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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބައްދަލުްނވުން މިހާހިސާބުން މި ފެށުނީ. ވަނަ 19ތިޞާދީގެ ކޮިމޓީގެ . އާދެ، އިޤްއަްއސަލާމްޢަލައިުކމް`. 

ނޑުމެންެގ މިއަަވޑަިއގަންނަވާމެންބަރުން ބައިވެރި 9 ބައްދަލުވުން ފެށުނުއިރުަގއި ޖުމުލަ  އެޖެންޑާަގއި މި  ދުގެ. އަުޅގަ

ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ގެ ައުގން ޓެކްސްޚިދުމަތު އިމުދަލާ 2011/10ބަރު ންއޮތީ ޤާނޫނު ނަ

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ  18ޓީގެ މި ކޮމި  ،ަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިންއެނިގވަދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ުކރިއަށް ގެންދިއުން. 

 މަށްލޫމާތު ހޯދުއިތުރު މަޢު އަށް އިތުރުން މީރާދި ޭއގެ އަ ރީ އޮފް ފިނޭންސާމިނިސްޓް ވާނެއަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި 

ިއތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޭއގެއަދި  ފައިލްކޮޅުަގއި މީރާއާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ތި .ޓަކައި ސިޓީ ފޮނުވުމަށް

 ވުމަށްލެއް ބޭުފޅުން ބައްލަަވއި ފުޅުތަްއ ތިެއ ސިޓީ އެހެންވީާމ،ލިބިފައިވާ ސިީޓފުޅުތައް އޮންނާނެ.  ފިނޭންސުން

 .ޔާމްސި )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ެޅއް އަުރާވނަން މިހާހިސާބުން. އަޅުަގނޑު ަވގުތުކޮ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

ނަށް ޤާނޫ މުގެ ޤާނޫނަށް؛ ޙަޤީޤަތުގައި މިނެގުއަުގން ޓެކްސް މުދަލާއި ޚިދުމަތުން 2011/10ބަރު އާދެ، ޤާނޫނު ނަން

ޙަޤީޤަތަކީ ބޯހިޔާވަިހކަން  ވިސްަނވާފަ. ވަރަށް ބޮޑަށްސަުރކާުރން ޤީޤަތުަގއި އޮތީ ޙަ ގެނެސްދީަފއި މި  މި އިޞްލާޙު

އަިދ  ޤީޤަތުގައި ާރއްޖޭގެ. އަދި ޙަވެފަ ށް މައްސަލައަކަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަވަނީ  މިއަދު މި

ރައްޔިތުންަނށް އެކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު ތަކަކީ ެވސް ރެންޓު އި ެވސް މިހާރުގެމާލޭގައަދި ހުޅު އިއްޞަކޮށް މާލޭގަ ޚާ

ނޫން އަދިވެްސ  ފޯރާފަށުގައި ހުރި އެްއޗެއްަޑބަލް އަދަދެއްގައި ަރއްޔިތުްނނަށް އަތްއެފޯ ރަނގަޅު އަދަދެްއގައި

ރައްޔިތުން  ޑުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާއިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަިއގެން ޭއގެ އަގުބޮ އަިދ އޭގެއަގުަތކަކީ. އެހެންވީާމ، 

ައދި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަިއ ވެސް އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ހި ބޮުޑެވގެންދާނެ. ޕޭކުރަންޖެހޭ ެއއްޗެ ޙަޤީޤަތުގައި

 ނޫން  ބޮޑު މައްސަލައެއް ެއއީކީ މާ ފައިސާ ނުލިބުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަދި ސަރުކާރަްށ ވެސް މި އިވިސްނާފަ

މި ބިލު ހަމަ  ގޮތަށް އޮތް އި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފަބުނޭ އެބަ މަށް ސަރުކާރުންކަ

 . ޝުކުރިއްާޔ. ގެންިދއުން ކޮމިޓީން ކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފައްޔާޟް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު



  

ނޑު ވެސް  ކަމަށް ވަރަްށ ރަނގަޅު އިޞްާލޙެއް ެދ، ިމއީ. އާއާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ފާހަގަކުރަން. ނަމަވެްސ  އަުޅގަ

