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ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން ވަނަ 11 ގެސަބް ކޮމިޓީ ކޮމިޓީގެ މ ލިއްޔަތު

ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޞްލ ޒްއ ބެހޭ ގ ނޫނަށް އިހިރ އްޖޭގެ މ ލީ ސެކިއުރިޓީ ނ އި ދިވެއެމް.އެމް.އޭ ގ ނޫ)
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 އިލްޔާސް ލަބީބް{ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.   11`. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  

ނަންބަރު   ާގނޫނު  އޮތީ  ބިލު  6/ 81މިއަދު  ެގނައުމުެގ  ިއޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް   ،

އެބަޖެހޭ މި  ދިރާސާ ނިންމަން  ައޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ދިރާސާކުރާއިރު  ބިލު  މި  ކުރުން. 

ބިލު މި ހަފްތާ ތެރޭަގއި. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބުދަ ދުވަހު ލަސްވެެގން ނިންމަންޖެހޭނެހެން. އޭރުން މި ދައުރުަގއި ިމ  

. ދައުލަތުެގ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އެކުރާ މަސައްކަތަށް. މި ބިލު ނިންމޭނީ. މި ބިލަކީ ެވސް މުހިންމު ބިލެއް

ބިލު  އެ  ބިލު  ބެހޭ  ސެކިޔުރިޓީޒްއާ  މާލީ  ބިލު  އެއް  މީެގ  ކަމަށްވާތީ.  ބިލެއް  މުހިންމު  ނިންމަންޖެހޭ  ދައުރުަގއި 

ނިންމައިެގން ފްލޯއަށް   ނިމިފައި އޮތީ. އަޅުަގނޑު ބުދަ ދުވަހު ނިންމީމަ އަދި މައި ކޮމިޓީއަށް ޮގސް މައި ކޮމިޓީން

ރިޕޯޓު ދާނީ. އޭރުން މަންޑޭަގއި އެންމެ ލަސްެވެގން މިއަންނަ ހަފްތާ މަންޑޭަގއި މި ބިލު ފްލޯއަށް ެގނެޭވވަރުވާނީ.  

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެޮގތަށް އިޢުތިރާޟް ނުކުރާ ކަމުަގއި ވަންޏާމުން ތަންކޮޅެއް ިގނައިން ދުވާލާިއ ރޭަގނޑާިއ  

ބާއް  ކޮމިޓީ  ބޮޑަށް  އެކީ  ވަރަށް  އެއްބާރުލުން  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ބިލު ނިންމަން  މި  ނިމޭޮގތަށް  މި  ވަިއެގން 

ވަނަ މާއްދާަގއި   2ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -1ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ފުރަތަމަ މިއޮތީ ހުށަހެޅިފަ އާދެ! ފުރަތަމަ  

އި  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  މާނަކުރުން  އިދާރާެގ  މާލީ  އެވަނީ    -2ޞްލާޙުކުރުން.  ހިމެނޭ  ބުނެފައި  އިދާރާތައް  މާލީ 

މިހާރު އޮތީ ؟ ބޭންކިންގ ިވޔަފާރި ނުވަތަ ބޭންކު ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި ހިންާގ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. މިހާރު އޮތީ ކީކޭތޯ

 ލިޔެފަ. މިހާރު  މިހާރު މީަގއި އޮތީ މާލީ އިދާރާ ކަމަށް ބުނެފައި އެބައޮތް ވަރަށް ދިުގކޮށް އޭެގ މާނަ؟ ކީކޭތޯ ޭއގައި

ކިޔާލަންވީތޯ އިންވެސްޓުމަންޓު  ؟ އަޅުަގނޑު  ނުވަތަ  ިވޔަފާރި  ބޭންކިންގ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  އިދާރާ  މާލީ 

ނުވަތަ  ިވޔަފާރި  ބޭންކިންގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ބޭންކިންގ  މާރޗަންޓް  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ބޭންކިންގ 

ފައިނޭންސް ލީސިންެގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކޮންސިއުަމރ ފައިނޭންސްެގ ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސްެގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ  

ނުވަތަ ހައުސިންގ ފައިނޭންސްެގ ިވޔަފާރި ނުވަތަ ރެމިޓެންސްެގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ މަނީ ޗޭންޖިންގ ިވޔަފާރި ނުވަތަ  

އަ ޕޭަމންޓު  ބާވަތެްއެގ  ެއއްވެސް  ނުވަތަ  ިވޔަފާރި.  ކުރުމުެގ  ެއކުައޔަރ  އިޝޫކޮށް  ސެޓްލްމަންޓު  ކާޑު  ދި 

މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ހިންުގމުެގ  ސިސްޓަމު  ސެޓްލްމަންޓު  ޕޭމަންޓު  ނުވަތަ  އިންސްޓްރޫމަންޓެއް 

ރެިގއުލޭޓުކޮށް   ހަރަކާތެއް  މާލީ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރިއެއް  އެ  ޓަކައި  ދެމެހެއްޓުމަށް  ހަމަޖެހުން  އިދާރާެގ 

، ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްާއ 2/ 2006 ފެންނަ ާގނޫނު ނަންބަރު  ސުޕަވަިއޒުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް

މާލީ   ިވޔަފާރިާއއި  ފިޔަާވ  ޚިދުމަތްތަްއ  ވިޔަފާރިއާިއ  ބެހޭ  ސެކިއުރިޓީޒްއާ  ލައިސެންސްދޭ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބެހޭ 
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ކޮށް މިއޮތީ މާލީ އިދާރާ ކަމަށް ހަރަކާތްތައް ހިންާގ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. ޭއެގ ބަދަލުަގއި ިމހާރު ވަރަށް ކުރުކޮށް ފޮނި

ބުނެފައި އެވަނީ ބޭންކިންގ ިވޔަފާރި ނުވަތަ ބޭންކު ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި ހިންާގ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. ިއްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޝަރީފް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި އޮތީ.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 މި ާގނޫނު އޮތްއިރު ވެސް އޮތީ މިހާރު ވެސް އިންޮގތަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަށް  ބޭންކިންގ  ވެސް  ާގނޫނުަގިއ  މި  އަދި  އިނދޭ.  ކޮބަިއކަން  ިވޔަފާރިއަކީ  ބޭންކިންގ  ާގނޫނުަގއި  ބޭންކިންގ 

 ވަކިން ބުނެފައި އިނދޭ.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 މިހާރު އޮތްޮގތް ދެން އެންމެ ރަނަގޅު. މި ދޭތިން ކޮންމެޮގތަކަށް އޮތަސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، މި މާއްދާަގއި މަްއސަލައެއް ނެތް. ޢަފީފު. އާދެ! ދެވަނަ މާއްދާއަށް މިދަނީ. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ ދެވަނަ  

މިހާރު މާއްދާަގ އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިިވ  ާމނަކުރުން  ވިޔަފާރީެގ  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  އިންނަނީ  ިއ 

އެހެން  ވިޔަފާރި  ބޭންކިންގ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ިވޔަފާރި  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިއޮންނަނީ، 

އިންވެސްޓުމަން  އޭެގތެރޭަގއި  ވިޔަފާރި  މާލީ  ބޭންކިންގ ބާވަތްތަކުަގއި  މަރޗަންޓް  ނުަވތަ  ވިޔަފާރި  ބޭންކިންގ  ޓު 

ފައިނޭންސް  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސް  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ބޭންކިންގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި 

ލީސިންގެގ ިވޔަފާރި ނުވަތަ ކޮންސިއުމަރ ފައިނޭންސް ިވޔަފާރި ނުވަތަ ހައުސިންގ ފައިނޭންސް ވިޔަފާރި ނުވަތަ 

ނުވަތަ ރެމިޓެ ިވޔަފާރި  އެކުއަރކުރުމުެގ  އިޝޫކޮށް  ކާޑު  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ޗޭންޖިންގ  މަނީ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ންސް 

ސެޓްލްމަންޓު  އަދި  ޕޭަމންޓު  ނުވަތަ  އިންސްޓްރޫމަންޓެއް  ސެޓްލްމަންޓު  ޕޭމަންޓެއްެގ  ބާވަތެްއެގ  އެްއވެސް 

މާލީ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނުވަތަ  ިވޔަފާރި  ހިންުގމުެގ  ާގނޫނު ސިސްޓަމެއް  ޓަކައި  ދެމެހެއްޓުމަށް  ހަމަޖެހުން  ދާއިރާެގ 

، ދިވެހިރާްއޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން ލައިސެންސްދޭ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ  2/ 2006ނަންބަރު  
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ސުޕަވަިއޒުކު ރެގިއުލޭޓުކޮށް  ހަރަކާތެއް  މާލީ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރިެއއް  އެ  ފިޔަވަިއ،  ޚިދުމަތްތައް  ރަންޖެހޭ ވިޔަފާރިާއއި 

މި   ހުށަހަޅާފައި  އިޞްލާޙު  މިހާރު  ހިމެނޭޮގތުންނޭ.  ޙަރަކާތްތަްއ  މާލީ  ވިޔަފާރިެއއް  ފެންނަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް 

ކަމަށް  ވިޔަފާރި  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  މިއިންޮގތަކީ  ހުށަހަޅާފައި  މިހާރު  އަރުވަން.  ފުރުޞަތެއް  ޢަފީފަށް  އޮތްޮގތަކީ... 

