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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅުމާިއ އެ ބިލުގެ ލިބިފައިވާ ދެމީގެން ގެންާދނީ  އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ތަްއ މަސަްއކަތް ބިލެއްގެ ސުްނގަޑި ކަ

ނޑު ހަމަ މެންމަޝްވަރާކޮށްލު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮަތކާ ުގޭޅގޮތުން ޓަކައި  ބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްން. ެއޮގތުން އަޅުގަ

 ބިލެއް  6ެއއްކޮށް ޖުމްލަ  ބިލާ 2އެ އަިއއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގައި  ދަންނަވާލަން މިހާހިސާބަށް

ވީ މިދެންނެ ،ކުރިއަށް ވަުގތުގައި ައޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްމިދެން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ުކރުމަށް އެބައޮތް. 

ނޑުމެން ނަޑއެޅުމާ ހިސާބުަގއި މިއޮްތ މި ދަންނަވާލި ގޮތަށް  ދެންމެއަކު އަުޅގަ ޓް ޓްރާންސްޕޯ ބިލަކީ 2ސުންަގޑި ކަ

ގެ މެންބަރަކަްށ އިތުރުން އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްެމންޓް ބޭންކު އޮތޯރިޓީގެ ބިާލއި އަދި ޭއގެ 

 އެންމެއޮތީ. އެހެންވީމާ،  ކަތް މިބިލުގެ މަސައް  2އް. މި ފޮނުއްވާފައި އޮތް ބިލެ ރާއްޖެވުމާ ުގޅޭގޮތުން ސަުރާކރުން

އިތުރުން  ަޓކައި އަދި އޭގެ ަކނަޑއެޅުމަށް އްުސންގަިޑއެ ޓް އޮތޯރިޓީގެ ބިލާ ގުޭޅގޮތުންފުރަތަމަ ޓްރާންސްޕޯ

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކަްށ ނޑު ގަގޮތުން މަްޝވަރާކޮށްލުމަށް އަޅު ުގޅޭ ކުިރއަށް ގެންާދނެ ގޮތަކާ މަސައްކަތް

 އަޅުަގނޑު އެދޭތީ ދަންނަވާލަން. އަމީތު. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 ގެ ކުރިން މި ބިލު ނިންމަން.  26ބަރު ންމި ނޮވެ ަގނޑު ހުށަހަޅަންޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަޅު 

 

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަމީތަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑަށް ގަކަމަށް އަޅު މި ބިލަށް ބަލާއިރުަގއި ބިލުގެ މަސައްަކތްތައް ފުދޭވަރަކަށް ހުންނާނެއަޅުަގނޑު 

 ންނަ އަހަރުގެ މާރްޗގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލުމަށް. ކަްތ މިއަަގނޑު ުހށަހަޅަން މި ބިލުގެ މަސައްބޫލުކުރެވޭތީެވ، ައޅުޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ުފރުޞަތު އަރުވާނަން.  ށްބަރަކަށް. ާއދެ! އެޗް.އެމަންކުރަްއވާ މެތާއީދު  އަުޅގަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ތާއީދުކުރަން ައމީތު އެ ހުށަހެޅުއްވިއާދެ! ޝުކު ންނަ އަހަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް. މިއަ ރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

 މިއަންނަ އަހަރު މާރޗްގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް.  ށް. އެހެންވީމާ، ސުންަގޑިައކީނިންާމލުމަވިލު ރޗްގެ ނިޔަލަށް މާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާރި

ތަްއ ކަތްބިލުގެ މަސައް  ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ހުށަހެޅިގެން ދިަޔގޮތަށް މިއަންނަ ައހަރުގެ މާރޗްެގ ނިޔަލަށް މި 

ސް ލިބިފަ. އިޢުތިރާޟު ކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ވެ ދުހެޅިފަ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ތާއީޓަކައި ވަނީ ހުށަ ނިންމާލުމަށް 

ށް ނިމުނީ ކަމުަގއި ފުޅަކު ނެތްކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަކުރަްއވާ ބޭ ތްތޯ، އިޢުތިރާޟުލެއް އޮ ޚިޔާ ނޫނިއްޔާ ތަފާތު

ނަޑއަޅަން މިހާހިސާބުން. ދެން އެއާ ބިލުގެ މަސައްކަތްަތްއ ހަމަ އެކު އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ  ކަ

ނުޑމެންނައަ އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެްނދާއިރު ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްަތކެްއގެ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ށް ބޭނުންވާނެޅުގަ

ައޅުަގނޑު ވަރަށްބޮަޑށް އެދެން. އަޅުަގނޑުމެން  ންދެއްވުބޭފުޅުން ގޮތެއް ނިންމާލަ ކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، ހަމަ ތިޤަބޫލު

ލާފައި ދެން އޮްތ ވެްސ ނިންމާ އެކަންބިލު ފޮނުާވނީ. އެހެންވީމާ،  ޓަކައި މި ކޮން ދިމާލަކަށްތޯ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

 އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރިއަށްދާނީ. އަމީތަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން.  ލަކާ ހިސާބަށްބި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ަގއި އަޅުަގނުޑ ވެސް އެކީ  ވާތީއާއީ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ބިލަކަށްބިލަކީ މި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން މިއާދެ! 

 ޓް އޮތޯރިީޓގެސްޕޯކުެރވޭ ގޮުތަގިއ ޓްރާންއެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބިލު ކިޔާލިން. 

ނޑުމެން ދަޢު ފުޅުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން ރަނގަޅުވާނެ. ދެން ބޭ ވަތު ދީގެން މިކޮޅަށް ގެނެްސގެ އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ޓަކައި އިތުރު  ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ަގނޑުމެްނ މިއް ވިސްނޭ އަޅު އެށް އަެނއްހެން ނުއަޅުަގނަޑކަ

ނޑުމެން އަނެއްހެން ލިެޔގެން ގެންނަން ޖެހޭނެ ނުޑ ހުށަހަޅަން ޓްރާންސްޕޯކަމަކަށް.  މުއައްސަާސއެްއ އަުޅގަ ޓް އަުޅގަ

 މަށް. ޝުކުިރއްޔާ. ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަަވއި ދެްއވުފުޅުންނާ ައޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުއޮތޯރިޓީގެ ބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުންނަށް އަުޅަގނޑު ދަޢުވަތު އަުރވަން.  ަނމަ އެރަްއވާނުކު ބޭފުުޅން އިޢުތިރާޟު ގެ ބޭފުޅުްނ ތިމީޑިޔާ

 ޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުން އެކަނި ހުށަހެޅިގެން ދިޔައީ ޓްރާންސްޕޯ ޓޭރިއޭޓް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށްސެކްރެ
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ނޑުމެން ގެނެސް މަޢުލޫމާތު ޚިޔާލުފުޅެްއ ހޯދާލުމަށް. އެހެންވީމާ، އިތުރު  ތައްކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމަށް އަުޅގަ

 ށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. އޮތްކަމަށް، ފަްއޔާޟަ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 ދައްކާލަން ިއނގޭތޯ. ވާހަކަ ލިހާޑަށް ފެނޭ މީގެ އިތުރުން ޕޮއަޅުަގނ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ން ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތު

ނުޑމެންނަށް އެއްބަސްެވވިއްެޖ އެހެންވީމާ، ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ނޑު ޙުަސއިނައާދެ! އަުޅގަ ނުރަސްމީކޮށް އަުޅގަ

ނޑު އޮން ދަ ރެން އަޅުްއވު ވި ހުށަހެޅުއްހުށަހެޅު ން ވެސް، ފައްޔާޟްޕޮލިސް ބޭފުޅު ގައި އަނބުރާ ގެންދެވުން ކޯޑު ގަ

 ަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް. އަޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

  އީ އިނގޭތޯ.އަޅުަގނޑު ޕޮލިސް ގެންނަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ކުރެްއވި ކުރެްއވުމަށް ސައިން ތާއީދުއިތުރުން ޙުހަޅުއްވައި އަދި އޭގެ ޮއތޯރިޓީ އަމީތު ހުށަ ޓްޓްރާންސްޕޯއެހެންވީމާ، 

 ޓް އޮޯތރިޓީ ގެންނަގޮތަށް ނިމުނީަގނުޑ ހަމައެކަނި ޓްރާންސްޕޯކަމަށް ވާނަމަ އަޅު ބޭފުޅަކު ނެތް ކުރަްއވާ ޢުތިރާޟުއި

ނޑުމެން އެން ނޑަެއޅީ. ދެން އަުޅގަ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  އެ ގެ ގޮތުންމު އުސޫެލއް މަކަށް ޢާއްމެ ފުރަތަމަ ކަ ކަމުގަިއ ކަ

ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުަތއް ހޯދުމަށް. އެހެންވީމާ، ހޯދުމަށް ދަންނަވާލުމަށްފަހުގައި  އެ ޅުަގނޑު ދަންނަވާާލނީލިޔުމުން އަ

މިޓީގައި ފެށޭ ދެންނެވީ ކޮބިލުގެ މަސައްކަތްތައް ރަސްީމގޮތުން މިމި ބޭފުޅުން  ޑުމެން ޭއގެފަހުން އެނއަޅުގަ 

 މިޓީއަށް ަވޑަިއގަންނަަވން ވަތު އަރުވާނީ ކޮބޭފުޅުންނަށް ދަޢު ޢަމަލީގޮތުން ފެށޭހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން އެ  ،ންހިސާބު

ނޑުމެން މިކަމަށް  ލުމަށްފުޅެއް ހޯދައިޚިޔާލު ނޑުމެން  1ޓަަކއި. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އަުޅގަ

 ކަމަށް ވާނަމަ.ޓަކައި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާ  ލުމަށްވާނަން ިއނގޭތޯ ޚިޔާލު ހޯދައިބޭފުޅުންނަށް އަރު އެ

ނޑުމެން މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކަމުަގިއ  ނިމުނީ އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ މަަސއްކަތް މިހާ ހިސާބުން މިވަގުތަށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށް  ގެ ކްޗަރ ިއންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކްއިންފްރާސްޓްރަ މެން ދާނީ އޭިޝައންފަހުގައި ދެން އަޅުަގނޑުކަ
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އި މަޝްވަރާކުރުމަށް. އެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ުވމާ ގުޅޭގޮތުން ސަުރކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލާ މެދުގަ 

ނަޑއެޅުމަްށ އަދި އޭގެއެންމެ އަޅުަގނޑުމެން  އްބިލުތަ ނިޑެއއް ކަ ބިލުގެ  ފަހުން ފުރަތަމަ މިޖެހެނީ އެ ބިލުގެ ސުންގަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކުރާަނން. އެހެންވީމާ، ންދިއުމާ ގުޭޅގޮތުންރިއަށް ގެމަސައްކަތްތައް ކު އެންެމ  ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ މެންބަޓަކައި ައޅު ފުރަތަމަކަމަށް ހަމަ ސުންގަޑިއެއް ަކނަޑއެޅުމަށް  ރުންގެ އިރުޝާދެއް ބޭނުންވާތީ، ތިގަ

 ތަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން. އަމީބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 ވުމާ ގެ މެްނބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެްކޗަރ ިއންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކުރަރާސްޓްޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ޭއިޝއަން އިންފް

އަުދ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިބިލެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ޤަ އްހެން ވަރަށް ކުޑަމި ބިލަކީ މިއީ އަނެ ބެހޭ ބިލު.

ހުށަހަޅަން މި އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައި ޮގތެއް ނިންމިދާނެ. ގުޅޭ މެންނަށް މި ބިލާއަޅުަގނޑު

 ބިލުގެ ޑެޑްަލއިނަކަށް މިއަދު ަކނޑަައޅަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ސަތުން ވާހަރިޔާ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. ށް ތާއީދުހެޅުމަހުށަހެޅުއްވި ހުށަ ރި މެންބަރު އަމީތުއިްއޒަތްތެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނުޑ އާ ވާތީ ކަމަށްތަފާތު ހުށަހެޅުމެއް އޮތްތޯ. ނެތް  އެްއކޮްށ މިއަދު އެ ބިލުގެ މަސައްަކތް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ނޑައަޅަން. މިއަދު އެ ބިުލގެ ެޑޑްލައިަނކީ. ދެން އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ މަސަްއކަ ްށ ތް ކުިރއަމިހާހިސާބުން ކަ

ނޑަށް ޤަ  ަހގަކުެރއްިވ ފަދައިން ބިލަކީ ފާ ތުަގއި ދެންމެ ެމންބަރު އަމީތު ވެްސ އެބޫލުކުތެވޭ ގޮގެންދާއިުރގައި އަުޅގަ

 ދިނުމަށް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ބޭންކާ ގުުޅަވއިޭއޝިއަން ބިލެއް ނޫން. ރާއްެޖއާ  ޤީޤަތުގައި އޭގެ ޒާުތގައި މާ ބޮޑުޙަ

މަ މެންބަރު ވެސް ހަ އުމަުކންިއކުރި ހިސާުބން ފެށިގެން ކޮންމެ ޤަޑަމްގައި ސޮންުކގެ މެމޮރަންލު ބޭޓަކައި އެ ބި

ނޑުވެސް އެ ޭބންކު މަކުންއުކޮންމެ ޤަ  ގައި ަބއިވެިރވުމުގެ ގޮތުްނ ފާސްކުރާ ފާސްކުރުމެއް މީގައި. އެހެންވީމާ، މަިއގަ

ފަިއ ބޭންކާ ދޭތެރޭ އޮންނަ ގުޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ބިލުގައި ފާހަގަކުރަްއވާ އާއި ޖެުގޅުންތައް ރާއް މިއޮތީ ގޮތެްއގައި

މުގޮތެްއގައި މިހާރު ބިލު ލަން. ޢާއް ޓަކައި ދަންަނވާ ންގެ މަޢުލޫމާތަށްފުޅުބޭ . ދެން ތިއެިކއެިކ މާއްދާތަުކގަ މިއޮތީ
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ގަންނަވާނެ އި ފެނިވަޑަ ން ބަލައިފިކަމަށްވާަނމަބޭފުޅު ތި ރުޚީއަށްއި މި ބިުލގެ ޞުދާއިުރގަބިލުތައް ފަރުމާކުރެިވގެން

ބެހޭ" މިއީ ޖެ ވުމާ ހިރާއް ދިވެ ރަކަށްގެ މެންބަްކޗަރ އިންެވސްޓްމެންޓް ބޭންކުރަ"އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓް

 ެއގޮތަށް މި  "ވުމާ ުގޅޭ"މުގޮެތއްަގއި މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ން. ާޢއްރާ ބަހެއް ނޫމުގޮތެްއަގއި މިހާރު ބޭނުންކުޢާއް

އް ނެތްކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަށް ިއޞްލާޙުކޮށްލަން އަޅުަގނޑަށް ގެ އިޢުތިރާޟެގެނެވެނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ މެންބަރުން

ނޑު ަވގުތުކޮެޅއް އަުރވާނަން ންބަރުއާދެ! މެބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ ތި ހަމަ ފެންނަ  ހަމަ ންނަށް އަޅުގަ

 ޓޭރިއޭޓުން ސެކްރެަލްއވާ ދިރާސާއެއް ކޮށްެލްއވުމަށް. އޭގެަފހުން. ބޭފުުޅން ބައްލަވައި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ތި

 މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ގެންދަވާ.  ،މަށްބައްަލވާލަދެްއވުކަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ބިލުގެ މަސައް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގެ ންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކުްކޗަރ އިރަގައި ޭއޝިއަން އިންފްރާސްޓްއްސަލައި ަގނޑު މި މަރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަޅު ޝުކު

ތޯ. މީގެ މާބޮުޑ ގޭއޯޭކ އިނ ަގނޑު އިޝޫއަށްއިން ޕްރިންސިޕަލް އަޅު މެދު ުވމާ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ

މެންބަުރ  24ފައި ެއބައޮވޭ މިއީ މައްސަލަެއއް އޮތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މީގެ މަޤްޞަދުގައި އެބަ ފާހަަގކޮށް

. ކަމަށް ާގ އިނީޝިއޭޓިެވއްތެރެއިން ހިން އޭގެ ގެންެއއް ޮއވެ ގެން އެމް.އޯ.ޔޫއުމަކުން އެއްބަްސވުމެއް އޮވެ ޤަ

ނުޑ ދެޭކޮގތުގައި އަޅު އެހެންވީ ނޑު  މުޅިން ނޑުމެން މިއަށްގަމާ، އަުޅގަ ބޭނުންވޭ  ގޮތެއް ނިންމާލުމުގެ ުކރިން އަުޅގަ

