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 { އިލްޔާސް ލަބީބްދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ކޮމިޓީެގ   ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މިއަދު    9މާލިއްޔަތު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާަގިއ އޮތީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަާމއި، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލު ދިރާސާކުރުން. މިއަދު  

އަޅު މާއްދާތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަދު  ވަރަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  ޑްރާފްޓް  ބިލުެގ  ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމުެގ  ަގނޑުމެންެގ 

ބަިއ އެމް.އެމް.އޭެގ ކޮމެންޓެްއ   މިހާރު ނިމިފައި އޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިމި ފާސްކުރެވިފަިއވަނީ. ދެން  ނޫނިއްޔާ 

ހަމަކުރަން އެ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާތީ، އެ ފަރާތުން  އޮތްތޯ ބަލަން އަދި މީެގ ޖުރިމަނާ ބައި ޕެނަލްޓީތަކުެގ ބަިއ އެއް

ވާނެ.   އަތްޕުޅުަގއި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  ކޮމެންޓުތަްއ  ލިބުނު  އެމް.އެމް.އޭއިން  ކޮމެންޓު،  ލިބުނު 

އެބަވޭ   ފާހަަގކޮށްފަިއ  ކޮމެން  19އެމް.އެމް.ޭއއިން  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ޕެރެްގރާފަށް  ފެށޭ  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޓެްއ. ވަނަ 

ދާނަން.   އޯޑަރުން  ހުރި  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ިމ    19އެހެންވީމާ،  ޕެރެްގރާފަށް.  ފެށޭ  ެގ  )ހ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

އެދި  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް  ހުށަހެޅުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އެހެން  އިތުރުން  މަޢުލޫމާތުތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މާއްދާަގިއ 

އޮތޯ ބާރު  އެންުގމުެގ  ފަރާތަށް  ވަނީ  ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ޢިބާރާތް  މި  ލިބިެގންވެއޭ.  ރިޓީއަށް 

އަކުރުެގ   މި  މަޢުލޫމާތާއި،    14އިތުރުކުރަްއވާފަ.  އެހެނިހެން  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  ވެސް  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 

ކުރެްއވި ބަޔާއި، އެ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ފެށޭ ޕެރެްގރާފަށް އިތުރު  19ލިޔެކިއުންތައް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައޭ. ވީމާ،  

ބައި    14އަކުރުެގ   އިތުރުކުރެްއވި  ޕެރެްގރާފަށް  ފެށޭ  ކަމުަގިއވާތީ،  ކަެމއް  ެއއް  ބަޔާންކުރާނީ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 

ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރެއްވުން ރަނަގޅުވާނެ ކަަމށް ފެނެއޭ. އަދި )ހ( އަށް    14ހިމަނުއްވާކަމުަގިއވާނަމަ އެ ައކުރުެގ  

ބައި އެދެމޭ.    އިތުރުކުރެްއވި  ބަދަލުކޮށްދެްއވުން  ޮގތަށް  ތިރީަގިއވާ  ބައި  އެ  ކަމުަގިއވާނަމަ،  ވަނަ   14ހިމަނުއްާވ 

ބުނޭ،   އެބަ  ވެސް  އާދެ!    14ނަންބަރުަގއި  ބުނަނީ،  މި  ނަންބަރުަގިއ  ބުނަނީ،    14ވަނަ  މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

މާ، އަޅުަގނޑުމެން ފެށޭ ތަންކޮޅަށް އެތަން އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާއި، ލިޔެކިއުންތައް. އެހެންވީ

. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނީ 17އިތުރުކުރަންޏާ ެއ މާއްދާ އެ ތަންކޮޅު އުނިކޮށްލަން. ެއއީ ޕޭޖް ނަންބަރު  

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް ެގންނަވާ ބަދަލާ ެއއްޮގތަށް އެ    19ވަނަ ނަންބަރު އުނިކޮށްލާނީ. ދެން    14އުނި. އާދެ!  

