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 {هللاޢުޤޫބް ޢަބްދުޔަދާއިރާެގ މެްނބަރު   ދާްނދޫ؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

َعلَْيُكمْ `.  ކޮމިޓީެގ    .السَّالَُم  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  އިއްޒަތްތެރި    15މާލިއްޔަތު  ހުރިހާ  ބައްދަލުުވމަށް  ވަނަ 

މި ބިލު  މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިއަދު ަމސައްކަތް ފެށުމުެގ ކުރިން، ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ  

ބިލެ އީ  މި އޮތް  ދުވަސްވެފައި  ފުދޭވަރަކަށް  މަޖިލީހުެގ  ކޮމިޓީަގއި  ހިނަގމުންދާ  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އް. 

. އެހެންވެ އަޅުަގނޑު ބޭނުން މި ވާނެ  ަގިއމު ވެސް މި ބިލުބިލަށް  ކޮމިޓީތަކުެގ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ބިލަށް ވާނެ  

ނިންމަ ައވަހަކަށް  ވީހާވެސް  އޭގެ އިބިލު  ބަލަން.  އެދެން   ލެވޭތޯ  އަޅުަގނޑު  އިއްޒަތްތެރި    ކުރިން  ކޮމިޓީެގ  މި 

 ، މި ބިލަށް ސުންަގޑިެއއް ކަނޑައަޅަން.  ެއއްންބަރުންެގ ފަރާތުން ސުންަގޑިމެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މިހާ ބޮޑު ޓެކްނިކަލް ބިލެއް އަވަސް އަރުަވއިެގން ނިންމީމަ، ބޮޑެތި ލޯވަޅުތައް އެޅޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  

މާއްދާއާ  5އަދި    ،މިއަށް ކަމަށް  ވަނަ  އެހެން  މިުއޅެނީ.  މިވެނި ަގއިވާއިރު  ހިސާބުަގއި  ދަތި  އަދި  އަޅުަގނޑަށް   ،

ލެޭވ  އިލަވަ މުޅިން މިބާވަތުެގ ބިލެއް އެކު، މިއީ  ށްދުވަހަކަށް ނިންމާށޭ ބުނަން. އެއީ ވަރަށް ިގނަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮ

ވާތީ ކަމަށް  ފަހަރު  ތަންތަނުަގއި    ،ފުރަތަމަ  އެހެން  މިދުނިޔޭެގ  ހަތަރު  ވެސް  ބިލެއް  އަހަރުން  ބާވަތުެގ  ފަސް 

ެވސް ފަސް   ނުވޭ. އިނިގރޭސިވިލާތް، އެމެރިކާގައި  ންއެއްޮގތަކަށް ެވސް ެއހެ  އްމި ބިލެއެހެންވީމާ،  ނީ.  ކުރެވެފާސް

ެއކިެއކި    ،ކޮށްއެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނާއި ކޮންސަލްޓު  މިވަރު ބިލެއް ފާސްކުރަން މަޖިލީހުން.ނަާގ    ރުއަހަރު، ހަ އަހަ

ސުންަގޑި ،  ކޮށްކޮންސަލްޓު  ނާހޯލްޑަރުންސްޓޭކް އަދި  ނުފެނޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  އެބަދޭ.  ޕްރޮސެސްއެއް  ހުރިހާ  މި 

 . 31އެހެންވެއްޖެއްޔާ އޮކްޓޫބަރު )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  . ކަށްއަޅާ ކަނޑަ

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދުކުރަން. އީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން މި ބަލަނީ.    ައޅުަގނޑު  ށްކްޓޫބަރު ކަމައޮ  31މިހާރު މި ބިލުެގ އެންމެ ފަހު ޑެޑްލައިންއަކީ  އެހެންވީާމ،  އާދެ!  

އޮކްޓޫބަރު   އެދެން  ކޮށްދޭން   31އަޅުަގނޑު  މަސަްއކަތް  ބޮޑުވިޔަސް،  ކޮމްޕްލެކްސިޓީ  ބިލުެގ  މި  އަދި    އިނަސް 
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ވެސް   މިހާރު  ނިމޭތޯ.  ބިލު  އަވަހަށް  ެވއްޖެ.  2ވީހާވެސް  ބައި  މެންބަރުން   އަހަރާއި  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(    17ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(. )ހ( އިން ފަށާނަން.    15އާދެ! ިމއަދު ބިލުެގ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  

ހިއްސާދާރަކަށް  އިން މޭޖަރ  އެހެން ވުން.  ފަށާނަން.  ނުވަތަ  ނުސީދާކޮށް  ނުވަތަ  ސީދާކޮށް  ފަރާތަކުން  ެއއްެވސް 

މޭޖަރ   ކުންފުންޏެްއެގ  އިންޝުއަރެންސް  މެދުވެރިކޮށް  މިންވަރަކަށް  ާވނެ  ދާރަކަށްހިއްސާފަރާތެއް    ހިއްސާފަދަ 

އެއް ހޯދުމުެގ ކުރިން އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އެްއވެސް ފަރާތަކުން  ހިއްސާއެފަދަ    ،ކުރާނަމަތުަގސްހޯދުމަށް  

