުރުމުެގ  އޮތް ޙަޤީޤަތް   ެގއިންޝުއަރެންސް  ޮގތުަގިއ    އެ  ޮގތުން  ތަކަފުލްެގ  އެްއކޮށް  ބޭފުޅުންނަށް 

ހުއްދަ ކަމެއް  ން  އެ ދެދެން ޝަރީޢާ ބޯޑުން ނިންމަނީއޭ    ވީމާ. އެހެންނަމަެވސް، ބަލްކް ތަކަފުލްއެއް އޭނުެގންދެވެނީ

އިންޝުއަރެންސްއަށް ެއއިން   ެގތިބޭފުޅުން؟ ބޭފުޅުންނަށް އެކަމުން އޮތް ޗެލެންޖަކީ ކޮބައިތޯ  ތި  ،ކަމަށް. އެހެންވީމާ

މި؟ އަސަރު ކުރޭތޯ ހަމަެއކަނި ނެުގމުެގ މައްސަލަ  އިތުރު ލައިސަނެއް  ވަކި  ކަުމަގއި    ެއއީ  މި  އޮތީ. އެހެންވީމާ، 

ބޭފުޅުންެގ ތި ޕްރޮޕޯސަލްއަކީ މހާރު    ވާހަކަ އެބަ ދައްކަން. އެހެންވީމާ، ތިވެސް    ނާއަޅުަގނޑުމެން ތަކަފުލް މީހުން 

އޮވެފައި  ލްކޮންވެންޝަނަ ލައިސަނެއް  ފަރާތުެގ  ކުރާ  ތަކަފުލް    ،އިންޝުއަރެންސް  ނުވަދެވޭނެ.  ތެރެއަށް  ތަކަފުލް 

  ތަށް، ޮގ  އިސަންސްއެއް. ަވންނަ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ ވަކި ލަމީހުންނަށް ވެސް އިންޝުއަރެންސް ތެރެއަށް ނުވަދެވޭނޭ

އޮޕަރޭ ކޮބައިތޯޓިންގ  ވަކި  ސިއްރަކީ  މީެގ  ވާނީ.  ޮއެވެގންނޭ  ކޮ؟ ލައިސަނެއް  ލިބޭ  ބެނެފިޓް  އެކަމުން  ސްޓް 

 ؟ އެނަލިސިސް އެބައޮތްތޯ ހެދިފައި

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ސަލީމް އިބްރާހީމް ޗެއަރމަން  އިންޝުއަރެންސްެގ ލަރެލްސޮ

ޖެނެރަލް އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  ރީތި   އަޅުަގނޑު  ވަރަށް  ކުރަނީ.  މި    އިންޝުއަރެންސް 

ބޭންކަ އިސްލާމިކް  ދިޔައީއެްގޒާމްޕަލެއް  އިނޭގތޯ  ށް  ހޯދަން  ބުނާއިރަ  އިންޝުއަރެންސް  ކަސްޓަމަރަށް.   ށް އެމީހުން 

 މޭ.ކުރާނައެއް ނު ތިމަންނަމެން ހުއްދަ  އްބުނާނެ ކަލޭމެން ދާންޖެހެނީ ތަކަފުލްއަށޭ. އާދައިެގ ޖެނެރަލް އިންޝުއަރެންސެ 

  ނުލިބޭނެ. އެީއ މި ޖެހޭ މައްސަލައަކީ. ށްކައަޅުަގނޑުމެންނަ އެހެންވީމާ، އޭނަެގ ދޯނި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެމް.އެމް.ޭއއާ އިނޭގތޯ.    މިހާރު  އޮތީ  ކުރެވިފައި  ވަރަކަށް  ކޮންމެެވސް  ޑިސްކަޝަން  އެމް.އެމް.އޭއިން  ދެން  ތި 

