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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ާގނޫނުެގ   ދިޔަ  މާއްދާެގ    8ބުނެވިދިޔަ  ދަ   6ވަނަ  )އޮފް  ކުރުން.  ިއޞްލާޙު  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  ވަނަ 

މި   މެންބަރަކު  އެއްެވސް  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި 

ުގޅިެގން،   ކަމަކާ  ެއްއވެސް  ހިނާގ  ދަށުން  ނުވަތަ  ާގނޫނުެގ  ޒިރާޢީ  ނުވަތަ  ާމލީ  އަދާކުރުުމަގއި  ވާޖިބު  އެމީހެއްެގ 

ދާއިރާެގ   ހިންުގމުެގ  ިވޔަފާރި  ެއްގރިކަލްޗަރަލް،  ޒިރާޢީއަކީ  ިވޔަފާރި،  ނުވަތަ  ސިނާޢީ  ެއްގރިކަލްޗަރަލް،  ސިނާޢީ، 

ވެ. މިހާރު މީަގއި ިމ  ހިމެނޭ ފަރާތެއްެގ ނުވަތަ މި ނޫން ވެސް ފަރާތެއްެގ އިރުޝާދު ލިބިަގނެ ަގބޫލުކޮށްެގން ނުވާނެއެ 

އޮންނަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް، ދެން އެްގރިކަލްޗަރަލް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ާއއި ވިޔަފާރި ހިންުގމުެގ ދާއިރާއިން. ވިޔަފާރި  

ކޮމާޝަލް މި އިންނަނީ އެ ާމނައިަގއި. ކޮމާޝަލް އެކްޓިވިޓީސް، ެއްގރިކަލްޗަރަލް އަދި ިއންޑަސްޓްރިއަލް. )އޮފް ދަ  

ެގ ާމއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްުވން( ދެން، ސްޕެސިފިކްކޮށް ކޮށްފައި މި އޮތީ. މި ނޫން  ރެކޯޑުަގއި ބިލު

ވެސް ވިޔަފާރި ހިންުގމުެގ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ފަރާތެއްެގ ިއރުޝާދު ލިބިަގނެ ަގބޫލުކޮށްެގން ނުވާނެއެެވ. ނަމަވެސް،  

ލަފާދިނުމުަގއި ޢައްޔަނުކުރެވޭ   ބޯޑަށް  މި އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ  ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި، އެޑްވަިއޒަރުންނާިއ، މަޝްވަރާކުރުމަށް 

މާއްދާތަކަށް   ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ކަންނޭނެގ.  ޯއކޭ  އޮތަސް  މިޮގތަށް  ދެން،  ނާޅައެވެ.  ހުރަހެއް  މާއްދާ 

ޑުަގއި ބިލުެގ  އާނ ޯއކޭ، ެއހެންވީމަ، އެޮގތަށް ނިމުނީ. )އޮފް ދަ ރެކޯ؟ މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ރަނަގޅުތޯ

މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ޑައިރެކްޓަރ ބޯޑުެގ ެއްއވެސް މެންބަރަކު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހިނާގ 

އެްއވެސް، އެހެންވީމާ، އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ. )ށ(. ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރުންނާއި، އޮތޯރިޓީެގ މުަވއްޒިފުން  

ޒީފާެގ މަސްލަޙަތާިއ، އެމީހެއްެގ އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާ ފުށު ނާރާ ޮގތަކަށެވެ. ކޮންފްލިކްޓް  މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ވަ 

އޮފް އިންޓްރެސްޓު އޮެވެގން ނުވާނެެއވެ. ބޯޑުެގ މެންބަރެްއެގ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ މުަވއްޒިފެއްެގ އެ މީހެއްެގ ވަޒީފާެގ 

ނުވަ ވެވިދާނެ  ބުރަ  ފަރާތަކަށް  ަވކި  އަދާކުރުމުަގއި  ކަމެއް ވާޖިބު  ބެލެވިދާނެ  ކަމަށް  ވެވިދާނެ  ބުރަ  ތަ 

ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، އެ މީހެްއެގ ވަޒީފާެގ މަސްލަޙަތާއި، އެީމހެއްެގ ޒާތީ މަސްލަޙަތު ފުށުައރާ ކަމަށް ބެލެވޭނެވެެއވެ.  

އިނދެެގން އެމީހަކާ  ނުވަތަ  އެމީހަކަށް  ވަނީ  އެ  ބުނެފަިއ  ކަމަށް  ކަމެއް  ހިމެނޭ  މަސްލަޙަތު  ޒާތީ  އުޅޭ  އެމީހެއްެގ   

ދަްއތަ   ނުވަތަ  ބޭބެ  ނުވަތަ  ބައްޕަ  ނުވަތަ  މަންމަ  މީހެއްެގ  އުޅޭ  އިނދެެގން  ނުވަތަ  މީހެއްެގ  އެ  ނުވަތަ  މީހަކަށް 

ނުވަތަ ކޮއްކޮ ނުވަތަ ދަރިއަކަށް ވިޔަފާރީެގ ޮގތުން ނުވަތަ މާލީ ޮގތުން ެއ މީހަކާ ުގޅުމެްއ އޮންނަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ  

ރަ ާގތް  އުޅޭ  އެކުަގއި  މައްސަލަެއއްއެމީހަކާ  އެބައޮތްތޯ  ކަމަކަށެވެ.  ކޮންމެ  ލިބިދާނެ  ފައިދާ  މި ؟ ޙުމަތްތެރިއަކަށް 

 ހިސާބުން އިލްޔާސް ާއއި ހަާވލުކޮށްލާނަން. މި މާއްދާެގ )ށ( ނިންމާލާފަ.  
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 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

  
 އިލްޔާސް ލަބީބް ހަާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހުޅުދޫ؛ އްރިރުޤަ މު ކޮމިޓީެގ  ރިޔާސަތާކޮމިޓީެގ 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(. ބޯޑުެގ އެްއވެސް މެންބަރެްއ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އެްއވެސް މުވަްއޒިފެއް އެ މީހެްއެގ    10އާދެ!  

ފަރާތަކުން   އެހެން  ުގޅިެގން  މަސަްއކަތާ  އުސޫލުތަކަށް  ވަޒީފާެގ  އާންމު  އަދި  ބެލެވޭފަދަ  ކަމަށް  ފޯރުވިދާނެ  ނުފޫޒު 

 ނުފެތޭ ޮގތަށް ދެވޭ މާލީ ނުވަތަ އެހެން ވެސް މަންފާއެްއ، ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ަގބޫލުކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ުގޅިެގން  ބޯޑުެގ   ަވޒީފާެގ މަސަްއކަތާ  މުވަްއޒިފެއް، އެ މީހެއްެގ  ެއްއވެސް މެންބަރެއް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ އެްއވެސް 

 އެހެން ފަރާތަކަށް ނުފޫޒު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޒު ފޯރުވިދާނެ  މުވަްއޒިފެއް ވެސް އެބައިން ިއނޭގތޯ. މީހެއްެގ ަވޒީފާެގ ަމސައްކަތާ ުގޅިެގން އެހެން ފަރާތަކުން ނުފޫ

ޢިނާޔަތެްއ   މަންފާއެއް،  މާލީ ނުވަތަ އެހެން ެވސް  ބެލެވޭފަދަ އަދި އާންމު އުސޫލުތަކަށް ނުފެތޭޮގތަށް ދެވޭ  ކަމަށް 

 ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ަގބޫލުކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. އާދެ! ޝަރީފް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އުޅޭ ެއއްޗަކީ، މީހަކު އެ މީހެއްެގ މަސަްއކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެ ކަމެއް ކޮށްެގން ނުވާނެއޭ ފުރަތަމަ މީެގ ބުނަން މި

ކަމަކަށް. ދެވަނަ ކަމަކަށް މި އޮންނަނީ އންމު އުސޫލަށް ނުފެތޭ ޮގތަށް، ކޮބައިތޯ އާންމު އުސޫލަކީ. ޑިރެކްޓަރުންެގ  

މުވަްއޒިފުން   އޮތޯރިޓީެގ  މެންބަރުންނާއި،  އަދާކުރަންޖެހޭ ބޯޑުެގ  މީހަކު  އެ  އޮތޯރިޓީަގިއ  އެ  ކުރަންވާނީ  މަސައްކަތް 

އްޔަތާއި ެއ މީހެއްެގ އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު ފުށުނާރާ ޮގތަށެވެ. މެންބަރުން، ުމވަްއޒިފުން އަދާކުރަންވާނީ ެއ  މަސްއޫލި

އަދާކުރަންޖެހޭ   މީހަކު  އެ  މާމަސްއޫލިމީހެއްެގ،  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  މެންބަރުން އްޔަތާިއ،  އްދާތަކަށް 

އެމީހެއްެގ އަިމއްލަ މަސްލަޙަތު ؟ އްޔަތާއި ވާޖިބުދޯ އޮންނާނީމަސްއޫލިމަޝްވަރާކުރެްއވުން( އެމީހެްއ އަދާކުރަންޖެހޭ  
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ފުށުނާރާ ޮގތަށޭ އެމީހަކު އެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ. ަވޒީފާެގ މަސްލަޙަތެއް ނޯންނާނެ. އެ އަދާކުރަންޖެހޭ މަޤާމުެގ 

މަޤާމުެގ  އްޔަތާ މަސްއޫލި ައދާކުރަންޖެހޭ  އެމީހަކު  ފުށުނާރާ މަސްޫއލިއި،  މަސްލަޙަތު  އަިމްއލަ  މީހަކުެގ  ެއ  އްޔަތާިއ 

 ޮގތަށެވެ. އެހެން އޮންނާނީ. ދެން، ޢަފީފު ފާހަަގކުރާ ތަންކޮޅު އެބައޮތް ކުޑަ ކަމެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ ބޯޑުެގ މެންބަރުންނާއި، އޮތޯރިޓީެގ މުވައްޒިފުން މަސަްއކަތް އޯކޭ، )ށ( މިހާރު އިޞްލާޙު ކުރެވުނީ ޑިރެކްޓަރުން 

މަޤާމުެގ   އަދާކުރަންޖެހޭ  މީހެއް  އެ  އޮތީރިޓީަގއި  އެ  އަމިއްލަ  މަސްއޫލިކުރަންވާނީ  އެމީހެްއެގ  ވާޖިބާއި،  އްޔަތާއި 

މީހެއް އެ  ުމވަްއޒިފެއް  އޮތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  މެންބަރެއް  ބޯޑުެގ  ޮގތަށެވެ.  ފުށުނާރާ  ވާޖިބުތަްއ  މަސްލަޙަތާ  ވަޒީފާެގ  ެގ 

އެ   ކުރިމަތިެވއްޖެނަމަ  ކަެމއް  ބެލެވިދާނެ  ކަމަށް  ބުރަެވވިދާނެ  ނުވަތަ  ބުރަވެވިދާނެ،  ފަރާތަކަށް  ވަކި  އަދާކުރުމުަގއި 

ޒާތީ  މީހެއްެގ  އެ  ބެލެވޭނެ.  ކަމަށް  ފުށުއަރާ  މަސްލަޙަތާއި،  ޒާތީ  އެމީހެްއެގ  މަސަްއކަތާއި،  ަވޒީފާެގ  މީހެއްެގ 

ނޭ ކަންކަން ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެމީހާ އިނދެެގން އުޅޭ މީހަކަށް ނުވަތަ މަސްލަޙަތު ހިމެ 

އެމީހެއްެގ ނުވަތަ އިނދެެގން އުޅޭ މީހެއްެގ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ބޭބެ ނުވަތަ ދައްތަ ނުވަތަ ކޮްއކޮ ނުވަތަ  

ހަކާ ުގޅުެމއް އޮންނަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ެއ މީހަކާ ެއކުަގއި  ދަރިއަކަށް ވިޔަފާރީެގ ޮގތުން ނުވަތަ މާލީ ޮގތުން އެ މީ

މާއްދާތަކަށް   ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ކަމަކަށެވެ.  ކޮންެމ  ލިބިދާނެ  ފައިދާއެއް  ރަޙުމަތްތެރިައކަށް  ާގތް  އުޅޭ 

ބޯޑުެގ )ނ(.  ޢަފީފް.  ކުރެވޭ  ކަވަރު  އެބަ  އެބައި  ރަޙުމަތްތެރިން  މަޝްވަރާކުރެްއުވން(  ެއްއވެސް  މެންބަރުން   

ޮގތަށް.   އިން  ަގއި  )ށ(  ތަންކޮޅު  އެ  ަވޒީފާެގ،  އެީމހެއްެގ  މުވަްއޒިފެއް  އެއްެވސް  އޮތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  މެންބަރެއް 

އެމީހަކު   އޮތޯރިޓީަގއި  މުަވއްޒިފެއް  އެްއވެސް  ޮއތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  މެންބަރެއް  ެއއްވެސް  ބޯޑުެގ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ބެލެވޭފަދަ އްޔަތާ މަސްއޫލިއަދާކުރަންޖެހޭ   ކަމަކަށް  ކަމެއް  ފޯރުވިދާނެ  ނުފޫޒު  ފަރާތަކުން  އެހެން  ުގޅިެގން  ވާޖިބާ  އި 

އަދި އާންމު އުސޫލުތަކަށް ނުފެތޭ ޮގތަށް ދެވޭ މާލީ ނުވަތަ އެހެން ވެސް މަންފާއެއް، ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް  

