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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން މި ފެށުނީ. މި ބައްދަލުވުން ފެށިގެން ކުރިއަްށ ވަނަ ބައްދަުލވުން މިހާ 28ީޓގެ ދީ ކޮމިތިޞާ` އިޤް

ނޑުމެން ިމއަދު މިއަދަ ނޑަައޅާފަިއ މިދާއިރުަގއި، އަުޅގަ ރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު އޮތީ ދިވެހި ށް ކަ

ނޑު ގޮތެްއގަިއ ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާ ގެ ބިލާގެނެއުމު  ނޑުމެންނާމަޝްވަާރގަމި ކުރުން. މަިއގަ ެއއްކޮްށ  ިއ އަުޅގަ

 ގެ ކަމާރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީސްބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާނީ މަސީ ނޫނީ މޯލްޑިވްސް އެޯސސިއޭޝަން ފޯ

ނޑު ސެކްރެޓޭިރއޭޓަްށ ބެހޭ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން މަޢު ނޑުމެންނަށް ދެއްވާނެ. މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ ލޫމާތު އަޅުގަ

ކަމަށް ވާނަަމ  އޮތް ޒުނަވަތު ކޮމިޓީއަށް ދެއްވުމަށް. އަދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިދަންނަވާލަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަޢު

ނޑުމެންނާ އެްއކޮށް ހާޒިރުވެތިއްެބވުމާޔާކަމަށް ާވނަމަ މީޑި އިންކާރުނުކުަރއްވާ އެއްކޮށް ެއ  އަށް ވެސް އަުޅގަ

ކަމުގައި ދަންަނވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ` އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ތިބެވޭނެ

ވަން. ކޮމިޓީެގ ދަންނަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުހަމަ މަސީގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެްނނެވި އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު ވަަޑިއގެންތިއްެބވި  ޓަކައި ލޫމާތަށް މެންބަރުންގެ މަޢު  ްނގެ ލިސްޓެއް ައޅުަގނޑަށްބޭފުޅު 5 ،ބޭފުޅުން 4އަުޅގަ

ޢަލީ ޖަނާހު  ބޭފުޅަކަށް ަވޑަިއގެން މި އިްނނެވީ މުޙައްމަދު ބޭފުޅުން ދެއްތޯ. ެއއް 4އެބައޮތް. އެހެންނަމަެވސް  އިލިބިފަ

ދު ބޯޑުގެ މެންބަރު. އިތުރުން އަދުނާން ޙަލީމް ނައިބު ރައީސް، މުަޙއްމަދު ސަޢީޭއގެ  މަސީެގ. އެއީ ަރއީސް

 އިބްާރހީމް ރަފީޤު، އެޑްަވއިޒަރ އިތުރުންރު، ބޯޑުގެ މެންބަރު. އަދި އޭގެނުގަންަނވާ ދެއްތޯ. ޖިލްވާދު ޖަޢުފަވަަޑއި

ލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ނަވާލީ މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިބޭފުޅުންނަށް މި ދަން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން ތި

ފާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮެފޝަނަލް ލަ ގުޭޅގޮތުން ތި ށް އިްޞލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލަކާގާނޫނުނަ ބިމާ ބެހޭ

ންޖެހޭ ބައެއް ރަެއއްކޮށް ސާފުކު ންގެ ބައެއް ުސވާލުތައް ހުރުމާެއއްކޮށް. އަދި އޭގެ އިތުރުން މެންބަރު ބޭނުންވާތީއާ

 ކޮށް މި ބިލު އިތުރަށް ުފރިހަމަވެގެން ދާނެކަމަށްވާީތއާިއ އެއް ފުޅާބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ތި . އެއްކޮށް  ކަންތައް ހުރުމާ

ނޑުމެން ކުރިއަްށގެންދާ  ކަމަކަށް ޢާއްމު އުސޫލުން ކޮމިޓީ އެހެންީވމާ، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ެއކު އިނގޭތޯ.  އަޅުގަ

ން އެދޭނަން. ކޮމިޓީުގޅޭގޮތުން ބަސްފުޅަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން  ޭބފުޅުންގެ ފަރާތުން މި ބިލާ ތަމަ ތިރަގޮތަށް އެންމެ ފު

ނޑު ތިއެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުންނަށް  ގުޭޅގޮތުން ތި ށް ުފރުޞަތު އަުރވާނަން މި ބިލާ ބޭފުޅުންނަ މިހާ ހިސާބުން ައޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ! މަސީގެ ރައީސަޓަަކއި. އާދެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވާހަކަފުެޅްއ ވިދާޅުވުމަށް  ށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ ރައީސް މުަޙއްމަދު ޢަލީ ޖަނާހްކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ފުރުޞަުތ  އްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން ދަްނނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤަ

ނުޑގެ އަިމއްލަ ނަމުގައި ދިމާކުރި ގޮތުްނ ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދު ކަން ދެއްވީތީ މަސީގެ ފަރާތުންނާިއ އަދި އަުޅގަ

ޅުވި ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަެއއް މެންބަރުން ރާއްޖޭގައި ަވޑަިއގެން ނެތުމާއި ެއއްކޮްށ ބޭނުންފު
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ބޯޑު އި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސް ައޅުަގނުޑެގ އެްޑވަިއޒާާރއި ނައިބު ަރީއސާމަވެުނގެންނެވުނީ. އެހެންނަބައިވެިރެވވަޑައި

ކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އާއި ިރއަްލ އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ މި ކޮންސްޓްރަ .އެބަ އިންނެވި އިމެންބަރެއް މިތާނގަ

ރިއަށް އޮތް ުދވަސްތަުކގަިއ މި ޮއންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ުގޅިފަ. ދެން ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ކު ސްޓޭޓް އިްނޑަސްޓްރީއާ 

ރ ހައުސިްނގ ެސކްޓަ ،ރ. އެހެްނވީމާވިންގ އެންެމ ބޮޑު ެއއް ސެކްޓާރަްށވާނެ ހައުސިންގ ެސކްޓައިކޮނޮމީގެ ޑްރައި 

ނޑުމެން ިވްސނާ ވިސްނުންތަެކއް ވެސް  ަނސް މެއިންޓެއިްނ ކުރުމަށްއެދެޭވގޮތެްއަގއި ކޮމްޕެޓެިޓވް ޓަކައި އަުޅގަ

ތަކާއި އަދި އެހެްނ ކޮމްޕެޓެޓިވް އެްޑވާންޓޭޖް ޮއވެގެްނ ޓެކްސްެއއީ ނަސް ކޮސްްޓ އިފެކްޓިވް އިރި. ދެން އޭގައެބަހު

ނޑުމެންނަށް ޤަ ނެގިގެން ދާންވާނީ އެގޮތަށް  ލެވީސްތައް ވެސް  ތަުކގެބާވަތް ބޫލުކުރެވޭތީ ވަރަށް ގިަނ ކަމަށް އަޅުގަ

 ފަރާތްތަކުގެ އިންޑަސްޓްރީަގިއ މަސައްކަތްކުރާ  ރިައލް ސްޓޭޓްމަސީގެ މެންބަރުންނާއި އަދި މި އިންޑަސްޓްރީގައި 

 ބޭނުންވާތީވެ  ޅުަގނޑުމެން އެ މައްސަަލތައް ގެންނަންގެ އެޓެންޝަނަށް އަސް ހުރުމާއި އެްއކޮްށ މި މަޖިލީހުކޮންސާން

ނޑުގެމި ބައްދަލުވުމަށް އެދުނީ.   ރ މި ރަފީޤު ވަރަށް ފުރިހަމަ ފަރާތުްނ އަޅުަގނުޑގެ ެއޑްަވއިޒަ ދެން އަޅުގަ

ނޑު ރަފީޤަށް ދަންނަވާާލނަން ، މާއެަބއޮތް. އެހެންވީ އިޑޮކިއުމަންެޓއް ަތއްޔާރުކުަރްއާވފަ މި މަސީގެ ފަރާތުން އެ ައޅުގަ

 ހުރި އިޝޫސްތައް މި ކޮމިޓީައށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް އިނގޭތޯ. 

 

 ރާީހމް ރަފީޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްެއްޑވަިއޒަރ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ޯފރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްޓްރީގެ 

ނަޑށް ހީވަނީ މަސީގެ ފަރާތުްނ އަޅުަގނުޑ ކުރިން ހަދައި ބޭފުޅުންނަށް  މިހާރު ތިލާަފއި އޮްތ ޕޭޕަރ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އި އޮންނާނެހެންރައްދުކޮށްފަ ނޑުމެންެގ  .އިނގޭތޯ އަޅުގަ ދެން އޭގައި ަމއިަގނޑު ގޮތެްއގައި ހަމަ އަުޅގަ

 ދެން ބައެއް އެހެން ޕޮއިންޓްސްއާ  ޑު ހަމަ ެއއާއި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނއި ހުންނާނެހަގަކޮށްލާފަ ސާންސްތައް ފާކޮން

ނޑު  ނޑު ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓަކަށް އަޅުގަ އެްއކޮށް ކުޑަކޮށް ހަމަ މާ ދިގުނުކޮށް ކުރުކޮށް ގެންދާނީ ިއނގޭތޯ. ދެން މައިގަ

ެވސް ަކނަޑއަޅާ ގޮތަށް  ިވއްކާ ައގު ނީ ހަމަ ސަރުކާރުން ބިންފާހަގަކުރަނީ މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި އޮްތގޮތުން ދޭހަވަ

ނަޑއަޅާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަދި ފްލެޓް ިވއްކާ އަގު ވެ  އަެންއ  .ހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީެއއީ މަްއސަލަެއއްސް ކަ

ކޮންމެވެސް ވަރަަކްށ  ޔުނު ފަރާތަކަށްލި .ގެނކަންނޭ ނޫން ކަމެއް  އޮތް އިގައި ކޮށްފައަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއއީ ަގސްދު

ނޑަށް ހީވޭ. އެއީ ތަންކޮޅެއް ކުީރގަ އޮތް އިއޮޅުން އަރާފަ  ވެސް ެއގޮތަށް އެ ގާނޫނުަގއި އޮތް އިކަމަްށ އަޅުގަ

ނުޑ އަސްލު ބޭނުަމކީ އެ ބިން ވިްއކާ ކޮންމެ . އެހެންނަމަވެސްގެނކަންނޭ ެވްސ މީޑިއަމް ައގެްއ، ސަުރކާރު އެ މަިއގަ

ކުަޑޮކށް ވިއްކިަޔސް ނަގަންޖެހޭނީ  އެހެންވީމާ، ެއއަށްވުރެއަށް. ޓެކްސް ޕާޕަސްއެ ޅުްއވީމަ ބޫލުކުރާ އަގެއް ަކނަޑއެޤަ

ސަރުކާރުްނ ޓިސް ކުރަމުން އަިއ ކަމެއް އެއީ. އެގޮތަްށ އިންނާނެ ކުރިން ވެސް ަހމަ ޕްރެކް .މިހާވަރޭ ޓެކްްސއޭ

ނަޑއަޅާފަޤަ ބަލާފަ މި ހުރިހާ އެއްެޗއްސާ އަޅައިއެ ރަަށކާިއ، ، . މަގުތަކާއި ބޫލުކުރާ ބިން ވިްއކާ ރޭޓުަތކަށް ހުންނާނެ ކަ

ނޑުތަެކއް އެކަްނ  އިހުންނާނެ. ެއ ޕްރެކްިޓސް ކުރަމުން ދިޔަ ކަެމއް ޮކންމެވެސް އިެރއްގަ  ހަދައިގެން ހުންނަ މިންގަ
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ށް މި ބިލު މި ކުއްލިައކަގެ ނހުއްޓިގެން ޮގސް މި ދޭތެރެއިން އެއް ރުފިޔާއަށް މީހަކު ިވއްކީމާ ޭއގެ ސަބަބުން ކަންނޭ

ނޑަްށ ހީވައަިއއިރު.  ހެން ައޅުަގނޑަްށ ރިާސޗްނުކުރެިވ ވެަފއި އޮތްގޮތެންއިރު އެހާ ބޮޑަށް އޭތި އައި އެ ީނ އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވާގޮތުްނވިއްޔާ  ،އެހެންވީމާ .ހީވަނީ ެއގޮތަށް ހަމަ ފްލެޓު ވެސް އިންނަނީ ، އެހެންވީމާ .ހެންއެ ޮޕއިންޓު އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ައގަކަށް ވިްއކަން. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ބަދަލުގަިއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއ  ސަރުކާރުން .އެގޮތަށް ހަމަ ކަ

ނޑައަާޅ ކޮންެމވެސް ޓެްކސް ޕާޕަސް  ޓެކްސް  ތިމަންނައެއަށޭ  .ގެްނގުޅޭ މީިޑއަމް ރޭޓެއް އިންނާނެ އަށްސަރުކާރުން ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅުވާެނހެން. އެ ދެން އޭކުރާނީ. އެހެން އޮ  ގޮތަށް ސްޓޭންަޑޑް  ހަމަ އަނެއް ގެތީމަ އަޅުގަ

ނުޑގެ ދެން  .އަނެއްކަހަލަ ޕޮއިންެޓއް ނޑު އަުޅގަ ިމ އިޝޫއަކަށް މި ވަނީ މި ޓެކްސްގެ ަބއިތައް މިހާރު މައިގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮ އިއެ މީގައިނޭގތޯ. ހުރި ގޮތް  އައިސްަފއި ށްލަން ޖެހެނީ މިހާރު އަުޅގަ

މިހާރު ވެްސ މިއިނީ.  އިނަާގގޮތަށް ހުށަހަޅާފަ 15ން %އިންނަނީ ފްލެޓެއް ިވއްކާ އަގު މި 15މި %

އޮންނަ މުދަލުން މިހާރު ވެސް  ެއއް ނުއުފުލޭޖީ.އެސް.ޓީ 6ގަންަނވާނެ ވަކިްނ ވެސް އަދި އިނދޭ %އެނިގވަަޑއި

ނޑަކަށް ނޭނެގ އެްއޗެްއ ެއއީ.  ްށ ނަްނގަާވ ގޮތަ 21%ޮކށް ދޭިތ ެއއްއޮްއވާ އެ ހަމަ ެއޮގތަށް  އެ ދެން އަުޅގަ

 އެއް ނަގަން ހުށަހެޅުްއވީވާ އަނެްއކާ ވެސް އެހެން ޓެްކސްޮއއް  އިނޫނީ އެބައި ދުރުގަ ކަމެއް ކަމެއް އޮތް އިނިންމަވާފަ

ރޯލްކޮްށ ރނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މިގޮތަށް ޓެކްސްެއއް ހުށަހަޅާއިރު މުޅި އޯވައެހެން .ކަމެއް

 21މިއިން ދޭހަވާ އެްއޗަީކ %، ށަހަޅުއްވަްނ ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާެގ ހުނކަންނޭ އި ރި ޓެކްސްތަްއ ެވސް ބައްލަވާފަދެން ހު

ނޑަށް ހީވަނީ މީގައެހެން އަތުެވއްޖެރު އަންނަނީ ފްލެޓެއް ިވއްާކއިރަށް. ޓެކްސްެއއް އޭ ހަމަ އިކޮނޮމިްކ  އިއްޔާ އަުޅގަ

ބޮުޑ ކަށް އެންމެ މެއް ެއއީ. އެއީ ސޯޝަލް ސެކްޓަރައަސަުރކުރާނެ ކަ ޕޮލިޓިކަލް މި ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މީގެ

ރިޒަމް މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ބެލިޔަްސ ައޅުަގނޑު މިާހރު މިސާލަކަށް ޓޫެއއީ  ރުން.ެއއް ނަގާތަަނކަށްވާނެ އޭޓެކްސް

 ހައުސިންގައކީށް ރަން މި އިޖުތިމާޢީ ސެކްޓަންނަމަވެސް މި ސޯޝަލް ސެކްޓަރުއެގޮަތކަށް ނޫން އޮންނަނީކީ. އެހެ

ނޑަށް ހީވަނީ  21ކަށް %ށް ބެލިޔަސް. އެކަހަލަ ސެކްޓަރަރާއްޖޭަގއި އަދި ކޮންމެ ލެަވލަކަ ހަަމ ޓެްކސްައކީ އަުޅގަ

ދާނެ. ގ، ގަްނނަ މީހުން މަދުވެގެންމި ބައިންވާގޮތަކީ އެއީ ޭއގެ ސަބަބުން ހެން އިނގޭތޯ. ޔާއި ޚިލާފު ބޮޑު އަދަދެންއާދަ

ނޑަށް  ގޮތުން ވިްއޔާ މީގެ ސަަބބުން އަސްލު ސަރުކާރަށް ެރެވނިއު ކުަޑވާނެ. އެއީ ކޮންމެ  ލަފާކުެރވޭދިޔައިމަ އަުޅގަ

ހަމަ އެ ބިލްޑިްނގ އްޔާ އޭެގ ސަބަބުން ވާނެ ގޮތަކީ ީމސްމީހުން މަދުވެގެން ހިނަގްއޖެިވޔަސް އެ ގަންނަ  ގޮތެއް 

ްއޔާ އެްއކަލަ ދަލުީވޔޯ. ބަދަލުވެއްޖެއަށް ބަ 75މިސާަލކަށް  ހަދަން އޮތްތަނެއްބިލްޑިންގ  100މިސާލަކަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ މީގެ ސަބަބުން އަންނަ ނެގެޓިވް ބައި މާ  ފަންސަވީހުން އެ ގެއްލޭ ޓެކްސް މިއަށްވުރެން އަުޅގަ

ހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. ދެން ވިސްނާލުްނ ރަނގަޅު ޮޕއިންޓެން އެ ހަމަ ެއގޮތުން ، ބޮޑުވާނެހެން. އެހެްނވީމާ

ހެދޭ ގޮތާއި އެ ބައިތައް ދިހަ އެޕާޓްމަްނޓް އިންނާނެ މިހާރު މި ބިމެއްގެ ައގާއި  އިށް ދަްއާކފައަޅުަގނޑު މިސާލަކަ

ކަ ޕޮއިންުޓގެ އިންނާނެ ބޭފުޅުން ބައްލަވައިފިްއޔާ ވަަރށް ސާފުކޮށް ހައެއްކަ އަށެއް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި
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ނޑުމެން ބަލާގޮތުދަްއާކފަ.  އިޭއގަ  އިކޮށްލާފަފާހަގަ ނދޭ ސޯޝަލް އި އިބިލުގަ އި ން މިހާރު ދެން އޭގަ މިހާރު އަޅުގަ

އަކީ. ސޯޝަލް ހައުސިންގ ކޮބައިތޯ  އިއަޅުަގނުޑގެ ާވހަކައަކީ ރާއްޭޖގަ އިދެން މީގަނުނަގަމޭ.  ހައުސިންގއަށް

ދެްނ ވެސް  ބޭނުންވެފަ. އެހެން އަށް ލް ހައުސިްނގގާތްަގނޑަކަްށ ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ މެޖޯރިޓީ އޮންނާނީ ސޯޝަ

ޢުލާނުުކރަނީ ތިމަންނަ އެއް ހާސް ކޮންމެ ފަހަަރކު ސަރުކާރުން މި އިއުޭޅ ބަޔަކު ހަމަ  އިލޯވަރ ރަންގަ  ވަރަށް

ޭއގެ ، ހުން އެޕްލައިކުރާނެ. އެހެންވީމާގުނަ މީ ދާއިރަށް އޭގެ ހައެއްަކ އަށެއްކަހައުސިންގ ޔުނިޓް އެބަ ހަދަމޭ. ހަ

ނުވާ މީހުން ވެްސ. އިޓީރިއާރ ފިލްފަހަރު ދާނެ ކޮންމެ ކްރަގިނަ ދި އަޅުަގނޑަށް އިނގޭ ހަމައިނގޭ އަ އިސަބަބުން އޭގަ 

ނޑުމެން މިކިޔާ  އެހާ ބޮޑު މިޑްލް އިންކަެމްއ މިޑިލް އިްނކަމް ިވޔަސް އެހެންވިޔަްސ ރާއްޭޖގައި މި އޮންނަނީ އަުޅގަ

ނަގަނީ ހަމަ  ދާންވިޔަސް މި ބޭންްކއަށް އަދި އިކުއިޓީ 20އުޅޭނީ. ދެން % އިލޯވަރ ބައިގަ  ބޮޑަށް ހަމަ .ނޯވޭ

ން ރަތަަމ ލޯނެއް ެއޗް.ޑީ.އެފް.ސީިއކުއިޓީ ެދއްކީމާ ފު 20. އެ %އިންވެގެންޖޮަގނޑަކަްށ ދެ މީހުން ތިން މީހުން ގާތް

ނުޑ މިހާރު ހަދާމި ާވގޮތަކީ ެދން އަނެއްާކ  ތަނަކުން މި ލިބެނީ. ވެސް  ެއވެސް  . އެހެްނވީމާ،21% ފްލެޓް އަުޅގަ

ތާ އެ ބޮުޑވަނީ. އެހެންވީމާ މިދާ ބާޑަން  ިއގެްނ ވެސް ހަމަ އެލޯނު ތެރެއަށް ލަ ހަމަ އޭނާ އަދި ލޯނު ނަގަިއގެން

އަދަދު މަދުވުމާއި ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ބަޔަށް ބާރުބޮޑުވުާމިއ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޭއގެ ސަބަބުން އެ ގަންނަ މީހުން

ލް އިން އަދި ކިރިޔާ ިރއަޓް ެސްކޓަރވެމިހާރު ޕްރައި  ގޮުތަގޔާއި ،ވެސް ވިސްަނވަން ޖެހޭ އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ  އީމި

މި ވާހަކަ ދެކެވެނީ.  ގެނކަންނޭއަހަރު  މި ކިާޔ އެއްެޗއް ފަށައިގެން މިދިަޔ ދެތިން ހަތަރުބިޒްނަސްއޭ ސްޓޭޓް 

. އެހެްނވީމާ، އަދި ސަުރކާރުން ބިން އީއެްއ މިންސީަގއި ޮއތް ސެކްޓާރފެއަނެްއގޮތަށް ބަާލިއރު ވަރަށް އިން، އެހެންވީމާ

 އެއްމެދުގޮތަށްގެން ބައެއްފަހަރު ހުޅުމާލޭގައި ހެދިޔަސް އަދި މާލޭަގއި އަމިއްލަ ތަންތަން މީހުން ހަދައިގެން ދޫކޮށް

ނޑުހަމަ ޓްރީ ކުރިޔަސް އެަބއި މިދަނީ ރަޖިސް ވަރަށް ބޮޑު ބަިއވެރިވުެމއް  ގެ ދަންނަވާނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާރ އަޅުގަ

 ފުކުރީމަ ވާނެ ގޮތަކީ އެ ނުން އަުޅަގނޑުމެން ބޮޑު ޓެކްްސއެއް ަތޢާރުގަތްތައޮެވގެން އަދިކިިރޔާ ހިނގަިއަގތީއޭ. ހިނގައި 

އަްށ ހަމަ ސަރުކާރަށް ެވސް ބުރަެއއްނެތި ހައުސިްނގ ލިބޭ ބައެްއ ައޅުަގނޑުމެން ހުއްޓުން އެރީމާ ހަމަ ހައުިސންގ

މި ، އެހެންވީމާ ގެ ހަމަބާރު ބޮޑުވާނެ. އޭ އަށްގސޯޝަލް ހައުސިން އެްއކަލަ ބުނާހެން  ހުއްޓުވާލީ. ހުއްުޓވާލީމަ

ޕޮއިންޓަކަށް  ދެވަނަ ދެން .ްއޔާބަެއކޭ އެއީ އެގޮތަށް އަތުެވއްޖެ ދެންނެވީ ސިޔާސީ ގޮތުން ެވސް އޭގެ ވިސްނަވަންޖެހޭ

ނޑުމެން ަކސްޓަމްސް ޑިއުީޓ އެބަ ަނގަން  ނޑަށް އިނޭގ ދެން އަޅު  .އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަނީ ހަމަ މިހާރު މި އަޅުގަ ގަ

ވަރަށް ައކީ ގޓެކްސް އިންނަނީ. އެހެންިވަޔސް ފިނިޝިން މިހާރު ޒީރޯ ން މެޓީރިއަލުކަށް ަބއެްއ ޭބސިކް ކޮންމެވެސް ވަރަ

ނޑު ހަމަ ހިސާބު ކުޑަކޮށް ހަދާލައިފިން ދެން ގައިކްސްތައް އަންަނއިރު ަހމަ އެ ޓެ ފިނިޝިންގގެބޮޑު ބައެއް.  . އަުޅގަ

ނަޑކަށް އިގަ އިރު ގާތްަގނޑަކަށް ހަދާލާއިރު ޢިމާރާތެއް ހަދާ ވިއްކާ ން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ަކސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ާގތްގަ

މުދަލުެގ  ެއއްމެދު، ނުއުފުލޭމިކިޔާ ިމހާރު ނަގަމުންދާ އެންމެ  ޖީ.އެސް.ީޓ ޕްލަސް މިހާރު މެޓީރިއަލަށް ނަގާ

ނަޑަކށް އެބަުއ  15ޕްލަްސ އަިދ މި % 6ޖީ.އެސް.ޓީ % ްއ ްސއެޓެކް 35%ަލއިފިއްާޔ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ގާްތގަ



5 

 

ލޯނުެގ ިއންޓްރެސްޓާއި މި ހުރިހާ އެްއޗެއް ނުަލއި. ހަމަ އެ ގަންަނ  ނެެގއޭ އެކި ކަހަލަ ޓެކްސްަތއް.އެަބ ސަރުކާރަށް 

މިަވގުތު މިއޮތީ ، ކަހަލަ އެްއޗަކަށް. އެހެންވީމާ ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް ހަުއސިންގ އީމި، އެހެންވީމާ ވަގުތު.

ނޑައަުޅްއވަިއެގން މީތި ގޮއި ެއއަށް އަުއ ފަން ވިސްނަވާގގެ ސެކްޓަރ އަގު ހައުސިން އެންކަރޭޖްކޮށްގެްނ  ތްތަކެއް ކަ

ސަރުކާރު ެވސް ބަިއވެރިެވގެްނ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާރ އެންަކރޭޖްކޮށްގެން މިކަންތައް ފުާޅޮކށްގެން ގެްނގޮްސގެން ެއއިން 

ްސ.ޓީ އަިދ ކަސްޓަމް ޑިުއޓީ މި ހުރިހާ ލިބޭ އިންކަމަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ އެހެންގޮއްސަ އެ ޖީ.އެ ،ލިބޭ އިންކަމުން ސަރުކާރުން

ނޑަށް ހީވަނީ  ،އެްއޗެއް ވެސް ހަމަ ވަންނާނެާތ ގިނަވި ވަރަކަށް. އެހެންވީމާ ފްރަންޓް އެންޑްަގިއ އޭގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަ

ެގ އޭ ުހއްޓުވާާލ ބައެްއ މި އަންނަނީ.  އެ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އިެއއް މި އަންނަނީ. ައިއމަ އަސްލުގަ ޓެކްސް

ނޑަށް ީހވަީނ މާ ބޮޑަށްލިބޭ ެއއްަޗކުން ިލބިއްޖެ އެއިން ކުުރވަިއގެން ބަދަލުގައި ިޑވެލޮޕް ކުރިން ވެސް  .އްޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ ހަމަ ވަ އެއީ  . އެހެްނވީމަ،އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލިން އެ ޕޮއިންޓު ހެން. މު ޕޮއިންޓެންރަްށ މުހިއްައޅުގަ

ނޑަށް ކޮންމެވެްސ ވަރަ  އި ދެން ބައެއް މި ޓެކްސް ތަޢާރުފުކުރުމުގައި ކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްގޮތުގަ ދެން އަޅުގަ

ނަޑކަށް މާޖިން  ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް ގެބައެއް ބޭފުުޅންނާއި، މި ބޭފުޅުންމަސައްކަތް ކުރި  ވިސްނުން ހުންނަނީ ގާތްގަ

. އެހެންވީމާ، 50ޓް ނުކުމޭ އެބަ %ތެރެއިން ޕްރޮފިއެ ޕްރޮފިޓް މިކަހަލަ ތަނެއް މި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މީގެ 

އަކަްށ ދެނީ. އެްއކަލަ އެންޑް ޔޫސާރއެ ކޮންޓްރެްކޓަރުންނަށް އެ މީހާއޭ ހަދާ މީހާ އެ ނެިގޔަސް އެްއކަލަ  15އަދި %

ނޑަށް ހީވަނީ  ނައަންނާނެއޭ. ނަމަވެސް އަުޅަގނޑަކަށް  ނޭނގެ މިކަހަލަ މިސްކޮންސެޕްޝަންެއއް ައިއގޮތެއް. ދެން އަުޅގަ

ހަމަ ކޮންސްޓްރެކްޝަްނ  މި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ސާފުކޮށްދެްއވާނެހެން ބޭފުޅުންނަށް މަސީގެ

ޓެން ޓު ފިފްޓީން  އިނގޭތޯ. 15މެކްސިމަމް ޯނމަލީ އުޅެނީ އުޅެނީ ޢާއްމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން  މި އި އިންޑަސްޓްީރގަ

 .ނުވެސް ދޭނެ . މީހަކުުނވެސް ގަންނާނެ ޫނންތޯ ނަގަންޏާ އެީއ އެއަށް 50މި އިްނނަނީ. % އިޕަސެންޓު މާޖިންގަ

 ،މި ދެނީ ވެސް. އެހެންވީމާ ކޮންޓްރެކްޓު ެއއްޗެހި މަންޓުގައި މި އިންނަނީ މިސާލަކަށްއެވަރު ކޮމްޕެރިޓީ އެްނވަޔަރަން 

ނޑަްށ ހީވަނީ ެއ ޕޮއިންޓު އެބަޖެހޭހެން ތި ށް ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ ވަަރށް އަުޅގަ

ތޯ މީެގ އިންޑަސްޓްީރގެ ފަރާތްތަކާިއ ލުކޮށްލަްއަވއިގެން. އެއީ ކިހިނެއްސުވާ ބޭފުޅުންނާސާފުކޮށްލުން މި 

ނޑަށްދަްއކަަވއިގެްނ ޗެކްކުެރވިދާނެ އިންޑިޕެންޑެންޓު ބޭފުޅުންނާިއ ވެސް ވާހަކަ ހީވަނީ އެ ޮޕއިންޓު.  ހެން އަުޅގަ

ވަަރށް ރަނގަޅު އެްއެޗއްގެ ގޮތަްށ  15% އެ ޚިޔާުލ ހުރެއްޖެއްޔާ މި ންއަީކ ހަމަ، އެހެންވީމާ،މާޖި 50، %އެހެންވީމާ

ކަމަްށ. ދެން އަނެއް ޕޮއިންޓަކަްށ  އިންގވެދާނެ މި ައއިއްސަ މިއޮތީ އެ ރޫޓިން އިެއއީ ފަހަރެއްގަ އޮތީ ބައްލަވާފަ.  މި

ުކމުގެ ކަންތައް މި ހިނގަނީ މާރާތް ހަދައިގެން މި ވިއް މިހާރު ޚާއްޞަކޮށް މި ެއއްމެދު ޢި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަނީ

ނޑަކަށް އެބަ   އަދިވެސް ގާނޫނުތައް ވަރަށް ފަހަތުގައި ުއޅެނީ އިނގޭތޯ. ުއޅޭތީ ާވގޮތަކީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ ގާްތގަ

