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 އްަޙމަދު ޢީސާ{ ދާިއރާގެ މެންބަރު   ކެނދިކުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންނަށް   މަސައްކަތް  އިއްޒަތްތެރި  ބައިގެ  އިން  ނުނިމި  ގާނޫނުގެ  ޖަމުޢިއްޔާތަކާބެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މަރުޙަބާ. 

އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މެންދުރު އޮތް ކޮމިޓީގެ    ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި

ޝިފާ  ! )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ން. ޝިފާ ފައްޓަވާމަސައްކަތް ހުއްޓާލި ހިސާބުން ފަށަން އަޅުގަނޑު އިދާރީމޭޒުގައި އެދެ

ގެންދަވާ އެ   !ކުރިއަށް  ހިނގަމުންދާ    އިސްމާޢީލް  ކޯޓެއްގައި  މަރުޙަލާގެ  ޝަރުޢީ  ވާހަކައެއް.  ރަނގަޅު  ވިދާޅުވަނީ 

ގާނޫނެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގިނަ ފަހަރަށް  ވަރަށް  މެންބަރުން  އްޝަރިޢަތެއްގައި ހަމަ  ކޮމިޓީގެ  އޯ  ... )އޯޑިހެދި 

ކޮށް މިހާރު އެކަން ކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެހެންވިމާ، އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވި ވާހަކަ  އާންމު  ވަރަށް   އަޑު ކެނޑިފައި( 

ރިކޯޑިންގއެއްގައި   ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ  ގެންދާނީ. ޝިފާ،  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކޮށްފިން. އަޅުގަނޑުމެން ދެން އޮންނަ 

 ދެންހުރި މާއްދާތައް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި  .  )ރ( ބޭއްވުމަށް  މުއްދަތުތަކުގައި  އަންނަނިވި  ޖަލްސާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ނޫނު  ގާމި 

ޖަމު  -1ވެ.  ލާޒިމުކުރެއެ ޒިންމާވާ  ދަރަންޏަށް  މިންވަރަކީ  ޖަމްޢިއްޔާއަކީ  ޒިންމާވާ  ދަރަންޏަށް  ޢިއްޔާއަކަށްވެފައި، 

އަ ރުފިޔާ  ދިވެހި  ކުޑަ  އެއްމިލިއަން  އެއްފަހަ  ދެ ދަދެއްނަމަ،  އަށްވުރެ  ދަރަންޏަށް  ޖަމު  -2ރު.  އަހަރުން  ޢިއްޔާއަކީ 

ޖަމު ރުފިޔާ ޒިންމާވާ  ދިވެހި  އެއްމިލިއަން  މިންވަރަކީ  ޒިންމާވާ  ދަރަންޏަށް  މަތީ    ޢިއްޔާއަކަށްވެފައި،  އަށްވުރެ 

، ކޮންމެ  ޢިއްޔާއެއް ނޫންނަމަދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ ޖަމުޢިއްޔާއަކީ  ޖަމު  -3.  ދަދެއްނަމަ، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރުއަ

ޤާނޫނުގެ    މު ޖަލްސާ. އާންއަހަރަކު އެއްފަހަރު. އިތުރު   މު ޖަލްސާގެ  ންއާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    45މި 

ޖަމު ގަވާއިދުގައިއިތުރުން،  އަސާސީ  ކެނޑިފައި(  ...  ޢިއްޔާގެ  އަޑު  މެންބަރުންޖަމު)ހ(  )އޯޑިއޯ  ގެ  ޢިއްޔާގެ 

% މެންބަރުން،    33ތެރެއިން  ގިނަ  ޖަމުއާއަށްވުރެ  ލިޔެ ސޮއިކޮށް  އެދި  ބާއްވައިދިނުން  ޖަލްސާއެއް  ޢިއްޔާގެ  ންމު 

ޢިއްޔާއެއްގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޖަމު  30ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން  

ބާއްވަންވާއާޚާއްޞަ   ޖަލްސާއެއް  )ށ(  ނެއެންމު  ބާއްވާ  ވެ.  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

މަދުވަގެން   ބޭއްވުމުގެ  ބައްދަލުވުން  ނޯޓިސް،  މެންބަރުންނަށް  ޖަމު  ކުރިން   ސް ދުވަ  7ބައްދަލުވުމުގެ  ޢިއްޔާގެ 

 ވެ. ދޭންވާނެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ؟އެއީ  ހަމަ ވަރަށް ސިމްޕަލް ކަމެއްނު ؟ނު ޝިފާއެއްބަދަލުކޮށްލެވޭނެ   އޭތި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

މަދުވަގެން   ބޭއްވުމުގެ  ބައްދަލުވުން  ނޯޓިސް،  ބައްދަލުވުމުގެ  ބާއްވާ  ދަ ކުރިން..  ސްދުވަ  7ގޮތުގެމަތިން  )އޮފް   .

 ރެކޯޑުގައި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖަމުކޮ އަހަރަކުވެސް، އެ ޖަމު  ޢިއްޔާއަކުންންމެ  ހިސާބާއި،  ވެސް، ކޮންމެ  ޚަރަދުގެ އަހަރީ  ޢިއްޔާއެއްގެ އާމްދަނީއާއި 

ޖަމު ޖަމުއެ  ހިނގިގޮތާއި، އެ  ހިސާބުތަކާއި،  ޢިއްޔާއެއް  ތައްޔާރުކޮށް، އެ  ރިޕޯޓެއް  އަހަރީ  މަސައްކަތުގެ  ޢިއްޔާއެއްގެ 

ސޮއިކޮށް،  ންމު  އާ  ރިޕޯޓު މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ހިންގާ  ރިޕޯޓުގައި،  ހިސާބުތަކާއި  އެ  ފާސްކޮށް،  ޖަލްސާއަކުން 

ރަޖިސްޓްރަ ފާސްކުރަންވާނެރއަޖަމްޢިއްޔާގެ  ހުށަހަޅައި  ކަންކަން.    8އެވެ.  ށް  މާލީ  ބާބު.   ޢިއްޔާ ޖަމުވަނަ 

އެއްބަސްވުންތަ ވެފައިވާ  ކުރިން  ގޮތުގެމަތިން  ނޫނުގާމި  .  )ހ(  ގެ 49އް.  ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ޖަމުޖަމު ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަލައިޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ކުރިން އެ  އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ،  ޢިއްޔާއެއް 

އެއްބަސްވުމަށް   އެ  ލިބިގަނެ،  މަންފާ  އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  ވެފައިވާނަމަ  އެއްބަސްވުމެއް 

 ވެގެން ނުވެއެވެ. ލާޒިމުޢިއްޔާއެއްގެ މައްޗަށްމަލުކުރުން އެ ޖަމުޢަ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުގައި މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .އަދި އެއްފަހަރު ކިޔާބަލަ ޝިފާ ތި މާއްދާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަ  ޢިއްޔާޖަމު ގޮތުގެމަތިން  .  އް. )ހ(ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ކުރިން  މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޖަމުޖަމު ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަލައިޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ކުރިން އެ  އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ،  ޢިއްޔާއެއް 

