
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުުވން  ވަނަ 8 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 

ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ   މިއަދު ވެސް ބައްދަލުވުުމަގިއ މިއޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްއާ ބެހޭ 

މިތިބީ   އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  މަޝްވަރާކުރުން.  ކޮމިޓީަގިއ  ސަބް  ޮގތުން  މާއްދާަގއި.    29ބެހޭ  ވަނަ    29ަވނަ 

އި  އަކުރެއް  ފަހަތަށް  ެއއީ  މާއްދާެގ  މާއްދާ،    29ތުރުކުރުން.  އަދި    1-29ވަނަ  ޓްރޭޑިންގ  އަކީ  ހެޑިންގ  ސަބް 

ތަފާތުވުމާިއ   ޚިޔާލު  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ަގއި  )ނ(  ނެތް.  މަްއސަލަެއއް  މާބޮޑު  ަގއި  )ށ(  )ހ(،  މީެގ  ޑިޕޮސިޓްރީ 

ަގނެިވްއކުމު ސެކިޔުރިޓީޒް  ިމބުނަނީ  ަގއި  )ހ(  ދެން  މެދުކަނޑާލެވިފައިވަނީ.  އޭރު  މުޢާމަލާތްކުރުމަށް އެކީަގިއ  ެގ 

އޮތޯރިޓީން   ސިސްޓަމް  ޑިޕޮސިޓްރީ  ސިސްޓަމަކާއި  ޓްރޭޑިންގ  ފެތޭ  މިންަގނޑުތަކަކަށް  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 

ކަނޑައަޅާ ުމއްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖެއް ާގއިމުކުރަންވާނޭ. މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  

ސިސްޓަމްތަ ނުވަތަ  އުސޫލުތަކާިއ  ސިސްޓަމް  މިންަގނޑުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ހިންަގންވާނީ  ގާއިުމކޮށް  އް 

މަޤުޞަދުަގއި   ކުރިއެރުވުުމެގ  ބާޒާރު  ހިއްސާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިބުނަނީ  ަގއި  )ނ(  ޮގތުެގމަތީންނެވެ.  އެްއޮގތްާވ 

ސިސްޓަމް ާގއިމުކޮށް ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ   ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި މާކެޓު ހިނގައިަގންނަންދެން އޮތޯރިޓީެގ ބަޖެޓުން

ޚަރަދުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވޭ. އަދި މި ހާލަތުަގއި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ުގޅޭ  

ތަފާ ޚިޔާލު  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ަގއި  )ނ(  ެއކަމަކު  ބޯޑުންނޭ.  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ކަނޑައަޅާނީ  ތުވުން ފީތައް 

މިއުޅެނީ )ނ( ަގއި އެބަ ބުނޭ ހަމަ އަނެއްކާވެސް ހަމަ ޝަބާއަށް ދަންނަވަންޖެހޭނީ މީަގއި އެބަ ބުނޭ އޮތޯރިޓީއޭ. 

 އޮތޯރިޓީައކީ އެމް.އެމް.އޭ ެއއް ނޫނެންނު.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ކުރުމަށް ޓަކަިއ މާކެޓު ހިނަގއިަގންނަންދެން މާކެޓު ހިނަގިއަގންނަންދެން އޮތޯރިޓީ ސިސްޓަމް ގާއިުމކޮށް ހިންުގމަށް  

މާކެޓު   ޓަކައި  ބާޒާރުކުރެވުމަށް  ހިއްސާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި  މިހާރު.  އަޑުައްއސަވަްއޗޭ  މިޮގތަށް...  ބޭނުންވާ 

ބޭނުންވާ ޚަރަދު އެ ސިސްޓަމް ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު. އޭރުން    ހިނގައިަގންނަންދެން ެއ ސިސްޓަމް ހިންުގމަށް

ލިބިެގންވޭ.   އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު  ޚަރަދުކުރުމުެގ  ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް  ސިސްޓަމް  ެއ  ދިޔައީ.  ވާހަކަ  ާގއިމުކުރާ 

 އޭރުން ތި ހުރިހާކަމެއް ދިޔަީއނު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ރު ޢަފީފު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

 )ހ( ަގއި މިބުނަނީ ސެކިއުރިޓީޒް ަގނެވިއްކުުމެގ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  ގެ 1ވަނަ ާމއްދާ   29

މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ ޓްރޭޑިންގ ސިސްޓަމަކާއި ޑިޕޮސިޓަރީ ސިސްޓަމެއް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި  

ސްޓޮ  އެހެންވީމާ،  ާގއިުމކުރަންވާނޭ.  އެކްސްޗޭންޖެއް  )ށ( ސްޓޮކް  ދެން  އެއީ.  ލާޒިމުކުރާކަމެއް  އެކްސްޗޭންޖަށް  ކް 

ހިންަގންވާނީ  ާގއިމުކޮށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމް ނުވަތަ ސިސްޓަމްތަްއ  ަގިއ  މި މާއްދާެގ )ހ(  މިބުނަނީ  ަގިއ 

ހިންަގންވާޮގތް  ދެން  ެއއީ  ޮގތުެގމަތީންނޭ.  ެއްއޮގތްާވ  އުސޫލުތަކާއި  މިންަގނޑުތަކާިއ  ކަނޑައަޅާ  ދެން އޮތޯރިޓީން   .

