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 ވުން ބައްދަލު   ވަނަ ފަސް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ  

 ދުވަސް( ހޯމަ) 2022 އޮކްޓޫަބރު 31

 ( ދު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީރައީސް މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ން:ވުކެ އް ކަދެހަވާ ންތުރިޔާސަ

ޓެކްސް    ،ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފަށަނީ މަޖިލީހުެގ މުޅި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން. މުޅި މަޖިލީހުެގ  

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ޮގތުން.  ުގޅޭ  އޮތް   ބިލާ  މި  މެންބަރުން    ،ޮގތަކީ  މިއަދު  ބިލަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ސަރުކާރުން 

މިނެޓުެގ    5މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް    އްވާފަިއވާއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފައި އެބަވޭ. ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅު

އެއްބަސްވެަވޑައިނުަގންނަާވ  ފުރުޞަތެ ނުވަތަ  އިދިކޮޅަށް  އިޞްލާޙާ  އެ  އެއަށްފަހުަގއި  އަރުވާނަން.  އަޅުަގނޑު  އް 

އެހޭނެ  5ބޭފުޅަކަށް   ވޯޓަށް  އިޞްލާޙަށް  ެއ  އެއަށްފަހުަގިއ  އަރުވާނަން.  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތެއް  ިމ  މިނެޓުެގ   .

ދެން ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ. އެއަށްފަހު ރިޕޯޓު ތަޅުުމަގިއ ލެވޭނެ.  އިއެކުަގއި ބަޖެޓުެގ ރިޕޯޓު އެކުލަވަ  އިޞްލާޙުތަކާ

އެހޭނެ.   ފާހަަގކޮށްދޭނަން.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވޯޓަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުަގނޑު  ވަުގތުަގއި  ކޮމިޓީ  މި  އަދި 

ފުކުރައްވާ! ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މާ ؛އެކު ދަންނަވާނަން. ބަންޑާރަ ނައިބު ބަޖެޓު  އެހެންނަމަވެސް، މާދަމާ ތަފުސީލާ

ވިދާޅުވި ބަޖެ ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި  ބަޖެޓާ   ،ޓު  ފޫބެއްދުމަށް  2022ެއކު    "މި  ބަޖެޓު  ރުފިޔާ   5.8ެގ  ބިލިއަން 

ފައިނޭންސް  .އިތުރުކުރަންޖެހޭ އިތުރުުވން  ލޯނުތަކުންނާއިމި  ލިބިފައިވާ  މަޝްރޫޢުތަކަށް  މާކެޓު  ،ކުރާނީ   ންޑޮމެސްޓިކް 

ކަމަށް ހޯދައިެގން  ފިނޭ  ."ފައިނޭންސިންގ  މިނިސްޓަރު  ޙަޤީޤަތުަގއި  ސަޕްލިމެންޓައެ  ންސް  ބަޖެޓެއްގެ ވިދާޅުވަނީ  ރީ 

ސަޕްލިމެންޓަ ބަޖެޓާވާހަކަ.  މި  ބަޖެޓެއް  އޮތް  ރީ  ހުށަހެޅެން  އަދިއެްއ    އެކީަގިއ  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  ޮގތެްއ 

ސަޕްލިމެންޓަ އެނުފެނޭ.  ބަޖެޓެއް.  ޖެހިވަޑަިއަގންނަވާނެ  ހުށަހަޅުްއވަން  ަވކިން  ބަޖެޓަކީ  ކުރުމުެގ    ރީ   ެއއްޚަރަދެްއ 

މަސްދުވަސް ކުރީަގއި މި މަޖިލީހުން އެކަން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑަށް ލިބިފަިއ  ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ ވާހަކަ ދަންނަވާނަން.    ،މާދަމާ މިކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށް

ޖުމު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ    8ލަ  އެބަވޭ  ޝިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  އެީއ  އިޞްލާޙު. 

މެންބަރު    ،އިޞްލާޙެއް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިޞްލާޙެއް   ޢާޡިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު  ނައިފަރު   ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ނަިއފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،ޅުއްާވފައިވާ ދެވަނަ އިޞްލާޙުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަ

 ޢަލީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު    ،މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ތިންވަނަ ިއޞްލާޙު

އިޞްލާޙު   ޢާޡިމް ދެވަނަ  މެންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޝިޔާމް   ނައިފަރު  އަޙްމަދު 

ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު މެންބަރު    ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ    ޢާޡިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު 
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އިޞްލާޙު މެންބަރު    ،ތިންވަނަ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވަނަ   ޢާޡިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު  ހަތަރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

އިޞްލާޙު ޕޯޓަލުއިޞްލާޙު.  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އިޞްލާޙަށް ތައް  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާނެ.  ން 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ. އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނީ ެއއް 

ފުރުޞަތު.   އަޅުަގނޑު  މެންބަރަކަށް  ހުށަހެޅުމަށް  އިޞްލާޙު  އިޞްލާޙަށް  ަވުގތުކޮޅެއް  ދިހައާދެ!  މިނެޓުެގ  ވަރަކަށް 

އެ އިޞްލާޙުތައް  ހުރިހާ  ޕޯޓަލްަގއި  މިހާރު  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  އެ  އަރުވާނަން.  ން އިވަނީ. 

ހަށް އެކަމާ އުޅުއްވުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް.  އަވަ  ،ނަމަ  އިޞްލާޙަކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވެަވޑަިއަގންނަވާ

ފުރުޞަތު މި  މިހާރު  އިޞްލާޙެއް  ؛އަރުވަނީ އަޅުަގނޑު  ފަހަރަކު  އޮތީ  ކުރިއަށްެގންދެވެން  މިކަން  އަޅުަގނޑަށް 

 ... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަރުވަނީ ނަިއފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުހުށަހަޅައިެގން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

ން  ޔުެގންދި  ހުަގއި ައޅުަގނޑު ކުރިއަށް ފަމިނެޓުެގ ަވުގތުކޮޅެއް ދިނުމަށް  10އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅުމަށް    އިޞްލާޙަށްއާދެ!  

އަމީންބުއްދިވެރި )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ންޢާ  ކަމަށް  ނަސޭހަތަކީ.  ދާއިރާެގ ރީފް،ޝަމެުގ  މެންބަރު  މަރަދޫ   ؛ިއއްޒަތްތެރި 

ނުކުތާއެއް ުގޅޭ  ވިދާޅުވާންނޫން  ނިޒާމާ  އެހެންނަމަވެސް،  އެދެން.    .  ވިދާޅުވުން  އެްއޗެއް  ބޭނުންވެަވޑަިއަގންނަވާ 

ހުށަހަޅާ ލިޔުމުން  ދުށީ  ދެންނެިވންއަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ  ެއ  ކަނޑަެއޅިެގން  އަދި  ހުށަހެޅުމަށް.   ،ން.  ލިޔުމުން 

މި  ވަނީ  ކަމަށްވާއެހެން އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ހުށަހަޅުއްވާފަިއ  ލިޔުމުން  ެއއީ   ިވއްޔާ  ހުންނާނެ.  ތަނުަގއި 

ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ    ،އެއީ  . ފާސްވާ ކަމަށް ވަނީ  ޮގތަށްއެ  .ވަނީ  ޖެހިވަޑައިަގންނަވާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫން ކަމަށް ހުށަހަޅަން

ެއކަން އެީއ  އެހެންވީމާ،  ދެކެނީ.  ކަމަށް  ނޫން  ހިތުން    ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދެން  ޮގތް.  ހިނަގމުންދާނެ  ޠަބީޢަތުަގއި 

ކުޑަކޮށް   އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ   ވިސްނާލައިފިމިކަމާ  އަޅުަގނޑުމެން  ފާސްވެއްޖެ  ،ނަމަ  އެ ނަމަ    އިޞްލާޙެއް 

ފާސްނުވެްއޖެ  އިޞްލާޙަކާ އިޞްލާޙެއް  ކުރިއަށްދާނީ.  އޮތް  ،ނަމަ  ެއކީަގއި  )ވަުގތުކޮޅަ  ބިލު  ދާނީ.    ހު( ށްފަކަޮގތަށް 

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ބައްލަަވއިލެްއވުމުން  އިޞްލާޙުތައް  މެންބަރު   ،ހުށަހަޅާފައިވާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ނައިފަރު 

މި  އިޞްލާޙު ނުެގނައުމަށް  ،ވަނީ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ބަދަލެއް  ދާއިރާެގ   ،ޓެކްސަށް  މެދުހެންވޭރު  ނުެގނައުަމށް. 

