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 { އިލްޔާސް ލަބީބްދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަނަ ބަްއދަލުވުމަށް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.   6`. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  

ނަންބަރު   ާގނޫނު  އޮތީ  ެގނައުމުެގ    2006/2މިއަދު  އިސްލާޙު  ާގނޫނަށް  ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ  ާމލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ެގންދި ކުރިއަށް  މަޝްވަރާ  އެމް.އެމް.ޭއާއއި،  ބިލުެގ  ފިނޭންސާއި،  ދުވަހު  ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އުން. 

ކޮމެންޓުތަްއ   ބޭފުޅުންެގ  ެއ  ބައްދަލުކޮށްފައި  ބޭފުޅުންނާ  ެއކްސްޗޭންޖު  ސްޓޮކް  އަދި  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއާ 

އިނީ މި  މިހާރު  އިންކޯޕަރޭޓުކޮށްފައި  ކޮމެންޓުތައް  އެ  ދެން،  ވަނީ.   ލިބިފައި  ޑްރާފްޓު    އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި 

އިންކޯޕަރޭޓުކޮށްފަ.  ކޮމެންޓްސްތައް  އެ  މިހާރު  ވާނެ  ފައިލުކޮޅުަގއި  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  އެކުލަވާލާފަ. 

ނިންމޭނެ  ެއކީ  ނިންމައިލެިވއްޖެއްޔާމު،  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގސްފަިއ  ވަކިވަކިން  މާއްދާތައް  މި  ީމަގިއ  އެހެންވީމަ، 

ކަންބޮޑު އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމެންޓުތަކުެގ  މިހާރު.  ފޮނުވާފަިއވާ  އެމް.އެމް.އޭއިން  ފިނޭންސާއި  ކަންތައްތައް  ހުރި  ވުން 

މިހާރު   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.  ހިމެނޭ.  ބާޒާރު    10ތެރޭަގއި  ބުނަނީ، ސެކިއުރިޓީސްެގ  މި  ަގއި  )އ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ަގވާއިދުތައް ހެދުމާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން. ދެން ، މިހާރު ާގނޫނު އައިއިރު އެބަ އިނދޭ  ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި 

އެމް.އެމް.ޭއއިން ވެސް ެއކަން ކުރަންޖެހޭ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނުެގ އޮތޯރިޓީެގ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުެގ  

 މި އަކީ އޮތޯތިރިޓީެގ މަސްޢޫލިްއޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުތަްއ. ައސްލު އޮތޯރިޓީއަށް ީމގެއިން   10މި ހިމެނެނީ.    10ތެރޭަގއި  

ބުނަނީ މި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، ޭއެގ )އ(ަގިއ ާގނޫނުަގއި މި އޮންނަނީ ބުނެފައި ސެކިއުރިޓީސް ބާޒާރު  

ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ަގވާއިދުތައް ހެދުމާއި އުސޫލުތަްއ ކަނޑައެޅުން. އެހެންވީާމ، ެއ ެއކެއް، ދޭއް، ތިނެއް. ދެން، 

ބަދަލަކީ   އަންނަ  މާއް  10މި  މި ވަނަ  މީަގިއ  ދެން  އިތުރުކުރުން.  އަކުރު  ތިން  ައންނަނިވި  ފަހަތަށް  )އ(ެގ  ދާެގ 

ދިރާސާކޮށް،   ޕްރޮޑަކްޓުތައް  ަވޞީލަތްތަކާއި  އިތުރު  ެގނެވޭ  މާކެޓަށް  ޓަކައި  ފުޅާކުރުމަށް  މާކެޓު  ކެޕިޓަލް  ބުނަނީ، 

އިންވެސްޓުމަން އަދި  ލިބޭނެ  ބާރު  ފުޅާކުރުމަށް  މާކެޓު  ވަސީލަތްތަކާއި  އާ  މަުގފަހިވާ އެފަދަ  ފުރުޞަތުތަކަށް  ޓު 

ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ފެންނަ ޙާލަތުަގއި އެފަދަ ކަންކަން މާކެޓަށް ތަޢާރުފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ާގނޫނީ އަދި ރެިގއުލޭޓަރީ  

އޮނިަގނޑު ކަނޑައެޅުމާއި... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މިހާރު )އ(ެގ ފަހަތަށް މި ެގންނަ ައކުރުެގ ތެރެއިން  

ތަމަ އަކުރަށް މި ެގންނަ ބަދަލަކީ ކެޕިޓަލް މާކެޓު ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި މާކެޓަށް ެގނެވޭ އިތުރު ަވސީލަތްތަކާިއ  ފުރަ

ލިބިދޭ އަދި އިންވެސްޓުމަންޓު  ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ދިރާސާކޮށް، އެފަދަ އާ ވަސީލަތްތަކަކަކީ މާކެޓު ފުޅާކުރުމަށް ބާރު 

ަގއި ފެންނަ ޙާލަތުަގއި އެފަދަ ކަންކަން މާކެޓަށް ތަޢާރުފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުރުޞަތުތަކަށް މަުގފަހިވާ ކަމެއްެގ ޮގތު 

ދެން   ކަނޑައެޅުާމއި،  އޮނިަގނޑު  ދޫކުރުމާ  2ރެގިއުލޭޓަރީ  ސެކިއުރިޓީސް  ފަރާތްތަކާއި،  ދޫކުރާ  ސެކިުއރިޓީސް   .
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ފަ އެ  ބެލުމާއި،  އަދާކުރޭތޯ  ޒިންމާ  ހާމަކުރުމުެގ  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުެގ  ޙިއްސާދާރުންނާއި  ުގޅުންހުރި  ރާތްތަކުން 

. ސެކިއުރިޓީސްއާ ުގޅުންހުރި ދިރާސާތަްއ  3އިންވެސްޓަރުންނަށް އޮތް ޒިންމާ އަދާކުރޭތޯ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި،  

