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 { އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާެގ މެންބަރު  މަރަދޫ؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޭއަގިއ މިއޮތީ    33`. އަޅުަގނޑުމެން ރޭ ނިންމާލިއިރު އިނީ   ހަމައަށް ގޮއްސަ.  ިމ  34.  34.1ޕޮިއންޓާ   ،

ެއ   ކަނޑައަޅައި،  ޮއތޯރިޓީން  އިދާރާތަކުން  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  އިތުރުކުރުން.  މާއްދާ  އަންނަނިިވ  ފަހަތަށް  މާއްދާެގ 

މުއްދަތަކަ ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ރެކޯޑްތައް  އެހެންވީމާ،  އިދާރާތަކުެގ  ބަހަްއޓަންވާނެެއވެ.  ފައިލްކޮށްފައި  ރާއްޖޭެގ  ށް 

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.   މުއްދަތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  އެމް.ެއމް.އޭއިން  ރެކޯޑުތައް  އިންސިޓިޓިުއޝަންެގ  ފައިނޭންޝިއަލް 

. ބޭންކު  34.1ން(  ޮއފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ ބިލުެގ މާްއދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވު؟ )އެބައޮތްތޯ ަމއްސަލަެއއް

ބިލުެގ   ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )ޮއފް  ބެލެހެއްޓުން.  ރެކޯޑް  އިދާރާތަކުން  ނޫން  ބޭންކް  ރެކޯޑުތައް،  އިދާރާތަކުެގ  މާލީ  ނޫން 

އޮތޯރިޓީން  އިދާރާތަކުން  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  އިންނަނީ  މި  އޭަގއި  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް 

ޑުތައް އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭަގއި ފައިލްކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.  ކަނއަޅާ އެ އިދާރާތަކުެގ ރެކޯ 

)ށ(. ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ ލިޔުމުެގ ޮގތުަގއެެވ. ައދި އެކަށީެގންވާ ޮގތެްއަގިއ  

މަ އަދި  ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ  ރައްކާތެރިކޮށް  ހޯދޭނެ  މަޢުލޫމާތު  އަލުން  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  ެގއްލިއްޖެނަމަ  ޢުލޫމާތު 

ފޮތްތަކާއި،   ރެކޯޑުތަކާއި،  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ިއދާރާތަކުން  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ،  ޮގތްތަކެއް 

ޓިސްތަކާިއ، ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި، ކަރުދާސްތަކާއި، ލިޔުމުން ކުރެވިފައިާވ އެކިއެކި މުޢާމަލާތްތަކާއި، ކޭބަލްތަކާއި، ނޯ

މާލީ ހަރަކާތްތައް، އެހެނިހެން ކަރުދާސްތަކުެގ އަސްލު ބެހެްއޓުމުެގ ބަދަލުަގއި ރައްކާކުރަން ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ަމއިކްރޯ  

މި  ބޭނުންކޮށްެގން  ަވސީލަތް  ޓެކްނޮލިޖީެގ  ޮގތްކަށް  ެވސް  އެހެން  ނުވަތަ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ނުވަތަ  ޮގތުަގއި  ފިލްމުެގ 

އެޅޭ ުމއްދަތަކަށް ބެހެއްޓިދާނެެއވެ. ލިޔުމުެގ ބަދަލުަގއި އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް. )އޮފް ދަ  ާގނޫނުެގ ދަށުން ކަނޑަ 

ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއުވން( މާލީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކުރުން އަދި  

( ބޭންކްތަކާއި ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުެގ ޚިދުމަތްތަްއ  2. )34މާލީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުން. )ހ(.  

ހޯދާ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ަވކި ފިޔަަވޅުތަކެއް ެއޅުމަށް 

ވެެއވެ. މިޮގތުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ  ބޭންކުތަކާއި ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާތަކަށް އެންުގުމެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގން 

މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  ބޭންކުތަކާއި  )ށ(  ރަނަގޅު.  ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ.  އިދާރާތަކުން  ެއ  އެންުގންތަކަށް  އެންމެހައި 

ބަލައި،   ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާ  ބެހޭޮގތުން  ޚިދުމަތްތަކާ  ފޯރުކޮށްދޭ  އިދާރާތަކުން  އެފަދަ  ނުވަތަ  ބެހޭޮގތުން  އިދާރާތަކާ 

ލަ ޙައްލުކުރާނެ ޮގތްތަކުެގ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ. ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަ،  މައްސަ

ނ( ބޭންކުތަކާއި ބޭން ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ުގޅޭޮގތުން  ؟ )ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަ އިންނާނީ
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އިދާރާ އެފަދަ  ފަރާތްތަކާއި،  ހޯދާ  ޙައްލުކުރާނެ  ޚިދުމަތް  ަމއްސަލަތައް  ބަލައި  މައްސަލަތައް  ުއފެދޭ  ދެމެދު  ތަކާ 

