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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި ފަށަން 11:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2014ބަރު ނޮވެން 27، ވަނަ ބައްދަލުވުން  24އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ `. 

ނޑުމެންނަށް މި ފެށުނީ. މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓ11:10ީއޮތް ޖަލްސާ  އަްށ  ގައި ައޅުގަ

އެހެްނވީމާ، ެއކަން ފާހަގަކުރަމުން އަޅުަގނޑު މިއަުދގެ އެޖެންާޑ  ންބަރުން ަވޑަިއގެން އެބަ ތިއްެބވި.މެ 7ތްތެރި ޢިއްޒަ

 99/2އޮތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިކަމަކަށް  ލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިއަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  79/31އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  .ލުގެނައުުމގެ ބިއަިރޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓު

ނޑައެޅުން. ޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުއެކްސް ގެަނއުމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާ ސުންގަިޑއެއް ކަ

ނޑަެއޅުން . ދާނަން ިއގެން އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް. އެހެންީވމާ، ފުރަތަމަ އައިޓަމަދިރާސާކޮށް ނިންމާނެ ސުންގަޑިެއއް ކަ

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ހުރިހާ  99/2ފުރަތަމަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެންމެ އަށް ސުންަގޑި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ގްރީން  ،މެންބަރުންނަށް ވެސް. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ

ަކނަޑއެޅުމަށް  ލާޙަށް ސުންގަިޑއެއްފަރާތުން ފޮނުވާފައި އޮތް އިޞް ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުގެ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން. ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރަވން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ .ތ

ެގނެވޭ އިޞްލާޙަށް ވިސްނައި ޓުއަރިޒަމް ޤާނޫނަށް  ؛ޑު ގްރީން ޓެކްސް ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ައޅުގަނ

ކުރަންވެފައި އޮތް ކަމަކަްށ އިުރގައި މީ ވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރި އަދި މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ފިކުރުކޮށްލި

. ފަޑޮލަރަށް ބަދަލުވެ 6އޮތީ  ޑޮލަރަށް. މިހާރު މި 10ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު އައިއިރު އޮތީ ވެސް  ވާތީ،

ނޑުމެންނަށް ނޑަްށ ދިގު ފެނޭ މީގެ ސުންގަޑި މާނު އެހެންވުމާެއކު އަުޅގަ ކުރާކަށް. މިއަދު މިކަން ނިންމާލަން އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަަޅން.   ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ނިންމާލަން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރު  ޞަތުއަރުވަން. އާދެ! މަޢުރޫފަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑަށް ހީވަނީ ްގރީން ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއވެސް ކަންބޮުޑވުމެއް ނެްތހެން އެއްވެސް ބޭފުޅެްއގެ.  އާދެ! އަުޅގަ

 ކުރަން އިނގޭތޯ.ކަށް ތާއީދުމެންބަރު ޙުސައިްނމަނިޢިއްޒަތްތެރި ހަމަ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު 

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އެހެން ބޭފުޅެއް؟އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މަޢުރޫފް.  އަްށ  ލިބިފައިވާ ސުންގަޑިތާއީދު އަޅުގަ

ނޑު ބަލައިލާނަން. ނެތުމާ އެކު ކުރަްއވާ ބޭފުެޅްއ އިންނެވިއިޢުތިރާޟު ނުޑ  ތޯ އަުޅގަ މި ނިންމަނީ އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ ެއކު ނެތުމާ އްެގ އިޢުތިރާޟްޅިގެންދިޔަ ގޮތަްށ ފާސްީވ ކަމަށް ެއްއވެސް ބޭފުޅެ ހުށަހެ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ެއއީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙ  ؛ވާ އިޞްލާޙު  އަށް ހުށަހެޅިފައި މި 99/2

ނއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަهللا މިއަދުން މިއަދަށް  ނޑު ިމ  މި ޑުމެން ކޮމިޓީން ފާސްކުރަންުޅގަ އޮތީ ނިމިފަ. ދެން އަޅުގަ

ގެަނއުމުެގ ބިލަށް ޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙުިދވެހިރާއްޖޭެގ ެއކްސް 79/31ނީ ޤާނޫނު ނަންބަުރ ހުޅުވައިލާ

ނޑައެޅުން. އަުޅަގނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަްށ  ލާނަން މި ބިލަށް ވެސްމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުަވއި ސުންގަޑި ކަ

އަޅުަގނޑު މަޢުރޫފަށް  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ސުްނގަިޑއެއް ަކނަޑއެޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑަށް   ުދވަސް 7 ޑަށް ފެނޭ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް؛އާދެ! ައޅުަގނ ތޯ. ެއގޮތަށް ައޅުަގނުޑ ފެންނަ ކަމަށް އިނގޭއަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަ 7ބަރު ންއެހެންވީމާ، ޑިސެ )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދުވަސް. 7ން ހުށަހަޅާލަ  އެގޮތަށް ންއަށް އަޅުގަ

  އިނގޭތޯ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ .ތ

ނޑު ދެންމެ ޢަލީ މަޢުރޫފް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެ ޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެީއ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަ

 ގޮތަށް. ވަނަ ދުވަހަށް ނިންމާ 7ގޮތަށް.  ވަނަ ދުަވހަށް ނިންމާ 7ބަރު މަހު ޑިސެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ގޮތުގެ އިތުރަްށ އެްއވެސް ހުށަހެޅުމެއް އޮތްޯތ އަޅުަގނޑު މަޑުކޮށްލާނަން.  ލިބިފައިވާތާއީދު، އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅި

ނޑު މި ބަލަނީ  އެްއވެސް ބޭފުޅެްއގެ އޮތްތޯ. ނެތުމާ ާވ 2014ބަރު ޑިސެން 7އާދީއްތަ ދުވަސް؛ ެއއީ އެކު އަޅުގަ

ކަމަށް  ނުކުަރްއވާީތ ެއގޮތަށް ފާްސވީއި ެއއްވެްސ ޭބފުޅަކު އިޢުތިރާޟުުދވަސް ެއއީ ސުްނގަީޑގެ ގޮތުގަ  އާދިއްތަ

ނޑުމެން ނަޑއެޅުމަށްފަހުަގިއ އަޅުގަ ނަޑއަޅަން. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަށް ކަ  .ވަނަ އައިޓަމަށް ދާނީ އެޖެންޑާގެ ދެ ކަ

ނޑުމެން ެއއްދިއުމަށްފަހުގައި، އެޖެންޑާގެ ެދވަނަ އަިއޓަމު ނިންމާފަ  ؛99/2މި ބަޔާންކުރާ ވަނަ އައިޓަުމގައި  އި އަޅުގަ

 ނެރުޖޫޢަވާ އެނބުރިގެނައުމުެގ ބިލަށް އަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓު 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  ލިއްޔަތު ުތގެ މާދައުލަ 2006/3ދަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި  އެެހންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، ުހރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮުޅަގއި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ ަމސައްކަތަށް ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

 1ގެެނވިފަިއވާ  ޭއގެއިތުރުްނ އޭެގ ކުރިން ގެނެވިަފއިާވ، އެ ޤާނޫނަށް ިއއްޔެ ދަންަނވާލިހެން، އެ ބިލާއި  އަޅުަގނޑު 

އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތް ގޮތް ެވސް ތި ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ.  ނުޤާނޫއަދި  ވަނަ އިޞްލާޙާ

ވުމަށް. ޝުކުިރއްާޔ. އަދި އަުރވަން ތި ބޭފުޅުން ދިރާސާކޮްށލެއް ޞަތެއް މިނެޓުގެ ފުރު 15އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެ ނޑުމެން އިްއޔެ ބޭއްވި ޖަލްާސގައި ައޅުގަ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  ،އި އޮންނާނެން ނިންމާފައޭެގއިތުރުން އަުޅގަ

ނޑު ތި  ބޭފުޅުން ކަމުަގއި ހޯދަން. އެ މިވެސް  ބޭފުޅުންގެ ަރޢުޔެއް އޮތޯރިޓީން އެ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީފުޅު އަުޅގަ

ނޑަށް ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާލަދޭނަން އިނގޭތޯ.  ތި ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި އޮްނނާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

މަސީޙަށް. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ކުރެވެނީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލުޤަބޫ

ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ  ހުގެ އިާދރާގެ ނަންބަރު ސިޓީއާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

 ގެނައުުމގެ ބިލަށް ގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދައުލަތު 2006/3ބަރު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންގެންދަވާ ޤާނޫނު ނަން

. 2014ބަރު ނޮވެން 26އެދެެމވެ.  ޤަބޫލުކުރެއްވުން މުގައި ދެންނެވީެމވެ. އިްޙތިރާމުކަމި އޮތޯރިޓީގެ ކޮމެންޓެއް ެނތް

ނީ. އި ކަަމށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުެރވެފަލިބި ކަމުގައި ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔު ެވސް މި އެއޮތީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި

ނޑުމެން ނޑު ެގ މަސައްކަތަށްއެހެންވީމާ، އަުޅގަ ހުރިހާ ތި ބޭފުޅުންނަށް،  ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ. އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުވެސް ހަނދުމަފުޅުކޮށްބޭފުޅުންނަށް  ިއއްެޔގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް ން ކުރެވޭ ގޮތުއަުރވަން. އަުޅގަ

ލާއިރު މިހާރު މި ޤާނޫނަށް މި މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅަށް ބައަދި އޭެގއިތުރުން ކޮމިޓީގެ  ލަފާފުޅާމިނިސްޓަރުގެ 

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ވެސް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ހަމަ ކަމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން  ގެނެވޭ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލިންކަން ައޅުކަެމއްަވޑަިއގަންނަވާ ގާތްަގނޑަކަށް އިއްތިފާުޤވެ އެަކމަށް ޓަކައި ދެން ހުރިހާ  .ގަ

ނޑަކަށް ެއްއގޮތް މެންބަރުންނަށް  ދަންނަވަމުން  ވެސްމެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ  ކޮށްލެވިަފއި އޮތީތީ ހުރިހާޚިޔާލު ގާތްގަ

ގަތުން އެދެްނ ިއގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިމިނެޓަ 15ންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ ދާނީ. އެހެގެން އަޅުަގނޑު ކުިރއަށް

 އަްށ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.هللا އީވާ ޢަބްދު ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅަގނޑުމެން ނަށް، ައޅުަގނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ިމީއ ވަރަށް ކުޑަ ބިަލކަށް ވެފަިއ އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ މި ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު މިހެން  އެންމެންނަށް ވެސް ފުދޭވަަރަކށް މީތި ކީފައި އޮންނާނީ މިހާރު. އަުޅގަ

ނޑު ވަރަްށ  ނޑު ހަމަ އަދި ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުގަ ދެންނެވިޔަކަސް ފާސްުނވާނެަކން ވެސް. އެކަަމކު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކުަރން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަްށ  34ީމގެ  ބޮޑަށް އިންކާރުކުރަން

ބޮޑަށް އިންކާރުކުރަން. އެީއ ބަޖެޓަށް ރެކަމެންޑޭޝަން ލުން. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންއެއް ެވސް އޮންނާނެ 

ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ވެސް ވަރަށް  17އަދި ރެކަމެންޑޭޝަްނތަކަކީ ރެކަމެންޑޭޝަންތައް ލާޒިްމވާ ކަމަށް. 

ނުޑ  ދިރާސާކޮށްފައި ެއއީ ސަރުކާަރށް ދެވޭ ލަފައެްއގެ ގޮތުަގއި ހަމަ ހުށަހަޅާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވޭނެ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން، ދެންވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބަޖެޓަށް ރެކަމެންޑޭޝަން ލެ

ނޑު ވަރަށް  ގޮތަށާއި އަދި ެއއި ސަރުކާުރން ފުދޭވަރަކަށް އަހައްމިއްޔަުތކަން ދޭނެ އެއްޗެހީގެ ގޮުތަގިއ އޮތުމަށް އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރަްނ. ޝުކުރިއްާޔ.  34ބޮޑަށް އެދޭތީ، ައޅުަގނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އިންކާރުކުރަން 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން.

