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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މި ފަށަނީ. އިޤްތިޞާދީ  15އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ `. 

ރުން ތި ދެއްވާ އެްއބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް ކުިރއަށްގެންެދވުމުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންާޑގަިއ ޝުކުރުދަންނަވަމުން އަުޅގަނޑު މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުން ެވސް ފަށައިގަންނާނީ. 

ބެހޭ ގާނޫނަށް އިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު. ެއީއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެިކުޔރިޓީއާ މައިގަނުޑ ގޮެތއްަގއި ިމއޮތީ

ން އަޅުގަނޑުމެްނ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ފަދައި ތި، ނަންބަރު ގާނޫނު. އެހެންވީމާ 2006/2

އިުރގައި ިމ ބިލުގެ މަސަްއކަތްތައް ވަަރށް ފުޅާކޮށް ކުަރއްވަމުން މިެގންދަނީ. އަޅުގަނޑު އެދެްނ މިހާހިސާބަށް އައި

ވެސް ބޮޑަކަށް ސަމާލުކަމެއް  މެންބަރުން ހަމަ ވީހާ ަގއި އިރު އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތައް ކުިރއަށްގެންދާ

އަުޅގަނޑު މަަސއްކަްތ ކުރިއަްށގެންދެވުމަށް ފަޭސހަވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގިއ ދަންނަވަން.  އީއެ .ދެއްވުން

ތްތަކުން ފަރާ މިހާހިސާބަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށްގެްނގޮްސފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިުރގަިއ ވަރަށް ގިނަ

ބޭފުޅުން އެކިެއިކ  ތި، ންނަށް ލިބިފަ. އެހެންވީމާބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް އަުޅގަނޑުމެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަނީ އެ

ބޭފުޅުން ދިރާސާކޮށްލެއްވުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަނުޑ ވަގުުތކޮޅެއް އަރުވާނަން.  ން ލިބިފައިވާ ޚިޔާުލފުޅުތައް ތިފަރާތްތަކު

އަޅުގަނުޑމެންނަށް މި ކޮމެންޓް ފޮނުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ުތރުން އެމް.އެމް.ޭއއިން ބިލާމިހާހިސާބަށް ލިބިފައި މިއޮތީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން. ދެން އޭގެ އި

 ތި، އަްނގާފައި ެއބަ އޮތް. އެހެންވީމާމި ކޮމިޓީއަްށ  ގުޭޅގޮތުން އިތުުރ ކޮމެންޓެްއ ނެތްކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ްށގެންދާނީ. ވެސް ދަންަނވާލަމުން އަޅުގަނޑު ބިުލގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރިއަ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ މި ވާހަކަ

ލިބިފަިއ ހުރި  ތުންބޭފުޅުްނ ބައްލަވާލަެދއްވުްނ މިހާހިސާބުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބިލާ ގުޭޅގޮ އަޅުގަނޑު އެދެން ތި

ޑެއް ވެސް ޓުން ެއ ވަނީ ގްރިޓީގެ ސެކްރެޓޭިރއޭބޭފުޅުންގެ ފަސޭހަފުޅަށް ޓަކައި ކޮމި ކޮމެންޓްތައް. ތި

މު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އްޢާ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އެ ބައްަލވާލަދެްއވުން އެދެން. ، އެހެންީވމާ. ތައްޔާރުކޮށްެދއްވާފަ

ކުިރއަށްގެންދާނީ ހަމަ މާއްދާއަކުން ާމއްދާއަކުން ކުިރއަށްގެންާދގޮތަށް. ެއއީ މި  އަޅުގަނޑު ބިުލގެ މަސަްއކަްތތައް

ނިންމާލެވުމަކީ ވަރަްށ ެވސް  ބިލަކީ މާ ބޮޑު ބިލަކަށް ނުާވތީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ބިލުގެ މަސަްއކަތްތައް މިއަދު

އަުޅގަނޑު ގެންދާނަން ބިލުގެ މަސަްއކަތްތަްއ.  މާއްދާައކުން މާއްާދއަކުން ކުރިއަށް، މެއް. އެހެންވީމާ އެކަީށގެންވާ ކަ

ބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮުޅގަިއ  ސްކްރީނަށް މިހާރު.... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ތި، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ

 ެވސް ތި  ެއ ގާނޫުނގެ މާއްދާަތއް މިހާރު އޮްތގޮތް، އެހެންވީމާ އޮންނާނެ އޮރިޖިނަލް ގާނޫނު ވެސް މިހާރު އޮްތގޮތަށް.

ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ ދަންނަވާލީ.  އެެވްސ ތި، ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެްނވީމާބޭފުޅުންނަށް 

ޓުގަިއ ދަންނަވާލަން. ެއީއ ްއުވމަށް އަޅުގަނޑު ސެކްރެޓޭިރއޭ ވަނަ މާއްދާ އިްއވާލަދެ 1ބިުލގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ލާޙު. އްދާގެ )ރ( އަށް ގެނެސްަފއިވާ އިޞްވަަނ މާ 4ލާޙު. އިޞް ވަނަ މާއްާދއަށް ެގނެސްފައިވާ 4ގާނޫނުގެ 
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  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީމޭޒުން

ލާޙުތައް ގެނައުން. ވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެިކޔުރިީޓޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަންނަނިިވ އިޞްދި ،2006/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލާޙުކުރުން. ސެކިޔުރިީޓްޒެގ ންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް އްދާގެ )ރ( އަވަނަ މާ  4ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  ާމއްދާ. ވަނަ 1

ފަދަ ޢަމަލު އި މެުދ އިތުބާރުެގއްލޭރާމުޢާމަލާތްތަކުގައި ނޭދެވޭ ަޢމަލުތައް ކުރިޔަނުދިނުމާއި ސެކިޔުރިީޓޒްގެ ާބޒާ

 ހިންގިޔަނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުާމއި އަދި... 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އެބަ އޮތްތޯ މިހާރު ތޯ، ެއްއވެސް ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ަރނގަޅެއްނޫންތޯ. ދެއްތޯ. ކިހިނެއްމިހާރު އޮތްގޮތް ، އެހެންވީމާ

"އަދި"  ހަމައެކަނި އިތުރުވެފައި މިއޮތް އިުތރުވުމަކީ ފަހަތަށް އިތުރު އަކުެރއް އަންނާތީ؟ މެދު އޮތްގޮާތއި

ިއތުރު އެްއވެސް ބަދަލެއް ިމ މާއްދާއަކަށް އެ ނޫނީ ނެްތ. ދެން އެހެން އެއްެވސް ، އިތުރުކުރުން. އެހެްނވީމާ

އިތުުރ  ގުޭޅގޮތުން އްެވސް ފަރާތަކުން މި މާއްދާއާފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އެބޭ ތިފަރާތަކުން 

 ލައިލާނަން. ޖަމީލް ޢުޘްމާން. ނެތް. އެހެންވީާމ، ކިހިނެއްތޯ؟ ޚިޔާލުެއއްގޮތްތޯ އަޅުގަނޑު ބަޚިޔާލުފުޅެއް 

 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްިރރު. މި ބިލަކީ މިއީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ މާލީ ެސކިޔުރިީޓާއ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެެނވޭ 

ންޓަކީ ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މީހުން އިޞްލާޙުތަކަްށވާތީވެ މީަގިއ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރުވނު އެއް ޕޮއި

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  10ވަނަ ނަންބަރުަގއި އެބައޮތް ވޭުތވެދިޔަ  4ޢައްޔަންކުރުމުގެ ސިފަަތކުގެ ތެރޭގައި 

  ވަްއކަން، ޓެކުްނ، ފޭރުން، މަކަރާއި ހީލަތް، ޚިޔާނާތް ނުވަަތ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުިރކަން...

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެން ތިހިސާބަށް ދާނަން އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެްނ އިއަޅުގަނޑުމެން ތި ހިސާބަށް 

ވަނަ މާއްދާއަށް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ. ތި މާއްދާއާ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ އަޅުގަނުޑ  1މިހާރު މިދަނީ ބިލުގެ 

ަވނަ މާއްދާ. މިހާރު މި  1މަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ެނވީންފުރުޞަތަށް އަރުވާނަން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެ
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ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަށް ހުަށހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު.  4ެއއީ ގާނޫނުގެ  .ަވނަ މާއްދާ 1ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިުލގެ 

 އެހެންވީމާ، ެއއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަސްލަމަށް އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. 

