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 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މިއަދު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުމަށް  ތިންވަނަ  ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީެގ ސަބް  މާލިއްޔަތު 

ބެހޭޮގތުން  ބިލާ  ސެކިއުރިޓީސް  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތެރެިއން  ބިލެއްެގ  ތިން  އޮތީ  މި  ކޮމިޓީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

ފުރަ އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  ެގންދާނަން. މަޝްވަރާކުރުން.  ކުރިއަށް  މަޝްވަރާތައް  ބައެއް  މީެގ  ނުރަސްމީކޮށް  ތަމަ 

ުގޅިެގން  މިކަމާ  މިހާރު  އިންނާނެ  އަޅުަގނޑު  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ބިލާމެދު  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

އެ ބަޔަށް  ދިހަަގޑި  ބަޔަށް.  ދިހަަގޑި  ހެނދުނު  ދުވަހު  ބުރާސްފަތި  ބައްދަލުކުރަން  މް.އެމް.ޭއާއިއ  އަޅުަގނޑުމެން 

މާލީ   އަޅުަގނޑުމެން  ދިހަަގޑިބަިއަގިއ  ދެން،  ބައްދަލުކުރަން.  ސީ.އެމް.ޑީއޭާއއެކީ  އޮފީހާއި  އޭ.ޖީ  ފިނޭންސްއާއި، 

ސެކިއުރިޓީ ބިލާ ބެހޭޮގތުން ބައްދަލުކުރިއަސް އެމް.އެމް.ޭއ ާގނޫނަށް އަންނަ އިޞްލާޙާއެކީ. އެހެންވީމާ، ދެބައި ެއކީ  

ރުވެެގން ތިއްބެވުން ރަނަގޅު. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެބައިެގ ކަންތައް ނިމޭނެ. އެީއ ހުރިހާ މެންބަރުން ތައްޔާ

ތައްޔާރުވާންޖެހޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުމަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  އިންނަނީ.  ުގޅިފައި  އަނެކަްއޗަށް  އެކަތި  ދޭތި 

ބެހޭޮގ އިޞްލާޙުތަކާ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އިނީ، އެހެންވީމާ،  މި  ފުރަތަމަ  މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ.  ތުން 

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އިނީ ބިލުެގ، )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ފުރަތަމަ އޮތީ 

ޗެޕްޓަރ   ަގނޫނުެގ  ެގންނަ    2ބުނެވިދިޔަ  ސުރުޚީއަށް  ެއއީ  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިިވ  ސުރުޚީ  ެގ 

ލާޙަކީ، ހިއްސާެގ ވިޔަފާރިކުރުމުެގ ވަސީލަތްތައް. ކުރީަގއި އޮތީ ޙިއްޞާެގ ިވޔަފާރިކުރުމުެގ ަވުގތީ...، )އޮފް ދަ އިޞް

ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އަޅުަގނޑު ދަންތޯ މީެގ މާއްދާއަށް. މިހާރު ފުރަތަމަ މި އިނީ  

ހިއް ިއންނަނީ  ލިޔެފަިއ  ދޭްއަގިއ  ެއ  ޗެޕްޓަރު  ަވުގތީ  އިޞްލާޙަކީ  މި  ވަސީލަތްތައް.  ަވުގތީ  ވިޔަފާރިކުރުމުެގ  ސާެގ 

ެއ   އެހެންވީމާ،  ވަސީލަތްތައް.  ިވޔަފާރިކުރުމުެގ  ހިއްސާެގ  ބަދަލުކުރަނީ  ނަން  ޗެޕްޓަރުެގ  އުނިކޮށްލުން.  ތަންކޮޅު 

ަމއްސަލަެއއްހެން އެްއވެސް  ހިެއއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ބަދަލުކުރުމަށް  ނަން  އެ  ރެކޯޑުަގިއ  ޗެޕްޓަރުެގ  ދަ  )އޮފް   .

