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 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑުމެން  27`. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ  ވަނަ ަބއްދަލުވުން ިމހާހިސާބުން މި ފެށުނީ. މި ބައްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ

ސްޓްރީ އޮފް ގޮތުން މިނިޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ުގޅޭބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ބިމާ

ޝްވަރާކުރުމުގެ މަަސއްކަތްތަްއ. އެހެންވީާމ، ެއާއ މަބޭފުުޅންނާ ބެހޭ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ކަމާންހައުސިންގ އެންޑް އި

ނޑު  އެްއކޮށް ފުޅުން ދަޢުވަތު އަރުވަން. އަދި މީޑިޔާގެ ބޭދަންނަވާލަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ޓަށް ސެކްެރޭޓރިއޭއަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ިއޢުތިއްބެވި ކަމަްށވާނަމަ  ންނަށް ވެސް ދަޢުވަތު ނުކުރައްވާނަމަ އެ ބޭފުޅު ތިރާޟުއަުޅގަ

އަށް ގެންދަނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ށް މިއާދެ! މިވަގުތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އަރުވަން. 

ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ މަްޝވަރާތަްއ.  އިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތަކުގެ ތެރެ 

މެންބަރުންގެ ހުރި ބައެްއ ވާހަކަުފޅުތައް ިތ  ،ހުރިމިއަދު ތި ބޭފުޅުންނަށް މި ދަޢުވަތު އެުރވުނީ ބިލާ ގުޅޭ ޮގތުން 

ނޑުމެން ދެނެގަންނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތަްއ އިތުރުން ތި ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުންނަށް އިއްވާލުމަށާއި ައދި އޭގެބޭފުޅު ން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންކުރާ އެހެންވީމާ، ޢާއްމު އުސޫލަުކން އެ ކަންތަްއވެސް ޮކމިޓީން ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުަގިއ. ނަމަ ހުރި އަުޅގަ

ނަމަ ން އޮތް ކަމަށް ވާވިދާޅުވާ ތުން ތި ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުތަކެއްގުޅޭ ގޮ މި ބިލާ  ންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށްގޮތަށް ހަމަ އެ

ނުޑ ރުވާނަން. ދެްނ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

. އެއީ ތިއްބެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރގެ ދެ ބޭފުޅުންމި އަށް މި ވަގުތު ވަަޑއިެގން ކޮމިޓީ

ޙައްމަދު ނިޔާުޒ މު ގަލް އޮފިސަރ އަްލއުސްތާޛްއިތުރުން ލީއާއި އަދި ޭއގެ ލީޙަސަން ޢަ ނިސްޓަރ އަލްފާިޟލްމި ޓީޑެޕިއު

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން އަޅު. މާންޢަބްދުއްރަޙް ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޑެޕިއުދެ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ީޓ ގަ

  އަށް. ޙަސަން ޢަލީމިނިސްޓަރ 

 

 މިނިސްޓަރ ޙަސަްނ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ޑެޕިއުޓީ އެންޑް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އޮފް

ން އެބައޮތް ދެ ކޮށްލަހިއްސާ ރީގެ މި ކަމުގައި ތި ބޭފުޅުންނާއެކީއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. މިނިސްޓްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ްސކީމްގެ ދަށުްނ ތެރޭަގއި ސޯޝަލް ހައުސިންގ ބަދަލުގެ ތެރޭަގިއ ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި  ތިން ކަމެއް. ޭއގެ

ނުނެޭގ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްދިނުމަށް އަށް ޓެކްސް ޓް ޓައިމް ބަޔަރސްފަސް ތަކުގެހައުސިންގ ފްލެޓްސްޢިމާރާތްކުރެވޭ 

ސްީކމްސްތަކަކަށް ޓެކްްސ ހަމަ އެހެން ހުރިހާ އެނޫން  އިމީގަ އެސްްޓ ކޮށްލަްއވާ. ދެން މިނިސްޓަރ އެބަ ރިކު 

ުފރަތަމަ މިދެންނެވި ބައި އެއީ  . މިދެންނެވީދިނުމަށްިއ ގެނެސްއޮތް ގޮތަށް ީމގަހަމަ ެވސް  މިހާރުންދާ ގޮތަށް ނެގިގެ

މާނައަކީ އޭެގ އަށް. ކުގެ ފަސްޓް ޓައިްމ ބަޔަރސްތަސްކުރެވޭ ފްލެޓްސްގެ ދަށުން ޢިމާރާތްސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމް 

އަށް ޓެކްސް ލެވިގެންާދގޮތަށޭ ެއ ފުރިހަމަހަމަ  ލުމުަގއި ގަެނވިްއކުމުަގއިއް އެހެން ބަޔަކަށް ވިްއކާފަހުން އެ ފްލެޓްސްތަ

ެދއް ަގވާއި ށް ލިބިގެންދެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށްއަކުރުުމގެ އިޚްތިާޔރު މިނިސްޓްރީވެްނވީ. ދެން އޮތީ ކެޓަގަރަިއޒުބައްޓަން ކުރެ
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ޓްސްަތއް ގެ ތެެރއިން ފްލެންނެވީ ގަާވއިެދއްމިދެލެއް އެކުަލވާލަިއގެން ަނމަވެސް. އުސޫ އެކުަލވާލަިއގެން ނަމަވެްސ،

އަށް އަުޅަގނުޑމެން ބޭނުމީ މިނިސްޓްރީތެޭރގަިއ  އަްށ ލިބިދޭ ޮގތަށް. މީގެެރވޭނެ އިޚްިތާޔރެއް މިނިސްޓްރީކެޓަގަަރއިްޒ ކު

ސޯޝަލް  މެން މިދެންނެވިމި ގަވާއިދުަގއި އަޅުަގނޑު ދަށުން ގަވާއިެދއް އެކުލަވާލަން.  ލިއްބައިދެވޭ އިޚްިތޔާރެްއގެ

ތަކެއް އެކުަލވާލާ ގޮތަށް. ސޯޝަލް ަހުއސިންގ ްސކީމްސްެގ ފްލެޓްްސތަކެްއގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަުރތު ،އަށްސްކީމްސް

ނޑު ތިން   ،ކެަޓގަރަިއޒްސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް. ތި ބޭފުޅުންގެ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  ކަންތައް މި މައިގަ

ގިްނތީގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން  އްގެ ތެެރއިން. މިއަށް ލިބޭ ގޮތަށް ަގވާއިދެ ގިންތިކުެރވޭނެ އިޚްތިޔާރު ިމނިސްޓްރީ

ފްލެޓްސްގަިއ ސްކީމްސް ނޫނިްއޔާ ހައުސިންގ ހައުސިންގ ގައި، ހިމަނާލަން ބޭނުންވޭ ހައުސިންގ ސްކީމްސް ދަށު

 . އާދެ! ެއއީ.ނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބައިތޯހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގޮެތްއގައި އެ ބޭފުޅުން ފާހައެހެ  ބިލަށް އިތުރުކޮށްލައްވަން ކަންތައްަތްއ މި ގަކުަރްއވަން ބޭނުންފުޅުވާންވީމާ، މަިއގަ

 އެ ދިޔައީ. ެއއީ ޯސޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމްގެ  ންމެއަކު އެ ފާހަގަކުރަްއވަމުންބޭނުންފުޅުވާ ކަންތައްތައް ެއ ދެ

ގެ ތެޭރގައި ގހައުސިންސް ނުނެގޭނެ ގޮަތށް ހަމަޖެއްސުން. އެއީ ޯސޝަލް އަށް ޓެކް ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަަޔރ

 ކެޓަގަަރއިޒް ކުރެވޭނެ ފްެލޓްސް  ދެވަނަ ކަެމއްގެ ގޮތުަގއި ތި ފާހަގަކުެރއްވީއަށް. ރަތަމަ ބަޔަރތޯ. އެންމެ ފުއެހެންނޫން

ތުަގިއ ހެންނޫންތޯ. ތިންވަނަ ކަމެއްގެ ގޮއަށް ލިބި ދިނުން އެބާރުތަެކއް މިނިސްޓްރީކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިންތިޒާުމތަކެއް 

ފާހަގަކުަރއްވަނީ ސޯޝަލް އެ ިތން ވަނަ ނުކުތާއެއް ގޮުތގައި  ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކައަޅުަގނޑަށް އަދި ސާފެއް ުނއެްއވި. 

ކީމް . ސްދެއްތޯ މާނައަކީ މީޑިއަމް ެއންޑް އަޕަރ ޭއގެފިޔަަވިއ އެހެން ހައުސިންގ ސްކީމްަތއް. ، ހައުސިންގ ފިަޔވައި 

ބުން ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާތް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް އެހެންތަުކގަިއ މިހާރު އޮތްގޮހައި އެންޑް ސްކީމް

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. އެންމެ ުފރަތަމަ މެންބަރު އަސްލަމަށް އަޅުަގނުޑ މެންބަރުންނަށް، އި 

އަުރވަމުން ގެންދާނަން.  ުޓގެ ފުރުަޞތެއްމިނި 5މެންބަރަަކށް ވެސް އިްނ ކޮންމެ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ޢާއްމު ުއސޫލުގެ ތެރެ

ޅުަގނޑު އަސްލަމަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަމުން އަމާ، އެ ވާހަކަ ތި އިއެހެންވީ

 އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:އަސްލަމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ކަންޮބޑުންތައް ަދންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. ދެން  އިޞްލާުޙަގއި އަޅުަގނުޑގެހެޅިފައި މިވާ ހުށަ ހާރުމި ބެހޭ ގާނޫނަށް ބިމާ

ިތ  . އެހެންނަމަވެސް،ވުނުއިރު ވެސް ވާނީ ދެންނެވިފަމަޝްވަރާުކރެބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން  މި އިކޮމިޓީގަިއ މީގެ ކުީރގަ 

 ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ބިމާޑުވުން ދަންނަވާނަން. ައޅުަގނޑު ޤައަށް ައޅުަގނުޑގެ ކަްނބޮންގ މިނިސްޓްރީފުޅުންނަށް ހައުސިބޭ
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ވެސް ބަެއްއ  މިހާރުހަމަ މި ގާނޫުނގަިއ ވެަފއިާވ ގާނޫނެްއ. ނޫނަށް އިޞްލާޙު މިހާރު ގެންނަންބެހޭ ގާނޫނަކީ މުޅި ގާ

ވެސް. ެއީއ  ރިއަކު ނެތް ބަެއއް މުައއްސަާސތަކުގެ ނަންތައްކު އިރު ވެްސ މިހާރު ނެތްކުރެވިފައި ހުރިރިފަރތަންތަން 

 އިުތރަށް ވެސް ބިމުގެ މައްސަލަ ދެން އަނެއްހެން އިދާރީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ެއކަހަލަ ކަންކަން ވެސް އެބަހުރި. އޭގެ

ސިޔާސީ ވާހަަކއެްއ  ވެސްއެންމެްނ  .ވާ މައްސަަލއެއްބޮޑުވެފައިހަމަ  ރާއްޖޭަގއިއަކީ ބޯހިޔާވަިހކަމުގެ މައްސަލަ  އާއި

ނޑަިމއީ އަ ބޫލު ކުރައްވާނެ އިނގޭތޯ.އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ޤަ ނޫން  ކަމަށް ފަހިވާނެ  ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިށް ޤަުޅގަ

ޢާއްުމ  ވެސް ހަމަ އެހެންމެ ެވސް ގަާވިއދުތައް ބައްޓަން ކުރުމުަގއި އަދި ގާނޫނު ބައްަޓން ކުރުމުގައި  ގޮތަކަށް

ޖެހެނީ.  ޢާއްމު ުއސޫލުތައް އަންނަން މި ެވސް ރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުަގއިއިދާ  ގެ އުސޫލުތައް ސަުރކާރު

 ތި ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި އެއް  އިރު މި އިޞްލާޙަށް ިއތުރު އިޞްލާޙެއް ގޮުތގައިއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު އަ

ައށް ވަނަ މާއްދާ 19ނަވާނެ ިމ ބިލުގެ ގަންކަމަކީ އަދި އިތުރަށް ޓެްކސް ނެގުން އިނގޭތޯ. ެއީއ އެނގިަވޑައި 

 ތަުކގެ ސްހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް  އޮތީ ސޯޝަލް )ކ( ގައި މި ވަނަ މާއްާދގެ މި 19 ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙގައި

ކުރީަގިއ  ވިްއކުމުަގއި މީގެގޮތަށް އިނގޭތޯ. ފްލެޓްތައް ގަނެ ށް ޓެކްސް ނުނަގާ އެއްވެސް މިންވަރަކަހަމަ ތެރެއިން 

ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމަށްފަހު  ކޮންމެ ތަނަކަށް ވާނަމަވިއްކާ ކަމުަގއި  ބިން 15މި ޓެކްސް ކުރެވެނީ %ބިމަށް 

ނޑު އެ އަށް 15ވިްއކާއިރު % ނޑު ހަމިދެންނެވީ ެވްސ އަސްލު ތާއީެދއް ނުކުރަން.  ނަގާ ގޮތަްށ. އަުޅގަ މަ އަުޅގަ

ން ޓެކްްސގެ ގޮތުަގއި އަނެއްެހން ދިރިއުޅޭ މީހުން އަތުން ވެގެން ިދއުން. ސަުރކާރުދެކެނީ އެކަްނ ެވސް އިޞްާލހު

ކުރާ ގޮތަށް.  ެވސް އެކަން ތަންތަނުގައިގެ އެހެން ދުނިޔޭ  ގުން މައްސަލަެއއް ނޫން އިނގޭތޯރޭޓްސް ނެ

