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6201/18/33ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 10:30 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:59: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/5އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ،  މާލިްއޔަތުގައި ސަރުކާރުގެ  11:00 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ކޮމިީޓ،  މާލިްއޔަތުަގއި  1:45 . މެންދުރުފަހ1ުކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެގައި  11:45 .2ކޮޓަރި  ކޮމިޓީ

 . 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 



2 

 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަުށް ފޮނުވިފަިއާވ  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.2

މިީޓއަކުްނ ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަުޅއްަވއި ައޅުގަނޑަުށް އަްނގަވާަފއި ވާތީ، އެ ކޮމިޓީެގ މައްސަލަތައް އެ ކޮ

 ވިލުފުުށީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ން އިޢްލާނުކުރަން. ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ 128ސުންގަޑި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން  ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ބިލު.، އްާވފައިވާހުުށަހަޅު ރިޔާޟް ރަޝީދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު -2. 2016 ޖުލައި 31ސުްނގަޑި؛  ކަނޑައެުޅްއވި

ޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާލީ ސެކިުއރިޓީ 2006/2 ގާނޫނު ނަންބަރު، ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ރިފާޢުهللا ޢަބްދު

 .2016ޖުލައި  31އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީން ކަނޑައެުޅްއވި ސުންަގޑި؛  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު.

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ތިނަދޫ އުތުރުކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އިޤްތިޞާދީ. ބައެއް ބަދަލުތައްކޮމިޓީތަކަުށް އައި  -4.3

 ރިފާޢު هللا ޢަބްދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު  މާފަންނު ދެކުނުބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ގެ ޙިލްމީهللا ސަޢުދުމެންބަރު 

ާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން އްޕާލިމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުގެ .ޕީ.އެމްޕީ ަވޑަިއގެންހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި

މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ 2016ޖޫން  23ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

 އިޤްތިޞާދީ ކުރަން. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުްށ އިޢުލާން 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގެ ބަދަލުގައި ެއ މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މަޑަވެލީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ 

 ވަަޑިއގެންހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި  ޢަލީ ޝާހް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ކޮމިޓީއަުށް 

ވަނަ ާމއްދާެގ  107ވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އް ލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުޕާގެ .ޕީ.އެމްޕީ

)ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ 

ވަނަ  107. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ގައި އަްނގާފ2016ަޖޫން  26އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

  މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަން.

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ބަހުސްއިބްތިާދޢީ ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ޢަލީ ސަލީމްގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާ ފުނަދޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -5.1

ޙުެގނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ވަީނ، މާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާ)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބި 2002/1

ނަ ޖަްލސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހުަށް ވަނަ އަހަރުެގ ދެވަނަ ދައުުރގެ ތިންވަ 2016ަގއި ބޭްއުވނު،  2016ޖޫން  20

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ތްތެރި މެންބަރަުށް އިއްޒަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.  ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ފުނަދޫ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ފުނަދޫ

އީސް، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުްނ މި ބލު، ނޫނިއްޔާ ބިމާ ބެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަ`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވަރަުށް ގިނަ ކަންޮކޅުތަުކގައި  ،ގާނޫނަުށް މި އިޞްލާޙު ހުުށަެހޅިގެން މި އަންނަނީ

އޮތް  މިއަދު މިތުން، ުށްރަުށުގައި ސަރުކާުރގެ ފަރާދިރިއުޅޭނެ ބިން ކުދި ރަ ،ަަކޮުށް ާއބާދީ ބޮޑެތިާޚްއޞ، ދިރިއުޅުްއވާ

ދީލަތި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަރަުށް ގިނަ ފްލެޓުތަެކއް އަަޅމުން މި އަންނަނީ. އަދި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ މާްތ 

ވަރަުށް ގިނަ ަރއްޔިތުންނަުށް، މަޤްޞަދުގައި އެ މަޝްރޫޢުތަްއ ވަރަުށް ބާރަުށް މި ގެންދަވަނީ. އަނެްއކޮޅުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ވިސްިނވަަޑއިގަންަނވާ. މުކަން ވަރަުށް ޮބޑަުށް މި ސަރުކާރަުށް ޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ މުިހއްުށް ޒުވާނުންނަުށް ބޯހިކޮޚާއްޞަ

މު ރަްއޔިތުންެގ މި ބޭނުން ުޒވާނުންނާިއ އަދި ާއއް ގެންަދވާއިުރގައިމަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންަގވަމުން ދައެފަ، އެހެންވީމާ

ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދޭނެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަުށް ތަނަވަސްކޮުށްދިނުން އަސްލު މި ހިނދުގައި ފަޭސހައިން  މެދުގައި އޮތް

ްއ ގޮތުން ވަރަުށް ބޮޑު ެޓކްސެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި މިހާރު އޮތް ،ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ. ެއގޮތުން

 ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ، އެެހންވީމާމުގައި ވިަޔސް. ހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދަންޖެހޭ މީހާކަދައްކަންޖެހޭ. އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޯ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފުރަތަމަ ެއްއމެދު އިމާރާތަކުން ފްލެޓެްއ  ،ލާޙަކީ ގާނޫނަުށް ިމ ހުުށަހަޅާ އިޞް މާ ބެހޭމިއަދު ބި

ގޮތަުށް  ދާެރިވގެންނޫިނއްޔާ އުނިކު، ގޮތަުށް ދާނަމައީ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް މާފުކުރެވިގެން ބައްލަަވއިގަންަނވާ ރައްޔިެތއް

މިއަދު މި ހުުށަހެޅިގެން  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް 2002/1ހުުށަހެޅިގެންދާ ބިލެއް މި ބިލަކީ. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލާެޙްއ އިޞްވަނަ މާްއދާގެ )އ( އަުށް  19ލާޙެްއ. އޭގެތެޭރގައި ޤްޞަދުގައި ހުުށަހެޅިގެންދާ ދެ އިޞްދަނީ މިދެންނެވި މަ

ލާޙު ހުުށަހެޅިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙެއް . އަނެއްކޮޅުން )ވ( އަުށް ހަމަ އިޞްން މި ދަނީހުުށަހެޅިގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން ހިނގަްއޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަުށް ފުރަތަމަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް 

މި ބިލު އަުޅގަނޑު މިއަުދ ، އެހެންވީމާޓެކްސް މާުފވެގެން މި ދަނީ. ކުން ގަންނަ ފްލެޓުން ހޯދަން އެއްމެދު އިމާރާތަ

  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ، ގަިޑއި 3ލަ ބިލަުށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މިނެޓު  16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  7މިނެޓު  46ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީައުށް  32މިެނޓު  38ގަޑި  1ުށް މަޕީ.ޕީ.އެ

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްުނާވ  3ިސކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަުށް  35މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  46

އަރުވަނީ  ތު މިޞައަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ިމނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅު 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަރަދޫ
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ތަމަ ވެސް މި ިބލު ހުުށަހެޅިގެން ވާހަކަެދއްކުުނ އެންމެ ފުރަ ،2002/01. ގާނޫނު ނަންބަރު ަރީއސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ކުެރވޭ ުށް ފްލެޓެއް ގަންނަ މީހަކަުށް ެޓކްސްއިން އިސްތިސްނާދުވަހު އަުޅގަނޑު ެދއްކި ވާަހކަެއއް މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަ

ދަންނަވަން.  ލާުޙ ހުުށަހެޅުއްވީތީ އަުޅގަނޑު ސަުރކާރަުށް ޝުކުރުގޮތުން، ސަރުކާރުްނ މި ބިލު މިގޮތަުށް އިޞްވާހަކަ. މި 

ފުރަތަމަ "އް އެބަ އޮތް. ެއއީ ވަނަ މާއްާދގެ )ވ( އަުށް މި ގެންނަ އިޞްލާުޙގައި ތަޢާރުޟެ  19މި ބިުލގެ  އެހެންނަމަވެސް،

ކަމެއްތޯ ވަރަުށް ސާުފކޮުްށ  ވާ އެހެންވީމާ މިއީ ކިހިނެއް ، "އޮަތސް ވެަފއިފަހަރަުށް ގަންނަ މީހާ އަތުަގއި ބިމެއް ރަޖިސްޓްރީ

ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަލަތައް އެބަހުރި  ދިމާވާ ގޮތަުށް މިކަންކަްނ ކުރެްއވީމާ އޮޅުންއަރާ ،ހޭ. މިގޮތަުށްބަޔާންކޮުށްދޭންޖެ

އި )ވ( ަގއި ބުނާ ީމގެ )އ( ަގއި ބުާނ ެއއްޗަކާ އެ ުނކުތާ އަުޅގަނޑު ފާަހގަކުރަން. ، އެހެންީވމާއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނުވާނެ ސްޓޭޖުގައި މިކަން ަބއްލަަވއިަލއްވާަފއި މި ތަޢާރުޟް މިޓީކޮ، އެހެްނވީމާއެްއޗަކާ ުކޑަ ތަޢާރުޟެއް އޮްތ ވާހަކަ. 

ވިއްޔާ ެއ  އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަުށް މީހަކު ފްލެޓެއް ނުވަތަ ބިމެއް ަގންނަ ކަމަުށް ވަނީ .ގޮތަކަުށް އޮތުން މީގެ ުއސޫލު

ދެން  ތުތޯ؟ތަފާ . ބިމެއް ފްލެޓަކާ. ބިމެްއގެ ވާަހކަ އެަބއޮތް އިނގޭތޯގޮތަުށް އޮތުން ވާސްިތސްނާއި ދޭންޖެހޭ، ޓްކެސްއިން 

ޖެހޭ އިނގޭތޯ. ެއއީ ބިެމއް އޮންނަ މީހަކަުށް ފްލެޓެއް ންނަުށް ރަނގަޅަުށް ސާފުވާން އެބަބައި އެ ބޭފުޅުން އަުޅގަނުޑމެ އެ

ޔާޟް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މީގެ ކުރީަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރި  އޮންނަނީ. މިއީ ކިހިނެްއވާ ކަެމއްތޯ؟ ގަންނައިރުތޯ މި

ކަމެއް.  މާތް މަޤްަޞދެއްަގއި ހުުށަހެޅުްއވި ކަފޫުޓގެ ބިން މީހަކު ރަޖިސްޓްީރކުެރވޭ ގޮތަުށް؛ އެއީ އަ 600ބިމަުށް  ،ރަޝީދު

ބާރާތަކުްނ ބިލަކަުށް ގެެނވޭ އި ،ދިރާސާނުކޮުށް ،ނުލާ، ދިރާސާކުރުމެއްބުން ޭއގެ ބައެއް އެހެނިހެން ބަލައިލާޙުގެ ސަބައެ ިއޞް

. މިއީ ވަރަުށް ބަ ދޭރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން އެަތްއ ސަތޭކަ ބަެއއްގެ ަޙއްޤު ެގްއލިގެން އެ ތެރެއިން  ދިމާވާ މައްސަލަތަުކގެ

އަުށް 2002/1ގާނޫނު ނަންބަރު  ަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ،ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު 

ކަން ސާފުވުމަުށް ޓަކައި އެ ވާ ގޮތް ތި ބޭފުޅުންނަުށް އެ ލާޙެްއގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ވަރަުށްމި ގެނެވުނު އިޞް

 ،މަރުވެފައި  ފަހުން؛ ދަރިން މައިންބަފަިއން މަރުވި 2ކުދިން. ތިިބއިރުަގއި ެއތަނުން  7ލާނަން. މީހެއްގެ މި ތިބީ ދަންނަވައި

ދަރިން ތިބީމާ، ެއއްކަަލ  12 ރިހެން ދަރީންގެެއއްކަލަ ދެ ފި ވެސް މުދާ ނުބަހާ ޮއތީ. އޮްއވާ މުދާ ބަހަންވީމާއެހެންނަމަ

 ؛އެއްކަލަ ރަުށް މި ބަހަނީ. މިހެން ދިމާވީމާންނާ އެއްވަދަރީ  5ގެ އުަފން ދުނިޔޭގައި ތިބި ންނާއި އޭނަދަރީ 12

އެހެންނޫނިއްޔާ ެއއީ ޭއގައި ުއސޫލަކަުށް ވާންޖެހޭނީ ހުރިހާ ދަރިންނަުށް ލިބުނު ތަނުން އެ މީހާ ނިޔާވިއިރު ތިބި ދަރިންނުަށް 

މި ދަނީ. މިއީ ވަރަުްށ  ލިބޭ މިންވަރު. އެހެންނަމަވެސް، އެހެނެއް ނޫން މިހާރު ވެގެން އެްއކަލަ އެ ދަރީންނަުށް ނެލިބެންވާ

ފޫޓު ހަމަކޮުށްފަިއ  600. ވެގެން އެބަ ުއޅޭލާަތކަުށް މި މައްސަލަ ދިމާަމއްސަލަެއއް. ވަރަުށް ގިނަ ޢާއި ސްބޮޑު ސީރިއަ

މިކަން ، ެވގެންލީ ފިތުނައަކަުށް އެހެން ދިމާވީމަ ވަރަުށް ބޮޑު ޢާއިުށް އެބަ ދޭ. ދަރިންނާއި އެްއވަރަުށް ކާފަ ދަރިންނަ އުފަން

. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެބަހުރި ޯކޓުަގއި ެއތައް މައްސަލަތަެކއް މިހާރު އްލުނުކުރެިވގެންމި ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތަނުގައި ޙަ
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މު ބައްަލވައިަލްއވަިއގެްނ އިޞްލާޙުކުރުމަީކ މުހިއްއިރު މިދެންނެިވ މާއްދާ މި ގާނޫނަުށް ކޮމިޓީ ްސޓޭޖުަގއި ވާހަކަދަްއކާ

ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެެކން. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އަުޅގަނޑުމެންގެ ގާތަުްށ 

، އެހެްނވީމާރި. އްަސލައެއް އެބަހުރައްޔިތުން ހިފަިއގެން އަންާނތީ. މިހާރުވެސް ޝަރީޢަތުެގ މަރުޙަލާގައި އެތަްއ މަ

އޭގެ  ،ނަތީޖާއޭގެ  ،ގާނޫނެއް ހެދީމާ ފައިއަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެ  މިކަންކަމާ ދޭތެރޭ އެބަ ޖެހޭ ފުންކޮުށް ރިޢާޔަތްކުރަން.

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. ކަމާ  ކޮުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. އެކަންމަުށްދިމާވާ ގޮތާ ދޭތެރޭ ފުންފެުށީމާ ފަހަުށް ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން 

އި ިއރުޝާދު އެބަ ހޯދަންޖެހޭ މި މަޖިލީހަުށް ވެސް ބައެްއ ާގނޫނުތައް ހަދާއިރު. ކޯޓުަތކުެގ ހިރުންގެ ލަފަޔާބެހޭ މާ

ެގނެސްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ  ،ނޫނިއްޔާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ބޭފުޅުން ކަމަުށް ވިޔަސް  ،ފަނޑިޔާރުން ކަމަުށް ވިަޔސް

 ޒަތްތެރި ަރއީސް. މިކަންކަން އެބަ ޖެހޭ ުކރަން. ނުކޮުށްފި ކަމަުށް ވަނީ ސާފުނުވާ މައްސަލަަތއް ސާފުުކރަން އެބަ ޖެހޭ ިއއް

ލާތައް މުޅި ޢާއި، މައްސަލަތައްޖެހި ބޮޑެތިސަލަތަކުގައި ޭއގެ ފަހުން ބޮޑެތިސީދާ ުގޅުންހުރި މައް ވިްއޔާ ރައްޔިތުންނާ

ރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. . މިއީ ވަުޅގަނޑުމެން ވެއްިޓގެން އެބަ ދޭއަިއގެ ކޯރަކަުށް އި ފަސާދަފިތުނަޔާ، ރޫޅި

މިކަްނ އަޅުގަނޑު ހަދަިއގެން ދަްއކާ ާވހަކައެއް ނޫން. ހަމަ މިހާރުވެސް ޢަމަލީ މައިދާނުގައި  ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި

ުށް ތަފާުތ މިކަހަލަ ަމއްސަލަތަްއ ދިމާވެފަިއވާތީ މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވަރަ .ހިނގަމުންދާ ގޮތް

ދަރިން. ތިބިއިރުަގއި ަމއިންބަފައިްނ  7ާލގައި ތިބީ އެބަހުރި. މިދެންނެވި ގޮތަުށް ޢާއި އަޅުގަނޑު ދަންނަ އެަތއް މަްއސަލައެއް

ސިީޓގެ ަވރަުށް ގިނަ މީހުން، ޢާއިލާތަްއ  އަުޅގަނޑު ނިސްބަްތވާ ،އަޮތޅު ންނަނީ. އަްއޑުއޮ މަރުވެގެން ތަރިކަ ނުބަހާ މި

އިރު ކާފަ ދަރިން ތިބި ކަމުަށް ވަންޏާ ކާފަ ދަރިންނެކޭ އުފަން އެންމެ ފަހުން މުދާ ބަހުަށް ދިމާވާ . ހުއްޓާހުރިނުބަހާ އެބަ

ހުރިހާ ދަރިންނުަށް  ،ދަރިއެކޭ ެއއްވަރަުށް މި ބަހަނީ. އެހެނެއް ނޫން. އެ މީހުންގެ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ިތބި ނަމަ

ވާނީ އެްއކަލަ ުކއްޖާެގ ހަކަައކީ މި ގާނޫުނގަިއ ޮއންނަންއަުޅގަނުޑގެ ވާިވއްާޔ  ހަމައަުށް ބަހަނީ. އެހެންކަމަުށް ވަނީ

ކަުށް ބަހައިގެންނުވާނެ. އެއްވަރަ  އުފަން ދަރިންނާ، ދަރިންނަުށްބައްޕައަުށް ނުވަތަ މަންމައަުށް ާވވަރަުށޭ ދަރިންނަުށް ވާންވާނީ. 

ިއުރ މިޓީ ސްޓޭޖުަގއި މި މައްސަަލ އަންނަކޮ އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީމި ުނކުތާ ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ، އެހެންވީމާ

މާއްދާެގ  ވަނަ 19މިދެންނެވި ނުކުތާއަުށް ރިޢާަޔތްކޮުށްގެން މި މައްސަލަ ކުިރއަުށްގެންދާނެ ކަމަުށް. އަުޅގަނޑު ވެސް 

. މިހާރު ދައްަކމުން އައި ވާހަކަެއއް ވެސްމިއީ އަޅުގަނޑު ކުރިން ؛ ފަރާތްތަކަުށްފުރަތަމަ ފަހަރުަށް ފުލެޓު ގަންނަ  ،އަުށް )އ(

މިކަމަުްށ ، އާއި ކަމަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ވެސް ދައްކާ ވާހަަކެއއް. މި މައްސަލަ މިގޮތަުށް ހުުށަހެޅުއްވީީތ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުިރއްޔާ ަޓކައި މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުޅުހެްނވޭރު ދާއިާރެގ  ،މިހާހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި ނައިބު ަރއީސްރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝުކު

މަނިކަުށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިެދއްވުމަުށް ދަޢުވަތުއަުރވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ އި
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މުން މި ގެންދަނީ، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ފުނަދޫ ދާއިރަގެ `. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫުނ(  2002/1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ާގނޫނު ނަންބަރު 

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ފޭދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުއަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސް. 

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް ސަުރކާރުެގ  2002/1ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ހުުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙަުށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި

ދަންނަވާލަން. މީގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރެއިން، ޚާއްަޞކޮުށް މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް އިސްކަެމްއ 

ވެގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ  ދޭންޖެހޭ، މާދަމާގެ މުސްތަޤްބަލަުށް ކަމަުށްވާ ޒުވާނުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިގެން އެބަ ދޭ. މި މާއްދާއަުށް، މި ގާނޫނަުށް، ނޫނީ މި އަންނަ އިޞްލާޙަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ 

ރައްޔިތަކު ބޯހިާޔވަހިކަމަުށް ބޭނުންވެގެން އެ މީހާ އަތުގައި އެ މީހާގެ އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިަކމެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި މުޅިން 

އަލަުށް ފުލެޓެއް ަބއްލަަވިއގަންނަވަންޏާ އެ ފުލެެޓއްގެ ސަުރކާރަުށް ނެގޭ ެޓކްސް ނުެނގޭނެ ކަމަުށް މީަގއި ކަނަޑއެިޅގެްނ 

ހާމަކޮުށްދޭ. ނޫނީ ބުނެދޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމަކީ ެއއީ ވަރަުށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. އަދި އަގަުށް ބަދަލު އަންނާނެ 

ުޒާވނުން މިކަމާ އުފާ ފާޅުކުރާނެކަމުގެ ެއއްވެސް ަޝއްެކއް ނެތް. އަދި ހަމަ އުމުރުން ދުވަސްވީ  ކަމަކަުށް ވާީތވެ، މިއަުދގެ

މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތާ ބޯހިޔާވަހިަކން ނެތް މީހުން އެބަ އުޅޭ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުންނުަށް 

ބިލަުށް ތާއީދުކޮުށް، ސަރުކާރަުްށ ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަކަުށް ވާތީވެ ައޅުގަނޑު މި 

އަދި މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތަުށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ެވސް މަޤްޞަދަކަުށް ވާންޖެހޭނީ  

ލުން ދެއްވުން. ހުރިހާ މެންބަރުން ރައްޔިތުންނަުށް މިގޮތުން ުލޔެއް ލިބޭ ގޮތަކަުށް ކަންތައްަތއް ކުުރމުގައި އެންމެންގެ ެއއްބާރު

ވެސް މި ބިލަުށް ާތއީދުކޮުށް މިކަހަލަ ކަންތަކަުށް ެއއްބާރުުލންދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަުޅގަނޑަުށް އެބައޮްތ. 