ކޮށް އެފަދަ )އެ ކަންކަުމެގ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އަދި އެ ކަންކަމާ މެދު ޢާއްމުން އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި(... )މެންބަރުން 

ރާކުރެްއވުން( އެހެންީވމަ، ދޭއްެގ ދެވަނަ ނަންބަރު މި ފައިނަލްވީ ޮގތަކީ، ސެކިުއރިޓީސް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަ

ސެކިއުރިޓީސް ދޫކުރުމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުެގ ޒިންމާއަދާކުރޭތޯ ބެލުމާއި، އެ ފަރާތްތަކުން 

އޮތް   އިންވެސްޓަރުނަށް  މާއްދާ  ޙިއްސާދާރުންނާއި  އެ  އެހެންވީމާ،  އެޅުމާ،  ފިޔަވަޅު  ބަލައި  އަދާކުރޭތޯ  ޒިންމާ 

ސެކިއުރިޓީސްާއ   މާއްދާ.  ތިންވަނަ  ދެން،  ނިންމާނަން.  އަޅުަގނޑު  ނިމުނުކަމަށް  ެއޮގތަށް  ނެތިއްޔާމު  މައްސަލަެއއް 

ފެ ައޅުަގނޑަށް  ކަނޑާފައި  'އެފަދަ'  ހޯދައި،  މަޢުލޫމާތު  އެފަދަ  ކޮށް  ދިރާސާތައް  ތަނަށް  ުގޅުންހުރި  އެ  ންނަނީ 

"އެކަންކަުމަގިއ" ބައިންދަން. ކޮބައިތޯ އެފަދަ ާއއި އެ ކަންކަމާ ހުރި ތަފާތަކީ. )މެންބަރުން އޮފް މައިކުަގއި ބިލާމެދު 

ވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    3އެހެންވީމަ،  ؛ މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ނަންބަރު  ވަނަ 

ސެކިުއރިޓީސްއާ ުގޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިރާސާކޮށް އަދި އެ ކަންކަމާ މެދު އާންމުން  އެއްބަސްެވވުނު ޮގތަކީ  

އެހެންވީމަ، މިޮގތަށް މި މާއްދާ ؟ އަހުލުވެރިކުރުވުމާިއ، އެހެންީވމަ، އިޢުތިރާޟެއް އެބަ އޮތްތޯ އެްއވެސް ބޭފުޅެްއެގ

ވަނަ މާއްދާެގ )އ(ެގ ފަހަތަށް މި ތިން އަކުރު    10  ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް )އ(ެގ،  10ނިމުނީ ކަމަށް. އެހެންވީމަ،  

އެހެންވީާމ، ެއޮގތަށް ފާސްވީ. އާދެ!  ؟ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރުކުރަން. އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ މެންބަރަކު އެބަ އިންނެވިތޯ

)އ(ެގ   ތިރިއަށް  )އ(ެގ  1)އ(ެގ  )އ(ެގ  2،  ޙިއްސާެގ 3،  ބަދަލުކުރުން.  ނަން  ދޭއްެގ  ޗެޕްޓަރ  ެއޮގތަށް.   ،

ބަދަލުަގިއ  ވިޔަ ޭއެގ  ވަސީލަތް.  ަވުގތީ  ވިޔަފާރިކުރުުމެގ  ޙިއްސާެގ  ބުނަނީ  މި  ާގނޫނުަގއި  ވަސީލަތް.  ފާރިކުރުުމެގ 

ޕްރައިމަރީ   އަދި  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން  ހަމައެކަނި  ިއންނަނީ  ކުރީަގއި  ެއއީ  ަވސީލަތްތައް.  ިވޔަފާރިކުރުމުެގ  ޙިއްސާެގ 

މާ، މިޮގތަށް ނިމުނީ. ދެން އިނީ ތިންވަނަ އިސްލާޙު. އެއީ ބުނެވިދިޔަ  މާކެޓާއި ސެކަންޑަރީ މާކެޓަށް އެކަނި. އެހެންވީ

ވަނަ   17ވަނަ ާމއްދާެގ އެބައިން،    17ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ިއތުރުކުރުން. އެއީ    17ާގނޫނުެގ  

ެގ    1ެގ    17ެއއީ  ެގ ެއކެއް.    17މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( މިހާރު އެބައިން. އޭެގ ފަހަތަށް އަންނަނީ  

ލިބުނު   ފަހުން  މިހާރު  އިން.  ހުށަހަޅުއްވާފައި  އިތުރުކުރަން  މިހާރު  އެއީ  )ބ(،  )ރ(،  )ނ(،  )ށ(،  )ހ(، 

މޯލްޑިވްސް  މި ޤާނޫނުަގިއ އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް،  ކޮމެންޓާއެކީ މިއަށް އިތުރުކުރެވިފައި މިވަނީ،  

ލާަގއި ސަރުކާރު  ޙަލީ މަރުޤާ މަށް ދެވޭ އިންތިހަރުދަނާކުރު  މާކެޓު  ގެ ޒްކިއުރިޓީ ސަރުކާރުެގ ސެމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް  

ސެކިއުރިޓީޒްއާ ުގޅުންހުރި ެއއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންުގމަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ުގޅޭޮގތުން އެްއވެސް  

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަށުން  ޤާ މި  ޚިދުމަތެއް  އަދި  ނޫނުެގ  ނުވާނެެއވެ.  ބޭނުމެއް  ހުއްދައެއް  ނުވަތަ  ލައިސަންސެއް 
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ލާަގއި މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހިންާގ ޙަލީ މަރުޤާކުރުމުެގ އިންތިހަރުދަނާ  ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓު

އާދެ!    ތިސްނާވާނެެއވެ.މުން ިއސްވުކުރުނޫނުެގ ދަށުން ރެގިއުލޭޓު ޤާ މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް މި

 ވިދާޅުޭވ. ޝަރީފް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދަށުން   ާގނޫނުެގ  މި  ހުއްދަ ދިނުން.  ފަހަތުން. ސެކިއުރިޓީ ލައިސަންސަށް  ފަށަންވީ  ފަށާފައި ދެން  ވީ ނަމަވެސް، 

މަނި މޯލްޑިވްސް  ެގނޭ.  މަްއޗަށް  އެބައި  ެގންދަންީވ. ލައިސަންސް،  މައްޗަށް  ބޭނުންނުާވކަން  އޮތިރިޓީއަށް  ޓަރީ 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ފަހަތަށް ެގންދަންވީ. ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކިޔައި، އިސްފަސްކުރަންވީ. ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް... 

