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 ) ބައްދަލުވުން ފެށުނު ހިސާބު ރެކޯޑުކުެރވިފައިުނވާތީ ޔަުއމިއްޔާ ނުކުެރވޭ( 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވިޔަފާރި ނުަވަތ  ގންކިންވިޔަފާރި ނުވަތަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭ  ގބޭންކިން ވިޔަފާރި ނުވަތަ މާޝަންޓް ގންކިންބޭ

ސްގެ ިވޔަފާރި ނުވަތަ އިންޝުއަރެންްސގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފައިނޭންސް ލީސިންގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކޮންިޒއުމާ ފައިނޭން

ންޖިންގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ާކުޑ ންސްގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ މަނީ ޗޭފައިނޭންސްގެ ިވޔަފާރި ނުވަތަ ރިމިޓެ ހައުސިންގ

އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ްލމަންޓް ސް ާބަވތެއްގެ ޕޭމަންޓް އަދި ސެޓުރުމުގެ ިވޔަފާރި ނުވަތަ އެްއވެކުއިޝޫކޮށް ެއކުއަރ

ސިސްޓަމެއް ހިންގުމުގެ ިވޔަފާރި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ދާއިރާގެ ހަމަޖެހުން  ލްމަންޓް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ސެޓު

ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް  ުކރަންޖެހޭރެގިއުލޭުޓކޮށް ސުޕަަވއިޒް  ފާރިއެއް ނުވަތަ މާލީ ހަރަކާތެއްޓަކައި އެ ިވޔަ  ދެމެހެއްޓުމަށް

ލައިސަންސްދޭ  ގެ ދަށުން(ގާޫނނު)ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާީލ ސެކިއުރިީޓޒްއާ ބެހޭ  2006/2ފެންނަ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 . ތަކަށޭތްމެ ފަރާހިންގާ ކޮންހަރަކާތްތައް މާލީ  ތްތައް ފިޔަަވއި، ވިަޔފާރިއާއިޚިދުމަިވޔަފާރިާއއި ހޭ އާ ބެސެކިއުރިީޓޒް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފިއްޔާ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ަލއްަވއި ޓުން ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ގައިޑަށް ބައްަލވައިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ސެކްރެޓޭރިއެތި

 އެހެންވީމާ، ެއއަށްެވސްްއ ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް. ޙެ ލާޓަރީ އޮޯތރިޓީން އެއަށް އިޞްމޯލްޑިވްސް މަނި

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން، ކޮށްެލއްވުންރިއާޔަތް ނުޑ މި މާއްދާ ދޫކޮށް އަުޅގަ ެޖހިގެން އަންނަ މާއްދާއަށް  ،ައުޅގަ

އިްނ އެމް.އެމް.އޭ  ޞްލާޙުހުށަހެޅިފައިވާ އިމި ވަަނ މާއްދާއަށް  3އެހެންވީމާ، )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ދިއުމުގެ ކުރިން. 

ގޮތަްށ  މިހާރު ބިލުގައި އޮތް ،ގޮތަށް  ތަޅުމަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ،ގޮތަށް ނުގެނެސް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނޑު  ،ކަމަށް ވާނަމަ ެދއް ނެތްކުރިއަށްދިއުމަށް ތާއީ  ވަނަ މާއްދާއަށް ދާނަން.  4އަުޅގަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރުމުގެ ފަހަތަށް ާރތުގެ މާނައިބާއެ  "ވިޔަފާރި މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ "ބޭންކުވަނަ  2ގާނޫޏުގެ ދިޔަ ބުނެވި -4

 ،ވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ ރި ބޭންކު ނޫން މާލީ ވިޔަފާ -2ކުރުން. ތުރުބާރާތުގެ  މާނަކުރުން އިވި ދެ އިއަންނަނި

ގ ޓް ބޭންކިން ންުކގެ މާލީ ވިޔަފާރިތަކަށޭ. ޭއގެތެރޭަގއި އިންވެސްޓްމަފިަޔވަިއ އެހެން ބާވަތްތަ ންގ ިވޔަފާރިބޭންކި

ރެންސްެގ ން ވިޔަފާރި ނުވަތަ އިންުޝއަެވލޮޕްމަންޓް ބޭންކިނުވަތަ ޑި ިވޔަފާރި  ގންޭބންކި ޓްންތަ މާޝެނުވަވިޔަފާރި 

ހައުސިންގ  ނުވަތަ ކޮންޒިއުމަރ ފައިނޭންސިންގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ، ގެ ވިޔަފާރިންސް ލީސިންވިޔަފާރި ނުވަތަ ފައިނޭ

، ިއޝޫކޮށް ޗޭންޖިންގ ިވޔަފާރި ނުވަތަ ކާޑު ުނވަތަ މަނީރެމިޓެންސްގެ ވިޔަފާރި ފައިނޭންސްގެ ިވޔަފާރި ނުވަަތ 
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ޓް ލްމަންމަންޓް ވިޔަފާރި ނުވަތަ އަދި ސެޓުކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ނުަވތަ އެއްެވސް ބާވަތެްއގެ ޕޭމަންޓް އަދި ސެޓްލްއެުކއަރ

ނަންބަރު  ނޫނުއި ގާޓަކަ ނުވަތަ ރާއޖޭގެ މާލީ ާދއިރާގެ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް ސިސްޓަމެއް ހިންގުމުގެ ވިޔަާފރި

ާއއި ސް ދޭ ިވޔަފާރިޓީދޭ ެސކިއުރިންސް(ގެ ދަށުން ލައިސަނޫނުމާީލ ސެކިއުރިީޓޒްއާ ބެހޭ ގާިދވެހިރާއްޖޭގެ ) 2006/2