ހުށަހަޅުއްވާފަ  މެންބަރު  މިއިްއޒަތްތެރި  ޮގތަކީ  އި  އިތުރު  އޮތް  ދެން  ެގނައުމަށް.  ބަދަލެއް  މެދުމިނެއްެގ    ، ވަނީ 

އޮތް މިކަން  ހުށަހަޅާފައި  އެހެންވީމާ،    ޮގތަށް  މެންބަރުެގ    3ކުރުން.  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  އެބައޮތް.  ޮގތް 

 ،ނަމަ  ވެސް ނުެވއްޖެ  ެއއްޮގތް  އިންއަދި ދެން އެ  ،މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ޮގތަކާއި  ،ޮގތަކާއި

މަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާނީ ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުރިހާ ޔުތަށް ދިޮގ  އޮތް

އިްއޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަކަށް. ދާއިރާެގ  މެދުންހެވޭރު  ހުށަހެޅުމެ ؛އެއަށްފަހުަގިއ  ކޮންމެ   އްއެހެންނަމަވެސް، 

އިޞްލާޙާހުށަހެޅުމަ އެ  އަދި  އަރުވާނަން.    ށްފަހުަގއި  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުެގ  އިޞްލާޙެއް  ުގޅިެގން 

ިއޞްލާޙާ އެ  ވޯޓަށް،  ހަމަ  އެރުވުމަށްފަހުަގއި  އޮންނާނީ.  އެހުން  ވޯޓަށް  އިޞްލާޙު   ުގޅޭޮގތުން  އެއާެއކީަގއި 
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ވާނަން ތާއީދުކުރުމަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މަރަދޫ ދާއިރާެގ އަރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު  ،ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ަގވާއިދު  ޮއޅުންއަރާތީ. އެއީ   ވަނަ ނަންބަރުެގ )ނ( ަގއި  7  ެގކޮމިޓީެގ  ެއއްޗެއް  ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅާފައިާވ   ،ވާ 

ހުށަހެޅުމަށް  އިޞް އޭެގފަހުން   5ލާޙަށް، އިޞްލާޙު  ދެން  ލިބެނީ.  މެންބަރަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  މިނެޓު 

މީކަހަށް  ދެކޮޅު ބަހުސަކާ  5ހަދާ  އިތުރު  ދެން  ލިބެނީ.  މި  ވިދާޅުވަނީ ؛ށްވޯޓަނުލާ    މިނެޓު  ތި  ވާހަކަތޯ   ؟ެއ 

 .. ގައި. . )ނ( އޮޅުންއަރާތީ ިވދާޅުވާ ޮގތުން .ލަންސާފުކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިގނަިގނައިން   ެއއްޗެއް ެއ  ،  ކަމުންއޮޅުން ބޮޑެތިވާ ކަންކަން   ނިވަރަކަށްބުބައެއް ބާވަތުެގ ކަންކަމަކީ  އަޅުަގނޑު ބުނި 

ރާތުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަ ސަރުކާރުެގ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑު ބާްއާވނަން. އޮތް

ހުށަހަޅުއްވާފައި  ނަންބަރު    ، ވާޝިފާޢު  އިޞްލާޙު   ، 10/ 2011ާގނޫނު  ބިލަށް  ާގނޫނަށް   ؛ބިލު  ެގނަުއމުެގމި  މި 

ހުށަހެޅުމުގެ އިޞްލާޙު އިޞްލާޙު  ޝިޔާމަށް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  ބިލަށް  ެގނައުމުެގ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ނަންބަރަށް ވަނަ    4)ށ(ެގ    ެގވަނަ މާއްދާ  15ާގނޫނުެގ    އިންމުޤައްރިރު. ބިލު ދެވަނަ މާއްދާޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

އިޞްލާޙުކުރު ޮގތަށް  އަންނަނި  އިޞްލާޙު  %އި  2014ނޮވެންބަރު   1 ؛ންހުށަހަޅާފައިވާ  ފެށިެގން  ޮގތަށް  މި  .12ން 

 ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރައްވާނެ .  ޝުކުރިއްޔާ  އިޞްލާޙަށް  މެންބަރުެގ  ހުންނެވި  އިއްޒަތްތެރި   ؛ނަމަ  ބޭފުޅަކު 

ތާއީދާފެ މެންބަރުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑު    ލިދޫ  މެންބަރުދެން  އެކު.  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ގެ ނައިފަރު 

ސަިއދެއްވުމަށް ހައުސް މެޖޯރިޓީ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްދިކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙާ އި

 ލީޑަރު އަރިހުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން.
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 : ހަކަދެއްކެވުންވާ އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ 

މުޤައްރިރު.   ޕޮލިސީއާ  ،ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެޝުކުރިއްޔާ  ފިސްކަލް  މަތީ  ދައުލަތުެގ  ޮގތުެގ  ން  އެްއޮގތްވާ 

ބަދަލު މި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  ހުށަހަޅާފައި  މި  ެގންނަން  މިހާރު  ދައުލަތުން.  ހުށަހެޅު  އޮތީ  މި  އިޞްލާޙަކީ،    ނު ތަނަށް 

ރަްއޔިތުންނަ ދިވެހި  އަހަރު  އޮތް  ކުރިއަށް  އަދި  ހަމަޖައްސަން  ބަޖެޓު  ޚިދުމަތްތަކާއިސަރުކާރުެގ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ   ، ށް 

މުސާރަ މުވަްއޒަފުންެގ  ދައުލަތުެގ  އިތުރުކުރަން  އަދި  އާމްދަނީ  ބަޖެޓަށް  ދައުލަތުެގ  އެއްކޮށް  ދިނުމަށް  މިންވަރު  ޖެހޭ 

އިޞްލާޙެއް.   އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ހިންުގމަށް ކަނޑާލަން  ބަޖެޓު  ދައުލަތުެގ  ނަމަ،  ހުށަހަޅައިފި  ިމޮގތަށް  އިޞްލާޙު  މި 

ކުރިމަތިވާނެ.   ކުރުމަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތަކާޒުދައުލަތުެގ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ނުވަތަ މާލީ ސިޔާސަތު ތަންފީ 

މެންބަރަކު  ،އަޅުަގނޑުމެން އެދިަވޑައެ   ،ެއއްެވސް  މެންބަރަކު  މުަވއްޒަފުން    ،ނުަގންނަާވނެއްިއއްޒަތްތެރި  ދައުލަތުެގ 

އޮތީ    ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ވުރެ ޚަރަދު މި  ށްކަށް. އަދި މިހާރު ވެސް ދައުލަތަމީހުންެގ މުސާރަ އުނިކުރާ  އެ  ،މަދުކޮށް

މައިަގނޑު ބޮޑުވެފަ ޕޮލިސީެގ  ފިސްކަލް  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  އިތުރުކުރަން  އާމްދަނީ  ދައުލަތުެގ  ހާލަތުަގއި  މި   .

ބަދަލުކޮށް ނަމަފުށުންއެ   ،ސިޔާސަތުތައް  ދިމާކޮށްފި  އަޅުަގނޑުމެން  ޖަހަން  މުޤައްރިރު  މިފުށަށް  ދިވެހި   ،އިއްޒަތްތެރި 

ޚިދުމަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތުން  ދައުލަތުެގ  އެތަ   ،ރައްޔިތުންނަށް  ަވޒީފާއަދާކުރާ  ދައުލަތުެގ  ހާސް އްދިވެހި   

އުނިކުރަން މުސާރަ  މަ  ،މުވަްއޒަފުންެގ  މުވަްއޒަފުންނެއް  ހާސް  އެތައް  މަޖުބޫރުވާނެ  ާގނުވަތަ  ދުރުކުރަން  ުމން 

ކަމެއް. އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް   ރަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ދެރަސަރުކާ  ،ދައުލަތަށް

މިއީ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ   ؛ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު  ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑު ނިހާޔަތަށް ކުށްވެރިކުރާ

ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާތަކެްއެގ    ، އެކު  ނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭވުންތެރިކަމާކަމެއް. ދައުލަތުެގ ފިސްކަލް ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅަ

ބިނާކޮށް.   ދެކޮޅުމައްޗަށް  ކަނޑައެޅިެގން  މިކަމާ  ައޅުަގނޑު  ދަންނަވަން.    ިއ،ހަދައެހެންވީާމ،  ވާހަކަ  އިންކާރުކުރާ 

މަުގަމތިކުރާކަށް ރަްއޔިތަކު  ޚިދު  ،ބިކަކުރާކަށް  ،އެްއވެސް  ފޯރުކޮށްދޭ  ހުއްޓަރައްޔިތުންނަށް  ލާކަށް  އިމަތްތައް 

 އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނައިފަރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު...  

