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 { އިލްޔާސް ލަބީބްދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އަހަރުެގ   މި  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  މަރުޙަބާ    6`.  މެންބަރުންނަށް  ކޮިމޓީ  ބައްދަލުވުމަށް 

ުގޅޭޮގތުން   ބިލާއި  ޚިދުމަތުެގ  ޕޭމެންޓް  އާއި  ސިސްޓަމް  ޕޭމެންޓް  އޮތީ  މި  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދު  ދަންނަވަން. 

އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްެގ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުން   އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް ެއކައުންޓްސް

އިއްޒަތްތެރި  ފޮނުވާފަ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިޔުމުން  ހުރި  އެބަ  ކޮމެންޓު  އެބޭފުޅުން  ތިބި.  އެބަ  ވަޑައިެގން 

ހުރީ   ފޮނުވާފައި  އެބޭފުޅުން  ާވނެ.  ފައިލްކޮޅުަގއި  )ހ  40މެންބަރުންެގ  މާއްދާެގ  މާއްދާެގ   40(ައށާއި  ވަނަ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާ. އެއީ ކޮމެންޓް ފޮނުވާފައި ހުރި    42ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަދި    41ވަނަ މާއްދާެގ )މ(،    40)ރ(،  

އަޅުަގ އަދި  ވަނީ.  އެދިަވޑަިއެގންފައި  ވެސް  ބައްދަލުކުރުމަށް  އެބޭފުޅުން  ދެން  އެދިފަިއ  މާއްދާތައް.  ވެސް  ނޑުމެން 

އެބޭފު އެހެންވީމާ،  ކަންތައް. ވަނީ.   މި  ދެން  ައޅުަގނޑުމެން  މަޝްވަރާކޮށްފައި  އިތުރަށް  ބައްދަލުކޮށްފައި  ޅުންނާއި 

ވަނަ   40ވަނަ މާއްދާެގ )މ(.    40ެއއީ    ،ފާހަަގކުރެްއވި މާއްދާއެއް   ޔަޢުޤޫބުދުވަހު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު    ދެން އެ

  .. އާން! އެބޭފުޅުން ކޮމެންޓެއް ކުރަްއވާ.  ވަނަ. އެައކަށް  1ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ    40  އެއް ނޫން.މާއްދާެގ )މ(

ބަްއދަލުވުމުަގއެހެންވީމާ،   އެ  އެދެން  އެހެންވީމާ،    ތައް ކަންތައް  އި  ސާފުކޮށްލެވިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

َعلَْيُكمْ  އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިދެްއވާ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެބޭފުޅުންނަށް.  .  السَّالَُم 

އެކައުންޓެ ޗާޓަޑް  ޮއފް  އިންސްޓިޓިުއޓް  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މޯލްޑިވްސް މާލިއްޔަތު  ދަ  އޮފް  ެގ ންޓްސް 

ކޮމިޓީަގ ންޓް ޚިދުމަތުެގ ންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމެއި ޕޭމެބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި 

ބިލުެގ ކޮމެންޓް   ދަނީ. ދެން މި  ބިލާއި ުގޅޭޮގތުން އެބަ މަޝްވަރާކޮށް ބިލު ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތްކުރަމުން މި

މެން ލިބިފައި ވަނީ ކަމާުގޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން. ދެން އަޅުަގނޑު  ނަށްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  .އަޅުަގނޑުމެން ހޯދިން

ބައްދަލުކުރީމަ އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް   އަދުދެން ސީ.އޭެގ ބޭފުޅުންނާ މި  .ވެސް ކޮށްފިން ބަެއްއ ބޭފުޅުންނާ  ބައްދަލު

  ، ދެން އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ކޮމެންޓްތަކާއެކީ އިނދެފަ  .ދެން ބައްދަލުކުރަންހުރި ހުރިހާ އެންމެން ނިމުނީ

ނިން ޮގތްތަކެއް  އެބަމަޝްވަރާކޮށްފަ  ލިބިފައި  ކޮމެންޓްސްތައް  ތިބޭފުޅުންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ހުރި.   މާނީ. 

ބިލުަގއި ހުރި ކަންބޮޑުވުމާިއ  މި  އަރުވާނަން ތިބޭފުޅުންނަށް ތިބޭފުޅުންނަށް    އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު

އެ ބެހޭޮގތުން  ކޮމެންޓްސްއާ  ތިބޭފުޅުންެގ  މާއްދާތަކަށް  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލުަގއި  އެއަށްފަހު  ވިދާޅުވާން.  ްއޗެއް 

ައރުވާނަން ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ސުވާލުތަކަށް  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން    .މެންބަރުންެގ  ބައްދަލުވުން  ދެން  އެއަށްފަހު 

  އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ. ނިންމާލާނީ. 
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ދަ   އޮފް  އެކައުންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  ޒިޔަތު  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޙަސަން  ރައީސް  ކައުންސިލުެގ  މޯލްޑިވްސްެގ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

َعلَْيُكمْ  `.  ބިލު السَّالَُم  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރުޞަތަށް.  ދެއްވި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ   .

މާްއދާތަކަ އެ  އެހެންވީމާ،  ިއނޭގތޯ.  އެކަނި  މާއްދާތައް  އިން  ޮގތުން  އޮޑިޓާބެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިރާސާކުރީ  ށް 

ކޮމެންޓްސް ފޮނުވާފަިއ ވާނީ. ދެން އޭެގއިތުރަށް ވެސް އަދި އިތުރު ކޮމެންޓްސް ވެސް އެބަ ހުރި ހަމަ އަދި ލިޔުމުން  

އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ައޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  އެހެންނަމަވެސް،  ނުދެވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ލާނީ ޙަސަން އިނޭގތޯ ވީޕީ. ކޮށްލާފައި ކުރިއަށްދާޮގތަށް ިއނޭގތޯ. ކޮމެންޓްސްތައް ޕްރެޒެންޓް ކޮށް 

 

 މުޙައްމަދުރައީސް ޙަސަން  ނައިބު  އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްެގ ކައުންސިލުެގ  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވަނަ މާްއދާެގ )ހ(. ދެން އޭަގިއ    40ނާނީ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމެންޓު އިން

މި  ަގބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑަށް  ާގނޫނުަގއި  މި  ރާއްޖޭަގިއ  އިންނަނީ  މި  ވިސްނާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު 

އިންނަނީ ސީ.ޭއ އެސްޓަބްލިޝް ނުކުރެވި. އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް ެއކައުންޓެންޓްސް އެސްޓަބްލިޝް ނުކުރެިވ  

ހެންވީމާ، ެއއްވެސް ާގނޫނެްއަގއި ނެތް ިމޮގތަށް މި އިންސްޓިޓިއުޓަށް ރެފަރެންސް ދެވިފަެއއް. އެހެންވީމާ،  އިނީމަ އެ

ދަށުން   ާގނޫނެއްެގ  އެްއވެސް  ވެއްޖިއްޔާ،  ކަމަށް  ޢައްޔަންކުރާ  ޮއޑިޓަރެއް  އެްއވެސް  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ވާނޭ މި އިންސްޓިޓިއުޓްެގ ލައިސަންސްޑް އޮޑިޓަކަށް. އެހެންވީމާ،  ޢައްޔަންކުރާ ކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ އެ އޮޑިޓަރު ވާން 

 ެގ )ހ(. ދެން... 40ހަމަ އެޮގތަށް މި މާއްދާެގ )ހ( އިޞްލާޙުކޮށްދިނުން. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަ ދެވިދާނެ.  ވެސް  ވަކިން  ނޫނީ  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ދިޔައިމަހެން  އެހެންވީމާ، ނިންމާފައި  އާދެ!  ޅުަގނޑުމެން 

ފުރަތަމަ މި މާއްދާ ނިންމާނީ. މި ލައިސަންސް ތިބޭފުޅުން ކޮމެންޓުަގއި އިނީ ެއކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެްއެގ ޮގތުަގިއ  

ދީފައިާވ   ލައިސަންސް  މޯލްޑިވްސްިއން  އޮފް  ެއކަުއންޓެންޓް  ޗާޓަޑް  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ވާނީ  ޢައްޔަންކުރަން 
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ަގބޫ ހިތަށްއެރީ  އޮތޯރިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ކޮށްފިން.  ޑިސްކަސް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ޮއޑިޓަރެކޭ.  ލުކުރާ 

މާނަކުރުމަށް  ދެން  ލާންވީ.  ާމއްދާއަށް  އެ  ޮއޑިޓަރެކޭ  ލައިސަންސް  އޮޑިޓަރެއްގ،ެެ  ލައިސަންސް  ަގބޫލުކުރާ 

 ލައިސަންސް ޮއޑިޓަރަކީ ކޮބަިއކަން އަޅުަގނޑުމެން ބުނެދެނީ. 

 

 މުޙައްމަދުރައީސް ޙަސަން  ނައިބު  އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްެގ ކައުންސިލުެގ  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހަމަ  އަިއސްެގން  ވުޖޫދަށް  ާގނޫނު  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން  ދީފާނަން.  ވެސް  އަޕްޑޭޓް  ޭއެގއިތުރު  ރަނަގޅު.  އާދެ! 

