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 { ޒްނާޝި މުޙައްމަދު ދާއިރާެގ މެންބަރު   ކިނބިދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

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

ބައްދަލުވުމަކީ އިންޝުއަރެންސްއާ ބެހޭ ބިލާ ުގޅޭ ޮގތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އިންތިޒާމުކުރެވިފަިއާވ  

ބައިވެރިވެ  ބައްދަލުވުމުަގއި  މި  ފަރާތުން ބައްދަލުވުމެއް.  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ވަޑައިަގންނަވަނީ، 

އެލަިއޑް   އެކައުންޓެންސް،  ޗާޓަރޑް  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  އަދި  ބޭފުޅުން  ޮއފީހުެގ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ފަރާތު ިއންޝުއަރެންސްެގ  ސޮލަރެލް  ފަރާތުން،  އިންޝުއަރެންސްެގ  ދިވެހި  އަމާނާޓަކަފުލް،  ން. އިންޝުއަރެންސް، 

ދަންނަވައިލަން.   ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ސެކްރެޓަރިއޭޓަށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް   2)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( `. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  

އިންޝުއަރެ ބައްދަލުވުމަކީ  މި  ދަންނަވަން.  ހުރި  މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ  ބެހޭ  ންސްއާ 

ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  ރެކޮމެންޑޭޝަންސްއަށް  މި  އިތުރުން  ޭއެގ  އަދި  ކަންބޮޑުވުން  އަދި  ކޮންސަރންސްއާ 

ބަިއވެރިާވ   ބައްދަލުވުމުަގއި  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ބައްދަލުވުމެްއ.  ބޭއްވި  އަސްލު  ޓަކައި  ކޮންސިޑަރކުރުމަށް 

ޢަލީ  ފަރާތްތަ އަލްފާޟިލް  ަގވަރުނަރ  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  އަރުވާނަން.  ތަޢާރަފެްއ  ކުޑަ  ކުެގ 

ކައުންސެލް   އަޙްމަދު،  ޝީޒާ  އަލްއުސްތާޛާ  ޝިފާ،  މަރިޔަމް  އަލްފާޟިލް  ަގަވރުނަރ  އެސިސްޓެންޓް  ހާޝިމް، 

އެ ފިޔާޒް،  ޙަސަން  އަލްއުސްތާޛު  އަދި  ސެކްޝަން.  ލީަގލް  އިންޝުއަރެންސް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ްގޒެކެޓިވް 

ޑިވިޟަން. ދެން ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ފަރާތުން ޕީ.ޖީ ވަޑަެއއްނުަގންނަާވ. ދެން އަލްއުސްތާޛު މަޙްމޫދު 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ.  ޕަބްލިކް  ނައުފަލް،  އަޙްމަދު  އަލްުއސްތާޛު  ދެން،  ޖެނެރަލް.  ޕްރޮސެކިުއޓަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސަލީމް، 

ނިޔާޒީ،  އިންސްޓި ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްެގ  ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަރޑް  އޮފް  ޓިއުޓް 

މެންބަރު.  ކައުންސިލު  ޖަލީލް،  ރިފާތު  އަލްފާޟިލް  ރައީސް.  ނައިބު  މުޙައްމަދު،  ޙަސަން  އަލްފާޟިލް  ރައީސް. 

ކޮ ސްޓޭންޑަޑްސް  އަދި  ޓެކްނިކަލް  ކުމާރު،  ޖަތިންދްރަ  އިންޝުއަރެންސްެގ  އަލްފާޟިލް  އެލައިޑް  މެންބަރު.  މިޓީެގ 

އެސިސްޓަންޓް  މާހިދު  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  އަދި  މެނޭޖަރ  ޖެނެރަލް  ޝާޤިބް،  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ފަރާތުން 

އެމް.ޑީ   އެލައިޑުެގ  އޮންލައިންކޮށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނާއެކު  އަދި  އެބަ    ޝަފާޒުމެނޭޖަރ.  ވެސް 

އަމާނާބައިވެރިެވވަޑަިއަގން ދެން  މެނޭޖަރ،  ތަނަވާ.  ޖެނެރަލް  ރިޔާޟް،  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  ފަރާތުން  ކަފުލްެގ 

މުއުމިން   ޢަބްދުލް  އަލްފާޟިލް  ކޮމްޕްލަޔަންސް.  އެންޑް  ރިސްކު  މެނޭޖަރ  ނަޢީމް،  މުޙައްމަދު  ފަޒީލް  އަލްފާޟިލް 

ކީލު. ދިވެހި ިއންޝުއަރެންސްެގ ފަރާތުން ޢަބްދުލްހާދީ، މެނޭޖަރ އަދި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރު، ކުންފުނީެގ ވަ
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މެނޭޖަރ،  ޖެނެރަލް  ޑެޕިއުޓީ  އާދަމް،  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ.  މެނޭޖިންގ  އަމީލް،  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް 

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މުޝާން އަދުނާން، ލީަގލް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ. ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ  

އަލްފާޟިލް ޔާސިރު ވަޙީދު، ޑިރެކްޓަރ. އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޔާސިރު، ޑިރެކްޓަރ. ދެން، އަދި އޭެގ  ފަރާތުން  

ކަމަށް   ބައިވެރިވާ  ބައްދަލުުވމުަގއި  މި  ވެސް  ފަރާތުން  ކޮމަރސްެގ  އޮފް  ޗެމްބަރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރުން 

ައޅުަގ މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ލިބިފައިވަނީ.  ފަހަރަކު މަޢުލޫމާތު  ފުރަތަމަ  ފަްއޓާނަން.  ވާތްފަރާތުން  ނޑުެގ 

ސްޓޭކްހޯލްޑަރަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ެގންދާނަން މި ބިލާ ުގޅޭ ޮގތުން ހުރި ކަންކަން ފާހަަގކުރުމަށް. އަޅުަގނޑު  

ބޭފުޅެްއކަ ކޮން  ނިންމަވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން،  ފަރާތުން.  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  ން ފުރަތަމަ 

 ވާހަކަދަްއކަވާނީ.  

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކުރު ތަޢާރަފަކާ އެކީަގއި ފަށާނަން. މި ބިލަކީ ހަމަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މިއީ ިއނޭގތޯ. ަވކި އިތުރު ކަމެްއ މީަގއި ކޮށްފަެއއް ނެތް. ދެން    މިންަގނޑުތަކަށް ބަލާއިރު ަވކި ތަފާތު ބިލެއް ނޫން

އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  ކަންތައްތަްއ  ބައެއް  ކަހަލަ  ފެތޭ  ރާއްޖެއަށް  އޮންނާނީ  ެގނެއްސަ  ައޅުަގނޑުމެން  ބިލުަގއި 

ޅުަގނޑުމެންެގ މަިއަގނޑު  ތަޢާރަފްކޮށްފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް ވެސް ހިމެނޭނެ. އަޅުަގނޑުެގ މަިއަގނޑު އަާމޒަކީ، އަ

އިންޝުއަރެންސް   ކުންފުނިތަކަށް  ރާއްޖޭަގއި  ފުޅާވަމުންދާއިރު  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސް  ރާއްޖޭަގއި  އަމާޒަކީ 

ތަރައްޤީއަށް   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  އިންޑަސްޓްރީާއއި  ޓޫރިޒަމް  މިހާރު  އެބަޖެހޭ.  ދޭން  ފުރުޞަތު  ކުންފުނިތަކަށް 

  ފިޖީ ރު އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް އެހެން ޤައުމުތަކަށް، ހަމަ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު  ބަލާއިރު މިހާ ދުވަސްވީއި

ކަހަލަ ޤައުމުތައް ޕީ.އެން.ޖީ ކަހަލަ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ިމޮގތަށް ލިމިޓުކޮށްެގން އެތެރޭަގިއ  

ހަދަިއެގން   ޕޫލް  އިންޝުއަރެންސް  ކުންފުނިތަކުން  ރިސްކު  އުފެއްދޭ  ެއ  ކަންތައްތައް  ޕޫލުން  ެއ  ބުރަެވ  ޕޫލަކަށް 

ޝެއަރކޮށްެގން ކުރިއަށްެގންދާ ޮގތަކަށް އެ ހަމަޖައްސާފަިއޭވ. ހަމަ އެޮގތަށް މި އިންޝުައރެންސްެގ ބިލަކީ ވެސް. 

ހުަގއި ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި އެބަހުރި އެއީ އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް މި މަޖިލީ

ދާއިރާ  ޖުޑިޝަލް  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ބަލާއިރު  ވެސް  އިންޑަސްޓްރީއަށް  ބޭންކިންގ  އޮންނާނެ  ވާހަކަދަްއކާފައި 

އަަވސްކުރުމަށް  ޖެހޭ.  ެވސް  ައވަސްކުރަން  ޕްރޮސެސް  ޖުޑިޝަލް  އެީއ  ދަށްކުރުމަށް.  ކޮސްޓު  ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ 

ބީދައިން މި ބިލަށް ބަލާއިރު މި ބިލުަގިއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެ ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން މިއަހަރު ހަމަ އެހެން ހަމަ އެ

އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  އެހެންެވެގން  ޓަކައި.  ައަވސްކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެއީ  އިންނާނެ.  ލާފައި  ޕްރޮސެސްއެއް 
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ކޯޓްސް   ޓު  ޮގއިންގ  ޓު  ތްރަޔަރ  ކޮިމޓީއެއް  ރިޒޮލިއުޝަން  ޑިސްޕިއުޓް  ކޮމިޓީ،  ހުރި  ެއ  ހުށަހަޅާފައި  އިނޭގތޯ 

ެއއަށްވުރެ   އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޟާ  ކަމަށް  ވާ  ިއޝޫއަކަށް  ކޮންޓެންޝަސް  އެ  ޓަކައި.  ައވަސްކުރުމަށް  ޕްރޮސެސް 

ޓަކަިއ   އިންޑަސްޓްރީއަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ވެސް.  ސިސްޓަމަކަށް  އެހެން  ެއއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ކުރެވިދާނެ  ވެސް  ފަސޭހަ 

ހުންނަ އެ  ކަންތައްތައް  ކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އިލްތިމާސްއަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  އެހެންވީމާ،  ނީ. 

މިސާލަކަށް،   ދާއިރާތައް  ބަެއއް  އެބަހުރި  އިންޝުއަރެންސް،  ހަމަ  އަމިއްލައަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ތަރައްޤީެވއްޖެއޭ 

ރި އެކަހަލަ ކުދި އޭިވއޭޝަން ދާއިރާަގިއ އަދިެވސް ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ައިއއްސަެއއް ނެތް. އިންޝުއަރެންސް އެބަހު

ރާއްޖޭަގިއ   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެހެން  އެހެންނޫނިއްޔާ  ދޭންޖެހޭ.  ބޭރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދާއިރާތައް 

މިކަން ކުރެވޭނެއޭ. ދެން ޖޮބް ކްރިއޭޝަނަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިމވެސް ހަމަ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާެއކޭ 

ައޅުަގ ހަމަ  ެގންދެވޭނެ އެއްފަދައިން  ތަރައްޤީކުރަމުން  ބިނާކޮށް  އިތުރުކޮށް،  މީހުން  ިގނަ  މަޑުމަޑުން  ހަމަ  ނޑުެމން 

ދެން  މީހުން.  އިންވޯލްވްވާ  މިއަށް  އެބަދޭ  އިތުރުވަމުން  ބަލާއިރު  އެޖެންޓްސްއަށް  އެ  ވެސް  މިހާރު  ދާއިރާެއއް. 

އިޓް އެޓް ދެޓް އިނޭގތޯ. ެއއީ އަޅުަގނޑުެގ  އަޅުަގނޑު އަތުަގއި މިަވުގތު ފިަގރސްެއއް ނެތް. އެކަމަކު ލެޓްސް ލީވް  

 އޯޕަނިންގ ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ިއނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 އަޅުަގނޑު ދެން އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޗާޓަރޑް އިންސްޓިޓިއުޓަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒީޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްެގ ރަީއސް، ޙުސައިން ނިޔާރ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަ

ޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް ޗާޓަރޑް އެކައުން

އިންޝުއަރެންސް   ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތައްޔާރުކުރެވުނީތީ  ބިލަށް  މި 

ދާއިރާއަކީ ވެސް އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ޗާޓަރޑް އެކަުއންޓިންގ ބޮޑީއެްއ. އެކަމަކު ެއ ދާއިރާެގ އެކައުންޓިންގ  

ކަމަށް  ސްޓޭންޑަރޑް ކަެމއް  ކުރިއަށްދާ  ކަނޑަައޅަިއެގން  ސްޓޭންޑަރޑްސްތަކެއް  ވަކި  ޮއޑިޓަރުންނަށް  އަދި  ސް 

އަޅުަގނޑު ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، މިރާއްޖޭަގއި ެވސް މިދިޔަ އަހަރުެގ ސެޕްޓެންބަރުމަހު ާގނޫނު ފާސްވުމާ 

ސް ޮއޑިޓިންގ  އަދި  އެކައުންޓިންގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މިުގޅިެގން  ރެގިއުލޭޓްކުރުން  އިންސްޓިޓިއުޓަށް    ޓޭންޑަރޑްސް 

ަގބޫލުކުރެވެނީ   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތްޮގތުން  ފަރުމާކުރެވިފައި  ބިލު  މި  ދެން  އޮތީ.  މި  ބަދަލުވެފައި  މި  މިހާރު 

ފަރާތުން އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެބަހުރި  މީަގިއ  އޮތީމަ  ހާލަތެއްަގއި  ކުރީެގ  ޭއެގ    ފަހަރެއްަގއި 
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ެއއީ   ެއކައުންޓިންގ އަދި އޮޑިޓްކުރުުމެގ ބައި  ެއއީ  ވަނަ ބާބަށް. ދެން   9ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެ ޕޮއިންޓެއް. 

އޭެގ އިތުރަށް މުޅި އިންޝުައރެންސް ކުންފުންޏެއްެގ މާލީ ހިސާބު ވަރަށް ބޮޑަށް ބިނާެވެގން މި ދަނީ އެކްޗުއަރީސްެގ  

ބިނާވެެގން މަްއޗަށް  ިމ އެސްޓިމޭޓްސްތަކުެގ  ދެން  ކަމެއް.  ރެގިއުލޭޓްކުރެިވެގންދާ  ެވސް  ކަމަކީ  އެ  އެހެންވީމާ،   .

އިންސްޓިޓިއުޓުެގ ބާރުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެބަހުރި ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ޕަރޕަސްއަށް ރާްއޖޭަގއި ވެލުއޭޝަނާ ބެހޭ 

އަޅުަގނ  ދެކަމަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ިއންސްޓިޓިއުޓުން  މި  ކަނޑައަޅާނީ  އެބަޮއތް  ކަންކަން  ފަރާތުން  ޑުމެންެގ 

ކަންކަން   އެ  އެހެންވީމާ،  ތަފުސީލު.  ޭއެގ  ފާހަަގކޮށްލަންވީތޯ  ަގޑީަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު  ކޮމެންޓެއް. 

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ތަފުސީލު ނައިބު ރައީސް ޙަސަން ދެްއވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

ޗާޓަ އޮފް  ދަ ރއިންސްޓިޓިއުޓް  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  މުޙައްމަދު ރަީއސް،  ނައިބު  މޯލްޑިވްސްެގ    ޑް   ޙަސަން 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ދެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޮއޑިޓަރުންެގ ސުޕަވަިއޒަރީ ބޮޑީއަކަށް މިހާރު  

އޮޑިޓަރ   އެހެންވީމާ،  ދެން  އެކައުންޓެންޓްސް.  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޗާޓަރޑް  އިނީ  ބޮޑީާއއި،  މި  ސުޕަވައިޒަރީ 

ބައްޓަންވުން   ާގނޫނު  ޮގތަކަށް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ުގޅިެގން  ބޮޑީ  ދެ  ބޮޑީއާ  ސުޕަވަިއޒަރީ  އިންޝުއަރެންސް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ މި އިންނަނީ އޮޑިޓަރުން   43މުހިންމުކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަނީ. ދެން އެޮގތުން  

ަގ އޮތޯރިޓީން  ބޭނުންވަނީ، ޢައްޔަންކުރާނީ  އިތުރުކޮށްލަން  ައޅުަގނޑުމެން  އޭަގއި  ދެން  އޮޑިޓަރެކޭ.  ބޫލުކުރާ 

  43ލައިސަންސް ދެވިފަިއވާ އޮޑިޓަރެކޭ އެތަންކޮޅު އިތުރުކޮށްލަން އަޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވޭ )ހ( އަށް    ސީ.އައި.ޭއއިން

ފޮނުވައިލާނަ ކޮމެންޓުތައް  މި  ލިޔުމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  މާއްދާެގ.  ހަމަ  ވަނަ  ދެން  މާއްދާއަށް   43ން.  ވަނަ 

އިންޝުއަރެންސް  ރެިގއުލޭޓްކުރެވޭ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ިމ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބޭނުންވޭ  އިތުރުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެން 

ކުންފުނިތަކުެގ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސްތައް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އިންނަންވާނީ ޗާޓަރޑް އިންސްޓިޓިއުޓުން  

ކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސްތަކަކާ ެއްއޮގތަށޭ. ދެން، ހަމަ އެޮގތަށް އޮޑިޓުކުރެވޭއިރުަގިއ ޮއޑިޓްކުރަންވާނީ ކަނޑައަޅާ އެ 

ޗާޓަރޑް އިންސްޓިޓިއުޓުން ކަނޑައަޅާ ޮއޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސްތަކާ ެއއްޮގތަށްކަން. ދެން، ާގނޫނުަގއި ދެން މިހިރަ  

އަޅުަގނޑުމެ ބަލާއިރުަގއި  މާއްދާތަކަށް  އޮން  އެހެނިހެން  ސްޓޭންޑަޑްސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ންނަށް 

ވެއްޖެއްޔާމު   ކަމަށް  ޮއޑިޓުކުރާ  ެއއްޮގތަށް  ބަޔާންކުރާ   43އޮޑިޓިންގއާ  މި  ަގއި  )ނ(  އަދި  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ާމއްދާަގއި  ވަނަ    1ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ    43ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ފުރިހަމަވެެގންދާނެޭއ. ެއޮގތުން، މިސާލަކަށް،  

އެްއޮގތަށް   ސެވަންޓީއާ  ހަންޑްރެޑް  ފައިްވ  ައއި.އެސް.އޭ  ވެސް  މީަގއި  ބައި.  ބެހޭ  އިންސޮލްވެންސީއާ  އޮތީ  މި 
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އައި.އެފް.އާރު.އެސްާއ   އަދި  ހެދިެގންދާނެ.  އެސެސްމަންޓެއް  ކޮންސަރން  ގޮއިންގ  ެވއްޖެްއޔާމު  ކަމަށް  އޮޑިޓްކުރާ 

ތަ ސްޓޭޓްމަންޓް  ފައިނޭންޝަލް  ގޮއިންގ  އެްއޮގތަށް  ޖެހޭނެ  މެނޭޖްމަންޓުން  ވެއްޖެއްޔާމު  ކަމަށް  އްޔާރުކުރާ 

ަގއި    3ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ    43ކޮންސަރން އެސެސްމަންޓެއް ހަދަން އަމިއްލައަށް ވެސް. ދެން ހަމަ އެޮގތަށް  

ޢަމަލު ޮއޑިޓަރުން  އެްއޮގތަށް  އެތިކްސްއާ  އޮފް  ކޯޑް  އައި.އީ.އެސް.ޕީ.ޭއެގ  ކަންތައްތައް  ކަމަށް  ފާހަަގކުރާ  ކުރާ 

އެހެންވީމާ،   ބަލަންޖެހޭނެ.  މިންވަރު  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ާގނޫނުތަކަށް  ބަޔާންކުރާ    3ވެއްޖެއްޔާމު  މާއްދާަގއި  ަވނަ 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް...  5ކަންތައްތައް ވެސް ފުރިހަމަވެެގންދާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ތޯ )ށ( ެގ 3ވަނަ މާއްދާެގ    43

 

ޗާޓަ އޮފް  މޯލްޑިވްސްެގ  ރއިންސްޓިޓިއުޓް  ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  މުޙައްމަދު ރަީއސް،  ނައިބު  ޑް   ޙަސަން 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވަނަ    3ވަނަ ޕޮއިންޓާ ދެން )ނ( ެގ    1ވަނަ މާްއދާެގ )ނ( ެގ    43. ސޮރީ.  3ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ    43އާދެ!  