މި މާްއދާެގ )ށ( އަދި )ނ( ަގިއ    -ޮގތްތަކުެގ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. )ރ(

މަޖު ނެރެވިދާނެއެެވ.  ަގާވއިދުތަްއ  އޮތޯރިޓީން  ުގޅޭޮގތުން  ކަންކަމާ  ވޯންޓު.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ދޭ  އިފް  ނޫން.  ބޫރެއް 

މި ާމއްދާެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ައންާގ އެންުގމަކާއި ނުވަތަ މި މާއްދާެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން    -ރަނަގޅު ދެން. )ބ(

ވަނަ    41ވަނަ މާއްދާ ރަނަގޅުތަ.    39އެކުލަވާލާ ަގވާއިދަކާ ޚިލާފުވާ ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާތަކާމެދު މި ާގނޫނުެގ، 

ކަމަ ފިޔަަވޅުތައް  މާއްދާ  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅެްއ  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނީ.  ށް 

އެޅުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ޖުރިމަނާކުރުން. )ޅ( މި މާއްދާެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ އެންުގމަކާ  

،  24/ 2010ލާ ަގާވއިދަކާ ޚިލާފުވާ ބޭންކަކާމެދު ާގނޫނުން ނަންބަރު  ނުވަތަ މި މާއްދާެގ ދަށުން ޮއތޯރިޓީން އެކުލަވާ

ތެރެއިން   ފިޔަވަޅުތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ާގނޫނުަގއި  ބޭންކިންގއާބެހޭ  ާގނޫނާބެހޭ،  ބޭންކިންގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވަނަ މާއްދާ    37ާގނޫނުެގ    ބުނެވިދިޔަ  -34ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ.  

އިޞްލާޙުކުރުން.   ޮގތަށް  ެއއީ    -39އަންނަނިވި  ޗާޖު،  )ހ(. 39ފީާއއި  ތަރުތީބުކުރާނީ.  ނަންބަރު  އެހެންވީމާ،   .

އެކަށީެގންވާ ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ނެިގދާނެެއވެ. މި  އޮތޯރިޓީެގ މަސަްއކަތްތަކަށާއި އޮތޯރިޓީން ދޭން ޚިދުމަތްތަކަށް 

ކުރާ ލައިންސަސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ފީއެްއ އޮތޯރިޓީން ނެިގދާނެއެވެ.  ާގނޫނުެގ ދަށުން ދޫ 

އިދާރާތަކަށް   މާލީ  ރެގިއުލޭޓުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ދެްއކުމަށް  ފީއެްއ  ލައިސަންސް  ނުވަތަ  ފީެއއް  އަހަރީ  )ނ(. 

)ހ(، މި ާގނޫނުަގއި    -40ށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ އަންނަނިވި ޮގތަ  40ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -36އެންިގދާނެެއވެ.  

އަރިމަތީ   އެންުގން،  އެންުގންތައް  ހެދުމާއި  ަގާވއިދުތައް  ޓަކަިއ  ހިންުގމަށް  ފުރިހަމައަށް  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

އުސޫލުތަ ަގވާއިދުތަކާއި  ޓަކައި  ހިންުގމަށް  ފުރިހަމައަށް  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  މި  ކާއި،  ސުރުޚީ. 

މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  )ށ(  ލިބިެގންެވެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ބާރު  ހިންުގމުެގ  ނެރެ  ސަރކިއުލާތައް  އިރުޝާދުތަކާިއ، 

އެކަނި  އިދާރާތަކުން  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  ބާވަތެއްެގ  ަވކި  ނުވަތަ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭޮގތަށް،  އާންމުކޮށް  އިދާރާތައް 

ނޫން  ބޭންކު  ނުވަތަ  ޮގތަށް،  ގަވާއިދުތަކާއި،    ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ޮގތަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އެކަނި  އިދާރާތައް  މާލީ 

ެއއީ ބޭކާރު  ؟ އިރުޝާދުތަކާިއ، ސަރކިއުލާތައް އޮތޯރިޓީން ނެރެވިދާނެެއވެ. އެ ހިސާބަށް މެމަރަންޑަމް ކަނޑާލަންވީނު

މަޝްވަރާކުރެއްވުން(   ެމންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  މިސާލަކަށް  ވާހަކަެއއް.  އެކިެއކި، 

އިންވެސްޓްމަންޓު   ނޫނިއްޔާ  އިންސިޓިޓިުއޝަންތައް،  ލީސިންގ  ނޫނިއްޔާ  އިންސިޓިޓިުއޝަންތައް  ފައިނޭންޝިއަލް 

މައްސަލަެއްއ   ވަކި  އިތުރުން  މީެގ  ހަވާލުކުރާނީ.  ނިންމާލާފައި  މިބައި  އެހެންވީމާ،  ބޭންކިންގ،  މަރޗެންޓު  ބޭންކު، 

ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، ވަކި ަމއްސަލަެއއް ނުވަތަ ޙާލަތެއް ނިސްބަތްާވ  ނުވަތަ ޙާލަތަކާ ުގޅޭޮގތުން  
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ޮގތެއް އެ ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާއަކަށް އެންުގމުެގ ބާރު ވެސް   އިދާރާއަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ބޭންކު ނޫން މަލީ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. )ނ( އިން ފެށިެގން. 

