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 {އިބްރާހީމް ޝަރީފްމެްނބަރު  މަރަދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ވަނަ ބައްދަލުވުން. މި ބައްދަލުވުމަކީ    2` އަޅުަގނޑުމެން މި ފައްޓަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  

ުގޅޭޮގތުން    02/ 2006ޤާނޫނު ނަންބަރު   ެގނައުުމެގ ބިލާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު 

ެއޓަ މަނިޓަރީ މަޝްވަރާކުރުމަށް  މޯލްޑިވްސް  ފިނޭންސްާއއި،  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  ާއއި  އޮފީހާ  ޖެނެރަލްެގ  ރނީ 

ބޭފުޅުންނާ   އެކްސްޗޭންޖުެގ  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  އޮތޯރިޓީއާިއ  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  މާކެޓު  ކެޕްޓަލް  އޮތޯރިޓީާއއި، 

ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަލުކޮށް ބޭްއވޭ ބައްދަލުވުެމއް. އާދެ! އެނިގވަޑަިއަގންނަާވނެ މި މާލީ  

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  އިސްލާޙަކީ  ެގނެވޭ  މި  މިހާރު  ދަނީ.  މި  މަސަްއކަތްކުރަމުން  ދިރާސާކުރުުމެގ  އަިއސް  ހަމައަށް 

އޮތް   2006/02 އޮތީ.  މި  ހުށަހެޅިފައި  ެގނައުމަށް  އިސްލާޙެއް  ޤާނޫނަށް  ބެހޭ  ސެކިއުރިޓީއާ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޒަމާންތަކަކަށްފަހު އޮތުމުގައި ިގނަ  ވަރަށް  އިސްލާޙުތައް  ެގނެވޭ  މި  ބިލަށް  މި  ބެލުމުަގއި  ބެލި  އަޅުަގނޑުމެން   

ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ނުފެންނާތީ  ކަމަށް  ހިމެނިފައިވާ  އިސްލާޙުތަްއ  އެ  މިންވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  ެގނެޭވއިރުަގއި، 

ނޑުމެން ދައުވަތު ދީފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނާ  މުއައްސަސާތަކާ މިކަމާ ުގޅުންހުރި އިދާރާތްތަކަށް އަޅުަގ

ބައްދަލުކޮށްެގން އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވ ެއއްޗިއްސެއް ައޑުއަހާފައި ދެން އަޅުަގނޑުމެން މަްއސަލަ ކުރިއަށް ެގންދާނެ  

އެ   މިހާރު  ެގންދާނަން.  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު  މަތިން  އެޮގތުެގ  އެހެންވީމާ،  ނިންމާނީ.  ދައުވަތު ޮގތެއް  ބޭފުޅުންނަށް 

  02/ 2006އަރުވަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ` އާދެ! އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް މިދަންނަވާލީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރުން އެބަ އޮތް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަ.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ މި ބިލު ދިރާސާކުރަމުން. ދިރާސާކޮށް އަދި ދިއުމުަގއި މި ބިލު އޮތް ޮގތުން ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ 

ލަފައަކާިއ މަޝްވަރާއެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ މި 

ބެހޭޮގތު އިސްލާޙާ  ހުށަހެޅި  މި  މަނިޓަރީ ބިލަށް  މޯލްޑިވްސް  ދަންނަވާލާނަން  އަޅުަގނޑު  ކުރެްއވުމަށް  ކޮމެންޓެއް  ން 

 އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރަށް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ސީ.އެމް.ޑީން ވިދާޅުވޭ އެްއޗެއް. 

 

ސާމް  ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓުެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރު / ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރްޔަމް ވި

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޢާއްުމ ޮގތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން މާލީ ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅަން 

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ނިންމި އެއް ސަބަބަކީ، ކެޕިޓަލް މާކެޓަކީ އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ރާއްޖޭަގއި އަދިެވސް ވަރަށް  
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ުގޅިެގން، ޅަފަތުަގއި   ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މި  ދާއިރާއަށް  މާލީ  ބަލައިލާިއރުަގއި  އޮނިަގނޑަށް  ޤާނޫނީ  ދެން،  ިމއޮތީ. 

މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ފިންޓެކާ ުގޅިެގން ިއނޭގތޯ މި އަންނަ ބަދަލުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާކެޓަށް 

ަގާވިއދުތައް ހެދުމުަގިއ ކޮން މެެވސް ކަހަލަ ދަތިތަކެްއ ޤާނޫނު ޮއތް ޮގތުން ހުރި އިނޭގތޯ.  ފޯރުކޮށްދޭން ކަމާ ުގޅޭ 

ކުރެިވެގންދިޔައީ   މަސަްއކަތްތަކެއް  އޮތޯރިޓީއާެއއްކޮށް  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ައޅުަގނޑުމެން  އޭގެއިތުރުން  ދެން، 

ތަރައްޤީކުރުމަށް. ދެން، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ސެކިއުރިޓީސް   ަގވަރމަންޓު ސިކިއުރިޓީސް ޑެފިޝަންެގ  މާކެޓެއް  ެގ 

ަގބޫލުކުރެވުނީ   ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  މެ.  ހިމެނޭވެސް  ސެކިއުރިޓީސް  ަގވަރމަންޓު  ތެރޭަގއި 

ދޫކުރުމުެގ   ސެކިއުރިޓީސް  ސަރުކާރުެގ  އާއްމުންނަށް  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މާނައަކީ  މާކެޓެްއަގިއ،  ޕްރައިމަރީ 

ފުރިހަމަކު މަސްޢޫލިއްޔަތެއް  ދަށުަގިއ  ހުރިހާ  ބެލެނިވެރިކަމުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ޒިންމާ  ރުމުެގ 

ެއ   ކަންތައްތައް  ަގނެވިްއކުމުެގ  ޮގތަކަށް  މަިއަގނޑު  ާމކެޓުަގއި  ކެޕިޓަލް  ދެން  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ބާއްވާފައި، 

މި ރެގިއުލޭޓުމުޢާމަލާތްތައް  ރެގިއުލޭޓު   ކުރަނީ.  މުޢާމަލާތްތައް  އެ  ސެކިއުރިޓީސް  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތައް  ކުރުމުެގ 

އޮތޯރިޓީ މެދުރިކޮށް ކުރެވޭކަހަލަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން    ލޮޕްމަންޓުވެޓު ޑިމާކެޓު ރެިގއުލޭޓަރ، ެއއީ ކެޕިޓަލް މާކެ

ދެން ބޭނުންވޭ،  އިނޭގތޯ.  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ބަލާއިރުގައި،  އޭެގއިތުރުން  ތަރައްޤީއަށް  ދާއިރާެގ  ،  މާލީ 

އޮތޯރިޓީ މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ    ލޮޕްމަންޓުވޮއްޞަކޮށް ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑި ޚާ

ަވޒީރަކު ނުހުރޭ އިނޭގތޯ. އެހެން ޮގތަ ،  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ ބަލަދުައރާ  ،އަކީ ކަށް ދަންނަާވ ކަމަށް ވަންޏާ ބަލަދުއަރާ 

ފާހަަގކުރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާކެޓުެގ  ދެން،  އަދި  އެކުލަާވލާއިރުަގއި  ަގާވއިދުތައް  ބައެްއކަހަލަ  ކަމާުގޅޭ  ވުނީ 

ކޮންެމވެސް   މިނިސްޓަރުެގ  ފިނޭންސް  މުހިންމޭ  ވަރަށް  ކުރާއިރުަގއި  ކަންތައް  ބަެއްއކަހަލަ  ކުރަންޖެހޭ  ތަރައްޤީއަށް 

އެ  ސިޔާސަތުތައް  ޮގތެްއަގއި  ަމއިަގނޑު  އެއީ  އިނޭގތޯ.  އޮންނަން  ދައުރެއް  ފިނޭންސް ކަހަލަ  ކުލަވާލާއިރުަގއި 

ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ެއކުލަވާލުމަކީ  ސިޔާސަތުތައް  ބައެއްކަހަލަ  މަތިން  މަޝްވަރާެގ  މިނިސްޓަރުެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނީ. އެހެންވީމާ، މި މޭރުމުން މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި ބިލުަގއި  

އޭެގ ދެން  ހިމެނެނީ.  ހިމި  މި  ުގޅުއިތުރުން  އެކްސްޗޭންޖާ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  މެނެނީ ސްޓޮކް  ކަންތަްއ.  ންހުރި 

ެގ ޤާނޫނުަގއި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިރު ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު އުފެއްދިފަެއްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،  2006ކުރީަގއި  

އެކްސްޗޭންޖާ ސްޓޮކް  އޮތީމަ  އުފެދިފަިއ  ެއކްސްޗޭންޖެއް  ސްޓޮކް  ދެން މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން  މާއްދާތައް  ުގޅޭ   

ހުންނާނެ. އެީއ   ހުށަހަޅާފައި  އިސްލާޙުތަކެއް  ޮގތަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  މިދާ  ޢަމަލުކުރަމުން  މިހާރުެގ ޤާނޫނުަގއި 

 މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުށަހެޅި އިސްލާޙުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާކެ ޑިވޮލޮޕްމަންޓުކެޕިޓަލް  މިހާރު    ެގޓު  އިސްލާޙު  މި  މިހާރު  އޮތް    02/ 2006ނަޒަރުަގއި  ހުށަހެޅިފައި  މި  ށް 

ފުދޭވަރަކަށް   ސިޔާސަތައް  ސީ.އެމް.ޑީެގ  ސިޔާސަތާއި  ސަރުކާރުެގ  މިވަުގތު  ެގނަުއމުން  އިސްލާޙު  މިންވަރަށް 

އް ފަރާތްތަކުން އެބަހުރި ބައެއް ޝަކުވާތައް ކޮށްފައި މިވަރަކުން ނުފުދޭނޭއޭ އެއާ ދޭތެރޭ  އެއީ ބައެ؟ ހަމަޖެހިެގންދޭތޯ

 ؟އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ނޫންތޯ

 

ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓުެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރު / ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރްޔަމް ވިސާމް  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ނޑަށް ދެން ބޮޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުގައި، އަޅުަގނޑު ދެންމެ ފާހަަގކޮށްލަން ހަނދާން ވެސް ނެތުނު އެއް  އާދެ! އަޅުަގ

ޮގތެއްަގއި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އާއި ދިމާލަށް، ދެން މިދިޔަ ތަނުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އާއްމުންެގ   ނުކުތާ އެއީ. މަިއަގނޑު 

ަގވަރނަ ކޯޕަރޭޓު  ޝަކުވާައކީ،  ހުށަހެޅޭ  މި  ޝަކުވާތައް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅޭ  މައްސަލަތަކުަގއި  ުގޅުންހުރި  ންސާ 

އައިރުގަ  މިހާތަނަށް  ރާއްޖޭަގއި  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ދެން  ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  ކޯޕަރޭޓް  އިނޭގތޯ.  އި 

ށްފައެއް.  ަގާވއިދެއް އެކުލަވާލުމުެގ ބާރެއް އެްއވެސް އިދާރާއަކަށް ނެތް ޤާނޫނެއްެގ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮ  ސްންަގވަރނަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅާފަިއ ހުރި އިސްލާޙުތަކުެގ ތެރޭަގއި ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވޮލޮޕްަމންޓު އޮތޯރިޓީއަށް ެއ ބާރު  

ައޅުަގނޑު   އޭގެއިތުރުން  ބަިއ.  ރެގިއުލޭޝަންެގ  އެއީ  އޭެގއިތުރުން  ދެން،  އިނޭގތޯ.  މުސްތަޤުބަލުަގއި  ލިބިެގންދާނެ 

ބޭނުންވޭ ފާހަަގކޮށްލަން  ބޮޑަށް މި  ހަމަ  މިހާރު އެންމެ  ޮގތުަގއި ރާއްޖޭަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ައޅުަގނޑުމެން   ރާއްޖޭަގއި، 