އެއް  ބޯޑުެގ  )ރ(.  )ނ(.  ެއޮގތަށް  ެއހެންވެ  ނުވާނެެއވެ.  ޒާތީ ަގބޫލުކޮށްެގން  ނުވަތަ  އަިމއްލަ  މެންބަރެްއެގ  ވެސް 

މެންބަރެއް   އެ  ކުރިން  ފެށުމުެގ  މަޝްވަރާެއއް  އެފަދަ  މަޝްވަރާކުރެވޭނަމަ  ބޯޑުަގއި  ކަމެއް  ހިމެނޭ  މަސްލަޙަތެއް 

 އެކަން ބޯޑަށް ހާމަ ކުރުމަށްފަހު، ބޯޑުެގ މަޝްވަރާ ކުރުމުަގއި އަދި އެކަމަކާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމުަގއި އެ މެންބަރެއް 

ެއ   ނިންމާއިރު،  ޮގތެއް  ކަމަކާމެދު  އެ  އަދި  ކުރެވޭއިރު،  މަޝްވަރާ  އެކަމެއް  ައދި  ނުވާނެެއވެ.  ބައިވެރިެވެގން 

ބޯޑުެގ   ޖަލްސާއެއްަގއި  މިފަދަ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުވާނެެއވެ.  އިނދެެގން  ހާޒިރުވެ  މެންބަރެއް  އެ  ޖަލްސާަގއި 

ހަމަކު އަދަދު  ާގނޫނީ  ބޭނުންވާ  ބޭްއވުމަށް  ކުށެއް  ޖަލްސާއެއް  ޢިލްމާ  ހިމެނޭނެއެވެ.  މެންބަރެއް  މިފަދަ  ރުމުަގއި 
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ރަނަގޅު ކުރީ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ޢިމްލާ  

ެގ އަިމއްލަ ނުވަތަ  ކުށެއް ނޫނޭ. ނުބައިކޮށް ލިޔެފައި އޮތީއޭ. މިހާރު އިޞްލާޙު ކުރެވުނީ، ބޯޑުެގ އެްއވެސް ެމންބަރެއް

ޒާތީ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމެއް ބޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެވޭނަަމ، އެފަދަ މަޝްވަރާއެއް ފެށުމުެގ ކުރިން އެ މެންބަރެްއ  

އެކަން ބޯޑަށް ހާމަ ކުރުމަށްފަހު، ބޯޑުެގ މަޝްވަރާ ކުރުމުަގއި އަދި ެއކަމާމެދު ޮގތެްއ ނިންމުމުަގއި ެއ މެންބަރެްއ  

ނެެއވެ. ެއ މެންބަރު ބައިވެރިެވެގން ނުާވނެއެވެ. އަދި އެ ކަމެއް މަޝްވަރާ ކުރެވޭއިރު އަދި ެއ  ބައިވެރިެވެގން ނުވާ

މެންބަރުން   މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  މެންބަރު،  އެ  ޖަލްސާަގއި  އެ  ނިންމާއިރު،  ޮގތެއް  ކަމަކާމެދު 

ރެފަރެންސް   މިހާރު  ެމންބަރެއްނު.  އެއީ  އަރާ މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ފުށު  މަސްލަޙަތު  މެންބަރަށް  ބުނާ  އެ  ދެނީ 

ބިލުެގ   ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )ޮއފް  އެދެނީ.  ރެފަރެންސްއެއް  އޭެގ  މެންބަރެއްހެން.  ހީވަނީ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރަށް. 

  1  ހާސް ރުފިޔާ އާއި  10މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( މި މާއްދާއާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހަކު  

ލިބިެގންެވއެވެ.   އޮތޯރިޓީއަށް  ބާރު  ކުރުމުެގ  ޖޫރިމަނާ  ައދަދަކުން  ދެމެދުެގ  ރުފިޔާއާ  ރުފިޔާ.    1ލައްކަ  ލައްކަ 

އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ، ިމސާލަކަށް ބޯޑުެގ މަޝްވަރާ ކުރީ އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓުެގ ކަުމަގއި. އެ ބޯޑުަގއި އިންނަ 

ރޭޓުން   އެކްސްޗޭންޖު  އެބައެނޭގ  ކަެމއް މެންބަރަށް  ިމވެނި  ޮގސް  މިހާރު  ވިޔަފާރި  އޭނަެގ  ހަދައިފިއްޔާ  މިހެން 

އޭނަ   ވަންޏާ  ރުފިޔާ.  ލައްކަ  ދެތިން  އެބަވޭކަން  ފައިދާ  އޭނައަށް  ކުންފުނި  ިމީއ    1ކޮށްފިއްޔާ  ރުފިޔާ،  ލައްކަ 

 އިންސަިއޑަރ ޓްރޭޑިންގ އަސްލު. 

 

 :މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން

ޖޫރިމަނާ   އަދަދަކުން  އެކަށީެގންވާ  ބަލާފައި،  ޒާތަށް  އޭެގ  ވަނީވިްއޔާ  ކަމަށް  ޓްރޭޑިންގ  އިންސައިޑަރ  މިއީ 

ޭއެގ  ނަާގނެ.  ދައުލަތަށް  ކުރާނެ.  ފޯފެއިޑް  ފައިދާ  ލީ  އެމީހަކު  ސަބަބުން  ކަމުެގ  ެއ  ޮގތަކީ  އޮންނަ  ކުރަންވާނީ. 

 ންމެެވސް އަދަދެއް އޮންނާނެތާ.  ފަހުަގއި ޖޫރިމަނާ އަންނާނީ. ނޭނގިއްޖިްއޔާ ދެން ކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިމމައްދާ އަނބުރާ އަންނަ   ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން އަދި ޖުރިމަނާ ބައި ދާއިރު  ަގިއ އަދަދާ ބެހޭ  މި މާއްދާެގ )ބ( 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( ފާސްވީ ައޅުަގނޑުމެން ދެންމެ ނިންމި    10ޮގތަށް )ބ( އަށް. އެހެންވީމާ،  

ާގނޫނުެގ   ބުނެވިދިޔަ  އިހަށް.  ޕާކުކޮށްލީ  )ބ(  މާއްދާެގ    11ޮގތަށް.  ޮގތަށް    1ވަނަ  އަންނަނިވި  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ސިއްރު،   ސުރުޚީ:  އަރިމަތީ  ކުރުން.  މާއްދާެގ    11އިޞްލާޙު  މާއްދާތަކަށް  1ވަނަ  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް   .
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ވީ ާގނޫނީ ޮގތުން ކޯޓަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި މެނު  -1ވަނަ މާއްދާެގ    11މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  

މެނުވީ  ޮގތުން  އަދާކުރުމުެގ  ވާޖިބުތައް  މަސައްކަތުެގ  ނުަވތަ  ޒިންމާތަކުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  އަދާކުރާ  މީހަކު  އެ  ނުވަތަ 

މަސަްއކަތް   އޮތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  މީހަކު  ެއްއވެސް  ކުރި  މެންބަރުކަން  ބޯޑުެގ  ނުވަތަ  މެންބަރަކު  އެްއވެސް  ބޯޑުެގ 

ސް މުވަްއޒިފަކު ނުވަތަ އެޖެންޓެއް ނުވަތަ ކޮންސަލްޓެންޓެއް އޮތޯރިޓީަގިއ  ކުރަމުންދާ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރި އެްއވެ

މާލީ  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީެގ  އެނިގފަިއާވ  އަދާކުރުމުަގއި  ވާޖިބު  މަސައްކަތުެގ  ނުވަތަ  ޒިންމާތަކުެގ  އަދާކުރަންޖެހޭ  އޭނާ 

ހާމަ ފަރާތަކަށް  އެއްެވސް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްެގ  އެްއވެސް  ނުވަތަ  އެހެން  އިދާރާެއއްެގ  ނުވަތަ  ނުވާނެެއވެ.  ކޮށްެގން 

ވެސްފ ަަރާތެއްެގ މަޢުލޫމާތު އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް  

އެބައިނޭ   މީަގއި  ކޮންސަލްޓެންޓުންނަކާ.  އެޖެންޓުންނާއި  ނެތް  ާގނޫނުަގއި  ކުރީެގ  މަޝްވަރާކުރެއްުވން(  މެންބަރުން 

ނޫނީ ޮގތުން ކޯޓަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި މެނުވީ ނުވަތަ އެމީހަކު އަދާކުރާ އޮތޯރިޓީެގ ޒިންމާތަކުެގ ނުވަތަ  ާގ

 މަސައްކަތުެގ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުެގ ޮގތުން މެނުވީ.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ކުޑަކޮށް އަޅުަގނޑު ޔައުޤޫބާއި، ވިދާޅުވާ ޮގތާ ޚިޔާލު މީަގއި މި އޮތް ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަ

މީހަކު  ހުންނަ  ބޯޑުެގ  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ބޯޑު.  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ބޯޑަކީ  އެމް.އެމް.އޭެގ  ޮގތަކީ  ތަފާތުވާ  އެ  ތަފާތު. 

ކުރަން  ކަންކަން  އެ  މަޢުލޫމާތާއި،  ލިބޭ  އަދާކުރުމުަގއި  ވަޒީފާ  ބޯޑު އެމް.އެމް.ޭއެގ  އެމް.އެމް.އޭެގ  ހަމަ  ވާނީ 

އެހެން  އެނުގންތައް  އިނޭގ  މަޢުލޫމާތާއި،  ލިބޭ  ހައިސިްއޔަތުން  މެންބަރެްއެގ  އެ  ހަިއސިްއޔަތުން.  މެންބަރެއްެގ 

ދެން،  ނޫން.  ކަމެއް  އޮތް  ކުރުމަކީ  ހިއްސާ  ވިޔަސް  ކަމަށް  މިނިސްޓަރު  ފިނޭންސް  ސަރުކާރުެގ  ެއއީ  ފަރާތަކާއި، 

ދައު ފިނޭންސް  އެވިދާޅުވާހެން  މީހެއް  ައންނަ  ކިޔައިދޭން  އެމް.އެމް.ޭއއަށް  ޕޮލިސީ  ފިސްކަލް  ސިޔާސަތު،  ލަތުެގ 

މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  މަޢުލޫމާތު،  ލިބޭ  އެތަނުން  އެއީ  މިނިސްޓަރ، 

. މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީައކީ. މިހާރު  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ރަނަގޅު މި އޮތީ. ިމއީ ވަރަށް ޓެކްނިކަލް އޮފީހެްއ މި އޮފީހަކީ

މީަގއި ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުަގއި އޭނަ މިތާ ހުރުމުެގ ބޭނުމަކީ އެ ސަރުކާރުެގ ޕޮއިންޓު އޮފް ިވއު ެއ  

އެހެން   މުޅިން  މިއީ  ހާމަކުރުން  މަޢުލޫމާތު  ލިބޭ  އަދި  މިއީ  މި.  ރަނަގޅު  އެހެންީވމާ،  ކިޔައިދިނުން.  ބޯޑަށް 

 އަކުން.  ޕަރސްޕެކްޓިވް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2020 ޑިސެންބަރު 1               ވަނަ ބައްދަލުވުން  14މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

6 

 

ޮގތުން   އަދާކުރުމުެގ  ވާޖިބުތައް  މަސައްކަތުެގ  ނުވަތަ  ޒިންމާތަކުެގ  އެބައޮތް.  ވެސް  ތަންކޮޅު  ވިދާޅުވާ  އެ  ޝަރީފު 

މިނިސްޓަރާއެކީ.  ފިނޭންސް  ސާފުކުރަން  ކަމެއް  އޭނަ  ޮގތުން  އަދާކުރުމުެގ  ވާޖިބު  މަސައްކަތުެގ  މިހާރު  މެނުވީ، 

އަދާކުރަން  އަސްލު   ވާޖިބު  އެ  މީހާ  އިންނަ  ޮގްއސަ  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  މިސާލަކަށް  ޮގސް،  ކުރަނީ  އޭނަ 

މަޝްވަރާކުރަންޖެހެނީ އެ އިންސްޓިއުޓުެގ ވެރިޔާއާތާ. އެހެންވީމާ، އޭނައާ މަޝްވަރާ ކުރަން ފުރުޞަތު ލިބިެގންދޭ މި 

މަޖިލިސް ނޫނީ  ޖޭ.އެސް.ސީ  މިސާލަކަށް  ވެސް  މިއީ  ކަމެއްަގއި މާއްދާއިން.  ހުންނަ  ޖޭ.އެސް.ސީއެްއެގ  ރައީސް  ެގ 

ައއިްއސަ  ުގޅިެގން  އެކަމާ  އެހެންވީމާ،  ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެތާ.  ެވސް  ސިއްރު  ތަނުެގ  ެއ  ހަމަ  ނަާގއިރު  ޑިޒިޝަން 

މީހަކާ   ުގޅޭ  ެއކަމާ  ތަނުެގ  މި  ނޫން.  ވާހަކަެއއް  ދަްއކާ  އެންމެނާ  މެންބަރުންނާއި  މަޖިލިސް  އަޅުަގނޑުމެން 

  1ވަނަ ާމއްދާެގ    11ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ެއ މަޝްވަރާ ކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ޔަޢުޤޫބުެގ ކަންބޮޑުވުމާެއކީ  ކުރަން

ވަނަ    13ަވނަ މާއްދާ އަންނަވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.    13ބުނެވެދިޔަ ާގނޫނުެގ  މި އޮތްޮގތަށް ބާއްވަން ފާސްީވ.  