އި ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައެޮގތަށް  ާގނޫނުަގއި އެހެން  މި  ބެކަކީ، މިހާރު ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދީފައި އިން ފީޑް
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ލިބިފައިވާ   ލައިސަންސް  ކުރުމުެގ  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސް  ބާވަތެއްެގ  އެހެން  ނޫން  ވިޔަފާރި  ތަކަފުލް 

ދެން   އިނޭގތޯ.  ހޯދައިެގންނޭ  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީެގ  ވާނީ  ކުރަން  ވިޔަފާރި  ތަފާތު  ކުންފުންޏަކުން  އިންޝުއަރެންސް 

ހޯދައިެގންނޭ ހުއްދަ  އެ  މިހާރު  ކޮންވެންޝަނަލް އަޅުަގނޑުމެން  ލާނަން  އަޅުަގނޑުމެން  ތަނަށް  ޮއތް   

ރިކުއަ ކުރަންޖެހޭ  ފުލްފިލް  އެ  އެހެންވީމާ، ޔައިންޝުއަރެންސެއްަގއި  ފުލްފިލްކުރަން.  ވެސް  އިން  ތަކަފުލް  ރމެންޓް 

ދެން އެ މިންަގނޑަށް     ޔޫ ނޯ.، ދެން ވިލް ލެޓްމަޝްވަރާކޮށްފައި  އެޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ އެމް.އެމް.އޭއާ

ކުރާނައަޅުަގނޑުމެން   ކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް  އެޑްރެސް  ބިލުެގ  ން. އެކަަމކު އެބައި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ 

އޮތޯރިޓީ  ދެން ދެންނެވިހެން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް    އާމި  ކޮށްފައި  ކުރާނީ.  ނެޯގޝިޭއޓް  ެއ    އެމިކަބަލީައޅުަގނޑުމެން 

 އިނޭގތޯ.    އަށްއެ އިޝޫ ާއދެވޭ ލެވެލްެއްއަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެޑްރެސް ކޮށްދޭނަންއެ އަންޑަސްޓޭންޑިންގއަށް  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ސަލީމް އިބްރާހީމް ޗެއަރމަން  އިންޝުއަރެންސްެގ ސޮލަރެލް

 ކުރަން.  ތި ކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެން

 

 ުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ

 

 ދެއްކެވުން: ޓަރ ޔާސިރު ވަޙީދު ވާހަކަެގ ޑިރެކްކޮމްޕެނީ  ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ

ސުވާލާން  ދެ ކުރެއްވި  ދެންމެ  ެވެގން  ޝަރީފް  ބުނެލަން  ެއއްޗެއް  ދެންއަދި  ދޭތެރޭަގއި  ެގއްލޭ    އެްއކަލަ  އޭެގ  . 

އެްއޗަކާދެއްތޯ،  އެްއޗަކާއި   ާވހަކަދެކެޭވއިރު  ލިބޭނެ  ޖެނެރަލް ،  ަގއިދޭތެރޭަގއި  އަސްލު  ބޭނުމަކީ  ބޮޑު 

ނަާގފައިއިންޝުއަރެ އޮތްނަާގ  އްލައިސަންސެ،  ންސް  ތަކަފުލް    ފައި  ވެއްޖެއްޔާ  ެއހެން  ވެސް  ފަރާތަކުން 

އު  އިންޝުއަރެންސްއެއް އޮންނަ  ތި  ނުނަާގ  ހަމަ  ސޫލަިއސަންސް  ހޯދައިެގން  ހުއްދަ  ކުރަންޖެހޭ  އެ  ލުން  ފުރިހަމަ 

ހޯދަން ލައިސަންސްއެއް  ެއ  ހަދައިފިްއޔާ  ޮގތަށް  ކުރެވޭ  ކޮށްެގން  ޕްރައިމަރީ  ކަންތައްތަކެއް  ކޮންމެ ،  އޮންނަ 

ކުރެވޭނީ ދެއްތޯ  ވިޔަފާރިެއއް  ބަދަލެއް  އާދޭ  އެބަ  ތަނަށް  އޮންނަ  ބުނެފައި  ހޯދަިއެގންނޭ  ނޫނީ  ؟ ލައިސަންސްއެއް 

 އޮޅުމެއް. އެއީ އަސްލު ކޮންސަރންއަކީ.  

