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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 `. އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީގެ މިއަހަުރގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑަިއގެންދެްއިވ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ  އްވި ބޭފުޅުންނަށްމަރުޙަބާ. އަދި ހުރިހާ މެންބަރުން ވަޑަިއގެންދެްއވީތީ ަވަޑއިގެންދެ 

ލާނަން. އަޅުގަނޑު ދަނގެިތ މެްނބަރުންގެ ނަންތައް ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިއަދު ވަޑަިއގެންނެވި

ލި ާދއިރާެގ ދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، މަޑަވެންދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް ައޙްމަދު، މިލަ

ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ ގަމު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް، މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، 

ރިޔާޟް އަދި ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ هللا ިކނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު، هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ޅުގަނޑު މަސައްކަާތއިގެން ކުިރއަށް ދާނަން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. މިހާހިސާބުން އަ

ޙު ބިލު އިމްޯޕޓް ގާނޫނަށް އިޞްލާ ،ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް  ،79/31ގާނޫނު ނަންބަރު ކޮމިޓީގައި އެބައޮތް މިހާރު 

ގެން ތިއްބެވީމަ އަުޅގަނުޑ ބޭފުޅުން މިތާ ވަޑައި  ސް، އަދި އޭގެ ކުރީަގިއ މީޑިއާއެހެންނަމަވެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން.

ހަމަ މީޑިއާ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމާލުމަށް ޓަކައި ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވަންާޏ 

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ސެޝަންގައި ބަިއވެިރވަން. އެްއެވސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟު 

އެހެްނވެ، މީިޑއާ ބޭފުޅުންނަށް  ޑު ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެިވޔަްސ އެންމެ ރަނގަޅުތޯ؟ނުކުރައްވަންޏާ އަުޅގަނ

)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ މަސައްކަތާިއގެން ކުރިއަށް ާދނަން.  އާދެ!ދަޢުވަތު އަރުވަން. 

އެަބއޮތް ދެތިން ގަނޑުމެން ކުިރމަތީގައި ވަނީ އަޅު ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެންމެ

 ،79/31ތެެރއިްނ އިއްޔެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަޅުމުން އައި މަސައްކަަތކީ ގާނޫނު ނަންބަރު  މަސައްކަތެއް. އޭގެ

ސުްނގަިޑ ކަނޑަެއޅުމާ ބެހޭގޮތުން  ގެިއމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ،ދިވެހިރާއްޖެ ެއކްސްޕޯޓް

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މިހާިހސާބުން  ިރއަށް ދާން. އެގޮތުން ައޅުގަނޑުކުއަުޅގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްަފއި  އަޅުގަނޑުމެން

 މިރު.ޢާފުރަތަމަ  އެންމެމި ސުންގަޑި ކަނަޑއެޅުމަށް ޓަކަިއ. ހުޅުވާލަން 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވެްސ ައވަހަކަށް  ބިލު ވީހާ އާދެ!ރު. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ބިލަީކ ެތރި މުޤައްރިޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތް އާދެ!

މިެހން މިދެންނެވިކަމަކީ ިދވެހި ެވސް ޤަބޫލުކުރަން.  ފާސްވެގެންިދއުން މުހިންމު ބިލެއް ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމު

ސަުރކާރު މިއަދު ެތރޭގަިއ އާމްދަީނގެ ށް ލަފާކުރާ ފާސްކުރިއިުރގަިއ ލިބޭނެ ކަމައަުޅގަނޑުެމން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 

ގުޅުންހުރި  ބަޖެޓާައއިޓަމްތަުކން ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ ިޑއުޓީ ބައެއް ފަރާތުން މި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައި 

ަގއި ބަޖެޓު ގޮުތގައި  ީވ އެންމެ ައވަހަކަށް މިކަން ކުރެިވގެްނ ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑު ޤަޫބލުކުރާވާތީެވ ކަމަށް

އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރިއިުރަގއި ހިމަނާފައި އޮތް ރޫާޚއި އެްއގޮތަށް ެއކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަެމއް 
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މި ބިލު ނިޔަލަށް މި ކޮމިޓީން އެންމެ ލަްސެވގެން މި މަހުގެ  ،ކަމުގައި ެދކޭތީެވ، އެންމެ ލަސްވެގެން 

 ފައްޔާޟް.ޅުމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން. ނިންމާލެއްވުމަށް ހަމަ ސުންގަޑިެއއް ކަނަޑއެ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

ތަޅުމުގައި ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އާމިރު ވިދާޅުވި އެްއަޗކަށް ެއއްެޗއް ސާފުކޮށްލަންެވެގން. މިހާރު މި  އާދެ!

މީގެ މުހިންމުކަން އޮތީ ރަްއޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަެތްއ ހަކަެދކެވުީނ މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން ދިަޔިއރުގަިއ ވާ

ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ ވިދާުޅިވގޮުތން މިހާރު ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަން އެީއ 

 ުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.އޭތި އަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު.އިްއޒަ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ފައިސާ ހޯދަން ނޫނީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ކޮމްޕޯނަންޓެއް ގޮތުަގިއ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަުތގައި ބަޖެޓަށް 

އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ، އެހެްނވީމާ ސްުކރެވިފައި ިމއޮތީ ދެއްތޯ.ން ބަޖެޓް ފާހަމަ މީގެން ލިބޭ ފައިސާ ެވސް ހިމެނިގެ

ހަމަ  ސް ައވަހަކަށް ާފސްެވގެން ދިއުން ދެން.ވެ ވަރަށް ބޮޑަށް މުހިންމުކަމެއްެގ ގޮތުަގއި ދެކެން މި ބިލު ހަމަ ވީހާ

 .ކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަންއާމިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ރިޔާޟް.

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައބްދު

ޕީ.ޕީ.އެމުގެ އިްއޒަތްތެިރ ދެ މެންބަރުން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން ވަނީ ދެންމެ 

ސަބަބުގެ ތެރޭގައި އޭގައި އޮތީ ޞިއްޙަތަށް  ޔަޤީންކޮށްދެްއވީކަން ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން. ިބލު ހުށަހެޅި

ގެއްލުްނވާތީއޭ. ެއކަމަކު މިހާރު ތި ވިދާޅުވަނީ މީތި އަވަސްކުރަން ބޭނުންވަނީ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދަންވެގެންނޭ. 

ށް މީގައި ތަފާތުތަކެއް އުޅޭތީވެ އަދި އަޅުގަނޑައި މިހާރު މި ބޭނުންވާ ސަބަބާ އެހެންވީމާ، މީގައި ހުށަހެޅި ސަބަބާ

ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ސާފެއްނުވޭހެން. އެއީ އެއް ކަންަތއް ފާހަގަޮކށްލަން. ދެން ދެވަނަކަމަކީ 
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ވިދާުޅވެފަ. އިްއޔެ މުޅި މަޖިލިސްެގ ކޮމިީޓން އޮތީ ނިންމާފައި ަޓއިމް ްފރޭމެއް. އެޕްރިލް މަހުެގ ނިޔަަލށް ކަމަށް އޮތީ 

ެއގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ  ތެއް މިއީ.އި އޮތް މަސައްކަވާލުކޮށްފަދެން ކުޑަ ކޮމިޓީއާ ޙަ

ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. އަދި  ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެަކން މި

 ތު. ޝުކުިރއްާޔ.ސްކުރާއިުރގައި ފުރުޞަނޑު ބޭނުން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ބަޙުއިތުރަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރަށް ފަހު ފައްޔާޟް.ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ައޅުގަނުޑ. ެދން މި ބިލު ހުށަހަޅަމުން ިމ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ރަނަގޅު، 

ތެރޭގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ  ބިލުގެ މަޤްޞަދު މީގެ  ރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަަގކުރެވިަފއިވާނެ. ެއކަމަކުޞަދު ވަބިލުގެ މަޤް

ވީނަމަވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ މިއަށްވުރެ ކުރިން 

ގައި މިކަން ހިމަނާފައި އޮތް ގޮތް ވެްސ އެހެްނީވމާ، ބަޖެޓު ނގެ ބަޖެޓަކީ.ފާސްކޮށްފައި އޮތް އެްއޗެއް ކަންނޭ

ދެކެން. ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތަށް އެއްެޗއް ވެސް ނެތްކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ނު ރިޢާޔަތްކޮށްލުމަކީ ހަމަގައިމު

ކަމެއްަގއި ވެްސ  މަދުކުރަން ވެސް ނުވަތަ އެްއޗެއް އިތުރުކުރަން ެވސް ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުމެއްގެ ތެޭރގަިއ ކޮންމެ

 އޭގެން ލިބޭ ފައިސާ އިތުރުކުުރމުގެ އިތުރުން އިތުރު މަޤްޞަދުތަކެއް ވާނެ. އަދި މަދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވެސް އޭގެ

މި ބޮޑުކުެރވިގެންާދ އެގޮުތގެ މަތީން މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގެ ެތރޭގައި ، މަޤްޞަދުތަކެއް ވާނެ. އެހެންީވމާ

ސަރުކާުރގެ ަހމަ ވިސްނުން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ވެްސ ހަމަ  އަބަދުފަރާތްަތއް މަދުވުމަީކ  ހިނދުގައި ބޭނުންކުރާ

ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ދެވޭ ހިތްަވރެއްގެ ގޮުތގައި ވެސް ހަަމ 

އަޅުގަނޑުމެން  ވިޔަސް ބޭުނންކުރަން. ގޮތެއް ންމެމިކަން ސިފަކުރޭ. އަދި ހަމައެއާެއކު މިކަމަކީ މިހާރު ކޮ

ވެސް މިކަން ކޮށްގެްނ ނުވާނެއޭ ިކޔާފައި ވެްސ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެްއޮގތަކަށް

ެދއްތޯ.  ބިލު ފާސްކުރެވިދާނެ. އެކަެމްއ ނުކުރެވޭެނއޭ ިކޔާފައި ވެްސ ބިލު ފާސްކުރެވިދާނެ. އެކަމަުކ އެހެންނެއް ނޫން

އިތުރުވެގެން ޮގއްސި ކަމަށް ވާނަމަ މިހާރު މި މިކަމުަގއި މި ގެ ތަޞައްވުެރއް ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު

މިކަްނ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިުރގައި އެތެރެކުރާ އެްއޗެހި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި 

ތެރޭގައި މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ  ގެސަުރކާރުން މިކަން ހުށަހެޅި މަޤްޞަދު ދުގެއަ ވަނީ. ދެން ހަމައެއާެއކުހިމެނިފައި

ވެސް ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ސަބަބުން ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެގެން ދިއުމަކީ ހަމަގައިމު
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ކޮންމެ ކަމެްއގަިއ ވެސް ދެކޮޅު އިންނާނެ.  ،އެހެންވީމާ .އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކޭތީއިތުރުވެ 

 ހަމައެކަނި އެއް މަޤްޞަދެއް ާހސިލުކުރުމެއް ނޫން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައްޔާޟް.

