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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީ{ ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު މި ފެށުނީ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި މި    13ރީ ކޮމިޓީގެ  އައައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޖުޑީޝި

ތިއްބެވީ މި  ދާއިރާގެ  ،ވަގުތުގައި  ޢަބްދު  ވެލިދޫ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ   ، ޝަފީޤްهللا އިއްޒަތްތެރި    ފޭދޫ 

މެންބަރު ނިހާދު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެކެން  ،މުޙައްމަދު  ޙުސައިން    ދޫ  ޢަލީ  މެންބަރު  އަޅުގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި 

މެންބަރު.    އިމްތިޔާޒު ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  އެބަ  ފަހުމީ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އޮންލައިންކޮށް  އިތުރުން  މީގެ 

 މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ.  ސަޢުދުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން.  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެޑައިގަންނަވާ ވަބައިވެރިވެ 

 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިމަނާ އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާއެޖެންޑާގައި  ސަރުކާރުގެ  އޮތީ  މި  އިފްލާސްވުމާއިތުލާފައި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ،  ން 

ކުރެވިފައި   މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގުޅިގެން  މަސައްކަތާ  މި  މަސައްކަތް.  ދިރާސާކުރުމުގެ  ބިލު  އިފްލާސްކުރުމުގެ 

ގުޅިގެން އާންމުކޮށް   ލިބުމާ  ކޮމިޓީއަށް  އިދާރީގޮތުން. އާދެ! މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން ސާފުކޮށްލާނަން  ހުރި 

ވާނީ   އުސޫލުން  ޢަމަލުކުރާ  އާންމުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ހުށަހަޅާފަ.  އެދި  ކޮމެންޓަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ބެހޭ  ކަމާ 

ހުޅުވަ  ވެސް  ދެއިކޮމެންޓަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތުން  ކޮމެންޓް  ލާފަ.  ލިބިފައިވަނީ. އެއީ    ފަރާތަކުން  މިހާތަނަށް 

ޔަތްކުރަމުން  ޢާތަކަށް ވެސް ރިއަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން. ދެން އެ ކޮމެންޓްސް  އި ރަލްގެ އޮފީހުންނާޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ 

ދިރާސާކުރަމުން  ބިލު  މި  އަދި  ގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ފެންނަ    އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިރުގައި 

ބައްދަލު  ފަރާތްތަކާ  ބެހޭ  ކަމާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށް   ހިނދެއްގައި  މަސައްކަތް  އެ  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ    ވެސް 

ސްކްރީނު ހަމަ  ދިޔައިގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާއަކުން  ފަހަރަކު  ދައްކާލަމުން  ބިލު  ކުރީގައި  މަ  ން 

އިފްލާސްވުމާއި އާދެ!  މަސައްކަތްކުރުމަށް.  ގޮތަށް  އިފްލާސްވުމާއި،  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ބިލު.  ،  އިފްލާސްކުރުމުގެ 

ލަފް ދެ  މި  ލަފްއިފްލާސްކުރުން  މި  މިގޮތަށް،  ދެގޮތަކަށް ޒު  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ޒު  ގޮތަށް  ބައިންދާ 

އިފްލާސްވުމާއި ބަދަލުވެގެން  ،އެއްބަސްވެވުނީ.  ގާނޫނަކަށް  މި  ދެން  ބިލު.  އެގޮތަށް    އިފްލާސްކުރުމުގެ  ދާއިރުގައި 

ގެ )ހ(. މިއީ ދަރަނިވެރިޔާގެ ދަރަނި    1  ނަން،  . ތަޢާރަފާއިއޮންނާނީ. އެއްވަނަ ބައި. އިބްތިދާޢީ ކަންކަން، ތަޢާރަފް
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އެންމެހާނުދެ އިފްލާސްކުރުމުގެ  އަދި  އިފްލާސްވުމާއި  ފަރާތެއް  އެފަދަ  ބަޔާންކުރާ    ،ހަމަތަކާއި  އްކިގެން  އުސޫލުތައް 

ޑައިގެންފި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު  ވަކުރިއަށްދާއިރުގައި މި ވަގުތުގައި ކޮމިޓީއާ ބައިވެރިވެ މެން . އަޅުގަނޑުގާނޫނޭ