 

 ރާކުރުން()މެންބަރުން މަޝްވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ާގނޫނުަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ވީނަަމވެސް، ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްެގ ާމކެޓު ހަރުދަނާކުރުމަށް ދެޭވ  

ނުވަތަ   ހިންުގމަށް  ޙަރަކާތެއް  ެއއްވެސް  ުގޅުންހުރި  މަރުޙަލާަގިއ ސަރުކާރު ސެކިއުރިޓީޒްއާ  ސަރުކާރުެގ   އިންތިޤާލީ 

ުގޅޭޮގތުން  ސެކި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްއުރިޓީޒްއާ  ޚިދުމަތެއް  އޮތޯރިޓީ  ެއއްވެސް  މަނިޓަރީ  ނޫނުެގ  ޤާ މި  އަށްމޯލްޑިވްސް 

ލައިސަންސް ނުާވނެއެވެ.  އެއްދަށުން  ބޭނުމެއް  ހުއްދައެއް  ނުވަތަ    ނުަވތަ  ލައިސަންސެއް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

މާކެޓު އަދި ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރި؛ ހުއްދައެއް  އިންތިހަރުދަނާ  ޓީޒް  މަރުޤާކުރުމުެގ  މަނިޓަރީ  ޙަލީ  މޯލްޑިވްސް  ލާަގއި 

ޙަރަކާތްތަކާއި  މިފަދަ  ހިންާގ  މި  ،އޮތޯރިޓީން  ޚިދުމަތްތައް  ރެގިއުލޭޓުޤާ ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން  ކުރުމުން ނޫނުެގ 

އިނޭގތޯ.    އިސްތިސްނާވާނެއެެވ. މަރުޙަލާއެއްކަން  އިންތިޤާލީ  މިއީ  ެއބަ ޔަޤީންޭވ  މާްއދާއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި 

އެއީ ކުރީދުވަހު ސީ.އެމް.ޑީ.އޭިއން ޖެއްސި މައްސަލައެއް. އެ ފަހުން ކޮމެންޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނުއިރު އިނީ ެއ 

. ާއދެ! އެހެންވީމަ، މި... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އޯކޭ. ޔޭސް،  ތަންކޮޅު އިތުރުކޮށްފައި އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެއް ޮގތުގައި

ެއ   ވެސް  މަތީަގއި  ނަަމވެސް.  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ާގނޫނުަގއި  މި  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިތުރުކޮށްލީ. 

ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭނެ. މާކެޓު  ތަންކޮޅު  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  އިހަރުދަނާކުރު  ސަރުކާރުެގ  ދެވޭ  މަރުޤާންތިމަށް  ލާ  ޙަލީ 

މާ  ެގސަރުކާރު  ،ވެސް  ނިމުމަށްފަހުގައި ޕްރަިއމަރީ  ދެވިެގން  ކެޓުރސެކިއުރިޓީޒްެގ  ދައުވަތު  ފަރާތްތަކަށް  ވަކި  ަގއި 
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ޤާނޫނުެގ  ހިންުގމަށް  ޙަރަކާތެއް  އެްއވެސް  ހިންާގ އޮތޯރިޓީ  ދަށުން  މި  މަނިޓަރީ    އެއް ލައިސަންސް   އަށްމޯލްޑިވްސް 

މޯލްޑިްވސް  އަ.  ނުވާނެެއވެ  ބޭނުމެއް  ހުއްދަެއއް  ނުވަތަ   ޙަރަކާތްތަކާއި   މިފަދަ  ހިންާގ  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީދި، 

ިމ  އިސްތިސްނާވާނެއެ  ކުރުމުންރެިގުއލޭޓު  ދަށުން  މި ޤާނޫނުެގ  ވެސް   ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ ަގއި  )ނ(. )ނ(  ވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިީވ  ބުނަނީ،   ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުަގއި  ޕްރައިމަރީ  މި  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ސަރުކާރުެގ  ނަމަވެސް، 

އް ނުަވތަ  ަގއި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސެކަންކުރުމަށް ނުވަތަ ޕްރައިމަރީ މާކެޓުޑީލަރު

ތަކާއި ޕްރައިމަރީ  ކަން ކުރާ ފަރާތްހުއްދައެއް ބޭނުމެްއ ނުވާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްެގ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރު

ރެިގއުލޭޓުމާކެޓު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުެގ  އެހެންވެސް  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ކުރުމާބެހޭ  ަގއި 

ނުހިނާގނެއެ  ސުވާލު.  މާއްދާތައް  ކުރެއްވި  ތި  ޝަރީފް  ބުނަނީ،  މި  ަގއި  )ރ(  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ވެ.  ސަރުކާރުެގ 

ކަން  ރިޓީޒް ަގނެިވއްކުމުެގ ކަންކަން އަދި ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްެގ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރުަގއި ސެކިއުޕްރައިމަރީ މާކެޓު

މާކެޓު ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ސަރުކާރުެގ  ފަރާތްތަކާއި  އެހެންޮގތަކުންކުރާނެ  ޙަރަކާ  ަގއި  ތެރިވާނެ ތްވެސް 

ޮގތެއްެގސަރު  ކުރާނީޛު ތަންފީ  އިފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަނޑަައޅަ މަތިން މޯލްޑިވްސް    ކާރުން އަންާގ 

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ުގޅޭޮގތުން ކުރުން މަނާ ކަންކަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެ  މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ދެން، އިނީ )ބ(އޮތޯރިޓީން ނެރޭ ގަވާއިދުަގިއ  ބިލާމެދު  )މެންބަރުން  . ވެ. 