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

އެއީ މާްތ ބެލުން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް ށްލަން އެދުނީ އެއީ ހަމަ ސާފުކޮޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނުޑ އަނެއްހެން  ދެ!އާ

މަޤްޞަދު ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ތެރޭގަިއ ކުރަންޖެހޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް. 

އްޖެްއޔާ އިނގޭތޯ. ކޮށްލެވިދާނެ ރެެވނިއު ވެ ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އަދި އަދަދު ބޮޑުމު އެހެން ނޫނިއްޔާ

ކަމަްށ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހޯދަން މި ޓެކްސް ބޮޑުކުރާއެހެންވެގެން އަުޅގަނޑު އެ ާވހަކަ މިދެންނެވީ. އެއީ މިހާރު 

ވެްސ  ވޭތުވެިދޔަ ދެތިން އަހަރު ތެރޭގައި ސިނގިރޭޓުގެ ައގު ބޮޑުލަން އެބަ ބޭނުންވޭ ވަންޏާމު އަުޅގަނޑު ބަލާ

ލަން އެބަ ބޭނުންވޭ ދިވެހިރާއްެޖައށް އެތެރެކުރި ސިނގިރޭްޓ ލާޏާމު ތަފާސްހިސާބު ބަކޮށްފި. އެހެން ކަމަށް ވަން

އިން އެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވުމާ ވަންޏާމު އަދި ޓެކްސް  ކަމަށް ނުވާމަދުވިތޯ އިނގޭތޯ. އެހެން ެވއްޖެއްޔާމު މަދު

 ހަމަ ގަނޑު ސާފުކޮށްލަން މި އެދުނީ.އަޅު  އެކަހަލަ ސަބަުބތަކަށް ޓަކައި ، އެބަ ޝަްއކު އުފެޭދ. އެހެންވީމާ ދޭތެރޭގައި

ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކަްށ ލަން ބޭނުންވޭ ދުޅަހެޔޮ ޞިްއޙަތެއް އަުޅގަނޑުމެން ބަލާ ، އެގޮތުން

ތޯރިޓީ ވެސް އެބަ ޮއވޭ. ޮއވޭ. އަދި ފުޑް އެންޑް ޑްަރގް އޮޮކންޓްރޯލް ބޯޑެއް ެވސް އެބަ މެޓުވާ ވަންޏާމު  ކަމަށް ވާ

އެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ވާހަކަދައްކާލަން ބޭނުންވޭ އިުތރަށް ސަރުކާރުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި 

މިސާލަކަްށ ޓެކްސް އިންކްީރޒް އެކަންެޏއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮން ކަމެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވޭީނ 

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ހިތުން ސަރުކާރަށް  އެއީ، ހެންވީމާއެބަޖެޓް ލިބޭތޯ އެްޑވަޓަިއޒިްނގ ކެމްޕޭންތަކެއް ކުރަން. 

ވެސް އަރުވަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީން ވެސް އަދި މަޖިލީހުން ވެސް ލަފާ

ންތަާކއި މީހުންނަށް ެއވެއަރނަްސ ކްރިޭއްޓ ކެމްޕޭފައިސާ ބޭނުންކުރާ ލިބޭ ިއތުރު އާމްދަނީ ބޭނުންކުރަންވީ 

ށްދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ މަޤްޞަދު ސާފުވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފަސޭހަވާނެ ކަމަްށ ކޮ

ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ ކަސްޓަމްސްގެ ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު 

ބޭނުންވޭ ބަދަލުކުރަން. ކިހިނެއްތޯ އިތުރަށް އެ  ތަފާސްހިސާބު ދިރާސާކުރަން ބޭނުންވޭ. ޓޮބާކޯ ކޮންޓްރޯލް

ބޭފުޅުންނަށް ސިނގިރޭޓް ބުިއމާއި މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެެދވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ދެ 
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ހީވަނީ މަޤްޞަދު ވެސް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާމު އެކަންކަން ވެސް އެބަޖެހޭ ކޮްށލަން އަޅުގަނޑަށް 

 އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް.

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނީ މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން ބަލައިލާއިރުަގިއ ގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅު އާދެ!

ހަކައެްއ ގަިއ ޖަހާފައި އޮތް ވާބަޖެޓުދެންމެ ބައެއް ޭބފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ވެސް އިނގޭތޯ މީގައި  މިސާލަކަށް މިހާރު

ސް އިން ޓެކްްސ ގައި އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އެްއޗެއް. ބަޖެޓަކު ނެތް ސޮފްޓް ޑްރިންކްވީމައޭ އިނގޭތޯ. ބަޖެޓު

ގަިއ އިީނ ވާހަކަ. ބަޖެޓު  ރޖީ ޑްރިްނކްސްގެ . މީަގއި މިިއންނަނީ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އާއި އެނަކަމަކަށް ނަގާނެ

ށް ނުފެނޭ އަުޅގަނޑަކަ، އެހެންވީމާ އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް، ފިޒީ ޑްރިންކްސް ާއއި އެނަރޖީ ްޑރިންކްސްގެ ވާަހކަ. 

ގަިއ ބަޖެޓު ބަލައިގަންނަން އިނގޭތޯ. ެއއީ ެއއް ވާހަަކ. އަިދ އަނެއްކަމަކީ މީތި މިހެން އޮއްވާ  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް

އަށް ރުފިޔާ 2ޅިފައި އޮތްިއރު މިއޮތީ . ބިލު ހުށަހެބޮޑުކުރާ ވާަހކަގެ ރޭޓުން  1.75ޓް ޖަހާފައި އޮތީ ސިނގިރޭ

 ނަގޮތަަކށް ނޫން މިއިންނަނީ މި ސިނގިރޭޓެްއގެ ައގު މަތިކުރާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓްގައި ލިޔެަފއި އިން

 ކުެރއްވިހެްނ މި ބިލާއިގެން ކުރިއަށްދާ ހުށަހަޅާފައި ވެސް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެންމެ ފައްޔާޟް އެ ފާހަގަ

ހުރީ ކޮންކޮން ކަހަލަ ޞިއްޙީ ގޮތުން ހަމަ ވަންޏާ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ބޭނުން އެނގެން  ކަމަށް

ބޭނުންވާ  ވާނެތޯ. ެއއީ ހަމަ ބަލަންގެ ޞިއްޙައްތަށް ފައިދާ ރަްއޔިތުންލިކޭޝަންތަކެއްތޯ. މި ައގު ބޮޑުކޮްށގެން ކޮމްޕް

ކުރާނަމޭ. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ރެސްޕޮންޑް ދެންމެ ވާހަކަދެއްެކވީމަ ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްަކވާފައި، މާ ވާހަކަެއއް. އެހެންވީ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ދެ ފުރުޞަތު ވެްސ ބައެްއ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ކުރަްއވައިފި. އަުޅގަނޑަްށ  އެދެން ވަރަށް އިޙްތިރާާމއިެއކު

ން ތި ބޭފުުޅންނަށް ދަތިފުޅު ނޫނިއްޔާ ުކރިއަށް ދާން. އޭރު ޑައަުޅްއވާފައި މަޢުޟޫޢާމި ބިލު ސުންގަޑި ކަނ ފެންނަނީ

 މަވެްސ، އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ބިލާބޭނުންވާ ގޮތަްށ ކޮމިޓީ ގެންދާނީ. ޔަޤީްނަކން އަރުވަން. އެހެންނަ ތި ބޭފުޅުން

ކަމަށް  ން މަޢުޟޫޢާއިގެން ކުރިއަށް ދާން. އޭރުން ފަސޭހަވާނެބެހޭގޮތުން ފުރަތަމަ އަނެއް ސުންގަޑި ކަނަޑއަޅާަފއި ދެ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރީ ފުރުޞަތު އަރުވަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 
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ެއވެސް ހަމަ ތިފުޅު ނޫނިއްޔާ. ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެން ފުރަތަމަ ބިލަށް ސުންގަޑި ކަނަޑއަޅާލަމާތޯ ދަ

 ހުށަހެޅުމަކަށް ވާތީ. ކިހިނެއްތޯވާނީ. ފައި އިންނާނީސާއިގެން ކުިރއަށް ދާން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ނޯޓުކޮްށލާބަޙު

 އަޅުގަނޑު ރިޔާޟަށް ފުރުަޞތު އަރުވަން.

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް ވަރަށް ގިަނ ފަރާތްތަކާ ޟް ވެސް އެ ހުށަހެޅުއްވިއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު ދެންމެ ފައްޔާ

ބެހޭ ގޮތުން  ވެސް ެއއްކޮށް އަދި މުޅި މަޖިލީހުން އެބަ އޮތް މިއާ މަޝްވަރާކޮްށގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާތީއާ

ާއިއ ހަމައަށް މި މަސަްއކަތް  15 ގޮތެްއ ނިންމަން އެޕްރިލްެގ ނިޔަލަށް. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން އެޕްރިލް

 މަޖައްަސއިދެްއވަން. ޝުކުރިއްާޔ.ގޮތަކަށް ސުްނގަޑި ހަ ށް ގެންދާކުރިއަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 އަޅުގަނޑު ރިޔާޟަށް ާތއީދުުކރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު މިއޮތީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީގަިއ ދެ ހުށަހެޅުމެއް. އެއް ހުށަހެޅުމަީކ މިމަހުގެ ނިަޔލަށް އާމިރު ހުށަހަޅުްއވަިއ 

 ގެ 15ލް ހުށަަހޅުއްވަނީ އެޕްރީ ރިޔާޟްهللا މުޢާޒު ތާއީދުކުރަްއވަނީ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް މަސަްއކަތް ނިންމަވަން. ޢަބްދު

މި ، ވާ ތާއީުދުކރައްވަނީ. އެހެްނވީމާގައި ނިންމަން އީ 15ލް އެޕްރީހަަމއަށް؛ ކީކޭތޯ؟  އާ 15ލް ކުރިން އެޕްރީ

ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ުކރިއަށްދާން އަުޅގަނޑަށް ފެްނނަނީ. އޭރުން އަުޅގަނޑު ަމސައްކަާތއިގެން ކުރިއަށްދާނީ. 