މެދުވެރިކޮށް   ފަރާތްތަކެއް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  އޮތޯރިޓީއަށް   ހިއްސާ އެހެން  ބެލެވޭނީ،  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ހޯދުމަށް 

ޮގތުގަ ަގ އެ  އިބޫލުކުރެވޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެްއެގ  ނުރަސްމީކޮށް  ނުވަތަ  ުގޅިެގން    ރަސްމީކޮށް  ފަރާތްތައް 

 އާދެ! ޝަރީފް.   .އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެްއެގ ވޯޓުދިނުމުެގ ބާރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަމަެއވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ސްކޮށް މިއޮތީ. ިމހާރު ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނުަގއި މިކަހަލަ ވިޔަފާރީެގ  ލޫވަރަށް    މިއީ ،  މި ބާވަތުެގ ކަންކަމުަގއި

ވުރެ ބޮޑު ވާނަމަ.    ސެންޓަށްވުރެޕަރ  5ެއއީ  .  ކުންފުނިތަކުެގ ހިއްސާތައް ބަދަލުކުރެޭވއިރު ޮއވޭ ތްރެޝްހޯލްޑެއް ދީފަ

ނަަގންޖެހޭނެ.  އެހެންވީމާ،   ުވރެއެހެންވީމާ،  ހުއްދަ  ބޭއްވިދާނެ.އެއަށް  ެވސް  ތްރެޝްހޯލްޑެއް  ކުޑަ  އެމެރިކާ     

ޮގތުަގިއ އަންނަ ކަމަށް ވަނީ    ެގކްރޮސް ޝެއަރ ހޯލްޑިންގ  5% ކުންފުންޏެްއެގ    .5ތަންތަނުަގއި މި އޮންނަނީ % 

ސެކިއުރިޓީސް   އެހެންވީ  އެކްސްޗޭންޖުއެންޑް  ވިްއޔާ  ނަަގންޖެހޭނެ.  ހުއްދަ  ސެކިއުރިޓީސް  މާ،  ކޮމިޝަނުން 

އަޅުަގނޑަށް  އި  މީގަ މިޝަންެގ ދައުރު މި އަދާކުރަނީ މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން. އެހެންވީމާ،  ކޮ  އެކްސްޗޭންޖު

ކޮންމެ ނިންމަވާ  ތިބޭފުޅުން  އެހެންފެނޭ  ޕަސެންޓެއް.  މެންބަރުން   ނޫނިއްޔާ...ވެސް  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

ޖެހޭނީ   މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ހޯދަން  ހުއްދަ  ލޫސްކޮށޭ.،  އެމް.އެްމ.އޭއިން  ހިއްސާ  ވަރަށް  ކުރާނަމަ  ަގސްތު  މެޖޯރިޓީ 

ދާރަކަށް. މޭޖަރ ހިއްސާދާރަކީ ކޮބަިއކަން އެބަ ޖެހޭ ެއނެގން. މެޖޯރިޓީއެއް ނޫން.  ހިއްސާމޭޖަރ    އެފަދަ ހިއްސާެއއް،

 ާވޮގތަކީ...  އްޔާއެހެން ނޫނި؛ ވުރެ ިގނަ ެވްއޖެއްޔާ ނަާގ ޮގތަށް ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތާޕަރސެންޓަށް 5

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ހިއްސާ  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއިާވ ފަދައިން އެްއެވސް ފަރާތަކުން އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއްެގ  ށ(.  )  މި މާއްދާެގ

އެންުގމުންތުަގސްހޯދުމަށް   ކުންފުންޏަށް  ެއ  ލަސްނުކޮށް،  ކުރާކަން  ކުންފުނިން  އެކަން  އޮތޯރިޓީއަށް   ެއ 

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއްެގ ެއއްެވސް މޭޖަރ އިނީ )ނ(. )ނ( ވެސް ކިޔާލާނަން.  މި  ދެން    އަންަގންވާނެެއވެ.

މެދުވެރިކޮށްހިއްސާ ފަރާތްތަކެއް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  އެހެން  ނުވަތަ  ނުސީދާކޮށް  ނުވަތަ  ސީދާކޮށް    ދާރެއް 

ރަުއސު ކުންފުންޏެއްެގ  ލިބިދޭ  ލްއިންޝުއަރެންސް  ބާރު  ވޯޓުދިނުމުެގ  ނުވަތަ  %އްސާހިމާލުެގ  ނުވަތަ    20ެގ 

އިތުރުެވެގންދާނެ އިތުރުެވެގންދާނެ  %33ނުވަތަ    ،އެއަށްވުރެ  އެއަށްވުރެ  %  ،ނުވަތަ  އަށްުވރެ    50ނުވަތަ 

  )ރ(. އޭރުން   ޭއެގއިތުރުކުރުުމެގ ކުރިން އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.    ހިއްސާއިތުރުެވެގންދާނެ މިންވަރަކަށް  

އްދާެގ )ހ( ނުވަތަ )ނ( ެގ ދަށުން ހުއްދައަށް އެދި ޮއތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ  ިމ މާމި މާއްދާ ެއއްކޮށް ނިމުނީ.  

 އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާ ެއކުަގެއވެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މިސާލަކަށް  އި  މީަގ ކަމަކީ،  ފުރަތަމަ  މައްސަލައެއް.  ޓެކްނިކަލް  ކުޑަ  ކުންފުންޏެއް މި  އެބައުޅޭ  ހިއްސާވާ  ޕަބްލިކް 

ވަނީިވއްޔާ   ހުންނާނީެއއް  ކަމަށް  އެ  ބޯސްއެްއަގއި  ދެން  ޕްލޭސްކޮށްފައި.  މިހާރު   ހިއްސާ  ަގނެެގންދާނީ.  މީހުން 

  ން ތަނަކުކުރާ  ނަ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ހިއްސާ އެކްސްޗޭންޖުމިވާޮގތަކީ އެޮގތުން ަގންނަ ހިއްސާ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ަގން

ކުންފުންޏަށް ނޭނިގ ވެސް ހިއްސާ ަގނެވޭނެ. މިހާރު މިއިން ހަމައެކަނި ކަވަރ މި އެ  ނީ.  އޮތޯރިޓީއަށް އަންަގން ޖެހޭ

މަސްކް ހުށަހެޅި ޮގތަށް އަޅުަގނޑު    ންއިހަށްދުވަހު ޓުވިޓަރ ަގންނަން އެލަނޫން، އެްއކަލަ  ކުރަނީ އެންމެ ެއއްޗެއް.  

%މިހި ަގންނާށޭ.    55ރީ  ހިްއސާއެއް  ަގންނާށޭ.  55ޑޮލަރަށް  ކުންފުނި  ބަޔަކު    ެއހެންވީމާ،  ބިލިައނަށް  ިވއްކާނެ 

ޓްރޭޑިންގ އަތިބިއްޔާ   ޕަބްލިކްލީ  އެކަމަކު  އެނޭގނެ.  ވެސް  ކުންފުންޏަށް  އެ  ހާލަތްތަކުަގއި  ބުނާ  އެހެން  ންނާށޭ. 

ވެސް ނެތް އެ ހާލަތެްއ. ޕަބްލިކްލީ ޓްރޭޑިންގ ކުރާ  މި ރާއްޖޭަގިއ ނު  ކުމިހާރަ  ވަނީވިްއޔާ، ދެންކުންފުންޏެއް ކަމަށް  

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއް މިވަުގތަކު ނެތް. އެހެންނަަމވެސް، މުސްތަޤުބަލުަގިއ އެހެން އަތުެވއްޖެ ކަމަށް ވަނީ 

ކުންފުންޏަކު އެ  ނޫން،ވިްއޔާ  ހުރި    ން  އޭނަ  ވިއްކަން  އެކްސް ؛ަގންނަންހިއްސާ  ފަރާތުން  ހިއްސާ  ކުރާ  ޗޭންޖް 

  ރިރު، ، މުޤައްަގންނާށޭ ކިޔާފައި. ޔަޢުޤޫބު  އެްއނު ަގންނާށޭއެއް ނުކުރާނެ  އޮފަރ އޭނަ؟ ނުމުންަގންނަމުން ދާނީަގންނަ

މިބައި އެބަ ސާފުވާން  އެހެންީވމާ،    )ޮއފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ންވީމާ މި މައްސަލަ...އެހެ

އެ ޮއފަރ  ޖެހޭ.  ހަމައެކަނި  ކޮބައިތޯ.  ވިސްނުމަކީ  ަގބޭފުޅުންެގ  ހާލަތުގައިތޯ  ބޭނުމޭ ކުރާ  އަޅުަގނޑު  ސްތުކުރަނީ. 

ކުން ަގންނާނެ  20ފުންޏެއްެގ % މިވެނި  އޭރުން  އަމީހުން    ަގންނަން.  ކުރަނީ.  އޮފަރ  އަޅުަގނޑު  މިވަރަށޭ  ންނާށޭ. 
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އެ ވަރަށް   އްެގކުންފުންޏެ  އާންމުކޮށް  އޮންނަ  ބޮޑުހިއްސާ  ހުށަހަޅާނީ.  ވުރެ  މީހުން    އަެގއް  އެ  އޭރަށްތާ 

  ޔާ ވެއްޖެއް ަގންނަ ކަމަށް    5%   ރޭޓުން ަގތަސްަގއި ވިްއކަން ހުންނަޖު ެއއީ އާންމުކޮށް އެކްސްޗޭން  ހިއްސާިވއްކާނީ.

އެހެންވީމާ،  މޭޖަރ ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުަގއި އެ އަންަގންޖެހޭ ޮގތަކަށް ދުނިޔޭެގ ކަންކަން ހިނާގ ޮގތަކީ އާންމުކޮށް.  

ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑަށް    ތިރާއްޖޭެގ ހާލަތު.    މިހާރު މިޯއކޭ.  މީެގ މައްސަލައެްއ ދިމާ ނުަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  

 އެނިގވަޑައިަގންނަވާނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ާމއްދާެގ އެހެން   17އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝަރީފް ދެންމެ ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް މި މައްސަލަ  ތި    މާ،އެހެންވީ

ވަނަ ބާބަށް ދާނަން.    5ހުރި މައްސަލަތައް ކުޑަކޮށް ސާފުކޮށްލާފައި ކުރިއަށް ދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު  

ހިންުގމާ ވިޔަފާރި  ޮގތުަގއި  ކަންކަން.    ހަރުދަނާ އަދި ރައްކާތެރި  ވަނަ    18ވަނަ މާއްދާ. ރައުސުލްމާލު.    18ުގޅޭ 

ބާވަތެްއެގ   ކޮންމެ  ކުރާ  ފަރާތަކުން  އެ  ވެސް  ކުންފުންޏަކުން  ިއންޝުއަރެންސް  ކޮންމެ  )ހ(.  މާއްދާެގ 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއް ނުވަތަ    30އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރިއަކަށް ހުރިހާ ވަުގތެއްަގއި ވެސް  

ކަނޑައަޅައިފިއޮ އަދަދެއް  ބޮޑު  ވުރެ  އެއަށް  އަދަދެއް ރައުސުލްމާލުެގ  ތޯރިޓީން  ނޫން  މަދު  ވުރެ  އަދަދަށް  އެ  ނަމަ، 

ފައިސާއަކަށް   ރަހުނުކޮށްފައިާވ  ނުވަތަ  ދަރާފަިއވާ  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް  އަދަދަކީ  މި  ބަހަްއޓަންވާނެެއވެ.  ޮގތުަގއި 

ނުވާނެެއވެ.   )  18ވެެގން  މާއްދާެގ  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  .(ހވަނަ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  މި  )ށ(.    )އޮފް 

)ހ( ވަކި    މާއްދާެގ  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ބާވަތްތަކުެގ  އިންޝުއަރެންސް  ނަމަެވސް،  ވީ  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ަގއި 

)ހ( މާއްދާެގ  މި  ކުންފުންޏަކުން  އިންޝުއަރެންސް  ކުރާ  ެއކަނި  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސް  ަގއި    ކްލާހެއްެގ 

އަދަދަށް  ރައުސުލްމާބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އަދަދެއް  ކުޑަ  ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ.  ވުރެ  އޮތޯރިޓީން  ބެހެްއޓުމަށް  ޮގތުަގއި  ލުެގ 

ވިޔަފާ.  )ނ( އިންޝުއަރެންސް  ހިންާގ  ކުންފުންޏަކުން  ބާވަތާއިއިންޝުއަރެންސް  ރިސްކަށް ،  ރީެގ    ކުރިމަތިވާ 

)ހ( އަދި    ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނުަވތަ މި މާއްދާެގ  ހިނދެއްަގއި މި މާއްދާެގ )ހ(ރިޢާޔަތްކޮށް އޮޓޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ

އޮތޯރިޓީން  ފަރާތަށް  އެ  ބެހެއްޓުމަށް  އަދަދަކަށް ރައުސުލްމާލު  މަތީ  ވުރެ  އަދަދަށް  ކަނޑައަޅާފަިއާވ  ދަށުން  )ށ(ެގ 

ނަމަ، ޮއތޯރިޓީން އަންާގ މުއްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީން އެންިގ  އެންިގދާނެެއވެ. އަދި ެއޮގތަށް އޮތޯރިޓީން އަންަގއިފި

މި މާއްދާެގ  .  )ރ(  )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.  އަދަދަށް ރައުސުލްމާލު  

ލައިސަންސް   )ހ( ދޫކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  މި  ވީނަމަެވސް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ަގއި 

)ހ( މާއްދާެގ  މި  ފަރާތްތަކުން  ކުރަމުންދާ  ިވޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސް  އަދަދަށް   ލިބިެގން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި 
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ބެހެއްޓުމަށް ޓަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ އެކަށީެގންވާ ުމއްދަތެއް އެ ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި  ރައުސުލްމާލު  

އިންޝުއަރެންސް  ެއ  ޮގތުން   ބާވަތެްއެގ  ކޮންމެ  ކުރާ  ފަރާތްތަކުން  އެ  މުއްދަތުަގއި  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 

އަށް ވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއް ރަުއސުލްމާލުެގ ޮގތުަގއި  މިލިއަން ރުފިޔާ  10ވިޔަފާރިައކަށް ހުރިހާ ވަުގތެްއަގިއ ވެސް  

)ބ( ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.  ފަރާތްތަކުން  ޮގތުގައި....  އެ  މެންބަރުން   ރަުއސުލްމާލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

އެހެންީވމާ،  މަޝްވަރާކުރެްއވުން )ބ(   18(  މާއްދާެގ  ޮގތުަގިއ    ވަނަ  ރައުސުލްމާލުެގ  ދާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  އަށް 

އަންަގންވާނެެއވެ.   ކުންފުނިތަކަށް  އިންޝުއަރެންސް  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ފަންޑްސް  ރެކޯޑުަގއި  ބަލާނެ  ދަ  )އޮފް 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން( މާ  މެންބަރުން  )ހ(  19  ޖިން:ސޯލްވެންސީ  މާއްދާެގ  މާ.  ވަނަ  މަދުވެެގން ޖިން  ސޯލްެވންސީ 

މިންވަރަށް  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ކަމުަގއި  މިންވަރު  ކޮންެމ  ހުންނަންޖެހޭނެ  ޮގތެއްަގއި  މަދުނުވާނެ  ވުރެ 