ކަމަށް ެއ  ކޮށް ސުޕަވަިއޒްކުރަންޖެހޭއް ރެިގއުލޭޓުޔަފާރިއަށް ނުވަތަ މާލީ ހަރަކާތެޔަވައި އެ ވި ޚިދުމަތްތައް ފި

 ،ވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި . ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާނޭމާލީ ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން އިފާިރއާ އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ވިޔަ

ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ނުަވތަ ހުއްދަ ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިއެްއ ކުރުމަށް ބޭންކު

 ފަރާތަކަށޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙެެގ ފަރާވެސް އެމް.އެމް.އޭ  ޓަކައި މިއަށް ތަށް ލޫމަޢު މެންބަރުންގެ  .އް ހުށަހަޅުއްވާފަތުން އަޅުގަ

ނޑު ަހމަ ރެކޯޑަށް  .ޓަކައި ދަންނަވާލަން މަޢުލޫމާތަށްބޭފުޅުންނަށް  ތި .ލާނަންޓަކައި ދަންނަވައި  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވެސް ހުށަހަުޅއްވާފަ. އެީއ  ވަނަ ާމއްދާައށް 4އޮީތ  ށް އިޞްލާެޙއް މިއޮތް މީޒާނަ ވެްސ މިއި ވަނަ ާމއްދާގަ  3ހަމަ 

ފަހުގަިއ އުނިކުރުމަށް މި ދެންނެވީ އެ؛ އެ އިސްތިސްނާ  މަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޑްރާފްޓުަތޅު ،އިސްތިސްނާކޮށް  2006/2

ނޑުމެން ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތަްށ ދާގައި ވެސް އަޅު ަވނަ މާއް 3. އެހެންވީާމ، ޅުއްވާފައޮތީ ހުށަހަ އިން މިމް.އެމް.އޭ އެ ގަ

. ޑްރާފްޓާ އެއްގޮތަށް ކުިރއަށް.. ވެސް ހަމަ ތަޅުމަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މާއްދާ ވަނަ 4ށް ގަބޫލުކުރެވެނީ އަޅުަގނޑަ

ްސ ށް ެއްއވެދިއުމަބިލުގަިއގަިއވާ ގޮތަްށ ކުރިއަށް ވާ މި އެހެްނވީމާ، މިހާރު ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިފައި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނޑުމެން 5 ،ކަމަށް ވާނަމަ އް ނެތްބޭފުޅެއްގެ އިޢުތިރާޟެ  ހިސާބުން ދާނަން.މިހާ ވަނަ މާއްާދއަށް އަުޅގަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރުުމގެ ނަބާރާތުގެ މާއެ އި "ޓާނަލް ޓްރާންސެކްޝަންެއްކސް"ނޭ ވަނަ މާއްާދގަިއ ހިމެ 2ެގ ގާނޫނުބުނެވެދިޔަ  -5

އެްއެގ ވަނީ ެއ އިދާރާ  ޓިވް އޮފިސާކަމަށް ބުނެަފއި އެވި އިބާރާތުެގ މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން. ެއގްެޒކެފަހަތަށް އަންނަނި

ނަޑއެޅުތެރެއިން ފުންގެ ވަްއޒަމު އިން ރެ އެ އިާދރާގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެމުވަްއޒަފުންނާއި މުަގއި ބަިއެވރިވާ ސިާޔސަތު ކަ

ނޑުެގ ހަރަކާތްތައް ިހންގުމުގެ މަސްއޫ އުުފލާ ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކަށޭ. ެއފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ  ޔަތުިލއްމައިގަ

އި ޓަކަ  ބޭނުމަށްނޫނުގެ މި ގާ، ކަމަށް ވީނަމަވެސް  އެްއގެ ކޮންމެ މަޤާމެްއގައި ުހރި މީހެއްއިދާރާ  ފަކީ އެކޮންމެ މުވަްއޒަ

ެގ ތެރޭަގއި ެއ އިދާާރއެއް  ްނގެ . ެއގްެޒކެޓިްވ އޮފިސަރުގަިއ ބެލެވޭެނއެވެކަމު  ޓިްވ އޮފިސަެރއްއެއީ ެއގްެޒކެ

އިބު ރައީާސިއ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުގެ ރައީސާއި ނަ، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ،ޑިރެކްޓަރުންންގެ ބޯުޑގެ މެންބަރުންނާއި
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ލުެވ ހުންނަ ހަވާ ލޯނު ދޫކުރުމާ، ޖެނެރަލް މެނޭޖަރާއި ،ފިަސރާއިއެްގޒެކްިޓވް އޮޗީފް  ،ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަާރއި

 ާޒންދާރު ހިމެނޭނެއެވެ. އިސް މުަވއްޒަާފއި ޚައެންމެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތަްށ  އޮތް މެންމަށް އެްއވެސް ދިމާއަލުން އިްސލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް. ެއހެންވީމާ، މިމާއްދާއަށް ައޅުަގނޑު މި

ވަނަ  6ަގނޑުމެން އެހެްނވީމާ، ައޅު ،ނަމަކަމަށް ވާ އާދެ! ެނތް ރުންެގ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެްއ؛މެންބަ ދިއުމަށްކުރިއަށް

ނޑުމެން ދާނަން އިނގޭތޯ.   މާއްދާއަށް އަުޅގަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ނޫނުަގއި އެހެން ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. މި ގާ ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި 3ަވނަ މާއްދާގެ  1ނޫުނގެ ބުނެވިދިޔަ ގާ -6

 ނދަކު އޮތޯރިީޓގެ ަމސައްކަތަށް ބޭނުންާވ މުަވއްޒަފުންނާއި އެޖެންޓުންނާއިހިވާހާގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި ނު 