ވިޔަ ބޭންކިންގ  އެވަނީ  ޭއެގތެރޭަގއި  ބުނެފައި  ިވޔަފާރިތަކަށެވެ.  މާލީ  ބާވަތުެގ  އެހެން  ފިޔަަވއި  ެއއް  ފާރި 

ނުވަތަ   ވިޔަފާރި  ބޭންކިންގ  މަރޗެންޓު  ނުވަތަ  ިވޔަފާރި  ބޭންކިންގ  ފިޔަާވ  ބޭންކިންގ  އިންވެސްޓުމަންޓު 

އިންޝުައރެންސްެގ   ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ނުވަތަ  ިވޔަފާރި  ބޭންކިންގ  ނުަވތަ  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ވިޔަފާރި 

އިންވެސްޓުކުރުމާ ބެހޭ ޮގތުން ލަފާ ދިނުމުެގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފައިނޭންސް ލީސިންގެގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކޮންސިއުމަރ  

ފައިނޭންސިންެގ ވިޔަފާރި ނުަވތަ ހައުސިންގ ފައިނޭންސިންެގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ރެމިޓެންސްެގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ މަނީ  

ިއލެކްޓްރޯނިކް މަނީ ކާޑު އިޝޫކުރުމާއި، އެހެންވެސް ެއކުައޔަރކުރުމުެގ ިވޔަފާރި ނުވަތަ  ޗޭންޖިންގ ިވޔަފާރި ނުވަތަ  

ޕޭމަންޓު  އަދި  ިއޝޫކުރުމުެގ  ނުވަތަ  އިންސްޓްރޫމަންޓެއް  ސެޓްލްމަންޓު  އަދި  ޕޭމަންޓު  ބާވަތެްއެގ  އެްއވެސް 

ޚިދުމަ ޕޭމަންޓު  ހިމެނޭޮގތަށް  ޚިދުމަތްތައް  އެކުއަރކުރުުމެގ  ެއްއވެސް  މުޢާމަލާތްތައް  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ދިނުމުެގ  ތް 

ވިޔަފާރި،   ހިންުގމުެގ  ވިސްނުމެއް  ސެޓްލްމަންޓު  އަދި  ޕޭމަންޓު  ނުވަތަ  އިންސްޓްރޫމަންޓެއް  ޕޭމަންޓު  ބާވަތެްއެގ 

ޙަރަކާތްތަްއ   މާލީ  ވިޔަފާރިއާއި  ވެސް  ނޫން  މި  ކަނޑައަޅާ  އިތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ިވޔަފާރި  މެނޭޖުމަންޓު  އެސެޓް 

. ޕޭމަންޓު ސިސްޓަމުެގ ބިލާިއ އިންޝުއަރެންސްެގ ބިލުން އަންނަ ބައި މިއަށް އިތުރުކޮށްފައި، މާލީ  ހިމެނޭޮގތަށެވެ

އެ   އިތުރުކޮށްފައި،  ބައި  ހައުސިންގެގ    3ސެކިއުރިޓީސްެގ  މިއިނީ  ދެން،  އިތުރުކޮށްފައި  ބައި  ައންނަ  ާގނޫނުަގއި 

 ފައިނޭންސް ބައި އުނިކޮށްފަ. ދެން، އިތުރަށް ޕޭމަންޓު ސިސްޓަމް. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

ސުވާލު އުފެދެނީ، ބޭންކު ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިެއކޭ ބުނެފައި ައނެއްކާ މި އަންނަނީ ބޭންކު  މިހާރު މީަގއި ައޅުަގނޑަށް  

ވިޔަފާރިތަކަށޭ.   މާލީ  ބާވަތްތަކުެގ  އެހެން  ފިޔަވާ  ިވޔަފާރި  ބޭންކިންގ  ވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ވިޔަފާރި  މާލީ  ނޫން 

ތާ ވާނީ. ނުވަތަ މަރޗެންޓް ބޭންކެއް ނުވަތަ  އޭެގތެރޭަގއި އިންވެސްޓުމަންޓު ބޭންކިންގ، ެއވެސް ހަމަ ބޭންކިންގއަށް

ޭއެގ، ކޮބާ  ؟ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ބޭންކެްއ، މި ެއއްޗެހި މިއީ ބޭންކު ިވޔަފާރި ނޫން ކަމަށް މި ބުނެވެނީ ކިހިނެއްެވެގންތޯ