 

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެންނަށް ސާފުވި  ނޑުމެން މި ބިލު ފޮނުއްވާފައި އޮތް ގޮތަްށ، އިްއެޔ އަޅުގަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން އަުޅގަ

ތުގެ އަލީަގއި މިހާރު މި ބިލު މިއީ ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް ފެންނާތީ، ިމ އަިއ އިޞްލާޙާ ެއއްކޮށް؛ މި މަޢުލޫމާ

 އިޞްލާޙު އޮތް ގޮތަށް، މި މާއްދާ އުނިކުރަން ައޅުަގނޑު ަހމަ ހުށަހަޅަން ފާސްކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މަޢުރޫފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ނދިކުޅުދޫކެ



  

ތަން )ނ( ބަދަލުކޮށްލަން  )ށ( އޮތް  ،ވަނަ މާއްާދެގ ލިޔުމުގެ މިސްޭޓކެްއ އިޞްާލޙުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން 34ހަމަ އާދެ! 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ނަންބަރުގައި މި ބުނާ ބުނެވިދިޔަ  5އެއީ  .ދިޔައީ އް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މިއެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު 

އުނިކުރަން.  ކުރުމަށްފަހުގައި)ނ( ބަދަލު ، ތަން ވަނަ މާއްާދެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްަފއިާވ )ށ( އޮތް 34ޤާނޫނުގެ 

ތަން. )ށ(  އެ ފެންނަނީ ބަދަލުކޮށްފައި އޮތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސްކްީރނުން މިހާރު ، މިގޮތަށް އޮތްއޮތުން. އެހެންވީމާ 

 އަރުވާނަްނ އަމީތަށް.ދަލުކޮށްފަ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ތަން )ނ( ބަ އޮތް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ނޑު މާލިއްޔަތު ޤާނޫ ނޑު ހުރިހާ  ނަށް ހުށަހެޅިފައި މިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ  އޮތް މައިގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ިއނގޭތޯ ނޑު ެއއްބަސްވަން. ދެން އަުޅގަ މި  ބަެއއް ބޭފުޅުން .ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު  .ގުޭޅގޮތުން . ރިކަމަންޑޭޝަންސްތަކާވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 34 ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުަރއްވާ  ައސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ،ގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ އި އަދި ގޮތުަގއި މި އަޅުަގނޑުމެްނ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފަ ޕާސަނަލީ އަޅުގަ

އެީއ  ؛ތުރުްނ ވަކި ކަންތައްަތކެއް ިމސާލަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް މަޖުބޫރުކުރުންއަޅުަގނޑުމެން ޭއގެއި

ނަމަވެސް ކަެމއް ނޫން. އެހެން ަގއި ކޮްށގެންވާނެގޮތު އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ކަންކަމަކީ އެއީ ކުރުްނ  ކުރާހުން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި ރިކަމެންޑުއެރުިވދާނެ. ދެން މަޖިލީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާ

ނޑުމެން ރަނގަޅުވާނެ ނޑުމެންނަށް ފެންނަ އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ ގޭތޯ. އަރުވާ ލަފާ އިނ ކަމަށް އަުޅގަ

އަށް ވަޑައިެގން  ވެސް މި ކޮމިޓީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިމީގައެހެންވީމާ، ރިކަމެންޑޭޝަްނސްތަކެްއ؛ 

ކަމަށް. ދެން  ހުންނަ ދަތިތައް ހުންނަ ރީ ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވީމަފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާެއއް އެީއ މިގޮތަށް މަޖުބޫ

އެދޭ ކަންކަން މި  އިކަމަށް ލަފާކޮށްފަ ޤީޤަތަކީ މަޖިލީހުން ވެސް ކުރުން ރަނގަޅުވާނެއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަ

ވަންޏާ އެކަންކަން ނުކުރުމުގެ  ގުުޅންހުރި ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް . ެއއީ ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތާސަރުކާރުން ކުރައްވާނެ

ނަކމަކަށް އަ ޝައުޤުވެިރކަން ސަރުކާުރގެ ތެރޭގައި ވެސް ހުންނާނެ  މި، ޑުމެން ނުެއްއ ބަލަން. އެހެންވީމާުޅގަ

ގޮތަށް  ކުރުން ލާޒިމުކުރާރިކަމަންޑޭޝަންސްތައް މަޖުބޫރު މި އިޞްލާޙުގައި މި ހިމެނޭ  އި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރގަ

ރު ތަކަށް ބަލާއިމި އަސާސް، އުނިކުރަން މި ހުށަހަޅަނީ މި އިޞްލާޙުަގއި. އެހެންވީމާ، މިއޮންނަ މާއްދާ އުވާލަން

 ތެރެއަށް ގެނަިއިއރު އި މި ރިކަމަންޑޭޝަންސްަތއް މީގެދެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޙަޤީޤަތުގަ .ކުރަންއަޅުަގނޑު ސަޕޯޓު 

ރު ދެކޮޅުހެއްެދވި ބެިވ ވަރަށް ގިނަ މެްނބަރުން އޭދިޔައިރު ހަމަ މި ކޮމިޓީަގިއ ތިއްއި ބަހުސްކުެރިވެގންރުގަ ވެސް އޭ



  

ކަމަށް ވިދާޅުެވ  މިކަން ނުކުރެވޭނެ ،ކަމަށް މީގެ ސަބަބުން ދަތިތައް ހުންނާނެ  ސަުރާކރަށްއި އޮތް ރުގަމިކަމާ. އޭ

ނޑުމެން ، އެހެންވީމާހައްދަވަީނ. މި މާއްދާ އުނިކުރަން މި ދެކޮޅު ވަކާލާތުކުެރްއވި ވަރަށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުން މިއަދު އަުޅގަ

ސުވާލަީކ  އިކުރަންޖެހޭނެ. ދެން މީގަޓުކަންކަްނ ކަންކަން ސަޕޯ މި ކުެރވޭ ޓަކައި ސަރުކާރަށް ފަސޭހަކުރުމަށް

ނޑުމެން  .އްޔޯން ސަރުކާރުން މިސާލަކަށް ނުކުރިދޭ ކަންކަ ންޑޭޝަން މިލީހުން މި ރިކަމެމިސާލަކަށް މަޖި ނޫނީ އަޅުގަ

ސަރުކާރުން ށް ދޭ ލަފަޔަ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ މި މި ބަޖެޓް ފާސްކުރާއިރުަގިއ ކުރުން ރަނގަޅު

ނަޑއެިޅގެ ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ  ނަށްއަޅުަގނުޑމެން ނުވަތަ އެ ކަންަކން ނުކުރާ ނަމަ،، ވާނަމަ ކަމަށް ހަދާން ދެކޮޅުކަ

ޙަޤީޤަުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ބޭނުމަީކ ، އެބަހުރި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމުކުެރވުފަ. އެހެންވީމާ އުސޫލުތައް ވެސް

ްސކުރާއިރުަގއި މި އޮންނަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ބަޖެުޓގެ ތެޭރަގިއ ނޫން. އަދި ބަޖެޓް ފާ ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުކުރުމެއް

އެއްޗެއް ަކނަޑއެޅިފަ. މި ހުރިހާ ، ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި ބަޖެޓް ކޯޑުތަާކއި ދާއިރާތަކާ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި

ޖެުޓގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅުއްވާ ބަ އިދީފަ ސަރުކާރަށް ިމ އޮންނަނީ ހުރިހާ ލަފައެއް، އެހެންވީމާ

ފަހަރު މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް  ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ މިވެނި ކަންކަމަކަށްކަން. މިސާަލކަށް ައޅުަގނޑުމެން މި 

މިލިއަން ރުފިޔާ.  50ދިރާސާކުރިއިުރގައި މިސާލަކަްށ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަްށ ހަމަ މި ހަމަޖެއްސީ އިތުރަށް 

ނޑުމެން މުއައްސަސާތަކަށް ބަހާފަޔާ ވެސް މިލިއަން ރުފި 50ހަމަޖެއްސިއިރުަގއި އެ  މިވެނި މުއައްސަސާތަކަްށ  އިއަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މިކަން  ކަން،މިވެނި ވަެރއްކަން. އަދި މުއައްސަސާަތކުގެ ތެެރއިްނ މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރިކަ މީ .ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަށް ޚަރަުދުކރަންކަން ވެސް ހުރީ ހައްތަހާމަންޑޭޝަންސްަތއް. މިހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ މަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަންކަމަށް ޢަ ރިކަމަންޑޭޝަންސްތައް. މި އަށް  ގޮތަށް އަުޅގަ

ބަޖެޓުގެ ތެޭރގައި މި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ެދން ބޭރުން އަޅުަގނޑުމެން މި ، އި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާލަފާދީފަ

ނޑުޑު ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅާށޭ. ކިހިނެއްބެހޭ ބޮ ލަކަްށ މި ތަނަށް ެއއްފަސްކުރުމާސާމި ؛ހުށަހަޅާ ކަންކަން މެްނ ތޯ އަުޅގަ

 ެއކަމެއް ުނކުރެޭވނެ ނޫންތޯ. އެ ސަބަބަށް ންސް މިނިސްޓަރަށް މަޖުބޫރުކުރެވޭނީ؟ ފިނޭ އެގޮތަށް ޕްލޭން ހުށަހަޅަން

 މިފަދަ މާއްދާތައް އުިނކުރުމުން މި ، . އެހެންވީމާެޖހެނީ ޓަކައި، ޙަޤީޤަުތަގއި މިފަދަ މާއްދާތައް އުނިކުރަން މި

ނޑު ޤަބޫލެއް ކަންބޮޑުވުން އޮންނަށްޖެހޭނެ ެއ ، އިނގޭތޯ ަޙޤީޤަތުގައި، އެހެންވީމާ ނުކުރަން ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ފަހަރެއްގަ   އާިއ ޗެކް އެންޑް ބެލެންސަށް ބިލިޓީއެަކއުންޓަޒިންމާދާރުކުރުމާއި  އި ވެސް ސަބަބަށްޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދު މި އިނގޭތޯ.  ކުރަނީ މީގެން އަސަރުަތކެއް ކުރާނެަކމުގެ ެއއްެވސް ކަހަލަ ކަންބޮޑުވުމެްއ ނެތީމަ އަުޅގަ

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ އިނގޭތޯ. ން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ޒިންމާދާރުއަށް ގެނެްސގެ ހަމަ ކޮމިޓީއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑު ޓަކައި އެހެންވީމަ، އެ ސަބަބަށް ނޑުމެން އުނިކުރަ މި މާއްދާ ޙަޤީޤަތުގައި ، މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ން އަޅުގަ

 .ސަޕޯޓުކުރުމޭ، ތާއީދުކުރަމޭ

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ  ނގޮތުން،  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އަމީތު. ެދން އަުޅގަ  ހިނގާ.ޑުމެން ކޮިމޓީ ކުރިއަްށ ގެންދަމާއަުޅގަ

ދެއްވުން ގެންދަން ފުރުޞަތު ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކޮމިޓީ ކުރިއަށްއަްށ ގެންދަމާހިނގާ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ކުރި

ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮތުން ޙަީޤޤަތުގައި މި މާއްދާ އުނިކުރި  އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ،ގޮތުން އެދެން. އަުޅގަ

ވަނަ ނަންބަރުަގއި  ދެންނެވީ ެއއް މި .ވަނަ މާއްދާ 5ގެ ވެސް މިހާުރ މި ބިލަށް ބަލާއިރުގައި މި ބިލު ކަމުގައި ވިަޔސް

މަށް އެބަ ބަޔާންކުރޭ. ކަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެަބހުރި އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނަ މާއްދާ 5 އޮތް މި

ނޑުމެންނަށް އެަބ  ރިލަވަންޓް ކޮމިޓީތަކަށްޮގތުން ހަމަ  އަދި އެ ނޫންވެްސ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ބައޮތް ތަނަވަްސވެފަ. ގެނެވޭނެ މަގުތައް އެ ޓަކައި އިދާރާތައް ޒިންމާދާރުކުުރމަށް ،ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި ވުޒާރާަތއް

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ، އެހެންވީމާ  ބޭފުޅުން ތި ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ެއއް ގޮތުން ހަމަ ދެ ފަރާތުން ވެސް ތި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ކުރިއަށްއްަބޔަކު އިހްތިބަޔަކު އަނެ ނުޑ  ރާމުކޮށްގެން އަުޅގަ ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަްނވާނެ. އަުޅގަ