ާގނޫނުެގ   ބުނެވެދިޔަ  )ހ(.  ާމއް  13މާއްދާެގ  އެހެންވީމާ،  ވަނަ  އާދެ!  ުއނިކުރުން.  އެކީ    13ދާ  މާއްދާ  ވަނަ 

އޮތީ  މި  ވެސް  މާއްދާަގއި  މި  އެކަމު  ކަނޑާ...  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ތަން  އެ  ލިޔެފަ.  އޮތީ  މި  އުނިކުރަން 

ބަލަންޖެހޭނެ.   1ޚިލާފުވެއްޖިްއޔާ   ައޅުަގނޑުމެން  ދިޔައީމަ  މާއްދާއަށް  އެ  ފަހުން  ހަމައަށް.  ރުފިޔާއާ  މިލިއަން 

-14ވަނަ ނަންބަރު ައންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ފައިސާ ނެރުން:   1ވަނަ މާއްދާެގ   14ބުނެވެދިޔަ ާގނޫނުެގ  

ެއ    1 ހަމައެކަނި  ލިބިެގންވަނީ  ބާރު  ނެރުމުެގ  ނޫޓު  ފޮްއޗާއި  ފައިސާ  ކަމުަގއިވާ  ޓެންޑަރ  ލީަގލް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ. އޮތޯރިޓީ ީމަގއި މާނަކޮށްފައިވޭ ދޯ. އަދި ލީަގލް އޮތޯރިޓީއަށެވެ. 'އޮތޯރިޓީ' އޮތް ތަން މޯލްޑިވްސް

ޓެންޑަރެގ ޮގތުަގއި ހަދާނީ ނޫޓާއި ފައިސާ ފޮތި ނެރުމުެގ ބާރު ލިބިެގންވަނީ ވެސް ހަމައެކަނި އެ އޮތޯރިޓީއަށެވެ. ެއ  

ތަ ފައިސާެގ ައުގ ހިމެނޭފަދަ ނޫން ފަރާތަކުން ލީަގލް ޓެންޑަރ ކަމުަގިއ ހިމެނިދާނެ ނޫޓު ނުވަތަ ފައިސާ ފޮތި ނުވަ

މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  މަނާކަެމވެ.  ނެރުމަކީ  ވިޔަސް  ނިޝާނެއް  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް 

  1ވަނަ މާއްދާެގ    14މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އާނ، ިއތުރުވެފައި އިނީ ލީަގލް ޓެންޑަރ އެތަން. ރަނަގޅު. އެހެންީވމާ،  

އެޮގ ނަންބަރު  ާގނޫނުެގ  ވަނަ  ބުނެވެދިޔަ  ފާސްވީ.  ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    17ތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ    17ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(. އޮތޯރިޓީން ނެރެފައިވާ ކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާ ފޮއްޗެްއެގ ސައްޙަކަމާމެދު 

ބާރު   އެކަމަށް  އޮތޯރިޓީެގ  މައްސަލައެްއަގއި  ފައިސާ ނިކުންނަ އެއްވެސް  ނުވަތަ  ނޫޓަކީ  އެ  މުވަްއޒަފަކު  ދެވިފައިވާ 

ފޮއްޗަކީ ސައްޙަ ނުވަތަ ސަްއޙަ ނޫން އެއްޗެއް ކަމަށް ދޭ ސެޓްފިކަޓަކީ ާގނޫނީ ހުރިހާ ކޯޓެއްަގއި އެ ނޫޓަކީ ނުވަތަ  

ރެވޭނެެއވެ.  އެ ފައިސާ ފޮއްޗަކީ ސައްޙަ ނުވަތަ ސައްޙަ ނޫން އެްއޗެްއ ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދޭ ހެއްކެއް ކަމުަގިއ ަގބޫލުކު

 އެފަދަ އެްއވެސް ސެޓްފިކެޓަކާމެދު އެ މުވައްޒަކާ ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ. 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 އޮތޯރިޓީން ނެރެފައިވާ ކަމަށް...؟ އެ ތަން އެ އަންނަނީ ކޮންޮގތަކަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ަގބޫލުކުރަން.  

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ހެ ސާބިތު  މިހާރު  އޮންނަންވާނީ.  ައސްލު  ނުކުރެވޭނެއޭ  ސުވާލެއް  ސައްޙަކަމާމެދު  ސެޓްފިކެޓްެގ  ކަމަށް އެ  އްކެއް 

ނުކުރެވޭނެެއވެ.   ސުވާލެއް  މުވައްޒަފަކާ  އެ  ސައްޙަކަމާމެދު  ސެޓްފިކެޓެްއެގ  އެްއވެސް  އެފަދަ  އަދި  ަގބޫލުކުރާ 

ިއޞްލާޙު  އަޅުަގނޑު  އެޮގތަށް  ނުކުރެވޭނެެއވެ.  ސުވާލު  ސައްޙަކަމާމެދު  ސެޓްފިކެޓުެގ  ނޫން.  ސެޓްފިކެޓަކާމެދުެއއް 

 އްޙަކަމާމެދު. ހުށަހަޅަން. އެ ސެޓްފިކެޓެްއެގ ސަ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހަޅާ ނޫޓެއް ނުވަތަ   17އާދެ! އެހެންވީމާ،   މާލީ އިދާރާއަކަށް  ޮގތަށް. )ށ(  މިހާރު އިން  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 

ޤައުމެ އެހެން  ނުވަތަ  ފޮްއޗަކީ  ފޮއްޗެްއ  ފައިސާ  ފައިސާ  ނުވަތަ  ނޫޓެްއ  ކައުންޓަރފީޓު  ޓެންޑަރއަކީ  ލީަގލް  ްއަގއި 

އިތުރު  އާނ،  ނުވަތަ...  ފޮއްޗެްއ  ފައިސާ  ނުވަތަ  ނޫޓެއް  ކައުންޓަރފީޓު  ނުވަތަ  ެގނެސްަގއިާވ  ބަދަލެއް  ނުވަތަ 

ފައިސާ ފޮްއޗަކީ ނުވަތަ   ބަޔަކާެއކީ މި ދިޔައީ. އަލުން ފަށާނަން. )ށ( މާލީ އިދާރާއަކުން ހުށަހަޅާ ނޫޓެއް ނުވަތަ 

ޓެންޑަރ  ލީަގލް  ނުވަތަ  ފޮއްޗެްއ  ފައިސާ  ނުވަތަ  ނޫޓެއް  ކައުންޓަރފީޓު  ޓެންޑަރއަކީ  ލީަގލް  ޤައުމެއްަގއި  އެހެން 

އެ  ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު،  ޓެންޑަރ  ލީަގލް  ނުވަތަ  ފޮއްޗެއް  ފައިސާ  އެ  ނުވަތަ  ނޫޓެއް  އެ  ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ 

އެ ނުވަތަ  މިހާރު އޮތޯރިޓީއަށް  އެހެންވީމާ،  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  އިދާރާއަކަށް  ކަމާބެހޭ  ކުރާ  ބަޔާން  ާގނޫނެއްަގއި  ހެން 
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ލީަގލް  ޤައުމެއްެގ  އެހެން  ނުވަތަ  ފޮއްޗަކީ  ފައިސާ  ނުވަތަ  ނޫޓެއް  ހުށަހަޅާ  އޮތޯރިޓީއަށް  )ނ(  ޮގތަށް.  އިން 

ލީަގލް ޓެންޑަރއަކީ ކައުން ެގނެސްފައިވާ ނުވަތަ  ބަދަލެއް  ޓަރފީޓު ނޫޓެއް. )ނ( އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ ޓެންޑަރއަކީ 

ނުވަތަ   ފޮއްޗަކީ  ފައިސާ  ނުވަތަ  ނޫޓެއް  ހުށަހަޅާ  އޮތޯރިޓީއަށް  )ނ(.  ފަށާނަން.  އަލުން  ފައިސާ...  ނުވަތަ  ނޫޓެއް 

އެހެން ޤައުމެއްެގ ލީަގލް ޓެންޑަރއަކީ ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓެްއ ނުވަތަ ފައިސާ ފޮއްޗެއް ނުަވތަ ލީަގލް ޓެންޑަރ ކަމަށް 

އެ ނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާ ފޮްއޗެއް ނުވަތަ ލީަގލް ޓެންޑަރ އޮތޯރިޓީން ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި   ,އްކުކުރެވޭނަމަޝަ

ނުވަތަ   ފޮއްޗެއް  ފައިސާ  ނޫޓެްއ،  ެއ  ތަފުސީލާިއ  ޓެންޑަރއެްއެގ  ލީަގލް  ނުވަތަ  ފޮްއޗެއް  ފަިއސާ  އެ  ނޫޓެްއ،  އެ 

ފަރާތާއި އެ ނޫޓަކީ، އެ ފަިއސާ ފޮއްޗަކީ ނުވަތަ ލީަގލް ޓެންޑަރއަކީ ކައުންޓަރފީޓު  ލީަގލް ޓެންޑަރެއއް ހުށަހެޅި  

ނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާ ފޮއްޗެއް ކަމަށް ނުވަތަ ކައުންޓަރފީޓު ލީަގލް ޓެންޑަރ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވުނު ސަބަބުތަްއ  

 ބެހޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ބަޔާންކޮށް، ތަޙުޤީޤުކުރުމަށާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓަކައި ކަމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

މިހާރު މީެގ ކަނޑާލާފައި މި އޮތީ ބަދަލެއް ެގނެްއސަ. ޭއެގ މާނައަކީ މި ނޫޓުަގއި ހުރޭ މީހުން ތައްަގނޑު ޖަހާފައި 

ފެތޭނެެއއްނު ކައުންޓަރފީޓު ކުރީ ކަމަކަށް. އެހެންެވެގން ދޯ ެއ  ވެސް، ކުރަހާފައި ވެސް. އެހެންވެއްޖިްއޔާ އެެއއް ނު

 އަނެކަތި ކަނޑާލާފައި އިނީ، ބަދަލެއް ެގނެސްފަިއވާ. އެހެން ހުރޭ ބަދަލު. ހަމަ ރީތި ނޫޓުގައި ކުރަހާފައި ހުރެދާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާ، މިޮގތަށް ފާސްވީ. )ރ(. މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އެހެންވީ؟ އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އިން ޮގތް ރަނަގޅެއްނު

އެހީއަށް   އިދާރާތަކުަގއި  އެދެވިދާނެެއވެ.  އެހީއަށް  އިދާރާތަކުެގ  އެހެން  އޮތޯރިޓީން  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ކަންކަން 

 މާއްދާ ފާސްވީ އެދެވިދާނެެއވެ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އާދެ! މި

ބޭފުޅަކު.   ެއއްވެސް  ނުކުރަްއވާތީވެ  އުނިވާފަދަ   19އިޢުތިރާޟު  ެގންޮގސް  ވަަގށް  ެގއްލި،  )ހ(.  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ެގއްލުމެްއ ލިބިފައިާވ ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވާ ނޫޓެއްެގ ނުވަތަ ފައިސާ ފޮްއޗެްއެގ އަުގ ނުވަތަ ޣައިރު ާގނޫނީ ޮގތަކަށް  

ނޫޓެއްެގ ފަރާތަކަށް    ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  އެްއވެސް  ޙައްޤު  ލިބިަގތުމުެގ  އޮތޯރިޓީން  ައުގ  ފޮއްޗެއްެގ  ފައިސާ  ނުވަތަ 

ލިބިެގންނުވެެއވެ. ނަމަވެސް، އުނިވާފަދަ ެގއްލުމެއް ލިބިފަިއވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުވާ ނުަވތަ ޣައިރު ާގނޫނީ ޮގތަކަށް  

ޢިނާ އަުގ  ފޮއްޗެްއެގ  ފައިސާ  ނުވަތަ  ނޫޓެްއެގ  ކުރެވިފައިވާ  ލިބިދެވިދާނެ  ޢަމަލު  އަނބުރާ  ޮގތުަގިއ  ޔާތެއްެގ 

ލިބިެގންެވއެެވ.   އޮތޯރިޓީއަށް  އެ  އިޚްތިޔާރު  ކަނޑައެޅުމުެގ  ޮގތްތައް  )ހ(.   19ސަބަބުތަކާއި  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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ރީ ތަނަކުން -ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  އަހާ  އެހިޔަސް  އިން  އެމް.އެމް.އޭ  ެގންނަން.  އަނބުރާ  އަލުން  ފްރޭޒްކޮށްެގން 

ރީ ކަމުަގއިާވ  އައްސަވާފައި  ޓެންޑަރ  ލީަގލް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަރާތަކުން  އެއްެވސް  )ށ(  ެގންނަން.  ފްރޭޒްކޮށްެގން 

ނުވަތަ   ވިްއކަންވާނީ  ނުވަތަ  ހަދަންވާނީ  އެއްޗެއް  ެއްއެވސް  ބޭނުންކޮށްެގން  ފޮްއޗެއް  ފައިސާ  ނުވަތަ  ނޫޓެއް 

ކަމުގަ  ޓެންޑަރ  ލީަގލް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ައދި  ކުރަންވާނީ  ފޮްއޗެްއ  ސަރކިއުލޭޓު  ފައިސާ  ނުވަތަ  ނޫޓެއް  އިވާ 

އޮތޯރިޓީެގ   ކުރަންވާނީ  ސަރކިއުލޭޓު  ނުވަތަ  ިވއްކަންވާނީ  ނުވަތަ  އުފައްދަންވާނީ  ެއއްޗެއް  ެއއްވެސް  ރަމްޒުވާފަދަ 

ހުއްދަ ލިބިެގންނެވެ. މިއީ ކިހާ ދެރަކަމެއް. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  

އާދެ! އެހެންވީމާ، )ށ( އިން ޮގތަށް ފާސްވީ. )ނ( ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލީަގލް ޓެންޑަރ ކަމުަގއިާވ، )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ  

ނުވަތަ   ނޫޓެއް  ކަމުަގިއވާ  ޓެންޑަރ  ލީަގލް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ 

ތަ ހެދިދާނެ  ބޭނުންކޮށްެގން  ފޮއްޗެއް  ފަދަ ފައިސާ  ރަމްޒުވާ  ފޮއްޗެއް  ފައިސާ  ނުވަތަ  ނޫޓެއް  ބާވަތްތަކާއި،  ކެތީެގ 

ރަމްޒުވާ ފަދަ ތަކެތީެގ ބާވަތްތައް އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅަންވާނެެއވެ.  ؟ އެްއޗެްއެގ، އާނ އަސްލު ތަކެތި ދެއްތޯ ެއއީ

ކަނޑައަޅަ އޮތޯރިޓީން  ބާވަތްތަްއ  ތަކެތީެގ  ބަދަލުަގއި  ެއއްޗެއްެގ  ަގއި  )ނ(  އެހެން އެހެންވީމާ،  ންވާނެެއވެ. 

