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ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުުވން  ވަނަ 7 ގެސަބް ކޮމިޓީ ކޮމިޓީގެ މ ލިއްޔަތު

ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޞްލ ޒްއ ބެހޭ ގ ނޫނަށް އިހިރ އްޖޭގެ މ ލީ ސެކިއުރިޓީ ނ އި ދިވެއެމް.އެމް.އޭ ގ ނޫ)
 ( ސަބް ކޮމިޓީ މަތްތަކުގެ ބިލު ދިރ ސ ކުރެއްުވމަށް ހޮއްވެވިދުސްޓަމ އި ޕޭމެންޓް ޚިއަދި ޕޭމެންޓް ސި
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 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަނަ ބަްއދަލުވުމަށް ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.   7`. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިރިޓީސްއާބެހޭ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުެގ ބިލާ  ،  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އޮތީ  މިއަދު

ވަނަ    23އޮތީ،    އިއަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިމިފަ  އިމަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުން. އިްއޔެގަ ުގޅޭ  

އެންމެ )ނ(  އޮތީ   މާއްދާެގ  އިޞްލާޙުކުރަންވެފައި  މިހާރު  ނިމުނީ.  ާގނޫނުަގ  26  ،ފަހަށް  )ށ(.  މާއްދާެގ    އި ވަނަ 

ެގ    2ވަނަ މާއްދާެގ    22 އެކްސްޗޭންޖު ކުންފުނީެގ އަދި  މާއްދާެގ )ށ(ެގ ޮގތުަގއި މި ބުނަނީ، ސްޓޮކް  26 މިހާރު  

 ދާ ކުންފުނީެގ ެއއްވެސް ަގވާއިދަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނީ އެ ަގވާއިދެއް އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރުމަށްއްދަށުން އުފަ

)   22ފަހުގައެެވ.   )ނ(ެގ  ާމއްދާެގ  އި 2ވަނަ  ެގނަިއ  އެ  އިްއޔެަގިއ.  އިޞްލާޙުކުރިން  އަޅުަގނޑުެމން  ޞްލާޙަކީ  ( 

ކުރެވޭ. ެއކްސްޗޭންޖެްއަގއި  ކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީސްެގ  އެ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.  ..  ސްޓޮކް  އެކްސްޗޭންޖެްއަގިއ  ސްޓޮކް 

މަތިން... އުސޫލުތަކެްއެގ  ކަނޑަައޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  އެ  ޓަކައި  ނިންމުމަށް  )އޯޑިޯއ    މުޢާމަލާތްތައް 

ކެނޑިފައި( މާއްދާެގ    އަޑު  އެހެންވީމާ މި  އިނީ.  އިޞްލާޙުވެފަިއ  ވެސް  އަށް.    26،  )ށ(  )ށ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ެގންނަ    26)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   މި  ަގވާއިދަށް،  އެްއެވސް  ެއކްސްޗޭންޖު ކުންފުނީެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(. ސްޓޮކް 

  2ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ    22އިޞްލާޙަކީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ކުންފުނީެގ އެއްވެސް ަގާވއިދަކަށް އަދި މި ާގނޫނުެގ  

ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އެކަށައެޅޭ ެއއްވެސް އިންތިޒާމުތަކަކަށް ނުވަތަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނީ އެ 

ެއހެންވީމާ ަގާވއިދެއް  ފާސްކުރުމަށްފަހުަގެއވެ.  އޮތޯރިޓީން  އުސޫލު  ނުވަތަ  އިންތިޒާެމއް  ެއއީ  ނުވަތަ  ވަނަ    22، 

ދެ )ނ(ެގ  އިޞްލާޙު.  މާއްދާެގ  ެގނަިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ނަންބަރަށް  މާއްދާތަކަށް  ވަނަ  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( މި އިޞްލާޙު ކުރެވުނު ޮގތަކީ، ސްޓޮކް   26، މިހާރު އެހެންވީމާ މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(

ވަނަ ނަންބަރުެގ   2ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ    22  އެކްސްޗޭންޖު ކުންފުނީެގ އެްއވެސް ަގާވއިދަކަށް އަދި މި ާގނޫނުެގ

ނުވަތަ   ަގވާއިދެއް  އެ  ފަށަންވާނީ  ޢަމަކުކުރަން  އުސޫލަކަށް  ނުވަތަ  އިންތިޒާމަކަށް  އެްއވެސް  އެކަށައެޅޭ  ދަށުން 

ށް  ކުރަްއވަންޏާ އެޮގތަނުފަހުަގެއވެ. އެހެންވީމަ، އިޢުތިރާޟު  އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ އުސޫލެްއ އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރުމަށް

  29ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ައންނިވި ޮގތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. އާދެ! ެއއީ    29އޮތީ  ،  ނިމުނީކަމުަގއި. ދެން

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި  .  1ެގ    29ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ހަމަ މުޅިން އަލަށް އަންނަ އަކުރުތަކެއް އިތުރުކުރުން. ެއއީ  

ެގ   1-29އެއީ  .  ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ިއތުރުކުރަނީ  29އާދެ!    ވަރާކުރެްއވުން(ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝް

)ށ( )ހ(،  )ހ(  ، ދަށުން  ބައިންދާފައި  ެއޮގތަށް  އާދެ!  މި  )ނ(.  "ެގ"    ަގިއ  އެތަނުން  ސެކިއުރިޓީސްެގ،  އޮތީ، 
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މިންަގނޑުތަ ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ކުރުމަށް  މުޢާމަލާތްތައް  ަގނެވިްއކުމުެގ  ، ފެތޭ  ކަކަށް ސެކިއުރިޓީސް 

ުމއްދަތެްއެގ   ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ސިސްޓަމެއް،  ޑިޕޮސިޓަރީ  ސިސްޓަަމކާއި  ޓްރޭޑިންގ  ފެތޭ  މިންަގނޑުތަކަކަށް 

އެކްސްޗޭންޖުން   ސްޓޮކް  މެންބަރުން ކުރަންވާނެއެެވ.  އިމުާގތެރޭަގިއ،  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

ސިސްޓަމްތަްއ    ،ދެން  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ނުވަތަ  ސިސްޓަމް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )ށ(. 

ޙިއްޞާެގ ބާޒާރު ކުރިއެރުވުމުެގ މަޤްޞަދުަގއި ދެމެހެއްޓެނިިވ   ނީ... )ޯއޑިއޯ ައޑު ކެނޑިފައި(ޤާއިމުކޮށް ހިންަގންވާ

ކޮށް ހިންުގަމށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރުމުެގ އިމުާގހިންަގިއަގންނަންދެން އޮތޯރިޓީެގ ބަޖެޓުން ސިސްޓަމް    ޮގތެްއަގއި މާކެޓު

މި އަދި  ލިބިެގންވެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ޚިދުމަތްތަކާ  އިޚްތިޔާރު  ދޭ  މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް  ފީތަްއ    ޙާލަތުަގިއ  ުގޅޭ 

)ނ( ބޯޑުންނެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ކުރިއެރުވުމުެގ    ކަނޑައަޅާނީ  ބާޒާރު  ހިްއސާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަގއި، 

މާކެޓު ޮގތެްއަގިއ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ސިސްޓަމް    މަޤްޞަދުަގއި  ބަޖެޓުން  އޮތޯރިޓީެގ  އިމުކޮށް  ގާ ހިނަގއިަގންނަންދެން 

ސިސްޓަމް  ޙާލަތުަގއި  މި  އަދި  ލިބިެގންވެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ެއ  އިޚްތިޔާރު  ޚަރަދުކުރުމުެގ  ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް 

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ  ޑަައޅާނީ އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުންނެވެ.  މެދުވެރިކޮށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ުގޅޭ ފީތައް ކަނ

  ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރަން.   29،  އެހެންވީމާ  ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(

ހެޑިނ29-1ް އެއީ ސަބް  ޭއެގ )ހ(ެގ  ގ ައކަށް ޓްރޭޑިންގ،  ިވއްކުުމެގ  އަދި ޑިޕޮސިޓަރީެގ ސިސްޓަމް.   ސެކިއުރިޓީ 

ޓްރޭޑިން ފެތޭ  މިންަގނޑުތަކަކަށް  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ކުރުމަށް  ޑިޕޮސިޓަރީ   ގމުޢާމަލާތްތައް  ސިސްޓަމާއި 

،  އިުމކުރަންވާނެެއވެ. އެހެންވީމާ ގާ ކް އެކްސްޗޭންޖެއް  ސިސްޓަމެއް އެ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ސްޓޮ

ނެތިްއޔާ އެޮގތަށް ނިމުނީ ކަމަށް. )ށ(. މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސިސްޓަމް   )ހ(ަގއި އިޢުތިރާޟެއް

ސިސްޓަމްތައް   އެްއޮގތްާވ  ާގނުވަތަ  އުސޫލުތަކާ  މިންަގނޑުތަކާިއ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ހިންަގންވާނީ  އިުމކޮށް 

ށް ދާނަން. )ނ(. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޙިއްޞާ  ޮގތަށް ކުރިއައެަގއި އިޢުތިރާޟެއް ނެތިއްޔާ    ޮގތުެގމަތިންނެވެ. އާދެ! )ށ(

މާކެޓު ޮގތެއްަގއި  ދެމެހެއްޓެނި  މަޤްޞަދުަގއި  ކުރިއެރުވުމުެގ  ބަޖެޓުން   ބާޒާރު  އޮތޯރިޓީެގ  ހިނަގިއަގންނަންދެން 

ިމ  ގާ ސިސްޓަމް   އަދި  ލިބިެގންެވއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އެ  އިޚްތިޔާރު  ޚަރަދުކުރުމުެގ  ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް  އިމުކޮށް، 

ޑިރެކްޓަރުންެގ  ޙާލަ އޮތޯރިޓީެގ  ެއ  ކަނޑަައޅާނީ  ފީތައް  ުގޅޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ދޭ  ެމދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް  އެ  ތުަގއި 

 ބޯޑުންނެވެ.  

 

_______________ 

 

 



 2020ނޮވެންބަރު  17               ވަނަ ބައްދަލުވުން  7މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

3 

 

 

 

 

 

  

 

 


