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 {هللاބްދުޢުޤޫބް ޢަޔަދާއިރާެގ މެްނބަރު   ދާްނދޫ؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ    .َعلَْيك مُْ السَّالَمُ   ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  އެކުލަާވލާފައިވާ  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  ވަނަ    8އިންޝުއަރެސް 

ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ ފަރާތުން    ،ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރަން މިއޮތީ

ޢަބްދު އަޙްމަދުހިވާهللا އަލްފާޟިލް  އަދި  ޗެއަރމަން.  ތަޢުފީޤު،  މެނޭޖަރދު  ޖެނެރަލް  ޑެޕިއުޓީ  އާދަމް،    އެ   ، 

އެހެންވީމާ ބަްއދަލުކުރުމެއް.  ބައްދަލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  މި  މިއަދު  އެއްކޮށް    ، ބޭފުޅުންނާ 

ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ކޮމިޓީއަށް. މި ބައްދަލުވުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި  .  َعلَْيك مُْ السَّالَمُ  (  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު

، މިހާރު ެގންދަނީ  ންދާ އިންޝުއަރެންސް ބިލާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް މިކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ދިރާސާކުރަމު

އިންޝުއަރެންސް  ދިވެހި  އެޮގތުެގމަތީން  އެހެން  ދެން  މިދަނީ.  ބައްދަލުކުރަމުން  ފަރާތްތަކާ  އެކިއެކި  ކަމާުގޅޭ 

ބޭނުންވާ ސާފުކޮށްލަން  ުގޅޭޮގތުން  މިކަމާ  އިތުރަށް  އަދި  އަޅުަގނޑުެމން  ވެސް  ތި  އަދި  މަޢުލޫމާތާއި    ކުންފުންޏާ 

ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން ހުރި ކޮންސަރންސްތަކެއް ހުރިކަމަށް ާވނަމަ އެ ކަންކަމާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ  

ަމޝްވަރާކޮށް މެންބަރުންނާއެްއކޮށް  އޮ  އާއި  ބަދަލެއް  ކޮންސަރނެއް  ތްެގންނަންޖެހޭ  އިތުރު  ނޫނީ  ވާނަމަ  ކަމަށް 

އެ ވާނަމަ  ބައްދަލުވުން ހުރިކަމަށް  މި  މިއަދު  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މަޝްވަރާކުރުން.  ުގޅޭޮގތުން  ކަމާ 

ުގޅު މިކަމާ  ފަރާތުން  އިންޝުއަރެންސްެގ  ދިވެހި  ހަމަ  ފުރަތަމަ  ޮގތަކީ،  އިޝޫސްތަކަށް   ންކުރިއަށްެގންދާނެ  ހުރި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ފަހުަގއި  އޭެގ  ދެން  ފުރުޞަތުދޭނަން.  މެންބަރުން    އެޑްރެސްކުރުމަށް  މެންބަރުންނަށް  ތެރެއިން 

ހުރެއްޖެއްޔާމު ކަމެްއ  ބޭނުންވާ  ވަރަށް    ސާފުކޮށްލަން  ހުޅުވާލާނަން.  ފުރުޞަތު  ސުވާލުކުރުމުެގ  ސާފުކޮށްލަން  ެއ 

   . އެހެންވީާމ، ކުރިއަށްެގންދަވާ. ްއޔާޝުކުރި ބޮޑަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ތަޢުފީޤުހި ވާهللا ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ ޗެއަރމަން ޢަބްދު

އިންޝުއަރެންސްހިވާ ދިވެހި  އިނޭގތޯ  ބައިވެރިވެދު  އާދަމް  އަޙްމަދު  އެކީަގއި  އަޅުަގނޑާ  ދެން  ދެން  ލަްއވާެގ.   .

ފޮނުވާފަ.   ހުށަހެޅުން  މިހާރު ޖަންއޭެގ ބައެއް ޗޭދެން  އަޅުަގނޑުމެން އިންނާނެ ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ސް 

،  ސް ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ރެއަށް އިންކޯޕަރޭޓް ކުރެވިފަ. ދެން ޖުމުލަ ޮގތެްއަގިއ މިހާރު ހުރި ޗޭންޖަތެ  ެގބިލުރީ  ހެއެ

ރީ. ދެން ދެ ކަމެްއ  ހެއެސްތަްއ ހަމަ މިހާރުެގ. މިހާރުެގ އެންަވޔަރަންމަންޓަށް ފެތޭޮގތަށް މިހާރު  ންބިލުެގ ހުރި ޗޭޖަ

މިހާރު ރާއްޖޭަގއި އިންޝުައރެންސް ކުންފުނިތައް މި  ،  ކަމަކީ   ށް. އެއްފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިތުރައަޅުަގނޑު  

އިންނަނީ  ހިން މި  ދެން  އަމިލި  30ގާއިރު  އިންނަނީ.  މި  ކެޕިޓަލެއް  އަނެއްހެން  އަ މިލި  30ން  ކެޕިޓަލަކީ  ން 
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ކެޕިޓަލަކީ.  މި  ކެޕިޓަލްއެއް    ހަމަ  ދިވެހިންނަށް ވެސް ހަމަ އަނެއްހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ެވސް ހަމަ ޖަމާކޮށްލެވޭނެ

 ދެންރާއްޖެއިން ބޭރު ކުންފުނިތައް ވެސް އެބަހުރި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައި މި ރާއްޖޭަގިއ.  ،  ދެން މިހާރު ކުންފުނިތައް

ފެންނަ   މި  ނުފުއަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ވިޔަފާރިތަްއ  އެހެން  ސެކްޓަރެގ  ފައިނޭންޝަލް  މިހާރު  ޮގތަށް  އޮމުަގއި  ންނަ 

ބޭރު  މި އޭޖެންސީ  ވާޮގތަކީ  މީހުންެގ  އެ  ވަނީ  މި  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ރަޖިސްޓަރކުރީމަ  ރާއްޖޭަގއި  ކުންފުނިތަްއ 

ޓަސް  އްރަޖިސްޓަރކޮށްފައި ހުއަނެއްހެން ލޯކަލީ  ،  ލޯކަލްލަ  ެއއްކަަގނީ. އެހެންވީމާ،  އޮފީސްތަކެއް ޮގތަށް ބޮޑަށް ހިން

ތްކޮށްެގން ލިބޭ ފައިސާ. އިންޝުއަރެންސް  އޭެގން މި ލިބޭ ފައިސާއަކީ ައސްލު އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަ،  ވެސް

ކަހަލަ ވިޔަފާރިތަކަކީ ެއއީ އާންމު ރައްޔިތުންެގ އަތުން ފަިއސާ ނަަގއިެގން ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިތައް.  އާއި ބޭންކިންގ 

އަލުން އިންވެސްޓްކުރުމާ  ހަމަޖެހި  ،އިއެހެންވީމާ، އެ ފައިސާ  ފައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އޭަގއި ރަނަގޅު އުސޫލެއް 

ވެސް ވިޔަފާރިައކަށް  އޮފީހުެގ  ހެޑް  ކުންފުނީެގ  އެ  ނަާގފައި  ލާރިކޮޅު  އެ  ބޭރު،   ،ނެތިއްޔާ  މީހުންެގ  އެ  ނޫނީ 

ރަނަގޅު   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ީމަގއި  އެހެންވީމާ،  ކުރޭ.  އެބަ  ވެސް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން 

،  ިވޔަފަރިތައް ފޮރިން ޕާޓްނަރެއްއ ހުރިކަމުަގއި ވީނަމަެވސް  ާގންޙައްލަކަށް ވާނެ ކަންނޭނެގ ކޮންމެވެސް ރާއްޖޭެގ ހި

ބޮޑަށް   ޭއަގއި  އަޅުަގނޑަށް  ކަނޑައެޅުން.  ހިއްސާެއއް  ކޮންމެވެސްވަރެއްެގ  ޕާޓްނަރޝިޕަށް  ލޯކަލް  ރާއްޖޭެގ 

ންޓް އެހެންވީމާ، ވާނެޮގތަކީ މެނޭޖުމަދެން  ކަނޑައެޅުން ރާއްޖޭަގިއ ލޯކަލް ޕާޓްނަރޝިޕަށް.    ވަރު  50ބުރަވެވެނީ %

ެއކްސްޕަރޓީ އަދި  ވެސް  މި    ސްސައިޑުން  ފައިސާއިން  ލިބޭ  އެ  އަނެއްކާ  ޕްލަސް  އަދި  ވެސް  ޓްރާންސްޕަރ 

އިންޝުއަރެންސްިއން   މިހާރު  އިންވެސްޓްމަންޓް.  ެވސް،  ލިބޭ  ކުރަންޖެހޭ  ވިޔަފާރިތަކަށް  އެހެން  ފަންޑްސްއަކީ 

އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް. ދެން އަޅުަގނޑުެގ    އެސްޓޭޓް ނޫނީ އެހެން ކަންތައްތަކަށް ވެސްމިސާލަކަށް ރިއަލް

އަ  މި  މިހިސާބަށް  މަސައްކަތްކޮށްފައި  އިންޑަސްޓްރީަގއި  އިންޝުއަރެންސް  ދުވަހު  މި ިގނަ  ައޅުަގނޑަށް  އިރުަގއި 

ކޮށްެގން  ދެތިން ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން. ެއއް ކަމަކީ ފޮރިން ކުންފުނިތައް ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރ ،ކަންކަމަކީމި ފެނުނު 

މި ނުކުރޭތޯ  މަސައްކަތްކުރާއިރު  އިންެވސްޓްކުރޭތޯ،  ރާއްޖޭަގއި  ފަންޑްސް  ލިބޭ  މީހުންނަށް  އެ  އޭތި   ދަންނަވާހެން 

ދެަވނަ  މާ ބޮޑު ގަވާިއދުތަކެއް ހެދިފައެއް.  އޭެގ  ައކަށް ވެސް ނީނދޭ  އެމް.އެމް.އޭނެއް ނޫން.  ޤީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަ

ވަ،  ކަމަކީ ޓްރާންސްފަރ.  ރާއްޖޭަގއި  ،  ރަށްއެކްސްޕަރޓީސް  ކުންފުނިތައް  ބޭރު  ރާއްޖެއިން  ހަމަ  އަދިެވސް 