ނޑު ކުަޑކޮށް އެ އެމް.އޯ.ޔޫ ދިރާސާކޮށްަލން ބޭނުންވާތީގެ ކޮޕީެއއް ލިބެން. އެއީ އަޅު ޔޫ މި އެމް.އޯ. ވެ، ެއގޮތަްށ ގަ

 ދުކޮްށދެއްވުން. ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށް އެދެން ކޮންމެެވސް ބޭފުޅަކު މިއަށް ތާއީ ށަހަޅާލަން. އަުޅަގނޑުޑު ހުއަޅުަގނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ަފއްޔާޟަށް ފުުރޞަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑު ޢަބްދު ކުރަން. އެއީ މީގައި ގާނޫުނގައި އެަބޮއޭވ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު އެ ރިޔާޟްهللا އާދެ! އަުޅގަ

 ބާރު ދީފައި.ިއދު ހެދުމުގެ ަގވާ މެންޓް ކުރެއްވުމުންއެގްރީމެންޓް އިމްްޕލި ،ގަާވއިދުއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ނޑަށް އިރުަގިއ އޭގައި އިން ެއއްެޗއް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ކުަރން. ސް ހަމަ މިކަމަށް އަނެއްހެން ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުވެ  ަގނޑުވާނެހެން. އަޅު ވަން އެނގިަލއް
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނހުށަހެޅުއް އެ ިރޔާޟްهللا އަބްދު ގޮތުަގއި އެީއ ރަނަގުޅ  ބޫލުކުރެވޭ ވެްސ ޤަ ޑަށް ވި ހުށަހެުޅއްވުން އަުޅގަ

މިހާރު ެއވަނީ. އެހެންވީމާ، މިަވުގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ދުކުަރއްވާަފއި ތާއީ އިތުރުން ފައްޔާޟް . އަދި އޭގެމެއްހުށަހެޅު

ދެން  ލިބެން ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެމް.އޯ.ޔޫމި ކުރިއަށް  މި  މިހާރު ަކތްތައްއް އެމް.އޯ.ޔޫ ހޯދުމުގެ މަސަ

 ދާނީ ކަތްަގނޑުމެން މަސައްން އޮތް ބިލާ ހިސާބުން އަޅުފައި ދެކުަޑކޮށް މަޑުޖައްސާލާ މެން މި ބިލުަގނޑުއަޅު

ބެހޭ ގާނޫނަށް، އެީއ  ރާއަށް ގެންދާނީ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުަގނޑުމެން ކުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދެްނ އަޅު

ލާޙާ ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ހުށަހެޅުއްވާަފއިވާ އިޞްރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޅުހެންވޭ

ނޑު މި އިއްޔެބޭފުޅުންނަށް  ވާނެ ތިވަަޑއިގަންނަ ގި ނއެ ދިންއިރުގައި އަޅުަގނުޑ  ދީބާޖާއެއް ބިލު ެވސް ައޅުގަ

ވާ ގޮުތގެމަތިން ަގނޑުމެްނނަށް ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓްތަކާ އެްއގޮތްބިލުގެ އެކިެއކި ދާއިރާތަކުން އަޅު ދަންނަވާލިން މި

ނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓް ންނާނީ އެމެނިފައި އޮޑްރާފްޓެއް ހި ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި މިހާރު އޮންނާނީ ތި ނގޭތޯ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށްއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް  ޖެނެރަލް އޮފީހުނާއި، ލިބިފައި މިވަނީ އެޓަރނީ ފޮނުވުނު.  އަުޅގަ

 އް ނެތް. ލޯކަލް ފައެއަށް ފޮުނވުނު. ކޮމެންެޓއް ލިބިސިންގއުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަ ލިބޭ.އެހެންނަމަވެސް ކޮމެންޓެއް ނު 

ލިބިފައި އެބައޮތް.  ރިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެަބއޮްތ. މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރިވސްއިންމަންޓް އޮތޯގަވަރ

ރައީސް އޮފީހުން  ށް ލިބިފައި އެބައޮތް. އަދި އޭގެ ިއތުރުންޓް އޮތޯރިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަޓްރާންސްޕޯ

ެގ ކު ތަކޮމެންޓުއިދާރާތަކުން ިލބިފައި ހުރި މި . ެއހެންވީމާ، އިނގޭތޯ ބައޮތް ފައި އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓް ލިބި

ސެކްރެޓޭިރޭއޓުގެ ފަރާތުން ޑްރާފްޓެއް  ،ފަހުގައިކުރުމަށްމެން ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރު ކޮށް އަުޅަގނޑުޗަށް ރިޢާޔަތްމައް

 ނެ ހިމެނިފައި އިނގޭތޯ. އެއީ އެހެްނވީމާ، ތި ފުޅުންގެ ފައިލްކޮުޅަގއި މިހާރު އޮންނާބޭ ތިތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުަގއި 

ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުންނޫންތޯ މިއީ ހަމަ އަޅު  ށްދާނެތޯ ނުވަތަ ބޭފުޅުން މި ޑްރާފްޓާ ެއއްކޮށް ކުރިއަ  އެންމެ ހަމަ ގަ

ދެްނ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތްތައް ައވަސްޮކށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި.  ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ެވގެންދާނެ ކަމަކަށް  ރަނގަޅު

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިއަ މިާވ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައި ށް ގެންދާއިރުަގއި މެންބަރު މޫސާއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުިރއަ ނޑުށް ގެންާދނީ. އެހެންވީބިލަށް ރިޢާޔަތްކުރަމުން އަޅުގަ ނޑު އެްއޗެމާ، އަުޅގަ ްއެގ މެން މައިގަ

ވަގުުތކޮެޅއް އަުރވަމުން  ބޭފުޅުންނަށް  ެލއްވުމަށް ތިލަވައިޑްރާފްޓް ަބއް ުކރެވިފައި އޮތްމި ތައްޔާރު އި މިހާރު ގޮތުގަ 

ނޑު އެްއޗެްއގެ ގޮުތގަިއ މި ޑްރާފްޓް  ނަޑއެކިހިބެލުން މައިގަ ޅުން ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމުކަެމްއ ނެއްވާނެތޯ ހަމަ ކަ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ށްފަހު( ައސްލަމަ)ވަގުުތކޮޅަކަބޭފުޅުންނަށް.  ެޅއް އަުރވާނަން ތިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތޯ ަވގުތުކޮ 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ
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ލެވިފައި މިާވ ޑްރާފްޓަށް ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ބައްލަވާލައްަވއިފިްއާޔ އެއްކޮށް މި މި އިޞްލާޙުތަކާއި  އަދިވެސް

ނީ މިސާލަކަށް ވާލަން މިޖެހެއެހެން ދަން ތް ކުުރވެދާނެހެން.މަސައްކަވަރަށް ބޮޑުތަނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 3 އެއީ އިނގޭތޯ. ހުށަހެޅުއްވި ފުރަތަމަ ިއޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފުރަތަމަ މާއްދާ، ފުރަތަމަ މާއްދާ އަސްލުަގއި މި

އޮތީ. މިހާރު  އެ ޑަށް ހީވަނީ ފޮނުްއވާފައިނގަ ކުރަންހެްނ އަޅުޙުވަނަ މާއްދާ އެއްކޮށް އިޞްލާ 3ވަނަ މާއްދާ. 

ނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓެއް ލިބިފައި މިވީގޮތަކީ އަޅު  ( އަށް ގެންނެވި އިޞްލާޙު ނ)ނ(. )ވަނަ މާއްދާގެ  3އޮތީ ގަ

އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ކޮމެންޓެއް އައުާމއިެއކު ެއ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިާވ 

ވަނަ  3ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އުނިކުެރވުނީމާ  3ޮއތީ.  ނ( އުނިކުެރވިފައި މިނަ މާއްާދެގ )ވަން އިޞްލާޙުގެ ތި

އިޞްލާެޙއް ށް ކަދާއަތިްނވަަނ މައް، ނޫނުަގއި އޮްތ ގޮތަށް. އެހެންވީމާގާމާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ށ( މިހާރު ވެސް އޮތީ 

ވަނީނަމަ ެއ  ަގއިހެންކަމުުއވޭނީ. އެއޮތް )ނ( ނޫނުގައި ނުއެއް ގެެނވޭ ނުވަަތ ތިންަވނަ މާއްދާގެ )ނ( މިހާރު ގާ 

މިހާުރ ތިންވަނަ މައްާދގެ )ނ( ، ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އުވިިދއުން. އެހެްނވީމާ 3އިޞްާލޙަކީ  ޅޭހުށަހެ، އިޞްލާޙަކީ

ލާޙު ެއގޮތަްށ ޞްވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް އެ ގެެނިވފައިވާ އިތިންތޯ ނުވަތަ ގައި ލިޔެަފއި އެ އޮތްބައި އުވެނީ

ންނަށް ެއއްކޮށްެލވުނު ޑްރާފްޓުަގއި އެބަިއ އޮފީހަށް ފެނިވަޑައި ުނގަންނަވާތީ އަޅުަގނޑުމެއެޑޮޕްޓްކުރަން ަރއީސް 

ނޑުމެންަނށް އެ އެއްޗެހި ސާފުކޮށްެލވިއްޖެ  ނެތުމުން ދެން ވެގެންދާނީ އްޔާ ފަސޭހަފުޅުވާނެ ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ރިއޭޓުން ޑްރާފްޓް ސެކްރެޓޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް އެންމެ ފަހުގެ މިހާރުންނޭނގެ. ކަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ށ(  3ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ާއއި )ށ(.  3ތައްޔާރުކުަރްއވާފައި މިވާ ޑްާރފްޓުގައި މިއޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ އެްއވެސް ތަފާތެއް. ދެން  3އިން އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ މިހާރު މި ގާނޫނުގެ 

އެ މުޅި ާމއްާދ ، އެްއ ނެތް. )ނ( ާއއި )ރ( އެްއ ވެސް އެބައޮތް އިނގޭޯތ. ެއހެންވީމާމިހާރު އޮތް ގޮތުން )ނ( 

އެްއކޮށް އިޞްލާޙުކުެރވެނީތޯ ނުވަތަ އެ މާއްދާގެ ވަކި ައކުރެއްތޯ އިޞްލާޙުުކރެވެނީ؟ ވަކި އަކުެރްއ 

 އިޞްލާޙުކުެރވޭނަމަ އެ މާއްާދގެ އެ އަކުރަށް ނޫންތޯ އިޞްާލޙު އަންނަންވާނީ؟

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ބޫުލކުރެޭވ ގޮުތން މިހާރު ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ކޮމެންޓަށް ބަލާއިރުަގއި މިއޮތީ ވަރަްށ ޤައަޅުަގނޑަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށްފަިއ އެބަޮއވޭ ިމގޮތަށް ފާސްކުރަްނ ނުފެނެއޭ. ެއއީ )ނ( ެގ 

އެއީ އުނިކުރަން ފެންނަ ، ނީ. )ނ( ބަޔާންކޮށްދީފައި )ނ( ގެ ވާަހކަ މި ބުނަނީ. އެހެންވީމާވާހަކަ މި ބުނަ

، އެގޮތަްށ ެއ އޮތީ މާނަކުެރވިގެން ގޮސްަފއި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ބޫލުކުެރވެނީ. އެހެްނވީމާޤަވާހަކަކަމަށް ޮބޑަށް 

 ށްފަހު( އަސްލަމް. އެގޮތަށް މާނަކުެރވިގެން އުނިުކރެވިފައި އެ އޮތީ. )ވަގުުތކޮޅަކަ 
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 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 3ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުން. އެއީ  3ވަނަ މާއްދާއަށް މިހާރު މި ޑްރާފްޓުން މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކީ  3

)ހ( ާއއި )ށ( މި ޑްރާްފޓުގައި ިމއޮތީ ހަމަ މިހާރު  ވަނަ ާމއްދާގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ އިތުރުކުެރވޭ ައކުރަކީ )ރ(. 

ނޑުމެން އަިދ  އެއީ އިތުރު ިއޞްލާޙެއް، ނޫނުަގއި އޮތް ގޮތަށް. އެހެންވީމާވެސް ގާ ކަމުަގއި ނުއެއް ެބލެވޭނެ. އަުޅގަ

ލު ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން ެއީއ ޑްރާފްޓް އެއީ އަސް 3މިގޮތަށް ފާސްކުރާކަމުަގއި ަވނީނަމަ 

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނ، ރަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކު ޑުމެން މި އެއީހެން އަުޅގަ

ސްކުރަްނޖެހޭ އިޝޫއަކީ. އަދި ެއގޮތަށް ކަންނޭނގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙ ގެންނަންޖެހޭނީ. މިހާރު ޙުކޮމިޓީގައި މިހާރު ބަ

 ދެންނެވީ ހަމަ އެގޮތަށް އަލުން ލިޔެފައި ެއއީ އިޞްލާޙަކަށް ނުެއއް ެވއޭ. ގާނޫނުަގއި ހަމަ ހުރި މާއްދާތައް އަލުން މި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމުކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ގެންދާ އުސޫުލގެ ޢާހަމަ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ައޅުަގނޑު މިހާ ހިސާބުން ، އެހެންވީމާ

އިގެން ައޅުަގނޑުމެްނ މަ މިހާރު ހެދިފައި އޮތް ޑްރާފްޓާރާޟް ނުކުރައްވާ ކަމަށްވާނަމަތިން ތި ބޭފުޅުން އިޢުތި

، ދާނެ ަވރަށް ބޮޑުތަން. އެހެންވީމާކުރިއަށްދާނީ އިނގޭތޯ. އޭރުްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަަސއްކަަތށް ވެސް ފަސޭހަވެގެން

ނޑުމެން އިޢުތިރާޟް ކުަރއްވާ ބޭފުަޅކު އިންެނވިތޯ؟ ނެތުމާއި ްއކޮށް ކުިރއަށްދާނީ. އެ މި ޑްރާފްޓާެއުކ އަުޅގަ

ހަމަ މާއްދާއަކުްނ މާއްދާއަކުން ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ވަޑަިއގެންދެްއވުން އެދެން. އެންމެ ފުރަތަމަ މާއްދާ ، އެހެންވީމާ

 . ބިލުގެ ިއއްވާލަެދއްވުމަށް ދަންނަވަން މެންބަރުންނަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ޑްރާފްޓް ކުިރއަްށ ގެންދަވާނީ އިނގޭތޯ

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. ގާނޫނު  3އޮީތ ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  .. ވަނަ މާއްާދގަިއ މި

ގެ )ހ( މި ގާނޫނު ހިންގާނީ އަދި މި ގާނޫނު ހިންގުމަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ  3ހިންގުމާއި ގަާވއިދު ހެދުން. 