ވަޒީާފއިން ވަކިކުރާނީ ގާނޫނު ނަންބަރު ، ންޓުންނާއި އެްޑވަިއޒަރުން އަްއޔަންކޮށް ަވޒީފާެގ ކުރިއެރުންދީކޮންސަލްޓަ

ނޑަ )ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާޫނނު(އާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ 2008/2  ގަވަރުނަރޭ.  ސޫލެްއެގ ދަށުންއަޅާ އު ން ބޯޑުން ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މާއްދާއަކަށް މި  މާއްދާ  އެހެންވީމާ، މިމެންނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެްއ ނެތް. ވެސް ެއްއެވސް ދިމާލަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެްއވެ  ނުޑ އަޅު  ،ކަމަށް ވާނަމަ ްއ ނެތްސް ބޭފުޅެްއގެ އިޢުތިރާޟެ ވެސް އަުޅގަ ވަނަ ނަންބަރަށް  7ގަ

 ވަނަ މާއްދާއަށް.  7. ންދާންނަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 -4ކުރުން.  އަންނަނިވި ނަންބަރުތައް އިތުރު ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް 3ދާގެ އްަވނަ މާ 8ދިޔަ ގާނޫނުގެ ބުނެވި -7

އިާނޔަތްތަްއ  ިއޒަރުންނަށް ދޭނެ މުސާރައާއިްޑވަންނާއި ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި އެފުންނާއި ެއޖެންޓުއޮތޯރިޓީގެ ުމވަޒަ

ނަޑއަޅާނީ ބޯ ނަޑައޅާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީކަ ނަށް ދޭ ފުންގަވަރުނަރޭ. އޮތޯރިޓީގެ މުވަްއޒަ ންޑުން ކަ

 މީހުން ވަޒީާފގައި  ކުުރމަށާއި އެދި އެަކށީގެންވާ މީހުން ޢަްއޔަންާވނީ ކަމަށް ޤާބިލު އަވާންމުސާރައާއި އިނާޔްަތއް 

ކަންކަން ކުރުމަށް  އަންނަނިވި -5ދެމިތިބުމަށް އެކަށީގެންވާ ިމންވަރެްއގެ މުސާރައަާކއި ިއނާޔަތްތަކެއް ކަުމގައޭ. 

ނަޑއަޅާ އު  މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ހަދާ  ށުންނޫނުގެ ދަސޫލުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން އަދި މި ގާޓަކައި ބޯޑުން ކަ

ދިރިއުޅުމުގެ  ،ގެ )ހ(5ދޫކުރެވިދާނޭ.  ލޯނު ޓީގެ މުވަްއޒަފުންނަށް އޮތޯރިޓީއަށްތޯރިއޮ ންގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީ 
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ގެ އިލާޢާފުގެ މުވައްޒަފާއި މުަވްއޒަ -ގެ )ށ(5. ފްލެޓެއް ނުވަތަ ގޯއްެޗްއ ގަތުމަށް ުނަވތަ ޓަކައި ގެއެއް ށްބޭނުމަ

ނުވަަތ  ފުމުވައްޒަ -ގެ )ނ(5ކުރުމަށް. މަރާމާތު ތަން ކުރުމަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭއިމާރާތް، ޓަކައި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް

ވާ ކަންކަުމެގ ކޮށްފައިނަންބަރުގަިއ ބަޔާންވަނަ  5މާއްދާގެ  މި -6ކުރުމަށް. ސިލުފުގެ ދަރިއަކު މަތީ ތަޢުލީމު ހާމުވަްއޒަ

 ވާ ން ބަލާއިރު އެެދވިގެ ނު ދޫކުރުމަކީ ަވގުތާިއ ހާލަތަށްޒަފުންނަށް ލޯޓަަކއި އޮތޯރިީޓގެ ުމވައް އެހެން ކަމަކަށް ، އިތުރުން

ލޯނު ދޫކުރެވޭ . މިގޮތުން ވަްއޒަފުންނަށް ލޯނު ދޫކުރެވިދާނޭޓަކައި މު ކަމަށް ގަވަރުނަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ެއކަމަށް

. އަދި އެފަދަ ވުރެ އިތުރު ވެގެންުނވާނޭ ދަދަށްދުވަހުގެ މުސާރައަށް ޖެހޭ އަމަސް 3ފެްއގެ އެ ުމވަްއޒަ ،ދުއަދަ

ނަޑއަޅާ ހަމަތަކުގެ މަތީނު ދޫކުރަންވާނީ މަށް ލޯކަކަން އަދި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ  ންބޯޑުން ކަ

ނަމުގައި އޮތޯރިޓީްނ  ފުންގެ ވެލްފެއަރ އެކަުއންޓުގެއޮތޯރިޓީ ުމވަްއޒަ މޯލްޓިވްސް މަނިޓަރީ -7ގޮތުގެ މަތިންނޭ. 

ގެ ަވކި މިންވަެރއް މި ފަންޑަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އޮޯތރިޓީއަށް އިވާނޭ. ޮކންމެ މާލީ އަހަރެއްގަ އިުމކުރަންއް ޤާފަންޑެ

ނޑައަޅަންވާނޭ. ޖަމާކުރުމަށް ބޯޑު ންޑުެގ އިކުރެވޭ ފަވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޤާ 7ގެ މާއްދާ މި -8ން ކަ

ންބަރުންގެ ާލގެ މެއިްއޒަފުންނާއި އެ މުަވއްޒަުފންގެ ޢާކުރާ ުމވަންވާނީ އޮތޯރިީޓގެ މަސައްކަތަށް ޢަްއޔަންކުރަބޭނުން

ެފއްެގ މުަވއްޒަ ،ވަނީ ެއ ބަރުން ކަމަށް ބުނެފައި ޓަކަިއ ޢާިއލާ މެން ބޭނުންމަށްދާގެ މާއް  މަންފާއަށް އެކަންޏޭ. މި

