
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  32 ކޮމިޓީގެ  މ ލިއްޔަތު  

  3102 ބަރއޮކްޓޯ 39

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިވަގުތު ކޮމިޓީގެ ހާޒިީރގަިއ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ.  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް 32މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ `. 

ިޢއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ކާިށދޫ އަދި ޞާލިޙް، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  އިތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ަރޝީދާއިތުރުން ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަ ގެނަސީމް ފައިޞަލް މެންބަރު

އެބަ  ނިހާންޙްމަދު އައިތުރުން އަުޅަގނޑު ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ މެންބަރު  . އޭގެޠާރިޤް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

ނޑުމެންނަށް މިއަދުގެ އެހިމެނޭ ގެ ަވގުތު ޓުމިނި 5 މައްސަަލއަކަށްވާނަމަ އެ ޖެންޑާަގއި އިދާރީ ަމއްސަލަެއއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން އި ރީ މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް ބަލަ އިދާ ނަަމވެސްއެބައޮތް.  ްށ އަކުތާއާ ހަމައަށް ކުރިވަނަ ނު ދެ ނަށްއަުޅގަ

އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްަކތްކުރާ ބޭންކަށް ވެފައި އެ ލްޑިވްސްއަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފް މޯބޭންކު އޮ ދެވޭނީ.

ްޓ ލޭޔުތީ މިހާރު ބޭންކިންގ ނިޒާމް ރެގި އެ މަްއސަލަ ކޮމިޓީ ައށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމުގެމުން ނުދާ މަޤްޞަދު ހާސިލުވަ

ލޫމާތުގެ ގޮތުްނ ހޯދިފައިވާ މަޢު ުގޅޭ އުސޫލުތަކާއި ގުޅޭއިންޓްރަސްޓް ނެގުމަށް ގެންކުރާ އުސޫލުތަކާއި ބޭންކުން 

މި މައްސަލައަކީ ކޮމިޓީގައި ހިނގަމުންދިޔަ  އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ކުރެްއުވން.މަޝްވަރާ މައްޗަށް 

ންގެިވ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ނެ ހަމަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 

ނޑުމެން ބޭްއވީލަގއި އެދުވަްސވަރު ހަމަ އެންމެމި ނުކުތާގެ އަ .ނުކުތާއެއް ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގިއ  33ި  ފަހުން އަޅުގަ

ކުންފުްނޏެއް ކަމުަގއިާވ ދިރާގާ ބެޭހ ގޮތުން ވެްސ އެ ެދއްކި  ވިޔަފާރި ކުރަން ޖެހުނު ގޮތަްށ ރާއްޖޭގެޔާލުފާޅުޚި

ނޑުމެން  ނޑުމެންނާ ގެ ސެކްރެޓޭިރއޭޮކމިޓީހަމަ ވާހަކަ އަުޅގަ ޓުން ަމސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއަވއިގެން މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

 ހަމައެގޮތުން ިމ ނުކުތާގެ އަީލގައި މޯލްިޑްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އެބައޮތް. ހަމައަށް ގެނެސް ދެއްވާަފިއ 

ނޑުމެން 4192އޯަގސްޓް  91ހޯއްދަވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  މަޖިލީްސ ފައިވާ ސިޓީ އަށް ކޮމިޓީން ފޮނުވާ ަގއި ައުޅގަ

ދެއްވާަފއިާވ  ގައި ގަވަރނަރ އަޒީމާ އާދަމް 3102 ސްޓްޯއގަ  32ި  މެދުވެރި ކުރަްއވާފައި ފޮނުވާަފއިވާ ސިޓީ އަށ

ނޑުމެން އަުތަގިއ އެބައޮތް. ދެން އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ މި މަރުޙަލާ ތެރޭގައި މިއާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް  ޖަވާބު އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާަފއިާވ  ށްތެޭރަގއި ބޭންކިްނގއާ ބެހޭ ބިލަ . ޭއގެމިވަނީ ައއިސްފަހުގެ ތަޅުމަށް ތައް މަޖިލީބިލު

ކަލް ޕޮލިީސގަިއ ގޮތުން އަދި ރާއްޖޭގެ ފިޒިބަހުރި. ޚާއްޞަކޮށް ެއްކސްޕޯޝާއާ ބެހޭވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް އެ

ހަަކ ކަްލ ޕޮލިސީގެ ޤާނޫނަށް ވެސް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ވާޒިށް ފިއްލުކުރާނެ ގޮތްތަެކއްގެ މަްއޗަޙަމި މަސައްކަތް 

ިޅގެން ލިބިފައިވާ ޖަވާބާ ގުމި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ނުކުތާގައި  އެހެންވީމާ،. އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ އަހާފަ

ހެންވީމާ، މި ނުކުާތެގ އެށްލުން މުހިންމު ކަމަށް ފެންނާތީވެ. ަވރެއްގެ ޑެލިބަރޭޝަނެއް ކޮ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންެމވެސް

މަުދ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަމައްޗަށް ބަހުސްކުރުމަށް ައޅުަގނޑު ހުޅުވާލަން. މިހާރު މަތިެވރި ދާއިރާގެ ޢިއް 

 .އަޅުަގނޑުމެން ދާނަން.. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކުރަން.ަވޑަިއެގންނެވި ވާހަކަ އިޢުލާންއަޅުަގނޑުމެންނާ ުގޅި

ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މަތިވެރި  އިށް މިދަނީ އޭރުގަ މަސައްކަތުަގއި މިހާރު ކުިރއަ މިޓީގެ މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮ



  

އިންނެވި. އަދި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ވަޑައިގެން އެބަ

ީޓ ކޮމިމި ގެންދަނީ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ށް މިންެނވީ. އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަަވޑަިއގެ ވެސް މިހާރު އެ 

ޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގުިޅގެން ކޮމި ން އަޅުަގނޑުމެން ކުިރ މަޝްވަރާއާގުިޅގެ މަރުޙަލާގައި އެހެން ބިލަކާ

ނޑުމެ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟްފުށީ ދާއިވިލު ން އަތުގަިއ ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލެއް ހޯއްދެވުަމށް އަޅުގަ

ވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްކެިވ ފުޅުހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ވާނުވާ އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުން

ން މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ިރއޭޓުން މަަސއްކަތް ކުަރްއވަިއގެންައކާއި ގުިޅގެން ކޮމިީޓންގެ ސެކްރެޓޭވާހަކަ

ަގއި. 3102ޮއގަސްޓް  32 އީވަރނަރގެ އަތްުޕޅުން ހޯއްދަވާފަިއވާ ސިޓީެއއް މިގަ ސެންޓްރަލް ބޭންކްގެ  ،ޤަވަރނަރ

ނޑު ގޮެތއްަގއި  ބޭންކިންގ ނިޒާމް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުެގ  މަްއޗަށް އިޝާރާްތ ކުރައްވާަފއިވާ ނުކުތާއެްއގެ 2މައިގަ

ކީ ުގޭޅ އުސޫލާއި ބީ.އެމް.އެލަގެން އެމް.އެމް.އޭ އިން ގެްނގުޅޭ އުސޫލު އަދި ބޭންކްތަުކގެ ިއންޓްރެސްޓް ނެގުމަށް

މި  .އެމް.އޭިއން ގެންގުޅޭ ވިސްނުންކަށް ހެދުމަށް އެމްއްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ބޭންކަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ތަރަ

ނޑު  ނޑުމެން ހޯދަން ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ސިޓީގެ ޒަރީޢާއިން މިއޮތީ  2މައިގަ ނުކުތާގެ ަމްއޗަށް އަުޅގަ

ވަނަ ނުކުާތގަިއ މި ހިމެނިފައި އޮތީމަ  3މިއަުދގެ ެއޖެންޑާގެ ، ންނަށް ހިއްާސކޮްށފަ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެ

މިކަންތައްތަކަށް މެންބަރުން ޑެލިބަރޭޓް ކުރައްަވިއގެން ޮގތްތަކެއް ނިންމެވުމުން އުފެދިގެންދާ ފުރުޞަތު. މި 

ހިންނަވަރު ާދއިރާެގ  މުޙައްމަދު ޞާިލޙު، ނަވަން އިބްރާހީމްއަޅުަގނުޑ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ރެކޯްޑގަިއ ދަން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ލިޙު ވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު . ހުށަހެޅިފަިއ މިއޮތް މައްސަލަވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު އިނގޭތޯ ާއ ގުިޅގެްނ އަުޅގަ

.އެމް.އޭ އިން ދެްއވާފައި މިޮއތް މަޢުލޫމާތުގައި މިއޮީތ މާތު ހޯދިފައި މިއޮތީ އެމް.އެމް.އޭއިން އިނގޭތޯ. އެމްމަޢުލޫ

ނުެގ ބެހޭ ޤާނޫ ޢާއްމު އުސޫލުން ާރއްޖޭަގއި ޭބންކްތަކުން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. ބޭންކްތަކުން ހިނގަމުންދަނީ ބޭންކްތަކާ

ަގވާިއދެއްގެ ދަށުން ކަމަށް. ދެން ެއތެރޭގެ ކޮންމެ ބޭންެކްއެގ  00އޮތް  އަދި ޭއގެ ދަުށން އުފެދިފައި ދަށުން ކަމާއި

ކުން ކަމަށް އެމް.އެމް.ޭއއިން ބުނަނީ. އިޖުތިމާޢީ ޖަްއސަވަމުން ގެންދާނީ އެ ޭބންކަވެސް ކަންަތއްތައް ހަމަ

 ނީ އެ ތަަކކަށް ދޭފާރިރިޒަމަށް ނޫނިއްޔާ އެހެން ވިޔަމިސާލަކަށް ޓޫލޯނު  އިކަންތައްތަކަށް ޚަރަދު ކުރާނެ މިންވަރާ

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދެންޖެހޭނެ ، ބޭންކަކުން ކަމަށް. އެހެންވީމާ

ދެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެތެޭރގައި މިކަންތައްަތއް ރޭވިަފއި ހުރި ގޮތް އެނގިގެން 

ނަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އަސްލު މަްއސަަލއަށް ެއއްެޗއް ދެންނެވޭނީ. ަމއްސަލަައކަށް ހުށަހެޅިފައި އަޅުަގނޑުމެން

ރަޝީުދެގ  ށް ކުރާ ހޭދަ ުކޑަ ާވހަކަ ރިޔާޟްމިއޮތީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކަ



  

ފެނޭ އަދި އިތުރަށް ބޭންްކ އޮފް މޯލްިޑވްސް އިން އެކަްނ ބަލަން ައޅުަގނަޑށް ، ށް މިއޮތީ. އެހެްނީވމާހުށަހެޅުމަކަ

 . އިނގޭތޯ ކުެރވިފައި އޮްތގޮތް ސާފުކޮށްލަން ކަންއެމިހާތަނަށް މިދިޔަ ދެތިން އަހަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއޭޓުްނ ރު މަޢުލޫމާތެއް އަުޅަގނޑަށް ސެކްެރޓޭވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަދި މީެގ އިތު

ރު އަޙްމަދު މި ކޮމިީޓގައި ިމވާހަކަ ދެެކވުމުން ދިަޔއިރުަގއި އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަ ކުރަްއަވއިފި.ހިއްސާ

ހިއްސާ  މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއާ ރަޝީދު ތާއީދު ކުރައްަވިއގެން މި ސަލީމް މި ނުކުތާ ހުށަހަޅުއްވައި އަދި ރިޔާޟް

ށް ގެންދެވުނު މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން މިކަން ގޮއްަސ މިއޮތީ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ކުރިއަހޯދޭ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ މިހާރު ކޮމިޓީއާޢި ގުޅިަވޑަިއގެންފި. އަުޅގަ

 ށް.ނަސީމަ ލްރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަކާށިދޫ ދާއި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ންބަރު ފަިއޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެ

ނޑަށް ެވސް ފާހަގަކުެރވެނީ މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަިކ ގޮެތްއ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ދެން  ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ނިންމަން ތަންކޮޅެއް ދަތި ކަމަށް. މިހާރު މި ލިބިފައި

 ނީ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ން ކަމުގައި އަުޅަގނޑަްށ ވެސް ޤަބޫލުކުރެވެޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދޭނީ ބޭންކުއަ

ނޑަށް ދެން ފާހަގަކުެރވުީނ އެީއ އިންޓްރެސްްޓ ބޮުޑވުމާއި ދެން ފައިދާ ޮބޑުވުން.  ރަޝީދުގެ ކަންބޮުޑވުުމގައި ައޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އްޔިތުްނގެ އަތުްނ ނެގޭ އެއްެޗއް ކަމަށް ައޅުގަދެން ފައިދާ ބޮޑުވެގެންދާއިުރ އެއީ ރަ

ހޯދުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ އިތުރު މަޢުލޫމާތުއެ ލިޙު ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާޢިްއޒަތްތެރި މެ، އެހެންވީމާ

ން. ބައްދަލުކޮށްފައި ނޫނީ ކުރަ ތާއީދުއެއީ އެގޮތަށް ައޅުަގނޑު  ބައްދަލުކުރުން ޓަކައި ބޭންްކގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ

ހެން. ބަަޔކު ކްރިޓިަސއިްޒ ކުރާަކްށ ބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވަން އަޅުަގނޑަށް ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ދެން މިއާ

 ޝުކުރިއްާޔ.ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ، ވީމާފުިރހަމަ މަޢުލޫމާތު ނުލިބި. އެހެން  ނުވާނެ ކަންނޭނގެ އެހެން

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިވެސް ހަމަ ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑަށް ޓަކަިއ 

ގެ އަދި ރާއްޭޖެގ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން. ރާްއޖޭގެ ބޭންކްތައް ެރގިއުލޭްޓ ުކރާ ފަރާތް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ސަުރކާރުގެ ަފއިނޭންޝަލް ޕޮލިސީގެ ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހަމަ  އޮފް ފިނޭންސް އާއި މިނިސްޓަރ

ކޮމިޓީން ބޭނުންވާނެ. މެންބަރުން ހޯއްދަވަން  ވެްސ ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަބަދު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން 



  

ކުރަންޖެހޭނެ  މަކީ ކޮމިޓީންދެވެން ހުިރ އެންމެ މަްއޗަކަށް ހޯދައިދިނު އްއެދިަވޑަިއގެންނެވި ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް ހަމަ ހޯ