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަެދއްެކވުން:އުތުރު ދާއިރާގެ މެ ހިތަދޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(  4ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މިވަނީ އަކުެރއް އިތުރުކޮށްަފއި )ބ(. އެ ައކުރު އިތުރުކުރުމާ ގުިޅެގން  4

ބުނާގޮތުން އެހެން ގާނޫނަކުން  މި ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  4އަށް ވެސް ކުޑަ ބަދަލެއް ެގނެވިފައި ވަނީ. ދެން 

ރިޓީން ކުރުމަށް ލާޒިމްކުާރ ކަންތައްތައް ކުރުުމގެ އިޚްިތޔާރު މިދެންނެވީ ދެން އުސޫލެއްގޮތުން މި ގާނޫުނގަިއ އޮތޯ

އެހެން ނުލިޔެ އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް އެހެން ގާނޫަނކުން ވަކި އޮތޯރިީޓއަކުން ެވސް އެހެން ތަނަކުން ވެސް 

ދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނަޑކަށް ނުފެނޭ މި އެހާ އޮތަސްނެތަްސ ކަމެއް ކުރަން ލާޒިްމކުރީމަ ެއ ކަމެއް ކުެރވިގެން

 އަުޅގަނޑު ނުދެކެން.   މެއް ކަމަކަށްމާބޮޑު މަޤްޞަދެއް އޮތްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  1 އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ގޮަތކަށް ެއއްބަްސވެޭވ. ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅެއް އެަބއުޅޭތޯ މި ބިލުގެ މިހާރު

 އަށް ައޅުގަނޑު ުފރުޞަތެއް އަުރވާނަން. هللا ދުޢުއާދެ! ސަ ،ވަނަ 4ވަނަ މާއްދާ. ެއއީ )ރ( ގެ މި  2އާއި  މާއްދާ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ ސަޢުދު ތިނަދޫ

މުގަިއ މި )ބ( މި ގެންނަން މި ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަަރނީ މިހާރު މި އިތުރުކުރުއިޝުކުރިއްޔާ 

ޖެހުނީ އަޅުގަނޑުމެން ފާްސކުރި ބަެއއް ގާނޫނުތަކުން ބައެއް ކަންތައްތައް އެ ާލިޒމްކުރާތީހެން. އެހެންވީމާ، 

ްއޔާމު އެންމެ ގާނޫަނކުން ވެއްޖެ ،ގާނޫނަކުން ނޫނީ ގާނޫނުތަކުން އެބައި ކިހިނެއްތޯ އިތުރަށް ވަނިްއޔާ މިސާލަކަށް

ާސސްކުރެވެނީ. އެހެން ގާނޫަނުކން ނޫނީ އެހެން ގާނޫނުތަަކުކން އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ޙުމި އިގާނޫނެއް ކަމަށް 

އްޔާ، އަުޅގަނުޑގެ ގެނައުން ކިހިނެއްޯތއޭ؟ ެއީއ ހަމަ ނޫނިއްޔާމު ފާއިޒު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވެއްޖެ 

 މައްސަލަެއއް ނެތް އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާއި ދެވަނަ މާއްާދއަށް  ވަނަ މާްއދާ 1މާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ބިލުގެ އެހެންވީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވޭތޯ މިހާރު. ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މެންބަރަކު ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދެ މާއްދާ ފާސްވީ 
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 3ހާހިސާބުން ބިލުގެ ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ދާީނ މިކަމަށް އަުޅގަނޑު މިހާހިސާބުން ކަނޑައަޅަން އިނގޭތޯ. 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް ގެެނވޭ އިޞްލާޙު.  6ދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. އެއީ ވަނަ މާްއދާ އިްއވާލަ 3ވަނަ މާއްދާއަށް. 

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

ނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ބޯޑުގެ މެންބަރުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަ 6ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުގެ  .ވަނަ މާއްދާ 3

 އެވެ.ޔަންކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ޢައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔަންކުރާނީ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ޢައް ތީއޮވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ގެނެވުނު އިޞްާލޙު މިހާރު  6އެއީ 

ގެ )ށ( ގަިއ  6ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަދޭނަން. އެއީ  ެއވެ. މީެގކުރިން އޮތް ގޮތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މިއޮންނަނީ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. 

 ރިޔާޟަށް އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. هللا ޢަބްދު

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާޟް ވާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ މިހާރު ގާނޫނުަގއި ެއ އޮތްގޮްތ ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތް ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް 

ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް. ެއއީ ކެިޕޓަލް މާކެޓުން ވެސް ފޮނުއްާވފައި އޮތް އެ ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަންގަިއ 

. މި ބޭފުޅުން ވެސް ދެކެަވޑަިއގަންނަާވ ަބއޮތް އެކަްނ ފާހަގަކުރަްއވާފަެވސް އެ އިތް ލަފާގަވެސް އެ ދެްއވާފައި އޮ

ވާތީ. އެ އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް އެކަން ެއގޮތަްށ ސްޓް ޕްރެކްޓިސްައކީ އެއީ ކަމަށްގޮތުަގއި ބެ

އަށް ެއކަމުގެ ލަފާ އަރުވާ ބައެްއ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާިއ ރައޮންނާތީވެ އެ ހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބަދަލުގަ 

އެީއ ކެބިނެޓް ކަމުަގއި ވިަޔސް. އެހެންވީާމ، އެ ކެބިނެްޓ ތެރެއިން އެ ޕްރޮސެްސކޮށްެގން ދެން ރައީސް ނިންަމާވ 

ގޮތަްށ  އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެަބއޮތް ެއ ފެންނަ ކަމަށް މިހާރު އޮތް ނިންމުމެއް ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާފައި އެ

. އެހެްނވީމާ، އެ އޮތޯރިޓީން ވެސް ހުށަަހޅުއްވާފައެކަން ާބއްވަްނ ފެންނަ ކަަމށް ކެޕިޓަލް މާކެުޓ ިޑވޮލަޕްމަންޓް 

ވާހަަކ ދަންނަވާލީ. އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު  ހެންވެ އެ ބަދަލު މި ގެންނަން ައޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީ އެ

 ާޔ.ޝުކުރިއް .އޮތްގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދަން

 

 ރިޔާސާތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި މިއޮތީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ގޮތަށް މި މާއްދާ 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(. އަުޅގަނޑު އަްސލަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 6އެއީ  .ފާސްކުރުމަށް

 

 ބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަެދއްެކވުން:އުތުރު ދާއިރާގެ މެން ހިތަދޫ

ރިޔާޟް ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. ދެން ވަޒީރުްނެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ هللا ޢަބްދު

މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމެއް ކުރަްއވާ ގޮތަށް ގާނޫުނގައި އޮތުން މާބޮޑު މައްސަލަެއއް ނޫންހެން އަޅުގަނޑަްށ 

 ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު އިސްމާީޢލަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.އަޅުގަނޑު 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއެކވުން: ހޯރަފުށި

އަުޅގަނުޑ  ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްަޤއްރިރު. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ އިޝުކުރިއްޔާ މު

 .ްއޒަތްތެރި މެންބަރުަކއްެޗއް ގާތްގަނަޑކަށް އިނގޭޯތ އިހަމަ ތާއީދުކުރަން. އަސްލަްމެގ ވެސް ދެން ހަމަ އެ އެ 

 ހުށަހެޅުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އެ ރިޔާްޟގެ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންވީމާ، ެއ މިއޮތީ އެްއ ހުށަހެޅުން ލިބިފަ. ތާއީދު ވެސް ލިބިފަ ގަނުޑމެންނަށްއެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅު 

އިްނ . އެީއ މިހާރު ސީ.އެމް.ޑީ.އޭހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ތަފާތު ޚިޔާލެއް އުޅޭތޯ ައޅުގަނޑު ބަލައިލާނަން

ގޮތަށް ާބއްވަން. އި ިމއޮތްގޮްތ އެ އޮތްގާނޫނުގަ  ިމއޮތް ގޮުތގެ ބަދަުލގައި އިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ިބލުގަ

އިތުުރން މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލާ  އި އަދި ޭއގެށް މިއޮތީ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފަ. ތާއީދު ވެސް އަސްލަމާއަޅުގަނޑުމެންނަ

