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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ދައުރުެގ   މި  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  އަހަރުެގ    3`.  މި  ބައްދަލުވުމަށް،  ވަނަ    3ވަނަ 

ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު އޮތީ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމެންޓް ޙިދުމަތްތަކުެގ 

އަޅުަގނޑުމެ ދިރާސާކުރުމުަގއި  ުގޅިެގން ބިލު  މިކަމާއި  ޮގތުން  އެ  ކުރިއަށްެގންދިއުން.  މަސައްކަތް  ކުރަމުންދާ  ން 

ބޭފުޅުންނާ   ފިނޭންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ބޭފުޅުންނާ  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އޮތޯރިޓީ،  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

)ަވުގތުކޮ ދަންނަވާލަން.  އެބޭފުޅުންނަށް  އެހެންވީމާ،  ބެހޭޮގތުން.  މިާއއި  . َعلَْيك مُْ السَّالَمُ  (  ޅަކަށްފަހުބައްދަލުކުރުން 

ކަ ކުރާ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މިއިން  ދެން  ކޮމިޓީއެއް.  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  ކޮމިޓީއަކީ  މި  މަކީ އަޅުަގނޑުމެން 

ޙިދުމަތުގެ   ޕޭމެންޓް  ސިސްޓަމާއި  ޕޭމެންޓް  އޮތް  ހަވާލުވެފައި  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ދިރާސާކުރަން  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު 

ުގޅުންހުރި  ކަމާ  އަދި  ޚިޔާލާއި  ފާޅުކުރެއްވި  މެންބަރުން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭޮގތުން  ބިލާ  މި  ދެން  ބިލު. 

ކޮމެންޓް ލިބި، އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ހުރި ކޮމެންޓްތައް ލިބިފަ. ދެން އެާއިއ    ވުޒާރާތަކަށް ލިޔެެގން ޚިޔާލުތައް ލިބި،

ެއކްސްޗޭންޖްއާ   ާއއި ސްޓޮކް  އެާއިއއެކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  ހަމަ  މިދަނީ.  ަމޝްވަރާކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭޮގތުން 

 ފެނުނީ އެމް.އެމް.ޭއާއއި ފިނޭންސް އަޅުަގނޑުމެން އިއްޔެ ބައްދަލުކުރިން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް 

އެހެންވީމާ،   ކުރިއަށްެގންދާއިރު.  މަސައްކަތްތައް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުކުރަން  ބޭފުޅުންނާ  މިނިސްޓްރީ 

ވަޑަިއެގންނެވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަން.   ތިބޭފުޅުން  ަގބޫލުކުރައްވާ  ދަުއވަތު  ދެއްވި  މި  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން 

ތަން އެހެންވީމާ،  އަދި  އެދެން.  ވެސް  މަޢާފަށް  ޓަކައި  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ފެށެން.  ނަގައިފި  ަވުގތުކޮޅެއް  ކޮޅެއް 

އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އެދެން ތިބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓަކީ ކޮބައިތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން ލިބިފައިހުރި ކޮމެންޓްތައް 

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއާ އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ހުރި.  އިނީ އެބަ  ދިމާވެފައި  ކަމަކަށް  ކަންބޮޑުވާ  މައިަގނޑުކޮށް  މީަގިއ   

ޕޭމެންޓްެގ  ނޫނީ  ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަމް  ޕޭމެންޓް  ވިދާޅުަވނީ  އެބޭފުޅުން  ބައްދަލުކުރިއިރު  ިއއްޔެ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭާއ 

ކް އެކްސްޗޭންޖްެގ  ޚިދުމަތް، ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަމްެގ ރެގިއުލޭޝަން ތިމަންނަމެން އަތުަގއި އިންނަންޖެހޭނެއޭ ސްޓޮ

ޓްރާންސެކްޝަންސްތަކުެގ. ޭއަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮިމޓީ މެންބަރުން ވެސް ބޮޑަށް ބުރަވަނީ އެކަން އިންނަން  

އެންމެން  ކުރެވިެގން  ެއްއޮގތް  ބޮޑަށް  ވެސް  ވީހާ  ބަލަނީ  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އެމް.އެމް.އޭަގއޭ.  ޖެހެނީ 

ނިން މީތި  ކިޔަިއެގން  އެ އެއްބަސް  ތިބޭފުޅުންެގ  ދެން  ބައްދަލުކޮށްލީ.  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  މާލެވޭތޯ. 

ކޮމެންޓުެގ އިތުރަށް ދެން ކަންބޮޑުވާ ކޮމެންޓުތައް ހުރިއްޔާުމން ހަމަ އެ އެްއވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެނެގން ބޭނުން. 



 2021 މާރިޗް 2                 ވަނަ ބައްދަލުވުން 3ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

2 

 

 ސުވާލެއް އޮތިްއޔާމުން އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ދެން އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންެގ

ކުރިއަށް   އިންނާނީ.  ރަނަގޅަށް  ފެއްޓެވީމަ  ވިދާޅުވެފައި  ކޮންބޭފުޅެްއކަން  ފައްޓަވާފައި  އެހެންވީމާ،  ސުވާލުކުރާނަން. 

 ވަނަ މާްއދާ މައިަގނޑުކޮށް ަމއްސަލަޖެހިފައި މި އިނީ.   18ެގންދަވާ. އެއީ  

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ދީދީ ޙުސައިން މަރިޔަމް  ،ަގވަރނަރ ސްޓަންޓްއެސިެގ އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ދެއްވީތީ  ފުރުޞަތު  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެނަށް  ދެން  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ޝުކުރުވެރިވަން. ތި ވިދާޅުާވ ކްލޯސްަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކުޑަކޮށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ، އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރެކްޓިސްއަށް  

ސްޓަމަކީ އަނެއްހެން ދުނިޔޭެގ ްގލޯބަލީ އެ ސްޕަވައިޒްކޮށް ބޮޑަށް އޭތި އަޅުވާލާނަން. ސެކިއުރިޓީ ސެޓްލްމެންޓް ސި

ރެގިއުލޭޓްކުރުމަކީ ސެންޓްރަލް ބޭންކުެގ ފަންކްޝަނެްއެގ ދަށުަގއި އޮންނަ ެއއްޗެއް. އެހެން ދެންނެވިކަމުަގއި ިވޔަސް  

ެއކަމަކު ެވސް އެހެންކަމުަގއި ވިޔަސް    ބައެއް ޤައުމުތަކުަގއި އެބަ ހުރި ކެޕިޓަލް މާކެޓު އޮތޯރިޓީން ރެިގއުލޭޓްކުރާ. 

މަރުޙަލާއެްއ އެބަ   ދެ  މަިއަގނޑު  ހިނާގ  މުޢާމަލާތަކީ، ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމުަގިއ  ބަެއއް  ހިނާގ  މި  އޭަގއި  ވެސް 

ހިނާގ. ޭއެގ އެްއ ކަމަކީ ސެކިއުރިޓީސްެގ އޯނަރޝިޕް ބަދަލުވާ މަރުޙަލާ، ެއއް މަރުޙަލާއަކީ. އަނެއް މަރުޙަލާއަކީ  

ޓްރާންސެ ފައިސާެގ  ފައިނޭންޝިއަލް  އޭެގ  ބަދަލުާވހިސާބުން  އޯނަރޝިޕް  ެއ  ެއއީ  މަރުޙަލާ.  ހިނާގ  ކްޝަން 

ެއ   ބޭންކުން  ވާޮގތަކީ  ިމ  ޭއަގއި  ހިނާގއިރުަގއި  މުޢާމަލާތްތައް  ފައިސާެގ  ހިނާގ.  އެބަ  މުޢާމަލާތްތަކެއް 

ތެއް. ެއކަހަލަ ހާލަތްތަކަކީ  ސެޓްލްމަންޓްސްތައް ހަދާއިރުަގއި ހާލަތެއް ައއިސްދާނެ ބޭންކުތަކުެގ ލިކުއިޑިޓީ ތާށިވާ ހާލަ

ބޭންކުެގ ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖުކުރުމުަގއި އިފެކްޓްކުރާނެ ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓެބިލިޓީއަށް. ފަިއނޭންޝިއަލް ސްޓެބިލިޓީައކީ  

ސެންޓްރަލް ބޭންކުެގ ކޯ އެްއ ފަންކްޝަން. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ އެމް.އެމް.ޭއެގ ބާރުެގ ދަށަށް ެއ ބައި ެއ  

. އެހެންވީމާ، ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓެބިލިޓީއަށް ިމ އަންނަ ލޮޅުން އަރާ ސެކިުއރިޓީސްެގ ސެޓްލްމަންޓެްއެގ  އަންނަނީ

ސަބަބުން މުޅި ސިސްޓަމިކް ރިސްކެއް ައއިސްދާނެތީވެ އެ ބައި މި އަންނަނީ ސެންޓްރަލް ބޭންކުެގ އިމުެގ ތެރެއަށް  

ިގނަ  ބައިނަލްައުގވާމީ  ިގނަ  މިޮގތަށް  ދަނީ.  ވަދެެގން  ކުރަމުން   މި  ޕްރެކްޓިސް  ވެސް  ބޭންކުތަކުން  ސެންޓްރަލް 

އަންނަނީ. ދެން މި ާގނޫނު ުއފެދުމުެގ ތެރޭަގއި މި ދެންނެިވ މި ކްލޯޒްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެމް.އެމް.ޭއާއއި ކެޕިޓަލް  

ން ދެބަިއ  މާކެޓާއި އަދި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްަވރާ ވެސް ކުރެިވެގން ދިޔަ. ދެން އަޅުަގނޑުމެ

ވެސް   ެއކަމަކު  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއަށް.  ދޫކޮށްލީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ބައި  ރެިގުއލޭޓްކުރުމުެގ  އެއްބަސްވެފައި  މީހުން 

އަޅުަގނޑުމެން އޭަގއި މި ދެންނެވި ޮގތަށް އޭަގއި ފައިނޭންޝަލް ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހިމެނޭތީވެ އެ ފައިނޭންޝަލް 

ޮގތަކަ ރަނަގޅު  ދިނުން  ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށް  ލައިސަންސް  ާގނޫނުަގއި  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ޕްރޮސެސްކުރުމަށް  ށް 
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ރޫލްސްތަކާިއ   އަންާގ  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ެވސް  ނުހޯދިކަމުަގއިިވޔަސް  ލައިސަންސްެއއް  ސެޓްލްމަންޓަށް  ސެކިއުރިޓީ 

އެ ލެިވފަ.  އިނީ  އެ  ކްލޯޒް  އެ  ކަމަށް  ޖެހޭނެ  އޮޕަރޭޓްކުރަން  ތަން  އެ  އެބޭފުޅުން  މަިއަގނޑު  އެްއޮގތަށް  ޭއެގ  އީ 

 މަޤުޞަދަކީ އަސްލުަގއި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއން   އެބަ  އެކީ  ކޮމެންޓާ  ދެއްވި  ތިކޮޅުން  )ށ(    18އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  )ށ(އަށް  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އާދެ!  ބޭނުންވޭ.  ސާފުކޮށްލަން  ަގބޫލުފުޅުކުރެްއވޭތޯ  ނޫންތޯ  ރަނަގޅަށްތޯ،  ތިބޭފުޅުންނަށް  ދެން  ރީޑްރާފްޓްކޮށްފަ. 