ބިލާމެދު  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ަވުގތީ.  އިނީ  ކުރީަގއި  އާދެ!  ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން 

މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އަސްލު ވާޮގތަކީ ފުރަތަމަ ސީ.އެމް.ޑީޭއއެއް އުފެދެނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން. އުފެދިެގން އައިއިރު  

ެއކްޗޭން ެއ  ސްޓޮކް  ނުވޭ.  ކްރިއޭޓެއް  މާކެޓެއް  ިވއްކާނެ  އެ  އުފައްދާފައި  ބާޒާރު  ހިއްސާ  ސްޓޮކްަގއި  ޖެްއ، 

ވިޔަފާރިކުރާނެ ވަސީލަތެްއ   ހިއްސާެގ  މި  ކުރަން ވަުގތީޮގތުން  އެކަން  ކުންފުންޏެއް އުފެދިފައެްއ ނުޭވ. އެހެންވީމާ، 

ކުންފު އެކްސްޗޭންޖު ކިޔާ  ެއ ސްޓޮކް  މިހާރު  ބުނާޮގތަށް  ގާއިމުކުރަންޖެހޭނެ.  ާގނޫނުަގިއ  ހަމަ  އޭތި  ހަދައި،  ންޏެއް 

އެ ވަުގތީއެއް އިންނާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ވަުގތީ   ތަންފީޒުވެ ނިމި އޭެގ ހިނަގމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު 
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  17ނީ  އުނިކޮށްފައި އެ އިނީ ޗެޕްޓަރުެގ ނަމުން. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާެގ މައްސަލައެއް ނެތް ކަންނޭނޭގ. ދެން، އި

އިތުރުކުރުން. މި   1-17ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް    17ވަނަ މާއްދާެގ އިޞްލާޙަކީ،    17ވަނަ މާއްދާެގ އިޞްލާހެއް.  

އެއީ   އިންނަނީ،  މި  ބަިއަގއި  ދަ   17އިތުކުރާ  )އޮފް  )ރ(.  )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  އިންނަނީ،  މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

( )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( މި އިންނަނީ. ދެން، ޭއެގ ފަހަތަށް ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން

. ސަތާރަ ހައިފަން އެކެއް. ދެން، ޭއެގ ދަށުން )ހ(، )ށ(، )ނ(.  1-17މި އަންނަނީ، އިޞްލާޙެއް ިމއަށް ލަނީ  

  އިތުރުކުރާ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި މި އޮންނަނީ މި   17.1ވަނަ މާއްދާެގ،    17މިއީ އަލަށް އިތުރުކުރާ )ހ(، )ށ(، )ނ(.  

ސަރުކާރުެގ   އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީން  މޯލްޑިވްސް  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ާގނޫނުަގއި 

ުގޅޭޮގތުން  ސެކިއުރިޓީސްއާ  ސަރުކާރުެގ  ނުވަތަ  ހިންުގަމށް  ޙަރަކާތެއް  އެްއވެސް  ުގޅުންހުރި  ސެކުއުރިޓީސްއާ 

ދަށުން   ާގނޫނުެގ  މި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ބޭނުމެއްނުވާނެއެެވ. އެްއވެސް  ހުްއދައެއް  ލައިންސަންސެއް ނުވަތަ 

ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޙަރަކާތްތަކާއި  މިފަދަ  ހިންާގ  ޮއތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  އަދި 

އެ   ިއސްތިސްނާވެެއވެ.  ވެސް  މަްއޗަށް    18އަންނަނީ    17.1ރެގިއުލޭޓުކުރުމަށް  ފަހަތަށް.    17ެގ  ެގ    17.1ެގ 

)ހ(ަގއި މި އޮންނަނީ، މި ާގނޫނުަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެސް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން  

ސެކިއުރިޓީސްއާ  ސަރުކާރުެގ  ނުވަތަ  ހިންުގމަށް،  ހަރަކާތެއް  އެއްވެސް  ުގޅުންހުރި  ސެކުއުރިޓީއާ  ސަރުކާރުެގ 

ށް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ލައިސަންސްެއއް ނުވަތަ ހުއްދަެއއް ބޭނުމެްއ  ުގޅޭޮގތުން ެއއްެވސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަ

ނުވާނެެއވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހިންާގ ިމފަދަ ޙަރަކާތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް މި ާގނޫނުެގ  

މިހާރު   ނީންނާނެއެވެ.  ެވސް  ރެގިއުލޭޓުކުރުމެއް  އެ  17ދަށުން  )ނ(ަގިއ  މާއްދާެގ  ާގނޫނުެގ  ވަނަ  މި  ބުނޭ  ބަ 

ރަނަގޅު   ވިޔަފާރި  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ވަސީލަތުަގއި  ަވުގތީ  ިވޔަފާރިކުރުމުެގ  ހިއްސާެގ  މަތީން  ޮގތުެގ  )ހ(ަގިއވާ 

ކަމަށް  ެއކަށޭނަ  ޓަކައި  ރައްކަލަށް  ިއންވެސްޓަރުންެގ  ުގޅިެގން  މިކަމާ  ބޭނުމުަގއްޔާއި،  ހިންުގމުެގ  ޮގތުަގއި 

ހެދިދާނެއެވެ. ދެން، އޭަގއި އޮތީ ސެކިއުރިޓީސް އެކަނި. ިމހާރު މި އައީ ސަރުކާރުެގ    އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ަގާވއިދެއް 

ސެކިއުރިޓީސް އިތުރަށް މިއަންނަނީ. ދެން އޮތީ ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސްއަކީ ކޮބައިތޯ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(. މިހާރު 

ިވއްކިޔަސް ސެކިއުރިޓީއެއް  ތަނެއްެގ  ކޮންމެ  އިންޮގތުން  ާގނޫނުަގއި  ރެގިއުލޭޓުކުރުާމިއ  މި  އެ  ސަރުކާރުން   

އިން މި ެގންނަނީ، ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީާއ    17.1މޮނިޓަރކުރުމުެގ ބާރު ލިބިެގންވަނީ ސީ.އެމް.ޑީއަށް. މި ެގންނަ  

ުގޅޭޮގތުން އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ދަށުން ލައިސަންސްއެއް ވެސް ހުއްދަެއއް ވެސް ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއަކުން  

އެމް.އެމް.އޭިއން  ހޯދާ ެއހެންވީމަ،  ސީ.އެމް.ޑީން.  އިސްތިސްނާވެއޭ  އެ  ެވސް  ރިެގލޭޓުކުރުން  އަދި  ނުޖެހޭނެއޭ.  ކަށް 

އެކަން ކުރާނީ. ދެން، )ށ(ަގިއ މި ބުނަނީ މި ާގނޫނުަގއި ެއހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ސަރުކާރުެގ  
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 ނުވަތަ ޕްރައިމަރީ މާކެޓުަގއި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  ސެކިއުރިޓީސްެގ ޕްރައިމަރީ ޑިލަރކަން ކުރުމަށް

ވެސް   ކުރާކަށް  އެކަން  މާކެޓުަގިއ  ޕްރައިމެރީ  ބޭނުމެއްނުވާނެއެވެ.  ހުއްދައެއް  ނުަވތަ  ލައިސަންސްެއއް  ދޫކުރާ 

ނަާގކަށް ވެސް  ލައިންސަންސްެއއް  އަދި  ނުޖެހޭނެއޭ.  ނަާގކަށް  ހުއްދައެްއ  އަދި    އެމް.އެމް.ޭއއިން  ނުޖެހޭނެއޭ. 

ޙަރަކާތްތެރިާވ   މާކެޓުަގއި  ޕްރައިމަރީ  ފަރާތްތަކާއި،  ކުރާ  ޑިލަރުކަން  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީސް  ސަރުކާރުެގ 

ނުހިމެނެއެެވ.  މާއްދާއެއް  ރެގިއުލޭޓުކުރުމުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  މި  ަމއްޗަށް  ފަރާތްތަކުެގ   އެހެންވެސް 

އެކަ  ނޫނޭ  ހަރުދަނާ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ެއއް  މާކެޓު  ބުނަނީ ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސް  މި  )ނ(ަގއި  ދެން،  ކުރާނީ.  ން 