ހެ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  އަދި  މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ންވޭރު 

އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު.  ،  ކުރިއަށް މި ދަނީ އިފްލާސްވުމާއިމެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.    މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި

ގެނައީ. ކުރީގައި އޮތީ މިއީ ދަރަނިވެރިޔާ ދަރަނި  ނަމުގައި ކުޑަ ބަދަލެއް މި ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. އެއީ ތަޢާރަފާއި 1

ފަރާތެއް   އެފަދަ  ނުދެއްކިގެން  ދަރަނި  މިއީ  ބަދަލުކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ.  ފަށާފައި  އެގޮތަށް  ނުދެއްކިގެން 

  . )ށ( ގައި މި އޮތީ މި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގާނޫނޭ،  ހަމަތަކާއި  އިފްލާސްވުމާއި އަދި އިފްލާސްކުރުމުގެ އެންމެހާ 

ދޫދު  ޙު  2. މީގައި ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނުނީ. ދެން  އިފްލާސްކުރުމުގެ ގާނޫނޭ،  ގާނޫނަށް ކިޔާނީ އިފްލާސްވުމާއި

ސުރުޚީ  ފަރާތްތަކުގެ    އަރިމަތީ  އަންނަނިވި  ހިނދަކު  ބަޔާންވެގެންނުވާހާ  ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  )ހ(. 

ޝިޕްގެ މައްޗަށް.  ރ ޓައޭރި( ސޯލް ޕްރޮޕް 2ޚުސުންގެ މައްޗަށް އަދި )( ތަބަޢީ ޝ1ަ)  .މައްޗަށް މި ގާނޫނު ހިނގާނެއޭ

އެފަދަ   ވިޔަފާރިކުރާ  ވެސް  އެނޫން  ނުވަތަ  ސޮސައިޓީއެއް  ކޯޕަރޭޓިވް  ނުވަތަ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް  ކުންފުންޏެއް،  )ށ( 

ނުހިނގާނެއޭ ގާނޫނު  މި  މައްޗަށް  އުވާލުމުގެ  ނުވަތަ  މައްޗަށް  އިފްލާސްކުރުމުގެ  ޝަޚުސެއް  މި    .ގާނޫނީ  ދެންމެ 

ކޮމިޓީގައި މައްސަލައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް މި ދަނީ. )ށ(  މެން  މެދުގައި އަޅުގަނޑު  ދަންނަވާލި އަކުރަތަކާ

އަށްފަހުގައި )ނ(. މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އެހެން ގާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިގެން މަނާނުކުރާހާ ހިނދަކު  

ފަ  ގައިވާފަދަ  )ށ(  ގާނޫނުގެ  ފަރާމި  އެފަދަ  އަދާނުކުރެވިގެން  ދަރަނި  އުވާލާ  ތެރާތެއްގެ  ފަރާތުގެ  ޙާއް  އެ  ލު 

މު  ފައިސާ،  މުދަލާއި  ،ދަރަންޏާއި ވިޔަފާރީގެ  އަދި  ބަލަ ޢާ އާއި  ކަންކަން  އެދެވޭގޮތުގައި  އި،  މަލާތުގެ  އެންމެ  ހޯދާ 

ގެންދި ބަ އުކުރިއަށް  ގާނޫނުގައި  މި  ފެންނަނަމަ  ބަލާ ކޯޓަށް  މައްސަލަ  އެ  އުސޫލުގެ  ،  ޔާންވެގެންވާ ހަމަތަކާއިމުގައި 

  : އަރިމަތީ ސުރުޚީ 3)ނ( ވެސް މި އޮތް ގޮތަށް ބޭއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ. ދެން  .ބޭނުންކުރެވިދާނެއޭ

ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް    ންގެ )ހ(. މި ގާނޫނު  3ޝަރަޙަކުރުން  ،  މާނަކުރުމާއި  .ޝަރަޙަކުރުން،  މަނާކުރުމާއި

ނޯޓަރީ   -1. މަތީންނޭ ބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ޢިޒުތަކާއި ބަޔާންވެގެންނުވާހާ ހިނދަކު އަންނަނިވި ލަފް

ބަލަ  އައިޑެންޓިޓީ  ފަރާތްތަކުގެ  ސޮއިކުރާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  ގާނޫނީ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް    އި ޕަބްލިކް 

