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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބާކީ  ހިސާބުން މި ފެށީ. މި ސެޝަނުގެއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުޑަކުޑަ ބްރޭކަކަށްފަހުގައި ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުން މިހާ

ނޑުމެން މި ބަްއދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާ ށްނެޓަމި 15ެއހެންވީމަ، އެ ޓު އެަބއޮތް. މިނެ 15އަދި   ފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާން މިހާ ހިސާބުން އަޅުހަމަ ިއތުރުކޮށްލަންޖެހޭނެ. ދެ ކަމަށްވާނަމަ ވަގުތު ލަން ގަ

ގެން މި ދިޔައީ. ތުތަކެއް ލިބިައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާ އެއްކޮށް  ޅުަގނޑުމެން މަޓީގެ ބޭފުޅުްނނާއަ

ކޮެމންޓުތައް ހޯދާލުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ ަބއެއް އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާނެ. އެގޮތުްނ އޭގެ އިތުރުން އެ ބިުލގެ 

ށް ވެސް އާިއ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ލަފާފުޅަކަ ކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީރިއްޔާގެ އޮފީާހއި، އިރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެން އެ ބިލުގެ ަމސައް، ހޯދާފައިވާނެ. އެހެންވީމާ އެ ފަރާތްތަކުން ރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކަތް އިތުައޅުގަ

މެންޓުތައް ލިބުމަށްފަހުަގއި މަޓީެގ ެއ ބޭފުޅުންގެ އެ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކޮ

މިވާ ދެ  ގައި 2އައިޓަމް ނަންބަރު  ދާނީ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުކަމަށް ދަންނަވަން. މިހާ ހިސާބުން ދެން އަޅުަގނޑުމެން

ރާއްޖޭެގ ހިދާނީ ދިވެންއިގެން. ޭއެގ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބިލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަްށ ގެގެ މަސައްކަތާ ލުބި

 ށްކުރިއަދިރާސާކުރުުމެގ މަސައްކަތްތައް މި ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް ނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. ބެހޭ ގާނޫ ބިމާ

ގެ ސުންގަިޑއެއް ަކނަޑއެޅުމަީކ ލުކަށް ބިމައްގެ ގޮތުން ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކައްމު ުއސޫލެގެންދެވުމަށް ޓަކަިއ. ޢާ

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކަިއ  ސުްނަގޑިެއއް އެހެްނވީމާއަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  މެންބަރުންނަށް ކަ

 އޮނަަރބަލް ޤާސިމް.  އާދެ!ހުށަހެޅުމަށް.  ލަން ސުންގަިޑއެއްފުރުޞަތު ހުޅުވާ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މާމިނގިލީ

 ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް. މި  އާދެ!

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނުޑ ގެ ނިޔަލަށް. ފަހުތި ދުވަހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި އެބައޮތް މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފައަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޒާދަށް އަޅުގަ

 ން. ފުރުޞަތު އަރުވާނަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުފަޒާ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީމެދު ފުވައްމުލަކު 

 ގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޤާސިމު
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އިުޢތިރާޟެއް އޮތްތޯ ައޅުަގނުޑ ބަލައިލާނަން. ެއްއވެސް  ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ،އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުަރްއވާ

ނޑަތިރާޟެއް ނެުތމާއިއެުކަގއި ޢުބޭފުޅެއްގެ އި ްށ ބުާރސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަ .އަޅަންެއގޮތަށް ފާސްީވކަމުގައި ކަ

ނޑުމެން މި  ދިރާސާބިލުގެ  އަޅުަގނޑުމެން ބިލުގެ މަަސއްަކތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޓަކައި މިހާ ހިސާބުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަށާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެްއވުމަށް. ފޮނުވާލަ ބިލުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބިލުޢާ ތަުކެގ ށް ގެންދާނީ ކޮިމޓީގަިއ އެހެން ބިލުގެ މަަސއްކަްތ ެވސް ކުިރއައްމު އުސޫލުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އުސޫލުން ހަމަ މާއްދާއަުކން މާެގންދާ މަސައްކަތް ވެސް ކުިރއަށް  ދެން އްދާއަކުން އަުޅގަ

ނޑު ދަންޓަކައި ށް ތަކަމަށް ވެސް ިތ ބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާ ބިލެއް  މި ބިލަކީ ވަރަށް ކުރު  ލަން. ކޮންެމ ނަވާއަުޅގަ

، ލެިވގެންާވ ބިލެއް. އެހެންވީމާމައްޗަްށ ެއކުދާެގ އްމާ  6ންނާނެ. މި ބިަލީކ މި ބިލު އޮްސ ފައިލްޮކޅުަގިއ ބޭފުޅެއްެގ ވެ

ނޑު ަހމަ ސެކް އްދާއަކުން މާއްާދއަކުން މާއްދާތައް މާލުގެ ރިއޭޓަށް ދަންނަަވއިލާނަން ބިރެޓޭމިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

ތުން. ޭއެގ ގުޭޅގޮ ންދާނީ އެ ާމއްދާއަކާމަޝްވަރާކުރަމުން ގެައޅުަގނޑުމެން ޅުވެެދްއވުމަށް. ދެން އެއަްށފަހުގައި ވިދާ

 އަރުވާނަން.  ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  އަށްކުރި

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ، ހި  ދޮުޅގަިޑއިރުވަނީ ިމހާރު ވަގުތު ރަނީެއއް ޫނން އަޅުަގނޑަށް ހީތަށްއަމުޤައްރިރު އަުޅގަ

ެދވޭނެތީ ުރކޮށްގެން މަަސއްަކތް ކުރިއަްށ ގެންމުއްދަތް ވަގުުތ އިތުއިތުރަްށ ، މިއަދު އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާހަމަވީހެން 

ނ އެހެންވީމާ  ނިމެންދެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންަދން.  ލަން މި ބިލު މިއަދުޑު ހުށަހަޅާއަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިންމަނިކު ޙުކަމަށްވަންޏާ  ހުށަހެޅުމެއް ނެތް  އިތުރު. އެގޮތަްށ ފުރުޞަތު އަރުވަން ށްހީމައަޅުަގނޑު ޤާސިމް އިބްރާ

ނަޑއަަޅއި މި ބިލުގެ  ގޮތް ފާްސވެއްޖެދުުކރެއްވި ރާހީމް ތާއީހުށަހަޅުއްވައި އަިދ ޤާސިމް އިބްންމަނިކު ދޮ ކަަމށް ކަ

ނޑުމެން  ގަިއ ރިއޭޓު ސެކްރެޓޭ، ން މި ފަށަނީ. އެހެންވީމާހިސާބު މިހާމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް އަޅުގަ

 ތަްއ. މާއްދާވާލަދެއްވުމަށް ރުންނަށް އިއް ބަލަން ހަމަ މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ކޮިމޓީގެ މެންއަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދިރިއުޅުމަށް  އްދާ.ވަނަ މާ 18ން. ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުއަންނަނިވި  ތްފެށޭ ޢިބާރާ ވަނަ މާއްާދގެ  18ގާނޫނުގެ 

ގޮތުެގ ވަނަ މާއްާދގަިއވާ  16ަފއިާވ ފަރާތަކުން މި ގާނޫނުގެ ށްދޫކުރެވިފަިއވާ ބަންޑާަރ ޯގއްެޗއް ެއ ޯގއްެޗއް ދޫކޮ

އެ ގޯއްެޗއް ބިން ގަތުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކަށް ވިްއކަންވާނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ މަތިން 



3 

 

ނޑައެޅޭ ައގަށް  އްމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ އުސޫލާއި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިންމަތިން ޢާ ަގިއވާ ގޮުތގެގަާވއިދު ކަ

ދެން އޮތް ގޮތަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޢިބާރާތް އޮންނަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  .ގޮުތގެ މަތިންނެވެ ވާބުނެފައި ތިރީގައި 

ވަނަ  16ޗެްއ ެއ ގޯްއޗެްއ ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތުްނ މި ގާނޫނުެގ ގޮތަކީ، ދިރިއުޅުމަށް ޫދކޮށްފައިާވ ބަންޑާރަ ގޯއް 

ގައި ބުނެފަިއވާ ގޮުތގެ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ެއ ގޯއްެޗއް ބިން ގަތުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކަންވާނީ ތިރީ

ހަމަ  ހަމަ ކުރިންކިޔާފައި )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(. މިހާރު ވެސް )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(  މަތިންނެވެ.

 . އޮތްގޮތަށް އޮންނާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން. ޙުސައިންމަނިކު ދޮން

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

މި އޮތްގޮތަށް  ފެންނާތީ ކަަމށް ވަރަށް ރަނގަޅު އެކުލެވިަފއި އޮތްގޮތް މި އަޅުަގނޑު މި މާއްދާ މިހާރު މި ބިލުގައި

ނޑު ހުށަހަަޅން.   ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. ފުރުޞަތު އަޅުގަ އިނގޭތޯބޭފުޅުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރައްަވން ބޭނުންފުޅުވާ  އިތުރު ހަމަ

 .ގުޭޅގޮތުން ބިލާ ފާއިޒްޓުގެ ފަރާުތން ިރއޭއާދެ! ސެކްރެޓޭ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ހަދާ  މިނިސްޓްރީން  ގާނޫނުގެ ދަށުން މި"ތަންކޮޅަކީ  ނައިންމި އިހަމައެަކނި އިތުރުވެފައެ މާއްދާގައި  އާދެ!

ނޑަެއޅޭ ގޮތަށް މަތިން ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ އުސޫލާގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ  ެއީއ  .އަގަްށ" ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން ކަ

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަިތން.  ހަދާ މިނިސްޓްރީން އާދެ!ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ، އެހެންވީމާ ތުުރ ޅިފައި މިވަީނ މިއަށް. އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޑަކުަޑ އިކު ނީ ވަރަށް މި ފާހަގަކުެރވުއަުޅގަ

 ފުޅަކަށް. ައްސލަމް. ބޭފުޅެއްގެ ިޚޔާލު
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 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ނޑު ޤައިނގޭތޯ. މަ ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ މި ބަދަލަށް ނޑު ސަބަބަކީ އަުޅގަ ރާ ގޮތުން ހަމަ ބިމަކީ ބޫލުކު ިއގަ

އެއް އިންޑަްސޓްރީ އަސްުލ  ހަމަ އެންމެ ބޮޑު ންޖެހޭ އެްއޗެްއ. އަދި ުދނިޔޭަގއިިވކެވެކޮމޮޑެޓިެވްއގެ ގޮުތގައި ގަނެ

 ހުންނަ  އެކަނި ބިމެއް ނޫން ބިމުގައި އަޅާަފއިބެހޭ ގާނޫނުން ހަމަ އަދި ބިމާ ރިއަލް ސްޓޭޓް އިންޑަސްޓްީރއަކީ.

ނޑު ދެޭކގޮތުގަ ނިގެންާދއިރު އިތުހިމެްއޗެއް ވެސް ފްލެޓާއި މި ހުރިހާ އެ ޢިމާރާތާއި، ިއ ރަށް ެރގިއުލޭްޓކުރުމަކީ އަުޅގަ

މިޖެހެނީ.  ޖެހެނީ ޑީރެިގއުލޭޓްވާންވެސް ހުޅުވާެލވެން ައބަދު، ކަން ައންނާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާވިޔަފާރިއަށް ހީނަރު މި

ނޑަައޅާ އަަގކަށްވެސް ަސރުކާއެ ވިއްކާ ައގަކީ އިތުރަށް ގަާވއިދު ހަދައި އަދި  ވިއްކާހިނދު  ޑުކޮށްމުން ބޮވު ރުން ކަ

ވިްއކަން ނިންމާ  ވަިކވަރެްއގަިއ. އަިދ ކުޑަކޮށް ސް ނޫނޭ މި އަގަށޭ ެއހެންވީމާދު ވެއަބަ ވެސް ސަރުކާރުން އޮވޭ 

އް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ެއ ވަގުތަކަށް ަކނަޑއެޅޭ ެއއްޗެ އަަގކީ ެއއީ ިވޔަފާރިއެްއަގއި ލަތެއް ވެސް އަތުވެދާނެ. ހާ

ނަޑއެިޅގެންދަނީ. ހަމައެކަނި އި ހާވަގުތާ  ، ވެލިުއއެްއ ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ  ކޮސްޓްލަތަށް ބިނާވެގެްނ އަގު ކަ

ގައި ވެްސ ލަތެއްަގއި ނުައގު އެފަދަ ހާ މަހަސް. ހަރު ބިން ިވއްކާލަްނޖެހޭ ވެލަތެއް އަތުވެދާނެ ުނއަުގަގިއ ބައެއްފަހާ

ރެ އަގަށްވު ެވސް ޖެހިދާނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެ އޮންނަ ލަތުގައި ވިއްކާލަންއަގެްއގައި ަހމަ އެ ހާހަމަ ވަރަށް ކުޑަ 

ލަތެްއަގިއ ހާްއ ެއ ަވގުެތއްެގ ގޮތުން ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހާ ވަގުތުން ަވގުތަށް ނިންމަން ބޭނުންވާ އޮފަރއެ ބޮޑު

ކީ. މިތަްއ ންޖެހޭނެ އަގަކަމިއޭ ވިއް  އަެގއްވަކި  ސަުރކާރުންމި ، . އެހެންވީމާއަުތވެދާނެ ވެސް ހަމަ ބޮޑު އަގެއް

ނަޑށް ހީވަނީ މި ވިޔަފާރިއަށް ީހނަރުކަން ލިބިދާނެ ކަމެއްކައަކަފޫޓު މާލޭގެ އަަގކީ މިީއކަމުގައި   ނަޑއެޅުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުގޮތުަގއި  މުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް އިތުރަށް ަގއި ވެސް ފުާޅވަރާއްޖޭ ގޮތަށް މިފަދަމި، ދެކެނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑަރެގިއުލޭްޓކުރުމަކީ   ން. ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންކަުމގައި ދަންނަވަްށ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން.ށް ފައްޔާޟަ

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ގޮތަށް ތި ދެން ސަުރކާރުްނ ފޮނުވާފައި އޮތް އްޔާ. ައޅުަގނުޑ މިކަން ފާހަގަކޮށްާލއިރު ެވސް އިނގޭ ޝުކުރި  އާދެ!

ސިޔާސީ  ސްއެހެންނަމަވެސް، ެއއްވެ ޤުވެިރކަމެއް ނުހުންނާނެކަން. އުގެންނާކަްށ މާބޮޑު ޝައް ބޭފުޅުން ބަދަލެ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނީ  މި ޓެކްްސގެ، މިކަން މި ދިމާވި ގޮތަީކ ކަމެއް ނޫނޭ.  މިއީކީ ރަނަގޅުފިކުރެއް ނެތި އަުޅގަ

ގުިޅގެން  ވާހަކަތަކާއި ރައްޔިތުން ދެއްކި މައްސަލައިގަ ވިްއކާިލ ން ެއއް ރުފިޔާއަށް ބިމެއް ކުމިދޭތެރެއަޙަޤީޤަތުގައި 

ނޑު މި ެއކްޝަނެއް ައއިރިތަށް ވިސްނާނުަލއި ކުއްލި ެއއްކަލަ ނީޖާ ރިެއްކޝަނޭ ކިޔާ އޭގެ ފަހަ ސްފިކަމަށް އަުޅގަ
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ބެލޭނެ  ޓެްކސް އިޭވޑްކުރީމަ ޔާމުންއްވެއްޖެ  ޝަންޙަޤީޤަތުގައި ޓެްކސްއަށް އިވޭ. މިކަން މިއޮތީ އިނޭގތޯ ދެކެނީ

ދޭތެރޭގައި  ލާތު ހިނގި ގޮތާއި. އެހެންެވއްޖެްއޔާ އެ މީހަކާމައެ ފައިސާ މުޢާގޮތްގޮތް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. 

ނޑައެ އެބައޮޭވ އޮޅުވާލީ. އެކަމަުކ، މިހާރު  ،ހެދީޅޭނެ އިނގޭތޯ. އެއީ މަކަރު ޓެކްސޭޝަން އިޭވޝަންގެ ޢަދަބު ކަ

ނިމއްަލކުރަން ސަރުކާއަ ދުތަކުަގއިސަރަޙައްބަންޑާރަ ގޯތި ރާއްޖޭގެ އެިކ  އެިކއިރު ބަދަލުކުރެޭވ ައޅާ ޑަރުން ކަ

 ން ުރކާރުލްިކއްޔާުތގަިއ ހުރި އެއްެޗއް ސަކާރުގެ މިސަރު، އެހެންވީމާ ައމިއްލަކުރަން.  ބަންޑާރަ ގޯތިއަގުަތކެއް 

 ކުކުރުމަށްފަހު ދެން އެހެންނަމަވެްސ، އެ މިލްވެސް އެބައޮތް.  ެއގޮތަށް ބަދަލުުކރުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުބޭނުންއިރަކު 

ްށ ފައި މުިޅ މާކެޓަޔާކި  ނގާިތއޭހިމީހާ އެ ިވއްކާލާ ވިްއކާލުމުަގއި ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެކަަހލަ ބައެްއ ކަންތައްަތއް އެ

ނެ އަދި ައުގ ްއ ނޫންހެން. އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާއެކަން ކުރުމަކީ އެހާ ބުއްދިވެރިކަމެއަސަރުކުރާ ގޮަތކަށް 

ހަދާތީ. މި އޮންނަނީ ޓެކްސްއަްށ މަކަރު  އްޔާ. މީަގއި މައްސަލައަކަށް ން ވެސް މީަހކު ބޭނުންެވއްޖެކާލަދަށްކޮށް ިވއް

މީހުން ހޯދުމުގެ. ެއ ފައިސާ ހަދާ ހީވަނީ މީާރެގ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރިހެން ެޓކްސްއަށް ަމކަރު އަޅުަގނޑަށް 

ރެވޭނީ. ޝަނެއް އެވަަރށް އޮޅުވާލަިއގެން ކުރާންސެކްވަރަށް މަދު ޓްޓްރާންސްފަރވާނެ ކޮންމެވެްސ ގޮތަކުން ދެއްތޯ. 

