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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ   މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު އޮތީ    5`.  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީެގ 

އަޅުަގނޑުމެން މާލީ ސެކިއުރިޓީސް ބިލާއި އެމް.އެމް.ޭއެގ ބިލާބެހޭޮގތުން ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީއާިއ  

ސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓިއާިއ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ ބޭފުޅުންނާއި،  މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖާއި، މޯލްޑިވް

އެބަތިއްބެވި.   ވަޑަިއެގން  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުކުރުން.  ބޭފުޅުންނާ  ފިނޭންސެްގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

عليكم އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުނަށް ދަންނަވާލާ.   ެގ ސަބް ކޮމިޓީއަކުން ތި  އަޅުަގނޑުމެން މި މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީ  .السالم 

ސެކިއުރިޓީސްާއ   މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހުށަހެޅިފައި  މަޖިލީހަށް  އެބައޮތް  އެދުނީ،  މި  ބައްދަލުކުރަން  ބޭފުޅުންނާ 

ާގނޫނުއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން. އަދި ހަމަ އެއާއެކީ އެމް.ެއމް.އޭެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު  

އިޞްލާޙުެގ  ހުށަހަޅުއްވާފަ އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ާގނޫނަށް  އެމް.އެމް.އޭ  ިއޞްލާޙަށް،  ދެ  މި  ދެން،  އެބައޮތް.  ވެސް  ިއ 

ހުރި  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ުގޅިެގން  އިޞްލާޙާ  ެގންނަ  މި  ާގނޫނުއަށް  ސެކިއުރިޓީސްެގ  މާލީ  މި  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި 

ކަ ބައެއް  މަޝްވަރާކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ީމަގއި  ދެން،  އަދި  އިޞްލާޙު.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބަހުރި.  ންތައްތައް 

ދެކެިވ   ވާހަކަ  ފަރާތްތައް  ހުރިހާ  މި  ެއކްސްޗޭންޖާ،  ސްޓޮކް  އަދި  ސީ.އެމް.ޑީއާިއ  އެމް.އެމް.ޭއއާިއ،  ސަރުކާރާިއ، 

އެހެންވީމާ،   ކަންތައް.  ފާހަަގކުރެޭވ  އަޅުަގނޑަށް  ކަަމށް  ނުވެވޭ  އެއްބަސް  މުޅިން  އަދި  ކުރެވި  މަޝްވަރާ 

ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ތެރޭަގއި.  ދައުރުެގ  މި  އަސްލު  ނިންމަން  ބިލު  މި  ބޭނުންވޭ  މެން 

ނިންމަން.  ޮގތްތަކެއް  ލަފަޔާއެކީަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އަޅުަގނޑުމެން  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  ތިބޭފުޅުންނާ  ނިންމީ 

އެ ބައްދަލުކުރަން  ައޅުަގނޑުމެން  ކަމުަގއި  އެ  ބެހޭޮގތުން  އެހެންވީމާ،  ބިލާ  ސެކިއުރިޓީ  މާލީ  ދެން،  ދުނީ. 

އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް، ައސްލު މި ެގންނަ ބަދަލަކީ  

ތެރޭަގއި މަޤްޞަދުެގ  ޒިންމާތަކުެގތެރޭަގއި  ސީ.އެމް.ޑީެގ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ސެކިއުރިޓީ  މާލީ  މިހާރު    ކޮބައިކަން. 

އުފެއްދުން  ބާޒާރެއް  ިވއްކޭނެ  ަގނެ  ނެރެ  އުފެއްދުމާއި،  ސެކިއުރިޓީސް  ޮގތެްއަގއި  އިންސާފުވެރި  އަދި  ހަރުދަނާ 

ޙިމާޔަތްކުރުާމިއ   ޙައްޤުތައް  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ވިްއކަމުން  ަގނެ  ފަރާތުެގ  ިވއްކާ  ަގނެ  އަދި ސެކިއުރިޓީސް  ހިމެނޭ. 

ކިއުރިޓީސް ބާޒާރު އިންތިޒާމުކޮށް ހިނާގ ނުހިނާގ ޮގތް ބެލުމާއި، ދެން އިލްތިޒާމްތައް ކަނޑައެޅުން ހިމެނޭ. އަދި ސެ

ސިކިއުރިޓީސް މުޢާމަލާތުަގއި ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ކުރިއަށް ނުދިނުމަށާއި، ސެކިއުރިޓީ ބާޒާރާމެދު އިތުބާރު ެގއްލޭފަދަ  

ާގނޫނަކުން އެހެން  އަދި  އެޅުން.  ފިޔަވަޅު  އަޅަންޖެހޭ  ނުދިނުމަށް  ހިންިގޔަ  ލާޒިމުކުރާ   ޢަމަލު  ކުރުން  އޮތޯރިޓީން 

ކަންކަން ކުރުން. މިީއ މިހާރު މި ސީ.އެމް.ޑީއަށް އެބައޮތް ާގނޫނު ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދު. އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނު 
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ބޭނުން. ދެން،   ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްލަން  ބަދަލަކީ  ބަދަލުން މި އަންނަ މައިަގނޑު  ެގންނަ  މި  މިހާރު 

 ށް ހީވަނީ ފިނޭންސްއިން، އާދެ! ނަން ވިދާޅުވެފަިއ ޔައުމިްއޔާއަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ރިކޯޑުަގއި. އަޅުަގނޑަ

 

 ލިމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢައިސްމާޢީލް  ފޮރ ފިނޭންސްސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އޮފް 

އި ވިދާޅުވި  ތި  މީަގއި  މުޤައްރިރު.  މިނިސްޓަރ. ޝުކުރިއްޔާ  ސްޓޭޓް  ޢަލިމަނިކު،  އަޅުަގނޑުމެން އިސްމާޢީލް  ޝޫ 

އަދި   އެމް.އެމް.ޭއާއއި  އެްގރިމެންޓުަގިއ،  މި  ބޭއްވި  ކުރިން  ދުވަސް  ދެ  މީެގ  މީޓިންގއެއް  ޓްރިޕަރޓައިޓް 

އެބަިއ   ހުރީ  ެއްގރީެވވިފަިއ  ޕްރިންސިޕަލްތަކަށް  ބައި  ހުރި  ެއ  ވަނީ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ެއއްކޮށް.  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭާއ 

ޕްރަ ިމ  ޭއެގތެރޭަގއި  ސެކަންޑަރީ އިޝޫސްތައް.  މި  އަދި  ރޯލް  މާކެޓުެގ  ޕްރައިމަރީ  އަދި  ޑީލަރސްއާއި  އިމަރީ 

މާކެޓުގައި ރޯލާއި، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ ރޯލާ، އެހެންވީމާ، އެބަިއތައް އަޅުަގނޑު ރިކްއެސްޓުކޮށްލާނަން މި މަރިޔަމް، ޑެޓް 

ފަރާތުންނާއި އަދި އެމް.އެމް ހީވަނީ ސީ.އެމް.ޑީެގ  ެއްގރީ ވި  ފިނޭންސް، އަދި އަޅުަގނޑަށް  ފަރާތުން ވެސް އެ  .އޭ 

 ކަންތައްތައް އެ ފާހަަގކޮށްލައްާވނެހެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑު އޭރުން ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ! ފިނޭނަސްއިން

 

 ރު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞިޒެކްޓިވް މަރިޔަމް ޢަބްދުއްނާ.އެމް.ޑީ.އެމް އެކްޗީފް އާރުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ 

ވިދާޅުވިހެން  އިސްމާޢީލް  އެކްޒެކްޓިްވ.  އާރް.އެމް.ޑީ.އެމް  ޗީފް  ޢަބްދުއްނާޞިރު،  މަރިޔަމް  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ޕްރައިމަރީ   އެއްބަސްވީ  އަޅުަގނޑުމެން  މީޓިންގަގއި  ދެން،  ބޭްއވިން.  މީޓިންގއެއް  ފަރާތުން  ތިން  އަޅުަގނޑުމެން 

ކު ވެސް  މިހާރު  ކަންތަްއތައް  ރެިގއުލޭޓަރީ  ކުރިއަށް  މާކެޓުެގ  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ެގންދާހެން  ރިއަށް 

ައޅުަގނޑުމެންެގ   ހޮވުމުަގއި  ޑީލަރސް  ޕްރައިމަރީ  ދެން،  ޮގތުން.  ބޭންކުެގ  ސެންޓްރަލް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެގންދަން 

މައް  ޝަރުޠެއްެގ  ވަކި  ހޮވާޮގތަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ފިނޭންސްއާެއކީަގއި  އެމް.އެމް.އޭާއއި  މަތިން  ދެން ލަފާެގ  ޗަށް. 

ސެކަންޑަރީ މާކެޓު ހިންުގމަށް މިހާރު ސީ.އެމް.ޑީއާ އެކީަގިއ ކުރިއަށް ެގންދަން. ދެން، މިވަުގތު ސިސްޓަމް އެންޑް  

އެބަ   އެމް.އެމް.ޭއަގއި  ިމހާރު  ދެން،  ތަރައްޤީކުރަމުން.  އެއްޗެހި  މިދަނީ  ހަދަމުން  ރެިގއުލޭޝަންސް  އެންޑް  ރޫލްސް 

ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ސިސްޓަމް ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ    މަސައްކަތްކުރޭ ސިސްޓަމްއަކަށް
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މިަވުގތު    3އަޅުަގނޑުމެން   އިނޭގތޯ  އެއީ  އައުޓު.  އިޓު  ރޯލް  ވީކޭން  ޮގތަކަށް  ެއއްބަސްވާ  މެދުަގއި  ފަރާތުެގ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ އެއްބަސްވެފައި އިން ެއއްޗަކީ. އަޝްރަފް ބޭނުންތޯ އިތުރު ެއއްޗެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެމް.އެމް.ޭއއިން. 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ބޭްއވުނު.   މީޓިންގއެއް  އަޅުަގނޑުެމން  ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  ެއ  ފިނޭންސްއިން  އިނޭގތޯ.  އެމް.އެމް.އޭއިން  އާދެ! ޝީޒާ 

ެއއްބަސްވެ  އެމް.އެމް.ޭއއިން ބޭއްވިފައި  ކަންތައްތައް  އޮޕަރޭޝަންަގއި  ޕްރައިމަރީ  މާކެޓު،  ޕްރައިމަރީ  ހުރީ  ވިފައި 

ކުރިއަށް ެގންދާޮގތަށް. ޭއޒް ެއންޑް އޭޖެންޓު ވިތު ކޮންސަލްޓޭޝަން ފިނޭންސާއެކީގައި. ދެން، ސެކަންޑަރީ މާކެޓުަގިއ  

 އެޑިޝަނަލް އެމް.އެމް.އޭއިން ހަދަންޖެހޭ ރޫލްސްތަކެއް،  ޕްރައިމަރީ ދައުރެްއ އަދާކުރާނީ ސީ.އެމް.ޑީންކަމަށާއި، ެއއިން 

އެދުވަހުަގިއ   ެގންދެވޭޮގތަށް  ކުރިއަށް  އެމް.އެމް.ޭއއިން  އެބައި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހުރި  ރޫލްސްތަކެއް  ސިސްޓަމް 

އޮފީހާ  އޭ.ޖީ  ހިމަނާފައި،  ާގނޫނުަގއި  ިއޞްލާޙުތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަމަށް  އެ  ދެން،    އެއްބަސްެވވުނީ. 

 އަޅުަގނޑުމެން ޝެއަރކޮށްފަިއ ވާނީ މިހާރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅު ވަންޏާ. 

 

 އަޙްމަދު އިމާދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

އާދެ! އަޅުަގނޑު އަޙްމަދު އިމާދު އިނޭގތޯ. މިކަން ފެށިެގން އައި ކުޑަ ހިސްޓްރީެއއް ައޅުަގނޑު ކިޔާލާނަން އިނޭގތޯ.  

ހަަމ  ވެސް  މިހާރު  މާކެޓަކީ  ސެކިއުރިޓީސް  ަގަވރމެންޓް  ޑިވެލޮޕްކޮށް،  މާކެޓު  ސެކިއުރިޓީސް  ަގވަރމެންޓު 

ޭއެގ  ސެޓްލްމެންޓު ކަންތައްތަކާ، އެ ކަންތައްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާ  އެމް.އެމް.ޭއއިން ިއޝޫކުރުމުެގ ކަންތައްތަކާއި، 

ސެކްޓަރ  ފައިނޭންޝަލް  މި  ދެން  އުޅެނީ،  މި  ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  އަލަށް  މިއަށް  އިނޭގތޯ.  ކަންތައްތައް 

ކަންޑަރީ  ޑިވެލޮޕްކުރުުމެގ ކަންކަުމެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުން މި ވަނީ ަގވަރމެންޓު ސެކިއުރިޓީސްެގ ސެ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   ބޭނުންވާ  މި  ކަމަށް  މި  ބަލާލާއިރުަގއި  ކުރަން  މިކަން  ދެން،  ޑިވެލޮޕްކުރަން.  މާކެޓެއް 
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އެސްޓެބްލިޝްކުރުުމަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ މި އިދާރާތަކުަގއި މިކަން ކުރުމުަގއި ޗެލަންޖަސްތަކެއް އެބަހުރި އިނޭގތޯ.  

ޯއވަ ޗެލެންޖަސްތައް  މި  ނެީގ  އެހެންވީމާ،  މި  ިއނިޝިއޭޓިްވއެްއ  ބޭންކިންގެގ  ސެންޓްރަލް  ކުރަންެވެގން  ރކަމް 

ަގވަރމަންޓު ސެކިއުރިޓީސްެގ މި ސެޓްލްމެންޓާއި ޑިޕޮސްޓަރީއާ، މި ކަންކަން އިންޓަރނޭޝަނަލީ ހަމަ ރިކޮްގނައިޒް  

ނޭގތޯ. ދެން، މީެގތެރެއިން  ކުރާ ކަހަލަ ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް މިކަން ކުރުުމެގ މަސައްކަތް ފެށިެގން މި ދިޔައީ އި 

ޭއޒްައށް   އެމް.އެމް.އޭ  މިއަންނަނީ  ކުރަމުން  މިކަން  ދެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ކުރަން  އެމް.އެމް.ޭއއިން  މިކަން 

މި   މަސައްކަތް  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ހައިސިއްޔަތުން  އޭޖެންޓެްއެގ  ފިސްކަލް  ަގވަރމެންޓުެގ  އޭޖެންޓު،  ފިސްކަލް 

މިދަނީ އިނޭގ ފިނޭންސްކުރަމުން  މި އިން ސްޓޭންޑަކީ     މިނިސްޓްރީންތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަންަގާވފައި 

ަގވަރމެންޓު ސެކިއުރިޓީސްެގ   އެމް.އެމް.ޭއއިން  ފަދައިން،  ފާހަަގކުރެއްވި  އިސްމާޢީލް  މިނިސްޓަރ  މި ސްޓޭޓް  އަދި 

ދެން   ެއ  ދެން،  ކަންތައްތަކާިއ،  ރެިގއުލޭޓަރީ  މާކެޓުެގ  އެ  ޕްރައިމަރީ  ސެލެކްޓްކުރުމާއި،  ޑީލަރސްއިން  ޕްރައިމަރީ 

މި  ާގނޫނަށް  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ބާރު  ހެދުމުެގ  ަގާވއިދުތައް  އުސޫލުތަކާއި  އެންފޯސްކުރަންޖެހޭ  އެ  ޑީލަރސްއިންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރުން  ޭއެގ  ދެން،  ހުށަހަޅައިެގން.  އިޞްލާޙު  އެ  ެއކްޓަށް  ސެކިއުރިޓީސް  ެގންނަނީ 

ވުނީ ސެކަންޑަރީ މާކެޓުެގ ޑިވެލޮޕްމަންޓްސްެގ ބަިއ. ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރޫލްސް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަންތަކުެގ  ވާހަކަދެކެ 

ޕަވަރސް ހަމަ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓު އެކްޓުެގ ތެރެއިން ހަމަ ކުރިއަށް ެގންދަން. އެހެންނަމަވެސް، 

ތެރޭަގިއ   މަރުޙަލާ  މި  ޑިވެލޮޕްކުރުުމެގ  މި  ސިސްޓަމްެގ  ސިސްޓަމް  އޮޕަރޭޓުކުރާތީވެ  ސިސްޓަމް  ައޅުަގނޑުމެން 

އެ   އިސްމާޢީލް  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ހޯދުމުެގ  ޕަަވރސް  އެ  އެހެންވީމާ،  ެއބަޖެހޭ.  އިޝޫކުރަން  ރޫލްސްތަކެއް 

މިކަ  3ފާހަަގކުރެްއވިހެން   ޮގތަކީ  ނިންމުނު  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޝްވަރާކުރެިވެގން  އެްއކޮށް  ން  ޕާޓީއާ 

ކުރިއަށްެގންދާކަހަލަ   އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމަންދެން  ފިނޭންސްިއން  ޮގތެއް  ވަކި  އަޅުަގނޑުެމން  ޑިވެލޮޕްވަންދެން، 

   ޮގތަކަށް މި ނިންމީ އިނޭގތޯ އެއީ. ތެންކިއު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖު. 