ެގ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ ތަމަ ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ތާއީދު ލިބުނު ގޮތަށް. ހުށަހަޅަނީ ފުރަ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި

މަަޑވެލި ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު ތާއީދުކުރަްއވަނީ މި  މެންބަރު އާމިުރ ހުށަހަޅުއްަވއި އިްއޒަތްތެރި

 3 ތްޕުޅު ނެންގެވުން އެދެން.ންބަރުން އަނިޔަލަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވަން. ފެނިަވަޑއިގަންަނވާ މެ ގެމަހު

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ލާނަން. ެނއްކޮޅަށް ވެސް ޯވޓަށް ދަންނަވައިވޯޓު ލިބުނީ. އެހެންވީމާ، ައުޅގަނޑު އަ

هللا ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ރިޔާޟް ހުށަހަޅުއްވައިهللا ޢަބްދު ރުމެންބަ

ފުޅުން އަތްޕުޅު ގެ ނިޔަލަށް މަަސްއކަތް ނިންމަވަން. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭ 15ލް މަހުގެ ތާއީދުކުރަްއވަނީ އެޕްރީ
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ވޯޓު ލިބުނީ. އެހެންވީމާ، ރިޔާސަުތން މިޖެހެނީ ނިންމަން ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  3 ނެންގެވުން އެދެން.

މީދުކުރަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އްކަތް ނިންމަވަން. އަޅުގަނޑު އުއްނިންމަނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް މަސަ

އެހެންވީމާ، މި މަަސްއކަތް އަުޅގަނޑުމެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާގޮތަށް ޝުކުރިްއޔާ. ފަޙުމްވާނެ ކަމަށް. 

ތި ބޭފުޅުން  މިހާހިސާބުން މި ހަމަޖެހިގެން މިދިޔައީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ 

ސާއިގެްނ ކުރިއަށް ިދއުމަށް ޓަަކއި ުނވަތަ މި ބިލު މަަސއްކަްތ ެގންދާނެ ގޮތަކާ ބެޭހގޮތުން މު ބަޙުބޭނުންވަންޏާ

ވެސް އަޅުގަނޑު ނަން ނޯޓުކޮށްފައި އެބަހުރި.  އެގޮތުން މިހާރު ސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަތު ދިނުން.މަ

ދީފައި ތިބި ދެ ބޭފުޅުން ވެއްޖެްއޔާ ައޅުގަނުޑ  އަޅުގަނޑު ދޭނީ އެކަމަކު ފުރުޞަތަށް ދެ ފުރުޞަތު، އެހެންވީމާ

ދޭނީ. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް ެވއްޖެއްޔާ އަދި ެއ  ފުރުޞަތެއް އެހެން ބޭފުޅެއް އޮތިްއޔާ އެ ބޭފުޅަށް ދީފައި ދެވަނަ

ށް މުޢާޒަކީ ދެވަނަ ފުރުޞަތަ، ޞަތަށް އެދުނު ފަރާތް. އެހެންވީމާދޭނީ ފުރަތަމަ ފުރުބޭފުޅުން އެދުނަސް އަޅުގަނުޑ 

ލާނަން މުޢާޒަށް. މުޢާުޒ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވައި ،ތީ އެހެންވީމާވުރެ ކުރިްނ އެދިފަިއވާއަެނއް އާމިރަށްއެދުނު ފުރަތަމަ. 

 ކުރިއަށް ގެންަދވާ.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވާ މި އިއްގެ ތެރޭގައި ހަމަ މި ބިލުގެ މަޤްޞަދުޝުކުރިއްޔާ. ޙަޤީޤަތުަގއި  އާދެ!

މާއްދާތަކަކުން މާއްދާަތކުން ނޫނީ ނޭދެވޭ  ތު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ނޭދެވޭޞިއްޙަދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ގޮތަށް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު މިއޮތީ ޑިޒައިންކުެރވިފަ. ދެން މީގައި ހަމަ ދެއްތޯ އިތުރަށް ޓެކްސް ނެގުމަށް ޓަކައި 

ބިލުގައި މިއޮންނަނީ ސޮފްޓް މި ގައި މިއިންނަނީ ފިޒީ ޑްރިންކްސް ދެއްތޯ. ޔާޟް ފާހަގަކުރެްއިވގޮތަށް ބަޖެޓުރި

އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ެއއް ޑެފިނިޝަނެްއ  އަކީޑްރިންކްސް. ެއކަމަކު ސޮފްްޓ ޑްރިންކްސް ާއއި ފިޒީ ްޑރިންކްސް

ހަމަ އެއް ޑެފިނިޝަނެއް ހިމެނޭ އެއްޗެއް މާއްދާތަެކއް އެކުެލވޭ ކާބޮނޭޓެޑް ނގެ. އެއްޗެއް ކަްނނޭއިންނަ ހަމަ ދެ

ަގއި އޮތް ެއއްަޗކާއި ހަމަ މި ބިލުގައި ބަޖެޓުބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި  ނޑުގޮތުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ައޅުގަ 

އެއާެއއްކޮށް ޞިއްޙަުތ  ށް ނުފެނޭ. ދެން ހަމަމިއޮތް އެްއޗަކާ މާބޮޑަކަށް ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަ

ފައި އޮތީ. އެހެން ކަމަްށ ގޮތަށް ބަޖެުޓގައި ހިމެނި ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ވެްސ ބަޖެޓަށް ރެވެނިއުެއއް އިތުރުވާ

އްޔާ މި ބިލު ފާްސޮކށްގެން ެއ ބަޖެޓަށް ލިބެންޖެހޭ ރެވެނިުއއެއް އިތުރުކުރުަމށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ވެއްޖެ 

ދަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ނޫނިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރުމެއް ވިަޔްސ ހަ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަވަސްކަމާއެްއކޮށް ގެންނަން. އެހެންވީމާ، އެއީ ެއކަން އޮުޅވާުނލެއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު 

 ކުރިްއޔާ.ކަމެއް ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ޝު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ެއއްކަލަ ފުރުޞަތެއް ބޭނުން  ދޭނީ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ދެްނނެވި ފަދައިން އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު ކުރިން

ނުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ިވއްޔާ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުދޭނަން. އެގޮތުން އީވާ ައދި ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅު 

 އަރުވަން. ތީ ީއވާއަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުނުކުރައްވާ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ޖީ ޑްރިންކްސް ރމުޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ތަޅުމުގައި ވެސް ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް ދެކެވުނު ވާހަކަެއްއހެން އެނާ

ީހގެ ނަށް ވެސް އިނގޭ މި ދައްކަީނ ރެޑްބުލްއާއި އެ ެއއްޗެންން އެންމެކިޔާއިރު ޑެފިނީޝަެނއް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެ

ޖީ ރމަ އެނާމަނިކު ކަންނޭނގެ ފާހަގަކުެރއްީވ މައިލޯ އެއްޗެީހގައި ވެސް ހުންނާނެ ހަ ވާހަކަކަން. ެއކަމަކު މޫސާ

ޮބޑުކުރަންހެނެއް.  . އަުޅަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ސަރުކާުރން މިއުޅެނީ އެ ެއއްޗެހީެގ ޑިއުޓީޑްރިންކްސްޭއ ޖަހާފަ

އެހެންވީމާ، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ، އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތަކުން ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެެވްސ 

ޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންނޫނިއްޔާ އެތެރެކުރާ ީމހުންނާ މައްސަލަޖެހޭނެހެން ލަ ޑެފިނީޝަނެއް މިއަްށ ގެންނަންކަހަ

ެއ އެހެންީވމާ، މި ކޮމިޓީން ކަންނޭނގެ އެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ. ބަޔަކު ގެނެްސގެން  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.

 ކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.ޑެފިނީޝަން ހޯދައިގެން ގިންތި 

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. މިރަށްފަހު އަޅުގަނޑު ފައްާޔޟަށް ފުރުޞަތުޢާ

 

  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދުކުޑަހުވަ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ަބއެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަުކރައްވާ އެބަ ބަޖެުޓގައި މި ެދކެވިފަިއ ހުރި ބަހުރުވަާއިއ 

ލާނަން އިނޑު އަިދވެސް ެއއްފަހަރު ދަންނަވަމިހާރު މި ބިލުގައި މި އިންނަ ބަހުރުވައާ ދެކޭގޮތުން. ދެން ބިލު އަޅުގަ

ވާީތވެ ީވވަރަކުން މިކަމުގައި ހުރި ތަފްޞީލު ދަންނަވާލުމަކީ މަސައްކަތަްށ ހެޅި ފަރާތަކީ އަޅުަގނޑު ކަމަށްށަބިލު ހު

މަލުކުރަމުން އައި ގާނޫުނަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ކުރިން ޢަކަަމށްވާތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއް

މަ ބޯފެނާއި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސްގެ. ހަމަ ސޮފްޓް ޑްރިންކްގެ ތެރޭަގިއ ނަގަން. ބިލު ބައްލަވާލެްއވީ 15މިއިންނަނީ %

ޖީ ޑްރިންކްސް ވެްސ މި ހިމެނެނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ބިލު ބަދަލުވެގެން އަިއއިުރގައި މިހާރު ރމި އެނާ

ކޮިމޓީގެ ބޭފުޅުން ިވސްނުން  އަުޅގަނޑުމެންގެ ،މި ބިލުގައި މިހާރު މިއިންގޮަތކީ މިއީ މިދެންނެވީ. އެހެންަނމަވެސް