 ޓްކުރާނެ. ހައުސިންގއަށް ވެސް މީގެ އިފެކްހަމަ ންޑަސްޓްީރއަށް ވެްސ އި މުޅި އަސްުލަގއި، އެހެންވީމާ

އްދާއަކަށް ައޅުަގނޑު ފަހުން ތުގެ މާދެން ފަހައްާކއިރު ައނެއްކާ ގެ ވާހަކަދަ އްދާއިފެކްޓްކުރާނެ. ދެން ޭއގެ މި މާ

ނޑަށް ހީވަކަމަކު، އެ ލާނަން.ޔަތްކޮށްރިޢާ މި ލަން އެބަޖެހޭހެން. ކަމަށް ސަރުކާރުން ވެސް ވިްސނާނީ މިއަޅުގަ

ައުގ ކާރުގެ ުފރިހަމަ ބާރު އެބައޮތޭ ކުރުމަށް ސަރުޒް ޕްރަިއެވޓައިބަންޑާރަ ގޯތި  ،ދެންނެވިހެން ޕްރައިވެަޓއިްޒކުރުމަށް

ނަޑއެޅުމުގެ  ކޮންމެ މުޢާމަލާތެއްގައި ބެހޭ  ބިމާ ހަމަ އެފަހުން ހިނގާ  އަށްފަހު ދެން ކޮންމެ ޭއގެއެ ވެސް. މިހާރު ކަ

 އަށް ރަނގަުޅކަމެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. އިްނޑަސްޓްރީ މަކީ ެއއީކީ ސަރުކާރުން ައގު ފާސްކޮށްފަިއ އޮތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙިލްމީއަށް.هللا ސަޢުދު

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑަައޅާލަިއގެން ، ަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ މިސާލަކަށްއްރިރު. އަޅުޝުކުރިްއޔާ މުޤަ އާދެ! ސަރުކާރުން ަވިކ އަެގއް ކަ

ެއ ތަނަކަށް  އޮތީ އެ ބިމަށް ނޫނިއްޔާމުން އެ ސަރުާކރުން އެްއޔާމުން ކުރެވެނީ. އެހެންކަމަށް ވެއްޖެލަ މި އްއަމި

އް ލެބޫޤަ ގައި ވިްއކާނެ ކަމަކަށް ތަބީޢަތެއްވުެރ ދަށް އަގެއް އެއަށް ، އެހެންވީމާ. ފޫޓަކަށް ޖެހޭ އަގު ަކނަޑއަޅާފައަކަ

ނަޑއެިޅގެން މަކަުރހަދަންވެގެން ނޫނިއް ރުތަކެއް ހުރެ ޖުބޫމަތި ނުކުރޭ ވަރަށް ޮބޑެ ޔާމުން. ގެން ނޫނިއްޔާމުްނ ނޫނީ ކަ

ކަމަްށ އްގޯހެ އެއީްއޔާމުން ކާކަމަށް ވެއްޖެ ށް އަަގކަށް ވިއް ޔާމުން އެއަްށވުރެ ދަނޫނިއްއެއަްށވުރެ މަތީ އަގަކަށް 
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އެ ގަާވއިދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ލެވިދާނެ އެޓްލީސްޓް އެންމެ ޔާމުން އްލުކުރެވެނީ. އެހެންކަމަށް ވެއްޖެ ބޫޤަ

އަގުކަމަށް އިނގޭތޯ.  ެއއީ އެންމެ ދަށް އަމިއްލަކުރަން އެ ހުށަހެޅި ރޭޓަކީެއ ސަރުކާރުން ކުޑަމިނުން 

ސަރުކާރަށް ލާރި ނެއް ތަހާސް ރުފިޔާއަށް އަކަފޫެޓއް ޖެހިފައި އޮތް  ފަސްޔާމުން އެއަްށވުރެ މިސާލަކަށް، އެހެންނޫނިއް

ކަށް އެހެން މީހަރޭޓުން ދައްކާފަިއ އެކަމަކު  އަށްހާސް ރުފިޔާ ކިއިރު ފަސްއްރު އަމިއްލަކުރަން ާލރި ދެދެއްކިއި

ބޫލުކުރަން ވަރަށް އްެޖއްޔާމުން އޭތި ޤައެހެންކަމަށް ވެ ކާއިރު މި ިވއްކަނީ ެއއް ރުފިޔާއަށް އަކަފޫޓެްއ.ވިއް 

މަކަރުހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަ ެއީއ އްޔާމުން ކަމަްށ ވެއްޖެ ެއގޮތަށް ހުޅުވިަފއި އޮތް، އެހެްނވީމާއުނދަޫގވާނެ. 

ނޑު ދަންނަވާނީހަޓެކްްސގެ ަކންތައްތަކުަގއި ދެން އޮންނާނެ.  ސް ވެ ހަމަ ޓެްކްސ އަތުނުާވ ގޮތަށް މަ އަުޅގަ

 ،މާުއޅޭ މީހުންނަށްވުރެ. އެހެންވީޭޅނީ މާބޮޑަށް ކުރީަގއި ން އުވަގުކިތަންމެ ގޮތްަތކަކަށް ދާނެ. ެއއީ އެއީ ހެދޭނެއޭ. 

ހެދިފައި އޮތުން ވަރަްށ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ަގވާއިެދއް ހަމަ ތަށްއަރަނީ ބަލާއިރު އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ހިއެ ުއސޫލުން 

ނޑަށް ހަމަ ތާއީުދކުެރވޭ. ަގވާއިދެްއ ގޮތަްށ އަމި ،އެހެންވީމާމުހިއްމޭ.  ހެދިފައި އޮތުްނ. މިސާލަކަށް، އެޓްލީސްޓް ުޅގަ

ބިމުގެ އެންމެ  ނޫނީ ރޭަޓކީ ެއއީ އެ ބިން ގަންނަންެވގެްނ އެ ދެްއކި ައަގކީ ންނަންވާނީ ަސރުކާރުން އެ ަގާވއިދު އި

 ބޫލުކުެރެވނީ. ނޑަށް ޤައަޅުގަަކމަށް  އެގޮތަށް އިންނަންވާނެ ދަށް އަގުކަމަށް އެންމެ ުކޑަިމނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ިރޔާޟަ އަޅުަގނޑު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މިހާރު ދެންމެ ބަމެއް ހުށަހަޅާލަން. ހަމަ ހުށަހެޅު އަުޅަގނޑުޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  އެއް އަޅުގަ

ލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ަހއުސިންގ ިޑވަމެން މީގެ އަުޅަގނޑު ަގއިމެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ ޚިޔާުލތަކަށް ބަލައިލާއިރު 

ާރއްޖޭަގއި  ފަރާތްތަކާއި އަިދ ހައުސިންގ ކޯޕަރޭޝަނެއް ވެސް އެބައިންފަދަ ތަންތަން ފައިނޭންސްކުރާ ކޯޕަރޭޝަން

 މީހުންގެ އެ ބޮޑެތި މިއީ ަވރަށްރަކްޝަން އިންޑަސްްޓރީއެއް ވެސް އެބައޮތް. ކޮންސްޓްއަދި  .ފަކުންފުންޏެއް އުފައްދާ

ނަތީޖާގައި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީެގ މި ދެކެވެނީ. މީގެ އަލްޓިމޭޓް  ތަެކއްުގޅުން ހުރި ކަމެއްގެ ވާހަކަ ބިޒްނަސްއާ

މީސްމީހުންނަށް. ސްޓްކޮްށގެން ތިބި ޓްރީގެ މިހާރު އިންވެމި އިންޑަސް ިވޔަސް އޮންނާނީ އްލުންވިޔަސް ގެ  ފައިދާއެއް

ނޑު ޤަ ދޭތެރޭގަިއ ވިސްނުން ހުރި ގޮެތއް  ކުގެ ޮއޕީނިއަން މި ބިލާތަމި ކުންފުނި ބޫުލކުރަނީއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މިތަުނން އަދުން މިއަދަށް ިމ މައްސަލަ މި ބިލު މިކަމަށް.  ވަރަށް މުިހއްމުލައިލުން ބަ

އެ ބޭފުޅުްނގެ ލީ. ދަންނަވައިއެ ވާހަކަ ދެކޭތީ އަޅުަގނޑު ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭނެތުރަށް ދިާރސާއަޅުަގނޑުމެން އި

ނޑުހަމަ . މުހިއްމު ވިސްނުން ހުރި ގޮތެއް ހޯދާލުން ގެ ވެސް ކުިރން މިދިޔައީ މަޓީމެން ތަންކޮޅެއް މިއަދު އަޅުގަ
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މި ން ިއންޑަސްޓްރީ ވެސް އަދި ޝަންސްޓްަރކްކޮއިގެން. ހަމަ އެ އުސޫލުން އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި ދަން ހޯވިސްނު

ހަމަ އަދި ހައުސިންގ ކޯަޕރޭޝަން ވެސް ެއއީ ެވސް  ންސް ކޯޕަރޭޝަންހައުސިންގ ިޑވަލޮޕްމަންޓް ފައިނޭ

ނަޑށް ފެންަގއި ތު ނަށް ގެެނވޭނެ ބައެްއގެ ގޮމެންއަޅުަގނޑު  ނުކޮށް ހަމަ ެއ ކަންކަން ، ނީ. އެހެންވީމާނައަުޅގަ

 ން. ޝުކުރިްއޔާ. ލަކަށް ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާތި ނިންމާލާމީމިއަދުން މިއަދަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުްނ މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން  .ށް ޓަކައި ދަންނަވާލަންތަރުންގެ މަޢުލޫމާބައަޅުަގނޑު ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި މެން

ސްފައި މިހާ ހިސާބަށް ބިލު އައި އް ހޯއްަދވަިއގެން ފުޅުތަޔާލު ރުންެގ ޚިލްޑަނަ ސްޓޭކްހޯވަރަށް ގި ހަމަ  ަގއިދިޔައިރު

ޅުން ވެސް ހަމަ ބަެއއް ބޭފު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ހަމަ ދެންމެއަކު ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް  އޭގެ ތެރޭަގއިމިއޮތީ. 

އިގަންަނވާ މި ޅުން ވެސް ހިމެނިވަޑަތަކުގެ ބޭފުސާާވ ކުންފުނިހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އަދި ޭއެގ އިތުރުން ސަރުކާރު ހިއް

ނޑު ހަމަ އެ ވާހަ ، ހެންވީމާއެ .ފަރުމާކުރެވިގެންދިަޔ ްސޓޭޖުގައިބިލު  ަކއި. ށް ޓަަލން ހަމަ ރެކޯޑަދަންނަވާކަ އަުޅގަ

. އޭގެ ތެރެއިން ެއއް ހުށަހެޅުމެއް އައިސްފަދެ އޮތީ  ލާފައި ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާ ހިސާބަށް މިއިދަންނަވަ

ނޑު ހަނއްވައި ންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުސައިހުށަހެޅުމެއް މިއޮތީ ޙު ވާ ގޮތުން ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދާންއަުޅގަ

 ދެން އަދި ރިާޔޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވ، .ތާއީދު، ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުަށހެޅުއްވުން

ނޑުމެންނަށް މެއްހުށަހެޅު ން. ދެއްވުޅުހުށަހެ ަފއިވާ ހުށަހަޅުއްވާ ާޔޟްރިهللا ޢަބްދު  މަޢާފްކުރައްވާ. އޮތީ.  މި ައޅުގަ

އަޅުަގނުޑ މިހާހިސާބުން  ތާއީދެއް ނުލިބޭ.މެންނަކަށް ށް ައޅުަގނޑު ސާބަކަޅުމަކަށް އަިދ މިހާ ހިއެްއވެސް ހުށަހެ

 އަސްލަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. 

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުުކރަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު

އަޅުަގނުޑ ހަމަ މިކަމާ ުގޅޭ ސްޓޭކުހޯލްޑަރުންނާ ވާަހކަދަްއކަންޖެހޭނެ. މުޤައްރިރު ވިދާުޅވެއްޖެ ސަރުކާރުން މި ބިުލ 

ނުޑމެންނަށް އަނެއްހެން ކޮމިޓީަގއި ެއ ބޭފުޅުން ދެއްެކިވ  ފަރުމާކުރެއްިވއިރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވިކަން. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަށަވަރުކުާރކަށް ަހމަ ވާހަކަދަްއކާފައި ވެްސ  ވާހަކަ އާއި އެ ބޭފުޅުްނގެ ޚިާޔލުހުރީ ކިހިނެއްކަމެއް އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ޤަބޫުލކުަރނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު  ނޑުމެން ބޭނުން ހަމަ މިކަމާ އޮވެދާނެ. އަދި ދެއްެކވި ކަމަށް އަުޅގަ ގަ

ނޑު ބޭނުން މިދެންނެވީ މި ކަމާ ގުޅޭގޮުތން އެ ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑއިގަްނނަވާ ގޮތެއް ސާުފކުރަން  ގުޭޅގޮތުން، އަުޅގަ

ސުވާލު ދެންނެވުމަށް. ދެން ޭއގެ އިތުރުން ވެސް އަދި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންޭވ މި ވިޔަފާރި ކުިރއަުރވަން، 

ޓް ވިޔަފާރު ރާއްޖޭަގއި ކުރިއަުރވަން ބޭނުންކަމުގައި ވަނީނަމަ ކޮންމެ ޓްރާންސެކްޝަނެްއގައި މި ރިއަލް ސްޓޭ
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ހަމަ ުއނިކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ،  15އިނގޭތޯ، ެއ % 15ނަގަންޖެހޭ، މި ނަގާ %

ނުޑ އިއްޔެ  ނޑަށް މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އެބަ ޮއތް. އެކަމާ ގުިޅގެން އަުޅގަ މި ބިލަށް ދެ މީހެއް ކަންނޭނގޭ އަުޅގަ

ހީވަނީ މި މަޖިލީހުން، މުޅި މަޖިލީހުން މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް މި ދެންނެވީ ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް 

ނުޑ  ނޑަކީ މި ކަހަލަ މައްސަލަތައް އުޅޭތީ މި ބިލުަގ. އޭގެ އިތުރަށް އަުޅގަ ވޯޓުދިނީ. ޭއގެ ތެެރއިން އެަކކު އަުޅގަ

ނަވާލަން ބޭނުންވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު މުޅި ގާނޫނަށް މި ވަނީ އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހިފަ. ދަން

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ާގނޫނުގެ ބައެއް ާމއްދާތަުކގަިއ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ނެތް މުއައްސަސާަތކަށް ވެްސ 

މާލޭެގ ކަންކަްނ، މާލެއާ ގުޅޭގޮތުްނ ކަންކަްނ  ރިފަރެންސް ދެވިފައި އެބަ ޭވ. މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ މިސާލަކަށް،

ނޑަްށ  ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ އެބަ އޮތް. މާލޭގައި މުނިސިޕަލްޓީ ކިޔާ އިދާރާއެއް މިހާރު މިވަގުތު ނެތްކަމަށް އަޅުގަ

ލަ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. ހަމަ އެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަުކަގއި އަތޮޅު އޮފީހުންނޭ މިކަންކަން ކުރާނީ މިކަހަ

ވާހަކަތައް ވެސް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މުޅި މި ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަސްލު އިޞްާލޙު ގެންނަންޖެހޭ ކަމުގައި 

ނުޑ ހުށަހެޅުމަކަށް ާވކަމުގަިއ ވަނީނަމަ ައޅުަގނުޑެގ ހުށަހެޅުމަކީ އަނބުރާ މި  އަޅުަގނޑު ެދކެނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ންނަންޖެހޭ، ގާނޫނު އިޞްލާހުކުރަންޖެހިފައިވާީތވެ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބިލު ފޮނުވައި މުޅި ގާނޫނަށް ގެ

 އިޞްލާޙުތަކާ ެއކު މި ބިލު ނިންމުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަްށ... )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޤާިސމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތު  ރިާޔޟްهللا އެހެންވީމާ، ޢަބްދު 