ފަ. ނުކުރެވިވަރަށް ޭކޓަރޑިމާންޑާ އެއް  ވަނީ އަެނއްހެން މި ކުެރއްިވ ފަދައިން ބޯހިާޔވަހިކަންއޮނަރަބަލް ޝިޔާމް ފާހަގަ 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ ކުރިއަށް އެ އެކަނި ވެސް  ޤްބަލެއްގައި ސަުރކާރަށްއޮތް ކައިރި މުސްތަ އަދި ސަރުކާރަކަށް އަުޅގަ

އެަބ ރޫޢުތަްއ ގެ މަޝްތަކުން ވެސް ބޯހިާޔވަިހކަމުގަިއ އަިމއްލަ ބަިއވަރު ފަރާތްކުެރވޭނެ ކަމަށް. އެހެންވާއިރު ކޭޓަރ

ހީވަނީ މީގެ މަޤްޞަދު  ައޅުަގނަޑށް މި ބިލު ފާސްކުރަްއވައިިފއްޔާގޮތަށް  އޮތް މިހާރު މިގެންދޭ. ކުރިއަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ މި ނޫންހެން އަމިއްލަ  ބޮޑު ރެވެނިއުއެއް ސަރުކާރަށް ގެއްލޭ މާ ވަގުތަށް ގެއްލޭހެން. އަުޅގަ

ވެްސ ޖީ.އެސް.ީޓ  އޭގެން، އެހެންވީމާ  ވިްއކުމުން. އެ ވިްއކާ  ލެޓްތައްމި ފް ކަމަށްވެސް ބޯިހޔާވަހި  ފަރާތްތަކުން

ނޑާެލވޭ ނޑަްށ ފެނޭ. ތުން ބުއޮ ވަުގތަށް ގޮތަކަށް މި ކަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ނޫން އެހެެނއްއްިދވެރިކަމަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެނަކަށްއެކަން ކުިރައރައިގެން ހިކަން،ބޯހިޔާވަ ނޑަކަށް ަބލާފައި އަުޅގަ ެވސް ބިލަށް ބަދަލެއް ައނެއްކާ ދާ މިންގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ގޮތަކަށް. ެއކަމަކު މި ނެގޭ ސްޓޭޓުން ޖީ.އެސް.ޓީރިޔަލް ގެނެވިދާނެ ަވކި ފެންވަރެްއގެ ަވގުތު އަުޅގަ

ނޑަކަށް ވަރަށް ަމދު ފްލެޓެއް ނޫނީ ހުރިހާ ކުރަމުން އެ ރަްއޔިތުން ބޭނުން އްމުއެްއޗަކީ ވެސް ހަމަ ޢާ ހަމަ ގާތްގަ

 ބަދަލުކުރަން ލިބުމަށް  ަވގުތަށް މި ގެ އިނާޔަތްޖީ.އެސް.ޓީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް  ންވީމާ، ެއގޮތަށް ހެގެންދަނީ. އެ

  ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން. 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ތ.

ނޑު ވެސްޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައޅު  މި ބިލު މި އައިްސފައި އޮތް ގޮތަށް ދެން  ހުށަހަޅާލަން އުޅުނީ ގަ

މީހުންނަށް  އޮތީ އެ އިން ވެސް ވިދާޅުވެަފިއ މި ރާމީޯކއްެޗއް؟ އިން ވެސް،  .އެމް.އޭދެން މިހާރު އެމް .ފާސްކުރަން

 ވައިެދއްވުުމގައި. އެހެންވުމާެއުކ ވެސް ދެންމެ ފައްޔާޟް މިކަމުގައި ނެތޭ ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް މިކަން ހަމަޖައްސަ

ނޑަްށ ވެްސ ވަރަށް ޮބޑަްށ ތާއީދުކުެރވޭ އިނގޭތޯ. އެ ައށް ވިސްނާަވޑަިއގެންފަިއ އެ ދެްއކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ މާއްދާ އަށް ކޮންމެވެސް އިޞްާލޙެއް ގެންނަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޣްލަބިްއޔަތަށް 

ނުޑގެ ވެސް ހަމަ ޚިޔާލު ނޑު އިނގޭޯތ. މިއީ އަުޅގަ ދަންނަވާީލ ، ގައި އެބަހުރި އެކަން. އެހެންވީމާތަބާވާނަން އަުޅގަ

 ވާހަކަ.  އެ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ



  

 އަސްލަމް. 