 ންނަށޭ. މީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނުވަތަ ދަރީއަނބި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން  ،ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން ވޭ. މިނިސްޓްރީ އޮފް މި މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި އެބަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެބައޮތް ަތއް ނޭންސްގެ ބައެއް ރިަޒވޭޝަންބޭފުޅުންނަށް ފި . އެހެންވީމާ، ތިވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް އެ ދެްއވުން ދެންނެވީ ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް. ެއހެންވީމާ، ބައްލަވާލަ ަބ ފާހަގަކުރެވޭ. މިހުރިކަމަށް އަޅުގަ

ެއއީ ؛ ވަނަ މާއްދާގެ  7 ޑުމެްނ މިހާހިސާބުން މި އެއްބަސްެވވުނީއެހެންވީމާ، ައޅުަގނއަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން އިނޭގތޯ. 

ގޮތަށް  އޮތް މި މި ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ އިޞްލާޙު ށްއަ 6 ،5 ،4ވަނަ މާއްދާގެ  8 ގާނޫުނގެ  ގާނޫނުަގއި މި އޮތް،

ނޑުމެއަޅު ގޮތަށް  އުނިކުރާ  8 ،7 ،ބާއްވާަފއި ނުޑ  . މިހާހިސާބުން ދެންަޔއީއެއްބަްސވެިވގެންދި ންނަށްގަ އަޅުގަ

 .އްދާ ކޮމިޓީއަށް އިްއވާަލދެއްވުމަށްވަނަ މާ 8ގެ ބިލު  ،ވަނަ މާއްދާ 8ބޭފުޅުންނަށް  ލާނަން ތިދަންނަވައި

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1މާއްދާގެ  ކުރުން. މިގޮތަށް ިއޞްލާޙުރު އަންނަނިވި ވަނަ ަނންބަ 2ދާގެ މާއް ވަނަ 18ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  -8

ނަޑއަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގަވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއް އޮތޯރިީޓއަށް ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަނާޅާ  އިޔާ ކަ
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ނޑައެޅިަފިއވާ  ނޫން  ޓެންޑަރ ހުރި ލީގަލް ތޯރިީޓެގ އްަކއިގެ އަގު އޮފޮތީގެ ސިނުވަތަ ފައިސާ ނޫޓުކަމަށް ކަ

 ޓީން އުނިކުރަންވާނޭ. ލައިބިލި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަރާތަކުން. އެހެންވީމާ، ތި ލިބިފައެއް ނެތް އެްއވެްސ  މެންނަށް މިހާހިސާބަށް ކޮމެންޓެއްދާއަކަށް ައޅުަގނޑުވަނަ މާއް 8

ނުޑ. ނެތްއަޅު  ލު ތަފާތު ބޭފުޅެއް އިންތޯޓަކައި ދަންނަވާލަން. ޚިޔާންގެ މަޢުލޫމާތަށް ބޭފުޅު ނުޑ  ގަ ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން.  9ދެން އޮންނަ ނަންބަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާނަން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަ ނުވަ ނޫޓު)ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ ނަންަބރުގެ 2ދާގެ މާއްވަނަ  21ދިޔަ ގާނޫނުގެ ބުނެވި -9

 ހުރި ބޭރު ފައިސާ.  އްިޓފައިބާކީގެ ގޮތުަގއި ބެހެ ންކުބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއ ަގއި ެއއްެވސް ބޭފުޅެއް އިޢުތިރާޟެއެކު ނެތުމާފައިަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިވެސް އަޅު މާއްދާއަށް މި

 .ެދއްވުން އެދެންވަނަ މާއްދާއަށް ވަަޑއިގެން 10ނެތިއްޔާ 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ްސ ޑެރިވެިޓވް ކުރުން. ހަތަށް އަންނަނިިވ ައކުރު އިތުރުގެ ފަވަނަ ނަންބަުރގެ )ޅ( 2މާްއދާގެ  ވަނަ 21ދިަޔ ބުނެވި -10

 . ސްޓްރޫމަންޓުތައްޝަލް އިންސެކިއުރިީޓއާއި ަފއިނޭން އެހެންނިހެން ،ނޭ ގޮތުންހިމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅެްއގެ  އެްއވެސް ނެތް ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް ލިބިފައެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށްވެސް  މާއްދާއަކަށް މި

ނޑުމެން ހިޖުރަ ާދއަށްވަނަ މާއް 11ކަމަށް ާވނަމަ  އް ނެތްއިޢުތުރާޟެ  . ކުރާނަންއަުޅގަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އޮތޯރިޓީއަކަށް ުކރުން. މަނިޓަރީ ޞްލާޙުާދގެ )ށ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އި މާއް ވަނަ 22ގެ ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނު  -112

ނުވަތަ ސެންޓްރަލް ބޭންކަކަްށ ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަކަށް މުރާސިލެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ ބޭންކަރެއްގެ ގޮތުން ނުވަަތ 
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އެުކ  އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނެތުމާ. ށްދިނުންކޮތްނެއްގެ ގޮުތން ޚިދުމައްޓާ ތަން ނުވަތަ ިޑޕޮސިޓް ބަހަގެ ގޮތުއެޖެންޓެއް 

 ދާަނން.  ،ނުކުރައްވާ ނަމަށް އެްއވެސް ބޭފުަޅކު އިުޢތުރާޟްވަނ މާްއދާއަ 12އަޅުަގނޑުމެން 

 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކުރުން. ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން)ބ( އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ 22ދިޔަ ގާނޫުނގެ ބުނެވި -12