ވަނަ ޕޮއިންޓު. ޓެރަރިޒަްމ ފައިނޭންސާއި، މަނީލޯންޑްރިންގެގ ކަންތައްތައް ވެސް ހަމަ ކޯޑް    5ޕޮއިންޓާ )ނ( ެގ  

ައދި އެކައުންޓެންޓުން ެވސް ެއ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. އޮފް އެތިކްސްއާ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރާ އޮޑިޓަރުން ވެސް  

މިޮގތަށް   ާގނޫނުަގއި  ެއކަމަކު  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ފުރިހަމަވެެގންދާނެ  ކަންތައްތައް  އެ  އެހެންވީމާ، 

އިނީ   ދެން  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ހަމަ  މާއްދާެގ    46ބަޔާންކުރުން  ަގއި ވަނަ  )ށ( 

ބަޔާންކޮށްފައި އެބައިނދޭ ެއކްޗުއަރީސްެގ ޮގތުަގއި ޢަްއޔަންކުރާ ބޭފުޅުންނަކީ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑުތަކަކާ  

އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުން ެއކަށީެގންވާ ކޮލިފިކޭޝަނެްއ ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް. ދެން ޗާޓަރޑް އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  

މާއް  22ާގނޫނުެގ   މާލީ  ވަނަ  ިވޔަފާރިތަކުެގ  ސެކްޓަރެގ  ޕްރައިވެޓް  އިންނަނީ  މި  ބަޔާންކޮށްފައި  ަގއި  )ޅ(  ދާެގ 

ހިސާބުތަކާއި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުުމަގިއ ބޭނުންކުރާ ވެލުއޭޝަނާ ބެހޭ އުސޫލުތަްއ ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކުރުން  

ފާހަަގކޮށްފައި ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ބަޔާންކުރާއިރު   އެއީ  މާއްދާ  މި  އެހެންވީމާ،  އެބައިނދޭ. 

ރީފްރޭޒްކުރުން   އެޮގތަށް  މާްއދާ  އެ  ރިކޮްގނަިއޒްކޮށްފައި  މެންޑޭޓް  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  ޭއަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމެންޓު.
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 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 އާދެ! ފައްޓަވާ. އާދެ! ައޅުަގނޑު އެލަިއޑުެގ އެމް.ޑީއަށް މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އޮންލައިންކޮށް އިންނެވީ.  

 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ،  އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 ޝަފާޒް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މު ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ  މިހާރު  ކުންފުނިތަކުން  އިންޝުއަރެންސް  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލަކީ  އިންޝުއަރެންސް  ޤައްރިރު. 

ބޮޑު  ވަރަށް  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އިންތިޒާރުކުރަމުންދާތާ.  އާދޭތޯ  ވުޖޫދަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބިލެއް  މީެގ  ދުވަސްެވއްޖެ 

ަގބޫލުކުރަން. ދެން ހަމަ  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން  ހުރި ކުރިއެރުމެއް  މީަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރުޮގތަކަށް   އަޅުަގނޑު 

ާގތްަގނޑަކަށް   ޖުމުލަޮގތެްއަގިއ  ދެން  މީަގއި  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ކޮމެންޓްސްތަްއ    8ކޮންސަރންސްތައް  ޞަފްޙާެގ 

ދެން ފާހަަގކޮށްލާނަން.  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ކޮމެންޓްސްތައް  މައިަގނޑު  އޭެގ  ދެން  އެބަހުރި.  މި    އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އަދި   ޕްރޮޓެކްޓްކުރެވޭނެ  ކުންފުނިތަްއ  އިންޝުއަރެންސް  ވިޔަފާރީަގއި  ިއންޝުއަރެންސް  އަސްލުަގއި  ދެންނެވިހެން 

ކަންތައް ކުރިއެރުވޭނެ  އިންޑަސްޓްރީ  އިންޝުއަރެންސް  މި  ރާއްޖޭަގއި  ޓަކަ ނުވަތަ  ކުރިއެރުވުމަށް  މީަގއި  ތައް  އި 

އޭެގތެރެއިން   ެގންނަން.  ޗޭންޖަރސްތަްއ  ކުދިކުދި  ާގނޫނުަގއި  މިއިން  މިހާރު  ކަހަލަ  ބައެއް  އެބަޖެހޭކަން 

މިހާރު   ކަމަކީ،  އެއް  ފާހަަގކުރާ  އަންނަނިވި   5މައިަގނޑުޮގތެްއަގއި  ރާއްޖޭެގ  އިންނަ  ަގއި  )ޅ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ރާއްޖޭެގ ިއންޝުއަރެންސް ިވޔަފާރި ސޮލިސިޓްކުރުމަކީ މަނާކަމެކޭ.    ފަރާތްތައް ފިޔަަވއި އެނޫން ެވސް ފަރާތްތަކުން

ވަކާލާތުކުރަމުންދާ   އަބަދުވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ިމއީ  ރާއްޖޭަގއި،  ބޭނުންވަނީ  އިތުރުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެން  މީަގއި 

ހިމެނޭ މަސްލަޙަތު  މުދަލެއް  ެއްއވެސް  ނޫނީ  ޕްރޮޕޮރޓީއެއް  ެއއްެވސް  ހުރި  ރާއްޖޭަގއި  ކަމެއް ކަމެއް  ުގޅުންހުރި   

ބޭރު  ރާއްޖެއިން  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ނޫން  މިހެން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއޭ.  ހުންނަންވާނީ  އިންޝުއަރކުރެވިފަިއ  ވިޔަފާރި 

ިމއީ  އެހެންވީމާ،  ިއންނާނެ.  ފުރުޞަތު  އިންޝުއަރކުރުމުެގ  ޕްރޮޕަރޓީތައް  މި  ރާއްޖޭަގިއ  ައއިސް  ކުންފުނިތަކަށް 

ތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި އިންޝުއަރެންސް އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި  އަޅުަގނޑުމެން މައިަގނޑު ޮގ

ތަންކޮޅެއް  ދެންނެވިހެން  މި  މީަގއި  ދެން  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭނެ  ކޮންމެހެން 

ފޮނު އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ލިޔުމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ިގނަވީމަ  އިތުރު  ކޮމެންޓްސްތައް  މީަގއި  ދެން  ވައިލަދޭނަން. 

އިންޝުއަރެންސް   ދެންނެވިހެން  މި  މީަގިއ  ކިޔައިދޭނެ.  އިތުރަށް  ޓީމުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ތަފުސީލުތައް 

މިހިރީ  ފާހަަގކޮށްލާފައި  މީަގއި  ައޅުަގނޑު  ކަންތައްތައް  ޗެލެންޖިންގ  އެންމެ  މައަިގނޑު  ނޫނީ  އިންޑަސްޓްރީއަށް 

 މާހިދު.  ޝާބިޤް ައދި، ޅުަގނޑުމެންެގ ޓީމުން އިތުރަށް ޑީޓެއިލްސް ދެްއވާނެއިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަ 
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ެއސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް    އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުެގ

 މާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޮގތެއް  މައިަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ  ލިޔުމުން  އިޞްލާޙުތައް  ހުށަހަޅާލާފައިހުރި  ަގއި 

ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާ ކުރެވިފަިއާވނެ. ދެން، ެއޮގތުން އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކޮށްލަނީ އެމް.ޑީ ޝަފާޒު އެ ފާހަަގކުރެްއިވ  

ހުރި ނުކުތާތަކަކީ، ނުކުތާ އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ތަކުރާރުނުކޮށް، މަިއަގނޑު ޮގތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން މި

މީެގ   ފާހަަގކުރަން،  އުފަލާއެކު  ފާހަަގކޮށްލަން،  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ަގވަރުނަރު  އެމް.އެމް.ޭއެގ 

ޑިސްޕިއުޓު ރިޒޮލިއުޝަން މެކޭނިޒަމްއެއް އެސްޓެބްލިޝްކޮށްފައި އޮތްކަން ެއއީ އުފަލާއެކު އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރާ  

ވެސް، މިހާރު މިއޮތް ޑިސްޕިއުޓު ރިޒޮލިުއޝަން މެކޭނިޒަމްއަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ނޫނީ އެންމެ ކަމެއް. އެހެންނަމަ

އޮތް   މިހާރު  ސަބަބަކީ،  މިދަންނަވާ  މިހެން  އެއީ  ނުކުރަން.  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  މެކޭނިޒަމްއެއް  ފެއަރ 

ނިން ނިންމާ  ކޮމިޓީން  ރިޒޮލިއުޝަން  ޑިސްޕިއުޓް  ނޫނީ  މައްޗަށް  މެކޭނިޒަމުން  ކުންފުނީެގ  އިންޝުއަރެންސް  މުމަކީ 

ޕޮލިސީ   އެހެންނަމަވެސް،  މިއޮތީ.  ކުރެވިފައި  ބައްޓަން  މާއްދާ  މި  މިހާރު  ޮގތަށް  އެްއޗެްއެގ  ބައިންޑުވާ 

އެހެންވީމާ،   ވަޑައިެގންނެވޭ.  ހަމައަށް  ކޯޓާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ނުވޭ.  ބައިންޑެއް  އޭތި  އަދި  ހޯލްޑަރުންނަކަށް 

މެކޭނިޒަމްައކީ  އަޅުަގނޑުމެން   ރިޒޮލިއުޝަން  ޑިސްޕިއުޓް  އެއީ  އިޞްލާޙަކީ  މައިަގނޑު  އެންމެ  މިކުރާ  ޕްރޮޕޯސް 

ދެފަރާތައް ވެސް ހަމަހަމަކޮށް އޮންނަ މެކޭނިޒަމްއަކަށްވުން. އެއީ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ވެސް ެއއާ ދޭތެރޭަގިއ  

އެބަޖެހެއޭ. ޢަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރެވެން އެބަޖެހެޭއ.   ހިންހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ކޯޓުެގ މަރުޙަލާއަށް މި ދެވެން

ފާހަަގކޮށްލަނީ    2ހަމައެއާެއކުަގއި   މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  ބިލުެގ    33ވަނަ  މާއްދާ.  ވަނަ    33ވަނަ 

ބިލުެގ   އޮތް،  ހުށަހަޅުްއާވފައި  މިހާރު  ބެހޭ    33މާއްދާއަށް  ޑެޭމޖަސްއާ  ލިކުއިޑޭޓެޑް  މާއްދާައކީ  އޮތް  ވަނަ  ޮގތުން 

މާއްދާއެއް. ދެން، ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ހުޅުިވެގންވާ ދިމުޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި މިހާރު ހުރި އިންޝުއަރެންސް  

ބިލުތަކުަގއި ޑެމޭޖަސްއާ ބެހޭ ޮގތުން މާއްދާތަކެއް އެބަހުރި. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިންޝުއަރެންސް އިންޑަސްޓްރީަގއި އަދި 

އެ ކަމެއް.  ނެތް  ިމ  މިއީ  ޮގތަށް  މާއްދާއެްއެގ  ހުޅުވާލެިވެގންާވ  ފުޅާކޮށް  އެހާބޮޑަށް  ާމއްދާއަކީ  މި  ހެންނަމަވެސް، 

ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ނުރައްކަލެއް  ަވރަށްބޮޑު  ހުރި  އިންޑަސްޓްރީއަށް  ެއީއ  ހިމަނައިފިނަމަ  ބިލުަގއި 

 މާއްދާ ބާްއވާ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް އެހެންވީމާ، އެޮގތުން އަޅުަގނޑު މި މާއްދާ، ލިކިުއޑޭޓް ޑެޭމޖަސް

މާއްދާއަށް   ކަމަކަށް އެ  ެއްއ  ޕްރޮޕޯސް ކުރަން. އެޮގތުން،  ލާން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ  ކޮންމެ ވެސްކަހަލަ ސޭފްއެއް 

ވެސް އެ  މިސާލެއްެގ ޮގތުން ދަންނަވަންޏާ، މިސާލަކަށް ޑިލޭއާ ުގޅިެގން ލިކިއުޑޭޓް ޑެމޭޖަސް ނަަގއިދޭ ހާލަތުަގއި  
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ކަމުަގއިވަންޏާއޭ.   ލަސްވުމެއް  އަންނަ  ެއއަށް  ުގޅިެގން  ސަބަބަކާ  ނުވާ  ެއކަށީެގން  ޑިލޭައކީ  އެ  ނަގައިދެވޭނީ 

ވާނަމަ  ކަމަށް  ޕްރޫވްކޮށްދެވޭ  އެކަން  ކުންފުންޏަށް  އިންޝުއަރެންސް  ނޫނިއްޔާ  ުގޅިެގން  ސަބަބުތަކާ  އެކަށީެގންވާ 

ޑެމޭޖަސް ނަަގިއ ނުދެވޭނެއޭ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ޕްރޮޕޯސްކުރާ އެއް ކަނޑައެޅޭ ސަބަބުތަކާހުރެ، ެއއާ ުގޅިެގން  

ިގނަ މައްސަލަތަކުަގިއ    2ކަންތައް.   ހިނަގމުންދާ  ކޯޓުތަކުަގއި  މިހާރު  ޑެމޭޖަސްެގ ވާހަކަ ދެއްކީމަ  ވަނަ ކަމަކަށް، 

ބުރަެވހެއްޔޭ މަސްދަރަކަށް  ާގނޫނީ  ކޮން  ސުވާލުކުރައްވާ  ފަނޑިޔާރުން  ިގނައިން  އިންޝުއަރެންސް    ވަރަށް 

ައއުމާެއއްކޮށް   ާގނޫނު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ކުރަންީވ.  ޙުކުމްތައް  ތިމަންނަމެން  މިހާރު  އިންޑަސްޓްރީަގިއ 

މިއާއެކުަގއި  ކުރާއިރުަގިއ،  ރިޢާޔަތް  ފަނޑިޔާރުން  މިއަށް  ހަމަ  ކުރާނެ.  ރިޢާޔަތް  ވެސް  ފަނޑިޔާރުން  މިއަށް 

މިހާރު ވެސް އެބަކުރޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންޓްރެކްޓް ާގނޫނުެގ މާއްދާއެްއަގއި އެބައޮޭވ    ކޮންޓްރެކްޓް ާގނޫނަށް ރިޢާޔަތް

ޑެމޭޖަސްއާ ބެހޭޮގތުން ވާހަކަދައްކާފަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ޕްރޮޕޯސް މި ކުރަނީ ލިކިއުޑޭޓް ޑެމޭޖަސް ނަގައިދޭ  

އިންޝުއަރެ ޑެމޭޖަސްއެްއ  ބާވަތެްއެގ  އެއްެވސް  އެހެން  ވަންޏާ  ޕޮލިސީ ކަމަށް  އެ  ުގޅިެގން  ކްލެއިމްައކާ  ންސް 

ެގއްލުމުެގ  ލިބޭ  އެބަ  ހޯލްޑަރަށް  ޕޮލިސީ  ރީޒަންއަކީ،  ދަންނަވާ  މި  މިހެން  އެއީ  ޮގތަށް.  ނަގައިނުދޭ  ހޯލްޑަރަށް 

ބަދަލުެގ ޮގތުަގިއ ެއ އިންޝުައރޑް، ނަާގފައި އިންނަ އެަމުއންޓަށް އެބަ ލިބޭ ސަމް އިންޝުއަރޑް ނުވަތަ ެގއްލުުމގެ 

ކަލްކިއުލޭޓުކުރާ ބަދަލު ޑެޭމޖަސްއެއް  ލިކިއުޑޭޓް  ޮގތުަގއި  ޑެމޭޖަސްެގ  އިތުރަށް  އޭެގ  ައދި  އެއްޗެއް.  ދޭންޖެހޭ   

ަގބޫލުކުރަނީ  ައޅުަގނޑުމެން  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ނަަގއިދެވޭ.  ެއްއޮގތަށް  ފޯމިއުލާއަކާ  ކަނޑަައޅާ  އެ  އެމް.އެމް.ޭއއިން 

މި ދެން،  ކަމަށް.  ކޮމްޕޮންޒޭޝަނެްއ  ސަބަބުން އެކަށީެގންވާ  މީެގ  އިންޑަސްޓްރީއަށް  ވެއްޖިއްޔާ،  އިތުރަށް  އަށްވުރެ 

އަޅުަގނޑުމެން  ހަަމއެާއއެްއކޮށް  ދެން،  ފާހަަގކޮށްލަނީ.  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރިމަތިވާނެކަން  ޮގންޖެހުންތަކާ  ވަރަށްބޮޑެތި 

ެއބަހު އިންޓަރމީޑިއޭޓްރީސްތައް  އިންޝުއަރެންސް  ާގނޫނުަގއި  މި  ބޭނުން،  ކޮށްދީފަ. ފާހަަގކޮށްލަން  ޑިފައިން  ރި 

ލޮސް   ސަރޭވޔަރުން،  އިންޝުއަރެންސް  މިސާލަކަށް  ބޭނުންވަނީ،  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުެމން  އެހެންނަމަވެސް، 

އެޖެސްޓަރުން، މި ބޭބޭފުޅުން މާނަކުރުމުެގ ތެރޭަގއި ހުރި ނަމަވެސް، މި ބޭބޭފުޅުންނާ ބެހޭ އެްއވެސް ވާހަކަެއއް މި 

ްއ ނުއެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، ރެިގުއލޭޓު ކުރާ ކަމަށް ވަންނާ ބިލުެގ ކޮންެމވެސް ހިސާބަކުން  ބިލުަގއި ވެސް ދައްކާފައެ

އެާއއެކުަގއި ރީއިންޝުއަރެންސްެގ ވާހަކަ ވެސް ބިލުަގިއ   އެ ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަތައް ެވސް އެބަޖެހޭ އަންނަން. ހަމަ 

ޕަރޭޓްކުރާނެ ޮގތެއް، މެކޭނިޒަމްއަކީ ކޮބައިކަެމްއ  ހައިލައިޓް ކުރައްވާފައި، އެހެންނަމަވެސް ރީއިންޝުއަރެންސް އެ އޮ

އޮތީ.   ދޫކޮށްލަްއވާފައި  އެބައި  އޯޕަންކޮށް  ވަރަށްބޮޑަށް  ދެން،  ނެތް.  ދައްކަވާފައެއް  ވާހަކަެއްއ  އެްއވެސް  މިކަހަލަ 

ޓަކައި،  ވުމަށް  ފުރިހަމަ  ބިލު  މުޅި  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  ކޮށްލާ  މެންޝަން  ހަމައެކަނި 

ވަރަށް  ތެރެއިން  މީެގ  ރީއިންޝުއަރެންސްައކީ  ޓަކައި  އައުމަށް  ބިލެއް  ރަނަގޅު  އިންޑަސްޓްރީެގ  އިންޝުއަރެންސް 



 2021 އޮގަސްޓް 30              ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

9 

 

މުޤައްރިރު،   އިނޭގތޯ  ެއއީ  ޮގތެއްަގ  ޖުމުލަ  ފާހަަގކުރަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގިއ  ބައެއްެގ  މުހިންމު 

 ރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން ހުރި ކަންތައްތަތަކީ. ޝުކު

 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ،  އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 ޝަފާޒް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙަޤީޤަތުަގިއ   އިނޭގތޯ،  ވިދާޅުވިޔަސް  މާހިދު  ރީއިންޝުއަރެންސޭ  އިނޭގތޯ.  އިތުރުކޮށްލާނަން  ެއއްޗެއް  ކުޑަ  އާދެ! 