ތިންވަނަ ބައި )ނ( އިން މިއަންނަ މާއްދާއަކީ މިބަޔަކީ ިމހާރު ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުަގިއ އެމީހުންނަށް މާލީ ހާލަތު  

ތަން ނުދެނީ އެވަރުެގކަމެއް ކުރަން. އެހާލަތުަގިއ އޮތޯރިޓީން މި ސިސްޓަމް ާގއިމުކޮށްދީފަ އެމީހުން އަތުން ޗާޖެްއ  

 މިނަަގނީ. އެ ހުއްދަ މިދެނީ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

ބާޒާރުަގއި   ހިއްސާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ނ(  ެއއްބަސްެވވުނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިަވުގތަށް  ާމއްދާ  މި  އޯކޭ. 

އޮތޯރިޓީން   އޮތޯރިޓީެގ،  ހިނގައިަގންނަންދެން  މާކެޓު  ޮގތެްއަގިއ  ދެމެހެއްޓެނިވި  މަޤުޞަދުަގިއ  ކުރިއެރުވުމުެގ 

މަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އަދި މިހާލަތުަގއި  ސިސްޓަމް ާގއިމުކޮށް ހިންުގ

ބޯޑުންނެވެ.   ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ކަނޑައަޅާނީ  ފީތައް  ުގޅޭ  ޚިދުމަތްތަކާއި  ދޭ  މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް 

ެއްއބަސްވެވުނީ.   މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއޮގތަށް  ިމވަުގތު  ޚަރަދެއް  އެހެންވީމާ،  ކިހާ  މިއީ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން 

ހިނާގކަމެއްތޯ ނޫންތޯ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާއިރަށް އެ ރިޕޯޓަށް އެ ބަލާފަ ފިނޭންސް އިން ސާފުކުރުމަށްފަހު ހިމަނާފައި 

ާގނޫނުެގ   ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާ.  އަނެއް  އޮތީ  ދެން  ޮގތަށް   30ބައިންދާނަން.  އަންނަނިވި  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( ަގއި މިބުނަނީ މިހާރު ާގނޫނުަގއި އޮތީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ސެކިޔުރިޓީޒްެގ   30ން.  އިޞްލާޙުކުރު

ރަޖިސްޓްރީވެފަިއވާ   ޮގތުެގަމތީން  ާގނޫނުަގއިާވ  ބެހޭ  ކުންފުންޏާ  ދޫކުރެވޭނީ  ލަިއސެންސް  ވިޔަފާރިކުރުުމެގ 

ޮގތަ އެހެން  އޮތޯރިޓީ  އިޞްލާޙަކީ  ެގންނަ  މި  ނަންބަރު ކުންފުނިތަކަށެވެ.  ާގނޫނު  ހިނދަކު  ކަނޑަނާޅާހާ  ކަށް 

، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން ލައިސެންސް ހޯދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ  2010/24

ިވއްކައިދީ  ޮގތުަގއި ސެކިޔުރިޓީ  ލިބި ޑީލަރުންެގ  ިއދާރާތަކަކީ ޑީލަރުންެގ ލައިސެންސް  މާލީ  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  އިން 
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ވިޔަފާރިކުރުުމެގ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އިދާރާތައް ކަމުަގއިވާނޭ. އިދާރާތަކުން ޑީލަރުންެގ ޮގތުަގއި ެއއްެވސް މަސަްއކަތެްއ  

ކުރާނަމަ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ޑީލަރުންނަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޝަރުތުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެފަރާތްތަކުެގ މަްއޗަށް  

އެކަން އަދި  ލާޒިުމވާނޭ.  ބާރު  ވެސް  އެޅުުމެގ  ފިޔަވަޅު  ޮގތުެގމަތީން  ަގވާއިދުަގިއވާ  ާގނޫނާިއ  ުގޅިެގން  ކަމާއި 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވޭ. ޝަރީފް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ހުއްދަ ދީފައިވާ މޯލްޑިވްސް އަށް  ފަރާތަކީ އަދި  ހޯދާފައިވާ  މިއީ   ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ލައިސެންސް  މާލީ އިދާރާތައް 

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ޑީލަރުންނަށް ހުއްދަ ދީފައި އޮވޭތޯ ބޭންކިންގ ނޫން އެހެން ދާއިރާއަށް. އެ ބަލަން  ؟ ދެބައެއްތޯ

 އެބަޖެހޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެބަިއން. ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީޒްެގ ވެސް  ވިދާޅުވެފައި  ބޭފުޅުން  އެ  ދެބައެއް.  ހަމަ  ޑީލަރުންެގ އެއީ  ޕްރައިމަރީ   

ހެދުމަށާއި   ކޮލިފައިކުރެޭވޮގތަށް  ޮގތުަގއި  ޑީލަރުންެގ  ސެކިއުރިޓީޒް  ފަރާތްތައް  ކަނޑައަޅާ  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ޮގތުަގއި 

ރާއްޖޭެގ   ދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތްތައް  މާކެޓު  ކެޕިޓަލް  ހެދުމަށާއި  އިނޭގތޯ.  ސަބަބު  ެގންނަ  އިޞްލާޙު  މި  އެއީ 

ުމއަްއސަސާތައް ހަރަކާތްތެރިކޮށް މާކެޓަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މޮޑަނައިޒުކުރުމަށް އެޝްޓެބްލިޝްޑް މާލީ  

ޚިދުމަތް   މާކެޓުެގ  ކެޕިޓަލް  ދާއިރާއެްއަގއި  ފުޅާ  ރަނަގޅުކުރުމާއި  ފެންވަރު  ޚިދުމަތްތަކުެގ  އަދި  މަުގފަހިކުރުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، ދެބައެއް އެއީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ 

އެހެން ވެއްޖެްއޔާ މީަގއި މި އިބާރާތް ކަމަކުނުދޭ. ދެބައެއް ވެއްޖެއްޔާ އެހެންވެއްޖެްއޔާ ޖަހަންޖެހޭނީ މިހެން. ާގނޫނު  

 ބޭންކިންގ ާގނޫނުެގ ދަށުން ލައިސެންސް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި... 24/ 2010ނަންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން.   އެބަ  ައޅުަގނޑުމެން  ބާރު  ޑީލްކުރުމުެގ  މި  ެއބަ  ާގނޫނުން  މި  ބަޔަކަށް  ނޫން  އިދާރާތައް  މާލީ  މިހާރު 

މީހުންނަކީ  ހުރިހާ  ބޭންކުެގ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބޭންކިންގ  މި  މިބުނަނީ  މާއްދާަގއި  މި  ދެން  އެބަދޭ.  ލައިސެންސް 
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ބިފައި ތިބި ބަޔެކޭ. އަދި އެމީހުންެގ ސެކިޔިރިޓީޒް ިވއްކާ ިވޔަފާރިކުރުމުެގ ހުއްދަ ވެސް  ޑީލަރުންެގ ލައިސެންސް ލި

އެމީހުން   ކުރާނަމަ  އެީމހުން  މަސައްކަތެއް  އެްއވެސް  ޮގތުަގއި  ޑީލަރުންެގ  އެީމހުންެގ  އަދި  ބަޔެކޭ.  ލިބިފައިވާ 

ޝަރުތު ކަނޑަެއޅިފައިވާ  ޑީލަރުންނަށް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އެފަރާތުެގ  ކުރަންޖެހޭނީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ތަކާއި 

ދޭތެރޭ  އެމީހުންނާއި  ޮގތުެގމަތީން  ަގވާއިދުަގިއވާ  ާގނޫނާއި  ުގޅިެގން  އެކަންކަާމއި  ައދި  ލާޒިުމވާނޭ.  ވެސް  މައްޗަށް 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ބާރުވެސް ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންޭވ. 

 

 :ުވންވާހަކަދެއްކެ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

އެހެން   އަދި  ފިޔަވާ  އިދާރާތައް  މާލީ  ދަށުން  ލޯެގ  ބޭންކިންގ  މި  މިއުޅެނީ  ސާފުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު 

 ލައިސެންސް އެމް.އެމް.އޭ އިން ދޫކުރާ ޑީލަރުންވެސް ތިބެނީތޯ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މި ާގނޫނުެގ މަިއަގނޑު ބޭނުމަކީ އެީއ. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ެއއް   ފަރާތަކީ  ދީފައިވާ  ލައިސެންސް  މީހުންނާއި  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  މިހާރު  ވަކިކުރަންޖެހޭނެ.  ދެބައި  އެ  އެހެންވީމާ، 

ކަމަށްވަނީ ތަކުރާރުކުރާ  މާނައެއްނެތް.  ތަކުރާރުކުރުމުެގ  ފަރާތް  ދެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  މީަގއި  ފަރާތެއް  މިހާރު  ިވއްޔާ   

ލިބިފައިާވ   ހޯދާ  ލަިއސެންސް  ބުނަންވާނީ  މީަގއި  ިމއޮތީ.  ޮގތަށް  ދޭންވާ  ދެފަރާތަކަށް  ެއއްޗެހި  ތަކުރާރުވާ  ވާޮގތަކީ 

ފަރާތްތަކާއި ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ މާލީ އިދާރާތަކަކީ 