 

އޮ އޮޕަރޭޓިންގ  ޗީފް  އެކްސްޗޭންޖުެގ  ސްޓޮކް  ފަހުމީ  މޯލްޑިވްސް  ނޫރުބާން  ކަުއންސެލް  ލީަގލް   / ފިސަރ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ނޫރްބާން ފަހުމީ އިނޭގތޯ ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖުެގ ފަރާތުން. އަޅުަގނޑުމެންނާ މައިަގނޑު މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފަިއ  

ބައެ ހުރި  ެގނެވިފައި  ާގނޫނަށް  ކުރީަގއި  ދެން،  ސީ.އެމް.ޑީާއެއއްކޮށް.  ރެގިއުލޭޓަރ  މާކެޓު  އިޞްލާޙުތަކަށް  ހުރީ  އް 

އަނެއްހެން   އެހެންވީމާ،  އެޑްރެސްކޮށްފަ.  ވަނީ  ފަރާތުން  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ  ކަންބޮޑުވުން  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ަގވަރމެންޓު ސެކިއުރިޓީސްެގ މާކެޓަކީ، އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ޮގތެްއވިޔަސް މާކެޓު އޮޕަރޭޓަރވީމަ، އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ބްރެއްލާެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ާގނޫނާއި ަގވާއިދަށް ެގންނަ އިޞްލާޙު  އަނެއްހެން ޑައިރެކްޓު އަމް

އެހެންވީމާ،   އިނޭގތޯ.  އެބަޮއތް  ކޮންޝެންޝިއަސް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތަށް  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު 

 ން ވެސް. ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ހުށަހަޅާ ޮގތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސައިޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ. 

 

 ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެމް.އެމް ޖެނެރަލް  އިން  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ފަރާތުން  ސީ.އެމް.ޑީޭއެގ  އަރީޖު،  ައޅުަގނޑު  .ޭއއިންނާިއ  ޝުކުރިއްޔާ. 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ވިދާޅުިވ ޮގތަށް ަގވަރމެންޓު ސެކިއުރިޓީސްެގ ޕްރައިމަރީ މާކެޓު ހަމަ އެމް.އެމް.އޭއިން  

ހެންޑްލް ކުރާ ޮގތަށާއި، ސެކިއުރިޓީ މާކެޓު ސީ.އެމް.ޑީޭއއިން ހެންޑްލްކުރާ ޮގތަށް އިނިޝިއަލީ ސްޓާޓުކުރާ ޮގތަށް،  

ރެކޮމެން އެ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން  އެމް.އެމް.އޭއިން  ެގންދިއުމަށްފަހު،  ކުރިއަށް  ެއޮގތަށް  އަދި  އޮންނަނީ.  މި  ޑުކޮށްފައި 

ޮގތަށް   ކުރިއަށްެގންދާ  މަރުޙަލާއެއް  އިންތިޤާލީ  ހަވާލުވެ،  ހިންުގމަށް  މާކެޓު  އެސްޓެބްލިޝްކޮށް  މާކެޓު 

އަހަރު    5ވުމާ ުގޅިެގން، އެއީ ިގނަވެެގން  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން މިހާރު މި ޕްރޮޕޯޒްކުރަނީ. އަދި އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ ހަމަ

ލުމަށްފަހު އެ   ާގނޫނަށް  ެއ    5ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް  ުގޅުވައިެގން ސީ.އެމް.ޑީއަށް  ހަމަވުމާ  އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތު 

 ބާރުތައް ހަވާލުކުރެވޭކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ރެކޮމެންޑުކުރަނީ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ސްއަށޭރ އިޔަ 5ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ތި ވިދާޅުަވނީ މިހާރު ޕްރޮޕޯސްކޮށްފަ އިނީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެއް ޮގތަށް 

 

 ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 އެސްޓައިބްލިޝްކުރުމަށްޓަކައި ދޭ މުއްދަތެްއ އަސްލުަގއި އިނޭގތޯ. އާދެ! ެއއީ މާކެޓު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފިނޭންސާ އޮފީހާއި  އޭ.ޖީ  އިނީ  ކޮމިއުނިކޭޓުވެފައިތޯ  އެ  އޭ.ޖީ ؟ މިހާރު  ލިބުނު  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ 

 ފީހުން.އޮފީހުން އިޞްލާޙު. ލިބުނުއިރު އަޅުަގނޑަކަށް، އާދެ! އޭ.ޖީ އޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ލީަގލް ކައުންސެލް 

ޮގތެްއ   ހިނާގނެ  ކަންތައް  ޕީރިއަޑުެގ  ޓްރާންސިޝަން  ފަރާތުން.  އޮފީހުެގ  އޭ.ޖީ  މުޙައްަމދު،  ޢާއިޝަތު  އަޅުަގނޑު 

އް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެފަހުން ޝެއަރކުރި އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަސްލު ކޮމިއުނިކޭޓުވެފައެ 

 ޑްރާފްޓުަގއި އެބައި ހިމެނިފަެއއް ނުވާނެ. 

 

ފާޠިމަތު  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    /  ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރެއކްޓިންގ    ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކަމާލުއްދީން هللا ޢަބްދު

ޢަބްދު ފާޠިމަތު  ައޅުަގނޑުމެން  هللا އަޅުަގނޑު  ސީ.އެްމ.ޑީއަށް.   / ސީ.އީ.އޯ  އެކްޓިންގ  އިނޭގތޯ  ކަމާލުއްދީން 

އެމް.އެމް.ޭއއާ އެްއކޮށް ޓައިމްލައިނަކަށް ެއްގރީވެލާފައި، ެއ މާއްދާ ރީޑްރާފްޓުކޮށްލާފައި އޭ.ޖީ އޮފީހާ ޝެއަރކޮށްލާ  

  އިނޭގތޯ. ޮގތަށް ވިސްނައިެގން މި ތިބީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އާދެ! އެ މާއްދާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް، މިއަދު ފޮނުވާލެވޭނެތޯ

 

ފާޠިމަތު  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    /  ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރެއކްޓިންގ    ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ

 ކަމާލުއްދީން ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު

 އާދެ! 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި
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އެމް.އެމް.ޭއއާ ފިނޭންސާިއ  އޮތީ  ެއއްބަސްވެފައިތޯ  މާއްދާ  އެ  އެއަށް  އޮތް ؟ އަދި  ތަފާތުވުން  ޚިޔާލު  އެއަށް  ނޫނީ 

 ؟ ކަމެއްތޯ

 

 ލިމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢައިސްމާޢީލް  ފޮރ ފިނޭންސްސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އޮފް 

ޓްރިޕާޓެޑް މީޓިންގަގިއ ވެސް މި ނިންމުނީ މި ވަުގތަށް އެ މިހާރު އެމް.އެމް.ޭއއިން ެއ  އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ބޭްއވި  

ކުރިއަށް ެގންދަވަނީ ސިސްޓަްމެގ ކަންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެހެންވީމަ، ވަކި ޓައިމް ޕީރިއަޑަކުން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއަށް  

ާގނޫނުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޑިފައިން ކުރެވިދާނެ.  ބަދަލުވުން. އެހެންވީާމ، ެއ ިއންތިޤާލީ ނޫނީ އެްގޒިޓު ޕްލޭނެއް  

ޕީރިއަޑެއް   ޓަިއމް  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއޮގތަކީ  ކިހިނެއްތޯ،  އަޅުަގނޑުމެން  ޕީރިއަޑަކީ  ޓައިމް  އޭެގ  އަހަރު   5ދެން، 

ޓްރިޕާޓައިޓު އެއީ  ނުކުރުން.  ޑިފައިން  އަހަރު  މި  ނޫނީ  ނޫނީ  ެއްގރިމެންޓެއް  ބާްއވާ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮށް 

އެްގޒިޓު  އަ މި  އެްގރީވީ  އަޅުަގނޑުެމން  ވެސް  ދުވަހު  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭއްވުން.  ެއ  ންޑަސްޓޭންޑިންގެއްއަގއި 

ބާރެއް   ބޮޑު  ވަރަށް  ދިުއމަށް  ެއއަށް  ޑިފައިންކުރެިވއްޖެްއޔާ  ާގނޫނުަގއި  މި  އެހެންވީމާ،  އޮންނަންޖެހޭއޭ.  ޕްލޭނެއް 

 ކަމަށްވާނެ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

  

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 މިހާރު އެއްވެސް ފަރާތް، އާދެ! އިމާދު.

 

 އަޙްމަދު އިމާދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

މި ޑިސްކަސްކުރެވުނުއިރުަގއި ދެން، ެއހާ ބޮޑަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް   އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެފަހުން 

ެއކަމަކު   ދެކެވުނުހެންނެއް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކަެއއް  ކްލޯސްެއްއެގ  ޓްރާންސިޝަން  މި  ނުކުރެވުނު  ފާހަގައެްއ 

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭާއިއ، އެމް.އެމް.ޭއއާ ވަރަށް ބޮޑަށް ުގޅިެގން ކުރަންޖެހިފައި މިކަމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިންނޭންސާއި،  

ވަރަށް  ޮގތްތަކެއް  ކަންނޭނެގ  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދިއުުމަގިއ  ކުރިއަށް  މިކަން  ދެން،  މަސަްއކަތެއް.  އޮތް 

ހަޅާލާނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ިމ  އަވަހަށް ނިންމާލާފައި މިކަމާިއެގން ކުރިއަށްދާން. ދެން، ެއޮގތުން އަޅުަގނޑު ހުށަ

ުގޅިެގން   ެއއާ  އެކްޓަށް  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އަދި  ިއޞްލާޙުތަކާއި  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  ިމ  ެއކްޓަށް  ސެކިއުރިޓީސް 
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ކުރިއަށްޮގއްސަ   ކުރިައށްދާން.  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއްކޮށް  ކްލޯސްތަކާ  ލާފަހުރި  އެ  ބެހޭޮގތުން  ސެކިއުރިޓީސްއާ 

ޓް ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  ޓްރާންސިޝަންަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  އެމް.އޯ.ޔޫއެއް  ރައިޕާޓީ 

އެޖެންސީެގ މެދުަގިއ އެއްބަސްވުންތަކެއް ބާްއވާލާނީ. ބޭއްވުމަށްފަހުަގއި ދެން،   3ކުރާނެ ޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

 ކުރާނީތޯ، ދެން، އެ އެމް.އޯ.ޔޫަގއި ނޫނިއްޔާުމ  ިއޔާސްަގއި ެއކަން އެޮގތަށް  5އެއީ ސަރުކާރުން ޑައުން ދަ ލައިން  

ެއ   އިސްމާޢީލް  ާގނޫނަކަށް،  ފާހަަގކުރެވިދާނެ.  އެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރޭަގއި  ެއއްބަސްވުެމއްެގ  ެއއްބަސްވެޭވ  އެ 

ައޅުަގނ  އުނދަގޫވެދާނެހެން  ތަންކޮޅެއް  ެގންދަން  ލަިއެގން  ާގނޫނަކަށް  ބައުންޑެްއ  ޓައިމް  ޑަށް ފާހަަގކުރެްއވިހެން 

މި   ދެންނެވިހެން  މި  ޮގތަކަށް  ފްލެކްސިބަލް  ތަންކޮޅެއް  އެއަށްވުރެ  ެއ    3ހީވަނީ.  މެދުަގއި  އެޖެންސީސް 

 އެްގރިމެންޓަކަށް އާދެޭވކަހަލަ އެމް.އޯ.ޔޫެއއް ސެޓްކުރުން ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރ.ރައާދެ! ރަޖިސްޓް

 

ކޮމްޕެރަރަޖިސްޓް އޮފް  މެންބަރު    /ނީސް  ރ  ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  މާކެޓު  ވިސާމް  ކެޕިޓަލް  މަރިޔަމް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވެސް  ހުށަހެޅުމާ  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  އިނޭގތޯ.  ކޮމްޕެނީސް  އޮފް  ރަޖިސްޓްރަރ  ވިސާމް،  މަރިޔަމް  އާދެ! 

ތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ުގޅިެގން، އަދި ޑެޕިުއޓީ ަގވަރުނަރ ދެންމެ ފާހަަގކުރެއްވި ކަން

ެގންނަން ބޭނުންވޭ، ސީ.އެމް.ޑީއަކީ ރެިގއުލޭޓަރީ އަދި ޑިެވލޮޕްމަންޓު ދައުރު އަދާކުރާ، މިހާރު ވެސް ާގނޫނުަގއި ެއ  

މަރުކަޒީ ބޭންކަކީ  މަރުކަޒީ  ހަމައެއާެއކީަގއި  އަދި  އިނޭގތޯ.  މުއައްސަސާއެއް  މިނިވަން  އޮތް  ބޭންކުެގ  މެންޑޭޓު   

އަކަށް މި ވަނީ  މެންޑޭޓު މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިފަ އޮތް އިދާރާެއއް، ދެން، އަޅުަގނޑުެގ މަިއަގނޑު ނުކުތާ

ސެކަންޑަރީ   ތަރައްޤީކުރުމަށްފަހު،  މާކެޓު  ޕްރައިމަރީ  ެއއާެއކިަގިއ  ހަމަ  އަދި  ތަރައްޤީކުރުމާއި،  މާކެޓު  ޕްރައިމަރީ 

ކުރުމަކީ   އޮޕަރޭޓު  ކަމެއް.  މާކެޓު  ބޭނުންވާ  ވަސީލަތްތަކެއް  މާލީ  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ވަސީލަތާއި  ިއންސާނީ 

މިސާލަކަށް   ކަންނޭނޭގ  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  އެބައާދޭ.  ވެސް  އިމްޕްލިކޭޝަންސްތަކެއް  ބަޖެޓަރީ 

އި ނެތް ކަމުަގއި ިވޔަސް ކޮންމެވެސް  ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެއް ސީދާ ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފަ

އިދާރާތަކެްއެގ މަްއޗަށް އެ ޒިންމާ އެބަޖެހޭ ކަންނޭނޭގ މަތިކުރެވެން، އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެްއަގއި ކަންކަން ފުރިހަމަ 

މާކެޓު   ސެކަންޑަރީ  މިވަނީ  މެންޑޭޓަކަށްތޯ  ކޮންބައެްއެގ  އެާއއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ކިހިނެއްކަމާިއ،  ޖެހޭނީ  ކުރަން 
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ސުޕަަވއިޒްކުރުމުެގ  ރެ ރެިގއުލޭޓުކޮށް  އަދި  ތަރައްޤީކޮށް  މާކެޓު  ޕްރައިމަރީ  ެއއީ  ކަންތަްއތައް.  ކުރުމުެގ  ިގއުލޭޓު 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   ބޭނުންވާ  ކަމަށް  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  މެންޑޭޓުެގ  ބޭންކުެގ  މަރުކަޒީ  މެންޑޭޓު 

އިދުތައް ޑްރާފްޓުކޮށް، ަގާވއިދުތަްއ ތަންފީޛުކުރުމުެގ މަސަްއކަތް މަރުކަޒީ  ތަރައްޤީކުރުން އަދި ހަމަ ެއާއއެކީަގިއ ަގވާ

ކުރާއިރުގައި.   އެނޭބަލް  ޓްރޭޑިންގ  މާކެޓުެގ  ސެކަންޑަރީ  ުގޅުމެްއވޭ  އެާއ  އަދި  ެގންދަވާނެ.  ކުރިއަށް  ބޭންކުން 

ޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެޭވޮގތުަގިއ  އެހެންވީމާ، ކޮންެމވެސް ކަހަލަ އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނަންޖެހޭ ކަންނޭނޭގ. ދެން، އަ 

އޭޖެންޓެްއެގ   އެބަ  ުގޅިެގން  ސެކިއުރިޓީސްއާ  ަގަވރމަންޓު  ތެރޭަގއި  ފަންކްޝަންތަކުެގ  ބޭންކުެގ  މަރުކަޒީ 

ހައިސިއްޔަތުން ވެސް އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރިން އެމް.އެމް.ޭއއާ ހަވާލުކުރާ ހިނދެއްަގއި އިނޭގތޯ.  