އަދި   )ހ(  މާްއދާެގ  މި  ބުނަނީ  މި  ަގއި  މި)ބ(ަގިއ  )ށ(  އަދި  )ހ(  ސަރުކާރުެގ   ާމއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މާކެޓު ނަންބަރު    ސެކިއުރިޓީޒް  ޤާނޫނު  އޮންނާނީ  ދެމި  މުއްދަތު  މަރުޙަލާެގ  އިންތިޤާލީ    2/2006ހަރުދަނާކުރުމުެގ 

އަށް ޤާނޫނު(  މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  އި  2  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަށާ  ސްވަނަ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައުުމެގ  ލާޙު 

އަދި މި މާއްދާެގ މި އަކުރުަގއި އެހެން ށެވެ.  ކަ)ފަސް( އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތަ  5ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަެވެގން  

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއޮތްނަމަވެސް،   މެދުަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ައވަހަށް    ،ކަމާބެހޭ  އެއަށްވުރެ  މަރުޙަލާ  އިންތިޤާލީ 

ނާޅައެ ހުރަހެއް  ާމއްދާ  މި  ެގނައުމަށް  ނެތް ނިމުމަކަށް  އޮތުމަކުން  ލިޔެފައި  އިތުރަށް  ާގނޫނުަގއި  ދެން،  ވެ. 

ެގ  1  -17ވަނަ ާމއްދާެގ ެއކެްއެގ    17މައްސަލަެއއް. )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އެހެންވީމަ، އަލުން އަދި މި  

( މި  )ހ(،  )ހ(.  ކިޔާލާނަން.  ޓަކައި  ރިކޯޑަށް  އަޅުަގނޑު  ޮގތް  ކުރެވުނު  އިސްލާޙު  މި  )ބ(  )ރ(،  )ނ(،  ށ(، 

ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެްއވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންުގމަށް ނުވަތަ ާގނޫނުެގ ސެކިއުރިޓިސްއާ ުގޅޭޮގތުން އެްއވެސް ޚިދުމަތެްއ  

ނުެގ ދަށުން ލައިސަންސްއެއް ނުވަތަ ހުއްދަެއއް ބޭނުެމްއ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް މި ާގނޫ

ސަރުކާރު އަދި  އިންތިހަރުދަނާ  މާކެޓުސެކިއުރިޓީސް    ނުވާނެެއވެ.  މަރުޤާކުރުމުެގ  މަނިޓަރީ ޙަލީ  މޯލްޑިވްސް  ލާަގއި 

ޚިދުަމތްތައް   ފޯރުކޮށްދޭ  ޙަރަކާތްތަކާއި  މިފަދަ  ހިންާގ  ދަށުން  ޤާ މިވެސް  އޮތޯރިޓީން    ށްކުރުމަރެގިއުލޭޓުނޫނުެގ 
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ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްެގ    ނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނުގައި  މި)ށ(.    އިސްތިސްނާވާނެއެެވ.

އިންތިހަރުދަނާކުރު  މާކެޓު ދެޭވ  މަރުޤާމަށް  ނިމުމަށްފަހުގައިެވސްޙަލީ  ޕްރައިމަރީ    ސެކިއުރިޓީޒްގެ   ގެ ސަރުކާރު  ،ލާ 

ފަރާތްމާކެޓު ވަކި  ހިންގާ ަގއި  ދެވިެގން  ދައުވަތު  ޤާނޫނުެގ  ހިންުގމަށް  ޙަރަކާތެއް  އެއްެވސް  ތަކަށް    ދަށުން   މި 

 މަނިޓަރީދި، މޯލްޑިވްސް އަ . ނުވާނެެއވެ ބޭނުމެއް  ހުްއދައެއް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް  ައށްމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ޤާނޫނުެގ  ވެސް  ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޙަރަކާތްތަކާއި  މިފަދަ  ހިންާގ  އޮތޯރިޓީން  ކުރުމުން ރެގިއުލޭޓު  ދަށުން  މި 

ސެކިއިރުޓީޒްެގ  އިސްތިސްނާވާނެއެ ސަރުކާރުެގ  ބުނަނީ،  މި  ަގއި  )ނ(  )ނ(.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ނ(.  ެވ. 

ޢަމަލުކުރަ ފަރާތްތައް  ޙަރަކާތްތެރިވާނެ  ވެސް  އެހެންޮގތަކުން  މާކެޓުަގއި  ސެކަންޑަރީ  މާކެޓުަގއި،  ންޖެހޭ  ޕްރައިމެރީ 

ކަންކަން ކަނޑަައޅައި ތަންފީޛުކުރާނީ ސަރުކާރުން އަންާގ ޮގތެއްެގ މަތިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. އަދި  

ަގާވއިދުަގިއ   މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ނެރޭ  މޯލްޑިވްސް  މަނާ ކަންކަން  ުގޅޭޮގތުން ކުރުން  ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްއާ 

އެބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.   އެހެންޭއަގިއ  ކަންބޮޑުވުމެއް.  އަޅުަގނޑުެގ  ސަރުކާރުެގ  ؛ ބައިން  ބުނަނީ  މި  މިހާރު 