ޖީ ޑްރިންކް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ައުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީ ރހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން މި އެނާ



9 

 

މިހާރު މި ބިލުގައި މި ބަޖެޓުގައި ފިޒީ ޑްރިންކާިއ  ،ތެރެއިން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް

ކުން ނެގޭ ޑިއުޓީ ބޮޑުެވގެންދާނެ ކަމަށް، ބޮޑކުރުމަށް ޖަހާފައި މި އިނީ އެއީ އެްއގޮތަކަށް ެވސް ޖީ ޑްރިންރއެނާ

ޖީ ޑްރިންާކިއ ރއޮޅިގެްނ ޖެހިފައި ހުރި ވާހަަކއެއް ނޫން. ދެން އަުޅގަނޑުެމން ގާނޫނީ ހަމައަކަށް ގެންނަިއރުގައި އެނާ

ގައި ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަންޖެހޭނީ. އެަކން މިހާރު މިއޮތީ ކޮށްފައި ފިޒީ ޑްރިންކްގެ ބައި ގާނޫނުެގ ތެރެއިން ބަދަލުކުރާއިރު

ޖީ ރއިނގޭތޯ. ެއކަން މިހާރު މިއޮތީ ކޮށްފައި. ސޮފްޓް ޑްރިންކްެގ ތެރޭގައި، ސޮފްޓް ޑްރިންްކެގ ތެރޭގައި އޭރު އެނާ

ޑްރިންކަށް ިޑއުޓީ  ޖީރޑްރިންކް ވެސް އޭރު ހިމެނޭނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ގާނޫުނގަިއ މިދެންނެވި އުސޫލުން ެއނާ

ބޮޑުކުރުމަށް ޓަަކއި ގާނޫނުަގިއ ބަޔާންކުެރވިގެން އަންނަ ގޮަތކީ ފެނަކީ އެްއވެސް ބަދަެލއް ނާންނަ ގޮތަށް ފެން ަވކި 

ޖީ ޑްރިންކް ަވކިން ރއަކުެރއްގެ ގޮުތގައި ބަޔާްނކޮްށފައި ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ ސޮފްޓް ޑްރިންކާއި އަދި އެނާ

މްްސެގ ބޭފުޅުންނާ ވެސް މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮްށ، އެއް ޯކޑެްއގެ ކަނޑައަޅާަފއި ކަސްޓަ

ތި ބަދަލުވެފައި އިނީ. ދެން މީގެ ވާހަކަ އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެކި ގޮްތގޮތަށް ރޭގައި އިންނާތީވެ އެގޮތަްށ މީތެ

މަލުކުރަމުންދާ ޢަނަ އޭތި ބަލާލަްއާވފައި ހަމަ ންދެއްކިދާނެ. ދައްކަނީ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބަެޖޓުގައި އި

ގާނޫނު ބައްލަވާަލއްވާަފއި ދިރާސާކޮށްލައިފިްއޔާ އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި އެތި ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ސިކުނޑިއަްށ 

ޖެޓުަގިއ ވެސް ހަމަ ފަހުމްވެވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ބަ

. ައޅުގަނޑުެމންނަށް އާމްދަނީއާ ގުޅުާވ ރެްއ ގޮތުގައި އޭތިފާތުވާ ވާހަކަތަކެއް. އެ ތަޞަްއވުއިންގޮާތއި މިއާ ތަ

ވާީތވެ ލީހުން ކުރެިވދާނެ ކަމެއް ކަމަށްވީމަ އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ހަމަ ބޭނުންގޮތަކަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިކަމެއް

ޖީ ޑްރިންްކެގ ރން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ބިުލގަިއ މިދެންނެވި ސޮފްޓް ޑްރިންކާއި އެނާއެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަ

 ވާހަކަ ައއިްއސަ އިްނގޮތް އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވާލެވޭތޯ ބެލީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

  ރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަ

ބާވަތްތައް މި  ލޫމާތުގައި ޑިުއޓީ ނަގަން ކަނޑައަޅާަފއި މިހުންނަޢުމަ ގެއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަނޑު ޝުކުރި

މި ކުރާ ވޯލްޑް ކަސްަޓމްސް އޯގަނަިއޒޭޝަންގެ ބޫލުޤަހުރިހާ ތަނެއްގައި ެވސް  ވަނީ މިހާރު ދުނިޔޭގެތަރުތީބުކުރެވިފައި 

ކޯޑިންގ ިސސްޓަމެކޭ އެމީހުން ކީ ހަނދާން އަޅުގަނޑު ވަނީ. ދެން  އިޒްޑްގ ސިސްޓަެމއްގެ ތެެރިއން. ހާމަނަޑިންކޯ

ޖީ ޑްރިންކްސް ެއީއ ރއެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަނުޑ ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އަދި އެނާ

ްއތޯ. އެހެންވީމާ، ެއކަންކަން ސާފުކޮށްލަން ކަސްޓަމްެގ އޮތް ބަހެ ގ ސިސްޓަމުެގ ެތރެއިން ައއިްއސައެ ޯކޑިން
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ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެްނ ައއިސް ސާފުކޮށްދެއްިވއްާޔ ވަރަްށ ަރނގަޅު. އަުޅގަނުޑގެ ދެވަަނ ނުކުތާއަކީ ދުންފަތާިއ ަވކިން 

ޓް ޚާއްޞަކޮށް ސިނގިރޭޓާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު ބޭނުންވޭ ސްޓެޓިސްޓިކްސް މީގެ އިނޭގތޯ. މިހާރު ސިނގިރޭ

އެތެރެކުެރވެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ޑިއުީޓ ބޮޑުކުރުމުން ލިބެނީ ކިހާވަރެއްގެ އާމްދަނީެއއްތޯ. އަދި 

ކުރީަގއި ދެފަހަރެއްގެ މަތީން ސިނގިރޭޓްގެ ޑިުއޓީ ބޮޑުކުރުމުން އާމްދަނީ އިތުރުެވގެންދިޔަ މިންވަރާއި އަިދ  މީގެ

ދިޔަ މިންވަރު ދެނެގަްނނަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މިކަން ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރުން މަދުވެގެން

ދެނެގަންނަން ބޭނުންވަނީ ވަަރށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއެކވިއިރު ސިނގިރޭާޓއި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސިނގިރޭްޓ 

ްއގެ ބާެރްއތޯ މީގެ ކުރީަގއި އެކަމަށް ހުއްޓުވުމަށް ބާެރއްެގ ގޮުތަގިއ މިކަން ފާހަގަކުެރްއވީތީވެ. ެއހެންވީމާ، ކިާހވަރެ

 ކިހާވަރެްއގެ ައސަރެއް ކޮށްފަިއވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާުކރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަިއ ދެކެން. ޝުކުރިއްާޔ.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެްއޓޭތޯ ބަލާނަން. ފުރަތަމަ އުސޫލު ހިފެ ،ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނާވ ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑު އެެހންނަމަވެސް

 އަރުވާނަން. ށް ފުރުޞަތުވެސް ފަްއޔާޟައެުރވުމަށްފަހު އަނެއްކާ  އީާވއަށް ފުރުޞަތު

 

  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނެހެން މި ބިލު ކުރިއަށްދާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކަށް އެދެންޖެހޭ

ކަމަށް ވަންޏާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭހެން ފުރަތަމައިނުން މި ސޮފްޓް 

ފިޒީ ޑްރިންކްސް ކަމަްށ  ޑްރިންސް މައްސަލަިއގައި އިނގޭތޯ. ސޮފްޓް ޑްރިންްކސްއަކީ ކޮަބއިހޭ. މިހާރު

ކުރިން ސޮފްޓް  ކު ޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބ އިނޭގ ެއއީ ކޯްއޗެްއކަން. އެކަމަްއޔާމުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އަ އޮެވއްޖެ

ޑްރިންކްސް އޮތީމަ މަްއސަލައެއް ނެތް. އެއީ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސްގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެން މިކިޔާ ހުރިހާ 

ގޮުތަގިއ ެނިގގެން މިދަނީ. މިހާރު އޭތި ބޮޑު މިވަނީ. ވާއިުރަގއި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސްގެ  15އެްއޗަކަށް %

ވެސް ޭއގަިއ ނުހިމެނޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު، ފިީޒެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެްއކަލަ ަމއިލޯ ޕެކެޓް ވެްސ، މައިލޯ ަދޅު 

ވެސް ނުހިމެނޭ ކަމެއް ނޭނގޭ ސޮފްޓް ޑްރިންކްްސގެ ގޮުތަގއި.  ކަމެއް ނޭނގޭ އިނގޭތޯ. މެްނގޯ ޖޫސް ހުންނަ ދަޅު

ްއޔާ އެބަ އިނގޭ އެކަމަކު ފިޒީ ޑްރިންކްްސ ވެއްޖެ ތި އެބަ ބެލެންޖެހޭ.އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ. އެހެްނވީމާ، އޭ

ޑްރިންްކސްކަން ެއއީ. މިސާލަކަށް ޯކކާއި މިކަހަަލ އެްއޗެހިކަން. އެހެްނވީމާ، ެއ އެބަ ސާފުކޮށްލަންޖެހޭހެން  ޑްކާބަނޭޓަ

ިމސާލަކަށް މައިލޯ އެ ޑްރިްނަކކީ އަދި ދެން އެީއކީ ހެލްތަށް ގެއްލުން ހުރި ެއއްެޗއް ެއއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. 

