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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބައްދަލުވުން ފެށިގެންދިޔައިުރަގއި  .މިހާހިސާބުން ފެށުނީ ވަނަ ބައްދަުލވުން މި 28 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ`. 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ފާހަގަކުރަމުން 4އެުކ ޖުމްލަ  އަޅުަގނޑާ  އަޅުަގނުޑ  ،ެމންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިއްެބވިކަްނ އަުޅގަ

ާވ  ބޭފުޅުންގެ ފައިލުޮކޅުަގއި އޮންާނނެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމއަދު އެޖެންޑާކުެރވިފައި މި ތި ،އޮތީ ދަންނަވާލަން

ނޑުމެން ކޮމެންުޓ  ގެނައުމުގެ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިްނއާ ބިލު. އަދި އެކިެއކި އިދާރާަތކުން އަުޅގަ

 ތި ވެސް ގްިރޑެއް ޓުން ތަްއޔާރުޮކށްފައިވާއެސެކްރެޓޭރި ިޅގެން ގު . އަދި ެއއާހޯދުމަށް ޓަކައި ފޮނުވި ކޮމެންޓުތައް

ނޑު ބޭފުޅުންގެ ފައިލް ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ތި ޮކުޅގައި އޮންނާނެ. ހަމަ، ހަމަ އޭެގއިތުރުން އަުޅގަ

މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްކުރަްއަވމުންދިޔައިރުަގއި  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ވަނީ މި ކޮމިޓީެގ  ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ ޚިޔާލުފުޅުަތކަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ގްރިެޑއް ތަްއޔާރުކޮށްދެްއވާަފއި މި

ހާ ބޭފުޅުންނަްށ ައޅުަގނޑު ތި ހުރި ،ކަމަށް ދަންނަވަމުން ވެސް މީގެތެޭރަގއި އޮތް އެހެންވީމާ، އެ ޓުން. ސެކްރެޓޭރިއެ

އަުރވާނަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ދިރާސާކޮްށލެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ވާ ލިޔެިކޔުންތައް އެުޅގައި ވެސް ހަމަ ފައިލްކޮ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  ުޅގަ

ނޑު ގަސްތު ންކަމާއެ. އެހެވަރަކަށް ކުރެވިފަ ކޮންމެެވސް ވާނީ ދިރާސާ މިހާރު ކުރަނީ ހަމަ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ލާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ޮގސް ހަމަ ބިލު އެްއކޮްށ ނިންމައި ބިލުގެ މާއްދާައކުން މާއްާދއަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވޯަޓކަށް އަ ހެންވީމާ، ެއއްކޮށް. އެ ހާނަން ގެެނވުނު އިްޞލާޙުތަކާނިންމުމަށްފަހުގައި ބިލަށް އެްއކޮށްވެސް އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު  2ވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި މި 1ފުރަތަމަ ބިލުގެ  އެންމެ ވަނަ މާއްދާ އަށް ވާ އިޞްާލޙަށް އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަށް  ޙިލްމީهللا ސަޢުދުހުޅުވާލަން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއދެ،   އަުރވަން. ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަ

 4އޮންނަނީ )ހ(ގެ  އޮތް އިޞްލާޙަީކ މާލީ ކުށްތައް ހުއްޓުވުން ީމގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ހުަށހެޅިފައި މި

ންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ކުުރކޮށްލާފަިއ އޮ ގައި. ދެން އަސްލު ޤާނޫނުަގއި ތަންކޮެޅއް ދިުގކޮށް މި

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި މި  2އިނގޭތޯ. ެއއީ  ފާހަަގކުރެވެނީގޮތަށް  އި ހަމަ ޖުމްލަ މާނަ ބޮުޑކޮށްލާފައި އޮތްމީގަ

ވަނަ  4ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  2ބުެނވިދިޔަ  ،ނއުހޫ ވަނަ ނަންބަރުގަިއ އަންނަިނވި؛ 4ބުނެވިދިޔަ ާމއްދާގެ ންނަނީ އޮ

އަދި  ސްކުުރމުގެ ކުށްތަކާއި ޚިޔާނާތާޒަމް ފައިނޭންއާއި ޓްރެރި ންޑްރިން ންނަނީ މަނީ ލޯއޮ ނަންބަރު އިނގޭތޯ. އޭަގއި މި

ނަޑއިލާފައި މީަގއި މި އޮ މިނޫންވެސް މާލީ ކުށްތައް. އެހެންވީމާ، އެހެން ންނަނީ މާލީ ކުށްތައް. ހުރިހާ ބައެއް ކަ

ނޑަްށ ހީަވނީ އޭގެތެޭރގަިއ ހުރިހާ ެއްއޗެއް ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް  ،އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭތީ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރަ އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެކަްނ އޮތް ނީ. އެހެންވީމާ، އެއްެވސް އެހެން ފަރާތަކުން ކަމަށް އަޅުގަ



  

އެއާ ބެހޭ  ކަިއގައިފްލޯގައި އެްއވެސް ފަރާތަކުން ދެްއކެވި ވާހަ  އި ނެތް ަކމަށް ވެއްޖެއްާޔ، ނޫނިއްޔާކޮމެންޓެއް އަިއސްފަ

ނޑު ހުށަހަޅަންފައި ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަލިއަުޅވާ ގޮތުން ނޑުމެންގެ، މިގޮތަްށ ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ  އަޅުގަ

 މަސައްކަތް ައވަްސކުރުމުގެ ޮގތުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް  ދާވަނަ ާމއް 2)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( އެހެންވީމާ، އެއްބަްސެވިވއްޖެ ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާ،  ފައްޔާޟް.

ނޑު ދާނަން.  ވަނަ މާއްދާ 4އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވުނީ ކަމަށް ބަލާފައި  ވަނަ މާއްދާގައި ދެން  4އަށް އަޅުގަ

ނޑު ތި ބޭފުޅުންެގ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ެއއްވެސް ފަރާތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް  ހަމަ އަޅުގަ

އޮީތ  ވަނަ ނަންބަރުގައި މި 2އާދެ!  ވަނަ މާއްދާ. 4 ނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ެއއާެއކު؛ނެތް އި ކޮމެންޓެއް ައއިސްފަެއއް

 ވަނަ މާއްދާ.  4

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ނޫނުަގއި މި އޮީތ. ކުރީަގއި ޤާ އޮތީ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ އެްއޗެއް އިތުރުކޮށްލާފައި އެ މިހާރު މީގައި ހުށަހެޅިފައި މި

 ތަން ބަދަލުވެފައި މި  ކެއްގެ ބްރާްނޗެއް ރާއްޭޖގައި ހުުޅވުން. މިހާރު އެންނަނީ ދޭސީ ބޭންކެއްގެ ނުވަތަ ބިދޭސީ ބޭންއޮ