ކުރާނެ   ޑީލަރުކަން  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީޒް  ސަރުކާރުެގ  އަދި  ަގނެވިްއކުމާއި  މާކެޓުަގއި  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީޒް 

އެހެންޮގތަކުންވެސް   ާމކެޓުަގިއ  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީޒް  ސަރުކާރު  ފަރާތްތަްއ  ފަރާތްތަކާއި،  ޙަރަކާތްތެރިވާނެ 

މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ަމތީން  ޮގތެްއެގ  އަންާގ  ސަރުކާރުން  ތަންފީޛުކުރާނީ  ކަނޑައަޅައި  ކަންކަން  އަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ސަރުކާރު ކީްއވެ  ބިލާމެދު  ؟ އޮތޯރިޓީންނެވެ.  )މެންބަރުން  އަންަގންޖެހޭނީ.  އެކަން  އެމް.އެމް.އޭއިންނު 

އާދެ! ބަޔާންކޮށްފައިީވ    މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ޮގތަކަށް  އެހެން  ާގނޫނުަގިއ  މި  )ރ(.  އާދެ!  )ރ(.  )ނ(  އޯކޭ. 

މާކެޓުަގއި  ޕްރައިމަރީ  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ޑީލަރުކަން  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ސަރުކާރުެގ  ނަމަވެސް، 

ނު ބޭނުމެއް  ހުއްދައެއް  ނުވަތަ  ލައިސެންސެއް  ދޫކުރާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އަދި  ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް  ވާނެެއވެ. 

ޙަރަކާތްތެރިާވ   މާކެޓުަގއި  ޕްރައިމަރީ  ފަރާތްތަކާއި،  ކުރާ  ޑީލަރުކަން  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ސަރުކާރުެގ 

އެހެންވެސް ފަރާތްތަކުެގ މަްއޗަށް މި ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރެިގޔުލޭޓުކުރުމާ ބެހޭ މާއްދާތައް ނުހިނާގނެއެވެ.  

މަޝް ބިލާމެދު  މާކެޓެއް)މެންބަރުން  ސީދާ  ހަމަ  ޝަރީފު،  ބިލާމެދު  ؛ )ވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން 

ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )ބ(،  )ރ(،  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2/ 2006މާކެޓު ހަރުދަނާކުރުމުެގ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާެގ މުއްދަތު ދެމި އޮންނާނީ، ާގނޫނު ނަންބަރު  

މި މާއްދާެގ މި އަކުރުަގއި އެހެން އޮތް  ؛ާގނޫނުވަނަ އިސްލާޙު ެގނައުމުެގ    2މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް  

ައވަހަށް  އެއަށްވުރެ  މަރުޙަލާ  އިންތިޤާލީ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  މެދުަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ބެހޭ  ކަމާ  ނަމަވެސް، 

ެގނައުމަށް މި މާއްދާ...  ؟ ެގނައުމަށްތަ އިންނާނީ؟ ނައުމަކަށް މި މާއްދާ، ެގނައުމަކަށްތަނިންމުމަކަށް ެގނައުމަށް، ެގ
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އޮތް  މިހެން  އަކުރުަގއި  މި  މާއްދާެގ  މި  އަދި  ިއނީނު،  އެ  ދެން،  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ބިލާމެދު  )މެންބަރުން 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ބިލާމެދު  )މެންބަރުން  މާއްދާގައި،  މި  އަދި  ފަރާތުގެ    ނަމަވެސް،  ބެހޭ  ކަމާ  ނަމަވެސް  އަދި 

މެދުގައި، )މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެްއވުން( މި މާްއދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސަރުކާރުެގ  

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ދެމިއޮންނާނީ  މުއްދަތު  މަރުޙަލެާގ  އިންތިޤާލީ  ހަރުދަނާކުރުމުެގ  މާކެޓު    2/ 2006ސެކިއުރިޓީޒް 

ާގނޫނަށް  ދިވެހިރާއް ބެހޭ  ސެކިއުރިޓީޒްާއ  މާލީ  ފަށާ   2ޖޭެގ  ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  ެގނައުުމެގ  އިސްލާޙު  ަވނަ 

ިގނަވެެގން   ފެށިެގން  މެދުަގއި    5ތާރީޚުން  ފަރާތްތަކުެގ  ބެހޭ  ކަމާ  ނަމަވެސް،  މުއްދަތަށެވެ.  ދުވަހުެގ  އަހަރު 

ށް ނިމުމަކަށް ެގނައުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  އެއަށްވުރެ ައަވހަމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ  

ާގނޫނުެގ   ސުރު  މާއްދާެގ  ަވނަ  18ބުނެވިދިޔަ  އި  ޚީއަރިމަތީ  ޮގތަށް  އެއީ ސްއަންނަނިވި  'ޙިލާޙުކުރުން.  ްއސާެގ  ، 

ބެލެހެއްޓުން ާގއިމުކޮށް  ެއއީ  'ބާޒާރެއް  ސުރުޚީ.  އެޮގތަށް.  އަރިމަތީ  ބުނަނީ،    18،  މި  މިހާރު  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ެއކްސްޗޭންޖަކުން   ސްޓޮކް  ހަމައެކަނި  ބެލެހެއްޓެނީ  ާގއިމުކޮށް  ބާޒާރު  "ޙިއްސާެގ  މިއޮންނަނީ  މިހާރު  ާގނޫނުަގއި 

ބާޒާރެއް "ޙިްއސާެގ  ބަދަލުކުރީ  ތަންކޮޅު  އެ  ވަސީލަތަކުން"  ވަުގތީ  ވިޔަފާރިކުރުމުެގ  ޙިއްސާެގ  ގާއިުމކޮށް   ނުވަތަ 

