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

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ކޮމިޓީެގ   ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  ދަންނަވަން.   4އާދެ!  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ާގނޫނު   ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮތީ  އެޖެންޑާަގއި  ވެސް  ހުށަހެޅިފައިވާ    2006/2މިއަދު  ށް 

ޮގތުން ަމޝްވަރާ ކުރުން. މިހާރު ެއއީ   9ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވިފައި އޮތީ،    އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ  ވަނަ ނަންބަރު، 

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި މި    26ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނެވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    26ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  

ފައްދާ  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ ދެވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އު  22އޮންނަނީ، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ކުންފުނީެގ އަދި  

ކުންފުނީެގ އެްއވެސް ަގާވއިދަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ އެ ަގާވއިދަށް އެ އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު ކަމަށް. މިއީ 

ހަމަ ދައުލަތުެގ، ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސް އެމް.އެމް.ޭއެގ ދަށަށް ބަދަލުވުމާ ުގޅިެގން ައންނަ ބަދަލެއް. ދެން، އެީއ  

އެ ސްޓޮކް  ބުނަނީ  މި  ާގނޫނުެގ  )ށ(ަގއި  އަދި  ަގާވއިދަކަށް  ެއްއވެސް  ކުންފުނީެގ  މާއްދާެގ    22ކްސްޗޭންޖު  ވަނަ 

ބަދަލުކުރަން  ުއސޫލުތަކަކަށް  ނުވަތަ  އިންތިޒާމުތަކަކަށް  އެްއވެސް  އެކަށައެޅޭ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ދެވަނަ  )ނ(ެގ 

 ތޯރިޓީން ފާސްކުރުމަށް ފަހުއޭ. ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނީ އެ ަގވާއިދެއް ނުވަތަ އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް އޮ
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ވަނީ. ޝަބާ،   ިވއްކުމަށް، އޭރުން ކިހިނެއް  ކުންފުނިތައް  ެއކްސްޗޭންޖަކުން ސަރުކާރުެގ  ޕްރައިވެޓު ސްޓޮކް  މިހާރު 

ވިްއކުމަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް. ކޮން ކަހަލަ ބާރެްއ  މިހާރު މިޮގތަށް މި ބަދަލު ކުރީމަ ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސް  

 މި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ލިބެނީ. ރަނަގޅު. 

  

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ   32ސުރުޚީ އަންނަނަވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މިހާރު  ވަނަ މާއްދާެގ އަރިމަތީ    32ދެވަނަ އިޞްލާޙު، އެއީ  

ބަދަލުަގިއ   ޭއެގ  ލައިސެންސް.  ދިނުމުެގ  ލަފާ  އިންެވސްޓުކުރުމަށް  އޮންނަނީ  މި  ސުރުޚީަގިއ  އަރިމަތީ  މާއްދާެގ 

ފަރާ ކުރާ  ތަމްސީލު  ފަރާތެއް  ދޭ  ލަފާ  ކުރުމަށް  އިންެވސްޓު  ފަރާތްތަކަށާއި،  ދޭ  ލަފާ  ކުރުމަށް  ތަކަށް  އިންވެސްޓު 

 ދޫކުރާ ލައިސަންސް. 
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އެހެން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ެއ ތަމްސީލު ކުރާ ފަރާތަށް ެވސް ލައިސެންސް ދޫކުރާނަމަ. އެހެންކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ އެ  

 ޮގތް އެންމެ ރަނަގޅު، އަރިމަތީ ސުރުޚީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ މި   32ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނަވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    32ބުނެވި ދިޔަ ާގނޫނުެގ  

ކުންފުންޏަކީ  އެ  ކުންފުންޏެއްނަމަ،  ފަރާތަކީ  ދޫކުރެވޭ  ލައިސެންސް  ދިނުމުެގ  ލަފާ  ކުރުމަށް  އިންވެސްޓު  ބުނަނީ، 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏާބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފަިއވާ ކުންފުންޏަކަށް ާވން ވާނެއެވެ. އިންވެސްޓު  