ދިރުއުޅުން ބަދަލުކުރަމުންދާއިރު ގަނެިވއްޭކ  ގެޮދރަކީ އެއީ ެއއް ތަނުން ައނެއް ތަނަށް އިއެހެންނަމަވެސް، ބިމާ

ނޑަށް ޤަ ގޮތަށް ގެޑިޓީެއއްމޯކޮ ނޑަްށ އެނގިފައި އޮންނަ ގޮތުކުރެޭވ އުސޫލަކީ އަދި ބޫލު އޮތުން އެއީ އަުޅގަ ްނ އަުޅގަ

އަށް ޓެކްެސއް ސިންގގޮތުަގއި ހަމައެަކނި ހައުއެއީ. ދެްނ ޓެކްސެއް ވެސް ކުރާ ގޮތަކީ  އެހެން ތަންތަނުގައި ެއކަން

ަސއިކަލް ކުރަްނވީ. ޓެކްސް ގަނެިވއްާކއިރު ހަމަ ެވސް  ކާރު .އުޫސލެއްގޮތުން މުދާ ނަގާ ކަމުަގިއވަނީނަމަ

ކީްއވެތޯ ވަކިްނ އެބަހުރި. ކޮމޯޑިޓީތަކެއް ވެސް އެކަހަލަ ކިތަންމެ  އަދި މި ނޫން ކުރަންވީ.ިވއްާކއިރު ވެސް ޓެކްސް ގަނެ

އަށް ައގުަތއް އިންތިހާ މެްއަގިއ އަދިބޮަޑށް އަސްލުަގއި ަރއްޔިތުންަނށް ބޭނުންވެފައިާވ ކަމިހާ ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް 

އިެރްއގައި ސަރުކާރުން ިމ ކަމުގައި ައސްލުަގއި ޓެކްްސ އިތުރަށް ނަންގަވަން މި ވެފައި އެފޯޑްނުކުެރވިގެން އުޅޭބޮޑު

ކުިރން މިސާލަކަށް ފްލެޓް ގަނެިވްއކާއިރަކު އަމިއްލަ މީހުންގެ  އީ މީގެއެ މަަސއްަކތް ކުރަްއވަނީ. މި ރީޢާއިން ބިލުގެ ޒަ

ައޅާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ށްވަނީނަމަ ޓެކްެސއް ނުކުެރވޭ. ދެން މީަގއި މިއޮތީ ސޯޝަލް ހައުސިްނގ ފްލެޓް ކަމަ

ހިކަުމގެ މަްއސަލަ ެއީއ ރާއްޭޖގަިއ އޮްތ ބޯހިޔާވަހަމައެކަނި ދެން ެޓކްސް ނުކުާރ ގޮތަށް. ފްލެޓްތައް ކަމުަގިއވަނީނަމަ 

ޙައްލުކުރެވޭނެ މައްސަަލެއއް ވެސް ނޫން. އަމިއްަލ  ސްކީމެއް ަކނަޑއަޅަިއެގން ސޯޝަލް ހައުިސންގސަރުކާރާއި 

ވެްސ ލިްއޔަތަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގެ މަސްއޫބޮުޑވާްނޖެހޭ. އަދި  އަސްލު ސެކްަޓރގެ ހިއްސާފަރާތްތަކުގެ ޕްރަިއވެޓް 
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ނޑަށް ޤަބޫލު ރުްނގެ ވެސް މި ވެސްޓައަިމއްލަ ފަރާތްތަކުގައި ހަމަ ޕްރައިވެޓް އިންއެއީ ކުރެވެނީ. އެއީ ކަމުަގއި އަުޅގަ

. މި ކަމަށް އަންނާނީ ވެސް ދިގު މުއްދަެތއްެގ ތެރޭަގއި އަނެއްެހން  ޙައްލެއް އެްއ ޮއެވގެން މުޅި ޖުމްލަކަމުގަިއ ހިއްސާ 

ނޑު ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއް. ސަރުކާރުން ކަމާ ގެވޭ ބެހޭ ޑިޒިޝަން ނެން އެހެންވީމާ، މި ޓެކްސްގެ މަްއސަލަ އަޅުގަ

ނަޑއެޅު  ނުވަތަ  ގޮތެއް ހޯދިދާނެތޯ، ލިބިދާނެތޯމަޝްވަރާ ކޮށްގެން  މި ކަމަށް ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި  އްވޭސިޔާސަތުތައް ކަ

މިހާރު ދެން ކީއްވެތޯ ނޑުގެ އުފެދޭ މައިަގނޑު ސުާވލަކީ. އަޅުގަ މިކަން ކުރަންވީތޯ.އަޅުަގނޑުމެްނ މިއޮތް ގޮތަށް 

ތެރޭަގއި އަޅުްއވާ ތަންތަނުން މިސާލަކަށް ޓެކްސް  ހައުސިންގ ސްކީމެްއގެ ގޮުތަގއި މި ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމްގެ

 15ބުރިއަށް ނުވަތަ  10ައކަފޫޓުަގިއ  4000ައކަފޫޓު ނުވަތަ  2000 އޮތްނުނަންގަވާފައި ޕްރަިއވެޓް މީހެއް އޭނަގެ 

ުޑވުްނ. އޮތްކަްނ އަޅުަގނޑު ކަންބޮއެބަވިްއކާއިރު ެޓކްސް ނަންަގވަން ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ގަނެތައް ބުރިއަށް އަޅާ ފްލެޓު

ކުރެވިފައި މިވާގޮތުން ައގު ަކނަޑއެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަްށ މި ބިލު ބައްޓަންއަނެއް ކަންޮބޑުވުމަކީ މިހާރު  

 މިކުެރވޭ ފެންވަާރއިއަގު. ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް މާބޮޑަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ޢިމާާރތްތައް ތަުނގެ ލިބިގެން އެބަދޭ 

އިނގޭތޯ. ދެ  ދާ މިންވަރުމި ކުރެިވގެން ިއ އެއް ފެލްޓުން އަނެއް ފްލެޓަށް ތަނުގެ އަގު މަތިތެރޭގަ އަދި މުޅި ޢިމާރާތުގެ

ބައެއް ތަންތަނުން އަރަިއގެްނ އެބަދޭ. އަށް މިލިޔަން ރުފިޔާތިން ހަތަރު ގޮސް ފްލެޓުަތއް ހަމަ ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ 

ރުގެ ފްލެޓެއް ހަމަހަމަ އެ ޢިމާރާތުގެ ތޭރޭގައި ހުންނަ ލައްކަ ޑޮލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އިނގޭތޯ ތިން

ބަެއްއ ެވސް އެބަހުރި އިނގޭތޯ  ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި .އިނދެދާނެ އިނގޭތޯ ެއއް މިލިޔަން ޑޮލަރާ ހިސާބަށް ވެސް އަރާފައި

އަުޅްއވާނެ އަސްުލ ނޑަގޮތަށް އެ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލެވުނީ ސަރުކާރުން ކަމި ކިިހނެއްތޯ އެތަންތަނުގައި. އެހެންވީމާ، 

ހާލަތަްށ  އިމުޢާމަލާތުގެ އަަގކީ އެ ަވގުތާ ގަންނަވާނެ މުދަލެއްެގ ވިޔަފާރިެއއްގެެއނގިަވޑައި އަަގކީ އިތުރަށް  އޭގެ .އަގު

ނޑައެިޅެގންބިނާވެގެން ވެސް  ކޮންމެހެން މާދަމާއިން ހަމަ ކޮންމެހެން ލާރި ބޭނުންވޭ.  ދާ އެްއޗެއް. ކުއްިލއަކަށް ކަ

ެވސް ވިްއކާލަފާނެ ޢާއްމުކޮށް ާވހަކައަކީ މާކެުޓގެ ރޭޓު ނޫން.  މަ ކުޑަ އަެގްއގައިހާލަތުގައި ހަ އްކާލަްނވާމާދަމާއަށް ވި

ދެން އިންޞާފު ެގއްިލގެން  ،ކިހިނެްއތޯ ައގު ަކނަޑއެޅުމުަގއިދެން މާކެޓު ައެގއް ތި ބޭުފޅުން ހޯއްދަަވިއގެން 

ނޑުމެން އިންތިހާއަށް ަކންބޮޑުވޭއިދާނެތީ ގެްއލިގެން ހިނގަކަމުން މިޢަދުލުވެރިކަން  ސަރުކާރުން އަުގ  ައުޅގަ

ނަޑއަުޅއްވާ އި އެިކ ދެން މާލެއާ އެ ހިނގި ައެގއްަގއި ުއސޫލެއްގޮތުން. ދެން ޓްރާންސެކްޝަނެއް ކަމުަގއިވަނީނަމަ  ކަ

ރު . ެއކަމަކު މިހާންްނވަރުކަްނނޭނގެ އެންމެ ުކޑަ މިަކނަޑއެޅިދާނެ  އަެގއް އްދުތަކުެގ މިނިމަމްސަރަހަ

ނަޑއަޅާ ކުރެވިަފއިވާ ގޮތުން ަސރުކާރުން އަސްލުަގއި އެބަޔާން އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ގޮތަށް މި ދޫކުެރވެނީ.  އަުގ ކަ

ނޑު ކަންބޮުޑވުން ހުރި ދިމާލަކީމިކަމާ ދޭތެރޭ މިއީ އަޅު ނުޑގެ މަިއގަ  ޝުކުރިއްޔާ.  .ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އަށްޙަސަން ޢަލީއާދެ! އަޅުަގނޑު 



5 

 

 

  މިނިސްޓަރ ޙަސަްނ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ޑެޕިއުޓީ އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ކުރެޭވ ންގ ްސކީްމސްގެ ދަށުން ޢިމާރާތްވިދާޅުވި މިހާރު ޯސޝަލް ހައުސިއެ އާދެ! ފުރަތަމަ ސުވާުލގަިއ 

ނޫން އެހެން ހުރިހާ އަށް ޓެްކްސ ނެގޭ ގޮތް ނުވެފައި ެދން އެބަޔަރސްޓައިމް ފަސްޓް ފްލެޓްސްތަކުަގއި 

ދެން އަުޅަގނޑަށް މީގައި ބުެނވެން ޮއތީ  .ގޮތް އެ ވަނީ ކީްއވެގެންޯތއޭޓްރާންސެކްޝަނެްއގައި ެޓްކސް ނެގޭ 

ސްޓަރ ވެސް ކުރެވުނު އިރުަގއި ބޮޑަށް ިވސްނުން މިނިމަޝްވަރާމިކަމާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ 

ބޮޑަށް ވިސްނީ ސޯޝަލް ޭއަގިއ ވެސް  ވެސް ވިސްނުން ގެންުގޅުްއވީ ދެން ައޅުަގނޑުމެން ޓީމުން މިނިސްޓަރ

 ހައުސިންގ ސްކީމްސް ެއީއ ރައްޔިތުންނަށް މި ހަމަ އެކަށީގެްނވާ އަެގްއގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ަވސީލަތްތައް

. އެހެންވީމާ، އެ ސޯޝަްލ ޝަްލ ހައުސިންގ ސްކީމްްސއަކީެއއްަޗކީ ސޯކުރެވޭ ިއމުފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޤާ

 އެއްއަށް މި ެޓކްސް ބަޔަރސްަތއް ފުރަތަމަ ފަސްޓް ަޓއިމް ސްކުރެވޭ ފްލެޓްންގ ްސކީމްސްެގ ދަުށން ޢިމާރާތްހައުސި

ހާރު ރާއްޖެއަކީ މިދިވެހި ަތކީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިމީގައި ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮ ނުނެގުމޭ

ފުޅާެވ ހަމަ ހިނގަމުންދާ ދުނިޔޭގެ މީ ނުލާހިކު ވަރަގުަދއަށް ވެޓް ވިޔަާފރި ނޫނީ ޕްރައިވެޓް ިއކޮނޮއަސްލުަގއި ޕްރައި 

ނޑު އެއް ެވސް ހަމަ  ޤައުމުތަކުގައި އެހެނިހެން ސްޓޭންޑަޑާ އެްއވަރަކަށް ހިނގަމުންދާ ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އެކިެއކި ޓެކްސް މިދަނީ ކުރުމަށް ޓަކައި މީ ހަރުދަނާމީގެ ތެރޭަގއި ހަމަ އިޮކނޮިއކޮނޮ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ،

ނުޑމެން ރާއްޖެއަކީ ޓެކްސް ފްީރ ޤައުމެއްތަޢާރުފު  ނެެގވޭހަމަ ޓެކްސް މިހާރު އެަބ  .ވެްސ ނޫން ކުރެވެމުން. އަުޅގަ

ރި ބާވަތްަތއް ެއއީ އަެނއް ޕްރަިއވެްޓ އެހެްނވީމާ، މީގައި ދެން ހު ރިހާ ބާވަެތްއގެ ިވޔަފާރިތަކުން.ގާތްަގނޑަކަށް ހު

ތަކުަގއި ޓެކްސް ނެެގވޭ ގޮތަށް ވީމަ އެ ބާވަުތގެ ފްލެޓުފާރި އުސޫުލގެ ތެރެއިން ޢިމާރާތްކުރެވިގެންދާ ފްލެޓްތަަކކަށްވިޔަ

ގެ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމްސް  އަދި ހަމަ އެހެންމެ ފުރަތަމަ ދެންނެވީ ހުރީ. މިމީގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ވިްސނުން 

