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 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 

   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށާނަން. މިއަދު ވެސް ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ   40`. އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ  

ތިއްބެވީ   ވަޑައިެގން  ކޮމިޓީއަށް  ވަުގތު  ިމ  އޮންލައިންކޮށް.  މެދުވެރިކޮށް،  ޓީމްސް  މެދު  މައިކްރޮސޮފްޓް  މާފަންނު 

ރަޝީދުމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   ދާއިރާެގ  ، އިބްރާހީމް  ޒަރީރުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މަތިވެރި  ، ޙަސަން 

ދާއިރާެގ   އުތުރު  ދާއިރާެގ  ، ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ތިނަދޫ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ނިލަންދޫ 

އިްއޒަތްތެރި  މާވަށު ދާއިރާެގ  ، ެމންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްިއއްޒަތްތެރި  ނައިފަރު ދާއިރާެގ  ، ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

ސަޢީދުމެންބަރު   ދާއިރާެގ  ، މުޙައްމަދު  ރިޟާމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  މިލަންދޫ  ަވުގތަށް  .  ޢަލީ  މި  އަޅުަގނޑަށް 

އަޅުަގނޑުމެން   ވެސް  ިއއްޔެ  އޮތީ  މި  ކުރެވިފައި  އެޖެންޑާ  ިމއަދު  މި.  ދަންނަވާލެވުނީ  ބޭފުޅުން  ފާހަަގކުރެވުނު 

ސް، އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް އިތުރަށް ތައްޔާރުވެލުމަށް ވަުގތު ދިނުމުެގ ޮގތުން މަސައްކަތް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ެގންޮގ

ބިލު    ފަންތީެގ ވިޔަފާރި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ  ކުދި އަދި މެދު  2013/6މެދުކަނޑާލެވުނު ާގނޫނު ނަންބަރު  

ޮގތެއް  ޖުމުލަ  މަސަްއކަތް  ދިރާސާކުރުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލަކީ  މި  މަސަްއކަތްކޮށް ދިރާސާކުރުން.  ަގއި 

ކޮށްލުމަށްފަހު،   ޕާކް  މާއްދާތައް  ބައެއް  އުފެދުނު  ސުވާލުތައް  އިތުރު  މެދުަގއި  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ނިންމާލުމަށްފަހު، 

ބޭނުންވާ   ފަރާތްތަކުން  ހުރި  ުގޅުން  އެކަާމއި  ކަންތައްތަކަށް  ތަފާތުވި  ޚިޔާލު  އުފެދުނު،  ޚިޔާލު  އިތުރަށް  ކުރިއަށް 

ށްފަހު، ކުރިއަށް ެގންދަން ނިންމިފައި އޮތް ބިލެއް. މިހާރު އަޅުަގނޑު ހިތުން އިއްޔެ ކޮންމެވެސް  ކޮމެންޓްސް ހޯދުމަ

ފުރިހަމައަށް   އެންމެ  ދީފައި  ރެކޮމެންޑްސް  ވެސް  މަޝްވަރާކުރެވުނުއިރު  ޮގތުން  ބެހޭ  ކަމާއި  މި  ވަރަކަށް 

ޓައި މިންވަރަށް  ތައްޔާރުވާންވާ  ެގންދިއުމަށް  ކޮމިޓީ  އޮތީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުވެވި  ސަބަބުން  ނުލިބުމުެގ  މް 

ެގންދަން   ކުރިއަށް  ެގންދެވޭތޯ،  ކުރިއަށް  ެވސް  އަނެއްކާ  މަސައްކަތް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  އެހެންވީމާ، 

ހުރި  ކޮށްލެވިފައި  ޕާކް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެދޭނަން  އިދާރީމޭޒުަގިއ  އަޅުަގނޑު  އެޮގތުން  މަސައްކަތްކުރާނަން. 

ޮގތެއް ވޭތޯ ެއ  މާއްދާތައް ބިލު ނިންމަމުން ގެންދެވޭނެ  ެގ އެންމެ މަތިން ފެށިެގން ފަހަރަކު މާއްދާއެއް ނިންމަމުން 

މަުގން މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އަފްޒާލް ައރިހުން އެދޭނަން މިހާރު އެންމެ ބިލުެގ މަތިން ފެށިެގން 

މެންބަރުންނަށް   ިއއްޒަތްތެރި  މާއްދާ  ކޮށްލެވުނު  ފަހުަގިއ  ޕާކް  ޭއެގ  ކިޔުްއާވލަދެއްވަން.  މާއްދާއެއް  ފަހަރަކު 

ނިންމާފަިއ   ޮގތެއް  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  މިންވަރަށް  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  މާއްދާއަކަށް  އެ  ވިސްނުންފުޅުތަްއ  މެންބަރުންެގ 

 ކުރިއަށްދާނީ. އަފްޒާލް. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ބިލުެގ   ާގނޫނުެގ  ވަނަ    1އާދެ!  އެއީ  ނުނިންމި.  ޮގތެއް  އިނީ  އަދި  )ނ(އަށް    3ާމްއދާއާމެދު  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ހިސާބުން   ނިންމާލެވުނު  ިއއްޔެަގިއ  ބާއްވާލާފައި  އަޅުަގނޑު  އަދި  މާއްދާ  އެ  ދެން  އިޞްލާޙުތައް.  ހުށަހެޅިފައިވާ 

 ؟ޅުވާނެތޯކުރިއަށް ެގންޮގއްސައި އެންމެ ފަހުން އެ ތާވަލާމެދު ޮގތެއް ނިންމާލުން ރަނަގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަުގތަކަށް   ފަހުެގ  މިައދުެގ  ބައިންދާފައި،  މަރުޙަލާއަކަށް  ފަހުެގ  ތާވަލު  އެ  އެހެންީވމާ،  ރަނަގޅުވާނެ.  އާދެ! 

 ބައިންދާފައި ދެން ހުރި މާއްދާތަކަިއެގން ކުރިއަށްދާން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ބިލުެގ   މާްއދާ  3އާދެ!  މި  ވަނަ  މާއްދާަގއި  މި  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑު.  ެގންދަނީ  މި  ކުރިއަށް  ފެށިެގން  އިން 

ިމ މާއްދާއިން އެންމެ ކުދި،    5އިންނަނީ، ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ   ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި 

ޓުމަށް މި ލާޒިމުކުރަނީ. ދެން މި  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ރެޖިސްޓްރަރ ބެލެހެއް

މާއްދާެގ )ށ(ަގއި މި ބުނަނީ މި މާއްދާަގއި )ހ(ަގއި ބަޔާންކުރާ ދަފްތަރުަގއި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން 

ރެޖިސްޓްރަރ  ނިޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ޢާންމުންނަށް  މަތީން  ޮގތެްއެގ  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ގާއިމުކުރަންވާނެެއވެ . އަދި ެއ ދަފްތަރުަގއި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް 

މި  ދެން  ލިބިެގންެވއެވެ.  ރެޖިސްޓްރަރއަށް  އިޚުތިޔާރު  ނެުގމުެގ  ފީ  މަތީން  ޮގތެްއެގ  ކަނޑައަޅާ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ހަމަ ރެޖިސްޓްރަރއަށް   44ނީ ާގނޫނުެގ  މާއްދާއާއި ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލިބަލާލުމުން އެނުގ

ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައި އިންކަން. ދެން އަދި އެ މާއްދާ ބުނާ ޮގތުން ެއްއވެސް އަެގއް ނެތި، ފީއެްއ  

ފުށުއެރުމެއް   މާއްދާަގއި  ދެ  އެހެންވީމާ،  ޖެހެނީ.  މި  ހިއްސާކުރަން  މަޢުލޫމާތު  ޢާންމުންނަށް  އުޅޭތީވެ  ނެތި 

މިނިސްޓްރީން  އެހެންވީމާ،  ުގޅޭޮގތުން.  މާއްދާއާ  އެ  އިންނާނީ  ސާފުކޮށްލާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީން 

ވަނަ ާމއްދާ އުނިކުރަން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާއަށް   44ވިދާޅުވަނީ އެހެންވީމާ ާގނޫނުެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ ޮގތުަގއި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރެިވފައި މި ވަނީ. ބުނެވެދިޔަ   16އަޅުަގނޑު ޖެހިލާނަން. މިހާރު ބިލުެގ  

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު    -)ހ(  -44ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. ދަފްތަރު:    44ާގނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިވާ  
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ބަ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  މަޢުލޫމާތު  ިވޔަފާރިތަކުެގ  ލިޔެ،  ފަންތީެގ  މަތީން  ޮގތުެގ  ޔާންކޮށްފަިއވާ 

މި މާއްދާެގ )ހ(ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފްތަރު އެްއވެސް    -ދަފްތަރުކޮށް، ރެޖިސްޓްރަރ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. )ށ(

ހަމަޖައްސަންވާނެއެެވ.   ރެޖިސްޓްރަރ  އިންތިޒާމު  ބެލޭނެ  ޒަރީާއއިން  އިންޓަރނެޓުެގ  އާންމުންނަށް  ނުލާ  ފީއަކާއި 

 ، މި މާއްދާ އުނިކޮށްލަން މިހާރު ހިމަނާލާފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އަފްޒާލް. މި ަވުގތު ކޮމިޓިާއއި އިތުރަށް ުގޅިަވޑައެގންފި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދަ މި  ތިބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންމެ  ނާޒިލް.  މެންބަރުންެގ،  އިބްރާހީމް  ޮގތުން  ުގޅޭ  މާއްދާއާ  ންނަވާލެވުނު 

ޮގތެއް  އެ  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  އޮތް  ޮގތެއް  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ޚިޔާލުފުޅުތައް،  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި 

 ވިދާޅުވެދެްއވަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު

މުޤައްރިރު، މިހާރު ރަނަގޅަށް އިދާރީމޭޒުން އެ އޮތީ ފަހުން މިނިސްޓްރީން ވެސް އެ ރަނަގޅަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިތާ.  

 އެހެންވީމާ، ދެން ޭއަގއި އިޢުތިރާޟެއް އަޅުަގނޑަށް ހިެއއްނުވޭ. އަޅުަގނޑުެގ ނެތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރި މެންބަރު. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ބުނެވެދިޔަ މާއްދާ ާގނޫނުަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ކުރިއަށްދާނަން.   އަޅުަގނޑު  އުނިކުރަން  މާއްދާ  އެ  ނުކުރައްވާތީ  އިޢުތިރާޟް  އުނިކޮށްލަން  އޮތުމާއެކު  ވެސް  މިހާރު 

 ން އިނޭގތޯ. އުނިކޮށްފައި ކުރިއަށްދާން ފާސްވީ ކަމަށް ބަލައި ކުރިއަށްދާނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިވެރި

 އާދެ! ރަނަގޅު އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަފްޒާލް، ދެން އޮތް ނަންބަރު. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ިއނީ   މި  ޝެއަރކޮށްލާފައި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ދެން  އިން  އާދެ!  ފޮނުވާލާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީއަށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ާގނޫނުެގ    8ޑޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލުމުެގ ޮގތުން. އެޮގތުން މީަގއި މި އިންނަނީ ބިލުެގ  

ކޮން  13 އަދި  ކިހިނެއްތޯ.  ކަނޑައަޅާނީ  އޮފިޝަލުން  ިއސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ދ(ަގއި  އަދި  )ފ(  މާއްދާެގ   ވަނަ 

މިނިސްޓްރީން  ދެން  ވާނެ.  ދަންނަވާލާފައި  މިނިސްޓްރީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ސާފުކުރުމަށް  ފެށިެގންތޯ  މަޤާމަކުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( އަދި )ދ(ަގއި ބަޔާންކުރާ އިސް    13ވަނަ މާއްދާަގިއ، ާގނޫނުެގ    8ވިދާޅުވެފައި އިންނަނީ ބިލުެގ  

ވަނީ އެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ބިލުަގއި  މި  ކައުންސިލުަގއި   އޮފިޝަލުން  ފަރާތް  ިއސް  އެންމެ  މުއައްސަސާެގ  ދެ  އެ 

ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީާއިއ ބަދަލުަގއި ުމއައްސަސާެގ ކަމާ ބެހޭ އިސް ފަރާތެއް،  

މެދު އަދި  ކުދި  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުެގ  މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ  މުައްއސަސާެގ  އެ  ފަންތީެގ  ޚާއްސަޮގތެްއަގއި   

ވިޔަފާރިތަކާއި ުގޅުން ހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި މަސަްއކަތްތަކުަގއި ޝާމިލުވާ، އެ މުއަްއސަސާތަކުެގ އިސް އޮފިޝަލުން  

ފުރިހަމަކަމެއް   ކުރިެއރުމެއް ނުވަތަ  އިތުރު  ަމސައްކަތްތަކަށް  ޖެހިއްޖެ ނަމަ ކައުންސިލުެގ  ހިމަނަން  ކައުންސިލުަގއި 

ށާއި މިޮގތުން އެ ދެ ުމއަްއސަސާެގ ފަރާތުން ކައުންސިލުަގިއ ހިމެނުމަށް ކަނޑައަޅާނެ،  ެގނުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީކަމަ

އިސްވެރިންނަށް   އެންމެ  މުއަްއސަސާތަކުެގ  އެ  އިޚުތިޔާރު  ކަނޑަެއޅުމުެގ  ޮއފިޝަލެއް  އިސް  މުއައްސަސާެގ  އެ 

މު ކަމަށް ކޮމިޓީން، މިނިސްޓްރީން  ދިނުމަށް މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި އިސް އޮފިޝަލު ބިލުަގއި މާނަކުރުން މުހިން

ިމވާ   ެއހެންވީމާ، ކައުންސިލުެގ މެންބަރުން ބަޔާންކޮށްފައި  ވަނަ މާއްދާ )ފ( އަދި    13ނުދެކޭ ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ. 

 )ދ(ަގއި މި ބަޔާންކުރާ އިސް އޮފިޝަލުން  މާނަކުރަން މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިވަޑައިނުަގންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( އަދި )ދ(    13އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލާނަން  

 މާނަކުރުމުެގ ޮގތުގައި ބައިންދަން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު
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ބަޔަކާ.   ކޮންމެވެސް  މަތިކުރަނީ  ާގނޫނަކުން  އޮތީމަ.  ާގނޫނަކުން  ކަނޑަނާޅާ  އެޮގތަށް  ސާފެއްނުވޭ  މިހާރު 

ތިބޭ   ހަދަން  ާގނޫނު  ކަމެއް  ބައެއް  އަންނަ  ކޮންތަނަކުން  ކޮބައިކަމެްއ،  އޮފިޝަލުންނަކީ  އިސް  އެހެންނަމަވެސް، 

 އަޅުަގނޑަކަށް ވޯޓެްއ ނުދެވޭނެ.  ބަޔަކަށް ނޭނޭގ ކަމަށް ވަންޏާ، އެއަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާއިރާެގ   ދެކުނު  ހިތަދޫ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އި ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ކުރީަގއި  އެރުވުމުެގ  ފުރުޞަތު  ނާޒިލަށް.  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި 

ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ތަފުސީލުކޮށްލަދެްއވަން  އިތުރަށް  އަދި  އިދާރީމޭޒުން  ނުކުތާަގިއ  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  މެންބަރު 

 އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ލާފައި އިން މިނިސްޓްރީން ކުރުކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ވިދާޅުަވނީ އިސް އޮފިޝަލުން މާނަ ނުކޮށް ދޫކޮށް

އެއް ސަބަބަކީ ައސްލު އެ މުއައްސަސާެއއްެގ ިއސްވެރިންނަށް، އެ މުއައްސަސާއެްއަގއި ހިމެނޭ އިސްވެރިންނަށް އެ 

އިސް އޮފިޝަލުންެގ ޮގތުަގއި ވަކި ބަޔަކު ކަނޑަެއޅުމުެގ ިއޚުތިޔާރު، ެއ ޑިސްކްރިޝަން ދޫކޮށްލުމަށޭ، އެީއ އަސްލު  

ޝަލުން މާނަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ނުދެކޭ ެއއް ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި އެ އިސް އޮފި

 ވިސްނެނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު

  ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާފާނަން މުއައްސަސާއެްއަގއި ވެސް އަދި ާގނޫނީ ސަރުކާރު، ދައުލަތެއްެގ  ވެސް ވެރިންނެއް 

 ނުތިބޭނެ. ތިބޭނީ ރައްޔިތުންެގ ޚާދިމުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އަޅުަގނޑު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ފަހުން.ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި އޮތީމަ ފުރުޞަތު އަރުވާފަިއ އޭެގ 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

ބޫލުކުރާޮގތުަގިއ  ަގޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެ ފާހަަގކުރައްވަނީ ައޅުަގނޑު  

ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަފުޅެއް. ވަރަށް ފަހުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިމިެގންދިޔަ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނުަގިއ  

މާނަކުރުމުގައި ކަހަލަ  މި  ހަމަ  ިގނަ    ވެސް  ވަރަށް  ނެތީމަ  ޑީޓެއިލްކޮށްފައި  އެ  ައޅުަގނޑުމެން  އެބޭފުޅުންނަށް 

ދޭތެރޭަގިއ   ކަމާއި  އެ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  އަދި  ޮގތަށް  ބޭނުންވި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކެއް 

ާގނޫނުގަ  ވެސް  ކަންތައްތައް  ހުރި  އެްއޗެހިތަކެއް  ހުރިހާ  އެ  ރެކޯޑުަގއި  އެ  ލިޔެވިފަިއ  ވާހަކަދެކެވި،  ޮގތަށް  އެ  އި 

ނެތީތީވެ، އެ ކަންތައްތައް އެޮގތަކަށް ނުދިޔަ، ނުކުރެވުނު. މިސާލެއް ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާފާނަން. ވަޒީފާއާ ބެހޭ 

މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  މި  ވާހަކަދެއްކީ  އަޅުަގނޑުމެން  އޭރު  އިޝޫަގއި  ޗާޖުަގއި  ާގނޫނުަގއި ސަރވިސް 

ޮގތަ ހިމެނޭ  ކުނިކަހަންދާ  ވެސް  ރިސޯޓުަގއި  ވެއްޖެއްޔާ  ރިސޯޓެއްަގއި  ވާހަކަދެްއކީ  އެންމެން  ައޅުަގނޑުމެން  ށް. 

ވެސް  މީހުންނަށް  ހުރިހާ  ެއ  ބެހިެގންދާއިރު  ޗާޖު  ސަރިވސް  މީހާއެކޭ  އިންނަ  ދޯނީަގިއ  މަސް  އޭަގއި  މީހާއެކޭ، 

، ރޫމް ބޯއި މީހާ ިވޔަސް، ކުނިކަހާ މީހާއަކީ  އެްއވަރަކަށް ބައި އެޅިެގންދާން ޖެހޭނެއޭ. އެއީ ވެއިޓަރު މީހާ ވިޔަސް 

ބޭރުން އެ ރަށަށް އަރާ މީހެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސީދާ ތި ބުނާ މާނަކުރުމުަގއި ެއޮގތަށް  

ޮގތަށް،   ނުކުރެވޭ  އެކަން  ެއޮގތަށް  އޮތީ  އެ  ގަވާއިދުަގއި  ހެދި  މިނިސްޓްރީން  ނެތީތީވެ،  ތަންކޮޅު  އެ  ލިޔެވިފައި 

ވެސް   ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ގަ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ބޫލުކުރާޮގތުަގއި 

ކަހަލަ  މި  ދޫކޮށްލެވުނީމަ  މިޮގތަށް  އެނެގން.  ތަފުސީލުކޮށް  ޖެހޭ  އެބަ  ާގނޫނުަގއި  ޮގތަށް  ވިދާޅުވާ  އެ  މެންބަރު 

މެން މިހާރު ވެސް ރެކޯޑިންގ އަޑުއެއްސެިވޔަސް އަދި އެހެން ކަންތަްއ  ބައިވަރު ކަންތައް އެބަ ދޫވެެގންދޭ. އަޅުަގނޑު

ކުރިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ރިސޯޓެްއަގއި ޚިދުމަތްކޮށްދޭ ެއއީ ފްރަންޓްލައިންަގއި ވިޔަސް އަދި އެހެން ދިމާލެއްަގއި  

ނުމަކީ ހަމައެކަނި ެވއިޓަރ،  ވިޔަސް، ައއުޓްސޯސް ކުރިޔަސް، އެހެން ކަެމއް ކުރިޔަސް، ެގސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދި 

ރޫމް ބޯއީން ކޮށްދޭ ޚިދުމަތެްއ ނޫންކަމާއި ރިސޯޓު ކުނިކަހަން އަރާ މީހާއަށް ވެސް ސަރވިސް ޗާޖު ލިބެންޖެހޭނެ  

ެއ   ަގާވއިދުަގއި  ހެދި  މިނިސްޓްރީން  އެހެންނަމަވެސް،  އެއީ.  ކަންތައްތައް  ކުރި  ަވކާލާތު  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް 

އަޅު  ނެތީ،  ކަންތައްތަްއ  ހިމަނާފައި  ކަހަލަ  މި  އެހެންވީމާ،  ކިޔާފަ.  ނެތޭ  ލިޔެވިފަިއ  އެޮގތަށް  ަގނޑުމެންނަށް 

ދެމިެގންދާ   ދަށުން  އަތް  މުޅިން  ހަމަ  ެއއީ  ދޫކޮށްލެވިްއޖިއްޔާ  ފާހަަގކުރެްއވިހެން  އެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

 ކަ ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންެވެގން. އެްއޗެހިތައް. މި ެއއްޗެހިތައް އެބަ ޖެހޭ ހަމަ ސާފުކޮށް ލިޔެވެން. އެ ވާހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ފުރުޞަތު   މެންބަރަށް  ިއއްޒަރްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

އޮން މާނަކުރުން  ހުރީ  ރޫޙު  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ކުރީަގއި  އެހެންވީމާ، އެރުވުުމެގ  ކަމަށް.  ނަންވާނެ 

މާނަކުރުން މި ޑްރާފްޓް ކުރެިވފައި މި އޮތް ބިލުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހިމަނަންވީ ޮގތް ކަމަށް ބެލެވޭ ޮގތް ކޮންމެވެސް  

 ވަރަކަށް އަފްޒާލް އަދި ކިޔުްއާވލަދެއްވީމަ އަޅުަގނޑު ދެން ިއތުރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުންެގންދާނަން. 

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ އިދާރީމޭޒުން

އާދެ! މިނިސްޓްރީެގ ކޮމެންޓަށް ބަލާލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ މުއައްސަސާއެްއެގ އިސް އޮފިޝަލުން  

ފަރާތެްއ   މަސައްކަތްކުރާ  ލެވެލެްއަގިއ  މަތީ  މުއަްއސަސާެއއްެގ  އެ  މާނަކުރައްވަނީ  ެއ  އެބޭފުޅުން  ކަނޑައެޅުުމަގއި 

މި އެކަމަކު  ސީދާ  ދެން  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމަށް.  އެހެން  ނެތީމަ  ހިމަނުއްވާފައި  މާނަކުރުމުަގއި  އެ  ނިސްޓްރީން 

ދަންނަވާލާކަށް ނޭނެގ ސީދާ އެ ހިމަނާލާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ނިންމަވާ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

 މާނަކުރުމުަގއި އެބައި ހިމަނާލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު   މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ސާފުެވއްޖެ  އާދެ! 