ސިސްޓަެމްއ  މާ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ެއ  އެއީ  އެދެނީ.  ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް  ވެސް  )ށ(  އްދާެގ 

ަގިއ   )ށ(  މާއްދާެގ  އެ  މަޢުލޫމާތުކަމުގައިވެފަިއ  ހުށަހަޅާނެ  ހުށަހަޅާއިރު  އެދި  ލައިސަންސަށް  އޮޕަރޭޓްކުރުމުެގ 

ންސަށް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާތީ،  ބަޔާންކުރަނީ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުެގ ލައިސަ

މި ދެ އަކުރު އެްއޮގތްކުރުމަށް ޓަކައި. ެއއީ )ހ( އަށް ފެށޭ ތަންކޮޅު އިތުރުކުރިތަން )ށ( އަށް ވެސް. )ށ( އަކީ  
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އެދި ހުށަހަޅާއިރު.   ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް. )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ސިސްޓަމެއް އޮޕަރޭޓްކުރުމުެގ ލައިސަންސަށް

އި މި ބުނަނީ، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ. އެހެންވީމާ، ދެ ލައިސަންސަށް އެދި )ށ( ަގ

އިްއޒަތްތެރި   އިތުރުކުރަން.  އެތަންކޮޅު  ވެސް  އަށް  )ށ(  އެހެންވީމާ،  މަޢުލޫމާތު.  ބޭނުންވާ  އިތުރަށް  ހުށަހަޅާއިރު 

ވަނަ ނުކުތާ. ބިލުަގއި ބޭންކޮށްފަިއާވ    2ން އެމް.އެްމ.އޭއިން ފަހުން  މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވާތީ އެޮގތަށް. ދެ

އަދަދަކީ   ފީެގ  އެޕްލިކޭޝަން  ބަދަލުކުރަްއވާފައޭ.  ފީއަށް  ޕްރޮސެސިންގ  އެޕްލިކޭޝަން  ވަނީ  ފީ  އެޕްލިކޭޝަން 

ން ލުމަށް ބާރު އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ހިނާގނެ ޚަރަދު ރިކަވަރކުރުމުެގ އިތުރުން ސީރިޔަސް އެޕްލިކޭޝަ

އަދި  ދަންނަވަމޭ.  ވެސް  އަދަދެއްކަުމަގިއ  ހިމަނާ  ބައެްއ  އިތުރުން  ޚަރަދުެގ  ހިނާގނެ  ޕްރޮސެސްކުރުމަށް  އެޅުމަށް 

މާލީ   ބޭރުެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ވެސް  ާގނޫނުަގއި  ބެހޭ  ބޭންކިންގާއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެސް  ާގނޫނުތަކުަގއި  އެހެން 

އެޕްލިކޭޝަން ވެސް  ބިލުަގިއ   އިދާރާތަކުަގއި  މި  ވީާމ،  ފާހަަގކުރެވެއޭ.  ފީކަން  އެޕްލިކޭޝަން  ބޭނުންކުރަނީ  ފީއަށް 

މައްސަލައިަގއި.   މި  ބަހުސްކުރިން  ވަރަށް  ދުވަހު  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެދެމޭ.  ބޭނުންކުރެއްވުން  ފީ  އެޕްލިކޭޝަން 

އެ ބޭފުޅުން  ބަހުސްކޮށްފައި އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއް ޮގތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އެ ދުވަ ހު ނިންމީ. ދެން 

އެދިަވޑަިއަގންނަވަނީ އެޕްލިކޭޝަން ފީއޭ އެއީ. އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ ފީެގ އިތުރަށް ސީރިޔަސް މީހުން މިއަށް  

އެޕްލައިކުރުމަށާއި އަދި ޕްރޮސެސިންގ ފީެގ އިތުރުން އެހެން ކަންތައްތަކަށް ވެސް މި ފީ ބޭނުންކުރެއޭ. އަދި އެހެން 

އި ވެސް ބޭނުންކޮށްފައި އިންނަނީ އެޕްލިކޭޝަން ފީއޭ. އެހެންވީމާ، އިޢުތިރާޟް ނުކުރާކަމުަގއި ވަންޏާ  ާގނޫނުތަކުގަ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް   20އެޕްލިކޭޝަން ފީއަށް، އެއީ ކުރީަގއި އިންޮގތަށް އަޅުަގނޑުެމން ބަދަލުކުރާނަން. ބިލުެގ  

ައކުރުަގއި   ެއ  ޮގތުން  އިޞްލާޙުަގިއާވ  ސާފުނުވާތީ  ެގންނަވާފަިއވާ  ޝަރުތުތައްކަން  ލައިސަންސްެގ  ބަޔާންކުރަނީ 

އެ  ފަދައިން  ބަޔާންކުރެވުނު  ކޮމެންޓުތަކުަގިއ  ފޮނުވާފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން  މި  ތެރޭަގއި  މަހުެގ  ނޮވެންބަރު  ފާއިތުވީ 