ްނ ދައި ހިންގާނީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ވަގުަތކު ސަރުކާރު އެންމެހައި ަގވާއިދުަތއް ހަ

. )ށ( މީގެ ފަހުން މި ގާނޫނަށް މިނިސްޓްރީކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ގާނޫުނެގ ވެހަމަޖައްސާ މިނިސްޓްރީއަކުންނެ

ރާއްޭޖގައި ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ އެންމެހަިއ ދިވެހި -. ދެން )ނ(ވެބަޔާންކޮށްަފއިާވ މިނިސްޓްރީއަށެ )ހ( ގައި 

ން ވެސް ެއއްގަުމ އްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ރާަވއި އަިދ މިނޫޢާ ަރއްޤީކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި ކަންތައްތައް ތަ

ްށ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްަތއް ހިންަގއި ބަަލހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީން ނުަވތަ މިނިސްޓްރީން އެކަމަ ދަތުރުފަތުރާ
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އިޚުިތޔާރެއް އެހެން  . )ރ( މި ގާނޫނުަގއި މިނިސްްޓރީއަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރެއް ުނވަތަވެޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކުންނެ 

 . ވެށް އަންަގއި އިޢުލާްނކުރަންވާނެއެ އްމުކޮޢާފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާނަމަ އެކަްނ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  1މި ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލުގެ ، އެހެންވީމާ ވަނަ މާއްދާ މިހާ ހިސާބުން މި ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ. އަުޅގަ

 އަސްލަމް އެްއެޗއް، ައސްލަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 3އަށް ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙަކީ ވަނަ މާއްދާ  3ގެ  2009/5މި އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގާނޫނު  !އާދެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. )ރ( ގެ ގޮުތގައި މި އިތުުރކުރެޭވ އަކުރަކީ މި ގާނޫުނގަިއ 

ށް އަންަގިއ އްމުކޮޢާއިޚުިތޔާރެއް އެެހން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާނަމަ އެކަން  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާ ާބރެއް ނުވަތަ

 . އަުޅަގނޑުގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތް ެއޮގތަށް އޮތުމަކުން އަދި ނެތުމަކުން ވެސް. ވެއިޢުލާންކުރަންވާނެއެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށް އަސްލަމް ިމ  މިހާރު މި ޑްރާފްޓުގައި އޮތް ގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ފެނިވަަޑިއގަްނނަވާ، އެހެންވީމާ

 އަްށ އަޅުަގނޑު. هللاއީދުުކރައްވާ ބޭފުޅަުކ، ސަޢުދުތާ ހުށަހަޅުއްވަނީ. ެއއަށް

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 އަސްލަމްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށް  ނަމަ ެއގޮތަށް އެ ާމއްދާ ފާސްެވއްޖެއެގޮތަްށ އިޢުތިާރޟް ކުރަްއވާ ބޭފުަޅކު ނެްތކަމަށްވާ، އެހެންވީމާ

ނަޑއަޅާފައި  ނޑުމެން ދާނަން.  2ކަ  ވަނަ މާއްދާ ިއއްވާލަދެްއވުްނ އެދެން.  2ވަނަ ާމއްދާއަށް އަުޅގަ

 

 ވުން:ިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 

ެގ  4ކުރުން ވަނަ ާމއްދާ އަންަނނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުރުން. ފައިސާ ޖަމާ 4ވަނަ މާއްދާ. ބުެނވިދިޔަ ާގނޫނުގެ  2

މަނާތަކާއި ނެގޭ ފީތަކާއި އަދި މިނޫން ރިމި ގާނޫުނގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫ )ހ(. މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއިއެކު
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ނަޑއަޅަ  ވެސް އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ިލބޭ ހުރިހާ ދައުލަުތެގ އެަކއުންޓަށް ހަމަޖައްާސ  އިފައިސާެއއް ސަރުާކރުން ކަ

މަނާތަކާއި ފީގެ ގޮުތަގިއ ރިދަށުން ކުރެވޭ ޖޫމި ގާނޫނުގެ  .. ދެން )ށ(ވެވާނެއެ ސޫލެްއގެ މަތިން ޖަމާކުރަން އު

ގުޅޭ އެންމެހައި  ން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމާދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަުޅއަޅައި ދައުލަތު

 . ވެންނެގާނޫނަކުން ަކނަޑއަާޅ ފަރާތަކު ކަންތައްތައް ކުރާނީ މޯލްޑިވްްސ އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓ ނުވަތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނނަށް މިހާ ހިސާބުން އިވިގެން މިދިޔައީ. އަސްލަމަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  2  ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ވަނަ މާއްދާަގއި މިހާރު ވާގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ  4ވަނަ މާއްދާއަްށ ގެނެވޭ އިޞްލާޙު. ގާނޫުނެގ  4 ގާނޫނުގެ

ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާީނ ދައުަލތުގެ މާލިްއޔަތު ގާނޫނު ބަޔާްނކުރާ ގޮުތގެ މަތިން ކޮންސޮލިޭޑޓް ރެވެިނއު އެކައުންޓަށް. 

ުތގެ ފަިއސާ ވަންނަންޖެހޭ ެއކައުންޓަީކ ެއއީ އެހެން ދެން އެީއ ވަރަްށ ސާފު ަމއްސަލަެއއް އަސްލު. ަދއުލަ

ގާނޫނެްއ ތަނެއް ނުދޭ. އެަކއުންޓުތައް ހަަދއި އެހެން ދިމަދިމާލަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ އުސޫެލއް މާލިްއޔަުތ 

ލާޙުގެ މިހާރު މި މާއްދާ ގާނޫނުަގއި ލިޔެފައި އޮތް ގޮްތ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފުރިހަމަހެން. ދެން މި އިޞް، އެހެންވީމާ

ނޑަަކށް ނުފެނޭ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުްނ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ެރވެނިުއ  އިތުރު ބޭނުމެއް އަުޅގަ

ނޑަައޅާ އެހެން އެަކއުްނޓަކަށޭ ބުނާހެ ނޑަށް ހީވަނީ. އޭގެ މައެަކއުންޓަކަށް ނޫނޭ ސަރުކާުރން ކަ ދެްއ ޞަޤުން އަޅުގަ

 ކަުމގައި  އިކަން، ކޮބައިތޯ މިހާރު ދައްޗަކީ ކޮަބއިތޯ. ައދި ދައްޗެއް އޮތްވެސް ސާފެއް ުނވޭ. ޭއގެ ޭބނުމަކީ ކޮބަ

މަލާތް ކުރެވެންޖެހޭނީ ގާނޫނުގަިއވާ ގޮުތެގ ގެ މާލީ ަކންތައްތައް ަފއިސާާއ ބެހޭ ަކންކަން މުޢާވިޔަްސ އެ ގާނޫނު 

އަުޑއިވޭ ެއކި އެަކއުންޓުތަކަށް  މަތިން އެކި އެކައުންޓުތަކަށް ދާގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ދުވަސްވަރު މި

ނޑަށް ތާއީުދކުރެޭވ  އަމިއްލަ އެަކއުންޓުތަކަށް ދާްނދެން ސަރުކާރަށް ލިބޭ ފަިއާސ ދާ އުސޫަލކަށް ޖާަގ އޮތުމަީކ އަުޅގަ

ނޑު ާތއީދުނުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އެއީ  ވަނަ މާއްދާއަްށ  4ކަމެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު. މިހާރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަޒާދު.

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ވަނަ މާއްާދގެ ފައިާސ  4ވަނަ ނަންބަރުގެ ނުބަތަ ގާނޫނުގެ  2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ބިލުގެ 

ްސލު ދެންމެ އަސްލަމް ެއ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް އެ ވިދާޅުިވ ޖަމާކުރުން މި މާއްދާގަިއ އަ 

ނޑު ެވސް މީަގއި ތާއީދު ނުެއއް ނުކުެރވޭ މިހާރު މިއިން ގޮތުން. މިހާރު މި އިންނަނީ މި މާއްދާގަިއ  ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަައޅާ ދައުލަތުެގ މި ބުނަނީ މިނޫން ވެސް އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ސަ ރުކާރުްނ ކަ

. ެއއަށްވުރެ އޭތި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެކައުންަޓްށ ވެސޫލެއްގެ މަތިން ޖަމާކުރަންވާނެއެއެަކއުންޓަކަށް ހަމަޖައްސާ އު

 މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެ މަތިންނޭ ބުނެފިއްޔާ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުނީ. މިހާރު މި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ 

ލިބޭ އާމްދަނީ ވަިކގޮތަކަށް ަޖމާކުރަން ވެސް ަކނަޑއެޅިދާެނ މިގޮތަށް މީތި އިންނަ ކަމަްށވަންޏާ. އެހެންނަމަވެސް، 

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ެއކަްއޗެްއގެ ގޮުތގައި އެްއގޮތަަކށް ހުރެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާމުން އޭތި ބަލަހައްޓާ ބަޔަކަްށ 

ނޑުމެންނަށް އެހާ ބޮޑަށް ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ.  ވެސް ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަެވގެްނދާނެ.  އެހެންކަމުން، މިއަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް  ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ެއބަ، އެއްބަްސވުމަކަށް އެަބ ޤައެހެންވީމާ، އަުޅގަ ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ެއއްބަްސވުމެްއ އަޅުގަ

ންސޮލިޑޭެޓޑް އެކައުންަޓކަށް ޖަމާކުރުމަށް، ގޮތަށް މި މާއްދާ އާދެވޭ. މާލިއްޔަތު ގާނޫުނަގއި ބުނާގޮތަށް ކޮ

ނޑަްށ  ފަޒާދު ތާއީދުކުރެްއވީ އެގޮތަށް އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްަވއިބަޔާންކުރުން. އެހެންވީމާ،  ކަމަށް އަޅުގަ

ކޮަޅކަށްފަހު( ބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އިޞްލާުޙކޮށްލަ ދެއްވާފައި ވިދާުޅވެ ދެްއވުން ެއދެން. )ވަގުތުޤަ

 މިހާރު ކުރީގެ...

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

މި ގާނޫނުެގ ދަށުްނ  ކުރީގެ ގާނޫނު އޮތް ގޮްތ ދަންނަވައިލާނަން އިނގޭތޯ. މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއިއެކު

އް ގާނޫުނ މަނާތަކާއި ނެގޭ ފީތަކާއި އަދި މިނޫން ވެްސ އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެރިކުރެވޭ ޖޫ

ޓަށް ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތުެގ ގާނޫުނގަިއާވ ގޮުތގެ މަތިން ކޮންސޮިލޑޭެޓޑް ރެވެިނއު އެަކއުން، 2006/3ނަންބަރ 

 . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑު އެ ދެން ޑްރާފްޓުކޮށްލީ. ވެލަސްނުކޮށް ޖަމާކުރަންވާނެއެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންނަށް އެއްބަްސވެވުނީީތވެ.  2 ހިސާބުންއެހެންވީމާ، މިހާ ނަޑއަޅަން އަުޅގަ ވަނަ މާއްދާ ވެސް ނިމުނީކަުމގައި ކަ

ނުޑ  އިޢުތިރާޟެއް އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ނުކުރެވުނީީތ، )ށ( ހިމަނާގޮތަށް ދެއްތޯ؟ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަމީތަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. 
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 މަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

ނޑުމެން ބަަލއިނުގަންަނ  ނޑަށް މި ާމއްދާ ިކޔާލީމާ ބޮޑަށް )ށ( މި މާނަކުރެވެނީ މިހާރު )ހ( އަުޅގަ މުޤައްރިރު އަުޅގަ

ނޑަައޅާ އުސޫެލއްެގ ތެރެއިން އެ   ކަމަށްވާނަމަ އަސްުލގަިއ )ށ( ގެ ބާރުދަނީ އިނގޭތޯ. އެީއ )ހ( ަގއި ބުނަނީ ކަ

ނަޑއަޅާ ދައުލަުތގެ ެއކައުްނޓަކަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއޭ. ޭއެގ ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ބުނަނީ މާލިއްޔަތު  ކަ

. އެހެންވީމާ، ެރވެނިއު ވެއު އެަކއުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެ ރެވެނި ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ގާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 

ން އެ ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ނުލިބި ހުންނަ ފައިސާއެއް ހޯދާނެ ގޮތްތަާކިއ އެަކއުންޓަށް ޖަމާކުރަން ކަމަށް ވަންޏާމު

އެްއޗެހި އެބަޮއވޭ މީރާގެ ގާޫނނުގައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން މިިއން ކެންސަލްކުރާ ކަމަށް 

ސް އިންލެންޑް ރެވެިނުއ ވަންޏާމުން )ށ( ގެ ބޭނުމެއް ނެތް ޙަޤީޤަތުގައި. ެއއީ )ށ( ގައި އެަބޮއވޭ މޯލްޑިވް 

އޮތޯރިޓީގެ އިތުރުން ގާނޫަނކުން އެއީ އެހެން އެަކއުްނޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމުން އެކަން 

ރެގިއުލޭުޓކުރަން މިޖެހެނީ އެހެން ގާނޫނަކުން. މީރާއިން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ރެިގއުލޭުޓކުރާނީ މީރާގެ ެރވެނިުއ 

ނޑު ސާތައެަކއުންޓަށް ވަންނަ ފައި ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި )ށ( ަގއި މިބުނާ އެހެން ގާނޫނަކުން ޤައް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު އެ މާއްދާ  ނަޑއަޅާ ގޮތަށް މި އިންނަނީ އޭގެ ކުީރގެ މާއްދާ އިންނާތީވެ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ ކަ

ކޮންސޮލިޑޭޓެްޑ ނަންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ބާޠިލުކޮށްފައި މިދަނީ ކުރީެގ ގާނޫނުަގއި އިްނގޮތަށް ިމ ފައިސާތައް ވަން

ރެވެނިއު ެއކައުންޓަށް ކަމަށް. އެހެންކަމަށް ވަންޏާމުން އެ އެކައުންޓަށް ވަންނަ ފައިސާަތްއ މިސާލަކަށް ވަންނަންޖެހޭ 

ފައިސާެއއް ނުލިބި ހުރި ކަމަށް ވަންޏާމުން މީރާގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި 

ބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި މި ޤަސޫލުން ވިސްނާފައި ައޅުަގނަޑށް ޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެ އު ކުރަން

ނުޑމެންނަށް، އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އެ ވާހަކަ ދަންނަަވއިލީ.  މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމެއް ެވސް މިހާރަކު ނެތް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ެއއްބަްސވުމަކަށް އެބަ އާެދވޭ މީގައި )ށ( ޤައެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް  ޫބލުކުރެވޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ވެސް ނުބާްއވާ ގޮތަށް ދެއްޯތ؟ ދެން )ށ( ބޭއްވުމުން ިއތުރު ކްލެރިފިކޭޝަނެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭކަމަށް 

އެ މެކޭނިޒަމް އެބަހުއްޓޭ. އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ހެންނޫންތޯ؟ އެކަމަކުއް ނެތް އެވަނީިވއްޔާ ބޭްއވުން ވެސް މައްސަލައެ 

 ެވވޭތޯ އެހެްނވީމާ؟ ތެރޭގައި އެއްބަސް 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ފަޒާދަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. 

 

 ވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްކެ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މީަގިއ )ށ( މި އޮތް ގޮތަށް ހިމެނުމަށް. އަސްލު މީަގއި މި ވާގޮަތކީ މި އިންލެންުޑ 

ރެވެނިުއގެ މާބޮޑު މަސްއޫލިްއޔަތެއް މިހާރަކު ނެތް އަސްލު އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި މި އެންމެފަހުން 

ވެގެން ދިަޔީއ. މަޢާފު ފާތު ކަންތައްތަުކގައި ހުރި ފައިސާަތއް ވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މި ޓްރެފިކު ތަ

 އެ ފައިސާ ހޯދޭނޭ ގޮތެއް ެނތް. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އެއީ އޭ.ީޖގެ ކަމެކޭ އެ ަފއިސާ ހޯދުމަށް އެ މީހުންގެ 

 ކަންތައްތަކެއް ވެސް. ވާކޮްށގެން އެ ކަންތައް ކުރުމަކީ. އެކަހަަލ ސުވާލުމާކެްއގެ ތެރޭގައި ދިޔަމައްޗަށް ދަޢު

ނޑު ހުށަހަޅަން.  މި މާއްދާ މިއޮތް ގޮތަށް މީގައި ހިމެނުން ރަނަގޅު އެހެންވީމާ،  ކަމުަގއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. ސަޢުދަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުމެން މޫސާއަޅުގަ   އެ  މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލުަގއި )ށ( އަށް ވިސްނާާލއިރުަގއިނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

މަނާތަކާއި ީފގެ ގޮތުން ދައްކާ ފައިާސ ޖޫރި ދަށުން ކުރެވޭއިރު )ށ(ގައި މި އިންނަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ،

އިން ދެްއކޭނެ އިްނތިޒާމެއް މިނިސްޓްރީްނ  ސާފައި ފަދަ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަުކގެ އެީހގައިރނެޓުއިންޓަ

ނޑުމެން މި އެއްަބސްވަނީ؟   ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. ެއގޮތަްށތޯއޭ އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން.   އަމީތަށް އަުޅގަ

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ދުދު އަމީތު އަޙްމަމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ
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ނޑު ތާއީދުުކރަން.   ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ުހށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ.  4ވަނަ މާއްދާގެ،  4އުސޫެލްއގެ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އެއްބަްސވެވެނީ މި ، އެހެންވީމާ

އިތުރުކުރަްނ  އެއްކަމުަގއި ަހމަޖައްސައި އަދި ޭއގެ އިތުުރން )ށ(  ކީ އެ މާއްާދގެ )ހ(އަ ވަނަ މާއްދާ 4 ގާނޫނުގެ

އެގޮތަށް ކުިރއަށްދިއުާމ ، ދަނީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅިގެން މި ވާހަކަދެކެވެމުން މި 

ނޑު  ތަފާތުވުެމއް ދޭތެރޭގައި އެްއވެސް މެންބަެރއްގެ ިޚޔާލު  ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ. ނެތް ކަމަށްވާީތވެ  އޮްތތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިޖުރަކުރާނަން.  ަކނޑަައޅާފައި ތިންވަނަ މާއްާދއާ  ކަމަށް އެގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ  ހިސާބަށް އަޅުގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