ފުށު ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް  ކަަމށް ވަންޏާ އެއްކަލަ މަޤްޞަދާ ނުދޭ. އެހެންއް ށް އަދި މުިޅއަކުން ކަނޑައެިޅގެނެގޮތަކަ

 ދާނެ. ޚާއްޞަޮކށް ކުޑަކުދިންނަށް މައިލޯމީހުންގެ ޖީބުތަކަށް އެބަ އިތުރުެވގެން އެބަ އަރާ. މީހުންނަށް ހަމަ 
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މިކަްނކަމުަގއި. އެހެންީވމާ، އޭތި ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ސާފުވުމަކީ އަުޅގަނޑަްށ  ަގޔާއިޕެކެޓްތަކާިއ ެއއްޗެހި ދިނުމު

މަށް ސަރުކާރުން ޓެކްސް އިތުރުކުަރްއވަން ހުރިހާ އެްއޗަކުން ނަގާ ކަ މެއްހެން. އެހެނެއްނޫން ދެންހީވަނީ މުހިންމު ކަ

ލާއިުރގައި މިސާލަކަށް ޮކކާޯކލާ ކާބަނޭޓެޑް ޑްރިންކްްސ އިއެގޮތުން ބަލަ ވަންޏާ ދެން އެހެން ވާހަކަެއއް. ދެން ހަމަ

ެވސް. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ގިަނ  ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮ ކަަމށް އަނެއްކާ އިން މި ޑިއުޓީ ބޮޑު މި

ކުރަނީ  ްއސާއި ހުރިހާ އެްއެޗއް މި ތަްއޔާރު މިއެްއޗެއި ިމ އާ އި ފެންޓާއާ  މީހުން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކޮކާކޯލާ

. ވަރަްށ މަދު ެއއްެޗއް ޭއގެ ދަޅުތަާކއި ެއއްޗެހި ބޭރުްނ މިއަންނަނީ. އެހެންވީާމ، 90ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޮޑުަބއި، %

ރާއްޭޖގައި އުފައްދަްނ  ،އަޅުގަނޑުމެން މީގަިއ އެަބ ޖެހޭ ޓެކްސް އިތުުރކުރަން. އެ ަތއްޔާރުކުރަން ބޭނުން 

ކުރަން ގެންނަ މާއްދާތަކުން ޑިއުޓީ ބޮުޑކުރަން ވެްސ. މަޤްޞަދަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހޯދަން ބޭނުންާވ ބޭނުން

 މާއްދާތަކުން އަގުޮބޑުކޮްށގެން ެއ ތަންތަނުގެ އެތެރެކުރާ އެ ރީއާކަމަށް ވަންޏާ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ކޮާކކޯލާ ފެކްޓް

ކޭ ފުޅި ވެްސ އަގުބޮުޑވާން އެބަ ޖެހޭ އެ ވިސްނުމުން ވިސްނައިިފއްޔާ. އެހެންވީމާ، މި ދިރާސާތައް އެ މާލޭގައި ވިއް

ާއއި ފުޑް  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ައސްލަމް  ،އާ ދިވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ކަސްޓަމްސްާއއި ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް ބޯާޑއި ދެްނ އަ އެންޑް ޑްަރގް އޮތޯރިޓީ

ވެސް އެ ދެންނެވިހެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ސްޓެޓިސްޓިކްސް މިސާލަކަށް ސިނގިރޭޓް މަދުވެއްޖެތޯ 

ްނ ޝަެނއް އަހަސްުޅގަނޑުމެން ފަންޑަމެންޓަލް ކުއެކުރީަގއި ެވސް ޓެކްްސ އިންްކރީޒްވަމުން ައިއއިރު. އެހެްނީވމާ، އަ

ކުރީމާ އަޅުގަނޑުމެން އެކްިޓވިޓީެއއް ހުއްޓޭތޯ، ނޫންތޯ. އެއީ މިކަމަކަށް އެކަންޏެްއ ޖެހޭ ޓެކްސް އިންކްރީޒް އެބަ 

ކުރޭތޯ ާގ ކަމަށް ވަްނޏާ އެ މަސަްއކަތްނޫން. ކުރިއަށް އޮތް ކަންަތއްަތކުަގއި ވެސް ކަްނކަން ހުއްުޓުވމަށް ޓެކްސް ނަ

ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެނެސްގެްނ  ންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން އެއަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ކޮންަވޒޭޝަނެއް، ދެން މުޤައްރިރު ވަރަށް ކުޑަ ވަގުުތކޮޅަކަްށ މުޤައްރިރުގެ ވޯޓުން ތި 

ނެ ގޮތެްއ އެކަްނ ކުެރވޭ އެ އޮތް ވަުގތުކޮޅުެގ ތެރޭަގއި ނަމަެވސް  ،ނިންމެވީ ދިރާސާކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

 ެދއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. އޭރުން ކަންނޭނގެ ފުރިހަމަކޮށްލެވޭނީ މިކަންކަން އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ. އިހައްދަވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ްއސަްށ ގަނޑު ވެސް އެ ސުވާލު ދަންނަވަންެވގެން. މާލޭގައި ޕްރޮޑިއުްސކުރާ އެްއޗެޤައްރިރު. އަޅު ޝުކުރިއްޔާ މު

ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހަދަނީ. ޔުނިވާސަލް ތަންތަނުން ކޯކް އެއްޗެހި މިހާރު ޕްރޮޑިއުްސކުރޭ. ތްރީޗޮިއްސ 



12 

 

ދަކީ ރެވެނިއު ކަމަށް ވިަޔސް، ޞަޤުހިނެއްތޯވަނީ. މަންފުނިތަކަށް ކިތަންތަނުން ފުޅި އެބަ ހަދާ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ކު

އްސަށް ވެސް ޖޭަގއި ޕްޮރޑިއުްސ ުކރާ މި ެއއްޗެ ދަކީ ދުޅަހެޔޮ ިޞއްަޙތެއް ކަމަށް ވިަޔސް ހަމަ ިދވެހިރާއްޞަޤުމަ

ނެިވ ވެސް ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެކްސް ުކރަންޖެހޭ އެބަ. އެއީ ެއއް ުސވާލު. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ކުރިން

ޖީ ޑްރިންކްސް ކިޔާފަިއ ރމިރު، އަުޅގަނޑު ެދންނެވީކީ ޖަދަލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކު ނޫން އިނގޭތޯ. އެނާ އާވާހަކަ. 

. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑކަްށ ންނަނީ، ހަމަ ފުޅީަގިއ ޖަހާފައި ވެސް އިންނާނެހުކުޑަކުދިްނގެ މައިލޯ ެޕކެޓްސް ވެސް 

ވެްސ ޓެކްސް ކުރުންހެނެއް. އެހެންވީމާ، އެވަރު ދިރާާސެއއް  އްޗެހިންއްނުޭވ ސަރުކާުރގެ މަްޤޞަދަކީ އެ އެ ޔެހި

ކޮށްފައި ފަޔާޟް ވިާދޅުވިހެްނ ފިޒީ ޑްރިންކްސްތޯ، ސޮފްްޓ ޑްރިންކްސްތޯ. ސޮފްޓް ޑްިރންކްސް ކްލެސިފިކޭޝަނަީކ 

. އެ ހުރިހާ އެއްަޗކުން ކޮބައިތޯ. އެ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ބަލާފައިހެން އަޅުގަނޑަށް ީހަވނީ އަޅުގަނޑުމެން. އެހެން ނޫން

ސާސްތަްއ ހުންނަނީ ކިހިނެއްތޯ. ޙުބޮޑުކޮްށލީމަ މީހުންގެ އި ކުއަށް. އެކަމަ 15ވެސް ބޮޑުކޮށްެލވިދާނެ %

އިތުުރވީމަ ަސރުކާރު ެއއީ ކުރަން ބޭނުން  15އާއި ކުަޑކުދިންނަށް ދޭ މައިލޯއިން % ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ މެންގޯ ޫޖސް

 ގެ.ކަމެއްތޯ ބަލަންޖެހޭނެ ކަންނޭނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރަށް ފުރުޞަތު ހުށަހަޅާލަން.ޢާ

 

  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް އީވާ އެ ދެްއކެވީ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު ެވސް އެ ވާހަކަ ދެންނެވޭތޯ މި މަސައްކަތް މި 

ނޑު ހުށަެހޅިއިރުަގއި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުްނ އަުޅގަނޑު މި ކުރި ދިރާާސތަކުަގއި ތި ވިދާުޅިވގޮތަށް ކުރީ. ބިލު އަުޅގަ

އަޅުގަނޑު  ސައްކަތް ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށްއަޅުގަނޑު މިކަންކަން ވެްސ އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ިޑުއޓީ މަ

ިއ ެއއް ޯކޑެްއގެ ތެޭރގައޭ ިތ ބޭފުޅުން ވެްސ އޭރު ވިދާޅުވަނީ ީމގަ މަޝްވަރާކުރިން އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، އެ

އެ ކޯޑުތަކުން ވަިކކުެރވިގެްނ ހަމަ ްއޔާމުން ކަސްޓަމްސްގެ މީގައި ވަކި ކުެރވިއްޖެ  ،ނަމަެވސްވިދާޅުވާ ކަންތައް. އެހެން

 އެހަމަ މަލުކުރެވެމުން އަންނަ ގޮތް ޢަންކްގެ ގޮތުަގއި މިހާރު ޖީ ޑްރިރއެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެނާ

ޓަމްސް ބޭފުޅުން ޅުން ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާ، ތި ރަނގަޅު ސުވާލެއް. އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކަސްބޭފު

ކުރިން މި ހުންނަނީ  މީގެ ޖީ ޑްރިންކާއި ފެނާރ. މިހާރު މިގޮތަށް ވަކިކުރުމުން ސޮފްޓް ޑްރިންކާއި އެނާވަނީ ދެއްވާފަ

މިހާރު މި ބިުލ  ،ްއގެ ތެޭރަގއި ޑިއުޓީ ަނގަމުން ައއީ. އެހެންނަމަވެސްއެއް ކޯެޑްއގެ ތެރޭަގއި އިނޭގތޯ، ެއއް ޯކޑެ

ބޭފުޅުންގެ ސިސްޓަްމެގ  ބަދަލުކުރެވުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން އެ މި ބިލު މި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 



13 

 

ތަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ލޫމާޢުދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ މަ ންކަްނވަނީޤީއިން ޙައްލުެވގެންދާނެކަުމގެ ޔަތެރެ

 .ންދަންނަވާލަ

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އަިދ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މަްޝވަާރކޮށްފައި ސަރުކާރު ހިންާގ 

ބޭފުޅުން ވެްސ  ރޭަގއި މަޝްވަރާ، އެތެ ބޭފުުޅން ވެސް މީގެ ޕާޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް މި ބިލަކީ. އެހެންވީމާ، އެ

