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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  24ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރުން.އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަުހގެ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/7އޖ/ ނަންބަރު ޖެންޑާއެއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާަސތުން  ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ ގަިއ  11:00މިއަދު ކޮމިޓީތަކުެގ ބަްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަުށް ހަމަެޖހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 1ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި  ސަުރކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާަގއި  11:15. 3ރި ކޮޓަ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތިނަދޫ ދެކުނުކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  އިމްތިޔާޒު. ޓީތަކަުށް އައި ބަދަލުކޮމި -4.2

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން  ޢަލީ މުޙައްަމދުާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ހޮޅުދޫ ބަދަލުަގިއ އެ ކޮމިޓީއަުށް އަޙްމަދުގެ هللا ޢަބްދު

 107އެމްގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޕީ.ޕީ.އެދިަވޑަިއގެން 
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ކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  2016ރީ ވަފެބުރު 29އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައުކން 

   މަތީން އެކަން ެއގޮަތުށް އިޢުލާންކުރަން. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 107

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

  އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލުފުުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޕޭމަންޓް  -5.1

ވަނަ އަހަރުެގ  2016ޭބއްވުުނ،  ގައި  2016ފެބުރުވަރީ  15ސިސްޓަމް ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވާފައި ވަނީ 

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިޔާޟް ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ްއެކވުން:ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ހުުށަހެޅޭ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ބިލަކީ މިއީ މި ަވގުތަުށް ބަލާއިރުަގިއ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަުކގެ ިނޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި މުހިއްމު ބިލެއްގެ ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަަމ 

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމަކީ މިއީ އާއްމު ފަރުދުން އެކަކު އަނެކަކާ ދޭތެރޭަގއި ހިނގާ މުޢާމަލާތެއް ނޫން. އަދި އެހެންމެ، މި 

ބޭންކާއި ކަސްޓަމަރާ ދޭތެރޭަގއި ހިނގާ މުޢާމަލާތެއް ވެްސ ނޫން. މި ސިސްޓަމަކީ މިއީ އެމް.އެމް.ޭއއާއި ބޭންކުތަާކ 

އުމުަތކާ ދޭތެރޭގައި ހިނގާ ޓްރާންެސކްޝަންތަކާއި މި ކަންތަކުގެ ދޭތެރޭގައި ހިނގާ ސިސްޓަމް. އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަ

މައްޗަުށް ބިނާކޮުށްފައި އޮތް ިސސްޓަމެއް. މި ސިސްޓަމަުށް ބަލައިލާއިުރގައި މިއީ ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި 

ގައި ވެްސ އައި.އެމް.އެފް ކަހަލަ؛ ހަަމ ވެސް، ަޤއުމުތަކުަގއި ވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު. އަދި މިބިލު އެކުލަަވއިލުމު

ސީދާ އައި.އެމް.އެފްގެ ރެކަމެްނޑޭޝަނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތަުށް ެއ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާއާ އެުކގަިއ، އެ ބޭފުޅުންގެ ފަންނީ 

ބަބުން އެހީތެރިކަމާ ެއކު އެކުަލވައިާލފައި އޮްތ ބިލެއްކަްނ ވެްސ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އަިދ ހަމައެާއއެކު ީމގެ ސަ

ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގަިއ، ބޭންކުތަާކއި އެްމ.އެ.ޭއއާ، ބޭންާކއި ބޭންކާ އަިދ ބޭންކުތަކާއި އެމް.އެމް.އޭއާ 

ދޭތެރޭގައި މި ހެދޭ ޓްރާްނސެކްޝަންތަކާިއ މި ކަންަތއްތައް ހަރުދަނާެވގެން މީގެެތރޭގައި ދާނީ. ިމއީ ސީދާ 

ނާ، ނޫނީ ބޭންކުގެ ކަސްޓަަމރުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ިސސްޓަމުގެ ވާހަަކެއއް ނޫން މި ވިޔަފާިރވެރިންނާއި ރަްއޔިތުން

ދައްކަނީކީ. އެހެންވީމާ، މުޅި ބިލު ބައްލަވާއިުރ، ދެން މީަގއި ހަމަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާެނ ކޮލެޓްރޯލެއްގެ ވާހަކަ. މިއީ 

މާއްދާއަުށް ބައްަލވައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ ެއއީ  ވަނަ 8އާއްމު ގޮެތއްަގއި ައޅުގަނޑުެމން އެއަުށް މާނަކުރަނީ، މީެގ 
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އަޅުގަނޑުމެން ލޯނެއް ނަގާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އެއްޗެއް ބަހައްޓަން. ެއްއ ބޭންކުން އަނެއް ބޭންކަކާ 

އެ ޕޭމަންޓް ދޭތެރޭގައި ހެދޭ ޓްރާންސެްކޝަންތަކަކީ، މިސާލަކަުށް ޓީ.ީޓއެއް ފޮނުވަނީ، ނޫންނަމަ ޕޭމަންޓެއް ފޮނުވަނީ. 

ަޔސް ޓްރާންސެކްޝަން މާދަމާ ބޭންކަކަުށް ފޮނުވައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެ އަދަދަުށް އެ ބޭންކުގައި ފައިސާ ނެތްކަުމަގއި ވި

 ދެ ބޭންކު ަފރާތުން މިދެންނެވި  ސްކުާރއިރުަގއި އެފައިސާ ޕާ ސްކުރަންޖެހޭ ފަރާތަުށް އެއެ ބޭންކުން ގަބޫލުކޮުށްަފއި އެ ޕާ

ުބނަނީ. އެހެންވީމާ، ެޓކްނިކަލީ  ފައި އޮންަނ އުސޫލެްއގެ ދަުށުން އެ ބެހެްއޓޭ ކޮންޓްރޯލްގެ ވާހަކަ މިދޭތެރޭގައި ހަމަޖެހި

ބޭފުޅުންނަުްށ  އެ ކަތްތަެކއް ކުަރްއވަންޖެހޭ. މީގައިގޮތުން މިކަން ިދރާސާކުރަްއވާ ކޮމިޓީން ގިނަ މަސައް ބެހޭ މިއާ

މީގެ އެންމެ ރަނގަޅުވާީނ ބިލު ދިރާސާކުރައްވާއިުރގައި ، ީވމާހެންއަންޑަސްޓޭންްޑވާންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ. އެ

ހަމަޖެހޭ ، ބޫލުކުރެވޭބޭފުޅުންނަުށް ގަ މިކަން އެ ލަތަކަުށް ބޮޑަުށް ރިޢާޔަތްކުރައްަވއި،ހުރި މައްސަ ބޭފުޅުން މީގައި އެ

ްއަގިއ އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަުށް މައިގަނޑު ގޮތެ ބިލުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަުްށގެންދިުޔން. މިއީ ގެ ތެރެއިން މިއުސޫލެއް 

މަލުކުރާ ގިނަ އުސޫލުތަކަުްށ ތައްތަކަކީ މީ. ދެން ހަމަ މިއާއެކުަގއި ބޭންކުތަކުން މިހާރު ޢަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ކަން

ކުްނ ތަބަެއއް ބޭންކު، އައިސް އަުޑއިވޭ ވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ފަހަކަުށްދަންނަ ބަދަލުތަކެއް މީގެ ސަބަބުން ައންނާނެ. މި

ތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ބޭންކު، ތައް ކްޯލސްކުރާ ވާހަކަ. ނޫންނަމަވަންދެން ބޭނުންނުކޮުށް ހުންނަ އެކައުންޓު ދުވަސް ގިނަ

ވެްސ އެބަހުރި. އެޗް.އެސް.ބީ.ީސ  ތައްންނަުށް ނޫން ބަޔަކަުށް އެކައުންުޓތައް ނުހުޅުވޭ ބޭންކުއެބަހުރި ބޮޑެތި ވިޔަފާިރވެރި

 ފަންސާސް ހާސް ހުންނަންޖެހޭ. ނޫނީ  ދިހަ ހާސްގައި ިކވަރެއް؛ އަބަދުވެސް އެަކުއންޓުްއޔާ. އަދި ވައްޖެވެ ލާ ކަމަުށްބަލައި

ގަިއ ބަހައްޓަިއގެން ުއޅެވޭނީ. އުެޅވިދާެނ ފަންސާސް ހާސް ުރފިޔާ އެަކއުންޓު ހުންނަންޖެހޭ. ކޮންބަޔަކަުށްތޯ އަބަދު 

ހަމައަުށް އެ އަދަުދ  ނެގުމާ މީހުންގެ މުސާރަ ގެ މެންބަރުންނަުށް އެތަނަވަސްކަން ހުންނަ މީހުންނަުށް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު

 މި، ޓަމެއް ނޫން މީކީއެއް. އެހެންވީމާބަހައްޓަިއގެން ތިބެވިދާނެ. އެކަމަކު މީކީ ދުނިޔޭގައި މީހުން ގެންގުޅޭ ސިސް

ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ  މިއެއީ ެރިގއުލޭޓްކޮުށް  ،ރާއްޖޭގެ މަނިޓަރީ ތައް ހުންނަންވާނީ މިރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ބޭންކު

ތަކުގައި އަދި ބޭންކިންގ ސިސްޓަމުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ މެންޑޭޝަންތަކާއި އަދި ެއހެން ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުރެކަ

 ކަންތައް ފަހުން މިހާތަނަުށް އެމް.އެމް.ޭއގެ  ސަރުކާރު އައި ކަންކަން ރޭވިފައި ހުންނަންވާނީ. މި ން މިހިނގާ އުސޫލުގެ މަތީ