ކަށަވަރުކޮށް   ދީކަށަވަރުކޮށް އެނގޭކަން  އެއްޗެއް  ބަޔާންކުރާ  އޭގައި  ފަރާތްތަކަށް  ސޮއިކުރާ  ލިޔެކިޔުމުގައި    އެފަދަ 

އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރަން ހެކިކޮށްދިނުމާ އެނޫން ވެސް އެފަދަ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން  

ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ދަށުން    ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް  ގާނޫނުގެ  ޤައުމެއްގެ  ބޭރު  ނުވަތަ  ރާއްޖޭގެ  ކުރުމަށް 

ގައި މި އޮތް ޕަބްލިކް ނޮޓަރަރީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ އެހެން ބުނެދީފައި    1.  ހުއްދަކުރާ ކޮންމެ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށޭ
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އޮތީ ނޮޓަރަރީ ޕަބްލިކް.    އިން ޑެފިނީޝަންގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބަދަލެއް މި ގެނައީ. އެއީ ކުރީގައި ލިޔެފައި މި

މިހާރު މި ބަދަލުކުރެވުނީ ޕަބްލިކް ނޮޓަރަރީއަށް. މި ދެގޮތަށް ވެސް ކިޔާ އުޅޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

މި ފެނުނީ ލީގަލް ޕްރޮފެޝަން ގާނޫނުގައި ޕަބްލިކް ނޮޓަރަރީ އެ ލަފުޒު އެގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ އެއްގޮތްކުރުމުގެ  

ޒު މިގޮތަށް ބޭނުންކުރަން ޕަބްލިކް ނޮޓަރަރީ މިގޮތަށް މި ބަދަލުކުރެވުނީ. ދެން ރެޖިސްޓްރަރ ކަމަށް  ލަފް  ގޮތުން މި 

. ކުޑަ ބަދަލެއް މި  ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރަރއަށް ނުވަތަ އެހިނދަކު އެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށޭ  ވަނީ ހައި   ބުނެފައި އެ 

ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރަރއަށް ނުވަތަ އެހިނދަކު އެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިގެނެވުނީ. ރެޖިސްޓްރަރ ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ  

ތަންކޮޅު    "ދިވެހިރާއްޖޭގެ".  ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށޭ ބުނެފައި  ބަދަލުކޮށްލީމި  އެ  ، އިތުރުކޮށްލެވުނީ. ކޯޓު ކަމަށް 

ދިވެހިރާ ހިނދަކު  ބަޔާންނުކުރާ  ގޮތަކަށް  އެނޫން  ގާނޫނުގައި  މި  ކަނޑައެޅިގެން  ވަނީ  ހައިއެ    -4.  ކޯޓަށޭ  އްޖޭގެ 

ވިއްކައިގެން    މުދާ  ދަރަނިވެރިޔާގެ  އިފްލާސްވި  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މިންވަރު  ދައްކަންޖެހޭ  މަހަކު  ކޮންމެ 

އަރަނިވެރިންގެ ދަރަނި އަދާނުކުރޭ ހާލަތުގައި އެ ފަރާތުގެ މުސާރައިން ނުވަތަ އާމްދަނީން ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ  

ގާނޫނު މި  މިންވަރަށޭ   79ގެ  ކަމަށް  ފައިސާގެ  ކަނޑައަޅާ  އެސައިނީ  އޮފިޝަލް  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  .  ވަނަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކަމަށް  ފަރާތް   -5ފެނުނީ.  މި  މައްސަލައެއް ނެތް  ނުވަތަ އިފްލާސްވި  ފަރާތް    އިފްލާސްކުރެވުނު 

ނުދެއްކުމު ދަރަނި  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތުން  އެ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ދެއްކުމުގެ  ކަމަށް  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ބިލުކަން  ގާގެ 

ފަރާތަށޭ ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ކަމަށް  އިފްލާސްވެއްޖެ  ސަބަބުން  އޮތް    5.  ނެތުމުގެ  މި  ވެސް 

ދި ބުނެފައި އެ   -6މަށް.  އުބާއްވައިގެން ކުރިއަށް  ކަމަށް  ދަށުން    އިފްލާސްވެރިންގެ ރެޖިސްޓްރީ  މި ގާނޫނުގެ  ވަނީ 