ނޑަށް އެނގިފައި ، ހަދައި ބަދަލުކުރަން. އެހެންވީމާ އެްއޗެއް ރަޖިސްޓްރީއަހަރު  2ނަގާ   އެަބއޮތް މިހާރު ހަމަ އަޅުގަ

ލާގަ. އެ ާވގޮތަކީ ކޯޓަށް ފޮނުވީމާ ކޮންެމވެސް ެއއްެޗއް ސާފުކުރަްނ އަހަރު އެަބހުރި ކޯޓު މަރުޙަ 2ށް ނޑަކަގާތްގަ 
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ދިޔައިމަ މިހެންމިހެން ގޮސް އެ ޢިމާރާތް އަނބުރާ  އިމަސް ދުވަްސވެފަ 6ސަރުކާރު އިދާރާައކަށް ފޮނުަވފާނެ. އެތާ 

 ކަމެއްކޮށް ނިމޭތާ ދެ ިމ ހުރިހާ ލިބުނު ފައިސާއިން ބީ.ޕީ.ީޓ ނަަގއި ޭއގެން ފަށައިވާލުކޮށް ދިރިއުޅެން ނިމި މީހުންނާ ޙަ

މި ނިންމަން. ދެން ޤާޟީ ސުވާލުކުރާނެ ކޮބަިއހެއްޔޭ ދައްަކއިފިންހެއްޔޭ  އިލާގައަހަރު ފަހުން މިދަނީ ކޯޓު މަރުޙަ

ދާން ނެތިފައި މީހުން ހަނ ނިމިއަހަރު ކުރިން  2މީގެ  އްޔާ މިހާރު ގޮތުން ވިްއޔާ ހަމަޓެކްސް މި ޓެކްސް. އެހެންެވްއޖެ

ނޑަްށ ހީވަނީ އެއީ ވަރަށްހުރި ޕްރޮޖެކްޓު މު ޕޮއިންޓެއްހެން. އެަބއި އްމުހި ން ވެސް ެޓްކސް ނެގޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ދެން  ކިހިނެއްތޯ ޙައްލުކުަރްއވާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ޮޕއިންޓް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކުރިން ވެސް ފާހަގަކޮށްލި ޕޮއިންޓެއް ހަމަ.  2ނޫން އަދި  މާގިނައެއް ޕޮއިންޓްވަރު އެބައިން. ދެން އަޅުގަ

ޓެކްސް ސިސްޓަމަކީ ބޮޑަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންކަރޭޖްކޮްށ، ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ އެއްަޗކަށްވާން ޖެހޭނީ. އެީއ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭއެގ  ނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަެނއްކާތަރައްޤީ ހުއްޓުވާ ެއއްަޗކަށް ވެގެންުނވާނެ އި ވެސް ހަމަ ައޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މާރަނގަޅު އިންކަމް ލިބޭނެހެން  ތެރެއިން އަންނަ ގްރޯތް ބޮުޑވީމާ ލިބޭ އިންކަމުން ސަރުކާރަށް އަޅުގަ

ކްޓަރގައި ައޅުަގނޑަްށ އިނގޭތޯ. ެއއީ ކަންނޭނގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ވިްސނާ ގޮތަކީ. ދެން ހައުސިންގ ސެ

އުމުތައް. ޤައަދި ހަމަ ޑިވެލޮޕް ގައުމުތައް، މުއްސަނދި  ރހީވަނީ ބައްލަވަން ރަނގަޅު ަކންނޭނގެ މެލޭޝިއާ، ސިންގަޕޯ 

އެތަންތަނުގެ ެވސް ހައުސިްނގ ސެކްޓަރއިން ޓެކްސް ަހމަ ވަރަށް ކުޑަުކޑަކޮށް އޮންނަނީ އިނގޭތޯ. ޓެކްސް ަބއެްއ 

ނޑުމެން އަދި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ފަހަރު ނުވެސް ނަގާ. އެ ހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮްތ ތަނެއްގައި އަުޅގަ

ނޑު. ދެްނ  މިގޮތަށް އިންޓެންީސގައި އޮްތ ކަމެްއގައި ކިހިނެއްތޯ އެ ެގންދަވަނީ މި ސުވާލުކޮށްލަން އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލިން. ސޯޝަލް އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެ ޕޮއިންޓް ކުރީަގއި ިމ ޕޮއިންޓް ސް ވެސް އަުޅގަ

ގައި އަނެއް ިމޑްލް މާކެޓާއި މި އިންނަ ގުުޅވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާފަ. އެހެންވީމާ، މިަވގުތަށް އަޅުަގނުޑ ގހައުސިން

 ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު ޢަލީ ޖަނާހްކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީގެ ރައީސް މުަޙއްމަ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ރަފީޤްގެ ވާހަކަފުޅަށް އެޑްކޮށްލާނަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ އެދުމަކީ މި ޓެކްސްތައް މިގޮތަށް ހުރީމާ އަދި 

އަލަށް އިންޓްރޮޑިުއސް ކުރަމުން އަންނައިރު މިކަހަލަ އިންކަމް އިންޑަސްޓްރީައކަށް އޭެގ އިފެކްޓް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑުމެން އެ ވޮލިއުމްަގއި ބިޒްނަސް ފުޅާކުރެިވގެން ސަރުކާރަށް އަިދ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކުރާ ނެއޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރާ ކަެމއް. ދެން  އިތުރުކުރުމޭ ރަނގަުޅވާނީ ީސދާ ޑައިރެކްޓް ީމގެ އިނގޭތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ސްޮކންސެޕްޝަން އޮންނަނީ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮފިޓް މާޖިން  ތަށް މިއަނެއްކަަމކީ ރަފީޤް އެ އިާޝރާތް ކުރެްއވި ގޮ

ވަރަށް ބޮޑޭ. އެ ބޮޑުނަމަ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އިންޑަސްްޓރީގައި ކޮންޓްެރކްޓަރުންނަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ަމއްސަލަތަްއ 

ހުރިހާ  އިދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތަކާ ނގޭ ވަރަށް ގިނަ ކޮންޓެކްޓަރުންނަށްވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެހަމަ ނުވާނެ.  ދިމަލެއް
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ނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ ހަމަ  އެްއޗެހިތައް. ެއކަންތައްަތއް އެހެން ހުރީމާ އިކުއިލިބްރީމިައމެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އްގެ ގޮުތަގއި ވެސް ބަހައްޓަން. ެއއީ ޕްަރއިސް ލެކްުޗއޭޝަން އާދޭ. ޓެންޓު ފިފްޓީން ޕަސެންޓް ބަފަރެ މިނިމަމް

ޖޭގެ ލޮޖިސްޓިކްސް ުހންނަ ގޮތުން އަން އެކްްސޕެކްޓެޑް ބަިއވަރު ކޮސްޓްަތއް އާދޭ ކޮންސްޓްަރކްޝަްނ ރާއް

ވެސް ހުރި އެްއގޮތަކަށް ދުވަްސ އެބަ 22ވަހުގެ ތެރޭަގއި ދުވެދަރ މިސާލަށް މިދިޔަ ތިން މަސްޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެޭރގައި. 

ސް ވެގެން ްޕރޮޖެކްޓްތަކަށް އިނގޭތޯ. އޭގެ ކަލްކިއުލޭޝަން ހަދާލިޔަނުކުެރވޭ ދުވަސްަތްއ އައިްއސަ. ިވއްސާރަ މަސައްކަތް

ްއޗަށް ދާ ެއއްޗެހި ެއއީ ވަރަށް ޮބޑު ެއއްެޗއް. އަިއޑްލް އަނެކަ ،އަށްލޭބަރ ލްޑެއިލީ ެއކްސްޕެންިޑޗަރ ައިއޑު

ނޑުމެން މި  ހުންނަނީ ޕްރައިޒްތައް އެހެންވީމާ، ކޮންްސޓްރަކްޝަްނ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ތަފާުތ މަސައްކަތެްއ. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަކަށް ނޯވޭ އަިދ ޓައިްމ  ލޮކް ކުެރވިފައި ދެ އަހަރު ިތން އަހަރަށް. ެއ ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ ޓައިމް ޕީރިައޑަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެނަކަށް ނޯޭވ ެއއަށް އެިޑޝަނަލް ކޮސްޓެްއ ކްަލއިމް ކްލެއިމްއެކްސްޓެންޝަން އޮފް ަޓއިްމ  ކުެރވުނަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އަރައިގެންދާނެ ހެސްކިޔާފަ. ކޮން ދުވަހެްއގެ ޚަރަުދ ކުރެވޭކަށް. އެ ކްްސޓެންޝަން އޮފް ޓައިމްަގއި އަުޅގަ

 ށް ގާކަޕްރޮފިޓްަގއި ހިން 50ތެލަށް، ކާންދިނުމަށް، މުސާރައަށް، މި ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެްއ އަރަިއގެންދޭ. އެހެްނވީމާ، %

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަނެއް ެއއްެވސް ފަރާތަށް އަށްވުެރ މަތިން ޕްރޮފިޓެއް އަޅުގަ  15ނޫނީ އަދި %

ނޑުމެން  ވިސްނިަވޑަިއގެންފިްއޔާ ެއީއ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެްނ ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ސްޓޭްޓ ވިޔަފާީރގަިއ ވެސް ހަަމ އޮތީ އެހެން. އެހެްނވީމާ،  ކިރިޔަކިިރޔާޭއ މެނޭޖްކުރެވެުމން މިދަނީ. ރިއަލް

ނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ އަ ޅުަގނޑުމެން އެދެނީ މި ޕޮއިންޓްތަކަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދާ ތަންތަން ހަދާ ނިމުމަށްފަހު އެ ޓެކްސް ދަްއކަން. އަިދ  ތައްޓެކްސް ދަްއކަން ތަްއޔާރަށް ހަމަ. އެއީ އަުޅގަ

އުމުތަުކގައި ހުޭރ ޓެކްސް އެއްކަލަ ސެކަންްޑ ޤަ އޮތް އެީއ ބައެއް ގެ ވަރަށް ޮބޑު ކޮންސަރނެއް އެބައަމުދުން މީ

އިޔަރގައި އަންނަ ގޮތަށް. މިސާލަކަށް ފުރަތަމަ އަނެއް ިއންވެސްޓްކުރާ ފަރާތުން އެ ަގންނަ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސެްއ 

ދޭ. މިސާލަކަށް އިނގޭތޯ ނެތިފައި ދެން ދެވަނަ އޯނަރ ނުވަތަ ތިންވަނަ އޯނަރަށް ދާިއރު އެ ޕްރޮގްރެސިވް ެޓކުހެއް އާ

ޓެކްެސއް އެބަ އާދޭ. އެހެންނަމަެވސް މީގައި ާވގޮތުން ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ެގއިން އެ ކެޕިޓަލް 

ނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ ވިްސނާވަަޑއިގަތުން ެވސް ވަރަްށ މިއޮ ންނަނީ ޓެކްސް ކުރެވޭ ަކހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 މު ކަމެއްހެން. އްމުހި

 

 އިބްރާީހމް ރަފީޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:ެއްޑވަިއޒަރ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ޯފރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްޓްރީގެ 

ނޑަށް ީމެގ ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން  15އަޅުަގނޑު ހަމަ މިސްވި ެއްއ ޕޮއިންޓް އިނގޭތޯ. % އައި ގޮތް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އިނގޭތޯ. ދެްނ  ރުފިޔާއަށް ިވއްަކއިގެން މިކަމުން އައި 1އެްއކަލަ  މޭޖަރ ކްރިއޭޝަނެއްހެން އަުޅގަ

ނުޑ ނުދައްަކން. އެީއ ހަމަ ކުރިން ހަމަ ޮއތްގޮތަށް އޭިތ ހަމަޖެއްސުމަްށ 15މީގައި ބިމުން އެ ަނގާ % ގެ ވާހަކަ އަުޅގަ
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ނޑު ެއއިމްައކަށް ައިއއްސަ މިޮއތީ އިނގޭތޯ. ދެން އަެނއް ްފލެޓްގަ ައއުމުެގ  15ިއ މި %ކަންނޭނގެ މި ބިލުެގ މަިއގަ

ކުޑަ ހިސްޓްރީެއއް ދަންނަވަްނޏާ މިހާރު ވާގޮތަކީ ބިމާ ވަިކން ފްލެޓް ވިއްޭކގޮތަށް މިއޮންނަނީ ހަމަޖައްސާފައި. އޭގަިއ 

ވެސް ެއއްކަލަ އަިއއްސަ އެއޮީތ މީގެ ކޯޓުތަކުން ވަރަށް ޖެހި މައްސަލަތަކާ ހެދި އަިއއްސަ ޮއތް ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، ެއ 

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ވާގޮތަކީ އަމިްއލަ ބިމުން ކުރިން ޕްރެކްޓިސް ކުރެވެނީ އަމިއްލަ ބިމުން.  މައްސަލަެއއް

 15މިސާލަކަށް ހަދާފައި ހުރި ތަެނއް ގަނެފިއްާޔ، އަޅުަގނުޑ މިސާލަކަށް ޖަހާފައި އިންނާނީ އެގޮތަށް. ާވގޮތަީކ ެއ %

ވަރަކަށް ފްލެޓް ހުރި  10ކޮށް ިމހާރު އެކަހަލަ ިވއްކާ ތަނެްއަގއި މި ބަހާލަނީ ނަންބަރ އޮފް ފްލެޓްސްއަށް. ދެން އާދަ

ނޑުމެން ހަމަ އެސްޓިމޭޓް ކޮށްލާއިުރ  10ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބެިހގެންދާނީ  ަބޔަށް. އެހެްނީވމާ، ދެން އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ޕަސެންޓް އޮފް ކޯސްޓް އޮފް ފްލެޓް. ނޯމަލީ އާދަކޮށް އަންނާނީ އިނގޭތޯ.  3ޓު  2ގާތްަގނޑަކަށް އެއީ 

ނުޑ  ނުޑގެ ޕޭޕަރުގައި ިއންނާނެ ފަހަތުން އަޅުގަ އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތެއް ެއގޮތަށް ބަހާލައިފިއްޔާ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަ

ފެންނަ ގޮތަކަށް ބިލު ަތއްާޔރުކޮށްފައި. އެހެންވީމާ، އެެހން އަންނަ ތަން އަުޅަގނަޑށް ހީވަނީ މި ލިޔުނު. ދެން 

ނޑަށް ހީވަނީ %އަޅުަގނޑު ެއގޮތަށް އެބޭފުޅު ނޑު އަންޑަރމެިއން ކުރަނީ އެގޮތަށް. އަުޅގަ ފްލެޓަކުްނ  15ްނނަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ިއނގޭތޯ. އެެވސް ފަހަރެއްަގއި  15ނެގުމެކޭ ބިމުން % ނެގުެމކޭ އެްއގޮތަކަށް ވިސްނިފައި ޮއތީހެން އަޅުގަ

ނޑަކަށް މި ނޯމަލީ % ވެދާނެ އޭގެ ސަބަަބކަށް ވެްސ. އެއީ އެހެން ހަދައިފިްއޔާ އެ ޖެހެނީ ބިމުގެ ައުގ  15ގާތްގަ

ބަހާލީމާ ޖެހޭވަރުގެ ފަސްގުނަ އެ ނެގެނީ. ޭއގައި ައޅުަގނޑު މިސާލަކަށް ވެސް އިންނާނެ ދައްކާލާފައި އެތަން އިނގޭތޯ. 

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލި އެ ޕޮިއންޓް. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 :އަދުާނން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކުން ނައިބު ރަީއސް ރީގެން އިްނޑަްސޓްކޮންސްޓްރަކްޝަ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން މިދާ މައުޟޫޢުގައި މަސީްނ ނައިބު ނާން. މަސީގެ އަދު .ޝުކުރިއްޔާ  ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުކުރާވަުރގެ ބޮުޑ ރިސާެޗއް ައޅު ނޑުމެން މިއޮތީ މިއަްށ ހަދާފަމިހާތަނަށް އަޅުގަ  . އެކަހަލަ ރިސާެޗއްގަ

ފާރިއާ ގުޅޭ މަަސއްކަތަކަްށ ސްޓޭޓްގެ ިވޔަ އަޅުަގނޑުމެން ހަދަންޖެހުނު ގޮތަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަްނގެ ބޭރުން މި ރިއަލް

ވާީތވެ. އެހެންވީމާ، ދެކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ގުުޅވާލަިއގެން ކުިރއަށް ިމގެންދަނީ. ގެންދާއިުރ މި ވަަރްށ  ވެސް

ނޑުމެން މި ތި ބޭފުޅުން ނަށް ހުށަހަޅައިދިނީ ޓެކްސްގެ ސަބަބުްނ އަތުވެދާނެ ބަދަލުތައް. އަދި ތަފްޞީލުކޮށް އަޅުގަ

ނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަރުދާހުގައި ލިޔުމަކުން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ. އަޅުގަ

ނޑު ތްހީވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ފަޭސހަފުޅުވެގެންދާނެހެން މި ބިލު އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަސަްއކަ  ކުރަްއވާއިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ިމހާރު މިގެންގުޅޭ އެންމެ ކުަޑ އަެގއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަ

ލަނީ ވަރަށް ކުަޑ  މަސައްކަތްދިނުމުގެ ވިސްނުމުެގ ތެރެއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަްނގައި ހަރަކާތްތެިރވާ ފަރާތްތަުކން މި

ގޮތަކީ ބޮޑެއް އަެގއް  އަެގއް ލަިއގެްނ ނޫނީވިއްޔަކާ މަަސއްކަެތއް ނުއެއް ލިބޭ. ބޮޑު ައގު މި ލީމަ ވާ އަެގއް. ކުޑަ
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ނޫން. އެއަށް އަޅުަގނޑުމެްނ މި ކިޔަނީ ރަނގަޅު ބެސްޓް ޕްރޮޕޯސަލެކޭ. ބެސްޓް ޕްރޮޕޯސަލެއް ލާއިރު ފެންސާއި 

ގޮސް މި ބާވަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ހުންގެ ސަލާމަތާއި މިހެންކުރާ މީއްކާތެރިކަމާއި އަދި މަަސއްކަތް މީހުންނަށް ހުންނަ ރަ

ކަންތައްތަކަށް ބެލިފަިއ ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ުކޑަ އަަގކަށް ދާންޖެހުނީމަ މި ބާވަތުގެ ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްަތއް 

އިން އަޅުަގނޑުމެްނ ދާތަން ވެސް އެބަ އާދޭ. ެއއީ މި ދޭތެރެއްޙީ ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ނުބެލިއުނިކޮށް މީހުންގެ ޞި

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރިހެން އަގު ުކޑަކުރުމަށް މި ކްލަޔަންޓާއި ކޮންޓްރެކްަޓާރ  ބޭއްވި ސެމިނަރއެްއަގއި ވެްސ އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ވާހަކަދަްއކާއިރު ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބަލާލެވޭ އެއް ާދއިރާ ެއއީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުންނަ ައުގ 

އެ ައގު އުނިކޮްށެގން ބޫޓެއް ލާންޖެހޭ ތަނަކަށް ބޫޓެއް ނުލާ ނަމަވެްސ ައގު ެހޔޮކޮށް މަަސއްކަތް ކުރެވޭނެ  އުނިކުރުން.

ނޑަށް ހީވަނީ މަީސގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙް ވެސް އަދި އެްޑވަިއޒަރު  ގޮތެއް ހޯދުން. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ލިބޭ ފައިދާގެ މާޖިން  ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ގޮތަށް ފީޤުމް ރައިބްރާހީ މި ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އަުޅގަ

މު އްާވއިރު ވިސްނެވުން ވަރަށް މުހިކުޑަެވގެންދާ ސަބަބަކީ. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބާަވތުގެ ކަންކަން ކުރައް 

ވިސްނިފައި އެބަ ހުރި މި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ެއހެން ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ކުިރން 

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަކީ ވަރަށް ޮބޑެތި ައުގގައި ވަރަށް ޮބޑު ފަިއދާއެްއގަިއ މަސައްކަްތ ކުރާ ީމހުންނާ ނުބައްދަލު އަރާމާިއ 

އިްއޒަތުަގއި އުޅޭ އަދި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމުމަށްފަހުގައި މީުހން ހީނުކުރާ ކަހަލަ މުދާ ގަްނނަ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ލޭބަލް 

ރެވިފައި އެބަ ހުރި. އެހެންީވމާ، އެ ވެދާނެ ޒާތީ ވިސްނުމެއްަގއި ވިސްނިފައި އޮތް ކަެމްއ ކަމަށް ވެސް. އަދި މިހާރު ކު

ނޑުމެންނަށް އެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލަން އުނދަޫގވަނީ ކަމަށް ވެސް. ބަެއއް ަފހަރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ގަިއ ވެސް އަުޅގަ

ޑަސްޓްރީަގއި މަަސއްކަތް ކުރާނީޯތއޭ ނުވަތަ ނޫންތޯއޭ. ެއއީ އެންމެ ކުޑަމިނުްނ އަރާ މި އިންށްއުޅޭ މީހުންނަށް އެބަ ހިތަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިވސްނުން އަންނައިރު ރާނާ މީހުންގެ ގޮތުަގއި ހަމަ އެންމެ މަީތ ފަންތިން ފެށިގެން ވެްސ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖީ.ޑީ.ީޕގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިސޔާސީ ަހރަކާތްތަކުަގއި އުޭޅ މީހުންނަށް ވިސްނިފަިއ އޮންނަ އޮުތން. 

ނޑުމެން ގެންުގޅެންޖެހޭ  ނޑުމެންގެ ވިސްނުުމގައި އެބަ ައޅުގަ ދެވަނައަށް ކޮންސްޓްަރކްޝަްނ ހިއްސާކުރާއިރު އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ކަމަށް ވިޔަސް އިންޑަސްޓްީރއެްއކަމާއި ވަުރަގދަ މަސައްކަތް ބައެއް ކަމާއި އެ މަސައްކަތް އެ ކުރަނީ ޮކންމެ 

ނެ އް ހިންގުމަކީ ވެސް ކުެރވޭަރްކޝަނާ ނުލާ އެއްވެސް ސެކްަޓރެތަފާތެއް ނެްތކަން. އަނެއްކާ ކޮންސްޓް ވެސްވެސް ެއއް

 އްގެ ވެސް ސަރވިސް ޕްޮރަވއިޑް ކުރުމަށް ޓަކައި އެބަ ެޖހޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޭއގެ ކަމެއް ނޫން. ކޮންމެ ސެކްޓަރެ 

އާިއ ގަރކްޝަންގެ ދާއިރާއަކީ. ހަުއސިންއް ކޮންސްޓްމު ދާއިރާއެއްންނަން. އެހެންީވމާ، ވަރަށް މުހިތެރެއަށް ގެ

ކޮންސްޓްރެކްޝަނާ ވެސް ުގޅޭ ހިސާބަކީ އެއީ. ެއޑިުއޭކޝަނާ ވެްސ ކޮންސްޓްރަްކޝަނާ ވެްސ ގުޅެީނ ހަމަ 

އެހިސާބުން. އަދި ޞިއްޙަާތއި ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ެވސް ގުެޅނީ ހަމަ އެހިސާބުން. އަދި މަޖިލިސްގެ މަސައްކަތް ކަމަްށ 

ނޑުމެން ހިންގޭނީ އެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޭގެ، ވިޔަސް  ތެރޭަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމަނައިގެން.  މަޖިލިސް ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ހިތައެހެންވީމާ، މި ބަޔަށް ވިްސނަވާލަްއވަ އެރީ މިއަދުގެ ބައްދަުލވުމުގައި ދަންނަވާލާނީޭއ. ދެން ށްން އަުޅގަ
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ށަހަޅުއްަވއިފި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އެއަށް އިތުރު ެއއްެޗއް އަނެއްބައި އޮތީ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބޭބޭފުޅުން ހު

 ނުއެއް ދަންނަވާނަން. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަކެއް ިތ ރުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ަމއުލޫމާތުބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން މެންބަޤަކުރިއްޔާ ިއނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

އަރުވާނަން. އެންމެ  ހާރު ތި ސާފުކޮށްދެއްވީ. މިހާހިސާބުން އަުޅަގނޑުމެންގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުބޭފުޅުން މި

ނޑު މިނެ 5ށް ވެސް ސުވާލުކުެރވުމަށް ފުރަތަމަ މެންބަރު އަމީތަށް. ދެން ކޮންމެ މެންބަރަކަ ޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

 ރުވަްނ.އަ މިއަރުވަނީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަމީތަށް ފުރުޞަތު

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަސީގެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ނ ޑު ގޮތެްއގައި. ދެން ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ތިން ނުކުތާއެްއ މައިގަ

ފާހަގަކުރަްއވައިފި ސޯޝަލް ަހއުސިންގއަީކ ކޮަބއިކަން އެހާބޮޑަށް ސާފުނޫން ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑަްށ ބޮޑަށް ީމގަިއ 

ގެ ގޮތުަގއި މި ބިލުގައި މާނަކުރައްވަނީ ސަރުކާރުން ޯސޝަލް ހައުސިންގގެ ގޮތުަގިއ ގވިސްނެނީ ސޯޝަލް ހައުސިން

ންެގ ލިއަރ ކޮށްގެން ހިންާގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެެރއިން ހިމެނޭ ފްލެޓްތަކަށް އިނގޭތޯ. އެއީ ދެން އަޅުަގނޑުމެޑިކް

ބޫލުކުރެވެން ނެތް ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެ ތިމަންނަމެން މި ފްލެޓް މި ދޫކުރަނީ ޤަތެރޭގައި ޔުިނވަރސިލީ އަދި 

ނޑު ދެން މީގައި ސާފުނުާވ  ،ނގޭތޯ. ދެން އެއީ ފްލެޓްތައް ދޫކުރަނީ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ގޮުތަގއޭ އި އަުޅގަ

ތެެރއަށް އަންނަ ވާހަކަ އިނގޭތޯ.  އެއްތަންޮކޅަކީ ފާހަގަކުަރއްަވިއފި ކުރިން ނިމިފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވެސް މީގެ

ތެރެއިްނ ދެން އަޅުަގނަޑކަށް އެހާބޮަޑކަށް އެހެންނަމަވެސް ސާެފްއނުވި. މިސާލަކަށް އެއް ޕްޮރޖެކްޓްތައް މީެގ 

ނޑުމެން މިސާލަކަށް ރޮ ގު ނއެކްްސކްލޫޑް ކުރާނީ ކޮްނގޮަތކަށްތޯ. މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނައިުރަގއި އަުޅގަ

ދަމާލާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. މި ގާނޫނު ފާސްވުމަށްފަހުގައި އިާމރާތް ކުރާ ތަންތާނގައިތޯ މިކަހަލަ ގޮތަކަށްތޯ ކަޅާއި ހުދުން 

ނޑުމެން ކޮމި ސާފުކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށް ސްކުރެިވއްޖެ ޙުމިީޓަގއި ވެސް ަވރަށް ބޮޑަށް ބަތޯ. ދެން އަނެއް ނުކުތާައކީ ައުޅގަ

 ޓެކްސް ނަގާނީ ކިހިނެއްތޯ ިއނގޭތޯ. ކޮންމެ ގޮެތއް ވިަޔސް ގާނޫނުއަާސސީަގއި ލިޔެަފއި އޮތް ކަމެްއގެ ވާހަކަ މި 

ޖެހޭ ނަގަންޖެހެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އިނގޭތޯ. ދައްކަނީ. ޓެކްސް ނަގާ ކަަމށް ވަންޏާ ގާނޫނެއްަގއި ލިެޔވެން އެބަ 

ޔިތުްނ ނުޮކށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ގޮތެްއ ނެތް. އެ ނަާގ އަދަދު ަރއްކަމަށް ބަޔާން 15މިސާލަކަްށ މި %އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރޑަ ިއ ެއއް އަންނަ ަކމެއް އޮްތ ކަމަށް ވަންޏާމުން ގާނޫނުަގއި ސާފުކޮށް ބަޔާްނކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އިްއެޔގަންމާލީ ބަ

. މީގައި ތި ބޭފުޅުން ހުަށހެޅުއްވި ިލޔުމަށް ބަލާއިރު ސްކޮށްފަ ޙުކޮމިީޓގައި ވަރަށް ދިުގކޮށް ބަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ުކރެވޭ ނިސްބަތުން، މި ނިސްބަތަށް ބަދަލު އަންނަ ކަމަށް ސާސްޙް އެބަ މީގައި އި އަޅުަގނޑަށް ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް

ފްެލޓަށް ބައިކޮށްފައި މި ބިމުެގ  10ހުރި ކަމަށް ވަންޏާމުން އެ ފްލެޓް  10އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް އަުޅަގނޑު 

ފްލެޓަށް ބައިކޮށްފައި އެ ފްލެޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު މަދުވަނީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މީަގިއ  10ނަގާަފއި މި  15އަުގގެ %

ަނގަންޏާމުން  15އަޅުަގނަޑކަށް އެހާ ޮބޑަށް ސާފުނުވަނީ މި ނިސްބަތުންތޯ ތި ބޭފުޅުން ތި ހުށަހަޅުްއވަނީ %

 ބޭފުޅުން ތި ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަކީ ބަހާލައިގެން އެ ަނންބަރ އޮފް ފެލްޓްސްގެ ގޮތުން ނެގުންތޯ. އެއީތޯ ތި  15މި %

ނުވަތަ ތި ބޭފުޅުން ފާޅުކުރައްވާ ވިސްނުންފުޅަކީ. އެެއއް ހަމަ ތަންކޮޅެއް ކްލިއަރކޮށް ާސފުކޮށްދެއްަވއިފި ކަމަށް ވަންޏާ 

ކުރަްނ ހިއްޖެ ާހލަތެއްަގއި މަސަްއކަތްވެސް އެ ވިސްނުުމގައި އަދި މަސައްކަތް ކުރަންޖެއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ފަސޭހަވާނެތީވެ އިނގޭތޯ. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މަސީއަށް ުފރުޞަތު  އަރުވާނަން. އާދެ! އަުޅގަ

 

 އިބްރާީހމް ރަފީޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑވަިއޒަރ އެ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ޯފރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްޓްރީގެ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ަވކި ގޮެތއް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހު ޕޮއިންޓަށް އަޅުގަ

ޓިްސ . ައޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވި ކުރިން ޕްރެކްދީފައިކަނި އިނީ ހިނގާ ގޮްތ ކިޔަނިންމާފައި ހުށަހެޅީއެއް ނޫން. ހަމައެ

ަތްއ ޔާ. ފްލެޓްަގިއ ހުންނާނެ އެކި އޭރިބަހާލަނީ އެ ފްލެޓްެގ އަދަދަކަށް ނޫން 15ކުރި ގޮެތއް އިނގޭތޯ. ބިމުެގ %

ނޑުމެން ހިސާބުގައި އިންނާނެ ހަމަެއކަނި ހުރިހާ ފްލެޓެއްގެ އޭރިާއ އެްއވަރު ކަމަށް ބަލާލާފައި  ހުންނާނެ. ދެން އަޅުގަ

ްކއައުޓް ކޮށްލާފައި މި އިީނ ގާތްަގނަޑކަށް ފްލެޓެްއގެ ައގު ކިަތއް ޕަސެންޓް، ކިތަްއ ހަދާފައި މިއިނީ. އެހެން ހެދީމާ ވޯ