ވެސް   ޮގތް  ހުރި  ވިސްނުންފުޅު  ކަމަށް  ޮގތް  އިންނަންވީ  އިބާރާތް  އެ  މާނަކުރުން  އަރުވާއިރު  އަރުވާނަން. 

 ވިދާޅުވެދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ެގދާއިރާ  މެދު މާފަންނު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ާގނޫނު ހަދަނީ ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ ޮގތަކަށް 

ދައުލަތެްއ،  ވިސްނާފައިހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އަދި ޕާޓީެގ ސިޔާސަތުަގއި ވެސް މި އޮންނަނީ ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ  

އެ  ވެސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ކުރެވޭނެ  ޖަވާބުދާރީ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ސިޔާސަތުަގއި  ސަރުކާރުެގ 

ވެސް  ދޭތެރެއިން  މި  ކުއްލިކުއްލިއަށް.  ހަދަނީ  ގަވާިއދެއް  ދޫކޮށްލުމުން،  ހަދާފައި  ާގނޫނެއް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރި 

ތި އޮތީ،  އެ  ަގާވއިދުަގއި  އޮތް  ދަތުރުފަތުރުތަްއ ހަދާލާފައި  ވަިއެގ  އެއަރޕޯޓު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެނޭގނެ  ބޭފުޅުންނަށް 

ވެސް ެއއަރ ެއއްކޮށް، އެއަރ ސްޕޭސް އެއްކޮށް ބޭރު ބަޔަކަށް ދެވޭ ޮގތަށް ކުއްލިައކަށް ފާސްކޮށްލައިފި ަގވާއިދެއް.  

މާ، އެ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ވާތީވެ  ފާސްކޮށްފައި ރައްޔިތުން ހަޅޭލަވަން ފެށީމަ އަނެއްކާ ަގވާއިދު އުނިކުރީ. އެހެންވީ
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އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މީަގއި އެ މުައއްސަސާެގ ިއސް އޮފިޝަލަކީ ެއއީ ކޮން މަޤާމެްއަގއި، އިސް އޮފިޝަލޭ ކިޔާ  

ާގނޫނުަގިއ   އަދި  ބައެއް.  ކިޔާ  އޮފިޝަލުން  އިސް  ނުދަނޭ  ޮގތުން  ާގނޫނީ  އިނޭގތޯ.  ނުތިބޭނެ  އޮފިޝަލުންނެއް 

ވެ ވެރިން  ތިބޭ ކަމަށް  ނުދަންނާނެ  މީހުން  ތިބޭ  މަޤާމެއްަގއި  ޢައްޔަންކުރާ  ރައްޔިތުން  އެއީ  ދަންނަނީ  ާގނޫނު  ސް. 

އޮންނަނީ. އިސްވެރިން ކިޔާ އެްއޗެއް ނޯންނާނެ ާގނޫނުަގެއއް. މިހާރު މީަގއި އެބަ ލިޔޭ އިސްވެރިންނޭ. އިސްވެރިން 

ރޭންކެއްަގއި ކޮންމެ  އެކިއެކި  ހަމަ  ތިބޭ  އެތާނަގއި  ވެސް  މާނަކުރެވިދާނެ  ޑިވިޝަނެްއަގއި  ކޮންމެ  ހުންނަ،  ވެސް   

މާނަކުރަންޖެހޭނީ.   ނޫން  ެއޮގތަކަށް  ކަމަށް.  ވެރިއެއް  ވެސް  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  ކަމަށް.  ވެރިއެއް  މީހަކީ  ހުންނަ 

ކޮން   ެއއީ  ާގނޫނުަގއި  ިމ  އެހެންވީމާ،  ވެއްޖިއްޔާ.  ާގނޫނެްއ  ވާންޖެހޭނެ  ސްޕެސިފިކް  ވަރަށް  މާނަކުރަންޖެހޭނެ، 

އްަގއި ހުންނައިރު، ކޮން ރޭންކެއްކަން، ކޮން ހިސާބަކުން ފެށިެގން ހުންނަ އިސް ޮއފިޝަލެއްކަން ހުންނަވާނީ.  މަޤާމެ

އޭރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަާވބުދާރީކުރެވޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ވާޮގތަކީ ރަްއޔިތުންނަކަށް ެވސް އަދި ާގނޫނުން މީެގން  

ދަތިވާނެ އެ ބަޔަކާއި އިސް އޮފިޝަލުންނާއި ުގޅައިެގން އަދި ކަމެއް  މަންފާ ހޯދަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވެސް މި ވަރަށް  

އިސް   އެ  އެދެން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  ވެސް  ޖަވާބުދާރީކުރަން  ދިމާވިޔަސް  ދަމެއް 

އެ ނުވަތަ  ިމނިސްޓަރެއް  ސްޓޭޓް  ތިބޭ  ޖެހިެގން  ެއާއިއ  ދެން  ނުވަތަ  ަވޒީރު  ނަަމ  ވަޒީރު  ފަދަ  އޮފިޝަލުންނަކީ 

 ޮގތަކަށް މަޤާމެއް ޖަހާފައި ބާްއވަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު   އިްއޒަތްތެރި  މަތިވެރި ދާިއރާެގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން،  

 ށް.ޙަސަން ޒަރީރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިވެރި

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އުސޫލެއްެގ ޮގތުން އެ ދެ މެންބަރުން އެ ދެއްކެވި ވާހަކައަށް  

ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް ވެސް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީން އެޮގތަށް އެ ޚިޔާލުދީފައި އޮތީ 

ވަކި   ުގޅޭ  އެއީ  ވިޔަފާރީއާ  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި  ޚާއްޞަކޮށް  ނުހުރޭ.  މިނިސްޓްރީތަކުަގއި  ިގނަ  މަޤާމުތަކެއް 

ބިލެއް. ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ މިފަދަ ކަމަކަށް ނުވަތަ މިފަދަ މަޤާމެއްެގ ޮގތުަގއި އެ މާނަކުރާ އިސް އޮފިޝަލަކީ، އެީއ  

ނުހުންނާނެ މިނިސްޓްރީަގއި  ކަނޑަައޅާފައި    ބެހޭ  ވިޔާފާރިއާ  ބައެއް  ދާއިރާއިން  ބިޒްނަސްެގ  ނުވަތަ  މަޤާމުތަކެއް 

އެ  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ހުންނާނީ.  މަޤާމުތައް  އެކަހަލަ  މިނިސްޓްރީެގ  ބެހޭ  ިވޔަފާރިއާ  އެއީ  މަޤާމުތަކެއް.  އޮންނަ 
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ވާ ބޭފުޅެްއ އިސް  މަޤާމުތައް ނެތުނީމަ ކަމަށް ެވދާނެ ދެން އެ މިނިސްޓްރީައކުން ނުވަތަ އެ މުައއްސަސާއަކުން ބޭނުން

އެހެންނަމަވެސް،   އޮތީ.  ެއ  ފާޅުކޮށްފައި  މިނިސްޓްރީން  ެއޮގތަށް  ޚިޔާލު  ޢަްއޔަންކުރުމުެގ  ޮގތުަގއި  އޮފިޝަލެްއެގ 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސްޕެސިފިކްކޮށް އެބަ ޖެހޭ އޮންނަން އެ ކޮން ކެޓަަގރީެއއްެގ ކޮން މަޤާމަކުން ފެށިެގން މަތީެގ  

. އެހެންވީމާ، ެއއީ ކަންނޭނެގ ިގނަ މެންބަރުންެގ ހުރި ކަންބޮޑުުވމަކީ ވެސް. ސްޕެސިފައި  ބޭފުޅެއްތޯ ޢައްޔަންކުރަނީ

އެ  ނާޒިލް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ފަސޭހަވެެގންދާނެ.  ތަންކޮޅެއް  އޮތީމަ  ކޮށްލާފައި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

ސަރވި އެ  ރިސޯޓުތަކެުގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަދައިން  ބޮޑެތި ފާހަަގކުރެްއވި  ވަރަށް  ކަންތަކުަގއި  ޗާޖު  ސް 

އިޞްލާޙުެގ   ެގނައި  ާގނޫނަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކުރި  ވެސް  މެންބަރުން  ިގނަ  ހަމަ  ދިމާވި.  މައްސަލަތަކެއް 

މަސަްއކަތްކުރާ   ދޯނީަގިއ  ޑަިއވިންގ  އަދި  ވެސް  މީހާއަށް  ކުނިކަހަން  ރިސޯޓުަގއި  ބޭނުމަކީ  ެއއް  މައިަގނޑު 

ސް އަދި ސަޕްލައި ދޯނީަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަޅުވެރިޔާއަށް ވެސް އަދި އެ ރަށުެގ ރުއް ސާފުކުރަން ފަޅުވެރިޔާއަށް ވެ

ާގނޫނު   ެއ  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ  ޗާޖު  ސަރވިސް  އެ  ވެސް  އޭނައަށް  ވެސް،  މީހާައށް  އަރާ  އެ  ރަށަށް  އެ 

އަޅުަގނޑު ފާސްކުރިއިރު  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަަގއިމުވެސް  ރޫޙު  މެންބަރުންެގ  އިޞްލާޙުކުރުމުެގ  ކޮމިޓީެގ  މެންެގ 

އެކަން   އެހެންނަމަވެސް،  ހުރީ.  ރޫހު  ވެސް  މެންބަރުންެގ  ިގނަ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަދި  ހުރީ.  މެދުަގިއވެސް 

ހަމަ   މިއަދު  ނެތީމަ  ލިޔެފައި  ވާހަކަތައް  އެ  ސްޕެސިފިކްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނިމިެގންދިޔައިރުަގިއ  އެ  ވެސް 

ސަރވި އެހެންނަމަވެސް،  ރިސޯޓުތަކުން  ނެތް.  ތަފާތެއް  ބޮޑު  މާ  ދެން  ކުރިއެކޭ  ހަމަ  ދަނީ  އެ  ޗާޖު  ސް 

ެއ   ކަންބޮޑުވުން  ެއއް  ބޮޑު  އެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  އަިއއްސަ.  ހުރި  އެބަ  ބަދަލެްއ  ކޮންމެވެސްވަރެްއެގ 

ނޫނުަގއި ލިޔެފަިއ ނެތީމަ ރިސޯޓުތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ އެންމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ސްޕެސިފިކްކޮށް އެ ވާހަކަ ާގ

އެކި  މާނަކުރަނީ  ބޭފުޅުން  ެއކި  އާދޭ.  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  މިހާރު  ކަންބޮޑުުވންތައް  އެ  ނުލިބޭ.  އެެއއް 

ޮގތްޮގތަށް. އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ަގއުމުަގއި ާގނޫނުތައް މާނަކުރުމުަގއި ިގނަފަހަރަށް މި 

ފައިދާވާ އޮންނަނީ ވެރިކަ މުެގ ނިޒާމު ބައްޓަންވެފައި އޮންނަ ޮގތަކުން އެ ވިޔަފާރިވެރިއެްއެގ ނުފޫޒުން އެމީހުންނަށް 

ޮގތަށް ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި މާނަކުރެވިފަ. ެއކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސަރވިސް ޗާޖުެގ  

އެތަ މާނަކުރެވިެގން  ިއޞްލާޙު  ެގނައި  މި  ވެސް  މަސައްކަތްކުރާ،  ާގނޫނު  ރިސޯޓުތަކުަގއި  އެ  ރައްޔިތުންތަކަކަށް  ްއ 

ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާަގއި މަްއސަކަތްކުރާ އެތައް ރަްއޔިތުންތަކަކަށް ސަރވިސް ޗާޖުެގ ޙައްޤުން މިއަދު މަޙުރޫމްވެފައި ެއ  

އެހެންނަމަ ފާހަަގކޮށްލީ.  މި  ނުކުތާ  ދެ  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ޖުމުލަކޮށް  އެހެންވީމާ،  ހަމަ ވަނީ.  ވެސް، 

ވާހަކައަށް  މެންބަރުންެގ  ދެ  އެ  އެއާެއއްކޮށް  ދެން  ތާއީދުކުރެވޭ.  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ޚިޔާލު  މިނިސްޓްރީެގ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރުަގިއ ކޮންމެެވސް ޕޭޖެއްަގއި ނުވަތަ ކޮންެމވެސް ލެވެލްެއއްަގއި އެ ބަޔަކު ކޮންމެ މުއަްއސަސާެއްއެގ،  
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އެ  ިވޔަސް  ާގނޫނުަގއި   މިނިސްޓްރީއެްއެގ  މި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކަނޑަެއޅިެގން  ޮގތުަގިއ  އޮފިޝަލެއްެގ  ލެވޭ 

ާގނޫނީޮގތުން  ދިއުމަކީ  ލިޔެިވެގން  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ެއ  ދާއިރުަގއި  ެގނެިވެގން  އިޞްލާޙު  އަޅުަގނޑުމެން 

  އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވެެގންދާނެ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ހިތުން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް މާނަކުރުން އޮންނަން 

ވާހަކަ   ޮގންޖެހުންތަކުެގ  ދިމާާވނެ  ނެތުނީމަ  މާނަކުރެއްވުުމަގިއ  އެބަ.  ފާހަަގކޮށްދެްއވާ  ވާހަކަފުޅުަގިއ  ކަމަށް  ޖެހޭނެ 

ދާއިރާެއއްަގއި ފުޅާ  ވަރަށް  ހަމަ  މާނަކުރަން    ވެސް  ވާންީވ،  އެހެންނަމަވެސް،  ޚިޔާލުފާޅުކޮށްދެްއވާ.  އެބަ 

މެންބަރަކު   އިއްޒަތްތެރި  އެްއވެސް  އަދި  ކާކުތޯ  މަޤާމެއްެގ  ކޮން  ނޫނީ  ކަމެއްެގ  ކޮން  ބުނަންވީ  އަޅުަގނޑުމެން 

މަނި މޯލްޑިވްސް  ދަންނަވާނަމަ  މިސާލަކަށް  ނެތް.  ހުށަހަޅުއްވާދެއްވާފައެއް  ޮގތަށް  އޮތީރިޓީެގ  ހުށަހެޅުމެއް  ޓަރީ 

ސެކްޓަރ   ފައިނޭންޝިއަލް  އޮފިޝަލަކީ  އިސް  އެ  ލީމަ،  އޮފިޝަލެއް.  އިސް  ދާއިރާެގ  ސެކްޓަރ  ފައިނޭންޝިއަލް 

ދާއިރާެގ އެ ވަުގތަކު ހިންަގން ހުންނަ އެންމެ އިސް މަޤާމެއްަގއި ހުންނަ ބޭފުޅާ ވިއްޔާ އެބޭފުޅާ. ނޫނީ މޯލްޑިވްސް 

މެ އިސް ފަރާތަކީ އެކަމާ ުގޅުންހުރި ދާއިރާަގއި ހުންނެވި އެންމެ އިސް ބޭފުޅާެގ  އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތީރިޓީެގ އެން

ހުށަހަޅުއްވާފަިއ   މިހާތާކަށް  އަދި  ހުށަހެޅުމެއް  އެްއވެސް  އެކަހަލަ  ބޭފުޅާ.  ހުންނަ  މަޤާމެއްަގއި  އެ  ހުންނަ  ޮގތުަގއި 

 އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރައްާވއިރު  ނެތީމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް މާނަކުރުން

ރަނަގޅު   އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  ވެސް  ބުނެދެއްިވއްޔާ  ޮގތެއްކަން  ކޮން  އޮންނަންވީ  މާނަކުރުމުަގއި 

އަދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ަވުގތު އެކަނި މައިކު އޮން ކުރެއްވުން. އިތުރު އަޑުތައް އަރާކަމަށް މި

ވެސް މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެބަ ފާހަަގކުރަްއވާ. އަޅުަގނޑު މިައދު މި އިނީ ތަނަކަށް ވަދެ  

ބަންދުވެެގން އެކަނިމާެއކަނި ިއތުރު އަޑެއް އަރާފާނެތީ ވެސް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

މައި  ވަުގތު  ކަހަލަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ  ނާރާނެ  އަޑު  ބޭފުޅުންެގ  އެހެން  އިތުރު  ވެސް  ަގޑީަގއި  ކުރަްއވާ  އޮން  ކު 

ތަނެއްަގއި ތިއްބަަވިއެގން ކޮމިޓީ ކުރިއަށްެގންޮގސްދެްއވަން ފުރުޞަތުދެއްވިްއޔާ ވަރަށް ފަސޭހަވެެގންދާނެ. އަޅުަގނޑު  

 ރާހީމް ނާޒިލަށް. ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް 

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އަޅުަގނޑު އަދި އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ކުޑަ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަފުޒާ ބުނުއްވާ. އޭެގ ފަހުަގއި ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ެއީއ   މިނިސްޓްރީއާ.  މަސަްއކަތްކޮށްލަން  އެބަ  ކުރެވޭތޯ  ކޮންޓެކްޓް  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ. 

މާނަކުރުމަށް އޮފިޝަލް"  "އިސް  "އޮފިޝަލުން"،  ކޮމިޓީަގިއ  އެބޭފުޅުން  އޭރުން  ޮގތެއް.  ރެކޮމެންޑްކުރަްއވާ   

އެ  އެހެންވެ  ޖެހިލަން.  މާއްދާައށް  އެ  ފާސްކޮށްފައި  މާއްދާތައް  ހުރި  ދެން  އެ  ޚިޔާލުފުޅުތަކާއެްއކޮށް  މެންބަރުންެގ 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަންެވެގން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހު ޮގތެއް  މެންބަރުން އަދި ވަކި  ޮގތެއް  އިްއޒަތްތެރި  ވަކި  މިހާތާކަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު  ށަހަޅުްއވާފަެއއް ނެތް 

މިނިސްޓްރީން  އަދި  ވަންޏާމުން  ބޭނުންނުވާކަމަށް  ހުށަހަޅުްއވަން  އަދިވެސް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނެތް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއ 

 ތީެގ... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޒަރީރުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ފުރުޞަތު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެވސް  މަޝްވަރާ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތެއްެގ  ލިބޭ  އެ  ނޫން.  ކަމެއް  ނެތް  ހޯދާލުމަކީ  ރަޢުޔުއެްއ 

 ކުރެވޭނެ. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލަށް. 
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  ކަދެއްކެވުން: ވާހަތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ހި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ އިދާރީމޭޒުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޑްރާފްޓު ެއޮގތަށް އެ މާނަކުރާނެ ޮގތް  

މި   ޮގތަށް  މި  މިދެންނެވި،  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ެގނެސްދިނުން.  ޮގތުަގއި  އިްއޒަތްތެރި ޑްރާފްޓެއް  ޖެހުނީ  ދަންނަވަން 

ވަނަ މާއްދާެގ    52މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި ވެސް އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކުރި ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ާގނޫނުެގ  

)ށ(ަގިއ މި އޮތް ތަންކޮޅު ައޅުަގނޑު ކިޔާލާނަން. މި ާމްއދާެގ ބޭނުމަށް އަންނަނިިވ މުަވއްޒަފުން ކަމަށް ބުނެވިފަިއ  

ދުމަތްހޯދާ ފަރާތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމުަގއި ސީދާ ައދި ނުސީދާ ޮގތުަގިއ ަވޒީފާެއްއ ޮގތުން ބައިވެރިވާ ހުރިހާ  އެ ވަނީ ޚި

އޭތި  ތަންކޮޅު  އޮތް  އެ  'ނުސީދާ'  ދެްއކިއިރު  ވާހަކަތައް  ބޭފުޅުންނާ  މިނިސްޓްރީަގއި  އަޅުަގނޑު  މުވަްއޒަފުންނަށެވެ. 

އްޒަތްތެރި މި ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އަޅުަގނޑު ަގބޫލު އަދި  މާނަކުރެވިފައި ނެތީތީވެ މުޅި މި ބިލުަގއި އި

މާނަކުރިފައި   އެތަްއކޮޅު  'ނުސީދާ'  ދިޔައީ  ހެދިެގން  ަގާވއިދު  އިދިކޮޅަށް  ވެސް  މުޅިން  ރޫޙާ  ވެސް  މަޖިލީހުެގ  މުޅި 

މާނަނުކުރެވިްއޖެއްޔާމު އޮފިޝަލު'  'އިސް  އެ  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  މިވެނި  ނެތީމަ.  މާދަމާ  ން 

ނެތޭ   ވަޒީފާަގއެއް  މީހަކު  ކިޔާ  އޮފިޝަލެކޭ'  'އިސް  ނެތޭ،  ވަޒީފާއެއް  ކިޔާ  އޮފިޝަލެކޭ'  'އިސް  މުއައްސަސާއެްއެގ 

ޖެހޭ 'އިސް އޮފިޝަލް' އެ  ކިޔާފައި އެ ކަމެއް ނުވާނެ، އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަ 

ލު'ެގ މާނަައކީ މުޤައްރިރު ެވސް ތި ވިދާޅުވިހެން އެ ަވުގތެއްަގއި، އެ ހާލަތެްއަގއި ެއ  އިންނަ ތަނަކީ 'އިސް އޮފިޝަ 

ވުޒާރާއަކާއި ހަވާލުވެ ހުރި ެއންމެ އިސް މީހާއާ އެބޭފުޅާއާ ޖެހިެގން ހުންނަ މީހާ އާއި ެއވެސް ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން  

ޖެހޭ.   އެބަ  އެ  2،  1އެނެގން  ެއވަރު  އޮފިޝަލުންނަކީ.  އިސް  އެ  ނެތިްއޔާމުން އެީއއޭ  ޖެހޭ.  އެބަ  ނެގން 

ެއީއ  ޮގތުން'  'ނުސީދާ  މާނަކުރިއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  'ނުސީދާ'  'ސީދާ'  'ނުސީދާ'،  'ސީދާ'  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މީހާ. މިހާ   ހުންނަ  ދޯނީަގއި  މީހާ، ޑިއިވިން  މީހާ، ޖަނަރޭޓަރު އޮޕަރޭޓުކުރާ  މީހާ، ރުކަށް އަރާ  އެްއކަލަ ކުނިކަހާ 

އަޅުަގނ  އޮތްކަމުަގިއ ރީތިކޮށް  އެކަން  ެއހެން  އޮތީ.  މި  އެއްޗެއްަގއި ވެސް  ހުރިހާ  ރެކޯޑިންގަގއި ވެސް  ތި  ޑުމެން 

ގަވާއިދު   ޚިލާފަށް  ރޫޙާ  މުޅި  ނެތީމަ  މާނަކުރެވިފައި  'ނުސީދާ'  އާއިރު  ހެދިެގން  ަގވާިއދު  މިނިސްޓްރީން  ވިޔަސް 

 ނުކުތާ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި.ހެދިފައި އެ އޮތީ. މިއީ ހަމަ ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޙަސަން  ފުރުޞަތެއް،  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަތިވެރި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ދާ ދެކުނު  ހިތަދޫ  އެދޭނަން  އިދާރީޭމޒުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކުރީަގއި  އެރުވުުމެގ  ފުރުޞަތު  ިއއްޒަތްތެރި  ޒަރީރަށް  އިރާެގ 