ބުނެފަިއ  މިހާރު ިމކިޔަނީ ބޭންކިންގއޭ. މީަގއި ނުބުނޭ ނޯމަލް ބޭންކިންއެކޭ. މާލީ އިދާރާ ކަމަށް  ؟ ނޯމަލް ބޭކިންއަކީ

ކަމަށް   ނޫން  ިވޔަފާރި  ބޭންކިންގ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  މާލީ.  ނޫން  ބޭންކު  ނުވަތަ  ވިޔަފާރިެއއް  ބޭންކިންގ  އެވަނީ 

ބޭނުމަކީ އައުމުެގ  ެއތަނަށް  ބޭންކު  ކޮބައިހޭ  ވެސް  ؟ ވެއްޖެއްޔާ  ބޭންކު  އިންެވސްޓުމަންޓު  އެީއ  ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސް 
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ންކުތައް ދެން ައޅުަގނޑަށް އެނިގފައިވާ ޮގތުން ކޮމާޝަލް ބޭންކަކީ ވެސް.  ހުރޭ. މަރޗެންޓު ބޭންކު، މަރޗެންޓު ބޭ

ކޮބައިތޯ ތަފާތަކީ  ދޭތީެގ  އެ  ބޭންކިންގ. ؟ ދެން،  އިންވެސްޓުމަންޓު  އިންނަނީ  މި  ދެން  އަނެްއކޮޅުން  ދެން، 

ކު ިވޔަފާރިއަކަށްތާ އަދި  އެހެންވީމާ، އެހުރިހާ ތަނެއްަގިއ ވެސް އެ ބޭންކު ފަހަތަށް ައންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ެއވާނީ ބޭން

އެކަންތަްއ   ޮގތަކަށް  ނޫން  އުސޫލު  ބޭންކު  އެ  މިހާރު  އިންނަންޖެހޭނެ.  ސަބަބެއް  ތަފާތުވާންޖެހޭ  އެ  ދެން  ކޮންމެ، 

މާލީ   އެހެން  ވާނީ.  ިވޔަފާރިައކަށް  ވާނީ،  ބޭންކަކަށް  ނޫން  ވިޔަފާރި  ބޭންކިންގ  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހިނާގ 

މި އެހެންވީމާ،  ފަރާތުންތޯވިޔަފާރިައކަށް.  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މިއޮތީ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ބޭފުޅުންެގ ؟   އެ  އެހެންވީމާ، 

 އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކޮބައިތޯ އެހެން އެ އޮތްޮގތަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔަޢުޤޫބު. އެކަން ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްފަިއ ެގންނާނަން. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން މީެގ ކަންބޮޑުވުމަކީ މިހާރު މި ެގންނަ އިޞްލާޙުެގ ތެރޭަގއި އެބައިން މެދުތެރެއިން  

ތަންކޮޅު  ފާހަަގކުރާ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސްެގ  ނުަވތަ  ވިޔަފާރި  ސެކިޔުރިޓީޒްެގ 

ޮގތުން ބެހޭ  އިންެވސްޓުމަންޓުކުރުމާ  ިގނަ    ނުވަތަ  ވަރަށް  މިހާރު  ވިޔަފާރިއަކީ  މި  މިއީ  ވިޔަފާރި.  ދިނުމުެގ  ލަފާ 

ކުރާކަމެްއ   އެމީހުން  ވެސް  ފަރމްތަކުން  އެކިެއކި  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  އެކިެއކި  މިހާރު  ފައިނޭންޝަލް 

ކޮންސަލްޓެންސީ ފައިނޭންޝަލް  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކޮންސަލްޓެންސީއަކީ.  އެމް.އެމް.އޭެގ    ފައިނޭންޝަލް 

މީހަކަށް   އެްއވެސް  މުޅި  ދޫކޮށްފިްއޔާ  ފަރާތްތަކަށް  ލައިސެންސްދޭ  އެމީހުން  ތެރެއިން  ާގނޫނު  އެމް.އެމް.އޭ  ތެރެއަށް 

މިީއ   އެހެންވީމާ،  ނުދެވޭނެ.  ކޮންސަލްޓެންސީއެއް  ފައިނޭންޝަލް  ނުދެވޭނެ  ކޮންސަލްޓެންސީއެއް  ކަހަލަ  އެްއވެސް 

ދާ ިމ  އަދި  ކުރާ  ެއއްކޮށް  އެހެންބަޔަކު  މުޅި  މަސައްކަތެއް  އަންނަ  ކުރަމުން  މި  ބައެްއެގ  އެތައް  އިރާަގއި 