އެއީ. އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް ރީއިންޝިުއރެންސް ވާހަކައެއް ނޫން.  ރީއިންޝުއަ ކުންފުނި އިނޭގތޯ  ރެންސް 

ބެހޭ  އިންޝުއަރެންސާ  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ކުންފުނިތައް.  ކުންފުނީެގ،  ރީއިންޝުއަރެންސް 

ވަުގތު ރާއްޖޭަގއި ނެތް ކަމުަގއި ވިޔަސް، ކުރިއަށް  ާގނޫނެއް ހެދިެގން އަންނައިރުަގއި ރީއިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި މި

ރީއިންޝުއަރެންސް   ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  ކަމެއް.  ެއކަށީެގންވާ  އައުމަކީ  ތެރޭަގއި  އަހަރުތަކުެގ  އޮތް 

ކަހަލަ  ކުރެވޭނެ  އޮޕަރޭޓު  ތެރެއިން  ހުދޫދުެގ  ާގނޫނުެގ  މި  މީެގ،  ވެސް  ކުންފުނިތަކަށް  ވެސް،  ކުންފުންޏަށް 

ހަމަ  ކަ އެ  އޭެގ  ދެން،  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަަމށް  އިންނަންވާނެ  ބިލުަގއި  މި  މީަގއި،  ންތައްތަކެއް 

ބައިވަރު  މިކަހަލަ  މިކަހަލަ  ރިކުއަޔަރމަންޓާ  ކެޕިޓަލް  ޭއެގ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  ކުންފުންޏެއް  ރީއިންޝުއަރެންސް 

ން ފެންނަ މާއްދާއެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާތީވެ އެ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އިތުރުކޮށްލަ

 ވާހަކަ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އްބޭފުޅެކޮމިޓީގައި ބަިއވެރިެވވަޑައިެގންނެވި ސެލިންކޯ އިންޝިއުރެންސްެގ ފަރާތުން 

އިނިގރޭސިން    .َعلَْيُكمْ السَّالَُم   އިނޭގތޯ.  ފަރާތުން  އިންޝުއަރެންސް  ވާހަކަދައްކާލަނީ ސެލިންކޯ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

 ައޅުަގނޑުމެންެގ ސީ.އީ.އޯ ބޭރު ބޭފުޅެއްވީމަ.  ؟ ވާހަކަދަްއކާލިޔަސް އޯކޭތޯ

Okay, So, Hello, I am from Ceylinco Insurance. And we are from, we have few 

concerns about the bill. The proposed bill. So, regarding the section 56, that state that 

we won’t be able to attend to, I mean we won’t be able to negotiate with the court 

decisions in favors of Insurance Companies. So, and we feel like you know, it could be 

fare of both parties including the Insurance Companies and the insured policy holders 
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as well. So, we also feel that an insurance act needs to be introduce so that it will be, I 

better for the for both insurance companies and the policy holders. Thankyou.  

 

Chairman Speaking: 

That’s all?  Riyaz. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާސިރު ވަޙީދު ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްެގ ޑިރެކްޓަރ

َعلَْيُكمْ  އަދި   .السَّالَُم  އިނޭގތޯ.  ކިޔަން  މަރުޙަބާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ބިލު  އިންޝުއަރެންސް  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން 

ޓަކަިއ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  އިންޝުއަރެންސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަދައިން،  ފާހަަގކުރި  ެއ  ދެންމެަގއި  ަގވަރުނަރު 

ޓަންވާ ޮގތަށް އިންޝުއަރެންސްެގ ބިލެއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ފައިސާ ބޭރަށް ނުދާ ޮގތަށް ބައް

ފަރުމާވެފައި އޮތުުމެގ މުހިންމުކަން ވަރަށްބޮޑު. އަދި ބޭރު ފައިސާެއއް ޤައުމު ތެރޭަގއި ހުރުމުެގ މުހިންމުކަން ވެސް  

ރޫޙު  އެ  ތާއީދުކުރަން.  ވަރަށްބޮޑަށް  ކަމަށް  އެ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ަވުގތެްއަގއި.  އޮތް  ބޮޑުވެފައި 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ިވޔަފާރިއަކީ  އިންޝުއަރެންސްެގ  ހަމައެއާއެކީަގއި  އަދި  މުހިންމު.  ވަރަށް  ހިމެނުން  ބިލުަގއި 

ވަރަށްބޮޑަށް  ބިނާކޮށް  ކަމަށް  އެ  ހެދިފަވާތީވެ  ބިލު  މި  ޓަކައި  ކުރިއެރުވުމަށް  ކުރުމަށް  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސް 

މަނާކުރާ ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނުން ބޭރުެގ އިންޝުއަރެންސް ފާހަަގކުރަން މި ބިލު ފަރުމާ ކުރުމުަގއި ބިލުން  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   އޮތުމުން،  މިކަން  ޮގތަކަށް  އެފަދަ  ނުހޯދުން.  އިންޝއަރެންސް  ލިބިެގން  ޚިދުމަތް  ކުންފުނިތަކުން 

ވަނަ   5ެގމަތިން ބިލުެގ  އުފެދޭ އިންޝުއަރެންސް ިވޔަފާރިތަކަށް ޭއެގ ފުރުޞަތު ބޮޑުެވެގންދާނެ. އެހެންވީާމ، ެއޮގތު

މާއްދާަގއި މަނާކުރާ ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި އެބައި ހިމެނިފައި އޮތުމުެގ މުހިންމުކަން ފާހަަގކުރަން. އަދި ެއއާެއކީަގިއ  

ވަރަށް  ދިނުން  ސަމާލުކަން  ފުރިހަމައަށް  ެއކަން  ވެސް  ހެދޭއިރުަގއި  ަގާވއިދުތައް  ުގޅިފައިހުރި  މިއާ  ބިލު،  މި 

ނެގ. އެ ހެދޭއިރުަގއި އެހެން ވުޒާރާއަކުން ނޫނިއްޔާ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން މިއާ ޚިލާފަށް ކަންކުރެވޭނެ  މުހިންމުކަންނޭ

ނަާގ   އެ  ޑިވެލޮޕްކުރާއިރުަގއި  ޕްރޮޕަރޓީ  ރިސޯޓުތަކުެގ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމް  މިސާލަކަށް  މިހާރު  އޮތުން.  ޮގތް 

ދުން އެބަޮއވޭ ހާމަކޮށްފަ. ެއހެންނަމަވެސް، ެއއީ ނުބުނޭ  އިންޝުއަރެންސްތައް އޭެގ ތެރެއިން އިންޝުއަރެންސްެއއް ހޯ

އެއީ ކޮންމެހެން ދިވެހިރާއްޖެިއން ހޯދަންޖެހޭ އިންޝުއަރެންސް އެކޭ. އެ އިންޝުއަރެންސް ހޯދިދާނެ ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ދު ތަކަށް ވެސް  ބޭރުން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ެއޮގތުެގމަތިން މި ބިލާއެކީަގއި ހެދޭ ާގނޫނުތަކަށް ވެސް، މި ަގާވއި

ސަމާލުކަންދީެގން އެކަން ހިފެހެއްޓޭ ޮގތަށް އެ ރޫޙު ބެހެއްޓުން މުހިންމު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އިނޭގތޯ.  

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަމާނާ ތަކަފުލްއަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް ރިޔާޟް  އަމާނާ ތަކަފުލްެގ

َعلَْيُكمْ  އަޅުަގނޑު ރިޔާޟް އިނޭގތޯ އަމާނާ ތަކަފުލްިއން. އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ދިރާސާކޮށްފައި، މަޖިލީހުެގ   .السَّالَُم 

ންނާނެ ހުށަހަޅާފައި މީގެ  ކޮމިޓީން އެދިވަޑަިއެގން، އެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޖާބަދީ އަދި އެ ކަމަށް ލިޔުމުން އޮ

އޭރިއާތަްއ   ބައެއް  ހައިލައިޓުކޮށްލާނަން  ވަރަކަށް  ކޮންމެެވސް  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ކުރިން. 

މި  ހަމަ ކޮމަން ކޮންސަރންސް އިނޭގތޯ  ިގނަ މައްސަލަތަކަކީ  މި ދެކެވޭ  ހަމަ ވާހަކަ  މިތާނަގއި  އަޅުަގނޑުމެން، 

ސްޕެސިފިކް ދެން،  ޑިސްޕިއުޓް  އިންޑަސްޓްރީެގ.  މި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ދަންނަވާނަމަ  ެއއްޗެއް  އަނެއްހެން  ކޮށް 

ރިޒޮލިއުޝަން ބަިއ، ވާހަކައަކީ އޯލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ެއއަށް ޙަޤީޤަތުަގއި އެ އޮންނަ މެކޭނިޒަމް 

ޮގތު މެކޭނިޒަމް  ެއކަށީެގންވާ  އަދި އެންމެ  ަގބޫލެއް ނުކުރެޭވ އެއީ  ބަދަލުަގއި މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑަށް  ޭއެގ  ަގއެއް. 

ކަނޑައަޅާފަ އެބަހުރި  ވެސް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަން  މިހާރު  ހިސާބުން  އޮތް  ގޮއްސަ  ދިވެހިރާއްޖެ  އޮފީހެއް  ؛ މިހާރު 

އެބަހުރި. އެކަހަލަ ތަނަކަށް ެއ ޒިންމާ ޙަޤީޤަތުަގއި އަދާކުރެވޭނެކަހަލަ ޮގތަކަށް އޮތީމަ ކަންނޭނެގ އެންމެ ފްރީކޮށް 

ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސަޖެސްޓުކުރާނަން އެ ފެއަރކޮ ށް މިކަން ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ 

އޯލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ބައި ެގންނަން. އެއީ އެްއކަމެއް. ދެން، ައނެއް ކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން 

ންސް އިނޭގތޯ. މި ފެކަލްޓޭޓިވް ރީިއންޝުއަރެންސް ރާއްޖޭަގިއ  މި ބިލުަގއި އެބަ ހިމެނޭ ފެކަލްޓޭޓިވް ރީއިންޝުއަރެ

އަނެްއ   ކުންފުނި  އެއް  ނޫން  މައްސަލައެްއ  އެ  ރިސްކު ޝެއަރކުރުމުަގއި  ދެން،  ނިޒާެމއް.  ކުރެވޭނެ  ެއކަން  އޭތި 

ރިސް  އަނެއްހެން  ައޅުަގނޑުމެންނާިއ  ކުންފުންޏެއްވީމަ  ތަކަފުލް  ައޅުަގނޑުމެންނަކީ  އެކަމަކު  ކު  ކުންފުނި. 

ކުންފުނިތައް.  ކޮންވެންޝަނަލް  އޮތީ  ދެން،  ތަފާތުވާނެ.  މޮޑެލް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އުނދަޫގވާނެ.  ޝެއަރކުރަން 

ކުންފުންޏަކާއެކީަގިއ   ކޮންވެންޝަނަލް  ވާހަކަައކީ  ފުރުޞަތެއް  އެ  ނީންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެހެންވީމާ، 

އެހެންވީމާ ދާކަށް.  އެރޭންޖްމެންޓަކަށް  ތަކަފުލް  ފެކަލްޓޭޓިވް  ޗެލެންޖެއް  ވަރަށްބޮޑު  އިންނާނެ  އެއީ   ،

މިހިރަ  ރާއްޖޭަގއި  ބޭނުން،  ފާހަަގކޮށްލަން  މީަގއި  އަޅުަގނޑު  ވެސް  އިތުރުން  ޭއެގ  ދެން،  ކުންފުންޏަކަށްވީމަ. 

އެްއވެސް   އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަކީ  ފައިނޭންޝަލް  ބޭންކިންގ  ނޮން  ނޫނިއްޔާ  ކުންފުނިތަްއ  އިންޝުއަރެންސް 

އިނޭގތޯ.  ވަރަކަށް   ރިސްކެއް  ވަރަށްބޮޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެއީ  އެހެންީވމާ،  އަދިއެއް.  ނޫން  ކުންފުނިތަކެއް  ރޭޓެޑް 

ހީވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  ކުރާނީއެއް.  އެސެސް  ކަމެއް  ކިހިނެއް  ތިބޭފުޅުން  ދެން  ނޭނެގނެ  އަޅުަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ، 
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ހަލަ ރޭޓިންގ ސިސްޓަމެއް ހަދާފައި، ކުންފުނިތައް ރޭޓު  އެމް.އެމް.ޭއެގ ޒިންާމއެއް ކަންނޭނެގ އެއީ މި ކޮންމެެވސްކަ 

ކުރުން. އެހެންނޫނިއްޔާމު ޙަޤީޤަތުަގއި މި ރިސްކު ޝެއަރ ކުރުމުަގިއ ވެސް އަންނާނެ ަވރަށް ބައިވަރު އިޝޫތަކެއް.  

މިސާލަކަ ހޯދަން،  ކޮމްޕެންޒޭޝަން  ެއ  ދިާމވާއިރު  މައްސަލަެއއް  މިސާލަކަށް  ީމަގިއ  ކޮބައިތޯ  ހަމަ ކިހިނެއްތޯ،  ށް 

އަނެއް ކުންފުނިން ބުނެފާނެ އެކަމެއް ނެތޭ ވާކަށް މިހެނެއް. މިވެނިކަހަލަ ހުއްޖަތްތަކެއް ދައްކަފާނެ. އެހެންެވއްޖިއްޔާ  

އެ ކޮންމެވެސްކަހަލަ އޮންނަންވާނެ މީެގ ތަންކޮޅެއް ފުރިހަމަ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފަ. ެއހެންނޫނިއްޔާ ވާހަކަައކީ އެ  

އުސޫލުން ވެސް  ފެކަލްޓޭޓިވް  އިންޝުއަރެންސަކަށްދާއިރު  ކޯ  އެހެން  ނޫނިއްޔާމު  ޮގތެއް،  ކުރެވޭނެ  ރީއިންޝުއަރ   

ފާހަަގކޮށްލަން،   އަދި  ައޅުަގނޑު  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން،  އޮންނަންޖެހޭނެ.  އެބަޮއވޭ  އުސޫލުތަކެްއ  ބެލޭނެ  އެކަން 

ޑު ސްޓްރެސް ކޮށްލާނަން އެ ޕޮއިންޓަށް  އެލައިޑުން ވެސް ފާހަަގކޮށްލެްއވި ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ިއނޭގތޯ. އަޅުަގނ

ެއކަން ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ.   ވެސް. ޙަޤީޤަތުަގއި އެކި ކަންތައްތައް، އެކިކަހަލަ ހާދިސާތައް އެކި މިންވަރަށް ބަލައި 

ދުވަހެއް ނޫން    6ސަރވޭ ކުރުުމެގ ކަންތައް. ާއދައިެގ ސައިކަލެްއެގ މިސާލަކަށް އެކްސިޑެންޓެއް ދިާމވެެގން އެ ނަާގ  

ނަާގނީ ބޮޑުސިންާގ އަލިފާނުެގ ހާދިސާއެއް ެއކަހަލަ ކަމެްއަގއި. ނޫނިއްޔާ އުޅަނދެއް ފެތިެގން އެކަހަލަ ކަެމއްަގއި.  

އެހެންވީމާ، މީަގއި ކަނޑަެއއް ނޭޅޭނެ ކަންނޭނެގ މިވެނި ދުަވހެއްެގ ތެރޭަގއި އެ ޕޭ ކުރަންޖެހޭނެއޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ 

ޝް ކުރުން. އެހިސާބުން ވެސް އަދި ދެ ފަރާތުން އެ ހިނަގންޖެހޭ މުޢާމަލާތުތަކެއް އެބަހުރި. ލައިބިލިޓީ އެސްޓެބްލި

އެހެންވީމާ، މީެގ މިއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް މި ބިލުަގއި އެޑްރެސްކުރަންޖެހޭ އެ ބަޔަށް ވެސް އެ ލިކުިއޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް  

ކޮންސަރ ދެންހުރި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން،  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ޕްރިިވއަލް  ނަާގ  ކުދިކުދި  ތަންކޮޅެއް  ންތަކަކީ 

ހުރި   ދެން،  ކޮމިޓީއާ.  މި  ހިއްސާކޮށްލީ  އަޅުަގނޑުެގ  ކޮންސަރންތަްއ  މައިަގނޑު  ކަންނޭނެގ.  ކޮންސަރންތަކެއް 

ކަންތައްތައް މިހިރީ ލިޔުަމކުން ހުށަހަޅާފަ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ތިބޭފުޅުން މި ކަންތަްއތަކަށް ވެސް ކޮންސިޑަރ  

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ިއނޭގތޯ ތި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ކުރާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިވެހި އިންޝުއަރެންސަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަރެންސްެގ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު އަމީލް ދިވެހި އިންޝު

ޝުކުރި ބިލު  ވަރަށްބޮޑަށް  މި  ވެސް  އިންޝުއަރެންސްއިން  ދިވެހި  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ިއނޭގތޯ  ްއޔާ 

ކަންނޭނެގ   ދުވަސްވެއްޖެ  ވަރަށް  ވެސް  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ެއކްޓަކީ  އިންޝުއަރެންސް  ކިޔަން.  މަރުޙަބާ  ވަރަށްބޮޑަށް 
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ތެރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުެގ  ދުވަސްކޮށްެގން،  މި   މިކަމާ ވޯރކް ކުރާތާ. އެ  އެތައް ސްޓޭޖެއް ކަޑައްތުކޮށްެގން 

މަރުޙަބާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ެއމް.އެމް.އޭެގ  އަޅުަގނޑު  ޓަކައި  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ،  އައީ.  ހިސާބަށް 

އެީއ   މިއަދާ    1972ކިޔަން.  އުފެދުނުއިރު،  ރާއްޖޭަގިއ  އިންޑަސްޓްރީ  އިންޝުައރެންސް  ފަށައިެގން  ައހަރުން  ވަނަ 

ވަރަށް ހަމައަ ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ޓަކައި  ކަމަށް  ެއ  މިއައީ.  ފްރޭްމވޯރކެްއ  ރަނަގޅު  މި  ކިރިޔާ  އަދި  އަިއއިރު  ށް 

ކޮލީުގން   އަޅުަގނޑުެގ  ހުރި  ކޮންސަރންތައް  ވެސް  ައޅުަގނޑުެގ  ޮގތެއްަގއި  މަިއަގނޑު  ކިޔާފައި،  މަރުޙަބާ 

ރިޕީޓު އަދިވެސް  ައޅުަގނޑު  ހަމަ  އެހެންނަމަެވސް،  އެްއކަމަކީ  ޝެއާރކޮށްފި.  އެންމެބޮޑު  ކޮށްލާނަން. 

އިންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޮން އެޑްމިޓެން ބައި އިނޭގތޯ. އެބަިއން މަނާކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގިއ، މިހާރު މި ބިލު 

ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މިސާލެއް ދަންނަވާ ކަމަށްވާނަމަ، ސްރީލަންކާެގ ބްރިފްކޭސް ބޮޑު ބްރޯކަރަކު މާލެ އައިއްސަ  

 ދޯނި އިންޝުއަރކޮށްެގން، ފޮށި ހިފަިއެގން ލަންކާއަށް ދިޔައިމަ ކްލެއިމަށް ލީމަ ކްލެއިމެއް އައިމަ ލަންކާ  މީހެއްެގ

އިނޭގތޯ.   ކިޔައިދިނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ތިލަކޮށް  ވަރަށް  އެއީ.  އޮތްޮގތަކީ  މިބިލު  މިހާރު  ޖެހެނީ.  މައްސަލަ  ކޯޓަކު 

ައިއއްސަ ރާއްޖެ  ބްރޯކަރަކު  ބްރިފްކޭސް  ޕޮލިސީ ސްރީލަންކާެގ  އިންޝުއަރކޮށްެގން  އޮޑިއެއް  މަސްވެރިެއއްެގ   ،

އިންޝުއަރކޮށްެގން ދިޔައީ. ކްލެއިމެއް ައއިމަ ކްލެއިމް ކުރަން މި ޖެހެނީ ލަންކާ ކޯޓުގައި. މިހާރު މިއޮތީ މިހާލުގައި.  

 މި ދަްއކަނީ. ެއއީ  އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލެއް ނުކުރެޭވ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ބާްއވާނެ ކަމަކަށް. ެއއީ ވަރަށް ނުބައި ވާހަކަ

ެއއްެވސް ސަރަޙައްދުެގ  މި  ކަމަށްާވނަމަ  ދަންނަވާ  އިނޭގތޯ.    ޤައުމުެގ  މިސާލަކަށް  މިއީއެއް  ނޫން  ކަމެއް  ކުރާ 

ެއ   އެއީ  ބިކޯޒް  ކޮށްފާނެ.  ޤައުމުތަކުން  ޔޫރަޕިއަން  ޑިވެލޮޕް  ކޮށްފާނެ.  ކޮމިއުނިޓީއަކުން  ޑިވެލޮޕް  މިސާލަކަށް 

ޑިވެލޮޕިންގ   ތިބީ  މި  ސަރަޙައްދުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަެއއް.  ޑިވެލޮޕް  ވަރަށް  މިކަމަށް  މީހުންނަކީ 

ިއކޮނޮމީ. އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، ސިންަގރޕޫރުަގއި ވެސް ނުވާ ކަމެއް މިއީ އިނޭގތޯ.  އިކޮނޮމީެއއް، ޑި  ވެލޮޕިންގ 

ބިޒްނަސް   ޤައުމެއްެގ  އެ  އެީއ  މަދުވެެގން.  އޮންނަންޖެހޭނެ  ކޮމްޕެނީ  ފްރަންޓިންގ  ހަމަ  ވެސް  ސިންަގރޕޫރުަގއި 

. އެހެންވީާމ، ެއއީ ަވރަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ  ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ޕްރޮޓެކްޓް ކުރަން ކުރާ ކަެމްއ އަސްލު

ޮގތުަގއި، ައޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތުަގއި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް މިއީ. މީެގ ދެން ހުރި ކަންތަކަކީ ހަމަ އަނެއްހެން ބުނާ  

ޝޫއެއް މިީއ  ކަމަށް ވާނަމަ އެކި ކަހަލަ މަރުޙަލާތަކުަގއި ވާހަކަދެްއކޭނެ ކަމެއް. އެކަމު މިއީ ވަރަށް ފަންޑަމެންޓަލް އި

ކޮށްފާނެ.   ވެސް  ބްރޭކް  އިންޑަސްޓްރީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަނަށް  ސަބަބުން  އިޝޫެގ  ފަންޑަމެންޓަލް  މި  އިނޭގތޯ. 

 އަނެއްހެން ބުނާ ކަމަށް ވާނަމަ މިހެން އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަަމ، 

For the sake of my good friends, if this act is passed as it is Ceylinco they don’t need to 

operate office in Male'. If this act is pass as it is, Ceylinco and they don’t need to 

operate office in main Male’. They have a very established operation in Sri Lanka. 
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They just need a weekly, monthly marketing officer to come and sell. I am just, for the 

sake of my good friend I am saying 

 އެއީ މިހާރު އޮތް ހާލަތަކީ ިއނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟މި ހާލަތުަގއި މިހާރު ރާއްޖޭަގިއ އޮޕަރޭޓުކުރަން؟ މިހާރު ކިހިނެއްތޯ އޮންނަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަރެންސްެގ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު އަމީލް ދިވެހި އިންޝު

މިހާރު ރާއްޖޭަގއި އެމް.އެމް.ޭއަގއި އެކަނި. މިހާރު އިންނާނީ އެޑްމިޓެޑް އިންނާނެ ރެިގުއލޭޝަން ދަށުން އިންނާނީ.  

ހުއްޓޭތޯ. މިހާރު ރެގިއުލޭޝަންެގ އެ ބުނުއްވާހެން  އެމް.އެމް.ޭއއިން ވަރަށް ރަނަގޅަށް މަސައްކަތްކުރަްއވާ އެކަންތައް  

ެއއްކަލަ   އޮތީ  މި  އެކްޓްަގއި  މި  މިހާރު  އެންފޯސްކުރަްއވަނީ.  ބައި  އެޑްމިޓެޑް  އެްއކަލަ  ދަށުން  ރެގިއުލޭޝަންެގ 

ސްރީލަންކާެގ ހަމަ  ދެންނެވިހެން  ައޅުަގނޑު  މާނައަކީ  އައޯޕަންކޮށްލާފަ.  ބްރޯކަރު  ބްރީފްކޭސް  މާލޭަގއި    ިއއްސަ 

މި ކަންތައް ވެފައި ހުރި ކަމެއް އިނޭގތޯ ިމއީ. ޭވތުވެދިޔަ މާޒީަގއި އެބަހުރި ރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ؛ މީހަކަށް

ޑިސްޕިއުޓު  ބުނާނަމަ  އަނެއްހެން  ދެން  މި  މީގައި،  ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ލިބިފަ.  ވެސް  ލަނޑު 

ެއއްޗަކީ   އެ  ޑެޭމޖާ،  ލިކުިއޑް  ވަރަށް  ރިޒޮލިއުޝަނާއި  މި  ެއކަމަކު  ެއްއޗެއް.  ވާހަކަދެއްކޭނެ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް 

އިންޑަސްޓްރީ  އިންޝުއަރެންސް  ވާނަމަ  ކަމަށް  ބުނާ  އަނެއްހެން  އެއްކަލަ  ހަމަ  މިއީ  މިއީ.  ކަމެއް  ފަންޑަމެންޓަލް 

މި އިޝޫައކީ  ؛ ޅުަގނޑުރާއްޖޭަގއި ކުރިއަށްތޯ، ފަހަތަށްތޯ އަޅަންީވ، އެ ސްޓެޕް މިއީ ހަމަ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް އަ

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ިގނައިން ދައްކާ ިއޝޫެއއް މިއީ އެނޭގތޯ. އެއީ އަނެއްހެން ބުނާ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން،  

ކުރާ   އޮޕަރޭޓު  ރާއްޖޭަގއި  ާގތްަގނޑަކަށް    170މިހާރު  މަސައްކަތުން  އެމް.އެމް.އޭެގ  އޮންނައިރު،  ރިސޯޓު  ވަރަކަށް 

ހުރިހާ  ؛ އަޅުަގނޑުމެން ކުންފުނިހުރިހާ ރިސޯޓެއް އުޅެނީ   މިހާރު ވަދެފައި   5އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުންފުނި ތެރެއަށް 

ވަނީ. މިކަމަކީ މީެގ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، އަޅުަގނޑު އެލައިޑްަގއި ުއޅުނުއިރު  

ރު ކުރިން ބެލިކަމުަގއި ވިޔަސް، ސިކްސްޓީ  އަހަ  15އަހަރު ކުރިން ބެލިކަމުަގއި ވިޔަސް،    10ާގތްަގނޑަކަށް މީެގ  

ޕަސެންޓް އޮފް ހޮޓެލްސް ވިލް ބީ ޑައިރެކްޓްލީ އިޝޫޑް ިއން ސިންަގރޕޯރ މާކެޓް ވިތައުޓް އެނީ ލޯކަލް ބްކްސް.  

ކަހަލަ   މި  އިޯމޝަނަލްވާނެ  ވަރަށް  އެބަ  އަޅުަގނޑަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް.  ފެއިލިއަރއެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މިއީ 

އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަދަްއކާއި އަސްލު  މިއީ  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑު.  އެދެން  މަޢާފަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރުަގއި. 

އިންޝުއަރެންސް އިންޑަސްޓްރީެގ ހަމަ ކުރިއެރުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަސްލު ައޅުަގނޑުމެން. ދެން، ީމަގިއ  
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މައް މެންޝަންކޮށްލިޔަސް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކައެއް  އިތުރު  ނެތްތޯނެތް  ކަމެއް ؟ ސަލަެއއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އަސްލު 

ކޮލީުގންނަށް   ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުެގ  މިއީ  އިނޭގތޯ.  ެވސް  އޮތުން  އެރޭންޖްމަންޓެއް  ރީއިންޝުއަރެންސް  ކަންނޭނެގ 

އަޅުަގނޑު  ؛ ޓަކައި އެީއ  އޮތުން  ކުންފުންޏެއް  ހިންަގންޖެހޭ  ކުންފުންޏެއް، ސަރުކާރުން  ރީއިންޝުއަރެންސް  މިހާރު 

އޮންނާނެ. ވަ ޖީ.އެސް.ސީ  އިންޑިއާެގ  ނަމަ  ބުނާ  މިސާލަކަށް  ެއއީ  އެއީ.  ކަމެއް  ކުރާ  އެޑިބަލްކޮށް  ބޮޑަށް  ރަށް 

ސަރުކާރުެގ   ހުރިހާ،  ވާނަމަ  ކަމަށް  ބުނާ  ައނެއްހެން  ސަރުކާރުެގ  ކުންފުންޏެއް.  ސަރުކާރު  ޖީ.އެސް.ސީައކީ 

ޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންމެ ބުނިހެން  ރީއިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި އެއީ. އެ ކަހަލަ ސެޓަޕެއް ހެދިއް

ފައިނޭންޝަލް  އެޑްމިޓެޑް  ނޮން  އަނެއްކާ  ލިބުނީ.  ކަމެްއ  އިތުރު  ކުރުމުެގ  ސެޓެއިން  ކަރަންސީ  ފޮރިން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  ެއްއޗެއް  ޑިވެލޮޕްކުރެވޭނެ  އަނެއްހެން  އިންޑަސްޓްރީއެއް.  ލެސް  ބޯޑަރ  އިންޑަސްޓްރީއަކީ 

މެންނަށްވުރެ ކުދި ޤައުމުތައް އެީއ ސީޝެލްސް، ސީޝެލްަގިއ ެވސް ދޭ ސްޓާޓެޑް ދަ ރީއިންޝުއަރެންސް  އަޅުަގނޑު

މިލިއަން އާބާދީ އުޅޭނެ. ވަރަށް އެސްޓެބްލިޝް ިއކޮނޮމީއެްއ ހިންާގ ތަނެްއ.   1.5،  1.25ކޮމްޕެނީ. މޮރިޝަސްއަކީ  

.ޑީ ޝަފާޒުެގ ވާހަކައާ އެްއޮގތަށް ރީއިންޝުއަރެންސަކީ  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތުަގިއ، ދެންމެ އެލައިޑްެގ އެމް 

ވެސް މި ބިލު ފަރުމާކޮށްެގން ނިމޭއިރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހައިލައިޓްކޮށްފައި އަނެއްކާ ނޮން އެޑްމިޓެޑް ބައި ެއީއ  

 ހަމަ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަންަގަވއްޗޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީސް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީސް ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މަޙްމޫދު ސަލީމް 

ޑުމެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަދަބުެގ ބައި، ނޫނީ ޖުރިމާނާެގ ބައި އެ  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ފުރަތަަމ އަޅުަގނ

އެއީ ެއކަމެއް ެއ  ؟ ޖިނާޢީކުރުމުެގ؟ ކްރިމިނަލައިޒްކުރެްއވުމުެގ ެއްއވެސް ވިސްނުންފުޅެއްަގއިތޯ ލިޔުްއވާފައި އެ ހުރީ

 ޙުޤީޤެއް ކުރެވި...ކުރި މީހާ ކުށްވެރިވާނެއޭ، އެ ކަހަލަ ބަސްތަކެއް ހުރީ. އެހެންވެއްޖިއްޔާމު ތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު އެމް.އެމް.ޭއއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 
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ސެކްޝަން   ލީަގލް  ލީަގލް  ޖެނެރަލް،  ކައުންސެލް  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛާ  މޯލްޑިވްސް  ޝީޒާ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ބިލުތަކު ެއހެން  ސެކްޓަރެގ  އިންނާނީ  ފައިނޭންޝަލް  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ހުށަހަޅާ  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ަގިއ 

ތަފާތުވީމަ  ފޯމެޓު  ޑްރާފްޓިންގެގ  އޮފީހުެގ  އޭ.ޖީ  ެއކަަމކު  ބިލުެގ.  މި  ހަމަ  ކްރިމިނަލައިޒްކުރަން  ހުށަހަޅާފައި 

ެއކަމަ ކަންނޭނެގ.  ކުރާޮގތަށް  މެންޝަން  ކޯޑުަގއި  ޕީނަލް  ނުކޮށް،  ކްރިމިނަލައިޒް  މި ބިލުތަކުން  އަޅުަގނޑުމެން  ކު 

ފަހަރު މަޖިލީހަށް ކޮމެންޓު ފޮނުވިއިރުަގއި ވެސް އިންނާނެ ހަމަ ރީތިންކުކޮށްލަދެއްވާށޭ، ކޮންސިޑަރ ކޮށްދެްއވާށޭ މި 

ކަމަކަށް ލައިސެންސް  މުހިންމު  ތެރޭަގއި ދެން ވަރަށް  ޭއެގ  ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް.  ކްރިމިނަލައިޒް  ހަމަ  ބިލުަގއި 

ދޮ ކުރުމާއި،  ބިލުަގއި  ނެތި  ހަމަ  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  ހިންުގން  ފްރޯޑް  އިންޝުއަރެންސް  ދިނުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ުގ 

 ކްރިމިނަލައިޒްކުރުން އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އިންނާނެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީސް ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މަޙްމޫދު ސަލީމް 

ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އެހެންވެއްޖެ ކަުމަގއި ވާނަމަ މިހާރު އެ ހުރީ އެކި ދިމަދިމާލުަގިއ ބައެއް ޢަމަލުތައް. ދެން،  

މައްސަލަތަްއ   އެފަދަ  ދެން  ެގނެވިފައި،  ލިސްޓެއް  ކޮންކަންތައްތަކެއްކަން  ކުރަްއވާނީ  ޖިނާޢީ  އޭެގތެރެއިން 

އިޖުރާޢަތު ކުރިއަށް  ތަޙުޤީޤުކުރުމުަގއި  ލިބިެގން  އެހީތެރިކަން  ފުލުހުންެގ  އެްއޮގތަށް  ޕްރޮސެސްއާ  އޮންނަ  ެއ  ަގއި 

ކުޑަކޮށް   ޮގތުން  ހުރި  ކޮމެންޓްސް  ދެކޮޅުެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރަކުެއއް  ެއކަމަކު  ޮގތަކަށް.  ކަހަލަ  ެގންދަވާ 

 އެހާ ސާފެއް ނޫން. ؟ މަސްހުނިވެފައި ކަންނޭނެގ ދެއްތޯ މިހާރު މި އޮތީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ައލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނައުފަލްޕް

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު ާގނޫނުެގ ދަށުން، މިހާރު ބިލު ޑްރާފްޓްކޮށްފައި 

ބަ ެއޅޭ. ޖުރިމާނާކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ދީފައި އެބަ އޮތް. ެއ  އޮތް ޮގތުން އިދާރީ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އެ

ކަންކަން ލިޔުްއވާފަިއ، ދެން މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި ބައެއް ާގނޫނުތަކުަގއި ެވސް އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ވެސް  

ން ަގބޫލެއް ނުކުރަން. އިދާރީ މި އޮންނަނީ ކުށް ޖަހާފަ. އެީއއެއް އެންމެ ރަނަގޅު ޕްރެކްޓިސް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެ

ިމ  ؛ ފިޔަވަޅު ކަމަށް ވާނަމަ އެ ބައިަގއި އިދާރީ ފިޔަވަޅު ުގޅިެގން  ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ބައެްއ ާގނޫނުތަކާ 

މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުަގއި ހިނގާއިރު ވެސް މި ކޮންފިއުޝަން އެބަ އާދޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅަށް ކުށް ޖަހާފައި އޮތުމުން  

ފިޔަ މި އިދާރީ  ކުރަން  ދަޢުވާެއއް  އަނެއްކާ  ދެން  ކީްއެވެގންތޯ  އޮްއވާ  ކޮށްފައި  ޖުރިމާނާއެއް  މިސާލަކަށް  ވަޅެއް. 
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މި   ޖިނާޢީ  އޮވޭ  އެބަ  މާއްދާެއއް  އެއް  ޖެނެރަލް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ވެސް  އިން  އެމް.އެމް.އޭ  ދެން،  އުޅެނީ. 