 

 ފަހު( )ވަުގތުކޮޅަކަށް

 
 އިލްޔާސް ލަބީބް ހަާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުޅުދޫ؛ ޤައްރިރު މު ކޮމިޓީެގ  ރިޔާސަތާކޮމިޓީެގ }

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ާމއްދާ.    38 މަްއޗަށް   40ވަނަ  އިދާރާތަކުެގ  ާމލީ  ނޫން  ބޭންކު  ރެގިއުލޭޓުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  )ނ(.  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ހިނާގނެ ރިޒޮލިއުޝަން ރެޖީމް އޮތޯރިޓީން ަގާވއިދަކުން ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. އަދި އެ ަގވާިއދުަގއި އެ ރިޒޮލިއުޝަންެގ  

ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާނެ ޮގތާއި، ރެޒޮލިއުޝަންއާ ުގޅިެގން އޮތޯރިޓީއަށް  ކަންކަން ފަށާނެ ޙާލަތްތަކާިއ، ރިޒޮލިއުޝަން  

އަދި  އުވާލުުމަގއި  އިދާރާތައް  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  ރެގިއުލޭޓުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  އަދި  ހިމެނޭނެއެވެ.  ބާރުތައް  ލިބިދޭ 

ދި ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާތަްއ  އިފްލާސްކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތްތައް އޮތޯރިޓީން ަގާވިއދަކުން ކަނޑައެޅިދާނެ. އަ

ތަރުތީބު  އިސްކަންދޭނެ  އަދާކުރުމުަގއި  ލައިބިލިޓީތައް  އިދާރާެއއްެގ  އެ  އިފްލާސްކުރުމުަގއި  އަދި  އުވާލުުމަގއި 

މެންބަރުން  ާމއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ަގވާއިދަކުން  އޮތޯރިޓީއަށް 

ާގނޫނުަގއި އޭެގ ތަފުސީލު އަންނާނީ. ދެން، މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އިފް ލާސްކުރުމުެގ ާގނޫނެއް އެބައާދޭ. އައިމަ އެ 

ާގނޫނަށްތާ   އޮތަސް  ގަވާއިދު  ދެން  އައިއްސިއްޔާމުން  ާގނޫނަށް  މި  ދީފަ.  އޮޕްޝަނެއްތާ  އިނީ  ވެސް  މިއަށް 

ދިވެހި  ނުވަތަ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ދާއިރާ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ރ(.  ފައިނޭންޝިއަލް ޢަމަލުކުރާނީ.  ރާއްޖޭެގ 

ނުވަތަ  ހިންާގ  ޮއތޯރިޓީން  މަޤްޞަދުތަކުަގއި  ވެސް  އެނޫން  ނުވަތަ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިތުރުކޮށް  އިންކްލޫޝަން 

އިދާރާއެްއ   މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  ނުވަތަ  ބޭންކެއް  ރެގިއުލޭޓުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  މަޝްރޫޢުތަކުަގއި  ކުރިއަށްެގންދާ 

އަ  އޮތޯރިޓީން  ބާންކަކުން  ބައިވެރިވުމަށް  ެއ  މަޝްރޫޢެއްަގއި  އެ  މަތިން  ޮގތެްއެގ  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ންގައިފިނަމަ، 

 ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުން ބަިއެވރިވާންވާނެއެވެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އަޅުަގނޑުމެ ީމަގިއ  މާއްދާއަށް.  މި  އިތުރުކޮށްލަން  ކަމެއް  ކުޑަ  ބޭނުމިއްޔާ،  އެބައޮތް  އިތުރުކޮށްލެވިދާނެ  ނަށް 

 ؟ ާގނޫނަކުން އެހެން ޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު. އެއީ )ނ( އަށް. އޭރުން ޢަފީފްެގ ކޮންސަރން ވެސް ކަވަރުވީނުދޯ
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 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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މަނާކަމެއްެގ   ކުރުމަކީ  ވަކިކަެމއް  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް  އޮތޯރިޓީެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  މި  )ބ(. 

ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުެގ  މަނާކުރާނަމަ  ކަމެއް  މިފަދައިން  އަދި  ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ޮގތުަގއި 

މަޝްވަރާކުރަންވާނެެއވެ.   ާގނޫނުެގ  ބުނެ  -40ފަރާތްތަކާއެކުަގއި  ެގ    41ވިދިޔަ  )ށ(  މާްއދާެގ  ވަނަ    10ވަނަ 

 ( ެގ  )ށ(  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  އޮތޯރިޓީއަށް  10ނަންބަރު  ޖުރިމަނާކުރުމުަގއި  ޖުރިމަނާކުރުން.   ،)

ޢަމަލުކުރަ ކަންތައްތަކަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ރަނަގޅުކުރަންދެން  ޚިލާފު  ވެފަިއާވ  ހިނދެއްަގއި  ންދެން ފެނިއްޖެ 

ހިނާގ ކޮންމެ ދުވަހެއްެގ މަްއޗަށް ެއއް ލައްކަ ރުފިޔާއަށްުވރެ އިތުރުނުވާނެ އަދަދެްއ ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. ދުވަހެްއެގ  

މައްޗަށް އިނޭގތޯ ިގނަވެެގން. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( )ހ( ަގިއ  

އިދާރާ މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  ތިރީަގިއ އޮތީ،  އޮފިސަރަކު  އެްގޒެކްޓިވް  އިދާރާެއްއެގ  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  ނުވަތަ  އަކުން 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން ކަމެއްކޮށްފިކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޔަޤީންކުރެިވއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެްއ  

ހު ސަބަބުތަކެއް  ަގބޫލުކުރެވޭ  ކޮށްފާނެކަމަށް  ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކޮށްފިކަމަށް  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ރިނަމަ 

ެއ   ފިޔަވަޅު  ިގނަ  ފިޔަވަޅަށްވުރެ  އެްއ  ޭއެގތެރެއިން  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅެްއ  ތެރެއިން  އަދަބުތަކުެގ  ފިޔަވަޅުތަކާއި 

( ެގ  ެއޅިދާނެއެވެ. )ހ(  ަގާވއިދަކާ 1ފަރާތަކާމެދު އޮތޯރިޓީއަށް  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ާގނޫނުެގ ނުވަތަ  މި   ،)  

ނުވަތަ ލައިސަންސްެގ ޝަރުތަކާއި ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ އަމުރަކާއި ނުވަތަ އެމްުގަމކާއި ޚިލާފުވުން. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ  

ވަނަ މާއްދާެގ   41ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ރަނަގޅުކަމަށް ފެނޭ.  

ން. ތިރީަގއިެއވާ ކަމެއް ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް  )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރު

ރަނަގޅުކުރަންދެން ސުވާލެްއެގ މައްޗަށް އިދާރީ އަދަބެއްެގ ޮގތުަގއި ެއއްލަްއކަ ރުފިޔާއަށްވުރެން އިތުރުނުވާ ޮގތަކަށް  

. ަގސްތުަގއި ނުވަތަ ފަރުވާ ކުޑަކުރުުމެގ  1  ޖުރިމަނާކޮށް އެ ފައިސާ އޮތޯރިޓީއަށް ދެްއކުމަށް އެންިގދާނެެއވެ. )ނ( ެގ

ހުށަހެޅުން.   އޮތޯރިޓީއަށް  މަޢުލޫމާތު  ހިސާބުތަކާއި  ފުރިހަމަނުވާ  އެކަށީެގންާވވަރަށް  ނުވަތަ  ތެދުނޫން  . 2ސަބަބުން 

އް ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީން ެއްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް އެދުުމން އެ މަޢުލޫމާތެ

ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް އެ އިދާރާއަށް ލިބިހުރެ އެ ހުށަހަޅާފައި ނުވުން. މައްސަލަެއްއެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގއެއްނުވޭ.  

ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން. މިއީ އަލަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާއެއް. ކުށުެގ އަދަބު. )ހ(   41
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ރުފިޔާާއއި އެްއ މިލިއަން ރުފިޔާާއ ދެމެދުެގ    5000ބު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަމުަގއި އަދަބަކީ  މި ާގނޫނުަގއި އަދަ

އަދަދަކުން ޖުރިމަނާކުރުން. )ށ( މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ ަގާވއިދަކާއި ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އަންާގ އެންުގމަކާ  

ފަރާތެއް   ރުފިޔާ  5000ޚިލާފުވާ  މިލިއަން  ެއއް  އިޚްތިޔާރު    ރުފިޔާއާއި  ޖުރިމަނާކުރުމުެގ  އަދަދަކުން  ދެމެދު 

