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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ފެށުނީ. މި ބައްދަލުވުން ފެށިގެންދާއިރުަގއި މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ވަނަ  10`. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ 

އަށް ވަނީ އި މި ކޮމިޓީނެ، އަލަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައެނގިަވޑަިއގަްނނަވާ ވެސް ނަށްންބައްދަލުވުމުަގއި ތި ބޭފުޅު

ހިރާއްޭޖގެ މާލީ ދިވެ ،2006/2އަނެއްާކވެސް ބިލެއް ައއިސް. އެއީ ޕޭމަންޓު ސިސްޓަމް ބިލު އަދި ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލު އައުމާ ުގޅިގެން ާޢއްމު  ލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު މި ކޮމިޓީއަށް ައއިްއސަ.ބެހޭ ބިލަށް އިޞް ސެކިއުރިޓީްސއާ

ވެްސ  އިތުރުން މަސަްއކަތްތައް ުކރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް އުސޫލެްއ ގޮތުން ސުންަގޑި ަކނޑައެޅުން އޮންނާނެ. އަިދ ޭއގެ

ނޑުމެން މި ކޮމެންޓަށް ނޫނިއްޔާ އަޅުގަ ތޯއަޅުގަނޑުމެން ރާވާލަންޖެހޭ. އެއީ މިދެންނެވީ ކޮން އިދާރާތަކަކަށް

ެއކަމަްށ ، ނިންމާލަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާގޮއްަސ އަުޅގަނޑުމެން ޔާލުފުޅަކަށް އެދި އަުޅގަނުޑމެން ފޮނުވާނީ. ޚި

 އަމީތު.  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާާލނަ

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

ލާއިރުަގއި މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި މިއޮީތ ޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާއަށް ބަޒަތްތެރި މުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއް 

ބެހޭ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލ  ވެހިރާއްޭޖގެ މާލީ ސެކިއުރިީޓއާޕޭމަންޓު ސިސްޓަމްގެ ބިލު އަދި ދި

މި ދެ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން އަޅުގަނޑުމެްނ  ރަްއވައިފިމުޤައްރިރު ފާހަގަކު އިތުރުން ސުންގަިޑއެއް ކަނަޑއެޅުން. ދެން އޭގެ

މި ދެ ކަމަށް. ައުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއައްސަސާަތއް ައޅުގަނޑުމެްނ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

މި  ފާފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  ޕޭމަންޓު ސިސްޓަމްގެ ބިލު ޚާއްޞަ، ބިލަށް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެއ  އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެމް.އެމް.އޭެގ ލަފާ އިހަމަ އެއާެއީކގަ ބިލަށް ހޯދަން އިނގޭތޯ. ދެން

އިތުރަްށ،  ބޭފުޅުން މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެން ސާފުކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން އޭގެ

 ބަލާއިރުަގއި... ބެހޭ ބިލު. މި ބިލަކީ، މި ބިލަށް އުރިީޓއާމާލީ ސެކި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުޑަ އެއްެޗްއ ސާފުކޮށްލަދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް. އެއީ ޕޭމަންޓު ސިސްޓަމްގެ ބިލުގެ 

ދެން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން، މި ކޮމިޓީގެ  ލިބިފަ. ތޯ.އިނގޭ އިލިބިފަ ވަނީ ކޮމެންޓުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް

، ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަކަމަށް  އިވެސް ހަދާފަ މިހާރު ކޮމްޕައިލޭޝަނެއް ންސެކްރެޓޭރިއޭޓު

އިޞްލާޙު ގާނޫނަށް ބެހޭ  ހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްއާދިވެ ގަނޑުމެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީއަޅު

ށްޯތ ކައިދާރާތަކަ ރުން އެ ބިލު އިދާރާަތކަުކން  ކޮންއިތު އުުމގެ ބިލު، ޭއގެ ސުްނަގޑި ކަނަޑއެޅުމާއި އަދި ޭއގެގެނަ

 ންޓު ސިސްޓަމްެގ ބިލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޭމަ ކަނޑައެޅުުމގެ މަސަްއަކތްތައް.ފޮނުވާނީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮިމޓީން 
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އަުޅގަނޑުމެްނ  މެންނާ ހިސާބަށް ގެެނސްދެއްވާނެބޭފުޅުން ައޅުގަނޑު އެ ޓޭރިއޭޓުން ދިރާާސކުރެްއވުމަށްފަހުގައިސެކްރެ

ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ، ގެންިދއުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ ކުރިއަށް ތައްއިތުރަށް ދިރާސާކޮށް މަސައްކަތް

ބޭފުޅުން ތި ައޅުގަނޑަށް ބޮޑަްށ ރަނގަޅީ ، . އެެހންވީމާހަމަ ދަންނަވާލީސަމާލުކަމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު 

ބެހޭ ާގނޫނަށް، ގާނޫނަށް މިހާރު  ހިރާއްޖޭގެ ާމލީ ސެކިއުރިޓީްސއާވާހަކަފުޅުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާއިުރގައި ިދވެ

ތަކަށްތޯ ޑުމެން ފޮނުވަްނވާނީ ކޮން އިދާރާހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާާޙއި ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމަށް. ައދި އަޅުގަނ

ްއޔާ. އަމީތު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަްށ ަދއްަކވާލަންވީ. ުޝކުރިފުޅުން ވާހަކަޚިޔާލުފުޅަކަށް އެދި. އެކަާމ ގުޭޅގޮތު

  ދަންނަވަން.

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

ޔާލު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްިރރު. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މިހާރު ޕޭމަންޓު ސިސްޓަމާ ބެހޭ ބިލަށް ޚި

ނުވަތަ ކޮެމންޓުކުރަްއވާފަިއވާ އިދާރާތަކަީކ ކޮން ތަންތަނެއްކަން އެނގިްއޖެއްޔާމު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ވާހުށަހަޅުއްވާފައި 

 ގެ އިތުރަށް މާލީ ސެކުއުރިޓީއާ ދެން އޭ ރަށް ފަސޭހަވާނެ ދެން އިުތރަށް ހޯދަންޖެހޭ ކޮމެންޓެއް ޮއތް ކަމަށް ވާނަމަ.ވަ

ުނވަތަ  އި ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއގެ އޮތޯރިޓީއާމިއީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޙަޤީޤަތުގަ  ހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭޅުގަނޑު ފާބެހޭ ބިލަށް އަ

މުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ިޚޔާލު މީގަ ވަރަށް ބޮޑަށް މުހިންއެ ބޭފުޅުންގެ  މި ބާރުތަކާ ގުޭޅ ބިލަކަށްވާތީއެ ބޭފުޅުންގެ 

 އި ފަހަރެއްގަބެހޭ ބިލަށް  ލީ ެސކިއުރިީޓއާ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ެއއްެޗއް މިއީ މާ އި އެާއއެީކގަ ދެކެން. ދެން ހަމަ

ކާއި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްާއ އިސްލާމިކު ބޭން .ބޭނުންވެދާނެބަލާލަން  ކޮމެންޓެއް އޮތްޯތ އަޅުގަނޑު ބޭންކުތަކުގެ

ގޮެތްއގައި ާރއްޖޭަގއި ގަިއ ވީނަމަެވސް ާޚއްޞަދެން އިތުރު ބޭންކުތައް އޭެގ ތެރޭގައި އަދި ހިމެނިގެން ނުދިޔަކަމު

ލާލަން ބޭނުންވެދާނެ. ބަ މެންމު ދެ ބޭންކުގެ ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ އަޅުގަނޑު ންމެ ބޮޑަށް މުޢާމަލާތުކުރާ މުހިންދިވެހިން އެ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ުނގެ ކޮެމންޓު ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭ ވާހަކައެތަންތަ، އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

، ޅުން. އެހެންވީމާމު. ސުންގަޑިއެއް ކަނޑައެކަނަޑއެޅުން ަވރަށް މުހިން މެން އެންމެ ފުރަތަމަ ޑެޑުލައިެނއްއަޅުގަނޑު

 ފުރުަޞތު އަރުވާނަން މުޙައްމަދު އިްސމާޢީލަށް. އަޅުގަނޑު، އަުޅގަނޑު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

ރި މެްނބަރު އަމީތުގެ ވާހަކައަްށ ހަމަ އަމީތުެގ އެ ވާހަކައަްށ، ިއއްޒަތްތެ ރު. އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރި

ވަރަކަށް ބަލާަލއިގެްނ  ދެން ސުންަގޑިެއްއ ކަނޑަެއޅުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި މި ބިލު ކޮންމެެވސް ތާއީދުކޮށް
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ދެވުނީ. އަދި ކުަޑކޮށް ަކންނޭނގޭ ރަނގަޅީ އަދި. އަިދ ހަމަ މިއަދު އައިސް މި ިއށީނ ސުންގަިޑއެއް ކަނޑަެއޅުން

ދެން  މާބޮޑު؛ހަމަ އެހެންނޫނިއްޔާ ައޅުގަނޑަށް  އި ސުންަގޑިެއއް ކަނަޑއެޅުންލާފަމިއާމެދު ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ަބލައި

މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރީގައި  ކަންނޭނގޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަކނޑައެޅިދާނެބޮޑު ކަމަކަށް ނަހަދާ ސުންަގޑިެއއް 

ުސންގަިޑއެއް އަުޅގަނޑު ހަމަ  މަހުެގ ނިޔަލަށް ނިންމާލާ ގޮތަށް ރަނގަޅު. ޖުލައިަމސް ޖުލަިއ ނިންމާލެވޭ ގޮތަށް. 

 ކަނޑައަޅަން. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީތު. 

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ

އާދެ! ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނޑު 

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް  ޭވ.ތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުންސުްނގަިޑއަކަށް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އޮތް، އެހެންވީމާ

ދުކުރަްއވާފައި ިމާވ ތާއީ އަދި އަމީތު ޢީލް ހުށަހަޅުއްވައިއެކު މުޙައްމަދު އިސްމާ ސުންގަިޑއާ ގުޭޅގޮތުން ނެތުމާ

ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ހިރާއްޭޖގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީްސއާދިވެ ނިޔަލަށް އެއީ ޖުލައި މަހުގެ ހުށަހެޅުން

 އިނެތުމާއެކުގަ ވެސް ބޭފުޅެްއގެ ިއޢުތިރާޟެއް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންިދުއމަށް އެއް މުގެބިލު ނިންމުއިޞްލާޙުގެ 

ދެން އޮންނާނީ އަދި... އަދި މަޑުކޮށްލަދެއްިވއްޔާ ވަރަްށ ، ކަމުަގިއ ކަނޑައަޅަން. އެހެްނވީމާ އެގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ

ުގޅޭ ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާނެ  އުރިޓީސްއާއަކަސް މި މާލީ ސެކިއާދެ! ކޮންމެ ރަނގަޅު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

އިތުރުން ބީ.އެމް.އެްލެގ  ވެސް ކަނަޑއަަޅންޖެހޭތީ، އަމީތުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި އިސްލާމިކު ބޭންކު އަދި ޭއގެ އިދާރާތަކެއް

 ައށް އޭވެސް ވަނީ ވިާދޅުވެދެްއވާފަ. ދެން އިތުރު އިދާރާއަކަށް. އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ސީ.އެމް.ޑީ. ވާހަކަފުޅު

. މި މާލީ ސެިކއުރިޓީާއ ުގޭޅ ކަމަކަްށވާތީއާ ެއއްކޮށް. ވާނެހެންކަމަކަށް މުއަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވުމަީކ މުހިން

 އާއި އެމް.އެމް.އޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސްެވވުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ

އެގޮތަށް ާތއީދުުކރައްވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުުޅ ، ށް މީގެ ކޮމެންޓަކަށް. އެހެންވީމާމައަށް ޮފނުވު.އޭ އާއި ީސ.އެމް.އެމް.ޑީ

ވެްސ  ެއގޮތަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް، )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ މައްޗަށް ހިއްލާލަދެްއވުން އެދެން.

ތްތަކާިއގެްނ ހުރި މަސައްކަ ކަމަށް މިހާހިސާބުން ކަނޑައަޅަން. ކޮިމޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ދެން އެއްބަްސެވވިއްޖެ
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ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެްއ އޮންނާެނ ، . އެހެްނވީމާއިނަ ބައްދަލުވުެމއްގަ ބުރިލާނީ ދެން އޮންނއަޅުގަނޑުމެން އެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންަނވަން  ދުވަހެއް ތި ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން.

 ށް ގެންދިއުމުަގއި ދެްއވާ ެއއްބާރުލުމަށް. މަސައްކަތްތައް ކުރިއަ

____________________ 