 

 ުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ސާއިމާ  ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ  ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ

ބިލުެގ   މި  އިޞްލާޙުކޮށްފައި  ދެއްތޯ  81ދެން  އާދޭ  އެބަ  މާނަކުރުން  ދަށުން  މާއްދާެގ  މާނަކުރުން  ؟ ވަނަ  ދެން 

ިއޒް   ައޅުަގނޑުމެންެގ އިންޑަސްޓްރީަގއި ޕްރެކްޓިސްކުރާއިރު، ދެއަރ  އައުުމަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގވާ ބަެއއް 

މާނަތަކުެގ ތެރޭަގއި މިސާލަކަށް    )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ށް ފާހަަގކުރެވޭ.  މަދުވާ ކަމަ  ހަމަ ޓެކްނިކަލް ބައެއް މާނަތަކެއް

ލޮސް   ސަރެވޔައެޖެސްއަޅުަގނޑުމެން  ެއކްޗުއަޓަރސް،  ރެ  ..ރީ.ރސް،  ދަ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް    ކޯޑުަގއި 

ކޯޑުަގއި  )އޮފް ދަ ރެ  ...އަޅުަގނޑުމެން އެޑްކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ލޮސް ރެޖިސްޓަރސް، ސަރެވޔަރސް، ެއކްޗުައރީސް

 މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ެއކަމަކު މާނަކޮށްފައި އިން ބައި ދެއްތޯއްސަ. އައި އެ ހުރީ  މިހާރު މި ހުރިހާ ބައިބައެްއެގ ޒިންމާތަކެއް ބިލުަގއި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ސާއިމާ  ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ  ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ

 ލައްބަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިއީ ކޮން ފެންވަރެްއެގ ކޮން..... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ސާއިމާ  ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ  ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ

ލާފަ މާނަކުރުންތައް  އެބައިން  ަގވާއިދުަގިއ  އިންޝުއަރެންސް  ައިއއިރު މިހާރު  މިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ެއކަމަކު   .

ޒިންމާތަކެްއ  ރެސްޕޮންސިބަލް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅެއްެގ  ކޮންމެ  ެއއީ  ބިކޯޒް  އެއީ.  ބައިތަކެްއ  އިންނަ  މަދުވެފައި 

 ޓިސްތަކެއް ހުންނަ ެއއްޗެހިތަކެއް ެއއީ.  ޕްރެކް

 

 ދެއްކެވުން: ޓަރ ޔާސިރު ވަޙީދު ވާހަކަެގ ޑިރެކްކޮމްޕެނީ  ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ

އިންނާނެ   އިނޭގތޯކުރިން  މަދުވޭ    ފޮނުވާފައި  ެއްއޗެއްހި  ބައެއް  ހުރި  ބަޔާންކޮށްފައި  ވެސް  ޭއަގިއ  ސިޓީއަކުން. 

 ؟ ދެއްތޯ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ސާއިމާ  ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ  ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ

 ؟ . އެހެންވީމާ، ެއއްކޮށް ފޮނުވާލާނީ ދެއްތޯހުރިދެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން އެޑްކޮށްލާ އެްއޗެއް ވެސް އެބަ 

 

 ދެއްކެވުން: ޓަރ ޔާސިރު ވަޙީދު ވާހަކަެގ ޑިރެކްކޮމްޕެނީ  ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ

. އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން އަނެއްކާ ދެްއވި  ސިޓީން ހުށަހެޅި ހުރިހާ ކަމެްއ އެބަހުރި އިނޭގތޯ އެބަހުރި އެޑްރެސްކޮށްފަ