ފަ އެ  ކަންތައްތަކެއްތޯ،  އެހެންވީމާ،  ކޮން  ކުރާނީ  ދާއިމީކޮށް  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ހިމެނޭޮގތުން  ެވސް  ންކްޝަންސްތައް 

ކޮންކަންތައްތަކެއްތޯ ސާފުވެފަިއ   ކުރާނީ  ުގޅިެގން  މާކެޓާ  ަގވަރމަންޓު ސެކިއުރިޓީސް  ދާއިމީކޮށް  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން 

 ކުރިއްޔާ.  އޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަން ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ޝު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ނޫރުބާން.

 

 ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭނުންވޭ މިހާރު   ހަމަ ސާފުކޮށްލަން  ފަރާތުން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު  މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އަރީޖު، ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ 

 ހުރި އިޞްލާޙުތައް އޮތްޮގތަށް އޮތްކަމުަގިއވާނަމަ، ެއއީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟މިއަދު އޭ.ޖީ އޮފީހުން ފޮނުއްާވފައިހުރި އިޞްލާޙު އެބައޮތްތޯ

 

 ތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަ

ެއޮގތަށް އޮތްކަމުަގއި ވަނީނަމަ،   އާދެ! އާދެ! އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއާ ނުލާ މިހާރު އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ. 

  އިތުރު އެމް.އޯ.ޔޫައކަށް ނުވަތަ ޓްރައިޕާޓަރޑް އެްގރިމެންޓަކަށް ދިޔަކަމުަގއި ވީނަމަެވސް، ާގނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްެގން 

މެނުވީ ޕްރައިމަރީ މާކެޓު އަދި ޕްރައިމަރީ މާކެޓާ ުގޅުންހުރި ޑީލަރސްއާ ުގޅުންހުރި ބަިއ އަނބުރާ ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ  
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މުހިންމުކަން  މަރުޙަލާއަށްލުމުެގ  އިންތިޤާލީ  އަސްލުަގއި  އުނދަޫގކަމަކަށްވާނެތީެވ،  ެގނަުއމަކީ  ތެރެއަށް  ވިުއެގ  ޕަރ 

އެންފޯސްކޮށްލަ ައޅުަގނޑު  މުއްދަތު  އަސްލުަގއި  ުގޅިެގން  މަރުޙަލާއާ  އިންތިޤާލީ  އެހެންވީމާ،  ބޭނުން.  ން 

ކަނޑައެޅުމަކީ   މުއްދަތެއް  ވިދާޅުވިހެން  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ހަމަ  އިނޭގތޯ،  ެއްގރީ  ައއި  ކަނޑައެޅުުމަގއި 

ދާނެ ޓަކައި  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  މާކެޓު  ގާއިމުކުރުމަށާއި،  މާކެޓު  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  މުއްދަތެއް އުނދަޫގކަެމއް.   

އަސްލުަގއި ޑިޓަރމައިން ކުރަން މި ވަުގތުން ަވުގތަކަށް ނޭނޭގތީވެ އަޅުަގނޑުމެން މި ޕްރޮޕޯސް ވެސް މި ކުރަނީ  

ހަމައަށް  މުއްދަތާ  ހަވާލުކުރެވޭ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއާ  ހިނުްގމަށް  މާކެޓު  ދެން  ކަނޑައަޅާފަިއ،  މުއްދަތެއް  މެކްސިމަމް 

ދެމިެގންދާޮގ މަރުޙަލާ  ޕްރޮލޯންުގ  އިންތިޤާލީ  އެ  ސޯ،  ކަނޑައަޅަންެވެގން.  ެމކްސިމަމްއެއް  ހަމައެކަނި  ހަމަ،  ތަށް 

 ކުރުމުެގ ޕަރ ިވއު އެބައޮތް ިއނޭގތޯ އަދިެވސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުރި   މެންބަރުން ސާފުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ބިނާކޮށް  ވާހަކަފުޅަށް  ދެއްކެވި  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  މިހާރު  އާދެ! 

އިބްރާހީމް   މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  ފުރަތަމަ  އަރުވާފަިއ،  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކަށް 

 ޝަރީފް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކޮންބައެްއެގ އަތުަގއި ބާރު އޮންނާނީ، ކިހާ މުއްދަތަކަށްތޯ ބާރު އޮންނާނީ އެޮގތަށް ބަނޑު   އަޅުަގނޑަށް މި ފެނުނީ 

މުސާރައަށް ބައްދާތަން. އެްއޮގތަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސްއަކުން އެކަން ބަލަެއއް ނުަގންނާނަން. ފުރަތަމަ  

ޕްރައިމަރީ   ކަންކަމުެގ  ސެކިއުރިޓީސް  ސަރުކާރުެގ  މިވަނީ،  ބޭނުން  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  ވާހަކަ. 

އަދި އެ ސަބަބު  ؟ އްޓަން އެމް.އެމް.އޭއާ މި ހަވާލުކުރާ މަިއަގނޑު މަޤްޞަދަކީ އަދި ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯމާކެޓު ބަލަހަ

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެއް ނުެގނެސް، މިހާރު ؟ އޮތް ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ކީއްެވެގންތޯ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެްއ ެގންނަންވީ

ނޫންތޯ ނުވަތަ  ހަވާލުކުރެވިދާނެތޯ  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ؟ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭާއ  ސަރުކާރުެގ  ހުރީމަތޯ  ސަބަބުތަކެްއ  ކޮން  އެ 

މިކުރަނީ ހަާވލު  ބަލަހައްޓަން އެމް.އެމް.އޭާއ  މާކެޓު  ޕްރައިމަރީ  ޙަވާލުކުރާ  ؟ ކަންކަން  އެ  ވަނީިވއްޔާ  އެހެން ކަމަށް 

އަހަރުދުވަހުެގ    1،  މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި   5ސަބަބު އުވިނުދަނީސް ާގނޫނަކުން ކޮންޮގތަކަށްތޯ އަޅުަގނޑުމެން އެ  

ކުރަނީ  5ތެރޭަގިއ،   އެކަން  ތެރޭަގއި  ޕްރައިމަރީ ؟ އަހަރުެގ  މާކެޓުަގއި،  ސެކިއުރިޓީސް  ކޮބައިތޯ  އެހެންވީމާ، 
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އެއަށް ޖަވާބު ލިބުނީމަ އަޅުަގނޑު  ؟ މާކެޓުަގއި ޑީލްކުރަން އެމް.އެމް.އޭއަށް މި އޮތޯރިޓީ ދޭ ސަބަބަކީ ފިނޭންސްއިން

 ދާނަން.   ރިައށްދެންހުރި ސުވާލައިެގން ކު

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ސީނިއަރ ލީަގލް ކައުންސިލް، އަޝްރަފް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު އަޝްރަފް ރަޝީދު، ސީނިއަރ ލީަގލް ކައުންސެލް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު

އެ   ާގނޫނު  އެްއވެސް  ވެސް  އެކަމަކު  ނޫނީ  ޑިވެލޮޕްކުރުުމގައި،  މާކެޓު  ޕްރައިަމރީ  އޮތްޮގތުން  ޑްރާފްޓުކުރެވިފައި 

ޑިވެލޮޕްކުރުމުަގއި   މާކެޓު  ސެކަންޑަރީ  އަޅުަގނޑުމެން  ނާންނާނެ.  މަރުޙަލާއެއް  އިންތިޤާލީ  ނެތް.  މައްސަލަެއއް 

ލާ ވާހަކަ މި ދެންނެީވ. އެހެންވީމާ، ޕްރައިމަރީ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވެެގން، މި އިންތިޤާލީ މަރުޙަ

 މާކެޓުަގއި ހަމަ މިހާރު ވެސް އެބައި ހަމަ ސީދާ އެމް.އެމް.ޭއ އިން އިންނާނީ. އެކަން ސާފުކޮށްލަދޭންވެެގން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޕްރައިމަރީ މާކެޓު މިހާރު ވެސް އޮތްޮގތަށް އެމް.އެމް.ޭއއަށް ދީފައި، ސެކަންޑްރީ މާކެޓު ؟ އެއީ ރަނަގޅު ވާހަކަެއއްތޯ

ރެިގއުލޭޓަރީ   ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ  ހަރަކާތްތެރިވަނީ  ވެސް  މިހާރު  މާކެޓު  ސެކަންޑަރީ  މަސައްކަތް،  ކުރުމުެގ  ތަރައްޤީ 

 ؟ހަރަކާތުެގ ދަށުން ނޫންތޯ

 

 ެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީ

 އާދެ! ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ ރެިގއުލޭޓްރީ ފްރޭމްވޯކްެގ ދަށުން އިނޭގތޯ.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ؟ޖެހެނީ އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނުެގ ކޮންބަޔަކަށް ކޮން އިސްލާޙެއް ެގންނަން މި 

 

 ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު މި އިސްލާޙުެގ ދަށުން އަސްލުަގއި ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސް މާލީ ސެކިއުރިޓީސް ާގނޫނުެގ ދަށަށް ެގނެިވ  

މާކެޓާއި   ޕްރައިެމރީ  މިކުރެވެނީ  ިމ  ޑިފައިން  ާގނޫނަށް  ައސްލު  ކްލެރިޓީެއއް  ތަންކޮޅެްއ  ާމކެޓާއި  ސެކަންޑްރީ 

ހަމަ ކުރިން ވެސް އޮތްހެން ދިއުމަށް އަދި ސެކަންޑަރީ   ދަށުން  މާކެޓު އެމް.އެމް.ޭއެގ  ޕްރައިމެރީ  ެގނެވެނީ. ދެން، 
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ެގ ދަށަށް އެ އިންތިޤާލީ މާކެޓު ފޮރ ދަ ޓައިމްބީން އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެއް ކަނޑަެއޅިެގން އެމް.އެމް.ޭއެގ ޕަރ ިވއު

ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއާއ   ހިސާބުން  ނިމޭ  މަރުޙަލާ  އިންތިޤާލީ  އަދި  ދެވި  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ތެރޭަގއި  މަރުޙަލާެގ 

 ހަވާލުކުރެޭވޮގތަށް މިހާރު ރެކޮމެންޑު ކޮށްފައި މިއޮތީ.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދަށުން ...ެގ   ާގނޫނުެގ  މި  މާކެޓު  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީސްއަށް  ސަރުކާރުެގ  މާކެޓް،  ޕްރައިމަރީ  ެއ  ބޭނުން، 

ބަލަހައްޓަމުން މި ާގނޫނު ފާސްވުމާެއކު ދާނީ އެމް.އެމް.ޭއ އިންތޯއޭ އަދި ސެކަންޑަރީ މާކެޓު ވެސް މި އިންތިޤާލީ  

 .ޭއެގ ބަހެއް.އެމް.އެމް؟ މަރުޙަލާގައި ބަލަހައްޓާނީ އެމް.އެމް.ޭއއިންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙްމަދު 

ސަރުކާރުން   އިންނާނެ  ހުށަހަޅާފައި  ތެރޭަގިއ  އިސްލާޙުތަކުެގ  ހިއްސާކުރި  އޮފީހާ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ރެ ކަންތައްތަްއ  މާކެޓުެގ  ސެކަންޑަރީ  މާލީ ސެކިއުރިޓީސްަގއި  ކުރިއަށްެގންދާނީ  ކަންތައްތައް  ިގއުލޭޓުކޮށް 

ރޫލްސްތަކެއް   ސިސްޓަމް  އޭެގ  ބީން  ޓައިން  ދަ  ފޮރ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަށުންނޭ.  ާގނޫނުެގ  ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ 

 ހަދަންޖެހޭތީ، އޭގެއިތުރުން ެއމް.އެމް.އޭއަށް ސެކަންޑަރީ މާކެޓުެގ ސިސްޓަމް ރޫލްސްތަކެއް ހެދިދާނެޮގތަށް އިންނާނީ 

މިހާރު ވެސް އިސްލާޙު ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރުެގ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވި ިއޞްލާޙުަގއި ވެސް އިންނާނީ 

އޭެގ ޕްރައިމަރީ ދައުރެއް އަދާކުރާނީ، ސެކަންޑަރީ މާކެޓުެގ ޕްރައިމަރީ ދައުރެއް އަދާކުރާނީ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ  

ރޫލްސްތަކެއް ހަދަންޖެހޭތީވެ، އެމް.އެމް.ޭއއިން ހެދިދާނެއޭ. އޭެގ އިތުރު އިން    ާގނޫނުެގ ދަށުންނޭ. އެކަމަކު ސިސްޓަމް

 އެޑިޝަން ޓު ދެޓް ެއއަށް ހެދިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ފެސިލިޓޭޓު ކުރަން މިހާރު ލާފައި އެއިނީ. އެއް ކްލޯސްއިން... 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އެއީ ހަމަ ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިން މިހާރު ؟ ަގނޫނަށް އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާެގ ބައެއް ެގންނާކަށް ނުޖެހޭ ނޫންތޯ  އެހެންވީމާ،

ނޫންތޯ   ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ވާހަކަދަްއކަިއެގން  އެމް.ެއމް.އޭއާ  މަތިން  ެއއްބަސްާވޮގތެްއެގ  ބޭފުޅުން  ތި  ވެސް 

 އެމް.އޯ.ޔޫެއއްެގ ދަށުން.  

 

 ންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަ
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މިކަމަށް   ބޭފުޅުން  ތި  ދެވިދާނެކަންނޭނޭގ  ތަފުސީލަކަށް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަށް  އެމް.އެމް.އޭ  އާދެ! 