އެމް.ޑީ.ޕީ، ތި ވިދާުޅވާ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން މިއަދު ފައްޔާޟް އަދި ީއވާ އަދި އަްސލަމް ވިދާޅުވި ވާހަކަަތކަްށ 

ރިޢާޔަތްކޮށް މަޝްވަާރކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަ ވިދާުޅެވއްޖެ ދެން ނުރަސްމީކޮށް. ެއހެންވީމާ، ެއއަށް ފުންކޮްށ 

ކުރަން އަދި އަޅުަގނޑުމެން އަލުން ކޯލް ނާފައި ތީަގއި ދެވޭނީ ކޮން ފަރުވާއެއްތޯ ބަލާފައި އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީވިސް

ނީ. އަދި ެއގޮތަށް ވާމި ކޮމިޓީއަށް. ދެން އެހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ވިްސނާނީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއްތޯ ގެންނަ

ބޫލުފުުޅ ޤަބޭފުޅުން  ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް އެ  މެންބަރުން މިއަދު ތި ވެްސ ިތ ބޭފުޅުން، އެމް.ޑީ.ޕީ ވިސްނީމާ ހަމަގައިމު 

ކުަރނީ ދެން ވަރަށް އެުކވެރި ބޫލުޤަ. އެެހންވީމާ، އަޅުގަނޑު ތެރެއިން ފަުރާވއެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރަްއވާ މީގެ 

ާޚއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިތ  ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ވެސް ނިިމގެންދާތަން މި މާޙައުލެއްަގއި މި ކޮމިޓީ އަބަދު 

ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން ތިހާ ލޯބިން އެއްބާރުލުން 

މިރަށް ޢާށް މިރު އެބަ ބޭނުންފުޅުވޭ ފުރުޞަތެއް. އަުޅަގނޑު ކުޑަކޮއާވާތީ. ދެން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދެއް

 ތޯ.ޓަޗްކޮށްލާނަން އިނގޭ

 

  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ަގއި ބިލު މިއިން ގޮތުން އެކަމަކު މިހާރު ކުރީ  ؛އިނގޭތޯ އަުޅގަނޑު ވެސް ާފހަގަ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއް

އިރު ބުއިމަށް ބޭނުންކުާރ ލާއިލުުކރަމުންމިދާ ގާނޫނަށް ބަލަމަޢަފާތު. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލު ތަުކގެ ތަޑްރިންކު

ތެރޭަގއި ކަސްޓަމްްސަގއި އެބަ އިނދޭ ވަކި ކޯެޑއް އިނގޭތޯ. އްސާިއ ރާހުތް. ޭއގެވަތްތަުކގެ ތަްއޔާރީ ދިޔާ ެއއްޗެ ބާ

ެގ ޕަސެންޓް. ދެން ސޮފްޓް ޑްރިންކު  ދެން ސުން ޕަސެންޓް މި ގާނޫނުގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުާރ އެްއޗަކީ ސުން

ބޮޑަްށ  ކުެރވިފަިއ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ހިތްތަކުގަިއ އެންމެއް ިމވަނީ ވަކިހިމެނޭ ާބވަތްތަ ތެރޭގައި

ނުވޭ އިނގޭތޯ. ެއއީ ިއސްވެ ިމ ގާނޫނުަގއި މި ބަޔާންކުާރ  ،ޕެކެޓް ކަހަލަ އެްއޗެހިން ޑިއުޓީ ޖޫސް ސުވާލު އުފެދުނީ

ވިދާޅުވަނީ. އެ ހަމަ އެ ބާވަތުގެ އެްއޗެހި ނުވާ ަކމަށް  މާއްދާއިން މި ކަވަރުވޭ އިނޭގތޯ. އެ ތައްޔާރީ ބުއިންތަުކގެ

ގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑު ކުރިން ެވސް ދެންނެވިހެން މި އެންމެ ބޮޑަށް މީޑިއާަގއި ެވސް، ސްދެން ސޮފްޓް ޑްރިންކް

ކުރިން  އެްއކޮށް ައޅުގަނޑު މި ނުކުާތ ފާހަގަކޮށްލަން. ސޮފްޓް ޑްިރންކްގެ ތެޭރގައި  މީޑިއާ ބޭފުޅުން ިތއްބެވީަމއާ
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 ނ( ގައި ބޯފެނާއި ސޮފްޓް ޑްރިންކު އެ މާއްދާގެ ) .ގާނޫނު ބައްލަވާލެއްވީމަ އިނޭގނެ ބޯފެނަށް ހަމަ މި މާއްދާ،

އެްއކަލަ އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ފިޒީ ޑްރިންާކިއ  ،ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް ނަގާ 15ންނަނީ %އޮ ޖަހާފައި މި

ންނަނީ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ފެން ހަމަ ެއއިންގޮތަށް ަބއިންދާފައި ގެ ޑިއުީޓއަްށ ބަދަލެއް ގެޖީ ޑްރިންކު ރއެނާ

ދަނީ. އެހެންވީމާ، ފެނަކަށް އެްއވެސް ިޑއުޓީައކަށް ބަދަލެއްނާދޭ. ގާނޫނުގައި  އަޅުގަނޑުމެން އެހެން މާއްދާައކަށް މި

ެއއާއެުކ މި  ހުރެ. އަދި ހަމަ ވި ސަބަބާހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުަގއި ފެްނ ޖެހިފައި އިންތަން ފެނިގެން މިދަނީ މިދެންނެ

އައި ގާނޫނުގެ މިދެންނެިވ  މަލުކުރަމުންޢަކުރު ެއކަނި ނުބަްއލަވާ ކުރިން ބިލު، އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަިއ ހުރި އަ

ަބއްލަާވލެއްވީމަ ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މި އިޞްާލޙުވެގެންދަނީ ކޯްއޗެްއކަން،  22މާއްދާގެ ޗެޕްޓަރ 

ން ސާުފވާ ގޮތަށް މި ބަޔާންކުެރވިއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާމުން ވަރަްށ އެކަ، ެޗއްަކން. އެހެންވީމާދަލުވެގެން މިދަނީ ޯކއްބަ

ުސވާލުއުފެދިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅުގަނޑުމެްނ  އިބޮޑު ފަސޭހަތަކެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބިގެންދާނެ. އަދި ހިތުގަ

އެ ބަހަކާ ެއއްކޮށް ަރއްޔިތުންނަށް މި  އިސްޓަމްްސގެ ބޭފުޅުންގެ ބަހެއް ހޯދާލާފަހަމަ ކޮންމެ މީޑިއާ ބޭފުޅަކު ެވސް ކަ

ކަންކަން އެނގޭނޭ ގޮތަށް މިކަން ހާމަކުރުމަކީ ބިލުގެ މުސައްނިފެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަާވ 

 ވާހަކަެއއް ކަުމގައި ދަންނަވާަލން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އަުރވަން އަސްލަމަށް. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

ނޫނަށް ބަދަލު މި ކޮމިޓީން އަދި މަޖިލީހުން ގެންނަނީ ައލަކަށްނޫން އިނގޭތޯ. ީމެގ ގާމި އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯްޓ  !އާދެ

ކަްސޓަމްސްގެ ބޭފުޅުން ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ގެެނޭވ  އިން ހަމަ މި ގެނެވޭ ކޮންމެ ބަދަލެއްގަވެސް މި ކޮމިޓީ އިކުރީގަ 

އިނގޭތޯ. ކޮމިޓީއަށް ކަސްަޓމްސްގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުަރއްަވއިގެން ކަސްޓަމްްސގެ ޭބފުޅުން މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން 

ބޭފުޅުން އަބަދު ވެސް ެދއްވާ.  ލޫމާތު އެދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތާއި ައދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢު

އެހެންވީމާ، ިމއަދު ަވކިން ާޚްއޞަކޮށް މިހާ ބޮޑު ބަދަެލއް ެގނެވޭއިރު އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ ހިތުގަިއ މެންބަރުންގެ، 

ވާ ން ރަގެންނަަވއިގެން އެ ސާފުކުނުކު ސުވާލުތަކެއް އުފެދޭއިރު ަކސްޓަމްސްގެ ބޭފުޅުން އި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހިތުގަ

ން މިހެން އި ސަބަބެއް އަުޅގަނަޑކަށް ނުެވއް ވިސްނޭ. ދެން ބިލު ހުަށހެޅުއްވި ފަރާތުން ވިާދޅުވަީނ ކަސްޓަމްސް

ންނަވާ ގޮްތ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑްގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަ ،ނޫން ވިދާޅުިވއޭ. ެއއެއް
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ވެސް ދެންނެިވހެން އަޅުގަނޑު ބޭނުންޭވ  އިނުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ކުރީގަ ޤީމުހެން. އޭގެ އިތުރަށް ހަމަ ޔަންމުހި

ނެތް ކަސްޓްމްސްގެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިނުގެން ެވސް ރަނގަުޅ  . އެ ހިާސބުތައް މައްސަލަެއއްސްސްޓެޓިސްޓިކް

 ހިސާބުތައް މި ރަސްމީ ލިޔުމުގައި ފޮނުްއަވއިދެްއވިޔަސް. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އަރުވަން: އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް 

ިމ  ،ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަނުޑ މި ކުރިން ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލި ެއއްަޗކާ ގުިޅގެން. މިހާރު ރައްޔިތުްނގެ !އާދެ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާމިރު ހުށަހެޅުއްިވ ބިލުގެ ެއ ފާޅުކުރެްއވި މަފުޙޫމާ ބެހޭ ، ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅުއްިވ ބިލު

ތެއް ަރްއޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޙަތިީބ. ދުޅަހެޔޮ ޞިއް އިިދވެހި ރަްއޔިތުން ވަރަށް އުާފވެފަ އިގޮތުން ދޭތެރޭގަ

ޑްރިންކް ިވޔަސް. ވަރަށް ބަިއވަރު ޖީ ރޓަކައި ކަންތައްަތކެއް ކުރަްނޖެހޭކަން. ޓޮބޭކޯ ވިޔަސް އަދި އެނާ

މައިންބަފައިންގެ ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރި ކަެމއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަްއތަހާ ވެސް މި ދަންނަވަނީ 