 ޑީލަރުންެގ ޮގތުަގއި ސެކިޔުރިޓީޒް ވިްއކޭނީ ިވޔަފާރީެގ ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ އިދާރާތައް ކަމުަގއި ބެލެވޭނޭ. ޑީލާރ.. ލިބި

އެހެންވީމާ، މިތަންކޮޅު ހަމަެއކަނި ބަދަލުކޮށްލީމަ ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ެއތަންކޮޅު ެއޮގތަށް އިބާރާތް  

 ބަދަލުކޮށްލީމަ އެކަން ނިމުނީ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

އިން   ކުލައިން  ރީނދޫ  ފެހިކުލަާއިއ  މިހާރު  ފަރާތްތަކާއި.  ލިބިފައިާވ  ބަދަލުކޮށްލައްާވ  ތަންކޮޅު  ހޯދާފަިއވާ  އޯކޭ. 

ހުއްދަ   ވިޔަފާރިކުރުމުެގ  ވިްއކައިދީ  ސެކިޔުރިޓީޒް  އެއީ  ެގންނަންޖެހޭނެ.  ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ތަންކޮޅުން 
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އިދާރާތައް   ކުޑަކުޑަ  ލިބިފައިވާ  މާއްދާއަށް  މި  ވާނޭ.  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ބެލެވޭނެެއވެ.  ނޫނީ  ވާނެެއވެ.  ކަމުަގިއ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން ލައިސެންސް   .24/ 2010ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(    30ބަދަލެއް މިެގނެއީ  

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ މާލީ އިދާރާތްތަކަކީ ޑީލަރުންެގ ލައިސެންސް  

ިއދާރާތައް ކަމުަގއިވާނޭ. އަދި  ލިބި ޑީލަރުންެގ ޮގތުަގއި ސެކިއުރިޓީޒް ިވއްކައިދީ ވިޔަފާރިކުރުމުެގ ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ  

ޑީލަރުންނަށް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ކުރާނަމަ  މަސައްކަތެއް  ެއއްެވސް  ޮގތުަގއި  ޑީލަރުންެގ  އިދާރާތަކުން  މި 

އެކަންކަާމއި   އަދި  ލާޒިމުވާނޭ.  ވެސް  ަމއްޗަށް  ފަރާތްތަކުެގ  އެ  މަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއ  ޝަރުތުތަކާިއ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވޭ. އެހެންވީމާ، ެއްއވެސް  ުގޅިެގން ާގނޫނާއި ގަ 

ާގނޫނުެގ   ބުނެވިދިޔަ  އެޮގތަށް.  އިޢުތިރާޟުނުކުރަންޏާ  އަންނަނިިވ   32ބޭފުޅަކު  ސުރުޚީ  އަރިމަތީ  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

މިއޮތީ ސުރުޚީަގއި  އަރިމަތީ  މިހާރު  އިޞްލާޙުކުރުން.  ދިނުމުެގ    ޮގތަށް  ކެނޑިފައި(  ައޑު  )އޯޑިއޯ  ބުނެފައި... 

ލައިސެންސާިއ އިންވެސްޓުކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުމުެގ ލަިއސެންސް. އެ ޮއތީ ސްކްރީނުން ފެންނާނީ 

ދާެގ  ވަނަ ާމއް  32ރަނަގޅަށް. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ ާމއްދާތަކާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުން( ދެން، އޮތީ  

ިއޞްލާޙުކުރުން.   ޮގތަށް  އަންނަނިވި  އޮތީ    32)ށ(  ާގނޫނުަގއި  މިހާރު  ބުނަނީ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިންވެސްޓުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމުެގ ލައިސެންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ އެ ކުންފުންޏަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރަޖިސްޓްރީކުރެވި ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބެހޭ  ލަފާ ކުންފުންޏާ  އިންވެސްޓުކުރުުމެގ  ވާންވާނެއޭ.  ކުންފުންޏަކަށް  ފައިާވ 

އަހަރުން މަތިވެފަިއވާ މީހެއް ކަުމަގިއ    18ދިނުމުެގ ލައިސެންސް ދޫކުރެޭވ ފަރާތަކީ ފަރުދެއްނަމަ އެމީހަކީ އުމުރުން  

ދިވެހި ދޫކުރެވެނީ  ލައިސެންސް  ލަފާދިނުމުެގ  އިންވެސްޓުކުރުމަށް  އިޞްލާޙަކީ  ެގންނަ  ރާއްޖޭަގއި  ވާންވާނޭ. 