ޚިލާފު   ވެފަިއވާ  ހިނދެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް  އެ  ޖުރިމަނާކުރުމުަގއި  އަދި  ލިބިެގންވެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް 

ޢަމަލުކު ކަންތައްތަކަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ކަންތައްތައް،  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ރަންދެން ރަނަގޅުކުރަންދެން 

ރުފިޔާއަށްވުރެން އިތުރުނުވާ އަދަދެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. )ނ(. އޮތޯރިޓީން   5000ހިނާގ ކޮންމެ ދުވަހެްއެގ މަްއޗަށް  

ކަނޑައެޅުުމަގިއ   ޖުރިމަނާ  ބަލަިއ  ބޮޑުމިނަށް  ކުޑަ  ކުށުެގ  އަދި  އިޖުރާޢާތު  ޢަމަލުކުރާނެ  ފިޔަވަޅުއެޅުމުަގއި 

ން ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުެގ މަދަނީ ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ ކަންކަން އޮތޯރިޓީ

ޚިލާފުާވ   އަމުރަކާ  އޮތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  ގަވާއިދަކާއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ނުވަތަ  ާގނޫނާއި  މި  އަދި  އަދަބު 

ނިންމުމަކުންނެވެ.   ަގވަރުނަރުެގ  ކަނޑައަޅާނީ  ފިޔަވަޅު  އަޅާނެ  ދަށުންފަރާތްތަކާމެދު  ާގނޫނުެގ  މި  މަދަނީ    )ރ(. 

އަދަބެްއ   އެ  އަންާގފައިވާނަމަ،  ދަްއކަން  ފައިސާ  ޮގތުަގއި  ފިޔަވަޅެއްެގ  އަދަބެްއެގ  އެ  ކަނޑައެޅުމުން،  އަދަބު 

ދަ  )އޮފް  ނިންމަންވާނެއެވެ.  ދައްކައި  ދުވަހު  ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ  އެ  ވީނަމަވެސް،  ހުށަހަޅާފައި  އިސްތިޢުނާފަށް 

ބިލު މަޝްވަރާކުރެއްުވން(  ރެކޯޑުަގއި  މެންބަރުން  . މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށްފައި ދެން އިން މާއްދާ.  39ެގ މާއްދާތަކަށް 

ާގނޫނުެގ   ބުނެވިދިޔަ  ާމއްދާ.  އަނެއް  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

ޢިބާރާތް އެންމެހާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ފަދައިން  މި  އޮތީ  'ަގވަރނަރ'  ކުރީަގއި  ކުރުން.  ބަދަލު  ަގވަރުނަރަށް  ތައް 

ަގވަރނަރ. ޭއެގ ބަދަލުަގއި ިމ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިާވ ެއންމެހާ ޢިބާރާތްތައް 'ަގވަރުނަރު' އަށް ބަދަލުކުރުން. އަދި 

ޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު'  ބުނެވިދިޔަ ާގނުނުަގއި 'ޑެޕިއުޓީ ަގވަރނަރ' މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޢިބާރާތްތައް 'ޑެ

މި  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  މާއްދާ.  އަނެއް  ބަދަލުކުރުން.  އަށް 

 ާގނޫނަށް... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ބަދަލުކުރަން.   އޭތި  އިންނާތީ  ޓްރެޝަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ާމއްދާތައް  ެއއްބައި  އަސްލު  ބިލުަގއި 

 އެހެންވީމާ، މިއަށް ެގނައި ބަދަލުތަކުަގއި އިންނާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް. ނުހުންނާނެތާ ޓްރެޝަރީއެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މާއްދާއެއް މެންބަރުން  އިތުރު  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އެބައިން.  ހުށަހެޅިފައި  އިތުރުކުރަން   

އެންޑް   ފިނޭންސް  އޮފް  'މިނިސްޓްރީ  ާގނޫނުަގއި  ބުނެވިދިޔަ  އިތުރުކުރަނީ.  މާއްދާއެްއ  އިތުރު  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

ޢިބާރާތްތައް   އެންމެހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިފަދައިން  ބަދަލުކުރުން. ޓްރެޝަރީ'  ފިނޭންސަ'ށް  އޮފް  'މިނިސްޓްރީ 

އެބައިންތޯ މެންބަރަކު  މެންބަރުން  ؟ )އެހެންވީމާ،އިޢުތިރާޟުކުރަްއާވ  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އޮފް 

މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އާދެ! ދެން އިނީ މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ާގނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި  

މެންބަރުން ސަރު މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ  )އޮފް  ފެށިެގންނެެވ.  ތާރީޚުން  ޝާޢިރުކުރާ  ެގޒެޓުަގއި  ކާރުެގ 

ވަނަ    6މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ައޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި ޕާކްކޮށްފައި ދިޔަ އެއް މާއްދާއެއް ެއއީ، ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  