 ދިވެހި ޕްރޮފެޝަނަލުން ޑިވެލޮޕްކުރަން އެ ކުންފުނި ފުރުޞަތު  އެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުަގއި ދިވެހިންނަށް އޮންނަ  

އެހާ އަސްލުަގިއ  އިންނަނީ.  މި  ފުރުޞަތުތަކެއް  ހަނި  ވަރަށް  އެ  ތެރޭަގއި  ހިނާގ.  ނު  މެއްކަ  ބޮޑަކަށް    ދެން ެއއް 

ކަމަކީ ބޭނުންާވ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ދޭ،  ތިންވަނަ  މި  ިއންޑަސްޓްރީއަކީ    ، އިންޝުއަރެންސް 

ޕްރޮޓެކްޝަނެއް މި ދެނީ އެކިއެކި ިވޔަފާރިތަކާއި އަދި މުޅި ޤައުމުެގ އެކި އެސެޓްސްތަކަށް މި ޕްރޮޓެކްޝަނެއް މި  
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ކުރީަގއި ހިނ މީެގ  ބަލާއިރު މިސާލަކަށް ސުނާމީދެނީ. ދެން  ހާދިސާތަކަށް  ދިމާވެެގން    ޘާކާރި  ސުނާމީ  ،ާގފައިހުރި 

އޮޕަރޭޓު ކުންފުނިތަކަށް  ިގނަ  ރާއްޖޭަގއި  އޭރުަގއި  ބަލަންޏާ  ވެސް  މިސާލަކަށް  އޭެގތެރެއިން  އެކަމަކު  ކުރަމުންދިޔަ. 

ދިޔައީ. ނަްއޓާލީ އެ މީހުން. އޭަގއި ިމ  ިއންޝުއަރެންސް. އެ މީހުން ދޮރު ބަންދުކޮށްފައި    ސްރީލަންކާެގ ޖަނަޝަކްތަ 

ލަންކާއަށް  ،  ވާޮގތަކީ އެރިއިރުަގއި  ސުނާމީ  ހަމަ  މީހުންެގ  އެރި.  ެވސް  އެ  ވާޮގތަކީސުނާމީ  ެއ    އެރިއިރުަގއި 

ކޮމްޕެ ެއ  އެސެޓްތަކަށް  ހުރި  ކަންޓްރީަގއި  ހޯމް  މީހުންެގ  އެ  އިމްޕޯޓަންޓް  ވަރަށް  ދޭން.  މީހުންނަށް  ންސޭޝަން 

މީހުން އެ  ޕްރިދޭއިރުަގއި  ސެކަންޑް  މި  ެގ  ވެފަިއ  އެހެންީވމާ،    ނީވައޮރިޓީައކަށް  މިކަން ރާއްޖެ.  އަޅުަގނޑުމެން 

ފަންޑްސްތަކާ ވިޔަފާރީަގއި  ކުރާ  ރާއްޖޭަގއި  ްގރޯކޮށް    ކުރާއިރުަގއި  މާކެޓް  ހިފެހެއްޓިެގން  ރާއްޖޭަގއި  މި އެްއޗެހި 

އެޮގތަށް.  ކުރެވެ އިތުރުކުރެވޭނީ  ެވސް  ކެޕޭސިޓީ  އެ  ކުންފުނިތަކަށް    ދެންނީ.  ބޭރު  ފްލެކްސިބިލިޓީތަކެއް  އެކަހަލަ 

ޓަރފް ޕްރޮޓެކްޓްކުރަން. އެހެންވީމާ، އެީއ  ހޯމް  ދީފައި އޮންނަންޏާ އެ މީހުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް ބަލާނީ އެ މީހުންެގ  

އަނެއް ކޮންޓެންޓުަގއި  އޯނަރޝިޕް  ލޯކަލް  މި  ކަމެްއ.  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހެން  އަޅުަގނޑު 

ނަމަވެސް ދިނުން. ދެން ބޭރު ކުންފުނި، އޭރަށް    ށްހިސާބަ  ފްޓީ ޕަރސެންޓާފިދިވެހިންނަށް އެޓްލީސްޓް އަނެއްހެން  

ވިން ސިޓުއޭޝަނަކަށް ވާނެ. ދިވެހި ކުންފުނިތައް ވެސް ދިެވހި އިންވެސްޓްމަންޓުތައް  -ވާނެޮގތަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިން

ޭއެގތެރޭަގއި ތަޖުރިބާ،  ވެސް  ވިޔަފާރިތެރެއަށް  ހުރީމަ  އެ  ޕާޓްނަރއެއް  ބޭރު  ޕްލަސް  އަދި  މީހުންެގ   ހޯދި  އެ 

ކަެމއް.    ކްސްޕަރޓީސް ެވސް ހަމަ ބަރާބަރަށް ލިބިެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެީއ ެއއް ކަންތައް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާއެ

ކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ކަމެްއެގ  ދެވަނަ  ތަކަފުލް  ،  ދެން  އިސްލާމިކް    ނޫނީރާއްޖޭަގިއ 

މި އޭަގއި  ދެން  އިޝޫ.  ވާޮގތަކީއިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ  ނުވަތަ    ،  އިންޝުއަރެންސް  ަވކި ޓައިސްލާމިކް  ކަފުލްއަކީ 

ަގާވއިދެްއެގ ތެރެއިން ކުރަމުންެގންދަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަމަކު މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ ިއސްލާމިކް އިންޝުއަރެންސް  

އް އެބަހުރި އެމް.އެމް.އޭއިން ވެސް  ކަފުލް ފެށިެގން މިވާޮގތަކީ އޭތި ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ިގނަ ދޫތަޓަނުވަތަ  

ދީފައި ހުރީމަ މި ވާޮގތަކީ އެމް.އެމް.ޭއއިން ސީދާ އެ ަވކި ޕްރޮޑަކްޓް ސެޓިފައި    އެއް ދީފަ. ދެން މި ދޫތައް މިހެން 

ޮގތަކަށެ  ބޯޑެއް ކޮންމެ ކުންފުންޏައްނުކުރޭ އިސްލާމިކް ޕްރޮޑަކްޓެއް  އިންނަނީ ޝަރީޢާ  ވެސް ކަށް  . އެ މީހުން މި 

ކީ ިއސްލާމިކް ެއއްޗެއްތޯ، ނޫންތޯ. ދެން މި ވާޮގތަކީ  ތި ކަނޑައަޅާނީ ކޮން ޕްރޮޑަކްޓައޭހޭނޭ. އެ ބޯޑުންނޭ  އިންނަންޖެ

ބޯޑު ވެސް މި އިންނަނީ ކުންފުނި ތެރޭަގއި. އިނީމަ މި ާވޮގތަކީ ބޯޑަކީ މެނޭޖުމަންޓުެގ ބޯޑެއް ބޯޑަކީ. އެހެންވީާމ،  

ިވޔަފާރި އިތުރަށް ހޯވާޮގތަކީ   ބޯޑު މީހުން ކައިރީ މި ބުނަނީ އިތުރުކުންފުނީެގ  މި ޕްރޮޑަކްޓު  ،  ދުމަށް ޓަކައި މި 

އެ ލައިދޭށޭ.  ރާއްޖޭަގއި  ންމެ  ވެސް  ރިސޯޓުފުރަތަމަ  އަިއ  އިންޝުއަރެންސްވިޔަފާރިކުރަުމން  ެވސް  ނުކުރޭތަްއ     

ސަފާރީ ބޯޓުތައް   .ނީދަުމންރިސޯޓެއް ވެސް އިންޝުއަރެންސް ކުރަ  އެކަމަކު.  ގައިއިސްލާމިކް އިންޝުއަރެންސް ތެރޭ
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ކުރަން އިންޝުއަރެންސް  ެއއްޗެހިތަްއ    ވެސް  ިގނަ  ަވރަށް  އެހެންވީމާ،  ބޯޑެއް.  އެޑްަވިއޒަރީ  ފެށީ. 

ނޫން  ްއސަޮގ  އިންޝުއަރެންސްކުރަމުން ިއސްލާމިކް  އެއްކަލަ  ވާޮގތަކީ  އެްއޗަ  ،މި  ިއސްލާމިކް  މި  ވެސް    ކީހުރިހާ 

،  ކަހަލަ ިއސްތިސްނާއެއް ނީނދޭ. އެކަަމކު އަޅުަގނޑުެގ ޕޮއިންޓަކީއެްއޗަކަށް ވެފައި މި އޮންނަނީ. އޭަގއި އެްއވެސް  

ވެސް   ހިމެނުނަސް  އޭެގތެރޭަގއި  ވެސް  ވިޔަފާރި  އެއީ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަންޏާ  އިންޝުއަރެންސް  އިސްލާމިކް 

ރަްއޔިތުންނަށް އޭތި    ،ައސްލު  ެއއް ކުރެވުނީމަތިޕްރިންސިޕަލާ އެްއޮގތަށޭ. އެ ޕްރިންސިޕަލުން ބޭރުން އޭ  ކުރަންވާނީ

ޕްރޮޑަކްޓަކަށް   ޞައްޙަ  އެޭގ  އޭތި  މީހުންނަށް  އެ  ޕްރޮޑަކްޓެްއޮގތަށް.  އިސްލާމީ  ވިއްކަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

އެހެންވީމާ، ޭއަގއި އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ރަނަގޅު ަގާވއިދެއް ހަދަން. މިހާރު ނެއްނުކުރެވޭ.  ޤީ ށް އޭތި ޔަކަނައަޅުަގނޑުމެން

އި ޮގތުަގިއ  ފެންނަ  ދާންޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދޭތި  އެ  އިންޝުއަރެންސްއާ  އިސްލާމިކް  ާއއި  ފައިނޭންސް  ސްލާމިކް 

އިސްލާމިކް   ާއއި  ބޭންކިންގ  އިސްލާމިކް  މިސާލަކަށް  ރާއްޖޭަގއި  މިހާރު  އެކަމަކު  ދާންޖެހޭނީ.  އެކުއެކީަގއި 

ުގޅުެމއް ނީންނާނެ  އެްއެވސްވަރަކަށް.  ނީންނާނެ  ުގޅުމެއް  ނީންނާނެ  މިސާލަކަށް އި.  އިންޝުއަރެންސްއާ  ސްލާމިކް، 