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުަގިއ ދެއްވި އަނެއްކާ ވެސް ފުރުޞަތެއް ދެއްތޯ ހުށަހަޅަން. ،  ފުރުޞަތުަގއި ވެސް

  ރަނަގޅަށް ބަޔާންވެފައި ިއނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ އެްއޗެހި އެބަހުރި

  

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ސަލީމް އިބްރާހީމް ޗެއަރމަން  އިންޝުއަރެންސްެގ ސޮލަރެލް

ވަމުން މިހާރު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހިސާބުަގނޑުެގ އިންޝުއަރެންސް މާކެޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލު

އާދެއޭ.   މާކެޓުއެބަ  ިއންޑިާއެގ  މިހާރު  ޚާއްޞަކޮށް  ވިްއކާލަނީ ައއި.ސީސް  އެލް.އާންމުންނަށް  ލިބަރައިޒްކޮށް  ތައް 

ނީ ބޭރު  ވެޓް ކުރެ ކްޓްރެމީހުންނަށް ޑިސް  އެ  ނީމަދިއިވިްއކަ  20އިނޭގތޯ. ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ކޯޕަރޭޝަންެގ %

ކަހަލަ ކުންފުންޏެއް ައއިސް ލައިސަންސް ނުނަާގ މި،  އަޅުަގނޑުމެންެގ ބިރަކީ  އިދެން މީަގ  އެ ތަން ަގނެެގން.  މީހުން

އަންޑަރ މީަގރައިޓިންގއެްއވެސް  ނުކުރެވޭނެ.  ރާއްޖޭަގިއ  މި  ލިޔެފަ  އި ެއއް  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  އިނޭގތޯ  .  އެބައޮތް 

އަޅުަގނޑު ބިރު  އެ  ހިތަށް  އެކަމަކު  އާދެއޭެގ  ހަމަޖެއްސެން   މި.  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  ނުކުރެވޭ  ކަންތައް 

މި ހިއްލާލީ  ޖެހޭނެ. އެ ކޮންފަރޓް އެބަޮއތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެހެންނަމަވެސް،  ދިދަ  މި  . ކަންތަްއ ދަންނަވާލީ. 

ޗޭންޖު  މިހާރު މާކެޓް  ެއއްވެސް  ވަމުންއިންޝުއަރެންސް  މާކެޓަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ވާހަކަ.  ހާލެްއަގިއ  ދާ   

އެޑްމިޓެ ނޫން.  މާކެއްޓެއް  އެޑްިމޓެ  ޑްއިންކްލޫސިވް  ކަންތައް    ޑްމާކެޓެއް.  ހުރިހާ  ރާއްޖޭަގއި  މި  މާނައަކީ  މާކެޓް 

އަންގަވާފައެ ވާނެއޭ  ރީއެޑްމިޓެްއ  ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ޑްނެތް.  ވެސް  ބޭރުަގިއ  މާކެޓެއް. 

ކުރެވޭނެ ކުންފުނިތަކުން.ރީއިން  ރައިޓް  ވެސް    އެ  ޝުައރެންސް  ކުރެވޭނެ މީހުންނަށް  ނަގައިެގން  ލައިސަންސް 

އަޅުަގނޑުމެން    އި.ނަގމިތާ ކުއެޝްޝަނަކީ  އޮތް  ދެން  ވާތީ.  އިކޮނޮމީ  އޯޕަން  އަޅުަގޑުެމންެގ  މިހެން އެއީ 

ފަންޑު  ަގއި ވިސްނާލާއިރު  ވިދާޅުިވ  %ތި  ރީއިންޝުއަރެންސްެގ  ވާހަކަ.  ބޭރަށް  100ެގ  ދަނީ   ؟އެހެންނޫންތޯ  މި 
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ރީ އަޅުަގނޑުމެން  މުއްދަތުަގިއ  ދިުގ  ހަދާފައިއިންޝުައރެއެހެންވީމާ،  ކޯޕަރޭޝަނެއް  އިންޝުއަރެންސް  ރީ،  ންސް 

