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 { މުޙައްމަދު ނާޝިޒްދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ    11މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  `.  

ެގ މަސައްކަތް ލުދަންނަވަން. މިއަދު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެފަހު ދުވަހު މި ބިލު ހުއްޓާލާފައި އޮތް ހިސާބުން ބި

ެގންދަން. ފަރާތްފަރާތާ  ދެން  ކުރިއަށް  ަވކި  ދިޔައީ  މެދުކެނޑިެގން  ދޭތެރެިއން  މި  މަސައްކަތް  ބިލާ   ބިލުެގ    މި 

ިއ  ފަބައްދަލުކޮށް  ކުރުމުެގ ޮގތުން އެ ފަރާތްތަކާޓް ތަކަށް އެކޮމޮޑޭޓްވެސް ައިއއްސަ ހުރި ރިކުއެސް  ުގޅޭޮގތުން ފަހުން

ވަނަ މާއްދާއިން މި ފައްޓަނީ.   5ެއކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު    އްދަލުވުންތަކުެގ އަލީަގއާވާތީ. އެހެންވީމާ، އެ ބަ

 އިންޝުއަރެންސް   ދޫކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި  .ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  5އެހެންވީމާ، މަނާ ކަންތައްތައް.  

  ވިޔަފާރި  ިއންޝުއަރެންސްެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަރާތަކުން  ެއއްެވސް  މެނުވީ،  ލިބިެގން  ލައިސަންސެއް   ވިޔަފާރިކުރުުމެގ

  ޮގތަކަށް   އެފަދަ  އަދި.  މަނާކަމެކެވެ  އިޝްތިހާރުކުރުމަކީ  ކުރާކަމަށް  ނުވަތަ  ދެއްކުމަކީ  ކުރާކަމަށް  ނުވަތަ  ކުރުމަކީ

ޯއކޭ.    .ލިބިެގންވެެއވެ  ޓީއަށްއޮތޯރި  ބާރު   ެއޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު   ދަށުން  ނޫނުގެ ާގ  މި  ވާހުްއޓު  ފަރާތްތައް   ރަކާތްތެރިވާހަ

ެގ )ހ( އޮތް ޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދަނީ.    5ނެތް ކަމަށް   ؟ސް ބޭފުޅެްއެގވެއެްއވެސް އިޢުތިރާޟެއް އެބަ އޮތްތޯ އެއް 

ސްކޮށް، މިހާރު އޮތް ޮގތަށް ކޮމިޓީން ފާ  ވެެގ )ހ( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާތީ   5އެހެންވީމާ،  

،  ްއެގރެއިންޝުއަރެންސް ބްރޯކަލައިސެންސް ލިބިފައިވާ  ތަ  ނުވަެގ )ށ(. އިންޝުައރެންސް ކުންފުންޏެއް    5މިދަނީ  

އޭޖެންޓެއް އިންޝުއަރެންސް  ކުންފުންޏެއްެގ  އިންޝުއަރެންސް  ފަރާތަކުން،  ނުވަތަ  އެއްވެސް  ެއހެން    ފިޔަވައި 

ހޯދަިއެގން ހުއްދަ  ލަފުޒަ  މެނުވީ،  އޮތޯރިޓީެގ  މިއިން  ނުވަތަ  "ތަކާފުލް"  ނުވަތަ  ުގޅުންހުރި    ކާ"އިންޝުއަރެންސް" 

ލަފުޒެއްެގ މިއިން  ނުވަތަ  ދޭ  ލަފުޒެއް  ބަހަކުންމާނަ  އެހެން  ނުވަތަ  ބަހުން  ދިވެހި  ލަފުޒެއް،  އެހެން   ވެސް،   ހަވާ 

 ވެ. ދިނުމުގައި ބޭނުންކޮށްެގން ނުާވނެއެ ޚިދުމަތްވިޔަފާރީަގއި ނުވަތަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ކުންފުންޏެއް   އިންޝުއަރެންސް  ސުވާލަކީ  ލިބިެގންޔާވެއްޖިއްއަޅުަގނޑުެގ  ލައިސެންސް  ބްރޯކަރު   ،    އެކަމަކު 

ލިބެންޖެހޭ  ލައިސެންސް ލަިއސެންސްއެބަ  ޮގތުަގއި  ކުރާ  ަގބޫލު  އަޅުަގނޑު  ަގއި  )ށ(  މި  އޮތް   .  ލިބިފައި 

