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 ޢަލީ ނިޔާޒް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހުޅުމާލެ  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ތިއްބެވީ    22އަހަރުގެ   ` ކޮމިޓީގެ  ވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  ފެށުނީ. މި  ވަނަ ބައްދަލުވުން 

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  

ޒާ ރާޝިދު، ގައްދޫ ދާއިރާގެ   އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި  ހިރު، 

މުޤައްރިރު.   ކޮމިޓީގެ  ނިޔާޒު،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅުމާލެ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  އޮތީ  މަސައްކަތަކަށް  މިއަދުގެ  ގާނޫނު  98/20އަޅުގަނޑުމެން  ބެހޭ  ފަޅުރަށްރަށާ  (  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން. އަޅުގަނޑުމެން ގާތްގަނޑަކަށް މި ބިލުގެ ދެ މާއްދާ ފިޔަވައި ހުރިހާ  

ކަމާބެހޭ   މަޝްވަރާކުރުމަށް  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަނީ.  ނިމިފައި  ގޮތްތައް  މަޝްވަރާކުރެވި  މާއްދާއަކަށް 

ދު މަޝްވަރާކުރުމަށް އޮތީ އަދަބުގެ ގޮތުގައި މި އޮތް ބަޔާއި ދެން މުއްދަތާ  ފަރާތްތަކާ އަދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ މެ

އެއްކޮށް   މަސައްކަތް  މި  މިއަދު  ބަލަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެއަށްފަހު  އޮތީ.  މަޝްވަރާ  މާއްދާތަކެއްގެ  އޮތް  ގުޅޭގޮތުން 

ވެ ވީހާ  ތަޅުމަށް  ފާސްކުރުމަށް  ބިލު  މި  އަވަހަށް  ނިންމާލުމަށްފަހު  ފޮނުވައިދިނުމުގެ  ނިންމާލެވޭތޯ.  އަވަހަކަށް  ސް 

މިހާރު   ފަޅުރަށްރަށާއި  މަސައްކަތް.  ހިމެނޭހެން  ރަށްރަށް  ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ  އަދި  ރަށާއި  ހިފާފައިވާ  ވަރުވާއަށް 

އެ   ނަމަ  ހިންގައިފި  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ގާނޫނުގައި  މި  ގުޅޭގޮތުން 

ށް ނުވަތަ ކުއްޔަށްދޫކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ  ފަރާތްތަކާމެދު އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަށް ވަރުވާއަ

ނުވަތަ   ވަރުވާއަށް  ރަށް  އެ  ގުޅޭގޮތުން  ފަޅުރަށަކާ  ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ނުވަތަ  ވަރުވާއަށް  ލިބިގެންވެއެވެ.  އިދާރާތަކަށް 

ގެ ދަށުން ހަދާ  ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ގާނޫނާ ނުވަތަ މި ގާނޫނު

ރުފިޔާ   މިލިއަން  އެއް  ގިނަވެގެން  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  މައްސަލައިގެ  ނަމަ  ޢަމަލެއްކޮށްފި  ޚިލާފު  ގަވައިދާ 

ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ނުވަތަ  ވަރުވާއަށް  ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 

ނު ވަރުވާއަށް  އޮތީ،  އިޚުތިޔާރު  ގައި  )ށ(  އޮތީ.  ގައި  )ހ(  އެއީ  ލިބިގެންވެއެވެ.  ފަރާތަށް  ކުއްޔަށްދޫކުރި  ވަތަ 

ވަރުވާއަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިނުވާ ފަޅުރަށަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ގާނޫނު ނުވަތަ މި ގާނޫނުގެ  

ކު މައްސަލައިގެ  ނަމަ  ކޮށްފި  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ގަވައިދާ  ހަދާ  އެއް  ދަށުން  ގިނަވެގެން  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޑަބޮޑުމިނަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާކުރާ ވާހަކަ މި އޮތީ. ގިނަވެގެން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާކުރާ ވާހަކަ މީގައި މި އޮތީ.  

