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 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު އޮތީ    12މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  

ބޭފުޅުންނާ  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

އެމް.އެމް ަވޑަިއަގންނަަވނީ،  ަގވަރުނަރު  ބައްދަލުކުރުން.  ޑެޕިއުޓީ  އަދި  ހާޝިމް.  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް  ަގވަރުނަރު  .އޭެގ 

ދަންނަވައިދެއްވުން   ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޙުމަދު.  ޝީޒާ  އަލްއުސްތާޛާ  ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް  އަދި  އިމާދު  އަޙްމަދު 

ަގވަރުނަ އެމް.އެމް.އޭ  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޑެޕިއުޓީ  އެދެން.  އަދި  ރަށް 

ބޭފުޅުންނަށް   ތި  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން  ޖެނެރަލަށް  ކައުންސެލް  އޭެގ އިތުރުން  ަގވަރުނަރަށް، 

އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅިފައިވާ  ާގނޫނަށް  އެ  ބިލު،  ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވާލީ 

ކޮ އަޅުަގނޑުމެން  ބިލު  މިހާރު  އެ  މާދަމާ  ކުރެޭވޮގތުަގއި  ލަފާ  އަޅުަގނޑަށް  ވީ.  ފްލޯރަގއި  މިހާރު  ނިމި  މިޓީން 

ފްލޯރއިން ޮގތެއް ނިމިެގންދާނެ. އަދި އެއާއެކީ ހަމަ އެބަިއން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު  

އިޞްލާ އިތުރު  ައދި  އިޞްލާޙުތަކަކާއި  ުގޅުންހުރި  އެއާ  ހަމަ  ިއއްޔެ  ހުށަހެޅިފަ.  އެހެންވީމާ،  ޙުތަކަކާެއކީ. 

ަގިއ ޗުްއޓީއަށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ،    7އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް ފަށާފައި މިވަނީ. ދެން، މި ދައުރުަގިއ ޑިސެންބަރު  

އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ މި ދައުރުަގއި މި ބިލުެގ މަސަްއކަތް އެކީ ނިންމާލެޭވތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާ ކުޑަ  

ީމެގ  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  އެބަ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީ  ބޭނުންވީ.  ވެސް  ބައްދަލުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ނޯޓިސްއެްއަގއި 

މައިަގނޑުކޮށް ހުރި ކަންތައްތަކާއި އަދި ބައެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސުވާލުތައް ެވސް އެބަހުރި. ދެން، ެއކަމާ 

ސުވާލާއެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ަގވަރުނަރަށް  ބެހޭޮގތުން  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ެގންދަން.  ކުރިއަށް  ކީ 

ފުރުޞަތު އަރުވަން މި ބިލާ ބެހޭޮގތުން ތިކޮޅުން ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފާހަަގކޮށްދިނުމަށް. އެއަށްފަހު،  

އަޅުަގނޑު ޖަވާބުދެއްވުމަށްފަހު  ސުވާލުތަކަށް  އެ  އޮތިްއޔާ  ސުވާލެއް  ނިންމާނީ.  މެންބަރުންެގ  ބައްދަލުވުން  މި  މެން 

އާދެ! ެއޮގތަށް ވެސް މައްސަލައެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، މެންބަރުން ފުރަތަމަ ސުވާލުކުރައްާވފައި، ެއއަށްފަހު އެާއއެކީ  

ދެން ަގވަރުނަރު އިތުރު އެްއޗެއް ފާހަަގކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވަންޏާމުން ވެސް އެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން.  

  ފުރަތަމަ މަރަދޫ ދާއިރެާގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އެންމެ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
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އޮތްއިރުަގިއ   ޑިފައިންކުރަްއވާފަ.  އެބައޮތް  އިދާރާ  މާލީ  ނުވަތަ  އިންސްޓިޓިއުޝަން  ފައިނޭންޝަލް  މިހާރު  އާދެ! 

ބެންކިންގ ިވޔަފާރި، ޑިވެލޮޕިންގ ިވޔަފާރި. އެއީ ބޭންކު ނޫން މަރޗެންޓު  ކިންގ ވިޔަފާރި،  އިންވެސްޓްމެންޓު ބޭން

ައއީ   ފެށިެގން  ބޭންކިންގ  މި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެހެންނަމަެވސް،  އޮތީ.  ކަނޑަައޅުއްވާފައި  ކަމަށް  އިދާރާ  މާލީ 

ކުެގ ޮގތުަގއި މާނަކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ބޭންކިންގ ތެރެއިން ލާފަ. މިހާރު ވެސް ޔޫރަޕުަގިއ އެވެސް ބޭންމަރޗެންޓު  

ފާހަަގވޭ   ައޅުަގނޑަށް  މި  މަރޗެންޓު  އެމެރިކާަގއި  އެހެންވީމާ،  ނުކުރާކަމަށް.  ިވޔަފާރި  ބޭންކިންގ  ކޯ  ބޭންކިންގެގ 

އިންވެސްޓްމެންޓު  އަރާނެ.  އޮޅުން  މީހުންނަށް  ިގނަ  ވަރަށް  އޮތްޮގތުން  މިހާރު  ސާފުވާން.  ވަރަށް  އެބަޖެހޭ  ދެބައި 

ނެތީބޭން ތެރޭަގއި  ިއޝޫސް  ކޯ  ބެންކިންގެގ  މި  ނުކުރެޭވތީތޯ  ިވޔަފާރި  ޗެކިން  ނުަވތަ  ޑިޕޮސިޓު  ؟ ކިންގަގއި 

އިންވެސްޓްމެންޓު   އާއި  ބޭންކިންގ  އެ  ކީްއވެެގންތޯ  ބަދަލުތެރޭަގއި  ެގންނަ  ާގނޫނަށް  މި  ވަނީވިްއޔާ  އެހެންކަމަށް 

ތަފާމަރޗެންޓު  ބޭންކާއި،   ބޭންކު  ޑިވެލޮޕްމެންޓު  ވަނީ ؟ ތުވަނީބޭންކާިއ  އިންސްޓިޓިއުޓަކަށް  ފައިނެންޝިއަލް  ެއއީ 

ނުކުރާނީ   އަދާ  އެމީހުން  ފަންކްޝަނަކަށް  ބޭންކިންގ  ކޯ  އާއި  ކުރާތީތޯ  ެއމީހުން  ކޮންކަމެއް  އެ  ހަމައެކަނި 

މަޤްޞަދު  މަިއަގނޑު  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ދެން،  ނުކުތާ.  ފުރަތަމަ  ެއއީ  ާގނޫނުން ސާފުވާން.  މި  އެބަޖެހޭ    ކޮންކަމެއްތޯ 

ތެރޭަގއި މިއޮތީ ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީ އިތުރުކުރަްއވާފައި ކުރިން އޮތްޮގތާ ޚިލާފަށް. އެހެންނަމަވެސް، ފައިސާ ލީަގލް  

ފައިސާއަކީ   ދިވެހި  ކަނޑައެޅުމާއި،  ޕޮލިސީ  މަނިޓަރީ  ވާއިރުަގއި،  ކަމަށް  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ކުރަނީ  އިޝޫ  ޓެންޑަރ 

ހުރި ެއއްޗެއްކަން ކަނޑައެޅުން، ެއޮގތަށް ވެލިުއ ހިފެހެއްޓުމުެގ މަޤްޞަދު   އޭެގ ޒާތުަގއި ައެގއް ނުވަތަ ވެލިުއއެއް

މައިަގނޑު  މި  އެކަން  ހިމެނޭކަމެއް.  ތެރޭަގއި  މަޤްޞަދު  މަިއަގނޑު  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ 

ކީްއވެެގންތޯ ނެތީ  މި  ތެރޭަގއި  ދާއިރާަގއި،  ؟ މަޤްޞަދު  ބޭންކިންގ  އެބަޮއވޭ  އިޤުތިޞާދީ  އިނޭގ  6ދެން،  ތޯ، 

ދާއިރާަގއި   މާލީ  އޮވެފައި،    10ދާއިރާާގއި  ހުރެވޭޮގތަށް  ނެތަސް  ޑިްގރީ  މީހަކަށް  ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  އަހަރު 

ހަމަ   ޮއވެފައި  ޑިްގރީ  ޔުނިވަރސިޓީ  އަންނަނީ  މި  ވެސް  މި   10އޭެގފަހުން  ކީްއެވެގންތޯ  އެއީ  ދުަވހު.  އަހަރު 

މިސާލަކަށް ޑިްގރީ އޮތް މީހަކަށް ވެސް ނެތް މީހަކަށް ؟ އަހަރު ކަމަށް  10  ތަޖުރިބާެގ އަހަރު އެްއޮގތަކަށް މި އޮތީ

ވެސް. ނޫނިއްޔާ ޑިްގރީ އޮތުން ޝަރުތު ކުރާ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ މިހާރު އޮތްޮގތަކުން އެ މާނަ ދޭހައެއް ނުވޭ. އެބަ 

އޮޕަރޭޝަންސްތަކަކީ ވެސް ތި    ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި އޯޕަން މާކެޓު؟ ވަނަ މާއްދާ  6ފާހަގަވޭތޯ  

ބޭފުޅުން ހިންާގ ފައިސާެގ ކަންކަމުެގ އަުގ ދެމެހެއްޓުމާއި، ދިވެހި ފައިސާއަކީ ޭއެގ ޒާތުަގިއ ވެލިުއެއއް ހުރި ެއއްޗެްއ  

އެހެން  ވަކި  އެއީ  ކަމަށް.  އޮންނަންޖެހޭނެ  ތެރޭަގއި  މަޤްޞަދުތަކުެގ  މަިއަގނޑު  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ހެދުން  ކަމުަގއި 

އޮތީތޯމާއްދާތަކު ނުހިމަނާ  ތެރޭަގއި  މަޤްޞަދު  މައިަގނޑު  ލިބޭތޯ  ބާރު  އެއަށް  ޕޮލިސީ ؟ ން  މަނިޓަރީ  އެއީ 
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ކަނޑައެޅުާމއި ފައިސާެގ އަުގ ހިފަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމާ، ފަިއސާެގ ދައުރުކުރާނެ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  

 ސުވާލު ކޮށްލާނަން.  3ަގނޑު މި އެހެންވީމާ، މި ަވުގތަށް އަޅު ؟ އެބައި ނެތީ ކީއްެވެގންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގއި   1-6އާދެ! ަގވަރުނަރަށް. އަދި ޝަރީފް އެ ކުރެްއވި ސުވާލާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، މި  

ރީަގއި ިމވަނީ ެއވެ.  އެބައިން ފަހަތަށް އިތުރުކުރަން، ެއއީ ބޯޑުެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު. ބޯޑުެގ މަސައްކަތާއި ބާރުތަްއ ތި

ދެން އޭަގއި އެބައިނދޭ މަނިޓަރީ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅާ ފާސްކުރުން. މީެގތެރޭަގިއ މަނިޓަރީ މަޤްޞަދުތައް،   -1

ުގޅޭޮގތުން  ކަންކަމާ  މި  ހެދުން،  ޮގތް  ހުންނާނެ  ލިބެން  ފައިސާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރޭޓު،  އިންޓަރެސްޓު  މައިަގނޑު 

ެއކަށީެގންވާ   ބޯޑަށް  އެއިރަކަށް  އެބައިން  އެހެންޮގސް  ކަނޑައެޅުން.  ފަހަތުން   19ނިންމުންތައް  ޭއެގ  ހަމަ  ކަެމއް. 

ބޯޑަށް،   އިންނަނީ  މި  ފާސްކުރުން  ސުވާލަކީ  ައޅުަގނޑުެގ  ދެން،  ބާރުތައް.  މަސަްއކަތާއި  ަގވަރުނަރުެގ  އެބައާދޭ 

އެކަނި ދެވޭޮގތަށް ާގނުނުަގއި ލިޔުްއވާފަިއ  އަސްލު މަިއ އެމް.އެމް.ޭއެގ ކަމެއް ނޫންތޯ ެއއީ ވަކިން ޭއެގ ބާރު ބޯޑުން  

 ެއއީ ޝަރީފްެގ ސުވާލާ ުގޅޭކަެމއްީވމަ އޭެގތެރެއިން އަޅުަގނޑު ިމެގނައީ.  ؟ އިންނަނީ ކީްއވެެގންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް

ތެރެިއން އަޅުަގނޑު ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީން ފަށާނަން. ދެން،    އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. ޝަރީފްެގ ސުވާލުތަކުެގ

ދެން،  އިނޭގތޯ.  ޖަވާބުދެއްވާނެ  ޖެނެރަލް ޝީޒާ  ކަުއންސެލް  ޑެފިނިޝަންތައް  އިންސްޓިޓިުއޝަންެގ  ފައިނޭންޝަލް 

އެކްސްޗޭ ފޮރިން  އަންނާނެ  ސްޓެބިލިޓީ  ޕްރައިސް  އަލިއަޅުވާލާނަން.  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ސުވާލަށް  ދެ  ންޖު އަނެއް 

ތެރެއިން ވެސް ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މާނަ، ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީ އެ ބަސް ބޭނުންކުރަން  

ނުވަތަ   ވަންޏާ  ކަމަށް  ކުރާ  މަސަްއކަތް  ހިފަހައްޓަން  ައުގ  ެއ  ނުނޭ.  އެކަންޏެްއ  ހިފެހެއްޓުން  ައުގ  ެއ  މިއުޅެނީ 

އަ އެއީ  ެވްއޖިއްޔާ  ކޮންޓްރޯލްސް  އަޅުަގނޑުމެން ޕްރައިސް  ސްޓެބިލިޓީއަކީ  ނޫނޭ.  މެންޑޭޓެއް  ޅުަގނޑުމެންެގ 

ނެތް  ތެރޭަގއި  މަޤްޞަދު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިންފްލޭޝަނެއް  ެއކަމަކު  އިމްޕެކްޓު.  ައދި  އިންފްލޭޝަން  ބުނާޮގތުން 

 ތެރެއިންލާފަ.  އިންފްލޭޝަން ޓާެގޓު ކުރުމެއް. ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީ ެގނެޭވނީ ތްރޫ ދަ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖު މާކެޓު

ބިކޯޒް ވީ އާ އިމްޕޯޓު ޑިޕެންޑެންޓު އިނޭގތޯ. އެހާވަރަށް ޑިޕެންޑު ވާތީ. އެހެންެވެގން އެޮގތަށް މާނަކޮށްފައޭ އެ އޮތީ. 

އެހެންވީމާ، ޑައިރެކްޓްލީ ެއެއއް ނީންނާނެއޭ. ޝަރީފް ތި ވިދާޅުވީ ކީްއވެހޭ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓު ކޮންޓްރޯލް 

ނެތީ އޭަގއި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ؟ ދެއްތޯ  ކުރަން  އިދާރާތަކުން ވެސް،  މާލީ  ހުރިހާ  ތެރޭަގިއ  ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީ 
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މާލީ އިދާރަތަކުން ެވސް ެއޮގތަށް މާނަ ކުރަނީ ވެން ޔޫ ސޭ ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީ. އެހެންވެެގން އަޅުަގނޑުމެން އެ 

ާގނޫނުަގއި ބޭނުންކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ވި ސްނީ. ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރީމަ އޭތި  އިނިގރޭސި ބަސް ބޮޑަށް މި 

އަޅުަގނޑުމެން   ދާއިރާައކަށް  ނުވަންނަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  އޮޅުންއަރާ.  ދާިއރު  ދޭ.  މާނަައކަށް  އެތައް 

ވަންނަންޖެހޭތީ. ވީ އަރ ނޮޓް ކޮންޓްރޯލިންގ ޕްރައިސަސް، ވީ އަރ ނޮޓު ކޮންޓްރޯލިންގ އިންފްލޭޝަން އީދަރ.  