ޖަހަންޖެހޭނެ. ކުންފުންޏެްއ  ލައިސެންސް    އިންޝުއަރެންސް  އުޅޭއުހޫނ،  އުޅެނީ  ލިބިެގން  މި  ބުނަން  . ބަެއކޭ 

ހިސާބަކީއެހެންވީމާ ފެށޭ  ލައިސެންސް  މެންބަރުން  ހިސާބު.  ކުންފުންޏާ  އިންޝުއަރެންސް    ،  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

ިމ އިނީީމަގިއ އެ މީ  ވުން(އް މަޝްވަރާކުރެ އެހެން ކަމެއް. އެހެން ވާހަކަެއއް. އަދި  މުޅިން    ހުން ބުނަން އުޅެފައި 
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  މާނައަކީ ވިޔަފާރި  ުގޅުންހުރި  އާލް ތަކާފުތަނުވަ  މިހާރު ލައިސެންސް ނެތި ވިޔަފާރިއެއް ކުރުުމަގއި އިންޝުައރެންސާ

އެހެ  ޚިދުމަތް ލިބިެގންނެވެ.  ހުއްދަ  މީހުންެގ  އެ  ބުނަންބޭނުންކުރެވޭނީ  މާނަ މިއޮތީ    ން  އެ  އެހެންވީމާ،  އުޅެފަ. 

ިވޔަފާރިއެްއ، އިންޝުއަރެންސް ނޫން ިވޔަފާރިއެްއ ކުރުުމަގިއ    ނީދޭހަވާޮގތަށް ލިޔަންވީ. މިހާރު އެ މީހުން މި ބުނަ

ިވޔަފާރީ ޮގތުންވެސް  މިއާ  ެގ  ދިނުމުަގއި  ދޭހަވާ  ޚިދުމަތެއް  މާނައެއް  ބޭނުންކުރެވޭނީ ކަހަލަ  ުގޅުންހުރި  އިބާރާތެއް 

   ވީ.ޑްރާފްޓްކުރަންން ހުއްދަ ލިބިެގންނެވެ. އެހެންވީމާ، އެ ާމނަ ދޭހަވާ ޮގތަށް މީތި އަލުން ރީއޮތޯރިޓީ ރީނިޓަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިންޝުއަރެންސް  ލައިސެންސް ދީފައިވާ  އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއް، ނުވަތަ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(    5އެހެންވީމާ،  

ތަން.    ބްރޯކަރއެްއ، މެންބަރުންމަޝްެއ  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ  ލިބި  .)ށ(ވަރާކުރެްއވުން(  )އޮފް  ފަިއވާ  ލައިސެން 

ކުންފުންޏެއް އިންޝުއަރެންސް    އިންޝުއަރެންސް  ނެތް'،  ބްރޯކަރެއް ނުވަތަ  ެއބެފިއްޔެްއ  ެގ  ނުވަތަ    .'ރ 

އިންޝުއަރެންސް  ،ބްރޯކަރެއއް،  ކުންފުންޏެއްގެ އިންޝުއަރެންސް   ކުންފުންޏެއްެގ  އިންޝުއަރެންސް   ނުވަތަ 

"އިންޝުއަރެންސް" ނުވަތަ    މެނުވީ،  އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ހޯދައިެގން  ން،ފިޔަވަިއ އެހެން ެއއްވެސް ފަރާތަކު  އޭޖެންޓެއް

  ވެސް،   "ތަކާފުލް" ނުވަތަ ިމއިން ލަފުޒެްއެގ މާނަ ދޭހަވާ އެހެން ލަފުޒެއް، ދިވެހި ބަހުން ނުަވތަ އެހެން ބަހަކުން

ވަނަ ާމއްދާެގ   5ހެންވީމާ، މި ވެ. މިހާރު ރަނަގޅު. އެޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވިޔަފާރީަގއި ނުވަތަ 

މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ފާސްވީ  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް އެއްވެސް  މި އޮތް  )ށ( 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކަރެއްއ  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(    5)ނ( އަށް މިދަނީ.    ކަމަށް ނިންމާ

  . ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ(  5(  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު،  އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ހޯދައިެގން  އެްއވެސް ފަރާތަކުންއެހެން    ފިޔަވަިއ،

ފިޔަަވއި ބްރޯކަރއެްއ  އިންޝުއަރެންސް  ލިބިފަިއވާ  ފަރާތަކުން  ލައިސަންސް  އެްއވެސް  ހު  އެހެން  ްއދަ  އޮތޯރިޓީެގ 