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ސޯލްވެންސީ މާޖިން ހާ ވަުގތެއްަގއި ވެސް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން ވެސް ހުރި

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މާޖިން އިތުރަށްމި  އަކީ  ސޯލްވެންސީ  ލައިބިލިޓީ    ެއއްކަލަ   ކެޕިޓަލްެގ  މި  މީހުން  ކުރަމުންދާ  އިންޝުއަރެންސް 

ކަމަށް ދެމެހެއްޓޭނެ  ކުންފުނި  އެ  ވަރަކަށް  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ...  ބޮޑުވަމުންދާ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ    )އޮފް 

 ؟މިހާރު އެހެންވީމާ ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ. ލިކުއިޑިޓީ ލިކުއިޑިޓީ. ކޮމްޕެނީެގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާޖިން ކަނޑައެޅުުމަގިއ    ސޯލްވެންސީ މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން ބެހެްއޓުމަށް ކަނޑަައޅާ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(.    19

ވިޔަފާރިތަކާއި އިންޝުައރެންސް  ބާވަތްތަކުެގ  ތަފާތު  ،  ތަފާތު  ވިޔަފާރިތަކަށް  އިންޝުއަރެންސް  ކްލާސްތަކުެގ  ތަފާތު 

)ނ( ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އިން.  މިންަގނޑެއް  ބާވަތެްއެގ  މާއްދާެގ  ވަކި  މި  ކުންފުނިތައް  ޝުއަރެންސް 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    )ހ( ކުރެވިދާނެެއވެ.    ސޯލްވެންސީަގއި  އިސްތިސްނާ  އޮތޯރިޓީން  ބެހެއްޓުމުން  ދަ މާޖިން  )އޮފް 

މަޝްަވރާކުރެްއވުން( މެންބަރުން  މާްއދާ  ރެކޯޑުަގއި  މި  ސޯލްވެންސީ   ،ެގ)ރ(.  ދަށުން  )ހ(ެގ  ާމއްދާެގ  މި   )ރ( 

ެއސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުެގ    -1ޅިދާނެެއވެ.  ުގޅޭޮގތުން އޮތޯރިޓީން އަންނަނިވި ކަންކަން ކަނޑައެ  މާޖިން ބެހެއްޓުމާ

ިމންަގނޑުތައް.   ޮގތުެގ  ކަނޑައަޅާނެ  ބާވަތްތައް.    -2ވެލިއު  ހިމަނާނެ  ތެރޭަގިއ  ލައިބިލިޓީތަކުެގ    20އެސެޓްތަކާއި 
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  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(. ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް. އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓެްއ ބެހެއްޓުމަށް

ނުވަތަ  އާމްދަނީ  ޑިޕޮސިޓަށް  ސެކިއުރިޓީ  ބަހައްޓާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  )ށ(.  ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީން 

އެއްނު އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ  ލެްއެގ ދަށުން ދެވޭނެއެވެ. ދެވޭނެއޭ އޮތީ. ެއއޮތީ ސޫރެސްޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އު އިންޓަ

ކުންފުންޏެއްެގ އިންޝުއަރެންސް  )ނ(.  ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ    ވާހަކަ.  ދަށުން  ލަިއސަންސް  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  އެ  މި 

ފަރާތުން ބަހައްޓާފައިވާ ސެކިުއރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެފަރާތުެގ ޕޮލިސީ ހޯލްޑަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ 

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް    ށްމިންަވރަ  ނެތަކަށް ދެވޭލެއިމްދިނުމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ޕޮލިސީ ހޯލްޑަރުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ކް

 ތަކުެގ ބަެއއް ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ނިންމިދާނެއެވެ.  ލެއިމްނެތް ނަމަ ކް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނިސްބަތުން ދޭންޖެހޭނީ.  އިމްސްެގކްލެ  މީހަކު ވޭނެ ޮގތް. އެީއ އެ މީަގއި އެްއ ކަމެްއ ފާހަަގވޭ. މިއީ ދެން މިކަން ކުރެ 

ޕްރޮޕޯޝަން. އެތަންކޮޅު ސާފުނުވަންޏާ އެބައި ވެސް، އެމީހަކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަދަށް ބަލާފައި ބަހަންޖެހޭނީ. އެކަމަކު  

ކްލައިމްސް އަށް ދީފައި ބާކިާވ ބޮޑެތި   ހެދޭނެ. ތަންކޮޅެއް ކުދި ކްލައިމްސް، ސްމޯލް  ޮގތެއް ވެސް  މީަގއި އެހެން 

 ބަހާޮގތަށް.   ކްލެއިމްސްތަކަށް

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިންޝުއަރެން ބާ)ރ(.  ލައިސަންސް  ކުންފުންޏެއްެގ  ޕޮލިސީ  ސް  ެއްއވެސް  އެފަރާތުެގ  އަދި  ޠިލުކޮށްފިނަމަ، 

ނަމަ، ނުވަތަ ޕޮލިސީ ހޯލްޑަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ނިމިފަިއވާ  ނަމަނެތް  ހޯލްޑަރަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާެއއް

މި މާއްދާެގ ދަށުން  .  ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓްެގ ޮގތުަގއި ބާކީ ހުރި ފައިސާ އެ ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން ދޭންވާނެއެވެ. )ބ(