 ރުވަން. އަ

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތީން ެއ  16ވަނަ މާއްދާގަިއ މި ބުނަނީ ގާނޫނު، މި ގާނޫނުގެ  18އާދެ! މީަގއި މި 

ނިްސޓްރީން ހަދާ ގަާވއިދުަގއިާވ ގޯްއޗެްއގެ ބިން ގަތުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކަށް ިވއްކަްނވާނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މި

ނޑަެއޅޭ ައގަކަށް، ައގަކަށް ތިީރގަިއ  ގޮތުގެމަތީން ޢާއްމުކޮށް ާޝިއޢުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ެއްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތީން ކަ

ނުޑގެ ހިތަށް ވަންަނނީ މި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް މި ދަނީ މި  ބުނެފައިވާ ގޮުތގެމަތީން. މިީއ އަުޅގަ

ކުގެ ތެެރއިން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ިމއަދު މި ަގވާއިދު ހަދަިއގެން ެއކަން ުކރާންށޭ ބުނަނީ އިނގޭތޯ. ގާނޫނުތަ

އެހެންވީމާ، ޢާއްމު މަސްލަޙަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި ހޮވާފައި ތިިބ 

ޓްރީތައް ހިންގަން ތިބި ވެރިންނަށް. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު މީހުންގެ ކިބައިން ނިގުޅިގެންާދ ގޮތަށް އެބަ ދޭ މިނިސް

ހެނދުނު އަންނައިރު މި ކޮްނމެވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަކަމަާކ ނުޖެހިފައި ހުރީމާ ގަާވއިދު ބަދަލުވީ. މާދަމާ ރައީްސ 
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ދެއިރު ދެ ދަޅައަށް  އޮފީހަށް ފޮނުވާލީ ގެޒެޓުކުރީ. އެއާ ެއްއގޮތަށް ދެން އެ ދާންފެށީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ދުވާލު

ނޑު  ކަންތައްތައް ބަދަލުކުރެވޭ ުއސޫލެއް އޮތުންބާއޭ ރަނގަޅޭ އަޅުަގނޑަށް ުސވާލު އުފެދެނީ. ދެން މިއަށް އަޅުގަ

ތާއީދުނުކުރާކަށެްއ ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، ދެންމެއަުކ މުޤަްއރިރު ވިދާުޅވެއްޖެ ިމއީ ވަރަށް މުޢުތަބަރު ގޮތަކަށް ވަރަށް  

ަގއި ފަރާތްތަާކ ވާހަކަދަްއކަވާަފއި އެ ބޭފުުޅންގެ ރަޢުޔާ އެްއކޮށޭ މި ބިލުގެ މި ޑްރާފްޓުަތއް މިހާރު ފުޅާ ދާއިރާެއއް

މިއޮތް އިޞްލާޙު މިއޮތީ އަިއސްފަ. ދެން އަސްލަމް ވިދާޅުވިހެން ކުރީަގއި ވެސް މިއަްށ އެބަ ހުރި އިޞްލާޙުތަކެްއ 

ޓީ މުނިސިޕަލްޓީ އެތަްއ ފަހަރަކު ބުނެފައި ދެން އަިދ މިއަށް އަންނަން ބޭނުންާވކަން އެބަ އެނގޭ. މުނިސިޕަލް

އެނޫނަސް އެހެން ކަންތައްތަެކއް ވެސް ބަދަލުތަކެއް އަތުެވްއޖެއްޔާ މުޅި ގާނޫނަށް ބަދަލު، އިޞްލާޙު އައުމަކީ ެވސް 

ނޑު މި ހިތަށްއަ ރަނީ މިގޮތަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުެރވި ވާހަކަފުެޅއް ެވސް ިވދާޅުވެއްޖެ. ދެން އަުޅގަ

މިހާރަކަށް މި އައިސް ހެދޭ ާގނޫނުތަކުގައި ވަރަށް ގިަނއިން ގަާވއިދަށް ރިފަރެންސް، ދެން މިގަާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު 

ނުޑެގ  ދޫކޮށްލާއްފައި މި މަޖިލީހުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ އެބަ ބައިޕާސްކޮށްލެޭވ ސަރުކާރުގެ ތެރެއަށް އިނގޭޯތ. ދެން މިއީ އަޅުގަ

މަ ދަްނނަވާލީ. މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް ެއބަ ބައިޕާސްކޮށްެލވެއޭ ހަމަ ާރސްލާފައި މިނިސްޓްރީތަުކގެ ކޮންސަރނަކަށްވާތީ ހަ

ހިންގަވަން ތިއްެބވި ވެރިންނަށް ނުވަތަ ގާނޫނު ހިންގަން ިތބި ފަރާތްތަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުންނާ 

ނޑުމެްނެގ ، ދޭތެރޭގައި މައްސަަލއެއް އޮެވގެނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ މިނިސްޓްރީތައް ހިންގަން ތިްއބެވި ވެރިންނަށް ދޫކޮށްލާއިރު މިއީ ހަމަ ރަނގަޅަށްތޯ މި  ބާރުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މެންބަރުންކަމުން ހޮވެން އެ ބޭފުޅުން،  ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ކުރިމައްޗަށް ދާއިރު ދެވެނީ މާދަމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ިވސްނަން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ އޭގެ ބޭފުޅަކު، ކީކޭތޯ ިއނގޭތޯ. މިކަމާމެދު ވެސް  ރައްޔިތުން ބުނާނީ އަުޅގަ

. މިހިރީ ނިމޭ އުސޫލު އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަަދއްކާފަ މިހާރު މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިމެނީ

ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަންަޏކާ ދެން މި ވާހަކަަދއްކާ އަުޑއަހާކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑު ވާހަކަަދއްާކއިރު ެއހެން

ނުޑެވސް މިތާ ހަމަ އަތްތައް މިހެން ޖަހަންފެށީމަކާ ނުއިވޭނެ އެްއވެސް މީހަކަށް އަޑެއް.  ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެވަނަފަހަރަށް ގޮްސ ނުދާނެ އެހެންނޫންތޯ. މިހާރު މިއީ އަުޅަގނުޑެގ ކޮންސަރނެކޭ. އަޅު އެހެންކަމަކު ގަ

 އި ހަދާފަ މެންބަރުކަމަށް ހޮވެން ބޭނުންވެގެންދާއިރު ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ މެންބަރުން ބުނާނެ، ކަލޭމެން ގާނޫނު

މި ބުނަނީއޭ ަގާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު އެބަ އޮޭތ މިނިސްޓްރީތަކަށް ދީފަ.  އިދެފޮުޅވަްތ ލިޔެފަ އިކޮންމެ ގާނޫނެްއގަ

ނޑުމެން ކަލޭމެން ހޮވާދެން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުން ގޮތެއް ހަދަ އެތަނުން ޮހީވ  އިމަންދޫބުން ގޮތުގަ  އި ފަނީއޭ. އަުޅގަ

އެ މިނިސްޓްރީައކުން ކުރާ ކަމެއް ކޮށްލެވިދާނެ ހަަމ ، ންތައްތަކެއް ކުރާށޭ. އެހެންވީމާ ހުރި ކަ  އަހަރުމެންނަށް ފައިދާ

ފޮނުވާލީމަ އަނެއް ުދވަހު ެގޒެޓު  އިލިޔެލާފަ އި ލާފަމިނިސްޓަރު ޭބނުންފުޅުވީމަ ރާސްރާސް އިރާސްލާފަ

ހަވީުރ ، ްއކާ އަެނއް ޮގތަކަށް. އެހެންވީމާއެކަން ހިނގާ. އަެނއް ދުވަހު އަނެއެހެރީ ޝާއިޢުކޮށްލާނެ. ޝާޢިއުކޮށްީލމަ 

ނުޑ އަނެއްގޮތަށް ބަދަލުވާއެްއގޮތަށް، މެންދުރު އަނެްއ ގޮތަށް. އަނެއް  ދަގޫ ނއު ެފށީމަ މިއީ ވަރަށް ންކާ ރޭގަ
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ކުރެޭވ އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭއިންޞާފު ނާޖާއިުޒ ފައިދާތަެކއް ނެޭގގޮތް، ވެދާނެ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާކަމަކަށް

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ނިމިގެންދަނީ ވަރަށް ިގަނ  ދާނެ. އެކަމަކު ކަންތައްތަެކއް މެދުވެިރވެ

ނޑުމެން އިްއޒަތްތެިރ ، އް ކުރުމަްށފަހު. އެހެންވީމާތަކެ ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތް އިމަރުޙަލާތަކެއްގަ  މިއީ އަުޅގަ

އެކީ ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮންމެ ކަމެއް، ކޮންމެ ގާނޫނެްއ ރުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކޮންސަރނާމެންބަ

ން މީގެރު ހެދިގެންދާއިރު ަގވާއިދު ހެދުުމގެ ބާރު ހަމަ ރާސްލާފައި ިމ ދޫކޮށްލަނީ އަންލިމިޓެޑުކޮށް އިނގޭތޯ. މިހާ

ނޑައަޅާނީ. ެއ ބަންޑާރަ ބިން ގަނެފަ ނޭނގޭ މިއީ ހަމައެކަނި މި އަގު ދެން އެކަން އެހެން މީހަކަށް  އިކަެމއް ކަ

ހުރި މިވެނިހެން ވިްއކާލާއިރު ބުެނވިދާނެ މިެވނި މީހަކަށް އެވެނި މީހަކަްށ ނުވިްއކޭނެއޭ. އެވެނިހެން ނެހެދޭނެއޭ. 

އިނގޭޯތ. ދެން އެހެރީ ހަމަ އޭރު  އިއޮތީ ނިމިފަ ހަމަ ހަދާލީމަ އެ އިަގާވއިދުގަ މީހަކަށް ނެހެދޭނެއޭ. އަނެއްާކ އެ 

ބުނިހެން  އިރިޒަމް ބިލުގަދެއްކި ޓޫ ބްރެކެޓެްއގެ ތެރޭގައި އޭަނ ތާށިވީ ހަމަ ރަނގަޅަށް. ދެންމެއަކު މިތާ

 ތަށްތޯއޭ އަޅުަގނޑުމެން،ިއ ޓަސްލާފަ. އެހެންވީމާ، އެގޮ ެއްއގޮތަށް އެ ދިޔައީ ރާސްލާފަ އުސޫލާބޮއިކޮޓުކުރުުމގެ 

ނޑުމެން ވެސް މިތިބީ ތި ބޭފުޅުން ނިންމަން ތިއްބެވި ގޮތަކަްށ  އަޅުަގނުޑގެ ދެން މައްސަަލެއއް އޮތީީކ ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ އަ ކޮށްލީ އިނގޭތޯ. އަިމއްލަ އަތުންނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކޮންސަރން އަޅުަގނޑު ހަިއލައިޓު ުޅގަ

ކުރާނީހެްއޔޭ. އެއީ މި ސުވާލަކީ. ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މިއަދު ތިބެގެން ރައްޔިތުންެގ އަމިއްލަ ކަރުބުރި

ކީއްކުރާ މަޖިލީހެއްތޯ ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ބާުރ.  އިމަންދޫބުންނޭ ކިޔައިގެން ތިެބގެން ހަމަ ކޮންމެ ގާނޫނެއްގަ

ނިންމަންވީނުން. މި ގަވާއިދު ހެދުމުގެ  އިނޫނު ހަދާފަމި ގާ އިނަންޖަހާފަ އިތަނެއްގަ ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،. އެހެންވީމާ

ނޫންތޯ. އެހިސާބަށް ދިަޔއީމަ އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ މި ެދއްކީ.  . އެ ަގާވިއދުގެ ދަށުން ހިންގާނެބާރު ނިމުނީނޫންތޯ

ހުންނާނެ  އިކުރީގަ  ހުރި ސްޓައިލެއް ނޫން ެއއީީކ. މީގެ އިކުރީގަ  މީގެ އި އެބަ ާއދެ. އެކަމަކުކޮންމެ ގާނޫނެްއގަ

ނަޑއެޅިފައިކިތަންމެ ގާނޫނެްއގަ ަގވާއިދު ެހދުމުގެ ބާރެއް ނުދޭނެ. ެއްއެވސް ގާނޫނަކުން. ކިތަންމެ  އި އޮންާނނެ ކަ

ނެ ގަވާއިުދ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާ މިއަދު ފާްސާވ އެްއވެސް ގާނޫނެއް، ންނާނެ އިނގޭތޯ ނުދީ. އެކަމަކުގާނޫނެއް ހު

ނޑު ދަންނަވާލީ. އެ، އެހެންވީމާންގ. ހެޕަނި ހެދުމުގެ ބާރު. ވަޓް އިޒް އަޅުަގނޑަށް ވަރަްށ ، ހެންީވމާއަުޅގަ

މިއީ ިތ ވިާދޅުވާ ސަުރކާރުެގ ދާއިާރެގ  ރު އަރިހުންއަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ މުޤަްއރި، ރނޭ މި. އެހެްނވީމާކޮންސާ

ްއ ލެުކގެ ތަފްޞީތަކަށް ދެއްކި ވާހަކަތަތި ވިދާޅުިވ އަިމްއލަ ފަރާތް މަަސއްކަްތކުރެްއިވއިރު ތެރޭގައި

ވިދާުޅވިހެން މި  އިނގޭތޯ. ދެން އަެނއްކާ ރިޔާޟް އެ ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓަކީ ކޮަބއިތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިދާނެތޯ

ން އަޅުަގނޑަށް ސްޕެސިފިެކއް ނުވޭ ން ވެސް އެަބ އޮތޭ. މިހާރު މީގެއަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަެދްއކުމުގެ މުހިއްމުކަ

ތިން  ބަދަލުކޮށްލަފާނެ. ބުނެފާނެދު ހަދަނީ އަގަށް ކަމެއް. އަދި އެ ދިުއމުގެ އުސޫލުތައް ވެސް ހަމައެކަނި މި ގަވާއި

ދެްނ  ބިން އޮތަސް ިވއްކޭެނއޭ. 20ދަރި ހުރި މީހަކަށް ވެސް ނުލިބޭނެއޭ. އެއް ދަރި ހަތަރު ބިން އޮތަސް ދެވޭނެއޭ. 
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ައގު ހަމަ އޭެގ ސުމަކަށްދާވަރަށް ެވްސ  އިލާފަހަދަމުން ގޮސް މީހާ ކަރު ހަފުސްކޮށްމިހެން ގޮސް ހަމަ ހަދަމުން

 ކޮށްލަފާނެ.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަޅުަގނޑު...

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ނޑުއޮތީ.  ! މަނިކުާފނު ވަކި ލިމިޓެްއ ނެތި ވާހަަކދައްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިނއަޅުަގނުޑ، އުހު ވެްސ  އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ.  ތިހެން ހެދިޔަސް ވެސް ދަްއކާ ވާހަަކެއއް ދައްކާނަންވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ދެއްާވ. އަޅުަގނޑުމެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ. 

