
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން. ވަނަ  61 ކޮމިޓީގެ  އިޤްތިޞ ދީ  

  4162އޮގަސްޓް  61

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  68



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވަނަ މާއްދާއާ 24ނީ. ފެށިގެން އަޅުަގނޑު މިހާހިސާބުން މި ބައްދަލުވުން މިފެށު`.  މެްނ ހިސާބުން އަޅުގަ

ވަނަ ާމއްދާއަށް ބަދަލުތަެކއް ގެންަނވަން ބޭނުންފުޅުާވ  4ގައި ހިސާބަށް ައއިއިރު  ވަނަ މާްއދާއާ 24 ދެން ފަށާނީ.

ކަމަށް ބައެއް މެންބަރުން ޚިާޔލުފުޅު ފާޅުކުރަްއވާފަިއވޭ. ެއީއ ހަމަ ބަހެއްގެ ބަދަލު އޮތީ ހަމައެކަނި. އެހެންވީާމ، ެއއަށް 

ނޑު ަދންނަވަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލު ގެނައުަމށް   ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުންއިދާރީމޭޒުން 

އެއް މާއްދާ އުނިކުރުމުގެ ސަބަބުން ރެފަރެންސް އަށް އައިސްަފއި އޮްތ އޮތް ބަދަލަކީ  އިވަނަ މާއްދާަގއި އަިއސްފަ 24

ވަނަ  24ދެން  ހު(. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފައަކުރުތަކަށް ބައްސަވާަލއްވާފަ ވަނަ މާއްދާގެ މިހިރީ 24ބަދަލެއް އިނގޭތޯ. ދެން 

ަގއި ހަމަ އެއް މާއްދާ އުނިކުރުމުގެ ސަބަބުން ރެފަރެންސް އަށް އައިސްަފއި އޮތް ބަދަލު މިއޮީތ މާއްދާގެ ެވސް )ށ(

 އައިސްފަ. އެހެންވީމާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ނިޔަލަށް މި ހިސާބަށް ައޅުގަ ވަނަ ބާބާއި 4ހާހިސާބަށް ނިމުނީ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި

ނޑުމެން މީެގުކރިން ނިންމާފައިވާ ނިން  ވަނަ ބާބާއި 4މުމާއި އެއްގޮތަށް ނިންމާލެވުނީ. ނިންމާލެވުމާއި އެކު އަުޅގަ

ތީން. ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަ އެ ފާްސވުމާ އަހާނަން. އެއީ މިަވގުުތގައި ައޅުަގނޑު ހަމައަށް ވޯޓަށް އެ ފާްސކުރުމަށް ވޯޓަށް 

ނުޑމެން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ މަތީން ވޯޓަށް އެހުމަށް  ވަނަ ބާބާއި  4، އެހެންވީމާ ހަމައަށް ކުރިން އަޅުގަ

 4ެއއްކޮށް  މާއްދާ މިގެެނވުނު ބަދަލުތަކާ ވަނަ 4އަޅުަގނޑު މިހާރު ޯވޓަށް މިައހަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮްތގޮތަށް 

ވަަނ  4ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިތްލާލަދެއްވުން އެދެން. ވަނަ ބާބާއި ހަމައަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައިގަންަނވާ 

 އާދެ!ވަނަ ބާބުގެ ނިޔަލަށް ާފސްކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުުޅން އަތްޕުޅު މައްޗަށް.  4ބާބުގެ ނިޔަލަށް އިނގޭތޯ. 

ނޑައަޅަން. އަޅުގަ ނޑުމެން މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ކަ

ވަނަ ބާބުން ފެށިގެން އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ  4ަވނަ ބާބުގައި މަސަްއކަތް،  4ވަނަ ބާބު.  4މިފަށަނީ 

ނޑު ބާބަކުން ބާބަކުން މީގެ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތީން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ  މެން މި ކޮމިޓީގައި ފާސްކުރުމާކުރިން އަޅުގަ

ނުޑ ހުޅުވާލަން. މެންބަރުންގެ ޚި ބޭފުޅުންގެ ބަހުސަށް. ައމީތަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  ވަނަ ާބބު ތި 4ޔާލުފުޅަށް ައުޅގަ

 އަރުވަން. 



  

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ iމަޑުއްވަރ

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ  އާދެ! ޮއތް މާއްދާ ެއއް ކަމަށްވާނަަމ  އިއައިސްފަ  ވަނަ ބާުބގައި ވެސް މި އިޞްލާޙެއް 4އަުޅގަ

ނޑުމެން އަެނއްހަމަ ކުރިން އެ ގެންދިަޔޮގތަށް އެ މާއްދާ ދަންނަ ހެން އެ ެއކްސެޕްޓުކުެރވޭ ވާުލމަށްފަހު އަޅުގަ

 ކަމަށްވާނަމަ އެކްސެޕްުޓކޮށްގެްނ ދެން ބާބުތަކަށް ވަކިން ވޯޓަްށ އަހަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޢަލީ ފަޒާދަށް އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އާދެ!

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނޑަށް  އާދެ! ނޑު ވެސް ހަމަ ައމީތުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަމީތު ވިދާުޅވި ގޮތަށް ހަމަ އަޅުގަ

ީއ އިޞްލާޙެއް އިން ކަމަްށ މީގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ މާއްދާތައް ހަމަ ސްލައިުޑަގއި ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ އެ

 ދައްކާލުމަށްފަހު ކުރިއަށްގެންާދގޮތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ ހަމަ އާދެ! ޙުސަ ވަނަ ބާބުގައި ވެްސ  4އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރުމަށްއި ވެސް އެހެން  އިތުރުން އަދި ޭއގެ  .ޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި ހުިރ މާއްދާތަކަށް އަުޅގަ

މާއްދާތަކަށް ވެސް ދެންމެައުކ ހުށަހެޅިގެންދިޔައީ ެއގޮތަްށ މިހާރު އިޞްލާޙު ހުރި މާއްދާތަކަށް ބަހުސްކުރުމަށް 

އަިދ  ިމވަގުުތ ވޯޓަްށ އަހާނަްނ. އަމީތު ހުށަހަޅުްއަވއިށް އަުޅަގނޑު އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމާއި އެްއގޮތަ

އެްއގޮތަށް އަޅުަގނުޑ ވޯޓަށް މިއަހަނީ. އެހެންީވމާ، ެއގޮތަށް ތާއީދުކުަރްއވާ އެއާ . ތާއީދުކުަރްއާވފަފަޒާދު މިވަނީ 

ިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ ވަޑަ  ،ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިތްލާލަދެއްވުން އެދެން. ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން

ނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ ނަޑއަޅަން. ދެން އަުޅގަ ެއހެންވީމާ، އިޞްލާުޙ ހުިރ  .އިއްތިފާޤުން ފާްސވެއްޖެ ކަމަށް ކަ

 މާއްދާތައް ކޮމިޓީއަށް އިްއވާލަެދއްވުން އެދެން. 

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުންއިދާރީމޭޒުން 

ެއއް އިތުުރކޮށްފައި ިމއޮތީ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން. ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(  84ވަނަ ބާބު އެީއ  6 !އާދެ

 !ނީ ހަމަ އިޞްލާޙު އެއްކޮށް. އާދެނަށް އެއްކޮށް ދަންނަވާލަންވީތޯ؟ އެހެންނޫންއެގްރީމެންޓުކުރުން. ައޅުަގނުޑ އެންމެ



  

ރު އެ ޑިވެލޮޕަާރިއ ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕާރމިޓް ޑިވެލޮޕަރައށް ދޭއި -)ހ( .ވަނަ މާއްދާ 84 .އެގްރީމެންޓުކުރުން

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންުޓ ހ(މި މާއްދާގެ ) -ބޯޑާދެމެދު އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރީމެންޓު ކުރަްނވާނޭ. )ށ(

ަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( -އެގްރީމެންޓަކީ ޑިވެލޮޕަރު ޫދކުރާ ޕާރމިޓް އިތުރުން ޮސއިކުރާ އެއްބަްސވުމެެކވެ. )ނ(

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކުރާ  25ިއ ބޯޑުން ޮސއިކުރަްނވާނޭ. ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ގަ ބަޔާންކުރާ ެއއްބަްސވުމު

އެއްބަްސވުމުަގއި ބޯޑުން ޮސިއކުރަންވާނީ އެ އެއްބަްސވުުމަގއި ސޮިއކުރުމާއި މެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން އިޢުތިރާޟުކުރާނެ 

އެއީ ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮމެންޓަްށ  ދެ!ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހުގައޭ. އާސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ލަފާ 

 . އޮތީ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އިނގޭތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މާއްާދއަށް ެއކިެއކި ދާއިރާަތކުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިޭވ. ެއހެންވީމާ، ތި

ޙެްއ ބޭފުޅުންގެ އިޞްލާ މެންޓުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި ތިފުރުޞަތު މިވަގުތު ހުޅުވާލަން އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އޮތްތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ. އާދެ!  ަފޒާދަށް އަުޅގަ

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

އެއްކޮށް މި މާއްދާ އަލުްނ  ލިސް ސަރވިސަްސގެ ިއޞްލާޙާސް ޕޮމި މާއްދާ މިހާރު ވިދާޅުވިގޮުތން ހަމަ މިއޮތީ މޯލްޑިވް

 އިޞްލާޙުވެަފއި މިއޮތީ. އެހެްނކަމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަމޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތް ކަމަށްވަނީ ިވއްޔާ ައޅުަގނޑުެމން އެއާ ދެން ޖެހިގެން އޮތް މާއްދާ އަށް ދާނީ. އަޅުގަ

 ވޯޓަށް އަހާނީ ބާބު ެއއްކޮށް ިއނގޭތޯ. 

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުންއިދާރީމޭޒުން 

ދާ. އިްނވެސްޓްމަންޓް ަވނަ މާއް 84ދެން މިއޮތީ އިްނވެސްްޓމަންޓް އެގްރީމެންުޓގަިއ ހިމަނަންވާނެ ކަންކަން. ެއއީ  އާދެ!

 -އިންަވކިކޮށް އިނޭގގޮތަށް. )ށ( ޒޯނުގެ ތަފްސީލު. -ންނަނިިވ ކަންކަން ހިމަނަންވާނޭ. )ހ(އެގްރީމެންޓެްއަގއި އަ

ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމަށް ިޑވެލޮޕަުރ  -ޒޯނުަގއި ކުރުމަށް ިޑވެޕޮލަރުްނ ހުއްދަކޮށްފަިއވާ އިޤްތިޞާީދ މަސައްކަތްަތއް. )ނ(

ނުޑ އުމްރާނީ ނުވަތަ މާލީ ަވޞީލަތްތަކާިއ ބިނާކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އުަފްއދަންޖެހޭ ނުވަތަ ތަރައްޤީކުަރން ޖެހޭ މައިގަ

އެ ޒޯނާިއ  -އާއި މިންވަރުތައް. )ބ( ޒޯނުގައި ތަަރއްޤީކުރުަމށް ހިންގާނެ ހޭދަ -ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް. )ރ(



  

ދިވެިހ  އެ ޒޯނާއި ގުޭޅގޮތުން -ގުޭޅގޮތުން ޑިވެލޮޕަރު ތަބާވާްނޖެހޭ ޢާއްމު ޝަރުތުތަކާއި ޚާއްޞަ ޝަރުތުތައް. )ޅ(

ސަރުކާރުން ދޭ ޢިނާޔަތްތަްއ ޢާއްމު ޢިނާޔަތްތަކާއި ާޚްއޞަ ޢިނާޔަތްތަކާއި ވަިކކަމަާކއި ުގޅުަވއިދޭ ޢިނާޔަތްތައް 

ޒޯނުގައި ހިމެނޭ ބިމުގެ ހައިސިއްޔަތު އަދި އެ ިބން މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  -ތަފްސީލުކޮށް ހިމެނޭގޮތަށް. )ކ(

ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމާއި ގުޅޭ އިންޖިނިއަރިްނ  -ގެ ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަީޑސް. )ވ(ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމު -ދެވޭގޮތް. )އ(

ޒޯން  -ޒޯން ތަަރއްޤީކުރުމާއި ގުޭޅ އެްނވަޔަަރންމެންޓް އިންޕެކްސް ެއސެްސމަންޓް ރިޕޯޓް. )ފ( -)މ( .ސްޓަޑީސް

އް ޙައްުލކުރުމަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަ -އި ގުޅޭ ބިްޒނަސް ޕްލޭން. )ދ(ތަރައްޤީކުރުމާ

ގުޅޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ  އް ހިމަނާނަމަ އެ އަރބިޓްރޭޝަނާއަރބިޓްރޭޝަނާ ބެހޭ މާއްދާއެ -އެއްބަްސާވގޮތް. )ތ(

އުސޫލުތަުކގެ ތެރެއިން ދެފަރާތަށްމެ އެއްބަސްެވވޭ އުސޫެލްއ އިޚްތިޔާރުކުެރވޭ ގޮތަށް އެ މާއްދާ އޮތުން. އަދި އެގޮތުްނ 

ބަޔާންކުރުން. އެ )ތ( ބެޭހ ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑު ހިނގާެނގޮތް  ދިވެިހރާއްޖޭގެ އަރބިޓްރޭޝަނާ އިޚްތިޔާރުކުރާ އުސޫާލއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޕާރމިޓާއި އިންވެސްޓްމަންްޓ  -އޮތް މާއްދާެއއް އިނގޭތޯ. ދެން )ލ( އަކީ އިތުުރކުރެވިަފއި

މި ޤާނޫނުގެ، މި ޤާނޫނުން  -ލާޒިމުކުރާ މާއްދާ. )ގ( އެގްރީމެންުޓގެ ދަށުން އެގްރީމެންޓުގެ މާއްދާތަކަށް ތަބާވުން

 ހަމަތަކާއި ކަްނކަން. ޑިވެލޮޕަުރގެ މައްޗަށް ާލޒިމުުކރާ އެހެން އުސޫލުތަކާއި ާމއްާދތަކާއި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުުޅވާލަން މި މާއްދާ  .ދުތޯ. އާދެ! ސަޢުވަނަ މާއްދާ އިނގޭ 84 ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުުފޅަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 އިނގޭތޯ.  ނެތް ގައިމު ެވސް ިއޞްލާޙެއް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ރަނގަޅުެހން އިނގޭތޯ އެދަނީ ައޅުަގނުޑމެންގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ސިޔާމަށް  ިވއްޔާކަމަށްވަނީ  ބޭފުެޅްއގެ ނެތްއެހެންވީމާ، ތަފާތު ޚިޔާލުފުެޅއް ެއއްވެސް  ައޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

 ފުރުޞަތެއް އަުރވަން. 

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

ނޑުމެން ބަލާަލން އެބަޖެހޭ ދެއްތޯ އެހެން މިނިސްޓްރީތަކުން ދެއްވާަފއި ހުރި ކަންތައް، ކޮ މެންޓުތައް މީގައި އަުޅގަ

މު މީގައި އަދި އިތުރަްށ، އިލާފައި ދިއުން ވަރަށް މުހިންވަރަކަށް ހިެމނިފައިވޭތޯ ދެއްތޯ. އެގޮތަށް ަބލަ މިއަށް އެްއވެސް

މީގެ  ނާފައެއް ނީންނާނެ ދެއްތޯ. އާދެ!ހުރިހާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ައއި ކޮމެންޓެއް ހިމަ ކީކޭތޯ؟ އާދެ! ދެން އެހެން



  

ނުޑ ކަމަކީ މި  މުމުހިން މާއްދާ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެބަ ުބނެދޭ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ މި މާއްދާގެ ބޭނުންާވ މަިއގަ

ެއްއގޮތަށް މި އިޞްލާުޙކޮށްފައި  ށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙުތަކާ އުސޫލުތައް. އެހެންވީމާ، ިއޮކނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހު

ނޑަށް ހީވަނީ މިއޮތް މިބައި އޮތް ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ޮގތަށް  ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ މީތި ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން.   އަމީތަށް އަުޅގަ

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ iމަޑުއްވަރ

ކޮށްފަިއ މިއޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ އިޮކނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން. ދެްނ  މި މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެްއ ައސްލުގަިއ ކޮމެންޓެއް 

ގޮތަާށއި އަިދ  ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް ކޮމެންޓުަގއި މިޮއންނަނީ އަރބިޓްރޭޝަން ހަނިނުކުރެވޭ އެ

ރުކުރާ އަރބިޓްރޭޝަންެގ އަޤްވާމީ ގޮތުން ޤާބޫލުކުރާ އަރބިޓްރޭޝަން އުސޫލުަތކުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތުން އިޚްތިޔާބައިނަލް

ނޑު ހިތުން މިއޮތީ  މި ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ކޮމެންޓާކަމަށް. ދެން  އުސޫލެއް ަކނަޑއެޭޅގޮތަށް ޮއތުން އެްއގޮަތށް އަޅުގަ

އް މިއޮީތ . އެހެންވީމާ، މި މާއްދާއަށް ހުށަހެޅުއްވިަފއި ހުރި ކޮމެންޓުތަކުތާެއއް ގޮުތން އިތުރުކުރެވިފަ)ތ( އިތުރު ނު

. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއި މި މާއްދާ މިއޮތީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިހާރު. ރޭޓުކުެރވިފައިންކޯޕަ

ނޑު އެދެނީ.   އެހެންވީމާ، އޮްތގޮތަށް ބަލަިއަގތުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިމެނިގެންދާނެ. ބާބު ވޯޓަށް އެިހގެންދާއިުރގައި  ދެން އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ އަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ޗެޕްޓަރ

ކަމަްށވާނަމަ  ގުޭޅގޮތުން ތަފާތު ޚިާޔލުފުޅެއް ނެތް ބޭފުޅެއްެގ ޚިޔާލުފުެޅއް މިކަމާއެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ިއތުރު 

 ވަނަ މާްއދާއަށް.  25 ވަނަ މާއްދާއަށް. 25އަޅުަގނޑު މިދަނީ މިހާރު 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

މި  -ދަުއލަތަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ުނނެގުން އިނގޭތޯ. )ހ( .ވަނަ މާއްދާ 25ައޅުަގނޑު ދަންނަވާާލނަން  އާދެ!