ވަނަ  9ންނަވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަ 9އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ބުނެދިޔަ ގާނޫނުގެ 

 ައއު  އަށް ދެިވފައިވާ މުއްދަުތގައިރޯޑުވާދިނަސްމައްދާގެ )ރ(. މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުެގމަތީން 

ނުކޮށް ދުްއވުމާިއ ވާދިަނސް އައު އެވެ. އަިދ އެފަދަ އުޅަނދު ރޯޑުތަުކގެ ރޯޑުާވދިނަސް ބާޠިލުވާނެނުކުރާ އުޅަނދު

. ައދި ރޯޑުވާދިނަސް ބާޠިުލކޮށްފަިއވާ އުޅަނދެއް ެއއް ތަނުން ައނެއް ތަނަށް ގެންދަންވާީނ މަނާކަމެކެވެ ންކުރުމަކީބޭނު

ނަޑއަޅާ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ހުއްދައެްއގެ ދަށުންނެވެ.   މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. އަސްލަމަ  ށް އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑަށް މި ފެންނަނީ މިހާރު  9 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  9ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް މިއައި ބަދަލެއް ގޮުތގައި އަުޅގަ

ިއ ެވސް ބޭނުމެއް ުއޅަނދެއް ކޮންސްޓްަރކްޝަން ަސއިޓެްއގަނުކޮށް ވާ އަުއ ގާނޫނުަގއިވާ ގޮތުން ޯރޑުވާިދނަސް 

ނޑަްށ މި ފެންނަނީ. ދެން ޢާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަދި  ނުކުރެވޭ. ދެން އެބައި އުިނވެފައި އޮތްތަން އަުޅގަ
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ަގިއ މި ރޯޑުވާިދނަސް މިއީ އަނެއްހެން އަދި ރޯޑުވާދިނަްސއޭ ކީކަމު ވިޔަސްކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިެޓއް ކަމުގައި 

ްނ ނެދއްތޯ، އޭގެ އިންޖީނާއި އޭގެެއީއ އަނެއްހެން ބޭނުންކުރަން އެކަށީގެްނވާވަުރގެ އުޅަ އިވީނަމަވެސް ައސްލުގަ 

އެ އުޅަނދެްއ  ވެސް، އް ނޫން. ައދި އެހެނިހެން ސަލާމަތީ ގޮތުންންމަންޓަލެނިކުންނަ ދުމާއި ހަމައެކަނި ެއންވަޔަރަ

ިއ ރޯުޑވާދިނަސްެއްއގަ އިއެކަށީގެްނވާ ނުަވތަ ނޫން އުޅަނދެއްތޯ އަސްލުގަ ވެސް އެއީ ބޭނުންކުރަން ސަލާމަތީ ގޮތުން

ޝަްނ ކަުމގައި ވީަނމަވެސް ކޮންސްޓްރަކް އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ސައިޓެއް، ބަލަމުން ދާނެ. އެހެންވީމާ

ެއއީ ެއކަށީގެްނާވ  ހުރިހާ ބައިތަކަކީ ޭރނަކީ ެއއީ ޭއގެ ބޭނުންކުރާ ަނރާއި މިހެންގޮސް މިސައިޓެްއަގއި ބޭނުންކުރާ ކެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މި ، ތޯ ކަށަވަރުވާންެޖހޭ. އެހެންވީމާރަނގަޅަށް ހުރި އެްއޗެއްތޯ ނުވަތަ ނޫން އަުޅގަ

މިހާރު މިއޮތް ، ހެންވީމާބޭނުންކުެރވިދާނެ އެަބއި އުނިކުރުމުން މި ބުނެވެނީ. އެ  އިކޮންސްޓްރަކްޝަން ަސއިޓުތަުކގަ

ނޑަށް ހަމަ  ރަނގަޅު. އަދި މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުން އުނިކުރެިވގެން މި ދަނީ އަދި  ގެ )ރ(ަވނަ މާއްދާ 9ގޮތް އަުޅގަ

ން ސައިެޓއްަގއި މިފަދަ ހުއްދަ ލިބިގެން މި ދަނީ ރޯުޑވާދިނަސް ނެހެދިކަމުަގއި ިވަޔސް މިސާލަކަށް ކޮންސްޓްަރްކޝަ

މި ، ދަނީ. އެހެންވީމާ ަގއި ަކނަޑއެިޅގެްނ މިއެއް ުނވަތަ ުއޅަނދެއް ބޭނުންކުރުމަކީ އެއީ ުހއްަދކަމެއް ގޮތުމެޝިނަރީ

ނޑު ތާއީދުުނކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.   އިޞްލާޙު އަުޅގަ

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ުފރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ! ސަޢުދަ  ށް އަުޅގަ

 

 :ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ މިހާރު މީގަ ފަހުން މި ގެނައި އިޞްލާޙުަގއި އޮތް ޮގތުން ވެއްޖެްއޔާމު އެްއވެްސ  އިއާދެ! އަުޅގަ

އެީއ  .ތަނެއްަގއި ވެސް ބޭނުންކުުރމަކީ މަނާކަމެއް ޯރޑުވާދިަނސް ބާޠިލުވެފަިއ އޮްތ ަކމަށް ވެއްެޖއްޔާމު

ކަމުަގއި ވިޔަްސ ެވސް އަިދ ެއ  .ޕީ.އޭ ސަރަަޙއްދެއްކޮންސްޓްރަކްޝަން ަސއިެޓްއ ކަމުަގއި ވިޔަްސ އެމް

އޭތި  މަނާކަމެއް ކަމަށް. ދެންކަުމގައި ިވަޔސް ބާޠިލުވާނެ ކަމަށް. ބާޠިލު ވެއްޖެްއޔާ ބޭނުންކުރުމަކީ  އިނޫންތަނެއްގަ

ކަށް. އެހެންކަމަށް ރޯޑުވާދިނަސް ހަދާކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ބަެއއްފަހަރަށް ބައެއް ުއަޅނދުތައް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ ވަކި ތަނަ

ނޑައަޅާ ފަރާތަކު ން ދޫކުާރ ވެއްެޖއްޔާ އެތަނަށް ގެންދާަކމަށް ވެއްޖެއްޔާމު މި ގެންދެވެނީ މިނިސްޓްރީން ކަ

ގާނޫނުގެ )ރ( އޮތް ޮގތަށްވުރެ މީތި މިހާރުގެ މި  އިައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ުކރީގަ، ހުއްދައެްއގެ ދަށުންނެވެ. އެހެންވީމާ

އަށް ވަރަްށ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ  ހަމަހެން. އެއީ އޭަގއި އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މިއިޞްލާޙު ތަންކޮޅެއް ފުރި
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ނަޑއެިޅގެން ބަޔާްނކޮށްފަ. ޭއގައެ )ރ(  އި ބޭއިޙްތިރާމުކޮށް ޭއގަ  އި މި ވަނީ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ސަިއޓެްއގަ އިއޮތީ ކަ

ެއކަންޏެއް ނޫން ރޯޑުވާދިނަސް ހަދަންޖެހޭ  އިވެސް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކޭ. އެއީ ކޮންސްޓްަރކްޝަން ސައިުޓގަ

އި ވެސް ބޭނުންކުރާނެ. އަދި އެހެނިހެން ތަންތާނގައި ެވްސ އެްއޗެހި ބޭނުންކުރާނީ. އެމް.ޕީ.އޭ ސަރަޙައްދުގަ 

ތަފާތުކުރުމެްއ  ޮކންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓު އެަކނި ބޭނުންކުރުމަކީ އެއީ ަކނަޑއެޅިގެން އެ، ބޭނުންކުރާނެ. އެހެންވީމާ

ނޑަްށ ، ހެންވީމާޤަބޫލުކުަރނީ. އެ މަށް އަޅުަގނޑަށްކަ މިހާރު އޮތް ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ އަދި މާ ފުރިހަމަކަމަށް އަޅުގަ

 ޤަބޫލުކުރެވޭ މި އިޞްލާޙުން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން. ޅަކު، ޙުސަ ށް ަތއީދުކުރަްއވާ ބޭފުސަޢުދު ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުމަ، އެހެންވީމާ

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު ޙުސަފަރެސްމާތޮޑާ ދާ

ނޑު ދެންމެ  އިލާފަިއ ވިސްނާލިއިުރގަބަލައި މި އިޞްލާޙު. ވެސް މި ބަލައިލިން  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމަށް  ސަޢުދުގެ އެ ހުށަހެޅުްއވިނޑު އަޅުގަ ، ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. އެހެްނވީމާސަޢުދު އެ ވިދާުޅވީ ވަރަށް 

 ތާއީދުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(  9އިތުރުން އެޗް.އެމް ާތއީދު މި ކުެރއްިވ ގޮތަށް މިހާުރ  އާދެ! ސަޢުދު ހުށަހަޅުްއވަިއ ައދި އޭގެ 

ފުޅަުކ އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ާމއްދާ ެއ ގޮތަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް ާފސްކުރަން ެއްއވެސް ބޭ

ނޑަައޅަން. ވެްސ  ވަނަ މާއްދާ 3ވަނަ މާއްދާ ެވސް، މި ބިލުގެ  3، އެހެންވީމާ ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް މިހާހިސާބުން ކަ

 އަށް. ވަނަ މާއްދާ  4ވެގެން މިދިޔައީ. މިހާހިސާބުން ފާސް

 

 ވުން:ިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 10ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  10ޔަ ގާނޫނުގެ ބުނެވިދި

ވާނީ ުނވަތަ ވަން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ނުޖެހޭ އުޅަނދެއް އެްއގަމު ދަތުުރފަތުރުގެ ނިޒާމުެގ ތެރޭަގިއ ދުއް
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ގެ ތެރޭގައި ޭބނުންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ބޭނުންކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން ނުޖެހޭ ބާވަތްތަކުގެ އުަޅނދު އެ ނިޒާމު

ނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮތެްއގެމަތީންނެވެ  . ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެމައެޗް.  ށް އަުޅގަ

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަފަރެ

( އަންނަވި ގޮތަށް ރވަނަ މާއްާދެގ ) 10ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުގެ ، ވަނަ މާްއދާގައި މި 4ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑަށް ީހވަނީ މިއީ ޑު މާބޮ އިއެއްހެން. މީގަ ވަރަށް ސިމްޕަލް މާއްދާ  އިޞްލާޙުކުރުން. )ށ(. މި މާއްދާ އަުޅގަ

ފާްސޮކށްލަން ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް  ަގއިައޅުަގނޑު މި ާމއްދާ، މައްސަލަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ 

 އިތުރު އިޞްލާެޙއް ނެތި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.   އާދެ! ފަޒާދަށް އަުޅގަ

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާްއދާ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް،  4ނަށް މިހާރު މިއޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފަ. އެއީ ބިލުގެ އަޅުަގނޑުމެން

އެޮގތަށް އިޢުތިރާޟުކުަރއްާވ ބޭފުޅަކު ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ ެއ ، ންވީމާ ޑްރާފްޓްަގއި މިއޮތް ގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް. އެހެ

ނޑަައޅަ ވެސް ެއގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ މާއްދާ ނޑުމެން  އިން. ަކނޑަައޅާފަކަމަށް ކަ އަށް ދާނަން. އްދާ ވަނަ މާ 5އަުޅގަ

ނޑުމެން... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެ މާއްދާ ފާސްވީ އިޢުތިރާޟުކުރަްއވަނީތޯ؟ ސަޢުދު  ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު
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ނޑުމެން ިމ  އިެވގެން އިނގޭތޯ. ހަމަ ރަސްމީ ގާނޫނުގަ ލެއް ދޭންއަޅުަގނުޑ ކުަޑކުަޑ ތަފްޞީ ވެސް އޮީތ މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެން، ރަން މި ކިޔާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާފާސްކު ކޮން މާއްދާއެއްތޯ ތަފާތީ؟  ދުއްވުމާއި ބޭނުންކުރުން. ...އަުޅގަ

ެއއް ބަދަލުވީ. އޯކޭ. އާދެ! ަމއްސަލަ ޢާއްމު ދަތުރު އޮތް ތަން އެްއގަމު ދަތުރަށް، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ 

 ނެތް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ވަަޑިއެގންދެއްވުމަށް އެދެން. ވަނަ މާއްދާ 5ފާސްވުމާ ގުިޅެގން ވަނަ މާއްދާ ވެސް  4ެއގޮތަށް ، އެހެންވީމާ

 

 ވުން:ިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 

ދުްއވާ  އިނަވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުުރން. އެްއގަމުގަ ވަނަ ާމއްދާ އަން 12ވަނަ ާމއްދާ. ބުނެވިިދޔަ ގާނޫނުގެ  5

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(. އެްއގަމުަގއި ދުއްވާ އިްނޖީނުލީ ހުރިހާ ބާވަތެއްެގ  12އިންޖީނުލީ އުޅަނދުގެ ދަތުރުފަތުރު. 

ދުފަހަރުގެ ގަމު އުޅަނދަފްތަރެއް އުފައްދައި އެ އުޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއް ގެއުޅަނދުތަކާ ބެހޭ ދަތުރުފަތުރު 

ގަިއ ދަފްތަރު މި، ރަހުނުކޮށްފައިވާ ުއޅަނދުތައް މި ދަތުރުފަތުރު ،ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. މިގޮތުން ރަޖިސްޓްރަރ

ން އެ ރަށެްއަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ނުވަތަ ސިޓީައކުން ނުވަތަ ަސރައްޙަދަކު -ފާހަގަކުރަންވާނެެއވެ. )ށ(

އެއްގަމު އުޅަނުދގެ ރަޖިސްޓްރީ ދަފްތަރެއް  ސަރަޙައްދެްއގައި ދުްއާވ އިންޖީނުލީއެ ނުަވތަ ެއއްަގއި ނުވަތަ އެ ސިޓީ

ނޑައަޅާ ގޮެތއްގެމަތީން ބަލަހަްއޓަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ. މި ދަފްތަރުގައި ދާއިމީކޮްށ ެއ ގާ އިމުކޮށް މިނިސްޓްރީން ކަ

ސްޓްރީކޮށްފައިވާ ެއއްަގމުގައި ދުްއވާ އިންޖީނުލީ ރަށަކަށް ނުވަތަ ެއ ސިޓީައަކށް ނުވަތަ އެ ސަރަަޙއްދަކަްށ ރަޖި

ން ެއ އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތާއި ރަިޖސްޓްރީކޮށްފަިއވާތަން ނޫން ެއހެން ތަނެއްގަިއ ދުްއވުމަށް ވަގުތީ ުހއްދަ ލިބިގެ

ުނވަތަ ެއ ސަރަޙައްެދއްަގއި ުދްއވާ އިންޖީނުލީ އެްއގަމު ުއޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް  ރަށެއް ނުވަތަ އެ ިސޓީެއއް

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފްތަރުަގއި ހިމެނޭ  -އެވެ. )ނ(އެނގޭނެހެން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެ

ނޑަައޅާ ގޮ ެތއްގެމަތީންނެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ މަޢުލޫމާތަށް އުނިއިތުރެއް ެގންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީން ކަ

ފައިވާ ރަހުނުކޮށް -ނެެއެވ. )ރ(އިމުކޮްށ ނިންމަންވާމަސް ުދވަހުެގ ތެރޭަގއި ގާ 6ރާތާ ދަފްތަރު މި އިޞްލާޙު ގެޒެުޓކު 

ރއަށް ޓްރަނަމަ އެ ކަން ލިޔުމަކުން ރަޖިސްިއވާ އުޅަނެދއް ދީ ނުވަތަ ވިްއކާބަޔާންކުރެވިފަކަމަށް މި ދަފްތަރުގައި 

އެްއގަމުަގއި ދުްއވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއް ރަހުނުކުރެވޭނަމަ އެ އުޅަނދެއް ރަހުނުކޮށްދޭ  -އަންގަްނވާނެެއވެ. )ބ(

ނަޑއަޅާ ފަރާތަކަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.  ރަޖިސްޓްރަރ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރަރފަރާތުން   ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 5ވަނަ ާމއްދާ. ބިލުގެ  5ށް ައޅުަގނޑު ހުުޅވައިލާަނން މި މާއްދާ ވެސް އިނގޭތޯ. އާދެ! ތިޔަ ބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލުުފޅަކަ

ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް  ތި  ޅުއްާވފައި އޮތް އިޞްލާޙު. ދެންއަށް ހުށަހަވަނަ މާއްދާ 12. އެއީ ގާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާ

އޮތް ގޮތަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުއެްއ  އޮތީ ހަމަ ގާނޫނުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( މި 12 ދަންނަވާލަން ހަމަޓަކައި 

ިއތުރުން ބައެއް މާއްދާތަްއ  ހުރީ އުނިއިތުރު އަިއސްފަ. އަދި ޭއގެ ނެތް. ދެން އެހެން މާއްދާތައް ބައެއް މާއްދާަތއް މި

 އަކުރުތައް އިތުުރވެފައި މިއޮތީ އިނގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން. 