 ލަން ބޭނުން. ނެތިއްޔާ އެގޮތަށް ފާތުވުމެްއ އޮތްތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާދެ ބޭފުޅުން ވެސް ކުރައްވާަފއި މިވަނީ. ޚިޔާލު ތަ

 ވަނަ މާއްދާ. 9. އެއީ ގާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާ 4 ކަނޑައަޅަން. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(އަުޅގަނުޑ ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި 

އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ އެއްކަލަ މަަސއްކަތްަތްއ  .އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން

ބޭފުޅުން ެއއްކަލަ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުންވެދާނެތީއާ ެއއްކޮްށ  ފަސޭހަކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި ިމ ފަހަރެއްގައި ތި

 އިލިބިފަިއ ހުރި ިޚޔާލުފުޅުތަކަށް ބަލާއިުރގަ  އިއިރުގަ އި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް އަ

މާ، އޭެގކުރީެގ މާއްދާތައް ިތ އަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީވަނަ މާއްދާ  19އި ިމއޮތީ ބިލުގެ ދެން ޚިޔާލުފުޅެއް ލިބިފަ
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ަލއްވާަފއި ންތޯ އަިދ ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާލަްއވަން. ބައްލަވާބޭފުޅުން ހަމަ އަޅުގަނޑު ވަގުުތކޮެޅއް އަރުވަ

ވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަިއ ަވގުުތ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުްނ ންނަށް އެ ރަނަގޅަށް އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ

މަ ނޫނިއްޔާ އިޝޫ ހުރި މާއްދާތަަކށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މިހާހިސާބަށް މިދެންނެވީ ފާސްކޮށްލެވިދާނެ. ހަ

 19އޮތީ  ވިދާނެ. އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ދެން މިމާއްދާތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެޚިޔާލުފުޅުތައް ލިބިފައި ނެތް 

ެއގޮތަށް އަޅުގަނޑު  ވާ ކަމަށް ވަީނިވއްޔާޑަިއގަންނަވަނަ މާއްދާ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ތި ބޭފުޅުން ެއއްބަްސވެވަ 

އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް ެއްއބަސްތޯ އެގޮތަށް. ރަނަގޅު ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، 

 އަރުވާނަން. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެމަނަފުށި

ޚީގަިއ . އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިެހން މި ބިލަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ސުރުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު

ވަނަ މާއްާދގެ  6އަށް މާލީ ސެކިޔުރިޓީާއ ބެހޭ ގާނޫަނށް ގެނެޭވ ގާނޫނަކަްށވާތީ މި ގާނޫނުގެ ވެސް މިއޮީތ ދިވެހިރާއްޖެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވަްއކަން،  10ޔަ ވޭތުވެދި  .ވަނަ ނަންބަރު މިއޮތީ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  6ގެ  1މި 

ޓެކުން، ފޭރުން، މަކަރާއި ހީަލތް، ޚިޔާނާތް ނުވަތަ ރިޝްަވތުގެ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުަގއި 

އި ވަލުގަ ލެ ތަުކގައި ާޚްއޞަކޮށް އަިދ ބޯޑު މިުބނަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މާލީ މިކަންތައް ނުވުން. ދެން ައޅުގަނޑު

ށް ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ލެއްަގއި މިކަހަލަ ރެޯކޑެއް އޮތް މީހަކަޙާމަސައްކަތްކުާރއިރު ެއްއވެްސ 

 4ަވނަ މާއްދާގެ )ރ(ގައި  6ބޫލުކުރާކަމަކަށް ނުވާތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ އެވާހަކަ ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ. އެއީ ޤަ

ރަނގަޅު. އެހެންވީމާ،  އެހެންތޯ؟ އެްނމެ ؛ޑު މެންބަރުންީމގަިއ މިއޮތީ ބޯ  ވަނަ ނަންބަރު، އާދެ! ގާނޫނުގައި

ވިަޔސް އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫާނ ބެހޭ ގޮތުން، އެހެންތޯ؟  ގޮެތއް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެތަްނ ފާހަަގކުރެވޭތޯ ކޮންމެ

 . އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްލަމަށް އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. 

 

 ދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަ

 އައުވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުުރޮކށް ދެން ހަމަ މުޅިން  8ަވނަ އިޞްލާޙު.  4ވަނަ، ބިލުގެ  3ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ  9ކިވުން. މާއްދާއެއް އިތުރުކުެރވިފައި ިމވަނީ. ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުްނ މެންބަރުން ވަކިކުރުން، ވަ 

 ،ގަިއ މިާވގޮތުން 3ާމއްދާ އުނިކުރަން އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅަން. އެީއ  2މި  4، 3 .އިނޭގތޯ 4، 3، 2، 1)ހ(ގެ 
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ޤާމުްނ ވަިކކުރެވޭީނ އަންނަނިވި ވަނަ މާއްާދގަިއ މިާވގޮތުން ޯބޑު މެންބަރަކު އޭނާގެ މަ 9މި މާއްދާގަިއ މިާވގޮތުން 

މެންބަރުކަމުެގ  މިވަނީ ގައި 3ލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ޙާ އެ  ،ލަތެްއގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޙާޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަީށގެންނުވާފަދަ ކަމެއްކުރުން. ަތންކޮޅެއް އުނަދގޫވަނީ މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ 

މެންބަރުކަމުެގ  -4ކަނޑައެޅުުމގެ މައްސަލަިއގައި ިއނގޭތޯ. ގޮތަށް ބަލާއިރު ކުރުން އެކަށީގެންާވކަމެއްތޯ ނޫންތޯ މި

ބިލުޯތ ކިހިނެއްތޯ މިކަންކަން ގާބިލުތޯ ނާގާވެސް  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގިއ ނާޤާބިލުވުން. އަނެއްކާ

ވާއިރަްށ ހެން ބޭނުންއްމަ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން އަނެމާއްދާއިން ހަ 2ކަނޑައެޅުުމގައި އަުޅގަނޑަށް މިފެންނަނީ މި 

ހުރި  މަޤާމުން މީހުން ވަކިކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށޭ. ވަރަށް ަފސޭހައިން ވަިކކުެރވޭ ގޮތަޭށ މިއަންނަނީ. ދެން

ތް. ޖިނާޢީ ނެ ފްލާސްކުރުން ަމއްސަލަެއއްއިޢީ ޙުކުމަކުން ނެތް. ޝަރު މާއްދާތަކުަގއި އަުޅގަނުޑގެ ަމއްސަލަެއއް

ނެތް. އެީއ  އަުޅގަނުޑގެ ހަމަ މައްސަލަެއއް ޙުކުެމްއ އައުން، ންޢީ ކޯޓަކުން ސާބިތުވުކުށެއް ކުިރކަން ޝަރު

ފުދޭހެން އޭެގ  އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މެންބަރެއްގައި ހުރުމަށް މި ާގނޫނުގައި ލާޒިުމކުރާ ސިފަެއްއ އުނިވުން. އެވަރުން

ކަމެއް  ފަދައެކަށީގެންުނވާ ސިފައެއް އުިނވާ ހިސާބަށް ދާނެތާ މިސާލަކަށް މެންބަރުކަމުގައި ހުރެގެން ކުރުން  ށްއިތުރަ

މާހެން އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ ކުރިއަސް އަދި ޖިނާޢީ ކުެށްއ ކުރިކަން ސާބިުތވާ ކަމުަގިއ ވަނީނަމަ އެހިސާބަށް ިދޔައި 

 4 އިވަނަ ނަންބަރާ 3ޭއެގ  ،ވަނަ މާއްދާ އާއި  3ހެން ބޯޑުން ަވކިކުެރވޭ ގޮތަށް ބާްއވަންވީ. އެހެންވީމާ، އްއަނެ

 ެނތް. ޝުކުރިއްޔާ.  ގޮތަށް ފާސްކުރަްނ އަޅުގަނޑުގެ ަމއްސަލަެއއްއެ މަނާ އެ މާއްދާ )ހ(ވަނަ ނަންބަރު ނުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ެއޗް.އެމަށް ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:.ތ

ދެންމެ އަސްލަމު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަްށ  4، 3ރު. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި މާއްދާގެ އްރިޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