ދިމާވެފައި މިއޮތް ެއގްޒިސްޓު ފައިނޭންސްެގ މައްސަލަ. މާލީ ވަސީލަތްތައް އަލަށް ވިޔަފާރި ކުރަން ފަށަން ބޭނުންވާ 

ނެތް މި  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ފުޅާކުރަން  ވިޔަފާރި  ސަރުކާރުން  ފަރާތްތަކަށާއި،  ޙައްލުކުރަން  މައްސަލަ   

ކޮންމެވެސް   ކުރެވޭނެ  ތަޢާރުފުކޮށްެގން  މާހައުލެއްަގއި  ރެިގއުލޭޓެޑު  ވަޞީލަތްތަކެއް  ޒަމާނީ  މަސައްކަތްކުރާއިރުަގއި 

އިސްލާޙުތަކާ  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  މި  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އިނޭގތޯ.  އޮންނަންޖެހޭ  އެބަ  މެކޭނިޒަމެއް  ކަހަލަ 

ން އަޅުަގނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެގ އިރުޝާދާިއ ލަފަޔާ ވެސް ހޯދިން. ދެން، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުެގ ުގޅިެގ

ދެން،  ޮގތަށް.  ކުރިއަށްދާ  އިސްލާޙުތަކަކީ  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރީ  ވިސްނުންފުޅު  ހަމަ  ވެސް 

ހަޅާފައި ހުރި އިސްލާޙުތަކަކީ ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުތަްއ  އަޅުަގނޑު ކުރުކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު މި ހުށަ 

 ތަންފީޒުކުރަން ވެސް ބާރު ލިބޭ ފަދަ އިސްލާޙުތަކަކަށް ެވެގންދާނެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ނޫނިއްޔާ ދެން ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ؟ ަގވަރުނަރުތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އެްއޗެއް ިވދާޅުވާން ބޭނުންފުޅީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދީ އިރުޝާދު  ެއއޮތީ  ެވސް  ފިނޭންސްއިން  މި  މާމިހާރު  އާއި ސެކަންޑަރީ  ޕްރައިމަރީ  މާކެޓު  ފަިއ  ޕްރައިމަރީ  ކެޓު. 

ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ެގންދާނީ ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިންނޭ.  ކުރިއަށް ެގންދާނީ އެމް.އެމް.ޭއ އިންނޭ. ސެކަންޑަރީ މާކެޓުެގ  

އެހެންވީމާ، މި ވަރުން ނިންމާލައިފިއްޔާ ހުންނާނެ ބައިވަރު ކަންތައްތައް އަދި ކުރަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް ރެގިއުލޭޝަން  

އެ ލޯެގ  ޑެޓު  ހުށަހަޅާ  ބޭފުޅުން  ތި  ލޯއެއް  ޑެޓު  ވެއްޖިްއޔާ  ސެކިއުރިޓީސްއަށް  ހަދަނީ  ސެ  ބައެ  ކިއުރިޓީސް  އޮތް 

ށް ނުވަތަ ަގވަރމަންޓު ސެކްރެޓަރީޒްެގ ހުރިހާ ގަވާިއދުތައް ހަދާނީ. އެހެންވީމާ، އެކަންވެސް ޖެހޭ ރަނަގޅަށް އެްއކޮ

މިއީ  ޖެހޭނީ.  ެގންނަން  އިސްލާޙުތަކެއްތޯ  ކޮންކޮން  ބަލައިލާފައި  ބައިތައް  ތަޢާރުޟުވާ  ވެސް  ޤާނޫނެއްަގއި  ހުރިހާ 

ދެ ފަހުން އަންނަ ލޯއެްއ  ައޅުަގނޑުމެން ރިފަރކޮށްފައި އޮންނާ؟ އްތޯ އެއީވަރަށް  އެކްޓުަގއި ވެސް  ނެ އެމް.އެމް.އޭ 

ޯވކް    ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޑީޓެލްސްތަްއ  އެހެންވީމާ،  ެއމް.އެމް.އޭއިންނޭ.  ެގންދާނީ  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް 

ރެިގއުލޭޝަން މާކެޓު  ރެިގއުލޭޝަން، ސެކަންޑަރީ  އެ  ކިހިނެއްތޯޭއ  ައންނާނީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން    އައުޓުކޮށްލަންޖެހޭ 

ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ކޮންކޮން ބައިތަކެއްތޯ ޭއަގއި ވާނީ. ޕްރަިއމަރީ ޑީލަރސްއަށް ވޭ ހުރިހާ ބޭންކުތައް. އޮޓޮމެޓްކަލީ  

ވާނެ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރސް. ެއ ބޭފުޅުން ނުޖެހޭނެ ލައިސަންސެއް ނަާގކަށް ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއިއން. އެކަން ައޅުަގނޑުމެން 

ކައިެގން ެއއްބަސްެވފައި އެ އޮތީ. ދެން، އަންނަ އިޝޫައކީ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރސް ބޭންކުތަކަށް ވާހިނދު، ވާހަކަ ދައް

ނުވަތަ  ޤާނޫނެއް  އެ  އެތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވާނެ.  ޙަރަކާތްތެރި  މާކެޓުެގ  ސެކަންޑަރީ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ 

ބޭންކް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއަށް  ލާންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ރެގިއުލޭޓު  ަގާވއިދަށް  ބޭންކްސްތައް  ވެސް  އަނެއްކާ  ސްތަކަށް، 

ތްރޫކޮށް   އެމް.އެމް.ޭއ  ކުރަންޖެހޭނީ  ރިޕޯޓުކުރަން  ބޭންކުތައް  ނުވާނެ.  ވެެގން  ދާިއރާއަކަށް  ހަތަރު  ތިން  ކުރުމުަގިއ 

 ؟ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެބައި ެވސް ކްލިއަރކޮށްލަން ޖެހެނީ. އެހެން އިޝޫެއއް އެބަ އޮތްތޯ

 

 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ އެްގޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުނާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މޯލްޑިވްސް 

ެއއީ ސެކަންޑަރީ މާކެޓުެގ މިހާ ރު ސިސްޓަމު ވެސް ޑިވޮލޮޕްކުރަމުން އެ ދަނީ. އެ ސިސްޓަމް ތްރޫކޮށް ދާއިރުަގއި 

އެމް.އެމް.ޭއަގއި ސިސްޓަމަކަށް ވާތީވެ އެ ސިސްޓަމް ސެކަންޑަރީ މާކެޓު ޑީލަރސް އިންނަށް އެކްސެސް ދެޭވއިރުަގިއ  

މިންަގނޑުތަ ބަލަންޖެހޭނެ  އެބަ  އެމް.އެމް.ޭއއިން  މިންވަރަކަށް  ކޮން  ކޮންމެވެސް  ދެވޭނީ  އެކްސެސް  ހުރެދާނެ  ކެއް 
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މި   ޮގތެއް  ވަދެވޭ  ބަޔަކަށް  ބޭރުން  ސިސްޓަމަކަށް  ހިންާގ  ގާއިުމކުރަން  އެްމ.އެމް.ޭއއިން  އެހެންވީމާ،  ފަރާތަކަށްތޯ. 

ހަދައި ދެނީ ސެކަންޑަރީ މާކެޓު ޑީލިންގސް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ެގންދަން. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމު ކޮންމެވެސް 

 ރަކަށް އެމް.އެމް.އޭއަށް ަގާވއިދަކުން ވެސް ނަމަވެސް ބެލެވެންޖެހޭ އެކްސެސް ދެވޭނެ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބަިއކަން. މިންވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމެންޓެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޮއތް  ކޮމެންޓެއް  އިސްލާޙެއް،  ބޭފުޅުން  ތި  އަށް  ޤާނޫނު  މި 

ހި ހެދިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ނުޖެހޭ  މައްސަލަތައް  އިތުރު  ދެން  ކުރާއިރުަގިއ  އިސްލާޙު  ޤާނޫނު  މަނައިެގން 

 އެހެންވީމާ، އެ ފާހަަގކުރާ ނުކުތާއެއް ފާހަަގކޮށްލަްއވާ! 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ އެްގޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުނާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޮގތަކަށް.  މިހާރު   ރަނަގޅު  އެންމެ  ޮގތަކަށް.  ރަނަގޅު  އެންމެ  ެއީއ  އިނީ  ާގނޫނުަގއި  އިން  ހުށަހަޅާފައި  މަޖިލީހަށް 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު މަޖިލީހުެގ ބިލުަގއި އިނީ އެމް.ެއމް.އޭ ވެސް ެއޮގތަށް ރޫލްސްތަކެއް ކަނޑައެޅޭނެ ކަހަލަ  

 ... ޮގތަކަށް. އެހެންވީމާ، ެއއަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގާވއިދުތަްއ   ހަދަންޖެހޭ  ާގނޫނުަގއި އެމް.އެމް.ޭއެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޓަކައި  މި  ވާހަކަފުޅަކީ  ތި ވިދާޅުވާ 

ން  ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެ؟ ހެދުމުެގ ބާރު އެމް.އެމް.ޭއއަށް ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ލިބިދޭންވާނޭ. އެހެންތޯ ތި ވިދާޅުވަނީ

ވިދާޅުވާން   އެއްޗެއް  އެކްސްޗޭންޖުން  ސްޓޮކް  ވިދާޅުވާން،  އެްއޗެއް  އިދާރާއަކުންތޯ  ކޮން  ދެން،  ފާހަަގކޮށްފިން. 

 ބޭނުންފުޅިއްޔާ އެ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޗެއަރމަން އަލާއު ޢަލީެގ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުމޯލްޑިވްސް 

ފުރަތަމައި އެންމެ  އާދެ!  ދެއްވީތީވެ.  `.  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިއނޭގތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  ނުން 

މާކެޓެއް  ޕެރަލަލް  ދެ  ޗޭންޖުން  ެގންނަ  މި  އެކްޓުން  މި  ވަނީ  މި  ކޮންސަރނަކަށް  މަިއަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ވާ އިސްލާޙުތަކަށް  ހުންނަ  ހުށަހަޅާފައި  މިތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީާމ،  ވެދާނެތީ.  ދެކެވިފަިއ ކްރިއޭޓު  ހަކަ 

މިހާރު ިމ    އިން  ން ކުރަމުންދާއިރު ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުހުންނާނީ އެމް.އެމް.ޭއއިން ެއ ނެރޭ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑު، ެއކަ



 2020 މާރިޗް 4                 ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

6 

 

ޮގތަކަށް ެގންދެވޭނެ ޮގތަކަށް މި ވާހަކަ ދަްއކަނީ. އަޅުަގނޑަށް ވެސް   ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިއަށް ލޮޅުެމއް ނާރާކަހަލަ 

ބޭފުޅު ބައެއް ބަސްތަްއ  ަގބޫލުކުރެވޭ އެ  މުހިންމު އެްއޗެްއކަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް،  ެގންނަ ސިސްޓަމަކީ  އެ  ން 

ވަނަ އަހަރު މި   2008ބޭނުންކުރެވިފައި ހުރި ޮގތުން އެއަށް ޮއޅުމެއް އެބަ އަރާ ނޫނިއްޔާ ކޮންސަރނެއް އެބަހުރި.  