 

 މުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައް

ނޑުމެން މި ބިލުގެ  ވަަނ  12މާއްދާ، ގާނޫނުގެ ވަނަ  5އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ން އަށް ހުށަހެޅިފައި ިމާވ އިޞްލާޙުތަކަްށ ބަލައިލާިއރު ޙަޤީޤަތުގަިއ )ށ(ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުމާއްދާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސިފަވެގެން މި ދަނީ ދެން އެއީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްެގ، ޮކންމެ އަތޮޅެއްެގ، ކޮންމެ 

ވެސް އެ ަވިކވަކިން އެ ދަފްތަރު ބެލެހެްއޓޭ ކަހަލަ ނިޒާމަކަށް ދާ ާވހަކަ. އެހެންކަމަށްވަންޏާމު  އިސިޓީއެްއގަ 

އާިއ  ޓްރީކޮށްާފނެ. މިހާރު މި އިންނަނީ ދެ ޒޯނަކަށް. ެއއި މާލެއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީ އެ ރަށްރަށުގައި ރަޖިސް

މި އިްނނަނީ. ހަމަ ޒޯންތަކެއް، ގިނަ އަދަދެްއގެ ޒޯންތަެކއް ހެދި  އިތަން ވަކި ޒޯނެްއގަމާލެއިން ފިޔަަވއި އެހެން ތަން 

ހަވެ އަދި ރަށްތަކަށް މި ވެސް ފަސޭ އެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ރަޖިސްޓްރީގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓަން

ނޑު ހުށަހަޅަން މި މާއްދާ ިމ  ނޑަްށ ފެންނާތީވެ އަުޅގަ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތަެކއް ެވސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 އިޞްލާޙާ ެއއްކޮށް ފާސްކޮށްަލން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ސަޢުދު.ލަން. )ވަކަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 އަޅުަގނޑު ޢަލީ ފަޒާުދގެ އެ ުހށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އީުދުކރެއްވި ގޮތަށް ތި ބޭފުޅުން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތްކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ފަޒާދު އެ ހުށަަހޅުއްަވއި ސަޢުދު އެ ތާ

ނޑައަޅާފަ އިޢުތިރާޟު ނުކުރަްއވާކަމަށް ވާނަމަ ފާސްވެއްޖެ ނޑުމެން އިކަމުަގއި މިހާހިސާބުން ކަ ވަަނ  6ދާނީ  އަުޅގަ

 މާއްދާއާ ހިސާބަށް. 



20 

 

 

 ވުން:ިއއްވެ މޭޒުން އިދާރީ

ެނއް ޞްލާުޙކުުރން. އެއް ތަނުން އަވަނަ މާއްދާ ައންނަނިވި ގޮތަށް އި 17ވަނަ ާމއްދާ. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  6

ނުކޮށް އެްއގަމު ުއަޅނދެއް ރަޖިސްޓްރީ ވަނަ ާމއްދާ. ރަޖިްސޓްރީކުރަންޖެހޭ 17ން. ތަނަށް ދުއްވާފަިއ ގެންދިއު

ކުރެވޭނީ ަހމައެކަނި ެއއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ތުރުގެ ނިޒާުމގެ ތެރޭަގއި ބޭނުންއެްއގަމު ދަތުރުފަ

 ޓްރީން އެކަމަށް ހަދާ ގަާވއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަމިނިސް

ނަޑއަާޅ ނިޝާނެއް ހަރުކޮށްފަިއ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ . މިގޮތުން ޭބނުންކުރާ އުޅަނދެްއަގއި ެއ ަކމަށް މިނިސްޓްރީން ކަ

ދެއް ގެްނދިއުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮުތން ގެންދެވޭ އުޅަނ

 ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ދުްއވުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ޕާކުކުރުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ މީގަ ތެއް މިއުޅެީނ ތަފާ އިޚިޔާލުފާޅުކޮށްލެްއވުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަ

ނޑަްށ ކޮންފަރމިއުޅޭ ތަފާެތއްހެން. ސެކްރެޓޭރި އިއެންމެފަހު، އެންމެފަހު ޖުމްލައިގަ  މްކޮށްލަދެއްވުްނ އޭޓުން އަުޅގަ

 އެހެންނޫންތޯ. އުޅޭ ތަފާތެއް މި އުޅެނީ  އި އެދެން. އެންމެފަހު ޖުމްލައިގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަޒާދު.

 

  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭ މާލޭެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. މި އިޞްލާޙުަގއި ިމވާގޮތުން މިހާރު އަުޅގަ

އި ޑެމޭޖްވެަފއި ހުންަނ ރީނުކޮށް ބޭރުން ެއތެރެކޮށްފައި ހުންނަ ހަލާކުެވފަޒޯނުތަުކގަިއ ހަމަ ރަޖިސްޓްގ ޕާކިން

ވެހިކަލްތައް ާޕކްކޮށްފަިއ ހުންނަ މަންޒަރު. އެހެންކަމުން، އެކަމަށް ވެސް ަޙއްލެއް ލިިބގެން ދާގޮަތކަށް މި މާއްާދ 

އެްއޗެހިތައް ބަހައްޓާނީ ޮކްނ އެ އޮތީ. ދެން ބައެްއ ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް ވިދާުޅވެދާނެ  މިހާރު އިޞްލާޙުކުރެވިފަިއ މި

. ބަޔަކު ވިޔަފާިރ އުސޫލުން ބޭނުންކުރާ އެްއެޗއްނަމަ އެ މީހުންނަށް ހަމަ މި ތިލަފުށީގައި ނަމަވެސް ތަނެއްަގއިހޭ

އްމު ރައްޔިތުންނަށް ދެން އޭގެ ޢާހުޅުމާލޭގައި ނަމަވެސް ެވއަރަހއުސްތަާކއި ެއއްޗެހި ބޭންކޮށްެގން އެކަން ކުރެވޭނެ. 
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މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ، އޮްނނަންވާނެ. އެހެންވީމާދުއްތުރާތަކާއި އުނަދގޫތަކުްނ ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް 

ގިނައިން ފެނޭ އަދި މި ދޭެތރެއިން ިޑއުޓީ ޮބޑުކުރުމާިއ، މަސައްކަތްތަެކއް މަޖިލިސް ެތރޭގަިއ ކުެރވި ުނވަތަ ޭއެގ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގ މުއްދަތު ކައިިރެވގެން ދިަޔއިުރ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ޕާކިން  ގެންދިޔަީއ ެއކަހަލަ ޒޯނުތަކުަގއި އަުޅގަ

ހަލާުކވެފައި ުހރި ވެހިކަލްތަެކއް ާޕކްކުެރިވފައި ހުރި މަންޒަރު. އެހެްނކަމުން، ައޅުަގނޑު ހަމަ  ،ވެހިކަލްތައް 

 ހުށަހަޅަން މި މާއްދާ މިއޮތްގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް ފާސްކޮށްލަްއވަން އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުތ އަރުވާނަން.ސަޢުދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަ

 

  ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނުޑ ތާއީދުކުރަްނ. އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ހުަށހެޅުމަށް ވެސް ައޅުަގނުޑ  ޢަލީ ފަޒާދުގެ ެއ ދިގު ވާހަަކފުޅަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެޅުްއިވ ގޮތަށް ސަޢުދު ތާއީުދކުރެްއވި ގޮތަްށ ފާސްކުރަްއވަން ިއޢުތިރާޟުކުރައްާވ ބޭފުޅަކު ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަ

ނޑަައޅާފަިއ، ިއލާއިންނެވިތޯ ައޅުަގނޑު ބަލަ ނަން. ނެތް ކަމަށްވާތީ އެ މާއްދާ ވެސް ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ކަ

 ވަނަ މާއްާދއަށް ދާނަން ބިލުގެ. 7އަޅުަގނޑުމެން 

 

  ން:ވުިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވިގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވެރިފަރާތް  22ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވިދިަޔ ގާނޫނުގެ  7

ރީ އެްއގަމު ުއޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކޮށްިދނުމަށް އެދި ރަޖިސްޓް .ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ( 22ބަދަލުކުރުން. 

ނަޑއަަޅއި ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަްނތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްީރން ކަ

. މިގޮތުން ވެރިފަރާތް ވެދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ އުޅަނދެްއގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކޮށްދޭންާވނެއެ 20ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން 

ށް އަދާކުރަންޖެހޭ ބަދަލުކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ އުޅަނދަކާ ގުިޅގެން ސަރުކާރަށާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަ

. ވެލާސްކުރުމުން ނޫނީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެ ޚަފައިސާެއއްވާނަމަ އެ ފައިާސެއއް ދައްކާ 

 30ެއއްވެްސ ެއއްގަމު ުއޅަނދެއް ިވއްކަން ުނވަތަ ީދފިނަމަ އެ އުޅަނދެްއގެ ވެިރފަރާތުން ލަސްވެގެން  -)ށ(

ލުނުކޮށް ދުއްވުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ވެރިފަރާތް ބަދަލުނުކޮށް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވެރިފަރާތް ބަދަ
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ރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުންނެވެ. އެްއގަމު އުޅަނދު ގަާވއިާދ ޚިލާފުވާނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ރަޖިސްޓް

ނޑުމެން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(   ...އެބަ ޢިބާރާތް ބޮޑަށް ފުރިހަމަކޮށްލަން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތެއް އަުރވާނަން.  އަސްލަމަށް އަުޅގަ

 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 ީރކޮށްފައިވާ އުޅަނެދއް އެހެން ފަރާަތކަށް ދީ ނުވަތަ ިވއްކަން ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( މިހާރު އޮތް ގޮތަކީ ރަޖިސްޓް 5

ނަޑއަޅައި ފަާރތަކަށް އެކަން ހުށަހަޅަިއ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުާރނީ މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

ގަވާއިެދްއ  ލްއެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަގވާިއދެއްގެ ދަށުންނެވެ. ދެން މިނިސްޓްރީން އަނެއްހެން އޭެގ ޕްރޮސީޖަރަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ގެންނަ އިޞްލާޙަީކ، އަމި ޖެހެނީ. )ށ( އެކަން ކުރުުމގެ ެއކުލަވާލާފަިއ އޮންނަން   30ށް އަުޅގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވެރިފަރާްތ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ. ބައެއްފަހަރު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކުރިއަށްދާފަހުން އޭގެ ކުީރ 

ނޑުމެން އެަބ ބުނަން ފައިސާ ދައް  ވާނެއޭ. އަދި ީރ ބަދަލުކޮށްދޭންދުވަސް ތެޭރގަިއ ރަޖިސްޓް 20ކައި މާއްދާގަިއ އަުޅގަ

ތް އޮންނަނީ ހިންގާފަ. ފައިސާ ނުދައްކައިިފއްޔާ ބަދަލުކޮށްދީގެން ވެސް ނުވާނެއޭ. ެއކަމަކު ބައެއްފަހަރު ހަމަ މުޢާމަލާ

ނޑުމެން ާގނޫނަކުން ކޮންމެހެން ބަޔަކު ކުށްވެރިކުރަން ުއޅުމުގެ މާބޮުޑ ބޭނުމެއް ނެތޭ. ކޮބައިތޯ ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ތް ހިނގާ ދޭތެރޭގައި ހިނގާ މުޢާމަލާތެއް އެ މުޢާމަލާދެ ޙަސްމުން ޤްޞަދަކީ މިސާލަކަށް ވެްއޖެއްޔާ. އަދި މަ

 އަންނަނީ. އަދި އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ މިހާރު ބައެއް  ރީ ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް މިރަޖިސްޓްއެ ނިންމުމަށްފަހު 

އުސޫލުން ަބއެއް ފަރާތްތަުކން އެބަ ގަނޭ. ލީސިންގ  ގެރު ލީސިންގފަދަ ތަކެތި މިހާއުޅަނދުފަހަރު، ސައިކަާލއި ާކރު

ރީ ބަދަލުވާނީ. އެހެންނަމަވެސް، މުމަށްފަހު އެ މީހާއަށް ރަޖިސްޓްއުސޫލުން ގަންނައިރު ަފިއސާ ދައްކާ ނި

އް ަބިއވަުރ ގާ ނިމިފަ. އެހެންވީމާ، އަދި މުޢާމަލާތާ ގުިޅގެން އެތައޮންނަނީ އެ މުޢާމަލާތް ހިން އުސޫލެްއގޮތުން މި

 ުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ މިހާރު ލިޔެފައި މި  30އޮންަނނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން  ފައިސާ ދެްއކިފައި މި

 30ގެން އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރި ފަރާތުން ލަސްވެ ނުވަތަ ީދފިނަމަ އިއެްއގަމު އުޅަނދެއް ިވއްކަ އޮތްގޮތުން ެއއްެވސް 

ފަރާތަކަްށ . ފުރަތަމަ ވެރިވެނުަވތަ ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެނުކޮށް ދުއްވުން ފަރާތް ބަދަލުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވެރި

ފަރާތެއްގެ ގޮުތގައި މީގެން މި ދޭހަވަނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ގަންނަ މީހާ ވެރިފަހު. ރީ ބަދަލުވުމަށްސްޓްމިވަނީ ރަޖި

ނޑަވެްސ އެހެންވީމާ، ޢިބާރާތުގެ  ކަށް ނުފެނޭ )ށ( އަނެއްހެން މާބޮޑު މައްސަލަ އެބައުޅޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް. އެތައް ބަިއވަރު ބަޔަކު އަނެއްހެން އުޅަނދުފަހަރު  މަޤްޞަދެއް އޮތް ކަމަކަްށ ނުފެނޭ އަޅުގަ

އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ކުެށްއ  ކުށްވެިރވީއޭ .އޮތީ ވެރިފަރާތް ބަދަލުނުކޮށޭ ތިއާނ، ބޭނުންކުރަމުން ދާއިރު 
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ނަޑއެުޅން. ދެން  އި ގާނޫނުންގޮތުގަ  އްމު އުސޫލަކީ އަނެއްހެން ެއއްގަމު ދަތުރުފަުތރުގައި ގެްނގުޅޭ، ދުނިޭޔެގ ޢާކަ

ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭތޯ މި ބަލަނީ އިނގޭތޯ. އަެނއްހެން ބޮޑު ޑީވެސް އަެނއްހެން މިހާރު ބޮޑަށް  ހުރިހާ ތަނެއްގައި

ން ގެންދެވޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއަށް އަޅުަގނަޑްށ ވެސް އަނެއްހެން ލުއިކޮށް މި ކަންކަ ކުށްތަކަކަށް ނުހަދައި ވީހާ

 ތާއީދުކުރެވެނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑަްށ ވެްސ ދެން ޤަބޫުލކުރެޭވގޮތުން އިނގޭތޯ އަސްލަްމގެ އެ ވާހަކަފުޅަށް ހަމަ ާތއީދުކުރެވޭ. ދެން އުސޫެލއްެގ 

ނޑަށް ެވސް ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( މިހާރު ޮއތްގޮ 22ގޮތުން ބަލާއިުރގަިއ  ތް ތަންކޮެޅއް ރަނގަޅު ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުެމން އުޅެނިކޮށް ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އެ ޓްރާންސެކްޝަން  ނޑައަަޅިއގެން އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ މުއްދަތެްއ ކަ

ނޑު އަށް އަهللاގެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ. ސަޢުދުހަމަ ގާނޫނަކުން ކުށްެވރިވުމު، . އެހެންވީމާވެސް ނުނިމި އޮންނާނީ ުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

  ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ވީމަ ތަންޮކޅެއް ދުަވސް 30ގެ މައްސަަލއެއްހެން. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިުއޅެނީ މުްއދަތުދެން ޝުކުރިއްާޔ. 