ކޮށްފަ އިނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ލިޔެފަ މި އިނީ، ިމ  ތިބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓާ އެކީ ައޅުަގނޑުމެން މި އިންކޯޕަރޭޓް

ދީފަިއވާ   އިސްތިސްނާ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ދެވަނަ  ާމއްދާެގ  މި  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ 

ން ސިސްޓަމްތައް ހިންާގ ފަރާތްތަކުން މި ާގނޫނުެގ ވަކި ާމއްދާއަކަށް ނުވަތަ މާއްދާތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީ

އިޖުރާޢަތްތަކަށް  އުސޫލުތަކާއި،  ަގވާއިދުތަކާއި،  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  މާއްދާތަކަށާއި  އެ  އަންަގއިފިނަމަ 

އެއްޗެއް  އާދެ،  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިނޭގތޯ.  އިރުކޮޅަކަށް  މަޑުކޮށްލާނަން  ބަންިގޮގވާތީ  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ؟ ވިދާޅުވާން އެބަ އޮތްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދީދީ ޙުސައިން މަރިޔަމް  ،ަގވަރނަރ އެސިސްޓަންޓްެގ އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

 އާދެ! ދެންމެ އަޅުަގނޑު މި ކިޔާލަދިނީ ތަފުސީލު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟މި މާއްދާެގ މި އިޞްލާޙު ތި ޮގތަށް ތިކޮޅުން ެއކްސެޕްޓެބަލްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދީދީ ޙުސައިން މަރިޔަމް  ،ަގވަރނަރ އެސިސްޓަންޓްެގ އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

 އާދެ، ރަނަގޅު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް. 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ދެން   ހުރިހާ    18މިހާރު  މި  އެބޭފުޅުންނަށޭ  ކަންބޮޑުމިވަނީ  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިން  ޮގތުން  އޮތް  މި  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަެވސް،  އޮންނަންވާނީ.  އޮތޯރިޓީ  ރެިގއުލޭޓްކުރުުމެގ  ކަންކަުމަގިއ  ބެހޭ  ސެކިއުރިޓީސްއާ 

ުގ ދަމަހައްޓާ ސްޓެބިލިޓީ ދެމެހެއްޓުމަކީ އެްމ.އެމް.ޭއެގ ކޯ ފަންކްޝަނެްއ  ަގބޫލުމިކުރެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފައިސާެގ އަ 

ައުގ   ފައިސާެގ  އެއީ  ފަންކްޝަނެއް  ކޯ  ވެސް  ބޭންކުތަކުެގ  ިގނަ ސެންޓްރަލް  ވަރަށް  ދުނިޔޭެގ  ެއއީ  ކަމަށްވާއިރު، 

ސަ ސެޓްލްމަންޓްެގ  އެ  ބެލުމާއި  ދޭތޯ  ބަރާބަރަށް  ސެޓްލްމަންޓްތައް  އަދި  ކަށަވަރުކުރުން.  ހިފެހެއްޓުން.  އްޙަކަން 

އެހެންވީމާ، ކްލިއަރިންގ ހަުއސްއެްއެގ ވެސް މަިއަގނޑު ރޯލް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރެިގއުލޭޓްކުރުން. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް  

އެްއކޮށް އެބޭފުޅުންނަށް  ކޯ  ؟ ދޫކޮށްލެވިދާނެތޯ  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ޮގތުން  އޮތް  އެކުލެވިފަިއ  މާއްދާ  މި  މިހާރު  ނޫނިްއޔާ 

އެޅިދާނެތޯފަންކްޝަނަ ހުރަހެއް  އެއްވެސް  ތިބޭފުޅުންނަށް ؟ ށް  ސެޓްލްމަންޓުަގއި  ޕޭމެންޓް  މި  ކިހާވަރަކަށްތޯ 

ރެިގއުލޭޓްކުރާނީ.  ؟ ދޫކުރެވޭނީ ބޭނުންފުޅުވާނަމައޭ  ތިބޭފުޅުން  އޮތީ  ިމ  ބުނެފައި  މި  މިހާރު  )ށ(ަގިއ  އޭެގ 

ންނަށް އެވަރު ފުދޭކަަމށް ެވއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑަށް  އަންަގއިފިނަމަ އެ ރޫލްސްއަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނޭ. ދެން ތިބޭފުޅު

މާކެޓުަގިއ   ައއިސް  ސްޓެބިލިޓީއެއް  ފައިނޭންޝިއަލް  ކަންބޮޑުވުަމކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެކަމަކު  ރަނަގޅު.  އެންމެ 

ފަރާތުން  މައްސަލަެއއް ދިމާވެއްޖެްއޔާ ެއމް.އެމް.އޭައކުން ވިދާޅުެވެގނެްއ ނުވާނެ މި ާގނޫނު އޮތް ޮގތުން އެހެން ފަރާތް

ދަނީ.   ކަންތައްތައް  ކްލިއަރިންގެގ  ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާިއ  ބައިޕާސްކޮށްފަޭއ  ތިމަންމެން  ހަދާ  ސެޓްލްމަންޓް 

އެކަމުެގ ސަބަބުން ފައިސާެގ އަުގ ދެމެހެއްޓެނިވި. މިހާރު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިމާެވެގން މި އުޅޭ މައްސަލައެއް،  

އުޅޭ ދިވެހި ފައިސާއާއި ޑޮލަރުެގ މައްސަލަެއއް. ޙަޤީޤަތަކީ ތިބޭފުޅުން ލައިސަންސް    މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުަގއި އެބަ

ނުއެއް  މާކެޓް  ބްލެކް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ވިއްކާ.  ެއބަ  ވެސް  މާކެޓުަގއި  ބްލެކް  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  ދީފައިހުރި 

ފިކްސް  އެ  އޮވެެގން  ރޭޓެްއ  ފިކްސްޑް  އެނޭގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދައުލަތުެގ  ހުއްޓޭނެކަން  އެްއޮގތަށް  ރޭޓާއި  ޑް 

ޑޮލަރުެގ   ނެތިްއޔާ.  ލިބޭވަރަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ޢާންމު  ބޭންކުތަކުން  އިދާރާތަކުންނާއި  ކަމާބެހޭ 

ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ރަްއޔިތުންެގ  ވަނީިވއްޔާ.  ކަމަށް  އޮންނަ  އިތުރަށް  ސަޕްލައި  ރުފިޔާެގ  ސަޕްލައިއަށްވުރެ 

ނުވަ މި  ާގނޫނަކުން  އެހެންވީމާ،  އެީއއެއް.  ނޫން  ކަމެްއ  ކުރެވޭނެ  ރެިގއުލޭޝަނަކުން  ނެރޭ  އެމް.އެމް.އޭއިން  ތަ 

؟ ާގނޫނުން މި ސިސްޓަމްތައް ހެދިެގން ދާއިރުަގއި ކިހާވަރަކަށްތޯ މިކަން ކުރެވޭނީ އަދި ތިބޭފުޅުން ަގބޫލުފުޅުކުރަންތޯ

މި ސުާވލު ވިޔަސް  ކަމަށް  ކަމެއް  ނުުގޅޭ  މިކަމާއި  ރޭޓެްއ  އަޅުަގނޑު  އެކްސްޗޭންޖް  ފިކްސްޑް  ކޮށްލާނަން.  ވެސް   

އޮތުންތޯ ނުވަތަ ފައިސާ ފްލޯޓްކޮށްެގން މީހުން މި ބުނާ ނުވަތަ މާކެޓް ީއކުއަލްކުރުންތޯ މި ރާއްޖެއަށް ތިބޭފުޅުންެގ  
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ތެރޭަގއި    ެއއީ މި މަްއސަލައަކީ ެވސް ިމހާރު ރައްޔިތުންެގ؟ ދިރާސާތަކުން އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތެއް ކަމަށް ފެންނަނީ

އަންނަ  ތަފާތުވުން  ޙިޔާލު  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް  ތެރޭަގއި  މަޖިލީހުެގ  މި  އުފެދޭ،  ފަސާދަ  ފިތުނަ  ބޮޑު  ވަރަށް 

އޮންނަ   މި  ދޭތެރޭަގއި  އިދާރާާއ  އަނެއް  އިދާރާާއއި  އެއް  ވެސް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ވާތީ.  މައްސަލައަކަށް 

ޔާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ވާދަވެރިކަމުަގއި މި ސިސްޓަމްތައް ބޮއްސުންލައިފިއް

ބޭނުން އެބަ ވޭ މި ާގނޫނު ލިޔެޭވއިރުަގއި ވެސް ސިންަގލް އޮތޯރިޓީެއއް އޮންނަން ރާްއޖޭެގ ފައިސާެގ ސްޓެބިލިޓީ 

ހަވާލުކުރެވު ބައި  މި  އިދާރާއަކަށް  ެއވެނި  ބައި،  އެ  އިދާރާއަކަށް  މިވެނި  ފަހުން  ކުރެވުނުކަމެކޭ  ހިފަހައްޓާނެ.  ނީމަ 

އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކުން ނުވަތަ ބޮލުން ރެކިަގނެވޭ ޮގތަކަށް އޮެވެގނެއް ނުވާނެ. އެހެންީވމާ، ސެންޓްރަލް ބޭންކަކީ 

ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ އިދާރާ ކަމަށް ނުވަތަ އެ ފަންކްޝަން ތިބޭފުޅުންނަށް މިއިން ހާސިލުކުރެވޭތޯ އަޅުަގނޑު  

 ބޭނުން.ސުވާލުކޮށްލަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދީދީ ޙުސައިން މަރިޔަމް  ،ަގވަރނަރ އެސިސްޓަންޓްެގ އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

އޮތޯރިޓީއަށް  އިނީ  މި  ކަނޑައަޅާފަިއ  މިހެން  މަީގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވާލާނަން.  އަނެއްކާވެސް  އާދެ! 