ނު ފަރާތްތަކާއިދަރަނި  އިފްލާސްކުރާ  ނުވަތަ  ހިމެނޭ    ، ދެއްކިގެން  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ  ބާޠިލުކުރާ  އިފްލާސްވުން 

  -7ވެސް ރަނގަޅު.    6.  ގޮތަށް އޮފިޝަލް އެސައިނީ ބަލަހައްޓާ އަދި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ރެޖިސްޓްރީއަށޭ

  7. އޭގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެވާ މާނައިގައޭ  118ނޫނުގެ  އިފްލާސްގެ މުއްދަތު ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ މި ގާ

ފެނުނީ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ވަނީ އިފްލާސްވި    -8ވެސް  އެ  ކަމަށް ބުނެފައި  އެސައިނީ  އޮފިޝަލް 

މުދަލާއި އެންމެހާ،  ދަރަނިވެރިޔާގެ  ދެއްކުމުގެ  ދަރަނި  އަރަނިވެރިންގެ  އޮފިޝަލް    އާމްދަނީން  އެސައިނީގެ  ކަންކަން 

ދަށުން    17ފަރާތުން ކުރުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫނުގެ   މާއްދާގައި    ،9. ރަނގަޅު.  ކުރާ ފަރާތަށޭއްޔަންޢަވަނަ މާއްދާގެ 

ނެތް.   މައްސަލައެއް  އެ   -9މާބޮޑު  ބުނެފައި  ކަމަށް  ގޮތުގައި    އެފިޑެވިޓް  ހެކިބަހުގެ  ކޯޓުގައި  ޝަރުޢީ  ވަނީ 

ގެ    9.  ން ދޭ ތެދު އަދި ޞައްޙަ ބަޔާނަށޭމަތި  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  151ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫނުގެ  

  10ބަހުސްކޮށްލެވުނީ އެ މާއްދާއަށް. މިހާރު މި މާއްދާ އޮތް ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނުނީ.  މި  ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން  

ފައި ނުވަތަ  މުދާ  ކްރެޑިޓަށް  ދަރަނިވެރިޔާއަށް  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ލޯނުއަރަނިވެރިޔާ  ނުވަތަ  ދީފައިވާ    ސާ 
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ވަނަ    74އަރަނިވެރިންގެ ކޮމިޓީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ މި ގާނޫނުގެ    -11ރަނގަޅު.    10.  10. ރަނގަޅު  ފަރާތަށޭ

އިންތިޚާބުކުރާ ކޮމިޓީއަށޭ  މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން އިފްލާސްވި ދަރަނިވެރިޔާގެ އަރަނިވެރިން  . ހަވާލާދީފައިވާ މާއްދާ  ގެ 

  ރަނގަޅުތޯ ބައްލަވާލައްވަންވާނެ. ދެން މި ވަގުތު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ކޮމިޓީއާ 

ންކަމުން، މިހާރު މި އަކުރު މި އޮތް  ގުޅިވަޑައިގެންފި. އާދެ! ރަނގަޅު ދިމާވޭ އެ މާއްދާ، ހަވާލާދެވުނު މާއްދާ. އެހެ

ޔަފާރިވެރިޔާގެ ބައިވެރިޔަކު، ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިއަކުކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ  ވި  -12ރަނގަޅު ކަމަށް މި ބެލެވެނީ.  

ރަސްމީކޮށް    ،ރެޖިސްޓްރީނުކޮށް ކުރާ ވިޔަފާރިއާއި  ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ވިޔަފާރިއާއި

ބާ އެއްވެސް  ނުލާ  އޮތުމަކާ  ހިއްސާ  ރަސްމީކޮށް  ނުވަތަ  އޮވެގެން  ކުރާ  ހިއްސާ  އޮވެގެން  ބައިވެރިވުން  ވަތެއްގެ 

އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ފައިނަލްކުރީ. އެއީ މިހާރު މި އޮތް    ވަނަ ނަންބަރަށް ބަދަލަކާ   12.  ވިޔަފާރިއަށޭ

ވަނީ   އެ  ބުނެފައި  ބައިވެރިއަކުކަމުގައި  ވިޔަފާރީގެ  އެއްކޮށް.  ދަންނަވާލާނަން  ގޮތް  ބަދަލުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް 

