
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  14ކޮމިޓީގެ  އިޤްތިޞ ދީ  

  6201 ޖޫން 26

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާހިސާބުން މި ފެށުނީ. ބައްދަލުވުން ފެށޭއިރުަގއި، ފަށާއިުރ  ވަނަ ބައްދަުލވުން 14އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ `. 

އްބެިވކަން ފާހަގަކުރަން. ޭއެގ އިތުރުން ޝާޙް ވެްސ މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން އެބަ ތި  5ޖުމްލަ 

އެކު އަުޅގަނޑުމެން  މެންބަރުންނާ 6ޖުމްލަ  ފާހަކުރަން މިހާހިސާބުން. ނޑުކަްނ އަޅުގަކޮމިޓީއާ ުގޅިަވޑަިއގެންނެވި 

ެގ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން މީގެކުރީ  . ފަށާއިރުމިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން މި ފަށަނީ

ރިޒަމާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ، 99/2ބައްދަލުވުންތަުކގައި ައޅުގަނުޑމެން މަޝްވަރާކުރަމުން ދިޔައީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލުގެ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނުޑމެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ. 

ރިޒަމްގެ ބޭފުޅުންނާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ގެސްްޓ އް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫދެފަރާތެއަުޅގަނޑުމެންނަށް އެގޮތުން 

ލޫމާތުތަކެއް ދެއްވާަފއިާވކަން ވެަވަޑއިގެން ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުހައުސް އެސޯިސއޭޝަންގެ ަފރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު

ޓަަކއި އަުޅގަނޑު އިތުރަްށ މަށް ދަލުވުްނ ކުރިއަށް ގެންެދވުކޮމިީޓގެ ބައްއަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، 

 ފަޒާދު.މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ހުރި ކަމަށް ވާނަމަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތު ހުޅުވާލާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ރިަޒމާ ބެހޭ ގާނޫނު އިޞްލާޙު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫ، 99/2ނު ނަންބަރު ގާނޫއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

ކުރުމަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީގެ ވަރަށް ގިަނ ބައްދަލުވުންތަެކއް ވެސް 

ގައި އެންމެ ބޮޑު ނުވަަތ މި އާންމުންގެ ތެރޭުކރާ ގޮތުަގއި . އަދި މި ިއޞްލާޙުގެ އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުމިހާރު ބޭއްވިއްޖެ

ޖަވާބު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ންބޮުޑެވގެްނ އުޅޭ ކަންތަުކގެ އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ކަ

އެ ދަފްތަރު ލިބިފައި. ެއގޮތުން އިޢުލާނު ނުކޮށް ރަށްތަްއ ދޫކުރުަމށް ހަމަޖެހި އޮތް އުސޫލުަތކާއި އަދި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ރިޒަމް މިނިސްޓަރުސާފުކޮށް ޓޫ ރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ވަރަށްހު އެކުަލވާލާނެގޮތާއި އެ

ީނ ގްރީން ޓެކްސް ގެސްްޓ ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކޮށްެދއްވި. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ކަންބޮުޑވުމަކަށް އި

ބޭފުޅުންގެ  އޭަޝނުން މިއޮތީ އެތަކުން ނަގާ މައްސަލަ. ދެން އެހެންވީމާ، ގެސްޓް ހައުސްތަކާ ބެހޭ އެސޯސިހައުސް

. ެވސް މި ކޮމިޓީއާ ހިއްާސކޮށްފަ ޭބފުޅުން އޭގެ ަޙއްލެްއގެ ގޮތުަގިއ ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ކަންބޮޑުވުންތަާކއި އަދި އެ

ޔަތްކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު ރިޢާ އިސްވެ މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ެފންނަނީ

މުގެ މަސަްއކަްތ ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންަކމުން އިތުރު ބަޔަކު ކޮންމެހެން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އިޞްލާޙުކުރު

 ފެންނަ ވާހަކަ ހުށަހަޅާލަން. އަޅުގަނޑަށް ނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރިފާޢު. އަރުވާނަން ަޞތުލިބިފައި މިވަނީ. ައޅުގަނޑު ފުރުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ފަޒާުދ އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މުަޤއްރިރު. އާދެ! ދެންމެ ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝުކުިރއްޔާ އާދެ! 

   އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބުން ލިބުނު ހުށަހެޅުމަކީ 

 ތަކެއް ލޫމާތުމަޢު މުމުހިއް ަވތު ދެއްަވއިގެން ވަަޑއިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުންކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން، ދަޢު 

ލޫމާތުތަކުގެ އަލީަގއި ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތްަތއް ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށް. އެއަށް ކަމަށް. އެ މަޢު  ލިބިއްޖެ

 ކުރަްއވާފަިއ މިަވނީ. އަުޅގަނޑު، ައޅުގަނުޑ މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއ މިވަނީ ޮބޗޭ. ތާއީދު 

 އަށް.هللاއަރުވާނަން ީއވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

އަުޅގަނޑު  ޖަލްސާގައި ރިޔާްޟ ހުށަހަޅުއްވައި  މުޤައްރިރު. ިމ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ ފުަރތަމަޝުކުރިއްާޔ 

، ތާއީދުކޮށްގެން ވޯޓެއް ަނގަިއގެން ފާސްވެފައި އޮންނާނެ ބޮޑު ލިސްޓެއް ކޮމިީޓއަށް ހާޒިރުކުރަން. އެހެންވީމާ 

   ލުވީތޯ؟ން ބާޠިކުއްލިައކަށް އެ ހުށަހެޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތް މި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ތީ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބައްދަލުވުމުަގއި މިއޮ

 ލުވެެގންދާނެ، ބަދަލުވެގެންދާނެ.ނިންމުން ބާޠިހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ ރުއުތު ޅުގަލޮ

ލުވާ ގޮެތއް މަނިކުފާނު ތި ބާޠިެއކަތި ވޯޓަށް ައހާފައި ފާސްވީމަ ދެން އޭ ސޫލަކުންތޯކޮން އު އެއީ ކޮން އުސޫެލއްތޯ؟

  ދެްއވަފާނަންތޯ؟ލައަޅުގަނޑަށް ަގާވއިދުން ދައްަކވާ

 

 ުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު
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  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާއިުރަގއި އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  އިޢާއްމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ޮކމިޓީގަ

ކަމުަގއި ވިޔަސް ވެްސ ފަހުން އެހެން ގޮތަކަށް ހުށަހެިޅއްޖެކަމަށް  ކޮމިޓީގަިއ ކުރިން ނިންމާފަިއ ވަިކގޮތަކަށް އޮތް

އްަގއި ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރަމުން މި ގޮތެ  ވާނަމަ އެގޮަތކަށް ޢާއްމު

އެ ުއސޫލުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުެމން ޢަމަލުކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ޢީވާއަށް އަުޅގަނުޑ ، ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ވާހަهللا ވާ ޢަބްދުއީލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު ގަ

 އިމަނިކުފާނު ތި ވިދާޅުވަނީ މިސާލަކަށް ކޯރަްމ ހަމަވާ ދުވަހަކު އެންމެން ތިބެގެން ވޯޓެއް ނަގާފަ ، އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް ފާސްވީމަ ތި ބޭފުޅުން ދެން ފަހުން އެގޮތާ ހިތްނުރުހުނީމަ ކުއްލިއަކަށް ޖަލްާސ 

ެހން ގޮތަކަށް ވޯޓަށް އަހާ ާފސްކޮށްލަިއގެން ހަމަ ކުރިއަްށ ގެންދަން. މުޤައްރިރު. ުކއްލިައކަށް އެ، އިބާއްވާފަ 

އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފު އިނގޭތޯ. ދެންމެ ތި ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ މަޓީއަކަށް ނެތޭ އާދެޭވކަށް 

ވެން ނެތީމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުްނ ުކއްލިައކަށް މަޓީައށް އާދެ، ވެސް. އެހެންވީމާ ރޯދަމަސް ނިމެންދެން 

! ދެން އެ މީހުން ނއަންނަން އެންގީމަ މަޓީއަށް ވަގުތު ނުލިބުނީމަ އަުޅގަނުޑމެން ކުއްލިއަކަށް ނިންމަންީވ އާ

 އެހެން ގޮތަކަށް ކޮިމޓީގެ މުޅިން ގަާވއިދުތަކާ، ނަޔަސް ހެވޭ އެ މީހުންނަށް މިހާރު ވަގުތު ނެތީމަ. އެހެންވީމާ

ވޯުޓ ނަގަިއގެން ކުރިއަށް ގެންާދނީ. މަނިކުފާނު، ފައިސާ  އިވަސް ކޮށްލާފައަ ޚިލާފަށް އެހެން ގޮތަކަށް ައވަސް

 ވެސް އެބަ އެނގޭ ސެޕްޓެމްބަރާ ހަމައަށް  ވެސް އެނގޭ ަސރުކާރަށް އެބަ ބޭނުންވާކަން. އަޅުގަނޑަށް އަޅުގަނޑަށް

މެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ. ކުއްލިައކަށް ހުރިއްާޔ ވެސް ކިރިކިރިާޔކަން މުސާރަ ދެވެން އޮތީ. އަޅުގަނޑު

ވަރަކަްށ  ވަރަކަށް ަގާވއިދެްއގެ ދަށުން ކޮންމެވެސް ހުރި ފައިސާކޮޅު ނަގަންކަން މިއުޅެނީ. އެކަމަުކ، ކޮންމެެވސް

ގެަނއީ. ސަރުކާރުން  އެހެންނޫނިްއާޔ ކީއްކުރަންތޯ ކޮމިޓީއާއި ހަަމއަށް ؛ބިލުތަކާއި ެއއްޗެހި ރަނގަޅަްށ ދިރާސާކޮށް

ވެސް ކުރާހެން ހަމަ ފާސްނުކޮށްލީ. މި ޗަރުކޭެހްއ  ހަމަ ހުށަހެޅިގޮތަށް ވަގުތުްނ ކީްއވެގެންތޯ އެހެން ކަންަކން

 ކޮންމެހެން ކުޅެން މި ޖެހެނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިންމާލަދެއްވުން އެދެން އިނޭގތޯ. 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު ވާއީލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު ގަ

 ވެސް.  ނުޖެހޭނެ އަޅުގަނޑު ނިންމާލާކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...އިއަުޅގަނޑުެމން ދެން ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަ، އާދެ! އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުއީލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު ގަ

މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ސުާވލަކީ ހަމަ ކުއްލިކުއްލިއަށް ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، އެހެންވީމާ

ފާސްވެަފިއ  އިތިގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް މަނިކުފާނު ބޭނުންއިރަކު ކޮމިޓީ ބާއްވައިގެން ކުީރގަ

 ބާޠިލުކޮްށގެން ުކރިއަށް ގެންދަވަނީޯތއޭ؟ އޮންނަ ވޯޓުތަުކގެ މަްއޗަށް ިއތުރަށް ވޯޓުތައް ނަަގިއގެން ުކރީގެ ވޯޓުަތއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ޢާއްުމ  ކޮމިޓީގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަށް އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް މި ގެންަދނީ. ތި ބޭފުޅުންނަށް 

 އުސޫލެއް ގޮތުން އަުޅގަނޑުެމން ކުރިއަށްގެންދާ ުއސޫލެއް ެއއީ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުއީއިރާގެ މެންަބރު ލޮޅު އުތުރު ދާ ގަ

 ށް...ކަޢާއްމު އުސޫލެްއގެ ގޮަތކު ނޯންނާނެ އެކަްއޗަށް ވޯޓަށް އެހީމަ އަނެކަްއޗަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާއްމު ގޮތެްއގައި ކޮމިޓީގެ ަބްއދަލުވުން އަޣްލަބިއްޔަތުން...

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ދުވާ ޢަބްއީލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު ގަ

ވޯޓަށް  އިނޯންނާނެ ވޯޓަށް އެހީމަކާ ެދން ހަމަ އެ ވޯުޓގެ މަްއޗަށް ކުއްިލއަކަށް ތި ބޭފުޅުން ީމހުން ގިނަކޮށްލާފަ

 އަހަރު ވެއްޖެ ވިްއޔާ.  7ެވސް މިތާ އިންނަތާ ދެން  އެހޭގޮތެއް ނޯންނާނެ ކޮމިޓީައކު. މުޤައްރިރު އަުޅގަނޑު

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ށް އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޟަރިޔާهللا ޢަބްދު
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 ރިޔާޟު ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލިބުނީ. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މީގެ ކުރިން އޮތް  މިއިނގޭތޯ ހުރި ޚަބަރެއް  ޝުކުރިއްާޔ. މުޤައްރިރު. ވަަރށް ހިތާމަ

ވެސް އެ ބަެއއް އިތުރު ބަަޔުކ  ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުންނަށް އިޝްވަރާކޮށް މިތާނގަހުރިހާ އެންމެން މަ އިސެޝަނެއްގަ 

 ގެންނަންޖެހޭކަން ވިސްނިގެން ޤަބޫލުކޮށްގެން ހުރިހާ އެންމެންގެ ތާއީދާ އެްއކޮށް ހަމަޖެހުނީ މަޓީ ވެސް އަދި މަޓާޓޯ

ގެންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެލް.ޖީާއ ވެސް، އަދި ނު އިންޓާމަންރަޔަވެސް ގެންނަ ގޮތަށް. އަދި އެންވަ 

ން ނަވެސް ތި ބޭފުޅުން ހާމަނުކޮށް މި ގެން ތަންތަން މިއީ. އެހެން އޮއްވާ ކުއްލިއަކަށް މިއަދު ެއއްވެްސ ސަބަބެއް

ވެސް، އެކަން އެނގިލަން  ކުރިން ނިންމި ނިންމުން ނުގެންނަން ތި ބޭފުޅުން ނިންމާ، އެއީ ކޮން ޙާލަތެއް އައީމަތޯ

، ތާރު ގޮތަކަށް ތި ނިންމެވި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާހުހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ވަރަށް ޚުދުމުއެބަ ޖެހޭ

ވެްސ ބަލައެއް ުނގަންނަން. ދެން މިއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ދަންނަވަނީ މިއީ ވަރަށް ޮބޑު  އަޅުގަނޑު ެއްއގޮތަކަށް

ކަންބޮޑުވުން އޮތް މައްސަލަެއކޭ. ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި  މައްސަލައެކޭ. ރަްއޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ ބައެްއގެ

ހައުްސގެ ވާހަަކ  ހަމައެކަނި ގެސްޓު އިމިކަންކަމުގަ ، ކޭ އަލުން މި ތަޢާރުފުވެގެންދަނީ. އެހެންީވމާހެމައްސަލައެކޭ. ޓެކު

ޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ އެންެމ އެކަންޏެއް ނޫން. މުޅިން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގެ ވާހަކަތަެކއް އެބަ ހުރި. މަޓީއަކީ ޓޫރި

ވެސް ނެތި އަޅުގަނޑު މާދަމާ މިއަށް  އެ މީހުންގެ ިވސްނުމެއް، ބޮޑަށް ތަމްސީލުކުރާ ެއއް ަފރާތް. އެހެންވީމާ

އަދި ހަމަ އެާއއެްއކޮށް، ކުީރދުވަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ، ަދޫގ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާނވޯޓުދޭންވީތޯ؟ ވަރަށް އު

ފުޅަްށ ބަލާިއރުގައި އަުޅގަނޑު މި ބޭުނންވޭ މިހާރު މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި މިހިރަ ދެއްކެިވ ވާހަކަ

ވެްސ  އެންޓި ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވިސްުނންފުޅު ހުރި ގޮތެއް އިކަންތައްތަުކގަ

ކުންނަ މަޢުލޫމާތެއް. ޅު ބިނާޮކށް ނުވާހަކަފު ގެއެނގެން. އަުޅގަނޑު އިތުރަށް ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. އެއީ ިމނިސްޓަރު