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ނޑު ބުނަންޖެހޭ ދިމާކުރާަކށެއް  އީ ވަކި ބަޔަކާމި ދައްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހިނަގއިދާަނން  ނޑާަލއްވާ. އަުޅގަ ނޑު ވާހަކަެއއް އެހެންނޫންތޯ. އެެހންނޫނިއްޔާ ކޮމިޓީން ކަ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ަކއަކީ. މި ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ދީގެންނުވާނެއޭ އެހެންނަމަވެސް، މި ދެން، މިއީ ރަނގަޅެއް ނޫނޭ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަ

ެގ އެއް ކުރާކަެށއް ނޫން. އެއީ ކޮމޯޑިޓީ އަށް ތާއީދުކުރަން ނޫނީިވއްޔާ އަސްލަމަށް ތާއީދުލަ، ކޮންމެހެން އެމް.ޑީ.ޕީމިކަހަ

ބިމަކީ ދުނިޔޭެގ ވަރަށް ސްޕެސިފިކުކޮށް އެނގެންޖެހޭނެ ދެއްތޯ. މި މުދަލަކީ އަދި  ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ އެްއެޗއް 

ުއ، އެ ބަލާ އެއްޗެްއ. ގޮތަށް ބޭނުންކުރާ އެއްެޗއް އިނގޭތޯ. އޭގެ ވެލި ގެއެއް ކޮމޯޑިޓީ ވެސް މިއަދުއި ހުރިހާ ތަނެއްގަ

ނޑުގެ، އެހެންވީމާ ނޑަެއޅުމުގެ މައްސަލަެއއް އަުޅގަ ވެސް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، އެއީހެްއޔޭ ހަމައެކަނި  މި އަގު ކަ

ނަޑއަޅާ އެްއޗަކީ.  ނޑައެޅޭނީ. އެހެން ކަ އެހެންކަަމށްވަންޏާ އޭތި ސްޕެސިިފކުކޮްށލަމާހިނގާށޭ އަުގކަމަށް ހަމަެއކަނި ކަ

މިވެނި އެްއޗެކޭ ކިަޔއިގެން ެއގޮތަްށ ެއވެނިކަންތައްތަްއ، ބިން ގަތުމާއި ަގންނަންވާނީ މިވެނި ޝަރުތުތަްއ ފުރިހަމަވާ 

ދަންނަވާލަން. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި  އެ ވާހަކަ، ންވީމާއައިްސގެން ނުވާނެއޭ ަގާވއިުދގަ. އެހެ

 ފުރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމަ މަނިކުފާނުގެ ތަޖުރިބާެގ  ބޮޑަްށ ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން ދެން އަޅުަގނޑު ތި ެދއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ވަރަށް

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެާއއެއަލީަގއި ހަމަ ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުތައް ކަމަށް އަޅު  هللا ްއޮކށް އަޅުަގނޑު ސަޢުދުގަ

އަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން. ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޙިލްމީ

ކަށް ދެންނެވީ ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި އެއް ހުށަހެޅުމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި، މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާއީދު ލިބިފައި މިވަނީ. އެއީ މި ބިލު ސްޓޭކުހޯލްޑަރުންނަށް ފޮނުވަިއގެން އެ ބޭފުޅުންެގ 

ޚިޔާލުފުޅުތައް ހޯދުމަށް އެކަނި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާއީދު ލިބިފައި މި ވަނީ. އެއީ ހަމަ މެންބަރުންގެ ހަނދުމަފުޅުގަިއ 

ނޑު ސަޢުދުހަކަދަންނަބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ އެ ވާ  އަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ހިލްމީهللا ވާލީ. އަުޅގަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

އެބަ  އިވަނަ ާމއްދާގަ  18ވަނަ ައހަރު މި ގާނޫނު ފާސްީވއިރު  2002ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ތެރެއިންޭނ  ޢުކޮށްފައިވާ އުސޫަލކާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތީން ނޫނިއްޔާ ގަާވއިދެްއގެބުނޭ ޢާއްމުކޮށް ޝާއި

ން އެބަިއ ަގއި ގެެނވުނު އިޞްލާޙ2008ުކުރަންވާނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް ަސބަބަކާ ހުރެ މިކަން

ްއެޗއް އެ ޯގއްެޗއް ދޫކޮށްފަިއާވ . އޭަގއި މި އިންނަނީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯއިންނަނީ ދޫކޮށްލާފަ

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަީތން އެ ގޯއްޗަށް ބިން ގަތުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކަށް  16ފަރާތުން މި ގާނޫނުގެ 

މީހުން އުޅޭނެ ތަނެއް މި އިންނަނީ ބަލަންޖެހޭނެ  އި. ދެން ޭއގަރީަގއި ބުނެފަިއވާ ގޮުތގެމަތީންނެވެވިްއކަންވާނީ ތި

ންުޓގެ އެ ޕޮއި، މާއެހެންވީ އޮތީ އުނިކޮށްަފއި، އުނިވެފަ. އަުގގެ ވާހަކަ އެ ، ހަލަ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާކަމި ނެތުމާ

އަސްލު ގާނޫނު ހެދިއިރު ވެސް އެބަ ބުނޭ ، އުޅެނީ. އެހެންވީމާ ބިން ވިއްިކގެން މިމި އަށް ރުފިޔާ 1ދަށުން އެއްކަލަ 

ންނޭ މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ދެން އޮއްވާ މިހާރު މި އަންނަނީ ހަމަ ގަާވއިދަކުންނޭ ނޫނިްއޔާމު ެއ އުސޫލަުކގެ ދަށު

ނޑަށް ހީވަީނ  އިީމގަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުންނޭ. އެކަމަކުވެސް އިން ގޮތަްށ މިނިސްޓްރީން ހަދާ އި ކުރީގަ  އަުޅގަ

އިންހެން. އެީއ ބަލުކޮްށ މީތި އެޕޮއިންޓަްށވުރެ ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީ ސިމް އިބްރާހީމް އެ ފާހަގަކުރެްއވިޤާއޮނަރަބަލް 

ނަޑއަޅަ އިމީގަ ނަޑއަޅަންވާނީ އެ ަގާވއިދުގެ ދަށުންނޭ. އަގު ކަ ޭއގެ މާނައަީކ ، ންވާނީ. އެހެންވީމާއެބަ ބުނޭ އަގު ކަ

މި  އި ހެދޭެނއެކޭ އޭަގއި ނެތްހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ީމގަ ވަކި މީހަކަށް ުނވިްއކޭނެެއކޭ ނޫނިއްޔާމު ަވކި ގޮތެއް

ވަަނ  16ްއޗެއް އެ ޯގއްެޗއް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަުކން މި ގާނޫނުގެ ދޫކުރެވިަފއިވާ ބަްނޑާރަ ގޯ  ޅުމަށްބުނަނީ ދިރިއު

ބިން ގަތުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކަްނވާނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން  ދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތީން ެއ ގޯްއޗެއްމާއް

އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތީން  އިޢުކޮށްފަިއވާ ުއސޫލާ މުޮކށް ޝާމަތީން ޢާއް މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިުދަގއިވާ ގޮުތގެ

ނަޑއެޅޭ އަަގކަށް ތިީރގަިއ ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަ ނަޑެއޅޭ ައގަކަށް އެބަ ، ތީންނެެވ. އެހެންވީމާކަ ުއޅޭ. އެ ކަ



13 

 

. އޮތީ ޙައްުލވެފަ ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ އެ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންބޮޑުވުެމްއހެން އެ، އެހެންވީމާ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ، އެހެންވީމާ ނުޑމެން ފުރުޞަތު ދެވިގެްނ  އަުޅގަ ގޮތުަގއި ވެއްެޖއްޔާ އެްއވެސް ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނުވާނެ ގާނޫނެއް ވިޔަސް ެއހެން ގޮތެއް ވިޔަސް އެ ނާޖައިޒު ގޮުތގައި އޭތި ބޭނުންކޮށްލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. 

ެއ ، އެހެންވީމާފިޔާ އަށް ބޮޑުސިންގާ ޯގއްެޗއް ވިްއކިެގންދިޔަތަން. ރު 1މިދިޔަީއ  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މާީޒގަ 

ނޑުމެންނަްށ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދެވިގެންނުވާނެ. ދެން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ޕޮއިންޓަކީ ރަނަގުޅ  ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 ންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ދޫކޮށްާލކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމު ައޅުަގނުޑމެ އިޕޮއިންޓެއް. ކޮންމެ އެްއޗެއް ގަާވއިދަކަށް ހަދާފަ

ނަޑައޅާއިރު ކިޔަމާތޯވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުަޑވެގެްނދޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިސާލަކަށް މި އަގުތައް  މި ގާނޫނު  ކަ

ހއ  ވެސް އެބައުޅޭ ވިްއސަަކށް ސަރަޙައްދަކަށް ިވއްސަކަްށ އަގު. ދެން ހަމައި ވެއްެޖއްޔާމު މިސާލަކަށް މާލޭގަ

ެވސް ހުންނާނީ ހަމަ އެކި އަުގގަ. އެހެންކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ އި ޭދތެރޭގައި ހުރި ބިންތަކުގަ ްއޑޫއާކެލާއިން ފެށިގެން އަ

އެ ހުރިހާ އެްއެޗއް ގާނޫަނކަށް، މިސާލަކަށް އަމިއްލަުކރުމުގެ ައގާިއ ިވއްކުުމގެ ައގާއި ެއއްޗެހި ލިާޔކަމަްށ 

ބުނެވިދާނެ  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަްށ މި ގާނޫނުގަ ވެއްެޖއްޔާމު ފުދޭވަރަކަށް ިދުގވެގެންދާނެ ކަމަށް. ެއްއގޮތަކީ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާސްކޮްށގެންނޭ. ބި ، ޓީން ފާސްކޮށްގެންނޭ. އެހެންވީމާ މާ ބެހޭ ކޮމިއެ ަގވާއިދު ހަދަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންމެވެްސ ެއއްެޗއް ންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ރުހުމެއް އޮ ،އެކަހަލަ ގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ކަަމށް ވެއްޖެްއޔާމު ތަންކޮޅެްއ  އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ާގނޫނުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ތެރެއަށް ދާނެހެން. އެކަމަކު މީގެ

ނޑަށް ފެންނަނީ. ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ  ދިގުެވގެންހިނަގއިދާނެހެން އަޅުގަ  ެއއް ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާނމާމި

ނޑުޙުސަ ވެްސ ތާއީދުނުކުރާކަށެއް ވެސް ޫނން. ދެން އެހެންނަމަވެސް،  އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހެޅި ގޮތަށް އަޅުގަ

އެ ވިދާުޅވީ، ދެން  ުހރި ކޮންސަރންސްތައް. ދެން އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ މިހާރު ސަޢުދު އިއަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ީމގަ

މީހަކަށް. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު މިހެން ނުލިޔެވޭނެ އިނގޭތޯ  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ެއއްެޗއް ގާނޫނުގަ 

ން އަނެްއކާ ެއއަްށވުރެ ތުފަހަ  މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަާވއިދުަގއިާވ ގޮުތގެމަތީން ެއ ހިސާުބން ކަވަުރވީ. ދެން ޭއގެ

ނޑަެއޅޭ ައގަކަށްއުސޫލާ އެްއގޮތްވާ ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ  މި ބުނަނީ ޢާއްމު އިބާރުދީފަ ެވްސ  އެ .ގޮުތގެމަތީން ކަ

ތިން  މިވެނި މިއްކާ ލިެޔވިދާނެ އެ ވިދާުޅާވ މިވެނިައނެ އިަގާވއިދުގަ ، އަނެއް ބައި އެ ައީއ. އެހެންވީމާ އަނެއްކާ

އްޔާ ތިން ައނބިން ތިބިއްޔާ މިހެންނޭ ހަަތރު އަނބިން ތިބިއްާޔ މިހެންނޭ އެހެންނޭ. ނޫނި މީހުންގެ ދަރިން ތިބިއްޔާ

 ،ތެރެއަށް. އެހެންވީމާ އޮތޭ އިނގޭތޯ މީގެލާފައި ނެ ޖާަގ އެބަ ވެސް ހަމަ ވާހަކަ. ސެއިރީ ދެވޭނެއޭ. ެދވޭ ކިޔަިއގެން



14 

 

ނޑު ދެން ، މިކަން ހިނގާ ގޮތެއް. އެެހންވީމާ ނޑު ޮކންމެހެން އެއާ ދެކޮޅުހަދާކަްށ ނޫން. އަޅުގަ ދެން އަުޅގަ

އަދު ނިންމާފަތާ މިހާރު މި، އެ ހުށަހެުޅމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާގެ ދޮންމަނިކު މަިނކުޙުސައިންލާނަން ތާއީދުކޮށް

ނޑު، އަނެއް ުއސޫލަކީ. ދެން ެއހެންވީމާއެބަ އޮތް. ެދން  އިއެއް އުސޫެލއް ފާސްކޮށްފަ ނިކުމެވެން އޮތީ. ވެްސ  އަުޅގަ

 ތާއީދުކޮށްލީ އެ ހުށަހެޅުމަށް. 

 

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ނޑައެިޅގެންދާއިރު އަެންއކާ އިމިހާރު އަސްލުގަ ވެސް މިހާރު ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަކުރުމަށް މި  ައގުތަކެްއ ކަ

ނޑަކަށް ެއްވރެޖު އެ ނޑަށް މާލޭަގިއ ނޑަށް އެނގިަފއިވާ ގޮތުަގއި ކަށް ައޅުގަންމެ ބޮޑު އަގައޮންނަނީ ގާތްގަ ގާްތގަ

ވެއްެޖއްޔާ އެންމެ ބޮޑު ރޭޓެއް އުޅެނީ ފަސް ސަތޭަކ ކޮންމެވެސް ވަރެއް. ެދން ޙަޤީޤަތުގައި އެއަްށ 

ފިކްސްކޮށްފިއްޔާމު އިތުރު ދެން އޭގެ ފަހުން ހިނގާ ހަމަ އެ ބިމާ ބެހޭ ގޮތުން އެތައް ފަހަރަކު އޭތި ގަނެވިްއކުމުެގ 

ސަތޭކަިއގައި އެ ވިކޭ އެތި ޙަޤީޤަތުަގއި ެދ  ޤަތުގައި ިވިކގެންދާނީ ވެސް. ފަސްތެރޭގައި މާ ބޮޑު ައގެްއގައި ޙަޤީ

އެ އަމިއްލަ ކުރުމުގެ ެއ  ެދ! އެހެންާވއިރުަގއި މިސާލަކަށް ހާސް، ތިން ހާސްަގއި އަކަޫފޓެއް ވިިކގެންދާނީ ވެސް. އާ

ގެއްލޭ އެތި އޭރުްނ  ,ވެސް ެއބަވޭ  ބޮޑު  އިންނަ އަާގއި ފިކްްސކޮށްފިއްާޔ ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރަށް ގެްއލޭ އެއްެޗއް މާ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ފްރީ މާކެޓަށް އެބައި ދޫ  ކޮށްލާފައި މަދު ބަޔެކޭ ވަގު ހަދަިއގެން ެއ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން .ގެން އުޅޭނީ. އެ ެއއްޗެހި ގިނަ މީހުން އަތުވާނެޓެކްސް ނުދައްަކއި  ެގ ެއވަރުގެ ކެޕާސިޓީ ެއބަހުއްޓޭ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެދެން ތި  ،ތެރޭގައި. އެހެްނވީމާ، އެހެނޭ ކިޔާފައި މުޅި މިއަށް ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން މި  އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ނީޖަރ ސަރުކާރުަގއި ކްޝަެނއްހެން މި ކުއްިލއަކަށް އެްއ ރިއެ އަޅެ ވާހަކަ ަދއްކާލަބައްަލވާށޭ އަުޅގަ

އި އެ ވާހަކަ ދެެކިވގެން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސަރުކާރު ވެސް ރުފިޔާއަށް ވިްއކާލީއޭ ކިޔާަފިއ މުޅި މާލޭ ތެރޭގަ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ،  ކުއްލިައކަށް ވިސްނާނުލަްއާވ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ެއްއޗެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނގަޅީ އޭިތ މު ރަްއިޔތުންނަށް ވެސް އިންޑަސްޓްީރއަށް ވެސް ރަލިބެންޖެހޭ އެްއޗަކަށް ވެސް ޢާއް ސަރުކާރަށް ވެސް

ނޑައެޅުުމގެ ބާރު ސަ ރުކާރުަގއި އޮންނަންޖެހޭ. ފްރީ މާކެޓްގައި ޮއވެފައި ަސރުކާރުގެ ބިމެއް މިލްކުރުމުގަިއ އަގު ކަ

އިރަކު ސަރުކާރަށް އެ އަގު ބަދަލު ވެސް ކުރެވެންެޖހޭނެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިހާރު އެ އޮންނަ ގޮތަށް. ބޭނުން

ނޑު އެދެން މެންބަރުން  މީތި މިހެން މި ފާސްކޮށްލުމުގެ ކުރިއަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް މި މަޖިލީހުގެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވިދާޅުވާހެން ބޭނުން އިރަކު ިމނިސްޓަރާ ފޯނުން ގުޅާލެވޭ ބޭފުޅުން ތީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަުޅގަ
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 ށޭޅު ވާހަކަެއއްޯތ ނޫންތޯ ބައްލަވާ ބަލަރަނގަ އީމި ހިއްސާކޮށްލާފައިދައްކާ ވާހަކަ އަޅެ މި އޭންަގލުން އެ ބޭފުޅާ 

 ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މިކަން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަސްލަމަށް  ންފުޅުވާތީވެއަސްލަމް އޮން ދަ ރެކޯްޑގައި އެްއޗެއް ވިދާުޅވާން ބޭނު  ޞަތު އަރުވާނަން.ފުރުއަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ކުރަްނ . މިހާރު މި ސަރުކާރުން އަމިއްލައްލެއް އަންނަްނޖެހޭނެ އިނގޭތޯެނއްހެން މި މައްސަލައަށް ދެން ޙަމީގައި އަ

ނޑައަޅާ ައގު ެއއީ ުޑގެ މައްސަަލއެއް އިނގޭތޯ. ށް ާބއްވަންޏާ އަުޅަގނއެްނމެ ކުޑަ ައގު ކަމުަގއި ދެން އެގޮތަ އެ ކަ

ނޑު ައސްލު ޚިޔާލު ތަފާތުވާތީ އެހެން ބާއްވަންޏާ އެންމެ  ދެން ކުޑަ މިންވަރުން ވެސް މުޅި މި އުސޫލަށް އަޅުގަ

ނަޑއަޅާ  ،ސަރުކާރުން އެ ަކނޑަައޅާ މިސާލަކަށް އެ ނޫން  ައގަކީ ބިމުގެ އަުގ ކަމަށް. ދެންއަިމއްލަކުރަން އެ ކަ

ަވރަށް ދަތި ކަމަކަށްވާނެ. މި ސަޢުދު ވިދާޅުވި ފަދައިްނ އެއީ ގޮތަކަށް އެކި ސަރަަޙއްދުތަކުަގއި އަގު ަކނޑަެއޅުން 

މާލޭގައި ވެސް އެކި ސަރަޙަްއދުތަކުގައި އެކި ައގުތައް މިަވނީ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކުަގއި ވެސް ހަމަ އެހެން 