ޕަސެންޓްތޯ މިޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެހެން ހަދައިފިއްޔާ އަުޅަގނޑު މިދެންނެވީ ޓޫ ޓު ތްރީ ޕަސެންޓޭ. އެހެންވީމާ، އޭގެ 

އްޔާ އެ ދެްނ ހަމަ ޓެކްސް ނެގެނީ. ދެން ގައްޖެވެސް މިހާރު ހިނ އަބަދު 3މާނައަކީ ހަމަ ފްލެޓެއް ވިއްކާ އަގުގެ %

އަްށވުރެ  15ގިނަ ފަހަރު އެ ހުންނަ އަދަދު ނެގީމަ އިންނާނީ ގިނަ ފްލެޓްތައް ގިަނވި ވަރަށް ބިމަްށވުރެ، ބިމުން 

އެޕާޓްަމންޓް ހެދިއްޔާ، ހަަދއިފިއްާޔ އެްއކަލަ ބިން އިންނާނީ  25ބުރީެގ  10ބޮޑުވެްސވާނެ. އެ މިސާލަކަްށ 

ލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ޓެކްސްއިން މި ލިބެނީ އްޔާ ވާނެގޮަތކީ ބިމުން މިސާރަކަށްތާ. އެހެން އިނދެއްޖެއެްއވަ

ން ކަމަށް ޔަމިލި 22އަކީ ޔުެގ ފްލެޓްގެ އަލަށް މިހާރު ވެލިގެ އެތީ  25ނެއްހާވަރު. އެހެން ވިޔަސް ޔަމިސާލަކަށް މިލި

 3ބިމުން ނެގުމަށްވުރެ ެވސް. އެހެންނަމަވެސް އެ % 15ްއކަލަ %ނަަގއިފިއްޔާ ާމގިނަވާނެ އެ 3އްޔާ ހަމަ އެ %ވެއްޖެ 

ނޑު މިދަްނނަވަނީ. އަނެްއކާ މިދައްކަނީ  ވީމާ ާވގޮތަކީ ހަމަ ކޮންެމ މީހަކަށް ވެސް އެފޯޑް ުކރެވޭނެއޭ އަުޅގަ

ެއީއ އިޒް އިނަފް އިނގޭތޯ.  6ބޫލުކުރެވެނީ %ޤަަގނޑަށް އަިމއްލައަށް ޕާސަނަލީ އެބަ އިނޭ. އަޅު 6އޯލްރެޑީ %
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އްޔާ މި ބިމުގެ ިއޝޫއާ ހެދި ހިނގަމުން އަިއ އްޔާ. ެއހެން ވެއްޖެއެްއެޗއް ެވއްޖެ ގޚާއްޞަކޮށް ސޯޝަލް ހައުިސން

ައޅުަގނުޑ  ،ކަމެއް މި ވަދެގެން އެހެން ޮގތަކަށް މި ދިޔައީ އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއް ޕޮއިންޓަކަށް ޯސޝަލް ހައުސިންގ

ބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑަށް ެވސް އިނޭގ ޤަންގ އަުޅަގނޑަށް ވެސް ލް ހައުސިމިދެންނެވީ އެއްކަލަ ބޮޑަށް ސޯޝަ

ސަރުކާރުން ހަދާފައި ދޫކުރާ ބައެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް ީމގެ އެ ަލއިން ޑްޯރކުރުމާއި ިމބައިތައް މިއިންނަނީ ުކޑަކޮށް 

ނޑަށް ހަމަ ހުށަހަޅާށޭ މި ބުނަމިސާލަކަށް އެ ޑިާމންޑްވޭްގކޮށް.  ނީ އެންމެން ކައިރީަގިއ ކުރާ އެންމެން ހަމަ އަުޅގަ

ތެރެއަްށ  ހަދަނީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ އަހަރުގެ މަސައްކަތުން މި ވަކިކޮށް މި ވެސް. ދެން އެތައް ވަރަށް ިގނަ އުނދަގޫ ދެ

ުނވާ ނަމަވެސް ފަަހރެއްަގއި އެމީހުންނަކީ ހަމަ  އަނެކަތި ކުރޭ އެތައް ަބޔަކު. މިާސލަކަށް ސަރުކާުރގެ ކްަރއިޓީރިއާ ޖަމްޕް

ނޑުމެން ދެންނެވީ ސޯަޝލް ވަރަށް ހައުސިންގ ެސކްޓަރއެްއ  ބޮޑަށް ގެދޮރު ބޭނުންވާ މީހުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމން އެއްކަލަ ހުުޅވާލީމަ އެ އަންނަ ގޮތަކުން ސަުރކާރު ވެސް އުނަދގޫވޭ ކަންނޭނގެ ޑިފައިން ކުާރއިރު އަުޅގަ

ނޑު ނޑު ާފހަގަކޮށްލި ޕޮއިންޓަކީ.  ކިހިނެއްތޯ މި ސޯލްވް ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ މަިއގަ ދެން ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ން މި ޓެކްސްގެ ކޮން ބަޔަކަށްހެން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަްށ ނޑަށް ވެސް އިނގޭ ެއ ލައިން ޑްރޯކުރުއަޅުގަ 

ހަނދާން  އަހަރުވެފައި ހުރި މީގެން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމި 2މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއްހެން ކަންނޭނގެ  ހީވަނީ

ނަޑއަުޅއްވާ އަދި %ވެސް  ކަށް އަނެއްކާހުރި ޕްރޮޖެކްޓަ ނެތިފައި ިވޔަސް  15ިވޔަސް އަދި % 3މިސާަލކަށް ެއ ކަ

ނަޑއަުޅއްވާ ެޓކުހެއް ދޭން އަންަގއިފިއްޔާ  ނަޑށް  ެއއީކަ ހަމަ ޔަޤީން ބައެއް ކުންުފނިތައް ޭއގެ ބޮޑު ގެއްލުމުަގއި އަުޅގަ

ސާލަކަށް ޭއގެ ކޭސްްފލޯ އިންނާނީ އެހެން ގޮތަކަްށ ގޮސް އެހެން ެއްއޗަކަްށ ބަނގުރޫޓު ވެސް ވެދާނެ. ެއއީ މި

ނޑަކަށް ވެްސ  .ޕޮއިންޓް އިންވެސްްޓކޮށް އަުތގައި ުނެވސް ހުންނާނެ އެ ލާރިއެއް. މިސާލަކަށް އެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ންނަށް ހަމަ ހައިލައިޓްކޮށްލީ މީެގ ނޭނގެ އެްގޒެކްޓްލީ ޭއގައި ިކހިނެއްކަމެއް ނިންމަވާނީ. އެހެންނަމަވެސް ތި ބޭފުޅު

ކޮންމެވެސް ސޮލިއުޝަެނއް އޮންނާނެ އިނގޭތޯ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް. އެހެްނވީމާ، އޭގެ ބައްަލވައިިފއްޔާ ޭއެގ 

ނޑު ހިތަށްއެރީ ފާހަގަކޮށްލާނަމޭ. ޝުކުރިއްާޔ.   ސޮލިއުޝަނެއް ފެންނާނެ. އެެހންވީމާ، ެއގޮތުން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ ރައީސް މުަޙއްމަދު ޢަލީ ޖަނާހްކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީ ފޯ  މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން އުޅުުނ ދެ ވާހަކަެއއް މިހާރު އަީމތު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

ވަރަށް ހައުސިްނގ މާކެޓް ފުޅާެވގެން ދާއިުރ އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ޑެފިނީޝަނެއް އަންނަން. އެ 

ޑެފިނީޝަން ނުގެނެސް އޮވެްއޖެއްޔާ ހަމަ ރިއަލް ސްޓޭޓް މާކެޓަށް އޭގެ އިފެކްްޓކުރާނެ. މިސާލަކަށް މިއަދު ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓަަރކު ުސވާލުކުިރ ތިމަންމެން ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވޭ އެބަ ހައުސިްނގ 

ކުރަން. ކުރިމަތިލާްނވީ ސޯޝަލް ހައުސިްނގއަށްހޭ ނޫނިއްޔާ ދެން އަެނއް ލަްގަޒރީ މާކެޓަށްހެއްޔޭ ނޫނިްއޔާ އިންވެސްޓް 

މިޑިލް އިންކަމަށްހެއްޔޭ. ދެްނ ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ްފލެޓްތައް ތިމަންމެންނަށް އަމިއްލައަށް ވިްއކިދާނެހޭ. އެއީ 
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ހަަމ ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް ވެސް ސުވާލު އެބަ އުފެދޭ  ކޮންބަޔަކު ކުާރކަމެއްހޭ. އެ އޮތޯ ސުވާލު އުފެދިފައި

ދެއްތޯ. އެހެންވީާމ، މިސާަލކަށް ކޮންސްޓަރަްކޝަން ފައިނޭންސް ހޯދައިގެން އަްނނަ ސޯޝަލް ހައުސިންގ 

ިކާޔ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް އަންނަ ބޭރުގެ ބޮޑެިތ އިްނވެސްޓަރުްނގެ ިއންޓްރެސްޓް މިހާރު އެބަހުރި ސޯޝަލް ހައުސިްނގޭއ 

ކެޓަގަީރގެ ހައުސިންގ ސްކީްމތަކުގެ އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަައށް ހެޔޮ އަގުަގއި ރައްޔިތުންަނށް ވިއްކަން ތައްޔާރަށް ެއ 

ނޑުމެންނަްށ އެބަ ބޭނުންވޭ. އޭގެ ހެޔޮ އަސަރު ފޯރާނީ ހަމަ ދިވެހި  ތިބީ. އެހެންވީމާ، މީގެ ޑެިފނީޝަނެއް އަުޅގަ

ރޑަން ުކޑަެވގެންދާނެ މި ސަވަރިންގ ގެރެންޓީތަާކއި މި އެއްޗެހި  ރައްޔިތުންނަށް. އަދި ސަރުާކރަށް ވެސް އޭގެ ބަ

ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ސޯޝަލް ހައުސިންގ މާކެޓަށް މިސާލަަކށް ބޭރުގެ އިންޓްރެސްޓެޑް ބޭުފޅުން އައިސް އެ މީހުންނަށް 

ދެވަނަ ކަމަކަށް މިއީ  އޭަގއި ކޮމްޕީޓްކުެރވެންޏާ ެވސް ހަމަ އޭގައި ރަނަގުޅ ކަމެއް އެއީ ަޤއުމަށް. ދެން

ަގއި އޮތުން. ދެން  15އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްސަަލއެްއ ނެތް ހަމަ މިހާރު ވެސް މި އޮންނަ ލޭންޑް ޓެކްސް %

ރޑްންެއއް ަރއްޔިތުންނަށް  6ޕްލަސް % ނޑުމެންނަށް މައްަސލައަކަށް ިމވާހިސާބަކީ އިތުރު ބަ ޖީ.އެސް.ީޓ އޮުތން. އަުޅގަ

ނޑުެގ  15ލްކުރާ ހިސާބުން އަނެްއާކ އިތުރު ފްލެޓް %އައުން އެޕާޓްމަންޓްސްތައް ސެ ޓެްކސްއެއް އައުން. އަުޅގަ

އާިގއުމެންޓަކީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ކުޑަވެގެން ހިނގައިދާޭނ ރިއަލް ސްޓޭޓް މާރކެޓަށް އަސަރަށް ކޮމްޕެޓެޓިވްނަްސ 

ނޑަްށ މިދަންނަވާ ވާހަ ނޑަްށ އެނގޭ ދެން އަުޅގަ ބުިރއަށް ޢިމާރާްތ  10ކަައކީ ގެއްިލއްޖެއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ހުރިހާ ފްލެޓްތަކަށް ބަހާލައިފިއްޔާ ލޭންޑް އެބަޭދ މިހާރަކު ނޯވޭ އިތުރުާވ  15އަރަިއގެން ދާއިރު އެ %

އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ެއްއވެސް ިއތުރު ޓެކްސްއެއް ަނގާކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ފިަޔވައި. އެހެްނވީމާ، އޯވަރރޯލްކޮށް މިސާލަކަްށ 

އެޕާޓްމަންޓް. އަނެއް ތަނެްއަގިއ  98ނގާ ބޮޑު ދެ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ެއއްތަނެްއގައި އެބަހުރި މާލޭގައި މިހާރު ހި

އެޕާޓްމަންޓް. އަޅުަގނޑު މި ރިފާރކުރަނީ ޓާޓާއިން ިޑވެލޮޕްކުރާ ތަންތަނަށް އިނގޭތޯ. މިސާލަކަްށ  200އެބަހުރި 

 2އަކަފޫޓް މިސާލަކަށް  20000ސާލަކަށް މިދަނީ. ގުނަައށް މި 10އެގޮތަށް ދާއިުރަގއި އެތައް ާހސް އަކަފޫޓެްއގެ، 

ލައްކަ ައކަފޫޓަށް މިދަނީ ބަދަލުވެގެން އިނގޭތޯ. ާދއިރު ައނެއް ެއއްކަލަ ޓެކްސް ހުރިާހ އެންމެންނަށް ބަހާލައިފިއްޔާ 

ަޓއިމްސް މިސާލަކަށް. ނޫނީ  10މިސާލަކަްށ ެއއީ  15އޭތި އެބަޭދ އިތުުރވެގެްނ ިއނގޭތޯ. ލޭންޑް ވެިލއު %

ްގޒެކްޓްލީ ކޮރިޑޯސްަތއް ަކނޑާފައި އެއީ ދެން ކޮމަން ސްޕޭސް. އެކަމަކު ކޮރިޑޯސްަތކަށް އެބަ ޕޭއި ކުރަންޖެހޭ ހަމަ އެ

ގަންނަ ފަރާތްތަކުން އިނގޭތޯ. އެއީ މިހާރުގެ އަނެއް އެޕާްޓމަންޓް އުސޫލުން ހަމަ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއް ހުންނާނީ އެ 

ޕަން ސްޕޭސްތަކަށް ެވސް ޕޭކުރަން އެބަޖެހޭ. އެިއންނަނީ އެއްކަލަ ވެިލއުއަްށ ވިްއކާއިރު ކޮިރޑޯ ސްޕޭސްތަަކށާއި އޯ

ނޑަށް ހީވަނީ ދައުލަތަށް މިހާުރ ލިބޭ އާމްދަނީ އެގޮތުން އިުތރުވެގެންދާނެހެން. ެއގޮތަށް  ވައްދާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރޑްން އެ ނޑުމެންގެ ެއްޑވަިއޒާ އެ ވިދާުޅވާ ގޮތަށް ޓެކްސް ބަ ބަ ކުަޑވޭ ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭތޯ. މިީއ ޕްލަސް އަޅުގަ

ވަރަށް ޓެކްނިކަލް ެލވަލެްއަގއި ވިސްާނވަަޑއިގެން މިކަްނތައް ކުރެްއިވއްޔާ ވިޔަފާރީ ރިއަލް ސްޓޭޓް ިވޔަފާރިކުރާ 

ނޑު ހަމަ ދައުލަަތށް އާމްދަނީ ގިނަ ކުރުމަށް  ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަދި ޢާްއމު ރައްޔުތުންނަށް ެވސް ީމގެ، އަުޅގަ
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ޓްކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން. އެކަމަކު މީގައި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ވެސް ފައިދާާވގޮތަށް މިކަން ކުރެްއވިްއޔާ ކަންނޭނެގ ސަޕޯ

ރްޑން ހަމަ ވިޔަފާރިއަށް ހަމަ  15ރަނގަޅުވާނީ. އެކަމަކު ޕްލަްސ % ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް އަތުެވއްޖެްއޔާ އެ ބަ

ނޑުމެން ކޮްނސަލްޓްކުރިން އިނގޭތޯ. އެ ޭބފުޅުންގެ ވެސް ކޮންސަރން ހުއްޓިގެންދާނެ. ެއޗް.ޑީ.އެފް.ީސއާ ވެސް  އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިއޮތް މުޅި ސިސްޓަމް ފައިނޭންސިންގ ސިސްޓަމް މި އޮންނަނީ  އެބައޮތް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ވެލްަގއި އަުތެވއްޖެއްޔާ މިހާުރ ވަރަށް ބޮޑު އިންޓްރެސްޓް ޭރޓެއްަގއި މިހާރު ވެސް މި ލިެބނީ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ މި ލެ

ނޑުމެން ފައްޓައިގެން އަހަރެއް  ހުރި އެއްކަލަ ކަލްިކއުލޭޝަން މުޅިން އޮޅިގެންދާނެ އިނގޭތޯ. ޕްރޮބަބްލީ އަނެއްކާ އަުޅގަ

ދެއަހަރެއްހާ ދުވަސް ދާނެ ކަންނޭގެ ފައިނޭންޝަލް ކަންތައްތައް ވެސް ހަމަޖައްސަން ވެސް އިން އަ ނިއު ސެނާރިއޯ 

. ދެން މިކަހަލަ ޓެްކސްއެއް އަންނަންޏާ އަދި ުކޑަދުވަްސކޮޅެއް ވެސް ދެްއަވން ވެސް ޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ އިނގޭތޯ

ނޑަށް ހީވަނީ.   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތައްޔާުރާވން ވެސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާޟަށް. ރިهللا ައރުވާނަން ޢަބްދުމިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް  ނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ ދެންމެ ދެްއިވ ބްރީފިންގއަްށ އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ އިނޭގތޯ ޓީމަށް. އަުޅގަ

ނަޑށް ދޭ ހަވީ ތި ބޭފުޅުންގެ ދޭހަވި މާނަ ގޯްސވެއްެޖއްާޔ ރަނގަޅުކޮށްެދއްިވއްާޔ ަރނގަޅު އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ެއއީ އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް. އެއީ މިހާ ބަިއވަރު  6ވިސްނުންފުޅުަގއި މިހާރު މިޮއތް ޖީ.އެސް.ޓީ %

ނޑު ގޮތެްއަގއި ައއި  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާއި އެްއޗެހި ހިނގަމުންދާތީއާ އެުކގައި. ެދން ދެންމެ ވިދާޅުވީހެން މީގެ މައިގަ

ބޮޑު ގޯްއޗެއް ިވއްކާލި މައްސަަލއެްއގައި ދެން މިކަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ޭއެގ  ރުފިޔާއަށް މާލޭގެ 1ރޫޙަކީ 

ނޑުމެރން އެންފޯސްމަންޓް  ސަބަބުން މުޅި އިންޑަސްްޓރީށް ބޮޑު ެގއްލުންތަކަކަްށ އައިްސގެން ުނވާނެ. ައުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ިމއީ ޙަޤީޤަތުަގއި . ެއއީ މީާރ ވެްސ އަދި އެހެނިހެން ސެކްޓަރތަުކގެ މަްއސަލަތައްެހން އަުޅގަ

ރުފިާޔއަކަށް ނުެއއް  1ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް ވެސް އެބަޮއވޭ ެއމް.އެމް.އޭަގއި. ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި 

ވިްއކާނެ. އެއީ ކޮންެމވެސް ދިމާއަކުން ކޮންމެވެސް ގޮަތކަށް މިކަންކަން ނާޖައިޒު ގޮތެްއަގިއ ހިނގާ ކަންތައްތައް ބެލޭނެ 

ޒާމް ހަރުދަނާވުން އެއީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. ޭއގެ ބަދަލުގައި އަނެއްކާ ވެސް ޓެކްްސއަކުްނ ނި

ނޑަކަށް ާތއީދެއް ނުކުެރވޭ. އެ ވާަހަކ ހަމަ އިން ޕްރިންސިޕަލް  އިންޑަސްޓްީރއަށް ޭއގެ އަަސރުކުރާކަށް އަުޅގަ

ަގއި މިހާރު ސޭލްސް ޓެކްސް މިހާރު  6ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ % ދަންނަވާލީ. އަޅުަގނޑު ތި ޭބފުޅުން އަރިހުން

ވެސް އެގޮތަށް ހިފެހެއްިޓއްޖެއްޔާ ތި ބޭފުޅުްނގެ އިތުރު ކޮންސަރންއެްއ، ެއއީ ކިތަްނމެ ދުވަހެއްެވއްޖެ ކިތަންެމ 
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ށް އެއީ އެންމެ ރަނގަުޅ އަހަރުތަކެްއވެއްޖެ އަޅުަގނޑުެމން ޓެކްސް ޖީ.އެސް.ޓީ މި ނަންބަރ، އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންނަ

ނޑު ެއއީ ެއްއ ސުވާލު. ދެން ސޯޝަލް ހައުސިންގ ާއއި ސޯޝަލް  ގޮތްކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެްއވޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

ފްލެޓްސްތަކާއި މި ލަްގޒަރީ ފްލެޓްސްތަކުގެ މި ޑެފިނީަޝން މިއީ ހަމަ ދެން ވަރަށް ބޮޑު އިޫޝއަކަްށވާނެ. މީގެ ތި 

ނުޑ ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭ ފުޅުންނަކީ ތި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ތަނެްއގައި މި ބަލާތޯއޭ. އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި މިީއ ފްރީމާކެަޓށް ދޫކުށްލެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހާބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭނެ މިކަހަަލ 

ފައި އޮންނަ ކަމަށްަވންޏާ ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމެންޓެްއ ބިޒްނަސްތަކެއް. އެކަމަކު އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގި

ވިްއކި ކަމުަގއި ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ ތަނެއް ސޯޝަލް ފްލެޓެއް ވިްއކިޔަސް އެ ނަގާ އަދަެދއް އެބަ ނަގައޭ. އެހެްނވީމާ، 

ކްރިމިނަލައިްޒ ތި ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްވަންޯތއޭ މި ތަފާތުކުރަން. އެ ޑެފިނިޝަން ގެނެސްގެން އަެނއްކާ ވެސް ބަޔަކު 

ނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ  ނޑުމެން ގާޫނނެއް އެްއެޗއް ހަދާއިރުަގއި ައޅުގަ ނުވާގޮތަށް މިކަން ކުެރވިދާނެޯތ. މިހާރު އަޅުގަ

ވީހާ ވެސް މީހުންގެ ރައްކާތެިރކަމަށް ވެސް. މި ދެންނެވީ މީހުންނަށް ޖަރީމާ ހިންގަން ފުރުޞަތު ނުދެވޭގޮތަށް އެބަޖެހޭ 

ސް ކުރަން. އެ ދެން ސްމާޓް މީހުން ކަންކަން ނުކުރާނެއެކޭ ނޫން. ނޫނިްއޔަކާ ެއކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެ

ނޑުމެން މި ގާނޫނާއި ގަާވއިދުތަކާ އެްއޗެހި  މީހުން އެކަންކަން ނުކުރާނެެއކޭ ނޫން މިދެންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވިސްނުުމގައި. އެހެންވީމާ، ޕްރޮފެޝަަނލްސްގެ ގޮުތަގއި ތި ބޭފުޅުން ހަދާއިރުގައި ވީހާ ވެސް ބޮޑަްށ އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެ 

ދެކިވަަޑިއގަންނަވަންތޯއޭ މި ސެކްޓާރތައް ތަފާތު ރޭޓުތައް މިވަރަށް ގަވަރމަންޓް ރެިގއުޭލޓްކޮށްގެން ކޮންޓްރޯލްކޮްށގެން 

ދެން އަޅުަގނުޑގެ އެންމެ ބޮުޑ  މި އިންޑަސްޓްީރގެ ބިޒްނަސް ކުރިއަށް ގެންދަން. ެއއީ އެްނމެ ރަނގަޅު ިވސްނުންތޯ.

އެއް ކޮންސަރނަކަްށވާނީ އެންޑް ޔޫާޒއަށް މީެގ ައސަރުނުކުރުން އިނގޭތޯ. ާރއްޖެ ހަމަ ދެންމެ ރަފީއު 

ފާހަގަކުރެްއވިހެން ލަގްޒަރީ ެއޕާޓްމެންޓެއްަގއި ވެސް އުޅެނީ ހަމަ ދިވެހިރައްޔިތުން. ދިވެހިން ބޭނުންވެގެން އެ މީހުންގެ 

ރޑްން ބޮޑު ކުއްލިކަށް އޯނާރޝިޕް މި އޮން އަހަރު ތެރޭގައި މާދަމާ  1ނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުންނަށް މީގައި ބަ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު، ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެޓުަގއި އެަބއިން ސޭލްސް ޓެކްސް ނަާގގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ. އާމްދަނީެއްއެގ 

ދަދއް އަންނަ ކަމަށްވަންޏާ މިހާރު ވެސް މިއަހަރު ތެރޭގައި ގޮތުަގއި ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި. އެހެނމްވީމާ، ބޮޑު އަ 

ވެސް ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ކުއްޔަށް ތަެނއް ހިފައިގެްނ އުޅޭ މީހެއް. ައޅުަގނޑަށް އެނގޭ ރެންޓްތައް ަމއްޗަްށ 

އެހެންވީމާ، މި ޖެހިލައިފި ދެއްތޯ މިއަހަރު ެތރޭގައި ވެސް. ގިަނ އެޕާޓްަމންޓްސްތަކުގެ ައގުތައް ިރަވިއޒް އެަބކުރޭ. 

ޓެކްސް ައއީމަ ހަމަ އެންޑް ޔޫޒަރއަށް މީގެ ަބރޑަން ައންނާނެހެން ހީވަނީ. އަޅުގަޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މުސާަރެއްއ 

ރޑަން  މައްޗަކަްށ ނުދޭ. އިންފްލޭަޝން މައްޗަށް ދަނީ. ާދއިުރަގއި ކޮންސްޓްަރކްޝަން އިްނޑަސްޓްރީއަްށ މި ބަ

ން ލާފައި އެންމެ ފަހުވަގުުތަގއި މީހުން ހާލުގައި މި ޖެހެނީ ނޫނީ މި ދައްކަންޖެހޭ އައިްސގެން ިޑވެލޮޕާރ ވެސް އެ މާޖި

ނޑު  މީހަކީ ރައްޔިުތ މީހާ. އެންްޑ ޔޫސާއޭ. އެހެންވީާމ، ކޮަބއިތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޮއޕީނިއަނަކީ. އެީއ އަުޅގަ

އިޤްތިޞާދީ ާހލަތު ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންެގ ހަމަ ގައިމު ވެސް ާތއީދުކުާރ ވިސްނުމެއް ނޫން މިހާރު މި ޤައުމުގެ 
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ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރާ މިކަްނކަން ހުރި ގޮތް. ޚާއްޞަޮކށް މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ ބޮުޑ ކޮންސަންޓްރޭޝަނެއް އޮްތ 

ތަނަކަށްވާތީ އެކަންކަުމގައި ަހމަ އެ ކޮންސަރން އޮތް ވާހަކަ އަޅުަގނުޑގެ އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ތި ބޭފުޅުންގެ 

ފެޝަނަލް އޮޕީނިއަނެއް، އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މި ތަރައްޤީވަމުން އަންނައިުރގަިއ، މި އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީެވގެން ޕްރޮ

އަންނައިރުަގއި މިކަންކަމަށް ިވސްނުން ގެންގުޅޭ ގޮތެއް ވެްސ ތި ބޭފުޅުންގެ ހިއްސާކޮށްލަދެއްަވއިފިްއޔާ ރަނގަޅު. ދެްނ 

ނޑު ތާއީުދކުރާަނން އެ ކޮންސްޓަަރކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ބޭނުންފުުޅވާ އެ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ަގއިމު ެވސް އަުޅގަ

ރްޑން ވީހާ ވެސް ކުޑަާވގޮތަކަށް އެކަންވުން. އަދި ދައުލަތަށް  ފްލެކްސިބިލިޓީއެއް ދިނުން އަދި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ބަ

 ކުިރއްޔާ. ވެސް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ވެސް ލިބުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި ދެކެން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ޖަނާއަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ރައީސް މުަޙއްމަދު ޢަލީ ޖަނާހް  ގެކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ޯސޝަލް ހައުސިންގ ސެކްޓަރައކީ އާދެ! ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ތި ވިދާުޅވި ވާހަކަފުަޅށް އަުޅގަ

ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ވެސް ޮއންނަންޖެހޭ ސެކްޓަރއެއްހެން. އެހެންވީމާ، އަމުދުން ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ ޤައުމަކަށް އަދި 

ސިންގ ެއީއ ރައްޔިތުންގެ ަބއެއް ފަރާތްތަަކށް އެ ފޯރުންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮުތން ސޯޝަލް ހައު

ހަމަ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ސަރުކާރުން އެކަން އެ ުކރައްވަނީ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ 

ނޑު މިދަންނަވަނީ. އޭރުން ހުރިހާ  ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަކު އޭގެ ޑެފިނީޝަނެއް އޮތުން ރަނގަޅޭ އަުޅގަ

އީ މިހާވަރަށް ސެލްކުރެޭވ ނުވަތަ މިީއ މެކްސިމަމް އިނޭގތޯ. މިހާރު މީގަިއ އެަބއޮތް ފަރާތްތަކަށް ވެްސ ކްލިއަރވާެނ އެ 

ނޑަައޅާފައި ޭބްއވުން. އޭރުން މި ެއއްކަަލ  ނޑަެއޅުން ެވްސ އިނގޭޯތ. ެއ ރީޒަނަބަލް ޭރޓްސްތަކެްއ ކަ  1އަގުަތކެްއ ކަ

މެއް. މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް. ރުފިޔާގެ މައްސަލަ ވެސް ުނުގނާނެ. އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ަހމަ ހުށަހެޅު

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. މީގައި ހަމަ އެ ވަރަށް ރަނގަޅުކޮށް އެބައޮތް. ދެން އޭގައި ެއ  ހުރިހާ ކަމެއް ގޯހެކޭ ނޫން އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން ދާއިރު ވެސް ނާޖައިޒު ގޮުތގައި އެކަން ނުވާނެ ގޮތަކަށް މިހާރު ވެސް އޮވޭ ކަންނޭނގެ ދައުލަ ތުެގ ކަ

ވެލިއޭޝަން ހަދާ ކޮމިޓީއާ އެްއޗެހި. އެހެްނވީމާ، ވަކި ފަރާތަކަށް އަނެްއ ވާހަަކއަީކ އިތުބާރުކުެރވޭ ފަރާތްތަެކއްެގ 

ފަރާތަކުން އެކަން ކުެރވޭ ގޮތަށް އޮތުން ރަނގަުޅވާނެ. އެއީ ާރއްޖޭގެ އަބަދު ެވސް ހަމަ ތާރީޚުގައި ކުރިްނ 

ލޭންޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވެލިއުްޒއާ ތިބޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ެއގޮތަށް ފެށުނީއްސުރެން އެތައް ޒަާމނެއްވަންދެން 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. މަީސެގ  ކުރުމަށް ރަނގަޅު. ދެން ޯސޝަލް ހައުސިންގ ެއއީ އޮްނނަންޖެހޭ އެއްެޗއް ކަމަށް އަުޅގަ

ތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފަރާތުން ވެސް އަޅުަގނޑު ާޕސަނަލީ ޤަބޫލުކުރަން. އެ ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ. ހަމަ ފޯރުން
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ރޑަބަލް ހައުސިން އޮތުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް. އަދި ތި ބޭފުޅުން އެ ޮޕލިސީ ގެންދަވާ ގޮތް ވެްސ  އެފޯ

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުުމގައި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއއްވެްސ  6ރަނގަޅުކަމަށް ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ. ދެން %

ވަނީ އިނގޭތޯ. އިތުރު ެޓކްްސއެއް އެއަށް އަންނަ ކަމަށްވަްނޏާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެ މައްސަލަެއއް ނެތޭ މި ދަންނަ

ޓެކްސް ބަހާލާށޭ ލޭންޑުގެ ައނެކައްޗަށް ބަހާލާފައި އެހެންނޫންތޯ، އެ ބިލްޑިްނގގެ ލޭްންޑ ވެލިުއގެ ތެރެއިން ބަހާލާށޭ 

 އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިނގޭތޯ. މިދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެހެންނުންތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަފީޤު. 