ރަސްމީކޮށް    ،ރެޖިސްޓްރީނުކޮށް ކުރާ ވިޔަފާރިއާއި  ،އްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ވިޔަފާރިއާއިއެ

ކުރާ   އޮވެގެން  ބައިވެރިވުން  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ނުލާ  އޮތުމަކާ  ހިއްސާ  ރަސްމީކޮށް  ނުވަތަ  އޮވެގެން  ހިއްސާ 

ބައިވެރިއަކަށޭ ބަދަލުކުރެވުވިޔަފާރިއެއްގެ  ތަންކޮޅަކީ  .  ބައިވެރިއަކަށެ"ނު  މި    ވެ"ވިޔަފާރިއެއްގެ  މިގޮތަށް 

ވަނަ ނަންބަރު ވެސް ރަނގަޅު    12ވަނަ މާއްދާ،    12ބަދަލުކުރެވުނީ. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ.  

ދެން   އެއްބަސްވެވުނީ.  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އިޞްލާޙާއެކުގައި  ގެނެވުނު  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  ކަމަށް  ފަހުން 

އެއީ   އެހެންނަމަވެސް.  މާއްދާގައި  މި  އެބައޮތް  ނުކުތާއެއް  ނޯޓުކޮށްލެއްވި  މެންބަރުން  ބޭނުމުގައި  ބަލާލުމުގެ 

ރެޖިސްޓްރީނުކޮށް ކުރާ ވިޔަފާރި އެހެން އިންނަ ތަންކޮޅު. ރެޖިސްޓްރީނުކޮށް ކުރާ  ،  ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ވިޔަފާރިއާއި

އި މައްސަލައިގައި  ބިލުގެ  ވިޔަފާރީގެ  އެއީ  ފާހަގަކޮށްލީ  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ބެލުމަށް  ބަލާލުމެއް  ތުރަށް 

ފިކުރީ    ،ނުއުފުލޭ މުދަލާއި  ،ވަނީ އުފެލޭ މުދަލާއި  މުދާ ކަމަށް ބުނެފައި އެ  -13މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ފަހުން.  

އިންސްޓްރު ،  ފައިސާއާއި  ،މުދަލާއި ބަދަލުކުރެވޭ  މަންފާއާއި  ،މަންޓާއިފައިސާއަށް  ލިބިދޭ  ދަށުން  ،  އެއްބަސްވުމެއްގެ 

ހިމެނޭގޮތަ،  ކުންފުންޏާއި ވެސް  މަންފާ  ވިޔަފާރީގެ  އެހެނިހެން  ވެސް  އެނޫން  އަދި  އަށް    13.  ށޭޕާޓްނަރޝިޕާއި 

ބަދަލަކާއެކުގަ.   ކުޑަ  މި    13އަޅުގަނޑު  ބަދަލަކާއެކުގައި  ޑެފިނީޝަންގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ދަންނަވައެއްބަސްވެވު މި  މިހާރު  މުދާ،  މާނަކުރުން.  މުދާ  އެއީ  އެއިނީ.  ބުނެފައި  ކަމަށް  މުދާ  އުފުލޭ    ލަނީ.  ވަނީ 

މުދަލާއި،  މުދަލާއި މުދަލާއި  ،ނުއުފުލޭ  ލިޔުމާއި ،  ފައިސާއާއި  ،ފިކުރީ  ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ  ބަދަލުކުރެވޭ  ،  ފައިސާއަށް 

ކުމެއް  ޙު ކުން ކޮށްފައިވާ ނިހާއީ އަޓަކުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްޝަރުޢީ ކޯ ،އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލިބިދޭ މަންފާއާއި

ފައިސާއާއި ލިބެންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ނިމުމަކާ  އެނޫން ،  ކުންފުންޏާއި  ،ނުވަތަ  އަދި  އެހެނިހެން    ޕާޓްނަރޝިޕާއި  ވެސް 
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ހިމެނޭގޮތަށޭވިޔަ ވެސް  ތަންކޮޅަކީ  ފާރީގެ މަންފާ  ބަދަލުކުރި  މި  ގޮތުގައި  ". އަޅުގަނޑުމެން  ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ 

ވަނީ. ދެން  އެ  ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލު ގެނައި ތަންކޮޅެއް މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައި    އީ ދެން އެ  " ގެންގުޅޭ ލިޔުމާ