ޖޭގެ ލާޙުވެގެން ައއިއިރު ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން، މި ގާނޫނުން ދިވެހިރާއްހަމައެއާެއއްކޮުށް މި ގާނޫނަުށް އިޞް

ދައުލަތަުށް ލިބޭ ޓެކްސެއް ުއނިވެގެން މި ދަނީ. ދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ަސރުކާރުން މި ކުރާ ޚަރަދުތައް، 

ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ އެކަުީށގެންާވ ގޮުތގަިއ ައސާސީ ިޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ަދއުލަތުެގ މާލީ ނިޒާުމ 

ޖެ ދައުލަތަުށް ރެވެިނޔު ލިބުން ވަރަުށް މުހިއްމު ގިނަ ިޚދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަުްށ ހަރުދަނާކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއް

ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ވަުގތު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ މި ބިލުގެ ބޭރުން ވެސް 

މެން މި ތަނަުށް ދައުލަަތުށް އާމްދަނީ ހޯދުމަުށް ޓަކައި އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ އެބަ މި ބިލާ ުގޅުންހުރި. އަުޅގަނޑު

އެިކއެކި ެޓކްްސގެ ބިލުތަްއ ވެސް ހުުށަހެިޅގެންދޭ. ޭއގެެތރެއިން ހަމަ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލާނަން، ދާދި ފަހުން 



7 

 

ން. އެީއ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅި ގްރީން ޓެކްސެއް ނެުގމަުށް ޓަކައި ހަމަ ބިލެއް. އެީއ ގެސްޓްހައުސްަތކު

އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މިކަހަލަ ކަންކަން ފޫބެއްދުމަުށް ޓަކައި ހަމަ ވަރަުށް މުހިއްމު ަކމެއް އިނގޭތޯ. އެކަްނކަމަުށް 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެއްބާުރލުން ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަން ޮއޅުވާުލމަުށް ޓަކައި ނޫނީ އެޅޭގޮތަުްށ 

ކަމަކަުްށ  ތަކަުށް ބުރޫއަރާނެތުން ފޯރުކޮުށްދޭ ޚިދުމަތްަރއްޔިތުންަނުށް ދައުލަ، މަކީ ވެސް މިކަހަލަ ކަންކަމަުށްވާހަކަތައް ެދއްކު

ކޮޅުން ެއ  އެ ،މި ލިބިގެންދަނީ. އަނެއްކޮޅުން ލުޔެއް ވަރަުށް ބޮޑު މިސާލަކަުށް !ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ބައްލަވާވާތީ 

 އިރަން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެްއގަބޮޑުވުން އޮތް ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުނެގޭ ެއއްަޗކީ ދިވެހި ރަްއޔިތަަކުށް ކަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ައވަުށްޓެރި ހުރިހާ  .ޓެކްސް ނެގޭހަމަ މީހުން އަތުން ޓެކްސްގެ ނިޒާުމެގ ތެރެއިން ބޭރު ވެސް ހަމަ

ބާވަުތެގ  ގާ ޓެކްސްަތއް. އެހެްނވީމާ، މިމިހެން އުޭޅއިުރ ވެސް އެބަ ނަ ގޮސް ޤައުމުތަކަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މެދު  ކާ ގޮތް  ަދުއލަތައް ރެވެިނއު ލިބޭނެ ،ރިޢާޔަްތކޮުށް ިއ،ކަންކަމަުށް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނަ

ދަނީ. ައދި ލުއިތަްއ މި ދެމުން. ކުރަމުންދަނީހޭދަތައް މި ޑުމެންނަުށް ޓަކަިއ ދައުލަތުން ޖެހޭނެ. ހަމަ އަުޅގަނންވިސްނަ

ހޯދުމަުށް ޓަކައި  އާމްދަނީއަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓެއް ފާސްކުރިއިރު އެ ބަޖެޓަުށް 

ގެތެރެއިން ކިތަންެމ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މިހާރު އޭކޮުށްފައިވާ މަަސއްކަތް ައޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންނަުށް ވެސް 

ދަނީ  އިތުރު ރެވެނިުއެއއް ނުލިބި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ،ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އިތުރުނުވެ  ފަހަރެއްގެ މަތިން ރެވެނިއު

ދެްއވުމަުށް ހޯއްދަވައި ގޮތް މުން. އެއީ ރައްޔިތުންނަުށް ލުއިފަސޭހަގޮތަުށް ގާނޫނުތައް ފާސްކުރަ ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވާ ުށްދައުލަތަ

ލުެޔއް ލިޭބ  ެވސް ރައްޔިތުންނަުށް ގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ އެންމެންޓަކައި. އެހެންވީމާ، މި ކަންަކމަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް ައޅު

މެއް ކަމަުށް ކަ ނެތްވެސް އެއީ ރަްއޔިތުންނަުށް ގެއްލުން  ރެވެނިއު ލިބޭ ކަންކަުމަގއި ުށްގޮތަުށް މަސަްއކަތްކުރަންޏާ ދަުއލަތަ

ވޭ. އެެހންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ހިތްލާއިކަ ހަމަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަދޭން. އެެހންވީމާ، އެ ވާހަވަންޏާ އެއްބާރުލުން

މާއި މި އްމު ގޮތެްއގައި އެ ރިޯސޓެއްގެ ސާފުތާހިރުކައާނެގޭއިރު ރިސޯޓްތަުކގެ އޯނަުރން ރިސޯޓްތަކުން ގްރީން ޓެކްސް 

ގާއިުރ ގްރީން ޓެކްސް ނަގެސްޓްަހއުސްަތކުން ، އެހެންނަމަވެސް .ހޭދަތަކެއް ކުރޭވަަރުށް ބޮޑެތި   ންކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަ

ނަގާ ރަުށްރަުށުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި މި ކަްނކަން ބަލަހަްއޓަންޖެހެނީ ދައުލަތުން. އެ  މިެޓކްސް  ،ސަލަޖައްސާއިރު މައް

މި  ،ނޫީނ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ފަދަ ،ނޫނީ ދަޅު ،ބޭުނންކުރާ ފުޅިހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަުށް އެ ގެސްޓް މީހާ  އިރަުށެއްގަ 

ޓެކްސެްއ  ުށްއުލަތުން. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަޖެހެނީ ދަ ރު އެ އެްއޗެހި ސާފުކޮުށް ބަލަހައްޓަން މިހުރިހާ ސާމާނެއް އުކާލެވޭއި

ތަނަުށް އަންަނ  . ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީބުންދާ އެްއޗެއް ނޫން. މިންންކަމުަގިއ. މިވެސް ގަބޫލުކުރަލިބެން އެބަޖެހޭ އެ ކަ

ހޭދަތައް ރައްޔިތުްނގެ ަމއްޗަުށް ކުރަން މި ނިންމަނީ.  ައދު މިމެން މިފަތުރުވެރިން ދޭ ެއއްެޗއް. ެއ އެްއޗެހިން އަުޅގަނޑު

މި  ވާހަކަދަްއކަިއ، ،ވަާކލަތުކޮުށް ،ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގެން ުށް ހުރިހާ މެންބަރުން އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ހުރިހާ ކަމަކަ

ޝުކުރު  ެދއްިވ ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑަުށް ،ްއޒަތްތެިރ ރައީސްއި. ދުކުރުމަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަންތާއީ ުށްބިލަ

 ޝުކުރިްއޔާ. ދަންވަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކާުށިދޫ އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު.އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ނަސީމަުށް.  ފައިޞަލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

ައޅުގަނޑު  އިމީގަ ުށް އަުޅގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން.ޙަމިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

 ،ދެެކވުނުއިރު ސް އިޞްލާޙު ހުުަށހެޅިގެން ވާހަކަކުރިން ވެމި ގާނޫނަުށް މީގެ މިއީ  ،ތަންކޮޅަކީ ލަން ބޭނުންވާފާހަގަކޮުށް

 ހަމަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އޭރުވެްސ ވަނީ ވަރަުށް ބޮޑަުށްއިޅިފައިވާ ކަމުގެ މައްޗަުށް ވަރަުށް ގިނަ ުށަހެމިއަދު މި ހު

އެއީ ަރއްޔިތުންނަުށް ފުރަތަމަ ފަހަރަުށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފްލެޓެއް ނުވަަތ  .ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކޮުށް ވާަހކަދައްކާފަ

މެންބަރުން  ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ަވކާާލތުކޮުށްފައި ހުރިހާ އެްއވެސް ގޮތަކަުށް ގަންނަ ކަމަުށް ވަންޏާ މި ލުއި

 .އްޒަތްތެރި ރައީސް އި ވެސް މި ދައްކަނީ.  އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ތަކުާރރުކޮުށް މިއަދު ،ވެސް ތިބީ. އެހެންވެ 

މަތިވެފަިއވާ ުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރިބޮޑަުށް އަ ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިާރްއޖޭގައި އެންމެ ،ެއބަޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން 

. ވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހުރި ގޮތުންބޯހިޔާ .ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ހުރި ގޮތުންޮއތީ ވެސް ހަމަ  ވެފައި މިމައްސަލަ ކުރިމަތި

 މާ އަޅުގަނޑުމެން ބި. އެބަޖެހޭ ނެ ގޮތް ހޯދަންއިތުރަުށް ުލއި ޮގތްތަކެއް ހޯދޭ ދައްކަމުންދާިއރު އަދިވެސްމިއަދު މި ވާހަކަ

ުނވަަތ  ،ގައި ހުރި ބިންތަްއ ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބިފައިތަނުހަމަ އެހެން ަތން އި ުށް އިޞްލާުޙގެންނައިރު ރާއްޭޖގަބެހޭ ގާނޫނަ

ނުކުެރވި ހުރި ސަބަބު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މާރާތްއި ،އި އެ ބިްނތަކުަގއި ގެދޮރު ބިނާނުކުެރވި ހުރިޒުވާނުންނަުށް ލިބިފަ

އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލި  .ސް ބިންތަކެއް މިހާރުވެސް ރާްއޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި ެއހެރީހާ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެތައް

އެހެންވީމާ، އޮންނަނީ. ކުރެވޭނެ ކަމަކަުށް ނުވެފަިއ މި  ދުވަހުން ެވސްއެަތއް އަހަރުއަދި އެއީ ނގޭނެ. އެ ކަމަުށް ވަންޏާ

ނޫްނ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނުޑ ހެންއިތަކެއް ހޯދައިދޭން. އެއަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލު  މިކަން ވެސް

 އިނުލިބޭނޭ. ދެން މީގައަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ދަންނަވާނީ އަދި މި ކަމުަށް ފުރިހަމަ ޙައްލެއް އަޅުގަނޑުެމންނަުށް 

ކަހަލަ ތަންކޮޅެއް ންއަރާ އޮޅު، ންބަރަކު ފާހަގަކުރަްއވައިފިއްޒަތްތެރި މެއި ނޫނެއް ހެދިގެންދާއިރު ދެްނމެ ކޮންމެވެސް ގާ

އެ މަންފާ އެ މީހަކަުށް  ،އިސްތިސްާނއެއް ަކމަުށް އޮންނަ ގޮތުންބިެމއް އޮތުމަކީ އެއީ މިހާރު )ވ( ގައި މި. ވެސް އެބަޮއވޭ

 ފަހަރެްއަގއިއަެނއްކާ ވަންޏާ އަުޅގަނޑަުށް ީހވަނީ އެހެންކަމަުށްބިމެއް.  ހުރަހެއް ަކމުގައި ނުބެލެވޭނޭ އޮތް ލިބިދިނުމަުށް 

ގާނޫނަުށް  އެ މީހުން. މި ގޮތަުށް ނުހިމެނޭނެހެން އިމަުށް ވަންޏާ މީގަެއއް ހުރި ކަގެ އިއްޖޭގެ އެހެން ރަުށެްއގަރާ

ގެެނވޭއިރު އަުޅގަނަޑުށް ހީވަނީ އެ ކަންތައް ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ސާފުވެަފއި އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ކަެމއްހެން. ދެން އިޞްލާޙު
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 އަންނާނެ ކަމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ  ުށްއަ ކަމަުށް ވާހަކަެދކެޭވއިރު ބަދަލުތަކެއް މި މަރުޙަލާގައި މި އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ ކޮމިޓީ

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

 މޫސާއަުށް.  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

 ހުުށަހެޅިފައިވާ ުށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ) 2002/1އްޒަތްތެރި ރަީއސް، ގާނޫނު ނަންބަރު އި ޝުކުރިއްޔާ 

ޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އިޞްލާޙަކީ މި އިޞްލާޙު އަުޅގަނޑުމެން ބަލަިއގަންނަންޖެހޭ އި

މި ެޓކްސް ނަގަން ހުުށަހެޅި ދުވަހު . ންނާއި ފްލެޓުން ޓެކްސް ނެގުމަކީއެމް.ީޑ.ޕީގެ ިސާޔސަތެއް ނޫން ބިމު ،ބޭނުންވަނީ

އަުށް މީހާ ނެތި އެ އްފްލެޓް ނުވަތަ ގޯތި ެއއީ ެއްއވެްސ ޓެކްސެލިބޭ ފުރަތަމަ  ،ުހުށަހަޅާފައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ 

 ،ދުވަސް ކުރިން އެކަން ނުކޮުށްމަސް ތިންމީގެ  ،ނަމަވެސް، އެ ދުވަހުލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމުަގއި ހަދަން. އެހެން

ދެން  ހުުށަހެޅީމާާޒތުގެ ކަންަތއް  ިނޔަތުަގއި މިމުގެ ވުއަނެއްާކވެސް ަރއްޔިތުން ލޮުލގައި ެހޔޮފުޅުކަމުން އަނދުެންއ އެޅު 

ގަނޑުމެން ިކޔާ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. ރައްޔިތުންނަުށް އަޅުގެން މި މަޖިލީހުގައި ސަނާހަޅައި އެ ހުުށަ

ދުވަހު ބެލި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނުަށް ވެސް  އެ ސްުށް ސާފުވާންޖެހޭނެ. މި މަޖިލިވަރަ .ލާކަުށް އިނުޖެހޭ ކަންކަން އޮޅުވަ

ޓެކްސް ެނގުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީން ތާއީުދކުާރ  ،ދުވަހު ވެސް ބުނިން އެ ަގނޑުމެން ކަނޑައެިޅގެންައޅު ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ރައްޔިތުންަނކީ  60%ކަމެއް ނޫނޭ. ރައްޔިތުން ބިްނެވރިވާން އެބަޖެހޭ. ރަްއޔިތުން ެގދޮރުވެރިވާން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރަުށްރަުށުގައި ގޯތި ދިނުން  ތުން އްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ސަރުކާރުގެ ފަރާއިނެތް މީހުން ދިރިއުޅޭނެ އަމިއްލަ ގޯތި 

 ،ނޫނީ ހިލޭ ދެންޏާ ހިލޭ ދީފައި ،އޮތީ އިނގޭތޯ. ިވއްކަންޏާ ވިްއކާފައި  މިހާރު މި އްސުރެލާފައި މި ސަުރކާރު ައއީއިހުއްޓަ

 އެ ވެރިމީހާއޭ ކިޔަިއގެނެއް އަަޅއިެގން ތިމަންނާއަކީ މި ޤައުމުގެ ލިބެންޖެހޭނެ. އެ ގޯތީގައި އަތް  ރައްޔިތުންނަުށް ގޯތި

ލާަފިއ  އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިކތައް ރައްޔިތުންތޯ ސިޓީއި ނީދެވޭނެ ، ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި ގޮނީޑގައި އިުށީނދެެގން ކަުށްގޮތަ

ން ިވއްކާފައި ނަަމެވސް ރައްޔިތުންނަުށް ރަުށްރަުށު ،ަބދަލުވަންޏާ ސަުރކާރުގެ ިސޔާސަތު ިވއްކުމަުށް ތިބީ. ގޯްއޗެއް ނުލިބި އެ

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުެވސް އިރުން ަރއްޔިތުން ިބންވެރިވާނީ ޒަތްތެރި ރައީސް. އޭއް އިގޯތި ދޭން އެބަޖެހޭ 

. އޭޖެހެ ުށް މި ޤައުމުަގއި ހަދަން އެބަގޮތުަގިއ ބޭނުންކުރާ އެއްަޗކަ ގެބިމަކީ އަބަދުވެސް ވިޔަފާރި މުދަލެއް ،މި ބުނަނީ

ުނވާނެ. ފައިސާ ހޯދުމަުށް ޓަކައި މި ކަމެއް ން ވާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް މިކައިއެގޮތަުްށ އެކަން ކޮުްށގެން 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިކޮުށްގެންުނވާނެ ވެސް ބޭނުންބިން އެްއގޮތަކަުށް  ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރާ ވަީސލަތެއްގެ ގޮުތަގއި
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ހާްސ  ޖެހެނީ. މިއަދު އެއްުށްކަ ކަުށް ތެއްތިރީސް ރުިފޔާނޭގ ހުޅުމާލެއިން ބިންހިއްިކއިރު ައަކފޫޓައަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ

ސަރުކާރަކަުށް އެ ނަގާ ޮބޑު  އޭަގއި ްއކީމާ ަކލްކިއުލޭޓަކަރަުށް ނާރާއަުށް ވިޯގއްެޗއް ހަތަރު ިމލިޔަން ރުފިޔާ ގެއަކަފޫޓު 

ވަީނކީ.  ނޫން އެ  1000% ،200% ،100ލޭޓަުރގެ ފިއްަތކަކަުށް ނާރާ %އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަްލކިއުއި ޕަސެންޓޭޖެއް 

ޔާފަިއ ބޮޑު ުށޭ ކިނަުށް ބޯހިާޔވަހިކަްނ ފޯރުކޮުށްދޭރައްޔިތުން ދުވަހު އޮންނާނެ އަޅާ ސް، ފްލެެޓއް ައަޅން ބިންގާމަވެއެހެންނަ

މިއީ ނޫންތޯ މި . ސް އިންސާނާގެދޫ ދަމައިގަތަ ބާނާފައިތެރެއަުށް އަތްވާނެ ކަރުފޮތިގަނޑެއް ދަމާފަ. އެއަުށްވުެރން ރަނގަޅު

އުޅެނީ.  ސަރުކާރަުށް ލާރި ހޯދަން މި .އުޅެނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދޭކަުށް ނޫން މި ުށްނަކުރާ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، ަރއްިޔތުން

މި ޤައުުމގަިއ  މިއީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސަަބބުން ރައްޔިތުންނަުށް ޖެހެމުންދާ ތަކުލީފު ،އެހެންވީމާ، އަބަދުވެސް ިވސްނަންޖެހޭނެ

ރަުށްރަުށުން  ތެރޭގެހުޅުމާލެއިން ވެސް އަދި ރާއްޖެ ހެންވީމާ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ އިމަްއސަަލއެއް  ވަރަުށް ބޮޑު ވެަފއިވާ

ފްލެޓް ލިބޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނަޑއަޅަްނ އެބަޖެހޭ. ޗައިނާ ސަރުކާރުން  ނުވަތަވެސް ރައްޔިތުންނަުށް ައގުހެޮޔކޮުށް ގޯތި 

 ހަތްދިހަ .ތްތެރި ަރއީސްއްޒައި ނާރައޭ  ުށްމިލިޔަން ރުފިޔާއަ އޭެގ ފްލެޓެްއގެ ައގު އެއް ،ހާސް ފްލެޓަކީ  މި އަޅާ ތިން

ޔެކިޔުންަތއް އެބަހުރި އެ ޯލނުގެ ލި ވެސް . އަޅުގަނޑުމެންނަުށްދޭ ގޮތަުށް ލިބިފައިވާ ލޯނެއް ެއއީހާސް ޑޮލަރަުށް ތަޅުދަނޑި 

 އިޖެހުނީމާ ދެން އެ މީހާގެ އުމުރުގެ ބާކީ އޮތް ބަިއގަ ރު މިލިޔަން ފްލެޓަކަުށް ދައްކަންހަތަ ،މިލިޔަންމިއަދު ތިން  .ފެނިފަ

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުވަްނދެން އެ ލޯނެއް ނުދެއްިކގެން. އިން އެހެން ެއއްވެސް ކަެމއް ކުާރކަުށް ނެތް އެކަން ކުރުން ނޫ

އެްއކޮުށް ެއއަުށް ދަްއކާފައި ދެްނ  އަޅާަފއިާވ ފްލެޓަުށް ތެއްތިރީސް ހާސް ރުފިާޔ ދައްކަންޖެހުނީމާ މުސާރަ ގާކޮުީށގައި 

ޖެހޭނީ. އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ބައެއް ބޭފުޅުން ތުން ނިކުންނަންމައްޗަުށް ރައްޔިސަލާންޖަހަން މަގު

އޮތީ ބިލު ހުުށަހެޅިފައި  އެްއޗެއް ދޫޮކުށްލަނީއޭ. ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން މި  ުށް އޮތްސަރުކާރަ ،ދަްއކަާވއިރު ވިދާުޅވޭވާހަކަ

 ހޭ އެހެން ޓެކްސްތަްއ ނެގުމަުށް ޓަކައި ބިލުަތއް އެ އަދި އޭެގއިތުރަުށް ނަގަންޖެ ؟މިމިހާރުވެސް. އެްއޗެހި ދޫކޮުށްަލނީތޯ 

ޓެކްްސ  37% އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަްއޔިތުްނ މިއަދު  މި ޤައުމުަގއި ދިރިއުޅެމުންދަނީއިދަނީ މިތަނަުށް ވަންނަމުން  

 ލީމާ  ދަނީ. ޖަލަުށް ރަްއޔިތުން ދިރިއުެޅމުން މި އި ހުރި ތަފާތަކީ ދޫކޮުށްލެިވގެން ޖަލެއްގަ ރަުށުތެރެޔާ ިއ ޖަލާ ދައްކަިއގެން.