ސޯޝަްލ ދަށުން ފުރަތަމަ އެ ގަންނަ ފަސްޓް ޓައިމް ބަޔަރސް ދެވަަނ ފަހަރަކަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަކަށް މިދެންނެވި 

އެ މުޢާމަލާތް ވިްއކާލެވޭނަމަ ނުވަަތ ަގނެވިއްކުްނ  ކުރެވޭ ފްލެޓްސްަތއްހައުސިންގ ްސކީމްސްެގ ދަުށން ޢިމާރަތް

ނޑަްށ ހީވަީނ ކްްސ ނެޭގ ޮގތަށް މި ޕްރޮޕޯސްކުރިއަށްދާ ކަމަށްވަނީ ވެއްެޖްއޔާމު ޭއގަިއ ޓެ ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފަހުން ވިދާުޅވި  ،ންޑްލީ ޕޮލިސީއަކަށްހެން މީތި ވެގެންދާނީ. ދެން ތި ވިދާޅުވި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާީރގެ ިމ ހަމަ ފްރެމިހާރު 

ނޑުމެން ައގު ކަ ނޑަެއުޅން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް. ޓެކްސް ނެގުުމގައި ޢަމަލުކުާރނެ ގޮތްތަކެްއ މިސާލަކަށް ައޅުގަ

ނަޑއެޅުމުގެ ކަންތައްަތއް މުޅިއަކުން ނުނިމޭހެން. އެހެންވީމާ، ޭއގެ އަނެއް ވާހަކަ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަދި ައުގ ކަ

ނޑުމެންގެ ކޮންމެވެސް ކުރަީނ  ކުރެވިދާނެ. ީމގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ޕްރޮޕޯސް މިވިސްނުންތަެކއް ހިްއސާ ވަރެްއެގ އަުޅގަ

ނޑުމެން ައގު ަކނަޑއަާޅއިރުަގއި ޓެްކސަބަލް ވެލިުއއެްއ  މިދެންނެިވ ގަާވއިދުެގ ތެރެއިން  ަގނޑުމެންއަޅު އަުޅގަ

 ،ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާއިރު ތަޢާރުފުކުރަން. ނޮޓް ނެސެސަރީ ފްލެޓް ވިއްކަންޖެހޭނީ މި އަުގގަޭއ. މިހާރު
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ރާއިރުގައި ެއ ގަންނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވ އަެގއް ނޫން މި ޓެކްސަބަލް ދާ އުސޫލެއް ނޫންތޯ ކަސްޓަމުން މުދާ އެތެރެކު

ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ މެޭކނިޒަމަކަށް ބޮޑަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން އަސްލު ބޮޑަށް މި  އެއް އޮންނަނީވެލިއު 

ނޑުމެން ައގު ަކނަޑއަޅާއިުރަގއި ފްލެޓެްއ ވިްއކޭނެ ައގަކީ ިމއެއް  ވެސް، ވަިކ ޫނނޭ. އެހެންނަމަގެންގުޅެނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޭއ.ޝަރުތުތަކަކަށް ފިޓްވާ ފްލެުޓ ވިއްާކއިުރގައި އޭގެން ެޓްކސް ނެގޭނެ ވެލިުއއަކީ މި އެ މާނައަކީ އަުޅގަ

ވިަޔސް ވެސް ަވކި ޝަރުތުތަކެްއ  އަށް ިވއްކި ކަުމގައިރުފިޔާ 1ކުރި ވިސްނުުމގެ މާނަައކީ މިސާލަކަށް ފްލެޓެއް ހިއްސާ

ނަޑއެިޅފައި އިންނާނެ. އެ ވިއްާކ ލެހިމެނޭ ފް  ޓަކުން ޓެކްސެއް ނެގޭނެ ވެލިެއއް ޓެކްސަބަލް ވެލިުއއަކީ ކޮަބއިތޯ ކަ

ނޑުއަޅުަގނޑުމެން ނޫނޭއަެގއް  މެްނގެ ިވސްނުން އިނގޭތޯ. މި ގަާވއިުދ އެކުލަވާލުުމގައި އަދި ބޮޑަށް . މިއީ ހަމަ އަޅުގަ

ްޝވަރާކުެރިވގެން އަސްުލގައި މި ަގވާއިދު މިއަށްވުރެ ައސްލު އިތުރަށް މީގައި ކަމާ ބެހޭ އެހެން ފަރާްތތަކާއި ެއީކގައި މަ

ހަރުދަނާވެގެން ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މަްޝވަާރ އާއި ލަަފއާ ެއކީަގއި ކުިރައށް ދާނީ. އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ 

 ވިސްނުމެއް މި ހިއްސާކޮށްލަިދނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އެހެން އިްއޒަތްތެ ރި މެންބަރަުކ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާ އެއޗެއް އޮތް ކަމަްށވވާނަމް. އާދެ! އަުޅގަ

 އަށް. هللا އަރުވާނަން ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ހަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ގެ ބޭުފޅަކު އިންނެވުމާއި އެީކގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި އެބަ ބުނޭ ދިރިއުޅުމަށް  18އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ުސވާލަކީ މި އިޞްލާޙުގެ 

ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  16ދޫކުރެވިފަިއވާ ބަންޑާރަ ގޯްއެޗއް އެ ގޯްއެޗއް ދޫކުރެވިފަިއާވ ފަރާތުގެ މި ގާނޫނުގެ 

ނޑަެއޅިފައި އޮންނަ އަދަދަކީ ގޯއް  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮުޅގައި  2008ޗެއް ބިން ގަތުމަށްފަހު، ެއ ގަތުމަށްފަހު މިހާރު ކަ

ނޑައަޅާަފއި އިން 2007އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ ނޫީނ  އްދުތަކަށް ައެގއް. ެއއީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހަ  ވަނަ އަހަުރގައި ކަ

ެވސް އެކި ރަްށރަށަށް އެކި އަގުަތއް ހުންނާނެ. ދެން އެއިރު އެކަން އިންނާނީ އެކި ައގުތައް. ައތޮޅުތަކުގެ 

ނަޑއެޅުމުަގއި މާ ބޮުޑ ދިރާސާތަކެއް ކުރެިވގެނެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ބޭންކުތަކުން ބައެއް ިލޔުންތަކާިއ ެއއްޗެިހ  ކަ

ނޑަެއޅުމާ ނޑަކަށް ދެތިްނ ގެނެސްގެން ޭއގެ ައގުތައް ަކނޑަެއޅިފައި ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް ައގުތައް ކަ އި އެީކގައި ގާްތގަ

ީޓގަިއ ފާހަގަެވގެން ދިަޔ އޭުރ ބަެއްއ އޭުރ ލޭންޑް އިވެުލއޭޝަން ކޮމި މަސް ދުވަސް ތެޭރގަިއ ފާހަގަެވގެން ދިޔަ 

ނޑަެއޅުނު ައުގތަކަކީ އެ ރަާށއި އެކަީށގެްނ ނުވާ ބޮޑު ައގުތަެކއް ކަަމށް. މިސާލަކަށް ގދ.ތިނަދޫ.  ރަށްރަށަށް ކަ

ރުފިޔާ އަކަފޫަޓކަށް.   50ކަފޫޓެއް އަމިއްަލކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާމުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ތިނަދޫގެ އަ
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ހާސް ައކަފޫޓުެގ ޯގއްެޗއް ޢިމާރަތަކާއި ެއކީަގއި މި ބޭްނކުން ނީލަން ކީމަ ވެސް ިމ  5އެހެންނަމަވެސް ތިނަދޫަގއި 

ރުފިޔާއަްށ  50ދެން މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ރޭޓުން  ހާސް ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ މާނައަކީ 52ލައްކަ  1އަރަނީ 

 2ހާްސ އަކަފޫޓުގެ ގޯްއޗަކަށް ސަުރކާރުން ދައްކަންޖެހޭ އަމިއްލަުކރާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން  5އަކަފޫޓެްއގެ ރޭޓުން 

ވޭތުވެިދަޔ  ހާސް ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، މީތި ވަރަށް ޮބޑަށް ނުބައްދަލުވެަފއި މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް 50ލައްކަ 

ވަަރކަށް އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ިމ ރިވަިއޒް ކުރެވިފަާކެއއް ެނތް. އެހެންވީމާ، މި ިރަވއިޒް  7ގާތްަގނޑަކަްށ 

ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް އެބަ ކުިރއަށްދޭތޯ، ނޫނިްއޔާ ކުިރއަށްަދނީ ކިހިނެއްތޯ. ެއއީ އެހެން މި ދެންނެވީ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ނޫނިްއޔާ ފްލެޓެއް ިވއްކި ކަުމގައި ިވޔަސް އެބަޖެހޭ ލާޒިމުކުރެވޭ ެއބަ އަމިއްލަކުރަން. އަިމއްލަ ބިމުގެ ވިޔަފާރިކުާރއިރު 

ކުރާކަމަށް ވެއްޖެްއޔާމުން އަމިއްލަ ކުރެވޭނީ އެ މާކެޓް ރޭޓެއް އޭގެ ތެރޭަގއި ޮއވެގެން. އެހެންނެއް ނޫން، މާލޭގެ 

ހަމަ އޭރު ބަލާފައި ހުރި ައގުތަކަްށވުރެން މިހާރު މާ ބޮޑުތަން ގޯތިތައް މަްއސަލަެއއް ނޫން ަކންނޭނގެ. މާލޭގެ ގޯތިަތއް 

ނޑަށް އެނގިަފއި އޮްތގޮތުްނ ވެއްޖެ އްދުން ައކަފޫޓެއް އް ސަރަހަްއޔާ މިހާރު މާލޭގެ ބައެ އަގުޮބޑުވެަފއި ހުރީ ވެސް. އަުޅގަ

ާނނީ ދެހާސް ފައްސަތޭ ތިން ހާސް ރުފިޔާއަްށ އަރަިއގެން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއއިރު ބެލެވިަފއި އިން 10ހާސް  9

ހާސް ރުފިޔާއަށް ކަންނޭނގެ އަކަފޫޓެއް ައޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ވާގޮތުން ެވއްޖެްއާޔމުން. އެހެންވީމާ، އެ ވެސް 

ރިވަިއޒްކުެރވިފައިތޯ އޮތީ ނޫނިއްޔާމުން ރިަވއިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކިހާ ހިސާބަކަށް ގޮއްސަ އޮތްތޯ. އެ ސުވާުލ 

 ށްލަން ބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑު ކޮ

 

 މިނިސްޓަރ ޙަސަްނ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ޑެޕިއުޓީ އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނޑަށް އި ނޑުމެންގެ މިނިސްޓްީރގެނގޭ މަޢުލޫއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ސަޢުދު. އަޅުގަ ލުއޭޝަން ކޮމިޓީެއްއ ިއވެ މާތަކީ އަޅުގަ

ނޑު އެބައޮތްކަން. ދެން އަ ޓަަކިއ  ޮކމިޓީ ރިވިުއ ކުރުމަށްކޮމިޓީ ލުއޭޝަން މެން މި ވަރަށް ފަހުން ެވސް ިއވެުޅގަ

 ށް ކަ އެކީ މަޝްވަރާުކރެވުނު. ދެން އެހެންނަމަވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ޮގއްސަ އޮތީ ކިހާ ހިސާބަ ސްޓަރާމިނި

ނޑަށް މިަވގުތުަގއި ބުނެލަން ދަތި.   ކަމެއް އަުޅގަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު ފުރުޞަތު  އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. އަޅުގަ

 އަރުވާނަން އަޙްމަދަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު
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ސަރުކާރުން މި ޢާއްުމ  އިތަމަ ކަމަކަށް މި ސޯޝަލް ހައުސިްނގެ ތެޭރގައަޅުަގނޑު ސުވާުލކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ފުރަ

އްޔާ ިވއްކޭ ގޮތަށްތޯ އޭ އޭގެ ެއގްރިމަންޓު އޮންނަނީ. ން އެ މިހާރު އޮންނަގޮތުން ވެއްޖެ ރައްޔިތުންނަށް މިދޭ ބޯހިޔާވަހިކަ

 މާރާތްކުރާ ފްލެޓުތައް. ޢި ސަރުކާުރން ނުނިއްޔާމުން ވިްއކޭތޯ ނުވަތަ ނުވިއްކޭތޯ ިމވަގުތު ޯސޝަލް ހައުސިންގެ ގޮތުަގއި

 

 މިނިސްޓަރ ޙަސަްނ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ޑެޕިއުޓީ އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިންގޮތް. ސޯޝަލް ހައުސިްނގ ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބޭ  އިއަޅުަގނޑު ތަކުރާުރކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑަށް ވިސްނިފަ 

 ނެތޯ ެއީއތޯ ސުވާލަކީ. ބޭފުޅަކަށް ައނެއްކާ ެވސް ިވއްކިދާނަ ފަހަރަކަށް ވިްއކިދާނެތޯ އަދި އެ ފްލެޓެއް ދެވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ށުން ނޫނީ ކޮންމެވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް ވިްއޭކނެތޯއޭ. މިހާރު މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެށިފަހި މާލޭގެ ދަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް ވެގެްނ. ޭއގެ އަ ނޑުމެން މި އެދެނީ ފްލެޓް ހޯދަންގޮތަކުން ސަުރކާރުން ދޫކުރާ ފްލެޓުތަކަކަށް އަުޅގަ 

 .އިތަކުގަ ހުރި ގަާވއިދު އްޔާ އެ އިޚުތިާޔރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮއވޭތޯޭއ ވިްއކާލުމުގެ މިހާރުފްލެޓް ލިބިއްޖެ

  