ޤާނޫނުގެދަށުން ޑިވެލޮޕަރަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް ޒޯނެއްަގއި ޑިވެލޮޕަރު ނުވަތަ ެއ ޒޯނެއްަގއި އިންވެްސޓުކުާރ 

ށް ނެގުމުގެ ބޭނުމުަގއި ނުވަތަ ަދއުލަތުން އެ ިވޔަފާރިކުރުމުެގ ލަތަށްފަިއވާ ިއންވެސްޓްމަންޓެއް ދައުއިންވެސްޓަަރކު ކޮ

ތެއް މެދުވެިރކޮްށ ފީޛީ ެއއްެވސް އިޖުރާޢާބޭނުމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ފަުހން ހަދާ ޤާނޫނު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ވަކި ތަން



  

ވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެންނުވާނޭ. ދިވެހި ދައުލަތުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ބާރު ހިންގާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް އެއް 

އެިޅ އޮތް ނަމަވެސް ޑިވެލޮޕަުރ ދޫކޮށްފައިވާ ޒޯެނއްގެ މުޅި އިންވެސްޓްމަންޓް ަކނޑަ  މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން -)ށ(

އްދުގެ ސަލާމަތީ ކައި ނުވަތަ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސަރަޙައްމު މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަބަޔާންެވގެންވާ ދައުލަތުގެ ޢާ 

މި  -ތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަްށ ޓަކައި ެއކަށޭނަ ބަދަލެއް ޑިވެލޮޕަރަށް ދިނުމާއިެއކު ދަުއލަތަށް ނެގިދާނޭ. )ނ(ރައްކާ

ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހާލަތުަގއި އެ ޒޯނެއް ިޑވެލޮޕަރަށް ދެވޭ އެކަށޭނަ ބަދަލުގެ ތެރޭގައި އެ ޒޯނުަގިއ މާއްދާގެ )ށ(

ދެވޭ ބަދަލެއް ހިމެނިގެންވޭ. އަދި ޒޯުނގެ ިޑވެޮލޕަރަށް އެކަށޭނަ ބަދަލު ދެޭވ  އިންވެސްުޓކޮށްފަިއވާ އިްނވެްސޓަރުންނަށް

އެ ޒޯނުގެ އިންވެްސޓަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ބަދަލުގެ މިންވަރު އެ އިްނވެސްަޓރުންނަށް ދިނުމަކީ އެ ޒޯނުގެ ހިނދު 

ބަދަލު  ދަލުދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި ެއކަށޭނަޒޯނެްއގައި ކުރާ އިްނވެސްޓްަމންޓަށް އެކަށޭނަ ބަ -ޑިވެލޮޕަުރގެ ޒިންމާެއކޭ. )ރ(

ނަޑއަޅާނެ ގޮުތގެ ފޯމިއު ލަރ އެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް އެ ޒޯނުތަކާއި ގުޅޭ އިންެވސްޓްމަންޓް އެގްރީމެންޓުަގިއ ކަ

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކޮށްަފއިާވނަމަ އެ ހާލަތުަގއި ޢަމަލުކުާރނީ އެ އިންވެސްޓްމަންޓް ެއްގރީމެންޓުގައި ަބޔާންކޮށްފައި  ވާ ކަ

ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަުތގައި މެުނވީ މި ޤާނޫނުގެ ބޭުނމަށް ޓަކައި ެއކަށޭނަ ބަދަލު މި މާއްދާގެ )ރ( -ގޮތަށޭ. )ބ(

ެއކު އެ އިންެވސްޓްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މާއްދީ ޓް ވެލިޔުއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއިމާނަކުރަންވާނީ އެ އިންވެސްަޓމަންޓުގެ މާރކެ

އިންވެސްޓްމަންޓުން  ޓްމަންޓުގެ ނަފާއިން ލިިބގެންވާ އާމްދަނީ ނިސްބަތުެގ އަާގއިމުދަލުގެ އަާގއި އެ އިްނެވސް

ލިބޭ ސީދާ ގެއްލުުމގެ ައގު ހިމެނޭގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ނިކުންނަ އަދަދޭ. އަދި އެކަށޭނަ ބަދަލު ން މުބީވެގެންިދއު

އެ ިޑވެލޮޕަުރ ނުކުރިނަމަ އޭނާ ހުންނާނެ  ލިބިދިނުމުގެ ބޭނުމަކަށްވާނީ ެއ އިންވެސްޓްމަންުޓގެ، އެ ިއންވެސްޓްމަންޓް

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ޑިެވލޮޕަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޒޯނެއް  -ހިސާބަށް މާލީގޮތުން އޭނާ ގެންގޮސްދިނުމެވެ. )ޅ(

އިންވެސްޓްމަންޓް ނުވަތަ ެއ ޒޯނެއްަގއި އިްނވެސްޓްމަްނޓް، އިންެވސްޓަރަކު ގާއިމުުކރާ ވަކި އިްނވެސްޓްމަންޓެްއ 

ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން އެ އިންވެްސޓްމަންޓް ދައުލަތަށް ހިފުން،  ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދައުލަތުން ބާރު

ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ނުވަތަ ވަިކގޮތަކަށް  ދައުލަތަށް ހިފުން ހިމެނޭގޮތަށް އަދި ދައުލަތުން ބާރު

ގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ސަަބބުން އިންވެސްޓްމަންޓް މަންާފ ހޯދުމަށް އެ ިޑވެލޮޕަރަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ނުަވަތ  -މުން ވެްސ ހިމެނޭގޮތުންނޭ. )ކ(ށް އޮތް ފުރުޞަތު ނަފީވެގެން ިދއުނުވަތަ އިްނވެސްޓަރަ

ވާ ޒޯނެްއެގ އިންވެސްޓްމަންޓް ނުވަތަ )ޅ( އެހެންއޮތް ނަމަވެސް އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ ިޑވެލޮޕަރަށް ދޫކޮށްފައި

 5އިންވެސްޓަަރކު ގާއިމުކޮށްަފއިާވ އިންވެްސޓްމަންޓް ދައުލަތަށް ނެގުމަށް، ނުނެގުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނޭ. އަދި މިައކުުރގެ 

 ނެގުްނ ކަމަށް ނުބެލެވޭނޭ. އާދެ! ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ކަންކަމަކީ، 3ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން 

ރި ކަންކަމަކީ އެކަމެއްެގ ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހު 3ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  5ކުރިއްާޔ. އަދި މިއަކުރުގެ ޝު

ވާ މާލީ ެގއްލުމެއްވާނަމަ އެ ެގއްލުމެްއ ްސޓަރަށް ުކރިމަތިލާ، ކުރިމަތިވަތަ އިންވެގުޭޅގޮތުން ޑިވެލޮޕަަރށް ނު ނަތީޖާއާ

ވަނަ ނަންބަރުަގއި  8މި ައުކރުގެ  ފުދޭނެ ކަންކަމޭ. އެހެންނަމަވެސްދިނުމުން  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކަށޭނަ ބަދަލު



  

ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި އަޅާ ފިޔަވަަޅކީ އެ ފިަޔވަޅު އެޅުުމގެ ސަބަބުން ިޑވެލޮޕަރަށް ނުވަތަ އިްނވެސްޓަރަށް މާީލ 

ަވކި ިޑވެލޮޕަރެްއ ނުވަތަ ވަިކ  -5 ގެއްލުމެްއ ކުރިމަިތވީ ނަމަެވސް ެއއްެވސް ބަދަލެއް ދޭްނޖެހޭނެ ހާލަތެއް ނޫނޭ.

-5 އިންވެސްޓަެރއް ުނވަތަ ަވކި އިންވެސްޓްމަންެޓއް ތަޢާރުފުުކރުމެއް ނެތި ނަގާ ެޓކުހުގެ، ޓެކުހެއް ނެގުުމގެ ސަބަބު.

 ވަކި ިޑވެލޮޕަރަކަށް ނުވަތަ ަވކި އިންެވސްޓަރަކަށް ނުވަތަ ވަކި އިްނވެސްޓްމަންޓަކަށް ައމާޒުކުރުމެއްނެތި ހަދާ ޤާނޫނު 

ވަކި ިޑެވލޮޕަރަކަށް ނުވަތަ ވަކި ިއންވެސްޓަރަކަށް ނުވަތަ ވަިކ  -3ނުވަތަ ގަާވއިދެއް ހެދުމުެގ ސަބަބު. 

ނުވަތަ ގަވާއިެދްއގެ ސަބަބުން އެ ޑިވެލޮޕަރުެގ ދާ ޤާނޫނެއް ހަ ޓްމަންޓަކަށް އަމާުޒކުރުމެއްނެތިއިންވެސް

ޓަަކއި،  މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް -8ުނވަތަ  .އިންވެސްޓްމަންޓް ހިންގުމަށް ހަނިކަމެއް އައުން

 ޓަަކއި، ުނވަތަ މުޅި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ެގއްުލމެއް ކުރިމަތިިވޔަ ނުދިނުމަށް ޢަމަލެއް ހުއްުޓވުމަށް ޢީނުވަތަ ޖިނާ

ަޓކައި، ަވކި އިންވެސްޓަަރކަްށ  ލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސަރަޙައްުދގެ ސަ

 އަމާޒުކުރުެމއްނެތި އަޅާ ާޤނޫނުގައި ަޞއްޙަ ފިޔަަވޅެްއގެ ސަބަބުން. ވަތަ ވަކި އިންެވސްޓްމަންޓަކަށްނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޮޑކި  45އުމަންްޓގެ އާދެ! ދެންމެ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަިވވަަޑއިގެން އެިދޔައީ މިހާރު އަޅުގަ

 ވަނަ މާްއދާއަށް ބަލާއިރުގައި އިޞްލާުޙތައް ބައެއް އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައި އެބަ ހުރި. އޭގެ 45ވަނަ މާއްދާ. 

އާިއ އަދި މޯލްިޑވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސ އިން ވެސް ިމ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙުތަެކްއ  ތެރޭގައި އިކޮނަމިްކ މިނިސްޓްރީ

ިތ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އަޅުަގނޑު މި މާއްދާއަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމެންޓްތަާކ ހުށަހެޅިފައިވޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ހުޅުވާލަްނ އިނގޭތޯ.  ނުޑ  ޙުސައިންމަނިކު އެްއގޮތަށް ގެނެސްަފއިވާ ަބދަލު އަޅުގަ ދޮންމަނިކަށް އަޅުގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުދޮން ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ެދން މި މާއްދާ ދެންމެ ވިދާ ޅުވަމުން ދިޔައިރު ރަނގަޅަށް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ލާ އަުޑއެހީ. ދެން އޭެގކުރިން ބިލު ވެސް ކިޔާަލިއފިން. ކިޔާލިއިރު ާވގޮތަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ކަނު

ލާޙުަތކާ ެއއްކޮްށ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުން ވަރަށް ފުރިހަމަހެން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮތް އިޞްހުށަހެޅިގފައި ހުރި 

 ގޮތަށް މި މާއްދާ ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ސިޔާމް.



  

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

 ޙަޤީޤަތުގައި އީއަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާަލން މި މާއްދާ، ދައުލަތަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ނެގުުމެގ މާއްދާ. މި

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި ހުރީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިން މު މާއްދާއެއް. މި މާއްދާގަިއ އަޅުގަ

ގާއިުރަގއި ކަންަތއްތައް ކުރާނެ ގޮތް ެވސް ވަަރށް ތަފްޞީލުކޮށް އެބަ ހުރި. މި ދައުލަތަށް އިްނވެސްޓްމަންްޓ ނެގުން، ނަ 

ނުހަމަ ގޮތުގައި ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާޒީަގއި ަޙޤީޤަތުގައި ކަންަތއްތައް ވެަފިއ ހުންނަ ގޮތަކީ ބައެއް ފަހަރަ 

އެހާ ބޮޑަކަށް، މިކަމަކަށް މާބޮޑަކަްށ މީހުންގެ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގިފައި އެބަ ހުރި. ކުރީގަިއ ހުރި ޤާނޫނުތައް 

އެއްކޮށް ެނގުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ދައުލަތަށް  އަލިއަުޅވާލާފަެއއް ނެތް. ދަުއލަތަށް މުދާ ނެގުމުގައި ފަސޭހަކަމާ

 ލިބިގެންވޭ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑެތި އިންެވސްޓްމަންޓްތައް ކުރަމުންދާއިރުަގއި މިހާރު މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަެކއް

ނޑުމެންނަށް ޑޮލަރުން އިންވެްސޓްމަންޓްތަކެ  455ބޮޑެތި ބިލިއަނުން،  ނޑު މިލިއަނުން އަުޅގަ އް އަންނާނެއޭ އަުޅގަ

ކުރާ ގޮތުގައި ޤާނޫނުަގއި އެކަށޭނެ ވަރަކަށް ޔަޤީްނކުރެވޭ މިންވަރަކަށް އިްނވެްސޓަރުންނަށް އެމީހުންގެ މުދާ ޤަބޫލު

ތުން ެއ މުދާ ދައުލަތަށް އަދި އެހެން ފަރާތަަކށް ވެސް ނުެނގޭނެ ކަމަށް. އިންވެސްްޓކުރުމަށްފަހުގައި ެއމީހުންގެ އަ

ުމެގ އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތަށް ެނގޭނެ ހަނި ދާއިރާެއއް ީމގައި އެބަ އޮތް. ޭއގެ ސަލާމަތީ ަކންތައްތަކަށް ޓަަކއި، ޤައު

ދީފައި އެަކން ކުރެވޭނެކަން ވެސް ވަރަށް  އްމާން ކަމަށް ޓަކައި ނަގަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ެއަކށީގެންވާ ބަދަލެއަމަންއަ

ރީތިކޮށް އެަބ އިނގޭ. އެ ބަަދލަކީ ކިހިނެްއ އަންނާނެ ބަދަެލއްކަން ވެސް ީމގަިއ ވަރަްށ ރީތިކޮށް، ތަފްޞީލުކޮށް އެބަ 

ނޑު ވެސް ދަންނަވާލާނީ މިހާރު މިއޮތް އިޞްލާޙަކީ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެކޭ. މިއޮތް ގޮތަ ށް އިނގޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑު ތާީއދުކުރަމޭ. ޝުކުރިއްާޔ.  ބަލައިގަތުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންވީމާ، ތަފާތު ޚިޔާލުފުެޅއް ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލު ގެނެވިފަިއވާ މާއްާދއަށް 

ކުރާނަން. ޖެހިގެން އޮތް މާއްާދ ަގނޑުމެން ހިޖުރަާމއްާދއަށް އަޅު  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު، ހުށަހެޅިފައިވާ ޑޮިކއުމަންޓްގެ

 އެދެން. އިްއވާލަދެްއވުން

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

ޒޯނެްއގެ ޑިވެލޮޕަރާިއ ޯބާޑ ވަނަ ބާބުގެ ފަހު މާއްދާ އިނގޭތޯ. ކޮންސެޝަން އެގްރިމެންޓް ކުރުން.  4އާދެ! އެއީ 

އެ އިންެވސްޓްމަންޓް ިދވެހި ސަރުކާރުން އެ ިޑވެލޮަޕރަށް  މަވެސްނަ ދެމެދު އިންވެސްޓްމަންޓް އެްގރިމެންޓެއް އޮތް

ނޑައަޅާ ަވކި އިމްތިޔާެޒއް ނުވަތަ ުލެޔއް ނުވަތަ ފަސޭހެއް ނުވަަތ އެގްރިމެންްޓގެ ދާއިާރގެ ތެރޭގައި  ދިނުމަށް ކަ



  