މިއަުދ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކިހިނެއްތޯ މި ަޤއުމުަގއި އި ެއއީ ީމގެ ތަފާތަީކ  .އިންނަނީ ބަންދުވެފަިއ މި އި ގޮޅިެއްއގަ

އެ  މީހާ ވެސްބަޖެހޭ މިއަދު. އެންމެ ނިކަމެތިޓެކްސް ސަރުކާރަުށް ދައްކަން އެ 37ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ % ؟ދިރިއުޅޭނީ

އްަޒތްތެރި ރައީސް. މި އަހަރަުށް އި ވަރަކަުށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ  ދަނީ. އެ އްަކއިގެން ދިރިއުޅެމުން މިދަ .ޖެހޭދައްކަން އެބަ

ބިލިޔަން  15ވެސް އިތުރު ތަނަުށް އަނެއްކާ ވަނީ ހުސްވެފައި މިހާރު. މިއަންނަ މަހު އެބަ ހުުށަހެޅޭ މި  ފާސްކުރި ބަޖެޓު މި 

ކީކޭތޯ  އެހެންވީމާ،ޖެހެނީ.  ރަން ރައްިޔތުން އަތުން ޓެކްސް ނަގަން މިރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. އަނެއްާކެވސް އެ ލާރި ހަމަކު

 އަުށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ސަރުކާރުން މިދަނީ އިންތިހާ ؟ަރއީސްއްޒަތްތެރި އިޅުގަނޑުމެން މި ކަމުގައި ުބނާނީ އަ

އްަޒތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖެތެޭރެގ އިން ޢާމަލާތްތައް ހިންގަމުދަުއލަތުގެ ތެރޭަގއި ަވއްކަުމގެ މު ،ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަމުން

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، އި މެންބަރުން ކޮމިޝަން ނަންަގވަނީ އިންޖީނުގެތަކަުށް ސަޕްަލއިކުރާ ތެލުން މި މަޖިލީހުގެ 
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 70% ،ކުރިސަޕްލައިޖެހެނީ. މިއީ ހިނގަމުން އަންނަ ކަމެއް. އެސް.ޓީ.ޯއއިން ތެޔޮ ން ހަތް ރުފިޔާ މިއަދު ދައްކަންރައްޔިތު

 ބާރަ ރުފިޔާ،  ނުވަ. އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަުްށ ދީގެން ުށް ބަދަުލވެފައަ 35ކުރުން މިައދު ވަނީ %ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރި

ލުއި  ރައްިޔތުންގެ ޖީބަުށް ލިބެންޖެހޭ، އްޔާ އެހެންެވއްޖެއެ ހިންގަނީ.  ޔޮ ގަނެގެން އިންޖީނުގެތައްރަުށްރަުށުން ތެ އަުށްރުފިޔާ

މި  ،ދަންނަވަނީ އްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި އިހުގެ މެންބަރުންގެ ޖީބަުށް މަޖިލީއެ ވަންނަނީ މި 

ވަުރގެ ބަރު ސަރުކާރެކޭ. ޝުކުިރްއާޔ ނުލެވޭ އިލައްބޯހި ،ފުރިގެންވާ  ތުންޚިޔާނާ ފަާސދަޔާއި، ސަރުކާރަކީ ަވއްކަާމއި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލިމާލެއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރި

 ުށް.ޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު(  2002/1ގަނޑުމެްނނާ ހަމައަުށް `. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅު

އަޅުގަނޑު ޝުކުުރ ުށް ސަލީމަ ޢަލީ  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދޫފުނައަުށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ގެންނެވީތީވެ 

ވަަނ  2016ތީ. އާދެ! ދަންނަވަން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި މުހިއްމު އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ފޮނުއްވީ

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ މަރުޙަލާގައި އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދަިއްނ  15އަހަރާއި 

މި އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ވާނީ ދަްއކާފަ. ތަޅުުމަގއި ތެދެންމެ ބަެއއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވާހެން މި ވާހަަކ 

ވުނު. ނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރުން މި މައްސަލައަުށް ޙައްލެއް ގެނައުމަުށް ަޓކައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ދެކެ

ގްރޫޕާއި ސަރުކާރާ އެކު ވާހަަކދެއްކުމުގެ ނަތީޖާއަުށް ވެގެންދިަޔއީ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އޭުރެވސް ގަބޫލުކުެރވޭ މި އިޞްލާުޙ 

ނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ލިބިެގންދާނެ ކަމަުށް. މިހާތަނަުށް އަދި މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ވަރަުށް ައވަހަުށް ތަޅުމަުށް ައުޅގަ

އަޅުގަނޑަުށް އެނގިފަެއއް ނެތް އަދި އެްއވެސް މީހަކު މި ެޓކްސް ސަރުކާރަުށް ދަްއކާފަިއާވ ކަމެއް. މިދިޔަ އަހަރުަގއި 

ން ގޯްއޗެއް މުޢާމަާލތްކުރެިވގެން އެ މުޢާމަލާތުގެ އަޅުގަނޑުމެން މި ތަޅުމުގައި ފާހަގަކުރިން އެންމެ ރުފިޔާައަކުށް މާލެއި

ނަތީޖާއަުށް ެވގެންދިޔަ ގޮުތގެ ވާހަކަ. ިމއިން ކޮންމެ ކަމެްއގެ ވެސް ފަހަތުގައި ވަނީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށް ެއކި ގޮްތގޮތުން 

ންފުޅުވާ މެންބަރަކަުށް ވަިކ ޚިދުމަތްދިނުމަުށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް. ިއދިކޮޅަުށް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ބޭނު

މަހެއް ނޯންނާނެ. ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ ވާހަކައެްއ އެ ބޭފުޅަކު ދައްކަވައި ނިންމަވައިފާނެ. ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތް 

އެނގޭނީ ރަނގަޅަުށް ބަަލއި ނިންމައި، ދިރާސާކޮުށްލީމާ ެއފަދަ ފަރާތްތަކުން އެ ދަްއަކާވ ވާހަަކއިަގއި ހުރީ ކޮންފަދަ 

މިނެއްތޯ. ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ރައްޔިތުންނަުށް އަުޑިއވުމަުށް ޓަކައި ނުވަތަ ަރއްޔިތުންނާިއ ތެދު
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ސަރުކާރާ މެދުގައި ނަފްރަތު ުއފެއްދުމަުށް ޓަކައި ޮދގު ވާހަކަަތކެއް ދަްއކައި ނިންމާލުމަކުންެނއް އެ ޙަޤީޤަތަކަުށް ުނވާނެ. 

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީޅުގަނޑުމެންނަުށް ވާހަކަފުޅުެދްއކެވި އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ދެންމެ އަ 

މަނިކުާފނު ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރަކީ  އެ ދެއްކެވި ވާހަކައަުށް މި ހަތަރު ފާރުން އެތެރޭަގއި އެ މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ަގއި އެ އިތުރުފުޅުތަެކއް މިތާ ުނހެއްދެވީސް. ނަަމވެސް އެކަްނ މަނިކުފާނު ޙަޤީޤަތު އެ ،ކިހާވަރެްއކަން ގަބޫުލކުރަްއވާ ނަމަ

އެ ިވދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ވިދާުޅވެފައި އެ  އޮތް މިްނަވރަުށް ގަބޫލުކުރަްއަވއި ހުއްދަކުރެވިަފއި

ނޑުމެން މި ގަބޫލުކުރަނީ. ގަވަަޑއިގެންެނވީ. ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހެއް ކަމަުށް އަޅު 

ހުރި. ހިްއސުތައް ސަލާމަތުން ތިބި ކަަމުށް ބަލައިގެން އަުޅގަނޑުމެން ލޮލުގެ ފެނުން އެބަހުރި. ކަންަފތުގެ ައޑުިއވުން އެބަ

މި އުޅެނީ. މާލެ ވަުށާ ުދއްވާަލންވީ ނޫންތޯ؟ ނުވަަތ ނިކުމެ މާލެތެރެއަުށް އަންނަ ތަަރއްޤީާއއި އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެިކ 

މާ، ަލްއވަންވީ ޫނންތޯ އަމިއްލައަުށް. އެހެްނވީުށް އަންނަ ތަަރްއޤީތައް ބައްަލވައިއަ .އިން ެފްއޓިގެން ސ .ހއ ؛ކަންކޮޅުތަކަުށް 

ރުން، ސަުރކާރުން ވެްސ ސަރުކާ މިއަދު އެ ވިސްނުމުގެ ވާަހކަ ނުދައްަކަވއި، މަލާތާއިއެފަދަ ެއއްވެްސ ކަމެްއގެ މުޢާ 

ެއކު ހުުށަހެޅިފައި އޮްތ  މެދު އިާމރާތުގެ ފްލެޓެްއ ގަންނަ ފަރާްތތަކާއިން އަލަުށް ެއއްތެރެ ރަްއޔިތުންގެ  ؛މު ފޮނުއްވި މުހިއް

ވެްސ ކަމުނުދިޔައީ. މިީއ  ކުރީމަ ިމކަންތަކުން ނުނަގާ ޮގތަުށް އިސްތިސްނާފުކޮުްށ، އެފަދަ ފަރާތްމިދެންނެވި ޓެކްސް މާ

އް ނޯންނާނެއޭ ތިމަންނާމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ސަރުކާރެއް . ެއއްެވސް ރަނގަޅު ަކމެއަކީއަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާަހކަ

ކިތަންމެ ބޮޑު ރަނގަެޅްއ ކުރިޔަސް. ސަރުކާުރގެ ެއކިެއކި އިދާރާތަާކއި ސަރުކާުރގެ  ،ެވސްކަމެއް  އޮެވގެން ކުރާ ެއއް

ރާތްތައް ތުން ލިބެމުންދާ ފަގެ ތެެރިއން ވަރަުށް ބޮޑެތި ފައިދާތަާކއި ލުއިތައް ަރއްޔިތެްއގެ ހަިއސިްއޔަަތކުއެިކއެކި އޮނިގަނޑު

ޕާޓީއަުށް ނިސްބަްތވާ ސަރުކާރަކަުށް ނުވާީތވެ ހަމަ އެ  ގެކުރާ ސަރުކާރަކަުށް ނުވާތީ ނުވަތަ އޭނަވެސް ހަމަ އޭނަ ގަބޫލު

ލާފައި އެދަނީ. އެހެންވީމާ، މިީއ ހަމަ ތަކުރާރުެވ ން ހަމަ ހިތުހުރިހާ އެއްެޗއް ގޮަވއި ނިންމައިޚިދުމަތް ހޯދާ ނިމިގެ

ގެ މެންބަރުންނަުށް އަދި މި ސަރުކާރަުށް ގަނޑުމެންގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުދާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އަޅުހިނގަމުން

 ހުރި... ގިނަކުރަންވީ. މިހާރުެވސް މީގައި އިތުރަުށް އަޅުގަނޑުމެން ހިތްވަރުދެން. މިފަދަ ހަމަ މަސައްކަތްތައް ައޅުަގނޑުމެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ިއްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރގެ ދުއްފުުށީުކޅު ،މައްސަލައެއްހޭ ނިޒާމާ ބެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ
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ރުފިޔާ ނަގަންޖެހުނީމަ އެއީތޯ  900އަތުން  ޮކންމެ ރައްޔިތަކު ަރީއސް. މާލޭގެ ކުނި ުއކާލަންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ދެމުންދާ ޚިދުމަތަކީ؟ ސަރުކާރުން މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ިއްއޒަތްތެ ން. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިުށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ުށް ބަލައެއްނުގަންނަކަނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމަ

 ދަންނަވަން.ގެންިދއުމަުށް ވާހަކަފުޅު ކުިރއަުށް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ހުރި އަދި މި ޒާތުެގ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަަވމުންގެންދިޔައީ މިނޫނަސް މިާއ ގުޅުން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ބަޖެޓުެގ  ،އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  މި ހުރި ކަންތައްތައް؛ ނަުށް ވެސް ނޯޓުކުރެވިފައި އަުޅގަނުޑމެން ،ދަތި ކަންތައްތައް

ވަގުތު އިްސކޮުށް ހުރި މީހަީކ  މި ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ޖެހެނީޅުގަނޑު މި ވާަހކަ ދަންނަވާލަންމަރުޙަލާގައި އަ

މިާއ އަދި އި ތަުކގައި މިއާ ލުވުންބަރުން ވަރަުށް ގިނަ ބައްދަގެ މެންގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއަޅުގަނޑު ވީމަ، އަޅު

ކުރުމަުށް ޓަކަިއ ގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ވާހަަކދެކެވި ޙައްލު ހުރި މިފަދަ އެހެން މައްސަލަތައް އަޅު ގުޅުން

ޖެހޭ ކުރިއަުްށ އޮްތ ެގ އެިކ އިދާރާތަކަުްށ ހުުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ، ދަންަނވާލަން އެބަމިހާރުވެސް ވަނީ ސަރުކާރު 

ވުރެ ެވސް ލުއިތައް، އަދި މިއަުްށވުެރ  ްއޔާ މިހެން ހުރި ކަންތައްތައް އަދި މިއަުށްރެްއވިޤުބަލުގައި ވެސް އިރާަދކުމުސްތަ

ނޑުމެންެގ އަުޅގަކަުށް ކަންތައްތައް ހަމަ ގެންނަވަންޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތެްއގައި އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަ ސާފުކޮުށް މި

 ހަމަ، މި ގޮވާލަނީނުޖެހޭނެ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ަފހަތަކަުށް ކޮުށްގެންަސއްކަތް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ސަރުކާރާ އެުކގައި މަ

)ނ( ގަިއާވ  އިމާރާތުގެ ފްލެޓެްއ މި މާއްދާގައި މެދުއެއް، ފަދައިންެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މު ނުކުތާއެއް. ވަރަުށް މުހިއް

ެއީއ  ،ވެފައި ވެފައިވާ މީހަކަުށް އަހަރު 18އުމުރުން  މަތީން ވިއްކުުމގެ މުޢާމަލާތެއްަގއި އެ ފްލެޓް ގަންނަ މީހަކީ ގޮތުގެ

ޓެއް ވިްއކާ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަުށުން އެ ފްލެ ،ވާނަމައެފަދަ ފްލެޓެއް އޭނާ ގަންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުގައި 

މާނަ އޮޅޭ ފަަދ  ލައެއްަގއިކްސް ދެއްކުން އިސްތިސްާނވެެގންވެއޭ. މިއިން ެއްއވެސް ޖުމުސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެ

ކުރާނަން. ގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙުއެކަެމއް އަޅުގަނޑުމެން ،ަކމުގައި ވާނަމަމެއް އޮެވއްޖެއެްއވެސް ކަ

ރަިނވި ބިނާކު ،ކުރަނީގަބޫލުން ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެން ެއކު ަބއިވެިރވު ކަންތައްަތުކގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ގެންދެވޭ މަސައްކަތްަތކުަގއި  އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ބައިވެިރވުމާެއކު ކުރިއަުށް މި ފޮނުއްވައިފާޑު ސަރުކާރުން 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ލިބުނީމަ. މިގޮތުން ބައެއް ފަހަރު ވަރަުށް ރަނގަޅު އެއްބާރުލުމާއި ެއހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ޞްތެިރ މަނިކުފާނަުށް އިޚްލާ ގެ ފަރާތުން ލިބޭތީވެ އެޝަރީފް އިބްރާހީމް ބަރުމެން އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ މަރަދޫއަްއޑު އަޮތޅު 

ރި ކަންތަކުގަިއ މިފަދަ ރައްޔިުތންނާ ގުޅުންހު ވެ،ޖެހޭ. އެއީ އިދިޮކޅު އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރަކަުށްޝުކުރެއް ދަންނަވަން އެބަ
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 އެލިބެނީ ވެސް ލިބެންޏާ  ޅުގަނޑުމެންނަުށް ކިރިޔާ ނޫނީ އޭގެން ބޭފުޅެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާުރލުން އަ މަދު ފަހަރަކު

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ހޮޅުއަުިށތަކަުށް ބައެއް ކަހަލަ ެއއްޗެހި ކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން. ދެން އާއްމު ގޮތެްއަގއި މަނި

އަކީ ވެސް ކޮމިޓީ މޫސާ ޣަފޫރުޢަބްދުލް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ުކޅުދުއްފުުށީ ،އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް 

ކަން އަުޅގަނޑު ރުުލން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދެމުންެގންދާ ބޭފުޅެއްއެއްބާކުަގއި ކަންތަ ލާތަކުގައި ވަރަުށް ޮބޑަުށް މިކަހަލަމަރުޙަ

ކަތަެކްއ މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގައި އަުޅގަނޑު ވެސް އިންަނނީ. އެ މަނިކުފާނު މި ތަނުގައި ރައްޔިތުންނަުށް ވާހަފާހަގަކޮުށްލަން. 

އޮޅުަވއިަލއްަވއި ދެްއކެވި ނަަމވެސް، ވަރަުށް ގިނަ ފަހަރު ޮކމިޓީ ސްޓޭޖުގައި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ވަރަުށް ެއއްބާރުލުން އެ 

މަނިކުފާނު ކޮމިޓީގައި ެދއްވާީތވެ ައޅުގަނުޑ މިހެން މި ދަންނަވާލީ. އަދި ހަމަ ެއގޮތުން ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެއް ކަުމަގިއ 

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ނާޝިދަކީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑެިތ؛  ވިޔަްސ، ކޮމަންޑޫ 

ރައްޔިތުންނާ މިހެން ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ވަރަުށް ބޮޑެތި ެއއްބާރުލުންދެއްާވ، ވަރަުށް ގިނަ އެއްބާރުލުންދެްއވާ ބޭފުޅެްއ. 

ހަަގކޮުްށލީ. މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ާވހަކަ ވެސް ވަރަުށް ގިަނއިން އެހެންވެ އެ މަނިކުފާުނގެ ވާަހކަ ވެސް އަުޅގަނޑު ފާ

ދައްކަާވ ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. ވަރަުށް ގިަނއިްނ އަުޅގަނޑާ ބައްދަލުކޮުށް ދަްނނަވާނެ، މިވެނިކަެމއް މިހެން 

ވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުރޫުޕެގ އިޞްލާޙުކުެރވިއްޖެްއޔާ ރައްިޔތުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ލުއި ލިބިގެންދާނޭ. މިދެންނެ

މެންބަރުންގެ އިތުރުން، ހަމަެއކަނި އެމް.ޑީ.ޕީން ރަްއޔިތެްއގެ ކަމެއްަގއި ކޮުށްަޓއިލާފައި ވެްސ އޮޅުންފިލުަވއިލާ މެންބަރަކު 

ރަނީ. ކިރިޔާ ހުއްަޓސް އެ ވާަހކަ މި ދަންނަވާލަނީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ތެދަުށް މި ވާަހކަ ގެންދެވޭތޯ މަސަްއކަތް މި ކު

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަުށް މި އިތުުރކުރެވުނު، )އ(ގެ އިތުރުން ިއތުރުކުރެވިފައި މި އޮތް )ވ(،  19އަދި މި މާއްދާެގ؛ 

މި މާއްދާގެ )އ(ަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި އެއްމެދު އިމާރާތެްއގެ ފްލެޓު ގަންނަ މީހާގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެްސ 

އޮތުަމކީ އެ އަކުުރަގއި ބަޔާންކުރާ ިއސްތިސްނާގެ މަންފާ އެ މީހަކަުށް ލިބިދިނުމުަށް އޮތް ހުރަހެއް ސަރަހައްދެްއގައި ބިމެއް 

ކަމުގައި ނުބެެލވޭނޭ. މި ނުކުތާ ވެސް ވިދާުޅވެެދއްވި ބަެއއް ބޭޭބފުޅުން، ޚާއްޞަކޮުށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގަބޫލުކުަރްއވާ. އެހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނާ ވާަހކަދައްަކއިގެން އަުޅގަނޑުމެްނ ޝަރީފް މިކަމުގައި ޮއޅުމެއް ުއޅޭ ކަމަުށް އެބަ 

ބަލާނަން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ މިހާތަނަުށް މިފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި ވާަހަކފުޅުދައްަކވަނީ އެ މަނިކުފާނު 

މަސައްކަތްކުރާނެ ވާަހކަ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ވީމަ ވާހަކަަދއްަކވަިއގެން މީެގ ޙައްލެއް ލިބޭތޯ އަުޅގަނޑުެމން

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން. އަދި ވަރަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ސަރުކާރަުށް، މި މުހިއްުމ އިޞްލާޙު އަުޅގަނޑުމެންާނ 

މަ މި މަސައްކަްތ ދަމާ ހަމާ ިއ،ލާފަދުން މިއަދަުށް މީގެ ބަހުސް ނިންމައިހަމައަުށް ފޮނުއްވީތީ. އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ މިއަ

ންދާނެ ކަމަުްށ ރަނގަޅު ެއއް ހަދިާޔއަަކުށް މިކަން ެވގެ ތާގައި ލިބޭ ެއންމެފަހު ހަފު މަހުގެ ެއންމެ ނިންމައި ރަމަޟާން

ޑުމެންނަުްށ ބަޖެޓު މަރުޙަލާ ތެރޭގައި އަުޅގަނލާޙު އަޅުގަނުޑމެން ފުރަތަމަ . އަދި މި އިޞްއަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން

 ،ގެނެވިގެްނދިޔަ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ެއއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ޓެކްސް ދައްކާފަިއވާ ކަުމގައި ވާނަމަ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް

 ،ކޮުށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުންވާނަމަ ެއކަމެްއ މާފު ނުވަތަ ދެްއކުމުގެ ޕްރޮެސސްެގ އެްއވެްސ ހިސާބެއް ހިނގާފައިާވ ކަމުަގއި
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 ކޮްނމެވެސް ދުވަެހއް ވެފައި އޮތް  އިމަހާ  5ލީަގއި މިއަުްށ ގާްތގަނޑަކަުްށ މާނައަކީ ައޅުގަނޑަުށް ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަ

މިފަދަ ފްލެޓެއް ވިއްކި ެއްއވެްސ  ،މުޢާމަލާތެއް ރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ރައްޔިަތކު މިފަދަ ފްލެޓެއް ގަނެގެން ައދ  ، ނަމަވެސް

އެފަދަ އެްއވެސް ފަރާތެއް ވާ ކަުމގައި  ފަރާތަކާ އެކު ކޮުށްފައި އޮތް ަކމަކަުށް އަޅުގަނޑަުށް އެނިގގެްނ ނެތް. ނަމަވެސް

ފަރާތަކަުށް ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ވެސް ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މި ގާނޫނުެގ ކޮންމެވެސް ނުކުތާއެްއަގއި  އެ ،ވާނަމަ

ންޖެހޭނެ. ކަމަކަުްށ ޔަީޤންކަމެއް ލިބިގެންދާ އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާންކޮުށްދީފަިއ ނުވަތަ ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގައި ައޅުގަނޑުމެން މި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ލީޢަ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ވަރަުްށ ، ބިލުވަރަުށް ޤާ އަންތަރީސް ެވއްޖެޔަޤީނުންވެސް އަޖައިުބވެޑު ހަމަ ަރީއސް. އަުޅގަނޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރަނީ ހަމަ ެލއްވީާމ ނިންމަވައި ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދައްަކަވއިކަުށް ަބއްދަލުެވގެން ުކއްލިއަ  މާތް ބޭފުޅަކާ

މެންބަރެއްގެ  ޮގތް ބާއޭ. މިހާރު ހަނދާންނެތުނީބާއޭ އަންހެނެްއގެ މޫނަުށް މަޖިލިސް ތެރޭ، ޟާން މަސް ވީމާ ވާރަމަ

ނަގާލަިއ، ަވގަުށް  ބުރު. މިތާތެރޭގައި މީހުންގެ އަބާއޭހަނދާންނެތުނީ މޫނަުށް ހަމަ އަނގައަުށް ފެންއަާޅފައި ކުޅުޖެހި ކަންތައް

 ވެފައި ހަނދާންނެތިގެންދިޔައީބާއޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލިއަކަުށް ހަމަ މާ މާތް ބޭފުޅަކަުށްއެކަންތައްަތއް ހަމަ ކުއްގޮަވއި، 

 ،ވެސް މި މަޖިލީހަކަުށް ރަްއޔިތަކަުށް މަންފާެއއް  ުނކުރަން ދުވަހަކު އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ؛ވެސް  ސަރުކާރުން ދުވަހަކު 

ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލަކީ  ނުކުރަން. މިައދު ނޑު ގަބޫެލއްވާނެ ބިލެއް ހުުށަހަޅާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަ ފަސޭހަެއއް ،ރަނގަޅެއް 

ެއކަކަުްށ  ،ވަކި މީހަކަުށް ،ފައިދާއެއް ވެސް މަކަރެއް މީގެ ފަހަތުަގިއ އޮންނާނެ. މީގެ ފަހަތުގައި ކޮންމެވެސް މީހަކަުށް 

ގެ ކޮންމެވެސް ފުރުޞަެތއް ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް އޮންނާނެ. ނޫނީ ސަރުކާރުަގއި އުޅޭ ކޮްނމެވެސް ފަރާތަކަުށް ަވއްކަްނކުުރމު

 އޮންނާނެ ގޮތަކަުށް ަބއްޓަންކުެރވިފަިއވާ ބިލެއް ނޫނީ މި ިއއްަޒތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް ގަބޫެލއް 