 3އަހަރު  2ެވއްޖެއްޔާމު  ބާއްވައިފި ކަމަށްމަދުވަނީހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. ެއކަމަކު މުއްދަެތއް ނުޖަހާ 

މިގޮތަށް ތިމަންނަމެން  ެވގެން ދާއިރު ވެސް ެއބަ މައްސަތަެކއް ދިމާވޭ. އެެހން ދަންނަވާކަމަށް ެވއްޖެއްާޔމުއަހަރު

 އްޔާ ގެން ހުރިފަރާތުން ސިޓީ ހިފައިގެން ފޯމްތައް ެވސް ހިފައިލުކޮށްލާނަމޭ ކިޔާފައި ކުރީ ވެރިރީ ބަދަރަޖިސްޓް

މީހާައށް މީރާއިން މި އަންނަީނ ާބްއވާފައި ޮއްއވައި ކުރީގެ ވެރިރީ ބަދަލުނުކޮށް ބާއްވަނީ. އްަސ ދެން ރަޖިސްޓްގޮ

މަނާ މިހާވަރު ރިޔާމު ސައިކަުލގެ ެއބަހުއްޓޭ ޖޫނޯޓިސް. މިވެނި ކަމެްއ ެވެގން ކަލޭގެ، ިތ ބޭފުޅާގެ ކާުރގެ ނޫނިއް

. އެހެން ބުީނމަ ދެން އޭނައަކަށް ޯނވޭ ަސލާމަތްވެވޭކަށް އެ އެްއޗެހި އަރާފައި ފީ ނުދަްއކާ ނޫނީ ިމވެނި ކަމެްއ ވެފަ

ނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ކޮންމެވެސް މުއްދަތެއް، އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު މުއްދަތެއް މިސާލަކަްށ  ނުދައްކާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ  6 ވާނެހެން. ރެވެންދުވަސް ތެރޭގައި އެކަން ކުމަސް  6މަސް ދުވަސް ނަމަވެސް ލާން. އަޅުގަ

އަދަބު ނުލިބެންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ވެސް އަދަބު އެބަ ލިބޭ. އެއީ ބައެއްފަހަރަށް މިސާލަކަށް ެއއްކަލަ އެހެންނޫނީ ވާގޮތަކީ 

ތެރޭަގއި އެ ހުންނަ މީހަކު ވިއްކާލާ އެތި އަނެއް ރަށަކަށް ގެންގޮްސގެން ެއކަން ކުރާ ނުކުރާ ގޮެތްއ  ގެއަތޮޅުތަކު 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭިތ ވަންދެން އޭނައަށް ބަލާލެޭވނެ ަމސް 6ިމއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ގިފައި އޭނައަށް ެވސް ނޭނ

 މަސް ލާން ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 6ައޅުަގނޑަށް ، ންވީމާރީ ކުރޭތޯ ނުކުރޭތޯ. އެހެރަޖިސްޓް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު އަމީތަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

  އްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑު

ނޑަށް މި ވިސްޭނގޮުތގައި ޙަޤީޤަުތގައި މި ދިާމވެދާނެ މައްސަލައެްއ ކަމަށް މި  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މީަގިއ އަުޅގަ

ވެސް އެ ވެރި ފަރާތުން އެ ވިއްިކ  ދެންފަހުގައި ނީ މިހާރު އުޅަނދެއް ވިްއކުމަށްފަހުގައި ުނވަތަ ދިނުމަށްބެލެވެ

ިލގެން މި ދަނީ. ގާނޫނަކުން މި އެއް ފަރާތެއްގެ ޙައްޤު ގެއް، ވީމާމީހާއަށް އެ ނުދީ ބޭނުންކޮށްފާނެ. އެހެން

 އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ، މި މާއްދާ އޮތްގޮތުން. އެހެްނވީމާމާޔަތްކޮށްދެނީ ގަތް މީހާގެ ޙައްޤު ޙަޤީޤަތުގައި ޙި

މުއްދަތެއް ދިނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެްއ. ެއީއ މި ދެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ވިްއކާ މީހާ އާިއ ގޮތުަގއި 

މިހާރު ކުރިން އޮތް ގޮތުން ވިއްކާފައި ވެސް އޭނައަށް މިސާލަކަްށ ، މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ  ގަންނަ މީހާގެ

އޮތް މި ގޮތުން ގަންނަ މީހާއަށް ޮގްއސަ އެބަ ބުނޭ ތިމަންނަ  ބޭނުންކުރެވިދާނެ ނުދީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި

ްނ ސައިކަލް ގަނެފީމޭ. އެކަމަުކ އަދިވެސް ތިމަންނައަށް ަސއިކަލެއް ނުެދއޭ. މިވެނި މުްއދަތެއްގެ ތެޭރގައި މިކަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ، ނިންމަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ އް. ާމއްދާއެ  ޮގތުން މިއީ އޮތުްނ އެންެމ ރަނގަޅު އަުޅގަ

ނަޑއެޅިދާނެ ތަންޮކޅެްއ އެ ފާހަގަކުެރްއވިގޮތަްށ މީގެ މުއްދަތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަهللا ދު ޢުއެހެންނަމަވެސް، ސަ ްށ ކަ

އްމު ޢާއެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ އެއީ ކޮށް މި ގާނޫނުތަކުގެ މާްއދާތައް ހުރުމަކީ ޑްކްސިބަލްކޮށްލަން. އެހާ ރެޖިފުލެ

ކޮށްލާފައި މި މާއްދާ ސްތުރުކޮށްފައި މި ާމއްދާ ބޭްއވުން އަދި މި ރީފްރޭދަތު އިމުއް، ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންވީމާ 

ނޑު ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ.  ބޭއްވުން ެއއީ އެންމެ ރަނގަުޅ ކަމެއް ގޮުތގައި އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު  އަރުވާނަން. އަސްލަމަށް އަުޅގަ

 

  މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ެވްސ  އަޅުަގނުޑ މި މާއްދާ މި އޮްތގޮތުން ވެރިފަރާތް، ވެރިފަރާްތ ގާނޫނީ ގޮތުން ވެރިފަރާތް ަކމުގައި ބަލާނީ އަބަދު

 ފަހު އުޅަނދުފަހަރުގައި ވެރިފަރާތް ޚާއްޞަ ވާނީ.ރީ ބަދަލުވުމަށްރީ އޮންނަ މީހާ. ނޫނީ ރަޖިސްޓްއޭަގއި ރަޖިސްޓް

އެީއ މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ގަންނަ މީހާ މި ޖެހެނީ އޭނަގެ މައްޗަށް ލާޒިމް މިވަނީ. އަދި މީގައި ލިޔެަފއި އޮތީމަ 

 30އެ އުޅަނދެއްގެ ެވރިފަރާތުން ލަސްވެގެން  ނުވަަތ ދީފިނަމަ އިްއވެސް އެްއަގމު އުޅަނދެއް ިވއްކަ ވެރިފަރާތެއް. އެ

ުދވަްސ ތެރޭގަިއ ވެރިފަރާތް ބަދަުލނުކޮށް ދުްއވުން ނުވަަތ  30 ދުވަސް ތެޭރގައި ވެރިފަރާްތ ބަދަލުނުކޮށް،
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 ގަްތ މީހާ ؟މަ އޮޅޭ. ކޮބައިޯތ ވެރިފަރާތަކީވަރަށް ބޮޑަްށ މާނަ ހަ، . އެހެންވީމާވެކަމެކެ ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ

މާއްދާެއއް މިކަމަްށ ދެ ފަރާތުގައި އެބައުޭޅ. ކޮންމެހެން ތި ބޭފުޅުން އަނެއްހެން ، ވެރިފަރާތަށް ވަނީތޯ. އެހެންވީމާ

ދުވަްސ  30ނަމަ ރިފަރާތް ބަދަލުވާ ކަމުަގއި ވަނީަނމަ އެއްގަުމގެ ދުއްވާ ުއޅަނދެއް ވެބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ވަނީ

ން ނިންމައި ސަރުކާރަށް މުޢާމަލާތް ޓްރާންސެކްޝައެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ދެ ފަރާތުން  3ނުވަތަ 

ވާނެއޭ. ީމގެ ެއްއވެސް މައްސަަލެއއް ނެތެއް ޫނންތޯ. މިހާރު މީގައި އެންމެ ންގަން އަންގަްނވާނެއޭ. މިނިސްޓްީރައށް އަ

އަޅުަގނުޑ ކަންބޮުޑވަނީ ކުށްެވރިވުން. މިހާރު ައޅުަގނޑުމެްނ އިުރއިރުކޮޅުން ކުދިކުދި ކަްނކަން ނެރެފައި ަރއްޔިތުން 

ނޑުމެންގެ ވިސްުނން މި  ކުށްވެިރވާ ގޮތަށް އަބަދު ންމެވެސް މީހަކު ކުށްވެރިކުރެވޭތޯ. ނަނީ ކޮހުން ވެސް އަޅުގަ

ޭއގެން އަނެއްހެން އަރަިއގަންނަން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ. ކުދިކުދި ، ންވީމާވާނެ ިއނގޭތޯ. އެހެމަނާކަމެއް، ކުށްވެރި 

ނޑަށް  ކަންކަމުން. ކަމެއް ހަމަ ނުކުރެވުމާ އެކު ކުްށވެިރވެގެން ެއއަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ވިސްުނން ދާންވީހެން އަޅުގަ

ކުރިއިރު ވެސް އަަހރު ޑްރާފްޓް ވަނަ 2006ކުރިއިރު، އަޅުަގނޑުމެން ކުީރގަިއ ޑްރާްފޓް. މީގައި އަނެއް ގާނޫނު ހީވަނީ

މަނާއަކުން ރިވަަރކަށް ނުކޮށް އަދި ކުޑަ ޖޫ ވެސް އްމު ރައްޔިތުން ކުށްެވރި ވީހާޢާށް ބޮޑަށް ބެލެވިފައި ހުްނނާނެ ވަރަ

 ނަމަވެސް ކަން ޙައްުލވާ ގޮތަްށ ނިންމުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން.

 

  ވުން:ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްކެ 

ނޑު ތާއީދުކޮށްލަްނ ބޭނުން އަސްލަމް އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް. ކުީރގަިއ  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ދެންމެ އަޅުގަ

ެވސް ބޮޑަށް މީހުން ކަންކަމުން ސަލާމަތްކުރަން  ން ގެންދިޔައިުރގަިއ ވީހާއަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނުތައް ެއކުލަވަމު

ގާނޫނުން މީހާ ބެދޭގޮތަކަށް ނޫން ކަންކަން ކުރީ. ކަންަކމުން ސަލާމަތްވެ އަދަބުތައް ކުދިކޮށް ލުިއވާ ގޮތަކަްށ 

ނޑަްށ ވެސް ހީވޭ މި ކަހަލަ މާއް ދާއެއް ެއކުލަވާެލއްވުުމގަިއ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންިދޔައީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ވެސް ބެދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ެއަކމުން ސަލާމަތްވާ ގޮތަކަށް  ވީހާ އެކަމުަގއި ޒިންމާވާ މީހާ އަބަދު

އޮންނަން. އެއީ ކުީރގެ އުޫސލެއްގޮތުން ގެްނގުޅުނު ގޮތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ިދުގ ދައުރެއްަގއި ައޅުަގނުޑ 

އްކަްތކޮށްފައި ހުރީމަ ގާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމުގެ އެ އުސޫލު ކުރިން ވެސް ގެްނގުޅެފައި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، ވެސް މަސަ

ެއއަްށ ، ރަނަގޅު ވާހަަކފުޅެކޭ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ އަސްަލމް އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އެއީ ވަރަށް 

ނޑު ިއނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.  ތާއީދުކޮށްލާނަމޭ އަުޅގަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްލަމް ވިދާުޅވޭ.

 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

މިއީ  ތޯ ނެ އިނގޭތޯ. ިއދާރީ ކަމެއް ނޫން ވާކުްށވެރި ،އް އިނގޭތޯ. މަނާކަމެއްއަދި ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް އިދާރީ ކަމެ

ނަ ޓްރާންސެކްޝަނެއް ިނންމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އިނގޭތޯ މިހެން މި ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުަގއި ޮއން

 ދެންނެވީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އަޅުަގނޑު ސަޢުދަށް ފުރުޞަތު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު 

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުްނ، ިސވިލް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު !އާދެ . އަޅުގަ

ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތް މަްއސަލައެއް. އެ ބޭފުޅުން އެބަ އޮތް މިއާ ކޮންެމވެްސވަރެްއގެ ގުޅުމެއް އެބަހުރިހެން. އެީއ 

ނޑު ނޑަށް ހީވަނީ. އެގޮތަ ހަމަ ވިއްކާފައި ހުރި އެއީ ކަ ދިމާެވގެްނ  ށް މައްސަލަތަކެއްދޯންޏެއް ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

 ނީމެ ފަހުން އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހުމަނާއަށް ފީ ނުދައްކައިގެން ެއކަމާ ކޯޓަށް ގޮސްގެން އެންރިދައްކަންޖެހުނު ޖޫ

މީގައި އަސްުލ ޙަޤީޤަތުގައި ކުށްވެިރއެްއ  ،ކަންތައްތަކަށް އޮތް ޙައްލަކަށް މިކަހަލަ، ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން. އެހެންީވމާ

ދެން މެއްަގއި މީަގއި ވާނީ. މަނާކުރުން ކަހަލަ ކަރިގޮތަކަށް މިހާރު މިސާލަކަށް ޖޫ . މީގައި އަދަބު ލިބޭ ަކހަލަނުވާނެ

 ރީ ަބދަލުނުކޮށް ހުއްޓައި ަވގަށް ދީފައި ނޫނީ ވިއްކާފައި ރަޖިސްޓް މީގައި ދިމާވާ އަެނއް މައްސަަލއަކަށް ވާނީ ެއއްކަލަ

ނަޑކަށް  ހިންގައިގެން އެ ކަހަލަ އެއް ގޮްއސަ އެ ޖަރީމާަގއި ސައިކަލް ނަަގއިގެން އެ ސަިއކަލު ކަެމއް ވިޔަސް އަުޅގަ

ފަާރތުން އޭަގއި ަމއްސަލަތަެކއް ިދމާވާނެހެން. ެގއްލިފައި އޮެވއްެޖއްޔާ ނޫނީ ބަދަލުކޮށްަފއި އްނުޭވ ސަިއކަލްެގ ވެރިޔެހި

ނޑަށް ަހމަ ބޮޑަށް އޮތް ކަމަށް  ބުރަެވވެނީ ހަމަ ކޮްނމެވެސް ކަހަލަ ުމއްދަތެއް ޮއވެއްޖެްއޔާ. އެެހންވީމާ، މީަގއި އަުޅގަ

ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެ ނުުކމެފައި ހުރި މައްސަލަތަކުެގ  ދީފައި ބޭއްވުން. އެހެން ނޫނިއްޔާމު މާ ބޮޑަށް ިދގުލަިއގެްނދާ

ށް ދުަވސް އަލީަގއި ކަންނޭނގެ މީތި މިައށް އަިއއްސަ ިމއޮތީ ެވސް. ެއ ގާނޫނު ެއގޮތަށް ޕްރެްކޓިސްުކރާތާ ފުދޭވަރަކަ

ނޑުމެންނަށް މިހިސާބަށް މި އާދެވުނީ. ާއދެވުނުއިރު އޭަގއި ކޮންމެެވސް ކަހަލަ އުނަދގޫތަެކއް  ފަހުން އަޅުގަ

ނަޑއަޅާފައި މި ނޑަށް މި  ނޫނިއްޔާމު ހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރީމަ ކަންނޭނގެ މުއްދަތެއް ކަ އޮތީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު   މަސް ދުވަސް ކަމަށް އިނޭގތޯ.  6ހަމަ މި ހުށަހަޅަނީ މުއްދަތު ކުރު. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ
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  ކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަ

އަޅުަގނޑު ީމގެ ހުށަހެޅުމަކީ މީގެ )ށ( ަގއި މި އޮތް ިޢބާރާތް އުނިކޮށްލުން. އުނިކޮްށލާފައި ހަމަ )ހ( އެކަނި 

 ބާއްވާަފއި މި މާއްދާ ފާސްކުރުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީތު.