ނުޑ  ކުަރްއވާފައި ެއއޮތީ. އަދި ެއއާމަސަްއކަތް  ިރއޭޓުން އެކަމަކަށްވާތީ ެސކްރެޓޭ ިވދިގެން ހަމަ އަުޅގަ

ށް ޚާއްޞަކޮށް މި ެބހޭ ބިލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ބޭންކިްނގއާދަންނަވާލާނަން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބައޮތް މިހާރު 

ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުްސ  ބެޭހ ގޮތުން ވަރަށް ހަމަ މުހިންމު ބިލެއް ހުށަހެޅި އެ  ކްރެޑިޓް އެކްސްޕޯާޝއާ

ދާނީ  ބިލު ަދތުރުކުރަމުން މިހާރު އެ، ަހފްތާގައި މަޖިލީހުަގއި ނިންމާފަ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެްނވާނީ މިދިޔަ 

ނޑުމެންގެ މި ކޮންސާރން ބިލު ނިމިގެން އަންނައިރުގަ  ދީ ކޮމިޓީން އެއިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި. އިޤުތިޞާ އި އަުޅގަ

ފުށުއެރުމެްއ އޮތް ކަމަށްވާ ކަުމގަިއވާނަމަ އެ  އޮތް މެންބަރުންތައް އަދި ިމވިދާޅުވެެދްއވި މެންބަރުންތަްއ މީގައި 

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަހިްއސާކުަރއްަވިއގެ ކޮމިޓީއާ ނޑުމެންނަށް ތަކުލީުފ ން ވެްސ އަުޅގަ ްށ ގެންެދވިދާނެ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިއުފުލާފައި  އަލީަގއި ިމ  ހުިރ މަޢުލޫމާތުގެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިވެފައި ހުރި ނުވަަތ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަ އެއްެވސް ތަފާތެއްވާނަމަ ލިބުނު މަޢުލޫމާތާ ދޭތެރޭގައި ގެންަދވަންޖެހޭނެ.  ށްެއކަން ވެސް އަުޅގަ

 ގެ ެމންބަރު.ގައްދޫ ާދއިރާ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ދަންނަވާލަން ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ވެސް . ތި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު 

އް ކަމަށް. މުންދާ ބޭންކެެއއްގޮތަށް ހިނގަ ބޭނުންވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސއަކީ މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ަގާވއިދާ

 ގެންދަވަނީ މަނިޓަރީ ގަވާއިދާ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަިދ ހުރިހާ ބޭންކްތަކެއް ރެގިުއލޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން

ނޑުމެން މީެގ  އެްއގޮތަށް އަދި މަނިޓަރީން އެކަން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް. ދެން މި މައްސަލައަކީ އަުޅގަ

 ތެރެއަށް ވަެދގެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން އަދި ދިރާާސކޮށް އަދި އަމުދުން މި  ގ ިނޒާމްތެރެއަށް ބޭންކިން

ބެހޭ ބިލެއް މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން އޭގެ ބަހުސް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރެްއގެ ތެރޭ  ދުވަސްވަަރކީ ބޭންކާ

ނޑުމެން ީމގެ ތެރެއަްށ ވަެދގެން  ނޑު ޤަބޫެލއް ން މިކަކަމަކަށްވާީތވެ މި އިތުރަށް ައުޅގަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ުގޅޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް ބެލުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން.  ންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލއަކާނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މެ

ނޑުެމންނަށް މިއޮތީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ލިބިފަ އޭގެ މަޢުލޫމާތު ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ އެއަޅުގަ ންކްގެ ބޭ . އަޅުގަ

ްށ ގެންަދާވނެ ކަމަށް. އަދި އެބޭފުޅުން ަމއްސަލަ ަބލައި ެއކަން ކުރިއަ މައްސަލަެއއް އުޅޭނަމަ މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީން އެ

އަދި މިހާރު ވެސް އޮންސައިްޓގެ  ރާތުން އެ ބައްލަވަމުންދާ ކަމާއިވިދާޅުވޭ އެފައެބަ ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިީޓގައި 

، ރަމުންދާ ާވހަކަ ވެސް. އެހެންވީމާ ތައްތައް ރަނަގޅު ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުމައްސަލަެއއް ހިނގާނަމަ އެަކން

އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ތެރެއަށް  މައްސަލަ ނިންމާލައި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މިހިސާބުން މި 



  

ނޑު ހުށަހަޅަން. އެގޮތަށް ބަލައިގަން ންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށްދިރާސާކުރަން މީގެ ތެރެއަށް ވަ ނަްނ އަޅުގަ

 ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ާތއީދު ުކރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަކަްށ ނީ ޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިޝުކުރިއްާޔ ޢިއް  ަގނޑަށް ީހވަީނ ދެވުނު. ައޅުނމައްސަަލ ހުށަހެޅުނު ދުވަހު އަުޅގަ

ަބިއވެިރވުމުގެ ކުރިންހެން. ދެން ެއޖެންޑާގައި ިމއޮންނަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްިޑވްްސއަކީ  އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީއާ

އްޤީއަށް ކަށްވެަފއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިޖުތިމާޢީ ތަރަކަތްކުރާ ޭބންކަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް މަސައް 

ވަމުްނ ނުދާ ކަމުގެ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށް އިނގޭތޯ. މަޤުޞަދު ހާސިލު ކަށް ވެަފއި އެ މަސައްކަތްކުާރ ބޭންކަ

ނޑު ަދންނަވާލާނަން. އެ ނަމަވެސްދެން އެހެން ރާއްޖޭގައި މް.އެްމ.އޭއިން ފޮނުވި ސިީޓގެ ފުރަަތމަ ސެންޓެންސް އަޅުގަ

ހިންގާ ހުރިހާ ބޭންކްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބީ.އެމް.އެަލކީ ވެސް ިވޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ 

ކަންތައް ގުުޅވާނެ ގޮެތއް ައޅުަގނޑަކަށް ނޭނގެ. ިމތަނަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ  3ކޮމާރޝަލް ބޭންކެކޭ. ދެން މި 

ނޑަށް މީެގ ތާއީދު ކުރެވެނީ ގައްދޫ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަ ތްކުރާ ބޭންެކކޭ މިއީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިގޮތަކަށް މިކަމެއް ނުގެންދެވޭނެ. މި 

ވެހިރާްއޖެ ފަގީރުކަން ނައްތާލަްނ ސުވާލަކީ ބަްނގްލަދޭޝް މުޙައްމަދު ޔޫނުސް ހެއްދިފަދަ ްގލިމިންގ ބޭންކްފަދަ ދި

ނުވަތަ ނިކަމެތިންނަށް ލޯނު ދޭން އުފެއްދި ބޭންކެއް ކަމަށް ނުވަތަ މީހުންނަށް ލުއިކޮށް، ލުއިގޮަތކަށް ލޯނު ދޭން 

އުފެއްދި ބޭންެކއް. ެއކަމަކު ިމ ވިދާުޅވަނީ މީ ހަމަ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެހެން ބޭންކްތަްއ ހިންގަންެވގެން އުަފއްދާފައި 

ރި ބޭންކެކޭ. އެހެްނވެއްޖެްއާޔ ފްރީ މާރކެޓްަގއި ިވޔަފާރި އުސޫލުން މާރކެޓް ފޯސަސް ީމގެ މަްއޗަށް އިންޓްރެްސޓް ހު

އާއި އެހެން ކަންކަމަށް ނުޫފޒު ފޯރުވޭނެ އަޅުަގނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި. ދެން ެއހެނެއް ނޫން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޔުލޭޓް ކުރެވޭޯތ، ބޭންކްގެ ހާލަތު ކިހިނެއްތޯ މިކަންކަން ދިރާސާކުރަންޏާ ބޭންކިންގ ނިޒާމް ދިޔައީ ރަނގަޅަށްތޯ ރެގި 

ކުރަންވީ. ެއކަމަކު މި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުިޅެގން އެމީހުން ގެނެސް ކިހިނެއްހެއްޭޔ، ކިހާވަެރްއެގ 

ށްހެއްޔޭ. މަސްވެރިކަމަްށ އިންޓްރެސްޓެްއަގއިހޭ ދެނީ، ކީއްެވގެން ހެއްޔޭ. މިވެނިމިވެނި ނިކަމެތިންނަށް ދިނީ ކިހާވަރަކަ

ނޑުެމންނަށް ސާފުކުރެވޭނީ އެކަންަކމަށް ހިތްވަރުދޭ ނުވަތަ އެ  ދިނީ ކިހާވަރަކަށްހެއްޔޭ. އެހެްނ ކިޔަިއގެން މީގެ އަުޅގަ

ވަސީލަތްތައް ތަނަަވސްކޮށްޭދ މިންވަރަކަށް ވެސް ބަލަިއެގން. އެކަމަކު މި ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަކާއި ބޭންްކ 



  

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ރަޝީދު ހިނގަމުން ދާ މަޤުޞަދާއި ބޭންކް ހިނގާ ގޮތަާކއި ގުުޅވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ާތއީދު ކުެރވެީނ.  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާދާއިާރގެ މެންބަރު  ކުޑަހުވަދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! މިއަދު ބޭންކިްނގ ނިޒާމު ުނވަތަ ބޭންކިްނގަގއި ގެންގުޭޅ އުސޫލުަތާކިއ 

ގޮތުން އެމް.އެމް.ޭއގެ ގުޭޅގޮތުން ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަކަށް އެކަާމ ގުޅޭ 

ނޑުމެންނަށް މިއޮތީ އިނގެން. އެމް.އެމް.އޭގެ ަމއިަގނުޑ  ލަފައެއް ހޯދުމަށްފަހު އެމް.ެއމް.އޭގެ ލަފަާއިއއެކު އަުޅގަ

ބުނުމަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ހަމަ ކޮމާރޝަލް ބޭންކެކޭ. އެހެންވީމާ، އެބޭންްކގެ ބޯޑާއި ޑިެރކްޓަރުންެގ 

ނޑައަޅާ އު ސޫުލގެ ަމތިން އެކަންކަން ކުރުމޭ. ދެން ބޭންކްގެ މަްއޗަށް އެމް.އެމް.އޭ ލާޒިމްކުރާ ަވކި ގޮތަކަްށ ބޯޑުން ކަ

ޢަމަލުކުރުމަށް އެބޭފުޅުންނަށް އަންގާނެ ތަެނއް ނެތް ކަހަަލ ގޮތަކަށް ދޭަހވާ ގޮތަށް. ެދން ވަރަށް ރަނަގޅު. މި 

ތަެކއް އޮތީމަ އެކަން ތަންކޮޅެއް ސާފުވެގެން ޮގއްސި ނަމަ ހުށަހެޅި މެންބަރު ވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަގެ ކަންބޮުޑވުން

ނޑިަވޅުަގއި ދެން ަގއްޫދ  ނޑު ހަމަ މި ދަ ރަނގަޅުވާނެ. އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ގެްނގުޅޭ އުސޫލު. ިއޖުތިމާޢީ އަޅުގަ

އީދުކުރަން. ިމ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ެވސް ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން ތާ

ނޑުމެންނަށް ބެލުމަކާއި ނުލައި ވަރަށް ރީތިކޮށް އެނެގން އޮތް ކަމެއް. އެނގެން  އުފައްދާފައި އޮތް ސުވާލަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ބޭންކްތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެްސ މިކަހަލަ އިޝޫެއއް މި  އޮތް ކަމެއް އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެްއެގ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅަން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޭންކް އޮފް ކުރިމަތިވެގެން ދާ ަވގުތުަގއި އަ

މޯލްޑިވްސް ާއއި އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދައްަކއިގެން މިއޮތީ ބޭންކް އޮފް، އެމް.އެމް.ޭއގެ ލަފާގެ ވެސް މިއޮތީ ބޭްންކ 

ްއ ހެދުނަސް ހެދޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޯބާޑ އޮފް މޯލްޑިްވސްގެ ޑިރެކްޓަުރންގެ ބޯޑުންނޭ އެކަމަށް އިުތރު ގޮތެ

ވާހަކަދަްއކަިއގެން ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިޑވޮލޮޕްމެންޓް ބޭންކެއް ގާއިމް ކުެރވޭނެ ޖާގަ އެ ޭބންކް ތެރެއިން ލިބިދާނެތޯ. 

އްޭޖގަިއ އެއީ އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން ރާއްޖެއަށް ގެަނއުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރެވޭ ދިވެހިރާ

ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ަމސްދޯނި ބަންނަ މީހުންނާއި، ގެދޮރު އިމާރާތް، އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެތައް މަްއޗަކަްށ 

 ކޮށް ިޑވޮލޮޕް ުކރުމަށް ނެގޭ އިންޓްރެސްޓްލޯނު މިބާވަތުގެ ކަްނަކން. ޚާއްޞަ އަރަިއގެން މިދަނީ ބޭންކުން ނަގާ

އް މި ޤައުމުގަިއ އްގޮތަށް ިޑވޮލޮޕްމެންޓް ބޭންކެނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެ ދު، ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންީވމާ

ހުރި ދައްޗަކީ. އެަކން ކުރުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ބޭންކްތައް ގުިޅގެން ނުވަަތ  ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ. ކޮބައިތޯ އެކަމަށް



  

މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން އިސްނަަގިއގެން  ާއއި އެމް.އެމް.ޭއގެ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން ވެސް ހުރިހާ ބޭންކްތަކުގެ ލަފަ

ކޮށް އެހެްނ ޤައުމުތަކުގެ އެ އޮންނަހެްނ ޓޫ ޓު ތްރީ ޕަސެންޓްގެ ބޭންކެއް ޚާއްޞަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިޑވޮލޮޕްމެންޓް

ފަހަރު ބަނުމަށް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ނޫން ގޮތަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ކުރުމާއި، މިދެންނެވިހެން ދޯނި ގެދޮރު އިމާރާތް

ނޑު ހަމަ  ވާހަކަދައްަކއިގެން އެ ހޯދުމަށް ޓަކައި މި ބޭންކްތަކާ އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތއް މަސަްއކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަ

 ހުށަހަޅާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  ރުވެަވޑަިއގެންުފރަތަމަ ބުރުގައި ކޮމިޓީއަށް ާހޟި ހުށަހެޅުމެއް މި 3އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނުޑމެންނަށް 

ނޑަކަށް ހާޟިމެދުގައި ބަހުސް ކުރު ސިޓީއާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މި ރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ މުގައި ގާްތގަ