 ؟އިންވެސްޓުކޮށްފައިހުރި އިތުރު ސިސްޓަމްތަކާ ބެހޭޮގތުން ދެްއތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އަދި ސާފެއްނުވި ކުޑަކޮށް ބާރަށް ވިދާޅުވެފާނަންތޯ

 

 ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަފުސީލުކޮށް އިން  އެމް.އެމް.އޭ  އިތުރަށް  ދެން،  އިނޭގތޯ.  އޮތީ  އެޮގތަށް  ސިސްޓަމް އާދެ!  ކަންނޭނޭގ  ދެވިދާނެ 

 ؟ރިލޭޓެޑްކޮށް ތި ބޭފުޅުންެގ ރިސޯސަސް ހުރި މިންވަރާއި، ެއ ކަމާބެހޭ ތަފުސީލުތައް ދެއްތޯ

 

ފަހުމީ   ނޫރުބާން  ކަުއންސެލް  ލީަގލް   / އޮފިސަރ  އޮޕަރޭޓިންގ  ޗީފް  އެކްސްޗޭންޖުެގ  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އެްއޗެއް އެޑްކޮށްލަން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

ފަހުމީ   ނޫރުބާން  ކަުއންސެލް  ލީަގލް   / އޮފިސަރ  އޮޕަރޭޓިންގ  ޗީފް  އެކްސްޗޭންޖުެގ  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ބާޒާރެ  ސެކިއުރިޓީސްެގ  އަސްލުަގއި  އޮތްޮގތުން  މިހާރު  ާގނޫނު  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ  މާލީ  ހިންޭގނީ  ްއ 

މާކެޓުަގއި   ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީސް  ަގވަރމަންޓު  އެހެންނަމަެވސް،  ތެރޭަގއި.  ާމކެޓުެގ  ރެިގއުލޭޓުކުރާ  މި  ދަށުން 

އެހެންވީމާ، މިހާރު ާގނޫނުަގިއ  ؛ އެޮގތަށް ޑީލް ކުރުމަށް ޓަކައި އަސްލު އެމް.އެމް.އޭއިން ހުށަހަޅައިެގން ކުރިއަށްެގންދާ

ޙާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ. އެއީ ޕްރައިމަރީ މާކެޓާއި ސެކަންޑަރީ މާކެޓު އޮތް  

ކުރިއަށް   އެމް.އެމް.ޭއއިން  ުގޅިެގން  ސެކިއުރިޓީސްއާ  ަގވަރމަންޓު  ދިޔައީ  މި  ދެކެެވމުން  ވާހަކަ  ފުރަތަމަ  ވެސް 

ކޮމިޓީއާ ބަްއދަލުކުރިއިރުަގއި ރެިއޒްކުރި ިއޝޫއެްއ، އަޅުަގނޑުމެންެގ   ެގންދާޮގތަށް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި މި
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އަޅުަގނޑުމެންެގ   ހައިސިްއޔަތުން  އޮޕަރޭޓަރެގ  ާމކެޓު  ސެކަންޑްރީ  ިއޝޫއަކީ  ރެއިޒްކުރި  ސައިޑުން 

ޑުން ވެސް  ކޮންސަރންސްތަކެއް އެބަހުއްޓޭ އެޮގތަށް އެމް.އެމް.އޭެގ ދަށަށްދިއުން. އެހެންވީމާ، ސީ.އެްމ.ޑީ.ޭއެގ ސައި

ޕްރޮޕޯސް މި ކުރަނީ ަގވަރަމންޓު ސެކިއުރިޓީސްެގ ސެކަންޑަރީ މާކެޓު ހަމަ މިހާރު އޮޕަރޭޓު ކުރަމުން މިދާ މެއިން  

ވިޔަސް.   ެގނައިކަމުަގއި  މިޮގތަށް  އިޞްލާޙުތައް  މި  އަދި  ގާއިުމކޮށްދޭށޭ  ނިޒާމެއް  ދެވޭނެ  ތެރެއިން  މާކެޓުެގ 

އަސްލު  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެކްސްޗޭންޖުެގ  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވޭ  ކުރަން  ރިކުއެސްޓު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ަގއި 

އާއި  ކްލެރިޓީ  ލިބޭ  މިއަށް  ާގނޫނީޮގތުން  ފަސޭހަވާނެ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  ހައިސިއްޔަތުން 

ވިތް   ކޮންސިޑަރ  ޮއފްކޯސް  މާކެޓު  ޕްރައިމަރީ  ނެތި  މުއްދަތެއް  އިންތިޤާލީ  މިސާލަކަށް  ކޮންސިސްޓެންސީ. 

އެމް.އެމް.ޭއއިން އިންވެ އެްމ.އެމް.އޭ.  ބައި  އަންޑަރޓޭކެން  ެއވްރިތިންގ  އެންޑް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ސްޓްމެންޓު 

ކުރިއަށްެގންދަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އަންޑަސްޓޭންޑުވޭ. އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޕާޕަސަސްއަށް ޓަކައި ވެސް ދެޓް  

ޑޭޓުެގ ދަށަށް މި ބައި ައއުމަށްފަހު، މާކެޓު އޮޕަރޭޓަރއަށް މި އިޒް ނީޑެޑް. އެހެންނަމަވެސް، ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ މެން

ނެތި  ޓައިމްފްރޭމްއެްއ  ެއްއވެސްކަހަލަ  އުނދަޫގވާނެ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިސާބުން  ޓްރާންސްފަރވާ 

ޕްރައި  ހިސާބަކުންތޯ  ކިހާ  ނޭނޭގނެ  ވެސް  ޕްރިޕެއަރާވކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އޮތިްއޔާ.  ވެޓު  ދޫކޮށްލެވިފައި 

ޙަވާލުވާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ،   މިހުރިހާ ކަންތައްތަކާ  ހަިއސިްއޔަތުން އަޅުަގނޑުމެން ޑިޕޮސިޓްރީއާ،  އޮޕަރޭޓަރެއއްެގ 

އަސްލު ކްލެރިޓީއަށް ޓަކައި ަވރަށް މުހިންމު އިވެން ދޯ އިޓް އިޒް އަ ޑިފިކަލްޓު ޓައިމްލައިން ޓު ސެޓް ފޯތް، އެ  

ޓުެގ ހުރިހާ އިންފްރާސް ސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޓައިލްމަލައިން އޮތުމަކީ މުޅި މާކެ

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް އިމްޕޯޓެންޓު އަސްލު ސްޓޭޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްެގ މެދުަގއި ެއ  

އަ އަދި  ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުެމންނާ  އޮތުން.  އަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއް  އެްއޗަކަށް  ލެވެލްެގ  ޕާސްވާ  މުދުން 

އޮންނަން.   އެނިގފައި  ކްލެރިޓީަގިއ  ފިުއޗަރަގއި  ބޭނުންވޭ  ައޅުަގނޑުމެން  އަންޑަރޓޭކިންގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކުރާކަން.   އިންސިސްޓު  ައޅުަގނޑުމެން  ކްލެރިޓީއަށް  އެ  ކޮށްލަން  ރީއެންފަސައިޒް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމަ 

 ތެންކިއު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރ އޮފް ކޮްމޕެނީސް. އާދެ، ރަޖިސްޓްރަ
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ކޮމްޕެނީސް  ރަރަޖިސްޓް އޮފް  މެންބަރު    /ރ  ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  މާކެޓު  ވިސާމް  ކެޕިޓަލް  މަރިޔަމް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އެމް.އެމް.އޭެގ ހުށަހެޅުމަކަށް މި ވަނީ ޕްރައިމަރީ މާކެޓު ރެގިއުލޭޓު  

ެއްއވެސް   ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ  އެއަށް  އެމް.އެމް.އޭ.  ކުރާނީ  ތަރައްޤީ  ސިސްޓަމް  ކުރާނީ،  ސުޕަަވއިޒް  އަދި  ކުރާނީ 

އިނޭގތޯ. ދެން، އަންނަ ސްޓެޕުަގއި މި ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ކްލެރިޓީ  ރިޒަވޭޝަނެއް ނެތް. އެޮގތް ހަމަ ރަނަގޅު  

ުގޅޭ   މާކެޓާ  ސެކަންޑަރީ  ކުރުމަށްފަހު،  ތަރައްޤީ  ާމކެޓް  ޕްރައިމެރީ  އެީއ،  އުޅެނީ.  މި  ބޭނުންވެެގން  ެގންނަން 

އެމް.އެމް. މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެްއ  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  ހެދުމުަގއި  ަގވާއިދު  އިނޭގތޯ.  ކަންތައްތަކުަގއި  އޮތުން  އޭއަށް 

ދެން، ެއއަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ެއްއޗަކީ ޕްރައިމަރީ މާކެޓަށް މިހާރު ވެސް އިންެވސްޓްމަންޓުތަކެއް ކޮށްފަޭއ  

މިހުރީ އެމް.އެމް.އޭއިން. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ސެކަންޑަރީ މާކެޓު ތަރައްޤީކުރަން ކޮންމެެވސްކަހަލަ މުއްދަތެއް ދީފި 

ންޏާ ރަނަގޅުޮގތުަގިއ އެ ކަންތައް ކުރެވިދާނެއޭ. ދެން، އެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތި ކަމަށް ވަ

އާިއ   މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް  އާިއ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  ހުށަހެޅިޮގތަށް،  އަޅުަގނޑު  ެވސް  ކުރިން  ވަންޏާ  ކަމަށް 

ކަޑަ މަރުޙަލާއެްއ  އިންތިޤާލީ  މަޝްވަރާކޮށްެގން  ހުރިހާ  އެމް.އެމް.ޭއއާ  މާކެޓުެގ  ސެކަންޑަރީ  އްތުކުރުމަށްފަހު، 

ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  މަސްޢޫލިއްޔަތު  ދެމެހެއްޓުމުެގ  ސިސްޓަްމ  އަދި  ސުޕަވަިއޒްކުރުން  ރެގިއުލޭޓުކުރުން، 

 ޙަވާލުކުރެވިދާނެ އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙަސަން ޢަފީފް.  އާދެ! ވިލުފުށި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން  ވިލުފުށި

މި   އެޖެންސީއަކަށް  ރެގިއުލޭޓުކުރުމުެގ  ސެކިއުރިޓީސް  ސަރުކާރުެގ  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ،  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު 

ަގއި ެއމް.އެމް.އޭއަށް އެ ކަންތަްއ  އޮންނަނީ އެމް.އެމް.އޭ މިހާރު ވެސް. އަދި ފަހުން ވެސް މި ޑިވެލޮޕްެވެގން ދާއިރު

ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއަށް   މަސްޢޫލިއްޔަތު  ރެގިއުލޭޓުކުރުުމެގ  ެއ  ޑިވެލޮޕްކޮށް،  މާކެޓެއް  ސެކަންޑަރީ  ދެން،  އޮންނަނީ. 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ބޭނުންވަނީ،  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ކުރަްއވަނީ.  މަސައްކަތް  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ހޯދުމަށްޓަކައި 

ޖަހަން ފިނޭންސްއިންނާ ާގނޫނުަގއި  މީަގއި  މުއްދަތެއް  ވަކި  ބޭފުޅުން  ތި  މިހާރު  ފަރާތުން،  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އަދި  އި 

ނުވަނީ    ކަންތައްތައް  ޮއެވެގން  ުމއްދަތެއް  ނުހިނާގނެ.  ކަންތަކެއް  އެ  ނެތިްއޔާ  މުއްދަތެއް ؟ކީއްެވެގންތޯބޭނުންފުޅު 
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 ތި  އުނދަޫގވާނެ.  ވެސް  ކުރަން   މަސައްކަތް  އެ  ންނަށްބޭފުޅު  އެ  ނުޖައްސަވާ  މުއްދަތެއް  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނީ.

  އެހެންވީމާ،   ނުވާނެ.  ޕްރިޕެައރއެއް  އެައކަށް  ނެތިްއޔަކާ  މުއްދަތެއް  ެއއީ  ނުކުރެއްވޭނެ.  ކަންތަކެއް  އެ   ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް

  މުއްދަތަކަށް   ނޑައަޅުއްވާކަ  ބޭފުޅުން   ތި  މުއްދަތު  އެ  ރިޒަވޭޝަންައކީ.  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ކޮބަިއތޯ  ދިނުމުގައި  މުއްދަތެއް  އެ

  ކަންތައްތައް   އެ  އޮެވެގން  މުއްދަތެއް  އެކަމަކު  ހެދިދާނެ.  ވެސް  އަހަރަށް  10  ވަންޏާ  ކަމަށް  އަހަރުނުވާ  5  އަދި  ވެދާނެ.

ނޫންތޯއޭ   ެގންދެވޭނީ  ކުރިއަށް އެއްބަސްެވަވޑަިއަގންނަވަންވީ  ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންވީމާ،  ދެކޭޮގތުަގއި.  ައޅުަގނޑު 

 އްދަތަކަށް. ކޮންމެވެސް މު

 

 ލިމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢައިސްމާޢީލް  ފޮރ ފިނޭންސްސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އޮފް 

ެގނައުމަށްޓަކަިއ   ޕްރޮޑަކްޓަބިލިޓީ  އެ  އިނޭގތޯ.  ނެތް  އޮބްޖެކްޝަނެްއ  އިން  ފިނޭންސް  ފިނޭންސުން.  އަޅުަގނޑު 

މުއްދަތެއް އޮތުން މުހިންމުހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފެންނަނީ. އޭރުން އެ ކްލިއަރ އެްގޒިޓު ޕްލޭނެއް އޮންނާނެ. 

ެއއީ   ޕީރިއަޑް  މީެގ  ނޫ  5އެހެންވީމާ،  އެކަމަކު އަހަރުތޯ  ނިންމިދާނެ.  ަވކިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ  ދެން  ނީ، 

 މުއްދަތެއް، އެ ެއގްޒިޓު ޕްލޭނެއް ައއުން ވަރަށް މުހިންމުހެން ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނަރ. އާދެ! ޑެޕިއުޓީ ަގވަރު

 

 ދެްއކެވުން: އަޙްމަދު އިމާދު ވާހަކަޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

އާދެ! އަޅުަގނޑު ހިތުން، އަނެއްކާ ވެސް ައޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށްލާނަން މިކަން ފެށިެގން މި އައި ޮގތް. ަގވަރމެންޓު  

ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓުެގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްކުރުމުަގިއ އެމް.އެމް.އޭއިން އިނިޝިއޭޓު ނަަގިއެގން މި ުއޅެނީ 

ތުގައި. އެކަމަކު، ިމކަންކުރުމުެގ މެންޑޭޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ައއީ، ނޫނީ މި ރިކުއެސްޓު  މިކަން ކުރުމުެގ ހެޔޮނިޔަ

ދެން،  އިނޭގތޯ.  ތެރެއިން  އެްގރިމެންޓުެގ  އެޖެންސީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ތެރެއިން،  މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް  މިއައީ 

ކަންނޭނގޭ  ެއބަވޭ  އިއްތިފާުގ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ހީވަނީ  މާކެޓުެގ    އަޅުަގނޑަށް  ސެކިއުރިޓީސް  ަގވަރމެންޓު 

ދެއްތޯ އިންކަން  އެމް.އެމް.އޭ  ކުރިއަށްެގންދާނީ  ކަންތައްތައް  ރެިގއުލޭޝަން  މާކެޓުެގ  އެހެންވީމާ،  ؟ ޕްރައިމަރީ 

ދެ ަގނޫނަށް މިެގންނަ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކުަގިއ ވެސް   ިމ އޮތީ،  ާގނޫނުަގއި އެޮގތަށް ރިފްލެކްޓު ކުރެވިފައި ވެސް 

ދެ އިޞްލާޙުން އިނޭގތޯ.  އިން  ލާފައި  މި  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކުަގއި  މާކެޓު  ސެކަންޑަރީ  ން، 
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އަޅުަގނޑުމެން މި ހޯދާ ޕަވަރސްއަކީ ހަަމއެކަނި ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަންއަށް ރޫލްސް އެންޑް ރެިގއުލޭޝަނެއް ނެރެން  

ހީވަނީ. އަޅުަގނޑަށް  ނެރެންޖެހޭނެހެން  ނޫނީ  ޙާލަތެއްަގިއ،  އަޅުަގނޑުމެން    ޖެހިއްޖެ  ނެރުމަށްޓަކައި  އެ  އެހެންވިމާ، 

މިވަުގތަށް ލާފައި މިއިން ކްލޯޒްެއއް. އަޅުަގނޑު ކުރިން ފާހަަގކުރިހެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއންސްޓިޓިއުޝަންސްތަކުެގ  

ކަުމަގިއ  މެދުަގއި މި އަންޑަސްޓޭންޑިންގ މިހާރު ާގނޫނަށް މި ހުށަހަޅާފައި ހުރި ހުށަހެޅުންތައް ައދި އެޮގތަށް ފާސްވި

ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  މާކެޓު  ސެކަންޑަރީ  ބައުންޑެްއަގއި  ޓައިމް  ވަކި  އެބައޮތޭ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވީނަމަވެސް، 

ކަންކަމުެގ   ހުށަހެޅިފައިހުރި  މި  ާގނޫނަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ނިންމެން.  ތެރެއިންކަން  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ  ެގންދާނީ 

 އެްއވެސްކަހަލަ ހުރަހެއް ނެތޭ އިނޭގތޯ އަނެއްހެން.ތެރެއިން މިކަންކަން ނުކުރެޭވކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޢަފީފް.