 .އެ ތަންރާއްޭޖގައި ުހޅުވުން. ހަމައެކަނި  ސްބަސިޑިއަީރއެއްންނަނީ ނުވަތަ އޮ އިތުރުވެަފއި މި ؛ންނަނީ ނުވަތައޮ

ނޑަށް ފެންނާތީ އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން  ނގަުޅ ކަމެއްއެހެންވީމާ، ެއއީ ހަމަ ރަ ނޑު ކަމަށް އަުޅގަ  ރަނގަޅު ކަމަށް. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަްށ އެއްބަްސެވވުނީ ެއއަށް ނޑުމެން ދެން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ެވސް. ެއއްބަސްެވވުނީ ކަމަށް ބަލާފައި އަުޅގަ

 ގެަނއުން. ެއއީ ތިގެ )ހ( އަށް އިޞްލާޙ6ުނަންބަރަށް އިނގޭތޯ. ެއއީ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ 3ދާނީ މި ބިލުގެ  ކުރިއަށް

ނޑުެމންނަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  .ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަނެއްާކވެސް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ގްރިޑް  ވާނެ ތިފަސޭހަފުޅު ންމެއެ ފަ.އޮތޯރިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެބައޮތް އިޞްލާޙެއް ފޮނުވާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  ،ދެން ދެންމެއަކު ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންގެ .ލެްއވުމުންބައްލަަވއި

ނޑުމެން ފޮނުވި ކޮމެންެޓއް ފޮނުވި އެިކއެކި ދާއިރާަތކުން  ތި .ދަންނަވާލަންއަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންގެ ފައިލުކޮުޅގައި އަުޅގަ

ގްރިޑެއް ވެްސ  އޮތްއަދި އޭގެއިތުރުން އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައި  އިސްަފއި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކާ އަ

ނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓުއޮންނާނެ އޮފް  ލްޑިވެސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީންނާ އަދި ޭއގެއިތުރަށް ބޭންކުތައް މި ލިބުނީ މޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މި  މޯލްޑިވްސް އިން އެކަނި. ިމ ދެ އޮތީ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު  ފަރާތުން އެކަނި އަުޅގަ



  

އާދެ، ެއއީ ޤާނޫނުގެ  ؛ވަނަ ނަްނބަރު 3އަޅުަގނޑުމެން މި ރުޖޫޢަވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތަށް. އެއީ މި ބިުލގެ 

ވެސް އެބައޮތް އިނގޭތޯ.  )ބ( ައށް ގެަނއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން. އަދިވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް އިޞްލާޙު 6

އަށް އިނގޭތޯ.  ވަނަ ނުކުތާ 4ަވނަ ޕޮއިންޓު ނިންމާފައި  3)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެން ދާނީ 

 އަރުވަން. ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތު )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(އަށް ުފރަތަމަ.  ވަނަ ނުކުތާ 3ބިލުގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

ރަނަގޅު ބަޔަކީ ސް އެބަުއޅޭ ރަނގަޅު ބައެއް. ގޮތަކީ މިހާރު މީގެ އެމް.އެމް.ޭއގެ ވެ ފެންނަމިހާރު އާދެ! އަޅުަގނޑަށް 

 ކަން އެ ޭރގައި ެއމް.އެމް.އޭ އިން ލައިސަންްސ ދޫކުރަންވާނޭ. ުނވަތަ ލަިއސަންސް ނުދެވޭނެމަސްދުވަުހގެ ތެ 3

އެ ދެއްތޯ. ތަންކޮެޅއް  ޮކޅު ރަނގަޅީ. ބިުލގައި ނެތް އެތަން  ށް އަންގަްނވާނޭ. އެކަފަރާތަ  މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެ

 މި ޤާނޫނުގަިއ، ދެއްތޯ! އެހެންވީާމ، މިއަްށވުރެ ރަނގަޅީ ފަރާަތށް އަންގަްނވާނޭ. އެަބއޮތް މުއްދަތު ތެރޭގައި އެ

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެާތ  ދިޔުމަކީ ގެޒެޓުކުެރވެންޖެހޭނެެވެގން ަގވާއިދަކަށް ގަވާއިެދއް އެއީ  ގޮތް. ަގއި އޮތްއިޞްލާޙު

އެގޮތަކަށް ނެހެދޭނެ. އެހެންވީމާ،  ،ބޯޑުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން އިރުކޮަޅކުން މިއަދު ގޮެތއް ހަދާފައި ނިންމާލީމަ

ެއ  ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް އެނގިގެންދާނެ. މަންޓަކަށްުނވަތަ ހެޑް އޮފް ދަ ަގވަ އެނގުުމގެ ތެރެއިން ހެްޑ އޮްފ ސްޓޭޓަކަށް

ނުޑ ފެންނަ ކަމަށް އެހެްނވީމާ، ެއގޮަތށް  .ވާތީ ގެޒެުޓކުރެޭވއިރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން ކުަރއްވާ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ޅޭ ެއއްަޗކަށް ކުޅޭކުއޭުރން މިއީ ެއޅުިވފައި ހުރުން ރަނގަޅުވާނެ. ހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި ގިނަ ލޮކުދެން މިކަ .ދަންނަވާލަން

ނޑު ެއގޮތަށް ވާހަކަ ނުވާނެ  ން.ެކވި ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަެދއްފުޅުދެއްތޯ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް އެބަ އެއްަބސްެވވޭ މިހާރު ބިލުަގއި ޮއތް ނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  ގޮތް އަުޅގަ

ދެން ދާނީ މި ބިލުގެ  މެންއެްއކޮށް ައޅުަގނޑު ެއްއބަސްވެވޭީތއާގޮތް ކަމަށް ދެްއތޯ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  އެއްބަްސެވވޭ

ނޑު ދަންނަވާލަންވަނަ ައއިޓަމަށް. ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި އަނެްއކާވެސް އަ 4 އައިސްފައި އޮްތ  . ައޅުަގނޑުމެންނަށްުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ދިމާލަކުްނ ގެ )ބ( ުއނިކ6ުއޮތީ  ބިލުގައި މި ރުމަށް އިނގޭތޯ. ދެން ހައެްއގެ )ބ( އަށް އަުޅގަ

 ވަނަ ނަންބަުރގައި މި 4ވަނަ ނަންބަރު އިނގޭތޯ. ބިުލގެ  4ބަލަނީ ބިލުގެ  މިއެީއ ނެްތ.  އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަެއއް

 ގެ )ބ(.6އޮންނަނީ ޤާނޫނުގެ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

އުނިކުރަން.  ނޫން ކަަމށް ފެންނަނީ. މި ބޭނުމެއްކޮށްލަން ދެްއތޯ. ގޮތަށް ކެންސަލް  އޮތް އަޅުަގނޑަްށ ފެނޭ މި

 މަސްުދވަސް ތެޭރގައި ދޭނެކަން ނުވަތަ ނުދޭނެކަން 3އޮްތ  . އެީއ ާޤނޫނުގައި ބުނެފަިއ އެބައުނިކޮށްލަން ފެނެއޭ

. އެހެންވީާމ، ފިއްޔާނޫންތޯ އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްހެންއެއެހެންީވމާ، ޚިލާފުވީ  ގަްނވާނޭ. އެހެންެވއްޖެްއާޔ ޤާނޫނަކާންއަ

ގޮްތ  ންސް ެދވޭއަނެްއކޮޅުން އޮޓަމެޓިކުްނ ލައިސަނޫންތޯ.  ކޮންމެހެން އިންނާަކށް ބޭނުމެއް ނެތެއް  އިންމި

  އާދެ، ާއދެ.ހޯލެއް ދެއްތޯ. ވިޔަސް އެއީ ޮބޑު ލޫޕްންމެގޮތެއް ދެން ައދި ކޮ .އޮެވގެންނުވާނެ ދެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް މީަގއި ެއއްަބސްެވވިއްޖެ ދެއްތޯ.  ވަނަ  4އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގައި އަުޅގަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި މިހާރު  4މި ބިލުގައި އުނިކުރަން.  ގެ )ބ(6ނަންބަރަށް އުނިކުރަން. އާދެ! ހައެއް، އެއީ ޤާނޫނުގެ 

ނޑުމެން ދާނީ މިހާރު މި ބިލުގެ އޮތް މި ނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިއްޖެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ ވަނަ  5އޮތުމަށް އަޅުގަ

ގެނަުއން. ދެން ހަމަ ސަމާލުކަމަށް އަށް އިޞްލާޙު  ވަަނ މާއްދާ 28ވަނަ މާއްާދގެ،  28އެއީ ޤާނޫނުަގއި  .ނަންބަރަށް

ނޑު ދަންނަވާލަން. އި އަނެޓަކަ ނޑުމެންނަށްްއާކވެސް އަުޅގަ ގުޅޭގޮތުން އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކޮމެންޓެއް މިއާ  އަޅުގަ

 ނެތް.  ލިބިފައެއް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

ނޑު ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. މި ރަނގަުޅ  އޮތް މި އެ ގަާވއިދު ނެރޭނީ ބޭންުކެގ ދެން ކަމަށް. ގޮތަށް ފާސްކުރަން ައޅުގަ

 ބޯޑުންނޭ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުެރއްވުމަށް  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މި 28އޮތީ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މި

 ތިހަމަ ްއވަނީ ދެއްތޯ. ަވގުތުކޮެޅއް ްއވުން. ފަްއާޔޟް، އަދި ވިދާޅުވެލަ ށަހެޅުޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ހު

ނޑު އަރުވާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ބޭފުޅުންގެ ފައިދާ ނޑުމެން އެންމެނަށް އަްށ  28އަށް ޓަަކއި އަުޅގަ އަޅުގަ

ހިސާބުން  އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން މި !ދެއްތޯނެތް  އުުޅއްވާޯތ؟ އެއްބަްސެވވޭ ކަމަށް. ިޚޔާލު ތަފާތު ބޭފުޅެއް އެބަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި މި  29ވަނީ  ވަަނ ނަންބަރުގައި މި 6ވަނަ ނަންބަރަށް އިނގޭތޯ.  6އޮތް ބިލުގެ  ދާނީ އަޅުގަ



  

 ވެސް ގެނައުުމގެ ވާހަަކ. އެހެްނވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްއަށް އިޞްލާޙު  ވަަނ މާއްދާ 29ޤާނޫނުެގ  އަށް، ވަނަ މާއްދާ

ނޑު ވަނަ  29)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ެލއްވުމަށް ބިލު.ބޭފުުޅން ބައްލަވައި ަވުގތުކޮޅެއް އަރުވާނަން ތި އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މެދުގައި އެއްބަްސވުމަކަށް އާެދވިއްޖެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭީތ  މާއްދާ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އަޅުގަ

ވަަނ މާއްދާ ައށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު.  32ވަނަ ނަންބަރަށް. ެއީއ ޤާނޫނުގެ  7ގެ އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި ދަނީ ިބލު

ދެން ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ޓަކަިއ ދަންނަވާލަން. މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަދި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސ އިން ވެްސ 

 އި ނެތްކަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްެވސް އިޞްލާޙެއް މިއާ ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅިފަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

 އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަން އިނގޭތޯ ފަްއޔާޟްގެ ހުށަހެޅުަމށް. އެހެންވީމަ ނިމުނީނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  7ަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ރިކޯޑަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އާދެ! އެހެން ބޭފުޅަކު އެބަ އޮތްތޯ؟ )ވަގުތުކޮ

ވަނަ މާއްާދ އަށް ހުަށހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވެސް  32ވަނަ ނަންބަރު ެއއީ ޤާނޫުނގެ  7ނަންބަރު ވެސް؛ ބިުލގަިއވާ 

ވަނަ ނަންބަރަށް. ެއއީ  8ގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްބަްސެވވިއްޖެ ކަމަށް ބަލާފައި އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ ބިލު

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު. އެ އިޞްލާޙަށް ވެސް ެއްއވެސް ފަރާތަކުން  33ޤާނޫނުގެ 

 އަޅުަގނޑުމެނަށް ކޮމެންޓެއް ިލބިފައެއް ނެތް. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

ނޑަށް ވެސް ތާއީދުުކރެވޭ. މަނިކުފާނު ތި ބާރަށް  އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަްނ މި އުނިކުރަން. އުނިކޮށްލަން އަޅުގަ

 ސްޕީޑުަގއި ގެްނގޮސްބަލަ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އްބަްސެވވުނީ ކަމަށް އުނިކުރުާމ ގުޭޅގޮތުން ނެތް ކަމަށް ާވނަމަ، އެއްގެ ކޮމެންޓެއް އާދެ! އެހެން އެްއވެސް  ޭބފުޅެ

ނޑު މި ދައިނގޭތޯ ބަލަނީމި އަޅުަގނޑު  ވަނަ  9ނީ މިހާރު ބިލުގެ . އެހެންވީމާ، އެއްބަްސވެުވމާ އެކު އަޅުގަ

 އަވަްސކުރުމަށް ތި  އެުކ ފާހަގަކުރަން މެންބަުރން ހަމަ . ދެން އަޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް ުޝކުރުވެިރކަމާނަންބަރަށް