ހުރޭ އެބަ  ވެސް  ގާނޫނުތަކުގައި  އެހެން  ބަލާއިރުގައި  ބަހުސަށް  ކުރީދުވަހުގެ  އޭރުގެ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި    ދެން 

ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގައި   އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކަނޑައެޅިފަ.  ގޮތްތަކެއް  ގުޅޭގޮތުން  އަދަބާ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  ޖޫރިމަނާއާ 
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އެދުނިން އެފަދަ ގާނޫނެއް ބަލައިގެން އެ ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތްގޮތެއް އެ ގާނޫނުގައި އޮތްގޮތެއް ބަލަން. އެބައޮތްތޯ އޭގެ  

 ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު.ވިދާޅުވެދެއްވާ! )؟ ސްޓަޑީއެއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު 

މިހާރު އަސްލު ޑެމޭޖަރސް ބަލާއިރު އިޓް ޑިޕެންޑްސް ހަމަ ހުރެދާނެ އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ޑެމޭޖެއް ވެސް ދީފަ. 

އެހެންވީމާ، މީގައި އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެކޭ ބުނާއިރު އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ޖޫރިމަނާއެއް  

ސަޖެސްޝަ އަޅުގަނޑުގެ  ސޯ،  އެއަށްވުރެ  ނުކުރެވޭނެ.  ކަނޑައަޅާފައި  އަދަދެއް  މިނިމަމް  އެންމެ  ހިނގާށޭ  ނަކީ 

 ބޮޑުކޮށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ގޮތަށް ބައިންދަން. 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ގާނޫނާ ޚިލާފު  ޓަކައި މިހާރު ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތް އިނގޭތޯ. ވަރުވާއަށް ލިޔެދޭ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭގޮތުން   ރެކޯޑަށް

އަދަބަކީ   މީހެއްގެ  ނުވަތަ    10000ޢަމަލެއްކޮށްފި  ޖޫރިމަނާކުރުން  އަދަދަކުން  ގިނަނޫން  މަސް    6ރުފިޔާއަށްވުރެ 

މާއްދާ   އެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބަންދުކުރުން.  ގޭގައި  ނުވަތަ  އަރުވާލުން  މުއްދަތަކަށް  ނޫން  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ 

އި މި އޮތީ، ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަނުވާ އަދަދަކުން  ބަދަލުވެގެން މި އައީ ހުށަހަޅާފަ

ރުފިޔާއޭ ބުނެފަ.   10000ރުފިޔާ ހަމަ ސީދާ އަނެއްހެން ބުނެފަ.   10000ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއޭ. ކުރީގައި އިނީ ހަމަ 

އޮތީ   އެ  އަރުވާލުން  6ދެން  މުއްދަތަކަށް  ނޫން  ދިގު  ބަންދުކުރުން.    މަސްދުވަހަށްވުރެ  ގޭގައި  ނުވަތަ 

ނައިބު   ކޮމިޓީގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  ގުޅިވަޑައިގެންފި  އިތުރަށް  ކޮމިޓީއާ  ވަގުތު  މި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

އަޅުގަނޑުމެން   ވަޙީދު.  މުޙައްމަދު  ބައި    2މުޤައްރިރު  ބެހޭ  ފަޅުރަށްތަކާ  ނުނިމި  ގޮތެއް  އިނީ  މި  މާއްދާއަކަށް 

ރު މި އޮތީ އަދަބުގެ ބައި. އަދަބުގެ ބައިގެ ކުރީގެ ގާނޫނުގައި އިންނަނީ، މިހާރު ކުރީގެ ގާނޫނުގައި މި  އިނގޭތޯ. މިހާ 

އަދަބަކީ   މީހެއްގެ  ޢަމަލެއްކޮށްފި  ޚިލާފު  ގާނޫނާ  މި  ބެހޭގޮތުން  ފަޅުރަށްރަށާ  ލިޔެދޭ  ވަރުވާއަށް    10000އިންނަނީ 

ޖޫރިމަނާކުރުން   އަދަދަކުން  ނޫން  ގިނަ  މުއްދަތަކަށް    6ނުވަތަ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ނޫން  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  މަސް 

ރުފިޔާއަށްވުރެ   މިލިއަން  އެއް  ގޮތަކީ  އޮތް  މި  ހުށަހަޅާފައި  މިހާރު  ދެން  ބަންދުކުރުން.  ގޭގައި  ނުވަތަ  އަރުވާލުން 