މިއަދުެގ   ނަމަެވސް  ހޯއްދަވައިެގން  ފަރާތަކުން  ހޯއްދަަވންޖެހުނު  މަޢުލޫމާތު  އެ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  މެންބަރު 
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ޭއެގ  ދެން  އިނޭގތޯ.  އިބާރާތްކޮށްލަދެްއަވން  ާމނަކުރުން  ަގޑީަގއި  މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާ  މި  މިހާރު  ވަުގތެްއަގއި 

މި މާއްދާ އަޅުަގނޑު ޕާކް ކޮށްލާނީ ަމތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރުެގ    ފަހުަގއި މި ަވުގތު

ިމ  ކުރިއަށްދާނަން.  މާއްދާތަކައިެގން  ހުރި  ދެން  ކޮށްލާފައި  ޕާކް  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ނެތް  ވިސްނުންފުޅެއް  އިތުރު 

 ތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް. ވަުގތު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނީ މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއްއޒަ

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ޖުމުލަކޮށް ނާޒިލް އެ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ދެން  

ެއްއ   ވެސް  މިނިސްޓްރީއެްއެގ  ނުވަތަ  ކަނޑައެޅިދާނެ  މުއައްސަސާަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއީ  އޮފިޝަލް'  'އިސް 

ުމއަްއސަސާެގ ވެރިައކަށް ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭްއވިދާނެ ވެރިައކަށް ނުވަތަ  އެ  . ދެން ައނެއް އޮޕްޝަނެއް 

ފައިނޭންޝަލް   ހުންނާނެ  ވެސް  މުއައްސަސާއަކަށް  މިނިސްޓްރީއަކަށް،  ކޮންމެ  އެހެންވީާމ،  ބިލެއް.  ވިޔަފާރީެގ 

އެހެންވީމާ،   އޮފިސަރެއް.  ފައިނޭންސް  ެއގްޒެކެޓިވް  ނުވަތަ  އެކައުންޓެންޓެއް  ނުވަތަ  ލެވެލްެގ  ކޮންޓްރޯލަރއެއް  މި 

ފައިނޭންސް  ޢައްޔަންކުރާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ޢައްޔަންކުރެވިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މީހެއް  ކޮންމެވެސް 

ޑިޕާޓްމަންޓް  އެ  ނުވަތަ  އެކައުންޓެންޓްތޯ  ނުވަތަ  ކޮންޓްރޯލާތޯ  ފައިނޭންސް  ނުވަތަ  މީހެއްތޯ  އިސް  ޑޕާޓްމަންޓުެގ 

މީހެއް ހުރި  ޙަވާލުވެފައި  އަޅުަގނޑުމެން ހެޑަކާ  މިއީ  ފަރާތްތޯ.  އިސް  އެންމެ  މިނިސްޓްރީެގ  އެ  ނޫނީ  ތޯ 

މިނިސްޓްރީެގ   ހޯދާފައި  ލަފާ  މިނިސްޓްރީެގ  ކޮންމެވެސްވަރަކަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކުރިން  ފައިނަލްކުރުމުެގ 

 ޖެހީމަ އަޅުަގނޑަށް  ލަފައާއެްއކޮށް މިއިން ކޮންމެެވސް އެއް ފަރާތެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ އިސް އޮފިޝަލެއްެގ ޮގތުގައި

މިނިސްޓްރީަގއި  ބޭފުޅާ.  އިސް  އެންމެ  މިނިސްޓްރީެގ  ެއ  އެއްޮގތަކީ  ހައްލުެވެގންދާނެހެން.  މައްސަލަ  އެ  ހީވަނީ 

އަނެްއ   ވެރިޔާ.  އިސް  އެންމެ  މުައއްސަސާެގ  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  މުއައްސަސާއެްއަގއި  ނުަވތަ  މިނިސްޓަރު.  ވެއްޖެއްޔާ 

ެގ ެއކައުންޓެންޓް ނުވަތަ ފަިއނޭންސް ކޮންޓްރޯލަރ ނުވަތަ ފައިނޭންސް ެއގްޒެކެޓިްވ،  ޮގތަކީ އެކައުންޓް ޑިޕާޓްމަންޓު 

އެ މަޤާމުަގިއ ހުރި ކޮންމެވެސް އެއްބޭފުޅެއް ޢަްއޔަންކުރުން އެ ސްޕެސިފިކް ކުރެވިދާނެ. ެއހެންވީމާ، އެ ސްޕެސިފަިއ  

ބަ ޮގތަކަށްތޯ  ކޮން  ހުރީ  ބޮޑަށް  ޚިޔާލު  މިނިސްޓްރީެގ  ކުރިން  އެ  ކުރުމުެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ލައިލާފައި 

ޚިޔާލުތަފާތުުވން   އުޅޭ  ދިމާވެެގން  މި  މިއަދު  ައޅުަގނޑުމެން  އޭރުން  ކަންނޭނެގ.  ކަމުދާނެ  ސްޕެސިފައިކޮށްލީމަ 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހައްލު ލިބިެގންދާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ިއއްޒަތްތެ އެ ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  ހުރި  އެބަ  ވިސްނުންފުޅުތައް  ބައިވަރު  ހަމަ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ެމންބަރު.  ރި 

އިސް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރާ މީހެކޭ   ވަުގތެްއަގއި އެ ވުޒާރާއެއް ނޫނިއްޔާ މުއަްއސަސާެއއް ހިންަގން ހުންނަ އެންމެ 

ން ހުށަހަޅުްއާވ ތާއީދު ވެސް ތި ކުރެްއިވ  ވެސް ހަމަ މާނަކުރުމުަގއި ބުނެވިދާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ެއބައި ދޫކޮށްލާނަ

މާއްދާތަކަިއެގން  ހުރި  ދެން  އިބާރާތްކޮށްލެވެންދެން  އިބާރާތަކުން  އިތުރު  އެތަނަށް  ދޫކޮށްލާފައި  އިދާރީމޭޒަށް.  ޮގތަށް 

 ކުރިއަށްދާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މިއިނީ   ދެން ވެސް   ކައުންސިލުެގ  13އާދެ!  މާއްދާެގ  މި އިޞްލާޙުެގ  ވަނަ  ހުށަހެޅުއްވި  ތެރޭަގއި  މެންބަރުންެގ   

ތެރޭަގއި )ބ(ަގއި އެބަ އިނދޭ 'އަންހެން ިވޔަފާރިވެރިންެގ ތެރެއިން އެ ދާއިރާެގ މަންދޫބެްއ'. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެ  

އެޮގތަށް   ދެން  މަންދޫބެއް'  ތަމްސީލުކުރާ  ިވޔަފާރުވެރިން  'އަންހެން  ރީފްފައިޒްކޮށްލާފަިއ  އިބާރާތް  އިބާރާތް 

 ބަދަލުކޮށްލުމަށް މިނިސްޓްރީެގ އިޢުތިރާޟެއްނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި   އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުކުތާ.  ފާހަަގކޮށްދެއްވި  އެ  ސާފުހެން  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

އަށްދާނެ ޮގތަކީ. )ބ(ަގއި މިހާރު ެވސް ހަމަ އެ އޮތް ޮގތަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން ކޮބައިތޯ ކުރި 

ބާއްވާނީތޯ ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން އިބާރާތްކުރެވިފައި މިއޮތް 'އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް' 

އެ އަދި  އޮެވއްޖެްއޔާމުން  ވިސްނުންފުޅެއް  އިތުރު  އަދި  ތިބޭފުޅުންެގ  ބައިންދާނީތޯ.  ވިސްނުންފުޅެއް އެޮގތަށް  ހެން 

 އޮތަސް އެ ވިސްނުންފުޅެއް ފާހަަގކޮށްދިނުން... 

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް 

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލައްބަ.
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  ކަދެއްކެވުން: ވާހަހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް 

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް 

އަޅުަގނޑު އެްއޗެްއ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. މުޤައްރިރު، މިހާރު އަޅުަގނޑަށް އަޑުއިވެނީ މުޅިން ވެސް މިނިސްޓްރީެގ  

ައއި   އުފެދިެގން  ދުވަސްަވރެއްަގއި  ކޮން  މިއީ  ބަދަލުކުރަންޏާ،  ނުކުތާއަކަށް  ފިްއޔަކަށް،  އަކުރަކަށް،  ހޯދަން  ލަފާ 

އިރުޝާދާ  ؟ ރޫޙެއްތޯ ލަފައާއި  ައކުރަކަށް،  މިނިސްޓްރީެގ  މީެގ  ބަޔަކަށް  ތިބި  މި  ާގނޫނުހަދަން  ނޫނީ  އެކީަގއި 

ބަދަލުނުކުރެވެނީތޯ ހަމަ  ވެސް  ބޭނުންވޭހެން.  ؟ ފިއްޔަކަށް  އެބަ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޖަވާބު  ސުވާލުެގ  ެއ 

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިވަރު ކަންތަކުަގއި މިނިސްޓްރީެގ ލަފާ ހޯދާކަށް. އަޅުަގ

އެކަން  ަގ ެއޮގތަށް  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޖެހޭނެ،  ނިންމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތްތަކަށް  ރަނަގޅު  ބޫލުކުރެވޭ 

ތަްއަގނޑުޖަހާ   އެްއޗެްއަގިއ  ފޮނުވާ  މިނިސްޓްރީން  މަސައްކަތްކުރަނީ.  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ކީއްކުރަންތޯ  ނުކުރެވެންޏާ 

 ނުންތޯ. ސީލްކޮށްލާފައި ފޮނުވާލަންވީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޖުބޫރެއްނޫން.   އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް  ހޯދާކަށް  ލަފައެއް  މިނިސްޓްރީން  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ިމ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއކަމަކު  ނިންމޭނެ.  ވެސް  ކަމެއް  ކޮންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީައށް  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ވަރަށް   ފުރުޞަތު  އެ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  މިނިސްޓްރީައކުން  ކޮމިޓީން  އޮތް  މަސްލަޙަތު  އެކަމާ  ފަހަރަށް  ިގނަ 

މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރަން ކޮިމޓީން ވެސް ފާސްކޮށް އެދޭތީ އެ ބިލު ޑްރާފްޓުކޮށް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީސް ުގޅިެގން  

ޅުަގނޑުމެން ބިލެްއ  ޑްރާފްޓުކުރާ ފަރާތެްއެގ ލަފަެއއް އޮތްތޯ ެވސް ބަލައިލަނީ. އެކަމަކު އެ ދެއްާވ ހުރިހާ ލަފައަކީ އަ

ވަކި ޮގތެއް ހުށަހަޅުްއވާ ތާއީދު   ފާސްކޮށްެގން އަންނައިރު އޭަގއި އޮންނަންޖެހޭ ޮގތެއް ނޫން. ހަމަ ތިބޭފުޅުން ހަމަ 

މިއަދު   ދެން  އިނޭގތޯ.  ފާސްވެެގންދާނީ  ބިލުތައް  މި  އެޮގތަކަށް  ލިބުނީމަ  މެޖޯރިޓީ  ލިބުނީމަ،  އަޣުލަބިއްޔަތު  ލިބި، 

ނިސްޓްރީަގއި އަހާކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން، އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިުމވެސް އެހުމުަގއި ވިސްނުން  ވެސް ކޮންމެހެން މި
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ޮގތެއް، ިމވެނި މީހެކޭ މާނަކުރުމުަގއި ހުށަހަޅާނީ ތިއިން  ހުރެެގނެއް ނޫން މި ވާހަކަދެކެވުނީ. ތިބޭފުޅުން ެއްއވެސް 

މި އަޅުަގނޑު  އިދާރީމޭޒަށް  ހުށަނޭޅުްއީވމަ  ބޭފުޅަކު  ެއ  އެްއވެސް  އިދާރީމޭޒުން  އެހެންވީމާ،  މާނަކޮށްލަން.  ދޫކޮށްލީ   

އެހެންނަމަވެސް   ދެން  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ލާޒިެމއް  ުގޅާކަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  ކޮންމެހެން  ޑްރާފްޓުކުރާއިރު  މާނަކުރަން، 

ބަ ނެތްތޯ  ޮއތްތޯ،  ވިސްނުންފުޅެއް  ފަރާތުެގ  އޮތް  މަސްލަޙަތު  ނުވަތަ  މަސްލަޙަތު  ފަރާތުެގ  ލައިލުމަކީ ޑްރާފްޓުކުރި 

އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ެގނައުމުެގޮގތުން ކޮށްލާ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު މާނަކުރަނީ. އެްއޮގތަކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެ 

މަސައްކަތްކުރާނަން  ކުރިއަށްދެވޭތޯ  އާިއެގން  މާއްދާ  ިމ  )ބ(،  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ކުރާކަށް 

ވިސްނުންފުޅެ އެްއވެސް  ފާހަަގކޮށްފިއްޔާ  އިނޭގތޯ.  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  އޮތް  މެންބަރެއްެގ  ިއްއޒަތްތެރި  ެއްއވެސް  އް 

ބައިންދާނީތޯ  އެޮގތަށް  މަންދޫބެއް'  ދާއިރާެގ  އެ  ތެރެއިން  ވިޔަފާރިވެރިންެގ  'އަންހެން  )ބ(ަގއި،  މިހާރު  ރަނަގޅު. 

 ންދޫބެއްތޯ' ެއޮގތަށްތޯ ބައިންދާނީ...ފުރަތަމަ ބިލު ލިބުނުއިރު ނުވަތަ 'އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން ތަމްސީލުކުރާ މަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ތަމްސީލުކުރާ   ތެރެއިން  ވިޔަފާރިވެރިންެގ  'އަންހެން  ހީަވނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ފުރިހަމަ  އިބާރާތް  އިން  ފަހުން 

 މަންދޫބެއް'. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާވަށު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

އޮތު މިހެން  މަންދޫބެއް'  'ތަމްސީލުކުރާ  މާއްދާަގއި  މި  'އަންހެން މުޤައްރިރު،  ޮގތަކީ،  އަނެއް  މީަގއި  ދެން  ން. 

ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އިޝޫަގއި  ދެ  މި  ދެން  ތެރެއިން'.  ވިޔަފާރިވެރިންެގ 

ދިރާސާކުރަމުން މިެގންދިޔަ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްެގ ބިލުަގިއ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާްއސަ ޗެމްބަރެއއް، ވިޔަފާރީެގ  

ވިސްނާލުން ބޮޑީއެއް ބަދަލުކުރާއިރުަގއި  ވެސް  މިޮގތަށް  މާއްދާ  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންީވމާ،  އާދޭ.  އެބަ   

ތަމްސީލުކުރާ  ވިޔަފާރިވެރިން  'އަންހެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންިވޔަސް  އެހެންވިޔަސް،  ދެން  ރަނަގޅުހެން. 

އިތުރަށް މީެގ  އަދި  ނުވާނެހެން.  ޯގހެއް  އޮތީމަ  'އަންހެން    މަންދޫބެކޭ'  ލުން  ވާނީ  ކިހިނެތްތޯ  އަޅުަގނޑުމެން 
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ވިޔަފާރިވެރިން ތަމްސީލުކުރާ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްަގއި ނުހިމެނޭ ފަރާތަކާއި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްެގ ބޭފުޅަކު މީަގއި 

 ؟ ބޭތިއްބުން'. އެ ޮގތް ކިހިނެތްތޯ ވާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނިވަޑައިަގންނަވަންޏާ ހަމަ ކޮންމެ ޮގތެއް ެވސް ހަމަ ރަނަގޅުވާނެ. އަދި ޗެމްބަރ އޮފް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

ކޮމާސް ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާނުލެވި މި އުޅެނީ. އެއާިއ މިއާއި ތަޢާރުނުވާ ކަހަލަ 

ވަންޏާ ކަމަށް  ހުރި  މެންބަރުންެގ  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ހަމަވިސްނުންފުޅެއް  އިނޭގތޯ.    މުން  ތިއީ  ޮގތެއް  ބޭއްދިދާނެ 

ދެން، މިއަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވިސްނުންފުޅު އަދި މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައި މި އޮތީ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން 

ނޑު ެއޮގތަކަށް  ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް އިނުން ޮގތުަގއި. އެކަމަށް ހުށަހެޅި، ތާއީދު ވަކި ޮގތަކަށް ލިބިއްޖެއްޔާ އަޅުަގ

ކުރިއަށްދާނީ. މާވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެއްެވސް އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކޮމެންޓެއް ނުކުރަްއާވ  

ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް. ނަމަވެސް އޭެގ ކުރީަގއި އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް އިނުން 

 ފާހަަގކުރަްއާވފައި އެބަ އޮތް. އަދި ހަމަ ެއއާެއކު މާވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެއީ ރަނަގޅު ކަމަށް

އެހެންވީމާ،  ފަހުމްވީ.  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތަށް  ދޭހަވާ  ވާހަކަފުޅުން  ކަމަށް  ޮގތެއް  ދެން  ވެސް 

އިޢުތިރާޟު މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އެއްެވސް  ޮގތަށް އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވަންޏާމުން،  މި  ނުކުރައްވަންޏާމުން 

 ؟ކުރިއަށްދިއުން ކިހިނެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

އޮތް  ދީފައި  އިދާރީމޭޒުން  ދެން،  މިހާރު  ދަންނަވަން.  އެްއޗެްއ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  މުޤައްރިރު  މުޤައްރިރު،  އާދެ! 

ލަފައެއް އެ އޮތީ ހައިލައިޓުކޮށްފަ. އެ ލަފާަގއި އެ ބުނަނީ މިހާރު އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންެގ ތެރެއިން އެ ދާއިރާެގ  

ިވޔަފާރިވެރިން މާނައަކީ  ޭއެގ  ެއ  މެންދޫބެއް.  ކައްޗެއް  އެ  ހަމަ  މަންދޫބެްއ،  ކަނޑައަޅާ  މީހުން  އެ  ތެރެއިން  ެގ 

އަންނަނީ އުސޫލެއްެގ ޮގތަށް. އެކަމަކު އަނެްއ ދަށުަގއި އެ އޮތް ފަހުން ހައިލައިޓުކޮށްފަިއ އޮތް ޢިބާރާތުން އަންހެން 

ައންހެންވެ ވެސް  އަބަދު  ބުނެވޭ  އެބަ  އޮތީމާ  މަންދޫބެކޭ  ތަމްސީލުކުރާ  ވިޔަފާރިކުރާ  ވިޔަފާރިވެރިން  ރިން، 

އަންހެން  ތެރެއިން  ވިޔަފާރިެވރިންެގ  އިބާރާތުން  އިން  މަތީަގއި  މަންދޫބު.  އެ  ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭނޭ  އަންހެންވެރިން 

އެކަނި  އޭނަ  އަޅާނުލާ  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ތިބި  ދެން  ބަިއވެރިެވެގން  ވިޔަފާރީަގއި  އެ  އައިސް  މަންދޫބަކު 

ވެސް މާނަ އޭނަ ހިތަށް ވަންނަ ޮގތަށް އޮތީ. އެކަމަކު ދަށުަގިއ އޮތް އިބާރާތުން އެބަ    ވިޔަފާރިކުރާށޭ ވެސް ެއ ޮގތަށް 
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ހިތަށް ވަދޭ ތިމަންނާ އެ ތަނަށް ގޮއްސާ ޖެހޭނީ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން ތަމްސީލުކުރަންކަން. އެހެންވީމާ، ތިރީަގއި  

 އޮތް އިބާރާތް ައޅުަގނޑަށް ފުރިހަމަ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ.  

 

  ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

އިތުރު   އެްއވެސް  އޮތްތޯ  އެބަ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށު  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ވިސްނުންފުޅެއް ތި ހާމަކޮށްދެއްވި ވިސްނުންފުޅު ނޫނީ މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށް ެގންދިއުމާ މެދު އިޢުތިރާޟެއް އެބަ 

 ؟އޮތްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަށު ދާއިރާެގ 

މީަގއި   ބޭފުޅުން  އަންހެން  ދެން  ބޭނުމަކީ  މީަގއި  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  މުޤައްރިރު  އިޢުތިރާޟެއްނެތް  އަޅުަގނޑުެގ  ނޫން. 

 ބޭތިއްބުން. އެކަން ހާސިލުވަންޏާ އެ އޮތީ ރަނަގޅަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިއް  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރަކު އާދެ!  އިްއޒަތްތެރި  އެްއވެސް  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ޒަތްތެރި 

ިވޔަފާރިވެރިން   އަންހެން  ބަދަލު،  ެގނެވުނު  ފަހުން  ިމ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  )ބ(ަގިއ  އިޢުތިރާޟެއްނުކުރައްާވ 

ވެއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް އިނުމުަގެއއް. އެހެންވީާމ، ެއއީ ިއންނަންވީ ޮގތް ކަމަށް ބަލާ ފާސް

 ބަލާނަން. އަފްޒާލް ދެން އިން މާއްދާއާިއެގން ކުރިއަށްަވޑަިއެގންދެއްވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(. އެއީ ާގނޫނުެގ. އޭަގއި ެވސް ހަމަ 'އިސް    14އާދެ! ދެން އިތުރަށް ޕާކް ކުރެވިފައި އިނީ ހަމަ  

އިންނާތީވެ   މާނަކުރުމާ  އޮފިޝަލަކު'  މި  އޮފިޝަލުން'  'އިސް  ދެން  ވަނީ.  މި  ކުރެވިފަިއ  ޕާކް  ވެސް  މާއްދާ  އެ 

ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކޮށް ސާފުކޮށްލިއިރުަގއި މިނިސްޓްރީން ވެސް ވިދާޅުވަނީ ެއސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއިން  

ޅުން އެހެން އ'ިިސް އޮފިޝަލެކޭ' ބިލުަގއި  މަތި އެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް. ދެން ަވކި ޕްރިފަރެންސެއް އެބޭފު

މަތި  ޑިރެކްޓަރއިން  އެސިސްޓެންޓް  އެކަމަކު  ދެން  ނެތޭ.  ޕްރިފަރެންސެއް  އެބޭފުޅުންެގ  ިވޔަސް  ހިމެނިކަމުަގއި 

 އެޮގތަށް މާނަކުރެވިދާނެ ކަމަށް މި ލަފާ ދެއްވަނީ. 



