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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަުރންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން  4ަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް  71އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ `. 

ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރެއްވޭނެ  ބައްދަލުވުން ފަށާއިރުަގއި ތިއަޅުަގނޑު ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުުވން މިފަށަނީ. އަދި ކޮމިޓީ 

ގެ ބަދަލުގައި މާރިާޔ އަޙްމަދުދީދީ ގުޅިވަަޑއިގެންެނވިކަން. ެއކަމަނާއަށް ވަރަްށ هللاއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އީާވ ޢަބްދު

ނޑު ފުރަތަމަ އައިޓަމަކަށް މިއޮީތ  ކޮިމޓީގެ މިއަުދގެ އެޖެންާޑަގއިދަންނަވަން.  މެންހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކޮމިޓީގެ ައޅުގަ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުްނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ، 1177/71ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅުްނ އަދި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން. ތި ބޭފުޅުންނަށް  ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ެއއް ކަ

ގަންަނވާނެ ފަދައިން ިމ ބިލަކީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ފްޯލއިން، ފްޯލގައި އޮތް ބިެލްއ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އެނިގވަަޑއި

މަށް ޓަަކއި ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްާވފައިވާ ބިލެއް މި ބިލަކީ. މި ގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެންދިއުބިލުމި އަދި 

ނޑައަުޅްއާވފައިވަނީ  ނޑުމެން  11ބިލުގެ ސުންަގޑި މުޅި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން ކަ އޯގަްސޓް. އެެހންވީމާ، އެ އަުޅގަ

ހަނދުމަފުޅުގައި ބަހައްޓަިއގެްނ އަޅުަގނޑުމެން ބިލުގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް އަދި ސުންގަޑި ެއއް 

ނަޑއެޅުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން މި ބިލާއި ނޑަެއޅުމާ، ކަ ގޮުތްނ ގުޅޭ ބިލުގެ ސުންގަޑި ކަ

ނޑު ހުުޅވާލަން. )ަވގުތުޮކަޅކަށް ތި  . ފަހު( އަމީތުބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

އެހާ ސާފެއްނޫން.  އަނެންެހން އުސޫލެއް ގޮތުން އޮންނަންވީ ގޮެތއްޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ދެން  އާދެ!

ނޑައަޅާަފިއ އޮތް ބިލަކަްށވާތީ  އެހެންނަމަވެސް ކިހިނެއްޯތއޭ މަޖިލީހުގެ ހޯލް ހައުސް އަށް ގޮްސގެން ސުންގަޑި އެއް ކަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރަން މިޖެހެނީ އިނގޭތޯ. މި ސުންގަޑި އެްއ އިތުރަށް އަޅުގަ ދެން އަޅުގަ

ނޑު  ނަޑއަޅަންޖެހޭތޯ؟ އެއީ އަުޅގަ  ގެ ހިތުަގއި އުފެދޭ ުސާވލެއް. ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި



  

ފޮނުއްވަން މުއްދަތެއް ދެްއަވއިގެން  އިވަަނ ދުވަހަށް ނިންމާފަ 22ގޭ ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑަށް ވެސް އެނ އާދެ!

ލާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި އެބަ މިއީ. ދެން މި ބިލަށް ބަލައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އައި ާޤނޫނެއްކަން

ނޑުމެން ފާްސކުީރމަ ކިހާވަރެއްތޯ މުިޅ ެއކީަގއި ައޅުަގނ ޑުމެން އަނބުާރ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހެން އަުޅގަ

ދައްކަންޖެހެނީ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުން އެބަ ސާުފުކރަންޖެހޭ އެ ވަގުތުން ެދއްވެްނ އެބައޮތްތޯ. އެހެންނޫނިއްާޔ 

ނޑުެމން އެބަ ރެކޮއެްއކަލަ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނެ ދުވަހެ މަންޑުކުރަންޖެހޭ. އަދި އޭގެއިތުރަށް މިފަހަރުގެ އް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އިވޭ. އެހެންވީމާ، ބަޖެުޓގައި ކިހިނެއްތޯ އެ ބަޖެޓުގައި އެ ބޭފުޅުން  ޕްރޮވިޝަން ނޯންނާނެކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ  އެކަން ގެންުގޅުްއވާނީ ވެސް އެބަ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެދެން އަުޅގަ

އިތުރަށް ލިޔުމުން  ލިޔުއްަވއިގެން މި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި އަދި އޭގެވަގުތުަތކުަގއި މި މަސައްކަތް މިގޮތަށް ކުރުން. އަދި 

ނޑުމެން އިތުަރށް ބޭނުންވާ ކަންތައް ހުރިއްާޔ އެ ބޭފުޅުން ގެނެްސގެން ސާފުކުރުން. އެހެންވީމާ، މިކަްނ  ލިބުނީމަ އަޅުގަ