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަރާތުން ވަޑަިއގެންނެވި ބޭުފޅަކުއިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ  އެންޑް ސިންގހައުމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ތަކަކުން އެ ފުރުޞަތެްއ ދީފައެއް ނިއިންނާނެ. ދެން ވިްއކާލުމުގެ ފުރުޞަތެއް. އި ހުރި އެގްރިމެންޓްސްމިހާރު ހެދިފަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މްޢަބްދުލްކަރީ މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

އްޔާމުން އެ ސަރުކާުރގެ މި ވެްއޖެ އާދެ! ެއ އަުޅަގނޑު ހަމަ ެއކަން އިނގޭތީެވ ހަމަ ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވީ. އެހެން

ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެވަނަ ފަރާތަކަށް އެ ވިްއކުމެއް ނުެވސް އާދެއޭ. ައއިއްިސއްޔާ ޫނންހޭ ޓެކްސްގެ މި އިޝޫ މި 

ގެ ތެޭރަގއި ސަރުކާރުން މިވަގުތު މިދޭ ފްލެޓްތަކުގެ ެއގްރިމެންޓުގައި ގސޯޝަލް ހައުސިން، މާއެހެންވީއަންނަނީ ވެސް. 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންާވ އަނެއް ނުކުތާއަކީ އަެންއ  ،ހުންނަ ގޮތުންނެއް އެއީ ވިއްޭކނެ އެއްެޗއް ނޫން. ދެން އަޅުގަ

އި އެަބއޮތް އެއްެމދު ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އެއްމެދު )ހ( ގަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  19ނުކުތާއަކީ އެަބއޮވޭ މި ގާނޫުނގެ 

ޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ އެހެންތަނެްއ ެއ މީހަކު ަޝރުޢީ ގޮތުން ބަލަން ާއއި މާރާތެއްގެ ފްލެޓް ވިްއކަން އެދޭ މިހާޢި

އަނބިދަރިންގެ ތެެރއިން  ނިއްޔާންގޮތަަކށްތޯ. އަނބިދަރިންނަށް ނޫން ބަލަނީ ކޮއިވުން. މިކަމުގައި ިމނިސްޓްރީހަމަޖެހިފަ

ބައްޕައަށް ބަލާތޯ އަދި އެގޮތަށް ބަލަނީ ނޯ  ނޫނީ ނުވާ ކުދިންތޯ ނޫނީ މަންމަ ތިބި ކުދިން  އިވެފައަހަރު 18

ޝަރުޢީ ގޮތުން  ކިހިނެއްތޯ އެ ނިންމަނީއޮބްޖެކްޝަން ލެޓައެއް ކަހަަލ އެއްެޗއް ހޯދައިގެންތޯ އެ ީމހުންގެ ފަރާތުން. 

ނަޑކަށް ކުދިން ވިާހފައި އޮންނަ ށް ިގނަ ފަހަރު އެބަހުރި ހަމަ އެތައްއެއީ ވަރަ .ބަލަންޖެހޭ އެހެން  އިއިުރގަބަ
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 ތޯނޫނިއްޔާ ކިހިނެއް ކުރާެނ ަގވާއިދެްއ އަދި ވަކިން ަހދާނީތޯއި އެބަޮއވޭ. އެެހންވީމާ، ެއއަށް ޢަމަލުދޫކޮށްލެވިފަ

 މަލުކުރަނީ. މިކަމުގައި ޢަ

 

 މިނިސްޓަރ ޙަސަްނ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: ންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ޑެޕިއުޓީއި އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ  ނޑުމެން މިނިސްޓްރީގެ ައސްލު ކޮންސާންސްަތްއ އަުޅގަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އަޙްމަދު. އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ނޑުމެންނަްށ ަގވާއިެދއްގެ ތެރެއި އިދެންނެވި ގަާވއިދެްއ އެކުލަވާލާފަ  ހިއްސާކުރީ. ދެން އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ނޑު ޤަ އިތުރު އިޚުތިޔާރުތަެކއް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުމަށް ބޫލުކުރާ ހިތްއޮތީ މި އަޅު ފްރޮޕޯސްކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެން ދެންމެ ތި ބައްދަންޖެހޭ ތަންތަން ޕެޗު އަޅަންޖެހޭ ތަންތަން އެ ވިދާޅުވި ކަަހލަ ފޫ ގަާވއިދުގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިަކން ކުރަން ހުށަހަޅާނީ. ެގ ސިފަިއަގިއ ގެނެްއސަ އޭތި ވަށައިނެއްރެޖިއުލޭޝަ ދެން ޖެހޭ ގޮތަކަށޭ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޮކންސާން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ތި ވިދާޅުވި ކޮންސާނަީކ އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހިއްސާ ކޮށްލީ އަުޅގަ

 ންަޓކަށްވުން ެއކަށީގެްނވޭހެން. އަޅުަގނޑުމެން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅުއްވި ޕޮއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

އިނގޭތޯ. ދެން  އުލޭޝަްނގެ ތެރޭަގއި ޭއތި ހިމަނަންބޭފުޅުންގެ ރެގި އާދެ! އެކަން އަސްލު ައޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން ތި

ގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދާދި ފަހުން މި މަޖިލީހުން ގެނެވުނު އިޞްލާެޙއްަގއި ފަހު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑު ފާހަ

ކިތަންމެ ކުޑަ ބިްނކޮޅެްއ ެވސް ރަޖިސްޓްރީ ކުެރޭވގޮތަށް ހެދިއްޖެ މިކޮޅުން. އެ ަމސައްކަތަށް ހަމަ ަރއްޔިތުްނ 

ފަށައިފި. ނަމަވެްސ  ބަލަިއގަންނަންަކއުންސިލުން އޭތި  ދުްއވަިއގަނެގެްނ އެ .ދުއްަވއިގެންފި ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެްއގައި

ހުީރ އި ބަަލއިގަނެފަ  .ބެހޭބައިގަ ނޫން ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީަގއި. އެ ދެްނ މިހާރު ރަޖިސްޓްރީތަކާ ކައުންސިލެއް

ނޑަނެއެިޅގެން އެ އެ  އޮތީ. އެއީ އެ ވާހަަކ މި ދައްކާ ސަބަބަކީ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ބޭނުންވޭ އަދިވެސް ގޮެތއް ކަ

އްޔާ ހަމަ ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ހަމަ އައިސްދާނެ ހަމަ ދައުލަތަްށ އެހެންެވއްޖެ މަލާތްކޮށްލަން.ކޮޅު ިވއްކާލަން. މުޢާތަންތަން

ގެ ލަފާ ލިިބއްޖެތޯ. ުކރިއަށް ދާން ފަށައިފިތޯ. ެއ މިހާުރ އޭ.ޖީއެކަުމގައި ، އީ. އެހެންވީމާލިބިދާނެ ފައިސާއެްއ މި

 ސުވާލުކޮށްލަން. 

 

 މިނިސްޓަރ ޙަސަްނ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ޑެޕިއުޓީ އެންޑް ސިންގހައުމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ތްތަްއ ޢާވެްސ ުކޑަކޮށް ތަާފތުވެއްޖެ ެދއްތޯ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަްށ މި ކޮމިީޓގެ ކަްނތައްތައް ާދގޮތް އިޖުރާ މައުޟޫޢު

  ދޭން...މެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުއަމާޒުކުރެވޭ ކޮންހަމަ  ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ. ވީމައާ

 



10 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. ހަމަ ވިްއޔާ  ވަނީ ަކމަށް ޖަވާބުދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ  ކުރިއަްށވަަޑއިގަެނވިދާނެ. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ ޙަސަްނ ޢަލީ އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ޑެޕިއުޓީ އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ވަރަށް ގިނަ  ގުިޅގެން ބޭފުޅުން އެ ގެނަިއ ބަދަލާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތި .ވަރަށް ބޮޑަްށ ުޝކުރިއްޔާރަނގަޅު. 

ތަެކއް އެބަ އާދޭ. ބަދަލުގައި މި އޮންނަނީ ތަރިކަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ވާރިސުންނަށް ލިބުން ޙައްޤު އެޕްލިކޭޝަންސް

މެއް މި ބަދަލުން އަންނަނީ. ަގނޑު ގޮތެްއގައި މިކަހަލަ މަްފޙޫިދނުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކޭ. މައި ކޮޅުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތަންތަން

ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭކަށެއް ނޫން މި ބަދަލުގައި ހިމެނެނީ. ވާރުތަ މުދަލުގެ ގޮތުަގއި ތަރިކައިން 

ވި ބޭފުޅުން ގެނެސްދެއްވި ދެ ބަދަލުގައި ވެސް މި ދެންނެ ތި ކޮޅު. މި ބަސް އެ ދެ ބަދަލުގައި ވެސް މިލިބޭ ތަންތަން

ނޑުމެންނަށް ޭއގަ ބަސް "ވާރުތަ މުދަލުން". އެެހންވީމާ، އްޔާމުން އޭތި ނަކަށްވީ ވާރުތަ މުދަލެއް ވެއްޖެ ކޮންސާ އިއަުޅގަ

އި ން ކުރީގަ ަތކުއިގެން ކޯޓުއަޅުަގނޑުެމން ދެންނެވީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅަ، އެހެންވީމާވާންޖެހޭ ކަށަވަރުވާންެޖހޭހޭ. ފައި ވެރި

ތަރިަކއިން ލިބޭ ވާރުތަ މުދާގެ ގޮތުގައި މައްސަލަެއއް ނިންމަވައިގެްނ  ،މަލުކުރާގޮތަށް ވާރުތަ މުދާގެ ގޮތުަގއިވެސް ޢަ

... އާދެ! އޭ.ޖީގެ ލަފާ ލިބުނު ކޮމްޕްލީޓް ރުން އަުޅަގނޑުމެން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭނަމޭ. އަދި ކުޑައޭގެނެސްދެްއވާށޭ. 

ނޑުމެންނަށް އެގޮތަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރިއަށް ެގންދިއުމުގެ މައްސަލަެއއްނެތޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ އަޅުގަ 

ނޑުމެން އިންޓާނަލް އިޖުރާ ތްތަކެއް އެކުަލވާލަިއގެން ޭއގެ އެޕްލިކޭޝަންސް ފޯމުތަކެްއ ޢާކަމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަިއެޑންޓިފައި ކޮށްގެން މިކަހަލަ ގ ޑޮކިއުމަންޓްސްޖެހޭ ސަޕޯޓިންޑިވެލޮޕްކޮްށގެން އެާއއި އެކީ ހުށަހަޅަން

ނޑުމެން މިހާރު ، ދަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާގެން ،ތްތަކަކުން ކުރިއަށް ެގންދާޢާއިޖުރާ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ސްޓާފުން މި ދެންނެވި ިއޖުރާ ލު ޙަޤީޤަތުގައި. ނިންމީމަ ތްތައް ނިންމައިފި އަސް ޢާއަޅުަގނޑަށް އަުޅގަ

ފުޅުކުރެްއވިްއޔާ މިހާރުވާނީ ތައް ވެސް މިހާރު އެ ބަލައިގަންނަނީ. ހަމަ އިރާދަ ނގެ އެޕްލިކޭޝަންސް ކަންނޭ

 އޭތި ވާނީ.  އިލާއެއްގަ ެއއް މަރުޙަލާއިން ކުރެ ކުރެވެމުން މި ދެންނެވި ދެ މަރުޙަތައް ހައްދަމުން ނޫނީ އިޝޫރަޖިސްޓްރީ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މިހާ ހިސާބުން.އަމީ  ތު އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ފުރަަތމަ ވިދާޅުިވ ފުރަތަމަ ގަންނަ  އަޅުަގނޑު ޝުކުިރއްޔާ އިނޭގތޯ. ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ ތި 

ނޑަށް އޭތި އަންޑަސްޓޭންޑްނުޖެހޭގޮތް. އެ ތަފުޞީލުކޮށްލަފަރާތުން ޓެކްސް ދައްކަން   . ުނވީމާ ދެްއވަފާނަންތޯ. އަުޅގަ
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 މިނިސްޓަރ ޙަސަްނ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ޑެޕިއުޓީ އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

މި ސޯޝަލް ހައުސިންގ ްސކީމްގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްލެޓް ލިބޭ  އަޅުަގނޑުމެން މާނަ މި ކުރަނީ އިދެން އޭގަ

ގައި ޓެކްސް ކޮންމެހެން ފަރާތް. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތް އަގެއްގެ ގޮތުަގއި އެ ޕޭކުރާ އަުގގެ ތެރޭ

 ނުޖެހެއޭ.  ހިމަނާކަށް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ކުއަޙްމަދުމަނި އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 އި އަށް ެއ މީހުން އަޕްފްރޮންޓުކޮށް ދަްއކާފަނަނީކީ ނޫންތޯ. ސޯަޝލް ހައުސިންގމާނައަކީ އެ މީހުން ފުރަތަމަ ގަން

 ސޯަޝލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓެއް  އިއެަބއޮވޭ ބުނެފަ އިދިރިއުޅެމުންތާ ޕޭުކރަމުންދާނީ ދެއްތޯ. ދެން މީގަ އިއެތަނުގަ 

މާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ވިއްކާ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އެއްެމދު ޢިނޑަައާޅ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ކަ

ެވެގންވެެއވެ. މާނައަކީ ސޯޝަްލ ޖެހޭ ޓެކްސްގެ ދަށުން އިސްތިސްނާފަރާތްތައް މި މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ދައްކަން

ނުވާނެތާ އަސްލު.  ެއއްހެން ލައެބަލްއަެނއްމީުހން ޓެކްސްއަްށ ހައުސިންގ ވާހަަކއަކީ އެ ަހުއސިންގެ ތެެރއަށް ވަންނަ 

މިސާލަކަްށ ިތ ވިދާުޅވާގޮތަްށ ފުރަތަމަ ަގންނަ މީހާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ، އެހެންވީމާ ތާ އަސްލު.ނެއިސްތިސްނާވާ

ޝަލް . ސޯތި އިއްރެެލެވންޓުވާނެ ނޫންތޯއެހެންވީމާ، އަސްލު އޭ މީގެ ތެރޭަގއި ނައަންނާނެ ނޫންތޯ. ެއއްޓެކްސް

 .ނުޖެހޭނެއޭ ީޓއެއް ނޫނޭ ެޓްކސްއެއް ަދއްާކކަށްއަށް ވަންނަ އެްއެވސް މީހަކު ވާހަަކއަކީ އެ މީހުންގެ ލައެބިލިހައުސިންގ

އަށް ހާްސ އެްއ މިސާލަކަށް ހަތް ހާސް ފަހަރާ ޕޭކުރި ޯސޝަލް ހައުސިންގއެކަމަކު ުސވާލަީކ މިސާލަކަްށ ހަމަ އެއް

ދެން އޭނަ  އިފްލެޓް މި ނެގީ. ނަގާފަ އިނުވާ މީހާ އެއްފަހަރާ ޕޭކޮށްފަނުންދައްކަން ބޭ ދައްކަމުން ގޮސް ވިހި އަހަރުން

އި މިއޮންަނ ވެސް މީގަ  އި ޖެހޭ ހާލަތުގަިވއްކަންބޭނުންވެދާނެ ފްލެޓް ވިއްަކން އިނގޭތޯ ދެވަނަ ފަރާަތކަށް. 