މެ ތްރޫ ދަ އިންފްލޭޝަން  އެކްސްޗޭންޖު،  ފޮރިން  ތްރޫ ދަ  ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީ  މި ކުރަނީ،  ކޭނިޒަމް ކޮންޓްރޯލް 

މަނީ އިން ސަރކިއުލޭޝަން އޭސް ވެލް ދެއްތޯ. އެ އެްއޗިހި މި އަންނަނީ ބޯޑުެގ އިންނަ މަޤްޞަދު ތަކުެގ ތެރޭަގއި  

ުއޓުސަިއޑް ޑިސްކަޝަންެއއް ެގންނަންވެެގން ބޯޑަށް  ވެސް. ބޯޑަށް ކީްއވެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ޢައްޔަނުކުރަނީ. ެއީއ އަ

ދެޓު،   ހޭޒް  އެމް.އެމް.އޭ  ޔެސް،  ތެރެއަށް.  ބޯޑު  އިނޭގތޯ  ދެނީ  މި  އޮބްޖެކްޓިްވސް  ތްރީ  މެއިން  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ަވއިޑަރ ޑިސްކަޝަން އޭެގތެރެއަށް. ދެން،   ިއޒް ރެސްޕޮންސިބަލް ބިކޯޒު ދޭ ބްރިންިގންގ އިން އަ  އެކަމަކު ބޯޑު 

 ބޭންކު.މަރޗެންޓު ؟ އިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަން ޑެފިނިޝަންއެއް ޝީޒާ ދެއްވަފާނަންތޯ ޭއެގފަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙުމަދު

ޢަމަ އިން  މިހާރު  ޑިފައިންކޮށްދީފައި  އިދާރާތައް  މާލީ  ނޫން  ބެންކް  ައޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނުަގިއ  އޭަގއި  ލުކުރަމުންދާ 

ބޭންކާއި   އިންވެސްޓްމެންޓު  ހިމެނޭނެ  ޢަމަލު  މަރޗެންޓު  ވެސް  މިހާރު  ބޭންކިންގ.  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  އާއި  ބެންކިންގ 

ކުރަމުންދާ ބެންކިންގ ާގނޫނުަގއި، ބޭންކިންގ ވިޔަފާރިއެއް ޮގތަށް މާނަކޮށްފައި އިންނާނީ ާއންމުން އަތުން ޑިޕޮސިޓު  

ލާފައި މި އިން   ނަަގިއެގން އެ ޑިޕޮސިޓު ބެންޑް ކުރުން ނޫނިއްޔާމުން އިންެވސްޓު ކުރުން. މިހާރު މި ޑެފިނިޝަނަށް

ނޫން   3 އިދާރާތަކެއް  ނަާގނެ  ޑިޕޮސިޓު  އަތުން  އާންމުން  ޮގތުން  އުސޫލެއް  ަމއިަގނޑު  ވެސް  އަކީ  ކެޓަަގރީ 

ވެސް   ބޭންކިންގައކީ  އެއްކަލަމަރޗެންޓު  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  އެހެން  ވެސް.   ބޭންކިންގއަކީ 

ދާއިރު  ރެޖީމްއަކަށް  ރެިގއުލޭޓަރީ  ނުވޭ.  އަޅުަގނޑުމެން  ފޯލެއް  ާގނޫނަކަށް  ބޭންކިންގ  ތަންތަނެއް  އެ  ވެސް  ަގއި 

އެހެންވެއްޖިއްޔާމު އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ާގނޫނުެގ ދަށަށް ެގންނަން. އެހެންވީމާ، ެއއީ ެއއް މަޤްޞަދު ބޭންކު  

ޓު ކުރުން. ދެން، އޭެގ ނޫން މާލީ އިދާރާތައް ޮގތަށް ކްލެސިފައިކޮށްފައި، ޭއެގދަށުން މި ތިން ކެޓަަގރީ ވެސް ރެިގއުލޭ

ެއ  މާއްދާތަކުަގއި.  އެކި  އިންސްޓިޓިއުޝަންސް  ފައިނެންޝަލް  ހުންނާނެ  ބޭނުންކޮށްފައި  އަދި  ާގނޫނުަގއި  އިތުރުން 

މާއްދާތަކުަގއި ބުނާ ޕަރޕަސްައށް ވެސް ބޭންކު ނޫން ފައިނޭންސްޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަންސް ކެޓަަގރީސްތަކުަގއި ިމ  

ހިމެނިެގން ކެޓަަގރީ  ދެއްތޯ،  ތިން  ވިދާޅުެވއްޖެ  ޝަރުޠުތައް  އިނީ.  އެ  ލިޔެފައި  އެބަިއ  މާނަކުރަންވެެގން  ދާޮގތަށް 

  10ިއޔަރސް ޕްލަސް. އަޅުަގނޑުެމން މިހާރު ެގނެސްފައި އިން ބަދަލުަގއި އިންނާނީ،    10ބޯޑުެގ ޝަރުޠުތަކުަގއި  
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އިދަރ ސިޓުއޭޝަނެއް ނޫން. ދެ ޮގތުންކުރެ  އަހަރުެގ ތަޖުރިބާއާ އެކީަގއި ހަމަ ޑިްގރީ ެވސް އޮންނަންޖެހޭނެޮގތަށް، އަ 

ދެއްތޯ އެއިނީ  އަދި  ސިޓުއޭޝަނަށް  ނުވަތަ  ނޫން.  އަދި ؟ އެްއޮގތެއް  ކިޔަަވިއެގން  ވެސް،  ދެކަންތައް  އެއީ  އަދި 

ދާއިރާއަށް،   މާލީ  ދާއިރާ،  އިޤުތިޞާދީ  މާނަކުރަނީ  ެއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނޫނޭ،  ހުންނަންޖެހޭ.  ވެސް  ތަޖުރިބާ 

އަހަރުެގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަދި ޕްލަސް ޑިްގރީއެއް އޮންނަންޖެހޭނެ.   10ރާ، މި ތިން ދާއިރާއިން  ވިޔަފާރީެގ ދާއި

އެޮގތަށް އިނޭގތޯ ެއ އަންނަނީ. އާދެ! އެީއ ކޮންމެ ތަންތަނެއް ވަކިންނެްއ ނޫން. ފުރަތަމަ ކްރައިޓީރިާއއަކީ މަސްޓް  

އެޮގތަށްތޯ މާނަ... އެހެންނޫނީ  ؟ ރީ. ނޫނެއް ނޫންތޯިއޔަރސް ވިތް އަ ޑީްގ  10ހޭވް އަ އެކްސްޕީރިއަންސް ިއން  

ައޅުަގނޑުމެން   އެކަމަކު  ވަންޏާމުން.  ކަމަށް  ދޭހަނުވާ  މާނަ  އެ  ލިބިފައިވުމާެއކު،  ތަޖުރިބާ  ބަދަލުކުރެވިދާނެ 

 ކެޓަަގރީން ކުރެ.  3އިންޓެންޝަނަކީ ެއޮގތަށް އިނޭގތޯ. އެ  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިމްމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާ

 އައިދަރއެއް ނޫން އިނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ޔުނިވަރސިޓީ ޑިްގރީ އެ މާނަކުރައްވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙުމަދު

 އެއީ ފަސްޓު ޑިްގރީއަށްވުރެ... 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ؟ފަސްޓު ޑީްގރީއަށް ވުރެ މަތި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙުމަދު

އާދެ! މި ތިން ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ. ދެން މިނިމަމް، އެޓް ދަ މިނިމަމް އެ މީހާ ވާންޖެހޭނެއޭ ޑިްގރީއެއް އޮންނަ 

 ނެސެސަރީ ދާއިރާތަކެއް. ޔިއަ. މީހަކަށް. ނޮޓް 
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 އޯކޭ މިހާރު ސާފު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު   ޢަފީފްއަށް  އަޅުަގނޑު  އެއަށްފަހު  އާދެ!  އިތުރުކުރަން،  އެއްޗެއް  އަދި  ޢަފީފް.  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

 . އަރުވާނަން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު އަޙްމަދު އިމާދު

އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަ ދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. އަޅުަގނޑަކަށް އެހާ ރަނަގޅަކަށް ސާފެއްނުިވ    އާދެ! ސުވާލު

 އެ ސުވާލު. 

 

  ކަދެއްކެުވން:ވާހަ މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ، މިހާރު ފައިސާެގ ައުގ ހިފެހެއްޓުަމށް ޓަކައި އޯޕަން މާކެޓު އޮޕަރޭޝަން ހިންާގ މަނިޓަރީ 

ސިޔާސަތު ކަނޑަެއޅުމާއި އަދި މަނީ ސަޕްލައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުަގއި އެމް.އެމް.ޭއއިން ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީ ގާއިުމ  

 ؟  ކުރުން މައިަގނޑު މަޤްޞަދު ތެރޭަގއި ނުހިމަނުްއވާ އޮތީ ކީްއވެެގންތޯކުރުމަށް ޓަކައި އެކަންކަން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު އަޙްމަދު އިމާދު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މައިަގނޑު މަޤްޞަދު ތެރޭގައި، ސެންޓްރަލް ބޭންކުތަކުެގ މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ 

ޕޮލިސީެގ  މަނިޓަރީ  ދަށުން  ސްޓެބިލިޓީެގ  ޕްރައިސް  އެހެންވީާމ،  ސްޓެބިލިޓީއާ.  ޕްރަިއސް  އިންނާނީ  ޓައިވެފައި 

އަޅުަގ އެބައި  ދެން،  ކަނޑައެޅިެގން.  ބޯޑަކީ  ސިޔާސަތުތައް  އޮތްޮގތުން  ކުރެވިފައި  ތަރުތީބު  ާގނޫނުަގއި  ނޑުެމން 

އަލްޓިމޭޓު ޕޮލިސީ ސެޓުކުރާ ބޮޑިއަކަށް ިމވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބޯޑުެގ މަސަްއކަތު ތެރޭަގއި މި އިންނަނީ  

ސްޓު ރޭޓުތައް ސެޓު  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް މަނިޓަރީ ސިޔާސަތުތައް ެއކަށަެއޅުމާއި، ފާސްކުރުމާިއ، އެ ިއންޓަރެ

ކުރުމާ، މިހުރިހާ ކަމެއް މި އިންނަނީ ބޯޑުެގ ޒިންމާެގ ދަށު ތެރެއަށް ލާފަ. ބޯޑުން ކަނޑައަޅާޮގތަށް. އެހެންނޫންތޯ 

 ؟ެއޮގތަކަށް ނޫންތޯ؟ ޝީޒާ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް

ވެހޭ މިކަން ަވކިން ސްޕެސިފައި ނުކުރަނީ މަޤްޞަދު ތެރޭަގއި. އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޝަރީފް އައްސަވާ ސުވާލަކީ، ކީއް

މެއިން   ސްޓެބިލިޓީއޭ  ޕްރަިއސް  ކަންތައްތައް،  ހުރިހާ  ެގންނަންކުރަންޖެހޭ  ސްޓެބިލިޓީއެއް  ޕްރައިސް  ވިސްނުމަކީ 

ސަ މަނީ  ރޭޓާއި،  އެފެކްސް  މިއީ،  ޓޫލްސްތަކެކޭ  އެޗީވްކުރާ  އޭތި  މާކެޓު އޮބްޖެކްޓިްވއަކީ.  އޯޕަން  ކިހާ،  ޕްލައިަގއި 

އޮޕަރޭޝަންސް ހިންާގނީ މަނީ ސަޕްލައިެގ ވޭރިއޭޝަންސް ެގންނަންެވެގން. ނުވަތަ އެމް.ާއރު.އާރު މިހުރިހާ އެއްޗެްއ  

ވެސް އެއީ ޓޫލްސްއޭ. އޭތި ޮއބްޖެކްޓިވް ތެރެައކަށް ނުލާނެޭއ. ލާނީ މެއިން، ަވޓް ީވ އަރ ޓްރައިންގ ޓު ެއޗީްވ. 

 ރައިސް ސްޓެބިލިޓީއޭ. ެއއީއޭ އަންނަންޖެހޭ މާނައަކީ.  އެޗީވް ިއޒް ޕް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙުމަދު

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ތަރުތީބުކޮށްފައި އޮތްޮގތަކީ އެހެން ސެންޓްރަލް ބޭންކްތަކަކީ ވެސް ޒަމާނީ ސެންޓްރަލް  

ހުރެފައި ބޭންކަކަށް ޮއބްޖެކްޓިވްސްތައް  ބޭންކެއްެގ  ސެންޓްރަލް  އާންމުކޮށް  މަޤްޞަދުތަކެއް.  ކުރާ  ދާންވެެގން   

ައޅުަގނޑުމެން  ފަންކްޝަންސްތައް.  ބޭންކް  ސެންޓްރަލް  ހުންނާނެ  ފަދައިން،  ވިދާޅުވި  އެ  ަގވަރުނަރ 

ައކުރުަގއި    3ވަނަ ާމްއދާެގ ފުރަތަމަ    22ަވނަ މާއްދާަގއި.    22ފަންކްޝަންސްތައް މިހާރު ލިސްޓުކޮށްފައި އިންނާނީ  

ވެސް، ހ، ށ، ނ ަގއި ެވސް އިންނާނެ ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީ ތަންފީޛުކުރަން ކުރަންޖެހޭ ފަންކްޝަންސްތައް. ެއ  

ފަންކްޝަންސްތައް އަލުން ައނެއްކާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބައިކުރަނީ ކޮބައިތޯ ބޯޑުެގ ދަުއރަކީ، ކޮބައިތޯ ަގވަރުނަރުެގ  

ުގޅިެގން ދައުރަކީ އެ ސިޔާސަތާ  ކަނޑަައޅާނެ.  ބޯޑުން ސިޔާސަތު  ސްޕްލިޓުވަނީ  އެ  ވެސް  އަނެއްކާ  އެހެންވީމާ،   .

އަޅުަގނޑުމެން   އިންނާނެ  ވެސް  ފަންކްޝަނަކަށް  ކޮންމެ  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ަގވަރުނަރއޭ.  ކުރާނީ  އިމްޕްލިމެންޓު 

ރޯލަކީ   ބޯޑުެގ  ކޮބައިތޯ،  ރޯލަކީ  ަގވަރުނަރެގ  ވިދާޅުވިފަދައިން ދެބައިކޮށްލާފައި  ަގވަރުނަރ  އެހެންވީމާ،  ކޮބައިތޯ. 

ވަނަ މާއްދާަގއި ކަނޑައެޅިފަިއ،    22ސް ތަކެއް  އޮބްޖެކްޓެއް އިނދެފައި އޮބްޖެކްޓިވްސްތައް ެއޗީްވކުރާނެ ފަންކްޝަން

ރޯލަކީ ވަނަ މާއްދާއަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙުަގއި އިންނަނީ އެ ފަންކްޝަންސްތައް އިޝޫކުރުމުެގ ދެ ބޮޑީެގ ވެސް    6

އެހެންވީާމ، ދެ ބޮޑީން ވެސް ފެންނާނޭ މިސާލަކަށް މަނިޓަރީ، ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީ ވެއްޖެްއޔާ މަނިޓަރީ ؟ ކޮބައިތޯ

ޕޮލިސީސްތަކަކާ   އެ  ޒިންާމއެކޭ.  ބޯޑުެގ  ކަށައެޅުމަކީ  ެއ  ޕޮލިސީސްތަްއ  ތަންފީޛުކުރަން  ތަންފީޛުކޮށް،  ޕޮލިސީ 

 ނަރެގ ޒިންމާެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭކަމެކޭ. އެްއޮގތަށް އިމްޕްލިމެންޓުކުރުަމކީ ަގވަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ނުފެނިެގން،   ާމއްދާ  އެ  ފާހަަގ،  ެއކަން  ިއއްޔެަގިއ  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންތަކުެގ ޝަރުޠު،  ބޯޑުެގ  މި  އަދި 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މުަވއްޒަފެްއ އިނީ. މިހާރު ާގނޫނުަގއި އިނީ އެްގޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ލެވެލް. އަދި 

މާލީ ޤާބިލުކަން ހުރެ، ޓެކްނިކަލީ އެނޭގ މީހަކަށް، އޭނަ އެ ބަހުސްަގއި    އޭނަ ވާންޖެހޭ ާގނޫނު ބުނާޮގތުން މިކަމުެގ

އަސްލުގައި ކީްއެވެގންތޯ  ދަށްކުރެްއވީ  ރިކުައޔަރމަންޓު  އެހެންވެ  މީހަކަށް.  ޤާބިލު  ހަމަ  ؟ ޑިބޭޓުކުރެވޭ  ހުރި  މިހާރު 

އަ އިޞްލާޙު  މިހާރު  މުަވއްޒަފެކޭ  މިނިސްޓްރީެގ  ކަނޑައަޅުއްާވ  މިނިސްޓަރު  ކުރީަގިއ  ފިނޭންސް  އިނީ.  ިއއްސަ 

 އިންނަނީ އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރަކަށްވުރެ މަތީ މީހެކޭ. 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަސްލު   އެތާ  އިނޭގތޯ.  އިބާރާތް  ބުނާ  އެ  މުވަްއޒަފު،  ެއ  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން 

ހަމަ އިން ެވސް،  އެތާނަގއި  ނޫންތޯ  މީހެއް  އިންނަ  ދާިއރާއިން  އިޤުތިޞާދީ  ނުވަތަ  ެވސް  އެމް.އީ.ޑީއަށް  ނަންވީ 

ކޮލިފައިޑު   ލިމިޓުކުރީމަ ވާޮގތަކީ  އެޮގތަށް  ައޅުަގނޑުމެން އޭރު  ެއގްޒެކެޓިްވ ޑައިރެކްޓަރެއް  މީހެްއ. ދެން،  އެޮގތަށް 

ނުދެވެ ދާއިރާއިން  އެ  އިނޭގތޯ.  ނުލިބެނީ  އަޅުަގނޑުމެން މީހުން  ފުޅާކޮށްލަންވެެގން،  ވަރަށް  ެއހެންވީމާ،  ނީ. 