 ރަުށް ފެންނަނީ އޮތް ސަރުކާ މި  . އަދި މިހާތަނަކަުށް ހުުށަހަޅާފައެއް ެވސް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދުނުކުރެވޭ

 ވެްސ ފެންނަ ަކމަކަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލެއް  ކުިރއާ ހިާސބަުށް. އެއަުްށވުރެ ދުރަުށް އެންމެ ތަންކޮޅެއްއަބަދުވެސް ނޭފަތު

ކުރިންެވސް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނުަށް  މީގެ ،ނުކުރެވޭ. އެހެން މިދަންނަވަީނ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ގާނޫނަުށް

ވާހަަކ  ުދވަހަކު މި އެ ،ވާހަކަ. އޭރަކު ހަކަދަްއކަމުންދިޔައިރު ައޅުަގނޑުމެން ބުނިން މިތަފާތު ފަހަރު މި މަޖިލީހުގައި ވާ

 ؛ވިސްނަިއގެންފަހަރެއްގައި ެވސް ދުރަކަުށް  .ވާހަކަ ދަންނަވަނީ މި ނުވި. އެހެންެވގެން މި އަުޑއަހާކަުށް ވެސް ބޭނުމެއް
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ކަން އެނގުނީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން ންނަންތައް އެކަނި. ރޯދަ މަސް އަފެންނާނީ އަބަދުވެސް މާދަން ވާ ކަ

ދު އަންނަކަން ޢީ ުދަވސްކުރިން. ރޯދަ އައުުމގެ އެއް ،ސަރުކާރަުށް ނުވަތަ ސަރުކާރަުްށ ރޯދަ މަސް އަންނަކަން އެނގުނީ

 ސް މީހަކުަކމެއް ކުރާ އެްއވެ ވިސްނައިގެން ކުރިން. އޭގެކުިރައުށް ދުރާލައި ދުވަސް ދު އައުމުގެ ެއއް ޢީއެނގެނީ 

މި ރައްިޔތުން މަޖިލީހުގައި ވެސް ސަުރކާރަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަުކ ހުރި ކަމަކަުށް އަުޅގަނެޑްއ  ،ސަރުކާރަކު ވެސް

 .ލަންޖެހޭނަުށް ހުުށަހަޅާއިރުަގއި އެބަ ބަލައިތަ އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުތައް މި .ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

ދަންނަވަނީ  އަުޅގަނޑު މި ،އަުޅވަންއަނދުންމީތި މީހުންެގ ލޮލުގައި  ންޖެހޭ. ކުއްިލއަކަުށްދިރާސާތަކެއް އެބަ ކުރަ

ނޫން. ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދައްކަވަމުްނ  ލަނީ، ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް އޮޅުންވާލަންުޭށ މި .ހަދަނީއޭމަކަރު

އުޅެީނ  ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ. މި އް. އެއީ އަުޅގަނޑު މިއަދި ނެތޭ މިަކހަލަ މުޢާމަލާތެއް ހިނގާފައެ ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލަންުށޭ. ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލަންުށޭ. ދިރާސާތަކެއް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ކިތައް މީހުން މި ގަންނަން 

ފައިާދއެްއ  ،އެއް ކޮުށްފިތޯަމންފާަރއްޔިތުންތަެކްއގެ ތެެރއިން ގިނަަބޔަކަުށް  ކޮބައިޯތ ރައްޔިތުްނ؛ އެދިފައި އެބައޮތްތޯ؟

ގްރީްނ  ،ާލރިއާ ރަްއޔިތުން އަތުން ނުނަގާ ވާހަކަދަްއކާއިރު  އިޓެކްސާ ! ބައްލަވަމާޭއގެ އެއާ ޚިލާފަުށް ހިނގާ ކޮުށްފިތޯ؟

 ރަުށްރަުށުަގއި ތިބި ރައްޔިތުންނަުށް ޙަޤީޤަތުގައި ގަނޑުމެންގެ އާދަިއގެ ރައްޔިތުން، އޮތް ތަްއޔާުރވަނީ. އަޅު  ޓެކްސް ނަގަން މި

ދަނީ. އެއީ މިއަދުގެ  ހަމައެކަނި މަގު ބަންދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރަމުން މި ލިެބން އޮތް ޑޮލަރެއް، ފައިސާބޭރު 

ދައްކަނީ. ަރއްޔިތުން އަތުން  މިދޭތި އެއްަފހަރާ ގެނެސްގެްނ ވާހަަކ މި .ުއޅެނީ އޮުޅވާލަން ސަރުކާރުެގ ވިސްނުން. މި

ކަންތަްއ  ވަނީ؟ ދެންމެ އެ ވިދާޅުވީ ނެތޭ. މި ދައްކާތާ. ެއކަމަކު އެހެންތޯ މި ާވހަކަ އެބަ ލާތާ. އެކަނަޑއި ލާރި އެއް

 ނެތޭ. އެހެންވީމާ، މި ލާތަކުން ފައިސާއެއް ަވންނާކަުށްސަރުކާރަކަުށް އަދި މީެގ މުޢާމަ .ނެތޭ ވެސް ހިނގާަފއެއް  ކިރިޔާ

ަހއުސްތަކަުށް އަންނަ ގެްސޓުން އުޅޭ ގެސްޓުްއާކވެސް ރައްޔިތުން އަތުން ގްީރން ޓެކްސް އެބައުޅެނީ އޮުޅވާލަިއގެން އަނެ

ގެއްލުްނވަނީ.  ުއސް އޯަނރުންނަުށޭ މީގައިހަބުކިންގްސް ަހދާފައި ހުރި ގެސްޓު . އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރުންސުރެއަތުން ނަގަން

ނޫޅެ. ހަދާކަުށްލާރިެއްއ ލިބޭ ގޮެތއް  ިފކުރުކުރާކަުށްޫނޅެ. ރަްއޔިތަކަުށް ީމގެ ނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނައިއަޅުގަ

ސަުރކާރަުްށ  މި ،ސަރުކާަރކުން ނޫޅޭނޭ ރައްޔިތަކަުށް  މި ،ަދނީ އެހެންވެގެން ައޅުގަނޑުމެން ަތކުރާރުކޮުށް ދަންނަވަމުން މި

ާވ  ފަސޭހަެއއް ،ލާބައެއް ،މަންފާއެއް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވެސް ނޫޭޅނޭ ރައްޔިތުންނަުށް

ތަނުން ގާނޫނު  އަުޅގަނޑުމެން މި ،އަުޅގަނޑުެމން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ކަުށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކުރާ  ކަމެއް އެްއވެސް

ޕްރީމް ކޯޓުން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެންނަމުންދޭ ސު ލާފައި ދޫކޮުށްލުމުން އެބަނިންމައިހަދާ 

ތަކާ ނިކުމެ ކިތަންމެ ބާރުލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުން ޕްރީމް ކޯޓުންކަމެއް. ސު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ

. ވަކި ޕްރީމް ކޯޓު ވެސް އޮންނަންޖެހެނީ ވަކި މިންގަނޑެްއގެ ތެރޭގައިތަނުން. އެއީ ސު މި  ނުބެހޭުށޭ ބުންޏަސް ބެހޭނެ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ، ބޭރުންނުްނ ނޯންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤުރުއާ ްޕރީމް ކޯޓަކަުށްއިންތަކެްއގެ ތެޭރގައި. ސު

ައޅުގަނޑުމެންނުަށް  ސް، އެހެންތޯ ކަންތައްަތއް ވަނީ؟ނޫނުއަސާސީން ބޭރުން ކަްނަކން ނިންމުމުގެ ބާރެއް. އެހެްނނަމަވެޤާ
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ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުންގެ ހާލަތު. ކޮންކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި ތިިބ ބައެްއކަން ދިވެހި ހުރިހާ އެބަ ފެނޭ ދެއްތޯ ސު

ުށް ސީދާ ކަނޑައެިޅގެން ރިޝްވަތުަނގަިއގެން ޙުކުމްކުރީމާ އަޅުގަނޑުމެން ނެ. އެ ީމސްމީހުން ގޮތްގޮތަރައްޔިތުންނަުށް އެނގޭ

ުށް ފާޑުކިޔާނެ. ޕްރީމް ކޯޓަންކަްނ ނިންމީމާ އަޅުގަނޑުމެން ސުއިމުން ބޭރުން ކަ ގެނޫނުއަސާސީ ފާޑުކިޔާނަން. ޤާ

އޮތް މިންތަކުން ބޭރުން ކަންތައް ނިންމަމުން އެބަދޭ.  ނޫނުއަސާސީގައިޤާ، ޕްރީމް ކޯުޓން އެބަ ނިންމާސުކަނޑައެިޅގެން 

އް. އެހެންވީމާ، ނިކުމެ ޕްރީމް ކޯޓަކަުށް ނޯންނާނެ ިލބިފައެާކނަން. އެހެންވީމާ، އެ ބާެރއް ސުވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައް  އެ

އިން. މި އިުމގެ ތެެރއިން. ފަހުބަސް ބުނާ މީހުންނޭ. އެ ބަސް ބުނަންޖެހެނީ މީގެތެރެ ން އެންމެބުނެގެންނުވާނެ ތިމަންނަމެ

ޕްރީމް ދިަޔއިމާ ުކއްލިއަކަުްށ ނިކުމެ ސުާމ، ައޅުގަނޑުމެން ފާޑުކިޔަމުންމި އިމުން ބޭރަކުން ބަހެއް ުނބުނެވޭނެ. އެހެންވީ

 ،ާލކަުށްރައްޔިތުްނ ވާހަކަދެއްކުން ހުއްޓައި ،އަދި އެހެން ޯކޓަކުން ވެސް ފަހަރެއްގައި ެވސް ރައްޔިތުންނަުށް ،ކޯޓުން ވެސް

 ،ލާކަުށް ވާހަކަަތކެއް ުނދެއްކޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނު ހަދާފައިސްވެރިކަމުެގ މިނިވަންކަން ހުއްޓައިނޫ

 ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަުށް އަުޅަގނޑު... އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 ރުަށް.ޢަބްދުލްޤާދި މުފީދު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ބަހުސްކުރަމުންދާ މި އިޞްލާޙު ގެނެވޭ ގާނޫނަކީ އަުޅގަނުޑ ދު ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! 

ވެސް ދަންނަވާީނ ޭއގެ ނިހާަޔތަުށް އަުޅގަނޑު ވެްސ ތާއީދުުކރާ އިޞްލާޙެްއ ކަުމގަިއ ދަންނަވަން. އަިދ ދިވެހިރާއްޭޖަގިއ 

މަީކ މިއަދު ފްރީވެގެންދާދިއު މަލާތަުށް މި ޓެކްސް ުކރެވޭ މުޢާ ނޫނީ ފުރަތަމަ މި ،އެއްމެދު ފްލެޓެްއ ގަންނަ ފަރާތްތަކަުށް

ކަމަުށް ގެ ސިޔާަސތުގެ ދަުށުން ބޯހިޔާވަހިއޮތް ސަރުކާރުރާއްޖޭަގއި މިއަދު އުފެދިފަިއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި

ރައްޔިތުންާނ  މިީއ އަޅުގަނޑުމެން މަ ނުދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އިތުރުކޮުށްލެވޭ ބޮެޅއް ކަމުގަިއ ނޫނީ ވެގެން ހަ

، ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރެއް ބިާނކުރެިވގެންފިކުރުކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ. ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުންނަުށް  ވިސްަނއިދޭތެރޭގައި 

ެއގޮަތުށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު  ލިއްަބއިދޭންޖެހޭ ލުިއފަސޭހަ ކަންތައްތަކަީކ. ،ދެވެންސަރުކާރެްއގެ ތެެރއިން ހޯދައި 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިާރެގ އި ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، މިއަދު

ގޮތަކަުށް  ވާ ބިލަީކ ޙަޤީޤަތުގައި މި ޗެމްބަރތެރޭގައި ކޮންމެ ވާހަަކެއއް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ކޮންމެ ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި

ބިގެންދާނެކަމީ ޝައްެކއް އޮތް ކަމެްއ ނޫން. އި ލާބަާޔިއ މަންފާތައް ލިަރއްޔިުތންނަުށް ނުހަނު ހެވާ ންމީގެ، ސް ދެއްކެިވޔަ

ުށް ހަމަ ކެރިހުރެގެްނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދަންނަވާލަންކެރޭނެ، މި ސަުރކާރުްނ ކަންތައްތަްއ އޮުޅވާލަން، އަޅުގަނޑަ
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ކަމެްއ.  ރައްޔިތުންނަުށް ދެރަ ގޮްތ ހަދަން މަސައްކަތްނުކުރާނެކަމީ ިމއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުްނ ހަމަ ގަބޫލުކުރާނެ

ބައެއް ބޭފުޅުންނަުށް ހީފުޅުވެަލއްވަފާނެ ކަންނޭނގެ، މުޅި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކުަގއި ފޮޅި، އުތުިރއަރަމުން މި ދާ 

ޕްރޮޖެކްޓުތައް މިއީ އޮޅުވާލުްނ ކަމަުށް ވަންޏާ، ދެން އެހެްނވިްއޔާ ދުނިޔޭަގއި ދިރިތިބީން އިތުރަކަުށް ތަރައްީޤއޭ ިކޔާފައި 

މެން ޓީމެއް ހަދާލައިގެން ހއ. އިން ފެުށިގެްނ ސ.އާ ހިސާބަުށް ދަތުރެްއ އަުޅގަނޑުންނާނެ. ހިންގަވާ ކުރާނެ ކަމެއް ނޯ

އަޅައިލަމާ. ރަުށްރަުށުގެ ގޮނޑުޮދުށްތަކާ ކައިިރވެލާއިުރގަިއ، ނޫނީ މަލަ ފެންނަ ހިސާބަުށް އަރާއިރުގައި ރަުށްރަުުށގެ ތެރެއިްނ 

ީސލަތަުށް ބޭނުންވާ ކޮންކަހަލަ ތަރައްޤީތަކެއްތޯ ރަުށްރަުުށގައި ފެނިގެންދަނީ ދުނިޔަވީ، ޢުމްރާނީ އަދި އިންސާނީ ވަ

ކުރިއަުށްދަނީ؟ ެއއީ ވެްސ އޮުޅވައިލުން ކަމަުށް އިންސާެންއެގ ދުލުން ބަޔާންކުެރވިދާނެ. ެއކަމަކު، ދިރިތިބީްނގެ ހިތެްއ 

ަހޅައިގެްނ ރަްއޔިތުންނަުށް ހުރި ގަބޫލެއް ުނކުރާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް މި ކަންކަމެްއ. އެެހންވީމާ، މިފަދަ ބިލުތައް ހުުށަ

މެން ެއވޭލާ ޒަމާނުަގިއ ހަދާފައި، ނޫނީ ޑްރާފްޓުކޮުށްފައި އޮންނަ ގާނޫނެްއގަިއ އަުޅގަނޑުދަތިއުނދަގޫ ކަންތައްަތއް 

 މެން މިއަދުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތަުށް ބަދަލުކޮުށްެގން މި ކަންކަން ރައްޔިތުންނާ އަުޅގަނޑުއެކުެލވިފައި ހުންނަ ސެންޓެންސްތައް 

މެންެގ އަުޅގަނޑުހިސާބަުށް އޭގެ އެންމެ ފަހިކަމުގަިއ، އެންމެ ލުއިފަސޭހަ ގޮުތގަިއ، އެންމެ އެެދވޭ ގޮުތގައި ގެނެސްދޭން 

މައްޗަުށް މިއަދު ާލޒިމުެވގެންަވނީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދުގެ ަސރުކާރުން މި ކަންކަން ކުިރއަުްށގެންދިއުމަުށް ޓަަކއި، ިމއަުދ 

ކަން ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުގައި ހުރި މިފަދަ ކަންތައްތަކުން ވެސް އޭގެ ޒާުތގަިއ ރައްޔިތުންނަުށް މި ލުއިފަސޭހަ 

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޭއގެ ފޮނިމީރުކަން ލިއްބައިދިނުމަުށް ޓަކައި މިފަދަ ގާނޫނުތައް ހުުށަހެޅިގެން، އިޞްލާުޙކުރެިވގެްނ 

ުރކާރުން ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ގޮތުން ކަމަުށް ވަންޏާ، މެން މިއަދުގެ ސައަޅުގަނޑުމި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ވިާދޅުވާ ގޮތުން ކަމަުށް ވަްނޏާ އޮުޅވައިލަނީޭއ، އޮުޅވައިލަީނއޭ ބުނާއިުރގަިއ، އެހެންވިްއޔާ 

އެހެންވިއްޔާ ޮއޅުވައިލުެމއްތާ. އޭގެ މަތީަގިއ  ހުޅުލެއާއި މާލެއާ ދޭތެރޭގައި މި އަޅާ، މިހާރު ފެންމަތިވެގެންދާ ބްރިޖަކީ ވެސް

މެން މިތިބަ ފަޚުރުެވރި ދިވެހިންނެއް ނޫންތޯ ދަތުރުކުރާނީ؟ އެހެންިވއްޔާ ވާހަަކއަކުން ަނވެއް ނުބަނދެވޭެނ އަޅުގަނޑު

އި ވިަޔސް، އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަަސއްަކތުން ނަވެއް ބަނދެވޭނީ. އެެހންވެއްޖެްއޔާ ވާަހކަތަކެއް އަދި ޕޯޑިއަމެްއގަ

މެންނަުށް ކިތަންމެ ތަފްސީލުކޮުށް ކިތަންމެ ފަުށުވި އަޅުގަނޑުޗެމްބަރުގައި ލިބޭ ފުރުޞަތުަގއި މައިކެްއގެ ކައިީރގައި ހުރެގެން 

އިބާރާތުން ވެސް ެއއީ ދޮގެްއ ކަމަުށް ވިޔަސް، ެއއީ ރަނގަޅެއް ކަމަުށް ވިޔަސް ވާހަަކތަކެއް ޚުލާސާކޮުށްލާއިުރަގއި 

މެން މި ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ މިއަދު ކިހާވަެރއް އަުޅގަނޑުސްނާލަންޖެހޭނެ މީގައި ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި މެން ވިއަޅުގަނޑު

މެންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭން މި އުޅޭ އެހީތެިރކަން، ރަްއޔިތުންނަުށް ހޯދައިދޭން މި އުޅޭ ލުއިފަސޭހަކަްނ އަުޅގަނޑުމީގައި 

ހިސާބަުށް ފޯރުކޮުށްދެވިދާނެ ވާހަކަތަކެްއގެ މައްޗަުށް ބިނާކޮުށްކަްނ މެން އެއިން ރައްޔިތުންނާ އަުޅގަނޑުކިހާވަރަކަުށް 

މެން މިއަދު ވިްސނައި ފިކުރުކޮުށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިއަުދ އަޅުގަނޑުވާހަކަދަްއކަންޖެހެނީ، އެއީ 

ގައި ބުރިޖުއަޅާ ތަން މެންނަުށް ހަވީރު ފެނޭ ހަމަގައިމު ވެސް މިއަދު ފުލުހުން ތިބެނީ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުއަޅުގަނޑު

ބަލަންދާ ރައްޔިތުން ކިއު ތަރުތީބުން އެރޭންޖްމަންޓް ހެދުމުަށް ޓަކައި ވެސް އެތާަގއި ިކއުޖެހިފަ. މިއީ ޙަޤީޤަތް މިއަދު. 
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ފުލުހުން ދަނީ އެރޭންޖުކުރަމުން އެތާަގއި ރޯތަަކކަުށް، ަސފުތަކަކަުށް މީހުން. ޖާގަނުލިބިގެން. މި ވެްސ ވާހަަކެއްއ 

ނަަވކަުށް ނުވާނެ ދެއްތޯ. ެއކަމަކު، ިމއަދު ބްރިޖު ވެސް މި ވަނީ، މި ދެމެދުަގިއ މި އެޅޭ ބްރިޖު ެވސް މި  ދެއްކިަޔކަސް

ަކުށް ނޭނގެ މި އެްއޗެްއސަުްށ އަުޅގަނޑަވަނީ މިއަދު ޙަޤީޤަތަކަުށް ވާން ފަުށާފަ. މިއީ ދެން އޮޅުވާުލން ކަމަުށް ވަންޏާ 

ަކއަކީ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މި ސަރުކާުރން ކުރާނީ ރައްޔިތުންނަުށާިއ ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަ ައޅުގަނޑުކިޔާނެ ނަމެއް. 

މެންނަުށް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތގައި ފޮނިމީރުކަމާއި ޭއގެ ފައިދާ ިދެވހި ޤައުމަުށް ކުރާނެ ގޮތަކަުްށ އަުޅގަނޑުޤައުމަުށާއި 

ެވއްޖެއްޔާ ަރްއޔިތުންގެ ތެޭރގައި ވާހަަކއެްއ ނޫން ގޮތަކަުށް މި ސަރުކާރަކުން ކަމެއް ނުކުރާނެކަން ކަުށަވަުރކޮުށްދެން. އެހެން

މެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންެގ ތެރޭގައި އެކަަމކުން އަންނަނީ އުފާފާގަތިކަންތޯ، ނޫނީ އަުޅގަނޑުދައްކާއިުރަގއި 

 އަުޅގަނޑުސް ބިރުވެރިކަންތޯ ފެުށިގެންދަނީ. ިމއީ ެވސް ިވސްނައިލަންޖެހޭ ަކންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެ

މި ބިލަުށް ަހމަ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާކަާމއި، އަދި މިފަދަ ބިލެއް މި  ައޅުގަނޑުދަންނަވާނީ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، 

މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއީވތީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަުށާއި އަދި ސަރުކާރަުށް އަޅުގަނޑު ފަުށްފަުށުން 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ޝުކުރު ަދންނަވަމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ޝުކުރު ދަންނަވަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވައިކަރަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ނާޡިމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ވެްސ  އަުޅގަނޑުރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޑީޕީން މި މެން މި ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން އަިއއިރުަގއި އެމް.އަުޅގަނޑުތާއީދުކުރަން. 