ފާހަގަކު  ކަންބޮޑުވުމަކީ ޒާހިރު އެ  މެންބަރުންގެ  ބައެއް  މީގައި  ޖޫރިމަނާކުރުން. ދެން  ގޮތަކަށް  ރެއްވި އެއް  ބޮޑުނުވާ 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވެއްޖިއްޔާ ކިހިނެއްހޭ ހަދަނީ، ދީފައި ހުރި ޑެމޭޖު. ޑެމޭޖަށް ބަލާފައިތާ ޖޫރިމަނާކުރާނީ.  
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)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަދިވެސް އެބަ އޮތޭ އިނގޭތޯ. ފަޅު ރަށްރަށަކާ ގުޅިގެން މި ގާނޫނު ނުވަތަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން  

 އެހެން ގާނޫނަކާ ޚިލާފަށް ހިންގި ޢަމަލީ އެ ޢަމަލުގެ ޒާތުން ޖިނާޢީ އުންސުރެއް އެކުލެވިގެންވާ  ހަދާ ގަވައިދާ ނުވަތަ

ޢަމަލެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން  

ޙުޤީޤުކޮށް، އެ ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރުމަށް  އެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ތަ 

ދާއިރާގެ   ތުޅާދޫ  ގުޅިވަޑައިގަންނަވައިފި  ކޮމިޓީއާ  ވަގުތު  މި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ގާނޫނު  މި 

އިނ  މާއްދާ  އަދަބު  ކުރަނީ  މި  މަޝްވަރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް.  ޙުސައިން  ޙިސާން  މެންބަރު  ގޭތޯ  އިއްޒަތްތެރި 

އިންނަނީ   ގާނޫނުގައި  މިހާރުގެ  އޮތީ    10000ޙިސާން.  ދެން  ޖޫރިމަނާކޮށްފައި.  މަސްދުވަހަށް    6ރުފިޔާއިން 

މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހިސާބަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭ    1އަރުވާލުމާއި ޖަލަށްލުމާ. ދެން ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އޮތް އެމެންޑުމަންޓަކީ  

މައުޟޫޢުއަ މިތަނުގެ  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ދެން  ގޮތަށް  ވާނީ.  ކިހިނެއްހެއްޔޭ  ދީފިއްޔާ  ގެއްލުމެއް  ބޮޑު  އެއަށްވުރެ  ކީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ )ނ( އިން އޭގައި ޙައްލެއް ލިބޭ ކަމަށް އެބަ ފާހަގަވޭ. ވަޑައިގަންނަވާ )ނ( އަށް. ގުޅިގެން  

ހިންގި ޢަމަލަކީ އެ ޢަމަލުގެ    މި ގާނޫނު ނުވަތަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނަކާ ޚިލާފަށް 

މީގައި ވެސް މި ދައްކަނީ ޖިނާޢީ އުންސުރެއް ހަމަވާކަމަށް ވާނަމަ ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤެއް ކުރެވޭ ވާހަކަ  ؛ ޒާތުން ޖިނާޢީ

މީގައި މި އޮންނަނީ. އެއްކޮޅުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި އަނެއްކާ ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤެއް ވެސް ހިންގޭ ގޮތަށް. އާދެ! މި ވަގުތު  

އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީގަ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ.  މެންބަރު  އި ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

ބޭފުޅުންނަށް   ތި  މާއްދާތައް  މި  ރިޕީޓްކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  އައިސްފައިނުވާތީ  ބަދަލެއް  އިތުރު  ބައިގައި  ޖޫރިމަނާ 

ރަށްރަ  -10ފާސްކުރުމަށް.   ހިފާފައިވާ  ފަޅުރަށަކާ  ވަރުވާއަށް  ހިމެނޭހެން  ރަށްރަށް  ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ  އަދި  ށާއި 

ގުޅޭގޮތުން މި ގާނޫނު ނުވަތަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގައިފި ނަމަ، އެ ފަރާތްތަކާމެދު  

ފަ ކުއްޔަށްދޫކުރި  ނުވަތަ  ވަރުވާއަށް  ރަށް  އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  ކަމާބެހޭ  އަންނަނިވި  ނުވަތަ  ރާތަކަށް 