 

 ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އު

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާުރެގ  ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންފަރާތުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ މަޝްރޫޢުތަ ނޑައަޅާަފއި މި  ކުން އެކަނި ައޅުގަ  ޖީ.އެސް.ީޓ އުިނކުރުމަށް ކަ

މިއްލަ ވިޔަސް ހަމަ އަ ފަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަދި މަޝްރޫޢު ހިންގެވި ކަމުގައި  ވަނީ. ދެން ގިނަ

އަށް  ގުޅި އަމިއްލަނު . އެހެންވީމާ، އެފަދަ މަޝްރޫަޢކާހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ކޮްށގެން މިއިންވެސްޓަރުން އިންވެްސޓު

ޖީ.އެސް.ޓީ  ސްޓޭޓް ިވޔަފާރިއަކުން ެނގޭ ގޮތަށް އޮތުމުންލް ަގންނަ ބިމެއްގައި ކުރެވޭ ިރޔައަމިއްލަ ބިމެްއގައި ުނވަތަ 

ވެސް ހަމަ  ސަުރކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނަގާ ގޮތަށް އޮތުމުން ހަމަ އަގަށް ައންނާނެ ބަދަލު ނަގައި

ފަހަރު ހިންގާ  ނޑުމެްނ ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމަެއހެންމެ ސަރުކާރުން ހިންގާ، ގިނައަޅުަގނޑުމެން އަޅުގަ 

 ވެސް އަދި ބިން  ފްލެޓު ވަރަށް އުނަދގޫކޮށް  ންމަޝްރޫޢުތަކުން ވަކި އުސޫލެްއގެ ދަށުން އެަތއް ފޯމުތަކެއް ފުރައިގެ

ޕްރައިވެޓް ފަރާތްތަކުން ެވސް މަ ހަ، ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ ވެސް ގަތުުމގެ ކަންތައްަތްއ ކުރިއަށް ގެންދަން މި

ނޑުމެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނަގާ ގޮތަށް ހެދުމުން މިކަން ރިޔަލް ސްޓޭޓް ހުރިހާ ވިޔަފާިރއަކުން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަ

ކުަރން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އަދި ރީޑްރާފްޓު ،ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރަންޙައްލުެވގެންދާނެހެން. އެހެންަކމުން، މި މާއްދާ އެ

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މީާރގެ ފަރާތުން އެބަހަމަ ޙެއް ވެްސ ވޭ އެހެން ިއތުރު އިޞްލާ އެހެންމެ އަޅުގަ

ނޑު ހިމެނުއެ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި.  ވެްސ  އެ. 5ގެ )ހ( ވަނަ މާްއދާގެ 15 ރަން.ތާއީދުކު މަށް ވެސް އަޅުގަ

ޓީ.ޖީ.ެއސް.ީޓ  ؛ސް.ީޓގެ ގޮތުަގއިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެޭރގެ ވަިއގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ތެރެއިން ޓީ.ޖީ.އެ

އަށް  ޓުއަރިސްޓުންނަށް އިންތިހާރާއްޖޭގެ ެއތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރު އަށް އެރުމުން  12އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ %

 ވާ ގޮތަށްއިން ހުށަހަޅުއް މީރާ، 5ގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 15އިޞްލާޙު  އެ، ދޭ. އެހެންވީމާ ބޮޑުެވގެން އެބަ

ްއގެ މާނަކުުރމުގެ ބަޔަށް ޓުއަރިސްޓެ  ވަަނ މާއްދާ 68ުޅަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ހަމައެހެްނމެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވެސް އަ

 އްޔާ. ުދކުރަން. ޝުކުރިނޑު ތާއީއުމަށް ވެސް ައޅުގަ މަ ގެންނަވާފައި އޮތް ގޮތަށް ގެނަ ބޭފުޅުން ހަ މާނަ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް ހުށަހެޅުން. އެއީ އަިދ ތީ ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް އެއޮ ގައި މިހާރު މި ައޅުަގނުޑމެންގެ ކުރިމަތީ ންވީމާ،ހެއާދެ، އެ

ނޑުމެންނުވާ އެލިބިފައިތާއީދު  ހިސާބަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ނަށް މިހާއް ހުށަެހޅުން. އެީއ އަުޅގަ