މެން ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭ މި އަޅުގަނޑުފާހަގަކޮުށްލަން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް.  އަޅުަގނޑުއިޞްލާޙު ގެނަިއކަން 

އިޞްލާޙުަގއި ބަެއއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި، )ވ( ގައި ބުނެފައި މި އޮންނަ މާއްދާ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންެމ 

ބިމެްއ ހުރިކަމުަގއި ިވަޔސް ފްލެޓުގެ؛ ފުރަތަމަ ފްލެުޓގެ ޓެްކސް ނުނަގާނެ ވާހަކަ. ، ސަރަހައްދެްއގައި ވެސް އިމާާރތެއް

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި  އަޅުގަނޑުގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަުށް ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް ިއޞްލާޙެއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ.  އަޅުގަނޑު

ކުން އިމާރާެތއް ހުންނަ ބޭފުޅަކަުށް ނުވަތަ އިމާރާތެއް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެްއގެ ޮގތުގައި މި ވަނީ، އެ ސަރަހައްދަ

 ައޅުގަނޑުލިބިފައިވާ ބޭފުޅަކަުށް އެ ސަަރޙައްދަކުން ފްލެޓެއް ލިބޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ޓެކްސް ފްރީެވގެންވާނެ ކަމަކަުށް 

ގަންނަ ފްލެޓަކުްނ ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިސާލަކަުށް މާލޭ ސަރަހައްދުން ފްލެޓެއް، ފުރަތަމަ ބައްލަވައި 

ގަޫބލު މި ކުރަނީ. އޭެގ މާނައަކީ  ައޅުގަނޑުޓެކްސް ފްރީވާންޖެހޭނީ އެހެްނ ތަނެއްަގއި ޯގްއޗެއް އޮންނަ ބޭފުޅެއް ކަމަުށް 
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މެންނަުށް ާއއްމު ގޮެތއްަގއި ފްލެޓުަތއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ބޯހިާޔވަހިކަން ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުމިހާރު 

މެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ވިޔަފާިރވެރިން އާމްދަނީ ހޯދާ ވަސީލަތެއްގެ ގޮުތަގއި. އަުޅގަނޑުއަޅާެއޅުމުަގއި 

މެންނަުށް ނިކަމެތިމީހާއުަށް ައޅުަގނޑު މެންނަުށް ނިކަމެތިމީހާގެ އަތްފޯރާފަުށަކަުށް ފްލެޓެއް ުނއެއް ގެނެވޭ. އެހެންވީމާ،އަޅުގަނޑު

އަުށް ފްެލޓް ލިބޭ ކަހަލަ މަގެއް ފަހިެވގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަނެއްާކވެސް ބުަރއެއް އުފުލިފައި، މުއްސަނދި މީހާ

ާއއްމުކޮުށް އެޅެމުން މި  ،ހުޅުމާޭލގައި އެޅެމުްނދާ ،ދާ ވެްސ އެޅެމުްނ މިކުރާ ގޮުތގަިއ ރާއްޖޭަގއި މިހާރުގަބޫލު އަޅުގަނޑު

 20%ތުަގއި ޑައުން ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތީގައި. ން މަނުނީ ދެ މިލިޔަދާ ފްލެޓުތަކުގަިއ ޖުމުލަ އަެގއްގެ ގޮުތގައި މި އުޅެ

ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެ އަދަދަކީ ވެސް އާއްމު ދިވެިހ  ޅުަގނޑުއަކަ ރުފިޔާ. ލައް 4ދެއްކިކަުމގައި ިވޔަސް، އެ ައރަނީ 

ރައްޔިތަކަުށް ެދއްކޭނެ އަދަެދްއ ކަމަުށް. ދެން ލޯނަކަުށް ދާން މި ޖެހެނީ. ލޯނަކަުށް ދާއިރުގަިއ ލޯނަކަުށް މި ދެވެނީ ވެސް 

ޯލނަކަުށް ދާއިުރގައި ލޯނުގެ ޑިޕޮިޒޓް މޯގޭޖުކުާރއިރުަގއި ވަރަުށް ގެ ގޮުތގައި ަޑުއން ޕޭމަންޓެއް ދަްއކަިއގެން. 20ރަތަމަ %ފު

ބޮޑު އަދަދެއް އެބަޖެހޭ ބޭންކުގައި މޯގޭޖުކުރަން. އެސެޓް ވިަޔސް، ބިމެއް ވިޔަސް، ެއްއޗެްއ ވިޔަސް. މިސާލަކަުށް ލޯނަުށް 

ލައްކަ ރުފިޔާގެ މުދާ އެބަޖެހޭ މޯގޭޖުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިއީީކ  1ޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ހާސް ވެއް  20ދައްކަންޖެހެނީ 

ލޯނަކުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ވާން އޮތް ކަެމއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ބޯހިޔާވަހިކަން ގެަނއުމަުށް 

ޑައަޅަން. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ފަހުން ގާކޮުށީެގ މިއަުށް ވުރެ ރަނގަުޅ ނިޒާމެްއ އެބަޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ކަނ

ފުލެޓުތަކުގެ ސަރުކާރަުށް ަދްއކަންޖެހޭ އަދަދު ވަރަުށް މަތީ އަދަދަކަުށް ސަރުކާރުން ިނންމިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ހެން ނޫންކަން. ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަުމގައި ެއކަން އޮތީ އެ

އަހަރުން ފުލެޓުގެ އަުގ  25އެއީ މަހެްއގެ މަްއޗަުށް ހަތަރު ހާހާއި ހަ ހާހާ ދޭތެރޭގެ އަދަދެއްގެ ފަިއސާ ދައްަކިއގެން 

ދައްކާ ގޮތަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން އެކަން ބައްޓަންކޮުށްފަިއ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރަުށް މި ފައިސާ އެއް 

މުން މި ޖެހުނީ ތަންކޮޅެއް ކުޑަ މުއްދަތެއްަގއި ބޮޑު އަދަދެްއގެ ފައިސާ ނަގަން. ެއއީީކ ފަހަރާ ދައްކަންޖެހު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން، މިހާރުވެސް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަމުންދާ 

ޢެއް. އާއްމު ގޮެތްއގަިއ ފުލެޓްތަކުގަިއ މި ހުންނަނީ ފުލެޓްތަކަުށް ބަލައިލާއިުރގަިއ، އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ދިވެހި މުޖުތަމަ

 2ފާޚާނާ.  2ކޮަޓރި އެޕާޓްމަންޓެްއގަިއ ެވއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ  3ކޮޓަރި ުނވަތަ  2ދުނިޔޭގަިއ ެވސް އެތަންމިތަުނގަިއ 

ބަލައިގަނެވޭެނ  ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ދޭ ަކމަުށް ވެއްޖެްއޔާ ެއއް ފާޚާނާ. މިއީކީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް، ދިވެހިންނަުށް

ކަމަކަުށް ނުވޭ. މި ފަހުން ރައީސް ޔާމީން އިޢުލާންކުަރްއާވފައިވޭ، ިދވެހިރާއްޭޖގައި އަާޅ ފުލެޓުތަކުގެ އޭިރއާ އަދަދު 

އަކަފޫުޓގަިއ ދެ ކޮޓަރި އެޕާޓްމަންޓް އެުޅމަުށް. މިއީ ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަެމއް  500ކުޑަކޮުށްަފއި 

އްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ފުލެޓުތަކުގެ އަދަދު ގިނަވެަފއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު މަދުވީމާ ފުލެޓުތަކުގެ އަދަދު މަދުވީމާ ނޫން. އެހެންވެ

އެ މަންފާ މި ލިބެނީ އަދަދު ގިނަކުރުމަުށް ޓަކައި މި ސަރުކާރަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ 

ޅުމެއް ުއޅެވޭނީ ރަނގަޅު ތަނަަވްސ މާޙައުލެއްަގއި. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅުމަުށް؛ ތަނަވަސް ދިރިއު
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އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މިއަދު ދިވެހި މުޖުތަމަޢު، އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ކޮޓަރިން ނުކުމެ ފާޚާނާއަުށް ދާދިއުމަކީ، ތުވާލި 

އުނދަގޫ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  އަނދެގެން ފާޚާނާއަުށް ދާދިއުމަކީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ބަލައިގަންނަން

ބިމުގެ ވާހަކަ ދަްއކަމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފަހުން ތިނަދޫގައި އެންމެ ފަހުން ހިއްކި ބިމަުށް ބަލައިލާއިރުަގިއ 

ދުވަހުން.  ބައި 2ހެކްޓަރު ހިއްކާފަ. އެއީ ހެކްޓަރެއް މި ހިއްކެނީ  51މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުޮށްފައި މި ވަނީ  765

އަހަރު ކުރީގައި ރައީސް މައުމޫން ވެރިކަމުަގއި ހިއްކި ރޭޓަުށް މި ވެއްޓުނީ. އެހެންނަމަވެްސ،  20ނުވަތަ  25މިއީ މީގެ 

ރައީސް ނަޝީދު މިކަން ދައްކަވާފައި އޮީތކީ މިގޮތަކަުށް ނޫން. ވަރަުށް ކުރު މުއްދަތެއްަގއި ކުއްލިައކަުށް ބިން ހިއްކައިާލ 

ހެކްޓަރު ހިއްކާފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ،  3މިލިޔަން ރުފިޔާއަުށް ދުވާަލކު  6.7ައޑިން ެވލި ނަގަިއގެން، މީޓަރު  60މަންޒަރު. 

މި ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަޖެހޭ މި ސަރުކާރުން ވެސް ދައްކައިެދއްވަން. އަުޅގަނޑު ަކންބޮޑުވަނީ، އެބަ ިކޔާ ހުރިހާ 

ން ވެސް ފާހަގަކުަރއްާވ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަ ހުރިހާ އެއްޗަކުްނ ބޭފުޅުން ވެސް، ައޅުގަނޑުމެން އިދިކޮޅު ފަރާތު

ބައިކުޅަަބއި ވަކި ބޭފުޅަކު ަނންގަވާ މަންޒަރު. ައޅުގަނޑު މި ހިތަުށްއެރީ މިހެން ދަމުންގޮސް މި ފުލެޓުތަކުން ވެސް 

އްޒަތްތެރި ަރއީސް ވެްސ ކޮންމެވެސް އެްއ ބަެއއް ުނނަންގަވާނެބާަވއޭ. ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަުށްއަާރ، އި 

ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ ކޮލެރާ. ރައީސް މައުމޫްނގެ ފުަރތަމަ ދުވަސްކޮޅު ކޮލެރާާއިއ ސިެގއްލާއާ. މި ަރއީްސގެ 

 އަނބިކަނބަލުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާ ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ރައީސް. އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ހިތާމަކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއަުދ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި އާދެ، 

ޅުން މިއަދު އަޅުގަނުޑމެންނަުށް މި ގެނެވުނު އިޞްާލޙާ ދޭތެރޭގައި ާތއީދުނުކުރާ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަްތވާ ަބެއއް ބޭފު

އަހަރުން ދަުށުގެ ުއމުރުފުރާގެ ބޭފުޅުންނަުށް އެ ބޭފުޅުންގެ ފުލެޓުތަކުން ނަގަްނ  18ކަމަުށް، ތަކުރާރުކޮުށް ޒުވާނުްނނަުށް، 

ޅިގެން ަބޔާންޮކުށް އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނެްއ މިހާރު ގާނޫނުގައި މި އޮތް ެޓކްސްނެގުން އިސްތިސްނާވާނެ ކަމަުށް ކަނޑައެ 

ހުުށަހެޅީމާ މިއަުށް ތާއީދުނުކުުރމަުށް ޓަކައި ތަފާތު ބަހަނާަތއް ތަފާތު ވާަހކަދައްކާތީ. ިވދާޅުވަނީ ފައިދާހުރި ކަެމކޭ. 

ްއޔިތުންނުަށް ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ކަމެކޭ. ސަރުކާރުން މިކަން ދެން މި ކުރައްވަނީ އިޚްލާޞްތެިރަކމާ އެއްކޮުށްނޭ. ރަ

ފައިދާހުރި ކަމެއް ކުރުމަުށް ަޓކައި އެތަްއ ުޒވާނުންތަެކއް ިމއަދު ިކއުޖެހިފައި އެބަތިިބ ފުލެޓުތައް ގަތުމަުށް ޓަަކއި. އެ 

ފުލެޓުތަކުން ސަރުކާރަުށް މިއަދު ދައްކާ ޓެކްސް ކަނޑާލުަމުށް، ދައުލަތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުކޮުށް އެ ބޭފުޅުންނަުށް މި 
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ސޭހައިން ކުެރވޭނެ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖެއްުސމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ާގނޫނެއް ހުުށަހެޅީމަ ވެސް ިމ ކަންތައްތަްއ ފަ

ދަންނަވަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮުށް ހުުށަހެޅި ގާނޫނެއް ނޫނޭ މިއީކީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. 

މަ ލޮލުން ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ެއަބ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ހަ

ފެނޭ، ފޭދޫ ބިން ހިއްކައިލާފައި، ތިނަދޫ ބިން ހިއްކައިލާަފއި ހުވަދޫ ކަނޑުން ބޯޓު ުހރަސްކުރަމުން އަންނަ ތަން. 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ތަން. މިއީ އަުޅގަ  ހުޅުމާލޭގައި ދެތިން ހަފުތާ ތެޭރގައި ބޮޑުސިްނގާ، މާސިްނގާ ިބމެއް ހިއްކާލި

ޒުވާނުންނަުށް ގޯިތގެދޮރުެގ  ،ޒުވާނުންނަުށް ޓަކައި  ހުރި ޙަޤީޤަތްތައް. އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ސާފުކޮުށް ފެންނަން

ބޯހިާޔވަހިކަމުގެ ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން މި ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކަކީ ުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ތަނަވަސްކޮ

ރަްއޔިތުންގެ އަތުަގއި ހުރި ގޮތްތައް އިތުުރ ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކަިއ  ،ނަުށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ރައްޔިތުން

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ގާނޫނުން މި ގެނެވުނު ަބދަލާއެކު ހަމަ އަދި އިދިޮކޅު  ަސއްކަތެްއ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ކުރެވޭ މަ

އުފެދޭ މިއީ ސުވާލު އުެފދޭ ކަމެކޭ. މިއީ ޝަްއކުބިމެއް އޮތުމަކީ  ވެސް ސަރަަހއްދެްއގައިއެއް ، މި ދައްކަނީ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ 

އަތޮޅުަތްއ ތަރައްޤީކުރުމަުށް ޓަކައި  ،ދާއިރާތަކުން ،ރަުށްރަުުށން ރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީކަމެކޭ. އިްއޒަތްތެ

 ޅުގަނޑުމެންގެ ދާިއރާގައި މިސާލަކަުށް ދަންަނވާ ކުރާ މެންބަރުން. އަން އަންނަ ާދއިރާތަކުން ތަމްސީލުމަސައްކަތްކުރަމު

އަކީ މިހާރު މީހުން އުޅޭ ރަުށެއް ނޫން. އެކަމަުކ، ދިޔަދޫ ދޫ. ދިއަދޫ ބައްަލވާ ދިޔަ ްއޒަތްތެރި ަރއީސްވަންޏާ އި ކަމަުށް

ސާލަކަުްށ އެ ރަުށުގެ ނަމުަގއި މި ،ހިނދު އަދިވެސް ފަޅުރަުެށއް ގޮތުަގއި ސަރުކާރުން އިޢުލާންކޮުށްފަިއާވ ރަުށަކަުށް ނުވާ

ަގއި އެބަތިބި. ކަމެއް. ގެމަނަފުުށީގައި އެބަތިބި. ކޮނޭޑގައި ެއބަތިބި. ދެއްވަދޫ ބަޔަކު ރަޖިސްޓަރީވެަފއި ތިބުމަކީ އެކަުީށގެންވާ

ން ބިން ނަގަިއގެން ދިރިއުޅޭކަުެށއް ނޫނޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމއުޅެނީ ކޮންމެހެން ދެއްވަދޫ މި ހުރިހާ ޒުވާނުން މާލޭގައި

ތެރެއިން މަސައްކަްތކުރަމުން ައންނައިރުގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ގެމަޝްރޫޢު އެ ގެ އެކި ފުލެޓުަތއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރު

ލާަފއި ކްސް ކަނޑައިލަތުގައި ވެސް ސަރުކާރުން މި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮުށް މި ދެނީ ދަްއަކންޖެހޭ ޓެގޮތްތަެކއް ނެތް ހާ

ފަސޭހަކަާމެއކު ބޯހިޔާވަިހކަން ފޯރުކޮުށްދޭނެ އުެޅނީ ޒުވާނުންނަުށް  އް ހަމަޖައްސަން މިމި ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ އިްނތިޒާމެ

 އަްނނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުަގއި  ގޮތެއް ހޯދުމަުށް ޓަަކއި. މިއީ ަޙޤީޤަތަކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން

އެކު ކުރެްއިވ  މަސަްއކަތްކުރި ޓާާޓ ކުންފުންޏާޓަކައި  ހަމައެަކނި ފުލެޓެއް އިމާރާތްކުރުމަުށް ،ތެރޭގައި ހަމައެކަނި 

ދައުލަތުގެ މުދާތައް ކަމާއި ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ ފޭރިގަންނަ ގޮތަުށް އި ވެސް ރައްޔިތުންނަުށް ބިރުވެރިމަސައްކަުތގެ ތެރޭގަ

ހެނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫން ޖެ ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. މިހެން ދަންނަވަން މި  ހުރި ލާފައިވިްއކައި

ބިެމއް ދޫކޮުށްފަިއ  4އޮތް. ޏަުށް ދޫކޮުށްފައި ހުރި ފުލެޓްތައް؛ ފަޅުރަުެށއް ދޫކޮުށްފައި އެބައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޓާޓާ ުކންފުން

ދު އެބަހުރި. އަދި އެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެ މަސަްއކަތް ކުރުމަުށް ޓަކައި ކޮުށްފައި ހުރި މުޢާމަލާތުގެ ވާހަކަ މިއަ

މިއީ ަދުއލަތުގެ މުދާތަކާިއ، ދައުލަުތގެ  އަންނަނީ. ދެކުމުންެއކި ކޮމިޓީަތކުަގއި ވާަހކަ، ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް 

ގޮތް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އެ ފުލެޓުަތކުގެ ައގު އެަތއް ގުނަޔަކަުްށ  އެިކއެކި ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް ނިގުަޅއިގަންނަ
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ގޮތުން. ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ  ގެދިޔައީ ވިްސނުމަކާނުލާ ކުރެވުނު ކަންތައްަތކުގެ ނަތީޖާއެއް އިތުރުެވގެން މި 

އަހަުރެގ  50 މުއްދަތަުށް. ގެދުވަހުވަނަ ފްލޯރ ފަންސާސް އަހަރު 3 ،ފްލޯރވަނަ  2 ،ފްލޯރވަނަ  1ޓާޓާ ކުންފުންޏަުށް 

ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން  .އިއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ެތރޭގައަ ކޮުށްލިތަން ފެނިގެން މިދޫ .މީހެއްގެ އުމުރު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ތަުށް،މުއްދަ

ންޖެހޭ ހަމަ ސަރުކާރުން މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ުޒވާނުންނަުށް މަގުފަހިކޮުށްދެމުން އަންނައިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަ

ދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން މަަސއްކަްތުކރަމުން ލާ ތެރޭގައިއޮތް. މި ާގނޫނު އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙައެހެން ކަމެްއ އެބަ 

އިތުރަުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީގައި އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ހަމަ އިތުރަުށް އިޞްލާޙުކޮުށް

ދޭތެރޭގައި ާޚއްޞަކޮުްށ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީެވގެްނ ތިބި މީހުންނާ  ،ާމލޭގައި މިތިބި ،ކަމަކީ ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ

މިތަނުަގއި ރާއްޖޭގެ އެތަން ނޫނީ ގޯތި ނަާގފައި ،އެބަޖެހޭ. ހަމައެހެންމެ، ގޯތި ގަނެފައި  އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިްސނަން

މާމަދަރިންނާއި، ކާފަދަރިންނާއި، މުނިކާފަދަރިން ނަމުގައި ެއކި ރަުށްރަުށުގައި ގޯތި ނަގާފަިއ ތިބި މީހުން ގޯތި ނަހަދާ 

 ދިއުން ކަމުގައި އަުޅގަނޑުބޭނެ ފުރުޞަތުތަކެއް ހަނިވެެގންެވސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ހަމަ ޒުވާނުންނަުށް ލި އެގޮތަުށް ތިބުމަކީ

ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރުމަުށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަމުން އަންނައިުރަގއި  މި ބިމާ ބެހޭ، އެހެންވީމާގަބޫލުކުރަނީ. 

. ގޯތި ނަގާފައި ގޯތި ނުހެދި ހުންނަ އެަބޖެހޭ މި ކަންތައްތަކަުށް އި ވިސްނަންއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކު ތެރޭގަ

އުޅެނީ.  އުޅެނީ ޒުވާނުންނަުށް ބޭނުންވާ އެތައް ފުރުޞަތުތަކެއް ނުލިބިގެން މި މި  ރާތްތަކާއި، މިއީ އަުޅގަނުޑމެންފަ

 ބޫލުުކރާ އަޅުގަނޑު ގަެއބަޖެހޭ.  ދަންމި ކަންަތއްތައް ވެސް ަޙއްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން ހޯ، އެހެންވީމާ

ގޮތުަގއި މި ގާނޫނަުށް މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ުޒވާނުންނަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގޯތިގެދޮުރގެ ތަނަވަްސކަްނ 

 މު މަސައްކަުތެގ ފެުށުމެއް މިއީ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީމަުށް ޓަކައި ކުެރޭވ ވަރަުށް މުހިއްފޯރުކޮުށްދިނު

ދާއިރު މި ުޒވާނުންނަުށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ލިބިގެންދާނެކަމާ މެދު ރުޙަލާގައި މަސަްއކަތް ނިމިގެންމަ

 ޝައްެކއް ނެތް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  އުތުރުމައްޗަންޮގޅީ އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އަުށް.މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

މި ހުުށަހެޅޭ ހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް ދިވެ) 2002/1ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަހަރުން އުމުރުން ވެފައިވާ ކުއްޖަކު ފުލެެޓއް ގަންނަ ކަމަުށް ވަންޏާ، ެއއްމެދު އިމާރާތަކުން ފުލެޓެްއ  18 އިޞްލާޙު؛

ފަހަރު ސަރުކާރަުށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެްކހުން މާފުކޮުށްދޭނަމޭ ވިދާޅުވެ  ގަންނަ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ުފލެޓު ގަންނަ ފުރަތަމަ
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ޮގތުން އެއަުށް ާތއީދުކުރަން. ައޅުގަނޑު އެއަުށް ާތއީދުކުރަީނ  ހުުށަހެޅުމަުށް އަުޅގަނޑު ުއސޫލެްއގެހުުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް 

ދޮރަުށް  ަގއި އަުޅގަނޑުެމން އިލެކްޝަނަުށް ނުކުތްއިރު ައޅުގަނޑުމެން ދޮރުން 2008އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން 

އެ ހާލުގައި  ،ފެނިގެން ތިބި ހާލު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ައޅުގަނޑުމެން ަރއްޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތިހިނގައި، 

 ގޮތުަގއި ައުޅގަނޑުމެން ހިފައިގެން ައއިން  ގެއަޅުގަނޑުމެން ނުބޭއްތިބުމަުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެންގެ އިެލްކޝަން ވަޢުދެއް

ދުވަހުެގ ސަރުކާުރގަިއ ރުއަހަ 3 ކުރު ސަރުކާުރ،.ޑީ.ޕީގެ މަުށް ޙައްެލއް ހޯަދއިދިނުން. އަދި އެހެންމެ، ެއމްބޯހިޔާވަހިކަ

ދިމާލަުށް ފުލެޓްދޮންބެ  އޭރުަގއި ހުންނެވި ެވރިޔާއާ އިދިޮކޅު މެންބަރުން ވެސް ރައީސް ނަޝީދު، ،އެތައް ފުލެޓެއް ައޅައި 

ައުޅގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކަުްށވީ  ދިޔައިން. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ފުލެޓު އަޅައިދެމުން ައޅުގަނޑުމެންކިޔާ ވަރަުށް 

ނަުށް ލުއި ލިބޭ ގޮތަުށް އެ ފްލެޓުތައް އަޅައިދިނުން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ، އަޅުގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުން

ބިންގާއަަޅއި، އެ ައޅައިދިން ފްލެޓުތައް މިއަދާ ހަމައަުށް އައިިއރު ވެސް ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭއިރު އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާެއއް 

ުރފިޔާވަރު ޖެހޭ ގޮތަުށް އެ ފްލެޓުތައް ައގުކުެރިވގެން އެހެން  35000މަހަކަުށް  އެްޑވާންސްގެ ގޮުތގައި ަދއްކާަފއި، އަދި

ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ ގޮތަުށް ެހދުނީމަ، އޭގެ ުލއި ރަްއޔިތުންނަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ިބންގާއެިޅއިރު ވިސްނި ގޮތަުްށ 

ންޖެހެނީ މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަުށް އައިއިރު ެއ ލިބިގެންނުދާ ތަން. އެއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަ

އަހަރު ފުރިފައިވާ ހުރިހާ ކުދިންނުަށް  18ބޭފުޅުން ނިކުމެވަޑަިއގެން އިެލކްޝަން ވަޢުދުަގއި ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި، 

ވާންާދއިރު  އަލަތު ަކއިވެންޏާ އެކީ ފްލެުޓގެ ތަޅުދަނޑި ެދްއވާނެ ކަމަުށް. އެކަމަުކ، މިއަދު މި ސަރުާކރަުށް ތިން އަހަރު

ވެސް އަިދވެސް ކިތަންމެ ބަެއއްގެ ަކިއވެންޏަުށް ގޮއްސަ އަުޅގަނޑު އަހާލަން؛ ކޮބާ! ފްލެުޓގެ ތަޅުދަނޑި ލިބިއްޖެހެއްޔޭ. 