 އަރުވާނަން ޢަލީ ފަޒާދަށް.މިހާރު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

މި ެއކު  އެ އިޞްލާޙާ، ަގނޑު ޢަލީ މަޢުރޫފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަޅު

 ފާސްކުރަން ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރިޔާޟްهللا އާދެ، ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު މި  އި ފަވަނީ ދެްއވާ މުޤައްރިރު މިނެޓު 15 އާދެ، ގޮތުްނ  ބެހޭ ބަލާލިއިުރގަިއ ތަޅުމުގަިއ މިއާދިރާސާކުރަން. އަުޅގަ

 .ސުވާލުކޮށްލަންެވގެން ނެތް. އެހެންވީމަ، އެ ލިބިާދނެތޯކުރަްއވާފަިއވާ ޚިޔާލު ފެންނާކަށް ބައެއް މެންބަރުން ފާޅު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ރުމަށް ެއއްކޮށް މި ބިލު ފާސްކު މަ މިހާރު މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއޮީތ ހަ ހިސާބަށް އަިއއިރު މިނޑުމެންނަށް މިހާއަޅުގަ 

ވަނީ.  މި އިވެސް ކުރަްއވާފަ އިނގޭތޯ. އާދެ، ޙުސައިންމަނިުކ ދޮންމަނިކު އެކަމަށް ތާއީދު ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ލިބިފައި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންން އިތުރުދެން އެހެންވީމަ؛ ދެން އަދި އޭގެ   މެންގެ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވިހެން އިޞްލާޙަކީ ކޮްނމެހެން އެއިރަކު އޮންނަ ަސރުކާރެއް ހިންގުމަށް ޓަަކއި  ގޮތުން ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީ މު އިޞްލާޙުތަކެއްމުހިއް ނޑުމެްނ ، މާކަމަށް އަޅުގަ އަުޅގަ

 ކުޑައިުރކޮޅަކަށް މަުޑކޮށްލާނަން.

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު މިއަށް އަދި ެއްއވެސް ެއއްެޗއް ނުބުނަން. އަޅުަގނޑު ދިރާސާ ލިޔުންަތއް ނުލިބެނީސް އަދި މީތި 

މެންގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނުޑ މި ަބލަނީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ެއން ން ހިފޭތޯމިނެޓުގެ ބޭނު 15ދިރާސާކުރަން ދެްއވި 

 ނުހިމެނޭކަން އޮން ރިކޯޑުަގއި ދަންނަވާލަން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

 

 އްކެވުްނ:ވާހަކަދެ މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑުމެން އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން އިްއެޔެގ ވަގުތެްއަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވަރަށް ފުންކޮށް  ގެނެސްގެން އަުޅގަ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  ނައްޓާލުމަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ްއކައި ުސވާލުކުރެވިފަ. ޙަޤީޤަތުގައި އެުޅވިފައި އޮތް ޮލކުވާހަކަދަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ، ސަރުކާރުަތކަށް ެވސް. އެހެންވީމާ . އަދި ުކރިއަށްކަމެއް ދާނެލުއިެވގެން ގޮުތގަިއ މި މާލިއްޔަުތ  އަުޅގަ

ަޓކައި ލިިބގެންދާނެ  ވަރަްށ  ާމލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގެ ތަަރއްޤީއަާށއިޤާނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާަޙކީ ރާއްޖޭ 

އި. ިއއްޔެ ކޮމިޓީ ލެވަލްގަ  ނީ ޤަބޫލުކުރަްއވާަފއިވަ ްސ މިކަންވެ ބޮޑު ފުރުޞަތެއް. ޚާއްަޞކޮްށ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން

ނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު، އެހެންވީމާ  މަްށ ތާއީދުކުރަން. އެ އިޞްލާޙާއަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ ޝުކުިރއް އިއެީކގަ  ޔާ.އެގޮތަށް ފާްސކޮށްދެްއވުމަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ވުމާ ލާނަން މީޑިާޔގެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ިތއްބެހު( އޮން ދަ ރިކޯޑުަގއި ދަންނަވައި. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފައާދެ، ފަްއޔާޟް

އަޅުަގނޑު މީިޑޔާެގ  ،އެކު އެ ބޭފުޅުން ެވއްދުމަށް އިންކާރުކުަރއްވާ ބޭފުަޅުކ އިންނެވިތޯ ައޅުަގނޑު. ނެތީމަ

ނޑު ޢަބްދު އަޅު  އެރުވުމަށް ދަންނަަވން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޅުންނަށް ކޮމިޓީ ރޫމަށް ދަޢުވަތުބޭފު ރިޔާޟަްށ هللا ގަ

 .އަރުވަނީ އިނގޭތޯފުރުޞަތު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު މިހާރު ދޫކޮށްލައިފިން އިނގޭތޯ.  ވަގުުތ ނެތީމަ ދެން މިހާރު އިދާރީ މޭޒުން އެ އެއްޗެހި ތައްޔާރުވެަފއި މި އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ވަނީ އެއް ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ށް ގެންދެވުމަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަ

ނޑުމެންނަށް މި ތާއީދުލިބިފަ. ފާްސކުރުމަށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުން.  ެއއްކޮށް ބިލު ގެެނވުނު އިޞްލާޙާ އެއީ މިހާރު އަުޅގަ

ނުޑ ބަލަ ިރޔާޟަށް هللا ޢަބްދުިއލާނަން. އެހެންވީމާ، އިތުުރ؛ އާދެ، އެހެންވީމާ، އިތުރު ހުށަހަޅުމެއް އޮތްތޯ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. ވާ ހުށަހެޅުއް އީ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ދެވިފައި ހުރި ހިސާބު  ނޑު ދަންނަވައިލާނަން.  އެހެންވީމާ، މަިއގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ިމހާރު މި ަވރެއްގެ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް މެއް އޮތީ ދެ ހުށަހެޅު ހަމަ ކުޑަ ބަހުަސކަށް ފަހުގައި އަުޅގަ

ފާސްކުރުމުގެ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިއަށް  ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުން މި ބިލު. އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަ

ނޑު ޯވޓަށް އަހާނީ. އެއީ ރިޔާޟް ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ހުهللا އަދި ޢަބްދު އީވާ ހުށަހަޅުްއވައި ވަަނ  34ށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނުޑ  ެގނައުމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ުހށަހެޅުމަކަށްދާގެ )ނ(. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙުމާއް ވާތީ އަުޅގަ

هللا އަދި ޢަބްދު . އެހެންވީާމ، އީވާ ހުށަހަޅުއްވައިއެންމެ ފުރަތަމަ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށް އަހާީނ އިނގޭތޯ



  

އޮތް އުނިކުރުްނ  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އުނިކުރުމަށް މިހާރު މި 34ވާ  ރިޔާޟް ތާއީދުކުަރްއވާފައި މި

އުނިނުކޮށް އެ ޤާނޫނުގައި ޮއތް ގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު  .ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް މި ލިބުނީ އޯކޭ. ދެއްވުން އެެދން. ތްލާލައްޗަށް ހިމަ ވޯޓު.  3ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުކޮްށ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބޭއްވުަމށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަްށ ނުކުރުމަށް އިނގޭތޯ. އުނިއޮތް ގޮތަށް އުނި މިހާރު މި

ނޑުމެއެކު އި ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ފާސްނުުވމާ ނޑު ނުދާނަން. ނުގޮސް އަޅުގަ ން ދެން ދާނީ ތުރު ވޯޓަކަށް ދެން އަޅުގަ

ވަނަ  5ެއއީ  ؛އެްއކޮްށ ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ބޭފުޅުން މިހާރު މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ދެވަނަ އަށް، މި ބިލު

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެ ޕޯ އެރާވާ ހަމަ ޓައި  ނަންބަރުގައި މި ށް އަވެނީ. އެީއ )ށ( އޮތް ތަން )ނ( އެއް ކަމަށް ދެން އަޅުގަ

ޅުން އަތްޕުުޅ މައްޗަްށ ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ ބޭފު ެނވުނު ިއޞްލާޙާ ެއއްކޮށް މި ބިލު ެއ ގެ ،ބަދަލުކޮށް

 އެހެންވީމާ، ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިުރެވަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ އާދެ، ދެއްވުން އެދެން. ހިތްލާލަ

ނޑައަޅަން.  މި ބިލު އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްެވއްޖެ ގެޯވޓު 6އެއީ  ،އަޣްލަބިއްޔަތުން ނޑު ކަ ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ދާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މިހާހިސާބުން އަޅު ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ރިޒަމާދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓުއަ، 99/2 ގަ

އިތުރުން . އަދި ޭއގެވެސް އޮންނާނެ ގެ ކޮީޕއެއްޅުަގިއ އެ ބިލުމޭޒުކޮބޭފުޅުންގެ ހަމަ  ތި  .ގެަނއުމުގެ ބިލަށްއިޞްލާޙު

އެ ބޭފުޅުން  . އެހެންވީމާ، ތިއިނގޭތޯ އޮތީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ގެނައުުމގެ މަގުމަތީަގއި މި ޤާނޫނުގެ ކޮޕީެއއް

 ކޮޕީއެއް ހަމަ ކުޑަ ވާނަމަ އެ ޤާނޫނުގެ ވެސް ާވ ކަމަށްބައްލަަވއިލަްއވަން ބޭނުންފުޅު؛ ބެހޭ ޤާނޫނު ރިޒަމާޓުއަ

ބޭފުޅުން މިހާރު މި ގެނެވިފައި އޮތް އިޞްލާޙު ހަމަ  އިރުކޮެޅއްގެ ތެޭރަގއި ލިބޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެްނ ތި

ނުޑ ހަމަ ކުޑަ ވަގުުތކޮޅެއް އަުރާވނަންބައްލަަވއި ނޑު ފުރުޞަތުލެްއވުމަށް އަުޅގަ  އަރުވަން.. އީވާ އަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاމެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ 

ޮއވޭ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ުމޤައްރިރު މި އިޞްލާޙު ުހށަހަޅުއްވާަފއިާވއިރު ހުށަހެިޅ ސަބަބުަގއި އެބަ 

ޑޮލަރު ަނގާ ވާހަކަެއއް އިނގޭތޯ. އެ  6ހައުސްަތއް ފިަޔަވއި ެއ ނޫން ތަންތަން އަންނަ ޓޫިރސްޓުން އަތުން ގެސްޓް

ނޑު ބިލުަގިއ އޮންނައިރު ގެްސޓްހައުސްަތްއ އިސްތިސްނާބަ ޮއވޭސަބަބުގައި އެ ވާ ކަމަށް ސީދާ . އެހެްނނަމަވެސް، މަިއގަ

ނޑުމެން ނޑަްށ ފެންނަނީ އަޅުގަ ނަޑއެިޅގެން ލިޔެފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކޮމިޓީން އެ ލަފްޒު ހަމަ  ކަ

ނޑަ .ވާހަކައެ ށް. އެއީ އަ)ކ(  35ކުރަން އިތުރު ށް ހީވަނީ ސަރުކާރުން މި ބަދަލު މި ގެނައީ ވެސް ދެން އަޅުގަ

ބަޖެޓް ބަހުސްގައި ުހރިހާ މެންބަރުންހެން އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައިވާތީހެްނ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަހުސް

 .ެވގެންއޮތީ ގެސްޓްހަުއސްަތއް އިންތިސްާނކުރަން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ސަުރާކރުން މި ބަދަލު ގެނެސްފަިއ މި

ނޑަށް ފެނޭ އެކަން ހަމަ ސާފުކުރަން އެހެން މެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުްނ ައޅުަގނޑުއަށް )ކ(  ގ35ެވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެން  ،ލާން. މުޤައްރިރު  ފްޒުވާ ލައިސްތިސްނާ  ހައުސްަތއްގެސްޓް އަދި އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ެއ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ ޑޮލަރު ނަގާ ގޮތަށްތޯ؟ 6ހަމަ ؟ ވެސް ހަމަ މީގައި ހިމަނަނީތޯ ސަފާރީ އުޅަނދުތައް

ވެސް؛  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ބޭނުން ޙަޤީޤަތުގައި ސަފާރީ އުޅަނދުތައް އެްއޗެހި އިސްތިސްނާކުެރވޭނެތޯ؟