ޙުޤީޤެއްކޮށް، ޖިނާޢީ ދަޢުާވ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އެހެން  ާގނޫނުަގއި ޖުރިމާނާތައް ނެިގކަމުަގިއ ވީނަަމވެސް ޖިނާޢީ ތަ

ދޮުގ   މިސާލަކަށް  ަމއްސަލަ،  ކޮންމެ  މިއިން  ދަންޏާމު  ޕްރޮވިޝަންސަށް  ހިރަ  މި  ކޯޑުަގއި  ޕީނަލް  ވަންޏާ  ކަމަށް 

މައް އެ  މައްސަލައެއްތޯ.  ހުށަހަޅާނެ  ތަޙުޤީޤުކުރަން  އޮތޯރިޓީން  މައްސަލަައކީ  ކޮންމެ  ހުށަހަޅާ  ސަލަައކާ  މަޢުލޫމާތު 

ދާއިރު  ހަމައަށް  ޖުރިމާނާކުރުމާ  މިސާލަކަށް  ޮގތަކީ.  ޢަމަލުކުރެިވެގންދާނެ  ޭއަގއި  ކޮބައިތޯ  ދަޢުވާކުރާނެތޯ.  ުގޅިެގން 

ވެސް އޮތޯރިޓިން ކޮންމެވެސް ބެލުންތަކެއް ބަލާފައި މި ޖުރިމާނާއެއް މި ކަނޑައަޅަނީ. އެހެން ވެއްޖިއްޔާމު އޮތޯރިޓީން  

މަޢުލޫމާތުތަކު ހޯދާ  އޮތޯރިޓީއަށް  މި  ކަމަށްވާނަމަ  އެހެން  ދަޢުވާކުރާނީ.  ޖިނާޢީ  ައޅުަގނޑުމެން  މައްޗަށްތޯ  ެގ 

އެހެން   ތަޙުޤީޤީ  ނޫނީ  ފުލުހުންނަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ހޯދާ  މި  އޮތޯރިޓީން  ނޫނީ  ބާރުދޭނީތޯ.  ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ 

އެ ެގންދާނީތޯ.  ކުރިއަށް  ެއކަން  ެއޮގތަށް  ހުށަހަޅަިއެގން  ކަމަށް    އިދާރާއަކަށް  މުހިންމު  ވަރަށް  ކަންކަން ސާފުވުން 

އިޖުރާޢަތާ   ވަންޏާމު  ކަމަށް  ކުރާ  ތަޙުޤީޤެއް  ޖިނާޢީ  ެއޮގތަށް  ދެން،  ބިލުަގއި.  މި  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ިއ  ވަނަ ާމއްދާގަ   5އެްއޮގތަށް އެ ތަޙުޤީޤުތައް ހިނަގންވާނެ ކަމަށް ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން މުހިންމު. އެީއ  

މީރާއަށް   ާގނޫނުން  އިދާރީ  ބެހޭ  ނެުގމާ  ޓެކްސް  މިސާލަކަށް  ވާހަކަ.  ވަންނަ  ތަންތަނަށް  އަމިއްލަ  ބަޔާންކުރޭ  އެބަ 

ެއއާ   ބާރު.  އެންުގުމެގ  ޕްރޮޑިުއސްކުރަން  އެ  ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް  ހުންނަ  ތަންތަނުަގއި  ބާރުލިބިދޭ  އެބަ  ވެސް 

އެ  އެ  ޮގސް  މީރާއިން  ޢަމަލުނުކުރީމަ  ިމ  އެްއޮގތަށް  ބިލުަގއި  ޮގތުން  އޮތް  ބިލު  މިހާރު  މީަގއި  ހޯދާ.  އެބަ  އްޗެހި 

ބަޔާންކުރަނީ ފުލުހުންެގ އެހީތެރި ކަމަށް އެދުނީމަ ފުލުހުން ބާރުެގ ބޭނުންކޮށްެގންކުރާނީއޭ. އެކަމަކު ރާއްޖޭަގއި މިހާރު 

ޏާ އަިމއްލަ ތަނަކަށް މި ވަދެވެނީ  ާގނޫނީ ނިޒާމު އެތުރިފައި އޮތް ޮގތުން ފުލުހުންނަށް ބާރެއްދީެގން ކުރާ ކަމަށް ވަން

ޑްރާފްޓް ކުރިއިރު އޮތް މަޤްޞަދަކީ، ނޫނީ މަޖިލީހުގެ   ކޯޓު ޢަމުރެއްެގ ދަށުން. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު ބިލު 

މަޤްޞަދަކީ ފުލުހުންނަށް ކޯޓު އަމުރަކާިއ ނުލާ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް ދޭ ނޫނީ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް އޮޕަރޭޓް ކުރާ 

ނަށް ވަދެވުންތޯ އެ ސާފުކޮށް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން. އެއީ ފަހުން އެކަމުެގ ތަންތަ

އިޝޫެއއް ދިމާވެދާނެއޭ ފުލުހުންެގ އެހީތެރިކަމަށް އޮތޯރިޓީން އެދިެގން، ފުލުހުން ޮގސް އެ ތަނަށް ވަންނަ ތަނުން 

ބޭނު ޢަމުރެއް  ކޯޓު  މި  އުފެދިދާނެއޭ  ޑިބޭޓެއް ދެން ސުވާލު  ުގޅޭ  އެކަމާ  ދެން،  ނޫންތޯ.  ނުވަތަ  ހާލަތެއްތޯ  ންވާނެ 

އޮތުމަކީ   ލިޔެވިފައި  އަންނައިރު ސާފުކޮށް  ހެދިެގން  ާގނޫނު  ދިއުމަށްވުރެ  ޕްރޮސެސަށް  އިތުރު  ކޯޓުެގ  އެ  ޮގސްެގން 

 މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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އޮފް ޗެމްބަރ  ނޭޝަނަލް  ޝުޖާއު  މޯލްޑިވްސް  މުނާލް  ފާޠިމަތު  މެންބަރު  ބޯޑް  ިއންޑަސްޓްރީެގ  އެންޑް   ކޮމަރސް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

َعلَْيُكمْ  ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސްއިން އަޅުަގނޑު މިއީ ފާޠިމަތު  .السَّالَُم 

ކަންތަ ކުދިކުދި  ފާހަަގކޮށްލާ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ބިލުެގ މުނާލް.  މާއްދާަގިއ،  ދެވަނަ  ތެރެއިން  އޭެގ  ހުރީ.  ްއތަކެއް 

ފެނޭ.   ހިމަނަން  ކަމަށް  ފެންނަ  ޙިމާޔަތްކުރަން  ޙައްޤުތައް  ކުންފުނިތަކުެގ  އިންޝުއަރެންސް  ޮގތުަގއި  މަޤްޞަދެއްެގ 

މި މާއްދާެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ ތިރީަގިއވާ ޮގތަށް ބަދަލުކުރަން ފެނޭ. އެއީ    7ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(،    7ދެން،  

އެހެނިހެން  ުގޅުންހުރި  މަޢުލޫމާތުތަކާ  އެ  އިތުރުން  މަޢުލޫމާތުތަކުެގ  ލިޔުންތަކާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ށ( 

ވަނަ މާއްދާެގ    9މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް ލައިސެންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް އޮތޯރިޓީން އެންިގދާނެއެެވ. ދެން،  

މަސް ދުވަހަށް ބަދަލުކުރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ.   2މަސް ދުވަސް    3ންކޮށްފައިވާ  )ހ( ަގއި އެ މާއްދާަގއި ބަޔާ 

މިހާރު   9ދެން   ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު،  ޝަރުތުތަްއ  ލައިސެންސްެގ  އިންޝުއަރެންސް  ާމއްދާަގއި  މި  މާއްދާ،  ވަނަ 

ންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ލައިސެންސް ލިބިެގން ހިންަގމުންދާ ކުންފުނިތަކުެގ ތެރެިއން މި ާގނޫނުަގއި ބަޔާ

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(   11ކުންފުނިތަކަށް އެ ޝަރުތުތަްއ ފުރިހަމަކުރުމަށް އެކަށީެގންާވ ވަުގތު ލިބޭނެހެއްޔޭ. ދެން،  

ާމއްދާަގއި ބުނާ ފަދަ ކަމެއް  ަގިއ، މި މާއްދާަގއި ލައިސެންސް ބާތިލުކުރެވޭނެ ހާލަތްތަްއ ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު، މި 

ފެނޭ. ދެން، އަދި ކުންފު އެކަެމްއ ރަނަގޅުކުރުމަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް  ކޮށްފިނަމަ އެކަށީެގންވާ މުއްދަތެއް  ންޏަކުން 

އިތުރުން   އަދަދުތަކާމެދު   19އޭެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަކުރުަގއި  ދެ  މި  ަގއި  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ންފުނިތަކުެގ ޚިޔާލު ހޯދަން ފެނޭ.ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ހިންަގމުންދާ އިންޝުއަރެންސް ކު

 

ވާރިޝް އަޙްމަދު  މެންބަރު  ބޯޑް  އިންޑަސްޓްރީެގ  އެންޑް  ކޮމަރސް  އޮފް  ޗެމްބަރ  ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހައިލައިޓްކޮށްލީ އަސްލު.  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ާއއި )ށ( އަށް ެއްއވެސް ކޮނެންޓެްއ ނާންނާތީ، އަޅުަގނޑުމެން ެއ   19

ވެލިއުސްތަކެްއ، ފިަގރސްތަކެްއ ހުރީމަ އަޅުަގނޑު ެއސިއުމް ކުރިން މިކޮޅުން ކޮމެންޓު އަންނާނެ ކަމަށް. ދެން، އޭގެ 

ރަނަގޅު   ވަރަށް  ހައިލައިޓްކޮށްލީ  ފަރާތުން  އިންޝުއަރެންސް  ދިވެހި  ހައިލައިޓްކޮށްލީ،  މިކޮޅުން  ދެންމެ  އިތުރުން 

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެސިއުމް ކުރީ އަސްލު މި ާގނޫނު އަންނަނީ އެްއކަލަ ަގވަރުނަރު ވިދާޅުވިހެން   ނުކުތާއެއް. ެއއީ

ކަންތައްތަްއ   ވިދާޅުވާހެން  ެއ  ދެން،  ކުރިއެރުވުމަށް.  ޕޫލްކޮށް،  އިންޝުއަރެންސް  އެތެރޭަގއި  ރާއްޖޭެގ  ރާއްޖެއަށް. 
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ޑަށް ހީވަނީ. ރަނަގޅަށް ބަލާލަންޖެހޭ ކަންނޭނެގ ެއ ދިމާވާ ނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އިޝޫެއއް ކަންނޭނެގ ައޅުަގނ

 ކަންތައްތައް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު އެދެން އެމް.އެމް.ޭއެގ އަރިހުން މިހާރު ތި ބޭފުޅުން މި ރިެގއުލޭޓް ކުރަްއވާ ަގވާއިދު  

މި   ހިއްސާކޮށްލުމަށް.  ކޮމިޓީއަށް  މި  އިންޝުއަރެންސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭރުެގ  ކުރަންެވެގން  ރެސްޓްރިކްޓް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސްޓްރަކްޗަރ  އޮތް  އެްގޒިސްޓިންގ  މިހާރު  ކުރާ،  އޮޕަރޭޓް  ިމ  ރާއްޖޭަގއި  ކޮމްޕެނީސް 

ހިއްސާކޮށްލަން. ދެން އަޅުަގނޑު އެމް.އެމް.އޭއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން މި ޑިސްޕިއުޓް ރެސޮލިއުޝަންެގ ބައި ވަރަށް  

  ިގނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަަގކުރޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ ުގޅޭޮގތުން... ބޮޑަށް

 

ސެކްޝަން   ލީަގލް  ލީަގލް  ޖެނެރަލް،  ކައުންސެލް  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛާ  މޯލްޑިވްސް  ޝީޒާ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަންެގ ބައިަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ެއއް އޮބްޖެކްޓަކަށްވީ ަގވަރުނަރ ެވސް ވިދާޅުވިހެން އަަވސް  

ދެއްތޯ  ޮގތެއް  ކުރާ  ޕްރެކްޓިސް  އޮމްބަޑްސްމަންެގ  އެ  ދެން،  ބޭނުމުަގއި.  ލުމުެގ  ެވސް  ޕްރޮސީޖަރސްތަކެއް 

ޑިޒިޝަނަކަށްވު ފައިނަލް  ޑިޒިޝަނަކީ  ލީ އޮމްބަޑްސްމަންެގ  މި  ވެސް  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާފައި  އެޮގތަށް  ން. 

އިންޑަސްޓްރީެގ ކުންފުނިތަކަކަށް ނުދެވޭނެއޭ. ކުންފުނިތަކަށް ދެވޭނެ ހާލަތެއް އިންނާނެއޭ. އެ ނުފޫޒެއް ފޯރުވަިއެގން  

އެމް.އެމް އެޕީލްކުރެިވދާނެއޭ  އަނެއްކާވެސް  ފާހަަގކުރެވެންޏާ  ކަމަށް  ޑިޒިޝަނެއް  ބަޔަސްޑް  .ޭއއަށް.  ނޫނީ 

ހިނާގ   ޢައްޔަނުކޮށްެގން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީން  ބޮޑަށް  ކޯޓުތަކަށްވުރެ  މިހާރު  އަާމޒަކަށްވީ  އެްއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ފަރާތްތަކުންނޭ އެ ޑިޒިޝަން  ހުރި  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި  ބެހޭ ފަރާތްތަކަކަށް އެ  ކަމަށް ވަންޏާ ޓެކްނިކަލް އެ ކަމާ 

ކަރަން  އަންލަިއކް  ހޯލްޑަރ މޭކުކުރާނީ.  ޕޮލިސީ  ދެން  ެއކަމުވެސް  މަދުވާނެޭއ.  އެހެންވީމަ،  ޕްރެކްޓިސަށްވުރެ.  ޓް 

ޕްރޮޓެކްޝަންަގއި އެންަގލުން ޕޮލިސީ ހޯލްޑަރއަށް އަދިވެސް ކޯޓަށް ދެވޭނެއޭ އެންަގލްއަށް. ދެން، ަގވަރުނަރ ވެސް  

 ވިދާޅުވި ޮގތަށް އަދިވެސް ރިިވއުކުރެވިދާނެއޭ އެ ާމއްދާތައް. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ
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މިކަން  ހަމަ  ޤައުމުތަކުަގއި  ސްކޭލަރ  އެހެން  ބިލަކީ  މި  ވިދާޅުވިތާ  ަގވަރުނަރ  ވެސް،  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން 

އެހެން  ޮގތްތޯ  އޮންނަ  މިކަން  ހަމަ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ބިލެކޭ.  އޮތް  ކުރެވިފައި  ޑްރާފްޓް  ޮގތަށް  ކުރާ  ޕްރެކްޓިސް 

 ؟ ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް  މޯލްޑިވްސް

ކޯޓުގެ އިނޭގތޯ. އޮމްބަޑްސްމަން މޮޑެލްަގއި   ެގންދިޔައީ  ކުރިއަށް ނަަގއިެގން އަޅުަގނޑުމެން އާދެ! އޮމްބަޑްމަން މޮޑެލް 

ތެރޭަގއި ހިމެނޭނެ މިސާލަކަށް   އޮމްބަޑްސްމަން  އެ،  . ދެންކުރާ ކަމެއް  ައވަސްކުރުމަށް ޓަކައިއެއީ  ކުރީ މަރުޙަލާއިން  

ސައިޑް ނަާގނެ.  އިންޑަސްޓްރީެގ  ނޫން  ެވސް  ބޭފުޅެއް  ޓެކްނިކަލް  ވެސް. އެއީ  ހުންނާނީ  އޮމްބަޑްސްމަންަގއި   ތޯ 

 އަންސަރ އިޒް އާދެ! ސް.ޔެއެހެންވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާހަަގކުރެްއވި  ހުޅުވާލާނަން  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

އަޅުަގނޑު.   އޮތިްއޔާ  ކުރަން  ސުވާލެއް  އެްއެވސް  ޮގތުން  ުގޅޭ  ދާއިރާެގކަންކަމާ  މެންބަރު    އިްއޒަތްތެރި  ހުޅުދޫ 

 . އިލްޔާސް ލަބީބު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

އެބަ   ބިލުަގއި  މި  ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަދި  ިއތުރަށް  ކަންތައްތަކުެގ  ފާހަަގކުރެްއވި  ބޭފުޅުން  ބަެއއް  އަޅުަގނޑު 

ފަރާތަކަށް    6އިނދޭ   އެއްވެސް  އެހެން  ނޫން  ފަރާތްތަތައް  ދޫކުރެިވފައިވާ  ލައިސަންސް  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޝެއަރހޯލްޑަރ ލައިސަންސް މޭޖަރ  ވިްއކުމާިއ  ކުންފުނިތައް  ބައެއްފަހަރު  ދެން  ބަދަލުކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.   

އެހެންާވއިރު،   ޗޭންޖުވޭ.  އެބަ  އޯނަރޝިޕް  އެބަ  ހިނގާއިރު  ޕްރޮސެސްތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ކަހަލަ  އެ  ބަދަލުކުރުމާއި 

ން މުހިންމު ކަންނޭނެގ. ދެން، އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ  ލައިސަންސަށް ކިހިނެއްތޯވަނީ މީަގއި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތު

ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ދީެގން ވަުގތީ ލައިސަންސްތަކެއް އެބަދޭ. އަދި އިތުރު ޝަރުތުތަކާެއކީ ެއބަ ދޫކުރޭ ލައިސަންސް،  

ބަދަލުކުރު ލައިސަންސްެގ ޝަރުތުތަކަށް  ލިޔުމަކުން  ވެސް  ދޫކުރުމަށްފަހު  ދީފައި،  އަދި  ލައިސަންސެއް.  މުެގ  ވަުގތީ 

މިއީ   ލިބިެގންދޭ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ބާރު  އިތުރުކުރުމުެގ  އުނި  ޝަރުތުތުތައް  ޝަރުތުކުރުމާިއ  އިތުރު  ވަނަ   9ބާރާއި 

ލިޔުމަކުން   ހަމަ  ވެސް  އިންދާ  އޮޕަރޭޓްކޮށްކޮށް  ކޮމްޕެނީއަށް  އިންޝުއަރެންސް  މާނަައކީ  ޭއެގ  )ޅ(.  މާއްދާެގ 
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ދީފައި ކުންފުންނަށް  އެ  މިއަށްލާފައި  ކަހަލަ    ޝަރުތުތައް  އެ  ހަނިކޮށްފައި  ނޫނީ  ބާރުދީފައި  އިތުރަށް  ބައި  އިންނަ 

އިންނަނީ ދީފައިތޯ  އޮތޯރިޓީއަށް  ބާރު  ކުރުމުެގ  އެހެން  ؟ކަންތައްތައް  އޮޕަރޭޓުކުރައްވަން  ެއ  އިނިްއޔާމުން  އެހެން 

އަންނާނީ ދަތިތަކެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ބަޔަކަށް  ހިންާގ  ލައިސަންސްއެްއަގއި  އެންމެ؟ ވަުގތީ  ޮގތްތޯ  ެއީއ  ؟ ރަނަގޅު 

 ؟ނޫންތޯ

 

ސެކްޝަން   ލީަގލް  ލީަގލް  ޖެނެރަލް،  ކައުންސެލް  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛާ  މޯލްޑިވްސް  ޝީޒާ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވިދާޅުީވ   އަޅުަގނޑުމެން،  ޓްރާފްސްރކުރުން.  ލައިސަންސް  ދެއްތޯ  ސުވާލު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މެންބަރުެގ 

މަރޖް   ބޭފުޅުންނަށް  މާއްދާތަކެއް  ަވކި  އެއަށް  ކަންތައްތައް.  ކުރުމުެގ  މަރޖް  ބަދަލުކުރުމާއި  ޝެއަރހޯލްޑިންގ 

ކުރެވޭނީ މަރޖް  އެކީަގއޭ  ހުއްދައާ  އެމް.އެމް.އޭެގ  ވެސް،  ކުރަންޏާމުން  ބަދަލުކުރަންޏާ  ޝެއަރހޯލްޑިންގ  ދެން   .