 

 ފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން  ވިލުފުށި

ކުރިއަށް ެގންދަން.  އާދެ! ާގނޫނުަގއި މިހެން އޮތަސް ހުރަހެއް ނެތް ތި ބޭފުޅުންެގ މެދުަގއި އެކަން ެއއްބަސްެވެގން  

ނެތީމަ. ާގނޫނުަގއި  އެހާ   އެހެންނަމަވެސް،  ެއއީ  އައުން  އެއްބަސްވުަމކަށް  މެދުަގއި  އެޖެންސީތަކުެގ  ތި  ދެން، 

ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެކްސްޕިރިއަންސަށް ބަލާއިރުަގއި އެ ކަންތައް އެހެން ހިނާގފައި 

ބޭފުޅު ތި  އެހެންވީމާ،  ކޮންމެވެސް  އޮތީ.  ތިއްބެވީ.  ތި  ބޭފުޅުން  އެޖެންސީތަކެްއެގ  ހުރިހާ  ތިއްބެވީ  ތި  މިހާރު  ން، 

ާގނޫނުަގއި   ެގންދެވިދާނެ.  ކުރިއަށް  ފަސޭހައިން  ކަންތައްތައް  އެ  އޭރުން  އެއްބަސްެވވަޑަިއަގންނަވާށޭ.  މުއްދަތަކަށް 

އެ އަދި  ލީމާ  މުއްދަތެްއ  އެ  ލިޔާއިރުަގއި  މާއްދާ  އެ  ތި    އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ތެރޭަގއި  މުއްދަތު 

ކުރިއަށް  އެކަންތައް  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  ރިސޯސަސް  ހިއުަމން  ޑިވެލޮޕްމަންޓު،  މިސާލަކަށް  ވަރަށް  ބޭނުންފުޅުވާ 

މުއްދަތަކަށް   ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  ާގނޫނަށް.  ހުށަހެޅުްއވިދާނެ  ވެސް  އިޞްލާޙެއް  އަނެއްކާ  ނުެގންދެވިއްޖެއްޔާ 

 އިަގންނަވާށޭ.  އެއްބަސްެވވަޑަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އިސްމާޢީލް. 
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 ލިމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢައިސްމާޢީލް  ފޮރ ފިނޭންސްސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އޮފް 

ރީޒަނަބަލް   ހަމަ  އެއީ  ޔިއަރސް  ފައިވް  މެކްސިމަމް  ސަޖަސްޓުކުރައްވާ  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 ޕީރިއަޑެއްހެން ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވި އެްގޒިޓު ޕްލޭނެއް އޮތުން މުހިންމުކަމަށް. ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިން ވިދާޅުވީ ފަސްއަހަރު  

ފިނޭންސްއާއި،  ޓްރާންސެޝަނަލް ޕިއަޑެއް ޮއތުމަށް. ދެން، އެ އެްގޒިޓު ޕްލޭނެއް ޮގތުަގއި އެއީ ފަސްއަހަރު ކަމަށް  

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭާއއި، އެމް.އެމް.ޭއއާ އެއްބަސްވަންނާ ޭއަގއި ަމއްސަލަެއއް ނެތް. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މާއްދާ 

ހިމެނޭނެ. އާދެ އޭރަށް އެކަން ނިމިއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ މިހާރު ކޮންފްލިކްޓު އިން ކަން ޙައްލުވާނެހެން 

 ުގތުކޮޅަކަށްފަހު(. އާދެ! އިމާދު. އަޅުަގނޑަށް ހިވަނީ. )ވަ

 

 އަޙްމަދު އިމާދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

އެޖެންޓެްއެގ   ފިސްކަލް  މިދަނީ  ކުރަމުން  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވިހެން  ކުރިން  ައޅުަގނޑު  އާދެ! 

ފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާ ޓައިމް ފްރޭމެއްެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ހައިސިއްޔަތުން. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީ އޮ

 ކުރިއަށް ދާން ެއއްވެސް ަމްއސަލައެއް ނެތް އިނޭގތޯ.  

 

 ލިމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢައިސްމާޢީލް  ފޮރ ފިނޭންސްސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އޮފް 

ިއވް ޔިއަރސް ހަމަ ރީޒަނަލް ޓައިމް ޕީރިއަޑެއް  އެމް.އެމް.ޭއއިން ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ސަޖެސްޓުކުރެއްީވ ފަ

 ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަިއްވ   ެއއީ  ޕީރިއަޑެއް  ޓްރާންސެޝަނަލް  އެ  ލާނަން  މާއްދާެއްއ  އިތުރު  މިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީާމ،  އާދެ! 

 هللا. ޔިއަރސް. އެއީ ސެކަންޑަރީ ާމކެޓު. އާދެ! ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

 ވުން: ވާހަކަދެްއކެهللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ދެން މިހާރު ދެންމެ މި ފުރުޞަތަށް އެދުނުފަހުން އެކަން  

ޮގތުން   އޮތް  ާގނޫނު  މި  މިހާރު  ވިދާޅުވީ  ަގވަރުނަރު  ޑެޕިުއޓީ  އެމް.އެމް.އޭެގ  ދެންމެ  ވެސް،  އެކަމަކު  ސާފުވެއްޖެ. 

ވާ ނެތް  ހުރަހެއް  ކުރުމަށް  ެއކަން  އެ ވެސް  ިގނަފަހަރަށް،  ނެތަސް  ހުރަހެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން،  ހަކަ. 

ާގނޫނެްއަގއި ެވސް މިވެނި ކަމެއް މިހެން ކުރަން ލިޔެފައި ނެތިއްޔާ ިގނަ ފަހަރަށް މިވާޮގތަކީ އެ ބާރުވެރިކަން ހަމަ 

އަނެއް ބަޔަކަށް ދޫކޮށްލަން.    އެ މީހުން އެޮގތުަގއި ބާއްވަން ބޭނުންވަނީ. އެްއވެސް ބަޔަކު ބޭނުމެއް ނުވޭ ބާރުވެރިކަން

ހަމަ  ދެން  މުއްދަތަކާއި،  ހަމަ  ޑިފައިންކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނުަގއި  ފެނޭ  ެވސް  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ، 

އެްގޒިޓު ޕްލޭނެއް. އެ އެހެންނޫނީ ހަމަ އެއްވެސް ބަޔަކު ހަމަ ބޭނުމެއް ވެސް ނުވޭ އަމިއްލަ އަތުަގއި އޮންނަ ބާރެްއ  

އެހެންވީާމ، ެއީއ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ، ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތް. ދެން، އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ، ކޮންމެެވސް  ދޫކޮށްލާކަށް.  

އެްއޗެހިތަްއ   ކޮމެންޓުސްތަކަކާއި  މި  އަދި  ދެކެވުނުފަހުން  ވާހަކަ  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  މި  ވަރަކަށް 

އްސަކޮށް މި ދާއިރާެގ ބަެއއް ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑާ ވެސް  ފަހުން ޚާ  ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ޕަބްލިކަށްެވސް ފެނިފަ، ފެނުނު

ަވރަށް ިގނަ މީހުން ފާހަަގކުރެއްވީ ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ ރޯލް   ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ވާހަކަދެއްކެވި. އެ މީހުންެގ ތެރެއިން 

ައޅުަގނޑަ ެއއީ ރަނަގޅު ވާހަކައެއްތޯ. ދެން،  ށް އެ ވާހަކަތަްއ  ދަށްކޮށްލުމޭ ނޫނީ އަންޑަރމައިންކޮށްލުމޭ މީގެއިން، 

އަޑު، އެ ދާއިރާެގ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން އަޑުިއވިފަިއ ހުރީ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ މުަވއްޒިފުން  

ނޫނީ އެތާނެގ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުންނެއް ނޫން. މި ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރަގ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބަެއއް ފަރާތްތަކުން.  

މި ެގންނަ އިޞްލާޙުެގ ތެރޭަގއި މި އަންނަނީ ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ ރޯލް ބާރު ދަށްކޮށްލުމޭ އަސްލު   އެހެންވީމާ، މީގެއިން

މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެގްޒިސްޓިންގ ރަނަގޅު ސްޓްރަކްޗަރއަކުން ފަހަތަށޭ މި ދެވެނީ. އެއީ ރަނަގޅު  

 ވާހަކަެއއްތޯ ބަލާލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުން. 

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އާދެ! ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮްމޕެނީސް. 

 

ކޮމްޕެނީސް  ރަރަޖިސްޓް އޮފް  މެންބަރު    /ރ  ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  މާކެޓު  ވިސާމް  ކެޕިޓަލް  މަރިޔަމް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ދެން  އަޅުަގނޑު  ހައިސިްއޔަތުން  މެންބަރެްއެގ  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ  އާދެ! 

މިއޮތީކީ   ހުށަހަޅާފައި  އިޞްލާޙު  މި  ނޫން  ނިޔަތަކުއެްއ  ެއކަހަލަ  ޙާލަތެއްަގއި  ެއއްެވސް  އިނޭގތޯ.  ބޭނުންވޭ 
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ހުށަހެ ކައުންޓަރ  އެއާ  އަދި  ވެސް  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ   ޅުނ،  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ވެސް.  ފަރާތަކުން  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ 

ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި މިނިވަން    2006މަޤްޞަދަކަށް ވެފައި މި އޮތީ، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއަކީ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  

މުއައްސަސާ  މިނިވަން  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ކުރިއަށް  ެވސް  ޤާނޫނުއަސާސީެގ  އިނޭގތޯ.  އެްއަގިއ  މުއައްސަސާއެއް 

ހަމަ   އަދި  ބާރު  ސުޕަރވަިއޒުކުރުމުެގ  ބާރު،  ރެިގއުލޭޓުކުރުމުެގ  އެ  އަށަަގތުމާިއ،  އަދިވެސް  ސިފަތައް  ހުންނަ 

އިނޭގތޯ.   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މިއޮތީ  ވެސް  އަދި  ޅަފަތުަގއި  މަސައްކަތްތަކުެގ  ތަރައްޤީކުރުމުެގ  މާކެޓެއް  އެާއއެކީަގއި 

ށް ބައިވަރު ލިމިޓޭޝަންސްތައް އެބަހުރި. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ މި ދާއިރާއަކީ  ދެން، އެހެންކަން އޮތްއިރުަގިއ ވަރަ

މަތިކުރާ  މެންޑޭޓުން  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ވެސް  ދާއިރާެއއް  ތިބި  ސްޕެޝަލައިޒުެވެގން  ބަޔަކު  ިގނަ  އެހާ  ރާއްޖޭެގ 

ސާފުވާންޖެ ކަންތައްތައް  ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ  ލިބިެގން  ބާރު  ާގނޫނީ  މާކެޓުތޯ  ކަންތައްތަްއ،  ސެކަންޑަރީ  ސީދާ  ހޭތީ 

 ނޫނީ ޕްރައިމަރީ މާކެޓުތޯ މެންޑޭޓަކީ ެއެއއް ސާފުކުރުން ސީ.އެމް.ޑީެގ މަޤްޞަދަކަށްވެފައި މި އޮތީ. ދެން، މިހާތަނަށް 

މާކެޓު  އޮތީ  އަިއއްސަ  ކުރަުމން  ކަންތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ުގޅިެގން  ސީ.އެމް.ޑީއާ  ބޭންކާއި  ސެންޓްރަލް  އަިއއިރުަގއި 

ކުރުމުެގ. އަދި ހަމަ މިއަދު މި މަޝްވަރާކުރެވޭ ަގަވރމަންޓު ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓަށް ބަލާލިކަމުަގއި ިވޔަސް،  ތަރައްޤީ

ސިސްޓަމާ ުގޅުންހުރި ކަންތައްތަކުަގއި ވެސް ހަމަ ދެކޮޅުން މަޝްވަރާކޮށްެގން ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާކަން  

 . ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިނޭގތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެީވ މިހާރު މި މާލީ ސެކިއުރިޓީ ބިލަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙު، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި 

ފެނި އޮންނާނީ  މިހާރު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އިޞްލާޙުތައް  ހުރިހާ  ހުރި  މި ހުށަހެޅިފައި  އެހެންވީމާ،  ވަޑަިއެގންފަހެން. 