. ނަމަވެސް، އެ ޑިޕޮސިޓް  ވެބެހެއްޓި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީެގ އެސެޓެކެ   ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕޮސިޓަކީ އެ ޑިޕޮސިޓް

ލޯންގު   ރަހުނު )ޅ(.  ނުކުރެވޭނެެއވެ.  ބޭނުމެއް  މާއްދާގެ   ކުރުމަކަށް  މި  ކުންފުންޏަކުން  އިންޝުއަރެންސް  ޓަރމް 

 21ހިމެނޭ އެސެޓެއް ކަމަށެވެ.  ދަށުން ބަހައްޓާ ޑިޕޮސިޓް ބެލެވޭނީ އެ ކުންފުނީެގ ހިއްސާދާރުންެގ ފަންޑުެގ ތެރޭަގިއ  

)ހ( ާގއިމުކުރުން.  ފަންޑު  މާއްދާ.  ހިންާގ .  ވަނަ  ފަރާތަކުން  އެ  ވެސް  ކުންފުންޏަކުން  އިންޝުއަރެންސް  ކޮންމެ 
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ކޮންމެ ބާވަތެްއެގ އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރިައކަށް ަވކި ިއންޝުއަރެންސް ފަންޑެއް ާގިއމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 )ށ(. 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ 

މިހެން.    )ހ( މި އިންނަނީ  ބާޠިލުަގއި  ން އެްއވެސް  އެ ކުންފުނި ؛އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއްެގ ލައިސަންސް 

ދޭންޖެހޭ ނަމަ،    ހޯލްޑަރަކަށް  ނިމިފައިވާ  ދައްކާ  ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ  ނުވަތަ  ނަމަ  ނެތް  ސެކިއުރިޓީ ފައިސާއެއް 

އެްއކަލަ ެއ    ތަމި އިން އެބަ ބުނޭ  އޮތޯރިޓީން ލިބެންވާނެއެވެ.  އެ ފަރާތަށް  ެގ ޮގތުަގއި ބާކީ ހުރި ފައިސާޑިޕޮސިޓް

 އޯކޭ.  ؟ ކުންފުންޏެއްެގ ހުރި ލާރި ދީފައި ބާކީ ހުންނަ ބައި ެއއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން އެހެންނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރު ފަންޑެްއ  ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަންޑުެގ އިތުރުން ވެސް އިތު  މި މާއްދާެގ )ހ(ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(.    21)ށ(.  

އެކި    ،ގާއިމުކުރުުމެގ ޮގތުން އޮޓޯރިޓީން އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް އެންިގދާނެެއވެ. އެޮގތުން   ނުވަތަ ފަންޑުތައް

ކުންފުނިތަކަށް    ބާވަތްތަކުެގ ހިންާގ  އިންޝުއަރެންސް  ވިޔަފާރި  އިންޝުައރެންސް  ކްލާސްެއްއެގ  ަވކި  ނުވަތަ 

އެންިގދާނެެއވެ. ގާއިމުކުރުމަށް  ފަންޑުތައް  ތަފާތު  މެންބަރުން   ކުންފުނިތަކަށް  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ  )އޮފް 

ެއސެޓ22ު  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އިންވެސްޓްކުރުން.  .  ކުންފުނިތަކުެގ    22ތައް  އިންޝުއަރެންސް  މާއްދާ.  ވަނަ 

ޮގތްތައެސެޓް ކުރެޭވނެ  އިންވެސްޓް  ތަންތަން އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ.  ،  ކާއިތައް  ބަހައްޓަންޖެހޭ  އެސްޓްތައް 

އެސެޓު  23 ާމއްދާ.  )ހ(ވަނަ  ބެހެއްޓުން.  ބާވަތެްއެގ  .  ތައް  ވަކި  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކަށް  އިންޝުއަރެންސް 

ވަކި ކްލާސްެއްއެގ އިންޝުއަރެންސް   ކުންފުނިތަކަކަށް ނުވަތަ  ހިންާގ އިންޝުއަރެންސް  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސް 

ޓަކައި    ކަށްކުންފުނިތަކަ އަދާކުރުމަށް  ލައިބިލިޓީތައް  ކުންފުނިތަކުެގ  އެ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއްެގ  ތަްއ އެސެޓުއެ 

ބަހައްޓަންޖެ މަދުެވެގން  މިންވަރަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކަނޑައަޅަ ހޭ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ   އި،ށް  ކުންފުންޏަކަށް  ެއ 

އެންިގދާނެެއެވ.  ންކު   އަންނަނިވި   އެންުގުމަގއި   އަންގާ   އޮތޯރިޓީން   ދަށުން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި.  )ށ(ފުނިތަކަކަށް 

 ކޮންކޮން  ޖެހެނީ  ބަހައްޓަން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެސެޓްތައް  -(1)   .ބަޔާންކުރެވިދާނެެއވެ  ކަނޑައަޅާ  ކަންކަން