ލިޙު އަދި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ތުގައި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާވަނަ ފުރުޞަ 3މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވއިފި. ނަމަވެސް 

 ުހށަހެޅިފަ. އެއްގޮަތކީ މިކަމާގޮެތއް އެބައިން  3. ބަރެއް އެބައިން ހުށަހަޅުއްވާފަނަާވ މެންފަރާތުން މިކޮމިޓީގައި އިން

 ގުޅުން  ނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އެއީ މިކަމާބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާަގއި ހަނިކަމަށް ބައެއް މެންބަރުން

އާއި ފޮުނވާފަިއވާ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާަފިއވާ ސުރުހީ ގައިހުރި ޖަވާބުަގއި ެވސް ޖުމްލަ ގޮތެއް  ހުރި ގޮތުން ދެއްވާަފއި

ެވސް ތަފާތު ހުރި ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިން މުޙައްމަދު  އިން ސިޓީގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާ 

ތަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެގޮއެގޮތުން ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢި ފި މަތިވެރި ާދއިރާގެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެވިދާޅުވެެދްއވައި

މައްސަލަ  އް ނެތް ކަމަށް ނިންމައިިމގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން މިކޮމިޓީން މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ކަމެ ހުށަހަޅުއްވައި

ނިންމުމަށް ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ މަތިވެރި ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 

މިރު ދެންމެ ގެ ނައިބު މުޤައްރިރު އަޙްމަދު ޢާ . ދެން އަދި އޭގެ އިތުުރން ކޮމިޓީފައެވަނީ ތާއީދު ކުރައްވާމުޙައްމަދު 

ނޑު ، އަދި ތާއީދެއް ނެތް. އެހެންވީމާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ނޑު މިަވގުތު ދަންނަވާަނން، އޯކޭ. އަުޅގަ މި ައޅުގަ

ަގއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޅުލިޙުގެ ވާަހކަފުލާނަން. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާމަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް

އޮތީ. އޮފް ަދ  ނޫން ދެއްތޯ އެ ންނޭ އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާނީ އެ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތަގއެއްރުކޮށްގެހާޟި

ނޑު އޭތި ނޯ ްޓ ކުރީ. ހޯދާ ވާހަކަ. އެހެންީވމާ، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ރެކޯޑްަގއި ދެްއކެވި ވާހަަކއަަކށްވާތީ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން.  ށްޞާލިޙަ

 

 ލިޙު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދު ޞާހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަ

. އެ ހުށަހެޅިއިރު މިތަނަށް އިނގޭތޯ  އަޅުަގނޑު ކުީރގައި ވާހަކަިއަގއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން

ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އިނގޭތޯ. އެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މިތަނަށް ޞަދު ހާސިލުލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުގެ މަޤުމައްސަ



  

ްއޤީއަށް މަސައްކަްތ ކުރާ ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމއޮތް މަްއސަލައަކީ ބޭންކް އޮފް މޯްލޑިވްްސއަކީ އިޖުތިމާޢީ ތަރަ

މިތަނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއަކުން ދޭށޭ މިކޮޅުން. އެމް.އެމް.އޭ އިން ފުދޭތީ އެކަން ބަލައިކަށްވާތީ ެއކަން ނުބޭންކަ

އެ ބޭންްކ ހިނގާ ގޮތް އިނގޭނީ ، މާ. އެހެންވީއިނގޭތޯ މަުޢލޫމާތެއް ސާފެއް ނުވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ

ނޑުމެން އެމަޢުލޫމާތު ލިބުނީމަ ވަރަށް ސާފުވާނެ. ، .އެމް.އޭ ެއވިދާޅުވަނީ އެ ބޭންކަށޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއެމް އަުޅގަ

 މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އަށްނަމަވެސް ކޮމިޓީއަށް މިހާރު ައޅުަގނޑުެމން ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މަްއަސލައެހެންނޫނީ، އެހެން

ނުޑގެ މަ ނޑަށް އެކަމަށްވަންޏާމު އެހިސާބުން ހުއްޓާލިޔަސް އަުޅގަ ނގޭ ބޭންްކ އޮްފ އްސަލަެއއް ނެތް. އަުޅގަ

ިވޔަފާރި ުއސޫލުން ހިނގާ ބޭންކެްއ.  އް. ހަމަޮގތް. އެީއ ހަމަ ކޮމާރޝަލް ބޭންކެ މޯލްޑިވްސް ވެސް ހިނގާ 

ނެތް އިނގޭތޯ. ެދން ފައިދާވުމާއި ނުވުާމއި،  ެގ ޝައްެކއްދޭތެރެައކު ައޅުަގނޑު  އެ ބޭްނކް ހިނގާ ގޮތާއި، އެހެންވީމާ

 އެތަނުން ލޯނު ދޫކުރަނީ ޮކންބަޔަކަށްތޯ ނޫންތޯ ެއއީ ެއ ބޯޑުން ނިންމާ ކަމެްއ ިއނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ މި 

ނުޑެގ  ނަމަވެސްއްލެއް ހޯދުމަށް އަޅުަގނޑު ެއކަން ހުށަހެޅީ. އެހެންއި އޮތް މައްސަލަައށް ޙަހުށަހެޅިފަ އަުޅގަ

ކު ހުށަހެޅުްއވި މެންބަރުގެ މަޤުޞަދެއް . އެކަމައިނގޭތޯ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ނުހޯއްދެވިޔަސް މައްސަލަެއއް ނެތް މި

 ބުން ނިންމާލައިފިއްޔާ. ަމްއސަލަ އަޅުަގނޑުމެން މިހިސާ ހާސިލެއް ނުވާނެ އޭރަކުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ނުކުާތއެްއެގ ގޮތުަގއި ދަންނަވާލާނަން ބައޮތް ުސާވލެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިބްރާހީމް ދީދީ އެ . ނަަމވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަމަރަިއޒްކޮށްލާ ކަުމގަިއވާނަމަ ައޅުަގނޑުމެ ންނަށް މާލިއްޔަުތ މި ދެކެވިދިޔަ ވާހަަކއިެގ އަީލގައި އަުޅގަ

ަވނަ ނުކުތާގައި މޯލްޑިވްްސ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ތިރީގެ ނުކުތާތަކުންގޮސް  011ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެޭރގައި 

މަނިޓަރީ އޮތީރިޓީ އާއި އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތް. މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓ ސީދާ ގޮތެްއގަިއ އެަބއޮތް. 

ނޑުމެންގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއަށް ވަ އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ީދ ނުން ތަންކޮޅެއް ހަނިވޭ. އިޤުތިޞާބޭންކްތައް އަުޅގަ

ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ، ންނަތަން މިފެންނަނީ. އެހެންވީމާކޮމިޓީގެ މެންޑޭުޓގެ ތެެރއަށް ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް ވަދެފައި އޮ 

  އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ފޭދޫ

ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތެއް ހޯދާލީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ގައްޫދ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނުޑ އޭރަކު ހިެއއްނުކުރަން ާތއީދު ކުރަްއވާނެ ކަ ރު ރަޝީދު ެވސް ހުށަހެޅި ގޮތަށްދާއިރާގެ މެންބަ މަށް. ެއއަްށ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް އަީކ ހަމަ  ތާއީދުކުރުމުެގ ގޮތުން. ދެްނ އަުޅގަ

 އެއީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ އެމް.އެމް.އޭ އިން މި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ވެސް މިވަނީ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް.



  

 ސް އޮންނަނީ އެގޮތަށް. ެއއީ ހަމަގަާވއިދު ވެ ގެޭބންކްެއ ، ްނވީމާކޮމާރޝަލް ބޭންކެއްކަްނ އެނގޭ ގޮތަށް. އެހެ

ނޑުމެން އިުތރަކަށް މިއާ، ބޭންކެއް. އެހެންވީމާ އުޫސލުން ހިންގާކޮމާރޝަލް ވިޔަފާރި  ދޭތެރޭގައި  އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ޮގތަށް ނިންމޭނެ ޖާގައެއް އޮތް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާ ގައްދޫ ދާއިރާެގ  ކަމަކަށް އަުޅގަ

މެން މިތަނުން އަޅުަގނޑު މިއަދުން މިއަދަށް ނިންމާލާފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މިކަން

 ުކރަން.ފޮނުވާލަން އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ލް ނަސީމްރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަކާށިދޫ ދާއި

ށް ހަމަ ކުރީ އިޫބ ވެސް ވިދާުޅިވގޮތައްވުމަށް އޭރު ާތއީދުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނުޑ މެންބަރ އިބޫގެ އެ ހުށަހެޅު

ދައެއް. މާތު ނުހޯމަޤްޞަދެއް ހާސިެލއް ނުޭވ ައޅުަގނޑުމެން އިުތރު މަޢުލޫ ގެެމންބަރު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއވި

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަ މިހާރު ކިާޔލީމަ އެބަ އެނގޭ ހަމަ ރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޓްކުރާ އެހެންނަމަވެސް އެހެން  އަުޅގަ

ނަޑކަށް ވެ ބޭންކްތަކެކޭ ސް ނުވިސްނޭ ވަިކ ެއްއގޮތަށް ކޮމާރޝަލް ބޭންކެއް ކަމެއް. އެެހން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ކަަމކަށް.  މެންޑޭްޓގެ ތެރެއަްށ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެއްެޗއް ަވކި އޮތްގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ  އިތުރަށް އެއާ

އެ ވާހަކަ ، ހި ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ބޭންކް ހިނަގއި ގޮތާިއ އެްއޗެ

 ދަންނަވާލީ. އަނބުރާ ގެނައީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. ދެ ވަނަ  ،މިރަށް ތްތެރި މެންބަރަށް. އަޙްމަދު ޢާޒައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއް 

 ފުރުޞަތު.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ވާހަކައަށް ެވސް އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން ވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަ އިުތރަށް ރިޕީޓްކޮށްލަންވެގެން. ދެން އިބޫގެ 

ނޑު ތާއީދުއު ހުށަހަޅައިފައި މިއޮތީ ެއ ިމ ކުރަން. މި ކޮމިޓީ އަށް މެންބަރަކު މައްސަލަ އެއް ސޫލެއް ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ހަމަ ުސާވލެއް ނުއުފެދޭ ބޭންކް އޮފް  މެންބަރު ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެއް. އަުޅގަ

 އެ މެންބަރެއް ނެތް. އިން ނަމަ މިއަދަކު ހިނގާ ބޭންކެއް ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސްވްސް ައކީ ކޮން ގޮތަކަްށ މޯލްޑި



  

ނޑު މި ބެލީ ޮކބައިކަ . އެއިން އެްއެޗްއ ން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތް އެްއޗަކީއަދި އިތުރަށް މިސާލަކަށް ލިުޔމަކުން އަުޅގަ

ގެންގުޭޅ ިވސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ ހުށަހަޅާފަިއ  ެއ ޢިޖްތިމާޢީ ގޮތުން އެ ބޭންކުން، ސް ފެންނާކަށެްއ ނެތް. އެެހންވީމާވެ

ނޑަށް ހަމަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބޭފުޅުން ކައިރީަގިއ މި ކަހަލަ ކަންބޮޑުވުމެްއ  މިއޮތީ. އެްއގޮތަކަށް ވެސް ައޅުގަ

ނަށް ޅުަގނޑުމެންކަމެްއ ޫނން. އެކަމަކު އުސޫެލއް ގޮތުން މިއީ އަ  މެންބަރެއްގެ އޮތީމަ އެ ވާހަަކ އަހާލުމަކީ ނެތް

ނޑު ވެސް ހަމަ ެއންމެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގެ  އެނގޭ ކަަމކަށްވާތީ ނުޑ ވެސް ހާޒިރުކުރަނީ ކަމަށް ާވނަމަ އަޅުގަ އަުޅގަ

 ބޭންކް ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިވެލޮޕްޓްމެންޓް ބޭންކެއް ޤާއިމު ކުރެވޭނެ ވިސްނުން ނުވަތަ ކުރެވިދާނެތޯ އަހާލުމަކީ 

ބޭންކް އޮފް މޯލްިޑވްސް އިްނ މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށްގެްނ ، ށަހެޅުމެކޭ. އެހެްނވީމާހަމަ އަޅުަގނޑު ވެްސ ހުށަހަޅާ ހު

ހަރަކު ވެސް އެަތްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފަދަ އެ ބޭފުޅުންގެ ަބއިވަރު ަފއިދާތަކެްއގެ ވާހަކަަދއްަކއި، ކޮންމެ އަ

ރޝަލް އުސޫލުން ނޫން ގޮަތކަށް ވާ ވާހަކަ އެބަ ދަްއކާ. ދެން ހަމަ ކޮމާސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ ެއްއ ފައިދާ

މުން އަންނަ ގިަނ ްއޤީވަވެސް ތަރަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަިދއެއް ެނތް އެްއވެސް ބޭންަކކުންނެްއ، ހަމަގައިމު

ނޑުމެްނގެ ހުށަހެޅުމަކީ  ނޑު ސުވާަލކީ، ައުޅގަ ޤައުމުތަކުަގއި ިޑވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކްތައް އެބަހުރި. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ންކެއް ޤާއިުމކުރެވިދާނެތޯ. އެކަމަށް އޮތް ހުރަހަކީ ކޮބައިތޯ. އެކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭ

ނޑު ހަމަ މިއީ ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުމެއްމަސައްކަަތކީ ކޮބައިޯތ. މި ކޮމިޓީކުރެވޭނެ  ގެ ން މަސައްކަތްކޮްށދިނުމަށް އަޅުގަ

 .ގޮތުަގއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު. އަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

ނޑު ވެސް ހަމަ ކުރީގަިއ ވެސް ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަނީ މި  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައުޅގަ

ނުޑ ހުށަހެޅިގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެްނގޮސް އެގޮތަްށ ނިންމާލަން. ދެން ޭއގެ އިތުރަށް  މައްސަލަ ކުީރގަިއ ެވސް އަުޅގަ

ގޮތުަގއި  މިރު ހުށަހެޅުއްވި ިޚޔާލަށް. ެއއީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢާކުޑަހުވަދޫ 

ނޑުމެން އެ ވާހަކަ އަހާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލަފާ އަހަންޖެހެނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސއަކުން ނޫން. ޖޭަގއި ރާއް އަޅުގަ