އިރު، އެ ބޭނުންވަނީ ޕްރައިވެޓައިޒް ޮގތަށް ޭއތި  ބިލު ކްރިއޭޓުެވެގން ޕްރަިއވެޓައިޒް ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖެއް އުފުދުނު

އޮންނަން. ސިންަގލް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއް އޮންނަނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖު ކިޔާފަ. އެހެންނަމަވެސް،  

، ެއީއ  މިހާރު އެ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުަގއި މާނަކުރެވޭ ޮގތުން ފަހަރެއްަގއި އެ ނަން ެވސް އެބަ ގެއްލޭ. އެހެންވީމާ

ކުންފުނި. ދެން،   9ކޮންސަރނެއް. ދެން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަފާނަން މިވަުގތު ލިސްޓް ކުރެވިފައި އެބަހުރި  

މާކެޓު  ދެން،  ހޯލްޑަރުން.  ޝެއަރ  އެވަރެޖު  ަވރަކަށް  ެއއްހާސް  އެއްލަްއކަ  ޮގތަކަށް  ޖުމުލަ  ާގތްަގނޑަކަށް 

ބަލައިފިްއޔާ   ސްޓޮކް  ބިލި  17.4ކެޕިޓަލައިޒޭޝަނަށް  އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ކެޕެއް  މާކެޓު  ރުފިޔާެގ  ޔަން 

ވަރަކަށް އަހަރު އެބަ މެންޓެއިންކުރެވޭ އެ އޮންނަ ޮގތުން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ެއްއވެސް    12އެކްސްޗޭންޖަށް ވޭތުވެދިޔަ  

ާމކެޓެ އް އަިއސްފިއްޔާ ދެން ކަހަލަ މައްސަލަެއއް ނުޖެހި އެބަ ެގންުގޅެވޭ. އެހެންވީމާ، އެހެން ޮއއްވާ މި ޕެރަލަލް 

އަޅުަގނޑު   ހައިލައިޓުކޮށްފަ.  އޮންނާނީ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ދިމާވެދާނެތީ  މައްސަލަތަކެއް  އަތުވެދާނެ  އެއަށް 

 ޕާސްކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑުެގ ސީ.އޯ.އަށް. 

 

 ވާކަދެްއކެވުން:  ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ނޫރޫބާން ފަހުމީސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުެގ މޯލްޑިވްސް 

ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ބިލު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނުއިރުަގއި މާްއދާތައް ޢިބާރާތް ކުރެވިފައި ހުރި ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ  

އަލީަގިއ   މަޝްވަރާތަކުެގ  ކުރެވުނު  ސީ.އެމް.ޑީާއ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ހުރީ.  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް 

ަގބޫލުކުރެ ޙިްއސާކުރައްވާފަ.  އަޅުަގނޑަށް  ކޮމިޓީއާ  އިސްލާޙެއް  މިހާރު  ބިލެއް  ވާނީ  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިން  ޮގތުަގއި  ވޭ 

ކަންބޮޑުވާ   އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތެއްަގއި  ޖުމުލަ  އަނެއްހެން  ވާނަމަ،  ދާކަމަށް  އެްއޮގތަށް  އިސްލާޙާ  އެ  ދެން، 

ލާޙު އެޮގތަށް ނުދެވި މިހާރު ޤާނޫނުެގ ބިލު  ކަންތައްތަކަށް ެވސް ހަމަ ޙައްލެއް ލިބިެގންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އިސް

މާކެޓިންގ  އޮޕަރޭޓުކުރާ  މި  މިހާރު  އެބަހުރި  ނަޒަރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވާނަމަ،  ކަމަށް  ކުރިއަށްދާ  އޮތްޮގތަށް 

ެގ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ޭއެގ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ މާއްދާތައް އެބަހުރި. ހަމަ ޭއެގތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން

ޗެއަރމަން ެވސް އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ސިންަގލް ެއކްސްޗޭންޖެއް ޮގތަށް އޮޕަރޭޓުކުރުމަށް ޤާނޫނު 

ތަޞައްވަރު ކުރެވިފައި އޮތް އޮތުމަށް ވެސް މި ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮތް ޮގތުން ކޮންމެެވސް ކަހަލަ އިމްޕެކްޓުތަކެްއ  

އޭެގތެރޭގަ  ހަމަ  އަދި  ދެން،  ބިލުގެ ކުރާނެ.  ޓްރެޜަރީ  ޕެރަލަލްކޮށް  ބާޒާރަށް  މާލީ ސެކިއުރިޓީސްެގ  ހިމެނޭ  އެބަ  އި 
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މާކެޓެއް ކްރިއޭޓުވާން އެމް.އެްމ.އޭއަށް ބާރުތަކެއް ލިބިދޭ ޮގތަށް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންެގ މެއިން ކޮންސަރނަކީ ެއއް  

ެއޮގތަށް ނާންނަ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ާމކެޓުެގ  ޤާނޫނެއްެގ ތެރޭަގއި ޕެރަލަލް މާކެޓެއް ކްރިއޭޓު ވާއިރުަގއި ޭއެގ ކްލެރިޓީ  

ެއކައުންޓެބިލިޓީ   ާއއި  ޕާޓިސިޕެންޓްސްއަކަށް އަންޑަސްޓޭންޑެއް ނުވާނޭއޭ ކޮންބަޔަކަށްތޯ މީެގ ރިޕޯޓިންގ މެކޭނިޒަމް 

ހިމެ ދަށުަގއި  އަްމބްރެއްލާެގ  ރެިގއިލޭޓަރީ  ހަމަ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުެގ  އޭގެއިތުރަށް ވެސް  ދެން  އިންނަނީ.  ނޭ  މި 

ޮގތަށް  ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ރިޕޯޓުކުރާ  ބްރޯކަރުންނާއި، ބްރޯކަރ ރިޕޯޓުކުރުމާ، ހަމަ ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއާ 

މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ޮގތުން އޮންނަނީ. އިސްލާޙުެގ ބިލުަގއި އެބަހުރި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ރިޕޯޓިންގ މެކޭނިޒަމަށް 

ޮގތަށް   އަންނާނެ  އުނިތަކެްއ  އޮތް  ވެސް  ވާނޭ  ރިޕޯޓުކުރަން  ެއކްސްޗޭންޖަށް  މިސާލަކަށް  ެއީއ  ޢިބާރާތްކުރެވިފަ. 

ތަންތަން އެ ޢިބާރާތް އުނިކުރެވި، އުނިކުރެވުނީމަ ދެން ޭއެގ ޒާތުަގއި އެމްޕްލައިޑް މީނިންގައކީ ދެން ރިޕޯޓުކުރާކަށް 

ައޅުަގނޑުމެންެގ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި. މިހާ ޮގތުންނުޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ،  ،  ރު ވެސް މާކެޓުެގ ޙާލަތު އޮތް 

ބްރޯކަރ އެކައުންޓަބިލިޓީއާ ެއއްޗިއްސަކީ ހަމަ ކޮންމެ ޮގތެއްިވޔަސް އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންޑޭޓުެގ ދަށުން ބަލަންޖެހޭ  

މަޝްވަރާކުރެވިެގން   ސީ.އެމް.ޑީޭއއާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރީމަ  ެއޮގތަށް  ކަންތައްތައް  ެއ  އެހެންވީމަ  ކަންތައްތައް. 

ދެން،  ސީ. އެހެރީ.  ހުށަހެޅިފައި  ިއސްލާޙުތަކެްއ  ދީެގން  ކޮންސިޑަރޭޝަންއެއް  ވަރަށްބޮޑު  ހަަމ  ވެސް  އެމް.ޑީ.އޭއިން 

އެކްސްޗޭންޖުެގ   ސްޓޮކް  މިަވުގތު  އޮތީ،  މި  ވެފައި  ކޮންސަރންައކަށް  މެއިން  މާކެޓުެގ  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ޕްރަިއވެޓަިއޒް މިއޮތީ  ޑިޕްރޮސިޓްރީ  ާއއި  އަޅުަގނޑުމެން  އޮޕަރޭޝަންސް  ވަުގތު  މި  ހުރިއިރުަގއި  ކުރެވިފަ.   

އީ އިންޓަރރެކްޝަންެއއް  ޕަބްލިކް  ނުވަތަ  އިންޓަރެކްޝަންއެއް  އޮންލައިން  ެއއަށް  ސިސްޓަމަކީ  -އޮޕަރޭޓުކުރާ 

ހަމައަށް   ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  ވެސް  ިވސާމް  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ނިޒާމެއް  ލިބޭ  ދަށުން  ޕްލެޓްފޯމެއްެގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޚިދުމަތްތަްއ، މާލީ މުޢާމަލާތްތައް އަންނަ ޒަމާނެއްަގއި އެ ފެންވަރުެގ ސިސްޓަމްތަކެްއ، އެހެންވީމަ،  

ޙިއްސާެގ   އެީއ  ވާހަކަ.  ސިސްޓަމެްއެގ  ޓްރޭޑިންގ  އޮޓޮޭމޓެޑު  އިތުރުން  ޑިޕޮސިޓްރީެގ  ދަްއކަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ފިޒިކަލީ ކޮންމެ މީހަކު  ބާޒާރުެގ އެއް ފަރާތުން އަނެްއ ފަރާތެއް ަގ ުމޢާމަލާތްތައް މިހާރު މި ޖެހެނީ  ނެ ވިްއކުމުެގ 

ެއ  އިން  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  އެހެންނަމަވެސް،  ެގންދަން.  ކުރިއަށް  ޕްރޮސެސް  އެ  އައިްއސަ  އޮފީހަށް  ބްރޯކަރެްއެގ 

ކޮސްޓު   ކުރުމަށް ޓަކައި  އޮޓޮޭމޓެޑް ޓްރޭޑިންގ ސިސްޓަމެްއ ގާއިމު  އިފެކްޓިވް ނިޒާެމއްެގ  ހުށަހަޅައިދޭ އިސްލާޙަކީ 

ދަށުން ޑިވޮލޮޕްމެންޓު އޮތޯރިޓީެގ ހައިސިއްޔަތުން މާލީ ބެނިފިޓުތަކެއް ދެިވެގން އަޅުަގނޑުމެން އެކައުންޓަބަލް ވާޮގތަށް  

ސިޓީއެްއ   މަޖިލީހަށް  ސަިއޑުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  އިސްލާޙުތައް.  ހުށަހެޅޭ  ޓަކައި  ާގއިމުކުރުމަށް  ނިޒާމެއް 

އަ ިއސްލާޙުތަކުެގ ސަބަބުން،  ފޮނުއިރުަގއި  ެގނެވޭ  ެއކްޓަށް  އެްމ.އެމް.ޭއެގ  އޮންނާނެ  ހައިލައިޓުކޮށްފައި  ޅުަގނޑުމެން 

އުފެދުމުެގ   މާކެޓެއް  ޕެރެލަލް  ނުވަތަ  ފުށުއަރާ  ާމއްދާތަކާ  ބައެއް  ހުރި  ސީދާ  ާގނޫނުަގިއ  ސެކިއެރިޓީސްެގ  މާލީ 
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އަންޑަަމއިންވާ އެއްކޮށް  މާކެޓް  އޮތް  މި  މިހާރު  ހައިލައިޓު  ސަބަބުން،  އަޅުަގނޑު  ޮގސްދާނޭ.  ޙާލަތަކަށް  ނެ 

ސެކްޝަން    -4ކޮށްލަފާނަން ސީދާ ވަކިވަކި މާއްދާތަކެއް ައޅުަގނޑުމެން ބަޔާންކުރިން. އެީއ، އެމް.އެމް.ޭއ އެކްޓުެގ  

ިވެގން  . އެ މާއްދާެގ ދަށުން ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒް ވަރަށް ބްރޯޑު ލެވެލްެއއްަގއި މާނަކުރ24ެ

ެއއީ އެސް.އޯ.އީެއއް ކަމަށް ވިޔަސް، ލިސްޓެޑް   ދިޔުމުން މި ވާޮގތަކީ، ދައުލަތުެގ ޙިއްސާވާ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް، 

ޭއެގ   ކްރިއޭޓުވޭ  އެބަ  ރިސްކް  ދިޔުުމެގ  ވަދެެގން  ތެރެއަށް  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  މާލީ  ވިޔަސް،  ކަމުަގއި  ކުންފުންޏެއް 

ށް ެވއްޖިއްޔާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ވަރަށްބޮޑު ރިކުއެސްޓެްއ މާލީ ޑެފިނިޝަނަލް ކްލެރިޓީެއއް ނާންނަ ކަމަ

ާގނޫނަށް އިސްލާޙު ެގނެޭވއިރުަގއި ވަރަށް    2ސެކިއުރިޓީސްެގ ާގނޫނާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީސްެގ އެކްޓާ،  