ެއއަށްެވސް އެްއވެްސ  .އަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙު އެއީ ވަަނ މާއްދާ 35ޤާނޫނުގެ  ،ދެއްވާ ހިްތވަރަށް. އެހެންވީމާ

 ފަރާތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ކޮމެންެޓއް ައއިސްަފއެއް ނެތް. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

ން. މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަ އޮތް . މިހާރު މިމި އޮްތ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ

 އިޞްލާޙު ޤަބޫލުކުރަމޭ އަުޅަގނޑު.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން:ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދުކުރަން އިނގޭތޯ. ތާއީ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނުޑ މި އުޅެނީ. އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ބޭފުޅެއްެގ ކޮމެންޓެްއ ހަމަ ެއއްބަސްވުަމކަށް އާެދވޭތޯ އަުޅގަ

އަްށ  35 އެއީ ޤާނޫނުގެ، 35ވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި މި 9ބިލުގެ  ؛ވަނަ ނަންބަރުގައި  9، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް ެއއްބަސްެވވުނީ މެދު  މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތ ގޮތާގެަނއުމަށް އިޞްލާޙު  އިކަމަށް ބަލާފަ ވެސް އަުޅގަ

ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ އަށް ިއޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާ  37ވަނަ ނަންބަރަށް. ެއއީ  10ދަނީ ބިލުގެ  އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި

ނޑުމެންނަށް މި  ކުހުށަހެޅުން. އެ އިޞްލާޙަށް ބޭން  ލާޙެއް ލިބިފަ. ތިވަނީ އިޞް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

 ތަށް މިހާރު އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ެއއާގޮ ެވސް ފެންނަ ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅަގއި އޮތް ގްރިުޑގަިއ އެ އިޞްލާޙު

ނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން ތި  ބޭފުޅުންނަށް.  ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

ނޑު ހުށަހަޅަން ފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅާފައި؛ އާދެ،އޮ މި ތާއީދުކުރަނީ ބޭންކު މޯލްޑިވްްސ  އޮފް ންކުބޭ ،އަުޅގަ

 އޮތް އިޞްާލޙު ޤަބޫލުކުރަން. އިން ހުށަހަޅާފައި 

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ނޭގތޯ. ދުކުރަން އިޑު ާތއީއަޅުަގނ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ، އާދެ! އެހެންވީމާ އިޞްލާޙު  ވަނަ ނަންބަރުގައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ހުށަހެޅިފައިވާ 10ބަލަނީ މި އަުޅގަ

ޮއފް  ންކުބޭ ،އާދެ އިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ގޮތަށް؛ އޮފް މޯލްޑިވްސް އެ އިޞްލާޙަށް ބަދަލުގެނަުއމަށް ބޭންކު

ނަޑއަޅާ"އަދި  ،އުނިކޮށް އިާވ ގޮތަށް، އެއީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމު ވަކިކުރުންމޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅާފަ އޮތީ  މި "ކަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  .މި ައއިޓަމަށްއިތުރުކޮށްފައި   ނގަޅުކޮށްލަން ެއބަ ސް ރައި އެ ޕެރަފްރޭމީގަ  ގޮތުަގއި ދެން އަޅުގަ

ނޑަައޅަިއ، ޮގތް ގެ. ޖުމްލަ މި ދެންނެވީ ގެނެސްފައި އޮތްނކަންނޭ ޖެހޭ މި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  އިނގޭތޯ. ކަ

ނގެ. . ތަންކޮޅެއް ކުަރިކކަމެއް އެބަހުރި ކަންނޭވައިެލވިދާނޭލަ އެކު ނުންވާ ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫުލތައް އެމް.އެމް.އޭ އިންބޭ

ެއޮގތަށް އެއްބަްސވެވުނު ކަމަށް ، އޮމާންޮކށްލަދެއްވާނެ. އެހެްނވީމާ ށްޓުްނ އަޅުަގނޑުމެންނައެބައި ދެން ސެކްރެޓޭިރއެ

ނޑުމެން  އިބަލާފަ ނޑުެމން ހިޖުރަކުރާނަން.  11އަުޅގަ ނޑުމެްނ ވަަނ  11ވަނަ ނަންބަރަށް އަުޅގަ ނަންބަރަށް އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ޤާނޫނުގެ ހިޖުރަ ވާ އިޞްލާޙަްށ  އި މިވަަނ މާއްދާ ގެނައުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ  38ކުރާއިރުަގއި އަުޅގަ

ޓަކައި ައޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ެވސް ތި ުނވާކަންރާތަކުން ކޮމެްނޓެއް ައއިސްފައިއެްއވެސް ފަ

ނޑުމެންނަށް  ވަނަ ނަންބަރަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަްސވެވުީނ  11ދަންނަވާލަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު( އަޅުގަ

ވަަނ  39ޤާނޫނުގެ  ؛ވަނަ މާއްދާ 39ކުރާނަން. އެީއ ބަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ހިޖުރަންވަނަ ނަ 12 އިކަމަށް ބަލާފަ

ވަނަ މާއްދާއަކަށް ެވސް  39. އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން ވާ މާއްދާ ބިލުގައި މި

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ކޮމެންޓެއް ލިބިފަެއއް ނެތް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު އިރާގެދާ ގިލީނމާމި



  

 ގޮތަށް އިްޞލާޙުކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްލަން އިނގޭތޯ މިހާރު އޮތް

  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 47އެއީ ޤާނޫނުގެ  .ބަރުވަނަ ނަން 13 އިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާފަ ވަނަ ނަންބަރަށް ވެސް އެއްބަްސެވވުނީ 12

ކަމަށް  ެވސް އެއްބަްސެވވުނީއަށް  13، )ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އެހެންވީމާ ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ބަދަލުކޮށްލުން.