ނަމަވެސް އެ ފަދަ  ރިއަލް ބޭންކެްއ ނޫނިއްޔާމު އަދި ކޮންމެ ނަމެއް ކީއިދާވާގޮަތށް އިންޑަސްޓީއެހެން މީހުންނަށް ފަ

ނޑުމެން ދަްއކަބޭންކެއް އާން ންޖެހެނީ މުންނަށް ފަސޭހަވާގޮތަށް ުކޑަ ލޯނު އެހީ ލިބޭނެ ގޮތަށް ހަދަން އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ރ ބޮޑީައކީ. ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސް އަށް އެ ބޭންްކ ކަންނޭނގެ. އެއީ ކަންނޭނގެ ެރގިއުޭލޓަ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްކައުފެއްދިދާނެ ކަމަ އުފެއްދި ނަމަވެސް ެއކަްނ  އިން ށް އަުޅގަ



  

ނޑުެމން އެކަން ކުރާ ދާނީ ރެގިއުލޭޓަރީ ނަޑށް ހީވަނީ އަދި އަޅުގަ ކަމަށްވަންޏާ ބޮޑީގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެްއޗެްއ ކަމަށް ބަލާފައި މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓ  ހީތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މި ދެއަދި މެންބަރުގެ ވެސް އެ ހުަށހެޅުމަށް އެ

އެ ފަަދ  ނަމަވެސް އެ ބޭފުުޅން އެ ކަހަލަ ިޚޔާލެްއ ގެްނގުޅުްއވަންޯތއޭ، އަށް ސިީޓއަކުން ދަންނަވާލާަފއި އޮތް 

ނޑުމެން ދަންނަވާލުމަކީ ނެތްއަ  ފުރުޞަތެއް އެބަ އޮތްތޯ ނޑަށް ހީވަނީ އެ ސުވާުލ  ޅުގަ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނުޑ ، ޓީއާހެން. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ މަނިޓަރީ އޮތޯރި މި މައްސަލަ ކުރިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަާޅލަހުށަހެޅިގޮތަށް ކުރިއަށް ގޮ  ން.ސް ނިންމާލަން އަޅުގަ

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑަކަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސިީޓއާ ގުޅިގެްނ ޚިޔާލު އަނެއްެހން ތަފާތުވެގެން ވަިކ ކަފިެވގެން ދާތަނެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން ލިބިފައި އިން ސިޓީަގއި ސާުފާވ  ނުފެނޭ. ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުގައި އަުޅގަ

އެމް.އެމް.އޭ އިން އަޅުަގނުޑމެންނަށް އޮޅުންފިލުވޭނެ. ައދި ރާއްޖޭގަިއ ކޮމާރޝަްލ މިންވަރުގެ އިތުރުން ވެސް 

 .އެމް.އޭ ާއއި ައޅުަގނޑުމެންނާބޭންކެއްގެ އިތުރުން ިޑވެލޮްޕމަންޓް ބޭންކެއް އުފައްަދާވ ކަމުގައި ވާނަމަ އެމް

ބެހޭ ބިލަށް ބަދަލު  ރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބޭންކާރުދަނާކުވާހަކަދަްއކަިއގެން އެ ފުރުަޞތުތައް އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް ުފޅާކޮށް ހަ

ގެނައުުމގެ އިޚްިތޔާރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަދި އެ ެއކްސްޕޯޝާަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ރާއްޖޭެގ 

އްަތއް ފިޒިކަލް މަނިޓަރީ ޕޮލިސީެއއް އިތުރުކުެރވެންޖެހޭ މިންަވރު އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ކަންތަ

ަގއި ގޮތު  ގެމި ވަގުުތ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކޮމާރޝަލް ބޭންކެއް ށް ދިރާސާކުަރން. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑު ނުވަތަ ސޯޝަލް ރެސްޕޮ އެ ކޮާމރޝަލް ބޭންކުން ޢިޖްތިމާއީ ހިނގަހިނގާ އޮްއަވއި ންސިބިލިޓީގައި ގެންގުޅޭ މިންގަ

ނޑުތަަކކީ ކޮަބއިކަން ސާފުކު ނޑުމެންނަށް ކަމާރެްއވުމުގެ ނިޔަުތގަިއ ހުށަހެޅުއްވި ނުކުމިންގަ ބެހޭ  ތާއަށް ައޅުގަ

ނޑު ވިިދގެން ބީ.އެމް.އެލް  ވެސް ޤަބޫލުކުރަމޭ. ައދި އެއާ އިދާރާއަށް މިއޮތީ ެއކަށީގެްނާވ ޖަވާބެއް ލިބިފައި ކަމަށް އަުޅގަ

ސްނުން ށް ހެދުމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން ގެްނގުޅޭ ވިއަކީ ދިވެހިާރއްޖެ ޢިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ބޭންކަކަ

ނޑު މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިްއސާ ބައެއް  ގެ ތެރޭ އެމް.އެމް.އޭ އިން ހަދާނުުކތާއެއް އެބަ އޮތް. އޭ 2ކޮށްފަ. މައިގަ

 ވުމަށް މަގުފަިހވާނެގަާވއިދުތަާކއި ޕޮލިސީތަކުްނ ިއޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީެގ އިތުރުްނ ޢިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ އިތުރަްށ ކުރިއެރު 

ޓިންގ ންބީ.އެމް.އެްލގެ ޑިވެލޮޕްމަގޮތް ބައްޓަންކުރެްއވުމުންދޭމެ. އެކަން ހިނގާކަމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން އެބަ ވިދާޅުވޭ. 

ގުޅޭ ޑިޕޮސިްޓތައް އެމް.އެމް.އޭ އިން ާވނީ ބޭންކްތަކުން ޑިޕޮސިޓް ނިސްބަތުން އެމް.އެމް.އޭަގިއ  ބޭންކިންގއާ

ްލގެ ވެްސ އެހެން ޚިލާފަށް އަދި ބީ.އެމް.އެ ްރގެ އަދަދު އެހެން ބޭންކްތަކާވައިސް އެމް.އާރް.އާބަހައްޓަންޖެހޭ ރި

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގިއ  ޚިލާފަށް މަދުން ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަކޮށްފައޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ރަްއިޔތުންގެ ޑިޕޮސިޓްތަކާ

ޔުން އިްއވި ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާ ނިމި ކޮމިޓީ އަށް ބެހޭ ބިލުގެ އިޞްލާޙުތަކެއް މިހާރު ފުރަތަމަ ކި ބޭންކާ



  

ދަތުރުކޮށްފައިވާ ވާހަަކ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލާނަން. މިީއ ެވސް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ 

ެދ އް ކަމުަގއި ވިޔަފާރި ކުިރއަުރވަިއ، ޭއގެ ސަބަބުން ޢިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ އަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުްނ ކުރަްއވާ ކަމެ 

ޭވ. ބޭންކްތަކުން ލޯނު ދޫކޮށް، ވިޔަފާރިތައް ކުިރއެުރވުމުގެ ޮގތުން އެމް.އެމް.އޭ އިން މި ވަނަ ނުކުތާަގއި ވިދާުޅވެފައި 

ދަނީ ބޭންކްތަކަށް ބަހައްޓަންެޖހޭ އެމް.އާރް.އާރް ތިރިކުރަމުްނނޭ. މިގޮތުން އެންމެ ފަހުން މިއޮތީ މިއަށް ތިރިކޮށްަފއި 

ތަރައްޤީ ކުިރއެރުން ވެްސ  އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އިތުރުން އިޖްތިމާޢީަގއި. މީގެ ސަބަބުން 3102ރީ ވަނީ ފެބްރުއަ

މަގުފަހިވެގެން ވާނެ ކަމަށް ެވސް އެމް.އެމް.އޭ އިން ެދކޭ ކަމަށް ވެސް ިސޓީަގއި ހާމަުކރައްވާަފއި އެބަ އޮތް. އަދި 

ުއރޯގެ ޕްރޮޖެކްޓަީކ ޢާއްމު ަފރުދުންނާއި، ކުދި އަދި މެދު އެމް.އެމް.ޭއ އިން ފަށާފަިއވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ބި

ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ޕްރޮޖެކްޓަަކށް ވެގެން ދާނެ. މައިަގނުޑ  ފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ލޯނު ލިބުމަށް ލުއި

މިންވަުރެގ ވާ ނޑަށް ފަޙުމްވި ވާހަަކއިަގއި އަުޅގަގޮތެްއގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޚިޔާލުަގއި އެ ދުވަހު މިތާ ދެއްކެ

ނޑުމެންނަްށ  ބައެއް ޖަވާބު މިއޮތީ ނޑުމެންނަށް ލިބިފަ. ދެން އަޅުގަ ރަސްމީ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާ އިން އަޅުގަ

ނަމަވެސް ބޭންކް އޮފް  މި ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށްގެންޚުދު ނަމަެވސް  އޮޅުންފިލުވިދާނެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށްގެން

ނޑަށް ެގންގުޅުްއވަނީ ކޮންކޮން ގޮތަަކށް ކޮން ހިސާބުތަކުން ކޮން  މޯލްޑިވްސް އިން މި ކަންަތއްތައް މި މިންގަ

ރަކު ތާއިދުކުރަްއަވއިފި އެގޮތަށް ަކނޑަެއޅިގެން ހުށަހަޅުްއވައި ެމންބަ، ެރވިދާނެ ަކމެއް. އެހެންވީމާގޮތަކަށްތޯ. ެއއީ ކު

ނޑު ކުރިްނ  ށް ދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްރިއަވާނަމަ އެގޮތަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ވަނަ ނުކުތާގައި 9ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 011ށްލިން މި އިޝާރާތްކޮ ނޑު އެބަ ބަޔާްނކުރޭ ައޅުގަ  މައިގަ

ދި ބެހޭ މި އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ހިމެނޭ ކަން. އަ ގޮތެްއގައި ރިލޭެޓޑް ފައިާސއާ 

މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއެގ އޮޑިޓިްނގ ބަލަހައްޓައި ރަނގަޅަށް ދިޔަތޯ ނުދިޔަތޯ ބަލަިއ  ޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ެއއީއޮ

 ހިސާބުކިތާބު ބެލުމެއް ސަުރކާރުފަރާތް ކަން. ހިސާބުކިތާބު ބެލެހެއްޓުމެއް ނޫން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތަކީ 

ގަޅުތޯ، ނުރަނަގޅުތޯ އެންޑް އޮފް އިޔަރގައި ުނވަަތ އަހަރު ތެރެއިން ބަެއއްަގއި ނޫން. އެކަން ކޮށްފައި ހުރި ޮގތް ރަނ

ނޑުމެންނަށް ަވގުުތ  އެ އޮންނަ މެންޑޭޓެްއގެ ތެޭރގަިއ ބައްަލވަމުން ގެންިދއުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ެފނޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެ އާ 03:05އޮތް ގޮތަށް ބަާލއިރު މި ންދެވޭނެ. ެއއީ އެހެން ބައެްއ ކަންަތއްތަްއ ހަމައަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ  ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްތަކުން އެަބ ނިކުމޭ. އެހެންވީމާ، މިއަށް މި އިޞްލާޙު، މި ސިޓީއާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ށް އެހެން އެްއގޮތަަކށް ނިމިފައޮތް ވޯޓަ ލިބިއްޖެ  . އެއީ އާދެ! މިކަން މިހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުެމން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، ހާޒިރުވި މެންބަރުންނަށް  ކަމަށް ނިންމާފައި، މި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ެއގޮަތށް ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް 

ގޮތެއްަގއި  އްވި ގޮތް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ވޯޓަކަށް އަާހނަން. އެއީ ޢާއްމުމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ތާއީދުކުރެ

ނުފެންނަ  ންޏާ ވޯޓަށް އެހުން. އަދި ފެންނަޚިޔާލު އެްއޮގތްވާ ކަމަށް ވަ ކަމެއް ނިންމުަގއި ވޯޓަށް އެހުންއަޅުަގނޑުމެން 



  

ނުޑ ދަންނަވާ މިޮގތަށް މިކަން ފާސްކުރުމަށް  .ލާނަންވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެތީވެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ައުޅގަ

ދެްއވުމަށް.  ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ މެންބަރުން ވޯޓު

. ެއޮގތަށް ފާސްނުކޮށް ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮީތ، ެއކަމަކު އެ 2ބޭފުޅުން. އާދެ! އާދެ!  2)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! 

ގޮެތއް. އާދެ! މައްަސލައެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، އެޮގތަށް ނުފެންނަ ފަރާތްތަކަށް، އައު  އީށް ގޮތެްއ ނިމުނީތާ. މިސިޓީއަ

ނުފެންނަ. އެހެންވީމާ،  އީކުރިން ފެންނަ. މި އެގޮތަށް މި މައްސަލަ ނިންމަން ނުފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވޯޓަށް. އޭގެ

ނޑު ނި ވެސް އިތުރު ޚިޔާލެއް.  ންމަން. އެއޮތީ މި ދެކެވިޔަ ވާހަކައަށް އަެނއްކާނުފެންނަ ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަ

މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ބަހުސްގެ ތެޭރގައި ހަަމ 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއޮީތ. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާ  ގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަދި ކޮމިޓީެގ ގެންނެވިފަދަ އަެނއް ނުކުާތ ައޅުގަ

ނޑުން ބޭންކް އޮފް  ނައިބު މުޤައްރިރު މި ހުށަހަޅުއްވަނީ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކާ ބެހޭ ގޮތުން ގާއިމުކުރެވޭެނ މިންގަ

.އޭ އާއި ބޭްނކް އޮްފ މޯލްޑިވްސް މެދުވެިރވެ ދެނެަގންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް. އެމް.އެމް.އޭ އިން. އޯކޭ. އެްމ.އެމް

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު، ފައިޞަްލ ނަސީމް ތާއީދުކުރަްއަވއިފި. މޯލްޑިވްސް ާއ. އެހެްނވީމާ، އެއީ އަުޅގަ

ނޑަްށ އިނގޭތޯ ތާއީދުކުރެްއވި. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ެއއަށް ބަހުސް، އާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރއްޔާ . އަުޅގަ

ްއޔާ ފަސޭހަވާނެހެން. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިހާރު އިޒް ކޮްށލެވިއްޖެނީ އޭތި ސަމަރަހީވަ

އޮފް ދަ ރެކޯްޑގައި ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކޮށްލެވުުމގައި އެ ގެްނދެވުނީ ކުރިއަށް. ިޢއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޮއޅުމެއް އަރަިއގެންހެން. ބޭންކް އޮފް މޯލްިޑވްްސއަީކ  އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ުކޑަކޮށް އަުޅގަ

ނެއް ނޫޤާޑިވެލޮޕިންގ ބޭްނކެއް ނޫން. ޑިވެލޮޕް ބޭންެކއް ހަދާ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ޖެހޭނީ ޑިވެލޮިޕންގ ބޭންކާ ބެހޭ 

ރު ބޭންކް އޮފް ޝަލް ރޭޓްގައި ލޯނު ޫދކުރާނީ. މިހާރޝަލް ބޭންކަކީ ކޮމާރއެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދަން. ކޮމާ އޮެވގެން

ޝަލް ރޭޓުން. ރޝަލް ބޭންކާ އެއްގޮތަށް. ލޯނު ދޫކުރަނީ ވެސް ކޮމާރމަލުކުރަނީ ވެސް ކޮމާމޯލްޑިވްސް އިން ޢަ

 .ކާުރގެ ިސޔާަސތުގައި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެންޑިވެލޮޕިންގ ބޭްނކެއް ހަދަންޏާ ވެސް ސަރު

ނަޑއެޅޭ ަވކި ކެޕިޓަެލއް. ެއ  ޑިވެލޮޕް ބޭންެކއް ހަދަންޖެހޭނީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގެ ކެިޕޓަލަކީ އެކަމަށް ޓަަކއި ކަ

ންޓް ބޭންކަށް ބޭނުންވާ ޒާތުގެ ކެޕިޓަލް ކެޕިޓަލްގެ ތެރެއިން ލޯނު ދޫކުރެވެނީ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ޑިވެލޮޕްމަ

ރެއިޒްކޮށްަފއި ސަރުކާރުން ުނދެއްވާހާ ހިނދަކު ިޑވެލޮޕް ބޭންކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލް އަދަެއއް ވެސް ުނކުރެވޭނެ. 