 މި  ަގއި މަނީ ލޯންޑްރިންގ ިސސްޓަމާގޮތެއް  ތަެކއް ކުރަްއވަިއފި. ޚާއްޞަގިަނ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ވަރަުށް

ކުރުމަުށް ވެސް ިއޞްލާޙުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން މް.އޭ ގާނޫނު އިތުަރުށް ހަރުދަނާއެމް.އެ ،ކަމުަގއި ިވޔަސް ކަންކަމަުށް ބެލި

މު ކަމަކަުްށ ދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރެވޭ މުހިއްއެުކަގއި އެ ސިސްޓަމް އިތުރަުށް ހަރުއެއާމަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފަ. ހަމަ ވަނީ މި

ކަންތައްަތއް  މި ،ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ެއތެރެވާ ފައިާސ އަިދ ބޭރުާވ ފައިސާ، ދަނީ. ެއހެންވީމާ މިއަދު ެވގެން މި

އިމްކުރުމަުށް މަީކ މުހިއްމު ކަެމއް. އަދި އެކަން ޤާ ާދއިރުަގއި ަރއްޔިތުން ިއތުބާރުކުރެވޭ ިނޒާމެއް ާޤއިމްެވފައި އޮތުވެގެން

ން ންނަ ބާރަކުއަތުން ހަމައެކަނި ލިޔެލާފައި އޮންނަ، ަގވާއިަދުކން ލިޔެފައި އޮ ޓަކައި ހެދިފައި އޮންނަ އުސޫުލތަކަކީ ެއއީ

 ނޫނިއްޔާވާންވާނީ. އެހެން ންލިބިގެން ކުރެވޭ ކަަމކަުށް އެކަން ެވގެނެގޭ އެްއޗަކަުށް ވެސް ެވގެންުނވާނެ. އެއީ ގާނޫނަކުން ބާރު
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، ހަމަ ތަނެއްގަިއ ހުންނަ ކޮްނމެ މީހަކު ަގވާއިެދއް އޭނަ ބޭނުން ގޮތަކަުށް ހަދަިއގެން ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ވަަނ ރަްއޔިތުންެގ  17މީގެ ކުިރން  ،ބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއަޅުގަނޑުމެން ާއއްމު ުއސޫލެއްެގ ގޮތުން ވެސް ގަ

ގޮތަކީ، އަދި އާ  ސް، މީގެ ުކރިން އެހެން މަޖިލިސްތަކުގަިއ ވެސް ކަންތައް ކޮުށްފައި ހުންނާނެމަޖިލީހުގައި ވެ

ޤާނޫނުއަސާސީ ައއުމަުށްފަހުގައި، ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ކަނޑައެިޅގެން ބުނެފައި އޮންާނނެ، ރައްޔިތުްނގެ މައްޗަުްށ 

 ނޫނުއަސާީސއަުށް އީ ީކއްވެ؟ އަޅުގަނޑު ޤާރަންޖެހޭނޭ. އެގަވާއިދެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކު މަލުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެޢަ

ނޫންނަމަ ބަނދަރުތަކުގައި  ،ހާބަރުތަކުގައި ރައްޔިތުންތަަކކަުށް މާލޭގައި  ގިނަ ވަރަުށްެއއީ . ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް އެއީ

އްގެ ނުފޫޒުަގއި. ހުރި މީހެ ަވގުތު ުކއްލިައކަުށް އެތާ އެ އްޗެހިަތއް މާލޭގެ ފަޅުން ނެރެން އެންގީހުރި އެ  އަޅާފައި

ަދވެގެްނ ގަ ،ަގއި އެޅީމަ ގެންގޮސް ތިލަުފއްޓާއި ޖެހުނު ތަނެއްއެއްޗެހިތައް  ަބއިވަރު ީމހުންގެ ދޯނިފަހަރާ އެތައްއަންަގއިގެން 

ރައްޔިތުންނަުށް ކަންތައްަތއް ، ެގއްލޭ. އެހެންވީމާ  ގޮސްކަނަޑިއގެން، ދޯނިފަހަރު އަޑިއަުށް ގޮސް އެތައް ަބއިވަރު ަބއެްއގެ

މީހުންނަުށް އެކަުށީގެްނވާ ފުުރޞަތު ހޯދައިދިނުމަުށްފަހުގައި.  ކުރަްނވާނީ އެ ކަންަތއް އިކި ގޮތަކަުްށ ކުރަން ބާުރއަޅަ ވަ

ދޭތެރޭގައި ފުންކޮުށް ވިްސނާނެތީވެ އެފަދަ އިޞްލާޙެއް  ލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންނާއެހެންވެގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖި

މި ސިސްޓަމްެގ ، މިއީ. އެހެންވީމާ މު ކަންތައްތަކެއްގެނައީ. އެހެންވީމާ، މުހިއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންޤާނޫނުއަސާސީއަުށް 

ތަނަުށް  ބިލެއް މިޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަޖެހޭ ކަމެއްކަން އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަމި ކުރަނީ ކޮން  ދަުށުން ވެސް

ގައި ހުރި ބެނިފިޓްްސތަކަކީ ކޮަބއިކަން ބުނެދޭން އި ގެއްލުުމގެ ވާހަކަ ަދްއކަން. މީހުރި ފަިއދާއާ އަންނައިރަުށް މީަގއި

އަާރ މީހާ މާދަމާ ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްޖެއަުްށ  ބިލަުށް ވާހަަކދައްކަން މި ަތނަުށް އަރަިއ، އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި

މި އަުޑއަހާ  ،ުށްމި ިބލުގައި އޮންނަ ެއއްަޗކުން ަރއްޔިތުންނަ ވާހަކަ ެދއްކީމާ އެ ،ދަތިކުރަން ފިޔަވަުޅއަޅާ ވާހަކަ 

ުށަުށް ފަހަރު ރަުށްރަފަހަރު މު ކަމެއް. މީެގ ކުީރގަިއ ބައެއްއެނިގގެނެއް ނުދާނެ. ވަރަުށް މުހިއް މީހުންނަކަުށެއް މިކަން 

، ވަރަުށް ރަނގަޅު ބިެލއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ ފަހަރު ތިމަންނަމެންނަުށް ،ބުނޭއަޅުގަނޑުމެން އެރީމަ، ިދޔައިމަ 

ނަ އެތި ކިޔަނީ ބިލެްއ ައއިމަ ބިލުގައި އޮން ؟ފާސްކޮުށްިފއޭ. އެކަމަުކ މިހާރު އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ބުނެވޭތޯ ރައްޔިތުންނަުށް

ރި މާއްދާތަާކިއ ހު ކުރެވިގެންާދއިރު މީގައިމީ. މިއަދު ބިލަުށް ބަހުސް މު ކަމެއްކާކުތޯ؟ ެއކަމެއް ނުކުރޭ. އެެހންވީމާ، މުހިއް

ކަންަތއް ހަރުދަާނ  އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ދައްކަންީވ މިތާ. ދަްއކަިއގެން މި ވާހަކަ މި މީގައިހުރި ލޫޕްހޯލްސްތަކާ،

މިއަދު އައި ފަހުން ބޭންކު ސިސްޓަްމ  ސަުރކާރު މި ަގއިެއކުއޭުރން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް؛ ހަމަެއއާކުރަްނވީ. އަޅުގަނޑުމެން 

ބޮޑުތަން  އިންޓްރެްސޓިންގ ރޭޓް ވަރަުށް އި ބޭންކުކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގަ މުއިތުރަުށް ރަނގަޅުކުރުމަުށް ޓަަކއި ކުރެވޭ މުހިއް

ައކަުށް ހުންނެވި އެންޑްޫރ މިއަދު ީސ.ީއ.އޯ އޮްފ މޯލްޑިވްްސގައިގޮެތްއގައި ބޭންކު  ދަުށްކުރައްަވއިފި. މިއީ މިއަދު ޚާއްޞަ

ނިގެންދޭ އެބަ. ނަުށް ފެތަން އަޅުގަނޑުމެންރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އެ ބޭންކަުށް އަންނަ ވަަޑއިގެންެނވި ފަހުން ވަރަުށް 

މޮޅު ރަނގަޅު  ،ބޭރުން ވެސް މިކަމުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ނުންވަނީ ދިވެހިން ލައިގެން ނޫން،ައޅުގަނޑުމެން ބޭ ، އެހެންވީމާ

އޮފް މޯލްޑިވްސްއަީކ ވާހަކަ ދައްކާއިުރގަިއ ބޭންކު  މީހުން ގެނެސްގެން މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް. އެކަމަކު ައޅުަގނޑު މި
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ގޮތް ެއއީ. ެއކަމަކު ރަނގަޅަުށް ބަަޔުކ  . އެކަމަކު އެ ސިސްޓަމް އޮންނަނުހޮރުއްާޕންކުރާ ެއއް ބޭންކުއަޅުގަނޑަުށް އެންމެ 

ކަ ވާހަ ވަންޏާ އެ އެތާ ހުންަނ ސީ.އީ.އޯ އަކު އައިސް ހަުރދަނާ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގެެންއސި ކަމަުށް ،ކަމެއް ކުރަންޏާ

އަޅުގަނޑަުްށ  ނެއަރާިމްއލަ މަޞްލަޙަތު؛ ބައެއް ބޭފުޅުން ހިތަުށްޅުގަނޑުމެންގެ ޒާތީ އަ. އައަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭނެ

އުޅެނީ. ނޫން. ވަރަުށް ގޯސްޮކުށް ކަންތައްތައް ވަނީ. ެއީއ  ތެރެއިން ެވގެންނޭ މިުށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކްއ ބޭންކު ވަރަ

ުްށ ޕްރޮޕޯސަލެއް ހިފައިގެން ބޭންކަތީ. އެއީ ފައިސާ ލިބެނީ، ޭބންކުތަކުން ލޯނު ދޫކުރަނީ އަޅުގަނޑަުށް ކަންތައްަތއް ވާން ނެ

ން ލޯނު ދޫކުރާނީ. އަދި ޕްރޮޕޯސަލް އީ ރަނގަޅު ޕްރޮޯޕސަލަކަުށް ވަންޏާ ބޭންކުދާއިރުަގއި އެ ޕްރޮޕޯސަލް ބެލުމުަށްފަހުގައި އެ

. މިއީ ވާންޖެހޭ މީހަކަުށް ވާންޖެހޭ. ޓްރަސްޓެޑް ދާ މީހާއަކީ ވެސް ރަނގަޅު މީހަކަުށް ުށްނގަޅުވުުމގެ އިތުރުން އެ ބޭންކަރަ

 ލުތަކާ މިއަދު ައއި ބަދަ ސްޓަމް ހިނގާ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސްއަުށްތެރޭގައި މިއަދު ސިމިއަދު ބޭންކު

މުސްތަޤުބަލުގައި ރަީއސް ޔާމީންެގ  ،ދީ ހަރުދަނާ ނިޒާމްގެ ދަުށުންގެންނެވި އިޤްތިޞާ އަދި ރަީއސް ޔާމީން މި ،ގުިޅގެން

 4ތަކުން ދޫކުރާ ހުރިހާ ލޯނެއްގެ އިންޓްރެސްޓް %ޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޭންކުވަން ފި ކަމަުށްވަނަ ދައުރެއް އަދާކޮުށްދެ

މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންެގ ކަމުެގ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑަުށް ދޭންކެރޭ ދަުށްވެގެންދާނެ އަުށް ވުރެ

. އަޅުގަނޑުމެން ކާކުތޯ މިއަދު ން ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްނޫންނަމަ ދައުލަތަކު ،ަގއި ތިބޭ ފަރާތަކުންވެރިކަމެއް 

 ކު ކުރާ ކަމެއްތޯ މީ ދުނިޔޭގައި؟އިންޓްަރސްޓްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ލޯނު ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ކޮންތާ 12ބޫލުކުރަނީ %ގަ

ޓްރަސްޓް ތަކުން އިންބޭންކު ރާއްޭޖގެ، ދޭއިުރގައި މާލޭަގއިަގއި 3، %2ކުރާ ކަމެއް ނޫން މީކީއެްއ. %

ުށްލާ އެބަ. މިހެނެްއ އެރީމަ ބަދަލުކޮުދވަހު އެތާ ހުންނަ މީހާ ހިތަުށް ައުށް ވެސް ަބއެއް ދުވަސް 16ަގއި. %12ރޭޓްހުރީ %

ުށް ވަނީމަ އޭނަ ސަލަތައް ހިފަިއގެން މީހުން ދިޔައިމަ، ބޭންކަނުކުެރވޭނެ. ކޯޓުތަކުން ވެސް އެބަޖެހޭ މައް  ނޫން. މި ކަމެއް

އަޅުގަނޑުމެން، ވަރަުށް  އުޅެނީ. މި ނަގަިއގެންތޯ އޭނަގެ ޯލނު ޑިފޯލްޓްވެގެން މިސްޓް ރޭޓަކަުށް ން ކޮން އިންޓްރެއަތު

ނުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން މި ޕްރެޝަރ ބޭންކުތަކަުށް ކުރަން.ބަރުން އެބަޖެހޭ މިއަދު ވަކާލާތުގެ މެންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަކަުށް  ކަންކަން ނުކުރާ ކަމުަށް މި  މީހުން ތިބި ކަންކަން ހަވާލުވެ މި ،އަޅުގަނޑުމެން ،ވަންޏާ ކަމަުށް

ދައްކަނީކީެއްއ  ވިޔަސް އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ކަމަުށް ރުގެ ފަރާތުން ބިލު ހުުށަހެޅި ލުޔެއް ނުލިބޭނެ. މިއަދު އަޅުގަނޑު ސަރުކާ

ފައި ހުރި ބުކޮުށްރަްއޔިތުން އިންތިޚާ ހިިދވެ ތުން ަދއްކާ ވާަހކަެއއް ނޫން. މިއީސަރުކާރުން ބިލު ހުުށަހަޅާ މީހާގެ ހައިިސއްޔަ

ނުވާނެ. ހައިިސއްޔަތުން ދައްކާ ވާހަކަ މިއީ. އެހެންވީމާ، މިަކން އެގޮތަުށް ކުރެިވގެން މެންބަރެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 މި  ،ފުޅުންނަުށްބޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ާވހަކައަކީ ތި، ދަނާކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންވީމާހަރުކަން ކަން މި

 ކުރަްއވާުށޭ. މީގައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންތައްތަާކއި މީގައި ބޭފުޅުން ބައްލަވާފައި ބަހުސް ބިލަުށް މިއަދު ފިސާރި ރަނގަޅަުށް ތި

ކުރަމާ ހިނގާުށޭ. އަުށް ފޮނުވާަފއި މިަކން ރަނގަޅުހުރި ގޯސް ކަންތައްތަްއ ައުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުރުމަުށްފަހުަގއި ކޮމިޓީ 

ރި ރައީސް. ވަރުަށް އިޞްލާުޙވަމުންދާނީ. އިްއޒަތްތެ ،ނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ކަންތައްަތއް ދާނީ ރަނގަުޅވަމުންއޭރުން އަުޅގަ

ދެއްެކވި ާވހަކަކޮޅު އަުޑެއއްސެވީީތވެ ެއ  އެކު މިމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑު މިކެތްތެރިކަމާ 
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ބިލުން ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކްއ  މި ބިލުގެ އަުޑއަްއސަަވއި، ދި މިއަދު މިުށް އަރުންނަުށާއި، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސަމެންބަ

މަޖިލީހުގެ  މި ،ނަމަ ކުެރވެްނ އޮތްވެސް އިުތރަުށް ކަމެއް އިޞްލާޙު ފަރާތްތަކަުށް އެނަމަ،  ހުރި ކަމަުށް ފާހަގަކުރެވޭ

ބޮޑަުށް އެދޭ ކަމެއް.  ކީ އަުޅގަނޑު ވަރަުށްގެންދިޔުމަކަންކަން ކުރިއަުށް  ކުރަްއވަިއގެން މިތްތެރި މެންބަރުންނާ ހިއްސާއިްއޒަ

ވެގެންދާނެ ކަމަުށް. ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ބުން ރަނގަޅު ިނޒާމެއް ހަުރދަނާއަޅުގަނޑު އެދެނީ މީގެ ސަބަ 

 ދެއްކެވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުްށ ހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަގަިޑއިރުގެ ބަ 3ލަ ަވނީ ޖުމު ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

. ިސކުންތު 51 މިނެޓު 16ރީ ޕާޓީައުށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫ 21 މިނެޓު 46އަުށް ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  1 މިނެޓު 39ގަޑި  1

ތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި . ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަމިނެޓު 3. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ ސިކުންތު 32 މިނެޓު 10އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

އަުރވަނީ މަރަދޫ  . ފުރުޞަތު ހުުޅާވލަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިސިކުންތު 14 މިނެޓު 4މެންބަރުންނަުށް 

 ުށް. ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ވަގުތަުށް ވަރަުށް ވެސް ބޮޑަުށް ރާއްޖެއަުށް ބޭނުންވެަފއި އޮްތ  ތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިފަދަ ގާނޫނަކީ މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

އަުޅގަނޑު މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން.  ގާނޫނު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތަުށް ގާނޫނެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. މި

ންޓް ގިނަ ކަންތައް އެބަހުރި. އޭގެތެރޭަގއި މި ޕޭމަ ރަންޖެހޭ ވަރަުށްގާނޫނުގައި ފުރިހަމަކު އެކަަމކު މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސިސްޓަމްގައި ަބއިވެިރވާ ެއިކ ފަރާތްތަކުން ފްރޯޑް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކަންކަން ހިނގީމާ ކަންކަން ވާނެ ގޮެތއް އެހާ 

ނިކް ވަސީލަތްތަކުން އެއްތަނުްނ ވުރެ ބޮޑަުށް އިލެކްޓްރޯ ޒަމާނަކީ ފައިސާއަުށް ނުވޭ. މިސީލުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްފައެއް ތަފް

ކުރެވޭ ދުވަްސވަެރއް. މިހެން ުމން އަނެއް ޤައުމަުށް މުޢާމަލާތް ުށް، އެއް ޤައުތަނަުށް، އެއް ބޭންކުްނ އަނެއް ބޭންކަ އަނެއް

މުގަިއ ކުރުން މި ސިސްޓަމް ރެގިއުލޭޓްކުރުމުަގއި ެއކިެއކި ބޭންކުތަކާ މުޢާމަލާތްމިކަން އޮންނައިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެ

ކަންކަން  މި، ގޮތާ ވާ ޚިލާފުވީމަ ކަންަތއްތައް ހޭ ގޮތްތަކާއި އަދި އެ ގޮތްތަކާމަލުކުރަންޖެހައްޓަންޖެހޭ ހަރުދަނާކަމާއި، ޢަބަ

ޞަޮކުށް އެކިއެކި ބޭންކުތަުކަގއި މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުްނގެ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ބަޔާންކުރެިވފައި އޮންނަންވާނެ. ޚާއް

ކަންކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްަތކެއް ވަރަުްށ  އެ ،ނަމަ މަލާތް ހިންގުމުގައި ގޯސްތަެކއް ހިނގާފަިއވާއިހުމާލުން ފައިސާގެ މުޢާ

ވެސް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކުެގ ސީދާކޮުށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިހާރު  ،ސާފުކޮުށް

ހިނގަމުންދާއިުރގައި  ޮބޑެތި ިޚާޔނާތްތައް ވަރަުށް އް ވުޖޫުދގައި ނެތީމާދަ ގާނޫނުތައަދި މިފަ ،ނެތީމަ ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާވެފައި

މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް އޮންނަނީ ކަންކަމާ މެދު ސީދާ ޢަ ތަކަުށް ވެްސ މިބޭންކު، ފުްނނަުށް ވެސްވެސް ބޭންކުތަުކގެ މުަވއްޒަ
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 ުޅގަނޑުެމން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގައި މި އަ ަމއްޗަުށް ވަރަުށް ުފންކޮުށް ވިސްަނއި، ކަންކަމުގެ . އެހެންކަމުން މިސާފުނުވެފަ

ތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ހަމަެއއާެއކު ކްލިއަރިްނގ ބޭންކުަތކާިއ ބިލަުށް އި

ފަރވަމުންދާ ރެވޭ ގޮާތއި، ަފއިސާ ޓްރާންސްފައިސާ ޖަމާކު ތައް ތަރުތީބުެވގެން އެ އް ބޭންކުގެ އެަކއުންޓުން އަނެ އެއް ބޭންކު

ނުންކުރާ ގޮތްތަކާިއ ތައް ބޭގޮތާިއ، އެއް ބޭންކުން އަނެްއ ބޭންކަުށް ޢަމަލުކުރާ ގޮތާއި، ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރޫމެްނޓު

ެގ ބޭންކުތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަދި ރާއްެޖއިން ބޭރު ކްެރޑިޓް ާކޑްތަކާ؛ ވާއިރު މީގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަުށްއެްއޗެހި 

ނީ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެްސ ގޮތާއި، ވިސާ ނޫ ުށް ފައިސާ ދޭމަލުކުރާ ޑެބިޓް ކާޑަުށާއި ކްރެޑިޓް ކާޑަބޭންކުތަކުން ޢަ

ްއެޗހި ބޭނުންކުރާއިރުަގއި ެވސް ޕެއިލް ފަދަ އެ އި ޕޭޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާ، އަދި އޭެގއިތުރަުށް މޯބައިލް ޕޭމަންޓް ިސސްޓަމާ

ބިލު އެކަުީށގެންާވ  މި، ބިލުން ކަވަރުކުރަންޖެހޭނެ. އެެހންވީމާ ސް މިހުރިހާ އެއްެޗއް ވެ  މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި، މި ޢަ

ރަން. ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުއްދާަތއް ކިތަންމެ ގިަނޔަސް ނެތްމާ ،ބިލު ކިތަންމެ ދިގަސް ވަރަުށް ތަފްސީލު އަިދވެސް މި

ރާއްޖެއަކީ ނެޓް އިމްޕޯޓްކުރާ ޤައުމެއް.  މި  ތެޭރގައި އަދި އެހެން ކަމެއް ވެސް އެބައޮތް. މިހާރުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެ

 ނުންކުރޭ ދުނިޔޭގެ އެހެްނ ބޭންކުތަކަުށް އިޝޫކޮުްށގެންުކރާ ލެޓަރޒް އޮފް ކްރެޑިޓް ެއބަ ބޭރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުން އިޝޫ

، . އެހެންވީމާކްރެޑިްޓ ވެސް ހިމެނޭރޒް އޮފް ހަދަނީ. ބައެއް ފަހަރު؛ އޭގެތެޭރަގއި ެއކި ބާވަްތބާވަތުގެ ލެޓަ ންޓް މިޕޭމަ

 މު ކަމަކުަށް އްއެންމެ މުހި އިުހރިހާ އެއްެޗއްގެ ތެެރއިން މީގަ  އެހެންވީމާ، އެ .ކުރަންއެބަޖެހޭ ިއތުރު ވެސް އެ ެއއްޗެހި

ކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު  ކަެމއް. ެއަކން މުއްވެންޓުކުރުން. ެއީއ ވަރަުށް މުހިކަންކަުމގެ ތެރެއިން ފްރޯޑް ޕްރި ވާނެ މި

ކަމެއް ކުރީޭއ  ެއވެނި މީހަކު އެވެނި ،އޭ ކަމެއް ކުރީ މިވެނި މީހަކު މިވެނި ؛ސް އިނގިލި ދިއްކުރަންފަހަރެއްގައި ވެ

 ޕޭމަންޓް  ނާ ކްލިއަރިްނގ ސިސްޓަމަކާ ބޭންކުދަންނަވާކަުށެއް ނެތީން. އެހެްނނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ހަރުދަ

ަކންކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން  މި ،އި ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާތަކުގަ އަދި ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާމަލާތް އިސިސްޓަމަކާ

 މުޅި ސިސްޓަމުަށް ވެސް މިއަުށް ފުރިަހމަކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަނީ ލޯންްޑރިންގ ގާނޫނު ހުރިކަމުަގއި ވިޔަސް

އަުޅގަނޑުމެން  ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މުޅި ިސސްޓަމުަގިއ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެްއ ަކވަރކޮުްށގެން މެނުވީ ނައިސްގެން އުޅެނީ.

ނުކުރެވޭނެ. ހަމައެހެންމެ ބޭންުކތަކުގެ މެުދގަިއ އަދި ަފއިސާ ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުެގ މެދުަގިއ  މި އެދޭ ނަތީޖާ ހާސިލެއް 

ނެ ގޭހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ހިން އިން މިޓްރާންސް ޕޭރަންޓް ސިސްޓަމެްއގެ ތެރެ  ،އިމުކޮުށްޤާޔަޤީންކަން  އި އެބަޖެހޭ އިތުބާރާ

އޮންނަން. އޭރުްނ  ފައިސާފުވެ ،އްތައް ޭރވިފަިއ އޮންނަން. ގާނޫނުތަކުން އެަކން ބަރާބަރަުށް ކަނޑައެޅިގޮތަކަުށް ކަންތަ 

ނޭ. ންެމއް ވީ މިވެނި ގާނޫނެއް ނެިތގެކަ ެއވެނި ،ނެތިގެންނޭ ގައިކަމެއް ކުރެވުނީ އެވެނި ގާނޫނެއް  އެްއވެސް މީހަކަުށް މިވެނި

ނުޖެހޭނެ. ވަރުަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަުށް ދާކަުށް މި ބައިބައި ؛ވުނީދޫކުރެ  އޭޗެެކއްގެ ފުރަގަުހގައި ސޮއިކުރީމަޒިޔަތު 

ކަެމއް ކުރީމާ އޮންނާނީ  ުމވަްއޒަފުންނަުށް ވެްސ އެނގޭެނ މިވެނި ގޮތަކަުށް ިމވެނި ގެވަރަުށް ސީދާކޮުްށ ޭބންކު ،ސާފުކޮުށް

 އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ގާނޫނު ައއި، ގޮެތކޭ. އެހެންވީމާ، ިޒންމާއިން ރެކުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ މިވެނި

ބޭންކުތަކާ ދިމާލަުށް  ިއ ވަރަުށްޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނާއުފާކުރަން. މިއީ ވަރަުށް ބޮޑެތި ޚި ވަަރުށް ކަމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު
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ހޭ ވަރަުްށ އެބަޖެ ކަމެއް މިހެން އޮންނައިރު ައޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އިނގިލި ދިއްކުެރވޭ ދުަވސްވަރެއް. އެހެންވީމާ، މިވެސް 

ެއްއ ވާހަކަ ރަކަުށް. އަުޅގަނޑު ިމއަުށްވުރެ ދުމިއަުށް ެގންނަންޖެހޭ ބަރާބަރު އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން ިއ،ފުންކޮުށް ވިސްނަ

ުށް ދިރާސާކުރުމަމި ބިލު ވަރަުށް ފުާޅޮކުށް  ،ނުދައްކާނަން. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު ދާ ކޮމިޓީން ވަރަުށް ފުންކޮުށް

ކަވަުރކުރާނެ ކަމަުށް. ކޮުށް ތަްއއެތައް އުސޫލުތަެކއް ދިރާސާކަވަރުުނކޮުށް ހުރި އެ ،ައދި މަދުވާ ،ރި އުނިމި ބިލުގައި ހު ފަހު

  ..މިހާރަކު ނެތް މިކަން ދޫކޮުށްލެވޭކަުެށއް. ކިޔާފައިކުޑަ ަޤުއމެކޭ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 ޢުޘްމާނަުށް. ޖަމީލް

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ޒަތްތެރި ސިސްޓަމާ ބެހޭ ބިލު ދާދި ދެންމެއަކު ހުުށަހަޅުއްވަމުން އިއް  ޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޕޭމަންޓްއާދެ! ޝުކުރިއް 