މި   ނުވަތަ  ބްރޯކިންގ"  "އިންޝުއަރެންސް  މެނުވީ،  އިބާރާތުގެ   ބާރާތާއިހޯދައިެގން  ނުވަތަ  އިބާރާތެއް    ުގޅުންހުރި 

  ިވޔަފާރީަގއި ނުވަތަ   ވެސް  ލަފުޒެއް، ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ އެހެން ބަހަކުންބާރާތެއް ނުވަތަ  އިމާނަ ދޭހަވާ އެހެން  

ނުވާނެއެ ބޭނުންކޮށްެގން  ވެސް  ޚިދުމަތްދިނުމުަގއި  ޭއަގއި  އެހެންވީާމ،  'އެ ވެ.  ކަނޑާލަންވީ.    'ުގޅުންހުރި އިނދަ 

ނުވަތަ ިމ  ، 'އެހެންވީމާ، އެހިސާބަށް  '، ނުަވތަ މި އިބާރާތުެގ މާނަ ދޭހަވާ އެހެން އިބާރާތެއް 'ހިސާބުން    އެއިބާރާތެއް  

އިބާރާތެއް ުގޅުންހުރި  )ނ(  5.  'އިބާރާތާއި  މާއްދާެގ  ޮގތް.    ވަނަ  ލިބިފައިާވ  އިޞްލާޙުކުރެވިފަިއވާ  ލައިސަންސް 

ފިޔަަވއި ބްރޯކަރެއްއ  ފަރާތަކުން  އިންޝުއަރެންސް  ެއްއވެސް  މެނުީވ،    އެހެން  ހޯދައިެގން  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީެގ 

ން ލަފުޒެއް، ދިވެހި ބަހުބާރާތެއް ނުަވތަ  އިމާނަ ދޭހަވާ އެހެން    ބާރާތުެގއި"އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކިންގ" ނުވަތަ މި  
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ބަހަކުންވެސް،  އެހެން  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ނުވާނެއެ   ވިޔަފާރީަގއި  ބޭނުންކޮށްެގން  އެހެންވީމާ،  ޚިދުމަތްދިނުމުަގއި  ވެ. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ )ނ( މި އޮތް އިޞްލާޙާއެކު ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމާ

މިދަ ައޅުަގނޑު  މާްއދާެގ )ރ(. ދި  5ނީ  )ރ( އަށް އިނޭގތޯ. ދެން  ހުރި އެއްެވސް ރިސްކެ ވަނަ  ްއ ވެހިރާއްޖޭަގއި 

ިމ    ކަވަރކުރުމަށް ކުންފުންޏެއްެގ ާގޓަކައި،  އިންޝުއަރެންސް  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ބޭނުމަށް   މާއްދާެގ  މި  މަނާކަމެކެވެ.  ނެުގމަކީ  މެނުވީ  ޕޮލިސީެއއް  ރިސްކުއިންޝުއަރެންސް  ހުރި   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

   ންމުކުރަންވާނެެއވެ.އާ އިތައް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅަ ކަމަށް ބަލާނެ ރިސްކު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ނޯ ބުނަންރިސްކެއް  ދެން މަީގއި  )ރ(  ންނާނެ.  މި  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ރިސްކުެގ  ވިޔަފާރީެގ  އުޅެނީ  އާނ، ،  މި 

 . ރިސްކެްއ ކަވަރ ކުރުމަށް ޓަކައި އެހެން ބުނަންވާނީ.އް ނޫންހުރި ރިސްކެ  . )ރ( ަގއިރަނަގޅޭ ރަނަގޅޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  5  ކުރެްއވުން(، )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާމިސާލަކަށްމި ބުނަނީ މިހާރު    އަސްލު  ޕޮލިސީސްތައްއީ  އެ

ނޫނުެގ ދަށުން ާގޓަކައި، މި    އް ކަވަރކުރުމަށްވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި އެްއެވސް ރިސްކެދިެގ )ރ(. މައްޗަށް.  ވަނަ މާއްދާ

ނެުގމަކީ   މެނުވީ  ޕޮލިސީއެއް  އިންޝުއަރެންސް  ކުންފުންޏެްއެގ  ިއންޝުއަރެންސް  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް 

  އިތަްއ އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅަކަމަށް ބަލާނެ ރިސްކުމަނާކަމެކެވެ. މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ރިސްކު