އިްއޒަތްތެރި  އި ހުށަހަޅުއްވަ ދާއިރާެގ  ފެލިދޫ  ތާ،  އިޞްލާޙުއީމެންބަރު  ދާއިރާެގ   ؛ދުކުރަްއވާފަިއވާ  ނައިފަރު  އެީއ 

ހުށަހެޅުއްވީ ދެންމެ  މެންބަރު  ފަސް   ،އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނުެގ  ބިލުެގ  މާއްދާއިން  )ށ(އަށް  ސޯޅަވަނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިޞްލާޙުކުރުން.   ޮގތަށް  އަންނަނިވ  ިއޞްލާޙު  ދާއިރާެގ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހުށަހަޅާފައިވާ  ނައިފަރު  މާފުކުރަްއވާ! 

ވަނަ    (4) )ށ(ެގ    ެގވަނަ މައްދާ  15ބިލުެގ ދެވަނަ މާއްދާއިން ާގނޫނުެގ    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 

ިއން 2021ނޮވެންބަރު    1  -(4)-)ށ(-15އެއީ  ނަންބަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙު އަންނަވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  

% މެންބަރުންނަށް  12ފެށިެގން  ިއްއޒަތްތެރި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އޮތުން.  ޮގތަށް  އޮންނަ  ޓެކްސް  އެ  މި  ަގއި 

 ުގޅޭޮގތުން ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް.   މި ިއޞްލާޙާ ،އަރުވަނީފުރުޞަތު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުެގ 

  ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ެގ ޖުމުމިޓީކޮ

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 07    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: ފެންނަ 

 56    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު:  

    63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

  32      އަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

  ނުވޭސްފާ       ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ހުށަހަޅުއްވަ ޝިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެންބަރު އި ނައިފަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފެލިދޫ   ،

ުގޅޭޮގތުން ނެުގނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމުލަ އަދަދަކީ،   ދުކުރެްއވި އިޞްލާޙާއީއިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ތާ

ހާޒިރުވ87ެ ކަމަށް    އިްއޒަތްތެރި  68ތިއްބެވީ    .  ނުފެންނަ  ޮގތަކަށް   56މެންބަރުން.  ވަކި  މެންބަރުން.  އިްއޒަތްތެރި 

 32. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވަނީ  63ވޯޓުަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ،    ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު.  ެއއްނުދޭ  ވޯޓު

ފާހެއްނުވި.   ިއޞްލާޙު  މި  އެހެންވީމާ،  ދާިއރާެގ  ވޯޓު.  ނައިފަރު  ދެން  މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު  އިްއޒަތްތެރި 

މާއްދާއާ  3ބިލުެގ    ،އަރުވަނީފުރުޞަތު ހުށަހަޅުއްވާފައި   ވަނަ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިޞްލާޙު    ވާުގޅޭޮގތުން 

 ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދައުލަތަށް ވަރަށް ިގނަ އާމްދަނީ ލިބެން   ،ޙު އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި އިޞްލާ

މަސަްއކަތް ހޯދަން  އާމްދަނީ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެްއވެސް  އެބަހުރި.  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދުތައް  ދައުލަތުެގ  ނުކޮށް، 

 ؟ ވަނަ މާއްދާ ދެއްތޯ ެއއީ  5ބިލުެގ   ،އެކީަގއި  މަސައްކަތެއް ނުކުރާތީއާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވަނަ މާއްދާ.   3ބިލުެގ  ،ނޫން

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޮގތުަގިއ ެއ މާއްދާ    .ތަރުތީބުކުރަން އޮންނާނީ މިހާރު ؛ވަނަ މާއްދާތިންބިލުެގ   ފާސްނުވީމަ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ 

 ؟ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ރަނަގޅަށްތޯ މި ދެންނެވެނީ އަނެއްކާއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާކަށް

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު   މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙު  މި  ހެޔޮކޮށް.  ވިދާޅުވީ  ތި  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  އާދެ! 

ނަތީޖާއާ  އިކުރީގަ  ވޯޓުެގ  ބޭނުމެއްުގޅިެގން    ނެުގނު  ހުށަހެޅުމަކަށް  އިޞްލާޙު  މި   މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ނުޖެހޭ. 
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މި )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު  އަރުވަނީ...ފުރުޞަތު ފުރުޞަތު  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނަިއފަރު  އަޅުަގނޑު   )

 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމުެގ ފުރުޞަތު.  ުގޅޭޮގތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނަ މާްއދާއާ  6ބިލުެގ  ،އަރުވަނީ

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ؟ އްދާ ދެއްތޯވަނަ މާފަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ މާއްދާ.  ފަސްއާދެ! 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބިލުެގ   ހުށަހަޅާފައިވާ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ާގނޫނުެގ    5ޝުކުރިއްޔާ  މާއްދާއިން  )ށ(އަށް    16ވަނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިޞްލާ ހުށަހަޅަން.  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިޞްލާޙުކުރަން  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  %2012ޖެނުއަރީ    1ޙު  ފެށިެގން   . 6އިން 

 މިޮގތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  .އެކު  ދާއީފެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ތާ  ،ުގޅޭޮގތުން  ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އިޞްލާޙާ

ުގޅޭޮގތުން އެްއޗެއް ވިދާޅުވުމުެގ    ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙާ  ،އެދެނީމި  އަޅުަގނޑު މިހާރު ހައުސް މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަރިހުން  

 ރުވާނެ ބޭފުޅެއް ވިދާޅުވެދެްއވުމަށް.  ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އަ

 

 : ހަކަދެއްކެވުންވާ އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫ

 هللا. ޢަބްދު ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 هللا. ޢަބްދު ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް
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އިޞްލާޙުއާދެ!   ހުށަހެޅުނު  ދެންމެ  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ބަލަިއަގންނަ   ؛ޝުކުރިްއޔާ  އަޅުަގނޑު  އިޞްލާޙަކީ  އެ 

ތާ  އަދި  ސަބަބަކީ،  ނޫން.  މިނިސްޓަރު އީއިޞްލާޙެއް  ފިނޭންސް  މިއަދު  ސަބަބަކީ،  ނޫން.  ވެސް  އިޞްލާޙެްއ  ދުކުރާ 

ވަޑައި މަޖިލީހަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ވިދާޅުވެ ވެސް  ވެސް  ތާރީޚު  ްއޖެ،ެގން  ފަހަރަށް  ؛އަދި  ފުރަތަމަ  ތާރީޚުަގއި  ރާއްޖޭެގ 

އެ އަދި  ފޫބެއްދޭ  ޚަރަދު  ޮގތުަގއި  ރިކަރަންޓް  ބަޖެޓެއްެގ  ލިބޭ  ސަރޕްލަސް  ބަޖެޓު  2023އިން  އަހަރުެގ   ވަނަ 

މި ވެސް  ބިނާވެފައި    ހުށަހެޅިފައި  ކަންތައް  އެއް  މައިަގނޑު  ހުށަހެޅުމުެގ  އެ  އަދި  މިއަދު އޮތީ.  ވެސް  އޮތީ 

އިޞްލާޙުތަކަމި  އަޅުަގނޑުމެން   ެގންނަ  މި  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  މި  ށް.ޑިސްކަސްކުރާ  ބިނާވެފައި  ަމއްޗަށް  އޮތީ.    މީެގ 

ލާބަ  ،އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް  އެ ޔާދިވެހި  ކަމެްއަގއި  އޮތް  ލިބެން  މންފާ  ެއީއ އި  ދާކަށް  ޮގތަކަށް  ނޫން 

ދުކުރަންޖެހޭނެ ވެސް ކަމެއް ނޫން. އަދި ސަރުކާރުން ވެސް އީނެ ކަމެއް ނޫން. ތާދުކުރާއީއެމް.ޑީ.ޕީން ތާ  ،އަޅުަގނޑުމެން

ނުފެންނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން.    ށްކަ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ބަލައިަގންނާކަމެއް ނޫން  އެޮގތަށް ނުރުހޭނެ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނ މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ  އަހަނީމި  ޑު  މެންބަރު   ،ވޯޓަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު 

ބިލުެގ    ،ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް  6ބިލުެގ    ،ދުކުރަްއވާފަިއވާއީ، ފެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއި ހުށަހަޅުއްވަ

ހުށަހެޅުމާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ތަރުތީބުކުރުމަށް  ނަންބަރު  އިއް   މާއްދާތަކުެގ  މެންބަރުންނަށް  ުގޅޭޮގތުން  ޒަތްތެރި 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

  ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ެގ ޖުމުކޮމިޓީ

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 06    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 
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 56    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 00 ދު:  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަ

    62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު: 

  ނުވޭސްފާ       ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

، ފެލިދޫ އިނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވަ ުގޅޭޮގތުން    ވަނަ މާއްދާއާ  5ބިލުެގ  

ުގޅޭޮގތުން ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.   ދުކުރެްއވި އިޞްލާޙާއީދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ތާ

ކު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ  6ފެންނަ ކަމަށް  .  69  ދަކީ، މެންބަރުންެގ އަދަ. ހާޒިރުވެތިއްބެވ87ިޖުމުލަ އަދަދަކީ،    ކޮމިޓީެގ

ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވޯޓުދެްއވައިފި.  56ވޯޓުދެްއވައިފި. ނުފެންނަ ކަމަށް  

މެންބަރަކު ނެތް.   ބަިއވެރިވޯޓުދެްއވި  ބޭނުންވަނީ  ިއްއޒަތްތެރި    62ެވަވޑަިއަގތީ  ވޯޓުަގއި   32މެންބަރުން. ފާސްވުމަށް 

އިޞްލާޙު. ފަހުެގ  މެންބަރުެގ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  ފާހެއްނުވި.  އިޞްލާޙެއް  މި  އެހެންވީާމ،    ، އެއީ   ވޯޓު. 

ރު  ނޫން. މާފުކުރައްވާ! ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އިޞްލާޙުތައް އެ ހިސާބުން ނިމުނީ. އަޅުަގނޑު މިހާ

އެނބުރެނީ މެދުމެދު  ،މި  އިޞްލާޙުތަކަށް.  މެންބަރުެގ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު  ދާއިރާެގ  ހެންވޭރު 

އަރުވަން. މާފުކުރަްއވާ!  ުގޅޭޮގތުން ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް ފުރުޞަތު  ވަނަ މާްއދާއާ  6މެންބަރު ބިލުެގ  

ދާއިރާެގ  މެދު ފުރުޞަތުހެންވޭރު  މި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރަށް  ބިލުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  މާއްދާއަށް   3އަރުވަނީ  ވަނަ 

 ން އެދިވަޑައިަގންނަވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް.  ހުށަހަޅުއްވާ
 

  ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދު

ވަނަ    5ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    15ވަނަ މާއްދާއިން ާގނޫނުެގ    3އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ބިލުެގ  

)ށ(ެގ   އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  އިތުރުކުރާ  ޮގތުަގއި  އިން  2023ޖެނުއަރީ    1  -5ނަންބަރުެގ 

 ނެުގމަށް. ޓެކްސް 14ފެށިެގން %
 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން 

ފުރުޞަތު މެދުއަޅުަގނޑު  ތާއަރުވަން  އިޞްލާޙަށް  މެންބަރުެގ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފުރުޞަތު.  އީހެންވޭރު  ދުކުރުމުެގ 

 ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. 
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 ން: ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވު

 ދުކުރަން.  އީހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާމެދު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

އިޞްލާޙާ މި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރަކަށް   ޝުކުރިއްޔާ  އިންކާރުކުރުމަށް  ުގޅޭޮގތުން 

މިވާއަރުފުރުޞަތު ލީޑަރަށް  މެޖޯރިޓީ  ހައުސް  ެގންދަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  އެބަޖެހޭ.  ލަފަެއްއ    ން  ައޅުަގނޑަށް  ކަމުަގއި 

މި  ޕާޓީން  ލީޑަރުެގ  މެޖޯރިޓީ  އެހެންނަމަވެސް،  މި  އެރުވުމަށް.  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ައޅުަގނޑަށް   ފަހަރު  އެހެންވީމާ،  ވީ. 

ިއންނެވިތޯ އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ ބޭފުޅެއް  އް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅު  ުގޅޭޮގތުން މުޅި މަޖިލީހުަގއި އެްއޗެ  ޖެހޭނީ އިޞްލާޙާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. . ންއަހާލަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކަމެއް ކުރާހިތްނުވާ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ލީޑަރު    ،ޝުކުރިއްޔާ.  މެޖޯރިޓީ  ކުރީެގ  ޕާޓީެގ  އަިމއްލަ  މި އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ދެކޮޅުހެދުން. އެހެންނަމަވެސް، ޤަުއމަށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ އެްއޗެއް ބުނަން. ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ    ށްއިޞްލާޙަ  އްވިހުށަހެޅު

ފިސްގު އްހަ ބުނަން.  ެއއްޗެއް  އެބަޖެހޭ  ޮއތްަގިއ  ޕޮލިސީ  އުނިެވ،    ކަލް  އާމްދަނީ  ދައުލަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން 

އެއަށް   ވިޔަސް  ކަމަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ޕާޓީެގ  އަމިއްލަ  ޮގތަކަށް  ހުރަސްއެޅޭ  ޚިދުމަތަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ރައްޔިތުންނަށް 

ނޯންނާނެ.  އީތާ  ޕާޓީގެ  ،ހިތާމަކުރަން ވަރަށް އަޅުަގނޑު  ޮގތުން ުއސޫލެއްގެ  އަދި.  ހަދަންޖެހޭދެކޮޅު ެއއާދުކުރެޭވކަށް 

.  ވާނީހުށަހަޅުވަން   ހުށަހަޅުއްާވ ނަމަ، ކު އިޞްލާޙެއްިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަ  އެްއވެސްވާހަކަދައްކަިއެގން ޕާޓީެގ    އާޖީ.ޕީ

ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް ނޫންކަން   ޮއވެެގން  ގައިއެއްބަސްވުމެއް ޕީ.ޖީ ފަރާތުން ންމު އުސޫލުން އެކަން ޕާޓީެގ އާއެހެންވީމާ،  

ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް މިއީ  އުސޫލަކުން  ކަމެއް ހިނާގ ދެރަކޮށް ވަރަށް ފާހަަގކުރަން.  އާންމު  އެީއ   ޕާޓީގެ . 

ވާހަކަ   ދެން އެ   ށްެއއަ ިމޮގތަށް ުވން.  މިކަން  ަގއި ވެސް ޮއންނައިރު،  ޕީ.ޖީ ްގރޫޕު  މިހެން އުސޫލުތައް ަގާވއިދުތަކާއި

އިްއޒަތްތެރިދައްކާ ދިުގކޮށް.  މާ  ނެތިން  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން    ؛ރުއްރިމުޤަ  ކަށް  ވާހަކަައކީ،  ައޅުަގނޑުމެން  އޮތް 

 ވަރަށް   ފޯރުކޮށްދޭން  ރައްޔިތުންނަށް. ޭއަގއި އެބައޮތް  ދާދި ދެންމެއަކު  ،އޭހުށަހެޅުނީ މިއަދު  ޓުވަނަ އަހަރުެގ ބަޖ2023ެ

 އޮތް   މި މިހާރު އިދުނިޔޭގަ  އަޅުަގނޑުމެން ނޫނީ އިތުރުކޮށްެގން އާމްދަނީ އްދައުލަތަ.  ެއކަށައަޅާފަ ކަންތައްތަކެއް  ނަިގ

ބޮޑުވަމުންދާއިރުގަ  ތެލުެގ ިއ،ވަމުންދާއިރުަގއަުގބޮޑު ތަކެތި   ދުނިޔޭެގ ހާލަތުގައި  އެތައްއެތައް  ންނަށްރައްޔިތު  އި ައުގ 

ވުރެ ކުރިން އަދި  .އެބަޖެހޭ ދޭން ސަބްސިޑީެއއް ވަރަށް  އޮތް  ހާލަތާއި  ކަނޑައަޅާފަިއ  އިޤުތިޞާދީ  މާލީ   ދުނިޔޭެގ 
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ައޅުަގނޑުމެން ޮގތުން  އޮތް  އިތުރުނުކޮށްފިއްޔާ ދައުލަތުެގ ކަންތައްތައް   ޤައުމުތަކަށް  ފަދަ  ރީލަންކާސް އާްމދަނީ 

ެއހެންވީމާ،އަޅުަގނޑުމެން ހިނަގއިދާނެވެެގން  ޮގތް ވެެގންދިޔަ ތިޔަ  .އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުން ހުއްޓުވަން އެކަން ނަށް. 