އިސްލާމިކް ލޯނުތަްއ ެވސް  ެގ  ވެސް އިސްލާމިކް ވިންޑޯއެއް އެބަ ހުރޭ. އެ މީހުން  ެގބަލަންޏާ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސް

ކުރަނީ. އެކަަމކު އެ  ދާއިރާތަކަކަށް އެކަން    ކުރަނީ. ވަކިއެ  އެބަ ދޭ. އެކަމަކު އެއީ ވަކި ވިންޑޯއެްއެގ ދަށުން އެކަން  

އަމާނަމިސާލަކަށް   ބަލަންޏާ  މިސާލަކަށް  ސަިއޑުން  ިއންޝުއަރެންސް  ހަމައެކަނި  ޓަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ކަފުލް 

މެއިންސްޓްރީމްކޮށް ޓަ ކުންފުންޏަކީ  އެ  ެއކަމަކު  ކުންފުންޏެއް.  ިވޔަފާރިކުރާ  ެއ    ކަފުލް  ކުރެޭވ  އެބަ  ކަމެއް  ހުރިހާ 

ރެސް ެއޮގތަށް  ލައިސަންސް  އެހެންވީމާ،  އެކަމަކު ޓްވެފަ ޓިކްކުންފުނިން.  ކުރެވެނީ.  މި  އެޮގތަށް  ނެތީމަ  އި 

ވެސް   ލައިސަންސް  ކޮންވެންޝަނަލް  ނެޭގނޭ.  ލައިސަންސް ވެސް  ދެ  އެބަ އިނދޭ  ބުނެފަިއ  އެބަ  އެމް.އެމް.ޭއއިން 

  ،. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއޮގތަށް ަގާވއިދުތަކެއް ނެތިފައިއޭކަފުލް ލައިސަންސް ވެސް ނެޭގނެ ޓަނެޭގނޭ.  

ނަގާ   އެޮގތަށް ލައިސަންސް  ވާޮގތަކީ  ނެތީމަ  ހުރިހާ ކަށް  ހަރުދަނާކޮށް  މީހުންނަށް  އެ  ބޭނުމެއްނުވޭ.  މީހަކު  ވެސް 

ބޭނުމެއްނުވާނެ.   މީހަކު  ެއްއވެސް  ލައިސަންސް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކުރެވޭ  އިންޝުއަރެންސްމިހާރު  ކަމެއް  ަގިއ  ދިވެހި 

  މިހާރު މި ކުރަނީ.   ކޮށްއުޅެނީ. ކޮންވެންޝަނަލްނަަގން މި    ެއއްއަޅުަގނޑުމެން ވެސް މިހާރު ިއސްލާމިކް ލައިސަންސް

މިހާރު އެޕްލައިކޮށްެގން އޭތި ެއކަން ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ިމެގންދަނީ   އިސްލާމިކް ލައިސަންސް ނަަގން  އެކަމަކު

    އިނޭގތޯ.މިހާރު. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ދެ ކަންތައް ވެސް

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު
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ފުރުޞަތެއް   އަދި  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރައްަވއިފި    މުެގއެރުވުއާދެ!  ދެންމެ  މިހާރު  ސާފުކޮށްލަން.  އެްއޗެއް  ކުރީަގއި 

ދަށަށް ެގންނަ ވާހަކަ. މިހާރު   އިސްލާމިކް އިންޝުއަރެންސް އާިއ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގ މިީއ ެއއް ފްރޭމްވަރކް

ތޯ އޭތި އެޑްރެސްކުރަން ތި ވިސްނުން  އްރަމުންދާއިރު ކޮންދިމާލަކަށް ކިހިނެމި ބިލުން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ފަރުމާކު

  ؟ ތި ހުރީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ތަޢުފީޤުހި ވާهللا ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ ޗެއަރމަން ޢަބްދު

އިންނަންޖެހޭނެ އެްއޗެއް  ކްލިއަރކަޓް  ވަރަށް  އޭތި  މިހާރު  ޮގތަކީ  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  އިސްލާމިކް   މިހާރު  .އާދެ! 

ަގއި އޮންނަހެން. އެކަމަކު  ފައިނޭންސިންގ ޕްރޮޑަކްޓެއް އިންޝުއަރެންސް ކުރެވެންވާނީ އިސްލާމިކް އިންޝުއަރެންސް 

އިންޝުއަރެންސްަގިއ  ކޮންވެންޝަނަލް  ކުރެވެންވާނީ  އިންޝުއަރެންސް  ޕްރޮޑަކްޓެއް  ފައިނޭންސް  ކޮންވެންޝަނަލް 

    ބިލުަގއި ެއޮގތަށް ކަނޑައަޅަން. ބޭނުންވަނީއޮންނަހެން. އެޮގތަށް ައޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފަށް.  އާދެ! އަޅުަގނޑު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

އަޅުަގނޑު ޑިފަރެންސެއް  ކޮންސެޕްޗުައލް  ކުޑަކުޑަ  ކޮންވެންޝަނަލް ވަރަށް  އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުެގ  ލިބުނު  މި  ެމން 

މި   ދޭތެރޭަގިއ  އިންޝުއަރެންސާ  ތަކަފުލް  ޮގތުަގިއ  އޮއިންޝުއަރެންސާއި  ފީއެއްެގ  މެނޭޖުމަންޓު  އެއީ  ންނަނީ. 

ބުނާކުންފުނީެގ  ،  ބައިން  ޕްރޮފިޓު ހިނާގ.    މި  ބަލަމާ  ައމާނާތަކަފުލް  ބާކީ އިންނަ  ވަކި މިސާލަކަށް    60ނަާގފައި 

ފު ފަންޑަކަށް މި ލަނީ އިނޭގތޯ. ދެން، މީަގއި މި ާގނޫނަކުން ކިތައް ޕަސެންޓުތޯ މި ޤު ޕަސެންޓް މި ޕޫލްކޮށްފައި ވަ

ރެއްތޯ ބަޔާންކޮށްފައި ނެތީމާ އަސްލު  ނޫނިްއޔާ އިންޝުއަރެންސް ފީެގ ޮގތުަގއި ނަަގނީ ކިހާވަ،  ފު ފަންޑަށް ލަނީޤުވަ

މިހާރު   ފުރުޞަތު  ނެުގމުެގ  ޕްރޮފިޓެއް  ބޮޑު  ޕްރޮފިޓަށްވުރެ  ކުންފުންޏެއްެގ  އިންޝުއަރެންސް  ކޮންވެންޝަނަލް  މި 

ފާހަަގކުރައްަވއިފި  ދެންމެ  ކަމަކީ  ދެވަނަ  ލިބޭ.  އެބަ  ކުންފުންޏަށް  އެޖެންސީ  ހިންާގ  އެ  ޮގތުން  އޮތް  މި  ާގނޫނު 

މީހުންކޮންވެ ެއ  ޮގތުަގއި  ޕްރޮޑަކްޓެްއެގ  ރީ  ންޝަނަލް  އިންޝުއަރެންސާިއ  އިންޝުއަރެންސުަގިއ  -ކޮންެވންޝަނަލް 

މިއޭއެބަ ޕަރޓިސިޕޭޓްކުރެ  މިހާރު ރާއްޖޭަގއި  މާކެޓު، . ދެން،  މި  ބުނަނީ  ީމހުން  ބަލާއިރު އެ  ޮގތަށް  ހިނާގ  ކަން 

ނެތީމައި   ޑިެވލޮޕްވެފައި  އެވަރަށް  މާކެޓު  ވަ  17ތަކަފުލް  އެހެންނޫނިއްޔާ  ދަނީ.  އެޮގތަށް  ޕަސެންޓޭ  ފު ޤުވަރަކަށް 

އަޅުަގނޑަށް  ޕަސެންޓުވަރު ިއނޭގތޯ. ެއއީ    83ފަންޑުެގ ތެރެއަށް ލަިއެގން ެއ މީހުން އިންޝުއަރެންސް މި ހިންަގނީ  
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އޮތް   ރީ  މަޢުލޫމާތު.އެނިގފައި  ދެންދެން،  ކަމަކީ  ކުރާ  މި  ވެސް  ކިޔާއިރު  އެއްޮގ  ތަކަފުލްއޭ  ދެންދާދި  މި   ތެއް. 

ޓިސިޕެންޓުންނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ރމީހުން މި ބުނަނީ މިހާރު އިންޝުއަރެންސް ނަާގ މީހުންނަކީ ކޮމަން ފަންޑެްއެގ ޕަ

ޮގތުަގއި   ޕަރޓިސިޕެންޓުންެގ  ނުެއއްކިޔާ.  މީހުން  އެ  ޕޮލިސީއެކޭ  ހުރިހާ  އެ  ޮގތަށް  އެ  ެއކަމަކު  މީހުން  އޮންނަނީ. 

މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭންކު ތެރޭަގއި މިހާ ދުވަހު މި އިންޓަރެސްޓުެގ ބަދަލުަގއި    .ތަފާތީ  ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ނަން

ޗާޖު ބެލިބެލުމުަގއި   ސަރވިސް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އިންޝުއަރެންސަކާ  ކޮންވެންޝަނަލް  އެޮގތަށް  ހަމަ  ކިޔަނީ.  މި 

ވަ މި  ކަނޑަައޅާފައިޤުހަމައެކަނި  ފަންޑެްއ  ޕްރޮފި،  ފު  ތެރެިއން  ެއއްކަލަ  ޭއެގ  ޓަކަިއ  ޚަރަދުކުރުމަށް  ޮގތުަގއި  ޓުެގ 

ނެތް. ދެން  40ކުންފުންޏަށް   ކަެމއް  ބޮޑު  މާ  ޮގތުަގއި ނެުގން ފިޔަވާ  މެނޭޖުމަންޓުެގ  ކޮންވެންޝަނަލް   ޕަސެންޓު 

މިއީ    ންއްަގއި ަވކި ފަންޑެއް ހަދާފައެއް ނޯވޭ ޕޮލިސީ ހޯލްޑަރުންނަށް މި އޮންނަނީ މި ކަންކަން. ދެއިންޝުއަރެންސެ 

އިސްލާމިކް ސްކޯލަރުން މި ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ކޮންސެޕްޗުއަލް ޑިފަރެންސެްއަގއި   ވަރަށް އުނދަޫގ މައްސަލައެއް. ދެން

މި އޮޕަރޭޓު މި ކުރަނީ. ކުރާ ކަމަކީ ހަމަ ެއއް ކަމެްއ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނު އޮތް ޮގތުން މި ތަކަފުލް 

އަ ދެވިދާނެ.  ަވކިން  އެ ލައިސަނެއް  ތަކަފުލްައކީ.  ލައިސަނެއް  ޖެނެރަލް  ހަމައެކަނި   އިންޝުއަރެންސާ  އާންމު  ދި 

ވަރަށް  އެއް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  ފަރަެގއް.  ބޮޑު  ާމ  ނެތް  ެއއަކު  އެހެންވީމާ،  ދެވިދާނެ.  ވެސް  ޮގތަށް 

ލިޔާއިރުަގއި   މީތި  ކޮންސެޕްޓެއް  ،  ސްކޮމްޕްލަޔަން   ޢާޝަރީއުނދަޫގވާނެ  ޚިޔާލެއް،  ވެސް  އިނޭގތޯ.  މިއީ 

  ،ތަކަފުލް ކިޔުމެކޭ   ،ކޮންސެޕްޓެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭންކުތަކުން ސަރވިސް ޗާޖު ކިޔުމެކޭ، އިންޝުއަރެންސް ކިޔުމެކޭ

ކިޔުެމކޭ މީަގއި ނެތޭ ޙަޤީޤަތެއް މާބޮޑު ޑިފަރެންސެއް. އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ އިނޭގތޯ.  ލް  ކޮންވެންޝަނަ

އަޅުަގ މި  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ފާހަަގކުރާނަން.  ނުކުތާއަށް  ދެންނެވި  މި  ބަލަމުންދާއިރުަގއި  މީތި  ނޑުމެން 

މި ދާނަން  ައޅުަގނޑު  ސުވާލަށް  ދެވަނަ  ސުވާލު.  ފުރަތަމަ  އޮތީތޯ  ވިސްނިފައި  މީތި  ޮގތަކަށް  ޖަވާބު    އަށްނޫން 

 ދެއްވީމަ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ތަޢުފީޤުހި ވާهللا ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ ޗެއަރމަން ޢަބްދު

މި  ޓަމީަގއި   ދެން،  ކަފުލް  އިންނަނީ.  މި  ހެދިފައި  އޭތި  މަްއޗަށް  ޕްރިންސިޕަލްތަކެއްެގ  ވަކި އިސްލާމިކް  އިންނަނީ 

ކަފުލް  ޓަޖެހިެގން އުޅޭ މެއިން އިޝޫއަކީ  މި  މިހާރު    އެބަ އޮވޭ. ދެންވެސް  ކަފުލް މާކެޓު  ޓަ-ކަފުލް ވެސް ރީޓައޭަގއި  

ބުނަނީ   މި  ވެ ޓަކުރަންޏާ  ހުރިހާ އެއްޗެއް  ކުރެވޭނޭ  އެ  ސްކަފުލް  ހުރިހާ އީ  ކުރެވޭނޭ.  ޑިފަރެންސަކީ  ދަންނަވާ  ތި 

ކުރެވޭނެ  ވެސް  ލޯނެއް  އޭއެްއޗެއް  ބޭންކު  ިއސްލާމިކް  މިސާލަކަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކުރާ  ކޮންވެންޝަނަލް  ެއކަމަކު   .
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އްޗެއް  ެއއްކަލަ ހަލާލު އެއްޗެްއެގ ތެރެއަށް ހަރާމް އެއެއީ  ސެއް ނުދެވޭނެ. އެއީ ބިކޯޒް  ކޮންވެންޝަނަލް އިންޝުއަރެން 

 .. އެކަަމކު ކޮންވެންޝަނަލް ލޯނެއް ެވއްޖެއްޔާ.  އޮންނަނީއޭ. ވަންނަނީއޭ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ލޯނެއް  ވާ ނަާގ  ބޭންކަކުން  ާއންމު  ލޯނެއް،  އާންމު  ބޭފުޅުންނަށް  ހަކަައކީ  ތި  ލޯނެއް،  ނަާގ  ބޭންކުން  އިސްލާމިކް 

 އެ މީހުންނަށް އޮވޭ...ޭވ، ނޯއިންޝުއަރެންސެއް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ތަޢުފީޤުހި ވާهللا ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ ޗެއަރމަން ޢަބްދު

ވެސް. އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އޮވޭ  މީހުންނަށް  ރެ  އެ  ދަ  މަޝްވަރާކުރެއްވުން()އޮފް  މިހާރު   ނ.އާ  ކޯޑުަގއި 

ކުރީމަ ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ކުރެވޭ. އެކަމަކު އާންމު  ކޮންވެންޝަނަލަކުން ނުކުރެވޭ ހުރިހާ ކަމެއް. އެކަމަކު ތަކަފުލް  

މި ރެ..  .އޮންނަ  ޮގތެްއަގިއ  ދަ  މިއީ އިސްލާމިކް އެްއޗަކީ އެ   ކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެއްވުން()އޮފް  ަވކި    އީއެކަމަކު 

ެއކަމަކު މާކެޓުަގިއ  .  އޭތި ޮއވެދާނެ އިސްލާމިކް ެއއްޗެއް ޮގތުގައި  ،ޕަސެންޓު   20އަނެއްހެން މާކެޓުަގިއ މިސާލަކަށް  

 . ެއޮގތަށް ޕަސެންޓު ނޯންނާނެ އެްއވެސް ޤައުެމއްަގއި 100

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ބޭންކުތަކުން ތި ވިދާޅުވާ ވާހަކައަކީ ކޮންވެންޝަން، މި އާންމު    މެން،އަޅުަގނޑުތި ވިދާޅުވާ ވާހަކައަކީ  އެހެންވީމާ،  

ބޭންކު ބުރާންޗު،  ނަާގ  އެހެން  ބްރާންޗު،  އިސްލާމިކް  މޯލްޑިްވސްެގ  ބުރާންޗުން    އޮފް  އެްއޗިހި ނޫން  ނަާގ 

.  މިކް ބޭންކުންދޭ ލޯނެއް އިންޝުއަރެންސް ނުކުރެެވއޭތަކަފުލްއިން ކުރެެވއޭ. ތި ބޭފުޅުންނަކަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާ 

އާދެ!   ؟މަކީކަންބޮޑުވުތި ބޭފުޅުންެގ ތަފާތުކުރުމެއް ެއބަ ެގންުގޅޭ. ެއއީތޯ ތި ވިދާޅުވާ ެއްއޗަކީ. އެއީތޯ ، އެހެންވެެގން 

ބޭރުެގތި    އަށްސާފުވެއްޖެ. ދެން ދެވަނަ  އުޅޭ މިސާލަކަށް ސްރީލަންކާ އިންޝުއަރެންސް  ވިދާޅުވީ     މި ރާއްޖޭަގއި 

ޔަ  ނުދީ ނުކުރެވޭ ޮގތަށްތޯ ތި  50ބައިވެރިވެެގންނުވާ ޮގތަށް %   ވެހި ކުންފުންޏާދި  ސާއް ހި  ތަންތަނުެގ  މި  ކުންފުނި.

 ؟ވަކާލާތުކުރަްއވަނީ
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ެއކަމަކު، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓަ ެއޮގތް ހެދުންހެން.   ށް މީގައިކުރެވިދާނެ.  އެންމެ ރަނަގޅުވާނީ 

ބޭރުެގ ކުންފުންޏެްއެގ  ، ވިޔަފާރިައކަށް ވެފައި  ދިވެހިންނަށް ެވސް ެއ ކުރެޭވވަރު އޭރުން  ،ށްޑިވެލޮޕްމެންޓަާމކެޓް އެއީ 

ޕާޓްނަ އިނީމަ  ރވެސް  އިންވެސްޓްމެންޓާއިހަމަ  ޝިޕް  އެއްޗެްއ    ޓީސްއާރއެކްސްޕަޕްލަސް  ދެން  ،  އޭެގ  ހުރިހާ 

މިާވޮގތަކީ %   ންސްފަރވެެގންޓްރާ މިހާރު  ެއކަމަކު،  އެބަ  ވީމާ    100ދާނެ.  މީހުން  އެބަ    ތަން  މިހަމައެކަނި  އެ 

ބޭންކިންގ ސެކްޓަރަގިއ    އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ   .ކުރާރަންޓެއް ޮގތަށް އެމީހުންެގ ހެޑް އޮފީހުެގ ވިޔަފާރިފް  ބޭނުންކުރޭ

 ނޭނޭގ އަސްލު. ވެސް އެ ަމއްސަލަ އުޅޭކަން

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ރިޔާޟްއަށް.  هللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އާދެ! އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށި

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށި

ބުނުއްވައިފި    މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ ދެންމެ  ދެންމެ،  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ފްއަޅުަގނޑު  މިހާރު  ޮގތުަގއޭ.  ރަންޓެްއެގ 

ރަންޓެއްެގ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރީމަ ެއ ބުނަނީ މިސާލަކަށް އެ މީހުން މިހާރު ފް  ،ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެއއް ސުވާލަކީ 

  ނޫނިއްޔާ ،  ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން އެ ޑިޕޮސިޓްކުރާ ފަންޑްސް ރާއްޖޭަގއި ނުހުންނަ ކަމަށްތޯ،  ޑިޕޮސިޓްއިނިޝިއަލީ  އެ  

،  އެ ޕޭކުރާ އެ ޕޭމެންޓްސްސް  އެ ޑިޕޮސިޓްށް އެ ކުރާ  މިސާލަކަށް އިންޝުއަރެންސަ  ،އެ ވިޔަފާރިކޮށްެގން އެ ލިބޭ

އެ ފައިސާ ރާއްޖޭަގއި ނުހުންނަ ވާހަކަތޯ އެއީ އެއް ސުާވލު. ާގތްަގނޑަކަށް ކިހާވަރެްއެގ އެއްޗެއްތޯ ރާއްޖޭަގއި ތި 

ދެ  ެގބޭފުޅުން އުޅުްއވާތީ.  ބިޒްނަސްަގިއ  ކަމަކީމި  ދެވަނަ  ފުރުޞަތުތައް   ،ން  ވަޒީފާެގ  ދިވެހިންނަށް  ، މީަގއި 