އަޅުގަނޑު ހީކުރަނީ ޢާއިާލއާ ބެހޭ ކޯޓަުށް ގޮްސގެން ތިން ހަތްފާގެ ސެމިނަރ ހަދަމުންދާއިރު ފްލެޓުގެ ތަޅުދަނޑިާއ ބެހޭ 

ކަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ދައްަކއި، ފްލެުޓގެ ަތޅުގަނޑު ލިބިަފއި އޮންނާނެ ަކމަުށް. އެހެންވިޔަސް ެއގޮތަކަުްށ ގޮތުން ެވސް އެ ަދއް

ނޫން މިކަން ހިނގައިދަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ސަރުކާރުން ޓެކްސެްއ ނެގީމަ ޓެކްސް ދަނީ ހުރިހާ 

ގައި. އެއީ ޮކންމެހެން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެގޮތަުށް އެކަން ވެެއކޭ ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަުށް ޚަރަުދކުރަމުން ޙަޤީޤަތު

އެހެން މި ދަންނަވަނީ މިހާރު ނޫސްތަކާ އެްއޗެހިން ފެންނަ ގޮތުަގއި ކޮންމެ ކަމަކީ ޭއެގތެރެއިން ަވއްކަންކުރަމުންދާ 

ދާތީ. އެހެންވިޔަްސ، ާއއްމު އުސޫެލްއެގ ކަންތައްކަުމގައި ހަމަ މީޑިއާަތކުަގއި ހާމަކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ރިޕޯޓުކުރަމުން

އަހަރު ފުރިފައިާވ   18ގޮތުން ޓެކްސް ނެިގއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ޓެކްސްގެ މަންފާ ލިބިގެންދާނެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް. 

ްނ މީހަކަުށް ފްލެޓެއް ގަންނަވަރުެގ ތަނަވަސްކަން ހުރި ކަމުގަިއ ވަންޏާ އޭނާއަުށް ސަރުކާރަުްށ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްއި

މާފުދިނުން އެއިން ކޮންމެހެން އެހެން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗަކުން ކޮންމެވެްސ ވަރަކަުށް މަޙްރޫމުވަމުންދާނެ. 

އެއީ ޙަޤީޤަެތއް. އެހެްނވީމާ، އެ ޓެކްސް ނުަދއްކާ ގޮތަުށް ަހއިދިނީމާ އަުޅގަނޑުމެން ެއއީ ކޮންމެހެން އެ މީހާއަުށް ލިބޭ 

ިވަޔސް، ދެން ތިބި މީހުންނަުށް އެއިން ހަމަގައިމު ވެސް  ލުޔެއް އޭގެތެރެއިން ލިބިނުދޭނެކަން ލުޔެއް ކަމުަގއި ީވކަމުަގއި 

އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުަރންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިގެންދަނީ މުއްސަނދިން މުއްސަނދިވާ 
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ތަން. ތި  ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ، މިހާހިސާބަުށް ގޮތަުށް މި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިީސތައް ބައްަޓއްކުެރވެމުންދާ 

ހުުށަހެޅުނު ހުރިހާ ގާނޫނަކުން. ފްލެޓެއް ގަންނަވަުރގެ ތަނަަވސްކަން ހުރި މީހަކަުށް ސަރުާކރަުށް ވެސް ެޓކްސް ނުދަްއާކ 

މެހެން އޮންނަ ކަމަކަުްށ ގޮތަުށް ހަމަޖައްސައިދިނީމަ ެއއިން ާއއްމު ަރއްޔިތު ިނކަމެތިމީހާއަުށް ލިބޭ ފައިދާެއއް ކޮން

އަޅުގަނޑަކަުށް ގަބޫެލއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވިަޔސް، އެ ލުއި ވެސް ދީގެން ރައްޔިތުްނނަުށް މި ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް 

ގެއްުލވައިނުލުުމގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ތާއީދުކުރަމޭ. އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ވަރަުށް ގިނަ 

ދަނީ އަުޅގަނޑަުށް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މިއަުށް ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ދަްއކާއިރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނެގ ފަހަރަުށް މި އިިވގެން

ކަންބޮޑުވުންަތއް، އެ ވާހަކަަތއް އަުޅގަނޑުމެން ދައްަކއިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީން ތާއީދެއް ނުކުެރއޭ ކިަޔިއގެން 

ދަންނަާވނަން. އަޅުގަނޑުމެން ޓެްކސްގެ ލުއިދިނުން އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަދަްއކާނެ. އަުޅގަނޑު އަެނއްާކވެސް ތަކުރާރުކޮުށް

އެބަ ތާއީދުކުރަމޭ. އެހެންިވޔަްސ، މިކަން ހިނގައިދާނީ އެންމެ އާއްމު ނިކަމެތިމީހާއަުށް، އޭނަައުށް ލިބެންޖެހޭނެ ޚިދުމަތެއް، 

ރޫމްވެގެންާދނެކަން ެއއީ ހަމަަގއިމު ެވްސ އޭނައަުށް ލިބެންޖެހޭ ފްލެޓެއް، އޭނައަުްށ ސަރުކާރުން ކޮުށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް މަޙު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަމުން ފާހަގަކުރެޭވ ކަމެކޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިތާަގއި ބޭފުޅަުކ ވާހަކަަދއްކަމުްނ 

 ލަންލައިދައިގެން ސަފްގެ ތެރެއިންނޭ ބަހަ  ސަފު ވެްސ ފުލުހުން ބްރިޖުައޅާ ތަނަުށްވިާދޅުވި، ވަަޑއިގަްތއިރު އެ ބޭފުަޅކު 

ލަން ދާ މީހުންނުަށް ވެސް ހުއްދަ ލިބެނީ. ދަންނަވާލަން އޮތީ އަދި ބްރިޖު އެޅުނީމަ ކިހާވަރެއް ހުންނާނެބާއޭ. މި ބަލައި

 ދިމާލަުށް ބަލައިލެވެން...ުފލުހުން ބުނާގޮތަކަުށް ނޫނިއްޔާ ބްރިޖާ  ،ހުއްދަ ނަގައިގެންފުލުހުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ދަުށް. ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު ައޅުގަ

ވަނަ އިޞްލާޙު  7)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ ގެނެޭވ  2002/1ދާ ގާނޫުނ ނަންބަރު  ވާހަކަދަްއކަމުން މި

ވަނަ ުދވަުހ  2މަހުގެ  ބަރުއަހަރުެގ ޑިެސން 2015އެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން  ،ަވނީ މިއީ. މި ިއޞްލާޙުަގއި މި

ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޭޅޮގތުން ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙެއް  6ނޫނަުށް ގެނެުވނު ކުރެްއވި މި ގާލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުރައީސު

ަވކިން ބިމުގައި ހަދާަފއި މި ހުންނަ އިމާރާތްތަކުން  ބިމާ ،ިދަޔއީ މިއީ. އާދެ! މިދެންނެވި އިޞްާލޙުގައި ފާހަަގކުރެިވގެން އެ

 ތްތެިރ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުްއަވއިވަނަ އިޞްލާޙުަގއި މި އިްއޒަ 5ންނެވި އެއްމެދު ފްލެޓު ވިްއކޭނެ ުއސޫލު މިދެ

ސްކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު ވަރަުށް ގިަނ ލާޙު ފާސްކުރެވެން ބަހުއިޞްއި އޮތީ. އެެހންނަމަވެސް، ފާސްކޮުށްދެއްވާފަ 
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ުށް ރަކު ިވދާޅުވެއްޖެ އެކަމާ ދެކޮޅަފަރާތްތަކުން އެކަމާ ވާހަކަެދްއކި. ިއއްޒަތްތެރި، އެމް.ޑީ.ީޕެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެން އަންނަ ޙައްޤުތަކެއް އުނިވާީތވެ. ެއއީ މުޅިން ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ތިމަންނަމެން ވާހަކަދެއްކީމޭ 

ވާަހކަދެްއކެވި ސަރުކާރަުށް ތާއީުދކުރާ  ކުރަން ބާރުއަޅައިކަންކަން އިޞްާލޙުނޫން. އޭގައި ހުރި ބައެއް ވާހަކަތަްއ، 

ތަރައްޤީކުރުމަުށް ވިޔަފާިރ  ރާއްޭޖގަިއ ރިއަލްސްޭޓޓް ެއއާެއއްކޮުށް،ވެސް. އަދި ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުން

 ،ފްލެޓުތަުކގެވެްސ ެއ ވާހަކަދެްއކެވި. ޭއަގއި މި އޮްނނަނީ އެއްމެދު  އުސޫލުން މި މަސަްއކަތްކުަރްއވާ ކުންފުނިތަކުން

 ސަުރކާރަުށް ދަްއކާ 15%ްއާކއިރު ހަމަ ބިން ިވއްކާ އުސޫުލން އެ ވިްއކާ ފްލެޓެްއގެ އަުގެގ އިމާރާތްތަކުގެ ފްލެޓުަތއް ވި

ގޮތެްއގަިއ  ޚާއްޞަ އޮތް ފަދައިން، މިއީ އިފާހަގަކޮުށްފަ އިޞްލާޙުގައި  7ގޮތަުށް އޮތުން. އެއީ މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް 

ޓާ ުޒވާނުންނަުށް ފައް ައލަުށް ކައިވެިނކޮުށްގެން އާ ދިރިުއޅުމަކަުށް ރައީސް ޔާމީންގެ ިރޔާސީ ވަޢުދުތަކުގެ ތެޭރގައި މި އޮންނަ 

ގޮތަކީ އެ  ވާ މިދާެއއް ކަމަުށް ވާތީވެ. އެހެންވީމާ، އޭރުގައި ކަމަުށް އޮންނަ މާއް އޮންނަ ފުރުޞަތަކަުށް ހުރަސްއެޅޭނެ

ގެ ބަދަލުަގއި އޭތި 15% ވެސް ައއި. ަމޝްވަރާތަުކގަިއ މި ވާހަކަެދްއކީ ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑުމެންނާ މަޝްވަރާތަކަުށް

ވެސް ޓެކްސް  ަދއްަކވަިއެގން އެ ބޭފުޅުން އެކަހަލަ ވާހަކަ، އެހެންވީމާ އަުށް.  8އަުށް ނުވަތަ % %6ކުޑަކޮުށްލަްނވީނޫންހޭ 

އެހެންަނމަވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ، އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް  ނުނަގާކަުށް ނޫން. ޓެކްސް ނަަގން ހަމަ ވާހަކަދެއްކީ.

ދެްއކި އުސޫލަުށް ބަލާއިުރގައި ވެސް ެއއަުށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ގޮެތއް މިހާރު ސަރުކާރުން މި ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙގަިއ ވާހަކަ

އަހަރުން މަތީގެ މީހެއް ކަމަުށް ވަންޏާ، ިދވެހި ރަްއޔިތެްއ  18ހުުށަހަޅުއްވާފަިއ މި އޮތީ. ެއީއ އަލަުށް ފްލެޓެްއ ގަންނަ 

ްކސްގެ ގޮުތގައި ނުނަގާ ޮގތަުށް. އެހެންވީމާ، ިމއީ ނޫންތޯ ސަރުކާރަކުން ަރއްޔިތުންނަުށް ކަމަުށް ވަންޏާ ެއްއވެސް އެްއެޗއް ޓެ

ޚިދުމަތެއް ހެޔޮ ގޮތުގައި ދިުނމަކީ. ހަމަ މި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކުން ވެސް ކުޑަ ޓެްކސެްއ ނަގަން ހުުށަހެޅި އެއްޗަކަުްށ 

އްވެސް ޓެްކސެއް ނުނަގަން. ެއހެންވީމާ، މިކަން އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުން މިހާރު މި ހުުށަހެޅީ، އަލަުށް ފްލެޓެއް ގަންނަންޏާ އެ

ބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮުށްލަން. މިއީ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަކުންނެއް މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގަިއ 

ވަނަ އިޞްލާޙު  6ވާހަކަދަްއކަިއގެން އަުޅގަނޑުެމން ގެނައި އިޞްލާޙެއް ޫނން. ހަމަ ކުރިން މިދެންނެވިހެން 

ފާސްކުރިއިުރގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވަރަުށް އަވަހަުށް ިމ އިޞްލާޙު ގެންނާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކަމުން ެވސް ދަންނަވާފައިވާނެ. އެހެްނީވމާ، އެގޮތަުށް ގެަނއި އިޞްލާެޙއް މި އިޞްލާޙަކީ. އެހެންވީމާ، 

ދަުށުން މިހާރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަލަުްށ ފްލެޓް ގަންނަ ފަރާތްތަކަުށް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑު ފައިާދއެްއ، މި އިޞްލާޙުގެ 

ވަރަުށް ބޮޑު މަންފާއެއް ލިބިގެން މި ދިޔައީ. އެ ބޭފުޅުންނަުށް މާލޭ ސަރަހައްދުން ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދަކުްނ 

ވާ ގޮތުެގ މަތީން މިކަން ކުެރވިގެންދާނެ. ެދން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ވެސް ފްލެޓް ގަންނަންޏާ މި އިޞްލާޙުަގއި މި 

ބޭނުންވޭ، މި ޚަބަރު ނޫސްތަކުގަާޔއި އަދި ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަާވއިރު ވެސް އެބަ ދަްއކަވާ ިމ 

ންނަ ފަރާތްތަކުަށް ސަރުކާރަުށް ދައްކަންޖެހޭ ބިލުގައި އޮތް ގޮތާ ޚިލާފަުށް. މި ބިލުގައި މި އޮންނަނީ އަލަުށް ފްލެޓް ގަ

ފަރާތްތަުކގެ ޓެކްްސ، ޓެްކސް ދެްއކުން  އޮންނަނީ އެ ފުކުރާ ވާަހކަެއއް ޫނން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ީމަގއި މިޓެކްސް މާ



27 

 

ތުރާ ވާހަކަ. އެހެްނނަމަވެސް، މާފުކުރުމާއި ިއސްތިސްނާއަކީ ތަފާތު ދޭއްެޗއް. އެހެންވީމާ، ޚަބަރުފަ އިސްތިސްނާވާ

ފަރާތްތަކުން ވެސް މި އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަ ރިޕޯޓުކުާރއިރު އަުޅގަނޑު އެދެން މި އިޞްލާޙުަގއި އޮތް ގޮތަުށް މި ކަންތައްތަްއ 

ގެންދިއުމަުށް. ދެން އަުޅގަނޑު އެްއކަމެއް އަދި ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން. މި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، 

ވަނަ އަހަރުެގ  2015ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައީ މިދިޔަ  5ޒަތްތެރި ެމންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި މި ގާނޫނަުށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 600އޮގަްސޓް މަހުގެ ތެރޭގައި. ިރޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙެއް ެއއީ. އެ އިޞްާލޙުގައި އޮންނަ ގޮތުން 

ރެވޭ ގޮތަުށް އޮންނާތީެވ، ެއއީ ވަރަުށް ގިނަ ބަޔަކަުްށާވ އަކަފޫޓަުށް ވުރެ ކުޑަ ގޯތިތަްއ މީގެ ކުރީަގއި ރަޖިސްޓްރީުނކު

ަގއި މި އޮންނަ ނަިއ އިޞްލާެޙއް އެއީ. އެ ިއޞްލާޙުއުނދަގުލަކަުށް ވާީތވެ އެކަން ޙައްލުކޮުށްދެްއވުމަުށް ސަރުކާުރން ގެ

ަގއި އޮންނަ ގޮތުން ގޮތުން؛ މާފުކުރަްއވާ! އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙެއް. އެ އިޞްލާޙު

އަކަފޫޓަުށް ުވރެ ކުދިިވޔަސް ވެްސ ބައިުކރެވޭ ގޯތިތަުކގަިއ ެއ ފަރާތްތަކަުށް ރަޖިސްޓްރީކުެރވޭނެ.  600މިހާރު 

އެހެންނަމަވެސް ެއއާ ުގޅިގެން ގެނެވުނު އިޞްލާޙެްއގައި ެއއްމެދު އިމާރާތްތައް ވާރުަތވެރިން ނިޔާވީމާ ބަހަންޖެހޭ ހާލަތުގަިއ 

ގޮތެއް ވާ ާވހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި. ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަން  ވަރަުށް ނިކަމެތި

ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް މި ފަރާތްތަކުން ރިޢާޔަތްކޮުށް ވިސްނާލަްނޖެހޭ ނުކުތާއެއް ކަންނޭނގެ ެއީއ. ވަރަުށް ގިނަ ފަރާތްތަކެްއގެ 

ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނައިލާފައި ެއއަުށް އިޞްލާެޙއް ގެަނއުން ރަނގަޅު. ެއީއ ކަންބޮޑުވުން އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި އެބަ އޮތް. 

އަކަފޫޓަުށް ވުރެ ުކޑަެވއްޖެއްޔާ ބިން އޮތް ފަރާތްތަކަުށް މީގެކުރީަގއި ޯގއްަޗކުން، އެ ގޯތިން ބައެއް ނުދެވޭ.  600

ވެސް ލިޭބ ގޮތަުށް އޮތީމާ ތަނަވަްސކަން  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ބިުމގެ ތަނަވަްސކަން އޮންނަ ފަރާތްތައް

ނެތް، ޢާއިލާަގއި ހުންނަ ަތނަވަސްކަން ނެތް މީހާއަުށް ަވރަުށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަން ލިިބގެންދާ ގޮަތކަުށް މިހާރު އޭތި 

ން އިޞްލާޙުެވގެން ގޮސްފަިއވާ ަކމަުށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ގަބޫުލކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ކޮްނމެވެސް ވަަރކަުށް ިވސްނާލު

ރަނގަޅު ޕޮއިންެޓއް ކަމަުށް ައޅުގަނޑަުށް ވެްސ ފެންނަ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބުކުރައްވަިއ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުންދާއިރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކާ މުޚާޠަ

އެްއޗެއް ވިދާުޅވާ ނަމަ، ދާިއރާއާއި އަދި "ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު" އެހެން ވިދާޅުވުމަުށް ގަާވއިދުަގއި ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، 

 ހިތަދޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށް ދަންނަވާލަން ެއ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ގެެނވޭ ިއޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަން. 

