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 { މުޙައްމަދު ނާޝިޒްދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ    12މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  `.  

  ޅަކަށްފަހު( ކޮ )ވަުގތުވެސް މަސައްކަތް ފަށާނީ.    އްކާދަންނަވަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އިއްޔެ ހުއްޓާލި ހިސާބުން އަނެ

ލަިއސަ ވިޔަފާރިކުރުމުެގ  އިންޝުއަރެންސް  ބާބު.  ކަންކަން.    ންސާތިންވަނަ   އިންޝުއަރެންސް)ހ(.    6ުގޅޭ 

 ެގ(  ނޫނުާގ  ބެހޭ   ކުންފުންޏާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ)  10/ 96  ނަންބަރު  ނޫނުާގ  ދޫކުރެވޭނީ  ލައިސަންސް   ވިޔަފާރިކުރުމަށް

)ށ(    .ކުންފުންޏަކަށެވެ  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން ޯއކޭ.  ރެ  އިންޝުއަރެންސް  އޮތޯރިޓީން)ށ(  ދަ  ކޯޑުަގިއ  )އޮފް 

މަމެންބަރުން ެގ  އޯކޭ  ޝްވަރާކުރެއްވުން(  އިންޝުއަރެންސް  .  )ށ(  )ހ(    ލައިސަންސް   ިވޔަފާރިކުރުމުެގއޮތޯރިޓީން 

  . ޮއެވެގންނުވާނެވެ   ފައިކަނޑައަޅާ  މުއްދަތެއް  ވަކި  ދެމިއޮންނާނެ  ލައިސަންސް  ދެވޭ  މިޮގތުން.  ލިޔުމަކުންނެވެ  ދޭންވާނީ

ޮގތަށް އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރާ ކަމަށް މިވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(    6ހެންވީމާ،  އެ

  އެ   ފަރާތަކުން  ދޫކުރެވޭ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ެގ(  ށ)  މާއްދާގެ   މި. ދެން )ނ(.  ވާނަމަ އެޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދާނީ

މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު    .ނުވާނެެއވެ  ބަދަލުކޮށްެގން  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ލައިސަންސް އެހެންވީމާ، )ނ( ވެސް  އޯކޭ. 

  ނޫނުގެ ާގ  ދޫކުރާއިރު،  ލައިސަންސް  ދަށުން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މިނަމަ އެ އޮތް ޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ. ދެން )ރ(.  ނުކުރާ

  އޮތޯރިޓީން   އްތެޝަރު  ރުންއިތު  ތަކުެގތުޝަރު  ލައިސަންސްެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  10

  ކަނޑަައޅައި   ލިޔުމެއްަގއި  ދެވޭ   ލައިސަންސްއާެއކު  ނުވަތަ  ލައިސަންސްަގއި  ްއ،ތެ ޝަރު  އެ  ނަމަކަނޑައަޅާ

  ލައިސަންސް   ހިނދަކު،  ބަދަލުނުކުރާހާ  ތައްތުޝަރު  ލައިސަންސްގެ   އެ  އޮތޯރިޓީން  އަދި.  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

ވަނަ ާމއްދާއަށް ކޮން ނުކުތާެއއް ެއއީ.    6އެހެންވީމާ،    . ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ  ތަކަށްތުޝަރު   އެ   ފަރާތުން  ލިބިފައިވާ

ރެ ދަ  މެންބަރުން)އޮފް  މަކޯޑުަގއި  ރެމައްޗަށް.    ޝްވަރާކުރެްއުވން(  ދަ  މެންބަރުން )އޮފް    ކޯޑުަގއި 

)ރ(.    6އެހެންީވމާ،    ޝްވަރާކުރެްއވުން(މަ މާއްދާެގ  އާ   6ވަނަ  )ރ(  ާމއްދާެގ  ނިންމުމަށް   ވަނަ  ޮގތެއް  މެދު 

 . هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބުމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

އަޅު   6 އުނިކޮށްލަން  )ރ(  ާމއްދާެގ  ހުށަހަޅަނީ  ވަނަ  އަޅުަގނޑު  ފެންނަނީ.  އެްއކޮށް   6ަގނޑަށް  މާއްދާ  ވަނަ 

 އުނިކުރަން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ތިމަރަފުށި

 ތާއީދުކުރަން އެ ހުށަހެޅުމަށް.ރިޔާޟް هللا އާދެ! ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވާލާން.   ވޯޓަށް  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީާމ،  އަޅުަގނޑު  )ރ(  6އާދެ!  މާއްދާެގ    ދާންދޫ  .ަވނަ 

ޢަބްދުފުށި ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރިށަހަޅުއްވާ ތިމަރަހު هللاދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު هللا  މެންބަރު 

ފާސްކުރު  ރިޔާޟް ހުށަހެޅުން  ޮގމާމެދު  ތާއީދުކޮށްފަިއވާ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  ށް  ތަކައިއްޒަތްތެރި 

ވަނަ މާއްދާ    7ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ުއނިކުރުން.    6އްޖެ. އެހެންވީމާ، ބިލުން  ވެފާސް)ވޯޓުދެްއވުން(  ވޯޓުދެްއވުމަށް.  