ޮގތެްއަގއި ހިންުގމަށާއި، އެ ާމކެޓު ކުރިއަރުަވއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަގާވއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލައި  

އާ ުގޅޭޮގތުން ކުރުން މަނާ ކަންކަން މޯލްޑިވްސް ތަންފީޛުކުރާނީ އެމް.އެމް.ޭއއިންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުެގ ސެކުުއރިޓީސް

ހަދާފައި   ަގާވއިދެއް  އެމް.އެމް.ޭއއިން  އެހެންވީމާ،  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ަގާވއިދުަގ  ނެރޭ  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ 

އޮފް ދަ ނެރެންޖެހޭ ރެިގއުލޭޓުކުރާނެކަމާއި، ކުރުން މަނާ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ޮގތްތައް. ) 

ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އާދެ! މިހާރު ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން އެބަ ބުނޭ ކޮންފްލިކްޓެްއ އެބަ  

މިހާރު   ެއްއޗަކީ،  އުފެދޭ  މާކެޓު    17އުފެދެއޭ.  ސެކިއުރިޓީސް  ސަރުކާރުެގ  ބުނަނީ  މި  )ނ(ަގއި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އެ   ހިންުގމަށާއި،  އުސޫލުތައް  ހަރުދަނާޮގތެއްަގއި  ަގާވއިދުތަކާއި  ބޭނުންާވ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ކުރިއަރުަވިއ  މާކެޓު 

ުގޅޭޮގތުން ކުރުން  އެކުލަވާލެވި ތަންފީޛުކުރާނީ މޯލްޑިވް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީންނޭ. އަދި ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސްއާ 

ވާނެެއވެ. ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސް  މަނާ ކަންކަން މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ނެރޭ ަގވާިއދުަގއި ބަޔާންކުރަން 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެ ބުނާ ސެކިއުރިޓީސްއާ މި ދޭތި    17މާކެޓަކީ ކޮބައިތޯ. ެއާއއި މި ާގނޫނުަގއި ބުނާ، މި އޯލްރެޑީ  

ސަރުކާރުެގ   ކޮބައިހެްއޔޭ،  ކިހިނެއްހެއްޔޭ،  ކާކުހޭ،  ބުނަނީ.  ސީމް.އެމް.ޑީ.ޭއއިން  ކިހިނެްއހޭ  ޑިފެރެންޝިއޭޓުކުރަނީ 

ރެކޯޑުަގިއ  ސެކިއު ދަ  )އޮފް  ޑިފެރެންޝިއޭޓުކުރަންޖެހެއޭ.  އޭތި  ސެކިއުރިޓީސްައކީ.  ކޮބައިހެްއޔޭ  ރިޓީސްއަކީ. 

ތިން  މި  ބައްދަލުކުރާއިރު  ތަރޒްޑޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ބިލާމެދު  މެންބަރުން 

ސުވާލު އެތަނުން  ފަރާތް.  ހަތަރު  އެ  ތިބޭނެ،  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ފަރާތް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  މިހާރު  ކުރެވޭނެ. 

ސަރުކާރުެގ   ތެރެއިން  އިޞްލާޙުތަކުެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ާގނޫނަށް  އެމް.އެމް.އޭ  ޮއތީ،  ވިދާޅެފައި  ސުވާލުކުރީމަ 

ުގޅޭ ބައިތަކާމެދު އެމް.އެމް.އޭާއއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭާއއެކު ކުރިއަށް   ސެކިއުރިޓީސްއާ 

ެގންދާ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ެއއްބަސްެވވޭ ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ާމއްދާެގ ޭއެގ ޑެފިނިޝަންެގ އިޞްލާޙެްއ  

ެގނެސްދޭނަމޭ. އެހެންވީމަ، ތަރޒްޑޭވާއިރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން... )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ބިލާމެދު  

އާދެ!   ޮގތުެގމަތިން ވަނަ    18މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ޗެޕްޓަރުަގިއވާ  މި  އޮތީ،  މި  މިހާރު  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 
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ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ހިއްސާ ިވްއކުމުެގ ަވުގތީ ވަސީލަތުން ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ ޗެޕްޓަރު ތިނެއްަގއިވާ ޮގތުެގ މަތީން 