 2021 ޖޫން 30                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  40ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

19 

 

 

  ން: ވާހަކަދެއްކެވު މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

އޮފިސަރެއްއ.   އެސިސްޓެންޓް  މާނަކުރަނީ  ލަފާ  ައނެއްކާ  ޖަހާފައި  އޮފިޝަލެްއ'  'ިއސް  މީަގއި  މުޤައްރިރު،  މިހާރު 

އެހެންވީމާ، އިސް އޮފިޝަލެކޭ ޖަހާފައި އެސިސްޓެންޓް މީހަކު ޖަހާފައި ދެން އެކި ޮގތްޮގތަށް. އެހެންވެ ައޅުަގނޑު މި 

ނެކޭ އަޅުަގނޑުެމން މި ހަދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ މި ާގނޫނު  ބުނަނީ މި ސްޕެސިފިކް ކޮށްދޭށޭ. މި ާގނޫ

ެއ   މައްޗަށް  ާގނޫނުެގ  ހަދާ  މިހާރު  ބަލާއިރުަގއި  ޖަވާބުދާރީކުރަން  ޖަވާބުދާރީކުރަން.  އަނެއްކާ  ދޫކޮށްލާފައި  ހަދާ 

އެން މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ނޯެވއޭ.  ޖަވާބުދާރީކުރެޭވކަށް  އެ  ހަދާލީމަ  ެއއް  ަގާވއިދުތައް  މައިަގނޑު  ބޮޑު  ެމ 

އެކަން   އެހެންވީމާ،  ބޭއްުވން.  ޮގތުަގއި  މަޖިލީހެއްެގ  ކުރަނިވި  ޖަވާބުދާރީ  މަޖިލީސް  މެންބަރުންެގ  އަސާސަކީ 

ފަސޭހަކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ސާފުކޮށް، އިސް ވެއްޖެއްޔާ ިއސް ނުވަތަ ެއސިސްޓެންޓް ވެއްޖެއްޔާ ިއސް  

އޮފިޝަލަކަ އިސް  މީހަކު އޮފިޝަލެއް.  މައްޗަށް  އޭނަެގ  މީހެއްެގ  އެއީ  ދެން.  އެސިސްޓެންޓުންނެއް  ނުބަލާނެ  ށް 

ހުރެފައި، އޭނަެގ ދަށަށް ހުންނަ މީހެއް ހުރީމާ، މައްޗަށް ހުންނަ މީހާ މި ބުނަނީ އޭނަ ކައިރީަގއި ކަންކުރާށޭ. ކަން 

އެކަމަކު ކަން ކުރުވަނީ މަތީަގއި އިންނަ    ކުރަނީ ދަށުަގއި ހުންނަ މީހާ. ނަން ބޮލުަގއި އެޅެނީ ދަށުަގިއ އިންނަ މީހާ. 

ސާފުނުވާ މަންޒަރެއް. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު މި ބުނަނީ މިހާރު     މީހާ. އެހެންވީމާ، މީަގއި އެބަ އުޅޭ އެހެން ކަހަލަ

މުައއްސަސާތަކުަގއި   ެއކިއެކި  މި  އޮވޭ  އެބަ  މިސާލަކަށް  ރޭންކުން  އެ  ކޮށްފައި  ސާފުކޮށްލަދީބަލާށޭ.  ރޭންކު  އެ 

ރޭންކަކީ އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  އޭެގ  ދެވިފަ.  ވެސް  ނަންތަކެއް  ކަނޑައެޅިފަ.  ކޮބަިއކަން ރޭންކުތަކެއް   

ބުނެދޭށޭ. މިސާލަކަށް ަވކި ޕްރޮފެޝަނެއްެގ ވަކި ފެންވަރެްއެގ މުޅި އެ އަދި އަދާކުރާ މަޤާމެއް ަވކިން ކަނޑައަޅާފައި  

ވީަމ   ސްޕެސިފިކް  އެ  އެހެންވީމާ،  މީހަކު.  މަޤާމެއްެގ  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  މަޤާމެއް  އޮންނަ  މިނިސްޓްރީަގިއ  އޮންނަ 

ވާނެ ޖަވާބުދާރީކުރުވަން. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ފަސޭހަވާނެ އެ މީހަކާ ުގޅަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ

 ވެސް. ެއއީ ކާކުކަން ވެސް ިއނޭގނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ވާނީ ޯގސްޓަކަށް މި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަފްޒާލް. 

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  އިދާރީމޭޒުން

 މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަފްޒާލް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ހިއްސާކޮށްލި  ކުރީަގއި  އަޅުަގނޑުެމން  ބޭނުންވޭ،  އެބަ  ހިއްސާކޮށްލަން  އަދި  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

މުހިންމު  ކޮމެންޓުަގއި   ހިމެނުމަކީ  ކައުންސިލުަގއި  ފަރާތް  އިސް  ެއންމެ  މުއައްސަސާެގ  ވޭ  އެބަ  ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ 

މާއްދާ   އެ  އަސްލު  ލަފާކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީާމ،  ކަމަށް.  ފެނިަވޑައިނުަގންނަވާ  ކަމަށް  ކަމެއް 

ންމެ ިއސް ފަރާތް ހިމެނުމުެގ ބަދަލުަގއި ަވކި  ޑްރާފްޓުކުރެްއވިއިރުަގއި މިނިސްޓްރީެގ އެންމެ އިސް، ުމައއްސަސާެގ އެ

މަސައްކަތުަގިއ   ސިޔާސަތުތަކުެގ  ުގޅުންހުރި  ިވޔަފާރިތަކާ  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި  މިސާލަކަށް  ދާއިރާއަކުން، 

ޝާމިލުވާ ެއ މުއަްއސަސާެގ ކޮންމެ ވެސް ރޭންކަކަށްވުރެ މަތީެގ ލެވެލްއެްއެގ އިސް އޮފިޝަލެއް ހިމެނުމަށް ކަމަށް 

މާއްދާެގ އިންޓެންޝަން ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވެނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ިމސާލަކަށް ކޮންމެެވސް ެއއް    މި

 ރޭންކެއް ހިމަނާފައި އެ މާނަކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން އެ  ؟ ށްލަން ހަވާލުކުރެވިފައި އޮތީ ދެއްތޯޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހިތުން މިހާރު އަފްޒާލް އެއްޗެއް ޑްރާފްޓުކޮ

ޑްރާފްޓުކޮށްލެވުނީމަ ޭއެގ ފަހުަގއި އެާއއި ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށް، އެ މަޤާމުެގ ކޮން ދަރަޖައެްއެގ  

ރާނަން. ކާކު، ކޮން ހިސާބަކުން، ކާކުތޯ ނޫނީ ކޮން ބޭފުޅަކުތޯ ހިމަނާނީ، އެ ބައި ނިންމަން ައޅުަގނޑު މަސައްކަތްކު

 ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާވަށު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

ކަމަށް   ރަނަގޅު  ހަމަ  ޮގތް  އޮތް  މި  މިހާރު  ޮގތް،  އޮތް  މި  މީަގއި  ދެން  މުޤައްރިރު.  ފެންނަނީ.  ައޅުަގނޑަށް 

ނުދެޭވ   އޮފިޝަލެއް  އިސް  ިވޔަސް  ޮގތެްއ  ކޮންމެ  ދެން  އޮތީމަ.  ވާހަކަ  އޮފިޝަލެއްެގ  އިސް  އެއީ  އަޅުަގނޑު 

ހާލަތެއްަގއި ވެސް ދެވޭ ހާލަތެއްަގއި ވެސް ދެން ެއއީ ަގާވިއދެއްެގ ތެރެއިން މާނަކުރަންޖެހޭނީ. ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ 

ފޮނު ޖެނެރަލް  ނުފޮނުވާ ޑިރެކްޓަރ  މީހަކު  އައިއްސިްއޔާ  ހާލަތެއް  ނެތް  ވަޒީފާ  އޭނަ  ދެން،  ދަންނަވަން.  ވަން، 
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އެްއޗެއް  ސެކެޓްރިއޭޓުަގއި  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ނެީގ  މި  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން  ޖެހޭނީ.  ހުންނަން 

ނުވަތަ މަތީ ފަންތީެގ   ދަންނަވާލަންވެެގން. މިހާރު މުޅި މި ާގނޫނުަގއި މި ދެކެވޭ ވާހަކަިއަގއި، އިސް އޮފިޝަލަކާ

ޔުނިފޯމެޓިކްކޮށް،   ާގނޫނުަގއި  މުޅި  ބިލުަގިއ،  މުޅި  ާގނޫނު،  މުޅި  ތެރޭަގއި  ވާހަކަތަކުެގ  އެ  ހުރި  މިހެން  މީހެއްތޯ، 

އެެއްއ  ؟ ޔުނިފޯމުކޮށް ހުރީ އިސް އޮފިޝަލެއްެގ ވާހަކަތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނުވަތަ މި ދަރަޖައިެގ ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރިތޯ

 ؟ނަންތޯސާފުކޮށްލަދީފާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އާދެ! މި 'އިސް އޮފިޝަލް' ިމއީ އަލަށް ތަޢާރަފުވާ މި ޢިބާރާތެއް އަސްލު، މި ެގނެވޭ ިއޞްލާޙުން. ދެން ކުރީަގއި  

އޮފިޝަލް'.   'އިސް  އަދި  ނެތް  ފާހަަގކުރެވިފަެއއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ކަމަކަށް  އިން  މާނަކޮށްފައި  ާގނޫނުަގއި 

އްޒަފު' މާނަކުރެވިފައި އެބަ ވޭ. އެކަމަކު 'އިސް އޮފިޝަލް' ނޫނީ މި ރޭންކަކާ ުގޅޭ ެއއްވެސް ކަހަލަ މާއްދާއެްއ  'މުވަ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ފާހަަގކުރެވިފަެއއް ނުވޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

އެ އެްއކޮށް  ެއއާ  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާލާނަން   މުޤައްރިރު.  އެއްޗެއް  ފުރުޞަތުަގިއ  ދެއްވި  ދިން  ކުރިން  ފުރުޞަތު 

 އިނޭގތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ، އާދެ، ވިދާޅުވޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މާނަކުރުން މުހިންމުހެން. އަޅުަގނޑު އިބްރާހީމް އެހެންވީމާ، އެ ވިދާޅުިވ ެއއްޗަކަށް ބަލާއިރުަގއި  

ރަޝީދުެގ އެ ވާހަކަފުޅަށް ތާީއދު އިނޭގތޯ. ެއއީ އެހެން މި ދެންނެވީ މިސާލަކަށް ބައެއް ތަންތާނަގއި އެބަ ތިއްބަާވ  

އެއީ ވަކި ކޮންޓްރެކްޗުއަލް    ކޮންސަލްޓެންޓުން ކިޔާފައި ބޭފުޅުން ނަާގފަ. އެހެންވީމާ، ކޮންސަލްޓެންޓުން މިސާލަކަށް

ބައެއް.   ނަާގ  ނުވަތަ    1ޕީރިއަޑަކަށް  އަޅަންޖެހޭ    2އަހަރު  ބޮލުަގއި  ޒިންާމއެއް  ާގނޫނީ  ނަާގއިރުަގއި  އަހަރަށް. 

މިނިސްޓްރީއެްއެގ ބަެއްއެގ ބިހާފުަގއި ކޮންސަލްޓެންޓެއް ބައެއްފަހަރު ރިޕްރެޒެންޓު ކުރީމަ ވާޮގތަކީ އޭނަެގ ޓެނުއަރ  
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އޭނަ ނުވަތަ ނިމުނީމަ  ބޭފުޅުން  ސިޔާސީ  އެޮވއިޑުކުރަން  ކަންތައްތަކުން  ެއކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ.  ޒިންމާ  ެގ 

އިބްރާހީްމ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ިގނަފަހަރަށް.  ދުރުކުރަނީ  މި  ކަންތައްތަކުން  މިކަހަލަ  ކޮންސަލްޓެންޓުން 

 ރަޝީދުެގ ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދު އިނޭގތޯ. 

 

  ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

މާނަކުރުން  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރަނީ އިނޭގތޯ. މާނަކުރުން އޮންނަންވީ 'އިސް އޮފިޝަލް' ކޮން ޮގތަކަށް ކަެމއް ސީދާ  

 ންވީމާ.ވިދާޅުވެނުދެއްވޭ އަދިެވސް. ެއހެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މިހާރު މުޤައްރިރު، 'އިސް އޮފިޝަލު'ެގ ޑެފިނިޝަލް އޮންނާނެ އިނިގރޭސި ބަހުަގއި ވެސް. އިސް އޮފިޝަލަކީ ދިވެހި  

މާނަކޮށް،  ޮގތް  މާނަކުރާ  މި  ބައެއް  މި  މީަގއި  ޑެފިނިޝަން  އޮފިޝަލުެގ  އެ  އެހެންީވމާ،  ނޫން.  ވެސް  ބަހެއް 

 މީެގތެރޭަގއި. މި ބަސް ެއއީ ިއސް އޮފިޝަލެކޭ ބުނެފަިއ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް ދިވެހި ބަހެއް ނެތިެގން މި އުޅެނީ

މާނަ މި ޮގތް ދޫކޮށްލާފައި އޮތީމަ އެ އޮފިޝަލް މާނަކޮށްދޭއިރު މިސާލަކަށް އިނިގރޭސި ބަހުން ވެސް އެ އޮފިޝަލް 

 މާނަކުރާއިރުަގއި މަޤާމެއް ޮއޭވ ކޮންމެވެސް މަޤާމެއް އިސް ވަނީ....  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ؟ހަމަ މި ވާހަކައިަގއި މިހެން މުޅި ދުވަސް ދުއްވާލުން ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟ އާނ. ނޫން ވިދާޅުވެދެްއވަންވީ ނޫންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ެވެގން   އޮޅުވާލަން  މަކަރެއްހަދާ  ެއއީ  ޮގތަކީ  ވާ  ތި  ޙައްލެއް އެހެންވީމައޭ  އޭަގއި  ދެން  އޮތީމަިއ  ލާފައި  އެްއޗެއް 

އެްއޗެްއ   ހައްދަވާ  ތިބޭފުޅުން  ނުދޭނަން.  ވޯޓެއް  ެއއަކަށް  އަޅުަގނޑެއް  ނޭނެގ.  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން  ނާންނާނެތާ. 

 ހައްދަވާ ދެން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވީމަ... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު

 ޚިޔާލެއް އަންނާނީ ެވސް އެ ތަން، އެ ތަން އިނޭގ. އަޅުަގނޑު މި ބުނީ ސާފުވާ ޮގތަށް މަޤާމެއް ޖަހައިދޭށޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޤާމާ ބެހޭ، ޖެހުމާ ުގޅޭޮގތުން ވަކި ވިސްނުންފުޅެއް.  އެހެންވީމަ، ތިބޭފުޅާެގ ެއއްެވސް ވިސްނުންފުޅެއް އެބަ އޮތްތޯއޭ މަ

 ނެތް ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑު... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ވިސްނުމަކީ ެއއީ  އަޅުަގނޑު  ޖައްސަވައިދޭށޭ.  މަޤާމެއް  އޭަގއި  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ބުނަނީ،  މި  .  އަޅުަގނޑު 

 އޭަގއި އިނޭގ ޮގތަށް ސާފުވާ ޮގތަށް ބަޔާންކޮށްދޭށޭ. ހުރިހާ މީހުންނަށް ވެސް. ސާފުވާ ޮގތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކިހިނެއްތޯ މި  ެއއްބަސްވޭ  ހީވަނީ  މަޤާމެއް  އެ؟ އަޅުަގނޑަށް  މަޝްވަރާކުރަނީ،  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރުމުަގއި  ކަން 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އެްއވެސް ވިސްނުންފުޅެއް އެ މަޤާމަކީ ކޮބައިކަމާ ދޭތެރޭަގއި އޮތް ކަމަށް ޖެހުމުަގއި. ޖަހާއިރު 

 ވަންޏާ އެ ިވސްނުންފުޅު ހާމަކޮށްދެއްވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

އިސް   ވެއްޖެްއޔާ  ޮއފިޝަލް  އިސް  ނެތް.  ރޭންކެްއކަން އަޅުަގނޑުެގ  ކޮން  ޮގތަށް،  އިނޭގ  ކާކުކަން  ޮއފިޝަލަކީ 

މަޤާމުތަްއ   ދައުލަތުެގ  މަޤާމުތައް،  މި  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.  އުނހު!  ފަނޑިޔާރު،  ުއއްތަަމ  މިސާލަކަށް  އިނެގން. 

ހަވާލުވެފަ.    ހުންނާނެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަނޑައަޅާފަ. ެއއީ މަޤާމު ކިޔާ އެްއޗަކީ. ދެން ހުންނާނީ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް

މަޤާމެްއ   ކިޔާފައި  އޮފިޝަލެކޭ  އިސް  އަންނަނީ.  މި  ވާހަކަ  ފަރާތެްއެގ  އޮތް  ހަވާލުވެފައި  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  މިއީ 

ބަިއވެރިެއްއ   ތެރޭަގއި  މީެގ  އަޅުަގނޑެްއ  ހަދާކަށް  ޮގތްޮގތް  ހުޅުވާލަިއެގން  ނެތި  ޑެފިނިޝަނެއް  ޭއެގ  އުފައްދާފައި 

 ނުވާނަން.
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  ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ސާފުވެއްޖެ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ެގންދާނަން ފުރުޞަތު ޖައްސަވާފައި މި ޗެޓު ލޮުގގައި.  

އޭރަށް އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށް ެއ މަުގން ފުރުޞަތު އަރުވަމުންދާނަން. އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މިއަދު މި  

  މަސައްކަތް.ނިންމޭނެ ހެންނެއް އިނޭގތޯ. ނޫނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ؟ކިހިނެއް ނިންމާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ޮގތަށް ޗެޓު  

ފު އިނޭގތޯ.  ލޮުގަގއި  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވީމަ.  ވިދާޅުވާން  އެއްޗެއް  ޖައްސަަވން  ރުޞަތު 

އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑަށް ވާ ޮގތަކީ މީެގ މެދު ތެރެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު ވާހަކައެއް ވިދާޅުވީމަ މުޅި އެތީެގ ތަރުތީބު 

ަގނޑަށް ރަނަގޅު ކުރިއަށްެގންޮގސް ދެްއވިްއޔާ އިނޭގތޯ.  އޮޅިެގން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، އެހެން ނުވާނެ ޮގތަކަށް އަޅު 

އަޅުަގނޑު މާވަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަދި އަރުވާނަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތަޖުރި  ފަންނީ  ބަލާއިރު  ބިލަށް  މުޅި  މި  އަދި  ވިދާޅުވާތީއާ  ކަމަށް  އޮންނަންޖެހޭނެ  މާނަކުރުން  ހުންނެވި ވެސް  ބާ 

ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެން  ވިދާޅުވެދެްއވިްއޔާ  ޮގތެއް  ދެކިވަޑަިއަގންނަވާ  ހަިއސިްއޔަތުން  ބޭފުޅެއްެގ 

 ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ވިސްނުން އިތުރަށް ކުރިއަށް ެގންދިއުުމަގއި ފަސޭހަވެދާނެހެން ހީވާތީ އެްއޗެއް ވިދާޅުވެދެްއވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

ކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ދެންމެ ސެކެޓްރިއޭޓުން މި 

ދެން  ވާހަކަ.  އޮފިޝަލެއްެގ  އިސް  އަންނަނީ  މި  ައލަށް  ޖުމްލައެްއަގއި  އެއް  ހަމަެއކަނި   އޮޅުންފިލުަވއިދެްއވައިފި. 

އެހިސާބުަގއި މުޤައްރިރު ތި ިވދާޅުވިހެން ތާށިވުމަކީ ވަރަށް ިގނަ ވަުގތު ހޭދަވާނެ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، މާނަކުރުުމަގިއ  

ޑިރެކްޓަރ   ޮގތުަގއި  ހަނދާންވާ  ައޅުަގނޑަށް  ތިއްބަވަނީ  މި  ވަޒީފާތަކުަގއި  އެގްޒެކެޓިވް  އާންމުކޮށް  މި  މިހާރު 

ބޭފުޅުން   މަތީެގ  ފެށިެގން  މިީއ  ޖެނެރަލުން  ތިބެނީ.  ތެރޭަގއި  އޮނިަގނޑުެގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މި  ކަމަށް 
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ލޭޔަރުަގިއ  އެްގޒެކެޓިވް  ޔަޤީންކޮށްލަްއވާށޭ  ސެކެޓްރިއޭޓަށް  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  ޔަޤީންކޮށްލަން 

ލެްއ  މިނިސްޓްރީތަކުަގިއ މި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ރޭންކަކީ ކޮބައިކަން. ބަލާ އެ ރޭންކު އެީއ އޮފިޝަލު، އިސް އޮފިޝަ

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  މިރަްއދުވާނީ  މިސާލަކަށް  ެއއީ  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ހުންނާނީ  ރަނަގޅަށްހެން  ބެއްލެވީމަ  ކަމަށް 

މަތީެގ  ފެންވަރުެގ  ޖެނެރަލުން  ޑިރެކްޓަރ  މިނިސްޓްރީެގ  ިއކޮނޮމިކް  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް.  އިކޮނޮމިކް 

ހަކަ އޮތީމަ އެ އޮތީ ިއސް އޮފިޝަލަކު މާނަކުރެވިފަ. ެއއީ ައޅުަގނޑަށް މީަގިއ  ބޭފުޅަކު ރެޕްރެޒެންޓުކުރަންޖެހޭނެ ވާ

 އަޅުަގނޑުެގ އޮޕީނިއަންއަކީ ުމޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރެ ކޮންމެވެސް  އެދޭނަން  އިދާރީމޭޒުަގއި  ައޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  އޮޕީނިއަންއަށް  ދެއްިވ  ތި  ޝުކުރިއްޔާ  ްއެގ  އާދެ! 

ޑްރާފްޓެއް ހައްދަވާލައްވާފައި ދެން މި މާއްދާއާިއެގން ކުރިައށް އަޅުަގނޑުމެން ދާން. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ޑްރާފްޓް 

ވަރަށް   އަޅުަގނޑަށް  ެގންޮގސްދެްއިވއްޔާ  ކުރިއަށް  ާމއްދާާއިއެގން  ޕާކް ކޮށްލާފައި ދެން އިން  ހައްދަވާލެްއވެން ދެން 

 ރަނަގޅު. 

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ އިދާރީމޭޒުން

އާދެ! މިއީ މިހާރު ޑްރާފްޓު ކުރައްވަމުން އެބަ ެގންދަވާ އެހެން ާގނޫނުތައް ވެސް ބަލާލާފައި ނިއުޝާ އެ މަސައްކަތް  

އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  މޫްވކޮށްލާނަން.  ައޅުަގނޑު  ާމއްދާއަށް  އިން  ދެން  ެއހެންވީމާ،  ެގންދަވާ.  ކުރިއަށް  އެބަ 

ޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ފޮނުވާލި ސުވާލުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމަނާލާފައި އިންނާނެ ކުރީ މިނިސްޓްރީން ސާފުކޮށްލަން، މަ

މި  ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭޝަން  ސެންޓަރ  ބިޒްނަސް  އިން  ިމ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ެމންބަރުން  ބައްދަލުވުމުަގއި  ދުވަހުެގ 

 ސަބަބު އޮޅުންފިލުްއވުމަށް މާފަންނު ާގނޫނުެގ ދަށުން ކުންފުންޏެްއެގ ޮގތުަގއި ހިންުގމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުްއވި

ުގޅޭޮގތުން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާ ކޮމެންޓު  މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރ ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެއާ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ބިލުަގއި ބަޔާންކުރާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ ުގޅޭޮގތުން ސާފުކުރުމަށް  

ލިމިޓެޑަކީ  އެ ކޯޕަރޭޝަން  ސެންޓަރ  ބިޒްނަސް  ދަންނަވަމެވެ.  ުގޅޭޮގތުން  ނުކުތާއާ  މާރިޗު    20ދިަވޑަިއެގންފަިއވާ 

ސަރުކާރުެގ  2017 ހިންަގމުންެގންދާ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން  އުފައްދާ  ޤަރާރަކުން  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ަގއި 

ނޫނުެގ އޮނިަގނޑުެގ ތެރޭަގއި ބީ.ސީ.ސީ ެވއްދުމުެގ  ސައްތައިންސައްތަ ހިއްސާވާ ސަރުކާރުެގ ކުންފުންޏެކެވެ. ިމ ާގ

އެންމެ މައިަގނޑު އެއް ބޭނުމަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ޮގތުން މި 
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ކޯޕަރަޓައިޒް   ހަރަކާތްތައް  ބައެްއ  ރާވާ  ހިންަގން  ކުރިއަށް  އަދި  ހިންާގ  މިނިސްޓްރީން  ދަށުން  ޮމޑަލަކަށް  ާގނޫނުެގ 

ވަނަ ބާބުެގ ދަށުން   4ސަރުކާރުެގ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ހިންުގމަށް ަމުގފަހިކުރުމެވެ. މީެގ ތެރޭަގިއ މި ާގނޫނުެގ 

ބީ.ސީ.ސީެގ   މަރުކަޒުތައް  ޚިދުމަތްދޭ  ތަރައްޤީކުރުމުެގ  ވިޔަފާރި  ލާޒިމުކުރާ  ހިންުގމަށް  ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  މިހާރު 

މޮ ކޯޕަރަޓައިޒް  އެހީތެރިކަން ދަށުން  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި  މަުގފަހިކޮށް  ހިންުގމަށް  ޑަލަކަށް 

ަގއި ކުންފުނި  2017ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ޮގތުން ހިންާގ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކޮށް ހިންުގން ހިމެނެވެ.  

