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 { އިލްޔާސް ލަބީބްދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ    2`. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ މި އަހަރުެގ  

ދަންނަވަން. މިއަދުެގ އެޖެންޑާަގއި މި އޮތީ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލާއި ުގޅޭޮގތުން ކެޕިޓަލް  

 އޮތޯރިޓީ އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން. އެހެންވީމާ، މިއަދު  މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން ތިބޭފުޅުން ބިލު ބައްލަވާލަްއވާފަިއ ކަމަށް ހުރީ. ދެން އަޅުަގނޑު ަގސްތުކުރަނީ އެބޭފުޅުން  

އެބޭފު  ބެހޭޮގތުން  ބިލާ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރީގައި.  ވަޑައިަގތީމަ  ފޮނުއްވަވާފައި  ކޮމެންޓް  ހުރި  އެބަ  ޅުން 

އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަރުވާފައި އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ އެްއޗަކަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލުކޮށްފަިއ  

އެހާ އަނެއްހެން  ނިންމާލާނީ.  ދެން  ސުވާލުކޮށްފައި  އޮތިްއޔާމުން  ސުވާލެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިެގްއ  ނިންމާލާނީ.   

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ނޫންތޯ.  ދަންނަވާލަންވީ  ތިއްބެވި.  އެބަ  އެބޭފުޅުން  މީޓިންގ.  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނުވާނެހެން 

ކޮމިޓީއެއް.   ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  މިއީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަޑަިއެގންދެްއވީތީ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ން މިހާރު ތިބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރާ ސަބަބަކީ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމެންޓް އަޅުަގނޑުމެން މައިަގނޑުކޮށް މި ކޮމިޓީ

ބޭފުޅުންނާ  އެކްސްޗޭންޖްެގ  ސްޓޮކް  އޮތޯރިޓީއާއި  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  ޚިދުމަތްތަކުެގ 

ންފުޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ައޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކޮށް ތިބޭފުޅުންެގ މި ބިލަށް ހުރި ކޮމެންޓްތަކާއި ތިބޭފުޅުންެގ ވިސްނު

އެހެންނަމަވެސް،  ހުރި.  އެބަ  ލިބިފައި  ކޮމެންޓް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ލިޔުމުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެނެަގތުން. 

ކަންތައް  ބިލު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުކުރުމަށް  އަދި  ތިބޭފުޅުންނާއި  ނިންމެވީ  ބޭފުޅުން  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން 

މާކެޓު ނިން ކެޕިޓަލް  ފުރަތަމަ  އަރުވަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ތިބޭފުޅުންނަށް  އެހެންީވމާ،  ކުރިން.  މުމުެގ 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޭފުޅުންނަށް. ދެން، ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު ނަން ވިދާޅުވެފައި ެގންދެވީމަ ރަނަގޅުވާނެ. ިމ  

ެއއަށްފަހު ސީ.އެމް.ޑީ، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް އަޅުަގނޑު  ؟ ބައިތޯބިލާއި ބެހޭޮގތުން ތިބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓުތަކަކީ ކޮ

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އޭެގ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުންެގ ސުވާލެއް އޮތިއްޔާމުން ެއ ސުވާލުތަކަށް ފުރުޞަތު 

ައރުވާލަން ތިބޭފުޅުން ބިލާ   ހުޅުވާފައި ދެން އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 ބެހޭޮގތުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތް ހާމަކުރުމަށް. 

 

ޑިޕާޓްމަންޓް  އެންފޯސްމަންޓް  އެންޑް  ރެގިއުލޭޝަން  މާކެޓް  މެނޭޖަރ،  އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް 

 އިބްރާހީމް ސިޢާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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َعلَْيُكمْ  ޝުކުރިއްޔާ ިއނޭގތޯ މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު މިއީ އިބްރާހީމް ސިޢާޢު، ސީ.އެމް.ޑީެގ ފަރާތުން. ދެން   .السَّالَُم 

ކުޑަކޮށް   އެކަމަކު  ހަމަ  ދެން  ހުންނާނީ.  ފޮނުވާލެވިފައި  އަނެއްހެން  ވެސް  މިހާރު  ކޮމެންޓްސްތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން 

ވަނަ ާމއްދާެގ    18މެންެގ ކޮންސަރން އޮތީ ައސްލު  ސަމަރައިޒްކޮށްލަދޭނަން. ދެން މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި ައޅުަގނޑު

)ށ(ަގއި. މިހާރު މި މާއްދާަގިއ މި ވަނީ، މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި. )ހ(ަގއި މި އިންނަނީ، ސެކިއުރިޓީސް ާމކެޓުަގިއ  

ލައިސަންސް ދީެގން މި ހުންނަ ތަންތަން، ފަރާތްތައް ައސްލު ާގނޫނުެގ ދަށުން އިސްތިސްނާވާނޭ އިނޭގތޯ. އެހެން 

ވަނަ   2ވެފައި އެކަމަކު )ށ(ަގއި ައނެއްކާ މި ބުނަނީ މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އެ މާއްދާެގ  އޮ

ނަންބަރުެގ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދީފައިވާ ސިސްޓަމްތައް ހިންާގ ފަރާތްތަކުން ާގނޫނުަގިއ ސިސްޓަމްތައް ހިންުގމަށް 

ކަނޑައަ އޮތޯރިޓީން  ކަންކަމަށާިއ،  އިޖުރާއަތުތަކަށް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އުސޫލުތަކާއި،  ަގވާއިދުތަކާއި،  ޅާ 

ިމ  އަނެްއކާ  އަކުރުަގއި  އިންނަ  ޖެހިެގން  އިސްތިސްނާދީފައި  އަކުރުަގއި  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ޢަމަލުކުރަންވާނޭ. 

ހެދޭ ދަށުން  ޭއެގ  ާގނޫނާއި  ހުރި  ަގާވއިދުަގއި  އެ  ނުލިބޭ  އިސްތިސްނާއެއް  އެ  ފުރިހަމައަށް  އަސްލު   ބުނަނީ، 

ބޮޑު   ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެމންެގ  އަސްލު  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ޖެހޭނެ  ޢަމަލުކުރަން  ަގާވއިދުތަކަށް 

ހަމަ  ކަންތައްތަކަކީ  ސެޓްލްެމންޓް  އެންޑް  ކްލިއަރިންގ  މާކެޓުަގއި  ކެޕިޓަލް  މި  މިހާރު  ެއއީ  ކޮންސަރންއެއް. 