ހާލަތެއްގައި އަޅުަގނޑުމެން ެއކަްނ  އަްށވުރެ އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެ 22މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަރިހުގަިއ ވިދާޅުވެެދއްވާ 

އިތުރުކޮށްގެން ިވޔަސް މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދާފައި ސަރުކާރަްށ ވެސް މިއިްނވާނެ ދަްއޗާިއ އެްއޗެހި އޮޅުންފިުލވަިއގެްނ 

އައިސް ފާސްކުރެވުނު ބަެއއް ބިލުތަކުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން ެއކަންކުރުމަީކ ބޭނުންކަމެއް. އަޅުަގނޑުެމން މިފަހަކަށް

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ހޯމް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ުސާވލުކުރެވުނުއިުރ ައޅުަގނޑުމެްނ  ށްދުވަހުއިހަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދީފަިއ އޮތީ  22ގަާވއިދު ހަދަން  މަސް. ސަރުކާރަށް އެކަމެްއ ނުކުެރވުނު. އިުތުރ  3ަގާވއިދެްއ ހަދަން އަުޅގަ

ނޑުމެން 3 ނޑުމެންނަްށ މި ގެންނަން މަސް ހިނގައިގެން ދިޔަިއމަ އަޅުގަ ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ބިލު އަޅުގަ

ނުޑ ދެކެނީ އެއީ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން   ސަރުކާރަށް ެވސް ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ގޮތަްށ ފާސްކޮށްފައި ދިނުމަކީ އަުޅގަ

ވެސް  ތަކަށްކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ މިހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާފައި އެކަންކުރަން. އެްއގޮ

ކިހިނެއްތޯ މިކަންކުރެވޭނީ އާިއ  ންވަނީބޭނު .އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޭނުމަކީ ޮކންމެހެން މިކަންކަން ހުއްޓުުވމެއް ނޫން

 މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ކިހިެނއްތޯ އެއީ ކިާހވަރެއްތޯ އެްއޗެހި އޮުޅންފިލުވައިގެން އެކަންކުރުން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން. ދެ! ޙުސައާ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން މާރިޔާ  އާދެ! ދެއްެކވީ ވަރަށް، ޢިްއޒަތްތެރި އެ ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. ދެންމެ އަޅުގަ

ދެއްކެީވ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުުޅތަކެއް އިނގޭތޯ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މިއަހަރުގެ މިފައިާސ  މެންބަރު މަރިޔާ އެ

ފައިސާއަކީ ދައުލަތަްށ  މި ަގއި ފައިސާ އެބަހުރިތޯ ބެލުމާއި،އަނބުރާ ދޭންޖެހިއްޖެއްޔާ ދެވޭނެ މިންވަރަށް ބަޖެޓު



  

ނޑުމެން. ހުރި ފައިސާ. މިހާުރ ކޮންމެގޮތެއް ވިަޔސް ނެގިަފއި ހު ނެގިފައި ރި ފައިސާ ެއއް ދޭން މި ނިންމަނީ އަޅުގަ

 ކަށްެވގެން ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މިކަންކުރެވޭނެ މަގެއްމަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން ފްލޯއަށް ގޮސް މި ޤާނޫނަ

ނޑަްށ ފެނޭ އަޅުގަ  ނޑު ވެސް ހަމަ ވެސް އޮންނަންވާނެ. ވަރަްށ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް އެދެްއެކވީ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ  ތާއީދުކުރަން މިކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށްވަންޏާ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ވަނަ ދުވަހަށް ނިންމަން ދީފައި އޮތް މަަސއްކަެތއް.  22ދުވަްސ،  22ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީސް ފްލޯއިން 

ނޑު އެދެން  ފަރާތްތަކަށް ލިޔެގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާުރެގ ލިޔަންޖެހޭ ހަމަ ެވސް އަުޅގަ

ވަނަ ދުވަސް. އެހެންވީމާ،  11ހަމަ  އަޅުަގނޑުގެ ސުްނގަިޑއަކީއެގޮތުން  މަސައްކަތް އަވަހަށް އެދުަވހަށް ނިންމަން.މި 

މަޢުލޫމާތު އަދި ފިނޭންސުން ނޫނިއްާޔ  މުންކަފުޅަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރައެުކގަިއ މާރިޔާ ދެންމެ ެއ ދެއްެކވި ވާހައެއާ 

ދެން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ވެސް ހޯއްދަވައި ސަރުކާަރށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެއްކުރައްަވިއ 

ނޑު ހަމަ ބޭނުމޭ.  ނޑުމެން މީތި ނިންމާލުން އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މީިތ ނިންމާލައި އެދުވަހަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން އެއަށް ދީފައި އޮތް ޑެޑްލައިން އެހެ ނޑުމެން  ،ންކަމުން، އަުޅގަ ވާހަަކއަީކ އެ ޑޭޓަށް އަުޅގަ