ާގނޫނުެގ   ބުނެވިދިޔަ  ދެން،  ކަމަށް.  ރަނަގޅު  އެހެންވީމަ،  )ށ(   18ބެލެހެއްޓުން"  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިސްލާޙުކުރުން.   ޮގތަށް  ިމ    18އަންނިނިވި  އޮތްޮގތަކީ،  ހުށަހަޅާފައި  އިސްލާޙުކުރަން  މިހާރު  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މަޝްވަރާ ހުށަހަޅައި،  ޮގތަށް  ިމ ޗެޕްޓަރުަގއިވާ  އިސްލާޙަކީ  އެންމެފަހުެގ  ެގނެވެނު  ކޮމެންޓުކުރެވި  ކުރެވި، 

ޗެޕްޓަރުަގއިވާ ޮގތުެގ މަތީން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޙިއްސާ ވިްއކުމުެގ ަވުގތީ ވަސީލަތުން ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ ޗެޕްޓަރު 

ހަދާ  3 އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  އެކްސްޗޭންޖަކުން  ސްޓޮކް  ހުއްދަކޮށްފައިވާ  ޮގތުެގމަތީން  ޮގތުެގ  ަގިއވާ  ގަވާއިދުަގިއވާ   

ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ޮއތޯރިޓީން  އަދި  ހިންާގ  ކުންފުނިތަކުން  ޑީލިންގ  ދީފައިވާ  ލައިސެންސް  ޑީލިންގ  މަތީން 

އިންތިޒާމުތަކެއްެގ ދަށުން މެނުވީ އެްއވެސް މީހަކު ޙިއްސާެގ ބާޒާރެއް ާގއިމުކޮށްެގން ނުާވނެއޭ، ދީެގންނުވާނޭ. އާދެ!  

)މެންބަ ޗެޕްޓަރުެގ  ވިދާޅުވޭ ޝަރީފު.  މިހާރު  އާދެ!  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ބިލާމެދު  މިހާރު 18ރުން  ަގިއ،  )ހ(  ެގ 

ވަުގތީ  ވިްއކުމުެގ  ޙިއްސާ  ހުއްދަކުރެވިފަިއާވ  މަތީން  ޮގތުެގ  ޗެޕްޓަރުަގއިވާ  މި  މިވަނީ  ބުނެފައި  ާގނޫނުަގއި 

ކޮށްފައިާވ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަކުން    ަގިއވާ ޮގތުެގ މަތީން ހުއްދަ  3ވަސީލަތްތަކުން ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ ޗެޕްޓަރު  

ޚިދުމަތެއް   އެފަދަ  ފަރާތަކީ  އެ  ނުވަތަ  ނުވާނެއެވެ.  ާގއިމުކޮށްެގން  ބާޒާރެއް  ޙިއްސާެގ  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް  މެނުވީ 

މިހާރު ދައްކަިއދީެގންނުވާނެެއވެ.  ކަމުަގއި  ފަރާތެއް  ފަދަ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ތަނެއްެގ  އެފަދަ  ނުވަތަ    ބަލަހައްޓައި 

މަތީން  ޮގތުެގ  ޗެޕްޓަރުަގިއވާ  މި  އިސްލާޙަކީ  ެގންނަ  މި  މިހާރު  އޮތޯރިޓީއެއްނު.  އަންނަނީ  މި  އިތުރަށް  މިއަށް 

ޗެޕްޓަރު   ާގނޫނުެގ  މި  ނުވަތަ  ވަސީލަތުން  ަވުގތީ  ިވއްކުމުެގ  ޙިއްސާ  މަތީން    3ހުއްދަކުރެވިފައިވާ  ޮގތުެގ  ަގިއވާ 



 2020 ނޮވެންބަރު 16             ވަނަ ބައްދަލުވުން 6ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

7 

 

ތަ އޮތޯރިޓީން، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަކުން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ހަދާ ހުއްދަ ކޮށްފަިއވާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަކުން ނުވަ

މޯލްޑިވްސް   ައސްލު  ހިންާގ،  ކުންފުނިތަކުން  ޑީލިންގ  ދީފަިއާވ  ލައިސެންސް  ޑީލިންގ  ޮގތުެގމަތީން  ަގާވއިދުަގިއވާ 

ޮއތޯރިޓީ،   އެހެންވީާމ،  މާއްދާއެކޭ.  ޖެނެރަލް  މިއީ  ތަނަށް.  އެ  ލާންޖެހޭނީ  އޮތޯރިޓީ  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ދެ  އެއީ 

ދެ ތަނުން   ތަނުެގ ވާހަކަ އެީއ.  ދެ  އާއި އެމް.އެމް.ޭއއާ  ެއއީ ސީ.އެމް.ޑީ  ޖަހާފައި އެ އިނީ.  އަންނާތީ އޮތޯރިޓީން 

މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ބިލާމެދު  )މެންބަރުން  ޔަޤީންވަނީ.  މި  އަޅުަގނޑަށް  އެހެން  ގަވާއިދެއް.  ދެކަމަށް  ހަދާނީ 

އެހެންނޯ. އޮތޯރިޓީ ވެއްޖެްއޔާ ސީ.އެމް.ޑީއަށް. އެމް.އެމް.އޭ ެވއްޖެއްޔާ އެމް.އެމް.ޭއއަށް  ާގނޫނުަގއި ޖަހާފައި އިންނަނީ  

ބުނެފައިާވ   ަގއި  )ހ(  މާއްދެާގ  މި  )ށ(  ދެން،  މަޝްވަރާކުރެްއުވން(  ބިލާމެދު  )މެންބަރުން  އިނދޭ.  ޖަހާފައި 

ށް އެހީތެރިވެދީެގން ނުވާނެެއވެ. މިހާރު )ށ(  ޮގތުެގމަތީން މެނުވީ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ޙިއްސާެގ ބާޒާރެއް ގާއިމުކުރުމަ