ޓަރީ ވަކި ޚާއްސަ އިންތިޒާމުތަކެއްެގ ދަށުން ކުރިއަށް މި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ ލައިސަންސް ލިބިެގން ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސި 

ެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، ސީ.އެްމ.ޑީ.ޭއއިން ލައިސަންސް ދީެގން އެ ކުރިއަށް ެގންދާ ޮގތަށް އޮްއވާ އަނެއްކާ މި ބަިއ  

ކްލޭޝަ ރެިގއުލޭޓްރީ  ޭއަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދިޔައީމަ  ދަށަށް  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ންތަކެްއ  ރެގިއުލޭޓުކުރަން 

ޮގތުން  އެ  ކުރަނީ  ރިކޮމެންޑް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންީވމާ،  އިނޭގތޯ.  ލަފާކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  އަންނާނެހެން 

ވާހަކައަކީ   ފުރަތަމަ  މި  ސެކިޔުރިޓީސް    18ހަމަ  އިސްތިސްނާއެއް  ފުރިހަމަ  ހަމަ  ޮގތަށް  އޮތް  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ފަރާތްތަކަ ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  އަނެއްހެން މާކެޓުެގ  ހުރީ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އިނޭގތޯ.  ދިނުމަށް  ށް 

ޮގތުން   އެ  އެީއ،  އިނޭގތޯ.    40ސަޖެއްޝަންސްތަކެއް.  )ފ(  މާއްދާެގ  )ފ(ަގިއ    40ވަނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޓަކައި  ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް  އިތުރަށް  އޭތި  ދެން  ޮގތް.  އޮންނަ  ޢިބާރާތްކުރެވިފައި 

ތަންކޮޅު  ސެޖެއް އެ  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރެވުނީ،  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޢިބާރާތްކުރުމުަގއި  ދެން  ދީފައި.  ޝަނެއް 

ކިޔާލާނަން އިނޭގތޯ. އޮޕަރޭޓަރަކު ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަކުން މި މާއްދާެގ )މ(ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް  

ހިސާބުތަކާއިމެދު   މާލީ  އޮޑިޓުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ  ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ  އޮތޯރިޓީ  ރިޕޯޓާމެދު  އޮޑިޓް  އަދި 

އެކަމާމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ުއފެދިއްޖެ ނަމަ. މިހާރު އެހެން އިނީމަ، ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ެއކަމާމެދު ޚިޔާލު 

ނީ އިނޭގތޯ ައޅުަގނޑުމެންނަށް. ތަފާތުވުމެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، އެހެން އިނީމަ ތަންކޮޅެއް ައސްލު އެ ސަބްޖެކްޓިވް ވަ
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އިންނާނީ.   ދީފައި  ސަޖެްއޝަނެއް  ެވެގން  ރީފްރޭސްކޮށްލަން  އޭތި  އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ދެން 

ސެކިޔުރިޓީސް  ލިބިެގން  ލައިސަންސް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބެހޭ  ސެކިޔުރިޓީސްއާ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެޮގތުން، 

ތަްއ އަދާކުރުމަށް ހިންާގ ސިސްޓަމްތަކަށް މި މާއްދާަގއި އިސްތިސްނާ ވާހަކައަކީ ކުރުމަށް.  ސެޓްލްކުރުމުެގ އިންތިޒާމު

ދެން އޭަގއި ޮއޑިޓުކުރުުމެގ ބަޔާއި ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން އިންނާނެ، ޮއޑިޓުކުރުުމެގ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކުން  

އެއް  އުސޫލުތަކާިއ  ހަމަތަކާއި  އޮޑިޓުކުރުމުެގ  އޮތޯރިޓީން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ރިޕޯޓުތައް  ޮއޑިޓު  ތައްޔާރުކުރާ  ޮގތަށް 

ހަދާ   ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ދެން  ޭއަގއި  ބަދަލުަގއި  އިނުުމެގ  އަސްލު  އެޮގތަށް  ހިތްހަމަނުޖެހޭ،  ވާހަކަައކީ 

ކްލެރިޓީ ެގންނަންވީ ނޫންތޯއޭ. މިހާރު އެމް.އެމް.ޭއެގ ވާހަކަައކީ މި ަގނޑަށް މިސާލަކަށް އެ    ަގާވއިދުތަކެއްަގއި އެ 

ކަނޑައަޅަންވީނޫންހެއްޔޭ   ސްޓޭންޑެޑްތައް  އިންނަ  އެ  ރިޕޯޓެްއ  އޮޑިޓު  ނުވަތަ  ޮއޑިޓެއް  ކުރާ  އެ  އޮޑިޓެްއ،  އިންނަ 

ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަޖެއްޝަނަކީ އިނޭގތޯ. ދެން   ެއއީ  ޭވްގކޮށް ނުބައިންދާ.  ޭއަގއި ދޭތި  ވަނަ    41ަގާވއިދެްއަގއި. 

މި )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  ިމ  އިނޭގތޯ.  )ހ(  ާގނޫނުެގ  މާއްދާެގ  މި  ބުނަނީ،  ދަށުން   40  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޮއޑިޓަރަކު   އެހެން  އެކުަގއި  އޮޑިޓަރާ  ޢައްޔަންކުރާ  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރަކު 

ޝަނަކީ  މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް އިނޭގތޯ. މީަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަޖެއް

އޮތުމަކީ  ޮގތަށް  ޖެހޭ  މަސަްއކަތްކުރަން  އެކުަގއި  އޮޑިޓަރެއް  ދެ  ވާންޖެހޭއިރު  ބަޔަކަށް  މިނިވަން  އޮޑިޓަރުންނަކީ 

އަސްލު އެ ކުރާ އޮޑިޓުެގ އެ މިނިވަންކަމާމެދު އަސްލު ސުާވލު އުފެދޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ައސްލު އޮތުން 

އަ ބަދަލުަގިއ  އެޭގ  ފަހުަގިއ  ބަދަލުކުރަން.  އޮޑިޓުކުރުމަށް  އޮޑިޓަރެްއ  އެ  މިހާރު  ސަޖެސްޓްކުރަން  ޅުަގނޑުމެން 

މިސާލަކަށް އެހެން އޮޑިޓު އޮޕީނިއަންއެއް ނެިގދާނެ އިންޑިޕެންޑެންޓް އަނެްއކާ އިތުރު ިއންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިޓަރެްއެގ  

ލު ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްެއއް ނޫން އިނޭގތޯ.  އޮޕީނިއަންެއއް ނެިގދާނޭ. ދެ އޮޑިޓަރަކު އެކީަގއި މަސަްއކަތްކުރުމަކީ އަސް

ވަނަ މާއްދާ އިނޭގތޯ. މީަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުެމން ސަޖެސްޓް ކޮށްފައި އިންނާނީ މިހާރު މި އިންޮގތަށް   42ދެން  