ރީއިންޝުއަރެންސްެގ %  ހަދަންޖެހޭ  ެއބަ  ބައިވެރިެވެގން  ނުވަތަ    30ކުންފުނިތައް  ޮގތަށް.  ބެހެއްޓޭ  ރާއްޖޭަގިއ  މި 

  އިނޭގތޯ.   ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި  ނެފަންޑް ވަރަށް ބޮޑުެވެގންދާއް  އެތަ ާވހަކައަކީ  . އޭރުން  އެކްސް ޕަރސެންޓް

ހުރިހާ  ހަމަ  ކަންތަކަށް ފަިއނޭންސް ކުރުމުެގ މަުގފަހިެގންދާނެ. މިހާރު  އެކި  ކި އެވާހަކައަކީ  އޭރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ތި  އެއަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ. ދެން    ރައްކޭ ކުރެވޭ ބައެއް އެ އަންނަނީއެ  އެްއޗެއް ބޭރަށް.  

  ޖެ އެކަމާވަރަށް އުފާކޮށްފިން. އަޅުަގނޑުމެން ނޯޓުކޮށްލާފަިއ ވަރަށް އުފާވެއް  ތްކަންވިސްނާލަްއވާފަިއ އޮމުޤައްރިރު  

 ؟ އިތުރު ކަެމްއ އެބައޮތްތޯދެން ދޭތެރޭަގއި. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ހިންާގމިހާރު   ރާއްޖޭަގއި  ނަގައިެގން  ލައިސަނެއް  ޮގތުގައި  ކުންފުންޏެއް  ރާއްޖޭެގ    ބޭރު   އްޔާނޫނި  ފްރަންޓެއް 

ސްޓޭޓް  ރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުެގ  އޮންނަނީ. މިހާމި  އިންޝުއަރެންސް ނުދެވޭ ޮގތަށް    އަށްރާއްޖެމި  ކުންފުނިތަކުން  

އެންޓަރޕްރައިއޯ މީހުންނަށް    ޕްރައިވަޓައިޒްކޮށް  ސްެއއް ންޑް  ބޭރު  ިވއްކުމުންއޭެގ  ނޫނިއްޔާ  ރާއްޖޭެގ  ،  ހިއްސާ 

މާކެޓެއް   މިހާރު  ެއއިން  އިންޝުއަރެންސް  ތިބޭފުޅުން  އިްމޕެކްޓެއް  ނެެގޓިވް  ވިދާޅުވިހެން  ތި  އިމްޕެކްޓަކީ  ކުރާނެ 

މިހާރުރާއްޖެ ފަރާތް  އަށް  ޮއޕަރޭޓްކުރާ  ކޮންއޯލްރެޑީ  ފާހަަގކުރަްއވަނީ  ތި  ކަމަށް  އޮތް  ؟ އިމްޕެކްޓެއްތޯ  ކަހަލަތަކަށް 

ހުއްޓުވުމަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ާގނޫނުއިމްޕެކްޓް  ކަންކަމެއަށް  ތެރެ  މި  ކަމަށްތޯކޮންކޮން  ެގނެސްެގން    އް 

ރާއްޖޭެގވޭނީ.  ކުރެއްލުޙަ   އެކަން  ަގބޫލުފުޅުކުރައްވަނީތިޔަ  ތިބޭފުޅުން   މި  ލައި  އަދި  ދާއިރާެއްއަގއި  ފުޅާ   ފް އެހާ 

 ؟ ނެތެއް ނޫންތޯ ކެއް ެވސްތައިންޝުއަރެންސް ކުރުުމެގ ކަން

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ސަލީމް އިބްރާހީމް ޗެއަރމަން  އިންޝުއަރެންސްެގ ސޮލަރެލް