އެކަށީގެންުނވާފަދަ ުކރުން ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ މި މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރުން، ހުރެ 

އީ އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ފަސޭހަފުޅަކަށް ކަމެއްކުރުން. ެއއީ އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންކަންހެން. އެ

ފަސޭހަފުޅަކަށްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ އެހެން ހަދާފައި މިއޮތީ. ރައީސަށް އިޚްތިޔާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މި ރައީސަށް 

އޮތުން  4، 3އަކުރު  މި ާމއްދާަގއި ިމ ދެ ،ައކުރު އޮތުން ދެދެ މާއްދާގައި މި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ މި 

ެއކަންކަން މީހުން ކުާރ ކަންތައްތަކުްނ ެއކަންކަްނ  އި އެީއ މައްސަލަެއއްނޫންހެން ިއނގޭތޯ. ެއއީ ކަންކަމުަގއި ބަާލގޮތާ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިގޮތަްށ  ހެންދެނެގަތުމުގައި އަދި މި މީހުން ވަކިކުރުމުަގއި ރައީަސށް ފަސޭހަފުޅަކަށް
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ފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ މިއޮތުން އެީއ ހަމަޖައްސަވާފައި މިއޮތީ ގާޫނނުން މި ބާރު ދީ

 ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް. އެހެންެވ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮްތއިުރގަިއ  އިހުށަހެުޅން އައިސްފަ  2އިނގޭތޯ.  އިހުށަހެޅުމެއް މިހާރު އަިއސްފަ 2އޮތީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ގަނޑުމެންނަށް އެްއވެްސ ހުށަހެޅުމަކަށް އަދި ތާއީދެއް ނުވެއް ލިބޭ. އަުޅގަނުޑ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް އަޅު

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަނޑަެއޅިެގން ދާއިރުަގއި އެމީހުންެގ އްރިރު. އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ މި އޮޯތރިޓީއަށް ބަަޔކު ޤަޝުކުރިއްާޔ މު

މުންދާއިރުަގިއ ވެސް މިކުރަނީ. ކުރެވެ މީހުންގެ ފެންވަރާ މިކަންތައްތަކަްށ ބަލާފައި ޢައްޔަންމި އިސުލޫކާ އިޝުޢޫރުތަކާ

ވީތީ އެމީހުންނަށް ގޯސްތައް ވެސް ެހދޭނެ. ހެދޭނެތީ މީގައި ާގނޫނުގައި ަވކި ގޮތްަތކެްއ ހަމަ އިންސާނުން

ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަށް ހަމަ އަުޅގަނޑު  ލިޔެވިަފިއ މިމި ަފއި ކަންކަމަށް އަަދބުތަކާއި ެއއްޗެހި ކަނޑައެޅި

ވެސް ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙުސައިންބޭެގ އެ ހުށަެހޅުމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ ވަރަށްޮބޑަށް 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 . ޘްމާންޢުޖަމީލް 

 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ގޮެތއް ިވޔަސް މި ވަިކކުރުން  އްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮންމެޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

ގޮުތަގިއ  ބޫލުކުރާޤަޕޮއިންޓު އައުމަީކ އަުޅަގނޑު  2 މި  4، 3މިއޮތީ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. އެހެންވީމާ، 

ހުރެ ކުރުން އެކަީށގެންނުވާފަަދ  ،މަޤާމުަގއި ހުރުން މެންބަރުގެމިއީ އަންނަ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް. ޭއގަިއ މިއޮންނަނީ 

ކިހާވަެރްއެގ  ވާނީ މި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުންތާ ނިންމަވާނީ އެއީވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ނިންމަ މިއީ .ކަމެއް ކުރުން

 2ކުރެވިފައި ޮއތީ. ދެން މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރުމުަގއި ނާޤާބިލު. އެހެންވީމާ، މި ކަމެއްކަން މި 

 ޕޮއިންޓު އޮތުމަކީ ހަމަ މި ގާނޫނަށް ލިބޭނެ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ެދކެން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަނޑު އަމީތަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅު

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އްރިރު. އަްސލު ޙަޤީޤަތުގައި ދެން މި މަޤާމުތަކަށް ރައީސް ޢައްޔަންުކރައްވާ ބޭފުޅަކު މަޤާމުން ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ލަތްތަްއ އާދެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ވާގޮަތކީ އަސްުލ ޙާ. ަވކިކުެރވޭ އީ އޮންނަ ުއސޫލެއްވަކިކުރުން އެ

ަކމުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އި ވިސްނާލާއިުރގަިއ މެންބަރަކުޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑަށް މި މާއްދާ މި ނުކުތާއާ މެދުގަ 

ށް ެއއީ ކޮްނކަމެއްތޯ؟ ެއއީ ެއްއވެސް އެކަީށގެން ނުވާފަދަ ކަމެްއުކރުން. އެކަީށގެން ނުވާފަދަ ކަމެއް މިސާލަކަ

ގޮތުަގއި.  ބޫލުކުރާޤައެކަންެވގެންުނވާނެ. އަުޅގަނޑު  ބޭފުޅެއްގެ ސިކުނީޑަގއި ހަމައެކަނި އޮންނަ ކަމަކަށް

ތަކެްއ ކަންތައް ބާވަތެއްގެ ކޮން ގިްނތިތަކެއް ކޮން ލެވަލެްއަގއި ކޮން ކަހަލަ އެކަީށގެންނުވާ ކަންކަމަކީ ެއީއ ކޮން

ލިޔެވޭއިރުަގއި މި ކަެމއް. އެހެންނަމަވެްސ، އުސޫެލްއ ގޮތުަގއި މި ފުރުޞަތު މިޮއންނަނީ  ރަނަގޅު އެންމެއޮތުމަކީ 

ރައީސަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރެއް ގޮަތށް މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،  މި ފަޔަރކުރުމާ އިޢައްޔަންކުރުމަށް ހަޔަރކުރުމާ ބޯޑަށް

ނެްތ. އެހެންނަމަވެސް، މީގަިއ  އަޅުގަނަޑކަށް މާބޮޑު މައްސަލައެއް ހެންއްއަނެދިއުން މިކަން  ގެ ތެރެއިންއުސޫލުމި 

ކަށް. އެ ނާޤާބިލު ިމވަީނ ޮއންނަނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާުކރުމުގައި ނާޤާބިލުވުްނ މިސާލަ ވާގޮަތކީ މި ގާނޫނުަގއި މި

ްއ މިއީ. ކުރުން އެކަީށގެްނ ލަތެއް މެދުވެރިވީމަކަްނ މިސާލަކަށް. ހަމަ ވަރަށް ޖެނެރަލްކޮށް އޮންނަ ނުކުތާއެޙާކޮން 

ގެންދާނީ ކިހިނެްއވީމަކަްނ ނުވާފަދަކަމެއްކުރުން. ެއކަމަކު އެކަީށގެން ނުވާފަދަ އެކަެމއްެގ ކެަޓގަރީެއއް އެކަމެްއ ފޯލްވެ 

ވެްސ  ގޮުތން މިހާރު އޮތްގޮތް ގެއުސޫލެއް ެއހެންނަމަވެސް ކަެމއް.  ރަނަގޅު ލަތެްއގައި ކަން އޮތުަމކީ އެންމެޙާކޮން 

އްނޫން. އެއީ ައޅުގަނޑަްށ މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލީ ހަޔަރކުރުމާއި ފަޔަރކުރުމުގެ ބާުރ މި ގާނޫނުން ލިބިދެވެނީ ގޯހެ

އެްއގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުގެ ތެެރއިން އެކަްނ  ލަފައާ  މަޖިލީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. އަދި ވަޒީރުންގެ

ލިޔެފައި އިން ނުކުތާގަިއ މިހާ ޖެނެރަލްކޮށް މިކަން މިހާރު މި ގާނޫނުގައި އެެހންނަމަވެސް އޮތުން މައްސަލައެއްނެތް. 