ޮގތަކަށް ފުށުނާރާ  ބުނާހެން  މި  އިސްލާޙުތަކުަގިއ  ބެލިެގން  ނަޒަރަކުން  އަޅުަގނޑު  ހޮލިސްޓިކް  މިސާލެއް  އެއީ   ،

ދަންނަވާ ކަމަށް ެވއްޖިްއޔާ ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯަގނައިޒޭޝަން ނުވަތަ ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސް، މި ކުންފުނިތަކަކީ  

ވެސް މިއަދު ސަރުކާރުެގ މެޖޯރިޓީ ޙިއްސާ އޮތް ކުންފުނިތައް. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމު އެމް.އެމް.ޭއެގ ާގނޫނަށް މި 

އިސްލާ ހަަމ  ވަުގތު  ވެސް  ކުންފުނިތަކަށް  މި  ދެން  ފާސްވެއްޖިއްޔާމު،  ެއޮގތަށް  ޮގތުން  ހުރި  ހުށަހެޅިފަިއ  ޙު 

އެބަ   މާކެޓަށް  އެހެންވީމަ  އޮންނާނެ.  އޮޕްޝަން  ކުރުމުެގ  އިޝޫ  ސެކިއުރިޓީސް  ތެރެިއން  ނިޒާުމެގ  އެމް.އެމް.ޭއެގ 

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ މާރކެޓު،  ސެކިއުރިޓީޒް  ެގއްލޭ  ކްލެރިޓީ  ެއކްސްޗޭންޖު ވަރަށްބޮޑަށް  ސްޓޮކް  ހިނާގ  މި  ދަށުން  ެގ 

އެހެންވީމާ،   ދާނީ.  ތެރެިއންތޯ  ނިޒާމެއްެގ  ޕެރެލަލް  ބޭންކުެގ  ސެންޓްރަލް  ނުވަތަ  ކުރިއަށްދާނީ  މެދުވެރިކޮށްތޯ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންސަރން މިހިރީ ބޮޑަށް ކްލެރިޓީ މީެގ ތެރެއަށް ދިއުމަށް. ދެން، އަޅުަގނޑު ހައިލައިޓުކޮށްލަން 

ވޭ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު އާއި ޑިޕޮސިޓްރީއަކީ ޕްރަިއެވޓު ސެކްޓަރ އިންސްޓިއުޝަންތަކެއް ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިން  ބޭނުން

ލިސްޓުެވެގން އަދި މި ދަނީ.    9ލައިސެންސް ދީެގން ހިންާގ. ދެން، މާކެޓުެގ ޙާލަތު އޮތްޮގތުން އެންމެ   ކުންފުނި 

އިނޭގނެ   ެވސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  12ދެން،  އެހެންވީމާ،  އަހަރު  ދަށުން.  މެކޭނިޒަމުެގ  މި  ދިޔައީ  މި   

ޅަފަތުަގއި އޮތް ނިޒާެމއް ނިޒާމަކީ. ދެން، އިކޮނޮމިކް ޗޭންޖްސް އާއި ޕޮލިޓިކަލް އިންސްޓެބިލިޓީސް ތެރޭަގއި މާިގނަ  

ސަސްޓެއިނެބިލި ކުންފުނީެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ެގނެވިފައެއް  މާކެޓަކަށް  ވަރަށް ކުންފުނިތަކެއް  ޓީ 

ބޮޑަށް ޑިޕެންޑްވޭ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ާއއި އެމް.އެމް.ޭއއިން ެއސްޓެބްލިޝްކުރާ މި ނިޒާމުތައް އަޅުަގނޑުމެންެގ ނިޒާމަށް  

ެގންނައިރުަގިއ   ިއސްލާޙުތައް  ރިކުއެސްޓެއް  ވަރަށްބޮޑު  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމަ  މިންވަރަކަށް.  ދޭ  ސަޕޯޓު 

އިންފްރާސްޓް މާރކެޓު  ކަންތައްތަްއ  އެްގޒިސްޓިންގ  މި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޮގތަކަށް  ދެމެހެއްޓޭނެ  ރަކްޗަރ 

ބައްލަަވއިދެްއވުން. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ ސީ.ެއމް.ޑީ.އޭއިން ިމަވުގތު ބިލަށް އެ ހުށަހެޅި އިސްލާޙުތަކާ  

ސް ހަމަ ބިލުަގއި ހުރި ކުރިން  އެްއޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ޮގތެއް. އެއީ ބިލު އޮތްޮގތަކަށް ނޫން. އެހެންނަމަހީ ވެ
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ޤަބޫލުކުރަނީ   އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ  ހުށަހެޅިފަ.  ިއސްލާޙު  ެއއޮތީ  ބަދަލުވެެގން  ކަންކަމެއްހެން  ހުރިހާ  ހުށަހެޅުނު 

އެބައެްއ   ތެރޭަގއި  ިއސްލާޙުެގ  އެ  ައންޑަސްޓޭންޑިންގއެއް  އޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ރެިގއުލޭޓަރާއއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން ކޮމިޓީއިން އިސްލާޙުތައް ެއޮގތަށް ކޮންސިޑަރކޮށްދެްއވުން.  ނުހިމެނޭ. އެ

 ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރނަރ އެްއޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ. 

 

 ޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާޢަލީ  ނަރުވަރުަގމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

ސެކިއުރިޓީސް،   މިހާރު  ކުރަނީ.  ރިފަރ  މާއްދާއަކަށްތޯ  ކޮން  ތި  ހޯދަން،  ކްލެރިޓީ  އެކަނި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

އެކިއުޓީޒް ޖެނެރަލީ އަޅުަގނޑުމެން ބެހޭ ބައިވެއްޖެ. ެއކިއުޓީޒް އެބައިން ެއއް ކޮށްޅެްއަގއި.    3އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  

އާިއ   ސެކިއުރިޓީޒް  މާކެޓު  ޕްރައިމަރީ  ޑިަވއިޑުކޮށްލަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ސެކިއުރިޓީޒް  ދެން  ނޫން.  ެވސް  އެްއޗެއް 

 ސެކަންޑަރީ މާކެޓު ސެކިއުރިޓީޒް. އެހެންވީމަ، ކޮން މާއްދާައކަށްތޯ ތި ރިފަރކުރައްވަނީ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ! 

 

 ވާކަދެްއކެވުން:  ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ނޫރޫބާން ފަހުމީސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުެގ މޯލްޑިވްސް 

ވަނަ މާއްދާެގ އަިއއްސަހުރި ބައިތަކުެގ   24މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ބިލުެގ  

ޑެޓު  ވެސް  ކުންފުންޏަކަށް  ލިސްޓެޑް  މިހާރު  އިންސްޓްރޫމެންޓްސް.  ޑެޓު  ހިމެނޭނެ  ވަރަށްބޮޑަށް  ތެރޭަގއި 

އެ  މިސާލަކަށް  ކުރެވިދާނެ.  އިޝޫ  ހުށަހަޅާފައި  އިންސްޓްރޫމެންޓެއް  އިސްލާޙު  ާގނޫނަށް  މިހާރު  ސް.ޓީ.ޯއއިން، 

ޑެޓު   މާކެޓްަގއި  ޕެރެލަލް  ނައިސް  މާކެޓަށް  މި  ހިނދެއްަގއި  ބޭނުންވެއްޖެ  ެއސް.ޓީ.ޯއއިން  އޮތްޮގތުން 

އިންސްޓްރޫމެންޓެއް އިޝޫ ކުރުމުެގ އޮޕްޝަން އަސްލުަގިއ، އެ ވެދާނެ އިންސްޓެންޝަން ނޫން ކަމަށް. އެހެންނަމަހީ  

ވަރަށްބޮޑު    ވެސް ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  ކްރިއޭޓުވޭ.  އެބަ  އޮޕްޝަން  ެއ  ައސްލުަގިއ  އޮތްޮގތުން  ޢިބާރާތް 

ސީދާ   މާނަކުރަން  ވެސް  ކުރުމުަގިއ  މާނަ  ޑެޓު  އާިއ  އިކިއުޓީ  ކުރުުމަގިއ  މާނަ  ސެކިއުރިޓީޒް  މާލީ  ރިކުއެސްޓެއް 
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ސަރު  އެސް.އޯ.ީއއަކީ  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ޮގތަށް.  ލިބޭ  ނުވަތަ ކްލެރިޓީ  ކަމަށް  ނުބެލެވޭނެ  ކަމަށް  ކުންފުންޏެއް  ކާރުެގ 

ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒް ކަމަށް ބައްލަވާ ކަމުަގއިވާނަމަ، ބައްލަވާނީ ޓީ ބިލްސް އާިއ ޓީ ބޮންޑްސްއޭ. އެލެވެލްެގ  

ކުރިއަށް ވެސް  ކައުންސިލްތައް  ސިޓީ  ހަމަ  ަވޑަިއަގންނަވަންާވނެ  ވިސްނާ  ދެން،  ލިބެންވާނެއޭ.  އޮތް    ކްލެރިޓީ 

އަންނައިރުަގއި،   ވެެގން  ޮމޑެލް  ޮގތުަގއި  އިންސްޓްޓިުއޝަންސްތަކެއް  ފައިނޭންޝިއަލް  އިންޑިޕެންޑެންޓު  ތާނަގއި 

މިސާލަކަށް   ވެސް  ކައުންސިލްތަކުން  ސިޓީ  ެއހެންވީމާ،  ކަމުަގއި.  މުއައްސަސާތަކެއް  ދައުލަތުެގ  ހަމަ  ބެލެވޭނީ 

އަޅުަގނޑުމެ ކަމަށްާވނަމަ،  ކުރާ  ިއޝޫ  ރެިގއުލޭޓަރީ  ބޮންޑެއް  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ  އެްގޒިސްޓުވާ  މި  މިހާރު  އެދޭނީ  ން 

އެހެންނަމަވެސް،   ިއޝޫވުން.  ބޮންޑެއް  މާކެޓަށް  މި  މެދުވެރިކޮށް  އެކްސްޗޭންޖު  ހިެމނޭ  ތެރެއިން  ފްރޭމްވޯރކުެގ 

ނައި  މާކެޓަށް  ިމ  ސައިމަލްޓޭނިއަސްލީ  ހަމަ  އޮތޭ  އެބަ  އޮޕްޝަން  ެގނެުވނީމަ  ިއސްލާޙު  މި  އަނެއް  ާގނޫނަށް  ސް 

ޑިޕޮސިޓްރީެއްއ   ތެރެއިން  އެމް.އެމް.ޭއެގ  މި  އަންޑަސްޓޭންޑު  ވީ  ރިސްކަކީ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިއުމުެގ.  މާކެޓަށް 

ގާއިުމވެެގން ދާއިރުަގއި އޭަގިއ އެބަހުރިކަން ވަރަށް ބައިވަރު ބެނިފިޓްސްތަކެއް. ެއއީ ބެޓަރ ސިސްޓަމް އިޒް ކަމިންގ  

މި އެހެންނަމަވެސް،  ޕްލޭސް.  ެއޮގތަށް  އިން  ހީނަރުވެެގންދާނެއޭ  ހަމަ  އެއްކޮށް  މާކެޓު  އެއް   2  ނުބެލި،  ާގނޫނަށް 

މިންވަރަށް   ނުކުރެވޭ  ތަސަްއަވރު  ކަންތައްތައް  ބައެއް  ހުރި  ާގނޫނުަގއި  އަނެއް  ކުރެޭވއިރު  އިސްލާޙު  ާގނޫނު 

ކަން ދަތިވާނެ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަހުން  ދެން،  ދަންޏާ.  ެވެގން  ިއސްލާޙު އަންޑަރމައިން  އެ  ނޭނެގ 

ެގނެވުނީމަ މިއޭ ޙާލަތު އޮތްޮގތަކީ ބުނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް މި ރިކުއެސްޓު ކުރަނީ ޑެފިނިޝަނަލް  

ާގނޫނުަގިއ   ޢިބާރާތުން  ކޮބައިކަން ސަރީޙަ  ވަރަށްބޮޑަށް ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްއަކީ  ެގންނަންވާނެއޭ.  ކްލެރިޓީެއއް 

 ތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  މާނަކޮށްދިނުން އިނޭގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭނުންފުޅުތޯ ވިދާޅުވަން  ެއއްޗެއް  ދޭތެރޭ  އެއާ  ފިނޭންސް  އޮފް  ސިޔާސަތަކީ  ؟ މިނިސްޓަރ  ސަރުކާރުެގ  ކޮބައިތޯ 

 ؟މިކަމުގައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު އީމާން މޫސާފިނޭންސްެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޝުކު ފާހަަގކޮށްލިހެން އާދެ!  ވެސް  ަގވަރުނަރު  ފާހަަގކޮށްލިހެން،  ވެސް  ދެންމެ  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  ރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޑެޓު ލޯ ެވސް އެބަ ހިމެނޭ މީެގ ތެރޭަގއި. ދެން، އަދި އިތުރު ފިޒިކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ާއއި  

ީމެގ ތެރެއަށް ވަންނައިރު،  ޕްލަސް އެމް.އެމް.ޭއަގއި އަދި ަގވަރމެންޓު ސެކިއުރިޓީ ސެކްޓަރ،   އެއްޗެއް  މި ހުރިހާ 

ީމެގ   ސަރީޙަކޮށް  ވަރަށް  އެވެސް  ކަންތަކުަގއި  ޑެފިނިޝަންެގ  ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  ެއ  ދެން،  އެބަޖެހޭ.  ހާމަނައިޒްވާން 
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ކުަގިއ  ތެރެއަށް ވަނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ދެކެން. ަގވަރމެންޓު ސެކިއުރިޓީޒްެގ ކަންތަ

ޕޮޒިޝަންއަކީ،   މިނިސްޓްރީެގ  ކަމަކީ،    3ފިނޭންސް  ފުރަތަމަ  ބޭނުންވަނީ.  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމެއް 

އަޅުަގނޑުމެން ަގވަރމެންޓު ސެކިއުރިޓީޒްަގއި ފިނޭންސް ިމނިސްޓްރީއަކީ އޭޒް އަ ޑެޓު މެނޭޖްމަންޓު އޮފީސްއެއްެގ  

މާނަ އޭެގ  ކުރަނީ.  މަސަްއކަތް  މި  ަގވަރމެންޓު ޮގތުަގއި  އުސޫލުން  އިންނަ  ވެސް  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  ައކީ، 

ކުރާނީ   ރެިގއުލޭޓު  މާކެޓު  ޕްރައިމަރީ  މިނިސްޓްރީންނޭ.  ފިނޭންސް  މެނޭޖުކުރާނީ  އޮޕަރޭޓުކޮށް  ސެކިއުރިޓީޒް 

 ކުރާނީ. ދެން،  އެމް.އެމް.ޭއއިންނޭ. އަދި ސެކަންޑަރީ މާކެޓު އަޅުަގނޑުމެންެގ ލަފައަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އިންނޭ ރެގިއުލޭޓު

އެންޑް  ރޯލްސް  ފަދައިން  ފާހަަގކޮށްލި  ވެސް  ަގަވރުނަރ  ބުންޏެއްކަމަކު  ވައިޓުކޮށް  އެންޑް  ބްލެކް  މީތި  މިހެން 

މިކަމަކީ   ދެން،  އަންނާނެ.  ކަންތައް  ފުށުއަރާ  މީަގއި  އެހެންނޫނީ  ޖެހޭނެ.  އަިއޑެންޓިފައިވާން  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީޒް 

ބުނާ މިހެން  ޕްރެކްޓިސްއޭ  ހުންނަނީ ބެސްޓު  މީެގ  އެއްޮގތެއް.  ވަކި  ކުރާ  ޤައުމަކުން  ހުރިހާ  ނީދޭ  މީަގއި  އިރުަގއި 

މަލްޓިޕަލް މޮޑަލިޓީޒް މީަގއި މި ހުންނަނީ. އޭެގ ތެރޭަގއި ޕްރައިމަރީ މާކެޓު، ސެކަންޑަރީ މާކެޓު. އެމް.އެމް.އޭއިން  

ައދި އެާއއެކީަގއި ސީ.އެމް.ޑީއިން ހަމައެކަނި ސެ ކަންޑަރީ މާކެޓުކޮށް، ޕްރައިމަރީ މާކެޓު  ކުރާ އުސޫލު ވެސް ޮއވޭ. 

ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ކޮށް އަދި ޑެޓު އޮފީހުެގ ބައި ވެސް އެމް.އެމް.ޭއއިން ކުރާ ުއސޫލު ވެސް ޮއވޭ. ދެން، މީަގިއ  

މި އޮންނަނީ އެއްބަސްވުމަކަށް ދިއުން. މީަގއި މި އޮންނަނީ ރާއްޖޭެގ، އެ ކަންޓްރީެގ ޙާލަތަށް ބަލާފައި އެ އޮންނަ 

އެހެން  އެ އިތުރުން  ަގވަރމެންޓު ސެކިުއރިޓީޒްެގ  ބަލާއިރު  އެޮގތަށް  ދިޔުން.  ވަުގތު  މި  މޮޑެލްއަކަށް  ރަނަގޅު  ންމެ 

ސެކިއުރިޓީޒްތަކަކީ ެވސް އަދި ވަރަށް ޅަފަތުަގިއ ޮއވެފަިއ، އެހާބޮޑު މާކެޓަކަށް ނުވާހިނދު، އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ިމ  

މަލްޓިޕަ ޑިޕޮސިޓަރީއެއް.  އަޅުަގނޑުެމން އިކޮނޮމީ އޮފް ސްކޭލް  ެގންނަނީ ސިންަގލް  ެގނެއްސިއްޔާމު  ޑެޕޮސިޓަރީ  ލް 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   އެހެންވީމަ،  ޖެހެނީ.  މި  ކުރަން  ޑުޕްލިކޭޓު  އަޅުަގނޑުމެން  ރިސޯސް  ެގއްލުނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ިމސާލަ މާކެޓު  ޕްރައިމަރީ  ބައިންދައިެގން  ޑިޕޮސިޓަރީެއއް  އެއް  ބަލާފައި  ޙާލަތަށް  އެމް.އެމް.އޭއިން  ޤައުމުެގ  ކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ރެިގއުލޭޓުކުރާ ޮގތަށް، ސަރުކާރާ ުގޅިެގން ސެކަންޑަރީ މާކެޓު ވެސް ރެިގއުލޭޓުކުރާ ޮގތަށް ސަރުކާރާ 

ަގވަރމެންޓު  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ދެކެވެނީ.  މި  ވާހަކަ  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ަގވަރމެންޓު  އެ  ުގޅިެގން. 

މުހިންމު އެންމެ  ޕޮލިސީ    ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ފިސިކަލް  އެއީ  ވާނީ.  ވެސް  އަބަދު  ފަރާތަކަށް  އަދާކުރާ  ރޯލެއް 

އިންނަނީ  މި  ކުރާއިރު  އިމްޕްލިމެންޓު  ޕޮލިސީ  ފިސިކަލް  ކުރަން.  އިމްޕްލިމެންޓު  ޖެހޭނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ޓޫލެްއ   ޑެފިސިޓުެގ  ފިސިކަލް  ޕެންޑިންގެގ  ަގވަރމެންޓު  ޓެކްސޭޝަން.  އާިއ  ޕެންޑިންގ  ެއީއ  ަގވަރމެންޓު 

ަގވަރމެންޓު ސެކިއުރިޓީޒްައކީ. އެހެންވީމާ، އޭތި އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތުަގއި ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ޮގތް ައޅުަގނޑުމެން  

ެއާއ އެްއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުންނާނެ މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އިންނާނެ   ލަފާ އެރުވީ. އެހެންވީމާ، 
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ކޮމެން އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިތުރު  ފޮނުވާފައި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމުަގިއވާނަަމ  ދާނެ  ެއއްޮގތަށް  އެއާ  ދެން،  ޓްސްތައް. 

 ޗޭންޖެއް ނީންނާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި   ޕްރައިމަރީ  ާއއި  ސެކިއުރިޓީޒް  ސަރުކާރުެގ  އުޅެނީ،  މި  ެވެގން  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ެއކްސްޗޭންޖުެގ  ސްޓޮކް 

ަގއި ވިްއކަުމންދާއިރުަގއި ޕްރެލަލް މާކެޓު އުފެދިެގން، މިސާލަކަށް އެސް.ޓީ.އޯއިން ނޫނިއްޔާ ސިޓި  ސެކަންޑަރީ މާކެޓު

އެ   ކަމަށް  ހިނގައިދާނެ  ތެރެއިން  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ވެސް  ބޮންޑު  ކުރާ  ިއޝޫ  އެ  ތަންތަނުން  މިފަދަ  ކައުންސިލުން 

. އެހެންވީމާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް. އަދި އެ ކްލެރިޓީ ބޭނުންވެއޭ

އެކިއެކި   ސަރުކާރުެގ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ތެރޭަގއި  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ސަރުކާރުެގ  ބޭނުންވަނީ،  ސުވާލުކޮށްލަން 

 ؟މުއައްސަސާތަކުން ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އިޝޫ ކުރާ ބޮންޑުފަދަ ތަކެތި ހިމެނިެގންދާނެތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު އީމާން މޫސާފިނޭންސްެގ ނިސްޓްރީ އޮފް މި

ދީެގން   ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް  އެއީ  ސެކިއުރިޓީޒް.  އިޝޫކުރާ  ޓްރެޜަރީން  ސެކިއުރިޓީޒްއަކީ  ަގވަރމަންޓު 

އެން   އެސް  ެއމް.އެމް.އޭއިން  މިވަުގތު  އޭޖެންޓު  އެން  ެއސް  ތެރެއިން  ެއްގރިމެންޓެއްެގ  އެޖެންސީ  އެޖެންޓެްއެގ، 

ެއއީ ސޮ  ކުރަނީ.  މި  ޮގތުަގއި  އެޖެންޓެްއެގ  ެއއީ  އިޝޫއިންގ  ެއއީ.  އިޝުއެންސެއް  ކުރާ  ނޭޝަންއަކުން  ަވރިންގ 

ެގ ޙިްއސާ އޮންނަ އެސް.ޓީ.ޯއ ިވއްކި  100ަގވަރމަންޓު ސެކިއުރިޓީައކީ. ަގވަރމަންޓުެގ ޙިއްސާ ކިތަންމެ ބޮޑަށް % 

ެވެގންދާ އޭތި  އިންސްޓްރޫެމންޓަކަށް.  ޓްރެޜަރީ  ނުވާނެ  ެއއްޗެއް  ކުރާ  ބޭފުޅުން އިޝޫ  އެ  ވީނަމަވެސް  ނީ ކަމުަގއި 

އައިދަރ ކޯޕަރޭޓު ބޮންޑަކަށް. ލޯކަލް ކައުންސިލްައކުން އެކަން ކުރިޔަސް އެކަން ވާނީ ުމނިސިޕަލް ބޮންޑަކަށް. ނޫނީ  

އޭަގއި ދެންހުރޭ މަލްޓިޕަލް ބޮންޑްސް، މުނިސިޕަލް ބޮންޑްސް އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބޮންޑްސްއާ ެއކަހަލަ ބައިވަރު  

ޓެރެޜަރީއަ ެއކަމަކު  ހުރޭ.  ަގވަރމަންޓު  އެްއޗެހި  ކިޔާލަދެންޏާމު  މީތި  އިތުރަށް  ކުޑަކޮށް  އަޅުަގނޑުެމން  ނޫން.  ކަށް 

ބަރާބަރަށް   ހަމަ  ިއންނާނެއޭ  ޭއަގއި  ނެތޭ.  ރިސްކެއް  ާމކެޓުަގިއ  އެއީ  ފްރީ ސެކިއުރިޓީ.  ރިސްކް  ސެކިއުރިޓީޒްައކީ 

އަންނަނީ މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީޒް.    ދެއްކުމުެގ، ޑިފޯލްޓު ފްރީއޭ ިއނޭގތޯ. ަގވަރމަންޓު ސެކިއުރިޓީޒްެގ މައްޗަށް މި

އޭެގ ކޫޕަން ރޭޓު ހައިވާނެ. ނޫނީ އިންޓްރެސްޓު ރޭޓު ހައިވާނެ. އޭެގ މަްއޗަށް ދެން އަންނަންޏާ އަންނާނީ ކޯޕަރޭޓު  

ބޮންޑްސް. އެހެންވީމާ، އެ ުއސޫލުން އިންނާނީ ސެކިއުރިޓީޒްތައް އާއްމު އުސޫލުން ކަނޑައެޅިފަ. އެހެންވީމަ، ެއީއ  

 އިންނަޮގތަކީ. މިކަން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖުއިން ެއކަންބޮޑުވާ މައްސަލަިއެގ ދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑަށް ހިއެއް ނުވޭ މާބޮޑު 

 މައްސަލަެއއް އުޅޭހެން. ދެން އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން އާދެ، ަގވަރުނަރއަށް ފުރުޞަތެއް.  