ެއްއޮގތަކަވެސް   އަޅުަގނޑު  ހިމެނުން  މިބައި  ތެރެއިން  މާއްދާ  މި  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ކަހަލަ  ނިުގޅަިއަގތުން 

 ތާއީދެއްނޫން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް.
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 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ކޮންވެންޝަނަލް  މިއިންނަނީ  ބުނެފައި  މިތާނަގއި  ކަމަށް  ިވޔަފާރި  ބޭންކިންގ  މިއަރާޮގތަކީ  އޮޅުމެއް  ކުޑަ  މީަގއި 

ސާފުވާންޖެހޭ.  ކުލިއަރކޮށް  ވަރަށް  ދެބައި  މި  އިންސްޓިޓިުއޝަން.  ފައިނޭންޝަލް  މިއޮންނަނީ  ދެން  ބޭންކަށް. 

ބޭންކަކީ މަރޗެންޓު  ޔޫ؟ ކޮބައިހެްއޔޭ  ފުރަތަމަ  މިކިޔާ  މިހާރު  މިހާރު  ައއިއިރުަގިއ  ބޭންކު  މާރޗަންޓު  ރަޕުަގއި 

ިއްއޒަތްތެރި  މިހާރު އެމެރިކާ އޭެގ  ބޭންކު. އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަ މަރޗެންޓް  ބޭންކަކީ  މިކިޔާ  ބޭންކޭ  ކޮމާރޝަލް 

ބޭން ފަރާތްތަކަކީ މާރޗެންޓު  މެނޭޖުކުރާ  ޕޯޓްފޯލިޔޯ  ބަދަލުވެެގން އައިސް މިއޮންނަނީ  ކަށް. އެއީ  މެންބަރު، ޔޫސޭޖު 

ކުންފުނިތަކުެގ ޕޯޓްފޯލިޔޯ. އެހެންވީމާ، މިތާނަގިއ މިބުނާ މާރޗެންޓު ބޭންކަކީ އެއީ ކޮންެވންޝަނަލް ބޭންކު ނޫން 

ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ.   ިއބާރާތް  މިތަނުެގ  ދޭހަވާޮގތުން  ކަން  އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް  މެނޭޖުކުރާ  ޕޯޓްފޯލިޔޯ  ެއއީ  ކަމާއި 

ބޮ ވަރަށް  މިއީ  މިހާރުވެސް އެހެންނޫނިއްޔާ  ބޭންކަކީ  މަރޗެންޓު  ޔޫސޭޖުަގއި  ޔޫރަޕިއަން  ެއއީ  މައްސަލަެއއް.  ޑު 

އިންނަނީ  މި  ބޭންކުަގއި  އިންވެސްޓުމަންޓު  ބޭންކު.  އިންވެސްޓުމަންޓު  މިއޮތީ  ދެން،  ބޭންކު.  ކޮމާޝަލް  މިއޮންނަ 

ންޑް އެކުއިޒިޝަނާ މިކަހަލަ މި ބޮޑެތި ބޭންކުތަކުެގ އެހުންނަ ޑިވިޝަނެއް. އެއީ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން މަރޖަރސް އެ

ބަހަްއޓާ  ޑިޕޮސިޓު  އެމީހުންނެއް  ކުރަން.  ކަންތައްތަްއ  ިމ  ކެޕޭސިޓީެއއްަގއި  ެއޑްވަިއޒަރީ  ކުރާއިރުަގއި  ކަންތައްތައް 

ބޭންކު  އިންވެސްޓުމަންޓު  ެއކަމަކު  އެހެންވީމާ،  ިއނޭގތޯ.  ބޭންކަކުންނެއް  އިންވެސްޓުމަންޓު  ނަހަދާނެ  ދީއެއް  ލޯނު 

ިގނަ ބުނީމާ   ބޭންކަކީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ބޭންކު.  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ޚިލާފަށް  އެާއއި  މައްސަލައެއް.  އެބަޖެހޭ  މީަގއި 

ޤައުމުތަކުަގއި ސަރުކާރުތަކުން ފައިނޭންސް ކޮށްެގން ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހަމަ ލޯނު ދޫކުރާތަނެއް. އެހެންވީމާ،  

ޕޯޓް  3މި   ފުރަތަމަ  އެީއ  ިމއޮންނަނީ.  ބޭންކެއް.  ވައްތަރެއް  މާރޗެންޓު  ފަރާތްތަކަށް  މެނޭޖުކުރާ  ފޯލިޔޯ 