ލައިސަންސް ެގނެއްސަ    އިންސްޓިޓިއުޓްަގއި  ބަދަލުތަކެއް  އިންނާނެ  ހަމަ  ހެދިއިރުަގއި  ރެިގއުލޭޝަންސް  އެންޑް 

އަޅުަގނޑުމެން   މިހާރު  ދެން  ކޮށްފަ.  ކެޓެަގރައިޒް  އޮޑިޓަރސް  އިންނާނެ  ރެގިއުލޭޝަންަގއި  އިން  ކުރީަގއި 

ސްތައް، ޭއެގތެރޭަގއި  ކެޓެަގރައިޒޭޝަން ުއވާލަން ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާފައި ިމިއނީ ޕަބްލިކް އިންޓްރަސްޓް ެއންޓެޓީ

އޮޑިޓަރސްއަށް.   ރޭޓެޑް  ކޮލިޓީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޮއޑިޓުކުރެވޭނީ  ތަންތަން  އެ  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ވެސް  ބޭންކްސްތައް 

އެހެންވީމާ، ކޮލިޓީ ރޭޓު ކުރެިވެގން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި އޮޑިޓުކުރެވޭނީ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްތަްއ.  

 އެމް.ެއމް.އޭ ކަހަލަ ތަންތާަގއި ހުރި ކޮންސަރންސްތައް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެޑްރެސް ކުރެވޭނެ  އެހެންވީމާ، އެ ޮގތަށް

 އޭެގތެރެއިން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރިއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޢައްޔަންކުރަން   އޮޑިޓްކުރުމަށް  ެއކްސްޓަރނަން  އިނީ  މި  ޑްރާފްޓްަގއި  މި  މިސާލަކަށް  މިހާރު  މާނަައކީ  އެހެންވީމާ، 

ވާނީ އޮތޯރިޓީން ަގބޫލުކުރާ ޮއޑިޓަރެކެވެ. އެ ސްޓޭޓްމަންޓް އެހެން އިނދެެގން ކަމަކު ނުދާނެއޭ. މިހާރު ތި ކޮމެންޓް  

ނަން ވާނީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ދެންމެ ފަހުން ތި ފާހަގަކުރި ނުކުތާ ފާހަަގކުރީަމ ފޮނުއްވި ޮގތަށޭ އިން

ފާހަަގކުރި   ެއމް.އެމް.އޭއިން  އިއްޔެ  މިހާރު  ކަމަށް،  ލިބިެގންދާނެ  ޙައްލެއް  އެއަށްވެސް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ތަށް ެގނެސްދޭނީ ދެއްތޯ. އާދެ! ތެންކިޔު. ކަންތަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، މީެގ ރިޕްލޭސްމަންޓަކަށް މީތި މި ޮގ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

އެ  އޮޑިޓަރެކޭ.  ލައިސަންސް  އޮތީ  ބުރަވެފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނު  އީއާދެ!  ބަދަލުވާތީއިރުއިރުކޮޅާ  ެއކަމަކު    .ތައް 

ފެތިެގންދާނީ.   ޭއެގތެރެއަށް  ވަނީިވއްޔާ  ކަމަށް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޮގތުން  ާގނޫނީ  ފަރާތަކީ  އެހެންވީމާ،  ލައިސަންސްދޭ 

އޮޑިޓަރެ   މި  އަދި ލައިސަންސް  ނުފެތޭ  ަގބޫލުކުރާ ސްޓޭންޑެޑަށް  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  އް  ސްޓޭންޑެޑަށް 

ަގބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ  އޮޑިޓަރަކީ  ލައިންސް  ކޮންމެ  ހަމަ  އަދި  ޮގތަކުން  ޑްރާފްޓްކުރާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

 ؟އޮޑިޓަރަކަށް ނުވެ ހިނަގއިދާނޭ. އެ ޮގތް އެންމެ ރަނަގޅުތޯ

 

ރައީސް   ކައުންސިލުެގ  މޯލްޑިވްސްެގ  ދަ  އޮފް  އެކައުންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  ޒިޔަތު  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޙަސަން 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކަންނޭނެގ   ވިސްނުން  ކުރީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރި  ޙަސަން  ދެންމެ  އަޅުަގނޑުެމން  އިނޭގތޯ  މީަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އޭރު  ެގންުގޅުނު  ކެޓެަގރަިއޒޭޝަންތަކެއް  އޭރު  ެގނެއްސަ.  ާގނޫނަށް 

މި އިނޭގތޯ.  ލައިސަންސްދޭން  ދެނީ  މި  ލައިސަންސްއެއް  ސިންަގލް  އެ  ނުދޭ.  ކެޓެަގރައިޒޭޝަން  ފަށާއިރަކު   

އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގިއ ެވސް އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް ިވސްނުން މި ހުރީ ޕަބްލިކް 

އިންސްޓިޓިއުޝަންސްތަކަށް   ފައިނޭންޝަލް  އެންޓިޓީތަކަށް،  އެއްކަލަ އިންޓްރެސްޓް  ރޭޓުކުރާނަމޭ  ަވކި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ލައިސަންސްޑް އޮޑިޓަރުން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ރޭޓޭ އަންނާނީ ހަމަ އެމް.އެމް.ޭއއާއި ސީ.އޭާއ  

ބޭނުންވާ  ބޭންކް  ސެންޓްރަލް  މިސާލަކަށް.  ބޭންކް  ސެންޓްރަލް  ބޭނުންވާ  އެމް.ެއމް.އޭއިން  ެއއީ  ުގޅިެގން.  ވެސް 

ވަކިން    ކްރައިޓީރިޔާތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ރޭޓުކުރެވޭނީ.  ދެން  އޮޑިޓަރަކަށް  ފުލްފިލްާވ 

މިހާރު   ޮގތަށް  އެ  ާގނޫނުއަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ެގންުގޅޭތީެވ  ައޅުަގނޑުމެން  ވިސްނުން  ެއ  އެހެންވީމާ،  ެގންނާނަން. 

 ކޮމެންޓު ކޮށްފައި މި އޮތީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ޢަފީފު ޙަސަންތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑަށް މިހާރު މި ސާފުވެއްޖެ ތިބޭފުޅުންެގ ތި ކޮންސަރން. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި 

އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްިއން ލައިސަންސް ދީފަިއވާ    ންޓްސްއެކައުންޓެ އޮތީ މޯލްޑިވްސް    މިހާރު މި  ،މާނަކުރުމުެގ ތެރެއަށް 

ވާނީ ކިހިނެއްތޯ  ލިޔުނިއްޔާ  އޮޑިޓަރެކޭ  ަގބޫލުކުރާ  އަދި  ފަހަތަށް  ލައިންސަންސްެގ  ފަހަތަށް  އޭެގ   ؟އޮޑިޓަރެކޭ. 

އްވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ. ެއއީ ރޭޓުކުރަ ؟މިހާރު ތިބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާއިރު  މީނޫނިއްޔާ ކޮންޮގތަކަށްތޯ ތިބޭފުޅުން ބޭނު

ރޭޓިންގ   މިވެނި  އިންސްޓިޓިއުޓަކަށް  ފައިނޭންޝަލް  މިސާލަކަށް  ަގބޫލުކުރަްއވާނީ  ތިބޭފުޅުން  ރޭޓު  އެ  އެހެންވީމާ، 

އެ މީހެކޭ  އެހާ   ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންމެހެން  ދެން  އަތުވެދާނެ.  އެބަިއ  އޭރުން  ކުރެވޭނީ.  އޮޑިޓު  ތަން 

މި ެގންދާ  ސްޓްރިކްޓްކޮށް  ޚިޔާލެއްބައި  ހަމައެކަނި  ދެން  ނޫން.  ވެސްއަޅުަގނޑަ  ،ކަށް  ޚިޔާލެްއވީމަ   ށް  ފެންނަ 

 ފާޅުކޮށްލީ. ކޮންޮގތެއްތޯ ތިބޭފުޅުން ބޮޑަށް ބޭނުންފުޅު ވަނީ ސާފުކޮށްލަދެއްިވއްޔާ ރަނަގޅު. 