ސައި ެއއީ  ޝަރުތުތައް.  ލައިސަންސްެގ  ލިޔުއްަވއިދެްއވުމަށް.  ކަމަށް  ޝަރުތުތައް  ލައިސަންސްެގ  ޑް  އަކުރުަގއި 

ހެޑިންގ ޭއަގއި ލައިސަންސްެގ ޝަރުތުތައް. އެހެންވީމާ، ސައިޑް ހެޑިންގ ބަދަލުކުރުމަށް އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްވާތީ  

ުގޅިެގން ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް. ެއ    8ވަނަ ޕޮިއންޓު. ބިލުެގ    4އެޮގތަށް. ދެން   ވަނަ ބާބު، އިފްލާސްކުރުމާ 

ކީ ކުރިން އޮތް ޮގތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް ކަމުަގއިވާތީ، އަދި މާއްދާތަކަށް ެގންނަވާފަިއވާ ބަދަލުތަކަ

މަޖިލީހުން   ތިޔަ  ކަުމަގިއވާތީ،  ކަންކަން  ޓެކްނިކަލް  ކޮންސެޕްޓުެގ  ިއފްލާސްކުރުމުެގ  ވަނީ  މާއްދާތަކުަގއި  އެ 

މާހިރުންނާ ފެންނަނީ  ދާއިރާެގ  ެއ  ބެލުމަށް  ރަނަގޅުތޯ  ބަދަލުތައް  ެއކަމަށް   ެގންނަވާފަިއވާ  މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭތީ 

އިތުރު ަވުގތު ބޭނުންެވއޭ. އެހެންކަމުން، މި ބާބުަގއި ހިމެނޭ މާއްދާތައް ކުރިން އޮތް ޮގތަށް ބާއްަވއިދެްއވުން އެދެމޭ.  

އަޅުަގނޑުމެން   އިންޮގތަށް    8އެހެންވީމާ،  ބާބު  ެއ  ބަދަލުތައް  ެގނެވުނު  ކޮމިޓީން  ައޅުަގނޑުމެން  ބާބު  ވަނަ 
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ވެސް  ބަދަލުނުެގނެ ދާއިރު  ރިޕޯޓް  ފްލޯރއަށް  އަދި  ވެސް  ކޮމިޓީަގއި  މައި  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ބޭއްވީ.  ސް 

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ފުރުޞަތުަގއި އިތުރު އިޞްލާޙެއް އޮތިްއޔާ އެއަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު ެގންނާނީ. މި ވަުގތު 

އަޅުަގނޑުމެން ެގނައި ބަދަލު އެީއ ރަނަގޅު ބަދަލެްއ  ވަނަ ބާބަށް    8އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަވަނީ މި  

ޕޮއިންޓް   ބިލުެގ  5ޮގތުަގއި.  މި   40،  ޢިބާރާތް  ެއ އިޞްލާޙުެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ިއޞްލާޙުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 

. އަދި އެ ހިނާގ މާރިޗް މަހުެގ ތެރޭަގއި މަޖިލީހުަގއި ހިއްސާކުރެވުނު މި އޮތޯރިޓީެގ ކޮމެންޓުތަކުަގިއ ވާނީ ހިމަނާފައޭ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ފެށޭ ޕެރެްގރާފްަގއި ހިމަނުއްވާފައޭ. މި އިޞްލާޙު ެގނައުމަށް އެ އަކުރުެގ    40ޢިބާރާތް ވަނީ  

ފާހަަގކުރެވެއޭ.    2އަދި    1 މާއްދާ.    5އުނިކުރަންޖެހޭކަން  ފާހަަގކުރެްއވީ  6ވަނަ  ބޭފުޅުން  އެ  ނުކުތާ.   6،  ވަނަ 

އެޅުމުަގއި ތަފާތު އަދަދުތަކެއް ބިލުަގއި ހިމަނާފައި އެ ަވނީ ތަފާތު ކަންކަމަށް އަދި ޖުރިމަނާކުރުމުެގ އަދަދުތައް ކަނޑަ

ޕޭމަންޓް  ރެގިއުލޭޓްކުރާ  އޮތޯރިޓީން  މި  ެއހެންނަމަވެސް،  ހިމެނޭތީއޭ.  ޖުރިމަނާކުރުންތައް  ކުރާ  ފަރާތްތަކަށް  އެކި 