ލަފާ އުމުރުން    ކުރުމަށް  މީހަކީ  އެ  ފަރުދެއްނަމަ،  ފަރާތަކީ  ދޫކުރެވޭ  ލައިސެންސް  މަތި   18ދިނުމުެގ  އަހަރުން 

ވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުަގއި ވާނެއެވެ. ެގންނަ އިޞްލާޙަކީ، ިއންވެސްޓުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމެުގ ލައިސެންސް ދޫކުރެޭވނީ  

 ަގާވއިދުަގއި ކަނޑަެއޅިފަިއާވ މިންަގނޑުތައް ފުރިހަމަވާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަދި އޮތޯރިޓީން ހަދާ

ކުންފުންޏަށެވެ. ދެން، އޭެގ ފަހަތަށް )ނ( އިތުރު ކުރަން. އިވެސްޓުކުރުމަށް ލަފާ ދޭ ފަރާތެއް ތަމްސީލު ކުރުމުގެ 

އުުމރުން   ދޫކުރެވޭނީ  ކަނޑަ   18ލައިސެންސް  ަގވާއިދުަގއި  ހަދާ  އޮތޯރިޓީން  އެ  އަދި  ފުރިފައިވާ  އަޅާފަިއވާ  އަހަރު 

 ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  
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މިހާރު އޮތް ޮގތް ރަނަގޅީ، ހުށަހަޅާ ޮގތް ރަނަގޅީ. ކޮބާ އިންވެސްޓު ކުރުމަށް ލަިއސެންސް ދޭ ފަރާތަށް ލަފާ ދޭ 

 ޯއކޭ. ؟ ފަރާތުެގ ވާހަކަ

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(    33ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( އުނިކުރުން.    33ބުނެވި ދިޔަ ާގނޫނުަގއި ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިވާ  

ަގއި މި ބުނަނީ، މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އިންވެސްޓުމެންޓު ފަންޑު ނުވަތަ ފަންޑުެގ ޮގތުަގިއ އެ ނޫން ެވސް އިންތިޒާމު 

ެއއީ އަދި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުެގ ާގނޫނުަގއި    18/ 2014ނޫނު ނަންބަރު  ހިންުގމުެގ ލައިސެންސް ދޫކުރެވޭނީ ާގ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ާގނޫނީ ޝަޚުސްތަކަށެވެ. ީމަގއި އެ މާއްދާ އުނިކޮށްލަނީ. 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

؟ އެހެންީވމާ، ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ؟ ުގޅިެގން އެހެންނޫންތޯ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަށް ތި ެގނެވުނު ބަދަލާ  32އެއީ  

 ؟އެބައި އެ ކަވަރު ކުރީ ނޫންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި މިހާރު ބުނެފައި އޮތީ،    54ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނެވި ޮގތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.    54

މަސް   ތިން  ނިމޭތާ  އަހަރެއް  މާލީ  އެކްސްޗޭންޖު ކޮންމެ  ސްޓޮކް  ނުަވތަ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ 

ކުންފުނިން ހުއްދަކުރާ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އޮޑިޓަރުެގ ރިޕޯޓު އޮތޯރިޓީއަށާއި، ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖު ކުންފުންޏަށް 

ހަމަވުމުެގ ކުރިން ނުވަތަ  ހުށަހެޅުމަށެވެ. މި ެގންނަ އިޞްލާޙަކީ ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސް ދުވަސް  

 އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކުރާ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އޮޑިޓަރުެގ ރިޕޯޓު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 މި ހުށަހަޅަން ނުޖެހެނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާނ އެ މީހުންނަށް އެ ޑެޑްލައިން ބަދަލު ކުރުމުެގ ބާރު އެ މީހުންނަށް ނޯންނަނީ. އޭއީ ރަނަގޅު ޮގތެއް ކަމުަގއި 