ެގ )ގ( އަށް މިހާރު މި ވަނަ މާއްދާ 20ވަނަ މާއްދާ އަށް ބަދަލުގެންނައިރު  20ވަނީ  ލިބިފައި މިތާއީދު

ތެރޭަގއި ހިމެނުމަށް މިއްލަ ފަރާތްަތކުން ހަދާ ފްލެޓުތައް ވެްސ މީގެހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަ އިތުރުކުރުމަށް



  

ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް  ހަމަ ތިެއއާިއއެކު އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ދެން ވަނީ.  ލިބިަފއި މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާއީދު

ކަްށ ރަުގޅޭޮގތުން ކޮންމެވެސް ވަ ފޮނުވާަފއި ހުރި އިޞްލާޙުަތކާ އިން ފޮނުްއވާފަިއ އެހެން މާއްދާތަކަށް ރާމީޓަކައި 

ނޑުމެ  ަޔަވއިއަށް ފި އި އޮތް މާއްދާނަށް މިހާރު ފޮނުވާފަންމަޝްވަރާކޮށްލިން އިނގޭތޯ. ަމޝްވަރާކޮށްިލއިރުަގއި އަުޅގަ

ބައި ައޅުަގނޑުމެން  އެ، ން. އެހެންވީމާ ންނަނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުއޮ ކުެޅވޭ ގޮަތކަށް ނޫން މި އަކާއިތުރު މާއްދާ

ނޑުމެން ހަމަ )ހ(،ވަނަ މާ 20ޖެހެނީ. ޖެހިފައި ހަމަ  ދޫކޮށްލަން ހަމަ މި ރަން )ށ( އިތުރުކު އްދާ އަށް ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެ ސް އެޖެހުނަސް ވެ ެއކަނި އަށް  ދާަވނަ މާއް 20ިރައށް ގެންދެވިދާނެ. ނަށް ކުންބަިއ އަުޅގަ

އެއްޗެހިތަެކްއގެ ގޮުތގައި ސަރުކާރުްނ  އާަގނޑުމެންނަށް ކުެޅވޭނީ. ދެން އެހެން އިޞްލާޙުތައް ހަމަ އަޅު

ނަށް އަންނަްނޖެހޭނީ. ދެން އުސޫލެއްެގ ގޮތުން ބަލާއިރު ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ންއަޅުަގނޑުމެ

ޞްލާޙުތަކަކީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހާ އިލިބޭ ހުރިއާމްދަނީ ދައުލަތަށް ަނވާނެ އާމްަދނީ ލިބޭ، އެނިގވަަޑއިގަން

އަށް އެ އިޞްލާޙުތައް  ންނަށް ރެކޮމަންޑްކުރެވިދާނެ މީރާައޅުަގނޑުމެ ، ޙުތައް. އެހެންވީމާހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އިޞްލާ

އަށް ައޅުަގނޑުމެން  ދާއް ވަަނ މާ 20، ވީމާއެހެންކޮްށ މިކޮަޅށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެއްތޯ. ވެރިސަރުކާރު މެދު

 ބްރާހީމް. ޤާސިމް އިދެން ކުިރއަށް ގެންދިއުން ރަނގަުޅކަމަށް ފެނޭ.  ށްގެންކޮސްކަފޯ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މާމިނގިލީ

ނޑު ވެސް ތާއީދުކޮްށލަން އެހުށަހެޅުއްވުމުގެ އަސްލަމް އެ ހުށަހެޅުއްވި  އާދެ، ތެރޭަގއި އަމިއްަލ . އޭގެބަޔަްށ އަޅުގަ

ބަިއ  އެ .ދެއްތޯއަސްލަމް ވެސް ވިދާޅުވި ބައި  އެ .ދެްއތޯ ފައްޔާޟް، ން ހިންގަވާސަރުކާރުން ވެސް ކުފަރާތްތަ

ޔާވަހިކަން ދިނުމުގެ އުސޫލުން ކުރެވޭ ކަންތައްތަްއ ވިޔަސް އަސާީސ ބޯހި އަމިއްލަ ފަރާތުން ކަމަށްހިމަނައިގެން 