 ވަކި  ަޙވާލާދީ، ންޓާއެގްރިމަ ްނވެސްޓްމަންޓްއިޓަކަިއ،  މަންފާއަކާ ގުިޅގެން، އެކަްނ ކަށަވަުރކޮށް ބަޔާންކުރުމަށް 

  .ެއވެ ނާޅަ ހުރަހެއް ޤާނޫނު މި ސޮއިކުރުމަށް ދެމެދު ޑިވެލޮޕަރާ އެ ބޯޑާއި ެއގްރިމެންޓެއް ކޮންސެޝަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނީ  ވަނަ މާއްދާ. މި މާއްާދއަށް ވެްސ ބައެްއ އިދާރާަތކުން 44ދެންމެއަކު ތި ބޭފުޅުންނަށް ިއވިަވޑަިއގަތީ މިހާރު 

ނޑުމެންނަށް ިއޞްލާޙެްއ ކޮރަ-އިދާރާއަކުން. އެއީ އެންޓި  . އެންމެއިޞްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފަ ޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ. އެ ހުށަހެޅުމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގަިއ ގެނެސްފަިއވާ ބަދަލު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެންމެއަކު 

ނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އަުޑއިިވވަަޑިއގަތީ. ތި ބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާ އަށް އަުޅަގނުޑ ޙިލްމީهللا ަސޢުދުލުފުޅަށް އަުޅގަ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ނަދޫތި

ންެޓްއ ވަނަ މާްއދާއަށް ތި ވިދާުޅވިހެން އޭ.ސީ.ސީން އެކަނި ކޮމެ 45އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ކުރީގެ ޑްރާފްޓްަގއި 

ކުިރ މިހާރު ފަހުން ތައްޔާރު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ، ފޮނުއްވާަފއި މިއޮތީ. އެހެންވީާމ، އެ ިއޞްލާޙާ އެކީަގއި ކަންނޭނގެ

ްއޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ކަމަްށ ފެންނާތީ އަޅުަގނޑު ެއ އި މިއޮތީ. އެހެން ކަމަށް ެވއްޖެޑްރާފްޓްގަ 

 ވާހަކަދަންނަވާލީ.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އާދެ! ޙުސައިން.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ސަޢުދު ނުޑ ތާއީދުކުރަން. ހަމައެއާއެުކ އެ هللا އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަޅުގަ

ކޮރަޕްޝަްނގެ އިޞްލާޙު ެވސް މިއަށް -ދާެއއް. އަނެއްކާ އެންޓި މީދެން ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެފައި އޮތް މާއް

ނޑުމެން ތެޭރގައި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ިޚޔާލު ތަފާތުވުްނ ހުރި މި އިޞްލާޙުތައް ޭއގެ  ވަދެފަިއވުމާއެކު ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނޑު މި މާއްާދ ށްޙުތައް ވަދެގެން. އެހެން ކަމަތެރެއަށް ނުވަންނަ ކަމަށް. އެަކމަކު މިހާރު މިދަނީ މި އިޞްލާ ވާތީ އަުޅގަ

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުަރން.هللا އޮތް ގޮތަށް، ސަޢުދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ކުރިން ތަފާތު ހުށަހެޅުމެއް، އިތުރު ުހށަހެޅުމެއް ނެތް. ދެން އަުޅަގނޑު މީގެ  ވެސް ދަންނަވާިލ  ކުރިން، އަުޅގަ

ނޑު ނޑު ެދން ފަދައިން މީގެކުރިން އަުޅގަ ވަނަ ބާބަށް، މިހާުރ  4މެން ފާސްކޮށްފައިވާ ފާސްުކރުމާ އެއްގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ގެނެވުނު  ގެނެވުނު އިޞްލާޙުަތކާ އެްއޮކށް ފާސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ އަޅުގަ

ނަ ބާބު ފާސްކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ވަ 4އިޞްލާޙުތަކާ އެްއގޮތަށް ާފސްކުރަން ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން، 

 މެންބަރުންގެއެދެން. އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ  ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް ިހއްލާލަދެއްވުން

ނޑުމެން ދެން މިހާރު ހިޖުރަކުރާނީ  ނުޑ ނިންމަން. އަުޅގަ  4. ވަނަ ބާބަށް 4އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ ކަަމށް އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާއާ ހިާސބުން.  45ވަނަ ބާބު ފެށިގެން މިދަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ޑޮިކއުމަންޓްގެ 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

 ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސް ސެންޓަރ ފްޝޯއޯ ވަނަ މާއްދާ.  45ވަނަ ބާބު. މާލީ ޚިދުމަތްދިނުން.  4އާދެ! 

 ފައިނޭންޝަލް އޯފްޝޯރ ުނވަތަ ގާއިމުކޮްށގެން ސެންޓަރެއް ސަރިވސަސް ލްފައިނޭންޝަ އޯފްޝޯދިނުން.  ޚިދުމަތް

 ޚިދުމަތްތައް  މާނަކުރާ  ޮގތުގައި ސަރވިސަްސގެ ފަިއނޭންޝަލް އޯފްޝޯ ހޯދަިއގެން ލަިއސަންސެއް ދިނުމަށް ސަރވިސް

 ވަނަ 56 ޤާނޫނުގެ މި -. )ހ(ވަނަ މާއްދާ 28 .އެވެ  ެދވިދާނެ ޒޯނެްއގައި ޚިދުމަތެއް ތެެރއިން ޚިދުމަތްތަކުގެ އެ ނުވަތަ

 އެކަމަށް އިންެވސްޓަރު ނުވަތަ ޑިވެލޮޕަރު ބޭނުންވާ ދިުނމަށް ޒޯނެއްގައި ޚިދްމަތެއް މާލީ ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މާއްދާގައި

 -)ށ( .ބޯޑަށެވެ ހުށަހަޅާނީ، އެދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ެމންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ހު 23 ވަނަ މާއްާދއަށް ބަލާއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް  23ުޅާވލާނަން. ވަނަ މާއްާދ އަުޅގަ

އާއި އަދި މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން.  ިއކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީއިޞްލާޙު މިހާހިސާބަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ 

ނޑުމެންނަށް އިްޞލާޙެއް ހުށަހެޅި އަދި ޭއގެ ފައިވޭ. ދެން ެއ އިތުރުން މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ެވސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަށް މިހާރު އެކުަލވާލާފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަްށ  45އިޞްލާޙުތަުކގެ އަީލގައި 

ނޑު ސިާޔމަށް ފުރުޞަތު  އަރުވަން. އަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުމުޙައްމަ ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ހުރިހާ ކޮމެންޓް  23ތަކެއް މިއަށް ރިާޢޔަތްކޮށްފައި ައޅުަގނޑުމެން ސްއަޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

ނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން ވާހަކަދެްއކެވި ބޭފުޅުްނގެ ވާހަަކއިން  ވަނަ މާއްދާ މި އިނީ. ައުޅގަ

 ޔަތްކުރެވިފަިއޭވތޯއޭ؟ކޮމެންޓަށް ރިޢާ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަިއގައި މަިޖލީހުގެ ފްލޯއިން މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޚިޔާލުފުޅެއް އަިއސްފައިވާ ކަމަށް ދަންނަވާނުލީ 

ެއއާ ެއއްކޮްށ  .ނާންނާތީ އެއީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ މާއްާދއަށް ެއއްވެްސ މެންބަރެއްގެ ިޚޔާލުފުެޅއް

ނޑުެމންނަށް އެ މާއްދާއަށް ިޚޔާލު  ނޑުމެން މި ދަންނަާވލެވުނު ލިސްޓަކީ އަުޅގަ ދަންނަވާނުލީ. އެހެންވީމާ، މިާހރު އަުޅގަ

 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިްސޓް. އާދެ! ފަޒާދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ވަނަ ާމއްާދ  54ވަނަ މާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި ިމއޮތީ ކުީރގެ މާއްދާެގ،  45! މިހާރު މި މާއްދާ، އާދެ

ފައިނޭންސަކީ ކޮަބިއކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ަބޔާންކުރުމަށްފަހު. އެހެންވީމާ،  ޯއފްޝޯއަޅުަގނޑުމެން އުިނކޮށް 

ކޮށް، މާރަނގަޅަށް ކަންނޭނގެ މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިފަހަރު މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން މާުފރިހަމަ

ހަމަ އެގޮަތށް މި މާއްދާ މިއޮތް ގޮތަށް ބާއްވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ  މްގެ ހުށަހެުޅމަށް ތާއީދުކުރަން.އަޅުަގނޑު ސިޔާ

 ފާސްކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ަވގު ުތކޮޅެއް އަުރވާނަން މެންބަރުންނަށް. ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އެހެންވީމާ، ތަފާތު ޚިޔާލުފުެޅއް އޮތްތޯ އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްާދއަށް.  42އަޅުަގނޑު 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

 މި -. )ހ(ހޯދުން ހުއްދަ ގާއިމުކުރުުމގެ  ސެންޓަރެއް ސަރވިަސސް ފައިނޭންޝަލް އޯފްޝޯވަނަ މާއްދާ.  42އާދެ! 

 ުނވަތަ  ޑިވެލޮޕަރު ބޭނުންވާ ދިނުމަށް ޒޯނެްއަގއި ިޚދްމަތެއް މާލީ ފަިއވާބަޔާްނކޮށް ާމއްދާަގއި ވަނަ 54 ޤާނޫނުގެ

 ބޯޑުން  ހުށަހެޅުން ބަޔާންކުރާ ގައި(ހ) މާއްދާގެ މި -)ށ( .ބޯޑަށެވެ ހުށަހަޅާނީ އެދި  އެކަމަށް އިންވެސްޓަރު

 ކަމުަގއި ކަމެއް ކުެރވިދާނެ ަގއިޒޯނެއް  އެ ނުވަތަ ކަމުަގއި ޚިދުމަތެއް  ެދވިދާނެ ޒޯނެްއގައި އެ އެއީ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،

 މާކެޓް ކެޕިޓަލް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ހުށަހަޅާނީ، ފަރާތުން ބޯޑުގެ ހުށަހެޅުން އެ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

 ލިބިގެންވާ  ބާރު ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ޚިދުމަތަށް މާލީ ބޭނުންވާ ދޭން ހުއްދަ އެ ތެެރއިން އޮތޯރިޓީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 އޮތޯރިޓީއަކުން އެ ލިބުމުން، އޮތޯރިީޓއަށް ކަމާގުޅޭ ހުށަހެޅުމެއް ދަށުން ގެ(ށ) މާއްދާގެ މި -)ނ( .ތޯރިޓީއަެށވެއޮ

 އިޢުލާނުކޮށްފަިއވާ  ހަދާ ަދށުން ާމއްދާގެ ވަނަ 46 ޤާނޫނުގެ މި ކަމާގުޭޅގޮތުން ބެލުމަށްފަހު ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭ



  

 ސީދާ  އިންެވސްޓަރަކާ ނުވަތަ ޑިވެލޮޕަރަކާ އެ ކުރާނީ ކަންތައް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެ ގޮުތގެމަތިން ގަާވއިދުަގިއވާ

 ަގއިވާ (ނ) މާއްދާގެ މި -)ރ( .އޮތޯރިޓީައކުންނެވެ އޮތް ބާރު ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ޚިދުމަތަަކށް މާލީ އެ ގުިޅގެން،

 ދުވަުހގެ 4 ނިންމާތާ ިނންމުމެއް އެ ނިންމާގޮތެއް ޮއތޯރިޓީން އެ ޢަމަލުކުރުމުަގއި އޮތޯރިީޓއަކުން ކަމާގުޅޭ  ގޮތުގެމަތިން

 .އެވެ އަންގަްނވާނެ ބޯޑަށް ތެރޭގައި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިކް ިއކޮނޮއިތުރުން  ވަނަ މާއްދާއަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިަވނީ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން. އަދި އޭގެ 28އާދެ! 

އެ ދެފަރާތުން ވެސް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުތަކާ  ން ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާަފއިވޭ.ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ

ނުޑ ކޮންސެޕްޓަްށ ބަދަލު ނާންނާނެހެން މިހާރު އެ އޮތީ ބަދަލު ގެނެވިަފއި މި އެްއގޮތަށް މި މާއްދާ މިހާރު، ބިލުގެ މަިއގަ

ނޑު ފާހައައު ޮޑކިއުމަންްޓގަ ނޑުމެންނަށް . ދެން އެާއ އެކުަގއި އަުޅގަ ގަޮކށްލަން މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ފްލޯގައި އަުޅގަ

ވެސް ދަންނަވާލުމާެއުކ  ާވހަކަ މި މާއްދާއާ ގުޭޅގޮތުން މި ބިލަކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުްއިވފައެއްނުޭވ. އެހެންވީމާ، އެ

ނޑު ހުުޅވާލަން.   .ދޮންމަނިކު ޙުސައިންަމނިކުމެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިދޫގުރަ.ތ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ މި މާއްދާ މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް 

ތްޮގތާ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިޞްލާޙުކުެރިވފައޭ. ކުރީަގއި ބިލު އަޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބުނުއިރުގައި އޮ

. އަދި އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީންނާއި އެހެން އި މިއޮތީ. ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތައް މިއަށް ވަދެފަފުރިހަމަވެފަ

ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙުތަކާ ެއއްކޮށް. އަިދ މަޖިލީހުގައި ކުެރވުނު ބަުހސާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން 

. އެހެންވީމާ، މިހާރު ގައި މިހާރު މިއޮތީ ހުށަހެޅިފަވަނީ މި އިޞްލާޙުތައް މިހާރު އައިސް ކަރުދާހުއަޅުަގނޑަށް ހީ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް މި ާމއްދާ ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީތު.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކުއަޙްމަދު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ iމަޑުއްވަރ



  

ލާއިުރގައި މިސާލަކަށް ިއއްސަ ހުރި ކޮމެންޓްތަކަށް ބަލައިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ެވސް މި އަ

އެބަ އެދިލައްވާ ެއ ބޭފުޅުން  އި އިންނަ ކޮމެންޓްގައި )ރ(ގެ ގޮުތގައި އިތުރުކުރަން އެ ކޮނަމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުން ކޮށްފައި

 4ިއވާ ގޮުތގެމަތިން އޮތޯރިޓީތަކުން އަމަލުކުރުުމގަިއ އޮތޯރިޓީން ނިންމާގޮެތއް އެ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ ގަމާއްދާގެ )ނ(

ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ބޯޑަށް ައންގަންވާނެޭއ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުތަްއ ޙަީޤޤަތުގައި ިމގޮތަށް ގެނެވިަފއި 

މުޤައްރިުރ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސަްސގެ އިުތރަށް ވެސް ކުރިން  މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ

ފަރާތުން ވެސް، ޕޮލިސް ސަރވިސަސްތޯ؟ ނޫން. އެމް.އެމް.އޭ ދެއްތޯ. އެމް.އެމް.ޭއގެ ފަރާތުން ވެސް އެބަ އޮތް 

ޙު މި މާއްދާގައި އިޞްލާ .އެމް.އޭ އިން ވެސް ކުަރއްވާަފއި އޮތް ކޮމެންޓަށް . އެމްްއވާފަކޮމެންޓް ކުރަ

ނޑު ޤަބޫލުގެނެވިަފއިާވއިރުަގއި ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައި އެބަ އޮތް ކުރާ ގޮތުަގއި މި މާއްދާ މިހާރު . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑަްށ އިޞްލާޙު ކުރެވިަފއި މިއޮތީ މުއައްސަސާަތކުން ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙުތަކާ އެްއގޮތަށް. ެއހެ ންވީމާ، އަުޅގަ

މާއްދާ ވެސް މިއޮތް ގޮތަްށ ބަލައިގެން ކުިރއަށްދާންވީ ަކމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ކުރެވެނީ ައޅުަގނޑުމެން މިޤަބޫލު

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ުޝކުިރއްޔާ. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ދެން ބަދަލެްއ އަިއސްފައި އޮތް މާއްދާ  އަށް މެންބަރުންގެ ތަފާތު ޚިޔާލުފުެޅއް އޮތްތޯ؟ ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ

 އެދެން. ވަނަ މާއްދާއަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަްށ، ިއއްވާލަެދއްވުން 44އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ދާނަން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މާނަކުރާ  ގޮތުަގއި ސަރިވސަސްގެ ފައިނޭންޝަލް އޯފްޝޯ -އިނގޭތޯ. )ހ( ވަނަ މާއްދާ 22. ގަާވއިދު ހަދައި ހިންގުން

 ފަރާތަކުން  ދޭ ހުއްދަ އެ އުސޫލުތަކާއި، ދޭ ހުއްދަ ގާއިުމކުުރމަށް ޚިދުމަތެއް ވަކި އޭގެތެެރިއން ވަތަނު ޚިދުމަތްތައް

 މާލީ  ހިންގާ ދަށުން ހުއްދަިއގެ އެ ޝަރުޠުތަކާއި، ހުންނަންޖެހޭ ފަރާތުގައި ދެވޭ ހުއްދަ އެ  އުސޫލުތަކާއި، ތަބާވާންޖެހޭ