ފުރިހަމަވާ  މިންަގނޑުތަކަށް  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  އޮތޯރިޓީން  އަދި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

ނުވޭ. އޭެގ މާނައަކީ ފަޒީލު ނަޖީބަށް އެކަނި ނުެވވޭނެއޭ. އޭނަެގ   ކުންފުންޏަކަށެވެ. އިންޑިވިޖުައލް މީހަކަށް މިހާރު 

ރެ ދަ  )ޮއފް  ވެވިދާނެއޭ.  މުނައްވަރާއި،  ކުންފުންޏަށް  މަޝްވަރާކުރުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކާމެދު  ބިލުެގ  ކޯޑުަގއި 

މީހުންެގ ކުންފުންޏަކަށް ެވވިދާނެ. ކުރީެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް    3ނަޞީރާއި ފަޒީލު ނަޖީބާ  

މަޝްވަރާކުރުން މެންބަރުން  މާއްދާތަކާމެދު  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އެްއޗެްއ  މުނައްވަރު.  އަށް  )ށ(   )

ފަރާތެއް  ލަފާދޭ  އިންވެސްޓުކުރުމަށް  މިއޮންނަނީ  ަގއި  )ނ(  އެބައިން.  އިތުރުކުރަން  އެްއ  )ނ(  ވިދާޅުވެދެްއވާ! 

ތަމްސީލުކުރުމުެގ ލައިސެންސް ދޫކުރެވޭނީ އުމުރުން... )އޯޑިއޯ އަޑު ކެނޑިފައި( ފަރާތްތަކަށެވެ. ހަމަ ލަފާ ދިނުމުަގއި 

 ކުންފުންޏަށް ނޫނީ މީހަކަށޭ. މި ދެ މާއްދާަގއި މައްސަލައެއް ނެތެއްނު އަސްލު. އެބައޮތްތަ ކުރީަގއި ވެސް އިންނަނީ

އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުން( މިހާރު އެއްބަސްވެފައި ވަނީ  ؟ )މައްސަލަެއއް
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އިންެވސްޓުކުރުމަށް  32 ެއއީ  އިޞްލާޙުކުރަން  )ށ(  މާއްދާެގ  ދޫކުރެވޭނީ  ވަނަ  ލައިސެންސް  ދިނުމުެގ  ލަފާ   

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އަދި އޮތޯރިޓީން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ކަނޑަައޅާފަިއާވ މިންަގނޑުތައް ފުރިހަމަވާ 

ފަހަތަށް   އޭެގ  ދެން،  )ނ(.   32ކުންފުންޏަކަށެވެ.  އިތުރުކުރަން.  އެއް  )ނ(  ފަހަތަށް  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އަހަރު ފުރިފަިއވާ އަދި    18ސްޓުކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމުެގ ލަިއސެންސް ދޫކުރެވޭނީ އުމުރުން  އިންވެ

މާއްދާ   ދެ  މި  އެހެންވީމާ،  ފަރާތްތަކަށެވެ.  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތުތަްއ  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ަގވާއިދުަގިއ  ހަދާ  އޮތޯރިޓީން 

ނިމު މިޮގތަށް  ަވންޏާ  ކަމުަގއި  ާގނޫނުަގއި އިޢުތިރާޟުނުކުރާ  ބުނެވިދިޔަ  މިޮއތީ  ދެން،  ކަނޑައަޅަން.  ކަމުަގއި    ނީ 

ކޮށްފައިވާ   ނަކަލް  ވެސް  33ތިރީަގއި  އެނޫން  ޮގތުަގއި  ފަންޑުެގ  ނުވަތަ  ފަންޑު  ކެނޑިފައި(  ައޑު  )ޯއޑިޯއ   ...

ރަޖިސްޓްރީ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރި  18/ 2014އިންތިޒާމެއް ހިންުގުމެގ ލަިއސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ާގނޫނު ނަންބަރު:  

ބަދަލުވޭ.   މީތި  ޮގތްޮގތަށް  ިގނަ  ވަރަށް  މިހާރު  އެއީ  ާގނޫނީ ޝަޚްސަކަށެެވ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  ކުރުމުެގ 

އުވާލީ  )ނ(  މިހާރު  އެހެންީވމަ،  އަސްލު.  ސާފު  މީހުން  ދެވޭ  އެހެންވީމަ،  ދީފި.  ތަންތަނަށް  ބޭންކުތަކަށާއި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ    54ޅަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރާތީ. ދެން، އޮތީ  މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް އެްއވެސް ބޭފު

ެގ )ށ(ަގއި މިހާރު މި  54ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ މިހާރު ބުނަނީ، )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    54ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  

ނިމޭތާ   އަހަރެއް  މާލީ  ކޮންމެ  ނުވަ  3ބުނަނީ،  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ކުރިން  ހަމަވުުމެގ  ސްޓަރަކްޗަރަލް  މަސް  ތަ 

މަސް ހަމަވުމުެގ ކުރިން ނުވަތަ    3ކުންފުންޏަށް ހުށަހެޅުން. މި ެގންނަ އިޞްލާޙަކީ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  

އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކުރާ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އޮޑިޓަރުެގ ރިޕޯޓު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން. މިހާރު އިނީ އެކްސްޗޭންޖު  