 

  ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރީ

ނޑުމެން ހަމަ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ  ނޑު ވިސްނާާލއިރުަގއި މީަގއި އެބަހުރި އަުޅގަ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ކްޓެްއ ލިފާހަގަކުެރއްވި ކަހަލަ ކޮންފްهللا ދުތެރެއަށް މި އަންނަނީ ސަޢު އްދާ މީގެމައްސަލަެއއް އެބަހުރި. ެއއީ މި މާ

މީގައި އަޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި. މިސާލަކަށް ފައިސާގެ މުޢާަމލާތްކޮށްފާނެ ހަމަ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ސައިކަެލއް ނުވަަތ 

 ދަލުުކރުމަކީ އަދި މިނިސްޓްރީއާ ރީ ބަޖިސްޓްއޮވެދާނެ. އެަކމަކު އޭެގ ރައުޅަނދެއް ވިްއކުމުގެ މުޢާމަލާތް ނިންމާފައި 

 ފަހުގަިއ އަދި އެ މުޢާމަލާތުގެ ތެރޭަގއި އެ މުޢާމަލާތް ނިމިގެން ދިއުމަށް، ން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާގުިޅގެ

ނޑަެއޅިފަ. އެހެ ނޯވެދާނެ ފަހަރެއްަގއި ރަޖިސްޓް ން ކަމަށް ވަންޏާމު ދެން ރީ ބަދަލުކުރަން ވަކި މުއްދަތެއް ކަ

އުފެދޭ މައްސަަލތައް އަދި މާބޮޑު މައްސަަލައކަށް ވެދާނެ. ދެން މީގެ  ،ރީ ބަދަލުނުކޮށްގެން މި އަންނަޖިސްޓްރަ

ރީ ބަދަލުކުރުމަކީ އެީއ ކަން މި ހިނގަނީކީ. އެ ރަޖިސްޓް ސަބަބުން އަދި މީހަކު ކޮންމެހެން ކުށްވެރިވާ ގޮަތކަށް ނޫން

އްމުކޮށް ޢާ އެއީ ، ގާނޫނުަގއި މި ލިޔަނީ. ެއހެންވީމާރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަން އެ ިވޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ނިމުމަށް ޓަކައި ކު

ނޑުެމންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ މުޢާމަލާތްތައް މިއީ. މީގެ ސަބަބުން މިސާލަކަށް ސައިކަލެްއ  ވަރަށް ގިނައިން އަުޅގަ

ފްލިކްެޓއް މި ށެނީ އަދި ކިރިޔާ ކޮންވިްއކާފައި ުއޅަނދެއް ވިްއކާފައި އެ ފައިާސގެ މުޢާމަލާތް ނިމޭފަހުން ދެން މި ފެ

މި ގާނޫނުގައި ަވިކ ، ން މި ޖެހެނީ ކޯޓަށް. އެހެންވީމާރީ ބަދަލުނުކޮށްގެން. އެހާހިސާބުން ވެސް ދާއުފެދެނީ ރަޖިސްޓް

ނޑު  މުއްދަތެއް ދީފައި އޮތް ކަމަްށ ވަންޏާމު އެ މުޢާމަލާތް ެއްއކޮށް ނިންމަން ފުރުޞަތު ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އީދުކުރަނީ މި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްލަން އެއީ މި ފްލެކްސިބަލްކޮށްލުމުގެ ގޮތުން. މިސާލަކަށް އެ ފާހަގަކުރެއްިވގޮތަްށ ތާ

މަސް ުދވަުހގެ ތެރޭަގއި ހަމަ މުއްދަތު ނަގަިއގެން ަވގުތު ަނގަިއގެން  6މަސް ދުވަސް ވެސް ވަަރށް ރަނގަޅު.  6

ީރ ީމގަިއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަޖިސްޓް ާމ، ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަނީއެކަން ކުރެވޭނެހާ މުއްދަުތ އެއީ. އެހެންވީ

މަްސ ދުވަްސ ވެސް ަމއްސަލަެއއް ނެތް.  6ބަދަލުކުރަން މުއްދަތެއް ދީަފިއ ހަމަ އެ ފްލެކްސިބަްލކުރުމުެގ ގޮތުން އެ 
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ނޑަށް ުދވަސް އެއީ ތަންޮކޅެއް ކުރު ުމއްދަެތއްގެ ގޮުތގަ 30މަސް ވެސް ަމްއސަލައެއް ނެތް.  8 ،މަސް 7 އި އަުޅގަ

 ވެސް ޤަބޫލުކުެރވެނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅެނީ. އެއީ )ށ(، )ށ( އުނިކުުރން އެއް ޚިޔާލަކީ. އަނެްއ އު ދެ ޚިޔާލެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި، އެހެންވީމާ

ނޑަށް ީހވަނީ ދެ 6މުއްދަތު އިތުުރކުރުން  ޚިޔާލަކީ ނޑުމެން މަސް ދުވަހަށް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ ން އިތުރަށް އަުޅގަ

މީގައި ަދއްކާނެ މާ ގިނަ ާވހަކަތަކެއް ނެްތ ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންެގ ތެރޭގަިއ ފެންނަ ގޮތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާ.  7ވަނަ މާއްދާ. މި ބިލުގެ  7އޮތީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ،  ވޯޓަށް އަހާލުން ކަންނޭނގެ ދެން މީގައި މި

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  ލާޙުގެ ތެރެއިން )ށ( އުނިުކރަންނަ ާމއްދާއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ އިޞް ވަ 22އެއީ ގާނޫނުގެ 

 2އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބުނީ  އުނިކުރަން)ށ( ، އެހެންީވމާ ން.ން އެދެބޭފުޅުން އަތްޕުޅުމައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވު

ހަށް އިޞްލާޙުކޮްށލަން، ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ މަސް ދުވަ 6މަސް ުދވަހަށް މިހާރު އޮތްގޮތް )ށ(  6، ވޯޓު. އެހެންވީމާ

ވޯޓު އިނގޭތޯ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނުޑ  3، ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް ހިްއލަވާލަދެްއވުން އެދެން. އެހެންވީމާ

ވަނަ މާއްދާ  7ވަނަ މާއްދާ، ބިލުގެ  7، ފަޒާދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެެހންވީމާ

ނޑުމެން ަވގުތު ވެްސ ދާތީއާއެްއކޮްށ އަ މި ފާްސުކރެވުނީ. ފާސްކުެރވުމާ ޅުަގނޑުމެންނަށްއަ ވަނަ  8އެކު  ުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އިްއަވވާލަދެްއވުމަށް ދަންނަވަން.  8، ިމހާ ހިސާބުން ދާނަން. އެހެންވީމާމާއްދާއަށް ައޅުަގނޑުމެން 

 . هللا)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަދެއްެކވުން:هللا ރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއި

 އި ުކޑަކުޑަ އެހެން މައްސަަލއެއް ެއބައުޅޭހެން. މިސާލަކަށް ދޯންޏެއް، ބޯޓެއް މޯގޭޖްކޮށްފަ  އިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޭއގަ 

ކުރެޭވ އްޔާމުން މިހާރު މި އިޞްލާޙުކަމަށް ވެއްޖެ ޖިސްޓްރީ ގެއްިލއްޖެރަ .ން ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލުނީއޮްއވާ ބޭންކު

ހުރި ލޯނެއް ނޫނީ ދަރަންޏެއް މުޅިން އި އެއް ހަދައިެދވޭނީ ެއ މީހަކު ހަދާފައްޔާމުން އެ ަރޖިސްޓްރީން ެވއްޖެގޮތު

ނޑަށް ީހވަީނ ، ނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. އެހެންވީމާޚަލާސްކޮށްލީމަ ކަމަށް އަުޅގަ  މިއަްށވުރެން ރަނަގޅުހެން އަުޅގަ

 އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ. ، އޭތި އޮތްގޮތް. އެހެންވީމާ އިކުރީގަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އީދުކުަރްއވާ ބޭފުަޅކު އިންެނވިތޯ ައޅުަގނުޑ ތާއް ހުށަހަޅުއްވާފަ. ދެން އެއަްށ ސަޢުދު ެއ އޮތީ ުހށަހެޅުމެއަސްލަމް. 

 ހަމަ ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. 
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޑުއްވަރީ

ވަނަ  23އޮްތގޮތަށް އެ މާއްދާ ބާއްވަން  އިޙިލްމީގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އަދި ކުރީގަ هللا އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ސަުޢދު

 މާއްދާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ މާއްާދ  23، ްނ އަިއސްފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާމެންެގ ތެރެއިއިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ައޅުަގނޑު، އެހެންވީމާ

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މި  23މި ދެންނެވީ މިހާރު ވެސް ގާނޫނުަގއި އޮްތގޮތަްށ ބާއްވަން. ޭއގެ މާނައަކީ  އިކުރީގަ 

ނޑުމެންނަ އެގޮތަށް ، ންވީމާށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން. އެހެބިލުން އުނިކުރަން މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރަން އިޢުތިރާޟުކުރަްއާވ  23ބިލުން ، އެހެންވީމާއާދެ! )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ...އެްއވެސް ބޭފުޅަކު

ނުޑ ބަލާބޭފު  ވަނަ މާއްދާ. 8 ،އެކު އެހެންވީމާއިޢުތިރާޟުކުރައްާވ ބޭފުޅަކު ނެތުމާއި  .ންލަޅަކު އިންނެވިތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފާސްކުރެވުނީ. ވަނަ މާއް 8ބިލުގެ  ވަނަ މާއްާދއަށް  9ދާ ބިުލން އުނިކުރާގޮތަށް މިހާރު އަޅުގަ

 ވަަޑއިގެންެދއްވުން އެދެން.  

 

 ވުން:ިއއްވެ  އިދާރީމޭޒުން

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 24 .ކުރުންޞްލާޙުކުރުން. ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްވަަނ މާއްދާ ނުވަތަ އި 24ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

ވެރިފަރާތުން އެ އުޅަނެދއްގެ ރަޖިސްޓްީރ ބާޠިލްކުރުމަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ރަޖިސްޓްީރ  އުޅަނދެްއގެ

ގުިޅގެން ދައްކަންޖެހޭ  އެ ދުވަހަކާ ހަމައަށް އެ އުޅަނަދކާ ނީބާޠިލްކޮށްދެ ބާޠިލްކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. ރަިޖސްޓްރީ

ވާ ުއޅަނދެއް އަލުން ޠިލްކޮށްފައިރަޖިސްޓްރީ ބާ -)ށ( ދެއްކުމުންނެވެ. ެއއްވާނަމަ އެ ފަިއސާފައިސާ

ކުރި މަހުން ފެށިގެްނ އެ ުއޅަނދެއް އަލުން ރަޖިްސޓްރީ ކުރާނަމަ އެ ުއޅަނދެއްގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާނީރަޖިސްޓްރީ

އަހަރީ ފީ ަދއްކާފަިއ ވަިނކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކޮށްިފނަމަ އެ އަހަރަކަްށ ދަްއކާ  -ހަމަާވގޮތަށެވެ. )ނ( އިއަހަރުގަ 

ސާ ެއ އްކާަފއިވާ އަހަރީ ފީގެ ތެރެއިން ހިނގާ މަސް ފިޔަވައި އަހަރުގެ ާބކީ އޮތްަބޔަށްވާ ޖުމްލަ ފައިފައިސާ ދަ

 އުއަ  ށްބާޠިލްކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކަ ރަޖިސްޓްރީ -އަނބުރާ ދޭންވާނެެއވެ. )ރ( އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަކަށް
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 -. )ބ(ނެވެވަނަ މާއްާދގަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން 13އެއް ހަދައިދޭނީ ައހަރީ ފީ ދެއްކުމަށްފަހު މި ގާނޫނުގެ ރަޖިސްޓްރީ

ފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ނުކޮށް އެއްގަމު ދަތުރު އު ށްފައިވާ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީ އަ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކޮ

ހުރެ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް އަލުްނ  ނާކަމެކެވެ. އެްއވެސް ސަބަބަކާބޭނުންކުރުމަކީ މަ

 ނުކޮށް ނުވަތަ އެަކމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ނުހޯދައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިާޒމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްފިރަޖިސްޓްރީ

 750ގެ ވެރިފަރާތް އެކު ުއޅަނދު މަނާކުރުމާރިރުިފޔާއަށް ޖޫ 750ނުންކުރި މީހާ އެކަމުެގ އަދަބަކީ އުޅަނދު ބޭ، ނަމަ

 ކުރުމެވެ. މަނާރިރުފިޔާއަށް ޖޫ

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހުށަހަޅަން.   އިޞްލާޙު މިއޮތްގޮތަށް ފާްސުކރުމަށް އަޅުގަ

 

  ވުން:ާވހަކަދެއްކެ  މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ 

މި ، ޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެްނވީމާއްރިުރ އަޅުަގނޑު ޢަލީ ފަޒާދު ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޤައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މު

 އިޞްލާޙު މިއޮތްގޮތަށް ފާްސުކރަން އަޅުަގނޑު ތާއީުދކޮށްލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްލަމް.

 

 ސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަ

ނޑައެ މި ގާނޫނުން ނަށްކުށެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅަގނުޑމެން ނުކޮްށ ރަޖިސްޓްީރ އު ނީ ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް އަޅެކަ

ެއއް ކުެށއްގަ.  ލިބޭ އިނގޭތޯ ދެ ަފރާތަކަށް އަދަބު އެބަ އިބާޠިލްވެފަިއވާ އުޅަނދެއް ުދއްވުން. ދެން މީގަ

ދުއްވަފާެނ ވެރިފަރާުތގެ ހުއްދަނެތި ވެސް މީހަކު  އިއި އިނގޭތޯ. ވެދާނެ ފަހަރެއްގަ ށާވެރިފަރާތަށާއި،  ދުްއވި ފަރާތަ

ނޑަކަްށ ، . އެހެންވީމާއިނގޭތޯ ދިމާވާގޮތުން އި ކަްނކަންހަމަ ބައެއް ފަހަރުގަ   750ބޫލެއް ނުކުެރވޭ ޤައަުޅގަ

ންމެ ވެސް އެއް ފަރާެތްއ . ކޮ ނގޭތޯއި މީހެއް އިނގޭތޯ. އެ ދުްއވާ މީހާ ނުވަތަ ވެިރފަރާތް ވިދާޅުވޭ 2ރުފިޔާއިން 

ނޑަކަށް ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ  ކުށަކާ އެކެއް. ދެވަނަ ކަމަކީ  .ގުިޅގެން އެ ދެ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް ދެ ފަރާތެއް އަޅުގަ
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ނޑު ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ.  750 ހެން އެހާ އްރުފިާޔއަކީ ޢާއްުމ މީހަކަށް އަނެ 750ރުފިޔާ ހަމަ ކުޑަކުރަން އަޅުގަ

ޑު އަދަެދއް ރުފިޔާ އެއީ ބޮ 750އެންމެ ކުޑަ މިންވަރުން ފުރަތަމައަށް ، ދަދެއް ނޫން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާފަސޭހަ އަ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  250ުރފިޔާ  750، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  ރުފިާޔއަށް ކުަޑކުަރން ވެސް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ސަޢުދަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑަށް ހީވަނީ މީގަ ެއއީ އުޅަނދުެގ  .އެަބއޮތްހެން ކުަޑކުޑަ ކުށެއް އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުަގއްރިރު. އަުޅގަ

އުޅަނުދެގ  އެްއޗެްއގެ އޮތް އިމަނާކުރާ ވާހަކަ. އެއީ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކޮށްފަރިޖޫ ން ރުފިޔާއި 750ވެރިފަރާތް 

ށްފައިވާ އުޅަނެދްއ ކޮމި އިންނަނީ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލް މީެގ ފެށުން ވެސް ، . އެހެންވީމާންނާނެވެރިފަރާތެއް ނީ

މަނާކަމެކޭ. އެހެންކަމަށް  ކުރުމަކީތުރުގެ ނިޒާުމގެ ތެރޭަގއި ބޭނުންނުކޮށް ެއއްގަމު ދަތުރުފައު ރަޖިސްޓްރީ އަ

 އީއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ،ންނާނެ. ދެން އެހެންވީމާޭއގެ ވެރިފަރާތެއް ނީ  އިށްފަހުގަކުރުމައްޔާމުން ބާޠިލްވެއްޖެ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށްރިކަމެއްހެން. ދެން ޖޫ ރަނގަޅު ވެދާނެހެން. އެީއ  މަނާ ކުޑަކުރުން އަުޅގަ

ުރފިޔާވަުރގެ ުކޑަ އަދަދަކުން  250ހާއަށް އިރު ެއ މީގޮތުަގއި ބޭނުންުކރާ ޭއތި ނުބައި އިރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކޮށްފަ

 ނީ. އެއީ ަކނަޑއެޅިގެން ގާނޫނާހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވައެއީ ތަންކޮޅެއް ުކޑަ އަދަެދއް އްޔާ ވެއްޖެ މަނާކުރާ ކަމަށްރިޖޫ

މަނާ ރިއެ ޖޫ ،ފަދަ ކަމެްއ ކުރާއިރު ބިދާނެއޭެގ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކަށް ގެއްލުން ލި ނޫނިއްޔާ ،އްކަމެ ޚިލާފު

ބޫލުކުރަނީ. ޤަކަމަށް އަޅުަގނޑު  ޖެހޭނެންންނަވަަރކަށް ބޮޑު އަދަދެއް އޮނަމަވެސް އަދި އަދަބު ނަމަެވސް އެއަށް ފުދޭ

ނޑަށް ކުަޑ ޙަޤީޤަތުގައި 750، އެހެންވީމާ ކޮށްފަިއ . އޭނަ ނުޖެހޭނެ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްއިނގޭތޯ ރުފިޔާ ެވސް އަުޅގަ

ޔާ ަރޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ވެސް އްލްކޮށްފައި އިން އެއްެޗއް ވެއްޖެ ޖިސްޓްރީ ބާޠިރަ ޭއަގއި. ށްއެްއޗެއް ދުްއވާކަ ތްއޮ

 ރުފިޔާ ކުޑަ 750އްޔާ ކަމަށް ވެްއޖެ ށަަކށް އަރައިގަންނައްޔާ ެއވަުރގެ ބޮޑު ކުެވއްޖެކަމަށް ނުވާނެ. އެހެންގެންއޮވެ 

 ނޫނިްއޔާ  އިކާރެއްގަ  ހުރިލްކޮށްފައި ބޫލުުކރެވެނީ. މިސާލަކަށް، ިކޔަމާތޯ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިޤަށް އަޅުަގނޑަށް މަކަ

ްއޔާމުން އޭަނ އެ ފިލައިފިްއޔާމުން ދެން ވެއްޖެ ކަމަށް އެބަޔަކު ޮގއްސަ ބަެއއްގެ ަގިއގަ ޖެއްސުންކަހަލަ ކަެމއް ކޮްށފި

ސަރުކާރުްނ ވެްސ ވަރަށް ަބިއވަރު އެހެންވީމާ، އޭނަ މިސާލަކަށް ހޯދާނެ ޮގތް ވެސް ވަރަށް އުނދަޫގާވނެ. 