ނޑުަތއް ޢަމަލުކުރާނެ ވަިއޒްކުރުުމގައިސުޕަ ރެގިއުލޭޓްކޮށް ޚިދްމަތް ނަޑއަަޅއި މިންގަ  ކުރާނީ،ތަންފީޛު ބަލަހައްޓައި ކަ

 ލަިއސަންސް ޚިދުމަތަކަށް އެ ތެެރއިން އޮތޯރިޓީގެ ިޑވެޮލޕްމަންޓް މާކެޓް ކެޕިޓަލް  ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

 .އޮތޯރިީޓއަކުންެނވެ އެ ގޮެތއްގެަމތިން ބަޔާންކުރާ  ގަާވއިދުަގއި ަކނަޑއަޅާ ޮއތޯރިޓީއަކުން ލިބިގެންވާ ބާރު ދިނުމުގެ

 ޚިދުމަތެއް  ވަކި ތެރެއިން ޭއގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް މާނަކުރާ ގޮތުަގއި ސަރވިސަްސގެ ފައިނޭންޝަލް  އޯފްޝޯ -)ށ(

 އޮތްނަަމވެސް ނުދެވޭގޮތަށް ޚިދުމަތް  ގޮތެްއގައި މުޢާއް ރެސިޑެންޓުންނަށް  ިދެވހިރާއްޖޭގެ ދިނުމުަގއި، ޒޯނެްއގައި

 ހަމަތަާކއި  އުސޫލުތަކާއި ތަބާވާންެޖހޭ އެކަްނކުރުމުަގއި އެދޭނަމަ، ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ރެިސޑެންޓުންނަށް ރާއްޖޭގެދިވެހި



  

ނޑުަތއް  އެ ތެރެއިން އޮތޯރިޓީގެ  ިޑވެލޮޕްމަންޓް މާކެޓް ކެޕިޓަލް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިްވސް މިންގަ

ނޑަައޅާ އޮތޯރިީޓއަކުން ންވާލިބިގެ ބާރު ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ޚިދުމަތަކަށް  .ެއވެ ބަޔާންކުރަންވާނެ ަގާވއިދުަގއި  ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރުން  އާދެ! މި މާއްާދއަށް ވެސް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވަނީ މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯިރޓީންނާއި އަދި ޭއގެ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ފްލޯގައި ވާަހކަފުޅު ދެއްެކވި ިޢއްޒަތްތެިރ މިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުން. އަޅު ިއކޮނޮމިނިސްޓްރީ އޮފް  ގަ

އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ ފަރާުތން މިއަށް، މި މާއްދާއަްށ ެވސް ވަިކ ޚާއްޞަ އިޞްލާެޙއް ނެތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

މާއްދާއާ ގުޭޅގޮތުން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަްނ މިލިބިފައެއް. އެހެންވީމާ، ތި ހުރިހާ 

 ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ ޭދތެރޭގައި. ފަޒާދު.މި ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށް، މިހާރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

އިރު މެންބަރުން ވަރަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ، މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ވާހަކަެދްއކެވި 

ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރއްިވ ެރގިއުޭލޓްކުރުމުގެ ިނޒާމުަގއި ހުރަްސއެޅޭ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން މި 

އެހެންެވއްޖެއްާޔ  ކުރަމުންދޭ.ދުތައް ތަންީފޛުމަލުކުރަމުންދާ ގަާވއިވިގެންާދއިރު އެ އޮތޯރިޓީތަކުން ޢަމާއްދާ އިޞްލާޙު ކުރެ 

ކު އެހެން ވާ ކަމަށް ވަންޏާމުން މި މަނީ ލޯންޑްރިންނާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް މީގެ ތެރެއިން ހުއްޓުމެއް އެކަމަ

އަންނާނެ. އަދި އެ ކަންތައްތަކެއް ނުއެއް ކުެރވޭނެ. ެއއީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި މިހާރު ވެސް ެއ 

އިދު މިތާ ތެރޭގައި ތަންފީޛުކުރެވެމުން ދިޔައިމަ އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނ ރެގިއުލޭްޓކުރާ ބޮޑީއަްށވާތީވެ އެ ބޭފުޅުން އެ ގަވާ

ނޑަށް  މުޖުތަމަޢު ނުވަތަ އަދި މެންބަރުންގެ ެވސް ހުރި ހަމަ ަކންބޮޑުވުންތަކަށް ނިމުމެއް ައީއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ. ހަމަ މިގޮ ތަށް އިޞްލާޙު މިއޮތް ވަރަށް މިފަހަރު މި މާއްދާ މިއޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށޭ ައޅުގަ

 ފާސްކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީތު.

 

 ކަެދއްެކވުން:ވާހަ އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ބަބަކީ މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެިރ މު މާއްދާއެއް. ސަވަަރށް މުހިން އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި

ބޭފުޅުންގެ ވެސް ަކންބޮޑުވުމެއް އިނގޭތޯ ިމއީ  މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅތަކަށް ބަލާއިރު ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެ



  

ޚާއްޞަ ފައިނޭންޝިއަލް ސަރވިސަސް މި ޒޯނުގެ ތެެރއިން ފޯރުކޮށްދޭއިރުަގއި މިސާލަކަށް ވަގު ވިޔަފާިރއަށް ފުރުޞަތު 

ނުލިބޭ ގޮތަށް މި ޤާނޫނަށް ބަދަލުތައް ގެނައުން ނުވަތަ  ލިބުމާއި މަނީ ލޯންޑްރިންނާއި މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ފުރުޞަތުނު

ނޑު މި ލިޔެަފއި ހުރި މާއްދާތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެަނއުން. ދެން މި ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް  ކުރިން އަުޅގަ

ތެރޭަގއި މި ކުރެވޭ ވިޔަފާރިތައް  އިކޮނޮކިމް ޒޯނެްއގެ މި ސްޕެޝަލްަބއޮތް އެ އިރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ބާޔަންުކރެވިފަ

ހުރި ަގވާއިދުަތާކއި ޤާނޫނުތަކަށް ތަާބވާންޖެހޭ އި ވެސް އެމް.އެމް.އޭއިން ެރިގއުލޭޓްކުރާނެ ކަމަށް. އެމް.އެމް.އޭިއން ހެދިފަ

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ވިޔަފާރިތަެކއް ންނަނީ ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(ަގއި މި އޮ 44މި  ކަމަށް. ދެން އޭގެ އިތުރަށް އަުޅގަ

ކަމުަގިއ  ލް ސަރވިސް ފޯރުކޮށްދޭއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓަށް މި ކޭޓާނުކޮށްދޭގޮތަށް އޮތްފައިނޭންޝަ

ނޑުމެްނގެ ވީނަމަވެސް މިހާރު ިމއޮތްގޮުތން ހެދޭ ަގވާއިދުތަުކގެ ތެެރިއން  ވޭ ގޮތަށް ޑޮމެސްިޓކް މާކެޓަށް ކޭޓާކުރެ އަުޅގަ

ފުރުޞަތު ލިބިފައި މިއޮތީ. ެއހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަީކ އެމް.އެމް.ޭއއިން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކޮމެންޓްތަކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް 

ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ކޮމެންޓްތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން އަދި ިއޮކނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓުން އެ

ހުރިހާ ކޮމެންޓްތަކެއް އިންކޯޕަރޭްޓކުރެިވގެން މި އިޞްލާޙުކުެރވިފައި އޮތް ާމއްދާއަކަްށވާތީ ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން މި 

ނޑުމެންގެ ފްލޯަގއި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގައި މިހާރު މި މާއްދާ މިއޮތީ އަުޅގަ

. އެެހންވީމާ، މި މާއްދާ މިހާރު މި މާކުެރވިފަގައި ފަރުކަންބޮޑުންތަކަށް ެވސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ކޭޓާކުެރޭވގޮތަށް ޙަޤީޤަތު

 އޮތްގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަަލއިގަނެ ކުިރއަށް ދިއުމަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވީމާ، ދެން އޮންނާނީ ވަނަ ބާބުގެ ނިޔަލަށް. އެ 4މިހާހިސާބަށް އައިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވުނީ  އާދެ!

ވަނަ ބާބު މިހާރު މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ އެްއގޮތަށް ފާސްކުރަްއވަން  4ވަނަ ބާބަށް ވޯޓަށް އެހުން.  4

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް ހިއްލާލަެދއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެންނެިވ 

ނޑު ފަށާނީޤުިއއްތިފާ ބޭފުޅުންގެ، މެންބަރުންގެ ނޑު. ދެން އަޅުގަ ނަޑއަޅައި އަުޅގަ  ،ން ފާސްވެއްޖެ ކަމަްށ ކަ

 އިން ވަނަ މާއްދާ 44ވަނަ ބާބު ފެށިގެން މިދަނީ  8ވަނަ ބާބާ ހަމައިން.  8އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ 

ނޑުމެންގެ އަުތގައި މަަސއްކަތްކުރަމުން މިދާ ޑޮކިއުމަންްޓގައި. އިްނ  ވަނަ މާއްދާ 44އެހެންވީާމ،  މިހާރު އަޅުގަ

 ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާގެ ަހމައެކަނި ބަދަލެއް ައއިްއސަ މިއޮތީ އެްއކަލަ ކުރިން ެއއް  44ހަމައެކަނި ބަދަލު އަިއއްސަ ދެއްތޯ. 

ތަން  އޮތް 48ވަނަ މާއްދާގެ ކުރިން  44ސްފައިވާ ބަދަލެއް. އެއީ މާއްދާ އުނިކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ރެފަރެންސަށް އައި



  

ނޑު ދަންނަވަެއއްނުލާނަން އެ މާއްދާއެްއ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުއަށް  44 ނުޑ ބަދަލުވުން. ދެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ގަ

 -ގެ މައްޗަެށވެ. )ށ(ެމންބަރުން 54ބޯޑު ެއކުލެިވގެްނވާ ގޮތް. ބޯޑު ެއކުލެިވގެންވަނީ  ވަނަ ާމއްދާ. 48ދަންނަވާނީ 

އްޔަންކުރަންވާނީ އަންނަިނވި ދާއިރާތަކުން އަންނަނިިވ ޑަށް މެންބަރުން ޢަބޯޑުގެ މެންބަރުން ހިމަނަންވާނީ ނުވަތަ ބޯ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަީރޒް ެއންޑް ެއގްރިކަްލޗަރުން ެއކަކު.  -5އަދަދުތަކަށް ަކނަޑއަޅާ މީހުްނގެ ހިމެނޭ ގޮތުންެނވެ. 

މިނިސްޓްރީ  -2މީހުން.  4މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓުން  -5ފް ޓޫރިޒަމުން އެކަކު. މިނިސްޓްރީ އޮ -4

މިނިސްޓްރީން އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެކަކު.  -4އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންްފރާސްޓްރަކްޗަރުން އެަކކު. 

މޯލްޑިވްސް  -8ންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓން އެކަކު. މޯލްޑިވްސް އި -4ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެކަކު. ރއެޓާ -4

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވަލޮޕަމްޓް  -55މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އެކަކު.  -6ްނ އެކަކު. އި ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

 -55އެކަކު. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  -54ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން އެކަކު.  -55އޮތޯރިޓީން އެަކކު. 

 -54ޕްރަިއވެްޓ ސެކްޓަރުން އެަކކު.  -52ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްޭރޝަން އެންްޑ އެިމގްރާޝަނުން އެަކކު. 

ނޑު ދަންނަވާލި މި  4ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ަކނަޑައޅާ އިތުރު  ކުރިން ކޮމިޓީއަްށ ައކީ  55މީހުން. ދެން އަުޅގަ

ވަނަ ނަންބަރަކީ. ދެން  55ކޮށް އިންސާްޓކޮށްފައި އޮތް މާއްާދއެއް ހުރި ކޮމެންޓްްސތަކަށް ރިޢާޔަތްއި ފޮނުއްވާފަ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނީސްޓްރީ އުިވފައިވާީތވެ މިހާރު ކުރީގެ ބިލު ފޮނުއްވިއިރު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮތުމާއެކު މިހާުރ 

އްޔަންކޮށް ވަިކކުރާނީ އަިދ ން ޢަން. ބޯޑަށް މެންބަރުއެކަން އުނިކުރެވިަފއިވަނީ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު )ނ( ދަންަނވާލާނަ

ްއޔަންކުާރ ބޯޑަށް ޢަ -ނާޔަތްަތއް ަކނަޑައޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެ. )ރ(ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ އުޖޫރައާއި ޢިއެ 

ައހަރު ދުވަހެވެ. މި ޤާނޫނުެގ  4ްއޔަްނކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އޭނާ ބޯޑަށް ޢަމެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަމުގެ ުމއްދަތަކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވކިކުރާ މެންބަރަކު ފިޔަަވއި ެއހެން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް  45

އްޔަންކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެްނވެ އެވެ. ޢަބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުގެ އިތުުރން އެއް ދައުރު 

 ..ދެން ބަދަލެއް އައިްއސަ މިއޮތީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިުރގަިއ  84ބޭފުޅުންނަށް އަޑުިއވިަވޑަިއގެން އެ ދިަޔއީ.  ވަނަ މާއްާދ ތި 48 ،އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސްގެ ފަރާތުން މި މާއްދާއަށް 

އެބަހުރި. އަދި މޯލްިޑވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ފަރާުތން، ޑިފެންސްެގ ފަރާތުން،  އިށަހެުޅއްވާފަ ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ހު

އިޞްލާޙުތަކެއް.  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިީޓގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އެބަހުރި

މާ، އެ ހުށަހަޅުްއވާފައި ހުިރ ކޮމެންޓްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެބަހުރި. އެހެްނވީ އިެކއް ހުށަހަޅުއްވާފަ ކޮމެންޓްތައެހެންވީމާ، 



  

ނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުެރވިފައި މިޮއތީ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ސަޢުދު  ޙިލްމީ.هللا ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ޙިލްމީهللا ބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެން

 އި ހުންނަ ކަމަކަށްވާީތވެ މި ބޯޑު އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި ކަމަކީ ވަރަށް ޮބޑަށް އަމިއްަލ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅިފަ 

ނޫނީ މީހަކު  5މިހާރު މި އޮންނަނީ ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރުން އެަކކު. ޭއގެ ބަދަލުގައި  މުގައި ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީއެކުަލވާލު

ްއޔާމުން ެވއްޖެވަުރ ހަދާލުން ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ. އެީއ ފަހަރެއްަގިއ ާވގޮތުން އެންމެ މީހަކު އިނދެއްޖެ ކަމަށް މީހަކު 4

ނޑަކަށް އެ ކަމަށް އޮތީ ގޮސްފަ. އެހެން  ޖަލްސާއަކަށް އޭނަ ނަޔަސް ެވސް ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރުގެ ަބއިވެިރވުން ގާްތގަ

ނަޑއަޅަ ވަރު މީހަކު  5ން، އްޔާމުވެއްޖެ  މީހަކު ނަަޔސް އެކަކު އިންނާނެ ކަމަށް  4އްޔާމުން އަދި ެވއްޖެ  އިފި ކަމަށްކަ

އެކަަމކު  ގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްލުމަކުން ކިހިނެއްހެއްޔޭ ވާނީ. އޭރުއަށް ހަދާލާފައި މި ބޯޑު 5ފެންނާތީވެ ހިތަށްއެރީ ހަމަ 

އޭ އަެނއްާކ ވެްސ. އެހެްނީވމާ، ހަމަ އެ ިޚޔާލު އޮތީމަ ްއޔާ ވަރަށް ބޮޑުތަެނއް ބޮުޑެވގެންދާނެމުސާރަދޭ ކަމަށް ެވއްޖެ

 ހަމަ ހިތަށްއެރީ ހުށަހަޅާލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ިސޔާމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

މީަގިއ  މެންބަރުންގެ މައްޗަށް. އާދެ! 54 ގައި އެުކލެވިގެން މިވަނީގޮތް. ބޯޑު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ބޯޑު އެުކލެވިގެްނވާ

ކަްށ އެބަހުރި މީހަކު މިތަނަށް ޓަކައި ކޮންމެ ވުޒާާރއަކުން ގާތްަގނޑަ ވާލުމަށްބޯުޑގައި އެުކލަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނައްޔަންކުެރވިފައި މިހާރު މި އޮތްގޮތުން. އަނެްއކާ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރުން ވެސް ޢަ ށް އެބައިން ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މީހަކު އެކަކު ަޢއްޔަންކުެރވިފަ  . އެއަްށވުރެން ބޮޑަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ މީގަިއ އަުޅގަ

ފްލޯއިން ވެްސ، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެނަށް އިިވގެންދިަޔ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މީގަިއ 