ހުއްދަކު ހުްއދަ،  ކުންފުނިން  މީހުން  އެ  އެްއކަލަ  މުއްދަތު.  އިންނަނީ.    3ރާ  ކުރީަގިއ  'ނުވަތަ'  ދަ  މަސް  )އޮފް 

  3އެބައި ކަނޑާލީ. އެ ފްލެކްސިބިލިޓީ ކަނޑާލީ. ހަމަ  ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކާެމދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުން(  

ކުންފުނިން ހުއްދަކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ، އެ  މަސް ތެރޭ މިހާރު ކުރަން ޖެހޭނެ. އެތަނުން ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖު  

ކަނޑާފަ.   އެތަންކޮޅު  ިއނީ  އިސްލާޙުަގއި  އާން!  އިސްލާޙުަގއޭ.  ކަނޑާލީ.  ބިލުެގ  ތަންކޮޅު  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )ޮއފް 

.  ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖު ތަންކޮޅު ކަނޑާލަ. އޮތޯރިޓީ ވެސް ކަނޑާލަންވީނުމާއްދާތަކާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުން( 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިބި ހުރިހާ... )އޯޑިއޯ ައޑު  )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ ާމއްދާތަކާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުން(  

 ކެނޑިފައި( ޔަޢޫޤޫބް.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( އިޞްލާޙުކުރަން މި ހުށަހަޅާފައި ޮއތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުެގ އިޞްލާޙެއް އެބައިން. ެއީއ    54

މަސް ހަމަވުމުެގ ކުރިން ނުވަތަ    3ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( މިހާރު މި އިޞްލާޙަކީ، ކޮންމެ ާމލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ    54

އޮ ތެރޭަގއި  މުއްދަތެއްެގ  ހުއްދަކުރާ  ކުރިން  އޮތޯރިޓީން  ކެނޑިފައި(  އަޑު  )އޯޑިއޯ  އޮތޯރިޓީއަށް...  ރިޕޯޓު  ޑިޓަރުެގ 

އެބަިއ   ތެރޭަގއި،  މުްއދަތެއްެގ  ހުއްދަކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  މާނައަކީ  ހުށަހެޅުން.  އޮތޯރިޓީއަށް  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓަރުެގ 

 ކަނޑާލަންވީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރެއް. ޢަފީފު. 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުން( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު

ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  އެހެންވެއްޖެްއޔާ  އިޞްލާޙަށް  هللا އަޅުަގނޑު  ެގންނެވި  އެ 

 ތާއީދުކުރަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތާ  ކޮންމެ މީލާދީ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭ  -ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  54އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި ވަނީ  

މަސް ހަމަވުމުެގ ކުރިން ޮއޑިޓަރުެގ ރިޕޯޓު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ، ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟް    3

މަސް ިއންނަ ޮގތަށް ބައިންދަން. އެހެންވީމާ، އެ ާމއްދާ ެއޮގތަށް    3މަހުެގ ޮގތުަގިއ،    3ނުކުރާކަމުަގއި ވަންޏާމު އެ  

ވަނަ މާއްދާެގ    55 )ހ(ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިސްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާެގ  55ފާސްވީ. ދެން، އިނީ  

ފަރާތުެގ   ކުރާ  ވިޔަފާރިެއއް  ވިްއކައިދިނުުމެގ  ަގނެ  ސެކިއުރިޓީސް  އޮންނަނީ  މި  މިހާރު  ޢިބާރާތުެގ  ފެށޭ  )ހ(ެގ 

ެގ ތެރެއިން ކަމެއް އެނިގއްޖެނަމަ އޮޑިޓަރަކު އެ މީހަކު ކުރާ ަމސައްކަތުެގ ތެރޭަގއި ތިރީަގއި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކު

ޯގސްކޮށްތާ އޮތީ  އެ  އަންަގންވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ކުންފުންޏަށާއި  އެކްސްޗޭންޖު  ސްޓޮކް  ލަސްނުކޮށް  ؟ އެކަން 

ކުރާ   މީހަކު  އެ  ޮއޑިޓަރަކު  ފަރާތުެގ  ިވޔަފާރިކުރާ  ަގނެިވއްކައިދިނުމުެގ  ސެކިއުރިޓީ  ވާހަކައަކީ  ޖެހޭ  ެގންނަން 

ތެ ލަސް،  މަސައްކަތުެގ  އެކަން  އެނިގްއޖެނަމަ  ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުެގ  ތިރީަގިއވާ  ރޭަގއި 
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ެގ )ބ(ަގއި މިހާރު މި އޮތީ މި މާއްދާެގ  56އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވަންޏާ މިހާރު އިންޮގތަށް، މި އިސްލާޙުެގނައި ޮގތަށް. 

ފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ    )ނ( އާއި )ރ( އާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ކޮޕީ ހަމަ އެ ދުވަހު ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށާއި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ެގންނަ ިއސްލާޙަކީ އެތަނުން ސްޓޮކް  

ފަރާތްތަކުން  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ޮގތުެގމަތީން  އެއްޮގތްވާ  އާ  )ރ(  އާއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ކަނޑާފައި    އެކްސްޗޭންޖު 

އެހެންވީމަ،   ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ދުވަހު  އެ  ހަމަ  ކޮޕީ  މަޢުލޫމާތުެގ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކުންފުންޏަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(ެގ ފަހަތަށް )ނ(، )ނ(ެގ ފަހަތަށް )ރ(އެްއ    62އިޢުތިރާޟުނުކުރަންޏާ އެޮގތަށް. ދެން، އޮތީ  

ފަހަތަށް    62އިތުރުކުރުން.   )ނ(ެގ  މާްއދާެގ  ނެތި  ވަނަ  ސަބަބެއް  އެކަށީެގންވާ  އެންުގމަކާ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ޮގތުެގމަތީން ޖުރިމަނާކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް   ާއއި )ނ(ަގިއވާ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ެއ ފަރާތެްއ މި މާއްދާެގ )ށ( 

ިއޞްލާޙުކުރުން.   މިޮގތަށް  )ށ(.  63ލިބިެގންެވއެެވ،  ބުނަނީ،  63ެގ  )ށ(ަގއި  )ށ(ެގ  63ެގ  ކިއުރިޓީ  ސެ   -2ެގ 

ލިސްޓުކުރުމާބެހޭ ކަންކަން ހިންުގމާ ބެހޭޮގތުން، އޭެގ ބަދަލުަގއި މިއޮތީ ސެކިއުރިޓީސް ދޫކުރުމާއި ލިސްޓުކުރުމާބެހޭ 

ކަންކަން ހިންުގމާ ބެހޭޮގތުން. ސެކިއުރިޓީ ލިސްޓުކުރުުމެގ އިތުރަށް ސެކިއުރިޓީ ދޫކުރުމާއި ލިސްޓުކުރުމާ. ޝަރީފް 

ވަނަ ނަންބަރުެގ    11ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(ެގ    63ންވިްއޔާ ެއޮގތަށް އެ މާއްދާ ފާސްވީ.  އެހެ؟ މައްސަލަެއއް އެބައޮތްތޯ

އަކުރު    2ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް    11ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    63ނަންބަރު އިތުރުކުރުން.    2ފަހަތަށް އަންނަނިވި  

ެއއީ   ޮގތުެގމަތީން  -12އިތުރުކުރުން.  ހުއްދަކުރާ  ާގނޫނުތައް  ފުޅާކުރުމާއި    ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާކެޓު  ކެޕިޓަލް 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ސޭންޑް ބޮކްސް ރެިގއުލޭޓްރީ ފްރޭމްވޯރކް ތަރައްޤީކުރުމާިއ  

)އޮފް އަދި ކްރައުޑު ފަންޑިންގ އާިއ ކްރިޕްޓު އެސެޓު ފަދަ، މިހެނެއް ނުލިޔެވޭނެެއއްނު. ާގނޫނެއް ހަދަން ނުބުނެވޭ.  

ރެ މަޝްވަރާކުރުން(  ދަ  މެންބަރުން  މާއްދާތަކާމެދު  ބިލުެގ  ަގާވއިދުތަކާިއ  ކޯޑުަގއި  ބޭނުންވާ  ރެިގއުލޭޓުކުރުމަށް 

ުގޅުންހުރި، ރެގިއުލޭޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަގާވއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދުމަށް. ހެދުން. އެހެންވެ ެއ ތަންކޮޅު ެއޮގތަށް  

މި މާއްދާެގ ާގނޫނުތައް ؟  އިންނަނީ، ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށްލެވޭނެތަ ވަނަ މާއްދާަގއި  12އިޞްލާޙުކުރަން. އޭރުން  

ބޭނުންވާ  ކަންކަމަށް  ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ފުޅާކުރުމަށާއި  މާކެޓު  ކެޕިޓަލް  ޮގތުެގމަތިން  ހުއްދަކުރާ 

ފަންޑިންގ.. ކްރަުއޑް  ތަރައްޤީކުރުާމއި  ފްރޭމްވޯރކް  ރެިގއުލޭޓަރީ  ބޮކްސް  ބިލުެގ .  ސޭންޑް  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

މަޝްވަރާކުރުން(   މެންބަރުން  ނަންބަރު  13މާއްދާތަކާމެދު  ރެގިއުލޭޓުކުރާ    -ވަނަ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

ހެދުން.   ަގވާއިދުތައް  ުގޅުންހުރި  ަގވަރނަންސްއާ  ކޯޕަރޭޓު  ފަހަތަށް    11ފަރާތްތަކުެގ  ނަންބަރުެގ    13،  12ވަނަ 

ެގނެވުނު   މި  ދެން، މިއޮތީ  ދެންމެ  ެއޮގތަށް.  އިތުރުކުރުން،  ެއކުލެޭވ އަންނަނިިވ    65ިއސްލާޙާއެކީ  މާްއދާެގ  ވަނަ 