އިޞްލާޙެްއ   އެްއވެސް  ެއކަހަލަ  ދަށްކޮށްލާ،  ބާރު  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ  އިޞްލާޙެއް  އެްއވެސް  ތެރެއިން  އިޞްލާޙުތަކުެގ 

 ޝުކުރިްއޔާ. ؟ ޮއެވއްޖެއްޔާމު އެީއ ކޮން އިޞްލާޙެްއކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އައިޑެންޓިފައި ކޮށްދެވޭނެތޯ؟ އެބައޮތްތޯ

 

 ޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެޕި

ނުވަތަ  އެފަދަ  ިއޞްލާޙަކަށް  އެއްވެސް  ެގނެވޭ  މި  ާގނޫނަށް  މި  އިނޭގތޯ.  ފަރާތުން  ސީ.އެމް.ޑީއޭެގ  އަރީޖު، 

 އިޞްލާޙެއް ިމވަުގތަކު ނެތް އިނޭގތޯ. ހަމަެއކަނި މި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ މަސްޢޫލިއްޔަތަށް ހަނިކުރެވޭ ކަހަލަ ެއއްެވސް 

 އޮތީ ހަމަ ކްލެރިޓީއެއް ހަމަ ާގނޫނަށް މިެގނެވޭ ރިާގޑިންގ ަގވަރމަންޓު ސެކިއުރިޓީސްތައް.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި   އަޅުަގނޑު  ދެން،  ސާފުޭވ.  ކަންތައް  ހުރި  ކޮންފްލިކްޓެއް  ހުރި،  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އާދެ! 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް  18؟ ަވނަ މާއްދާެގ އެބައިންތޯ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އިޞްލާޙެއް  18ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  

ކަށްފަހު( އެއަށް ދިއުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު މިހާރު މިއަދު ފޮނުިވ،  އެބައިން އަދި ިއޞްލާޙެއް ެގނެސްފަ. )ަވުގތުކޮޅަ 

ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ؟ )އިޞްލާޙު ޭއ.ޖީ އޮފީހުން މިައދު ފޮނުވި އިޞްލާޙު ލިބިފަިއތޯ ވީ. ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ލިބިފައި

ބޭނުންވޭ   ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގ  17އަޅުަގނޑު  ެއކަން  ބަދަލުން  ެގނައި  އެ  މާއްދާެގ  ނޑުމެންނަށް ވަނަ 

ސެކިއުރިޓީސް ؟ ސާފުވެެގންދޭތޯ މާކެޓުަގއި  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ސަރުކާރުެގ  ަގއި.  )ނ(  އެއިނީ 

ަގނެިވއްކުުމެގ ކަންކަން އަދި ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސްެގ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރކަން ކުރާނެ ފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރުެގ  

ހެންޮގތަކުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ސެކިއުރިޓީސްެގ ޕްރައިމަރީެގ މާކެޓުަގއި އެ

ުގޅޭޮގތުން   ސެކިއުރިޓީސްއާ  ސަރުކާރުެގ  އަދި  އޮތޯރިޓީންނެވެ.  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ތަންފީޛުކުރާނީ  ކަނޑައަޅައި 

 ންވާނެއެވެ.  ކުރުން މަނާ ކަންކަން މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ނެރޭ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަ

  

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

  

ފާޠިމަތު  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    /  ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރެއކްޓިންގ    ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ

 ކަމާލުއްދީން ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު

 ވަނަ މާއްދާައކީ އަސްލު ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ ފަރާތުން...   18

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( އަށް ފޮނުވި.    17ވަނަ ާމއްދާއަށް މި ައއީ. މިފަހުން މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް    17ފުރަތަމަ  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ ނުރަސްމީކޮށް ވެސް ވާހަކަދަްއކާފައި، ރިކޯޑުަގއި އެއްބަސްެވޭވ ޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ަގއި ނޯޓުކުރުމަށް ރިކޯޑުަގއި ދެްއކިދާނެ. ެއޮގތް ފަސޭހަވަންޏާ. އާދެ! އޭ.ޖީ އޮފީހުން.ޔައުމިްއޔާ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ލީަގލް ކައުންސެލް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޑިސްކަ   17މި   ބޭްއވުނު  މެދުަގއި  ފަރާތުެގ  ތިން  އިޞްލާޙަކީ  މި  )ނ(ެގ  މާއްދާެގ  އެްގރީވެޭވ  ވަނަ  ޝަންއަށްފަހު 

ިމއީ  ސޯ،  މިއީ.  ިއޞްލާޙެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  ސެކިއުރިޓީސްެގ  މި  އަސްލު  ޮގތަށް  ރިފްލެކްޓްވާ  ޮގތަށް 

މިއަށް  ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑުމެން  އިޝޫއެްއަގއި  އޮތް  ޑިސްކަސްކުރެވިފައި  ފަރާތުން  ބޭފުޅުންެގ  އެ  އޯލްރެޑީ 

 ހިމަނާލަދީފައި މިވަނީ.

 

 ލިމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢައިސްމާޢީލް  ފޮރ ފިނޭންސްސްޓޭޓް ރ އޮފް މިނިސްޓަ

 ކުޑަ ކުލެރިފިކޭޝަނެއް. އަޝްރަފް ެގނެސްދެއްވާނެ. އަޝްރަފް...

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ސީނިއަރ ލީަގލް ކައުންސިލް، އަޝްރަފް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި ތަނަށް، ތަންކޮޅެްއ  އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ބޭްއވުނު   މީޓިންގަގއި  މީޓިންގަގއި، ޓްރަިއ ޕާޓީ 

ސަރުކާރުެގ   ެއއީ  ރަނަގޅުވާނީ.  އެންމެ  އައުން  ކަންނޭނޭގ  ޮގތަކަށް  ރިފްލެޓުވާ  މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް 

އަދި ސަރުކާ ކަންކަން،  ަގނެިވއްކުމުެގ  ާމކެޓުަގއި ސެކިއުރިޓީސް  ޕްރައިމަރީ  ރުެގ ސެކިއުރިޓީސްެގ  ސެކިއުރިޓީސްެގ 

ޕްރައިމަރީ ޑީލަރުކަން ކުރާނެ ފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސް ޕްރައިރީ މާކެޓުަގއި އެހެން ޮގތަކުން ވެސް  

ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަނޑައަޅާ ތަންފީޛުކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަންގާ 

މަތިން   އެޮގތަށް  ޮގތެްއެގ  އަންނާނީ.  ކުލެރިޓީއެއް  އެންމެ  ކަންނޭނެގ  ެއީއ  އޮތޯރިޓީންނެވެ.  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

 އިނީ. ސަރުކާރުން އަންާގ ޮގތެއްެގމަތިން. 

 

ފަހުމީ   ނޫރުބާން  ކަުއންސެލް  ލީަގލް   / އޮފިސަރ  އޮޕަރޭޓިންގ  ޗީފް  އެކްސްޗޭންޖުެގ  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކުލެރިފި ެއ  ކުޑަ  ަގނެވިްއކުމޭ  ސެކިއުރިޓީސް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ެއއް  ވޯޑިންގއަށް.  އަހާލަންތޯ.  ކޭޝަނެއް 

ތަންކޮޅު އޮތީމަ ނޯޓުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޕްރައިމަރީ މާކެޓުަގއި ވިްއކާނީ. ބައި އެންޑް ސެލްެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. 

ޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ހަމަ ޢިބާރާތް ރަނަގޅުކޮށްލަންވާނެއޭ ސެކަންޑަރީ މާކެޓުަގއި ޓްރޭޑެއް ހިނާގނީ. އެހެންވީމާ، އަ

އަޅުަގނޑު   އަދި  ދެން،  އެޮގތަށް.  ކަންކަން،  ވިްއކުމުެގ  މާކެޓުަގއި  ޕްރައިމަރީ  ނުވަތަ  ިވއްކުުމެގ  ސެކިއުރިޓީސް 

ެއކަހަލަ ހަރަކާތްތެރިވާނެ،  ެވސް  ޮގތަކުން  އެހެން  މާކެޓުަގއި  ޕްރައިމަރީ  ކޮންފިއުޒިންގވޭ  ޭވުގ    ކުޑަކޮށް 

ޓަރމިނޮޖީއެއް ލުމަކީ ވެސް ެއހާ ރަނަގޅު ކަމެއް ނޫން ކަންނޭނޭގ. އެއީ މާކެޓުަގއި ހިނާގނީ ވަރަށް ކަނޑައެޅިެގން  
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ގާއިުމވެފައި ހުންނަ ވަރަށް މަދު ކަންތައްތަކެއް. އެހެންވީާމ، އޭެގ އިތުރަށް ކޮންކަމެއްތޯ މިސާލަކަށް ކުރެވޭނީ. އެހާ 

މު މާކެޓު ހިނގައިދާނެ އެހެން ޮގތަކަށް އޮޕަރޭޝަންސް ާގއިމުެވެގން. އެހެންވީމާ، ެއ ވޭުގ ޓަރމިނޮލޮޖީެއއް ލައިފިްއޔާ

ޮގތަކުން ވެސް ދެން ަގނެިވއްކުން، ހަމަެއކަނި   ޢިބާރާތްކޮޅު އިޞްލާޙުކޮށްލަން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ެއއިނދަ އެހެން 

 ތެންކިއު.   ވިްއކުމަށް ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭނެ. އޭރަށް ކަންނޭނެގ ކުލެރިޓީ އިންނާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ތި   ހަމައެކަނި  ދެކެވޭނެ.  ނުެއްއ  މިތާނަގއި  ވެސް  އެްއޮގތަކަށް  ވާހަކައެއް  އެކަހަލަ  ހުށަހަޅުއްާވ  އިޞްލާޙު  މިހާރު 

އުސޫލު ޮގތްތަކަކާިއ،  ނިންމަވާ  އިޞްލާޙާ  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  ކޮމިޓީން  މި  މިތާ.  ދެކެވޭނީ  އެކަނި  ވާހަކަ  ތަކެްއެގ 

ބެހޭޮގތުން ވާހަކަ ދައްކާނީ. ެއހެންވީމާ، މިހާރު އެ މާބޮޑަށް ދާއިރާއިން ބޭރަށް ދާކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭތީ ެއ  

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  

 

 އެްގޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުނާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

އަޅުަގނޑު މުނާ އިބްރާހީމް، ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ައސްލު މީގައި ސެކިއުރިޓީސް  

ބޮޑަށް ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް އަސްލު  ހަރަކާތްތެރިވާނެ  ޮގތަކުންވެސް  އެހެން  މާކެޓުަގއި  މާނަކުރެވެނީ، ޕްރައިމަރީ  މި   

އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ލިޔެިވފައި އެ އޮތީ، ސެކިއުރިޓީ މާކެޓުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ސެކިުއރިޓީ ޑީލަރސްެގ އިތުރުން  

އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުން ހުރީ މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުެގ ޕްރައިމަރީ މާކެޓުަގއި މި ހުންނަ ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކާއި،  

ޓިުއޝަންެގ އިތުރުން، ޕެންޝަން އޮފީހަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރާ ބައެއް ކަމަށް  ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓި

ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވެސް  ދާއިރުަގިއ  މާކެޓަށް  ޕްރައިމަރީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އިންނަ،  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވާތީެވ، 

ޮގތަކަށް ޕްރައިމަރީ ިއންޝުއަރެންސްެގ ތެރެއިން    އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ދެން ފުރުޞަތެއް ސެކަންޑަރީ މާކެޓު ނޫން 

ބޭފުޅުން   އެ  ޮގތުން  ނިޔާކުރާ  ޙާލަތު  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެންީވމާ،  ފުރުޞަތު.  ބައްލަވަިއެގންނެވުމުެގ  ސެކިއުރިޓީސް 

ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  ެއކަން  ހިނދެްއަގިއ  ބޭނުންވެއްޖެ  ނޫނީ  ިވއްކާލަން  ސެކިއުރިޓީސް  ހުރި  ަގނެފައި 

މާކެޓުެގ  ފެސިލިޓޭޓުކޮށްދޭންވެެގ ޕްރައިމަރީ  ބޭފުޅުންނަކީ  އެ  އަސްލު،  އަޅުަގނޑުެމން  ވިސްނުމުަގއި  ެއ  ން 
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ސެކިއުރިޓީސް   ބޭފުޅުންެގ  އެ  ޮގތަކުން  ނިޔާކުރާ  ޙާލަތު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ޑީލަރސްެއއް 

 ޑުމެންެގ މަޤްޞަދަކީ. ވިްއކާލަން ޖެހިއްޖެއްޔާމު ިވްއކާލާލެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ހޯދަދިނުން އަސްލު އަޅުަގނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސާފުވެއްޖެ. އާދެ! 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

  

ފާޠިމަތު  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    /  ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރެއކްޓިންގ    ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކަމާލުއްދީން هللا ޢަބްދު

މެންބަރެްއވީމަ،   ވެސް  ބޯޑުެގ  ޕެންޝަން  ައޅުަގނޑަކީ  ދެން  އިނޭގތޯ.  ޓަކައި  ކުލެރިޓީއަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ެވސް، ޕެންޝަނަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ސެކިއުރިޓީސްެގ ބާޒާރުން   އަޅުަގނޑަށް ކުޑަކޮށް ކޮންފިުއޒިން އަނެއްކާ

މާކެ ހުންނަ ސެކިއރިޓީސްއެއް  މިހާރު ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ  ަގނެފައި  ދެން،  ޮގތަކަށް ނުވިއްކޭނެ.  ނޫން  މެދުވެރިކޮށް  ޓު 

އެ  އެހެންވީމާ،  ހުންނަނީ.  އެނޭބަލްކޮށްފައި  ޓްރާންސެކްޝަންއަށް  މާކެޓު  އޮފް  ހަމަ  ދަށުން  ރެގިއުލޭޝަންސްެގ 

ރމަންޓު ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ މެކޭނިޒަމްެގ ދަށުން މިހެން ނެތް ކަމުަގއި ިވޔަސް މިކަންކަން ކުރިއަށް ދާނެ. ދެން ގަވަ

މި   ެއއީ  އައިސްެގން.  ޮގތަށް  ބިލެއް  ޓްރެޝަރީ  ނުވަތަ  ބޮންޑެއް  އެ  ކުރާނީ  އޮތޯރިޓީން  ޕެންޝަން  މުޢާމަލާތްތައް 

ޙާލަތާ މުޅިން ތަފާތު އެހެން ޙާލަތެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އަނެއްކާ ވެސް އިންސިސްޓު މި ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  

ެގންދާނެޭއ ދެ ކަމެއް ެއްއވެެގން ދަންޏާ. ސެކިއުރިޓީސްެގ ބާޒާރަކީ މުޅިން އެހެން އެްއޗެްއ. ެއކަމަކު  ކުލެރިޓީ ެގއްލި

ވަކިން ޕްލޭސްކުރެވޭ ޕްރަިއވެޓު ޕްލޭސްމަންޓުތަކުެގ ޮގތުަގއި އޮންނަ ޓްރެޜަރީ ބިލްސްއާއި ަގވަރމަންޓު ބިލްސްައކީ  

ޅޭޮގތަށް ވާކަމަށްވާނަމަ، އަޅުަގނޑުެމން މާކެޓު އެންފޯސްކުރަން މުޅިން އެއްހެން އެްއޗެްއ. އެހެންވީމަ، އެ ދެބަިއ އޮ

ފަރާތްތަކަށް ެވއްޖިއްޔާ.    ތިބޭ  ކަމަށް  އުޅޭ  އެހެން  ފުށުއެރުންތަކެއް  ޢިބާރާތުެގ  ދަތިވާނެކަންނޭނޭގ  ތަންކޮޅެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ރަޖިސްޓްރަރ. 
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ކޮމްޕެނީސް  ރަރަޖިސްޓް އޮފް  މެންބަރު    /ރ  ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  މާކެޓު  ވިސާމް  ކެޕިޓަލް  މަރިޔަމް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޓަރމިނޮލޮޖީ، މި ޓެކްނިކަލް އިޝޫެއއް، ެއކަމަކު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން  

އޮ ޢިބާރާތްކުރައްވާފައި  މިހާރު  ވެސް  ބޭނުންވޭ.  ނޫރުބާން  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަ  ަގނެވިްއކުމުެގ  ދޭހަވަނީ  މި  ތްޮގތުން 

ވެސް   ާގނޫނުަގއި  ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ  މާލީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ރަނަގޅު،  ޭއަގއި  ައސްލު  ފާހަަގކުރަްއވައިފި. 

ބަ އެޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  އިޝުއަންސް.  އިނޭގތޯ.  ދޫކުރުން  ސެކިުއރިޓީސް  ލަފުޒަކީ  ދަލުކޮށްލެްއވީަމ  ބޭނުންކުރާ 

 އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއި އެ މައްސަލަ ޙައްލުވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަމަ ޓެކްނިކަލިޓީެގ އާދެ! އަޅުަގނޑު ޢިބާރާތްތަކުެގ ވާހަކަ ތިބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެއްިވޔަސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނި މިއީ  

ބޭނުންވަނީ.   ސާފުކުރަން  މިކަން  އަޅުަގނޑު  ެއހެންވީމާ،  އަންނަނީ.  މި  ވެސް  ޢިބާރާތުން  އަސްލު  އިޝޫެއއްހެން 

ޯގސްވެދާނެ.   މާ  ފަހުން  އުޅެންޏާމު  އިޝޫެއއް  ޓެކްނިކަލިޓީ  ޢިބާރާތްކޮށްެގން،  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނޫނިއްޔާ 

 ޝަރީފް އެ ފާހަަގކުރެއްިވ ކަންތަކުަގއި މިޮގތަށް މި ލިޔަނީ. އާދެ.އެހެންވެެގން އަޅުަގނޑު މި މާއްދާ 

 

 ރު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞި.އެމް.ޑީ.އެމް އެކްޒެކްޓިވް މަރިޔަމް ޢަބްދުއްނާޗީފް އާރުނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ 

ނުވަތަ ފީނޭންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިޝޫކުރަނީ  އިނދީ،  އެ  ބޭނުންކޮށްފައި  ަގނެިވއްކުން  ދިވެހި  އަސްލު   

ދައުލަތުން އިނޭގތޯ. ޕްރައިަމރީ މާކެޓުން ވެސް ަގންނާނީ އޭތި. އެހެންވެެގން އެޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއ މާނަކުރީ.  