އަޅުގަނޑުގައި  އެއަށްފަހު އިތުރު  ގެނެވުނީ  ބަދަލު  އެއީ    މެނިހި  މެންމި  ނުވަތަ  "ނުކުތާއެއް.  ކޯޓަކުން  ޝަރުޢީ 

ނިހާއީ  އަނަލް ޓްރައިބިއު ކޮށްފައިވާ  ފައިސާޙު ކުން  ލިބެންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ނިންމުމަކާ  ނުވަތަ  އާއިކުމެއް  މިއީ    " 

އެހެންވުމާއެކުގައި ބަދަލުކުރުމެއް.  ބަދަލުކުރި  އެހެންވުމާއެކުގައި  ،  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުކުރުމެއް.  އިތުރުކުރި 

މެނޭޖަރު ކަމަށް ބުނެފައި    -14ކަމަށް މި ފާސްކުރެވުނީ.    އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ ކުރިން މި ދެންނެވި މާއްދާ ރަނގަޅު

ކުންފުންޏެއް   ނުވަތަ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް  ނުވަތަ  ވިޔަފާރިއެއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް  ދަރަނިވެރިޔާގެ  އިފްލާސްވި  ވަނީ  އެ 

ތާ ރަނގަޅު  . މި ނުކުއްޔަނުކުރާ ފަރާތަށޭޢައްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  އެނުވަތަ ހިނގަހިނގާ އޮތް މަޝްރޫޢު

އަޅުގަނޑުމެން އެ  ،  ކަމަށް ބުނެފައި އިނީ ހަމަ ރިޕީޓްކޮށް ލިޔެފައި އިން ތަންކޮޅެއް މުދާ. އެހެންކަމުން  15ކަމަށް.  

ދަނީ.   މި  ކުރިއަށް  އިކޮނޮ  -16ޑިލީޓްކޮށްފައި  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މިކް  މިނިސްޓަރ 

އެހިނ ޒިންމާ  އެ  ނުވަތަ  ވަޒީރަށޭޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސަރުކާރުގެ  އަދާކުރާ  ރަނގަޅު.  ދަކު  ފަނޑިޔާރެއްގެ    -17. 

ނުވަތަ   އޮފީސް  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ނުހިމެނޭ  ގޮތުގައި  މާލަމުގެ  ޝަރީޢަތްކުރާ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޗެމްބަރސް 

ކު  ޔަން ދަރަނިވެރިދަރަނި ސާބިތުކޮށްފައިވާ ފަރާތް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށު  -18. ރަނގަޅު.  ކޮޓަރިއަށޭ

ގެ މި ލަފުޒު،    18  .އިފްލާސްކުރާއިރު އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއްވާކަން ސާބިތުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށޭ

ލަ މާނަކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލެއް އެބަ ގެންނަން. ކުރީގައި މި އޮތީ ދަރަނި ސާބިތުކޮށްފައިވާ ފަރާތް.  މި ޖުމު

ވަނަ ނަންބަރުގައި މި އޮތް ދަރަނި ސާބިތުކޮށްފައިވާ ފަރާތް ދެންމެ   18މްލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން މި. މިހެން އިން ޖު

އިތުރަ ބަހުސްކޮށްލިއިރުގައި  ބަދަލު  ށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  އަނެއްކާ  ވީނަމަވެސް،  ކަމަށް  ފެނުނު  ގެންނަން  ބަދަލެއް 

ރަނގަޅު ކަމަ އެ ވަނީ މި    -19ށް.  ނުގެންނަ ގޮތަށް ނިމުނީ. މިހާރު އޮތް ގޮތް  މީހަކުކަމުގައި ބުނެފައި  ގާތްތިމާގެ 

މާއްދާ. ގާތްތިމާގެ މީހަކުކަމުގައި ބުނެފައި   19.  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެވާ މާނައިގައޭ  88ގާނޫނުގެ   އެ    ވަނަ 

ގާ މި  މާއްދާގެ  88ނޫނުގެ  ވަނީ  ބަދަލާއެކު  ވަނަ  ކުޑަކުޑަ  މި  ފަރާތްތަކަށޭ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ގައި  )ށ( 