 ފެންނަނީ. އޮތޯރިޓީތަކުން ޑެޑް ލައިން ބަދަލުކުރާނީ. ކުންފުންޏަކުންނެއް ނޫން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 އެހެންވީމާ، އޮތޯރިޓީ އެކަނި ހުއްދަ ދީފައި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު އަތުން އަތުލީ ރަނަގޅު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ )ހ(ަގއި މި ބުނަނީ   55ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނަވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މިހާރު    55

ދިނުމުެގ   ިވއްކައި  ަގނެ  ތެރޭަގިއ  ސެކިއުރިޓީސް  މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތުެގ  ެއ  އޮޑިޓަރަކު  ފަރާތުެގ  ވިޔަފާރި ކުރާ 
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އެކްސްޗޭންޖު  ސްޓޮކް  ލަސްނުކޮށް  ެއކަން  އެނގިއްޖެނަމަ،  ކަެމއް  ތެރެއިން  ކަންތަްއތަކުެގ  ބުނެފަިއވާ  ތިރީަގއި 

ަގނެވި ސެކިއުރިޓީސް  އިޞްލާޙަކީ  މިހާރު  ވާނެއެވެ.  އަންަގން  އޮތޯރިޓީއަށް  ދިނުމުަގއި  ކުންފުންޏާއި  ްއކައި 

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުެގ އޮޑިޓަރަކު އެ މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތުެގ ތެރޭަގއި ތިރީަގއިވާ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން ކަެމްއ  

ކަނޑާލުން.  އެންުގން  ެއކްސްޗޭންޖަށް  ާވނެއެވެ. ސްޓޮކް  އަންަގން  އޮތޯރިޓީއަށް  ލަސްނުކޮށް  އެކަން  އެނިގއްޖެނަމަ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( އަންނަނެވި ޮގތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން. )ބ( ަގިއ    56ޑީއެއް ނޫން ވީމަ.  އޭއީ ރެިގއުލޭޓަރީ ބޮ

މިހާރު މި އޮތީ މި މާއްދާެގ )ނ( އާއި )ރ( އާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގ މަތިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް  

ޗޭންޖަށާއި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ. މި )ބ(  ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުެގ ކޮޕީ ހަމަ އެ ދުވަހު ސްޓޮކް އެކްސް

އަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙަކީ ިމ މާއްދާެގ )ނ( ާއއި )ރ( ާއ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގ މަތިން ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން 

 ވެ.  ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުެގ ކޮޕީ ހަމަ އެ ދުވަހު އެ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ނުދެއެއްނު ކަމަކު  ކޮޕީ. ؟ އޭރުން  މަޢުލޫމާތުެގ  ޖެހޭ  ހުށަހަޅަން  ކުންފުންޏަށް  ފަރާތްތަކުން  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މިއީ 

 އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ނޫން.  

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުެގ ކޮޕީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

  ؟ކޮޕީއެއް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ. އާނ އޯކޭ. ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު އޮތްތަން ކަނޑާލީ އެހެންނު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ދެ   މިސާލަކަށް  ވެސް.  ބާރު  ހެދުމުެގ  ކުންފުންޏެއް  ައުއ  ލިބިެގންވޭ  ެއމް.އެމް.އޭއަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

 ކުންފުންޏެއް ވެސް ހަދާފާނެ. ދެ ކުންފުނި ވެސް ޮއވެދާނެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ
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 ، ކޮޕީެއްއީވމަ މައްސަލައެއް ނެތޭ. މައްސަލަެއއް ނެތޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ )ނ(ެގ ފަހަތަށް )ރ( އިތުރުކުރުން.    62ެގ )ނ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނަވި އަކުރު އިތުރުކުރުން.    62ދެން، އޮތީ  

ާގނޫނުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފަިއާވ އެްއވެސް ަގވާއިދަކާ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ ނުވަތަ މި  

ޮގތުެގ   )ނ(ަގިއވާ  އާއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތެއް  ެއ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީެގންވާ  އެންުގމަކާ 