 

މޯލްޑިވްސް ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  ޖަލީލް  ،މެންބަރުެގ  ކައުންސިލު  އިންސްޓިޓިއުޓް   ރިފްއާތު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ތި ބްރޯޑްހެން  ތަންކޮޅެއް  އިންލެއް  މިހާރު  ހީވަނީ  މިސާލަކަށް  ވިދާޅުވި  އަޅުަގނޑަށް  ސްޓޭޓްމަ  އިއޭގަ .  ންޓްެގ  އެ 

މީ ސޭ ދިޒް   ކޮލިފިކޭޝަނެއް ލަްއވަންވީ ިއންސްޓިޓިއުޓުން ަގބޫލުކުރާ ފެންވަރު ހުރި ލައިސެންސް. ސަމް ބޮޑީ ލެޓް

އިންޓިޓިުއޓް ވިލް ސޭ  ޮއޑިޓް ކުރެވޭނީ މި  ،އިން އިންްގލިޝް.  ެއއަށް   ބޭންކްސް  ބޭފުޅުންނަށޭ. އެހެންވީމާ،  ތިބަ 

އޭތި   ސޯ  ލައިސަންސްތަކެއް.  ނުކުރެވޭނެ  އޮޑިޓް  ބޭންކަށް  އޮޑިޓަރ  އޭން  ބީ  މައިޓް  ދޭ  ބިކޯޒް  ޖެހޭނީ.  ފޯލްވާން 

 ބީ ޯއކޭ.   ައއި ތިންކް އިޓް ވިލް ންކުރެވިއްޖިއްޔާމުސް ރޭރިފެލްކްޓް ވާޮގތަށް ފް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަނެއް މާއްދާައށް.  . ކްލިއަރ.އޯކޭ

 

 މުޙައްމަދުރައީސް ޙަސަން  ނައިބު  އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްެގ ކައުންސިލުެގ  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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އިނީ   ދެން  )ށ(ެގ    40އާދެ!  މާއްދާެގ  ޕޮިއންޓް  1ވަނަ  ކޮމެންޓުަގއި    .ވަނަ  ފޮނުވި  އަޅުަގނޑުެމން  އޭތި  ދެން 

  ،ރކިންގ ވަ  ންވާނޭނަންޓް ލެޓަރަގއި ހިމަމައިންނަނީ އޮޑިޓަރެގ އެންޭގޖު  ފައެއް. މި މާއްދާަގއި މިހިމެނިނީންނާނެ  

ވަ ޕޭޕަރސްތައް  ރއޮޑިޓަރެއްެގ  ބޭނުންވެއްޖެކިންގ  މީަގިއ    ންްއޔާމުއެމް.އެމް.އޭއިން  ދެން  ޮގތަށް.  ޝެއަރކުރާ 

އަތުަގިއ   ޮއޑިޓަރެގ  ވެސް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޓެކްސް  މިހާރު  ޕްރޮޕޯސަލްައކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި  އެްއވެސް ފަރާތަ  .އިންނަނީ  ހުންނަ މަޢުލޫމާތަކީ އެއީ ޕްރިވިލެޖް އިންފޮމޭޝަން ޮގތަށް މި

މި ޮގތަށް  ނޫން  މަޢުލޫމާތެއް  އެހެންވީމާ  ހިއްސާކުރަންޖެހޭ  ޕްރޮޕޯސަލްއަކީއިންނަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މި    ހަމަ  ، 

އެ ެއ    މާއްދާ  އިންވެސްޓިޭގޓިްވ  އެއީ  މަޢުލޫމާތަކީ  ހުންނަ  ައތުަގއި  އޮޑިޓަރެގ  ވާހަކައަކީ  ބަދަލުކުރުން.  ޮގތަށް 

 އެ އިންނަ ޕްރޮސެސްެގ ތެރެއިން ލިބިދޭ މަޢުލޫމާތެއް ޮގތަށް.   ންެވއްޖިްއޔާމުއިދާރާއަކުން ބޭނުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކިހިނެއްތޯ   އުވާލައިފިއްޔާ  މާއްދާ  އަންނާނެތޯ؟ ވާނީމި  ުއނިކަމެއް  ވަރަކަށް  ؟އެއްެވސް  އެްއވެސް  މާއްދާ  މި 

 ؟ނުހިމަނައިފިއްޔާ

 

ޒިޔަތު   ޙަސަން  ރައީސް  ކައުންސިލުެގ  މޯލްޑިވްސްެގ  ދަ  އޮފް  އެކައުންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ނުހިމެނިޔަސް   މާއްދާ  ތި  ޮއޑިޓަރ  ހަމަ  އާދެ!  މިހާރު  ޮގތަކީ  ކަންހިނާގ  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ނޫން  މައްސަލައެއް 

ޖެނެރަލް އޮފީހުން އޮޑިޓުކޮށްފައި ހުންނަ ފައިލްތަްއ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް އެބަ ެގންދޭ ިއނޭގތޯ. ެއއީ ހަމަ ތަޙުޤީޤީ  

މަޢުލޫމާ އެ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  އެބޭފުޅުން  ހާލަތެއްަގއި  ބޭނުންެވއްޖެ  އެހެންވީާމ،  އިދާރާތަކަށް  އެދެވޭ.  ތަށް 

އިދާރާތަކަށް   ތަޙުޤީޤީ  އެހެންނަމަެވސް،  ނުދެން.  އިންފޮޭމޝަނެއް  ޕްރިވިލެޖް  އެ  އަޅުަގނޑުެމން  ރެިގއުލޭޓަރއަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ހިއްސާކުރަން. މިހާރު އެމް.އެމް.އޭ ވާނީ ރެިގއުލޭޓަރއަށް ދެއްތޯ، ެއކަމަކު ރެގިއުލޭޓަރ މިސާލަކަށް 

  އަޅުަގނޑު.   ހާލަތެްއަގިއ ެއހެންވީމާ، ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކެއް ދޭ ފައިލެއް ޮގތުަގއި އެކަން ބޭއްވުން އެތަޙުޤީޤެއްކުރާ  
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އްމުކޮށް ހިނާގނީ ޕްރޮސެސްއަކަށް  އާދެން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ސައިލެންޓްކޮށް ެއ މާއްދާ ނުހިމެނިޔަސް  އެހެންވީމާ،  

 ވާނީ މިއީހެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިޔާޟް. هللا ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިްއޔާ.   ފާހަަގކުރެއްވީއާދެ!  އެ  ޕޮއިންޓެއްހެން  މުހިންމު  ވަރަށް  ހީވަނީ  ތަޙުޤީޤީ    އިީމަގ  .ައޅުަގނޑަށް 

އޯޑަރއެއް ކޯޓުން  އުސޫލެްއޮގތުން  ތަޙުޤީޤުކުރާ    އިދާރާތަކަކަށް  ބޮޑަށް  ވުރެ  ރެިގއުލޭޓްރާއަށް  ދެއްތޯ  ލިބޭނީ  ވެސް 

ޮގތަށް އޮންނަން ާވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް    ފަރާތްތަކަށް. އެހެންވީމާ، އެ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެއކަން ވާނެ

 ީވމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ަގބޫލުކުރަން އިނޭގތޯ. އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑުެގއެހެންނޫނިދެން   މިހާރު    އްޔާ  ވިސްނުމަކީ  ވައަނެއް  މި  ކޮންމެހެން  ޕޭޕަރސް  ރމިސާލަކަށް  ކިންގ 

ސީ.އޭ   މޯލްޑިވްސްއަށް.  ސީ.ޭއ  މިސާލަކަށް  ދެވިދާނޭ  އޮތޯރިޓީން  ރެގިއުލޭޓްރީ  ހާލަތެްއަގިއ  ބޭނުންވެއްޖެ 

އެއްޗެހިތައް  ޮގސް  މޯލްޑިވްސްއަށް މި  މެދުވެރިކޮށް  މޯލްޑިވްސް  މިސީ.އޭ  ޕޭޕަރސްތަްއ  ވަ  ،  ކިންގ 

 އެ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް މިކަން ކުރުން އަޅުަގނޑުެގ މާ  ން އްޔާމުނޫނީ ބަލައިލަން ބޭނުންވެއްޖެ  ންއްޔާމުހޯދަންވެއްޖެ

ޮގތަށް  ބޮޑު މައްސަލަެއއްނެތް. އެކަަމކު ވެސް އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ރަނަގޅީ   މިސާލަކަށް  ހަމަ ދެންމެ އެ ިވދާޅުވި 

ޮގތަށް އޮންނާނެ. އެހެންނޫނީ   ވިޔަސް ެއކަން އެ   ތެއްޮގ  ކޯޓު އަމުރަކުން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވަންޏާ ކޮންމެ

އްޔާ ވަރަށް އުނދަޫގ ބޮޑު ބިރުވެރި މަސައްކަތަކަށް ވަނީ  ޕޭޕަރސް ދޭން ވެއްޖެވަރކިންގ  ހަމަ އެދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު  

 އޮޑިޓަރުންނަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެބަ  ާގނޫނުަގއި  އެ  އެމް.އެމް.އޭ  އެމް.އެމް.އޭައކީ  އެކިއެކި    ބުނޭ  ލިބިަގނެ  ދަޢުވާ  ދަޢުާވކޮށް  ނަމުަގއި  ތަނުެގ 

ޯގތިެގދޮރު ބިމާއި  ޮގތުެގމަތީން  ބަޔާންވެެގންވާ  ާގނޫނުަގއި  މި  އަދި  އެބަ  ،މުޢާމަލާތުކޮށް  މީހުންނަށް  ނދޭ  އި  ެއ 

މީހުން   ،އިންވެސްޓިޭގޝަން އެ  ދަޢުވާކުރާއިރު  އެހެންވީމާ،  އިނދޭ.  ބާރު  ދަޢުވާކުރުމުެގ  މީހުން  އެ 

އަޅުަގނޑުެގ  ؟ އެ މީހުން ބޭނުންވާވަރަށް އޭރުން ކިހިނެއްތޯ ވާނީއޭރުން،  .  ތާޖެހޭނެ  ވެސްޓިޭގޝަނެއް ހިންަގންއިން

 އާދެ! ކުރިއަށް. ސުވާލަކީ.  