 ހިމެނޭ ތެރޭަގއިއިޤުތިޞާދުެގ   ފަސް ބޮޑު އެންމެ ދުނިޔޭެގ ދުވަހުމިދާކަށް ދާދި ،ަގންނަވާނެނިގަވޑައި އެ ބޭފުޅުންނަށް

ކިންްގޑަމްޔުނައިޓެ  ،ޤައުމެއް ތެރޭަގއި  ށްސާޅީހަކަ ޒީރުވަބޮޑު  ގެ އެތާ ؛ޑް  ޖެހިވަޑައިަގތީ  ފާދެްއވަންއުިއސްތި ދުވަހުެގ 

ވަރަށް   މިކަމާ ައޅުަގނޑު، ރިޢާޔަތްކޮށް  މި ކަންކަމުެގ ަމއްޗަށް . އެހެންވީމާ، ކަންތަްއަގނޑެްއެގ ތެރޭގައި މިކަހަލަވެސް  

. ވިޔަސް  ކަމުގައި ޖެހުނުދަންނަވަން ކަ މިހެންވާހަ  މި ދެރަވޭ ވަރަށްހަދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ދެކޮޅު  ،ހިތާމަކޮށް ބޮޑަށް

ނެތް    ،ވިޔަސް އެހެން ތާއީދުކުރެވޭއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އިޞްލާޙަށް  ފުރުޞަތަށްކަށްމި  ދެްއިވ  ޝުކުރިއްޔާ   . 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުންނަށް ިއއްޒަތްތެރި   ، އޮތީ ހުށަހަޅާފައި ދަުއލަތުން ؛ނަންއަރުވާށްސާފުކޮ އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

%އި  14% ޓީ.އެސް.ޖީ.ޓީ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  މެދުހެންވޭރުށް.  އުފުލުމަ ށްއަ  16ން 

% އ12ި% ؛ހުށަހެޅުއްވީ އުފުލުމަށް  އަ  16ން  ދާއިރާެގމެދުހެންވޭ.  އޮތީ ހުށަހަޅާފައި ދައުލަތުން ށް   ްއޒަތްތެރިއި ރު 

%އި  %12 ވަނީ  މި  ހުށަހަޅުވާފައި ބަރުންމެ އުފުލުމަށް.އަ   14ން  މި    ށް  ިމހާރު    އަރުވަނީފުރުޞަތުައޅުަގނޑު 

ދާއިރާެގ   ހުޅަނުގ،  އިހުށަހަޅުއްވަމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މެދުހެންވޭރު   މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ    ހެންވޭރު 

   މަށް.ދެްއވުފެނިވަޑައިނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓު ންނަށްމެންބަރު ުގޅޭ ޮގތުން އިްއޒަތްތެރި ފަިއވާ ިއޞްލާޙާދުކުރަްއވާތާއީ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޙަސަން ލަޠީފް  ދާއިރާެގ މެންބަރު ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ލަ ެގ ޖުމުކޮމިޓީ

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 15    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 
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 46    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު:  

    61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

  31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު: 

  ނުވޭސްފާ       ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާއްދާއާ  3ބިލުެގ   ހުށަހަޅުއްވަ   މެދުހެންވޭރުުގޅޭޮގތުން    ވަނަ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުޅަނުގ  ،  އިދާއިރާެގ  ހެންވޭރު 

  މަޖިލީހުގެ  ؛ުގޅޭޮގތުން ނެުގނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ  ދުކުރެއްިވ އިޞްލާޙާއީތާ  ޙަސަން ލަޠީފްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު    ދާއިރާެގ

އިްއޒަތްތެރި    15  ވޯޓުދެްއވީ،   ށްފެންނަ ކަމަ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  69ބެީވ،  ތިއް  . ހާޒިރުވ87ެޖުމުލަ އަދަދަކީ،  

ކަމަށް  ން.  މެންބަރު މެންބަރު  46ނުފެންނަ  ވޯޓުން.  ިއްއޒަތްތެރި  ޮގތަކަށް  ބޭނުންވަކި    އެއް ވެވަޑައިނުަގންނަވާ  ދޭން 

ބަިއވެރިވަޑައިަގތީ   ވޯޓުަގއި  މެންބަރު.  ބޭނުންވަނީ    61އިްއޒަތްތެރި  ފާސްވުމަށް  މެންބަރުން.  ވޯޓު.   31ިއއްޒަތްތެރި 

ފާހެއްނުވި.އެހެންވީ އިޞްލާޙު  މި  ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑު    މާ،  ނެއްކާވެސް  އަ ށް މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  މެދުހެންވޭރު 

އަރުވަނީ މި  މާއްދާއާ  3ބިލުެގ    ،ފުރުޞަތު  ޮގތުންެގ    ވަނ  އިޞްލާޙު ުގޅޭ  ހުށަހަޅުއްވާ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި 

 ހުށަހެޅުއްވުމުެގ ފުރުޞަތު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   މިމިނެއްހެން  އަޝުކުރިއްޔާ   ޮގތްތަކެއް ވަކި ޕާޓީއަކަށް ކި ވަ ކޮމިޓީަގއި ދެން    އީ ކޮމިޓީެއއް. 

ދަްއކަނީ    އެްއ.ފަ ެގންުގޅެ ޮގތުން އުސޫލެްއެގ ނޯވޭ މިހާހިސާބަކަށް އަދި ނިންމާކަށް އަތުން   ެގރައްޔިތުން މި 

 ކަމަށް ލުޔެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭތޯ މި ހުށަހެޅުންތައް . އެހެންވީމާ، އެޓީ އިތުރުކުރާ ވާހަކަ.ސް.އެޖީ.ޓީާއއި  ޖީ.އެސް.ޓީ

ބަރު  ންބިލުެގ ނަ  ، އަންނަނިވި ާމއްދާ އިތުރުކޮށް  ފަހަތަށް ވަނަ މާއްދާގެ   3ބިލުެގ    ؛މުޤަްއރިރު އިްއޒަތްތެރި.  ހުށަހަޅަނީ

 ފަދައިން  ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވިވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  15ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -4.  ޅުަގނޑު ހުށަހަޅަންން އަތަރުތީބުކުރަ

ރެވޭ ޖީ.އެސް.ޓީެގ   ދަށުން އިތުރުކުވަނަ ނަންބަރުެގ  5މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ    -1ެގ )ށ(  15 އިތުރުކުރުން. އަކުރެއް

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ނުހިންުގމަށް  މަްއޗަށް ތަކުެގެގސްޓުހަުއސް ޓޫރިސްޓުމިންވަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާިއެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާިއެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

ޢާ ޢަލީ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދުހެންވޭރު  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  އެ ޡިޝުކުރިއްޔާ  މް 

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ިއއްޒަތްތެރި  މެދުހެންވޭރު  ތާއީދުނުކުރަްއވާ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ހުށަހެޅުމާ  ހުށަހެޅުއްިވ 

ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެމެންބަރަކަށް  ޖީ.ެއސް.ޓީ   ،އަރުވަން.  ެގސްޓުހައުސްތަކުން  އިޞްލާޙަކީ  މި 

މެންބަރު ރުމެދުހެންވޭ ނުނެުގމަށް ،ނުނެުގމަށް ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަ ދާއިރާެގ  މާހުށަހަޅުއްވާ    !ފުކުރައްވާހެޅުމެއް. 

މާ ާއދެ!  ނުނެުގމަށް.  ނޫން  ! ފުކުރައްވާތިޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  އިތުރުއިތުރު  ، ނުނެުގަމކަށެއް    ކުރީަގއި .ނުކުރުމަށްނުކުރުމަށް. 