ދަށްކުރީކީ ނޫން. އަދިވެސް ހޯދާނީ ހަމަ ޓެކްނިކަލް ޤާބިލު މީހެއް އެ. އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ އެ އިބާރާތް 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޔަޢުޤޫބު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޤޫބު ޢަބްދުޔަޢުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މީހެއް ކަމަށް  ިއންވޯލްްވވާ  ެއކްޓިވިޓީެއއްަގއި  އެްއވެސް  ޕާޓީއެްއަގއި އިންވޯލްވް  ޕޮލިޓިކަލް  މީަގއި  މިހާރު އެބައިން 

ކަމަށް.   ނުވާނެ  ވެެގން  މެންބަރަކަށް  ޕާޓީެއްއަގއި  ސިޔާސީ  ނޫނީ  ތެރޭަގިއ،  ޝަރުތުތަކުެގ  ކަމަށް  ނުވާނެ  ވެެގން 

ންފީޛުކުރަން ތިބެނީ ސިޔާސީ މީހުން. ސިޔާސީ ފަރާތްތައް. ފަހަރެއްަގިއ ދެން، ސަރުކާރުެގ އިކޮނޮމިކް އެޖެންޑާ ތަ

ފިނޭންސް   މިސާލަކަށް  ހަމަ  ވެސް  ފަރާތެއް  ސިޔާސީ  އެހެން  ލެވެލްެގ  އެ  ހަމަ  މިނިސްޓަރު  ނޫނީ  މިނިސްޓަރެއް 

ން މީަގއި އެޮގތަށް  މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ އެހެން މިނިސްޓްރީއަކުން ެވސް ބޯޑަށް ރެކޮމެންޑުކޮށްފާނެ. އެހެންީވމާ، ދެ

ލިމިޓުކޮށްފައި އޮތީމާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއްކަލަ ސިޔާސީ މީހުން މިކަން ތަންފީޛުކުރަން، ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރެއް،  
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އެއިރެއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާރެއް ިއކޮނޮމިކް އެޖެންޑާ ތަންފީޛުކުރަން ތިބޭނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް. އެހެންވީމާ، އޭތި  

މަ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއްކަލަ ދާންވީ މިސްރާބު ތަންކޮޅެއް، ދެން މިވާޮގތަކީ ދެން ކޮންމެވެސް  އެޮގތަށް ލިމިޓުކުރީ

އެހެން ފަރާތެއް މި އަންނަން މިޖެހެނީ. އަންނައިރު އަނެއްކާވެސް ޝަރުތުތަކުެގ ތެރޭަގއި މި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި 

ފަރާ ެއްއވެސް  ވެސް  ތެރޭަގއި  ކަންކަުމެގ  ބަެއއް  ުގޅޭ  ވާހަކަ.  މިއާ  ނުދެއްކޭނެ  ވާހަކަތަކެއް  މަޝްވަރާތަކެއް  ތަކާ 

އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރން ރެޕްރެޒެންޓުކުރަން އެ ދާ މީހަކަށް ވެސް މިނިސްޓްރީ ތެރޭަގިއ ވެސް އެވާހަކަ ދެއްކޭނެ  

ށް އަންނަ ފުރުޞަތެއް މިހާރު އިޞްލާޙު އިންޮގތުން ނެތް. އެހެންވެްއޖެއްޔާމު އެތަން ފުދޭވަރަކަށް އުނދަޫގ ޙާލަތަކަ

އެކަާމ   ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ  އެމް.އެމް.އޭއިން  ކިހިނެއްތޯ  އެީއ  އެހެންވެ  ފާހަގަވަނީ.  މީެގއިން  އަޅުަގނޑަށް  ތަން 

 ؟ ުގޅޭޮގތުން

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މް.ެއމް.އޭއަކީ ނުވަތަ އެ މަރުކަޒީ ބޭންކަކީ އިންޑިޕެންޑެންޓު  އާދެ! ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެންޝުއަރކުރަންޖެހޭ އެ

ބޭންކެއްކަން. ސިޔާސީ ފަރާތްތައް އިންކްލޫޑުކުރީމަ މިސާލަކަށް އޭަގއި އިންނަ ފުރަތަމަ ކްލޯޒް އެއީ ކެބިނެޓުަގއި ތިބޭ 

ޓީއެްއެގ މެންބަރެއް ކަމަށް މެންބަރުން އެކްސްކުލޫޑުކުރަނީ އިނޭގތޯ ފުރަތަމަ. ދެވަނަ ކްލޯޒްަގއި އިންނާނީ ސިޔާސީ ޕާ 

ހަރަކާތަކާއި   ޕާޓީއެްއަގިއ  ސިޔާސީ  ޙަރަކާތަކާއި،  ސިޔާސީ  ހަރަކާތެރިާވ،  ޕާޓީެއްއަގިއ  ސިޔާސީ  ނުވުމާއި، 

ފެންނާނެ.  ފަސޭހަކޮށް  ވަރަށް  އޮތީ  އެ  ކުރެވިފައި  ނެރޯ  ވެސް  އަނެއްކާ  ޑިފަރެންޝިއޭޓުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރުކަޒީ ބޭންކުަގއި އިންޑިޕެންޑެންސަށް ހުރަސްއެޅޭކަހަލަ ކަމެްއ ނުކުރައްވާށޭ އެ ބޯޑުަގިއ  އޭެގ މާނައަކީ މި ތަނަށް މަ

ނުދާށޭ.   ކުރިއަށް  ބަިއެވރިވެެގން  ހަރަކާތެްއަގއި  އެ  އެއީ  ނުދައްކާށޭ.  ވެސް  އިމޭޖު  އެ  ނުވަތަ  މެންބަރަކު  ހުންނަ 

ހަރަ ޕާޓީެއްއަގިއ  ސިޔާސީ  އުޅެވިދާނެ.  ކަމެްއަގއި  ސިޔާސީ  ހީވަނީ  އޮފްކޯޒް  އަޅުަގނޑަށް  ތަފާތު  ެއ  ެއއީ  ކާތެއް. 

 ؟ ސާފުވާނެހެން. އެކަމަކު އެއަށް ޖަވާބު ދެވިއްޖެތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ިއންޮގތް،   މިހާރު  އިޞްލާޙު  މި  މީަގއި  އޮެވއްޖެއްޔާުމ،  މިދައްކަނީ  10ފުރުޞަތު  މިހާރު  ވާހަކަ  މާއްދާެގ  .  ވަނަ 

ބޯޑުެގ ެއްއވެސް މެންބަރަކު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހިންާގ އެްއވެސް ކަމަކާ ުގޅިެގން އެ މީހެއްެގ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގިއ  

މާލީ ނުވަތަ ޖިރާޢީ ނުވަތަ ސިނާޢީ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރި ހިންުގމުެގ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ފަރާތެއްެގ ނުވަތަ މި  

އިރުޝާދު، ފަރާތެއްެގ  ވެސް  ނުވާނޭ.    ނޫން  ަގބޫލުކޮށްެގން  ލިބިަގނެ  އިރުޝާދު  ފަރާތެއްެގ  ވެސް  ނޫން  މި 
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އެހެންވީމާ، މި ނޫން ވެސް ފަރާތެއްެގ އިރުޝާދު ލިބިަގނެ، މިސާލަކަށް ކޮންމެވެސް ލައިން މިނިސްޓްރީއަކުން ނޫނީ 

އަން މި  ފަރާތެއް  އޮންނަ  ރެޕްރެޒެންޓުކޮށްފައި  އޮންނަ،  ހަމަޖައްސާފައި  އެ މިނިސްޓްރީއަކުން  އެހެންވީމާ،  ނަނީ. 

ފަރާތަކީ އެއީ ބޯޑު މެންބަރު. އެ ބޯޑު މެންބަރު ނެތޭ މިސާލަކަށް އެ މިނިސްޓްރީެގ ތެރެއިން ނޫނީ މިނިސްޓްރީން  

ަގބޫލުކުރަން   ވަރަކަށް  އެްއެވސް  އޭތި  ދިނަސް  އެޑްވަިއޒެއް  ކޮންސަލްޓެންސީއެްއ،  އެކަހަލަ  ނޫނީ  ދެކޭޮގތް، 

އެކަހަލަ ަގބޫލުކުރުމެްއ ެވސް ނޫނޭ. އެކަހަލަ އިންސްޓްރަކްޝަނެއް ެވސް ލިބިަގނެ  އަޅުަގނޑަށް މީެގއިން ދޭހަވަނީ  

ަގބޫލުކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ. ެއހެން އޮތީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިމިޓުކުރެވުނީ. އޭރުން އޭެގ ަމޤްޞަދު ހާސިލު އެބަވެތޯޭއ  

 އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ އަސްލު. 

 

 ލް ޖެނެރަލް ޝިޒާ އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ކައުންސެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ 

ތި ވިދާޅުވި މާއްދާއަކީ ހަމަ މިހާރު ވެސް ާގނޫނުަގއި ލިޔެވިެގން އަމަލުކުރަމުންދާ މާއްދާއެްއ އިނޭގތޯ. ޭއެގ މުހިންމު 

ެއއް ޕްރިންސިޕަލް އެއީ ބޯޑެްއަގއި ރެޕްރެޒެންޓުކުރާ   ހިސާބުން އެއް އަނެކައްޗަކީ، ކޯޕަރޭޓު ގަވަނަންސްެގ ބޭސިކް 

ސެންޓްރަލް  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް.  އެ  އޮންނަންޖެހޭނީ  އިންޓަރެސްޓު  ޕްރައިމަރީ  އެމީހެއްެގ 

ލޯޔަލިޓީއާިއ   ހަމަ  އެމީހަކަށް  ހިސާބުަގއި  ރެޕްރެޒެންޓުކުރާ  ބޯޑުަގއި  އެމީހާ  މުހިންމުކަމެއް  ވަރަށް  ބޭންކުަގިއ 

ސެންޓްރަ އޮންނަންޖެހެނީ  މި  ބޭންކުެގ  އިންޓަރަސްޓު  ސެންޓްރަލް  ހާސިލުކުރުން.  މަޤްޞަދުތައް  ބޭންކުެގ  ލް 

ބޯޑަށް   ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މެންބަރުން.  ާގނޫނުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  ެއޗީްވކުރަން.  އޮބްޖެކްޓިްވސްތައް 

ބޭފު އިން  ފިނޭންސް  ބަލާއިރުަގއި،  ހުރިޮގތަށް  އެކުލަވާލާފައި  ކޮމްޕޮޒިޝަން  މެންބަރުން  މި ޢައްޔަނުކުރެވޭ  ޅަކު 

ރެޕްރެޒެންޓުކުރަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ރެޕްރެޒެންޓުކުރާކަށް ނޫން. އެ މީހާ ބޯޑަށް އައުމަށްފަހު، އެމީހުންެގ ކޯ 

އިންޓްރަސްޓު ހުންނާނީ ސެންޓްރަލް ބޭންކު އޮބްޖެކްޓިވްސްތައް ެއޗީވްކުރަން އެ ނަާގ ޑިސިޝަންސްތައް ނެުގމަށް. 

މަޤްޞަ ބޭންދުމުެގ  ބޯޑުަގއި  މީހާ  ެއއީ  އެ  ކުރުން.  ކަންތައްތަކެއް  ކަހަލަ  އިންލައިންވާ  ޕޮލިސީއާ  ފިޒިކަލް  ދަކީ 

ަވކި   ސަރުކާރުެގ  ނިންމަންެވެގން  ކަެމއް  ޮގތަކަށް  ަވކި  ސަރުކާރުން  މިސާލަކަށް  ޮގތަކަށް  އެްއވެސް 

އި ބޭންކުެގ  ސެންޓްރަލް  ދިޔުމަށްވުރެ  އިންސްޓްރަކްޝަނަށް  އެ  ަގބޫލުކޮށްެގން،  ންޓަރެސްޓާ  އިންސްޓްރަކްޝަނެއް 

 އެްއޮގތަށް ސެންޓްރަލް ބޭންކު އޮބްޖެކްޓިްވސްާއ، ސެންޓްރަލް ބޭންކަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ޕެސިފިކް ާގނޫނެްއ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ މިނިސްޓްރީތަކުން މިސާލަކަށް، އަޅުަގނޑަށް މި ދޭހަ ނުވަނީ ކީއްވެތޯ ަވކި ސް

ިމ   ލިޔެފައި  ީމަގއި  ވާހަކަ  ބައިތިއްބަންޖެހޭނެ  މީހުން  މިނިސްޓްރީތަކުން  މިވެނި  މިސާލަކަށް  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ވަކި 

ކަުމަގިއ   މަސައްކަތްކުރަން  ޕަރސްޕެކްޓިްވއަކުން  އެމް.ެއމް.އޭެގ  ހަމަ  ޕިޔޯލީ  ސޯލްލީ،  ހަމަެއކަނި  އެއީ  އިންނަނީ. 

ވަނަ    11އަޅުަގނޑު މިާއއި، މި މާއްދާއާއި  ؟ ައކުން ނެިގޔަސް މައްސަލަެއއް ނުޖެހޭނެތޯއޭވެއްޖެއްޔާ އެހެން ދާއިރާ

މާއްދާ ކިޔާލީމާ އެ ތަންކޮޅެްއ އުނދަޫގ ޮގތެއް ފާހަަގވާތީ. އޭރުން ރެޕްރެޒެންޓުކުރާ، ެއްއކަލަ ބޯޑު ރެޕްރެޒެންޓުކުރާ 

 މިނިސްޓްރީެގ ބޯޑު މެންބަރުން. 

 

 ެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

ޕަބްލިކް   ފްލޯޓެޑް  އެންޓަރޕްރަިއޒަސް،  ޕަބްލިކް  ކުންފުނިތަކުަގާއއި  ިގނަ  ވަރަށް  ރާއްޖެޭގ  ހަމަ  އިޝޫ  މި  އާދެ! 

.ޭއެގ  އެންޓަރޕްރައިސަސްަގއި ދިމާާވ އިޝޫއެއް ިމއީ. އަސްލު އެ ބޭފުޅަކުެގ އޮބްކެޖްޓިވަކީ، ބޯޑުެގ އިނުމަކީ އެމް.އެމް

މައިަގނޑު   އިންނަ  މިހާރު    3އޭރު  ލިބިދާނެ.  އެޑްވައިސް  އޭނަެގ  ހާސިލުކުރުމަށް  އޮބްޖެކްޓިްވ  އެ  އޮބްޖެކްޓިްވ. 

އަޅުަގނޑުމެން   ދެން،  ކުރަނީ.  މަސައްކަތް  މި  ނޫންކަން  ސްޓެބިލިޓީއަށް  ޕްރައިސް  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް 

ނަގނީ އިނޭގތޯ. އޯމޯ އޮޕަރޭޝަން ިމސާލަކަށް، މިއީ ރަނަގޅު  ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީެގ ދަށުން އޯމޯ ޕްރޮމޯޝަން ހި

ވަުގތެއް. މި ަވުގތުަގއި އޯމޯ އޮޕަރޭޝަންސް ހިނގައިފިއްޔާ ސަރުކާރެއް ފައިނޭންސް ރެއިޒްކުރުން ދަތިވެދާނެ. ދެން، 

ށް އިންފްލޭޝަން  އޭނަ އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޕްރައިސް ސްޓެބިލިޓީން ކައްސާލަިއެގން ޮގއްސަ ވަރަށް ބޮޑަ

ހައި ެވއްޖެއްޔާ މި ވާނީ ޕްރައިމަރީ އޮބްޖެކްޓިވަކަށް. އިންފްލޭޝަން ލޯ މިވަުގތު. އެހެންވީމާ، އޭނަެގ އެޑްވަިއޒަކީ  

ޔޭސް، ސަރުކާރަށް ދަތިވާނެއޭ. އެކަމަކު ހިނާގށޭ ޭއަގއި ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ ތި ބޭފުޅުން ކޮން މިންވަރަކަށްތޯއޭ ެއކަން 

ސަރުކާރަ އޭނަ  ެގންދާނީ.  ނޫންތޯ  ޮއބްޖެކްޓިވް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެކަމަކު  ެގންދެވިދާނެ.  ޮގތަކަށް  ދަތިނުވާ  ށް 

ހާސިލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ އެވަުގތު. ޔޭސް. ހީ އީޒް އެޑްވަިއޒް އިޒް ކަމިންގ ފުރޮމް ދަ ފައިނޭންޝަލް 

 ސެކްޓަރެގ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވާހަކަ   ެއ  ކިޔާފައި،  ދަތިވާނެއޭ  ސަރުކާރަށް  މެންބަރު  އެ  ނޫންތޯ  ފާހަަގކުރެްއިވއެއް  ަގވަރުނަރ  ދެންމެ  މިހާރު 

ދެއްކެީވ. މިހާރު އެއީ އެވާ ދަތިވާނެއޭ ކިޔާފައި ވާހަކަ މި ވާހަކަދައްކަނީ ބޯޑު މީޓިންގަގިއ މިސާލަކަށް. ދަތިވާނެކަން 

އޭނަ އަދި މިނިސްޓްރީއަށް ޮގއްސަ މިނިސްޓްރީއާއި، މިނިސްޓްރީ ޕޮލިސީ ޑިސިޝަން ނަާގ  އޭނައަށް މި އެނެގނީ  
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ނޫނީ   ޑައިރެކްޝަނާއި،  މި  ބޯޑުެގ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުަގނޑު  ތެރޭަގއި  މަޝްވަރާތަކުެގ  އެ  މަޝްވަރާކުރީ.  މީހުންނާ 

ފަިއ ހުރި ެއއްޗެއް ކޮންެމވެސްވަރަކަށް  ބޯޑުަގއި ދެކެވިފައި ހުރި ވާހަކަތަކެްއ ނޫނީ އޭނައަށް ެއ ހައިސިްއޔަތު އެނިގ

 ހުންނާނީ ޝެއަރކުރެވިފަ. ޭއރުން މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވެިވަވފައެއް ނޫންތޯ އޮންނާނީ. ެއއީ އަޅުަގނޑުެގ ޕޮއިންޓަކީ. 