އަށް  ވަނަ މާއްދާ 47އަްށ ހިޖުރަކުރާނަން. ހިޖުރަކުރާއިރުގައި  14އަޅުަގނޑުމެން  އި،އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ. ބަލާފަ

އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓަކަިއ ދަންނަަވއިލާނަން. ބޭންކު ގެ ސަމާލުކަމަށް ބޭފުޅުން ތި

 ބޭފުޅުންނަށް.  ގްިރުޑގައި އެ އިޞްލާޙު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާެނ ތި، ށަހެޅިފައި އެަބޮއތް. އެހެންވީމާއިޞްލާޙެއް ހު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މްޤާސި މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

  ކަމަށް. ގޮތް ރަނގަޅު އޮތް އިހުށަހަޅާލަން ބިލުގަ  ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުރަނގަޅު ކަމަށް އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އެއްަބސްެވވިއްޖެ ބިލުަގއި އޮތް، އެހެންވީމާ ނޑުމެން މި އިކަމަށް ބަލާފަ ގޮަތށް އަޅުގަ ބިލުގެ  ދަނީ ައޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުން. އެއަްށ އެ އިޞްލާޙަށް ެވސް އެްއވެްސ  53ެއީއ  .ވަނަ ނަންބަރަށް 15

 ނެތް.  ފަރާތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓެއް ލިބިފައެއް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

ނޑު ެވސް ރަނގަޅު  .އާދެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ކަމަށް  އަށް ގެނެސްފައި އޮތް ިއޞްލާޙު ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެއްބަސްެވވިއްޖެ ވަނަ މާއްދާ 53 ،އެހެންވީމާ

ނޑު މިހާރު މި އިބަލާފަ ވަނަ މާއްދާ  63ވަނީ  ވަނަ ނަންބަރުަގިއ މި 16ބިލުގެ  .ވަނަ ނަންބަރަށް 16ދަނީ  އަުޅގަ

ލްިޑްވސްގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙެްއ އޮފް މޯ ުޅަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ބޭންކުއަށް އަ ވަނަ މާއްދާ 63އިޞްލާޙުކުރުން. 

ނޑު  ޓަކައި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް ތި އެ ، ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންވީމާ ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

  .ޓަކައި ދަންނަވާލަން ކަމަށްބޭފުޅުންގެ ސަމާލު ތި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

ބުނޭ އެމް.އެމް.އޭ އިން  އެބައަދި . އެެވ، ހިސާބަށް ބައިވެރިެވވިދާނެ ވަނީ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފުދެއޭދަންނަވާލަން ބޭނުން

ނޑަައޅާ ޝަރުތުތަކަކާއި އެމް.އެމްހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު އަދި އެ  ލައިފި.އޭ އިން ަގވާއިދުތަެކއް ެއކުލަަވއިމް.އެމް.އޭ އިން ކަ

ިއން ބޭރުގައި ހިންގާ ޑިޕޮޒިޓް  ން ދިވެހިރާްއޖޭގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއެ ގަވާއިދުަތކާ އެްއޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތީ، ނަމަ

. އެ ހިސާބުން ނިމުނީ. ދެން ބާކީ ބައި އަޅުަގނަޑކަށެްއ ދާނޭސް ސްކީެމއްަގިއ ބޭންކަކުން ބައިވެިރވެވިއިންޝުއަރެން

ރަްނވާީނ ުކރާއިރު، ެރގިއުލޭޓުވެސް. ދެން ސަރުކާރުން ރެިގއުލޭޓުންަކކީ ބަެއއް ބޭ ެއއް ިހންގާ. އެއީ ިބޒްނަސްނުފެނޭ

ނޫންތޯ.  ތޯ ނުވަތަަގއި ބަިއވެރިވާނެމީހުން އިންޝުއަރެންސް ސްކީމު ގެ ބޯޑަށް ނުވަތަ ބޭންކުން ނިންމާނީ އެބޭންކު

 މެން ސަރުކާރުން ނުވަތަ އެމް.އެމް.އޭ އިން އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ހަދާފައި ކަލޭ އެކަމަކު އެމް.އެމް.އޭ އިން،

ށް ވަދެވެނީ އިނގޭތޯ. ބޮޑަ މާ މާ ބޭންކުގެ ިވޔަފާރީގެ ތެެރއަށްބުނީއަންނަންވާނޭ  އި ބަިއވެިރވާށޭ. މިތައް ަޕސެންޓުމީގަ

ޝައުޤުވެިރވާ ކަހަލަ ިއންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް އެ  ަގއި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ބޭންުކންބަދަލު ކުރުމުގެރެގިއުލޭޓު 

ސަރުކާރުން ހެދިޔަސް،  ެމއް.ދަރަޖައިގައި ުނވަތަ އެ ޮކލިޓީގައި ހެދުމަކީ އެމް.އެމް.އޭ ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ ކަ

ތަެކްއ އޮތީ ގައިޑްލައިން މިއިްނ ބުނޭ. އެމް.އެމް.އޭ ނު ސް އޭގައި ބަިއވެރިުނވެވޭނެ ވާހަަކެއއްއެމް.އެމް.އޭ އިން ހެދިޔަ

ނަޑއަޅާފަިއ ަގާވއިދުތައް  އެ  އިން ބޭުރަގއި ިވޔަސް ގަނެވިދާޭނ، ވިޔަްސ، ރާއްޖެ ަހދައިފިއްޔާ ޭއގެން ރާއްޭޖގައި ކަ

 ވެސް  ރިޒާވް ނުދޭ. އެއީ މިނިމަމްމި އޮތް ތަން އަޅުަގނޑަށް ކަމަކުއިތުރަށް ލާފައި މިހާރު . ދެން ން ނިމިފަހިސާބު

ދެނީ  މި މެްނ މި އޮތީ ހުއްދަދީފައި އިނޭގތޯ. ހުއްދަދީފައޭ.ބޭފުޅުން ބޭނުންަވރަކަށް ނަގަން އަޅުަގނޑު ހަދާފައި އެ

 50%އަދި  ވިޔަްސ، 20% ިވޔަސް،15%ކުރަން އޭތި އެޖެސްޓު ގޮތަކަށް ބޭފުުޅން ބޭނުން  ގަާވއިދު ހަދައިގެން އެ

އަކުން ނުޖެހޭނެ ެއ އް އަޅުާވކަށް ދެން ސަރުކާރަކުން؛ އެްމ.އެމް.އޭ ދެން ސޭފްޓީއެ ޔަސް ަނގާށޭ. ދެން ީކއްކުަރންތޯ؟ވި

 ދިމާއަކަށް ގެންދާށޭ. އެހެންިވްއޔާ އެހެން ހަދާށޭ. މިވެނި  މެން މިހެން ފިޔަވަޅުއަޅާށޭ،ބިޒްނަސްގެ ތެރެއަށް ވަދެ ކަލޭ

 މާ، ައޅުަގނަޑކަށް ަކމަކުނުދޭ. އެހެންވީމާ، ބޭންކު ހެންވީ. އެވާނީ އެމް.އެމް.ޭއގެ ގަވަރުނަރު އެަކން ވެސް ކުރާ މީހަކަށް



  

. ނ. އުހޫންތަކަށްނޫނިްއާޔ އަނެއް ބޭންކެްއގެ ބޯޑު ެވސް މިއަށް ނުރުހޭނެ ދެއްތޯ މިކަހަލަ ކަ، އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ

ބަިއ  އެ އިން ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރުން؛ ދަންނަވަނީ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ބައި ނުފެންނަ ވާހަކަ މި އަޅުަގނޑަށް އެ