ޙާލަތް އަންނަނިވި  ވެފައިވާނަމަ  އެއްބަސްވުމަށް  އެއްބަސްވުމެއް  އެ  ލިބިގަނެ،  މަންފާ  އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  ތަކުގައި 

 ވެގެންވެއެވެ.މު ލާޒިޢިއްޔާއެއްގެ މައްޗަށްޢަމަލުކުރުން އެ ޖަމު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ! ބަލަލަތައް ކިޔާ ލަތުޙާދެން އެ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްބަސްވުމުގައި    -2ރަޖިސްޓަރީކުރުން.    ޢިއްޔާއެއް ޖަމު   ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ނޫނުގައި ގާ  މި  -1

ޢިއްޔާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގައި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޖަމު

 ން.  ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 

 ! ހިންގާ ކޮމިޓީން ނުނިންމައިފިއްޔާ ޢަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭ. ކުރިއަށް ގެންދަވާ. މިހާރު ރަނގަޅު ވެއްޖެ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖަމު)ށ(   ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ނުކުރެވިއްޖެނަމަމި  ރަޖިސްޓަރީ  ޖަމްޢިއްޔާ  ،ޢިއްޔާ   ... ނުވަތަ 

 ވެ.  އެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެ)އޯޑިއޯ އަޑު ކެނޑިފައި( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ފި.އޮޅުން އަރައި ކާ ތިބުނާ އެއްޗެއް އަނެއް

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުގައި މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު  އިސްމާޢީލް ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

ގާނޫނުގެ  .  ޝުކުރިއްޔާ މާއްދާ  50ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ  ހިންގާ  ޖަމު  .ވަނަ  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ  ނަމުގައި  ޢިއްޔާގެ 

)ހ(    50މުޢާމަލާތްތައް.   މާއްދާގެ  ރަޖިސްޓަގާމި  އަށް  ވަނަ  ދަށުން  ޖަމުނޫނުގެ  ހިންގާ  ރީކޮށްފައިވާ  ޢިއްޔާއެއްގެ 

ޖަމު އެ  ގޮތުން،  ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އްޔާއެއްގެ  ޢިގަވާއިދުގައި 
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ފައިދާ،   ވިޔަފާރި  މުޢާމަލާތެއްގެ  އެކުރެވޭ  އަދި  ނުވާގޮތަށް،  ކަމަކަށް  ކުރެވޭ  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ  މެންބަރުންނަށް 

ދިވެޖަމު ނުލިބޭގޮތަށް،  މެންބަރުންނަށް  ޖަމުގާހިރާއްޖޭގެ  ޢިއްޔާއެއްގެ  އެ  ގަވާއިދުތަކާއި  ހިންގާ  ޢިނޫނާއި  އްޔާއެއްގެ 

ވިޔަފާރީ... ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  ގޮތުގެމަތިން، އެ  އެއްގޮތްވާ  ކެނޑިފައި(  ގަވާއިދާ  އަޑު  )ހ(ގައި    )އޯޑިއޯ  މާއްދާގެ  މި 

ޖަމު އެ  މުޢާމަލާތުތައް  ވިޔަފާރީގެ  ފަދަ  މަސައްކަބުނެވިފައިވާ  އެހެނިހެން  ރަކާތްތަކަށްވުރެ  ޙަ ތްތަކާއި  ޢިއްޔާއެއްގެ 

ފުޅާވެގެންނުވާނެއެވެ.   މަޝްވަރާކުރެއްވުން(.  އިތުރުވެ  މާއްދާތަކާމެދު  ބިލުގެ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުގައި  ދަ  އަދި  )އޮފް 

ޖަމު އެ  ވާންޖެހޭނީ،  އަބަދުވެސް  މުޢާމަލާތެއް  ކޮންމެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެފަދަ  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  ޢިއްޔާގެ 

ހާ އެސިމަޤުޞަދުތައް  ޓަކައި  މުޢާމަލާތަކަށެވެ.  ޖަމު  ލުކުރުމަށް  ވަކި  ހިންގޭ  ފައިސާ  ރެކޯޑުގައި  ޢިއްޔާއަށް  ދަ  )އޮފް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކޮށް    50  .އްރިރުޤަމުމެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން(. ޝުކުރިއްޔާ  

)ށ( މާއްދާގެ  މި  ކެނޑިފައި(  ...އަދި  އަޑު  މާއްދާތަކާމެދު  )އޮފް    )އޯޑިއޯ  ބިލުގެ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުގައި  ދަ 

)ހ( އާއި )ށ( އާ އަދި އޭގެއިތުރަށް    ވަނަ މާއްދާގެ ދެންމެ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި  50!  އާދެމަޝްވަރާކުރެއްވުން(.  

 މި މާއްދާގެ )ނ( އުނިކޮށްފައި ދެން ހުރި ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރާޢީ  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫ

 އިސްމާޢީލްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި،  ހުށަހަޅަ  މެންބަރު އިސްމާޢީލްއިއްޒަތްތެރި  ދުވާފަރު ދާއިރާގެ  އި  އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މިއަހަނީ ދެންމެގަ   ،ވީމާއެހެން

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކޮށްފައި   50އެއީ . ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަށް ރާޢީ  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ  

،  އެންމެން އެއްކޮށް  ! )ވޯޓުދެއްވުން(ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވާ؟ ތަރުތީބުކުރުން އެހެން ނޫންތޯ  ތައްއަކުރު

އެންމެ ފެންނަންދެން  ތިބެންޖެހޭނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ނަގައިގެން  ޝިފާ.   އެއްކޮށް އަތް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފާސްވެއްޖެ 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން(.   މާއްދާތަކާމެދު  ބިލުގެ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުގައި  ދަ  މެންބަރުން  )އޮފް  ހުރިހާ  ފެށިގެން  މަތިން 

ލައްވާ.   ހުއްޓަވާ  ކުޅުން  މާއްދާތައް. ފޯނާއި  ބަދަލުކުރި  ފައްޓައިގެން ގެންވަ ބައްލަވާ  ފެށިގެން  މަކިޔާ. ޝިފާ  ތިން 

 ! މަތިން ފެށިގެން ކިޔުއްވާ. ޝިފާ ކިޔުއްވާ!  ކިޔުއްވާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ރަޖިސްޓަގާމި   ދަށުން  ޖަމުނޫނުގެ  ހިންގާރީކޮށްފައިވާ  މަޤްޢިއްޔާއެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ޞަދެއް   

ޖަމު  އެ  ގޮތުން،  ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  ޓަކައި  ކުރެވޭ  ޢިހާސިލުކުރުމަށް  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ  މެންބަރުންނަށް  އްޔާއެއްގެ 

ވިޔަފާރި  މުޢާމަލާތެއްގެ  ނުވާގޮތަށް، އަދި އެކުރެވޭ  ޖަމު  ކަމަކަށް  މެންބަރުންނަށް ނުލިބޭގޮފައިދާ،  ތަށް،  ޢިއްޔާއެއްގެ 

