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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން މިހާހިސާބުން މި ފަށަނީ.  ން ޯކރަމް ލިބުމާވަނަ ބައްދަލުވު 13`. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ  އެކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަ އިޞްލާޙަްށ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނީ މޯލްޑިްވސްށް ގެންދާމިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ނިންމާލިއިުރގައި އިބަހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް. އިްއޔެގަ  އޮތީ މިހާރު  މި ައޅުގަ

މެން އޮންނާނީ އަޅުަގނޑު ހިސާަބށް އެ މާއްދާ )ކ(އާ. ހަމައަށް ޮގްއސަވަނަ މާއްދާ  17އޮތް ބިލުގެ  ހުށަހަޅާފައި މި

ނޑުމެން ގޮއްސަ  ވެސް އެްއކޮށް  ޚިޔާލު ތަފާތުވުެމއް އުޅޭީތއާ ގެ. ދެން އެއީ ޭއގެ ބަެއއް އަދަބުތަކާ ދޭތެރޭަގއި ައުޅގަ

ބަށް އެ ވަނީ ތަކުަގއި ހުރި އުސޫލުތައް އަޅުަގނުޑމެންނާ ހިސާސެކްރެޓޭރިއެުޓގެ މަސައްކަުތން ބައެއް ގާނޫނު

ބޭފުޅުން މޭޒުކޮޅަށް މިހާރު އެ އަންނަނީ އެ އާދެ! ؛ ންމެ މެންބަރަކަށް ވެސްކޮ، އެހެންވީމާ. ގެނެސްދެްއވާފަ

ނ .ގޮތުންަކރުދާހެއް އެކަމާ ުގޅޭ ކުަރްއވާފައި އޮތްތައްޔާރު  ޑު ގޮތެްއގައި މި ކަރުދާުހގައި އެހެންވީމާ، މަިއގަ

ތުން އޮންނާ އުސޫލާއި އަދި ގޮގުޅޭ އަދަބުތަކާޤޫބާތުގަިއ މިކަހަލަ އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްޢު ބަޔާންކުރެވިަފއި މި

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު ، ނަމަ ވެއްޖެެވސް ޓެކްސް ދެްއކުމުން އެއްކިބާ  އިތުރުން ޓެކްްސގެ ގާޫނނުގައިއޭގެ 

ނޑު ހަމަ ތި  ،ދިނުމުގައި. އެހެްނވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަާވލަމުންއަދަބު އަޅުގަ

 މި ،އޮތް ތަފާތުތައް މިހާރު މި ލާނަން ފުރުޞަތު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ހަކަފުޅަށް ައޅުަގނޑު ހުޅުަވއިގެ ވާބޭފުޅުން

ގެ ަމއިަގނުޑ ނުކުތާތައް ކޮމިީޓއަްށ ލެްއވި ކަރުދާހުނޫނިއްޔާ ތި ބޭފުޅުން ތި އެކުލަަވއިދެންނެވީ 

 . ނޫންތޯދެްއވަންވީއިްއވާލަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޫން މާލީ  ކުާރ ދާއިރާތަކާިއ ބޭންކުއޮތޯރިޓީން ރެިގއުލޭޓުއޮީތ  ވަަނ މާއްދާ ހުށަހަޅާފައި މި 17 ގާނޫުނގައި  އަސްލު

ން. ދެން ލައިސަންސް ނެތި އެކަހަލަ ަކމެއް ކޮށްފިއްޔާ ދޭ އަދަބު ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލައިަސންސް ދޫކުރު

ނަޑއަުޅއްވާ މި  ،އޮތީ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވިއިރު ގޮތުަގއި. ދެން ފުރަތަމަ ގެ )ކ(ގެވަނަ މާއްދާ 17އޮތީ. އެއީ  ަފއި މިކަ

އް މިލިއަްނ ރުފިޔާއާއި އެ  ލަްއކަ ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްގެ އަދަބަީކ، އެއް)ޅ މި މާއްދާގެމާއްދާގެ 

ުނވަތަ  ،ންއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުއަހަރާ ދެމެދުެގ މު  5ައހަރާއި  2 ނުވަތަ ،ންދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުއަރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ 

އަހަާރ  5އަހަރާއި  2 ،އެކު ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއައަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ރުިފޔާާއއި ެއްއ މިލި ަލއްކަ އެއް

ރިމަނާ ވެސް ކުެރވިދާނޭ. އޮތް ހަމަެއކަނި ޖޫ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްުލން. ދެން މީގަިއ ބަޔާންކޮްށފައި އެބަ  ދެމެދުގެ

އިން ެއ . ދެން ފަހުން އަނެއްކާ އެމް.އެމް.އޭނުވަތަ ދެ އަދަބު ެވސް ދެވިދާނޭޖަލަށް ވެސް ލެިވދާނޭ ހަމައެކަނި 

 އި ޖިނާޢީ ށެކޭ. އެހެންވީމާ، ީމގެ މަދަނީ އަދަބަކާކު އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ މިއީ ވަރަްށ ބޮޑު ނީމި ބޭނުންވަބޭފުޅުން 

ނޑަައޅަން ހިނގާށޭއަ  ލަްއކަ އެއްދަބަކީ މަދަނީ އަ ،އޮތީ ފުޅުން ފުރަތަމަ މި އެ ބޭ  . އެހެންވީމާ، ެއގޮތުންދަބެއް ކަ



2 

 

 5އަހަރާއި  2 ދަބަކީއަ . އަދި ެއ ކުުށގެ ިޖނާޢީމަނާކުރުމޭްނ ޖޫރިދަދަކުއަމެދުެގ ރުފިޔާއާިއ ެއއް މިލިއަްނ ރުފިޔާއާ ދެ