 

 އިބްރާހީމް ރަފީޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:ެއޑްަވއިޒަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީގެ  މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ނޑަށް ހީަވނީ ފުރަތަމަ ޖަނާ އެ ނިންމާލި ޕޮއިންޓް ހަމަ އެއްޗެ ނޑުމެްނެގ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ އް ެއޑްޮކށްލާނަން. އަޅުގަ

ނޑަކަށް  6ހުށަހެޅުމަކީ ދެން މިހާރު މި ހިސްޓްރީއަށް ބަލައިފިްއޔާ ފުަރތަމަ % އަހަރު  1ޖީ.ެއސް.ޓީ މި ދިަޔއީ ގާްތގަ

ކުރިން ނަގަން ފެށީ. އެ ެވސް ދިން ޓައިމެއް. ގާތްަގނޑަކަށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައހަރެއްވަރު ދިން ކަންނޭނެގ، 

އަްށ  15ކަންނޭނގެ ފެށީ. އޭގެ ކުރިން ވެސް ފްލެޓެއް ހަދާފައި ވިއްާކއިރު ބިމުގެ، އަިމއްލަ ބިމުގެ އަުގގެ % ދީފައި

ޖީ.އެސް.ީޓގެ ކުރިން  6ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާވަރު ެއއްކަލަ ފްލެޓަށް ބަހާފައި ނަަގމުން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ިމ %

ޓްތަކުން ެޓކްސް ނަގަމުން ޮގއްސަ ކުއްިލއަކަށް މި ުހއްޓުނީ އެްއކަލަ ބިމުގެ ޓެކްްސއަށް ބަަލއިގެްނ ގޯތި ހުރިހާ ފްލެ

ވަކިން ވިއްކާތީ ެއއައި ކްޯލސްތަކާ ހެދީ ގާތްަގނޑަކަށް މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރު ތެރޭގަިއ ހުއްޓިފައި އޮތީ އެކަންތައް. 

މާ ގުޅުވާފަ. އެހެން އެހެންވީމާ، ގޮުތަގއިިވއްޔާ ކުރިން ވެސް ފްލެޓުގެ ގޮތުގައި ެޓކްސްތަެކއް އެބަ ެނގޭ ބި

ނުޑ އަނެްއކާ ވެސް ފާަހގަކޮްށލަނީ މިގޮތަށް ެއއް ެޓކްްސ  6އުޅެނިކޮށް % މި ައީއ އިނގޭޯތ. މި އަުޅގަ

ބޮޑަށް ނޯވޭ ބެލިފަެއއް. އޭެގ ހަމަ ެއހެން ނަމެއް ކިާޔ ޓެކްްސއެްއ.  ކަމެއް މާ  ތަޢާރުފުކުރާއިރު އަެނއް ެޓްކސް އޮތް

އް ނޫންހޭ އެއީ. އެެހންނަމަވެސް އެންމެފަހުން ނިމޭއިރަށް އެންޑް ޔޫާޒއަށް މި އެހެން ނަމެއް ކިޔާ ވަކި ެޓކްސްއެ 

ނޑުމެން އޭރު، ދެން ެއައށް ބަލާފައި ކުީރގެ ެއއްކަަލ  1ފެންނަނީ  ޓެކުހެއް ގޮތަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނުޑ އެކަން ހިސާބުކޮށްލާފައި މި  ރުފިޔާ ހެދި މި ގެްއލިގެން އުޅޭ ޓެކްްސއާ ހެދި މި އައި ކަންތަަކކުން 1މިހާރު  އަުޅގަ

ނަޑކަށް ޓޫ ުޓ % ކަމަށް މި ޖެހެނީ. ދެން ެއހެންވެއްޖެްއޔާ ބިމުގެ ައގަށް  3ހުށަހެޅީ، ދައްކާފަިއ މި އިީނ ގާްތގަ

ހެދީމާ އެއްކަަލ ބިމުެގ  3ނޫިނއްޔާ % 2ކޮންމެހެން ބަލާކަށް ނުޖެހޭ. ހަމަ ވިްއކާ އަުގގެ ިތ ބޭފުޅުން ނިންމާވަރެއް %

ނުޑ ސަެޖސްޓް ކޮށްފައި އެ އޮންނަނީ  6އުޅޭ އިޝޫ ވެސް ސޯްލވް ކުރެވުނީތާ. އެހެންވީމާ، % މި ޕްލަސް ދެން އަުޅގަ

.  އެ ައދި އަޅުަގނޑުމެން ޖީ.އެސް.ީޓ މިހާރު އެ އޮންނަ ނުއުފުލޭ މުދަލުން ނަގާ ޖީ.އެސް.ޓީއަީކ 8ގާތްަގނޑަކަށް %
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ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެނީ އެއްކޮށް އިންަނ ވެސް ނޫނީ ޕްރޮޕަޓީ ޓެކްސްއަކީ ެވސް ކޮންމެ ގޮތެ އް ވިޔަސް އަުޅގަ

ިވޔަސް. އެހެންވީާމ، އެކަހަލަ ޮގތަކަށް އެހެން ހަދައިފިއްޔާ އެްއކަލަ ބިމުން ގެއްލޭ ތަންކޮޅު  4ކިހާވަރެއްތޯ އެ ޕްލަސް 

ނޑު ސަޖެސްކޮށްފައި ެއއޮތީ ާގތް ނަޑކަށް މެކްސިމަމް ވެސް ހަމަޖެހުނީއޭ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ގޮތަކަްށ، އަުޅގަ  8ގަ

ނުޑ  ނޑު ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ ގިނައިން ޢިމާރާތްކުރުމަށް އަޅުގަ އޭ ދާންޖެހެނީ. ވިޗް ިއޒް އަެނއްގޮތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ބާރުއަޅާ ކަމަށްވަންޏާ އެއިން ލިބޭ އިންކަމަށް ބަލާކަމަށްވަްނޏާ އެއީ ހަމަ އެކަީށގެން ހަމަ ރަނގަޅު ލެވަެލކޭ. މަްއޗެްއ 

ނޫން ކުަޑއެއް ވެސް ނޫން. ދެން އަނެއްގޮތަށް ތިކޮޅުން ހަމަ ނިންމަވާ ގޮތަކަށް. އަޅުަގޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ވެސް 

ނޑުމެން މިކިޔާ  ށް ބަލާއިރު މިކިޔާ ލަްގޒަރީހުޅުމާލޭގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓަ ިއނގޭތޯ. ލަްގޒަރީ ގޮތުން ިމއިނީ އަުޅގަ

މިލިޔަން.  6މިސާލަކަށް، ޭއގެ ައގު ބޮޑިްއޯޔ މިސާލަކަށް  ޕްލެޓިނަމް އެކަނި ކަންނޭނގެ ނިމިފައި އެ އިނީ. ދެން

މިލިޔަންެގ ދައްކާނެތާ ެއއްކަލަ އެއިޓް ަޕސަންޓް. ދެއްކީމަ ހަމަ ބޮޑު ެއއްެޗއް ލިބޭނެ ނޫންތޯ. މިީއ  6އެހެންވެއްެޖއްޔާ 

ގެ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ނޫންތޯ ވިސްނަންޖެހޭ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ބޮޑު އެްއޗެއް ވިްއކީމަ ބޮޑުކޮށް ލިބޭނެ. ދެން އޭ

ދުރުކޮށްފައި ދެން މި އިންނަނީ ހުޅުމާލޭ އެބަ އެޯވޑްކުަރއްާވ މިހާރު ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ބިން ޑިވަލޮްޕކޮށްގެން ިވއްކަން. 

ނޑުމެން ބޭނުްނ  އެހެންނަމަވެސް، ޭއގައި މި އިންނަނީ ކޮންޓްރޯލް ައެގއްަގއޭ ވިްއކަންޖެހޭނީ. އަމިއްލަައށް އަުޅގަ

ވިްއކޭނެ. އެހެންވީާމ، ޭއަގއި މި ބިުޑކުރަނީ ައކަޫފޓަކަށް ކިާހވަރެކޭ ތިމަންނާ ިވއްކާނީ. އެގޮތަްށ ތިން،ހަތަރު ވަރަކަށް ނު 

ޕާޓީ މިސާލަކަށް ހުށަހެޅީމަ ެއތަނުން އެންމެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަެގއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް މި އެޯވޑްކުރާނީ. 

ޓްރޯލް ޕްރަިއޒެްއ ެއ ދެނީ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަެވސް، ެއއަށް ވެސް ފިފްޓީން އެހެންވީމާ، ެއވެސް ގޮތަކަްށ ކޮން

ޕަސަންޓް ލީމަ އެއްކަލަ އެ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މާނަ ެގްއލިފައި އެއޮތީ މުޅިން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ 

އެހެންނަަމވެސް، ައޅުަގނޑުމެން ބައެއް  މިއުޅެނީ އަދި މިކިޔާ ލަގްޒަީރ ޑިވަލޮޕްމަންޓެއް ނާދެއޭ ރާްއޖެއަކަށް އިނގޭތޯ.

މީހުން މި ބަލަނީ އެގޮތަށް އެ ލަގްޒަީރއޭ އަދި އަމިއްަލއަށް އެހެން މިސާލަކަށް ފްރީ މާކެޓް އެ ވިއްކީމަ އެ 

ލަގްޒަީރއަށްވީ. އަނެއް ބަަޔކީ ސޯޝަލް ހައުސިންގ. ދެން ހުރިހާ އެއްަޗކީ ލަްގޒަރީ. އެހެްނ ވެސް ނުވާނެ. އެހެްނވީމާ، 

އި ެއއަށްވުރެ ހައުސިްނގ އޭޒް އަ ޯއވަރރޯލްކޮށް ބަލާއިރު ވަރަށް ކޮމްޕްލެކްސް ެއއްެޗއް އިނގޭތޯ ެއއީ. ދެން މީގަ

ނޑަކަށް ިސކްްސ  ނުޑގެ ސަޖެސްޝަަނކީ ގާްތގަ އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ދެން ަހމަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ އަުޅގަ

ވަރެއް ެނގީމަ ރަނަގޅުވާެނޭއ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ޕްލަސް ކޮންމެވެސް ވަރެްއ ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރަްއވާ 

ނޑުމެންގެ ސަޖެސްޝަނަކީ. ޝުކުިރއްޔާ.   އެއިޓަްށވުރެ ބޮޑުުނވުން ޖުމްލަކޮށް. އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާށަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު އަސްލަމަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން.   އެހެންވީމާ، މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ
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 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ދައުލަުތެގ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި ވަލު ދޮރާށިން ެޓކްސް ަނގަން ދިމާކުރީމަ ެވގެން ުއޅޭ 

ނަޑކަށް ޤަޫބލެއް ނުކުެރވޭ އެްއވެސް ެޓްކސްއެްއ މި ިވޔަފާރީަގއި ަނގަންޖެހޭ ކަމަކަ ށް. މީގެ ކުރީަގިއ ގޮތެއްހެން. އަުޅގަ

ަނަގން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އަިދވެްސ ތާއީދުކުރަނީ މިހާރު ވެސް ތާއީދުކުރަނީ ބިން ވިްއކާއިރު  15ގާނޫނުަގއި ޮއވޭ %

އެއް ނުނަގާ. ކުންފުނީގެ  15އެއް ނުނަގާ. ސައިކަލު ިވއްާކއިރުަގއި % 15ެއއްތޯ. ކާރު ިވްއކާއިރަކު % 15ކޮން %

ނުނަގާ. ރިޒޯޓުތަުކގެ ހިއްސާ ވިްއކާއިރު ރިޒޯޓުަތއް އެްއކޮށް ވިްއކާއިރު އެަތްއ  އެއް 15ހިއްސާ ދޫކޮށްލާއިރު %

އެއް ނުނަާގ. ބިމުން އަޅުަގނޑުމެން އެތައް ަޒމާނަކުއްސުރެ މި އަންނަނީ  15މިލިޔަން ޑޮލަރުތައް ިވއްކާލާިއރު %

ގޮތަްށ ބަދަލެއްވެގެން ުނވޭ. ެއ ބިމާއި ގުޅުނީމަ އެ އޮންނަންޖެހެނީ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެްއެގ ގޮތުަގއި. އެ ލިބޭ 

ވިްއކަިއގެނެއް ުނވޭ. ދެން ދަރިފަސްކޮޅަށް އެ ާދއިރު ކުަޑކުަޑ ތަންކޮޅެއް މާލޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅެމުން މިދާ ހާލަތު ތި 

ނޑު އަބަދު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ ޮކމޮޑިޓީއެްއގެ ގޮތުަގއި ބަލަން  ބޭފުޅުން ބައްލަވާ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، ބިމަކީ އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ. އަދި މި ޢިމާރާތްތަކަކީ ެވސް ހަމަ ގަނެ ިވއްާކ ތަންތަނަށް ވާން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ސިޔާސަތަކީ ވެސް ެއއީ. އަިދ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮަތީކ ވެސް އެީއ. އެ ވާހަކަ މި ކޮމިޓީގައި ވެސް ައޅުަގނޑު 

ޑު ިތ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުަގއި ލޮބީކުަރްއވާޭށ އެތައް ފަހަރަކު ވަކާލާުތކޮށްފިން. އަުޅގަނ

ނޑުމެން މިތާނގައި އޮތް ަމއިނޯރިޓީއަކަްށ މިކަމުން އެްއވެްސ ގޮެތއް ނުއެއް ނިންމޭނެ. ސަުރކާުރ  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ތި ބޭފުޅުން ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ ، ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީ ވެްސ ނިމިގެންދަނީ މަޖިލިސް ވެސް ނިމިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ

ލޮބީކުރައްވަނީ އިނގޭތޯ؟ އަްސލުގައި އަެނއްހެން ސިޔާސީ ާވހަކައެއް ެވސް ނޫން. ހަމަ މުޅި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިަފއި 

އޮތް ކަމެއް އިނގޭތޯ. ބޯހިޔާަވހިކަމުގެ މައްސަލައަކީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން އެކުލަވައިލާ ސޯޝަލް 

ނުޑ ހައު ސިންގ ސްކީމަކުން ޙައްުލވާނެ މައްސަލަެއއް ނޫން. ހަމަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ މިކަމުަގއި އިންތިހާއަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބަިއވެިރވާންޖެހޭ. ދެން އެކަމަށް ބަލައިލާއިރު އިނގޭތޯ ފޮރިންގ އިންވެސްޓަރުންނަށް ވަރަށް 

ނޑުެގ ބޮޑުތަން މިއޮތީ ކުޑަކޮށްެލވިަފއި އިނގޭތޯ. އަ އަކަފޫުޓގެ މާޭލގައި ިބމެއް އޮިތއްާޔ އަދި ބޭުރެގ  2000ުޅގަ

ބަޔަކާއި ގުިޅގެން ކަމުގައި ިވޔަސް ބޭރު ބަޔަކަށް އަދި އެަތނުން ދެބައިކުޅަ އެއްަބއި ފްލެޓުތައް ވިްއކާފައި ވެސް މުޅި 

ނޑަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލު ކުރެވެނީ އިނގޭތޯ. ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި އިޞްލާޙަށް މިހާރު މި އޮތްގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އަދި ހިއްސާ އޮްނނަ. މިސާލަކަށް، ވެއްޖެއްާޔ 

އަޅުަގނޑަށް މިއިން މި ފާހަަގކުރެވެނީ ދިރާގު މިސާލަކަށް. ދިރާގަކަށް މާލޭގެ ެއްއވެސް ަތނަކުން ފްލެޓެއް ގަނެޭވކަށް 

ާރްއޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުަގިއ ރާއްޖެއިން ބޭުރގަިއ ޮއވޭ. ރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ެއްއވެސް  ނެތް. ދިރާގުެގ ހިއްސާ

ފަރާތެއްގެ އެްއވެސް ިހއްސާެއއް އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ވެްސ މިއިން ތަނެއް ގަނެޭވކަށް ެނތް. ދެން ފައިސާ ހުރި ކޮްނ 

ސްޓްރީ އިނގޭޯތ ކުރިއަްށ ެގންދެވޭނެ ގޮެތއް އަުޅަގނޑަކަްށ ބައެއްތޯ ތިބީ؟ ކިހިެނއްތޯ މި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މުޅި އިންޑަ 
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ނޑަށް ެފންނަނީ މިހާރު ކުރިއަށްވުެރ ބޮޑުތަން ގޯްސެވގެން ދިޔަތަން.  ހަމަ މިއިން ެއއްގޮަތކަށް ެވސް ނުފެނޭ. އަުޅގަ

ނަގަްނ  15ކުން %ިބމުން ނަގަނީ. މިހާރު ފްލެޓްތަކުން ވެސް ޢިމާރާތުގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަ  15ކުރީަގއި ެވއްޖެއްޔާ %

ނޑު އަިދވެްސ ހަމަ ސަރުކާރަށް ވެސް ދަންނަވައިލަން އޮތީ ޓެކްސް ނަްނގަވަންޏާ އިންކަމް ޓެްކސް  މިޖެހެނީ. އަޅުގަ

ތަޢާރުފުކުރައްވާށޭ. ޓެކުހެްއ ނަންގަާވ ކަމުަގއި ވަނީިވއްާޔ ުދނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުަގއި ވެސް ރޭޓްްސ ނަންަގވާހެން 

ށް އެ ނަންަގވަންޖެހޭ ރޭޓްސްެއއް ތަޢާރުފުކުރަްއވާށޭ. މި ވިޔަފާީރގެ ތެރެއިން ަވިކ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލަ

ނޑަށް  ވިޔަފާރިައކަށް ވަކި ގޮެތއް ަހދައިގެން މިހާ ޅަފަުތގައި ަވިކން ޚާއްޞަކޮށް މި އިންޑަްސޓްރީއަށް އޭރުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ާތއީދެއް ވެސް ހީވަނީ ހަމަ މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެވަުރގެ އިޞްާލޙެއްހެން މި  އަންނަނީ. އަުޅގަ

އަސްލުަގއި މިކަމާިއ ، ނުކުރަން. ދެން މި ވާހަކަ މި ކޮމިޓީގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވިއްޖެ. ައޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ

ކަށްތޯޭއ ޢިއްޔާ ާވއިރު ކިާހވަރަކަށްތޯޭއ ތި ބޭފުޅުން ލޮީބކުރެްއވެނީ؟ ކިހާވަރަ ގުޅޭ ޖަމުޢިއްާޔއަކަްށ ތި ބޭފުޅުންގެ ޖަމު

ސަރުކާރުަގއި މި ވާހަކަ ދަްއަކވަިއގެން ސަރުކާުރގެ ސިޔާަސތުތައް މިކަމުގައި ޮބޑު ބަދަލެްއ އަންނަން އެބަޖެހޭ. އެނޫން 

ނުޑމެން މިކަހަލަ ބިލުތައް މިކަހަލަ ގާނޫނުތައް އަންނާނީ. ދެން މި ގާނޫނަކުން ދުވަހަކު  ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ. މުޅި އަރަެއއް ނުގަެނވޭނެ. ެއއް  ެވސް ބަޔަކަށް އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުެރވޭތަން އަުޅގަ

 އިންޑަސްޓްރީ ވަޅުޖެހިގެންދާަތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރު ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. މަސީއަށް އަުޅގަ  ވާނަން. މަސީއަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރައީސް މުަޙއްމަދު ޢަލީ ޖަނާހް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީގެ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ނޑުެމންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތާއި  އަޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބެްއގެ ގޮތުން ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޓެކް ނޑުމެން އަދި އަުޅގަ ިނކަލް ިއވެލުއޭޝަނަށްފަހު މިަވގުތު މަސީއަށް ހުރި ކޮންަސރންސްތައް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅާފައޭ މިއޮތީ އިނގޭތޯ. ތެންކް ޔޫ. 

 

 އިބްރާހީމް ރަފީޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:ެއޑްަވއިޒަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީގެ  މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ނޑުމެން ބޮޑަށް މީގައި މި ބިާލއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަަދއްކާ ހަދަން. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮ  ށްލިން މިހާރު އަޅުގަ

ދެން އަނެއް ގޮތަށް ބިމުެގ ޓެކްސްާއއި މި ހުރިހާ އެއްެޗއްސަކީ ކިހިނެއްވާ ކަމެްއތޯ؟ އެހެންވެއްޖެްއޔާ ެއީއ 

ތެރެއިންހެން. އެހެންވީމާ، މިވަގުތު އެހެން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހައުސިްނގާއއި މި އެއްޗެހި ވަރަށް ޮބޑު ސްޓަޑީެއއްގެ

ނޑު ހަމަ މީގެ ކުރީގައި ުއޅުނު ދާއިރާވީަމ  ނޑުމެން ސީދާ ޖަވާބުދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަ އެައކަށް އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑު ހުންނާނެ އޭގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްކޮށްފަ. ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ބިލެއް ވެސް ޑްރާފްޓްކުރި ެއއް 

ސްވަެރްއގައި. ޭއގަިއ ވެްސ ހުންނާނެ މިހާރު ރިއަލް ްސޓޭޓް ިޑވަލޮޕްކުރުމަށް ޓަަކއި ިބމާ މިބައިތަކުން ކޮްނ ކަހަލަ ދުވަ

ލީވްެއއްތޯ ދެވޭނީ. އެހެްނވީމާ، އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިވަގުތު އަޅުަގނޑު ވެސް ެއއަށް ތައްޔާުރެވގެނެއް ނޫން. 

ކަދެެކވިދާނެ ކަންތަްއތައް މިހުރީ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަސްލަމް ެއ އެހެންވީމާ، މިަވގުތު ެއކަހަލަ އެ ވާހަ

ފާހަގަކުރެްއވި ބަެއއް ޕޮއިންުޓތަކަކީ ހަމަ އޭަގއި ވިސްނަިއ ރަނގަޅުކުެރވޭނެ ބައިތަެކއްެހން. މިގޮތުން ހަމަ ރިއަލް 

ްނވީމާ، ކުރިން ެވސް އަުޅަގނުޑ ސްޓޭޓަކީ ހަމަ ބިމާއި ެވްސ މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ުގޅިފައި ހުރި ެއއްޗެހި. އެހެ

ދެންނެވި ގޮތަށް މިބައި އެންަކރޭޖްކޮށް ރަނގަޅުކުރުން މީގަިއ މުހިއްމު ކަމަކީ. އެ ކުރެވިްއޖެއްޔާ ޭއގެ ސަބަބުން ހަމަ 

އެތައް ބަަޔކަށް އިްނކަމް ލިބި ފައިދާވެ އެ އަންނަ، އެ ގަްނނަ މީހުން ވެސް އޭގެ މާެކޓަށް ވަންނާނެ. ރިއަލް ސްޓޭަޓީކ 

ބައެއް މީހުންނަކީ އެ ގަނެފަިއ ކުއްޔަށް ދޭ މީހުން. ގަނެފައި ވިއްކާ މީހުން. އެ ހަމަ ރިއަލީ އެ ކަންތައް ހިނގާ ގޮތް. 

ނޑަކަށް ނުހުއްުޓވޭނެ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ިރއަލްްސޓޭޓް މާކެޓެއްަގއި. އެހެްނވީމާ، އެކަހަލަ ކޮންޓްރޯލްކުރަން  އެ އަުޅގަ

އިން މިސާލަކަށް، ޖިލްވާުދ ތި ވިދާުޅވަނީ މިހާރު ެދވަަނފަހަރު ވިްއކާ މީހާ ގަނެަފއި އުޅެގެްނ ެވސް ނުވާނެ. ޭއގެ ތެރެ

ވިްއކާ މީހާ އާއި އޭނާ ޓެްކސް އެވަރު ޮބޑުކުެރވިދާނެ. މިހާރު އެވެސް ފަށަިއގަންނައިުރ ރަނގަޅެއް ނޫން. ފުރަތަަމ 

ންޑަްސޓްރީެއއް ބޮޑަްށ އިންފެންސީގައި އޮތް އި މެޗުއަރވީމަ ކަންނޭނގެ މި ބައިތަކަށް އަންނަންޖެހޭނީ. އެްނމެ ފުރަތަމަ

ސަރުކާރުގެ ހަމަ ސަޕޯޓް ލިިބގެން ނޫނީ ކުރިއަކަށް ނުދާެނ އިނގޭތޯ. އެއީ ހަމަ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް. ސަރުކާރު 

ހަމަ ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ސަޕޯޓް ލިބިގެން ނޫނީ. އެހެން ތަންތާނގައި ެވސް، ޤައުުމގައި ެވސް މި ރިއަލް ސްޓޭޓަކީ 

ސޯޝަލް ސެކްޓަރެއއްވީމަ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރުގެ އިންޓަރވެންޝަން އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ހަމަ 

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ޖަނާއަށް ިމވަގުތު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ ރައީސް މުަޙއްމަދު ޢަލީ ޖަނާހްކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީ ޝަން ފޯ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭ

ނޑު ވަރަްށ ގާތްކޮށް މަަސއްކަްތކުރާ ދެ ޤައުމު ނިުއޒިލެންޑާިއ،  މި ޓެކްސްެގ ވާހަކަެދކެވެުމންދާއިރު އަުޅގަ

އެންމެ ވަުރގަދަ ެއއް ރިއަލް ސްޓޭޓް ބިޒްނަސް.  ސިންގަޕޯރާއއި އިނގޭތޯ. ިނުއޒިލެންޑުެގ ޯއކްލޭންޑަކީ މިހާުރ ދުނިޔޭގެ

ގައި. ެއއީ ވަރަްށ  11އެންމެ ފުޅާ އެންމެ ހޮޓް އެްއ މާކެޓް އިނގޭތޯ. މިހާރު ޭރޓްސްތައް ހުރީ ގާތްަގނޑަކަްށ %

 މެޗުއަރ މާކެެޓއް އިނގޭޯތ. އެ މެުޗއަރެވގެން ގޮްސ ެއްއކަލަ އެންމެ ހެލްދީ ސިުޓޭއޝަނަކަށް ައއިސްފަިއ އޮްތިއރު 

ނޑަކަށް ފިފްޓީން ޓު  ވެސް އެމީހުން ކުރާވަރު އެީއ އިނގޭތޯ. ސިންގަޕޯރ އެްނމެ ހެލްދީ އެއްތަން އިނގޭތޯ. ގާތްގަ
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ނޑުމެން މިހާރު ފިފްޓީން  17ސެވަންޓީން. ައޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ % އޭ އެ ބޭފުޅުްނގެ ޓެކްސް ހުރީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، 21ލޯްނ އިންޓްރަސްޓް ނުާލއިރު ެއބަ އަރާ %ޕްލަސް ސިކްސް ހެދީމަ ިމނިމަމް ޑިއުޓީ ޕްލަސް 

ނޑުމެން ފައްޓަން  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ތަންކޮެޅްއ ބޮޑު ކަންނޭނގެ. ތަންޮކޅެްއ ނޫން ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ޕީރިއަންސް ހަމަ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއް. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެްޑވަިއޒަެރްއގެ ގޮތުން ރަފީޤަކީ ހަމަ ވަރަށް އެކްސް

ސަރުކާރުގެ ގިނަ ސަރުކާރުތަެކއްގެ ޕޮލިސީސްތަާކއި މި ކަންތައްތަުކގައި ުއޅުްއވާފަ. އަުޅަގނޑުމެން ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީން 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހާރު މިއޮތް ޖީ.އެސް.ީޓ ސިްކސް ޕަސަންޓް ޕްލަސް ޫޓ  މަޝްވަރާކޮށްފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާތްަގނޑަކަށް %ޕަސަންޓްވަރު ފައްޓަން ރަ ަގއި ިތ ބޭފުޅުން ހިފަހައްޓައިފިއްޔާ  8ނަގޅޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ އިނގޭތޯ. ދެން ހައުސިންގ މާކެޓް ހަމަ ރަފީޤު ވެސް އެ ވިދާުޅވި  ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ންގ މާކެުޓެގ އޯވަރރޯލް ޕޮލިސީސްަތކާިއ ގޮތަށް އަދި އަސްލަމް ވެސް ެދންމެ އެ އިޝާރާތްކުެރއްވި ޮގތަށް މުޅި ހައުސި

ބެހޭގޮތުން ހަމަ މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުން ރިވިއުކުެރއްވުްނ ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ބެކިންގ ހަމަ ތި 

ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތްަތކަށް އިނގޭޯތ. އަިދ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިީސސްތަކަށް ވެސް ހަމަ ބާރު 

ނޑުމެން ސަޕޯޓްކުރާނަން އިނގޭތޯ. އެ  ޅުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަކަށް އަިދެވސް ބާކީ އޮތުމާިއއެކު އަުޅަގނޑު އަސްލަމަށް ފުރުޞަތު  އަސްލަމްގެ ވަގުތުން އެއް މިނިޓު ގާތްގަ

 އަރުވާނަން. 