  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި( 3) ؛ބާވަތްތައް  ތަކުެގއެސެޓު  ބަހަްއޓަންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި -(2) ؛ުގޅިެގންކަން  ލައިބިލިޓީތަކަކާ
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 ބާވަތެްއެގ  ަވކި  ދަށުން،  ގެ (  ހ)  މާއްދާެގ  މި.  )ނ(  .ޮގތް  ހަދާނެ  ވެލުއޭޝަން  އެސެޓްތަކުެގ  ބަހައްޓަންޖެހޭ

  އިންޝުއަރެންސް   ހިންާގ  ވިޔަފާރި   އިންޝުއަރެންސް  ކްލާސްެއްއެގ  ވަކި  ނުވަތަ  ކުންފުނިތަކަކަށް  އިންޝުއަރެންސް

 ކުންފުނިތަކަށް  އިންޝުއަރެންސް  އެކި  އެންުގުމަގިއ،  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  ބެހެއްޓުމަށް  އެސެޓްތައް  ކުންފުނިތަކަކަށް

 ރިސްކް   ލަތަށާއިހާ  މާލީ  ކުންފުންޏެްއގެ   އެ  ކަނޑައަޅާނީ  އޮތޯރިޓީން  ިމޮގތަށް.  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ  މިންވަރު  އެކި

 އާދެ! ޝަރީފް.   .ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ ކަންކަމަށް އެހެން ފެންނަ އޮތޯރިޓީއަށް ނޫންވެސް  މި، ޕްރޮފައިލްއަށާއި 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

  އެންުގުމަގއި   އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ެގ)ހ(    މި  )ށ(.  މީަގއި މިއަށްވުރެ ސްޓްރޯންގކޮށް މިބައި އަންނަންވާނީ

ންވީމާ،  އެހެ  ކުރަންޖެހޭނެ.ނޫން    .ޮއވެދާނެ  ވެސް  ށްބަޔާން ނުކޮ  .ބަޔާންކުރެވިދާނެ  ކަނޑަައޅާ  ކަންކަން  އަންނަނިވި

ބަޔާންކުރަ އަންނަންވާނީ.ކަނޑައަޅާ  މީަގއި  ވަރަ  ންވާނެޭއ  ކަމެއް.  މިއީ  ބޮޑު  މެންބަރުން  ށް  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

  އިންޝުއަރެންސް   ބާވަތެްއެގ ަވކިއިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ އިނޭގތޯ.  މިހެން ިމއީ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(

އެ    ކުންފުނިތަކަށް،  އިންޝުއަރެންސް  ހިންާގ  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސް   ކްލާސްެއއްގެ   ަވކި  ނުވަތަ   ކުންފުނިތަކަކަށް

އެސެޓުކުންފު ޓަކައި  ައދާކުރުމަށް  ލައިބިލީޓީ  ކުންފުނިތަކުެގ  އެ  ނުވަތަ  މަދުވެެގން    ންޏެއްެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

މިންވަރު   ޯއކޭ.    ވެ.އެންިގދާނެއެ   ކުންފުނިތަކަށް  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކަށް  އެ  ކަނޑައަޅައި،  އޮތޯރިޓީންބަހައްޓަންޖެހޭ 

. ެއހެން އަންާގ ހާލަތުަގއި ދެން މި އެމް.އެމް.އޭ އިން ެއ  ނީބޭނުމިއްޔާ އަންަގ  އަންަގން  އެ މީހުން،  އެންިގދާނެއޭ 

 ކަން. ުގޅިެގން   ބަހައްޓަނީ ކޮންކޮން ލައިބިލިޓީތަކާ  ަގއި މި އޮތީ.  1ތައް  ކުންފުނިތަކަށް އަންަގން ލާޒިުމ ކުރާ ކަންތައް

އެނިގ މީހުންނަށް  މީހުންެގންތާ  އެ  ބެހެއްޓޭނީ.އެ  އިނާއނ،    ނަށް  މި  އޮ  ދީ،ދެން  މައްސަލައެއް  ެވެގން  އަކުރެއް 

ލައިބިލިޓީައކީ ކޮން ލަިއބިލިޓީއެއް. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަހަްއޓަންޖެހޭ އެސެޓްެގ ބައި ރަނަގޅު.  ނޫން.  

އެސެޓުބަހައްޓަ ހަދާނެ  ންޖެހޭ  ވެ  ވެލުޭއޝަން  އެްއޗެްއެގ  މިވެނި  ކުރާނީ  ޮގތް.  މީހުން  ެއ  ހިނެއްތޯ.  ކިލުޭއޝަން 

މިކަންކަން ނާންާގ. ދެން މި އިންނަނީ )ހ(   ންޭގނީބޭއްވި އެްއޗެްއ އެ  ނަށްނޫނިއްޔާ ދެން ކިހިނެއް އެ މީހުންއެހެން

ދަ   ހިންގާ   އިންޝުއަރެންސް  ކްލާސް   ަވކި  ނުވަތަ  ކުންފުނިތަކަށް  އިންޝުއަރެންސް  ބާވަތެްއގެ   ވަކިށުން  ެގ 

  މިންވަރަށް  ެއކި  އެންުގމުަގއި،  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ބެހެއްޓުމަށް   ތައްއެސެޓު  ކުންފުނިތަކަކަށް،  އިންޝުއަރެންސް