ކާުރގެ ިސޔާސަެތއް ކަަމކު ސަރު އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން އެިކ ތަންތަނުގަިއ ެއކި ވާހަކަދެްއކި

މި ިޑވެލޮޕް ބޭންެކއް ހެދުމުގެ ވާހަކަަދއްކަނީ.  ސަރުާކރެއް ނޫން ކުީރ ސަރުކާރުަތުކގަިއ ެވސް ވަިކ މި ދިެއއް ނެތްއަ



  

އެކަމަކު ޙަޤީޤަުތގައި ިޑވެލޮްޕ ބޭންކެއް ހަދާ ކަމަށް ވަީނ ވިްއޔާ ދެކަމެއް ކުރަންޖެޭހނެ. އެކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް 

ަރއުސުލްމާލު ރެިއޒް ކޮށްަފިއ  . ހަމައެފަަދއިން ެއކަމަށް ބޭނުންވާފާސްކުރަންޖެހޭނެ، ޑިވެލޮްޕ ބޭންކް ެއކްޓް

 ވާލުކުރަންޖެހޭނެ. އެ ރައުސުލްމާލު ހުރެގެން ބޭންކެއް އަދި ހެދިޔަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސެއް ނުކުރެވޭނެ ދިގު ޙަ

ެވލޮޕްމަންޓް އޭރިޔާތަާކއި ލޯުނ މުއްދަތަކަށް. އެހެްނވީމާ، ދިުގ މުއްދަތަކަށް ެއ ފައިސާ ެދވޭނީ ެއ ދޭން ބޭނުންވާ ޑި 

ދޫކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރާ ެއއްޗެހި ސަރުކާަރކުން ޕޮލިސީ ސިޔާސަތު ަކނަޑއެޅުމަށްފަހު މިންވަރަކަށް ކެޕިޓަލް ނުވަަތ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ   ނޑު ހުށަހަޅަންރައުސުލްމާލު އެ ބޭންކަކަށް ިދނީމަ. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ައޅުގަ

ހެދުމަށް ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށް މި ކޮމިޓީން ދެންނެވުމަށް. އަދި އެކަމަކީ މި ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ  ޑިވެލޮޕް ބޭންކެއް

މު ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިޑވެލޮޕް ބޫލުފުޅުުކރައްވާ ގޮތުަގއި މުހިންނަޒަރުަގއި ނުވަތަ ޤަ

ނެތް. ހަދަން ސަރުކާރުން ނުދަންނަވަންވީ ސަބަެބއް ވެސް ެނތް. އަދި ެއކަމަށް ބޭނުންވާ  ބޭންކެއް ނުހެދެންވީ ސަބަެބއް

ާއއި މިކަންކަމުެގ  ކުރާ ފަދައިން ބައިނަްލއަޤްވާމީ އެހީެއކިއެކި ކަންކަމަށް މަނީ ރެިއޒްރައުސުލްމާލު ސަރުކާރުން 

ނޑު ޤަބޫލުތެރެއިން ހޯ ސަތޭކަ މިލިއަން  މިލިއަން ޑޮލަރު ެވސް، ތިން ކުރަން. ހަެއއްަކ ސަތޭކަދިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ވެސް. އަދި ބޭރުން ލިބޭ އެހީ ވެސް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  ޑޮލަރު ޕްރޮޖެކްޓަށް ވެސް ލޯނު މި ނަގަނީ ހަމަ މިހާރު

ްއ ނެތޭ ބުނުމަކުންނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމެ އްދޭ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ނުވެއޭއެކަމަކީ ސަުރކާރުން އިްސަކމެ

ންާކ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައި ޙައްލެއް ނުކުެރވޭނެ. ަޙއްލުުކރެވޭނީ މިތަނުން ވެސް ގޮެތްއ ނިންމާފައި ޑިވެލޮޕް ބޭ

ކުރިއަށް  ކާރުން އެކަމަށް ދިރާސާއެްއޮކށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ރެއިސްކޮްށގެންަސރު ސިޔާސަތެއް ަކނަޑއަޅައި

ނޑު ގެންދިއުމަށް މި ކޮމިޓީއަްށ ފެނި ވަޑަިއގަންނަވާ ވާހަަކ ފާސްކޮށް ދެންނެވީމަ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ކުރީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގަތުމު  ހަމަ އެ  ގައި އަުޅގަ

ގޮެތއްަގއި ނިންމާފައި މިއޮތީ. ައޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބިފައިވާ ސިީޓާއ  ކަިއގެން ެއކަން ޖުމްލަނުކުތާގެ އަލީަގއި ވާހަކަދައް 

ން ހަމަ ތިޔަވިދާޅުވާ މަޢުލޫމާތު މޯްލޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ގުިޅގެން އަދި މެންބަރަކު ފާުޅކުރެްއވި ޚިޔާލާ ގުޅިގެން

ށް ޝުކުރިއްާޔ. ހަމަ އެދެްއވި ަލފާގެ އަީލގައި ދެން އޭގެ ފަހަށް ކޮމިީޓއަށް ގެަނއިން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޮބޑައަޅުަގނޑުމެން 

ޖުމްލަތައް  ނުކުތާގެ ފަހުބައިގައި ބޭނުންކުރެްއވި ބައެއްިވ ތި ދެއްކެ ނުކުމެގެން މިދިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ލެއް، ޢިއް ޚިޔާހަމަ އޭގެ ަޖވާބެްއގެ ގޮތުަގއި ވެެގން ހިނގައްޖެ. އުސޫެލްއގެ ޮގތުން 

ރަޝީދު ހަމަ  ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްފުށީ ދާއިރާމިއީ ވިލުހަމަ  .މިގޮތަށް ތިމަންނާ ބޭނުންފުޅޭ ހުށަހެޅުއްވީ

ންވީމާ، މި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި ދެްއކެވި ވާހަަކއަކާ ގުިޅގެން އުެފދިގެން ދިޔަ ކަެމއްގެ ަޖވާބު ލިބިގެން މިދިޔައީ. އެހެ



  

ކުިރއަްށ  ލޮޕްމެންޓް ބޭންކެއް އުެފްއދުމުގެ މަސައްކަތްއިތުރު ގޮތަކަށް ހުށަހަޅުްއވަިއގެން ކުރިއަށް މިގެންަދވަނީ ޑިވެ

ދާޅުީވ. ނަމަވެސް ފަހުން ގެންދިއުމަށް އެމް.އެމް.އޭ އަްށ ދަންނަވާލުމުގެ ވާހަކަ ފުަރތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވި

ެއކުަގއި އެ މަަސއްކަުތގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  އަދި އެހެން މެންބަރުންގެ ލަަފއާ ލިޙްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ

އަދާކުރަްއވަން ޖެހޭ ދައުރަކާިއ އަދި މުޅި ސަރުކާރުގެ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީއަށް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްލާޙުތަކެްއ 

ންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިވިދާޅުވީ ނުކުާތއާ ހަމައަށް .. ދެނުވާ.އޮެވގެން ޤާނޫނެއް އައިްސގެްނ ނޫނީ އެކަންތައްތައް 

ނޑަށް އެ ވެސް ގެންދެވިދާނެ.  އިރަކު ކިތަންމެ ގިނަ  އިސްގަހަމަ ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެްނ މި ބަހު ައއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޢާމިރު އެ މަދު އަޙް ބަރުއެހެްނީވމާ، މިގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެން ކުރަން މިއުެޅނީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަގުުތވީ އެްނމެ އަވަހަކަށް އެމް.އެމް.ޭއ  ލޫމާތުއެދިަވޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް ެއ މަޢު

ކޮމިޓީއަށް ހަމަ މި  ވެސް މެުދވެރިެވގެން މިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި މެދުވެރިެވގެން އަދި މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް

ނޑުމެން ނިންމަންވީ ގޮތަކީ. ެއއީނަޒަރިއްޔާުތގެ އަލިން ގެ ނޑަށް ހީަވނީ އަުޅގަ ެގ ނކަންނޭ ންނެވުން ެއއީ އަުޅގަ

އަކީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފާސްކުރަން ކިތަންމެ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިައސް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން މިއުޅޭ ނުކުތާ

ނޑުމެން އިއްތި ާނހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓަށް ފާުޤވެފަިއ އޮތް ކަމެއް ޙަޤީޤަުތގައި. ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ އެޖެންޑާގެ ދެ އެޖެންޑާގެ ވަނަ ނަންބަރަށް.  އެހެންވީމާ، އެ ިއއްތިފާޤާ ހަމައަށް ދޫކޮށްފައި އަޅު

ވަނަ  3112 ގެ ވަނަ ނަންބަުރ. މޯލްޑިވްްސ ސޯޝަލް ޑިޮމްކރެޓިކް ޕާޓީ ވަނަ ނަންބަރު ކުިރއަށް ިމގެންދަނީ. ތިން ދެ

 ވަނަ މަޖިލީހުން އެކުލަވާެލވުނު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގެ ސަްބ ކޮމިޓީން އެ  02ްޓ ދިރާާސ ކުރެްއވުމަށް އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯ

ގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ނނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވައި

 ކުޑަ ޮކމެޓީއަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މި މިއީ  .މި މަސައްކަތަކީ އި އޮތް މަަސއްކަެތއްެބްކލޮގްވެފަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަުތގައި 

. ހަމައަށް މިއޮތީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ ވާލުވެ ނިމިގެން އަޅުަގނުޑމެންނާދައުރުަގއި މި ކުރީ ދައުރުގަިއ ޙަ

ނޑުމެްނ  3102ޯއގަްސޓް  03ޓްގައި ަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މި ރިޕޯިގވަނއެ ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަޅުގަ ަގއި އަުޅގަ

ގޮެތްއ  . މި ރަނގަޅުތޯ ނުރަނގަޅުތޯ މެންބަރުން ބައްލަވާމި ޑްރާފްޓެއް މިއީ އެހެންނުންތޯ އިޝޫކުރާ ގޮތަށް

ނަޑއަުޅއްވަން ޖެހުމަށް ނޑުމެން މިވަނީ ހަމަ މެންބަރުން ކުރިން ދުވަހު ނިންމެވި ކަ ގޮތަށް ޑްރާފްޓެްއ އަޅުގަ

 ފްޓްގައި މިވަނީ މޯލްޑިވްސް ސޯޝަލް ވާނެ ްޑރާފްޓެއް. މި ޑްރާފަ. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި އެކުަލވާލާ

ގޮތް. ރަްއޔިތުންެގ  ނިންމެވި ވަނަ އަހަރު އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް މާލިްއަޔތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި 3112ީޓ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާ

ގޮތުން މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ވާ ަގއި 6އްާދގެ )ހ(ެގ ވަނަ މާ 011ގެ  3101 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ

އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަުޅތައް ފާހަގަކޮށް ސަރުކާުރެގ  ކިެއކި ރިޕޯޓްތައް ދިރާާސކުރުމާއިޖެނެރަލްެގ އެ ޓަރތެރޭގައި އޮޑި

ވަަނ  3112 ލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެޓަކީ މޯލްޑިވިއަން ސޯޝައެންގުްނ ހިމެނޭ. އެގޮތުން މި ރިޕޯކަމާބެހޭ އިދާރާތަކެއް 

 ވާ ޓްގައި ހިމެނިފައިހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯކުެރްއވުމަށްފަހު އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ



  

 މި  ކުރެއްވުމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެއްވި ލިޔުންތައް. މި ލިޔުންތައްއެކޭ. ކޮމިޓީގެ މައްސަލަ ދިރާސާބަ ގެރިޕޯޓް ޖަދުވަލުތަކަކީ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން މިއަދު ޓްގައި ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއަށް ގޮތެއް ނިންމެވުން. އަޅު ކޮމިޓީގައި މުޅި ފައިނަލް ރިޕޯ ގަ

ވަނަ އަހަުރގައި އޮޑިްޓ  3112މޯލްިޑވްސް ޯސޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  މަށް ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި މިއޮތީކަނިމުމެއް 

ނިންމާގޮތަށް  ދީވާލާމެދު ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުވުމާ ޙަ ގަކުރައްވާަފއިވާ ކަންތަްއތަކާޖެނެރަލް ފާހަރިޕޯޓްގައި ޮއޑިޓަރ 

ޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަކީ ސިާޔސީ ޕާޓީއެއް ގޮތަށް ރަޖިސްޓްީރ ސޯމަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މޯލްޑިވްސް 