 އަރުވާނީފުރުޞަތުވޭ. ައޅުަގނޑު މިފަހަރު  ފާހަގަވެފައި ކަމަށް  އޮތް ހިމެނިފައި ތެރޭގައި ބިލެއްގެ  ކަމެއް މިކަހަލަ ވެސް

 ށް.މެންބަރަ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

މުޤައްރިރު.   އިްއޒަތްތެރި   އިންޑަސްޓްރީތައް ބޮޑުކޮށް ތަފާތު އެހާ ނުކުރެވޭބޫލެއްަގ  އަޅުަގނޑަށްޝުކުރިއްޔާ 

ބޯކޮށް   ދާން.އޮޕަރޭޓްެވެގން ލިބެންޖެހޭނެ  ދައުލަތަްއ   އުސްތައް ހަެގސްޓު އަދި  .ެވސް ތަކުންެގސްޓުހައުސްފައިސާ 

 ސްތަކަށް ހައުެގސްޓު.  ހައުސްތަކަކީެގސްޓު ކަންކަމެއް  ދާ އަލަށް  ވާންޖެހޭނެށް ވެސް އަންޑަސްޓޭންޑް ކަފަރާތްތަ ކުރާމެނޭޖު

އެހެންވީމާ،ޕްރޮޑިއުސްކޮށްެގން އެްއޗެއް ވެސް  ތަކުންެގސްޓުހަުއސް  ލިބޭނީ  އެްއޗެއް ަވކި  .  އިންޑަސްޓްރީތަކަށް   ުމޅި 

އިންޑަސްޓްރީ ވަކި  ތާއިދުނުކުރެވޭތީިގންތި   ެއއްޮގތަކަށް  ައޅުަގނޑަށް  ެގންދަން  މި އެ ،ކޮށްެގ  ލީ.  ދަންނަވާ ވާހަކަ 

  ވެނި މި   ވެސް  ރުންީގފަ.  ރާނެ ނުކުލައިއެޕް ކަންކަން ިމކަހަލަ އެބަހުރި ރީތައްއިންޑަސްޓް ިގނަ  ވަރަށް  ،އްޔާ އެހެންވެއްޖެ 

 ިވޔަފާރިތަކަށް ؛ިގންތި ވިޔަފާރިތައް  ފެންވަރެއްެގ ިމވެނި  ،އްޔޭނުނަާގނިައތުން    ެގންރުީގފަ  ެއއްެގިގންތި

  ޓޫރިޒަމްއަޅުަގނޑުމެން    ނުވާނޭ. ކޮށްެގން އެކަން ،ފޯކަސްކޮށް   ިއންޑަސްޓްރީއަކަށް ވަކި  ނުކުރަނީސްިގންތި

 . ޅެނީމި އު ރާއްޖޭަގއި އާމްދަނީއެއް ން ލިބޭއިއެ.  ޖެހެނީާވންއޮޕަރޭޓު  މި  ށޭވަކި ޮގތަކަ އިންޑަސްޓްރީއަށް ބަރޯސާވެެގން 

  މަސްވެރިކަން ުގޅިެގން ބޭފުޅުން ތިބޭ އިސްކޮށްއަޅުަގނޑުމެންެގ  އި ޔުނިއަނާ އަންޕީޔޫރަ . އެްއޗެއް ނެތް ނެޭގކަށް އެހެން

ދަނީ. އެހެންވީމާ، ޚަރަދުތައް    ބޮޑުވަމުން މި އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުުމެގ ޚަރަދުތައް ކަށް ނެތް.  ކުރެވޭ ރަނަގޅަކަށް  ވެސް
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 ކުރަން ކެޓު މާ  ،ކުރެވޭނީޕަންޕު.  ކުރަން އެބަޖެހޭއިންޑަސްޓްރީއަށް އިތުރަށް ޕަންޕްެގސްޓުހައުސް  ރިކަވަރކުރުމަށް ޓަކަިއ  

 ވާނެ.އިތުރުކޮށްދޭން އާމްދަނީ ދައުލަތުންއި  ނަާގފަ  ޗެއްެއއް  އްދައުލަތަ  ޓަކައި  ކުރުމަށްއިތުރު އާމްދަނީ އެބަޖެހޭ

ޓީއަށް މި ކޮމި  ،މަޖިލީހުގައި  އެ ވާހަކަ މި ނުކުރެވޭތީ  ައޅުަގނޑަށް ތާއީދު  ނުވާތީވެހާސިލުދު  ުގސައެ މަ  އެހެންވީމާ،

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދަންނަވަން ޝުކުރު ދަންނަވާލީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި ިއއްޒަތްތެރި   ބިލުގެ   ،އަރުވަނީފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް  މި 

 ހެންވޭރު ،އިހުށަހަޅުއްވަ ބަރުންމެ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގޭވރު  މެދުހެން  ،އިތުރުކުރުމަށް އަކުރެއް އްފަހަތަ ވަނަ މާއްދާެގ3

ޮގތުން  ފައިވާދުކުރައްވާތާއީ  ބަރުންމެ ތްތެރިިއއްޒަ ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ުގޅޭ   މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި އިޞްލާޙާ 

 . ޯވޓުދެއްވުމަށް ކަށްޮގތަަގންނަވާ  ފެނިވަޑައި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 މް ޡިޢާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޙަސަން ލަޠީފް  ދާއިރާެގ މެންބަރު ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޖުމު ޓީެގކޮމި

 69    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 44    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު:  

    63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

  32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު: 

  ނުވޭސްފާ       ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  އިހައުސް ެގސްޓު ނަާގ  އެއީ  ން  ނަތީޖާ.  ވޯޓުެގ  ނެުގނު  ުގޅޭޮގތުން  ބޭްއވުމާ  މިންަވރުަގއި  އޮތް  ޓެކްސް 

ޢަލީ   މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުށަހަޅުއްވަޢާމެދުހެންވޭރު  ިއއްޒަތްތެރި    ިއ،ޡިމް  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު 

ިއްއޒަތްތެރި   69  . ހާޒިރުެވ ތިއްބެވ87ީޓީެގ ޖުމުލަ އަދަދަކީ،  ތާއީދުކުރެްއވި އިޞްލާޙު. ކޮމި  މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ ފެންނަ  ކަމަށް    19  މެންބަރުން.  ނުފެންނަ  މެންބަރުން.  މެންބަރުން.   44އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި 

ވޯޓު ޮގތަކަށް  މެންބަރަ  ެއއްވާ  ނުދެއް ވަކި  ބަިއވެރިވަޑައިަގތީ  ކުިއއްޒަތްތެރި  ވޯޓުަގއި  މެން  63.  ބަރުން. ިއއްޒަތްތެރި 

ބޭނުންވަނީ   ފާހެއްނުވި.  32ފާސްވުމަށް  އިޞްލާޙު  މި  އެހެންވީާމ،  ދާއިރާެގ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    ވޯޓު.  މެދުހެންވޭރު 

ވަނަ މާއްދާެގ   16ާމއްދާއިން ާގނޫނުެގ  ވަނަ    5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކުެގ ތެރެއިން  

އިޞްލާޙަ  ،)ށ(އަށް އެހޭކަށް  ށްއެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބިލުެގ    ިމހާރު  ެއއާެއކީަގިއ  ހަމަ  މާއްދާއަށް    6ނެތް.  ވަނަ 

ނެތް. އަޅުަގނޑު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ހުށަހަޅުއްވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިޞްލާޙު ވެސް މިހާރު އެހޭކަށް

 ވަނަ މާއްދާައށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު.  7ބިލުެގ   ،ންބަރަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީމެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މްޡިޢާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

ނޑުމެންެގ  ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އަޅުަގ  ނަަގން ަވރަށް ބޭނުމިއްޔާމުޤައްރިރު. ޓެކްސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  

ކޮންމެެވސް ނަާގއިރުަގިއ  އަތުން  މީހުންެގ  އެ  އަނެއްކާވެސް  ަވުގތުކޮޅެއް  ރައްޔިތުންނަށް   ،ދިނުމަކީ   ވަރެއްެގ 

ވަނަ   7އަޅުަގނޑު ބިލުެގ    ކަމުަގއި ދެކޭތީ  ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް  ތައްޔާރުވާން ެވސް ވަުގތުކޮޅެއް  މެންއަޅުަގނޑު

ކަމުަގިއ    ރީލްޕްއެެގ  2023މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚަކީ    ،މާއްދާއަށް މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ

   . އެކު. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވާށޭ އާދޭހާއިހައްދަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރު ދާއިރާެގހުޅަނުގ  ހެންވޭރު

ހުށަހެޅުއްވި އެ މެދުހެންދޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދެންމެ  ،އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 އިޞްލާޙަށް ވެސް ތާއީދުކުރަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުމެދު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވިދާޅުވާން ހެންވޭރު  އެްއޗެއް  ބޭފުޅެއް  ތާއީދުނުކުރަްއާވ  ުގޅޭޮގތުން  އިޞްލާޙާ  ެގ 

މެންބަރު.  ތުފުރުޞަ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  މެންބަރު.   އުތުރުތިނަދޫ  އަރުވަން.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

އިޞްލާޙަ  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ޢާޡިމް  ޢަލީ  ސަބަބަކީކަމެންބަރު  ތާއީދުނުކުރަންޖެހޭ  ތާީއދުނުކުރަން.  ިމ   ،ށް  ޙަޤީޤަތުަގއި 

އެއީ  ންާގނޫނު ހުށަހެޅުމަކީ  ހުށަހެޅި  ެއ  ދޭން  ބަލާފައި   ، މުއްދަތެއް  މިކަން    ހުށަހެޅި   ،ދިރާސާކޮށްފައި  ، ރަނަގޅަށް 

ކަމަ މިހުށަހެޅުމެއް  މިނިސްޓަރު  ފިނޭންސް  ަގބޫލުނުކުރެވޭތީވެ.  ވަޑައިަގންނަވާފަ  ށް  ހާލަތުަގއި    ިވޑުެގކޮ   އި،ތަނަށް 

ފައިސާ   ބަޖެޓުން  ދައުލަތުެގ  އަދަދުތަކުން  ބޮޑެތި  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ޓަކައި  އަރަިއަގތުމަށް  ހާލަތުން  އޮތް  ޤައުމު 

ޓެކްސްެގ ކަންތަްއ އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް    ،ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ؛ންއެކަ  ، ޕަމްޕުކުރި ވާހަކަދެއްކިއިރުަގއި

އިދާރާތަކާ ހުރިހާ  ުގޅޭ  ކަމާ  ވިޔަފާރިވެރިންނާއި  މަޖިލީހުަގއި    ހުރިހާ  މި  ވާހަކަ  މަޝްވަރާކުރެުވނު  އެ  އެކީަގއި 

   ެއްއޗެްއ، ިއޞްލާޙެއް ތްހުށަހެޅިފައި އޮމިއީ ެއޮގތަށް    ،މާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ތުރިޢާޔަތްކޮށްފައި އޮ

 އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ކުރީެގ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މި  ،ނޫންކަން. ހަމަ އެއާެއކު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން

ެގ ައޅުަގނޑުމެން  ،ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ  ތެރޭަގއި މަސަްއކަތްކުރާ  ވާ އިޞްލާޙު މިޮގތަށް ހުށަހެޅުމުެގ ކުރީަގއި ޕާޓީެއްއެގ

ހާޒިރުވި  ޕީ.ޖީެގ ވާހަކަދެކެވުނީސް  މި  ތެރޭަގއި  އިޞްލާޙުތަކަށް    ބައްދަލުވުމުެގ  ދޭ  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ހަމަ  ނަމަ. 

މެންބަރުން ެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ އެމް.ޑީ.ޕީ  އެއަށް  ހުށަހަޅުއްަވިއެގން  ފާހަަގކޮށްލަން   މެންބަރަކު  އަޅުަގނޑު  ވޯޓުދޭއިރުަގއި 

ަމޝްވަރާތަްއ    އިޕީ.ޖީގަ   ،ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނާ މި  ކީއްެވެގންތޯޭއ  މަޝްވަރާަގއި    ްއކޮށްއެ  ހިނިގއިރުަގއި  މި 

އިޚުލާސްތެރިކަމާ  ؟ބައިވެރިނުވީ ރައްޔިތުންނަށް  ބައިވެރިެވެގން  އެކީަގއި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޕީ.ޖީަގއި    ، މަސަްއކަތްކޮށްދެޭވނީ 

ފާހަަގކޮށް ކަންބޮޑުވުންތައް  ހުންނަ  އެރިެގން  ،އެހެން  އެްއަގލަކަށް  ިމ  ކަމު  އެންމެން  މިއަދު  ދެކެން.  ައޅުަގނޑު  ަގއި 

މިއަދުެގ ޕީ.ޖީެގ ލީޑަރާއި ކުރީެގ ޕީ.ޖީެގ ލީޑަރާ ދޭތެރޭަގއި ދެ ޕީ.ޖީއެއް އުފައްދަިއެގން ުއޅޭ ކަހަލަ    ، ފާހަަގކުރެވެނީ

އަޅުަގނޑު   ކުރުމަށް  ކަންކަން  އުސޫލުން  މަޝްވަރާެގ  ުއސޫލު،  މަޝްވަރާެގ  ޮގތް.  ވަމުންދާ  ކަންތައް  ޮގތަކަށް 

 ނުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރަން. މިއަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދެއްތާއީދުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އެްއޗެއް ވިދާޅުވަން އެބަ   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުަގނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއ ނުދެން. އެހެންނަމަވެސް، ތޮްއޑޫ ދާއިރާެގ 

ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް  މިއެދިަވޑަިއަގންނަވާ.  އަދި  މިންވަރަކުން  އޮތް  ވަުގތު  ބޭފުޅުންނަށް  އެދިަވޑަިއަގންނަާވ  ތަނުެގ   ން 

   އަރުވަން. ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޮގތަކަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުރި ތުހަމަސްލަ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ

ހިފަ  މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ   މި  ބޭނުން  ފުރުޞަތުެގ  މި  ދާއިރާގެ   ،ލީއިއަޅުަގނޑު  ދެކުނު  ތިނަދޫ  ދެންމެަގިއ 

ވިދާޅުެވއްޖެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން  މެންބަރު  ުގރޫޕު  ، އިްއޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑަށް    ގައިޕީ.ޖީ  ވާހަކަ.  މަޝްވަރާނުކުރާ 

ކޮމި ޮގތުަގއި  މަސަްއކަތްތަކަކީ އެނިގފަިއވާ  ލެވެލްަގއި ޓީތަކޮމި  ،ޓީތަކުެގ  ޕީ.ޖީެގ  އިޞްލާޙުތަކަކީ  ހުށަހަޅާ  ކުން 

ޓީެގ ބައްދަލުވުމެއް.  ދަނީ ކޮމި  ިއރަކު ކަން ނިންމާފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން. ހިނަގމުން މި  މަޝްވަރާކޮށްެގން ެއއްވެސް

 ޓީެގ ބައްދަލުވުން ނިމިެގން ރިޕޯޓުެގ މަރުޙަލާަގއި ރިޕޯޓާ ުގޅޭޮގތުން ޕީ.ޖީން ކަންކަމާ މަޝްވަރާ... ކޮމި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު.    ޝުކުރިްއޔާއާދެ!   ތި އިްއޒަތްތެރި  އުޅުްއވަނީ  ތި  ޖެހިވަޑަިއެގން  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ދެ  އިއްޒަތްތެރި 

ތި   ،ބޭފުޅުންެގ ޕާޓީެގ އެތެރޭެގ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ުގޅޭޮގތުން ތި ބޭފުޅުން ހަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅީ 

ވާހަކަ އެ  ބޭފުޅުންނާ  ތި  ހޯދުން  ބޭފުޅުން  ޮގތެއް  ހައްލުކުރެވޭނެ  ިއއްޒަތްތެރި  ދައްކަވަިއެގން  ދާއިރާެގ  މެދުހެންވޭރު   .