ހަމަ  އިނދީ  އެ  ަގނެިވްއކާތީވެ  މާކެޓުން  ޕްރައިމަރީ  ކަމަށްވާތީވެ.  ފިނޭންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިޝޫކުރާނީ 

ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ، އަދިވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޑީލަރކަން ަގނެިވއްކުން އެ ލަފްޒު ބޭނުންކޮށްފަ.  

ހަރަކާތްތެރިވާނެ،   ވެސް  އެހެންޮގތަކުން  މާކެޓުަގއި  ޕްރަިއމަރީ  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ސަރުކާރުެގ  ފަރާތްތަކާއި،  ކުރާނެ 

ނޑު މި ދަންނަވާ ޕެންޝަން އޮފީސް  އެހެންޮގތަކުން ވެސް، އެއީ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރުންނަށް ނުވާ ބޭފުޅުން. އެއީ އަޅުަގ

ހުންނަ  ބޭނުންކޮށްފައި  ޕަރޕަސްައކަށް  ަވކި  ބައެއްކަހަލަ  ސަރުކާރުެގ  އެބަހުރި  ޙާލަތުަގިއ  ބައެްއ  ނުވަތަ  އިނޭގތޯ. 
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ބޭފުޅުން   އެ  ވެސް  ސެކިުއރީޓީ  އެ  ޙާލަތުަގއި  އެ  ަގނެފަ.  ސެކިއުރިޓީސް  ަގވަރމަންޓު  ވެސް  އެކައުންޓުތަކުން 

ނޫނީ   ޕްރައިމަރީ  ޕަބްލިކަށް  ސަރުކާރުެގ  ދެންނެވިޮގތަށް  މި  ބޭފުޅުންނަކީ  އެ  ވިްއކާލަންޏާމު  މާކެޓަށް  ސެކަންޑަރީ 

ޑީލަރުންނެއް ނޫން. އެހެންވެ އެޮގތަށް ސަރުކާރުެގ އެ ަގނެފައި ހުރި ސެކިއުރިޓީޒް ެވސް ވިްއކާލަން ބޭނުންވެދާނެތީވެ  

ކުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެއޭ. ދޭ އަރ ނޮޓް ޑީލަރސްއޭ  އެ އިނދީ ސެކިއުރިޓީސް ޕްރައިމަރީ މާކެޓުަގއި އެހެންޮގތަ 

 ވާހަކަައކީ އިނޭގތޯ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން އަސްލު ބޮޑަށް ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވާ ކަަމކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އިސްމާޢީލް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލިމަނިކު ޢައިސްމާޢީލް  ފޮރ ފިނޭންސްސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އޮފް 

އާދެ! މީަގިއ އަޅުަގނޑު މެންޝަންކުރީ ކުރީަގއި ޓްރިޕަރޓައިޓު މީޓީންގ، ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ޕްރިންސިޕަލްތަކަކަށް 

ބަލާލަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޑްރާފްޓު  މިއިނދަ  ިމހާރު  ރިކުއެސްޓަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން،  ވީ.  ެއްގރީ  ބޮޑަށް 

 ސަންޑޭެގ ނިޔަލަށް ދެްއަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު.  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭާއއި ފިނޭންސަށާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑުމެން އަރުވާނަން ފުރުޞަތު އިނޭގތޯ. އާދެ! އިމާދު. 

 

 އަޙްމަދު އިމާދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

ހީވަނީ   މި އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެ.  ސުވާލުހެން  އުޅުނު  ރެިއޒްކުރަން  އަޅުަގނޑު  ވެސް،  އިސްމާޢިލް 

ރަނަގޅުވާނެ.   ވަރަށް  ދެއްަވއިފިްއޔާ  ަވުގތުކޮޅު  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު  އިޝޫސްަގިއ  ޓެކްނިކަލިޓީސްެގ 

 އޭރުން އަޅުަގނޑުމެން އެ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ޔަޢުޤޫބު. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ނޫނީ  ސަރުކާރު  ިމސާލަކަށް  މާކެޓުަގއި  ޕްރައިމަރީ  މިހާރު  ެވއްޖެ.  ވެސް  ކޮންފިއުޒް  ކުޑަކޮށް  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު 

؟ އިޝޫ ނޫންތޯ ކުރާނީ؟ ަގންނާނީތޯ ވިއްކާނީތޯ ؟  ނޫންތޯފިނޭންސް ނޫނީ އެމް.އެމް.އޭ، އެމް.އެމް.އޭ އިން ވިްއކާނީ

ޕްރައިމަރީ   އެކަމަކު  ދެން،  އޮޑު.  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ތަންކޮޅު  ެއ  އިނީމަ  އެހެން  ަގނެިވއްކުން  އެތާ  އެހެންވީމާ، 

ައޅުަގނޑަ އެކަަމކު  ނެތް.  މަްއސަލަެއއް  އޮތުން  ަގނެވިްއކުން  ދެން  ަގންނަންޏާމު  ސަރުކާރުން  ށް މާކެޓުަގިއ، 

އެދެން.  ދެއްވުން  ސާފުކޮށްލަ  އެކަން  ަގންނަންޏާ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ވިއްކަނީ.  އަނެްއހެން  އިންޮގތުން  އެނިގފަިއ 

ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރަރ ދެންމެ ފާހަަގކުރި އެްއކަލަ ދޫކުރުން، ދެން އެއީ ޓެކްނިކަލް ޓަރމް އިޝޫ،  ދެން، ދެންމެ 

އެ ދިވެހިބަހުން  ވާ  ިއޝޫ  އެ  މާނަ  އެ  ދޭތީގައި އިނިގރޭސި  އެ  ދޫކުރުން.  ދެން  އަންނަނީ  މި  އިޝޫ  އްކަލަ 

ތަންކޮޅެްއ   ލައިފިއްޔާމު  މިައށް  ދޫކުރުން  ެއއަށް  އެހެންވީމާ،  ެގންުގޅެނީ.  މި  މާނައެއްހެން  ދެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 އެހެންކަހަލަ މާނައެއް ެވސް ފާހަގަވޭހެން ހީވާތީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހިވަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑު  ބޭނުމިއްޔާމު  ވިދާޅުވާން  އެއްޗެއް  ސުވާލަށް  ކުރެްއވި  އެ  ޔަޢުޤޫބު  ދެން،   

ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. ެއކަަމކު މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މީެގ އިޝޫ ސާފުވެއްޖެހެން މި 

މިއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ސަންޑޭެގ    ދިމާވެެގން އުޅޭ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ،

އަސްލު   ުއޅުނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު،  ދެން  ނިޔަލަށް  ސަންޑޭެގ  އާދެ!  ބަންދު.  މާދަން  ދެން،  ނިޔަލަށް. 

ދުވަސް އަޅުަގނޑުމެން ލަސްކުރާނަން. އެހެންވީމާ،    1ސަންޑޭަގއި މުޅި ިމ ބިލު ނިންމޭތޯ ބަލަން. އެހެންވީމާ، ދެން  

ބޭފުޅުންގެ  ސަން ތި  ކުރުމަށްފަހު،  މަޝްވަރާ  ބޭފުޅުން  ތި  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ައޅުަގނޑުމެން  ނިޔަލަށް  ޑޭެގ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ، ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެއްޗަކަށް    18ނިންމުންތައް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރުމަށް. ދެން،  

 އެކީ... އާދެ. 

 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެޕިޓަލް މާކެޓު 

އަރީޖު، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ ފަރާތުން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އެދެން މަންޑޭއަށް ެއ ލަސްކޮށްލަދޭން އިނޭގތޯ  

ރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެްގރީމެންޓަކަށް އައިސް، އާދެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުއްދަތު. އެއީ ސަންޑޭަގއި މަޝްވަރާކޮށްފައި ހު

 މިއަދު މިއީ ތަރޒްޑޭއަށް ވެސް ވާތީވެ. 
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 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން ރަޝްއެްއަގއި މި ުއޅޭ ސަބަބަކީ، މަންޑޭަގއި ބަޖެޓު އެބަ ހުށަހަޅުއްާވ. ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވީަމ  

ދާނެ. މިތަނު ފެށިެގން  ކޮމިޓީތައް  ބަޖެޓުެގ  ދާނީ  ފުލްކޮށް  ހަމަ  ވެސް  ެއއްޗެހި  ކޮމިޓީއާ  މާލިއްޔަތު  ހުރިހާ،  ެގ 

ދައުރުަގއި   މި  އެއްޗެއްހެން  ނިންމަންޖެހޭ  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އުޅުނީ.  ނިންމަން  މީތި  ޭއެގކުރިން  އެހެންވީމާ، 

ނުނި ދައުރުަގއި  މީތި  އެހެންނޫނިއްޔާ  ރަނަގޅު  އެހެންވެެގން.  ވަރަށް  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވެެގން  ހިނގައިދާނެ.  މި 

މަންޑޭ   މިސާލަކަށް  ދެވިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  ނިޔަލަށް.  ސަންޑޭެގ  ރޭަގނޑާެއކީ  ދުވާލާއި   10ސަންޑޭ، 

އެހެން ެގންދެވޭނެ.  މަސައްކަތް  މި  ދެން  މަންޑޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭރުން  އިނޭގތޯ.  ހެނދުނު  ވީމާ،  ޖަހާއިރު 

 ޖަހާއިރަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނީ އިނޭގތޯ.  10މީެގ ޑެޑްލައިނަކީ މަންޑޭ 

 

 ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވިދާޅުވީ   ޝަރީފް  ޝަރީފް    12އާދެ!  އިން،  ފިނޭންސް  ބަޖެޓް  އެއީ  ދެވެނެއޭ.  އިތުރަށް    2ޖަހާއިރަށް  ަގޑިއިރު 

ދެއްަވއިފި. އެހެންވީާމ، ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން. މަންޑޭ ޓުެވލްއާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވަންީވ  

ދެން،   މާ  18އިނޭގތޯ.  ދެން  މާއްދާަގިއ  ކުޑަކުޑަ  ވަނަ  ީމަގިއ  ައޅުަގނޑަށް  އެކަމަކު  ނޫން.  ަމއްސަލަެއއް  ބޮޑު   

އުފެދޭތީ،   ނޫންތޯ  18ސުވާލެއް  ގެންނާނެތޯ  ބަދަލެއް  އިތުރަށް  މާއްދާ  އިނޭގތޯ.  18؟ ވަނަ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޝަރީފް.

 

 ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވު 

މަޤްޞަދަކީ އެއީތޯ  ހެދިދާނެ.  ވެސް  އެކްސްޗޭންޖެއް  ސްޓޮކް  އިތުރު  އައުމުން،  މިހާރު  ާގނޫނު  ބެހޭ  ؟ މި  އެކަމާ 

 ؟ ފަރާތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންވޭ އެބަ. މިހާރު މި އިންނަނީ އެންމެ އެކްސްޗޭންޖެއްތާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

ފާޠިމަތު  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    /  ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރެއކްޓިންގ    ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީެގކެޕިޓަލް މާކެޓު  

 ކަމާލުއްދީން ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު

ޢަބްދު އެންމެ  هللا ފާޠިމަތު  ހުންނާނީ  ހަމަ  ެވސް  އިޞްލާޙުތައް  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ކަމާލުއްދީން 

އޮޕަރޭޓު އޮޕަރޭޓުކުރުމުެގ  އެކްސްޗޭންޖެއް  އިނޭގތޯ.  އެ ވިސްނުމުަގއި  ޮއޕަރޭޓުކުރާ  އިނޭގތޯ.  އެ ވިސްނުމުަގއި  ކުރާ 

 ވިސްނުމުަގއި. 

  

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރުން ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުަގއި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ، އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާ މާނަ

ސާފުނުވާ ކަމަށް. އަދި އިޝްތިހާރުަގއި ބަދަލު އައިސްފަިއާވ ޮގތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް... އެއީ މާނަކުރުމުެގ މާއްދާ.  

ފަހަތުން.   އިނޭގތޯ.    23އެންމެ  އެއީ  މާއްދާ  އާދެ!    65ވަނަ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތީެގ.  އާދެ!  މާއްދާ،  ވަނަ 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝަރީފަށް އަޅުަގނޑު އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މިހާރު މީަގއި މި ބުނާޮގތުން ކުޑަކޮށް މާނަ އޮޅޭޮގތް ވަނީ. އެއީ ީމެގ މި އިންނަނީ ހިްއސާެގ ބާޒާރުަގއި، ހިއްސާެގ  

ބަޔާން   ހިއްސާެގ  އެހެންވީާމ،  ފިޔަަވއި.  ބޭނުންވަނީ.  ބަޔާން  ސާފުވާން  މަނަލީތޯ  ކުރުން  ިއޝްތިހާރު 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ިމ އޮންނަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ނެރޭ ހިއްސާެގ ބަޔާން ފިޔަވަިއ އޮތީމަ އެ މައްސަލަ.  

ބަޔާން   ހިއްސާެގ  ކީއްވެތޯ  ެއއީ  ކުރެޭވ.  އިޝްތިހާރު  ެއއްޗެހި  އެހެން  ނުކުރެވޭ،  ބަޔާނެއް  ހިއްސާެގ  އޭރުން 

 ހިއްސާެގ ބަޔާނަކީ ކޮބައިތޯ ެވސް ޔަޢުޤޫބު ސާފުކޮށްލަން ެއބަ ބޭނުންފުޅުވޭ.؟ އިޝްތިހާރު ނުކުރެވެންވީ
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ފާޠިމަތު  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    /  ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރެއކްޓިންގ    ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ

 ކަމާލުއްދީން ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު

ޔާނަކީ ޕްރޮސްޕެކްޓަރސް އިނޭގތޯ. ެއއީ ދެން އޮފަރއަކަށް ނެރޭ އެއާބެހޭ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު ހުންނަ  ހިއްސާެގ ބަ 

އިޝްތިހާރުކުރާ   ނުބަލާ  އެ  އޮންނަނީ  ނޫނީ  ބަޔާން  ެއ  އެހެން  ދެން،  ބަޔާން.  ހިްއސާެގ  އެއީ  ޑޮކިއުމަންޓު 

އި ކަންތައް ހިނާގޮގތުން އޯލްޓަނޭޓިވް މޯޑް އޮފް  ޑޮކިއުމެންޓެއް ކަަމކަށް. ދެން، އާންމުކޮށް ސެކިއުރިޓީސް ާމކެޓުގަ 

ޖަހާފާނެ،  ވެސް  ބޯޑެއް  ބިލް  މިސާލަކަށް  ނޫން،  ބަޔާން  ހިްއސާެގ  އެއީ  ބޭނުންކުރާނެ.  އެޑްވަރޓަިއޒިންގ 

އޮފަރ ޑޮކިއުމަންޓު.  ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އަކީ  ރިފަރކުރަނީ.  އެ  އަސްލު  ދަްއކަފާނެ އެބައިތަކަށް  އިޝްތިހާރެއް ވެސް 

 މާ، ެއއީ ލީަގލީ އެޕްރޫވުޑް ޑޮކިއުމަންޓެއްވީމަ އޭތި ިއސްތިސްނާ އެކުރަނީ ެއޮގތަށް. އެހެންވީ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އެކަމަކު އެއީ ވެސް އޮންނަކަެމއް...  

