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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިއަުދގެ ބާ ދަންނަވަމުން ދަުލވުމަށް މެންބަރުންނަށް މަރުޙަވަނަ ބައް 24ތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ އިޤް   އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންފަޅީގެ ބައްދަލުވުން  މިބައްދަލުވުން  ނޑާ ެއއްޮކށް ޖުމްލަ  ނީފަށަ މިއަުޅގަ  ބަރުން މެން 6އަޅުގަ

 ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއޮތީ އޭޝިއަންއެންމެ ގައި ަބއިވެިރވަަޑިއގަްނނަވާ އެބަ. މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި ކޮމިޓީ

 މިދެންނެވީ ބިލާ ގުޭޅޮގތުން ގޮތެއް ނިންމުން. ތި ،ފަިއވާ ގާޫނނަށްގޮތުން ފޮނުވާ އިންފްރާސްޓަކްޗަރ ބޭންކާ ެބހޭ

ޅުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި ެއ ބިލު އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރީގެ ދަންފަޅީަގއި ބޭފު

ޑަމް ންިއގަުތމުގެ މަތިން މެމަރަިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އެދިަވޑަނއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަެދއްިކއިުރގައި އެ

ބިލާ އެއްކޮށް. އެހެންވީމާ،  މި  އި އޮންނާނެހިމަނާފަ އިުތރުންއޭގެ  ަގނޑުމެންެވސް އަޅު ދި އޭގެ އިތުރުން އާިޓކަލްއަ

އިގެން އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ކޮމިޓީގެ މަސައްަކތާ ޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތަށްބޭފުޅުން  ތި

ނޑުއެނބުރި ެލއްވުމަށް. އްލަވައިބޭފުޅުން މެމޮރަންޑަމަށް ބަ ން ތިަވގުތުޮކޅެއް އަުރވާނަ ގަންނާނަން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް  ވަުގކޮޅު ތި  ވެސް އެްއކޮށް އެ  ވާީތއާބިަލކަށް ކޮށްަފއިވާ ްނޑަމަށް އިޝާރާތްބިލަކީ ސީދާ މެމޮރަ އީ މި އެ

ދެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ  ުރވާނަން.ބޭފުޅުން ވަގުތުކޮޅެއް އަޅުަގނޑު އަ އަރުވަނީ. އެހެންވީމާ، ތި މި

ދެއްވުްނ  ބޭފުޅުްނނަށް ފުރުޞަތު ނަމަ އެގެ ބޭފުޅުން ވަަޑިއގެން ތިއްެބވިާވނަމަ މީޑިޔާތިރާޟެއް ނެތްކަުމގަިއ އިޢު

ނުޑ މެންބަރު އާމިަރށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން ކަމުަގއި ަދންނަވަން.  އެންމެ ރަނގަޅު )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އެްއޗެއް ދަްނނަވާލަން. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ އަޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ބޫލުކުަރން. ޚާއްޞަކޮށް މިކަހަލަ ލެއްކަމަްށ އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަމު ބިބިލަކީ ދެން ވަރަށް މުހިއް މިޝުކުރިއްާޔ. 

 ތްކުރުމަކީ ހަމަ ގައިމު ކަހޯދައިދިނުމަށް މަސައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް ންގ ނިޒާމެްއގެ ތެެރއިން ރައްބޭންކި

ނޑު ޤަވެސް އަ ޓަކައި  ށަހެޅި ކަމަށްރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް އަސްލު ހުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ސަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ކުުޅގަ

 ގޮެތއްަގއި މަވެސް މިހާރި ހިތަށް މިއަރަނީ ބިލުގައި މައިަގނޑުނައަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެހެން

ކެއް ިމހިރީ ހަމަ މީގައި މާބޮޑު މައްސަލަެއއް ނެތްގޮތަށޭ. ވެސް ވިދާުޅެވްއޖެ ގިނަ ކަންތައްތަ މުޤައްރިރު

މޭ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން އެމް.އެމް.އޭއިން ުނވަަތ މިހިތަށްއެރީ ހަމަ ދަންނަވާލަނަދެން އަުޅަގނޑު އެހެންނަމަވެސް 

މާބޮޑު  ގެ ހަމައަހާލުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު  ކަށް ދަ ބޭފުޅުން ކައިރީަގއި ލަފައަ ފަފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ވީނަމަެވސް. ދެން ބަެއއް ކަހަަލ  އި ިމއޮތްގޮތަށް ާފސްކުރުން ކަުމގަ ަގއިތް މިހާރު ިމއޮތް ބިލުމައްސަލަެއއް ނެ

 މި ބިލު ނިންމާލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  ވަންޏާ މިއަދުން މިއަދަށްކަމަށް ކުދި އިޞްލާޙުތައް ހުެރއްޖެދިކު

 



2 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

އް ކުރީގެ ސެޝަްނގަިއ ޓަކައި ދަންނަވާލަން ބައެ ތަށް މަޢުލޫމާ ތި ބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުންނަށް ތި، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް އިްއޔެަގއި ބިލަކީ އަޅު މިާހރު މި ތިއްބެވުމާެއއްކޮށް  ުނގަންނަާވ މެންބަރުންވަޑައިބައިވެިރވެ  ކޮމިީޓއަްށ ގަ

ޓަކައި މެންބަރުްނެގ  މަށްއްކަތްތަްއ ކުިރއަށް ގެންިދއުސަ އޮތް ބިލެއް މި ިބލަކީ. ދެން މި ބިލުގެ މަ އަިއއްސަ

ިއގަތުމުގެ މަތިްނ ރުން މެންބަރުން އެދިަވޑަދި ޭއގެ އިތުގޮތަށް. ދެން އަ ންމާބިލު ނި އިއްތިފާޤުން މިއޮތީ ިމއަދު މި

ޑަސްޓޭންޑިްނގަިއ އެ އަން ޑިންއާ ގުޅުންހުރި ބިލަކަށްވާތީ ންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންގެ މެމޮރަބޭންކުބިލަކީ ސީދާ  މި

ނުޑ ފާސްކުރެވިގެންދާ ބިލަކަށްވާީތއާ އެްއކޮށް ބިލު ހުށަހެޅިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ  ބުނާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

ގޮތަށް  ދަންނަވާލަން. ދެން މިއަދުން މިއަދަށް ފާސްކުރާހަމަ ޓަކައި  ބޭފުޅުންގެ މަުޢލޫމާތަށް ވާހަކަ ތި

ުފޅަކަށް ފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ ބޭ ދަންނަވާލަން. އެހެންނިންމާފައި އޮތް ވާހަަކ ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން

ގޮތްތަެކއްގެ ަމތިން. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ކުީރ  ގެންދާރުވާނަން އެދިަވޑަިއގެންނަަވމުންއަ

ނޑުމެންނަށް މިވެްސ އޮތީ މި ބިލު ހަމައެކަނި ސުރުޚީއަށް ަބދަލެއް ގެނެސްފަިއ ނިންމާލުމަ އި ސެޝަނުގަ  ށް އަުޅގަ

ނޑަ މިރުޢާރުަގއި. ދެން އޮތީ ހުށަހެޅިފައި އޭ ިމ ޓްކޮށް ށް ޤަބޫލުކުާރގޮުތން އެއަްށ ސަޕޯވެސް ދެންމެއަުކ އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ޟަފައްޔާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އްވީ. ވާހަކަފުޅު ވިދާުޅވެދެ   ށް ައޅުގަ

 

 ސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:އި ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑުޝުކުިރއްޔާ. ކުރީ ެސޝަނުގައި އަޅު އާދެ!  ނޑު ދެން . ދެން އަޅު އްމް.އޯ.ޔޫ ބަލާލަން ބޭނުންވީ ީމހެވެސް އެ  ގަ ގަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި އަން. އެއެްއޗެހި ބަލާލަ ދެއްވީ މި ޮކޅެއް ތިވަރަށް ކުަޑކުޑަ ަވގުތު ނޑު ހެންނަމަވެސް މައިގަ ުޅގަ

ނޑުކޮށް ންކަން ހުންނާނެ ގޮތް. ދެން އަޅުދެން މިކަހަލަ އެއްެޗއްަގއި މިކަ ެއއީ ގޭތޯ. އިނ ސެޓިސްފައިޑް ަގނޑު މަިއގަ

ސަބަުބން. ދެން އެ ހަމަ ވަރަށް  ،ފަރާތުން ކޮންކަހަލަ ަލއިބިލިޓީެއްއތޯ މިކަމުގެއޮތް ޖެއަށް ރާއް ވީބަލާލަން ބޭނުން

ރޑް ލައިބިލިީޓސް މިހިރީ. އަޅުސްޓޭން ނޑު ޑަ ލަވާަލއްވާަފއި ކުރިއަށް ބޭފުޅުން ބައް ފައިޑް. ދެން އެހެންސެޓިސް އެ ގަ

 ފާސްކުރަން އިނގޭތޯ. ުޝކުރިއްޔާ.  ވެސް މި ނޑު މީނީ ހަމަ ތައްޔާރަށް މިހާރުވީމަ އަުޅގަގެންދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މިރުޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ
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ނޑުމެންގެ މިހާރު ހަމަ ފާސްވެފައި ހުރި ގިނަ އާ ގުޭޅގޮތުްނ އަޅުސުރުޚީ !އާދެ ަގނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަ

ނުޑގެ މައްއިންނަނީ ހަމަ، ބަސް  ބެހޭ މި  ގާނޫނުތަކުަގއި ހަމަ ބެހޭ އިނަސް. ގުޅޭ  ނެތް އްލައެ ސަދެން އަޅުގަ

ނޑުައޅުލަެއއް ނެތް. ަގނުޑގެ ެއކަމުެގ މާބޮޑު މައްސައިނަސް. އަޅު  ންނަވަން. ދެން ގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތް ވާހަކަ ދަގަ