ރީ ބިލުަތކާިއ އިްނސްޓްރޫމަންޓުތައް ގަެނިވއްކުްނ ކުން ނެެރފައިވާ ުނވަތަ ގެރެންޓީކޮށްފަިއވާ ޓްރެޜަނުވަތަ މާލީ އިދާާރއަ

 ކުރުން. ޔަފާރިނުވަތަ އެފަދަ ތަކެިތން ވި އެފަދަ ތަކެތި އިްނވެްސޓުކުރުންނުވަތަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާްއދާއަށް ބޭފުޅެްއގެ އިޢުތިރާޟްވަނަ  13ޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފައި ނެްތ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ިއޞްލާ

 ދާނަން. ،ކަމަށް ވާނަމަ ނެތް

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮތޯރިޓީގެ  -)ލ(ކުރުން. ިއތުރު ތައްކުރު)ތ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަ ދާގެވަނަ މާއް 22ބުނެވެދިޔަ ގާނޫނުގެ  -13

 -)ގ( ކުރުން.އްކުރުމާއި ދިރާސާކުރުމާއި ޝާއިޢުއެހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ޓަކައި ތަފާސް ހާސިލުކުރުމަށްމަޤްޞަދުތައް 

، ން އިތުުރކޮށްށާއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަރުމަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިާރ ތަރައްޤީ

ދުމަތާިއ ށުން ެދވޭ ޚިދިއުމާއި އެފަދަ މަޝްރޫޢެއްގެ ދަގެންކި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގަިއ އެގެ މަޤްޞަދުކުރުމުހަރުދަނާ

އުފުލޭ މުދާ ިލބި ގަތުމާިއ ގަެނވިްއކުމާިއ  ،މުދަލާއި ުނުއފުލޭ ،ރުތީެގގެދޮގޯ އިެނުގން. ބިމާގުިޅގެން ފީ ނުވަަތ ޗާޖު 

ފަރާތްތަކަްށ  ޙަތުތައް އެހެންލަމަޞްޗަށް އޮްތ އެފަދަ މުދަލުގެ މައް ެއފަދަ މުދަލާއި  ،އަތުލުމާއި ހިފެހެއްޓުމާއި 

 ޕޭމަންޓް އަދި ސެކިއުރިޓީ  -)ސ(ކުރުން. ދިނުމާއި ވިްއުކމާއި ރަހުނު ހަވާލުކުރުމާއި ބަދަލުކުރުމާިއ ކުއްޔަށް

އެހެން ގާނޫނަކުްނ  -)ޏ(ތަކުަގއި ބަިއވެރިވުން. ސެޓުލްމަންޓް ސިސްޓަމުތައް ރާވައި ހިންގުާމއި އެފަދަ ިސސްޓަމު

 ޔަތުތައް އަދާކުރުން. ިލއްރިޓީއާ ހަވާުލކުރާ މަސްއޫތޯއޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެންނަ މާއްދާއަށް މި ނޑުމެއެ ތުމާ ދިމާއަކުން ހުށަހެޅިފައިނެށް އިޞްލާޙެއް އެއްެވްސ ވެސް އަުޅގަ ން ދެން ކު އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ.  14ކުރާނަން. އޮތް މާއްދާއަށް ހިޖުރަ
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 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ މޭޒުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކޮްށ، އެ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  24ގެ ދިޔަ ގާނޫނު ބުނެވި -14

ދިވެހި ސަރުކާރާިއ ނުވަތަ ޭބރު ޤައުމެްއގެ ސަރުކާާރއި، ދިވެހި ސަރުކާރު ުނވަތަ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ސަރުކާެރްއެގ 

ދިވެހި ސަރުކާރު ުނވަތަ ބޭުރ ޤައުމެްއގެ ސަރުކާުރ ބަިއެވރިވާ ފަރާތްތަކާިއ، މަނިޓަރީ ވިޔަފާރިާއ ބެހޭ ތަންތަނާއި، 

 22އޮތޯރިޓީތަާކއި ސެންޓްރަލް ޭބންކުތަކާއި މާލީ އިދާރާތަްއ ފިޔަަވއި އެހެން ެއއްވެްސ ފަރާަތކާ ުގޅިގެްނ މި ގާނޫުނގެ 

 ފާިރއެްއގައި ަބއިވެިރުވން.ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ފަދަ އެްއެވސް ވިޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ނޑުމެން  15މި މާއްދާ ވެސް މި އޮްތ ގޮތް ރަނގަުޅކަމަށް ބަލާފައި އަުޅގަ ވަަނ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

 ހިޖުރަކުރާނަން، އެހެން އެްއެވސް ފަރާތަކުން އިޞްލާޙެއް ިލބިފައިނުވާތީއާ ވެސް އެކު.

 

 ކަެދއްެކވުން:މޭޒުން ވާހަ އިދާރީ

އޮތޯރިޓީގެ  -1ވަނަ ނަްނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއްޞލާޙުކުރުން.  1ވަނަ މާއްދާގެ  27ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  -15

އާއްމު ރިޒަރވް ޤާއިމުކޮށް، ޮކންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމާ އެކު އެ އާއްމު ރިޒަރވަށް އޮޯތރިޓީގެ އެ އަހަރެްއގެ ސާފު 

. ެއގޮތުން ޖަމާކުރަންާވނީ ހުއްދަދެވިފަިއވާ ަރއުުސލްމާލާއި އާއްމު ިރޒަރވް ޖަމާކުރަްނވާނޭ 25ފައިދާގެ %

ގުނަާއއި ާއއްމު ރިަޒރވް ެއއްވަުރވަންދެން ކޮންމެ  2އެްއވަރުވަންދެނޭ. އެއަށްފަހު ހުއްދަދެވިފަިއވާ ރައުސުލްމާުލގެ 