ނެރޭ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން  އެ ވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އިޝްތިހާރު  އަންނަނިވި  މާނަކުރުމުެގ 
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ހުއްދަ ފަރާތުެގ  އެ  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ދޫކުރާ  ފިޔަވާ  ބަޔާން  ުގޅިެގން  ހިއްސާެގ  ފަރާތާ  ދޫކުރާ  ނުވަތަ  ލިބިެގން   

ތިރީަގިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށް އެްއވެސް ީމހަކަށް އެްއވެސް ޮގތަކަށް ދޭ، ފޮނުވާ ނުވަތަ ލިބޭޮގތަށް  

އިޢުތިރާޟެއް ެއއްވެސް  އެބައޮތްތޯ  މަޢުލޫމާތެވެ.  ަގތުމަށް   -1ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ؟ )ބަހައްޓާ  ސެކިއުރިޓީ 

އެ މަޢުލޫމާތަކީ އާންމުން... )ޯއޑިޯއ ައޑު    -2ންމުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ހިމެނޭ ނުވަތަ ެއކަމަށް ޙަވާލާދޭ މަޢުލޫމާތު.  އާ

ކަމަށް   ކުރުވާފާނެ  ޝައުޤުވެރި  ނުވަތަ  ޝައުޤުވެރިވާ  މީހުން  ހުށަހެޅުމަށް  ަގތުމަށް  ނުވަތަ  ަގތުމަށް  ކެނޑިފައި( 

އެހެންވީމަ،   މަޢުލޫމާތު.  ނިމުނީ.  2،  1އެކަށީެގންވާ  ެއޮގތަށް  ނެތިއްޔާމުން  މައްސަލަެއއް  ެއއްެވސް  ދަ  ެގ  )އޮފް 

)އޮފް ދަ ަގތުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެބައިން ފަހަތުަގއި.  ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކާެމދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުން(  

މަޝްވަރާކުރުން(   މެންބަރުން  މާއްދާތަކާެމދު  ބިލުެގ  ޝަރީފްރެކޯޑުަގއި  އާންމުން  ރަނަގޅުތަ  މަޢުލޫމާތަކީ  ެއ   .

ސެކިއުރިޓީ   ފަރާތުެގ  ދޫކުރާ  އަދި  މަޢުލޫމާތަކަށްވެފައި  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ހުށަހަޅާނެ  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ަގތުމަށް 

ކަމަށް  ޝައުޤުވެރިކުރުވަފާނެ  ނުވަތަ  ޝައުޤުވެރިވާ  މީހުން  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހަޅާ  ަގތުމަށް  ނުވަތަ  ަގތުމަށް 

މަޢު ާގނޫނުެގ  އެކަށީެގންވާ  ބުނެވިދިޔަ  އެކުލެވޭ    65ލޫމާތު. އެހެންވީމަ އެޮގތަށް ނިންމުނީ. ދެން،  ވަނަ މާއްދާަގއި 

ދޯ  ހިމެނޭ  ިވޔަސް  ކުންފުންޏެއް  ކޮންމެ  ކުންފުންޏަކަށެވެ.  ލިބިފަިއވާ  ލަިއސަސް  ހިންުގުމެގ  ެއކްސްޗޭޖެއް  ސްޓޮކް 

ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ާގނޫނު ތަންފީޛުކޮށް ދިވެހި އޯކޭ. ދެން އޮތީ މި ާގނޫ؟ އޭރުން. ެއކަްއޗަށްވުރެ ިގނަވޭ ދޯ

لله ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާޢިުއކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ.   . މިހިސާބުން ނިމުނީ ބިލުެގ މަސަްއކަތް. ދެން  اْلَحْمُد 

މަ އޭރު  އަޅުަގނޑުެމން  އަދި  އެބައޮތް  ދެން،  ނިމުނީ.  ޑިސްކަޝަން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އްސަލަޖެހުނު ޑްރާފްޓިންގ 

މާއްދާ. އޭތި އަޅުަގނޑުމެން އެ ޚަރަދާއި އެކަުމެގ ވާހަކަ އަދި ފިނޭންސާ މަޝްވަރާކޮށްފައި، އެ މާއްދާއަށް އިތުރު  

ރިޕޯޓެްއ   މިއަށް  ރިޕޯޓެއް،  ކޮމިޓީން  މިޮގތަށް  އެހެންނޫނީ  މަޝްވަރާކުރާނަން.  ތިބޭފުޅުންނާ  ެގންނަންޏާ  ބަދަލެއް 

ޕޯޓެއް ނިންމާފައި، އެމް.އެމް.އޭެގ ބިލު. ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު ބިލެއް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ބޭނުންވޭ ދޯ. ސަބް ކޮމިޓީން ރި

 މިހިސާބުން މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 
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