ޢަމަލުކުރަން  އިޖުރާޢަތްތަކަށް  އުސޫލުތަކާއި،  ަގާވިއދުތަކާއި،  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  މާއްދާތަކަށް  މި  އަންަގއިފިނަމަ 

ޑުމެންެގ މީނިންގ އެ އިނީ ައޅުަގނޑުމެން ސިސްޓަމްސް ރޫލްތަކެްއ ވާނެެއވެ. އޭަގއި އަންަގއިފިނަމައޭ ދެން އަޅުަގނ

އެބޭފުޅުން   އިނީމާ  ބައި  ިމ  ާގނޫނުަގއި  މި  އެހެންވީމާ،  އަންާގނަމޭ.  އެބޭފުޅުންނަށް  ކަނޑައަޅާފަިއ  ކަނޑައަޅާނަމޭ. 

އެްއކަލަ އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ދެންނެވިހެން  ކުރީަގއި  އަޅުަގނޑު  ދެން  ޖެހޭނެ.  ތަބާވާން  ހަމަ ސެކިއުރިޓީ  އެއަށް   

އެހެންކަުމަގިއ   އެކަމަކު  ެއއްޗެއް.  އަންނަ  ދަށުަގއި  ޕަރިވުއެގ  ބޭންކުެގ  ސެންޓްރަލް  އަނެއްހެން  ސެޓްލްމަންޓަކީ 

ފައިނޭންޝިއަލް   އަންާގނަމޭ.  އަޅުަގނޑުމެން  އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް  އެ  ެވސް  ރެގިއުލޭޓްކުރިކަން  އެބޭފުޅުން  ވިޔަސް 

ލޮޅުމެ ެއްއވެސް  ކަނޑަައޅާނަމޭ. ސްޓެބިލިޓީއަށް  ރޫލްސްތަކެއް  ސިސްޓަމް  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  ނާރާކަހަލަ  އް 

ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހުން  ރޫލްސްތަކެއް ކަނޑައަޅާފަިއ އެބޭފުޅުންނަށް އަންާގނަމޭ. ެއހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުިވ 

ބުތައް އަދާކުރުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭ ޮގތަކަށް މިކަން މިހެން މި ޮގތަށް ދޫކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމް.އެމް.ޭއެގ ވާޖި

ހަމައެކަނި   މިއަީއ  މިއަދު  ައޅުަގނޑުމެން  ސުވާލަށް  ވިދާޅުވި  ފަހުން  ދެން  ހަދާނަން.  ރޫލްތައް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން 

ވާހަކަ  ނެތް  ޖަވާބުދެވެން  ަވުގތު  މި  އެައކަށް  އެހެންވީމާ،  ޖަވާބުދާރީވާން.  އަނެްއހެން  ސިސްޓަމަށް  ޕޭމެންޓް 

 ވާލަން.ދަންނަ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ވަނަ    40ވަނަ ނަންބަރު. އޭަގއި މި ބުނަނީ، މި ާގނޫނުެގ    2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    41އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަދި  

އެހެން   ެއކުަގއި  އޮޑިޓަކާއި  ޢައްޔަންކުރާ  ފަރާތްތަކުން  ދޭ  ޙިދުމަތް  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރަކު  ދަށުން  މާއްދާެގ 

މަޝްވަރާކުރެވިފަިއ   މިހާރު  ޭއަގއި  ދެން  ަގބޫލުކުރަމޭ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  މުހިންމު  މަސައްކަތްކުރުން  އޮޑިޓަރަކު 

ނިކުންނާނޭ.   ކޮންފްލިކްޓްތަކެއް  އޭެގ  މަސައްކަތްކުރަންޏާމުން  އެކީ  އޮޑިޓަރެއް  އިތުރު  އޮޑިޓަރެއް،  އެހެން  އިންނަނީ 

 ؟ކޮމެންޓެއް އެބަ އޮތްތޯއެހެންވީމާ، ެއއަށް ތިބޭފުޅުންެގ ވަކި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު  ޝީޒާ އަލްުއސްތާޛާ ،ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

އަޅުަގނޑުމެން އެ މާއްދާ ލުމުެގ މަޤުޞަދަކަށްވީ ބަެއއް ޙާލަތްތަކުަގއި އެ މާއްދާަގއި ސީދާ ބަޔާންކޮށްފައި އިންނަ 

ހާލަތްތަކުަގއި އެމް.އެމް.އޭއަށް ރިކުއަރ ކުރެވިދާނެއޭ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ނޫން ެއހެން އޮޑިޓަރއެއް. ދެން ިމ 

ހުށަހަޅާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ިމ  މިހާރު  އަދި  ާގނޫނުަގއާ  ބޭންކިންގ  ާގނޫނުތަކުަގިއ،  އެހެން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތަށް 

ހާ އިންނާނެ  ވެސް  ބިލުަގިއ  ކަނޑައެޅިދާނެ  އިންޝޫއަރެންސް  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ބަޔާންކޮށްފައި  ލަތްތަކެއް 

ޢައްޔަންކުރެވިދާނެ ހާލަތްތަކެއް. ނަމަވެސް، މި މާއްދާ މި ބިލުަގއި މި އިނީ ތަފާތު ކޮންސެޕްޓަކަށް ތަފާތު ޮގތަކަށް. 

މޮޑެލް ސިންަގޕޯރެގ    އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާއި އެއްކޮށް ރިވިުއކުރަމުން ދިޔައިރު ފެނުނީ މި

ޕޭމެންޓް ސަރވިސް ބިލުަގއި ވެސް ޕްރޮަވއިޑްކޮށްދީފަ އިނީަމ އެކީަގއި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ދާންށޭ. އެހެން 

ނުިވޔަސް   ބާރު   40ބަޔާންކުރިކަމުަގއި  އަށް  އެމް.އެމް.އޭ  ވެސް  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ފަހުެގ  އެންމެ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ރެއއް ޢައްޔަންކުރަން އެންިގދާނެ ޮގތަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅީ މި މާއްދާ ލިބިދޭ އިތުރު އޮޑިޓަ

އެްއޮގތަށްކަށް   ެއކްޓާއި  ބޭންކިންގ  ބިލާއި  އިންޝޫއަރެންސް  ާގނޫނު،  ދެ  ދެންނެވި  ިމ  ކުރިން  ައޅުަގނޑު  ވެސް 

ޙަލާަގއި ވެސް އެޓަރނީ ޖެނެރަލުެގ އޮފީހާިއ  ފަރުމާކުރެވިއްޖެްއޔާ. އޭރުވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓް ކުރެވުނު މަރު

ވަނަ މާއްދާ ޑްރާފްޓްކުރެވިފަ މި އިނީ ތަފާތު ކޮންސެޕްޓަކަށް. އެކަމަކު ާމ    41ެއކަމަކު    ތަކެއް ދެކެވުނު.ވެސް ވާހަކަ

ށް ބޮޑު ޑީވިއޭޝަނެއް ނެތް. ހަމައެކަނި ތަފާތަކަށް މި އަންނަނީ އެްގޒިސްޓިންގ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރއާ އެްއކޮ

ބޮޑަށް   ނޫނީ  މައްސަލައެއްނެތް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ޢަްއޔަންކުރަން.  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ވަރކްކުރަންޖެހޭ 

ރަނަގޅީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ އެހެން ާގނޫނުތަކާއި އެްއޮގތަކަށް އެ މާއްދާ ރީފްރޭސް ކުރެިވއްޖެއްޔާ. މެންބަރުން  

 ރީޑްރާފްޓްކޮށްފަ ވެސް ފޮނުަވއިލެވިދާނެ އެ ާމްއދާ. ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 هللا. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ވަނަ ބާބު: ޮއޑިޓުކުރުން. އޮޑިޓުކުރުމުެގ    9އްދާެގ )ހ(ަގއި ެއއީ އެ  ވަނަ މާ   40ވަނަ މާްއދާ.    40އަޅުަގނޑު މި  

ކޮންމެ   ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  އޮޑިޓަރިންގ  އެކްސްޓަރނަލް  ޤާބިލު  ކަމަށް  އެ  އަދި  ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ރޮނުގން 

އޮޑިޓުކު އެކްސްޓަރނަލް  ވާނެއެެވ.  ޢަްއޔަންކުރަން  ވެސް  އޮޕަރޭޓަރަކު  ކޮންމެ  އަދި  ރުމަށް  ފަރާތަކުން 

ޢައްޔަންކުރަންވާނީ އޮތޯރިޓީން ަގބޫލުކުރާ ޮއޑިޓަރެކެވެ. މީަގިއ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި އޮޑިޓުކުރުުމެގ ވާހަކައަކީ  

އޮޑިޓެއްތޯ ޮގތުަގިއ  ؟ ކޮންކަހަލަ  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ވެސް  ދަށުން  މޯލްޑިވްސްެގ  ސީ.އޭ  މިހާރު 

މާނަ މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދިނުމާއި، އެ   އާއްމުކޮށް  ލަިއންސަންސް  އޮޑިޓަރުންެގ  އެ  ވެއްޖެްއޔާމުން  އޮޑިޓު  ކުރާ  މި 

ކުރާ  މި  ދަށުން  ޭއެގ  އެހެންވީާމ،  ދަށުން.  ޯމލްޑިވްސްެގ  ސީ.އޭ  އޮންނަނީ  ބެލެހެއްޓުން  ކަންކަން  މީހުންެގ  މީސް 

މީތި މި މާއްދާ ކިޔާލީމަ ؟ ތޯއެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓު ވާހަކަތޯ މި ދައްކަނީ ނޫނީ މިއީ ވަކި ޚާއްސަ އެހެން އޮޑިޓެއް

ކަމަށް   އޮޑިޓު  އެކްސްޓަރނަލް  އެއީ  އިން.  އެބަ  ެވސް  ޮގތެއް  ފުށުއަރާ  ފަހަރެއްަގއި  އެހެންނޫނީ  ސާފުނުވާތީ. 