ބޭންކާ ދޭތެރޭަގއި އެިކއެިކ  އި މި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ބޭންކާ ، ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން އެ  މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

މުޢާމަލާތްކުރުން. މިފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ދޭތެރޭގައި މުޢާމަލާތްތައް ކުރުން. ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މާލީ އިދާރާތްތަކާ 

. މި ބިލުގައި ގާްތގަނޑަކަުްށ މިއީ ރަުށް ޓެކްނިކަލް ެލވަލެްއގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ކުރާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ވަ 

ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދެްއކުމަކީ  ލިބޭ ވަގުުތގެ ތެޭރގައި މިމި ާމއްދާގެ ަމއްޗަުށް އެކުެލިވެގންވާ ބިލެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  43

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ިމ  ،މު ނުކުތާއަކީއްގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ މުހިޑު ފާހަކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނ އުނދަގޫ

 ރުމުގައި މި ދޫކުރާިވޔަފާރިތަކާ މުޢާމަލާތްކު ،ބޭންކުަތކާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި  އިޭބންކުތަކާ ،އުފެދިފައި ހުރި ބޭންކުތައް

 ގެ އިޝޫތަކާއެލް.ީސއާ މިފަދަ ޕޭމަންޓުތަކު އިފްޓާ ޑްރާއަދި ޭއގެއިތުރަުށް އޯވަރގެ ޭޕމަންޓުތަކާއި، ޓެލެގްރެފިކް ޓްރާންސްފަރ

 ވެސް އޮންނަން އްންޖެހޭ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑެއެ ބޭންކުތަކުގެ ތެރޭަގއި ެވސް އޮންނަހޭ ގޮތުން ޑީލްކުރަމުންދާއިރު ބެ

 އިޑަކޮުށް ލަްސވުމާވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކު  ގައިމުޢާމަލާތްކުރާއިރު  ދަންނަވަނީ ބޭންކާއި ބޭންކާ ޖެހޭ. މިއެބަ

. މި ަދއްކަނީ ހަކަތަުކގެ ވާހުރި ކަންތައް ެގއްލުން އިކަންަތއްތަަކީކ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެްއގެ ފައިދާއާ  މި ،އަވަްސވުމާ

ޔަފާިރވެރިންގެ ވި ،ގެ ވާހަކަ. އިންވެސްޓަރުްނގެ ހިތުގައިއްކަންތައްަތކެ  ބޮޑު ގުޅުންހުރި ވަަރުށް އެއީ ަޤއުމުގެ އިޤްތިޞާދާ

ދޭތެރޭ އޮންނަ  ަޤއުމާތައް ކުރިއެުރވުމަުށް ޓަކައި ވިޔަފާރިޤައުުމެގ  އިއުމަުްށ އިންވެސްުޓކުރުމާޤަ ަޤއުމު ދެކެ ،ހިތުގައި

ކަމެއްގެ ވާހަަކ  ކަެމއް. މި ހުރިހާ ދޭތެރޭގަިއ އޮންނަ ިއތުބާރު އުފެދިގެންދާ ންކާއަދި ޚާްއޞަކޮުށް ބޭ ،އިތުބާރު

ރާއްޭޖގައި އުފެދިފައި ހުރި ބޭންކުތަުކގެ ތެޭރަގިއ  ދު މިައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި މިއަ ،އަޅުގަނޑުމެން ދައްާކއިރު

ބިިލއަްނ  2ވާ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ަފއިދާ 2އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އިވެނީ ބައެއް ބޭންކުަތކުން 
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ުށް ލޯނު ހޯދަން ނިކަމެތި ރައްޔިުތން ބޭންކަ ،ރުފިޔާގެ ފައިާދވެފައި އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުން

އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ  .އަންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ތަން މި އިންްޓރަސްޓާ އެކު ލޯނު ލިބޭ 15، %12ދިޔައިމާ %

ދަންނަވަނީ އަޅުގަނުޑމެން އަމިއްލައަުށް ބޭންކުަށް  މި ؛ބިލިއަނުން ފައިދާ ހޯދުމަކީ ންތިބިލިއަނުން  ދެ ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ  މި

 ން ތި ،ބިލިއަން ދެހުންނަ ފައިސާތައް ވިޔަފާރި ކޮުށްލަިއގެން ބޭންކުން  އިފަޖަމާކޮުށް ،ހުންނަ ފައިދާތައް އިކޮުށްފަޖަމާ

ފައިދާގެ އަސަރު ައުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުށް  . އެހެްނީވމާ، އެމި ދައްކަނީ ފައިދާ ހޯދާ ވާހަކަ ގެބިލިއަން ރުފިޔާ

، އަދި ކަނޑުހުޅުދޫ  ،ސްޔަދެްއވަދޫއަުށް ިވސްނާލި ،ސްޔަޓަުށް ވިސްނާލިުށްއަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ ގެމަނަފުކުރަންވާނެ. 

ިގނަ ޒުވާނުން އެބަތިބި ހަމަ  ސް މި ރަުށްރަުށުގައި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަުށްޔަކޮނޑޭއަުށް ވިސްނާލި 

 ން ބޭނުންވެފައި ތިބި ުޒވާނުން ޒުވާުނން އެބަތިބި. ގޯިތގެދޮރު ހަދަ ފައި ތިބިހޯދަން ބޭނުންވެ ތައްވިޔާފަރިކުރުުމގެ ފުރުޞަތު

ލައްކަ ރުިފޔާ ބޭންކުަގއި  6 ،ލައްކަ ރުިފޔާ 7 ،ދާ މީހަކު މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން 1ހޯދުމަުށް ޓަަކއި  ެގއެއްއެބަތިބި. 

އެ  ،ލިބޭއިރު .ިއގެން މި ލިބެނީ ކުޑައެިތކޮޅެއް ޕެންޝަން ނަގަ ގެއަުޅގަނޑުމެން ބަހައްޓަން އެބަޖެހޭ. ލިބޭ މުސާރައިން 

ނެއްޮކޅުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭންކަުށް ދިޔައިމާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނޫން. އަ ލާރިކޮޅު ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ލިބެނީކީ

ގޮުތގައި ބަހައްޓަން. މި ހޯދައިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ގެރިޓީއު ލައްކަ ރުފިޔާ އަދި ސެކި 8ލައްކަ ރުފިޔާ،  7އެބަޖެހޭ 

 2ދޫކުރަނީ %އެ ންކުތަކުން ބޭ ދުނިޭޔގެނެތް.  ުޒވާނުން ިވޔަފާިރކުރާނެ ގޮެތއް ގެއަުޅގަނޑުމެން ،ގޮތެއް  ގޯތިގެދޮރު ހަދާނެ

ބިިލއަން  4އިންޓްރަްސޓުގައި. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުން  3% ،ަގއިއިންްޓރަސްޓު 6% ،ަގއިއިންޓްރަސްޓު

ފަިއދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނނަުށް ކުރަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެިރ  އެ ،ކަމަުށް ވަންޏާވާ ބިލިއަން ރުފިޔާ ަފއިދާ ދެރުފިޔާ، 

ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  . މިފަދަ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްާކއިރު މިރައީސް

ވަންޏާ  ކަމަުށް އަންނަ މި އިންޕްރޫްވމަންޓް ިއ،ވާހަކަދަްއކަ ކުރާއިންޕްޫރވް އި،ކަނި މި ސިސްޓަމުގެ ާވހަކަދައްކަ ހަމައެ

 ކުަރންވާނެ. އެ އަސަެރއް ނާދޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ މި  އަސަރުރަްއޔިތުންނާ ހަމައަުށް އޭގެ  ގެއަޅުގަނޑުމެން

 ،އި ެވސްދުމަުށް ޓަކައި މިހާރުވެސް މާލޭގަދެކެވޭ ވާަހކަައކީ. އަުޅގަނޑުެމންގެ މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ ރަްއިޔތުން ގޯތިގެދޮރު ހޯ

 ވާ ނަގަން ދިޔައިމާ މިތަކަުށް ލޯނުގޯތިަތއް އެހެރީ ނުހެދިފައި އެހެރީ. ބޭންކުހުޅުމާލޭގައި ވެސް  ،ވިލިނގިީލގައި ވެސް

ނަގަނީ އަޅުގަނޑުމެން އުމުރުދުވަހު  އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ލޯނު މި މި އިންޓްރަސްޓް 15ގޮތަކީ ހަމަ އެްއކަލަ %

އަހަރަުށް  60އަހަރު،  50އަުޅގަނޑުމެން އުމުރުްނ  ،ލާފައިއިެއއްޮކުށްލައިގެން ގޯިތގެދޮރު ހަދަކުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއް 

ވަންޏާ ކޮބައިތޯ މި ލޯނު ނަގައިގެްނ  ކަމަުށް ފަދަ ހާލަތަުށް ދާ ނުނިމޭ އިައޅުގަނޑުމެން ލޯނު ދައްކަ ވެސް ދާއިރު

ކަމެއް ކަމަުށް  ގޮތުަގއި ކުރާ ގެކޮުށްދިނުމަުްށ ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަެތއް ގެ ބޭނުމަކީ؟ ބޭންކަުށް ވިޔަފާރިގޯތިގެދޮރު ހެދުމު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޭންކުތަކަުށް ވެސް ޮގވާލަން  ގަނޑު މިނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ވަންޏާ މިކަން

ބޭންކުަތކަުށް ިތޔަ ލިބޭ ފައިދާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދެްއވާުށޭ. ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންެގ  ތި ،ބޭނުންވަނީ