ނޑު ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ.  އި މި އިސްތިސްނާގަ  އުސްަތކާއި ސަފާރީ ުއޅަނދުތަކާހަގެސްޓް  ލާން އަޅުގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އަރުވާނަްނ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ .ތ

ނޑު ދެންމެ؛ ތެރެއިން  ގެއެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ދެންމެ އީވާ ޢަބްދު އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް  ؛ހަުއސްތަުކގެ އެ މާއްދާ އަށްއުޅަނދުތައް ފިޔަަވއި ގެސްޓް މި ސަފާރީ  މި މައިގަ

ނަޑެއޅިގެން އެ ވާހަކަ ލިޔެަފއި  .ލިޔެލަން ައޅުަގނޑު ބޭނުންައކީ  ހަމަ ވާހަކަގެސްޓްހައުްސގެ ނަން،  އެގޮތަށް ކަ

ހަކަ ޤާނޫނުގައި ލިޔެލަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަަކ ހައުސްަތކުގެ ވާ ން ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ގެސްޓްބާއްވަ

 ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. ިރޔާޟަްށ ފުރުޞަތު އަރުވަهللا ބްދުއަޅުަގނޑު ޢަ

 

 އްެކުވން:ވާަހކަދެ ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން މީގަ  ،ކޮމަންކޮްށ ވިސްނުން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އި ޤަބޫލުކުރެވިދާެނހެން އަޅުގަ

ންމެހެން އެހެން ކޮގޮތަށް ލިޔުނީމަ އެ  .ތަާކއި  ހޯޓާތަކުންކަން ނަގާނީނިއްޔާ ރިސޯޓުތަކާއި ނޫ ހަމަ އެކަނި ރިސޯޓު

ނޑަށް ބުނާކަށްތަންތަނެއްގެ ނުނަގާނޭ އެހެްނ  ނުޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި ރިސޯޓްތަކާއި ހޮޓާތަކޭ ެއޮގތަށް ހިމަނަން އަޅުގަ

 ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން ފައްޔާޟައަޅުގަ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެުވން އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު



  

ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމެއްެގ އިސްިތސްނާްނ ައޅުަގނުޑ ވެްސ ހުށަހަޅާލަންއުޅުނީ ަސފާރީ އުޅަނދު މީގެއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. 

ނޑަްށ ވަރަށް ނޑަށް ީހވާ ގޮތުަގއި ސަރުކާުރގެ އެކި ފަާރތްތަކާ އެ ވާހަކަ ދެެކވިފަިއ  ؛ގޮތުަގއި އިނގޭތޯ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ެލއްވުން އެއީ ސަުރކާުރން ބޭފުޅުން ބައްލަވައި ކަށް ައޅުަގނޑަްށ ފެނޭ ތިއޮިފޝަލް ގޮތަ. އެހެންވީމާ، އަންއޮތީ

އެއީ ހިސާބުަތކަށް ބަލާއިުރ  .މިައދު ގުޅާލަްއަވއިގެން ނަަމވެސް ،ޤަބޫލުކުރައްވާނެ ކަމެއްތޯ މިައދު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން

ނެއްހާ ޑޮލަރު އުިނވަނީ. އަިމލި .ނގޭތޯބޮޑު އެްއޗެއް އި ޙަޤީޤަތުގައި ގާތްަގނޑަކަށް ސަރުކާރަށް އުންޏެއް ުނވޭ މާ

 އަސްުލގަިއ އެހާ ވަުރގަދަ ؛ދެންނެވީ ވަރަށް ާވނެ. މިަތން ޙަޤީޤަތުގަިއ ރިަކވަރ އެކަމަކު ބީ.ޕީ.ޓީން އެ 

 ގެއެއް ކަމަކު ބާޑުން ނުޖެހެމުންދާ އެއްެޗްއ. އެ  ،އް ނޫން ެއއީީކ. ހަމަ ވަރަށް ހަމަ ދެކޮޅުޖެހެމުންއިންޑަސްޓްީރއެ

ނަޑަކށް ހިއެއްުނވޭ ސަރުކާަރކަށް  .ަވންޏާބޮުޑކޮށް ދެއްކޭނެތާ ރަނަގޅަށް އެހެން  ރޮފިޓުންގޮތުަގއި ޕް އަސްލުަގއި އަުޅގަ

ިހސާބަކުން، ޕްރޮފިޓުންތާ ެއ  ލާޒިމެއް ުނވާނެތާ އެ . އެ ކަމަކު ަބއެްއގެ މަްއޗަށްނެއްލުމެއް ވާނެހެއިންކަމްގެ ެގއް

ނޑަށް ންނަނީ. އެއަ ން ެއީއ ވައް ލީ ބައްލަވައިލަފުޅުން އަންއޮފިޝަބޭ ވަރަށް ރަނަގޅު ތި ހިސާބުން އޭތި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަނެއްހެން ހަމަ ތަނުން އެކަން ނިންމާލު ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ މި  ން. އޭރުން ދެން އަޅުގަ

 ޝުކުިރއްޔާ. .ދޭތެރޭަގއި ބޮޑު މައްސަލަެއއް ނެތް މިއާ އަޅުަގނުޑގެ ދެން މާ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ސަޢުދަށް ފުރުޞަތު 

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިނަދޫ އުތުރު

ނޑު ބޭނުންވަނީ ފާހަގަކޮށްލަން ހަތަރު ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ. ެއއީ ހަތަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ޑޮލަރު ނަގާ ގޮތަށް ގްރީން ޓެކްސްެގ  10ންނާނީ ހުށަހެޅުއްވިއިރު ބައްލަާވފައި އޮޖެޓް ވަނަ މާއްދާ ދައުލަތުން މި ބަ 

ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ބަޖެޓުަގިއ  ގާފެށިގެން މީތި ނަބަރުން ނޮވެން 1ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީމަ  6ވުާމއެީކގައި ގޮތުަގއި. އެހެން

ނަޑއަޅާފަިއ އޮްތ އަދަދު ަހމަވާނެތޯ؟ މާ ދޭތެރޭގައި ކިހިނެއްޯތ ވާީތ ެއ ކުިރއަށް ޖައްާސލު ސުވާަލކަށް ކުެރވޭ އީއެ  ކަ

ނޑަކަށް އަހަރުުދވަސްލަކަމިސާ ؟ނީފެންނަ މަސްވަރު ލިބޭ  6 . އެހެންވީމާ، އެްޓލީސްޓުލިބޭ މިހާރުވެސް ށް ގާތްގަ

 .ދެން.. ތަށް ހަދާލުން ކިހިނެއްތޯއޭ ާވނީ؟ގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން.ށް ފުރުަޞތުއަޅުަގނޑު އީވާ އަ

 



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑު ދަްނނަވާލަންޅު ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ތިްނ ވާހަކަެއއް އަ ވިދާޅުވީ.  އެ ބޭނުން. އެއް ވާހަަކއެއް ަފއްޔާޟް ގަ

ވެަފއި ޮއީތ ންނަށް ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް ދޭހަޅުަގނޑުމެއިން އަ ދެކެވުނު ވާހަކަ ޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އޭރު ަސރުކާރާއަ

ނަގާކަށް ނޫނޭ. އެކަމަުކ ެގސްޓްހައުސް، ގެސްޓްަހއުްސ  ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެހެން ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުން އަސްލު

ނަޑކަށް ވެްސ ހިއެއްއެންމެން ކީވަރުން ގެސްޓް ހެންވީމާ، އެ .ނުވޭ ަހއުސްގެ ވާހަކަ އާދެވިަފއި ޮއތީހެން. އަޅުގަ

ހަމަ އެހެން ސަރުކާރުން އެއްބަްސާވ . ދެއްވުމަށްށް އެދެން ސަރުކާރުން ާސފުކޮށްލައަޅުަގނުޑ ެވސް ވަރަށް ޮބޑަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ޢަބްދު ވަންޏާ ކަމުގައި ނޑުهللا އަޅުގަ ޓޫރިސްޓް  މެންނަށްރިޔާޟް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންޖެހީމަ އަސްލު ޙަޤީ ރިސޯޓްތަކާއި ހޮޓާތަކާ . ހާސިލުވޭ ބަޤްޞަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބޭނުންވާ މަ ޤަތުގައި އަުޅގަ

ދައްކަންޏާ މި ދައްކަީނ  ކުެރވޭ. ސަފާރީ އުޅަނދެްއގެ ވާަހކަގެޓުނަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް އެބަ ޓާ އޭރު ކޮންސެޕްޝަ

އި ހޮޓާތަކަށާ ކޮން ރިސޯޓްތަކާ ހައުސް ަސއިެޒއްގެ ުއޅަނދެއްގެ ވާހަކަ ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ދެއްކެނީ. އެހެންވީމާ،ގެސްޓް

ނޑުމެންނަށް އެ ބޮޑެތި ކޮންސެޕްޝަނަށް ޖަހައިފިއްޔާ މާ ނޑަށް ހީވަީނ ބަ ޓާގެޓުއަޅުގަ ކުރެވޭ. ެއީއހެން އަޅުގަ

 ،ނޫންހެން. އެހެންވީމާއެއްޗެހިން ކޮންމެހެން ނަގާކަށް ހުރިހާ ކުދިކުދި .ވީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދަކަށް

ނޑު ބޭނުން ނުކުތާެއއް ށް ބޮޑަށް އެދެން އެ ސާފުކޮށްލަސް ވަރައަޅުަގނޑު ވެ ދެއްވަން. ދެވަނަ ކަމަކަށް ައުޅގަ

ނޑު ބޭނުން ބިލަށް . ފާއިޒު.އިތުރުކުރަން. މާއްދާެއއް އިުތރުކުރަން . އެީއ ކުރަންއިޞްލާޙަށް މާއްދާއެއް އިތުރު ، އަުޅގަ

ކުރާނީ ތިމާވެއްޓާ ަރއްޓެހި ތަރައްީޤެގ ތުން ހޭދަަނގަިއގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ސަރުކާރުެގ ފަރާގްރީން ޓެކްސް

ނޑު އިތުރު މަޝްރޫޢުތަކަށޭ ކިޔާފަ ިރޒަމް ން. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް ޓުއަުކރަން ބޭނުއި ާމއްދާެއއް އަުޅގަ

ނޑަެއިޅގެން ވިދާުޅވި ވާހަކަެއއް ެއއީ ބަޖެޓް މަރުޙަލާގައި  ހުށަހެޅުއްވަމުން  އަިދ މި ބިލު، މިނިސްޓަރު ވެސް ކަ

ދެއްެކވި ހުރިހާ މެންބަރުން އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ވާހަކަފުޅު ށަހެޅުއްެވވި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވެސް ވިދާުޅވި އެ ވާަހކަ.ހު

ނީ ހަމަ ކުރަން މި އެއްޗެހި ހޭދަވާނޑު ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަށަވަރު ުޅގަވެސް ވިދާުޅވި އެ ވާހަކަ. ެއހެންވީމާ، އަ

 ކުރަން. ތިން ޅުަގނޑު ބޭނުން އަކުެރއް އިތުރުޑްލީ ޕްރެކްޓިސަސް އަށް ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، އަންއެންވަރަޔަމަންޓަލް ފްރެ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ގްޭރސް ޕީރިއަޑް ބޭނުވާނެހެން. އަޅުަގނަޑކަްށ  ،ދު ވިދާުޅވި ެއއްަޗކަށްވަނަ ކަމަކަށް ސަޢު

. އެހެންވީާމ، ެއއް އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ ތީައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ސަރުކާރުން އެހެންެވގެްނހެން އެއޮ ؛ހިއެއްނުވޭ 

 . ޝުކުރިްއޔާ.ޑް ކުރިއަށް ޖައްސާކަށެއްުނކުެރވޭ ގްރޭސް ޕީިރއަ އަޅުަގނަޑކަށް ތާއީދެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި އެބަ ެދކެވޭ.  ެއއީ އެހެން ގޮތަކަްށ ދެން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެޭވ ގޮުތގައި ެއއް ވާަހކަެއއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޚިޔާލު  ،ވިއްޔާ ހަމަ ކުޑަކުޑަ ވަގުުތކޮޅަކަށް ކޮމިޓީ ރިސެސް އަށް ގޮސް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަނީ



  