ޢިއްޔާއަކުން  ޖަމު.  ހިންގުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. )ށ(  )އޯޑިއޯ އަޑު ކެނޑިފައި(  ނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި...ގާދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ވިޔަފާރި  ބުނެވިފައިވާފަދަ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ޖަމު  ވެރިހިންގާ  އެ  އެހެނިހެން  މުޢާމަލާތުތައް  ޢިއްޔާއެއްގެ 

އަބަދުވެސް  ރަކާތްތަކަށްޙަ މަސައްކަތްތަކާއި   މުޢާމަލާތެއް  ކޮންމެ  އެފަދަ  އަދި  ފުޅާވެގެންނުވާނެއެވެ.  އިތުރުވެ  ވުރެ 

ޖަމު އެ  ހާވާންޖެހޭނީ،  މަޤްޞަދުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  އެ  ސި ޢިއްޔާގެ  ޓަކައި  ލުކުރުމަށް 

 ޢިއްޔާއަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ވަކި މުޢާމަލާތަކަށެވެ.  ޖަމު

 

 އިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާ

އަށް )ހ(  ތަންކޮޅެއް  ކުޑަކުޑަ  ހަމަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .  އަދި  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  ލާންވީ  ތިތަނަށް  މިހާރު 

ހިންގާ ކޮމިޓިން   ގޮތުން، އެ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤުޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ފައިސާ ހޯދުމުގެ 

ނިންމު އިންނާނެ  އޭރުން  ލިޔަންވީ.  އެގޮތަށް  ދެން  މެންބަރުން  ޖަމުޢިއްޔާގެ  އެ  ކޮމިޓީގެ  ފާސްކޮށްގެން  ހިންގާ  މެއް 

 ނިންމުމެއް އިންނާނެ...  

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުގައި މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިބޭ  ،އެހެންވިމާ ކޮމިޓީގައި  މީހުންހިންގާ  ކިތައް  މާއްދާތަކާމެދު  ؟ )ނީ  ބިލުގެ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުގައި  ދަ  އޮފް 

މަޤް  ޝްވަރާކުރެއްވުން(މަ ވެސް ތި  މިއޮތް ގޮތަށް ވެސް މި މިންވަރަށް  ފެންނަނީ މިހާރު  ޞަދު  އަޅުގަނޑަށް ވެސް 

ފާސްކޮށްގެންނޭ   ކަނޑައަޅައިގެން  ކޮމިޓިން  ހިންގާ  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލަކީ  ދެން  ހާސިލުވޭ.  އެބަ 

ވެސް ނުލިޔުނަސް  ރުހުން  ޖަމުޢިއްޔާ ނަމުގައި   ކޮންމެވެސް  ކުރެވޭނީ  ކޮމިޓީގެ  ހިންގާ  ވަންޏާ  ކުރާ ކަމަށް   އެކަން 

ކޮންމެ    )އޮފް ދަ ރެކޯޑުގައި މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން(ހޯދައިގެން ކުރެވޭނީ ޓެކްނިކަލީ.  

ނިހިންގޭނެ.   ޙަރަކާތެއް  ނަމުގައި  ޖަމިއްޔާގެ  ނުނިންމައެއް  ކޮމިޓީން  ހިންގާ  ވިޔަސް  ރެކޯޑުގައި  ގޮތެއް  ދަ  )އޮފް 

 އާނ އޯކޭ ޝިފާ. އާނ ޝިފާ. މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މުޢާމަލާތެއް ހިންގޭނީ   ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މި މާއްދާގައި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން 

 ޢިއްޔާތައް، މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ... ހަމައެކަނި ޖަމު

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުގައި މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގޮތް ޝިފާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އައި  މީތި  އަސްލު  އުޅެނީ މިހާރު  މި ބިލު އުނދަގޫވެގެން ތި  އިނގޭ.  ބުނެދޭންވީ 

އުޅެނީ.  އެ  ބުނަން  ހުއްދައޭ  މީހުންނަށް  މި  މަނާކުރީމައި  މީތި.  ނުން  މަނާކުރިއެއް  ކުރިންވެއްޖެއްޔާ  އެހެންވެގެން. 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މާއްދާ އެއްކޮށް އަނެއްކާ އުނިކުރަން ކަންނޭނގެ ޖެހޭނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި އެއްކަލަ ދެ ޖަމްޢިއްޔާ ވެސް ޝައްކެކޭ ކިޔަނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ؟ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ދޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންވީމަ، މި މާއްދާ އުނިކުރަންވީ.  

 

 ކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުގައި މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންވީމަ، އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅަންވީނުން )ނ( އުނިކުރަން.  

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ؟ޝިފާ އަޅުގަނޑު މި ބުނާ އެތި ދިމާވެއެއް ނުން
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 ؟އާނ އޯކޭ. ކުރިއަށްގެންދަންވީނުން

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތަރުތީބުކުރަން   50މުޤައްރިރު،   އަކުރުތައް  ހުރި  ދެން  މާއްދާގެ  އެ  އުނިކޮށް  )ށ(  )ށ(،  )ނ(،  މާއްދާގެ    ވަނަ 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިސްމާޢީލްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާގެ    އިސްމާޢީލް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި    ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު ރާޢީ  ހުށަހަޅުއްވައި، މަކުނުދޫ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ދެއްވުން ވޯޓު  ބޭފުޅުން  ތާއީދުކުރައްވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ތާއީދުކުރެއްވި  އެދެން.އެ  ހުށަހެޅުން  އާ  )ވޯޓުދެއްވުން(    ދެ! 

އިނގޭތޯ.   )ނ( އުނިކުރޭ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  ކަނޑައަޅައިފިން. ޝިފާ، އެހެންވީމަ، އެ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ 

 ރުތައް ތަރުތީބުކޮށްލަބައްލަވާ! އުނިކޮށްފައި އަކު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޖަމުޢިއްޔާއެއްނަމަ   ކަނޑައެޅިފައިވާ  މިންވަރު  ޒިންމާވާ  ދަރަންޏަށް  ޖަމުޢިއްޔާއަކީ  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ  )ނ(. 