ށް ިވޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުެގ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް އުފެދުނީއްސުރެ ކޮންމެވެސް ސިފައެްއަގއި ކޮންެމވެސް މިންވަރަކަ

ކަން އެންމެ އެދެވޭ ފުރިހަމަ ޮގތެްއަގިއ  މި  ހިންަގމުން ެގންޮގސްފައި ވަނީ ބީ.ސީ.ސީެގ ދަށުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް،

ވައްދާ   ބީ.ސީ.ސީ  ތެރެއަށް  އޮނިަގނޑުެގ  ާގނޫނުެގ  ވިޔަފާރީެގ  ފަންތީެގ  މެދު  ައދި  ކުދި  ޓަކައި  ެގންދިއުމަށް 

ހިމެނުމަކީ  ބަޔާންކޮށް  ކަންކަން  ރިޕޯޓިންގެގ  އަދި  މަސްޢޫލިްއޔަތުތަކާއި  ޒިންމާތަކާއި،  ކުންފުނީެގ  ެއ  ާގނޫނުަގއި 

ކަންކަން   މުހިންމު ބީ.ސީ.ސީން  މަތިން  ޮގތުެގ  މި  އިޞްލާޙުަގއި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ދެކޭތީ  ކަމަށް ސަރުކާރުން  ކަމެއް 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހިންުގމަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން އަދި ނުވަތަ ބީ.ސީ.ސީ 

ލާމަރުކަޒީ ވެސް  ކަންކަމަކީ  ބަޔާންކުރާ  ހުރި   ހިންުގމަށް  ކުރެވެން  ޑީސެންޓްރަލައިޒް  ތެރެއިން  ދާއިރާެގ  ާގނޫނުެގ 

މި  ކުރުމަށް  ލާމަރުކަޒު  ކަންކަަމކީ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަަގކުރަމެވެ.  ކަމަށް  ކަންކަން  ކުރެވިދާނެ  މިންވަރަކުން 

ބަޔާންކުރާ ާގނޫނުަގިއ  ލާމަރުކަޒީ  ނަމަެވސް  ނުިވ  ބަޔާންކޮށްފަިއ  ކަނޑައަޅާ  ވަކިން  މަތިން ާގނޫނުަގއި  ޮގތުެގ   

ޑީސެންޓްރަލަިއޒް ކުރުވެން ހުރި މިންވަރަކަށް ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒު ކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ މި ބިލުަގއި އެ 

ޚިދުމަތްތައް  ެގންދާ  ދެމުން  ސަރުކާރުން  އަދި  ނުދެކެމެވެ.  މިނިސްޓްރީން  ކަމަށް  މުހިންމު  ބަޔާންކުރުން  ކަންކަން 

ދިނުމުެގ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުތަކާ މަޝްވަރާކުރެވި ކައުންސިލުތަކަށް ވަސީލަތްތައް ހޯދަިއ،  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  

ޕްރޮސެސްެގ   މިންވަރަކުން  ތައްޔާރުާވ  ޝައުުގވެރިކަާމއި  ޚިދުމަތްތައްދިނުމުެގ  އެ  ކައުންސިލުތަކުން  ފޯރުކޮށްދެވި 

އަދި ކުދި  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ވާތީ  ކަމަކަށް  ކުރެވޭނެ  ކުރިއެރުވުުމެގ    ތެރޭަގއި  ވިޔަފާރިތައް  ފަންތީެގ  މެދު 

މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މުހިންމު އަވަސް މިނެއްަގއި ހިންަގންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ވާތީ  

ެގނައުމަށް  ބަދަލު  މާއްދާތަކަށް  ުގޅޭ  މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ  ހަވާލުކުރާ  ބީ.ސީ.ސީއާ  ބިލުަގއި  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ދުވަހުެގ މިނި ކުރީ  މާއްދާތަކެއް  ހުރިހާ  ުގޅޭ  ބީ.ސީ.ސީއާ  ދެން  ދަންނަވަމެވެ.  ވާހަކަ  ނުފެންނަ  ސްޓްރީއަށް 

 ބައްދަލުވުމުަގއި ޕާރކް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ދާއިރާެގ   މެދު  މާފަންނު  އަފްޒާލް.  ކަާމ  ޝުކުރިއްޔާ  ތި  ވިސްނުންފުޅެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މެންބަރުެގ  ިއއްޒަތްތެރި 

 ުގޅޭޮގތުން ކޮމެންޓެއް ހޯދި. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުންފުންޏެއް ހަދައިެގން، ސަރުކާރުެގ އެ ކުންފުނިތަްއ    އާދެ! މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ކަންބޮޑުވުމަކަށް އޮތީ 

އިންޓްރެސްޓް   އޮފް  ކޮންފްލިކްޓް  އެީއ  ހިންުގން.  ކުންފުންޏެއް  މުއައްސަސާައކުން  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ރެގިއުލޭޓްކޮށް 

ރުކާރު ވިޔަސް  ފުރަތަމަ އަންނަ ހިސާބަކީ. އެއީ ކުންފުންޏެއް، ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ވެއްޖެއްޔާ ާއއްމު ވިޔަސް، ސަ

އެ  އިދާރާއަކުން  އޮންނަ  ރެގިއުލޭޓުކުރަން  ސަރުކާރުެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރިމަތީަގއި.  ާގނޫނުެގ  ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ 

ކުރިމަތިވާނެ.   ރައްޔިތުންނަށް  މައްސަލަތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ދެން  ހިންީގމާ  ހަދައިެގން  ކުންފުންޏެއް  ކުންފުންޏެއް، 

ުއސޫލު ލާމަރުކަޒީ  ވާދަވެރިކަުމެގ  ޚާއްސަކޮށް  ވިޔަފާރީެގ  ހުރި  އެބަ  ހެދިފައި  ާގނޫނުތައް  އަދި  ހިންގާއިރު  ން 

ާގނޫނުތައް ވެސް އެބަ ހުރި. މިއީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތައް. ލޯނު ދޫކުރަން މިހާރު މި އޮންނަނީ ބޭރު 

ހަދައިެގން   ނަމެއް  ބޭންކު ކިޔާ  ލިބޭ ފައިސާތަްއ އެސް.އެމް.އީ  ޕަސެންޓެއް  ޤައުމުތަކުން  ފޯރުކޮށްދެނީ  އެ ލޯނުތަްއ 

ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  އޭގެއިން  ދަނީ  ހަމައަށް  ރައްޔިތުންނާ  ނިމޭއިރުަގިއ  ފޯރުކޮށްދީ  ފައިސާ  އެ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ލަފާ. 

  އެްއޗެއް. ިގނަ ެއްއޗެހި ދަނީ ޚަރަދުތަކަށް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބައިވަރު ބައިވަރު ކަންތަްއތަކެއް ކުރީމާ ޙަޤީޤަތުަގއި 

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ރެިގއުލޭޓުކޮށް  އުފައްދަނީ  މި  މިހާރު  ެގންލުންތައްވަނީ.  ބޮޑެތި  ފައިދާއަށްވުރެ  ލިބޭ  ރައްޔިތުންނަށް 

ެގންުގޅޭ   އެ  ހަދާއިރުަގއި  ކުންފުނި  އެހެންވީމާ،  ކުންފުންޏެއް.  އަނެއްކާ  މިނިސްޓްރީން  އިކޮނޮމިކް  ވުޒާރާ، 

ކޮންބައެ ދެން  ބަލަހައްޓާނީ  ވީމަ،  ރެގިއުލޭޓުކޮށް  ކަމެއް  ނުވަންނަ  ބޮލަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އްތޯ. 

އަޅުަގނޑު ދެން މިއަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މީެގ އަޅުަގނޑު ެއއްެވސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮތް 

ކުންފުންޏެ ސަރުކާރުެގ  މިއީއެއް.  ނޫނޭ  ކަމެއް  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ބުނީ.  މި  ޙާއްސަކޮށް  ވާހަކަ  ހަދައިެގން،  އް 

ހަދައިެގން   ކުންފުނި  ފަރާތްތަކުން  އެ  ދީފައިވާއިރުަގއި  ރަްއޔިތުންނަށް  ބާރުތައް  ވަރަށް  ާގނޫނުން  ލާމަރުކަޒީ 

ބަންދު   ދޭށޭ.  ސްޕޭސް  ހުޅުވައިދޭށޭ.  ޖާަގ  ދޭށޭ.  ފުރުޞަތު  ވިޔަފާރިކުރުމުެގ  ރަްއޔިތުންނަށް  ކުރާށޭ.  ކަންތައްތައް 

ަގނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ. ދެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑު މި ކަމާއި ބެހޭ ޮގތުން އިތުރު ވާހަކަެއްއ  ނުކުރާށޭ. އެއީ އަޅު 

 ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާވަށު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް.  

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ސަރުކާރުން ހަމަ މިހާރު ބީ.ސީ.ސީެގ ވާހަކަ  

މި ސަބަބަކީ،  އެއީ  ހިމަނަން.  ބިލުަގއި  މި  ޮގތަށް  އޮތް  ވިޔަފާރިކުރާ  ފޮނުވާފައި  ާއއްމުޮގތެްއަގއި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ީއ 

ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުެގ ިމ ކުންފުންޏާ ވަރަށް ތަފާތު. ސަބަބަކީ ވަރަށް ިގނަ ވިޔަފާރިތައް ރާއްޖޭަގއި އެބަ ހުރޭ  

ބޭފުޅުން   އަންހެން  ރަށްރަށުެގ  ތެރޭެގ  އަތޮޅު  ޚާްއސަކޮށް  ތިއްބަވަިއެގން،  ޭގަގއި  ވަރކަރސް.  ބޭސްޑް  އެބަ ހޯމް 

ވަރަށްިގނަ  ބައްލަަވއިފިއްޔާ  އަތޮޅަށް  ހދ  މިސާލަކަށް  ދަނޑުހެއްދުން،  މަސައްކަތްތަްއ.  ިގނަ  ވަރަށް  ކުރަްއވާ 

ނެތީމަ  ރިސޯޓެއް  ައތޮޅުެގ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ރައްޔިތުން.  ރައްރަށުެގ  ހައްދާ  އެބަ  ދަނޑު  ހަމަ  އަދަދެްއެގ 

ހުރަ ހުރޭ  އެބަ  ހަމަ  ވެސް  ިވއްކުމުެގ  ބީ.ސީ.ސީެގ  މާރކެޓްކޮށް  ހުންނަ  އަތޮޅުަގއި  ހދ  އެހެންވީމާ،  ސްތަކެއް. 

ފަންކްޝަންއަކަށް ކުޅުދުއްފުށީެގ ހުންނަ ފަންކްޝަންައކަށް މި ވަނީ ެއ މީހުންނާ އެކު ދަފްތަރެއް ެއކުލަވާލައިެގން ެއ  

ސީ ސަރުކާރުން  ިވއްކައިދިނުން.  ރިސޯޓުތަކަށް  މާރކެޓުކޮށްދީ  ަގނެެގން  އެްއޗެހި  އަތުން  ތަކެތި  މީހުންެގ  އެ  ދާ 

މާރކެޓުކޮށްފައި ބާޒާރުކުރަން އުޅެފިްއޔާ ނޫނެކޭ ބުނަން ވަރަށް ދަތިވާނެ ރިސޯޓުތަކަށް. އެހެންވީމާ، ވަލްރަނަރަބަލް  

ޭގަގއި ތިއްބައިެގން މަސަްއކަތްކުރާ ކަނބަލުންނާ، ޚާއްސަޮގތެއްަގއި ކަނބަލުންނަށް ލިބޭދޭ ވަރަށް ބޮޑު ބާރުވެރިކަމެްއ  

ހުރިހާ ަވުގތު އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ އެ ވާހަކަ. ދެން މިހާރު ލާމަރުކަޒީކުރުން. މިސާލަކަށް  މި ކަމަކީ. މި އޮތް  

މީެގ އާިގއުމެންޓަކަށް ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ެގނައީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކުންފުނި ހަމަހަމައޭ ވާންޖެހޭނީ.  

މިސާ ކަމެއް.  ހުރިހާ  ދެއްތޯ  ނުކުރެވޭނެ  ނުރަްއކަލުެގ  ލާމަރުކަޒީެއއް  ކުއްލި  ސިއްޙީ  ނުކުރޭ  ލާމާރުކަޒީއެއް  ލަކަށް 

ހާލަތު އިޢުލާންކުރުން. އެއީ ސެންޓްރަލް ަގވަރމަންޓުން އިޢުލާން މި ކުރަނީ. އެއީ ނޭޝަނަލް އިންޓްރެސްޓުެގ ކުރާ 

އޭ  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތައް.  ފައިދާވާ  ފަރުދުންނަށް  ހުރިހާ  އާއްމު  ސަބަބުން  އޭެގ  ކޮންސެޕްޓު  ކަންތައްތައް.  ެގ 

ހުރޭ   އެބަ  ރާއްޖޭަގއި  ކަމަކުނުދާނެ.  އަތޮޅުަގިއ    6އޮޅުނީމަ  ދ.  ސެންޓަރސްތަކެއް.  ބީ.ސީ.ސީ  ސަރަޙަްއދެއްަގއި 

ެއއާިއއެކު ގއ، ގދ ހިސާބުަގއި ވެސް އެބަ ހުރޭ. މި  ވެސް  އެބަ ހުރޭ. ނައިފަރުަގއި ވެސް އެބަ ހުރޭ. އަދި 

ްއަގއި މިފަދަ ާގނޫނަކުން ބާރުވެރިކަން ލެވޭ ޮގތަށް މިކަން ކުރީމަ. ދެން  ތަންތަން ބާރުވެރި ކުރެވޭނީ މައިަގނޑުޮގތެ

ސަރުކާރުން   މި  ފާހަަގކުރަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އޮތް 2017އަޅުަގނޑު  ފަށާފައި  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  ަގއި 
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އަޅުަގނޑު ެއއީ  ކުރުން  ވަުގތު  މި  މަސައްކަތް  ފުރިހަމަކުރަން  އިތުރަށް  އަދި  އޭތި  ބޮޑަށް  މަސައްކަތެއް  ވަރަށް   

 ބަލައިަގންނަ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، އެކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު މި ވަުގތު ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ ތެރޭަގއި މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަ އެއްވެސް  އެހެން  ހުރީ.  މި  ތަފާތުކޮށް  ކުޑަކޮށް  ކަމުަގއި  މި  ވިސްނުންފުޅު  މެންބަރުެގ  ތްތެރި 

އެހެންވީާމ،   ނެތް.  ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވާފައެއް  އޮންނާކަށް  ޮގތަކަށް  ނޫން  ޮގތް  އޮތް  ޑްރާފްޓުަގިއ  ބިލުެގ  މެންބަރަކު 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން    6،  5،  4،  3،  2،  1އްބެވި  އަޅުަގނޑު ހިތުން މި ވަުގތު ކޮމިޓީަގއި އެބަ ތި

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  އެހެންވީމާ،  ތަފާތު.  ވިސްނުންފުޅު  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެންމެ 

ޮގތް ކަމަށް ބަލަ ޮގތް އެއީ ރަނަގޅު  ެއ  އިެގން އަޅުަގނޑު  ވޯޓު އަދި ނުދެްއވިޔަސް އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވަންޏާމުން 

 އާދެ! މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.  ؟ ކުރިއަށްދަންތޯ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑީ.ޕީ ޓިކެޓެްއަގއި އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު ބައިވެރިވީ އިނޭގތޯ. އެމް.

ސިޔާސަތަކީ   އެ  ދީފަ.  ސިޔާސަތެއް  މެނިފެސްޓޯއެއް،  އޮޭވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހޮވުނުއިރުަގއި  އަޅުަގނޑު  ހޮވުނީ. 

ސެންޓަރ ރައިޓް ޕާޓީއެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ސަރުކާރުން ކުންފުނި ހަދައިެގން، ހިންަގން ތާއީދުކުރި ބައެއް ނޫން. 

ައޅު ހުރެފަ އެހެންވީމާ،  ސްޓޭންޑެްއަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެހެންވީމާ،  ސްޓޭންޑު.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ސްޓޭންޑަކީ  ަގނޑުެގ 

މިހާރު  އަޅުަގނޑު.  އިޢުތިރާޟްކުރަން  މީގެއިން  ައޅުަގނޑަކަށް  ދެކޮޅަކަށް  ސިޔާސަތާ  އެ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އަޅުަގނޑަށް 

ހިސަރުކާރުން ހަދާފައި އޮތް ކުންފުންޏެއް މަތީަގއި ިމ  އެމް.ޑީ.ޕީން ަގބޫލުކުރޭ، އެހެނެއްނޫން ޕީ.ޕީ.އެމް އިރުަގިއ ދިވެ

ސަރުކާރުން އިށީނދެެގން އަނެއްކާ ވެސް ެއކަމުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކުރެވޭނެ ޮގތަކަށް، ރައްޔިތުން ނިކަމެތި 

ވާހަކަފުޅު ެއއަށް  ކުރެވޭނެ ޮގތަކަށް އޮތް ެއއްޗަކަށް ކުރީެގ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީެގ މިނިސްޓަރު އޭރުަގިއ އަދި އެ  

މޮޑެލްއަކަށް   ޗައިނާ  މިއީ  ތަފާތު.  މިއީ  އަޅުަގނޑުމެން  ތާއީދުކޮށް،  ކަމަކަށް  މި  އަޅުަގނޑަކަށް  ތާއީދުކުރެްއވިޔަސް 

މިހާރު މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މޮޑެލްައކީ ޗައިނާ މޮޑެލްއެއް ނޫން. ކޮިމއުނިސްޓް މޮޑެލްއެއް ނޫން. އެހެންވެ ެއ  

  ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.  ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުރިން ވެސް ހަމަ ތިކަން ފާހަަގކޮށްދެއްވާފަ އޮތީމަ ައޅުަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި 

ހާޒިރުވެަވޑަ މި ވަުގތު  ތި ވިސްނުންފުޅަށް އިޙުތިރާމްކުރަން. ކޮމިޓީަގިއ  ިއއްޒަތްތެރި    6ިއެގން ތިއްބެވީ  މެންބަރުެގ 

އަޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  ކުރަްއވަނީ.  ކަމަށް  އެ  އިޢުތިރާޟް  މެންބަރަކު  އެންމެ އިއްޒަތްތެރި  ތެރެއިން  މެންބަރުންެގ 

ދެން ތިއްބެވި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން އިޢުތިރާޟްނުކުރައްާވތީ މިހާރު އޮތް ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް ބަލާފައި ކުރިއަށް  

އިނޭގތޯ. ދިޔަސް ދަންނަވާލީ  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވެެގން  ވިސްނަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ދާން   ،

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި އޮތް ޮގތް ެއއީ ރަނަގޅު ޮގތް ކަަމށް ބަލާފައި ދެން އޮތް މާއްދާައށް ދާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތީ   މި  ދެން  ބިލެުގ  ވަ  23އާދެ!  އެއީ  )ހ(.  މާއްދާެގ  ިމ   11ނަ  މާއްދާއެއް.  ިއޞްލާޙުކުރާ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

މާއްދާެގ )ހ(ަގއި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކުެގ ވާހަކަ އަންނަިއރުަގއި އަރިމަތީ ސުރުޙީެގ  

 އެހެންވީމާ، އެ ާވހަކަ މި ދަންނަވާލީ. އެންމެ ކުދި އެ ލަފްޒު ނެތީމަ އަޅުަގނޑުމެން އެ އިތުރުކޮށްލާފަ މި ވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއްެވސް   އިޢުތިރާޟް  އިތުރުކުރަން  ކުދި"  "އެންމެ  މަޝްވަރާކޮށް  ައޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ދުވަހު  ކުރީ  އޭެގ 

އިްއޒަތްތެރި   ެއއްވެސް  ވިސްނުންފުޅެއް  އިތުރު  ައޅުަގނޑު  ވާތީ  ކަމަކަށް  އޮތް  ނުކުރައްވާ  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި 

 ދި" ެއބައި ހިމަނައިެގން ކުރިއަށް ދާނަން އިނޭގތޯ.  މެންބަރުެގ އަދިވެސް ނެތް ކަަމށްވަންޏާމުން "އެންމެ ކު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  -ވަނަ ާމއްދާ، ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުުމެގ ޚިދުަމތްދޭ މަރުކަޒުތައް. )ހ(  24ވަނަ މާއްދާަގއި، ާގނޫނުެގ    24ދެން  

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ   3މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

ޚިދުމަތްދެމުން ތަރައްޤީކުރުުމެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވިޔަފާރި  މަރުކަޒުތަކެއް  ބޭނުންވާނެ  އިތުރަށް  ައދި  މަރުކަޒުތަކާއި  ދާ 

ައޅުަގނޑުމެން  ވާތީވެ  ބަޔާންކުރެވިފައި  މިޮގތަށް  ގާއިމްކުރަންވާނެެއވެ.  ބީ.ސީ.ސީން  ސަރަޙައްދުތަކުަގއި  އެކި 

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެންމެ   3  ރީޑްރާފްޓް ކޮށްލާފައި މި ވަނީ. މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޙުން ފެށިެގން

އަލުން   ބީ.ސީ.ސީން  މަރުކަޒުތައް  ޚިދުމަތްދެމުންދާ  ތަރައްޤީކުރުުމެގ  ިވޔަފާރި  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި، 
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އިތުރަށް  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ތަރައްޤީކުރުމުެގ  ވިޔަފާރި  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ  ގާއިމްކުރުާމއިެއކު 

ދެން  ބޭނުންވާނެ   ާގއިމްކުރަންވާނެއެވެ.  ބީ.ސީ.ސީއިން  ސަރަޙަްއދުތަކުަގއި  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަރުކަޒުތަކެއް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ޮގތަށް ރީޑްރާފްޓު ކޮށްލި ސަބަބަކީ ކުރީަގއި ގާއިމްކުރެވިފަިއ، ާގނޫނުެގ ދަށުން ާގއިމްކުރެވިފައި  

އަލަށް   މި  ދެން  ހުރި.  ެއބަ  ވެސް  މަރުކަޒުތަކެއް  ެއ  ހުރި  ދަށަށް  ބީ.ސީ.ސީެގ  ސަބަބުން  އިޞްލާޙުެގ  ެގނެވުނު 

ބޭނުންވާނެ  އިތުރަށް  އަދި  ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  މާއްދާަގއި  މި  އެއާއިއެކުަގއި  ހަމަ  ދެން  ދަނީ.  މި  މަރުކަޒުތަކަށް 

މިނިސްޓްރީަގ އަޅުަގނޑުމެން  ތަފްސީލުކޮށްލުމަށް  އިތުރަށް  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ާގއިމްކުރުމުެގ  ިއ މަރުކަޒުތައް 

ބަދަލަކީ  ެގންނަ  މި  މާއްދާއަށް  މި  ބިލުެގ  މި  އިންނަނީ  މި  ވިދާޅުވެފައި  މިނިސްޓްރީން  ދެން  ދަންނަވާލިން. 