ފަރާތަ ެއްއވެސް  ފަރާތަކުން  ެއއްެވސް  މެނުީވ  އެކްސްޗޭންޖަކުން  ސްޓޮކް  ބާޒާރެްއ  ހުއްދަކޮށްފަިއވާ  ހިއްސާެގ  ކުން 

ޚިދުމަތް  ތަނެއްެގ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ބަލަހައްޓާ  ޚިދުމަތް  ފަދަ  އެ  ފަރާތަކީ  އެ  ނުވަތަ  ނުވާނެވެެއވެ.  ގާއިމުކޮށްެގން 

ފޯރުކޮށްދޭ ފަދަ ފަރާތެއްކަމުަގއި ދައްކައިދީެގން ނުވާނެއެވެ. އެއީ މިހާރު އިން ޮގތް. އެއަށް އިޞްލާޙެއް މި އަންނަނީ 

މާއް  18 ވަުގތީ  ވަނަ  ިވއްކުުމެގ  ހިއްސާ  ހުއްދަކުރެވިފަިއވާ  ޮގތުެގމަތިން  ޗެޕްޓަރުަގއިވާ  މި  ައށް.  )ހ(  ދާެގ 

ަގިއވާ ޮގތުެގމަތީން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަކުން ނުވަތަ    3ވަސީލަތުން ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ ޗެޕްޓަރު  

ލަިއސަ ޑީލިންގ  ޮގތުެގމަތީން  ގަވާއިދުަގިއާވ  ހަދާ  އަދި އޮތޯރިޓީން  ހިންާގ  ކުންފުނިތަކުން  ޑީލިންގ  ދީފައިވާ  ންސް 

ާގއިމުކޮށްެގން   ބާޒާރެއް  ހިއްސާެގ  މީހަކު  ެއއްެވސް  މެނުީވ،  ދަށުން  ިއންތިޒާމުތަކުެގ  ހުއްދަދީފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން 

ޚި ޚިދުމަތެއްެގ  ތަނެއްެގ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ބަލަހައްޓާ  ޚިދުމަތެއް  އެފަދަ  ފަރާތަކީ  އެ  ނުވަތަ،  ދުމަތެްއ  ނުވާނެެއވެ. 

ޮގތިެގމަތިން   ޗެޕްޓަރުަގިއވާ  މި  ބުނަނީ  މި  ަގއި  )ށ(  ދައްކައިދީެގންނުވާނެއެވެ.  މީހެއްކަމަށް  ފޯރުކޮށްދޭފަދަ 

ޮގތުެގމަތީން   ތިނެއްަގިއވާ  ޗެޕްޓަރު  ާގނޫނުެގ  މި  ނުވަތަ  ވަސީލަތުން  ަވުގތީ  ިވއްކުމުެގ  ހިްއސާ  ހުއްދަކުރެވިފައިވާ 

ެއކްސްޗޭން ސްޓޮކް  ގާއިމުކުރުމުަގއި  ހުއްދަކޮށްފަިއވާ  ބާޒާރެ  ހިއްސާެގ  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  މެނުވީ  ޖަކުން 

މެނުވީ  ޮގތުެގމަތީން  ބުނެފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ިމ  އިޞްލާޙަކީ،  ެގންނަ  އެ  ނުވާނެއެވެ.  އެހީތެރިވެދީެގން 

)ނ(   ނުވާނެެއވެ.  އެހީތެރިވެދީެގން  ގާއިުމކުރުމަށް  ބާޒާރެއް  ހިއްސާެގ  ފަރާތަކުން  މި  އެްއވެސް  އިންނަނީ  މި  ަގއި 

ެއާއ   ދެން،  ވަރުވަރަށް.  ެއކި  ޖުރިމަނާ  އެއިނީ  ައދަބު  ދެން  ކުށެއްެގ  އެ  ކުށެކޭ.  ާވޮގތް،  ޚިލާފުވީމަ  މާއްދާއާ 

ވަނަ މާއްދާައށް އިޞްލާޙު އިނީމަ އޭެގ    18އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަެއއް ދަްއކަން ބޭނުން، އެއަށް މަޝްަވރާކުރެވޭނެ.  