ވަރުވާއަށް   ރަށް  އެ  ގުޅޭގޮތުން  ފަޅުރަށަކާ  ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ނުވަތަ  ވަރުވާއަށް  )ހ(  ލިބިގެންވެއެވެ.  އިދާރާއަކަށް 

ނުވަތަ ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ގާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ގާނޫނުގެ  

މިލިއަން    1ވައިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފި ނަމަ މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިނަވެގެން  ދަށުން ހަދާ ގަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ   ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ނުވަތަ  ވަރުވާއަށް  ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު  ރުފިޔާއިން 

ކުއްޔަށް ނުވަތަ  ވަރުވާއަށް  އިޚްތިޔާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ  މީގައި  ލިބިގެންވެއެވެ.  ފަރާތަށް  ދީފައިވާ 

ހިމެނީމަ   ބައިބައި  ހުރި  ދެން  އާންމުބަޔާއި  ގަވާއިދުގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ބައިކޮށްލަން.  މަޝްވަރާކުރެވުނީ 

ކަމަށް  ވަކިވާނެ  ބައިބައި  އެހެނިހެން  އާންމުބަޔާއި  އޮތް  ވިސްނިވިސްނުމުގައި  އެ  ކުރިން    އަޅުގަނޑުމެން 
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އިއުތިރާޟްކުރައްވަންތޯ ބޭފުޅަކު  ބަދަލު ނުގެންނަން. އެބަ އޮތްތޯ، އެއްވެސް  ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ އެ 

ފަޅުރަށަކާ   ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ބަލަނީ. )ށ( ވަރުވާއަށް  މި  ކަމަށް  ފާސްވީ  އެގޮތަށް  މާއްދާ  އެހެންވީމާ، އެ 

މިއީ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިނުވާ. ކުރިން އެއީ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ. ހަމަ  ؛ ނޫނުގެގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ގާ

ރުފިޔާއިން   މިލިއަން  އެއް  ގިނަވެގެން  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  މައްސަލައިގެ  ނަމަ  ޢަމަލެއްކޮށްފި  އޮތީ،  މި 

ވެ އިތުރަށް  އާންމުބައިގެ  އެ  އަދި  އޮތީ،  މި  ގައި  )ނ(  ދެން  ވެސް  ޖޫރިމަނާކުރުން.  ގާނޫނުތަކާ  އެހެން  ސް 

މާއްދާގެ )ހ(   ނަމަ މި  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ޢަމަލެއް ކަމަށް ނުވަތަ  އުންސުރެއް އެކުލެވިގެންވާ  ޖިނާޢީ  ޚިލާފުވެއްޖިއްޔާ 

ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް، ކުރީގައި  

ހަމަ  ހަނިވާތީ  އިނީ  ތަންކޮޅެއް  އިދާރާތައް  ތަޙުޤީޤީ  އޭރުން  އެހެންނަމަވެސް،  ދީފަ.  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  އެކަނި 

ދަޢުވާއެއް   ޖިނާޢީ  ގުޅިގެން  ތަޙުޤީޤާ  މެދުވެރިކޮށް  އިދާރާތައް  ތަޙުޤީޤީ  އެހެން  ވެސް  އިތުރަށް  ޕޮލިސްގެ  ހަމައެކަނި 

އެގޮތަށް އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވަންޏާ ފާސްވީ ކަމަށް  ކުރުމަށް މި ގާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އެހެންވީމާ،  

އަސްލުގައި   އޮތް މާއްދާއަކީ  ވަޑައިގަންނަވާ. ދެން  މާއްދާއަށް  އޮތް  ބަލަނީ. ދެން  އޮތްއޮތުން    35މި    50އަހަރަށް 

އޮތްގޮތް، ކީއްކުރަންތޯ   ގެނެސްފައި  މީގައި  ބަދަލުކުރުމަށް. އެކަމަކު  މީގައި ޖަހަންވީ  އަހަރުގެ ވާހަ   35އަހަރަށް  ކަ 

އެހެންވީމާ،  ؟ )ފުރަތަމަ ގުޅޭގޮތުން    13ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މުއްދަތާ  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ހ(... 