ތަމަ ޕީނަލް ކޯޑަށް ަގނޑުމެން އެހެން ގާނޫނުތަްއ؛ ފުރަ. ދެން އަޅުމުއްދަތަކަްށ ޖަލަށްލުމޭ އަހަރާ ދެމެދުގެ

އްމު ގޮތެްއގައި ވާްނވާނީ އެހެްނ އޮތީ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އަދަބު އާ  ކޮށްފައި މިބަލައިލިއިުރގައި ޕީނަލް ކޯުޑަގއި ބަޔާން

 ްނގެ މަްއޗަށްމުގެ އަދަބަކީ ުމްއސަނދި ކުށްވެރިކުރު. ޖޫރިމަނާއިތުރު އަދަބަކަށެވެ ެއކު ަކނޑައެޅޭ އަދަބަކާބާވަތެްއގެ 

ނަޑއެޅެ ވާްނ ކުށުގެ ޙަޤީީޤ އަދަބުްނ އެ މީހުން ސަލާމަތް ،ައގު ެދއްކުަމށްފަހުބުތަަކކަށް ފައިާސއިން އަދަން އޮންނަ ކަ

 ވެސް  އިންދެން އެމް.އެމް.އޭ ނުވާނޭ.މަގެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އަދަބަކަށް ެވގެންއެފަދަ ނުވަތަ   އޮންނަ މަގެއް ކަމަށް

ދެންނެވީ ބޭންކުެގ ދެން މި ،ފުދޭވަރަކަށް ލާރި ހުންނަ ނީ ކަންތައް ކުރަްއވަ  ނީ މިކަހަލަހަމަ ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަްއވަ

ސަނދި ފަރާތްތަކަކުން. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި މި ހިންގާނީ ފުދޭވަރަކަށް ލާރި ހަމަ މުއް ނެތި ލައިސަންސް

ނުވާނޭ. ދެން އަޅުަގނުޑ އޮެވެގން ވެވޭނެ ގޮތެއްކަމުގެ އަދަބުން ރައްކާތެރި ރިމަނާއެއް ކޮށްލާފައި އަްސލު ކުރި ޖޫ

 އަދި ޖިނާއީ އަދަބު ވަކިން  .އޮންަނނީ ހަމަ މަދަނީ އަދަބު ވަކިން މި ެވސް އިޓެކްސްގެ ގާނޫނަށް ބަލާއިރު ވެސް ޭއގަ 

 ކަށް މިހިރީ އިނގޭތޯ.އެއް ކުށަކަށް. ދެން ެއަކހަލަ ގޮތަ ހަމަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގޮެތްއގައި ތި ބޭފުޅުންގެ އެހެންވީމާ، މަ އިން ފަހުން ހުށަހަޅާފައި އެމް.ެއމް.އޭ އިވާަހަކފުޅުތަކަށް ބަލާއިރުގަ ތި ިއގަ

އެްއގޮތް ކަމަށް  ނިއްޔާ މިހާރު ހުރި ގާނޫނުތަކާ. ނޫންތޯރަނގަޅު ކަމަށް އެހެންނޫ ގޮތް ބިލުގައި އޮތް ގޮތަްށ ވުރެއޮތް 

ނޑުމެން ބަލައިލީމަ ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ދަނީ. އެ އެހެންނޫންތޯ ބޮޑަށް ފެނިގެން މި އީ ދެން އަޅުގަ

ވަނަ  17 ވަނަ މާއްާދގެ؛ 17އެހެންވީާމ،  އި ދެއްތޯ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ދޭ ިމަކމުގެ ތެރޭގަ  ފާހަގަކުރެިވގެން އެބަ

ޅާފައި އޮތް ގޮަތްށ އަްށ އެމް.އެމް.ޭއއިން މިހާރު މި ހުށަހަވަނަ ާމއްދާގެ )ކ( 29ގާނޫުނގެ  އީ އެ ،މާއްދާގެ

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ނިންމާފަިއ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެްއ އޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީ

ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ  )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(އަޅުަގނޑުމެން ދެން އޮތް ައކުރަށް ދާނަން. އެއީ ހަމަ އެ މާއްދާގެ )އ(. 

ނުޑ ދަންނަވާލަންމަޢުލޫމާތަށް ޓަ އިުތރަކަށް ނެތް އިނގޭތޯ. ދެން އަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް )އ(  .ހަމަ ކައި އަޅުގަ

 ެއްއގޮތަކަށް  ވެސް މީގައިއެހެންވީމާ، އާދެ!  .)ވ( އަށް އަެނއްާކވެސް ެއބައޮތް. ދެން ހަމަ ދާދި އެއްގޮަތކަށް

ނޑުމެން  މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ ޚިޔާުލ ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަމަށް އެމް.އެމް.ޭއއިން މި ހުށަހަޅާަފއި އޮްތ ގޮތަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާ ހިސާބުން  ،ބަލާފައި ވަނަ  18އެހެންވީމާ،  ނީ ބިލުގެ. )ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ައށް ދާވަނަ މާއްދާ 18އަުޅގަ

 ދެްއވުން އެދެން. މާއްދާ އިްއވާލަ
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 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ މޭޒުން 

 .ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 30ން. ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގައި ައންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރު 30ނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ ގާ -18

ކޮންމެ ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ވެސް އޮތޯރިޓީން ައންގާ ގޮތެްއގެ މަތީން، އަދި ޮއތޯރިޓީން އެދޭ ތަފުސީލާ އެުކ 

 -ކިޔުންތަާކއި ރިޕޯޓުތަްއ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ށ(އަދި އޮތޯރިޓީން އަންގާ ަވގުަތށް އޮތޯރިޓީން އެދޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮތަަކށް ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާތައް އޮތޯރިޓީއަށް 

ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާެއއް ހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް، ުނވަތަ ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާެގ  -1ސްޕަވަިއޒްކުެރވިދާނެެއވެ. 