 

 އްކެވުން: ޝިމް ވާހަކަދެހާޢަލީ  ނަރުވަރުަގމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

ހަމަ މި ދެއްކި ވާހަކައަށް، ެއމް.އެމް.އޭ ެއކުޓުަގއި ސަރިވސްދޭ، އެ ބައި އިސްލާޙުކޮށްލެވިދާނެ އިނޭގތޯ. އިސްލާޙު  

 ކޮށްލީމަ ރަނަގޅުވާނެ.  

 

 ވާކަދެްއކެވުން:  ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ނޫރޫބާން ފަހުމީސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުެގ މޯލްޑިވްސް 

ެއ   ތެރޭަގއި  ޑެފިނިޝަންެގ  އަންޑަސްޓޭންޑިންގ  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  އަންޑަސްޓޭންޑްވޭ  އަޅުަގނޑަށް  އާދެ! 

ާގނޫނުަގިއ  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  އަސްލުަގއި  ކޮންސަރންއަކަށްވީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބިލްސް.  ޓްރެޜަރީ  ހަމަ  ހިމެނެނީ 

ކުރެވި ޢިބާރާތް  ބިލުަގިއ  ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް  އިސްލާޙުެގ  ކުންފުނިތަކުން  ދައުލަތުެގ  ނުވަތަ  އޮތީ ސަރުކާރުެގ  ފަިއ 

އެކައުންޓުތައް   ޑިޕޮޒިޓްރީ  އެމް.އެމް.އޭއަށް  ބޭނުމަށް  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  އެ  އަދި  ޮގތަށް  މެނޭޖުކުރެޭވ  އެމް.އެމް.ޭއއަށް 

ރންއަކަށްވީ. ދެން، އަންޑަސްޓޭންޑްެވއްޖެ ހުޅުވޭ. އެހެންވީަމ، އެ ޢިބާރާތް އަސްލު އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންސަ

 އާދެ! ތެންކިއު. ؟ ދެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! މައްސަލައެއް ނެތް އިނޭގތޯ. ޭއަގއި ދެން ސަރުކާރުން އެޮގތަށް ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ، އެމް.އެމް.އޭއިން  

އޮތީ  ހަދާފައި  ާގނޫނު  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ލިބޭ  ާގނޫނު އެބާރު  މި  އޮންނާނެ  އެޮގތަށް  ާގނޫނު  އެ  ދެން،   .

ެވސް  ތާރީޚެއްަގއި  ފަހުެގ  ހަމަ  ެއއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް.  ވިޔަސް  ކަމުަގއި  ދިޔަ  ލިޔަމުން  އަޅުަގނޑުމެން 

ޔައުޤޫބު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޮތީ.  ޮގތަށް  ެގނެޭވ  ބަދަލު  ެވއްޖިއްޔަ  ބަދަލުެގންނަން  ސިޔާސަތަށް  ސަރުކާރުެގ 

 އް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެހެން. ކުރިއަށް ެގންދަވާ! އެްއޗެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޤޫބު ޢަބްދުޢުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަ
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ިމ    32ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު ެގންނަން ފޮނުވާފައިހުރި އިސްލާޙުތަކުެގ ތެރޭަގއި މި ާގނޫނުެގ   ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(، 

އަ ހިތަށް  ައޅުަގނޑު  ޮގތުން  އޮންނަ  ލަފާދިނުމުެގ )ށ(  ކުރުމަށް  އިންވެސްޓު  އޮންނަނީ  މި  މީަގިއ  މިހާރު  ރަނީ، 

ކަނޑަައޅާފަިއާވ   ަގވާއިދު  ހަދާ  އޮތޯރިޓީން  އަދި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކުރެވޭނީ  ދޫ  ލައިސެންސް 

މި ސުވާލަކީ  ެއއް  ޭއެގ  އަޅުަގނޑު،  އެހެންވީމާ،  ކުންފުންޏަށޭ.  ފުރިހަމަވާ  އެއްވެސް  މިންަގނޑުތައް  ބޭރުެގ  ހާރު 

ފަރާތަކަށް، ބޭރުެގ ފަރމަކަށް އޭެގ ެއްއވެސް، އިންވެސްޓު ކުރުމަށް ލަފާދިނުން އޭެގ ވަރަށް ބްރޯޑުކޮށް މިއަންނަނީ.  

އެޑްވަިއޒް   އެހެނިހެން  ުގޅުންހުރި  އެއާ  އަދި  ނޫނީ  އެޑްަވއިޒް،  ފައިނޭންޝިއަލް  ނޫނީ  ެއޑްަވއިސް  ބިޒިނަސް  އޭެގ 

ތެރެއިން މީެގ  ތެރެއިން   ދިނުން  މީެގ  ސުވާލަކީ  އެހެންވީމާ،  ކުރަނީ.  މި  ަގބޫލު  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ވާނެ  ކަވަރ 

ީމެގ   ެއޑްަވއިސްއެއް  ދޭ  ފަރާތަކުން  ނޫނީ  ފަރމަކުން  ބޭރުެގ  ކުރަންޖެހޭތީވެ  ރެޖިސްޓަރީ  ރާއްޖޭަގިއ  ރެޖިސްޓަރީ، 

 ފީލްވާ އެްއ ކަންތައް. ދެން، އަނެއް ކަަމކީ ޤަބޫލު ނުކުރެވޭކަހަލަ ޮގތަކަށް މި އިނީ. ެއއީ ެއއްކަންތައް. އަޅުަގނޑަށް

އިންެވސްޓްކޮށްފާނެ.   ރާއްޖޭަގއި  ހަމަ  ެވސް  އަނެްއކާ  ކުންފުންނަކުން  ވިޔަފާރިކުރާ  ރާއްޖޭަގިއ  އިންވެސްޓުކޮށްފާނެ، 

ދޭ ކުރާއިރުަގއި އެ ކުންފުނީެގ ެވސް ތިބެދާނެ ހަމަ ފައިނޭންޝިއަލް ނޫނީ ބިޒިނަސް އެކްސްޕަރޓްސް. އެ މީހުން އެ  

ދޭ   ބޯޑަށް  ނޫނީ  އެމީހުން،  ކުންފުންޏަށް  މީހުންެގ  އެ  ހަމަ  ވެސް  މީހުންނަށް  ެއ  މައްޗަށް  އެޑްވަިއޒްެއްއެގ 

ަގބޫލު   ީމަގިއ  އެޑްވަިއޒް ވެސް  އެ  ޙާލަތުަގއި  ަމއްޗަށް ވެސް ޑިޒިޝަން ނަަގން ނިންމަަވފާނެ. އެ  އެޑްވަިއޒެްއެގ 

ޮގތް ރަނަގޅު  މިއީ  އޮތީަމ  ޮގތަކަށް  ޮގތްތޯނުކުރެވޭކަހަލަ  އޮންނަންވީ  މިކަން  ެއކަން ސާފުކޮށްލަން  ؟ ހޭ،  އެހެންވެ 

 ބޭނުންވެެގން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން އެއަށް ޖަވާބުދެއްވަން.  

 

ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓުެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރު / ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރްޔަމް ވިސާމް  

  ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އަޅުަގ ައޅުަގނޑަށް،  ާގނޫނުއާދެ!  ެއޑްވަިއޒަރުންެގ ޑެފިނިޝަން   ންބަލާލި  ންނޑު އަސްލު ސީދާ  މުޅި އިންވެސްޓު 

އަ ސެކި އިނޭގތޯ.  މާލީ  ކަމަށް ސްލު  އެޑްަވއިޒަރުން  އިންވެސްޓްމެންޓު  ތެރޭަގއި  ިއމުެގ  ާގނޫނުެގ  ބެހޭ  އުރިޓީސްާއ 

ލިސްޓުކޮށްެގން  އެކްސްޗޭންޖެއްަގއި  ސްޓޮކް  އޮތް  ލައިސަންސްކޮށްފައި  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  އޮތީ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައި 

ސެކުއިރި ހުރީ  ދޫކޮށްފައި  ކުންފުނިތަކުން  ކުންފުނިތަކާއި،  މުޢާމަލާތްތަކުަގިއ  މުޢާމަލާތްކުރާ  ުގޅޭ  ޓީސްާއ 
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އިންވެސްޓްމަންޓު އެޑްވަިއސް އަރުވާ ފަރާތްތައް އިނޭގތޯ. ދެން، ާގނޫނުަގއި އެ ޑެފިނިޝަންެގ އެ ބައި ސާފުވާނެ.  

މިހާރު މިސާލަކަށް ވިޔަފާރީެގ މުޢާމަލާތްތަކުަގއި އެކުއިޒިޝަނެއްަގއި ނޫނީ މަރޖަރެއއްަގިއ ލަފާދޭ ފަރާތްތަކެއް ނޫން  

ހަމައެކަނި މި ާގނޫނުެގ ބޭނުމަށް އިންވެސްޓުމަންޓު އެޑްަވިއޒަރުެގ މަސްޢޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ ކުންފުނިތަކާިއ،   އެީއކީ.

 ވަކި ފަރުދުންނާއި، އެ ފަރާތްތަކުެގ އޮތޮރަިއޒޭޝަނެއް މި ރިކުއަރކުރަނީ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އެހެން ބޭފުޅެއްެގ ސުވާލެއް ެއބަ އޮތްތޯ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ހަމަ އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ލަފައަކަށް އަހާލަން ބޭނުން، މި އަންނަ ކުދިކުދި ބަދަލުތައް ކުދިކުދި  

ށް ިގނަ މާއްދާތަކަށް އަސަރުކުރާތީވެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ލަފައަކަށް އެދެން  ކަމަށް ވިޔަސް އެއީ ވަރަ

އެހެން   އަދި  ެގންނައިރުަގިއ  މާއްދާތަކަށް  އިސްލާޙުތަްއ  ވިދާޅުވި  އެ  ދިރާސާކޮށް،  އިތުރަށް  އަދި  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ 

 ޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއވަފިއްޔާ ރަނަގޅު. މާއްދާތައް އެބަހުރި ފުށުއަރާ. އެހެންވީމަ، ޭއެގ ޑީޓެއިލްސްެއއް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އޭ.ޖީ. 

 

 އައިޝަތު މުޙައްަމދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައލްއުސްތާޛާ   އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ފަރާތުން. ެއއް ކަމަކަށް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން  އަޅުަގނޑު އައިޝަތު މުޙައްަމދު އިނޭގތޯ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ  

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އިސްލާޙުތަކެއް  ހުރި  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ވެސް  ފިނޭންސްއިން  ައދި  ހުރި  ހުށަހަޅުްއވާފައި  އެ 

ެއކަށީެގންވާ އައުމަކީ  ޕޮސިބިލިޓީ  ވިދާޅުވާ  އެ  ެއކަމަކު،  ބަލާފައި،  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.    ލިބިފައެއް 

ވެސް   ައއުމަކީ  އިސްލާޙު  މާއްދާއަކަށް  އެހެން  އަދި  ެގންނައިރު  އެހެން  ިއސްލާޙުތައް  ކުދިކުދި  ެއއީ  ކަމެއް. 