 

މޯލްޑިވްސް ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  ޖަލީލް  ،މެންބަރުެގ  ކައުންސިލު  އިންސްޓިޓިއުޓް   ރިފްއާތު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތީރިޓީން މީތި ސާފުކޮށްލަން މުހިންމު ކަންނޭނެގ. އެ އެމް.އެމް.ޭއއަކީ ބޭންކިންގ  

ނިސްބަތްވަނީ އޮޑިޓަރުންެގ ކުރާ މަސައްކަތާިއ    މި ތަނުަގއި އަޅުަގނޑުމެން    ދެން މި  .ސެކްޓަރ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ 

ފައިލްތައް އޮޑިޓް  އޮތޯރިޓީ   .އެ  ރެގިއުލޭޓްރީ  މޯލްޑިވްސްއަށް   އަކީއޭެގ  ސީ.އޭ  އެހެންީވމާ،  މޯލްޑިވްސް.  ސީ.އޭ 

އޮތް ާގނޫނު  މިހާރު  ފަިއލްތަކަށް  އެ  އޮންނާނެ  އެކަން   އެކްސެސް  ދަށުން  އިންވެސްޓިޭގޝަނެއްެގ  ދެން  ޮގތުން. 

ޮގތްތައް  ،ކުރާނެ ޢަމަލުކުރާނެ  ހާލަތުަގއި އެ  މޯލްޑިވްސް އެބަ   މައްސަލަޖެހޭ  ބަޔާންވެފަ. ދެން    ވެސް ސީ.އޭ  ހުރި 

އެ ޔަޢުޤޫބު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އަސްލުަގ  އެހެންވީމާ،  ނެުގމަކުންނެއް  މާއްދާ  އެ  ޮގތަށް  މުޅި    އިވިދާޅުާވ 

މީަގ ދެން  ނާރާނެހެން.  ބްރޫެއއް  އޮތޯރިޓީމު  އިޕްރޮސެސްއަކަށް  އިންެވސްޓިޭގޓިވް  މި  ކަންނޭނެގ    ރއަ  ސްހިންމު 

  އިދެންމެގަ   ،ވިދާޅުވާ  ެވސް ތި  ރެންޓް ފްރޮމް ޮއޓޮނޯމަސް ބޮޑީސް. ެއއީ މިހާރު ސީ.އޭ މޯލްޑިވްސްަގއިއޯލްސޯ ޑިފަ

ކްޓްލީ ނޭހޭނެ. ޑިރެ  ކަށްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިސާލަކަށް ބޭންކެްއެގ މަޢުލޫމާތަ  ން. އެކަމަކުކޯޓު ކުރެްއވި ބާރުވެރިކަ

ބާރު އެމް.ެއމް.އޭެގ ާގނޫނުން ލިބިދޭ.   ެގނައުމުެގއެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއމް.އެމް.އޭ މެދުވެރިކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު  

  ތެންކިއު. ދަނީ. އެ ުއސޫލު އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި އެހެންވީމާ، ސިމިލަރ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރާހީމް ޝަރީފް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ
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އެ މިބޭފުޅުން  ހީވަނީ  ބާރު   އަޅުަގނޑަށް  ދަޢުާވކުރުމުެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ވާހަކަފުޅެއްހެން.  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ވިދާޅުވަނީ 

ތަޙުޤީޤުކޮށްފަިއ   މަްއސަލަތައް  ފެންނަ  ދަޢުވާކުރަން  ނޫން.  އޮތުެމއް  ބާރު  ކުރުމުެގ  އިންވެސްޓިޭގޓް  އޮތުމަކީ 

ރާއްޖޭދައުވާކުރަން   ސިސްޓަމެއް  ފޮނުްއވުމުެގ  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ  އެހެންވީމާ،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އޮތީ.  މިހާރު  ަގއި 

  .ތަނުން ވަކިން ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ ފޮނުވާނީ އިންވެސްޓިޭގޓް އޮތޯރިޓީައކަށް  ދަޢުވާކުރަން ބޭނުންފުޅުވީމަ އެ 

ބޭފުޅުން މިއެ ޕްރޮސެސް ފްލޯރކުރަން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ،    ށް ފޮނުވާ،ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލައެ އެްއޗިހި ހުރިހާ  

ޅުވާ އެްއޗަކީ ރަނަގޅު ވާހަކައެއް ކަމަށް ނިންމާފަ ދެން އޮތް މާއްދާއިން ކުރިއަށް ވަޑަިއަގތުމަށް އަޅުަގނޑު  ވިދާ  އެ

 އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޙަސަން ކުރިއަށް ެގންދަވާ.   އާދެ! ޙަސަން.

 

ދަ   އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  ރައީސްކައުންސިލު  ެގމޯލްޑިވްސްއިންސްޓިޓިއުޓް  ނައިބު  ޙަސަން   ،ެގ 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނދޭ ދަޢުވާކުރުމުެގ ބާރު. އެކަމަކު ހަމަ އެހެން    އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން މި މީރާަގއި ވެސް ހަމަ އެބަ

އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭަގއި ހަަމ  ޮގތަށް ލާފައި އިންނަނީ އެ މާްއދާ.    އިންނައިރުަގއި ާގނޫނަށް އެ 

ވާތީ. އެހެންނޫނީ ވާނެ ޮގތަކީ   ކަމަކަށް ޭވހެން އެ މަޢުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުން އެއީ މުހިންމު  ވަރަށް ބޮޑު ރީޒަންެއއް އެބަ

އިދާރާތަކުން ރިކުެއސްޓްކުރީމަ ދޭންޖެހޭނެ. އެ ަވކިވަކި  ހަމަ އަބަދު ެވސް  މަޢުލޫމާތު  އޮތުން    އޮޑިޓަރުންެގ  ޮގތަށް 

 އެހާ ރަނަގޅެއް ނުވާނެ ކަންނޭނެގ.  

 

މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  ރައީސްކައުންސިލު   ެގއިންސްޓިޓިއުޓް  ޒިޔަތު    ، ެގ  ޙަސަން 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އިނޭގތޯ.   ފާހަަގކޮށްލަން  ފާހަަގކުރިޕޮއިންޓް  ޔަޢުޤޫބު އެ  މެންބަރު  ެގނެއްސިްއޔާ    އާދެ!  އެހެން  ބަދަލު  އެ  ޮގތަށް 

ކޮލިޓީ   ެގންނަނީ  ފައިލެއް  ބޮޑީން  ސީ.އޭ  ައޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ދިމާވެދާނެ  އިޝޫއެއް  ޓެކްނިކަލް  ފަހަރެއްަގއި 

އެހެންވީމާ ނޫން.  ބޭނުމަކު  ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ  އިނޭގތޯ.  ޕަރޕަސްއަށް  އެއްޗެްއ ރިވިުއެގ  ހުންނަ  ލިބިފައި  އެހެން   ،

ހާމަކޮށްފިއްޔާމުއަޅުަގނ  އިދާރާއަކަށް  ތަޙުޤީޤީ  ފަހަރެއްަގއި  ދީފިއްޔާމު  ން،ޑުމެން  ައތުން  އޭަގިއ    ންއަޅުަގނޑުމެން 
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ާވހަކައެއް  އޮންނާނެ  ދެްއކެން  ވެސް  ފަހުން  އޮޑިޓަރަށް  ދިން   !އުހުނ  ،އެްއކަލަ  އިދާރާއަށް  ތަޙުޤީޤީ  ތިމަންނާ 

ޢުލޫމާތު. ތިމަންނާމެން ކޮލިޓީ ރިވިއު ޕަރޕަސްއަށް ސީ.އޭއަށް  ހުއްޓޭ އިތުރު މަ  މަޢުލޫމާތެއް ނޫނޭ އެއީ. އަދި އެބަ

ޮގތަކީ ހަމަ ތަޙުޤީޤެއް ހިނާގ ވަުގތެްއަގއި އެ ތަޙުޤީޤަށް    ދިން މަޢުލޫމާތޭ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު 

ބޭ ދީފައި  އިދާރާތަކަށް  ތަޙުޤީޤީ  ބާރު  އެ  އިނޭގތޯ.  ހޯދުން  ޑިރެކްޓްލީ  މަޢުލޫމާތު  ހަމަ  ބޭނުންވާ  މީަގއި  ންދުން. 