 

 ަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަ

ނޑު މި ުސވާލުކުރަނީ. ދެން އެައކަށް  ދެން ތި ބޭފުޅުން ސަރުކާރާ ބައްދަލުކޮށް އެ ވާަހކަ ދައްކާތޯ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ގޮތަށް މި  ނުޑގެ އަނެްއ ސުވާލަކީ، މިހާރު ސަރުކާރުން އަގު ކަ އަޅުަގނަޑކަށް ސާފު ޖަވާބެއް ނުލިބުނު. އަޅުގަ

ބިމުގެ ައގު. ދެން އެކަމާއި ގުޭޅގޮތުން ދެކެވުނު ވާހަަކއަކީ މިހާރު  ނިންމެވީ އިނގޭތޯ ފްލެޓުތަކުަގއާއި

ނޑައަޅާ ުއސޫލުން. ދެން އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ އަަގކީ އަެނއްހެން ެއ  އިމްޕޯޓްކުރެޭވއިުރގައި ވެސް މުދަލުގެ އަގު ކަ

ނޑައެ   ޅިގެްނ މިދަނީ. ހަމަ ވަރަށް ގިނަހާލަތެއްގައި އޮންނަ އެްއެޗއް އިނގޭތޯ. ވަގުާތއި ހާލަތުގައި އަނެއްހެން ައގު ކަ

ނޑައަ  އިތުރަްށ އަގެއް. އަދި ޭއގެ ޅާފައި އޮންނަ ފަހަރަށް ބޮޑު ވެސް ވެދާނެ ކުޑަ ވެސް ވެދާނެ ސަރުކާރުން ކަ

މާރާތްތަުކގައި ބަެއއް ޤައުމުތަކުަގއި ހަދާފައި ހުންނަ ޓެންތް ހައުސް އެއް މިލިޔަން އިއަޅުަގނުޑގެ މަޢުލޫމާތުގައި ބައެއް 

ށް. ތިރިން އެބަ ލިބޭ ެދ ލައްކަ ޑޮލަރު ނުވަތަ މިހެްނ ވެސް އަގުަތއް ހުރެޭއ. ރާްއޖޭގައި ކިހިނެއްތޯ އަެނއްހެން ޑޮލަރަ
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ތި ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑއިގަންަނަވންތޯ ސަރުކާރަށް ޢަދުލުވެރިަކމާއިކަމާިއއެކު އަނެއްހެން މި ޢިމާރާތްތަކުގެ ފްލެޓްތަކުެގ 

ނަޑއެޅޭނެ ުއސޫލެއް؟ އަދި މި ނޑަެއޅީމަ ކޮން ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ ދިާމެވގެންދާނީ؟ އަގު ކަ  ހެން ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަނާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ކުރިއަށް ގެންަދވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ ރައީސް މުަޙއްމަދު ޢަލީ ޖަނާހްކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

މަޝްވަރާކުރޭތޯ.  އިނގޭތޯ. ސަރުކާުރގެ ފަރާތްތަކާނެތުނީ ތަންކޮޅު ހަނދާން ަގނޑަށް ހީވަނީ ކުީރގެ ސުވާލަށް އެއަޅު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް އެއްބާރުލުން ލިބުނު. އިކޮޮނމިކް މިނިސްޓަރު ައޅުަގނުޑމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ 

ރު. ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ހަމަ ވަރަށް ދިގުކޮށް މި ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން އިންަޑސްޓްރީަތކުަގއި ެއއް ހިއްސާދާ

އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކިން. ހަމަ އެ ބޭފުޅާ ވެސް ހަމަ އަޑުެއއްސެިވ. ދެން ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ވަކިން ބައްދަލުކޮށް 

ކުެރވިފަިއ އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަަތއް ހަމަ މަޝްވަރާކުރިން. ހައުިސންގ މިނިސްޓަރާ ވެސް ހަަމ މަޝްވަރާ

ސްޓޭކްހޯްލަޑރ މިނިސްޓްރީސްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި މަޝްވަރާކުެރވިފައި އޮތީ. ދެްނ  އެހެންވީމާ، ކީ

ދެންމެއަކު ވިދާޅުވީ ައގުތަުކެގ ވާހަކަ ދެއްތޯ. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ވަރަށް ނާޖާއިޒު ގޮތެއްަގއި ހަމަ ކަންތައްތައް 

އަޅުަގނޑުމެންގެ ވާަހކަައކީ ކޮލޭޓްަރލް ޑެމޭޖް ލިބިގެން ނުވާނެއޭ. ބަޔަކު މީހުން ކުރާ ކަމެއްގެ  އެބަ ހިނގަމުންދޭ. ދެން

ސްޓޭޓް އިްނޑަސްްޓރީއަށް ޭއގެ ޕީނަލައިްޒެވގެން ޅި އިންޑަސްޓްރީއަށް ުމޅި ރިއަލްސަބަބުން އެ ކޮލޭޓްރަލް ޑެމޭޖް މު

ރާ މީހުން ދެއްތޯ. ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އިނގޭތޯ. ނުވާނެއޭ. ކޮންމެ ސޮަސއިީޓެއއްަގއި ެވސް ތިބޭނެ ކުށްކު

އެހެންވީމާ، ޭއަގއި އެ ކޮލޭްޓރަލް ޑެމޭޖް އޭގެ ޕީނަލައިްޒވެގެން ޕޭކުރަންޖެހޭނީ މުޅި އިންޑަސްޓްީރގައި ރަނގަޅަްށ 

އްޓުމަށް ޓަކައި ރީޒަނަބަލް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައްތޯއޭ؟ ދެން އެހެންވީމާ، އޭގެ ބަފަރއަކަށް ނޫނީ އޭގެ އެކަން ބެލެހެ

ނޑަެއޅުްއވުން ެއއީ މިނިމަމް ައގުތަެކއް ދެއްތޯ. އެ ަމއްޗަށް ިދއުމަކުން ަމްއސަލައެްއ ނެތް. އެހެްނވީމާ،  އަގުަތކެްއ ކަ

އޭގެ އިފެކްެޓއް ައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ނުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ެނގޭނެ މިނިމަމް އަގުތަކެއް އޮތުމަީކ 

ަގނޑުމެންނަށް އޭެގ ޭބސިކަލީ މައްސަަލއެްއ ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ބޭފުޅުން އެކަމުަގިއ އަޅު

ނޑަެއޅުން އެއީ ޓެްކސް ޕަރޕަްސ  ވިސްނާަވޑަިއގެންފައި އެއޮތީ ހަމަ ރަނގަޅަށްހެން. އެކަމަކު އެއީ މިނިމަމް އަެގއް ކަ

 ޤަބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ.އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން.   ރަފީޤަށް އަޅުގަ
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 ެއޑްަވއިޒަރ އިބްރާހީމް ރަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީގެ  މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ގައި މިހާރު ބިލުަގއި އޮްތ ގޮތުންިވއްޔާ ދޭހަވަނީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ޮޕއިންްޓ ފެށުނުއިރު ފާހަގަކޮށްލިން. މީ

ނޑަށް ހީވަނީ އެތަން  ނަޑއަޅާ ައގަޭށ ފްލެޓެއް ވެސް ބިން ވެސް ވިއްކަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ސަރުކާރުން ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ.   އިޞްލާޙުކޮށްލައި ރަނގަޅުކޮްށލުން ރަނގަޅުވާނެހެން އަުޅގަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑު ޢަދުނާން ޙަލީމަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން.   ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. އަުޅގަ

 

 ނައިބު ރަީއސް ޢަދުނާން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީގެ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ޖުމްލަކޮށް ޖެނެރަލީ ނޑުމެންއަުޅގަ  ނީ އަުޅގަ

ވެސް ގިނަ ަބޔަކަށް ހަުއސިންގ ހޯަދއިދިނުމަށާއި އަދި މީހުންނަށް ފަހި ވިޔަފާރީެގ މާޙައުލެްއ މިއުޅެނީ ވީހާ 

ނުޑމެން ހުޅުވާލައިގެން މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭ ދެ ބައޭ . އެއީ ގާއިމުކުރުމަށް. އެހެްނވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ގެދޮރު ހޯދައިދިނުމަކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވީހާ ެވސް ކުޑަ ޓެކްސްެއްއގައި ައގުހެޔޮކޮށް މީހުންނަށް ގެދޮރު 

ހޯދައިދޭން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އެ ގެދޮރު ހޯދުމަށް ޓަކައި މަދު ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަކީ އެމީހުންގެ ވިޔަފާިރއަްށ 

ެވސް މެއް. އަދި މި ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި އަންނައިރު ވެްސ ވިޔަފާރީގެ ގޮތަށް ވީހާފައިސާ އިންވެސްްޓކުރެވޭނެ ެވސް ކަ

ރަނގަޅަށް މިކަން ކުެރވޭނެ ިއންތިޒާމުތަކެއް ޭރވުމަކީ ވެސް އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

ނޑުމެން ބަލައިފީވިްއޔާ މީތި ެއބަ ފެނެ އޭ. އެކަމަކު މި ާބވަުތގެ ބަެއއް މަސަްއކަތްކުާރއިރު ޖުމްލަ ޕޮލިސީއަކުން އަުޅގަ

ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ެއްޑވަިއޒަރ އިބްރާހީމް ރަފީޤު ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިހެން އެ ލިޔަން އެ ދިމާކުރާ ކަރުދާސް 

ނޑުމެ ނުޑ އެކަނި މި ފެންނަނީ. އެހެން ދިމަދިމާގައި ހުންނަ ކަރުދާސްތަކަށް ނުއެއް ބެލޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ރޮނގުން ެއއްވެްސ  4ުނކުތާެގ މަްއޗަށް އަރާ ބަލާށޭ ސީދަލަށް އަޅާ  9ހިތުން ހަމަ އޮވޭ ޕްރެކްޓިްސކުރާ ކަމެްއ 

ނޑުމެން އަަރން އުޅެއުޅެ މި  4ރޮނގެއް ކަތިނުކޮށް. އެ  ޕޮއިންޓަށް  9ޕޮއިންޓަަކށް ނޭރޭ. އެ  9ރޮނގަށް އަުޅގަ

ޮޕިއންޓް އެ ހުންނަ ބޭރަށް ޮގްސގެން އިނގޭތޯ. ޕްރެްކޓިކަލީ  9ގޮެތއް. އެީއ އަޅުަގނޑުމެން އެރޭ އޮންނަީނ އެންމެ 

ޕޮއިންޓަށް އަރަންެވގެްނ  9އަޅުަގނޑުމެން އެްއޗެއް ިވސްނާއިރު ކަމެއް ަޙއްލުކުރުަމށް ޓަކައި ވިސްާނއިރު މި 

ެއްއގޮތަކަށް ވެސް އެ ރޮނެގއް  . އެކަމަކުޕޮއިންޓު މަތީގައި ދުވަން އެ ރޮނގު 9އަޅުަގނޑުމެން މި ފިކުރުކުރަނީ ހަމަ 

ޕޮއިންޓް އޮންނަ ދާއިރާ ނޫން  9ރޮނގު އަޅާ ކަމަށް ވަންޏާ މި  4ރޮނގަކުން. ސީދަލަށް ދާ  4ނޭޅޭ ސީދަލަށް ދާ 

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ޙައްލު ގެނެވޭނީ. ހައުސިްނގގެ ވާހަަކދައްކާއިރު އެހެން ވާހަކަެއްއ  ބޭރު ދާއިރާއަކަށް ޮގސްގެން ައޅުގަ
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ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  އެކީަގއި މިބާވަތުގެ މަސަްއކަތްކުާރއިރުއެއާ ނޑުމެންނަށް ދެއްކިދާނެ. ހަމަވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ބޭނުންވީ ބޭންކުތަކުން ަހއުިސންގއަާށއި ކޮންސްޓްރަކްޝަަނށާއި ފައިާސ ދޫކުާރއިރު މި ނަގާ ޓެްކސް ުކޑަކުރުމާިއ 

 އާއްމު ފަރާތާ މެ ފަހުން މި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މި ވިޔަފާރި އެން އަގުހެޮޔކޮށް ފަސޭހައިން ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަާކއި

ނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ ހަމަ ހަމައަ ށް ދާއިރު މި ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ކުެރވޭނެ ގޮެތއް އިންތިޒާމުކުރުމަށް ބާރު އެޅުން އަުޅގަ

ގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު ވެސް. ާވހަކަދައްާކއިރު ވެސް ހައުިސން އްހެން އެއީ ކޮންސްޓްރަްކޝަންގެވަރަށް މުހިއްމު ކަމެ

ފައިސާ ހޯދުމުގައި މިހާރު އެ ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ފަިއސާއިން އަދާކުރަންޖެހޭ ޓެްކސް ބޮޑުވުމާއި މިހާރު ވެސް 

ސް ވަރަށް މަތީ ފެންވަރަށް. އަގު ވެސް މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިހެން މާލޭގެ ގެދޮރު ިމ ހަދަނީ ވެ

ހުންނަނީ ވަރަށް މަތީ ފެންވަރުގައި. އަނެއްޮކޅުން އަގު ޮބޑުކުރަން މިޖެހެނީ ވެސް ސަބަބުތަކަކާއި ހެދި. އެ އޮންނަ 

އަދަދެްއގެ ކުރު މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ބޭްނކަށް އަާދކުރަންޖެހޭ ލޯނުތައް އަދާކުރުމުަގއި ދިމާާވ ދަތިތަާކއި ހެދި އެހާ ޮބޑު 

ނޑަށް ހީވަނީ ެއއާއި ގުުޅވައިާލއިރު ވަރަށް މުހިއްުމ ، ތުން މި ނަގަނީ ވެސް. އެހެންވީމާފައިސާ މީހުންގެ އަ ައޅުގަ

ނުޑމެން ކުރަން މި ނޑު ުކރިން މި ދެންނެވީ އަޅުގަ އުޅެނީ ކޮން  ކަމެއްހެން މިއީ ދާއިރާތަކަށް ވިސްނައިލުން. އަުޅގަ

ަމގުތަެކއް ފަހިކޮށްދިނުމާއި މި  ރު ހޯދައިދިނުމާއި، މީސްމީހުންނަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭނެކަމެއްކަން މީސްމީހުންނަށް ެގދޮ

 ގޮތްތަކަކަށް ވިސްނާލަންޖެހޭނޭ ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލައިފިއްޔާ އެ ކަްނކަމަށް މަގުފަހިވާނެ ހުރިހާ 

 ހިތަށްއަރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންަނވައިލީ. ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ައރުވާނަން ޙުސައިނަށް. މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 

 މަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންތ

ނގަޅު މަޢުލޫމާތުތަކެއް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިުރ. މަރުޙަބާ މަސީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭތޯ. ވަރަްށ ރަ

ނޑުމެން ބަޙުސްކުރިއިރަށްވުރެ މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުެވގެްނ ހިނގައްޖެ މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން. މީގެކުރިން އަުޅގަ

ނޑުގެ ެވސް ޚިޔާލަކީ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ވެސް އަދި ލޯނު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޢުލުމާތު މުއްސަނދިެވއްޖެ. ދެން އަޅުގަ

ާމރާތްތައް ކުރަމުންދާއިރުަގއި ޓެކްސް މަތިވެއްެޖއްޔާ ވަަރށް ބޮޑު ދަތިކަމަކާ ހުރިހާ ވެސް މި އިނަގަިއގެން 

މާރާތްތައް ކުރަމުން ދާިއރު ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ނަގަިއގެން މި އިެއކު ލޯނު އެއާންނަށް ވެސް ދިމާވާނެ. ހަމައެންމެ

ރު ލޯނު ނުދެއްކިގެްނ މީހުން ބަނގުރޫޓުެވ ވަރަށް ގިަނ ވެސް އެއީ ވަރަށް ޮބޑު މަްއސަލައަކަށް ވަނީ. ގިނަ ފަހަ

ހާލުގައި ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި އުޅޭ. ތިމާގެ އަމިއްލަ އެސެޓުތަކާ ެއއްޗެހި ިވއްކާ މިހިސާބަށް ވެސް އެބަ ދޭ. 

ނުޑގެ ޚިޔާލަކީ ވީހާއެހެން އެްއގޮތަށް ެއ ވެސް ދަށް ޓެކްސްެއއް ނަގަިއގެން އެ ބޭފުޅުން އެ ދެއްވި ޚިޔާލާ ވީމާ، އަުޅގަ
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ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޓެްކްސއާ ބެހޭ ގާނޫނުގަިއ އިނގޭތޯ، އެއާކުރިއަށް ގެންދަަވން. ހަމަ މަސައްކަތް ެއކު، އަުޅގަ

ނޑަށް  6ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގާނޫުނގައި ޯސޝަލް ހައުސިންގ ޖީ.އެްސ.ީޓ ގޮތުަގއި % ނުނަގާ ގޮތަށް އޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ އެކަން ޤަބޫލުކުރެވޭީތއާ އެްއކޮށް. ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮްށ ފާހަގަކުރެވެނީ އިނގޭތޯ. އެ ެހންވީމާ، އެ ެވސް އަުޅގަ

ގްޒަރީ ފްލެޓުތަކާ ެއއްޗެހި މި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު ލަގްޒަރީ ހައުްސތައް މި ޢިމާރާތްކުރެވެނީ. ލަ

ގޮތަކަށް ެއކަން ގެންދަނީ.  މުތަކުގަ ވެސް އެކަހަލަމާރާތްކުރެވެނީ ރާއްޭޖގައި ވެސް އަދި ދުނިޔޭ އެހެން ޤައުއި

ތެެރއިން ފެށުނީއްސުރެ ެއބަ ނަގާ މެއިންޓެނަންސް ފީގެ ގޮތުަގއި ބަޔަކު ހަލާކުވާހާ ފަިއސާ. އެ ޢިމާރާތް ދުނިޔޭގައި އޭގެ

ސް ފީގެ ގޮުތގަިއ ހުރިހާ ދުވަހަކު ނޫނިއްޔާ އެ މީހަކު ދުނިޔެ އަދި އެ މީހާ ދުނިޔެއިން ދާފަހުން ވެސް ެމއިންޓެނަން

ނަޑއެޅިފަ. އަދި ތަން ގަތުމަށްފަހު އަދި ޓެކްސް ދެއްކުމަށްފަހު އެ  އެބަ ނަގާ ހަމަ ކޮންމެ މަހަކު ވަކި ވަރެއް ކަ

ނުޑ ހިތަށްއަރާ މަސީން  މީހުން، އެބައި މީހުން އަދި މެއިންޓެނަންސެއް ދެނީ ެއއް ވެސް ނޫން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

މިކަމަށް ތަންކޮޅެއް ލުޔެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތްތޯ މިކަމުގައި ވިސްނުންފުޅެއް  މިކަމާ ވިސްނާވަަޑއިގެންަފއި 

ގެންގުުޅްއވާފަ. މިއި ހަމަ ރަނގަޅު ޚިޔާލެއްހެން އަުޅަގނޑަްށ ހީވާތީ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެީރ މިކަމާ މަޝްވަރާކޮށްލާނަމޭ. 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޭނުން މަސީގެ ޚިޔާލެއް މިކަމުގައި. އެއީ  ވަރަށް ބޮޑު ބުރައެއް ެއކަން އެ ކުރަީނ ދެން އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. އެ ދަްއކާ ބަޔަކު އެ ކުރަނީ. ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ވެސް ޮއވޭ މިކަން އޮޭވ މިހެން. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮެޅއް ގިނަހެން އެބައި ޭނގޭލެއް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނުޑ ހަމަ މި ޚިޔާުލ  ރާއްޖޭަގއި އަިދ އަުޅގަ

 ޅައިލީ. ހުށަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ޖަނާއަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރައީސް މުަޙއްމަދު ޢަލީ ޖަނާހް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީގެ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ވަ ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. މަނިކުފާނު ތި އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވިދާޅުވީ ވާހަކަފުޅަށް. އަުޅަގނޑު ޖަވާބު އެރުވުުމގެ ޮގތުން މި ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ޑެފިނީޝަނެއް އެަބ 

ރްޑ  އޮންނަންޖެހޭ. ގަވަރމަންޓު ސޯޝަލް ހައުސިންގއަށް ކަްނނޭނގޭ މިހާރު މި އޮންނަނީ. ގަވަރމަންޓު ސްޕޮންސަ

މި އޮންނަީނ.  6އިނޭްނސްޑު ސޯޝަލް ަހއުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓުސްތަކަށް ކަންޭނނގޭ މި %ނޫނީ ގަވަރމަންޓު ފަ

އެހެންނަމަވެސް، ސޯޝަލް ހައުސިންގ މި ެއ ޑެފިިނޝަން ނާންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ސޯޝަލް ހައުސިން 

ށް. އެހެންވީމާ، ެއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާނަކުރެިވދާނެ ހަމަ ޕްރައިވެޓު ސެކްަޓރއިން ވެސް މިކަން ކުރެވިާދނެ ކަމަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ. ދެން ކޮންޑަރމީނިއަމް ގާނޫނުސްތަކާއި އިނގޭޯތ  ޑެފިނީޝަނެއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ
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މެއިންޓެނެންސް ފީއާިއ މި ެއއްެޗއްސަީކ ހަމަ ބިލްޑިންގ ެއސޯސިއޭޝަންސްަތއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ހަމަ ރިއަލް ްސޓޭޓު 

އީ ބޮޑެތި ގިނަ އަދަދެްއގެ ފްލެޓުތައް ހެދިގެންދާ ޢިމާރާތްތަކުަގއި އެބަ އޮންނަންޖެޭހ މާކެޓު މި އޮންނަ ގޮތުން މި

ބިލްޑިންގ މެއިންޓެނަންސް އެސޯިސއޭޝަނެއް އިނގޭތޯ. މި ގާނޫނުތަެކއްެގ ތެރެިއން އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ެއ 

އޮންނަނީ އެ ސިސްޓަމް. ދެން  ކަންތައްތައް ނުކުެރވިގެން މިހާރު އަމިއްލައަށް ކަންނޭނޭގ މިހާރު ރާއްޖޭގައި މި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއޑްަވއިޒަރ އެއަށް ބޮޑަށް އެލަބްރޭޓު ކޮްށދެއްވާނެ. ތަފްސީލުކޮށްދޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ތި ވިދާުޅާވ 

ބޮޑު ކޮސްުޓ ުކޑަކުެރވޭނެ. ިމހާރު މި އޮންނަނީ ަވކި މިންަގނޑެްއ ނެތި ެއކި ބޭފުޅުން ެއކި ރޭޓްސްަތއް ަކނަޑއަުޅއްާވ 

ށް މި އޮންނަނީ. އެހެންީވމާ، މިސާލަކަށް އޯކުލެންުޑގަިއ އެބަ އޮޭވ، އެބަ އޮޭވ ދެން އުޅޭ ތަެނއްވީމަ. ގިަނއިްނ ގޮތަ

އުޅޭ ތަެނއްވީމަ. ރެންޓަލް ުހރިހާ ލޭންޑު ލޯޑްސް. ލޭްނޑު ލޯޑްސްެގ ބޮޑު އެސޯިސއޭަޝނެއް އެަބ ޮއވޭ. މިސާލަކަްށ 

ނޑުމެން މި ދަނީ ކުއްޔަށް ހިފަން ގެއެއް. ދާިއރަށް ރެކޯޑުސް އެނގޭނެ އެެހން ގެއެއް ުކއްޔަށް ހިފަިއގެްނ  މާދަމާ އަޅުގަ

މިސާލަކަށް މިދިޔަ ދެ އަހަުރ ކުލި ދައްކާަފއި އޮތީ ބަރާަބރަށްތޯ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަެނއް ގެ ކުްއޔަށް ހިފަންދާއިރު 

ރީ އޮތީ ކިހިނެއްކަން. އޭނަގެ ރެޯކޑްސް، އެ ރެްނޓަލް ލޭންޑުސް އެސޯިސޭއޝަނުން އެނގޭނެ އޭަނގެ ހިސްޓް

ނޑުމެން ތިބުމަކީ ދަތިކަމަަކށް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ، އެ ލެވެލަށް ައުޅގަ

ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން މިކަހަަލ އެސޯިސއޭޝަންސްތައް އުެފއްދިއްޖެްއޔާ މި ވާެނގޮތަކީ ިތ ވިދާުޅވާ ރޭޓްސްތަްއ ވެްސ 

ނޑަޭނޅި ެއންމެންނަށް އެއް އުސޫލަކުން ހަމަ ދަށްކުރުމުގަ އި ފަސޭހަވާނެ. އެކި ޢިމާރާތްތަކުގައި އެކި ކަހަލަ ވެލިއުސް ކަ

ނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވެނީ. ދެން އޭގެ ޓެކްނިކަލީ އިތުރަށް ރަފީޤު ވިދާޅުވެދެްއވާނެ  މިކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 އިނގޭތޯ ައޅުަގނުޑގެ ފަރާތުން. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އާދެ! ރަފީޤަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވުން:ރަފީޤް ވާހަކަދެއްކެ އިބްރާހީމް ރީގެ ެއޑްަވއިޒަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓް މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ނޑަްށ ވެްސ އެނގޭ ާރއްޖޭގައި މިހާ ރު އޮތް ގޮތުން އެހާ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މެއިންޓެަނންސް ފީއާއި މިަބއި ދެން ައުޅގަ

ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫން އޮންނަނީ. ދެން މި ދެންނެވި ގޮތަށް ހަމަ ގާނޫނުން ވެސް ސަޕޯޓުނުކުރަނީ. ދެން އެއްެމދު 

ޢިމާރާތުގެ ގާނޫނު އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ެއއީ ދެ ޞަފްޙާެގ ގާނޫނެއް. ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނުަގއި އިން ުކޑަ ސެކްޓަެރްއެގ 

އިސްފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ދެން މިހާރު އޭަގއި ގަާވއިދު އެހެން ވެސް އިންނާނެ ލިޔެަފިއ ތެރޭގައި ިމވެސް އަ 

އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ބަލަހައްާޓނީ އެ ޢިމާރާތުގައި ތިބޭ މީހުން ގުޅިގެން ހަދާ އެސޯިސއޭޝަނެއް ގޮތަށް. ެއގޮތަްށ 

އިގެން ގެންިދއުމުަގިއ އޭގެ މާޮބޑަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައި އިންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަހަލަ އެސޯިސއޭަޝން ހަދަ
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ނުޑމެންގެ ތަޖުރިބާއަކީ މިހާރު  އަދި ަގވާއިދުތަެކއް އިތުރުްނ ހަދާފައި ބާރުއަޅާފައެއް ޯނވޭ. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

އިގެްނ ވަރަކަށް އެޕާޓުމަންޓު ހުރިއްޔާ އެންމެން ގުުޅވަ  10އަޅުަގނޑުމެން އިްނވޯލްެވގެްނ ހަދާ ތަންތަނުގައި މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން މި ހަދަނީ އިންފޯމަލް އެސޯސިއޭޝަނެއް. ހަދާފައި އެ މީހުން އަމިއްލައަށް ޑިސަިއޑުކުރަނީ މިހާރު 

ލިފްޓާއި މި އެްއޗެހި މެއިންެޓއިންކޮށް ކުނި އުލާލުމާއި ކިާހވަރެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން އަމިއްލައަށް ނިންމަިއގެްނ 

ެއންމެންވެސް ޭއގެ ތެރޭަގއި ިހއްސާދާރުން މި ތިބީ. އެހެންީވމާ، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އެބަ ޭދ  އަމިއްލައަށް ކަލެޓުކޮށްަފއި

ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް. ދެން ބައެއް ކަހަލަ ޢިމާރާތަކީ ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް ަލގްޒަރީ މި ކިާޔ ޕްލެޓިނަމް ކަހަލަ ތަނަކަށް 

ެރައށް އިންވޯްލވެފައި ހުންނާނީ. އަދި މުޅިން އެ ދޫކޮށްަފއި ވެއްެޖއްޔާ އެއީ ގިނަފަހަރަށް ޑިވެލޮޕްކުރާ މީހާ އޭގެ ތެ

ނުދާނެ. އޭގެ ަބެއއް ކަހަލަ ިހއްސާތަެކއް އޮވެދާނެ. ޮއވެއްެޖއްޔާ އޭނަ ކަންނޭނގޭ މި ަޙާވލުވަނީ މުޅިން ބަލަހައްޓަން. 

ކަވަރކުރުމަށް. އެހެންވީާމ،  އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެ ެއގްރިމެންޓު ތެރެއަށް ލާފައި އޮވޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ބައިތައް

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ގާނޫުނ އެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ޭއގެ ތެރެއިން އެޑްރެްސކުެރިވގެން ކަންނޭނގޭ މުޅިން އެ 

ޙައްލުކުރެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ކޮންެމވެްސވަރެްއެގ މެއިންޓެނަންސް އެއްެޗއް ކަލެޓިެވއް ނުނަގަެއއް އެތަްނ 

އަހަުރވީމަ  5ން ހަލާުކެވގެން ހިނގައިދާނެ. އެ މީހުން އަމިއްލައަށް ިޑސަިއޑުކުރަްނޖެހޭނެ، އާނ، ވަރަށް ީޑގްރޭުޑވެގެ

ތިމަންނަ ޕެއިންޓްކުރާނަމޭ. އެކަހަލަ، އެ މީހުންގެ ތެރެއިން ނިންމަންޖެހޭނީ. ނިންމައިގެން އެ މީހުން އަމިއްލައަްށ 

އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންޏާ އޭރު ހަމަ ޢިމާރާތުގެ މުއްދަތު މި ޕެއިންޓްކޮށް އެ ހުރިހާ ކޮމަްނ އޭރިއާަތއް ބަލަހައްަޓއި 

ނަޑކަށް  ިއާޔސްގެ އުމުުރގެ ބިލްޑިންގގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އެންމެ ުކޑަިވޔަސް. އެހެންކަމަކާ ހެދި  50ވަނީ ގާްތގަ

މުރު ދިގުވެގެންދާީނ ތަޅާލާފައި ހަލާކުނުކުރަންޏާ ހަމަ އެއަށްވުރެ ދުވަސް ވެްސ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެވަރަށް އު

ބަލަހައްޓަންޏާ. އެހެންވީމާ، މެއިންޓެނަންސް އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްެޗއް. އެހެންނަމަެވސް، ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް ހަމަ 

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގޮތްތަކެްއ މަތިން ބެލެހެއްޓެންޖެހޭނެ އެއަށް ަގވާއިދުަތކާ އެ އެްއެޗހި އައިސްގެން ސަރުކާުރގަިއ 

ަބޔަކު އަނެްއކާ އޭެގ ތެރެއިން ޕްރޮފިޓު ަނގާ ގޮތަކަށް ިދޔައީމަ ކަމަކުނުދާނެ. ހަމަ އޭެގ ިއވަްނއައުުޓ ާވ ވެސް އޭެގ، 

 ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ އަމިއްަލއަްށ އޭގެ ތެެރއިން މީހުން އެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަރުވަން.ޖަނާއަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރައީސް މުަޙއްމަދު ޢަލީ ޖަނާހް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީގެ ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ  މޯލްޑިވްސް

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބިންޑިން އިންޑަސްޓްރީ އަދި ކޮންސްްޓރަކްޝަން އިންޑަސްޓްީރައީކ 

ކުިރއަރަިއގެްނ ގޮއްސަ އޮްތވަރު ެއއީ. ޖީ.ޑީ.ޕީއަށް ކޮންޓްރިބިުއޓުކުރާ ސެކަންޑު ލާޖެސްޓު އިންޑަްސޓްރީ އިނގޭތޯ. 
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އަށްވުރެ މަީތގައި ހިފަހައްޓާތާ މިހާރު ހަތަރުވަނަ އަހަރު މިއީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ސްޕީޑުަގިއ  8ނިސްބަތް %

ނޑުމެންގެ ގާޫނނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާ އެ ހިފެހެއްޓެންޖެހޭނެ. ދެން ވަ ރަށް އުފާކުރަން އަުޅަގނޑުމެންެގ ދާއިރު އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު މިހާރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ބިންލްޑިްނގ ގާނޫނު އިނގޭތޯ. އެ އަވަހަށް 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ  ނިންމަވައިދެްއވުމަކީ އަުޅަގނުޑމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އުދުމެއް އިނގޭތޯ. މި ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަ

ދެން ބިލްޑިންގ އެކްޓު އަިދ ބިލްޑިން ކޯޑު ވީހާ ެވސް ައވަހަކަށް ނެރެދެްއވުން އިނގޭޯތ އެ ގާނޫެނއްެގ ސިފަިއގަިއ އެ

ފާސްކޮށްދެއްަވިއގެން. އޭރުްނ ދެން ބިލްޑިންގ އޮތޯރިީޓެއއް ރާއްޖެ އަށް އެބަ ބޭުނންވޭ މިހާރު އިނގޭތޯ. އެީއ 

ބިލްޑިންގ އޮތޯރިޓީ އޮފް ސިންގަޯޕރ ހުރިހާ މިކަހަލަ ހުރިހާ  ސިންގަޕޯރަގއި ވެސް ިނއުިޒލޭންޑުގައި ވެސް ހަމަ

ކަމެއް، ރަފީޤަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ެރގިއުލޭުޓކޮށް މޮނިޓަރކޮށް، އެ ބިލްޑިންގ 

ޑުމެްނގެ މިހާރު ނެތް ޕާމިޓު، އޮކިއުޭޕޝަން ޕާމިޓު، މި ލިފްޓު އެއްޗެހީގެ މެއިްނޓެނަންސް މި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނ

އިނގޭތޯ. ގިނަ ކަންތައްަތއް މިހިރީ ސެލްފު ރެގިއުލޭޓުކުެރވިފަ. ދެންމެއަކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި އިޝާރާތްކުރި 

ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން އަިމްއލައަށް އެކި ޭގގެއަށް އެކި ރޭުޓ މި ހަދަނީ އިނގޭތޯ. މި ލިފްޓު މެއިންޓެއިން ކުރުމުަގިއ 

ނޑަައޅާ ލިފްޓު މެއިންޓެނަންސަްށ ވެސް މި އޮން ނަނީ ލިފްޓު ެގންނަ ފަރާތުން އެކި ެގއަށް ެއކި ކަހަލަ އަުގ އެަބ ކަ

ވެސް އިނގޭތޯ. ޭއގެ މިސާލަަކށް އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ކަންތައްތައް ބަލާ އޮތޯރިޓީެއއް. ިމސާލަކަށް އަހަރަކު ެއއްފަހަރު. 