ނޑާލަްނވީ. ބަިއވެރިެވވިދާނޭ، ނޑަށް. އެ ކަ  ހިސާބުން ނިމުނީ. ޤާނޫނުގައި އޮތީ އެާހވަރަށް ދެއްތޯ. އާދެ! ެއއީ އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

 ކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން.އެއަށް ތާއީދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ފުރުޞަތުއަުރވާނަ  ފައްޔާޟަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑު ގޮތެްއަގިއ ޤާސިމް  ނޑަށް މައިގަ ކުރެވޭ އިނގޭތޯ. އެ ވިދާޅުވި ބަޔަށް ތާއީދުއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނ ލާނަން. ޑު ވޯޑިްނއެއް ދަންނަަވއިޑަްށ ފެނޭ ހަމަ އިތުރުކޮށްލުމަށް، މިސާލަކަށް އަޅުަގނއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަައޅާ އުސޫލުތަ ،އެމް.އެމް.އޭ އިން ަކނަޑއަަޅއިފި ނަމަ ވާ ެކއްގެ މައްޗަށް މިސާލަކަށް ފިޓުއެމް.އެމް.އޭ އިްނ ކަ

ދެންނެވީ އެމް.އެމް.ޭއގެ  . ެއއީ މި އޭސްކީމެްއގަިއ، އިންުޝއަރެްނސް ސްކީމެްއަގއި ބަިއވެިރުވމަށް އެންގިދާނެ

ނޑަށް ހީވަނީއި ބާ ގަސްކްރީޝަނު ޑި ރޒްގެ  .ްއވަންޖެހޭހެން އަޅުގަ މި  ޕްރޮެޓކްޝަަނށް މި އިންޝުއަރެންެސއްޑިޕޮސިޓަ

 އަދި އަމުދުން މިނިމަމް ރިޒާްވ ުކޑަވެަފއި އޮންނަ  ންގ ޮބޑީ؛ަގވަރނިދަ ޒް ނީ. އެހެްނވީމާ، އެމް.އެްމ.އޭ އޭނަގަ

ރޒަ ކަމެއް، ރިސްެކއް. އެހެންާވއިރު އެ އިންޝުއަރެންެސްއ ށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިވަގުެތްއގައި ެއއީ ޑިޕޮސިޓަ

ސިސްޓަމާ ދޭތެރޭގައި ކޮންފިޑެންސް ވަރުގަަދވާނެ.  ޕަބްލިކަށް ވެސް ލިބިއްޖިްއޔާ ބޭންކިންއޮތްކަމުގެ ޔަޤީްނކަން 

ށް ޓަަކއި އަކަށް ވާސިުލވުމަްތ ރާއްޖެައކު. ކްެރޑިޓް ރޭޓިން އަނެއްާކ އަުޅަގނޑުމެންގެ ްކރެޑިޓް ރޭޓިންެއއް ވެސް ނެ

ކްެރޑިޓް ރޭޓިން ލިބުމަށް ފަސޭހަވާނެ. ދެން  އް ަނގާފައި ހުންނަ ަޤއުމެއް ކަމަށް ވަންޏާވެސް މިފަދަ ސްކީމްތަ 

މެއްގައި ަބއިވެިރާވން މަޖުބޫރުކުރުވިގެންނުވާނޭ. ވެސް ސަުރކާރުން ހަދާ ސްކީދަންނަވަނީ ެއއްގޮަތކަށް އަޅުަގނޑު މި

ވިޔަސް އިންުޝއަރެންސެްއ  ަގއިލެްއގެ ބޭުރގެ ތަނެއް ވިޔަްސ، ރާއްޭޖގެ ތަނެއް ލެވަ އެކަމަކު އެމް.އެމް.އޭ ޤަބޫލުުކރާ

 ނަގަން އެންގުުމގެ ބާރު އެމް.ެއމް.އޭ އަށް އޮތުން މުހިއްމޭ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.



  

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނގިލީމާމި

ނޑު ވެްސ ކޮށްފައި އެ އޮންނަ ގޮެތއް ވިްއޔާ ޮކޑިފައި، އަޅުަގނޑު އެހެްނވީމާ، ފައްާޔޟް އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަުޅގަ

އޮތީ ދެއްތޯ. އެމް.އެމް.ޭއ  . މިހާރު ކުރީގައި އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ފައްޔާޟް އެ ވާހަކަ ކަންނޭނެގ މިމައްސަލަެއއް ނެތް

ނޑައަޅާ ޝަރުތުތަާކއި އެއަށް ހު  މް.ެއމް.އޭ އިން ަގވާއިދުތަެކއް؛އްދަ ހޯދުމަށްފަހު އަދި އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަ

 އެ ަބއި؛ މައްސަަލއެއް ނެތް އަޅުަގނޑަށް. ގެިއ، ޑިޕޮސިޓަރުންގެ އިންޓްރެްސޓުބަ ފަހަތުަގއި އެ، އެހެންވީމާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން ދާނަން، އެމް.އެމް.ޭއ އަޅު ަގނޑުމެންނަށް ެއގޮތަށް ެއއްބަސްެވވޭތޯ؟ އިނގޭތޯ. ެއއްަބސްެވވޭތީއާ އެްއކޮށް އަުޅގަ

 63އިން އެބަ އޮތް އިތުރު ހުށަެހޅުމެއް ހުށަހަޅުްއވާފަ. އެ ބޭުފޅުންގެ ގްރިޑުން ފެނިަވޑަިއަގންނަވާނެ އިނގޭތޯ. ެއއީ 

ރުކުރުމަށް އެބަ އޮތް ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ތި ބޭފުޅުްނ މާއްދާ އިތު 2ވަނަ މާއްދާގެ ދަށަށް 

ނޑުމެންނަށް މި ނިމުނީ  16ރިޢާޔަތްކޮށްލަދެއްވުން އެދެން އިނގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު  ވަނަ މާއްދާ ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ނި 16ބިލުގަިއވާ ިއނގޭތޯ. ބިލުގެ  ؛ބަދަލާއެއްކޮށް  ނޑުމެން  ،މުނީ. ނިމިވަނަ ަނންބަރު އަޅުގަ އަޅުގަ

މާއްދާ  2ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  63 ،ވަނަ ނަންބަރުގައި މި ބުނަނީ 17ވަނަ ނަންބަރަށް.  17ދަނީ  މިހާރު މި 

ގޮުތގައި މާލީ ދާއިާރާއ  ވަނަ މާްއދާގެ 64. އެއީ މާ، ެއއީ ފީ އަދި އެހެނިހެން ޗާޖުއިތުރުކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީ

އިޞްލާޙުތަެކއް  ވަނަ ާމއްދާެގ ގޮތުަގއި. އެމް.އެމް.އޭ އިން އެއަށް ވަނީ 65 ގަިއ ބަިއެވރިވުން،ޝްރޫޢުތަކު ގުޅޭ މަ

 ކޮށްެދއްވުން އެދެން އިނގޭތޯ. ާމ، ތި ބޭފުޅުން އެއަށް ރިޢާޔަތް. އެހެންވީހުށަހަޅުއްވާފަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަްނ ޢަލީ ފަޒާދަށް.އަރުވާއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު



  

ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ދެ އަކުރު  63ދިޔަ ޤާނޫނުެގ ނެވިބު ވަނަ ނަންބަރުގަިއ، 17 މިހާރު މި 

ދަނީ. އޭގެ )ހ(  އަށް ބަަދލުވެގެން މި 64 . ޤާނޫނުގެސުރުޚީ. ފީ އަދި އެހެނިހެން ޗާޖު އިތުރުކުރުން. ދެން އަރިމަތީ

. ފީެއއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ެނގިދާނޭ ތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެކަށީގެްނވާކުރަނީ އެމް.ެއމް.އޭ އިން ބޭންކު ގައި ބަޔާން މި

އެހެން  އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނުވަތަބޭންކު  ގާ ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްކާތަކުން ނައެމް.އެމް.އޭ އިން އެ ފީ ބޭްނކު

ތަކުން އޭތި ނަގާނެ ކަސްޓަމަރުންގެ އަުތން. އެހެންވީމާ، ފައިނަލީ މީގެ އަސްލު ހުރިހާ ެއއްެޗއް ކޮމާޝަލް ބޭންކު

ންވީމާ، ހެއެ . އެހެންވީާމ، މީތި އެބަ ޖެހޭ އެކަށީގެްނވާ ފީ މިއީ ކޯްއޗެއްތޯ؟މު ރައްޔިތުންދައްކަންޖެހޭ ބަޔަކީ ޢާއް

 ންނަން.މެވެސް ކަހަލަ ލިމިޓުތަކެއް އޮ ކޮން  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ޭއގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންަނވައިދެން އެ ވާހަ ނޑުމެންނަށް އޮތް ގްރިޑު ލާނަންކަ ވިދާުޅވީމާ އަުޅގަ ިއ ވެސް އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ ގަ . ައުޅގަ

. ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ ފައަްށ ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާ ވަނަ މާއްދާ 64އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ފަރާތުން  ބޭންކު

އަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީަމ އޭގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. އޭގެ ފަހަތުަގއި އެބަ  65އެހެންނަމަވެސް 

ެގ  65އޮތީ  ަވނަ މާއްދާ މި 64 ޓުން ލިޔުްއވައިެލއްިވއިރުަގއި. ދެން ސެކްރެޓޭިރއެއަށް ވެސް ހުށަހަޅުްއވާފަ 64ތް އޮ

 ށް ސޮއްސާލައިގެން ގޮްއސަ.ފަހަތަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި

 އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކޮށްލަން.

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ހުށަހަޅަން. އޮތް ގޮތަށް ސަުރކާރުން؛ 64  އެހެންވީމާ، ެއއަށް ތާއީދު. މި ބިލުގައި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ



  

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅމަށް ތާއީދުކުރަން.هللا ސަޢުދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައްޔާޟަށް ފުރުޞަތުއަުރވާަނން.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

  ..އަށް ކަމަށް ވާހަކަ މި ދެެކވުނީ. 65ނޑު ފުރަތަމަ ހީކުރަނީ އަޅުގަ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދެންނެވީ  ގެ ވާހަކަ. ރަނގަޅަށް އެ ވިދާޅުވަނީ. ެދން އެހެންނަމަވެސް އޭރުގައި  65ނޫން. އަޅުގަ

 65ގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދެއްީކ. ދެން  65 ،ނެތީމަނޑުމެންނަށް ފެންނަންކަްނ އަުޅގައަށް އޮތް 64އިޞްލާޙު 

ނޑުމެން ިއޢުލާނުކުރަމުން ާއއި ދޭތެރޭގައި ެއއްބަސްެވވޭ  64ފަހުގައި ނިންމާލުމަށް ގެންދާނީ ވެސް. ގޮތެއް އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންއަޅު  އަށް 65ދެންނެވި ގޮތަށް  ހަމަ އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަުޅގަ  . ގާގޮތެއް ިނންމަމާހިނ ގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: 510:2

އޮްތ  ގެެނއްސަބަދަލުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސް ކަމަކަްށ ޤަބޫލެއް ނުކު އަށް މިހާރު އޮތް ގޮތް ރަނަގޅު 65އަޅުަގނޑަށް 

 ނުވަަތ އެ އިދާރާތަކުން ބައިވެރި؛ފަހު ސެންޓެންސަށް، އެ މަޝްރޫޢެއްަގއި އިދާރާއަކުން  ގޮތް ރަނގަޅު. އެއީ އެންމެ

ހެންވީާމ، ނޭނގެ. އެ އޮތީ. ޯކއްެޗއް ކަމެްއ ވެސް ކޮށް މި. މިހާރު ވަރަށް ބްރޯޑުވިދާނޭއެދެ އެމް.އެމް.އޭ އަށް

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ދެއްތޯ ބައެއް މިނިވަން ބައިވެިރވާން މަޖުބޫރުކުރުވަިއެގން ނުވާނެ ހަމަ އެމް.އެމް.އޭ އަށް. އަޅުގަ

ރަދެްއ ުނޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް ކޮށްލަފާނެ. އެހެން ޚަންތާކުމުއައްސަސާަތކުަގއި ތިބެފަިއ ވެސް ހަމަ ާތކު

އޭިތ ކަސްޓަމަރުންާނ ހިސާބަށް އަެނއްކާ އަންާނނެ. އެހެންވީމާ، އެެދވުން  ވަންޏާއެކުެލވިގެންދާނެ. އެހެންކަމަށް

މި ބިލުގައި ިމވެނި ކަމެޭކ ުނވާހާ ހިނދަުކ. އެހެނެއް ނޫން. މިހާރުވެްސ މީަގއި ވަކި އެްއެޗއް ސްޕެސިފައިކަންނޭނގެ 

ނޑުމެންނަށް އެނގިދާނެ އާ ،އޮތް ނަމަ ރެވިދާނެތޯ، ނޫްނތޯ. މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން ކުނ، ޭއގަިއ ެއއީ މަޖުބޫރުއަުޅގަ

 ކުރުވުން ބުއްދިވެރިެއއް ނޫން. ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ އެދުންހެން، މަޖުބޫރު އްޔާވެއްޖެ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނގިލީމާމި

ދެން  .މި ބިލުގައި އޮތް ގޮަތށް. އާދެ! އާދެ! އެއީ .ހުށަހަޅާ ކިހިނެއްތޯ؟ ސަޢުދުهللا ޢަބްދު އޭ ގޮތަކީ؟މިހާރު ކޮބަ

ނޑަށް ބޭނުންވާ ގޮެތއް ެވސް ހަދާކަށް ކޮންމެހެން އެމް.އެމް.އޭ އިން ެވސް ފެންނަީނ ނުޖެހޭ ދެއްތޯ. ދެން އަޅުގަ

 ހިނގާ. ގަޅު ކަމަށް އިނގޭތޯ. ނިންމާލަމާރަނ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ފައްޔާޟް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

އެ އިދާރާތަކުން ބަިއވެރިވުމަްށ  ؛ފަހު އަކުރު އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ ބިލުގައި އޮތް ގޮތަށް ހަމައެކަިނ އެންމެ

 ބަދަލުކޮށްލަްނ. ޝުކުރިއްާޔ. ެއވެ، އެދެވިދާނެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.  އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނގިލީމާމި

ނޑަްށ ފައްޔާޟް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ފައްާޔޟް ހުށަހެޅި ހުށަ އަުޅގަ

 މިހާރު އޮތް ގޮތް. އެމް.އެމް.އޭ އަށް އެެދިވދާނޭ. ދެން މިފަދަ އެންގުމެއް އެމް.އެމް.އޭ އިން އަންަގއިފި ،ރަނގަޅުމިހާރު 

މަތީން ެއ އިްނޝުއަރެންސެްއަގއި ެއ އިދާާރައކުން ނުވަތަ އެ އިދާރާތަކަކުން  އިން އަްނގާ ގޮތެްއގެ ނަމަ، އެމް.އެމް.އޭ

 އެވެ. ބައިވެިރެވވިދާނެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު. ހުށަހެޅުއްވި ޢަލީ ފަޒާދު

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު 

ނޑުއަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު  ،މުޤައްރިރު ެއއްކޮްށ  ބިލަށް މި ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާ މެން މިައޅުގަ

ތަށް ފާސްކުރަން ައޅުަގނުޑ ގޮ  އެްއކޮށް މި ބިލު އޮތް އޮތް ބިލު ިއޞްލާޙާ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އަުތަގއި މި

 ހުށަހަޅަން. 

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޑީ އަށް ާތއީދު އަުޅަގނޑު.އެޗް.އެމް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު  ގިލީނމާމި

 ވެސް ތާއީދު.އަޅުަގނޑު 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑުމެންނަށް ، ހެންވީމާއެ ހުރިހާ  ގޮތަށް ދެއްތޯ. އެއްބަްސވެވޭޯތ މިހާރު މި އޮތީ މިގޮތަށް ނިމިފައި މިހާރު މިއަުޅގަ

ްށ މަކަ ުނވެވޭސްވޯޓަށް ދާނީ. އެއްބަ ހުންނާނެ.ަކންތައް  އުހޫނ! އެއްބަސްުނވެ ކުެރވޭނެބޭފުޅުންނަށް؟ ކީކޭތޯ؟ 

 ނުވެވެނީތޯ؟އަމީތު އެއްަބސް ދެއްތޯ. ކިހިނެއްތޯ ކޮމިީޓއެއް ިމއީ ކު ޑިމޮކްރެޓިކްނުލާހި ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤާސިމް އިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ގިލީ ނމާމި

 ދެން މިހާރު )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިތިބީ.  ނޑުމެން އެންމެން އެއްބަްސވެފައޭޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހެޅުއްވި ގޮަތށް އަުޅގަ

 ނިންމަވާ. ވޯަޓކަށް އަްއސަވަންޏާ ައއްަސވައި  މަނިކުފާނު ދެން އިތުރު؛

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނިންމައިލާނަން.  1:15ގޭތޯ. މިހާރު މި ނިމުމަކާއި ދިމާލަށް މި ދަނީ އިނ )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ަގއި އަުޅގަ

ރިޔާޟް، ޢަލީ ފަޒާދު.  هللاޢަބްދު ،ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު ،. އެހެންވީމާهللاޢަބްދު ؛ވީމާ، ައޅުަގނޑު ބަަލނީއެހެން

ވަނަ މާއްާދ  65 މި  މިހާރު މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކަށް، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިހާރުބަލަނީ މި ައޅުަގނޑު ، އެހެންވީމާ



  

އޮތީ  . ދެން މި އެހެންނޫންތޯ އޮތީ  މިމިހާރު އެއްބަސްެވވިފައި އަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް 

ނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމަން އެބަ ޖެހޭ. އެއްބަސްތޯ ހުރިހާ  މި ބިލުގެ. މިއާ 21، 20، 19، 18 މެދުގައި ވެސް އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން ވެސް މިހާރު މި އޮތް ގޮތް؟

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްނމާމި

 އެމް ހުށަހެޅުްއވީ.ޗް.އެ ؛ގޮތަށް މިހާރު ފަޒާދު ހުށަހެޅުއްވީމަ ގޮތަށް ނިންމާ ގައި އޮތްބިލުމި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޮތީ ކޮންެމެވސް... މި، އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްނމާމި

 ތާއީުދކޮށްފީމޭ. ވެސްއަޅުަގނޑު 

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ކޮން ބޭފުޅުންނެއް މި ހުށަހެޅުއްވީ؟ދެން 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްނމާމި

 ެއޗް.އެމް. ޗް.އެމް،އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެެދން ، އެހެންވީމާ ގޮތަށް،  އޮތް ވާށަހެޅިފައިމިހާހިސާބުން މިހާރު ހު ކޮންެމވެސް ެއްއ ބޭފުޅަކު އަުޅގަ

ށް ފާްސކުރުމަށް ބިލު އެއްކޮއެކު  ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާމިހާރު މި މިވަނީ މިހާރު މަނިކު ދޮންމަނިކު ޙުސައިން

އިތުރުން ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވެސް ރިޔާޟް. އަދި ޭއގެهللا ޢަބްދު ވޭ. ެއއަށް ތާއީުދކުރަްއވާފައި ހުށަހަޅުއްވާފަ

ފައްޔާޟް ވެސް. ެއގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ، އެހެންީވމާތާއީދުކުރަްއވާފަިއވޭ. 

ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ބަލާފައި ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ  ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން.

މަަސއްކަްތ  ބިލުގެރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ލާނަން. ހުމި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން ނިންމައި މިހާހިސާބުން މެންއަޅުަގނޑު

 ޓަކައި ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަށްގެންިދއު ކުރިއަށް
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