ޢައްޔަންކުރަންވާނީ އޮތޯރިޓީން ަގބޫލުކުރާ އޮޑިޓަރެކޭ. އެީއ ފަހަރެއްަގިއ މި ކޮންފިއުޝަން މިހެން އޮވެމެ އޮތޯރިޓީން 

ރަކީ އަދި ެއީއ އޮޑިޓު ނުކުރެވޭ މީހަކަށް ެވސް ވެދާނެ. ލައިސަންސް ނުލިބޭ މީހަކަށް ވެސް ވެދާނެ.  ަގބޫލުކުރާ އޮޑޓަ

ދެން މިކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގ މި ކުރީ މިހާރު ތިބޭފުޅުންެގ ތެރޭަގިއ ެވސް ސީ.އޭ މޯލްޑިވްސްެގ ކައުންސިލުަގިއ  

ފު ވަރެްއެގ  އެއްވެސް  މި  އިންނެވީމަ  ވެސް  ބޭފުޅެއް  އިންނާނެތޯއިންނަވާ  ެއއާއި  މިއާއި  އެހެންވީމާ، ؟ ށުއެރުމެއް 

 ވަނަ ބާބު: އޮޑިޓުކުރުން.    9މާއްދާ. ދެން ޚާއްސަކޮށް  48އެކަން ސާފުކޮށްލަންެވެގން.  

 

 ކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ވާހަ  ޝީޒާ އަލްުއސްތާޛާ ،ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

ޮއޑިޓަރ   ލާޒިމުކުރަނީ  މަްއޗަށް  ދާއިރާތަކުެގ  މާލީ  އަޅުަގނޑުމެން  އިންނަނީ  ިމ  ޗެޕްޓަރ  އޮޑިޓުކުރުުމެގ 

ކުރަންޖެހޭނެއޭ، އޮޑިޓަރ ވާންޖެހޭނެއޭ، އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރއަކަށް ވާންޖެހޭނެއޭ އެއީ އެމް.އެމް.އޭ އެކްސެޕްޓެބަލް  

ޮއޑިޓަ ބޭނުމަކީ  ލިޔުމުެގ  ެއޮގތަށް  ވިދާޅުވިހެން އޮޑިޓަރއަކަށޭ.  ތި  ޚާއްސަކޮށް  އަދި  ވެސް  މިހާރު  ރސްިއންެގ 

ސީ.އައި.ޭއއިން އިންނާނެ ިގންތިތަކަކަށް ބަހާލާފައޭ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑައަޅާނެ ފައިނޭންޝަލް  

އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ފައިނޭންޝަލް  މޭޖަރ  އިންސްޓިޓިުއޝަންސްތައް،  ފައިނޭންޝަލް  މިވެނި  ތަްއ  ސެކްޓަރަގއި 
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އިޚުތިޔާރު   ކަނޑައެޅުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެޮގތަށް  ނޫނީ  އޮޑިޓަރއެކޭ.  "އޭ"ެގ  ކެޓަރަަގރީ  ޖެހޭނީ  އޮޑިޓުކުރަން 

އިނިގރޭސިން   މާނަައކީ  ޭއެގ  އަސްލު  އެކްސެޕްޓެބަލް  ަގބޫލުކުރާ  އެމް.އެމް.އޭއިން  އިންނަނީ  ލިޔެފައި  ދޭންވެެގން 

ކޮށްފައި ދިެވހި  މާނަ  އެ  އާދައިެގ    އަޅުަގނޑުމެން  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  ވާންޖެހޭނީ.  އޮޑިޓަރެއކޭ  އެކްސެޕްޓެބަލް  އިނީ. 

ކުންފުނިތައް އޮޑިޓުކުރާ އޮޑިޓަރސްއިން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ަގބޫލެއްނުކުރެވިދާނެ މާލީ ދާއިރާެގ ބޮޑެތި އިދާރާތަްއ 

 އޮޑިޓުކުރުުމެގ ޤާބިލުކަން ހުރެދާނެއޭ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު 

މިހާރު  ެއާއއި  ވާހަކަާއއި  ވިދާޅުވި  އެ  މެންބަރެއް.  ކައުންސިލު  މޯލްޑިްވސްެގ  ސީ.އޭ  ކޮންޓްރޯލާއަކީ  ފައިނޭންޝަލް 

ެއއްެވސް   ވާ  ކޮންޓްރެޑިކްޓެއް  ކަހަލަ  ެއއްެވސް  އުސޫލުތަކާއި  އެ  ަގވާއިދުތަކާއި  ާގނޫނާއި  އެ  މޯލްޑިވްސް  ސީ.އޭ 

 ؟ ަގކުރެވޭތޯއޭކަހަލަ ކަމެއް ފާހަ

 

 ރަޒީނާ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފާތިމަތު ،ކޮންޓްރޯލަރ ފިނޭންސް ފައިނޭންޝަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ

މި  ތެރޭަގއި  މެންޑޭޓުެގ  މޯލްޑިވްސްެގ  ސީ.އޭ  ޮގތުަގއި  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު.  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

މި   ޮގތުަގިއ  ބޮޑީެއއްެގ  ރެގިއުލޭޓްރީ  މި  ފަންކްޝަން  ހިމެނުނީ  އޮޑިޓިންގ  ެއކައުންޓިން  މިހާރު  މަސަްއކަތްކުރަނީ 

ިމހާރު ހުންނާނީ އެ ޮގތަށް އަދާކުރަްއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ރެގިއުލޭޓުކުރުން. އެ  ޮގތުެގ މަތީން ދެވޭ ލައިސަންސްތައް 

ޖެ ވަރަށް  ޕަރސްޕެކްޓިްވަގއި  އެމް.އެްމ.އޭެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ޮގތަށް.  ވާހަކަެއއް  ބައްޓަންކުރެވޭ  ނުއިން 

ޮގތަށް   އެ  ވަނީނަމަ  ނެތްކަމުަގއި  ކެޓެަގރަިއޒޭޝަންސްއަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިސާލަކަށް  ވިދާޅުީވ.  އެ  ކަންނޭނޭގ 

އެބޭފުޅުންެގ އެ މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ ޮގތަށް އެ މަސައްކަތްކުރެްއވުމުެގ ޤާބިލުކަން އޮތް ބައެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެ  

ބޭފުޅުން ހަމަ ކުރައްވާނެ ވުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭޒް އަ ފަންކްޝަން އެމް.އެމް.އޭއިން އެޑިއު ޑިލިޖެންސް ހެއްދެ

އެބަ  ޭއގެއިން  ބޭފުޅަކު އެޕްރޯޗްކުރައްަވިއފިއްޔާމުން  އަޅުަގނޑުމެން ލައިސަންސް  ީމަގއި  ކަމެއްހެން އިނޭގތޯ. ދެން 

ސަންސް ދެވިފައި އޮތް ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި ވަނީނަމަ އެބަ  ގާއިމުކުރެވޭ ައޅުަގނޑުމެންެގ މެކޭނިޒަމްސްެގ ތެރެއިން ލައި 

ޕޮޒިޓިވް ނޯޓެއްަގިއ   ހީވަނީ އެީއ  ައޅުަގނޑަށް  ެއހެންވީމާ،  ބަޔަކު ވެސް އެބަ ރެިގލޭޓުކުރާކަން އެބޭފުޅުން.  އެހެން 

އަޅުަގނޑަށް ވަުގތަށް  މި  އެއީ  އޮތުން  ކުރެވިފަިއ  ކަންތައްތައް  އެ  އެޮގތަށް  ސީ.ޭއ    ވާހަކަދަްއކަވަންޏާމުން  ހީވަނީ 

ވެސް   މަސައްކަތްތަކަށް  އެބޭފުޅުންެގ  ކަންނޭނެގ  ކުރިއެރުެމއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އެްއކޮށް  އޮތުމާއި  މޯލްޑިވްސް 

 ލިބިެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޮގތަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އޮންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙަސަން ޢަފީފް.   އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަފީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އޮޑިޓުކުރުން:   ިމ  ދެކެވެނީ.  މި  ވާހަކަ  އޮޑިޓުެގ  މިހާރު  އިނޭގތޯ  ބޭނުންވަނީ  ސާފުކޮށްލަން  ވަނަ   40އަޅުަގނޑު 

ވާ ކިހިނެއްތޯ  ބަދަލުަގއި  ބޭއްވުމުެގ  ޖެނެރަލްކޮށް  މިހާ  ޮގތަށް  މި  )ހ(.  ޗާޓަޑް  މާއްދާެގ  ސީ.އޭ،  މި  ހަމަ  ނީ 

ބޭްއިވއްޔާ.   ކުރާނީ  އެކަން  ޮއޑިޓަރުންނޭ  ލިބިފައިާވ  ލައިސަންސް  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްެގ  އޮފް  އެކައުންސްޓްސް 

އޭރުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބޭފުޅުން ެއބަ ކޮލިފިކޭޝަނެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން  5؟ކިހިނެއްތޯ ވާނީ

ވޭނެ އޭރުން. މިހާރު މީަގިއ މި އޮތީ ޮއޑިޓުކުރުމުެގ ރޮުގން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ، ތަޖުރިބާ ލިބިފައި  މި ާގނޫނުަގއި ބުނެ

ހުރެދާނެ އަދި އެ ތަނުެގ ލަިއސަންސް ނެތަސް އިނޭގތޯ. ެއހެންވީމާ، މި ޮގތަށް ބޭއްިވއްޔާ، މިހާރު އަޅުަގނޑު ިމ  