ުކއްލިއަކަށް މި ނިންމާލާ ުއސޫލު ނުގެންގުުޅްއވުން އެީއ  އިެވސް މި ކުރުގަުޅވާލާފަ ެއްއގޮތަކަށް، އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދުމެއް. ެއއީ މިހެން މި ދެންނެވީ މިއީ ވަރަށް ޮބޑު މައްސަަލއަަކށްވާތީ. އަެނއްކާ އެކަން 

ހަމަ ކުއްިލއަކަށް ިމއަދު ތި ިނންމީ އެ ހުރިހާ ނިންމުން.  އިރިހާ އެންމެން ނިންމީ. ނިންމާފަވިސްނިގެންނޭ ހު

ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ސްޓްރޯންގްީލ ، އެްއވެސް ގޮތަކަްށ އެ ރޭޝަނަލެއް ނޫންހެން ހީވަނީ. އެހެްނވީމާ، އެހެންވީމާ

ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދެްއވުން  އިއްގޮތަށް މި ކޮމިޓީގަ އޮބްޖެކްޓުކުރަން އިނގޭތޯ. ުކރިން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމާ އެ

 އެއީ އަުޅގަނޑުގެ އެދުމަކީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަޅުގަނޑު ހަމަ މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް ޓަކަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްަތއް ައޅުގަނޑުމެން 

ތުން ނިންމާ ގޮތެްއގެަމތީން. މުޤައްރިރު ނިންމާ ގޮތެްއގެމަތީން ކޮމިޓީެގ ގެންދާނީ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަ

އެ ވާހަކަ ިތ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ ، މަސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަނޑުެމން ކުރިައކަށް ނުގެންދާނަން. އެހެންވީމާ

އެބަ އޮތް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަްތ  އިބިފަދަންނަވާލަން. އަދިވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ކޮމިޓީއަށް އެއް ހުށަހެޅުން ލި

 އިތުރަށް ގެންިދއުމުގަިއ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަުޅގަނުޑމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަީކ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ވީހާ

 ކޮމިޓީއަށް ހުރިހާ، ެވސް ތިން ބިލެއް އެބަ އޮތް. ެއހެންވީމާ މިހާރު އިވެސް ައވަހަކަށް ކުިރއަށް ގެންދިއުން. ކޮމިޓީގަ 

ވެސް ަވޑަިއގެްނ މަޝްވަރާކުެރވިގެން ކުރިައށް ގެންދެޭވކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަތްަތްއ  މެންބަރުން

ެވސް ހަމަ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑު  އެކަން، ވެސް ައވަްސވެެގންދާނެ. އެހެންވީމާ މިހާރަށްވުރެ

 ރިފާޢުއަށް.هللا ވާނަން ޢަބްދުދަންނަވާލަމުން، އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފާހަަގެވގެންދިޔަ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއިރުަގިއ  އިޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ! ދެންމެ މިތަނުގަ

ފުކޮށް ވިދާޅުވި ކީްއވެގެްނކަން އެ ހުށަހެޅުން ފަޒާދު ެއ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ފަޒާދު ވަރަށް ސާ

ވެސް ގެނެވިދާނެ ވާހަކަދަްއކަން.  ހުށަހެޅީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިސްޓެއް ިކޔާެލވިދާނެ. މުޅި ޤައުމު

ޤަބޫލުކުރެވޭހިނދު، ކަމަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް  އެކަމަކު މި ބިލު ނިންމުމަށް ޓަކައި އެ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ

ދަެތއް ނޫން ކަންނޭނގޭ. ައޅުގަނޑު ިމ އްވާ މު އިއެ ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. ދެން މި ޮކމިޓީގަ

އަދި ދެ ދުވަސް މި ވީ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮިމޓީއެއް ހިންގުމަށް ޓަަކއި އެަބ އޮވޭ ަވކި ަގވާއިެދއް  އިކޮމިޓީގަ

ުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ގަާވއިުދގަިއ ކަންކަން ނިންމާނެ ގޮތް، ވަނަ ރައްޔި 18ހުށަހެޅިފަ. 

ވަނަ ބާބުގައި ލިޔެވިފައި އެބަ އޮތް. އޭގެ ތެރެއިްނ  10ކަްނކަން ނިންމާނެ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް  އިކޮމިޓީގަ

ތަާފތުވެ މައްސަލަަތއް. އެފަދަ  ދުގަިއ ޚިޔާލުކަމަށްވަންޏާ، ކޮމިީޓގެ މެްނބަރުންގެ މެ މިސާލަކަށް )ރ( އަށް ބަލާަލިއފި

މައްސަލަެއއް މެދުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި އެ މައްސަލައަަކށް ވޯޓަށް އަހައި އެ މައްސަލައާ މެދު ވަކި ގޮތެްއ 

. ވެްސ ފަސޭހަކޮށް އޮތް ކަެމއް ނިންމާނީއޭ. މިއުޅެނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން. ވޯޓަކަށް އަހާ ިނންމާލަންވީނޫންތޯ. އެހާ

އަހަރު ތިމަންނަ ތަޖުރިބާ އެބަހުއްޓޭ. މިއީކީެއއް  15 އިވަިކގޮތަކަށް ޮއވެ، މިތަނުގަ އިމިކަންކަން ލިޔެިވފަ، އެހެންވީމާ

ނޫން ކަންނޭނގޭ މީގެ ހުްއޖަތެއްގެ ގޮތުަގއި ދަްއކަންޖެހެނީ. އޭގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން ުއޭޅ 

އާއި ަރއްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް  ބެންޖެހޭ މަންފާމަސައްކަތެއް ަރއްޔިތުންނަށް އޭެގއިން ލި

އެފަދަ ޙާަލތެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެްނގެ ، ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެންވީމާ

ބިލުން ފައިދާ ލިބެންޖެހޭ  މި އިއޮތް ހިނދު، މި ބިލު ވީހާެވސް ައވަހަކަށް ނިންމާފަ އި ކުރިމައްޗަށް ބިެލއް ައއިސްފަ
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ގޮތަކަށް އެ ބިލު ތަންފީޒުުވމަށް ޓަކައި އެ ކުރެވެން ުހރި މަސައްކަތްތަކެއް އަވަްސުކރެވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި 

ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. ލިސްެޓއް އެބަ އޮތް.  ،އެގޮތުން ބޮޑު ލިސްޓެްއގެ ވާހަކަތަެކއް، މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެްނވީމާ

ހުރި  އިމި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ލިސްޓުގަ  އިހު. އަުޅގަނޑަކީ އޭުރގައަޅުގަނޑު އެދުވަ

ހުރިހާ އެންމެނަށް ބަލާލެވޭއިރުގައި އެ މަޢުލޫމާތު އެއް މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވާގޮތަްށ 

ލަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މަޢުލޫމާތު ޓޫރިޒަމް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ، މި ބިލު ނިންމުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ލެވެ

ަހއުްސ  ފުން ައއިްސ މިތާ ދެއްކެވި ވާހަަކއިންނާއި، އަދި ގެސްޓުއްޒަވަ މިނިސްޓަރާއި އަދި މިނިސްްޓރީގެ  މު

އަުޅގަނޑަްށ ، ސޯިސއޭޝަންގެ ފަރާތުން އައިސް ެދއްކި ވާހަަކއިން ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާއެ

ގޮތުަގއި ހަމަ މި އޮތް ގޮތަށް މި މަަސއްކަްތ ނިންމުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭެނ  ޤަބޫލުކުރެވޭ

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެ ޖާގަ އެބަދޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިންގާ ަގާވއިދުން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތެއް އަރުވާަނން. އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން އަސްލަމަށް 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

. ބިލާ ުގޅޭގޮތުްނ އިބިލެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތްކުރަނީ ބިލު އެ ާދ ކޮމިޓީއަކުން ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގަ

ސްގަިއ މެންބަރުންގެ ޚިޔާުލފުޅުތައް މި ފާޅުކުެރވެނީ. ޙުމަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިްއވުމަށްފަހުަގއި ކުެރވޭ ބަ 

ބިލަކަށް ބަދަލެއް ނުއެއް ގެެނވޭ. ބިލަށް ބަދަލެއް ގެންނަކަމުގައި ވިަޔސް، ބިލަށް އިޞްލާެޙއް ގެންނަކަުމގައި ވިަޔްސ 

ސްކުެރވި އަދި ޙުބަ އެކަން އަސްލުަގއި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރަނީ ކޮމިޓީ މަުރޙަލާގައި. ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ަރނގަޅަށް

ބިލާ ގުޭޅގޮތުން މަޢުލޫމާތު އެކި ފަރާތްތަކުްނ ހޯދަނީ ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި. މިގޮތަށް ބަލާއިރު ައޅުގަނޑު ވެްސ 

ރިޒަާމ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ދުވަްސކޮޅެއް ވެއްޖެ އުޅޭތާ. އަޅުަގނޑަށް ހަނދާނަކަށް ނާދޭ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޓޫ

ނަށް ގެނެޭވ އިޞްލާެޙްއގެ މަޓީެގ ޚިޔާލާއި މަްޝވަރާ ނުހޯދި މި ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންިމ ނޫގާރިޒަުމގެ ގުޭޅގޮތުން ޓޫ

ރިޒަމާ ުގޭޅ ހަނދާނެއް ނުވޭ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، އަބަދު ވެސް މަޓީައކީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޓޫ

އްވާ ހަމަ އެއް މުއައްސަސާ. އަބަދު ެވްސ ބިލުތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިުރ އެބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ އާިއ ޚިޔާލު ދެ

ގެ ކުީރަގއި ވެސް އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އަވަްސކޮށް ބިލުތައް ނިންމޭކަމަށް 2008އެންމެ ކުރީއްސުރެ، އެއީ 

މަީޓެގ  އިކިޔާ މައުމޫުނގެ ވެރިކަމުަގއި ވެސް ހަމަ މަޓީެގ އަުޅގަނުޑ މި ކޮމިޓީގެ އިން ދުަވސްަވރު މަޓީ ގެންނަވަ 

ނޫނަށް މިފަދަ ބޮޑު އިޞްލާޙެއް، ަވކިން ޚާއްޞަކޮްށ ގާރިޒަމުގެ އާއި ލަފާ ހޯއްދަވާ. ދެން މި ބިލަށް ޓޫ ޝްވަރާމަ

ވަނަ މާްއދާއަށް މިގެނެޭވ އިޞްލާޙު، ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް މަޓީން  5ޓުއަރިސްޓު ރަށްތަްއ ދޫކުރާ ދޫކުރުމުގައި މި 
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ނޑުމެްނނަށް މިކަން ނިންމާލެވޭތީވެ ވަރަށްބޮޑަށް ހިތާމަކުރަން. އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ދެޭކގޮެތްއ ބަލައިނުލެވި އަުޅގަ

ވެސް ައވަހަކަްށ  އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުަރން ބިލުތައް ވީހާ އަވަހަަކށް ނިންމަންޖެހޭ. ބިލުތައް ވީހާ

ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ކުނިންމަމުންދާއިރު އެކަމަ

ކަމުގައި އަުޅގަނޑެއް ޤަބޫލެއް  މަސައްކަތްތައް ނުކުެރވި ނިްނމާލެވުމަކީ އެއީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނިންމާ ނިންމުން 

ބޭފުޅުންގެ މެޖޯިރޓީ އޮތީ. މެޖޯރިޓީ ނިންމާ  އިތުރަށް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތި ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، ިމއީ ޭއގެ

ސް ނުކުރައްވާ ބިުލ ޙުތް، އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތްކަުމގައި ޤަބޫލުކުަރއްަވިއގެން ބިލަށް ބަގޮތަކީ ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮ

ކޮމިޓީއަށް ނުގެންަނވައި ވެްސ ނިންމާލެވިދާނެ. ބިލު ކޮމިޓީއަށް ނުގެނެސް ނިންމާލައްވާ ޮގތަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަްށ 

އެގޮތަށް ވެސް ނިންމާލެވިާދނެ. އެހެންވީމާ، މެޖޯރިޓީ ވެސް އިޞްލާޙު ގެެނވިދާނެ. އަދި ފްލޯރގަިއ ހުށަހަޅުއްަވިއެގން 

އޮތުމުގެ މާނަައކީ ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ނިންމުމެްއ ނޫން. އެންމެ ފުރިހަމަގޮތަަކށް ރައްޔިތުންނަށް މިއަްށ 

ހޯދިގެން މިކަން  ވެސް ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ނޫނުތައް ދޫކޮށްލެވޭއިރު ަރއްޔިތުންެގ ފަރާތުން ވީހާގާޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި 

ނިންމުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެެހންކަމުން މަޓީ ނުގެންނަވައި މި ބިލު ނިންމަވަން ތިޔަ 

 ނިންމަވާ ގޮތަކީ ައޅުގަނޑު ާތއީދުކުރެވޭ ގޮެތއް ނޫންކަމުަގިއ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް. ީއާވއަްށ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނަން މިހާ ހިސާބުން. ޝުކުރިއްޔާ އަސްލަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ބަލަނީ ދެން ސަރުކާރުން  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. މުޤައްރިރުގެ ޕާޓީން ދެންމެ ވިާދޅުވެއްޖެ ތިމަންނަމެން މި

ނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ލިބުނީކަމަށޭ މި ބަލަނީ. ދެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އަިއއްސަ މަޢުލޫމާތު ދެއްވީަމ ބޭ

ވިދާޅުވަީނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ މަޓީން ދައްަކވަން  އޮންނާނެ ކަމަކަށް ތިމަންނަމެނަކަށް ނުބެލެވޭ ތި

ވިދާުޅވީ ދަްއކާނެ ވާހަކަ. ދެން އިތުުރ  ތި އޮތް ވާހަކަ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އެ ދެއްީކކަމަށްތޯ ތިޔަ ިނންމެވީ؟ އެއީ 

ވާހަކަެއއް ނޯންނާނެ ދައްކާނެ. އެހެންވީމާ، މަޓީން ދައްކަން އޮތް ވާހަކަތަކާއި މަޓާޓޯއިްނ ދައްކަން އޮތް ވާހަކަތަކާިއ 

ގަިއ ނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނަވނީތާ؟ އެހެންކަމަށްވާނަމަ ެއއީ މަޓީެގ ލިޔުންކަމު ންމަނިކުފާނުމެ

ނަށް ވެސް ދައްކަަވއިދެްއވާ! އެއީ ިކހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންނަން އެނގޭނީ މަޓީން ންވަންޏާމު އަޅުގަނޑުމެ

ނަށް ދެން މިހާރު ންން ައއިސް ދަްއކާނީ ވަކި ވާހަކަތަެކއް ކަމެްއ. ނުދައްކަނީސް ތިވިދާުޅވީ ތިމަންނަމެއިނުވަތަ މަޓާޓޯ

ބައްދަލުކޮށްފައި  ބޭފުޅުންނާ ންނާނެކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުން އެ އެނެގއޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެްއ ނޯ
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ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ މަޓީންނާއި ސަރުކާރުންނާއި މިދައްކަނީ  އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކޮށްފައި އަހަން. އެހެންނޫނީ ދެން ތި 

 . ދެން ވިދާޅުވޭ  ޅާނީ. އެހެންއެއް ވާހަކަެއކޭ. މަޓީން ދައްަކން އޮތް ވާހަަކއެއް ސަުރކާރުންނޭ ހުށަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އެްއޮގތަކަށް ވެސް، އަުޅގަނޑު ަހމަ ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން މެންބަރުންގެ އަރިހުން ބިލުގެ 

ރިކަން ދެްއވުމަށް. މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެްނދެވުމުަގއި ތި މެންބަރުންގެ ެއއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އިނގޭޯތ. އެހީތެ