 

 ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝިޒާ އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ 

ޕްރިންސިޕަލް  ާގނޫނުެގ  މުހިންމު  އާދެ!  ވަރަށް  ބޭންކުން  ސެންޓްރަލް  މިސާލަކަށް  ނުވާނެ.  ޝެއަރކޮށްެގން  އަކީ 

އެކްސްޗޭންޖު  ކަންތައްތަކެއް.  އެ  ނޫނީ  ބަދަލުކުރުމާ  ރޭޓު  އިންޓަރެސްޓު  މިސާލަކަށް  ނަާގނެ.  ޑިސިޝަންސްތަކެއް 

ތަކާ ޝެއަރ ފޯމަލް ބޭސިސްއެްއަގިއ  ރޭޓު ބަދަލުކުރުން. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަކަކީ ެއއްެވސްަވރަކަށް އެހެން ފަރާ

ކުރެވޭނެކަހަލަ ޮގތަކަށް ާގނޫނުަގއި ލިޔެިވެގން ނުވާނެ. ާގނޫނުަގއި ހުންނަންޖެހޭނީ މަނާކުރެވިފަ. އެޮގތުން ލިޔެފަިއ  

އިރެއްަގިއ   ތަމްސީލުކުރާ  ެއ  ވަޑަިއަގންނަާވއިރެްއަގިއ  ރެޕްރެޒެންޓުކުރަން  އެ  ވެސް  ބޭފުޅަކު  އެ  އެކަމަކު  ހުރީ. 

ކޮބައިތޯއިންފޮ ސިޔާސަތުތަކަކީ  ސަރުކާރުެގ  ވަޑަިއަގންނަވާނީ  ެއކޮޅުން  އެްއކޮށް  ސިޔާސަތުތައް ؟ މޭޝަނާ  އެ 

އެނޭގނެވަރުެގ ބޭފުޅަކު ބޯޑުަގއި ތަމްސީލުކުރާނީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ދަތިވާނެ ެއއްކަލަ ސިއްރު  

ދޭ ލުޔެއް  ެއއްވެސްވަރަކަށް  މާއްދާތައް  ޑިސިޝަންސްތަްއވީަމ ހިފެހެއްޓުމުެގ  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  މިއީ  ން. 

 އެްއވެސްވަރަކަށް އެ ލުއި ނުދޭޮގތަށް އިންނަންވާނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

ތި   ބޭފުޅުން  ތި  މިހާރު  ުގޅިެގން.  ސުވާލާ  ކުރެްއވި  އެ  ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ހަމަ  އާދެ! 

ކަޑަައޅުްއވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ މެންބަރަކަށްެވެގން ނުވާނެއޭ. ސިޔާސީ ހަރަކާތެްއަގއި ުއޅެެގން ނުވާނެއޭ. އަސްލު  

ޑެލިބަރޭޝަންތަކުަގ މި  ބޭނުންވަނީ  ތި  ބޭފުޅުން  އެމް.އެމް.އޭެގ  ތި  އެއަކަށްނޫނޭ.  ދޭންޖެހެނީ  ޚިޔާލު  އޭނަ  އި 

 ؟ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށޭ. އެހެންނޫންތޯ ތި ވިދާޅުވާން ތި އުޅުްއވަނީ

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ށަށް އެ ފެންނަ، އޭނަ އެ ޕްރޮޖެކްޓު ކުރާ އިމޭޖު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބޭރުފު ؟ ޑެލިބަރޭޝަން އެކަންޏެއްނޫން ދެއްތޯ

މިސާލަކަށް   އޭނަ  ެއހިސާބުން  އިންޑިޕެންޑެންސް  ބޭންކުެގ  ެއއީ ސެންޓްރަލް  ުމހިންމުވޭ.  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މެންބަރ އޮފް   އޭނަ ހަރަކާތެްއަގއި ބައިވެރިެވެގން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަުމަގިއ އުޅެފިްއޔާ، އުޅެފައި އޭނަައކީ ސީނިއަރ

ދަ ބޭންކު ވެއްޖެއްޔާ އެ ދަްއކަނީ އޭނަެގ ޑިސިޝަން ވެސް ބަޔަސް ވެދާނެކަން. އާދެ! ެއހެންވެެގން ެއއީ އިނޭގތޯ.  

 ވަޓް ޔޫ ސީ ފްރޮމް، ެއއީ ަވރަށް މުހިންމޭ ދައްކާ އޭނަ ތަމްސީލުކުރާ މަންޒަރު އިނޭގތޯ. 

 

 : ކެވުންވާހަކަދެއް ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

ވަނަ މާއްދާެގ ެއކެއް. ެއއީ ބޯޑުެގ މަސައްކަތްތަކާިއ    6  ، 6.6އަޅުަގނޑު ދެން ސާފުކޮށްލަން މި ބޭނުންވަނީ، މިހާރު  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބެހޭޮގތުން  ނިޒާމާ  ރޭޓު  އެކްސްޗޭންޖު  އިނޭގތޯ.  ނަންބަރު  ދެވަނަ  ދަށުން  ޭއެގ  ބާރުތައް، 

އިނޭގ ދިނުން  ލަފާ  އިޢުލާނުކުރައްާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ރޭޓު  ެއކްސްޗޭންޖު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިހާރު  ތޯ. 

ދެން، އެހެންވީމާ، މި އެކްސްޗޭންޖު ؟ އެހެނެއްނޫން؟ ޮގތަށް ނޫނީ ކަނޑައަޅުއްވާ ޮގތަށްތޯއޭ މިހާރު ާގނޫނު މި އޮތީ

 ؟ރޭޓަށް ބަދަލު ެގންނަ ކަމަށް ރައީސަށް ދެންނެވުންތޯއޭ

 

 ެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

ރޭޓެއް.   އެކްސްޗޭންޖު  ފިކްސް  މިހުރީ  މިހާރު  މިސާލަކަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.  ކަނޑައަޅާނީ  ރެޖީމު  އެ 

ފިކްސް   ނުވަތަ  ޮގއްސިްއޔާ  ފްލޯޓިންގއަށް  ފްރީ  އެިއން  އެ  ރޭޓުެގ  އެކްސްޗޭންޖު  ފިކްސް  އަޅުަގނޑުމެން 

ރޭޓުަގ އަޅުަގނޑުމެން އެކްސްޗޭންޖު  ރިލައިކޮށްެގން  ބާސްކެޓަކަށް  އެ  އެއީ  އެބަހުރި.  ބާވަތްތަކެއް  އެތައް  އަދި  އި 

ބޯޑުން،   ކަނޑައަޅާނީ  ރޭޓު  އޭެގތެރެއިން  ދެން،  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.  ކަނޑައަޅާނީ  އެ  ެގންޮގއްސިއްޔާ  ކުރިއަށް 

 ހަމަ އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަނޑަައޅާނީ.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

ރޭޓެްއ   ބޯޑުން  ރޭޓެއް،  ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  އެހެންވީމާ  ބޭނުންވަނީ  ސާފުކޮށްލަން  ެވސް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

ދެއްތޯ ރައީސުލްޖުމްހޫ؟ ކަނޑައަޅުްއވާނީ  ފެންނަނީ  މި  އާންމުންނަށް  ކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  ރޭޓު  އެ  ރިއްޔާ ެއކަމަކު 

 ؟ކަނޑައަޅުްއވާ ރޭޓެއް ޮގތުަގއި. އެއީތޯއޭ ތި ވިދާޅުވާ ޮގތަކީ

 



 2020 ނޮވެންބަރު 30         ވަނަ ބައްދަލުވުން  12މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

14 

 

 އަޙްމަދު އިމާދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ަގވަރުނަރު ޑެޕިއުޓީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

އެްގޒިސްޓިންގ   މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކުރެްއވީ  ތި  ޢަފީފު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.  އެ ކަނޑައަޅުްއވާނީ  ވެސް  އަދި ސިޔާސަތު  ވެސް  ރޭޓު  ިއންނަނީ  މި  އެކްޓުަގއި  މް.އެމް.އޭ 

ކަނޑައަޅުއްވަނީ   މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިޞްލާޙުަގއި  ހުށަހެޅުނު  އަލަށް  މި  މިހާރު 

ރެޖީ ކޮން  ބޭސިކަލީ  އެީއ  ސިޔާސަތު.  ރޭޓުެގ  ދޭތެރެ އެކްސްޗޭންޖު  ދަށުން  ރެޖީމުެގ  ެއ  އެހެންނަމަވެސް،  މެއްތޯ. 

ދޭތެރެއިން އެބަ އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓު ބަދަލުކުރާ ކުރުން އެމް.އެމް.ޭއެގ ބޯޑުެގ ބާރުެގ ދަށަށް މި އަންނަނީ އިނޭގތޯ. 

 އާދެ! ެއއީ މިހާރު ވެެގންދާނެ ޮގތަކީ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

އުޅުްއވަނީ ތި  ދެްއަވން  ތި  އިޚްތިޔާރު  ކަނޑަެއޅުމުެގ  ރެޖީމު  އެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މިހާރު ؟ ކީްއވެެގންތޯ 

ފޮރިން   ލިބިދާނެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ.  ބޭފުޅެއް  ސިޔާސީ  ެއއީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ  މިސާލަކަށް 

 ިމސާލަކަށް ޑެފިސިޓު، ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު އިތުރު ލުިއކަމެްއ  އެކްސްޗޭންޖު އިނޭގތޯ. ޭއެގ އެ ރޭޓު ކަނޑައަޅައިެގން

ނުވެ   ޕޮލިސީއަށް  މަނިޓަރީ  ރަނަގޅު  އެންމެ  އެއީ  އެކަމަކު  ކުރެވިދާނެ.  ކަންތައްތައް  ބައެއްފަހަރު  ވެސް  ެގންނަން 

 ؟ ނީހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، ކީްއވެތޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ އިޚްތިޔާރު ދެއްވަން ތި އުޅުއްވަ

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރެޖީމު ޗޭންޖަސް ެގނެއްސަ ހުރި ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު، ރެޖީމު ޗޭންޖަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ިއކޮނޮމިކް ދާއިރާއަށް ނުވަތަ  

މުޅި ސިސްޓަމް ހަމަ ހަލުވާލާކަމެއް އެއީ އިނޭގތޯ. ެއވަރުެގ ޗޭންޖެއް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ެއއިރެްއަގއި  

ޝިޕް ނަަގިއެގން، ެއައށް އޭެގ ޒިންމާ ވެސް އުފުލަން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން  ހުންނަ ޕޮލިޓިކަލް ލީޑަރަކު އެ އޯނަރ

އެކަނި އުފުލީމަ މިާވޮގތަކީ ަވރަށް ކުޑަ ސެކްޓަރއަކުން މުޅި ޤައުމަށް އަންނަ ޗޭންޖެއް މި އުފުލަނީ. އެހެންވެެގން  

ބޭ ހަވާލުކުރަން  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  ހައި  އެ  ރެސްޕޮންސިބަލިޓީ،  އެ  ޗޭންޖެއްަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ރެޖީމު  ނުންވަނީ. 

ފްލޯޓިންގއަށް   ނުވަތަ ފްރީ  ތައްޔާރުވެްއޖެއޭ  ޤައުމު  މިހާރު  އަންާގނެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޗޭންޖެއްަގއި  ޕޮލިސީ 

މޫވްކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ލަފާ މި ދެނީ ހުރިހާ އިންސިޓިޓިއުޝަންސްތައް މިހާރު ތައްޔާރޭ މިވެނި ކަންތައްތައް 

އޭ. މި ރޫލްސްތައް އޮންނަޮގތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފްރީ ފްލޯޓިންގ ރޭޓެއް މެއިންޓެއިންކުރެވިދާނެއޭ.  ކުރެިވއްޖެ
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އިންސިޓިޓިއުޝަން.   ައނެއް  އިންސިޓިޓިއުޝަނެްއ  އެއް  އެބައޮތޭ  ކަނެކްޝަންސްތަްއ  އެ  އެބައޮތޭ.  މެކޭނިޒަމްސް 

 ނޭގތޯ. ތައްޔާރުތޯއޭ އެ ޑިސިޝަން ނަންގަވަން. ދެޓް ިއޒް ވައި އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ   ދެްއތޯ  ބަލައިެގންނުވާނެ  ައޅުަގނޑުެމންނަށް  އެކަމަކު،  ިއނޭގތޯ.  ސާފުވެއްޖެ  މިހާރު  އާދެ! 

މަޢުލޫމާތު   އިކޮނޮމިކް  މިޮގތަށް  އަބަދު  ބޭފުޅަކީ  އިންތިޚާބުވާ  އިނޭގތޯ.  މަޤާމަށް  ބޭފުޅެއްކަމަށް  ހުންނަ  އެޮގތަށް 

ެއޑްަވއިސް   ދެއްވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ވެސް  ބޭނުމެއްަގއި  ކޮންމެވެސް  އެހެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެހެންވީމާ، 

 ަގބޫލުނުކޮށް، މަނިޓަރީ ޕޮލިސީއަށް ތި ބޭފުޅުން ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ނުެގނެިވ ހިނގައިދާނެ.

 

 އަޙްމަދު އިމާދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ަގވަރުނަރު ޑެޕިއުޓީ ޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ މޯލްޑިވްސް މަނި

އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެނަށް ޑިބޭޓް މި ކުރެެވނީ ވަރަށް މުހިންމު ޕޮލިސީ ސްޓޭންޑެްއެގ ވާހަކަ. ެއީއ  

ބޭނުންފު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަދި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުން  އޮންނަ ކޮލިފައިކުރުމުެގ  މި  އެކަން  ޅުވެލެއްިވޔަސް 

ބޯޑުެގ   އެމް.އެމް.ޭއެގ  އެހެންީވމާ،  އެކަންކުރެޭވކަން.  މަތިން  މަޝްވަރާެގ  ބޯޑުެގ  ޮގތަކީ  އޮންނަ  މި  ތަރުތީބުވެފައި 

ަވނަ މާއްދާަގއި ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އޭރެްއަގއި ހުންނަ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެ    24ބާރެއް ވެސް އެބައޮތް  

ެއއީ  އެކްސްޗޭ ބޭނުންވާނެ.  އެންޑޯޒްަމންޓެއް  ބޯޑުެގ  ިވޔަސް  ބޭނުންފުޅުވިކަމުަގއި  ބަދަލުކުރަން  ނިޒާމު  ރޭޓު  ންޖު 

ބަދަލުކުރެވޭނީ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މަތިން  މަޝްަވރާެގ  ބޯޑުެގ  ނިމިެގން  ޮގތެއް  ބޯޑުން  އާދެ!  އިނޭގތޯ. 

 އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާއްދާ    22 ެއއްކަލަ  ވަނަ  ކުރެވިދާނެއޭ.  މަސައްކަތްތައް  ތިރީަގިއވާ  އޮތޯރިޓީެގ  އަންނަނީ،  މި  އިޞްލާޙުކުރާއިރު 

ކުރުން ލާޒިމެއް ނޫން. ޭއެގ ެއބައިނދޭ )ހ(، )ށ( އެހެން ޮގސް، މީަގއި މިހިރީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ  

ކީްއެވެގންތޯ އެ  ކަމަ؟ އެމް.އެމް.ޭއއިން.  ކުރެވިދާނެ  ދޫކުރެޭވ  އެއްކަލަ  ކަންތައްތައް  ބަެއއް  އެއީ  އޮންނަނީ.  މި  ށް 

 ؟ޮގތަށް އޮންނަނީތޯ

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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މާނަ   ެއ  ފަންކްޝަންސް  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އިނީ  އެ  ޖަހާފައި  ޮގތަށް  ކުރެވިދާނެ  ެގންނަންވެެގން. އަޅުަގނޑުމެން 

ލޯނު  ސަރުކާރަށް  މިސާލަކަށް  ނޫން.  ކަންތައްތަކެއް  ކުރާނެ  އަބަދަކު  މިސާލަކަށް  ފަންކްޝަންސްއަކީ  މިސާލަކަށް 

ވަނަ މާއްދާއިން ފެންނަނީ   22ދޫކުރުން، ެއއީ އޮންޮގއިން ެއންޑް ެއއިރެްއެގ ޑީޑަކަށް ބަލާފަ ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ،  

ފަންކްޝަންސްތަ  މިސާލަކަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  މާނައަކީ  ޭއެގ  އެހެންވީމާ،  ޕަަވރސްތަކެއް.  ދޭ  އަނެކެތިކުރަން  އް 

ޓައިްމ   އެނީ  އެޓް  ނިެގދާނެއޭ  ލޭމަންއަކަށް  ނަާގ  އާންމުކޮށް  މާނަ  އޭެގ  ބުނެފިއްޔާ  ކުރަންޖެހޭނެއޭ  އަޅުަގނޑުމެން 

ސަރުކާރަށް ލޯނުދިނުން. އެހެންވީމާ،   އަބަދު ވެސް އެމް.އެމް.އޭއިން ކުރާ ކަންތައްތަކެއް. މިސާލަކަށް އެއް މާއްދާއަކީ

އަބަދުވެސް ކުރަންޖެހޭނެއޭ. ެއކަމަކު، އެ ކަންތައްތައް ވެސް ކުރެވޭނީ އެމް.އެމް.ޭއެގ އޮބްޖެކްޓިވްސްތަކުަގއި އެހެރަ  

ހުރި   ލިސްޓުކޮށްފައި  މީެގ  ދެން،  ބަލާފައޭ.  ނީޑަކަށް  އެއިރެއްެގ  ތަރުތީބުންނޭ  ދާ  އޮބްޖެކްޓިވްސްއަށް  ޚައިރާކީ 

އޮބްޖެކްޓިވްސް  ކަން ނޫން.  ކަންތައްތަކެްއ  ކުރާނެ  ެއްއފަހަރަކާ  ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ  ޓަިއމް  އެނީ  އެޓް  ތައްތަކަކީ 

 އެޗީވްކުރަން އޭރަކަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަނޑަ  ސިޔާސަތު  މަނިޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިނީ،  އެ  ަގއި  )ހ(  ހަމަ  މިސާލަކަށް  އެއީ  ތަންފީޛުކުރުން.  އަޅައި 

ނޫންތޯ ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭނެ  މިސާލަކަށް  ؟ ކޮންމެހެން  ާގނޫނީޮގތުން  އޮތަސް  މިސާލަކަށް  ނުކޮށް  ެއކަން  އެކަމަކު، 

އޮވެދާނެ ެއކަން ނުކޮށް ވެސް. އަދި މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާފައި ތަންފީޛުނުކޮށް އޮވެދާނެ. ޭއެގ  

އޭ ޭއަގިއ  ސަބަބުން  އެހެން،  މީތި  އެހެންވީމާ،  ސަިއޑަށް.  ފިސްކަލް  ައއިސްދާނެ  އިޕްލިކޭޝަންސް  އެހެން  ެގ 

އަޅުަގނޑަށް   ދެން،  އިނދެެގންނެއް.  މިހެން  އަސްލު  ބޭނުންވަނީ  ކަށަވަރުކުރަން  އަޅުަގނޑު  ނާންނާނެތޯ  އުނިކަމެއް 

ާގނޫނުގަ  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރަްއވާނެކަން.  އެމް.އެމް.ޭއ  އެނޭގ  ކަންތައްތައް  ވެސް  އެކަހަލަ  ލިޔާިއރު  އި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ޑ(،   22ވިސްނާލަންޖެހޭތީ. ކުޑަކުޑަ ބްރޭކެއް ބަންިގ ަގޑިއަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަދި ހަމަ އެ  

  އޭަގއި އެބައުޅޭ ބޯޑުން ކަނޑަައޅާ ޝަރުޠުތަކާއި ހަމަތަކާ އެްއޮގތްާވޮގތުެގމަތިން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން 

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެުގން. ައދި ެގރެންޓީ ދޫކުރުން. ދެން، )ޒ( އެްއ ވެސް އެބައިން، ސަރުކާރުން ނަާގ ލޯނުތަކާިއ  

ތަންކޮޅު  އެ  އިނީ  ލަފާދީފައި  އޭ.ޖީން  ދެން،  ދިނުން.  ެގރެންޓީ  ދެއްކުމުެގ  ަގވާިއދުން  ޗާޖު  ސަރވިސް  އޭެގ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނޫނީ ރާއްޖެއިން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަަގން  އުނިކުރަން. ައސްލު ކީއްެވެގންތޯ އެމް.އެމް.ޭއއިން  

 ެގރެންޓީ ދޫކުރުން އިންނަނީ.  

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ނަަގިއެގން އަޅުަގ މިހާރު ސޮޕް ފެސިލިޓީއެއް  މި ނަަގނީ.  ދަރަންޏެއް ނޫންތޯ  ެއއީ  ނޑުމެން  މިހާރު ސޮޕަކީ ވެސް 

 ސްޓެބިއުލަިއޒް މި ކުރަނީ އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓު. އެހެންވީމާ، ެއ. އެމް.އެމް.ޭއއިން ނަާގ. 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޓަރނަލީ ވެސް އެމް.އެމް.ޭއެގ  އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާ ލިޔަމުން ދިޔައިރުަގއި ެވސް އެޮގތަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު އިން

ލިބިެގން  އެޑްވާންޓޭޖެއް  އިނދެއްޖިއްޔާ  މިޮގތަށް  ބޮޑަށް  ލައިފިއްޔާއަށްވުރެން  އެޮގތަށް  ބޭނުންވާ.  މަސައްކަތަށް 

ހިނގައިދާނެއޭ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމެންޓު ޕަރޕަސް ނޫނީ އެހެން ޕަރޕަސްއަކަށް ވެސް ެއމް.އެމް.އޭއިން ެގރެންޓީެއއް  

ަގންޖެހޭ ޙާލަތެއްަގއި. ނޫނީ ލޯނެްއ ނަަގންޖެހިދާނެ ޙާލަތެއްަގއި ނެޭގނެ ޮގތް، ިމޮގތަށް ަވއިޑުކޮށް  ދީފައި ލޯނެއް ނަ

ބޭންކު   ސެންޓްރަލް  ިގނަ  ވަރަށް  އަނެއްހެން  ބައްލަވާލައިފިއްޔާ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  އެކަމަކު،  އިނދެއްޖިްއޔާމު. 

  ބެލިޔަސް ހަމަ ސޭމް ޕްރޮވިޝަން.ާގނޫނުތަކުަގއި ހަމަ މި ކްލޯޒް، މި ޕްރޮވިޝަން... ލަންކާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

މިހެން   މިޮގތަށް  ދެން،  މިނިސްޓްރީން.  ފިނޭންސް  ެގރެންޓީ،  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ލޯނުތައް،  ނަާގ  މިހާރު ސަރުކާރުން 

 މިއޮތީ ކީްއވެތޯ މި ާގނޫނުަގއި. 

 

 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް 

އިނޭގތޯ  ެއއޮތީ  ހުޅުވާލާފައި  މަެގއް  ދޭން  އެސިސްޓެންސެއް  ޕޭމަންޓްސްއަށް  އޮފް  ބެލެންސް  ހަމަ  ކާރިޘާެއއްަގއި 

ޔާ އެކަން ކުރެވިދާނެ.  ކާރިޘާެއއްަގއި. މިހާރު ހުރިހާ ކޮޅެއް ހުސްވީމަ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޮގތަށް އޮެވްއޖިއް

އާންމު ކަމަކަށް ނުވާނެ. އާދެ! އާންމު ކަމަކަށްނުވާނެ. އެއީ ހުރިހާ އެޖެންސީސްތަކުން މަލްޓިލެޓަރަލް އެޖެންސީތައް،  

ސެންޓްރަލް   އިނޭގތޯ  ނުދޭނެޭއ  ލޯނެއް  ސަރުކާރަށް  އެ  ލަފާދެނީ  އޭ.ޑީ.ބީން  ތަންތަނުން،  އައި.އެމް.އެފްކަހަލަ 

 ބޭންކަކުންނެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޔަޢުޤޫބު. ؟ ޢަފީފް ނިމުނީތޯ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޕާޓީަގއި   އެްއކަލަ ސިޔާސީ  ކުރީަގއި  ކުރިން  ދިއުމުެގ  އެ ސުވާލަށް  ދެން،  ސުވާލު.  ހަެއއްކަ  އެބައިން  އަޅުަގނޑު 

ކޮ ދެންނެވީ  ވާހަކަެއއް  ބޯޑުަގިއ  ނޫޅެވޭ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ވެސް  މިހާރު  ވާހަކަދެއްކީމަ.  އެ  ވަރަކަށް  ންމެވެސް 

ސިޔާސީ   މިއީ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ވަރަށް،  ައޅުަގނޑަށް  އިޙުސާނު  ބޭފުޅެއް.  ކިޔާ  އިޙުސާނު  އިންނަވާނެހެން 

ކަ ހަމަ ސިޔާސީ  ދޫނުކުދޭވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  އިޙުސާނު  އުޅެނީ.  މި  އުޅުްއވާ.  ކަންކަމުަގއި  ންކަމުަގއި 

ފެށީ   މި  ޭއެގން  ފާހަގަވީމަ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތަކަށް  އޮޑު  ކުޑަކޮށް  އޭތި  އެހެންވީމާ،  މެންބަރެއް.  ބޯޑު  އެމް.އެމް.ޭއެގ 

 ވަނަ މާއްދާަގއި މި އިންނަނީނޫންތޯ... 2އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މިއާ ުގޅޭޮގތުން މި ފުރަތަމަ މިއިނީ 

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އިޞްލާޙު  މި  މާއްދާއެްއ،  އައު  ލަންތޯ  އަޅުަގނޑުމެން  މީަގއި  ުގޅިެގން،  ޕޮއިންޓާ  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  ޔަޢުޤޫބް 

 ފާސްވުމައެކީ އެމް.އެމް.އޭެގ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭނެއޭ. 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަ މި މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ފޮނުވައިފިއްޔާ  ސަރުކާރުން  މިހާރު  ބޭފުޅަކު  އެކަހަލަ  ލަފާއެރުިވން  ޅުަގނޑު 

 ފާސްވައިރަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއދޭނަމޭ އެ ބޭފުޅަކަށް އިސްތިޢުފާދޭން އިނޭގތޯ. އާދެ! އެ ލަފާ އަރުވާފައި އޮންނާނީ.

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާ އިނޭގތޯ. އޭަގއި މި އިންނަނީ ބޭންކު ނޫން މާލީ، ބޭންކު ނޫން    2އާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓަކީ  

އެސެޓު   ވިޔަފާރިާއއި،  ލަފާދިނުމުެގ  ބެހޭޮގތުން  އިންވެސްޓުކުރުމާ  އޮންނަނީ  މި  މާނަކުރުމުަގިއ،  ވިޔަފާރި  މާލީ 

އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ދެން، މެނޭޖްމަންޓު  ހިމަނައި.  ހަރަކާތްތައް  މާލީ  ވިޔަފާރިއާ  މިނޫން ވެސް  ކަނޑައަޅާ  ން 

ކޮންސަލްޓެންސީފަދަ  ުގޅޭ  އިންވެސްޓްމަންޓާ  އެހެނިހެން  ނޫން  މާލީ  އިތުރަށް  ޭއެގ  އަދި  މިާވޮގތަކީ  މީަގއި 

ން، މިސާލަކަށް ބިޒްނަސް  ހަރަކާތްތައް. ެއވެސް މީެގތެރެއަށް. ދެން، ީމަގިއ ާވޮގތަކީ ވަރަށްިގނަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު 

ދޭންޖެހޭ   ުގޅޭޮގތުން  އިންވެސްޓުކުރުމާ  މި  އެހެނިހެން  އަދި  ކޮންސަލްޓެންސީ  ފައިނޭންޝިއަލް  ކޮންސަލްޓެންސީ، 

ލަފާ، އެ ކަންކަން އެބަކުރޭ ައމިއްލައަށް. އޭތި ވެސް މީތި ޢިބާރާތްކޮށްފައި އޮތްޮގތް އަޅުަގނޑު ކިޔާލީމަ އަޅުަގނޑަށް  
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ޗިހި ެވސް މީެގތެރެއަށް ވަންނަ ކަމަށް މި މާއްދާެގ ތެރެއަށް. އެހެން އަޅުަގނޑަށް މަނާކުރެވޭތީ ެއއީ  ދޭހަވަނީ އެ އެއް

 އެއީ.  2އެއް އިޝޫ. ޭއަގއި ކީކޭތޯ އެމް.އެމް.ޭއއިން ވިދާޅުވާނީ. ޕޮއިންޓު ނަންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙްމަދު 

އޭެގ ހަމަ ތި ކޮންސަރން ރެއިސްކުރެއްވި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ވެސް. ައޅުަގނޑުމެން ެއ  

މާލީ   ވިޔަފާރިއަކީ  ލަފާދިނުމުެގ  އިންވެސްޓްކުރުމާބެހޭ  ވެސް.  ސީ.އެމް.ޑީއަށް  ޖަވާބުދިނީ،  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް 

ދަ ާގނޫނުެގ  ބުނާ ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ  އެ  ާގނޫނުަގއި  އެ  އެހެންވީާމ،  ވިޔަފާރިއެްއ.  ކުރަންޖެހޭ  ލައިސަންސް  ށުން 

އިނޭގތޯ   ނުހިމެނޭ  އޭެގތެރެއަކު  މިސާލަކަށް  ވިޔަފާރި.  ލަފާދިނުމުެގ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  އިންވެސްޓްމަންޓު 

ޅުންެގ މަސައްކަތުަގއި ކުރާ  އެކައުންޓެންޓު ފާރމްސްތައް މިދޭ ލަފާ އިނޭގތޯ. އެއީ އެޒް އަ އެކައުންޓެންޓު އެ ބޭފު

ލަފާދިނުމުެގ  އިންވެސްޓްމަންޓު  ކުރަނީ  އެ  ބިޒިނަސްއެްއޮގތަށް  މީހުނަށް  އެ  ވިޔަފާރި  އަ  ޭއޒް  އެކަމަކު،  ކަމެކޭ. 