 ވަނަ މާއްދާ އަކީ ޖުރިމަނާ...  62މަތިން ޖުރިމަނާ ކުރުމުެގ ބާރު މި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް ރުމެންބަ ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 )ރ( ަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިންނެްއ ނޫން ޖުރިމަނާ ކުރަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 )ހ(، )ށ(، )ނ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އޮތީ   މި  މިހާރު ވެސް  ވަނީ.  ޖޫރިމަނާ  ޮގތަށް  އެހެން ަގިއވާ  ާގނޫނުެގ  ޚިލާފުވެެގން  ާގނޫނާއި  މި  ވެފަ.  ޖޫރިމަނާ 

ކުރި   ކަމެއް  އެފަދަ  ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ  ސަބަބުން  ކުރުމުެގ  ނުވާކަމެްއ  ކަނޑައެޅިފައި  އަދަދެއް  ަވކި  މާއްދާއެްއަގއި 

 ؟މީހެއްެގ އަދަބަކީ މި އޮތީ ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ. ދެން، އިތުރު ތި މާއްދާ އޮތުމުެގ ބޭނުމަކީ ކޮބާ

  

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިމ   ތަފާތެއް،  ކުށެކެވެ.  ޚިލާފުވުމަކީ  ަގާވއިދަކާއި  އެްއވެސް  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ހަމަ  އިނީ  ވެސް  ަގއި  )ށ( 

އަންާގ   އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  އެންުގމަކާ  ާގނޫނުެގ  ެއއްެވސް  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  އެކަށީެގންާވ،  އެންުގމަކާ  އެްއވެސް 
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ވެލިޑް ރީޒަނެއް ނެތި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ވެސް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ. )ށ(، )ނ( ގައިވާ ޮގތުެގ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ. 

 އެއީ ވަރަށް އެހެން... 

  

 މަޝްވަރާކުރެއްވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކާމެދު މެންބަރުން 

  

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

އެ ެގންނާނެ ބަދަލަކީ، މި ާގނޫނާއި ަގވާއިދުަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިން އަންާގ އެންުގން. މި ؟ ބަދަލެއް ެގންނަން ވީނު

ވާ ޖޫރިމަނާ  ޚިލާފުެވެގން  އަމުރަކާ  ކުރާ  ތެރެިއން  ާގނޫނުެގ  ަގވާއިދާ  ަގާވއިދާއި  ާގނޫނާއި  އޭރުން  ންވާނީ. 

 ؟ ޚިލާފުވީކަމަކަށް ނުވާނެއެއްނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  2ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    63ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނެވި ޮގތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.    2ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    63

ހިންުގ ކަންކަން  ކުރުމާބެހޭ  ލިސްޓު  ސެކިއުރިޓީސް  ބުނަނީ،  މި  އިޞްލާޙަކީ ަގއި  ެގންނަ  ޮގތުން،  ބެހޭ  މާ 

ސެކިއުރިޓީސް ދޫކުރުމާިއ ލިސްޓު ކުރުމާބެހޭ ކަންކަން ހިންުގމާބެހޭ ޮގތުން. ކުރީަގއި ޮއތީ ހަމައެކަނި ލިސްޓުކުރުން.  

  ވަނަ މާއްދާަގއި   65އެއީ އެމް.އެމް.ޭއއަށް ބާރު ލިބިެގންވޭ ދޫކުރަން ވެސް. އަދި ސީ.އެމް.ޑީއަށް ވެސް ލިބިެގންވާނެ.  

. )އޮފް ދަ  65އެކުލެވޭ މާނަކުރުން އަންނަނަވި ޮގތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން. މިހާރު މާނަ ކުރުމާ ހަމައަށް އެ ދިޔައީ.  