ނޫން. އެހެންވީމާ،  އެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ އިންޓަރެސްޓް އޮތީކީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރުގެ ރެވެިނއު އިތުުރާވތީކީއެއް

ންޮބޑުވުމާ ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އެ މަސައްކަތްކުާރއިރު އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ކައަޅުގަ

ލަތުން އިތުރަށް އެކަން ުދޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއ ހޯދުމަށް މި ުކރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަނީ އުގުޭޅގޮތުން މިހާރު ދަ

ވޭނީ ިކހިނެއްތޯ މަޖިލީހަށް އެހީތެރިވެދެވޭނީ ކިނިނެއްތޯ ބަލަން. ކިހިނެއްތޯ. އެކަުމގެ އިތުރަށް ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވެދެ 

ޓާ އެކަނި. ޕްލަސް މި ޑޭ ޓަމުން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އެ ކަސް ވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަންއެހެން

ގެން ވެްސ ވިދާުޅވިހެން އަުޅގަނޑުމެނަށް ސުާވލެއް ފޮނުވާލައި  ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ތަފާތަކީ ޮކބައިކަން. ެއ ީއވާ އެ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް  އިއާ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ،މައްސަލަެއއް ނެތް އަޅުގަނަޑަކށެއް. އެހެންނަމަވެސް

ބޭފުޅުން  ނގޭތޯ. ކިހިނެއްތޯ އެޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް ބޯޑާ އި ،އޮތޯރިީޓއާ އަުޅގަނޑު ހަމަ ބޭނުން ބައްދަލުކޮށް ގުޑްރަ

ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވޭތޯ.  ލަތުން އިތުުރ ބަޖެޓް އެ އުހުީރ. ދައި މަށް ކަންކަން ިވސްނާފަކޮންޓްރޯލްކުރުމަށާއި މި ކަންކަ 

ނަކަށް ނުފެނޭ ންބޭފުޅުންނަށް ނުވަނީތޯ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެ ރަނގަޅަށް ބަޖެޓް އެބަހުރިތޯ. ބަޖެޓް ހުރެގެން އެ

ކެމްޕޭނެއް ހިންގާ ތަނެއް އަުޅގަނޑަކަށް  ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލްކުރަން ިއޝްތިހާރެއްކުރާ ތަނެއް ދެްއތޯ. ނޫނިއްޔާ

އަޅަެއއްނުގަނޭ. އެހެންވީާމ، ެއ ކަންކަން ކުރުމަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް އިތުރަށް މަގުފަހިކޮށްދެވޭނީ ކޮންކޮން ކަމެއްތޯ. 

ޖެހޭ. ެތރެއިން ކޮށްލަން ހަމަބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލުމަކީ ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ  އެހެންވީމާ، އެ
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ދެން ެއ  އިއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުށަހަަޅން އެ ހަތަރު ފަރާތާ ބައްދަުލކުރުމަށް. ކަސްޓަމް މަްއސަލަެއއް ނެތް ޭއގަ 

 ޝުކުރިްއޔާ. ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް ޯބޑާ. އިއާ ާއއި ެއޗް.ޕީ.އޭމަޢުލޫމާތު ލިބުނަސް. ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް

 އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ އެއްެޗްއ ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްލަމަށް އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތެއް އަުރވަން. ެއއްކަލަ މި ެއދިފައިވާ ތަރުތީބުން. އުސޫެލްއގެ ގޮތުން.

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެ

ފައްޔާޟް ހުށަހެޅުްއވި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އަުޅގަނޑު ުހށަހަޅަން މޯލްޑިވްސް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްއިން ބޭފުޅުން 

 ހާޒިރުކުރަން ވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަރުވާނަން ީއވާއަްށ ފުރުޞަތު އިމުޢާޒަށް އެއަށްފަހުގަ 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ކުގެ އެ ތައެދެން މީގެ އަނެއް ޑެފިނިޝަންސްޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  !އާދެ

ވާން އެބަޖެހޭ. ދެން ހަމަ ޖީ ޑްރިންކާއި ސޮފްޓް ޑްރިްނކާއި މި ބާވަތުގެ މި ކަންަތއްތައް ާސފުރޑެފިނިޝަން އެނާ

ިއން ދެންމެ އާމިރު އެ ވިދާުޅވި ވާހަކަފުޅު ހަމަ ސީާދ  އެާއއެްއކޮށް ކަްސޓަމްސްގެ ަހމަ ބޭފުޅުންގެ ކަސްޓަމްސް 

ތޯ. އެހެްނވީމާ، އެީއ ކަންނޭނގެ ކޮމިޓީއަްށ ދެއް އިން އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހަމަ ލިބެންޖެހޭ ކަސްޓަމްސް

ބަހެއް  ގޮުތަގއި ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެްނވީމާ، ދެ ފަރާތް. ދެން އޮތީ ހެލްތް އެ ދާއިާރގެ ހަމަ މެއްގެމު ކަން ހަމަ މުހި

މު ކަމެއްގޮުތަގއި ހަމަ ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބެންޖެހޭ ންވެސް ހިމަނާލުމަކީ މުހި

 .ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.هللا އަރުވަން ީއވާ ޢަބްދު އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ސް އެަބ ބެހޭ ވުޒާރާތައް ގެންނަން މި ކޮމިޓީގެ އެންމެ ވެ މުޤައްރިރު އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ ދެން ސަރުކާރުގެ މި ކަމާ

ވަޑަިއގަންަނވަނީ ނޭނގޭ ޤައުމުެގ ުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ތި ޖެހިލުންވެއެއްބަްސވޭ. އެކަަމކު، މުޤައްރިރު އަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަހަްތޕުޅުން އިޝާރާތެއް ލިބިވަަޑއިނުގަންނަވާތީ ކަެމއް ވެްސ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ 

ުރގެ ދެން ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ އިޚްިތޔާރެއް އޮންނަންޖެހޭނެހެން ކަމަށް ވަންޏާ އެވަޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރުއިޤްތި

ކަސްޓަމްސް  އިން އެފް.ޑީ.ޭއގެ މީހުންނާއި ެއޗް.ޕީ.އޭެގ މީހުންނާޤީށް ހީވަނީ. އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޔައަޅުގަނޑަ

ދައްކާނީ މި މީހުންނަކާ ގެނައިމަކާ އެ މީހުން މިތާކު ނުކިޔާނެ ރައީސް ޔާމީނަކީ ބޮޑު ަވގެކޭ. އެމީހުން ހަމަ 

ބިލަށްހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ ދެން އެވަރު 

ނޫނަށް އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާޙެއް ގެންނަިއރު ސިނގެރޭޓާ ބެހޭގޮތުން ގާހޭނެހެން. އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްލެވެންޖެ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތަކެއް ގެންނަން ދެން  ޖީ ޑްރިންކްސްއާ ބެހޭޮގތުން ގެންނައިރުރއެނާ

އެވަުރގެ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އިޚްތިޔާރެްއ މަނިކުފާނު އަތްުޕޅުގަިއ ެވސް ދެން ހަމަ އޮންަނންޖެހޭނެހެން އަޅުގަނޑަށް 

 ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރެއަށް ވަނުމަކީ ވެސް އެންމެ  އްމުކޮށް މި އިންނަ މީހަކު ބަޙުސްޢާ ެޗއް ދަންނަވާަލން. ރިޔާސަތަށްއަޅުގަނޑު ެއއް

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުން އަޅުގަނުޑގެ ހަމަ އެްއވެސް މުހުތާދެއް ނެތް.  ،ރަނގަޅު ގޮެތއްނޫން. އެހެންަނމަވެސް

ުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނޑަްށ އަޅުގަނޑު މި ގެންދަނީ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކޮށްގެން ވޯޓަކަށް ނާހާވޭތޯ. )ަވގު

ޤަބޫލުކުރެވެނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ެމންބަރުންގެ ތެރޭަގއި މަޝްަވރާކުރެިވގެން ކޮންމެެވސް ުހށަހެޅުމެއް އަންނަ ކަމަށް. 

ށް ގާތް މެންބަރެއް ީއާވ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ބޮަޑށް ފަސޭހައީ އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޙުތިރާމުކުރާ ަވރަ

ނާ ންނުން ވެސް ައޅުގަނުޑ ހަމަ އެންމެޤީދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ޔަީއވާއަްށ  ،ހެންނަމަވެސް އަކީ. އެهللاޢަބްދު

ދީގެން ހަމަ އުނދަގުެލއް  ްނކަން އަރުވަން. އަނެްއކާ ފުރުޞަތު ޤީޔަ 100ން މި ކޮމިޓީ ެގންދާނީ. %ވެސް ގުިޅގެ

އަރުވަން މިހާހިސާބުން މިރަށް ފުރުޞަތުޢާނޑު ވެސް ނުކުރާނަން. ވަރަށް ޝަރަފުގައި ގެންދެވޭތޯ ބަލާނަން. އަޅުގަ

 ވާހަކަދެްއކުމަށް. 
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް މުޤައްރިރުގެ 

ނގޭތޯ. ެދން ހަމަ އެއާެއއްކޮށް މި ކޮިމޓީގައި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މުޤައްރިރަށް އެހީތެރިކަން ގާތް މެންބަރުން އި

މަސައްކަތް ެވސް މި ކުރަމުންދަނީ. އަދި ހަމަ އެއާެއއްކޮށް މި ބިލާ  އިދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެްނ މި ކޮމިޓީގަ

ލަތުގެ ފަރާތުން އުއަުޅގަނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅީ ދަ ގުޭޅގޮތުން އެކި ބޭފުޅުން އެިކއެކި ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަމުންދާތީވެ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަށަހަޅާ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރަކަށްވާީތވެ. ބޭފުޅުންތަެކްއ 

ުޅގަނޑުމެްނގެ ހުއްެޓއްކަމަކު އަ އިބިލާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުތައް އުފެދިފަ އިބައެއް މެންބަރުންގެ ހިތްތަކުގަ ،މިހާރު

ހިތަކު މިއަކާ ބެހޭގޮތުން ުސވާލެއް ނެތް. ސަރުކާރުން ިމ ބިލު ހުށަހަޅާފަ މިއޮތީ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ 