 ނުކުމެދާނެ ކޮމްޕްލެސިޓީއަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ އެޑްރެސްކޮށްލީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .  އަށްއޯކޭ. އެހެންވީމާ، ދެން އިން މާއްދާ

 

މޯލްޑިވްސް ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  ރައީސްކައުންސިލު  ެގއިންސްޓިޓިއުޓް  ނައިބު  ޙަސަން   ،ެގ 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނީ   އިންނަނީ   40ދެން  މި  ެއއީ  ބަދަލެއް.  ކުޑަކުޑަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ދެން  ޭއަގިއ  )ރ(.  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވެސް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ިމ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ޢައްޔަންކުރާ  އޮޑިޓަރަކު  އެހެން  ވާހަކަައކީ  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ، 

ކަމަށް އޮޑިޓަރަކަށޭ.    ޢައްޔަންކުރާ  އިން  ދީފައި  ލަިއސަންސް  ިއންސްޓިޓިއުޓުެގ  ވާންޖެހޭނީ  އޮޑިޓަރ  އެ  ވެއްޖެްއޔާ 

ައޅުަގނޑުމެން މި ެގނައީ އޮޑިޓެޑް    ެއއްވަނަ މާއްދާެގ )މ(. އޭަގއި ެވސް ހަމަ އިތުރު ކްލަޔަރިޓީ  40ދެން އިނީ  

  41ނުވަންވާނެއޭ ެއ ިއދާރާއަކަށް. ދެން އިނީ  ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓާ އެްއކޮށް ޮއޑިޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ފޮ

ެގނައީ  މި  ކްލެރިފިކޭޝަނެއް  އިތުރު  ހަމަ  ވެސް  ޭއަގއި  )ށ(.  މާއްދާެގ  ދޭންވާނެޭއ   ،ވަނަ  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ 

 ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރަށް ދޭންވާނޭ.    ،ތަނަށް އިތުރު މި ކޮށްލީ ާގނޫނު. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  

 

މޯލްޑިވްސް ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  ރައީސްކައުންސިލު  ެގއިންސްޓިޓިއުޓް  ނައިބު  ޙަސަން   ،ެގ 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ބައެއް   42ދެން   އިތުރުކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާއަށް  ވަކިކުރަން    ،ވަނަ  އޮޑިޓަރ  ހުރެ  ސަބަބަކާ  ެއއްވެސް 

އެބަ   ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ދެން  ރިމޫވްކުރަން.  ޮއޑިޓަރ  ބޭނުންވަނީ  ބޭންކަކުން  މިސާލަކަށް  ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ، 

  ލާޒިމްކުރޭ އޮޑިޓަރއަށް ވަރަށް ިގނަ ކޮމްޕްލަޔަންސް މަޢުލޫމާތުތައް ޑިސްކްލޯޒްކުރަން. ޚާްއޞަކޮށް ާގނޫނަކާ ޚިލާފުވާ 

ވެއްޖެްއޔާމު އެބަ  ންކަމަށް  ދޭންޖެހޭނެއޭ  އެމް.އެމް.ޭއއަށް  ވަުގތުން  މަޢުލޫމާތު  ދެން    އެ  ބުނެފަ.  ސާފުކޮށް  އިން 

އިނދޭ ބުނެފަ. އެކަމަކު ެވސް ހަމަ   ޮގތަށް ަމޢުލޫމާތެއް ދީެގން ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެއޭ ެވސް އެބަ  ހަމައެއާެއއްކޮށް އެ

ވެސް އައިސްދާނެއޭ   ކޮންމެފަހަރަކު  އެހެންީވމާ،  ަވކިކުރަން.  އޮޑިޓަރ  ބޭނުންވެދާނެ  ފަހަރެއްަގއި  މެނޭޖްމަންޓުން 

ތަންކޮޅެއް އެ ޮއޑިޓަރއަށް ވެސް އިންނަ ސެކިއުރިޓީ އެބަ    ންއޮޑިޓަރ ަވކިކޮށްލެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އިނދެއްޖެއްޔާމު

ޓަރ ވަކިކުރަންވާނީ އެމް.އެމް.ޭއއަށް އަންާގފައި އެމް.އެމް.އޭެގ  އޮޑި  ،ކުޑަޭވ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުށަހެޅުމަކީ

 ހުއްދަ ލިބިެގންނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ދާއިރު އެތާ ތެރޭެގ ާގނޫނަކާ ނޫނީ ކޮންމެވެސް   އޮޑިޓްކުރަމުން  އިން ފާހަަގކޮށްފައި  މީަގއި މިސާލަކަށް، މީަގއި ެއބަ

ދާއިރު   މި އޮޑިޓްކުރަމުން  ޖެހޭނެ ކަމަށް. އޮޑިޓަރު  އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަެމއް ަވންޏާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އަންަގން

ނުއެއް ބަލާނެ. ސާމްޕަލް   ކުރަނީ ހަންޑްރެޑް ޕަސަންޓް އޮޑިޓެއް ނޫން ކުރަނީ. ހަންޑްރެޑް ޕަސަންޓް ހުރިހާ އެއްޗެއް 

އެ   އެހެންވީމާ،  ކުރަނީ.  ެއކަން  ތެރެއިން  މިންަގނޑެްއެގ  ވަކި  ނެޭގ  އެ  ދެން  ބޭސްކޮށް  ރިސްކު  ނޫނީ  ބޭސްކޮށް 

ވެސް  ނުހިމެނި  ކަމެއް  ހުރިހާ  ޚިލާފު  އުސޫލުތަކާ  ަގވާއިދާިއ  ހުރިހާ  ތެރޭަގއި  އެްއޗެހީެގ  ނެޭގ  ސާމްޕަލަށް 

ނުހިމެނިެގ އެހެން  އޮތުން  ހިނގައިދާނެ.  ލައިބިލިޓީ  އެ  އޮޑިޓަރއަށް  ސަބަބުން  ކަެމއްެގ  ރިޕޯޓްނުކުރެވޭ  ން 

ެއ   އެހެންވީމާ،  ޮއޑިޓުަގއި.  ރިސްކެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ެއއީ  އޮތުން  ޮގތަށް  ނަަގންޖެހޭ  އޮޑިޓަރ  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ 

 އަސްލު އަޅުަގނޑު ީމަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ އެކަމާ.  

 

ޗާޓަޑް  އޮފް  މޯލްޑިވްސްއިންސްޓިޓިއުޓް  ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ރައީސްކައުންސިލު  ެގ  ނައިބު  ޙަސަން   ،ެގ 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކުރައްވަނީ ތި  ރިފަރ  މާއްދާއަކަށްތޯ  ކޮން  ޑިސްކަސްކުރިން  42އެީއ  ؟ ޔަޢުޤޫބް  އިޝޫަގއި  ތި  އަޅުަގނޑުމެން  ެގ. 

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާފައި މި އިންނަނީ އޮޑިޓަރ ޕްރޮސެސްތައް ޑިޒައިންކުރާނީއެްއ  . ދެން އޭަގިއ  އިނޭގތޯ ޔަޢުޤޫބު

ފައިނޭންޝަލް  ޑިޒައިންކުރާނީ  ޕްރޮސެސް  އޮޑިޓަރ  ނޫނޭ.  ބަލާކަށް  ކަންތައްތައް  ރިކުއަރކުރާ  މި  ާގނޫނުަގއި  މި 

ފޮލޯކު ޕްރޮސެސްތަްއ  އެ  އެހެންީވމާ،  ދޭންެވެގންނޭ.  އޮޕީނިއަންެއއް  ނޫނީ  ސްޓޭޓްމަންޓަށް  ރާއިރުަގއި 

ިމ   ބަޔާންކޮށްފައި  ާގނޫނުަގއި  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭނީ  ފާހަަގކުރެވޭނަމައޭ  ޮއޑިޓަރއަށް  ެގންދާއިރުަގއި  ޕްރޮސީޖަރސްތައް 

އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އޮޑިޓުެގ ތެރޭަގއި އެކަހަލަ ކަމެއް ފާހަަގކުރެވިއްޖެއްޔާ ރިޕޯޓްކުރުން އެއީ މަްއސަލަެއއް ނޫނޭ. 

ދާނެ. ެއކަމަކު އޮޑިޓެއް މި ކުރަނީކީ ެއކަހަލަ މައްސަލަތައް ހޯދާކަށް ނޫނޭ. އެއީ މުޅިން ތަފާތު ދެ އެޮގތަށް ކުރެވި

 ޮގތަށް އިނުން މައްސަލަެއއް ނޫން ކަމަށް ފާހަަގކުރެވުނު.   ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

 

މޯލްޑިވްސް ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  ޖަލީލް  ،މެންބަރުެގ  ކައުންސިލު  އިންސްޓިޓިއުޓް   ރިފްއާތު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އެބަ ާގނޫނުަގއި  މި  ހަވާލުކުރެވިދާނެ   އާދެ!  އަދި  އިތުރުން  އޮޑިޓެްއެގ  ސްޓޭޓްމަންޓް  ފައިނޭންޝަލް  އޮޑިޓް  ިއން 

ސްޕެސިފިކް   އެ  އެްއޗެހީަގއި  އެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  އޮޑިޓުތަކެއް  ެއ  ވަކިވަކި  އެްއޗެހީަގއި  އެ  އޮޑިޓުތަކެއް. 