ސުންގަިޑއަކީ އެ ުދވަސްކަަމށް ބަލާފައި ޭއގެ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

ޑު ހަމަ އެކަމަނާ އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުަށހެޅުއްވުމަށް ތާއީުދކޮށް މި ައޅުަގނ، ގެން މިކަން ނިންމުން. އެހެންވީމާހޯދައި

ސަރުކާރުން ހޯދަިއގެން.  މަސައްކަތް ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ލިޔެކިއުމުން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް

ނޑަށް ހީވަނީ މި ހިސާބުތައް ހުންނާނެހެން. ދައުލަތަށް ނެގިފައި ފިނޭންސް ހުރި އެއްޗެހި ނޫނިްއާޔ ގައި ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ، ޗެއްތޯ ެނގިފައި ހުރީ. އެހެންވީމާމީރާއިން ވެސް އެނގޭެނ ނެގިފައި ހުރި އެްއޗެްއިވއްޔާ ިކހާ އެއް  އަުޅގަ

ނޑައަުޅއްވާަފިއ އޮތް ސުންގަޑިއަށް މީތި  ނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ކަ އަވަސް ގޮތަކުން މަޢުލޫމާތު ގެންނަަވއިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިމެން އޮތިްއޔާ އެ ދުވަހަްށވުރެ ެވސް ކުރިން މީތި ނިންމަންވީ. ނިންމާލަން. އޭގެ ކުރީ  ަގއި ެވސް އަުޅގަ

ނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ.  ނޑު ހަމަ ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަމަްށ އަދި އެއީ އަުޅގަ އެކަމަނާ ދެްއކެވި ާވހަކަފުޅަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު.   ތާއީދުކުރަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢުދު.ސަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނުޑ ދަްއކަން ުއޅުނު ވާަހކަ ޙުސައިންމަނިުކ ދޮންމަނިކު އެ ެދއްެކވީ. އެއީ ފުރަތަަމ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

.ޓީއެއްޯތ، ކިހާ އަދަދެްއގެ އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރަންެޖހެނީ މީރާއިން މިގޮތަށް ނެގިފައި އިނީ ކިހާ ޖީ.ެއސް



  

ނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސް ވާހަކަދެއްިކދާނެ އޭތި އަނބުރާ ލިބެން  ޓަރާޖީ.އެސް.ޓީެއއްތޯ. ޭއގެ ފަހުަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ސިޓީއެއް ފޮނުވާލަން އެ  . އޭގެ ފަހުަގއިއޮތްތޯ ވެސް ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ދެފަރާތަށް އެގޮތަ ށް ސާފުކުރިތޯ. އެ ދެން ޖަވާބު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް އަުޅގަ

 ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާއއި އަދި ޭއގެ ނޭންސް މިނިސްޓްރީ ފިއެްއވަނަ އަިއޓަމްގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިހާރު މި ނިމުނީ ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވުން. އަދި ޭއގެ އިތުރުްނ  އިތުރުން މީރާއިން އަުޅގަ

ނަޑއަޅާަފއިވާ ބިލަަކށްވާތީއާ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއިން ސުންގަިޑެއއް  އެކު އެ ސުްނގަިޑ ކަ

ނޑުމެން ދާނީ ، ފޮނުއްވަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ރައީސަށް ސިޓީއެއް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

އޮިޑޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން. މި  ،1111/4ދެވަނަ އައިޓަމަށް. އެއީ ޤާޫނނު ނަންބަރު 

ނޑުމެްނ ފަވަީނ ސުންަގޑިެއއް ަކނަޑއެޅި ޤާނޫނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ީމގެ ކުީރަގއި . އެ ސުންަގީޑގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި މިއޮތީ  ނޑަައޅާފަިއވާ ސު 11ކަ  11 ންގަިޑއަށް. ދެން އޮންނާނީ، އާދެ!ޯއގަސްޓް. ެއއީ މި ކޮމިޓީން ކަ

އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ތި، . އެހެްނވީމ1174ާޮއކްޓޯބަރު  11. އޮކްޓޯބަރު މަޢާފްކުރައްވާ ިއނގޭތޯ

ވަނަ މާއްދާ އަށް  1، އެހެންވީމާ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޭޅގޮތުްނ ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަން. ގުލާނަން ބިލާ ހުޅުވާ

 ވަނަ މާއްދާ  3އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޚިޔާލުތައް އެްއޮގތް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު 

 ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަަކށް އަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަން.  ވަނަ މާްއދާ ތި 3މި ބިލުގައި ، އަށް ދާނަން އިނގޭތޯ. އެހެްނީވމާ
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