ނޑަށް  ނެތް ކަމަށް. އެކަމަށް ވަރަްށ ކަންބޮޑުވުން މަޖިލީހުގެ ފްޯލއިން ވެސް ފާހަަގކުެރވިގެންިދޔަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރަުކ  ތެޭރގައި އޮތުމަށް ލަފާކުރެވެނީ ރަްއޔިތުންގެ ޭސއެއް ީމގެ

ކަމަކަށް ފެންނާތީ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުމަކީ ެއީއ  ަގއި ހުރުމަކީ މުހިންމުބަރެްއގެ ގޮތުމެން ބޯޑުަގއި، ބޯޑު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަީނ މިއީ އެންމެ ރަނގަުޅގޮތް  ކޮންމެ ސަރުކާރަކަށް ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށްވާތީ ައދި އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މަށްއެހެންވީާމ، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މި ބޯޑަށް ލު ކަމަށްވާތީ  ޓަކައި އަުޅގަ



  

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް އަތް ނެގީ ެވސް އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު ވެސް ުއޅުީނ  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ގައި ން ތަމްސީލުކުރާ ބޭފުޅަކު މި ބޯޑުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފަރާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ނެތު

މަސައްކަތެއް.  މުަވރަށް މުހިން، މު ބިލެއްނުޑ ދަންނަވަނީ މިީއ ވަރަށް މުހިންކަމަްށ އަުޅގަ ނެތުން. އެއީ ސަބަެބއް

ނޑުމެްނގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރު ފުވެގެން މިަދނީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަްތަގނޑެއް. މުސްތަޤްބަލުަގއި ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަންނަ ތަނަވަސްކަުމގެ މަތިން. އެުދވަުހ  ބިނާވެފައި އޮންނާނީ މި ބިލުގެ މަތިން. މި ބިލުން ައުޅގަ

ނޑުމެ  ތެޭރަގއޭ  ންގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ވެސް ަހމަ ތަނަވަސްކަމުގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ްއޔާ. އެ އަުޅަގނޑުެމން އިރާދާކުރެއްިވއްޔާ މީތި ދާނީ ރަނގަޅަށް. އަޅުަގނޑުމެން ޅޭނީ މި ބިލު ރަނގަޅަށް ހިނގައްޖެއު

ރައްީޤގެ ބިެލއް ކަމަށް. ދެން މިކަހަލަ ތަރައްޤީގެ ަމޝްރޫޢެއް، ތަ މި ބަލަނީ އެއްެވސް ކަމެްއ ގޯސްކޮެށއްނުދާނެ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްަކން އައިމަ އަންނަ މިންވަަރުކން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ  ކާމިޔާބުެވގެންދާނީ އަުޅގަ

ަގއި ހަަމ ެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް މި ބޯޑުެއކުލެިވގެންދާއިރު ރައްޔިތުން ބޯޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން މިހާރު މި 

ނުޑ އިންނަންޖެހޭނެ. އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިޔާމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ފަޒާދު.

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނޑު ހަމަ އުސޫލެްއގޮތުން އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވައި ޙުސަ  އީދުކުރެްއވި އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ މި ބޯޑުތާއީދުކުރަން. އެހެންވީ ވަަނ ނަންބަރުގައި މި އޮންނަނީ  5އެކުެލވިގެްނވާ ގޮުތގެ  މާ، އަުޅގަ

ވަނަ  54، 54ހަމަ  ށް ބަދަލުކޮށްލާފަިއ އޭަގއިއަ 5މީހުން. އޭތި  4މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓުން 

ނަޑކަްށ  4މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރުޮކށްލަންވީ. ކޮންމެހެން އެއީ އެ މިނިސްޓްރީން  މީހުން ތިބެންޖެހޭ ކަމެއް އަޅުގަ

ވެސް ނޭނގޭ. ެއއީ ހަމަ މިނިސްޓްރީތަކުން ދޫކުރާ ހުއްަދތަކާ މި ހުރިހާ އެއްަޗކަށް ަބލައިލާރުަގއި ހަމަ ފިޝަރީޒް 

 4ގެ ދަށުަގއި ޤާނޫނީގޮތުން މި ފަޅުތަާކިއ ފަޅު ރަށްތަކާ މި އިންނަނީ. އެ މިނިސްޓްރީން ވެސް މިނިސްޓްރީން ބެލުމު

ްށ އަ 5ތަން  ިމއޮތް 4މީހުން ތިބުން ހަމަ ރަނގަޅު. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ މިތަން މި 



  

ވަނަ ނަންބަުރ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  54 ބަދަލުކޮށްލުމަށްފަހު ތިރިއަށް އިތުރުކޮށްލަންވީ އިތުރު އަކުެރއް. ެއއީ

ނަޑއަޅާ   މެންބަރު.  5ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު   އަރުވަން. ސިޔާމަށް އަުޅގަ

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

މު ކަމެކޭ. މެންބަރަކު މީގައި އިނުމަކީ މުހިންގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަ މީއަޅުަގނޑަށް ހަމަ ދެންނެވޭނީ ހަ

 4އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިނުމާއި އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތް 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އެތަ އިށް ބަދަލުކޮށްފައަ 5މެންބަރުން   ނަށް ލާން އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހުގައި މިނި 54ނޑުމެން ބަންިގއަށް ހަމަ އަޅުގަ  ނޑާލާަނން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނަމާދަށް. މެދުކަ ޓަށް މެދުކަ

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ންދާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން.ގެ ލުވުން ކުރިއަށްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ަބއްދ5424ަދެން އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން  ނޑާލި ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުވުްނ ފަށާނަން. އަޅުގަ ނޑުމެން މެދުކަ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަ

މިވަނީ  ތް. ދެން މިހާރު ކޮމިޓީން ގުޭޅގޮުތން ބޯޑު އެކުލެިވގެންވާ ގޮ އްދާއާވަނަ މާ 48މަޝްވަރާކުރަމުންދިޔައީ އޭރުަގއި 

. ެއީއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ަކނޑަައޅާ މެންބަރުންގެ ތެެރިއން މެންބަރެއް. ރަްއޔިތުންގެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ

ނޑައަޅާ އެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރެއް އެ ބޯޑަށް އިތުރުކުރުމާއި އަދި އޭެގ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  މަޖިލީހުން ކަ

ޑިވަލޮޕްމަންޓުން ދެ ބޭފުޅުންގެ ބަދަލުަގއި ެއްއ ބޭފުޅަކު ަކނޑަައޅުްއވާ ގޮަތށް. ޖުމްލަ އަދަދަށް ބަދަލު  އިކޮނޮމިކް

ނާންނަ ގޮތަށް ބޯޑު މިދެންނެވި އުސޫލުން ބޯޑު އެކުަލވާލުމަށް. އެއަށް ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ހުރިތޯ އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ހާރު މި ގެނެވުނު ކަމަށް، މި މިހާރު އޮްތ ގޮްތ ރަނގަޅު  ންވީާމ،އެހެ އާދެ! ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ަދންނަވާލާނަން.

ނޑުމެން ދެން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި ހުރި މާއްދާ އަށް  އިޞްލާޙުތަކާ ެއއްކޮށް އޮތް ޮގތް ރަނގަޅުކަމަށް ބަލާފައި އަޅުގަ

 އިްއވާލަދެްއުވން އެދެން.  ދެން އޮތް މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން ދާނަން. އެހެންވީމާ... )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(



  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގުޭޅ  ގެ ަބއްދަލުވުންތަކާވަނަ މާއްދާައކީ ބޯޑު 44ެއއީ  ވަނަ މާްއދާގެ، 44ސްފައި މިއޮތީ ދެން އިތުރު އިޞްލާޙެއް އައި 

 ދާއަށް އިތުރުކުރަން ެއއީމާއްދާއެއް. އެ މާއްދާގެ ހަމައެކަނި )ކ( އަށް އިތުރު ިއޞްލާޙެއް އަިއސްފައި މިއޮީތ މާއް

ކޮރަޕްޝަން، އެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަުކގެ ަޔއުމިްއޔާ ލިޔެ މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއޭ. ެއއީ ހަމައެކަނި -އެންޓި 

ބޯޑުެގ  .ަވނަ މާއްދާގެ )ކ( 44އަޅުަގނޑު މުޅި މާއްދާ ދަންނަވަެއއް ނުލާނަން. ، އެހެންވީމާ ބަދަލަކީ އިނގޭތޯ. 

 ަޔއުމިއްޔާ ލިޔެ މެންބަރުން ސޮއިކުރަންާވނެއޭ އެއީ ހަމަެއކަނި ބަދަލަކީ.  ބައްދަލުވުންތަުކގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙުސައިންމަނިުކ  ޅަށް އަޅުަގނޑު ހުޅުވާަލން. އާދެ!ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފު ވަަނ މާއްދާ ތި 44 ! އެހެންވީމާ،އާދެ

 ދޮންމަނިކު. 

 

 މަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން

އެްއކޮށް  ދާ މިހާރު ެއ އިތުރުކުރި އަކުރާވަނަ ާމއް 44ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ެއގޮތަށް ތް ގޮތަށް ފާްސކުަރން،މިހާރު އޮ  މީަގއި ައއު ޑްރާފްޓުަގިއ މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ައޅުގަ

ކަމެއް  މިހެން މި ދަންނަވަނީ މިއީ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް މިގޮތަށް ލިޔުމުން މި އަކުރު އިތުރުުވމުން އިތުރު ފުރިހަމަ

 މިއަށް އަންނާތީ މި އޮތް ގޮތަްށ ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަަހޅަން އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ތި އިތުުރކުރުމަކީ ެވސް މަށް ދަންނަަވން އެ ގެނެސްފައި އިތުރުކޮްށފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަ ދެން އަޅުގަ

ކުރުމެއް  ކުރެވިފަިއވާ އިތުރު ެއްއގޮތަށް އިތުރު  ޅުއްވާފައިވާ ުހށަހެޅުއްވުމަކާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުށަހަ-އެއީ އެންޓި 

ގޮތް، މިހާރު އެ އިޞްލާޙުކުރެވިފަިއާވ  ކަމުގައި ދަންނަވަން. ދެން މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އެ މާއްދާ އޮތް

ގޮތަށް ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅުތަެކްއ އޮތްތޯ އަޅުަގނުޑ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. އިުތރު ޚިޔާލުފުޅުތަކެްއ ެއއަށް 

 ނާންނާތީ މިހާރު އޮތް ގޮތް ކަމުދާކަމަށް، ރަނގަޅުކަމަށް ބަލާފައި ދެން ޖެހިގެން އޮތް މާއްދާ އަށް އަޅުަގނޑުމެން

 ހިޖުރަކުރާނީ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



  

، އެހެންވީމާވަނަ މާއްދާ. ެދން އެ މާއްދާ އަށް ެއއްވެްސ އިޞްލާޙެއް ނެތް.  45ވަނަ ބާބުަގއި ެދން އޮތީ  8މި  އާދެ!

 އެ ބާބު މިހާރު އެއްކޮށް އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާ މި ލެވުނީ ިއނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންނަށް މި ނިންމާލެވުނީ  މިހާ ވަނަ ބާބުގައި ވެްސ  8ށް. އަވަނަ ބާބާއި ހަމަ 8ހިސާބުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްާލޙު ގެނެވުުނއިރުަގއި ސަރުކާުރގެ ެއކިެއކި އިދާރާތަކުންާނއި، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުްނ 

ނޑުމެން މި އިޞްލާޙުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް، ކޮމެންޓްތަކަ ްށ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ގަިއ މެންބަރުން ދައްަކވާފައިާވ ވާހަކަފުޅުަތކަށް ެވްސ އިތުރުން ވެސް މަޖިލީހުެގ ފްލޯ ގެނެވުނީ. އަދި ޭއގެ

ނުޑ ، ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އިޞްލާޙުތައް ގެެނވިފައި ިމވަނީ. އެެހންވީމާ ބާބު ިމ  ވަނަ 8މިހާ ހިސާބުން އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ގެނެވުނު ގޮތަށް ޯވޓަށް އަހާނަން. މިހާރު އިޞްލާޙު ގެނެވިފަިއވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

ަވޑަިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ، ލާލަދެއްވުން އެދެން. އެެހންވީމާބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއް

ނޑު ކަ ވަނަ  6ވަނަ މާއްދާ އަށް. އެއީ  42ނަޑއަޅަން. ެއއަށްފަހު އަުޅަގނޑު މިހާރު މިދަނީ ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ބާބު ފެށޭ މާއްދާ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަވނަ މާއްދާ އަށް އިޞްލާޙުކުެރވިފައި މިއޮތީ. އެއީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބާރު. އަޅުަގނުޑ  45ވަނަ ބާބުގެ  6 އާދެ!

ދާތަކުގެ ދަށުްނ ހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ މުޢާހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުން ނުވަތަ ދިވެ -އްދާ. )ހ(ދަންނަވާލާނަން މާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން ހޯދަިއ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ޒޯނަކާިއ ުގޭޅގޮތުން ނުވަތަ އެ ޒޯނެްއގެ 

ންވެްސޓަރަާކއި ގުޭޅގޮތުން ހޯދައި ބެލެހެއްޓުމަށް އަދި ތަފާސްހިސާބާއި ޑިވަލޮޕަރަާކއި ގުޭޅގޮތުން ނުަވތަ އެ ޒޯނުގެ އި

ދާތަކުެގ ދަށުން އެހެން ޤައުމުތަކާިއ މުޢާހަމަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ ކަމާއި ުގޅޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ނުަވތަ ކަމާއި ގުޅޭ 

އެއްވެސް ާމއްދާެއއް ދައުލަތުގެ އެްއވެްސ ދާތަކާިއ އިދާރާތަކުަގއި ހިއްސާކުރުަމށް މި ޤާނޫނުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ

ހިންގޭ އިޤުތިާޞދީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ުކޑަބޮޑުމިން  ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުތަކުަގއި -އިދާރާއަކަށް ހުރަހެއް ނާަޅއޭ. )ށ(

 ޑިޗަރ" ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ދެނެގަތުމަށާއި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކުެގ "ޓެކްސް އެްކސްޕެން

ނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތުމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެިނއު އޮތޯރިޓީން ހަދާ ގަވާ އެ ގަވާއިުދަގއި ބަޔާންކުރާ  އިެދއްަގއި ކަ

  .އޭ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ގޮތެްއގެ މަތިން ޒޯން ިޑވެލޮޕަރުންނާއި އިންވެްސޓަރުން އެ އޮތޯރިޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ކަމަށް  ފުޅުންނަށް އިވިަވޑަިއގެން އެ ިދޔައީ. އެ މާއްދާ އަށް އިޞްާލޙު ގެނައުމަށް ފެންނަބޭ ވަނަ މާއްދާ ތި 45 އާދެ!

ބޭފުުޅން މި އިންލެންޑް ރެވެނިުއ  ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ެރވެނިއު އޮތޯރިޓީން އެކަނި. ތި

ބޭފުޅުން  ގެނެވިފަިއާވ އިޞްލާޙަށް ތިއޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ކޮމެންޓާއި އަދި އޭެގ އިތުރުން 

ބައްލަވާަލއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ޮބޑަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ މީާރގެ ކޮމެންޓް އެކޮމަންޑޭޓް ކުެރވިފަިއވާކަން މީގެ ތެޭރގައި. 

 ބޭފުޅުންގެ ޚިާޔލުފުޅަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލާނަން މިވަގުތު. ފަޒާދު. ތި، އެހެންވީމާ

 

 މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު މިއޮތީ މީރާގެ ހުށަހެޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް މީގެ ތެެރއަްށ ލެވިގެން އައިސްަފއި އިން 

، ގެންދާނެ. އެހެްނވީމާއިން ކުަޑވެމާއްދާތަކެއް މިއިނީ. އެހެންކަުމން، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް މީގެ ތެރެ 

 ުކޑަކޮށް އިނީ. އެހެންނަމަވެސް  އްޔާމުން ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުން ތަންކޮެޅއްއި މާއްާދގައި އިންގޮތަްށ ވެއްޖެ ކުރީގަ 

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއި އަދި ެޓކްސްތަާކއި  ޤާނޫނުތަކާ  މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނަޑއަޅާ ގޮެތްއގެ މަތިން އެ ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގ ބެހޭގޮތު ން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ކަ

މީރާއަށް ވެސް އެބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ، ލިބޭ. އެހެންވީމާމަތިން އެކަން ކުރުމަށް މިހާރު އިޚްތިޔާރު އެބަ 

ދާއިރާއެްއގައި ލިބިގެންދާނެ  މަސައްކަްތުކރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ފުޅާ  އަދާކުރުމަށް ހަމަ މި އިކޮނޮމިކް ޒޯނު ތެރޭގައި

ނޑު ހުށަހަޅަން މިގޮތަށް ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަން އިނގޭތޯ.   މި މާއްދާ މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވީމަ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. ސަޢުދު އާދެ!