ވުރެ ކުޑަކޮށް އޭތި ހަމަ ރީފްރޭސްކޮށްލަން ެވެގން އިނޭގތޯ. އެޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ސަޖެސްޓް ކޮށްފައި އިންނާނީ،  

އެހެންވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ މި ޤާނޫ ދަށުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ  ހަދާ ގަވާއިދެްއެގ  ދަށުން  މި ޤާނޫނުެގ  ނުެގ ނުވަތަ 

ފަރާތެއްެގ އޮޑިޓަރު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ  ަގާވއިދެްއެގ ދަށުން އޮޕްރޭޓަރެއް ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ 

އޮތޯރިޓީއަ ކަމަށް  އަދާނުކުރެވޭ  އިދާރާއަށް ފުރިހަމައަށް  އެ  އެދި  ވަކިކުރުމަށް  އޮޑިޓަރު  އެ  ަގބޫލުކުރެވިްއޖެނަމަ،  ށް 

އޮތޯރިޓީން ލިޔުމުން އެންިގދާނެއެވެ. ދެން ޭއަގއި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރުކޮށްލާފައި އިން ބަޔަކީ މި ާގނޫނުެގ ނުވަތަ 

ސްލު އިންނާނީ އިތުރުކޮށްލާފަ.  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދެްއެގ ދަށުން، އިނޭގތޯ ެއ ބައިތައް އަޅުަގނޑު އަ

ވަނަ މާްއދާ އިނޭގތޯ. ީމަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ރީފްރޭސްކޮށްލަން ސަޖެސްޓް ކޮށްފައި އިން    55ދެން މި އިނީ  
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ިމ   ބުނަނީ  މި  ީމަގިއ  ޕޭމެންޓް ޮގތަކީ  ޤައުމީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  އިދާރާތަކެއް  މާލީ އިދާރާެއއް ނުވަތަ 

ހަރުދަ ޓަކަިއ  ސިސްޓަމް  ބަިއވެރިވުމަށް  އެކަމުަގއި  ހިނދެއްަގއި  އެދިއްޖެ  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ނާކޮށް 

އެމް.އެމް.ޭއއިން ކަނޑައަޅާފަިއ މި އިންނަނީ މާލީ އިދާރާެއއް ނުވަތަ އިދާރާތަކަކަށް އެންިގދާނޭ. އަންގައިފިއްޔާ އެ  

އޭ  އިންނަނީ.  މި  ޮގތަށް  ބައިވެރިވާންޖެހޭ  އިންނާނީ ތަންތަނުން  ކޮށްފައި  ސަޖެސްޓް  އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުަގއި  ެގ 

ެއޮގތަށް  އިނޭގތޯ.  އިދާރާތަކެއް  ނުވަތަ  އިދާރާއެއް  ބަލަހައްޓާ  ހުއްދަދީ  ނުވަތަ  ލައިސަންސްދީ  އޮތޯރިޓީން 

)ވ(އަށް    ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުުމެގ ބަިއ އިނޭގތޯ. ޭއގެ   62އިތުރުކޮށްލާފަ. ދެން ފަހު ކަަމކަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއއީ  

މާނައިެގ ތެރޭަގއި އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ެވސް ހިމަނުއްވަން ސަޖެސްޓް އަޅުަގނޑުމެން އިންނާނީ ސެކިއުރިޓީޒްެގ  

ކޮށްފައި އިނޭގތޯ. ެއއީ މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިން މި ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމް ބިލަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި  

 ކޮމެންޓްސްތަކަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތު އެރުވުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު  .ޝުކުރިއްޔާ 

ަމޝްވަރާކޮށްފިްއޔާމު ކުޑަކޮށް  މާއްދާތަކަށް  މި    ންމި  އެއީ    18ފަސޭހަވާނެހެން.  އިނޭގތޯ.  ފުރަތަމަ  މާްއދާ  ވަނަ 

މަިއަގ   ޮގތުަގއި  ކޮމެންޓެއްެގ  މުހިންމު  އެންމެ  ކޮމެންޓް،  ތިބޭފުޅުންެގ  ތަފާތުވެފައި  ޚިޔާލު  ކޮށް ނޑުކަންނޭނެގ 

  މަޝްވަރާކުރެވި   ވަރަކަށް  ކޮންމެެވސް  އެމް.އެމް.ޭއއާ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އިނީ.  ފާހަގަވެފައި   އަޅުަގނޑުމެންނަށް

  އި ޭއަގ  .ެގނެއްސަ  ބަދަލެއް  ކުޑަކުޑަ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ންއި   އެބަ  ކޮމެންޓާއެކީ  އެމް.އެމް.ޭއެގ  .ހުރި  އެބަ  ކޮމެންޓްތައް

އެހެން  ލިޔަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން )ހ(  މާއްދާެގ  މާއްދާެގ    މި  މި  ނަމަވެސް  ދަށުން    2އޮތް  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

މާއްދާއަ  ަވކި  ާގނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތަކުން  ހިންާގ  ސިސްޓަމްތައް  ދީފަިއވާ  ާމއްދާތަކަކަށް    ކަށްއިސްތިސްނާ  ނުވަތަ 

އަންގައި އޮތޯރިޓީން  މާއްދާތަކަށާއި ޢަމަލުކުރުމަށް  އެ  ަގާވއިދުތަކާއި   ،ފިނަމަ  ކަނޑައަޅާ    ، އުސޫލުތަކާއި  ،އޮތޯރިޓީން 

 އިޖުރާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  

 

އެންފޯ އެންޑް  ރެގިއުލޭޝަން  މާކެޓް  މެނޭޖަރ،  އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ޑިޕާޓްމަންޓް ކެޕިޓަލް  ސްމަންޓް 

 އިބްރާހީމް ސިޢާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭގަ  އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  އިނޭގތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  އަސްލު    އިއާދެ!  ފަރާތުން  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ 

ަގވާއިދުތަކުެގ    ،ގަވާއިދުތަކާ ހުންނަ    ޮގތަށް މި އިސްތިސްނާދީފައި އަދި ހަމަ ވާހަކައަކީ އެ  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެ
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ޖެހޭ ޮގތަށް އޮެގތަށް މި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަނީ ކީއްެވެގންތޯ އަސްލު.    ދަށުން އެ ހެދޭ ކަންތައްތަކާ މި ޢަމަލުކުރަން

 ؟ ޞަދަކީކޮބައިތޯ ޭއެގ މަޤު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން    ..ެއމް.އޭއިން ރެގިއުލޭޓްކުރުން ައސްލު. އެހެންެވެގންއައި.އެމް.އެފްއާއި ވޯލްޑް ބޭންކުެގ ރިކޮމަންޑޭޝަންއަކީ އެމް