ހެން ހުސް ތަންތަންކޮޅު ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްަލން އަޅުގަނޑު ބޭނުްނވީ. އްނެތެރޭަގއި ޙަޤީޤަތުގައި އަ އޮތީމާ މީގެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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، ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ 2އޮތީ  އަުޅގަނޑު މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި، އެހެންވީމާ

 2ްސ ކުރުކޮށްލާފަިއ އަުޅގަނޑުެމން ނިންމުމަކަށް ދާންވީ ަކންނޭނގެ. ެއއީ ތަފާތު ޙުއަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ބަ

ނެއް ިޚޔާލުފުޅަކަްށ ތާއީދެްއ ނުއެްއ ލިބޭ. . އަފުޅަކަށް މިއޮތީ ާތއީދު ލިބިފައޮތީ. އެްއ ޚިޔާލު ޚިޔާލުފުޅެއް މި

އަުޅގަނޑު މިހާ ހިސާބުން ތާއީދު ، އެހެންވީމާ)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ތާީއދެއް ނުއެއް ލިބޭ. އަސްލަމްގެ ޚިޔާލުފުަޅކަށް 

އްދާ މިހާުރ ވަނަ މާ 4ެއއީ  ،ވޯޓަށް އަހާނަން. އެއީ މިހާރު ބިލުގައި އޮްތގޮތަށްއަުޅގަނޑު ލިބިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް 

ލާލަދެއްވުން އެދެން. ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުމައްޗަށް ހިއް އިްއޒަތްތެރި މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

. އެގޮތަށް ފާްސވެފަ ެއގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ ކަމުަގއި ކަނަޑއަޅަން. ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިްއޔަތުން މިއޮތީ، އެހެންވީމާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙު.  10ދަނީ. އެއީ ާގނޫނުގެ  އަޅުގަނޑު މި ވަނަ މާއްދާއަށް  5، އެހެންވީމާ

އަށް  5، 4 ގެ ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( 10އެއީ  .ވަނަ ާމްއދާ 6ވަަނ މާއްދާ ާއއި  5އިްއވާލަދެްއވާ ބިލުެގ 

 ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު. 

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ މޭޒުން އިދާރީ

ބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ަނން 4ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  10ވިދިޔަ ގާނޫުނގެ ުބނެ .ވަނަ މާއްދާ 5ބިލުގެ 

ކުރާ ކަންކަން ުކރުމުގައި އޮތޯރިީޓއަށް ލިޭބ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ުކރުން ލާޒިމްކުރުން. އެހެން ގާނޫނެއްގެ އިޞްލާޙު

ވަނަ ނަންބަރުެގ  4)ށ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 10ވަނަ މާއްދާ ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުގެ  6އެހެނިހެން ފައިސާ އަދި ބިލުގެ 

ވަނަ  3އި ވަނަ ނަންބަރާ 2ވަނަ ނަންބަރާއި  1މާއްދާގެ )ށ( ގެ ކުރުން. މިނަނިވި ނަންބަރު އިތުރުފަހަތަށް އަން

ނުޖެއްސޭނެ ކަމަށް ބޯޑަށް ވަނަ ނަންބަރުން ލިބޭ ފައިސާއިން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަ 4ނަންބަރު އަދި 

 އެއިރަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ކަނަޑއަޅާ ބަޖެޓުން ލިބޭ ފައިސާ.  ނަމަ ބޯޑުންފެންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް ައުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެްއވެްސ ޚިޔާލުފުޅެއް އެްއވެްސ 

، ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާބޭފުުޅންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ  ތިވެސް  އިދާރާއަކުން ލިބިފައި ނެތް ވާހަކަ

ޚިޔާލު ތަާފތުވާ ބޭފުޅަކު އިންނެވިނަމަ  އަށް ވަނަ މާއްދާ 6ވަނަ މާއްދާ އާއި  5ބިލުެގ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 7ބިލުގެ ، . އެހެންވީމާހިސާބުން ކަނޑައަަޅންމާއްދާ ފާސްެވއްޖެ ކަމުގައި މިހާ  2ބަލާލަން ބޭނުން. ނެތުމާއިއެކު އެ 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޭޅ އިޞްލާޙު ިއއްަވވާލަދެްއވުން އެދެން.  13. އެއީ ގާނޫނުެގ އަށްވަނަ މާއްދާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ކުރުން. އޮތޯރިީޓގެ ދާގެ އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުވަނަ މާއް 13ވަނަ މާއްދާ. ބުެނވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  7ބިލުގެ 

ިކއެކި މަަސއްކަތް އެދެވޭ ގޮތުަގއި ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ މީހުންނަށް ވަޒީފާދީ ވަިކކޮްށ މުސާރަ ދޭނެ މިންވަރާިއ އެ

ެއކަށައަޅާީނ އޮތޯރިޓީގެ ޑިެރކްޓަރުންެގ  ވަޒީފާ އަާދކުުރމުގެ ޝަރުތުތައް ގޮތްތަށް ކަނަޑއަޅާ އަދި ވަީޒފާ ދިނުމާއި،

 ބޯޑުންނެވެ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ބިލުގަިއ  ،މިހާރު އޮތްގޮތަށް، އެހެންވީމާ ؛އް ނެތް ކަމަށްވާނަމަުގޅޭގޮުތން ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެ މާއްދާއާ، އެހެންވީމާ

ބަލާލަން ބޭނުން ހަމަ އޮތްގޮތަށް ފާްސެވއްޖެ ކަުމަގއި ކަނޑައަޅަން. އަުޅގަނުޑމެން، އަދިެވސް އަޅުގަނުޑ 

، 10، 9، 8ހިސާބަށް.  ވަނަ މާއްދާއާ 7މިދެވުނީ ބިލުގެ  ންގެ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

. އީނެތް މާއްދާތައް މި މިއީ އެްއވެސް އިޝޫެއއް އެްއވެސް އިދާރާައުކން .18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11

 ތް ކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެން އެިތއިން ބޭފުޅެްއެގ އިޝޫެއއް އޮތްތޯ އަޅުގަނުޑ ބަލާލަން ބޭނުން. ނެ، އެހެންވީމާ

ާއއި  19ން ުކރުމުގެ ގޮތުނަްށ ދެވިދާނެ. ވަގުތު ސަލާމަތްޑުކޮށް ާފސްކޮށްފައި ައޅުގަނޑުމެންނމާއްދާތައް ހަމަ ގަ

އަޅުގަނުޑ ، ބައްަލވާލެްއވުމަށް. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ަވގުތުކޮެޅއް އަރުވަންތޯ ތި، ހިސާބަށް. އެހެންވީމާ

ބިުލގެ  ،ިއން ފެށިގެން ގޮސް  8 ެދއްވާޭބފުޅުން ބައްލަވާލަ ގެ ވަގުުތކޮޅެއް. ތިޓުމިނި 5ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާނަން  ތި

 ހިސާބަށް ބައްލަވާލަދެްއވާ. ިއޝޫއެއް އޮތް ކަމަށްވާނަމަ އެ  ވަނަ މާއްާދއާ 18ން ފެށިގެން ގޮސް ވަނަ މާއްދާއި 8

 ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި  ހަމަ ( އަުޅގަނޑު ފަހުވަގުުތކޮޅަކަށްމާއްދާއަށް އެޑްެރސްކުރާނީ. )

ބިލު ހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ ސަލާމަތް ތައްަވގުތުކޮމިޓީގެ  ބޭފުޅުންގެ

ްށ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. ށް ގެންދެވުމައަސާކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރި ެއ ދިރާ، އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ

މާްއދާގެ އެްއވެސް އިޝޫެއްއ  4މި  14،15،16،17، ގަނުޑ ބަލާލަން ބޭނުން އެހެންވީމާއަޅު  (ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު)

ވަނަ  17ްތ ކަމަށްވާނަމަ އެްއވެސް މެންބަެރއްގެ ނެ، އެހެންވީމާ  އޯކޭ. ދު.ޢުްއވެސް މެންބަރެްއގެ އޮތްތޯ. ސައެ

ށް ދަނީ. އަސްލަމަ ނަ މާއްާދައށް މިވަ 18އްޖެ ކަމުގައި ކަނޑަައޅާފައި ައުޅގަނޑުމެން ހަމައަށް ފާސްވެ  މާއްދާއާ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 އްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ޙަދާއިރާގެ މެންބަރު މު ހިތަދޫ އުތުރު
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. އިދާރީ ފިަޔވަޅު އެޅުން. ކުރުންއްާދގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުވަނަ މާ 59ވަނަ މާއްާދއަކީ ާގނޫނުގެ  18އާދެ! 