ހާލަތު ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޤާބިލުކަމާއި ހިންގުންތެރިަކން ދެނެގަތުމަށް، ނުވަތަ ޭބންކު ނޫން މާލީ އިދާރާައްށ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ އުސޫލުތަްއ  ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރަނގަޅު ައސަރުތަކަށް ތަްއޔާރުވުުމގެ ޮގތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ކަ

އެްއގޮތަށް އެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބެލުމަށް، ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން  ކާވަތަ ގާނޫނުތަކާިއ ގަވާއިދުތަ ބެލުމަށް، ނު

ވެސް ކަންކަން ބެލުމަްށ އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަްނކުރާ ަފރާތެއް މެދުވެރިކޮްށ، ނުވަތަ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ އެނޫން

އި ެއ އިދާރާއެްއގެ އޮންަސއިްޓ އޮތޯރިޓީގެ އޮފިސަރުން މެދުވެރިކޮށް އޮތޯރިީޓއަށް ފެނިްއޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އޮންސައިޓް 1 މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ -2އެްގޒަމިނޭޝަނެއް ހިންގިދާނެއެވެ. 

އެްގޒަމިނޭޝަނެްއގެ ތެރޭަގިއ ނުވަތަ އޮންަސއިޓް ެއްގޒަމިނޭޝަނަކާ ުގޅިގެން ިއތުރު މަޢުލޫމާތެއް، ނުވަތަ 

އެ އެްއެޗއް އެ ތަނުްނ  ،ވެއްޖެ ނަމަެގ އޮިފސަރުން ބޭނުންްއ ހޯދުމަށް އޮތޯރިޓީލިޔެކިޔުމެްއ، ުނވަތަ ހެްއކެ

ވާެނއެވެ. އަށް ފޮނުަވއިދޭންެވއްޖެ ނަމަ، ެއ ެއއްެޗއް ިލޔުމުން އޮޯތރިޓީވާނެެއވެ. ނުވަަތ އޮފިސަރުން ބޭނުންފޯރުކޮށްދޭން

އަްށ ތަކުގައި އެ ފަދަ ލިޔުން އޮތޯރިޓީލަތްކުން އަންގައިދޭންޖެހޭ ފަދަ ހާއެ ފަދަ ތަކެތީގެ ތެދުކަން ލިޔުމަ

 ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި މާއްދާއަށް އެބައޮތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރރެންސްގެ ފަރާތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ 

ނުޑމެ ؛ގޮތެއް. އެހެންވީާމ، ތި ބޭުފޅުން ން މިހާރު މި ބިލުގައި އޮތް ގޮތާ މެދުަގއި ިޚޔާލު އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 ދާނަން އިނގޭތޯ.  ވަނަ މާއްދާއަށް އެހެންވީމަ 19ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަމަށް ބަލާފައި، ައޅުަގނޑުމެން 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ންކުތަކުގެ ނުވަތަ ބޭންކުބޭ -ތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. )ހ(ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮ 31ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  -19

ްއ ދުެވގެްނ ބަހައްޓަންޖެހޭ ރިޒަރވެނޫން މާލީ އިދާރާތަކުގެ ޑިޮޕސިޓްތަކާއި އެހެން ލައިބިލިީޓތަކުގެ ނިސްބަތުން މަ
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ނަޑއަަޅއި ބެހެއްޓުމަށް  ނޫން އިދާރާތަކަށް އޮތޯރިޓީއަްށ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގައި ޭބންކުތަކަށާިއ، ބޭންކުކަ

ނޑައެޅުުމގައި ބޭންކުަތކަާށިއ  ގެ ދަށުން މަދުެވގެން ބަހައްޓަންޖެހޭ)ހ(މި މާއްދާގެ  -)ށ(އެންގިދާނެެއވެ.  ރިޒަރވް ކަ

ނޑަެއޅުމުގެ އިޚްިތޔާރު އޮތޯރިީޓއަްށ  ތަފާތު ބާވަތްތަކުެގ ބޭންކު ޫނން މާލީ އިދާރާތަކަށް ތަފާތު ރިޒަރވް ރޭިޝޔޯތައް ކަ

ކޮށްފަިއވާ ޑިޕޮިސޓްތަކާިއ އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތަކުެގ ބާވަތްަތކާިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާން -ލިބިގެންެވއެވެ. )ނ(

ނަޑއަޅާނެ ގޮާތއި، ިހސާބުކުރާނެ ގޮތް އޮތޯރިޓީ ން ަކނޑަެއޅުމަށްފަހު ބޭންކުތަކަށް މަދުވެގެން ބަހައްޓަންޖެހޭ ރިޒަރވް ކަ

 ނޫން މާލީ އިދާރާތަކަށް އަންގަްނވާނެެއވެ. ނުވަތަ ބޭންކު

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި މާއްދާއަށް އެމް.އެމް.ޭއއިން ދެ އަކުރު އިތުރުުކރުމަށް އެބައޮތް ހުށަހަޅާފަ

ތަށް ޓަކައި އިތުރުކުރުމަށް. ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާެއއީ )ރ( އާއި )ބ(ެއއް  .އިއެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުދެއްިވިއރުގަ

. އަދި )ނ( ވެސް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެބައޮތް ހުށަހަޅުްއވާފަިއ އިނގޭތޯ. އާެދ، ެއއީ ފިނޭންްސ ންނަވާލަންއެ ވާަހކަ ދަ

ފިނޭންސުްނ ، އެހެންވީމާިއޞްލާޙުކުރުމަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  އޮތީ މިނިސްޓްރީން އެގޮތަްށ ހުށަހަޅުއްވާަފއި