  ލައިސަންސް   ވިޔަފާރިކުރުމުެގ  އިންޝުއަރެންސް  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި.  ހުށަހެޅުން  ެއދި  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް)ހ(  

 ލިޔުމަކުން  މަޢުލޫމާތާއެކު  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ކަނޑައަޅާޮގތަކަށް،  ކަމަށް  އެ  އޮތޯރިޓީން  ހުށަހަޅާނީ   އެދި  ހޯދުމަށް

އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި  .  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  7  ޝްވަރާކުރެއްވުން( މަކޯޑުަގއި މެންބަރުން)އޮފް ދަ ރެ  .އޮތޯރިޓީއަށެވެ

އިޢުތި ނުކުރައްވާމެންބަރެއް  އެ ރާޟު  ބަލާނަމަ  ފާސްވީކަމަށް  ެގންދަނީ.  ފައިޮގތަށް  ރެ  ކުރިއަށް  ދަ  ކޯޑުަގިއ  )އޮފް 

ާމއްދާެގ )ށ(.    7  ޝްވަރާކުރެއްވުން( މަމެންބަރުން  މަޢުލޫމާތާއި،   ހުރިހާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި  ލައިސަންސަށްވަނަ 

 ، ނަމަބޭނުންވާ  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  ޓަކައި  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ލައިސަންސަށް

  އަދި .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ލަސްނުކޮށް  މަޢުލޫމާތު   އެހެނިހެން  އަންާގ  ބޭނުންވެެގން   އޮތޯރިޓީއަށް

  މަޢުލޫމާތު   ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ތެރޭަގއި،  ދުވަހުެގ  މަސް(  ތިނެއް )  3  ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް

އޯކޭ  ލުކުރެވިޠިބާ  ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި   ށްލަިއސަންސަ  ނަމަ،ނުވާ  ހުށަހަޅާފައި  ފުރިހަމައަށް ދާނެެއވެ. 

އެހެންވީމާ،  ތި ނުކު  7ރިއަށް.  އިޢުތިރާޟު  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  )ށ(  މާއްދާެގ  ޮގތަށް ރާަވނަ  އޮތް  އެ  ނަމަ 

  8އެހެންވީމާ،    ޝްވަރާކުރެއްވުން( މަކޯޑުަގއި މެންބަރުން)އޮފް ދަ ރެފާސްކޮށް، ކުރިއަށް ެގންދަން ނިންމީ. ދެން  

  އެޕްލިކޭޝަން  ހުށަހަޅާއިރު،  އެދި  ލައިސަންސަށް  ވިޔަފާރިކުރުމުެގ  އިންޝުއަރެންސްވަނަ މާއްދާ.    8ވަނަ މާއްދާ.  

  ފީގެ   އެޕްލިކޭޝަން ،  މިޮގތުން.  ވެދަްއކަންވާނެއެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ދަދުއަ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން  ޮގތުަގއި  ފީެގ

  ފީއަކީ   އެޕްލިކޭޝަން  ދަްއކާ  މިޮގތުން   އަދި.  ންމުކުރަންާވނެއެވެއާ  މިންވަރު  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  ޮގތުަގއި
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)އޮފް  ވެ.  ނޫނެ  ފައިސާެއއް  ދެވޭނެ  އަނބުރާ  ވެސް  ލަތުގައިހާ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ކަމަށް  ނެތް  ދެވެން  ލައިސަންސް

ރުން އިޢުތިރާޟު ވަނަ މާއްދާއަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަ  8އެހެންވީާމ،    ޝްވަރާކުރެއްވުން(  މަކޯޑުަގިއ މެންބަރުންދަ ރެ

ޮގތަނުކުރާ އޮތް  މި  ފާސްކޮށް،  ނަމަ  މާްއދާއަށް.    9ށް  )ހ(.    9ވަނަ  މާއްދާެގ   އިންޝުއަރެންސްވަނަ 

 ލިބޭ  ށް އަހަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލަިއސަންސަށް   ވިޔަފާރިކުރުުމެގ

 ނުވަތަ.  ދޫކުރަންވާނެެއވެ  ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން  ތެރޭަގއި   މަސްދުވަހުެގ(  ތިނެއް)  3  ފެށިެގން  ތާރީޚުން

  އެ.  އަންަގންވާނެެއވެ  ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ   އެ  ދޫނުކުރެވޭނެކަން  ނަމަދޫނުކުރާ  ލައިސަންސް

އެހެންވީމާ،  ންމުކުރަންވާނެއެ އާ  ކަނޑައަޅައި  އޮތޯރިޓީން  ޮގތް،  ޢަމަލުކުރާނެ  ުގނުމުަގއި  މުއްދަތު ބަރާބަރު.  ވެ. 

މެންބަރުން   އާ  9އިްއޒަތްތެރި  )ހ(  މާއްދާެގ  ނުކުރާ  ވަނަ  އިޢުތިރާޟެއް  ފާސްކޮށް،  މެދު  ޮގތަށް  އޮތް  މި  ނަމަ 

ވަނަ    9އިންޝުއަރެންސް އޯކޭ. ދެން    ޝްވަރާކުރެއްވުން( މަކޯޑުަގއި މެންބަރުން)އޮފް ދަ ރެކުރިއަށް ެގންދާނަން.  

)ށ(   ނުވަތަ   ތައްތުޝަރު  ނޫނުަގއިވާާގ  މި  ހުށަހެޅުމެއްަގިއ،  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް.  މާއްދާެގ 

  އެ  ނަމަ،ބޫލުނުކުރެވޭަގ  އޮތޯރިޓީައށް  ފުރިހަމަވާކަމަށް  ކަންކަން  އެހެންވެސް،  މިންަގނޑުތަކާއި   ކަނޑައަޅާ   އޮތޯރިޓީން

ރެ  .ލުކުރެވިދާނެެއވެޠިބާ  އޮތޯރިޓީން  ހުށަހެޅުމެއް ދަ  މެންބަރުން)އޮފް  މަ ކޯޑުަގއި  އާދެ!   ޝްވަރާކުރެއްވުން( 

ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިންމާލާނަން.  މިހިސާބުން  ބައްދަލުވުން  މިައދުެގ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް.
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