ނުޑ އޯކޭ. ެއކަމަކު ބެހޭ އިނުމަުކން އަޅުަގނުޑގެ މައްސަަލއެއް ޔަގުޅޭ ބަދަލުކުރި   ނެތް.ސް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ުދކުރާ ބިލެއް. އީވެްސ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާ ަގނޑުއަޅުހަމަ ގޮތެްއަގއި މުޤައްރިރު. މި ބިލަކީ ޖުމްލަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ެޖ ބައިވެިރވުމުގެ ސަބަބުްނ ގައި ރާއްކްޗަރ ބޭންކު ރަ ސްޓްރޤަތުގައި އޭޝިއަން އިންފްރާދެން މިއީ ޙަޤީ

ގެ މަަސއްކަތްތަްއ ޞަ ގޮެތއްަގއި ިމ ބޭންކުޚާއް ނެ.ލިިބެގންދާ ެއއްެވސް ވަަރށް ބޮޑެތި ތަރައްޤީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑު ގޮެތްއގަ ރަކްޗަރ ސްޓްރމުތަކުގައި އުމްރާނީ ތަރައްޤީ. އިންފްރަޤައު އި މި ައމާޒުެވގެންދަނީ މެންބަރުމައިގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތަރައްޤީ  ުނ އި ކުރެވުޓަކަ  ގައި ބަިއވެރިވުމަށްތު ލިބިފައިާވ ގޮތުަގއި މި ބޭންކުކުރުމަށް. ދެން އަޅުގަ

ވެސް ލާޒިމުކުާރ  ކަުތގެ ތެރެއިންކުރެވޭ މަސައް ވެސް ނުަވތަ މި ކުންންއި އަސްުލގައި އެ ބޭކަުތގެ ތެރޭގަމަސައް

. ެއހެންވީމާ، ޖުމްލަގޮތެްއގަިއ ކުރުންއެންޑޯޒް  ޕޭޝަންމެންޓުން މި ޕާޓިސިލަރއުމުތަކުގެ ޕާޤައެްއކަމަށްެވގެން މިދަނީ 

ނޑުއީ އެކަށަެއޅިފަިއވާ ިބލަކީ މި މި މިހާރު މެންގެ ޮކންޓްރިބިއުޝަން ނުވަަތ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާިޓސިޕޭޝަން އަުޅގަ

 ޖެހޭ ށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންބިލަ ންވީމާ، މިހެދިފައި އޮތް ބިލެއް. އެހެޓަކައި  ކުރުމަށް އެންޑޯޒް މެންޓުންލަރޕާ

ނުޑވެްސ ހަ ނޑު ނުެއއް ދެކެން. ދެން އަޅުގަ  ބިލުގެ ނަމުގައި މި ،ން މި ބިލުގައި ށްލަމަ ފާހަގަކޮކަމަކަށް އަުޅގަ

ލާޙާ ެއކީަގއި މުޅި ބިލު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނުޑ ޞްަބދަލުކޮށްފައި އެ އި  އަށް"ގުޅޭ " "ބެހޭ"އިންނަ 

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަ ނޑު ބަލާލަން އިންތޯ ްއވާ ބޭފުޅަުކ ކުރަދުއީން ތާ. ދެްށ މިއޮތީ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަުޅގަ

 އާމިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ބޭނުންވޭ. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ކުރަން. ދުއީހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާ މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަ
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ނޑު ވެސް ލިބިފަ އޮތީ ހުށަހެޅުމެއް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ . އިތުރު ހުށަެހޅުމެއް އޮތްޯތ އަުޅގަ

އެކު މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަްށ  ނެތުމާއެހެންވީމާ، ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. 

ވަނީ  މިރު މިޢާމާ ުގޅޭގޮތުން ވިދާޅުވި އިޞްލާޙު ެގނެސްގެން ބަދަލުކުރެއްވު ބިލު ސުރުޚީއަށް އެމިހާރު މި 

ފުަޅކު އިންނެވިޯތ ުކރައްވާ ބޭ ޟުއިޢުތިރާ ،. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ފާްސކުރަްއވަން ފެނިަވޑަިއގަންނަވާދުކުރަްއވާފައީތާ

ުކރައްވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުުޅ ދުއީތާ  .ކޮށްއެއްކޮށް ބިލު ފާސްކުރާތީއޭ ެއއްބިލު  ލަން ބޭނުންވޭ. މުޅިއަޅުަގނޑު ބަލާ

ބިލު ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި  ހިއްލާލަދެްއވުން ެއދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްތިފާޤުން މިމައްޗަށް 

ނަޑއަޅަން މިހާހިސާބުން.   ހާހިސާބުން މި އެހެންވީާމ، ފުރަތަމަ އައިޓަމް އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކަ

ނޑުމެން ގެންދާނިންމާ ގެ ނަން ފުރަތަމަ ބިލެއް. ހަމަ ބިލެއްލެވުނީ. ދެން އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ލާޙު ފަޅުރަށްރަާށ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞް ،98/20ބަރު ުކރިއަށް ގެންދާނީ. ެއއީ ގާނޫނު ނަންމަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން 

ވަނަ  2 މަހުގެ ންނަށް ނޮވެމްބަރނޑުމެގަވަަޑިއގަްނނަވާނެ އަޅު ގިނބޭފުޅުންނަށް އެ ތިދެން  ުމގެ ބިލު.ނައުގެ

ނުޑމެން ފަވީމާ، ެއ ބިލުގެ މަސައް. އެހެންަވނީ އައިސްފަ ދުވަހުގެ ކޮމިޓީއާ ހިސާބަށް ށާނީ. އެހެންވީމާ، ކަތް އަުޅގަ

ނޑު ފަޒާދަށް އްއެގޮތުން ބިލުގެ މަސަ   ތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން. ކައަރުވާނަން. އެ ބިުލގެ މަަސއް ކަތް ަފށާއިރުަގއި އަުޅގަ

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 ބެހޭ ގާނޫނަށް  ރަށްރަށާދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅު ،98/20ބަރު ގާނޫނު ނަންޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ހުރި.  ޑުވުންަތއްކަންބޮ ގިނަ މެންބަރުންގެ ވެސް ވަރަށް ކުރިއިރުގެ ބިލު މި މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްއިޞްލާޙު ގެނައުމު 

ންނަ ވެސް މިއޮއި ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަ  11 ސާލަކަްށ ގާނޫނުގެ ތުްނ މިނުަގއި ބަޔާްނޮކށްފައި މިއޮތްގޮއަދި މިއީ ގާނޫ

 ދި އެކު އެކަމަށް އެ ޓާލީ ރިޕޯޞީކަމަކާއި ތަފް ށުަގއި ކުރަން ބޭނުންވާނަމަވެސް ރަށްރަ ނުކުރިއިޢުލާން މުކޮށްއްޢާ

ނަޑއަޅާ އުސޫެލއްގެ  ދަކާހެޅުން މި ގާނޫނުން ހަދާ ަގާވއިބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަ  ކަމާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަިތން ކަ

 ،ގޮތަށް މުޅި ާގނޫނު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިލު  ރަޕްޝަަނށް މަގުފަހިވާހަލަ ކޮއެ ރަށް ދިނުން. އެހެންވީމާ، މިކަދަށުން 

 އިތަކާ މި އެގްރީމެންޓު، މަކަށް ނުވާތީވެއަޅުަގނޑުމެން އެހާ ުކރަން ބޭނުންވާ ކަ މިއީމުޅި ބިލު ބިނާވެފައިވުމާ އަިދ 

ނޑަެއޅުމާ މި އިއެްއޗެހި ހެދުމާ ކުރުމަީކ  ހުރިހާ އެއްޗެހި ގަާވއިދަާކއި އުސޫެލއްގެ ބާުރ ދީފައި އެކަން މުއްދަތު ކަ

ނުޑ  ކުރަްނ ނުފެންނަނުވާތީ މި ބިލު ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްަލން ނުވަތަ ފާސްއެހާ ރަްއކާތެރިކަމަށް ކަމަށް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު އެޗް.އެމަ

 

 ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ބިލު ވީހާ އަވަހަކަްށ  ކުރަން. މިދުއީހުށަހެޅުމަށް ތާހުށަހެޅުއްވި  އެ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު ޢަލީ ފަޒާދު

ނޑު ތާ ބޭރު  . ދުުކރަނީއީކުރަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާނަމަ ޢަލީ ފަޒާުދ ކަމަށް ނެތް. އިތުރު ހުށަހެޅުމެްއ އޮީތ ލިބިފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް މި

ނޑުމަށް ވޯޓު އެހުމުގެ ކުރިއަށް އަޅު ހުށަހެޅުހުށަހެޅުއްވި ޗް.އެމް ހުށަހަޅުއްވައި އަދި އޭގެ އިުތރުން އެ އާމިރަްށ  ގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ން. ދުކޮށްލައީުހށަހެޅުމަށް ތާ ގޮތެއްގައި ޢަލީ ފަޒާދުގެ އެ ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޖުމްލަ ަގނޑުއަޅު

ސްފިނަމަ ނަކާ ެއއްކޮްށ މީތި ބޭރުވެގެން ގޮންޑޭޝަދުކުރާ ހާލުަގއި އިތުރު ރެކޮމައީހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ައދި ތާއެ

ނިޑއަްށ ފެންނަކަމަކަށްވާތީ އިތުރަށް ރަނގަޅުވާނެ ނުޑގެ ސިކު ބިލު މިހާރު އޮތްގޮތުން  .ވާހަކަ އެ ކަމަްށ އަޅުގަ

ނެ ބިލު އަންނަންޖެހޭ ލާޙު ކުެރވިގެްނ މިވަރަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގަިއ މިޞްޑުމެންނަށް މި ބިލު އިތުރަށް އިއަޅުަގނ