އިދާރީ އަދި ސިޔާސީ ކަންތައްަތއް  ކުރެވިފަިއވާ ނަމަެވސް އެ ާޕޓީ ސިޔާސީ ވަންތަކަމެއް ެނތްކަމާއި އެ ޕާީޓގެ

އި ޓްގަ ކަމުގައި ޮއޑިޓް ރިޕޯ ހިންގާ ގޮތަށް ނޫން  ތައްވެސް ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ހަރަކާތްިއ ހިންގާފައި ވަނީ ޙަޤީޤަތުގަ 

ފާސްވުމުން އަންނާނެ ކަމަށޭ.  3102/2ނަންބަރު ޤާނޫނު އްލެއް ިސޔާސީ ޕާީޓގެ ޤާނޫުނ ފާހަގަކުރަްއވާ މައްސަަލއަށް ޙަ 

ނޑުމެން ބަދަލު މި ޑްރާފްޓަށް ކަމަށޭ ވާނީ އައިސްފައި އިނގޭތޯ. އަންނާނެ މިހާރު ގެންނަންޖެހޭ ނުކުތާ  ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ައިއސްފައި ކަމަށް  ރު ވަންނާނީމިހާ ތެރޭގައި ނޑުމެްނ ނިންމަންޖެހޭނީ މިއީ ކުރީެގ ނިންމުމެއް. އަުޅގަ އަުޅގަ

އި ޝަްނ އޮންނާތީެވ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުގަ ކޮންޓިނިއުޓޭމި ކޮމިީޓ އެއީ ުކރަން މިޖެހެނީ.  މިއަށް ރީވިޒިެޓއް މިޖެހެނީ

ސީލުކޮށް ވަރަށް ތަފް ސްއޫިލއްަޔތުތައްމަޒިންމާތަކާއި ްނތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ ވާނެގޮާތއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލިެޔކިއު

ޕާޓީެގ ފައިސާ އާއި މުދާ އޮޑިޓަރ  ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 6 ބަޔާންކުރެވިަފއިވާީތވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީ ޤާނޫނުގެ

ނޑައަޅާ އުސޫލުަތކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ބެލެހެއްޓުމަށް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބަޔާންކުރެވިފަިއވުމާއެކު ޖެނެރަލް ކަ

 ކުރަމޭ. އޮޑިޓަރުކލަވާލުމުގެ މުހިންމުކަން ކޮމިޓީން ފާހަގަމިކަމަށް އުސޫލެއް އަވަސް ުފރުޞަތުތަކެްއގެ ތެރޭގައި އެ 

ޓް ރައްދުވާ މޯލްިޑިވއަން ހިމެނޭނެ. އަދި މި އޮޑިްޓ ރިޕޯ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި މިަބއި

ވަނަ  35ގެ  3115 އި ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ަގވާއިދުފައިސާ ދޫކުރެިވފަ ދޫކުރެވުނުޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަްށ ސޯޝަލް 

 ަޝނުން ފާހަގަކުރެވޭ ޕާޓީަތކަށް ޔާސީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރި ނުވާކަމަށް ކޮމިވެފައި ސި ކަމަށްމާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން 

ފައިާސ ނާޅުއްވާ ޕާޓީަތކަށް ހާމަކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހުށަ އަދި ދައުލަތުން ދިން ފައިާސ ބޭނުން ކުރިގޮތަށް

ން ނުވާކަަމށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނީ ހައިޞިއްޔަތު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެނުދޫ

 ޓްގައި ފާހަަގކުރެވިަފިއވާ އަށް އަންގާފަިއވާތީ މި އޮޑިޓް ިރޕޯމި ކޮމިޓީ ންގެ ސިޓީ 3103ޖޫން  5ނަންބަރު 

 ކުރިއަްށ އޮތްތާ ަޙއްުލވެެގން ދާނެ މައްސަލަެއއްކަމުން  ޤާނޫނު ފާްސވެފަިއވާތީ  މައްސަލަތައް ިސޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ

ެއ  ވެފައިވާީތވެވާާލދީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޤާނޫނު މިހާރު ވުޖޫދުކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ކަމަށް މިއަންނަނީ ޙަކޮމިޓީން، މި 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ މި ނިންމޭ  މި ނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ސިޓީގޮތެއް ނިންމޭތަކަށް ތައް ނުގެ ހިޔަލުގައި މިކަންޤާނޫ

ނޑުމެން ދޭ ހަމައަކީ މިއީއަޅު ނިންމުންތަކުގެ ނުކުތާއަށް ޑޭޝަން ރެކޮމަން ނޑުމެން  ކަމަށް ނިންމާ ގަ މި ޑްރާފްޓް އަޅުގަ

ނ ޑު ހުޅުވާލާަނން މި ޑްރާފްޓަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު އެކުަލވާލާފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 .މުޙައްމަދު ޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިއްޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު، ދެއްކުމަށް. 



  

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޭ. އެ ލިބިފަވާނީ ޙައްލެއް އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ފެށުމުގެ ުކރިން މުޤައްރިރު ސާފުކޮށްދެއްވާ ތިވިދާުޅވީ މިހާރު ޤާނޫނުން 

 ކަން ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަވާނެ. ވާހަކަދައް ޤާނޫނުން ލިބިފައި އޮތް ޙައްލެއް ވިދާުޅވެދެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑަށް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

ންމު ވެސް ިމ ޚަރަދު ކުރެވެނީ މުހި ކަށްތުގެ ަފއިސާ ުނވަތަ ރަްއޔިތުންގެ ފަިއސާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައާދެ! ދައުލަ

 ދައުލަުތެގ ފައިސާ ގިނަެވގެންނެއް ވެސް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އިޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް. ފަހަރެއްގަސިޔާސީ މަޤް

ފޯރުކޮށް ނުދެވި މިވަނީ. އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވާ އެތައް އަސާީސ ޚިދުމަތްތަކެއް މިއުޅެނީކީ. ރައްޔިތުން  ނޫން

ަގއި ސިާޔސީ ހަރަކާތްތައް ނުހިންގާ ދައުލަތަށާއި ޤައުމަށް އެކަމުން މަންފާއެއް ނުލިބޭ އެކަީށގެންވާ ގޮތު 

ާސ އަސަރެްއ ނެތް ހަމަެއކަނި ޕާޓީެއއް ނަމެްއަގއި ހަދައިގެން ަދއުލަތުން ފައިޭއގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެކަމުްނ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ އުސޫލެްއ ނޫން. ެއކަމަށް ކަށް ފައިސާ ޫދކުރުމުގެ އުޫސލަކީ އަޅު ހޯދަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ޕާޓީތަ ގަ

ނިމުމެއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެމަނިކުފާނުގެ ރިޕޯްޓގައި ފާަހގަކުަރއްވާަފއިވާ ކަންކަމަކީ 

ނޑަށް ހީވަނީ  ވެސް ޤަބޫލުފުޅު  ކޮމިޓީގެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންމި އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މާީޒެވ  މިކަމަށް އަވަސް ފަރުާވެއއް ހޯދައި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކުރަްއވާނެހެން، ހަމަ ރަނަގަޅު

ނުކުރެވޭ ހާސިލުެގ މަޤްޞަދު މުތަްއ ނުހިންގާ އެ ޕާޓީަތއް ހެދުދިޔަތަން ދިޔައީ. ަދއުލަތުގެ ަފއިސާ ިސޔާސީ ހަރަކާތް

މަޖިލީހުގެ ޒިންމާެއއް ކަމުަގިއ  އް ހަމަޖެްއސުމަކީ ރައްޔިތުްނގެށް ދޫނުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެގޮތަށް ހުރި ޕާޓީއަ

ނަޑއަަޅއިއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޤާނޫނުގައި ައޅުގަ  އޮންަނ ލާޒިމްކޮށްފައި  ނޑުމެންެގ ވަކި ގޮތެއް ކަ

ނޑުމެން މިކަމަކީ ހަމަ ކުރަން. އެކޮމިޝަނަށް ޖެހޭނީ އެކަން ތަންފީޛުވަނީިވއްޔާ އިލެކްޝަން ކަމަށް ހެންވީމާ، ައުޅގަ

ނޑުމެން އަދާުކރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމާއި މި ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ތިބެ  ކަމެއް ހިނގާ އަޅުގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަން ހަމަ މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެްސގެންިވޔަްސ  އަދާކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ައވަްސ ޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ހުރި ކަންތައްތައް ތަކުރާުރނުވާނެ ގޮތަކަމުސްތަޤުބަލުގައި އޮ 

ެވސް ދައުލަތުގެ މާލިއްާޔއިްނ  ެވސް ބަޖެޓުގެ ދުވަްސވަރު މިއަންނަނީ. އަނެްއކާ ައނެއްކާ .މަށްމަގަކުން ކަންތައް ިދއު

ވެސް މި ކޮމިޓީއަްށ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓު  . އަނެއްކާއެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ެއއް ތިކަހަލަ ކަންކަމަށް ޚަރަދުވާނެ



  

ގެ ތެޭރގަިއ، އި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ައވަްސ މުއްދަތެއްފޮނުއްވާނެ. އެހެންވީާމ، މިކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކަ 

ޖޯރިޓީ އެ އޮންަނ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް އަވަހަށް ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ޮއތިއްޔާ މެ

މިހާރު  .ފަރާތްތަކުން އެކަންކަން ުކރެއްވީމަ ކުރެްއވޭކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެން ޮގސްފައި އެބަހުރި

 ބޭފުޅުން މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމައި ހާމަވަމުންދަނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެގޮތަށް އިލްތިމާސްކުރަން ތި

ނުޑެގ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެ އް އޮތް ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ އަވަހަށް ގެނެްސގެން މިކަން ނިންމުމަށް. އަޅުގަ

. ެއަކން ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮެތއްެގ ރީ ހަމަ ޖެނުއިން މައްސަލަތަކޭވާހަކަައކީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށްފައި ހު

 މޭ.މަތީން ކަންތައްތައް ކުރުން މުހިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ވަރަށް

ރިޕޯޓުގެ ބައެްއ  ލާސާަގއި ވިދާުޅވެދެްއވި އަުޅަގނޑު ޚުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާ

ޓެއް ކުރެވުނު ޤާނޫނުގައި މި ހަމަ މިގޮތަށް އޮތްތޯ ނެތްތޯ އެޓޭޗްމަންހިއްސާކޮއްެލވުނީމާ މި ބަޔާން މެންބަރުންނާ

ނޑުމެންނާ ން އެ މަސަްއކަތްޕުޅު މިހާުރ ރެޓޭިރއޭޓުހަމައަށް އޮތް ކަމުަގއި ވާނަމަ ފަސޭހަވާނެ. ސެކް ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ށަހެޅުއްިވ ނުކުތާަގއި ވެްސ ކުރަްއވަމުން އެބަ ގެންދަވާ. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ެއ ހު

ޖުލަިއަގިއ  00ވަަނ އަހަރުގެ  3103އެހިސާބަށް އެ ަވޑަިއގެންނެވީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދަިއން މި ރިޕޯޓަކީ 

ނޑުމެންތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީއަކާއި ޙައަޅުަގނޑުމެްނގެ މާލިއްޔަ ެގ ާވލުކުރެވި ނިންމެވި މަސައްކަުތގެ ރިޕޯޓު އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ޑެލިބަރޭޓު މިކުރަނީ މުޅި ކޮމިޓީ މުޅި ކޮމިޓީއަށް ޙަ ކޮމިޓީއަށް، ވާލުެވގެންދިޔަ ަވގުތުޮކޅު މިއީ. އަޅުގަ

ަގއި އެ ކޮމިީޓަގިއ 3103ޖުލަިއ  00ތިބެގެން ކުަޑ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުން ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް. ެއގޮތުން 

ަޑއިގަންަނވާ ދިްއގަރު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުަޑ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަ ،ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމާއި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުުރ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އާއި ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

ނޑުމެންނާ ކުީރގެ މެންބަރު އެބޭފުޅުން ނިންމެވި، މައުސޫމްهللا ޢަބްދު އަށް ހާސިލުވެފައި ހަމަ މަސައްކަތެއް އަުޅގަ

ވުޖޫދެްއ  އޮތީމަ އެކަމަށް ގޮތެްއ އަުޅަގނޑުމެން މި ނިންމަނީ. އެހެންވީމާ، އޭރުަގއި ިސޔާސީ ޕާީޓތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު

ޑްރާފްޓު ރިޕޯުޓ  ވާލާދެއްވާަފއިވާީތވެ އެގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންގެނުވޭ އެބޭފުޅުްނގެ ރެކޮމަންޭޑޝަނުގައި އެ ޤާނޫނާ ޙަ 

އްސާކޮށްލީ މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، އެއަށް ގޮތްަތކެއް ނިންމަން. މިހާރު އެބަ ލިބޭ މި ހި ތިބޭފުޅުންނާ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  ނުކުތާަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސީދާ ޤާނޫނުގެ އެ އެކަްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް އޭުރން އަޅުގަ

 ާއއި  3102/2ގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ަގއި ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓުގައި ސިޔާީސ ޕާޓީތަކ5.1ުފަސޭހަވެގެންދާނެ. 