 ...އްޔާ އޭނަ މީގެ ެތރެއަށް ވަނީ ސޯޝަލް ހައުިސންގެ ތެރެއިން ލާފަގޮތުންެވއްޖެ

 

 މިނިސްޓަރ ޙަސަްނ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ޑެޕިއުޓީ އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ކޮށް ަބޔާންކުރެވެންޖެހޭ ތަންކޮެޅއް ެއއީ. އެފަދަ ފަރާތެްއ ފްލެޓް ޞަރީޙަ އަނެން ސްޕެސިފިކްކޮްށ ސާފު ސާދާ އިމީގަ

ްއޔާމުން ދެން ދާންޖެހޭ ނޯމަލް ބިޒްނަސް ތަކަށް ވިްއކާ ކަމަށް ަވނީ ވެއްޖެދެވަނަ ފަރާ އިމިލްކުކޮށްފަ

 ޓްރާންސެކްޝަނެްއގެ ދަށުން އެްގޒަބަލް ހުރިހާ ޓެކްސްތަކެްއ އޭގެ ހަމަ ތްރޫެވގެން ދާގޮތަްށ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި
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އަށް ވަންނަ މީހާއަކީ ެއއީ އޭނަގެ ބޯހިާޔވަހިކަން ނުލިިބ ލަކީ މިސާލަކަށް ސޯޝަލް ހައުސިންގުސވާ އިއޭކަމަކު މީގަ 

ނަޑއަުޅއްވާ ފްލެޓްތަކަށް ަވންނަ ފަރާތް އިނގޭތޯ. އެ  ނުވަތަ އެ ގާބިލުކަން ނެތި ތި ބޭފުޅުން މި ރޭންކުގައި ކަ

އަށް ލް ހައުސިްނގމުން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއީ ޯސޝަަވންޏާ މީހުންނަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުްނ އެއްފަހަރާ ދެްއކޭ ކަމަށް

 އިއޭނަ ވަދެފަ ހެންނަމަވެސް މި ސޯޝަލް ހައުސިންގައށް ވަންނަންފޯލްވާ ބަޔަކަށް ވެސް ނުވެދާނެ އިނގޭތޯ. އެ

ކަމަުކ އެ ގަތީ. އެ  އިއިނގޭތޯ. ފައިސާ ދައްކާފަ އި ވެސް ދައްކަފާނެތިން އަހަރު ކޮށްފަ އި މިސާލަކަށް ދެ އަހަރު ކޮށްފަ

ިއ ވަުރގެ މީހަކަށް އިނގޭތޯ. މިސާަލކަށް އޭނަ އެތަން ިވއްކާފަޓެކްސް ެދއްކޭ އޭނަ ުނވެދާނެ އެްއކަލަ  އި ހާލަތުގަ އެ

ދެއްތޯ. ދެން އޭނަގެ މަްއޗަށް މިސާލަކަށް  އިމާރާތް ވިއްކާފަ ންވެދާނެ އެ ޢިެވސް ބޭނު އެހެން ތަނަކަށް ވަންނަން

، އެހެންވީމާޑަންައކަށްވާީނ ޙަީޤޤަތުގަިއ ދެއްތޯ. ީއ ވަރަށް ބޮޑު ާބރންޏާމުން އެކަމަށްވަ ޓެކްސް ދެްއކުން ާލޒިމުކުރާ

މެއް. ވަރަށް ރަނަގޅު މަފްޙޫއަޅުަގނޑަށް މި ވިސްނޭ ިވސްނުމަކީ މިހާރު މިއޮތްގޮތަްށ މި އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި 

ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އެ މީހުން  ،މީހުން ވާހަކައަކީ ޓެކްސްއަށް  ނަގެ ތެރެައށް ވަންގސޯޝަލް ހައުސިން

މާރާތް ވިއްކަންޏާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އޮތުން ވެސް އެމީހުން ޢި އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ވިސްނުމެކޭ. އޭގެ ފަހުން

 މީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. ކީްއވެގެންޯތއޭ މިސާލަކަށް ދެަވނަ ފަހަރަށް ވިއްކާ މީހާ ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭކަމަށް ތި 

 ފުޅުން ވިދާޅުވަނީ. ބޭ

 

 މިނިސްޓަރ ޙަސަްނ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ޑެޕިއުޓީ އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ވެސް ރާއްޖޭަގއި މި ދިމާވާ މައްސަލަހެން ދިމާވާނީ. މިސާލަކަށް  ރުން މިހާރުންކިއު. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭއާދެ ތެ

ފަހަރު ތިންފަހަރު ޮއންނަނީ. ދެ މި އިިއންތިހާއަށް ބޮޑުވެފަ އިޚާއްޞަކޮށް މާލޭގަ  އިޭޖގަ ބިމެއް ބިމުގެ އަގު ރާއް

ެލވޭ. ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ވެސް އެބަ ިވއްކާ ާކ އެބަލެވޭ. ބިމަށް އަދި ބިމާވަނަ ފަހަރު އެ ވިއް ހަތަރު

ހިނގަމުން ދާއިރުަގއި ކޮބައިތޯ ޭއގެ ތެރެއިްނ ތަކެއް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެކަމަުކ މި ހުރިހާ ޓްރާންސެކްޝަންސް

ގޮތުން.  މިހާރު ބައެއް ފަހަރު ކަންތައްތައް ކުރެިވގެންދާ ާދއެއް ދައުލަތަށް ވަންނަ ފައިާދއަކީ. ނެތް އެްއވެސް ފައި

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މިދެންނެވިހެން ސޯޝަލް ހައުސިްނގ ްސކީމްސްގެ ނަމުގަ ، އެހެންވީމާ ވެްސ އަިދ  އިއަުޅގަ

ޖެހޭ ފައިސާތަކެްއ ނގަމުންދާއިރު ދައުލަތަށް ވަންނަންތަކެއް ހިއި މި ޓްރާންސެކްޝަންސްވެސް ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޭގަ އެއް 

މި ހަމަ މުޅިން އެއްކޮށް  ކުުރން.ން ނުާދނެ ގޮތަކަށް އެ ބައްޓަން ުނވަދެ ެއކަން ކުެރވިގެަފއިސާތަެކއް ފައިދާތަކެއް 

ތެްއގަިއ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ާރއްޖޭަގއި ހަމަ ގިނަ ހުރިހާ ފްލެޓްސް އިން އޭތި ެއކަހެރިުކރެވިއްޖެ ހާލަޓެކްސް

ްނ ވެސް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމްސްގެ މޮޑަލަށްހެން. ނޫނީ އެ ނަމުގައިހެން. އެއޭރު ސްކީމްތަކެއް ދާނީ ޕްރައިެވޓު

ހައުސިންގ ްސކީމްސްެގ ތެއް ސޯޝަލް އިން ސަލާމަތް އެ ެވވުނީ އެހެންޫނންތޯ. ދެން ޙަޤީޤަމެން ޓެކްސްހުރިހާ އެއް

މާރާތް ކުރެވޭ ފްލެޓްސްތައް އެލިޖަބަލް ފަރާތްތައް ފައިސާ ދޫކުރާ އިްނސްޓިޓިއުޝަންތަެކއް މާލޭަގއި ދަށުން މި ޢި 
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ން ވެސް ފައިސާ އަހަރުއެއް އެއްފަރާ ވެސް ފައިސާ ދެއްކި ދާނެ އެހެންނޫންތޯ. ، ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި. އެހެންީވމާ

ލެވިދާނެ. އި ވެސް ވިްއކާބޮޑު އަގުގަ  އި ދެވަނަ ފަހަރަށްމިނިވަންކޮށްފަ  އިެވސް ދައްކާފަ އަހަރުން 7ދާނެ. ދެއްކި

އަހަރު ފަހުން  7ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ވިއްކާެލވިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންަނށް އަދި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުކުރެވޭ މީގެ ންތި

ެއ ، ރޮޖެކްެޓއް ނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާތްތަކެއް ޕްއަގު އަންނާނެ ގޮ އިނިޔާރ ބައި އޭރިޔާތަުކގަ އިނޫނީ މާލޭގަ އިރާއްޖޭގަ 

މި ފްލެޓް ވިއްކަްނ މެން ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ހުރިހާ އެން ަހުއސިންގ ްސކީމްސްތަކުގެ  އިފަހަރުގަ  އިދުވަހެއްގަ 

 ަޓކައި.  އޭގެން ލިބޭނެ ފައިދާއަކަށް ބޭނުންވެދާނެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ދުމަނިކުއަޙްމަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ދެވަަނ ނުޖެހޭނެ. އެކަމަކު ގަންނަ މީހާ  ށްވަންޏާމުން ދައްކާކަ ޕޮއިންޓަކީ މިސާލަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގަންނަކަމަށް

ޭއނަކުރާ ިވޔަފާރީން ޓެކްްސ  ކަމަށްވަންޏާމުން ދެވަނަ މީހަުކ ޭއގެ ތެެރއަްށ އަިއއްސި  ،ހެން ފަހަރަށް މިސާލަކަށް އަނެއް

 ކަން ޖެހޭނެ ދެއްތޯ.ދައް

 

 މިނިސްޓަރ ޙަސަްނ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ޑެޕިއުޓީ އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އިކޮށް ނިންމާފައި ނޫނީ ދައްކަންޖެހޭ އަގު ޚަލާޞްމި ވާހަކަައކީ ފްލެޓް މިލްކު ކުރުމަށްފަހުގަ .ސާފުކޮށްލައްވާ ިމގޮތަށް

 ދެވަނަ ފަރާތަކަށް އޭނަ ިވއްކަންޏާމުން ދެން އެ ދާންޖެހޭ ޔެސް ޓެކްސަަބލް. ދެވަނަ ފަހަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވެްސ އިތުރު ސުވާލެއް ކޮށްލަްނ އި އެހެން މެންބަރަކު އެދިފަހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ދެން  ނެތުމާއި އެކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް މި ބިލު އޮތީ އަިއއްސަ. ދެން މެންބަރުންގެ  ދެވަނަ ފަހަރަށް މިހާރު މި ބޭނުންވޭ. އެއީ އަުޅގަ

ޓެްކސްގެ ޮގތުގައި. އެއީ ބިމަށް މި ނެޭގ  އަަރއޭ އެބަ 21ތައް ވިްއކާއިުރަގއި %ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމަކަށްީވ ފްލެޓް އެންމެ

ސް.ޓީގެ ގޮުތގައި މި އިތުރުްނ ޖީ.އެއާއި އަދި ޭއގެ 15ނެގޭ % ވެސް ެއ ފްލޯ އޭރިއާޔަށް މި އިކޮންމެ ފްލެޓެއްގަ

ނޑަށް ޤ6ަނެގޭ %  އް ހުރިގޮުތން ސޯޝަލް ހައުސިްނގައކުންބޫލުކުެރޭވ ގޮތުން ގާނޫނުތަ. ދެން މިހާރު ެވސް އަުޅގަ

ބަެއްއ މިޑްލް އެންޑް އަޕާ ދެއްޯތ  ައންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް 15% .އެއް ަނއަންނާނެ 6% .ެއއް ނުނެގޭނެސް.ޓީޖީ.އެ

އެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވަކާލާތު ެއބަ ކުރައްވާ. އެހެންވީާމ، އެ ސަބަބާ ހުރެ އެ ކަންބޮޑުވުން ނެގޭ ކަމަށް ބަ 21ން %އޭގެ

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް މިއައީ. ދެން އަދި ޭއގެ ހެދިގެންދާއިރުަގިއ ފްލެޓްތައް އިތުރުން ެވސް އޮތުމާއިެއކު އަުޅގަ