އަރެންސް ޕޮލިސީެއްއ  ޝުއިން   ރިސްކެއް ނުވަތަ  ނެތް  ރާއްޖޭަގއި ލިބެން   މިއެހެންނަމަވެސް،  .  ންމުކުރަންވާނެެއވެއާ

ނެިގދާނެއެެވ.   ކަވަރކުރުމަށް ޕޮލިސީެއއް  މަޝްވަރާ  އިންޝުއަރެންސް  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ    ކުރެއްވުން( )އޮފް 

ާމއްދާެގ )ރ( ބައިން  5އެހެންވީމާ،   ާމއްދާެގ )ރ(    5ދާފަިއ ައޅުަގނޑުމެން މިދަނީ )ބ( އަށް. ދެން  ވަނަ  ވަނަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވިސްނުމުަގއި މި ހުރި ޮގތަށް ެއ  މި  އަޅުަގނޑު އެދެން ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އަޅުަގނޑުމެން  

 މާއްދާެގ  މި  ެއއްންސްރީއިންޝުއަރެ  ކުރާ  ކުންފުންޏަކުން  އިންޝުއަރެންސްރީޑްރާފްޓް ކުރުމަށް އިނޭގތޯ. ދެން )ބ(  

ެއއްެވސް  ނުހިމެނެއެ  ކުރުމުގައެއް  މަނާކުރާ  އިން(  ރ) ޮގތަށް ކޮމިޓީެގ  ވެ. ރަނަގޅު. ދެން އެހެންވީމާ، )ބ( އޮތް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ(.   5ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. އެހެންވީމާ،    ވެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުރާތީ

އޮތޯރިޓީއަށް   ކުރާކަމަށް  މަނާކަމެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާްއދާަގއި  މި  ފަރާތަކުން  ެއ    ،ނަމަ  ބޫލުކުރެވޭަގއެްއވެސް 

ތަނަ ހިންާގ  ވިޔަފާރި  ފަރާތެކަފަރާތެއްެގ  އެ  ނުވަތަ  ޮގސް  ރިކޯޑު  އްެގށް  ހިސާބުތަކާއި  މާލީ  ތައް ފޮތްތަކާއި 
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އަންަގ ހުށައެޅުމަށް  ެގނު  ިއ،އޮތޯރިޓީއަށް  ތަކެތި  އެއެ  ލިބިެގންެވއެވެ.    ވަިއެގން  ޮއތޯރިޓީއަށް  ބާރު  ބެލުމުެގ  ތަކެތި 

ބޫލުކުރެވޭ ފަރާތެްއެގ ފޮތްތަކާއި މާލީ ހިސާބުތަކާިއ ރިކޯޑްތައް ބެލުމަށް ނުވަތަ ެއ  ަގ ޢަމަލެއްކުރާކަމަށް  އަދި އެފަދަ

ވިޔަފާރި ވަނު  ކުރާ  ފަރާތެއް  ތަނަށް  ހިންާގ  ިވޔަފާރި  ފަރާތެއްެގ  އެ  ބެލުމަށް،  އެޮގތް  ނުވަތަ  ފަރާތެއްެގ    މަށް 

ރިކޯޑު ހިސާބުތަކާއި  މާލީ  އޮތޯރިފޮތްތަކާއި  ެގނައުމަށް  އޮތޯރިޓީއަށް  ޚިދުމަތުން  ޓީތައް  ފުލުހުންެގ    އިަގދިވެހި 

ޚިދުމަތުއެދުމުން،   ފުލުހުންެގ  އޮތޯރިދިވެހި  އެހީތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ެގ  ފުލުހުންެގ    ޓީއަށް  މިޮގތުން 

ފޯރު ބޭނުންވާއެހީތެރިކަން  ކޯޓަކަށް    ސާސްޚްތި ނަމަ، ކޯޓު އަމުރަށް އެދި އިކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުެގ އަމުރެއް  ލިބިެގންވާ 

ޚިދުމަތުހުށަހަޅަންވާ ފުލުހުންެގ  ދިވެހި  )ކ(.    5ންނެވެ.  ނީ  މާއްދާެގ  މަނާކޮށްފަިއވާ ވަނަ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކޮށްފި ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  ފަރާތެއް  ކަމެއް  އެ  ރުފިޔާާއއި    100,000ނަމަ،  )ދިހަ    10,000,000)އެއްލައްކަ( 

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ    ތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ.ނާކުރުމުެގ އިޚުރިމާދަދަކުން ޖުއަ   ެގމިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދު
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