ބޮޑު ޚަރަދެއް ސަރުކާރުން  ވުރެރު އޭަނ އަތުން ލިބޭ އެްއޗަކަށް ހޯދާއި .އް ކޮްށގެން އޭަނ ހޯދޭނީ ވެސްކެ ކަތްތަމަސައް

، ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާޤަކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ނުޖެހޭ ކަމެއްވެސް ދެކޮޅު އްޔާ އެހުރެއްޖެ އިދައުލަތުން ކޮށްފަ

ރުފިޔާ ބޮޑުކުރަްނ  750ދެން  އިތަން އުނިކޮށްލާފަ ތްއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް މި އޮ
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ރުފިާޔވަރު ބޮޑުކޮށްލަން  5000ަގނޑަކަށް ހަމަ ގާތްކަމަށް ެވއްެޖއްޔާ  ތާއީުދކުރާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުން ވެސް 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު   ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. އަސްލަމަށް އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ން ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްވޭ ވީމަ އޮޓަމެޓިކު މަސް 6ހާރު އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ހަމަ ދިމާވޭ މައްސަލަތައް. މި އިމީގަ

. ބަލައިގެން ނުއުޅޭީތވެ ކަމެއް ން ބަލަން ހުރިހާ ހެއްދެން އޯކޭ އަނެ، ގޮތުން. އެހެންވީމާ މިހާރު މިއޮތް އިނގޭތޯ

ނޑުމެން އެްއަކލަ ކަންތައްތަެކއް ކުރަން  .ނޫން ނޫންތޯ. ދެން އެ އެއްއެހެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ވެސް  އިފަދުވަހެއް ކޮށް ގޮްއސަ ާރއްޖެއިން ބޭުރގައި ވެސް އެަތއް އޮންނައިރު ަބެއއްފަހަރު ރާއްޖެއިން  އިދޫކޮށްލެވިފަ

ނޑު  ގެަބއެއް މީހުން އިއަތުވެދާނެ އިނގޭތޯ. މިހާރު ރަޖިސްޓްރީގަ ަރއްޓެހިން ވެްސ  ގެއަޅުަގނޑަށް ހަމަ ދިމާވޭ ައުޅގަ

ންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އެ އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހަމަ ފަހަނައަޅާ ދާފަހުން ވެސް ބައެއްފަހަރު ލައިސެ

 ފަހުން ދުވަސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮްސ ތިން މަސް، . އެހެންވީމާއިނގޭތޯ އެބައޮވޭ އި ބަލާލެވޭއިރު އެނގިފަ 

ވެގެން ހިނަގއިދާނެ. ހަމަ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލް އޮންނާނީ ފީ ނުދެއްކި ޮއެވެގން އި އިރު އޭރު މަހަކަްށވެފައަންނަ

އްޖޭަގއި މި އޮންނަނީ ހަމަ ހެން ރާއްތު އަރިހުން ހަމަ ވަރަށް އަނެނޑު ސަޢުދު އަރިހުން ނުވަތަ އަމީއަދި އަުޅގަ

ޮގއްސަ އަުތވެދާނެ.  ޮގއްސަ ކޮންމެވެސް ތަަނކަން .ނޫންތޯއެހެން .ޢާއްމުކޮށް ބުނެފާނެ ސަިއކަުލ ވެްސ ދީބަލާށޭ

ކަން ވެސް ނޫންކަން އިބަދަުލވެފައޮތީ އެހެން ގޮސް މިހެން ކަންކަްނ ހިނގާއިރު އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނގިދާނެ އޭތި 

ހެން އްނީެއއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. އެީއ އަނެ ޤަަތކީ ކުށެއް ކުރުމުގެ އިންޓެންޝަނުގައި ކުށެްއ ކުރަޙަޤީ، އެހެންވީމާ .ވެސް

. ސައިކަލު ބަެއއް ފަހަރަށް ކަްނ ކުރާ މީހުން ވެސް ތިބެދާނެ އިކުށެއް ގޮތުގަ ަބއިގެްނ، ނޫން. ހަމަ ކުށެްއގެ ގޮުތގައި 

 ފަހަރު މިހާރު އެހެން ސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަވެ އިނުގަނުކޮށް ބައެއް ތަންތައު ނަިއގެން ގޮސް ރަޖިްސޓްރީ އަ ށްވަގަ

ވެްސ އެަބ  މެއްކަންކަ ވަގަްށ ނަަގއިގެން ގޮްސ ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށް ެއ ހުރިހާ ވެިހކަލްތައްވެސް އެބަ ދިމާވޭ. 

 އްއަނެ  ނަށް ކުެރވޭ ކަމަކުން ވެސްހިނގާ. އެހެންނަމަވެސް ކުެށްއނެތި ކުށެއްގެ އިންޓެންޝަނެްއ ނެތި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ހަަމ ރިމިހެން ޖޫ ނޑަށް ބޮުޑވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން އުސޫެލއްެގ ގޮތުން އަުޅގަ މަނާތަކެއް ައއުން އެ އަުޅގަ

ރުފިޔާ ބޮޑު އަދި މިހާރު ހަމަ ވެރިފަރާތާއި ވެރިފަރާތް ތި ވިދާޅުވާހެން ރަޖިސްޓްރީ ނެތިއްޔާ  750ދެންނެވިގޮތަށް 
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ކުރެިވގެން ވެސް ުނވާނެ. މަނާރިހެން ޖޫއްފަރާތެއް ދެ މީހަކު ޭއގެން އަނެ ދެ، ފަރާތެއް ނުވެސް ނެތް. ެއހެންވީމާވެރި

 ކޮންމެވެސް ެއކަކު ކުރަްނވާނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ، އެހެންވީމާ ނުޑމެން ބޫލުކުރެވޭޤަ އަުޅގަ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މި މާއްދާަގއި ިމއޮްތ  ނަށްގޮތުން އަުޅގަ

އި މި ބަޔާންކުރާ މި މާއްދާގެ )ބ( ގަ އި،ބޫލުކުރެވޭ. ހަމައެކަނި )ބ( ގަޤަކަމަށް  އެަބވެވޭ ވާހަކަތަކަށް ެއއްބަސް 

 !އާދެ ،އްވާލުމުގެ ކުރާ ކުުރން ދުމަނާރިޖޫވެރިފަރާތް ، އެހެްނވީމާ .މަނާކުރާ ކުުރން ފިޔަަވއިރިވެރިފަރާތް ޖޫ

ނޑު ޮގތެއްަގއި.  މިއޮތީ ދެ ބައެއް މި އިމީގަ، އެހެންވީމާ އަދި  ހަކާއެ ަވގުތަުކ ބޭނުންކުރި މީ  އުޅަނދުއޮތީ މައިގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވެނީއަ، އިތުރުން ވެރިފަރާތް. އެެހންވީމާއޭގެ  އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ މީހާއަށް އެކަިނ  ުޅގަ

 ފަޒާދަށް ައޅުަގނޑު ުފރުޞަތު އަރުވާނަން.  .އެކަން

 

 އްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެ

ގޮތަށް. އެއީ ާރއްޖޭަގއި މިހާރު ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން ދާ  އަޅުަގނޑަށް ޮބޑަށް ތާއީުދކުެރވެނީ މި އިޞްލާުޙގަިއ މިއޮތް 

ނޑު ދުްއވާ އެްއޗެހި ެވސް ސަލާމަތީ މުއްދަތު ހަމަވިޔަސް އުޅަނުދގެ ވެރިފަރާްތ  އެްއޗެއް އިނގޭތޯ. މިސާލަކަްށ ކަ

ރާނެ. އެއީ ހަމަ ރާއްޖޭގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން އަންނަ އެއްެޗއް. މި އުޅަނދުެގ ިއން ކު 500އިން ކެޕްޓަން  500

ެއްއ ޓްރީއްޔާ ދެން އެ ރަޖިސްތެއް ިނއިންނާނެއޭ. އެހެންވެއްޖެ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްވީމަ ޭއގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ވެރިފަރާ

 އިއަީކ އަސްލު އެ ކުރީގަ އޭތި ޖެހޭނީ ނައްތާލަންތާ. އެކަމަކު ެއހެނެއް ނޫން. އޭގެ މާނަ .ވެސް ނުވާނެ

ެއްއގޮތަށް ެއ  ވެސް އޭެގ ގާނޫާނއި ގަާވއިދާ ކުރެވިފަިއ ހުރި މީހާގެ ޒިންމާެއއް ވެސް އެބަޮއތް. އޭނަރަޖިސްޓްރީ

ނުތަުކގެ ހުރިހާ މި ގާނޫ އީ އެަބވޭ. އެހެންަކމުން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި އުޅަނދު ބަހައްޓަން އޭނަގެ ަމއްޗަށް ާލޒިމު

ނޑު ދަތުރުބު އިގެ މީގަ ނމިއޮްތގޮތަށް މީތި އޮތުން ކަންނޭ އިރުލާއިއެްއޗަކަށް ބަލަ  ިއ ފަތުރާއްިދވެރީ. އޭރުްނ މި ކަ

 މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެްއގޮތަކަށް އެބަ އާދޭ.  އެްއގަމު ދަތުރާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ގެންދަވާ. ކުރި، ނަން. އާދެ! އެޗް.އެްމ ކުރިއަށްށް ފުރުޞަތު އަރުވާނޑު އެޗް.އެމައަޅުގަ 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:.ތ
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ނޑު ދެން ދަންނަވާަލން ބޭނުންވީ ގަޑި ވެްސ ހަމަވާތީ ވަގުުތ އިތުުރކޮށްގެްނ ޤައާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މު އްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށް އެީރ ، ނުގެންެދވޭނެ. އެހެންވީމާ ރިއަކަށްނޫނިއްޔާ ދެން ދޮޅު ގަޑިއިުރވީމަ ދެން ކޮމިޓީ ވެސް ކު އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ނަމޭކަން ަހނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާވެސް އެ އްރިރަށްޤަމު މި ހަމަ . ދެން އެއާއި އެްއކޮށް ހަމަ އަޅުގަ

ަވގަށް މީހަކު އޮތްގޮތަށް ބާއްވާލަން. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާެއއް އެަބއޮތް. މިމާއްދާ މިހާރު 

ކުރާއިރު ވެސް ވެރިފަރާތުްނ ނަގަިއގެން ގެންގޮސް ބޭނުން  ށްވަގަ ،ދާއިރު ވެްސ އެ މީހާ އަތުންނަގަިއގެން ގެން

އްޔާ ދެން ވެއްޖެ  އޮްއާވ އެކަން އިއަންގަްނވީ ފަރާތަކަށް. އަންގާފަ  އި،ނީ ކޮންމެވެސް ތަަނަކށް އަންގާފަ އޮންނާ

ތް ހަމަ ވެރިފަރާ އީނޫނިްއޔާ މިކެއް ެގންގުޅެވިދާނެހެން. އެހެންމެވެސް އުސޫލުތަކޮން އި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަުމގަ

ވެްސ ވެރިފަރާތް ވެސް ހަަމ  ކުރެވޭ ކަމަކަްށވާތީވެ ހަމަ ދުއްވާ މީހާވެސް އަދި މިހާރު ޕްރެްކޓިސް

  ޮއންނަންވާނީ. ގާނޫނު ހެންވާގޮތަށްމަނާރިޖޫ

 

 ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތްަތއް މި ނިންމާލަން  ނޑުމެން ަވގުތު ވެސް ހަމަވާީތއާައޅުގަ ، އެހެންވީމާ ެވސް އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ދެ، އެހެންވީމާ .ވެސް އެބަޖެހޭ. މަސައްކަތްަތއް  ގޮަތކަށް މި ވާހަަކ ދެެކވުނީ.  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަ އެބަ ދެެކވޭ.  ވާނީތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ. އެ ދެއެްއގޮތަކަށް ވެރިމީހާ މިތާ ބާއް ގޮތަށް ވެސް އަުޅގަ

. އަދި އެއަށް އެްޗ.އެމް ިމަވނީ ތާއީދުކުރަްއވާފަ. އަދި މަށްްއވުވާަފއި ިމވަނީ ވެރިފަރާތް ވެްސ ބޭޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއް

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ދިއުމަކީ ވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ، ފަރާތް އުނިކުރަން. އެހެންވީމާރިއޭގެ ކުރިން އަުޅގަ

 އާ ތީ ފަިއވާކުރަްއވާهللا ދު ެވސް ސަޢުދުހުށަހެޅިގެން ދިޔަގޮތަށް އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާނަން. އެގޮތަށް ތާއީ

ނޫުނެގ އެއީ ގާ ވަނަ މާއްދާ 9 .ވަނަ މާއްދާ 9ގޮތަށް  އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ، ވެސް ެއއްކޮށް. އެހެންވީމާ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެެނވޭ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން އެ މުޅި މާއްދާ )ބ( ވެސް ހިމެނޭގޮތުން އެހެންނަމަވެސް )ބ(  24

ކުރުމަށް މަށްފަހުގައި ިމ މާއްދާ އިޞްލާޙުމަނާކުރާ ކުރުން އުނިކުރުރިިމއޮތް އުޅަނުދގެ ެވރިފަރާތް ޖޫ ގައި

ދެ ޯވޓު މި ލިބުނީ. މިހާރު މި ، ވާލަދެްއުވން އެދެން. އެހެންވީމާހިއްލަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ައތްޕުޅު މައްޗަށް 

ލާލަދެއްވުން އެދެން. ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަްށ ހިއް ،މާއްދާ މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުަރން ބޭނުންފުޅުވާ

ަވުގތު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ، ކަމުަގއި ަކނޑަައޅަން. އެހެންވީމާ ތިން ވޯޓާއި ެއްއކޮށް ފާސްވެއްޖެ، އެހެންވީމާ

މިހާ ހިސާބުން އެުކ ުވމާއި ެއްއކޮށް ަވގުތު ވެސް ފުރިހަމަ ވެސް ވޭނީ ދޮުޅ ަގޑިިއރަށް ކަމަށްވާތީއާކޮމިޓީ ގެންދެ
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އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަދު މެންދުރުފަހުގައި އަދި ކޮމިޓީެގ هللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީގެ ބަްއދަލުވުން ނިންމާލާނަން. 

ނޑުމެން ބާއްވާނަން.އިތުރު ބަ  އްދަލުވުެމއް އަުޅގަ
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