ްނ ރުކާރުން ވެްސ އަދި މަޖިލިސް ތެރެއިސަ ނަށް އަސްުލ އިޞްާލޙު ގެންނަންގާނޫބިމާ ގުޅޭ މުޅި  މި ދިމާވަނީ. ދެން

ނޑުމެންނަށް އެއް ހަމައަުކން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބިން ދޫކުރެވޭނެ އުސޫެލއް ނެތް  ވެސް ިވސްނަން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

ބަެއްއ ގޯތި އެަބ ދޫކުރެވޭ. އަެނއް  އިނގޭތޯ. ާރއްޖޭެގ އަތޮޅުަތކުަގއި ބަެއއް ރަށްރަުށގަިއ މި ބަންޑާރަ ގޯީތގެ ގޮުތގައި

އިނގޭތޯ. އަދި ރަްށ ފުރިގެން ގޯތި ނުލިބޭ ރަްށރަށުގައި ހަމަ މީހުން ބިން  ރަށްރަށުގައި ގޯްއެޗއް ނުެއްއ ލިބޭ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުން އެބަވޭ އިނގޭތޯ. ދިރުއުޅެ ގަންނަން  ްނވެގެން ގަންަނން ބޭނުންވޭ. އަދި އޭގެ އިުތރަށް މި އަޅުގަ

ުއސް  މިހާރު ވިްސނުން ބަދަލުވެގެން އި ދިރިުއޅެވޭ ޮގތަށް. އެކަމަކުކޮޅުގަ ފައި މި އޮންނަނީ ބިންބިން ފެނި

ވިްއކާ މި ހުރިހާ ކަމެއް އެަބއާދޭ. އަދި ޭއެގ އިތުރުން މި ވިޔަފާީރގެ ޢިމާރާތްތައް މައްޗަށް އަަރއި ފްލެޓް ގަނެވި 

 15ންސެކްޝަނެްއގައި %ން އަންނައިރު މިއިން ކޮންމެ ޓްރާގޮތުަގއި ފުޅާެވގެން އެބައާދޭ. ވިޔަފާީރގެ ގޮތުން ފުޅާވެގެ

އިނގޭތޯ، ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމުަގިއވަނީނަމަ ވިޔަފާރިައކަށް އަްސލުގައި ނުފެތޭ އިނގޭތޯ. އެ ހިސާބުން މިހާރު 

ނުޑ  ގެްނ ގަނެިވއްކާ އެބަ ހަދާ. މުިޅން މިދެންނެވީ މުޅި މި ގާނޫނުގައި މިހިރަމިހާރު ފްލެޓްތައް އަޅައި  މަިއގަ

މިއޮތީ މުޅިން ބަދަލުވާންޖެހިފައި މިހާރު  ގައިކޮންސެޕްޓުތަކުގެ ަމއްސަލަ ެއބަހުއްޓޭ އިނގޭތޯ. މި މަފްޙޫމުތައް އަސްލު 

ރާއްޖޭަގއި މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ޒަމާނުއްސުރެ ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނަމުން އައީ ެއ 
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ލިބެން  ޅައިގެން އުޅެން. އަދި އޭރުގައި ވަކި ގޮަތކަށް ެއހެންނޫންތޯ ގެދޮރުއަނއެތާ ޯގްއޗެއް ދެން އިންނަވަރެްއގެ

ނޫްނ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުން  އަކުންމާލެ  . މާެލއަކުން މިސާަލކަށް، ވެއްެޖއްޔާ ބަންޑާަރ ޯގްއޗެއް ނުލިބޭ.ވެސް ލިބޭ

އިތުރަށް ޢިމާރާތްކޮށްގެން  ބޭ ހިސާބަށް ބިން ކުޑަވީމާ ދެންނުލިބަންޑާރަ ގޯްއޗެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، ބަންޑާރަ ގޯތި 

ރު އަޅުަގނޑު ދެްނނެވީ ިވޔަފާރިއެއް ގޮުތގަިއ ފްލެޓާ މިތަންތަންކޮޅަށް ބަހާލެވިގެން މިހާރު ގަެނވިްއކާ ހަދަނީ. ހަދާއި

ގަެނ ޢިމާރާތް ވިއްކާ އިތްކޮށްފަގެން އެ ކުންފުނިން ޢިމާރާޓް ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުންޏެއް ހަދައިސްޓޭ ރިއަލް މިސާލަކަށް

ދޭ ކަމުަގއިަވނީނަމަ ވަރަށް ބޮޑުވޭ. ިމ  15ހަދާ ކަމުގަިއވަނީނަމަ ހިންގާ ކޮންމެ ޓްރާންސެކްޝަނެއްަގއި އެ %

ދެން ިވޔަާފރީގެ ފާއިދާއިން ެޓކްސް  .ވިޔަފާރީެއއް ކަުމގަިއވަނީނަމަ ވިޔަފާރީއަށް މި ބީ.ޕީ.ޓީ ވެްސ ނަގާ އިނގޭތޯ

ފަހަރު ްކސެއް ެނގޭ ކަމުގަިއވަނީނަމަ ދެތުރަށް އަދި މި ބިމުގެ ޓްރާންސްކެޝަނަކަށްވީމަ ވަކި ޓެނެގިފައި ޭއގެ އި

ސީރިއަްސކޮްށ އަދި ވިސްނަިއ އިތުރަްށ  ޓެކްސް ދަްއކަން ވެސް އެބަ ދިމާވޭ. އެހެންވީާމ، މިހިރީ ައސްލުގަިއ ހަމަ

ނޑު ވަކި ގޮތެއް ިކޔަނީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑަށް ދިރާސާކޮށް، ނަޑސް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ  އަުޅގަ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ައުޅގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީން ވެސް ޯވޓުލާން  އް ުނވެސް ލާނަން އިނގޭތޯ. ދެންމިއަށް ވޯޓެ އަުޅގަ

މަވެސް، ނުނިންމާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނުޑމެންގެ ޕާޓީން މިސާލަކަށް، ްތރީލައިން ވިެޕއް ނެރެފިްއޔާ ާލންޖެހޭނެ. އެހެންނަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ަމއިަގނޑު ސިާޔސަތަކީ ވެްސ  . ދެންއަޅުަގނޑު ވަކާލާުތކުރާނަން ޕާޓީގެ އެ ހިސާބަށް ވެސް

ނޑުމެން ޕާޓީަގއި މިދެންނެވި މި  ހުޅުވާެލވިފަިއވާ ހުޅުވާލެވިަފއިވާ ވިޔަފާރިަތއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ައޅުގަ

ނޑައެިޅ ސަރުކާރުން އެހާ ބޮުޑ ވިޔަފާީރގެ ސިާޔސަތެކޭ އޮންަނން މިޖެހެނީ.  އެހެންވީމާ، މިޮގތަށް މި އަދަދުތައް ކަ

 ރެގިއުލޭްޓކުރުމަކީ ތާއީދުކުެރޭވ ކަމެއް ނޫނޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެްއޗެކޭ ވިދާޅުވަން. ުފރުޞަތެއް އަުރވާނަން. ފައްާޔޟް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފައްޔާޟަށް

 

 މާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސް

އަޅުަގނޑު ހަމަ ުކޑަކުޑަ ެއއްެޗއް ފާހަގަކޮށްލަން. މިހާރު މި ސަރުކާރުން ބަންޑާރަ ގޯތި އަިމއްލަކުރުމުަގއި ިމ 

ނޑުމެންނަށް ވިސްނުމަކަށް ފަހަރެއްަގިއ  މާކެޓް ރޭޓަށްވުރެ އިނޭގތޯ. ދެންއިންނަނީ ވަރަށް ލޯ ރޭޓެއް އަސްލު  އަޅުގަ

ސަރުކާރަްށ ވަރަށް ބޮުޑ ެއއްެޗއް ެގއްލެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ރޭުޓ ަވރަށް ބޮޑުތަން މާކެޓް ޭރާޓ  އީއައިސްދާނެ މި 

ޤަތުގައި ވެްސ ވަރަށް ބޮޑުކޮށްުލން ވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ ވިްސނުން ވެސް އައިސްދާނެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީ ކައިރިކޮށްލާ

ލަބަލް ެއވަނީ އެވަުރގެ ފައިާދއެއް ލިބެްނ އެެވއި ލޭންޑް . މިހާރު އެ މާކެޓުަގއި އެ ލަބަލެއް ނުވޭއެްއކަލަ އެތި ެއެވއި

މިސާލަކަށް، އެ ގެޕް ކުަޑކޮށްފިްއޔާމު  . އެކަމަކުއޮންނާތީވެ މީހުން ބިން ވިއްކާލާފައި އެހެން ގޮްތގޮތް ހޯދަން
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 ކަށް ވިްއކަެއއްޓްަގއި ުނހުންނާނެ ދެނެއް ބިމެއް. އެއީ އެކަކު ެވސް ޭއގެން ފައިދާ ނުލިބޭ ގޮތަދިމާވާނެ ގޮތަކީ މާކެ

ގެން ެއކަހަލަ ގޮތަްށ އިކުޅަ ެއއްބައި ގޯތި ވިްއކާލާފައި އަެނއް ބައި ހަދަން ލާރި ހޯދައިނުލާނަން. ގިނަ ފަހަރު ދެބަ

މާ، ތި ބޭފުޅުން ވިްސނަވަްއޗޭ މިސާލަކަށް، ިވއްާކ ައގަކީ އަމިއްލަކުާރ ައުގ ސް މީހުން ިވއްާކ އުޭޅ. ެއހެންވީވެ

އަަރއިފާނެ މި ަސރުކާރު ވަރަށް ކުަޑ ެއއްެޗކޭ މި ލިބެނީ. މީތި ބޮޑުކުރަން ފަހަރެއްަގއި ހިތަށް ރާއިުރގައި ކަމަށް ޓެްގކު

ކޮނޮމިކްސަްށ ކުވީޭއ، ދިޔަީއއޭ. ެއހެންވީމާ، އިއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ބޮުޑޮކށްލާފިއްޔާ އެ މާކެޓް އެްއޮކށް ހަލާ

 ކޮންސިޑަރކޮށްަލއްަވއްޗޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީގެ  ން ހަމަ ފުދޭ ވަރަކަށް އެބަހުރިޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ދެން ޚިޔާލު ތަފާތުއަ

ނޑުމެން މި ނޑު ހިތަށް ފުރަތަމަ މާއްދާގެ މަޝްވަރާައށް އަޅުގަ އަރަނީ ތި ދާއިރުގައި ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ޚިޔާލު އެްއގޮތް ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މި ބައްދަލުވުން ވާނަމަ އަޅު ފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟް ނެްތ ކަމަށްބޭ ގަ

ނޑުމެން ދެވަނަ ބައްދަލުވުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލާނަން. ނިންމާލާފައި އަޅުގަ

ނުޑމެ ދާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ހުށަހެޅުމާ  ދަކުެރއްިވްއޔާ ން ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްަގއި އިރާއެކު ވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން މިހާ ހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން. އިޢުތިރާޟެއް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  އެގޮތަށް ނިންމާލުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އެަބ ތިއްބެވިތޯ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ތި

ނޑު ދެން ޯވޓަށް އަހައިލާނަން އިނގޭތޯ. މި  މަާވނައިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ކަމަށް   ރިޔާޟް هللا ޢަބްދުއަޅުގަ

ވޯޓަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުްއވުމަށް ފުރަތަމަ ތާއީދު ލިބުމާއެކު އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ

ެއ  ިހސާބަށް ބިލު ފޮނުވައި ލްޑަރުންނާހުށަހަޅުއްވާފައި ިމވަނީ ބިލުގެ ސްޓޭކް ހޯ ރިޔާޟް هللا އަހާނީ. އެ ޢަބްދު

ާމ، އެގޮތަށް ތާއީދުކުަރްއވާ ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް. އެހެންވީ ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓަކާެއއްކޮްށ ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް

ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ފާސް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނުގެ 

ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް ޙުސައިންމަނިުކ މާއްދާ ފާސްުކރުމަށް މިހާރު އޮތްވަނަ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ބިލުގެ ެއއް  މިހާރު މި

އެއަށް ތާއީދުކުަރއްާވ  .ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާަފއި މިވަނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ނޑު  ވޯޓާެއއްކޮށް އެ މާއްދާ ފާސްވުމާ 6އެދެން. އެހެންވީާމ،  ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިްއލާލަދެއްވުން އެކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާނަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ،  ާއ ދިމާލަށްދެވަނަ މާއްދާ ނޑަށް  2ައޅުގަ ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ

މިއޮތް ގޮތަށް ޭބއްވުމަށް މިހާރު  އީއޮީތ. އެހެންވީމާ، މި  ހަމައެކަިނ އެ ސުރުޚީ އެކަނި އެ ހަމަ މިއޮތީހީވަނީ 

ކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މާބޮޑު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އޮންނާނެ ކަމަ
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މާ، ޚިޔާުލ ތަފާތުވުްނ އޮތްތޯ ައޅުަގނޑު ބަލާލަްނ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު މިހާރު ސުރުޚީ ބަދަލުކުރުމަށް އޮތް އެހެންވީ

 އޮތީ...  އޮތް ސުރުޚީ މިހާރު މި އޮތުން. ކުރީަގއި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ނގިލީމާމި

ނޑު ހުށަހަޅަން. މުޤައްރިރުްއޒަތްތެރި އި  ރަނަގޅު. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  2ބަލާނަން. ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ އެ އެހެންވީމާ، ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެްއ އޮތްތޯ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ބަލާފައި އެ މާއްދާ ވެސް ފާ ނޑުމެންަވނަ މާއްދާ 3ސްވީ ކަމަށް ައޅުގަ  ދާނަން.  އަށް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރުަތްއ ވަ 19. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ އިނގޭތޯ ނަންއަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

ނުވަތަ އެއްެމދު ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެްއ  އްވަނަ މާްއދާގެ )ނ(. ބިމާ ަވކިން ެއްއމެދު ޢިމާރާތެ 19އިތުރުކުރުން. 

ފަިއވާ ވިްއކަންވާނީ މި ގާނޫނުގެ ަދށުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ާވގޮތުގެ މަތިން ާޢއްމުކޮށް ޝައިުޢކޮށް

ނަޑއެޅޭ ައގަށް ތިރީ އެއްމެދު ޢިމާރާތް  -1ަގިއ ބުނެފައިވާ ގޮުތގެ މަތިންނެެވ. އުސޫލާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަިތން ކަ

މީހަކު ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް  ނުވަތަ ެއއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓެއް ިވއްކަން އެދޭ މީހާ ާއއި އެ

ގެ ފްލެޓް ގަންނަ ތަ ެއއްމެދު ޢިމާރާތެއްެއއްމެދު ޢިމާރާތް ނުވަ -2ފައިވުން. ހެން ތަެނއް ަހމަޖެހިދިރިއުޅޭނެ އެ

 100ކުންފުންޏެއްގެ  ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖެއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާ ވުންފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި 

ޕަޭރޓިވް ސޮަސއިީޓއަކަްށވުން އްސާދާރުންނަީކ ދިވެހީން ކަމުަގއި ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ކޯއިންސައްތަ ހި 

ންގެ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ކަމުގައިވުްނ. އިންސައްތަ ދިވެހި 100ކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީ

އަޅުަގނޑު އެ މާއްދާ ެއއްކޮށް ދަްނނަވާލަންތޯ. )ރ( އެއްމެުދ )ރ(. ދެން އިނގޭތޯ ދެން ެއހާ ހިސާބުން ނިމުނީ. 