ތަން ހުރިހާ  )ނ(  )ށ(،  ބިލާމެދު  )ހ(،  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ބޭނުމިއްޔާމު.  ކުޅެވޭނެ  ކޮޅަކާ 

ެގ ސުރުޚީ އަންނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    3މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ދެން، މިއޮތީ ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ ޗެޕްޓަރ  

އޭަގއި ެގންނަ އިޞްލާޙަކީ  ެގ ސުރުޚީަގއި ިމހާރު މި އޮންނަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖު.    3ޗެޕްޓަރު  

ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖު ހިންުގުމެގ ލައިސަންސް. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ދެން،  

ހުށަހެޅިފައި އޮތީ   ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން(     20އިޞްލާޙު  މެންބަރުން  ދަ ރެކޯޑުަގއި  )އޮފް  ވަނަ މާއްދާއަށް. 

ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    ވަނަ މާއްދާ  20 ަގއި މިހާރު މި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ   20އަންނިވި  ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ާގއިމުކުރުމަށް ޙަވާކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްަމންޓު އޮތޯރިޓީން އާންމުކޮށް 

މަތިން   އުސޫލުތަކުެގ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުށަހެޅި އިޢުލާނުކޮށްެގން  ހުށަހެޅުމެއް  ރަނަގޅު  އެންމެ  އެކަށީެގންވާ 

ފަރާތަކަށެވެ. މިހާރު އެކަން ކޮށް ނިމިއްޖެ. ދެން، އޭެގ ިއޞްލާޙެއް މިހާރު މި އަންނަނީ. ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖު،  
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އަށް  ސައިޑު ހެޑިން، "ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖު". ދެން، އަނެއްކާ އެ ؛ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް ެގންނަ އިޞްލާޙަކީ  20

ސްޓޮކް   މިއޮތީ  ދެން،  ހޯދުމަށް.  ލައިސަންސް  ހިންުގުމެގ  ެއކްސްޗޭންޖު  ސްޓޮކް  ެއއްބައިން،  އިޞްލާޙެ 

އެކްސްޗޭންޖެއް ާގއިމުކުރުމުެގ ހުއްދަދެވޭނީ މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިން މި  

 ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( )ށ(  އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޭ ކުންފުންޏަކަށެވެ. )އޮފް

ަގއި މިހާރު މި އޮތީ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ޮގތުެގމަތީން އެކަށީެގންވާ ރަނަގޅު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި ނެތްކަމަށް، 

އްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން  ދެން އޭރު އެތަން އުފައްދަން އިން ވާހަކަ އިނީ. މިހާރު ެގނެސްފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ މި މާ

އިންތިޒާމުތަްއ   ކުރެވޭނެ  މުޢާމަލާތްތަްއ  ބާޒާރުަގއި ސެކިއުރިޓީސްެގ  ނަމަވެސް ސެކިއުރިޓީސްެގ  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި 

އޮތޯރިޓީން  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ެއކްސްޗޭންޖެއް  ސްޓޮކް  ސަރުކާރުެގ  ޓަކައި  ދެމެހެއްޓުމަށް  މެދުނުކެނޑި 

އެ ސްޓޮކް  ފެނިއްޖެނަމަ،  ގާއިމުކުރެވޭ  މިޮގތުން،  އަދި  ާގއިމުކުރެވިދާނެެއވެ.  އެކްސްޗޭންޖެއް  ސްޓޮކް  ފަދަ 

ާގނޫނުެގ   މި  މެންބަރުން    21އެކްސްޗޭންޖު  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އިސްތިސްނާވާނެެއވެ.  އިން  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 މަޝްވަރާާއއެކު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ، މިނިސްޓަރުެގ  21ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ޓަކައި  ހިންުގމަށް  ާގިއމުކޮށް  ެއކްސްޗޭންޖެއް  އުފެދިފަިއާވ    96/10ސްޓޮކް  ދަށުން  ެގ 