އިޞްލާޙުކު ޮގތަށް  އަންނަނިިވ  )މ(  މާއްދާެގ    6ރަން.  ނަންބަރުެގ  އިޞްލާޙު   6ވަނަ  )މ(  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ހުށަހެޅިފަ. އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ މެންބަރެއްކަމުަގއި ނުަވތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހެއް ކަމުަގިއ  

 ނުވުން. އެއީ ަގވަރުނަރާއި ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރުެގ... 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

 މިހާރު އިން ޮގތަށް ބާއްވަން ފެންނަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާލާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ސިޔާސީ ޕާޓީ، ދެން އެ ވަކިވާންޖެހުނަސް ރީތި ޮގތަކީ ިމއީ މިހާރު. އެ ދެން ޕާޓީަގިއ ހުރެފައި މަޤާމު ލިބުމުން  

ކެނޑޭނީ.   ލިބުނީމާ  ވަޒީފާ  ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑު  ބާްއވަން  ޮގތަށް  އޮތް  މިހާރު  ކަނޑާލާ.  އޭތި  ހަމަ  ވަކިވެލާނީ. 

ަވޒީފާ ލިބުނީމަ ކެނޑޭނީ. )އޮފް ދަ   ރެކޯޑުަގިއ ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ރަނަގޅޭ އެ 

އުހުނ، ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ވުެމއް ނޫން ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ ޙަރަކާތެއްަގއި ބަިއވެރިވާ މީހެއް  

 ކަމުަގއި ނުވުން. ހަމަ އެޮގތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މެން ޕާޓީއެްއެގ  މެންބަރުން ސިޔާސީ  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ނުވުމާއި...  ކަުމަގއި  ބަރެއް 

ސިޔާސީ   އަދި  އެްއޗެއް.  ކޮންމެެވސް  އިތުރުކޮށްލަްއވާ  އެތަނަށް  ދެން  ކަނޑާލަމާ!  ނުވަތަ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

ވަނަ    7ވަނަ މާއްދާެގ    6ޔަ ާގނޫނުެގ  ޕާޓީއެްއަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހެއްކަމުަގއި ނުވުން. ެއޮގތަށް. ދެން، ބުނެވިދި

ާގނޫނުެގ   ބުނެވިދިޔަ  )ވ(.  އިޞްލާހުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ހ(  ނަންބަރުެގ    6ނަންބަރުެގ  ވަނަ   7ަވނަ 

)ވ(   އެ  )ވ(،  )އ(،  )ކ(،  ތެރޭަގއި  އޭެގ  އިތުރުކުރުން.  އަކުރުތައް  އަންނަވި  ފަހަތަށް  )ޅ(ެގ  މާއްދާެގ 

ްއެގ މެންބަރަކު ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހެއްކަުމެގ ބަދަލުަގއި  އިޞްލާޙުކުރުން. ސިޔާސީ ޕާޓީއެ

ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ މެންބަރަކު ކަމުަގިއ ނުވުން. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ މީހެއް ކަމުަގއި ނުވުން.  

މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެ  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ދަ ރެކޯޑުަގއި  މެންބަރަކު )އޮފް  ެއޮގތަށް އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  އްވުން( 

މެންބަރުން   މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ބަލަން.  ކަމުަގއި  ފާސްވީ  ގޮތަށް  އެ  މާއްދާ  ދެ  މި  ނެތިއްޔާ 

ޓާިއ  ވަނަ މާއްދާެގ ނޫ  15ވަނަ ާމއްދާ ވާހަކަ ޝަރީފް. އެހެންވީމާ،    15މަޝްވަރާކުރެްއވުން( މިހާރު ެއ ވިދާޅުވަނީ  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް،   މައްސަލަިއަގއި  ސިއްކަިއެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިއްޔެ  ސިއްކައިަގއި،  ފޮތީެގ  ފައިސާ 

ސިއްކައިެގ މަްއސަލަ... ނޫޓާިއ ފައިސާ ފޮތީެގ ސިއްކަ، އެތަނުަގއި ސިއްކަިއަގއި އިންނާތީ އެއީ ފޭސް ވެލިއު ކަމަށް 

އެހެންވީމާ   ވިދާޅުވަނީ.  ބޭފުޅުން  ބިލުެގ  ވަނަ  15އެ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ބައިންދަން.  ޮގތަށް  އިން  މި  މާއްދާ   

ވަނަ މާއްދާ އިންޮގތަށް ބައިންދަން. އޮތޯރިޓީން   12މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ  

ބިލުގެ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ނިންމާނީ...  ޮގތެއް  ނެުގމާމެދު  ދަރަނި  އަދަދުތަކުެގ  މެންބަރުން   ބޮޑެތި  މާއްދާތަކަށް 