އެހެންވީމާ،   ތަފާތު.  މިަގއި  ޔޫސޭޖަސް  ޔޫރަޕިއަން  އެހެންވީމާ،  ޔޫސޭޖެއް.  އެމެރިކާެގ  އެއީ  އެހެންނަމަވެސް، 

ލަފާދިނުން އިންވެސްޓުމަންޓަށް  މިއޮތީ  ދެން  ވަކިކުރަންޖެހޭ.  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ެއއްޗެހިތައް  މި  . އަޅުަގނޑުމެން 

ެއ   ޔަޢުޤޫބު  އެހެންވީމާ،  ދިނުން.  ލަފާ  ިއންވެސްޓުމަންޓު  މި  ކުރާކަމެއް  ބޭންކުން  އިންވެސްޓުމަންޓު  މި  އެކަމަކު 

ވިދާޅުާވ މައްސަލަ އަންނަނީ. މިހާރު އިންވެސްޓުމަންޓު ބޭންކިންގ އިންވެސްޓުމަންޓު ބޭންކުެގ ލަފާ ދިނުމާއި ދިނުން 

ބޭ އިންެވސްޓުމަންޓު  ވެސް  ވިޔަފާރިައކީ  ެއ  އެ  ބޭންކަކުން  އިންވެސްޓުމަންޓު  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރާކަެމއް.  ންކުން 

އެކަން.   އަންނާނެ  ދަށަށް  ބާރުެގ  އިދާރާެގ  މާލީ  އެމް.އެމް.އޭެގ  މި  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  އަދާކުރާ  ރޯލެއް  އެޑްވަިއޒަރީ 

އެ ލީސިންގ. ދެން،    އެހެންވީމާ، ދެން މީަގއި މި އިންނަނީ ފައިނޭންސް ލީސިންގ، މިތާނަގއި ވެސް މި އޮތީތާ

ވެސް  ފައިނޭންސް  ކޮންސިއުމަރ  ބޭންކުތަކުން  ކޮމާޝަލް  މިރާއްޖޭގއި  މިހާރު  ފައިނޭންސް.  ކޮންސިއުމަރ  މިއޮތީ 
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އެހެނެއް ނަހަދާ  އެ  ހަދަނީ.  ަގތްދީ  ފޯނު  ަގތްދީ،  ކާރު  މީހުންނަށް  މިސާލަކަށް  އެހެންވީމާ، ؟ އެބަކުރޭ.  ހަދާ. 

ންސް ވެސް އެބަކުރޭ. ޝީޝާއަކީ ފައިނޭންސް ލީޒިންގ ކޮމްޕެނީއެއް. އެމީހުން ބޭންކުތަކުން މި ކޮންޒިއުމަރ ފައިނޭ

ައޅުަގނޑުެގ   އެހެންވީމާ،  ބައެއް.  ޕަރޗޭސް  ހަޔަރ  ެއއީ  ދެނީ.  ޕަރޗޭސްއަށް  ހަޔަރ  ސައިކަލެއް  ހަދާޮގތަކީ  މި 

މި   އޮޅުން   3ވާހަކަައކީ  ހަަމ  ނޫނިްއޔާ  ލިޔެެގން  މީތި  ޮގތަށް  އެނޭގނެ  ރީތިކޮށް  ވަރަށް  އެ  ބައި  ޢަފީފު  އަރާނެ. 

 ވިދާޅުވާ ަމއްސަލަ ނިކުންނާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތުން ބައްދަލުކޮށްލަން.   2:30އެހެންވީމާ، މާދަމާ   ައށް އެމް.އެމް.އޭ އަށް އަޅުަގނޑުމެން ކިޔާނަން މި ބިލާ ބެހޭ 

ޖެހޭނެތޯ ބައްދަލުކުރަން  ފަރާތަކާއި  މާއްދާ  ؟ އިތުރު  ދެވަނަ  މާލީ  އިޞްލާޙުެގ  ނޫން  ބޭންކު  އިހަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

މާއްދާަގިއ   ދެވަނަ  ާގނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާއަށް.  ތިންވަނަ  މިދަނީ  ޕާކުކޮށްފަ  މާއްދާ  އެ  މާނަކުރުން.  ވިޔަފާރި 

ސެކިޔުރިޓީޒްގެ  ސަރުކާރުެގ  އިތުރުކުރުން.  ާމނަކުރުންތައް  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  މާނަކުރުމުެގ  ސަރުކާރުެގ  ހިމެނޭ 

އެ  ޕްރަ ޓަކައި ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒް ސީދާ  ވިްއކުމަށް  ފަރާތަކަށް  އެހެން  އެވަނީ  ބުނެފައި  ޑީލަރކަމަށް  އިމަރީ 