ކޮުށްލަިއގެން އިންވެސްޓު  ުކގައިތަ ބޭންކު ަޤުއމުތަކުން ރާއްޖޭގައި އެކި. ތިބި ބޭންކުތައް ނިދާފައި ބައެއް ބޭންކުަތއް އެބަތިބި
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އެ ފަިއސާ ދޫކުރާ ބޭންކުތައް އެބަތިބި. އަޅުގަނޑުމެން ބޭންކުތައް ޓު ހެދުމަުށް ޓަކައި ސޯހަމައެކަނި ރި ؛އެިކއެކި ވިޔަފާރި

 އާއްމު އިމުސާރައާ ލިބޭ ަނުށްނޫން. ައުޅގަނޑުމެން ާއއްމު ރައްޔިތުން ޓު ހޯދައިގެނެއްސޯފައިދާ ހޯދަނީކީ ހަމައެކަނި ރި

 ،ކޮުށްަލއިގެން ަނގާ ފަިއދާ އެއީ. އެހެންެވއްޖެްއޔާވިޔަފާރި އިންރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ އާމްދަީނތައް ެއއްކޮުށްަލއިގެން އެ

ރާއްޖޭަގއި ތިބި ޒުވާނުންނަުށް އެިކއެކި ކަންތައްަތއް ކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ހޯދަންޖެހޭނެ. ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތުަތއް 

ވަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ޒުވާނުން އެބަތިބި.  އަުށްތެރެ ގެމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު  ހޭނެ.ބޭންކުން ތަނަވަސްކޮުށްދޭންޖެ

ބޭންކުްނ ތިބީ.  އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި ިމހާރުވެސް އެބަތިބި އެަތއް އިްނޖީނު ދޯނިފަހަރެއް އިންޖީނު ނޭޅިފައި 

ުލއި ގޮތްތައް ޖެހެީނ. އެހެންވީމާ،  ން މިއިންޓްަރސްޓާ އެުކ ދައްކަ ލޯނު 20، %15ލޯނު ނަގަން ދިަޔއިމާ % ނަގަން

މިސާލަަކުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ  ،ދެނީ މި ނާޢަތްތަކަުށް ވެްސ އަުޅަގނޑުމެންސިއޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެނިހެން 

ނީ ނޫ ،މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 6ދޭން  ޓުތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަސޯޑަސްޓްީރަގއި މަސައްކަތްކުރާ ރިޓުއަރިޒަމް އިން

ވަަނއަުށް އެންެމ ސްވެިރކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ދެެގ ޮގތުގައި. މަކޮްނސްޓްރަކްޝަން ޕީރިައޑްއެބަ ދެން މުއްދަތުތަކެއް 

 ،ގެންތިބީ ޮއޑިދޯނިފަހަރު އެހެލައި ވަރުގަދަ ސިނާޢަތް. މި ިސނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްކުރާ މަސްވެރިންތައް އެ

ުށް ނެރުމަުށް ޓަކަިއ ސިނާޢަތަނިމިގެން އޮޑިދޯނިފަހަރު މަސްވެިރކަމުގެ  ބަނދެބީ. އިންޖީނު ޭނޅިފައި އެތި ގައި އޮޑިދޯނިފަހަރު

އަދި  ،ުކރާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސްކަމުެގ ސިނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްކުރަމުން އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މަސްވެރި ސައްކަތްމަ

ން އެބަޖެހޭ. ދޭއިޮގތްތަކެއް ހޯދަ ގަނޑުމެން ލުއިޚާއްޞަކޮުށް ދަނުޑވެރިކަމުގެ ަމސައްކަުތގައި ތިބި ުޒވާނުންނަުށް ވެސް އަޅު 

މު ރޯެލްއ އްއް ުނކުރެވޭނެ. ތަރައްޤީގެ މުހިދޭ ލޯނުތަކަކުންނެއް ައޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީއެ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން މި

ެއ  އްޖެްއޔާރާއްޖޭއަުށް ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީ މި ވަންނަނީ ބޭންކުތަކަުށް. އެހެންވެ  ކުރަންޖެހޭނެ ބޭންކުތަކުން. މިއަދާ

ވިޔަފާރިކޮުްށގެން ލިބޭ ފައިދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަުށް އަސަރުކުރަންވާެނ  އިގެންފައިދާ ހޯދަ ންއާމްދަނީ

ހެދުމުގެ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ވަންޏާ މިކަަހލަ ގާނޫނުގެ ބޭނުމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން ނުކުރެވޭ ކަމަުށް

ިއ މަންފާކުރުން. ޔާލާބަ އި ހެވާއޭެގ ހަދާ ާގނޫނުތަކުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުށް  ؛ނުބޭނުމަކީ އެ ގާނޫ

މިފަދަ ކަންތައްތަކަުށް ޙައްލު  ަގއި ުއއްމީދުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ައުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިރު  އަޅުގަނޑު

 ތްތެރި ރައީްސ. ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 މަނިކަުށް.މޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މަނިކު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު
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ތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކަިއ ރަނގަޅު ވާަހކަެއއް ދަްއކަން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 ފަހަރަކު ހަމައެކަނި ތެދުވާ މީހެއްގެ ޮގތުން އަޅުގަނޑު ިމއަދު އަމިްއލައަުށް ެއގޮތަުށް ތައްޔާުރެވގެން މި ތެދުވަނީ ކޮންމެ

ޕާީޓގެ، ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަން ހެޔޮހިތުން ވެސް. ދެން ައޅުގަނޑު ހީކުަރން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންގ  ،ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުގެ ޕާީޓގެ ސިޔާސަަތކީ ބަލައިގަންނާނެ ކަމަުށް. އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ

ންކަން ބައްޓަންެވގެންދިޔުން. އަުޅގަނޑުމެްނ ިލބޭނެ ގޮތަުށް ކަފައިދާ ންރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް އޭގެ އި،ނިޒާމު ހަރުދަނާވުމާ

ނޫން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންގެ  ރާއްޖެއަުށް ގެެނއީ ފަހަރެއްަގއި ެވސް މިނޫން ޮގތަކަުށް ކަންކަން ކުރާކަުށް ޑިމޮކްރަސީ މި

އަެނއް  އިކާއެއް ބޭން ހުރިމުޅި ރާއްޖޭަގއި  އި،ބޭންކުތަކަުށް ސިޓީ ފޮނުވަ ހުރިހާހުރި ނޫން އެއީ ރާއްޭޖަގއި  އުސޫލެއް

 ،އެ ބޭންކުަތކުގެ ޕޭމަންޓު ނިޒާމުަތއް ގާޫނނެއްގެ ދަުށުން ހެދިގެންާދއިރުަގއި ބޭންކުތަކަުށް އުނދަޫގކޮުށް ިއ،ބޭންކާ ޖައްސަ

ައޅުގަނޑުމެން  ޑައެިޅގެންދި ސިޔާސަުތގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ަކނއްދަުށް ޓަަކއި އުފެޤްޞަމަކީ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ އެ މަދުއްތުރާކުރު

އި ބޭންކުތަކާ ދިމާލަުްށ އިމުކުެރވިގެްނދާއިރުގަ ޤާ ނިޒާމެއް ރާއްޭޖގައި  ދަންނަވާލީ. ޕޭމަންޓް ތަކަުށް ވާތީ މިހަދާ ސިޔާސަދެކޮޅު

 ،މެން ައޅުގަނޑުއެްއވެސް ބޭންަކކަުށް ެއއްެޗއް ިވދާޅުނުވުމަކީ  ،ެއްއވެސް ގޮަތކަުށް ،ެއއްވެސް ބޭފުޅަކުސް ތެރޭގައި މި މަޖިލި

ރާއްޭޖގަިއ ަވރަުށް ބޮޑެތި ބުރަ އުފުަލއިގެްނ  ވީހާ ތަނަުށް ވެސް މި އެދުމެއް. މި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން އެދޭ ަވރަުށް ބޮޑު

ދު ޞާތިޤްމެންގެ އިއަޅުގަނޑުހިސާބަުށް  ާރއްޭޖގަިއ ހިންގީތީެވ މި ވަރަުށް ޒިންމާދާރު ގޮތެްއަގއި ބޭރުގެ ބޭންކުތަެކއް މި

އޮފް އިންޑިާޔ  ސް ސްޓޭޓް ބޭންކުމު ނެތީޒާމެންގެ ބޭންކިންގ ނިއަުޅގަނޑުތެޭރގައި އިސްަފއި އޮތީ. ޚާްއޞަކޮުށް އޭގެއަ

އް ގެނެސްދިން. ދަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެޞާތިޤް ނަުށް އަިއއިުރގައި ާރއްޖޭގެ އިރާއްޖޭަގއި ހުުޅވިގެން މިހާތަ މި

ުށް ގިަނ ގޮސް ރާއްޖޭަގއި ހުރި ހުރިހާ ބޭންކުތަކެއް ވަރަމިހެން ،އޮފް ސިލޯން ބޭންކު، ބީބް ބޭންކުޙައެއަުށްފަހުަގއި 

ލްޑިވްސް މިއަުދ މޯ އޮފް އެީކަގއި ބޭންކުއެއާ އޮފް މޯލްޑިވްްސ އައީ. ހަމަ ސްތަެކއްަގއި ހިނގި ފަހުން ބޭންކުދުވަ