މިލިއަން   1ހާސް ރުފިޔާއާއި    10ބަދަލުކުރުމަށްފަހު )ނ( ފާސްވީ. )ރ(. މި މާއްދާެގ )ށ( އާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތެއް  

  1ހާހާއި    10ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ އަދަދަކުން ޖުރިމަނާކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ނޫން ިމ ރަނަގޅު،  

  1ރޭަގއި. އެކަމަކު ކުރީެގ މާއްދާ އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލު ކުރަން އެބަ ޖެހެއެއްނު  މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދޭތެ

އެީއ މިއަށްވުރެ މާބޮޑެތި ފައިދާ ނެޭގނެ. އާދެ! އެ މާއްދާއަށް ފަހުންދާނީ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާެގ )ރ(  ؟ މިލިއަނަށް

ާގނޫނުެގ   ބުނެވެދިޔަ  ފާސްވީ.  ޮގތަށް  މި  މާއްދާ  20ވެސް  އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ވަނަ    20 

 -1ވަނަ މާއްދާެގ    20މާއްދާެގ ސަބް ހެޑިންގ: ސަިއޑް ހެޑިންގ: އޮތޯރިޓީެގ މަސައްކަތް ކުރުމުެގ ބާރު ލިބިދިނުން.  

ަގއި އެ  ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރުންނާއި، ަގވަރުނަރާއި، ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ހެޔޮ ނިޔަތު

އަދި   ަގވަރުނަރު  ޑެޕިއުޓީ  ަގވަރުނަރާއި  ފަރުވާތެރިކަމާެއކުަގެއވެ.  ބޭނުންވާ  ،  ޑިރެކްޓަރުންެގމަސައްކަތަށް 

އަދި   ަގވަރުނަރު  ޑެޕިއުޓީ  ަގވަރުނަރާއި،  މެންބަރުން، މެންބަރުން  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނާއި، 

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ބޯޑުެގ މެންބަރުން، ަގވަރުނަރާއި ޑެޕިއުޓީ  

ެއވެ. ހެޔޮ  ފަރުވާތެރިކަމާެއކުގަ   ނިޔަތުަގއި   ހެޔޮ  މަސަްއކަތްކުރަންވާނީ  މެންބަރުން  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ަގވަރުނަރާއި  

އެ މެންބަރުން  ނިޔަތުަގއި  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ފަރުވާތެރިކަމާއެކުަގއެވެ.  މަސަްއކަތަށް   

ފަރުވާތެރިކަމާއެކުަގއި.   މަސައްކަތަށް  އެ  ފަރުވާތެރިކަމާއެކުަގއެެވ.    -2މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ނިޔަތުަގިއ  ހެޔޮ 

އެ ާއދެ!  ފަރުވާތެރިކަމާއެކުަގއި.  ނިޔަތުަގިއ  ހެޔޮ  ފާސްވީ.  ކުރަންވާނީ  އެޮގތަށް  ާމއްދާ  އެ    -2ހެންވީމާ، 
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ެއްއޮގތްާވ   އުސޫލުތަކާ  ކުރުމުެގ  މަސަްއކަތް  ނިންމުންތަކާއި،  ސިޔާސަތާއި  ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ 

ހިންުގމުެގ   ަމސައްކަތްތައް  އޮތޯރިޓީެގ  ިއސްވެރިޔާެގ ަމސްއޫލިޮގތުެގމަތީން  އެންމެ  އޮތޯރިޓީެގ  އުފުލާނީ  ްއޔަތު 

 ތުން ަގވަރުނަރެވެ.  ހައިސިއްޔަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

މަސައްކަތް   ެއއްޮގތްާވ  މަސްއޫލިއޮތޯރިޓީެގ  ނިންމުންތަކާ  ސިޔާސަތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އްޔަތު 

އްޔަތު އުފުލާނެެއވެ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް  މަސްއޫލި ޮގތުެގމަތީން އޮތޯރިޓީެގ މަސަްއކަތް ހިންުގމުެގ  

ަގވަރުނަރެވެ. އޮތޯރިޓީެގ އެންމެ އިސްވެރިޔާެގ    ްއޔަތު އުފުލާނީމަސްއޫލިމެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ހިންުގމުެގ  

އްޔަތު. އޮތޯރިޓީ ހިންުގުމެގ  މަސްއޫލި ހައިސިއްޔަތުން ހަމަ ަގވަރުނަރެވެ. މިހާރު މި އޮތޯރިޓީެގ މަސައްކަތް ހިންުގުމެގ  

އްޔަތުންނެްއ  މަސްއޫލިއްޔަތު. ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތާއި އެްއޮގތަށް ހިންާގނީ އޮތޯރިޓީެގ، ހައިސި 

 ނޫން. ަގވަރުނަރެެވ. ދެންމެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހިންުގމުެގ   މަސަްއކަތާއި،  ސިޔާސަތާިއ  މަސްއޫލިއޮތޯރިޓީެގ  ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އުފުލާނީ  ްއޔަތު 

 ޮގތުެގމަތީން އޮތޯރިޓީެގ އެންމެ އިސްވެރިޔާެގ... އެންުގންތަކާއި މަސަްއކަތް ކުރުމުެގ އުސޫލުތަކާ އެްއޮގތްވާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 ހަމަ ސީދާ ަގވަރުނަރޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހިންުގމުެގ   މަސައްކަތް  އޮތޯރިޓީެގ  ޮގތަކީ  ެގނެވުނު  ބަދަލު  ކަނޑައަޅާ،  މަސްއޫލިމި  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ްއޔަތު 

އުސޫލުތަކާ  މަސްއޫލި މަސައްކަތްކުރުުމެގ  ނިންމުންތަކާ  ސިޔާސަތުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އްޔަތު 

އަދި  އާނ  ުއސޫލުތަކާއި،  މަސަްއކަތްކުރުުމެގ  ނިންމުންތަކާއި  ަގވަރުނަރެވެ.  އުފުލާނީ  ޮގތުެގމަތީން  އެްއޮގތްވާ 

ނޫން.  ކަމަކުނު ނޫން  ބިލުެގ  މަސްއޫލިދެއެއްނު.  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ހިންުގމުެގ...  މަސައްކަތް  އޮތޯރިޓީެގ  އްޔަތު، 

ޑިޒިޝަންތައް   ޕޮލިސީސްތަކާއި  ކަނޑައަޅާނީ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް 
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ސައްކަތްކުރުމުެގ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީޒް ވިލް ބީ ޓޭކަން ބައި ދަ  މޭކުކުރާނީ. އެ ނިންމުންތަކާ އެްއޮގތަށް އެކަުމެގ މަ

މެންބަރުން   މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )ޮއފް  އެްއޗަކީ.  އުޅޭ  ބުނަން  އެ  އެހެން  ަގވަރުނަރ. 

ްއޔަތު  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( މިހާރު ރީފްރޭޒް ކުރެވިފައި މި އޮތީ، އޮތޯރިޓީެގ މަސައްކަތްތައް ހިންުގމުަގއި މަސްއޫލި

އުފުލާނީ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތާއި ނިންމުންތަކާއި، މަސަްއކަތްކުރުުމެގ އުސޫލުތަކާ ެއއްޮގތްާވ  

މެންބަރުން   މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ކަމަކުނުދެއޭ.  ވިދާޅުވީ  ޢަފީފު  ަގވަރުނަރެވެ.  ޮގތުެގމަތީން 

މިއަދު. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ތި އެްއޗިއް ނިންމަންޖެހޭނެ  ސެއް ެގންނާކަށް ަވުގތެްއ ނެތް. މި 

ނިންމުންތަކާއި  ޕޮލިސީ.  ެއީއ  ބުނަނީ ސިޔާސަތޭ.  މި  ީމަގިއ  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ 

އި މަސައްކަތްކުރުުމެގ އުސޫލުތަކާއި  އެއީ ޑިޒިޝަންސް. ެއކި ކަންކަމުަގއި ބޯޑުން ނިންމާފައި ޮއންނަ ޑިޒިޝަންސްތަކާ

ވެސް   ަގާވއިދު  ހިންާގ  ތަނުެގ  އެ  މިހާރު  މަސްއޫލިްއޔަތު.  ހިންުގމުެގ  މަސައްކަތް  އޮތޯރިޓީެގ  ޮގތުެގމަތީން  އެއް 

ޮގތަށް މިހާރު ލިޔެފައި އޮތީ. ޑިރެކްޓަރުންެގ   ފާސްކުރަނީ ބޯޑުން. އެ ވާހަކައެއްނު އެ ބުނަނީ. ޢަފީފު ހުށަހަޅުއްވާ 

 ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތާިއ ނިންމުންތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުެގ އުސޫލުތަކާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތީން އެ އޮތޯރިޓީެގ  ބޯޑުން

ހައިސިއްޔަތުން   އިސްވެރިޔާެގ  އެންމެ  އޮތޯރިޓީެގ  ެއ  އުފުލާނީ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ހިންުގމުެގ  މަސައްކަތްތައް 

ެގނެވުނު ބަދަލު  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ކަނޑަައޅާ ސިޔާސަތާިއ    -2ޮގތަށް.    ަގވަރުނަރެވެ. 

ހިންުގމުެގ   މަސައްކަތްތައް  އޮތޯރިޓީެގ  އެ  ޮގތުެގމަތީން  ެއއްޮގތްާވ  އުސޫލުތަކާ  މަސައްކަތްކުރުމުެގ  ނިންމުންތަކާއި، 

އެހެން ަގވަރުނަރެވެ.  ހައިއްސިއްޔަތުން  އިސްވެރިޔާެގ  އެންމެ  އޮތޯރިޓީެގ  އުފުލާނީ  ިމޮގތަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވީމާ، 

ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ލިބިދޭ    2ެގ )ހ( ަގވަރުނަރަށް މި މާއްދާެގ، ަގަވރުނަރަށް މި މާއްދާެގ    3ފާސްވީ. އާދެ!  

ާގނޫނުެގ   މި  ަގވަރުނަރަށް  ޑެޕިއުޓީ  މާއްދާެގ    7ބާރުތަކާއި  ަގވަރުނަރުެގ    ވަނަ  1ވަނަ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ 

ރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުަގިއ ލިބިދޭ ބާރުތައް އޮތޯރިޓީެގ މެނޭޖުމަންޓުަގއި އިސްކޮށް  ހައިސިއްޔަތުން މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކު

  3މަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންވީާމ، މި މާއްދާ މި ޮގތަށް ފާސްީވ. )ށ(. މި މާއްދާެގ  

ަގވަރުނަރަށް މި މާއްދާެގ   ޮގތަށް  ންބަރުެގ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުތައް އެހެން  ވަނަ ނަ  2ވަނަ ނަންބަރުެގ )ހ(ަގިއވާ 

  7ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަުމަގއި ީވނަމަވެސް، އެ ކަންކަމަށް ޒިންމާވެ ޖަވާބުދާރީވާނީ ަގވަރުނަރެވެ. އަދި މި ާގނޫނުެގ  

މާއްދާެގ   ޙާލަތުގައި  1ވަނަ  އަދާކުރަންޖެހޭ  މަސްއޫލިްއޔަތު  ހައިސިއްޔަތުން  ަގވަރުނަރުެގ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ    ވަނަ 

ޒިންމާވެ   ކަންކަމަށް  އެ  ވީނަމަވެސް،  ޙަވާލުކުރިކަުމަގއި  ފަރާތަކާ  އެހެން  ބާރުތައް  ލިބިދޭ  ަގވަރުނަރަށް  ޑެޕިއުޓީ 

ޖަވާބުދާރީވާނީ ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރެވެ. ރަނަގޅު ކަމަށް ފެނޭ. އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް ނެތް. އެ މާއްދާ ފާސްވީ. 