އަޅުަގނޑުމެން   އެީއ  ހުއްދައާެއއްކޮށް.  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ،  ވެސް  ވަންޏާ  މޭޖަރ ޝޭއަރހޯލްޑަރއަކަށް 

ބުނީ  އެ  ބަދަލުނުކުރެވޭނޭ  ލައިސަންސް  ދެން  އެވަރަށް.  ހުރިތޯ  އެބަ  ސްޓްރެންތެން  ޝެއަރހޯލްޑަރެގ  ބަލަން 

މެން ތުރޫ ނޫންޮގތަކަށް، ެއއް ކުންފުންޏަކަށް ލިބޭ ލައިސަންސްއެްއ އެހެން މީހަކަށް ދެިވެގންނުވާނެ. ެއއީ  އަޅުަގނޑު

ސިމިލަރ  ދާއިރާެގ  މާލީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މާއްދާ.  ހަަމ  އިންނަ  ޮގތަށް  ޕްރެކްޓިސްއެްއ  ބެސްޓް  ހަމަ  ދެން 

 ބޭންކިންގ އެކްޓުަގއި ވެސް އެ މާއްދާތައް ހަމަ.  ާގނޫނުތަކުަގއި ވެސް، ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް އެކްޓުަގއި ެވސް އަދި

ކުންފުންޏަކަށް އަމިއްލަައކަށް ޓްރާންސްފަރއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. އެކަމަކު ސްޓްރަކްޗަރ ބަދަލުވެއްޖެއްޔާ އެމް.އެމް.ޭއއަށް  

ލައިސަން ދެން،  ދެވޭނެ.  ކޮށްފައި  ޕްރޮސެސް  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  ލައިެގން،  އެޕްލިކޭޝަން  ވެސް  ސިންގ އަނެއްކާ 

ކޮންޑިޝަންތަކު ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހިމަނާފައި އެ އިނީ ޓެމްޕަރަރީ ލައިސަންސްއެއް ނޫން. ެއއީ ހަމަ 

ދެވޭނެ   ނެތި  މުއްދަތެއް  ަވކި  ޮގތަކަށް  ދާއިމީ  އެއީ  ބަޔާންކޮށްފައި  އިންނާނެ  މީަގއި  ހަމަ  ދޭނީ  ލައިސަންސް 

ަވުގތީ ލައިސަންސްތަކެއް ނޫން ލެވޭ ލައިސަންސްތަކެއް. އެކަމަކު ލައިސަންސްތަްއ  ލައިސަންސެކޭ.  ހަމަ ދާއިމަށް   .

މީެގ   ހުންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ލައިސަންސިންގ    10ދޭއިރުަގއި  ހުރި  ބަޔާންކޮށްފަިއ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އޭރުގައި އެއީ  ކަނޑަެއޅިދާނެއޭ.  އެމް.އެމް.ޭއއަށް  ކޮންޑިޝަންސްތަކެއް  އިތުރު  އިތުރުން    ކޮންޑިޝަންސްތަކުެގ 

އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ބަލާފައި  ކުންފުނިތަކަށް  ވަކި  ނޫނިއްޔާމުން  ބަލާފައި  އިންޑަސްޓްރީއަށް 

ކޮންޑިޝަންސްތަކެއް ކުރަން ޖެހިދާނެ ޮގތަށް. އަނެއްކާ އެ ާމއްދާއަކީ ވެސް ހަމަ ކުރިން ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވިހެން 
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ތޯ. އަދި ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ހަމަ ޕްރެކްޓިސް ކުރެޭވ  އަނެއް ދެ ާގނޫނުަގއި ެވސް ހުންނާނެ މާއްދާތަކެއް އިނޭގ

 ޕްރެކްޓިސްެއއް ެއއީ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވާޙިދު ފާހަަގކުރެްއވި، ބޭރު ކުންފުންޏެއް އައިއްސަ ޮއޑިޓް ކުރުމަށް. ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިސާލަކަށް ކައިރި 

އޮޕަރޭޓުކުރަނީޤައު ކަންތައްތަްއ  އެ  ޮގސް ސިލޯނުަގިއ  ؟ މުތަކުަގއި  ކުންފުންޏަކަށް  ދިވެހި  މިސާލަކަށް ސިލޯނުގައި، 

ކުރެވޭތޯ އޮޕަރޭޓް  އިންނަނީ؟ އެޮގތަށް  ކިހިނެއްތޯ  ސިންަގރޕޯަގއި  އިންޑިއާަގއި،  ރެސްޓްރިކްޓް ؟ ނޫނީ  ތަންތާ  އެ 

ކިހިނެއްތޯ އިންނަނީ  ތަން؟ ކޮށްފައި  ޔޫރަޕް  ކުރަނީ އަދި  ކަންތައް  އެ  ތަންތާ  ސިވިލައިޒްޑް  ވިދާޅުވިހެން  އަދި  ތާ 

 ؟ އެ ރެިގއުލޭޓްކުރާ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ކިހިނެއްތޯއޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަރެންސްެގ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު އަމީލް ދިވެހި އިންޝު

ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. މިހާރު މި އޮތް މޮޑެލްއަކީ މި ޚަރަދުގެ މިތާ މި ސާކު ޤައުމުތަކުަގިއ ވެސް ސިންަގރޕޫރުަގިއ  

ވެސް އުޅޭ މޮޑެލްެއއް ނޫން އިނޭގތޯ. އަނެއްހެން ބުނާކަމަށް ވަންޏާ ހިންަގވާ ސްރީލަންކާެގ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ދިވެހި 

މި ކަމެއް ނުވާނެ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބްރޯކަރެއް ވެސް ނުވާނެ.    ކުންފުންޏެއް ލަންކާަގއި އޮފީހެއް ނުހަދާ

ހަމަ ޖެހޭނީ އެތާ ރަޖިސްޓަރީވާން ޖެހޭނީ. ދެން، އަނެއްކާ ޕޮލިސީ އިޝޫ ކުރެވެން ޖެހެނީ ލަންކާަގއި. މިސާލަކަށް  

އެލަިއޑުން ސްރީލަންކާގަ  އެލަިއޑުން،  ނޫނީ  ިއންޝުއަރެންސް  ދިވެހި  ވާނަމަ  ކަމަށް  ހުޅުަވއިެގން  ބުނާ  އޮފީހެއް  އި 

އެހެންނޫނީ އެނޫން ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ކަމެއް ނުވާނެ.  ؛ ސްރީލަންކާަގއި ބިޒްނަސްކޮށްެގން އެތާ ނުހަދާ

މިކޮޅުން   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  އަންނަހެން،  މީހުން  ލަންކާ  މިސާލަކަށް  ލަންކާަގިއ،  މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

އި ބްރީފްކޭސް ހިފައިެގން ޮގސްެގން އެ ކަމެއް ނުވާނެ އެ ކަެމއް. ދެން، އަނެއްހެން ބުނާ ކަމަށް މީހަކު ފްލައިޓުަގ

ވަންޏާ ސިންަގރޕޫރުަގިއ ެވސް ާވ ކަމެްއ ނޫން މިއީ. ެއހެންވީމާ، އެހެނެްއ ނޫން، ޔޫރަޕު ޤައުމުތަކުަގއި ވެދާނެ.  

ކާ އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ލެެވލް ވެސް އެީއ ޑިފަރެންޓް  އެއީ އެ ތަންތަނަކީ ވަރަށް ެއޑްވާންސްޑް ިއކޮނޮމީެއއް. އަނެއް

ލެވެލްެއއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ މިހާރު މި އޮތް ޮގތުން ބުނާ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން  

ަގނޑުމެންެގ  އެ މެންޓަލިޓީަގއި ހަދާ، އެ މެންޓަލިޓީަގއޭ މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންެގ އިކޮނޮމީ، އަޅު

ބުނެލަންތޯ މިއަށް  ެއްއޗެއް  އެއްޗެއް ސުވާލެއް،  ިއތުރު  އަޅުަގނޑު  ދެޓް.  ފޮރ  ރެޑީ  ނޮޓް  ވީ އަރ  ؟ މެންޓަލިޓީ، 

މީަގއި އިސްލާމިކް އިންޝުއަރެންސްެގ ބައި ވަރަށް މަދު، ަވރަށް ކުޑަކޮށް ެގނެްއސަ މި ިއނީ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް  
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ޭއތި   ތަކަފުލް  ެގނެވުނުނަމަ  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  ޮގތުަގއި  ބާބެްއެގ  ަވކި  ަވއިޑް،  ތަންކޮޅެއް  ބޮޑަށް،  ތަންކޮޅެއް 

ިއސްލާމިކް   އެއީ  ކަމަށް.  ފުރިހަމަވާނެ  މާ  ތަންކޮޅެއް  އިންނަނީ،  މި  މީަގއި  ެގނެވުނުނަމަ.  އިސްލާމިކް 

ަވރަ ހަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ެއްއޗަކީ  އެ  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ހިނާގނެ އިންޝުއަރެންސްއަކީ  ރަނަގޅަށް  ށް 

އެްއޗެއް. އަނެްއކާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރެވޭނެ ެއއްޗެއް. ެއހެންނަމަވެސް، މީތި މިހާރު މި އިންޝުއަރެންސް އެކްޓް  

އަިއއިރު މި އިންނަނީ ހަމަ ިއންޝުއަރެންސް ެއކްޓުެގ ވަރަށް ކުޑަ ޕޯޝަނަކަށް އެ ލާފަިއ މި އިންނަނީ. ދެން މީގެ 

ރަްއވާ އެމް.އެމް.ޭއއިންނޭ ަގާވއިދު ހަދާނީ. އޭެގ ބަދަލުަގއި ތަންކޮޅެއް ޑީޓެއިލްކޮށް މީތި ބާބުެގ އެބަ މެންޝަން ކު

އެކްޓަކަށް ލެވުނުނަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މާ ފުރިހަމަވާނެހެން ހީވަނީ އިނޭގތޯ. އެ ތަންކޮޅު އަޅުަގނޑު މެންޝަން 

 ކޮށްލަން ބޭނުމީ ހަމަ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ބީބުއިލްޔާސް ލަހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބޭރުެގ ބަެއއް ޗެއިންތަކުެގ ޕްރޮޕަޓީސްތައް މިސާލަކަށް ރިސޯޓު. މިސާލަކަށް ހިލްޓަން ކަހަލަ ތަންތަން އެބަ ހުރޭ. 

އިންޝުއަރެންސް،   އެއް  އެބަ  ޗެއިން  ހުންނަ  ތަންތާ  ެއކި  ދުނިޔޭަގއި  މުޅި  ޗެއިން  އެބަ  މީހުންެގ  އެ  ދެން، 

އި އެބަ  ކުންފުނިތަކުން  އިންޝުއަރެންސް  މީހުންެގ  ލޯވްޑްވަިއޑު  އެ  ރާއްޖޭަގއި  ކުރާއިރު  އެހެން  ންޝުއަރކުރޭ. 

އޭޖެންޓެއް ނޫނީ ރާއްޖޭެގ ލޯކަލް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއް ކަންނޭނެގ އެ މީހުންެގ އޭޖެންޓަކަށް ވާނީ. ނޫނީ 

ކްޓް ވޭތޯ، އޭރުން ތިބޭފުޅުން ޕްރޮޓެ؟ ބްރޯކަރަކަށް ވާނީ. އެހެންވީމާ، އެހެން އިނުން އެއީ ރަނަގޅު ޮގތްތޯ، ނޫންތޯ

 ނޫންތޯ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަރެންސްެގ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު އަމީލް ދިވެހި އިންޝު

ވެސް   ރިސޯޓެްއެގ  ކުންފުންޏެއް،  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހުރިހާ  އޮންނަ  ރާއްޖޭަގއި  ިމހާރު  އޮންނަ،  ރާއްޖޭަގއި  މިހާރު 

ވާހެން، ިމސާލަކަށް ނަންަގވާ ހިލްޓަން. ނެންގެވިކަުމަގއި ވިޔަސް ހަމަ ރާއްޖޭަގއި ޕްރޮޕަރޓީަގިއ  ތި ބުނުއް؛ ޗެއިނެއް

ވާނަމަ   ކަމަށް  ހިނގައިފި  ކަމެއް  ޕްރޮޕަޓީއަށް  އެ  މަޤްޞަދަކީ  ޭއެގ  ކުރާނެ.  އިންޝުއަރ  ޕޮލިސީ  ފްރަންޓިންގ 

ހު ކުންފުންޏެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ހުންނާނެއޭ.  ކުންފުންޏެއް  ރީ  ޒިންމާވާނެ  ކުންފުންޏާ  ފްރަންޓިންގ  އެ  ދެން  ންނާނޭ. 

އިންޝުއަރެންސް، ބެކް ޑޯ ެއްގރީމަންޓް ހަދާފައި ހުންނާނެ. އެއީ އަދި ޑިފަރެންޓް އެްގރީމަންޓެއް. އެހެންނަމަވެސް،  

 އޭސް ފަރ އޭސް ކޮންސަރން ރާއްޖޭެގ ލީަގލް ސިސްޓަމަށް ފައިޓްކުރާނެ ކުންފުންޏެއް އިންނާނެއޭ އަސްލު.  

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު
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 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އެލަިއޑުެގ އެމް.ޑީ ޝަފާޒުއަށް.  

 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ،  އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 ޝަފާޒް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު   ޕޮއިންޓަކީ،  ފާހަަގކުރަްއވާ  އެ  ވެސް  އަމީލް  ވެސް  އިންޝުއަރެންސުން  ދިވެހި  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޕްރެކްޓިސްވެފައި   މިހާރު ރާއްޖޭެގ  ެއީއ އަސްލު ރާއްޖެއިން،  ެއއް ކަންތައް.  ފާހަަގކުރެްއވި  ފުރަތަމަ  ވެސް އެންމެ 

މިހާރު އެމް މި ދެންނެވިހެން  ރާއްޖޭެގ ހުރި ކަންތައްތަކަކީ  މި އިންނަނީ  ތެރެއިން ވެސް  ަގވާއިދު  .އެމް.އޭެގ ވެސް 

އެކަންޏޭ.   ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފަިއާވ  ލައިސަންސް  އެމް.އެމް.އޭއިން  ކުރެވޭނީ  ޕްރެކްޓިސް  އިންޝުއަރެންސް 

އި ވެސް ހަމަ އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ބާއްވާ އެކިކަހަލަ، ދަރުބާރުެގކަހަލަ ތަންތާ ބޭްއވޭ ޓްރޭޑް ފެއަރތަކުގަ 

ިވޔަފާރިތަކާިއ    އެކި  ދިމާވާ  ތެރެއިން  ފެއަރ  އެ  އަިއއްސަ،  ރާއްޖެ  މިހެން  ބްރޯކަރސް  ބޭރު  ރާއްޖެއިން 

ކުންފުނިތަކަށް، ކުރުމަށްފަހު ެއ ތަންތަނުެގ އިންޝުއަރެންސް ިވއްކުމުެގ މަސަްއކަތް ހިސްޓްރީަގއި ވެސް ވެފައި އެބަ 

އަސްލު އެހެންވީމަާއެއކީ  އިނޭގތޯ.  ދެން، ހުރި  ވެސް.  އަމީލް  ކުރަނީ  ރެއިޒް  މި  ޕޮއިންޓް  މި  އަޅުަގނޑުމެން   

ޕްރޮޕަރޓީއެއް   ހުރި  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި  ވެސް  ޕޮއިންޓަކީ  ކުރާ  ރިކުއެސްޓު  މި  އެޑްކޮށްލަން  އޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

އެއާ  ޕްރޮޕަރޓީ  ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެއީ.  ވާހަކައަކީ  ވިދާޅުވާ  އެ  ވެސް  އަމީލް  ުގޅުންހުރި،  އިންޝުއަރ،  އި 

މެދުވެރިކޮށޭ.   ކުންފުންޏެއް  އިންޝުއަރެންސް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އިންޝުއަރކުރަންވާނީ  ކަމެްއ  ުގޅުންހުރި  މަސްލަޙަތާ 

ނަާގ  އެ  ްގލޯބަލީ  ްގރޫޕުން  ހިލްޓަން  މިސާލަކަށް  ފާހަަގކުރެްއވި،  މެންބަރަކު  އެހެން  ވެސް  ދެންމެ  މިހާރު 

ނެން ެއޮގތަށް  ޭއަގއި  އިންޝުއަރެންސް  އިންޝުއަރެންސް،  ހުންނަ  ޤައުމެްއަގއި  ެއ  ވިޔަސް،  ކަުމަގިއ  ެގވި 

ެއ   ެވއްޖެްއޔާ  ކަމަށް  އެހެންެވއްޖެ  ހުރޭ.  އެބަ  މެކޭނިޒަމުތައް  ނެންގެވޭނެ  ޕޮލިސީ  ެއ  މެދުވެރިކޮށް  ކުންފުންޏެއް 

މެދު ކުންފުނި  އިންޝުއަރެންސް  ހުރި  ޤައުމެްއަގއި  އެ  ވިތިންގ  ކުރެވެއޭ  ފުލްފިލް  އެބަ  ވެރިވެެގން.  ޕަރޕަސް 

ކުރިއެރުން   ިއންޑަސްޓްރީއަށް  އިންޝުއަރެންސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ބައްޓަންކުރެވުމަކީ  ާގނޫނު  މި  ޮގތަށް  އެ  އެހެންވީމާ، 

ލިބޭނެ ކަމެކޭ. އެހެންނޫން ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ހަމަ ރާއްޖޭެގ މި ޕްރޮޕަރޓީސްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ެއއްވެސް ާގނޫނު 

ނެތް   ޕޮއިންޓު  އެ  ވެސް އެޮގތަށް  މިހާރު  ދެން،  އޮތޭ.  އެބަ  ފުރުޞަތު  ކުރުމުެގ  އިންޝުއަރ  ވެއްޖެްއޔާ  ކަމަށް 

ާގތްަގނޑަކަށް   ރާއްޖޭެގ  ެއކަމަކު  ނެތް.  ެއގްޒެކްޓް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއެއް  ރިސޯޓް   170އަޅުަގނޑު ސީދާ  ވަރަކަށް 

ާގތްަގނޑަކަށް   އާ ދޭތެރޭަގއި ރިސޯޓު    120އި  އާ   100އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ޮގތުަގއި 

ދިވެހި ކުންފުނިތަކުެގ ތެރޭަގިއ ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލަިއސަންސް ކުންފުނިތަކުެގ ތެރޭަގިއ މި އިންޝުއަރކުރެވިފައި 
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މި ވަނީ. ބާކީ ހުރި ރިސޯޓުތަކަކީ ރާއްޖޭެގ، އެ ޕްރޮޕަރޓީސްތަކަކީ ރާއްޖޭަގއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއް ނުޖެހި 

އެހެން ޕްރޮޕަރޓީސްތައް  ބޭރުގައި މިއާއެއްކޮށް ދެން ހަމ އަދި   އިންޝުއަރ ކުރެވިފައޭ އެ ހުންނަނީ. ދެން، ހަމަ 

ސަފާރީކަހަލަ  ބޯޓުފަހަރު،  ބިޒިނަސްތައް،  އެހެން  ހަމަ  ނޫން.  ރިސޯޓުތަކެއް  ހަމައެކަނި  ހިމެނޭނެ.  ހަމަ  ވެސް 