 ؟ ދެންނެވި ޮގތަށް އެ ބަދަލުކޮށްލިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު  ޝީޒާ އަލްުއސްތާޛާ ،ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

އެހެން  އިނޭގތޯ  ނެތް  މައްސަލަެއްއ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އިނުމަކުން  އޮޑިޓަރއެއް  ލައިސަންސްޑް  ޮގތަށް  އެ 

ލިޔުްއވިޔަސް. ެއކަމަކު އޭަގިއ ވެސް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ 

 ނޫނޭ. ލައިސަންސް އޮޑިޓަރސްެގ ތެރޭަގއި ވެސް ތިބޭނެ އަޅުަގނޑުމެން އެއްކަލަ ލައިސަންސްޑް ކޮންމެ އޮޑިޓަރެއއް

ކެޓެަގރީސްތަްއ   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު ސީ.އައި.އޭއިން  ބޭފުޅުން.  ކެޓެަގރީސްެގ  އެކި  ލެވެލްތަކުެގ  އެކި  ދެއްތޯ 

އޮ  "ބީ"ެގ  ނޫނިްއޔާމުން  ޮއޑިޓަރެއއް  "އޭ"ެގ  ކެޓެަގރީ  ދެއްތޯ.  ކަންނޭނެގ  ުގރޫޕްކުރަނީ  ޑިޓަރއެއް  ލެވެލްސްތަކެއް 

އެއީ ވަކި ދާއިރާތަކެއް އޮޑިޓުކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގއި މުހިއްމު ކަމަކަށް ވަނީ ލައިސަންސް  

އޮޑިޓަރއަކަށް ވެފައި ޕްލަސް ދެން އެއީ އެމް.އެމް.އޭއިން ެއކްސެޕްޓެބަލް ލެވެލްެއއްތޯ. މިސާލަކަށް މާލީ އިދާރާތަކުެގ  

ޮއޑިޓުކުރާ   ސަރިވސް  ބޭންކުތައް  ފައިނޭންޝަލް  ނެސަސަރީ  ނޮޓު  ކޮންމެހެނެއް  ޮއޑިޓަރައކަށް  ފެންަވރުެގ 

ކަމަށް  ހިންާގ  ސްކޭލްެއއްަގއި  ކުޑަ  ވަރަށް  އެއީ  ކުރަން.  ޕްރޮަވއިޑަރެއއް  ސަރވިސް  ޕޭމެންޓް  ޕްރޮވަިއޑަރެއއް، 

ރީ ޮއޑިޓުކުރަން ޖެހޭނީ ކެޓެަގރީ  ވެދާނެ. އެހެންވެއްޖެްއޔާމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުނެވިދާނެ އެީއ ބޭންކުތައް ކެޓަަގ

ވެސް،  ބޭފުޅުންނަކަށް  ލެވެލްއެްއެގ  ިމވެނި  ޮއޑިޓުކުރެވިދާނެއޭ  އިދާރާތަްއ  މި  އެކަަމކު  ޮއޑިޓަރއެކޭ.  "އޭ"ެގ 
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ލައިސަންސް  އިތުރުކުރުން  މާއްދާއަށް  މި  މަްއސަލައެއްނެތް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަނެްއހެން  އޮޑިޓަރސްއިންނަކަށް. 

 . އޮޑިޓަރއަކަށް ވުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގާވއިދަކުން އެކަން ކަނޑަެއޅުން ނޫންތޯ. ާގނޫނުަގިއ   ޭއެގ ޑީޓެއިލްސް ލިޔުމަށްވުރެ ރަނަގޅީ  ާގނޫނުަގއި  އެކަމަކު 

ވުރެ   ލިޔުމަށް  ކެޓަަގރީެއކޭ  މިވެނި  ނޫނީ  އޮޑިޓަރެއް  ަވއްތަރެްއެގ  ލެވެލްެއއްެގ،  މިވެނި  ސްޕެސިފިކުކޮށް  ސީދާ 

 ށް އެ ބައި ދޫކޮށްލީަމ ނޫންތޯ ރަނަގޅީ. ަގާވއިދަކަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާއަޙްމަދު   ޝީޒާ އަލްުއސްތާޛާ ،ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

އާދެ! ެއޮގތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެތި ވެސް ވާނެ މި ަވުގތުަގއި ިމވެނި ކެޓަަގރީއެކޭ ނޫނިއްޔާ، އެ ައޅުަގނޑުމެން  

ވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ އެބޭފުޅުންެގ މިހާރު ކުރައްވާ މަސަްއކަތުެގ ދަށުން ކިހިނެއްތޯ އެ ކެޓަަގރައިޒްތައް، ހުންނަނީ 

ށް އަނެކަތި ވަކި ކެޓަަގރީެއއް ލިޔަން އުދަޫގވެދާނެ މި ވަުގތުަގއި ާގނޫނުަގއި.  ވެސް ކެޓަަގރީތަްއ. އެހެންވީާމ، ެއޮގތަ

 އެކަމަކު، ލިޔެވިދާނެ ލަިއސަންސްޑް ޕާޓީައކަށް ވާންޖެހޭނެ، އެ ޮގތަށް.   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް މިހާރު މި މާއްދާ މިހެން އޮތުމުން ނޫނީ އަދި އެ ސަޖެސްޓު ކުރައްާވ  

ވަރަކަށް ކޮންމެެވސް  ބާރު  ާގނޫނެްއެގ  އެހެން  ާގނޫނުން  މި  ފާހަގަވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޮތުމުން  ނޫނީ  ޮގތަށް  ދެރަ   

ެވސް   އޮންނަ އޮޑިޓަރަކުދީފަިއ  ެގ ލައިސަންސް  " އޭ"ދެން މިސާލަކަށް އަދި ކެޓަަގރީ    ޮގތެއް.  ކަހަލަ  ދަށްކޮށްލޭވޭ

މި މި   ވެދާނެ  އެހެންވެއްޖެްއޔާމުން  ވެދާނެ.  ވެސް  މީހަކަށް  ނެތް  އެކްސްޕީރިއަންސް  ސެކްޓަރަގއި  ފައިނޭންޝަލް 

އެޕްރޯޗެއް ނުކުރާނެ. ދެން ކުރީ. ކުރަންޏާމުން އޭެގ  ޕްރެކްޓިސްކުރާ ޮގތުން އެކަހަލަ ސިޓުއޭޝަނެްއަގއި އެ މީހުން  

މި  ނޫނީ  ާގނޫނަކުން  ަވކި  ސީދާ  ޤަބޫލުކުރާޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކުރާނީ.  ހަޔަރ  މީހުން  އެ  މީހަކު 

އެހެން  ާގނޫނަކުން  އެހެން  ދެން  އޮތްާވ  ކަންކަމުަގއި  ލައިންސަންސިންގ  ބޮޑީެއއް  އޮތް  ދީފައި  ބާރު  ާގނޫނުން 
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ރާއަކަށް ތިމަންނަމެންެގ ކަންކަން ކުރެވޭނީ ތިމަންނަމެން މިހާރު ޤަބޫލުކުރާ ޚާއްސަ މިންަގނޑުތަކެއް ހުރި ބަެއކޭ  އިދާ

ކިޔާފައި އުސޫލުތަކެއް ހަދަން ފެށީމަ މާދަމާ އެހެން އިދާރާއަކުން ހަމަ އެކަން ކުރާނެ. އޭރުން އަސްލު މި ކަމަށް  

ާގނޫނުެގ ބޭނުން ެއއްޮގތަކަށް ެވސް    ޓަކައި މި ތަނުން ފާސްކުރި  އެކީ އެކަށް ކެނޑުނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް 

 އެައކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކީ ކޮބަިއކަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ވިދާޅުވީ މިހާރު ފައިނޭންޝަލް ތަންތަން އޮޑިޓުކުރަން ކަނޑައަޅާ އޮޑިޓަރުންނަ

އެމް.އެމް.ޭއއިން ކަނޑައަޅަނީ. އެކަމަކު އެ ކެޓަަގރީތައް ކަނޑައަޅުއްވާނީ އެ ރިލަވަންޓު ޮއތޮރައިޒްޑް އެ ކެޓަަގރީތައް  

ދެންނެވީ މި  އަޅުަގނޑު  ރަނަގޅަށްތޯ  ދިމާވި.  މައްސަލައެްއ  ޭއެގ  ެއހެންވީމާ،  ބޮޑީތަކުން.  މި ؟ ކަނޑައަޅުްއވާ 

ކަނޑައަޅު  ކުރަްއވާނީ  އެމް.އެމް.ޭއއިން  އޮޑިޓު  އިންސްޓިޓިުއޓުތައް  ފައިނޭންޝަލް  ބޮޑީ،  ރެިގލޭޓްރީ  އަ  އޭޒް  އްާވނީ 

މިވެނި ކެޓެަގރީތަކެްއެގ ނޫނީ މިވެނި ވަށްތަރެްއެގ ޮއޑިޓަރުންނޭ. ދެން އެ ކެޓަަގރީތަކުެގ ތެރެއިން އެކައުންޓެންޓްސް  

ށްފަިއ ހުންނަ ކެޓަަގރީއަކަށްތާ އޭރުން ފޯލް ވާނީ. ރެިގއިލޭޓްރީ ބޮޑީން އެ ކެޓެަގރައިޒްކުރާ ފަރާތުން ކެޓެަގރަިއޒުކޮ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  ނުވޭ.  ބޮޑަކަށް  އެހާ  ައޅުަގނޑަކަށް  އަންނަހެނެއް  ކޮންފްލިކްޓެއް  މީެގ  އެހެންވީމާ، 

ފުރުޞަތެއް އަރުވަ އޮތިްއޔާ އަޅުަގނޑު  އެްއޗެްއ ވިދާޅުވާން  މި ވެސް. އެއަށް  ން  މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ ޑީޓެއިލްކޮށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަންބޮޑުވާކަން. އާދެ! ޔަޢުޤޫބު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އޮންނާނީ  ވެސް  އަބަދު  އެހެންނޫނީ  ސަބަބަކީ  ބާރުއަޅާ  ބޮޑަށް  މި  ނުެގންނަން  ިމހެން  އަޅުަގނޑު  އެޮގތަށް  މިހާރު 