ިއސްލާޙާިއ   ސެކިއުރިޓީސްެގ  މާލީ  ކޮންސަރންއަކީ  ެވސް  ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  އަސްލު  ދެން،  ކަެމއް.  އެކަށީެގންވާ 
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ހިންމީ. އެހެންވީމަ، ެއއަށް ވެސް ޕްރޮޕޯސްޑު ިއސްލާޙުތަކެްއ  އެމް.އެމް.ޭއެގ އިސްލާޙުތަކާ ެއއްކޮށް ދިއުން މީަގއި މު

ެއއްޗެްއ   އިތުރު  ބެހޭޮގތުން  އެއާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޙިއްސާކޮށްލީމަ  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އުޅޭ 

އި ހުށަހެޅި  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  އެްއޮގތަކަށް ވެސް  ހަމަ  އަދި  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމަ،  ސްލާޙުތަކެްއ  ދަންނަވަން. 

 ލިބިފައި ނެތީމަ އެއްޗެއް ދަންނަވަން ދަތި. 

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އޮފީހުެގ  އޭ.ޖީ  ހޯދުމަށްފަހު،  އިސްލާޙުތައް  ފަރާތެއްެގ  ހުރިހާ  ބޭނުންވޭ  ހުށަހަޅާލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ، 

 ނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ލަފައަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން މިހުރިހާ އިސްލާޙުތަކާއި ޚިޔާލުތައް އަދި އޭ.ޖީއާ ެވސް ޙިއްސާކޮށްފައި މި ާގނޫނުެގ  

ާގނޫނަ އެމް.އެމް.އޭ  ދެން،  ެގންނާނަން.  އެެވސް  އޮެވއްޖެއްޔާ  ބަދަލެއް  ެގންނަ  މާއްދާއަކަށް  އޮތް  އެހެން  ވެސް  ށް 

އިސްލާޙުތައް ވެސް އެބަހުރި މި ކޮމިޓީަގިއ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ބަޔަށް ވެސް ބަލާލެވިދާނެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ދެން ބޭބޭފުޅުންެގ ކޮންސަރން އަޑުއަހާލުމަށްފަހުަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭެގ ޙާލަތަށް 

ާގނޫނުތަ ފްލޯރއަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މަޖިލީހުެގ  ފާހަަގކޮށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  އިސްލާޙެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ކަކަށް 

 އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާނަން. ާއދެ! ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.  

 

 މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުެގ ޗެއަރމަން އަލާއު ޢަލީ ާވހަކަދެއްކެވުން: 

ފަރާތުން އިނޭގތޯ.   ެއކްސްޗޭންޖުެގ  ހުށަހަޅާފައި ސްޓޮކް  މިހާރު އެމް.އެމް.ޭއއިން  ތި ވިދާޅުވީ  ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ 

އަދި އެއްފަހަރު އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް  ؟ ެއއީ އެްއކަލަ، އެހެންތޯ؟ އޮތް ޮގތަށް ކަމަށް ކޮމިޓީން މި ދެކެނީ ދެއްތޯ

އޯ  ސްޓޭޓު  އިނޭގތޯ.  ބަސްކޮޅު  މުހިންމު  އެންމެ  ބަސްކޮޅަކީ  އެ  ބޭނުން،  އެންޓަރޕްރަިއސްައކީ ދަންނަވާލަން  ންޑް 

ކޯޗެއްތޯ، ސަރުކާރުން ެއ ނެރޭ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑަކީ ކޯޗެްއތޯ، ެއ ކުލެރިޓީ ނައިސްފިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުޞަތު  

ބައިޕާސްކޮށްފަ.  އަޅުަގނޑުމެން  މެދުވެރިކޮށް  އެމް.ެއމް.އޭ  އިޝޫކުރަން  ބޮންޑެން  ކޯޕަރޭޓު  ލިބިެގންދާނެ 

ަވުގތެއް  އެ  ޮގސް  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ބައިޕާސްކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ވިސްނުން،  ސަރުކާރެްއެގ  އޮންނަ  ެއ  ަގިއ 

ެއއީ އެހެން  ޮގތަށް ޮގސްފިއްޔާ،  މި އޮތް  ެއއީ.  މިހާރު އަޅުަގނޑުެގ ކޮންސަރންއަކީ  ވާހަކަައކީ  އިނޭގތޯ، ނޫން، 
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 ޕްރައިމަރީ ކޮންސަރންއަކީ.  ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު އޭެގ ބޭނުން ދާނެ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ

އަޅުަގނޑުމެން   ސްޕިރިޓު  އިން  ވިދާޅުވާ  އެ  އެމް.ެއމް.އޭެގ  ވަންޏާ.  ނެިގއްޖެކަމަށް  އެހެން  މާނަ  އެ  މިހާރު 

ނޫނިްއޔާ   އިކިއުޓީ  އެކަމަކު،  ެގންދަން.  އެޮގތަށް  މާކެޓުން  ޕްރައިމަރީ  އެްއޗެހި  ބޮންޑްސް  ޓްރެޝަރީ  ަގބޫލުކުރަން 

ން ެއމް.އެމް.އޭ ތްރޫކޮށް ދާން ފުރުޞަތު އެބަ ލިބިެގންދާހެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަވޭ މި ޑެޓެއް ކޯޕަރޭޓު އުސޫލު

އެކްސްޗޭންޖަށް.   އަނެކަތި ސްޓޮކް  އަންނާނީ  ބައެއްތޯ  ކޮން  އެހެންވެއްޖެްއޔާ  އެްއޗެއް.  އޮންނަ  ލިޔެފަިއ  ެއ  ވަުގތު 

މަޑުމަޑު މޫުވާވން  ކޮޅަށް  އެ  ޓަސްލާފައި  އެްއޗެއް  ހުރިހާ  އޮންނަ ދެން،  ވަުގތެއްަގއި  އެ  ފަށައިފިއްޔާ  ން 

ސިޔާސަތަކުން، މިަވުގތު އޮންނަ ބައެއް ނޫން. މުސްތަޤުބަލަށް އޮންނާނެ ދެމިެގންދާނެ އެއްޗަކަށް ވާތީ އަޅުަގނޑުެގ  

ފަސޭހަ.  ވަރަށް  އޮތީމަ  އެއްިވސްނުމެއްަގއި  ތިބީ  މި  މިހާރު  އެންމެން  ައޅުަގނޑުމެން  ވަނީ.  ކޮންސަރންއަކަށް 

ދެން،  އެހެންނަ އަންނަން.  އެޮގތަށް  ފާސްެވއްޖެއްޔާ  ޮގތަށް  އޮތް  މި  ލިބޭ  އެބަ  ފުރުޞަތު  އެ  މިސާލަކަށް  މަވެސް، 

އެްއޗެހި   ޓްރާންސްޕޭރެންސީއާ  ާއއި  ަގވަރނަންސް  ޭއަގ  މުހިންމަކީ  އޮތުމުެގ  ޕްރަިއެވޓުކޮށް  އެކްސްޗޭންޖު  ސްޓޮކް 

ވަ އެ  ނޫނިއްޔާ  ބޭނުންކުން  ސެންޓްރަލް  އެބަދޭ  މެދުވެރިވެެގން  މާބޮޑުވެެގން  ސަރުކާރުން  އޮންނަ  ުގތެްއަގއި 

ސްޓޮކް  އެ  އޮތުން  ެއހެން  ވެސް  ތަންތާނަގއި  އެހެން  ދުނިޔޭެގ  އެއީ  އޮތުމަކީ  ޕްރައިވެޓުކޮށް  ބޮޑަށް  ދިއުމަށްތުރެ 

އެކްސްޗޭންޖަށް ބާރުދީ ނޫނިއްޔާ އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ވެސް އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ 

 މިހެން އޮތުމަކީ ހަމަ ބޮޑު ކޮންސަރނެއް ކަމަށް އިނޭގތޯ. ހަމަ ތަކުރާރު އެވާހަކަ ދަންނަާވލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟މި ކަމާބެހޭޮގތުން އެްއވެސް ެއއްޗެއް އެމް.އެމް.ޭއެގ ފަރާތުން ބޭނުންފުޅުތޯ ވިދާޅުވާން

 

 ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޝީޒާ އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

ާމއްދާ،   އެ  ާގނޫނަށް  ާމއްދާެގ    24އެމް.އެމް.ޭއ  މާއްދާެގ    24.  2ވަނަ  ނަންބަރުތަކަކީ    1ވަނަ  ހުރި  ަގއި 

ދެން،   ރިލޭޓެޑުކޮށް.  ސީދާ  ސެކިއުރިޓީސްާއ  ާމއްދާެގ    24ަގވަރމަންޓު  އިނީ    2ވަނަ  ެއ  ބަޔާންކޮށްފައި  ަގއި 

އެހެން  ސަރުކާރު ދައުލަތުެގ  އިތުރުން ވެސް  ޭއެގ  ޓްރެޜަރީ ސެކުއިރިޓީސްއާ،  ހިމެނޭޮގތަށް  ބޮންޑްސް  ޓްރެޜަރީ  ެގ 

ދެން،   ޮގތަށް.  ކުރެވިދާނެ  އޭޖެންޓު  އޭޒް  ިއޝޫއިންގ  ރިކުއެސްޓުކުރެިވއްޖެްއޔާމު  އެމް.އެމް.އޭެގ  އިދާރާއަކުން 

ެގ އިސްލާޙެްއ  މާއްދާއަށް  އެ  ނެތް  މަްއސަލަެއއް  އެހެން އަޅުަގނޑުެގ  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އެއީ  ިވޔަސް.  ންނެވިކަމުަގއި 

އެމް.އެމް.ޭއއަށް   ރިކުއެސްޓުކޮށްފިއްޔާމު  ވެސް  ބަދަލުވެެގން  ވެސް  ސިޔާސަތު  ސަރުކާރުެގ  އަދި  ފަރާތަކުން 
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ކުރަން.   އެމް.އެމް.އޭއަށް  ެއީއ  ކޯސްއެްއ  އެބްލިންގ  އިނީ.  ލިޔެފައި  ާގނޫނުަގއި  އެމް.އެމް.ޭއ  ކުރެވިދާނެޮގތަށް 

 ންމެހެން ކުރާނެއެކޭ ނޫން. އެހެންވީމާ، އެމް.އެމް.ޭއއަށް މައްސަލައެނެތް އެ ާމއްދާ ރިަވިއޒުކުރެްއވުން ވެސް. ކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި   ކުރެޭވޮގތަށް އޮތުމޭ  އެކަން  ދިމާެވއްޖެއްޔާ އެމް.ެއމް.އޭއިން  ޙާލަތެއް  ތި ވިދާޅުވަނީ އެފަދަ  ބޭފުޅުންނަށް  މިހާރު 

ވެސް   ޕޮޒިޝަން  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  އިނޭގތޯ.  ސާފުވެއްޖެ  ވަރަށް  މިހާރު  އާދެ!  ބުރަެވވެވީ.  ބޮޑަށް 

ދެން   ކޮމިޓީން  ސާފުވެއްޖެ.  ވެސް  ޕޮޒިޝަން  އެމް.އެމް.އޭެގ  އަދި  ސާފުވެްއޖެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރޓިކިއުލަރ ާމއްދާއާ ބެހޭޮގތުން. އެހެންވީމަ، ރައުންޑު  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމާނަން އެ ޕަ

އޮފް ކުރުމަށް ޓަކައި ެއއްޗެްއ ވިދާޅުވާން ބޭނުން ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތު އެރުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީެގ ޖަލްސާ  

 ނިންމާލާނަން. ފިނޭންސް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފް ރަޝީދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ސީނިއަރ ލީަގލް ކައުންސެލް އަލްފާޟިލް އަޝްރަ