އެްއޗެ ސެޓްލްެމންޓް  ބަެއއް  ެގންދަާވ  ކުރައްވަމުން  މިހާރު  ެއކްސްޗޭންޖު  ،ހީގެ ތިކޮޅުން  ސެޓްލްމެންޓް   ގެ ސްޓޮކް 

ދެނީ އެބޭފުޅުން    މިޝަނެއް  ޕް. އެހެން ކުރައްވާތީ އެމް.އެމް.އޭއިން އޮރުކުރަްއވަނީ މިހާ  އެްއޗެހި ތިކޮޅުން ރެިގއުލޭޓް

ެގންނަ ބަދަލަކީ.    މިހާރު މިމުެގ ބާރެއް ާގނޫނުން ދީފައި އިންނަނީ. އެީއ  ރުބޭނުންފުޅުވާ ެއއްޗެހި ތިކޮޅާިއ ހަވާލުކު

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް.އެއަށް ޝަރީފް ެއއްޗެއް އިތުރުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ޝަރީފަށް. 

 

 ހަކަދެއްކެުވން:ވާ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ވެސް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ޤައުމެްއެގ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ފައިސާ  މިހާރު ތިބޭފުޅުންނަށް 

ކުރުމާއި މި ކަންކަމުެގ އެންމެ އިސް ފަރާތްތަކީ. އެހެން   ންޓް ސިސްޓަމްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުާމއި ޕޭމެންގ  ކްލިއަރި

ދެނީ އިސްތިސްނާއެއް ކޮންމެހެން   ކަުމަގއި ިވޔަސް އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނުން ފުރުޞަތެއް މި  އިސް ފަރާތް އޮތް

ކަހަލަ   ވަކި  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރަން.  ކަންކަން  އެ  ރެިގއުލޭޓުކޮށް  އެ  ތިބޭފުޅުންނަށް  ހާލަތެއްަގއި  މައްސަލަނުޖެހޭ 

  އިކުރުމުގަ   ފަހުެގ ބަސް ރެގިއުލޭޓް  އެންމެ  ،ނަލް ބަސްފައި އެ  އެމް.އެމް.އޭއަށް  އަބަދު ވެސް  އްޔާ  ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ

ކަންކަން ވެސް ިމ  ވެސް އަދި އެހެން    ތައްމި ބޭންކު  .ތިޔާރު މި ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމް ކަމަށް ަވދެބުނުމުެގ އިޚު

ފުޅުން ވެސް ކުރާނީ. ތިބޭ  އެ ރެގިއުލޭޓް   ، އެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުންްއޔާ އެމް.އެމް.ޭއއިންބެހޭ ކަމެއް ެވއްޖެ  ފައިސާއާ

ަގާވއިދު ހަދަން ންޓް ސެޓްލްމެންޓެއް ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ޕޭމެ  ަގބޫލުފުޅުކުރަްއވަންވާނެ އެކަން. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުން 

ބެހޭ ކަމަށް ވިޔަސް އެ އިސްތިސްނާ  އާ  ފަިއސާ  ،ވެސް އަދި ކްލިައރިންގ ހައުސިންގ ކަމެްއ ިވޔަސް  ހަދާއިރުގައި

ހާލަތްތަކުގައި އޮންނަ  ބަސް  ދީފައި  ފައިނަލް  އެ  އެބޭފުޅުންނަށް  އިޚު  ،ވެސް  ބުނުމުެގ  ބަސް  ފަހުެގ  ތިޔާރު އެންމެ 

  ވެސް އެކަން އޮންނަ ޮގތް. ފަިއސާއާ   ޞަދަކީ. ެއއީ ދުނިޔޭެގ އެހެން ހުރިހާ ތަނެއްަގއިދިނުން މީެގ މަިއަގނޑު މަޤު 

ތެރޭގައި ނިޒާމުެގ  އެންމެ  ހިނާގ  ބެހޭ  ކަމެއްެގ  ޕޭމެ  ކޮންމެ  އެއީ  ބަސް  ސެޓްންފަހު  އަދި  ޓް  ވިޔަސް  ލްމެންޓެއް 

ވިޔަސް އަދި ސެކިއުރިޓީ ެއކްސްޗޭންޖް ކަމަށް ވިޔަސް ައދި ހުރިހާ ކަމެއް ވިޔަސް    ކަމެއް   ެގސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު

އެމް.އެްމ.އޭއިން   އެމް.އެމް.އޭއިން.  ބުނާނީ  ބަސް  ފައިނަލް  އެ  އިސްތިސްނާއެ  އްމުކޮށް  އާއޮތީ.    ދީފަިއ 
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ކަމެއް ދިމާވެެގން ސިސްޓަމް    ވެސް  ހިނަގމުންދާއިރުަގއި އެމް.އެމް.އޭައކުން ނުބެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ފަހަރެްއގައި

ފިޔަަވޅުތަްއ   އަޅަންޖެހޭ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް  ރެގިއުލޭޓްކޮށް  އެކަން  އަތުވެއްޖިއްޔާ  ހާލަތެއް  ދިމާވާ  ބޮއްސުންލަިއެގން 

 ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން މީެގ ބޭނުމަކީ. އެއީ ދުނިޔޭަގއި ހަމަ އޮންނަ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް.  ން އެޅުުމެގ އެމް.އެމް.ޭއއި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 ؟އޮތްތޯ  ކޮމެންޓެއް އެބަ

 

އޮތޯރިޓީެގ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  އޮފިސަރ،  ކެޕިޓަލް  ެއގެޒެކެޓިވް  ޗީފް  ޢަބްދުތިފާޑެޕިއުޓީ  ކަމާލުއްދީން  هللا މަތު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އިނޭގތޯ. މިހާރު މި ބިލު  هللا ފާތުމަތު ޢަބްދު ޮގތަކަށް މިހާރު    ހުށަހެޅުނުއިރު އޮތްކަމާލުއްދީން  ޮގތް ނޫން އެހެން 

ސަޖެސްޓް ލިބިދާނެތޯ   އެމް.އެމް.ޭއއިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  އުޅުްއވަނީ.  މި  ދެއްތޯ  ކުރަްއވަިއެގން 

ބަލް ޓެރާއްޖޭެގ މާކެޓަށް އެންމެ ސުއިއިޓް އަ ލިޓްލް ބިޓް،  ސަރޗް އޮން  ވަރަކަށް ވަުގތުކޮޅެއް ޓު ރި  ކޮންމެވެސް

 ؟ޮގތްތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނިންމެނީ ބަލައިލުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިދާނެތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދުވަސް.  2އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެިވދާނެ 

 