ކުންފުންޏާބެހޭ  ބުނެފައިވަނީ  އިޝްތިހާރުކަމަށް  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި 

އްސާެގ ބަޔާން ފިޔަވަިއ، ދޫކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ ހުއްދަ  ާގނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން ނެރޭ ހި

މީހަކަށް   ެއްއވެސް  ތައްޔާރުކޮށް  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  މިާވ  ތިރީަގިއ  ުގޅިެގން  ފަރާތާ  ދޫކުރާ  ނުވަތަ  ލިބިެގން 

އިޞް  ެގންނަ  މަޢުލޫމާތެވެ.  ބަހައްޓާ  ޮގތަށް  ލިބޭ  ނުވަތަ  ފޮނުާވ  ދޭ  ޮގތަކަށް  ކަމަށް  އެްއވެސް  އިޝްތިހާރު  ލާޙަކީ 

ބުނެފައި އެ ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްެގން ނެރޭ ހިއްސާެގ ބަޔާން ފިޔަވަިއ، ދޫކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ ހުއްދަ  

މީހަކަށް   ެއްއވެސް  ތައްޔާރުކޮށް  ހިމެނޭޮގތަށް  ަމޢުލޫމާތު  ތިރީަގއިާވ  ުގޅިެގން  ފަރާތަކާ  ދޫކުރާ  ނުވަތަ  ލިބިެގން 

ކުންފުންޏާބެހޭ ާގނޫނުެގ ؟ ކަށް ދޭ ފޮނުވާ ނުވަތަ ލިބޭޮގތަށް ބަހައްޓާ މަޢުލޫމާތެވެ. ކޮންތަނެއް އުނިވީއެްއވެސް ޮގތަ 

އެ އުނިވެފައި ިއނީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްެގން، ިއޝްތިހާރު ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްެގން  ؟ ދަށުން ދޯ

މާނަކޮށްފައި ވަނީ އިޝްތިހާރު   ކުރީަގއި  ދަށުން  ނެރޭ ހިއްސާ.  ާގނޫނުެގ  ބުނެފައި އެ ވަނީ ކުންފުންޏާބެހޭ  ކަަމށް 
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ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްެގން، އެހެންވީމާ، ކުންފުންޏާބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން ނޫން ޮގތަކަށް ވެސް ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީ  

މުެގ ބައި ިމ  ވެފައި ޮއވެދާނެ ކަމަށް އެ ބަލަނީ. އާދެ! ދެން އެީއ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ ާގނޫނު ިއޞްލާޙު ކުރު

އެއާުގޅިެގން  ހަމަ  ދެން،  ކުރެވުނީ.  މަޝްވަރާ  ވަރަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރަން  މަޝްވަރާ  ައޅުަގނޑުމެން  ވަުގތަށް 

ރިޔާޟް  هللا އެބައޮތް އެމް.އެމް.އޭ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި އިޞްލާޙު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެ އިޞްލާޙާއެކީ، ޢަބްދު

އާދެ ހީވި.  ވިދާޅުވިހެން  ޢަބްދުއެްއޗެއް  އަޑުމަޑުކޮށް  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  هللا !  އަންނަނީ  އަޑު  މިއަދު  ރިޔާޟް 

ރިޔާޟް ވަރަށް މަޑުމަޑުން އަޑު  هللا އެްއޮގތަކަށް ވެސް ސާފެއް ނުވޭ ވިދާޅުވާ ެއއްޗެއް. މި ބަލަނީ، މިކޮޅަށް ޢަބްދު

 އަންނާތީ ކިހިނެތްތޯ މި ވަނީ އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ވަނަ މާއްދާަގއި މި އިންނަނީ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފަިއވާ ހިއްސާެގ ބަޔާނާ ޚިލާފު އެއްޗެއް    44

ހުރެއްޖިއްޔާ   އެްއޗެއް  ޚިލާފު  ާގނޫނާ  ކުންފުންޏާބެހޭ  ާގނޫނު  މި  އިޝްތިހާރު  ކުރެިވދާނެއޭ.  މަނާ  އެކަން  ހުރިއްޔާ 

އިނޭގ.  އިޝްތި އެބަ  ކުރުންކަން  އިޝްތިހާރު  ކުރުމަކީ  އިޝްތިހާރު  އެހެންވީމާ،  ކުރެވިދާނެއޭ.  މަނާ  ހާރުކުރުން 

