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 { މުޙައްމަދު ނާޝިޒްދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބަްއދަލުވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ    3`. މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީެގ ސަބް ކޮމެޓީެގ  

އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިއަށްެގންދަން.  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  އިންޝުއަރެންސް  މިހާރު  ދަންނަވަން. 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އާ ުގޅޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑު މިހާރު   3ބައްދަލުވުމުަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއ، ބާއްވާފައި އޮތް  ފުރަތަމަ  

ޚިޔާލެއް އޮތް ނަމަ އެ ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅާލަން އަޅުަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު ދޭނަން. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ކިޔާލާނަން.   3އްދާެގ )ނ(. ފަހެއް ނޫން.  ވަނަ މާ  5މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އަޅުަގނޑު މިހާރު  

އެއީ އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރިތަކާއި، އިންޝުއަރެންސް ެއޖެންޓުންނާއި، އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކަރުންެގ އިތުރުން،  

ންޝުއަރެންސް އިންޝުއަރެންސް ދާއިރާެގ ހަރުދަނާކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ރެިގއުލޭޓުކޮށް ސުޕަރަވިއޒްކުރާނެ އި

ބާރު   ކަނޑައެޅުމުެގ  ޮގތް  ސުޕަރަވއިޒްކުރާނެ  ރެިގުއލޭޓުކޮށް  ވިޔަފާރިތައް  ފަދަ  އެ  ކަނޑައެޅުމާއި،  ވިޔަފާރިތައް 

އިޢުތިރާޟެްއ   މެންބަރެއްެގ  އިްއޒަތްތެރި  އެްއވެސް  ދޭތެރޭ  މާއްދާއާ  މި  އެހެންވީމާ،  ލިބިެގންެވއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް 

ިމ ަވުގތުކޮޅަކަށްފަ؟ )އެބައޮތްތޯ )ރ(  ދެން،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މާއްދާއަށް.  އިން  ދެން  އެހެންވީމާ،  އޯކޭ.  ހު( 

ހިންާގ   ޙަރަކާތްތައް  ވިޔަފާރިތައް ނުވަތަ  ދަށުން ރެގިއުލޭޓުކޮށް ސުޕަރވަިއޒްކުރުަމށް ކަނޑަައޅާ  ެގ  މާއްދާެގ )ނ( 

ޢަމަލުކުރު މާއްދާތަކަކަށް  ނުވަތަ  މާއްދާތަކަށް  ާގނޫނުެގ  މި  އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާތްތަކުން  ބާރު  އެންުގމުެގ  މަށް 

ވަނަ މާއްދާ )ރ( މި މާއްދާެގ )ނ(   3ލިބިެގންެވއެވެ. އެހެންވީމާ، ެއ ތަނުން ވެސް ހަރަކާތްތައް ކަނޑާލާ. )ރ(.  

ފަރާތްތަކުން ހިންާގ  ހަރަކާތެްއ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރިެއއް  ކަނޑައަޅާ  ރެިގއުލޭޓުކޮށް ސުޕަރވަިއޒްކުރުމަށް  ދަށުން  ިމ   ެގ 

ނުވަތަ މާއްދާތަކަކަށް ޢަމަލުކުރަން އެންުގމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. އެހެންވީމާ،    މާއްދާައކަށްާގނޫނުެގ  

ާގނޫނުެގ  ؛ އެކްސެޕްޓްކުރާ މި  )ބ(.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނިމުނީ.  ޮގތަށް  އެ  ނެތިއްޔާ  ިއޢުތިރާޟެއް  އެްއވެސް 

ާގނޫނު މި  އަދި  ޓަކަިއ  ހާސިލުކުރުމަށް  ކަންކަން މަޤްޞަދުތައް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކުރުމަށް  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ެގ 

 ކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

 ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހައި ކަންކަން ކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި
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ބާރު ކުރަންޖެހޭ ؛ ކުރުމުެގ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ކަންކަން...  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ިމ  އެހެންވީމާ،  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އުނިކޮށްފަ.  އިނީ  އެ  ކަންކަން  އެންމެހައި 

ަގއި؛ )ާގނޫނުެގ އޮތޯރިޓީން ބ(  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އަދި  ޓަކައި  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް  ާގނޫނުެގ  މި   

އޮތޯރިޓީއަށް   ބާރު  ކުރުމުެގ  ކަންކަން  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ކަންކަން  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކުރުމަށް 

 އިން ޮގތަށް ހަމަ ނިންމީ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ  ލިބިެގންެވއެވެ. އެހެންވީމާ، ެއ ޮގތަށް އެކަން އިޞްލާޙުކޮށް، ކުރިން

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( މިހާރު އިން ޮގތަށް އޯކޭ އިނޭގތޯ. )އޮފް ދަ    2މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އެހެންވީމާ،  

ބައްދަލުވުން  މިއަދުެގ  ހިސާބުން  މި  އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި 

 ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.ނިންމާ
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