ވެސް ޤަބޫލުކުރާ އުސޫަލކީ  މަނާ އަޅުގަނޑު އަބަދުރުޖު ގެ ނަމުަގއި ޅުގެ ތެޭރަގއި އިދާރީ ފިޔަަވޅުދެން އިދާރީ ފިޔަވަ

ެގ ހިމެނިގެންދޭ ރާއްޖޭަގއި އަދަބު  މަނާރުޖުއަކީ އަސްުލ އަދަބެްއގެ ގޮތުަގއި. އެީއ އަދަުބެގ ތެރޭގަިއ މަނާރުޖު

ވެސް  އަދަބު ދެވެނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އަބަދު 2އެއް ކުަށަކށް ، . އެހެންވީމާެވސް ތެރޭގައި ތަުކގެމިންގަނޑު

މާއްދާގައި ހިމެނިފައިާވ  ކޮށް މި ޞައަދި ވަކިން ޚާއްއައުން.  މަނާރުޖުމާނަކުރެވެނީ އިދާރީ ފިޔަވަުޅގެ ގޮުތގައި 

 1، ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން. އެހެންވީމާއަށްވުރެ ލައްަކ ރުފިޔާ 1އަދަދެއް ނޫން.  ގެ އަދަދަކީ ވެސް ުކޑަމަނާރުޖު

ކުރެވޭ  މަނާ ރުޖުހިސާބަށް ކުރާ ކޮންމެ ކުށަކަށް އަދި ބަޔާނެއް ހުށަނާޅައިގެން ކަމަށް ވިަޔސް މި  ލައްކަ ރުފިޔާއާ

ރު އެހެްނ ރުމުެގ ބާތައް ކުމަނާރުޖުސީ.އެމް.ީޑއަށް އެފަދަ އެހެންވީމާ، ދެނީ އިނގޭތޯ.  ގޮތަށް މިބާރު އޮތޯރިީޓއަށް މި 

އަޅުގަނޑަކަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ކަެމއް ނޫން. ކުށެްއ ކޮށްފި ކަމުަގއި ވަނީނަމަ ހަމަ އޮންނަ އުސޫލެްއގެ ކީ ދިނުމަ

ތެރެއިން ކޯޓުން އެ ލިބޭ އަަދބެއް ލިބެންވީ. އަދި ކުށްަތއް ކަނޑައަަޅއި ކުށްަތކަށް އަދަުބ ކަނޑައެޅުުމގެ ގާނޫުނގެ 

ކަނޑައަޅަްނވީ. އެހެންނަަމވެސް، ކޮންމެ ގާނޫނެއްގެ ތެެރއިން އިދާރީ ފިޔަަވޅުތަުކގެ ތެރެއިން ކުށްތަކުގެ އަދަބު ެވސް 

ވެސް މާނަކުރަނީ ެއއީ އެްއ ކުށަކަށް ދެފަހަރު އަދަުބ  ތަްއ ދިނުން އަޅުގަނޑު އަބަދުމަނާރުޖުގޮތުަގއި ބޮޑެތި 

ކަުމގައި ވެސް ެދކެން. ޑު އަދަދެއް އަކީ ބޮ ލައްކަ ރުފިޔާ  1އަދަދަީކ ވެްސ  ދެވެނީކަމަށް. އަދި ކަނަޑއެިޅގެން މި

 ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން  ވަނަ މާއްދާގެ 59މި މާއްދާ އިތުރުކުރަން މި ހުށަހެޅިފައި މިވާ މާއްދާ ، އެހެންވީމާ

 ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ައޅުގަނޑު ާތއީދު އަށްވަނަ މާއްދާ  18ބިލުގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރެއްގެ ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތްތޯ. އަުޅަގނޑު ދެން ހަމަ ޖަވާބެއް އެުރވުމުގެ ގޮތުންނެއް ނޫން. އެހެން އިްއޒަ

އެހެންވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގައި ފާހަގަކުެރވިގެންާދނެ ކަންނޭނގެ މިސާލަކަށް، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ 

ެބހޭ ގާނޫނު، މީެގ ދަށުން  ނިއްޔާ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާނު ނޫއެްއގަމު ދަތުރު، އެްއގަމު ަދތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫ

ލްކޮށް ތަކާ އެއްޗެހިތައް މިހުންނަނީ ޑަބަމަނާރުޖުތަކާ އެއްޗެހިތައް އެބަ ހުރޭ. މިއިން ކޮންމެ މަނާރުޖުމިސާލަކަށް 

ވެސް އެބަ  މަނާރުޖުވުރެ ބޮޑަށް މި ދެންނެވީ ކުށްތައް ބަޔާންކޮށްދީފައި އަދި އޭގެ ިއތުރުން އަދަބު ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް

ހަމަ ނުުކާތ  އެ، މެންނަށް. ެއހެންވީމާމިީއ އަލަށް އަންނަކަމެްއ ނޫން އަުޅގަނޑު، . އެހެންވީމާއިހުރޭ މި ގާނޫނުތަކުގަ 

ޚިލާފު ކަެމއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނުޑ ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އަލަްށ ނޫނިއްޔާ އާދަޔާ

ވަނަ މާއްދާަގއި އަސްަލމްގެ ރިޒަރވޭޝަެނއް އޮތް  18ވަނަ މާއްދާގަިއ،  18އި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، މީގައި ހިމެނިފަ

ެވސް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު  ވާހަކަ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އަސްލަމަށް އަނެއްކާ

 އަރުވާނަން. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.
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  އްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ކުރުމަށް އޮތް  ވާއުނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޖިނާޢީ ދަވަ 59މި މާއްދާގައި ލިޔެފައި އެބަ ވޭ އިނގޭޯތ، ގާނޫނުގެ  !އާދެ

. އެހެންވީމާ، އަިދ ކީވަޅެއް ގޮުތަގއި އަޅާ ފިޔަވަޅަ އިދާރީ ފިޔަ މަނާ ކުރުމަކީ އެރުޖުހުރަހެއް ވެސް ނޫން ކަމުގައި މި 

ވާެއއް އެ ކުިރ ކުށަކަށް ކުރާ ކަުމަގިއ އުވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޖިނާޢީ ދަ 59އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު 

ގޮތަކަްށ އަިދ ކުރީ ގާނޫުނ އަދި އެހެން  ވަނީނަމަވެސް ހަމަ އެއް ކުށަކަށް ދެ އަދަބު އަސްލު ދެވެނީ. އެއީ ކޮންމެ

 ގޮތް.އޮތް ކަމުަގއި ިވޔަސް. އެއީ ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ެއއްެޗއް ބުނަން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

  ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ުޑއަހައިފިން. ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ދެންމެ އަސްލަމް އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަ !އާދެ

ހައިިޞއްޔަތުްނ  ،ބަލާއިރު ން އްެހން އިނގޭތޯ. ގާނޫނީ އުސޫލުއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ވިދާުޅވަނީ ވަރަށް ޮބޑު ތެދުފުޅެ

ހެން މަނާކޮށްފަިއ އެހެން އަުރވާލުން ނޫނީ ޭގބަންދުކުރުން ނޫނީ އެށް ދެ ައދަބު ދެވެނީ ޖުރުބަލާއިރު ެއއް ކުަށކަ

. އެހެންވީމާ، އިއެ އުސޫލު އެީއ ރަނގަުޅ ުއސޫލެއް ނޫން އަުޅގަނޑު ވެްސ ދެކޭގޮުތގަ ، މާ ކަންކަން ކުރުން. އެހެންވީ

 އަސްލަމް އެ ދެްއކެވި ވާހަކަުފޅަށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރަން އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު، މުޙައްމަދު ިއސްމާޢީލަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން.

 

  އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށި ދާ

ަލއެއް ނުފެނޭ. ވަަނ މާއްާދގެ ހަމަ ައޅުގަނޑަކަށް އެްއެވސް މައްސަ 18ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ހަޅަން. ވަނަ މާއްދާ ފާްސކުރަން ައޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ކަަމށް އަުޅގަނޑު ހުށަ 18މިއޮތް ގޮތަށް ހަމަ ހަމަ 

 ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ، މިއޮތީ ދެ ހުށަހެޅުން ލިބިފަ. އެއް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ވެސް ލިބިފަ. އިތުރު 

އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ، ހުށަހެޅުމަކަށް، އެއް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ލިބިފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އިތުރު ހުށަހެޅުމަކަށް

ުހށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވާނަމަ ެއޮގތް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ، މިހާރު ބަދަލުކުރަން އެހެންވީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

 އެނގެން ވަރަށް މުހިންމު ކަންނޭނގެ ކޮމިޓީއަށް. ޖަމީލް ޢުޘްމާން.