ސިސްޓަ ފަރާތްތަކުެގ  އެ  އޮޕަރޭޓަރުންނާއި،  ފަރާތްތަކާއި،  ނެޭގ  ޚިދުމަތްދޭ  މަްއޗަށް  ފަރާތްތަކުެގ  ކަނޑައަޅާ  މްތައް 

އަދަދަކީ   މަތީ  އެންމެ  މާއްދާތަކުަގިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އަދަދުތައް  ކަމަށް    10ޖުރިމަނާކުރުމުެގ  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އިންޝުއަރެންސް ބިލާ ވެސް    51ކަނޑައެޅުން އެންމެ ރަނަގޅު ކަމަށް ފެނެއޭ. އަދި މި ބިލުެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ    51ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(.    51ްއޮގތްކުރުމަށް ޓަކައި ތިރީަގއިވާ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކޮށްދެއްުވން އެދެމޭ  އެ

)ހ(. އެ ބޭފުޅުން މިހާރު ހުށަހަޅާ ޮގތަކީ، އެްއވެސް ފަރާތަކުން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ލަިއސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަެއއް  

ދަ ާގނޫނުެގ  މި  ނުވަތަ  ހުށަހެޅުމުަގއި  ހިސާބުތަކާއި،  އެދި  މާލީ  މަޢުލޫމާތާއި،  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ށުން 

ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުމުަގއި ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން މި ާގނޫނު ހިންުގމުަގއި އެ މަޢުލޫމާތަށް އިތުބާރުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުެގ  

ހެޅުމުަގއި އޮޅުންއަރާފާނެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް  މައްޗަށް ޢަމަލުކުރާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޮއތޯރިޓީއަށް ހުށަ

ރުފިޔާާއ   މިލިއަން  ދިހަ  ރުފިޔާއާިއ،  ެއއްލަްއކަ  ފަރާތެއް  އެ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ  މަޢުލޫމާތެއް  ެއ  ނޫން  ތެދު  ނުވަތަ 

އި، ެއއް  މެދުެގ އަދަދަކުން ޖުރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއޭ. މިހާރު މީަގއި ޮއތީ ފަންސާސްހާހާ

މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ައދަދަކުން. މިހާރު އިންޝުއަރެންސް ބިލާ އެްއޮގތްކުރުމަށް ޓަކައި އެ މީހުން އެ ބުނަނީ 

ދިހަ މިލިއަނަށް، އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ ދިހަ މިލިއަން ކަމަށް ހަދާށޭ. ދެން ފެށޭ އަދަދަކީ އެއްލަްއކަ ރުފިޔާކަމުަގއި  

އޮތީ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ. އެކި ތަންތަނުަގއި އެކި އަދަދު ހުންނާތީ އެ އެްއޮގތްކޮށްފަިއ  މިހާރު އެ އޮތީ. ކުރީަގއި  

ކަމަށް ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީާމ، އެއްލައްކަ ރުފިޔާާއއި، ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދޭތެރެ ައދަދަކުން ޖުރިމަނާކުރުމުެގ 

 ؟ އިޚްތިޔާރު މި ދެނީ. މައްސަލައެއް އެބައޮތްތޯ
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 ރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއި

 މައްސަލަެއއް ނެތް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ދެން   ެއޮގތަށް.  އެހެންވީމާ،  ޖުރިމަނާކުރެޭވ    52އާދެ!  ިގނަެވެގން  އެންމެ  ހިމަނާފައިވާ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ރަނގަޅުކަމުަގއި ފެނެއޭ. މިހާރު އޮތީ އެންމެ ިގނަވެެގން ެއްއ  އަދަދު ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރުން އެންމެ

ވަނަ    52މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރަން. އެހެންވީާމ، ެއ ބަދަލު ެގނައީ. ދެން  

ެގ )ރ(    52ެގ )ރ(.    52މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރަން އެ ބޭފުޅުން އެބައޮތް ހުށަހަޅުްއވާފައި  

ސެޓްލްމަންޓް  ނުވަތަ  ބައިވެރިެއއް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރެްއ  ބުނަނީ  މި  ަގއި 

ވެސް   މިނޫން  ނުވަތަ  މުވައްޒަފެއް  ނުވަތަ  މެންބަރެއް  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ފަރާތެއްެގ  މިއިން  ނުވަތަ  އެޖެންޓެއް 