 . އެކަމަކު ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮޑިޓުަގއި ޔަޢުޤޫބުކަންތައްތައް އޮބްވިއަސްލީ ހަމަ ރިޕޯޓްކުރާނެ  ފާހަަގކުރެވޭ

ޮގތަށް ވިދާޅުވި  ޭއެގ    ،އެ  އަސްލު  ނޫންތޯ  ެއްއޗެއްތޯ  ރަނަގޅު  ސްޓޭޓްމަންޓަކީ  ފައިނޭންޝަލް  ކަމެއް  ހުރިހާ 

 މިހާރު އިން   ންވާނީ. ދެން ޭއެގ ސައިޑްލައިނުން ެއ ފާހަަގާވ ކަންތައްތައް ފާހަަގެވއްޖެއްޔާމު  ދަކަށް ސަުގމަމައިަގނޑު  

ފާހަަގނުވާ އެްއޗެހި ދެން އެީއ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެކަމަކު ަވކިަވކި އޮޑިޓުތަކެްއ    .ޮގތުން ރިޕޯޓްކުރާށޭ އެ އިންނަނީ

އެއްޗެއް  އެބަ އެ  އޮބްިވައސްލީ  އެއިން  ޭއަގިއ  ހުރި.  އެހެންވީމާ،  ޮގތަށް.  އަންާގ  އިޝޫސްތައް  ޑިޓެކްޓްވާ  ސަށް 

 މައްސަލަެއއް ނޫންކަންނޭނެގ އަސްލު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު
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މުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކަން ބޭނުންވަނީ ސީ.އޭ މޯލްޑިވްސްެގ ފަރާތުން މިހާރު އަޅުަގނޑު މި މާއްދާ ދޫކޮށްލު

ކޮށް މި ާމއްދާ ެއކަންޏެއް ނޫން. މިހިސާބަށް އާދެވުނުއިރު ެވސް މި ޮއޑިޓް ޗެޕްޓަރއާ ުގޅޭޮގތުން ސަމިހިސާބަށް ޚާއް

އެ ވިދާޅުވިހެން ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް   އޮޑިޓަރު މި އޮޑިޓްކުރުމުެގ މަސައްކަތުެގ ތެރޭަގއި މިސާލަކަށް، ދެންމެ

އޮޕީނިއަންެއއް މި ހޯދަނީ. ހޯދަމުންދާއިރުަގއި ވެސް ހުރެދާނެ އަދި ބައެއް އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހުރި ކަންކަން އަދި 

ތުެގ ކޮންމެހެން އޭަގއި އެ އޮޕީނިައން ނޫނީ ފައިނޭންޝަލް، މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކުރަން ނުޖެހޭ ކަހަލަ ބާވަ

ބަލަމާހިނާގ  މިސާލަކަށް،  ކަެމްއ  ެއްއވެސް  އެކަހަލަ  ނޫނީ  ދޫކޮށްލައިެގން  ކަމެއް  އެްއވެސް  ެއކަހަލަ  ކަންކަން. 

މެދު ފިޔަަވޅު    އެމް.އެމް.ޭއ ބޭންކެްއެގ ަމއްސަލަ އޮޑިޓެއް ކުރަމުންދާއިރު ެއމް.އެމް.އޭއަށް ނާންަގިއެގން ޮއޑިޓަރަކާއި 

ރިސްކު   އެ  އޮޑިޓަރަށް  ނޫނީ  އާއެޅޭނެ  މިހާހިސާބަށް  މާއްދާއެްއ  ެއްއވެސް  ކަހަލަ  އެބަޮއވެދާނެ  އެ   ؟އޮތްތޯ  އިރު 

  .ޔަޤީންކޮށްލަން ބޭނުން

 

މޯލްޑިވްސް ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  ރައީސްކައުންސިލު  ެގއިންސްޓިޓިއުޓް  ނައިބު  ޙަސަން   ،ެގ 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ބ(އަށް ދެއްތޯ. ެއ    42ކުރައްވަނީ    އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން ތި މެންބަރު ތި ރިފަރއާދެ!  ޔައުޤޫބު،  

 މާއްދާަގއި މި އިންނަނީ އޮޑިޓަރުެގ ޮގތުަގއި ހަރަކާތްތެރިވުުމަގއި އެ އިދާރާއަކާ ުގޅޭޮގތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކުން...  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(.   41

 

ޙަސަން   ރައީސް ނައިބު ގެ ކައުންސިލު  ެގމޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް ޗާޓަޑް  އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކުން ތިރީަގިއވާ ހާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރަށް ފެންނަނަމަ  އާދެ!  

އެކަން ަވުގތުން އޮތޯރިޓީއަށް އަންަގންވާނޭ. އެހެންވީމާ، އޮޑިޓަރުެގ ޮގތުަގއި ހަރަކާތްތެރިުވމުެގ މީަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއ  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާނައެްއ ނުކުރެވޭ އެއީ ޮއޑިޓަރ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ބަލާފައި މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އޭަގއި  

ެވއްޖެްއޔާ   ކަމެްއަގއި  ފާހަަގކުރެވޭ  ތެރެއިން  އޮޑިޓުެގ  ެއ  އެހެންވީމާ،  ކަމަކަށް.  ޑިޒައިންކުރަންޖެހޭ  ޕްރޮސެސްތައް 

އިނީ   ދެން  ޖެހެނީ.  މި  ޕޮ  42ރިޕޯޓްކުރަން  އިތުރު  ހަމަ  މާއްދާއަށް  އޮޑިޓަރުވަނަ  އެއީ  އިތުރުކޮށްލަން.   އިންޓެއް 
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ޢައްޔަންކުރެވޭނީ   ޮއޑިޓަރެކޭ    3މެދުނުކެނޑި  އެހެން  ބަދަލުކުރަންވާނެއޭ.  ޭއެގފަހުން  ުމއްދަތަކަށޭ.  ދުވަހުެގ  އަހަރު 

 ެގންނަންވާނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އޭެގ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ

  

ޙަސަން   ރައީސް ނައިބު ގެ ކައުންސިލު  ެގމޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ޓެންޓްސްއެކައުން ޗާޓަޑް  އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭެގ ސަބަބަކީ، މިހާރު ދެން ދުނިޔޭެގ ހަމަ ބެސްޓްޕްރެކްޓިސްއަކީ ވެސް ޮއޑިޓަރ ރޮޓޭޓްކުރުން. ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި  

އަހަރަކުން އޮޑިޓަރު    5އަހަރެްއ ނޫނީ    3އެންޓިޓީސްތަކުަގއި ހަމަ މެންޑޭޓް އެބަ ކުރޭ ކޮންމެ  ސްޓް  ޕަބްލިކް އިންޓްރެ

ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްެގ ެއ    ،ރެޓްފެމިލިއަރިޓީ ތު  ންިގނަ ދުވަހު އެއް ޮއޑިޓަރަކު ހުރެއްޖެއްޔާމު  ބަދަލުކުރަން. އެއީ މާ

ކަމަ  ރިކުއަރ ނުހިފެހެއްޓިދާނެ  އިންޑިޕެންޑެންސް  ކޭސްތަްއ  ކުރާވަރަށް  ެއކަހަލަ  ދުނިޔޭަގއި  ދެން  ފެންނާތީ.  ށް 

ފާހަަގނުކުރެވި ޮގސް    ،ހުރި މާިގނަ ދުވަސްެވެގން ޮއޑިޓަރަށް ހަމަ ފެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުފެނި  ހިނާގފައި އެބަ

މެރިކާ އަދި  ހުރި. އެހެންވީމާ، ެއ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި މިހާރު އެ  ބޮޑެތި ކޮމްޕެނީތައް ބޭންކްރަޕްޓްވެފައި ވެސް އެބަ

 ޔޫރަޕް އަދި އިންޑިާއަގއި ވެސް މިހާރު އެ ބަދަލުތަކެއް ެގންނަމުންދަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ައޅުަގނޑު ހަމަ    އަށްތި ވިދާޅުވި ވާހަކަ؟ ައހަރު ކިހިނެއްތޯ  5މަދުއިރުަގއި  ފަދަ ކުޑަ ތަނެއްަގއި އޮޑިޓަރުން    ރާއްޖެ

ވާހަކަފުޅެއް.   ރަނަގޅު  އެއީ  ނޫންތޯ  3ބަލައިަގންނަން.  ކުރު  މުއްދަތު  އަހަރު 5 ؟އަހަރުެގ   5ދެން  ؟ ވަރަކަށް 

ޯގސް މުއްދަތެއް ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ   އަޅުަގނޑުެގ މާ  3އަހަރަކީ  އޮތީބޮޑު    އަހަރަކަށް ވެސް    ެއއް ރިޒަރޭވޝަނެއް 

އެކަމަކު،   ސި  5ނޫން.  ކަހަލަ  ހެދޭނެ  އެޓުއަހަރަށް  އޮެވއްޖެްއޔާ  މި    އޭޝަނެއް  ފެންނާތީވެ  ރަނަގޅުކަމަށް  ޮގތް 