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްާއ   ަގތުމަށެވެ.  އަތުން  އެޖެންޓެއްެގ  އެފަރާތުެގ  ނުވަތަ  އަތުން  ފަރާތުެގ  އިޝޫކުރާ  ސެކިއުރިޓީޒް 

ުގޅިެގން އި ޮގތުން ާގނޫނަށް އައި ބަދަލާއި  ވަނަ މާއްދާ   4ތުރުވެފައި އިން ތަންކޮޅެއް. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  ބެހޭ 

މަޤްޞަދުތަްއ   މައިަގނޑު  އޮތޯރިޓީެގ  މަޤްޞަދުތައް.  މައިަގނޑު  އޮތޯރިޓީެގ  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި 

 ތިރީަގއި މިވަނީ އެެވ. އެކެއް... 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 ؟ މަޤްޞަދަކީ ފައިސާެގ އަުގ ހިފެހެއްޓުމޭ. ކޮބާ އެވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަން   4ކަމެްއ ބަޔާންކޮށްފަ. އެ    4  މިހާރު މި އޮތޯރިޓީެގ މަިއަގނޑު މަޤްޞަދެއް ކަމަށް ކުރީަގއި ެވސް އެބައިން

އިޞްލާޙުކޮށްފައި   މިއިނީ  އަދި  3މިހާރު  މިއިނީ   3ެއ    ކަަމކަށް.  މިހާރު  ބަދަލުަގއި.  މިއިނީ  ވެސް  ކަން 

އޮތޯރިޓީެގ  ދެމެހެއްޓުން.  ސްޓެބިލިޓީ  ޕްރައިޒް  ޮގތެއްަގއި  މަުގފަހިވާ  ކުރިއެރުމަށް  އިޤުތިޞާދީ  ދެމެހެއްޓެނިވި 

ހިފެހެއްޓުން.   ހަމައެްއަގއި  ވަކި  ައުގތައް  ޚިދުމަތުެގ  މުދަލާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަޤްޞަދަކީ  މައިަގނޑު 
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ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤުތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް މަުގފަހިވާ ޮގތެއްަގއި ޕްރައިސް ސްބެލިޓީ ؟ ތުކޮޅަކަށްފަހު( ރަނަގޅުތޯ )ވަުގ

ދެމެހެއްޓުން. ކުރީަގއި ލިޔެފަިއ އޮތީ އޮތޯރިޓީެގ މަިއަގނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ުމދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަުގތައް  

ރު މިއިނީ ރީފްރޭސްކޮށްފަ. އޮތޯރިޓީެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދުެގ ފުރަތަމަ މާއްދާ، ވަކި ހަމައެްއަގއި ހިފެހެއްޓުން. މިހާ

ކަމަށް   އަންނަންޖެހޭނެ  އެބައި  ހިފެހެއްޓުން  ވެލިއު  ތެރޭަގއި  މަޤްޞަދުެގ  އޭެގ  މާނަާއއި  ސްބެލިޓީެގ  ޕްރައިސް 

އަޅުަގނޑު އެކަން  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރަްއވަނީ.  އެ  ޝަރީފް  މެންބަރު  އެމް.އެމް.އާއާ  އިްއޒަތްތެރި  މެން 

ވަނަ ނަންބަރުަގިއ    1ށް. މި މާއްދާެގ    2ޕާކްކޮށްފައި މި ދަނީ    1ބައްދަލުކުރާއިރު ެއކަން ރިވިުއކުރަން. އެހެންވީމާ،  

އޮތޯރިޓީން  ސްބެލިޓީ  ފައިނޭންޝިއަލް  ނާންނާނެހެން  އުނިކަމެްއ  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދު  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އެ 

ނިޒާމުެގ މާލީ  ރަނަގޅުތޯރާއްޖޭެގ  ދެމެހެއްޓުން.  ސްބެލިޓީ  ފައިނޭންޝިއަލް  ނާންނާނެހެން  ބިލުެގ  މި ؟ ،  މިއޮތީ 

ނާންނާނެހެން   1މާއްދާެގ   އުނިކަމެއް  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދު  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އެ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 

ޕޮއިން ވިދާޅުވި  އެ  ޝަރީފް  އެއޮތީނޫންތޯ  ދެމެހެއްޓުން.  ސްޓެބިލިޓީ  މި  3؟ ޓު ފައިނޭންޝިއަލް  ނަންބަރު.  ވަނަ 

ެގ   )ހ(  އަދި    1މާއްދާެގ  ނަންބަރު  ހާސިލުކުރުމަށް   2ވަނަ  މަޤްޞަދުތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 

  4އުނިކަމެއް ނާންނާނެހެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި ހަމަޖެހުން ެގނައުމަށް ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވުން.  