އޮތޯރިޓީެގ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  އޮފިސަރ،  ކެޕިޓަލް  ެއގެޒެކެޓިވް  ޗީފް  ޢަބްދުތިފާޑެޕިއުޓީ    ކަމާލުއްދީން هللا މަތު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

   އިނޭގތޯ. މީޓް ކުރެވޭތޯ ލައިންެގ ޓައިމްހުދުވަ 2އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނަން  .އިޓް ސައުންޑްސް ުގޑް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތަކަށް ހުރި ކޮމެންޓްތައް  ހުރި ާމްއދާ  ޖަހަންދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ އިނޭގތޯ. ދެން  12އަންާގރަ ދުވަހުެގ  

މާ ވެސް  ޑްރާފްޓިންގ   އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ނޫން.  އިޝޫެއއް  ބައިބަިއ    ަގއިބޮޑު  އެ 

މާ އެއީ  ނިންމިދާނެ.  ޮގތަކަށް  އެއްބަސްެވޭވ  ހިެއއްނުޭވ    ރަނަގޅުކޮށްފައި  އަޅުަގނޑަކަށް  ޮގތުަގއި  އިޝޫއެއް  ބޮޑު 
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ފާހަަގކުރެވޭހެން.   މެންބަރަކަށް  އެބަެއްއވެސް  އެްއވެސް  މެންބަރަކު  ސުވާލެއް  ިއއްޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި   ؟އޮތްތޯ 

 މެންބަރު ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ޝަންެގ ޢިބާރާތް ރީތިކުރުން ކަަމށް ވަނީވިްއޔާ ެއއީ އިޝޫއެްއ ނޫން. އެކަމަކު ތިބޭފުޅުން އްޖެ ތިބޭފުޅުން ކުރެްއވި ސަ

ރެގިއުލޭޓު ނިމޭއިރުަގއި  ާގނޫނު  މި  މުޅި  ފަިއނޭންޝަލް ސިސްޓަމެއް  މި  އޮތޯރިޓީއަކީ  ފައިނަލް  އެންމެ    ، ކުރުމުެގ 

ސިސްޓަމެއްޕޭމެ އިޝޫކުރުން   ،ންޓް  އިޝޫކު  ،ފަިއސާ  ޓެންޑަރ  ުމޅި    ،ހިފެހެއްޓުން  ައުގފައިސާެގ    ،ރުން ލީަގލް 

ިމ   ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ފައިސާެގ ނިޒާމު ތެރޭަގއި އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނާ ފަރާތަކީ އެމް.އެމް.އޭ ކަމަށް ނުވާޮގތަކަށް 

އެ   ބަހަްއޓަވަިއެގން  ހިތުަގއި  ނޯންނާނެކަން  ކޮމެންޓެއް  އެްއވެސް  އިޞްލާޙެްއެގ  ެއއްވެސް  ިއޞްލާޙުތައް  ެގނެވޭ 

އޮތަސް  އިޞްލާޙެްއ  ފުށުއަރާ  ެގނެވެންހުރި  އެހެން  އިޞްލާޙެ،  ެގންނަން.  އޮތަސްިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ،  އް 

އެއީެއްއ އެްއވެސް އިޝޫެއއް ނޫން. ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފަހި  ކުރަމުން ެގންދާނަން.  އް އިޞްލާޙެ އެ  އަޅުަގނޑުމެން  

ވެސް ސިސްޓަްމ  ޕޭމަންޓް  މި ސީ.އެމް؛ ޮގތަކަށް،  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  ނުދާ  ހަނިވެެގން  ވެސް  ރޯލު  .ޑީ.އޭެގ 

ނުދާނެކަން  ލައިެގން  ބޮއްސުން  ސިސްޓަމް  އެ  ބަސް،  ފަހު  އެންމެ  ެވސް  ކުރާއިރުަގއި  ފަރުމާކުރާނީ.  ާގނޫނު 

އޮންނާ ފަރުމާކުރުން  ބިލު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  އޮންނާނެ  ެއމް.އެމް.އޭ  ފަރާތަކަށް  ތި  ކަށަވަރުކުރާނެ  ނީ. 

ބޭފުޅުންނަށް ތިބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭކަހަލަ މާއްދާއެއް އޮތް ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ެއއަކަށް ައޅުަގނޑުމެން 

އެޑްރެސްކޮށް، އެ ކަންކަމަށް ފަހި ފުރުޞަތެއް ފަހިކޮށްދޭނަން. އެީއ ައޅުަގނޑުމެންެގ ަމޤްޞަދެއް ނޫން ެއްއވެސް  

ަމސް މީހުންެގ  އެ  ެއއީެއއް  އިދާރާއަކަށް  އެީއއެއް.  ުއފެއްދުން  ބިލެއް  ޮގތަށެއް  ައދާނުކުރެވޭ  ވާޖިބުތައް  އޫލިްއޔަތާއި 

ނޫން މަޤްޞަދަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ސެންޓްރަލް ބޭންކުެގ ދައުރު ހަނިނުކުރެވޭނެ ހަނިކުރަންވާ މިންވަރަށް. އެހެން  

އަދި ިއދާރާތަކަށް  އެހެން  ދެން  އޮވެމެ،  ޮގތަށް  ކުރެވޭ  މީހުންެގ    ހަނިނުކުރުމުެގ  އެ  ވެސް  ބޭންކުތަކަށް 

ީމެގ   ބޭްއވުން  ވަރުަގދަކޮށްފައި  ސިސްޓަމް  ާގއިމުކޮށް،  މާހައުލެއް  ފަހި  އަދާކުރެވޭނެ  ވާޖިބު  މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

އަދި   ބޭނުމަކީ.  މީެގ  ބޮޑަށް  ޖާަގ ނުދިނުން ވީހާެވސް  ފަރާތަކަށް ސިސްޓަމް އެބިއުސްކުރުުމެގ  ބޭނުމަކީ. އެްއވެސް 

އްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުން. ދެން، އަޅުަގނޑު އެބައޮތޭ ސުވާލެއް. ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ އޮޑިޓަރާ  ކްލެރިފައިއާ އެ 

ަވނަ މާއްދާ. އޭަގއި ކޮބައިތޯ   41؟ ވަނަ މާއްދާ ދެއްތޯ ެއއީ  40އެްއކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުެގ މައްސަލަިއަގިއ، މި  

ތިބޭނެ   މީސްމީހުން  މިކަހަލަ  އޮޑިޓަރުންނާ  ހިންާގ  ؟ ނޫންތޯއިންޓަރނަލް  ސިސްޓަމް  މިސާލަކަށް  އެހެންވީމާ، 