ނިންމުންތަ ެއއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ނުވަތަ  އެޖެންޓެއް  ފަރާތެްއެގ  ެއއިން  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  ވެސް  އެހެން  ނިންމާ  އް 

މިލިއަން  ދިހަ  ފަރާތެއް  އެ  ކޮށްފިނަމަ  ކަެމއް  ތިރީަގިއވާ  ފަރާތަކުން  މަސަްއކަތްކުރާ  ފަރާތުން  ފަރާތެއްެގ 

އޮތޯރިޓީ އިޚްތިޔާރު  ޖުރިމަނާކުރުމުެގ  ައދަދަކުން  ނޫން  ބޮޑު  ކަެމއް ރުފިޔާއަށްވުރެ  އެ  އަދި  ލިބިެގންވެއޭ.  އަށް 

މައްސަލައެއް   ޖުރިމަނާކުރެވިދާނެއޭ.  އަދަދަކުން  ނޫން  ބޮޑު  ރުފިޔާއަށްވުރެ  އެއްލައްކަ  ދުވާލަކަށް  ރަނަގޅުކުރަންދެން 

 ؟ އެބައޮތްތޯ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ނެތް ނެތް.

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވުރިޔާސަތުން 

ސީލިންގައކީ.   ޖުރިމަނާެގ  ިގނަެވެގން  އެންމެ  ރުފިޔާއޭ  މިލިއަން  ދިހަ  ބުނަނީ  މި  ީމަގިއ  އޮތީ  ބިލުަގއި  މިހާރު 

މާނަޔަކީ   އޭެގ  ރުފިޔާިއން.  އެއްލައްކަ  ރުފިޔާއިން  އެއްލަްއކަ  ދުވާލަކަށް  ރަނަގޅުކުރަންދެން  އެކަން    10ދުވާލަކަށް 

ދުވަހަށްވުރެ ކުރިން ލައިސަންސް    100އިން ޖުރިމަނާކުރެވޭނީ. އެކަަމކު،  ދުވަހަށޭ އެންމެ ިގނަ  100ދުވަހަށޭ. އުހުނ  

އަދި   ެގ    52ބާޠިލްކުރާނެ.  )ރ(  މާއްދާެގ  ެއއީ  1ވަނަ  އެހެންވީމާ،  އެންމެ   51.  ހިމަނާފައިވާ  ަގިއ  )ނ(  ެގ 

ރަނަގޅުކަ އެންމެ  ބަދަލުކުރަން  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން  ދިހަ  އަދަދު  ޖުރިމަނާކުރެވޭނެ  އެހެންވީމާ،  ިގނަެވެގން  ުމަގއި. 
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ދެން   ބަދަލުެގންނާނަން.  އެ  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން  ދިހަ  )ނ(.    52އަޅުަގނޑުމެން  ދެންެމ   52ެގ  )ރ(  ެގ 

ވަނަ ނަންބަރު    1. މީަގއި މި ބުނަނީ )ރ( ެގ  1ެގ )ރ( ެގ    52އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙުކުރީ. ދެން އޮތީ  

ބޭފުޅުންނަ އެ  އިޞްލާޙުކުރަން  ޮގތަށް  ބިލުެގ  އަންނަނިވި  މި  އެއީ  ކަމަށް.  ފެންނަ  މާއްދާ    59ށް  ވަނަ 

އިސްތިސްނާކުރެޭވ   ާގނޫނުން  މުޅި  ޮގތުން  ިއޞްލާޙުަގިއވާ  ެގންނަވާފައިާވ  މިހާރު  މާއްދާއަށް  އިސްތިސްނާދިނުން 

ޝަރުތުތަކާެއކުޭއ.   ވަކި  މުއްދަތަކަށް  ަވކި  ދެވޭނީ  އިސްތިސްނާ  އޮތްޮގތުން  މާއްދާ  ެއ  މިހާރު  އަދި  ނެތޭ.  ޮގތެއް 

ނެތި ވެސް އަދި ދާއިމީޮގތަކަށް ވެސް އިސްތިސްނާކުރަންޖެހިދާނެ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ   އެހެންނަމަވެސް، ޝަރުތެއް 

ފަރާތެއް ހުރެދާނެތީ ކުރިން މި މާއްދާ އޮތްޮގތަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދެމޭ. މިހާރު މި އޮތީ ވަކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ  