ނޑު އެޢިށް ބަޔާންކޮށްފައި ބޭރުކޮްށލާނެ ބޫލުކުރާ ހާލުގައި އެގޮތަޤަމަށް ކަ ވާހަކަ  ބާރާތެއް ބޭނުންކުރުމަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ހެޅުން. ށަހެޅުއްވި ހުށަދެން ފަޒާދު ހު އިޑިފައިކޮށްފައޮތީ ކުޑަކޮށް މޮ ށަހެޅުމެއް މިމިރުގެ އިތުރު ހުޢާއެހެންވީމާ، 

ނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. އެހެރަްއވާ ބޭފުަޅކު އިންނެދުކުއީއެގޮތަށް ތާ   ންވީމާ، އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އެންމެ ވިތޯ އަުޅގަ

އެޗް.އެމް  އިގޮތަްށ ޢަލީ ފަާޒދު ހުށަހަޅުއްވަ . އެއޮތީ ދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ މިއީހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާ

ްނ ޤުން އެދެން. އެހެންވީމާ، އިއްތިފާބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް ހިއްލާލަދެއްވު ްއވި ގޮތަްށ، ތާއީދުުކރައްވާކުރެދުއީތާ

ނަޑއަަޅން.  ފާސްވެއްޖެ ނޑު ންވީމާ، މިހާ ހިސާބުން އެހެ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކަމުަގއި ކަ އެނބުރޭނީ މެން ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައް ގެމީގެ ކުރީ   ،2009/5ެއއީ ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ގެންދިޔަ ބިލު ކުރަުމންކަތް ސެޝަުނގަިއ ައޅުގަ
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 ވާފައި މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާރީކޯ މޫސާ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެްއގަމު

ނޑުމެްނނަށް އޭއިގަގިަވޑަ ނބިލާ ގުޅޭގޮތުން. އެ ރުގައި އެ ސެަޝނުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ންަނވާނެ އަުޅގަ

ނުޑ  .އެއްބަްސެވވިފައި އޮންނާނީ ެއކުލަވާެލވިފަިއވާ ޑްރާފްޓާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ  10. އެހެންވީމާ، އޮތީ ަގނޑުެމންނަށް ދެވިފައި މިށް އަޅުވަނަ ާމއްދާއާ ހިސާބަ 10 ދާންވާގޮތުންނހަ

ަވނަ މާއްދާ އިްއވާލަދެްއވުްނ  10ފާސްކުރަންތޯ ޖެހޭނީ. ފަށަން ޖެހޭނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް 

 އެދެން. 

 

 ވުން:ިއއްވެ މޭޒުން އިދާރީ

ވަނަ މާއްާދގެ  25ުކރުން. ންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެްއ އިތުރު ާމްއދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް އަ 25ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުެގ 

އެއްގަމު )ޅ(. އަހަރީ ފީ ދައްކަންޖެހޭ އެއްގަމު ުއޅަނދަކުން އަހަީރ ފީ ހަމަވެފައި ވަނިކޮށް އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އަދަބަކީނިޒާމުެގ ތެޭރގަިއ ބޭނުންކޮށްފި ދަތުރުފަތުރުގެ ނދެއް ުދްއވި ނުވަަތ އުޅައެފަދަ  ނަމަ ކަ

މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފަިއވާ އުޅަނެދްއ  6މަނާކުރުން. އަހަރީ ފީ ނުދައްކާތާ ޖުރިރުފިޔާއިން  850ބޭނުންކުރި މީހާ 

މަނާކުރުމުގެ ރިޖުުރފިޔާއިން  650އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ބޭނުންކުރި ފަރާތް 

 އި . އަހަރީ ފީ ބަލަިއގަނެވޭނީ އެ ުއޅަނދަކާވެމެަމނާކުރުޖުރިރުފިޔާއިން  2000އިތުރުން އުޅަނުދގެ ވެރިފަާރތް 

ފައިސާ  އެ ،ނަމަ މަނާއެއް ފައިާސއެްއ ވާޖުރިއުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް މި ގާޫނނުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް 

 . ވެކުރުމުންނެޞް ލާޚަ އިދައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައސްލަމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ ސަށް ައޅުަގނޑު ހުޅުވާލަން އިނގޭތޯހުއެ މާއްދާގެ ބަ

 އަރުވާނަން. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

އިނގޭތޯ. އަދި ފީ ނުދެއްކި އޮންނަ ހާލަތެއްަގިއ  އިވަރަށްގިނަފަހަރަށް ޮއވޭ ފީ ެއކި ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި ނުދެްއކިފަ

ވެްސ  ގި ނކޮންމެފަހަރަކު ރަިޖސްޓްރީކުރެވިަފއިާވ ވެރިފަރާަތށް އެހެން ނޭ ްށ، ދެންހަރު ހަމަ ވެރިފަރާތަބައެއްފަ

ރުފިާޔ އަދި ވެރިފަރާތް ޭއގެ ވެރިފަރާްތ  750ދިާމވަމުންދޭ. ދެން މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ދުްއވި މީހާ  ދުއްވާ ހާލަތު

ނޑު ދެކޭގޮތު މަނާޖުރިރުފިޔާއިން  2000 އެހެންމެ އެ  އަށް އިނޭގތޯ. އަދި ހަމަ މަނާޖުރިގަިއ މި ބޮޑު ކުރުން. އަޅުގަ

ކުރަންވާނީ. އެހެްނވީމާ، ފީ ނުދައްކާ އޮތް ވެހިކަލެއް ުދއްވި މީހާއޭ ކުރަންޖެހޭނީ. މަނާޖުރިކުށެއް ކުރި މީހަކު 
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އްދާގެ އިޞްލާުޙގަިއ ަވނަ މާ 12އެއް ކުެރވެންވާނީ. ީމގެކުީރަގއި މަނާޖުރިދޭންޖެހޭ އަދަބެއް ދޭންޖެހޭނީ. ނުވަތަ ކުާރ 

ނޑުމެން ކުެރވުނު ބަ 24ފަދައިން  ވެސް އަުޅަގނޑު ދެންނެވި ވަނަ މާއްާދެގ  24ސްެގ ވެސް ޙުވަނަ މާއްދާގެ އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވި ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ަގއި ވެސް އެ  25ފަދައިން ހަމަ މި މާއްދާ  )ބ( އާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު އުނިކުރަން ހުށަހަޅަން. އަދި މަނާޖުރި، ކުރުމޭމަނާޖުރިވެހިކަލެްއގެ ވެރިފަރާތް  ރުފިޔާ  750ކުރުން މި އަޅުގަ

ނޑު  250ުނވަތަ  500ރުިފޔާ،  750ބޮޑުކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ެދެކން.  ރުފިާޔއަށް ބަދަުލކުރަން ވެްސ އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢާ  މިރަށް އަޅުގަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނުޑ އަސްލަމުގެ ވާހަކައަށް ތާީއދުކުރަން. މި  ގެ ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަނާޖުރި އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ކަމަކަށް  ރަނގަޅަށް އޮންނަނީކީ އެންމެ ކުރުން މި  މަނާޖުރިވެސް ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ  މިހާތަނަށް އައިއިރު

ވެގެން އެބަޭދ މަނާޖުރިކުރެވޭ ހާލަތްތަކުަގއި މަނާޖުރިއަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ނުދެއްނެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، 

މުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ތުކުރާ ގޮތަށް އޮ މަނާޖުރިއޭތީގެ ވެިރފަރާތާ  އިއާވިދާޅުވިހެން އެ ދުއްވާ މީހާ ހަމަ ދެންމެ އެ

އޮތުމަީކ  އި ެކވި ވާހަަކާއ ގުޅޭ ގޮތުން ހަމަ ދަންނަާވނީ މީގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މިނެއް ދެވިފަފާޅުކޮށް އެ ެދއް

ވަނަ މާއްދާ؟  31ވެސް އިނީ މިނެއް ދެވިފަ. އެކަމަުކ މިއީ ކޮން މާއްދާެއއް މިހާރު މިއީ؟  މުކަމެކޭ. މިހާރުއްމުހި

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެން  ...ވެސް އެަބއޮތް އެ ފީ ވެސް އެަބއިން، ޭއގެ ަމތިން ވަނަ މާއްދާ ދޯ؟ ޭއގެ މަތިން 25

ގެ ފައިސާގެ ހަމަ އަދަދުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯ ޓްރާންސްޕޯޓުެގ މަނާޖުރިމި 

 އިއޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުްނގެ ވިސްުނން ވެސް މިކަުމގައި ހަމަ ތަފާތު ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑަްށ ޕަރސަނަލީ އެނގިފަ 

ތަކުގެ ތެރެއަށް ދިޔުމުގެ ކުީރގައި ހަމަ މަނާޖުރި ގެ މުޅި ހުރިހާ މަނާޖުރިހުރި. އެހެންވީމާ، ެއއްގަުމ ދަތުރުފަތުރުގެ އެބަ

ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިޯތ  އެކަމާ އެންމެ އިއެ ކުެރވިފައި ުހރި ތަޖުރިބާއާ އިލާފަ އިބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް ވާހަަކދައްކަ އެ

ވާަހކަ  ދަދުަތއް ެއގޮތަށް ބޭންުދން ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެގެ ފަިއާސގެ އަމަނާޖުރިއެ  އިބަލާފަ

 ދަންނަވާލީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން.   އަސްލަމަށް އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ވަަރކަށް ރުފިާޔ  700އަޅުަގނުޑގެ ބަރާބަރު އަދަުދތަކެއް ސީާދ ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ. ައޅުަގނުޑގެ މަޢުލޫމާތު 