ގުނައާއި ާއއްމު  2ިއވާ ރައުުސލްމާލުގެ އާއްމު ރިޒަރވަށް ޖަމާކުރަްނވާނޭ. ޙުއްދަެދވިފަ 25އަހަރަކު ސާފު ފައިދާގެ %

ނޑަައާޅ މިންވަރެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ސާފު ފައިދާއިން އާއްމު  ރިޒަރވް ެއްއވަރުވުމުން ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަ

 ރިޒަރވަށް ޖަމާކުރަންވާނޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްާދއަށް ދާނަން. 16މަ އެްއވެސް ބޭފުޅެްއގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތުމާ އެކު ައޅުަގނުޑ ހަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ



8 

 

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. އޮތޯރިޓީގެ ކޮންެމ  4ވަނަ މާއްދާގެ  28ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  -16

ެއއް ވާނަމަ، އެ ކްރެިޑޓް މާލީ އަހަރެއް ނިމުމާ ވިދިގެން އަލުން އަގުކުެރވޭ ރިޒަރވް އެަކއުންޓުަގއި ކްރެިޑޓް ބާކީ

 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ ސެިކއުރިޓީ ދެއްކުމަށޭ. 3ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރަންވާނީ މި މާއްދާގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އި 16 ޞްލާޙެްއ ވަނަ މާއްދާައކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާެޙްއ ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ވަަނ  16ވަނަ މާއްދާ އިްއވާލަދެްއުވމަށް އެދެން. ދެން  17ަވނަ މާއްދާއަށް. އެހެންވީމާ،  17ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ 

ނޑުމެން   ަވނަ މާއްދާއަށް މި ދަނީ.  17މާއްދާގައި އެްއވެސް ބޭފުަޅކު އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ ކަމަށް ބަލާފައި އަުޅގަ

 

 :އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން

 -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 29ގެ ސުރުޚީގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުްނ. 6ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ ޗެްޕޓަރު  -17

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިީޓްޒއާ ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ ދަށުން ލައިސަންސްދޭ ސެކިއުރިޓީްޒގެ  2006/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގާނޫނު  -އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ މަްއޗަށް މި މާއްދާެއއް ނުހިނގާނޭ. )ށ( ވިޔަފާރި ނުވަތަ ސެިކއުރިޓީްޒއާ ުގޅޭ

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިގެން ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިގެން  2010/24ނަންބަރު 

ފަރާތަކުްނ ހިންގަންވާނީ މި ގާނޫނުެގ  ހިންގާ ިވޔަފާރިއެްއ ފިަޔވައި އެހެން ބޭންކު ނޫން މާލީ ިވަޔފާރިއެއް އެްއވެސް

ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދަެއއް ލިބުމަށްފަހުގައޭ. އެފަދައިން މި ގާނޫނުެގ ދަށުން ލައިސަންސް ނުވަަތ 

ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ރެގިުއލޭޓުކޮށް ސުޕަވަިއޒްކުރާނެ 

ނޑަައޅާފަިއނުވާ ފަރާތްތަކެއް ނުހިމެނޭނޭ. )ނ( މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ނުވަތަ  -ފަރާތެއް ކަމަށް ކަ

ކަމަށް ގަބޫލުުކރެވޭ ސަބަބެްއ އޮތޯރިީޓއަްށ  ހުއްދަނެތި އެްއވެސް ފަރާތަުކން ބޭންކު ނޫން މާލީ ވިޔަާފރިއެއް ހިްނގާ

ރި ހިންގާ ތަނަށް ޮގސް ނުވަތަ އެތަނުގެ ފޮތްތަކާިއ އެކައުންޓުަތއް އޮތޯރިީޓއަށް އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާނަމަ،  ލިބިއްޖެ

ކަމަށް ގަބޫުލކުރެޭވ  މަލެއް ހިންގާއަށް ލިިބގެްނވެއޭ. އަދި އެފަދަ ޢަގެނުަވއިގެްނ އެ ަތކެތި ބެލުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީ

ނުވަތަ އެ  ިވޔަފާރި ހިންގާ ތަނަށް ވަނުމާ ފަރާތެއްގެ ފޮތްތަކާއި އެަކއުްނޓުތައް ބެލުމަށް ޓަކައި އެ ފަރާތެއްގެ

 ،ސަރިވސްގައި އޮތޯރިޓީން އެދުމުން ފަރާތެއްގެ ފޮތްތަކާއި ެއކައުްނޓުތައް އޮތޯރިޓީއަށް ގެނައުމަްށ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

. ވާނޭލިްސސަވިްސއިން ފޯރުކޮށްދޭންއެ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަަކިއ އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ އެީހތެރިކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮ

ނޑުތަާކއި ލައިސަްނސް ދޫކުރުމުގެ ޝަރުތުތަާކިއ  -)ރ( މި މާއްދާގެ ދަށުން ލަިއސަންސް ދޫކުރާނެ އުސޫލުތަާކއި މިންގަ

ގުޅޭ ގަާވއިދުތަާކިއ  އި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާހަރުދަނާ އަދި ރައްކާތެރި ޮގތެއްަގއި ިވޔަފާރި ހިންގުމަށް ޓަކަ

ވަކި ބާވަެތއްގެ ބޭންކު ނޫން މާލީ  ،. މިގޮތުންއް އޮތޯރިޓީއަށް ނެރެވިާދނޭމްތަސަރކިއުލަރތަާކއި މެމޮރަންޑަ
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ޖުމުލަކޮށް ހުރިހާ ބޭންުކ ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން  ،އަކުން އެކަނި ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ަގވާއިދުތަާކއިރާއިދާ

ިއ މާީލ ދާއިރާ ތަަރއްޤީކުރުމަށާ. )ބ( ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާވއިދު އޮތޯރިީޓއަށް ނެެރވިދާނޭޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އާއްމު ގަ 

ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަދި އެނޫްނވެްސ ، ލް އިންކްލޫޝަން އިތުރުޮކށްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފައިނޭންޝަ

ކުރާ އިދާރާެއއް ޢުތަކުގަިއ އޮތޯރިޓީްނ ރެގިއުލޭޓު ދެއްގަިއ އޮތޯރިޓީން ިހންގާ ނުވަތަ ކުރިއަށް ގެންާދ މަޝްރޫމަޤްޞަ

އޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮތެްއެގ ، ނަމަ ގިނަ އިދާރާ ބައިވެރިވުމަްށ އޮތޯރިޓީން އަންގައިފި ވުރެ  ދާާރއަށްނުވަތަ އެއް އި

މި ގާނޫނުެގ ދަށުން ދޫކުރާ  -. )ޅ(އިދާރާަތކަކުން ބަިއވެިރވާންވާނޭން އެ މަޝްރޫޢެއްަގއި ެއ އިދާރާައކުން ނުވަތަ މަތީ

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގަިއ  -މާލީ ވިޔަފާރިކުރުމަީކ ކުށެެކވެ. )ކ( ލައިސަންސެއް ނެތި އެްއވެްސ ފަރާތަކުން ބޭންކު ނޫން

ދެމެދުެގ  ރުފިޔާއާ ންއެއްަލއްކަ ރުފިާޔއާއި އެްއ މިލިއަދަބަކީ އެ ފަރާެތްއ ކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްގެ އަބަޔާން

 ކަލައް  ނުވަތަ އެއް ލުން ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް އަހަރާ 5އަހަރާއި  2ން ނުވަތަ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރު

އަހަރާ ދެމެދުެގ  5ައހަރާއި  2، އެކުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާ ދެމެދު ޔާއާން ރުފިއެއް މިިލއަ ރުފިޔާއާއި

އްދައެއް ނެތި ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ބޭންކު ނޫން މާލީ )އ( މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހު .މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

އެ ފަރާތެްއ  ،ދަަބކީކޮށްފި ފަރާތެއްގެ އަ ވެ. )ވ( މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްވިޔަފާރިކުރުމަކީ ކުެށކެ

 1ނުވަތަ ، ދެމެދުގެ އަދަދަުކން ޖޫރިމަނާކުރުން ާހސް ރުފިޔާއާ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއާއި ހަތް ހަތްދިހަ ފަސް

 ލަްއކަ ފަންސާސް  ހާސް ރުފިޔާާއއި ހަތް ހަތްދިހަ ފަސްނުަވތަ  ،ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން އަހަރާ 3އަހަރާއި 

 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމޭ. އަހަރާ 3އަހަރާއި  1، އެކުދުގެ އަދަަދކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާ ދެމެހާސް ރުފިޔާއާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަ ޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި ފިނޭންސް މޯލް ށް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން؛މި މާއްދާއަށް އަޅުގަ

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެނަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅިފައި އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، މި މާއްދާގެ ހަމަ ވަކިަވިކ 

 އަކުރުތައް ވަިކވަކިން ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނަން. ެއހެންވީމާ، )ހ( އަށް ބަލާއިރުގައި މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ

ނަޑށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މި ންއޮތޯރިޓީ ވަނަ މާއްދާަގިއ  3ަވނަ އަދި  2އެްނމެ ފުރަތަމަ މި ބިލުގެ ، އޮތީ އަުޅގަ

އޮތީ. އެއީ  ން )ހ( އުނިކުރުމަށް މިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބަޔާންކުރާ މަފްހޫމާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީބަޔާންކުރާ، މަނި

ދުަގއި. ނައުުމގެ މަޤްޞަޓީަތއް ެއމް.އެމް.އޭެގ ގާނޫުނގެ ދަށަްށ ގެދޫކުރެވޭ ެސކިއުރި ގެ ދަށުން ވެސ2006/2ް

ނޑަށް ގަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުންއެހެންވީމާ، އަ ނޑުމެން މިހާރު މި ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ުޅގަ ބަލާއިރުގައި އެމް.އެމް.އޭެގ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫުލކުރެވެ  ތި ބޭުފޅުން... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ނީ. އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ހިސާބުން )ށ( ގެ މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟްނުކުރާތީއާ ެއއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެން މިހާ)ހ( އަށް އަޅުަގނޑުމެން، ންވީމާއެހެ

އަށް މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބއޮްތ ޅުަގނޑުމެން ދާނަން އިނގޭތޯ. )ށ(އަށް އަ 
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ވަނަ މާއްާދގެ ސުރުޚީ ވެސް ބަާލއިރުަގއި  17ދެން ، ހުށަހަޅުްއވާފަ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ އިޞްލާޙެއް

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލެއް ުނކުރެވޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމް.އެމް.ޭއއިން ހުށަހަޅާފައި މި މިހާރު  .އޮތް ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ާމއްާދގަިއ އަދި ތިންވަނަ  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނުެގ ދެވަނަ ުކރިއަށްދާ ގޮތަްށ ބަލާއިުރގައި. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި، އެހެންވީމާ ނޑުެމން ބަލައިގެން  ސުރުޚީ ވެސް ައުޅގަ ދާނީ. ކުިރއަށްއޮތް ޮގތް ރަނގަޅުކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ކުރިއަށްދާނަން އިނގޭތޯ. 17، އެހެންވީމާ )ށ( ވެްސ  ުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކު ޑްރާފްޓުަގއި އޮތް ޭދތެރޭގައި އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ އިޢުތިރާެޟއް ނެތިއްާޔ  ިރއަށްދިއުމާގޮތަށް އަުޅގަ

)ނ(، )ރ( ، )ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު( އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން )ށ( ޫދކޮށް )ނ( އަށް ައޅުަގނޑުމެން ދާަނން އިނގޭތޯ. 