މާއްދާެގ    -4 )ހ  3މި  ނަންބަރުެގ  މަސަްއކަތްކުރާ  ވަނަ  އިސްކޮށް  މެނޭޖުމެންޓުަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  ދަށުން  (ެގ 
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މުވަްއޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ ބާރުތައް ތަންފީޛުކުރުމުަގއި އެ މުވަްއޒަފުންނަށް ތިރީަގއި މިވާ ކަންކަން ކުރުމުެގ ބާރު 

ޮގތުެގމަތީ ެއއްޮގތްވާ  ަގާވއިދާ  ާގނޫނާއި  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީެގ  )ހ(.  ހެދުން.  ލިބިެގންެވއެވެ.  އެއްބަސްވުންތައް  ން 

)ނ(.  ތަމްސީލުކުރުން.  އޮތޯރިޓީ  މައްސަލަތަކުަގއި  ދަުއވާކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ލިބޭ  ދަުއވާ  ަމއްޗަށް  އޮތޯރިޓީެގ 

އޮތޯރިޓީެގ އާންމު ކަންތައްތަްއ ހިންުގމުަގާއއި، ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ކުރުން ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް އެ މުވަްއޒަފުންނަށް 

ކަ މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ފެންނަ  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އެހެންވީމާ،  ކުރުން.  ންކަން 

ފާސްވީ.   މާއްދާ  މި  މާއްދާ  25އެހެންވީމާ،  ާގނޫނުެގ    -ވަނަ  ޮގތަށް   22ބުނެވިދިޔަ  އަންނަނިވި  މާއްދާ  ވަނަ 

މަސައްކަތް،   އޮތޯރިޓީެގ  ތިރީ  -22އިޞްލާޙުކުރުން.  )ހ(. އޮތޯރިޓީއަށް  ކުރެވިދާނެ.  މަސައްކަތްތައް  ަގިއވާ 

ބެހޭޮގތުން  ނިޒާމާ  ރޭޓުެގ  އެކްސްޗޭންޖު  )ށ(.  ތަންފީޛުކުރުން.  ކަނޑައަޅައި  ސިޔާސަތު  މަނިޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެކްސްޗޭންޖު  އަދި  ރޭޓު  އެކްސްޗޭންޖު  ޓަކައި  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ނިޒާމު  ރޭޓުެގ  އެކްސްޗޭންޖު  )ނ(.  ލަފާދިނުން. 

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން. )ރ(. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޓަރނަލް ރިޒަރވް ބަހައްޓާ އަދި   ރޭޓާބެހޭ

ބެލެހެއްޓުން. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން  

 އޮތޯރިޓީެގ މަސައްކަތް.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 
 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހަާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ދާއިރާެގ މެްނބަރު   މަރަދޫ؛ ޤައްރިރު ަނއިބު މު ކޮމިޓީެގ  ރިޔާސަތާކޮމިޓީެގ }

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފައިސާ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބެލެހެއްޓުން.  ނެރުމާއި  ފަިއސާ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ބެލެހެއްޓުން.ބަހައްޓައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނަންބަރު ާގނޫނު  ރެިގއުލޭޓުކުރާ   2006/2؛ )ޅ(.  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ުގ ސެކިއުރިޓީސްާއ  އާއި  ވިޔަފާރި  ރެިގއުލޭޓުކޮށް  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ދާއިރާ  ާމލީ  ފިޔަަވއި،  ޚިދުމަތްތައް  ޅޭ 

ސެޓްލްމަންޓު   ސެކިއުރިޓީ  ސިސްޓަމްތަކާއި  ޕޭމަންޓު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ސިސްޓަމް.  ޕޭމަންޓު  ސްޕްވަިއޒްކުރުން. 

ހު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަރުކާރާއި  ބަިއވެރިވުން.  ސިސްޓަމްތަކުަގިއ  އެފަދަ  ހިންުގމާއި  ރާވަިއ  ރި ސިސްޓަމްތައް 

ނަމުަގިއ   އިދާރާތަކުެގ  މާލީ  އެހެން  ތަންތަނާއި  ބަިއވެރިވާ  ސަރުކާރު  ެއޖެންސީތަކާއި،  ސަރުކާރުެގ  ބޭންކުތަކާއި، 

ނުވަތަ   އޮތޯރިޓީައކަށް  މަނިޓަރީ  )ވ(.  އޯކޭ.  ަގބޫލުކުރުން.  ޑިޕޮސިޓު  ފަރާތްތަކުން  އެ  ހުޅުަވއިދީ  އެކައުންޓު 
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އިދާރާއަކަ މާލީ  ނުަވތަ  ބޭންކަކަށް  ނުވަތަ  ސެންޓްރަލް  ޮގތުން  ބޭންކަރެއްެގ  ނުވަތަ  ޮގތުން  މުރާސިލެއްެގ  ށް 

 އެޖެންޓެްއެގ ޮގތުން ނުވަތަ ޑިޕޮސިޓު ބަހައްޓާ ތަނެއްެގ ޮގތުން ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުން.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

)މ(. ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ރާއްޖޭަގއި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުންނަ އެފަދަ ބޭންކުތަކުަގއި ނުވަތަ  

އެހެން ޑިޕޮސިޓު ބަހައްޓާ ތަންތަނުަގއި އެކައުންޓު ހުޅުަވިއ، އެކައުންޓު ހިންަގއި އަދި އެ ފަރާތްތަކާއި، އޮތޯރިޓީެގ  

އެޖެންޓުން ނުވަތަ  މުރާސިލުން  ބޭރު   އެފަދަ  ނުވަތަ  ބުލިއަން  ފައިސާފޮތި،  ރަން  )ފ(.  ޢައްޔަންކުރުން.  ކަމުަގއި 

އިދާރާއަކުން   މާލީ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުން  ޤައުމެއްެގ  ބޭރު  )ދ(.  ވިޔަފާރިކުރުން.  ތަކެތީން  އެ  ިވއްކާ  ަގނެ  ފައިސާ 

އާ  ސެކިއުރިޓީސް  އެހެނިހެން  ބިލުތަކާއި،  ޓްރެޜަރީ  ެގރެންޓީކޮށްފައިާވ  ނުވަތަ  ފައިނޭންޝަލް  ނެރެފައިވާ  އި 

އިންސްޓްރޫމަންޓުތައް ަގނެ ިވއްކުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތި އިންވެސްޓުކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތިން ިވޔަފާރިކުރުން.  

)ތ(. ސަރުކާރުން ނެރެފައިާވ ނުވަތަ ެގރެންޓީކޮށްފައި ހުންނަ ޓްރެޜަރީ ބިލުތަކާއި އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީސް ަގނެ  

ތަކެތީަގއި އިންެވސްޓުކޮށް ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތިން ވިޔަފާރިކުރުން. )ލ(. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި    ވިްއކާ ނުވަތަ އެފަދަ

ހަމަތަކެްއެގމަތީން   މާލީ އިދާރާތަކަށް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުތުތަކާއި  އެހެނިހެން  ދުވަހަށްވުރެ    90ބޭންކުތަކަށާއި، 

އެ  އަދި  ދޫކޮށް  އެޑްވާންސް  ލޯނާއި  މުއްދަތަކަށް  ނުވަތަ ދިުގނޫން  ލޯނުެގ  ދެވޭ  މިޮގތުން  ރީޑިސްކައުންޓްކުރުން.   

ބަލައި   ޙާލަތަށް  އެއިރެްއެގ  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  ރީޑިސްކައުންޓުެގ  ނުވަތަ  ދިުގ   90އެޑްވާންސްެގ  ދުވަހަށްވުރެ 

ިގނަެވެގން   އިތުރުކުރެވެނީ  ުމްއދަތު  އެ  އަދި  އިތުރުކުރެވިދާނެެއވެ.  ުމއްދަތު  )ގ   3ނުވާޮގތަށް  (.  ފަހަރެވެ. 

މާއްދާ  މި  ހިނާގ  ދޫކުރުން.  އެޑްވާންސް  ވަުގތީ  ސަރުކާރަށް  ހަމަތަކެއްެގމަތީން  ޝަރުތުތަކާއި  ވަކި  އެއްބަސްެވވޭ 

ަވކި ޝަރުތުތަކާއި ހަމަތަކެްއެގމަތީން ސަރުކާރަށް ވަުގތު،   ެއއްބަސްެވވޭ  ކަނޑާލަން. މީަގއި އަޅުަގނޑު ސުވާލެްއ، 

ޏ(. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާއެްއެގ  ؟ )އި ވާހަކަތަ އެއީއެއްބަސްެވވެނީ ސަރުކާރާއި ެއމް.އެމް.އޭ އާ 

އެފަދަ  ޚަރަދުތަކަށާއި،  އެނޫން  ޗަންދާއަށާއި،  ދަްއކަންޖެހޭ  ވިދިެގން  އެކަމާ  ނުވަތަ  ުގޅިެގން  ވުމާ  މެންބަރަކަށް 

ކު ުގޅިެގން  އެކަމާ  ބައިވެރިވުމުަގާއއި،  ދިވެހިރާއްޖެ  އެކައުންޓެއްަގއި  ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށާއި،  ތަނެއްެގ  ރަންޖެހޭ 

ެއޑްވާންސް  ސަރުކާރަށް  ހަމަތަކެއްެގމަތީން  ޝަރުޠުތަކާއި  ވަކި  ެއއްބަސްެވވޭ  ޓަކައި  ކަންތައްތަކަށް  ހިންަގންޖެހޭ 
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އެހެނިހެން   ދައުލަތުެގ  ސަރުކާރާއި  މަސައްކަތްކުރުމަށާއި،  ޮގތުަގއި  ބޭންކަރެއްެގ  ސަރުކާރުެގ  )ސ(.  ދޫކުރުން. 

ޮގތުަގިއ    އިދާރާތަކުގެ  އެޑްވަިއޒަރެްއެގ  ކަންކަުމަގއި  މާލީ  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  ޮގތުަގިއ  އެޖެންޓެއްެގ  ފިސްކަލް 

މަސައްކަތްކުރުން. )ޑ(. ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުތުތަކާއި ހަމަތަކާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތީން ދިވެހިރާއްޖެއިން ނުވަތަ  

ނެުގމާއި ފައިސާ  ދަރަންޏަށް  ބޭރުން  ކްލިއަރިންގ    ދިވެހިރާއްޖެއިން  ުގޅިެގން  ބޭންކުތަކާ  )ޒ(.  ދޫކުރުން.  ެގރެންޓީ 

ހައުސް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންުގން. މިއީ ކިހާ ރަނަގޅު ކަމެއް. )ޒ( އެ އިނީ އުނިކޮށްފައި އިޞްލާޙުކޮށްފަ. )އޮފް ދަ 

ކްލި  ުގޅިެގން  ބޭންކުތަކާ  )ޒ(.  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ހައުސް  ރެކޯޑުަގއި  އަރިންގ 

)ޓ( ހިންުގން.  މަޢުލޫމާތު   -އިންތިޒާމުކޮށް  ތަފާސްހިސާބާއި  ޓަކައި  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތަްއ  އޮތޯރިޓީެގ 

މަންތްލީ   ވާހަކަ  ނެރޭ  ތަފާސްހިސާބު  އަހަރީ  އެީއ  ޝާއިޢުކުރުން.  ދިރާސާކުރުމާއި،  އެކުލަވާލުމާިއ،  އެްއކުރުމާއި، 

ދިވެހިރާ އެއްޗިހި.  އެކަހަލަ  ފައިނޭންޝަލް  ރިޕޯޓާ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ކުރުމަށާއި،  ތަރައްޤީ  ދާއިރާ  މާލީ  އްޖޭެގ 

އެފަދަ   ެގންދިއުމާިއ،  ކުރިައށް  މަޝްރޫޢުތައް  އެކި  މަޤުޞަދުަގިއ  ހަރުދަނާކުރުމުެގ  އިތުރުކޮށް  އިންކްލޫޝަން 

ޯގތި  ބިާމއި  )ޕ(.  ނެުގން.  ޗާޖު  ނުަވތަ  ފީ  ުގޅިެގން  ޚިދުމަތާ  ދެޭވ  ދަށުން  ނުއުފުލޭ މަޝްރޫޢުއެއްެގ  ެގދޮރުފަދަ 

މުދަލުެގ  އެފަދަ  މުދަލާއި  އެފަދަ  ހިފެހެއްޓުމާއި  އަތުލުމާއި،  ަގނެިވއްކުމާިއ،  ލިބިަގތުމާއި،  މުދާ  އުފުލޭ  މުދަލާއި 

ިވއްކުމާިއ،   ކުްއޔަށްދިނުމާއި،  ބަދަލުކުރުމާއި،  ޙަވާލުކުރުމާއި،  ފަރާތްތަކާ  އެހެން  މަސްލަޙަތުތަްއ  އޮތް  މައްޗަށް 

ންމުކޮށް ޝަރީފް، ރޭޑިޔޯއިން އިޢުލާން ކިޔާ ައޑު އަޅުަގނޑުމެން އަހަނީ ބިމާއި މިވެނި ޯގްއޗެްއެގ  ރަޙުނުކުރުން. އާ

ޕޭމަންޓް   )ޖ(.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތަންތަން.  ފަދަ  ވަޅު  ަވޅާއި  ޯގތީަގިއވާ  ޯގތިެގދޮރާއި،  ޯގއްޗާއި،  ބިމާއި، 

އޯ  ސިސްޓަްމތައް  ސެޓްލްމަންޓް  ސެކިއުރިޓީސް  އަދި  އިންސްޓްރޫމަންޓްތަްއ  ކްލިއަރިންގ  ޕޭމަންޓު  ވަރސީކުރުމާއި، 

އަކުރު  މެނޭޖުކޮށްދިނުން.  ފަންޑު  އިދާރާތަކުެގ  ދައުލަތުެގ  އަދި  ސަރުކާރުެގ  )ޗ(.  އޯވަރސީކުރުން.  ރެގިއުލޭޓުކޮށް 

)ހ(. ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން ޕަބްލިކް އޮތޯރިޓީ    -ހުސްވެެގން )ހ(، )ހ( އަށް އަިއއްސި. ހ

ވަތަ އެ ކުންފުންޏެއްެގ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ސަރުކާރުެގ ނަމުަގއި އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން އިޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީސް  ނު

އިޝޫކުރުމުެގ އަދި މެނޭޖުކުރުމުެގ ކަންކަން ކުރުން. އޮތޯރިޓީެގ ނަމުަގއި ސެކިއުރިޓީސް އިޝޫކުރުން. އަދި އެފަދަ  

ަގނެ ވިްއކުން ރިޑީމްކުރުން، ޑިސް  )ހ(ެގ   -ކައުންޓު ކުރުން އަދި ރީޑިސްކައުންޓްކުރުން. މިހާރު ހސެކިއުރިޓީސް 

އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން  ؟ )ކީްއވެ ސަރުކާރުެގ މެޖޯރިޓީ ެއކަންޏަށް އެ މީހުން ލިމިޓުވާންވީ

 މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި ވާނު އެކަމަކު. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ

ހ ކުރާނެ   -މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ޑީލަރުކަން  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ިއޝޫކުރާ  ނަމުަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  )ނ(. 