މާއްދާެގ   ނަންބަރާއި  ވަ  1ވަނަ  ޭއެގ   2ނަ  ޖެހޭ.  ތަފުސީލުވާން  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ައދި  ނަންބަރު  ވަނަ 

މާނަކުރުމުެގ ބަެއއް ވެސް ާއދޭ. އެހެންވީމާ، އެބައި ފަހުން ނިންމާފަ. އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް.  

ވަނަ މާއްދާެގ މިހާރު   4ވުން( އިޞްލާޙުކުރަން.  )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއް 

އަޅުަގނޑު ކިޔައިދެންތޯ މިހާރު މިއޮތީ ފައިސާ ؟ )އޮތްޮގތް  ިމޮއތީ.  ހަަމ އެކީ އިޞްލާޙުކޮށްފައި  ހ(، )ށ(، )ޅ( 

ށ(  ނެރުމާއި ފައިސާ ލިބެންހުންނާނެ ޮގތް ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ދިވެހި ރުފިޔާެގ ބައިނަލްޢަޤްާވމީ އަުގ ކަނޑަެއޅުން. )

)ނ(  އަދާކުރުން.  ޚިދުމަތް  ލަފާދިނުމުެގ  ސަރުކާރަށް  ކަންކަމުަގިއ  މުޢާމަލާތުެގ  މަނިޓަރީ  އަދި  ބޭންކިންގއާބެހޭ 

ރާއްޖޭެގ މާލީ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާޮގތެްއަގއި ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ބޭންކު މުޢާމަލާތްތަކާިއ އުސޫލުތައް އެކަށަައޅަިއ  

ނު ހިނާގ  ކަންތައްތައް  އެ  ރާއްޖޭެގ  ހިންގައި،  ބޭރުަގއި  ރާއްޖެއިން  ދިވެހިރާއްޖޭަގާއއި  )ރ(  ބެލުން.  ޮގތް  ހިނަގ 

މަނިޓަރީ ހަރުދަނާކަން ހިފެހެއްޓުމާއި، ރާއްޖޭެގ ހަމަޖެހޭ ރަނަގޅު އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީައށް ެގނެވޭނެފަދަ ޮގތެްއަގއި 

މި ިއޞްލާޙުކޮށްފައި  ެއކީ  މިބައިތައް  ެއހެންވީމާ،  ކުރިއެރުވުން.  ޙާލަތު  ބިލުެގ  މާލީ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އޮތީ. 

މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ބައްދަލުކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން ޮގތްތަކެއް ނިންމާނީ. އެ ބޭފުޅުން އެ 

ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް ހޯދާފައި... )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ބުނެވިދިޔަ  

މާއްދާެގ    6ނޫނުެގ  ާގ ރެކޯޑުަގއި    2ވަނަ  ދަ  )އޮފް  އިޞްލާޙުކުރަން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ނ(  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 
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އަޅުަގނޑުމެން   ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ 

 އޭެގ ރީޒަންސްތަކާެއކީ އެނޭގ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމް.އެމް.ޭއއަށް ދަންނަވާނަން މީަގއި ައއި ޗޭންޖާއި، ބަދަލާ

ޖަހާއިރަށް   11ޖަހާއިރަށް. އެހެންވީމާ،    11ކުޑަކޮށް ކިޔައިދެވޭޮގތަށް ަވޑަިއަގންނަވާށޭ. އެހެންވީމާ، މާދަން ހެނދުނު  

ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟު ކިޔާފަިއ، ެއއަށްފަހު ދެން ައޅުަގނޑުމެން ބިލުެގ މަސަްއކަތް ެގންދާނީ. އެހެންވީާމ، މާދަމާ ތި

ކުރެްއވިޔަސް އަޅުަގނޑު ނުނިމެންޏާ ރޭަގނޑާެއކީ ެގންދާނަން މާދަމައާއި އަނެއް ދުވަހު. ެގންޮގއްސަ މި ނިންމާނީ 

ބިލު   މި  ވަޑައިެގންފައި  ހިފައިެގން  ކޮޕީ  ބިލުެގ  މި  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  އިނޭގތޯ. 

ަވޑަިއެގންދެްއވު  ތައްޔާރުެވެގން ވިދާޅުވެފައި،  އޮތިއްޔާ  ސުވާލެްއ  ކިޔާލާފައި  ފަހަރު  ެއްއ  އެދެން.  އަޅުަގނޑު  ން 

 ވަޑައިެގންދެއްވާ. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.
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