މި ފާސްކުރީ.   މާއްދާ  މި  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓަށޭ.  20އަޅުގަނޑުމެން  ދިވެހި  ވަނީ  އެ    20، ގެޒެޓު ކަމަށް ބުނެފައި 

އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ގެޒެޓަށޭ.  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ގެޒެޓު  އޮތީ  މި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

މާ ދެން  ގެޒެޓު  މި  އެއްބަސްވެވުނީ  މި  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  މިހާރު  އެއީ  ގާނޫނުގައި.  މި  ކަމަށް  ނުވާ  ނަކުރާވަރެއް 

ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަނޑުމެން އުނިކުރުމަށްފަހުގައި    20ގާނޫނުގައި މާނަކުރެވިފައި އޮންނަ އެއްޗަކަށްވާތީވެ. އެހެންވީމާ،  

ދަރަނި  21 އިފްލާސްވި  ވަނީ  ބުނެފައި އެ  ކަމަށް  މާއްދާ. ސާބިތުވި ދަރަނި  އެ  އިފްލާ   ވެރިޔާވަނަ  ގުޅިގެން  ސްވުމާ 
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ވަނަ    21ފަރާތުން އަރަނިވެރިޔަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނިކަން ލިޔެކިއުމުން ނުވަތަ ހެކިބަހުން ސާބިތުވާ ދަރަންޏަށޭ.  

ފާސްވީ.   ކަމަށް  ރަނގަޅު  ގޮތް  އޮތް  އިތުރު  22މާއްދާ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޕްރޮޕްރިއޭޓަރޝިޕް  ސޯލް   ،

 ފަރުދަކު އެކަނި ކުރާ ވިޔަފާރިއަށޭ. މީގެތެރޭގައި ގާނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން  ބަޔަކާއެކު ބައިވެރިވުމެއް ނެތި 

ވަނަ މާއްދާ ރަނގަޅު.    22ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން، ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ނުލައި ހިންގާ އެފަދަ ވިޔަފާރި ވެސް ހިމެނެއޭ.  

ދެއްކުމ23ަ ދަރަނި  އަރަނިވެރިންގެ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  މުދަލުގެ  ، ޓްރަސްޓީ ކަމަށް  ފަރާތުގެ  އިފްލާސްވި  ޓަކައި  ށް 

ރަނގަޅު.   ފަރާތަށޭ.  ހަރަކާތްތެރިވާ  ބަލަހައްޓާ  ހިންގައި،  ފަރާތުން  އެސައިނީގެ  އޮފިޝަލް  ކަންކަން  ،  24އެންމެހާ 

  : ޕާޓްނަރޝިޕް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ގާނޫނު ނަންބަރު 

ރަނގަޅު.    13/ 2011 ޕާޓްނަރޝިޕްއަށޭ.  އުފައްދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ސޮސައިޓީ  25ޕާޓްނަރޝިޕްގެ  ކޯޕަރޭޓިވް   ،

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މުޖުތަމަޢު ނުވަތަ    2007/03  :ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު

އެ ބައެއްގެ   ބަޔަކު އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އެ ބައެއްގެ އިޤުތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތައް  މުޖުތަމަޢުގެ 

ވެސް މާއްދާ  މި  ޖަމާޢަތަކަށޭ.  މިނިވަން  އުފައްދާ  އަމާޒުކޮށް  ފުއްދުމަށް  ކަމަށް    އަމިއްލައަށް  ރަނގަޅު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. އޮފިޝަލް އެސައިނީ    25އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަލައިގަނެވުނީ. ހިނގާ ނިންމާލަމާ އެ ބައި.  

ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ފަރާތަކުން މި ގާނޫނުގެ މާއްދާއެއް މާނަކޮށް ސަރަޙަކޮށް އަދި ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ   ން ނުވަތަ ކޯޓު

ޙާ ކުރަންވާނީ،  އެކަން  އަންނަނިވި  ޙާލު  ކުރަންވާނީ  އެކަން  ޙާލުގައި.  ބަދަލުކޮށްލީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެކަން  ލުގައި 

ޖުމު އިޞްލާޙެއް  ކުޑަކުޑަ  އަށް  )ށ(  އެހެންވީމާ،  މަތިންނޭ.  ގޮތުގެ  ހާސިލުވާނެ  ދިވެހި  މަޤުޞަދު  މި  ލަފްޒެއް  ލަ 