ެއ    10މިސާލަކަށް   އޮވެއްޖެއްޔާމުން  ފަރމް  ސެކްޓަރ    10ވަރަކަށް  ފައިނޭންޝަލް  މިސާލަކަށް  ފަރމަކީ 

ން ބަޔަކަށް ދުވަހަކު ެވސް މީެގ ތެރެއިން އާދެވުމުެގ  އޮޑިޓުކުރުުމެގ ެއކްސްޕީރިއަންސް ހުރި ބައެއް ެވއްޖެްއޔާ ެއ ނޫ

ތެރެއަށް   މީެގ  ދިވެހިން  އެީއ  ެގއްލުނީ.  އެކީއެކަށް  މަފްޙޫމު  ާގނޫނުެގ  ފާސްކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތް.  ފުރުޞަތެއް 

މިހާރު ހުސް ޓްރެއިންކޮށް މީެގތެރެއަށް ދިެވހިން ވެއްދުން ވެސް އެއީ ެވސް އޭެގ އެއް ބޭނުން. އެހެންވެއްޖެއްޔާމުން  

އެއްބައެްއެގ އަތުަގއޭ އެ ކޮންޓްރޯލް ދާއިމަށް އޮންނާނީ. ެއހެންވީމާ، ެއއްވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން މިހެން  

ތެރެއަށް   މީެގ  ބަޔަކު  ައއު  ިމއީ  ވިޔަސް  ކޮންމެޮގތެއް  ވެސް  ލިބޭނީ  ފުރުޞަތު  މި  ބަޔަކަށް  އެހެން  މިއީ 

އެސްކްޕީރި މެީގ  އަންނާނީ  ކަހަލަ އަންނަންޏާމުން  ކޮންމެވެސް  ނޫނީ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް  އެއްކޮށް  ބަޔަކާ  އަންސް 
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އެރޭންޖުމަންޓެއްެގ ދަށުން. ެއއީ ެއްއވެސް އެކްސް ޕީރިއަންސެއް ނެތި އެޕްރޯޗެއް ނުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް  

 ނުފެނޭ ހަމަ އެޮގތަށް ލިމިޓްކުރާކަށް އެްއޮގތަކަށް ވެސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!؟ އެްއޗެއް ވިދާޅުވަން އެބަ އޮތްތޯ 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ އަޙްމަދު  ޝީޒާ އަލްުއސްތާޛާ ،ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސީ.އައި.ޭއަގއި ބޮޑަށް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލާ ވެސް ވިދާޅުވިހެން ރެގިއުލޭޓްރީ ބޮޑީން 

ކުރެވޭނެ  އޮޑިޓަރސްއިންނަށް  ޮގތްތަކާއި  ހުންނަންވާނެ  ކަންތައްތައް  ޮއޑިޓަރސްއިންެގ  ރެިގއުލޭޓިންގއޭ  އަރ  ދޭ 

މަސްޢޫލިއް އެމް.އެމް.އޭެގ  ދެއްތޯ.  ސްޓެބިލިޓީ  ދާއިރާތައް  ފައިނޭންޝަލް  ފަންކްޝަނަކީ  ކޯ  އެމް.ެއމް.އޭެގ  ޔަތަކީ 

ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް ވާތީ އަޅުަގނޑުމެން އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ރިލައި ކުރާނެ ކަންތައްތައް ނިންމުމުަގއި ެއކްސްޓަރނަލް  

ކު ރިލައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެމން  އަދި  ސްޓޭޓުމަންޓްސްތަކަށް.  ދޭ  އެކްސްޓަރނަލް  އޮޑިޓަރސް  ރާނެ 

މަޝްވަރާތައް.   ދެކެވޭ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ބާްއވާ  ވަކިން  ެއއްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ނިންމާފަ  ޮއޑިޓު  އޮޑިޓަރސްއިން 

ދާއިރާ  ސެކްޓަރެގ  ފައިނޭންޝަލް  ނޫނީ  ސުޕަވިޝަން  ބޭންކު  ކުރެވޭ  ރިލައި  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހެންވީމާ، 

އޮޑިޓަރސް އެ ސުޕަވަިއޒުކުރާއިރުަގއި  ޤާބިލު  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ވާންޖެހޭ  އޮޑިޓަރސް  އެ  އެހެންވީމާ،  އިންނަށް. 

.ޭއއިން ެވސް އެްއވެސް ޮގތަކަށް ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅަމުންދާއިރުަގިއ  ، އެމް.އެމްޒް އޮފްކޯދާއިރާއަކަށް ކުރެވޭނެ ބަެއއް.  

އި ނުހުރޭ  ވިސްނުމެއް  ެއ  ދޭކަށެއް  ފަރމުތަކަށް  ބޮޑެތި  އެންމެ  ހަމައެކަނި  ފަންނީ ވަކި  ދާއިރާެއްއެގ  އެ  ނޭގތޯ. 

ލެވެލްެގ   އޮޑިޓުކުރާ  ބޭންކްސްތައް  ދެންނެވީ  މި  ވެސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ދާއިރާތައް.  ތަޖުރިބާހުރި 

ބޭފުޅެއް ނޫނޭ، އެއަށްވުރެ ދަށް ކެޓަަގރީެއްއެގ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އެހެން ކުދި މާލީ އިދާރާތައް ރެިގއުލޭޓު ކުރެވިދާނެ  

 ންނާނީ.  ޮގތަށޭ އޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައދި އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލަން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު
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ވަުގތު   މި  މިހާރު  ކަމަކީ  އަނެއް  ދެކޮޅުހަދާ  ކަމަށް  އެ  އަދި  އަޅުަގނޑު  މިއަށް  އޮޑިޓު  ދެން،  އަދި  ރާއްޖޭަގއި 

ފުދޭވަރަކަށް ހަމަ ޑޮމިނޭޓު ކުރަމުންދޭ ބޭރުމީހުން. މި   ކަންކަމުަގއި ދިވެހިން ހަމަ ޤާބިލު ދިވެހިން ތިއްބަސް ހަމަ 

މިސާލަކަށް  މިސާލަކަށް.  އެމް.އެމް.ޭއ  ކަމެއް  ކަންބޮޑުވާ  ވެސް  އަބަދު  އަޅުަގނޑު  ޑޮމިނޭޓުކުރާއިރު  ބޭރުމީހުން 

ބަޔަކު އެމް.އެމް.އޭ ކަހަލަ . ެއއީ އެމް.އެމް.ޭއއަކީ ސެންޓްރަލް ބޭންކު. އެކަހަލަ ތަނެއް އޮޑިޓުކުރަން ދިވެހިން ނޫން 

މަޢުލޫމާތު   ބައިވަރު  ނުޖެހޭ  އެނެގން  އެއީ  ނޫން.  ކަމެއް  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ެވސް  ވެއްދުމަކީ  ތެރެއަށް  އެތާ 

މަ އެާއއި އެްއކޮށް ިމސާލަކަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވަރު ސިއްރުތައް މި އެނެގނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މި ދަނީ. ހަ

އޮފީސް ވެސް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ މުހިންމު އިދާރާތައް ޮއޑިޓުކުރަން ދިވެހިން ނޫން މީހަކު ެވއްދުން ެވސް އެީއ  

ތަށް މި އަޅުަގނޑު ހަމަ ޭއަގއި ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ދެކޮޅުހަދާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި، މިހާރު މި ދެކެވޭޮގ

އެކަހަލަ  މީހުންނޭ  ބޭރު  ރާއްޖެއިން  ހަމަ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ައިއއްސިްއޔާމުން  ފަރުމާކުރެވިެގން  މާއްދާ 

ފުރުޞަތު   އެ  އެހެންވީމާ،  ތިބޭނީ.  ކުރަން  އޮޑިޓު  ެވސް  އަހަރު  ބާރަ  ދިހަ  އޮތް  ކުރިައށް  އަދިވެސް  ތަންތާނަގއި 

 އެހެންވީމާ، ރެކޯޑަށް ޓަކައި ެވސް އެ ކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ދެކޮޅު އެކަމާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިމހާރު އޭެގ ދަށުން ދިވެހި، ެއ ާގނޫނުެގ ދަށުން ދިވެހި އޮޑިޓަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް   މި ސީ.އޭ ެއކްޓް ހަދާފައި 

ޕޭމެންޓް   މި  ޚާއްސަކޮށް  ައޅުަގނޑުމެން  އެއާެއކީ  ހަމަ  ދޭ.  ެވސް  ކުރިއަރަމުން  އަދި  ލިބިެގންދޭ.  ފުރުޞަތު 

ލީ ރިލޭޓެޑް ކަންތައްތަކުަގއި އޮޑިޓަރުން ކަނޑައަޅުއްާވއިރު މި ސިސްޓަމާއި ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްތަކުެގ ނޫނީ ފައިނޭންޝަ

ޓްރާންސެކްޝަންސްތަކުެގ   ބައެއްެގ  އެތައް  މީހުންނާއި  ބޭރު  ނޫން.  އެކަންޏެއް  ރާއްޖެ  އަދި  ބައެްއެގ  ހާސް  އެތައް 

އެ ތެރޭަގއި.  މީެގ  އޮންނަންޖެހޭ  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ެގރެންޓީއާ  އެ  ސެކިއުރިޓީއާިއ  އެކަން  ކަންތައްތަކުެގ  ހެންވީމާ، 

ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ެވސް މީގައި ރަނަގޅު ނިޒާމެއް. ދެން އެ ނިޒާމަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް މި ބަލަނީ 

ތަންތަނުގެ  މިކަހަލަ  އައި.އެމް.އެފްާއ  ބޭންކާއި  ވޯލްޑު  ޤައުމުތަކާއި  ހުރި  ކުރިއަރާފައި  ދުނިޔޭަގއި 

އެހެންވީމާ، މި ތަނުންތަނުަގިއ ހުންނަ ސްޓޭންޑެޑުތައް ރާއްޖޭަގއި ެވސް ެގނެވޭތޯ    ރެކޮމެންޑޭޝަންސްތަކަކީ ކޮބަިއތޯ.