ބާވަތެްއެގ ަވކި  ނުވަތަ  ސިސްޓަމެއް  ވަކި   ވަކި  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރުން  ހިންާގ  ސިސްޓަމްތަްއ 

ނުވަތަ   މާއްދާައކަށް  ވަކި  ާގނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ބާަވތެއްެގ  ވަކި  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން 

ޢަމަލުކުރަން ދާއިމީޮގތަށް  ނުވަތަ  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  ާގނޫނަށް  މުޅި  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީން  މާއްދާތަކަކަށް  ޮގތަށް  ނުޖެހޭ 

ޝަރުތުތަކާއެކު   ަވކި  ހިނދެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަނޑައެޅުމުަގއި  މިޮގތަށް  މާއްދާ  މި  ކަނޑައެޅިދާނެއޭ. 

 ކަނޑައެޅިދާނެއޭ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ބޭ ދޭކަށް.  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތޯރިޓއަށް  އިޚްތިޔާރު  ބޭްއވުމުެގ  އެއްކޮށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި  ާގނޫނު  މި  ނުވޭ  ނުމެއް 

އެހެން ނޫން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް ކަނޑަެއޅޭ ޝަރުތުތަކަކާއެކު، އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ާގނޫނު   މުޅި  ެއމް.އެމް.އޭއިން  މަޝްވަރާކޮށްފައި  އޭެގ  ފުޅާކޮށް  ދެވިއްޖެއްޔާ  ހުއްދަ  ސްޕެންޑުކުރަން  ދާއިމީޮގތަކަށް 

މާނަޔަކީ ާގނޫނެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، އެ ޮގތް ނުފެންނާތީ ހަމަ އެތަންކޮޅު ަގސްތުަގއި ުއނިކުރީ، ދާއިމީކޮށް. މިހާރު 

ޝަރު ކަނޑަެއޅޭ  ނުވަތަ  އަދަދުތަކަށް  ވަކި  ުމއްދަތަކަށް  ވަކި  މީނދީ  ކަނޑައަޅާފަިއ  ތުތަކާއެކު  އަޅުަގނޑުމެން 

ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް މި ާގނޫނުެގ ވަކި މާއްދާެއއް ނުވަތަ ކަންކަން ސަސްޕެންޑްކުރަން. އެކަމަކު، މުއްދަތެއް ނެތް  

މި   ނުފެންނާތީ  ކޮމިޓީއަށް  ދިނުމަށް  އެމް.އެމް.ޭއއަށް  ބާރު  ހުއްޓުވުމުެގ  ޢަމަލުކުރުން  ާގނޫނަށް  މުޅި  ޮގތަކަށް 

 ބަދަލުެގނައީ.  

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ރިޔާސަތުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޤޫބު ޢަބްދުޢުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަ

އަޅުަގނޑު ވެސް ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ދެއްކި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. އެީއ  

މި  ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން  މިކަމާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މި ކޮމިޓީަގއި  އަޅުަގނބޑުމެން ކުރީ ދުވަހު 

ދާއިމީ ހަމަ  މިޮގތަށް  އިއްތިފާޤުވީ  އިއްތިފާޤުވީ.  ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުެމން  ނުދޭޮގތަށް  އިސްތިސްނާ  އެ  ކޮށް 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ކުރީ ދުވަހު ނިންމި ނިންމުން ހަމަ ރަނަގޅު ކަމަށް. ދެން އެހެންނޫނީ ާގނޫނު 

ަގނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ  ހެދުމުެގ ބޭނުމެއް ވެސް ނެތް ދާއިމީކޮށް އިސްތިސްނާެއއް ދެވެންޏާމު. އެހެންވީމާ، އަޅު 

 އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު ކޮމިޓީަގއި ނިންމި ނިންމުމާ އެްއޮގތަށް ދާން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަފީފް.  