އަންަގންޖެހޭ    .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ކަންކަން  މި  ހަމައެކަނި  ނޫން.  މަްއސަލައެއް  ހަމައެކަނިއެ  އެ   ޮގތް 

މީ އެ  އެއީ  ދޫކޮލާޒިމުކުރަންޖެހޭނީ.  އިޚުތިޔާރަށް  ެވެގނެ ހުންނަށް  ކަމަކަށް  ރެކޯޑުަގިއ  ނުާވނެ.  އްށްލެވޭ  ދަ  )އޮފް 

ަގއި މި ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭ  މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އި ބަހައްޓަނީ ގަ މީަގިއ ރޯންގ ރައިޓިންގެއއް. )ހ( 
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އެސެޓެްއ   ބަހައްޓަން،  ޑިޕޮސިޓެއް  ބަހައްޓަން  ފައިސާއެއް  މީހުންނަށް  އެ  ުގޅިެގންކަން.  ލައިބިލިޓިއަކާއި  ކޮން 

ކޮން   ކުރާ  މީހުން  އެ  އަންަގނީ  އަންަގންޖެހޭނެބަހައްޓަން  ޮއވެެގންކަން  ެއސެޓެްއ  .  ލައިބިލިޓީ  ނާންާގ  އެހެން 

އަންާގ އޮ ؛ލީމަބަހައްޓާށޭ  ކޮށްފައި  ކަލޭމެން  ކަމެއް  އެމިވެނި  ޮގތް.ތީތީ  ކޮންކަހަލަ ވަނަ ދެ  ވާ  އިންނަނީ  މި    އަށް 

އެސެޓު ބާްއވަންޖެހެނީ.  އިންނަނީބަހައްޓަންޖެހޭ  އެސެޓެއްތޯ  މި  ކަލޭނެއޭ  ބާ.  ދަ   ރުފިޔާއެއްތޯ.އްވަނީ  މެން  )އޮފް 

އަންާގކަށް ނުޖެހޭ. މީަގއި މިވާޮގތަކީ ހަމައެކަނި ފައިސާއެްއެގ ވާހަކައެްއ    ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(

ނޫނެކޭ އެހެނެއްނުވާނެ. މި ތިންކަމެއް    )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ނޫން. މިސާލަކަށް...

މި ލައިބިލިޓީައކާ  އިނދީނޫނޭ.  ކޮން  ކީއްެވެގންކަން  ބަހައްޓާންޖެހެނީ  އެސެޓް  ކަމަކީ  ފުރަތަމަ    އެއްކަމެކޭ. 

ބަހައްޓަންޖެހޭ ެއ  ެއކަމަކު  ނޫން.  ނޫން  އެސެޓެއްކަން  ކަން  ުގޅިެގންކަން.  ކޮންކަހަލަ  ބުނަނީ  މި  ދެން  އެނުގނީމާ 

ނޭނިގ އަންަގންޖެހޭނެއެއްނު.  އެ  އެސެޓް  ބަހައްޓަނީ.  ބަހައްޓާ  އެ  ނޫނިއްޔާ ިއނޭގނީ  ކިހިނެްއ  ލާރި   .

 ހެން ތަނަކުން އެ މީހުންނަށް ލިބެންހުރި އެސެޓެއް.  މީހުން ދުނިޔޭެގ އެ އެއިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއެއް. ނޫނިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

އެއެހެން   ފަހަރަށް  އެ  ިގނަ  މިއީޭއ  އައިސް  ކުންފުނިން    މީހުން  ބުނަނީ  ދައްކާފައި  ެއސެޓެއް  ހުރި  ރާއްޖޭަގއި 

 އެއްޗަކީ. ބުނީމަ ދެން އޭތި އެކްސްޕެކްޓް... ތިމަންނަމެން އަނެކެތި ކުރާ 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ލިބެނީ  މި  އިޚުތިޔާރު  އެންުގުމެގ  ކުންފުންޏަކަށް  އިންޝުއަރެންސް  ހާލަތެއްަގިއ  ދިާމާވ  ކަމެއް.  އޮޕްޝަނަލް 

ވެސް  އެ އެނެގނީ. ިމސާލަކަށް އިމާރާތެއް   ންޖެހޭ މިންވަރޭހައްޓަކޮންމެވެސް އެސެޓެްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަދުެވެގން ބަ

ންެގ އަތުަގއި އިނީ  ބުނަނީ އެސެޓެއް ބަހައްޓާށޭ. ދެން އެ މީހުމި  ހުރީ. ހުރި ތަނެއް ހުރީމާ އެ މީހުން ކައިރީަގއި  

 . އޭމޭޒެއް. އެހެންވީމާ، އެ މޭޒުކަން ބަހައްޓަނީ އަންަގންވާނެ 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އެހެންވީމާ،   އިރާދަކުރެއްިވއްޔާދެން  އާދެ!  މާދަމާ  އޮތް  ޖަލްސާަގއި  ލްޖަ  އަދި  ކުރިއަށް  އެ  ބާއްވާނަން.  ސާެއއް 

ހިސާބުން މި  ންީވމާ، މިއަދު މިެވސް ކުރިއަށް ދާނަން. އެހެ  ކާން ފެށިެގން އަނެއް ވަނަ މާްއދާއި  23ަގނޑުމެން  އަޅު

 ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.

 

_______________ 