ނޑުމެން މެންބަރުންގެ ފިނޭންސުން ، ގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުެމއް ނެތީމާތެރޭ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ގޮެތއް  )ރ( އާއި )ބ(އާހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތް ަރނގަޅު ކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން  ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން ތޯ. އިނގޭ ދެ އަުކރު އިތުރުކުރުމަށް ގޮތް. ެއއީ ފައިވާ. ެއީއ އެމް.އެމް.ޭއއިން ހުށަހަޅުއްވާ އެބަޖެހޭ ކަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަމަށް ބަލާފައި މި އިޞްލާޙު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ވަނަ  19 ެއއީ، ކަމަށް އިނގޭތޯ. ހަމައެކަނި މިހާރު ބިލުގައި އޮތް ޮގތް ރަނގަޅު ،އަޅުަގނޑުމެން ނުގެންނަ ގޮަތށް

ނޑުެމން މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ވަނަ މާއް 31ގާނޫނުގެ  އީމާއްދާ، އެ ދާއަށް އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ ިއއްވާލަދެްއވުްނ އެދެން. 20ށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު އެކަނި. އަމާއްދާގެ )ނ( 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޮކންމެ މާލީ އަހަރެއްގެ މާލީ  -ރުން. )ހ(ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކު ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި 35ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ 

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ތިީރަގއިާވ މަސް  4މެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ކޮން -ވާނެެއވެ. )ށ(ން ަތއްޔާުރކުރަންހިސާބުތައް އޮތޯރިޓީ

ރނަލް އެކްސްޓަ -1ވާނެއެވެ. ންރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އޮތޯރިޓީ ހުށަހަޅަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަާށއި ލިޔުންތައް

އަދި ބޯުޑން ފާސްކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީެގ  ފާސްކޮށްފަިއާވ މާލީ ހިސާބުތައް. އޮޑިޓަރުން ސަޓިަފއިކޮށްފަިއާވ އަދި ބޯޑުން

އަހަރީ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓުގައި އޮތޯރިީޓގެ މަޤްޞަދުތަްއ ހާސިލުކުރުމަށް އެކަށައެޅިަފއިވާ ިސޔާސަތުތަާކއި ެއ 

ނުޑ  ކުރުުމެގ ގޮތުންއް ތަންފީޛުސިޔާސަތުތަ އަދި އޮތޯރިީޓގެ ތަރައްޤީއަށް ޓަަކއި އަދި އޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ މަިއގަ
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ހިނގައިދިޔަ ގޮުތގެ ދިާރސާއަާކއި، ހިނގަމުންދާ އަހަުރ  ައހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދުމަސައްކަތްތަާކއި، ފާއިުތވި 

މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި  -ވާެނއެވެ. )ނ(ޮގތް ބަޔާންކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ިހނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުެރވޭ

ވާނެެއވެ. ން ޝާއިޢުކުރަން ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އޮތޯިރޓީމަސް 4ނިމޭތާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔުންަތއް ޮކންމެ މާލީ އަހަރެއް 

ރ ( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ފާއިތުވެދިަޔ މަހުގެ ޕްރޮފޯމަ)ދިހަ 10މީލާދީ ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  -)ރ(

 ވާނެއެވެ.ން ޝާއިޢުކުރަން ބެލެންސް ޝީޓް ތައްޔާރުކޮްށ، އޮތޯރިޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތް. އެހެންވީމާ، އެހެންވީމާ، މި މާއްާދއަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެްއވެްސ ދިމާލަކުން އިޞްލާޙެއް އަިއސްފައެއް ނެ

ނޑުމެން ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަމަށް ބަލާ މެންބަރުންނަށް؛ އިނގޭތޯ.  ވަނަ މާއްދާއަށް ދާނަން 21ފައި، އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއއްވާލަެދްއވުން އެދެން. 21، އެހެންވީމާ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ެގ އޮތޯރިޓީ -)ހ( -36ަވނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ދެ މާއްދާ އިތުރުކުރުން.  35ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

އެއްވެސް ފަރާތެްއަގއި ހޯދުމަށް މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު 

 -އެދިއްޖެ ނަމަ، އެ ފަރާތަުކން އޮތޯރިޓީއަށް ތަފާސްހިާސބެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ޯފރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. )ށ(

ބޭނުންވާ ގޮތް މި ަގާވއިދުަގިއ  އެ މަޢުލޫމާތު ކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބުތައޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުްނވާ 

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އެ ަގވާއިުދގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރުދުންނާއި ގާނޫނީ ޝަޚްޞްތަާކިއ 

ނެ ގޮތާއި، ގަާވއިދާ މުއައްސަސާަތއް ބަޔާންކުރުާމ އެކު، އޮތޯރިީޓއަށް ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓޭ

އޮތޯރިޓީެގ މަަސއްކަތްތަކަާށއި އޮތޯރިޓީން ދޭ  -37ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކި މެދު ެއޭޅނެ ފިޔަވަޅުަތއް ބަޔާްނކުރަންާވނެއެވެ. 

ޚިދުމަތްތަކަށް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަީށގެންވާ ފީ ުނވަތަ ޗާޖުތައް ެނގިދާނެެއވެ. 

ތޯރިޓީން ެރގިއުލޭުޓކުރާ އިދާރާތަކުގެ ކިބައިން މި ާގނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ފީއާިއ އަދި އޮ

 ޗާޖުތައް ނެގިދާނެެއވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް  އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން އިނގޭތޯ ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރުމަށް. މިއަށް

ނޑުމެންނަށް މި ވަނީ؛ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ައޅުގަ

އޭެގއިތުރުން މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި އެބައޮތް އިނގޭތޯ.  
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ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  އިނޭގތޯ. ގެ )ހ(36އެީއ ގާނޫނުެގ  ؛މާއްދާގެ ، ވަނަ 21)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީާމ، 

ވަަނ  37އެމް.އެމް.ޭއއިން ުހށަހަޅާފައި މި އޮީތ ދެން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮްތ ގޮްތ ރަނގަޅު ކަމަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( 