)ރ(. ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ސެކިއުރިޓީސް ާއއި ފައިނޭންޝަލް    -ފަރާތްތައް ޢައްޔަނުކޮށް ަވކިކުރުން. ހ
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)ބ(. އެހެން ާގނޫނެްއެގ ދަށުަގިއ    -ނެިވްއކުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތީެގ އިންވެސްޓުކުރުން. ހއިންސްޓްރޫމަންޓުތައް ަގ

ހ އަދި  ކުރުން.  ކަންކަން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރުމަށް  ހާސިލުކުރުމަށް   -އޮތޯރިޓީން  މަޤްޞަދުތައް  އޮތޯރިޓީެގ  )ޅ(. 

މިނެޓުެގ    15މަސައްކަތްކުރުން. ނަމާދު ގަޑިއަށް    ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެހިނިހެން

ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރަން. އުނިކުރަން. އުނިކުރަން    24ބްރޭކެއް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން، އޮތީ ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  

އެބައޮތްތޯ އިޢުތިރާޟެއް  ކީކޭތޯ 24؟ އެްއވެސް  އޮތީ  ާގނޫނުަގއި  ކަންތައް.  މަނާ  އެއީ  ާމއްދާެގ  ؟ ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް އިތުރުކުރުން. އާދެ! އެ އޮތީ    24ުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އުނިކޮށްފައި  )ވަ

މަނާ ކަންތައްތައް. މަނާ ކަންތައްތައް ަވކިން އެބަ އޮތް ާގނޫނުަގއި މިހާރު އައު ޑްރާފްޓުަގއި ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންވެ  

ވަނަ މާއްދާެގ    24ަވނަ މާއްދާެގ އުނިކުރަން. ެއައށްފަހު    24ތީ. އެހެންވީމަ،  އެ މާއްދާ އެތަނުން ނަާގފައި އެ އޮ

)ހ(.    -1ެގ  24؛ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖާބެހޭ ކަންކަން؛ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާތަްއ އިތުރުކުރުން. އަރިމަތީ ސުރުޚީ

އަންނަނިވި   ވާނީ  ހިންަގން  ކަންކަން  ެއކްސްޗޭންޖާބެހޭ  ފޮރިންގ  )ހ(ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    -1ޮގތުެގމަތީންނެވެ. 

އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓުެގ ނިޒާމު އޮތޯރިޓީެގ ލަފައާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތީން ކަނޑައަޅާނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ. އަދި  

ޢަފީފް. އާދެ!   އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓު   -2އެކްސްޗޭންޖު، އާދެ!  ޓަކައި  ތަންފީޛުކުރުމަށް  އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓުެގ ނިޒާމު 

 1ޗޭންޖު ރޭޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. )ށ(. މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ  އަދި އެކްސް 

ބޭރު   ވަކި  ުގޅިެގން  ނިޒާމާ  ރޭޓުެގ  އެކްސްޗޭންޖު  ކަނޑައަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

 އަުގ ފިޔަވާ އެހެން އަެގއްަގއި އެ ބޭރު ފައިސާެއއް  ފައިސާެއއް ަގންނަ ައާގިއ، ިވއްކާ ައުގ ކަނޑައަޅާފަިއވާނަަމ އެ

ަގތުމަކީ އަދި ވިްއކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަނެތި އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކަށް އިތުރު ކަމިޝަނެއް ނުވަތަ  

ކޮން އެއަށް  މިހިރީ  ވެސް  ާގނޫނުން  މި  ެއކަމަކު  މަނާކަމެކެވެ.  ނެުގމަކީ  ފައިދާެއއް  ވެސް  ކަހަލަ  އެހެން  ެމވެސް 

  1ރުފިޔާ އާއި    10000ނ(. މި މާއްދާެގ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ފަރާތެްއ  ؟ )ޙައްލެއް ހޯދާފައެއްނު

ރުފިޔާާއއި ެއ މުޢާމަލާތެއްެގ ހިމެނޭ ފައިސާެގ    10000މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ައދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ  

ެގ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ ިއޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. މި މާއްދާެގ )ށ(  ުގނައާ ދެމެދު  5އަދަދުެގ  

)ހ(ެގ   މާއްދާެގ  މި  ރޭޓުެގ    1އަލުން.  އެކްސްޗޭންޖު  ކަނޑަައޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ނޑަައޅާފަިއވާނަމަ، އެ އަުގ ފިޔަަވއި އެހެން ނިޒާމާ ުގޅިެގން، ވަކި ބޭރު ފައިސާެއއް ަގންނަ އަާގއި ިވއްކާ ައުގ ކަ

އަެގއްަގއި އެ ބޭރު ފައިސާެއްއ ަގތުމަކީ، ަގތުމަކީ އަދި ވިްއކުމަކީ ވެސް މަނާކަމެކެވެ. ައދި އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަނެތި 

ކޮމިޝަނެއް އިތުރު  މުޢަމަލާތްތަކަށް  އެހެންވީ  އެފަދަ  މަނާކަމެކެވެ.  ނެުގމަކީ  ފައިދާެއއް  އެހެންވެސް  ާމ، ނުވަތަ 

ރުފިޔާ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    10000މައްސަލަެއއް ނެތް. މި މާއްދާެގ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ފަރާތެއް  
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މިލިޔަން ރުފިޔާ ާއިއ   1ރުފިޔާ ާއއި    10000ކޮންމެ ފަރާތެއް. އެއީ ަގންނަ ފަރާތް ވިޔަސް ިވއްކާ ފަރާތް ވިޔަސް  

ރުފިޔާ    10000ރުފިޔާާއއި އެ މުޢާމަލާތެއްަގއި ހިމެނޭ، ނުވަތަ    10000ވަތަ  ދެމެދުެގ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ނު

ުގނަ އާއި ދެމެދުެގ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު އެ    5އާއި އެ މުޢާމަލާތެއްެގ ހިމެނޭ ފައިސާެގ އަދަދުެގ  

ާމއްދާތަކަ ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ރަނަގޅު.  ލިބިެގންދެެއވެ.  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  އޮތޯރިޓީއަށް  މެންބަރުން  ށް 

ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކުެގ    2ިމ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    -ރަނަގޅު. ރަނަގޅު. )ރ(

އޮތޯރިޓީން  ފައިސާތަކެއް  ނުވަތަ  ފައިސާެއއް  ވަކި  ބޭނުންކުރެޭވނެ  މުޢާމަލާތްކުރުމުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދަށުން 

ފައިސާެއއް  ކަނޑައަޅާފައި  އެހެން  ފިޔަވާ  ފަިއސާތަކެއް  ނުވަތަ  ފައިސާެއއް  އެ  މުޢާމަލާތްކުރުމުަގއި  އެ  ވާނަމަ، 

ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި މިޮގތަށް ކަނޑަެއޅިފަިއ ވީނަމަވެސް ަވކި މުޢާމަލާތްތަކެއް އިސްތިސް، މިޮގތަށް  

އިސް މުޢާމަލާތްތަކެއް  ވަކި  ވީނަމަވެސް  ލިބިެގންެވއެެވ.  ކަނޑައެޅިކަމުަގއި  ޮއތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު  ތިސްނާކުރުމުެގ 

 1ރުފިޔާ ާއއި    10000އޯކޭ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ބ. މި މާއްދާެގ )ރ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ފަރާތެްއ  

ވަނަ މާއްދާެގ،    24.  މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ

ކްރެޑިޓު  2-24 ޮގތަށް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  ދަރަންޏާބެހޭ  ޑެޓަރުންެގ  ސިސްޓަމް.  އިންފޮމޭޝަން  ކުރެޑިޓު   .

އިންފޮމޭޝަން   ވަރތިނަސްއާ ކްރެޑިޓު  އޮތޯރިޓީން  މި  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ހިއްސާ  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  ުގޅުންހުރި 

އަ ހިނިގދާނެއެެވ.  ާގއިމުކޮށް  އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްތައް  ކްރެޑިޓު  އެފަދަ  ހިންާގ  ފަރާތްތަކުން  އެހެން  ދި 

އެީއ   އާނ  ކުރެވިދާނެެއވެ.  ސްޕަރވަިއޒް  އަދި  ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ދީ،  ލައިސަންސް  ރެިގއުލޭޓުކޮށް،  ސިސްޓަމުތައް 

ގާއި ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި   )ށ(.  ބާރު.  އެ  ލިބިެގންވޭ  ފަރާތަކަށް ވެސް  އެހެން  ެއއީ  މުކުރާ  ކުރެވިދާނެ. 

އެފަދަ   ފަރާތްތަކާއި،  ދޭ  ކްރެޑިޓަށް  ޚިދުމަތް  މުދަލާއި  ޖެހޭ  ބަިއވެރިވާން  އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއްަގއި  ކްރެޑިޓު 

ފަރާތްތަކާ   އެހެން  ސިސްޓަަމކުން  އެ  ޮގތާިއ،  ހިފެހެްއޓޭނެ  ސިއްރުކަން  މުޢާމަލާތުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތްތަކުން 

ާގ މި  ޮގތްތައް  ހިއްސާކުރާނެ  އެހެން މަޢުލޫމާތު  )ނ(.  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

އޮތޯރިޓީން  އެ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  )ށ(ެގ  ާމއްދާެގ  ވީނަަމވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެންޮގތަކަށް  ާގނޫނެްއަގއި 

އެފަދަ ކްރެޑިޓު އިންފޮމޭޝަން  ކްރެޑިޓު އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމުަގއި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް  

ެގ    24ސިސްޓަމެއްަގއި ބައިވެރިވެ، ެއ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޮގތަކަށް ކަނޑަައޅާ މަޢޫލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.  

އެޖެންޓެްއެގ   -3 ސަރުކާރުެގ  ހިނދެއްަގިއ  އެދިއްޖެ  ސަރުކާރުން  )ހ(  މާކެޓު.  ސެކިއުރިޓީސް  ސަރުކާރުެގ 

ސަރުކާ އޮތޯރިޓީއަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ބާރު  މަސަްއކަތްކުރުމުެގ  ފުޅާކުރުމުެގ  ތަރައްޤީކޮށް  މާކެޓު  ސެކިއުރިޓީސް  ރުެގ 

ލިބިެގންެވއެވެ. އަދި ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސްެގ ޕްރައިމެރީ މާކެޓު ހިންާގ މެނޭޖުކުރުމުެގ ބާރު ވެސް އޮތޯރިޓީއަށް  



 2020 ޑިސެންބަރު 1               ވަނަ ބައްދަލުވުން  14މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

17 

 

މާކެޓުަގއި ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސް ަގނެިވއްކުުމަގިއ  ލިބިެގންެވއެވެ. )ށ(. ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސްެގ ޕްރައިމެރީ  

ސެކިއުރިޓީސް   ސަރުކާރުެގ  މާކެޓާިއ  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ސަރުކާރުެގ  ޮގތްތަކާއި،  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

އޮތޯރިޓީއަށް   ބާރު  ކަނޑައެޅުމުެގ  އުސޫލުތައް  ޝަރުޠުތަކާއި  ޮގތްތަކާިއ،  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ަގނެިވއްކުުމަގއި 

ދިވެހިރާްއޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްއާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން ކެޕިޓަލް   2/ 2006ެގންެވއެވެ. އަދި ާގނޫނު ނަންބަރު  ލިބި

ަގނެވިްއކުމުަގިއ   ސެކިއުރިޓީސް  މާކެޓްަގއި  ސެކަންޑަރީ  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ސަރުކާރުެގ  އޮތޯރިޓީން  މާކެޓު 

އިތުރުން   ކަންކަުމެގ  ކަނޑައަޅާ  ކަމަށް  އޮތޯރިޓީއަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ވެސް  ބާރު  ކަނޑައެޅުުމެގ  ކަންކަން  ިއތުރު 

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

 

   ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ؟ސެންޓްރަލް ބޭންކު އޮންނަންޖެހޭނެ ނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސެކަންޑަރީ   ސެކިއުރިޓީސްެގ  ސަރުކާރުެގ  އޮތޯރިޓީން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓު  ކެޕިޓަލް  ލެވެނީ  ޝަރުޠު  ހަމައެކަނި 

އާދެ،   ކަމަށް.  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  ެއކަނި  ބަޔަށް  ަގނެވިްއކުމުެގ  ސެކިއުރިޓީސް  ާމއްދާެގ    24މާކެޓުަގިއ    -4ވަނަ 

އިދާ ދައުލަތުެގ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުެގ  ހެޑިންގ:  ސެކިއުރިޓީސް  ސަބް  ކުންފުންޏެއްެގ  ސަރުކާރުެގ  ނުވަތަ  ރާެއއްެގ 

)ހ(. ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏެއްެގ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ   -24-4އިޝޫކުރުން.  