ލެވެލްތަކުަގއި ކިހާވަރަކަށް ޭއެގ ރޭޝިއޯެއއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް   ޕްރޮފެޝަނަލް  ،މިސާލަކަށް މެނޭޖުމެންޓް ލެވެލް

ކޮންމެޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ައޅުަގނޑުމެން    ފެނޭތޯ.  ހިނވިޔަސް  ވިޔަފާރިއެއް.  ާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  މުއްސަނދިކަެމއް  އެހެންވީމާ،  މިއޮތީ.  މުއްސަނދިކަމެއް  ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ެއ    ްއޔާނޫނި،  ބިލުކަން ނެތިއްޔާާގއެ  ބޭރުެގ ފަރާތަކަށް ދޭންވާނީ ދިވެހިންނަށް    އަށް ވެސް  50%  ،އެްއވެސްވަރަކަށް

އަޅުަގނޑުމެންެގ މޯލްޑިވްސް    ޕްރިންސިޕަލް ނޫނިއްޔާިއން    ފައިނޭންޝަލް ކެޕޭސިޓީ ނެތިއްޔާ ނޫނިއްޔަކާ ައޅުަގނޑު

ނޫން ކަމެއް  ތާއީދުކުރާ  ޕާޓީން  ބޭފުޅުންެގ    ެއއީ.  ނެޝަނަލް  ތި  ކޮބައިތޯޭއ  ެއއަށް  ؟ އަކީން އޮޕީނިއައެހެންވީމާ، 

 ތެންކިޔު.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ތަޢުފީޤުހި ވާهللا ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ ޗެއަރމަން ޢަބްދު

ހަންރެޑް   ވިމިހާރު  ިއންޝުއަރެންސް  މިސާލަކަށް  ވިޔަފާރިެއއް  އެހެންޔަޕަސަންޓް  އަދި  ވިޔަސް   ސް  ނޫން 

ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ޓެކްނިކަލް ވިޔަފާރިއެއް. މިސާލަކަށް ބަލަާމ  ރާއްޖޭަގއި  ،  އަޅުަގނޑަށް މައްސަލައެްއ ނެތް ރާއްޖޭަގއި

 އަނެއް ފަރާތަށް ން  ، އެއް ފަރާތުތްތަކުންހުރިހާ ފަރާ  ކިއެ ރާއްޖޭަގއި އަނެއްހެން  ،  ހިނާގ ޖަސްޓް އޭން އެްގޒާމްޕަލް

ދޫކުރާ ކުންފުންޏެ،  މި  ކުރަނީ  މި  އިންޝުއަރެންސް  ކްރެޑިޓް  އޭތި  ައިއސްމިސާލަކަށް  ވަކި  އް  ސްޕެޝަލަިއޒް  . 

  ރާއްޖޭަގިއ ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ެއކަހަލަ ކަމަކާ   ދާިއރާއެްއަގއި   ކުންފުންޏެއް ހަދައިެގން. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އެހާ ފުޅާ 

ރަނ ކުންފުންޏެއެންމެ  ބޭރު  ރާއްޖެއިން  އައިސްަގޅު  އެިއ  ަގގޝެއަރހޯލްޑިން  100%  އް  ރާއްޖޭެގ   އީކުރަން. 

މުކޮށް ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން ވެސް މި ހަދާ ޮގތަކީ  އާންއެކަަމކު، މިހާރު  ފަިއދާވާ ކަމެއް.    ށްއެހާ ބޮޑަ  އަށްއިކޮނޮމީ

އިންޝުއަރެންސް  އެްއކަލަ  އެކަމަކު، އެ މީހުންނަށް    މިލިައން.  30މިސާލަކަށް  މި ބަހައްޓަނީ  ކެޕިޓަލް  މި މީހުން  

ޮގތު ލިބޭ    ަގއިފަންޑްސް  ނޫނީ    100އެބަ  ފަންޑެއް  200މިލިއަން،    150މިލިއަން  އެ  ވެސް.    މިލިައން 

ހަމަ ިގނަ ފަހަރަށް  ޔަޤީނެއް ނޫން.    އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެ،  މީހުން ބަހައްޓަނީތޯއެ  އްޖޭެގ  މި ރާއަޅުަގނޑުމެންެގ  

ޓައިކުރަނީ އޭތި. ެއއީ އެްއ  އެ  ކުންފުނިތަކެއް ވެއްޖެްއޔާމު އެ މީހުންެގ ބޭރުެގ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕޮލިސީއާއެކީ    ބޭރު

ކަމަކީ ދެވަނަ  ތިލޯކަލް،  އަނެއްހެން    ،ކަންތައް.  މެނޭޖުމެންޓް  އެްއކަލަ  ވިދާޅުވި    ރިޔާޟް  ލޯކަލް  ޮގތަށް 

އެްއކަލަ ނެތް ައސްލުގައި. ބިކޯޒް  އެްއ  ޑިވެލޮޕްކުރުުމަގިއ އަސްލުަގއި އެހާ ބޮޑެތި މަސައްކަތެއް މިހާތަނަކަށް ކުރެވިފަ

 އެ   އެހާ ބޮޑު ސޭއެއް ނެތީމަ އެ މީހުން އެހާ ބޮޑަކަށް   އޯނަރޝިޕްަގއި ރާއްޖޭަގއި އެހާ ބޮޑު ސޭއެއް ނެތް. ރާއްޖޭެގ

  އް ނުެއއް ކުރޭ އަސްލު.ކަންތަކެ

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

  ބެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަންސްަގއި ެވސް   އިއްޔެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިން ޓަކަފުލްއާޅުަގނޑުމެން،  އަދި އެއް ސުވާލު. އަ

އަދި  އެންމެ، ޝިޕިންކުރިން  އޭެގ    ެއވެސް  ސްޓޭޓް  ވެސް (އެްމ.އެސް.ެއސް)ދެއްތޯ    ގ މޯލްޑިްވސް  ،  އިން 

ބައެއް އިންޝުއަރެންސް    ޚާްއޞަކޮށް މި ޕޮއިންޓް ރެއިޒްކުރީ. އެ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ   އެމް.އެމް.ެއސް.އެސްއިން

މިހާރު ރާއްޖޭަގއި  ކަމަށް. ރަޖިސްޓަރީވެސް    ޕްރޮޑަކްޓްސް  ނުލިބޭ  ކުންފުނިތަކުން  އިންޝުއަރެންސް  ހުރި  ކޮށްފަިއ 

.އެލް އިންޝުއަރެންސް ނުލިބޭ ކަމަށް. ކޮބައިތޯ މިހާރު، ސުވާލަކީ މިހާރުން ބީފުޅުން ފާހަަގކުރި  ޚާއްޞަކޮށް އެ ބޭ

ައދި  .  ދެން  100%  އްސިލޯނުެގ ދެ ކުންފުންޏެ  ހުރި ބޭރުެގމިސާލަކަށް މިހާރު ރާއްޖޭަގއި   ތަންތަނަށް،  ހުރި  މިހާރު

މިހާރު މިހިރަ އެއްވެސް ބަޔަކު ނުދޭ އެއްވެސް  ،  ދެން  އެއް ދީފައި އިނަސް.ސާއްހިޕަބްލިކް ކޮމްޕެނީއަކަށް ކުޑަކުޑަ  
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އެހެން  ދުނިޔޭެގ  ބިޒި،  ޕްރޮޑަކްޓެއް  ޑޭޓްޑޭ  ކޮންމެހެން  ބީ.އެމިސާލަކަށް  މިސާލަކަށް  ބޭނުންކުރާ   ލް ނަސްަގއި 

ޕްރޮޑަކްޓެއް  ،  ކަހަލައިންޝުއަރެންސް   ެއކަހަލަ  ލޭންޑިންގ  އޮފް  ބިލް  ނުދެވޭ   ތޯންނާނެ އޮެއއީ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި 

ފަރާތްތަކާއްއެްއޗެ އެހެން  ބޭރުެގ  ފުރުޞަތު  ެއ  ބިލުަގއި  މި  މިސާލަކަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  އެހެންެވއްޖެްއޔާ   .  ،

ކުންފުނިތަކާ މިސާލަކަށް   އެހެން  އެއީ  އޮންނަންޖެހޭނެ.  ފުރުޞަތު  އެ  ބަޔަކަށް  ކުރެވޭ  އެކަން  ކޮންމެހެންވެސް 

ސްޓޭޓުެގ ތަނެއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އެ މަޢުލޫމާތު   ނަށް އަނެްއކާޝިޕިންގ ލައިނެްއ ހިންާގ ބަޔަކު ައޅުަގނޑުމެން

 ؟އަށް ދެއްވާނެ ޖަވާބަކީ ކޮބައިތޯއެބަ ދެއްާވ. އެހެންވީމާ، އެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ތަޢުފީޤުހި ވާهللا ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ ޗެއަރމަން ޢަބްދު

ބިޒި އޮފް  ކުލާސަސް  ސްޕެސިފިކް  ވަރަށް  އިނޭގތޯ  އޭިވއޭޝަންހުންނާނެ  މިސާލަކަށް  ސްޕެސިނަސް.  ކް  ފިކަހަލަ 

ކުރާ އިންޝުއަރެންސް  މި  ިވޔަފާރިއަށް ނުވީމަ ރާއްޖޭަގިއ    އީ ެމއިންސްޓްރީމްއެ  .ނަސް ހުންނާނެބިޒިކުލާސް އޮފް  

ފަހަރަކު އެހެން ބަޔަކު ނަަގން އަންނަ ކަމެްއ.   ކުންދެން ެއއްކަލަ ހާލަ  އެކަން ެއއްކަލަ ވަރަށް، ެއއީކުންފުނިތަކުން  

އެއެހެންވީމަ ކުންފު  ެއއް  ރާއްޖޭެގ  ސްޓްރީމްކޮށް  ޮގތަށް  ެގ  ނީމެއިން  އެވެޚިދުމަތެއް   އަޅުަގނޑުމެން  ސްނުދޭނެ. 