ހަމަވާނީ. ބަލާ އޮތޯރިޓީެއއް އޮންނަކަމަށް ވަންޏާ ދެ ގެއިން ެދވަރެްއ  އެއީ ބޭުރ ތަންތާ. އޭރުން ެދްއތޯ މިވެނި ޑޭަޓކަށް

ނަގައިފިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންަނށް މައްސަލަ ވެސް ޖެްއޭސނެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ިމކަންތައްތައް މިހިރީ ހަމަ 

ބޯޑު މެންބަރެއް.  ރެގިއުލޭުޓކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަދި މަސީގެ ވެސް

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުަރން. މި ބޭފުޅާ ހުށަހެޅުއްާވފައި އޮތް ބިލު ވީހާ ެވސް އަވަހަކަށް މަޖިލީހުން 

ފާސްކޮށްދެއްަވއިފިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ  ވަރަށް ބޮޑު ރަނގަޅަކަްށވާނެ އަުޅަގނޑުމެންގެ އިންަޑސްޓްރީއަށް 

 އިނގޭތޯ.  

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު މުޙަްއމަދު އިސްމަޢީލަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.   މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މަުރޙަބާ މަސީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަެއްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ެއއް ނަަގން އުޅޭ ވާހަކަ ެދއްކުން ެއީއ ގެން ރައްޔިުތންގެ އަތުން ޓެކްސް ވާހަކަފުުޅގައި ސަުރކާރުން ަވލުދޮރޯށިން ވަދެ

ނޑުމެން މިއަދުެގ ސަރުާކރަކުން ރައްޔިތުްނގެ އަތުްނ ހިތާމަކުާރ ކަމެއް. ެއއްގޮަތކަށްއަޅުަގނުޑ ވަރަށް  ވެްސ ައޅުގަ
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ބޮޑު މަސައްކަތްތަެކއް ނުކުރޭ. އެހެްނނަމަވެސް، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ންގާކަށެއް މާޓެކްސްތަެކއް ނަގަިއގެން ސަރުކާރު ހި

 ސަރުކާރަށް ކޮންމެވެސް  އިބޮޑަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިނގާއިރުގަ  ޙަޤީޤަތަކީ ސޯޝަލް ވެލްފެއާެގ ކަންތައްތައް މިހާ

ނުޑމެން އެބަ ކުރަ އެއް ލިބުުމެގ މަސައްކަތްވަރެްއގެ އާމްދަނީ ންޖެހޭކަން. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަ ބެހޭ ެގ ޓެކްްސއ15ާކަދެެކވެމުންދާ މި %މި ވާހަ  ެވްސ މިއީ ބޮުޑ މައްސަަލއަކަށް  އި ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑުެމން އެކިެއކި މެންބަރުން ނުޑވެސް ހަމަ ކޮމިޓީ ތެރޭގައި އަުޅގަ ވެްސ ހަމަ މިކަމާ ވާހަކަދައްކަިއ  ވެގެން އަުޅގަ

އަދި ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީ ވިޔަްސ،  ،އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ގުޅުްނހުރި ފަރާތްތަކެއް ގެނެްސގެްނ މަސީ ވިަޔސް

ނޑުމެންގެނެްސގެން އޭ.ޖީ ވިޔަސް  ވެްސ ކުޑަކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެ ެވސް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާ ާވހަކަދައްކާ. އަުޅގަ

ނޑުމެ ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑު ނޑުމެން ، މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާެވސް  ންެވސް މަގުފަހިވޭތޯ އަުޅގަ އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަިއގެން އެ ކަންަކމާ ހުރި ކޮންސަރންތަކާ އެއްޗެހި ދެބައި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނޫންނަމަ ތިންހަތަރު 

ތްކުރަނީ. އްލުކުރެވޭތޯ އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަން އެ ަކންކަން ޙަބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ވެްސ ވާހަކަދައްަކއިގެ

ނޑުމެން ސަރުާކރުން މިއަހަރުގައި ައޅުަގނޑުެމން މި އަންނަ އަހަރަށް މި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ޙަީޤޤަތަކީ އަުޅގަ

 މިލިޔަްނގެ ޮބުޑ ބަޖެޓުގެ ތެޭރގަިއ ވެްސ ަރއްޔިތުންެގ މި ބޯހިާޔވަކިކަާމިއ މި ހައުސިންގ، ސޯޝަލް 27ފާސްކުރާ 

އޮްތ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ެރްއގެ ޮބޑު ބަޖެޓެއް ވެސް އެބަސަށް ފުދޭވައްހައުސިންގެ ކަންތައްތަާކ ެއއްޗެ 

ނެގުމަށް މިއިން ެއތި  15އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު އައިްސގެްނ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މި %

ނޑުމެން މި ކޮމިީޓގައި އަޅުަގނޑުމެން އިްއޔެގަ  ނޑުމެން ހަމަ ހަމަ ޮބޑު ބައްދަުލވުމެްއެގ ތެރޭގަ އިެވސް އަުޅގަ ިއ އަުޅގަ

ފާޤުން ވެސް ހަމަ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތި އެންމެން މި ކަން ކުޑަކުެރވޭެނ ގޮތްތަކާ ދޭތެރޭ އަުޅަގނޑުެމން

ތި ބޭފުޅުންނާ ވެސް ބައްދަލުކޮްށގެން  ދިޔައީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި އެ ުކޑަކުރެވެްނ، ހަމަ ތިއެއަށް ވާހަކަދަްއކަމުން

މިނިސްޓްރީ ވެސް ގެނެސްެގން އެ ބޭފުޅުންނާ ލަފަޔާއި  ގއި އިުރޝާދުގެ ތެރެއިން ހައުސިންންގެވެސް ލަފަޔާ ބޭފުޅު

ވެސް މި ބޯހިޔާވަހިކަމުން ނޫންނަމަ މި ގެދޮރު ވިއްަކިއގެން މި ނެނގޭ  އިރުޝާދުގެ ތެރެއިން ރަްއޔިުތންނަށް ވީހާ

ނޑުމެން ރަށް އެބަ ވިސްނަން. ައޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ެއްއގޮތަކަްށ ވެސް ވަ  ޓެކްސްއިން މި ކުަޑވާނެ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ކަށް ައޅުަގނުޑގެ ިވސްނުމެއް ހުރެގެނެއް ނޫން. އި މިއޮތް ގޮތަށް މި ފާސްކުރާވެސް މި ސަރުކާރުން މި  ިބލު ފޮނުވާފަ

ނޑުމެން ސަުރކާަރށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނާ  އެހެންނަމަވެސް، މިތަނުަގއި ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ެއއްެޗއް ފޮނުވާއިރަށް އެ އޮތް ގޮަތށް އެ ފާސްކޮށް ެއކަން ނިންމާ ވާހަކަ އެ ެދއްކުމަކީ ވަރަށް 

ވެސް ަބލާނީ ޤައުމުގެ މަސްލަޙަާތިއ ރައްޔިތުްނގެ މަސްލަޙަތާިއ  ޒިންމާދާރުކަން ކުަޑ ވާހަަކެއއް. އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން އެ ބިލެއް ފޮނުވައިގެން ފާސްެވގެންދާއިރު. ެއ  ސަރުކާރަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮްނކަމެއްތޯ ައޅުގަ

ނޑުމެން ރިޢާޔަްތކޮށް ބަލަމުން ވިސްނަމުން މި ދަނީ. ެއހެން ނޑުމެންނަށް ، ވީމާހުރިހާ ކަންކަމަށް ވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރަށް މަސީގެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ތި ދެއްވި ޢިލްމީ ރަނގަޅު ޓެކްނިކަ ލް މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގަިއ އަޅުގަ
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ވެްސ ހަމަ  ެވސް ހަމަ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން  އަދިވެްސ މިކަމާ ބަޙުސްކުެރިވ މިކަން ހަމަ ތި ބޭފުޅުން

ޅުަގނޑުމެން އެ އޮންނަ އެންމެ ރަނގަޅަްށ ނޫންނަމަ އެ ނެނގޭ ެޓްކސްއަކީ ހަމަ ުކަޑވެގެންދާނެ އެްއޗެއް ކަމަށް އަ 

ނޑުމެން ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު ައޅުަގނޑަްށ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ވެސް ވަރަށް މަަސއްކަތްކުާރނަން. ހަމަ ހެދޭތޯ އަޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނއަށް ފުރުޞަތުއާދެ! ައޅުަގނޑު މަސީ  ްނޑުވެލަން އެަބ ުޑ އެޓެއެރުވުމުެގ ކުިރއަށް އާޖަންޓު ކުަޑކުަޑ ކަމަކާ އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރު އަމީާތ ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުްނގެ އިޢުތިާރޟުނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވާނަމަ އިްއޒަތް، ޖެހޭ. އެހެންވީމާ

އާދެ!ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު.  ަވގުތުކޮޅަްށ އިނގޭތޯ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ވާުލކޮށްލާނަން މިރިޔާސަތު ހަ

 އަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެ ސުާވލަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ތިهللاއަުރވާަނން ސަޢުދުނޑު ފުރުޞަތުއަޅުގަ 

ކުރިއަށް هللا ސަޢުދު، ންވީމާއަރުާވނަން. އާދެ! ކުރިއަށް ގެންަދވާ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު

 ގެންދަވާ!

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙިލްމީ  هللاއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުދޫ އުތުރު ދާތިނަ

ނޑަްށ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެޭވ ކަންދިމާކުިރ  ނުޑގެ ައޚުން. އާދެ! އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މަުރޙަބާ މަސީގެ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަުރ  2008އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަން ވަަޑއިގެންެނވި ެއއް ބޭފުޅަކީ މިއަދު މަޖިލީހަށް މި ކޮމިޓީގޮތުން 

ޓަރުކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅެއް. މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަުތގެ ދަށުން އޭރު އެ މިނިސްޓްރީގައި އޮންަނ މިނިސް ގހައުސިން

އެ  ،ގޮތުން މަޝްވަާރުކރެވި ަގާވއިދުތަކެްއ ހެދެވި ލޭންޑު ރިލޭޝަން ކޮމިޓީަގއި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި ިމކަމާ ބެހޭ

އެ އޭރު އޮތް   އިވަަނ އަހަރުގަ 2008ހެންނަމަވެސް، ގަާވއިދުތަކާ ެއްއގޮތަށް މިކަން ކުރަމުން އޭރު ދިޔައީ. އެ 

ވެސް މިކަމުެގ  ދާންދެން ދިަޔއީ. އަދި އަަދށްޅުޖެހިގެންސަރުކާރެއް ނިމި އެހެން ސަުރކާރެއް އައުމާ އެީކގަިއ މިކަމަށް ވަ

ނޑުެމން މި ބިލު އެްއވެސް ކަެމއް ހިނގާ އައުމާ އެކީަގިއ  ކަމެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެނގިފައެއް ނެތް. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ.  މި ކޮމިޓީގައި ވަރަށް ގިނަ ޮގތްގޮތުން މަޝްވަރާކުެރވުނު. އެއީ ަދއުލަތަށް އާމްދަނީ ެވސް އަުޅގަ

ިމ ދެ ކަންަތއް ކުރިމަީތގަިއ ބާްއވަިއގެން ، ލިބެން ވެސް ބޭނުްނވޭ. އެހެންވީމާ އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮައުގަގއި ގެދޮރު

ނޑުމެްނ މި ހަކަަދއްކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ވާ ބިލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި މިނިސްޓްރީ  ދިޔައީ. ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެން އޮތީ. ދެން އެހެންވީމާ، ެވސް ޚިޔާލު ހޯދާފައި އަޅު  ގެ ވެސް ޚިޔާުލ ހޯދައިފިން. އަދި މީރާގެއޮފް ހައުސިން ގަ

 އި ފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، ަމސީގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ރަުށގަވަތު ދެދިއިްއޔެަގއި ައޅުަގނޑުމެން މަސީއަށް ެވސް ދަޢު

މިައދަށް މި ބައްދަލުވުން ފާސްވެގެން ދިޔައީ. ދެން މަސީގެ ބޭފުޅުން މި ގެންނެވި ޕޭޕަރުގަިއ  އިވަަޑއިގެން ނެތުމާއެީކގަ
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ން. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ މީގެްނ އް ލިބިފައި އެބަހުރިހެލޫމާތުތަކެޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ މަޢުއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަ 

މި ތައްޔާރުކުރަްއވާފަިއ  އެްއ ނެރެވޭނެ ކަހަލަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މަސީގެ އެުޑވަިއޒަރު ރަފީޤުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯމިއުލާ

ނޑު ވަރަށް   ޑްަވއިޒަރު އަށާިއ އަދި މަސީގެ އެއުފާކުަރން އެކަމަށް ޓަކައި މަސީއޮތް ޕޭޕަރުގައި އެބަ އޮތް. ެދން އަޅުގަ

ވެްސ ދަންނަވަން. ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ފަދައިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޝުކުރެއް ރަފީޤަށް ވަރަށް ާޚއްޞަ

އެކަންޏެްއ ނޫނޭ  ގފާހަގަކުރެވުުނ ކަމަކީ ސޯޝަލް ހައުސިން ން މިމަސީގެ ފަރާތުން ަވޑަިއގެންެނވި ބޭފުޅުންެގ ފަރާތު

ތަކަށް ގތައް ވެްސ ބޭނުންވެއޭ. ބޭނުްނވާއިރު ެއހެންނިހެން ހައުސިންގސިންރާއްޖެއަށް މި ބޭނުންވަނީކީ. ެއހެނިހެން ހައު

އަށް ވެްސ ލުއިތަެކއް އެބަ ލިބިގެންެދއޭ. އޭެގ ބަދަލުަގއި ބަިއވަުރ ގލުއިތަކެްއ ދެިވއްޖެްއޔާމު ޯސޝަލް ހައުސިން 

ނޑުމެންނަށް ، . ެއހެންވީމާތަކެއް ދިމާވާ ވާހަކަޓެކްސް އެހެން ތަންތަނުން ނަގަން ެވއްޖެއްޔާމު މީަގއި މަްއސަލަ އަުޅގަ

އޮތީ.  ގެނެސްދެްއވާފައި ތިފޯމިއުލާތަކެއް ތި ބޭފުޅުން ތި  އްލެއް ހޯދޭނެ ކަހަލަ ކޮމިޓީގައި މަްޝވަރާކުެރވިގެން ޙަ  ހަމަ

ނޑުމެން ެގ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުުކރާގޮތުން ެވއްޖެްއޔާމު ތި ބޭފުޅުން ކޮމިޓީން ަވކިެވވަަޑިއގަުތމާ އެީކގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަަމ  ނޑުމެން އިރާދަކުރެިވއްާޔ ނިންމާނަން. ދެން އަުޅގަ ކޮމިޓީގަ މަްޝވަރާކޮްށގެން މިއަށް ގޮެތއް އަުޅގަ

 ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ބަލާނީ މި ވީހާ ކުޑަ އަަގކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ގޮތަަކށް މިކަން ކުރެވޭތޯ.

ށް އަދި ސް އަދި މިދައްކާ ވާހަަކިއގައި ވެސް ބަންޑާރަ ގޯތި އަިމއްލަ ކުރުމާއި ހިސާބައަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޕޭޕަރުގަިއ ވެ

އެއް ނެތް. މިއަންނަނީ ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަކުރުމަށްފަހުަގއި ދެން ވާގޮުތގެ ވާހަކަ މިއަންނަީނ މިއަކު ފާހަގަކުެރވިފަ

މް ރަފީޤުގެ ރިޔާސަތުެގ ދަށުގައި ެއއޮތް ކޮމިޓީން ފަދައިން ިއބްރާހީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ބެހޭގޮތުން އަުގތަކެއް ަކނޑަައޅާފަ. މާލޭެގ އެކި ސަރަޙައްދުަތކާއި އަިދ  އޮންނާނެ ބަންޑާރަ ގޯތި ައމިއްލަކުރުމާ

ނޑަެއޅެިގން އުޅުނު ބައެއް އަތޮޅުތަުކގެ ެވސް ެއކި ރަށްރަށާއި ތަފާތުވާ ައގުތަަކީކ  ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް އޭރު އެ ކަ

ބޮޑު ައގުތަކަކަށް. މިސާލަކަށް އޭރު  އެންމެ އެކަީށގެންވާ ައގުަތަކށް ނުވެ އޮތީ. ެއކަށީގެންުނވެއޭ މިދެންނެވީ މާ

ރުފިޔާ ެއއީ ބޭސް ރޭޓުކަމަށް ބަލައިގެްނ  50ވާހަކަދެެކވިފަިއވާ އޮތީ ވެރިަކން ކުރާ ރަށް ވެއްެޖއްޔާމު އަކަފޫޓެއް 

ނޑުމެންގެ ަރށް ތިނަދޫގައި ައކަފޫޓެއް ކުރިއަށް ދާން. އެހެްނވީމާ، މި  5000ރުފިޔާއަށް ބަލަިއގެން  50ސާލަކަށް އަުޅގަ

ހާސް ރުިފޔާ.  50ލައްކަ  2އަކަފޫޓު ގޯްއޗަކަށް ވެއްެޖއްާޔމު އަމިއްލަކުރުމަށް އެބަ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 1ޓު ގޯްއޗެްއ ނީލަންކީމަ މި އަރަނީ ައކަފޫ 5000ންކުްނ ނަގާފައި ހުންނަ ލޯނަާކއި ގުިޅގެން ބޭ، އެހެންނަމަވެސް

ހާސް ރުފިޔާ. ެއ ހުންނަ ޢިމާރާތަކާއެީކގަ. ެއހެންވީމާ، އޭިތ ދިމަލެއް ނުޭވ. އެކަަމކު އަިދވެސް މީިތ  52ލައްކަ 

ވުރެ ބޮޑަށް  ރިވަިއޒުނުކުެރވިގެން މިދަނީ. މިހާރު އެގޮތަށް ރިވައިުޒކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު ހުްސއެކަނި މާލެއަށް

އަތޮޅުތަުކގެ ވެސް ތިބޭނެ ގޯިތ ވިްއކަން ބޭނުންވާ މީހުން. ޯގތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުން. މިހާރު އެކަން އެ ވިޔަާފިރ 

ނުކުރެވިފައި އެއޮތީ މިބުނާ މައްސަލަިއގެ ސަބަބުން. ގޯތި ަގންނަންދާ ޚަރަދަށްވުރެ ބޮޑު އެއްެޗއް ގޯތި އަމިއްލަކުރުމަްށ 

. އެހެންކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އޭިތ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ިވޔަފާރިއެއް ވެސް އެބަ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ
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ނުހިނގާނެ. އެހެންވީމާ، ގޯތީެގ ވިޔަފާރި ނޫނިްއޔާމު ފްލެޓުެގ ވިޔަފާރި ވާހަކަ ައޅުަގނޑުެމން ދައްކާއިރު އެއަށް ވެްސ 

ނޑުމެނަށް އިްއެޔަގއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީްނ ވަޑަިއގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް  ވަރަށްބޮޑަށް އަިލއަުޅވާލަން ޖެހޭ. އަޅުގަ

ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންވާލިްނ އެވާހަކަަތއް އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ަބންޑާރަ ގޯްއެޗއް ިވޔަފާރީެގ 

ގޮތުން. އުސޫލުން ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މިއަްށވުރެ ވެްސ ބޮޑުވެގެން ގޭ ވެރިފަރާތަްށ ދާނެ އުސޫލެއްގެ 

އެހެންވީމާ، ޭގގެ ވެރިފަރާތަށް ދާކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެދާނީ ފްލެޓުތައް ގަންނަ ފަރާތަކަށް ހަމަ އޭތި އެނބުރިގެން ދާނީ. 

ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ އިމްޕޯުޓ  އެހެންވީމާ، ެއވެސް މިއަށް އިތުރުވާނެ ެއްއޗެއް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން. ދެންމެ ތި

ނޑަކަށް ެއވްރެޖުކޮށް %ހުރިހާ ެއއްޗަކާ  ޑިއުީޓއާިއ މި ވަރު ވާނޭ. އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ބަންޑާަރ  35އި ެއީކގައި ގާްތގަ

ގޯްއޗެްއ އަިމއްލަކޮށްފި ކަމަްށ ެވއްޖެއްޔާމު އަދި އެއަްށވުެރ ވެްސ މައްޗަްށ ދާނެހެން. އެހެންކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ހަމަ 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިހުރިާހ  އެވެްސ އާޚިުރަގއި ހަމަ އަންާނނީ އެ ފްލެޓު ގަންނަ ފަރާތަށްހެން

ނޑުމެން ހަމަ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވެްއޖެއްޔާމު ހަމަ ވިޔަފާރި ޮވލިއުމް ބޮޑުކުރި ވަަރކަށް،  ކަމަކާއިހުރެ އަުޅގަ

ަގނޑަށް ހީވަީނ ވަރަކަށް ލިބޭ ފައިދާ ވެސް ބޮުޑވާނެ. އެ ުކޑަ އެްއޗަކުން ޮބޑު ފައިދާ ނެގުމަށްވުރެ ައޅު ފުޅާވެގެންދިޔަ

ނޑުމެން ހަމަ  ވިދާޅުވި ބޭފުޅުން ތި ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުން ތި ގޮތް ރަނގަޅުހެން. އެހެންވީމާ، އެަކމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. ދެން ތި މާތު ދެއްވި ކަމަށް ެގން މަޢުލޫބޭފުޅުން ތިވަޑައި ވިސްނަިއގެން އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މީގެ ފޯމިއުލަރއެްއ ޓަކައި ހަމަ އަުޅަގނޑުމެ ން ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު އަާދކުރަން. ސަބަބަކަށްވަނީ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ފޯމިއުލަރއެއް ޮކންމެވެސް ވަެރއްގެ މިހެން މަސައްކަތް ކޮށްެލވިދާނެކަހަަލ  ނެރެން އުނދަގޫވެަފއި ތިއްބާ ތި

ނ ފޯމިއުލަރއެއް ތި ޑުމެން ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިްނ ނިންމާލަން ބޭނުންވާ ބިލެއް ބޭފުޅުން ެދއްވީީތވެ. އެއީ ބިލަީކ އަުޅގަ

ފަހު ހަފްތާ. އެހެންވީމާ، މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ދައުުރެގ އެންމެ. މި ހަފްތާއަކީ އިގޮެތއްގަ  ޚާއްޞާ

ނޑުމެންނަށް މީތި ނި   ނެ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ންމާލެވޭމި ބިލު ނިންމާލެވިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މި ހަފްތާގައި ައޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ އިނޭގތޯ.   ހަމަ ތި  ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސީގެ ރައީސް ފުރުޞަތު ައރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޖަނާހްކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީގެ ރައީސް މުަޙއްމަދު  މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ނޑުމެން އުސޫަލީކ  ނޑު ޖަވާބެއް އެުރވުމުގެ ގޮތުން، އަުޅގަ ކުރީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ެއއްަޗކަށް އަުޅގަ

މަޝްވަާރކޮށްގެން ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. ައޅުަގނޑުމެން  އަދި ްސޓޭކް ހޯލްޑަރސްއާ ހަމަ ސަރުކާރާއި

ނޑުމެން ސްޓޭޓްމެންޓެއް މޭކެއް ުނކުަރން ޕަބްލިކްކޮށްނެއް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ނެގީ މިކަންތައް އަޅު  ގަ
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އާއި އަދި މަޖިލީހަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ެއ  ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް، ޝްވަރާގެ އުސޫލުަތއް. ެއހެންވީމާމަ

ނޑުމެން ކުިރއަށް އޮތް ތާނގައި ވެ ސް އެކަންަތއް ގެންދާނެގޮަތކީ އިނގޭތޯ. ކޮންސަރންސް، އެހެްނވީމާ، އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ެއޑްަވއިޒަރ ރަފީުޤގެ ފަރާތްޕުޅުން  ދެން ދެންމެއަކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވީ ބަސްފުަޅށް އަުޅގަ

ދި އެއަށް އަުޅަގނޑުމެން ޖަވާބެއް އަރުވާނަން. ޭއެގއިތުރަށް ވިސްނާަވޑަިއގަތުން ރަނގަޅު މި ބިލާއި ދޭތެރޭގައި އަ

ކުރިއަށް މަޝްވަރާތައް ގެންަދވާއިރު. ވަރަށް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ރާއްޖޭގެ ރިއަލް ސްޓޭުޓ އިންޑަސްޓްރީަގއި ސޯޝަލް 

ކޯޑަްށ ޓަަކއި ފާހަގަކުެރްއވުން އެދެން. ރެމިއަދު ތިބީ ދިވެހި ވިޔަފާިރވެިރންކަން އިނގޭތޯ.  90ހައުސިންގ ފިަޔަވއި %

މިތިއްބެވީ ރާއްޭޖގެ ރިއަލް ސްޓޭޓު ިވޔަފާރީަގިއ ހަމަ މެނޭޖްމެންޓުގައި އަދި  ނިައރސްއެއީ ދިވެހި އެންޓަރޕްރި

ބޭފުޅުން ޕަރފޯމް ކުރައްވާ. އެްއވެސް ޕްރޮޖެކްެޓއް ނެްތ  މާކެޓުގަިއ ެވސް އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ

މިއުލަރެއއް އޮތީ ެއސްޓެބްލިޝްވެފަ. ބޭފުޅުްނގެ ފޯ ޓްރެކް ެރކޯެޑއް އެބަޮއތް. އެ 100ފެއިލްވެފަަކއެއް. އެހެްނވީމާ، %

އެކަމަކު ވަރަށް އިންފޭންޓު ސްޓޭޖެއްަގއި މިއޮތީ. ފޯމިުއލަރ އެސްޓެބްލިޝްވީ އެތަްއ އަހަރެއްގެ މަަސއްކަތުން. 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮްށގެން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުުރވާެނކަން އަުޅގަ

އެންޑް ަވއިޓުކޮށް ެފންނަން އެބައޮތް. އޮްއވަ ިއތުރު ޓެކްހެއް އަިއސްގެން މިހާރު އޭތި އަނެއް ބްރޭކު  ބްލެކް

ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން އަނެއްކާ ޖެހޭނީ މި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްީރއަްށ  ކުރެިވއްޖެއްޔާ އެ

ބޭފުޅުންނަށް އަނެއްކާ ޖެހިދާނެ ސްޓިމުއުލަސް  އަިއސްގެން އެ އަިއކަހަލަ ލޮޅުމެއް ރިއަލް ސްޓޭޓު އިންޑަސްޓްީރއަށް

ޕެކޭޖުތަކެއް ހަދައިދޭން. ޭއރުން ދައުލަތަށްވާ ގެއްލުްނ މާބޮޑުވާނެ. ދެން އަެންއކާ މި ވިޔަފާީރގެ ތެރެއަށް 

ހެންކަހަލަ ނިއަރސްއިންނަށް އެ ެދވެނީ ވަރަށް އެއެންޓަރޕްރިވަދެަވޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންުފޅުވާ ޒުވާނުންނަށް 

މެސެޖެއް. އަނެއްކާ އެ ބޭފުޅުން އެ ރިސްކު ނަގަން ބޭނުންފުޅު ނުވެގެން އެ ިވޔަފާިރ ފުޅާވާގޮެތއް ނުވާނެ. ދެން 

ެއއްެވސް ރިސްެކއް މިހާރު އޮްތ  އީމިހާރު ހައުސިންގެގ ޑިމާްނޑު ހަމަ ވަރަށްޮބޑު ރާއްޭޖެގ. އެހެންވީމާ، މި

ިވއްޖެްއޔާ. އެހެންީވމާ، ދިވެހި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް، ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް އޮތް ވިޔަފާރިެއއް ނޫން ރަނގަޅަށް އެކަން ކުރެ

ރިއަލް ސްޓޭޓު ވިޔަފާރީަގއި ކުިރއަށް ދިއުން. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގަުތްނ  އީފުރުޞަތެއް މި

 އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. 