މިނިސްޓްރީެގ ދަށުން ހިންާގ މަރުކަޒުތައް ބީ.ސީ.ސީެގ ދަށުން ހިންާގ ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުން ކަމަށާއި، މި ބަދަލު 

ާގ ވީނަމަވެސް  ކަުމަގއި  ނުެގނައި  މާއްދާއަށް  ބީ.ސީ.ސީން  މި  އަލުން  މަރުކަޒުތައް  އެ  ތަސްދީޤުކުރުމާއެކުަގއި  ނޫނު 

ކޮންމެހެން   ެގނައުން  ބަދަލު  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ކަަމށް.  ަގބޫލުކުރަްއވާ  މިނިސްޓްރީން  ކަމަށް  ގާއިމްކުރަންޖެހޭ 

މިނި ެގނައުމާމެދު  ބަދަލު  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެ  ސްޓްރީެގ އިޢުތިރާޟެއް  މުހިންމު ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް 

 ނެތޭ ވިދާޅުވެފައި އިންނަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ބިލު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނުއިރު އޮތް ޮގތުން ކުދިކުދި ސުވާލުތަްއ އުފެދޭ    24އާދެ! މިހާރު  

. އެހެންވީމާ، ރީޑްރާފްޓު ކޮށްލެވިފައި މި އޮތް ކަންކަން ހުރީމަ އިދާރީމޭޒުން ރީޑްރާފްޓު ކޮށްލެވިފައި މި އޮތީ އިނޭގތޯ

ޮގތް ކަމަށް ވަންޏާމުން ނޫނީ އެއްވެސް ޚިޔާލުތަފާތުވުން ވިސްނުންފުޅެްއ   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކަމުދާ  ޮގތް 

މިތުރަށް ރިޢާޔަތް   ައޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް މިއަށް  ހިއްސާކޮށްލަދެއްވާ. އޭރަށް ދެން  ކުރާނީ.  ހުރި ކަމަށް ވަންޏާމު 

އެހެންވީމާ، ެއއްެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ރީޑްރާފްޓު ކުރެވިފައި އިން ޮގތަށް އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީ ރީޑްރާފްޓު 

 ކުރެވިފައި އ އޮތް ޮގތް ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަށް ބަލާ އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ދާނަން އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 އިޢުތިރާޟުކުރަން. އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއްނުކުރަން ތިއެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ފާހަަގކުރެއްިވ   ކުރިން ވެސް އެ  ހާމަކޮށްދޭން. ހަމަ  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާ ސަބަބު އިތުރަށް 

 ސަބަބު އޮތީ ދެއްތޯ.  

 

 ންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެ

ކުދި   ވެސް،  ިވޔަފާރިތަކަށް  އަދި  ފުށޫއަރާ  ވެސް  ސިޔާސަތާ  ޕާޓީެގ  ތާއީދެްއނުކުރެވޭނެތާ  އަޅުަގނޑަކަށް  އާދެ! 

ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް އަތްަގދަކުރުމާ، ސަރުކާރުން ވަދެ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިޞާރުކުރުމާިއ، ހުރިހާ ސިފަތަކެއް އެބަ 

 ރި މި ބިލުަގ. މިއީ ވަރަށް ޙުދުމުހުތާރު ބިލެއް. އެހެންވީމާ، ތާއީދެއްނުކުރެވޭނެ. އިޢުތިރާޟްކުރަން.ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ސާފުެވްއޖެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާ، ދެން ައޅުަގނޑު މަސައްކަތްކުރާނަން ކޮމިޓީއަށް   

ވަޑަިއެގ ވަުގތު  ކަމަށް މި  އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާ  ކަމަށް  އެ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  އެހެން  ތިްއބެވި  ން 

ފާހަަގނުކުރަްއވާތީެވ، އެބަ ތިްއބެވި ައޅުަގނޑުެގ އިތުރުން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިލަންދޫ  

ންބަރު، މާވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެ

އިޢުތިރާޟްކުރަްއާވ   އެހެންވީމާ،  މެންބަރަކު.  ިއްއޒަތްތެރި  އެްއވެސް  އެހެން  އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވާ  އެހެންވީމާ، 

 މެންބަރުެގ ވާހަކަފުޅަށް އިޙުތިރާމު ކުރަމުން...

 

 ދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަ

 ؟ނުޖެހޭނެތޯ ވޯޓަކަށް؟ މިހާރު ވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭނެ ނޫންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ދެން އެހެން އެއްވެސް، އެހެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއަށް އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވާތީ އެއަށް ވޯޓު  

އު މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ބައްލަވަިއެގން  ކަމަށް  އިނޭގތޯ.  ދިނީ  ޮގތުން  ސަލާމަތްކުރުމުެގ  ަވުގތު  ޅެނީ 

އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވަންޏާ ވޯޓުދެއްވީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ބަލަން އެހެން މި ދަންނަވަނީ އިނޭގތޯ. އަނެންހެން ވަުގތު  

ނޭގތޯ.  އިތުރަށް މީަގއި ހޭދަކުރަން ބޭނުމިއްޔާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވޯޓަކަށް އަހަިއެގން ވެސް ކުރިއަށް ެގންޮގސްދާނަން އި

މެންބަރަކު   ިއއްޒަތްތެރި  އެްއވެސް  އެހެންވީމާ،  އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީވެ.  ކަމަށް  ވޯޓުދެްއވީ  ބަލަނީ  މި  އަޅުަގނޑު 
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މި  ބެލީ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފިޔަވާ.  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާ 

އެހެ ޮގތް  އޮތް  ކުރެވިފައި  ެއއަށް  ރީޑްރާފްޓު  ބައްލަވާ  ކަމަށް  ރަނަގޅު  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ން 

 ތާއީދުކޮށްދެްއވީ ކަމަށް އިނޭގތޯ.

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު ފިޔަވާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެދު   މާފަންނު  މިދެންނެވީ.  ރީޑްރާފްޓު އެހެން  މި  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ފިޔަވާ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް ބަލައިެގން ައޅުަގނޑު ދާނަން އަނެއްކާެވސް ކުރިއަށް.  ކުރެވިފައި އިން

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާ   55 މާއްދާ. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  ވަނަ  18އާދެ! ދެން ޕާކް ކޮށްލެވިފަިއާވ އެއް މާއްދާެއއް މި ބިލުެގ  

ހެދުން،   ަގާވއިދު  ިއޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  ހަދާ   -55އަންނަނިވި  ގަވާއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

 ހިންާގނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. މި ަގާވއިދުެގ، މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަްއ މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ދެން    3ފަށާތާ   ވާނެއެވެ.  ޝާިއޢުކުރަން  ެގޒެޓުަގއި  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި  ހަދައި،  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  މަސް 

ަގވާއިދު   ާގނޫނުެގ  މިއީ  މާއްދާއަކީ  މިއިން  ހުށަހަޅާފައި  ކުރުމަށް  އިޞްލާޙު  މި  ފާހަަގކުރެުވނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެގޮގތުން ަގާވއިދު ހެދުމަށް މުއްދަތު މި ކަނޑައެޅޭނީ އިޞްލާޙުން ހެދުމާުގޅޭ މާއްދާ ކަމަށް ވާތީ ދެން އާއްމު އުސޫލެއް 

އަލަށް ތަޢާރަފުވާ މާއްދާތަކަށް. ދެން އެހެންވީމާ، އާއްމު ުއސޫލެއްެގ ޮގތުން ާގނޫނުަގއި ަގާވއިދު ހެދުމާ ުގޅޭޮގތުން  

ހެދިފައިހުރި   ދަށުން  މާއްދާެގ  އެ  ކުރީެގ  އެއީ  ނުވާނެ.  އިޞްލާޙެްއ  މާއްދާއެއް  ހުންނާނެތީވެ. އިންނަ  ާގނޫނުތައް 

މާއްދާެއްއ   އެހެން  ތިރިއަށް  އުނިކޮށްލާފަ  ބިލުން  މިމާއްދާ  އިނީ  މި  ހިމަނާލާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

ބިލުެގ   ިމއީ  ާމއްދާއަކީ  އިތުރުކޮށްލާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  މި   22އިތުރުކޮށްލުމަށް.  ޮގތުަގއި  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ާގނޫނަށް ެގނެވޭ ިއޞްލާޙުތަކާ ުގޅިެގން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ަގާވއިދުތައް މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން    ާގނޫނުން ބުނެވިދިޔަ

ފެށިެގން   ތާރީޙުން  ވާނެެއވެ.    3ފަށާ  ެގޒެޓުަގިއ ޝާއިޢުކުރަން  ދިވެހި ސަރުކާރުެގ  ހަދާ  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  މަސް 

 ކުރުމަށް.ވަނަ މާއްދާ އިތުރު  22ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް   18އެހެންވީމާ،  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވާލާނަން.   ވިސްނުންފުޅަށް  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  އުނިކޮށްފަ    18އަޅުަގނޑު  ާމއްދާ  ވަނަ    18ވަނަ 

ބުނުން   ބުނާ  އެ  ދެކެަވޑަިއަގންނަވަނީ.    22މާއްދާަގއި  ކިހިނެއްތޯ  ކުރުމާއިމެދު  އިތުރު  ޮގތުަގިއ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާ   22ވަނަ މާއްދާ ުއނިކޮށްފަ    18، ެއްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީ  އެހެންވީމާ

މިހާރު ޑްރާފްޓު ކުރެވިފައި ޮއތް ޮގތަށް ފާސްވީކަމަށް ބަލާ އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ދާނަން ިއނޭގތޯ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

 ؟ އަޅުަގނޑުެމން ޕާކް ކޮށްލި މާއްދާމިހާރު އެއްކަލަ ޑްރާފްޓުކޮށްލެވިއްޖެތޯ ނިއުޝާ

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ އިދާރީމޭޒުން

  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އާދެ! ނިއުޝާ ޑްރާފްޓެއް ޝެއަރކޮށްލާފައި އިނީ. އަޅުަގނޑު އެބަ ޓައިޕްކޮށްލަން އެ ޑްރާފްޓް.

އަންނަ   މި  ުގޅޭޮގތުން  މާނަކުރުމާ  އޮފިޝަލް"  "އިސް  މިހާރު  ކޮންމެވެސް   3އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެން    މާއްދާއަށް 

މި ތަްއޔާރުކޮށްލާފައި  ޑްރާފްޓެއް  ރަފް  އެހެންވީމާނީއި  ވަރަކަށް  އެމް.އެމް.ޭއއިން  .  މި އަންނަނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ   ،

މޯ އިންނަނީ  މި  ދެން  އޮފިޝަލެއް.  އިސް  އިސް  ކަނޑައަޅާ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ރެވެނިއު  އިންލެންޑް  ލްޑިވްސް 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(    13ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ަގިއ މި އިންނަނީ މި ާގނޫނުެގ    14އޮފިޝަލެއް. ދެން  

އި ެއ  ކުރެ މެންބަރަކު ކައުންސިލުެގ ޖަލްސާއަކަށް ޙާޒިރުެވވެން ނެތް ޙާލަތެއްަގ  އަދި )ރ(ަގއި ބަޔާންކުރާ މެންބަރުން

ތިޔާރު ެއ  ކުރުމުެގ އިޚުއްޔަންޢައެ ުވޒާރާއެްއެގ އިސް އޮފިޝަލަކު    ހާޒިރުވުމަށް  މެންބަރެއްެގ ބަދަލުަގއި ޖަލްސާއަށް

،  ވެސް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ  ، މި މިނިސްޓްރީެގ ިއސް އޮފިޝަލެްއެގ ވާހަކަ. ެއހެންވީމާވެމެންބަރަކަށް ލިބިެގންވެއެ 

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ މިނިސްޓަރު އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް    "ސް އޮފިޝަލްއި" އަޅުަގނޑުމެން މި ހިމަނާލީ  

އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރނަރ ކަނޑައަޅުްއވާ އެ ިއދާރާތަކުެގ އެސިސްޓެންޓް    އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ

ލާނަން  މެން އަދި އިތުރަށް ބަލާމަތީ ފެންވަރުެގ މުވަްއޒަފުންނަށެވެ. ދެން އަޅުަގނޑުފެށިެގން    ޑިރެކްޓަރ ފެންވަރުން

އިސް   ކަނޑައަޅާ  ފަރާތަކުން  ކޮން  މިއީ  ކަނޑައަޅާފަިއ  ރޭންކް  ޮގތެއްަގއި  މައިަގނޑު  މިހާރު  އުޅޭތޯ.  ފުށުއެރުމެއް 

 އޮފިޝަލެއްކަން އެވަރު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ރަފްކޮށް ޑްރާފްޓްކޮށްލެވިފައި މި ވަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 "އިސް އޮފިޝަލް"  ،ލް. ައޅުަގނޑު ދެން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާނަކުރުންޝުކުރިްއޔާ އަފްޒާއާދެ!  

ކަމަށް ފާހަހަަގކުރެވިފަިއ    " އިސް އޮފިޝަލް" ޖެހޭނެ ކަމަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދަްއކަާވފައި ވާތީ،    މާނަކުރުން އޮންނަން

ޮއތީ    ދިމާލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިހާރު އެ  3ދިމާލަކާ ުގޅޭޮގތުން. އެ    3ދިމާލެްއަގއި ެއބަ ފާހަަގކުރަްއވާ    3މި ބިލުަގއި  

މި  މާނަކުރުން  މިހާރު  މާނަކުރުން.  ހެދިފައި  އެއްވެސް    ޑްރާފްޓެއް  ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް  އިތުރަށް  ޮގތް  އޮތް 

އެ ރަނަގޅު ވިސްނުންފުޅެއް  އަޅުަގނޑަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހުރި  މެންބަރެްއެގ  އިްއޒަތްތެރި  ްއވެސް 

 ޙިއްޞާކޮށްލަދެްއިވއްޔާ. އޭެގ ފަހުަގއި އަޅުަގނޑު ޮގތެއް ނިންމާނަން.  

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ؟ މުޤައްރިރު އެްއޗެއް ދަންނަަވިއލަދެވިދާނެތޯ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 އާދެ! ވިދާޅުވޭ.  

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު އިނޭގތޯ ދެންމެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ވިދާޅުވި ޮގތް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން މާފަންނު މެދު 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ެއހެންވީމަ  ޮގތުން  އޮތް  ކުރީަގއި  ސާފުވޭ.  އެބަ  މިހާރު  މިކަން  އާދެ!  މިހާރު  ވެސް.  ޖެހުނީ  އޮތީ    މި 

އި ުވޒާރާތަކާއި  އެނޭގ  އޮތޯރިޓީއަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ހިމެނޭކަން.  އެބަ  ެވސް  ދާރާތަކާއި 

އެހެންވީމާެއއީ  އިދާރާެއއް އެހެންވީމާ.  އޮތީ.  މިކްސްަގނޑެއް  މި  އިދާރާއަކާއި  ވުޒާރާއަކާއި  މި  އެބަ  ،  ތަންކޮޅެއް   ،

 ަގޅުާވނެ. ސާފުވާވަރަށް އޮތީމަ ރަނއިތުރަށް   އް ނެތް.ސާފުވޭ މިހާރު. އެހެންވީމާ، ިއތުރު އެއްޗެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޝުކުރިއްޔާ.  އެީއ  އާދެ!  މާނަކުރުން  ޑްރާފްޓްކުރެވުނު  ރީ  މި  ފަހުން  އަޅުަގނޑު   ،

ލް ދެންމެ އެ ިއއްަވވައިލަދެއްވި ޮގތް ެއއީ  ކަމަށް ވާތީެވ، އަފްޒާޮގތް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ  

 ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަށް ބަލައި ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަވނީ  މި   ދަންނަަވއިލާފައި  ސާފުކުރެއްވުމަށް  ބައްދަލުވުމުަގއި  ކުރީެގ  މެންބަރުން  މެދުކުދި،  ކޮމިޓީެގ  އަދި   ކުދި 

ވިޔަފާ ކިހިނެފަންތީެގ  މިވަނީ  ކަނޑަައޅާފައި  މިންަގނޑު  ިމވާ  ކަނޑައަޅާފައި  ިގންތިކުރުމުަގއި  ދެން ތްރިތައް  ކަން. 

ފޯމިއުލާަގއި މިސާލަކަށް މުވައްޒަފުންެގ އަދަދު   ،ަގއި އެބަ އިދޭރފޯމިއުލަ  ންއި  އެކެްއަގއި ހިމަނާލާފައި މި  ޖަދުވަލު

އިންސައްތައަކަށް  އަދަދު ވަކި   ،ވަކި  ޖުމްލަ  ަވކި އާމްދަނީެގ  އަދަދު ވެސް  ފައިދާެގ  އަދި ސާފު  ިއންސައްތަައކަށް   

އެހެންވީމާ  ކަނޑައަޅާފަ.  ޮގތުަގއި  ކިހިނެއިންސައްތައެްއެގ  ކަނޑައެޅީ  އިންސައްތަތައް  މި  ކަން ސާފުކުރެއްވުމަށް  ތް، 

މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑު  ުގޅޭޮގތުން މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައިވާ    ، އެކަމާމެންބަރުން އެދިވަޑައިެގންފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ

ެގ ެގ ޮގތުަގއި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަދުވަލު 1  ވަނަ މާއްދާއިން ާގނޫނުެގ ޖަދުވަލު  20ކޮށްލާނަން. ބިލުެގ  ހިއްސާ

ެގ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ ކައުންސިލު   އެްއވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ އިންސައްތަ ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ކުދި އަދި މެދު

ހަމަ ވެމަޝްވަރާެގމަތިންނެ  މެންބަރުންެގ ބޭނުންކުރެވުނު  ކަނޑަެއޅުމުަގއި  އަދަދުތައް  އިންސައްތައިެގ  މިޮގތުން   .

މިންަގނޑަށް ދާދި ހަމަހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުެގ ިވސްނުމަށާއި މިޮގތުން    3ނުވަތަ ބޭސިސްައކީ ބިލުަގއި ބަޔާންކުރާ  

ޖެހޭނީ   ރަންވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ މިންަގނޑަކަށް ކަނޑައަޅަންމިންަގނޑަށް ކަނޑައެޅިެގން ހަމަހަމައަށް ރިޢާޔަތްކު  3މި  

ޖަދުވަލު  33.3 ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ީވހިނދު،  ކަމަށް  ފޯމިއުލ1ަ  އިންސައްތަ  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި  ދެވަނަ    ރ ެގ 

ހަމަހަ ިމންަގނޑަކަށް  ކޮންމެ  ކަނޑަެއޅުމުަގއި  އިންސައްތަ  މިންަގނޑަކަށް  ކޮންމެ  ޮގތުން  މައަށް  ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

މިންަގނޑަކަށް    33.3 ެއއް  ކޮންމެވެސް  ނުވަތަ  ވީނަމަވެސް  ކަމަށް  ކަނޑައެޅި  އަދި    އިންސައްތަ  40އިންސައްތަ 

އިން ނުކުންނަ ނަތީޖާެގ ެއއްެވސް ރ ކަނޑަެއޅި ކަމަށް ވީނަމަވެސް ފޯމިއުލަ  އިންސައްތަ  30އަނެއް ދެ މިންަގނޑަށް  

ކަމަށް  ެގފަރަ އަންނާނެ  ބިލުެގ  ވެނުފެންނާތީއެއް  ާގނޫނުެގ  ެއއް .  މާއްދާއިން  )ނ(އަށް ތިންަވނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޮގތުެގ ބަޔާންކުރާ  އިޞްލާޙުަގއި  އަދަދާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  މުަވއްޒަފުންެގ  ިވޔަފާރީެގ  އާމްދަނީއާއި   ،މަތިން    ، ޖުމްލަ 

ިގންތިކުރާނީ ެއ    އެއްބަތްވާނަމަ އެ ވިޔަފާރިަގއި ބަޔާންކުރާ ެއއް ިގންތިއަކަށް ނިސްސާފު ފައިދާ މި މާއްދާެގ ތާވަލު

މިންަގނޑަށެ  ފޯމިއުލަވެނިސްބަތްވާ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ދުވަހުެގ  ކުރީ  ވަނީ  އެދިވަޑަިއެގންފަިއ  ދެން  ތަްއ  ރ. 
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ހުރި މި    އެއްކޮށް މި މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައި އެބަ  ، މިސާލާކަނޑައެޅިފަިއވާ ޮގތް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ

މިންަގނޑު  ިގން އިންނަ  މި  ކަނޑައެޅިފައި  ިގންތިއަކަށް  ކޮންމެ  ދެން  ޮގތް.  ިމހިރަ  ކަނޑައަޅާފައި  ތިތައް 

ަގިއ 1  އެއް ިގންތިައކަށް ނުފެތޭ ކަަމށް ވާނަމަ ޖަދުވަލު  އިންކަނޑައެޅުުމަގިއ ބަލާނެ އުސޫލު އަދި އޭެގ އިތުރުން މި

  ލަ އެބަ، މުޅިއެކު ޖުމުއް ކަނޑައަޅާނެ ޮގތް ެވސް. އެހެންވީމާޔޫސްކޮށްެގން ވަކި ިގންތިއެ   ރބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޯމިއުލަ

ޕް ްގރޫޕުަގިއ ވެސް ޝެއަރކޮށްލާފައި ވާނީ މި  މިސާލެއް ހިމަނުްއވާފަ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވަޓްސްއެ  6އިން  

 މަޢުލޫމާތު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެން އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހިތުން  ކަންތަކުަގއި އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވި  ސާފުކުރަން  އެ  މިހާރު  ބަރުންނަށް 

ހަމަގައިމު ޮގތް  ެގންުގޅޭނެ  ނަަގިއަގނެވިފައި    ވިސްނުންފުޅެއް  ސިނކުނޑިއަށް  އަޅުަގނޑު  އި ވެސް  ކަމަށް  ންނާނެ 

 ށް ރަނަގޅު.  ، މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން މެންބަރުންެގ ވިސްނުންފުޅު ހުރި ޮގތެއް ވިދާޅުވެދެްއވިްއޔާ ވަރަދެކެނީ. އެހެންވީމާ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު ފުރުޞަތެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ބަޔާންކުރާ   ިގންތިތައް  އެއީ   3މިހާރު  ފެނޭ.  ކަމަށް  ސާފުވާ  މިހާރު  ޮގތުން  އޮތް  ިގންތިތައް  އެ  މިންަގނޑު 

ފަށަިއަގތްއިރު ބިލު  ޮގތަށް،    ަގއިއަޅުަގނޑުމެން  ސާފުވާ  ކަންކަން  މި  މީހާއަށް  ރައްޔިތު  ޢާްއމު  ބޮޑަށް  ވެސް 

 މެންބަރުންނަށް. ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާ ޮގތަށް މިކަން ބާއްވަން.  ހަދާ  .މެންބަރުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާވަށު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު. 