ފާހަ އެ  ެވސް  ަގވަރުނަރު  ދެން  ހިެމނޭނެ.  ވެސް  ަވއްތަރެްއެގ  ޕްރޮޕަރޓީސްތައް  ދެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ަގކުރެއްވީ 

ެއީއ   ހޯދުން  އިންޝުއަރެންސް  ބޭރަށް  ހާލަތެއްަގއި ރާއްޖެއިން  ލިބެން ނެތް  ޕޮލިސީއެްއ  ެއ  އިންޝުއަރެންސްއެްއ، 

ަގބޫލުކުރަން އެީއ ކުރެވިދާނެ ކަެމއް. ސްޓިލް އެ ވެސް ހަމަ ވިތިންގ ފްރަންޓިންގ ޕޮލިސީެއްއ   އަޅުަގނޑު ވެސް 

ިމ  ޮގތު ފާހަަގކުރެއްވި  އެ  ެވސް  ަގވަރުނަރު  ކަންނޭނެގ.  ކުރެވިދާނެ  އިޝޫ  މެދުވެރިކޮށް  ކުންފުނިތައް  ދިވެހި  ަގއި 

ެއޮގތަށް   ހުރި  އެބަ  އޭރިއާސްތައް  ސްޕެޝަލައިޒްޑް  ެއކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  އިންޑަސްޓްރީ.  އޭިވއޭޝަން  އޭރިާއއަކީ 

ޔަރސް. އެހެން ނޫން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ރާއްޖެ އިންޝުއަރެންސް ރާއްޖޭަގއި އަދި މީެގ މިކަހަލަ ޕްރޮޑަކްޓު ނެތް އޭރި

ޕޮލިސީސްތަކެއް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏެްއ މެދުވެރިކޮށް މި ކަންތައް  

 ކުރެވޭނެ ޮގތަކަށޭ މި އިންނަން ވާނީ ާގނޫނުަގއި. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ަގވަރުނަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް

ޖެނެރަލީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލްސްތައް ޑްރާފްޓް ކުރާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ހަދާޮގތަކީ އެނޭބްލިންގ ލައިނެއް ލާފަިއ  

ެގ ރެގިއުލޭޝަންސް މި  ފަހަތަށް  އޭެގ  ދެން  ލާފައި  ތަކަފުލް އިނޭގތޯ،  އެއްބަސްވަން  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ންނަނީ 

ބައި މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަކުރެޭވނެ ކަމަށް. ބާބަކަށް ލައިެގން އެ ޑިފައިން ކޮށްލެވިދާނެ ކަަމށް. އެކަމަކު ވެސް ހުރިހާ 

ރަންމަންޓެއް ބޭފުޅުން ވެސް ހުރިހާ އެއްޗެއް ބިލަށް ލުމަކީ އިންޑަސްޓްރީ ވަރަށް ހަނިވާނެ. މި ޗޭންޖިންގ އެންވަޔަ

ބުއްދިވެރި   އެއީ  ބެހެއްޓުން  ކޮށްފައި  ކްރިއޭޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓެއް  އެނޭބްލިންގ  އެހެންވީމާ،  ހަނިވާނެ.  ތެރޭަގއި 

ޮގތެއް. ދެން، ރެިގއުލޭޝަންސްތައް މާ ިގނަވަމުންދަންޏާ ދެން އޭތި މަޖިލީހަށް ެގނެްއސަ އަނެްއކާ ރެގިއުލޭޝަނަށް  

 ަގޅު ޮގތެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އިނޭގތޯ. އެކްޓެއް ެގނައުން ެއއީ ރަނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު، އެލައިޑް.   

 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަޙްމަދު ޝާބިޤް    އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުެގ

  ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަ ދެްއކެިވއްޖެ ކަންނޭނެގ އެއް ޕޮއިންޓަކަށް.  

ދެން މީަގިއ  ދެން އޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ހަމަ ކޮންސަރން ހުރީމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ.  

ވަރަށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ޮގތް  އޮތް  މި  އައިސް  ބިލު  މި  މިހާރު  ބަލާއިރުަގއި  އޯވަރޯލްކޮށް 

ފުރިހަމައަށް މި ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި ބަެއއްކަހަލަ އެކަހަލަ ލޫޕްހޯލްސްތައް ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަމީލް  

މިހާ ވިދާޅުވަނީ  އެ  ރެގިއުލޭޝަން  ވެސް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ެއއްޗެއް.  ކަވަރވާ  ތެރެއިން  ަގވާއިދުެގ  އޮތް  ރު 

އަިއއިރު މި ެއކްޓުަގއި މިހާރު ެގނެވިފައި މި އިން ޮގތުން ެއ ލޫޕްހޯލް އިނީމަ އެ ކޮންސަރން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން  

ސަޖެސްޓްކޮ ޮގތަށް  ފެންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިޞްލާޙު  އެ  އިނީ  އެ  ޮގތުން މިހާރު  އިން  މީަގއި  މިހާރު  ށްލާފަ. 

ެއއްެވސް  ރާއްޖޭަގއި  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  އެނޫން  ފިޔަާވ  ފަރާތްތައް  އަންނަނިވި  އިންނަނީ،  މި  ވެއްޖެއްޔާ 

އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރިއެްއ ސިލިސިޓަިއޒް ކުރުމަކީ މަނާކެމެކޭ. އެހެންވީމާ، ެއ ފަރާތުެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން  

އެ އެއްޗަށް  މަސްލަޙަތަކާ  މި  ނުވަތަ  މުދަލެއް  ެއްއވެސް  ރާއްޖޭަގިއވާ  ނުވަތަ  ކުރަނީ  ސަޖެސްޓް  ިމ  ޑްކޮށްލަން 

ުގޅުންހުރި އެްއޗެއް އިންޝުައރ ކުރެވޭނީ ރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައި އިންނަ ކުންފުންނަކަށެވެ. އޭރަށް ދެން އެ 

ޗެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި އެކްޓް ައއިމަ މީަގއި މިހާރު މައްސަލަ ޙައްލުވާނެ. އެއީ ިމހާރު ގަވާއިދުަގއި ކަވަރވާ ެއއް

ހަަމ   ޮގތަށް  ކޮންސަރނެއް  އިތުރު  ދެންމެަގއި  ދެން،  ެއއްޗެއް.  ކަވަރނުވާ  ޮގތުން  އިން  މި  ފަރުމާކުރެވިފައި 

ިއ  ވަނައިެގ )ށ(. )ށ(ަގ  72ވާހަކަދެކެވުނު އެްއޗަކާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ލާފައި ިއންނާނެ އިޞްލާޙެއް. އެއީ  

މި ދެންނެވި ޮގތަށް އޭަގއި ެވސް މިހާރު ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް ޮގތުން ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހުރިހާ ދިމާއެއް ކަވަރ  

އަންނަމުން   މިހެން  އެޮގތަށް  ސަޖެސްޓްކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ޭއަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  އެ  ކުރެވޭތޯ 

ންފުނި، ނޫނީ ވަކިަވކި އިންޓަރމީޑިއަރީސްއަށް ވަކިން އަމުރު ނޫނީ އަންނަމުން އައިސް ވަކިަވކި ިއންޝުއަރެންސް ކު

އެންުގންތައް އެންޭގ ޮގތަށް ެއ ތަންކޮޅު ހިނާގށޭ މިއިން ނަަގމާ. އޭރަށް ދެންމެަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ދެކެވުނު 

ފަހު ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ވާހަކާަގއި ޮގްއސި ދެއްތޯ، ެއ ބައި ެވސް އިންނާނެއޭ. މިސާލަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް

މިހިރީއެްއ   އެ މާއްދާަގިއ ވާހަކަދެކެވިފަިއ  އެހެންނޫންނަމަވެސް އާންމުކޮށް  އެބައިނނޭ.  އެންުގުމެގ ފުރުޞަތު ެވސް 

ކުރަން  ކަން  ޮގތަކަށް  ަވކި  ިއންޓަރމީޑިއަރީސްތަކަކަށް  ކުންފުނިތަކަކަށް،  އިންޝުއަރެންސް  ކެޓަަގރީތަކެްއެގ 
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ްއ ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ވަކި، މިސާލަކަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސަށް މިހެން އެންޭގ  އެންުގުމެގ މައްސަލައެ

ހަމަ   ުގޅޭޮގތުން  ތަކަފުލްއާ  ޮގތަށް  މިދެންނެވި  ދެން،  އެއީ.  ނޫނޭ.  ޮގތެއް  ރަނަގޅު  އެހާ  އޮތުމަކީ  ޮގތަށް 

ނެތް އެްއޗެްއ  ބޮޑު  ެއހާ  ވެސް  ތަކަފުލްަގއި  ޮގތަށް  އިން  ފާހަަގކުރެިވއްޖެ.  ރީއިންޝުއަރެންސް  ކަމަށް   

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޯވަރޯލްކޮށް މި ބިލު ބަލާއިރުަގއި ޑެފިނީޝަން ތެރޭަގއި ތަކަފުލް ވެސް ލާފަިއ  

އިނީމަ ތަކަފުލް އޮޕަރޭޓުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މާ ބޮޑު ދަތިކަމެއް ނެތް މިހާރު މި ބިލު އޮތް ޮގތަކުން. ދެން،  

ތަކަފުލްާއ  އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް  އިން  ކޮށްފައި  ސަޖެސްޓު  ޕޮލިޝްކޮށްލަން  އަނެއްހެން  ހަމަ  މީަގިއ  އިނީ  މެން 

ަވކިކޮށްލަން.   އިން  އެ  "އިންޝުއަރެންސް"  ލަފުޒު  ެއ  އިންޝުއަރެންސް"  "ތަކަފުލް  އޭަގއި  ެއއީ  ުގޅޭޮގތުން. 

އިންޝުއަ ިއސްލާމިކް  އިންޝުއަރެންސް.  ައސްލު  ކަތަފުލްއަކީ  ތަކަފުލް. އެހެންވީމާ،  ކިޔަނީ  މި  ރެންސްައށް 

ެގނައިމަ  ޮގތަށް  އިން  ބިލުަގއި  މިހާރު  ކަންތައް  އެ  ނުެގނެސް  އިންޝުއަރެންސް  ފަހަތަށް  ތަކަފުލް  އެހެންވީމާ، 

ޮގތުން  އިން  ޑެފިނިޝަން  މީަގއި  މިހާރު  ތެދުފުޅެއް،  އިނޭގތޯ.  ބެހޭޮގތުން  ރީއިންޝުއަރެންސްއާ  ދެން  ރަނަގޅޭ. 

މީަގިއ  ވެއްޖެއްޔާ އިންޝުއަ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތަށް މި  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި ރީއިންޝުއަރެންސް ވެސް  ރެންސް 

ހަމައެކަނި ރީއިންޝުއަރެންސްއަށް ސީދާ އިޝާރާތްކުރެވޭ ޮގތަށް މި އޮތީ ހަމައެކަނި ފެކަލްޓޭޓިވް ރީއިންޝުއަރެންސް  

އެހެންނަމަވެ ދެން  އެއްޗެއް.  އިން  ބެހޭޮގތުން  ހެދުމާ  ޤައުމުތަކުަގއި  އެރޭންޖުމަންޓު  ހުންނަ  ޑިވެލޮޕްވެފައި  ސް، 

މިހާރު  ހަމަ  ައންނައިރުަގިއ  ާގނޫނެއް  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ހުރޭ.  އެބަ  ވެސް  ކުންފުނި  ރީއިންޝުއަރެންސް 

އެރޭންޖުމަންޓުތަްއ  ރީއިންޝުއަރެންސް  ހުންނާނެ  އުސޫލުން  އިން  ޢަމަލުކުރަން  އިންޝުއަރެންސްއަށް  ފެކަލްޓޭޓިވް 

ރުަގއި ފުރަތަމަ ލޯކަލް ކުންފުނިތަކަށް އެ ދޭންޖެހޭ އިސްކަމެއް ޭއެގތެރޭަގއި ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް ހަދާއި

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ާގނޫނުަގއި މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައި އިން ޮގތުން އެބައި ނެތީ އެީއ އަޅުަގނޑުމެން ތެރޭަގިއ  

އެޮގތަށް   ނެތީމަ  ކުންފުންޏެއް  އިނީބާއޭރީއިންޝުއަރެންސް  އެމް.ޑީ  ؟ އުނިވެފައި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް، 

އަހަރެއް ފަހުން ރީއިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެްއ ވުޖޫދުވުމަކީ ހަމަ ވަރަށް    3އަހަރެއް،    2ދެންނެވިހެން ހަމަ މީެގ  

ރީއިން ނެތޭ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކުޑަެވެގން  އެންމެ  ޮގތުން  މިއިން  މިހާރު  ެވއްޖެްއޔާ  ކަމެއް.  ޝުއަރެންސް ާގތް 

މެންޝަން  ވެސް  ޮގތަކަށް  އެކަހަލަ  މިހާވަރަށޭ،  ޖެހޭނީ  އިންނަން  ކެޕިޓަލް  މިނިމަމް  ކެޕިޓަލް،  ކުންފުންޏެއްެގ 

އެހެންނަމަވެސް،   ނޭނޭގ.  ކަެމްއ  ބޭފުޅެއް  ކޮން  ބޮޑަކަށް  އެހާ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން،  ނެތޭ.  ނުެއއް  ކުރެވިފަެއއް 

ކާ ބެހޭޮގތުން. ދެން، ޭއަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ޭއެގ ކޮންސަރނެއް އެބައިން.  އިޝާރާތްކޮށްލެްއވި ީމަގިއ ހުރި އަދަދުތަ

ވެއްޖެއްޔާ   ޮގތުން  އިން  މި  މިހާރު  އިންނާނެ.  އެވެސް  ތެރޭަގއި  ކޮމެންޓް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިލިއަންެގ    30ދެން، 

ބަލާއިރު މިހާރު ހުރި ކުންފުނިތަކަކަށް އޭަގިއ  ލެްއެގ ވާހަކަ މި އިނީ. ދެން، އޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ އަނެއްހެން  ކެޕިޓަ
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ވެސް   ކުންފުންޏަކަށް  ވަކިވަކި  ނޫނީ  ވެސް  އެލައިޑަކަށް  އެހެންނަމަވެސް  ދެން،  ކަންނޭނެގ.  ނޫން  އިޝޫެއއް 

ކޮންސަރނަކީ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  އިންޑަސްޓްރީަގިއ    30އިޝޫެއއް  މި  އިންިއރު،  މިލިއަން 

ފޯކަސްކޮށްެގން  ވާހަކަދަްއކާ ހަމަ ސްޕެޝަލައިޒް އެއް ކްލާހެއްެގ  ފަހުން އައިސްދާނެ ކަންނޭނެގޭއ  އިރު މިސާލަކަށް 

ހަމަ   ވެސް  ކުންފުންޏަކުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުންފުންޏެއް.  އިންޝުއަރެންސް  ކެޕިޓަލެއްެގ    30އަންނަ  މިލިއަންހޭ 

ންނަ ޮގތަކަށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އިނދެއްޖެއްޔާ  ނޫނީ ެއމް.އެމް.އޭއަށް އެ އިޚްތިޔާރު އި؟ ޮގތުަގއި ބައިންދާނީ

މިލިއަނަށްުވރެ ބޮޑުކޮށް ނަަގން. ދެން،    30ފުރިހަމަވާނެއޭ. މިހާރު މިއިން ޮގތުންެވއްޖެްއޔާ އިޚްތިޔާރު މި އިންނަނީ  

ކޮމްޕެ މިއީ.  ނޫން  ވާހަކައެްއ  ދައްކާކަހަލަ  ކުންފުނިތަކުން  އިންޝުއަރެންސް  ބަލާއިރު  ޓިޝަނެްއަގއި،  އަނެއްހެން 

 މިހާރު އިން ޮގތް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ރަނަގޅީ. އެހެންނަމަެވސް މިއީ މުޅި އިންޑަސްޓްރީަގއި ދައްކާ ވާހަކައެްއވީމަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރިޕީޓުނުކޮށް މި  ދެން  ުގޅިެގން  ދިއުމާ  ދިުގވެެގން  ވަރަށް  ވެސް  ަވުގތު  މިހާރު  ައޅުަގނޑު،  ،  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

މިހާރު އެއް ވާހަކަެއއް ވަރަށް ިގނައިން މި ދެކެވެނީ. އެހެންީވމާ، ރިޕީޓުނުކުރަްއވާ ހަމަ އިތުރު ކަމެއް އެޑްކުރަްއވަން 

ޗާޓަރޑް  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ 

 އިންސްޓިޓިއުޓަށް. 

 

ޗާޓަ އޮފް  މޯލްޑިވްސްެގ  ރއިންސްޓިޓިއުޓް  ދަ  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  މުޙައްމަދު ރަީއސް،  ނައިބު  ޑް   ޙަސަން 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މި   ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ެގ    43ޝުކުރިއްޔާ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި    1ވަނަ  ަގއި 

އަށް ބޭނުންވެ ހިނދެއްަގއި ޝެއަރކުރުމަށް  އިންނަ އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރެގ ވޯރކިންގ ޕޭޕަރސްތަްއ މި އޮތޯރިޓީ

އެބަ އިނދޭ. ދެން، މި ާވކިންގ ޕޭޕަރ އަސްލު މިއީ ވަރަށް ބްރޯޑް ޑެފިނިޝަންއެްއެގ ތެރެއަށް ވަންނަ ެއއްޗެއް.  

ޖީ.އެލް  މުޅި  ކުންފުންޏެއްެގ  ނަާގނެ  އޮޑިޓަރުން  ވެއްޖެއްޔާމު  ކަމަށް  ބަލާ  ޮގތަށް  ކުރެވޭ  މި  އޮޑިޓު  މިހާރުެގ 

ށް އޮޑިޓުކުރުމަށް ޓަކައި. އެއީ ސޮފްޓް ކޮޕީސް ޮގތުަގިއ ނެޭގނެ ހަމަ މުޅި ޖީ.އެލް. އެހެން ބަލާއިރު ދެން  މިސާލަކަ

ފާހަަގކުރެޭވ   ދެން  އެއީ  ޓަކައި.  މެނޭޖްކުރުމަށް  ރިސްކު  އޮޑިޓް  ހޯދަނީ  މި  އިންފޮމޭޝަން  ބޮޑަށް  އޮޑިޓަރ 

ވަރަ ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ،  ައއިޑެންޓިފައި  ެއ  ކަންތައްތަކެއް  ތެރެއިން.  ހޯދާނެ އޮޑިޓުެގ  އޮޑިޓަރ  ޑާޓާ  ބައިވަރު  ށް 

ދެން، ހަމަ އެއާއެްއކޮށް މި ޮގތަށް ؟ ހުރިހާ އިންފޮމޭޝަނެއް ޝެއަރކުރުންތޯ އަސްލު އޮތޯރިޓީން މާނަ މި ކުރަނީ

ޮއޑިޓަރެގ އިންޑިޕެންޑެންސާ މެދުަގއި ވެސް ހަމަ ސުވާލު އުފެދޭ ކަ ހަލަ ޝެއަރކުރަން އިންނަ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ 
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އިންޓެންޝަނަކީ   މާއްދާެގ  މި  ބުރަެވވެނީ  ބޮޑަށް  އޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  ކުރިމަތިވެދާނެ.  ކަންތައްތައް 

އޮޑިޓަރެގ ކޮލިޓީ ބެލުން ކަަމށް ވެއްޖެްއޔާމު އޭތި އިންސްޓިޓިއުޓް މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެ ޮގތަކަށް ހެދުން. ދެން، ހަމަ  

ވަ ޮގތަށް  ދަންނަވާ  މި  މި  އެާއއެްއކޮށް  އޮޑިޓު  މިހާރު  އެއީ  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  އިންފޮމޭޝަންެގ  ބައިވަރު  ރަށް 

ބޮޑަށް   މިހާރަށްވުރެ  ތަނުަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  އަދި  ބޭނުންކޮށްެގން.  ސޮފްޓްވެއަރސްތައް  އޮޓަމޭޓެޑް  ކުރެވެނީ 

ޕަލްތަކެއް ނުނަާގނެ އޮޑިޓެްއގައި.  އޮޓަމޭޓްެވެގންދާނެ. މިހާރު މިދާ ޓްރެންޑަށް ބަލާއިރުަގިއ ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގިއ ސާމް

ބޮޑަށް ހަމަ މި ޖީ.އެލް އެނަލައިޒްކޮށްފައި އޮޓޮމެޓިކް ސާމްޕަލިންގ މެތަޑަކަށް ދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ 

އެީއ   ރިމޫވްކުރުން.  ހަމަ  މާއްދާއަށް  މި  ބުރަވަނީ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ިވސްނާލަން.  އިތުރަށް  މެދު  މާއްދާއާ  މި 

ޓިޓިއުޓުން އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއޭ އޮޑިޓަރއެްއެގ ކޮލިޓީާއ މެދު އޮތޯރިޓީން ސުވާލު  އިންސް

 އުފެދޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު. 