އެހެންވީމަ، ހިއްސާ ވެސް ިއޝްތިހާރު ކުރެވޭނެ އެ ފިޔަަވއެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމަ، އެތަންކޮޅު ފާހަަގކޮށްލާފަިއ  

 ؟  ، ނޯޓުކޮށްލީ ދޯ ތ44ިބޭންދީމަ ނިމުނީ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ތަރޯ   އެއަށް  ބައްލަވާފަިއ،  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅިފައިވާ  ބިލަށް  ެގ  އެމް.އެމް.އޭ  އެހެންވީމާ، 

ަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އިންނާނެ އެމް.އެމް.އޭާއއި، ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއާިއ،    10:30ވެެގން ަވޑަިއެގންދެްއވުން އެދެން. މާދަމާ 

އޮފީހާިއ، ބައްދަލުކުރަން.   އޭ.ޖީ  ފަރާތާއެކީ  ފަސް  މި  ެއކީ،  ެއކްސްޗޭންޖާ  ސްޓޮކް  މިނިސްޓްރީއާއި،  ފިނޭންސް 

ސާފުކޮށްެގން   ެއކަން  ސުވާލުތައް  ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުކުރާއިރު  ފަރާތާއެކީ  ފަސް  މި  އެހެންވީމާ، 

ފާރިއާއި ކުންފުނިތަކާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް... ވަޑައިެގން... އާދެ! ާގނޫނުެގ މަންމަ އަންނަ ވާހަކަ އެ ވިދާޅުވީ. ިވޔަ

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ރިޔާޟް، ރިޔާޟް...

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:  ރިޔާޒުهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޔާ އަޑުއަހަނީ، ައޑުއަހަނީ. 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މިުއޓު   މަިއކު  މިއޮތްހާއިރު  ކުރެއްީވ.  އޮން  ތި  މައިކު  އަދިކިރިޔާ  ރިޔާޟް  ކުއްލިައކަށް.  އަޑުައއިސްފި  މިހާރު 

 ކުރަްއވަިއެގންނޭ ތިއިންނަވަނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޫ މިއުޓުކޮށްެގން  އަޅުަގނޑު  ނޫން  ކީްއެވ  ނޫން  އެ  އަންމިއުޓުކޮށްެގން.  ހަމަ  ވާހަކަދައްކަނީ  އަޅުަގނޑު  ން، 

 އެއީ ހަމަ ޓެކްނިކަލް އިޝޫެއއްހެން ހީވަނީ. ؟ މިއުޓުކުރަންވީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރިޔާ ޙައްލުެވއްޖެ.  އެކަން  އިރާދަކުރެއްވީތީ  ނަސީބަކުން  ދެން،  އަންނަންފެށީ.  އަޑު  މިކޮޅަށް  މިހާރު  ޟްެގ  އެކަމަކު 

 އަޑު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭޮގތްވެއްޖެ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

ބަނދަރު   ވާހަކަދަްއކާއިރު  ޓޯކީން  ެއއްކަލަ  ެއއީ  ބަނދަރުމަތީަގއި.  ތިމަރަފުށި  އެހެރީ  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 ހެންވީމާ، މިހާރު އެހެރީ ރަނަގޅުތާ. ކުރީަގއި ޭގގައި. މައްޗަށްދިޔައިމަ އާންމުކޮށް ައޑުިއވޭނީ. އެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ނޫނޭ ނޫނޭ... މިހިރީ ހަމަ ޭގަގއި. ޯއކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. މާދަމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަޑައިަގންނަވާއިރު، އެމް.އެމް.ޭއ  

ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލޙު ވެސް ބައްލަވާލަްއވާފައި ވަޑައިެގންދެއްވުން އެދެން. ތި ކޮޕީ ެގއަށް ހިއްޕަަވިއެގން 

 ފެދޭ ސުވާލުތައް ނޯޓުކުރައްާވ. ވަޑައިެގން ތި ކިޔުްއވާފައި އު
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  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

 ؟ކޮބާ އިސްލާޙުތައް ީމެގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތިއީ އިޞްލާޙު. އާދެ.

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