ޭއަގއި ސެކިއުރިޓީ ނުދިނަސް ސީދާ  ކުންފުނިތަކާ ުގޅިެގން. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން    ނެނޭގނެ ރާއްޖެއިން ބޭރު

ރާއްޖެއިން ކަކީ ޖޮއިންެވެގން އެކަން ކުރެވޭނެ. ދެން ތި ވިދާޅުވި ކަންތައަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އެހެން ބަޔަކާ ުގޅިެގން  

  ވެސް  ކުންފުނިތަކުން  ބްލިޝްވެފައި ހުރިއި އެސްޓެކުންފުނިތައް މިހާރު ރާއްޖޭގަ   ެގމިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރު،  ބޭރުަގއި 

ެއ  ައސްލު.    އެ ޚިދުމަތްތަްއ ނުއެްއ ލިބޭިމތާ ހުރުމަކުން    އްކުންފުނިތައެ  ވަކި  ހަމަ    .ލިބެންހުރި ޚިދުމަތެއް ނޫން

 ން އެޮގތަށް ކުރަން.  ޖެހޭނީ އެކަ ހަމަ މީހުން ވެސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލްޔާސް ލަބީބަށް. އި އާދެ! އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: އިހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެ ކުންފުނީެގ ތެރޭަގއި.    ،އެ ޓަކަފުލް  މި އޮންނަނީ  އެޑްވަިއޒަރީ ބޯޑެއް، ެއއްކަމަކީ  ކަންތަކުަގއިމިހާރު މި ޓަކަފުލް  

ކަން ކުރާ ބޯޑެއް ނޫނީ އެ ޓަކަފުލް ެއއީ އެމް.އެމް.އޭއިން އެ  ؟ރިކޮމެންޑްކުރާ ޮގތަކީ  އެ  މިހާރު ކޮބައިތޯ ތި ބޭފުޅުން 

 ނޫނީ އިންޑިޕެންޑެންޓް؟ ދޫކޮށްލުންތޯ   އޮތޯރިޓީއަށް،  މް.އެމް.ޭއއަށްިވޔަފާރިެއއް ޑިސައިޑުކުރުން އެ  ތަރުެގއްކުރެވޭނެ ވަ
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އޮތުންތޯ ބޯޑެއް  އެ  ؟އެޑްވަިއޒަރީ  ބޭފުޅުން  ތި  ކުރަނީ  އާކިހިނެއްތޯ  ސެޕެރޭޓް    ، ދެން ؟އަނެކަތި  ަވކި  ޓަކަފުލް 

  އިން މިސާލަކަށް ހަމަ ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް؟ ލައިސަންސްެއއް ނަަގންޏާމު ޭއަގިއ ކޮންކަހަލަ ތަފާތެއްތޯ ިއންނަންވީ

އޭަގިއ ކިހިނެއްތޯ ތި ބޭފުޅުން    ،ހަމަ އޭަގއި އިންނަ ޑިޕޮސިޓާ އެކީ ހަމަ އިތުރު ލައިސަންސްއެއް އިޝޫކުރަން އެއީތޯ 

  ؟ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ތަޢުފީޤުހި ވާهللا ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ ޗެއަރމަން ޢަބްދު

އޮ ހެދެމިހާރު  ވިންޑޯ  ޓަކަފުލް  އިނދޭ  އެބަ  ވެސް  ަގާވއިދުަގއި  އިނޭގތޯ.  ންނަ  އިނދޭ  އެބަ  އެކަމަކު،  ން  ދެން 

ޓަރމްަގއި އެމް.އެމް.އޭެގ ވެސް ވިސްނުން ހުރީ ހަމަ ޓަކަފުލް ވެއްޖެްއޔާ    އަނެއްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީޑިއަމް

ކަންނޭނޭގ.   ހެދުން  ޮގތަށް  ކުންފުންޏެއް  ވަކި  ޮގތަށް  ލައިސަންސްއެއް  މިހާރުވަކި  އި  އެކަމަކު،  އެބަ  ދޭ ނވެސް 

އެކަމަކު، ނަަގންޖެހެނީ.  މި  ލައިސަންސްއެއް  ދެ  އެކަމަކު،  ކުންފުންޏެއް  އެއް  ޭއެގ  ޓަކަފުލްއަށް  ހުރިހާ   ވަކިން 

އެއްޗެއް    މެނޭޖުމެންޓްތަކާ ހުރިހާ  ޖެހެނީ.ހުރިހާ  މި  އިންނަން  މި  ދަމާލާފައި  ރޮނެގއް  ޖެހެނީ  މި    އިންނަން 

އެޮގތަށް އަޅު އޮތް.    އެބަ  ންހިންެގ  އޭތި   އެހެންވީމާ،  ޮގތުަގއިދެން،  ވިސްނޭ  އިން  އެމް.އެމް.އޭ   ަގނޑަށް 

ކަނޑަައޅަންޖެހޭސްޕެސިފިކް ކޯޗެއްތޯކޮށް  ޕްރޮޑަކްޓަކީ  ޓަކަފުލް  ެއކަމެްއ  ނޫންތޯ.    ،ނެ  ެއމް.އެމް.އޭައކުން  މިހާރު 

ބޭނުންވާ ކުންފުނިތަކުން  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  މި  ދީފައި  ކުންފުނިތަކަށް  އަސްލު.  ކުރޭ  ކުންފުނިތަކުެގ  ނުއެއް  ނީ 

ފުޅާކުރަން ހަމަ ކުވިޔަފާރި  ބޯޑު  ވާޮގތަކީ އެ  ޮގތަކަށް ލެނީެގ  ންފުވީމަ  ބެމުން  ނބެމުން ލެނމެނޭޖުމެންޓް ބޭނުންވާ 

ބޭނުންވަނީ   އަޅުަގނޑު  ދެން،  ޑިފަދާނީ.  ޑިސްޓިންްގ  އޭތި  އޭތި  އަސްލުަގިއ  މިހާރު  އިންނަން.  އޭަގއި  ރެންސެއް 

ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނަަގިއެގން    ނެތިއްޔާމު  ލައިސަންސްެއއް  ޓަކަފުލް  މިސާލަކަށް  އިންސެންޓިްވއެއް  ނެތް  ވެސް 

ކުންފުންޏަކަށް  .  ކުރުުމެގ  އެކަން ޓަކަފުލް  ނަަގއިެގން  ންނާނެނީނޫނީ  ލައިސަންސްއެްއ  ކުރުން    ކޮންވެންޝަނަލް 

ވެއްޖެއްޔާ    ށްޑިވެލޮޕްމެންޓަ  ޓުމާކެ  އްކަލަ މިއެ   ކުރަންވީ. އެހެންވީމާ،ެއޮގތަށް  ހަމަ އެ ނަާގ ބަޔަކު އެކަން  ވެސް.  

ލައިސަން ެއ  ަވކިވާންޖެހޭ.  ހަމަލައިސަންސް  ވަކިވުމަކީ  ޑިވެލޮޕްމެންޓެ  އެއަށް  ސް  އިތުރު  އަނެްއކާ  ެއ    ތާއްވެސް 

ހަމަ    އަންނަނީ. ބަޔަކުެވސް  ޕްރޮޑަކްޓްސްތަކަވަކިން  ކޮންމެ  ކޮންވެންޝަނަލް  ށް  އިސްލާިމކް  ހަދާ،  ވެސް 

ހަދަ ވެސް  ވެސް    ިއ، ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް  ކުރިއަށްދާނެތާއޭތި    ،ލާ  އެއަށް މެނޭޖުމެންޓް  އެކަން  ެއކަމަކު،   ؟އެޮގތަށް 

ކޮންވެންޝަނަލް ފަހު(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްއިންނަ ޮގތުން މި އިންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިކްސްއަޕް މި އިންނަނީ.    މިހާރު މި 

އިންޝުއަރެންސް    އިންޝުއަރެންސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ލޯނެއް  ެއްއވެސް  ބޭންކުެގ  އިސްލާމިކް  ނަަގންޏަކާ 

ރީޒަނެއް ކޮން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޭނެގ  އެ  އެކަމަކު،  ެއކަމަކު،  އެހެން    އްކަމެ  ނުކުރެވޭ.  ކުރެވެނީކީއެްއ.  މި 
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އިންޝުއަރެންސް  ިއސްލާމިކް  ލޯނުތައް  އެބަ  ކޮންވެންޝަނަލް  ެއއީ  ކޮށް  ޕްރެކްޓިސްއެއް  އާންކުރެވޭ.  ކުރާ  މުކޮށް 

އެއީ. ބޭންކިން  މިހާރު  އިސްލާމިކް  ވެއްޖެއްޔާ  ފައިނޭންސް  އިސްލާމިކް  ިވސްނެނީ  ައޅުަގނޑަށް  އާިއ  ގއެހެންވީމާ، 

ެއއީ    ކޮންވެންޝަނަލް އިންޝުއަރެންސާއި ކޮންވެންޝަނަލް ބޭންކާ  ދެން،  ށް.އްބަޔަކައެ  އިސްލާމިކް އިންޝުއަރެންސާ

   ރަނަގޅު ޮގތަކީ.ފެންނަ ސެޕެރޭޓްވެފައި އޮތުން ައޅުަގނޑަށް  ށް. އޭތިއެއްބަޔަކަ

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް ވެސް އޭެގ  އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއް ވެއްޖެއްޔާ    ފޮރިން  ރާއްޖޭއެްއކަލަ  ތި ވިދާޅުވީ    ،ދެން

އިންވެސްޓްމެންޓްެގ ބަެއްއ  އެ  އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ    ެގމުހިންމު ކަމަށް. އޭ އިނުން  ޝެއަރެއއް ދިވެހި ލޯކަލް ބައެއް  

އަދި މީހުން ޓްރެއިން    .ށް ޖާަގ ދިނުމޭއިންވެސްޓްކުރުމަމަށް  ރާއްޖޭެގ އެހެން ކަންކައަދި    ،ރާއްޖޭަގއި ހިފެހެއްޓުމޭ

ކޮންމެވެސް  ވާނީ  ކިހިނެއްބާއޭ    .ކުރުމޭ ކުންފުންޏެއްެގ  ހަދާ  ރާްއޖޭަގއި  މިސާލަކަށް  ސެންޓު  ޕަރައޅުަގނޑުމެން 

ކުރަން މިސާލަކަށް ަގވާއިދު  ންޓެއް ރާއްޖޭަގިއ ހޯލްޑުެއ މީހުންެގ ޕޮލިސީެގ ކޮންމެސް ޕަސެ  އިންވެސްޓްމެންޓްެގ ނޫނީ