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޢަފީދާއިރާެގ މެންބަރު ވިލުފުށި 

މި   މިހާރު  ބު  7އާދެ!  މި  ބައިަގއި  ބިލުެގ  ވަނަ  މިހާރު    59ނަނީ،  މާއްދާ  ދިނުން.  ިއސްތިސްނާ  މާއްދާ  ވަނަ 

މާއްދާ  މި  މިހާރު  އަދި  ނެތޭ.  ޮގތެއް  ިއސްތިސްނާކުރެވޭނެ  ާގނޫނު  މުޅި  ާވޮގތުން  އިޞްލާޙުަގއި  ެގނެވިފައިވާ 

ތެއް ނެތި ެވސް އޮތްޮގތުން ިއސްތިސްނާ ދެވޭނީ ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަކި ޝަރުތަކާ އެކުަގެއވެ. އެހެންނަމަެވސް، ޝަރު

އަދި ދާއިމީ ޮގތަކަށް ެވސް ިއސްތިސްނާކުރަންޖެހިދާނެ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް ހުރެދާނެތީ، ކުރިން މި މާއްދާ  

އޮތްޮގތަށް ބަދަލުކޮށްލަން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން އެދުވަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދައްކާފައި ދެްއތޯ މިޮގތަށް ބަދަލުެގނައީ.  

ނު ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ޮގތަކަށް އިސްތިސްނާކުރެވެންޏާ ާގނޫނެއް އޮތުމުެގ ބޭނުމެއް ނެތްތާ. އެ މިހާރު މުޅި ާގނޫ

ާގނޫނު ނުހިނަގނީނު އޭެގ މައްޗަށް. ާގނޫނު ނުހިނާގ ވިޔަފާރިއެއް މި ާގނޫނު ނުހިނާގ ވިޔަފާރިައކަށްނު އެޮގތަށް  

ކަ މިތާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ މި  ެގނެވޭނީ. އެހެންވީމާ މި ާގނޫނު ނުހިނާގ ވިޔަފާރިެއއްެގ ާވހަ

 ؟ބޭފުޅާ މި ވިދާޅުވާ ވިޔަފާރިައކީ ކޮބައިތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! މި ބިލު ފުރަތަމަ އައިރަކު މި މާއްދާއެއް ނެތް. ފަހުން އެމް.އެމް.ޭއއިން ފޮނުަވއިެގން އިތުރުކޮށްފައި މިއޮތީ. އެ  

ައވަސްމިނުަގިއ   ވަރަށް  ދާއިރާައކީ  ސިސްޓަމުެގ  ޕޭމަންޓް  ބުނެފައި  އެބައޮތް  ސަބަބެްއކަމުަގއި  މީެގ  އޭރު  ބޭފުޅުން 

ވަސީލަ ޓެކްނޮލޮޖީެގ  އަދި  ހިނަގމުންދާ ކުރިއަރައި  ތަޢާރަފުވެ  ައވަސްމިނުަގއި  ކަންކަން  އައު  މެދުވެރިކޮށް،  ތްތައް 

ޮގތެއްަގއި   އެކަށީެގންާވ  އެންމެ  ދާއިރާއަކީ  ސިސްޓަމު  ޕޭމަންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަދި  ދާއިރާެއއްކަމުަގިއވާތީ، 

އިރާަގިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ކުރިއަރާފަިއވާ ދާއިރާެއއްކަުމަގއި ނުވާތީ، އެ ދާއިރާ ކުރިެއރުވުމަށް ޓަކައި އެ ދާ

ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުަގއި ިއސްތިސްނާތަކެއް ދެވޭ ޮގތަށް އޮތުން ވަރަށް ވެސް މުހިންމުކަމަށްވާތީ އިތުރުކޮށްފަ. ެއީއ  

މެން  ދެން އެބޭފުޅުން މި މާއްދާ އިތުރުކުރިއިރު ދިން ސަބަބެއްެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު

އެޮގތަށް   އެހެންވީމާ،  ނުހިމަނަން.  އުނިކުރަން،  ހަމަ  މާއްދާ  މި  ފެނިވަޑައިެގންނެވީ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީަގއި 

މިހާރު   މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އިނޭގތޯ.  ނިންމާނަން  މާއްދާ   59އަޅުަގނޑު  ވަނަ 

ކި ސިސްޓަެމްއ ނުވަތަ ަވކި ބާވަތެއްެގ ސިސްޓަމުތައް ހިންާގ ހިންާގ  އިންނާނެ ޮގތަކީ، ަވކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ ވަ 

އޮޕަރޭޓަރުން ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ވަކި ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެއްެގ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން  

 ަވކި ޝަރުތުތަކާއެކު ޢަމަލުކުރަން މި ާގނޫނުެގ ަވކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ާމއްދާތަކަކަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަނޑައެޅޭ 

ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މި ނިންމީ. )އޮފް ދަ  ޮގތަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. އެހެންވީމާ، މިޮގތަށް  ނުޖެހޭ 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން(   މެންބަރުން  ެގ    23ރެކޯޑުަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މޭޖަރ  11ވަނަ  ެއއްވެސް  ފަރާތުެގ  އެ   .