ޖަމުޢިއް ފުޅާވެގެންނުވާނެއޭ.  އަޑު ކެނޑިފައި( އިތުރުވެގެން ގޮސް  )އޯޑިއޯ  ހޯދުމަށް  ޖަމުޢިއްޔާ...  އާމްދަނީ  ޔާއަކުން 

މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ   ވަކި  މުޢާމަލާތެއްގެ  އެހެނިހެން  ހިންގާ  އެ ވަގުތެއްގައި  ނުވަތަ  ރައުސުލްމާލު  ޙަރަކާތެއްގެ  ހިންގާ 

ޖަމުޢިއްޔާގެ   އިތުރުވާނަމަ،  މިންވަރަށްވުރެ  ޒިންމާވާ  ދަރަންޏަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޖަމިއްޔާއަކުން  އެ  އަގު  ޖުމުލަ 

ގަ އެކަން  އަސާސީ  އިތުރުކޮށް  މިންވަރު  ޒިންމާވާ  ދަރަންޏަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާއިދުގައި 

 ރަޖިސްޓްރަރއަށް އަންގައި، ޖަމުޢިއްޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންވާނެއޭ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮފް  )؟ ނު ތިއީ 51؟ ށް އެ ބަދަލުވީ ޝިފާ  60ވެ  އެ ކީއް؟ ބަރާބަރު. ބަރާބަރު އާނ، )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކީކޭތޯ

ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( މެންބަރުން  އެއިނީ    ދަ ރެކޯޑުގައި  )އޮފް  އޭ ޝިފާ.    50މަތީގައި ވެސް 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މާއްދާތަކާމެދު  ބިލުގެ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުގައި  މެންބަރު    ދަ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު 

ބޭނުމެއް ނުވޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ނުކުތާއަކާ  

އަޅުގަނޑު   މެންބަރަށް  ދާއިރާގެ  އިހަވަންދޫ  އެހެންވީމާ،  ގެންދަނީ.  މި  އެގޮތަށް  އެކަން  އަޅުގަނޑު  ގުޅޭގޮތުން 

ކަނޑާލެވެން  ދަ ކުރެވެންޖެހޭތީ، މައިކް  ޔައުމިއްޔާ  ކުރާއިރުގައި  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ހިތާމައާއެކު  ވަރަށް  ންނަވާލަންތޯ 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން(.ނެތް ކަމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 51މިއީ އަދި މީތި ރަނގަޅުކުރާތި. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އާނ އޯކޭ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 )ހ( އެއްވެސް ޖަމުޢިއްޔާއަކުން އެއްވެސް ދަރަންޏެއް... -51ޖަމުޢިއްޔާގެ ދަރަނި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކިޔުއްވާ ކިޔުއްވާ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެ   އުފުލޭނީ  ޒިންމާއެއް  މާލީ  ވެސް  ނޫން  އެ  ނުވަތަ  ނެގޭނީ  ދަރަންޏެއް  އެއްވެސް  ޖަމުޢިއްޔާއަކުން  އެއްވެސް 

އެ   ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު  ކަނޑައަޅާ  ގޮތް  އަދާކުރާނެ  ދަރަންޏެއް  އެ  ފާސްކޮށް،  ކޮމިޓީން  ހިންގާ  ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ  

 .  ޖަމުޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނޭ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރަނގަޅު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެއްވެސް ޖަމުޢިއްޔާއަކުން އެ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ މިލްކުގައިވާ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ޖުމުލަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް  

 ..ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ. 38ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާއެއް ނެގޭނީ މި ގާނޫނުގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާއްދާ   އެ  ކިޔުއްވާ  އަލުން  އޯކޭ  ޕްރޮޖެކްޓަރަކުން.  މި  މިހާރަކު  ނުފެނޭ  ބައެއް  ކިޔުއްވާ  ތި  ޝިފާ  އަޅުގަނޑަކަށް 

 އަޅުގަނޑަށް ވެސް ދައްކައިގެން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ލްކުގައިވާ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ޖުމުލަ... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެއްވެސް ޖަމުޢިއްޔާއަކުން އެ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ މި   -)ށ(

ކަނޑައަޅާފައިވާ    7 ކަމަށް  މިންވަރު  ޒިންމާވާ  ދަރަންޏަށް  ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ  އެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ 

 ތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގު 52މިންވަރަށް ބަދަލު ގެނެސް، އެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. .

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުރި   ލިޔެފައި  ހިނގާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދޫކޮށްލާފައި  އިހަށް  ބައި  އެ  ތަރުތީބުކުރައްވާނެ.  ޝިފާ  ނަންބަރުތައް  އެ 

 އެއްޗަކަށް ނިންމޭތޯ ބަލަމާ. އޯކޭ ޝިފާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޖަ އެ  ވެސް  ޖަމުޢިއްޔާއަކުން  ތަފުސީލާއި  ކޮންމެ  ފައިސާގެ  ޚަރަދުކުރާ  ފައިސާ،  އާމްދަނީއާއި  ލިބޭ  މުޢިއްޔާއަކަށް 

ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ   އެ  އެނގޭހެން  ސާފުކޮށް  ތަފުސީލު  ބެހޭ  ޒިންމާތަކާ  އެހެނިހެން  ދަރަންޏާއި  މުދަލާއި  ޖަމުޢިއްޔާގެ 

ތަނާ ހުންނަންވީ  ލިޔުންތައް  އެކުލެވޭ  ހިސާބުތައް  ބަލަހައްޓަންވާނެއެ.  މުއްދަތު.  ހިސާބުތައް  ކޮންމެ  3.  46އި   .
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ތަނުގައި   ހިނގާ  މަސައްކަތް  ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ  އެ  ލިޔުންތައް  އެކުލެވޭ  ހިސާބުތައް  ވެސް  ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ 

އެ   މަތިން  ގޮތެއްގެ  ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޖަމުޢިއްޔާގެ ހިންގާ  އެ  އެދިއްޖެނަމަ  މެންބަރަކު  ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ 

)ހ(. ކޮންމެ   -54ށް އެދޭ މެންބަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވި... )އޯޑިއޯ އަޑު ކެނޑިފައި( މާލީ ރިޕޯޓު.  ލިޔުންތައް އެ ކަމަ

ހޯދުމަށް   އާމްދަނީ  ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ އަހަރީ ހިސާބާއި، އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން  އެ  ޖަމުޢިއްޔާއަކުން 

އެފަދަ  ނުވަތަ  ހިންގާނަމަ  ޙަރަކާތެއް  އެއްވެސް  ލިބުނު    ޓަކައި  ކަމުން  އެކަން  ކުރުމުން،  އެކަން  ކުރާނަމަ  ކަމެއް 

ރައުސްމާލާއި ޚަރަދުވި ފައިސާއާއި، ލިބުނު ފައިސާއާއި ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ލޯނުގެ އަދަދާއި، އެ ލޯނަކަށް ފައިސާ  

އެނގޭނެ އަދަދުގެ  ފައިސާގެ  ދެއްކި  އެހާތަނަށް  ދައްކަމުންދާނަމަ،  ފައިސާ  ނުވަތަ  މާލީ  ދައްކާފައިވާނަމަ  އަހަރީ   

މި ގާނޫނުގެ   ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި    45ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު  ވަނަ މާއްދާގައި 

)ހ(   މާލީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. )ށ( މި މާއްދާގެ  ޖަމުޢިއްޔާގެ އަހަރީ  އެ  ކޮންމެ އަހަރަކު  ހިންގާ ކޮމިޓީން 