ނޑަށް މި ާފހަގައެްއގޮތް ނޑު ހަމަ ކުރެވެނީ. އެހެންވީާމ، ޭއެގ ކުރިއަކޮށްލުމުެގ ަވގުތުޮކޅެްއ ގޮުތގައި އަުޅގަ ށް އަުޅގަ

ނޑު ުފރުޞަތު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް  އަރުވާނަން. އަޅުގަ

 

 މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ޙަޤީޤަތުގައި މި ގްރީން ޓެކްސްއާ ބެހޭއާދެ،   ،ގޮތުން އަޅުގަ

އަށް ތަޢާރުފުވެގެންދާ  ތެރެއަލަށް އަތޮޅު  އޮތް ލުޔަކީ މިދީފަިއ  ހައުސްތަކަށްގެސްޓް ތުގައި ގްރީން ޓެކްސް ިއންޙަޤީޤަ

ބޮޑުކޮށް ިވއްކާ ސަފާީރ  އޭގެ ބަދަުލަގއި ސަފާރީ އުޅަނދުތައް ެއބަހުރި އިނގޭތޯ ވަރަށް އަގު  .ވާތީ ކަމަކަށް

ހާސް ޑޮލަރަށް ވިްއކާ ސަފާރީ އުޅަނދުތައް އެބަހުރި  ތިީރސް ،ހާސް ޑޮލަރު  ިމއަދު ދުވާލަަކށް ވިހި .އުޅަނދުތައް

ގެ ތެރޭަގއި ރޫމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މީގައި ަސފާރީ އުޅަނދުތަކު އްޖޭަގއި އެކި ކެަޓގަރީތަުކަގއި. އެހެންވީމާ، ޕަރރާ

ކޮްށ ކާ ސަފާރީ އުޅަނދު. ހަމަ ެއވްރެޖުހަުއސް މިސާލަކަށް ފަންސާސް ޮޑލަރަށް ރޫމް ވިއް ދެން ވަރަށް މަދު؛ ގެސްޓް

ނޑަކަށް ހަމަ ތާޑް މާކެ  180ޑޮލަރު ނޫނީ  200އުޅޭ މިސާލަކަށް  ގައި މިވަނަ މާކެޓު ތިން  ؛ޓްމިއުޅެނި ގާތްގަ

ނޑު ޤަބޫލެްއ  ޑޮލަރުގެ ރޭންޖުގެ ސަފާރީ ުއޅަނދުތަކުގެ ކޮޓަރި މި ުއެޅނީ. އެހެންވީމާ، އުސޫެލްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނދުތަްއ ސަފާރީ އުޅައިތުރުން މިއަުދ ވަނީ އަދި ޭއގެ  .ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުކުރަން ސަފާރީ އުޅަނދުތަަކށް އެ ލުއި 

ނޑުމެންނަށް އެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ތަަރއްޤީވެފަ ނގޭ ޙަޤީޤަތަީކ ސަފާރީ ުއަޅނދުގެ އޯނަރުންނަށް ވަރަްށ ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަދި  .ރަނގަޅު އިންކަމެްއ ލިބެމުންދާކަން. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ެއ އަްށ ތާއީދުނުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

ގެްނގުޅުްނ  އެއް އުސޫެލއް ނެގުުމގައި ވަނީ ފާހަަގކުރަްއވާފައި ެޓކްސް ވެސް ންސް މިނިސްޓަރުހަމައެހެންމެ، ފައިނޭ

ްއާޔ ވަރަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަްއ ބަަހއިގެން މިކަން ކުރަންެވއްޖެބައި . ކެޓަގަރަިއޒްކޮްށގެން،މު ކަމަށްއްވަރަށް ބޮޑަށް މުހި

. އެހެންވީމާ، މިހާރު ދީފައި އޮތް ލުޔަކީ ައޅުަގނުޑ ްއވާފަކުރަ ވެސް ވަނީ އިޝާރާތް މިނިސްޓަރު ކަންހުންނާނެ

ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ވިސްނުމުަގއި ދެްއވާފަިއ ގޮތުަގއި މި ސަރުކާރުން ގެސްޓްހައުސްަތއް އިުތރަށް ތަރައްޤީ ޤަބޫލުކުރާ

ނޑު ށް ތާއީދުއޮތް ލުޔެއް. ައޅުަގނޑަ ޚިޔާލު ހުށަހަޅާލަން. ކުރަން ފުރިހަމަ އަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ައުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا ދުއޮތީ އެދިވަަޑއިގެންފަ. ދެން އަޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް ފުރުޞަތުއަރުވާނީ ސަޢު މި އިތުރު ޕާޓީއަކުން ފައްާޔޟް

 އަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު



  

އެ  ޢަލީ މަޢުރޫފްދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ މަނިކުފާނު އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހާދަ ހެޔޮފުޅޭ ތެރި މުޤައްރިރު ޢިއްޒަތް

ޮބޑުކޮށް ިވއްކާ ސަފާީރ އުޅަނދުތަުކެގ  ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް މި ޙަީޤޤަތުގައި މިހާުރވެސް ާރއްޖޭަގއި ވަރަށް ައގު

ސަފާރީ  ކޮޓަީރގެ  100 ހަމަ ބަލުގައި ހަމަ ައއިސްދާނެަގއި މުސްތަޤް ކޮޓަރިތައް. ދެން ސަފާރީ އުަޅނދުތަކުގެ ތެރޭ

ޔާ ޖެއް އްބޮޑުވީ އެހެންވެ  ވުރެ ެވސްރިސޯޓަކަށް ްއޔާ ހަމަ އާދަިއގެ އެހެންކަމަށްވެއްޖެެވސް އިނގޭތޯ.  އުޅަނދުތައް

ދާނެހެން. ދެން ވަނީ ތަފާތުވެައޅުަގނޑަށް ހީއްޔާ މެން އެގޮތަށް ބަލާ ކަމަށް ވެއްޖެއެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުއިނގޭތޯ. 

ވިދާޅުިވ  ބަޖެޓް ކޮމިޓީަގއި ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެއްޖެއްޔާަގނޑުމެން ހަދާންވާ ގޮތުން އަނެއް ކަމަކަށް އޮތީ އަޅު

ެނއްެގ ރުފިާޔެގ ކޮންމެވެސް މިލިއަ 200 ލިބޭނޭ ވުމާ ުގޅިގެްނ  ސަރުކާރަށްަލރަށް ބަދަލުޑޮ 6 ންޑޮލަރު 10 މިހާރު

ށް ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ކުރިއަޤާ އޭތި މަދުވުން ފިލައިގެންދާނޭ، މާވީއަންނާނޭ. އެހެންވުމެއް މަދު

ކަމަްށ  ވާނެރކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ އެ ބައި ކަވަ ސާބަށް ޖައްސާލައިއޮްކޓޯބަރ ހި، ހަމަ ފާހަގަކުރެްއވިްއޔާ. ޖައްސާލައިފި

ނަޑކީ އެހެންވީމާ، އެކަްނ ފާހަގަކޮށްލީއެ ވާހަކަ.  ންހަމަ ިރކޯޑުަގއި ވެްސ އޮންނާނެހެ، ވިދާޅުިވ. އެހެްނވީމާ . އަުޅގަ

ނޫނިްއާޔ އެކަމަށް އެދޭ މީހެްއ. ހަމަ  ،ކުރަން ބާރުައޅާްއދަތެއް ދީގެން ޤާނޫނު ތަންފީޛުހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މު

ން އެ އޯވަރަ ަނއިޓު ގޮތެްއގަިއ ހަމަ ޮބޑެތި އިްނޑަސްޓްރީތަކަށް ޮބެޑތި ެގއްލުންތަކެްއ އެބަހުރި ހަމަ ޚާއްޞަ

ަވކި ގޮތަކަްށ  އިބާއްވާފަ  ގާރަ ދުވަހު ކެބިެނޓުށް ހަމަ އަންކަްނތައްތަކެްއ ވެފަ. މިސާލަކަ ކަންތައްތައް ނިންމާލީމަ

ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެްއ ހަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ތަންފީޛުކުރަން ފެއްޓީމާ  އިނިންމާފަ

ނޫނިއްޔާ އަހަރުދުވަްސ ، ގާތްަގނޑަކަށް އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް ހަެއއްކަ ަމސް، ކަށް. އެހެންވީމާއެ ފަރާތްތަ އާދޭ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ  އަޅުަގނުޑގެ މަްއސަލައެއް ދިނުމަކުން  6ޑޮލަރުން  10ނެތް. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ތި މަްށ އޮކްޓޯބަރާ ހިސާބުން އޭކަ ވާނެރކަވަ އަދި އެ ވާހަކައާ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވާޑޮލަރަށް ބަދަލުވީމާ ދައު

 އެަކން ފާހަގަކޮށްލީ އިނގޭތޯ. ،މަ އޮތީ އިފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ކޮމިޓީގައި ވިދާުޅވެފަ ތަންފީޛުކުރަން ފެއްޓޭނެ ކަމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮުތން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިާޔލުފުޅުތަކެއް މެންބަރުން ހަމަ މިހާރު ތި ފާޅުކުރައްވަމުން  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ

ނޑު ފުރުޞަތުއިސްމާޢީލަ އްޔާޟްގެންދަވަނީ. ހަމަ ދެން އަޅުަގނޑު އެމް.ީޑ.ޕީގެ ފަރާތުން ފަ  އަރުވާނަން.ށް އަުޅގަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެުވން އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑަކީ ވެްސ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް މަޢުރޫފު ދެްއކި ވާހަކައަްށ ތާއީދުކުެރވޭކަެށއް ނެތް. އެީއ އަުޅގަ

ނޑަްށ  ވަެރއްެގ އިްނވޯލްވްމަންެޓއް އޮންނަ މީހަކަްށ ވާތީ  ކޮންމެެވސް އި މި އިންޑަސްޓްީރގަ ަވރަށް ކައިރިން އަުޅގަ

 ކޮޓަީރގެ ެގސްޓްހައުސް 100ވެްސ. އަދި  ހައުސް ކޮޓަރީެގ ގެސްޓް 25 ވެސް ހަމަ އެބަހުރި ަހއުސްއެނގޭ. ގެސްޓު



  

 ،އެ ބޮުޑވާ .ންބީ.ޕީ.ޓީ 15ކަމެއް. ެއއީ ޭއގެ ަފއިދާ ލިބޭނެ % އެއީ އަދި އެހެން، ވެސް ހެދިދާނެ. އެހެންވީމާ 

ނޑު ކުޑަވުމުން އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ވީ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. ިވދާޅު؛ ސަފާރީ އަކީ މައިގަ

އުޅެނީ  ހަމަ މި ިއ. އެވަރެޖުސަފާީރ އެބަހުރި އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އެއީ މަދު ެއއްެޗއް ައސްލުގަ  ލިބޭ ހާސް ޑޮލަރު 30

 ވުރެ  ކަށްހަުއސައި ގެސްޓްއުޅެނީ. އޭގަ  ޑިަހ ޑޮލަރުވަރު މިބޮޑު އިނގޭތޯ. އަށް ވުރެ ޑޮލަެރއް ނޫން. އެއަށް 50

ޮޔއަަޅއިގެްނ ެއ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ތެ؛ ޚަރަދު މާ ބޮޑުވާެނ ތެލާއި ހަމަ ުހރިހާ އެްއޗެއް  ޙަޤީޤަތުގައި ކުރަންޖެހޭ

 . އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށްއި ހަމަ ވަރަށް ޑިފިކަލްޓު އިންަޑސްޓްރީެއއްކަމެްއ. އަސްލުގަ  ހުރިހާ، ދުއްވާުދއްވުމާ

ނޑޭތީ ެއގޮތަށް ކަންތައްތައް ރާަވިއގެން ތިއްބާ ޓެްކސްއެންމެން އެއްކަލަ ބެޑް  ޑޮލަރު ައއިމަ ބޮުޑ  6އަނެއްކާ  ކެ

ރޒް އަށް. ގޮންޖެހުމެއް އެބަ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ. މިހާރު  ބޮޑެތި އާދޭ ޯއވަޯރލް ސަފާރީ އިންޑަސްޓްރީގެ ިގނަ އެކްޓަ