ތަނަުށް އަންނަންޏާ  ރަްއޔިތުންނަުށް ފައިދާކުރަނިވި ހުުށަހެޅުމެއް މި، ހުރިޅުގަނޑުމެން ަރއްޔިުތންނާ ގުޅުންދެން އަ

އެމް.ޑީ.ޕީން އެއަުށް ތާއީުދކުާރނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަުށް ތާއީދުކޮުށްގެން ައޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަ 

ކުރަނީ މި ގާނޫނަުށް ފުރަތަމަ އިޞްލާުޙ  މިެމންބަރުން ފާހަގަ  ގެދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ވާހަކަިއަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި

މިކަން މިއީ މިގޮތަުށް މިހެން އޮތުމަކީ  ،ވެސް އަުޅގަނުޑމެން ފާހަގަކުރީމޭ ގެނެިވގެން މި ޓެކްސްގެ ވާަހކަ އަިއއިރު

ތުރުަށް އިމިތާ  މާލޭގައި ބިން އަގުބޮުޑ، ފްލެޓުތައް އަގުޮބޑު؛ އަގުޮބޑު ،މިހިން ގަނެވޭވާންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނޭ. ރާއްޖޭގެ 

ޖެހުމަކީ އިތުރު ބުރަެއްއ ޔާ މިދެންނެވީ ފްލެެޓއް ގަންނަންޖެހޭއިރު ޓެކްްސ ދަްއކަންއްމީހުން ތަނެއް ގަންނަންޖެހިއްޖެ

ގޮތުަގއި އެކަން އޮންނާނީ. އެަކން އަޅުގަނޑު ހަމަ އަބަދުވެްސ ފާހަގަކުރިން. މިހާރު މި އިޞްލާޙު ގެނެވުމުން މިއީ ހަމަ 

އިދާައކަުށް ވީތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ މިއަުށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ އަބަުދވެްސ ރައްޔިތުންނަުށް ކުރާނެ ފަ

ގޮުތގައި. ހަމަ އެހެން ތިެބލާފައި ސަރުކާރަުށް އާމްދަނީ  ގެުކޅޭ އެްއެޗއްގެެނވޭ ބަދަލުތަކަުށް ބަލާއިރު މިއީ ކުޅޭ ގާނޫނަުށް މި

ގެ މަޤްޞަދުަގއި ގާނޫނަުްށ ގެނެސްގެން އާމްދަނީ ހޯދުމު ގާނޫނަުށް ބަދަލުބޭނެ ކޮންމެވެސް މޮޅު ގޮެތއް ހޯދައިލާފައި ލި

އެމް.ީޑ.ޕީ  މި ގާނޫނަުށް މި ބަދަލުގެނެވުނުއިރު ވެސްގެނައުމަކީ މިފަދަ ނަތީޖާ ނިކުމެގެންދާނެ ކަމެކޭ. އޭރުން ބަދަލު

ގެނެވުނުއިރު މިގޮތަުށް މި ޓެކްސް ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަަގކުރިން މިއަުށް މި ބަދަލު އަދި ޚާއްޞަ، މެންބަރުން

އަުޅގަނޑުެމންގެ ވާހަކަ ައޑުނޭހި. ކޮމިޓީ  ،ބޮޑުވެގެންދާނެ ކެމެކޭ. އެހެންނަމަވެސްހަމަ ބުރަ، ރައްޔިތުންނަުށް ބުރަ ނެގުމަކީ

މަރުޙަލާގައި ެވސް އަުޅގަނުޑމެންގެ ވާހަަކއެއް އަޑުނާހާ. މިއަދު މި އިޞްލާޙު ގެނަުއމުން އަޅުގަނޑުމެން ެއކަްނ 

ފާހަގަކުރުމަކީ ކޮންމެހެން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަުްށ ވީތީ އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން ފާހަގަކުރަނީ. ވިސްނާލަންޖެހޭ 

ހަމައެކަނި ބަެއްއ  ،ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް މިހެން ހުުށަހެޅިގެން ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙު ވެގެން ައންނައިރު ،ކަމަކީ

ކުރަްއވާ މިގޮތަުށް މިހެން ގެނެވޭ ަވކި އިޞްލާޙަކުން ވަރަުށް ބޮުޑ ފައިދާތަކެއް ަރއްޔިތުންނަުށް މެންބަރުން ފާހަގަ އެބަ 

މުހިއްމު  ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ މިއަުށްވުރެ މާ ،ކޮުށްދެނީ. ޙަޤީޤަތަކީ އެބަ ކުރެޭއ. ވަރަުށް ބޮުޑ ކަެމކޭ ސަރުކާރުން މި

ނުްނވާ، ިމ ގާނޫނަުށް ބަދަލުތަްއ ގެނެްސގެން މި ާރއްޖެއަުްށ ހުރި. މި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ބޭކަންތައްތަްއ އެބަ

ކުރެިވގެން މި މަޖިލީހުގައި މެންނަުށް ނުފެނޭ އެއަުށް ެއްޑރެސްހުރި. ައޅުގަނޑުވަރަުށް ގިނަ ިއޞްލާޙުތައް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ

ންމެ ދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެްނ ނިޒާމު. ކޮ ފުގެރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިންޞާ، ވިސްނާލަމާވާހަކަދެްއކޭ ތަނެއް. އަުޅގަނުޑމެން 

ފު ނެތް ވާހަކަ. ރައްޔިތުންނަުށް އިންސާފު ދަނީ ރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިންޞާ މީޑިއާއިން ރަްއޔިތުންގެ ތެރެިއން އަޑުިއވިގެން މި

 3އަހަރު ކުރިން ެވސް އެ ވާހަކަ ދެްއކިން.  5ނުލިބޭނެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުެމން އޭރުވެސް އެ ވާހަކަ ދެްއިކން. މީގެ 

ހަރު ކުރިން ވެސް އެ ވާހަަކ ދެއްކިން. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދެއްކިން. އަުޅގަނޑުމެން ެއ އަ

އަުޅަގނޑުމެންގެ ވާހަަކއަުށް ހުރަސްެއޅި ބޭފުޅުން މިއަދު މިދެންނެވި ، ހަޖޫޖައްސަވައިްއކިއިރު އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ވާހަކަ ދެ

ބޭފުޅުންނަުށް އަނިާޔ ލިބޭ މީހުންގެ ގޮުތގަިއ މިއަުދ  އެ  ިނޒާމު އޮތީީތ ޭއގައި  ޞާފުގެސޫލުން މި ާރއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންއު
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ނުކުަރްއވާ ލުގޮުތގަިއ ގަބޫ ގެ ވާަހކަެއއް އީ ތިއްބެވުމަީކ މީގެ ެހއްެކއް. ައޅުގަނޑުމެން މިއަުދ މި ވާަހަކ ދައްާކއިރު މި

އްާކކަުށް ފުރުޞަތެއް ނެތް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަ ދެން އެ ވާހަކަދަޅުންނަުށް މާދަން އަނިޔާ ލިބިގެންދިޔައިބޭފު

ދަންނަވަނީ  ތަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދާ ތަން. ދަނީ މި ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިނގާ ފެނިގެން މި

 ނޑުމެން ވެސް ގެެނވޭއިުރ އެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އަޑުައްއސަވާ. އަުޅގަލާޙުތަކަުށް، އިޞްލާޙުގާނޫނަުށް މިހެން ގެނެވޭ އިޞް

ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން. އެމް.ޑީ.ީޕގައި ވެސް ތިބީ ަރއްޔިތުންެގ މަންދޫބުން. އަުޅަގނޑުމެން ވެސް މިއަުށް ވާހަަކ  މިއީ

 ހަުއސްތަކަުށްގެސްޓް، މިެދންނެވީ .ަދއްކަނީ ދައްކަނީ ަރއްޔިތުްނގެ ފަރާުތން. ގްރީން ެޓކްްސގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މި މި

އެީއ  ،ދަންނަވަނީ ވާހަކަ ދެެކވި، ގްރީން ޓެްކސް ނަގަން ސަރުކާރުން ނިންމެވިއިރު އަުޅގަނޑު މި ގްރީން ޓެކްސްގެ

ވާނެ ިއތުރު ބުރައެއް އެ މަސައްކަތް  ވާއިރު އެ ަމސައްކަތަކަުށް ހުރަހަކަުށް ވަމުން އަްނނަ މަސައްކަތަކަުށްތަރައްޤީރާއްޖޭަގއި 

ޑޮލަރަުށް  50ޑޮލަރަުްށ،  80ވޭ . އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އަޑު އެަބ އި މަވާ ބޭފުޅުންެގ ބޮލުަގިއ އެިޅގެންދިޔައިކުރައް 

ވުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  ެއކަންޑޮލަރު އޮތީމަ އެއީ  30ފައި ބާކީ ތަން. ޓެކްސް ދައްކާ ކުން ކޮޓަރި ިވއްކާގެސްޓްހައުސްތަ 

މާ ހިނގާުށޭ. އަޅުގަނޑުމެންެގ އިލްތިމާސްކުރަނީ އަދި މަޑުކުރަމި ސަރުކާރަުށް  ،ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރުވެސް މި

އެބަ ކުެރވޭ ނޫންތޯއޭ. ަކރަންޓުގެ ައގުބޮުޑ، ކަރަންުޓގެ ޓެްކސް   ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް 

މަ ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާެއްއ ރަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުެވގެންދިޔައި ސަުރކާ ރުވެ،މްދަނީ އިތުއިތުރުވީމާ ރާއްެޖއަުށް ލިބޭ އާ

ދައްކާ ވާހަކަ  ކަރަންޓު ބިލު ނުދެއްކިގެން ރައްޔިތުން މި ،ކަރަންޓުގެ އަގުޮބޑުެވެގން އި ނުކުރާކަމީ ކަރަންޓުގެ ވާހަކަ.ގަ އޭ

ކުރި. ައޅުގަނޑުމެން މުޒާހަރާ ވެްސ ބޮޑު ފަހަރެއްގެ މަތީން ައއްޑޫ ިސޓީެގ ކަރަންޓުގެ އަގު  3ނާހާ.  ސަރުކާރުން އަެޑއް

 ދަްއކަން. ކޮން ބަދަލެއްޯތ ައއީ؟ އެބަ ދަްއކަން. އަުޅގަނޑުެމން މިތާ އެ ވާހަކަ އެބަ ކުރިން. އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަ 

އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ އަުޑައހަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ާއމްދަނީ އިތުރުވާނެ އުސޫލުތަެކއް ގެނައުަމކީ ަރއްޔިތުންނަުށް، 

ދަނީ ރައްޔިތުންގެ  ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ،ނަމަވެސްިދޔަ ތްތަުކގައި ވެސް ބުރަ ކުަޑވެގެންރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަ

ވާހަކަ އަޑުނާހާ ސަރުކާރުން ޭބނުންހާ ސިޔާސަތުތަކެއް، ވެިރކަމުގެ ބާރު ގަދަކުރުމަުށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަެކއް 

ގުދެމިގެންދާ ފައިދާތަކެްއ، ން. މިއަކުން އެންމެ ބޮޑު ދިންކޮުށްގެން ކަންކަން ކުރަމުންދާ ތަރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ބޭނު

ރައްޔިތުންނަުށް މުސްތަޤުބަލަުށް ޓަކައިާވ ފައިދާތަެކއް ނުވާަކމީ މިދެންނެވި ގޮތަުށް ގެންަނ އިޞްލާޙުތައް އަނބުރާ ހަމަ 

ދެތިން މަސް ފަހުން އަނެއްކާ ގެނެސްގެން މި އިޞްލާޙު ކޮުްށގެން އަެނއްާކވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަތައް މިތާ ބޭކާުރ 

ދައްކަްނޖެހެނީ މިދެންނެވި އުސޫލުން މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ. ވާހަކަ ކުރިޔަސްއް ގޮުތގައި ތި ބޭފުޅުން ގަބޫލުކަތަކެ ވާހަ

 ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތައް އޮީތމަ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ އަރުވަީނ  ރު ފުރުޞަތު މި`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާ

 .ުށްރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

 އަުށް  2002/1ގެ ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި ބިމާ ބެހޭ ގޮތުން، ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު

ޚާއްަޞކޮުށް މާލޭަގއި ގެޮދރުވެރިކަމަުށް ދަތިވެަފއި ތިބި،  ދިވެހި ރަްއޔިތުން ވަރަުށް ބޮަޑުށް؛ލެވިފަިއވާ އިޞްލާޙަކީ ހުުށަހަޅައި

ހޯދަން ފެންބޮވަިއގަނެފައި ތިބި، އަދި އެ  ތަކުން ފްލެޓްގ ޕްރޮޖެްކޓުހައުސިން  ،ތައްމާލޭގެ އެިކއެކި ފްލެޓް ޕްޮރްގރާމު

ރަބިއްޔާ އިމާރާތް އެމް.ޑީ.ީޕ ބޭފުޅުންގެ ެވސް ވަރަުށް ޮބޑު އުއްމީދެއް. މާޭލގެ ގާކޮުށްާޓއި ޢަ ފައި ތިބި ތައް މިއަދު ލިބިފްލެޓު

އެ އިމާރާތްތައް ، މާރާތްތައް ައާޅ ނިންމައިދީގެން އެ އިސަރުކާރުަގއި ވަރަުށް ޮބޑެތި މަންފާތަކެއް ޓާޓާ ކުންފުންޏަުށް 

މިލިއަން ރުފިާޔ ދަްއކަން  2އަހަރު ތެޭރގަިއ  5ަސރުކާރުން  ،ހިނދު މިއަދު ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަުްށ ފޯރުކޮުށްދެވެންދާ

އެ  ޖެހުމަކީޓެކްެސއް އެ ްފލެޓްތަކުން ދައްކަން 15ގުުތ، އަނެއްާކ އިތުރު %ބޭބޭފުޅުންނަުށް އަްނގާފައި އޮތް ވަ މިހާރު އެ

ފަދަ ދަނޑިވަެޅްއގައި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ބުރައަކަުށް ެވގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ

އެދުމުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން މި ބިލު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅައިދެްއވީތީ، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ުމ ސަލީމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތްކުރަނީ އާއް

ރައްޔިތުންނަުށް ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް ހޯދައިދެވެން ޮއތް، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ލާބަޔާއި މަންފާ އޭގައި ެއކުލެވޭެނ 

. ންފާއަުށް މަސައްކަްތކޮުށްދިނުމޭއި މަނެ ގޮތަަކުށް ރައްޔިތުންގެ ފައިދާޔާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް އޭގެ ެގއްލުން ކުަޑވާ ،ތަކަުށްގޮ

ިމއަދުެގ  ،ގެންދޭ. ނަަމވެސް ޙަޤީޤަތަކީ ަހކަ ެއކި ބޭޭބފުޅުން ދައްކަމުންހަކަަދއްކަމުން އެކި ކަހަލަ ވާމި ތަނުގައި ވާ

ނުކުރެވިގެން އެ ވާހަަކ ހަޖަމު  އަުށް މި ކޮުށްދެމުންގެންދާ އެިކއެކި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ގެ ތަރައްޤީސަރުކާރުން މި ރާއްޖޭ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަދުރު ެބއްސެވި ވާހަކަ ދެއްކި އި ލޭޑީުޅގަނޑުމެންގެ ފަްސޓްނުގައި އަދައްކާ ފަރާތްތައް އެަބއުޅޭ. މި ތަ

ްއޒަތްތެރި ްއގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ގެނައީ އެ އި ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުން މިހާތަނަުށް ގެނައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރާ ނދު، ެއ ވާހަކަެދއްެކވި އިދިޔަ ހި ހާމަެވގެން މިތާ ،މެންބަރާ ގުޅުންހުރި ކުންފުންޏަކުންކަން އެނގި

ެއއްޗެހިކީ ހަނދާން އަޅުގަނޑު އެބަހުރި. އެެހންވީމާ، މިފަދަ ކަންކަމުގަިއ  ބައްޕަައުށް ގޮަވއި،، އަުށްމަންމަމާލަުށް ދި

 މި . ލަދުގަނޭކަރަޕްޝަން އެ މީހެއްގެ މުޅި ހަުށިގަނޑު ތެރޭގައި އެކުެލވިފައިވާ ފަރާތްތައް އެ ވާހަކަ ދެްއކީމަ ލަދުވެތި

ޚިދުމަތްތެިރ  ،ލޭޑީ ކުެރއްވީ ވަރަުށް ޤައުމީްއކަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ފަސްޓްމަހު އެކަހަލަ ވާހަކަ ދަ ރޯދަ ،އޮތް ރަމަޟާން

މަސައްކަތެއް. މި ޤައުމަުށް ސައުދީ ސަރުކާރުްނ ދެްއވި ަކދުރު ވީ އެންމެ ައވަހަކަުށް ަރއްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުްށ 

ސާބަހަުށް މަސައްކަތްކުަރއްާވ ބޭބޭފުޅުން މި މަސައްކަްތކުރީ ދިެވިހ އާ އެީކގަިއ ހިލޭއާިއ ެއ ބޭފުޅާޓަކައި އެ ބޭފުޅާ 

 ،. ެއހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްލިޭބނެ ގޮތްތަކެްއ ހޯދައިދޭން ރައްޔިތުންނަުށް ވީާހވެސް އަަވހަކަުށް އެ ކަދުުރގެ ރަހަ
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ޓަކައި މި ބޭފުޅުންނަުށް ހަޖަމުނުވެގެން އެ ދައްާކ އްުޓވުމަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހު

މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ދިވެހި ރަްއޔިތުން އެ ކަމަުށް ޓަަކއި ލަދުގަންަނ ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީވާހަކަތަަކކީ 

 ެއ ބޭފުޅުންނަުށް އެބަ ޔަޤީންވެ  .ނުކުރެވިގެންނޭން މި ގެންނަނަ ތަރައްޤީ ހަޖަމުއުޅެނީ މި ސަރުކާރު ބޭބޭފުޅުންނަުށް މި

ެއްއވެސް ުކޑަުކޑަ  ން ަވޑަިއގެންފި ކަމަުްށ ވަންޏާެއކީަގއި ަރީއސް ޔާމީ ހިސާބަުްށ މި ތަރައްޤީއާ  އ2018ާހާމަވެގެންދޭ 

ފަދަ ގޮތަކަުށް  ކަން. އިތުރު ވާަހކަެއއް ނެތް. ކޮންމެވެރިކަމާ ހިސާބަުށް އަންަނން ނެތްފުރުޞަތެއް ވެސް އެ ބޭފުޅުްނނަުށް 

ވެސް އެބަޖެހޭ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް ހިންގަިއގެން ވިޔަްސ އެބަޖެހޭ ރައީސް ޔާމީން ވެިރކަމުން ބާލަން. މި ސަރުކާުރ 

 އަުށްގޮސް މިއަދު ިއނގިރޭސިވިލާތަުށް އަމިއްލަ ނަުށް ނެތްކަން ެއނގި ހާމަެވގެންހުއްޓުވަން އެ ނޫން އިތުރު ގޮެތއް އެ ބޭފުޅުން

މި ގާނޫުނގެ ތެރެއިްނ މި ގާނޫނުގެ ދެ މާއްދާައކަުށް  ކަތްކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.މަަސއް އަރުވާެލވިގެން ތިބެ އެ

. ާރއްޭޖގެ ކޮންމެ ކަންކޮެޅއްަގއި ވެސް އޮތީ ިލޔެވިފަ ަގއި މި ދެ އިޞްލާޙު ވަރަުށް ސާުފކޮުށް މިއިޞްލާޙުގެެނވިފަިއވާއިރު 

އެއްމެދު މުދަލަކުން  ،ފްލެޓެއް ގަންނަިއރުގައި  ،ކަމުަގިއ ވިޔަސްތްއެ މީހެްއގެ އަމިއްލަ ނަުމގަިއ ކުޑަ ބިންކޮޅެއް އޮ

ކަހަލަ ހުރަހެއް  ފްލެޓެއް ގަންނައިުރގައި އެކަުމން ޓެކްސްގެ މަންފާ ނުވަތަ ެޓކްސްއިން ބަރީޢަވުުމގައި އޭނަ އަުށް ެއއްވެސް

ްއޔިތުންގެ ރަ ،ޓަކައި ން އޮުޅވާލުމަުށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަމަވެސް، މި ތަނުަގއި ބަެއްއ އިނެތްކަން ވަރަުށް ސާފު. އެހެ

މެދުގައި އަިދވެސް އިތުރަުށް ިފތުނަ އުފެއްދުމަުށް ޓަކައި ެއކަން ވެސް އޮުޅވާލަން މަސައްކަތްަތކެއް އެބަ ކުރޭ. އެހެންވީމާ، 

ރަުށް ގަންނަ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ތި ބޭފުޅުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް

ފްލެޓަކުން މި ދައުލަތުން ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ޓެކްސެއް ނުނަންގަވާނެ. ެއއީ ތި ބޭފުުޅންނަުށް ޓަކައި ރަީއސް ޔާމީްނ 

 ދެްއވި ކަމެކޭ. ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރިއްޔާ. ރަމަޟާން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮުތަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 (ގެ ބިލަުށްބެހޭ ގާނޫނު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިބމާ) 2002/1ރު. ގާނޫނު ނަންބަރު ބަްއޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ އި

 ނިމުނީ. މި  އިތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަ އްޒައިވަަޑިއގެންފައި ތިއްެބވި ހުރިހާ ދަްއކަވަން އެދި ވާހަކަފުޅު

  ފަހު(ކޮޅަކަުށް)ވަގުތު  ...ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލަުށް މިއަދުގެ

އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ  ްއވަރީމަޑު  ،ުށް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއަ  5.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމުދަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{5.2}

ުްށ ( އަބެހޭ ގާނޫނުއާ ވަޒީފާ ) 2008/2ނަންބަރު  ނޫނުގާމަދުމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙް

ންނަުށް އަދި ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުންނަުށް ވަރުަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ލުގެަނއުމުގެ ބިއިޞްލާޙު

އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެއީކގައި ަދންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ އެޖެްނޑާަގއި ކަނޑައެިޅގެން ބިލު ުހުށަހެޅުމަުށް އޮންނަ ަވގުތަުށް 

މެންބަރުން ކުރަްއވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ވަަޑއިގެން މި ތަނުގައި ތިއްބެުވމަކީ އިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހަުށް ބިލާއި ގަރާރު، އަދި ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުުށަހެޅުމަުށްފަހުގައި ކޮމިޓީެއްއގެ މަސައްަކްތ 
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ން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެޖެންޑާ އައިޓަާމ ހިނގަމުންދާ ކަމަުށް ވާނަމަ، އިދާރީ މޭޒަުށް އެކަން އަންަގަވއިލަްއވާފައި އޮތުމު

ދޭތެރޭގައި އިތުރަުށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކުެރވިދާނެ. ނުވަތަ އޭތި ފަސްކޮުށް، އިސްފަސްުކރުމުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ 

ުށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ. އެހެންނޫންނަމަ، ވަރަުށް ބާރަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބިލުތައް މި ތަނުަށް ހުުށަހެޅި، އެ ބިލުތަކަ

ބަހުސްކުރަމުންދާ ވަގުތު މިކަަހލަ ކަންކަން ދިމާވުމުން އެންމެ ރަނގަޅަުށް މަޖިލީހުގެ ކަންަކން ގެންދިއުމުަގއި ރިޔާސަތަުްށ 

ދަތިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއހެންވީމާ، އަިދވެސް ެއއްފަހަރު ޕާޓީތަކުގެ އިސް ވެރިންނަުށް ެވސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން. 

ހަޅުއްވަން އެދިވަޑަިއގެންފަިއވާ ނަމަ، އަދި އެ ދުވަހެއްގެ އެެޖންޑާަގއި ބިލު ހުުށަހެޅުމުަށް މަޖިލީހުަށް ބިލެއް ހުުށަ

އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާކޮުށްަފިއވާ ނަމަ، އެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމުގެ ަވގުތަުށް އިންިތޒާރުކުަރއްަވއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް ެއ 

މަކީ ަވރަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ކަެމއް. މި ަވގުތު އަުޅގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮުތން މި ތަނުގައި ތިއްެބވު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކޮމިީޓގައި އިންނެވިތޯ ބަލަމުން މި ެގންދަނީ މިހާރު މި ހުުށަހަޅަންޖެހޭ ބިލު ހުުށަހެޅުމަުށް. ދުވަހުގެ 

ރިޔާސަތުން މި ގެންދަނީ އެ ދުވަެހއްެގ މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ނިމެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ 

މަސައްކަތް ވީ އެންމެ ބާރަުށް ގެންގޮްސ ނިންމޭތޯ. އަުޅގަނުޑމެން ނިންމާ ހުރިހާ ބިލަކީ ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި 

ބިލުތައް ކަމަުށް ވާތީެވ، ެއްއވެސް ގޮަތކަުށް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ލަސްކުރެވެން ނޯންނާނެތީ އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު 

ރުަވއިގެން މަޑުކޮުށްލާނަން ިއރުކޮޅަކު. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( މިހާރު އަޅުގަނޑު ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަ

މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުގެ ބަދަުލގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާީޓެގ 

ހުުށަހަޅުްއވަން ބޭުނންތޯ. އެހެންކަމަުށްވާނަމަ އެ  ބޭފުޅަުކ ލައްވާ ހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަން އެހެން ފަރާތުން އެ ބިލު މަޖިލީ

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މިއީ މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލެއް. އެހެންނޫންނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖެހޭނީ 

ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު  .ސް އެއް ފަހަރު ދަންނަވާލަންއެޖެންޑާ ައއިޓަމު އެހެން ދުަވހަކަުށް ފަސްކުރަން. އަދިވެ 

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މުޙައްމަދު ައމީތު އަޙްމަދުމަނިކުގެ ބަދަލުގައި މި ބިލު ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެހެން ބޭފުޅަކު 

އެހެން ދުވަހަކަުށް  ،ނަމަޫނންހެންއެމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަުށް ވާނަމަ، އެ ުފރުޞަތު އަރުވާނަން. 