ސެކިއުރިޓީސް  ދައުލަތުެގ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުން  އެދިއްޖެނަމަ،  ކުންފުންޏަކުން  އޮންނަ  ނަމުަގއި  ެއްއ  ސަރުކާރު 

އިޝޫކުރާ  ކުންފުންޏަކުން  އެ  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކުން  ުއފައްދާ  ސަރުކާރުން  އިޝޫކުރުމަށް 

ސެކިއުރިޓީސް  އެފަދަ  ކުރެވިދާނެެއެވ.  އޮތޯރިޓީއަށް  މަސައްކަތް  މެނޭޖުކުރުމުެގ  އަދި  ިއޝޫކުރުމުެގ  ސެކިއުރިޓީސް 

މަސައްކަތް މެނޭޖުކުރުމުެގ  އަދި  އެޖެންޓެްއެގ  އިޝޫކުރުމުެގ  ފަރާތުެގ  އެދުނު  އެކަމަށް  ކުރާނީ  އޮތޯރިޓީން   

ހައިސިޔަތުންނެވެ. )ށ(. މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ސެކިއުރިޓީސް އިޝޫކުރުުމެގ އަދި މެނޭޖުކުރުމުެގ މަސައްކަތް  

ކުރެވިދާނެެއވެ.   އޮތޯރިޓީން  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ކުރުމުަގއި  ަގނެފައި   -1އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީސް  ވާ 

ސެކިއުރިޓީސް ހޯލްޑުކުރާ ޑިޕޮސިޓަރުންެގ ނަމުަގއި އަދި ސަރުކާރުެގ ނަމުަގއި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާިއ  

ހަމަތަކާއެކު ެއކައުންޓު ހުޅުަވއިދިނުން. ސެކިއުރިޓީސް ަގނެފައިވާ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީސް ހޯލްޑުކުރާ ޑިޕޮސިޓަރުންެގ  

ނަ ސަރުކާރުެގ  ނުވަތަ  ހުޅުވޭނެއޭ.  ނަމުަގއި  އެކައުންޓު  ހަމަތަކާެއކު  ޝަރުޠުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  މުަގއި 
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އަންނަންވީ ނަމުަގއޭ  ސަރުކާރުެގ  މި  މެންބަރުން  ؟ )ކީްއވެތަ  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އޮފް 

ސެކިއުރިޓީސް ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  މިދައްކަނީ  މީަގއި  އަސްލު  އަދި    މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  އިޝޫކުރުމުެގ 

އިޝޫކޮށް  އެ  ކުރެވިދާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީން  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ކުރުމުަގއި  ޮއތޯރިޓީން  މަސައްކަތް  މެނޭޖުކުރުމުެގ 

އާނ  ނަމުަގއި...  ޑިޕޮސިޓަރުންެގ  ކުރާ  ހޯލްޑު  ސެކިއުރިޓީސް  ނުވަތަ  ަގނެފައިވާ  ސެކިއުރިޓީސް  މެނޭޖުކުރާއިރު، 

 ފަރާތް. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ސަރުކާރު ވެދާނެ ދޯ އިޝޫ ކުރާ

ސެކިއުރިޓީސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީސް ކްލިއަރިންގ އަދި ސެކިއުރިޓީސް ސެޓްލްމަންޓު ހެދުމަށް    -2

ސެކިުއރިޓީސް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް   -3  ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތައް ާގއިުމކުރުމާއި، އެފަދަ ސިސްޓަމުތައް އޮޕަރޭޓުކުރުން.

ބޭނުންވާ  ނެުގމަށް  ދަރަންޏަށް  ނުވަތަ  ދިނުމަށް  ދަރަންޏަށް  ސެކިއުރިޓީސް  ނުވަތަ  އިޝޫކުރުމަށް  ނުވަތަ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ސެކިއުރިޓީސް   -4އޮޕަރޭޓުކުރުން.     ސިސްޓަމުތައް ާގއިމުކުރުމާއި އެފަދަ ސިސްޓަމުތައް

މެނޭޖުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ އެހެން މަސައްކަތާއި  އިޝޫ ކުރުމުެގ އަދި  

ކަންކަން ކުރުން. )ނ(. މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން 

ޢަ ފަރާތެްއ  އެހެން  ހަމަތަކާއެކު  ޝަރުޠުތަކާއި  ބިލުެގ  ކަނޑައަޅާ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )ޮއފް  އްޔަނުކުރެވިދާނެެއވެ. 

ފަރާތަކުން އިޝޫސް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  މި މާއްދާެގ )ހ(  މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( )ރ(.  މާއްދާތަކަށް 

އޮތޯރިޓީއަށް   މަސައްކަތް  އެޖެންޓުެގ  ޕޭއިންގ  އަދި  މަސަްއކަތް  ޑިޕޮސިޓަރީއެްއެގ  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ކުރާ 

ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސް ާމކެޓު ރެިގއުލޭޓުކޮށް ސުޕަަވއިޒްކުރުން.    -5-24.  5ވަނަ މާްއދާެގ    24ދާނެެއވެ.  ކުރެވި

ސެކިއުރިޓީސްެގ   ސަރުކާރުެގ  ނުވަތަ  ފަރާތްތައް  ކުރާނެ  ޑީލަރުކަން  ޕްރައިމެރީ  ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސްެގ  )ހ(. 

ހަރަކާތްތެ ެވސް  އެހެންޮގތަކުން  މާކެޓުަގއި  އޮތޯރިޓީއަށް ޕްރައިމަރީ  އިޚުތިޔާރު  ކަނޑައެޅުމުެގ  ފަރާތްތައް  ރިާވނެ 

ލިބިެގންެވއެވެ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )ށ(. މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ  

ޔަނުކުރުމުަގއި ނުވަތަ  ދަށުން ފަރާތެއް، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ފަރާތެްއ ޢައް

އެހެން ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުަގއި ވަކި ޝަރުޠުތަކާެއކު ނުވަތަ ހަނި ކުރުންތަކަކާއެކު، އެ އިދާރާއަށް އެ ފަރާތެއް  

ޢައްޔަނުކުރުމުެގ ނުވަތަ އެ ފަރާތެއް ޢަްއޔަނުކުރުމަށްފަހުަގިއ ވެސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހުަގއި ވެސް އޮތޯރިޓީން  

އޮތޯރިޓީއަށް  ކަނޑައަޅާ ބާރު  ެގނަުއމުެގ  އުނިއިތުރު  އަދި  ބަދަލުކޮށް  ހަނިކުރުންތައް  ޝަރުޠުތަކާއި،  ފަިއވާ 

މާއްދާ   އެ  އެހެންވީމާ،  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ެމންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ލިބިެގންެވއެވެ. 

ހިނދެްއަގިއ   ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓޯއަށް  އެ  )ނ(.  މާކެޓުަގިއ  ޕާކުކޮށްލީ.  ސެކަންޑަރީ  ސެކިއުރިޓީސްެގ  ސަރުކާރުެގ 

ހަރަކާތްތެރި  މާކެޓުަގއި  ސެކަންޑަރީ  ފަރާތްތަކެއް  ބާވަތްތަކެއްެގ  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ބާވަތެްއެގ  ަވކި  ހަރަކާތްތެރިވާ 
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އެކަން   ކަނޑަައޅާނަމަ  އެޮގތުން  ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ.  ކަމަށް  ހޯދުމަށްފަހުަގއި  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީެގ  އޮތޯރިޓީން  ވެވޭނީ 

ަވކި ބާވަތެްއެގ  ؟ އާންމުކުރަން ވާނެެއވެ. ބާވަތްތަކެްއެގ ފަރާތެއް، ހަމަޖެހޭތޯ ސެކަންޑަރީ މާކެޓުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ 

ފަރާތްތަކެއް... )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް ެމންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އޯކޭ. )ރ(. މި މާއްދާެގ  

ން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި، ހުއްދަ ދިނުމުަގިއ  )ނ( ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީ

 ބަލާނެ މިންަގނޑުތައް އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ެއވެ. އަދި...

 

   ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ؟އެހެން ކޮންޮގތެއް ކަނޑައަޅާނީ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް ހުއްދަ ދިނުމުަގއި ބަލާނެ މިންަގނޑުތައް އޮތޯރިޓީއަށް  

ދިނުމަށް  ހުއްދަ  ހަނިކުރުންތަކާއެކު  ނުވަތަ  ޝަރުޠުތަކާއެކު  ވަކި  ފަރާތްތަކަށް  އެ  އަދި  އެވެ.  ކަނޑައެޅިދާނެ 

ނެ ެއވެ. އޯކޭ، އެތަން ެވސް ހަނިކުރަން ޗެކްކުރަން. )ބ(. މި މާއްދާެގ )ހ( އިން )ރ( ެގ  އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާ

ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން އޮތޯރިޓީން ކުރަންވާނީ ސަރުކާރުެގ ލަފައާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތީންނެވެ. )އޮފް ދަ 

( އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ ިމީއ ޝަރީފްެގ މާއްދާެއއްކަން.  ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ ާމއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްުވން

ލަފަާއ   އޮތޯރިޓީން ކުރަންވާނީ ސަރުކާރުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން  މި މާއްދާެގ )ހ( އިން )ރ( އަށް ނިޔަލަށް 

ެއކުަގެއވެ.   ލަފައާ  ސަރުކާރުެގ  ކުރަންވާނީ  އޮތޯރިޓީން  އޮތްޮގތަކީ  މިހާރު  މަތީންނެވެ.  ޮގތުެގ  ދަ އެްއޮގތްާވ  )އޮފް 

އެޖެންޓެްއ   ކަނޑައެޅުމަށް،  އެޖެންޓު  އެބައިން  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި 

 ކަނޑައަޅަން ސަރުކާރުން ލަފާ ދީފިއްޔާމުން އެބުނާ މީހެއް ނޫން މީހަކު ކަނޑައެއް ނޭޅޭނެއޭ އެ ބުނަނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 އެއީ މަްއސަލަެއއް ނެތް. 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުއްދަ  ދޫކުރާ  ދަށުން  ެގ  )ރ(  އަދި  ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  ޢައްޔަނުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި 

އަދި  ތަފުސީލާއެކު  އެދޭ  އޮތޯރިޓީން  އަދި  މަތީން  ޮގތެއްެގ  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތަކުން ވެސް  ކޮންމެ  ލިބިފައިވާ 

މާތާއި، ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ. )ކ(.  އޮތޯރިޓީން އަންާގ ަވުގތަށް ޮއތޯރިޓީން އެދޭ މަޢުލޫ 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްެގ ޙާލަތު ބެލުމަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީސްެގ ވިޔަފާރި   މި މާއްދާެގ )ޅ( 

ބެ ކަންކަން  ވެސް  ނޫން  އެ  ފެންނަ  ކަމަށް  ބަލަންޖެހޭ  ޮއތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ބެލުމަށް  އޮތޯރިޓީން ކުރާޮގތް  ލުމަށް 

ކޮންމެ  ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް  މެދުވެރިކޮށް  ޮއފިސަރުން  އޮތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  މެދުެވރިކޮށް  ފަރާތެއް  ޢައްޔަނުކުރާ 

ހިނދެއްަގއި އެ ފަރާތެްއެގ ިވޔަފާރި ހިންާގ ތަނަށް ޮގސް އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދިދާނެ އެވެ. އާދެ! އެހެންވީމަ އެ 

މި މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސްއާ ުގޅޭ    މާއްދާ ވެސް ެއޮގތަށް. )އ(.

ކަންކަން ހިންަގންވާނީ ާގނޫނާއި ަގވާއިދުތަކާއި، އޮތޯރިޓީން އަންާގ އެންުގންތަކާ ެއްއޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތީންނެވެ. )ވ(.  