ދެއްތޯ ދަށުން ؟ ވިޔަފާރިެއއް  ާގނޫނުެގ  ސެކިއުރިޓީސް  މާލީ  ިވޔަފާރިއަކީ  ލަފާދިނުމުެގ  އިންެވސްޓްމަންޓު 

ރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް. އެހެންވީާމ، ެއއީ މާލީ ިވޔަފާރިއެްއ، ާމލީ ވިޔަފާރިެއްއެގ ޮގތުން  ލައިސަންސެއް ނަަގިއެގން ކު

 އަޅުަގނޑުމެން މި ޑެފިނިޝަނަށް ފޯލްވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މިއިނީ   ދެން  އޭަގއި    22އާނ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ޖ(.  މާއްދާެގ  ރަޖިސްޓަރެއްއ  ވަނަ  އެސެޓު  އިންނަނީ  މި 

 ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސައްކަތް، އެ ވާހަކަެއއް، 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން އެކަކާިއ  ؛ ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަބުނޭ ާގނޫނުަގއި ަގވަރުނަރާއި ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު  7މިހާރު  

އޭެގ ކުރިއަށް މި އަންނަނީ ަގވަރުނަރުެގ މަސައްކަތާއި ބާރުތައް ދެން މި އިޞްލާޙުަގއި މިއިނީ.    ދޭކާ. އިންދާ މިހާރު

ޮގތުަގއި ވަކި   ދެން، މުޅި ާގނޫނުަގއި ވެސް މި އިންނަނީ މަސްޢޫލިއްޔަތުެގ ވާހަކަ. މިއީ ވަކިން އިންނަ ބާރެއްެގ 

 ؟މާއްދާއެއް ޮގތަށްތޯ އަނެކަތިކުރަނީ
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 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ކަނޑައަޅާފަިއ އިންނާނެ ބޯޑްެގ ކޮމްޕޮޒިޝަނާިއ، ބޯޑުެގ    6ާގނޫނުަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާގނޫނުެގ  

 ެގ ޒިންމާތަކާ ކަނޑައަޅާޮގތަށް. ސިފަތަކާއި ެއއާ. އެހެންވީމާ، އެއާ ުގޅިެގން ދެން ބޯޑުެގ ޒިންމަތަކާ ަގވަރުނަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭެގ   ދެން،  ހިމަނާފަ.  މާއްދާެއއް  ަވކިން  ެއއިނީ  ަވކިކޮށްފައި  ބާރުތައް  ަމސައްކަތްތަކާއި  ަގވަރުނަރުެގ  އެހެންވީމާ، 

ަވކިން   އަނެްއކާ  މަސްޢޫލިްއޔަތު  ަގވަރުނަރުެގ  ޑެޕިުއޓީ  ަގވަރުނަރާއި  އަޅުަގނޑު  އިތުރަށް  އިންނާތީ  މާއްދާއެއް 

 ސާފުކުރަން. އެއް ާމއްދާެއއްެގ ދަށުގައި. 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

، ދެ  އެ އިޞްލާޙު ނުެގންނަނީ، ިމހާރު ހުށަހަޅާފައި އިން އިޞްލާޙުަގިއ މި އިންނަނީ ބޯޑުެގ ޒިންމާތައް. އެހެންވީމާ

ވަނަ ާމއްދާ ނިންމާލާފައި ބޯޑުެގ ޒިންމާތަްއ    6ތަނަކުން ދުރުަގއި ދެ މާއްދާައކުން ފެނުމުެގ ބަދަލުަގއި މިހާރު އިން  

ެއގްޒިޒްޓިންގ   ވެސް  މިހާރު  ދެން  ކަނޑައަޅާފަިއ،  ޒިންމާތަްއ  ަގވަރުނަރުެގ  ދެން  މާއްދާ    7ކަނޑައަޅާފައި،  ވަނަ 

ވަނަ    7ށް ފެނުނީ. އޭރުންނޭ އެންމެ ރަނަގޅަށް ފްލޯެވެގންދަނީ. މިސާލަކަށް  ބޭންދީމަ ފްލޯ ވާޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެނަ

އެ ަގވަރުނަރުެގ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް. ެއއީ ޑެއިލީ  ؟ މާއްދާއަށް ބޯޑުެގ ޒިންމާތައް ލާކަމަށް ވަންޏާމުން ނުުގޅޭތާ ދެއްތޯ

އެހެންީވމާ، އެ މާއްދާއަށް ބޯޑުެގ  ؟  ދެއްތޯއިންޗާޖަކީ ަގވަރުނަރުކަން ކަނޑައަޅާފައި އިންނަ މާއްދާއެއް އެ މާއްދާއަކީ

  6.2އިނދެފައި    6.1ޒިންމާތައް އެޑްކުރުމަށްވުރެން ވަކި މާއްދާެއްއޮގތަށް ލާން އަޅުަގނޑުމެން... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ޮގ ފެންނާނެކަހަލަ  ބަލައިލުމުން  ެވސް  ޒިންމާތައް  ބޯޑުެގ  ަގވަރުނަރާއި  ޖެހިޖެހިެގން  ބޭނުންވަނީ  ތަކަށް ބައިންދަން 

ޓަރމްސް   ސްޕެސިފިކް  ރެސްޓްރިކްޝަންސް.  ވިތް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބުނާ  އިނިގރޭސިން  އެއީ  ކަނޑައަޅަންެވެގން. 

 އެންޑް ކޮންޑިޝަން ވިތް ރެސްޓްރިކްޝަންސް އަންނަޮގތަށް، ބައެއް ކަންތައްތަކެއް ނުކުރެޭވނެއޭ ބުނެފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ގައި  5 )ބ(  މާއްދާެގ  އޮތޯރިޓީން ވަނަ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވަ  ނިޔަލަށް  ެގ  )ރ(  އިން  )ހ(  އޮތޯރިޓީ  މި   .

ކުރަންވާނީ ސަރުކާރުެގ ލަފަާއ އެއްޮގތްާވޮގތުެގމަތިންނެވެ. )ހ( އިން )ރ( އަށް. އެއީ )ހ( އިން )ރ( އަކީ އެއީ 
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ނު ވަތަ ސެކިއުރިޓީ ޕްރައިމަރީ މާކެޓު އެްއކަލަ ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްެގ ޕްރައިމެރީ ޑީލަރުކަންކުރާނެ ފަރާތްތައް 

އެހެން ޮގތަކުން ނަަމވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތް ކަނޑަެއޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ދީފައި އިންނަނީ. ދީފައި  

 އަނެއްކާ މި ބުނަނީ އެކަންކުރަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ލަފާދޭގޮތަށޭ. އޭަގއި ކޮންޓްރެޑިކްޓު ެއބަވޭ އަސްލު. 

 

  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް

ބާރު.   ދެ  ޭއަގއި  ބޭނުންވީ  ފިނޭންސްއަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ފިނޭންސް  ފަރާތަކީ  އިޝޫކުރާ  މިހާރު  އާދެ! 

އޭޖެންޓެ ސަރުކާރުެގ  އޭޖެންޓް  އެން  އެޒް  އިނޭގތޯ.  ކުޅެނީ  މި  ރޯލު  އޭޖެންޓެއްެގ  ހަމަ  ްއޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ހުރިހާ  އިޝޫެގ  އެ  އިޝޫކުރުމާއި  އެ  ދެން،  ޑީލްކުރާއިރު.  މާކެޓްަގއި  ޕްރައިމަރީ  ޑީލްކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ  ެއއީ  ލީ މާއްދާއެްއ  ހޯދަން އަޅުަގނޑުމެން  ބާރު  ޭއެގ  ހުރިހާ އެްއޗެއް  ޑީޓެއިލްސްތަކާއި، 

 މަޝްވަރާކޮށްފަ. 

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ފަރާތް،  ޑީލްކަންކުރާނެ  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީސް  ސަރުކާރު  ޯއކޭ،  އަދި  ެއއެއްނޫން.  ކަންބޮޑުވުމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ 

ވެސް،   ޮގތަކުން  އެހެން  މާކެޓުެގ  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީ  ސަރުކާރުެގ  ފަރާތެއް  ކޮށްފައި  އެމް.އެމް.އޭ  މިސާލަކަށް 

 ފަރާތެއް ކަނޑަައޅަނީ އެމް.އެމް.އޭއިން. ކަނޑައެޅުމުެގ ބާރު އެމް.އެމް.ޭއއަށް  އެހެން ޮގތަކުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެ

ފިނޭންސް   ޖެހެނީ  މި  ކުރަން  ކުރަންޏާ  އެކަން  އެކަަމކު،  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ކަނޑައަޅަން  ލިބިެގންވޭ 

 ކޭ.މިނިސްޓްރީން ސަރުކާރުން ބުނާ ޮގތަށޭ. ދެން، ބޭސިކަލީ ެއ ބުނީ ސަރުކާރުން ބުނާ ބައެ

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއ އާއި ފިނޭންސާއި، އެމް.އެމް.އޭާއއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނު    24އޭރުަގއި  

ވޭނެ ޮގތަކަށް އޭރު ފެނުނީ އެހެން. އަޅުަގނޑުމެން  ދެ ޕާޓީެގ ވެސް ކޮންސަރންސްތަކެއް ހުރީމަ އެޑްރެސްކުރެ؟ ދެއްތޯ

އިންނާނެ އެމް.އެމް.އޭއިން އެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ އޭޒް އަ  ؟ ( ދެއްތޯ މިހާރުެގ4ވަނަ މާއްދާެގ )  24ޕްރައިމަރީ،  

އެހެންނަމަ ޮގތަކަށް.  އަންާގ  ޕްރިންސިޕަލް  ހަރަކާތްތެރިާވނީ  އޭޖެންޓު  އަބަދުވެސް  އެހެންވީާމ،  ވެސް،  އޭޖެންޓޭ. 

ކަންތައްތަކެްއ   މާއްދާއެއްަގއި ވެސް  ހުރިހާ  ލާން މި  ބޭފުޅުން  އެ  އިންސިސްޓުކުރެްއވީ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފިނޭންސުން 

ފިނޭންސްާއ   ވެސް  ާމއްދާެއއްެގ  ކޮންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  މަޝްަވރާކޮށްެގނޭ.  ފިނޭންސާ  ކުރެވޭނީ 
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މި ލީ )ހ( އިން ފައްޓައިެގން )ރ( ަގިއ ހުރި ކަންތައްތައް ކުރާނީ   މަޝްވަރާކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި އިތުރު މާއްދާއެއް

 އިން ކޮންސަލްޓޭޝަން ވިތް ފިނޭންސްއޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލަފާ ބޭފުޅުން  އެ  އެހެންވީމާ،  އެްއޮގތްާވޮގތުެގމަތިންނޭ.  ލަފައާ  އިނޭގތޯ.  އޮތީ  ނޫން  އެކަންނެއް   ކޮންސަލްޓޭޝަން 

 ދެއްަވއިފިއްޔާ އެ ނޫން ޮގތަކަށް ނުކުރެވޭނެ. އާދެ! ޢަފީފު.

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ ކުރަްއވަނީ  ޢައްޔަނު  މިހާރު  ބޯޑު  އެމް.އެމް.އޭެގ  ؟ ަގވަރުނަރުތޯ؟ މިހާރު 

މަޝްވަރާދެްއވަނީ ދެްއވަނީ؟ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ  މަޝްވަރާ  ަގވަރުނަރުތޯ  ދެން،  ؟ )ނޫނީ  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

އެބަ ޝަރުޠުތަކެއް  ދެން  މެންބަރެއް،  އެންމެ  މިސާލަކަށް  ދެއްތޯބޯޑުެގ  ވަންޏާ  ؟ ހުރި  ބުނާކަމަށް  ައސްލު 

ާމ   ފާހަަގކުރެްއވީ.  އެ  ވެސް  ޔަޢުޤޫބު  ދެންމެ  ވާހަކަ  ޚިލާފުާވ  އެއާ  ބިހޭވިއަރ.  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ކޮންޑަކްޓުތަކެއް 

ެއްއވެސް   ކުރުމުެގ  ވަކި  ބޭފުޅަކު  އެފަދަ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ވާހަކަ.  އުޅުއްވާ  ބޭފުޅަކު  ވެެގން  ސިޔާސީ  ބޮޑަށް 

 ؟ ޔާރެއް ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް އޮވޭތޯއިޚުތި

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ަވކި ކުރެވޭނެ. އާދެ! ލަފާެގ މަތިން ވަކި ކުރެވޭނެ. ައޅުަގނޑަށް ހުށަހެޅޭނެ އެ ބޭފުޅެއްެގ ހަރަކާތްތައް މިހެން 

 ފަ.  ހުރި ޮގތުން ވަކި ކޮށްދެއްވާށޭ ކިޔާ

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އެްއވެސް ބޭފުޅެްއެގ ވަކި ކުރަން މިހާރު ލަފާ އަރުވާފައި ހުންނާނެތޯ

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނޯންނާނެ އިނޭގތޯ. އަދި ނެތް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެގ އެއް އަހަރު ތެރޭަގއި އަދި 

 



 2020 ނޮވެންބަރު 30         ވަނަ ބައްދަލުވުން  12މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

23 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބޯޑުަގއި އިންނަވާ ބޭފުޅެްއެގ ހަރަކާތްތައް... 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އެމް.އެމް ތަންތަނުަގއި  ސިޓިން  ފާއިތުވި  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ޢައްޔަނުކުރީމާ  ބޭފުޅުން  ސިޔާސީ  ބޯޑަށް  .ޭއެގ 

އެމް.އެމް.ޭއ   އިންނާނެ  އަންާގފައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ކުރީެގ  އިންނާނެ،  އަންާގފައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ބޯޑަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ޢައްޔަނު ނުކޮށް އަދި ވަކިކޮށްދޭށޭ ެވސް. 

 

 އިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލުފުށި ދާ

ބޭފުޅަކު   ެއއްވެސް  ފާހަަގވާ  ކަމަށް  ުއޅޭ  މައްސަލަެއއް  ސުލޫކީ  މިކަހަލަ  ތެރޭަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ތިއްބެވި  ބޯޑުަގއި 

 ؟އެބައިންނެވިތޯ

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބޭފުޅަކު ފާހަަގކުރެވިފައި އިނޭގތޯ މިހާރުެއއް.  ނެތް އެއްެވސް

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ެއ މާއްދާައކީ  ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވާހަކަ ދެކެވެނީ ނޫންތޯ ދެއްތޯ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްަގއި ހަރަކާތްތެރިުވން ދެއްތޯ

ކުރެޭވ މާއްދާއެއް އިނޭގތޯ. ބޯޑުެގ މެންބަރުންނަށް އެ މާއްދާ، ދެން މިހާރު ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން އަލަށް ތަޢާރަފު  

ޕާޓީއެްއެގ   ސިޔާސީ  ަގަވރުނަރާ  ޑެޕިއުޓީ  ަގވަރުނަރާއި  ހަމައެކަނި  އިންނަނީ  މި  ކުރިން  ހިނަގމުންދާނީ.  ފެށީމަ 

މެންބަރުންނަކަށް އެހެން  ކަމަށް.  ނުާވނެ  ވެވިެގން  މިހާރު  މެންބަރަކަށް  ނެތް  ލެވިފައި  މާއްދާއެްއ  އެކަހަލަ   

 ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާގނޫނުަގއި.  

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅެއްެގ  މިހާރު އެ  ައޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްލަންެވެގން.  ހުރިހާ އެއްޗެއް  މި  ދެން،  ދެން، މިސާލަކަށް އިނޭގތޯ، 

އެކްސްޕްރެޝަން އިނޭގތޯ، ނޫނިއްޔާ އެ ކުރާ ކަންތައްތަްއ ވަރަށް ސިޔާސީ ވެދާނެ. އެކަމަކު ވިދާޅުވާނެ ތިމަންނަ 
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 ނުވެދާނެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ ރަޖިސްޓަރީަގއި ނޯވެ ޮއވެދާނެ. ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރެއް ނޫނޭ. ރަޖިސްޓަރީ ވެފައި

އެކަމަކު ދައްކާ ވާހަކަާއއި ހަރަކާތްތަކާ ހުރިހާ އެްއޗެހި ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ ްގރާސްރޫޓު ީމހަކަށްވުރެ ެވސް ކަންތަްއ  

 ؟ ބޮޑު މީހަކަށް ވެދާނެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި ކިހިނެއްތޯއޭ ކަންތައް ކުރަނީ

 

 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް

އޭެގ   އިނޭގތޯ.  ހިފެހެއްޓުން  މިންަގނޑު  ސުލޫކީ  އޮންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ޙާލަތެއްަގއި  އެފަދަ 

ބޯޑު މެންބަރުެގ ހުރި  ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގވަރުނަރަށް ލިޔެވިދާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މީނަެގ، މިހާރު  

 ހަރަކާތްތަކުން މިހެން ދޭހަވާތީ އަޅުަގނޑު އެދެނީއޭ އޭނަ ަވކިކޮށްދޭށޭ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އިނޭގތޯ.   ެއްއ ސުވާލުކޮށްފައި  އަޅުަގނޑު  ދާނަން  )ރ(ަގއި  5ެގ  24އަދި  މި މާއްދާެގ  ބުނަނީ  މި  ޭއެގ  )ކ(.  ެގ 

މި   މަތިން،  ޮގތުެގ  އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބުނަނީ  އެ  އަދި  )ރ(ަގިއ  ދެން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ.  )ރ(ަގއި  މާއްދާެގ 

ރަނަގޅަށްތޯ  ހެން.  )ނ(  އެީއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އަސްލު  އިންނަނީ.  ދީފައި  ރިފަރެންސް  އެކަަމކު  ވާހަކަެއއް 

 ޔަޢުޤޫބު.؟ އަޅުަގނޑަށް މި ކިޔެނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

ަވނަ މާއްދާެގ ބޭންކު ނޫން   2އަދިވެސް އަޅުަގނޑު، ދެން ިއއްޔެ ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ވާހަކަ ެވސް ދެއްކި  

ވަނީ  އެ  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ދައްކަނީ  މި  ވެސް  އަނެއްކާ  ދެން  އަންނައިރު،  މި  ފަށަމުން  އެހެން  ވިޔަފާރި  މާލީ 

އަދި ބޭންކްތަކާިއ  ދެން،  އިންވެސްޓްމަންޓު  ރެއިޒްކުރެްއވި.  ސުާވލު  އެ  ިއއްޔެ  ސުވާލު،  އެ  ބޭންކު،  އެހެނިހެން   

ޭއެގ   އޮންނާނީ.  ސުވާލުކޮށްފައިހެން  ެއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކުރެވުނީ.  ޖޮއިން  ލަހުން  ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގނޑަށް 

ނެފައި ވަނީ، ބޭންކިންގ  ބޭންކު ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި ކަމަށް ބު؟ ސާފުވެފައިހެން އޮންނާނީ. ދެން، އޭތި ސާފުނުވޭތޯ

ވިޔަފާރި ވިޔަފައި އެހެން ބާވަތްތަކުެގ މާލީ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. އޭެގ ތެރޭަގއި އިންެވސްޓްމަންޓު ބޭންކިންގއާއި ވިޔަފާރި  

؟ ނުވަތަ މަރޗެންޓު ބޭންކިންގާއއި ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް ބޭންކިންެގ ވާހަކަ އަންނާނެ. އެ ސާފުކޮށްފައި ދެއްތޯ އިނީ

އަޅު ނޫންތޯ  ދެން،  އިންނަނީ  މި  ތެރޭަގއި  މީެގ  ހަމަ  އެއްޗަކީ،  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން  މިހާރު  އަސްލު  ަގނޑުެގ 

އިންޝުއަރެންސްެގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ، ދެން މި އަންނަ ބައި. އިންެވސްޓު ކުރުމާ ބެހޭޮގތުން ލަފާ ދިނުމުެގ ިވޔަފާރި،  
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ނޫނީ މަޤްޞަދުެގ ތެރެިއން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ؟ ތައެ ބައި ކަނޑާލައިފިއްޔާމު ެއއްވެސް މައްސަލައެއް ދިާމވާނެ

އެތަންކޮޅު   ވިޔަފާރި،  ލަފާދިނުމުެގ  ބެހޭޮގތުން  ކުރުމާ  އިންެވސްޓް  ހަމައެކަނި  އުނިވެެގންދާނެތޯ،  މުހިންމުކަމެއް 

 ކަނޑާލައިފިްއޔާމު.  