އިފިއްޔާ ޭއގެ މާނައަކީ އެްއ ޅަ ފާނެ. އައިއަޅަ  މާރާތެއް ވެސްޢިބުރި  10މިސާލަކަށް އެއް ހާސް އަކަޫފޓުގެ ބިމެްއގައި 

 އެކަމަށް ތި، ޓެކްސް ނެގޭ މިހާރު މިއޮތްގޮތުން. އެހެންވީމާއެބަ ފްލޯ ހުންނާނެ. މިއިން ކޮންމެ ފްލޯއަކުން  10ހާހުގެ 
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ސާފުކޮށްލަްނ  ތޯ އަޅުަގނޑުމެންށްއޮތީ ކޮން ގޮތަކަ އިިވސްނަވާފަ ،ަވނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ އި ބޭފުޅުން ރިޢާޔަތްކުރަްއވާފަ

 ބޭނުންވޭ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަރާތުން ވަޑަިއގެންނެވި ބޭުފޅަކުއިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ  އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނޑުމެން ވިސްނާފަ އިމީގަ  .އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ހެން ހަމަ ފުރަތަމަ ވެސް ދެންނެވި އޮތީ ފުރަތަމަ ވެސް ދެންނެވި އިއަުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި ވިސްާނފަ ޕޮއިންޓު ސޯޝަލް ނޑުމެން މައިގަ އޮތީ. ދެން އެ ނޫން  އިހައުސިންގ ސްކީމްސް އަޅުގަ

 ގެ ެނތް.ނެއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންރއެހެން ސްކީމްސްތައް އަޅުަގނޑުމެން މާ ބޮޑު ކޮންސާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނަވާ ވާހަަކއަކީ ފްލޯ އޭރިާޔ ބުނަމާ ހިނގާ އެއް ހާހުގެ އަދިވެސް ސާފުކޮށް އަރުވާނަްނ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު މި ދަ

އޭގެ މާނަައީކ  .މާރާތެއްޢިބުރީެގ  10ލޭންޑް އޭރިޔާ ެއއް ހާހުގެ ބިމެްއގައި މި ނަގަނީ  ،އިނގޭތޯ ބިމުގެ އޭރިޔާ 

 10ވާުޗއަލީ  ޭއގެ ދިހަ ބިން ޮއންނާނެއޭ. މި ދެއްތޯ. ފްލޯ ހުންނާނެ 10ހާުހގެ ައކަފޫޓުގެ  ހުންނާނެ އެއް އިއެތާނގަ 

ވިދާުޅޭވ  އޮްތގޮތަށް ބަލާއިުރ ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ އިމިހާރު މި ބިލު ބައްޓަންެވފަ، ބިން އޮންނާނެއޭ. އެހެންވީމާ

ވިޔަސް ވެްސ ދިހަ ފަހަރަށް އެބަ ނެގެއޭ  ށްތަނަކަހައި އެންޑް މީިޑއަމް ނޫނީ އަދި އެްއކަލަ ފްލެޓް ިވއްކާލާއިރު ެއއީ 

ބޭފުޅުން މިކަމާ މެދުގައި  އެ ފުރުޞަތު އެަބއޮތޭ. ތި ،ންްޑ ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި. އެހެންީވމާބިމުގެ ލޭ 15އެްއކަލަ %

 އޮތީ ކޮން ގޮތަަކށްތޯ.  އިވިސްނަވާފަ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަރާތުން ވަޑަިއގެންނެވި ބޭުފޅަކުއިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ  އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހަމަ އޮތީ މިދެންނެވިހެން  އި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާފަށް މާ ބޮޑަކަށް ވިސްނާފައެްއ. އަޅުަގނޑުމެން ނެތް އެކަމަކަ 

 . ނަށްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ތަންތަސްސޯޝަލް ސްކީމް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ައްށ ލޭންޑް ޓެކްސް ،އެހެންވީމާ، މިހާރު މިސާލަކަށް މި ފެއާރ ގޮތަކަށް ވެދާނެބާ. އެ ލޭންޑް ޓެކްސްއަށް އިނގޭތޯ

އެ ފްލޯއަކަށް ޖެހޭ އަދަދުން އެ ފްލޯއަކުން ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަްށ  އިެއއްކަލަ ދިހަ ފްލޯއަށް ބަހާލާފަ 15މިނެގޭ %

  ...ބޭފުޅުން އެކަމުގައި މި ތޯ ތިއް ކިހިނެ ، ނަސް ެއބަ އާދޭ. އެހެންވީމާރރުން އެްއކަލަ ފެއާއޭ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަރާތުން ވަޑަިއގެންނެވި ބޭުފޅަކު އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރގެ  އެންޑް ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 



15 

 

 .ނިސްބަތުން ޖެހޭ އަދަދަކުން ކަލްިކއުލޭޓް ކޮށްލަން ިއ މިކޮންެމެވސް ވަރަކަށް ވިސްނީމު އޭގަ އަޅުަގނޑުމެން އޭަގއި 

ްސއަށް ވީމަ ނަީކ ސޯޝަލް ަހއުސިންގ ސްކީމްރއެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި މި ހަމަ މަިއަގނޑު ކޮންސާ

ނޑަްށ ކޮމިޓީަގއި  ކުރެވެްނ ސާ އްހިދެން ބާކީހުރި ބައިތައް އަުޅަގނޑުމެން ދޫކޮށްލެްއވީ. ދޫކޮްށލެއްވީމަ އެ ހަމަ އަުޅގަ

ނޫީނ އި ނެއްގެ ޮގތުގައި ބަަލއިގަެނވިފަރހެން ކޮންސާއްއަުޅަގނޑުމެންނަށް އެއީ އަދި ައނެ .މި ވާހަކަަތއް އޮތީ

ނޑުމެން ިއތުރަށް މިދިޔަ ހަފްތާގަ .ކަމެއް ޫނން އޮތް އިނިންމާފަ ކުެރވުނު  އިޭއ.ޖީ އާއި އެީކގަ އިއަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ އިކުރެުވނު މަޝްވަރާގަ އިއަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި އެީކގަ  އިމަޝްވަރާގަ  ލޫމާތެްއ ޢުނގުނު މައަުޅގަ

ލަތަށް ލިބެންހުރި އާމްދަނީ ަދއު މި ހުރި އަހަރުތަުކގެ ޕްރޮފިޓް ނޫނީ ންތި ވިދާުޅވި ޕަސެންޓޭޖާ އެީކއޭ އަންނަ

ނޑުމެން ވެސް ކުރެވިަފއި ހުރީ.ކަލްކިއުލޭޓް  ޕާސަނަލީ އަުޅަގނުޑ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީެގ  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 . އޭބޭނުމެއް ނުވި އި އިތުރަކަްށ މަޝްވަރާކުރާކަށްފަރާތުން އެކަމުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ދެއްވި މަބޭފުުޅން ވަަޑއިގެ ތި، ކުރަން. އާދެ! އެހެންވީމާއިތުރު މެންބަރެއް ސާފު  ލޫމާތުކޮަޅށް ޢުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތި ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު  ނޑުމެން  ބޭފުޅުންނާ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ އެއްކޮށް ބާއްވާ ސެޝަން އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދަމާ ހިނގާ.  އަޅުަގނުޑމެން، )ވަގުތުކޮޅަކަްށފަހު( އެހެންވީމާ ނިންމާލާނަން.

ނޑުމެން ދާނީ މާއްދާއަކުން މާްއދާއަކުންއަޅުަގނޑުމެން  އްމު އުސޫލުްނ ޢާ .ކުިރއަށް ެގންދާއިރުގަިއ އަުޅގަ

 .ކުރުކުރު ބިެލއްއަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދާގޮތަށް. ދެން މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ވަރަށް 

ނޑުމެންީސ ބިލަކަޞާއްޙަންނަމަވެސް އެހެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ...ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެެހންވީމާ ށްވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެިކއެކި އިދާރާަތަކށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށްން ޮކމިޓީައޅުަގނޑުމެ، އެހެންވީމާ ޓަކައި  ން ނިންމުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ޚިޔާލު  ގައި ކުން މީމާއްާދއަކުން މާއްދާއަ ، އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އިލިބިފަ ވެސް ފޮނުވަިއގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަށަމާ ހިނގާ ،އެހެންވީމާ ކަމަށް. މުއްގެންދިއުން އެންމެ މުހި ބިލުގެ ފުރަތަމަ  .ފުރަތަަމ މާއްދާ އަުޅގަ

ުރަގިއ ށް ބަލާއިަވނަ މާއްދާއަ 18ވަނަ މާއްދާއަްށ ގެންނަ އިޞްލާޙު. ގާނޫނުގެ  18ެއއީ ގާނޫނުެގ  .އިޞްލާޙު

ނޑުމެންނާ ވަނަ މާއްދާއަށް  18 އި.ހިސާބަށް އެބައޮތް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަުޅއްވާފަ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އަޅުގަ

މާއްދާއާ ދެން  .ވިދާޅުވެދެްއވުން އެދެން ވަނަ މާއްދާއަށް އެހެންތޯ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މާއްދާ 18 ،)ހ( އަށް ދެއްތޯ

 ހުިރ.  އިނުްއވާފަފޮ އިޞްލާޙުތަކާ

 

 :ިއއްެވވުން މޭޒުންއިދާރީ



16 

 

ވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙު ބާރާތް އަންނަނިޢިވަނަ މާއްދާގެ ފެށޭ  18ގާނޫނުގެ މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާ ބުނެވި ދިޔަ  !އާދެ

އެ ގޯްއޗެްއ  ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ ބަންޑާރަ ގޯްއޗެއް .ކުރުން. ގޯތި ވިްއކުމާއި ސަުރކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް

ފަހު އެހެން ވަނަ މާއްދާަގިއާވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ގޯއްެޗއްެގ ބިން ގަތުމަށް 16ތަކުން މި ގާނޫނުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާ

އިވާ ފަ މަތިން ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢު ކޮށް ވާނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްީރން ހަދާ ގަވާއިުދގެފަރާތަކަށް ވިްއކަން

ނޑަެއޅޭ ައގަކަށް ިތރީގައި ބުނެފަިއވާ ގޮުތގެ މަތިންނެވެ. ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ  އުސޫލާ މި މާއްދާއަށް ދެން މަތިން ކަ

ދިރިުއުޅމަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ ބަންޑާރަ "ން ހުށަހަޅާަފއި އޮްތ އިޞްލާަޙކީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީމިނިސްޓްރީ 

ން އެ ގޯްއެޗއްގެ ބިްނ ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުެގ މަތި 16ގޯްއޗެއް އެ ގޯްއޗެއް ޫދކުރެިވފައިވާ ފަރާތަކުން މި ގާނޫުނެގ 

ވާ ގޮުތގެ މަތިން އި ގަމި ގާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ަގވާއިދު ވާނީ ގަތުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކަްށ ިވއްކަން 

  "ވެ.އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން ތިރީގައި ބުނެފަިއވާ ގޮުތގެ ަމތިންނެ މުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ ުއސޫލާޢާއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މްކަރީމުޙައްމަދު ޢަބްދުލް .ކުރަްއވާތިފްޢާކަރީމަށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. އާދެ! މައަޅުަގނޑު އަޙްމަދު ޢަބްދުލް

 ހާއިރު ނުބައިކޮށް ދޯ މި ކިޔުނީ ނަންފުޅު ދެއްތޯ. ތްމިއޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މްޢަބްދުލްކަރީ މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ނޑަށް އިވަނަ މާއްދާގަ  18އޯކޭ މި  ބާރާތްތައް ހުރި ގޮތުން އިނގޭތޯ. ޢިވަރަށްބޮޑަށް ކޮމްޕްލިކޭޓްވޭ  ހަމަ އަުޅގަ

 ހާ އައީ ބަންޑާރަ ގޯްއެޗއް މީހަކަށްފުރަތަމަ މީ، އެެހންވީމާ .އޮތް މީހާ އިފުރަތަމަ ކަމަކީ ބަންޑާރަ ގޯްއޗެއް ދީފަ

އަށް. ެއ އަމިއްލަ އޭނަ .މި އިންނަނީ ހަމަ އޭނަ އެ ގޯއްެޗއް ިބން ގަތުމަށްފަހު ކާކުހޭ ގަންނަނީ އަށްދެވަނަލިބުނީ. 

 ކުރުންތަ ެއއީ. އަމިއްަލ ކުރުމަށް އެހިސާބުން ފެށިގެން އޭނައަށް އެ ގަނެވުނީ. އޯކޭ މައްސަލަެއއް ނެތް. އަމިއްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަފާތަކީ؟ ތަ ފިނޭންސްގެ އިޞްލާޙު ކޮަބއި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ވުންމޭޒުން ވާހަކަެދއްކެ  އިދާރީ

  މި އޮންނަނީ.މިހާރު  އިބާރާތްކޮޅު ުއނިކޮށްލާފައިއެ  "ތުރުން ަކނަޑއެޭޅ އަަގކަށްއިއަދި ޭއގެ"
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވާނަންފުރުޞަތު އަރު މަނިކަށްމަނިކު ދޮންޙުަސއިންއަޅުަގނޑު 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ދޮންމަނިކުގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު  ތ.