އެ ާމއްދާއަށް އިޞްލާުޙ  .މި އިތުރުކުރެޭވ މާއްދާ، ވަނަ ާމއްދާއަށް  37ެއ ާގނޫނުގެ  .މާއްދާއަށް އިނގޭތޯ

ބިުލގަިއ ، )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން ަބއްލަވާަލދެއްވުން އެދެން. ތި، ތީ. އެެހންވީމާއޮ މި އި ހުށަހަޅުއްވާފަ

ިއ އެުކގަ  ގައި ޚިޔާުލތަފާތުވުމެއް ނެތުމާވަނަ މާއްދާ މެންބަރުންގެ މަދު 37ގޮތަށް މިހާރު މި އިުތރުކުރެވޭ  އޮތް

ނޑުމެން ދާނަން.  ަވނަ 22ގެ އަޅުަގނޑުމެން ބިލު  މާއްދާއަށް އަުޅގަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މި ގާނޫނުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކަްނކަން  .ވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުންވަަނ މާއްދާ އަންނަނި  36ގާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ 

ްނ ނޫ ތޯރިޓީއަްށ ލިބިެގންވެެއވެ. އަދި ބޭންކުންގުމުެގ އިޚުތިޔާރު އޮހި ޓަކަިއ ަގވާއިދު ހަަދއި ފުރިހަމައަށް ހިންގުމަށް

ތަށް ނޫނީ ވަކި ާބވަތެްއގެ ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން އެކަިނ މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮމާލީ އިދާރާތައް އާއްުމކޮށް ޢަ

 ްނޖެހޭ ގޮތަށް ގަވާއިދުަތކާއި މަލުކުރަނުވަތަ ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން އެކަނި ޢަ، މަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަށްޢަ

މައްސަަލއެއް  ރުން ަވކިތޯރިޓީއަށް ނެރެވިދާނެެއވެ. ޭއެގއިތުމެމަރަންޑަމްތައް ވެސް އޮ  ،ަތއްއިރުޝާދުތަކާިއ ސާރިކއުލަރ

ވަތަ ހާލަތެއް ނިސްބަްތވާ ަވކި މައްސަަލއެްއ ނު ،ގުޅޭގޮތުން ިނންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި ނުވަތަ ހާލަތަކާ

ނޫން މާލީ އިދާރާއަަކށް އެންގުުމގެ ބާރު ވެްސ މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް ބޭންކު ޢަނޫން މާލީ އިދާރާއަުކން  ކުބޭން

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތް އިޞްލާެޙްއ ން އެބައޮމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީމެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އިނގޭތޯ. 

ނަޑއަޅާފަ ެއއީ މިހާރު ޮއތް .ހުށަހަޅުއްވާފަ އޮތީ  )ށ( އިތުުރުކރަން އެ ބޭފުޅުން މި ިއ،ގޮތް ެއއީ )ހ( ކަމުަގއި ކަ

ންސް އެުކަގއި ފިނޭ ހުށަހަޅުއްވާފަ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މެންބަރުންެގ މެދުގަިއ ޚިޔާލު ތަފާުތވުމެްއ ނެތުމާ

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީން ހުށަ ވަނަ މާއްާދ  22ވަނަ މާއްދާ. އެީއ ބިލުގެ  36ގާނޫުނގެ ހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން   ވަނަ މާއްދާއަށް ދާނަން.  23އިޞްލާޙުކުރުމަށް އިނގޭތޯ. ެއހާހިސާބުން އަޅުގަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

މާލީ އިދާރާައކުން  ނޫން ޭބންކު -ޙުކުރުން. )ހ(ތަްށ އިޞްލާގޮ ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  37ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

ގެ އެްގޒެކްިޓވް އޮިފސަރަކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއިން އެއް ނޫން މާލީ އިދާރާ ނުވަތަ ބޭންކު
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ކޮށްފާނެ  ކަމަށް، ނުވަތަކަމެއް ކޮށްފި ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޔަޤީންކުރެިވއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ އެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފި 

ބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރި ނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަަވޅުތަކާއި އަދަބުތަުކގެ ކަމަށް ހަ

ގިނަ ފިޔަވަޅު އެ ފަރާތަކާ މެދު އޮތޯރިޓީއަށް  ނުވަތަ އޭގެތެެރއިން އެއް ފިަޔވަޅަްށ ވުރެ ތެރެއިން ފިޔަވަެޅއް

ވަތަ މި ގާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދަާކއި ުނވަތަ ލަިއސަންސްގެ ޝަރުަތކާިއ ނުވަަތ މި ގާނޫނާިއ ނު -1އެޅިދާނެެއވެ. 

ެއއްެގ ދަނާ ނޫން ގޮތަކަށް ބޭްނކު ނޫން މާލީ ިވޔަފާރިހަރު -2އޮތޯރިޓީެގ އަމުރަާކ ނުވަތަ ެއންގުމަކާ ޚިލާފުވުން. ނުވަތަ 

ވަަނ  1އެ އަކުުރގެ  ،ފަރާތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކުންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  -ހަރަކާތްތައް ހިންގުން. )ށ(

ކަމުގެ ތެެރއިން ކަމެއް ކޮށްފި ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ަނ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުާރ ކަންވަ 2ުނވަތަ  ނަންބަރުގައި

ބުތަެކއް ހުރި ބޫލުކުރެވޭ ސަބަކަމަށް، ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ގަޔަޤީންކުރެިވއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ އެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފި 

އެ ފަރާތުން ހިންގާ  -1ނަމަ، އެ ފަރާތްތަކާ މެދު އެޭޅނެ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެޭރގައި ައންނަނިވި ފިޔަވަޅުަތއް ހިމެނެެއވެ. 