 

 ވުން: ވާހަކަދެްއކެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙުމަދު

ބޭންކު ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި ިމ ޑިފައިން ކުރަނީ މާލީ އިދާރާތައް ޑެފިނިޝަންއަށް މިހާރު މި ެގނެވޭ ބަދަލަކީ މާލީ  

ބޭންކިންގ   އެހެންވީމާ،  ވިޔަފާރިކުރުން.  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  ނޫނިއްޔާމު  ވިޔަފާރިކުރުން،  ބޭންކިންގ  އިދާރާތަކަކީ 

އެބަ ވާންޖެހޭ ބޭންކު ނޫން ާމލީ ވިޔަފާރިކުރާ ބަެއްއެގ    ލީ އިދާރާތައް ފޯލްވިޔަފާރީަގއި ނުހިމެނޭ އެކަމަކު ވެސް މާ

ދޫކުރާ  ލައިސަންސް  އަސްލު  ވެސް  އޭެގއިން  ބަލާއިރުަގއި  ާގނޫނުަގއި  ސެކިުއރިޓީސް  މިސާލަކަށް  ޮގތުަގއި. 

ފަިއނޭ ރާއްޖޭެގ  ނުކުރިޔަސް.  ރެގިއުލޭޓު  އެމް.އެމް.ޭއއިން  އިދާރާތަކެއް  މާލީ  ސެކްޓަރަގިއ  ތަންތައްތަކަކީ  ންޝަލް 

ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމާ،  އެމް.އެްމ.އޭ.  ާއއި  ކުރަނީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  މި  ރެިގއުލޭޓު  އިންސްޓިޓިުއޝަން  ފައިނޭންޝަލް 

ތަންތަނެއް ވެސް ބެލެވެންޖެހޭނެ މާލީ އިދާރާތައް ޮގތުަގއި. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންެގ ާގނޫނުަގއި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި 

ންކޮށްފައި ހުރި މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ހަމަ އެ މާނައިަގއި މާލީ އިދާރާތައް، ބްރޯޑުކޮށް މާލީ މާލީ އިދާރާތައް ބޭނު

އިދާރާތައް. އެހެންެވއްޖެއްޔާމު ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން އޭތި ުއނިކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ސީ.ެއމް.ޑީއެން އިން ެއއް ބަޔަކީ  

 އޮފް އެމް.އެމް.ޭއެގ ާގނޫނަށް. މި ބުނަނީ މާލީ އިދާރާތަކެއް ނޫނޭ ފޯރ ދަ ޕަރޕަސް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޑެޕިއުޓި ަގވަރުނަރު އަޙްމަދު އިމާދު

ނޫން   މައްސަލަެއއް  އެީއކީ  އިނުމަކުން  ބްރޯޑުކޮށް  ވީހާެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންސެޕްޓުަގއި  ޑެފިނިޝަން  އާދެ! 

ޅުވިހެން ސެކިުއރިޓީސް އެކްޓުން ލައިސަންސްދޭ ފަރާތްތައް މި ާގނޫނުން ކަންނޭނެގ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން އެ ވިދާ

ދެއްތޯ  ދެއްތޯ؟ އިސްތިސްނާެވެގންދާނެ  ެގނެއްސަ  އިންނާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮލިފިކޭޝަން  އެ  ؟ އެހެންވީމާ، 

 އެހެންވީމާ، ބްރޯޑް ޑެފިނިޝަންެގ އިނުކަމުން ެއއީކީ އިޝޫއެއް ނޫންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޤޫބު ޢަބްދުޢުންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަދާ

ވަނަ މާއްދާ. އޭަގއި ައޅުަގނޑު ކުރިން ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން އުޅުނީ،   22ދެން، އޮތޯރިޓީެގ މަސައްކަތްތައް، އެއީ  

. ޭއަގއި މި އިންނަނީ އޭަގއި އިޞްލާޙުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެބަހުރި އެއްކަލަ އިތުރުކޮށްފައި ވަރަށް ބައިވަރު މާއްދާތަކެއް



 2020 ނޮވެންބަރު 30         ވަނަ ބައްދަލުވުން  12މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

26 

 

)ޖ(، )ޕ( އެ އިނީއެއް ނޫންތޯ ބައެއް އިޞްލާޙުތަކުެގ ތެރެއިން. ބިމާއި ޯގތިެގދޮރުފަދަ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި އުފުލޭ  

އޮތް   މަްއޗަށް  މުދަލުެގ  އެފަދަ  މުދަލާއި،  އެފަދަ  ހިފެހެއްޓުާމއި،  އަތުލުމާއި،  ަގނެިވއްކުމާއި،  ލިބިަގތުމާއި،  މުދާ 

އެ ރަހުނުކުރުން.  މަސްލަޙަތުތައް  ވިްއކުމާއި،  ދިނުމާިއ،  ކުއްޔަށް  ބަދަލުކުރުމާއި،  ހަވާލުކުރުމާިއ،  ފަރާތްތަކަށް  ހެން 

ެއއްޗަކީ؟ މިއީ އަސްލު މިއީ އެސެޓު ރެޖިސްޓަރއެއްތޯ ައޅުަގނޑު މީތި ސާފުނުވާތީ  ؟ ނޫނީ ިމއީ ކޮންކަމެއްތޯ މި 

 އަސްލު ެއއް ކަމަކަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙުމަދުމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައު

ހަމަ  ެއއީ  ނޫން އިނޭގތޯ.  ކުރުމުެގ ވާހަކަެއއް  މެިއންޓެއިން  ެއސެޓު ރެޖިސްޓްރަރެއއް  އެްއވެސް ވަރަކަށް  އެއިން 

މާިއ، އޭޒް އަ ސެންޓްރަލް ބޭންކަށް ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ކުރެވިދާނެއޭ ޕްރޮޕަޓީސް އެކުއަޔަރ ކުރުމާއި، ހޯލްޑް ކުރު

ާގނޫނުެގ   އެމް.އެމް.އޭ  ޓްރާންސްފަރކުރުން.  އިންޓަރެސްޓު  ބުނަނީ    3އެ  ވެސް  މިހާރު  ެވސް  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ލިބިެގންވާ.   ޙައްޤުތައް  ެއ  ިވއްކާލުމާއި  މިލްކުކުރުމާއި،  މުދާ  ޝަޚުޞިއްޔަތެކޭ.  ާގނޫނީ  ވަކި  އެމް.އެމް.ޭއއަކީ 

ޮގތުެގ މަތިން ހަމަ އަންނަ އިތުރު  މާއްދާއެއް އިނޭގތޯ. އެްއވެސް ވަރަކަށް އެސެޓު ރެޖިސްޓްރީެގ  އެހެންވީމާ، އެ 

 ވާހަކަެއއް ނޫން އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

އިންނަނީ  ދެން،  މެނޭޖުކޮށްދިނުން.  ފަންޑު  އިދާރާތުެގ  ދައުލަތުެގ  އަދި  ސަރުކާރުެގ  )ހ(.  އޭެގ  ހަމަ  އިނީ  ދެން، 

ޖެހިެގން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތުެގ އިދާރާައކުން ޕަބްލިކް އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏެއްެގ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ 

އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން އި ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ދެންނެީވ،  ސަރުކާރު ނަމުަގއި  ޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީސް އިޝޫކުރުން. 

ސަރުކާރުެގ އަދި ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުެގ ފަންޑު މެނޭޖުކޮށްދިނުން. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު މީތި އައިާމ  

ތަނެއް ކިޔާ  ކޯޕަރޭޝަނޭ  މެނޭޖްމަންޓު  ފަންޑް  އެބަހުރި  މިހާރު  ައއީ،  ވިސްނުމަށް  މިއާ  އަޅުަގނޑު  އެތަނާއި   .

ކިހިނެއްތޯ ކުރަނީތޯ،  މަސަްއކަތެއް  އެއް  ދެތަނެއްެގ  ނޫނީ  ކޮންފްލިކްޓެްއ ؟ ކޮބައިތޯ،  ކަހަލަ  ެއއްެވސް  އޭެގ 

 އޮންނާނެތޯ މި އިޞްލާޙު މި ޮގތަށް ފާސްކޮށްފިްއޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް
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ފަންޑްސް   ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓު  ދެއްތޯ.  ފަންޑްސް  އެކަހަލަ  ފަންޑްސްއާއި،  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ސޮވްރިންގ  ހަމަ  މިއީ 

ފަންޑެްއ   އެ  އުފަްއދައިފިއްޔާ  ސަރުކާރުން  ދައްކަނީއެއް.  މި  މިތާ  ނޫން  ވާހަކަެއއް  ފަންޑްސްެގ  އެ  ނުވަތަ 

 ށް.  މެނޭޖުކޮށްދެވިދާނެއޭ އެމް.އެމް.އޭއަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙުމަދު

ދަންނަާވލަންތޯ ެއްއޗެއް  އެމް.އެމް.ޭއއަށް   22؟ އަޅުަގނޑު  ކަންތައްތަކީ  ހުރި  ލިސްޓުކޮށްފައި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އިރުަގއި ސަރުކާރުން ރިކުއެސްޓެއް އައީ މި ޮގތަށް  އެނޭބްލިންގ ކަންތައްތަކެއް. މިސާލަކަށް އެމް.އެމް.އޭ ހިނަގުމންދާ

ވަނަ މާއްދާެގ ނެތް ކަމެއް ެވއްޖެއްޔާމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިވާނެ އެކަމެއް ކުރަން. އެހެންެވ    22ކުރެވިދާނެއޭ.  

ހެނީ. އެއީ ވަނަ މާއްދާެގ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް މި ލިސްޓު މި ކުރަންޖެ  22އެމް.އެމް.އޭ އޮބްޖެކްޓިވް ހުރެފައި  

ފަންޑު  ސަރުކާރު  އޮފް  ބިހާފް  އޮން  ރިކުއެސްޓްކޮށްފިއްޔާ  ސަރުކާރުން  ކަމަށް  އެ  ެވސް  މަރުޙަލާއެއްަގއި  ފަހުެގ 

ސަރުކާރުން  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ހުރި  ހަދާފައި  ކުންފުންޏެއް  މެނޭޖުކުރަން  ފަންޑު  ސަރުކާރުެގ  މެނޭޖުކޮށްދިނުން. 

އެމް ދެއްތޯ  ނާންނާނެތާ  ބަދަލުަގއި  ރިކުއެސްޓެއް  އޭެގ  ސަރުކާރުން  ނޫނިއްޔާމު  މެނޭޖުކުރާކަށް.  ފަންޑު  .އެމް.ޭއއަށް 

ބޭނުންވީ އެ ކުންފުނި އިނދެފައި، ވަކި ފަންޑެއް އެމް.އެމް.ޭއއާ ހަވާލުކުރަން. އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު އެ ޮގތަށް  

 ވެސް ކުރެވޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޢަފީފު.

 

 ފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢައިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ވިލުފުށި ދާ

ވަނަ މާއްދާ އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ކުރިން ވެސް    2އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިނޭގތޯ. މިހާރު މި ބިލުެގ  

ކިންގ  ކޮށްފައި އޮތް ސުވާލެއް. މިހާރު ބޭންކިންގ ނޫން ވިޔަފާރި ތެރޭަގިއ، ދެން ތި ވިދާޅުވަނީ ެއއްކަލަ ނޯމަލް ބޭން

ސަރވިސަސް ނޫން ސަރިވސްދޭ ބޭންކުތަކެކޭ މިހިރީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހެން ކީމާ ބައެްއ މީހުންނަށް ފަހަރެއްަގއި  

ހުރެދާނެތޯ ބޭންކެއް  ނޫން  ބޭންކު  ބޭންކެކޭ.  މިއިނީ  އަނެއްކާ  ނޫން  ބޭންކު  އެ  ކީްއވެހޭ  ސުވާލު  ؟ އޮޅިދާނެ.  އެ 

 ؟ ށް މީތި ކޮލިފައިކޮށް ކިހިނެއްތޯ ވާނީއުފެދިދާނެތީ، އެހެންވީމާ، ތަންކޮޅެއް ބޮޑަ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް

ދެން،   އިނޭގތޯ.  ލެންޑްސް  ދެޓް  ބޭންކެއް.  ޓޭކިންގ  ޑިޕޮޒިޓު  ެއކަްއޗަކީ  ޮގތަކަށް.  ދެ  މިއޮތީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބޭންކެއް.   ތަފާތުވާނެ  އަނެކަްއޗަކީ  ވެސް  ރެޖީމް  ސުޕަވިޝަން  އެހެންވީމާ،  ނުއެއްނަާގނެ.  ޑިޕޮސިޓެއް  ެއކަމަކު 

މިސާލަކަށް  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ބޭންކް  މިތަނަށް،  އިނޭގތޯ  އޮތީ  މި  އުޅެފައި  ެގންނަން  މާނަ  އެ  ެވސް.  ދޭތީަގއި 

އެހެންވީމާ، ޑިޕޮސިޓު ނުނަާގ ކަމަށް   އިންވެސްޓަރުން ބޭންކެއް، ހަމަ ލެންޑަރ އެކަނި ކުރާނީ. ޑިޕޮސިޓެއް ނުނަާގނެ.

ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންެގ ރައުސުލްމާލު ވެސް ތަފަތުވާނެ. އެ ބޭފުޅުންެގ ސުޕަރވިޝަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރާލެއް ވެސް  

 ތަފާތުވާނެ. ޑިޕޮސިޓު ނުނަާގތީވެ. 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙުމަދު

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މާލީ އިދާރާތައް އަސްލު އެމް.އެމް.އޭ ާގނޫނުަގއި މުހިންމު ޑެފިނިޝަންއަކީ. މާލީ އިދާރާތައް ިމ  

ބަދަލުވަނީ ބޭންކިންގ ވިޔަފާރިއާއި ބޭންކިންގ ނޫން ވިޔަފާރި. އެހެންވީމާ، ބޭންކިންގ ާގނުނުެގ ދަށުން ލައިސަންސް 

ޕާޓީސްތަކެއް އެ ހުރިހާ އެހެން  އެޮގތުެގ  ނުކުރާ  މާލީ އިދާރާތަކަށް. އެހެންވީމާ،  ބޭންކު ނޫން  ފޯލްވާން އެބަޖެހޭ  ބަ 

ބޭންކުތަކެއް  ފަދަ  ބޭންކު  އިންވެސްޓްމަންޓު  މި  ޑެފިނިޝަނުން  ބުނާ  ާގނޫނުަގއި  ބޭންކިންގ  މިސާލަކަށް  މަތިން، 

 ފޯލްއެއްނުވޭ އެ ާގނޫނަކަށެއް. އެ ބޭންކެކޭ ނުބުނެވޭ.  

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

މާނަ  މިަގ ނާންނާނެ  ައދި  ެއ ޑިޒިޝަން ނަންގަވަނީ ވެސް އެްމ.އެމް.ޭއއިންނޭ. އެހެންވީމާ،  ީމަގިއ އެބަ  އެކަމަކު 

އަޅުަގނޑަކަށް ލަފަެއްއ ނުކުރެވޭ. އާދެ! ެއއްޗެއް  ؟ އޮޅުމެއް. އެހެން މީހަކަށް އޮޅުން އަރާ ކަމެއް ވެސް. އަންނާނެތޯ

 ؟ވިދާޅުވާން ބޭނުންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙުމަދު

ބޭންކާއި...   އިންވެސްޓްމެންޓު  ޑެފިނިޝަންެގ  އިދާރާ  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  ެވސް  ާގނޫނުަގއި  ޢާމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު 

ޔަކަށް މި އަންނަނީ ޕޭމަންޓު އެކުއަޔަރިންގ  އާދެ! ެއ ބައިތައް ހިމެނިފައި އިންނާނީ އާދެ. އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ބަ 

 ސަރވިސް ެއޑްކޮށްފައި އިންނަނީ.