ނުޑ ހުށަހަޅަން މިނިސްްޓރީ އޮފް އްރިރު. ޤަޝުކުރިއްާޔ މު މި  އޮތް ގޮތަށް އިމި ފޮނުވާފައިްނ ފިނޭންސްއަުޅގަ

ނޑުމެންބަދަލުކޮށްލާ އިޞްލާޙު    .މި އިޞްލާޙު އިތުރުުކރަން. އެގޮތުން.. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ލަޢީމުޙައްމަދު އިސްމާ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ނޑުމެންގެ ިއއްަޒތްތެރި މެން މަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހެޅުއްިވ ބަރު ޙުސައިންއަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ެއޗް.އެމް އަުޅގަ

 އިން ފޮނުވާފަފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ،ން ގޮތަށްން ފޮނުވާފަ އި. މިނިސްޓްރީއަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް

 . ފާސްކުރަން އިން ގޮތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލްމީ. ޙިهللا ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުމެންނަްށ މިހާރު، އެހެންވީމާ ހުށަހަޅާފައި  އިންހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް މި އަުޅގަ

ނުޑ ބަލާލަން ބޭނުންވޭ .އޮތްގޮތަށް މި ާމއްދާ ފާސްކުުރމަށް ނެތުމާއި  .އިޢުތިރާޟު ކުަރއްާވ ޭބފުޅެއް އިންެނވިތޯ އަުޅގަ

ނަޑއަ އެކު އެގޮތަށް ފާްސެވއްޖެ ނަޑއަޅާފަކަމަށް ކަ ނޑުމެން ދެން އޮތް  އިޅަށް. ކަ މާއްދާ، ދެން އޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށްދާނަން.އިޞްލާޙާ   ިއގެން އަުޅގަ
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 :މޭޒުން އިްއެވވުން އިދާރީ

ވަަނ  18ެގ ން ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރުކޮށްފަިއވާ ާމއްދާެއއް. ުބނެވިދިޔަ ގާނޫނުލުގެ ދެވަަނ މާއްދާައކީ ކޮމިޓީބި

ކަމުަގއިވުްނ ނުވަަތ ދިވެހި  ފަރާތަކީ ދިވެހި ަރއްޔިެތއް  ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. ގޯިތ ގަްނނަ ވި)ށ( އަންނަނިމާއްދާގެ 

ކަމުގައި ހިމެނޭ  ދާރުންނަީކ ދިވެހިންސާއްހިޏެްއގެ ސަތޭކަ އިންސައްތަ ރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުން

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ނުވަތަ ވުްނ ކޯަޕރޭޓިވް ސޮަސއިޓީައކަށްވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ޕާޓްނާރޝިޕަކަށް ނު

 ވުން. ތެއް ކަމުގައި ިއންސައްތަ ދިވެހިންގެ ޖަމްޢިއްާޔއެއް ުނވަތަ ޖަމާޢަ 100ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

ނޑު ަދންނަވާލަން ލޫމާތަށްޢުބޭފުޅުންެގ މަ އޭއީ ތި  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  18 ،ެއގޮތަށް )ށ( .ޓަކަިއ އަުޅގަ

އެއީ ކޮންމެ ، ޕް އިތުރުެވގެންާދތީ. އެހެންވީމާްށ ޕާޓްނާރޝިއަ 2ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  19ހެނީ އިޞްލާޙުވާން ޖެ

މަޖުބޫރު މިކަން ކަމަށްވަނީިވއްޔާ  ށް ޕާޓްނާރޝިޕް އަންނައަ  2ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  19ގޮތަކަށް ިވޔަސް އެ 

އިޢުތިރާޟުކުރަްއާވ ބޭފުޅަކު އިންތޯ އަުޅަގނުޑ  ،އެކަން ނޯޓުޮކށްލަމުން، ހެންވީމާއެ .އިނގޭތޯ ންމިގޮތަށް އަންނަ

ނޑު، ތިރާޟު ކުރައްަވއިފި. އެހެންވީމާއަސްލަމް އިޢު .ބަލާލަން ބޭނުން ބުން ވޯޓަކަށް އަހަން. ޖެހޭނީ މިހާ ހިސާ އަުޅގަ

ނޑު އެދެންކޮންމެ، އެހެންވީމާ ށް އަޅުަގނުޑ އެޗް.އެމަ ގޮތަށް ފާސްކުރައްވަން.މި ވެސް ބޭފުަޅކު ހުށަހަޅައިދެއްވުން އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 :ވަހަކަދެްއކެވުން ދޮންމަނިކުގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު  ތ.

ނޑު ޤައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މު ނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ މިއޮތް އިޞްލާޙު ިމއޮތްގޮަތށް ފާސްކުރަން އަުޅގަ އްރިުރ. އަުޅގަ

 ޅަން. ހުށަހަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ހުށަހެޅުއްވި ޙުސައިންމަނިުކ ދޮންމަނިކު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ،ަމނިކު ދޮންމަނިކުންއިސައަޅުަގނުޑ ހަމަ ޙު

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 :ތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަ
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ފައިާވގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމަްށ މަދު އިސްމާޢީލް ތާއީދުކުރަްއވާ މުަޙއް އިދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވަމަނިކު ޙުސައިން

ކަމަށް ަކނަޑއަޅަން  ފާްސވެއްޖެ، ... އެގޮތަށް އެހެންވީމާހިއްލާެލްއވުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތް މައްޗަށް

 .އަޣުލަބިއްޔަތުން. ދެން އޮތް ާމއްދާއަށް

 

 :އިްއެވވުން މޭޒުން އިދާރީ

ން. ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރު ވިްއދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އަންނަނިވަނަ މާ  19ބިލުގެ ތިންވަނަ މާއްދާ ބުނެިވދިޔަ ގާނޫނުގެ 

 މަލާތް ކުރުމާއި ސަރުކާރަށް ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސް.ޢާމު މާރާތުގެޢިބިމާއި ވަކިން 

 

 :ތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަ

 .އެދެން ދެްއވުންއެ އިޞްލާެޙއް ދަންނަވާލަ މަނައިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަިއވާ

 

 :މޭޒުން ިއއްެވވުންއިދާރީ

 މި މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅިފައެއް ނެތް.

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 އެ އިޞްލާޙު އެ އޮްތގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ގެދާއިރާ ދެކުނު ހެންވޭރު

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ އިންގޮތަްށ ފާސްކުރުމަށް ސަޢުދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ  19ކުރުމަށް. އެއީ ފާސް އިސަޢުދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިހާރު މިވަނީ ތާއީދު ލިބިފަ

ނޑު ބަލާލަން ބޭނުން. ެއގޮތަށް ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު އިންކާރުކުަރްއވާތޯ އަޅުގަ ، އެހެންވީމާ .ސުރުޚީ ބަދަލުކުރުމަށް

ނަޑއަޅަން. އެހެންވީމާ އިންކާުރކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ނެތުމާއި އެކު ެއގޮަތށް ފާސްވެއްޖެ، އެހެންވީމާ ހިގެން ޖެ، ކަމަށް ކަ

 އޮތް އިޞްލާޙަށް ަވޑަިއގެން ެދއްވުން އެދެން.

 

 :މޭޒުން އިްއެވވުން އިދާރީ
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ކުރުތައް ވި އައްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިަވނަ މާ 19ުބނެވި ދިޔަ ގާނޫނުގެ  .ވަނަ މާއްދާ 4ބިލުގެ 

ފްލެެޓއް މެދު ޢިމާރާތެއްގެ ނުވަަތ ެއއްމާރާތެއް ެއއްމެދު ޢިބިމާިއ ަވކިން  .މާްއދާގެ )ނ( ވަނަ  19އިތުރުކުރުން. 

ން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފަިއާވ ން މިނިސްޓްރީވިްއކަންވާނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށު

ނޑައެޅޭ އަަގކަށް ތިރީގައި ބުނެފަިއވާގޮުތގެ މަތިންނެވެ މާރާތް ޢިއެއްމެދު  -1 .އުސޫލާއި ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކަ

މާރާތެއްެގ ފްލެޓު ވިްއކަން އެދޭ މީާހ އާއި އެމީހަކު ޝަރުޢީ ޮގތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ޢިމެދު ނުވަތަ ެއއް

 މާރާތެއްގެ ފްލެޓު ގަންނަ ފަރާތަކީ ޢިމާރާތް ނުވަތަ އެއްމެދު ޢިއެއްމެދު  -2 .ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުން

ންސައްތަ އި 100އްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިާވ ކުންުފންޏެއްގެ ނުވަތަ ދިވެހި ރާ  ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަުމގަިއވުން 

ވަތަ ކޯޕަރޭިޓވް ދާރުންނަކީ ދިވެހިން ކަމުގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ޕާޓްނާރޝިޕަކަށް ނުސާއްހި

އްޔާެއއް ޢިންސަްއތަ ދިވެހިންގެ ޖަމްއި 100ވުން ނުވަތަ ދިވެހި ރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްީރ ކޮށްފައިވާ ސޮސައިީޓއަކަށް 

 100ފައިވާ މާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ގަނެޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އެއްމެދު ޢިމެދު އެއް -ވުން. )ރ(ތެއްކަމުގައި ޢަނުވަތަ ޖަމާ

ނުވިއްކޭނެެއވެ.   ގެ އެްއވެސް މިންވަރެއް ބޭރު ެގ ފަރާތަކަށްސާ އްހިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ސާ އްހިއިންސައްތަ ދިވެހިން 

މާރާތެއް ނުވަތަ ފްލެޓް ވިްއާކ ޢިތެއްގެ ފްލެޓެއް ިވއްކާނަމަ ެއ މާރާޢިތަ ެއއްމެދު މާރާތެއް ުނވަޢި)ވ( އެއްމެދު 

ކަން ޖެހޭނެއެެވ. )ޅ( މާރާތެްއ ނުވަތަ ފްލެެޓއް ިވއްާކ ފަރާތުން ސަރުކާރަްށ ދައްޢިޓެކްްސގެ ގޮުތަގއި އެ  15ުގގެ %އަ

ވަނަ  17ްއޔަތުން ެދވޭނީ މި ގާނޫނުެގ ން ނުވަތަ ވަސިގެ ފްލެޓެއް ިހބައިމާރާތެއްޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ެއއްމެދު ޢިއެއްމެދު 

ނަޑއަާޅ  މާއްދާގައި ބުނެފަިއާވގޮތުގެ މަތިންނެވެ. )ކ( ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްެޓއް ކަަމށް ސަރުކާރުން ކަ

ގެ ދަށުން މާރާތެއްގެ ފްލެޓު ވިއްކާ ފަރާތްތައް މި މާއްދާޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އެއްމެދު ޢިޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން އެއްމެުދ 

ތެރެއިން  ެވއެެވ. މިމާއްދާއަށް ލިބިަފއިާވ ކޮމެންޓްސްގެ އިސްތިސްާނެވގެން ސަރުކާރަށް ދަްއކަންޖެހޭ ޓެްކސް ދެއްކުމުން

ވި ގޮތަްށ ފަހަތަށް އިތުރުުކރާ )ނ( އަންނަނިވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ  19ން ފޮނުވާފަިއވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

މި ގާނޫނުެގ ވާނީ ގެ ފްލެޓެްއ ވިްއކަންމާރާތެއް ޢިމާރާތެއް ުނވަތަ އެއްމެދު ޢިއެއްމެދު އިޞްލާޙުކުރުން. ބިމާއި ވަކިްނ 

 ން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުެގ މަތިން ޢާއްމުކޮށް ާޝއިޢުކޮށްފަިއާވ އުސޫލާިއ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެދަށުން މިނިސްޓްރީ

ނޑަެއޅޭ ައގަކަްށުވރެ ެގ  އިވާ ގޮުތގެ މަތިންނެވެ. މި މާއްދާެގ )ބ(ކުޑަ ނޫން ައަގކަށް ތިީރގައި ބުނެފަ  މަތިން ކަ

ން ކޮމެންޓު ކުރަްއވާފަިއވަނީ އެ އަކުުރ އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މި މޯލްޑިވްސް ށްގޮތުަގއި އިތުރުކުރާ ައކުރަ

ްއކާނަމަ މި މާރާެތއްގެ ފްލެެޓއް ވިޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އެއްމެދު ޢިޞްލާުޙކުރުމަށް. އެީއ ެއއްމެދު މިފަދައިން މިގޮތަށް އި

އި އެްއގޮތްާވ ން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތެގ މަތިން ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢުޮކށްފައިވާ ުއސޫލާރީގާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓް

މާރާތެްއ ޢިޓެްކސްގެ ގޮުތގައި އެ  15ގުގެ %ނިސްބަތުން ޖެހޭ ބިމުގެ އަށް ނުވަތަ ފްލެޓަ ށްމާރާތަޢިގޮތުގެމަތިން އެ 

 ށް )ކ( ެގ ގޮތަށް އިތުރުކުާރ އަކުރަރާތުން ސަރުކާރަށް ދަްއކަން ޖެޭހނެއެވެ. އަދި ާމއްދާެގ ނުވަތަ ފްލެޓެްއ ިވއްާކ ފަ

ކަމަށް ސަރުކާރުން  ން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާޙަީކ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓެއްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
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ނަޑއަޅާ  މާރާތެްއގެ ފްެލޓެއް ވިްއކާ ފަރާތްތަްއ މި ޢިދު މާރާތެްއ ނުަވތަ އެއްމެޢިޕްރޮޖެކްެޓްއގެ ދަުށން އެއްމެދު ކަ

ވެެއވެ. ނަމަވެސް އެ ފަދަ ސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްާނވެގެން މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރަްށ ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކް

ްއާކ މާރާތެއް ނުވަތަ އެއްމެދު ފްލެޓެއް ގަތުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކަށް ިވއްކާނަމަ ވިޢިޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ދަށުން ެއއްމެދު 

 ފަރާތުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެްކސް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން.އަމީތަ  ށް އަުޅގަ

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނުޑ މީތި މި ކިޔާލާއިުރަގިއ މީގެން މިވާ ގޮަތކީ މިހާރު މިސާލަކަށް ގަންނަ ފަރާތްވާން މީއްރިރު ޤަމިހާރު މު ގައި ައުޅގަ

ިހއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް އިނގޭތޯ. މިސާަލަކށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.އީ.  100މި ޖެހެނީ %

މިައށް ފަހުގައި އެމީހުންނަކަށް  ހިއްާސެއއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނަައކީ 100އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.އީައކީ %

، 100ނުގަނެވޭނެއޭ ސަރުކާުރގެ ެއްއވެސް ބިމެއް ެއްއވެސް ެއއްެމދު ޢިމާރާތެއްދޯ. ދެން މިސާލަކަށް ސަރުކާރުގެ %

މިސާލަކަށް ހިއްސާ ހަމަ މި ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީ ތަންތަނުން ވެްސ ހިއްސާ ގަނެަފއި ތިބެދާނެ ބޭރު މީހުން ވެސް. އެހެންނު. 