އަްށ  )ބ(، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު ފަރާތަުކން ކޮމެންޓެއް ލިބިފަެއއް ެނތް. އެހެންވީމާ މި ދެ މާއްދާ ެވސް

އޮތީ  އޮތީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މި  ލިބިފައި މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓު

ފަހަރު  ވިސްނާލެއްވުމަށް ޓަކައި އަދި ެއއް )ބ( އަިދ މެންބަރުން، ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންވީމާ )ބ( އުނިކުރުމަށް

 ވިދާޅުވެެދްއވާ.

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިާރ ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އިތުރުކޮށް 

ގެންދާ ކުރިއަށް ތޯރިޓީން ހިންގާ ނުވަތަ ދުތަކުަގއި އޮޤްޞަދުގަިއ އަދި އެނޫން ވެސް މަޤްޞހަރުދަނާކުރުމުގެ މަ

ވުރެ ގިނަ އިދާރާ ބައިވެިރވުމަށް  ކުރާ އިދާރާެއއް ނުވަތަ އެއް އިދާރާއަށްޓު މަޝްރޫޢުތަކުގައި އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭ

ން އެ މަޝްރޫޢެއްަގިއ އެ އިދާާރއަކުން ުނވަތަ ެއ އޮތޯރިޓީން އަްނގާ ގޮތެްއެގ މަތީ، ނަމަ އޮތޯރިޓީން އަްނގައިފި

 .ބަިއވެިރވާންވާނޭ  ދާރާތަކަކުންއި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ މެދުގަިއ ، އެހެންވީމާ ޚިޔާލުފުޅު ހުރި ގޮތެއް؛ދޭތެރޭގައި މެންބަރުންގެ  ކުރުމާ)ބ( އުނި، އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެން ދާނަން )ޅ( އަށް އިނގޭތޯ. )ޅ( އަްށ ހިސާބުން އަކަމަްށ ގަބޫލުކުރެވެނީ. މިހާ އެއްބަްސވުމެއް އެބައޮތް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްެވްސ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަެއްއ ނެތް. )ކ( އަށް ެވސް، )ކ( އަށް އެަބއޮތް 

ފަޒާދުގެ ވާހަކަފުެޅްއ  ގުޅޭޮގތުން ފަރާތުން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަ. މި އިޞްލާޙާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަނިޓަރީ ޮއތޯރިޓީގެ 

 .ފަޒާދުއެހެންވީމާ، . ބައޮތްއެ
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 ދަބެއް ވެސް ލިބޭރަްގސްގެ ހަމަ ޖިނާޢީ އަދަބަކާ އެއްކޮްށ މަދަނީ އަ. އެއީ ޑްައޅާފަދަބު ަކނޑަރޭ އަމިގޮތަށް ވެސް ހު

އެމް.އެމް.ޭއއިން ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާުޙގައި އޮްތ ވުރެ މިހާރު  ގޮތަށް ބިލުގައި އޮތް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( . ގޮތަށް

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވެސް ެއްއވެސް މަްއސަލައެއް ނުޖެހޭނެ މިގޮތަށް އޮތީމަ.  ރަނގަޅީ. ެއއީ ޕީނަލް ކޯޑާގޮތް 

މުެގ ގޮތުންޭނ ެއްއގޮތްކުރު ނީ، ޕީނަލް ޯކޑާންނަމީހުން ބުނެފައި އޮ އެމް.އެމް.ޭއއިން މި އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅިއިރުަގއި އެ

ޮއވެދާނެތީއޭ. ދެން  އެްއވެސް ކަހަލަ ކޮްނފްލިކްޓެއް ކާ މި އިޞްލާުޙ ފޮނުވާފައި މި އޮތީ. ޕީނަލް ކޯޑާއަލުން އަނެއް

ނޑައަޅާފައި އޮތެއް ދަމިހެން އަ ނޑަެއޅިގެންދާނީ. ފުރަތަމަ ކުުށގެ ލެވަލުން މި އަ؛ ކަމަކު އެ ލެވަލްބު ކަ ދަބުތައް ކަ

އަދަުބ  ްށ ފުރަތަމަ. ހަމަ އެހެން ގާނޫނުތަުކގައި ވެސް އޮޭވ މިގޮތަށްވެސް ނައިސްދާނެ އޭނައަ ޙުކުމެއް ހަމަ ޖަލުގެ

ނަޑއަޅާފަ  .ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކަުމގައި ހިސާބުން މި މާއްދާގެ )ވ( އަށް ބަލައިލިއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާ  ބަލާ  ވިޔަސް އަުޅގަ

ދަބުތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވީ އަ، ިމސާލުތަކެއް، ތަން. އެހެންވީމާ އުސޫލުތަެކއް ބަޔާްނކުރެވިަފިއ އޮތް

ނަޑއެޅިފައި ހުންނަ ގޮތުގެ  ހިސާބަށް ގެނެސްދެްއވުން ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން  ތަކުެގ ގޮުތގެ އަޅުަގނޑުމެންނާގާނޫނު ،ކަ

ޖަހާއިރު. އެހެންވީމާ،  10ހެނދުނު  . ދެން ބައްދަލުވުެމއް އޮންނާނީ މާދަމާއިނގޭތޯ ދެން އޮންނަ ބައްަދލުވުމަކަށް

ކަމަށް ހީކުރަން އިނގޭތޯ. އާދެ،  ކޮށްދެްއވާނެށް ވެސް އެސް.އެމް.އެސް ޓުން ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަސެކްރެޓޭރިއެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

___________ 

 

 

 