  

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެޕިޓަލް މާކެޓު 

އިޝްތިހާރު   މި  ކިޔާލަދޭނަން.  އަޅުަގނޑު  ރީޒަން  އަންނަ  މި  އިޞްލާޙު  މި  ަވރަކަށް  ކޮންެމވެސް  އަސްލު  އާދެ! 

ދޫކުރުމާބެ ސެކިއުރިޓީސް  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތާއި،  މާނަކުރެވިފަިއވާ  އިޞްލާޙުން  ކުރިން  ެގނެވުނު  ަގވާއިދަށް  ހޭ 

އިޝްތިހާރު މާނަކުރާޮގތާ މިހާރު މިވަނީ ތަފާތުވެފަ. ެއއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންީވ އެހެންވީމަ ޑެފިނިޝަން  

ޮގތުން މިހާރު އިޝުއަރސް ރެިގއުލޭޝަންަގއި އޮތް އިޝްތިހާރު މާނަކުރެވޭޮގތާއި، ސެކިއުރިޓީސް   އެްއޮގތްކުރުުމެގ 

އިޝުއަރސް އެކްޓުަގ ސީދާ  މާނަކުރުމަކީ  މިއޮތް  މިހާރު  ސޯ،  އެްއޮގތްކުރުން.  މާނަކުރެޭވޮގތާ  ިއޝްތިހާރު  އި 

ދަށުން   ރެގިއުލޭޝަންެގ  އިޝުއަރސް  ދެން،  މާނަކުރެވޭޮގތް.  ކުރުން  އިޝްތިހާރު  ހަމައޮތް  ރެގިއުލޭޝަންސްަގއި 

ރެ އިޝުއަރސް  ކުރަނީ  ަގވަރން  އިންފޮމޭޝަން  ރިލޭޓެޑް  ވަކިވަކި  ޕްރޮސްޕެކްޓަރސް  ހުރި  ިގއުލޭޝަންަގއި 

މާއްދާތަކުެގ ދަށުން. އެހެންވީމާ، ޕްރޮސްޕެކްޓަރސް ރިލޭޓެޑްކޮށް ރެިގއުލޭޓުކުރާ ބައިތައް، ރެގިއުލޭޓުކުރާ މާއްދާތަްއ  

ހުނަންޖެހޭ   އިޝްތިހާރުތަކުަގިއ  ނުވަދޭ  އެްއޗެހި  އެ  އަދި  ތެރެއަށް.  ރެގިއުލޭޝަންެގ  އިޝުއަރސް  މިއަންނަނީ 

އެތާ އޮފަރ  މަޢުލޫމާތު  ހުންނަނީ.  މި  ެގނެްއސަ  ޑިސްޓިންކްޝަން  އެ  އެހެންވެެގން  ކަމަކަށް.  އެއްވެސް  ރިލޭޓެޑް   
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ޑޮކިއުމެންޓު ނުވަތަ ޕްރޮސްޕެކްޓަރސްަގއި އެ ހުންނަ މަޢުލޫމާތަކީ އިޝްތިހާރު ކަމުަގެއއް ނުބެލެވޭނެއޭ. ނަމަވެސް،  

ންޓްސްތަކާއި، އިތުރު މުާވސަލާތީ ބައިތަކަކީއޭ އަސްލު  އެ މަޢުލޫމާތު އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ެގންުގޅޭ އިތުރު ޑޮކިުއމަ

 އިޝްތިހާރު ކުރުމުެގ ޮގތުަގއި މި ވަންނަނީ. އެ ޑިސްޓިންކްޝަން އަސްލުަގއި މޭކު ކޮށްފައި މި އިންނަނީ އިނޭގތޯ. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކު މަޢުލޫމާތު އިޝްތިހާރު  މި  މައިަގނޑު ސަބަބަކީ.  ކޮބައިތޯ  ެގންނަންޖެހޭ  ރެސްޓްރިކްޝަން  ބޭނުންކުރުމަށް  ރުމަށް 

ނޫންތޯ  ކޮށްެގން  ިއޝްތިހާރު  ކަންކަން  ނޫންތޯ،  އިޝްތިހާރުކޮށްެގން  ހުރި  ޕްރޮސްޕެކްޓަރސް  މިދެންނެވީ  މިހެން 

ަގންނާނީ މީހަކު  ޑޮކިއުމަ؟ ހިއްސާ  މުހިންމު  އެންމެ  ޓަކައި  ވިއްކުމަށް  ހިއްސާ  ކުރާ  އެހެންވީމާ،  ންޓު އިޝްތިހާރު 

 ؟މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ކުރަންޖެހޭ މަޤުބޫލު ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އިޝްތިހާރު މާނަކޮށްފަިއ މި އޮންނަނީ އިޝްތިހާރު މަނާކުރުމުެގ ވިސްނުމުަގއެްއ  

ރެިގއުލޭޓަރީ   ުއސޫލުތަކާއި،  ެގންުގޅެންޖެހޭ  ކުރުމުަގިއ  އިޝްތިހާރު  މިއޮންނަނީ  މާނަކޮށްފައި  އިޝްތިހާރު  ނޫން. 

މާނަކޮށްދީފައި މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، ިއޝްތިހާރުތަކުަގއި މަޢުލޫމާތު ބައެއް މާއްދާތަކާ ުގޅުަވިއެގން އިޝްތިހާރު  

މި   މާނަކޮށްދީފައި  އިޝްތިހާރު  ައސްލުަގއި  ކަންކަމުަގއި  އެކަހަލަ  ވާންޖެހުމާ،  މަޢުލޫމާތަށް  ސައްޙަ  ދޭއިރުަގއި 

 އޮންނަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖެ. އަޅުަގނޑަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސާފުވެއް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އާދެ! ދެން މައްސަލަެއއް ނެތް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(    17އާދެ! ައޅުަގނޑުެގ އަނެއްހެން ސުވާލެއް އިނޭގތޯ. މިއަދު އަޅުަގނޑަށް ތި ބޭފުޅުން ފަހުން  

ެވސް، މިހާރު ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސް އާިއ ސެކިއުރިޓީސް ވަކިން މާނަކުރުުމެގ ބަޔަށް    އަށް ެގނެވުނު އިޞްލާޙަކީ

އަދި   މާނަކުރުުމަގިއ  ސީ.އެމް.ޑީެގ  މިސާލަކަށް  ދެކޮޅު،  ތި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެއ  ނޫންތޯ.  ރަނަގޅުތޯ  ލުން 

އެހެ އެބަވޭ.  ތާފާތު  ކުޑަކޮށް  ޮގތް  ޑިސްޓިންުގއިޝްކުރާ  ެއ  އިން  ލުން  އެމް.އެމް.ޭއ  މިއަށް  މާނަކުރުން  ންވީމާ، 

އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ކޮމެންޓު ފޮނުއްާވއިރު، އަޅުަގނޑު އެދެން އެއަށްވެސް ވިސްނަވާފައި،  ؟ ރަނަގޅުތޯ ނޫންތޯ

މެންބަރުންނަށް  ބައެއް  ކޮިމޓީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  ލުން.  ވެސް  އެ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވަންޏާ  މާނަކުރަން  އެ 

ރުން ރަނަގޅު ކަމަށް. އެއީ ސެކިއުރިޓީސް ާއއި ސަރުކާރުެގ ސިކިއުރިޓީސް އެ ޑިސްޓިންުގއިޝް، ެއ  ފާހަަގވޭ މާނަކު

ތަފާތު އަންނަ ޮގތް މީަގއި މާނަކުރުން މުހިންމުތޯ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުން ެއއަށް ވިސްނަވާފައި ކޮމެންޓެްއ  

ުގޅިެގން އެމް.އެ  ާގނޫނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުެގ ކުރެްއވުން އަޅުަގނޑު އެދެން. ދެން، މިއާ  މް.އޭެގ 

އާދެ! އެއަށް    ތެރެއިން އިތުރު ބަދަލެއް ެގންނަންޏާމު އެ ބަދަލު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

ޑޭ އަންާގލާނަން  އަޅުަގނޑުެމން  ދެން  އެއަށް  އިނޭގތޯ.  ދެވިދާނެ  ވަުގތު  އިތުރަށް  ޓެއް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ވެނިސްޑޭއަށް ދެވޭނެތޯ އެމް.އެމް.ޭއ ާގނޫނަށް މިއާ ުގޅިެގން އިތުރު ބަދަލެއް އަންނަންޏާމު 

 އެ އިޞްލާޙުތައް.  

 

 އަޙްމަދު އިމާދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެމް.އެމް.އޭ އެކްޓަށް ެގންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާފައިހެން. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

ހުށަހަޅާލާނަން.   ކުރިން  ޓުވެލްެގ  މަންޑޭެގ  ބައި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަން  ހުރި  ޢިބާރާތުަގއި  ތިވިދާޅުވާހެން  ދެން، 

އެ   އާދެ!  ެގންދިޔަ   2އާދެ!  ެއއްކޮށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެބައި  ކަންތަްއ  އޭރުން  ރަނަގޅުވާނީ.    2އިްއޔާހެން 

 ؟ާގނޫނުން ވެސް ސާފުވެެގންދާނެ ދެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އެހެންެވއްޖިްއޔާ ރަނަގޅީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް. ެއހެންވީމާ، އާދެ! އިސްމާޢީލް ެއއްޗެއް... 

 

 ނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ލިމަ ޢައިސްމާޢީލް  ފޮރ ފިނޭންސްސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އޮފް 
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ބައި ވެސް، މި ސެކިއުރިޓީސްއާ ުގޅޭބަިއތައް އެމް.އެމް.އޭ އެކްޓަށް    2އޭަގއި އިމާދު މެންޝަންކުރެްއވި ޮގތަށް އެ  

 ހަމަ މަންޑޭެގ ޑެޑްލައިނަށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއއްޗެ  އިތުރު  ޮގތުން  މިއާބެހޭ  އެހެންވީާމ،  ބައްދަލުވުން  އާދެ!  މިއަދުެގ  ައޅުަގނޑުެމން  ނެތިއްޔާމު  ފާހަަގކުރަން  އް 

ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ތި ؟ ނިންމާލާނަން. އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފާހަަގކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ަވކި ކަމެއް އެބައޮތްތޯ

ލް ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ދެން  ބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓްސްތައް ލިބުނީމަ އެ ކޮމެންޓްސްތަކާެއކީ އަޅުަގނޑުމެން ބިލު ފައިނަ

އިތުރު ބައްދަލުވުެމއް އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެން ބިލަށް ކޮމެންޓު ކުރުމަކަށް ހުޅުަވއެްއ ނުއެއްލާނަން. އެހެންވީމާ،  

ވަރަށްބޮޑަށް  ނިންމާލާނަން.  ބައްދަލުވުން  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑު  ހިސާބުން  މި  ނެތިއްޔާ  ވިދާޅުވާން  ެއއްޗެއް  އިތުރު 

 އްޔާ. އާދެ! ެއްއޗެއް ިވދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ.  ޝުކުރި

 

 ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލީ  އާދެ! ސީ.އެމް.ޑީެގ ފަރާތުން އިނޭގތޯ. މިހާރު ހުރި އިޞްލާޙުތަކުެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑުެމން  

ހަަމ   އެއީ  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  ެއޑުކޮށްލާނެ  މިއަށް  އިޞްލާޙެއް  ދެތިން  އެޑިޝަނަލީ  ޓަކައި  ހިންުގމަށް 

ބިއުރޯކްރެޓިކް   އަދި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ބައެއް  ދިމާވާ  ުގޅިެގން  މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ  ހުރި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 ޞްލާޙުތަކެއް އިނޭގތޯ. ޭއެގ ތަފުސީލު...މައްސަލަތަކާ ުގޅިެގން ހުރި އި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެއީ ކޮން މާއްދާއަކަށްތޯ

 

 ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތުރަށް    2އާދެ! އެއީ   އޭެގ  ަމއިަގނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި،  މި   19މާއްދާއަކަށް ައސްލުަގއި.  ވަނަ މާއްދާަގއި 

މާއްދާ  މިހާރު  މާއްދާއަށް.  އިން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން  އޮތޯރިޓީތަކަށް  ރެިގއުލޭޓަރީ  ބޭރުެގ  އިންނަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތުން  އޮތް  ދޭންޖެހޭ ޑްރާފްޓުކުރެވިފައި  އޮތޯރިޓީތަކަށް  ރެިގއުލޭޓަރީ  ބޭރުެގ  ރެިގުއލޭޓަރީ،   

އެއްބާރުލުން ދިނުމުަގއި ދަތިތަކެއް ދިމާވާތީ، އަދި ޭއެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ ާވ ކޮންވެންޝަންސްތަކުަގިއ  
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ނެވޭ ބަދަލުތައް އިނޭގތޯ  އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުދެވޭތީވެ، އެ ކަމަށް ޓަކައި ހަމަ އެ މާއްދާތަކަށް ެގ

 އެއީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ތި މާްއދާތައް އިޞްލާޙުކޮށްދޭން. ެއކަމަކު، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިމހާރު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުެގ  

އިޞްލާޙު ޮގތަކީ  އިންނަ  ަގވާއިދު  ކުރެވޭނެހެން.  ނުއެއް  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުށަހަޅާ  ތެރެއިން  ކުރަން 

މާއްދާތައް މިހާރު، މި ެއގްޒިސްޓިންގ ާގނޫނެއް ިމ އިންނަނީ. އެ ާގނޫނުަގއި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ހުށަހަޅުއްާވ  

މުޅި   ާމއްދާައކާިއ،  ހުށަނާޅުއްވާ  ކުރަން  އިޞްލާޙު  އެ  ކުރެވެނީ.  އިޞްލާޙު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއކަނި  މާއްދާތައް 

އަޅުަގނޑުމެން ެއކަނި ާގނޫނަކާ  މާއްދާތައް  އިންނަ  ކުރަްއވަން  ޗޭންޖު  އެ  ހަމައެކަނި  ކުޅެވޭނެ.  ނުއެއް  ނަކަށް 

ނެތް   ަވުގތެއް  އެހާ  އެކަމަކު  ހެދިދާނެ،  ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނީ.  ބަދަލު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ކުރެވޭނެ. އެކަަމކު، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ކަންނޭނެގ، މިސާލަކަށް އަލުން އިޞްލާޙެްއ ަވއްދާފަިއ ދޭތި އެްއކޮށްފައި

ދައުރުެގ ތެރޭަގއި މިކަން ނިންމަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއ ޓައިމެްއ ނެތްހެން. އެކަމަކު ެގނެއްސިއްޔާ މި އަންނަ  

 އަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއޞްލާޙުތައް ެގނެވޭނެ އިނޭގތޯ. 

 

 ލް ކައުންސެލް އާމިނަތު އަރީޖު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ ލީަގ

 މިއަންނަ އަހަރަށް ދެއްތޯ. އާދެ! ތެންކިއު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިންޮގތުން   ަގާވއިދު  ިމހާރު  ެއކަމަކު  ކޮށްދޭން.  އެކަން  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ކުރައްވާތި!  މަޢާފު  ވަރަށްބޮޑަށް  އާދެ! 

ައޅުަގނޑުމެން ނިމުނީ. އެކަން  ބައްދަލުވުން  މިއަދުެގ  މިހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ނެތީ.  ކޮށްދެވެން  ނަށް 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 

 

_______________ 
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