ޮގތުެގމަތީން   ޗެޕްޓަރުަގއިވާ  މި  އޮންނަނީ  ބުނެފައި  މިހާރު  ަގއި  )ށ(  ާގނޫނުަގއި  މި  ބުނަނީ،  މި  ަގއި 

ޗެޕްޓަރު   ާގނޫނުެގ  މި  ނުވަތަ  ވަސީލަތެއް  ވަުގތީ  ިވއްކުމުެގ  ޙިްއސާ  ޮގތުެގމަތީން   3ހުއްދަކުރެވިފައިވާ  ަގިއވާ 

ގާއިމުކުރުމަށް  ހުއްދަކޮށްފައި  ބާޒާރަށް  ޙިއްސާެގ  ފަރާތަކުން  ެއްއވެސް  މެނުވީ  ެއކްސްޗޭންޖަކުން  ސްޓޮކް  ވާ 

ބުނެފަިއވާ   ަގއި  )ހ(  ާގނޫނުެގ  މި  ެގނަީއ  މި  ކޮށްފައި  ިއސްލާޙު  ތަންކޮޅު  އެ  ނުވާނެއެވެ.  އެހީތެރިވެދީެގން 

މަށް އެހީތެރިވެދީެގން ނުވާނެެއވެ. ރަނަގޅު.  ޮގތުެގމަތީން މެނުވީ ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ޙިއްސާެގ ބާޒާރެއް ާގއިމުކުރު

ަގިއ ސުރުޚީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު، އޭެގ    3)މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ޗެޕްޓަރު  

.  ބަދަލުަގއި މިކުރަނީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ހިންުގމުެގ ލަިއސެންސް ެއ ނަން ބަދަލުކުރީ. ލައިސަންސް ހަމަެއކަނި

މަޝްވަރާކުރެްއވުން(   ބިލާމެދު  މާއްދާ.    20)މެންބަރުން  ފުރަތަމަ   20ވަނަ  އިސްލާޙުކުރުން.  )ހ(  މާއްދާ  ވަނަ 

ހިންުގން.   ގާއިމުކުރުާމއި  ެއކްސްޗޭންޖު  ސްޓޮކް  ސުރުޚީ.  އެކްސްޗޭންޖު   20އަރިމަތީ  ސްޓޮކް  )ހ(  ާމއްދާ  ވަނަ 

ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތީން އޮތޯރިޓީން   ގާއިމުކޮށް ހިންަގންވާނީ މި ާގނޫނުަގއި މި ާގނޫނާއި މި

ނަމަވެސް   އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )ށ(.  އޯކޭ.  ކުންފުންޏަކުންނެވެ.  ލައިސަންސްދޭ 

ކޮންމެހެ ކުރަން  ކެނޑިފަިއ(  ައޑު  )އޯޑިއޯ  މުޢާމަލާތް...  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ބާޒާރުަގއި  ގާއިމު، ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ން 

ކަމަށްދޯ ކަމަށް  ؟ އެތަންކޮޅު ާގއިމު އިތުރުކުރަން ފެނޭ. ކޮންމެހެން ގާއިމުކުރަންޖެހޭނެ ޖެހޭ ކަމަށް، ޖެހޭނެ  ޖެހޭނެ 

ސްޓޮކް   ގާއިމުކުރެވޭ  މިޮގތުން  އަދި  ގާއިމުކުރެވިދާނެވެ.  އެކްސްޗޭންޖެއް  ސްޓޮކް  އެފަދަ  ފެނިއްޖެނަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ާގނޫނުެގ   މި  ބިލާމެދު    21އެކްސްޗޭންޖު  )މެންބަރުން  އިސްތިސްނާވާނެެއވެ.  އިން  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ދޭންޖެހޭނީ   ހުއްދަ  ބުނަނީ  ތި  ވެސް  ތީަގއި  އާނ!  އޮޅުެމއް.  އެބައިން  ތީަގއި  މިހާރު  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

ނެހެދޭނެ އެމް.އެމް.ޭއއަކަށް  އެހެންވީމާ،  ފެންނަންޖެހޭ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ބިލާމެދު  މެންބަރު؟ )އޮތޯރިޓީންނޭ.  ން 
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މުޢާމަލާތްތަްއ  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ރަނަގޅު.  ރަނަގޅު  އޯކޭ.  ބާޒާރުަގއި.  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  މިއީ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

ސަރުކާރުެގ   ކޮންމެހެން،  އެކްސްޗޭންޖަށް  ސްޓޮކް  ސަރުކާރުެގ  ދެމެހެއްޓުނީ  މެދުނުކެނޑި  އިންތިޒާމުތައް  ކުރެވޭ 

މާނަ އޭެގ  ކޮބާ  ެއކްސްޗޭންޖެކޭ،  ިމ  ؟ )ައކީސްޓޮކް  އެހެންވީމާ،  އޯކޭ.  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ބިލާމެދު  މެންބަރުން 

ނަމަވެސް، ސެކިއުރިޓީޒްެގ   އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ނިންމީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާ 

ދެމެހެ މެދުނުކެނޑި  އިންތިޒާމުތައް  ކުރެވޭނެ  ުމޢާމަލާތުތައް  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ސަރުކާރުެގ  ބާޒާރުަގއި  ޓަކައި  އްޓުމަށް 

ސްޓޮކް   އެފަދަ  ފެނިއްޖެނަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  ޖެހިއްޖެ  ގާއިމުކުރަން  ކޮންމެހެން  އެކްސްޗޭންޖެއް  ސްޓޮކް 

ާގނޫނުެގ   މި  އެކްސްޗޭންޖު  ސްޓޮކް  ާގއިުމކުރެވޭ  މިޮގތުން  އަދި  ާގއިމުކުރެވިދާނެއެވެ.  ވަނަ    21އެކްސްޗޭންޖެއް 

އިސްތި  އިން  )ހ(  އިނީ  މާއްދާެގ  ދެން  މިހާރު،  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ބިލާމެދު  )މެންބަރުން  ވަނަ    22ސްނާވާނޭ. 