 2ަވނަ ނަންބަރުގައި ނުވަތަ  1ގެ މި މާއްދާގެ )ހ( -2ށް އެންގުން. ހަރަކާތްތަކުގެ ތެެރއިން ަވކި ހަރަކާތެއް ހުއްޓާލުމަ

އެޅުމަްށ ކަމެއް ަރނގަޅުކުރުމަށް ފިަޔވަޅު މުގެ ތެެރއިން ެއ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ިއ ބަޔާންކުާރ ކަންކަނަ ނަންބަރުގަވަ

ނަށް ފައިދާ ދާރުންހިއްސާ -4ޝަރުތުތަކެއް ަކނަޑއެޅުން.  އިތުރަށް ވިޔަާފރި ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ވަކި  -3އެންގުން. 

 ބޫލުކުެރވޭ ޝަރުތުތަކާކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ގަ އެކަށީގެްނވާ -5ރުން. ނުވަތަ ބަހާ މިންވަރު ޙުދޫދުކު ބެހުމަށް މަނާކުރުން

ޮކށް ބެހެއްޓުމަށް އެްނގުން. ިއ ޑިޕޮސިޓު އެކު އޮތޯރިޓީން ަކނަޑއަަޅއި އަދަދެްއގެ ފައިާސ ަވކި މުއްަދތަކަށް އޮތޯރިީޓގަ

ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަށް ޓަަކއި  ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންކަްނ ބެލުމަށް އަދި އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ -6

އެންގުން. ެއގޮތުން ބާްއވާ ޖަލްސާތަކުަގއި އޮތޯރިޓީން  ެއއް ބޭްއވުމަށް ބޯޑުގެ ޗެއަރަމނަށްޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޖަލްސާ 

 ޚިލާފުވެފައިވާ  -7އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިކުރަްނވާނެެއވެ. ، ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ

ކަމެއްގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާގެ އެގްެޒކެިޓވް އޮފިސަރަކު ުނވަތަ އެ ފަރާތުގެ ސިޔާސަުތ 

ނަޑއެޅުމުަގއި ަބއިވެިރވާ، ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެެރއިން މަިއަގނޑު ހަރަކާތްތަްއ ހިންގުމުެގ  ކަ

 -8ަވގުތީ ގޮތުން ސަސްެޕންޑުކުރުމަށް ނުވަތަ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ލަފާދިނުން.  މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ އެޖެންޓެއް

މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް  އެފަރާތުގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ެޗއަރމަން ނުވަތަ ބޯުޑގެ އެހެން

ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަެމއްަގއި ވަނަ ނަންބަރު  2ވަނަ ނަންބަރު ނުަވތަ  1މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ  -9އެންގުން. 

ޒިންމާވާނީ ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާގެ އެްގޒެެކޓިވް އޮިފސަރަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 

ނޑު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ ެއ ފަރާތުގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮުތަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަ ރާތެއް މައިގަ

ވެފައިވާ ޚިާލފު އިޞްލާޙުކުރަންދެން ނުވަތަ  -10ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ނަމަ، އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުން. 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަކި ކަމަކަްށ ޢަމަލުކުރަންދެން ޖޫރިމަނާކުރުން. ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި އޮތޯިރޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެްއގަިއ 

ގަޅުވަންދެން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންދެން ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެފަިއވާ ޚިލާފު ރަނ
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ނޑަައޅާ ޖުމުލަ  1މައްޗަށް  ނަޑއެޅިދާނެެއވެ. ނަމަވެސް މިގޮތުން ކަ ލައްކަ ރުފިޔާއަްށ ވުރެ އިތުރުނުވާނެ އަދަދެއް ކަ

އެ ފަރާތަްށ  -11އަށް ވުރެ އިތުުރެވގެންނުވާނެެއވެ.  5ެގ %އަދަދު އެ އިދާއިާރގެ އަުގ ައދާކޮށްފައިވާ ަރއުސުލްމާލު

ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ނުަވތަ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުން. )ނ( ތިރީގައިވާ ކަެމއް ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ކޮށްފި 

ރުފިާޔއަށް ވުެރ ލަްއކަ  1ނަމަ، އެކަމެްއ ރަނގަުޅކުަރންދެން ދުވާލެއްެގ މައްޗަްށ އިދާރީ އަދަެބއްގެ ގޮުތގައި 

އިތުރުނުވާ ގޮތަށް ޖޫރިމަނާޮކށް، ެއ ފައިސާ އޮތޯރިީޓއަްށ ދެއްކުމަށް އެންގިދާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، ެއގޮތުން 

ނަޑއަޅާ ޖޫރިމަނާެގ ޖުމުލަ އަދަދު ބޭންުކ ނޫން މާލީ އިދާރާގެ އަދާ އަށް ވުރެ  5ކޮށްަފއިާވ ރަުއސުލްމާލުގެ %ކަ

ސްތުަގއި ނުވަތަ ފަުރވާކުަޑކުރުމުގެ ސަބަބުން ތެދުނޫން ނުވަތަ އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ގަ -1އިތުރުެވގެންނުވާެނއެވެ. 