 

ޝިފާ  މަރިޔަމް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް  ަގވަރުނަރު،  އެސިސްޓެންޓް  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ    މޯލްޑިވްސް 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން އެްއޮގތަކަށް ވެސް އެ މާއްދާ ލާފައި ެއ އިނދީ ކޮންމެހެން ޮއޑިޓަރެގ ފެންވަރު ބަލާކަށް ނޫން.  

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ސީ.އަިއ.އޭއާ މި ވާހަކަދައްކާ ވެސްފަިއ އޮތީ ދެއްތޯ މި ކަމާ ުގޅިެގން. އޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން  

ނި، ައޅުަގނޑުމެން ރެގިއުލޭޓުކުރާ ކުންފުނީެގ ވަކި ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވަނީ ހަމަ އިންޝުއަރެންސް ކުންފު

ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާމު މިހާރު ހުރި މަޢުލޫމާތުެގ އިތުރަށް އަދި ައޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެދާނ. އެހެން 

ކޮންމެހެ ނަަގން.  އެ  ހުރެއްޖެއްޔާމު  އޮޑިޓަރެގ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ވެއްޖެްއޔާ  ވަރކިންގ  ކަމަށް  ހުރިހާ  އޮޑިޓަރެގ  ން 

ޕޭޕަރސް އަބަދު އަޅުަގނޑުމެން ެގންނާކަށެއް ނޫން. ވަކި ހާލަތެއްަގއި ވަކި ތަންކޮޅެއް، ވަކި ދިމާލެއް ބަލަންޖެހިދާނެ  

އިތުރަށް. އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު އެ ބަޔަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުަވއިދޭށޭ. އެީއކީ ކޮންމެހެން 

ކަމަކަށް  އޮ ބައެއް  ހިނާގ  ތެރޭަގިއ  ކުންފުނި  އިންޝުއަރެންސް  އެކަމަކު  ނޫން.  ބަލާކަށް  ކޮލިޓީއަށް  ޑިޓަރެގ 

ބަލާއިރު   އަނެއްހެން  ބޭނުންވެެގން.  އިންފޮމޭޝަން  ހޯދަން  ޮގތަށް  ޑަިއެވއް  ޑީޕް  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވެސް  ކަެމްއ  ހުރިހާ  ކުންފުނީެގ  ރެިގއުލޭޓުކުރާ  ރައިޓް   އަޅުަގނޑުމެން  ލިބެން  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 އޮންނާނެ. އެ އޭންަގލުން އަސްލުަގއި އިނޭގތޯ. 

 

އަޙްމަދު  ޝީޒާ  އަލްއުސްތާޛާ  ސެކްޝަން  ލީަގލް  ލީަގލް  ޖެނެރަލް،  ކައުންސެލް  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ޑިސްކަ ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކޮށް  އިންނާނެ ސީ.އައި.ޭއއާ  ެއޑްރެސްކުރެވިފައި  އިޝޫަގއި  ސޭމް  މި  ސްކޮށްފައި 

ާގނޫނަކަށްީވއިރުަގިއ   ފާސްވެެގން  ބިލު  ހަމަ އެ  ޮގތަށް  އިން  ހަމަ މިހާރު މި މާއްދާ  ބިލުަގއި  ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމް 

 ވެސް ހަމަ އިންޝުއަރ އެ ބޭފުޅުންނާ އެކުަގއި ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިސްކަސްކުރެިވެގން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ؟ އިލްޔާސް ފަހު ސުވާލު. ނިިމއްޖެ

 އަށް. هللاޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ދެން  ފާހަަގކުރީ.  އެ  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސް  ސީ.އޭ  ދެންމެ  އެްއކަންތައް  އުޅުނު  ފާހަަގކުރަން  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު 

އެހެންވީމަ، ދެން އެއަށް އިތުރަށް ދާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން އަދި ތަންކޮޅެްއ  

ބިލު ޑްރާފްޓް މާނައާ  ފަހަރެއްަގިއ، އެމް.އެމް.ޭއއިން  ެއއްޗެްއެގ  ލިޔެފަިއ އިން  މީެގ  އިންޓެންޝަނާއި  ޭއެގ  ކުރިއިރު 

މުޅިން ތަފާތު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. ޚާއްޞަކޮށް ސީ.އޭ މޯލްޑިވްސްެގ އޮޑިޓަރ ބެހޭ ާގނޫނާއި ީމެގ ިމ  

އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކޮންޓްރަޑިކްޓްވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މާްއދާއާ  އިންނަ  މި  ބާރު   ؛ޑްރާފްޓުަގއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޭެގ 

ޮގތަށް   އިޝޫެއއް  ކޮންސަރން  އެ  އިޝޫ  އެ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މިއިނީހެން.  މީތި  ޮގތަކަށް  ކެނޑޭކަހަލަ 

ފާހަަގކުރަން. ދެން، އަޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ، މިހާރު މީަގއި އެބައިން ޑިސްޕިުއޓް ރިޒޮލިއުޝަނާއި ދެން 

ޓެޑް ޑެމޭޖަސްއާ މި. ދެން، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މީެގ މުްއދަތެއް ލާފައި ނޫން، ވަނީ އަދި އޭެގ އިތުރަށް ލިކުއިޑޭ

ެއއީ   މުއްދަތެއް  ވަކި  ފާހަަގކޮށްފި  ދެންމެ  އެހެން  ކުރަން.  ކަމެއް  މިވެނި  މިސާލަކަށް  ތެރެއަށް  މުއްދަތެއްެގ 

ޓަކާ، އެ ފުދޭވަރަކަށް ޓައިމް ނަާގނޭ. ހަމަ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނޭ މިސާލަކަށް އާދަިއެގ ކުޑަކުޑަ ކަމަކާ ބޮޑު އިންސިޑެން

އެއީ ރަނަގޅު ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން. ެއކަމަކު މުއްދަތެއް ނެތީމަ މިވާ ޮގތަކީ ހަމަ އެކީއެކަށް ހަމަ 

ދަނީ. ދެން، އަނެއްކާ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން ވެސް މީހުންެގ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރަން ވެސް ހަމަ ވަރަށް 

ެއހެންވީމާ، މުއްދަތެއް ނުލާ  ؛ ބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖެއް ޮގތަށް ެވސް އެ ކަން ބޭނުން ެވސް ކޮށްލެވޭ. މިކަހަލަ ބަިއވަރު

ރަނަގޅީ އެންމެ  ސޮލިއުޝަނެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  މިއަށް  ނޫނީ  ލުންތޯ،  ލަންޏާމު  މުއްދަތެއް  ނޫނީ  އެއީ ؟ އިނުންތޯ، 

މެ، ހަމަ އެ ވާހަކަ މިހާރު ރިޕީޓްކޮށް ދެކެވިއްޖެ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑު  އެްއކަންތައް. ދެން، އިން އަނެއްކަންތަކަކީ ދެން

ކަމަށް   ެއ  އިޝޫ.  ފާހަަގކުރާ  އެ  ފަރާތުން  އިންޝުއަރެންސްެގ  ދިވެހި  ހަމަ  ބޭނުންަވނީ  ސާފުކޮށްލަން  އަދި 

ކު ބޭރު  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ބޭނުންވަނީ  ބަލާލަން  އަޅުަގނޑު  ޮގތް  ދެކިލައްވާ  ފަރާތުން  ންފުނިތަކުން އެމް.އެމް.ޭއެގ 
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މިތާނަގއި އޮފީހެއް ނޫނީ ރެޖިސްޓަރީ ވެސް ނުކޮށް އަިއސް މިތާ އިންޝުއަރެންސް ެއްއކަލަ ބްރޯކަރުން އަިއއްސަ  

ކުރާ ކަން  އަމީލްތޯ؛ އެ  މި  ދެންމެ  އިޝޫ  އެ  ދެ ؟ ދެން،  މި  އެހެންވީމާ،  ިއޝޫ.  ފާހަަގކުރެއްިވ  ެއ  އާދެ! 

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަން. ވަރަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް 

ދެން،   އިނޭގތޯ.  ޮއންނާނެ  ހުށަހަޅާފައި  ޮގތަށް  ވިދާޅުވާ  ެއ  ހަމަ  ހުށަހެޅިއިރު  ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  އާދެ! 

ނޑުެގ މަިއަގނޑު ވިސްނުމަކީ ރެސިޕްރޮސިޓީ އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން ޑިސްކަސްކުރިިއރު ވެސް ހަމަ އެޮގތަށް. އަޅުގަ 

އޭެގ މާނަައކަށް އަޅުަގނޑު ބަލަނީ އެ ޤައުމެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށްދޭ ޚިދުމަތެއް މި ޤައުމުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން 

ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ރެސްޓްރިކްޓްކޮށްފިްއޔާ  ޤައުެމއްެގ  އެ  ދޭނަމޭ.  އެކީަގއި  އުފަލާ  ވަރަށް  ހަމަ 

ޓްރިކްޓްކުރާނަމޭ. ެއޔޭ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕްރިންސިޕަލަކީ މި ފައިނޭންސް އޭރިާއަގއި ވެސް. ޖެނެރަލީ އަޅުަގނޑު  ރެސް

އިނޭގތޯ.   މަސައްކަތްކުރަނީ  ައޅުަގނޑު  ޕްރިންސިޕަލްަގއި  އެއީ  ވެސް  ވާހަކަދައްކާއިރު  ތަންތާނަގއި  އެހެން 

ދެން، ވެސް.  ކަމެއްަގއި  ހުރިހާ  އޮންނާނީ  ކޮންސިއުމަރ   ރެސިޕްރޮސިޓީއޭ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  މުއްދަތު، 

ެއއްޗެއް ވިދާޅުވާން ޝީޒާ އިނޭގތޯ. މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު   އޭންަގލަކުން ބަލާފައި އެ އަންނަނީ. ދެން، އިތުރަށް 

 ޝީޒާއާ ހަވާލުކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. 

 

ސެކް ލީަގލް  ލީަގލް  ޖެނެރަލް،  ކައުންސެލް  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  އަޙްމަދު މޯލްޑިވްސް  ޝީޒާ  އަލްއުސްތާޛާ  ޝަން 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ކޮންޒިއުމަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސައިޑުން ލާފައި އިން   އާދެ! ލިކުއިޑިޓީ ޑެމޭޖަސް މާއްދާަގއި 

ުމއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅަން.   މާއްދާއެއް. މިހާރު އެ މާއްދާ މި ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި އިންނާނީ އެމް.އެމް.ޭއއިން ފަހުެގ 

ސް ވާހަކަދެްއކިެގން އެކި ޕޮލިސީސްތަކަށް ނޫނީ އެކި ކްލާސްތަކަށް ވެސް  ދެން، ހަމަ އިންޑަސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނާ ވެ

މުއްދަތުތަކެއް.   ވަކި  ނީންނާނެ  ހިމަނާފައެއް  ބިލަކު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ލެވިދާނެ.  ުމއްދަތުތަކެއް  ވަކި 

 ޮގތަށް އިންނާނީ އެޮގތަށް ލިޔެފަ.  އެކަމަކު ފަހުން ހަމަ ޑިސްކަސްކޮށްެގން އެ ހަމަ މުއްދަތުތަކެއް ލާ ޮގތަށް. ދެން، އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އަމާނާ ތަކަފުލްެގ ފަރާތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަމާނާ ތަކަފުލްެގ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް ރިޔާޟް 

ވަނަ މާއްދާަގއި )ށ( ަގއި އެބައިނދޭ    3ރު. ައޅުަގނޑު ދެކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ ުމޤައްރި

ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  ތެރެއިން  ިއންޓަރމީޑިއަރީތަކުެގ  އިންޝުއަރެންސް  އަދި  ވިޔަފާރިތަްއ  އިންޝުއަރެންސް 

އެ ޒިންމާެއކެެވ.  ޮއތޯރިޓީެގ  ސުޕަަވއިޒްކުރުމަކީ  ރެިގއުލޭޓްކޮށް  އިޚްތިޔާރީ  އިންޓަރމީޑިއަރީތައް  ެއއްކަލަ  ހެންވީމާ، 

ބާރެއް އިންނަހެން އޮތޯރިޓީއަށް މި އިންނަނީ ވަކި އިންޓަރމީޑިއޭޓްތަކެއް ޗޫސް ވެސް ކުރެވިދާނެ މިހެން މި ބަސް  

މާއްދާ   މި  ކަންނޭނެގ  އެބްސޮލިއުޓްކޮށް  ތަންކޮޅެއް  އަސްލު  ބަދަލުަގިއ  އޭެގ  އެހެންވީމާ،  އިނދެއްޖެްއޔާމު. 

ޑްރާފް ފާހަަގކޮށްލާނަން.  އިންނަންވާނީ  ައޅުަގނޑު  ކަމެްއ  ދެވަނަ  ދެން،  ެއއްކަެމއް.  އެީއ  ވަނަ    23ޓުކުރެވިފަ. 

މިއީ  ބެލެހެއްޓުން.  ަވކިން  ފައިސާ  ހޯލްޑަރުންެގ  ޕޮލިސީ  ފައިސާއާިއ  ހިްއސާދާރުންެގ  އިނދޭ  އެބަ    މާއްދާަގިއ 

މާއްދާއެ ައިއއްސައިން  ރޫޙެއްަގއި  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ަގބޫލުކުރަނީ  އަނެއްހެން އަޅުަގނޑު  މިއީ  އިނޭގތޯ.  ކަމަށް  އް 

އަޅުަގނޑުމެން ތަކަފުލްެގ ޖެނެރަލް ޕްރިންސިޕަލް މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަނެއްހެން ާވހަކައަކީ އެ ޮމޑެލްއަށް ިމ  

  މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ. ދެން، މިތާނަގއި ވާހަކަދެކެިވއްޖެ ކަންނޭނެގ ތަކަފުލްއަށް ަވކިން ވާހަކަައކީ ާގނޫނުެގ ބާބެއް 

އިންޝުއަރެންސް  ހަމަ  އިނޭގތޯ  އިޓްސެލްފް  ތަކަފުލްއަކީ  ސަބްޖެކްޓެއް  ބްރޯޑް  ތަންކޮޅެއް  އެއަށްވުރެން  ެގންނަން. 

ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އެއަށް ެގންނަންޏާ ހަމަ އޯލްޓަރނޭޓިވް ތަފާތު ބޮޑު ސިންާގހާ ބައިތަކެއް އެއަށް އަންނަންޖެހޭނީ.  

ަގވަރުނަރު ެވސް އެ ވިދާޅުވިހެން ވަރަށް  އެހެންވެއްޖެއްޔާމު ވަރަށްވަރަށް އަނެއް މިއީ ފުދޭވަރަކަށް،  ބުނާނަމަ  ހެން 

ބޮޑަށް ނެރޯ ޑައުންކޮށްލަން މި ޖެހޭނީ މީެގ މި ލިބޭ ބާރުތަކާ އެްއޗިހި. އެހެންވީމާ، ޭއަގއި ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ ހަމަ 

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ފަހުން ރެިގއުލޭޝަނެއް ެގންނަ ޮގތަށް އޭތި ބައިންދަން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި ބޭފުޅުންެގ އަރިހުން އެދޭނަން. މިހާރު މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުމުަގއި އެންމެ    ައޅުަގނޑުދެ ކަމެއް    އަޅުަގނޑުއާދެ!  

ށް ހީވަނީ ދެ އިޝޫެއއް ކަންނޭނެގ. ެއއީ ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ  އަޅުަގނޑަބޮޑަށް ފާހަަގކުރެިވެގން މި ދިޔައީ ައސްލުަގއި  

އިޝޫާއއި މި  ޕްރެކްޓިސްކުރުމުަގއި  އިންޝުއަރެންސް  މި  ރާއްޖޭަގއި  ޑިސްޕިއުޓް  ފަރާތުން  މި  ދެން،   ،

މެންނަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުރިޒޮލިއުޝަންެގ އިޝޫ ކަންނޭނެގ މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި މި އޮތީ. ދެން، ހުރި ކަންކަން  

އެމިކަބަލް،  އަޅުަގނޑު އެ  ހޯދޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޙައްލުތަކެއް  ރަނަގޅު  މަޝްވަރާކޮށްެގން  އެ  ތެރޭަގއި  މެންެގ 

ތަންކޮޅެއް    ނޑު އަޅުަގކަންނޭނެގ. ދެން،   ކޮމެންޓަށްވުރެ  ހުރި  ބޭފުޅުން ދެއްވާފައި  ތި  މިހާރު  ދެ ކަންތަކުަގއި  މި 

ިވސްނާފައި   ކަުމަގިއ  މި  ހަފުތާެގ    ައޅުަގނޑު ބްރޯޑަރކޮށް  އަންނަ  ެވސް  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު 

ދެން ފާހަަގކުރުމަށް.  ޮގތެއް  ދެކޭ  ކަމުަގިއ  އެ  އިތުރަށް  އަދި  އެއަށްފަހު  ނިޔަލަށް  އާދެ!    ައޅުަގނޑު،  ލިޔުމުން، 
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މެން މި ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ފަށާނަން. އެހެންވީމަ، އޭެގ ިއތުރުން ދެން، އެްއވެސް  އަޅުަގނޑު ލިޔުމުން. އެއަށްފަހު  

އެބައޮތްތޯ ފާހަަގކުރަން  ެއއްޗެއް  ވަންޏާމު  ؟ ބޭފުޅަކު  ކަމަށް  ބައްދަލުވުން   އަޅުަގނޑުނެތް  މިއަދުެގ  މިހިސާބުން 

 ންމާލާނަން. ދެން، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަޑަިއެގންނެވީތީ..ނި
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