ކުރުމުަގިއ   އޮޑިޓަރ  ވަުގތަށް  ވަުގތުން  ޮގތް  ދާ  މަސަްއކަތްތައް  އެމީހުންެގ  ބަހަްއޓައިެގން  އޮޑިޓަރެއް  ފަރާތްތަކުން 
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މައްސަލައަކީ އެހެންނަމަވ؟ ކޮބައިތޯ  ދެން  މީހެއް.  ވަކި  ދެން  ެއއީ  ޮއޑިޓަރެއް،  އިންޑިޕެންޑެންޓް  ވަކި  ސް،  އެ 

އެ ކީްއވެެގންތޯ ތިބޭފުޅުން އެނޫން ޮގތަކަށް  ؟ މިމީހުންނަށް ވެސް އެ އޮޑިޓަރަކާ ެއއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެޭވނެ ނޫންތޯ

 ؟ ސަޖެސްޓް ކުރަްއވަނީ

 

އޮތޯރިޓީެގ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  އޮފްކެޕިޓަލް  ހެޑް  ޖެނެރަލް،  އެންޑް    ޑިރެކްޓަރ  ރެގިއުލޭޝަން  މާކެޓް 

 އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އިބްރާހީމް ސަލީމް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ެއޮގތަށް ބޮޑަށް ސަޖެސްޓުކުރާ  

ފެހެއްޓުން. އެއީ ޭއެގ އިތުރުން ދެން އަނެއްކާ އޮޑިޓް  އެއް ސަބަބަކީ އަސްލު މި އޮޑިޓްެގ މިނިވަންކަން އަސްލުަގއި ހި

ޭއެގ   ފަރާތުެގ  އެ  އެހެންވީމާ،  އަސްލު.  އެބަހުރި  ވެސް  ފަރާތެއް  އެހެން  ބެލެނިވެރި  ބެލެހެއްޓުުމެގ  ކަންތައްތައް 

ށަހަޅައިެގން  މައްސަލަެއއް އުޅޭ ކަުމަގއި ަވނީނަމަ، އޮޑިޓުެގ ަމއްސަލަެއްއ އުޅޭ ކަމަށް ވަނީނަމަ، އެ ފަރާތަށް އެ ހު

އެކަމެއް އަސްލު ބެލުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވޭތީވެ، އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް،  

އޮޑިޓަރުެގ މިނިވަންކަން ެގއްލޭކަހަލަ ކަމެއް ވީމަ އަސްލު ެއހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ެއހެން އިދާރާތަކުން ވެސް 

 އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަޖެސްޝަނަކީ. ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ.  އަސްލު ނުކުރުން ވެސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެބައޮތްތޯ ސުވާލެއް  މެންބަރަކު  އިތުރު  ފުރުޞަތު ؟ އާދެ!  އެކްސްޗޭންޖަށް  ސްޓޮކް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނެތް. 

 ށް.  އަރުވަން ތިބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓެއް އޮތިއްޔާމު ެއއަށް ވިދާޅުވެދެއްވުމަ

 

 މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުެގ ހެޑް އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުޖުތަބާ މޫސާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

އެކްސްޗޭންޖްއިން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް އެންެމ ބޮޑު ކޮންސަރންއަކަށް  އާދެ! މުޖުތަބާ މޫސާ، ސްޓޮކް 

އަނެއްހެން އިނީ، ހަމަ ސީ.ެއމް.ޑީން ވެސް ެއ ރެިއޒްކުރެްއވި ކޮންސަރން. ދެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީައކުން ސްޓޮކް  

ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭކަ ޑިޕޮސިޓަރީ  އަދި  ދީފަިއ  އެކްސްޗޭންޖް  އިސްތިސްނާއެއް  ދެން،  އަސްލު.  ދާތީވެ  ހާލަތަކަށް  ހަލަ 

ަގާވއިދުތަކަށް   ހުންނަ  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ހަމަ  އަންނަނީ  މި  ދަށުން  ިއސްތިސްނާެގ  އެހެންނަމަެވސް،  ދެން  އެބައިނދޭ. 

ސި ކްލިއަރެންސް  ސިސްޓަމް،  ޑިޕޮސިޓަރީ  ސިސްޓަމްތައް،  ެއކްސްޗޭންޖުެގ  ސްޓޮކް  ހަމަެއއްަގއި  ސްޓަމްތަްއ  އެއް 

އެހާ  އަދި  މާކެޓަކީ  ސެކިއުރިޓީސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތަކީ،  ވާ  އަސްލު  ހުރީމަ  އެހެން  ހުންނަންޖެހޭނެއޭ. 

ހުންނަ  ހަދާފައި  ސްޓޭންޑަޑްސްތައް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެމް.އެމް.އޭެގ  ނޫން.  ވެސް  މާކެޓެއް  އޮތް  ތަރައްޤީވެފައި 
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އެކަށީެގންވާ ެއންމެ  ސިސްޓަމަކީ  ދެން    ކްލިއަރެންސް  މާކެޓަށް.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނުވެދާނެ  ވެސް  ސިސްޓަަމކަށް 

އެހެންވީމާ، އަދި އޭެގ އިތުރަށް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށާއި، ޑިޕޮސިޓަރީއަށް އެބަޖެހޭ މީެގ ތެރެއިން ދެ ރެގިއުލޭޓަރީ  

ޕެކްޝަން ހަދާ މިކަހަލަ  އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރަން. ޭއެގ އިތުރަށް އެމް.އެމް.ޭއއިން އައިސް އަޅުަގނޑުމެންެގ އިންސް

ކަންތައްތައް ކުރެވޭ. ޭއެގ އިތުރަށް ހަމަ ސީ.އެމް.ޑީ.އެމް ިއން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއންސްޕެކްޝަނެއް އެބަ ހެދޭ. 