އޮތޯރިޓީއަށް ެއްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ުނވަތަ  -2ފުރިހަމަނުވާ ހިސާބުތަކާއި މަުޢލޫމާތު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން. ނުވަތަ 

ތެއް ނުވަތަ އެ ިލެޔކިޔުމެއް ުނވަތަ ރިޕޯެޓއް އެ ލިޔެކިޔުމެްއ ނުވަތަ ރިޕޯެޓްއ ހުށަހެޅުމަށް އެދުމުން އެ މަޢުލޫމާ

 އިދާރާއަށް ލިބިހުރެ ހުށަހަޅާފައިނުވުން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މާއްދާއަކީ ތަްނކޮޅެްއ ދިުގޮކށް އޮތް މާއްާދއެްއ ކަމަށް ވާީތ ތި ބޭފުޅުން ވަރަްށ ރަނގަަޅށް ބައްލަވާލަެދއްވުން އެދެން

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ތި ޭބފުޅުންގެ ޚިޔާލުތަކަްށ އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން، ހުުޅވާލަން. ވަރަށް ގިނަ ިއޞްލާޙުތައް 

ވަަނ  23ފައި އޮތް ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް އިނޭގތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ، ފިނޭންސުން ހުށަހަޅުއްވާ 

ވަނަ ނަންބަރު ފިނޭންސުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތަށް ރަނަގޅު ކަމަށް  2ގެ ވަނަ މާއްދާ 37ގާނޫުނގެ  މާއްދާ؛

ނޑުމެ  ނޑުމެން ދާނީން މިހާހިސާބުން އެ މާއްދާގެ )ށ(އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ އަްށ އިނގޭތޯ. )ށ( އަްށ އަުޅގަ

 އެބައޮތް  ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފަ. ައދި އެމް.އެމް.ޭއއިން ިއޞްލާޙެއްއިން އެބަ އެމް.އެމް.އޭ 

ވަނަ މާއްދާެގ  23 ،އިނގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ބިލުގައި އޮތް ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެއީ

ބައްލަވައިަލްއވާ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެ ތަންކޮޅު އެކަިނ  10ބިލުަގއި އޮތް ގޮްތ ރަނގަޅު ކަމަށް. )ށ(ގެ  7)ށ(ގެ 

ނަޑއިލާފަ ފޮުނވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ރަނަގޅު  ފަހު( އެެހންވީމާ، އެމް.އެމް.އޭއިން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްއި މި އޮންނަނީ ދެއްތޯކަ

ނޑުމެން ކުރިއަށްެގންދާނީ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނޑުމެން ބަލާނީ އިނގޭތޯ. ބަލާފައި އެއާ އެްއޮގތަށް އަޅުގަ  ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފަިއވާ ކޮމެންޓުތަކުެގ އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ައޅުގަ ނަށް އެިކއެިކ ަފރާތްތަކުން އަުޅގަ

ތެރެއިން ކޮމިޓީއަްށ ގަބޫލުުކރެވޭ ިއޞްލާޙުތަކާ އެްއކޮްށ މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް ގާތްަގނޑަކަްށ މި ނިމުނީ. 

ނޑުމެން ގޮސް މި ނިންމާލެވުނީ. ދެން މުޅި ބިލު ފާސްކުރުމުގެ  އެހެންނަމަވެސް، މާއްދާތަކުްނ މާއްދާތަކުން އަޅުގަ
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ެވސް އެއީ ކޮމިީޓގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އިއްވާލުަމކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް  26، 25، 24ކުރިއަށް މި ބިލު 

 ހަމަ ެއއްކޮށް ިއްއވާަލދެއްވާ.  26، 25، 24ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ކުރިން ދިޔަ އުސޫލާ ެއްއގޮތަށް 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މި ގާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުިޅގެން އެ ގާޫނނުގެ މާއްދާތައް ނަންބަރު  -24

ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ މާއްދާައކަށް ނުަވތަ ވަކި މާއްދާއަކަށް ހަވާލާދީަފއިވާ ތަންތަން މި ގާނޫނުން  -25ތަރުތީބުކުރުން. 

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގިއ މި ގާ -26އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިގެން ބަދަލުުކރުން. 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއިން މާއްދާއެްއގައި ވެސް ޚިލާފު، ތަފާތު ޚިލާފެއް ނެތް ކަމަށް މެންބަރުންގެ މެދުގައި،  26، 25، 24އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން މި ބަލަނީ. ދެން މިހާހިސާބުން  ޚިޔާލުފުޅުަގއި ނެތް ކަމަށް ަބލާފައި އެ މާއްދާ ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ބިލު މި އޮތް  ނޑަކަށް މި ނިންމާލެވުނީ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިލުގެ މަސައްކަތް ގާްތގަ

މައްޗަށް ހިތްލާލަދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަްށ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު 

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހާހިސާބުން ފާސްވެގެން މި ިދޔައީ. އެޖެންާޑއަށް ބަލާއިުރ 

ރެއިން ވެސް އިތުުރ އެޖެންޑާަގއި އަދި އިތުރު ައއިޓަމެއް އެބައޮތް. އެހެނިހެން ކަންތައްަތއް ކަންަތއްތައް. މީގެތެ

ނޑު އެްޑރެސްކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ެއއީ ތި ބޭފުޅުންގެ މޭޒުޮކޅު ބައްލަަވއިލަްއވައިިފއްާޔ  އެްއކަމަށް އަުޅގަ

މު ފަރުދެއްގެ ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، އެ ސިޓީއަށް ައއިސްަފއި އެބައޮްތ އާއް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ސިޓީއެއް

ނަޑއަޅަންޖެހޭ ކޮންމެއަަކސް ވެސް. ތިއަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށް ޢަމަ ބޭފުޅުްނެގ  ލުކުރާނެ އުސޫލެއް އެަބ ކަ

ނުޑ ފުރަތަމަ މި ސިޓީ ދަންނަވައިޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް ރައްޔިތުްނެގ  ،އެނގޭތޯ. އެއީ  ނަށްބޭފުޅުން ލާނަން ތިއަޅުގަ

ލީލަށް. ވެދުްނ ޚަهللا ޟިލް ޢަބްދުގެ މެންބަރު އަލްފާމަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ނިލަންދޫ ދާިއރާ

ޔަ ފްރޭބް ހެންރީ މިކްޔަްލ ދިކަތްކުރަމުންަގއި މަސައް ށް ައއިލެންޑް ިރސޯޓުސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. އދ. ުކޑަރަ