 

 ޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މު

އިބްރާހީމް ރަޝީދު މައިކް އޯފް  ތި ދަންނަވާލީ ރަނަގޅު ކަމަށް އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ ރަނަގޅު ކަމަށް.  

 އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ރަނަގޅު ކަމަށް މިހާރު އޮތް ޮގތް އިނޭގތޯ. ކޮށްލައްާވ. އެހެންނޫނީ ދެ އަޑު އަރަނީ. 

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި    އެހެންވީމާ، .  އިނޭގތޯ  އާދެ!  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ޮގތް  އޮތް  މިހާރު  ހިތުން  ައޅުަގނޑު 

 ކަމަށް ބަލާފައި ައޅުަގނޑު ކުރިއަށް ދާނަން.   މެންބަރުން ފާހަަގކުރައްވާތީ ފާސްވީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަވނަ މާއްދާ. އެއީ ވިޔަފާރީެގ  އެއް ބިލުެގ    އިނީ  އިން މާއްދާއެްއެގ ޮގތުަގއި މި  ބާކީ މިހާރު ފާސްނުވެ  އިދެން ބިލުަގ

މިންަގނޑުތަކަށް   ނުވަތަ  އަދަދުތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  )ނ(ަގއި  މާއްދާެގ  ތިންވަނަ  ުގޅޭޮގތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ިގންތިތައް 

ުގޅޭޮގތުން   މިކަމާ  ދެން  ބަދަލުތައް.  މެންބަރުން   3ެގންނަންވާ  ބައްދަލުވުންތަކުަގއި  ކުރީެގ  ހުށަހެޅުމެއް 

އޮރިޖިނަލް   ،ާގނޫނުަގއި  ިއނީ  ފައި މިބަ ވޭ. ދެން މިހާރު ސްކްރީނުަގިއ ައޅުަގނޑު ޝެއަރކޮށްލާފާހަަގކުރަްއވާފައި އެ

ާގނޫނުަގއި މިހާރު އިން ޮގތް އޮރެންޖު ކުލައިން ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ. ދެން ނޫކުލައިން މި ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ ިމ 

ހުށަހަޅުއް ސަރުކާރުން  މިހާރު  ބިލުަގިއ  ެގނައުުމެގ  ދެން  އިޞްލާޙު  އަދަދުތައް.  ވޭ.    3ވާފައިވާ  އެބަ  ހުށަހެޅުމެއް 

ފެޑެ އެސް.އެމް.ީއ  އިންނަނީ  މި  ހުށަހެޅުމަކަށް  ެއއް  ދެވަނަ  އެޮގތުން  ދެން  ޮގތް.  ހުށަހަޅުއްވާ  ރޭޝަންއިން 

ބައްދަލުވުމު  ދުވަހުެގ  ކުރީ  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުވަްއމުލަކު  ޮގތުަގއި  ަގިއ  ހުށަހެޅުމެއްެގ 

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުއްވުމެއް އެބަ ވޭ. ދެން އަދި ޭއެގ އިތުރުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ މެންބަރު އިބްރާހީމް  

، މި މާއްދާއާ މެދުަގއި ޮގތެއް ނިންމެވުން ނާޒިލް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުއްވުމެއް ެވސް އެބަ ޭވ. އެހެންވީމާ

 މިހާރު.  

 

 ފެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
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އައި ާގނޫނަށް  އިޞްލާޙުކުރެވުނު  ފަހުން  ޮގތާއި  އިން  ާގނޫނުަގިއ  ކުރިން  ބަދަލުތައް ްއސަމިހާރު  ހުރި 

 ؟ކުޑަކޮށް ކިޔުްއވާލަދެްއވަފާނަންތޯ ންމި ފޮންޓް ފެންނަލެއް ކުޑަކަމު ،ކޮންމެވެސްވަރަކަށް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕްރޮފިޓް ވަކި   ،ދޭ ސާފު ފައިދާނއިނު  އްލާއިރުަގއި ކުރިން ާގނޫނުަގިއ ކަނޑައެޅިފައެއާދެ! ާގނޫނުަގއި އިން ޮގތަށް ބަ

މުަވއްޒަފުންެގ  ،ޭއެގ އިތުރުން މި އިންނަނީ ނިސްބަތްވާ ިގންތިައކީ ކޮބައިކަމާއި އެހެންވީމާ، މިންވަރަކަށް އިންނާކަށް.  

ދެން ޖުމްލަ އާމްދަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ދިޔައީމަކަން ވަކި ިގންތިއަކަށް ކަނޑައެޅޭނީ. ދެން    ،އަދަދަކީ ކޮބައިކަމާއި 

މި ހިމަނުއްވާފައި  ތާވަލެއް  ބިލުަގއި  ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި  އިޞްލާޙު  އެޮގތުން    މިހާރު  ވެސް    3ވަނީ.  ކެޓެަގރީއަށް 

ޮގތާއި  ހުންނާނެ  އަދަދު  ިމންވަރާ  ،މުވަްއޒަފުންެގ  ޖުމުހުންނަންވާނެ  އަދި  ޕްރޮފިޓް  އި  ފައިދާެގ  ސާފު  އާމްދަނީ  ލަ 

ރޭޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އިން ކޮމެންޓާ އަޅާ  ފެޑެއީހިމަނާފައިވާ މިންވަރު މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެސް.އެމް. 

ސް.އެމް.ީއ  ކިޔާލާއިރުަގއި އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރީަގއި މި އިންނަނީ މުވަްއޒަފުންެގ އަދަދު ސުމަކުން ފަހަކަށް. ދެން އެ

ޖުމްލަ   ދެން  ކުދި.  ެއންމެ  އަދަދު  މުވަްއޒަފުންެގ  ދެމެދެުގ  ދިހައަކާ  ސުމަކާއި  ހުށަހަޅުއްވަނީ  މި  ފެޑެރޭޝަނުން 

ލަްއކަާއ ހަމައަށް ބިލުަގއި ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ަވނީ. ދެން އެސް.އެމް.އީ ފެޑެރޭޝަނުން ޖުމްލަ އާމްދަނީ   5އާމްދަނީ  

މިލިއަންއަށް. ދެން އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް މި އިންނަނީ    1 ވިޔަފާރީަގއި ނަމަ  މި ހުށަހަޅުއްވަނީ އެންމެ ކުދި

 ފައިދާ ޕްރޮފިޓްެގ ޮގތުަގއި އެސް.އެމް.އީ ފެޑޭރޭޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފަ. ދެން ބިލުަގިއ މިހާރު ހިމަނުއްވާފައި ިމ  ފުސާ

ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ވެސް  ހަމައަށް. ދެން ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާއިރުަގއި    އާއި   75000އިންނަނީ  

ރޭޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ހުރި ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް އަދި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ވެސް އެސް.އެމް.އީ ފެޑެ

އެހެންވީމާ ތާއީދުކުރައްވާ.  ިގންތީަގއި  ިވޔަފާރީެގ  ކުދި  ކަނޑައަޅުއް އެންމެ  އަދަދު  ިގންތިއަކަށް  ފަހަރަކު  ވަމުން  ، 

 ވަޑައިެގންނެވިދާނެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރު ސާފުވެަވޑަިއެގންފިހެން ހީވަނީ އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު  މިހާރު  އާދެ!  

ޮގތެއް ނިންމާފައި ދެވަނަ ިގން  ގައިިގންތިތަކުެގ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ިގންތީ ، ތިއަށް ދާނީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން 

މުަވއްޒަފުންެގ    5އޮތީ    ިގންތިއާ ުގޅޭޮގތުން ސަރުކާރުން، ދެން އަޅުަގނޑު ކުރިން އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރު ވެސް މި

 5ހަމަ    .މުވަްއޒަފުންެގ އަދަދު  5ސަރުކާރުން މިފަހަރު ޑްރާފްޓް އާއިރު ވެސް އޮތީ ހަމަ    ،އަދަދު. ދެން އައިސް 
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މި ޮގތުަގއި. އެކަަމކު އިތުރަށް މި  ލައްކަ ރުފިޔާ  އާމްދަނީެގ  ޖުމުލަ  ބައި   އޮތީ  ޕްރޮފިޓް  އޮތީ ސާފު ފައިދާ ނެޓް 

މުވައްޒަފުންނަށް    20ހުރި    ފާހަަގކޮށްދެްއވާފަ. ހަމަ އެއާެއކުަގއި އެސް.އެމް.އީ ފެޑެރޭޝަނުން މިންަގނޑުތަކެއް އެބަ

އާމްދަނީއަކީ   ކަމާއި  1ޖުމުލަ  އެހެންވީމާސާ  ،ލައްކަ  ކަމަށް.  ހާސް  ފަންސާސް  އެއްލައްކަ  ެއއީ  ފައިދާ  ،  ފު 

މަުގން.   އެ  ވެސް  ދެވޭނީ  ފަސޭހަވާނީ.  ޖެހިލިއްޔާ  ިގންތިއަށް  ދެވަނަ  ނިންމާފައި  ޮގތެްއ  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

  ؟ކަމުގައިކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރުެގ ވިސްނުންފުޅެއް އެބަ އޮތްތޯ މި ،ކިހިނެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުކުރާ ކަމަށް އަޅުަގނޑުެގ އިޢުތިރާޟެއްނެތް. މީަގއި ދެން އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެްއޗެއް މީަގއި އިޢުތިރާޟް  .ނޫން

އެއް ވެސް ނޫން މިއީއެއް.  ރބޮޑު ފޯމިއުލަ  ވަންޏާ ދެން ނެތްތާ. ކުރިއަށް ެގންދަންވީ ނޫންތޯ މީަގއި. ދެން މިއީ މާ 

ފެނޭ މީެގިއން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑު ކުރިން ފާހަަގކޮށްފައި އޮންނާނެ ބޮޑު ތަފާތެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނު  އެހެންވީމާ، މާ

ރިައކީ ކޮބައިހޭ. އިްއޔެ އަޅުަގނޑުމެން އެދިފަިއ އޮންނާނެ އެ އިސްތިސްސާ އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރި އިސްތިސްނާ ވިޔަފާ

ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް  އަނެއްކާ  ވިޔަފާރިން  އެ  ނިންމާއިރުަގއި  މި  ތެރެއިން  ީމެގ  ނުވަތަ   ވިޔަފާރިތައް  ދައްކަންޖެހޭތޯ 

ކަންތައްތަކެއް އިތުރު  އަންނާނެތޯ  ، އެހެން  އިސްތިސްނާވާ،   .ބަދަލުތަކެއް  މިހާރު  ފާސްކުރީމަ  ބިލު  މި  ކޮބައިތޯ 

އިސްތިސްނާ މި ކަންތައްތައް    ން ވެސްޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ވެސް ައދި ވިޔަފާރި ފައިދާެގ ޓެކްސް ނަަގން ހުށަހެޅު

ކޮބައިތޯ ވިޔަފާރިއަށް   ބަދަލަކީ  ސާފުވީަމ   .އަންނާނެ  އެކަން  އެދިފައި.  ވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ސާފުކޮށްލަދިނުމަށް  އެ 

 ކަމާ ދޭތެރޭގައި. ތިއަޅުަގނޑުެގ އެްއވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއއީ ބައެްއ    އިމުގަ އާދެ! އަޅުަގނޑު ހިތުން ތިއީ ހަމަ ރަނަގޅު ކަމެއް އިތުރަށް ސާފުވެފައި އޮތު ެވސް އިނޭގތޯ. 

އޭެގއިން    ވިޔަފާރިތަކުން މިހާރު ވަކި މިންަގނޑުތަކެއް ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނައިރު އެ ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެއް ދެއްކީމަ

ހަމަނުވާ   މިންަގނޑު  ޮގތަށް އޮންނައިރު އެބަ އޮވޭ އެ  ފަހިވެފައި އޮންނަ  ވެސް   ބަޔަކުލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތުތަކެއް 

ފަންތީެގ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދަތިތަކެއް ހުރެެގން   ޅަންޖެހޭ ޮގތަށް އޮތީމަ ބައެއް މެދު ފަންތީެގ، ކުދި އަދި މެދުހުށަހަ

ވެސް   އަޅުަގނޑުމެންނާ  ހުރި  އެބަ  ވާހަކަތައް  އަޅުަގނޑު  ހިއްސާ އެ  ެވސް.  ކުރީަގއި  ފުރަތަމަ   އެހެންވީމާކޮށްފައި 

 ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް އިނޭގތޯ. ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތް
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 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އިބްރާހީ މިއާދެ!  އަސްލުަގއި  އެއީ  އަޅުަގނޑު.  ތާއީދު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވާހަކަފުޅަށް  ރަޝީދުެގ  ިމ    މް  އުޅެނީ 

ބަހު އިނިގރޭސި  އެއީ  އިޝޫއެއް.  އުޅޭ  މައިކްރޯމާނަކުރުމުަގއި  އިންނަނީ  މި  މީޑިއަމް   ،ން  ސްމޯލް، 

އި މި  ކުދިއެންޓަރޕްރައިސަސް  އެންމެ  ެގންނައިރު  މި  މީތި  ބަހަށް  ދިވެހި  އެކަމަކު  ކުދި   .ކުދި  ،ންނަނީ.  އެންމެ 

ކުދި ތަންކޮޅެއް    މެދު  ،ޖެހިފަ  ޮގތުން  އިންނަ  އެ  ބަހުަގއި  ދިވެހި  ފަހަރަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ވީމަ  އާދަިއެގ  ފަންތީެގ، 

ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެ ސިފަވެފައި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް މި އެންމެ ކުދި  

ޭގތެރޭަގއި ތިބެެގން މި ކުރާ ކުދިކުދި ިވޔަފާރި. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ހދ އަތޮޅުެގ    ،ވިޔަފާރިތައް ެއއީ މައިކްރޯ 

ފާހަަގކުރީ ެވސް  ކުރިން  ެގނެސް    އީ އެ  ވާހަކަ  އެތިކޮޅު  ހައްދާލާ  އެ  ކަނބަލުން  ތިއްބަާވ  ޭގަގިއ  ދަނޑުހައްދާ 

ޖެހިއްޖެއްޔާ ވަރަށް    ބޮޑު ބަރޑަންއެްއ، ްގރާންޓެއް ނަަގން  ންވިްއކަިއެގން ދެން އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއަށް މީެގ

 ދެން އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ ކޮބަިއކަން އުޅެނީ ތިއަށް  އުދަޫގވާނެ. ދެން ައޅުަގނޑަށް ކުއްލިައކަށް ނުވިސްނިެގން މި 

އެހެންވީމާ އިނޭގތޯ.  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  އެހެން  މިއީއޭ  ބޮޑަށް  ޮގތަކަށްވުރެ  ވަކި  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު   ،

 ަވުގތަކު ނެތް. ެއހެންނަމަވެސް، ވިސްނާލާނަން ތިކަމާ އިނޭގތޯ.   ބޭނުންވާ ޮގތަކީ ދަންނަވާނެ ާވހަކައެއް މި

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

އޮތީ ބިލު ޑްރާފްޓްވެެގން    އާދެ! އަޅުަގނޑު ހިތުން ކުރިން ާގނޫނުަގއި އޮތް ޮގތް އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވާފައި މި 

އޮތީ އަދި އިތުރު ވިސްނުންފުޅުތަކެއް. އެހެންވީމާ، މީަގއި ލިޔެފައި އޮތް ޮގތް ެއީއ    އާއިރު. ދެން އޭެގ އިތުރުން މި

ރަނަގޅު އިނޭގތޯ. އެންމެ  ފަހުމްވަނީ  މި  ައޅުަގނޑަށް  ވާހަކަތައް  ބޭފުޅުންެގ  ިގނަ  ޮގތަށް  ދޭހަވާ  ކަމަށް  ޮގތް   

ޮގތެއް  އެހެންވީ ވެސް  މިއަށް  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާ  ޮގތެއް  މިއަދު  މާ، 

ވިސްނުނިންމާ ރިޢާޔަތްކުރައްވާފަިއ  އިތުރަށް  އަދިވެސް  ޮގތެއް ލެވޭނެހެން  ވިދާޅުވެދެްއވާފައި  ޮގތެްއ  ހުރި   ، ންފުޅު 

އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެގ ނެތް ަވކި    ންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއް ިވސްނުމަކަށް އައިސްެގން ޮގތެއް ނިންމައިލެވޭތޯ ބަލަ

 ... ޮގތެއް

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޅުަގނޑަށް ޯއކޭ އިނޭގތޯ. ސޮރީ! އަޅުަގނޑަށް ޯއކޭ.  މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ޯއކޭ. އަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނުކުރަްއވަން ދެއްތޯ މިހާރު އެ އޮތް ޮގތަކަށް.  އާދެ! މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިޢުތިރާޟް

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފައި އޮތީ މީރާައށް އޮންނާނީ އެ ފުރުޞަތު  ފާހަަގކޮށްއެ  އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަދޭންީވ އިްއޔެ ވެސް އިދާރީމޭޒުން  

، މީރާއަށް ދީފައި އޮތް ރިފަރެންސަކީ ކޮބައިކަން އަޅުަގނޑު ިއއްޔެ އިންނާނީ ސާފުކުރަން އެދިފަ.  ދީފައޭ. އެހެންވީމާ

ނޫނުެގ ރިފަރެންސެއް އަޅުަގނޑަށް ދޭށޭ މީރާއަށް އެކަން ފުރުޞަތު އޮންނަ ާގ  ،އެއީ ކޮން ާގނޫނަކާއި ހަވާލާދީފައިތޯ

މުއައްސަސާއެއް ވަކިން އޮންނަ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ކޮން   އުފައްދާފައި އޮތް ވަނީނަމަ. މީރާއަކީ ާގނޫނީ ޮގތުން ަގއި  ކަމު

އިޢުތިރާޟެއްނެތް އަޅުަގނޑުެގ  ސާފުކޮށްލަދިނީމަ  އެ  އޮތީ.  ެއކަން  ވަންޏާ   އެހެން.  ާގނޫނެްއގައިތޯ  ކަމަށް  ނުވާ 

 އިޢުތިރާޟް އެބަ އޮތް އަޅުަގނޑުެގ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އިދާރީމޭޒުަގިއ އަޅުަގނޑު އެދޭނަން އެ ސާފުކޮށްދޭން. ކުރިން ވެސް އުޅުއްވި. އަޅުަގނޑު އެކަމަކު އަނެްއކާ  

 ނަން އޭެގ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް.  ވެސް ކުރިމަރާލެވުނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު އިދާރީމޭޒުަގއި އެދޭ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ އާދެ! ކުރެްއވި ސުވާލު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ސްކްރީނުން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ވަނަ މާއްދާ. އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގުމެގ ާގނޫނުެގ..    50

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ނިއުޝާ، ވަރަށް އަޑުމަޑު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ާގނޫނުެގ ދަށުން   ުގޅޭ  ިމ   50މިހާރު އިސްތިސްނާ މި ދެެވނީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމާއި  ީމަގިއ  ވަނަ މާއްދާ. 

ޓެ ހާލަތްތައް:  އިންނަނީ،  ނުޖެހޭ  ހުށަހަޅަން  ބަޔާން  ާގނޫނުެގ    -)ހ(  -50ކްސް  އެހެން   41މި  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް ައންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއަްގއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސް އަހަރަކަށް ޓެކްސް  

ެގ ތެރޭަގއި ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީެގ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އެ ފަރާތް އެ އަހަރު   -1ބަޔާން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  

އެ އަހަރުަގިއ އެ މީހަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ   -2ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށްވުރެ ކުޑަވުން، ނުަވތަ  

ވެރިވެފައި ނުވާ އަދި އެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަން  -3ލިބިފައި ވަނީ ވަޒީފާ ދޭ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވުން، ނުވަތަ  

ވަނަ މާއްދާަގއި    55ފަރާތުެގ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނެތް ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ މި ާގނޫނުެގ  

މީެގ   ދެން  ޮގތަށް.  މި  ކަަމށްވުން.  އާމްދަނީ  ދަށުން   1ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގވާއިދުެގ  ބުނާ  މި  ނަންބަރުަގިއ  ވަނަ 

ަގިއ  2021އޭޕްރީލް    19ިއސްތިސްނާ މި ދެނީ. އެބޭފުޅުންެގ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމުެގ ަގވާިއދު  އަސްލު މީރާއިން  

އިންނަނީ،   މި  ދަށުަގއި  ގަވާއިދުެގ  އިންނަ  ަގވާއިދު    101އާންމުކޮށްފަ  ަގާވއިދު،  ަގާވއިދުެގ.  އެއީ  މާއްދާ  ވަނަ 

 ދައްކާލެވޭތޯ ބަލާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 އަޅުަގނޑަށް ކުޑައިރުކޮޅެއް ދެއްވާ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާހަކަ   ކަމެއްެގ  ބައްލަވަންޖެހޭ  އިތުރަށް  އަދި  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ނަންަގވާ.  ވަުގތު  ތިބޭފުޅާ  އާދެ! 

  މާފަންނު މެދު ދާއިރެާގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް.  ވެސް ފާހަަގކޮށްދެއްވަފާނެތީއާ އެްއކޮށް
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 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެއއްޗެކޭ.   ދެއްވާ  މީރާއިން  ބުނޭ  އެބަ  އިދާރީމޭޒުން  މިހާރު  ބޭނުންވީ  ސާފުކުރަން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު،  މިހާރު 

ައޅުަގނޑުމެން މިއީ ާގނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން   މީރާއެއް ނޫން. މިއީ ާގނޫނުން މަތިކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. 