ވާލުވާ ނުކުތާ މިހާރު ބަދަލުވެގެންދާނީ މީގެން ޙައްލު ލިބި އޭރުން ޢިއްޒަތްތެރި ފާސްވުމުން އަންނާނެ ކަމަށް ޙަ



  

 . އެހެންވީމާ، އެ ދެ ނުކުތާ ނޯުޓކޮށްލަްއވާނުކުތާ އިންާނނީ ފުރިހަމަވެފަ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުްއވި

ނޑުމެންނަށް ވީހާ ައވަހަަކށް ހިއްސާ ކޮށްލެްއވުމަށް ގެްނނަން. އޭގެ  ކުރިން ރިޕޯުޓ  އިދާރީމޭޒުން ޭއެގ ކޮޕީެއއް ައޅުގަ

ނޑު ބޭނުން. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ  ކުރިން ދެ ހަމައަށް ލިބުމުގެ އަޅުަގނޑުމެންނާ ކަމެއް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

އޮތޯރިޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ހިއްސާކުރަްއވާފަިއާވ  ސް މަނިޓަރީއި އެބައޮތް މޯލްޑިވްކޮމިޓީއަށް ލިބިފަ

ނުޑ  ސިޓީއެްއ. އެ އަވަސް ކޮށްުލމުގެ ގޮތުން މި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު ހިއްސާކުރުމުގެ ކުރިއަށް އަުޅގަ

ސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހުރި ވެ ތިބޭފުޅުންނަށް ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ ވެސް ެއްއފަދައިން މިއަހަރު .ދަންނަވާލާނަން

އަދި ދިާރސާކުރެްއވުމަށް ޓަކައި އިންަޓރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު އައި.އެމް.އެްފގެ އަރޓިކަްލ  ގޮތް ބައްލަަވއިނެތް

އަށް ާރއްޖެއަްށ ވަަޑިއގަންނަވަން ވަނީ  31އިން  9ެގ ދަށުން ައއި.އެމް.އެފްެގ ވަފްދެއް ޮނވެމްބަރު މަހުގެ 2

އިވޭ. މި ވަފްދު ާރއްޖޭގެ ހޭދަކުަރއްާވ، މި ވަްފދު ރާއްޖޭަގއި ހޭދަކުރަްއވާ ުމއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ ރާއްޭޖގެ ހަމަޖެހިފަ

މު އިޤްތިޞާީދ ދާއިރާތަްއ ބަލަހައްަޓވާ ނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ެއއްކުރަްއަވއި މުހިންއިޤްތިޞާދާ ބެހޭ ގި

ލަ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުކުރަްއވާ މަްޝވަާރ މިނިސްޓަރުންނާއި އިދާރާތަުކގެ ިއސްވެރިންާނއި އަިދ އަމިއް

ކުރެްއވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައޭ. ވީމާ، މި ވަފްުދގެ ބޭފުޅުންާނއި ެއކު ތިރީަގއި ިމވާ ބައްަދލުވުން ތިޔަ މަޖިލީހުގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ާޚއްޞަކޮށް ިއކޮނޮމިކް އެފެައރްޒ  ކޮމިޓީ ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަްއސަވާ ދެްއވުން އެދެމެވެ. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި ިމވަނީ ދުވަްސ  ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ޮކމިޓީއާ އަދި ، 3102ޮނވެމްބަރ  01ބައްދަލުކުރުމުގެ ގަޑި ކަ

މު މާ، ިމ މަޢުލޫމާތު ތިބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮށްލާނަން. މި މުހިން އަށް މަިޖލީހުގެ ޭގގައި. އެހެންވީ 00:21އިން  9:11

އެުކގައި މި  ސޭހަެވެގންދާނެތީވެއާތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބެވުމަށް ވެސް ފަކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަ ތާރީޚުގައި މާލޭަގއި މި

ނޑު ަދންނަވާލަން. ދެން ހުރިހާ  ސިޓީ ހިއްސާކުރަމުން ައޅުަގނޑު ކުިރއަށްދާނަން. ޤާނޫނު ކޮޕީ އެބަ އަުޅގަ

ޓުމުގެ ޒިންމާ. އަރިމަީތ އްވަަނ ބާބު ފައިސާެގ ހިސާބު ބެލެހެ 2ބޭފުޅުންގެ އަުތގަިއ ކޮޕީެއއް ނެތީމަ ދަންނަވާލަން. 

ނޑައެޅުން. ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ވެސް އެ ޕާޓީގެ ފައިސާގެ ކަްނކަން  -29 ސުރުޚީ ފައިސާ ބަލަހައްޓާނެ ވަކި މީހަކު ކަ

ވަނަ މާއްާދަގއިވާ ގޮުތގެމަތީން ޕާޓީއަށް  21ބަލަހައްޓާނެ ވަކި މީހަކު ޢަްއޔަންކުރަްއވާނޭ އަދި އެމީހަކު މި ޤާނޫނު 

އް ކެީތގެ ހިާސބުތަކާއި ޕާޓީން ކުރާ ޚަރަުދގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާްނާވނޭ. ފައިސާގެ ހިސާބުތަ ލިބޭ ފައިސާ ތަ

ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  -)ހ( 21ނަންބަރު، އަރޓިކަލް ނަންބަރު  ބެލެހެއްޓުން. އަރިމަތީ ސުރުޚީ. ސުރުޚީ

ދައުލަތުެގ  -0ނިވި އުސޫލުން ިލޔެ ބަަލހައްޓަންވާނޭ. އާއި އެ ޕާީޓއަކުްނ ކުރާ ޚަަރދުގެ ތަފްސީލު ހިސާބުތަްއ ައންނަ

މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަްއ ބަލަހައްޓާ އުސޫލުން އެކަންުކރުން. ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ 

ފައިސާ ޖަމާކޮށް  އެ ެއކައުންަޓށް ޕާޓީގެ ގައި ބޭންކް އެަކުއންޓެއް ހުޅުވައިޕާޓީގެ ނަމު -3އުސޫލުން އެކަންކުރުން. 

ލިބޭ މުދަލާއި ފައިާސެގ  -2ބެލެހެއްޓުން.  ތަކެީތގެ އިންވެންޓްރީ އެއް ހަަދއި ޕާޓީގެ މުަދލާއި -2ބެލެހެއްޓުން. 

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަްލ  -6ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެްއގެ ތަފްސީލު ިލޔެ ބެލެހެއްޓުްނ.  -5ތަފްސީލުތައް ލިޔެ ބެލެހެްއޓުން. 



  

އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ  -2ފަހަރު ފައިސާެގ ހިސާބުތައް ޮއޑިޓުުކރުން.  0ވެިރކޮށް އަހަރަކު ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތެއް މެދު

ޕާޓީއަށް  -ޕާޓީއަށް އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. )ށ( -1ގަާވއިދުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން. 

ކޮމިޝަނުގެ ކޮންެމ ވަގުެތއްަގއި ެވސް ބެލޭނެ  ަމކީކުރާ ޚަރަދުތައް ހިމެނޭ ލިޔެކިއު އެ ޕާޓީައުކންއާއި ލިބޭ އާމްދަނީ 

ވަނަ މާއްާދގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން ބަޔާްނކުރެވިފަިއ އެަބއޮތް. އަދި  20އްޭސ. އެހެްނވީމާ، މިގޮުތން އަދި އެްއޗެ

އާިއ  ވަނަ މާއްދާގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު މެންބަރުންނަށް އެންގުން ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަވޭ. އަދި ފަިއސާ 23

ނޑަައޅާފައިުފ ވެއްޖެކަުމގަިއވާނަމަ އިޖުަރޢާޚިލާ ވާއިދާތަކެތި ހޯދުމުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ގަ   ތު ވެސް ކަ

ތެރޭގެ އަދަދަކުްނ ދޭ 51111އާއި  31111ތުގެ ތެރޭގައި )ހ( )ށ( ގަިއ އެބަ ހިމެނޭ އެބައޮތް. އެހެންވީާމ، އިޖުރަޢާ

މަނާކުރުމުގެ ދުން ޕާޓީ ޖުރުދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ އިން އަދަ މަނާކުރުން. އަދި މި މާއްޕާޓީތައް ޖުރު

ނަޑއަޅާފަިއވާ ފަރާތް 29އިތުރުން މި ޤާނޫނުގެ   01111ރުފިޔާ އާއި  5111 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ޕާޓީއަކުން ކަ

ށް މިދެންނެވި ނުކުތާތަކުަގއި އެަބ މަނާކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ކަމަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ޖުރު

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރު  އިން މުޙައްމަދަށް. ވަން ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސަހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނުޑގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިހާރު މިދަނީ އާދެ! ނޑު  .އަުޅގަ ވެސް ބަލާލިން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ތައްޔާރުކުރި އަޅުގަ

ސުވާލަކީ އެްއކަލަ ޮއޑިޓަރ  ްއޗެހި އަޅުަގނޑު ބަލާލިން. އާދެ!މީަގއި މިހިރަ ކަރުދާސްތަކާއި މިހުރިހާ އެ އިރިޕޯޓާ

ނޑަކަށް ުހރިހާ މީހުން ނުވަތަ ބޮޑު ތިބީ ޞައްޙަޖެނެރަލް ފާހަގަކުރައްވާ   މެންބަރުންނެއް ނޫން ޕާޓީގައި. ގާްތގަ

. ަނންތައް ހުރީ ރިޖެކްޓުވެފަވެސް ގިނަ ަގއި ބައެއް. ދެން ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުނު ނަންތަކުގެ ތެރޭ

ދެން މިހާރު ތިބި މެންބަރުން ތެރެއިން ބަޔަކު ހޮވާަލިއެގން ރެންޑަމްކޮށް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން ސިޓީ 

ންޑުކުރީ އެމީހުންނަކީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނެއް ވެސް ނޫނޭ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ރެސްޕޮ ފޮނުވުމުން އޭގެ

ކަމެއް. ދެން ޕާޓީ އޮތް ގޮތަކުން އެ ޕާޓީ ނުހިނގާ ކަން  ވެސް ނެތޭ ވެއްދި ތިމަންނަމެންނަށް އެނގިފަ

ނަޑއެިޅގެން ފާހަގަކުރޭ. ޭގގެ ސިޓިންގ ރޫމުަގއި އޮފީެހއް ހަދައިގެން ބޯޑު ޖަހަިއގެްނ އަހަރަކު  ރުފިާޔ  25111ކަ

ނގާ ކަން ދީގެން ޕާޓީ ވެރިމީހާގެ ގޭަގިއ. ދެން ސިޔާީސ ެއއްެވސް ހަރަކާތެއް ޕާޓީތަުކގެ ހިނގާ ހަރަކާތެއް ނުހި

ނޑުމެްނ ޚަރަދުތަކާ ބެހޭ ލިޔެކިއު މެއް ނެތްކަން. ދެން މީގެ އަސްލު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރެއިޒްކުރަްއާވ ސުވާލަކީ އަުޅގަ

އޮތީ ރަނގަޅަށް ލިެޔވިފަހޭ ރީތި ރަލް ހެއްދެވި ރިޕޯޓު މީގައި ވިސްނަންޏާ ިވސްނަންވީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެ

ަގިއ ޙައްލަކީ ކޮަބއިހެްއޔޭ. މި ިރޕޯޓު ހުށަނޭޅިއަސް ފައިސާ އެެއއްނޫން ކަންނޭނގެ. މި މައްސަަލއިހެއްޔޭ. ޢިބާރާތުން

މި މެންބަރުންގެ ތިމަންނަމެން ނުދޭނަމޭ. ސިވިލް ކޯޓަށް ދިޔައިމަ ބުނީ އެހެނެއް ނުހެދޭނޭ. ފައިސާ ދޭށޭ ވާނީ. ދެން 

އަދަދު ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީކުރަންޏާ ތިން ހާހަށްވުރެ މަދު ޕާޓީތައް ުއވާލާނަމޭ ބުނީމަ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބުނީ ނޫނެކޭ 



  

ނޑަށް ނުފެނޭ މީގެ އަސްލު ަޙއްލެއް.  އުަވއެއް ނުެލވޭނޭ. އެހެްނވީމާ، ދެންމެ ތިވިދާޅުވި އެްއޗަކުްނ ވެސް އަދި އަުޅގަ

މަނާކުރުން މީހެއް ޖުރު މަނާކުރުން މި ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ނަގާޙަވާލުވެެގން ތިބި މީހުން ޖުރު އެއީ މިހާރު މިކަމާ

ނޑުގެ އިޢުތިރާޟުކުރާ   ދެއްތޯ މިއިނީ. އެހެްނވީމާ، އެގޮތް ރަނގަޅުކުރަން ބަލާަފއި ނިންމާލާ ނިންމާލުމަކީ އަޅުގަ

ގޮތަކަްށ ހަރަކާތެްއ ނުހިންގާ އޮންނަ ބަަޔކަްށ  ކަމެއް ނޫން. އެކަމަުކ ުސވާލަކީ ސިާޔސީ ޕާީޓއެއް ގޮތަށް އެްއވެސް

ސިޔާސީ ހަރަކާތްަތއް ހިންާގ ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެިރެވ ރާއްޖޭެގ ސިާޔސީ ކަްނކަން ރަނގަޅުކުރަން މަަސއްކަތް 

ޖެޓުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ަޑއިރެކްްޓލީ ސަޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ހެއްޔޭ ުނޖެހޭ ހެއްޔޭ. ެއއީ ކަންނޭނގެ ސުވާލަކީ. ސީދާ ބަ

ވާުލކުރެްއިވ ވާލުމެއް ުނއުވާލުމެްއ ނޫން. އެ ޙަޚަރަދު ކޮށްގެން މިދޭ ދިނުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭހޭ ނުގެެނވޭހޭ. އު 

ުސވާުލގެ  ފަރާތުން ކަންނޭނގެ އެކަން ިވސްނަންވީ. ައޅުަގޑަށް ހިޔެއްުނވޭ ެއސުވާލަށް ަޖވާބު އަންނަެހނެއް. ދެން އެ

ރަނަގޅު ކަމަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ެއއީ އަޅުަގނޑު  ޖަވާބަށް ނުގޮްސ މިހާރު މިޮއތްވަރު

 ވެސް ޤަބޫލުކުރާނީ ރަނގަޅު ޮގތް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ފްޝަރީ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އެ ހާމަކުރެއްިވ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެްނ  އާދެ!

މިލިއަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  5މިލިއަން  3މިލިއަން  0ޖަވާބެއް ނުލިބޭ.  ށްކުރިމަތީގައި މިއޮތް ުސވާލަކަްށ ތިޔަ

ފެންާޑގައި އޮފީްސ  ސީ ހަރަކާތެއް ވެސް ނުހިންގާ ގޭގައިލަށް ވެސް ހިސާބު ހުށަނާޅާ ސިޔާލިބިފައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

 51111ރުފިޔާ ނަގަިއގެން ނިމުނީމާ އެހިސާބު ހުށަނޭޅީމާ  25111ރުފިާޔ،  11111ހަދައިގެން އެތަނަށް އެތަނުން 

މަނާ ދައްކާލީމަ އަދި ނުދެއްިކއަްސ . ޖުރުރުމުން އެކަމެއް ޙައްލެއްުނވޭމަނާކުޔާއިން އެންމެމަތީ މިންވަރުން ޖުރުރުފި

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި  މައްސަލަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ދެން ކޯޓަށް ދިޔަސް މައްސަލަ އެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދިމާވެެގން އުޅޭ މައްސަލައަށް ަފރުވާެއއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް  ޤާނޫނަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުއިޞްލާޙު ެއުކ ހަމަ ހިތާމައާ ކުރަން. އެއަްށ ނިމުނު އިޞްލާޙަކުންނެއް ެއ ފަރުވާެއއް ނުލިބޭކަން ައޅުގަ

ރަކާތްތަްއ ނެތް މިގޮތަށް އޮޑިްޓ ރިޕޯްޓ ހުށަނާޅާ ޕާޓީތައް ވަިކ ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސިޔާީސ ހަ ފާހަގަކުރަން.