 ެއކަށޭނަ ފަރާތެއްކަމުަގއި ނުވުން. ނުވަތަ "އެކަށޭނަ" ޭއެގ މާނަ އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ސާފުކުރަން ހިއްސާދާކީ ކަމަށް 

ބޭނުންވީ ޭއެގ މާނަެއްއެގ ޮގތުަގިއ ެއ މީހުން ބުނެފައި އޮތީ، ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ައސްލު. މި ބިލުަގއި ވެސް އަދި 

ޢިބާ ބޭނުންކޮށްފަިއާވ  ވެސް  ާގނޫނުަގއި  ބެހޭ  ެއޮގތަށް  ބޭންކިންގއާ  އެކަށޭނަކަމުަގިއވާތީ،  ކަމަށް  ރާތަކީ 

ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދޭތީ "ެއކަށޭނަ"، ކަމަށް ެއކަށޭނަ. ެއހެންވެ، އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުެމން އިޢުތިރާޟު އެްއވެސް  

ނިންމީ.   ެއޮގތަށް  ނުކުރަްއވާތީ  ާމއްދާ.    36ބޭފުޅަކު  މެންބަރުން   39ވަނަ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ޕޭޖު.  ވަނަ 

ކޮޕީެއއް.  37މަޝްވަރާކުރެްއވުން(   ލީަގލް ސެކްޝަނުން އެބައިން، ކީކޭތޯ    34، ނިންމުމުެގ  މާއްދާެގ )ހ(.  ވަނަ 

އޮތީ ބުނެފައި  ސެކްޝަނުން  ބިލުެގ  ؟ ލީަގލް  ޢަމަލުކުރެވޭނެ    8މި  ުގޅިެގން  އިފްލާސްކުރުމާިއ  ބާބުެގ  ވަނަ 

ރިން އޮތްޮގތަކާ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ  އުސޫލުތަްއކުެގ މާއްދާތަކަށް ެގނެވިފަިއވާ ބަދަލުތަކަކީ ކު

އޮފް ދަ  ؟ )ވަނަ މާއްދާ. ނޫންތަ  36ޕޭޖު އިނޭގތޯ.    38ކަމުަގއި ވާތީ، މިއީ އެމް.އެމް.އޭެގ ެއއްޗެއްނު. ކޮންސެޕްޓް،  

މީ އެ އިންޮގތަށް ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑުެމން ނިން  34ވަނަ ބާބުެގ    8ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، އެއަށް ކޮމެންޓެއް ނެތް.   61ބައިންދަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  
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އެހެންވީމާ، މިހާރު އިންޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި އިންޮގތަށް )ރ( ނިންމާނީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ރު  10 މި މިލިއަން  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަދަދަކުން.  ބޮޑުނޫން  ފިޔާއަށްވުރެ 

ފާސްކުރި ހުރިހާ މާއްދާތަކާއެކީ މި ބިލު އިންޮގތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  

މިހިސާބުން  ފާސްވީ.  ިއއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  މީެގ   )ވޯޓުދެްއވުން(  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  އެހެންވީމާ،  ފާސްވީ.  ބިލު  މި 

ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވުން އެދެން. މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ވަރަށް  

އެއްބާރު ދެއްވި  ބޭފުޅުން  ތި  ނިންމެވުމުަގއި  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލު  މި  ބިލެއް.  ލުމަށް  ޓެކްނިކަލް 

ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މި ބިލަށް ކޮމެންޓުކުރެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި 

ެއއީ   ޚާއްޞަކޮށް އެމް.އެމް.އޭެގ ލީަގލް ޓީމާިއ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ލީަގލް ބޭފުޅުންނާ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ކޮމިޓީެގ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބޭފުޅުން އެހާ ބިޒީކޮށް އުޅުއްވަުމން ވެސް މިއަށް ޚާއްޞަ  ދެން ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެން  

ސަމާލުކަމެއް ދެއްަވއިެގން، މިހާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއްކުރަން ވަުގތު ހޯއްދަަވއިެގން މިކަން ކޮށްދެއްވިކަމަށް ޓަކަިއ  

ވަރަ ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ފަރާތުން  މެންބަރުންެގ  ހުރިހާ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަށް  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ބޮޑަށް  ށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. މިހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 
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