އެކީ   ރެކޮމެންޑޭޝަންސްއާ  ފަރާތްތަކުެގ  ުގޅުންހުރި  މިކަމާ  މިނިސްޓްރީއާ  ފިނޭންސް  އެމް.އެމް.އޭާއިއ  އަދި  ބަލަނީ. 

އިތުރަށް ޕޮއިންޓުަގއި  މި  ދެން  ޖެހެނީ.  ނިންމަން  ކަންތައް  މި  މަޝްވަރާކުރަން އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން   

އެބަ   ދާނަން.  ައޅުަގނޑުމެން  ޕޮއިންޓަށް  ހުރި  ދެން  އަރުވާފައި  ފުރުޞަތު  އޮތިްއޔާ  ވިދާޅުވަން  ެއއްޗެއް  ތިކޮޅުން 

 ؟އޮތްތޯ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު  ޝީޒާ އަލްުއސްތާޛާ ،ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

އޮފީހާއި  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  ދެއްތޯ.  މަސައްކަތްތައް  ބިނާކުރުމުެގ  މީހުން  ެއްއކަލަ  ވިދާޅުވިހެން  މެންބަރ 

މަޝްވަރާކުރެވިެގން އެމް.އެމް.އޭާއއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާ ުގޅިެގން ޮއޑިޓު ދާއިރާއިން އެީއ ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ  

ބިނާކުރު މީހުން  ވަކި އޮޑިޓުކުރުުމެގ  ދޭ.  އެބަ  ކުރަމުން  މިހާރު  މަސައްކަތްތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  މަށް 

ދާއިރާެއއްެގ އޮޑިޓަރސް ޮއޑިޓުކުރާއިރުަގއި އެ އޮފީހުެގ މުަވއްޒަފުން ބަިއވެރިކޮށްެގން ކުރެވޭ ކަހަލަ އިންތިޒާމުތަކެްއ 

 ވެސް ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެ! މަރިޔަމް. އާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދީދީ ޙުސައިން ަމރިޔަމް ަގވަރނަރ އެސިސްޓަންޓްެގ އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

އާދެ! ޝީޒާ އެ ވިދާޅުވި އެްއޗަކަށް ހަމަ އިތުރުކޮށްލާނަން. އެޮގތުެގ މަތީން އޮޑިޓު އޮފީހާއި އަޅުަގނޑުމެންނާ މީެގ 

މި   އޮޑިޓު  ެއކްސްޓަރނަލް  އޮޑިޓު،  ފައިނޭންޝަލް  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ދަށުން  އެރޭންޖުމަންޓެއްެގ  ކުރިން  އަހަރެއް  ދެ 

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުީވ ހަމަ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓުކުރާއިރު  ެއކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރސް ފަރމާިއ އެްއކޮށް  ަގިއ 

އޮފީހުެގ ތިން ބޭފުޅެްއ، ހަތަރު ބޭފުޅެއް ހަމަ މުޅި ޕްރޮސެސްަގިއ މަސައްކަތްކުރަްއވާނެ. އެއީ ހަމަ އޮޑިޓު އޮފީހުެގ  

އޮ ެވެގން  އޮފީހާއި  ޮއޑިޓު  އެމް.އެމް.ޭއއާއި  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓެުގ  ބިނާކުރުމުެގ  ދަށުން. މީހުން  އެއްބަސްވުމެްއެގ  ތް 

އެހެންވީމާ، ިމއީ މި އަހަރު މިއީ ޭއެގ ތިންވަނަ އަހަރު ެއ ޕްރޮސެސް ެގންދާތާ. އެހެންވީމާ، އެމް.އެމް.ޭއއިން އެބަ  

ދިވެހިން އޮޑިޓަރސްެގ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށް ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރެގ ދާއިރާަގއި އޮޑިޓުކުރުމަށް ތަރުހީބުދޭ ވާހަކަ 

ަގނޑުމެން މި ދަންނަވާލަނީ ބިނާކުރުމުަގއި. ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް ކޮންސަރންއެއް ދިވެހިން ނެތުން ދެން އަޅު

އެއީ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފާހަަގކޮށްލަން މިހާރު އަންނަ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރސްެގ ތެރޭަގއި  

 ފަރމްތަކަުގއި ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މީހުން. ޓް ފްރޮމް ހަމަ އެ ރދިވެހިން ވެސް އެބަ އުޅޭ. އެޕަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އަޅުަގނޑުމެން   ދެން  ޕޮއިންޓެްއ    18ޝުކުރިއްޔާ.  އިތުރު  އަދި  ކަންތައްތަކާ  މި  އޮޑިޓާ  މި  މާއްދާއާ  ވަނަ 

އާދެ! ތިބޭފުޅުން ކޮންެމ ؟ ރަޒީނާތޯހައިލައިޓްކުރަން އޮތިްއޔާމުން އަޅުަގނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނާ،  

 ބޭފުޅަކު ވެސް މަްއސަލަެއއް ނެތް ކުރިއަށްެގންދަވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޒީނާ ފާތިމަތު ،ކޮންޓްރޯލަރ ފައިނޭންޝަލް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

މި   މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ  މެ  40ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ކުރިން  މާއްދާަގއި  އެ ވަނަ  ންބަރު 

ފާހަަގކުރެްއވިހެން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވޭ އިނޭގތޯ މީެގ ފަހު ލައިންަގއި މި އޮތް އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރު ކަމަށް 

މިހާރު  ކަމަށް  މި  ައސްލު  ބަދަލުަގއި،  އޮތުމުެގ  އޮޑިޓަރެކޭ  ަގބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ޢައްޔަންކުރަންވާނީ 

ދާނެ އިނޭގތޯ މި ާގނޫނު މިހިސާބަށް އާއިރުަގއި އިންސިޓިޓިއުޝަންެގ އިންސިޓިޓިއުޝަނެއް ހެދިފައި އޮތުމުން އެ ވެ

އުޅެނީ.   އެ  އަދިވެސް  އިނޭގތޯ  ސްޓޭޖެއްަގއި  ބޭބީ  ހަމަ  ވަރަށް  އަދިވެސް  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  މަސައްކަތް 

ބޮޑެްއކޮށް އަދި   އޮޑިޓަރސްައކީ  ޓިޓިއުޝައިންސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހާ  މި  ންެގ ލަިއސަންސް  ކޮބައިކަމެްއ ެވސް 

ޢާއްމުންނަށް ހާމަކުރެވިފައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުރިން އެ މެންބަރު ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް  

އޮތް   ކުރެވިފައި  އެސްޓަބްލިޝް  އޯލްރެޑީ  މި  މިހާރުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެގނައުމަކީ  ބަދަލު  އެ 

ރު ބާރެްއ ލިބިެގންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭތީ ދެން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލީ އިނޭގތޯ.  މެކޭނިޒަމަށް އިތު

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ދެން ހުރި މާއްދާތަކަށް އެްއވެސް ކޮމެންޓެއް އެބަ އޮތްތޯ. ފިނޭންސްެގ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޒީނާ ފާތިމަތު ،ރޯލަރކޮންޓް ފައިނޭންޝަލް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ދެން އިތުރު ކޮމެންޓެއް ނެތް އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޕޮއިންޓެއް   ބޭނުންފުޅުވާ  ސާފުކުރައްވަން  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ވަުގތު  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

އެހެންވީމާ، މި ވަުގތައް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ޕޮއިންޓުތައް މިހާރު ައޅުަގނޑުމެނަށް ސާފުވެ ނިމުނީ. ؟ އެބަ އިންތޯ

 ދެން މި ބިލުެގ، އެހެންވީމަ މި ބިލުެގ. އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ. 

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ އަޙްމަދު   ޝީޒާ އަލްުއސްތާޛާ ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

ކަމެްއ  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޑްރާފްޓްކުރެިވެގންދާއިރުަގއި  ފަރުމާކުރެވިެގންދާ،  ބިލުތައް  ދާއިރާެގ  މާލީ 

ހަމައެކަނި   ކުށްތައް  ދެއްތޯ  ކަންނޭނެގ  ސްޓޭންޑެއް  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ދެއްތޯ  މިހާރު  ކުށްތައް  މިއީ 

ކޯޑުންނޭ ދެއްތޯ. ޕީނަލް ކޯޑުެގ. ހަމަ ެއޮގތުެގ މަތިން ޕޭެމންޓް ސިސްޓަމް ބިލުަގއި    ކްރިމިނަލައިޒް ކުރެވޭނީ ޕީނަލް 

ވެސް އަދި އިންޝުއަރެންސް ބިލުަގއި ވެސް ކުށްތަކެއް ޮގތަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ވަނީ ރިމޫވްކޮށްފައި 

ޔޭެގ ހުރިހާ ތަންތަނެއްަގއި ވެސް އެ ދާއިރާެގ  މަނާ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލާއިރުަގއި ދުނި

ބޭންކިންގ ާގނޫނެއް ިވޔަސް އިންޝުއަރެންސް ާގނޫނެއްެގ ވެސް، ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމް ާގނޫނު ވެސް އެ ާގނޫނަށް 

އަންއޮތޮރަިއޒް   ކަމަކީ  އެއް  މުހިންމު  އޭެގ  ހުރޭ.  ކުރެވިފަިއ  ކްރިމިނަލައިޒް  ކަންތައްތައް  އެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ާގނޫނުން ކަންތައްތަ އެ  ސީދާ  ކުށްތައް  މީހުންެގ  އެ  މީހުންނަށް  ކުރާ  ކަންތައްތަކެއް  އިލީަގލް  ކެއްކުރާ، 

އެީއ   ބޮޑަށް  އޮތުމަށްވުރެ  ޮގތުަގިއ  ކަމެއްެގ  މަނާ  އެއީ ވެސް  ކުރުން  ނެތި  ލަިއސަންސް  އެޮގތަށް  ފެނިެގންދިއުން. 