ކުންފުންޏަކަށް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ. ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުެގ ޮގތުަގއި ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހެޅެނީ ތިރީގައިާވ  

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(    21ވަނަ މާއްދާެގ އިސްތިސްނާވާ ވާހަކަ އޮތީ.    21ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.  ޝަރުޠުތައް  

ައދި   ަވކިން  ަގއި މި ބުނަނީ ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ކުންފުނީެގ މަދުވެެގން ތިން މެންބަރުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކާ 

ކު ހިންާގނެ  ިވޔަފާރި  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ޮގތެްއަގއި  ރެކޯޑުަގިއ  ވާދަވެރި  ދަ  )އޮފް  ވުން.  ކަމުަގއި  ންފުނިތަކެއް 

މަޝްވަރާކުރެްއވުން(   ބިލާމެދު  ޮގތަށް    22މެންބަރުން  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  ދެވަނަ  ަގިއ  )ނ(  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

، )ނ( ަގއި މި ބުނަނީ، ތިރީަގއި ިމާވ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ(ެގ ދެވަނަ ނަންބަރުަގއި މި ބުނަނީ  22އިޞްލާޙުކުރުން.  

ބުނަނީ،  ކަން މި  ދޭއްަގއި  ލިބިެގންދެއެވެ.  ކުންފުންޏަށް  އެކްސްޗޭންޖު  ސްޓޮކް  ބާރު  ޙައްޤާިއ  ކުރުމުެގ  ތައްތައް 

ހިންުގމަށް  ޑިޕޮސިޓަރީެއއް  ސެންޓްރަލް  މަތިން  ުއސޫލަތަކެއްެގ  ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ 

(ެގ، ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖުަގިއ ކުރެޭވ ސެކިއުރިޓީސްެގ  2ކުންފުންޏެއް ާގއިމުކުރުން. ެގންނަ އިޞްލާޙަކީ، )ނ(ެގ ) 

މަތިން  އުސޫލުތަކެްއެގ  ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީން  ޓަކައި  ނިންމުމަށް  މުޢާމަލާތްތައް 

ވަނަ    23ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި  ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    23އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުން. ދެން، އިނީ  

މާއްދާެގ )ނ( ަގއި މި ބުނަނީ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާޮގތުެގ މަތިން ސޮޓްކް އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުންޏަށް... )ހ(  

ަގއި މިބުނަނީ، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެްއެގ ޮގތުަގއި ކުންފުންޏަށް ހުއްދަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އޮތޯރިޓީެގ ފަރާތުން އެކަން 
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ިއޢުލާނުކުރަން އާންމުކޮށް  ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ،  ހުއްދަކުރިކަން  ހުްއދައެއް  ދެވޭ  މަތިން  މިޮގތުެގ  އަދި  ވާނެއެެވ. 

މެދުކަނޑާލައިފިނަމަ އެކަން ވެސް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެެއވެ. )ނ( ަގއި މި ބުނަނީ މި މާއްދާެގ )ހ(ަގިއާވ 

ޖެ ބާޠިލުކުރަން  ހުއްދަ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުންފުންޏަކަށް  އެކްސްޗޭންޖު  ސްޓޮކް  މަތިން  ހިނދެއްގައި،  ޮގތުެގ  ހިއްޖެ 

އެހެން   ފެންނަ  ޮއތޯރިޓީން  ކަުމަގއި  އެކަށީެގންވާ  ނުަވތަ  ފަރާތްތަކަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  ލަިއސަންސް  ޑީލަރުކަމުެގ 

މަސަްއކަތް   ެއކްސްޗޭންޖުެގ  ސްޓޮކް  މަތިން  އުސޫލުތަކެއްެގ  ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީ  ފަރާތަކަށް 

ޮގތަކަ ފަދަ  އެ  މެދުނުކެނޑޭނެ  ެގންނަ  ަގއި  )ނ(  ދެވިދާނެެއވެ.  ހުއްދައެއް  ަވުގތީ  ެގންދިއުުމެގ  ކުރިއަށް  ށް 

ހުއްދަ   ދޫކޮށްފަިއވާ  ކުންފުންޏަކަށް  ެއކްސްޗޭންޖް  ސްޓޮކް  މަތިން  ޮގތުެގ  ަގއިވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  އިޞްލާޙަކީ، 