ިއްއޒަތްތެރި  އެ  ޮގތުަގއި  ފުރުޞަތެއްެގ  ފަހު  ައޅުަގނޑު  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ.  ފުރުޞަތަކަށް  އެބަ  ވެސް  މެންބަރު 

  އަރުވާނަން. މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މްޡިޢާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

މުޤައްރިރު ތެދެންމެ ؛އިްއޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް،   ،ެއއީ  މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެ.  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނެތް ފުރުޞަތު  ހަމަ  ޮގތަކަށް  މަޝްވަރާކުރުމުެގ  އަޅުަގނޑެްއ  ދިޔައީ.  ޚާްއޞަކޮށް  ވަކިން  ކަންތައް  ބިލުެގ   ޓެކްސް 

އަންހެނުންނަކަށް އަޅުަގނޑުެގ  ވެސް  ޕާލަދަރިޔަ  ،ޔަީގނުން  ހޯދާކަށް  ވަޒީފާއެއް  ޖަލްސާތަކަށް  ންޓަ މެކަށް  ްގރޫޕުެގ  ރީ 

ބައެއް ތަންތަނަށް ހަމަ   .އެ މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހިސާބުަގިއ އޮތް ނަަމވެސް  ،ޮގހެއް މަސައްކަތެްއ ނުކުރާނަން

ތިއްބެވި  އެބަ  ލާންވެެގން  ތެދެއް  ؛މެންބަރުން  ވިދާ  ،އެއީ  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ެއ  ދެންމެ  ރަނަގޅަށް.  ޅުވީ 

މެންބަރަކު ވަޑައިެގން އޭނަެގ އަންހެނުންެގ ަވޒީފާެއއް ހޯދަިއދޭންވެެގން ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްފައި ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި  

 ރީ ްގރޫޕުަގއި.  ންޓަޕާލިމެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ  7އަރުވަނީ ބިލުެގ  ންނަށް މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ހުށަހަޅުއްަވއި މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދުހެންވޭރު  ޮގތުން  ުގޅޭ  ދާއިރާެގ   ،މާއްދާއާ  ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު 

ފެނިވަޑަ މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތުން  ުގޅޭ  އިޞްލާޙާ  ތާއީދުކުރައްަވވާފަިއވާ  މެންބަރު  އިަގންނަާވ  އިްއޒަތްތެރި 

 ދެްއވުމަށް. ޮގތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 ޢަލީ ޢާޡިމް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޙަސަން ލަޠީފް ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ލަ ެގ ޖުމުކޮމިޓީ

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 15    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 45    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު:  

    60     ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު: ވޯޓުަގއި 

  31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު: 

  ނުވޭސްފާ       ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހެންވޭރު   ،ހުށަހަޅުއްވައި  ޢަލީ ޢާޡިމްުގޅޭ ޮގތުން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު    ވަނަ މާއްދާއާ  7ބިލުެގ  

ޙަސަން ލަޠީފް ތާއީދުކުރަްއަވވާފަިއވާ އިޞްލާޙާ ުގޅޭ ޮގތުން ނެުގނު ވޯޓުެގ  ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

  15  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ   70ހާޒިރުވެ ތިއްބެވީ  . 87؛ ނަތީޖާ. ކޮމިޓީެގ ޖުމުލަ އަދަދަކީ
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ވޯޓުދެްއވީ  އިްއޒަތް ކަމަށް  ނުފެންނަ  މެންބަރުން.  ވޯޓުދޭން    45ތެރި  ޮގތަކަށް  ވަކި  މެންބަރުން.  އިްއޒަތްތެރި 

ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގތީ    އެއް ބޭނުންވެވަޑައިނުަގންނަވާ   ޯވޓުަގިއ  މެންބަރަކު.  މެންބަރުން.   60އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި 

  ފާހެއްނުވި.  ވޯޓު ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު 31ފާސްވުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެްއވުމަށް  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓު ؛ދެްއވުމަށްޮގތަކަށް ވޯޓު  ވަކި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު

އެދެނީ ފަރާތުން  ،މި  މެންބަ  ،ސަރުކާރުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މުޙައްމަދު ޝިފާޢުރުއިހަވަންދޫ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ     

ނަންބަރު   ޓެކްސް)  10/ 2011ާގނޫނު  އަުގން  ޚިދުމަތުެގ  ާގނޫނުމުދަލާއި  އިޞްލާޙު(އަ ނެުގމުެގ  ބިލު ށް  ެގނައުުމެގ 

ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމާ މެދު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަާވ   މަޖިލީހަށް 

  އެދެން. ޮގތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ެގ ޖުމުކޮމިޓީ

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު:  

    69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

  35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު: 

  ސްފާ       ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 



2202 އޮކްޓޫބަރު  31                                                    ބައްދަލުވުންވަނަ  5ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

20 

 

ެމންބަރުން.   ިއްއޒަތްތެރި  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަޝުކުރިއްޔާ  ބިލަށް   ! މާފުކުރަްއވާހު(  އަޅުަގނޑު...  މުޅި  ފަހުން  އެންމެ 

  ، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންހު(  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަމު އަޅުަގނޑު އަތަކަށް ނުދެއްވާ.  ންޢާ  ނެުގނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ އަދި އަމީން

ހުށަހަޅުއްވާފަ ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނަންބަރު    ،ިއވާއިހަވަންދޫ   2011/10ާގނޫނު 

ެގނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް މުޅި ށް ިއޞްލާޙު(އަނެުގުމެގ ާގނޫނުމުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަުގން ޓެކްސް)

ޖުމުލަ އަދަދަކީމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމާ   މުޅި ކޮމިޓީެގ  ޮގތުން ނެުގނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ.  ހާޒިރުެވ . 87؛ ުގޅޭ 

ކަމަށް    72ވީ  ތިއްބެ ފެންނަ  ެމންބަރުން.  ކަމަށް    50ިއއްޒަތްތެރި  ނުފެންނަ  ޯވޓުދިން.  މެންބަރުން   19އިްއޒަތްތެރި 

ވޯޓުނުދެްއވާ   ޮގތަކަށް  ވަކި  ވޯޓުދެއްވި.  މެންބަރުން  މެންބަ  ެއއްއިްއޒަތްތެރި  ވޯޓުަގިއ  ރަކުއިްއޒަތްތެރި   .

ފާސްވުމަ   69ބައިވެރިެވވަޑަިއަގތީ   މެންބަރުން.  ބޭނުންވަނީ  ިއްއޒަތްތެރި  ބިލު    35ށް  ކޮމިޓީން  މި  ެއހެންވީމާ،  ވޯޓު. 

 ޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ.   ހުށަހެޅި

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

މަޖިލިސް   ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު އެންމެ ފަހުން މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުިވ ދުވަހު ؛މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި  

. އަޅުަގނޑުެގ ހިތަށް ދުވަހު މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނޭ  ރީ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަރިހުަގއި ދެންނެވިން ހޯމަ ންޓަޕާލިމެ

އުފާވެރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ، ކަމެއް  ލިބޭ  މެންބަރުންނަށް   މި  މިއަދު  އިްއޒަތްތެރި  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ނިމިފަ.  ވަނީ 

ަގާވއިދުަގއި  ފޮނުވައިދިނުމަށްފަހުަގއި  ރިޕޯޓު  އަދި  ފޮނުވައިދޭނެ.  ރިޕޯޓު  މަތީމާދަމާ  ޮގތުެގ  އިްއޒަތްތެރި  ވާ  ން 

ެއއަށްފަ ތާވަލުކުރެވޭނެ.  ތަޅުުމަގިއ  ރިޕޯޓު  އެރުވުމަށްފަހުަގއި  ވަުގތު  ވޯޓުމެންބަރުންނަށް  އެއަށް  ނެޭގނެ. ހުަގއި 

ން  ޮގތަކަށް ކަމެއް ކުރާ ެއހެން  ،ައޅުަގނޑު މިތާ އިނދެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެއނިގަވޑަިއަގންނަވަންވީ އެްއޗަކީ 

ވެސް މި ކަންކަމާ ކަންބޮޑުވެލަްއވާނެ ކަެމއް ޮގތަކަށްކަން. އެހެންވީާމ، އެްއޮގތަކަށް  އަދި ކުރާނީ މާ އެހެން ،ނަމަ އުޅެނީ

ން. މި މަޖިލީހުެގ ކަންތައްތަްއ ެގންދަންޖެހޭނީ . މި މަޖިލީހުެގ ކަންތައް ެގންދަންޖެހޭނީ ަގާވއިދުަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީނެތް

އް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރުހިވަޑައިނުަގތަސް އަދި ޮގތަކަށެ  ވާަވކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ފަހި  ،ވަކި ސަރުކާރަކަށް 

ޔާ މި މަޖިލީހުަގއި އެކަން ހިނަގމުންދާނީ އެޮގތަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މުޅި  ރުހިވަޑަިއަގތަސް އިރާދަކުރެްއިވއް

 މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ ނިމުނީ.  

____________ 