 ،މީހަކު ކުރާ ހުރިހާ ވައްކަމަކާ ،ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ހުރިހާ ކުުށްތަކަކާއި ދާއިރުގައި ބޭންކުތަުކގެ ބޮލުގައި މިހިނގަމުން

ޓް ސޯުނވަތަ މިވެނި ތަނަކަުށް ރި ،ޔަކަުށް ެއއަރޕޯޓް ވިއްަކިއގެން މިވެނި ތަނަކަުށް ލާރި ދިން ވާހަކައާއިނުވަތަ މިވެނި ބަ

ވިްއކަިއގެން މިވެނި ަބޔަކަުށް ލާރި ދިން ވާހަކަ އެއީ ބޭންުކގެ ސިސްޓަުމގެ ތެޭރގައި ހިެމނޭ ކަމެއް ނޫން. ބޭންުކެގ 

 ،ުށް މީހަކު އެއަުށް ފައިސާ ހުުށަހެޅީމަ އެ ފައިސާ ރައްކާކުރުންބޭންކަުށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަ ،ސިސްޓަމުގައި މި އޮންނަނީ

ލާތްތަކެއް ކުރުން. މީހުންނަުށް އޮތް މާލީ ފައިާދއެްއ ހޯދުމަުށްފަހުގައި ެއ އޮންަނ މުޢާމަ ތެެރއިން އެ ނުވަތަ ޭއގެ

ސްތަކުގަިއ އި މިފަދަ މަޖިލިމެންގެ ސިޔާސީ ގޮތުން އުެފދޭ އެކިއެކި އޮިއވަރުތަުކގެ ތެރޭގައަުޅގަނޑުވާއިުރަގއި އެހެންކަމަުށް

މެންެގ އަުޅގަނޑުއެދޭ ވަރަުށް ބޮޑު އެދުމެއް. އެއީ  އަޅުގަނޑުދިމާލަުށް ހިތަުށް އައިހާ އެއްެޗއް ނުކިއުމަކީ  ތިބެގެން ބޭންކުތަކާ

ވަނީ އެކީގައި މި ދަންނަ ހަމަ ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ވާތީ އަޅުގަނޑު  ކަމަުށް ރާއްޖެއަުށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމެއް

ހަމަ މި ވާހަކަ ަދއްކަން ތެދުވެ މިހިރީ. މިރާްއޖޭގެ ބޭންކުތަކަުށް ރަނަގޅު  އަޅުގަނޑުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މިއަދު 

މެން ވަރަުށް ތާީއދު. ސަރުކާރުން ވެސް އަދި އަޅުގަނޑުގޮތްތަެކއް މެދުވެރިވުމަުށް ޓަކަިއ މި ހެދޭ ހުރިހާ ސިސްޓަމްތަކުަށް 



12 

 

ހޭ. މިއަދު ވެސް ދޭންޖެމެން އެންމެން އެއްާބރުލުންއަޅުގަނޑުމި ކުރެވޭ މަސަްއކަތްތަކަުށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް 

މިވެނި  ،ރާއްޖޭގެ ބަެއއް މީހުން ފްރޭމްކުރުމަުށްފަހުގައި ބޭންކުތަަކުށް ސިޓީ ފޮނުވައި ،މި ފެންނަނީ އެހެންނަމަވެސް

ރާއްެޖއަުށް މީެގ  ބަެއއް ފަރާތްތަކެއް އުޅޭަކން. އެއީ މި އެވެނި މީހެްއގެ އެަކއުންޓް ބަންދުކުރަން އެދޭ އަިމއްލަ ،މީހެއްގެ

ކަން ކުރަމުން މި ކުރީަގއި ބަޣާވާުތގެ އަނދިރިަކން ގެނައި އެންމެ ވަުރގަދަ ަފރާތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭުރަގއި ތިބެގެން އެ 

މަުށް މިހާރު ވެއްެޖ. ކަ ތެރޭަގއި ޚާްއޞަކޮުށް ކުީރގެ ަވކިކުެރވުނު ނައިބު ރައީަސކީ މީގެ އިްސ މީހެއްގެންދަނީ. ޭއގެ

އެދެނީ ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމުތައް އަދާކޮުށްފަިއ ތިބޭ މީހުން ރައްޔިތުންނާިއ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަުށް  އަޅުގަނޑު

ތިރާމްކުރުން. ގާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކަުށް އިޙްރާއްޖޭގައި މި ހެދޭ  ،ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުކޮުށް

މެންނަކަުްށ އަޅުގަނޑުމީަގއި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަީކ. ދިވެހި ދައުލަތް ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ބަދުނާމުކުރުމަކުން އެއީ 

 މެން...އަޅުގަނޑުބޮޑު ފައިދާތަކެއް ނެތް.  ލިބޭނެ މާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ދެކުނު ކުޅުދުއްފުުށީ  ވަނީއަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ނަޝީދަުށް.  މެންބަރު

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެމުޙައްމަދު ނަޝީދު  ދާއިާރގެ މެންބަރު ދެކުނު ކުޅުދުއްފުުށީ

ވަރަުށް  ވަގުތަުށް މެން ދައްާކއިުރގައި މިއީ މިއަޅުގަނޑުރަީއސް. ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމުގެ ވާހަކަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޖޭެގ އި އަދި ރާއްޔާލަން ބޭނުން. ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގަ ވެސް ފާަހގަކޮުށް ައޅުގަނޑުކަމުގައި  ބޭނުންތެރި މުހިއްމު ބިލެއް

ަފއިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް އިތުުރވަމުންދާއިރުަގިއ  ،ެއކު ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގައި އިންފާރު ހުރަސްކޮުށް ބޭރާ

ދެކޭގޮުތަގއި ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. މި ބިލުގެ މައިގަނޑުތައް ހުރީ  އަުޅގަނޑުދިއުމަކީ ގެން ޕޭމަންޓް ގޭޓުވޭތައް އުފެދި 

ދިވެހި ބަހުން އޮތް ބިލެއް ނަމަވެސް އިތުރަުށް އަދި  މިއީ ،ވާތީވެ ވަރަުށް ޓެކްނިކަލްކޮުށް ކަމަުށް ،ވަރަުށް ފަންނީ

މްވުމަކީ ހުމެންނަުށް ފަައޅުގަނޑުރިހާ ވާހަކަަތކެއް މެންގެ ިދވެހި ބަހަުށް މީތި ބަދަލުކޮުށްގެން ނޫނީ މީގައި ހުއަޅުގަނޑު

ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުން ފެުށިގެން 1990ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން.  އަުޅގަނޑު ފަސޭހަ ކަމަކަުށް ނުވެދާނެ. ެއަކމަކު، އެއް ކަމެއް 

އެމް.އެމް.ޭއއިން ވަިކ  ،މީުށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށްގެން ިނންއަހަމަ ގެ ކުރީކޮުޅގެ އަހަރުތަކާ 2000 ،އައިސް 

މެންގެ ބައެއް ަޤއުމުތަުކގަިއ އަުޅގަނޑު އެްމ.އެމް.ޭއއިން ބޭރުން ވަކި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަން.  ،މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށްފައި 

މީތި  ކަުށް ނަހަދައިޖަމާވެފައި ހުންނަ ކަންތައްތަ ހުންނަހެން މާލީ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ މަރުަކޒީ ބޭންކު ތެރޭަގއި އެކަނި

ެގ ބޭންކިން ،ވީ އައިސް ޙަީޤޤަތަކަުށް މިގެ އަހަރުތަކުން ފެުށިގެނ2000ްލަތަުށް ބަލާއިރު އަދި ހާވަކިކޮުށްލަން. މިއަުދގެ 

މި  ،ގއާިއ، އިންޝުއަރެންސާ ންޒިއި، ކްރެިޑޓް އިންފޮމޭޝަނާއި، ލީމަސައްކަތްތަާކއި، ފައިނޭންަޝލް އިންޓެލިޖެންސާ
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ޑިވްްސ ސެިކއުރިޓީޒް އިން ކުރާ ކަންތައްަތކަުށް ެހދުން. ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންާޖިއ، މޯލްހުރިހާ ކަމެއް މިއީ އެމް.އެމް.އޭ

ކެޕިޓަލް މާކެޓުެގ މަސައްކަތް އެމް.އެމް.އޭއިން  ،މި ކަންކަމަކީ ކެޕިަޓލް މާކެޓުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަުށް ހަދާފައި ޑިޕޮސިޓާ

ލީ ގެަނއިން މާ މެންައޅުގަނޑުއިސް ގާނޫނެއް ވެސް އަޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެުށިެގން ަގއި ޭއގެ 2002ބޭރުކުރީ. 