އްސާ ކުންފުންޏެއްގެ އިންަސއްތަ ދިެވހި ހި 100ނެަފއިވާ ގެ ފްލެޓެއް ގަތަ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްރާތެއް ނުވަޢިމާ

ގެ ރާތެއް ނުވަތަ ެއއްމެދު ޢިމާރާތެއްއެްއވެސް މިންވަެރްއ ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ނުވިއްކޭނެ. )ބ( އެއްމެދު ޢިމާ ގެހިއްސާ
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 ެޓކްސް ގޮުތގައި އެ ޢިމާރާތެްއ ނުވަތަ  15އަުގގެ %ފްލެޓެއް ިވއްކާނަމަ އެ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ިވއްާކ 

 ފްލެޓެއް ވިްއކާ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭނެ. )ޅ( އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ެއއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓެއް

)ކ(  .ގައި ބުނެފަިއާވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެވަނަ މާއްދާ 17ްއޔަުތން ދެވޭނީ މި ގާނޫނުގެ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞި

ނޑައަޅާ ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ދަށުން އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ  ގސޯޝަލް ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ކަ

ސް ދެއްކުމުެގ ގެ ފްލެްޓ ވިއްކާ ފަރާތަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ދައްަކންޖެހޭ ޓެކްދު ޢިމާރާތެއްއެއްމެ

 . އިސްތިސްނާެވގެްނވެެއވެ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑުމެންނަށް މިހާއެހެ ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާ. އެހެްނވީމާ،  3ބިުލގެ މި ހިސާބުން އިިވގެން ެއ ދިޔައީ ންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ  މާއްދާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ިޚޔާލު ފާޅުކުރެްއވުމަށް ައޅުަގނޑު ުފރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ހުުޅވާުލމުގެ ކުިރއަށް އަުޅގަ

ވަނަ  19އެ ގާނޫނުެގ  .ވަަނ މާއްދާ  3 . ެއއީބޭުފޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ަޓކަިއ ެގނައުމަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ތި

ްއވެސް ވަރަަކްށ ވާއިުރގަިއ ޕާޓްނާރޝިޕް އެަބޔާންކުރަްއވާފައި  ަގއި ިމ ވިްއކޭނެ ފަރާތްތައް 2މާއްދާގެ )ނ(ގެ 

ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ްއވޭ. އެހެްނވީމާ، މި ޕާޓްނަރޝިޕް އޮުތމަކީ މުހިއްމު އައިސްަފއެއް ުނއެ

ޖެހޭ ން ޤަބޫލުކުރެވޭ. މިދެންނެވި ތި ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ އެ ލީގަލް ބޭފުޅުން ދެން އެ އޮންނަ

ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަމުން  އެ ތި، ހިމަނުއްވައިލާނެ މީގެ ތެރޭަގއި. އެެހންވީމާގޮތަށް އެ ބޭފުޅުން 

 ތު އަރުވާނަން. ފަްއޔާޟް އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތުާމއެކު. ފައްޔާޟް.ަގނޑު ަފއްޔާޟަށް ފުުރޞައަޅު

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ތް ވިއްކުމުަގއި މި އުސޫލުތަކާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މި އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަެނއްކާ ވެްސ މީގައި ެއއްމެދު ޢިމާރާ

ނޑަައޅާ ައގަކަށޭ.  ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި އޮތީ ކަ

ނަޑއަާޅ ައގަކަޭށ ިވއްޭކނީ. އެީއ، ފުރަތަމަ ކަަމކަށް ަވރަށް ބޮ ޑު ގޯހެއް. ީމގަިއ އޭެގ ދަށް މިންވަެރއް ވެސް ޫނން. ކަ

ަކނޑަައޅާ އަދަދެކޭ އިނގޭތޯ. ެއ ނަން ޖެހޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަަގކަށް ވިްއކޭނީ ކަމުަގއި ވިަޔސް އޮން ހިމެނި މި މާއްދާ

ރެކްަޝްނ ދެވަނަ ކަމަކީ ބިމެއްގައި އަމިއްލަ ކޮންސްޓް ޙައްޤު އޮންނަންވާނެތާ. ދެންއެވަރު ބޮޑު ައގަކަށް ވިްއކުމުގެ 

މި ފްލެޓްތަަކކީ. އެހެންވީާމ، ެއއަކަްށ  ގެްނ މީހަކު ހަދާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބައިަތކަކީމޭޓީރިއަލުން ލޯނު ނަގައި 

ނަޑއަޅަންޖެހިގެންނުވާނެ. ެދންސަރުކާރުން ެއއަކަށް ައެގއް  ނަޑއެޅޭނެ. ެއކަމަކު ބިމުގެ މައްސަލަ ކަ  ެއއް ނެތް ކަ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނު އަގު ޢިމާރާތުގެ ބުޑުތަކުގެ ސަރުާކރުން ނަޑއެިޅގެންވާެނ ކަމަކަށް އަޅުގަ ކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ކަ

އެތަނުން  "އްމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ ުއސޫލާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ަކނޑައެޅޭ ައގަކަށްގައި މީނދަ "ޢާމީ
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ނުޑ ހުށަހަޅަނީ ިއނގޭތޯ. ތި ބޭފުޅުން ވެސް ިވސްނާލާ ނޑަާލން އަުޅގަ ނަޑއެޅޭ ައގު ހަމަ ކަ މި ދެންނެވިހެން  .ކަ

ނުޑ މިއީކީ ސަުރކާރުެގ މުދަލެއް ނޫން އެްއގޮތަކަްށ ވެްސ މި ހާރު މީއިކީ. ބިމެއް ވެސް ޫނން. ބިމުގަިއ އަުޅގަ

އަމިއްލައަށް ހަދާ ޢިމާރާތެއްެގ ފްލެޓެއް، ފްލެޓް ވިއްކޭ ަކމުގަިއވަންޏާ އަޅުަގނޑު ބޭނުން އަގެްއގައި ވިްއކެންވާނެ. 

ނަޑއެޅުުމގެ ބަިއ. އެ އުސޫ 19 އެއީ ތުރަށް އި ލުތައް މަްއސަލަެއއް ނެތޭ. ދެންގެ ހަމަ )ނ( ގަިއ އެ އަގު ކަ

ނޑު ދެންނެ ވިްނ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވެްސ މިކަމާ ގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކެިވިއރު އަޅުގަ

ށް ޓެކްސްގެ އިސްތިސްނާ ދޭ ަކމަށްވާއިުރގައި ސަުރކާރުގެ ެވސް ބޭނުމަކީ މާކެޓަށް ގިަނ މި ސޯޝަލް ހައުސިންގއަ

ކުރާއިުރގައި އެ ޓެކްްސ ޕްރައިވެޓް މީހުން ވެސް އެކަން  ންޏާޔުނިޓްސްތައް ައއުމޭ. އެެހން ކަމަށް ވަ

ައުގ  ންއޮިތއްާޔމު ސަރުކާރަށް ވެސް ފަސޭހައޭ ގިަނ މީހުންތަކަކަށް ގަންނަ އި އިސްތިސްނާކޮށްފަ

ނުހިމަނަންޏާ. އެހެންވިމާ، މި ެއއްމެުދ ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓުތަކުން ޓެްކސް ނެގުން ބިމުން ޓެކްްސ  15ލުއިެވގެންދާނެ %

މީހަކު  ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް. އެކަމަކު ެއއްމެދު ޢިމާރާތް އެއީ ނެގުން އަޅުަގނުޑގެ މައްސަަލއެއް ނެތް ވިއްކާ

ނަޑކަށް ޤަބޫލެްއ  ށް ހަދާ ޢިމާރާތެއް.އަމިއްލައަ އޭގެން ވިްއކާ ފްލެޓް ވިްއކާ ކޮންމެފަހަރަކު ޓެކްސް ނެގުްނ އަުޅގަ

ނަޑއެދެން ނުކުރެވޭ.   ޅުމަކީ އެގޮަތކަށް ވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ ކަމެއް ނޫްނ. ޝުކުރިއްާޔ.ޭއގެ އިތުރުން އަގު ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޤާސިމް އިްބރާހީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އާދެ! އަުޅގަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ނގިލީމާމި

ނުޑގެ ފައްޔާޟް އެ ވިދާުޅވި އެ އަުގ  މިހާރުވެސް.  އިނުންން ފުރަތަމަވާހަަކައށް ތާއީދުކޮށްލަ އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ނަޑއެޅޭ އެންމެ ދަށް ައގެޭކ ބުނެވިދާނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނ ނޫންކަމަށް ވަންޏާ މަތީގެ އަަގކަށް ިވއްކާިލޔަސް ެއ  ކަ

ނޑަްށ  ޓެކްސްެއއް ަނގާކަމަށް ވަންާޏ ވެސް އޭތި މައިނަްސވެފައި އެހެންވީމާ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ެއްއޗެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ އިނގޭތޯ. މިދެންނެވީ އިތުރު ރިވިަޝނަކަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ ނުވަތަ ވިސްނާލުމަކަށް. ދެްނ 

އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ފުލެޓް ވިްއކަން އެދޭ މީހާއަކީ ޝަުރޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެފަދަ އެހެްނ 

ން. ބަލަ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ނޫނިއްާޔ ކިހިނެއްތޯ؟ ދެން އެ ވާަހކަ ދެން އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލާނީ. ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ުއސޫލެއް ނޫން އެ މީހެއްގެ މިްލކިއްޔާެތއް އެ މީހަކަށް އޭނަ ބަލަންޖެހޭ ދަރިން ތިބިއްޔާ  ދެން އަޅުގަ

ޠު ފުރާ ފުރިހަމަ ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތަކަށް، މިގޮތަްށ އިސްލާމްދީނުގައި ެވސް އަދި ގާނޫނުަގއި ވެސް އޭނަ ޝަރު

މީހެއްގެ މިލްކިއްޔާތު ިވއްކާުލމުގައި ބަލަންޖެހޭ ދަރިން ތިއްބޭ ކިޔާފައި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އެހެން ނޫނީ އެކަން 

ކަން މިކުރަނީ. ދެން ނުކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް ބްލޮކްކުުރން. ދެން އެހެންނަމަވެސް މި ސްޓައިލެްއގެ ގޮތަށް ކަންނޭނގެ މި
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ނޑަށް ވަރަްށ އުނދަގޫ ކަެމއް އެ ވާހަަކ ޤަބޫލުކުރުން. ދެން މީގަިއ އެބައުޅޭ މި ސޯޝަްލ  އެކަމަކު އަުޅގަ

ހައުސިންގއަށް އެ ވިދާުޅވާހެން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާލީމަ އެބަ ލިބޭ ސޯޝަލް ހައުސިންގެއއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުާރ 

ނޑު ޖަހާލީމަ އެ ޓެކް ސް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ. އެކަމަކު އަމިއްަލއަށް އަުޅަގނޑާއި ޚަލީލާއި ނޫނިއްާޔ މީހަކު އެ ތައްގަ

އަސްލަމާއި ނޫނީވިްއޔާ އެހެްނ ކޮންމެވެސް މީހަކާއި އެީކގަިއ ނުވަތަ އެހެން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ނަމަވެސް ކުރާކަެމއް 

ހާރު ސޯޝަްލ ހައުސިންގ ެއއްބަިއ ެއ ކޮށްގެން އެ ވިްއކާއިުރ ހަމަ މި ވިދާޅުވިހެން ކީްއކުރަންތޯޭއ އެ ަނގަނީ. މި

އޮތީ ދޫކޮށްލާފައޭ. ދެން އަނެއް ބައި މިހާރު ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި މި ފްލެޓުތައް ހަދައިގެން ކުޑަ ައގެްއ 

ލިބިގެން މީހުން ހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅުމަށޭ މި ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، ސޯޝަލް ހަުއސިންގެއކޭ އަމިއްލަ މީހަުކ 

ނޑަށް ވެްސ ވިސްނޭ ެއކަން ެއގޮތަްށ ހަދާ ފްލެ ޓެކޭ މީގެ ތަފާތެއް ނުބާއްވަމާހޭ. އެ ޚިޔާލު ަހމަ. ދެން އަޅުގަ

ބޭއްވުން. ދެން އަެނއްކާ އެްއމެދު ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެެޓއް ިވއްކާނަަމ އެ ޢިމާރާތެއް، އެއްމެދު 

 15ކާނަަމ އެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ވިްއކާ ައގުގެ %ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ިވއް

ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ަނގަން މާ ބޮޑީ އިނގޭތޯ. މާ ބޮީޑ. ނަގަންޏާ. އުސޫލަކީ ނުެނގުން. މި ފްލެޓު މިކަހަލަ 

ތަންތަނުން. އެއީ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ެދވޭ ބޯނަސްއެްއގައި އިންސެންޓިެވްއ ގޮތަށް މި ދެނީ. ދެން 

އަނެއްޮކޅުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ާއއި ޖީ.އެސް.ޓީ މި ނަގަނީ ިސކްސް ޕަރސެންޓު. އެހެންވީމާ، އެ މިންވަރަށް ދަށްކުރުން 

އެދެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާިހތްވާ ގޮތުަގއި މިކަން އިތުރަށް ވަިއގައި ހިއްޕާ ކަންަތއްތައް ުކރުމަށް ޓަކައި ވެސް މީގެ 

ރަކަށް މީހުން މަކަރު ހެދުމުގެ ބައި ވެސް، ވަރަށްޮބޑަްށ މަޢާފުކުރައްވާ ޓީވީ ވެސް ރަނގަޅުގޮަތކަށްވާނީ. މި ބޮޑުުކރިވަ

އެބަހުރި. އޮޅުވާލުުމގެ ބައި، މަކަރުހެދުމޭ މިދެންނެވީ އޮުޅވާލުމުގެ ބައި ވެސް މީގެ ތެރެއަށް ވަނުން އޮންނާނީ 

. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ ގާތްވެފަ. ދެން އެހެްނވީމާ، ރީޒަނަބަލް އެްއޗަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ ފުރަތަމަ

ގޮތުަގއި ސިކްސް ޕަރސެންުޓ ޖީ.އެސް.ޓީގެ މިންވަރަށް ޭބއްވުން ރަނަގޅުކަމަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ހިްތ 

އެބައޮތޭ ަނގާ ކަމަށް ވަންޏާ. ދެން އަނެއްކާ ސޯޝަލް ހައުސިންގއޭ އެ ވިާދޅުވާ ަބިއ މި އޮތީ މިހާރު ވެްސ 

ންވީާމ، ދެން ިމ ކީްއވެތޯ މި އެހެން މީހަކު ިމ ކުރިައސް ހަމަ ެއއް ޕަރޕަްސއެްއ ދެއްތޯ މި އަންނަނީ. ފްރީކޮށް. އެހެ

ސަރުކާރުގެ ރަޖިސްޓަރީނުކުެރވި ނަމަވެސް އަދި ކޮށްގެން ނަމަވެސް. އެ ކޮްށގެްނވިްއާޔ އެބަ ޭއގެން ސަލާމަތްވޭ. 

. އެކަމަުކ ބަެއއް ހާލަތުަގއި ުބނެފާނެ މިހެންނޭ އެހެންނޭ ދެން އެންމެން އެ ދިމާއަށް ާދންވީ ދެން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން

ކަލޭ ބިން ނަގާފައި އޮތީ ެއހެންނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ނުދެވޭނޭ. ެއކަމަކު އޭރުން މި ނަތީޖާއަކީ ނިކަމެތިވަމުން 

ންވީމާ، އެބަ ަދއްާކ އަެނއް ަބޔަކު ނުދަްއކާ. އެހެ 15މިއަންނަނީ އެްއކަލަ ހައުސިްނގ ހެދި މީހާ ހަމަ ބޭކާރު %

ވަރަށްބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް މީެގ ސަބަބުން އެބަ ކްރިއޭޓުވޭ. ނުނިކުމެ ނުދާނެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އެބަ ނިކުމޭ 

ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން ަބއެްއގެ ހިތުގައި. ދެން ުސވާލު އުފެުދމަށް ޖާގަ އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އެއަްށވުރެ މާ ރަނގަުޅ 

މަ ނުނަގާގޮތަށް ބޭްއުވން. މިގޮތަށް ހައުސިންގ ްސކީމެއް ހަދައިގެން ވިްއކާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެހަ
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މީހަކަށް ވިްއޔާ އެ ޓެްކސްެއްއ ނުނެގުން. މިހާރު ސޯޝަލް ހައުސިންގއަށް ނުނަާގގޮތަށް އިނގޭތޯ. ދެން ަނގާ ކަމަށް 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނޑަށް ފެންނަީނ ހުރިހާ އެއްޗަކުން ވެސް ަނގަން. އަުޅގަ ުނކުރަން ނުނަގާ ގޮތަކަށް  ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ނަގާގޮތަށް އޮތުން. އެއް އަތުން ނަގާފައި އަނެއް އަތުން ހަމަ  އޮތުމެއް. މިއަދު އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް މިދެނީ. އެހެންވީމާ، ސޯޝަލް ހައުސިންގއިން ކަމަށް ިވޔަްސ އެހެން އެއްަޗކުން ކަމަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކު ާރހިތްވާ ގޮަތކީ ހުރިހާ ެއއްަޗުކން ވެސް ެނގުން. އޭރުން ޮކރަޕްޝަނަށް ވެސް ަމުގ ވިޔަްސ އަުޅގަ

މީހަުކ  ފަހިވުން ކުޑަވާނެ. އޭ ޓު ޒެްޑ ނަގަނީ. އެހެންވީމާ، ސޯަޝލް ހައުސިންގއޭ ކިޔާފައި ިމނިސްޓްރީގެ އިންނަ

ޙަވާުލކުރަން ތިބި މީހުންނެއް. އެންމެން  އެކަމާ ޒްކޮެށއް ނުދެވޭނެ. ނޫނީކޮންެމހެން އެންޑޯ މޭޒުދޮށުން ލާރިނަގާފައި

އެންމެން އަތުން ވެސް ނުނަގާނީ ނޫނީ ނަގަނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނުޑގެ ުއސޫލަކީ ނެގުން. މިއަދު ދައުލަތަށް 

ހަދާފައި ޖީ.އެސް.ޓީއާ އެއް މިންވަރެްއަގއި ނަގަން.  6ޑެފިސިޓު ބަޖެޓު އޮވެގެންާދިއރު މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުން %

ންމެ ފަހަރަކު ވެސް ނަގާނީ. މައްސަލަެއއް ނެތްތާ އެއް ފަހަރު އަނެއް ފަހަރު ވިއްކަމުން ދިޔަޔަސް. އެކަމަުކ ދެން ކޮ