 1500ވަރަކަްށ ރުފިޔާ  1800ދައްކަން ބޮުޑކޮށް ދަްއކަން މިޖެހެނީ. އާދެ! ދެން ކާރު  އަހަރަކަށް ަސއިކަލަކަްށ މި

 އީ އަަހރުގެ ފީ. ދެން މިސާލަކަށް ެއ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ެއއްވަރަކަށް ރުފިޔާ ދަްއކަން ޖެހެނީ ވެސް އިނގޭތޯ. އެ 

ގިނަފަހަރަށް ދިމާވާނެ ހަމަ  ނުދެއްކި އޮތީ. ހަމަ އޮވޭމެ އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށްެއހެން ދުވަސް ނުވަތަ ދެ ދުވަސް 

 އިނުކުރެވިފަ  ކަންބޭފުޅުން އައްަސވާ ހަމަ ހަނދާން ނެތިގެން އެ  ގިނަފަހަރު ޓްރެފިކް ުފލުހުން އަރިހުން ތި ވަރަށް

މިީއ އެްއކުރުން އިނގޭތޯ. މަނާ ޖުރިދިމާވޭ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ކޮްނމެފަހަރަކު އެހާބޮޑު  ތު އެބައޮންނަ ހާލަ

ހެން އާމްދަނީ ހޯދަން ބޭނުންކުރާ ޓޫލްސްތަކެއް ނޫން މިއީކީ އިނގޭތޯ. މިއީ އިާދީރ އް އަސްލުަގއި ދައުލަތަށް އަނެ

ތައްތަކެއް އިނގޭތޯ. އިދާީރ މަސައްކަތަށް އަސްލުަގއި ޓްރެފިކުގެ ފައިސާ ނެގުާމ ހަމަޖެހުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަން

 ،ގޭތޯ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވުން ބޫލު އިނޤައްމުކޮށް އަޅުަގނޑު އާތައް މަނާޖުރިކުރަނީ. ދެން  އެކަންކަން

ދެން މިކަހަލަ  ވަނީ.އިްނ ބޭރުގެ މި ަގވާއިުދގެ ތެރެސްޕީޑުކުރުން ގޮސް އިނގޭޯތ މިކަންކަމަށް އަސްުލގަިއ ޓްެރފިކު

ނަޑއަޅާފަ  ނޑުމެން ކަ މަީކ ހަމަ އުއިންތިހާއަށް ބޮޑުެވގެން ދި މަނާޖުރިެއ  އިއޮންނަ ައގަކާ  އިއިދާރީ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. ދެން އެބޮޑު މައްސަލަ އޮންނަ  ެއއް އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، އެކަމަށް ރިޢާޔަްތކޮްށ ވިސްނާލުން ހަމަ އަުޅގަ

ނޫން އިނގޭތޯ.  ން. މިސާލަކަށް ސައިކަެލއް ކާރެއް ީމގައި ވަިކވަނީެއއްއުބޮޑުެވގެން ދި މަނާޖުރިށްވުރެ އަދި އަދަދަ

 ޭއނަ  ދުވަްސ ެވސް ެއ ައހަރު ފީ ނުދެއްކި ރުފިޔާ އަހަރަކު އަހަރު ފީއަށް ދަްއކަންޖެހޭ އެްއޗެްއ. އެއް  600

ވެްސ އި ފޮނުވާފަ އިނެ ފުލުހުން އިނގޭތޯ ނަޞޭޙަްތ ދީފަދަނިކޮށް ފެނިގެްނ ވަރަށްގިނަފަހަރަށް ހުންނާ އި ދުއްވާފަ

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފަ މަނާޖުރިއިނގޭތޯ. އެކަަމކު  ިމގޮތަށް އޮންނަ ކަމުަގއި ވަނީނަމަ  އިކުާރ ގޮތަށް ގާނޫނުަގއި ކަ

ނުޑ ދަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމުގަ  އެއް އެމަނާޖުރިފަހަރަކު އެ  ހަމަ ކޮންމެ އި އަުޅގަ

 އި އަސްލު މީގަ  ،700ފަހު އެ ދުއްވި މީހާ  ކުރުމަށްމަނާޖުރިރުފިޔާއިން  2500ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، އަދި ވެރިފަރާތް 

އެ އުޅަނދެްއގެ ވެރިފަރާތެްއ ނޫން. އެ އުޅަނދެއް ައސްލު ދުއްވާ މީހާ ލަޔަބަލްާވންޖެހޭނީ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ 

ެއއީ އިނގޭތޯ. އެ ެވހިކަލެއްގެ ވެރިމީހާ ނޫން އޭނަ އޮވެދާނެ މިސާލަކަށް ފީ ވެސް އެކަންކުރާ އުސޫލު  ތަނެއްަގއި

އިނގޭޯތ  އި ގެއަްށ ވަދެފަ ދައްކަން ބޭނުން ނުެވގެން ުނދައްކާ ވެސް. އޭނަ ުކއްޖެއް، ދަރިއެްއ، ރައްެޓއްެސއް އެ 

ަޔކަށް. ދެން ބަ ުކ އަނެއްބަޔަ އޮންަނނީ އެހެންނޫންތޯ އެއް ހެްނ ގާތްކޮށް ގުޅުން މިއްރާއްޖޭަގއި ވަރަށް އަނެ

ފަހަރަކު ސައިކަލު ދީބަލާށޭ ވެސް ނުބުނެފާނެ.  ހެން ބޮޑު މައްސަލަެއއް ގޮތުަގއި ނޫން ކޮންމެއްގިނަފަހަރަށް އަނެ
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ވެސް ހިނގައިދާނެ  ނުލާ އިތޯ ނޫންތޯ ބަލައިނުވަތަ ހަމަ ތިމާގެ މީހެއްގެ ގާތް މީހެއްގެ ެގއަށް ވަދެފައި ފީ ދައްކާފަ

ނޑު ކުީރގައި ،ވީމާ، ެއީއ ކޮންމެހެން ކުށެއް ކުރުމަކަށްއިނގޭތޯ. އެހެން  ވެސް ދެންނެވިހެން އެީއ  އަުޅގަ

 ،މަނާޖުރިކުެރވުނީމަ އެ އަންނަ  ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، ެއކަން ވެސް  އެއް ކުރަނީ ންޝަނެއް އޮެވގެން އެަކންއިންޓެ

ނަޑއެޅިފަ މަނާޖުރިއަދި  ުނވާނެ. އެހެްނވީމާ، ެއއްަޗކަށް ވެސް ވެގެންއޮންނަ އަގަްށވުރެ ޮބޑުެވގެންދާ  އިއެކަމަށް ކަ

ނޑުަތކެއް ބަލައެ އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއގައި   ކުރަންވާނީ.  ލުމަށްފަުހ މިކަންއިިމންގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގޮެތްއގައި ނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބުން މައިގަ ދެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެން އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވުން މި މާއްދާ މިހާރު  އިއަންނަނީ. އެއީ އެއް ހުށަހެޅުމަކީ ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވާފަ ހުށަހެޅުމެއް މި

އަނެއް ހުށަހެޅުމަީކ އަސްލަމް، އަސްލަމް އެ  ،ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުން. އަނެއްމިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ަޓކައި 

ރުފިޔާ މިއޮންނަ އޮތުްނ  2000 މަނާޖުރިވެރިފަރާތަށް ާޚއްޞަ ގޮތެްއގައި ިމއޮންނަ ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުްއވުން. ެއއީ 

ކަމަްށ ހުރި ފެނިަވޑަިއގަތުން. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ތާއީދުކުަރއްވާ ބޭފުޅަކު  ޑަިއގަންނަވާތަންކޮޅެއް ބޮޑު ކަމަށް ފެނިވަ 

ނޑަށް  ނޑުމެން ވާހަކަތައް ޤަވާނަމަ އަުޅގަ ނޑު މިދަނީ. ބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން އަުޅގަ ެއއް އަމާޒަކަށް ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮްނ އަދަދަކަށްތޯ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެއްބަްސެވވޭނީ. އެ  އިއެހެންވީމާ، ވާހަކަ ކުރުކޮށްާލފަ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނޭއުދާ ފާސްކުރުމައިގެން ކުރިއަްށ ދިމާއް މި އެއްބަްސެވވޭ އަދަދެއް އަުޅަގނޑުމެން ކިޔަިއގެން . ން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެޗް.އެމަ  ށް އަުޅގަ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:.ތ

ނޑު އެދެންމަނާޖުރިރުފިާޔ  500އަޅުަގނޑު އެ މާއްާދގެ ައޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލަކީ   ެވގެން.އެންމެ ކުޑަ  ކުރަން އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. ެއއީ  750ހަތެއް ފަންސާސް ކަމަށް. ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ  ކަމަށް އަުޅގަ

 އަވަްސކޮށް މި މާއްދާ ނިންމާލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ. ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެންނަށް މިހާރު އެބައޮތް ހުށަހެ އެހެންވީމާ، އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ ކުރުކޮށްލުމާ އެުކގައި ޅުމެއް އަުޅގަ

އަށް ބަދަުލކުރަން. އެއަށް ާތއީދުކުާރ  750ރުފިާޔެގ ބަދަލުގައި  2000ެދއްވާފަ. އެއީ  އިއެޗް.އެމް.ޑީ ހުށަހަޅުްއވަ

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން.  ،ބޭފުޅަކު އިންނެވި ކަމަށް ވާަނމަ  ފަޒާދަށް އަުޅގަ

 

 ގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ 

 އާދެ! އެްޗ.އެްމގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެއްބަްސެވވޭ ކަންނޭނގެ.  ނޑު ގޮެތއްަގއި ުއސޫލީ ކަންތައްަތކަްށ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، މަިއގަ

ނޑުމެންނަށް. އެެހންވީމާ، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފަ އަދަދުތަކަށް މި އެއްބަސްނު އޮތްގޮތަށް ައޅުަގނޑަްށ  އިެވވެނީ އަުޅގަ

އަންނަނީ. އެހެްނވީމާ، އާމިރަށް ައޅުަގނުޑ  ހީވަނީ ހަމަ ވަރަށްބޮޑުތަްނ، ވަރަށްބޮޑު ބަދަެލއް ކަންނޭނެގ މިހާރު މި

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނޑު މިވާަހކަ މި ަދންނަވާލީ މިހާރުވެސް މި ބިުލަގއި މިއޮްތގޮތުން އިނގޭތޯ  އާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިންެވސް އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާގައި ވެސް އެ 26ވަނަ މާއްާދގެ ވެސް  25ވަނަ،  26މިއީ ވަރަށްބޮޑު ކަމެްއގެ ވާަހކަ މިދަންނަވަނީ. 