ވަނަ އަހަރުން ފެުށިގެން. އެއިން ވަރަުށް ރީިތކޮުށް  2006ބެހޭ ބިލެއް. ގާޫނނެއް މިހާރު ވުޖޫުދގައި އޮންާނނެ  ސެކިއުރިީޓޒާ

ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިންނޭ. މާލީ  ބެހޭ ކަންތައްތައް ކުާރނީ . މާލީ ސެކިއުރިޓީޒާސަާސގެ އިންފާރު އޮތީ ލައިދީފަމި ދެ މުއައް

އަިދ  ،އެހެން ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭނީ އެމް.އެމް.ޭއއިންނޭ. ފަުހން އުފެދިގެން އަިއ ހުރިހާ ާގނޫނުތަކެއްަގއި ވެސް 

. އެންމެ ފަހުން ތިރާމްކޮުށްފަވަރަުށް ބޮޑަުށް ިއޙް ންފާރަުށް ހުރީސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ނިންމުންތަކެްއގައި ވެސް މި ދެންނެވި އި 

ބޯޑުން ެއކިެއކި މާލީ  އެސް.ީއ.ޒެޑް ،ވިޔަސް ކަމަުށް ަގއި ސަރުކާރުން ފާްސކުރެްއވި އެސް.އީ.ެޒޑު ގާނޫނަުްށ ބެލި 2013

 . އިންޝުއަރެންާސއިތިާރމްކޮުށްފަމި ދެްނނެވި އިންފާރަުށް އޮތީ އިޙްދޭއިރު ވެސް އްދަހުމަތްތައް ދިނުމަުށް މީހުންނުަށް ޚިދު

ބެޭހ  ހޯދަިއގެންނޭ. ސެިކއުރިޓީޒާ އްދަހުތަކެއް ކުރާނީ އެމް.އެމް.ޭއއިން ރިހާ ކަންތައްމި ހު އާ ބޭންކިން ލީސިންގާއއި

. ވާުލކޮުށްފަހަދެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް  ،އްދަ ހޯދަިއގެންނޭ. މިއީ ެއއްމާބަނޑު ދެބެންހުމެއް ކުރާނީ ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިން ހުރިހާ ކަ

މެން އަޅުގަނޑުގޮތުން ހަދާފައި އޮތް ބިލެއް  ބެހޭ ޒާމަކާމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ޕޭމަންޓް ނިއަޅުގަނޑުމިއަދު 

ސް ެވސް ެއހެން ގާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮަތކަުށް ލިޔެފައި އޮތަ ،ލައިގައި މި ބުނަނީމުންދާއިރުަގއި ެއްއ ޖުމުރާސާކުރަދި

ގާނޫނެއްަގއި އެހެން  ގޮތުން ހިނގާނީ މި ގާނޫނުގަިއ ބުނެފައިވާ އުސޫލުތަކޭ. އަިދ އެހެން ބެހޭ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާ

އޭގެ މަްއޗަުށް ހިނގާނީ މި ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތޭ. މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި މި ކުރާ ކަމަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ  ،ގޮތަކަުށް އޮތަސް 

ބޮޑު މަސަްއކަތްތަކެްއ އެމް.ެއމް.އޭއަުށް ބަދަލުކުރުން. ެއއީ އޭެގ ޙަޤީޤަތަކީ. ހަމަ އެގޮތަުްށ ކަނަޑއެިޅގެން އެަބ ބުނޭ 

މީގެ ފަހުން މި ގާނޫނުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަކީ ެވސް  ،ވާތީވެ އެކްްސޗޭންޖަކީ މި ކަންކަން ކުރާ ތަނަކަުށްސްޓޮކް 

 .އެމް.ޭއއިން ހަދާ ގަާވއިދުތަކާއެމް ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ޖެހޭނޭ. އަދި އެއް އަހަރު ދެވިފައިވާ ތަެނއް ކަމަުށް ވާނޭއްދަހުދަުށުން 

ބެހޭ ގާނޫުނގަިއ  ވެސް ސެކިއުރިީޓޒާވަން ބޭުނންވާ ވާހަަކއަީކ މިހާރުދަންނަ އަުޅގަނޑުއެްއގޮތަުށް ތަން ބަދަލުކުރަން. 

މި ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަެކއް ބަޔާންކޮުށްދީފަިއ  ،ބެހޭ ވާހަކަތަކާ ކްިލއަރކުރުމާ ،ބެހޭ ވާހަކަތަކާއި ސެޓްލްކުރުމާ

 އެމް.އެމް.ޭއއިން ، ގެން ހިންގަމުންދެއޭ. އެހެންވީމާއް ެވސް ހަދައިގޮތުން ަގވާއިދުތަކެ  ބެހޭ އޮތޭ. އަދި ކަމާގާނޫނުަގއި އެބަ 

 ވި ގާނޫނުން ސި.އެމް.ޑީ.ޭއއަުށާއި މި ދެންނެ ،ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންދާ ކަމަުށް ވާނަމަ ހަމައެކަނި ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭއާ

ތުަތކުގެ ތެެރިއން ބައެއް އެމް.އެމް.ޭއއަުްށ ވާުލކުރެވިަފއިާވ މަސްއޫލިއްޔަހަ އަުށާރީޒިޓްލްޑިވްސް ެސކިއުރިީޓޒް ިޑޕޮމޯ

ސަރުކާެރއްގެ ގޮތުަގއި  ،ދައުލަެތއްގެ ގޮުތގައި  ،ގެ ވާހަަކއަކީ ަޤއުމެްއެގ ގޮތުަގއިއަުޅގަނޑު ދެއޭ.  ބަދަލުވެގެން އެބަ

އެ  ކަމަުށް ވަންޏާ މެން ވަކި އުސޫލުަތކެއް ކަނޑައަަޅިއގެން ދެބައި ވަކިކޮުްށގެން އިންފާެރއް ލަިއެގން ދާއަޅުގަނޑު

ެވސް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނީ ލާފައި އަލުން އަނެއްކާ އި. އިންފާރު ަނއްތަތިރާމްކުރަންވާނޭމެން އިޙް އަުޅގަނޑުއިންފާރަުށް 

ބެހޭ ހުރިހާ  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއާ ލާަފއި އިބެހޭ ގާނޫނު އުވަ ސެިކުއރިޓީޒާ ،އެއް އިދާާރއަކުން ކަމަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ ކަމަުށް ވާނަމަ
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ގެންދާުށޭ. ބައެއް ޤައުމުތަުކގައި ސިންަގލް ނިޒާމެއްގެ ދަުށުން ެވްސ ބަދަލުުކރާުށޭ. ކޮުށްގެން ކުރިއަުށް .އެމް.ޭއއަުށް ކަމެއް އެމް

މެން މިތިބީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަނޑުމިކަން ކުރޭ. އެއް މަރުކަޒީ ބޭންކަކުން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރޭ. އެކަމަުކ، 

ަނގަިއގެން ގޮސް  ނެއް ދިމާލުން މުލަްއދަނޑިއަކާދެން އެްއ ދިމާލުން ައތަކާއި އަ ބާއެކަން ދެކަފިކޮުްށގެން. އެހެން ތިއް

ހަމައެކަނި މި  އަޅުގަނޑު، ބޭނުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާދުމުގެ ނުކުެރވޭ ގޮތަުށް ހެތަނަުށް ވެސް މަސައްކަތް ދީގެން އެ

މި ދެންނެވި ކަހަލަ އުސޫލުަތއް ހުރި  ފައި ލިޔެޅުަގއި ދެންނެވި ނުކުތާ ފާހަގަކޮުށްލަްނ ބޭނުންވަނީ. މިހާރު ބިލުގެ ަފހަތުކޮ

ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް  ކަމާ ،ލައިއިބޮޑަުްށ ބަލަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ތަންކޮޅެއް އަޅުގަނޑުމެން އަލުން

 ނު ފާސްކުރުންވަނީ ކިހިނެއްަކން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނިގގެން މި ގާނޫ މި ،ވާހަކަދެކެިވގެން ،މި ތަނަުށް ހާޒިރުކޮުށް

  ހުރި ދެންހުރި މާއްދާތަކަކީ ވަރަުށް ފަންީނ ކަންތައްތައް ކަމަުށް ވާތީ... މުހެން. މީގައިއްުށް ުމހިއަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ވަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އަޅުގަނޑު މި )ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު(  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝު

ނިމުމުން. ބިލު  އިރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެ ނިންމާލީ

 ކޮުށްަލއްވާފަ. ބަސް އިްއވެވުުމގެ ފުރުޞަތު ދޫ ފަހު ހުުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ވަނީ އެންމެ

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާީނ ްމގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުިރއަުށްުްށއެހުން. މި އައިޓަހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަ ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ،6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .عليكمالّسالم و ގަިއ. 1:30

 

 ] އަުށް  13:32އިްނ  09:33: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހުން ވޯޓަުށް ކަމަުށް ކަން އެހުމަުށްހުރި  ވޯޓަުށް ،6 އައިޓަމު އެޖެންޑާގެންދަން ކަމަުށް. . މަސައްކަތް ކުރިއަުށްعليكم المالس  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މޭުޒަގއި ަވއިދެއްވުމަުށް އިދާރީއްސަ ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖަ
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ކޮުށްލަެދއްވުަމުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުގެ ިނޒާމު އަދި ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު

 .ިއލާނަންންނަވަ ވޯޓަުށް ދަ އޯޕަންނުކުރަްއވާ ތިއްެބވިކަން ފާހަގަކުރެވޭ.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޔާޟް ރަޝީދުރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ލުފުުށީވި  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      އަދަދު:ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ 

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ވަިކ  .ކު ނެތްވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަ. ނުފެންނަ ކަމަުށް 52 ؛އަދަދު  . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ 55އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .ކު ނެތްުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

ިއއްޒަތްެތިރ ދާއިރާގެ  ލުފުުށީވި  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހެންކަމުން، .52ލަ؛ . ޖުމ27ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 52
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ވޯޓުަގއި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް  ގެމަންޓް ސިސްޓަމްޕޭހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ޔާޟް ރަޝީދުރިމެންބަރު 

ފާސްވެްއޖެ. މި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގިއ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން 

 ކަނޑައަޅަން.

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2016މާރިޗު  2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ަގއި.9:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ދަބުވާ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