 ސުވާލު ދަންނަވައިލީ.  
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ޝަރީފް   މެންބަރު  ގެ ކައުންސިލު   ެގމޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް ޗާޓަޑް  އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް  ފަރީހާ 

 ދެްއކެވުން: ވާހަކަ

އެހެންވީމަ.    . އަ ބްރޭކް  ންގނުވިޔަސް ވެސް ރޮޓޭޝަންވީމަ އިޓްސް ޖަސްޓް ޓޭކި  އޮޑިޓަރުން އަސްލުަގއި އެހާ ިގނަ

 ސޯ.  ދެން އެއް ޓަރމް ދޫކޮށްލާފައި އަނެއްކާ ވެސް އާދެވޭނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިޔާޟް. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ތު ފާހަަގކުރެއްވިހެން  ެއ  ޝަރީފް  ދެންެމ  ހަމަ  ވެސް  ހީވަނީއަޅުަގނޑު  ކުރުހެން  ތަންކޮޅެއް  އެީއ  ޔިއަރސް    . ރީ 

އެބަ ވެސް  މީސްމީހުން  ހުންނަ  ހަާވލުވެފައި  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީސްތައް  މާބޮޑެތި  ވެސް  ފަިއްވ  ތި  މަޤާމުތަކަށް  ބި 

. އެހެންީވމާ، ދެން މެންބަރުން ދެން ނޯވޭ ވަކި ލިމިޓެއް ވެސް  އަހަރު  5ޔިއަރސް. މެންބަރުން ވެސް މި ތިބެނީ  

އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ދެން އަނެއްކާ އަނެއް ކަމަކީ ިމ ކުންފުނި، އަޅުަގނޑުެގ އެްއ ސުވާލަކީ، މިހާރު ކޮންމެ  

އެއީ މިސާލަކަށް، މި ރޮޓޭޝަނަށް އަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ   ؟ތި އެޕްލަިއވޭހެއްޔޭއާދައިެގ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް މީހަމަ  

ެއ ފީސް ެއއްވެސް ވަރަކަށް   ެއކި،  ެއކި މީހުން  ެއއްޗެއް  މީަގއި އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ދޯ މީެގ ފީސްާއ މި ހުރިހާ 

  3 މިސާލަކަށް، ބަދަލުކުރަން  ެއއީ ެއކި މީހުން ހުށަހަޅާ  .ެއވެސް ސުވާލެއް ؟އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރެިގއުލޭޓްކުރެވޭތޯ

އަހަރު ފަހުން ބަދަލުކުރާއިރުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި އަުގތައް ހުށަހަޅާފާނެ އޮޑިޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އޭެގ  

 ެއވެސް ހަމަ ސުވާލެއް އެހެންވީމަ، ޖަސްޓް ޑިސްކަޝަންއަށް ހަމަ ހުޅުވާލީ އަޅުަގނޑު.   ؟ރިސްކަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ޙަސަން.

 

ޙަސަން   ރައީސް ނައިބު ގެ ކައުންސިލު  ެގމޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް ޗާޓަޑް  އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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  3މި ހަމަ    . އިނޭގތޯކަމަށް    ކުރާ  ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު. ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ މިހާރު ވެސް މި ޕްރެކްޓިސް

އަހަރަކުން ބަދަލުކުރުން އެއީ މިހާރު ވެސް އޮތް ކަމަށް. އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް އެ  

އަހަރުެގ    3މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެހެން. މިހާރު ވެސް އެސް.އޯ.އީތައް އޮޑިޓްކުރުމުަގއި ެވސް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ  

މިހާރު އެހެންވީމާމުއްދަތަށޭ  ކުރެވެނީ.  މި  އެޕޮއިންޓް  އާްއމުކޮށް  އަޅުަގނޑަށް    ، ވެސް  ބަލާއިރުަގއި  މާކެޓަށް  ދެން 

އޮތް މި  މިހާރު  މާކެޓް  މި  ރާއްޖޭަގއި  ކަންތައްތަކެްއ    ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ  އެކަހަލަ  އަުގބޮޑުވުާމ  އޮޑިޓަރސް  ޮގތުން 

އެޮގތަށް އެހެންވީާމ،  ަގބޫލެްއނުކުރެވޭ.  ކަމަކަށް  އަދި    އަންނާނެ  އޭަގއި  ހަމަ  ދެން  އަޅުަގނޑަށް.  ބަލާއިރު 

ޑިވެ އިތުރަށް  މާކެޓް  މި  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  ޕްރޮފެޝަންަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  ވެސް.  ލޮޕްކުރުން 

ފަރމްތަކަށް    ންއަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ މިހާރު ވެސް ހަމަ އެކްޓިވްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން މަދުވެެގން. ދިވެހި

 ފުރުޞަތުތައް ވެސް އަދިވެސް ހަމަ މަދު. އެހެންީވމާ، ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރެޭވނީ ވެސް މި މާކެޓް ހަމަ  އޮންނަ

މަސަްއކަތްކުރާ   އުފެދި  ފުރުޞަތުތަކެއް  އިތުރު  އެއީ  ެވސް  ބަލާއިރު  އެހެން  ބަދަލުކުރެވިެގން.  ބޮޑަށް  ފުދޭވަރަކަށް 

 ނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ފަރމްތަކުެގ ވެސް އެފިޝަންސީ ވެސް ރަނަގޅުެވެގންދާ

 

ޒިޔަތު    ރައީސް ގެ ކައުންސިލު   ެގމޯލްޑިވްސް  ދަ އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް ޗާޓަޑް  އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް  ޙަސަން 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ބެސްޓްޕްރެކްޓިސްައކީ   ފަރމް    3މީަގއި  އަދި  ޤައުމުތަކުަގއި  ބޭރު  ދެން  ިއނޭގތޯ.  ރޮޓޭޓްކުރުން   ރޮޓޭޓްއަހަރުން 

ނުކުރިޔަސް އެއްކަލަ ޕާޓްނަރ ރޮޓޭޓްކުރާނެ. ެއކަމަކު ރާްއޖޭަގއި މި ފަރމްތައް ވަރަށް ކުދި އިނޭގތޯ. ެއއްކަލަ ެއ  

އަހަރު ތެރޭަގއި އެ    3ޮގތަށް    އިންޑިޕެންސެއް ނުލިބޭ އަދި ޕާޓްނަރ ރޮޓޭޓްކުރިޔަސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެ

ހުރި ޮއޑިޓަރުން ެމއިންޓެއިންކޮށްފަ. އެކަމަކު    އަހަރު ވެސް އެބަ  6އެހެންނޫނިއްޔާ  ފަރމް ރޮޓޭޓްކުރަން ލާޒިމްކޮށްފަ.  

އަހަރު ތެރޭަގއި ޕާޓްނަރ ޗޭންޖްކުރުން އިނޭގތޯ. ދެން މިއަކަށް ފީއަކަށް މާބޮޑު ޗޭންޖެއް   3ބެސްޓްޕްރެކްޓިސްައކީ  

 ރުން ހަމަ ފަރމް ރޮޓޭޝަނެއް ެގންނަން.އަހަ 3ކުރަނީ  ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި މި ރެކޮމަންޑް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް.  

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ރިޔާޟް މި  هللا ޢަބްދުއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ އިނޭގތޯ މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

މި  ހީާވޮގތުން  އަޅުަގނޑަށް  އެޕްލައިކޮށްފާނެތީ.  މި  ސެކްޓަރތަކަށް  ހުރިހާ  މުޅި  މި  ކަންބޮޑުެވވަޑަިއަގންނަވަނީ 

އިންސްޓިޓިުއޓްތަކަށް ސްޓޭޓް  އިންސްޓިޓިއުޓްތަކަށާއި  ފަިއނޭންޝަލް  އެޕްލަކުރާނީ   ؟އެހެންނޫންތޯ  .ހަމައެކަނި 

އޯން ސްޓޭޓް  ައދި  މިސާލަކަށް،  މިނިވަން   ވްޑްއެހެންވީމާ  މިސާލަކަށް،  އިތުރަށް  ެއންޓަރޕްރައިސަސްެގ 

މުއައްސަސާތަކާއި އަދި އެހެން ވެސް ސަރުކާރުން މިސާލަކަށް އޮޑިޓަރެއް ހޯދައިެގން ެއކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް.  

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބޮޑެތި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކަށް ނޫންތޯއޭ މި މިސާލަކަށް، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ އޮޑިޓްކުރުން. 

 އެއީ އަޅުަގނޑަށް މީތި ދޭހަވާ ކަމަކީ. ޕްރަިއވެޓް ކުންފުނިތަކަކަށް މި އެޕްލައި ނުކުރާނޭ.   ؟އެޕްލައިކުރާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  ންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމެއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ސާފުހެން މި ޕޭމެ

ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް   ެއއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް މިއިން ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ެއްއޗެއް  އެ ތަންތަނަށް އެކަނިހެން. 

ެމންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ނުކުރެޭވ.  ފާހަަގެއއް  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  ިއން  ެވސް  ޮއޅުމެއް  އްޗެއް  އެ ޔައުޤޫބު  ފާހަގަވަނީ. 

 ވިދާޅުވަން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ތަންތަނަށް  އަންނަ  މި  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ހަމަ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ދެންމެ 

އެޕްލައި މީތި  ފާހަަގކޮށްލަން    އެކަނި  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ދެން  މާ  5ވާނީ.  ރާއްޖޭަގިއ  ައދި  ިގނަ    އަހަރަކީ 

މިއާ މަޤާމުތަކާ  އެހެން  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ރިޔާޟް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އިދުވަސް. 

ހަމަ   އެހެންވީމާ،  އަޅާނުކިޔޭނެ.  އަނެއް   3އެޮގތަށް  ދެން  ފެންނަނީ.  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ރަނަގޅު  އަހަރު 

އޮޑިޓަރާއި،  އަޅު   ،ކަމަކީ އެކްސްޓަރނަލް  އާއްމުކޮށް  ކަމަކީ  އަނެއް  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން  އިންޓަރނަލް  ަގނޑު 

ެއީއ   އަދި  އާދޭ.  ފަހަރު ވެސް  ޚިދުމަތްދޭ  ޮގތުަގއި  ބައެްއެގ  އެއް  ެއއް ކުންފުންޏަކަށް  ބައެއް  ެއއް  އެީއ  އޮޑިޓަރު 

ކަމުަގއި މި ބިލުެގ މިސާލަކަށް، މި ާގނޫނުެގ    ރު މިމައްސަލައަކަށް ނުވާ ހާލަތްތަްއ ވެސް ހުރޭ. އެހެންވީމާ، ިމހާ

ޖެހޭއިރު އެއް ފަރމްއަކުން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓާިއ، ދެން އެއީ އަޅުަގނޑު ދެން މި ބަލަނީ އަދި   ދަށުން އޮޑިޓްކުރަން

އޮޑިޓެއް ިވޔަސް  ވިޔަސް އަދި އިތުރަށް ޚާއްޞަ މީަގިއ މި ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ނޫނީ ސްޕެޝަލް    އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
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 ؟އެއީ އެ ފަރމްއިން އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަރިވސް ދެންޏާމު މީެގ އިޝޫސްތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތޯ

 ؟ ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ ތި ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލަކީ މިކަމުަގއި

 

ޙަސަން   ރައީސް ނައިބު ގެ ކައުންސިލު  ެގމޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް ޗާޓަޑް  އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަގބޫލުކުރެވެނީ   ައޅުަގނޑަށް  މެންބަރު.  ތިކ  40ޝުކުރިއްޔާ  )ރ(އިން  މާއްދާެގ  ލިބޭކަމަށް   ަވނަ  ޙައްލެއް  ެަމަށް 

ނުވާނޭ.   ދީެގން  ސަރވިސްެއއް  އެްއވެސް  އިތުރު  ޮއޑިޓަރު  އެކްސްޓަރނަލް  ބުނޭ  އެބަ  ާމއްދާަގއި  މި  އިނޭގތޯ. 

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ރިވިއު ކަހަލަ އެްއވެސް ސަރވިސްެއއް ދީެގން ނުވާނޭ    ،ޚާއްޞަކޮށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

 އެ އޮޕަރޭޓަކު މި ޖެހެނީ އެހެން އޮޑިޓަރެކޭ ޢައްޔަންކުރަން.   ންޖެހިއްޖެއްޔާމު އެބަ ބުނޭ. އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ަވނީވިްއޔާ  އާދެ! މި ޕޭމެ އަހަރު ދެން    3ންޓް ސިސްޓަާމއި މި ބޭންކިންގ ދާއިރާއަށް އެކަނި އެޕްލައިކުރާ ކަމަށް 

ނެތް މައްސަލަެއއް  އެބައަޅުަގނޑުެގ  އޮޑިޓްކުރަން  ވެސް  ވިޔަފާރިތައް  ކުދިކުދި  ވަރަށް  ރާއްޖޭަގއި  އެއީ  ޖެހޭ.   . 

ތަކުލީފަކަށް ބޮޑު  ފުދޭވަރެްއެގ  ހަމަ  ފަރާތްތަކަށް  އެކަހަލަ  އިރުއިރުކޮޅާ    އެހެންވީމާ،  އޮޑިޓަރު  އެހެން  ވެދާނެ 

ންޓް ސިސްޓަމް ނޫނުެގ ބޭނުަމށް މި ޕޭމެބަދަލުކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް ަވނީވިްއޔާ. އެހެންެވެގން ދެން. ހަމައެކަނި މި ާގ

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިޒަވޭޝަނެްއ ނެތް އެ ކަމަކަށް.  އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިނާގ ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އާދެ! އެބަ އޮތްތޯ އިތުރު ކޮެމންޓެއް

 

ޗާޓަޑް   އޮފް  މޯލްޑިވްސްއިންސްޓިޓިއުޓް  ދަ  އޮފް  ރައީސްކައުންސިލު  ެގއެކައުންޓެންޓްސް  ނައިބު  ޙަސަން   ،ެގ 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ދަށުން   ާގނޫނުެގ  މި  ހަމަ  ކްލެރިފައި ކޮށްލަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމުަގއި އިނީ  ޕޮއިންޓް  ހަމަ އެ  އަޅުަގނޑު 

މި   އެކަންޏޭ  ތަންތަނަށް  އިތުރު  ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުެގ  އެޕްލަިއެވެގންދާނީ.  ކަންތައްތައް  ހުރި  މާއްދާަގއި 

 ޕޮއިންޓެއް ނެތް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ!  ؟ ނޫނީ އިތުރު ެއއްެވސް ސުވާލެއް ެއއްވެސް މެންބަރެއްެގ؟ މި ބިލަށް އިތުރު އެްއވެސް ކޮމެންޓެއް އެބަ އިންތޯ

 އަރުވާނަން. ނިންމާލަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް

 

މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަޑް  އޮފް  ރައީސްކައުންސިލު   ެގއިންސްޓިޓިއުޓް  ޒިޔަތު    ، ެގ  ޙަސަން 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޝުކުރިްއޔާ   ބޭނުންވާ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ދެން  ނެތް  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އިނޭގތޯ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު މި ކޮމިޓީން ނިމިެގން ފްލޯރއަށް ދާނެ. ފްލޯރއަށް  

 އެ ަގޑީަގއި އަދި ޚިޔާލެއް  ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް. ދެން  3ދާއިރު ލިބޭނެ ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން މެންބަރުންނަށް  

ކަމެއް   ސޯލްވްކުރަންޖެހޭ  ެއއީ  އިޝާރާތްކޮށްލީމަ  މެންބަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތިއްޔާމުން  ކޮމެންޓެއް 

ވެއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން އެހީތެރިވެދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ބޭނުންވަނީ މި ބިލު ާގނުނަކަށް ވެެގންދާއިރު ހަމަ 

ނަގޅު ާގނޫނަކަށްުވން. އެހެންވީމާ، ަވޑަިއެގން ތި ދެއްިވ މަޢުލޫމާތަށާއި އަދި ލިޔުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަ ރަ

ފޮނުވި ކޮމެންޓްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. މިހިސާބުން މި ބައި ނިންމާލާނަން. އަދި އަޅުަގނޑުމެން 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަބިލަ ކުރިއަށްދާންޖެހޭ.  ލިބިފައިހުރި  އިެގން  ތަންތަނުން  އެކި  މިހިރަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ހު( 

ބިލު  ޕޮއިންޓްތައް  އެްއބަސްވި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހިރީ.  މިހާރު  ޑިސްކަސްކުރެވިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމެންޓްތައް 

ވަ މާއްދާތައް  އެއްބަސްނުވާ  އަޅުަގނޑުމެން  ފައިނަލްކޮށްފައި  ޑްރާފްޓް  ލާފައި  ބައިންދާނަން. ތެރެއަށް  ނަާގފައި  ކިން 

ދެން   ނިންމާލާނީ.  ލާފަ  ޭއެގތެރެއަށް  ނިންމާފައި  ޮގތެއް  ދެން  ޑިސްކަސްކޮށްފަިއ  އެާއިއ  ައޅުަގނޑުމެން  އޭރުން 

ބާްއވަން. ސަންޑޭަގިއ   ދަތި ނޫނިއްޔާމުން ބައްދަލުވުެމއް  ތިބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑު ަގސްތުކުރަން އަދި ސަންޑޭަގއި 
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ދަތިތޯ ސަންޑޭެގ  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )؟ ބާއްވަން  އަޅުަގނޑު  ކިޔާނަން.    11އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީއަށް  ޖަހާިއރަށް 

މިހިސާބުން އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ޮގތަށް ބިލް ޑްރާފްޓާެއކީ ެގންނާނަން. ބަލާނަން ެއ ދުވަހު ނިންމާލެވޭވަރުވޭތޯ.  

 މިހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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