އިޢުތިރާޟްކުރައްވާތޯ.   މެންބަރުން  އިއްވައިލާނަން  އަޅުގަނޑު  ބަދަލުތައް  ގެނެވުނު  މިހާރު  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

ކުއްޔަށްދެވޭ  ގޮތް    ފަޅުރަށްތައް  އިޞްލާޙުކުރި  މާއްދާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މުއްދަތު. 

ގާނޫނުގެ    13މިއީ.   ބަދަލުކުރީ. މި  މި  އެއްކޮށް  )ހ( އަޅުގަނޑުމެން  ބައި  އިން  ކުރީގައި  މާއްދާ  ވަނަ    11ވަނަ 

ފަރާ ކުއްޔަށްހިފާ  ކުއްޔަށްދެވޭނީ  ރަށްރަށް  ކުއްޔަށްދޭ  ދަށުން  ފެށިގެން  މާއްދާގެ  ތާރީޚުން  ހަވާލުކުރާ  ރަށް  ތާ 

މީލާދީ   ކުރާ    21ގިނަވެގެން  ފަށާއިރު  ނަމަވެސް  އެމެރިކާ އަމިލި  10އިންވެސްޓްމަންޓް  އަހަރުދުވަހަށެވެ.    ން 

ބޮޑު ގިނަވެގެން    ކަމުގައި  ޑޮލަރަށްވުރެ  ބަލައި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  އިންވެސްޓްމަންޓުގެ  އެ  އަހަރުދުވަހުގެ   35ވާނަމަ، 

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސަރުކާރަށް   ؟ މައްސަލައެއްނެތެއްނޫންތޯ  .ލިބިގެންވެއެވެނުވަތަ ކައުންސިލަށް  މުއްދަތަށް 

އެ ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ބޭފުޅަކު.  އެއްވެސް  އަންނަނިވި  އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވާ  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ހެން 

ކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ  އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން    50ހާލަތްތަކުގައި އެ މާއްދާގައި 

މި މާއްދާގެ   -1؟ މުއްދަތަކަށް ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށްދޫކުރުމަކަށް މި ގާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. މައްސަލައެއްނެތެއްނޫންތޯ

އެދި   އެކަމަށް  ބޭނުންވާނަމަ  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  ކުލީގެ  ރަށެއްގެ  ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ދަށުން  )ހ(ގެ 

ޖުމުލަ   ގޮތަށް  ހިމެނޭ  މުއްދަތު  ދޫކޮށްފައިވާ  ރަށް  މުއްދަތު    50ހުށަހެޅުމުން  އެއްބަސްވުމުގެ  މުއްދަތަށް  އަހަރުގެ 
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އިޚްތިޔާރު   އިތުރުކުރުމަށް  އިތުރުކުރުމުގެ  މުއްދަތު  ރަށުގެ  ގޮތުގެމަތީން  މި  ލިބިގެންވެއެވެ.  ފަރާތަށް  ކުއްޔަށްދޫކުރި 

މަދުވެގެން   ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ވާނީ  އެދެން  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފި  މަސްދުވަހުގެ    12ރަށް 

މާއްދާގެ )ށ(ގެ އެއްވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން   ކުރިންނެވެ. އެހެންވީމާ، އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވާ. )ނ( ގައި މި އޮތީ، މި

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.   ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  އިޖުރާތްތައް  ޝަރުތުތަކާއި  އިތުރުކުރުމުގެ  މުއްދަތު 

މާއްދާތައް   މި  އަހާފަ.  ވަކިވަކިން  ވާނީ  މާއްދާތަކަށް  ހުރިހާ  އެހެން  ކުރީދުވަހު  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

އެއްކޮށް  އަ މާއްދާތަކާ  މި  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވާތީ.  މަޝްވަރާކުރުމަށް  އިތުރަށް  މަޑުކޮށްލީ  ޅުގަނޑުމެން 

އޮތް   ދެން  ރިޕޯޓު  އަޅުގަނޑުމެން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ލެވުނީ.  މި  ނިންމާ  އެއްކޮށް  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެވެއިލަ އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްދޭނަން. މާދަމާ  އެހެންވީމާ، މާދަމާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓު  ؟ ބަލްތޯޖަލްސާއެއްގައި 

މާދަމާ ނިންމާލެވޭނެ. މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ   ބިލުގެ މަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ތައްޔާރުކޮށްލައިގެން ގެނެސް މި 

 ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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