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢު

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ޑްާރފްޓުގައި މި އިންނަނީ ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ފަޒާދު ެއ ދެއްެކވި ވާހަކަ ރަނގަޅުހެން. އަުޅގަ

މިހާރު އިންެލންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން އެ  މާއްދާއެއް ޮގތުގައި. އެކަމަކު ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުަގއި ިއން ހަމަ އެންމެ 45

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަްށ  މާއްދާ ބަދަލުކޮށްފައި އޮތުމާ ށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތަްށ މިހާރު މިހު އެީކގައި ައޅުގަ

ނޑު ވެްސ ހަމަ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުުކާރ ، ށްހެން އެކަން އެއޮތީ. އެހންވީމާފުރިހަމަކޮ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ



  

ނޑު ސިޔާމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އެހެންވީމާ، ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅެްއ،  އަުޅގަ

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އިދާރާތަކުްނ ދާތަކުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިވެރިވާ މުޢާހަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ނުވަތަ

ގުޭޅގޮތުން  ުނވަތަ އެ ޒޯނެއްގެ ޑިވެލޮޕަރާ ހޯދައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ޒޯނަާކއި ުގޅޭގޮތުން

ާދއިރާެއއްަގިއ  މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް ފުޅާ ން ހޯދައި ބެލެހެްއޓުމަށް. އާދެ!ގުޭޅގޮތު ސްަޓރާނުވަތަ އެ ޒޯނުގެ އިންވެ

ނޑުމެންއީ ާރއްޖޭަގއި ވަރަްށ ގިނަ މުޢާހަވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ އަޅުަގނޑުމެން ސޮއިކޮށްަފއި މިހިރީ.  ދާތަކަށް އަުޅގަ

ކޮށް އެކި ަޤއުމުތަުކގައި އަދި ޔޫ.އެންއިންާނިއ އަދި މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި އެއް ، އެހެންވީމާ

މި މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި  ،އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މުޢާހަދާތަކުަގއި ސޮިއކުރެވިފަ.

ނޑަްށ ފެންނާތީވެ ، ޕްރޮެޓކްޓްކޮށްދޭ. އެހެންވީމާދާތައް ވެސް އެބަ މުޢާހަ މި ާމއްދާ މިއޮތީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ަކމަށް އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވސް ނިމިގެން މި ދިޔައީ. މިހާހިސާބުން މިހާރު މި ގެނެވުނު  ވަނަ ބާބު 6 ށްމާއްދާ ެއްއކޮވަނަ  45 އާދެ!

ނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން. އެހެންީވމާ،  6އިޞްލާހުތަކާ އެްއކޮށް  ވަނަ ބާބު މިހާރު މި  6ވަަނ ބާބު ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

ޕުޅު މަްއޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. ގެނެވުނު ިއޞްލާޙުތަކާ ެއއްޮގތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން އަތް

ނޑަައޅައި މިހާުރ  އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިގެން  ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ކަ

އް ވަނަ ބާުބެގ އިޞްލާޙުކުެރވިފަިއވާ، އިްޞލާޙު ގެނެވިފަިއވާ މާއްދާތަ  55ވަނަ ބާބަށް.  55އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ 

 ދަންނަވާލަދެއްވުން އެދެން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ. އެއީ ވަޒީފާއާ ުގޅޭ  44ވަނަ ބާބަށް އިްޞލާޙު ގެނެވިފަިއވާ މާއްދާ، ފުރަތަމަ މާއްދާ އަކީ  55އާދެ! 

ރާއްޖޭަގިއ  -. )ހ(ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ 44ރާއްޖޭަގއި ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނު.  -މާއްދާ. ދަންނަވައިލާނަން. )ހ(

ނޑުތަެކްއގަިއ އެްއވެސް މީހަކު ވަޒީާފގަިއ  ނޑުތަކަްށުވރެ ދަށް މިންގަ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ަބާޔންވެގެްނވާ މިންގަ

ޒޯނެްއގައި ހިްނގާ އިްނެވސްޓްމަންޓެއްަގއި ިޑވެލޮޕަރެްއގެ ނުވަތަ އިންެވސްޓަރެްއެގ  -)ށ(ގެންގުެޅގެން ުނވާނެއޭ. 

ސުޕަަވއިަޒރީ ނުވަތަ ފަންނީ ނުވަތަ އެޑްވަިއޒަރީ މަޤާމުތަކުގެ ވަޒީފާ ދޭ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މީހުންގެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް

އިންަސއްތައަްށވުރެ އިތުުރވެގެްނ  55ޢަދަދު، އެ އިންވެސްޓްމަންެޓއްަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ޖުމްލަ މުވައްޒަފުްނގެ 

ދާގެ )ށ(ަގއި ބަޔާްނކުރާ ނިސްަބތަށްވުރެ ރާއްޖެއިން ބޭރުްނ މި ާމއް، ދިމާވާ އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ -ނުވާނެެއވެ. )ނ(



  

ގެންނަ މީހުން އިތުރު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ކުެރޭވނީ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ބޯޑަްށ ހުށަހެޅުމުން، ބޯޑުން ދޭ 

ށް ބޭރު މީހުން ވަޒީފާ މި މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންސައްަތއަށްވުރެ އިތުރަ -ހުއްދައެްއގެ ދަށުންނެވެ. )ރ(

އަށް ގެންނަން ޑިވެލޮޕަރަކު ނުވަތަ އިންވެސްޓަަރކު އެދޭިހނދު އެ ހުއްދަ ބޯޑުން ދޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި 

ހުއްދައަށް ެއދޭ ޑިވެލޮޕަރަުކ ނުވަތަ އިްނވެސްޓަރަުކ ނުވަތަ ސުޕަަވިއޒަރީ ނުވަަތ ފަންނީ ނުވަތަ  -5އެކަންޏެވެ. 

ދިވެހިން އެ މަޤާމުތަކަށް  -5ކަށް ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރުމަށް އެްއބަސްވެފަިއވުން؛ އަދި އެްޑވަިއޒަރީ މަޤާމުތަ

މި މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  -3ތަމްރީނުކުރާނެ ގޮތުގެ ތާވަާލއި ޕްލޭން ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވުން. އަދި 

ލޮޕަރަކަށް ނުވަތަ އިްނވެސްޓަރަކަށް ދެވޭ މުއްދަުތގެ އިންސައްަތއަށްވުރެ އިތުރަށް ޭބރު މީހުން ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ޑިވެ

ޒޯެންއގަިއ ކުރާ މަަސއްކަތަކަްށ ރާއްޖޭން ބޭރުން ެގންނަ އެްއވެސް މީހަުކ ެއ   -އަހަރަށްވުރެ އިތުރުނުވުން. )ބ( 2

ޒޯނުގަިއ  -. )ޅ(ޒޯނުން ބޭރުގައި ެއއްެވސް މަސައްކަެތއް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ަވޒީފާއެއް އަދާކުރުމަކީ ހުއްދަަކމެއް ނޫނެވެ

ވަޒީފާ އަާދކުރާ ބިދޭސީައކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާާރއެއް މެދުވެރިކޮށް އޭާނގެ މުސާރަ ނުވަތަ މުސާރަިއގެ ެއއްެވްސ 

އިންަސްއތައިގެ ރެމިޓެންސް ެޓކުހެްއ  3ން ފޮުނވާ ފައިާސއިން އެގޮތު ބައެއް ިދވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާނަމަ

 ދައުލަތަށް ނެގޭނެެއވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ ތި ބޭފުޅުްނނަށް އިިވވަޑިއގެން އެ ިދޔަީއ. އެ މާއްދާ އަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ ކޮމެންޓުތަކަށް ބަލާއިުރ  66

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާުލފުޅު ައއިސްފައި ިމއޮތީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކުޚިޔާ  ލުފުޅުތަކަށް ބަލާއިުރަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އެ މާއްދާޓުން. އަދި އެހެން ފަރާތަކުޑިވެލޮޕްމަން އަކަށް އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް ައއިސްފަެއއް ނުވޭ. ން އަޅުގަ

މި މާއްދާ އަށް ގެނެވިަފިއވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިުރގައި ިމ އިޞްލާޙު ގެެނވިފައި މި ަވނީ އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންުޓ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެްނވީމާަތއް އެކޮޮމޑޭޓުުކރެވިގެްނކަން އަމިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ެއއާ ، ުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާ އެްއކޮށް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް  ލަނީ. ފަޒާލް. އަުޅގަ

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

އިންސައްަތ ަވޒީފާ މި ލިެބނީ ދިވެހިންނަށް. ދެން ބާީކ  45ިމއޮތް ގޮތުން  އާދެ! މި މާއްާދގަިއ މިހާރު ބަޔާންކޮށްފައި

އިންސައްތަ މި ޭބރު މީހުންނަށް މި ލިބެނީ. ދެން )ނ(ގައި މިާވގޮތުން މި ޯބޑަށް ހުށަހެޅުމުން ބޯޑުން ދޭ  55އިންނަ 

ީނ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ބޯޑަްށ ހުއްދައެްއގެ ދަށުންނޭ. އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ މިތަންކޮޅުގައި ހަމަ ެއކަން ކުެރވޭ

ުތރުކުރުން އެއީ އަސްލު މީެގ ވަގުތީ އެތަނަށް އިއްދައެްއގެ ދަށުންނޭ އޮތުން. އެ ހުށަހެޅުމުން ބޯޑުން ދޭ ވަގުީތ ހު

ކީ ވެސް އެއީ ކަންނޭނޭގ. އެއީ ޯބޑުން ހުއްދަދޭއިުރެވސް އެބައިން އެމީހުން ނުވަތަ އިންވެސްޓަރު ުނވަތަ ެއ ޙަރޫ



  

ވެސް. އަދި އެ  ދޭއިރު ޤާމުތަކަށް ިދވެހިން ތަމްރީނުކުރަން އެއްަބސްވާން އެބަ ޖެހޭ ހުއްދަޑިވެލޮޕާ އެ މަ

ނީ ފަސްއަހަރު ވެސް ހުށަހަޅަން އެބަ ޖެހޭ. އެންމެ ދިގުވެގެން މި ދެވޭ ހުއްދަދޭއިރުަގއި އޭަގއި ތާވަަލކާއި ޕްލޭނެއް

ާދއިމީ ހުއްދަެއއްނޫންކަން ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަމަ  ައޅުަގނޑަށް އެ ހުއްދަ އެ ތަންކޮޅަކީ އެއީ، ދުވަސް. އެހެްނވީމާ

 އެދޭތެރެއަށް ބޯޑުން ދޭ ަވގުތީ ހުއްދައެްއގެ ދަށުންނޭ. އެތަންޮކޅު ހަމަ އެ ވަގުތީ އިތުރުކޮށްަލއްވަން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހާކަދެްއެކވުން:

 އަމީތު.

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

މި މާއްދާ އަށް ބަލާއިރުަގއި މި މާއްދާ ޙަޤީޤަތުގައި މިއޮތީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  !އާދެ

އިންސައްތަ ދިވެހިން އަދާުކރުން ލާޒިމުކުރާ ގޮތަށް މިއޮތީ  45ފާހަގަކޮށްލަން. ސަބަބަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ވަޒީފާތައް ހަމަ 

ނޑު ކުަޑކޮށް ޚިޔާލުއިނގޭތޯ ތަފާތު.  . ދެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަެނއްހެން ަވގުތީ ހުއްދަެއއް ކަަމށް އަޅުަގނޑުމެން ެއ ބަޔާންުކރާ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ވަގުީތ  ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ހުރިހާ އުސޫުލތަކެއް އޭެގ ދަށަށް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން މީގަިއ އެަބ  ގޮތުން އެމީހަކު ހުންނަންޖެހޭ މުއްދަތަކާއި އެ

ލަތްތައް. މިސާލަކަށް އެ އެއްބަސްވާންޖެހޭ ދިވެހިން އެ ހާނަ މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ގެނެޭވ އޮވޭ ބޭރުން ވަޒީފާތަކަށް ގެން 

ހުރިހާ ތަފްސީލުތަކެއް ޯބޑަށް ހުށަހަޅަން އެަބ ވަޒީފާތަކަްށ ތަމްރީނުކުރަން. އަދި ތަމްރީނުކުރާނެ ގޮުތގެ ާތވަލުތަކާިއ މި

ޖެހޭ. އަދި މި މާއްދާގެ ދަުށން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެަބ ބަޔާންކުރޭ މި ިޑވެލޮޕަރަކު، މި ބޭރު މީހަކު ވަޒީފާ އަްށ 

 ގޭތޯ.އަހަރު، ވާހަކަ އަކީ ދުވަހަށް ގިނަެވގެން އިނ 2ވެސް އޭނަ އަށް ަވޒީފާ އަދާކުރެވެން މި އަންނަނީ  ގެނެޔަސް

މި ބައުންޑަރީ އެއްގެ ތެރެިއން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭރު މީހުން ، ަގއި ކެޕެއް ލެވިފަ. އެހެްނވީމާމިއޮތީ ޙަޤީޤަތު، އެހެންވީމާ

އަށް އިތުރަށް ވަޒީފާ އަށް ގެންނަން ބޭނުންވާކަމަށް ވާނަމަ ބޭރު މީހުން ވަޒީފާ އަށް ގެެނވެން މިއޮތީ.  55%އިތުރަށް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މީގައި ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް އިނގޭތޯ އުސޫލުަތކެްއ އިތުރުން އަޅުގަ ދެން އޭގެ

ދަްއކަން  ހަމަޖެހިފައި މިއޮތީ. އެއީ ބޭުރ މީހުން އެމީހުންގެ މުސާރަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާނަމަ ދައުލަތަށް ޓެކްސް

މިއޮތީ ހަމަ ރަނގަުޅ ބައުންޑަރީތަެކއް ަކނަޑއެޅިފައި  އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އުސޫލެްއ ގޮތުން، އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ނޑަްށ  ނޑު ވަރަށް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން އަޅުގަ އިންތަކާއި މިންތައް މިއޮތީ ަކނޑަެއޅިފައި އިނގޭތޯ. މިއީ ހަމަ އަޅުގަ

، ހެންވީމާތަޖުރިބާ ހުންނަވާނެ. އެ ޔާމް ވަރަށް ހަމަސިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ޢި

ނޑުމެްނނަށް ވަރަށް މުހި ޔާމްގެ ކޮމެންުޓ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މާއްދާގެ ދަށުންސިއޮނަރަބަލް  މުވާނެހެން ންއަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމް. ސި

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބެޭހ  ވަނަ މާއްާދގައި ވަޒީާފއާ ގުޅޭ ރާއްޭޖގެ ަވޒީފާއާ 66ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނީ އާދެ! 