ލަތުން ހަމަ ބިލެއް ހުށަހަޅާ އުށް މި ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު ދަވަރަށް ރަނގަޅަށް މަޝްވަާރކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅަ

ލަތުގެ ފަރާތުން ބިލު އުއިންނަ ކަމެއް ދަ އިނޫނެއް ަކނޑައެޅިފަގާނަވާނެ ވަކިން . އެނިގވަަޑއިަގންގޮތަކަެށއްނޫން

އޮތް ބިލެއް.  އިހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ހަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް. އެހެންީވމާ، އެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ހުށަހަޅާފަ

ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ެއ  .ކު ނޫންަވކި މެންބަރަ ،މި ކަންކަުމގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ،އެހެންނަމަވެސް

 އި މެންބަރަކު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމެއް ސާފުކުރުުމގެ ިއޚްތިޔާރު ހަމަ އޮންނާނެ. މި ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމާފަ

ސް ުސވާލެްއ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން އެ ހަމަ ެއްއވެސް ެމންބަރަކަށް، ެއްއވެސް މެންަބރަކަށް ެއްއވެ

 އިއާއި މަޝްވަރާ ީމގެ ްސޓޭކް ހޯލްޑަރުން ރާއްޖޭގަ  ދޭ ވަރަށް ދިރާސާކޮށް އަދި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަުކގެ ަލފަފެއުނު

ކަމަކީ ެއއްގޮަތަކށް ވެސް ތި ބޭފުޅުން  އްތިބިނަމަ ތިބި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން. އެ

. އެހެންވީމާ، ބަލޭއެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން ކޮންފޮޓަ ީވމާ،ބަލައިގަންނާނެ ކަމެކޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަނީކީނޫން. އެހެން

ކޮމިޓީގެ ރޫޙާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތެގ މަތިން ކޮމިޓީން ހަމަ ނިންމާ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ 

هللا ދުގެނެްސގެން ޢަބްނަށް ބަޔަކު ޔާމީނު މި ބިލު މިތަهللا ދުއްކާ ވާހަކަތަުކގެ ތެރޭަގއި ޢަބްއެއްބާރުލުން ދޭނަމޭ. ދަ

ޔާމީނުގެ ނެތް. އެ ހުރިހާ  هللاވެގެންދާެނކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ޢަބްދުމީނަކީ ތި ވިދާޅުވާ އިޝާާރތްކުރާފަދަ ބޭފުޅަކަށްޔާ

ެވސް ެއހެރީ. އެހެންވީމާ، އެކަުމެގ  އިޔާމީން ވެރިކަމަށް އަރާވަަޑިއގެންފަهللا ހިތަކެއް ގޮަވޮގވާ ޮއއްާވ ޢަބްދުއެްއޗެ

ރުގެ ފަރާތުގެ ޔާމީުނގެ ނެތް ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ސާފުބަހުން ދަންނަވާލަން ސަރުކާهللا ބްދުކަންބޮޑުވުެމއް ޢަ

ބޭފުޅުން އެ ކަންކަްނ  ވެސް ތި އިްއޔަތުން. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް ވަަރކަށް މި ކޮމިޓީގަ ސިމެންބަރެއްގެ ޙައި 

ހުރި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާއިރު  އިހަކަދެެކވިފަވަނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ވާއި ކުރަްއވާފަ

ހެލްތް ދާއިރާއިން ކަާމގުޅޭ ޭބފުޅަކަށް ކަސްޓަމްްސގެ ބޭފުެޅއްގެ މަޢުލޫމާތު މުޤައްރިރަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް 

 ގައި ިވޔަސް އަދި އަުޅގަނުޑމެންގެ ފަރާތުގެ މާބޮޑު އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. އެއީ ލިޔުުމން ކަމު އިއެކަން ކުރުމުގަ 
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ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ފަރާތުގެ ބަހެއް އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް ޓަކަިއ ހާޒިރުކޮށްގެން ކަުމގައި ވީނަމަ

 ހޯދުމުގެ އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ ެއްއވެސް މައްސަަލއެއް ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 އަޅުގަނޑު ީއވާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

މުޤައްރިރު، މިތާނގައި ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ބޭފުޅުން ތި ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ގޮތުން ދެންމެ 

އޮންނަ ބިލަކަށް އިތުރަށް  އިނޑަށް މި ހީވީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފަދެއްކެވި އާމިރު ވިދާޅުވި ެއއްަޗކުން އަޅުގަ

އޮްތ އެްއޗަކާ ދޭތެރޭ ދެމެދު  އިމަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަން އެއްބަސްިވޔަސް މި ހީވަނީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފަ

މިއީ. ބިލެއް މެއްނޫްނ އިނގޭޯތ ހިތް ަޝްއކުވެދާނެ. އެކަހަލަ ކަ ސަރުކާރުެގ މެންބަރުން ދޭތެރޭގަިއ ހިތުަގއި

ދިކޮޅު ޕާޓީގެ ންގާ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވެސް އިކޮމިޓީއަށް އަންނަން އޮންނަނީ ސަބަބެއް އޮވެގެން. ެއއީ ަސރުކާރު ހި

ނޫނު ނެރެންވެގެން ގާއެންމެންވެގެން އެންމެ ފުރިހަމަ މެންބަރުން ވެސް އަމިއްލަ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވެސް 

ނޫނުގެ ގާއިމްޯޕޓް އެްކސްޕޯޓް  އިއޮންނަ ބިެލއްގަ  އިހުށަހަާޅފަ އި ރުކާުރގަކުރަނީ. ސަ އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާތަެކއް

އަުޅގަނޑުމެން ސިނގެރޭޓުން ިޑއުޓީ އިތުުރުކރަން ކާކުތޯ ދެބަހީ. ކާކުތޯ ެދބަހީ ޑިއުޓީ އިތުުރކުރަން. ެއއަށް ވެސް 

ަނވަނީ ތި ހީފުޅުވެވަަޑއިގަން ނަށްންކުޑަކޮށް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވެއޭ ބުނީމަ މަނިކުފާނުމެ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ްއޔާ އެއީ ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގަިއ މީހަކު ގެންނަން އެއްބަްސވެއްޖެ ތި ބޭފުޅުން މިތަނަށް  ؛އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން

ންކަމެއް ކަށަަވރުކަމެއް ނެތި. އެހެނެއްޫނން ދެއްތޯ. މަޢުލޫމާތު ޤީލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދޭެތރޭގައި ޔަރައީސު

. އެކަން އެނގޭ. ޭބފުޅުން ބޭނުން ގޮތަކަްށ ފާސްެވ ނިމޭނެ ނޫނު ތިގާުޑ މި ބޭނުންވަނީ. މި ގަނއޮޅުންފިޅުވާލަން އަޅު 

 ވާނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް މި ކަންތައް ކުރެޭވތޯ ބެލިއްޔާ. އެކަމަކު ީކއްތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޢާޒް.

 

 ަކދެއްކެވުން:ވާހަމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
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ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބޭނުންވޭ  ،ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ދެން މި ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ  !އާދެ

ޙަޤީޤަތުގަިއ  ،ސަރުކާރުގެ މި ދެންނެވި ފަާރތްތައް ހަމަ ގެނެސްގެން އެ ަމޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިނގޭތޯ. ެއހެންނަމަވެސް

އާއި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާ ގާތްގަނަޑކަށް އެއް މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީމިސާލަކަށް ފުޑް އެންޑް 

ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެން އެ ދެ ފަރާތުން ވެސް ހޯދާނީ. އެހެންވެގެން ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮަތކަށް މިކަން ކުރަންވެގެްނ 

ގަނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ގޮތުގައި ހުށަހަޅާލަން މިހާރު އެއީ ައޅުގަނޑުމެްނގެ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުމަކީ. ދެން އަޅު

ކަސްޓަމްްސއިްނ ބޭފުޅަކާ ނޫނީ ކޮންމެ  އިއާ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން ެއޖެންސީ އިމު ގޮތެއްގަންމީގެ އެންމެ މުހި

މިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ކޮ އި ފަރާތުގަ  3ކޮންްޓރޯލް ބޯޑާއި މި  ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވިަކމުގައި ވިޔަސް ޓޮބެކޯ

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުގަނޑު ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  !އާދެ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަރާްތ  3އިޢުތިރާޟުކުރާ މެންބަރަކު ނެތިއްޔާ އަުޅގަނޑު ވޯޓަކަްށ ނާހާނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ެއ 

ން ތި ވިދާޅުވަނީ މަުޢލޫމާތު ހޯދަންތޯ. )ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު( މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ގޮތަްށ، ހާޒިރުތޯ، ތި ބޭފުޅު ހާޒިރުކުރާ

ފަރާތް ހާޒިރުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން  3ފަރާތް ހާޒިރުކުރަން. އެހެންވީމާ،  3މެންބަރުން މި ހުށަހެޅުއްވަނީ މި 

ތި ބޭފުޅުންނަްށ  އިަގއިމު ވެްސ ަވގުތުލާފަނޫން. ހަމަ ިމއަދުގެ ގަިޑެއއް ؛ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ައަވސް ަގޑިެއއް

އެކަން ކޮށްލާނީ ވެްސ ދަތިފުޅުނުވާ ގޮތަކަށް.  އިދަންނަވާލަން. ދެން އަނެއްކާ ފޯނުން ގުޅާ މަޝްވަރާކޮށްފަ

ންކަން ޤީއަުޅގަނޑުމެން ެގންދާނަން. އެ ޔައެހެންވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަތިފުޅުނުވާެނ ގޮތަކަށް 

ރުލުމަށް ބާތި ދެއްވި ެއއް ލާނަން. ވަޑަިއގެންއިން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުުވން ނިންމަމިހާހިސާބުން އަުޅގަނޑުމެ އަރުވަމުން

ތެރި މަސައްކަތަްށ ޞްއަދި ތި ކުެރްއވި ހީާވގި ިއޚްލާ ދަންނަވަން. ތެރިަކމާއެކު ުޝކުރުޞްޓަކައި ނުހަނު އިޚްލާ

 .خيرا ك هللاأجزދަންނަވަން. ޝުކުރު އެންޑް  ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

____________________ 