ނޑަކޮށްލުމަށް ންޏާ އޭގެތެޭރގައި ިއންކްލޫޑުވަ ކަމަށް މަ ހަ ނެއްބަިއ މުޤައްރިރު ވިދާޅުވީވެސް ފެނޭ. ދެން އަށް އަުޅގަ

 . ރަނގަޅަށް އިނގޭތޯ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާ ކިނބިދޫ

 ހައުސިންގބުނާ ސޯޝަލް  ވަނަ މާއްދާަގއި މި 20 ރަނީ މީަގއި މިކުޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދު

އިގެން ވިއްާކ ފްލެޓް ހަދަ ގެ ތެރެއިން ިވޔަސް ސޯޝަލް ހައުސިން ސަރުކާރު އަދިސް ވިޔަ  އަށް އެއީ ާޢއްމު ފަރާތެއް

 ،ދެ ކޮޓަރިއެބަ ބަލާ ގޮތުގައި ގެ ންސޫލު އެގޮތަށް ބާއްވަން. ދެން އެބަހުރި ސޯޝަލް ހައުސިވަންޏާ އެ އު ކަމަށް

ަހއުސިންގ ފްލެޓް ެއއީ ސޯޝަލް ވުރެ ބޮޑުުނވާ  ނަށްމިިލއަ  1.5ނޫނިއްޔާ ފައިާސ  1.5، ތިން ކޮޓަރި  ނޫނިއްޔާ

މެްއެގ ބެލޭނެ ނިޒާންމެވެސް ގޮތަކަށް ލަ ގޮތަކަށް ކޮެއކަހަ، ރި. އެހެްނވީމާފްލެޓްސްގެ ގޮުތަގއި މާނަކޮްށފައި އެބަހު

ިވޔަސް ައދި ސަރުކާރުން ެވސް އެ  އި ހެދިކަމުގައެީއ ޢާއްމު ފަާރތަކުން ވެސް ތެރެއިން ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންނަށް 



  

އޮތުން ފެނޭ. ދެން  ކުގައި ޖީ.ެއސް.ޓީށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަްށ ހަދާ ފްލެޓުތަަގއި އަދި ެއގޮތަްށ މީހުންނަޓުންސެޕްކޮ

ީޓ ކުރާކަށް. ޖީ.އެސް.ނަގަން ިރފަންޑު ފައި ޖީ.އެސް.ޓީޮކށްޑޭޓު  އް ނުކުރަން ބެކްވެސް ައޅުަގނޑު ތާއީދެއެްއގޮތަކަށް 

ަތއް އެމިސާަލކަށް، މާދަމާ އަނެްއކާ އައު ޤާނޫނެއް ހަދަންވީ ެއއީ ޓިސްއެްއ ނޫން. އެއީ ރަނގަޅު ޕްެރކް  ރިފަންޑު

އީ އެންމެ އެ މީސްމީުހންނަށް ދޭން.ވެސް ޓާ އެ ެއްއޗެހި އަނެްއކާއްށް ދައްކާފައި ހުރު ފަިއސާެއއް ދައުލަތަ ބައިވަ

ނޑު ަބެއއްބެސްޓްޕްރެކްޓިސްެއއް ނޫން ޤާނޫނުތައް ހަދާއިރުަގއި ެވސް ަބއެްއ ހޭ ބެ އިޝޫއާ ،. ދެން އަުޅގަ

ެއއީ އެންމެ ، ވީމާލަފާ ހޯދާލިން ޓެކްނިކަލް ލަފާ. އެހެން، ވެސް މަޝްވަރާ ޝަލް ސެކްޓަރތަުކގެ ބޭފުޅުންނާފައިނޭން

އަނެއްކާ ަދއުލަތަށް  ހުރި ެއްއޗެއް ށްފައި ޕޭކޮށްފައިކް ޑޭުޓކޮބެކަމަށް ވަނީ. ެއއީ  ރަނގަޅު ޕްރެކްޓިސް ނޫން

ްނ ތުން ނަގާފައި މީހުްނނަށް ދޭ އުސޫލެއް އޮތުލަހި އަނެްއކާ ދައުންނާނީ. އެ އެްއޗެދައްކާފައި އެ ޚަރަދުކޮށްފައި ހު