އޭެގ އިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ އޮޑިޓު ރިޕޯޓާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިއްސާކުރެވެމުންދަނީ. ހަމަ އެޮގތުެގ މަތިން އަސްލު  

ެގ ހުރިހާ ކޮމެންޓެއް ވެސް މި ޝެއަރކޮށްފަިއ މިހިރީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަނެއްހެން އެ ކޮމެންޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން

 އެޑްރެސްކުރެވިފައި ކަންނޭނެގ މިހާރު އެއިނީ. ތެންކިއު އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަށް ތިބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރާކަށް ނުއެއްޖެހޭނެ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ެއކަމަކު މުޅިއަކުން ނުދާނެ، ދެ ރެިގުއލޭޓަރީ ބޮޑީއަ 

މިސާލަކަށް އެމް.އެމް.ޭއއިން ަގވާއިދު ހަދާފައި، ރެގިއުލޭޝަނެއް ހަދާފައި އިނިއްޔާ އެއަށް. އެހެންނޫނީ އެމް.އެމް.ޭއ  

ކޮންމެ  ރެިގއުލޭޝަނަށް،  ސީ.އެމް.ޑީެގ  އޮތިްއޔާ  ދީފަިއ  ސީ.އެމް.ޑީއަށް  އިސްތިސްނާކޮށްފައި،  ވެސް  ރެގިއުލޭޝަން 

މި ޑްރާފްޓް އިން   ާގނޫނު  މިހާރު  ހިެއއް ނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެ އެްއޗަކަށް  ޢަމަލުކުރާނީ.  ތިބޭފުޅުން  އެކައްޗަކަށް 

ޮގތުން ތިބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނެހެން. ދެން، ތި ވިދާޅުވިހެން ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޑިޒިޝަނެއް ނަަގންޖެހޭނީ 

ން މިއިނީ އެމް.އެމް.އޭއާ ެވސް ވާހަކަދައްކާފައި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް އިސްތިސްނާ  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެ؟ ކިހިނެއްތޯ

ކުރެވޭ ޮގތަށް ހަދާފަ. ދެން، ތިބޭފުޅުން ކޮމެންޓެއް އޮތިްއޔާ އަދި އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ެއމް.އޭއާ ވާހަކަ ދައްކާނަން.  

 ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުންފުޅާ ވެސް ެއކީ އަދި އަޅުަގނޑުމެން އަދި މި މާއްދާ ފައިނަލް ކުރީެއއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، ތި

ދެން، މީަގއި އެބަހުރި ައއި.އެްމ.އެފްާއއި ވޯލްޑް ބޭންކުން  ؛ އެމް.އެމް.ޭއެގ ެވސް ވިސްނުންފުޅާ އެކީ އަޅުަގނޑުމެން

. ރިކޮމެންޑޭޝަންސްތަކެއް ވެސް. ދެން، އެ އެއްޗިއްސަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާފައި މުޅިން ޮގތްތަކެއް ނިންމާނީ

 އާދެ! 

 

 މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުެގ ހެޑް އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުޖުތަބާ މޫސާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

އެ    18 އިންނަމަވެސް،  ެއހެން  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި  ސިސްޓަމް،  ނޫންތޯ  އިންނަނީ  މި  )ށ(ަގއި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ސިސްޓަ  2މާއްދާެގ   ދީފަިއވާ  އިސްތިސްނާ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ާގނޫނުަގއި  ވަނަ  މި  ފަރާތްތަކުން  ހިންާގ  މްތައް 

އުސޫލުތަކާއި   ަގވާއިދުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ކަންކަމަށާިއ،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ހިންުގމަށް  ސިސްޓަމްތައް 
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އިޖުރާޢަތްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ސޯ، އެއް ހަމަެއއްަގއޭ މި އަޅުަގނޑަށް މާނަކުރެުވނީ އެޮގތަށް އިނޭގތޯ. ެއ  

 ސްތިސްނާ ދީފައި އޮތް ނަަމވެސް، އެއް ހަމަެއއްަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ، ެއޮގތަށް.  އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެ ާމއްދާ އަޅުަގނޑުެމން ރީޑްރާފްޓުކޮށްެގން މިުއޅެނީ. އޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް މި ލަނީ، މި މާއްދާެގ  

ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދީފައިއެވާ ސިސްޓަމްތައް    2އްދާެގ  )ހ(ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަެވސް، މި މާ

ހިންާގ ފަރާތްތަކުން މި ާގނޫނުެގ ވަކި ާމއްދާއަކަށް ނުވަތަ ާމއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް އަންަގއިފިނަމަ ެއ  

އިޖުރާޢަ ުއސޫލުތަކާއި  ަގވާއިދުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ވާނެއެވެ.  މާއްދާތަކަށާއި،  ޢަމަލުކުރަން  ތްތަކަށް 

އަންަގއިފިނަމަ، ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށް އަންަގއިފިނަމަ އެ މާއްދާތަކަށް އެކަނި. ދެން، އަދި ތިބޭފުޅުން މި ބައްލަވާފަިއ 

 ކޮމެންޓު ކުރެްއވީމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންސިޑަރ ކުރާނަން. ާއދެ! 

 

އޮތޯރިޓީެގ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  އޮފިސަރ،  ކެޕިޓަލް  ެއގެޒެކެޓިވް  ޗީފް  ޢަބްދުތިފާޑެޕިއުޓީ  ކަމާލުއްދީން  هللا މަތު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއާއ   އިނޭގތޯ.  ވިސްނެނީ  މި  ައޅުަގނޑަށް  ރަނަގޅުހެން  ވަރަށް  އެމެންޑްމަންޓު  ވިދާޅުވި  ތި 

ޑަޑްސް ކަނޑައެޅޭ ޮގތަށް ބޭްއވުން  މަޝްވަރާކޮށްެގން ެއޮގތަށް ެއ ހާލަތްތަކުަގިއ އެމް.އެމް.ޭއައށް ރޫލް ާއއި ސްޓޭން

ދެއްތޯ ޮގތެއްހެން  ރަނަގޅު  އެއީ  ެއޮގތަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޮބްޖެކްޓިަވކީ  ؟ ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ެއއީ 

މާކެޓް އެއްކަލަ ޑިސްޓްރަޕްޓް ނުވުން. އަޅުަގނޑުމެން ވަކި ޮގތަކަށް ޮއަގނަިއޒްކޮށްެގން ހިންަގމުން އަންނަ މާކެޓެއް. 

ރާއްޖޭެގ މިހާރު ހުންނާނެ،  ސްޓޭންޑަޑްތަކެއް  ހުރި  ކަނޑައަޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ކުންފުންޏަށް  ޑިޕޮސިޓަރީ  ވެސް   

ޮގތަކަށް  ނުވާ  ޑިސްޓްރަޕްޓް  ކަންކަން  އެ  އެހެންވީމާ،  ސްޓޭންޑަޑްތަކެއް.  ެއކަށީެގންާވ  ކޮންޓެކްސްޓްަގއި 

ޏާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ހަމަ ނޯ އޮބްޖެކްޝަން އިނޭގތޯ. ނެތް އެމް.އެމް.ޭއއިން ކަންތައްތައް އެކަށަައޅުްއވާކަުމަގއި ވަން

 ހަމަ އެއްވެސް އޮބްޖެކްޝަނެްއ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އަދި   މިކަމާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އޭަގއި  ދެން،  ބައްދަލުުވމެއް.  އެބައިން  އަދިވެސް  އެމް.އެމް.ޭއއާ  އަޅުަގނޑުމެން 