ވަަނ ރުފިޔާ ދެ  500ފުރަތަމަ ފަހަރު  އިމަތް ދޭ ތަންތަނާ ގުޅޭ ވާހަކަތަެކއް ެވސް ބަޔާންކޮށްފައެ ޚިދު އިފަރާތްތަކާ

ނުޑ ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ މިހާރު  500ވަނަ ފަހަރު ރުފިޔާ. ިތން 1000ފަހަރު  ރުފިާޔ. އަުޅގަ

 500ޝުއަރެްނސް ސްޓިކާ ނެތީމަ ތެރެއިން އެްއކޮށް އެބަ ނެިތގެން ދާންޖެހޭ. އިން އިންޝުއަރެންސް ކުރުން ީމގެ 

ރުފިާޔ މިހާވަރަށް މިކަންކުރާއިުރ  750ލައިސެންްސ ސްޓިކާ ނެތީމަ  ،ރުފިޔާ  750ރޯުޑވާދިނަސް ނެތީަމ  ،ރުފިޔާ

 ވެސް ވެސް އެންމެ ެއދެވޭ ގޮތަކަށް އެކަމުގެ ބަދަލު ލިބެމުންދާ އެއްޗެއް އިންޝުއަރެންްސގެ ކަންތަަކީކ ހަމަ ގައިމު

ނޑުމެން އެހެންވީާމ، ާވގޮަތކީ  ؛ވެސް ސަބަބުން  ނޫން. އެ ނެތުމުގެ ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ހަރުކަށި ގާނޫނުތަކެއް މިތަނުން ހެދިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޕާކުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް. މަދުން ނަމަވެސް ގަވާއިދާ 

ނަމަވެސް، ކުރަްނޖެހޭނެ. އެހެން އެކަންނޫން.  ކަމެއް ޚިލާފުވާނެ. އެކަން ކުޑަކުރުމަްށ ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރުމަީކ ނެތް

 ބޫލުކުރާ ޤަވެސް  ވެސް އެްއގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތުމަކީ އަުޅަގނޑު ހަމަ ގައިމުމަނާޖުރި ބޮޑެތި އަދަދުތަކަށް

ނޑަށް މި  ކަމެއް ނޑުމެން ގެ އަދަދުތައް ހަމަ ބޮޑު. އެހެންވީމާ، މި ުކޑަކުެރޭވނެ ގޮތަކަށް މަނާޖުރިނޫން. އަުޅގަ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  މު ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭީތވެ އެ އްކުރުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން މުހި  ން ެއކަ އިލާފައިދައްކަ ހަމަ ވާހަކަ
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ފުރުޞަެތއް އަުރވާނަން.  އަމީތަށް އަުޅގަ

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މީަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ިމ  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  25އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ދެން އަޅުގަ

ކުރާ ގޮތަށް އިނގޭތޯ. ެއއީ އަހަީރ ފީ ނުދައްކާ އުޅަނދެްއ މަނާޖުރިރުފިާޔއިން  2000އޮތީ ވެރިފަރާތް  ގައި މި

ގޮތަްށ  ވާމަނާޖުރިރުފިޔާއިން  2000ވާިއރުގައި ވެރިފަރާތް މަނާޖުރިރުފިޔާއިން  750ދުއްަވއިގެން އެ ުދއްވި މީހާ 

ނޑު ބޫލުކުެރވޭ ކުރަން ދަތިކަމެއް. އެއީ ަތންކޮޅެއްޤައޮތުމަކީ އެއީ  ބޫލުކުރަނީ. ޤަ ބޮޑު ފީއެއް ކަމަްށ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ސްޓިކާ ޖެހުމުގެ ކަންތަކުަގއި ވެސް މި އެހެންވީމާ، ދެން މީގައި މިހާރު  އޮންނަ ވެސް އަުޅގަ

އެއް. ދެން އަދަދު ބޮުޑަވމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މަނާޖުރިރުިފޔާެގ  250ކުރެވެނީ  ގޮތަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި

ވެސް ފަސޭހަވެދާނެ  ދެއްކުން މަނާޖުރިހެން އްތާލެވިއްޖެްއޔާ ތަންޮކޅެއް އަނެ މީތި ފައް އެކަހަލަ އުސޫެލއްގެ ތެެރއިން

 250ދެްނ އެ ކޮންމެފަހަރަކު  އިކޮށްފަމަނާޖުރިރުފިާޔއިން  250ކަންނޭނގެ. އެހެްނވީމާ، ފުަރތަމަ ފަހަރަށް 

ށް މި މާއްދާ އަލުން ގޮތަ ވާއަށް  750ތަކަކީ މަނާޖުރިދެްނ އޭގެފަހަށް އަންނަ  އިއެުކވަމުން ގޮސްފަ

 ވެސް އެގޮތަށް އިނގޭތޯ. އާދެ!  ކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ދެ ފަރާތްސްރީފްރޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން.   އާމިރަށް އަުޅގަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނޑު ހަމަ މީ މަސް  6 ،ވާނަމަ އިމަސް ފާއިުތވެފަ 6ގައި އެބައިނދޭ އިނގޭތޯ މިދެންނެވިހެން އެއްކަލަ އާދެ! އަުޅގަ

 750ވަނިކޮށް ދުއްަވއިފި ނަމަވެސް  އިރުފިޔާ. ައހަރީ ފީ ހަމަވެފަ 750ވަނިކޮށް އޭތި ުދއްަވއިފިނަމަ  އިފާއިތުވެފަ

ދަދަކަށް. އަަހރީ ފީ ނެތުން އެއީ އެްއ ެވސް އެބަދޭ މީގެ މާނަކުރެވޭ ގޮތަކުން ދެ އަ ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، މިއީ

ރުިފޔާއަށް ޮބޑުެވގެްނ  1500ިއނުން އެއީ އެއް ަމއްސަލަ. އެހެންވީމާ، އޭތި އެބަދޭ  އިމަްސވެފަ 6މައްސަލަ. 

ހަމަ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު  އަރަނީ ގޮތުން. އަޅުަގނޑު ހިތަށް މި އިންނަ މި އިއިނގޭތޯ. އެހެން ެއވަނީ. މިހާރު މީގަ
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ދިޔައީ ޮބޑުެވގެން އެ ހަމަ ދުްއވި  ހުއްޓާ ުދއްަވއިިފ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އިމަސްވެފަ 6އެހެންވީމާ، އޭގެ  ބާއޭ.ގޮތް

މާނައިަގ.  އީ އެއް ަމއްސަލަ ެއއް ވެސް ނޫން ިއނގޭތޯ. އެ  .ޒާުތަގއި ރަނަގޅު ފަރާތް އިނގޭތޯ. އޮޓޮމެޓިކުްނ ޭއގެ

ފަރާތް ކުށްވެރިކުރުމަށް ަޓކައި ިމއިން އަދަދު ހަމަ ރުފިާޔއަށް. ދެން ެވރި 1500އެކަމަކު އޭތި ޮބޑުެވގެންދޭ 

ރުިފޔާ ައޅުަގނޑަށް ކަމަކުނުދޭ. އެއީ މިހެން މިދެންނެވި ކަމަީކ އެިކއެިކ ހާލަތްތައް އެަބ  2000ވެްސ  އެްއގޮތަކަށް

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ކުންފުނިތަކުަގއި އަދި އެހެ  ން ގޮތްަތކުަގއި ވެސް އެ ޒިންމާމެދުވެރިވޭ. އަުޅގަ

ހުރި  އިވެސް ކޮންމެވެސް ދިމާއެއްގަ  ދުްއވާ ެއއްޗެިހ ދުއްވުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނުޑމެން ކޮންމެ މީހަކީ އިވާލުކޮށްފަޙަ

ނުޑ ރަނަގޅު ،ގެ ދަށުން އެކަންކުރުމަށް ޓަކައިމީހާގެ އަމިއްލަ ބެލުމު ކޮންމެސް މީހަކަށް އެ . ބަލަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ވުރެ  އޮތުމަށް މަނާ ޖުރިދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި ވެސް އެހާބޮޑު އަދަދަކަްށ  ބޫލުކުރަން. އެކަމަުކ އެހެންޤަވެސް 

ނޑަށް ފެންނާތީ މަނާުޖރިއެއަްށވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުޑަ  އެއް ވެރިފަރާތް ވާ ގޮަތށް އޮތުން ހަމަ ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަާވލީ.  އެއެހެންވީމާ، 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ

 އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަނުބރާ ގެންނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަނިކުފާނުެގ ހުށަހެޅުމެއް އޮތް ކަމަށް  އަޅުަގނޑު އާމިރަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވަން. އެ

 އްކޮށް. އާ އެފެންނާތީ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 އަށް ހެދުން. 750އާދެ! ޢަދުލުވެރި ގޮެތއް ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. މި ހުރިހާ އެްއޗެއް 

 

  ވުން:މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްކެ 

ނޑު ތާއީދުކުރަން.ޢާ  މިރު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޟުވާ ބޭފުޅަކު މިރު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މެންބަރު އަމީތު މިވަނީ ތާއީދުކުރަްއވާފަ. ެއއަށް ތަޢާރަޢާއެހެންވީމާ، 

ނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. ނެތުމާއެކު  ވަނަ މާއްާދ  10އްދާގެ )ޅ( ެއގޮތަށް. ެއއީ މި ބިލުގެ ވަނަ މާ 25އިންތޯ އަުޅގަ

ނަޑއަަޅން.  ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ވާލުވީ. އާދެ! މިހާރު ދެން ޙަ މިހާރު ދެން މުޤައްރިރު ކުޑަ ބްރޭކަކަށް ބޭރަށް ވަަޑިއގަތީމަ މުޤައްރިރުކަމާ އަުޅގަ

ވަނަ މާްއދާގައި މިހާރު އޮްތ ގޮްތ  26ވަނަ މާއްދާ.  26ވަނަ މާްއދާ ފާސްވެފަ. ދެން މިއޮތީ  25ބިލުގެ އޮތީ  މި

ނޑު ދަންނަވަން.  އިދާރީ ބޭފުޅުން އިްއވާލުމަށް ައޅުގަ

 

 ވުން:ިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 

ން. އެްއގަމު އުޅަނުދ ކުރުވަނަ މާްއދާ އަންނަނި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  26ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވިޔަ މާއްާދގެ  11ބިލުގެ 

އެްއގަމު އުޅަނދުަގއި ހަރުކުރުމަށް  .ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 26ނުކޮށް ދުއްވުާމއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ުދއްވުން. ޖިސްޓްރީރަ

 ވަނިކޮށް، ުނަވތަ މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ މީހާހަރުނުކޮށް ނުވަތަ ހަލާކުވެފައި  ދޫކުރާ ނަންބަރު

ގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި އުޅަނދެްއަގއި ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ހަރުކުރުމަށް ދޫކުރާ އި ެއއް އާ

އުޅަނދު ދުއްވި މީހާގެ އަދަބަކީ  -1ނިޝާން ނެތި ޚިދުމަތްދޭ މީހާ ނުވަތަ އުޅަނދު ދުއްވި މީހާގެ އަދަބަކީ، 

ކުރުން. މަނާރިޖުުރފިޔާއިން  1000ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަމަ  ކުރުން.މަނާރިރުފިޔާއިން ޖު 500ހަރަށް ނަމަ ފުރަތަމަ ފަ

މަތް ދިން ތަނުގެ އަދަބަކީ ޚިދު -2ކުރުމެވެ. މަނާރިޖުރުފިާޔއިން  1500ދެފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންެމ ފަހަރަކަށް 

 ކުރުން. ދެމަނާރިޖުރުިފޔާއިން  1500 ،ނަމަ މަނާކުރުން. ދެވަަނ ފަހަރަށްރިޖުރުިފޔާއިން  1000ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

ކުރުމެވެ. ބިލުގެ، މި މާއްދާގެ )ށ(. މި މަނާރިޖުރުފިޔާއިން  2000ވުރެ އިތުރުވާ ކޮްނމެ ފަހަރަކަށް  ފަހަރަށް

ނޑަައޅާ ފަރާތަ ޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ކުން އެ އުޅަނދަކަށް ދީަފއިވާ ރަމިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީން ކަ

މަލުކޮށްފި ޢަ ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. މިފަދައިން އިގެން ދުއްުވމާއި ބޭނުންއެހެން ނަންބަރެއް އުޅަނދުަގއި ޖަހަ އިފިޔަވަ

ނަޑއަޅާަފއިާވ އަދަުބގެ ިއތުރުން އުޅަނދު ދުްއވި ފަރާަތކާ މެދު ނުވަތަ ބޭނުންކުިރ  ،ނަމަ މި މާއްދާަގއި )ހ( ގަިއ ކަ

އިްޓ އަޅުަގނޑުމެން ހައިލަ މެދު ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރެވޭނެެއވެ. ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި )ށ( ފަރާތަކާ
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)ށ( އާއި މެދު  ،މެދު މި މާއްދާއާ  ށްއިތުރަ އިގަކޮެމންޓު ތްފީހުން ފޮނުވާފައި އޮރައީސް އޮ އޮތީ ކޮށްލާފައި މި

 ވިސްނާލުމަށް ކޮމެންޓް ކުރަްއާވފައިވާީތވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީތން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު މިކަމަށް ފާޅުކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު މަ އާދެ! އެ ހުށަހެޅިފައި ހުރި ޮކމެންޓާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ

 ފްލޯ ހުޅުވާލާނަން.

 

 ވުން:ިއއްވެ މޭޒުން އިދާރީ

ޤޫބާތުގައި ހުރިހާ ޢުނޫނުލްޤާމަލުކުރަމުންދާ ޢަހާރު ރައީސް އޮފީހުން ފާހަގަކުަރއްާވފައިވާ ކޮމެންޓަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ މި

އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކިަވކި ގާނޫނުތަކަށް ޖިނާޢީ ކުށްތައް ލުމުގެ ބަދަލުގަިއ ކުށްތަކެއް އެއްކޮށްެލވިފަިއވާީތ ވަ

ނޑައަޅަން ބޭނުންވާގުިޅގެން ަވކި  ގާނޫނާ ން ރަނގަުޅވާެނ އުނޫނުގެ ތެެރއިން ކުރިއަްށ ގެންދިނަމަ އެ ގާކުށްތަެކއް ކަ

ނަޑައޅާ އެ ކުށަކީ ކޮން ދަރަޖަެއްއގެ ކުެށއްކަން ކަމަށް ޤޫބާތުގެ އަލީަގއި ފާހަގަކުރުްނ ޢުލްނުނޫޤާ ނުވަތަ ކުެށއް ކަ

ނޑަައޅާ ފަރާތަކު ން ެއ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީން ކަ

އެހެން ނަންބަރެއް އުޅަނދުގައި ޖަހައިގެން ދުއްވުމާިއ  އިޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ފިޔަވައުޅަނދަތަކަށް ދީފައިވާ ރަ

 ކުެރވޭނެެއވެ.މަނާރިޖުރާ ފަރާތްތަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަކނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުނުންބޭ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނޑުމެްނ އޮފް ދަ ރެކޯޑުަވނަ މާއްދާގަ 26އަނެްއ، މިހާރު  އީމި ގަިއ ކަ ދެެކވި ޑްރާފްޓު އި މިހާރު ވާހަގަ އި އަުޅގަ

ވަރަށް ކުރެވުުނ ންބަރުގެ ކުރިއަށް އޮޅުންނުފިލާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ނަ 26މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް، 

 250ބަާޔންކޮށްފައި އިން ތަން  500ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  1ބަޔާންކޮށްފައި އިން  މަނާރި ޖުއިޞްލާޙާ އަދި މިކަުމގެ 

ފައި އިން ބަޔާންކޮށް 1500 ،އަށް ހެދުމާއި 500ޔާްނޮކށްފައި އިން ތަން، ކިތަކެއް އެއީ. ބަ 1000އަށް ހެދުމާއި 

އަްށ  500ބަޔާންކޮށްަފއި އިން ތަން  1000ގައި  2އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ ނަންބަރު  .އަްށ ހެދުމާ 750ތަން 

. ށްއަށް ހެދުމަ 1000ިއވާ ތަން ކޮށްފަބަޔާން  2000 ،އަށް ހެދުމާއި 750ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތަން  1500 ،ހެދުމާއި

ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮށް )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޖިާނޢީ އަދަބުގެ ކުށުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި އިން ބަިއ 
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ކުެރވޭނެ ކަމަށް އެ ގެނައި އިޞްލާޙާ ެއއްކޮށް މި މާއްދާ ިމގޮތަށް މަނާރިޖުއުނިކުރުމަށްފަހު މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ 

 ށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.ފާސްކުރުމަ

 

  މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ތާއީދުކުރަން.ޢާ  މިރު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ އޮރިޖިނަލް  26އީ އަޅުަގނޑު ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ހިމެނުނީ އިނގޭތޯ. އޮރިޖިނަލް  ގާނޫނުަގއި މިއޮތް އަދަދުތަކަްށވުރެ ވެސް ުކޑަކޮށް އަުޅގަ

އިން. ދެްނ  500ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ެއގޮތަށް ދުއްވާ މީހާގެ އަދަަބކީ ފުރަތަމަ ފެށެނީ  26ގާނޫނުަގއި މިއޮތީ 

ނުޑ މިކަން ގެންނަން ބޭނުންވޭ.  1500އިން  1000 އަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުްނގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުެމން ގޮތަކަށް ނިންމަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ދެން އަނެއްކޮޅުްނ  ގެނައުމަށްފަހުަގއި އަުޅގަ

ކޮޅު އެއްބަަޔކަށް ބޮޑު ތަން ގާތްަގނަޑަކށް ދެބައި ހަމަ ޚިދުމަތްދޭތަނުގެ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ަވރަށް

ގެންނަން ބޭނުންވޭ.  . އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަކަ ވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުކުޑަކުެރވިފަ

 .. .އެހެންވީމާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނޑަށް ަތންކޮޅެއް ފަހުން ވިސްނުނު ހެޔޮ ވިސްނުެމއްެގ ތެރެއިން ިމހާރު ގެނައި ބަދަލު އާ ވަނަ  1ދެ! މިހާރު އަުޅގަ

ގެ ވާހަކަ ަބޔާންކޮށްަފިއ މަނާރިޖު( ވަނަ ނަންބަރުަގއި 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 26ބަޔާންކޮށްފައި  މަނާރިޖުނަންބަރުގައި 

ނުޑ  1000އަށް. ތިންވަނަ އަދަދު  750ނަ އަދަދު ުރފިޔާއަށް. ދެވަ 500އިން ފުރަތަމަ އަދަދު  އަށް ހެދުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސް، ކުރިން ބިލުގައި އޮްތ  ހުށަހަޅަން. ކުރިން ދެވަނަ ނަންބަރުގައި އަުޅގަ