ޑޮލަރު މި ދައްކަނީ.  6މީހުން ވެސް ހަމަ މީހުން. އެ  ވަރަށް ބޮޑު އަުގަގއި ިވއްކާތައް ވެސް އެބަހުރި ރިސޯޓު

ނޑު އަ ،ެއއީކީ ނޫން، އެހެންވީމާ ންޑަސްޓްރީ އަށް އެ ގޮތުަގއި ަސފާރީ އި ނަކީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާގެ ކޮންސަރުޅގަ

އިން. މިހާރު ީޕ.ޓީގެ ޛަރީޢާ އު އިތުރުވާނެ ބީ.ރަށް ލިބޭ ރެވެނިޙަޤީޤަތުގައި ސަުރކާ އި އަސްުލގަ އްޔާޖެއްލުއި ދެވި 

 ދަތިތަކެއް  ،ގޮންޖެހުންތަކެއް އަިއސް ބޯޓަށް ރެއްގެފުދޭވަ ނޫނިއްޔާ  އަށް ސްކު އެ އިްނޑަސްޓްީރގެ ބައެއް ބޯޓްއެކަމަ

ނޑުމެން މިތާ  އަސްލު ރެެވނިއު ޕޮޒިޝަން ގޯްސވުމުގެ ޕޮސިބިލިޓީ އެބަ އިައސްލުގަ  ،ވެ އޮތޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަންޏާ  އަހާލަމާ ހިނގާށޭ. ސަރުކާރުން އެކަމަްށ އެއްބަްސވާ ކަމަށް އިހުރިއިރު ސަރުކާރުގަ  ރު މިހެންބައިވަ

ނޑުގެ ވާހަކަެއއް ނޫނެއް ނޫންތޯއޭ ލުއިމައްސަލަ  ދެން ތި ރުްނ ދެއްވަންނެތިއްޔާ. ސަރުކާއަކީ ދިނުމަކީ. އެއީ އަުޅގަ

 ނޫންތޯ.ޅުން އެގޮތަށް ނިންމެވީމަ ނިމުނީބޭފު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޚިޔާލު އެްއގޮތްޮކށްލުމަށް މިއަޅުަގނުޑ   15. އިނގޭތޯ ސެސްއެއް މިނެޓުެގ ރި 15ޓަކައި  ަވގުތު ހަމަ ައޅުގަ

ނޑުމެން ބައްދަލުކުާރނީ   ުޝކުރިްއޔާ. ގަިއ އިނގޭތޯ. 12:05މިނެޓަށްފަހު ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެން  ))ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު  މިހާރު މި ކޮމިޓީގެ ފަހު މިހާރު މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން  މިނިޓުގެ ރިސެްސައކަށް 15އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ތި. އެހެްނވީމާ، މިހާއިގަ 12:05ބައްދަލުވުން ފަށަނީ  ބޭފުޅުންގެ ހަނދުމަފުޅު  ހިސާބަށް އައިއިުރަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވައިކޮށްއާ ނުޑމެންނަލުމުެގ ގޮތުން އަުޅގަ ގުޭޅގޮތުން ވަނީ  ބިލާށް ހުށަހެޅުމެއް މިހާރު މި ލާނަން. އަުޅގަ

 ތަފާތު އެިކއެކި ާދއިރާތަކާ ،ންބޮޑަށް މަޝްވަާރކުރެިވގެ މި ބިލަކީ ވަރަށް  ،ގޮތަށް  މި ބިލު އޮތްލިބިފަ. އެއީ މިހާރު 

މަށް ވަނީ ހުށަހެޅުމެއް ލިބި؛ ކުރު ގޮތަްށ ފާސް މިހާރު އޮތްެއުކ  ވާތީއާ  ލަކަށްމަޝްވަރާކުެރވިގެން ައއިސްފައި އޮްތ ބި

ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް.  މަޢުރޫފް މަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި ަޢލީޙުަސއިންއެއީ 



  

މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން އަޅުަގނޑު އަުރވަމުން ބޭފުޅުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެ ހުށަހެޅުން އޮްތކަން ތިއެހެންވީމާ، 

 ށް އެްއޗެއް ވިދާުޅވުމަށް.އަމީތަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އަމީތު އަޙުމަދު މަނިކު ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޑުއްވަރީ 

ން ގެގޮތަށް ެދން ގެސްޓުހަުއސްތައް މީ  އާދެ! ބަެއއް ބޭފުުޅން ފާހަގަކުރެްއވިމުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި 

. އެހެންނަމަވެްސ ބައެްއ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުއްވީގެސްޓުހައުސްަތކުެގ ނަން ބަާޔންކުރުން އުނިެވގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

އެްއކަން  ގެސްޓުަހއުސް އީގޮތުަގއި ގެސްޓުހަުއސްތައް ރަޖިސްޓަީރވެގެންދާއިުރ އެ ދެން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުެރވޭ

 އޮތް ޓުހައުސް ވަިކވާނެ. ނަމުން ވެސް ވަކިވާނެ. އެެހންވީމާ، މީ މިހާރު މިއަދި ހޮޓާ، ގެސްންނާނެ. އެނގެން އޮ

ނޑުެމން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ވެސް ުކރެވިގެންދިަޔ ޑިްސކަޝަންތަުކގެ ތެޭރގައި ގެސްޓުަހއުސްތަްއ  ގޮތުން ދެންހަމަ އަުޅގަ

ޓުހަުއސްތައް އުިނެވގެން ގޮސްަފިއ ިގނަ ބޭފުޅުން އެދިވަަޑިއގެންނެިވ. އެގޮތަށް ީމގެން ެގސް މީގެން އުނިކުރަން ވަރަށް

ނޑު ދެން ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އިޞްލާޙު މި ނޑު  ގޮތަށް އޮތް އޮތްކަން އަުޅގަ ފާސްކުރަން އަޅުގަ

 އިނގޭތޯ. ހުށަހަޅަނީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޑު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ނއަުޅގަ  ،ވާނަމަ ކަމަށް އަރުވާނަން. އާދެ! ެނތްއަށް ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އީވާ

 އަރުވާނަން.ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤާސިމް އިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ގިލީ ނމާމި

ނޑު ކުީރަގއި ެވސް ދެންނެވިހެން ގްރީން ޓެކްސް ނަގާއިރު  އަކީ ވެސް މުޅި ރާއްޖޭގެ  ކޮންމެ ޓެކްސް އާދެ! އަުޅގަ

ކަމަށް ވާނަމަ ވެސް އެ  އަމާޒުކުެރވިގެންދާ ެއއްެޗއްކިެއކި ދާއިރާަތކަށް އެިކއެކި ސެކްޓަރތަކަށް ބަހާލެވިގެން ނޫނީ އެ

ބޮޑު ަމސްލަޙަތުތަކެއް އެކުެލވިގެްނާވ  ވަރަށް ތެްއގެ އެ ކަންތަްއ ކުުރމަކީ ޭއގައިގޮ ހުރިހާ ދިމާއެއް ޝާމިލުެވގެންދާ

ކަމަށް ވިަޔސް، ހަމަ  ްސައކުންެގސްޓުހައުއް ަނގާއިރު ާރއްޖެތެޭރގައި ހުންނަ ގްރީން ޓެކްސެކަމެއް. އެހެްނވީމާ، 

 އެ އިމްޕެކްޓު އެަބއޮތް. އެ ނެތިއެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ،ށް އަންނަ ކަންތަްއތައްޕޮލިއުޝަނަ

ނޑުމެބަިއ ހިމެނިގެން ާރއަކުން ވެސް އެހުރިހާ ދާއި ގޮތުަގއި ކުރުމަށް ން އެންަވަޔރަންމަންޓު ސަލާމަތްދިުއމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޓަކައި ކަމަށް ވިޔަސް، ފާޚާނާ، ނަރުދަމާ  ކަުމގައި ވިޔަްސ، އަދި އެހެން މަގުތައް ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުަގިއ ކުނިގޮ

ނޑަށް ފެންނަނީ  ވެސް ލިޭބނެ އިތުރުބާރަކަށްހުރިހާ ކަމެއްގައި ކަމަށް ވިޔަސް  ނިޒާމު ހަމަ ވާތީ އަޅުގަ

ހުރިހާ އެްއޗަކުން ވެްސ ގްރީން ޓެކްްސ ނަގަން. އެީއ ކަމަށް ވިަޔސް، ޔޮޓުފަހަރު ކަމަށް ވިަޔސް،  ގެސްޓުހައުސްަތއް



  

ރަކާތްތައް އަންނާނެ. ގެން ވެސް އަންނަ ޕޮލިއުަޝންގެ ހަގުޅި ގެން ވެްސ، ކޮންމެ ޕެސެންޖަރަކާގުޅި ކާކޮންމެ މީހަ

 ހިމެނެންޖެހޭ  ކަންތައްަތއް ބެލެިވގެންދާއިރު ވެސް އެކަން ެވސް ޭއގެތެރޭަގއި އެ ނެއްާކ ރަށެްއގެ ސާފުތާހިުރކަމާ،އަ

ޑޮލަރު ނަގަމުން އައިއިރު  8ވުުނއިރު، އިލެބެޑު ޓެކްސް އިހަށްދުވަހު އުވަ  ވެސްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، މިހާރު

. ންަނގަ ކަމަށް ވިޔަސް ެބޑު ޓެކްސް ކަމަށް ވިޔަސް، އަދި އެހެން ރަށަކުން ރަށްރަށުން ގައި ކަމަށް ވިަޔސް،ރާއްޖެތެރޭ

މަހުގެ ނިޔަލަށް  އުނިެވގެން މި ؛ންަތކަށް ބެޑު ޓެކްސް ނުނަގަގޮ ،އެހެންވީމާ، މިއަދު ބެޑު ޓެްކސް ނުނަގާ. އެހެންވީމާ

 ޑޮލަރު ވެސް ހަމަ އެ 6ބަރުަގިއ އިންޓްރޮިޑއުސްކުެރޭވއިރު ެއ ެޓކްސް މިައންނަ އަހަރުގެ ޮނވެން ދާއިރު، ގްރީން

ނުޑ  ،އަދި ެއގޮތަށް ވިޔަސް  .ލިބިގެންދިޔަކަންލުއި  މީހުންނަސް ވެސް މިގޮތަށް ވިޔަސް ެއ ލިބިގެންދާކަން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވައިން، ފާހަގަކުރަމު ލާނީ ހަމައެއް ުއސޫލަކުން އެކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެްނގުޅުމަކީ ވަަރށް އަުޅގަ

އެ ރަށެްއގެ ގެސްޓުހަުއސް އަޅަިއގެން އެ ރަެށްއެގ  އީ އޭެގ ސަބަބުން ލިބޭ އާމްދަނީއެއްރަނގަޅު ކަމެކޭ. އެ

ވިޔަސް  މަށްކަ ސަލާމަތްކުރަން ޚަރަދުކުރި އެ ރަށެއްގެ އެްނވަޔަރަންމަންޓުޑޮލަރު  6އިން ލިބޭ އެ  ގެސްޓުހައުސް

ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ެއ ރަށެއްގެ ނިސްބަތުން ބެލިަޔސް. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް ބޮޑު ހަަމ  ވެސް ެއއީ ވަރަށް

ކަމަްށ  ބޮޑު ރަނގަޅަކަށް ވެގެންދާނެ ސް ެއއީ ވަރަށް. ެއކަމަކު އެ ުއސޫލުން ބެއްލެިވޔައެހެން ހައްދަވާށެކޭ ނޫން

ްއގައި މީހުްނ ގެސްޓުހައުސެ ތީ. މިސާލަކަށް ޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުެރވޭތީ، އަނެއްކާ އެއް ހަމަައކުން ެގންގުޅެންޖެހޭއަ

ްއގައި ގެންގުޅެަފއި ނޫނިއްޔާ އެތާ ރިސޯޓުަގއި ގެންުގޅެފައި ކަށް ައންނަ މީހުން ގެސްޓުހައުސެރިސޯޓަ ގެންގުޅެަފއި،

މީހުން އަތުން ދާނެ އެއްެޗއް ނޯންނާނެ. އަނެއްހެން  ޖިސްޓަރީކޮށްފިއްާޔ އެކަމަށް ރަ ގެސްޓުހައުްސަގއި ގެްނގުޅުނީ 