މީރާއަށް. މީރާއަށް ާގނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުން މި ނިންމަނީ އެ  ޮގތުަގއި ތިބީ. އަޅުަގނޑުމެން މި މަތިކުރަނީ  

ޮގތްތަކެއް. އެހެންވެ އެ ސާފުވާންޖެހޭ. ވާހަކަ ދައްކާއިރުަގިއ ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިއދާރީމޭޒުން ފަރުވާތެރިވާން 

ފާ މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ނޫން.  އެއްޗެއް  ދޭ  މީރާއިން  އަންަގންޖެހޭހެން.  އެދޭޮގތަށް އެބަ  ރައްޔިތުން  ސްކޮށްެގން 

ނިންމާފައި އޮތް އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ، އިސްތިސްނާވާ މާއްދާ ރެފަރެންސެއް މީަގއި ފެންނަން އިންނަ ޮގތަށް. އޭރަށް، 

އެހެންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްކާ ެވސް މި ަގާވއިދު ހަދާލާއިރުަގއި އިސްތިސްނާ ނުވާ ޮގތަށް ޮގތެއް ހަދައިފިްއޔާ  

ބަ ރެފަރެންސެއް  މި  އޭަގއި  ޮގތަށް  ނުވާނެ  ބަދުނާމު  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ބަޔަކު.  ކުރި  މިކަން  ވަނީ  ދުނާމު 

ެއއަށް   ާގނޫނެއްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެ ދައްކަނީ.  ީމަގއި ހިމަނައިފިްއޔާ، މި ޓެކްސް ނެުގމާ ބެހޭ  ދެއްވާފައި 

ނަންބަރު ާގނޫނު  އެ  ދޭިއރު  ދެނީ.  އެ  ޮގތުން ރެފަރެންސެއް  ރެފަރެންސްަގިއވާ  ެއ  ޭއަގއި  ޖައްސަވާފައި  ޖަދުވަލު   

ސާފުކޮށް  އެ  ވެސް  ހަދާިއރު  ަގާވއިދެއް  މިނިސްޓްރީން  އިކޮނޮމިކް  ދެން  ބަޔާންކުރީމާ  ކަމަށް  އިސްތިސްނާވާނެ 

ރ ސްޕޭސް  ަގާވއިދު ހަދަން. ަގވާއިދު ހަދަން ތިބެނީ އެހެން ކުދިން. މި ފަހުން ހެދި ގަވާއިދުަގއި ެވސް އޮތީ ެއއަ

ވިްއކާލާފަ. ެއއީ ނޭނުގމެްއެގ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރު ނުވާނެ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން މި  

ރަނަގޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފަ ދީފިއްޔާ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ ެއކަން ކުރާ ބަޔަކަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން ފާހަަގކޮށްލަން. 

  ދެްއަވންވީ މީަގއި އިސްތިސްނާވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ރެފަރެންސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި   އަޑުިއވިަވޑަިއެގންފި  ކޮމެންޓު  ތި  ނިއުޝާއަށް  މިހާރު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެ   މަސައްކަތް  އެ  މިހާރު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކަންތައް.  ބޭނުންފުޅުވި  ސާފުކޮށްލަން  ފާހަަގކުރެްއވި 

 ކުރަްއވަނީ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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އިން  ހަދާފައި  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ުގޅޭ  ނެުގމާއި  ޓެކްސް  އާމްދަނީން  ެއއީ  ގަވާއިދު  ނެުގމުެގ  ޓެކްސް  އާމްދަނީން 

 ؟ވަނަ މާއްދާ މި އިންނަނީ. ފެނޭތޯ އެބަ ސްކްރީން، މުޤައްރިރު 101ަގާވއިދެއް. އެ ަގާވއިދުެގ  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިއަށް ެގންދަވާ. އާދެ! އާދެ! ކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ؟ސްކްރީން ފެނޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އުހު! ނުފެނޭ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ! މަޑުކޮށްލަްއވާ!  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތޯ.  ފެނިފަ ެގއްލުނީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ފެނޭ އެބަ އިނޭގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ! މިހާރު ފެނިއްލައްވާ ދެްއތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 
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ާގނޫނުަގިއ  މި އިންކަމް ޓެކްސް ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފައި އިން ގަވާއިދެއް އިނޭގތޯ. ަގވާއިދުެގ މި ިއންކަމް ޓެކްސް  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން   50އަޅުަގނޑު އޭރު ކުރިން ދަންނަވާލީ އިސްތިސްނާކުރުމަށް ބާރު ލިބޭ މާއްދާ. މިހާރު އެއީ  

އިސްތިސްނާވުން:   ހުށަހެޅުމުން  ބަޔާން  ޓެކްސް  ފުރިހަމަވާ   -)ހ(  -101އިންކަމް  ހުރިހާ ޝަރުތުތައް  އަންނަނިވި 

ެއ ޓެކްސް އަހަރުެގ ނިމުނު    -1 ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  ފަރުދަކު އެ ޓެކްސް އަހަރަކަށް އިންކަމް

އަދި   އިތުރުނުވުން،  ރުފިޔާއަށްުވރެ  ވިހިހާސް  ހަތްލައްކަ  އާމްދަނީ  ބިނާކުރެވޭ  ޓެކްސް  މުއްދަތުަގއި    -2ހިސާބުކުރާ 

ތްލައްކަ ވިހިހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ  ފައިބަރ ޓެކްސް އަހަރުަގއި ނިމުނު ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭނީ ހަ

އަދި   އާމްދަނީ    -3އިތުރުނުވުން،  ޖުމްލަ  މުއްދަތު  ހިސާބުކުރާ  ނިމުނު  އަހަރުަގއި  ޓެކްސް  މިލިއަން   2ެއ 

  2ފައިބަރ ޓެކްސް އަހަރުަގއި ނިމުނު ހިސާބުކުރާ މުްއދަތުެގ ޖުމްލަ އާމްދަނީ  -4ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވުން، އަދި 

އަންނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ފަރުދުންނާއި ބޭންކުތައް   -އަށްވުރެ އިތުރުނުވުން. )ށ(މިލިއަން ރުފިޔާ

އެ ޓެކްސް   -1ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ެއ ޓެކްސް އަހަރަކަށް އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެވެ.  

ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވުން، އަދި   5ކުރެވޭނީ އާމްދަނީ އަހަރުަގއި ނިމުން ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ޓެކްސް ބިނާ

ލަްއކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ    5ފައިބަރ ޓެކްސް އަހަރުަގިއ ނިމުން ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ    -2

އަދި   އާމްދަނީ  -3އިތުރުނުވުން،  ޖުމްލަ  މުއްދަތުެގ  ހިސާބުކުރާ  ނިމުނު  އަހަރުަގއި  ޓެކްސް  މިލިއަން   2  ެއ 

  2ފައިބަރ ޓެކްސް ައހަރުަގއި ނިމުނު ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ޖުމްލަ އާމްދަނީ    -4ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވުން، އަދި  

މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު    -މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވުން. )ނ(

ކުރުނަމަ   365 އަދަދުތަްއ    ދުވަހަށްވުރެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އަކުރުތަކުަގއި  އެ  ނިސްބަތުން  މުއްދަތުެގ  އެ 

ިމ  އިނޭގތޯ  ބޭސްކޮށްފަ  އަދަދުތަކަށް  ހުރި  ބާޔަންކޮށްފައި  މި  މީަގއި  ކުޑަކުރަންާވނެއެވެ.  ތްރެޝްހޯލްޑުތައް 

 އިސްތިސްނާ މި ދެނީ މި ވިޔަފާރިތަކަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ހިތުން ވަރަށް ިގނަ  އާދެ! މިހާރު މާ

މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްދެްއަވއިފި. އަދިވެސް ކަެމއް އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ެއ  

 ކަމެއް ވެސް ބުނެދެއްވަން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ސާފުވެއްޖެ އިސްތިސްނާ ދީފައި މި އޮންނަނީ ަގވާއިދަކުންކަން. ކުރީަގއި ބުނަމުން ދިޔައީ 

ދީ އިސްތިސްނާ  ަގވާއިދަކުން  ފެނިއްޖެ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ަގވާއިދެކޭ.  ދޭ  އެހެންވީމާ،  މީރާއިން  އޮތްކަން.  ފައި 

ބްރެކްޓުތަކެްއ   އަދި  ދީފައި  އިސްތިސްނާެއއް  ަގާވއިދަކުން  ާގނޫނުެގ  ޓެކްސް  ިއންކަމް  އޮތް  ހައްދަވާފަިއ  މީރާަގއި 

ކަނޑައަޅާފައި ަވކި ހަމަތަކެްއެގ މަތީން މި ދެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ މިވަރުެގ ކުދި، މެދު ފަންތީެގ  

އެީއ މިހާރު މި ؟ ލު ކީްއވެެގންތޯ ާގނޫނަކުން މި ިއސްތިސްނާ ީމެގތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ނުހިމަނަންވީވިޔަފާރީެގ ބި

މާނަ  ދެން  ނޭނޭގނެ.  ޮގތެއް  ހަދާނެ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ުއވުނީ.  އެ  ބަދަލުވީމަ  ަގާވއިދު  ދެން  ަގާވއިދަކުން.  އޮތީ 

، ކޮބައިތޯ، ކީްއެވެގންތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުަގއި އެބަިއ  ކުރާނީ ހިތުަގިއ އޮތް ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، ކީއްެވެގންތޯ

 އެއީ އަޅުަގނޑު އުފެދޭ ސުވާލެއް.  ؟ ސާފުކޮށް ނުހިމަނަންވާ ސަބަބަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އަޅުަގނޑު ހިތުން ހަމަ ތި ސުވާލުތައް ހުރި ކަމަށް ވަންޏާމުން އެކަން އިޞްލާޙުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާ ޮގތެއްެގ  

 ވިސްނުން ވެސް ހާމަކޮށްދެްއިވއްޔާ ފަސޭހަވާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މާ، ެއއެއް ސާފުކޮށްފަ މީަގއި އިދާރީމޭޒުން އެކަން ސާފުކޮށްފަ އަދި ގަވާއިދު މިހާރު މި އިންކަމް ޓެކްސްެގ  އެހެންވީ

ހާލަތެއްަގިއ   ައއިއްސި  ބަދަލެއް  އެހެން  ނުވަތަ  ހާލަތެއްަގއި  ުއިވއްޖެ  އިސްތިސްނާ  ދީފަިއާވ  ަގވާއިދުން  ާގނޫނުން 

ރެފަރެންސެއް ނުދީ ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެ ލިޔެފި ކަމަށް ވެސް މި ދެމި އޮންނާނެތޯ ނުވަތަ ެއޮގތަށް. އަދި  

ވަންޏާ އެ އޮންނާނީ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިމާޔަތް ދެވިފަޭއ. ެއހެންވީމާ، އެފަދަ ޮގތަކަށް ިވސްނުމެއް މީަގއި ހިމަނާފަިއ 

 ރަނަގޅުކޮށްފަ ބިލު ނިންމާލައިފިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބިލު ފުރިހަމަވާނެހެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޭޒުން އިދާރީ

 ؟މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ބުނުއްވާ. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ާގނޫނުަގިއ   މި  އިނޭގތޯ.  ާގނޫނު  ިވޔަފާރީެގ  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި  މިއީ  ބިލަކީ  އިޞްލާޙުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން 

ްއވެސް ކަހަލަ ޓެކްސް އިސްތިސްނާއެއް ެއކަހަލަ އެްއވެސް ވާހަކައެއް ނީންނާނެ. ދެން ޓެކްސް އިސްތިސްނާ ދޭ މި  އެ

ފަންތިތައް މި ބިލުަގއި ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅަން ބޭނުންފުޅުާވ ކަމުަގއި ވާނަމަ އިޞްލާޙުކުރައްވަން ޖެހެނީ އިންކަމް 

މިހާރު މި އިންޮގތުން ވެއްޖެްއޔާ މި އިންނަނީ ގަވާއިދަކަށް ދޫކޮށްލާފަ    ޓެކްސް ާގނޫނު އިނޭގތޯ. އެ ާގނޫނުަގއި ސީދާ

ެއއީ   ޮގތްޮގތް.  ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާލީ. އެހެންވީާމ، އިންކަމް    50މި އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެ 

ސީދާ މިހާރު  ދޭން  އިސްތިސްނާެއއް  ޓެކްސް  އިނޭގތޯ  ލާންޖެހޭނީ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  މިވެނި   ޓެކްސް  އަދަދެއް 

ބަޔާންކުރަން   ޮގތަށް  އެ  ޖެހޭނޭ  އިސްތިސްނާވާން  ފަރާތްތައް  އަންނަ  އާމްދަނީ  ވަރަކަށް  މިވެނި  ވަރަކުން 

އެ   ކަނޑައަޅާ  ވިޔަފާރިތައް  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި  ވިޔަފާރި،  އަސްލު  ބިލަކީ  މި  ދެން  ބޭނުންފުޅުވާނަމަ. 

ައޅުަގ މިއީ  ާގނޫނެކޭ  ވަކި  ހުރި  ޓެކްސް  ބޭފުޅުންނަށް  ނޫނީ  ުގޅުންހުރި  ޓެކްސްާއ  ބޭނުންވަނީ.  ދަންނަވާލަން  ނޑު 

ުގޅޭ   ނީންނާނެ. ޓެކްސްއާ  ާގނޫނުަގއި ވެސް  އޮރިޖިނަލް  ިމ  ޮގތަކަށް  ލިބޭ  ެއއްޗެއް  ެއްއވެސް  ެއކަހަލަ  ޢިނާޔަތެއް 

ޑް ާގނޫނުތަކުެގ  ހުރިހާ ކަމެއް ދާނީ ހަމަ އިންކަމް ޓެކްސް ާގނޫނާއި ދެން އޭެގ ދަށުން އެ ހުންނަ ޓެކްސް ރިލޭޓެ

 ދަށަށް އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި  ހިއްސާކޮށްދެއްަވއިފި. ދެން އަދި  ިގނަ ވިސްނުންފުޅުތައް  އަޅުަގނޑު ދެން ވަރަށް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ނިއުޝާ. 

ވެސް   އަނެއްކާ  ައޅުަގނޑު  ހިއްސާކުރެވިއްޖެ.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވެސް  މަޢުލޫމާތު  ިގނަ  ވަރަށް  ސުވާލުތަކަށް 

ދާއިރާ  ނިލަންދޫ  އޮތީމަ  އެދިވަޑައިެގންފައި  މެންބަރު  ފުރުޞަތަކަށް  އިްއޒަތްތެރި  ޙަމީެގ    ދަށް ޢަބްދުލްމުޙުސިން 

 ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. 

 

 ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެންމެ އިދާރާ ކުދިން އެ ފާހަަގކޮށްދެްއވީ ވަރަށް ސާފުކޮށް، ވާހަކަައކީ މި ބިލުަގއި 

އެ މާއްދާެގ. ދެން އެ އިސްތިސްނާ އަންނަ ހާލަތްތަކުަގއި ެއކަން ކުރަންޖެހޭނެ ޮގތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ  
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ރު މި މާއްދާ އެ އޮތް ޮގތަށް ހަމަ ފާސްކުރަން ހަމަ އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން ެއ  ކަމަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީާމ، މިހާ

 ޮގތަށް ހުށަހަޅަން މީހަކު ހުށަނާޅާ އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރެްއވީ.  ތި  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ޮގތް  އޮތް  މިހާރު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އިތުރު އެހެން ެއއްވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއަގންނަވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ، މިހާރު 

ރު އެ އޮތީ ހުށަހަޅުއްވާފަ އަދި ތާއީދު ވެސް އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ކުރަްއވާފަެއއްނެތް އަނެންހެން ބައްލަާވއިރު. ެއކަމަކު މި މާއްދާއަށް ކޮންމެވެސް ޮގތެއް ނިންމާލަން އަޅުަގނޑު އެބަ  

ލިބޭވަ ކޯރަމް  ތިއްބެވި  އެބަ  ުގޅިވަޑަިއެގން  ކޮމިޓީާއ  ވަުގތު  މި  އެހެން ބޭނުންވޭ.  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ރަށް. 

އަޅުަގނޑު   )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  ވެސް  ޮގތެއް  ިވސްނުންފުޅުހުރި  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި 

 އަށް. ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން 

 

 ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ބަރު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެން

އަޅުަގނޑު   ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްިވ  އެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، މިހާރު މި މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިބުނުއިރު އޮތް ޮގތް ެއއީ ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަށް ހުށަހެޅި 

ތާއީދު ލިބިފައި މި އޮތީ. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކަމަށް އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު  

 ލާފައި ކުރިއަށް ދާނަން.  އެ މާއްދާ އޮތް ޮގތަށް ފާސްީވ ކަމަށް ބަ

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑު އިޢުތިރާޟްކުރަން. އަޅުަގނޑު މިއީ ަވކި ާގނޫނެްއ. މި ާގނޫނު ކުދި، މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރި މިހާރު އެ 

ރައް ނެތް  ާގނޫނަކުން  އިސްތިސްނާއެއް.  ަގާވއިދަކުން  ހަމައެކަނި  އޮތީ  އޮތީ  މިހާރު  ދީފަ.  ހިމާޔަތެއް  ޔިތުންނަށް 
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ހަދާފަ  އިސްތިސްނާ  އޮތީ  މި  ހަމައެކަނި  ަގާވއިދެްއަގއި  ހަމައެކަނި  މީރާެގ  ރެެވނިއުެގ،  އިންލެންޑު  މޯލްޑިވްސް 

 . ޙައްޤުތަކެއް ދީފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އިޢުތިރާޟްކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުެގ ވޯޓު ނުހިމަނާތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިއްޒަތްތެރި   އެހެން  ތިްއބެވި  ުގޅިވަޑައިެގން  ވަުގތު  މި  ކޮމިޓީަގއި  އެހެންވީމާ  މެންބަރު،  އިްއޒަތްތެރި  އާދެ! 

އެހެންވީމާ،   ފިޔަވާ.  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާ  އެކަމާ  މެންބަރުން 

ބަލާ މެންބަރު އަޅުަގނޑު  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  މިލަންދޫ  މެންބަރު އަދި  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތިނަދޫ އުތުރު  ނަން 

އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޢުތިރާޞްނުކުރަްއވާތީ މިއަށް ތާއީދުކުރެްއވީ ކަމަށް. އަދި ައޅުަގނޑު  

ށް ބަލާ ފާސްވީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ބަލާނަން އިނޭގތޯ. މިހާރު ވެސް ހަމަ މި އޮތް ޮގތް ެއންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަ

 ؟ އިތުރު މާއްދާެއއް އެބަ އޮތްތޯ އަދި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 އަޅުަގނޑު އެބަ ޔަޤީންކޮށްލަން އިތުރު މާއްދާެއއް ފާސްނުކުރެވި އިންތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ހުރިހާ މާއްދާއެއް މިހާރު ފާސްކުރެވިފައި ވަނީ އިނޭގތޯ ޖަދުވަލާ އެކުަގއި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ދެން އެހެންވީމާ، ޭއެގ މާނައަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅި ބިލުެގ މަސައްކަތް ނިންމުނީއޭ ދެްއތޯ މި
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނު މަސައްކަތް  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ބިލާ ުގޅޭޮގތުން މި ކުރެވު

ކޮށް ނިންމާލެވުނީ. މުޅި ބިލުެގ މަސައްކަތް އެްއކޮށް ނިންމާލެވުނީ. މިހާރު މި ހުރީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވ  

އެ  ތިބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިމިފަ.  ފާސްވެ  މާއްދާތަކެްއ  ހުރިހާ  މެޖޯރިޓީން  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި 

ޮގތަށް   ކަމެއް ފާސްކޮށްދެއްވި  ެގންނަންޖެހޭ  އިތުރެއް  އުނި  ކަމަކަށް  ކަހަލަ  ައކުރެްއ  ފިއްޔެްއ،  ޮގތުން  އިދާރީ 

ޮގތަށް  އޮތް  ބިލު  މި  ދީފައި  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް  އިދާރީ  ކޮށްލުމަށް  ރަނަގޅު  އެކަެމއް  އޮެވއްޖެްއޔާ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެުވނީ ކަމަށް ބަލާފައި ކުރިއަށްެގންދާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑުެގ ވޯޓު ކައުންޓު ނުކުރާތި އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިއްބެވި   ދެން  އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާތީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ދެންނެވީ.  މި  އެހެން  އާދެ! 

 އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އޮތް ޮގތަށް ތާއީދުކުރައްާވ ކަމަށް. 

 

 ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަކި މާއްދާައކަށް ނޫންތޯ އެ އިންކާރުކުރީ. މުޅި ބިލަށް ނޫނެއްނޫންތޯ.  މުޤައްރިރު، އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން މުޅި ބިލަށް ވެސް އިންކާރުކުރަްއވާ ވާހަކަ... 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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 މުޅި ބިލަށް. މުޅި ބިލަށް މިއޮތީ. މުޅި ބިލަށް. 

 

 ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ! އާދެ!؟ މުޅި ބިލަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަށް   ފާސްވީ  ބިލު  މުޅި  މެޖޯރިޓީން  މެންބަރުންެގ  ިއްއޒަތްތެރި  އެހެން  ތިއްބެިވ  ދެން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

 ބަލާނަން އިނޭގތޯ. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުެގ ވޯޓު ނުހިމަނާ. 

 

 ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ތާއީދުކުރައްާވނެހެން. އައްސަވާލައްަވން  މުޤައްރިރު، އަޅު  ަގނޑަށް ހީަވނީ އަދި މާފަންނު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ 

 އެދެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް އެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މި ދަނީ ދެއްތޯ. އެކަމަކު އެބޭފުޅާ އެ ހުންނަވާ ޮގތެްއަގިއ  

ައޒު މެްއަގއި ހުންނަވާނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ތާއީދުކުރަްއވަންޏާ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަބަދު ވެސް ފުރުޞަތު  ވަރަށް 

ހުޅުވިފައި އޮންނާނެ ތާއީދުކުރައްވަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ޢަލީ ރިޟާ އިޢުތިރާޟެއް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

މު ބަލާނަން  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ވޯޓުދެްއވީ  މިއަށް  މެންބަރު ރިޟާ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ  ބިލަށް  ޅި 

ޙަމީދު  މެންބަރު   ޢަބްދުލްމުޙުސިން  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ބަލާނަން.  ކަމަށް  ވޯޓުދެއްވީ  ބިލަށް  މުޅި 

އި  ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތާއީދުކުރަން  މިއަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އަދި  ބަލާނަން.  ކަމަށް  ވޯޓުދެްއވީ  ބިލަށް  ނޭގތޯ. މުޅި 

އިނޭގތޯ.   ނިންމައިފިން  ައޅުަގނޑު  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  ބިލު  މުޅި  ބޮޑަށް  އެހެންވީމާ،  ވަރަށް  އެހެންވީމާ  ދެން 

އިދާރީ   އެކުަގއި  މަސައްކަތާއި  ތިބޭފުޅުންެގ  ައޅުަގނޑަށް  މަސައްކަތް.  ބުރަ  ކޮށްދެއްވާ  ތި  ތިބޭފުޅުން  ޝުކުރިއްޔާ 

މަސައްކަތް ިމ ކުރިއަށްެގންދެވެނީ. އަޅުަގނޑު މަސައްކަތްކުރަން މާދަމާ   ބޭފުޅުންެގ ބުރަ މިންނެތް މަސައްކަތުން މި

ޖުލައި   ައޅުަގނޑުމެން  އިންތިޒާމުކުރެވޭތޯ.  މީޓިންގެއއް  އެއްކޮށް  މިނިސްޓަރާއި  ފިނޭންސް  ދުވަހަށް   3އެބަ  ވަނަ 



 2021 ޖޫން 30                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  40ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

53 

 

 ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު ބިލު  ނިންމަން ސުންަގޑި ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ، އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން

 ކުރިއަށްެގންދަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑު ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 
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