ނޑުަތކެްއަގއި ެއއްވެސް ީމހަކަށް ވަޒީާފގައި ގެންގުެޅގެްނ  ނޑުަތކަށްވުރެ ދަށް މިންގަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ މިންގަ

މު ކަންތައްތަކެއްގެ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުަގިއ ންމު، ވަރަށް މުހިންމުހިވެސް މިއޮތީ ވަރަށް އި ނުވާނެ. މި ފެށިފަ

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި  މިވަރު ބޮޑު އިންވެސްޓުމަންޓެްއ  45%އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާތަްއ މިއަށް މި ލީ. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އުފެދޭ. މީގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންަތއްތަކެއް  ެވސް އެަބ ހުރި.  ކުރާއިުރގައި ީމގަިއ ުސވާލެްއ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ަވޒީފާ ނެތް އެަތއް ުޒވާނުންނެއް އެބަ ތިބި.  އެހެންނަމަވެސް

ފުންތަެކއް އަދި ދިވެހި އްޒަވަ ސް ަވީޒފާ ނެތް އެތަްއ ދިވެހި މު އަދި ޭއގެ އެިކ ސަބަބުތަެކްއ ދިމާވެގެްނ ނަމަވެ

ނޑުމެންެގ ، ުޒވާނުން އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ ކޮށްޞައެަބ ތިބި. ޭއގެ ތެޭރގަިއ ޚާއް  ކެއް އަޚުންނާއި އުޚުތުންތަ އަުޅގަ

ނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ މި ަވޒީފާ ނެތް، ވަޒީފާ ނެތިފަންއެންމެ މުހި ތިބި ިދވެހި  އި މު އެއް ބޭނުމަަކށް ވާންޖެހޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ިއޤްތިޞާދީ ޒޯނުގެ ތެރެއިން  ޞަމި ޚާއް މި ކުރާ މަަސއްކަުތގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވަޒީފާަތއް ހަމަ ލިބި ވަޒީފާ އަދާކުެރވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް އެ ވަޒީާފ ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު މީގައި 

މީގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތް. މީަގއި ެއވަރަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ލިބިގެން ދިއުން. އެހެންނަމަެވސް

ލާއިުރގަިއ، އިާރއްޖެއިން ިލބިދާނެބާވައޭ. ބަލަ މީހުން އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހި 45%ޕްރޮފެޝަނަލީ މަސައްކަތްކުާރނެ ހަމަ 

އަޅުަގނޑުމެްނ  ދަގޫ. އެެހންނަމަވެސްނނޫން. އު ލިބިފައި ހުރި ތަޖުރިބާ އިން ބަލައިލާއިރުަގއި އެހާ ފަސޭހައެއް

ްއކޮށް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އެބަ ުހރި ވަރަށް ގިނަ ުލއިތަކެްއ ބޭނުންވަނީ މިއާ ެއއްކޮށް ހަމަ، މި ބިލާ އެ

ަދގުާލ ނައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެ ޑިިފކަލްޓީއާ ެއއްކޮށް، އެ އު، ވެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަަކށް ދެވިފަ. އެހެންވީމާއެ އިން 

ރި ނުވެފައި ތިބި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށާއި އެްއކޮށް ދިވެހިން ޓްރެއިނިންގ ކުރެިވގެން އަދި ަވޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަހުލުވެ

 ވެްސ ބާރުތަެކއް، ވަރަްށ ބޮޑަށް ބާުރއަޅާފައި ީމގައި  އި ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އެމީުހންނަށް މި ޓްރެއިނިން ދިނުމުގަ

ފައިާދ  ކަުމގަިއ ވީނަަމވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅަގނޑުމެން މި ފަށަނީ ޗެލެންޖިން ކަމެއް، އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ

އާއި ލާބަ ހުންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތީން މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި މިއޮތީ. އަދި ވިޔަފާރި ކުރަން އަންނަ މީހުންނަށް އަދި 

ދަޫގ ތަހަށްމަލްކުރަން ޖެހުނުކަމުގައި ވީނަަމވެސް އެމީހުންނަށް ނވަރަކަށް އު ވަރަކަްށ، ކޮންމެވެސް ދަގޫ ކޮންމެވެސްނއު

ނަޑއެިޅގެން ވަކި މުއްދަެތއްަގއި ހިލޭ އެމީހުންނަށް ޓެކްސް ނުނަގާ އެމީހުންނަށް އަހަރު ދުވަ 55އެ ލިބޭ  ހު ކަ



  

އަހަރަށް ރަށް ނޫނިއްޔާ ބިން ލީސްކުރުމުގެ  44ވިޔަފާރިކުރުުމގެ އެބަ ޖާގަ ެއބަ ލިބިގެން ދޭ. އަދި ގިނަ މުއްދަތަކަށް 

ވެސް އެބަ އޮތް.  ޔާ އޭތި މިލްކުކުރުުމގެ ހުއްދަމިނިވަންކަން އެބަ އޮތް. ނޫނިއްޔާ ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށް ވެއްޖެއް

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި މީަގއި ، އެހެންވީމާ ނުޑ ދެކޭނީ، އަުޅގަ އެ ހުރިހާ ެއްއޗަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ބަލައިާލިއރު އަުޅގަ

ނޑު ދަގޫތަެކއް ހުރިނއު ނޑުމެން މި ބިލުގައި މިހާރު މިއޮތް ޮގތަށް އަުޅގަ ރިއަށް މެން ކުކަުމގަިއ  ވީނަމަވެްސ އަުޅގަ

މީގައި ހަމަ ބަެއއް ޑިެވލޮޕަރުންގެ ފަރާތުން ބައެްއ  ކަމުަގއި ފެނޭ. އެހެންނަމަެވސް ކަމެއް  މުންގެންދިއުމަކީ މުހި

ނޑުމެންނަށް ތަޞަްއވަ ރު އިންވެސްޓަރުްނގެ ފަރާތުން ހަމަ މި މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

 ވެސް ާޤނޫނަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، ޤާނޫނަކީ އަބަދު އްސަލަ އަބަދުއެ މަ އެބަ ކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށް އެކަމުަގިއ  ވެސް އިޞްލާޙުކުރަން ހުންނަ އެއްެޗއް. މައްސަލަ ެއއް ދިމާވާކަމަށް ވާނަމަ ނޫނިއްޔާ ައޅުގަ

ނަށް ސަރުކާރުން އަދި ޤާނޫނު ކަމުގަިއ ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ދަގޫަތކެްއ ކަމަށް އޮންނަނކުރިއަށްދާން އު

ނޑުމެންނަށް ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ބަދަލުކުރުމުގައި އެ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ާޖގަ އަުޅގަ

 ލިބިގެންދޭ. އެހެންވުމާ އެްއޮކށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަށް މުޅި މި ޒޯނުތަކަށް އަންނަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 

ެގ މީހުންނަކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންކަމަްށ 45%ބޫރު އެބަ ކުުރވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސްޓަރުން އެބަ މަޖުހުރިހާ އިން

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ކުރިއަށް އޮތް މަދު ދުވަސްޮކެޅއްގެ ތެޭރގައި ކުިރއަށް އޮްތ  ވާން. އެހެންެވއްޖެކަމުަގއި  ާވނަމަ އަޅުގަ

ވެސް ރާއްޖޭަގިއ  ިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަޒީފާ ނެތް އެކަކުމަދު އަހަރުތަކެއްގެ ތެރޭގަިއ އިރާދަކުރެއް

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ. އެހެްނވީމާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނުހުންނާނެ ކަމަށް އަޅު  މި މާއްާދ އޮތް ގޮތަށް ހަމަ ކުރިއަްށ ، ގަ

ނޑު ދަންނަވާ ވާހަަކ، ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.   ގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ސަޢުދު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ހިތަށްއަރަީނ މި މާއްދާގައި މި ބުނެފައި މި އިންނަނީ މުޅިން ވަިއޒަރީ ނުވަަތ ފަންނީ ވެސް ސްޕަ އާދެ! އަުޅގަ

ނެތް ވަކި ހަދާނެ ގޮތެއް.  އި ށް މަޤާމެއް ެއްއގޮތަކަށް ވެސް ބަޔާންކޮށްފަނުވަތަ އެްޑަވއިޒަީރގެ މަޤާމޭ. މީގައި ދަ

ނޑުމެން ހަމަ ، ހަލަ ގޮތަކަށް މިއޮތީ. އެހެންވީމާވެސް ގެންގުެޅވިދާނެ ކަ ބޭރު މީހުން 555%ހަމަ  އެއަށް އަުޅގަ

 ރިޢާޔަތްނުކުރާނެތޯ ހަމަ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާ އަށް ތަފާތު ިޚޔާލުފުޅެއް އޮތްތޯ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުެގ އިތުރުން ތަފާުތ  66، ންވީމާއެހެ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތް ނުޑ އަހައިލާނަން. ދެން އަޅުގަ ތަނެއް. ދެން  ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތްތޯ އަުޅގަ

 ދަންނަވަން.  ޖެހިގެން އޮތް މާއްދާ އަށް ހިޖުރަކުރެްއވުމަށް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑެއޅި ބަޔާންވެގެްނވާ އިސްތިްސނާތައް ލިބުން. އެ މާއްދާގެ  66އާދެ!  ވަނަ މާއްދާ ިއނގޭތޯ. ހަމައެކަނި ކަ

 އެބައި ަދންނަވައިލާނަން އިނގޭތޯ. ިދެވހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްުދގެ ދިފާ، މާއަށް. އެހެންވީ 5އިޞްލާޙެއް މިއޮތީ )ނ(ގެ 

ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި. އެީއ ހަމައެކަނި ެއ މާއްދާ އަށް އޮްތ  ،ރިަކން އެގޮުތަގއި ދެމެހެއްޓުންއާއި ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެ

  އިނގޭތޯ ެއއީ. އްކީ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ކޮމެންޓެއިޞްލާޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޚިޔާލުފުުޅތައް ހުށަހަޅުްއވާފައި ިމއޮތީ  ވަނަ މާއްދާއަށް  66. ވަަނ މާއްދާ 66އާދެ! ދެންމެ ިއވިަވޑަިއގެން އެ ދިަޔއީ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއިންނާއި އަދި ޭއގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ެއންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުިރީޓ 

ފައި އިޞްލާޙު. އިާދރާއިން މިއޮތީ މި މައްދާއަްށ ހުށަހަޅުއްވާ 4އަދި ޭއގެ އިތުރުން މިނިސްްޓރީ އޮފް؛ އާދެ! މި 

ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް  ތި، ހާރު މިއޮތީ އިޞްލާޙު ގެނެވިފަ. އެހެންވީމާއެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން މި ވީމާ، ެއއާއެހެން

 މަނިކު ދޮންމަނިކު. އާދެ! ޙުސައިންއަޅުަގނޑު ހުުޅވާލާނަން. 

 

 ން:ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

 4އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްިރރު. އަޅުަގނޑު ިއޞްލާޙު ބަލާލައިފިން. ބަލާލިއިރު ވާޮގތަކީ މިހާރު މިތަނަށް 

 މިއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްުދގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ެއގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ މިހެން ނަންބަރ

ނުޑ މުސްތަޤުބަލަށް ިވްސނާފައި އަދި ާފއިތުވިތަުނގެ ، ހެންވީމާރިހަމަެވެގން މިދަނީ. އެއެތެރެވީމަ ވަރަށް ފު އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނޭ މިހާރު މި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފައި ވެސް މި  ތް ވަރަށް ގޮ އޮތް މައްދާ މާއްދާ މިއަށް އިތުުރވުމާިއެއކު އަުޅގަ

 ޅަން. މި ބިލުގައި މިއޮްތގޮތަށް ފާސްކުަރން އަޅުަގނޑު ހުށަހަ ފުރިހަމަކަން. އެހެންވީމާ،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން ޖެހިގެން  އެްއވެސް ބޭފުޅެްއގެ ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅެއް އެބައޮތްތޯ؟ އޮތް އިޞްލާޙު ނެތް ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިޖުރަކުރާނަން. ސެކްރެޓޭރިއޭޓު  ން އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. މާއްދާއަށް އަުޅގަ

 

 ން:ވާހަކަެދއްެކވުއިދާރީމޭޒުން 

މި ޤާނޫނު ވަނަ މާއްދާއަށް. ެއއީ ފުށުެއރުން މިޤާނޫނުން ފަހިވާގޮތަށް ފިލުވުން. އެއީ  46ދެން އިޞްލާޙު މިއޮތީ 

އްސަ މިއޮތީ )ށ(ގެ އް އައި . މިމާއްދާގެ ހަމައެކަނި އިޞްލާޙެ އިސްތިސްނާކުރާ ބަެއއް ޤާނޫނޫތައް ލިޔެފައި އޮތް މާއްދާ

ޤާނޫނު. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ،4554/5ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެ ށްފަ.ތިިރއަށް އިތުރު ޤާނޫނެްއ އިތުރުކޮ 54

 ިއނގޭތޯ.  އެއީ ހަމައެކަނި އިޞްލާޙަކީ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާ ހުށަހެޅިގެްނ ވަނަ ާމއް 46މަޢާފު ކުރައްވާ އިނގޭތޯ.  46ވަނަ މާއްާދއަށް،  85ދެންމެއަކު ިއވިަވޑަިއގެން އެދިޔައީ 

އިންލެންޑް ރެވެިނުޢ  މާއްދާއަށް ބަލާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި އޮތީ މޯލްޑިވްސް އެދިޔައީ. އެ

ން ހުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙުތަކާިއ ެއްއގޮތަްށ ތް އިކޮނޮމިްކ ޑިވޮލޮޕްމެންޓުން އަިދ ޭއގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮއޮތޯރިޓީ

ނަންބަރެއް އިތުރު ކުރެވިފައި މިވަީނ  ،. އަކުރެއް ހާރު މިވަނީ އިޞްލާޙު ކުރެވިފަމާއްދާ ވެސް މި ނަށް މިއަޅުަގނޑުމެން

ނުޑ  ތި، އްދާގެ )ށ(ގެ ދަށަށް. އެހެންވީމާމިމާ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަްނ. މި ބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލުފުޅަްށ އަުޅގަ

ސް އިތުރު ޚިޔާލުފުެޅްއ ނެތް ކަމަށް ފެންނާތީ އާއި ވަނަ މާއްދާ ވެސް އެްއވެ 46، އެހެންވީމާ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 85މިހާރު އިޞްލާޙު ގެނެވިފައި އޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ެއއްގޮތް ިޚޔާލުތަކެއް ހުރުމާއިެއކު 

 ކުރާނީ. މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ހިޖުރަވަނަ 

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

ދާައކީ ބިލަށް އިތުރު ކުރެވިފަިއވާ މާއްދާއެއް. މިނިސްޓްރީ އޮްފ އިކޮނޮމިކް ިޑވޮލޮޕްމެންޓްގެ ވަނަ މާއް 85އާދެ! 

 ޑިވެލޮޕަރަާޝއި  ގެން. ޒޯވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 85 އިނގޭޯތ އެއީ.ސީ ރެިޒޑެންއެސް.އީ.ެޒޑް  ހުށަހެޅުމެއްގެ ދަށުން.

ރެިޒޑެންސީ ދިނުމުެގ އެސް.އީ.ޒެޑް ގެ މުއްދަތު ޒޯނުަގއި އިްނވެސްޓްކުރާ އިްނވެސްޓަރުންނަށް އެ އިންވެްސޓްމެންޓް

ޒޯނުގެ ތެޭރގަިއ  -އެވެ. )ށ( ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަންވާނެއުސޫލުތައް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކަމާ 

ބޭނުން ކުރުމުގެ ގާއިމްކުރާ ަލގްޒަރީ ވިލާ ނުަވތަ ކޮންޑަމީނިއަން ނުވަތަ ބަންގްލަރ ނުވަތަ ދިރިއުޅުުމގެ ަވސީލަތްތައް 



  

ނޑުމެދު ކުރާ ބިދޭސީންނަށް ނުވަތަ ބިދޭސީ ކުންފުނިތަކަށް އެތަންތަނަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙައްޤު އެމީހުްނ ޙައްޤު ގަ

ކުރާ މުއްދަތަށް ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަނަށް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ބިދޭސީންނަށް ނުވަތަ ބިދޭސީ މިލްކު

އުސޫލުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރެޒިޑެންސީ ދިނުމުެގ އެސް.އީ.ެޒޑް އްޔަށް ހިފާ މުއްދަތަށް ކުންފުނިތަކަށް އެތަންތަން ކު

 އެވެ. އެއީ އިނގޭތޯ މާއްދާ. ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަންވާނެކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުުޅވާލަން މިބޭފު ދިޔައީ. ތި  ވަނަ މާއްދާ ހުށަހެޅިގެން އެ 85، އެހެންވީމާ މާއްދާ  ޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

މާއްދާއަށް ގެނެއްސަ މިވާ އިޞްލާޙުތަަކީކ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން  ވެސް. ދެން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން މި

 ންނަށް ތިބޭފުޅު ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުަގއި ގެެނއްަސވާ ބަދަލުތަކެްއ. ތިއިޞްލާޙުތަކަކަށް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނޑު ޮގތެއްަގއި މުޅިން އައު ަވނަ މާއްދާއަކީ 85ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ  ފްޓަށް ހިމެނިގެންދާ. މާއްދާއެއް ޑްރާ މައިގަ

ށް ފުރުޞަތު )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ސިޔާމަހުޅުވާލަން. ފުރުޞަތު ތިބޭފުޅުން ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ، އެހެންވީމާ

 އަރުވަން.