ގަކުރެއްިވ ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ. ދެންމެއަކު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަ

ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ބިލެއް. ަރއްޔިތުންަނށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަަކިއ  ފަދައިން ބިލަކީ މި

ންާވ ބިލެްއކަމަށް ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ފާހަަގކުރަްއވައިފި. ދެން އަުޅގަނުޑ ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން ހަަމ ވެސް ބޭނު

އެއް މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާއިރު އަނެއް މެންބަރެްއެގ ވާހަކަފުޅުތައް އޮުޅވައިނުަލްއވާ އެ މެންބަރު ވާހަކަފުޅު 

هللا ނެުވން. އަޅުގަނޑު ޢަބްދުވަންޏާ ކޯޓުކުަރއްަވއިގެން ކުިރއަށް ގެންބޭފުޅުން ކޯޓުކުރައް ދެއްކެވި ގޮތަކަށް ތި

 ށް މިހާ ހިސާބުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޟަރިޔާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ޟްރިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ޑެތި ވާހަކަތަކެްއ. އާދެ! މި ބިލުގައި، އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލުގައި އެބަހުއްޓޭ ވަރަށްބޮ

އިތުރަްށ  އަދި ޭއގެ އާއި ށް ވިއްކާލުުމގެ ވާހަކަ ޝެއަރ؛ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރ ހޯލްޑަރަ އްސާ އޮތްހިގެ ސަރުކާރު

ާއިއ މި ވާހަކަތަކާ ބެޭހގޮތުން  އޯޕަންކޮށް ކްޯލޒް ބިުޑގަިއ މި ތަންތަން ދޫކޮށްލުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ނަގާ ވާހަކަ

ނޫން މި ވިޔަފާރީގެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް އެއީ ަމޓީއަކީ. ައޅުގަނޑަށް ހަމަ  ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން މި

ރެސްޓު ގްރޫޕްސް މިއީ. އެމީހުންގެ ވިސްނުން ބޭނުންވާތީ މިއަށް ލާފައި އެްއކޮށް މަޓާޓޯއަކީ. މީެގ އިންޓްއެއާ 

ތަކަްށ ވެސް އެްއގޮތަކަށް ވެްސ ހުށަހެޅީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެއްގޮ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު ވެސް މި

ވެްސ، މަޢާފްކުރަްއވާތި މުޤައްރިރު، އަުޅގަނަޑކަްށ  ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އަުޅގަނޑުެމންނަށް، އަުޅގަނޑަކަށް ހަމަަގއިމު

ހުރިހާ އެންމެންގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތަށް ނޭނގޭ އަސްލު މި މައްސަލައިގައި. މަޓީެގ ވިސްނުން ހުރިގޮތެއް 

ރިޒަމް މިނިސްޓަރުންގެ ގަނޑަކަށް ނޭނގެ. ސަރުކާުރެގ ޓޫ. މަޓާޯޓގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތެއް ައޅު އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ

 ހައުސް ިވޔަފާރިުކރާ މީހުންގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތް އެނިގއްޖެ. އެކަަމކު ވިސްނުން ހުރިގޮތް އެނިގއްެޖ. ގެސްޓް

ރިޒަމް އިްނޑަސްޓްރީައކީ. އެހެންވީާމ، ޓޫ އޭގެ އަސަރު ފޯރާނެ ބައެކޭ ގުޅުންހުރި މީގައި ހަމަ މި ގެންނަ ބަދަލާ

އެމީހުންގެ ބަސް ނުހޯދަން މިއުޅެނީ ކީްއވެހޭ ައޅުގަނުޑ މި؛ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެމީހުންގެ އެ ބަްސ 

ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އެ މަޢުލޫމާތު އެނގެން. ދެން ހަމަ  ހޯދަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ބޭނުން ހަމަ ސުވާލުކޮށްގެން އެ
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ށް ައޅުގަނޑު އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން ދެން އަުޅގަނޑަށް ވަރަްށ އެާއއެްއކޮ

ދޭތެރޭގައި އެންޓި ަކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަިދ  ދުކޮށްދެްއވައިިފއްޔާ. ިމ ބިލާރަނގަޅު ކޮންެމވެސް ބޭފުޅަުކ ތާއީ

މެންޓު ހޯދައިދިނުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ބޭފުޅުންގެ ކޮ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮޕީނިއަްނ ހޯދާލައި އެ

ދޭތެރޭގައި އެންޓި  މަކީ މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލާގޮތުަގއި ވެސް ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނުޑގެ ހުށަހެޅު

ޅުންގެ އެއްެވސްކަހަލަ ބޭފު ކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން. އެރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޮއޕީނިއަނަކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަދި އޮޑިޓަ

ބޭފުޅުން އެއްެވސް ހުށަހެޅުމެއް އޮތްތޯ ބަލަން ސާފުކުރަން އެ މަޖިލީހުން ފޮނުވަން.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް އެ

ްއ ބޭފުޅުންގެ އޮޕީނިއަނެ އެޓްލީސްޓު ފޮނުވަިއގެން ވެްސ، މިތަނަށް ގެންނަން ބޭނުން ނުވަންޏާ ފޮނުވައިގެން ވެސް އެ

 ގެނައުން އެއީ އަުޅގަނޑުގެ އެދުމެއް. ޝުކުރިއްާޔ.  ލިޔުމުން ނަމަވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ތަފާތު ވާހަކަފުެޅއް އޮްތކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަނޑު ަހމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

ބިނާކުރަނިވި ވާހަކަތަެކއް ދެއްތޯ؟  ބޭފުޅުން ދައްކަވާނީ ހަމަ ކޮމިޓީގެ ނެތް ތި ތަފާތު ވާހަކަފުޅެއް. ޝައްެކއް 

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ ވެްސ އެ ކޮމިޓީެގ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ތި

 ބަމަސައްކަތްތައް އަަވސްކުރުމުެގ ބޭނުމުގައި ހުށަހަޅުއްވާަފއި ޮއތް ހުށަހެޅުމެއް. އަނެއްކޮޅުން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު އެ

ވިދާޅުވޭ މިހާ ހިސާބަށް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް 

ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް. އެ ގެްނދަން ބޭނުންވާވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިވަަޑއިގެންަފއިާވ ކަމަށް އެބަ ވިާދޅުވޭ. އެހެންވީާމ، 

ގަނޑުމެން ވޯޓަކަްށ މިދާން ޖެހެނީ. އެގޮތް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭޯތ. އަޅު ުނެވވޭތޯ އެއަށް ެއއްބަސްެވވޭތޯ 

ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިހާ ހިސާބުން މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ޚިޔާލު ތަފާތުވެފަިއވާ މައްސަލަެއްއގައި 

ބުނާ ުއސޫލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި 10ކޮމިޓީ ގަާވއިދުގެ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބިދޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ޢަަމލުކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެން 

ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން ކުރިއަްށ ދެވޭކަމަށް ވާނަމަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް އަވަހަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭނެ. 

 ން އަުޅގަނޑުމެންވަނަ މާއްާދަގއި މިބުނާ ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަުކެގ ތެރެއި 10ވީމާ، އެ އުސޫލުން އެހެން

ދަމާހިނގާށޭ. އަޅުގަނޑު ވޯަޓކަށް ދިއުމުގެ ކުިރއަށް، ދެންމެއަކު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަކަށް ދިއުުމގެ ކުރިއަްށ 

 ޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.އަޅުގަނޑު އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތަކަށް ީއވާއަށް އަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު
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ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މިހާުރ ސާފުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ީކްއވެތޯ ައޅުގަނޑުމެން މަޓީ އާިއ މަޓާޓޯއާ ނުގެންނަން މި 

 ނިންމަނީ؟ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑަިއގެންނެވެން ނެތީތޯ؟

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އަޅުގަނޑުމެން މިހާހިސާބަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިްނ 

މިވަނީ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ލިބިފައި ކަމަށް 

ބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. އެެހންވީމާ، އެ މެންބަރު ވިދާުޅިވ ގޮތަށް އެއްބަްސެވވޭ ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެން މި މެން

. ނޫނީ އެގޮތަށް ެއްއބަސްނުވެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓަށް އަަހއިގެން މެންބަރު ވިދާޅުވި ގޮތަށް ކުިރއަށް ެގންދާނީ

ރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިމިފައި އޮތް ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ެއ އަޅުގަނޑުމެން ލިސްޓުަގއި ެއއޮތް ހުރިހާ މީގެ ކު

. އެހެންވީމާ، މީގަިއ ލިސްޓުގައި އޮތް ހުރިހާ ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ

ހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ ރޫޓެއް އެބަ އޮތޭ. އެހެންވީމާ، ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި އޮތް މައްސަލަައކަށްވާތީ މި

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަޅުގަނޑު މިަވގުތު އަހާނަން.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ށް ވާހަކަ ނިންމާލީ؟ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުވީ މަޓީން ބުންޏޭ ރޯދަމަސް ނިމެންދެން ވެސް ތިމަންނަމެންނަ 

ވަަޑއިގެންެނވެން ނެތީއޭ ކޮިމޓީއަށް. އެހެންވީާމ، އެ ލިުޔމުން އެހެން ވިދާޅުވެފައި ޮއތިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދައްކަވާލަެދއްާވ. އޭރަށް އަުޅަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން ކިަބއިން އެދޭނަން އެ ިލޔުމުން ތިމަންނަމެންނަށް މިއިންދުވަހަކު 

އޮތިްއޔާ ދެން އަުޅގަނޑުެމން ހޯދަންޖެހޭނެތާ އެހެން ގޮތެއް އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާނެ.  ވަަޑއިގެެނވެން ނެތޭ ވިދާޅުވެަފއި

އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ އޭރުގައި އެްނމެން އިއްތިފާޤުވީ މަޓީ އާއި މަޓާޓޯގެ ވެސް ިވސްނުމެއް 

އިންޑަްސޓްރީއަށް މިވަުރ ބަދަލެްއ  ބޭނުންވެއޭ. މަނިކުފާނު ަރނގަޅަށް އެއްބަްސެވވަަޑއިގަްނނަވާނެ ޓޫރިޒަމް

ގެންނައިރު، ިރޒޯޓުތަކާ ބެހޭ މިވަރު ބަދަލެއް ގެންނައިރު ހުރިހާ ރިޒޯޓުތައް ހިނގަމުން ގެންދާ މީހުންގެ ލަފަޔަކާ 

ލަެތއްަގއި އެސިއުމްކުެރިވގެން ނުވާނެ ޙާނުލާ މިކަން ކުރިއަކަށް ގެންެދވޭކަށް ނޯންނާނެ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެއްވެސް 

ހަުއސް ެއސޯސިއޭަޝނަށާއި މިނިސްޓަރަށާއި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއޭ މަީޓގެ ތަުޖރިބާއިން މަޓީ ދައްަކވަްނ  ސްޓްގެ

. އެހެންވީމާ، ވިާދޅުވޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދައްަކވާށޭ މަޓީން މަޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް އިގަ ނއޮތް ވާހަަކއެއް މިތާ

ްތ ލިޔުމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ދައްކަވާލަެދއްވާށޭ. އޭރަށް ވަަޑއިގެެނވެން ނެތް ކަމަށް ލިޔުމުން ދެއްވާފައި އޮ

. ނޫނީ މަނިކުފާނު ވިދާޅުޭވ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް ލިޔުމުން ވެސް މަޢުލޫމާތަށް އެދެން އެނގޭނީ
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ންނަށޭ އޮތް ވާހަކަ ވެސް މަޓާޓޯއިން ދައްކަްނއޮތް ވާހަަކ ވެސް ތިމަންނަމެ ކަނޑައެިޅގެން ވިދާުޅވޭ މަޓީްނ ދައްކަން

 އެނގޭނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން މިހާހިސާބަށް މިތަނުގެ ެއްއވެސް މެންބަރަުކ ިވދާޅުވެފަެއއް ނެތް މަީޓއަްށ 

ށް މަހުގެ ފަހުން ކަމަށް. އެހެންނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަ ހާޒިރުެވވޭނީ ރޯދަމަހުގެ ފަހުން ކަމަށް. ރަމަޟާން

 ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު... އެނގިފަެއއް ނެތް. އަުޅގަނަޑަކށް އެނގިފަެއއް ނެތް ހަމަގަިއމު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ކަކަށް ކިަތއްމެމަނިކުފާނު، މިތާނގައި ދައްކާ ވާހަކަތަަކކީ އަުޅގަނޑުމެން މައިކް ނުޖައްސާ ނުރަސްމީކޮށް އެކަކު އަނެ

ވަރަކަށް ެވސް މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަން. ރަނގަޅަށް ރިފާޢު އަޅުގަނޑު ކަިއރީ އިނދެ ވިދާޅުވި ވާނެއޭ. 

އެހެރީ ކެމަރާ އަުޅވާފަ. ވަަރށް ރަނގަޅަށް ވިދާުޅވި ރޯަދމަސް ނިމެންދެން ވެސް ވަަޑއިގެންެނވެން ނެތް ކަމަޭށ 

 މަޓީން ބުނަމުން ގެންދަނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ީއވާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު ީއވާއަށް...

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ސް. އިތުރުފުޅު ަވރަކަށް ވެ އޮން ރެކޯްޑަގއެއް ނޫން ބުަނންޖެހޭނީކީ. ހަމަ ތި އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިދާނެ ކިަތއްމެ

ވަރަކަށް ވެސް ހެއްދެވިދާނެ. އެކަމަކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވި ރޯދަމަސް ނިމެންދެން  ކިތައްމެ

ވެސް ނެތޭ މަޓީއަކަށް އާެދޭވކަށް. އެހެރީ ކެމަރާ ވެސް އަޅުވާފަ. ރެޯކޑަކު ވިދާުޅވިއެޭކ އަޅުގަނޑެއް ނުބުނަން. 

ތެރޭގައޭ. މަނިކުފާނު މައިކް ނިއްާވލައިގެން މަނިކުފާނު ވެސް ިކތައް ވާހަކަތޯ ދައްަކވަނީ. އަޅުގަނޑު ބުނީ ކޮމިޓީ 

 އަޅުގަނޑުމެން ކިތައް ނިންމުންތޯ ކިތައް މަޢުލޫމާތުތޯ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ނިންމާލަދެއްވާ.
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ

 ކުރަނީ މަިއކް ނިންާވފަ.ސާއްހިއަޅުގަނޑުމެން އެަކކު އަނެްއަކކާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިންމާލަދެއްވާ. ނިންމާލަދެއްވާ. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮުޑ އެެދން ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އަުޅގަނުޑ 

ވަުމން. އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކާިއރުގައި ވެސް ިތ ބޭފުޅުން ހަމަ އަޑުްއސަަވއިފި ކަމަްށ މި ދަނީ ފުރުޞަތު އަރު

ވާނަމަ ކޮމިޓީ ކުިރއަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑު ފަސޭހަތަކެްއވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން 

ހުށަހެޅުމެއް. ދެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިާވއިރު އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބިފަިއ ވަނީ އެންމެ 

އެއް ހުށަހެޅުމެއް އަުޅގަނުޑމެންނަކަށް، އެްއ ހުށަހެޅުމަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތާއީުދ ލިބިފައިވަނީ. އަސްލަމް 

 ތާއީދުކުރަްއވާ ކަމުަގއި ވާަނމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން. އެކަމަކު ވާަހކަފުުޅދައްކަވަން ކަމަށް ވާނަމަ

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް ނާރުާވނަން.