ވަނަ ނަންބަރު.   2ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ    22ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިސްލާޙުކުރުން.    2މާއްދާެގ )ނ(ެގ  

އެކް ސްޓޮކް  ބާރު  ޙައްޤާިއ  ކުރުމުެގ  ކަންކަން  ތިރީަގިއވާ  ބުނަނީ  މި  ަގއި  ކުންފުންޏަށް )ނ(  ސްޗޭންޖު 

ަގއި މި ބުނަނީ އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއްެގ މަތީން ސެންޓްރަލް   2ލިބިދެވޭނެއެެވ.  

ސްޓޮކް  އިސްލާޙަކީ،  ެގންނަ  މި  މާއްދާެގ  މި  ާގއިމުކުރެވިދާނެއެވެ.  ކުންފުންޏެއް  ހިންުގމަށް  ޑިޕޮސިޓަރީެއއް 

ކުރެވޭ ބޯޑުން    އެކްސްޗޭންޖުަގއި  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ޓަކައި  ނިންމުމަށް  މުޢާމަލާތްތައް  ސެކިއުރިޓީޒްެގ 

ހަމަޖެއްސުން.   އިންތިޒާމުތައް  މަތީން  އުސޫލުތަކެްއެގ  )ނ(ެގ    22ކަނޑައަޅާ  މާއްދާެގ  ނަންބަރު   2ވަނަ  ވަނަ 

ކުރެވޭ އެކްސްޗޭންޖުަގއި  ސްޓޮކް  ެއއްބަސްެވވުނުޮގތަކީ  މިހާރު  މުޢާމަލާތްތަކުަގއި،    އިސްލާޙުކުރުން،  ސެކިުއރިޓީޒްެގ 

)ނ(ެގ    22)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   މާއްދާެގ  ސްޓޮކް    2ަވނަ  އެ  އިސްލާޙުކުރެވުނުޮގތަކީ  ނަންބަރު  ވަނަ 

ބޯޑުން   ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ޓަކައި  ނިންމުމަށް  މުޢާމަލާތްތައް  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  ކުރެވޭ  އެކްސްޗޭންޖުަގއި 

އުސޫލުތަކެއް ާގނޫނުެގ  ކަނޑައަޅާ  ބުނެވިދިޔަ  އިނީ  މި  ދެން،  ހަމަޖެއްސުން.  އިންތިޒާމުތައް  މަތީން  ވަނަ    23ެގ 

މާއްދާ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިސްލާޙުކުރުން. )ނ( ަގއި މިހާރު ާގނޫނުަގއި ބުނެފައި މި ވަނީ، މި މާއްދާެގ )ހ( 

ހު ދޫކޮށްފައިވާ  ކުންފުންޏަކަށް  އެކްސްޗޭންޖު  ސްޓޮކް  ޮގތުެގމަތީން  ހިނދެއްަގިއ  ަގިއވާ  ޖެހިއްޖެ  ބާޠިލުކުރަން  އްދަ 

އެހެން   ފެންނަ  ޮއތޯރިޓީއަށް  ކަުމަގއި  އެކަށީެގންވާ  ނުަވތަ  ފަރާތްތަކަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސެންސް  ޑީލަރުކަމުެގ 

އެކްސްޗޭންޖުެގ   ސްޓޮކް  މަތީން  އުސޫލުތަކެއްެގ  ކަނޑަައޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  އެ  ފަރާތަކަށް 

 މެދުނުކެނޑޭނެފަދަ ޮގތަކަށް ކުރިއަށް ެގންދިޔުުމެގ ވަުގތީ ހުއްދަެއއް ދެވިދާނެއެވެ. އިސްލާޙުކުރާ ޮގތަކީ،  މަސައްކަތް

މެދުނުކެނޑި   ބާޒާރުަގއި  މުޢާމަލާތްތަްއ  ސެކިއުރިޓީޒްެގ  އަދި  ކެނޑިފައި(  އަޑު  )ޯއޑިއޯ  ަގއި...  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކޮންމެ ޓަކައި  މަުގފަހިކުރުމަށް  ޮގތަށް  ޑީލަރުކަމުެގ ކުރެވޭނެ  ފެނިއްޖެނަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ހެން 
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ލައިސެންސް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް... )އޯޑިއޯ އަޑު ކެނޑިފައި(  

ކުރިއަށްެގންދިއުުމެގ ވަުގތީ    ފަރާތްތަކެއްެގ މަތީން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެްއެގ މަސަްއކަތް މެދުނުކެނޑޭނެފަދަ ޮގތަކަށް

ހުއްދައެއް ދެވިދާނެެއވެ. )މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( މިއިނީ ހަމަ ކުރީަގއި އިން މާއްދާެގ މެދުތެރެއަށް  

ެއއީ   މެދުނުކެނޑި    2އިތުރުކޮށްފަިއ،  ބާޒާރުަގއި  މުޢާމަލާތްތަކުެގ  ސެކިއުރިޓީޒް  އަދި  އިނީނު  އެ  ލައިނުަގއި  ވަނަ 

އިތުރުކުރި  ކުރެވޭ އެއިނީ  ފެނި،  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ޓަކައި  މަުގފަހިކުރުމަށް  ޮގތަށް  ނެ 

ދެކަމެއްނު އެހެންވެ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ބިލާމެދު  )މެންބަރުން  އިންނާނެެއއްނު.  ؟ ތަންކޮޅު.  އަދި  އެހެންވީމަ، 

  3 ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ދެން މިއަދު ކޮމިޓީ ބާއްވާނަން  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު މިއަދު މި

 ޖަހާއިރު. 
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