 

 ެއޑްަވއިޒަރ އިބްރާހީމް ރަފީޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:ްސޓްރީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަ އޭޝަން ފޯ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސި

ނޑު ހަމަ  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ކުރީގެ އަމިއްލަކުުރމާ ދު ވިދާޅުވިގޮތަށް ހަމަ ސަޢުބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ެވްސ އޭރު ނިންމާފައި އޮންނާނެ ން އެދި ތެރެއި އޭރު ހަމަ ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކުރި ގަވާއިދު ޔަީއ. ދެން ހަމަ އަޅުގަ

ގަިއ ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް އެތާުކ ނެތިން.  2008އަމިއްލަ ކުރުމުގެ ރޭޓު ބަދަލުކުރަން. ދެން ކަންދިމާވިގޮުތން 

ނޑަށް ހީވަނީ އިންސްޓިުޓއަޝަން ެމމަރީސް ދިޔައީ ނޭނގެ. ކަން އެހެންވީމާ، ފަހުން ެއއަިއ ބަދަލާއެއްކޮށް އެ އަުޅގަ
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ނޑުމެން މިހެން އަހާލާއިރު ބަދަލުކުރާށޭ މިުއޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބަދަލެްއ ދެން ވާހަކަދެެކވޭ އަބަދު ވެސް. އަުޅގަ

ރިޓީައކަށް ވީާހެވސް ބޮޑަށް އެންކަރޭޖުކުރުން ތި އަިމއްލަކުރުން އެހަމަ ޕްރިއޮނުކުރޭ އެހެންވެސް. ޮބޑަށް ަބންޑާރަ ގޯ

ނޑުެމން ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނިކަެމްއ. ހަމައެގޮތަށް ހަމަ ފިުއޗަރގައި ހަމަ ބިން އެގޮތަށް އިނގޭތޯ. އެހަމަ އަޅު  ގަ

ނޑު ކޮންމެހެްނ  15ގަނެިވއްކާނީ % ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރިން އިނގޭތޯ. އެހެނަސް މިއަދު އަުޅގަ ެވސް ބޮޑުކަމަށް އަުޅގަ

ދުރަށް ޖެހި ާވހަކަދައްކަންޏާ ެއގޮތަށް ހަަމ  އެ ވާހަކަ ދަްއކާކަށް ނޫން މިއައީކީ. އެހެންނަމަވެްސ މި ތަންކޮޅެއް 

ދެކެވިދާނެ. އެީއ ބޭނުމަކީ މިހުރިހާ ކަމަކުން ގުޅިގެްނ މި ިރއަލް ސްޓޭުޓ ކުިރއަށް މިދަނީ. ދެން ހަމަ ކުރީަގއި އަލުްނ 

ނޑަށް ީހވަނީ ެއވެސް ހަަމ އަވަހަށް ބަދަލުކު އަނބުރާ އެ ވާހަކަ ދަްއކާނެ ރަްނވީހެން. ކަމެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

ހުއްޓުވާ ކަހަލަ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޭއގެ ގަާވއިދުތައް ހަމަ ހަދައި ބަދަލުކުރުމުގެ އެްއވެސްހަލަ، ެއގޮތަށް ބަދަލުކުރުން

ނޑަށް ހީވަީނ ެއ ބަދަލުކޮށްގެން އެ ތިބޭފުޅުްނ  ނޫެނއް ނެތްއެްއވެސް ކަހަލަ ގާ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ިއންސްޓްރަކްޝަނެއް ދެްއވީމާ ތަންކޮޅެއް ައވަހަށް އެކަންަތްއ ކުރުއްވަފާނެ. އެހެްނވީމާ، ނިންމަވާއެތީަގއި އިތުރަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވޭ ޭއގެ އެބަ ބައެއް މީހުން އަމިއްލަ ނުކުރެވިގެން ެވސް އެބަ ތިބިކަން އެ އަގުޮބޑުވީމަ. އެދެން ހަމަ 

ނުޑ ހިތަށްއެރި މިހާރު ދެން ނިންމާލާ  އަޅުަގނުޑ ެވސް ޤަބޫލުކުރަްނ ހަމަ އަގުޮބޑު ކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

އި މިއިންނަނީ ަކންނޭނގެ. މީގަ ގޮތަށް އިދާރީ ކަމެއްކަހަލަ ކަމެއް ހިސާބަށް ދާތީއާއެއްކޮށް އިތުުރ ހަމަ މީދެން އަނެއް

ނޑު އި ން މިއޮންނަނީ ކްލޯސް ނައިންޓީންއަށް މިއެްއކަލަ ބިލު ތެރެއި ންނާނެ އިންނަނީ އިތުރުކޮށްފައި، އަުޅގަ

ނޑު ޕޭޕަރުގައި އިނގޭތޯ. ނަިއންޓީންއަށް މިއިންނަނީ، އެއްެމދު ޢިމާރާތުގެ ބައި މިފެށެނީ  ފާހަގަކޮށްލާފައި ވެސް އަުޅގަ

ނަވިހިވަނަ ބެހޭ ވަރަށްބޮޑު ވާހަކަެއއް މިބުނަނީ އޮ ވަނަ ބައިން ފެށިގެން. އެހެންނަމަވެސް އެއްމެދު ޢިމާރާތާ 30

ހަމައަށް އެްއޗެހި އެްޑކޮށްލާފަިއ  ވަނަ މާއްދާއާ 30ޑު އިންނާނެ ސަޖެސްޓުކޮްށފައި އަުޅަގނ މާއްދާގަ. އެހެންވީާމ،

ެބހޭ ޤާނޫނުގައި އެބައިްނ އިނގޭތޯ ހަމަ ެއކާވީހުން ގޮްސ  ގެންނާށޭ. އެހެްނވީމާ، ދެން އަނެއް ކަމަކަށް ވަނީ ބިމާ

 22ވަނަ މާއްދާ ފަހަތަށް  21މިއިންނަނީ  މާއްދާ އެަބއުޅޭ. އެހެންނަމަވެސް 45، 30ގާތްަގނޑަކަށް ކީކޭތޯ ދަންނަާވނީ 

ވަނަ މާއްދާ އިތުރުކުރާ ވާަހކަ މިހާރު އެބައިން. ޭއގެ މާނައަކީ ދެން ހުރި ހުރިހާ އެއްެޗއް އަެނއްކާ ރީއެރޭންޖު 

ނޑަށް ހީވަނީ ބައްލަަވއިެދއްވުން ރަނަގޅު އީކުރެިވއްޖެއްޔާ މި  ނޭނގެ ންކަ ވަރަށް ނުރައްކާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 ތެރެއަށް އެ ޗޭންޖެއް އަތުެވއްޖެްއޔާ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ފަސޭހަވާނެ ކަހަލަ ކްލޯސަށް ބަދަލުނުވެ މީގެ ކޮންމެވެސް

ނޑުމެން އެއަށް ކޮމެންޓުނުކުރާ ބައެއް ވެސް އެބަހުރި.  22ކަންނޭނގެ. ެއއީ  ވަނަ މާއްދާ ކޮންމެވެސް އިތުރު ައޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ފޯކަސްކޮށް މި ޓެކްްސއާ ބެހޭޮގތުން މި ވާހަކަދެއްީކ. ދެން އެހެންވީމާ، އެބައިަތކަށް ކޮންެމހެން، އަ ުޅގަ

ނޑު ހިތަށް އެރީ މި ކުޑަކޮށް މީތި ދަންނަވާލާނަމޭ އެ ޕޮއިންޓު އިނގޭތޯ. ޝުުކރިއްޔާ.   ހަމަ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެން  ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. ދެން ވަގުުތ، އެދިލަްއވާނެ ވަރަށް އިތުުރ މެންބަރަކު ނެތްަކމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 ނިމުމަކާއި ހަމައަށް ވެސް، ައދުނާނު ޙަލީމު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ ނައިބު ރަީއސް އަދުާނނު ޙަލީމްކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ނޑުމެން  ުހށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވި ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. މިފަހަރުގެ ވެސް ބިލަށް އިޞްލާޙު ަކމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިބާވަތުގެ ކޮންމެ ބިލަކަށް ެވްސ  ،ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އެކަީށގެންވާ ަވގުތު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިޞްާލޙު ހޯދުމަށް ޓަކައި ބިލުަތއް  ބޭނުންވޭ. ދެން މަޖިލީހުގެ ހަމަ ވަރަށްގިނަ ކޮމިޓީތަކުްނ އަުޅގަ

ފޮނުއްވާ އިޞްލާޙީ މަަސއްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު. އަޅުަގނޑުމެން މިކަންކުާރ ގޮތަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށްގިނައިްނ  ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި ެއޑްަވިއޒަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ަކންކަން ކުރިއަށް، މިއަދު ތި

ަގނޑުމެްނގެ އެްޑަވއިޒަެރއްގެ ވާހަކަ. މަސީގެ އެްޑަވއިޒަރުން ގޮުތަގއި މިހާރު އިިވވަަޑިއގެންފައި އޮންނާނެ އަޅު

ބޭފުޅުންނަކީ ަމސީގެ ރައީްސކަން ކުރެްއވި ައދި މިހާރު ބޯޑުން ދުރުގައި  3ބޭފުޅުން. އެ  3މަސައްކަތް ކުަރއްވަނީ 

ދާއިރާގެ ަތޖުރިބާ ލިބިވަޑަިއގެން ތިއްެބވި  އުޅުްއވާ އެއް ބޭފުޅަކު. އެއީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު. އޭެގއިތުރުން މި

ބޭފުޅުން އެްޑވަިއޒަުރން ގޮތުގައި މިހާރު ތިއްބެވީ.  3ބޭފުޅަކު. އެހެންވީމާ،  2އަދި ތަޢުލީމު ވެސް ވަޑަިއގެން ތިއްބެވީ 

އްސަލަތަކަށް . އެހެންވީމާ، މިގޮތުން ައޅުަގނޑުމެްނ އެހެނިހެން މަހީމް ރަފީޤުގެ އިުތރުން މަޢުރޫފް ޖަމީލްއެއީ އިބްރާ

ނޑުމެންނަށް  ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި އެްޑަވއިަޒރުންގެ ލަފާ ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޫނުތަުކގެ ބިލުތަުކގެ އިޞްލާޙުަތއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް ރަށްބޮޑަށް ބޭނުން ރަްއޔިތުންނާ ގުޅޭ މިބާވަުތގެ ގާވަ

ެވސް ރަނގަޅު ވަގުެތއް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބުމާއެކުަގއި މިހާރު  ދިއުން. ލިބޭއިރު ވީހާއޮތްތަނުަގއި ެވސް ލިބިގެން 

ނޑުމެންނަށް  ނޑުެމންނަށް މި އެހީތެރިވެދޭގޮތަށް ސޮފްޓު ކޮޕީގައި ލިިބގެން ފަސޭހައިން އަުޅގަ ވެސް މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ން. ިމއަދުގެ މި ފުުރޞަތު ދެއްވި ކަމަށް ޓަަކިއ އިޞްލާޙުތައް ފޮުނވި އަދި ަމޝްވަރާތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ރޭވު

 އިދާރީގޮތުން ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު މި ފުުރޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންފުޅުތޯ، ޖަނާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރައީސް މުަޙއްމަދު ޢަލީ ޖަނާހް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީގެ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން ފޯ 

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް. އަދި ކޮމިޓީއަށް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ  ވަރަށް

ކުރައްވާ ކަމަްށ ދީެގން މަޝްވަރާސޯިސއޭޝަނަށް ދައުވަތުމެންގެ އެމަޖިލީހުން މިކަހަލަ މުހިއްމު ބިލުތަކުގައި ައޅުަގނޑު
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ނޑުމެން ހަމަ ަވރަށް އިޚް ނޑުެގ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ޝުުކުރ ލާޞްތެރިކަމާެއކީ މަސީގެ ނަމުަގޔާޓަކައި އަުޅގަ އި އަުޅގަ

ދަންނަވަން. އަދި ކުިރއަށް އޮތްތާނަގއި ެވސް ެއ ރިލޭޝަންޝިޕް ގޮތަށް ބާްއވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. 

ނޑުމެންގެ އެްކސްޕީރިއަންސަށް ބޭސްކޮށް ހަމަ ތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވެވުނު  ވަރަކުން ޓެކްނިކަލީ ވެސް އަިދ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެވުނު މަޝްވަރާެއއް އަުރާވނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން އިނގޭޯތ. ޝުކުރިއްާޔ.   ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޚާްއޞަ ރި މަޝްވަރާަތކެއް ކުރެވި އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަަރށް އުފެއްދުންތެ ގޮތެްއަގިއ ގެން މިދިަޔއީ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހަކީ މި ނޑުމެންނަށް މިކަމާ  އީފާހަގަކޮށްލަން މަސީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ  ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެ ންގެ ވެސް ބޭނުމަކީ މިފަަދ ގުޅޭ ވަރަށްގިނަ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދިޔަ ކަރުދާހެއް. ދެން އަުޅގަ

ޓެކްނިކަލް ބިލެްއ މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންިދއުމުގެ ކުރިން ިމ ސިނާޢަތުގަިއ މަސަްއކަތްކުަރއްާވ ބޭބޭފުޅުންގެ މަްޝވަރާ 

ނޑުމެްނނަށް ތި ދެއްވި  ގޮުތަގިއ ތި ހޯދުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނުންތެރި ވަރަށް ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ހިނގައްޖެ. ވަރަށް ބޭ

މަޝްވަރާކުެރވި އަިދ  ތި ބޭފުުޅންނާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އުއްމީދުކުރަނީ މިފަދަ ކޮންެމ ފުރުޞަތެއްަގއިދެން 

ނޑުމެްނ  މަންފާ ެއންމެ ހެޔޮގޮތުަގއި ލިބޭނެރައްޔިތުންެގ ހެާވއި ލާބައަށް، ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ  ގޮެތއްގެ މަތިން އަުޅގަ

ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ހިސާބުން މަސީދަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާމަޖިލީހުން މިކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރެިވގެން މި

އެްޑވަިއޒަރ އިބްރާހީމް  އަދިފަރު، ލްވާޒް ޖަޢުޖި ންބަރުއަދި ބޯޑު މެ، ޢަލީ ޖަނާހް، ނައިބު ރައީސް އަދުނާނު ޙަލީމް

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިހާހިސާބުން މަސީގެ ބޭފުޅުންނާެއީކ  ރަފީޤަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ވަރަށް 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަަޑއިގެންެދއްވި ކަމަށް ޓަަކއި.  އަޅުަގނޑުމެން ބޭްއވި ބައްަދލުވުން ނިންމާލަން. ވަރަށް

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުަތކަށް ވަރަށް ( ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ތި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ނޑުމެންނަށް މަސީއާއެއް  ޝުކުރު ދެންނެވުމާ ހިސާބުން މި ނިމުނީ. މި ކޮށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުްނ މިހާއެކު މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެހެން ސެޝަނެއްގައި ދެ ހިސާބުން ހާންދާނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިން ކުރިއަށް ގެބިލުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ރަީޝދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ބިލުެގ  ކުުރމާއި ުގޅޭގޮތުން ިރޔާޟްއިކޮޓު ރިޒަމް ބޮ އޮތީ ޓޫ ންދިއުމަށް ާރވާފަިއ މިކުރިއަށް ގެ

ނޑުމެން އިތުރަށް މަަސއްކަތް  މަސައްކަތްތަްއ އަުޅަގނޑުމެްނ ދެން މި ކުރިއަްށ ގެންާދނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކު ވަންދެން. ިރއަށް ގެްނދެވޭނީ ދޮޅުަގޑިއިރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މި ކޮިމޓީގެ ގަާވއިދު ބުނާގޮތުން އަުޅގަ

ދޮޅުގަިޑއިރު ހަމަވުމާއި ވަރަްށ ކައިީރގައި މިުއޅެނީ. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް މެންބަރުން ެއ މެންބަރު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ 

ނޑު ބޭނުގޮތެއް އަ  ގުޭޅގޮތުން.  ްނވޭ ަވގުތު އިތުރުކުރުމާުޅގަ
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ޙުސަތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ނުޑ ދެން މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަްތ ވެސް ކުރިއަށް ހުރި ވާހަކަ ވިދާޅުވުމާ ނޑު  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ އެކު އަުޅގަ

ގަިޑއިރު އިތުރަށް ަވުގތު އިތުރުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅުމަށް ކޮންމެވެސް  1ށަހަޅަން ކޮމިޓީގެ ވަގުތު ައދި ހު

 ބޭފުޅަކު ތާއީދުކޮށްދެްއވުން އެެދން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙިލްމީައށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. هللا ދު އަޅުަގނޑު ސަޢު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ބަރު ސަޢުދުނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންތި

ނޑު ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ ދެންމެ ތ.ގުރައިދޫ ާދއި އިްނމަނިކު ދޮންމަނިކު އެ ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުން  ޓީގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުަގއި ތިބޭފުޅުންނަށް. ކޮމި ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ތި އާދެ! ވަރަށް

ހުރި ރޫޙަށް  ބޭފުޅުންގެ ތި ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ަވުގތަށް ނިންމާލުމަށް ޓަކައި ތި 

ނޑުމެނޑު މިަވގުތަށް ކޮމިޓީ މެދުަކނަޑއިބޮޑަްށ ޝުކުރު ަދންނަވަމުން އަުޅގަ ވަރަށް ްނ ާލނަން. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިީޓގެ  4ބައްދަލުކުރާނީ  ޖަހާއިރު. ޝުކުރިއްާޔ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( `. މިހާ ހިސާބުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޝްވަާރކުރަމުން ގެންދާނީ ވިލުފުށީ  ދެވަނަ ދަންފަޅި މި ފެށުނީ. ދެވަނަ ދަންފަޅި ފެށޭއިރުަގއި އަުޅގަ

ކުރުމަށް ގޮވާލުާމިއ، އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓުިއވާ ދިެވހިރާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަ

ގުޭޅގޮތުން. އެހެންވީމާ، އެ ބިުލގެ މަސައްަކްތ  އެޅުން ޮގވާލުން މަނާކުރާ ބިލާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު

ނޑު ގޮތެްއގައި އަުޅގަމެން ކުރިއަށް ެގންދާއިރުގައި އަޅުަގނޑު އްމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އާ ނޑުމެްނެގ މައިގަ

ރަމުން ގޮސް ެއއްކޮށް ބިުލ ކުއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ރިިވއު އަޅުަގނޑުމެން ބިލުގެ މަސަްއކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންދަނީ މާ

ނޑުމެން ގެންގުޅެނީ.އިނިންމަ ނޑު ދަންނަވާލަްނ  ލޫމާތަށްޢުބޭފުޅުންގެ މަ ދެން ތި  ލާ އުސޫލެއް އަުޅގަ ޓަކައި އަުޅގަ

ބައެއް ކަންބޮުޑވުންތަްއ  ވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިލުގެ ުހރި ޓުން މިއައިއިުރގައި ސެކްރެޓޭރިއެ މިހާހިސާބަށް

ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ައޅުަގނުޑމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  އިލުމުގެ ބޭނުމުަގއި، މީގެ ކުރީގަ އިފިލުވަ
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ސް ހުގައި ޑްރާފްޓެއް ވެށް ރިޢާޔަތްކުރުމަްށފަވާތީއާ ވެސް ެއއްކޮށް އެ ކަންބޮޑުވުމަ މަޝްވަރާކޮށްފަިއވާ ބިލަކަށް

ނޑުމެން. އެހެންވީމާ މި އި ލާފައިއެކުަލވަ ޓުން ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން މި ހަމަ ކޮންެމ ސެްކރެޓޭރިއެ، ވަީނ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ތި ތައްޔާރުކުަރއްވާަފއިވާ ޑްާރފްޓުގެ ކޮޕީެއއް އެުރވުމަށް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ެވސް މިހާރު ތި

ނޑުމެން ކުިރއަ އިތުރުން އެ ޑްރާފްޓާއޭގެ  ވާނަމަ.  ނުކުރައްވާ ކަމަށްށް ދާނީ މެންބަރުންގެ އިޢުތިރާޟުއެްއކޮށް އަުޅގަ

ނުޑ ހިތުން މިހާރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ކޮީޕެއއް  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިހާރު ތި  ...)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

، ޓުން ތަްއޔާރުކުރަްއވާފަިއ އޮތް ޑްރާފްޓެްއ. އެހެންވީމާ ންނާނެ މި ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޭޓރިއެއޮ  އި ބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮުޅ މަތީގަ

ރާޟެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ދިއުުމގެ ކުިރއަށް ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އިޢުތިމެން މަސަްއކަތާިއެގން ކުރިއަށްއަޅުަގނޑު

ނޑު ފުރަތަމަ ބަލަ، ދިއުމަށް. އެހެންވީމާ ލަން އެބަޖެހޭ މި ޑްރާފްޓާ އެއްކޮށް ކުރިައށްއިނެތްތޯ ބަލަ ލަން އިއަޅުގަ

ބޫލުުކރެވޭ ގޮތުން ތި ހަމަ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވެސް މިހާރު ވާނީ ޑްރާފްޓު އޮްތ ޤަބޭނުންވޭ އަުޅަގނޑަށް 

 ނޫންތޯ ނުވަތަ ެއކު ކުިރއަށް ދާން ފެނޭތޯ ެއއާ، ަލއްވާފަ. އެެހންވީމާއިއި ގެނެވުނު ބަދަުލތައް ބައްަލވަމާއްދާތަކާ

 .ލަން ބޭނުން. އެޗް.އެމްއިއަޅުަގނޑު ހަމަ ބަލަ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:.ތ

ނޑު ބަލާލައިފިން. މީގެ ތެރޭގަިއ ޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު އްރިރު. އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް މި ލިބުނު ޑްރާފްޓް އަޅުގަ

ޚިޔާލު ހޯދާލިއިރު ދެ މާއްދާއެއްގެ ދެ ިއޞްލާޙެއް މިވަނީ. ދެން ހަމަ އެާއއިެއކު މާނައިގެ ތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑު ުކޑަކޮށް 

މި ކަރުދާހާ ެއްއގޮތަށް އަދި މި ބިލު މި އެތި ، އުޅެނީ. އެހެންވީމާ އުޅޭ ުކޑަުކޑަ ވަރަށް ުކޑަ ަތންކޮޅެއް އިޞްލާޙު މި

 އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން. ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ބިލު އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން.   އަސްލަމަށް އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ންވަރަކަށް ހީނަރުކަމެއް ތު ދަށަށް ދިއުމަކީ އެއްެވސް މިޢަތު ބޮއިކޮޓްކޮށް އަދި ސިނާޢަރިޒަްމގެ ސިނާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ

ނޑު އެދޭ ނޑު ދެކެްނ  ތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ދާޢަަކމެއް ނޫން. އެ ސިނާ އައުމަކީ އަުޅގަ ތަން އަޅުގަ

މި  ،ޓަަކއި ރަނގަޅު ގާނޫނީ ފިަޔވަޅުަތއް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ތެއް ކުިރއަށްގެންދިއުމަށްޢަބޭނުންވަނީ. ސިނާ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ މި ސިނާއިމި ގާނޫނަށް ބަލަ ގާނޫނަށް ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ގެންދިއުމުގެ  ށްތު ކުރިއަޢަލާއިރު ައޅުގަ

ރެްއ ޮއތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުސާފުކޮށް އިނގޭތޯ. ކާކު ކިާހވަ އިނގޭތޯ ސާފުވާތަނެއް. ގާނޫނު މި އިދެއް މީގަޞަޤުމަ
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ނެވި ބަދަލުން ވެސް އަިދވެސް އިނގޭޯތ މި ގެން ާސފެއްނުވޭ އިނގޭތޯ. އަދި މި ޑްރާފްޓަށް ކަމެއް ޒިންމާވާންޖެހެނީކީ

ކުެރވުުނ ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މި އިޞްލާޙުމަނާެއއް ކަމެއް ވެސް މިހާރު މިއޮްތ ގޮުތން މިހާރު ފަސްރިކިހާވަރެްއގެ ޖު

ްނ ތަށް އޭގެ ސަބަބުޢަޑު. ދެން މިހާރު މިއޮތީ މި ސިނާނަށް ބޮޔަމިލި 5އްޔާ ޯއކޭ ބޮޑު އަދަެދއް ެވއްޖެ އިގޮތުން. ކުީރގަ

ްނވޭ. ދެން އަށް ިލބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނެގުުމގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެނަަގއިދޭ ވާހަކަ. އަދި ގުޑް ވިލްވީ ެގއްލުމުގެ ބަދަލު 

ނަޑކަށްތޯ ދާނީ. ކިހާވަރަކަށް މިސާލަކަށް ެއ  އްކިހިނެ ކޮންބަަޔކަށްތޯ އެކަްނ ދޫކޮށްލެވެނީ. ކިހާ ވަރަކަށްޯތ ކޮން މިންގަ

ނުވަތަ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލީ  ން ވެސް މިތަނަށް ނައަންނަށްވީއޭ ހަމަ މީހަކު މިސާލަކަށް ޓުއަރިސްޓު ވާހަކަ ދެއްިކގެންތޯ.

، ނުފެނެއޭ ބުނުން. އެހެންވީމާ ށްނަށް ނޫން މިދުވަސްކޮުޅ އަންާނކައެކަން ކުރާ ބަަޔކު އެ މީުހންގެ ކްަލއިންޓުން

ހަމަ ސުވާލު އެބަ އުފެދޭ  މިކަން މިވާން މިޖެހެނީ  ވަރަކަށް ދެއްކިެގންތޯކިހާވަރަކަށް ކޮން ވާހަކަެއްއ ކިހާ މިން

ނެރެމުންދޭ. އަބަދު ވެސް  ޓްރެވަލް އެްޑވަިއަޒރީހެން އްނެތަކުން ވެސް އަވަަޑއިގަންަނާވނެ ބައެއް ޤައުމުއިނގޭތޯ. އެނގި 

ރިކަން ބޮިއކޮޓްކުރުްނ އްދާގެ ފަތުރުވެވަނަ މާ  7އްޔާ މިހާރު ދެން މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ެވއްޖެ  ހަމަ ޢާއްމުކޮށް ކުރާކަމެއް.

ވެަފއިާވ ރަކަށްމީގެ ތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ މެންބަ .އެންމެ ފަހު ލަފުޒު ޖުމްލައަށް މި ގެނެވުުނ ބަދަލު އިގެމާނަކުރާ ބަ

އެހެނިހެން ، ނުހިމެނޭ. އެހެންވީމާ ަތއްނެރޭ ބަޔާން އިޢަތްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްާޔ ޖަމާ

ތޯ ވަނީ. އްމުތަކުްނ ނެރޭ ބަޔާންތައް ކިހިނެ އޮންނަ ޤައު އި ގުޅުން ގާއިުމކޮށްފަ ތަކުން މިސާލަކަށް ިދވެހިރާއްޖެއާމުޤައު

ކަ ދަްއކަިއގެްނ މިކަހަލަ ސުވާލުތައް އެބަ އުފެދޭ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ސަރުކާރުގެ ވާހަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ މިސާލަކަށް ރޭވިގެން  މުކޮށް ފާސްުކރަންޖެހޭއްހަމަ އެހާ މުހި ބިލެއްތޯ ސާފުކޮށްލައްވާށޭ. ދެން އަުޅގަ

، މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާ އި ސްުލގަކުަރން އުޅުމަކީ ވެސް އަޒު ނުކުރެވޭ ކަމެއް ތަންފީ ޒުތަންފީ އިއެކަން ކުރާކަުމގަ

ކުރާ ޓުއިޓެއް އަނެއްކާ ރީުޓއިޓް ކުރީމަ ެއ ކުރެއްވޭނެތޯ. އޭގެ މާނައަކީ ކޮންމެެވސް ތަނަކުން މީހަކު  ޒުމިކަން ތަންފީ

ރިޒަމް ެއްއ މިސާލަކަށް ޓޫ އި މުޅި ާރއްޖޭގަ  އި. ދެން އެ މީހާއަށް ޭއގެ ސަބަުބންނޭ ކިޔާފައިނގޭތޯ މީހާ ކުށްވެރިވީތޯ

މީހަކު  ދަްށވި މިންވަރަކަށް އެ މީހަކު އެ ކުށެްއގެ ގޮތުަގއި އެ އިދުވަސް ތެރޭގަމަސް 6ނުވަަތ  އިމަސް ދުވަސް ތެރޭގަ

ރައްޔިތުންތަެކއް ކުށްވެިރވާ ގޮތަށް އަދި އެާހ ، . ދެން އެހެންވީމާތޯައޅަން މިޖެހެނީ އިއެ އަދަބު މުޅި ޖުމްލަކޮށް ބޮލުގަ

ނޑަްށ ތާއީ ައޅުަގނޑު ހަމަ ، ދުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާސާފުނުވާގޮތަށް ގާނޫނެއް އުެފދިގެން އައުމަކީ އަުޅގަ

ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ ިއސްވެރިންނަށް ރން ބޭނުންވަނީ އެޓާތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަ

ޓަަކިއ  ތު ކުރިއެުރވުމަށްޢަަތ މި ިސނާބޭނުންވޭތޯ ނުވަ ންރުން ހަމަ ސީދާ މި ގާނޫނު އޮންނަސަރުކާ އި މަޝްވަރާކޮށްފަ

ވާންޖެހެނީ ކޮންކޮން ތޯ ިއޞްލާޙުކޮން ފިޔަވަޅުތަެކއް ހުރީ ސަރުކާރުން ދެން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެޅެން

ނޑަށް ހީވަނީ މާ ރަނގަޅުވާނެހެން. ުޝކުރިއްޔާ.   ކަންތައްތަެކއްތޯ ބަލަިއގެން ިއޞްލާޙުވިްއޔާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



41 

 

 އަރުވާނަން މުޙައްމަދު ިއސްމާޢީލަށް. ހިސާބުން ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު މިހާ

 

 ޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މު  ހޯރަފުށީ

ނުޑ ެވސް ހަމަ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފުރަތަމަ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޤަޝުކުރިއްާޔ މު އްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ާތއިދުކުރަމުން ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއް  ނޑު ވެސް ހަަމ  ވުމަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

އެ  އިޚު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަސްލަމްގެ ެއ ފާހަގަކުރެްއވި ކަންތައް ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް މީގަ އަޅުަގނުޑގެ އަ

ނަޑއަަޅއި ދިނުން އެއީ ކަމަށް  ޖެހޭ ކަމެއްންހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ އޮންނަ ބުނާހެން އެ އަދަބު ލިބޭނެ މިންވަރު އެ ކަ

ަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންގެ އެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޫލުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް ހަމަ އެނގިވަޤައަޅުަގނޑު 

ރުވެިރކަްނ ތަށް ބޮއިކޮޓްކޮށް ފަތުޢަކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާ ތްޢަންމެ ބޮޑު އިންކަމެއް ލިބޭ ސިނާއެ

ކަަތކާއި ދަްއކަމުންދާ ވާހަ ފާޑުގެރާތްތަުކން މި ފަތުރަމުންދާ ފާޑުގެ އިިދކޮޅު ފަޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން ކުރުމަށްބޮއިކޮޓް

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ސަަބބުން ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު ައސަރުތަކެއް ވެސް އެަބކުރޭ. ފާޑު ފާޑުގެ ކަންަތއްތަކުން ައޅުގަ

ނޑުމެން ،އެހެންނަމަވެސް ތަުކަގއި ާއއި ސޯޝަލް މީޑިާޔަގއި ާއިއ ނަށް ހަމަ ދުނިޔޭގެ ެއކި ޤައުމުއެ އަސަރުަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހަމަ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ަހމަ ދިވެހި އަިއޑީާކޑުގެ ހަމަ  އެިކއެކި ކަްނކޮުޅގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ޓުތަކަްށ މީހުން ނައުމަށް ހަމަ ގޮވާލައި ޒޯދިވެހިރާއްޖޭގެ ރި ވެރިން ބޭރުގެ އެިކއެކި ަޤއުުމތަކަށް ގޮސް އަުޅގަ

ޖެހޭ. ންނީ މިފަދަ ގާނޫނެއް އެބަ އަންނަބޫލުކުރަޤަޅުަގނުޑ ވެސް ދާއިރު އަކުރަމުންމިފަދަ ބައިވަރު މަސައްކަތްތަެކއް 

ކުާރ ފަރާތްތަކަށް އެހެންނަމަވެސް ެއ ގާނޫުނެގ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ނޫންނަމަ ެއ ކަންކަން 

 ބޫލުކުރާ ޤަނޑު ވެގެން ދިއުމަކީ ެވސް އަޅުގަ ވި ގޮަތކަށް މިކަން ރިޒަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާކުރަނިނޫންނަމަ ޓޫ

 ދުކުރަމުންށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިުކ ދޮންމަނިކު ހު، ކަމެއް. އެހެންވީމާ

ސާސްތަެކްއ ހަމަ ފާޅުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ހުހުރި މިކަަހލަ ކުދިކުދި އި އިއަޅުަގނުޑ ވެްސ ހަމަ އަުޅަގނޑުެގ ހިތުގަ 

 އްރިުރ. ޤައެުދނީ. ޝުކުރިއްޔާ މު ޞަތަކަށްއަޅުަގނޑު ފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިސާބުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޢަލީ ފަޒާދަށް. ދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނުޑ މިހާއާ

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރުމަްށ ކުއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަން ޮބއިކޮޓްލަ ގޮތެްއގަިއ މި ރާއްރިރު. މި ޖުމްޤަދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މުއާ

 އި އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް ގޮވާލުން މަނާކުރާ ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިބިފަގޮވާލުާމއި ދިވެހިރާއްޖެ
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ނޑަްށ ހަމަ ފާހަގަކުެރވޭ ވަރަްށ ބޮޑެތި އިްޞލާޙުތަކަކާ އޮތީ މި ިމ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ ެވސް  ެއކު. ިމގޮތުން އަުޅގަ

ތައް ޖިނާޢީ ުކށެއްގެ ގޮތުަގއި އޮތް އޮތުްނ ން ފާހަގަކުރި ިމ ބިލުގެ އަދަބުެވސް ބައެއް މެންބަރު އިއަދި މި ކޮމިޓީގަ 

ތެރެއިން މިހާރު ލިބިގެން އްލު މީގެ ޙަނޑަށް ހީަވނީ އެ ހުރިހާ ކަމަށް މަދަނީ ކުށަކަށް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަ

 މި  އިތުރުން ދެންމެ އަސްލަމް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންގެ. އަދި ޭއގެނކަންނޭ ދޭ އެބަ

، ތަެކއް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާއުފެދޭ ކަންަތއްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުވާލު ގޮުތންތް އޮ ނަ މާއްދާ އެވަ 7

ކޮންމެ  ހުށަހަޅަން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިއޮތް ޑްރާފްޓުގެ ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި

ނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންދަވަން. މާއްދާއެއް ހަމަ މާއްދާ  ައކުން މާއްދާއަކުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާ ހޯރަފުށީ

ނޑު ހަމަ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްުވމަށް ވެސް ތާއީދުކޮށްލުުމެގ  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު   އްިރރު. ޤަޝުކުރިްއޔާ މު .ފުރުޞަތަށް އެދުނީގޮތުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނ ، ންވީމާއެހެ ނޑުމެން ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށް ެގންދާއިރުގައި އަުޅގަ ޢާއްމު އުސޫލެްއެގ ގޮތުން އަޅުގަ

ެވސް  އިމި ބިލުގަ، ން މަޝްވަރާކުރަމުން. އެެހންވީމާވެސް އެ މާއްދާައކުން މާއްާދއަކު އި މިދަނީ ހަމަ ކޮންމެ ބިލެއްގަ

ނަޑއެޅުމަށްއަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތް ުކރިއަށް ގެން ަޓަކއި އަޅުަގނުޑ ދެންމެ ހުށަހެޅި  ދާނީ އެ އުސޫލުްނ ކަމުަގއި ކަ

ނޑު ަބލާލަން ބޭނުންވޭކުރަްއވާެއއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު ތާއީދު ލިބިފައިވާ ގޮތަށް މިހާރު މި  ތޯ އަުޅގަ

ނޑަށް ެއގޮތަށް ެއއްެވްސ ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟު، އޮތް ޑްރާފްޓަށް. އެހެންވީމާ އިޅިފަހުށަހެ މި  ނުކުރަްއވާތީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިއަްށ ދާނީ އެ ޑްރާފްޓުގައި ހި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޑްރާފްޓާ  މެނޭ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން އެއްކޮށް އަުޅގަ

އަުކްނ ޓަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން މާއްދާއަކުން މާއްދާ ސެކްރެޭޓރިއެ، ތްތައް ކޮށް ނިންމަން. އެހެންވީމާބިލުގެ މަސަްއކަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާލުމަށް. 