ޮގތަށްތެރެއަށް   އިމްޕްލިމެންޓްކުރު،  ލާ  ަވުގތުން  މިހާރު  ޮގތަކަށް.  ކަހަލަ  ޕްރޮްގރެސިވް  އެްއކަލަ  އެއީ   މުގެ ނޫނީ 

އު އެބަ ނތަންކޮޅެއް  އަދި  ޕްރޮްގރެސިވް.  ރިސޯޓުތަކުގަ ދަޫގވޭ  މިސާލަކަށް  ވެސް    އިއިނދޭ  މީހުންެގ  މަސަްއކަތްކުރާ 

ވަރެއްެގ  އެ   އިނދޭއެބަ މިވެނި  ނޫނީ  ޮގތަކަށް  އެކަހަލަ  ޮގތަށް.  އިންނަ  ޝެއަރ  ލޯކަލް  އެންޑް  ފޮރިން  އްކަލަ 

ންޖެހޭނެ ކަމަށް . އެކަހަލަ ެއއްޗިހިތަކެއް ލާއޭޓްރޭންކުރަންޖެހޭނެދިވެހިން    މީހުން މިވެނި މުްއދަތެއްެގ ތެރޭ  ،ޓްރެއިން

އަޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ    ކިހިނެއްވާނެ ބާއޭ. ދެންއެ  އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދަށް ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ  

ސެންޓަ އަދި  ޤައުެމއް.  އޮތް  ހުޅުވިފައި  އިންވެސްޓްމެންޓުތަކަށް  މި ރފޮރިން  އަޅުަގނޑުމެން  ޕޮލިސީތަކެއް  ރައިޓް 

ބިޒި އަޅުަގނޑުެމން    ނަސްެގންުގޅެނީ  އަދި  ވެސްިވޔަފާރީަގއި.  ެގންނަން  އިންވެސްޓަރުން    ،ރާއްޖެއަށް 

ެއކިެއކި ފީލްޑު އެހެންވީމާ،  މިއީ ހަމަ ރަނަގޅު ފީލްޑެއް ެގންނަން.    . ދެންތަކުންއެޓްރެކްޓުކުރަން ވެސް ބޭނުންވޭ 

އިންވެސްޓުމަންޓުެގ ޮގތުަގއި ެގންނަން ދިވެހިންނަށް ޝެއަރެއއް ދެންޏާމު ފަހަރެއްަގއި މިއީ ފޮރިން    ހަމަ،  އެކަހަލަ

އެހެންނަމަވެސް އުނދަޫގވެދާނެ.  ޮގތަށް  ،  ތަންކޮޅެއް  ނެޭގ  ޮގތްޮގތަށް  އެހެން  އެޑްވާންޓޭޖް  ޭއެގ  އެހެން 

 ؟ކޮބައިތޯ އެ ކަމުެގ ިވއުައކީ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލައިފިއްޔާ ކިހިނެއްވާނެތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ތަޢުފީޤުހި ވާهللا ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ ޗެއަރމަން ޢަބްދު

ހަމައެއީ   ޮގތް  އެހެން   ތި  އަންނަ  އެ  އެކީަގއި  ލައިސެންސާ  އޭަގއި  ެއކަަމކު  ތާއީދު.  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

ފަންޑު  ،ކޮންޑިޝަންތައް  މިތާނަގއި  މިސާލަކަށް  ޓްރެ  އެޮގތަށް  މެނޭޖްމަންޓު  ޕްލަސް  ބެހެއްޓުން.  ންކުރުން.  އިމި 
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އޭތި ވަންޏާ  ކަމަށް  ފޮލޯކުރެވޭ  ރަނަގޅަށް  ެއއީ  ކަންތައްތައް  މައްސަލަައކަށް މިކަހަލަ  އަޅުަގނޑަށް      ނުވާނެހެން 

ނެތް    ެއއްއޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރު އެކަމެްއ ހިނާގފަ  އްސަ ހީވަނީ. ެއކަމަކު މިހާތަނަށް މި ޕްރެކްޓިސް މިހާތަނަށް މި ައއި

  ަގއެްއ.އަސްލު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގިވ  ކަމަށް.    ދާނެއިން  ދެން އެ ަގާވއިދުެގ ތެރެ  އްެއކަހަލަ ކަންތައްތަ ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

އިންޝުއަރެންސު،  ކަމަކީ ދިވެހި  މިއަދު  ފަރާތުން ވެސް  މިހާރު  މި ތި  ެގ  އެއް އިޝޫއަކަށް  މައިަގނޑު  ފާހަަގކުރާ 

،  މެނޭޖްމަންޓާއި ބޯޑާ އެއީ ދެ ތަނެއްެގ ޮގތުަގއި އިނަސް ެއއީ ެއއް ތަނެްއެގ ދަށުންމިހާރު  އިންނަނީ ތަކަފުލްަގއި  

ތެރެއިންއްނޭޖްމަންޓެމެ މިސާލަކަށް    ،ެގ  ނިންމަނީ  މި  ބޯޑުންނޭ  އެހެންވީމާ،  ތަނެކޭ.  ހިނާގ  ތެރެއިން  ކުންފުނީެގ 

މިސާލަކަށް ިވޔަފާރި ފުޅާކުރަން    އެ މީހުން.  ތަކަފުލްެގ ތެރެއަށް ވަންނަ އެްއޗެްއތޯ، ނޫންތޯއެއީ  މިވެނި ޕްރޮޑަކްޓަކީ  

އެޮގތަށް ޑިސަިއޑްކުރަންވީއޭ. އެއީ އޭެގ އިންޑިޕެންޑެންސެއް ނެތީމަ އެ  ބޭނުންވެއްޖެްއޔާމު ކަން އެހެން  ބޯޑުން ހަމަ 

ޑޯއެކޭ އަނެއްހެން.    ިވސްނުނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަކަފުލްއަށް މިހާރު އެ އިނީ އޯޕަންައޅުަގނޑަށް  . ދެން،  އޭވަނީ

ރެްއެގ ލިމިޓޭޝަންސްތަކެްއ ނޫނީ ގަވާއިދުަގއި ނޫނީ ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ވެސް ެއ  އެހެންވީމާ، ެއއަށް ކޮންމެވެސް ވަ

ކިޔާފައި ޕްރޮޑަކްޓްސްތަކަކީ  ތަކަފުލް  މިއޭ  ކޮށްފަިއ  ައއިޑެންޓިފައި  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ވެސް  ކަން  ،  އެްއޗިހިތައް  އެ 

އިން ބިލުެގ    އިމިހާރު މި ޑްރާފްޓްކޮށްފަ  ވަކިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް، އެކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ. ދެން،

 ،ަގއި ތަކަފުލް ވިޔަފާރީ ،  ވަނަ ާމއްދާެގ ޭއެގ )ހ( އާިއ )ށ( އަޅުަގނޑު ކިޔާލާނަން. )ހ( ަގިއ މި އިންނަނީ   12

ެގ ތެރެއިން ތަކަފުލް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ާގނޫނުެގ ވަކި މާއްދާައކަށް ނުވަތަ ކުންފުނިތަކު   އިންޝުއަރެންސް

ދެންމާއްދާތަ ދެވިދާނޭ.  އިސްތިސްނާެއއް  ފަރާތްތަކަށް  އެ  އޮތޯރިޓީން  ޢަމަލުކުރުމުަގިއ  ިމ    ކަކަށް  ަގއި  )ށ(  އޭެގ 

ޚާއް ިވޔަފާރިއަށް  ަގާވއިދުތަްއ  ޞައަންނަނީ އޮތޯރިޓީން ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި ތަކަފުލް ިއންޝުއަރެންސް  ކުރެވޭ 

ހިތަކަފުލް  ،  ނެރެ މިންަގނޑުތައް  އިންޝުއަރެންސް  ުއސޫލުތަކާއި  ޮގތްތަކާއި  އިތުރު  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  ންުގމުަގއި 

ކަނޑަެއޅިދާނެ ވާހަކައާ. މީތި މި    ދެން،  އަންނަނީ އޮތޯރިޓީން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގާއއި  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އޭަގއި

ޚްތިޔާރު. ެއކަމަކު މަޖުބޫރީ ހާލަތަކަށް ނޫން މި  އޭެގ މާނަައކީ އެމް.އެމް.އޭއަށް އެބަ ލިބިދޭ އެ އި  ހެން އިނީމަ ދެން

އިޚްތިޔާރެ އިޚްތިޔާރެ   އްއަންނަނީ.  ދެވެނީ.  ަގާވއިދު  އްމި  އެ  ކަންތައް  ތި  އަންނައިރު  ތެރެއިން   ދެވިެގން 

ޮގތަށް    ހެން. ެއކަމަކު މީަގއި އެބައިން އޮޕްޝަނެއްގެ އެޑްރެސްކުރެިވއްޖެްއޔާމު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއަށް ކޭޓަރކުރެވޭ

އެ ކިހިނެއްތޯ  ؟ނޫނީ މިއަށް ެގންނަންޖެހޭނެތޯ ބަދަލުތަކެއް؟ އެހެންވީމާ، މިއަށް މިހެން އިނުން އޯކޭތޯ  މީތި މި އިނީ.

 ؟އެ ވިސްނުން
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ތަޢުފީޤުހި ވާهللا ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީެގ ޗެއަރމަން ޢަބްދު

ތި ހިސްޓޯރިކަލީ  ތި  ހަމަ  ިއނޭގތޯ  އިނީ  ތި  ތީަގއި  ތި  މިހާރު  މިހާރު  ޮގތް.  އަންނަ  ވަމުން  އިނީތާ  ކަން 

ކަފުލް ވިޔަފާރި ފެށިެގން  ތަ. އެހެންވީމާ، އެއީ ައސްލުަގއި ރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ  އޭވެސް ދެިވދާނެ  އްއިސްތިސްނާތަކެ 

އިންނަނީ   މި  ދީފައި  ދޫތަކެްއ  ވަރެއްެގ  ކޮންމެވެސް  ދީފަިއ އިންނަ  އޭތި  އަިއއިރުަގއި  ެއހެންވެެގން  ޑިވެލޮޕްކުރަން. 