ެޖއްޔާ އެމީހުން ެވސް މީގެން ައއުްޓވީއޭ ަސރުކާރުގެ އެްއވެސް ކުންފުންޏަކަށް ވެސް ޭއގެ މާނައަީކ އެހެންވެއް

އަޅުަގނޑަށް މި ިކޔާލާއިުރަގއި އިނގޭތޯ. ދެން މީގައި ެއއްމެދު ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ެއއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް 

އްެވސް މިންވަރަކަށް ބޭރު ފަރާތަކަށް ނުވިއްކޭނެ. ދިވެހި ހިއްސާ ކުންފުންޏެއްގެ ހިްއސާ އެ 100ގަނެފަިއވާ %

ާމރާތެއް ގަތުމަށްފަހުގައި އެމީހުން އެ ލޮކްވަނީ އެމީހުންގެ ނަައކީ ކުންފުންޏަކުން އެއްމެދު އިއެހެންވީމާ، ޭއގެ މާ

ކުން މި ހިއްސާެއއް ުދވަހަކު ވެސް ޭބރު ފަރާތަކަށް ެވސް ުނވިްއޭކނެ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް ަދއުލަތުގެ ކުންފުންޏަ

އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ މުޢާމަލާތްކުރީ. އެހެންވީމާ، މި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ ސަބަބުން މިކަހަލަ ލޮކެއް އެޅުވޭ ކަމަށް 

ެތއްނު ގާނޫުނއަސާީސގައި ޮލްކ ވަންޏާ ެއއީ މައްސަަލއަކަށް ވެދާނެ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ މީަގއި މި ޖެހުމުގެ ބޭނުމެއް ނެ

ރު ގާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކޮްށފައިތާ އެ އޮތީ ބިން ިވއްކޭެނ ކަމަށް. މިހާރު އަސްލަމް، ވަންޏާ. މިހާ ންނަ ކަމަށްއޮ

ޕޮއިންޓަކީ މިހާރު މަޑުކޮށްަބލަ. އަޑުއަހާބަލަ. މިހާރު ޕޮއިންޓަކީ ކުންފުންޏެއް މިާސލަކަށް، މީަގއި އޮތް ގޮތުން 

ޏަކަށް ނުގަނެވޭނެއެއްނު. އެއީ މައްސަަލއެްއެގ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.އީައކަށް ދެން ބިމެއް ނުގަނެވޭނެއެއްނު. ކުންފުން

 ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. ައސްލު އެއީ ހަމަ ޖެނުއިންލީ މައްސަލަެއއް ައޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތުގައި. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ފެންނާތީ، ފަާޒދު.އަޅުަގނޑު ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އޮތް ކަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނުޑމެންނަށް މި ބިލަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައި  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. މި އަުޅގަ

ށް ަކނަޑއެޅޭ ައގު އެތަންޮކޅު އިންނަީނ އޮތް އިޞްލާުޙގައި ވެސް އެްއކަލަ މި ކުރީަގއި އުނިކުރި ގޮތަ

އިޞްލާޙުކޮށްލާފަ. ދެން އެހެްނވީމާ، އެާއއެްއކޮށް އިންލޭންްޑ ރެވެނިުއގެ އިޞްލާޙަކީ ވެްސ ހަމަ މުހިއްމު އިޞްލާޙެްއ 

ނޑު ދެކެނީ. އެއީ އޭަގއި ހަމަ ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ އެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ފްލެޓަކަށް  ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު އެ ހުރިހާ އެއްަޗކަށް ޙައްެލއް އެަބ  15ތުންޖެހޭ ބިމުގެ އަގުެގ %ނިސްބަ ދަްއކަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލިބޭހެން. އަދި އޭގެ އިތުރަށް މި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މާއްދާގެ )ކ(. )ކ( އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާުޙގައި އެބަ 

ނަަމ މި މާއްދާަގއި އޮތް ަސރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ެޓްކސް ބުނޭ އެއްމެދު ޢިމާރާތް ެއހެން ފަރާތަކަށް ިވއްކާ

ދައްކަންޖެހޭނެއޭ. އެހެން ކަަމށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ފެްނނަނީ މި ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް އިޞްލާޙާ 

ނޑުމެން މި މާއްދާތައް ިއޞްލާޙުކުރީމާ ޙަޤީޤަތުގައި ިމއިން ކަންބޮޑު   21ވުންތަކަށް %އެްއކޮށް ޚިޔާލާ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

އޭ މިކިޔާ ކަންތައްތަކަށް ެވސް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނެ. ދެން މި ދެންމެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަމީތު އެ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިސާލަކަށް އިސްލާމިކް ބޭްނކް.  ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުާތއާ ގުޅިެގން ވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ންކްޝަން ކުރޭ. އެކަމަކު ިއސްލާމިކް ބޭންކުން ފްލެޓުތައް ގަނެެއއް ނުދޭ. ކޮންމެވެސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ރާއްޖޭަގއި ފަ

ވަގުުތކޮޅަކަށް އިސްލާމިކް ބޭްނކުަގއި އެބަ ޖެހޭ އެ ޢިމާތާރްތަކާއި އެ ބިން، ކޮންތަނެއްތޯ ެއއީ؟ ބިން ރަޖިސްޓަރީވާން. 

ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށް ނުާވތީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ އެހެންވެއްެޖއްޔާ އިސްލާމިކް ޭބންކަކީ ެއއީ ަސއްތައިން ަސްއތަ 

އެކަން ނުކުރެިވގެން އެ އުެޅނީ. އެއީ ގާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުވާ އެއްަޗކަށްވާީތވެ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މިއިން ގޮތުން 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު  މީގައި ެއްއވެސް ކަހަލަ މަްއސަލައެއް ހުރި ކަމަކަށް ައުޅގަ

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ދެންމެ މި އަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ މާއްދާތަކުެގ ައކުރުތަކަށް އިންލޭންޑް ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީންާނިއ 

 އަދި ފިނޭންސުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ ެއއްގޮތަށް އެ ިއޞްލާޙުކޮށްލުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނިކަށް.އަޅުަގނޑު ޙުަސއިންމަނިކު ދޮން
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ .ތ

ނޑު ުއސޫލެްއގެ ގޮުތން ޢަލީ ފަޒާދު އެ ެދއްެކިވ ވާހަކަފުޅަށް ާތއީދުކުރަން.  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު ން އެ ފޮނުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙު މިައްށ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު އަނެއްެހން ތާއީދެްއ ނުކުރަން އިންލެންޑް ރެވެިނއު އިން ފޮނުވާަފއި  އިތުރުކޮށްލަްއވާފަިއ މީތި ފާްސކޮށްލަން. އަުޅގަ

ނޑު ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.   އޮތް އިޞްލާޙު މިއަށް ވައްާދަކށެއް. އެހެންެވ، އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީގެ ަވގުތު އިތުރުކޮށްލަްނވާނެ މިހާރު ނިންމާ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ އިނގޭތޯ. ކޮމިީޓ ކުރިއަށް ގެންދަންޏާ. ެއއީ 

 ޙިލްމީ.هللا ދޮޅުގަިޑއިރު ވެސް ވުމާެއއްކޮްށ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު އެހެްނީވމާ، ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީ هللاދުސަޢު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ބިލު ނިންމަވާ ހިސާބުން ކުރިއަށް ގެންދަން އިނގޭތޯ. މީޓިންގ ުކރިއަށް ގެންދަން އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިޢުތިރާޟު ކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް. ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ދުމެ ފުވައްމުލަކު

އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ އެްއގޮތަަކށް ވެސް ނުފެނޭ ތި ބިލު ނިމެންދެން ތިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާކަށް އިނގޭތޯ. އެީއ 

ޭހ އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭނެ މި ނިންމާލެވޭނެ އެްއވެސް ގޮތެްއ ނުފެނޭ. މިސާލަކަށް މި މާއްދާއަށް ވެސް އެބަ ޖެ

މިނިސްޓަރުންނާ ވެސް ވާހަަކދައްކަން. ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތާ ވެސް ވާހަކަަދްއކަން. ދެން ތި ހުށަހެޅުމަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކޮށްފިްއޔާ އެ ެއއްޗެހި ެވސް ގެެނސްގެން ހަމަ ހުރިހާ އެއްެޗއް ނިމެންދެން ތިބެންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު މީގެ ކުރިން އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް މާދަން އަ ޖެހިއިރުދިަޔ  2ދި އަުޅގަ

ޓީ މިޭރ ސެޝަންގެ އެ ބިލު ވެސް ޮގތެއް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، ުކޑަ ކޮމިޓީން މިރޭ މަސައްކަތް ކޮށްފައި، ކުޑަ ކޮމި

ބާއްވާނެ. އެހެންވީމާ،  ާމދާމާކޮށްފައި. އެހެންވީާމ، މާދަމާ ކޮންމެ ގޮތެްއ ިވޔަސް ޮކމިޓީ ކުރާ ގޮތަށް ެދއްތޯ އޮތީ،

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިއަދާ ހަމައަށް ބްރޭކް ކޮށްލާފައި މާދަމާއަށް ކޮމިޓީއަށް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ައޅުަގނޑު ުފރުޞަތު އަރުވާނަން. هللاސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ

ބަދަލުކޮށްލަން. އެއީ އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއި އޮތް ޮގތުން ވެއްޖެއްޔާމުްނ   އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު ދެން 

ފްލޯއަށް ޮގއްސަ އަނބުރާ ައއުމުަގއި ޓެކްްސގެ ަބއި، ވަަރށް ބޮޑު ބަެއއް އެބަ ކުޅޭ. ދެން އޭގެ ތެޭރގަިއ މަސީެގ 

ނޑުމެންގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަާރއި ައޅުަގނޑު މެންގެ ލީޑަރާ ަބއްދަލުކޮށް އެ ބޭފުޅުންެގ ކޮންސަރންތަްއ ޓީމެއް ައއިސް އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ އެ ބޭފުޅުން، މަސީގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ހެނދުނު  ނިޙާނަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ންނަށް ފުރުޞަތު ކަންނޭނގެ ވަަޑިއގެންނެވީ ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެްއވީ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ އެ ބޭފުޅު

ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބޭުފޅުންނަށް ކޮމިޓީއަށް އައުުމެގ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެެހންވީމާ، ެއ ބޭފުޅުންގެ އެ 

ނޑަށް  ކޮންސަރންތަކާ ެއއްޗެހި ައޑުއަހާފައި، ދެން މިބައި ުކރިއަށް ގެންިދއުން ައޅުަގނަޑށް ފެންނާތީވެ އަުޅގަ

 ދިނުްނ.މާދަމާގެ ގަިޑއަކަށް ހަމަޖައްސައި ންމާލާފައި ދެންފެންނަނީ ހަމަ މިހިސާބުން ކޮމިޓީ ނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ  މިهللا ިއތުރުން ސަޢުދުއަނބުރާ ގެންޮގއްސަ. އަދި ޭއގެ ގެ ފުަރތަމަ ހުށަހެޅުން މިވަނީهللاއެހެންވީމާ، ސަޢުދު 

ނރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިތު ޑުމެން މާދަމާގެ ވަގުެތްއގައި ބައްދަލުކޮށްލަން. . އެއީ މަސީގެ ބޭފުޅުްނނާ އަޅުގަ

ނޑު ބަލާލަން  އެއަށް ޢަލީ ފަޒާދު ތާއީދުކުަރއްވާަފއި މި ވަނީ. ެއއަށް ިއޢުތިރާޟު ކުރައްވާ ބޭފުަޅކު އިންތޯ އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން. އެހެންވީ ބޭނުންވޭ. އެހެންވީާމ، ނެތުމާ ނޑުެމންނަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ކަ މާ، އެުކ ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ޖަހާއިރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްާވނީ މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ޓަކަިއ  2އަޅުަގނޑުމެން ދެން މާދަމާ 

އެއްކޮށް. އެހެންވީމާ، މީގެ ކުރިން ެވްސ އަޅުަގނޑުމެން މަސީގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާފައި އޮތް  މަސީގެ ބޭފުޅުންނާ

ޖަހާއިރަށް  2ބޭފުޅުންނަށް ަދންނަވާލައްާވ.  ޖަހާއިރަށް ބަދަލުެވްއޖެ ކަމަށް އެ 2ފަހު ދަންނަވާލުން މާދަމާ މެންދުރު 

 ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދަންނަވަްނ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.
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