ނުޑ  ކޮންމެ ދުވާލަކު އެއް ފަހަރު ވަްއކަންކުރަން އުޅޭ ނުވަތަ ޮކރަޕްޝަނަށް ކަންތައްތައް ކުރަންއުޅޭ ބަޔަކަށް އަުޅގަ

ކަހަލަ ކަމެއް ވި ހެންނޫނީ މިދެންނެ. އެނޭފުރުޞަތު ވެސް އޭރު ނެތިގެންދާއުޅެނީ އެކަން ކުރުމުގެ  ދަންނަވާލަން މި

ނޑުމެން ބަލާނީ. ދެން ެއހެންނަމަވެސް ކޮށްފިއްާޔ  ކިިހނެއްތޯ ހަދާނީ؟ ދެން އެ ބަޔަކު ނުކުރާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ރީކޮށްލާފައި . ެގސްޓުހައުެސއްަގިއ ހަމަ ރަޖިސްޓްނާރައިފިއްާޔ، ހަމަ ދެ ބަޔަކު ގުިޅގެން ެއކަން ެއގޮތަށް ކޮށްލެވޭނެފަޅާ

ެލވޭނެ. ހަމަ ެއކަން ވެސް ހިްނގައިއެ ރަށަށް ގޮްސ ގޮސް ެއްއ ދުވަހު ތިބެފައި ެއއް ުދވަހު  .ފޮނުވާލީމަ ނިމުނީއެކަން 

 ޅުަގނުޑ ދެކެނީ ހިނގާ ކަންތަްއތަކުން ވެްސ ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެްއ ކަމަށް އަ ދެން މިހެން 

ވެްސ  ވެސް ކުރީަގއިށެއްގެ ޕޮލިއުޝަންގެ ކަްނތައް ެއ ރަ ދިއުން. ެއއީޝާމިލުވެގެން ޓުހައުސް ވެސް އޭަގއިގެސް

ގޮސް  އެހެން ދެން، ކުނި ނައްތާލުމާިއ އަެންއ ކަމަކާނައްާތލަން. ޖެހޭ  ން ވަރަށް ަބއިވަުރ ކަންތައްތަްއ އެބަ ދެންނެވިހެ

ނޑަށް ފެްނނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ބައިވަރު ކަންަތއްތައް. އެހެންީވމާ، އެގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ

އިބްރާހީމަކީ ދެން ހަމަ މި ދާއިރާގެ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއް.  ޤާސިމް ގޮުތން އޮނަރަބަލް  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ 

އެހެންވީމާ، ެއ  .ހަކަފުޅުަތއް އެ ިވދާޅުވެދެްއވީ އެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ އެ ވާދެން 



  

ހަމަ ޑިްސަކޝަނަށް ލިބޭ އިތުރު  ވަކީްނ؛ އަށް ީކ އަދި ވާހަކަފުަޅކީ މި ޮކމިޓީއަ ފާނުގެ ތަޖުރިބާމަނިކު

ނޑު މިހާއެންރިޗްމަ  ށް.އަރުވާނަން ފަްއޔާޟަރު ފުރުޞަތުންޓެއް ކަމަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:އިސްމާޢީލް  ފައްާޔޟްދާއިރާގެ މެންބަރު ގަމު 

ނޑު އިތުރު ހުށަ  ނޑު ހުށަހަޅަން އާދެ! އަުޅގަ  ހިސާބަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފަތުރުވެރިކަުމގައި މިހާހެޅުމެއް އެބައޮތް. އަުޅގަ

ވޭތުވެިދޔަ ިމ ހުރިހާ އެްއޗަކުން ، އުޅަނދުތަކާ  ޕޮިލއުޝަން ގެެނއްސަ އޮތް ިރސޯޓުތަކާއި ރާއްޖެ އަށް ،ބައިވެިރވެ

 އް ެނގުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ.އުއިން އެްނވަޔަރަންމަންޓު ެޓކްސެރެެވނި 15ކޮންމެ އަހަރަކަށް %

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ޟްރިޔާهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ކިނބިދޫ 

ނުޑ ހަމަ އޮނަަރބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ާތއީދުުކރަން. އަދި އާދެ، އެާއެއއްކޮށް ހަމަ އަުޅގަ

ތިމާެވއްޓާ ަރއްޓެހި  މި ލިޭބ ފަންޑަކީެއއީ  .ިވ ހުށަހެޅުއްވުންމިއަށް އިތުރުކުރަްނ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އީާވ ހުށަހެޅުއް 

ޔާސަތު ކަމުަގއި ވެްސ ގޮތުަގއި ޤާނޫނުގައި ހިމަނަން. އެއީ ސަރުކާުރގެ ސި ރާ ފަންޑުގެގުމަށް ހޭދަކުތައް ހިންޕްރޮޖެކްޓު

ދަންނަވަން. ހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި އެްއގޮތަށް އެކަްނ ޤާނޫނުގައި ހިމަނަން އަުޅަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާ ވާތީ ެއއާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އަރުވާނަން. އަްށ ފުރުޞަތެއްهللا ަގނޑު އީވާ ޢަބްދު އަޅު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އީވާ ޢަބްދުާދއިރާގެ މެންަބރު ގަލޮޅު އުތުރު 

ނޑު ާތއީދުކު ފައްޔާޟް  ރަން.ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުއެހެންވީމާ، އަުޅގަ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ވިސްނުންުފޅު؛ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި  3ގޮެތއްަގިއ  ނޑުެމންނަށް މައިގަ

ސަރުކާރުން  ،ގޮތަށް އަދި ބިލު މިހާުރ އޮތް އުމަށް ަޓކަިއ ދެ ހުށަހެޅުމަކާބިލަށް އިްޞލާޙު ގެނައެބައޮތް. ެއއީ 

ގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް ލިބިފައިާވ ހުށަހެޅުމެއް. ެއއީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ މި ބިލަށް ސަރުކާުރެގ  ވާފަިއ އޮތްފޮނުއް

ނޑުމެންނަށް ހާބޭފުޅުން ިވދާޅުވީ. އެހެންނަމަވެސް މި ގޮުތގެ މަތިންނޭ އެ އެްއގޮްތވާ ތަކާސިޔާސަތު ހިސާބަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް އަުޑިއވިފައެްއ ނެތް. އެއީ މި  ޑޮލަރު ަޚރަދުކުރެިވގެންދާނީ ހަމައެކަިނ  6ސީދާސީދާކޮށް ެއގޮތަކަށް އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް  ންތައްތައް ގުޅުންހުރި ކަ ަމށް. އެހެންނަމަވެސް ތިމާވެްއޓާތިމާވެށީގެ ކަންތައްަތއް ކަ ކަމަށް އަޅުގަ

، ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމާ ،ކަމަށް ވާނަމަ ޮގތުން ދަންނަވާ އެނިގގެންދިޔަ ބަޖެޓު ސްޕީޗުަގއި ވެސް. އެއީ މިސާލެްއގެ

ކަމަށް ބަޖެޓުގަިއ ވާަހކަފުޅުަގއި  ގެންދާނެން ނިޒާމުތަކަްށ ޚަރަދުކުރަމުންެވސް ެއކަހަލަ އެހެއަދި ޭއެގއިތުރުން 

ނޑު ދާޅުވަމުން ވި ެއ  ގެهللاެދންނެވީ ީއވާ ޢަބްދު މި، ރިޔާޟްهللا އެ ހުށަހެޅުމަށް ޢަބްދު ،ގެންދެވި. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ޓަްށ މަ ވޯއަޅުަގނޑު ފުރަތަނީ ތާއީދުކުަރއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ވަ މި ރިޔާޟްهللا ހުށަހެޅުމަށް ޢަބްދު

ޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަްށ އެއް މިއަށް އިުތރުކުރުމަށް. ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުގުުޅންހުރި މާއްދާ އަހާނަން. އެއީ ތިމާެވއްޓާ

هللا ރުމަށް އީވާ ޢަބްދު ޑޮލަރު ަޚރަދުކު 6ނެގޭ  މި، ެޓހި ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރުަމށްއްތިމާެވއްޓާ ރަ ؛ ހިއްލަވައި 

ފަހަރު  އަދިެވސް ެއއް ޅުަގނޑު ވޯޓަށް؛ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ތާއީދުކުރެްއވުމަށް އަ  ރިޔާޟްهللا ށަހަޅުއްވަިއ އަދި ޢަބްދުހު

ީއވާ މި ގްރީްނ ޓެކްސް ޚަރަުދކުރުމަށް ޓެހި ތަަރއްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. ތިމާވެއްާޓ ރައް ނޑު އަޅުގަ 

ރޫފަށް ވިދާޅުވާން ޭބނުންވާތީ ޢަލީ މަޢު އެއްެޗއް ަވއި، ވޯުޓގެ ކުިރއަށް ހަމަ ޢަލީ މަޢުރޫފްހުށަހަޅުއްهللا ޢަބްދު

ނޑު ވޯޓަށް ދާނީ.އަ  ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަފއި އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީދާއިާރގެ މެންބަރު ކެނދިކުޅުދޫ 

 ޤާސިމް ވެސް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ.އާދެ! 

ނޑު އުސޫެލއްގެ ގޮުތން ތާއީދުކުރަން. މި ސަރުކާުރގެ ިވސްނުން މިހިރީ ކުނީެގ އިބްރާހީމް ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަްށ އަޅު  ގަ

ކަންތައްަތްއ  ބޮޑު ބަޖެޓެއް އެބައޮތް. އަދި އަތޮޅުތެޭރގަިއ މިހާރު ވެސް ދަނީ އެ  ވަަރށް .މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން

 ްނތިޒާމެއް އެބަ ހަމަޖެހިގެންދޭ.ހަލަ އިއަތޮޅެއް އެްއކޮށްލަިއގެން އެކަ 2އަތޮެޅއް ނޫނީ  4ރޭވެމުން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެއީ ހަމަ އެންމެ ގެ ބަޖެޓުން އެކަން ުކރެވެންޏާ ގޮތުަގއި ސަރުކާުރގެ، ދައުލަތު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އެ ވާހަކަ ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ.، އެހެންވީމާރަނގަޅު ގޮތް. އެކަން ވުން ބޭނުމަކީ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަތުން ރިޔާ

ޓެހި ބޮޑަށް ތިމާެވއްޓާ ަރއް ވަރަށް  ދެން ޙަޤީަޤތުގައި ިމ ސަރުކާރަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަކަފުޅެްއ އެ ވިދާޅުވެެދއްީވ. 

ކަމަށް  ެގންދަވާ ސަރުކާރެއްމަސައްކަތްތަެކއް ކުަރްއވަމުންޓެހި ތިމާެވއްޓާ ރައް ، ވާކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަ

 هللا.އާދެ! ީއވާ ޢަބްދުޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެން އެންމެން ެވްސ އަޅުގަ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاއީވާ ޢަބްދުާދއިރާގެ މެންަބރު ގަލޮޅު އުތުރު 



  

އެްއގޮތަށް މުޤައްރިުރކަން ކޮށްދެްއވުން އިނގޭތޯ.  ގަާވއިދާބޮޑަށް އެދެން މުަޤއްރިރު  މުޤައްރިރު، ައޅުަގނޑު ވަރަށް 

ެއއީ ވަރަްށ  ،އާއި ކޯލިޝަނެއް ހައްަދަވއިެގން އުޅޭ ބޭފުޅަކު ިޚޔާލެއް ފާޅުކުރެްއވީމަ މުޤައްރިރުގެ ިސޔާސީ ޕާޓީ

ބަލައިގަެނވޭ ވާހަަކއެއް ނޫން. ދެވަނަ ކަމަކަށް ވޯޓަށް  އެއީ ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރީމާ ައޅުަގނޑުމެންރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. 

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރަންވީމަ ގޮތުން އެްއގޮތް ބޭފުޅުން  ސިޔާސީ ހަމަ މުޤައްރިރާއޭގެކުރިން ދަންޏާ ވޯޓަށް ދާން އޮންނަނީ. 