އަޅުަގނޑުއާދެ!   މެންބަރު.  މިހާރު  ހަމަ  މެންޝުކުރިއްޔާ  ިއންޑިާއަގއި  އެީއ  އިނޭގތޯ.  އުފުލާލީ  ދިދަ  މިތިބަ އެކަނި 

ލައިފް    ބުނީމީހުން   ޚާއްޞަކޮށް  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ސަފިޝަންޓް  އެ  މާކެޓެކޭ.  ކުޑަ  ވަރަށް  މާކެޓަކީ  ކަލޭމެން 

ހަތަރުލައް  އޭނުކުރެވޭނެ  ތިތާނަގއި އިންޝުއަރެންސް   އިންޝުއަރެންސް  ބިޒްނަސްެއްއ.  ލައިފް  މީހުންނަށް  ކަ 

އެހެން    ނުކުރެވޭނޭ ނޫނޭ.  ާވނެކަމެއް  އެއީ  ދާނީ.  ިވއްޔާ  ބަޔަކު    އުޅޭއިނޭގތޯ.  ހަލާކުވެެގންނޭ  އެހެންވީމާ، ހަމަ 

ކޮންސަރނެއްިއންޓަ  ކަށްމިވަުގތަ  ތިމަންނާމެން ބޮޑު  މާ  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެހެންީވމާ،  ނެތޭ.  ؛ ރެސްޓެއް 

ދެން ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް  އެހެންީވމާ،  .  ހެންބަދަލުވާނެ  ތައްމާކެޓު ށް ހީވަނީ  ޅުަގނޑަކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި އަ  ކުއެކަމަ
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މިަވުގތަ އިނޭގތޯ.އުނ  ނެތް   ކުދަންނަވާލީ.  ދެއްތޯ  ދަުގލެއް  އާދެވޭނީ  ނަަގއިެގންތާ  ލައިސަންސް  ؟ އެއީ 

 ތޯ. ނުހިފެހެއްޓޭނެ އިނޭގ ހު( ނުހިފެހެއްޓޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ

 

 ތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަުގ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ތި ރާއްޖޭަގއި  ހޯއް  ކުރެވެނީ  ތިޔަ  ފައިސާ  ދަބޭފުޅުން  ކުރެވޭނެ އިތުއެ  ވާ  އިންެވސްޓް  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ރު 

ކަންކަން ފުޅާކުރުމަށް ތިބޭފުޅުންެގ އެްއވެސް ވިސްނުންފުޅެްއ    ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ  ެއއްއަދި  މާ  ވެހިކަލްތަކެއް ވެސް

  ވޭ.އޮތްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ސަލީމް އިބްރާހީމް ޗެއަރމަން  އިންޝުއަރެންސްެގ ސޮލަރެލް

ޕޮއިންޓަކީ.   ހުށަހަޅާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެީއ  މުޤައްރިރު.  ރީ ޝުކުރިއްޔާ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ސް  އިންޝުއަރެންމެދު 

އިންޝުއަރެންސް އެރޭންޖްމަންޓެއް ރާއްޖޭަގއި ހުރެެގން ހުރިހާ އެންމެން ބައިވެރިެވެގން އޭތި ކޯޕަރޭޝަން ނުވަތަ ރީ

ައޅުަގނޑަ ޯގލްއަކީ.  އަލްޓިމޭޓް  އެއީ  ހީވަނީހިންުގން  ކުންފުނިތަ  ށް  ދައްކަވައިފި  ކުންެއހެން  ވާހަކަ  މި  ހެން  ވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.  ާއދެ!  މަނިކުފާނާ އެކީ. މަނިކުފާނާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި . އަޅުަގނޑުމެން  ލީމްހަމަ ރަނަގޅު ވާހަކައެއް. ައޅުަގނޑަށް އެ ޚިޔާލު ޙަޤީޤަތުަގއި ދެްއވި ބޭފުޅަކީ ސަ  އާދެ! އެ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ސެލެބްރޭޝަންަގިއ  ދުވަހުެގ  އަހަރީ  ޖެނެރަލްެގ  ރެެއއްަގއި.    އޮޑިޓަރ    އެމާ،  އެހެންވީދިމާވި 