ނޑުެގ ހެޔޮވަުރ މިންވަަރކީ %  5ޭއ އިނގޭތޯ. ދެްނ އެކަން ނަމަެވސް % 5އެ ުކޑަ ެއއްެޗއް، ނޫނީ ައޅުގަ

އްވާށޭ. ދެން ސޯޝަލް ހައުސިންގއިން ވެސް ނަމަވެސް އެވަރަށް ޖީ.އެސް.ީޓގެ މިންަވރަށް ބާ 6ނުނަގަންޏާ %

މިގޮތަށް އިސްތިސްނާ ދޭނެކަމެއް ނެތޭ. އަޅުަގނުޑގެ އެންމެ ޕްރިފަރ އުސޫލަކީ އެއީއޭ. އެއީ ދައުލަުތގެ ޑެފިސިުޓ 

ބަޖެޓާއި އަދި ރަްއޔިތުންނަށް އިތުރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، އަދި ެއކަން އެ ިސސްަޓމެއް އުސޫެލއްގެ ގޮތުން 

. އެ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ވެސް އޮންނާނެ އޭރުން މިހެން ދެން އިތުރަށް ރިޕީޓު ނުކުރިއަސް. ނަގާ ކަމަށް ގެންދިއުމޭ

ވަންޏާ ސިކްސް ޕަރސެންޓޭ. ނޫނީވިއްޔާ މިއޮތް ބައި ފަްއޔާޟް ވިދާުޅވިހެން އަނބުރާ ގެންނަމާ ހިނގާށޭ ނުނަގާ 

ތްގޮތަށް ޫދކޮށްލަމާ އަނެްއ ބައި ވެސް. ވަރަށްބޮޑަްށ ގޮތަށް. ހަމަ ސޯޝަލް ހަުއިސންގެއކޭ އެްއގޮތަށް. )ކ( ގަިއ މިއޮ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން.   އަސްލަމަށް އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑު ކުރީަގއި ވެސް ދެންެނވި  މުގެ އެފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލާއި ޤާސި  ވާހަކަފުޅަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ފަދައިން އަޅުަގނޑު އެްއވެްސ މިންވަރަކަށް ތާއީދެއް ުނުކރަން. ވަކި މި ިވޔަފާރިވީމަ، ބިމާއި ފްލެޓާއި އިނގޭޯތ 
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ީރގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް އެބަ ެނގޭ. ގެދޮރު ިވއްކަްނވީމަ ސަރުކާަރށް ވަކިން ކޮން އިތުރު ެޓްކސްއެއްޯތއޭ. ވިޔަފާ

ނުޑ ތިއަށް ދެކޮޅު ހަދާކަްށ  އިތުރު ޓެކްްސއެްއ ނަާގކަމުގަިއވަނީނަމަ ތަޢާރުފުކުރާ ަކމުގައި ވަނީނަމަ އަުޅގަ

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަންަގަވން ފައްޓަވަން ސަުރކާުރގަިއ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އެޫނން ގޮތަކަށް މިހެން ަވިކ 

ތަށް ވަކި އާމްދަނީއަކަށް ވާގޮތަްށ، އަދި އޭގެ އިތުރަށް ބިމާއި ޢިމާރާުތގެ، ގެދޮރުގެ ަމއްސަލަައީކ ވިޔަފާރިައކަށްާވ ގޮ

ރާއްޖޭގެ ޮބޑުވެަފއިާވ މައްަސލައެއް އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ާހލުގައި މީހުން ދިރިުއޅެމުން 

ސަރުކާރުން ެވސް އަިމްއލަ ފަރުދުން ވިޔަސް ހަމަ  މިދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާގޮތަކުން އަސްުލަގއި 

ޕްރޮމޯޓުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއް މިއީ. އިތުރަށް މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް 

ނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ ދުނިޔޭގެ  މަސައްކަތްކުރުން. އެހެްނވީމާ، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުން ެވސް މިކަންކުރާއިރު އަުޅގަ

އެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް ިމކަން ކުރާ ގޮތަށް ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ 

އެްއކަލަ ޒަމާނުްއސުރެ މި ޯބދާގޮތަށް ިވސްނާތީ އަިދވެްސ އަސްުލގައި ިމޒަމާނުގަިއ މިކަން ކުާރގޮތާއި ދޭތެޭރގަިއ 

. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިައދު އަޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނަށް ބަދަލުގެންނައިރު، މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނާނުެލވެނީ

ނޑު ދެކެްނ އިނގޭތޯ.  ނޑުމެން އެކަންކަމަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްުލމަކީ މުހިއްމު ކަމެްއކަމަށް ައޅުގަ ގާނޫނު ހަދާއިރު އަުޅގަ

ބުން ދަތި ބިްނ ވިްއކަންިވއްކަން. އެކަަމކު އެގޮތުން ާރއްޖޭެގ މިސާލަކަށް ބިމެއް ލިބިފައި އޮންނަ މީހާައށް ފައިސާ ލި

އަޅުަގނުޑގެ ނުކުތާައކީ އިނޭގތޯ ދެވަނަ މީގައި ދެވަނަ ނަންބަރުގައި މި އޮތީ ބޭރު މީހުންނަށް ނުވިއްކޭ މައްސަަލއާ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަދި ެއއްކޮްށ ނޫނަސް އިނގޭޯތ ލީޒް ހޯލްޑަްށ އިނގޭޯތ،  ، އަހަރަށް 99ގުޭޅގޮތުން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުން ހަމަ ވަކި ކީްއވެތޯއޭ ަވކި ފްލެޓެއް  މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބިންތައް އަޅުގަ

ވަނަ  5ޢިމާރާތެއް، ވަކި ބުރިައކަށްުވރެ މަތިން މިސާލަކަށް، ސިލޯނުގެ ކަމުަގއިވަނީނަމަ އަުޅަގނޑުގެ މަޢުލޫމާތު 

 1ލައްކަ ޑޮލަރުން ފެށިގެން  2ންނަ ޢިމާރާތްތަކުަގއި ފްލެޓުތަކުގެ އަގު ބުރިން މައްޗަށް ގަނެވޭ. އަދި އެ ހަދާފައި ހު

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެންވަރުގެ މިސާލަކަށް ފްލެޓެއް ހަދާފައި ހުންނަ ކަމުގައި ވަނީނަމަ  1މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެބައަރާ. 

މިލިއަން ޑޮލަރުަގއި  1ަގިއ ޓެރެސްއާ ެއއްކޮށް އެންމެ މަތީގައި އިނގޭތޯ އެ ހަދާ ެއ މީހުން އެކިޔާ އެ ނަމު

ގަންނަން ދިވެހިންނަށް އުނދަގޫވެދާނެ. ެއކަމަކު އެފަަދ ތަންތަން މިސާލަކަށް ކީއްވެޯތއޭ ބޭރު މީހުންނަށް 

ހުޅުވާނުލަނީ. ބޭރު މީހުންނަށް ހުޅުވާލެވެނީކަމުަގއި ވަނީނަަމ އެއަގަށް އެ ފްލެޓު ގަންނާތީ އަދި ތިރިން މިސާލަކަށް 

ިމލިއަން ރުފިޔާއަށް ުނވަތަ ދޮުޅ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ެވސް ގަނެވޭނެ ފްލެޓުތައް މުޅި  2ކޮށް އެއަްށވުރެ ައގުހެޔޮ 

ޢިމާރާތް ހަދައި ނިމޭއިރު ލިބިގެންދާނޭ ދިވެހިންނަށް އިނގޭތޯ. އަދި ޭއގެ އިތުރުން ތަނުގެ ފެންވަރު 

އަދި ސްވިމިންގ ޕޫލް ވެސް ހުރެދާނެ.  ރަނގަޅުެވގެންދާނެ. ތަނުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުވެގެްނދާނެ. މަތީގައި

އެހެންގޮސް ކިތަންމެ އޮޕްަޝންތަކެއް އެަބއާދޭ މިހާރު މި ޒަމާނުގައި މިކަން ކުާރޮގތަށް ބަލާއިރު އިނގޭތޯ. 

ނޑުމެން ކީއްވެޯތއޭ އެްއކަލަ ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް މި ގާނޫނުަގއި ލިމިޓުކުރަންވީ  އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް އަޅުގަ
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ކަމާ ގުޅިގެން އިނގޭތޯ. އެހެން އެތައް ކަމެއްަގއި ހުޅުވާލެވިަފއި ރާއްޖޭަގއި ބޭރު މީހުންނަށް މިހާރު ނުކުރެވޭ ހަމަ މި

ނޑު ަރއްޓެްއސެއް ގުޅި އިނގޭޯތ މީގެ ކުރީެގ ެއތައް ޒަމާނަކަްށ މި ރާއްޭޖެގ  ވިޔަފާރިެއއް ނެތް. މިއަދު ެވސް އަުޅގަ

ނޫޅެވޭގޮތަށޭ މިއޮންނަނީ. ތިމަންނައަކީ މިހާ ދުވަސްވީ މީހެކޭ. ހަަމ  ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާީރގައި ބޭުރ މީހުންނަށް

ރަނގަޅު ިވޔަފާރިވެިރއެއް ިއނގޭތޯ. އެކަަމކު މިހާރު މި ހުޅުވާލެިވގެން މިހެންމިހެން އެބަެވއޭ އިނގޭތޯ. ދެން 

ރި ކުރިއަުރވަން ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން ފޮރިން އިންެވސްޓްމެންޓް މިއަދު ރާއްޖެ ެގންނަ ވާހަކަ އާއި ާރއްޖޭގެ ިވޔަފާ

ނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ މިކަންކަމުގައި ެވސް ވިސްނަންޖެހޭނެ. މިހަމަ ބޮޑުެވގެންާވ އަސްުލގަިއ  ދައްކާއިުރ އަުޅގަ

ވިޔަފާރިައކަށް ވެފައި އަދި ޭއގެ އިތުރަށް ރައްޔިތުންނަށް އެހާބޮޑަށް މުހިއްމުވެފައިވާ ަކމެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، 

ޝަން ނުގެނެއްސަ ިމކަންކަމަށް އަސްުލ ހުއްޓުމެއް ގެންނަންވީޭއ. ެދން އެކަން ަކނަޑއަުޅއްވާީނ މިކަހަލަ ރެސްޓްރިކް

ތި ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ވެސް އޮީތ. އެެހންވީމާ، ސަރުކާރުން އިްސެވ ސަރުކާރުން މިކަމުަގިއ 

 ވިސްނަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން.   އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ައޅުގަ

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ވަނަ  7އާދެ! އަސްލަމް އެ ވިދާުޅވިެހން ސިންގަޕޫރުގައި ވެސް ެއ ވަރަށް ބިން ކުޑަ ތަނެއް. އެތަނުަގއި ވެސް 

ވަނަ ބުރިން ފެށިގެން ބޭރު މީހުންނަށް ވިއްކޭ ފްލެޓުތަކުަގއި އިނގޭޯތ.  7އި މީހުންނަށް ލިބޭ. ބުރިން ފެށިގެން މަތީގަ

އެގޮތަށް އެހެން ދިމާވެއްެޖްއޔާ ފައިސާ ހޯދުމަށާިއ، މިަކން ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ފަސޭހަވެގެން ދާނެ. އެީއ 

ވަނަ ބުިރން ފެށިގެން މައްޗަށް ވިޭކ  7ށް. ވަނަ ބުރިން ފެިށގެން ތިރިއަ 6އެހެންވީމާ، އޭެގ ތިރިއަށް ުނވިްއކޭ. 

ގޮތަށް އޮންނަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލު އަުތވެއްޖެްއޔާ ފައިސާ ހޯދަން ވެސް ފަސޭހަވާނެ ޢިމާރާތްކުރަން. 

ކޮލިޓީ ވެްސ ރަނގަުޅވާނެ. ޚިދުމަތްތައް ވެސް ރަނަގޅުވާނެ. އެހެންވީމާ، ިދވެހިންނަށް ނެޝަނަލިޓީ އޮންނަ 

ބުރި ކަންނޭނގެ  5ބުރި ނޫނީ  4ޚާއްޞަކުރެވޭ ަވިކ ބައެއް ހުރެފައި ޭއގެ މަްއަޗށް ދެން އިތުރަށް  މީހުންނަށް

ބުރިއަށް ދިޔަޔަސް ވެސް. މިސާލަކަށް ޭއގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބައި ެއއީ.  15ޢާއްމުކޮށް ހެދޭނީ ދެއްތޯ؟ ނޫނީވިްއޔާ އަދި 

ޫސލެއް އޮތުމަކީ އަނެއްހެން ބަލާލާއިރު ރަނގަޅު އުސޫލެއް އަނެއްބައި މަްއޗަށް ދާބައެއް ބޭރު މީހުންނަށް ވިއްކާ އު

ކަންނޭނގެ ދެން އެހެން ހުރިހާ އޯޕަންކޮށް މިހާރު އެސް.ީއ.ޒެާޑއި އަެނއް ެއއްަޗކާއި ޭއތި މީތި އަންނައިރު ހަމަ 

ނުޑ ވެސް ދެން ތި ބޭފުޅުން ނިންމި މިގޮތަކަށް ތާއީދުކުރާ  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް. ދެން އަުޅގަ
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ނުޑ  ގޮތަށް މިއިނީ. ދެން އެހެންަނމަވެސް މި އުސޫލުަތއް ވާހަަކތައް ރަނގަޅު ޮއއްޓަރު ހުރި ވާހަކަެއްއވީމަ އަުޅގަ

 ވެސް ސަޕޯޓުކޮށްލީ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަކަފުޅުތަކެއް މިތަުނގައި ިމ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާ

ނޑު ދަންނަވާލިފަދައިން މި މާއްދާގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި މިވާ ބަޔަްށ  2ދެކެވެމުން މި ދަނީ. ދެން މީގެ ކުރިން އަޅުގަ

ަވނަ މާއްދާ؛ މީެގ ކުރިްނ  18ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ބަދަެލްއ ގެންނައިުރގަިއ ބަދަލުތަކެްއ އަންނަން އެބަޖެހޭ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަށް ވެސް ކޮންެމވެސް  18ވަނަ މާއްދާއަށް. ެއއީ ާގނޫނުގެ  1ފާސްކުރި ެއީއ  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށް  ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން އެ ބަދަލުތައް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއަށް މި  18)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީާމ، ؛ ފެންނާނެހެން މީގައި ދައްކާލަިދނުމަށް. އަދި އޭގެ އިތުރުން

ނޑުމެން  18ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(، އެއީ ގާނޫުނެގ  18އަންނަ ބަދަލު،  ވަަނ މާއްދާެގ )ށ(. )ށ( އަށް އަުޅގަ

ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާއަށް. ދެން އަދި އެއީ  1ވަނަ ނަންބަރަށް އިނގޭތޯ.  1އިތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ ގާނޫުނގެ 

ދާއަށް ޕާޓްނަރޝިޕް އަޅުަގނޑުމެން އިތުުރކުރާކަަމށް ވާނަމަ. އެހެންވީމާ، އެ ގެންނަ އިޞްލާުޙ މާއް

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ދައްާކލަދެއްވުން އެދެން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވަނަ މާއްާދގެ  18ވަނަ ނަންބަރަށް ހަމައެކަިނ މި އޮތީ، ޓައިްޕކުރަނީ، މި ޕާޓްނަރޝިޕް އިތުރުވާކަމަށް ވާނަމަ  1

)ށ( ވެްސ ހަމަ ެއއީ ެއއް ިޢބާރާތެއް ކޮޕީކުަރްއވާފައި އޮތް ޢިބާރާތެއް. ޭއގަިއ ެވސް ހަމަ ޕާޓްނަރޝިޕް އެތަންކޮުޅ 

އިތުރުކޮށްލަން ޖެހޭނީ. އެީއ ތަފާތަކީ އިނގޭތޯ. އާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތާއި، 

މިހާރު ވެސް އެބަހުރި ބަޔާންކޮށްފަ. ދެން ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ވެސް ހަމަ ީލގަްލ ކޯރޕަރޭޓް ސޮސައިީޓސް ދެން 

ނޑުމެން ދެވަަނ މާއްދާއަށް އެަބއި އިތުުރކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ބިލުގެ   18އެންޓިޓީެއއް. ދެން އެަބއި ޭއެގ ނެތީމަ އަޅުގަ

އިންނަ ތަންކޮޅު އެކަނި މި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ވެްސ ހަމަ ޕާޓްނަރޝިޕް އެތަންކޮޅު ހަމަ ރަތް ކުލައިން މި 

 އިތުރުކުެރވެނީ. އަނެއް ަބޔަކީ ހަމަ މިހާރު ވެސް ބިލުގައި ޮއތްގޮތް ހަމަ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. 
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 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ހުށަހަޅަން. ވަަނ މާއް 18 ދާއަްށ ތި ިއޞްލާޙާ އެުކ ފާސްކުރުން، މިހާރު މިއިންގޮތަށް ފާސްކުުރމަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެެނވުނު ބަދަލާ ުގޅިގެން ެއއީ ދެން މި ފަހަތުން އެ އަންނަ މާއްދާތަްއ  3)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

އާދެ! ެއގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަޅުަގނުޑ ؟ ވެސް އެގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮްށ އެއީ ޕާޓްނަރޝިޕް އިތުުރކުރުންތޯ

 ހުށަހަޅާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން. 