އެފަދަ  ނިންމުމާއި،  ޮގތެއް  ނެުގމާމެދު  ދަރަނި  އަދަދުތަކުެގ  ބޮޑެތި  އޮތޯރިޓީން  އެހެންީވމާ،  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

  12ދަރަންޏެއް ނެުގމަށް ނިންމާނަމަ އެ ދަރަންޏެއް ނަާގނެ ޝަރުޠުތަކާއި ހަމަތައް ކަޑަެއޅުން. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް  

ވަނަ މާއްދާ އިން   12ބޯޑުެގ މަސައްކަތްތަކާއި ބާރުތައް ތިރީަގއި މި ވަނީެއވެ. އޭެގ ދަށުން    1-6އީ  ވަނަ މާއްދާ. އެ

މާއްދާއާ  މި  މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްުވން( މިއިނީ  ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް  ދަ ރެކޯޑުަގއި  )އޮފް  ޮގތަށް ބައިންދަން. 

އެ ރުފިޔާއާއި  ހާސް  ދިހަ  މީހަކު  ޢަމަލެއްކޮށްފި  އެއް ޚިލާފު  ޖޫރިމަނާކުރަން.  އަދަދަކުން  ދެމެދު  ރުފިޔާއާ  އްލައްކަ 

މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(   ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް  ދަ ރެކޯޑުަގިއ  )އޮފް  ބަދަލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން...  މިލިއަން 

ނަ މާއްދާ އަންނަިވ  ވަ  10ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    18ވަނަ މާއްދާަގއި އަންނަވި ޮގތަށް،    10އެހެންވީމާ،  

ަވނަ މާއްދާެގ )ބ(. މި މާއްދާާއއި ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހަކު ދިހަ ހާސް ރުފިޔާާއިއ    10ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރަން.  

އެއް މިލިއަން ރުފިޔާާއއި ދެެމދު އަދަދަކުން ޖުރިމަނާ ކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އާދެ! އެހެންވީމާ،  

އެއްލަ  އިޢުތިރާޟުކުރައްާވ  އެޮގތަށް  ެގނައީ.  މި  ބަދަލު  އަޅުަގނޑުމެން  ރުފިޔާއަށް  އެއްމިލިއަން  ރުފިޔާިއން  އްކަ 
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  19މެންބަރަކު ނެތީމަ އެޮގތަށް ނިންމާލީ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  

އިޞްލާ  އަޅުަގނޑުމެން  ެގއްލިފައިާވ،  )ހ(.  މައްދާެގ  އިޞްލާޙެއް.  ވަނަ  ކުޑަކުޑަ  ެގންނަނީ.  މި  ަވނަ    19ޙެއް 

މާއްދާެގ )ހ(. ެގއްލިފައިާވ ނުވަތަ ަވަގށް ެގންޮގސްފަިއވާ ނުވަތަ އުނިވާފަދަ ެގއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަ 

ްއެގ ނުވަތަ  ނުވާ ނޫޓެްއެގ ނުވަތަ ފައިސާ ފޮތްޗެްއެގ ައުގ ނުވަތަ ޣަިއރު ޤާނޫނީ ޮގތަކުން ޢަމަލުކުރެވިފަިއވާ ނޫޓެ

ފައިސާ ފޮްއޗެްއެގ އަުގ އޮތޯރިޓީން ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤު އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިެގންނުެވއެވެ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ  

ަވަގށް   ނުވަތަ  ެގއްލިފައިވާ  ތަނަށް  އިން  ެގއްލި  އެހެންވީމާ،  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ 

ނިާވ ފަދަ ެގއްލުެމއް ލިބިފަިއވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުވާ ނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާ ފޮއްޗެްއެގ  ެގންޮގސްފައިާވ ނުވަތަ އު

އަުގ ނުވަތަ ޣައިރު ާގނޫނީ ޮގތަކުން ޢަމަލުކުރެވިފާ ނޫޓެއްެގ ނުވަތަ ފައިސާ ފޮތްޗެއްެގ ައުގ އޮތޯރިޓީން ލިބިަގތުމުެގ  

ނަމަެވސް ނުވެެއވެ.  ލިބިެގންނެއް  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް  ފުރިހަމަ  ޙައްޤު  ނުވަތަ  ލިބިފައިވާ  ެގއްލުެމއް  އުނިވާފަދަ   ،

ނުވާ ނުވަތަ ޣައިރު ާގނޫނީ ޮގތުން ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ނޫޓެްއެގ ނުވަތަ ފައިސާފޮއްޗެއްެގ ައުގ ޢިނާޔަތެްއެގ ޮގތުަގިއ  

ލިބިެގންވެ  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚުތިޔާރު  ކަނޑައެޅުުމެގ  ޮގތްތައް  ސަބަބުތަކާއި،  ލިބިދެވިދާނެ  ދަ  އަނބުރާ  )އޮފް  އެވެ. 