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިޔާމް އަޙްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ މީދޫ

ނޑުމެންނަށް 45އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ޙަޤީޤަތުގައި މިވަުރގެ ބޮުޑ  ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

ންނަށް އެމީހު، މީހުން ވެސް އަންނާނެ. އެހެންވީމާލޮޕްމެންޓެއް ދާއިުރގައި ެއތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެން އަްނނާނެ ޑިވެ

ސާ ދޫކުރުމަކީ ެއއީ ވަރަްށ ގައި ގިނަ މުއްދަަތކަށް ދިރިއުެޅވޭނެ ގޮެތއް ހަދައިދިނުމަކީ އެ ެރޒިޑެންޓް ވި ނއެތަންތާ

ކޮށްފައި ހުންނަނީ. އެ  މު ކަމެއް. އެގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް އެކަންަތއްތައް ންމުހި

ދަނީ.  ށްއަވެސް އެމަސަްއކަތް އެގޮތަށް ކުރި ވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުަގއި ލޮޕްޑިވެ ހުރި ޤައުމުތަކާިއ އަދި ވެފައިލޮޕް ޑިވެ

 ނުމުަގއިލޮޕް ކުރުމުަގއި ފާސްޓް ސްޕީޑެއް ގެަނއުމުގެ ބޭމުގެ ބޭނުމަކީ އެތަންތަން ޑިވެއުށް ދިއައެކަންތައް ެއގޮތަށް ކުރި 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި، ހެންވީމާސީލަތްތައް ގެނައުމުެގ ބޭނުމުގަ. އެއަދި އިތުރަށް އިންސާނީ ވަ  މަ ާމއްދާ ހަ އަުޅގަ

 ދާން ފެންނަނީ.  ށްއަކުރި، ރަނގަޅަށް މިއޮތީ. އެހެްނވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާއްދާއަށް ވަނަ  45 އިވެސް ެއއްބަސްެވވުނީ ކަމަށް ބަލަ ވަނަ މާއްދާއަށް 45ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅެއް. ނެތް ކަމަށްވާނަމަ 

 ކުރާނަން. ހިޖުރަ އަޅުަގނޑުމެން

 



  

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

 ރެސިޑެންޓްވަނަ މާއްދާ. ެއގޮތުން  45އްުމ ރަދީފު. އެއީ ޢާރު އިޞްލާެޙއް ައއިއްސަ މިއޮތީ އާދެ! ދެން އިތު

ވަކި ސޯްޓގައި ހަރަކާތްރިވާ ވަކި ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރިރެސިޑެންޓް މާނަކޮށްދީފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު 

އަހަރު  5ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  -5ތަކުެގ ތެރެއިން ތިީރަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަެށވެ. މު ފަރުދުންނާއި، ޤާނޫނީ ސަޙުސުއްޢާ

ނުވަަތ  ބެެލވޭ ކޮންމެ ފަރާެތއް ނުވަތަ ެއއަްށވުރެ ދިުގ މުްއދަތަކަށް ދިރިއުޅެމުންދާ ނުަވތަ ދިރިއުެޅވޭނެ ކަމަށް

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާނެ ކަމަށް  5ށް އޮތް އަރާތްތައް ހިންގަމުންދާ އަދި ކުރި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރި ހަ

 ފައި އޮތްބެލެވޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް. ެއީއ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯިރޓީ ކޮމެންޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއ ބިލަށް ގެންނެވި

 މާއްދާ ނިމުނީ އިނގޭތޯ.  އިޞްލާޙެއް އިނގޭތޯ. އެހިސާބުން އެ

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ފަޒާދަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. 

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނޑުމެން ފެށިފަހުން އާދެ! ކޮމިޓީ މެދުެކނޑިފަިއ ޮއވެފައި ، . އެހެންވީމާވެއްޖެ ޓުމިނި 35މިހާރު އަނެއްކާ  ދެން އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން  ނޑިއިުރވީމަ އަުޅގަ  ން. ލަގަިޑއިރަށް އިތުުރކޮށް 5ކޮމިޓީގެ ވަގުތު މި ދޮޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދޮންމަނިކު. ޙުސައިންމަނިކު

 

 ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ ިބލު ނިންމާލަން ވަގުތުކޮެޅއް ވަގުތު ިދގު ހުށަހަޅަން މިއަޅުަގނޑު  ކުާރކަށް ނޫން. އަުޅގަ

ށް ގެންދަން އަޅުަގނޑު އަބިލު ނިމެންދެން ކުރިަގޑިެއއްެގއިރު ހަމަނުވިޔަސް ، ހަމަޖައްސާލަދެއްވަން. އެހެްނވީމާ

 ހުށަހަޅަން.

 

 ެކވުން:މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއް ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ



  

 ކުރަން. މަށް ތާއީދުއުށް ގެންދިއަންމަނިކަށް ބިލު ނިމެންދެން ކުރިމަނިކު ދޮއިންސަޙު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ، އެހެންވީމާ ީއދު ލިބިފައި މިވަނީ. ެއީއ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި އެްއ ހުށަހެޅުމަކަށް ތާ 5އަުޅގަ

އަދި ސިޔާމް ތާއީދު ކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްވުން. ބިުލގެ މަސައްކަްތ  އިއްވައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުސަޙު

އެގޮތަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްަޗްށ ، ށް ގެންދަން. އެހެންީވމާއަންދެން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިނިމެ

ނަޑއަޅަން. ަކނަޑއަޅާފަިއ ވޯޓުެގ އަޣުލަބިްއޔަުތން ފާ 8، ދެއްވުން އެދެން. އެހެްނވީމާލަހިއްލާ ނޑު ކަ ސްވީ ކަމަށް އަުޅގަ

ގެްނ ބޭފުޅުންނަށް އިވިަވޑައި  ވަނަ މާއްދާ ދެންމެއަކު ތި 45ށް މިދަނީ. ދެން އަަގނޑުމެން މަސަްއކަތާިއެގން ކުރިއަޅު

ނޑުމެންނަށް ައއިވަަނ މާއްދާއަްށ ބަލާއިރުަގއި އިޞްލާ 45. އެދިޔައީ ްސ މަނިޓަީރ މިވަނީ މޯލްޑިވްސްފައި ޙެްއ ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ސްފަިއވާއޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން. އަދި އޭގެ އިތުރުން ފްލޯއިން ވެސް އިޞްލާޙެއް ައއި ކަމަކަށް އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލަން.  ވަނަ މާއްދާއާ 45، ކުން ނުދައްކާ. އެެހންވީމާކަ ތަރެކޯޑު

ދޭެތރޭގައި ވެްސ، މެދު ވެްސ  މާއްދާއާ ވަނަ 45ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތް ކަމަްށވާނަމަ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތަފާތު

ވަނަ ބާބު އުނިެވގެން މިދިޔައީ. ދެން  55އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްބަްސެވވުނީ ކަމަށް ބަލާނަން. މިހާހިސާބުން 

 ށްހާުރ މިގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކަމި ށްުމެގ ކުރިއަށް މި ބާބައުށް ދި. ޖަދުވަލަނާނީ ޖަދުވަލުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮން

 ތަކާގެނެވުނު އިޞްލާޙު ވަނަ ބާބު މިހާުރ މި 55 އީމި، ހާނަްނ ބާބު އެްއކޮށް. އެހެްނވީމާއަޅުަގނޑު ވޯަޓކަށް އަ

. އާދެ! ކޮމިޓީެގ ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުްނ އެދެން އެްއގޮތަށް

ނޑައަޅަްނ. ހާން، އިއްތިފާޤު ނޑު ކަ ޒިުރެވވަަޑއިެގން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށްފަހުގައި ދެން ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރި  ކަ  ށް ގެންދާނީ ޖަދުވަލަށް. އަައޅުގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ތައް. މި ނާޔަތްޢިލޮޕަރަށް ޔަޤީންކަމާިއެއކު ލިބޭ ވެނަން. ޑިއިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާ 1 އާދެ! ޖަދުވަލު

ވެގެްނވަީނ ޒޯނުގެ އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި، އަދި ޯޒނުގައި ގާއިމްކުރާ އެހެނިހެން ޞަ ނާޔަތްތައް ޚާއްޢި

  ...ޚިދުމަތްތައްއަސާސީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޮކޅަކަށްފަހު(ފާއިޒު މަޑުކޮށްަލއްވާ. )ަވގުތު  އަމީތަށް އަުޅގަ

 



  

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑު ގޮތެްއގަިއ ޖަދުވަލުތަކުަގއި ަބޔާންުކރެވިފައި ިމވަނީ މި ެއްސ.އީ.ެޒޑުެގ އިްނވެސްޓްކުާރ  އާދެ! މަިއގަ

ނޑު މަފްޙޫމަކީ ެވސް އިންވެސްޓަރުންނަށް ލި ބިދޭ ިޢނާޔަތްތައް އިނގޭތޯ. ދެން ޙަީޤޤަތުގައި މި މުޅި މި ޤާނޫނުެގ މައިގަ

ނޑުމެން ޓެކްސް އިންސެންޓިވްަތކެްއ  އަޅުަގނޑުމެން މި ޒޯނުަތކުަގއި އިްނވެސްްޓކުރަން އަންަނ ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ މި މަސައްކަ ، ނެ މަގެއް ފަހިކުރުން. އެހެންވީމާތުން ފައިދާެއއް ލިބެވޭދީގެން ލުއިތަކެއް ދީގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓގައި މި ތިއްބެވި މެންބަރުން ޖަދުވަލުތައް ޖުމްލަކޮށް އެއްކޮްށ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ބަލާ ކިޔާލުމަށްފަހުގައި ނޑުމެން މި ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެ އަުޅގަ އް އޮތް ލުމަށްފަހުގައި އަެނއްހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިޞްލާުޙކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ހުރިހާ ޖަދުވަލަކަށް އެއްކޮްށ  ކަމަށްވާނަ ހުށަހަޅައިގެން އަުޅގަ

ނޑު ފާޅުކޮށްލީ އިނގޭތޯ. ، ށް އެހުމަށް އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާވޯޓަ  އެ ޚިޔާލު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަޒާދު.
 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   އަމީތުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރު ޚިޔާލުފުޅަކަްށ ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ނެތްކަމަށްވާނަމަ އަމީތުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަްށ 

މި ބަދަލުތަކެއް ގެެނވިފައި ިމވާ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްުކރަމުން މިވާ ޑޮކިއުމަންުޓގަިއ އަހާނަން. އެއީ މިހާރު 

މިވާ ޖަދުވަލުތަްއ މެންބަރުން ބައްލަވާެލއްވުމަށްފަހުަގއި ބަދަެލއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ ނޫނިއްޔާ ކަންޮބޑުވުންތަެކްއ 

ނޑުމެން ވޯޓަށް ހުރިކަމަށް ވާނަމަ އެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ފާޅުކުރަ ްއވައި އެއަށްަފހުގައި ހުރިހާ ޖަދުވަލަކަށް އެއްކޮށް އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ  4، ލާލަ ދެްއވުން އެދެން. ެއހެންވީމާއަހާ ގޮތަްށ ތާއީދުކުަރްއވާ ެމންބަރުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް ހިއް

ނަޑއެޅުމަށްފަހުގައި ތި  ނޑަައޅަން. ކަ ނޑު ކަ ނޑު އިއްތިފާޤުން ފާސްީވކަމަށް ައޅުގަ ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ކަންޮބޑުވުމެްއ ހުރިކަމަށް ވާނަމަ ނޫނިއްޔާ  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޖަުދަވލުތައް ދިރާސާކުރުމަށް. އަދި ތި

، ންވީމާއެހެ ބަދަލެއް ގެންނަން ފެނިވަަޑިއަގންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެކަމަްށ ޚިޔާލުފާޅު ކުރެްއވުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ބޭފުޅުންގެ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މިހާރު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޖަދުވަލުތަްއ  ޖަދުވަލުތަކަށް ތި

 ތި ، ވެމުން މި ގެންދެވުނީ. އެހެންވީމާޚިޔާލު ބަދަލުކުރެ ނުރަސްމީކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނާ ވިދާޅުވުމަށްފަހުަގއި ދެން



  

ގުޭޅގޮތުން  ޅުވާލަނީ އިނޭގތޯ ޖަދުވާލުތަކާނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އަޅުގަ 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށް. ޙުސަިއން. 

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

އް މިއޮތީ. ވާއިރު ވާގޮަތކީ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ދެން މި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔާލައިފިން ދެ ޖަދުވަލެ

ފަހުން  ޔާލު އެބަ އާދޭ. އެހެންނަމަވެސްފަހަރު ބަެއްއ ކަންތައްތަުކގައި ޚި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙު ގެންނަން ބައެއް

މަޝްވަރާކޮށްލީމަ ވެސް އިތުރަްށ  ންދަނީ އަދި ބައެއް ބޭފުޅުންނާކިޔާލާއިރު ީކކީހެން ވާގޮތަކީ އިތުރަށް ތަފްސީލުވަމު

ނޑު ހުށަހަޅަން. ފަޙުމްވަމުން އެބަދޭ. އެހެންވުމާއި ެއއްކޮށް މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ޖަދުވަލުތައް ފާސްކޮށްލަން އަޅުގަ މީތި

ަގއި މި ްސކަމެއް އޮތް ކަމަށްވަންޏާ ފްލޯއެއްކޮށް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އިތުރު އަުޅަގނޑުމެންގެ ނުތަނަވައަދި ހަމަ އެއާ 

މެންނަށް އިޞްލާޙު ހުަށހަޅަން ވެސް އަދި ވަގުުތ ވެސް އެބަ ލިބޭ ކަންނޭނގެ. ވާހަކަދެެކވި ނޫނިްއޔާ އަުޅަގނޑު

ގަިއ މި ވާަހަކ ޑުމެންނަށް މުޅި މަޖިލިސްގެ ފްލޯލިބުނީމަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށް ގެންދާނީ. އޭުރން އަޅުަގނ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެކަމަށް އަ ދެކެވި މިއަށް ރަނގަޅު ގޮެތއް އަންނާނެ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މި ދެ ، ހެންވީމާުޅގަ

 ޖަދުވަލު މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ފާސްކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަޢުދު.

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ެއ ހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا އިތުރު ހުށަހެޅުއްވުެމއް ނެތްކަމަށްވާނަމަ ޙުސައިންމަނިުކ ދޮންމަނިކު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަދި ސަޢުދު

މީގައި މި ހިމެނެނީ.  . ދެ ޖަދުވަލ5،4ުއެްއކޮށް މި ޖަދުވަލުތައް ޖަދުވަލު  ކުރަްއވާފައި ތާއީުދކުރެްއވުމާތާއީދު

، ށް މިހާރު މި އަހަނީ. އެހެންވީމާއެ ދެ ޖަދުވަުލގަިއވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަްށ އަޅުަގނޑު ޯވޓަ، އެހެންވީމާ

 ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ، ޅުން ައތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްުވން އެދެން. އެހެންވީމާފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފު

ކަމަށް  ށް އަޅުަގނޑު ަކނޑަައަޅން. ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުވެަވަޑއިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެކަމަ

އަޅުަގނޑު ަކނަޑއަޅަން. ެދން މިހާ ހިސާބުން ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިުލ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް 



  

ނޑުމެން ބާބުތަކުގެ . ބިލުގެ ވަިކަވކި ޗެޕްޓަރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާ ހިސާބުން ނިމިގެން މިދިޔައީ ަތއް އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން. އެީއ  މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހުގައި ދެން ހަމަ ބިލު އެއްކޮށް ެވސް ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ރުން ވާ މެންބަސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުެގ ބިލު މިހާރު މި ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު ފާސްކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންނަ 

ަވޑަިއގެން ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ، އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެްއވުން އެދެން. އެހެންވީމާ

ނޑަައޅަން. ދެން ހަމަ މި ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުިރައށް ގެންދެވުމުަގއި މެންބަރުން  ނުޑ ކަ ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަ

ޚިޔާލުފުޅުަތކާއި އަދި ދެްއވި ެއއްބާރުލުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ާޚްއޞަ ޝުކުރެއް ތިޔަ ހުރިހާ  ތިޔަ ފާޅުކުރެްއވި

ކުރެވޭ ގޮތުން ިވޔަސް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލު ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވަން. އަދި ޚިޔާލު ތަފާތުވީ ކަމުގައި

ލް ޤާސިމް ވިޔަސް އޮނަރަބަ ކަމުަގއި  ެއއްކޮށް ިމވަގުުތަގއި މި ސެޝަންގަިއ ވަަޑއިގެން ނެތް އަޅުަގނޑުމެންނާ

މިބޭފުޅުންނަކީ ވެސް މި ބިލުގެ  ެވސް އަދި އަސްލަމް، ފައްޔާޟް އަދި އޭގެ އިތުރުން އީވާ އިބްރާހީމް އަދި ރިޔާޟް

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި މުހިންމަސައްކަތްތައް އަވަްސކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ކުެރއްިވ ބޭފުޅުންކަން އަ މު ޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ދެްއވާފަިއވާކަން ވެސް ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. އަދި ޭއެގ ޚިޔާލު ފުޅުތަކެއް އަުޅގަ

އިތުރުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަްށ ގެންދެވުމުަގއި ކޮމިޓީަގިއ 

އަދި އޭގެ އިތުރުން  ރަބަލް ސިޔާމް، އޮނަރަބަލް އަމީތުރޭގައި ޮއނަހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެހެން މެންބަރުން އޭގެ ތެ

އޮނަރަބަލް ޙުސައިން، އޮނަރަބަލް ސަޢުދު އަދި އޮނަރަބަލް ޢަލީ ފަޒާދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވާފަިއވާ އެއްބާރުލުމާިއ 

ަގއި ެވސް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. މުސްތަޤްބަލު ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ތި

ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގއި މި ބިުލެގ ރޫޙުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ިމ ކުރިއަްށ ގެންދިަޔ ފަދައިން 

ނޑުމެްނ ހުރިހާ މެން މީދުގައި ބަރުން ވެސް ދެމިތިބޭނެކަމުގެ އުންކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ައަވސްކުރުމުަގއި އަުޅގަ

ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ހުރިހާ . رب العالمين والحمد هللމެން ިމއަދުގެ ިމ ަބއްދަލުވުން ނިންމާލަން. އަޅުަގނޑު

 ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. 
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