 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ވާހަކަ ނުަދއްކާ އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާނަން. ދެން ކިހިނެއްތޯ ވާހަކަނުަދއްކާ ތާއީދުކުރާނީ. އެހެްނވީމާ،  !އާދެ

 ންތޯ؟ ވާހަކަުނދައްކާނަން އޭރަށް ައޅުގަނޑު.ލިއްޔާ ާތއީދުކުރި ަކމަށް ބައްލަވާނައިއަތްނަގަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވެސް ާތއީުދކުރެްއވީ ކަމަށް. ބަލާނަން އެގޮތަށް

 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 ިރޔާޟްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުަރން.هللا އަުޅގަނޑު ޢަބްދު !އާދެ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިމިވާ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށް، ލިބިފައިވާ ފުރަތަމަ 

ރިފާޢު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން، ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވަިއ هللا ހުށަހެޅުން. އެއީ ޝާޙް ހުށަހަޅުއްަވއި ޢަބްދު

ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ ހުށަހެޅުްއވުން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންެގ  ރިފާޢުهللا ޢަބްދު

ފަރާތުން ކޮމިޓީގައި މަސައްަކތްތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި މި ބިލުގެ މަސައްކަްތތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ 
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 އި ވުމާ އެުކގައި އިތުރު ފަރާތްތަކެްއ ހާޒިރުކުރުމަކާ ނުލަ ޓަކައި އެކަީށގެންާވވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި

ވެްސ އަވަހަކަށް ނިންމާލުމަށް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެްނގޮސް ބިުލގެ މަސަްއކަތް ވީހާ

ަލއިލަން ބޭނުން އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ ތާއީދުކުަރއްވާ ބޭފުަޅކު، އިޢުތިރާޟުކުަރއްވާ ބޭފުޅުްނ ތިއްެބވިތޯ ައުޅގަނޑު ބަ

ފުރަތަމަ. އިޢުތިރާޟުކުރައްާވ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމާ އެުކ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުަރްއާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުމައްޗަްށ 

ވޯުޓ  3ވޯޓު. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ައޅުގަނޑުމެންނަށް  4ހިއްލާލަދެއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، 

ވޯޓު މި ލިބިަވޑަިއގަތީ ފަޒާދު ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުމަށް. އެގޮތަށް  3އިގަތީ. ތާއީދުކުރަްއވަން މި ލިބިަވޑަ 

 3ވޯޓު،  3، . ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާތާއީދުނުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އަްތޕުޅުމައްޗަށް ހިއްލާލަެދއްވުން އެދެން

 ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓުން ެއއްވަުރވެފައި އޮތުމާއެުކގައި ރިާޔސަތުން ވޯޓުޭދންޖެހޭތީ ފަޒާދު 

އެގޮތަށް ފާްސެވއްޖެ ކަުމގައި މިހާހިސާބުން ކަނަޑއަާޅފައި އަުޅގަނޑުމެން ބިލުެގ ، އަޅުގަނޑު ވޯޓުދޭން. އެހެންީވމާ

އަުޅގަނުޑ ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެްނދާނީ ދެންމެއަކު ފާސްެވގެންދިޔަގޮތަށް.

ވަނަ ހުށަހެޅުމަށް ތި ބޭފުޅުން އެދިވަަޑއިގަތުން އޮތުމާެއުކގައި ައޅުގަނޑު ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކަށް ވެސް އަުޅގަނުޑ ދެ

 ފުރުޞަތު، ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު ޮބޗޭއަށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން.

 

  ރިފާޢު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢަބްދު

ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ރިޔާޟް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކުރީގައި ވެްސ  !އާދެ

ައުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ޓޫިރޒަމް  ރަނގަޅަްށ ފާހަގަެވގެން ޮގއްސި ގައި ވަރަށްނމިތާ

ބެހޭ  ދި އެންޓި ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަނާލް އޮފީހާއި އަމިނިސްޓަރ ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެެދްއވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ 

ގޮތުން އެ ަދއްކާފައި ހުރި ވާހަކަތައް. އެހެންވީމާ، އެއަށް ިރޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަނަޑކަށް ހަމަ އެްއވެސް ވަރަކަށް ނުފެޭނ 

 އެ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށެއް. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރުން އަސްލަްމ  ރިޔާޟް ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި އޭގެهللا ބުން އަޅުަގނޑު މި ވޯޓަށް ދަނީ ޢަބްދުއަޅުގަނޑު މިހާހިސާ

އެހުމަށް. އެއީ އޭ.ސީ.ސީ އާއި އޭ.ީޖގެ އޮޕީިނއަނެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޓީން  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް

ވޯުޓ  3، އެދެން. ޝުކުިރއްާޔ. އެހެންވީމާ އްވުންއެދުމަށް ތާއީދުކުަރއްާވ ބޭފުޅަކު އަތްުޕޅުމައްޗަްށ ހިއްލާަލދެ

ދެ ހުށަހެޅުމަށް ެވސް  ވާލިބުމާއެކު އެ ހުށަހެޅުން ާފސްެވގެނެއް ނުދިޔަ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި

ަތްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޯޓަށް ެއހިގެން މި ދިޔައީ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް

 އަރުާވނަން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ީއވާައށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ވިދާުޅވަީނ  ބޭފުޅުން ތި މަނިކުފާނު، ސާފުކޮށްލަން ިއނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ސަުރާކރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ 

ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ ލަފައެއް ިތ ބޭފުޅުން މި ބިލަކަށް ބޭނުންމެއްނުވެޭއ.  ާޔއިކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނުގަ އެންޓި

ލަފައަކަށް އެދެން ވޯޓަށް  ބޭފުޅުންގެ  އެހެންތޯ ތި ވިދާޅުވެވެނީ. ިމހާރު ވޯޓަށް އެހީމަ ވޯޓަށް، ވޯޓު ނުދެއްވީމަ އެ

 ނުވަނީއޭތޯ؟ މާނައަކީ ލަފަެއއް ބޭނުންފުޅު ގެވޯޓު ނުދެްއވީމާ ދެން އޭ  އަހާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ބޮޭޗއަށް.

 

  ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަނުޑގެ އޮޕީނިއަން ހަމަ ފާޅުކުރަމުން މިއަންނަ

މުގެ އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ސާފުޮކށް މިދަންނަވާ ވާހަކައަީކ އުމާ، އޭތި އޮޅުވާާލގޮަތށް ގެންދިއެހެންވީ

 ކޮރަޕްޝަން ހުށަހެޅުމުގައި ވެސް އަސްަލކަށްެވގެން އެަބދެއޭ އެންޓި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު މިތަނަށް

މް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މި ދިމާވި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަިއގެ ތަޙުޤީޤަށްފަހު އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން އެ ކޮމިޝަނާ

ފުރަތަމަ މި ބިލު  ފަިއ އޮތްބޭފުޅުންނަށް އެ ފާހަގަވި ކަންކަމާ ގުިޅގެން އެ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ބިނާކުރެވި އެ

ޖަވާބުދެްއވަމުން މިނިސްޓަރު  ހަމަމިއޮތީ މަޖީލީހާ ހިސާބަށް އައިއްސަ ވެސް. އެއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް މިތަނުގައި 

ގައި އިތުރަކަްށ ބޫލެއް ުނކުރަމޭ މި ބިލުޤައި އިތުަރކަށް ނެތޭ އަޅުގަނޑެއް ވިދާޅުވި ވާހަަކއެއް. އެހެންީވމާ، މީގަ

ތި ވަރަށް ދިމާލަށް ދާންވީ ސަބަބެއް. މީ ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނާއި އޮޑިޓަރ ޖެަނރަލް އޮފީހާ އަނެއްކާ އެންޓި

 ދަ ރެކޯްޑ ލައިވް ީޓވީަގއި އެ ވާހަކަ ެދކެިވގެން ދިޔައީ މިތާނަގއި. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. ސާފުކޮށް މިތާ އޮން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާތަަކކީ  ގައިއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ރާއްޖޭއަޅުގަނޑު ހަމަ ކުޑަ އެއްެޗްއ އެޑްކޮށްލަން. 

ތަކަށް، ކޮންމެ ސަރުކާެރއް ޮއތް ކަމުގައި ިވޔަސް ހިންަގވާ ކަންތައްތަކަށް އެއިެރއްަގއި ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ ކަންތައް 

 ޑުމެންަނށް އެނިގގެންދިޔަ އެންޓިބޭނުންފުޅުވާ ލަފާތައް ދެްއވާ ކޮމިޝަންތަކެއް މި ހުރީ. ދާިދފަހުން ވެސް އަުޅގަނ

ބޭފުޅުން ނޫސްބަޔާނެއް ވެސް  އި އެކުރެއްވުމަށް ޓަކަނުގެ ފަރާތުން ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، އެޓަރނީ  ނިގެން ދިޔަ. އެހެންވީމާ، އެންޓިނެރުއްވާފަިއވާތަން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެ 
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ކުރާ އަދި އޭގެ އިތުރުން އު އީްސ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވެލިވެސް ރަ ޖެނަރަލް މިތަންތަނަކީ ސަރުކާރުން ހަމަގައިމު

ކުރާ ސަރުކާރެްއ އްކަތްޕުޅު ކުަރއްާވ، މަސައްކަތްއާ ެއްއގޮތަްށ ކަންތައް ކުރެްއވުމަށް ޓަަކިއ މަސައެތަންތަނުގެ ލަފަ

ެވސް.  ކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ، އަޅުގަނޑު މި ތާއީދުކުރާ ަސރުކާރަކީ ހަމަގައިމު

 އަރުވާނަން. ރިޔާޟަށް އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތުهللا ޢަބްދު

 

  ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކި

އްޔާ ދިރާސާކުރުން. ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވެއްޖެ ޤަމިޓީގެ މަސައްކަަތކީ އަުޅގަނޑު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ކޮ

މިީޓއަކީ ެއއީ ކުރަން. ެއހެންވީމާ، ކޮކްރޫޓިނަިއޒް ްސ އެަބ ޖެހޭ އަުޅގަނޑުެމން ސްމިނިސްޓަރު ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ ވެ

ޅަކު ވިދާުޅވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ދެން މިނިސްޓަރަކު ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަަޑިއަގންނަވާ ބޭފު

ބޫލެއް ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެނެއް. އެހެންވީާމ، ޤަކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ބޫލުޤަހުރިހާ އެއްޗެއް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ އޮޕީނިއަނެއް ބޭނުންވަނީ.  އެްނޓި މިދެންނެވީ. އެހެންވީމާ،

އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ކުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިނިސްޓަރުގެ ޕަރސްޕެކްިޓވް އިނިގއްޖެ. އޯކޭ. ދެޓް އިޒް ަފއިން. ެއކަމަ

 ޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން އެންޓި މި ފުރު އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަނޑު ލިބެން އެބަ ޖެހޭ އެހެން ފަރާތް ވެސް. އަދި ހަމަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ އޮތީ ދެއްތޯ މިނިސްޓަރު އެހެން ވިދާޅުިވ ފަހުން އަުޅގަނޑުމެން ދުށިން މީޑިއާައްށ 

ދެއްވާފައި އޮތް ކަން ބިޑު ުނކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް، ބޮޑެތި ޕްރޮެޖކްޓްތައް މީހުންނަށް، އެިކއެިކ ފަރާތްތަކަށް ދޫނުކުރަން 

ޓުތަކަށް ރަށްރަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުތަކަށް. ޒޯޑުސިންގާ ބަދަލެއް މިއަންނަނީ ރިސް. އެހެންވީާމ، މިހާރު ބޮ ވެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވިސްނުން ހުރީ މިހާރު  ފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާއި އެންޓިއަންނައިރުަގއި މިތަނުގައި ހަމަޖެހި

އެބަ އޮތްތޯ ބަލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ިމ  މިއޮތް ގޮުތގަިއ ެއއްެވސް ކަަހލަ ފުރުޞަތެއް

ޖެހޭ މިއަދު މިތާ އިނދެގެން އޮޕީނިއަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތީ. އަުޅގަނޑު ޮކންމެހެން އަޅުގަނޑަކަށް ނު

ނުންވަނީ މިކަމުަގއި ުކރާކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ބޭބޫލު ޤަޓަރު ދައްާކ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ރިޒަމް މިނިސްޓޫ

ކެްއގެ ިވސްނުން ހުރި ގޮތެއް، ެވސް ގިނަ ފަރާތްތަ އަޅުގަނޑަށް ޖަޖްމަންޓެއް ނަގަން ފަސޭހަވާނީ މިވީހާ

 ލޫމާތުތަކެއް އެނިގގެން ިއނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.ޢުމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންމެއަކު ތި ބޭފުޅުން ތިއްބަަވއިގެން ދެންމެައުކ ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާަލން. ދެޢުއަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންެގ މަ

ވަިކގޮތަކަށް ނިމިގެން އެ ދިަޔއީ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު ކޮމިީޓން ނިމިފައި އޮތް ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތްތަްއ 
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ޓިވްޮކްށ ވެސް ޕްރޮޑަކް ކުރިއަށް ގެންދަން އެބަ ޖެހޭ. ކޮމިޓީގެ މިވަގުތުގެ ތެރޭަގއި ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް ީވހާ

 އަރުވާނަން. ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި. އީާވއަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާިއ ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފަައކާ  . ިމ ބިލު ފަރުމާކުރެވުނީ އެންޓި ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު

ސްަގއި ޙުންމެ ވަަރކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބައެއީ އެ ދެ އޮީފހުގެ ކޮމެންޓްސްއާ އެުކގައިޯތ؟ އެއީ ކިތަ؟ އެުކގައިތޯ

ޚިޔާނާތުގެ މައްސަަލއާ ގުިޅެގން ދެން އިތުރަށް ވިސްނުމުަގއި ފަރުމާކުރެވިަފއި އޮތް ބިެލކޭ ބުނި ކަމުަގއި ވިޔަްސ 

ނެރުނު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި އޮތް ލަފައާ  ރިޔާޟް ވެސް ދެންމެ އެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން އެންމެފަހުން

އޮތީ ބިލު. ކަނޑައެިޅގެން ތަޢާރުުޟވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ިމދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ  ޚިލާފަށް އަސްލުގައި މި

ރާީތ މު މުސްަތޤްބަލަށް އަސަރެއް ކުއްޢާބޭނުންވާތީ އަުޅގަނޑުމެންގެ  ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެީކ އެނގެން

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލަަފއާެއކުހޭ  ވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާއި އެންޓިއަޅުގަނޑުމެން ިއޅްލާޞްތެރިަކމާއެކީ މިދަންނަ

 ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އެޓަރީނ ޖެނަރަލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މިއޮތީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެއްވާފައިހެން މިތަނުން ވަނީ ތި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ޓޫހީއަޅުގަނޑަށް 

ރޭގަިއ ލޫމާތުތަކުގެ ތެޢުުޅގަނޑުމެންނަށް ދެްއވާފަިއވާ މަވަަޑއިގަތީ. އެމަނިކުފާނު ވަަރށް ސާފުކޮށް މިތަނުގަިއ އަ

ތެރެއިްނ ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ  ގެ އިތުރުން އެންޓިދި އޭމަލާތަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އަޢާމިއިން ކުރެވޭ ކޮންމެ މު

 ވެސް ދާނެ ކަންަތއްތަކެްއ ަކމަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެދެްއވާފައި ވަނީ. ދެން ައނެއްކޮޅު ބަާލއިރުަގއި އެ 

 2007 މަނިކުފާނު ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެެދްއވި މިއީ އަލަށް ކުރެވިގެންދާ ކަމެއް ނޫންކަން. މީގެ ކުރިން ވެސް

އިން ފެށިގެން ހިނގަމުން އައި ކަމެއްކަން. މިހާރު އެއަްށވުރެ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މި 

މަނިކުފާނުެގ ވާހަަކފުޅުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކުީރގައި އެނިގަވޑަިއގަްނނަވާނެ އެ ފެތިގެން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މީގެ

ރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ނޫނިއްޔާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީއަށް. ޭއގެ ބަދަލުގަިއ ނަނީ ޓޫންއަުޑއިިވގެންދިޔަ ފައިސާ ބަލަިއގަ

މިހާރު ފައިސާ ބަލައިގަންަނ ނިޒާމު ވެްސ މިވަނީ ބަަދލުވެގެން ޮގއްސަ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުން ވަރަށް ޮބޑެތި 

ަހކަ ނޯުޓކޮށްލަން. ދެން އެހެންވީާމ، ބަދަލުތަކެއް މިއަންނަނީ ޕްޮރސެސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަަކިއ. އެހެންވީމާ، ެއ ވާ

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ތި ވާހަކަފުޅުތައް އަުޅގަނުޑ، ބިލުެގ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަްށ 

 އަރުވާނަން. ެވސް ފުރުޞަތު ގެންދާއިުރގައި ތި ބޭފުޅުން ިވދާޅުވެދެްއވުން. ައޅުގަނޑު ީއާވއަށް އަނެްއކާ
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ހެން ވަރަްށ މަނިކުފާނު، ބިލުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ލިޔެފައި ވެްސ އެބައިން. އަދި ވަޒީރު ަހމަ ތި ވިދާޅުވި

ޓަރަށް ޖެނަރަލަްށ އޮޑި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވެސް ދާނީ އެންޓިމުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށްފަހު  ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވި

 ކީ ބިުލ ފަރުމާކުރުމުގަިއ އެންޓި ވެސް. އަުޅގަނޑު މިދެންނެީވ އެހެން ސުވާެލއް ެދއްތޯ. ައޅުަގނޑު މިދެންނެވި ުސވާލަ

ާއިއ  ސް ބޭުފޅުންގެ ކޮމެންޓް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާިއ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ލަފަެއއް ލިބިވަޑަިއގެންެނވިހޭ. އެ

 ުކގަިއހޭ ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި މިއޮތީ.އެ އެބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާއާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. އަސްލަމަށް އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތު

 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

އިނގޭތޯ  ވަނަ އަހަރުގެ ކުީރަގއި 2013 ކުން ވެސް ރަށްަތއް ދޫކުރާ ވާހަކަ. އެކަމަކުީރގައި އެމް.އެމް.އާރު.ސީ މީގެ

ނުން ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް އެނޭގކަށް ޤީޫލމާތެއް ހަމަ ޔަޢުށްތަްއ ދޫކުރިކަމުގެ އެްއވެސް މަން ރައެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 100ައކީ ސަރުކާުރގެ %މް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ނުއެއް ނެތް. ދެން އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިހާރު މި ބިލު އޮތް ގޮތުން އެ

އޮންނަ ކުންފުންޏެއް. މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ެވސް ހަމަ އެގޮތަށް ސަރުކާރުްނ  ހިއްސާ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ  ،ހެްނވީމާއެ .އިނގޭތޯ މިވަނީ ބަދަލެްއގެ ތެރޭަގއި ގެންނަ ކުަޑކުޑަ ަގވާއިދަްށ ގެންނަ

މާ ދޭތެރޭގައި ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޝަނުން މިވަރުގެ ބަދަލެއް އަންނައިރު ކިހިނެއްކަން މިކަ

ސާފުވާން އެބަޖެހޭ. އެންޓި ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވެްސ މި ބިލު މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ގޮތް ރަނގަުޅ 

ވޯުޓ ކަމަށް ބުނެވިގެންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް، މި ބިލަށް ވޯޓެއް ދީފައި އަުޅގަނޑުމެން އަދިވެސް 

ނުދޭކަށް ނިންމާފައި އޮތީކީެއއް ނޫން. ވޯެޓއް ދީގެން މި ބިލު ފާސްކޮށްލެވޭއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންޓި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ދެެކވަަޑއިގަންަނވަނީ ކިހނެްއކަްނ ސާފުވާން އެބަޖެހޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ސަުރކާރުެގ 

ާސއަކުން ެދކެވަަޑިއގަންނަާވ ގޮްތ ކޮންމެހެން އެނގޭކަްށ ލާޒިެމްއ ވަޒީަރކަށް މިނިސްޓަރަކަށް ިމނިވަން މުައއްސަ

ެވސް ލިޔުމުން  ނޫން. ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ދެްއވާފަިއވާ ިއރުޝާދެއް ލަފައެއް. ދެްނ އޭގެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތީއެއް ނޫން. މިސާލަކަށް، މިނިސްޓަރަށް މި ބިލު ފަރުމާކުރުމުގައި އެންޓި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ލިޔުމުން ދެއްވާަފއި ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް އެންމެ ކުޑަ މިްނވަރުން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ 

ފެންނަން އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެވިދާނެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިއޮތީ މި ބިލު އެޕްރޫވްކޮށްފައޭ. 

ޑު ދެކެނީ ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މުހިއްމު ކަމެއްަކމުގައި އަުޅގަނ، އެހެންވީމާ
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ިވޔަސް އެންިޓ  ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތެްއ ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް އަިދ ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް ނުގެންނެވި ކަމުގައި 

ިއ ކަމުގަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮެތއް އެނގުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް

 އަޅުގަނޑު ދެކެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދިވެްސ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިލަްނ ބޭނުން ކޮމިޓީން ަވކި ގޮތްަތކެއް މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ. 

ވެސް އެބަ  އެ ގޮތްަތކާ އެްއގޮތަށް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ، އެހެންވީމާ

، ފުރުޞަތު ދެއްވަން އެބަ ޖެިހވަަޑއިގަންަނވާ. ކޮމިީޓ ހިނަގންވާނީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތްަތކެްއގެ މަތިން. އެހެްނވީމާ

އެގޮތަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެއްބާރުލުންެދއްަވއި ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ވަގުުތ 

ްށ ޟަރިޔާهللا މަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއްކަމުަގއި ދަންނަވަމުން އަުޅގަނޑު ޢަބްދުދެއްވުން އެީއ އަުޅގަނޑު ހަ 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ޟްރިޔާهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ސްބަތްާވ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ ހައިރާންވެފައި މިިހރީ އިނގޭތޯ މުަޤއްރިރު އަިދ ސަރުކާރަށް ނި

އެމް.ޕީން ކީްއެވގެންތޯއޭ މިހާ ޖެހިލުން މިވަނީ މި އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލާއި އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަން މިކަމާ 

 ؟ދޭތެރޭގައި މި ބިލާ ދޭތެރޭގަިއ ދެކޭ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ހޯދުމަށް. ކޮބަިއތޯއޭ ޭއގެ ރެޝަނަލަކީ

ންގެ ޙައްެޤްއ ނޫންހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން އެނގުން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެ ؟ކޮބައިތޯއޭ އޭގެ ސަބަބަކީ

އިންޑިޕެންޑެންޓް ުމއައްސަާސތަކެްއގެ ވާހަކަ މި ިކޔަީނ. ދައުލަތުން ފައިސާ ޚަަރދުކޮށްގެން ވަޒީފާތަެކްއ 

އްޤު އެ އް ހޯދަން އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެ ޙަނެމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން ޙަާވލުވެފައި ތިބި ބައެްއގެ އޮީޕނިއަން

ފުރުޞަތު ނުލިބޭނީ ކީއްވެހެްއޔޭ. އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅަިއެގން މިތަނުން ތާއީދުކުރީ. ކީްއެވހެއްޔޭ އެ ބްލޮްކކުރަްއވަން 

ހޭ ީމަގއި މިހާރު އަުޅގަނޑު ވަރަްށ މާބޮޑަށް ޝައްުކވާން ފަށަިއފި އެކަން ބްލޮްކކުރަްއވަިއ އިތި އުުޅއްވަނީ. ކޮބަ

ދަން ނެތީމަ މިހާރު އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ އެްއވެސް ޙާލެްއގަިއ އެ ބޭފުޅުންގެ އެްއވެްސ އެމީހުންގެ އޮޕީނިއަން ހޯ

އިންވޯްލވްމަންޓެއް ނެތި ފަރުމާކުރެވިގެން ައއިސްފައި ހުިރ އެއްެޗއްގެ ގޮތުަގއި މިހާރު ތަޞައްވުރު މި ކުރެވެނީ. 

އިނގޭތޯ ރައްޔިތުންނަށް. އަޅުގަނޑު ބޭނުްނ ށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މި ކަންކަން ނިންމުން މުހިއްމު މިހާރު މީގައި ދެފު

ހަމަ އަވަހަށް ނިމެން މިކަން. އެކަމަކު ައވަހަށް ކިތަންމެ ައަވހަށް ނިންމިޔަސް މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތީ މި ފެށޭ 

ން އެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާލަިއގެްނ ވެސް މި ތަންތަނު، ށް. އެހެންވީމާއަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފައްޗާއި ހަމަ
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ބޭފުޅުންގެ އޮޕީނިއަެނއް ެއވަުރ ކޮށްލަން ކީއްވެޯތއޭ ސަރުާކރުގެ ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެންބަރުން ތިހާ ބޮޑަށް ތި 

 ޖެހިލުންވެވަަޑއިގަންަނވަނީ؟ ެއ ޖަވާބު ދެއްވުން އަޅުގަނޑު މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަން ކޮމިޓީ ުކރިއަށް މި ގެންދަނީ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓެގ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ދަންނަވާއަޅުގަނޑު 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ބޭނުންާވ ގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީއެްއ ، އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިމޭ ގޮތްތަކެްއގެ މަތިން. އެހެންވީމާ

ގޮތްތަކުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީން ނިންމާ، ނުހިނގާނެ. ނުވެސް ހިންގާނަން. އެހެންވީމާ

 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ފަޒާދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފުޅުތައް ދެއްކެވިދާނެ. އެކަމަކު ހަަމ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. ކޮންމެ ގޮތަަކށް ވެސް އެ ވާހަކަ !އާދެ

އެ ލިސްުޓ ހުށަހެޅުްއވީ ެވްސ. ހުށަހެޅުއްިވއިރު ވެސް  ޟް ރިޔާهللا ފުރަތަމަ ދުވަހު ހަމަ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

އެ ދުވަުހ ވެސް ހަމަ އެމަނިކުފާނު ، ާއއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ނެތް އެ ލިސްޓުގައި ވެސް. އެހެންވީމާ  އޭ.ސީ.ސީ

ަގއި ކީްއެވގެންތޯއޭ އެ ދުވަުހ ނެތީ؟ ދެން ދެންމެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނދިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވެސް އޭ

ވެސް ާފހަގަކުރެްއވި ކުރިން ވަިކ ގޮަތކަށް ނިންމާފައި އޮތް ެއއްެޗްއ ބަދަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއޭ. هللا ހަމަ އީވާ ޢަބްދު

، ފަހުން އަނެއްކާ ހަމަ އައު ލިްސޓެއް ޫނންތޯ އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ ދެން އެކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް ެވސް ދެއްކި. ދެން

ލަން ބޭނުންވަނީ ވަކި ގޮތެއް ހުށަހެޅި ފާސްކުރީމަ ެދން އެގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރީމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ މުޤައްރިރަށް ދަންނަވާ

 އެކަން ނިމުނީ ނޫންތޯއޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުގަނޑު ީއވާއަށް ފުރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

އޯކޭ މައްސަލަެއއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން ހިންގަވާ ފުރަތަމަ ނިންމި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ގޮތަށް 

ފަހުން ބަދަލުކުރުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ، ވީމާއުޅުނީއޭ ފަހުން ބަދަލުކުރަން. އެހެން ޟްހަދަން. އެ ވިދާޅުވީ ރިޔާ

ބޫލުނުކުރާ އުސޫލު ކަމަށް ވަންޏާ ހިންގަވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ޯވޓު ނަގާފައި ކަްނ ނިންމި ގޮތަށް ނިންމަން. ޤަ

ނަށް ެދން އަޅުގަނޑު މަނިކުފާ !އާއި ަމޓާޓޯއާ ގެނެސްގެން. އާދެ އެހެން ހައްދަވާ. އެހެން ހައްަދވަންވީ ނޫންތޯ. މަޓީ
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ެއކުތޯއޭ މި ބިުލ  ދެންނެވިން ސުވާލެްއ. އެްނޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ލަފަޔާ

 ފަރުމާކުރެވިގެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ؟ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޭނުން ޖަވާބެއް. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތްތަްއ ކުރިއަށްދާ ގޮތް ތި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ހާޒިުރގައި ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަޤައަޅުގަނޑަށް 

ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްތަްއ ުކރިއަށްދާ ގޮާތއި ދޭތެރޭަގއި ައޅުގަނޑަށް ވަރަށް ހާމަކަން ، މި ކުރިއަށްދަނީ. އެހެންވީމާ 

ހާރު ދަމުން މިދާ ގޮތާއި ކުރިއަށް ޮގސްފައި އޮްތ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްަތއް މި، ބޮޑުކޮށް މި ކުރިއަށްދަނީ. އެެހންވީމާ

ހިސާބު ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ތި ސުވާލުގެ ަޖވާބު ެވސް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ 

 . ޟްރިޔާهللا ބޫލުކުރެވެނީ. ަޢބްދުޤައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 

 

 ކަދެއްެކުވން:ވާހަ  ޟްރިޔާهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަޒާދު އެ ވާހަކަ ހުށަހެޅުއްީވމަ އަޅުގަނުޑގެ ނަން ވިދާޅުެވފައި އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވުމާ 

ރިޒަްމ މިނިސްޓަރު ދެއްެކވި ގުިޅގެން އަުޅގަނުޑ ެއއަށް ޖަވާބެއް ދޭން ބޭނުންވޭ. ައޅުގަނޑު ބޭނުްނވަނީ ޓޫ

ބޭނުންވަނީ އެންޓި ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  ވާހަކަފުުޅގެ އަލީަގއި ައޅުަގނޑު

އަޅުގަނޑު ޮކންމެހެން އެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެންނަ ވާހަކައެއް ެވްސ ، ވިސްނުންފުޅު ހުރި ގޮތެއް ބަލަން. އެހެންވީމާ

ތަކަށް ވެްސ އިތުރު މީހުން ނުގެންނަ ނުބުނަން. ހަމަ އެ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުން ދެއްކެިވ ވާހަަކިއގެ އަލީަގއި އެހެން ގޮ

ވާހަކަ އެ ދަްއކަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން މީހުން ގެންނާކަށް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންގެ އޮޕީނިއަެނއް ލިޔުމުްނ 

 އެއީ މި ވާހަަކއަކީ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.  .ހޯދައިދީބަލާށޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން މިހާ ހިސާބުން ކުރިއަށްދާނީ. ބިލުގެ މަސައްކަތްތަްއ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަ، އެހެންވީމާ

އްމު އުސޫލެއްެގ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ކުިރައށް މި ގެންދަނީ ހުށަހެޅޭ ޢާއިގެން. އަުޅގަނުޑމެން ހަމަ ދިރާސާކުރުމާ

މުޅި ބިލެއް ކަމަށް ވާނަމަ  ،ވާނަމަ އްމުކޮށް ުޖމްލަ ބިލެއް ކަމަށްޢާބިލެއްގެ ާމއްދާއިން މާއްާދއިްނ ފާސްކުރުމަށް 

ން އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލަކީ މާބޮޑު ބިލަކަށް ނުވާތީ ން ޗެޕްޓަރުޗެޕްޓަރު

 މާއްދާއިން މާއްދާއިން ައޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ފުަރތަމަ މާއްދާ އިއްވާލަެދއްވުން ެއދެން ކޮމިޓީއަށް. 