ސާފުކު  މަތިން  ގޮތުގެ  ގާނޫނުގެ  ގައިވާ  މި  ރިޕޯޓު  މާލީ  އަހަރީ  އާންމު    45ރާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ގިނަވެގެން   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓްރަރއަށް    30ޖަލްސާއަށް  ޖަމުޢިއްޔާގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

މާއް މި  ޖަމުޢިއްޔާތައް  ގިންތިތަކުގެ  އަންނަނިވި  އޮޑިޓުކުރުން.  ގޮތުގެ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދާގައި 

ޖަމުޢިއްޔާގެ    54މަތިން އޮޑިޓުކޮށް، އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު މި ގާނޫނުގެ   ރިޕޯޓާއެކު  ބަޔާންކުރާ މާލީ  ވަނަ މާއްދާގައި 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.     500،001/-  ކީއަގަ  ލަ ޖުމު  މުޢާމަލާތުތަކުގެ   މާލީ   ހިންގާ  ޢިއްޔާއިންޖަމު.  1ރަޖިސްޓްރަރއަށް 

އޮޑިޓުކުރުމުގެ    އާއި  ރުފިޔާ  ދިވެހި  (އެކެއް  ފަސްލައްކަ) އަދަދެއްނަމަ  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ  ދިވެހި  މިލިއަން  އެއް 

ދާއިރާއިން ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓްކުރުމުގައި މަދުވެގެން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް  

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   .މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓުކުރުން

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މިހެން ލިޔާއެއްޗެއް ނޫނޭ މިއީކީ. ޝަރުތުތަކާއި އެ ހުންނާނެ މީރާގައި އޮޑިޓަރުން ކެޓަގަރީކޮށްފަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީރާ   ސެޓިފައިޑް،  މީރާ  ކަނޑާލާފައި  ތަން  ޑިގުރީއިން  އެ  އެތަން،  އުޅެނީ.  މި  ބުނަންވެގެން  އެހެން  އަޅުގަނޑު 

ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އެއީ އާންމުކޮށް ކުރާ  ؟ )ގަބޫލުކުރާ މިއީ އަނެއް... )އޯޑިއޯ އަޑު ކެނޑިފައި( ޖަހަންވީނުން

އޮތް ޑިގުރީއެއް  އިއްސޭ  ނޫން  ކަމެއް  ހުއްދަ    ކަހަލަ  އޮޑިޓުކުރުމުގެ  އެ  މިސާލަކަށް  ނޫން.  އެހެނެއް  މީހަކަށޭ، 
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ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެއޭ ޖެހީމަ ނިމުނީ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި. އެއީ ޑިގުރީއެއް ނެތަސް ވެސް  

 މިހާރު، މިހާރު މި މާއްދާއަށް،  އެބަހުރި ހުއްދަދީފައި ތިބި މީހުން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އެ ބުނަންއުޅޭ އެއްޗަކީ 

ޝިފާ މިހާރު މި މާއްދާގައި އެ ބުނަނީ އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ އާމްދަނީ ވަކިވަރަކަށްވުރެ ބޮޑުވެއްޖެއްޔާ އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން  

އެ   ކުރަންވާނީ  މީހެއްލައްވައޭ  ޤާބިލު  ކުރެވޭވަރުގެ  އެކަން  އެއްކަލަ  ތައްޔާރުކުރަންވާނީ  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓު  އޮޑިޓުކުރާ 

މި  ބުނަ ކެނޑިފައި(  އަޑު  )އޯޑިއޯ  ކުރެވޭނީ...  އެކަން  ލައްވާ  އޮޑިޓަރެއް  ބައިންދާ، ސެޓިފައިޑް  ވާހަކަ  އެ  ންވާނީ. 

 އޮޑިޓަރަކަށް ވާންޖެހޭނެއޭ ޖެހީމަ ނިމުނީ. 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގަބޫ ސަރުކާރު  ދިވެހި  ނޫން.  އެހެނެއް  ނޫން  މިގޮތަށް  ނޫން،  ފަރާތް  ހުއްދަދީފައިވާ  އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ލުކުރާ 

 އޮޑިޓުކުރުން... 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ؟ )އާނ އެހެން ޖަހަންވީނުން ޝިފާ

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނާހެން މީރާ ސެޓިފައިޑް އޮޑިޓަރެކޭ އިނދެއްޖެއްޔާ މީރާގެ ގަވާއިދުގައި އޮންނާނެ މިވެނި އޮޑިޓަރަކަށް  މިހާރު ހަމަ ތިބު

 އޮޑިޓްކުރެވޭނީ ކިހާވަރެއްގެ ޕްލޭސްއެއްކަން. ދެން، އޮޑިޓަރަކަށް ކުރެވޭނީ ކިހާވަރެއްގެ ޕްލޭސްއެއްކަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީގައި   ދެ  އެކަމަކު،  އިންނާނެ  މައްސަލައެއް  ދިމާވެދާނެ  މީގައި  އެކަމަކު  އިސްމާޢީލް  މައްސަލައަކީ،  ދިމާވެދާނެ 

ދީގެންނެއްނުން   ލާރި  އެއްކަލަ  މީހުންނަށް  ކުޑަ  އާމްދަނީ  ވަކިވަރަކަށްވުރެ  މިހާރު  ބަދަލުގައި  މާއްދާއެއްކޮށްލުމުގެ 

 އޮވެދާނެ ދޯ އެ މީހުންގެ އާމްދަނީއަށް ގާތްގަނޑަކަށް  މިހާރު މިސާލަކަށް ޖަމުޢިއްޔާއެއް ؟ އޮޑިޓު ކުރެވޭނީ. އެހެންނު

 ރުފިޔާ ތި އޮޑިޓްކުރަން.  15000ތިރީހަކަށް ހާސް ރުފިޔާ. އޯޑިޓަރަށް ދޭންޖެހޭނެ 
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 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނު އިތުރުވާނެއެއް  ހަމަ  ވެސް  އެ މީހުން  މީގައި އިންނަނީ  ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ އޮޑިޓުކުރުމުގެ  އެކަމަކު  ދިވެހި  ން 

ދިވެހި   އިތުރުވާނަމަ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ދިވެހި  މިލިއަން  އެއް  ކެނޑިފައި(  އަޑު  )އޯޑިއޯ  ފަރާތެއް...  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ 

 ށެއް.  ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ އޮޑިޓަރެއް. މިހާރު މި އޮޑިޓަރު ނުޖެހޭ ދިވެހި ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ އޮޑިޓަރަކަށްވާކަ

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިންގާ   މުޢާމަލާތް  ފައިސާގެ  އަދަދުން  އާމްދަނީ  ބޮޑެތިބޮޑެތި  ލައްވާ  އޯޑިޓަރެއް  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  އެކަމަކު 

ގަބޫލުކުރެވޭ   ވެސް  އަހަންނަށް  އެކަމަކު  ކުރަންވާނެއޭ.  އެކަން  އޮޑިޓަރެއްލައްވާ  ރަނގަޅު  ހަމަ  އެ  ޖަމުޢިއްޔާތަކުން 