 

  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަރަކަށް ތާއީުދ  ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ އަްސލަމް އެ ވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމަށް ކޮންމެވެސް !އާދެ

އިދާރީ ފިަޔވަޅުތަެކްއގެ ވާހަކަ. ދެން  ކަ ރުފިާޔގެ އަަދދެއް މިއޮންނަނީަލއް 1އެބަ ކުެރވޭ. ދެން މީަގއި މިއޮތީ 

ކޮން ކަހަލަ ިފޔަވަޅުަތކެއްތޯ އަޅާނީ. އެ  ނޑުމެންނަށް ހެިދދާނެ ގޮތެއްުޅގައިދާރީ ފިަޔވަޅުތަެކއް މިސާަލކަށް އަ

މިއިން ހަމަ  ދުތަކެއް ހެދިާދނެ. އެކަމަކުމަނާ ކުރެވޭނެ އަދަކަންތައްތަކަށް މިސާލަކަށް ޖުރު ގެޓަގަަރިއޒްކޮށްފައި އެ

ދަދުތައް އި ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި އައެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ދޫކޮށްލީމަ މިހަމަ ވަރަށް އާދައިގެ ކުިދކުދި ކަންތައްތަކުގަ 

ގޮތުަގއި އެހާ  މިއީީކ ައޅުގަނުޑ ޤަބޫލުކުރާ، ދިއުން އެކަީށގެންވޭ. އެހެންވީމާ މަނާކުރެވިގެން މީހުން އަތުން ހަމަ ޖުރު

ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނޫން. މި ޕޮއިންޓާ ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ވިސްނުމެއް އަދި އެހެން 

 ކަމަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ބެހެއްޓުން ރަނަގޅު ގޮތަކަށް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ޙިލްމީهللا ސަޢުދު

 

  ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެުވން:هللا ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ފެންނަނީ މިހާރު މީގައި އެބަ ބުނޭ މި ގާނޫނާ ހަމަ ަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. ދެން އަޅުގަނ !އާދެ

ސަބަބުން  ޚިލާފުވާ ޚިލާފުވުމަކީ މި ގާޫނނުގެ އެހެން މާއްދާެއްއގެ ަވިކ އަދަބެއް ކަނޑައެޅިަފއިނުވާ ކަމެއް ކުރުމުގެ

ކުރުމޭ. މަނާދަކުން ޖުރުވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަލަްއކަ ރުފިޔާއަށް  1ކުރި ފަރާތެއް  ނަމަ އެފަަދ ކަމެއްޚިލާފުވާ ޚިލާފުވުމެއް

ހާސް  15ނީ މީގެ އަދަދުގެ ދެން މީގެ އެހެނިހެން މާއްދާތައް ވެސް ބަލާއިރު ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް މިއުޅެ

. އެހެންވީާމ، އިވަަނ މާއްދާގަ 59މިއޮންނަނީ  ށްމަނާކުރުން ކަހަލަ ގޮތަކަނޫން އަދަދަކުން ޖުރުވުރެ ޮބޑު ރުފިޔާއަށް

 1ލުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް އެކަހަލަ އަދަދަކަށް ތިރިކޮށް
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. އެއީ މީގައި ވަރަށް އާދަިއގެ ކުދިކުިދ ކަމަކަށް ވެސް ވެދާެނ އަށްހާސް ރުފިޔާ 15ލައްކަ ރުފިޔާ އޮތް ތަން 

އަދަެބްއ ކަނޑަެއޅިފަ. އެހެންވީާމ،  މިކަމަކީ. އެހެން ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާމު، ނޫން. މިހާރު ޭއަގއި އެބަ އުޅޭ ވަކި 

މިސާލަކަށް އެ އަދަބަކަށް ނުާވ ކަހަލަ އަދަބެއް ކަމަށް. އެ ަކނޑައެިޅގެން ަވކި އަދަބެއް ިމއީ އަދަބެކޭ ނޫނިްއޔާ މިީއ 

ބުނަނީ.  ހުރި ކަންަތއްތައް ފިަޔވައި އެހެން ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަ މީަގއި މި ގާނޫނާ ޚިލާފުވުމެކޭ ބުނެފަިއ އެ

ވުރެ ބޮޑު ނޫްނ ހާސް ރުފިޔާއަށް 15އޮތް ތަން އަނެއް ލައްކަ ރުފިޔާ  1ހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ އެ އެ

 އަދަދަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީތަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

  މަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

މާއްދާއަށް އިޞްާލޙެއް ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް މި ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑަށް 

ކީ ިމ އޮތް ގޮތަށް ގެންނަން އަުޅގަނޑަްށ ފެންނަ ބަދަލަކީ މި ގާނޫނާ ޚިލާފުވާ ޚިލާފުވުމަ ބަދަލެއް ގެންނަން. މި

ގާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެްއގެ ވަކި އަދަބެއް ކަނޑައެޅިަފއިުނވާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޚިލާފުވުމެއް ނަމަ އެފަދަ 

 50000އިން އިނގޭތޯ. ހާސް ރުފިޔާ  50ނޫން އަދަދެއް،  ވުރެ ބޮޑުަލްއކަ ރުފިޔާއަށް  1ކުރި ފަރާތެއް  ކަމެއް

ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ދަށުން މި އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ މި ގާނޫނުެގ  މަނާ ކުރުންރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑު ނޫން އަަދދަކުން ޖުރު

 ވާކުރުން.އުޢީ ދަން ޖިނާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށު 59

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  18ހުށަހެޅުއްވުން. ެއއީ . ެއއީ ައްސލަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޮތީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަ މީގެކުރިން ވެސް

އަަދބެއް އޮތީމާ މައްސަލަތަކެއް އޮތް ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  2ވަނަ މާއްދާަގިއ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ  18މާއްދާ. 

ާތއީދު ލިބިފައި އޮތް ހުށަހެޅުން. އެހެންވީާމ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް  އިއަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ހުށަހަޅުއްވަބަދަލުތަކެއް 

އަންނަނީ މި މާއްދާ  ކުރަްއވާ ކަމަްށ އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ. ބަލާފައި ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިއީދު އެގޮތަށް ތާ
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އަސްލަމަްށ  ؛މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަނބުރާއަނބުރާ ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޚިޔާލުތައް 

 އަުރވާނަން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

  މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ފަަހތަށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުްނ  59ވަނަ މާއްދާ. ެއއީ  18ބިލުގެ 

 އުނިކުރުމަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. އާދެ! އިތުުރވާ މާއްދާ ާއދެ! އިތުރު ނުކުރުމަށް.

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

. މި އުނިުކރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަވަނަ މާއްދާ އަސްލަމް މިއޮތީ  18އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްަގިއ ތި ވިދާޅުވަނީ 

 . ތާއީދުކުރަްއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުދާ އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަވަނަ މާއް 18ބިލުގެ 

 އަރުވަން. އާދެ!.

 

  ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ތ.ގުރައިދޫ 

 ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު އަސްލަމް އެ ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިންބެ. އެހެންވީާމ، އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަސްލަމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ުހށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާަފއި މިވަނީ ޙުސަ

ޚިޔާލު ތަފާތު ބޭފުޅަކު އިްނތޯ އަުޅގަނޑު ބަލާލަން ބޭުނން. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ޚިޔާލު ތަފާތު ބޭފުޅެއް. 

ސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ޙު އި ނޑު ާދނީ. އަސްލަމް ހުށަހަޅުްއވައެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިހާިހސާބުން ވޯޓަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންަނާވ  18ވަނަ މާއްދާ، ބިލުަގިއ މިވާ  18ކުރެްއވި ގޮތަށް މި މާއްދާ އީދުތާ

ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. އެެހންވީމާ، އަޣުލަބިްއޔަތުން އެޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގިއ 

ވަނަ މާއްާދއަށް.  19އަޅާފައި އަުޅގަނޑުމެން މިހާހިސާބުން ދާނީ އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ކަނޑައަޅަން. ކަނޑަ 

ލޫމާތަށް ޓަކައި ޢުއަށް ައޅުގަނޑު ތި ބޭުފޅުންގެ މަވަަނ މާއްދާ 19ވަނަ މާްއދާއަށް ދާއިުރގައި  19އަޅުގަނޑުމެން 

އިްނ އެމް.ޑީ.އޭ ންނަށް އެބަ އޮތް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން އިޞްލާޙެއް ހުށަހަުޅއްވާފަ. ީސ.ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެ

ވަނަ ަނންބަރަށް އިތުރު ލަފުޒެްއ  11ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(ގެ  60ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމވާ އިޞްާލޙަކީ ބިލުގެ 

އިތުރުކުރުން. ެއއީ ހިންގުމާިއގެ ފަހަތަށް މެނޭޖްކުރުން އިތުރުކުރުން. އެހެންވީމާ، އެޫނން އެހެން އިޞްލާޙެއް 



17 

 

ތަކުން ލިބިފަިއ ނުވާ ވާހަކަ ވެސް ދަްނނަވާލަން. ތި ބޭފުޅުންނަްށ ެއއްވެްސ ފަރާއެހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާަލން ޚިޔާލުފާޅު ކުރެްއވުމަށް. ައސްލަމް.

 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ކިޔަނީ. ދެން  ހިންގުން މި ށްބަހުގައި ހަމަ މެނޭޖްކުރުމަހި އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ކީްއވެެގން ކަމެއް އަނެއްހެން ިދވެ

އާދެ! ؟ ބޭފުޅުން ބަޔާންކޮްށފައި އެބަ އޮތްތޯ ކުރުން ކީްއވެބާއޭ އަސްލުަގއި، އޭގެ ަސބަބެއް އެހިންގުމާއި މެނޭޖް

 ްއޔާ ފަސޭހަވާނެ. އެެއއް ސާފުކޮށްލެިވއްޖެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްނ ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމވާގޮތަށް ޚިޔާލު ތަފާތު ބޭފުޅެއް ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަްށ ހެންވީމާ، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއެ

ވަަނ  19ވަނަ މާއްދާެގ، މިދެންނެވީ ބިލުގެ  11ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ކަނަޑއަޅަން. އެއީ 

ވަނަ  20އަށް ލަފުެޒއް އިތުރުކުރުން. ައޅުގަނޑުމެން މިހާހިސާބުން  11ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  60މާއްދާ. ގާނޫނުގެ 

ވަނަ،  20ވަނަ ާމއްދާއަށް ވެސް މިއޮތީ އިޞްާލޙެއް ައއިއްަސ.  20ވަނަ މާއްދާއަށް ދާއިރު  20މާއްދާއަށް ދާނަން. 

ނަންޏާ ދެއްތޯ. އެއީ ހަމަ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙެއް. ކީކޭތޯ؟ އިްޞލާޙު ގެން

ވަނަ މާއްދާެގ  60އަންނާނެތާ ދެއްތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނުޑމެން  ންންވީމާ، އެބައިަތއް އޮޓަެމޓިކުއެހެ

މާ، އަށް ިމގެނައި ިއޞްލާޙާ ގުިޅގެން ދެން އަްނނަ ބަދަލުތަކެއް ފާހަގަކުަރްއާވފައި މިވަނީ. އެހެންވީ 11)ށ(ގެ 

ްށ ކުެރވޭ ޮގތުން ތި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެގޮތަބޫލުޤަީތ އަުޅގަނޑަށް އެގޮތަށް ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި އެނގެނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މާނަކުރުމުަގއި ވެސް ހުށަހަޅުްއވާފައި މިާވ ބޫލުޤަ

ކަށް އެއްބަްސވެވޭ ކަމަްށ، ޚިޔާލު ތަފާތު ބޭފުޅެއް ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިްޞލާޙުތަ 62އިޞްލާޙުތައް، 

ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ކަނޑައަޅަން މިހާހިސާބުން. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން 

ްތގަނަޑކަްށ އަޅުގަނޑު މުޅި ބިލުގެ ވޯޓަަކށް އަޅުގަނޑު އަހާނަން. މިހާހިސާބަށް އައިއިުރަގއި ބިލުގެ މަސައްކަތް ގާ

ވަަނ  21،22،23މުޅި ބިލުގެ ވޯޓަކަށް ދިއުުމގެ ކުރިއަްށ ބިލުގެ ބިލުގެ،  ހިސާބަށް މިވަނީ ގޮއްސަ. އަދި ނިމުމަކާ

ކެއް މި މާއްދާތަކަކީ. އްމު އުސޫލުން ހަމަ މިއިން ކޮންމެ ބިލެއްެގ ވެސް ފަހަތަށް އަންނަ މާއްދާތަޢާމާއްދާ މި 

ވަަނ  21ލަން. ނަވާތައް ވެސް ަބއްލަަވިއލަދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންތި ބޭފުޅުްނ ެއ މާއްދާ، އެހެންވީމާ

މާއްދާގަިއ މި އޮންނަނީ މި ާގނޫނު ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނަށް ިއތުރުކުރާ މާއްދާތަާކއި ުގޅިގެްނ ގާނޫނުތަުކގެ މާއްދާތަުކެގ 
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ގޮތުން ހަމަ އޮންނަ މާއްދާއެއް މިއީ.  އްމު އުސޫލެއްގެޢާބުކުރުމުގެ ވާހަކަ މި އަންނަނީ. ނަންތައް ތަރުތީ އިނަންބަރާ

އްމުކޮށް ޢާވެސް ހަމަ  ގުިޅގެން ބަސްބަހަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ގެނައުްނ އެ ގެނެވޭ އިްޞލާޙުތަކާ ދެން ހަމަ މި

މި ދިވެިހ  ވަނަ މާއްާދގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެ ދުވަސް ކަނޑައަާޅ މާއްދާ 23ވަނަ މާްއދާގައި.  22އޮންނަ ކަމެއް 

މި ތިން މާްއާދ ، ންކޮށްފަިއ އެަބއޮވޭ. ެއހެންވީމާޝާިއޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނކަމަށް ބަޔާ ގައި ށް ގެޒެޓު ސަރުކާރަ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއއްބަސް، ިޚޔާލުތަފާތުވާ ބޭުފޅެއް ނެތްކަމަށް، ނެތުާމއިެއުކ އެ ތިން މާއްދާ ވެސް 

 ތަކާ . މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުފާސްވެއްޖެކަުމގައި މިހާ ހިާސބުން އަޅުގަނޑު ކަނޑައަޅަން

އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންަނާވ  .އެްއކޮށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ވަގުތުގައި ޯވޓަށް އަހާނަން

އްތިފާޤުން ކޮމިޓީގެ އި ، ލާަލދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއް

ކަމުަގއި ކަނޑަައޅަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްަތއް ުކރިއަށް ގެންެދވުމުަގއި ތި  ފާސްވެއްޖެ

ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްތަްއ މިހާ ހިސާބުން 

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަަވން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮކމިޓީގައި ހުރި ބިލުަތކަށް  ނިންމައިލާނަން. ތި ބޭފުޅުންގެ 

ޮއތީ އެންމެ ބިލެއްގެ މަަސއްަކތް މިހާ ހިސާބުން ނުނިމި. އެއީ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން  ބަލާއިރުަގއި ކޮމިީޓގައި މި

ވާ. ެއއީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްތޯ؟ މަޢާފްކުރައް

، ުލގެ ަމސައްކަތްަތއް. އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޭޕމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ބި

ންދަނީ ޭއގެ ދިރާާސކުރުމުގެ މަަސއްކަތްަތއް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ފަާރތުން މިހާރު މި ގެ ،އެ މަސަްއކަތް

ލާޙުތަެކއް މިހާރު ވަނީ ލިބިފަ. ދަނީ. އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެކިއެިކ ފަރާތްތަކުްނ ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞް ކުރަމުން މި

އެ ދިރާާސކުރުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ލީގަލް ީޓމަކުން މިހާރު ކުރައްވާ ވާަހކަ ވެސް ތި ބޭފުޅުްނެގ ، އެހެންވީމާ

ރެްއވިްއޔާ ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ކޮމިީޓއަށް ައޅުގަނޑު ގެނެްސ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. އިރާަދކު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭަގއި ޚިާޔލުތައް ހުރި ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހުގައި ައޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންދާނެ 

ން ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމުން ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް މިހާ ހިސާބުން މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވު 

 ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 
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