 ެގ )ށ(. )ށ(ަގއި ހަނިކުރުންތައް.  5-24ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ ާމއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  5-24އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ 

 

 މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ . އެހެންތަ ވަނ4-24ީ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ހެ ޓްރާންސްލޭޝަން  އެ  ައއި.އެމް.އެފްއިން  ައސްލު  ވިދާޅުވީ  ބޭފުޅުން  ެއ  އަސްލު  ޝަރުޠުތަކުެގ އޭަގއި  ދިއިރު 

ޮގތުަގއި ހުރި ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް ކަމަށް. ހަނިކުރުމަކީ ރެސްޓްރިކްޝަންސްކަމަށް. އެހެންވީމާ، ދެބައި 

 ވެސް އިންނަންޖެހޭ. ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް އެންޑް ރެސްޓްރިކްޝަންސް. އެހެންވީމާ، ދެ ބައި. 

 

 ކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު )ށ( އަލުން ކިޔާލާނަން.   ؟ އެހެންވީމާ )ށ( އިން ޮގތަށް. ކުޑަ ބަދަލެއް ެގނެސްފައި ދޯ އެހެރީ

އްޔަނުކުރުމުަގއި ނުވަތަ ެއއިން  )ށ(. މި މާއްދާެގ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ފަރާތެއް ޢަ  5-24

ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުަގއި ވަކި ޝަރުޠުތަކާެއކު، ނުވަތަ ހަނިކުރުންތަކަކާއެކު ެއ ފަރާތެއް ޢަްއޔަނުކުރުމުެގ ނުވަތަ  

ކުރުމަށް  ފަރާތެއް ޢައްޔަނު  އެ ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުެގ އިޚުތިޔާރު ވެސް އޮތޯރިޓީައށް ލިބިެގންެވއެވެ. އަދި އެ 

ހަނިކުރުންތަްއ ފަ ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޝަރުޠުތަކާއި  ޮއތޯރިޓީން  ވެސް  ފަހުަގއި  ދިނުމަށް  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ވެސް  ހުަގއި 

ޮގތަށް  އެ  މާއްދާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ލިބިެގންވެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ބާރު  ެގނައުުމެގ  އުނިއިތުރު  އަދި  ބަދަލުކޮށް 

ީމެގ   )ރ(.  ދެން،  ފާސްވީ.  ެއޮގތަށް  އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާޓީ  އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާތީ  ޮގތަށް.  އިން  ހަމަ  )ރ( 

  34އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ؟ )ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، ނިމުނީތޯ މިހާރު

)ށ(، )ނ(،    ެގ )ހ(،2-34)ހ(، )ށ(. އަދި    1-34ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން. ެއީއ  

. 39؟ ތ39ޯތޯ  37ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އެީއ    39)ރ(، )ބ(، )ޅ(، އަދި  

ވަނަ މާއްދާ އަންނަވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އޭެގ    40އެހެންވީމާ، ޭއެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(، އެ މާއްދާތަކާއި އަދި  

ޮގތަށް    10ދާެގ ފަހަތަށް )ށ(ެގ  ވަނަ މާއް  41)ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(، އަދި   ވަނަ ނަންބަރު އަންނަވި 

ވަނަ މާއްދާެގ    41ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އެއީ    41އިޞްލާޙުކުރުން. އެ މާއްދާ  

)ނ(ެގ   ފަހަތަށް    41ައދި    2،  1)ނ(އާއި  އޭެގ  އަދި  )ރ(  )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާެގ  މާއްދާ   3ވަނަ 

)ވޯޓުދެްއވުން( އިތުރުކުރުމަ އެދެން.  ވޯޓުދެއްވުން  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ފާސްކުރަން  މާއްދާތައް  މި  ށް. 

ހުރިހާ  ފާސްކުރި  މި  އަޅުަގނޑުެމން  އަހަނީ  މި  ޯވޓަށް  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ފާސްެވއްޖެ.  އިއްތިފާޤުން 

ާގނުނު ފާސްކުރިޮގތަށް  ާމއްދާތައް  ވަކިވަކިން  އޮތޯރިޓީެގ    6/ 81ނަންބަރު    މާއްދާތަކާއެކީ،  މަނިޓަރީ  )މޯލްޑިވްސް 
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ކޮމިޓީން  1981ާގނޫނު   ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  ބިލު  ާގނޫނުެގ  އިޞްލާޙުެގ  ެގންނަ  މި  އަހަރަށް  ވަނަ   )

 ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. )ވޯޓުދެްއވުން( ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ.   
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