ވަނަ  2015މެއި  25 ،ށް ލިބެންވާ މުސާރަ ުނލިބި ވަޒީފާއިން ވަިކކޮށްފައި ާވތީ އެކަން ބައްަލވައިެދްއވުން އެދިފޮގެޓަ

ކަމަށް  ލިްއޔަތުެގ ތެރޭއި ހިމެނޭ ކަމެއްމިޓީގެ މަްސއޫތިާޞދީ ކޮރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤް ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީ ދުވަހު 

 ވާ ވ( ަގއިވަނަ މާއްދާގެ ) 94ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  ،. އެހެންކަމުންއާއްމު ކޮމިޓީން ދެކިވަަޑިއގަންވަެއވެ

ވާތީ  މު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިފޮނުވުމުމަށް އާއް ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަްށ މައްސަލައިޤް ން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެގޮތުގެ މަތީ

ތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން ވާހަކަ ދެންނެވީެމވެ. އިޙް އެ ޓަކައި ފޮނުވައި، ކުރުމަށްމައްސަލަ ތިޔަ ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާއެ
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ނުޑ  ންވީމާ،އި އޮންނާނެ. އެހެޭބފުޅުންގެ ފައިލްޮކޅުގަ  . ތ2015ިޖޫން  16، 1436ބާން ޝަޢު 29. އެދެމެވެ އަުޅގަ

ދަށް ޢުން ފެނިަވަޑއިގަންަނވާ ގޮތެއް. ސަިއ މިއާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރަލަްއވާފަން ބައްލަަވއިވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން ތިބޭފުޅު 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން. 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢު

އް އެަބޮއވޭ. ކަމެއްހެން. އެއީ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލެ ނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންނާ ގުޅުން ހުރި އަޅުގަ 

 ތަކަށް އް ނިންމާނީ. މަޖީލީހުން މިކަހަލަ ކަންތައްގޮތްތަކެފަރާތުން  ފަރާަތށް ހުށަހަޅައިގެން އެ އެ ،އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ނޑުމެންގެ މަސަްއަކތް ދުވަހަކު ވަްނޏާ ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމައިފި ގައިދާނެ އިނގޭތޯ. ނވެސް ނުނިމޭ ހިސާބަށް ހި އަޅުގަ

 ކީ ތަނަ ދޭން. އެއީ ޙަޤީޤީ ޖަާވބު ހުށަހަޅަން އޭަނއަށްއޭތި ްށ މައްސަަލއެއް ނެތް. ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލަ އަޅުަގނޑު 

ނޑަްށ ށް ފޮނުވަތަނަ އެ ،ކީ. އެހެންވީމާތަނަ ވެސް އިނގޭތޯ. ިދވެހި ދައުަލތުގެ ެއކަމާ ބެހޭ މުއަްއސަާސ އެ ން އަުޅގަ

 ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޔާލުފުޅެއް؟އިތުރު ބޭފުޅެްއގެ ޚި

 

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ދެންމެ ސަޢު ކުރަން. އަށް އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑު ާތއީދުވިދާޅުވި ވާހަކަ  އެ هللا ދުޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ޖެހޭ މައްސަލައެްއ ނޫން. ސަރުކާުރެގ އަންނަން ަމއްސަލަައކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށްއެއާެއއްކޮށް މި ހަމަ

 . އެހެންވީމާ، އެ ބައޮތްއުނަްލ އެކަންކަން ބެލޭނެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބި އިދާރާތަްއ އެބަހުރި މިދާއިރާތަްއ، އެިކއެކި 

ތަނަށް  މައްސަލަ މި މު ކޮމިީޓން މިށް ހީވަނީ އާއްއަުޅަގނޑަ . އެހެންވީމާ،ންޖެހޭނީން ހުށަހަޅަފަރާތު ތަނަށް އެ

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި  ލްމީ ޙިهللا ސަޢުދުމައްސަލަ  ރަނގަޅު ަކމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެއެންމެ ފޮނުވުން އެއީ އަުޅގަ

 ފަރާތަށް އެމަސައްލަ ފޮނުވުމަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން އިނގޭތޯ.  އެ ،ދުކޮށް ތާއީ ށް އަޅުަގނޑުހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ކުރަްއވާފަިއވާ ގޮަތށް އޭެގއިތުރުން ެއޗް.އެމް.ީޑ ތާއީދު ދެން އަދި ،ހުށަހަޅުއްަވއިهللا ދު ޢުއެހެންވީމާ، ސަ

މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްުވން އެދެން. އެހެންވީމާ، ވަޑައިގެން ިތއްެބވި އިްއޒަތްތެިރ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު

ނޑުމެން މި ނިންމާލެވުނީގެ އިއްތިފާޤުމެންބަރުން އެއީ  .އީމެއިލް ފޮނުއްވާފަިއވާ ފަރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ،ން އަޅުގަ
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ފުުޅްނ ބޭ މަށް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ތިއަށް ގެންދިއުހަޅުއްަވިއގެން ކުރިށް މިމައްސަލަ ހުށަވަޒީާފއާ ބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަ

ވެސް  ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭފުޅުން ތި މުގައި ތިމަސައަކަތްަތއް ކުރިައށް ގެންދިއުކޮމިޓީގެ 

ވެސް ކުރަްއވާ  ޓުންބުރަކޮށް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެ އިތުރުން ަވރަށްށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި އޭގެ ވަރަށް ބޮޑަ

ނިންމާލަނީ.  ހިސާބުން މިމުން، މިއަދުގެ ބައްދަުލވުން މިހާވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަ ނަށް ބޭފުޅުން މަސައްކަތްތަކަށް އެ

ފަހުެގ ަވގުތެްއަގއި  ބޭފުޅުންނަށް ތަްނކޮޅެއް ދެން ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެ ދުވަހެއް އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ތި

 ށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ.ނަން. ވަރަށް ބޮޑައަންަގއިލާ
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