 

 ޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭ
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ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި،  ިއޞްލާޙުކުރުން. ފަތުރުވެރިކަމާވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  5ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ 

ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ  ނަ މާއްދާގެ )ހ( ަފތުރުވެރިކަމާވަ 5ބިންބިމާއި، ފަޅު ކުއްޔަށް ދިުނން. 

ރިޒަމާއި ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ޓޫ -1. ވެ ދެގޮުތންކުރެ ގޮތަކަށެ ދޭންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަޅު ކުއްޔަށް

އްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ަކނޑައެޅިފަިއވާ ުއސޫލެްއގެ މަތިން އެކަށީގެްނވާ އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ޢާ

ނުކުރި ނަމަެވސް ރަށުގަިއ ނުވަތަ ބިުމގަިއ  އްުމކޮށް އިޢުލާންޢާުނވަތަ  ،މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ުކއްޔަށް ދިނުން

ިދ ނުވަތަ ފަޅުގައި ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ މަޝްރޫޢެއްގެ ތަފްސީލާއިެއކު އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ ބިމަކަށް ނުވަތަ ފަޅަކަށް އެ

ިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އެ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން މި ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާ ރިޒަމާޓޫ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރަށެއް  -ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުްއޔަށް ދިނުން. )ށ(

އެ ރަށް ނުވަަތ  -1. ވެނިިވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމުންނެނުވަތަ ބިމެއް ުނވަތަ ފަޅެްއ ކުއްޔަްށ ދޭންވާނީ އަންނަ

ޅަކީ އެތަނެއްަގއި ހިންގަން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން އެކަީށގެްނވާ ބިން ނުވަތަ ފަ

އްމުކުާރ ޢާރީްނ ކަނަޑއަޅަިއ ބެހޭ މިނިސްޓް ރިޒަމާނުވަތަ ބިމަށް ުނވަތަ ފަޅަްށ ޓޫރަށަށް  -2އަދި  ،ތަނަކަށްވުން

ނުވަތަ ބިމަށް ުނވަަތ ފަޅަށް އެދޭ ފަރާތަީކ އެ  ރަށަށް -3އަދި  ،އެީކ ެއއްަފހަރާ ދައްކާފަިއވުން އެިކއުޒިޝަން ފީ

 .ނީ ގޮތުން ޤާބިލު ފަރާތަކަށްވުންތަނެއްަގއި ހިންގަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް މާލީގޮތުންނާއި ފަން

ެގ ބެހޭ ިމނިސްޓްރީން މި ގާނޫނު ރިޒަމާިއވާ ޝަރުތުަތުކގެ އިތުރުން ޓޫމި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަ -)ނ(

މި މާއްދާެގ  -ދާގެ )ށ( ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. )ރ(ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދެްއގަިއ ިއތުރު ޝަރުތު ކަނަޑއެޅުމަކަްށ މި މާއް

ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރަށެއް، ުނވަތަ ބިމެްއ، ނުވަތަ ފަެޅއް ކުްއޔަށް ިދނުމުގައި ޓޫިރޒަމާ ބެހޭ  2)ހ(ގެ 

އެއިން ަރށަކަށް، ނުވަތަ ބިމަކަށް،  -1. ވެންކޮށްަފއިވާ ޮގތުގެމަތީންނެބަޔާ މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައި

ނުވަތަ ފަޅަކަށް އެދި ހުށަަހޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހަމަހަމަކާިއ ހާމަކަން ބޮޑުގޮެތްއގައި ަފންނީގޮތުންނާއި މާލީގޮތުން 

ޅައި ހުށަެހޅޭ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ެއ ވަޒަންކުރާނެ ގޮުތގެ މިންގަނެޑއް މި ގާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ކަނަޑައަ 

ރަށެއް، ނުވަތަ ބިމެއް، ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަްށ  -2ގެމަތީން ވަޒަންކުރުން. މިންގަނޑާއި ެއއްގޮްތވާ ގޮތު 

ރަށެއް ނުވަަތ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެްއ  -3ޔާގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދުން. ދޫކުރުމުގެކުރިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް

އްާސކުރުން. ހިގެ އޮފީހާ މާ ބެހޭ މަޢުލުމާތު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްދޫކުރުމަށްފަހު އެކަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރަށް، ނުވަތަ ފަޅު، ނުވަތަ ބިން ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  2މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ  -)ބ(

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  8ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޫޓރިޒަމާ، 2/99ގޮތުގެ ގަާވއިދު ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އި އެކުަވއިލަ ންބެހޭ މިނިސްޓްރީ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓޫިރޒަމާ 3ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މަށް މި މާއްދާެގ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކަންކަ -ަގިއ ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ. )ޅ(ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓު 

ކޮންމެ މާލީ އަހަރަކު ދޫކުާރނެ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ަފޅުތަކުގެ އަދަދާިއ އެ ތަންަތނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ 
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 އި ބެހޭ ިމނިސްޓްރީން އެކުަލވައިލަ  އެުކ ޓޫރިޒަމާ ހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުެގ މަޝްވަާރއާ ލިސްޓެއް ަރއީސުލްޖުމް

ތުރު ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުެގ ޢާއްމުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ެއ ލިސްޓަށް އުނިއި

 -ތިޔާުރ ޓުރިޒަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީައށް ލިބިގެންެވއެވެ. )ކ(ހުއްދައާިއއެކު އެ ލިސްޓަށް ުއނިއިތުރު ގެަނއުމުގެ އިޚް

ނޫނަށް ނައުމުގެ ގާވަނަ އިޞްާލޙު ގެ 8ނޫނު( އަށް ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާ  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ) ،99/2ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ޓަަކއި ުކއްޔަްށ  އިްނވެްސޓްކުރުމަށް ނޫނުެގ ދަށުން ސަުރކާރު ބަިއވެރިެވގެންގާ ފެށުމުގެ ކުރިން، މި ޢަމަލުކުރަން

ޓަކައި ސަރުކާރު  ފަޅުތައް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއގެ ގޮުތގައި ތަރައްީޤުކރުމަށް، ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާިއ، ބިންބިމާއި

އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ، ހިއްސާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުަގއި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ހެދިފައިވާ ހިމެނޭގޮތަށް

ުކންފުނީގައި ހިމެނޭ އަނެއް މުކުރާ އުސޫލެްއގެ ދަުށން، އެ ޖޮއިންޓް ވެްނޗަރ ޢާއް ކަނޑައަަޅއި އެންޑް ޓްރެޜަރީން

ނޫނެްއގަިއ ގާ އެހެން -ރުކާރަށް ލިބިގެންެވެއވެ. )އ(ސަ ާދރުންނަށް ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިާޔރުނުވަތަ ހިއްސާ ދާރަށްހިއްސާ

ކަންކަމަށް ރަށް، ނުވަތަ ިބން، ނުވަތަ ފަޅު ކުްއޔަްށ  ބެހޭ އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއ ވީނަމަވެްސ، ފަތުރުވެިރކަމާ

 ނޫނަށެވެ. މި ގާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ރިފާޢަهللا ބްދުއަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ޢަ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާްއދާގެ )ރ(ގެ ތިނެކަށް، ިތނެއް އަންނަނިވި ގޮތަްށ  5ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. މި ގާނޫނުގެ 

ލީ ބެހޭ ތަފްޞީ ށެއް، ނުވަތަ ބިެމއް، ނުވަތަ ފަޅެއް ދޫކުރުމަށްފަހު އެކަމާއިޞްލާޙުކޮށްލަން ހުށަހަޅާލަން. ރަ

ވާނެެއވެ. އްސާކުރަންނަށާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާ ހިމަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ

ބެހޭ  މަށްފަހު އެކަމާ)ރ( ގެ ތިންވަނަ ތަނަށް. ރަށެއް، ނުވަތަ ބިމެއް، ނުވަތަ ފަޅެއް ދޫކުރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނާއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ހިއްސާކުރަްނވާނެެއވެ. ލީ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ ޞީތަފް

 އްސާކުރުން. ހި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަސްލަމް.އިތުރު ބޭފުޅެްއގެ ކޮމެންޓެއް ޮއތްތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ލާުނ ގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޢާއްމުކޮށް އިޢުވަނަ ނަންބަރު އެްއކޮށް ުއނިކުރުމަށް އަޅު 2ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  5

ވެސް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުެރިވ  ށަހަޅަންނުކުރެވޭ ގޮތަށް. ެއއީ ބިޑުުކރުއްަވއިގެން. އެހެންނަމަވެސް، ޕްރޮޕޯސަލް ހު

ޓެއް އް ހުށަހެޅުން، މިވެނި ރަށެއް ރިޒޯއެންމެންނަށް އެކަން މިވެނި ރަށަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެ

ްސ ކަމުގައި ވިޔަ ގޮތުަގއި ތަރައްީޤކުރަން ހުޅުވާލެވިަފއިާވކަން ެއއީ ައގުްނ ނަމަވެސް، ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުން

ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކަށް ޢާްއމުކޮށް އެންމެންނަށް އެނގެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެން ނޭނގި އަޅުގަނޑަށް ހަމައެކަިނ 

އެނިގގެން  ނުވަތަ  މަނިކުފާނަށް ހަމައެކަނި މިވެނި ރަށެއް ލިބެން އޮތްކަން އެނގިގެން އަދި ަވކިގޮަތކަްށ 

ރަށް ިގނަ ބައެއްގެ ަޙއްޤު ެގއްިލގެންދޭހެން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ހުށަހަޅައިގެން ެއކަން ކުރީމާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަ

 2ވަނަ މައްާދގެ  5ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ާޖގަ ލިބިގެންދާކަުމގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ދެކެން. އެހެންކަުމން، 

ންދިއުުމގައި އެންިޓ އިތުރަށް މި މާއްދާ އިތުރަށް ކުރިައށް ގެ އެްއކޮށް އުިނކުރުމަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޭއގެ

އްދާެގ ވަނަ މާ 5ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ލަފާ ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަަވން. އެހެން މިދެންނެވީ މި މާއްދާެގ، 

ލެޭވއިރު ކޮރަޕްަޝނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންކަްނ ކުރެވޭނެ ާޖގަ އޮތް ކަމަށް )ހ(ގެ ދޭކަށް ވަކިން ާޚއްަޞކޮށް ބަލައި

އްޓުވުމާއި ބެލުމަށް ވަކިން ރެވޭތީ، ކިހިނެއްތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްނޓި ކޮރަޕްޝަން ކަންކަން ހުއަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކު

ަޑއިގަންަނވަނީ ކިހިނެއްތޯ ކޮށް މިނިވަން މުއަްއސަސާެއއް ގޮތުަގއި ޤާއިމުކުެރވިފަިއވާ މުއައްސަާސއިން ދެެކވަޚާއްޞަ

މިހާރު ދައުލަތުގެ  ނގޭތޯ ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫުނގެ ތެރެއިންލަން ބޭނުންވޭ. އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވޭ އި ބަލާ

ވޭ ބަދަލެއްގެ އްސާ ގޮުތގައި ވާ ކަންކަން ޓޫރިޒަމް ާގނޫނަށް ގެނެމުދަލެއް ޮގތުގައި ވިޔަފާރީގެ ހި ކޮށްވަކިން ޚާއްޞަ 

ރާއްޖޭެގ، ދައުލަތުެގ ހިމަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ދިވެތެރެއިން މި ދޫކޮށްލު

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. އެހެންވީމާ މުދަލެއްގެ ބަލަދުވެރިޔަކީ ބަލަހައްޓަންޖެހެނީ އެންމެހައި

ާޖގަދެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްޯތ  އިެދކެަވޑަިއގަންނަވަީނ ކިހިނެއްތޯ، އަދި މާލިްއޔަުތ ގާނޫނުން މިކަމުގަ  އިމިކަމުގަ

އްސާތައް ދޫކޮށްލުމުެގ އިޙްތިޔާރު އަުޅގަނޑުމެން ަގއި ހުރި ހިލާލަންޖެހޭ. މިހާރު މި ސަރުކާރުގެ ނަމުއަޅުގަނޑުމެން ބަ

އްާސ ހަމައެކަނި ހިމެނިގެންދަނީ ޓޫރިޒަމާ ގުޭޅގޮތުން ހުރި . އެއީ ސަރުކާުރގެ ހިމި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ދެޭވިއރު

ށްފަހު ސަރުކާރުގެ ުއފެއްދިފައި ވީކަުމގައި ވިޔަްސ އުފެދުމަކުންފުނިތަކުގަެއއް ނޫން. މީެގކުރިން އެގޮތަށް ކުންފުނި 

ސަރުކާރު ިވޔަފާރީަގިއ  ، ބައިވެިރވެފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ  އްސާ އޮންނަކަމުަގއި ވަނީނަމަ ވިޔާފާރިެއއްަގއި ސަރުކާރުހި

ތު ގާނޫނުގެ ތެރެއިންނާިއ ގޮްތތަކެއް ނިމެންޖެހޭނީ މާލިއްޔަ އިއްސާ ދޫކުރުމުގަ ވެރިފަިއވެ އޮވެ ސަުރކާރުެގ އެ ހިބައި
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ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް  ރީގެ ނިންމުމުގެ ތެރެއިންނާ.ފިނޭންސް މިނިސްޓް

ވެސް މިފަފަ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި މިހާރު  ނޫންކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންކަމުން، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން

މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ  މިކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ

 ވެސް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މިކަމުގައި އަުޅގަނޑަށް ބޭނުންވާތީ، އެ ގޮތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުގަނޑު ީއވާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުއީ ލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރުގަ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަްސލަމްގެ ވާހަކަފުޅުަގއި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ، ހަތަރު، ތިން ހުށަހެޅުމެއް ހިމެނޭހެން. އެ 

 ވެސް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  ތިން ހުށަހެޅުމަށް

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއީ ދެވަަނ هللا. ގޮތެްއަގއި އަސްލަުމގެ ދެ ހުށަހެޅުމެއް ތާއީދުކުރަްއވާފައި ިމވަނީ ީއވާ ޢަބްދު ިއގަނޑުއެހެންވީމާ، މަ

އާިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންާސ  އިތުރުން އޭ.ސީ.ސީ މާއްދާ އުނިކުރަން ފެިނވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށް. ދެން ޭއގެ

ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ބައްދަލުކޮށްގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ވާނެ ތިބައްދަލުކުރުން. ބައްދަލުކުރުން. ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަ

ހޯދަން ދެއްތޯ. އާދެ! އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން ދެންމެއަުކ ހަމަ މީގެ ކުަޑއިރުކޮެޅއް ުކރީގައި ވަިކގޮތަކަށް ިމވަީނ 

ނޫން އަޅުގަނުޑ  ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވާނަމަ ެއއަށް ވެސް ވޯޓަށް ނޭހޭނެ ވާހަކަެއއް ނިންމާފަ. ތި

 ؛މިދަންނަވަނީކީ. އެހެންނަމަެވސް ވަިކގޮތަކަށް ނިންމާފައި އޮްއވާ އަެނއްކާ، އާދެ! އެހެްނވީމާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

 ފަޒާދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރިފާޢު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް هللا ރިރު. އަޅުގަނޑު ދެންމެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައް

ވަނަ ނަންބަރުަގއި މި ޢާްއމުކޮށް އިޢުލާނު ނުކުރެިވ  2ވަނަ މާއްާދގެ  5ތާއީދުކުރަން. ދެން ޙަޤީޤަތުަގއި މި 

ނީ. އެކަމަކު މި މާއްދާ އެްއކޮށް ކިޔާާލއިުރ ކަންނޭނގެ މީގެ ކަންޮބޑުެވެގން މިއަންނަ ނަމަވެސް، މިގޮތަށް އިނީމަ
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ގެ އެަބއިނދޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ެވސް އިުކއިިޒޝަން ކޯސްޓު ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. އަިދ 2)ށ( ގައި 