 



 2020 ނޮވެންބަރު 30         ވަނަ ބައްދަލުވުން  12މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

29 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔާސިރު. 

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ސާފުކޮށްލަދެވޭ މި  ޝަބާ،  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ފަރާތް  ޝުކުރިއްޔާ  ސްޕޮންސަރކުރާ  ބިލު  ނެތޯ 

ހުސައިން ޤާސިމް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ސޮއިކޮށްފައި ހުށަހަޅާފައި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހުރި  

ޭއެގއިން  ތަފާތެއް.  ެއބައުޅޭ  ނޯޓާ  ެގންުގޅޭ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއްޗާއި،  އިން  ސޮިއކޮށްފައި  ޕޭޖެއްަގިއ  ހުރިހާ 

 ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް... ؟ ނަގޅީކޯޗެއްތޯ ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

؟ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްެގ ާގނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސަބް ކޮމިޓީއެއް ހެދިއިރު ފަހުން ަވރަށް ބަދަލު އައި ނޫންތޯ

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއާ   މިނިސްޓްރީއާއި،  ފިނޭންސް  ެއ  އެމް.އެމް.ޭއާއއި،  ހުރީ.  ެގނެސްފައި  ބަދަލުތައް  ެއއްބަސްެވެގން 

 ބަދަލުތައް މިހާރު މި ބިލަށް ލާފައި، ޭއެގ ކޮޕީއެއް ފަހުން މި އޮތީ. އެ އެމެންޑްމަންޓްސްތަކާއެކީ. 

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އެހެންވީމާ،   ދޭތީގަ 6އޯކޭ،  )ހ(ަގއި  ނޯޓުން  ެގ  މި  ފާހަަގވީ.  ކޯޗެއްތޯ  އޭތިން  އަޅުަގނޑަށް  ިއނީމަ  ޮގތަށް  ދެ  އި 

ެގ  6؟ ބަލާލަދެވޭނެތޯ؟ އަޅުަގނޑަށް ފެނުނު އެތި އަސްލުަގއި ފެނުނީ މިތަނުން. އެހެންވީމާ، އެއީތޯ ރަނަގޅު ެއްއޗަކީ

ކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ )ހ(ަގއި ޙުސައިން ޤާސިމް ސޮއިކޮށްފައި އިން އެތީަގއި ިއންނަނީ އެހެން ޮގތަކަށް. އެ

ވަރަށް ބޮޑަށް މާނަ ވެސް ތަފާތުވޭ.  ؟ ެގ )ހ(، އާދެ. ޭއެގއިން ކޮންތަނެއްތޯ ރަނަގޅ6ީޑިސްކަސް ކުރި އެތީަގއި  

އެތި ނުޖެހޭނެއޭ، ؟ ސޮއިނުކުރާ  އޮންނާކަށް  ދާއިރާައކުން  ަވކި  ޑިްގރީއެއް  ޔުނިވަރސިޓީ  ކޮންމެހެން  ެއއީ 

އޮތީމަ ޑިްގރީެއއް  ހަމަ  ޔުނިވަރސިޓީ  ދެން  ެއއްކަލަ  ފާހަަގވޭ  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ވެއްޖެއްޔާމު  އެހެން  ދެން،  އޭ. 

ހެދުމަށް  ބޯޑަކަށް  ޕްރޮފެޝަނަލް  އަދި  ފަންނީ  ބޯޑަކީ  އެބަޮއތް  ީމަގއި  އޮތީ،  ވެސް  ކުރިން  ޮގތެއްަގއި  މައިަގނޑު 

ސް އެބައިނދޭ އެކްސްޕީރިއަންސް  މިހާރު ކުރިން ވެ؟ މަުގފަހިކުރުން. ދެން، މިސާލަކަށް ކޮބައިތޯ މާ ބޮޑު ޗޭންޖަކީ

ދެން، މިހާރު މި ޑިްގރީ ޑަޒަންޓު ނީޑް ޓު ބީ، އެހެން ޮއވެެގން އެްއވެސް  ؟ ހަމަ އެ ދާއިރާތަކުން ލިބޭ ޮގތަށް ދެއްތޯ

ކިޔަވަިއެގން   ހަމަ  ޭއނައަށް  ވެސް  ދާއިރާއަކުން  ެއހެން  ވެސް،  ދާއިރާއިން  މަސްވެރިކަމުެގ  އޭނަ  ދާއިރާއަކުން، 
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އެ ތަޖުރިބާ ހުރެދާނެ. އެކަމަކު މީަގއި މަޤްޞަދުތަކުެގ ތެރޭަގިއ ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ އެ ބޯޑަކީ ފަންނީ  އާދެވިދާނެ.  

އަޅުަގނޑަށް   ކޮބައިތޯއޭ  ޗޭންޖަކީ  މާބޮޑު  އަންނަ  އެ  އޭގެއިން  ދެން،  ހެދުމަށް.  ބޯޑަކަށް  ޕްރޮފެޝަނަލް  އަދި 

 މިސާލަކަށް އޭަގ ސްޕެސިފިކްކޮށް... ؟ ސާފުކޮށްލަދެވިދާނެތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް

އެ  ބޭފުޅުން  ިގނަ  ަވރަށް  އަރިގއުކުރީ  ކުރީަގއި  މިހާރު  ެވެގން،  ރެއިޒްކުރަން  ބާ  ސްޕެސިފިކްކޮށްފައި  އާދެ! 

ކު އަޅުަގނޑުެގ މިހާރު ހުރި ހަމައެކަނި ތަޖުރިބާއަކީ، ައޅުަގނޑާ ެއކީަގއި ވެސް އަރިގުއކޮށްފި ބޯޑަށް ލެްއވި ބޭފުޅަ 

ތަފާތަކީ   15ތަޖުރިބާއަކީ   ހުރި  ހާޝިމްއާ  ޢަލީ  ައޅުަގނޑާިއ  ކީްއވެތޯޭއ،  އެހެންވީމާ،  ތަޖުރިބާއޭ.  އަހަރުެގ 

އަޅުަގނޑަށް ެވސް ހަމަ މި ދާއިރާއަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރެވޭނެއޭ. ދެން، ައޅުަގނޑު ބުނާ އެްއޗަކީ ާއ  ؟ ކޮބައިހެްއޔޭ

މެން އެބަ ލަމޭ ޑިްގރީއެްއ. އެއީ ފޯމަލް އެޑިޔުކޭޝަންެގ މިވެނި ލެވެލްއެްއ، ދެން އަޅުަގނޑުމެން  އެތީަގއި އަޅުަގނޑު

ެއ  އަދި  ބަޓް  އެކްސްޕީރިއަންސް،  އޮންލީ  ނޮޓު  އަދި  ކޮލިފައިޑް  މޯރ  ބްރިންިގންގ  ޓު  ތެރެއަށް  މީެގ  ލާނަމޭ 

ލޫ ވަރަށް  އިންނަނީ  ކުރީަގއި  ކަމަށް.  ބޭނުންވާ  ވެސް  ނޫންތޯކޮލިފިކޭޝަނެއް  ޑިފައިންކުރަން  ؟ ސްކޮށް  ހަމަ  އޭތި 

 ވެެގން އެ އިންނަނީ ެގނެއްސަ. ބޯ ކްލެރިޓީ.

 

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އޯކޭ.   ޯއކޭ.  އިނީ.  އެ  ލެވިފައިތާ  ސްޓެޕެްއ  އިތުރު  ވެސް  ދާއިރާއަކުން  ކޮންމެ  ކޮންމެ  ހަމަ ހަމަ  ދެން  އާދެ! 

ައޅުަގނޑު ޕޮިއންޓުަގއި  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ެވސް  ޗެއަރ  ކޮމިޓީ  އިނޭގތޯ.    ދެންމެަގއި  އަޅައިަގނޭ  ހަމަ  އެބަ 

މާކެޓު   އަދި  ފުޅާކުރުމުަގއި  ތަރައްޤީކޮށް  މާކެޓު  ސެކިުއރިޓީސް  ސަރުކާރުެގ  ހިމެނޭ  އެބަ  ތެރޭަގއި  މަޤްޞަދުތަކުެގ 

ޓުކޮށް ސްޕަަވއިޒްކުރުމުެގ ާގނޫނީ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދިނުމުެގ އިތުރުން ދޯ، އެ ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ރެިގއުލޭ

މިހުރިހާ ކަމެއް  ެގ އެބަިއަގއި މި އޮންނަނީ،  24ކަންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ައނެކަތިކުރޭ. ދެން މީަގއި މިސާލަކަށް  

ފާހަަގކުރެއްވިހެން ސަރުކާ ހަމަ އެ  ބުނެވެނީ،  އެ  މަތިންނޭ. ދެން، އޭގެ ހަމަ އެންމެފަހުން  ލަފައާ އެްއޮގތުެގ  ރުެގ 

؟ ބަދަލުަގއި މިސާލަކަށް ސަރުކާރުެގ ލަފާ ހޯދަންވާނެއޭ، އެހެން ލިޔުމުަގއި ތި ބޭފުޅުންެގ އިޢުތިރާޟެއް އެބައޮތްތޯއޭ

މިހާރު މި  ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް އެބަ އުނދަގޫވޭ. މިސާލަކަށް ހަމަ ަވކި ކަންތައްތަކެއް،  ؟ ނޫނީ ކޮބައިތޯއޭ

ސަރުކާރުެގ   ނުވަތަ  ފަރާތްތައް  ޑީލަރުކަންކުރަންވާނެ  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީސް  ސަރުކާރުެގ  ބުނަނީ  މި  )ހ(ަގއި 
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އިޚްތިޔާރު   ކަނޑައެޅުމުެގ  ފަރާތްތައް  ހަރަކާތްތެރިވާ  ެވސް  ޮގތަކަށް  އެހެން  މާކެޓުަގއި  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީސްެގ 

، އަނެްއކޮޅުން އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ ނުލިބެއޭ ޙަޤީޤަތުަގއި ބުނަންނާމު. ހަމަ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންބެއޭ. އެކަމަކު

 އޭެގ )ބ(ަގއި މި ބުނަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި އޮތޯރިޓީައކަށް ނުލިބެއޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާ ތި  ދެންމެ  އިޝޫ،  ތި  ކޮށްފިން.  ސުާވލު  ތި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު،  އިްއޒަތްތެރި  ދެއްކީ. އާދެ!  މި  ހަކަ 

އެކަމަކު، މާލީ ސެކިއުރިޓީެގ ާގނޫނުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުެމން އިންނާނެ ހަމަ މި ބަދަލު ެގނެއްސަ. ހަމަ ޭއެގ ވެސް  

މިއިން   އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ިމޮގތަށް.  ލިޔެފައި  ވާހަކަ  މި  މިހެން  ހަމަ  ޮގތުަގއި  ހަނދާންވާ  އަޅުަގނޑު  އޮންނާނެ 

އެއިންެވސް ހަމަ  ބޭނުންފުޅިއްޔާ،    ބަދަލުކުރަންޏާ  ވިދާޅުވާން  އެްއޗެއް  އެކަމާ  އާދެ!  އަނެއްކާ.  ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ 

 އިމާދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޑެޕިއުޓީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު އަޙްމަދު އިމާދު

ޑިސްކަޝަން  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހަރުމަތިން  ިގނަ  ވަރަށް  ވިދާޅުވިހެން  ތި  މުޤައްރިރު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

ސަރުކާރު  ޕްރައިމަރީ،  އެމް.އެމް.ޭއިއން  އިނީމަ  ެއކްޓެއް  ސެކިއުރިޓީޒް  މާލީ  އެްއކަމަކީ،  ެގންދިޔައިން.  ކުރިއަށް 

.އެމް.ޭއެގ އެކްޓަށް ެގންނަންެވެގން ކްލޯޒެއް އޮތޯރިޓީެގ ިމޮގތަށް  ސެކިއުރިޓީސްެގ ކަންކަން ކުރަންވީމަ އެ ބާރު އެމް

ފްރޭސްކުރަން މި ޖެހުނީ. ދެން، މި ކަމަކީ ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓު ފުޅާކުރުމަށް އިންޓަރިމްއެްއެގ ތެރޭަގއި  

ސަރުކާރުެގ ލަފާެގމަތިންނޭ ެއ  ކަންތައްތަކެއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންވެެގން ލާފައި އިން އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ،  

އިންނަނީ  މި  މޭކިންގެއއް  ޑިސިޝަން  ހުރިހާ  އޭެގ  އިޝޫކުރާއިރުަގިއ  ޑެޓެއް  މިާވޮގތަކީ،  އަސްލުަގއި  އިންނަނީ 

އިޝޫކުރާނީ   ކިހާވަރެްއކަން  ޑިސައިޑުކުރަްއވާނީ  އެ  މިނިސްޓަރ  ފިނޭންސް  ާވހަކައަކީ  ސަރުކާރުން،  ދައުލަތަށް، 

އިންޓަ ކިހާވަރެއްެގ  އެްއވެސް  ވެސް.  ބޭންކުެގ  ސެންޓްރަލް  ނީންނާނެ  އެއަކު  ވެސް.  ރޭޓޭއްަގއިކަން  ރެސްޓު 

ޕްރޮސްޕެކްޓަސް  އެ  ބަިއ،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އޭެގ  ކަމަކީ  ކޮށްދޭ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ސޭއިންގއެްއ. 

އޭެގ   ދެން،  އަނެއްކާ.  އިނޭގތޯ  ވެސް  އަނެްއކާ  ަގވަރމެންޓު  އޮފް  ބިހާފް  އޮން  ސެޓްލްމަންޓު  އިޝޫކޮށްދިނުމާއި، 

ކޮށްދެނީ އަނެއްހެން.   މި  ައޅުަގނޑުމެން  މިކަންކަން  ބަލަހައްޓައި ދިނުމާއި،  އެކައުންޓްސްތައް  ޭއެގ  ހަދައިދިނުމާއި، 

 އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ޑިސިޝަންސްތަކެއް ވެސް މި ނަންގަވަނީ ހަމަ މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް އިނޭގތޯ.   
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 ރު ޔާސިރު ޢަބްދުލްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަ ކުޅުދުއްފުށި

ޑީޓެއިލްކޮށްލަދެވޭނެތޯ   ބޮޑަށް  ހީވަނީ    29އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  ތަފާތަކީ  ހަމަެއކަނި  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ބޮޑުކޮށް  އެތަން  ނުހިނާގނެއޭ.  ޗެޕްޓަރއެއް  ބަދަލުެގ  ެގންނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ިމ  ނުހިނާގނެއޭ،  މާއްދާއެއް 

ބަދަލުކޮށްލަނީ.  29؟ ށްލަދެވޭނެތޯޑީޓެއިލްކޮ އެ  ޗެޕްޓަރތާ  ހަމައެކަނި  ބަދަލުކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  )ހ(ަގިއ،  ެގ 

 ؟އޭެގއިން މި އަންނަ ޗޭންޖަސް ކިޔާލަދެވޭނެތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙުމަދު

ކަނޑަައޅާފަިއ   ޗެޕްޓަރަގއި  ބަެއއް އެ  އަންަގންޖެހޭ  އިދާރާތަކަށް  މާލީ  ރެގިއުލޭޓުކުރާ  އެމް.އެމް.އޭއަށް  ހުންނާނެ 

ކަންތައްތައް މިހާރުެގ އެ ޗެޕްޓަރެގ، މިހާރު އެ ޢަމަލުކުރަުމންދާ ާގނޫނުގައި. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމުން ަގވަރމެންޓު  

މު ވެސް  ކަންތައްތަކަށް  ރެިގއުލޭޓުކުރާ  ދަށުން  ާގނޫނު  އެްގޒެމްޓްކުރަންވެެގން  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ެވސް  ޗެޕްޓަރ  ޅި 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، އިތުރު ސުވާލެްއ އެްއޗެއް ނެތިއްޔާމު އަޅުަގނޑު ނިންމާލާނަން. އެބައޮތްތޯ ފާހަަގކުރަްއވަން ަގވަރުނަރު  

ހިސާބުން   މި  އެހެންވީާމ،  ޕޮއިންޓެއް.  އިތުރު  ެއއްެވސް  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންފުޅުވާ  ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދުެގ 

ނިންމާލާނަން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މާދަމާ ދެން ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް، މިއަދު މި ދެްއިވ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ  

ެއއާެއކީ   ރަނަގޅުކޮށްފަިއ،  ކަންތައްތައް  ކުދިކުދި  އެކަހަލަ  ބިލުން  މި  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  ކަންތައްތައް  ސާފުވި 

   ން މާދަން ކޮމިޓީ ބާއްވާނީ. ދެން، އަޅުަގނޑު ަގޑި މެސެޖުކުރާނަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.އަޅުަގނޑުމެ
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