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 
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އެޅުމަށް ޮގވާލުްނ އްޖެއަށް ދަިތކުރުމުގެ ފިަޔވަޅު ކުރުމަށް ޮގވާލުމާއި، ދިވެހިރާޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަްނ ބޮއުކޮޓް ދިވެހިރާއް

ވެރިްނ މިއީ ިދވެހިރާއްޖެއަްށ ފަތުރު -މާއްދާގެ )ހ( ދު. ފުަރތަމަޞަޤްފާއި މަކުރާ ބިލު. ފުރަތަމަ ބާބު؛ ތަޢާރުމަނާ

މަދުކުރުމަށް ުނވަތަ ހުއްުޓވުމުެގ ގޮތުންނާިއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުުމގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލުުމގެ  ކުރުންޒިޔާރަތް

ދިނުން ހިތްވަރު ކުރުމާއި ެއ ކަންކަމަށްގޮތުން ރާއްޖެ ާއއި ރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި އެ ކަްނކަމަށް ގޮވާލުން މަނާ

ނޑައެޅުުމެގ  މަނާކުރުމާއި އެ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ އަދި އެފަދަ ކަންކަމުގައި ަބއިވެިރވާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ކަ

ކުރުމަށް ކިޔާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓް  ށްމި ގާނޫނަ -(ށ)އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކުުރމުގެ ގާނޫނެވެ. 

 ރާއްެޖއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅު ެއޅުމަށް ގޮާވލުން މަނާކުރާ ގާނޫނެވެ. ގޮވާލުާމއި ދިވެހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ިޚޔާލުފާޅުކޮށްދެްއވުން އެދެން. އާދެ! ފަޒާދު. 

 

 :ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން

ނޑު ތާއީ އަށްެއްއވަނަ މާއްާދގެ )ހ(،)ށ( ،އުސޫެލއްެގ ގޮުތގަިއ މި މާއްދާގެ އިމީގަ ނަމަވެސް ދުކުރަން. އެހެންއަުޅގަ

ނއިމުޅި ބިލަށް ބަލަ އިމީގަ ަޑކަށް ނުފެނޭ އެއްވެްސ ލާއިރު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަުޅގެ ވާހަކަ އޮތް މަންޒަރެއް ައުޅގަ

މުޅިން ފަތުރުވެރިކަން  އޮްއވަެއއް. އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ފެނިގެން މިދަނީ އިއެ ވާހަކަަތއް ހިމެނިފަ އިބާބެއްގަ 

ިމ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު މި ، އެހެްނވީމާ .އެ ކަންކަުމގެ ވާހަކަަތއް އިތަކާކުރުުމގެ ވާަހކަތަކާއި އޭގެ އަދަބުބޮއިކޮޓް

މެންބަރުން  ވެސް ވަރަކަށް ނީ ކޮންމެެއއީ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަ ުނވަތަ ނަމުގެ ތެރެއަށް ަވއްދާލުން ގއަށްގާނޫނުގެ ެހޑިން

ނެތް.  ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަުޅެގ ވާހަކަެއއް ގާނޫަނކު އިހެން. އެްއވެސް ވަރަކަށް ބަޔާންކޮްށފައްވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެ

ނޑަްށ ފެންނަނީ އޮފްއެހެންވީމާ، އެކަނި އިނީ.  އި ގަ އެ ހެޑިްނގ، އެހެންވީމާ ތި ވާހަަކ ކޯުޑގަިއ އޭދަ ރެ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަާޅލަން.  ، )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ ން.ދައްކާލަ  މި އޮްތގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:.ތ

ނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު އެޤަ ކުރިއްޔާ މުޝު ދުކުރަްނ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީ އްރިރު. އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުޅެްއ ުޙސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރެއްވި ާތއިދުކުެރއްވުުމގެ އިތުރުން އިތުރު ޚިޔާލު އިޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވަ

ކަމަށް ބަލައި އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އޮތްތޯ އަޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. ނެތްކަމަށް ވާނަމަ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް

ކަމުަގއި ަކނަޑއެުޅމަށްފަހުގައި ދެވަނަ ާމއްދާއަްށ  އެްއކޮށް ެއ ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ ރުކުަރއްާވ ބޭފުޅެއް ނެުތމާއިންކާ

 ވަަނ މާއްދާ އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް ަދންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން ދާނަން. ދެ

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

ނޑު މަދެވަނަ  ފަތުރުވެރިކަން  -(ހ)ދުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއި އެަވނީއެވެ. ޞަޤުމާއްދާ މި ގާނޫނުގެ މައިގަ

މަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމަށް ޮގވާލައި ރާްއޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުބޮއިކޮޓް

ކުރުމަށް ގޮވާަލއި ދިވެހިރާއްެޖއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު އެޅުމަްށ ންނާއި ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިޮކޓްހުއްޓުވުމުގެ ގޮތު

ފަތުރުވެރިކަްނ  -(ށ)ބެހޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް އެކުަލވާުލން.  ބަިއކަން ަކނަޑއެޅުމާއި އެކަމާގޮވާލުމަީކ ކޮ

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ށް ގޮވާލައި ެއކަމަށް މަސައްކަތްކުރުމަާށއި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަުޅ އެޅުމައިކޮޓްބޮ

 ދެވޭނެ އަދަބުތައް ަކނަޑއެޅުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުުޅވާލަން މި މާއްދާ ވެސް. ސަޢުދު  ޙިލްމީ. هللا މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:  

 ޙިލްމީގެ އެ ހުށަހެޅުްއވުަމށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. هللا މެންބަރު ސަޢުދުއިްއޒަތްތެރި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިަވގުތު  ނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. ނެތުމާއި އެކު އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ ެއީއ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އޮތްތޯ ައޅުގަ

ދު ިއސްމާޢީލް ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުއްވުްނ ެއ މާއްދާ މިހާރު އަިދ މުޙައްމަ އިޙިލްމީ ހުށަހަޅުްއވަ هللا ސަޢުދު

މި ޑްރާފްޓުަގއި ާވގޮތަްށ ފާސްކުރުން. އެްއވެސް ބޭުފޅަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުަރއްވާީތ  ،ފާސްކުުރން ބިލުގައި އެާވގޮތަށް

 ތިންވަނަ މާއްދާއަްށ ދާނަން.  އިއެގޮތަށް ފާްސވެއްޖެކަމަށް ަކނޑައަޅާފަ 

 

 ވުން:އިްއވެ ޒުން އިދާރީ މޭ

ނަޑއެޅުން. ފަތުރުވެިރކަން ބޮއިކޮޓް  .ބިލުގެ ދެވަނަ ބާބު ކުރުމާއި ދަތިކުުރމުގެ ވިަޔވަޅު އެޅުމަށް ޮގވާލުަމކީ ކޮބަިއކަން ކަ

ކުރުމާއި ދަިތކުުރމުގެ ފިޔަަވޅު އެޅުމަށް ގޮާވލުމަކީ ކޮބައިކަން ތިީރގަިއ ފަތުރުވެރިަކން ބޮއިކޮޓް .ތިންވަނަ މާއްދާ

ުކރުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު އެޅުމަްށ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓް -(ހ)ވިަފއި ެއވަނީެއވެ. ބަޔާންކުރެ

 -(ށ)ގޮވާލުން ުނވަތަ ހިތްވަުރ ިދނުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ކުރެޭވ މަސަްއކަތްތަކުަގއި ބަިއވެިރވުން. 

ފަތުރުވެރިކަން  -(ނ)އްޖެއަށް ދަިތކުުރމުގެ ފިަޔވަޅު އެޅުމަށް ޮގާވލުން. ކުރުމަާށއި ދިވެހިރާ ފަތުރުވެރިކަން ބޮިއކޮޓް

ޖޭަގއި ފަތުރުވެިރކަން ނުވަަތ ރާއް ސަްއކަްތ ކުރުމަށް ެއއްބަްސވުންަޓކަިއ ަވކި ަފރާތްތަކާއި ގުިޅގެން މަ ކުރުމަށްބޮއިކޮޓް

ރާތްތަކަށް ފަކުާރ ވާލަިއ ެއކަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރުމަާށއި ިދވެހިރާއްެޖއަށް ދަތިކުރުމުެގ ފިަޔވަޅު ެއޅުމަށް ގޮ ބޮއިކޮޓް

އެކަމުަގއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން، ނުވަތަ އެފަދަ ގޮަވއިލުމަކަށް ތާއީދުކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ގޮަވއިލުމެއް 

ރިސޯޓެްއ،  އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ރާއްޖޭގެ ަވކި -)ރ( އެންޑޯްޒކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ގޮަވއިލުމެއް ޕްރޮމޯޓުކުރުން.

ހޮޓަލެއް، ރަށެއް، އަތޮެޅއް ނުވަތަ ވަކި ސަރަަޙއްދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްނުކުރުަމށް ރާއްޖެ އާއި ރާއްެޖއިން 

ބޭރުގައި ޮގަވއިލުން ނުވަތަ ެއފަދަ ގޮވައިލުމަކަށް ހިތްވަރުިދނުން، ނުވަތަ އެފަދަ ގޮވައިުލމެއް އެންޑޯްޒކުރުން ނުވަތަ 

ރާއްޖެ ާއއި ރާއްޖެއިްނ  ރާއްޖެއަށް ަފތުރުވެރިން ޒިޔާރަްތކުރުމާ މެދު -ރޮމޯޓް ކުރުން. )ބ(އެފަދަ ޮގވައިލުމެއް ޕް

ބޭރުގައި ފަތުުރވެރިންެގ ހިތްތަކުަގއި ބިުރވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ވާހަކަ ެދއްކުމާިއ ކަމެްއ ކުުރން ނުވަތަ އެފަދަ ވާހަަކއެްއ 

 ފެތުރުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މުޙަްއމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑ މެ ންބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅަށް ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ
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ންމެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެ 3ވަނަ މާއްދާ،  2އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ނޑު ހުށަހަަޅން އިނގޭތޯ.  ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙިލްމީ.هللا ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮްށލަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްގެ ހުަށހެޅުމަ

)ބ( ަގއި އެންމެ ފަހު ފޮޅުަވތުގައި ބިުރވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ވާހަކަ ެދއްކުމާއި ކަމެއް ކުުރން ނުވަތަ އެފަދަ ވާހަކަެއްއ 

ކުރުން ލިޔުިނއްާޔ  ފެތުރުން. އެހެންވީމާ، އެ ަތން އެފަދަ ބިރުވެރިކަން އުެފދޭފަދަ ވާހަކަ ދެއްކުާމއި އެަފދަ ކަމެއް

 ކިހިނެއްތޯޭއވާނީ. އެފަދަ ކަމެްއ ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ވާހަަކެއއް ފެތުރުން. މިހާރު އޮތް ގޮތް ރަނގަޅުތޯ. އާދެ! 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު ެއއްކޮށް މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަ އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ގެެނުވނު އިޞްލާޙާ ންނަވާ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 ޙިލްމީ.هللا އަރުވަން. ސަޢުދު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަތުހުޅުވާލާނަން. 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 އަޅުަގނޑު މި ގެަނއި އިޞްާލޙާ އެީކގައި ފާސްކުރުމަށް ހުަށހަޅަން.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު.

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން ފާސްކުރަން. ޙިލްމީ އެ ގެންނެވި ިއޞްލާޙާهللا ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ސަުޢދު  އެއްކޮށް އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލަޚިއިތުރު  އަދި  އިޙިލްމީ ހުށަހަޅުްއވަهللا ލަން ބޭނުްނވޭ. ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ ސަޢުދު އިޔާލުފުެޅއް އޮތްތޯ ައޅުގަ

ނޑު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ެއ ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް އިޢުިތރާޟު ކުރަްއވާ ެއްއވެސް ބޭ ުފޅަކު އިންެނވިތޯ އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން. ލަން ބޭނުން. ނެތުމާއެކު އެގޮތަށް އެ މާއްއިބަލަ ވަނަ މާއްދާ ިއއްވާލަެދއްވުްނ  4ދާ ފާސްެވްއޖެ ކަމުގައި ކަ

 އެދެން.

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

ވަނަ މާއްދާ. ރާއްޖެ އާއި ާރއްޖެިއން ބޭރުގައި ފަތުރުވެރިކަްނ  4ްއމު މާއްދާތައް. ވަނަ ބާބު. އާ  3ބިލުގެ 

ެއޅުމަށް ޮގވާލަިއ އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމަީކ ރުުމގެ ފިަޔވަޅުބޮއިކޮޓްކުރުމަށް ގޮަވއިލުމާިއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކު

މަނާކަމެކެވެ. މިފަދަ ކުށެއްެގ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން އެަކމެއް ކުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް 

 މަދަނީ ދަޢުވާކުރެވިދާނެެއވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއިވވަަޑއިގަތީ. ތި ބޭފުޅުްނގެ ޚިާޔލުފުޅަށް އަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަން. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.ވަނަ މާއްދާ ދެންމެއަކު  4

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

 ވަނަ މާއްދާ އެ ހުށަހެޅި ޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާސްކުަރން ހުށަހަޅާލަން. 4

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު.

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލާލަން ބޭނުން. ެނތުމާއިތުރު ހުށަ  އިއެްއކޮށް މިހާރު މުޙައްަމދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުްއވަ ހެޅުމެއް އޮތްތޯ ައޅުގަ

ނޑު ބަލަކުރަްއވާ ބޭއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް އިޢުިތރާޟުޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު އެ ތާ ލަން އިފުޅަކު އިންެނވިތޯ އަުޅގަ
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ގަިއ، މި ޑްރާފްޓްަގއި މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި އެކު އެގޮތަްށ ފާސްވެއްޖެ ކަމު ބޭނުން. ނެތުމާ 

ނަޑއަޅަން.   ވަނަ މާއްދާ އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. 5ކަ

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެއް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ  4ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(. މި ގާނޫނުގެ  5ލުގެ ބި

ކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ސީާދޮގތުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަަދލު އެފަރާތެއްެގ ކިބައިްނ އެ

ނަގައިެދވޭނެެއވެ. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭއަށާއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ނަމަށާއި ިއއްޒަތަށް ގުްޑވިލް ލިޭބ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ބަދަލު  -އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންެވެއެވ. )ށ( ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ވެސް ނެގުމުގެ

މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ޢަނަގައިދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައި ބަޔާންކޮށް މި ގާނޫނަްށ 

  ރަންވާެނއެެވ. މުކޮށް ޝާއިޢުކުއްއާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން މަސް 4 ފެށިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ރިޒަމް ހަމަ އެގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް މިނިސްޓްރީން އެ އޮތް އޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ 5އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ނުޑ ސީދާ ސްޕެސިފިކްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ ހަމަ އެ ނަން ނޑަްށ ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަ ރިޒަމް ޖާހަލުން އަޅުގަ

 ން އިނގޭތޯ.ލަހުށަހަޅާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވާނަން.  ބޭފުޅަަކށް ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ދެން އެިދވަަޑއިަގންނަވާ ބޭފުޅަކު، އިތުރު ިޚޔާލެއް އޮތްނަމަ އެ

 މަނިކު ދޮންމަނިކު.ޙުސައިން

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ގާނޫނުަތއް ހެދެމުން އަންނައިރު ދެން ހުރިހާ މިނިސްޓްރީން އެހެން 

ނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަްށ ނަން ވަކި މިނިސްޓްރީއެއް ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ދެންމެ  އަޅުގަ

ވަރަށް އިޙްތިރާމް ވެސް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިނިސްްޓރީ އެގޮތަށް ިލޔުްއވީމަ ެއއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަެއްއ 
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ވާލުކުރަމުން ޙަިކ މަސައްކަތް ންނެވުމާއި އެިކއެފަހަރު އެކިއެކި މިނިސްޓްރީަތކުގެ މަސަްއކަތްތައް ުއވާލުާމއި ބަދަލުގެ

އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މިނސްޓްރީ އެހެން ޖެއްސެވީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ގާނޫނު ފުރިހަމަވާނެހެން އިނގޭތޯ. އެއީ މީެގ 

މިނިސްޓްރީއެޭކ  ކުރީ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު ެއގޮތަށް ގާނޫނުތަުކގައި ހުންނަނީ. ވަރަށް ޚާއްޞަ ކަންަތއްތަުކގައި ިމވެނި

ނޑު ެއ ހެން ޖަހާފައެ . މިނިސްޓަރު ނޫނިއްޔާ މިނިސްޓަރު އެހެން ޖަހާފައި އޮންނާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑގެ މައްސަަލެއއް ނެތް ެއގޮަތށް ފާސްކުރަން ެވސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ މިއޮތް ގޮތަްށ  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އަުޅގަ

 އީުދކުރަން އިނގޭތޯ.ފާސްކުރަން ވެސް ތާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަރުވާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މުޙައްމަދު ިއސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ނޑު ބަލާިލއިރުަގއި  ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހުށަހެޅި 5އާދެ! އަުޅަގނޑު ހަމަ  ދާަގއި ވަނަ ާމއް 6ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސީދާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫ ނުޑމެން، އަޅުގަ ރިޒަމް އެހެން އިނުމުން އަޅުގަ

)ށ( ގައި މިއިން  ވަަނ މާއްދާގެ 5 ،އްދާގެ )ށ( ގައި މި އިން ގޮތަށްވަނަ މާ 6ރިޒަމް އެގޮތަށް ނެތަސް މިހާރު އެ ޓޫ

ނޑު ހަމަ ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން  އާދެ! .ގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު.

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ކުީރގައި ވެސް މިއަށް ތާއީުދކުީރ ވެސް މިގޮތަށް މިނިސްޓްރީ  އަޅުަގނޑު ދެން ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު، އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، މުޙައްަމދު އިސްމާޢީލް، އިްއޒަތްތެރި ދުކުރީ ެވސް މިކަމަށް ިވސްނާފަމިގޮތަށް މިހެން އޮންނަ ކަމަށް ތާއީ

ނޑުމެންެގ، ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މެންބަރު އަޅުގަ

 އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުާމއެުކގަިއ ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ  އާދެ! އިތުުރ ހުށަހެޅުމެއް އޮްތތޯ އަުޅގަ

އަދި ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވަޙައްމަދު އިސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު

ކުރެްއވި ގޮތަށް އިޢުިތރާޟު ކުރަްއވާ ބޭފުޅަުކ ެނތަތީވެެވ، މި މާއްދާ ވެސް ސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުޙު

ނަޑއަާޅފައިފާސް  ވަނަ ާމއްދާއަށް ައޅުަގނޑުމެން ހިޖުރާކުރާނަން.  6 ވެއްޖެ ކަުމގައި ކަ

 

 ވުން:އިްއވެ ދާރީ މޭޒުން އި

އި ހިންގާނީ ނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހަދަމި ގާ  .ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 6ވަނަ މާއްދާ.  6ބިލުގެ 

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން މި ގާ ،ނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް މި ގާ -ރިޒަމް ިއންނެވެ. )ށ(މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ

 އްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ހަދާ އާން ގިނަެވގެން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަޒާދު.

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މުކޮށް ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ. އް ޢާދު ދުަވސް ތެރޭަގއި އެ ގަާވއިމަސް 6ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި އެަބ ބުނޭ  5މިހާރު 

މުޮކށް އްއާދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މަސް  2ދާތާ ނަނީ މި ގަާވއިދު ހަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މިއޮން 6

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  6 އިޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ. އެހެންވީމާ، މި ދެ މާއްދާ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރި އެްއޗާ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ތްއާއި ފުށުއެރުމެއް އެަބއޮ ނޑުމެން އެނބުރި ގޮއްސަ އެ  5. ައޅުގަ  ވަނަ 5ވަނަ މާއްދާއަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅުުމގެ ަބއިގެ ތެޭރގައި އެ ަގވާ މާއްދާގެ )ށ( އުިނކޮށްލަންހެން އިދުގެ ޖެހޭނީ. އެއީ އަރިމަތީ ސުރުީޚގައި އަދަބު ކަ

ހަމަ ގަވާއިދު  އީއެބަ ޖެހޭ އެއްގޮތް ޮކށްލަން. މިމީގައި އިންނަ އަަދދުތައް  ،ނަމަބައި މި އިންނަނީ. އެހެންނޫން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ައސްލު އެ މުއްދަުތ  6ހެދުމާއި ގަާވއިދު ހިންގުން އެ އަރިމަތީ ސުރުޚީގެ ދަުށން 

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަން ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މަީތގައި އޮ  ތިީރގައި އޮތް  ދުވަސްަމސް 6ދުވަްސ، މަސް 2ތް ކަ

 ެއކަްއޗަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ދާން އެބަ ޖެހޭ. ނޫނިއްޔާ ދެ މާއްދާަގއި ެވސް ެއއް އަދަދަކަށް ދާންޖެހޭނީ.  ކޮންމެވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެހެންވީމާ، ކޮންެމވެސް ެއއްޮގތެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.
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 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ައނބުރާ ގޮސް، އެ  5އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް ގޮުތަގއި ހުށަހަޅަން  ވަނަ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަޅުގަ

 މާއްދާގެ )ށ( އުިނކޮށްލަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...ށަހެޅުމެއް ވެސް ހުށަހަޅުްއވާފަ. އެހެންވީމާ ފަޒާދު މިހާރުވަނީ ހު

 

 ލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމު

ނޑުމެން ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި މި ދެ މާއްދާ ފުށުއަރާތީ އެހެންވީމާ،  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގިއ  6މިހާރު އަޅުގަ

 ޅަން.މަްސ ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަ 6މަސް ުދވަސް އޮތް ތަން ގިނަެވގެން  2ގިނަެވގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ނޑު ހަމަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ެއީއ  އާދެ! އަުޅގަ

މަސް ދުވަސް އިނދެފަިއ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާއި މިކަންކަުމގައި  5ަގނޑުމެންނަށް އަޅު

ނޑަށް ވެސް ފެނޭ. ޢަލީ  2ދެން ގަާވއިދުތައް ހެދުމުަގއި  މަސް ދުވަސް އިނީމަ ކުަޑުކޑަ ފުށުއެރުމެއް އުޅޭ ކަމަށް ައޅުގަ

 ރަން.  ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައދި މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ތާއީދުކުރެއްވި ތާއީުދކުރެްއވުމުގެ އިތުރުން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް  އިޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވަ

ންެނވިތޯ، އޮތްތޯ އަޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. އެ ނެތުމާއެކުަގއި މި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާޟު ކުރައްވާ ބޭފުޅަކު އި

ވަަނ  7 އިފާސްެވއްޖެ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަ  ވަނަ މާއްދާ ވެސް 6ނެތުމުން އިޢުތިރާޟު ކުރައްާވ ބޭފުޅަކު ނެތުމުން 

ނޑުމެން ދާނަން.   މާއްދާއަށް އަުޅގަ
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 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

ފައި ެއވަނީ ރާއްެޖއަށް ފަތުރުވެރިްނ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރުވެރިކަން ޮބިއކޮޓްކުރުން""ވަނަ މާއްދާ. ިމ ާގނޫނުގައި  7ބިލުގެ 

ޒިޔާރަތްނުކުރުމަށް ޮގވާލުމާއި އެފަދަ ކަމަކަށް ގޮވާލާ ލިޔުްނ ޝާއިޢުކުރުމާއި، ފަތުރުވެރިްނ ނައުމަށް ގޮވާލުމުގެ ގޮތުން 

ތުުރވެރިން ތް ހަދައިގެން މަަސއްކަތްކުރުާމއި، ާރއްޖެއަށް ފަރިްނ އައުްނ މަދުކުރުމަށް ޖަމާޢަނުވަތަ ރާއްެޖއަށް ފަތުރުވެ

ތެރޭަގއި ިދވެހިރާއްޖެ  ާއއި ރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި ކުެރޭވ އެންމެހައި މަސަްއކަތްތަެކވެ. މީގެ އައުން މަދުކުރުމަށް ާރއްޖެ

ޖަމާޢަތްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ނެރޭ ބަޔާންތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔާ މެންބަރަކަށްވެފަިއވާ ބައިނަލްައޤްވާމީ 

އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވުޅ އެޅުމަށް ގޮވާލުމާއި އެފަަދ " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރާއްޖެއެޅުންފިޔަވަޅު  "ދަތިކުރުމުގެ

 މިގޮތުން ކުެރވޭ އެްނމެހައި މަސައްކަތްތަެކވެ.  ޝާއިުޢކުރުމާއި ކަމަކަށް ޮގވާލާ ލިޔުން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ޙިލްމީއަށްهللا ސަޢުދު  އަރުވާނަން. އަުޅގަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން. އޮތްހުށަހެޅިފައި  ިއން ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިސްމާޢީލަށް. އަރުވަން މުޙައްމަދުއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ނޑު ހަމަ ހުށަހެޅި ހުށަهللا އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ހެޅުމަށް އަޅުގަ

  ކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން އިނގޭތޯ.ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވާނަން. އާދެ! އިތުުރ  އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އޮތް ކަަމށް ވާނަމަ ޙުސައިންމަނިކު ޮދންމަނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ތާއީދުކުރެްއވި ތާއީދުކުެރްއވުމާ  އިޙިލްމީ ހުށަހަޅުއްވަهللا ކޮށް ސަޢުދުހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެއް

ަވނަ މާއްދާ ފާސްކުރުމަށް ިއޢުތިރާޟު ކުރަްއވާ ބޭފުޅަުކ  7ްއގޮތަށް މިހާރު މި ޑްރާްފޓްގަިއ މިއޮތް ގޮތަށް އެ

ވަނަ  8ވަަނ މާއްދާ ވެސް ފާސްެވއްޖެ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން.  7އިންނެވިތޯ ބަލާލަން ބޭނުން. އެގޮތަށް ނެތުމާއެުކަގއި 

 މާއްދާ އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން.

 

 ވުން:އިްއވެ ޒުން އިދާރީ މޭ

ނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މި ގާ ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ . މި ގާވަނަ މާއްދާ 8ބިލުގެ 

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް.

 

 ސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙު

ވަނަ މާްއދާ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ލޮލުން، ބޮލުން އެދި  8އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު މި 

 ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އަޅުަގނޑު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު

 

 ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއި ހޯރަފުށީ

ކުރާ ވާަހކަ އެ ހުށަހެޅި ުހށަހެޅުމަށް ތާއީދުއާދެ! ައޅުަގނޑު ވެސް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންމަނިކު ދޮންމަނިކު އެކު ޙުސައި ގެންދިަޔ ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާ ދެންމެގައި އެ ހުށަހެޅި

ވަނަ މާއްދާ  8އަދި ޭއގެ އިުތރުން މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ތާއީދުކުރެްއވި ތާއީުދކުރެްއވުާމ އެްއގޮތަށް  އިހުށަހަޅުއްވަ
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ޖެ ކަުމގަިއ އެކު އެގޮތަށް އެ މާއްާދ ވެސް ފާސްވެއް . ނެތުމާއިޢުތިރާޟު ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އިންނެވިތޯ ބަލާލަން ބޭނުން

ނަޑއަޅަން.  ނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބުން ހުރިހާ އްޢާކަ . އޮތީ އެއްބަސްވެވިފަ ދާތަކަށް މިމާއްމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވޯޓަށް އަ މިހާރު މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުްނ ވާތީ މި ބިލު ހާލުމަކީ ކުރަންެޖހޭނެ ކަމަކަށްމުޅި ބިލަށް ވެސް އަުޅގަ

ގޮސް ފާސްކުެރވުނު ގޮތަށް ބިލު އެއްކޮށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެްއވުްނ 

ނޑައަ އެދެން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ޭބފުޅުންގެ ިއއްތިފާޤުން މި  އިޅަ ފާސްެވްއޖެ ކަމުގައި ކަ

ބިލު. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާުބން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން ނިުމމަކަށް ވެްސ މިއަީއ. މިަވގުުތގެ އެޖެންޑާ ވެސް ނިމުމަކަށް 

މި ކޮމިޓީގެ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މިއައީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަްތޕުޅުތަކަށް

 28ރަނގަޅަށް، ައވަހަށް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ވެސް  މަސައްކަތްތައް ވީހާ

ވަަނ ބައްދަލުވުްނ ބާްއވާނެކަމުެގ  29ވަނަ ބައްދަުލވުން މި ނިމުނީ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މާދަމާގެ ވަގުެތްއގަިއ ކޮމިޓީެގ 

 އުފާވެރި ޚަބަރު ދެމުން މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން.
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