ްށ ދޫކުރާ ރަށްަތކާއި ފަޅުަތކާިއ ބިންތަކުެގ ިލސްޓު ެވސް ޢާއްމުކޮ ،)ޅ(ަގއި އެބައޮތް އެ އަހަރަުކ ދޫކުރަންޖެހޭ

ާއއި މި މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއ  2އެ )ށ(ގެ  ހޭ ވާހަކަ. ެއހެންވީމާ، އަސްލު މިއިޢުލާނުކުރަންޖެ

އަުޅގަނޑު މި އަދި  އެާވގޮތުން ޢާއްމުކޮށް އެބަ ިއޢުލާނުކުރެވޭ. އެ ގަނުޑކޮށް ނަމަވެސް އިޢުލާނުކުރެވޭ. އެެހންވީމާ،

ޢާއްުމޮކށް އިޢުލާނުކުރިނަމަވެސް، މިތަންކޮޅު ހަމަ އުނިކޮށްފަިއ  ަވނަ ނަންބަރުގައި މި 2ގެ 5 ހުށަހަޅާލަން މި

ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ެއގޮތަްށ އިތުރުކޮށްލަން އަުޅގަނުޑ 1އެތަނުގެ ބަދަލުަގއި މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ހުށަހަޅާލަން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު އަރުވާނަން. އަޅުގަނޑު އަސްލަމަށް ފުރުޞަ 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމު ވާހަަކދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑު މި ތަފާތު ހުށަހެޅުމެއް އިނގޭތޯ. ކުީރގައި ނމިފައި އޮތީ މުޅި ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް 

ކޮށް އިނގޭތޯ މުޅި މިއޮތް ބޮޑު ބިލުގެ ވަރަްށ ގެނައުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކުޑަުކޑަނުފަރާތައް  އެހެން

ބަސް ކުޑަ ގެންނަކަމަށް ވާނަަމ  ކޮޅެއް ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އަދި އެގައި ވަރަށް ުކޑަކުޑަ މަޢުލޫމާތުކުޑަުކޑަ ކަމެއް 

 ވެސްގޮތެއް ހަމަޖެހިދާނެތޯ އަދި ކުޑަ ލިޔެފައި ނަމަވެސް މަުޢލޫމާތު ހޯދޭގޮތަށް މި ދެ މުއައްަސސާ ގެނެވޭނެ

 ދަންނަވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފާޢު.هللا ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި މާއްާދގެ )ހ(  2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  5އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ. ދެންމެ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅި ުހށަހެޅުން 

 ސް، އެގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ޝާހަ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 5ނޫނުެގ ގާނޑުމެން އިޞްލާުޙކުރެވެމުންމިދާ ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ 1ބިލުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. މި 

އެުކ މި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  އި ޢަލީ ފަޒާދު އެ ުހށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކާއާ ިރފާޢުهللا ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަބްދު 

 ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 4ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަނީ.  3ގޮތެްއގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއޮތީ މައިގަނޑު

ލިބުނު ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނީ.  ފުރަތަމަ ހުށަހަޅައި ތާއީދު  ހުށަހެޅުމެއް ދެއްތޯ؟ އެހެންީވމާ، އެންމެ

ނަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުއްވުން. އެހެްނވީމާ، ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެއީ އެންމެ

ވަނަ މާއްދާ އުިނކުރުމަށް ވޯޓަށް އަުޅގަނޑުމެން  2އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ިމހާހިސާބުން ވޯޓަށް އަހާނީ. އެއީ 

 2، ވީމާްއވާފަިއވާ ތާއީުދކުރެްއވުން. އެހެންތާއީދުކުރަ هللاއި އިވާ ޢަބްދުން އަހާނީ. އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވަމިހާހިސާބު

ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލަވާލަދެްއވުން އެދެން. 

މިއޮީތ އެ ހުށަހެޅުން ފާސްނުވާކަމުަގއި ދަންނަވަން. ދެވަނައަށް ވެސް އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފާސްނުވާ ކަމުަގއި، 

އާއި  ަހމަ. އެީއ އޭ.ސީ.ސީهللا އަސްލަމް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ުހށަހެޅުއްވުމެްއ. ތާއީުދކުރަްއވާަފއި މިވަީނ ީއވާ ޢަބްދު

ކުުރމަށްފަހުގައި، މިދެންނެީވ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މި ދެ މުއައްސަާސގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރު

އަށް ޚިޔާލު  2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ  5ނޫނުގެ ގާވަނަ މާއްދާ، އެީއ  1 މި ބިލުގެ ވަތު ދިނުމަށްފަހުގައިޢުދަ

ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ. މިދެންނެވީ ެއ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ސާފުކުރަން 

ތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދަންނަވާލުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުމެއް. އެގޮތަްށ ތާއީދުކުރަްއވާ އިްއޒަ

 އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. ާތއީދުުކރައްވާ މެންބަރުން އަތްޕުޅު ަމއްޗަށް ހިއްލާލަދެްއވުން އެދެން. އަސްލަމްގެ ހުށަހެޅުން. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމު ވާހަަކދެއްކެވުން:

 5އީ ފަހަރު ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަދި ކުަޑކޮށް ރަނަގޅުކޮށްލަދެްއވުން. އެ ހުށަހެޅުމުގެ ޙަވާލާދޭ ނަންބަުރތައް ެއއް

ުގޅޭޮގތުން އޮތް މާއްދާއަށް ހަމަެއަކނި އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަީނ  އްސާ ބަދަލުކުރުމާހިވަނަ މާއްދާެގ )ކ( ަގއި ެއ 
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ނަންބަރާ ގުޅޭގޮތުން  ވަނަ 2މާއްދާގެ )ހ(ގެ ވަނަ  5ޚާއްަޞކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ގެންނަން. ދެން  ންވަކި

 ރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނ ގެންނަން.  އެންޓި ކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާ އެްއކޮށް އެހެންވީމާ، ެއއީ ދެ ހުށަހެޅުމަށް އެއްކޮށް އަުޅގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން އީވާ ތާއީުދކުރަްއވާަފއި ވެސް ވާތީ

އަހަނީ ެއއީ އޭ.ސީ.ީސ ހާިޒރުކުރަން އެިދވަަޑއިގެން ގަނުޑކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ވޯޓަްށ ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  އަށް. އަދި އޭގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ(ގެ  5 އީހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަނީ އެ 

ހެޅުމަށް އެ ހުށަ، ލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް. އެހެންވީމާަވނަ މައްދާގެ )ކ( ާއއި ގުޅޭ ަބއެއް މަޢު 5އެންޑް ޓްރެޜަރީ، ެއއީ 

ތާއީދުކުރަްއވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފާސްނުާވ، 

 5އެ ދެ ހުށަހެޅުން ވެސް ފާސްނުވާކަމުަގއި މިހާ ހިސާބުން ކަނޑައަޅަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިވަނީ 

ލާޙު ދައްކާލަ ދެްއވާ. ިއޞް. ލާޙުޞްއިވާ އިަބއެއް އިޞްލާޙުތައް. ފަޒާދު ުހށަހަޅުއްވާފަ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ލިބިފައިވާ

ވަަނ  3މާއްދާގެ )ރ( ގެ ވަނަ  5ވަނަ ހުށަހެޅުމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިއޮތީ  3 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ުނަވތަ ބިމެއް، ނުވަތަ ފަެޅއް  ރަށެއް،ވުން. އެީއ އިޞްލާޙުކުރެްއވުމަްށ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުަށހެޅުއް ނަންބަރު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ  މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި، ބެހޭ ތަފްޞީލީ ދޫކުރުމަށްފަހު، އެ ކަމަކާ

، ރިފާޢު. އެހެންވީމާهللا ކުރުން. މިގޮތަށް ބަދަލުކުރައްވަން ތާއީުދކުރަްއވާފައި މިވަނީ ޢަބްދުއޮފީހާ ހިއްސާ

ެއ ހުށަހެޅުމަށް ރިފާޢު، ތާއީދުކުަރއްވާަފއި ަވނީ ފަޒާދު هللا މަޢާފުކުރައްވާތި އިނގޭޯތ ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިވަީނ ޢަބްދު

 އްޒަތްތެރި ެމންބަރުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިތްލާލަދެއްވުން އެދެން. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ ތާއީދުކުރަްއވާ އި 

އަޅަން. ކަނަޑއެޅުމަށްފަހުަގއި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިވަނީ ފަޒާދު ކަމުގައި މިހާހިސާބުން ކަނޑަ

ށް މި މާއްާދެގ އަ 2ްށ އިޞްލާޙު ެގނައުން. އަ 2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  5ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއުވން. އެީއ 

 "އްމުކޮށް އިޢުލާންނުކުރި ނަމަވެސްޢާ"ެއގޮތަށް ެއގޮތަްށ އިތުރުކޮށްލުން  "އެހެން އޮްތ ނަމަވެސް"ގައި  1)ހ( ގެ 

އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްާވ ރިފާޢު. އެހެންވީމާ، هللا އުނިކުރުމަށްފަހުގައި. ެއއަށް ތާއީދުކުރަްއވާފައި މިވަނީ ޢަބްދު

 ަގއި ކަމު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިތްލާލަދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، އެގޮަތށް ފާސްވެއްޖެއި

އޮތީ ޖުމްލަކޮށް ވަނަ މާއްދާ މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 5ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ކަނޑައަޅަން. އަޅުގަނޑަށް ޤަ

ެއއްެގ )ރ( އަށް. އެހެްނވީމާ،  9ވަނަ ާމއްދާގެ  2. އިތުުރ އަުޅަގނޑުމެން މިހާހިސާބުން ދާނަން އެއްބަްސެވވިފަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ހުރިހާ އި އްވުމަށްއިޞްލާޙު ހުރި މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅު

ެއުކ  ވެްސ ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާތީއާ އެުކގައި އަދި ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތްަތއް އެގޮތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާީތއާ 
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ރިޔާޟަށް هللا ނޑު ފުރަތަމަ ޢަބްދުއެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ކުިރއަށް ެގންދެވޭތޯ އެގޮތަށް ވެސް މަަސއްކަތްކުރާނަން. ައޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ކުރާ ގޮތަށް ިމޮއތް މާއްދާ އުނިކޮށްލަން. ެއ ހަުއސްތަކަށް ިއންޑްރޮޑިއުސް  އަޅުގަނޑު މި ބިލުަގއި ހުށަހަޅަން ގެސްޓް

ވަަނ  35ވަނަ މާްއދާ މި ގާނޫނުގެ  7ހިމެނުމަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ ހިމަނަން ހަުއސްތަކުން ގްރީން ޓެކްސް  ގެސްޓް

 ވަނަ މާއްދާ. އެހެންވީމާ، ގެސްޓް  7އެއްގެ  6މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރަން މިއޮތީ ނޫންތޯ. ޕޭޖް 

އްދާ އުނިކުރުމަށް އަޅުގަނުޑ ތަކުން ގްރީން ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ތާީއދުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި މާހައުސް

 ހުށަހަޅަން. އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދުކޮށްދެްއވުން ވަރަށް އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا.އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: هللاއުތުރު ާދއިރާގެ މެންބަުރ އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު

ރު ދެއްިވ ުނއިރު އޭުރގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓައްވުވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅު 2015ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. 

ވަަނ  2016ލަފަޔާއި އަދި އޭރު މެންބަރުން ފާޅުކުރި ޚިޔާލުތަކަށް ބަލާފައި އޭރުގެ ބަޖެޓަށް ގެނެުވނު ބަދަލާއި 

ނަގާ ހައުސްތަކުން ނު ވެސް ގްރީން ޓެކްސް ހަމަ ެގސްޓް އަހަރުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅުނުއިރުގައި

ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިްއޔެ ނޫން އިހަށްދުވަހު ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ 

ހައުސް އެސޯސިޭއޝަން ފަރާތުން ބުނީ ތިމަންނަމެންގެ  ހައުސް އެސޯިސއޭަޝނުން ގެނައިމަ ވެސް ގެސްޓް ގެސްޓް

ުޅަގނޑު ރިޔާޟްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު މި ތާއީދުކުރަީނ ވިޔަފާރިތައް ހަމަ ފުނިޑގެންނޭ ދާނީ. އެހެންވީމާ، އަ

 ވަނަ މާއްދާ އެއްކޮށް އުނިކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ. 7ހައުސްަތކުން ގްރީން ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް  ގެސްޓް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ައށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ރިފާޢުهللا ދުއްވީ. އަޅުގަނޑު ޢަބްއެ ހުށަހެޅުމަށް މި ތާއީދުކުރެهللا އެހެންވީމާ، ީއވާ ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު
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މި މާއްދާގެ )ރ(. ެއއީ  9ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ އެބަުއޅޭ ދެތިން އިޞްލާޙެއް. ދެވަނަ މާއްާދގެ 

ތެރެއިން، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި   ރަށާިއ ބިންތަކުގެ)ށ( ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފަިއވާ ރަށް

ދިވެހިާރއްޭޖެގ  ،99/2ނޫނު ނަންބަރު ނުވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ގާަދއްކަިއ ޚަލާޞްކޮށްފައި  ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ފީ

ދަށުން  ގެ ނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު މި މާއްދާގެ )ށ(ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ގާ 8ނޫނަށް ގާ ޓޫރިޒަމާބެހޭ

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ  ަބޔާންކުރާ ފީ، ޓޫރިޒަމް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކުން، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި

ގެ ނިަޔލަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކޮްށ  2017 ޑިސެމްބަރ 31ގެ ބަދަލުަގއި  2016ޑިެސމްބަރު  31އުސޫލެްއގެ ދަށުން، 

 ނިންމަންވާނޭ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އެ ހުށަހަޅުމަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަށް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދާނަން. ފަޒާދު.

 

 މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ފުވައްމުލަކު

 ރިފާޢުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވެސް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. އަށް އަެނއްކާ ޢުއަޅުގަނޑު ރިފާ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު

ހަުއްސ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެން މިތަނުގައި ގެސްޓް

ދަ ކުރެވުނު. އެ ބޭފުޅުްނ ެއކީަގއި ހޭ ބޭފުޅުންނާ ތުަތކެްއ އެއެސޯިސއޭޝަން ގެނެްސގެން ހަމަ ވަރަށް ދިގު ވަގު

ކީ ހަަމ އެ ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުން ެވސް ނެގެންޖެހޭނެ ެއއްެޗއް ަކމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ވެސް ޤަބޫލުކުޭރ ޓެކުހަ

އްސައިދެވޭތޯ ެއ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖަގެ އެމައުންޓް ދަށްވާނެ ދިނުމާއި އަދި ޓެކުހު ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް

ބޭފުޅުން އެދުނު އެދުމުން އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކުެރވި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މި 

ކުރުން. )އ( އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ 35ވަނަ އިޞްާލޙު ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ  7ހުށަހަޅާލަނީ 

ޢަމަލުކުރަން  ނޫނަށްގެަނުއމުގެ ގާވަނަ އިޞްލާޙު  8ބެހޭ ގާޫނނަށް  ޓޫރިޒަމާދިެވހިރާއްޖޭގެ  ،99/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

އޮކްޓޯބަރުްނ  1އެކު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެ "އެުކ" އިން ހިސާބުގެ ޭއގެ ބަދަލުގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ މާ އެކުފަށު

ެގސްޓް ހައުސްތަކަށް އަންނަ  އަރިސްޓްން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓުޮއކްޓޫބަރު 1ފެށިގެން ޕީރިއަޑެއް ދެނީ 
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ޓެކްްސގެ ގޮުތަގއި  ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ގްރީން 4 ޓުއަރިސްޓުން، އެއިން ތަނެްއަގއި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، މީހަކަށް

އޮކްޓޫބަރުން މި ގާނޫުނ  1ޑޮލަރަށް ދަށްކޮށްަފއި  4ޑޮލަރު އޮތް ތަްނ  6ދައުލަތައް ޓެްކސް ނެގޭެނއެވެ. ކުރިން 

 އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން މި ފައިސާ ނަގަން ފެށޭ ގޮތަށް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާލީ. 1ދީޤުކުރުމަށްފަހު ވެސް ތަޞް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ްއޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު އަރުވަން. ފަޒާދުއާދެ! ތާއީދުކުަރއްވާ އި

 

 ޒާދު ވާހަކަދެއްެކުވން:މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަ ފުވައްމުލަކު

  ގަނޑު ތާއީދުކުރަން.ރިފާޢު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުهللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. ރިފާޢުއަްށ ފުރުޞަތުهللا އަޅުގަނޑު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

ވަނަ މާއްދާ )އ( އަދި ުކޑަކޮށް ކުޑަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާތީ ހަމަ އެގޮތަށް  35އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭޯތ. 