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދެ ނޑު ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ ންމެ ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ބޭނުންވޭ މިއަދު މި ބިލު ނިންމަން. އެހެންވީމާ، މަސަްއކަްތ އަަވސްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މި ހުރިހާ ސަބަބަށް ޓަކައި 

. މި ބިލު މިހާ ގިނައިރު، ކިހާ އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ިވްސނައި ފިކުރުކޮށްފަިއ، ދެން މި ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ބިެލއް

ޖެހީްއސުރެ ފަށައިގެްނ އަުޅަގނުޑމެން މިދަނީ މިތާނގައި މިަކމުގައި ހޭަދވަމުން މިދަނީ.  11ވަގުުތ؛ މިހާރު 

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ފާސްުކރަން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅި މެންބަރަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3ވަނަ މާއްދާ.  3ނަށް މިހާރު މި އޮތީ އެއް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ވެސް ލިބިފަ. އެއީ ބިލުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ވަަނ  18ވަނަ މާއްާދގެ ދޭކަށް ޕާްޓނަރޝިޕް އިތުރުކުރުމުގެ ނަީތޖާއެއް ގޮތުން  19ވަނަ މާއްދާގެ އެއީ ގާނޫުނގެ 

ކޮްށ ފާސްުކރުމަށް މި އޮތީ ހުށަހެޅި އެ ބަދަާލއެއް އާދޭ.ބަދަލެއް އެބަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ެވސް ކޮްނމެވެސް ވަެރްއގެ 

ތާއީދުލިބިފަ. ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ، އެއަްށ 

 ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުުޅ މައްޗަށް ހިއްލަވާލަެދއްވުން ެއދެން.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ

 މުޅި ބިލުތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރުންގެ  6ނޫން. އެ މާއްދާއަށް. އެ މާއްދާއަށް އެކަނި. އާދެ! ެއހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިްއޔަތުން، 

ނޑުމެން ހިޖުރަކުރާނަން މި ބިލުގެ  އަޣުލަބިއްޔަތުން ެއގޮތަށް ފާސްެވގެން މި ދިޔައީ. މިހާހިސާބުން ވަނަ  4އަޅުގަ

 މާއްދާއަށް. 

 

  ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

ުޅމަށް ޓަކަިއ ގެދޮުރއެޅުމަށާިއ ދިރިއު -22ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް އަންނަިނވި މާއްާދ އިތުރުކުރުން.  21މި ގާނޫނުެގ 

 5މި ގާނޫނުގެ  މާއްދާގެ ދަށުން ެއކަށައަަޅއި ވަނަ 4ވަނަ މާއްދާ އާިއ  3މާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މި ގާނޫނުގެ ޢި

ވާލުކުރާ ބިންތައް މި ގާނޫނާިއ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ތީން ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާ ޙަ ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަ

މާއްދާގެ )ހ(  މި  -ގަާވއިދުތަާކއި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތީން އެ މިނިސްޓްރީން ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ވިއްކިދާނެެއވެ. )ށ(

 12، 11، 10މު ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމުަގއި މި ގާނޫނުގެ ސްޓްރީތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ޢާއްބެހޭ މިނި ގެ ދަށުން ކަމާ

ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެމަތީން ދެވަނަ  -ވަނަ ާމއްދާއަށް ޢަަމލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. )ނ( 18އަދި 

ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުަތއް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތީން އެ  ގަންނަ ބިމާއި އެ ބިމާ

 ފަރާތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުމަށް ލާޙު ހުށަހެޞްވަނަ މާއްދާއަްށ އިސ 4ތި ބޭފުޅުންނަށް ތި އިވިަވޑަިއގެން ދިޔައީ ިމ ބިލުގެ ، އެހެންވީމާ

އަރުވަީނ  އެއަްށ ޚިޔާލުފާޅުކުެރއްވުަމށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި، ނުވާފައި އޮްތގޮތަށް. އެހެންީވމާފޮ

 ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ނގިލީމާމި

 އާދެ! މި އޮތްގޮތަށް ފާސްކޮށްަލން ފެނޭ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

 އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޟކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އިންނެވިތޯ އަުޅަގނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ބަލައިލާނަން. އިޢުތިރާޟް، އާދެ! ވޯޓަްށ އެއަށް އިޢުތިރާ

އައްަސވަން ބަެއއް ބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާީތއާެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅިގެންިދޔަ ގޮތަށް ތާއީދުކުރަްއާވ 

މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެ މާއްާދ  7ކޮމިޓީގެ ، ވީމާއެހެން ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލަވާލަދެްއވުން. 

ުމ ީކ ދެން ހަމަ ޢާއްއަ 6، 5ވެްސ އަދި އެބަ އޮތް.  6، 5ފާސްވެގެން އެ ިދޔައީ. ދެން މި ބިލުގެ 

ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އުސޫލެްއެގގޮތުން ހަމަ ހުރިހާ ބިލުތަކެއްަގއި ެވސް ޮއންނަ މާއްދާއެއްކަން އަުޅަގނޑު 

ނޑު ދެން ވޯޓަށް އަހާނީ.  ވީމާ،އެހެން އެ ދެ މާއްދާ ަވކިވަކިން ވޯޓަށް އެހުމުގެ ބަަދލުގައި މުޅި ބިލަށް އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް ފާސްކުެރްއވުމަްށ  ލާޙުތަކާހުށަހެޅިގެން ފާސްެވގެންދިޔަ އިޞް މުިޅ ބިލަށް، ިބލު ދެންމެ، އެހެންވީމާ

މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ  6، އެދެން. އެހެންވީމާ ދެްއވުން ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އަތްުޕޅު މައްޗަށް ހިއްަލވާލަ

ނޑުމެންނަްށ  ނޑައަޅަން. ދެން މިހާހިސާބުން އަޅުގަ ބިލު ފާސް، ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް މިހާހިސާބުން ކަ

ޓީގަިއ މި ބިލުގެ ޮއތީ ކޮމި މި ފާސްކުރެވިފައި އޮތްގޮތަްށ ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފާސްކުރެވިފައި މި

ގެންދަން  މަށް. އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރިއަށްޓީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެްނދިއުމަސައްކަތް ނިމެންދެން ކޮމި 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް، އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ދެން އޮތް ބިލަކީ  .ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަ

އް. އޭގެ ޒާުތަގއި ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެ ބިލެއް. އެީއ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ބިލެ

ގެނައުުމގެ ބިލު. ހަމަ ެއންމެ މާއްދާއެްއގެ ަމއްޗަށް  ލާޙުން ެޓކްސް ެނގުމުގެ ގާނޫނަށް އިޞް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު

ސައްކަތް ވެސް ަހމަ ނިންމާލުމަކީ މިއަދު އެ ިބލުގެ މަ، ވާ ބިލެއް އެ ބިލަކީ. އެހެންވީމާއެކުެލވިގެން 

ނޑު ހުށަހަޅަން އެ ބިލުގެ މަަސއްކަތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ުކރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތުهللا ޓަކައި، ޭއގެ ކުިރއަށް ޢަބްދު ނިންމާލުމަށް  އަރުވަން. ރިޔާޟަށް ައުޅގަ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:ޔާޟް ރިهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން އެ ބިލު ނިންމަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. ިމއަދު މިހާރުން މިހާރަށް އަވަހަށް ނިންމަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،...އެހެންވީމާއާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ނގިލީމާމި
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 ރިޔާްޟގެ.هللا ނޑު ާތއީދުކުރަން ޢަބްދުއަޅުގަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުހށަހެޅުމަށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރަްއވާ އެއަްށ އިޢުތިާރޟްކުރަްއވާ ބޭފުެޅއް އެަބ  ރިޔާޟް ހުށަހެޅިهللا ޢަބްދު

ުޅަގނޑު ެއގޮތަށް، އެގޮތަްށ އިުތރު ބޭފުޅަކު ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތީމައާެއއްކޮށް އަ، އެހެްނވީމާއިންނެވިތޯ. 

ނޑުމެން ، ށް މި ނިމުނީ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް މި ހަމަ މި ސެޝަން ކުރިއަށްގެންދާގޮތަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްްސ ނެގު މުެގ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެއިޞް  ން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވިދާޅުވެެދއްވުން އެދެން. ލާޙު އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

ނެގުުމެގ މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ައގުން ޓެކްްސ  2011/10އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން ިއނގޭތޯ. ގާނޫނު ނަންބަރު؛ 

ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( 20ގާނޫނުގެ  ދިޔަލާުޙ ގެނައުން. އާދެ! ބުނެވިގާނޫނަށް އަންނަނިވި އިޞް

ބެހޭ މުއައްސަސާއެްއަގއި  ބެހޭ އިދާރާެއއްަގއި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމާ ސަރުކާރުގެ ކަމާ -އަކުރު އިތުރުކުރުން. )ޏ(

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ޑޭ ކެއަރ ޚިދުމަތްތަންނުން ދޭ ޑޭ ކެއަރ ޚިދުމަތް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްދާއިރާ ނގިލީމާމި

ނޑުމެން ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު. މި  މިހާރު މިއީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތްގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅީ.  ފާސްކޮށްލަން. ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް، މި  ހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބިލު އެ ހުށަހެޅިގެން އެ ދިަޔއީ. އަުޅގަ

. އެއީ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުއްވުން އެއީ މިހާރު މި އޮތީ ެއއް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފަ

ނޑު ސެކްރެޓޭިރއޭޓަށް ޭއެގ  ވެްސ ެއއްކޮށް. އެންމެ މާއްދާެއއްގެ ބިަލކަށްާވތީއާ އޮތްގޮތަށް އެ ބިލު ފާސްކުރުން  އަުޅގަ

 ައޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދިއުމުގެ ކުިރއަށް ހަމަ ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން.  ކުރިއަށް
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  ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

 އަޅުަގނޑު އަދި އިތުރު މާއްާދއެްއގެ ގޮުތގައި ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ. ެއއީ މާނަކޮށްފައި ެއބަ އޮތް ޑޭ ކެއަރ. އެއީ 

ންނާއި ވަނަ ޮޕއިންޓް. ޑޭ ކެއަރ ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ުކޑަކުދިން ނުވަތަ ނުުކޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދި 2

އެ ކުދިންނަށް ނުވަަތ އެ ީމހުންނަށް އަޅާލުމުގެގޮތުްނ  ދުވާލުގެ ަގޑިތަުކގަިއ ބަލަހައްޓައި  މީހުން ނުވަތަ ބަލިމީހުން

 4އި ވަނަ މާއްދާ އާ 3ކުން އަގުނަާގގޮތަްށ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަށެވެ. ދެން ޙްސަނުވަތަ ގާޫނނީ ޝަ އަމިއްލަ ފަރުދަކު

 ލާޙުގެންނައިރު. އް ކޮންމެ ގާނޫނަކަށް ވެސް އިޞް ައކީ ހަމަ ޖެނެރަލް މާއްދާތަކެވަނަ މާއްދާ  5ވަނަ މާއްދާ، 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ހުއޮތީ މިހާރު މި، އެހެންވީމާ އަދި ެއގޮތުން  ލިބިފަ. އެއީ ޤާސިމް ހުށަހަޅުއްވައިށަހެޅުމެއް ވެސް އަޅުގަ

هللا ރިޔާޟް ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުން. ެއއީ މި ބިލު މިހާރު މި އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ނޑު ފުރުޞަތު  ްއކޮށް. ެވސް އެ ާދުޅވާން އުުޅއްވާހެން ހީވާީތއާއަރުވާނަން ެއއްެޗއް ވި ރިޔާޟަށް އަުޅގަ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ޤަ އާދެ! އެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނުޑ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އެއީ ފަދަ ކެއަރ ބޫލުުކރާގޮތުަގއި ޑޭއަުޅގަ

މެން ާތއީދުކުާރ އަޅުަގނޑު ތަންތަނުން ޓެކްސް ނުނެގޭ ގޮތަށް، އެ އުނިކުާރގޮތަށް ހަމަޖައްސާ އުސޫލަީކ ެއއީ

 އެއަށް ާތއީދުކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ. ، އުސޫލެއް ކަމަށްވާތީ. އެހެްނީވމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްލަމް.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އެްއޗެްއ ހުށަހަޅާލަން. މަޖިލީހު ގަވާިއދު އޮންނަ ގޮތުން ކޮމިީޓ އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީ ަބއްދަލުވުމާ ގުޭޅގޮތުން ހަމަ 

ރު ޖަހާއި 2ސެޝަނެއް މި ހިނގަނީ ދޮޅުގަިޑއިރު. މިހާރު މި ދެ ސެޝަންގެ ގަިޑެއއް މިހާރު ހަމަވެގެން އެ ދަނީ 

ނޑު ހުށަ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  ހަޅަން. މިއީ ައސްލުގައި އިތުރު ސެޝަނެްއެގ ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުމަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް  ނޑަށް ހަނދާންކޮށްދިން އެނގިދެން އަޅުގަ ވަަޑިއގަންނަވާނެ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ަޓކައި ކުރީ ެސޝަން ވެސް ެއ ވަގުތު އިތުރުކޮްށގެން ެއ  ހިސާބުން ވެސް ަގވާއިދާ އެްއގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް

ނޑުމެން ކުރިއަްށ  ހަމަވުމާ ވަގުތު ، މިގެންދަނީ. އެހެންވީމާއެކު އަނެްއކާ ހުށަހަޅައިގެން ަވގުތު އިތުރުޮކށްގެން އަުޅގަ

ގަިޑއިރަށް ދެމިގެންދިަޔ ަކމުގައި ވިަޔސް އެގޮތަްށ މިހާރު ފާސްވެފަިއ އޮތުާމއެކު ހަމަ އެްއ ސެޝަނެްއގެ ގޮުތގަިއ  3

ނޑުމެން ކުރިއަްށ ގެންދެވެ ނޑު މި މިހާރު އަޅުގަ ނީ. ދެން ދެންމެއަކު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަކަށް އަުޅގަ

ރިޔާޟް هللا އަދި ޭއގެ އިތުރުން އަނަރަބަލް ޢަބްދު ޮއނަރަބަލް ޤާސިމް ހުށަހަޅުއްވައި ވަގުތު އަހާލާނަން. އެއީ

ތަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން މިހާރު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެ އޮްތގޮ .ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުން

ން އަތްޕުޅު މަްއޗަްށ ޓެކްސް ނެގުުމގެ ބިލު ކޮމިީޓ ސްޓޭޖުން ެއގޮތަށް ފާސްުކރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޭބފުޅު

ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި ަކނަޑއަޅަން. ކޮމިޓީެގ ، ހެންވީމާދެްއވުން އެދެން. އެ ހިއްލަވާލަ

ތްތައް ކުިރއަށްގެންިދުއމުގައި ތި ބޭފުޅުން ތި ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަ

ނޑު ިމ ސެޝަން ފާހަގަކުރަމުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ޚިދުމަތްތެރި ރަނގަޅު ސެޝަނެއްގެ ގޮުތގައި އަޅު   ގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މި އަޅުަގނުޑ މި ސެޝަން މިާހހިސާބުން ނިންމާލާނަން. 

ނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލާނަން. އެއީ އެންމެ  ސެޝަން ނިންމާލުމުގެ ކުރިއަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ގެންދެވުނީ މަޓީގެ ބޭފުޅުންނާ  އި ޝަނާނު ސެޝަން އެއީ ހަމަ އެ ސެއެކު ގެންދެވު ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އޭގެ ފަހުން ދެ ބިލު ފާސްުކރެވިގެންދިަޔ ސެޝަން ެއއީ ހަމަ ވަކި ދެ ބައްދަުލވުމެްއެގ ގޮތުަގއި މިހާހިސާބުން 

ެގ ޓަަކިއ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމަ ވަކި ދެ ސެޝަން ރެކޯޑަށް، ނޑުމެން މި ނިންމަނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަ 

ވަނަ ަބއްދަލުވުން. ޭއގެ ފަހުން މި  18އްވުނު ަބއްަދލުވުމަކީ ކޮމިީޓގެ ެއންމެ ފުރަތަމަ ބޭ ގޮތުަގއި ަހއްދަވާަލއްވާަފއި

 ލާާޙއި ައދި އޭގެ އިތުރުން މުދަލާއި ިޚދުމަތުގެ އަގުން ޓެްކސްބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްފާސްކުރެވުނު ބިމާ 

ވަނަ  19އީ ލާޙު މަޝްވަރާކުެރިވގެން ދިޔަީއ، ފާސްކުރެިވެގން ދިޔަނެގުމުގެ ގާނޫނަށް ގެެނވުުނ އިޞް

ނަޑއަަޅއިބައްދަލުވުމުގަ  ނިންމަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްވި  އި ކަމަށް މިހާހިސާބުން ކަ

 ޓަަކއި.  އެއްބާރުލުމަށް

____________ 

 

 

 

 