އިނޭގތޯ.   މަޝްވަރާކުރާނަން  އޮތިްއޔާ  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކޮމެންޓް  އަދި  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ދެން، 

 ޖަހަންދެން އިނޭގތޯ.   12ކޮމެންޓުކުރަން ފުރުޞަތު ބައިންދާނަން ޓިއުސްޑޭ 

 

އޮތޯރިޓީެގ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  އޮފިސަރ،  ކެޕިޓަލް  ެއގެޒެކެޓިވް  ޗީފް  ޢަބްދުތިފާޑެޕިއުޓީ  ކަމާލުއްދީން  هللا މަތު 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން

 އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ރިޔާޟް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފްهللا ޢަބްދު؟ އެބައިންތޯ ސުވާލެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ދެން،  އެނޭގ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮންސަރން  ބޭފުޅުންެގ  މި  ދެން،  ނެތްހެން.  ސުވާލެއް  ހީވަނީ،  އަޅުަގނޑަށް 

ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަތި ނުވާ ޮގތަކަށް، އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފައިނަލް އޮތޯރިޓީ އެމް.އެމް.އޭ އަތުން  

ވީހާވެ ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެކަމަކު  ިމ  އަތުނުލެވޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  ތަނަަވސްކޮށްދޭ  ފުރުޞަތެއް  ފަހި  ސް 

 ާގނޫނު ފަރުމާކުރާނީ. އެއީ އޮތް ކޮމެންޓަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާ މާ ބޮޑު ިއޝޫެއއް ނެތްކަންނޭނެގ. ދެންމެ ފާހަަގކުރެްއވި އިޝޫސްތަކު    18އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު  

ދެން 42،  41،  40ތެރޭަގއި   ުގޅޭޮގތުން  އެކަމާ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޮޑިޓުކުރުން.  ބާބު،  ނުަވވަނަ  އެއީ   ،

ައޅު ރެިއޒްކުރީމަ،  ކޮންސަރންސްތައް  ވަރަކަށް  ބުއްދިވެރިކަމެއްހެން ކޮންމެވެސް  މިއީ  ުގޅޭޮގތުން  މިކަމާ  ަގނޑުމެން 

އެީއ  ހޯދާލުން.  ވެސް  ކޮންސަރންސް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  މަޝްވަރާކޮށްލާފައި،  ވެސް  މޯލްޑިވްސްއާެއކު  ސީ.އޭ  ހީވަނީ 
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ެއއްކޮށް  މޯލްޑިވްސްއާ  ސީ.ޭއ  ކަންކަުމަގއި  ުގޅޭ  މިއާ  އެހެންވީމާ،  ބާބު.  އޮޑިޓްކުރުމުެގ  ބާބަކީ  މި    އޮޑިޓް، 

 މަޝްވަރާކޮށްލުން ބުއްދިވެރިހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފައިނަލްކުރުމުެގ ކުރިން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމެންޓެއް   ބޭފުޅުންެގ  އެ  ބަލާލާނަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެކޮޅުން  އެހެންވީމާ،  ފޮނުވާފަިއވީ.  ކޮމެންޓަށް  މިހާރު  އާދެ! 

ައޅުަގނޑުމެން؟ އޮތްތޯ ޭއެގ  ދެން،  ތެރެާއއި  ރެިގުއލޭޝަންެގ  ޭއެގ  ސަޖެސްޓްކުރެްއވީ  ކަންތައްތައް  ިގނަ   

ދެން،   ުގޅިެގން.  މިއާ  މިހާރު  އެބަހުރި  ކޮމެންޓުތައް  ތިބޭފުޅުން  ދެން،  ނުހިމަނާ.  ާގނޫނުަގއި  ޑީޓެއިލްސްލުން 

ޕޮއިންޓެއް ހައިލައިޓްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ޑިސްކަސްކޮށްފައި ެއއަށް ޮގތްތަކެއް ނިންމާނަން އިނޭގތޯ. ދެން، އިތުރު  

 އޮތިްއޔާ ނިންމާލުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ!؟ އެބައޮތްތޯ ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު

 

އޮތޯރިޓީެގ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  އޮފިސަރ،  ކެޕިޓަލް  ެއގެޒެކެޓިވް  ޗީފް  ޢަބްދުތިފާޑެޕިއުޓީ  ކަމާލުއްދީން  هللا މަތު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު ސަިއޑުން ނެތް ިއނޭގތޯ. ވީ އަރ ުގޑް. 

 

 މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުެގ ހެޑް އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުޖުތަބާ މޫސާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އާދެ! ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުެގ ވެސް އިތުރު ކޮމެންޓެއް ނެތް އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޮޑަށް އެހެންވީ ވަރަށް  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ތިބޭފުޅުންނާއެކީ  ނިންމާލާނަން  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މާ، 

 ؟ ޝުކުރިއްޔާ. ދެން، ތިބޭފުޅުން މީެގ ކޮމެންޓެއް އޮތިއްޔާ، ބޭނުންފުޅުވާނެތޯ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އިން ޑްރާފްޓް

 

އޮތޯރިޓީެގ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ޗީކެޕިޓަލް  އޮފިސަރ،  ޑެޕިއުޓީ  ެއގެޒެކެޓިވް  ޢަބްދުތިފާފް  ކަމާލުއްދީން  هللا މަތު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އާދެ! އޭތި ލިބިއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، އެ ކޮމްޕޯނަންޓް ައޅުަގނޑުމެން ަވކިން ފޮނުވައިދޭނަން. 

 

އޮތޯރިޓީެގ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  އޮފިސަރ،  ކެޕިޓަލް  ެއގެޒެކެޓިވް  ޗީފް  ޢަބްދުތިފާޑެޕިއުޓީ  ކަމާލުއްދީން  هللا މަތު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ލްއިން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭތީވެ، އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނާއި ތަޢާރަޟުވުންތަކެއް އައިސްދާނެތޯ އެ އެންަގ

 އޭެގ މިހާރު އެމެންޑްމަންޓް ހުށަހަޅުއްވާފައި އިން ޮގތް ބަލާލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެން އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ތިކޮޅަށް  ފޮނުވަިއދޭނަން  މިއަދު  ައޅުަގނޑުމެން  އެބައި  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

މެންބަރުން  ކޮމިޓީ  ޝުކުރިއްޔާ.  ދެއްވީތީ.  ބިލަށް  މި  ޚިޔާލު  ތިބޭފުޅުންެގ  ވަޑަިއެގންދެްއާވ  ޝުކުރިއްޔާ 

 މަޑުކޮށްދެްއވުން އެދެން އަދި ބިލާބެހޭޮގތުން... 

  

_______________ 