ތަންތަނެއްެގ ާގނޫނު ބައްލަވާލިޔަސް ހަމަ ހުންނާނެ ކްރިމިނަލް ޕެނަލްޓީއެއް ޮގތަށް ކަނޑައެޅުން. ެއއީ ހަމަ ހުރިހާ  

އިތުރުން   އޭެގ  އެކަމަކު  ހުރެފަިއ  ދެއްތޯ.  ވެސް  ޕީނަލްކޯޑު  ހުންނާނެ  ެވސް  ތަންތަނުަގއި  އެ  ދެއްތޯ.  އެޮގތަށް 

 ދޮުގ  ހުންނާނެ އެ ޮގތެއް. ދެން މީެގ ތެރެއިން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެނަށް ފާހަަގކުރެޭވ އެ ރެިގއުލޭޓަރއަށް

ޕްރޮވައިޑްކޮށްދޭ  ތަންތަނުން  އެ  ދެމެހެއްޓޭނީ  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝިއަލް  ރެގިއުލޭޓަރ  އެ  ދިނުން.  މަޢުލޫމާތު 

އެީއ   ޕްރެކްޓިސްެއއް  ހަމަ  ވަރލްޑް  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ކޮށްެގން.  ރިލައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިންފޮމޭޝަނަށް 

ލް އޮފެންސެއް ޮގތަށް އެ ރެސްޕެކްޓިްވ ާގނޫނުން ކަނޑައަޅާފަިއ  ރެިގއުލޭޓަރއަށް ދޮުގ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ކްރިމިނަ

ެއ   ވެސް  ކަންތައްތަްއ  ކަހަލަ  ހިންުގން  ފްރޯޑް  އިންޝުައރެންސް  ވެސް  އިންޝުައރެންސްަގއި  ޮގތަށް  އެ  އޮތުން. 

ރެސްޕެ މި  އެއީ  އެދުމެްއ  ބޮޑު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  ހުރުން.  ކަނޑަައޅާފައި  ކްޓިވް  ާގނޫނުަގއި 

ކަންތައްތަްއ   އެ  ކަންތައްތައް  ހުރި  ކްރިމިނަލައިޒްކޮށްފައި  ފޮނުވިއިރުަގއި  ޑްރާފްޓް  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނުތަކުަގއި 

 ޮގތުަގއި ހަމަ ކްރިމިނަލައިޒްކޮށްފައި ބެހެއްޓުން، ރާދަރ ދެން މަނާ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައެޅުމުެގ ބަދަލުަގއި. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ާގނޫނުތަކުެގ ޖޫރުމަނާ ކަހަލަ ކަންތައްތައް އެކަނި މި ދަނީ އެ ރިލަވެންޓް ާގނޫނަށް. އަނެއް   ހުރިހާ  މި ފަހުެގ މި 

ބައި މި ދަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާައތުެގ ާގނޫނުެގ ތެރެއަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ލީަގލް ޓީާމ މަޝްވަރާކޮށްފަިއ ެއއަށް  

ޖެނެރަލްެގ އެޓަރނީ  އަދި  ހޯދާނަން.  ހޯދާނަން.  ޮގތެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ޖެހިއްޖިއްޔާމުން  ހޯދަން  ލަފާފުޅެއް   

ެއއަށް   ދެން  އުސޫލަކަށް  ޢަމަލުކުރާ  މިހާރު  އެކަމަކު  ނެތް.  އުސޫލެއް  ވަކި  އޭެގ  ކޮމިޓީެގ  ވަކި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އަދި ބަލާލާނަން އިނޭގތޯ.    އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ބައްޓަން ވާނީ. ދެން ތި ފާހަަގކުރެއްިވ ނުކުތާތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

އިތުރު   މެންބަރު  އާދެ!  އަޅުަގނޑު.  ދެން،  މަޢުލޫމާތަށް.  ދެއްިވ  ތި  ވަޑަިއެގން  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެން 

 ޕޮއިންޓެއް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އެއީ   ފާހަަގ.  ތަންކޮޅެއް  މުހިންމު  މާއް   40ވަރަށް  ނަންބަރު    1ދާެގ  ވަނަ  އިންނަނީ 1ނަންބަރު،  މި  މީަގއި   .

ކަރުދާސްތައް  މަސައްކަތު  ބޭނުންކުރެޭވ  އޮޑިޓުކުރުމަށް  ރިޕޯޓުތަކާއި  ހުރިހާ  ތަްއޔާރުކުރާ  އޮޑިޓަރުން  އެކްސްޓާނަލް 

ހުށަހެޅު އޮތޯރިޓީއަށް  ލިޔުންތަްއ  އެ  ހިނދެއްަގއި  އެދިއްޖެ  އޮތޯރިޓީން  ހުށަހެޅުމަށް  އޮތޯރިޓީއަށް  މަށް.  އޮޑިޓް 

އޮޑިޓްކުރުމަށް  މި  އެކަމަކު  އޯކޭ.  ރިޕޯޓުތައް،  ތަްއޔާރުކުރާ  އޮޑިޓަރުން  ެއކްސްޓަރނަލް  މީެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

އުސޫލެްއަގިއ   ެއއްވެސް  ހިެއއްނުޭވ  އަޅުަގނޑަށް  ޕޭޕަރސް.  ވަރކިން  ެއއީ  ކަރުދާސްތައް  މަސައްކަތު  ބޭނުންކުރެވޭ 

ވަރކިން ޕޭޕަރސް ކްލަޔަންޓަށް ދެވޭ ކަހަލަ އެއްވެސް އުސޫލެއް އޮންނަ    އޮންނަންހެން އޮޑިޓަރުން މަސައްކަތްކުރާ

ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް އެނިގފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިީއ ހަމަ އެ ޮއޑިޓް ޕްރެކްޓިސްާއއި ކަނޑައެޅިެގން ޚިލާފު  

 ދާެއއް މިއީ.ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. އެހެންވީާމ، މިއީ އަސްލު ކަންބޮޑުވާ މާއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ ރަޒީނާ. 

 

 ރަޒީނާ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފާތިމަތު ،ކޮންޓްރޯލަރ ފިނޭންސް ފައިނޭންޝަލް ފްއޮ މިނިސްޓްރީ

ޮގތަށް   ފާހަަގކުރެްއވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މެންބަރުން.  އިްއޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ުމވަްއޒަފެްއެގ   ިމނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  ަވުގތު  މި  އިނޭގތޯ،  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްެގ  ސީ.ޭއ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 
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ކުރަން   އެބަ  ކޮމެންޓް  ެއބަ  ވަކިން  ބިލަށް  މި  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވީނަމަވެސް.  އިންކަުމަގިއ  ައއިސް  ޮގތުަގއި 

ޕޮއި ވެލިޑް  ވަރަށް  ފާހަަގކުރެއްވީ  ެއ  ދެން  އިން  އިނޭގތޯ.  ޕޭޕަރސް،  ވަރކިން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިނޭގތޯ.  ންޓެްއ 

ރިޕޯޓަކީ  ދޭ  ައޅުަގނޑުމެން  ޕޭޕަރސްއާ  ވަރކިން  ބޭނުންކުރާ  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކުެގ  އޮޓިޑުކުރުމުެގ  ޕްރެކްޓިސް 

އެހެންވީާމ،   ކަންތައްތައް.  އެ  ވެސް  ުގނަނީ  މި  ލެވަލްއެްއަގއި  ދެ  އިނޭގތޯ.  އެއްޗެއް  ދެ  ތަފާތު  އެކަާމ  ވަރަށް 

ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ެމދުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ސީ.ޭއ މޯލްޑިވްސްެގ ފަރާތުން ވެސް ހަމަ މި ކަމާ ުގޅިެގން  

މިހާރު   އޮތީ.  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިދާރާއިން.  އިނޭގތޯ  ފޮނުވާނަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމެންޓްސްތައް  ހުރި 

ފުރުޞަ އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ ތިބޭފުޅުން  ވާހަކަ  ެއ  ެއހެންވީމާ،  މޯލްޑިވްސްއަށް.  ޮއތީ ސީ.އޭ  ދެއްވާފައި  ތު 

 ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާއަޙްމަދު   ޝީޒާ އަލްުއސްތާޛާ ،ޖެނެރަލް ކައުންސެލް އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

ޮގތަކަށެްއ ނޫން އިނޭގތޯ. އޭޒް ައ  އެ   މާއްދާަގއި އަޅުަގނޑުމެން ލިޔެފައި އިންނަނީ އެ ކްލަޔަންޓަކަށް އޮޑިޓާ ދޭ 

ޕޭޕަރސްތަކެްއ  ވަރކިން  ދޭނެ  ބޭނުންވެއްޖިްއޔާ  ނަަގން  ޑިސިޝަންަގއި  ފޯމްކުރި  އެ  މީހުން  އެ  ރެގިއުލޭޓަރ 

މަ މި ބިލުަގއި އިންނާނެ ލިޔެފައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެކްސެސް ދެވޭނެ ޮގތަށް އޮތުން. އޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަ 

ރިކުއެސްޓްކުރާ އެހެން މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭންވާނޭ. އެޮގތުެގ މަތިން އެްއވެސް ޮގތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތަކީ ެއ 

ރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތެކޭ. ކްލަޔަންޓަށް ނޫނީ އެ އިދާރާައކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ނޫން. އޭޒް އަ ރެިގއުލޭޓަރއަށް ފޯ

 އެމް.އެމް.ޭއއިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެކަހަލަ ހާލަތެއް ބަލަން ޖެހިޖެނަމަ ކުރެވޭ ޮގތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ސީ.ޭއެގ ކޮމެންޓުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ައޅުަގނޑު ބަލަނީ މި ހަފުތާަގއި 

ކަމަށް. އެހެންވެ ލިބުނީމަ ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެ ކޮމެންޓުތަކާ އެކީ ޑިސްކަސްކޮށްފައި، ދެން އަޅުަގނޑުމެން ލިބޭނެ  

ބަލައިލަން އިނޭގތޯ.  ޮއތްތޯ  ިވުއއެއް  ފޮނުވާނަން އެމް.އެމް.އޭެގ  މީތި ފައިނަލްކުރުމުެގ ކުރިން އަދި އަޅުަގނޑުމެން 
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 އަޅުަގނޑު ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަޑަިއެގން ތި އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން

 ދެއްވި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އިނޭގތޯ. 
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