ވެ އެނޫން  ނުވަތަ  ކޯޓުން  ނުވަތަ  އެސައިނީ  އޮފިޝަލް  )ށ(  ރަނގަޅުކޮށްލީ.  ގާނޫނުގެ  ބަހަށް  މި  ފަރާތަކުން  ސް 

މަޤުޞަދު   އަންނަނިވި  ކުރަންވާނީ  އެކަން  ހާލަތުގައި  ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ  އަދި  ސަރަޙަކޮށް  މާނަކޮށް،  މާއްދާއެއް 

ދަރަނިވެރިޔާގެ އިފްލާސްވުން ވީހާވެސް    -1ހާސިލުވާނެ ގޮތުގެ މަތިންނޭ މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވުނީ.  

އިފްލާސްވި  -3އަރަނިވެރިންގެ ދަރަނި ވީހާވެސް އަވަހަށް އަދާކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މަތިން.    -2ގެ މަތިން.  އަވަސްވާނެ ގޮތު

ވެރިންނަށް ލިބިދޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން.  ދަރަނިވެރިޔާގެ ދަރަނި އިތުރުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި އަރަނި

ގޮތުގެ މަތިން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އާދެ! ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި    ދަރަނިވެރިޔާގެ ދަރަނިން އަވަހަށް މިންޖުވާނެ   -4

މަސައްކަތް   މި  މިއަދުގެ  މިހާހިސާބުން  އެއްބަސްވެވުނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  މާއްދާ  ދެންނެވި 

ބޮޑަށް ވަރަށް  ނެތް.  ކަމެއް  ފާހަގަކުރައްވާ  މެންބަރަކު  ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ  އެހެނިހެން  އިއްޒަތްތެރި  ނިންމައިލީ.   ،

ފުރުޞަތު   ބޭނުންފުޅުވޭ. އަޅުގަނޑު  އެބަ  ފާހަގަކުރައްވަން  ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  އެހެނިހެން  ނިހާދު  މެންބަރު 

 އަރުވަން. އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ.
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ 

މުޤައް  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  އެއީ  ފާހަގަކޮށްލަން.  ކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ރިރު. 

މަސައްކަތްތެރިން ތެރެއިން ވަޒީފާއިން ނުޙައްޤުން ކަނޑައިލާ މަގުމަތިކޮށްލީމާ ދާން މި އޮންނަ ތަނަކީ ޓްރައިބިއުނަލް.  

ނުނިންމި   ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  އެ  ލައިގެން  މައްސަލަ    5އަހަރު،    3އަހަރު،    2އަހަރު،  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ   އެހެންވީމާ،  ނުލިބި.  އިންސާފު  ނުލިބި،  ޙައްޤު  އެބަތިބި  މަސައްކަތްތެރިން  ތިބި  އަހަރުވެފައި 

ކޮބައިތޯ ދަތިތަކަކީ  ހުރި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވެސް  ބައްދަލުކޮށްގެން  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތައް    ،މެންބަރުންނާ  މި 

މިހާ   ގޮތެއް  ނިންމުން  ކޮންމެވެސް  މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލައި  ކަންތައްތައް  މި  ކީއްވެގެންތޯ  ލަސްވަނީ 

 ހޯދަންޖެހޭތީވެ އެކަން އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަޝަފީޤް  هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުމަށް   އެ  މެންބަރު ނިހާދު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވައިގެން  އާދެ! އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އިއްޒަތްތެރި 

މަސައްކަތް، ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހިނގުން  ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި  

ނުނިމިވާ ޝަކުވާތައް ގިނަވަމުންދާތީވެ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ އެކަމުން    ލަސްވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ބޮޑުވެ 

ޓްރައިބިއު އެ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ގޮންޖެހުންތަކާ  ދިމާވާ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދިމާވާ،  މެންބަރުންނާ  އެ  ނަލްގެ 

ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ. މެންބަރުންގެ ތާއީދު، މުޅި ހުރިހާ މެންބަރުން މި  

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންވީމާ،  ފާސްވެއްޖެ.  އެގޮތަށް  ތާއީދާއެކު  ވެސް  މެންބަރުގެ  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  ވަގުތު 

 . ތެއް ކަނޑައަޅާފައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާނީދުވަހެއް، ވަގު

_______________ 
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