އެބައި އުނިކޮށްފައި މި  99/2އިޞްލާޙުކޮށްލަން އަލުން ހުަށހަޅާލަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުކރީގެ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވެހިރާއްޖޭަގިއ ހިންގާ ޓުއަރިސްޓް ގެސްްޓ ހައުސްތަކަށް އަންނަ ުޓއަިރސްޓުން އެއިން ތަނެްއަގއި ފެށިގެންދަނީ ދި

ފެށިގެން ދައުލަތަށް  ންޮއކްޓޫަބރު 1ޑޮލަުރގެ ރޭޓުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި  4ހޭދަކުރާ ދުވަހަކަށް މީހަކަށް 

 އަށް.  4ން ހުށަހަޅާލަން އޭތި ދަށްކުރަން . އެއީ އަުޅގަނޑުމ6ެ. ިބލުގައި އިނީ 4، 4ޓެކްސް ނެގޭެނއެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްލާޙުތައް ުހށަހަޅާ މި ނިމުނީ. ދެން هللا އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ޢަބްދު

 އަރުވާނަން ައސްލަމަށް. އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތު

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެ
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ާތއީދުކުރަން.  ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( އުނިކުރުމަށް އަުޅގަނޑު ވެސް 35ރިޔާޟް ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް هللا ޢަބްދު

 އިން އަދި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނަގަން ފަށާކަށްނުވޭ. ވިޔަފާިރއަށް ބޫލުކުރާ ގޮތުން ގެސްޓް ހައުސްޤައަޅުގަނޑު 

ށް މާބޮޑަ ފަށަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހީތެރިވާން މިޖެހެނީ މިވަގުތު ވިޔަާފރި ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި. ޓެްކސް ނަގަން

ބޫލުކުރެވެނީ. އަދި ވަކިްނ ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ކުރީ ދުވަހު މި ޤައަވަްސ ކަމުަގއި އަުޅގަނޑަްށ 

ސޯސިޭއޝަންގެ ފަރާތުން ދެއްވި ބައްދަލުވުންތަުކަގއި ގެސްޓް ހައުސް އެ  ކޮމިޓީގައި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވުނު

ކުރެވެނީ. ެއގޮތުްނ ބޫލުމި ޤައަަވސްކަމުަގއި ައޅުގަނޑަްށ  ލޫމާތުގެ އަލީަގއި ެވސް މިކަންކުރަން ފަށަން މާޢުމަ

ރު ގެސްޓް ހައުސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެސްޓް ހަުއސް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޓަކަިއ މިހާ

އް ދިނުން އާއި ފެނުގެ ކަންތަްއތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިުތރު ސަމާލުކަމެ ހިނގާ ރަށްރަށުގެ މަގާއި ަނރުދަމާ

 މު. އަދި ބީޗުއްން ަވރަށް މުހިއުދުމުގެ ަކންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއެހެންމެ ބަނދަރުތައް ރަނގަޅަށް ހެ މު. ހަމައްމުހި

 ގެ ކަންތައްތައް..ީބޗު ނެތް ރަށްރަށުގައި ވެިލއަޅާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރާރުވެގެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެއްކަލަ ތި ވާހަކަފުޅު މީެގ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތަ

ދެންމެއަކު މި  އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެްނ ތާއީދުކުރަްއވަން ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު، ގޮއްިސ. އެހެންވީމާ

 އެރުވީ. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 ނޫން ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ފުުރޞަތު ދެއްވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުުރކޮށްލަދެްއވިްއާޔ ވަރަށް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ ާވހަކަފުޅު.، އެހެންވީމާ

 

 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ގެ ހުށަހެޅުން ފާސްނުވެއްޖެ ކަުމގަިއ ވަނީަނމަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ޟު ރިޔާهللا ުރކޮށްލާނަން. ދެން ޢަބްދުކު !އާދެ

އެީއ  ވަނަ މާއްާދގެ އިނގޭތޯ އެ ެއއްކޮށް އުނިކުރަން ފާްސނުވެއްޖެ ކަުމގައި ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން 35

ންޓޭޖެއް އްސަލައެއް ނެތޭ ކޮންމެވެސް ޕަސެހައުސް އެސޯިސއޭަޝންގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވި ތިމަްނނާމެންނަށް މަ ގެސްޓް

ސްޕެސިފިކްކޮށް މި ަނގާ އަަދދަށްވުރެ އެހެން ނަންަގވާ ަކމަށް ވަނީނަމަ މައްސަލަެއއް ނެތޭ. އެގޮތުން އަުޅގަނުޑ 
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އި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އިނގޭތޯ އެހިސާބުން ފެށިގެން. ކޮންެމ ހުށަހަޅަން ޓުއަރިސްޓުން އެިއން ތަނެއްގަ

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮުތގަިއ ދައުލަތަށް ދައްކަންވާނެޭއ  1ދުވަހަކަށް، ކޮޓަީރގެ ފީގެ ޮގތުގައި ދަްއކާ އަދަދުގެ %

ބޭނުމަށް ޓަކައި ދާރީ އެގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އޭެގ އިތުރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އި

ލަން ބޭނުންވޭ އިނޭގތޯ އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ަފއިާސ ނަގާ ވާހަކަ މީެގ ކުީރގައި ވެސް ަބއެއް ގާނޫނުތަުކގަިއ ދަންނަވާ

ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް، މިއީ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫްނ 

ވެިހ ރުފިޔާއަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ީލގަލް ޓެންޑަރކަުމގައި ަބޔާންުކރެވިފަިއވާނެ އެމް.އެމް.ޭއގެ އިނގޭތޯ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދި 

ންތަނަށް ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދިވެހި ރުފިާޔއިން ދައުަލތަށް ވެސް އެހެން ތަ، ގާނޫނުަގއި ެވސް. އެހެްނވީމާ

ޑޮަލރުން ފައިސާ ަނގާ ގޮތަށް ، އެހެންވީމާ ޢަމަލުުކރެވެންވާނެ. ކްޝަން ހިނާގ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެްއގައި ޑިސްރިޖު

ބޫލުކުެރޭވ ޤަަގއި ލިޔުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑަށް ނުވަތަ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ފަިއސާ ނަގާގޮތަށް ާރއްޖޭަގއި ހެދޭ ގާނޫނުތަކު

 ކަމުގައި ވަނީނަމަ... ކަމެއް ނޫން. އަދަދެއް ވަކި ޭރޓަކުން ނަގަން އެހެން ހަމަޖައްސާ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ކުރުކޮށްލަދެްއވިްއޔާ ރަނގަޅު އިނގޭތޯ އަިދވެސް. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ.  !އާދެ ފޮނުއްވައިެދްއވުން އެދެމޭ. ދެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަްށ هللاޑަިއގަންނަވަނީތޯ؟ ީއވާ ޢަބްދުމިހާ ހިސާބުން އީވާ އެދިވަ ައޅުގަނޑު ، ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ !އާދެ

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ހައުސް  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައސްލަމްގެ އެ ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުަރންވެގެން. ގެސްޓް

އެސޯިސއޭޝަންތަކުން އަިއްސ މިތާނގައި ދެއްކި ވާހަކަަތއް އެމީހުން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދެން ތިއްބެވި ހުރިހާ 

ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްެބވި. އެީމހުން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ ވިދާޅުވީ ތިމަންނާމެންގެ ވިޔަާފރި ހަމަ ފުނޑިގެންނޭ ދާނީ 

އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ދެން މި  ފިއްޔާ. އެކަމަކު ކޮށްފުތުރަށް ތަޢާރުށް ގްރީން ޓެކްސް އިތިމަންނާމެންނަށް މިގޮތަ

ްސ އަށްވުރެ ކިރިޔާ ބޮޑުިވޔަ 2އް ނަގަްނޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ %ހެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ގްރީން ޓެކުހުށަހަޅަނީ އެ 
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ސްޓާރ  ދާޅުިވ ެސވެންއް ނުވާނެއޭ ތިމަންނާމެންގެ ވިަޔފާރިތަކެއް. އަދި ެއ ބޭފުޅުން ވިތިމަންނާމެންނަކަށް ފީޒިބަލެ

 ތަކަކުްނ މިސާލަކަށް، ޯފސީޒަން ކަހަލަ ިރޒޯޓަކުން ެޓކްސް ނަާގ މޭރުމުން ތިމަންނާމެންނަށް ވެސް ެގސްޓްރިޒޯޓު

ހައުސްއަކުން ވެްސ ހަމަ އެމޭރުމުން އެ އަދަދު ަނާގ  ޑޮަލރަށް ކޮޓަރި ދޫކުރާ ގެސްޓް 30ހައުސް މިސާލަކަށް، 

ޑޮލަރަކަްށ  4ޑޮލަރުން  6ޑޮލަރަށް އެ ުކޑަކޮްށ،  2ޔަފާރިތައް ފުނޑިގެންނޭ ދާީނ. ކަމަށް ވަންޏާ ތިމަންނާމެންގެ ވި

އްޔާ ތިމަންނާމެންގެ އަށްވުރެ ކިރިޔާ ވެސް މަިތވެއްޖެ  2ކުޑަކޮށްލާ ވާހަކަެއއް ނޫން އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވީކީ. %

އަޅުގަނޑު ވެްސ ، ވީ. ެއހެންވީމާއް ނުާވނެ ކަމަށް ގެސްޓްގައުސް ެއސޯސިއޭޝަނުން ވިދާޅު ވިޔަފާރިތަެކއް ފީޒިބަލެ

 ހަމަ އަސްލަމްގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖުމްލަކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ބިލަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަްއ މިހާރު ތި އިއްޒަތްތެރި ، އެހެންވީމާ

ބިލުގެ މާއްދާގެ ތަރުތީބުން އިޞްލާޙުތަކަށް  ،ގަނުޑ އެހެންވީމާ. އަޅު ދެްއވާފަވަނީ ހުށަހަޅުއްަވއި ތި  މެންބަރުން މިހާރު

ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަނީ އެއީ ބިުލގެ هللا އަހަމުން ގެންދާނަން އިނގޭތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަކަށް ޢަބްދު

ދަލުކޮށްލަން އަްށ ބަ 2017ޙު. ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަްށ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާ 9ވަނަ މާއްދާ ގާނޫނުެގ  2

ރިފާޢު ތާއީދުކުރައްވައި ފަާޒދު މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުަރއްާވ هللا ޢަބްދު، ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ

ކުރައްވާ އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރު މިއޮތް ހުށަހެޅުމަށް ތަޢާރަޟްމިހާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނޫނީ އެއަށް ތަޢާރަޟް

ލަން ބޭނުން. ތާއީދުކުަރއްާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުުޅ މައްަޗށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން ތޯ ައޅުގަނުޑ ބަލާފުޅަކު އިންެނވިބޭ

އަްށ ބަދަލުކުރަން ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް  2017ގެ ބަދަލުގައި  2016ގެ )ރ( އަށް މިގޮތަށް  9

ކަމުގަިއ ކަނޑައަޅަން. ދެން  ކޮމިީޓގެ ިއއްިތފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ،ވާލަދެްއވުން އެދެން. އެހެންވީމާހިއްލަ

ދާއަްށ ވަނަ ާމއް 35ވަނަ މާއްދާ. ެއއީ ގާނޫނުގެ  7އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޞްލާެޙްއ ލިބިފައި މިއޮތީ މި ބިުލގެ 

މަ. ލާޙަށް ފުރަތައްމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ވޯޓަށް އަހާއިުރގައި މި އަހަނީ އުނިުކރާ އިޞްޢާ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު 

هللا ހުަށހަޅުއްަވއި އީވާ ޢަބްދު  ޟްރިޔާهللا ޅުގަނޑު މި އަހަީނ ޢަބްދުއެންމެ ފުރަތަމަ އަ، އެހެންވީމާ

ވަނަ މާއްާދގެ )އ( މިހާރު މި ބިލުަގއި މިއޮތް ގޮތަށް ނުބާްއވަިއ  35ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް. ެއއީ 

، ލާލަދެްއވުން އެދެން. އެހެންވީމާއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ އަތްޕުޅު ަމއްޗަށް ިހއްއުނިކުރުމަށް. ެއގޮތަށް ާތއީދުުކރައްާވ އި 

އެ މާއްދާ ފާސްުނވާ ކަުމގަިއ ކަނޑަައޅަން. ެއގޮތަށް ާފސްނުވާ ކަުމގަިއ ކަނަޑއަޅަްނ. ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

 ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުްއވުންރިފާޢު هللا ލިބިފައި މިއޮތް އިޞްލާޙަކީ ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑު ދާނީ. އެއީ ޢަބްދު

ެއއީ މިހާުރ ސްކްރީނުން އެ ފެިނވަަޑއިަގންނަވަނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  .ހުށަހަޅުއްވަިއ ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުން

ހައުސްތަކަށް އަންނަ ޓުއަިރސްޓުން އެއިން ތަނެްއގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ހިންގާ ޓުއަރިސްޓް ގެްސޓް
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ަގއި ދައުލަތަްށ އިން ފެިށގެން ގްރީން ެޓްކސްގެ ގޮތު 2016އޮކްޓޯބަރ  01އެމެރިކާ ޑޮލަރުެގ ރޭޓުން  4ހަކަށް މީ

ލާލަދެއްވުން އެދެން. . މިގޮތަްށ ތާއީދުކުރަްއވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން އަތްޕުޅު މައްަޗށް ހިއްވެ ޓެކްސް ނެގޭެނއެ

ހާ ހިސާބުން ކަނޑައަޅަން. ެއގޮތަށް ފާސްވުމާއި ެއއްކޮށް ދެން ކަމުގައި މި ެއގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ، އެހެންވީމާ

މިހާ ، ގައި ވެސް ދަންނަވަން. އެހެންވީމާކަމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަހަން ނުޖެހޭނެ

. އެއާއިއެުކ ހިސާބުން ޖުމްލަ ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް މިހާ ހިސާބުން މި އަހައި ނިމުނީ

އެްއކޮށް ާފސްކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  މި ފާސްކުރެވުނު ިއޞްލާޙުތަކާ މުޅި ބިލު މިހާރު

މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮިމޓީގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ެއގޮތަްށ މިހާރު ، ލާލަދެްއވުން އެދެން. އެހެްނވީމާއަތްޕުޅު މައްޗަށް ިހއް

ކަުމގަިއ ކަނަޑައޅަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްަތއް  ކޮށް ބިލު ފާސްވެއްޖެއެއް  އިޞްލާޙުތަކާ

ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ތި ެދއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަނޑު މިއަދުގެ ކޮމިޓީގެ 

އޮންނަ ދުވަހެއް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނީ. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމއް ދެން 

 ދަންނަވައިލާނަން. 

______________________ 
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