ބާޒާރު މުޢާމަލާތްތައް  ސެކިއުރިޓީސްެގ  އަދި  ހިނދެއަްގއި  ޖެހިއްޖެ  ޮގތަށް ބާޠިލުކުރަން  ކުރެވޭނެ  މެދުނުކެނޑި  ަގއި 

ލައިސަންސް   ޑީލަރުކަމުެގ  ފެނިއްޖެނަމަ،  އޮތޯރިޓީއަށް  އެ  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންެމހެން  ޓަކައި  މަުގފަހިކުރުމަށް 

ކަނޑައަޅާ   ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ފެންނަ  އޯތިރިޓީން  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް  ދޫކޮށްފައިވާ 

ަވުގތީ  އުސޫލު ެގންދިއުމުެގ  ކުރިއަށް  ޮގތަކަށް  ެމދުނުކެނޑޭފަދަ  މަސަްއކަތް  އެކްސްޗޭންޖެްއެގ  މަތިން  ތަކެއްެގ 

ނުވަތަ   ފަރާތަކަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ޑީލަރުކަމުެގ  ނުފެނޭ  އަހަންނަކަށް  އަސްލު  ދެވިދާނެެއވެ.  ހުއްދައެްއ 

ން ފެންނަ އެހެން ފަރާތަކަށް، ައސްލު އެ ލަިއސަންސް އޮންނަ  އޮތޯރިޓީން ފެންނަ އެހެން ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ

ބަޔަކަށް ދޭންޖެހޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ އާ ބަޔަށް، މިއޮތްހާ ދުވަހު ބަޔަކު ޑީލަރުކަން ނަަގިއެގން އެކަން ކޮށްކޮށް  

ށްފައި މި އިނީ. ކުރީަގިއ  ތިއްބާ ހަމަ އެ މީހުންެގ ބޯޑަށް ފެނުނީ، ކުރީެގ ތަނުަގއި ައސްލު ބަސްތައް މީތީެގ ބަދަލުކޮ

އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޑަރުންެގ ބޯޑު. މިހާރު  އޮތީ ނުވަތަ، އެކަށީެގންވާ ކަމުަގއި އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ އެހެން ފަރާތަކަށް 

މިއޮތީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ޑީލަރުކަމުެގ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  

 އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ެއހެން ފަރާތަކަށް، އެކަށީެގން ނުވިޔަސް ފެންނަންޏާމު ދެވިދާނެ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި  ނުވަތަ

ޮގތެއް   ތިބޭފުޅުން  އެކަމަކު  ދެން،  ފެންނަނީ،  އަޅުަގނޑަށް  އެކަމަކު  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ބިލާމެދު  މެންބަރުން 

ކަ ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  މި  ނުވަތަ  ނިންމާނީ.  އެކަށީެގންވާ  އަސްލު.  މަތިން  އުސޫލެްއެގ  ނޑަައޅާ 

މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ފެނޭ.  އިތުރުކޮށްލަން  ތަންކޮޅު  އެ  ފެންނަ،  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަުމަގއި  އެކަށީެގންވާ 

، އަޅުަގނޑުމެން  ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ދެން

ޖަހާއިރު. މާދަން ބަންދު ދުވަހެއް. ބުރާސްފަތު ދުވަހު އޮންނާނީ، ޝަރީފް އަޅުަގނޑުމެން    11:00ބުދަ ދުވަހުެގ ހަމަ  

އެބަ  މިނިސްޓްރީއާެއކީ  ފިނޭންސް  އޮފީހާިއ،  އޭ.ޖީ  ސީ.އެމް.ޑީއޭާއއި،  އެމް.އެމް.އޭާއއި  ދުވަހު  ބުރާސްފަތި 

ަގއި. މާދަން ބަންދު ދުވަހެއް. އެހެންވީމާ، މާދަމާ 10:30ފަތި ދުވަހު ހެނދުނު  ަގއި. ބުރާސ10:30ްބައްދަލުކުރަން  
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