ދެން    ހަމައަޅުަގނޑު   ކަމެއް.  ކުރާ  އެޕްރިޝިއޭޓް  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ،  އަޅުަގނޑުވަރަށް  ނެތިއްޔާ  ކަމެއް  އިތުރު 

ބޭފުޅުން ތި ފާހަަގކުރެއްވި ހުރިހާ   އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތިއެހެންވީމާ،  ހިފަނީ.  މި  ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން އިނޭގތޯ  

އަޅުަގނޑުެމންނަށް އޭަގއި ެގނެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކަށް ،  އެޑްރެސް ކުރާނަން. ކޮށްފައި  އަޅޫަގނޑު  ކަމެއް

ެއހެންނަމަވެސް، މިހެން ދެންނެވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން މި ދެން  ކޮމޮޑޭޓް ކުރާނަން.  އެ ޗޭންޖެސް އަޅުަގނޑުމެން އެ

ކަމެއް   މި  ހުރިހާ  ވާހަކަދައްކައިެގން.   އެންމެނާހަމަ  ކުރަނީ  ވެސް  ވެސް    އެހެންވީާމ،  ވެސް  ެއ  ެއމް.އެމް.އޭއިން 

ތި މިންވަރަކަށް  ހަމަ   ކޮމްފޮޓަބަލްވާ  އަދި  އެޑްރެސްކޮށްދޭނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންސަރންސް  ހުރި  ތި    ބޭފުޅުންެގ 
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ނަގައިދިން.  ތާ  މިވެސް  ްއ  ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް ފިލާވަޅެ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށްއިތުރަށް އަމާނާ ތަކަފުލް    އަދި ތީެގ

ބޭފުޅުން ވެސް    ބޮޑު ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅަކު ވަޑަިއެގން. އެހެންވީމާ، އެ  ަގޑިއިރެއްހާއިރުެގ ބޮޑު ލެޗްޗަރއެއް ވަރަށް

؛ ލުކުރެވޭ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ޭއަގއި ލީ ަގބޫފާހަަގކުރެްއވި ކަންކަުމެގ ތެރެއިން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރީޒަނަބަ

،  ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓަރީ، ޝިޕިންގ އިންޑަސްޓްރީ   ،އެއަރލައިން އިންޑަސްޓްރީ، ައޅުަގނޑުމެން  އަދި އިންޑަސްޓްރީ

މާކެޓުަގއި    މި  ހަމަ ރާއްޖޭަގއި   މިހެން ޮގސް އިންޝުއަރެންސް  ފަރާތެއްެގ  މި  އެކްޓިވްލީ  ހުރިހާ  ހުރި  ވެސް  އުޅޭ 

ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި މި ބިލުަގިއ    ކޮންސަރންސް އަޅުަގނޑުމެން ނަާގފައި

ބޮޑަށް   ކަންތަްއތައްމި  ވަރަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ބޭފުޅުންެގ  ޕްރޮވައިޑްކޮށްދޭ  ހިމެނިފަ  ސަރިވސް  . އެބަހުއްޓޭ 

އޯވަރ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފަރާތަށް  ކުރާ  އިންޝުއަރ  ކަމައެހެންނަމަވެސް،  ހުރި  ވިދާޅުިވ. ލުކްކޮށްފައި  ވެސް  ށް 

އަޅުަގނޑުެމން   އެއެ  އެހެންނަމަވެސް،  ބަލަމުން.  ދަނީ  މި  މިހާރު  ކަމެއް  އެހެންހުރިހާ  ހުރިހާ   ހެންވީމާ،  ހުރި 