ނޑު ފާސްކު  ނޑު ހުށަހަޅަން. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަށް އަުޅގަ  ރުމަށް ހުށަހަޅަން.ގޮތަކީ ރަނަގޅު ގޮތް ކަމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއެޗް.އެމަ  އަރުވަން. ށް އަުޅގަ
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 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ސްކުރަން.އެ ގެންނެވި ހުރިހާ ބަދަލުތަކަކާއެްއކޮށް ފާ ށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯމިރު ހުށަހެޅި ހުޢާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެުކ ެއގޮތަށް  ެއޗް.އެމް ާތއީދުކުެރއްވި ޮގތަށް އިޢުތިރާޟު ކުރަްއވާ ބޭުފޅަކު ނެތުމާ އިމިރު ހުށަހަޅުްއވަ ޢާއެހެންވީމާ، 

ނަޑއަ  ދެްއވުން.ވަނަ މާްއދާ އިްއވާލަ 12ޅަން. މި މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގިއ ކަ

 

 :ވުންިއއްވެ މޭޒުން އިދާރީ

އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. ޑްރަިއވިންގ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  27ގާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވިދިޔަ 12

ނޑުތަކާއި އެ އުސޫލުތަްއ ަކނޑަައޅާ ަގާވއިދެއް މިނިްސޓްރީން ހަދަންވާނެއެވެ. ިމ  ސްކޫލް ހިންގުމުގެ މިްނގަ

ށްދިނުމަށް ދުއްވަން ދަސްކޮ އިކަށައަޅަ ްނގެ ފެންވަރު އެ ގަާވއިދުަގއި ޑްަރިއވިންގ ސްކޫލްގެ އިންސްޓްރަކްޓަރު

ނަޑއަޅަްނާވނެއެވެ. އަދި ޑްަރިއވަރުން ޑްރަިއވިންގ ސްކޫލު ން ފީެގ ގޮތުަގއި ެނގޭނެ އެންމެ ަމތީ އަދަދުތައް ކަ

 ނަންވާނެއެވެ. ނު ކުެރވޭނެ ގޮްތތައް ހިމަޙާނުކުރެވޭ މިންަގނޑުަތކާއި އިމްތިޙާގިންތީގެ ވެހިކަލްތަކަްށ އިމްތި އެިކއެކި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން. އާ  މިރަށް އަުޅގަ

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ވަރަށް ރަނގަޅު މާއްދާއެއް. އެހެންވީާމ، މި އީއިރު މިލިއަޅުަގނޑު މި މާއްދާ ބަލާ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުގަ

 ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން. އާ  މިރަށް އަުޅގަ
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް   އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަންނަނީ  މިހެން ގޮސް ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކއި ެގންނަން ބޭނުންވޭ. ދެން ވަރަށް ބަދަލެއް މި

ޒަތްތެިރ އްފުރަތަމަ ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮަތށް ބަލާއިރު އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް އެހެންވީމާ، މި ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އި 

ލަން، އަތްޕުުޅ އިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ައޅުަގނޑު ބަލަމިރު ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް ފެނިަވޑައި ޢާ އިމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަ

ނަޑއަޅާަފއި ދެން އޮތް މާއްދާއަކަްށ  މައްޗަށް ހިއްލާލަދެްއވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ކަ

 ށް. ވަނަ މާއްދާއަ 13އެއީ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވުން:ިއއްވެ މޭޒުން އިދާރީ

ކުރުން. ޑްރައިވިްނގ އަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  27ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވިޔަ ާގނޫނުގެ  13

ނޑައެޅިަފއިވާ ފޯމެއް ފުރުމަށްފަހު ޑްރައިވިްނގ ސް  ކޫލްގެ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ލައިސެންސަށް އެދޭނީ އެކަމަށް ކަ

އެކު  ލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައިވުމާޢުށަހެޅުމުން. އަދި ފޯމުގަިއވާ މަމިނިސްޓްރީއަށް ހު މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުން ސޮިއޮކށް

ކުރާ ކަންކަން ޑްރަިއވިންގ ސްކޫެލއް ހިންގުމަށް މި ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދަުކން ލާޒިމު

ވަހުގެ ތެޭރަގިއ ޑްރަިއވިންގ ސްކޫލް ިހންގުމަށް ލައިސެންސް ދު  15ނަމަ ލަސްެވެގން ފުރިހަމަވެފައިވާ

 ދޫކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެޗް.އެމް.

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ނުފެންނާތީ މި މާއްދާ ނުޑ  އާދެ! އިތުރު އިޞްލާޙެއް ެގންނަން އަޅުގަ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

 ހުށަހަޅަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން 13އާދެ! މި ބިލުގެ   .  ވަނަ މާްއދާއަށް ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިދޔަ ގޮތަށް ތާއީދު ލިބިފައިާވ ގޮތަށް އިޢުިތރާޟު ކުރަްއވާ ބޭފުޅަުކ އެ އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ދެންމެައުކ ހުށަހެޅިގެން 

ޫބލެއް ނުކުރެވޭ. އެްއވެސް ޤައިޢުިތރާޟު ކުރަްއވާ ކަމަކަށް  ން. އެްއވެސް ބޭފުޅަކުވިތޯ ައޅުަގނޑު ބަލާލަ އިންނެ

ނަޑއަޅަން. ފުޅަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުަރްއވާބޭ  14ވަނަ މާއްދާ. މަޢާފުކުރައްވާ  30ތީ ެއގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ ކަުމގައި ކަ

 ވަނަ މާއްދާއަށް. 

 

 ވުން:ިއއްވެ މޭޒުން އިދާރީ

 90އުމުތަކުގެ ަލއިސެްނސް އޮތް މީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރާ ޤަ ނަ މާއްދާގެ )ނ(. މިނިސްޓްރީން ވަ 30ކުރުން. އިޞްލާޙު

ބޫލުކުރާ ޤަެނއެވެ. މިގޮުތން މިނިސްޓްރީން ދުވަހަށް އެ ަލއިސެންްސގެ ަމއްޗަށް ާރއްޖޭަގއި އެްއގަމު ުއޅަނދު ދުއްވިދާ

 މުކުރަންވާނެެއވެ.އްޢާށް އުމުތަކުގެ ލިސްޓް ަތއްޔާުރކޮ ޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.އާއަޅުަގނޑު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު  ދޫ ދާއިާރގެކުޑަހުވަ

ވާތީ މިގޮތަށް  ންމެ ރަނގަޅު އެއް މާއްދާ ކަމަށްމީ ހަމަ މި ބިލުގެ ތެރޭގައި އިން މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން އެ

 ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަސޢުދު. ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން.
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 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ާތއީދުކުަރން.އާ  މިރަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު هللا ސަޢުދު އިރު ހުށަހަޅުއްވަ މިޢާ އެ ތާއީދުކުެރްއވި ގޮތަްށ އިޢުތިރާޟު ކުރައްވާ ބޭފުަޅކު އިންނެވިތޯ އަުޅގަ

ނޑައަަޅން އެ މާއްދާ. ބަލާލަން ބޭނު ވަަނ  15ންވޭ. އެހެންވީމާ، ނެތުމާއެކުަގއި ެއގޮތަށް ާފސްވެއްޖެ ކަުމގައި ކަ

 މާއްދާ އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން.

 

 ވުން:ިއއްވެ މޭޒުން އިދާރީ

ުމ އްޢާނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( އަށް އަންނަ 43ދިޔަ ގާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާ. ބުެނވި 15

ނަޑއެޅުާމއި ލައިސެްނސް ދޫކުރުމާއި ަލއިސެންސް ދޫކުރާނެ އުޅަނުދގެ އަދަުދ ދަ ތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަށް ގިްނތި ކަ

ނަޑއަޅާ ފަރާތަކަްށ ލިބިގެްނވެެއވެ. ނަޑއެޅުމުެގ ބާރު މިނިސްްޓރީއަށް ނުވަަތ މިނިސްޓްރީން ކަ ިމގޮތުން ަކނަޑއަޅާ  ކަ

 ެއވެ.މުކޮށް އިޢުާލނުކުރަންވާނެއްޢާ  ކަންތައްތައް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން.100 އީމި  ގެ އިޞްލާެޙއް. އެެހންވީމާ، މި ަވގުތަށް ފާސްކުުރމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެޗް.އެމް. 

 

 ކަދެއްެކވުން:ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަ

ނޑު ތާއީދުކުަރން. މިމިރު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުޢާއާދެ!   ހަމަ ވަރަށް ފައްކާ އިޞްލާޙެއް އިނގޭތޯ. އީމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. ނެތް ކަމަށް ފެންނާތީ އެންމެ  އެ މާއްދާއާ ގުޅޭ އިތުރު ިޚޔާލުފުޅެއް އޮތްތޯ އަުޅގަ

މިރު ހުށަހަޅުއްވާ އެްޗ.އެމް ތާއީުދކުރެްއިވ ގޮތަށް ެއްއވެސް ބޭފުޅަުކ ޢާލިބިފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ،  މެއްހުށަހެޅު
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ނޑައަޅަން.   16އިޢުތިރާޟު ކުރައްވާތޯ ައޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުން. ނުކުރައްވާތީ ެއގޮތަށް ފާސްވެއްެޖ ކަމަށް ކަ

 އްދާ.ވަނަ މާ 16ވަނަ މާއްދާ ިއއްވާލަެދއްވުން އެދެން. 

 

 ވުން:ިއއްވެ މޭޒުން އިދާރީ

ވަނަ މާއްާދގެ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުން. މި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް  44ދިޔަ ގާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވި 16

 އި ގަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 32ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. މި ގާނޫނުގެ  44ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަަވޅު. 