މިހާރު   ކުދި،  ވަރަކަށްވުރެ  އޯޑިޓްކުރަން  ލައްކައަށްވު   5ވަކި  މީހުންނަށް  އެ  ހަމަ  އަނެކައްޗެއްވެއްޖެއްޔާ  ކުޑަ  ރެ 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ނުޖެހޭ ގޮތަށް... 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ލައްކައަށްވިރެ މަތީގެ... 5އޭނާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   އެކަމަކު.  އެގޮތަށް.  ބަރާބަރު  އޯކޭ  ގޮތަށް.  ދަށްވިއަކަސް    5އޮޑިޓުކުރަންޖެހޭ  ލައްކައަށްވުރެ 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން(މާލީ... 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިހާރު   މިއީ  އެއްކޮށްލާފައި    55ޝިފާ  ދެއަކާ  އެކަކާއި  ގެ  )ހ(  ސަރުކާރުގެ    5ގެ  މަތިވެއްޖެއްޔާ  ލައްކައަށްވުރެ 

 ހުއްދަ އޮންނަ އޮޑިޓަރަކަށް އޮޑިޓްކުރެވެންޖެހޭނެއޭ. އެގޮތަށް އަންނަންވީ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ނޫނީ..؟ ޝިފާ އެއީ މީރާގެ ގާނޫނަށްތަ ރިފާ ކުރާނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މި މާއްދާގައި މިއިނީ ބުނެފައި ދިވެހި ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ އޮޑިޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިމުނީ. ޝިފާ.   ގެނައިމަ  ފަހަތަށް  ޢިބާރާތް  ތި  ގޮތަށް  ތި  އެއްކޮށްލާފައި  މާއްދާ  ދެ  އެ  ބިލުގެ  ހަމަ  )މެންބަރުން 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  އެ    މާއްދާތަކާމެދު  މީހަކަށްދޯ  ފެންވަރެއްގެ  ވާހަކައަކީ  ވަކި  ގަބޫލުކުރަނީ  ދައުލަތް  ދިވެހި 

ނަ މީހެއްދޯ ދިވެހި ދައުލަތް ގަބޫލުކުރާނީ. އެއީ ސަރުކާރު ޖަހަންވީމަ  އެ ހުއްދަ ދީފައި އިން؟ ހުއްދަދީފައި އޮންނަނީ

ތަންކޮޅެއް ކުޑަ ކަމަށް ބަލާފައި ދިވެހި ދައުލަތް ގަބޫލުކުރާ އެހެން ޖަހަންވީނު ތި ސުވާލު އުފެދެންޏާ. އަޅުގަނޑަކަށް  

މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ސަރުކާރުގެ...   މާއްދާތަކާމެދު  ބިލުގެ  ހިފާވަރު  ޝިފާޢު    )މެންބަރުން  ބޮޑަށް  އެހާ  ދެން  އެއީ 

ކިޔައިދީ   ޝިފާއަށް  އިސްމާޢީލް،  ކިޔައިދީ.  ދެން  އިސްމާޢީލް  އޯކޭ  ދޫކޮށްލަން.  އެ  ހިނގާ  އެކަމަކު  ނޫން.  ކަމެއް 

 މިހާރު ވާންވާ ގޮތް. 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފަސް   ޖަމުޢިއްޔާތައް  މިހާރު  ހިންގާ  މީހުން،  ހިންގާ  މުޢާމަލާތް  މަތީގެ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ދިވެހި  ލައްކައަށްވުރެ 

 އޮޑިޓުކުރަންޖެހެއޭ. އެ އޮޑިޓުކުރަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ ސެޓްފިކެޓު އޮތް މީހެކޭ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފައިވާ ފަރާތެކޭ. އޮޑިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދީ

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 
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 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހަމަ   އެ    2ޝިފާ  ނިމުނީ.  ޖެހީމައި  އެކެއް  ލައްކަ  ފަސް  ބަދަލުގައި  މިލިއަނުގެ  އެއް  ހަމައެކަނި  ގޮތަށް  އޮތް 

 ކޮޅަކަށްފަހު( ނޫން ދޭއް ހަދަންވީ އެކަކަށް.  މާއްދާގައި )ވަގުތު

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އެކެއް ކަނޑާލަންވީ. އެކެއް ކަނޑާލާފައި ދޭއް ހަދަންވީ އެކަކަށް. ހަމައެކަނި އަދަދު ބަދަލުކޮށްލާނީ.  

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ތާނގައި އޮޑިޓެއް )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިހާރު މީގައި އޭތި އަންނަ މި ޖެހެނީ މި

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 

 ؟އޭތި ވާނީ )ހ( އަށް. އޭތިވާނީ )ހ( އަށް ދެން ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރަންޖެހޭނީ ދޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު 

 ނުޖެހޭނެ. އޭތި ވާނީ )ހ( އަށް. މިހާރު )ހ( ގައި މި އިންނަނީ... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 )ހ( ގައި މި ބުނަނީ މި )ހ( ގައި މި ބުނަނީ... 

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 
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 ...54؟ ގެ )ހ( ގެ އެކަކަށްނު އޭތި ވާނީ  53އެހެންވީމަ، ރަނގަޅޭ. 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގެ )ހ( އަށް ވާނީ މި ދެވަނަ މާއްދާ ލީމަ ނިމުނީ. މިހާރު މިންތިކުރާ ވާހަކައެއް ނާންނާނެއެއްނު. މިހާރު މީތި    55

 ؟އްވާލީނުދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ފަސްލައްކައަށްވުރެ މަތިވެފައި އިން އިންތިއެއްނުން. 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އަނެކައްޗެއް ނާދެއެއް ނުން. އިތުރު ބްރެކެޓެއް އަޅާނީ މިހާރު.

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ 

 އާނ ނީންނާނެ ބްރެކެޓެއް. ފަސްލައްކަ މަތި އެކަނި އޮތީ.  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންނާނީ. އޮޑިޓު ރިޕޯޓު  އެހެންވީމާ، ފަސް ލައްކަ ދަށް އެއީ ހަމައެކަނި އެއްކަލަ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް  

ލައްކައަށްވުރެ މަތިވީމަ. ޝިފާ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހީވަނީ އިސްމާޢީލް އެ ވިދާޅުވަނީ ރަނގަޅު    5ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  

 ވާހަކައެއްހެން. އޮޑިޓުކުރާ ވާހަކަ އަންނާނީ. 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ގައި އޮޑިޓުކުރުން.  އަރިމަތި ސުރުޚީ
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 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި އެ ތަންކޮޅެއްނު ދާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތުގެ   ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި  ކިޔާލަދޭނަން.  އެތަން  މި  އަޅުގަނޑު  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓަރުންގެ  އޮޑިޓްކޮށް،  މަތީން 

 ޖަމުޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރަރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ރިޕޯޓު  54ގާނޫނުގެ 