ފަރާތެއް ނުވަތަ އެހެން ވެސް ފަރާތެއް މި ާގނޫނާއި  މި މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން  

މި  ޚިލާފްެވއްޖެނަމަ،  އެންުގންމަކާއި  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ަގާވއިދަކާއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ނުވަތަ 

ތަކެއް  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަކުެގ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ  ފިޔަވަޅު  41ާގނޫނުެގ  

ތަންތަން ސެކްރެޓޭރިއެޓުެގ   ާމއްދާތަކަށް ރެފަރެންސް ދީފައި ހުރި  އެ ފަރާތަކާ މެދު އޮތޯރިޓީއަށް އެޅިދާނެެއވެ. މި 

ދެންހުރި  އަދި  ރަނަގޅުކޮށްލަންވާނެ.  އިނިއްޔާ  ކުރަންޖެހޭކަމެއް  ރަނަގޅު  ޗެކްކޮށްފައި،  ޑަބަލް  އަދި  ފަރާތުން 

ފުށުއެ އެކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އިނަސް، ފާސްކުރިއިރު ނުބައި  ރެފަރެންސްތައް ވެސް  ރުމެއް އިނިއްޔާ 

އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )މ(  ާއދެ!  ކުރުމަށް.  ރަނަގޅު  އިނަސް  ޖެހިފައި  ރެފަރެންސެއް 

ރައިމަރީ ޑީލަރކަން  ޢައްޔަނުކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއް ފިޔަަވއި އެހެން ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓީސްެގ ޕް

ކަމަށް  ހަރަކާތްތެރިވާ  ނުަވތަ  ޙަރަކާތްތެރިވުމަކީ  މާކެޓުަގއި  ޕްރައިމެރީ  އަދި  ދެއްކުމަކީ  ކުރާކަމަށް  ނުވަތަ  ކުރުމަކީ 

ސެކަންޑަރީ   ނެތި  ހުއްދަ  ފަރާތެއް  ހޯދަންޖެހޭ  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މައްދާެގ  މި  އަދި  ދެއްކުމަކީ 

ހަރަކާތްތެ މަނާކަމެކެވެ.  މާކެޓުަގިއ  ދެއްކުމަކީ  ވާކަމަށް  ހަރަކާތްތެރި  ެއޮގތަށް  ނުވަތަ  މާއްދާ.    28ރިވުަމކީ  ވަނަ 

ސަބް ހެޑިންގ.  ؛ ވަނަ މާއްދާ  29ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިިވޮގތަށް އިސްލާޙުކުރުން.    29ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  

ރި ހިންުގމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން. )ހ( ާގނޫނު  އޮތޯރިޓީން ރެިގއުލޭޓުކުރާ ދާިއރާތަކާއި، ބޭންކު ނޫން މާލީ ވިޔަފާ

ސެކިއުރިޓީސްެގ    2/ 2006ނަންބަރު   ދޭ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ  މާލީ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

ވިޔަފާރި ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީސްއާ ުގޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުެގ މަްއޗަށް މި ޗެޕްޓަރު ނުހިނާގނެއެވެ. )ށ(. ާގނޫނު  
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ދިވެހިރާްއޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިެގން ނުވަތަ ހުއްދަ    2006/2ނަންބަރު  

ލިބިެގން ހިންާގ ވިޔަފާރިއެއް ފިޔަވަިއ، އެހެން ބޭންކު ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިއެއް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ހިންަގންވާނީ މި 

ވަނަ މާއްދާެގ    29ވަތަ ހުއްދަެއްއ ލިބުމަށްފަގައެވެ. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  ާގނޫނުެގ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްއެއް ނު

 ާގނޫނު ނަންބަރު...  23/ 2015ވަނަ މާއްދާެގ )ވ( ާގނޫނު ނަންބަރު   29)އ( އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރު ކުރުން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މި ާގނޫނަށް ެގންނަ އިސްލާޙު...

 

  ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ؟ އެހެންތަ އިންނާނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އެއީ މި ާގނޫނު ވީމަ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ާގނޫނަށް   މި  ދޫކޮށްފަިއވާ   23އާނ،  އޮތޯރިޓީން  ފެށިއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ަވނަ 

ލައިސަންސްެއއް ލިބިެގން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ލިބިެގން ހިނަގމުން ދިޔަ ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުެގ ެއ  

ބާޠިލުކޮ އޮތޯރިޓީން  އެ  ހުްއދަ  ނުވަތަ  ދަށުން  ލައިސަންސްތައް  ާގނޫނުެގ  މި  ބެލެޭވނީ  ހިނދަކު  ނުވާހާ  ށްފައި 

ބިލުެގ   ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ކޮށްފަ.  މިކަން  މޮޅަށޭ  ހާދަ  މިއޮތީ  ކަމަށެވެ.  އިދާރާތަކެއް  ލިބިފަިއވާ  ލައިސަންސް 

މޮޑަރން ވާނެ ާގނޫނު ވެސް  މިހާރުެގ  ާގނޫނު،  މިހާރު ޝަރީފް،  މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ތާ. މާއްދާތަކަށް 

މިހާރު މި ާގނޫނަށް މި ެގންނަނީ ތިންވަނަ އިޞްލާޙު. އެީއ    ާގނޫނު ހެދުމުެގ މޮޑަރން ޮގތަކީ ޔާސިރު ވިދާޅުވާހެން

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ނަންބަރު    23/ 2015ފުރަތަމަ  ާގނޫނު  އިޞްލާޙު.  ދެވަނަ  މީެގ  ފުރަތަމަ   81/6ެއއީ  މިއީ 

ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ާގނޫނު. އެހެން    3، ިމ ާގނޫނަށް  އިޞްލާޙު. އެހެންވީާމ، މިހާރު ރިފަރެންސް ކުރާ ޮގތަކީ

ހަދާފައި އެ އޮތީ. ދެން، ފަހަތު ބައިަގއި ައޅުަގނޑުެގ ކަންބޮޑުވުން އިނީ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް  

ދީ. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އާދެ! ިގނަ ބޭފުޅުން ިމޮގތަށް ބޭނުންފުޅުވާތީ މިޮގތަށް ބޭން
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ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(.    33ނޫން މީ.    31،  33ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން. އާދެ    33

މާލީ އިދާރާތަކަށް ތަފާތު  ަމދުވެެގން ބަހައްޓަންޖެހޭ ރިޒަރވް ކަނޑައެޅުުމަގއި އެކިއެކި  މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން 

ެއޅުމުެގ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ ާމއްދާތަކަށް  ރިޒަރްވ ރޭޝިޯއއެްއ ކަނޑަ 

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނެިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން،    34މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އޯކޭ. ބުނެވި ދިޔަ ާގނޫނުެގ  

ސަރވިސް.   އާއި  ބޭންކު  -1ެގ    34ފައިދާ  ހިންާގ  އިދާރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މާލީ  ނޫން  ބޭންކު  ތަކާއި، 

އަންނަނިވި ކަންކަން ލިޔުމުން އެންުގމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. މީެގ ސައިޑް ހެޑިންގަގއި މި އިންނަނީ 

  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ހިންާގ ބޭންކުތަކާއި ބޭންކު  -1ެގ    34ފައިދާ ާއއި ސަރވިސް ޗާޖާިއ ކްރެޑިޓު ދެވޭ ހަމަތައް. ދެން  

)ހ(.   ލިބިެގންވެެއވެ.  އޮތޯރިޓީައށް  ބާރު  އެންުގމުެގ  ލިޔުމުން  ކަންކަން  އަންނަނިވި  އިދާރާތަކަށް  މާލީ  ނޫން 

މަދު   އެންމެ  އަދި  ިގނަ  އެންމެ  ފައިދާެގ  ނުވަތަ  އިންޓަރެސްޓުެގ  ދެވޭނެ  ލައިބިލިޓީއަށް  އެހެން  އެފަދަ  ޑިޕޮސިޓާއި 

ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އަދަދާއި، އެ އަދަދެއް ކަނޑަައޅާނެ ޮގތް. )އޮފް  

އަދި   ިގނަ  އެންމެ  ފަިއދާެގ  ނުވަތަ  އިންޓްރެސްޓުެގ  ދެވޭނެ  ލައިބިލިޓީއަށް  އެހެން  އެފަދަ  ޑިޕޮސިޓާއި  )ހ(  އާދެ! 

ރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  އެންމެ މަދު އަދަދުތައް ކަނޑައަޅާނެ ޮގތް. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ ާމއްދާތަކަށް މެންބަ

މިއީ ޑިޕޮސިޓާ އެފަދަ އެހެން ލައިބިލިޓީއަށް ދެވޭނެ އިންޓަރެސްޓު ނުވަތަ ފައިދާެގ އެންެމ ިގނަ އަދި އެންމެ މަދު 

އަދަދު އެއަށް އިނޭގތޯ. މިީއ އަދި އެހެން އިންޓަރެސްޓެްއެގ ވާހަކަ. މިސާލަކަށް ފިކްސް ޑިޕޮސިޓު ކަހަލަ، އާދެ! 

ޗެހީެގ ވާހަކަ. ރިވެންޖަސްކަހަލަ. )ށ( ތިރަީގިއވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުަގއި ހުއްދަ  މަޤްޞަދުތަކާއި އޯ.ޑީކަހަލަ ެއއް

ދޯ ުއޅޭ  ޯގހެއް  އޭަގއި  ޮގތެްއ  ؟ ދާއިރާ،  ައޅަިއަގންނަ  މަޤްޞަދުތަކާއި،  ހުއްދަ  ދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތްތައް  ތިރީގައިވާ 

ރާތަކަށް ކަނޑަެއޅޭނެ އެންމެ މަތީ ޖުމުލަތަކާއި، އެންމެ ދިުގ  އެބަހުރި. މަޤްޞަދުތަކާއި ދާިއރާތަކާއި، ަވކިަވކި ދާއި

އަދި އެންމެ ކުރު މުއްދަތުތަކާއި، ނެޭގނެ އެންމެ މަތީ އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ރޭޓާއި، ނެޭގނެ 

ކޮލެޓްރަލްެގ   އަދަދާއި،  ފައިސާެގ  ޖެހޭނެ  ބަހައްޓަން  މަދުން  އެންމެ  ފީާއއި،  ޗާޖާއި  މަތީ  އެންމެ  އެންމެ  ޮގތުަގއި 

މަދުން ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ މިންވަރު. އާދެ! )ށ( މި މާއްދާގައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުަގއި ހުއްދަ މަޤްޞަދުތަކާއި، ެއ  

ޖުމުލަތަކާއި،  މަތީ  އެންމެ  ކަނޑައެޅޭނެ  ދާއިރާތަކަށް  ވަކި  ވަކި  ދާއިރާތަކާއި،  މަޤްޞަދުތަކާއި،  ހުއްދަ  ތަންކޮޅު، 

ކުރު އަދި  ދިުގ  ރޭޓާއި،    އެންމެ  ފައިނޭންސިންގ  ނުވަތަ  ރޭޓު  އިންޓަރެސްޓު  މަތީ  އެންމެ  ނެޭގނެ  މުއްދަތުތަކާއި، 

ނެޭގނެ އެންމެ މަތީ ޗާޖާިއ، ފީއާއި، އެންމެ މަދުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާެގ އަދަދާއި ކޮލެޓްރަލްެގ ޮގތުަގއި އެންެމ  

މިންވަރު.   ބަހައްޓަންޖެހޭ  ޑްރާފްޓުގެ   -1މަދުން  ޯއވަރ  ނުވަތަ  އިންެވސްޓު  ލޯނު  ދިނުމާއި،  އެޑްވާންސް  ޮގތުން   

ބިލު އޮފް އެކްސްޗޭންޖު، ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓު އަދި އެހެން ވިޔަފާރި ހިންުގމާބެހޭ ނުވަތަ މާލީ ލިޔުންތައް   -2ކުރުން.  
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ކުރުން.   ދޫކުރުން.    -3ޑިސްކައުންޓު  ކްރެޑިޓު  އޮފް  ެއކްސެޕްޓެންސް    -4ލެޓަރ  ޔަޤީންކަން.  ކަުމެގ  ަގބޫލުކުރާ 

މެންބަރުން ދިނުމާ މާއްދާތަކަށް  ބިލުެގ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ދިނުން.  ކްރެޑިޓު  ވެސް  ނޫން  އެ  އި، 

މާއްދާެގ    -2މަޝްވަރާކުރެްއވުން(   ތަފާތު    1މި  ކަނޑައެޅުުމަގއި  ކަންކަން  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

އެްއވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ މި މާއްދާެގ    -3ބާވަތްތަކުެގ މާލީ އިދާރާތައް ތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ.  

ދުވަހަށް ވުރެން ކުރު ނޫން   14އެންުގމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކީ އެންުގން އަންާގ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

ނޫން.   ކުރު  ވާނެއެވެ.  ވާން  ކަމުަގއި  ތާރީޚެްއ  ދެވިފަިއވާ  އަން  -4މުއްދަތެއް  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  މާއްދާެގ  ާގ  މި 

އެންުގމަކާ ނުވަތަ މި މާއްދާެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ ަގވާއިދަކާ ޚިލާފުވާ ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާއަކާމެދު މި ާގނޫނުެގ  

މާއްދާެގ    39 މި  )ށ(،  މާއްދާެގ  ތެރެއިން    41ވަނަ  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ށ(ަގއި  މާްއދާެގ  ވަނަ 

ެއޅުމުެގ ފިޔަަވޅުތަކެއް  ނުވަތަ  ލިބިެގންެވއެެވ.    ފިޔަވަޅެއް  އޮތޯރިޓީއަށް  އޮތޯރިޓީން    -5ބާރު  ދަށުން  މާްއދާެގ  މި 

ާގނޫނު  ބޭންކަކާމެދު  ޚިލާފުވާ  ަގާވއިދަކާ  އެކުލަވާލާ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  މާއްދާެގ  ިމ  ނުވަތަ  އެންުގމަކާ  އަންާގ 

ޅުތަކުެގ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެްއ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަ  24/ 2010ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާ ދައްކާލަބަ އަޅެ ކީކޭތޯ އޮތީ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ    39ނުވަތަ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އޮތޯރިޓީން އެޅިދާނެއެވެ.  

ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އެހެންީވމަ، މިހިސާބުން މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ދެން  

 ދަން ހެނދުނު ކޮމިޓީ އޮންނަ ަގޑި މެސެޖު ކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. މާ
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