އަށް  ހޯލްޑަރސްހުރިހާ ސްޓޭކް،  ކަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ރީޒަނަބްލީ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސްއަކޮންސަރން

 ން މަސައްކަތް ކުރާނަން.  ބިލު ެގނެވޭތޯ އަޅުަގނޑުމެ ވަރަކަށް ަގބޫލުކުރެވޭ މިން ވެސް

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ސަލީމް އިބްރާހީމް ޗެއަރމަން  އިންޝުއަރެންސްެގ ސޮލަރެލް

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ޚާއްޞަކޮށް  ނޫހުަގއި.  ކިން  އާޓިކަލް  ތި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދެން  މުޤައްރިރު.  ާއިއ    ޝުކުރިއްޔާ 

ނީ. މިފަހަރު ްއވަމީހުން މުޅިން ބޭރުަގއި ކަވަރ ކުރަ  އަހަރު ވަންދެން އެ  30އައިލެންޑް އޭިވއޭޝަންެގ. މީެގ ކުރިން  

އަޅުަގނޑުމެންގެ  ބްރޭކްވީ  އަންޑަރރައި  މި  ކުރީ.ރިސްކު  ބޮޑުބައި    ޓް  ހުރިހާ މި  ލަންޑަނުގައި.  ޭއެގ  ރާއްޖޭެގ 

،  އެހެންވީމާ؟ ދެއްތޯއެއީ  ށް ބޮޑު އިންކަމެއްތާ  ބަެއއް ދީެގން މި ކުރަނީ. އެހެންީވމާ، ވަރަބޯކިބާއިން  ކުންފުނިތަކަށް  

ދަނީ މި  މާކެޓް  މިހާރު  ހީވަނީ  ކަމެްއ    އާއެ  ޓްލްވާންހެން.ސެ  އަޅުަގނޑަށް  ވިސްނަވާނެ  ބޮޑަކަށް  މާ  ދޭތެރޭަގއި 

އަޅު ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  އިންޝުއަރެންސްނެތްހެން  ރާއްޖޭެގ  މި  ރޭޓު  ކުންފުނިތަކުން  ަގނޑުމެން  ބޭރުދޭ    ތަކެއް 

ރީއިންޝުއަރުކުންފުނިތަ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ނުދެވޭނެ  އޮތް  މިހާރުއެނޭގ  ނަށް  ންކަށް   ހާލަތު   މާކެޓް 

ހީވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ޮގތަށްއެ  އިނޭގތޯ.  ދާންވީ  ރަނަގޅަށް  ާމކެހެން.  ހަމަ  ފޯސަސް  އެ    ސްޓެބިލިޓީޓު 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން   އިނޭގތޯ.  ންޏާ ދާންވީ ބޭރަށް. މައްސަލަެއއް ނެތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދެވޭ ކަމަށް ވަ

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ކޮންމެހެން  ނުކުރާނަން  އައި   މަޖުބޫރެއް  މިފަހަރު  ެއކަމަކު  އަންނާކަށް.  ްއސަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެހެންވީމަމި ވީމަ.  ކޮމްޕެޓިޓިވް  އެއީ  އެހެންނޫންތޯއޮތީ.  ނުދާނެތާ  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ؟ ެއއް  އަޅުަގނޑުމެން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ުމޤައްރިރު އިނޭގތޯ.   މޭ އިނޭގތޯ. ބޭނު ފާހަަގކޮށްލަން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނާ ދެން  ނިންމާލާނަން.  މިހިސާބުން  ބައްދަލުވުން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުކޮށް   ޝުކުރިއްޔާ. 

 ޝުކުރުދަންނަވަން. މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހަމަ އަދިެވސް ެއއްފަހަރު ތި ހިއްސާކުރެްއވި 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ސަލީމް އިބްރާހީމް ޗެއަރމަން  އިންޝުއަރެންސްެގ ސޮލަރެލް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިނޭގތޯ.   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ
 

_______________ 