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު 

ގާނޫނުގެ   މި  މިގޮތަށް.  މިހާރު  އިންނާނީ  އަޑު    54)ހ(  )އޯޑިއޯ  ރިޕޯޓާއެކު...  މާލީ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އަގު   މުޢާމަލާތްތަކުގެ  މާލީ  ހިންގާ  ޖަމުޢިއްޔާއިން  ވުރެ  5ކެނޑިފައި( އެ  ރުފިޔާއަށް  އިތުރުވާނަމަ، ދިވެހި  ލައްކަ   

އޮޑިޓުކުރުމަށްފަހު   މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތެއް  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  އޮޑިޓު  އޮޑިޓަރެއް،  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން 

 ރަޖިސްޓްރަރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އެހެންވީމަ، މިހާރު މަތީ މާއްދާއަށް ކިހިނެކޭ ވާންޖެހޭނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު 

ގާނޫނުގެ   ރިޕޯޓުތައް...    54މި  މާލީ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މާއްދާތަކާމެދު  ވަނަ  ބިލުގެ  )މެންބަރުން 

 މާއްދާތަކާމެދު  )މެންބަރުން ބިލުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ރިޕޯޓު...    54މި ގާނޫނުގެ    މަޝްވަރާކުރެއްވުން(

ލައްކަ އެކެއް ރުފިޔާއަށް ވުރެ    5އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު    މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ރިޕޯޓު ދިވެހި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ އޮޑިޓުކުރުމުގެ   54އިތުރުވާނަމަ، މި ގާނޫނުގެ  
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ލިބިފައިވާ ރަޖިސްޓްރަރއަށް  ހުއްދަ  ޖަމްޢިއްޔާގެ  އޮޑިޓުކުރުމަށްފަހު  އޮޑިޓްކޮށް،  މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތެއް   

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޞަތެއް އަރުވާނަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މި މާއްދާ ނިންމާލާފައި ދެން އަޅުގަނޑު އެކަމަށް ތިބޭފުޅުންނަށް ފުރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

އަގު   ޖުމްލަ  މުޢާމަލާތްތަކުގެ  ޖަމުޢިއްޔާއިން ހިންގާ މާލީ  ވުރެ އިތުރުވާނަމަ، މި ގާނޫނުގެ    5މި  ރުފިޔާއަށް  ލައްކަ 

ޓު ދިވެހި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ އޮޑިޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ރިޕޯ  54

 މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓުކުރުމަށްފަހު، ޖަމުޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރަރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮޑިޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް އަންނާނެ. ދެން  ؟ ނާންނާނެތަ ފަރާތެއް؟ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް އަންނާނެތަ

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( މެދުވެރިކޮށް، މެދުވެރިކޮށް... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ކޯއްޗެއްތޯ ހުށަހަޅަންވާނީ.  

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު 
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 އޮޑިޓް ކުރުމަށް ފަހު، އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ޖަމުއިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ލައްކައަށް ވުރެން ބޮޑިއްޔާ އެ މާލީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން    5...އެއްމެންވެސް މާލީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ވާނެއޭ. އެކަމަކު  

 ވާނީ އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ޑިޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ.  މާލީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ކުރާނީކީ ނޫން. މާލީ ރިޕޯޓާއެއްކޮށް އޮ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު 

ވަކި   މާލީ އަށް ވަކިން އެއްޗެއް ހަދާފައި އޮޑިޓަށް  މިއޮތީއެއްނު  އެއީ ދޭއްޗެއް.  ޖެހޭނީ.  ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން  އޮޑިޓް 

 އެއްޗެއް ހަދާފަ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުނ

ވާއެއްޗެއް   މި  އިނގޭނީ  ނޫން  ބަލާލީމައެއް  ނިންމާލާފައި  ބުނާގޮތަށް.  އެ  އިސްމާޢީލް  ނިންމާލަބަލަ  ޝީފާ  އޯކޭ 

 އިނގޭނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު 

 ވެ.  އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޖަމުޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ޝިފާ...  އަކުރެއްތަ  ވަކި  ތިއީ  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  )މެންބަރުން  ލިޔުން...  ތި  ފެށިގެން  މަތިން  ކިޔާލަބަލަ  ދެން 

އިން މައްޗަށް  ތީގެ  ޝިފާ.  ކިޔާލަބަ  ފެށިގެން  މަތިން  އެހެންވީމަ،  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މާއްދާއިން  )މެންބަރުން   
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ފެށިގެން ކީމައެއް ނޫން އިނގޭނީ... )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އޯކޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެކެއްގައި އެ އިނީ  

އަގަކީ،   ޖުމުލަ  މުޢާމަލާތްތަކުގެ  މާލީ  ހިންގާ  ޖަމުޢިއްޔާއިން  އަދަދެއް    1ލައްކަ    5އެ  އިތުރު  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ 

ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓު ކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް  ވަ ؟ )ނަމައެއް ނޫންތަ އިންނާނީ

ރިޕޯޓް ޖަމުޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރަރށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ކީއްވެ މާލީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓު ރިޕޯޓާ ދޭތި އެއްވާ ގޮތަކަށް  

 އެ ލިޔެފައި އެ އިނީ.  

 

 މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( )މެންބަރުން ބިލުގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު 

ރިޕޯޓު މި ގާނޫނުގެ   ގޮތުގެ މަތިން އޮޑިޓުކޮށް، އޮޑިޓަރުންގެ  މިއޮތީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    54)ހ( ގައި 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ރިޕޯޓާއެކު... 

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އޯކޭ އިސްމާޢީލް އެ ބުނާ މާއްދާއެއް ލީމަ އެކަން ޙައްލުވީ. ޝިފާ އެ ބުނާގޮތަށް ލިޔުނީމަ އެ ދައްކަނީ މާލީ ރިޕޯޓެއް  

އެއްކޮށްލާ އިނދީ  އެ  ދޭތި  ރިޕޯޓަކާއި  އޮޑިޓް  ވާހަކަ،  މާއްދާތަކާމެދު  ފަ.  ހުށަހަޅާ  ބިލުގެ  )މެންބަރުން 

ފަސް    މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އެހެންވީމާ،  ރިޕޯޓެއް.  މާލީ  އޮންނާނެއެއްނު  ވެސް  ޖަމުޢިއްޔާއަކު  ކޮންމެ  ޖަމުޢިއްޔާ، 

މީހަކަށްވެސް،   ކޮންމެ  ކުރެވިދާނެ  ތައްޔާރު  ރިޕޯޓު  މާލީ  އެ  ކަމަށްވަންޏާ  ވާ  ދަށް  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ލައްކަ 

އޮޑިޓުކުރަން.  ތައްޔާރުކޮށްފަ ޖެހޭނެ  ޖަމްޢިއްޔާ  އެ  ބޮޑުވަންޏާ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ލައްކަ  ފަސް  ހުށަހެޅިދާނެ.  އި 

އޮޑިޓްކޮށްފައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާއި ދޭތި ވެސް ރަޖިސްޓްރަރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެއީ މިބުނާ އެއްޗަކީ.  