ށްފަިއވާ ލައިސެންސް ނެތި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މިފަދަ ކުށެއް ކުރި މީހެއްެގ ބަޔާންކޮ

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ަގވާއިދާ ޚިލާފުވުްނ  32މި ގާނޫނުގެ  -ކުރުމެވެ. )ށ(ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާ 2000އަދަބަކީ 

ެގ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފިޔަވަިއ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މި ގާނޫނާއި މިގާނޫނު 

ރުފިާޔއިން  1000 ،ނަމަ ވަނަ ފަހަރަށް  2މަނާކުރުން. ޖުރި 500ނަމަ  ފަރާތަތްތަކުގެ އަދަބަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

 ފަހަރަށްވުެރ އިތުރަށް އެފަދަ ކުެށއް  3މަނާުކރުމެވެ. އަދި ޖުރި 1500ވަަނ ފަހަރަށްނަމަ  3މަނާކުރުން. ޖުރި

 ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސެންސް ބާޠިލްވާނެެއވެ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން.   ފުރުޞަތު ދިނީމަ ބޭނުންފުޅު ކުރެްއވުން އެދެން. އާމިރަށް ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވަނަ މާއްާދއަށް ޑްރާފްޓް ދެންމެ އިދާރީ ބޭފުޅުން އެއިއްވި ގޮތަށް  44ވަނަ މާއްދާެގ ގާނޫނުގެ  16މި ބިލުގެ 

 ފަހު.  ކުރުމަށް، ސީނު ސުކުނަކަށް ހެދުމަށްރަނަގޅު 500ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން. އެޗް.އެމް.އަމީތަ  ށް އަުޅގަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ޢާ  ގޮތަށް.  ފަސް ލިޔާ ތަން އޮތް 500މިރު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިރު ހުށަހަޅުއްަވއި އެްޗ.އެމް ތާއީދުކުެރްއވި ގޮތަްށ ެޗއް ވިދާުޅވޭތޯ. ބޭނުންފުޅުނުވޭ. އެހެންީވމާ، ޢާމިރު އިތުރު ެއއްޢާ

ނުޑ ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. އިޢުތިރާުޟ ނުކުރަްއވާތީ ެއގޮތަށް  އިޢުތިރާޟު ެއއްވެްސ ބޭފުަޅކު ކުރަްއވާތޯ އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ.  17ށްފަހު( އެހެންވީމާ، ދެން އޮތް މާއްާދ. އެއީ ފާސްވެއްޖެކަމަށް ަކނަޑއަޅަން އެ މާއްދާ. )ަވގުތުޮކޅަކަ

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ވަނަ މާއްާދގެ )ކ( އަންނަިނވި ގޮތަށް ިއްޞލާޙުކުރުން. މި ގާނޫނަށް  45ިދޔަ ގާނޫނުގެ ވަނަ ާމއްދާ. ބުނެވި 17

 500ރާތެްއގެ އަދަބަީކ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަމަ ޚިލާފަށް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ިދނުނަކީ ކުށެެކވެ. މިފަދަ ކުށެްއ ކުރާ ފަ

 1000 ،ނަމަ ަވނަ ފަހަރަށް 3މަނާކުރުން. ރުިފޔާއިން ޖުރި 750މަނާކުރުން. ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަމަ ރުފިޔާއިން ޖުރި

 ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން އެފަދަ ކުށެއް ތަކުރާުރކޮށްފިނަމަ 3އަހަރު ތެރޭަގއި  1މަނާކުރުމެވެ. އަދި ރުފިޔާއިން ޖުރި

ކުށުގެ ބާވަތަށް ބަލައި ެއ ފަރާތެއްގެ ޓެކްީސގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސެންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

ނަޑއަޅާ ފަރާތްތަކަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.  މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އުޅޭ ވަރަށް މަދުމަދުން ލާރިކޮޅެއް ލިބޭ ކުދިންތަކަށްވާތީ މި ބިލުގައި މިިއން ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅު. މީގެން ވެސް ދިރި

 އަޅުަގނޑު ިމގޮތަށް ފާސްކުަރން ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ އަތުވަން.    އަމީތަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ   މިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޟު ނުކުރައްވާީތވެ ެއގޮތަށް މިރު ހުށަހަޅުއްވައި އަމީުތ އެ ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާ ޢާ

ނޑު އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް އަރުވާނަްނ  ނަޑއަޅަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުގަ ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ކަ
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ވި ވިސްނުންފުޅާ އެއްކޮށްތާ މި ކޮމިޓީ ހިނގަމުން މިދަނީ އަބަދު ވެސް. މިދެންނެ ،މެންބަރުންގެ މަސައްކަތަށް

ލެްއވުމަށް ބާކީ ހުރި މި ބިލު އެއްކޮށް ބައްލަަވއި މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް 5ށް އަޅުަގނޑު ބޭފުޅުންނަ އެހެންވީމާ، ތި

  އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ... މާއްދާތައް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ބަޔާންކުރާ ޢިބާރާތުގަިއ  ވަނަ މާއްދާަގއި މި 18ންނަާވލަން. މުޤައްރިރުގެ ިއޒުނައާ ެއއްކޮްށ އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަ

 ބާރާުތގައި މި އިލާނަން. ޢިބޮުޑވުމެއް ދަންަނވަކުރެވިަފއި އޮތީމަ ުކޑަކުަޑ ކަން އެްއ ދެންރިބާއަޅުަގނުޑ ހަމަ ތަޖު

 ...ަވއިހަކަށް ފެންަނ އުޅަނދެއް ުހއްޓުމީ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ިޑއުޓީ ަވގުތުގައި އެފުލުހުން އިންނަނީ 

 ..! މިާހރު އަޅުަގނޑުމެން ބިލުަގއި.އާދެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ޢާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ހަަމއަށް މި ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފަިއ ހުރި އިޞްލާޙުތަަކކީ މި އާ ވަނަ ާމއްދާ 37ވަނަ ާމއްދާއިން ެފށިގެން  18ބިލުގެ 

ގެ ާގނޫނުގެ ބައެއް ާމއްދާތަކަށް ކުރުމު ވަނަ ާމއްދާަގިއ ބަޔާންކުރިެއއްކަމަކު އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރު 37ބިލުގެ 

ތަނަށް މީގެ މިހާރު ބިލުގެ މަސައްކަތް ފުދޭވަރަކަށް ކުރެވި މިހާ މަށްވާތީވެހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަެކްއ ކަ

 18މި ބިލުގެ  ،ވަނަ މާއްދާއިްނ ފެށިގެން 18ލަ ގޮތެއްަގއި މިހާރު އެކު ޖުމް ފާހަގަކުރެވޭ އެހެން ނުކުތާއެްއ ނެތުމާ

ދާއާ ދެމެދުގަިއވާ ާމއްދާތަކުަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ކަންތައްތަަކކީ މިަވގުތަށް ވަަނ މާއް 37ދާއަށް ވަނަ މާއް

ާބކީ ބަިއ  ވެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެންމެ ރަނގަޅު އުޫސލުތަކާއި ހަމަތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރުން

 .  ސްކުރަން ހުށަހަޅާލަންފާމިއޮތްގޮތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން.  

 



23 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ކުރަން. ބާީކ ހުރި މާއްދާތައް ައޅުަގނޑުމެްނ އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުމިރު ޢާމެންބަރު ރި ތެއިްއޒަތް

އެހެންވީމާ، . ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ މާއްދާތަކެއް ނެތް. ދެން ހުރީ މާނަކުރުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ލައިލިއިރު މީަގއިބަ

 ދުކުރަން. މިރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީޢާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ވަަނ  18. އެއީ މި ބިލުގެ ވި ގޮތަށް ޢަލީ ފަޒާދު އެވަނީ ތާއީުދކުރަްއވާފަހުށަހެޅުއް މިރު އެއެހެންވީމާ، ދެންމެއަކު ޢާ

ނުޑކޮށް ފާސްކުރުމަށް. އެ 38މާއްދާއިން ފެށިގެން  ހެންވީމާ، ވަނަ މާއްދާއާ ދެމެދުގައި އެވާ ުހރިހާ މާއްދާތަކެއް ގަ

ވޭ. އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ އިޢުތިރާުޟ ކުރަްއާވ ބޭފުޅަކު އިންެނވިތޯ އަުޅަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުން އިޢުތުރާޟުއެކަމަށް 

ނޑު ަހމަ މުޅި ބިލަށް މިހާރު މި ނުކުރައްވާީތވެ ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ ެއއްކޮްށ ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާލަނީ.  އަުޅގަ

ފެނިވަޑަިއގަންވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުްނ  އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް މުޅި ބިލު އެއްކޮށް ފާސްކުރުމަށް

ކަމަށް ަކނަޑއަޅަން.  އެދެން. މުޅި ބިލުކޮށް ާފސްކުރުމަށް. އެހެންވީާމ، ޮކމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ

ދެއްވާ  ބަރުން ތިމުަގއި ކޮމިޓީެގ މެންދިއުއެހެންވީާމ، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ުކރިއަށް ގެން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނޑުމެންނަށް  އެއްބާރުލުމަށް ޓަަކއި ބިލެްއގެ މަަސއްކަްތ  3ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. މިއަދު އަުޅގަ

ނިމުނީ. އެހެްނވީމާ، ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުެރްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް ގެންގޮްސ މި

ވަރަްށ  ކޮށްދެއްވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ބޭފުޅުން ތި ޓޭރިއޭޓަށް ެވސް ތިދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީގެ ސެކްރެ

އިބު މުޤައްރިރަްށ ނިންމާލަނީ އަޅުަގނޑުެމންގެ ނަ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ބައްދަުލވުން އަުޅަގނޑު

 ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން. 

________________________ 
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