 ން. ޝުކުިރްއޔާ އިނގޭތޯ. ލަދަންނަވާމުގައި ނުދެކޭ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މްކަޅު މަފްހޫއެއީ އެންމެ ރަނގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ތިނަދޫ އުތުރު 

ނޑަށް ހީވަނީ  ޔާ މުޤައްރިުރ.އާދެ، ޝުކުރިއް  ނޑުމެންނަށް އެގޮަތށްމީގައި އަޅުގަ ދެންމެ އަނެއް  މާނަ؛ އަުޅގަ

 މާއި އަސްލަޟާންމެ ފައްޔާދެ  މީގައި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ...މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް

ނޑަައޅާ އުއަ ތެރެއެ ފާހަގަކުެރްއވި ޮޕއިންޓުތަްއ މީގެ  ންސޫަލކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީށް ނުވަދޭާބއޭ. ސަރުކާރުން ކަ

ނޑަްށ ހީވަނީ އޭރުން ވާހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ މަްޝރޫޢުތަކުގެ ވާހަކަ.  ބޯިހޔާވަހިކަުމގެ މަޝްރޫޢު މި ގޮތަކީ  އަުޅގަ

ނަޑއަަޅިއގެން ސަރުކާރުްނ ވަިކ ގޮތްތަެކއް އްޔާ ޖެކަމަށް ެވއް ންނަށްހިންގަނީ ޢާއްމު ރަްއޔިތު ނޑަ ކަ  ށް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަހިންގާނީ. އެެހންކަމަށްވެއްޖެޤަބޫލުކުރެވެނީ  ކުރެޭވ އެ އިސްތިސްނާ  އްޔާޅާ ގޮތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ވެއްޖެ އަ ްއޔާ އެ ކަ

ނުވާނެބާއޭ. ދެްނ  ރަީނ އެހެންައޅުަގނޑު ހިތަށްއަ، ހެންވީމާށް ފެންނަ ގޮތުގައި. ދެން އެއޮތީ ައޅުަގނޑަ ތަށް މިގޮ

އަތުނުޖެހޭ ބައެއް އަޅުަގނޑުެމންނަށް މީގައި ދެން  ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ފިކޮށްލައިށް ދޫއެހެންނޫނިއްޔާ މުޅިން ޢާއްމުންނަ

ނޑަށް ީހވަނީ މިއީ މިދޭތެރޭން، ދާނެ އެިކ ގޮތްގޮތަށް. އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް ހިނަގއި ވިސްނާލަން ރަނގަޅު  އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާޕޮއިންޓެއްހެން އަ  ދަންަނވާލީ. ، ުޅގަ

 

 ށަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

 

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 



  

ނޑު ދަންނަ ތް ޮގްތ ލިޔެވިފައި އޮން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ދެން މި މާއްދާ ލަވާއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން މި މާ، ވީމާއެެހން އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ.  ފާސްކުރަން. އްދާ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއަޅާ އުސޫލަކާސަރުކާރު  ،ަވނަ މާއްދާގެ )ގ( 20އީ އެ ،ތަށްެއްއގޮ ތާމިހާރު މި ބަދަލުގެނެވިފައިާވ ގޮ  ން ކަ

 ލަ ފަރާތްތަކުން މުގެ މަޝްޫރޢުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ުނވަތަ އަމިއްން ިހންގާ ބޯހިާޔވަހިކަގޮުތގެ މަތީއެްއގޮތްާވ 

މަށް ސްކުރުފާގޮތަށް އިނގޭތޯ  ދެން ފަހު ބައި އެ އޮތް ،މާރާތްއިނުވަތަ  ނުވަަތ ގޯތިޔަސް ިވއްކާ ފްލެޓު ވި

، ލާލަދެްއވުން އެދެން. އެހެންވީމާޅު މައްޗަށް ިހއްތާއީދުކުަރއްާވ ބޭފުޅުން ައތްޕު، ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެދި

ެއުކ އި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމާ ޖެންޑާގަ . ާއދެ، ދެން އެއަޅަންކަމަށް އަޅުަގނޑު ަކނޑަ  ފާސްެވއްޖެތިފާޤުން އިއް

ވަޑައިެގން ދެއްވީތީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  ުދގެ ބައްދަލުުވން މި ނިންމާލަނީ.އަޅުަގނޑު މިއަ

 ޝުކުރު ދަންނަވަން.
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