 ގައި ބަލާފައޭ އެ އޮތީ.   އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އެއީ ދޭއްޗެއްގެ ގޮތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

 ؟ސުވާލަކީ ކޯއްޗެއްހޭ އޮޑިޓު ކުރަނީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަނެއްހެން ހިސާބުތަކެއް...އޮޑިޓު ކުރަނީ ވެސް ހަމަ އެކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކެއް، މާލީ ރިޕޯޓަކީ ވެސް އެއީ ހަމަ 

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު 

ކަށް  ނޫން އެއީކީ ވަރަށް ބޮޑު ދޭއްޗެއް. އަހަރުން އަމިއްލައަ؟ އޮޑިޓު ކުރެވޭނީ އޮޑިޓަރެއް އައިސްގެންނޭ... ސާފުވެއްޖެ

 މީގެ ހިސާބު ކިތާބު ޕްރޮފިޓާ އެއްޗިހި ބަލައި...

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު   ކުރިއަށް ގެންދަވާ!  ފިރުޝާން  ނިންމާލަން. އެހެންނޫނިއްޔާ  ދެން  މިވަގުތު  ފެންނަނީ  އޯކޭ. އަޅުގަނޑަށް 

 ވަރަށް....  އެބަޖެހޭ ހަމަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު 

 އުހުނ ނިންމާލާ ނިންމާލާ، އަޅުގަނޑު ޝިފާއާ އެއްކޮށް މި މާއްދާ.... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާނ ޝިފާއާ އެއްކޮށް އިސްމާޢީލް ލިޔެލާ. އަޅުގަނޑު ދެން އޮންނަ ދުވެހެއްގައި.... 

 

 )މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު 
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ބަޔަށް.   އަނެއް  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  އެޓޭޗްކުރަންވީ  މާއްދާތަކާމެދު  ބިލުގެ  އޮޑިޓުކޮށް،  )މެންބަރުން  ޖަމުޢިއްޔާތައް 

ގާނޫނުގެ   މި  ރިޕޯޓު  ރަޖިސްޓްރާރ    54އޮޑިޓަރުންގެ  ޖަމްޢިއްޔާގެ  މާލީ ރިޕޯޓާއި އެކު  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ؟އެއްކޮށް ނަގަންވީނު)މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާއާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ... 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޖަމުޢިއްޔާ...   އެ  ވިދާޅުވަނީ.  އެ  އިސްމާޢީލް  ވާހަކަ  ނަގާ  ތަންކޮޅެއް  މާއްދާތަކާމެދު  އާނ  ބިލުގެ  )މެންބަރުން 

އެތަންކޮޅުމަޝްވަރާކުރެއްވުން(   މައްޗަކަށްނު  އެންމެ  އަންނަންޖެހޭނީ  އެންމެ  ؟ އޭތި  ލާންޖެހޭނީ  އެތަންކޮޅު  ޝިފާ 

އެއީ ޖަމުޢިއްޔާއެއްނު. ޖަމުޢިއްޔާ އިން، އާނ!   ދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން(މެންބަރުން ބިލުގެ މާއްދާތަކާމެ)؟ މައްޗަކަށްނު

އަންނާނީ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އޯކޭ.   ތަ  ޖަމުޢިއްޔާތައް  އޮޑިޓުކޮށް،  ޖަމުޢިއްޔާތައް  އިތުރުވާނަމަ  އެ  ؟ ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ޖަމުޢިއްޔާއެ އެ  އިތުރުވާނަމަ  އަންނާނީ.  ޖަމުޢިއްޔާއެއްނު  އެ  މި  ޖަމުޢިއްޔާއެއް،  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓަރުންގެ  އޮޑިޓުކޮށް  އް 

މިހާރު    54ގާނޫނުގެ   ހުށަހަޅަންވާނޭ.  ރަޖިސްޓްރަރ  ޖަމުޢިއްޔާގެ  ރިޕޯޓާއެކު  މާލީ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ނިންމާލަނީ  ؟ )ރަނގަޅެއްނު މަސައްކަތް  މިއަދުގެ  ދެން  މިހިސާބުން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ކޮމި ޖަހާލާފައި  އިނގޭތޯ.  ފާސް  ކަނޑައަޅާފަ  މިވަގުތަށް  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  އޭތި  މިހާރު  ފާސްވީނު.  މިހާރު  ޓީން 

ދެއްތޯ އަހާނަންތާ  ވޯޓަށް  އަދި  ގާނޫނަށް  މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އޯކޭ  ؟ )ނިންމާލާނީ.  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ނި މިހާރު  އަޑުއައްސަވާބައްލަވާ!  ބައްލަވާ!  ބައްލަވާ،  ތި  އެހެންވީމާ،  ޝިފާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ންމާލަންވެގެން. 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   އޮޅުންއަރައޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިންނާތީ  ތި  ވަގުތަށް.  މި  ޑީލީޓްކޮށްލަންވީނުން  އެއްޗިހި  ބޭކާރު 

ފެން އޮތް  އޯކޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ނިންމާލަނީ... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އޯކޭ. މިހާރު މިހާރު މި  ނަން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، ޖަމުޢިއްޔާއެއް ހިންގާ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޖުމުލަ އަގު    53އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އިން  

އޮޑިޓަރުންގެ    1ލައްކަ    5 ޖަމާޢަތެއް އޮޑިޓުކޮށް  ޖަމުޢިއްޔާ  އިތުރުވާނަމަ، އެ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ދިވެހި  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

އާދެ!   މަޝްވަރާކުރެއްވުން(    )މެންބަރުންރިޕޯޓު،  މާއްދާތަކާމެދު  އޮޑިޓުކުރުން.  ބިލުގެ  ސުރުޚީ  އަރިމަތީ  އޯކޭ. 

ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެ ޖަމުޢިއްޔާ    1ލައްކަ    5ޖަމުޢިއްޔާ ހިންގާ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަގު، ޖުމުލަ އަގު  

ގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ރިޕޯޓާއެކު ޖަމުޢިއްޔާގެ  ވަނަ މާއްދާ  54ޖަމާޢަތެއް އޮޑިޓުކޮށް، އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު މި ގާނޫނުގެ  

އިޢުތިރާޟުކުރާ   ތާއީދުކުރައްވާ  ބައިންދަން  މިގޮތަށް  މާއްދާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ރަޖިސްޓްރަރއަށް 

މިރޭ ދެން  ކަނޑައަޅަން.  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  އަޅުގަނޑު  ތާއީދުކުރޭ.  އެބަ  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ނެތް.  ގެ މެންބަރަކު 
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އިށީންނަވާ.   ބުނަންދެން.  ނިންމާލާފައި  އަޅުގަނޑު  މަޑުކުރޭ.  އެހަށް  ނިންމާލަނީ...  މިހިސާބުން  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީ 

 އިށީންނަވާ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑު ނިމުމުގެކުރިން ތި ބޭފުޅުން ވަޑައިގަނޭ... 
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