ށަހަޅަން. އެ ޤާނޫނު ެއގޮތަްށ ފާސްވީމަ ދެން ސުޕްރީމް މުއްދަތެއްގެ ތެޭރަގއި ުއވާލުަމށް މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހު

ކަްށ ކޯޓަކުން ވެސް އުވާނުެލވޭނެޭއ ނުނިންމޭނެ. އަދި ކޯޓަކުން ވެސް އެނޫން ގޮތަކަްށ ނުނިންމޭނެ. ފައިސާ ދޫކުރާ

ދިފަިއ އެ ޤާނޫނުގައި އެ ގޮތްގޮަތށް ނިންމާނެ ޖާގަތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފެއް، ވެސް ނުނިންމޭނެ. އެހެންވީމާ



  

ނޑައެިޅގެްނ ހުށަހަޅަން ރައްޔިތުްނގެ ، ގޮތަްށ އެ ނުކުންނަނީ. އެހެންވީމާއޮތީމަ އެ ަމއްސަލަ އެ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ކަ

ރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެިރނުވާ ބަރާބަރަށް އޮޑިްޓ ން މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ސިޔާސީ ހަމަޖިލީހަށް ރެކޮމަންޑްކުރަ

 ށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް. ރިޕޯޓްތައް ހުށަނާޅާ ޕާޓީތައް ުއވާލުމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ގުޭޅގޮތުން  ފާހަގަކޮށްަފއި އޮތް ނުކުާތއަކާމި ރިޕޯޓުގަިއ  ައޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

މި ކުރެވެމުންދާ ބަހުސްގަިއ އަޅުަގނޑު ވެސް ހުރި ޢާއްުމ މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. އިލެކްޝަން 

ކޮމިޝަނުން މިއޮތީ ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންކޮށް ސިޓީއެއް ލިޔެަފއި ފަިއސާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު 

ގުޭޅގޮތުން އަުޅަގނޑު ހަމަ އޮން ރެކޯުޑގައި  މަށް އަދި ކޯޓުން ެވްސ. މިކަމާތިމަންނާމެންނަކަށް ލިބިގެން ނުވާކަ

ނޑު މި  ނަޑއެިޅގެން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތް ގޮާތއި ިޚލާފު ސިޓީއެކޭ މި ސިީޓއަކީ. އެހެން އަުޅގަ ދަންނަވާނަން ކަ

.އޭގެ ަނމުގައި ޕާޓީެއއް އުަފއްދައި އެ ޕާޓީ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެމް.ޑީ ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަގައިމު

ނޑު މި  އަހަރު ވެސް ދޭްނވީ ފަިއސާ ނުދީ އެތައް ުދވަހެްއ ވަންދެކަށް ހިފަހައްޓާފައި ބެހެއްޓިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ެއްއވެސް  ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން. ހަމަގައިމު ންނާނެ ރިޕޯެޓއް ނޯެވސް އޭރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން  އެ އަހަރުަގއި. އެކަމަކު ަކން ކުރީ އެހެންނެއް ނޫން. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ އެބަ ޤަބޫލުކުޭރ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުން ބޮޑު އަދަދެއް ިސޔާސީ ޕާޓީތަްއ ހިންގުމަށް 

ނޑު ައބަ ނަޑއެިޅގެްނ  ދުޓަކައި މި ދެނީ. އަޅުގަ ވެސް މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ އަދި ދީނީ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދި ކަ

އިސްލާމްދީން ކުރިއެުރވުމުެގ ނިޔަތުގަިއ ބަެއއް ޕާޓީަތއް ހަދައިގެން އުޭޅއިރުަގއި ވެސް އެަބ ފެނޭ ހަމަ ޞައްޙަ ނޫން 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ޙަލާލު ފައިސާެއްއެގ މެންބަރުން ތިބެ އެ މެންބަރުންގެ ބޮލަށް ފައިސާ ނަގަމުންދާތަން. އަޅުގަ

ނޑު ހަަމގައިމު  ނުޑ ނު ގޮތުަގއި އަުޅގަ ދަންނަވާނަން އިނގޭތޯ. ވެސް ދަންނަވަން ބިުރގަނޭ. ދެން ޙަރާމެކޭ އަުޅގަ

މެްނބަރުންގެ ބޮލަށް ފައިސާ ނަަގމުންދާއިރުގައި ހަމަ އެކި ، އުސޫލުން ޮއތް ކަމެއް. އެހެންވީމާމި ، އެހެންވީމާ

ތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގި ރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެން އެ ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމީ މިއީ ހަމަ ދަންނަ ޙަޤީޤަތް. އަދަދު

ނޑުމެންނަކަށް ޤާއިމްކުެރވިފަެއއް ެނތް. ދެން އަނެްއ ކަމަީކ  މިކަން ބެލޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އަދިވެސް އަުޅގަ

އް އެހާ ސާފު ބަހުން ބަޔާންކުރެވިފަެއއް ނެތް. މިހާތަނަށް ޤާނޫނުތަކުގައި ފައިސާ ދޭނެ ގޮތާިއ، ނުދޭނެ އުސޫލުތަ

ގެ ދަށުން ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި ޢަމަލުކުރުމެއް. 3115މިއައީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގަާވއިދު  ޢަމަލުކުރަމުން



  

 2އޮންނަތާ އަހަރު ކޮށްފައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި  2ބެހޭ ބިލެއް  މަޖިލީހުން މި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ރައްޔިތުންގެ

އަހަރު ކޮށްފައި ބިލު ފާްސވެެގންދިޔައިރުަގއި ބިުލގެ ތެރޭަގިއ ޑިމޮކްރެކްިޓކް ެވއްެޓއްަގއި ުކރަން ނުޖެހޭ ޒާތުގެ އެަތްއ 

ގުޅިގެން ެއ  ަގނޑުމެން ދަންނަންޖެހޭ. އެކަމާބައިވަރު ކަންތައްަތކެއް އޭރު ވަކި ސަިއޒަކަށް ބެހިގެންދިަޔކަން އަޅު

މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެ ކޯޓުގެ ތެޭރގައި އަިދެވސް ނުނިމޭ މައްސަލަތަކެްއ  ޤާނޫނުގެ ހުރި ބައެއް

ހާސްގެ މައްސަލައަށް ގޮެތްއ  ވާކަން ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އޭގެ ތެރޭަގއި އެއް ކަމަކަށް ދިހަ

ުގޅޭގޮތުން ސުްޕރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި  ކާމާއްދާއަ  1ވެސް އެ ޤާނޫނުގެ ކަމުަގއި ވީނަަމެވސް އަދި ނިމިގެންދިޔަ

ނޑުމެން މި ޕާޓީއަީކ ވެސް ތަަދއްޚުލްވެަފިއާވ  އޮތް މައްސަލަ އަދިެވސް އޮީތ އޮތް ގޮތަށް. ޭއގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްެގ ، ރީމަ ހަމަ ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާޕާޓީއަކަްށވާތީ އެ މަޢުލޫމާތު ހު

ބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަދި ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅަގނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މެން

ނޑުމެންނަށް ަވރަށް ސާފު ބަހުން މިކަން ކުރެވޭެނ ގޮތްަތއް އެަބ  މި ވާހަކަ ެދއްކުމުެގ ބަދަލުގަިއ އަުޅގަ

އްޔާމުން ދެން ކަންތަްއ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ވެސް ނުކުރެވިއްޖެ  ކުރުމަށްފަހު އެކަންބަޔާންކުރެވެންޖެހޭ. އަދި ބަާޔން

ކަށް ކުެރވޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް ނެްތގޮތަށް ށް ނޭނގި ޕާޓީަގއި ހުރެގެން އޭނައައޮންނަންވާނެ. ރައްޔިތު މީހާައށް އޭނައަ

ލީމަ އޭނަ މި ބުނަނީ މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުން ޖަވާބު ދެމުންދަނީ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ަކއިރި އަހާ

ނޑައިދިނިްއޔާއޭ. މިކަހަލަިއގެ ދޯހަޅި  ނޑޭނެއޭ. ތި ޕާޓީ އަށް ލާފައި ޕާޓީން ކަ އުހުނ ތިމަންނާމެންނަކަށް ކަލޭ ނުކެ

މި ވާހަކަ ދައްާކއިރު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބައިނގޭ ިސޔާީސ ، ތީ މިކަމުގެ ެތރޭގައި. އެހެންވީމާނިޒާމެއް މިއޮ

ނޑު މެްނ މިތާ ތިބެފައި ައސްލު ޙަޤީަޤތުގަިއ ޕާޓީތަުކގެ ތެރެއިްނ ޕާޓީން ކުރަމުންދާ ކަމެއް. ބޭނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ވަަރށް ކެރިހުރެ މިދަންނަވަނީ  ނޑުެމންގެ ޕާޓީވެސް ހަމަ ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ އަޅުަގނޑު މިއަދު އަުޅގަ

ނެ މީހުން ހޯދައިެގން އެކަން ކުރުމުގެ ރޫޙު ހަމަ ޞައްޙަ ގޮތުގައި ތެދުެވރިކަމާއިެއކު އެ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ުއޅޭ

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީން  ނޑުމެން ޮކށްފައި ހުންނާނީ. މިހާތަނަށް އަުޅގަ އަޅުަގނުޑގެ ހުރީ. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

 ެއގޮތުގެ މަތިން އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ހަމަގައިމު، ސް ހުްނނާނީ އެގޮތަށް. އެހެންވީމާމަސައްކަތްކޮށްަފއި ވެ

ވެސް މި މައްސަަލއަށް ަޙއްުލ ލިބިގެންދާނެ. އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން ދީފައި އޮތް މި ސިޓީއަކީ ވެސް ހަަމ 

ނޑު ދަންނަވަން.  ނަޑއެިޅގެން ރޯނުބައި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ސިޓީެއއްކަްނ އަޅުގަ ކަ

ވި ގޮތަކަށް ބޭނުން ފަހަރަކު ބޭނުން ބަޔަކަށް ފައިސާ ދީފައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ މިެއއް ނޫން. އެބޭފުޅުން ބޭނުން

ނޑު ހަމަ މިއަދު ރެކޯަޑށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ، ހައްޓާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާނުދީ ހިފަ ެއވާހަކަ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ފުރުޞަތުގައި މި ުނކުތާއަށް ވާހަަކދެއްކުމަށް ރަޝީދު، ގައްޫދ  މިރުެގ ވާހަަކއިގެ އިތުރުން މިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވު

ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ ވަގުުތ ނަގާލަ  ން ވަރަށް ގިނައިުރވަންދެން ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ދެއްކިދާނެހެން. އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެއެއް ނޫން ަކންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެން ުކރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. 

 މިޓީްނ ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިަމއްޗަްށ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ ިމ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ސަބް ކޮ

ނޑުމެން  ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމަން. ދެން އެ ސުވާލު އުފެދުނީ އެ ނިންމަންވީ ކިހިނެއްތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

ކިތަންމެ ދިގުކޮށް މިވާހަކަ ދެްއކިޔަސް މިައކަށް ޙައްލެއް އަންނާކަށް ނެތް. ސަބަބަކީ މީގައި ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަހުިރ 

ްށގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ޤާނޫނުގައި ހުރި ދޯހަޅިކަމެްއ މިއުޅެނީ. މިކަން ޤާނޫނުތަްއ ރަނގަޅުކޮ

މި ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓަކީ މީގެ ގޮތުަގއި އެ ަރނގަޅު ެއްއޗެއް ގޮުތގަިއ ، . އެހެންވީމާކުެރވޭކަށް ނެތްރަނގަޅު

ނޑުމެންބަލައި މި ރި  ޕޯޓް މިހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްލީމަ ނިމުނީ. މީގެ ދޯހަޅި ކަމެއް ުހރެއްޖެއްާޔ އަުޅގަ

ނުޑ  ޖެހޭނީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން އެ ފޫބައްދަން. އެނޫން އެހެން ގޮތެއް މީގައި ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ދިގު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އެިހސާބުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިކަން ނިންމާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންނަށް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނ ޑަށް ހީވަނީ ިމ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުަގއި ިމހިރަ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަްއވާ ކުރިއަށް ގެންދެިވިއރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ 3103ވަަނ އަހަރުގެ މަސައްކަަތކާއި  3112ފެނިފައި މިއޮތީ  ހަމައަށް އައި  ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

މަސައްކަތެްއގެ ކުޑަ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަެތއް މި ކޮމިޓީ ެބލުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރިޢާޔަތް އެކްސްޓެްނޑްކޮްށ 

ގެންދެވޭނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ އަތްޕުުޅގައި ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ފާްސވެފަިއ އޮތް ޤާނޫނު މިހާރު 

ޕީއަކާ އެުކަގއި ޮއވެ އިތުރު ބައްދަުލވުމަކަށް ގޮްސގެން ނޫނީ މިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ކޮ

އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު ަޙއްެލއް އަންނާނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއާ ުގޅިގެްނ އިތުރަްށ 

ަގާވއިދު ކޮމިޓީން މި ދަންނަވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު ބަާޔންކުރާ ަގވާއިދުތައް މަޖިލީުހގެ 

ދޭތެރޭގައި ވެސް އެބަ ރަން ުކރަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، މިއަްށ ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތަާކ އެުކަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ 

ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ދެން އާދެ! އިޞްލާޙުތައް ލިބިއްެޖއްޔާ ިއޞްލާޙު ހުރި ހިސާބަކަށް 

ރުކުރަމުންދާ މިންވަރަކާ މިހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެްއކުެރވޭނެ ގޮތަށް މި ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ އިޞްލާޙަށް ދަތު



  

ގުޅިފަިއ ހުރި ހުރިހާ ނުކުތާަތކަކާ އެުކގަިއ ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ ދެން އޮންނަ ަބއްަދލުވުމެްއގައި ިމއަށް ވާހަކަ 

ނޑު ނިންމާލަން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުދެއްކުމަށް އެޖެންޑާ ކުރަމުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވު هللا ން ައުޅގަ

 ވަބަރަކާތުހޫ.
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