ޭކ އެ ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއަށް ވެސް ޖާގަެދވޭ. ެއކަމަކު ވޯޓަށް ދަންޏާ އޮންނަނީ ވޯޓަށް ދާން. ދެން އެއީ ަވރަށް

ރުކޮށް ކޮންމެހެްނ އެހާ ގާިތއްާޔ މި އިޞްާލޙަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވަންީވ ނޫންތޯ؟ ތަކުރާ ވިދާޅުވީާމ، ސަރުކާުރ ތިމާވެްއޓާ

 ކުރަން ފެށޭނެ އެންމެ ރަނގަޅުނޫންތޯ؟ އެ ޢަމަލީގޮތުން ތަންފީޛު ބޭނުމެއް ނެތެއްވާހަކަެއއް ދަްއކަދައްކާ ތިބުުމގެ 

 ދަްއކަިއދޭންވީ ނޫންތޯ؟ގޮތުން  ގޮތެއް ޤާނޫނީ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން  ޅުަގނޑުމެން މިޝުކުިރއްޔާ އިނގޭޯތ. އަ އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އާދެ، ދަނީ ވޯޓަށް ދާން. އަުޅގަ

މެންބަރަކަށް އެ ދައްަކާވ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ދައްކަވަނީ ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން

ނޑު  މެން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ހަމަ މުހިއްމު ރަނގަޅު ިޚޔާލުފުޅުތައް. އެހެންވީމާ، އެ ޚިޔާލުފުޅުަތކުގެ އަލީަގއި އަުޅގަ

ނޑު ެވސް  ބޭފުުޅން  ފާލުން ނައްޓާލައިގެންާދ ވަގުތުަތކުަގއި ތިކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދަނީ. ދެންހަމަ އަޅުގަ

ނޑު މިބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް  އަރުވާތީ ވަރަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް ހަމަ ގެންދަނީ  އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަކަމަށް  ގޮުތެގ މަތިން ގަާވއިދާއި އެްއގޮްތވާ އީވާ  ޅުަގނޑުމެްނ މިހާރު ދާނީ ވޯޓަށް،އަޅުގަ

ޓެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް މިހާރު މި ށަހެޅުއްވުމަށް. އެއީ ތިމާެވއްޓާ ރައްހު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ޢަބްދު

هللا އީވާ ޢަބްދުހިމެނުމަށް ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރުމަށް އިތުރު މާއްދާއެއް މި ބިލުގަިއ  6 ގެހުށަހެޅިފައިވާ ގްރީން ޓެކްސް 

ވޯޓަށް އެހުމަށް. އެގޮތަްށ ތާއީދުކުަރއްާވފައިވާ ާތއީދުކުރެްއވުމަށް  ރިޔާޟް هللا ބްދު ހުށަހަޅުއްވަިއ އަދި ޢަ

އެހެްނވީމާ، މި ިނމުނީ. ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ައތްޕުޅު މައްޗަށް ިހއްލާލަދެްއުވން އެދެން. 

އެހެންވީމާ، އިތުރު ޯވޓަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ދާންޖެހޭނެ އިްޞލާޙު ގެންނަން ފާސްނުވޭ.  އެކު މި ލިބުމާ ވޯޓު 4

ދާނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްިވ  ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީއާ އެއްކޮްށ އަުޅަގނޑު ދެން ކުިރއަށްކަމަކަށް. 

ކުރަްއވާ ހުރިހާ އަރިޒަމް ެސކްޓަރގަިއ މަސައްކަތް ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް. ެއއީ ުއސޫލެއްެގ ގޮތުން ހަމަ ހުިރހާ ޓު

ޤާސިްމ  ޑޮލަރު ނެގުމަށް 6ޑޮަލރު ނެގުމަށް. ރަނގަޅުތޯ؟  6މި ނެތި  ދެންނެވީ ތަފާތުކުރުމެއް މި ،ކުންފަރާތްތަ

ތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ ޢިްއޒަތް ،ވާ ާތއީދުކުރެްއވުމަށް ތާއީދުުކރައްވާަފއި ރިޔާޟްهللا ށަހަޅުއްވައި އަިދ ޢަބްދުއިބްރާހީމް ހު

ވޯުޓ މި ހުށަހެޅުމަށް ވެސް މި  2އެހެންވީމާ، ުޝކުރިއްޔާ. މެންބަރުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުމަށް އެދެން. 



  

ނޑުމެން ދާނީ  ެއ ހުށަހެޅުން ވެސް ފާސްނުވާ ލިބިގެންދިޔައީ. ދިއުމާ ެއކު ނޑަައޅަްނ. ދެން އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ކަ

ނޑު ދެން މި)ވަގުތުކޮަޅކަ ...ބިލަށް މިހާރު  ބްރާހީމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު.އާދެ! ޤާސިމް އިދަނީ،  ްށފަހު( އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤާސިމް އިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ގިލީ ނމާމި

ވެހުރެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވެްސ  ޤާނޫނީ ވަކީަލކަށް ރަށް ހައިރާންވެއްަޖއިން ފަްއޔާޟް އާދެ! ައޅުަގނޑު ވަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރން ޓެކްސް ުތވެދިޔަ ތަނުންވޭބައްލަަވއިނުލަްއވާ  . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ނަގަން ހުށަހެޅުްއީވތީއަޅުގަ

މެދު  ތި ޑިގްރީއާ  ުއޅުްއވަނީ މަނިުކފާނު؟ ހޯއްަދވަިއގެން ތިތީ ކޮންކަަހލަ ޑިގްީރއެއްޯތއޭ ލާނީ ދަންނަވައި

 ..ބޮަޑށް ސުވާލު އުފެދިއްޖެ. ވަރަށް މެދު ވެސްމާ އުެފދިއްޖެ. ނޫނީ މަނިކުފާނުގެ ޤާބިލުކައަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުވާލު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އިނގޭޯތ...ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

 މިތާކު. ސެޭވނޭައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފު މާއްދާއަކަށް ވޯޓަކަށް ނޭއް  އެހެންވީމާ،

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ައރުވާނަން.ށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމް. އަޅުަގނޑު ފައްާޔޟަ މެްނބަރު ޤާސިމްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ މެންބަރު ގަމު 

ފުކުރަްއވާ! ބޮޑަށް މާ އޮތީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ވަރަށް ަގނޑު ޑިގްރީ ހަދާފައިދެން ވިލާ ކޮލެޖަކުން ނޫން އަޅު

ދެން ގޮތަށް ެބއްލެވީމަ ރަނގަުޅވާނެ.  މަނިކުފާނު ބައްލަވާދެން  ތެރޭަގިއ ޝައްެކއް އުފެދެންޏާއަޅުަގނޑު ޑިގްީރއާ ދޭ

އް ނޫން. ޕްރީމް ކޯޓުން. ާޤސިމް އިބްރާހީމެޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފު ާވހަކައެްއ ކަމަށް ަކނަޑއަާޅނީ ސު

ނޑުމެން ވެސް ޤަބޫލުކުާރ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފު ކަންަތއްތަެކއް ެއ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން ވެސް ފެިނފައި އެބަހުރި އަުޅގަ

ނޑުެގ  މަނިކުފާނު ވެސް ކުަރްއވާފަިއ ހުރި ތަން. އެހެންނަމަވެްސ އެ ވާހަކަައކަށް ދާކަށް ނެިތން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 . ެއއީކީ މަްއސަލައެއް ނޫން އިނގޭތޯ.ންޏާ ފާސްނުކުރަންވީފާސްނުކުރަތަނުން  މި އޮތީ ހުށަހެޅުމެއް. އެ ހުށަހެޅުން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން



  

ަވގުުތގައި ވޯޓަށް އަހާނަން. ެއއީ  އަޅުަގނޑު ފަްއޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަެހޅުމަށް އަޅުަގނޑު މި

ާޚއްޞަކޮްށ  ،ން އެްއވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްތަެކއްގޮުތގެ މަތީ ޓުއަިރޒަމަށް ެގއްލުންވާފާއިތުވެދިޔަ ތަުނގަިއ 

ެގ؛ 15ެއ މަސައްކަތަކުން % ،ނަމަ ކޮށްފަިއވާެއއްވެސް ފަރާތަކުން މަަސްއކަތް ގެޓުއަރިޒަމް ސެްކޓަރު

އަނބުރާ ގެންނަވައިިފ  ފައްޔާޟް. ފައްޔާޟް. ފަްއާޔޟްއިނގޭތޯ ހުށަހެޅުއްވުން.  އެދެން ތަކުރާރުކޮށްލަދެްއވުން

ނޑުމެންެގ މައްސަލަ ޙައްލުވީ އިޞްލާޙު. އެހެންވީމާ،  ކަމަށް މިާހހިސާބުން، އަޅުަގނޑުމެން މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 ކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހަމަ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮުތގެ ށް ޤަބޫލުއަޅުަގނޑަ

ނޑު  ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ުނޖެހޭއަހާކަށް އެ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ދެންމަތީން އަޅުގަ  ނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދަންނަވަން ކޮމިޓީގެ ވަގުުތ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ފައްޔާޟް އެ ހުށަހެޅުއްވުްނ އަނބުރާ ގެންދެވީތީ. ދެން 

ނަވާ ދާނީ މިހާރު ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަން އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް

ވަީނ  ވަީނ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. އަދި ތާއީދުކުަރްއވާފައިށް. އެގޮތަށް ހުށަހަުޅއްވާަފއި ބޭފުޅުންގެ ވޯަޓކަށް އެހުމަ

އެހެންވީމާ، ޢަލީ މަޢުރޫފް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް ހިއްާލލަދެއްވުންއެދެން. 

ަވގުތު  ލަބިްއޔަުތ. ކޮމިޓީަގއި މިއެއީ އަޣް .ތެރި މެންބަރުންެގ ވޯޓުތޯ. ފަްސ ޢިއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ އިނގޭ

ނޑު ަކނަޑއަޅަން. އިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ އަޣްހާޒިރުެވވަޑަ  ލަބިއްޔަތު. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ބައްަދލު ނަޑއެޅުމަށްފަހުގައި ދެން ައޅުގަ ގެންދާނީ. ެއހެންވީމާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވުން ކުރިއަށްކަ

ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުން ފާސްވެގެންދިޔައީ ކަމަށް  ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއަިރަޒމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު 99/2

ނުޑ ދާނީ، މި ައއިޓަމް. އެީއ އެހެނިހެން ވަނަ ައއިޓަމަށް.  އޮތީ ތިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނިންމުނީ. ދެން އަުޅގަ

 79/31މީގެތެރެއިން ައޅުަގނޑު ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މީގެކުރިން އަޅުަގނޑުމެންވާނެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގަިޑއެްއ ސުން  ނައުުމގެ ބިލު އަޅުަގނުޑމެން އޭގައިގެޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސް

ނަޑއަަޅއިފީމު ނޑުމެން ސުންގަިޑ ޑިސެން 7ންވީމާ، ބަރާ ހަމައަށް. އެހެޑިސެން 7 ކަ ބަރާ ހަމައަށް އަޅުގަ

ނޑަެއއްނާޅަމު ނަޑއެިޅއިރުަގއި އަުޅަގނުޑމެން އަދި ކަ މި މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެްނދާނެ ގޮތެއް. ކޮންބަަޔކަށްތޯ  ،ކަ

ނުޑމެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލު ލާނީމެން ލިޔުަމކުން ިވަޔސް ދަންނަވައިއަޅުަގނޑު މަށް. ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކޮޅަށް، ކޮމިޓީ އަށް ހާިޒރުކޮށްލާނީ. އެހެންވީމާ، ެއަކމާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުންގެ  ކޮންބައެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިޚިޔާލުފާޅުކުރެއް  )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެހެންީވމާ، އެްއވެސް ބޭފުޅެއް ނެތް  ލާނަން.ވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ؛ ،ތުން ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތް ކަމަށް ވާނަމަގޮ ގުޅޭކަމަށް. އެކަމާ  ދެންނެވީ މި  މި ދެން އަޅުގަ

ލާނަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ްއ އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން ދަންނަވައިކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އޮންނާނެ ދުވަހެ

ަބއްދަލުވުންތަްއ  ވެސް ުކރީގެ ބައްދަލުވުން އަދި މީގެ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް ޓަކައި. މިއަުދެގ މި

ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ިތ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ދެއްިވ ެއއްބާރުލުމަށް ޓަކަިއ ވަރަްށ ބޮޑަްށ 



  

ރު ފަހަ ލާނީ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެސް އެއްނޑު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ިނންމައިޝުކުރުދަންނަވަމުން އަޅުގަ 

 ދަންނަވަމުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޝުކުރު

_____________ 