  ،ކުންފުނީެގ،  އިންޝުއަރެންސް މި ކުރީ ކުންފުނި. ކޮށްފައިކަމަށް ވަންޏާ    އިސްތިސްނާތަކެއް އެއީ. މިސާލަކަށް ބަލާ

މާކެޓުަގިއ، ތަކަފުލް  އިންޝުއަރެންސް ކުރާއިރުަގއި ކޮންވެންޝަން،  ރީ  ދެންޖެހޭނީ ރީއިންޝުއަރެންސްކުރަން.    ދެން

އަނެްއކާ  ޖެއްޔާ އަނެްއކާ އެ މީހުން އެބަ ނަާގ  ނެތީ އެ ކެޕޭސިޓީ ލިބެން. އެހެންވެއްއިންޝުއަރެންސް މާކެޓުަގިއ  ރީ

ޓީތަކެްއ ެވސް ތެރެއިން މި ައއީ. އެކަމަކު  ބިސިލެކްވެސް. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ފް  ން ކޮންވެންޝަނަލް މާކެޓު  ތިއޭ

ހީވަނީ    މިހާރު ރީއަޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ކުރާ  ދެން،  އެ  ެއަވރަށް.  އެބައިން  ވެސް  މާކެޓު    އެހެންވީމާ، ތަކަފުލް 

ދިނު އެއަޅުަގނޑަކަށް    ންއިސްތިސްނާތަކެއް  ދޭކަމަކަށް  އެްގރީއެއްނުވަން  އިސްތިސްނާތައް  ެއއީ    ޮގތަކަށެއް.  . 

ލިޓީތަކެއް ލިބިފައި އިންނާނީ. ބިލެކްސިވަރަށް ބޮޑަށް ފް  ހަމަ  ތީެގ ތެރެއިންެވސް އިންނާނީ    އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަނެްއކާ

ޮގތަށް ަގވާއިދު ހެދިދާނެ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުަގިއ ަގާވއިދު ހަދަންވާނެ  ދެން، ދެވަނަ ކަމަކަށް ތި ފާހަަގކުރެއްިވ 

މިސާލަކަށް  ބިލު  ހަމަ   ތެރޭަގއި    6ތަސްދީޤުވާތާ  ތެރޭގައި  ނޫނީމަންތްސް  ދުވަހެއްެގ  ހަދާފަިއ  .  ވަކި 

ޕަބްލިޝްކުރީމަ   އިނޭގނެޕަބްލިޝްކުރަންވާނެ.  ވެސް  މި  އެންމެންނަށް  ޕްރޮޑަކްޓަކީ،މިއީކަން  ކަންމި    މި    އީ 

ނޫނީ. އިސްލާމިކް    ޕްރޮޑަކްޓެއް  ޮގތަށް  ދެންނެވި  ވެސް  ކުރިން  ހަމަ  އެ  އަޅުަގނޑަށް  ދަންނަވާހެން  ިމ  ދެން، 

އި ައޅުަގނޑަށް  ވަކިވެެގން  ތަކަފުލް  ޮގތަށް  ެއއްޗެއް  މީ  ވޭފައިނޭންސްެގ  ފާހަަގކުރެވެނީ.  ބޮޑަށް  އެންމެ    ތިޮގތުން 

ކުރިން ވެސް މި   ފް އެހެންނޫނީ މި  ޮގސް މި ދެން  ޓީބިލެކްސިދީފައި އޮތް ޮގތަށް މި   ހަމަ އަނެއްކާ  ދެމުންދެމުން 

މިހާރު ،  އެްއވެސް މިހާރު މިސާލަކަށް  ދެން،    .ަގއިފުށުއެރުންތައް ބޮޑުެވެގން މި އަންނަނީ އަސްލު  ތިވެސް އެ ހަމަ އޭ

ސި އެ ޓުމި  ދެއްތޯ  ނޫން  އެްއ  މައްސަލަ  ެއއްެވސް  ލައިސަކުންފުނިން    އްއޭޝަނުަގިއ  ވެސް.  ންސް  ދެ  ނެުގން 

އޮތީ މި  ދޯ  ޮގތަށް  އެކަންކުރެވޭ  އެްއކަލަ   ؟އެހެންވީމާ،  ެއކަން  އިންވެސްޓުނުކޮށް  އެ  ންސަށް  ލައިސައެ  އެކަމަކު 

ންސް  ދެންނެވީ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ކުންފުނި ވެސް މި ތިބީ ދެ ލައިސައަޅުަގނޑު  އެކަން ކުރުން ރަނަގޅެއް ނޫނޭ  

އެން ހުރިހާ  އެހެންވީާމ،  އެކަނަާގޮގތަށް.  ރަނަގޅަށްތާ  ހަމަ  ކުރީމަ  ނަަގިއެގން  ދާނީ.   މުަގއިމެންވެސް 

ލަިއސެންސްއިންއެ(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު ހުރިހާ    ްއ  ވަންޏާ  ކަމެްއ  ހުރިހާހުރިހާ  ެވސް   އެންމެންވެސް،  އެްއޗެްއ 

ނަށް ކަހަލަ ކަންތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންއެހެންނޫނީ މިހާރު މިވާޮގތުން މިސާލަކަށް ބައެއް ؟އެހެންނޫންތޯ  އޯޕަންވާންޖެހޭ
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ކޮންެވންޝަނަ ރެސްޓްރިކްޓުވޭ  އިޝޫކުރަނީ ،  އެްއޗެހިކަހަލަ  ބަެއއްލްވީމަ.  އެބަ  މި  ސަރުކާރުން  މިސާލަކަށް 

ސްކޫމިސާލަކަށް   މިސާލަކަށް  ކެއިސްލާމިކް  އޭތި  ޕްރޮޕަޭއަގއި  އް.  އިންޝުއަރެންސްކުރަން ރޯމޭގޖުކުރާ  ޓީން 

   ، ޔާ!ހެންވީމަފުރުޞަތެއް ނޯވެ މިހާރަކު. އެއެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާހަަގކުރައްވަން ދެން  އާދެ!   ބޭފުޅުން  ތި  ފާހަަގކޮށްލަން،  ،  އިތުރަށް  ރެކޯޑުަގިއ  ނިންމާލުމުެގކުރިން  ދަ  )އޮފް 

މަޝްވަރާކުރެއްުވން(   ކުރިން  މެންބަރުން  ނިންމާލުމުެގ  ހިފަނީ.  މި  ނިންމާލަން  އަޅުަގނޑުެމން  ދެން  ދެން  އާދެ! 

ބޭނުންވާ ފާހަަގކުރަން  އިތުރަށް  ފަރާތުން  އިންޝުއަރެންސްެގ  ޮއވެއްޖެްއޔާ   ދިވެހި  ދޭނަން.    މުކަމެއް  ފުރުޞަތު  އެ 

 ؟ ބޭނުންތޯ ފުރުޞަތެއް ،އިންތޯ ެއއްެވސްމެއް ނެތިއްޔާމުން އަޅުަގނޑުމެން ދެން ހަމަ ނިންމާލާނީ. އެބައެކަ

 

 ހަކަދެްއކެވުން: ލް މެނޭޖަރ އަޙްމަދު އާދަމް ވާއުޓީ ޖެނެރަެގ ޑެޕިދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ

އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި ިމއިނީ )ހ(، )ށ(ެގ އިތުރުން )ނ(، )ރ( އެޑްކޮށްލަން. ހެން  ދު ެއ ވިދާޅުވިހިވާ

އިޞްލާޙުަގއި    12އާދެ!   އަޅުަގނޑުމެން  ަގއި  )ނ(  މިންަގނޑުތަކަށް ަގއި.  ފައިނޭންސްެގ  އިސްލާމިކް  ބުނަނީ  މި 

މުދަލެއް    ސްކޮށްފައިވާ ެއްއވެފައިނޭންސްނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެްއެގ ދަށުން    ންގ ބޭންކި  ސްނުފެތޭ އެއްވެ

އެ ނުވަތަ  ދަށުން   ނޫން  ވިޔަފާރިެއއް  އިންޝުއަރެންސްެގ  ތަކާފުލް  އެްއޗެްއ  އިންޝުއަރެންސްކުރެވޭ  ވެސް 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެްއެގ ދަށުން ،  . ހަމަ އެޮގތަށް )ރ( ަގއި ވެޝުއަރެންސްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެއިން

މުދަލެއް  ފައިނޭންސް ެއއްެވސް  ެއއްޗެްއ  ،  ކޮށްފަިއވާ  އިންޝުއަރެންސްކުރެވޭ  އެނޫންެވސް  ނުވަތަ  ިވޔަފާރިެއއް 

ދަށުން   އިންޝުއަރެންސްެގ  މަނާކަމެކެއިންޝުައރެންސްކުރުކޮންވެންޝަނަލް  އެކްޓު   . ވެމަކީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ފުލްަގއި )ހ(، )ށ( އެ ދެ ޕޮއިންޓު ެއކަނި އެކްޓެއްަގއި ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭ ޮގތުަގއި ތަކަ  ހަދަމުންދާއިރު

 އެޓްލީސްޓް މިދެ ޕޮއިންޓު ދެމެދުަގއި ފައިން ލައިނެއް އެޅޭވަރު ޖެހޭ  އާމަދޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންވެންޝަނަލާއި ތަކާފުލް

ައޅުަގނޑުމެން    އެކްޓުގައި ެއއީ  ޮގތަކީ.  ހިމަނަން.  އިންނާނެ ޕްރޮޕޯސްކުރާ  ައޅުަގނޑުމެން ޝެއަރކޮށްލާފައި  އާދެ! 

 ސިޓީަގިއ. އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން   ދެން  ޕޮއިންޓްސްތަކާ  އާދެ!  ހިއްސާކުރި  ބިނާކޮށް  ތި  މައްޗަށް  ވާހަކަިއެގ  ދެކެވުނު  މި  އަދި 

ދެްއވާ ވަުގތުކޮޅެއް  މިކަމުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ކުރިއަށްެގންދާނަން.  މަސައްކަތް  މި  ތި  ،  އަޅުަގނޑުމެން 

،  ހިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ޝުކުރުވެރިވެ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިެވސް ަގންނަން. އެހެންވީމާ

 މިއަދު މިހިސާބުން އަޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީ މި ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  
 

_______________ 