ބޭނުންވަނީ،  ބުނެލަން  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއްޮގތަށް  ޕޮއިންޓާ  ވިދާޅުވި  އެ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އަދި   ސެކްޓަރ  ސެކިއުރިޓީ  ަގވަރމަންޓު  ެއއީ  ފޮނުވާފަ.  މަޖިލީހަށް  ވާނީ  މިހާރު  ކޮމެންޓުވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ން، އަޅުަގނޑުމެންެގ ެވސް ކޮންސަރން ހުރީ ޢިބާރާތްކުރުމާއި އަދި އޭެގ އިތުރުން އެބަހުރި  އެމް.އެމް.އޭ އެކްޓުެގ. ދެ

މިސާލަކަށް   އިޝޫސް.  ފަންޑަމެންޓަލް  އިންނަނީ    17ބައެއް  މި  އޭެގތެރޭަގިއ  އެބަހުރި.  ެވސް  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

 ސަރުކާރުެގ އެއްވެސް ލަފަެއއް ނެތި އެމް.އެމް.ޭއއިން ަގވަރމަންޓު އިޝޫއެންސްަގއި ވެސް އިތުރު އަޅުަގނޑުމެންެގ

މިއަށް   އިންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު،  ވާހަކަ.  ެގންދެޭވނެ  ކުރިއަށް  ވެސް  ކަންތަކުަގއި  އިޝޫއެންސްެގ  އެ 

ބުނަނީ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  މީަގއި  އެހެންވީމާ،  ވާންޖެހޭނީ.  ލިބިފައި  މިހާރު  މިކޮޅަށް.  ފޮނުވާފައި  ވެސް  ކޮމެންޓު 

ދަ ިމ ދައުލަތުެގ  ެއޮގތުން  ެއހެންވީމާ،  މަސްޢޫލިއްޔަތެކޭ.  ފިނޭންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މެނޭޖުކުރުމަކީ  ރަނި 

މަސައްކަތް އެމް.އެމް.އޭއަށް ެއޖެންސީ އެްގރިމެންޓެއް މެދުެވރިކޮށްނޭ އެމް.އެމް.ޭއއާ ޙަވާލުކުރާނީ. ނޮޓު އަރބިޓަރީކޮށް 

ޒް ޭއން އޭޖެންޓު އެޖެންސީ އެްގރިމެންޓުެގ ތެރެއިންނޭ މިކަން  ހަމަ އެމް.އެމް.ޭއއިން މިކަން ކުރާޮގތަށް. ސޯ ވިތް އޭ 

ޭއަގއި   ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ސޯ،  ތިކޮޅަށް،  މިހާރު  ހުންނާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމެންޓުތައް  މި  ދެން،  ކުރާނީ. 

އެޖެންޓު    އެމް.އެމް.އޭ ވެސް މި އޮންނަނީ، މިހާރު ވެސް އެ މަސައްކަތްކުރަމުން އެމް.އެމް.އޭ އެ ެގންދަނީ އޭޒް އަ

އެޖެންސީ   ބަދަލުކޮށްލުން  އޭތި  އޮތީމަ  ެއޮގތަށް  އެހެންީވމާ،  ކުރަނީ.  ެއ  ތެރެއިން  ެއްގރިމެންޓު  އޭޖެންސީ 
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ައޅުަގނޑު   އިތުރުން  އޭެގ  ދެން،  ރަނަގޅުވީ.  އެ  އެކަން  ހިސާބުން  އެ  ކޮށްލީމަ  އެކަން  ޙަވާލާދީ  އެްގރިމެންޓަށް 

މިނި ފަދައިން  ފާހަަގކުރި  ކުރިން  ވެސް  މާކެޓުެގ  އަނެއްކާ  ސެކިއުރިޓީސް  ަގވަރމަންޓު  ފިނޭންސަކީ  އޮފް  ސްޓްރީ 

ހުރި   ވެސް  މިކަމުަގއި  ހިނދު،  ފަރާތްކަމުގައިވާ  ކުރަންޖެހޭ  ކަމެއް  މިހުރިހާ  ހިނުގމާ  އަދި  ތަރައްޤީކުރުމާއި 

 ަގާވއިދުތަކާ އެްއޗެހި މިކޮޅުން އެމް.އެމް.ޭއއާ ުގޅިެގނޭ ެގންދާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގވަރުނަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް އެބަ އޮތް. މިހާރު ދައުލަތުެގ މޮނިޓަރިންގ ސިޔާސަތު ދަމަހައްޓާ  

އޮތް   ދޭތެރޭަގއި  ޕޮލިސީއާ  މޮނިޓަރީ  އެ  މިއާ  ދައުރަކަށްވާިއރުަގއި  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ހިފެހެއްޓުމަކީ  ައުގ  ފައިސާެގ 

 ؟ުގޅުމަކީ ސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ 

 

 ޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙާޢަލީ  ނަރުޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުވްސް މަނިމޯލްޑި

ދެއްތޯ ުގޅުން  އޮތް  މާކެޓާ  ޕްރައިމެރީ  ވިދާޅުވީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ؟ ތި  ސްޓެބިލިޓީއަށް  ފައިނޭންޝަލް  ާއދެ! 

އް ެއއީ އިނޭގތޯ. ެއއީ މާކެޓުަގއި ހުންނަ މޮޕްއަޕްކުރުމުެގ ބޭނުމުަގއި އިޝޫކުރެވޭނެ. އެހެންވެެގން އޮންނަ މާއްދާއެ

މިސާލަކަށް ޓައިޓު މަނިޓަރީ ޕޮލިސީއެއް ެގންުގޅެންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ވިްއކާނީ އިނޭގތޯ. ދެން، އެ ސިޔާސަތުތަކުެގ  

 ތެރޭަގއި މި އަންނަނީ ސެކިުއރިޓީސް މާކެޓު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެްގރިމެންޓަކާއި، އެމް.އެމް.ޭއއަށް އޭޒް އިންޑިޕެންޑެންޓު    އެހެންވީމަ، މި ކުޑަ ތަފާތެްއ އެބައިނެއްނޫންތޯ އެޖެންސީ

ދޭތެރޭަގިއ   އަދާކުރުމާ  މަސްޢޫލިއްޔަތު  ފަރާތެްއެގ  ރެގިއުލޭޓްކުރާ  މާކެޓު  ފައިސާެގ  މި  ދަށުން  ޕޮލިސީެގ  މޮނިޓަރީ 

 މިއޮތް މައްސަލައަށް. އޭެގ ކޮންފްލިކްޓެއް އުފެދޭހެން އަޅުަގނޑަށް އެބަ ހީވޭ.  

 

 ޢަލީ ޙާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނަރުޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުމޯލްޑިވްސް މަނި

ނޫން، އަދިެވސް ފައިނޭންޝަލް ސްޓެބިލިޓީއަށް އަޅުަގނޑުެމން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ.  

. އެކަމަކު، އެޖެންސީ ދެން، އެ ވިދާޅުވާ، އެންމެފަހުން ވިދާޅުވި ކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ބަލާލަންޖެހޭނީ
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އެްގރިމެންޓުަގއި ހުންނާނެ އެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ވެސް ހަމަ ޑީޓެއިލްކޮށްލާފަ. މި ާގނޫނުަގިއ އެޖެންސީ އެްގރިމެންޓަށް 

 ރިފަރކޮށްފިއްޔާ ެއކަން ޙައްލުވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ދެކެނީ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންތޯ އެހެންވީމާ،   ބުރަެވވެނީ،  ބޮޑަށް  ތިއަ  ރިފަރކުރުމަށް  ެއްގރިމެންޓަށް  އެްއވެސް  ؟ އެޖެންސީ  އިތުރު  ދެން 

 ބޭފުޅަކު އެްއޗެއް ވިދާޅުވަން. އާދެ! ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިން. 

 

މް  ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓުެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރު / ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރްޔަމް ވިސާ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މާކެޓުެގ   ސެކިއުރިޓީސް  ަގވަރމެންޓު  މި  ބޭނުންވަނީ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ޑެފިނިޝަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ދެ ާގނޫނުަގއި ވެސް އެބަ ހިމަނަންޖެހޭ އިނޭގތޯ. މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ، 

ކިން އުފެދިފައި އޮންނަ ަވކި ާގނޫނީ ޝަޚުސުތަކުން ެއ ދަރަނީެގ ޮގތުަގއި ދޫކުރާ  އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ސަރުކާރާ ވަ

ނުސީދާޮގތުން   އިނޭގތޯ.  ޖެހޭނެ  ނުއެްއ  ޒިންާމވާކަށް  ޙާލަތެްއަގއި  ެއއްެވސް  ސީދާޮގތުން  ސަރުކާރަކުން  ކަރުދާހަށް 

މި ހުށަހެޅި އިސްލާޙާ ުގޅިެގން ިމ  ޒިންމާވާން މި ޖެހެނީ. ދެން، އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ާގނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން  

މި  އިދާރާތަކުން  އެކި  ދައުލަތުެގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަންތަްއތަކަކީ  މިއުޅޭ  ސާފުނުވެެގން  ނޫނީ  އުޅޭ  މި  ދިމާވެެގން 

ސާފުނުވާ  އެ  އަހަމިއްޔަތުކަންދޭންވީ  ކަންތަކަށްތޯ  ކޮން  ނޫނީ  މަސްޢޫލިއްޔަތްތަކަކަށްތޯ،  ކޮން  އިސްކަމެއްދޭންވީ 

ށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެއީ މިހާރު މިސާލަކަށް ދެންމެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ލީަގލް   މައްސަލަ ކަމަ

ކައުންސެލް ވިދާޅުވި ޮގތުން ެވއްޖެއްޔާ ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސް ހިމަނާފައި އޮތީ އެއީ ހަމަ ހިމެނުމަކީ ސިޔާސަތު 

ނެ މަރުކަޒީ ބޭންކަކުން ސަރުކާރު ޙިްއސާވާ ކުންފުންޏެއް ނޫނީ  ކަމަށް ވެެގން. އެހެންނަމަވެސް، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާ

ޕަބްލިކު ކުންފުންޏަކުން ދޫކޮށްފައި އޮންނަ ސެކިއުރިޓީސް، އޭެގތެރޭަގއި ޑެޓު ހިމެނޭ، ހަމައެކަނި ޑެޓު ސެކިއުރިޓީ  

މަރުކަ ކަންތައްތަކަކީ  ކުރަންޖެހޭ  ރެގިއުލޭޓްކުރަން  ސެކިއުރިޓީސް  ޑެޓު  ހިނާގ.  ބަލަމާ  ބޭންކެްއެގ  ކަމަށް  ޒީ 

ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ެއހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ކަންތައްތަކެއް  ހިމެނޭ  ޢާއްމުޮގތެްއަގއި  ތެރޭަގިއ  މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުެގ 

އަނެއްކާ ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ނިންމާލުމުެގ ޮގތުން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމޭ، މި ކުރިއަށްދާންީވ  

 ކަނޑަައޅާއިރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ ަގވަރމަންޓު ސެކިއުރިޓީސްެގ ތެރޭަގއި ނުހިމެނެނީ ކޮން  ޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެން

 ބާވަތެްއެގ ސެކިއުރިޓީސްތަކެްއކަން ސާފުވާ ޮގތަށް ޑޭފިނިޝަން ރިވައިސްކުރުން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނެތް ިވދާޅުވާން  އެއްޗެއް  އިތުރަށް  ނިންމާލާނަން. ދެން،  އަޅުަގނޑު  ޖަލްސާ  މި  މިހިސާބުން  ވަނީިވްއޔާ  ކަމަށް 

ވަޑައިެގން ތި ކޮމިޓީއާ ޙިއްސާކުރެްއވި މުހިންމު މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން،  

ދިރާ ބަލަިއ  ާގނޫނުތައް  ހުރިހާ  މަޝްވަރާކޮށް  މައްސަލަިއަގއި  މި  އިތުރަށް  ދެން އަޅުަގނޑުމެން  ސާކުރުމަށްފަހު 

ާގނޫނަށް ެގންނަން ެގންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ެގންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މިހިސާބުން ނިންމާލާނަން. ވަޑައިެގން  

 ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. މިހިސާބުން މި ޖަލްސާ ނިމުނީ.  
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