މެންބަރުން، އަޅުގަނުޑ  އެ ވާހަކަ މި ދަންނަވައިލީ. އިްއޒަތްތެރި މު ބަދަލުކުަރންޖެހިދާނެތީއެޖެންޑާ ައއިޓަ

 ..އަރުވަން ތުލުސްދޫ.ފުރުޞަތު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

އޭތި ކުރިއަުްށ ، ންވީމާހަުށް ހުުށަހަޅައިފިން. އެހެިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ިތޔަ ވިާދޅުާވ ބިލު މަޖިލީ ސް.ރައީ އިްއޒަތްތެރި 

 ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެންގޮސްެދއްވުމަުށް އެދޭ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ބިލު ނަންބަރު ިވދާޅުވެފަިއ ބިލު އޮްތ ގޮތަުްށ ަވރު ލިޔެފައެޖެންާޑގަިއ އޮންނާނެ ބިުލގެ ވަނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ތު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީ ،ވިދާޅުވެެދްއވުން އެދެން. ެއއީ ބިލަކީ

 .ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުއަ )ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އަޙްމަދުމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ

 އެހެން ވިދާޅުވުމަުށްފަހުަގއި ހުުށަހެޅުއްވުން އެދެން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ގެ ފަރާތުން އަޙްމަދުމަނިކުގެ ަނމުގައި މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަުށް ސަރުކާރު ޝުކުިރއްާޔ. މުޙައްމަުދ އަމީތުއާދެ، 

ުށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުގެ ބިލު މި )ވަޒީފާއާ ބެޭހ ގާނޫނު( އަ 2008/2ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ގާނޫނު ނަންބަރު 

 މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅި ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދާއި  މަޑުްއވަރީ، ންރުާކރުގެ ފަރާތު)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ސަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ބެހޭ ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު  )ަވޒީާފއާ 2008/2ގާނޫުނ ނަންބަރު  ،އަޙްމަދުމަނިކު ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މީތުމުޙައްމަދު އަ

ގަޑިއިރު. ޕާޓީތަކަުށް ަވގުތު  3 ލަ ވަގުތުިއވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ޖުމުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ކަނޑަެއޅިފަ

 7މިނެޓު  46ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  32މިނެޓު  38ކަނޑައެޅިަފިއވާ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ެއއްަގިޑ 

 3ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް  35މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  46މިނެޓު  16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް 

މިނެޓު. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފުރުޞަތުަށް  3ޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުްށ ނިްސބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަުށް މިނެ

ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އެދިަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. 

 ބްރާހީމަުށް. މުޙައްމަދު ވަޙީދު އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ޑު އޮންނާނީ ބެހޭ ާގނޫނަުށް އަޅުގަނ ން އަސްލު ކުރިން ބޭނުންވީ ބިމާލަޑު ބޮޑަުށް ވާހަކަަދއްކާއާދެ، ުޝކުރިއްާޔ. ައޅުގަނ

އަުޅގަނޑަުށް ފުރުޞަތު ނުލިބިގެންދިޔައީ އިދާރީ ގޮތުްނ  ޮއއްވާުށް އެދިަފއި . އެހެންނަމަވެސް، ފުރުޞަތަފުރުޞަތަުށް އެދިފަ

ލަން. އެ ވާހަކަަދއްކަްނ ގޮތުން ވާަހކަދައްކާ ބެހޭ އެރި އޮޅުަމކުން ކަމަުށް ެއކަުށީެގންވޭ. އަސްލު ޮބޑަުށް ބޭނުންަވނީ ހަމަ އެއާ

ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ ކަމުަށް  ފުދޭވަަރަކުށް ބޮޑު. ައޅުގަނޑަުށް އެ  ،ގިނަބޭނުންވާ ސަބަބުތައް ވެްސ ފުދޭވަރަކަުށް 

 .އުއްމީދުކުރަން. ނަމަވެްސ، ިއދާރީ ގޮތުން..
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮުތން އެ ބިލަކަުށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ބަހުސެްއގެ ވަގުުތަގއި ެއ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނަމަވެސް، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އާއްމުކޮުށް މަޖިލީހުގައި ބިލަުށް ވާހަކަ ގޮތުން ވާހަކަދެްއކެނީ. އެހެން ބިލަކާ ބެހޭ

ފަުށާފައި އެހެން ވާހަކަ ވެސް އެބަ ގެންދަވާ. ދެން އަުޅގަނުޑ ެއގޮތަކަުށް އެ ފުރުޞަެތއް ާނރުވާނަން. އެހެންނަމަވެްސ، 

އަުްށ ވާހަކަދަްއކަވަން. ނިމިފައިވާ  2008/2ގާޫނނު ނަންބަރު  ،އަރުވަނީ މެންބަރަުށް މިހާރު މި ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި

 ބިލަކަުށް ވާހަކަދަްއކާކަުށް ފުުރޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ންގާ ކޮމްޕިުއޓަރ ބޮޑުސިންގާ ލިސްަޓކާއި ބޮޑުސި ،އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. އެކަހަލަ ަކންތައް އެގޮތަުށް ދިމާވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ

ުރގައި ަވގުުތ ވަރަުށް ރީްއޗަުށް ސާފުކޮުްށ ދައްކަމުންދާއި މުސިސްޓަ  ސިސްޓަމެއް އޮވެަފއިންނަ ޮބޑުސިންގާ ފައި އޮކޮުށް

ވަގުތު  ،އޭތީަގއި އާނއެ ަވގުތު ނުލިބުނީ ީކްއވެގެންތޯ ުސވާލު އުފެދޭ މަްއސަލަ. ދެން ޓައްިކޔާފައި ުކއްިލއަކަުށް  އޮްއވާ

ވުރެ ފަހުން ވަަޑއިގެންެނވި  ލުމަކީ އެއީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑަުށް ޅުވެ އެ ވަގުތު ނުދީ ނިންމާވިދާނެތޭ އެހެން 

މެންބަރަކަުށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައިރުަގއި ައޅުގަނުޑގެ ނަން ލިސްޓުގައި އޮތް. ސުވާލަީކ، ކީްއެވގެންތޯ 

އާ ބެހޭ ބިލަުްށ ަވޒީފާ ނުވާނެ. އާދެ،ެވގެން އެހެން ނުލިބިެގންދިޔައީ؟ ުށް އެ ފުރުޞަތުލިސްޓުގައި ނަން އޮވެަފއި އަުޅގަނޑަ

ދެއްކުމުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ ލިބޭ މީހާއަުށް ހަމައެކަިނ ްއކާބެހޭ ބިލަުށް ވެސް އެ ބިލަުށް ވާހަކަދަ ވެސް އަދި ބިމާ

. މިސާލަކަުށް، އެ ވަޒީާފއަީކ ސްނާލަންވާނޭން ތިބޭ މީހުންނަުށް ވާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ވިލިބި ފުރިހަމަވެ ނިމުނީމާ ދެ 

ަވޒީފާައކީ  ވަންޏާ ގޯތި ުހރި މީހެއް. އޭަނގެ މިސާލަކަުށް ަދންނަވާ ކަމުަގއި ،ކޮންމެ ކަހަލަ ަވޒީފާެއއް ކަުމަގއި ވީނަަމވެސް

ުްށ ތްގޮތަުްށ ުކއްޔަމާރާތުގެ ފްލެުޓތައް ެއކި ގޮޓް ަހދައިގެން އެ އިމާރާތުަގއި ފްލެއް ކޮުށްެގން އެ އިމާރާތެއެ ގޯތީަގއި އި

އަނެއްާކވެސް އެ ަވޒީފާއަުށް އިތުރު ބޮޅެއް މި އަންނަނީ އަލަުށް ސަރުކާރުން ފްލެޓެްއ  ދިނުން. ހަމަ އެހެން އޮއްވާ

ުކއްޔަުށްދެމުން ެއީއ  ތްމާރާއި ހުރި މީހާ ެއ އިމާރާތްކޮުށްފަބުރި އި 10އޮތް މީހާ، ހަދައިދިނީމާ އެއްކަަލ މާލޭގަިއ ބިން 

އަނެްއކާ އިޢުލާން މި  ބޭންކަުށް ޖަމާކޮުށްގެން ހުއްޓާ އެ ފަިއސާތައް ،ބަލަިއގެން ެއއް މަންފާތަކެއް ލިބި ވަޒީާފއެއް ކަމަުށް

 ފަހަރު ކަމަުށް ވާތީވެ ކުރަނީ އަނެްއކާ އަނެއް ފްލެަޓކަުށް. އިޢުލާންކުރީމާ އަނެއްާކ އެއީ އޭނަ ފްލެޓަކަުށް އެދުނު ުފރަތަމަ

އަނެއްކާ  .ުށް ފްލެޓް ލިބެން އެބަޖެހޭތް ހުއްޓަސް އޭނައަމާރާބުރީގެ އި ހަބައްތިރީސް ދި ގޯތި ވެ، 32އޭނަ ވަރިހަމަ 

އަުށް ފްލެޓާ ވަޒީފާތަެކއް ނުލިބި ނުވަތަ ާއދައިގެ ދެރަ މީހާ ،. މީގައި ވަޒީފާތަެކއް ވެސް ނެތިމާފު ވެސް އެބަޮއވޭއޭނަޔަުށް 

މިކަމުގައި ބިމާ ބެހޭ  ލަން ބޭނުންވީމި ދަންނަވާ ންވީމާ، އަޅުގަނޑުލުވުުމގައި އުނދަގޫތަެކއް އެބަހުރި. އެހެހަމައަުށް ވާސި

ގާނޫނެއް ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް، ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫެނއް ކަުމގައި ވީނަމަެވސް، ވަޒީާފއެއް އަދާ؛ މަަސއްކަތެްއ ކުރުމަުްށ 

ނަންޖެހޭނެ ޓަކައި ކުރާ ކޮންމެ މަސައްަކތަކީ އެއީ ަވޒީފާެއއް. އެ ަވޒީފާގެ ދަުށުން ކަންކަން ހާސިލުވުމުަގއި އޮން
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މިންގަނޑުތަކެއް ވެސް އޮންނަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، ަޙޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަުށް ބޮޑު 

ވާހަކަެއއް ިމއީ. މި ވާހަކަިއެގ އަސްލު އުސޫލަުށް ބިނާެވއްެޖ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، ފައިާސ ނެތް ދެރަ ނިކަމެތިމީހާއަުށް 

 10ގޯިތ އޮންނަ މީހާއަުށް ވެސް  1ގޯިތ،  40ގޯިތ،  33ވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުަޑވެފައި، މާލޭގަިއ ފްލެޓާ ހަމައަުށް ވާސިލު 

ބުރިއަުށް ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ަނގާފައި ހުއްަޓސް އޭަނއަުށް އަެނއްކާ އަލުން ފްލެޓު ލިބޭ ގޮތް އަނެއްކާ އެބަ ދިމާވޭ. ިމއީ 

ކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ވަކި ގޮތަކަުްށ، ވަިކ އަސްލުަގއި އެ ބިލުގެ އޭގެ ަމފްހޫމަކީ. އެހެންވީމާ، އެވާހަ

ހަމައަކަުށް ރާަވިއގެން ަވިކ ގޮތަކަުްށ ގެންދާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވީ، އަދިެވސް ެޓްކސް 

ނަ ފަސޭހަތަކެއް އަިދ ފްރީކުރުމަކުންނެއް ނުވަތަ ޓެްކސް ނުނަގާ ގޮތަކަުށް ނިމުމަކުންނެއް އެ ފްލެޓު ގަންނަ މީހާއަުށް އޮން

ލިބިގެނެއް ނުދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަުށް ފުރުޞަތަުށް ދެއްވި ކަމަުށް ޓަަކއި ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރުވެިރވަން. 

އަޅުގަނޑު އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ވާހަކަދެްއކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުުށަހެޅިފަިއ އޮތް ބިލަކާ ގުޭޅގޮތުން މި 

 ތުގެ ބޭނުންކޮުށްގެން ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. ުޝކުރިްއޔާ. ފުރުޞަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުނަދޫ  ،5.1އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދިޔަ އެެޖންޑާ އައިޓަމު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ތިބި  އިުށް ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގަުތމުން އެދިވަަޑިއގެންފަހުުށަހެޅުއްިވ ިބލަ އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަލީ ސަލީމްދާއިރާގެ އި 

ޭމޒުަގއި އޮޅުމެްއ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް އަޅުގަނުޑ އަތުަގއި އޮތް ލިސްޓުން ފުުރޞަތު އެރުވިން. އެހެންނަމަެވސް، އިދާރީ

ކިބައިން  ތެރި މެންބަރުންގެއަރާފައި އޮތް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ދެންމެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތް 

، ނިންމުން ކަމަުށް ފަުށް އެދެން. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގަާވއިދުން ބިލެއްގެވަރަުށް ނިހާޔަތަުށް މާ

އިޢުލާނުކުރުމަުށްފަހުގައި ެދން އެ އަނބުރާ ގެަނއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގަިއ  ނިމުން ކަމަުށްރުޙަލާ މަ ބަހުސް

ނޫން. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު. އެހެްނވީމާ،  ެވސް ގޮތެއް ކުރާނެ ނޫން. އަދި އެކަން ގޮތެއް ުށް ޢަމަލުކުރާމިހާތަނަ

ޔާދަކޮުށްދިނީމުސް. ނޑު ޢިއެ ފުރުޞަތު ައުޅގަ، ނަމަ ދެއްވިހަނދާންކޮުށްލަ ެއކަން ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް ަނގައި އޭެގކުރީަގއި

އެރި ކުުެށއް  މޭޒަުށް އެީއ އިދާރީ ކިބައިން އެކަމަުށް ނިހާޔަތަުށް މާފަުށް އެދެން.އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

އް އޮެވގެން ކަންކަމަުްށ ަސމާލުވުމަުށް ދަންނަވަން. ހަމަެއއާެއކީަގއި ޕާޓީތަ  ވާތީ. އެހެންނަމަވެްސ، މީގެކުރިއަުްށ މި ކަމަުށް

ތަުނގަިއ  ން މެންބަރަކު ނުފެނިގެން އަުޅގަނޑުމެން މިވެސް ބިލެއް ހުުށަހަޅަންވެގެ ގެންާދއިރުަގއި މިއަދުމަސައްކަތްކުރަމުން

ާޚއްޞަކޮުށް  ،ޖެހިއްޖެ. މިހެން ނެހެއްދެވުން އެދެން. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުންތު ކެތްތެރިކަމާ އެކު ހޭދަކުރަންގިނަ ވަގު ވަރަުށް

ފުޅުން މިކަމަުށް ވަރަުްށ ބޭ ގިނަ. އެހެންކަމަުށްވާއިރު ސަުރކާރު ހިންގާ ޕާީޓގެ ތަނަުށް ގެންނަ ބިލުތައް މިހާރު ވަރަުށް މި

ވާހަކަ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ދެްއަވއިގެން މިތަނުެގ ވަގުތު ހޯދައްަވިއގެން ތިއްެބވުން އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދޭއިސްކަން

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ުތލުސްދޫ ،ފަރާތުންސަރުކާުރގެ އަރުވަނީ  ތު މިޞައަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުއެީކގައި ދަންނަވަން. 
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ުްށ ()ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ  2008/2ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަ

 ުށް. ނާޡިމަ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ވަިއކަރަދޫއިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުނާޡި މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ލާއިުރަގިއ އަުށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙަުށް ބަލައި 2008/2 (ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު)ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ،ފައިސާ ނެގުމަުށްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ކަންބޮޑުވާ ބަެއއް މައްސަލަތަްއ އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ މިހާރު 

 ެޓކްސެއް ަނގާ ވާަހކަ މަިއގަނޑު ގޮތެްއގައި މި ބިލުގައި މި  3ރުކުުރމަުށް ބިދޭސީން އަތުން %ސަރުކާރަުށް އާމުދަނީ އިތު

އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން އަދި އެއަުްށވުރެ ކަންބޮުޑވާ މައްސަލަތަެކއް އެބަހުރި. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީންެގ 

ވުރެ ބޮޑަުށް އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ފާހަގަކުރެވެނީ ފިހާރަތަްއ  ކަމަުށްމި ،ލާއިުރގައި ބަލައިމިންވަަރުށް  ކަންތައް ގޮސްފަިއވާ

 އި،ފިހާރަތަކުަގއި ުއޅޭ ބޭރުމީހުންނާ ގުިޅގެން މުދާ ގެނެސް ވިޔަފާިރކުރުމާ ބައެއް ޮބޑެތި ،މީހުންނާ ގުޅި  ހަދައިގެން އެ

ބޭރުމީހުންގެ ނުފޫޒު ވަރަުށް މަްއޗަުްށ  މިކަމުަގއި ވެސް ކޮުށް ާރއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިވުމާއި ުނވަތަ އިނދެވަރިކުުރމާ،ޚާއްޞަ

ބޭނުންވަނީ. ޚާްއޞަކޮުށް، ތަފާސްހިސާބަުށް  ވާތީވެ މިކަުމގެ ކަންބޮޑުވުން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ގޮސްފައި

މާ، މީހުންނާ ކުރެވިފައި އެބަވޭ. އެހެންވީއަހަރެްއގެ ތެޭރގައި ހަތަރުފަސް ސަޭތކައަުށް ަމއްޗަުށް ކަިއވެނި ބޭރު ލާއިުރގައިބަލައި

ގަިއ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މި ބިލު .މި ކަންބޮޑުވުން ވެސް އަުޅގަނޑުގެ މި ބިލުގެ އިތުރަުށް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން

މިހާރު ަގވާއިާދ  ،ވަނީއްދާގެ )ހ(ަގއި ބުެނފައި ވަނަ މާ 53ކަންކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް  ފާހަގަކޮުށްފައި މި ހުރި

ނޑަުށް މާނަކުރެވޭ ގޮުތަގއި ަގާވއިދާ ޚިލާފަުށް އުޅޭ ބިދޭސިންެގ އަތުންވެސް ޓެްކސް ނަގާ އަުޅގަ؛ ޚިލާފަުށް އުޅޭ ބައެއް 

ގޮތުގައި މި ބިލުން އެބަ  ންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާގޮތަުށް ބިލުގައި މި މާއްދާ މި އޮ ގޮތަކަުށް މާނަކުރެވޭ

އެހެންވީމާ، ިމއީ ކަންޮބޑުވުެމއް. ާރއްޖެ އެތެެރވާ މީހުން ކަމަުށް.  ދޭހަވޭ ަގާވއިދާ ޚިލާފަުށް ުއުޅމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ވުރެ ބޭރުމީހުންގެ އާާބދީ ބޮޑުވެ އެެތރެވެގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ އާާބދީއަުށް އި،އެތެރެވާ ގޮތް ބެލުމާ

 ދާއިރުަގއި އެއީ މާ ައޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިފަސްކޮޅު އޮޭޅ ހިސާބަުށް މިކަން ންގެ ނުފޫުޒ ފޯރުވަިއ،މީހު މައްޗަުށް އެ

ލާއިރުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ ދިވެއްސެްއގެ ނަމުގަިއ ތީގަިއ ބޮޑެތި ފިހާރަތަކަުށް ބަލައިކަންބޮޑުވުމެކޭ. ާބޒާރު މަ

 ބުނު މަޢުލޫމާތެއްގައިފަހުން ލި މީހުން ވިޔަފާރިކުރަމުންދަނީ. އަޅުގަނޑަުށް ވަރަުށްނަގާފައި ބޭރުމީހުންނާ ހަވާލުކޮުށްގެން ބޭރު

ހާސް ރުފިޔާގެ ެއޕާޓްމަންޓެއްަގއި އަންހެނަކު  30ދަުށުގައި ހުންނަ ދިވެއްސަކު  ގްލަދޭޝް މީހެއްގެ ބެލުމުގެބޭރު، ބަނ

އަތްނުފޯރާ ފަުށުގެ  ބަހައްޓަިއގެން އޭނަ އެބަ ދިިރއުޅޭ. އެހެްނވީމާ، މި ފެންވަަރުށް ދާއިރުަގއި މިއީ ައޅުގަނުޑމެންނަުށް

 ؛ކަންކަމަުށް ކަންބޮޑުވުން މިސަރުކާރުން  ދަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި، މި ފެންވަރަުށް މި ނީ. އެހެްނވީމާ،އްކެދެ ވާހަކަ މި

ދިނުމަުށް އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަުްށ ކަން ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަުށް ބަަލއިކަންބޮޑުވުމަުްށ ސަމާލުކަންދީ މި ގެއަޅުގަނޑުމެން

 ،ޔުންއްޖޭގައި މި އަތްގަދަކުރަމުންދާދިމީހުން ރާ ގްލަދޭޝްއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން ބަނ އިލްތިމާސްކުރަން. ޚާއްަޞކޮުށް
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ވެސް  ވެސް މިކަމަުށް ދިވެހި އަންހެން ކަނބަލުން ،ޚާއްޞަކޮުށް ދިވެހިންނާ ކަިއެވނިކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ައންހެން

އަުޅގަނުޑ ، ދިރިއުޅުެމއް ބިނާކުރެޭވނީ. އެހެންވީމާޅުމެއް ުއޅެިވގެން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން. މިކަމުަގިއ ރަނގަޅު ދިރިއު 

މީހުން  ނޫން. އެ ކަމެއް ވަންޏާ މިއީީކ ކޮުްށގެންވާނެ  ކަމަުށް  ގޮތުަގއި ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމަކަުށް ވިސްނާ ގަބޫލުކުރާ

މީހުން ފުރައިގެންދާނީ.  ކަން ނިންމާފައި އެ  ބޮޑަކަުށް ދިރިއުޅުމަކަުށް. ާރއްޖެއިން ބޭރު މީހުން ނުވިސްނާނެ މާ ،ނުވިސްނާނެ

ދިވެހި ަރއްޔިތުން. އެހެންވީމާ، މިކަމަުްށ އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ސަާމލުވާން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ދާއިރުަގއި ބިަކވާނީ

މިކަން ހުއްުޓވުމަުށް ސަރުކާރުން މިއަުްށވުެރ  ،ދިޔުންއަތްގަދަުކރަމުންދާއްޖެއަުށް އަޅުގަނޑުެގ ކަންބޮުޑވުމަކީ ިބދޭސީން ރާ

ލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަތްނުފޯރާ އި ބޮޑެތި ފިހާރަތަކަުށް ބަލައިތީގަމަބާޒާރު އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ގެންނަންޖެހޭ.

ކަންބޮޑުވުން އަުޅގަނުޑ  ތިބެނީ. އެހެންވީމާ، މި ބޭފުުޅން އެ ފަުށުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަސްބުނާ ހިސާބުގައި އެ

 ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް.  ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވީ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ވާހަކަދައްކަވަން  ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ން. މި ބަހުސްގައި ވަރަުށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގައި. ހުސްަވގުތުކޮޅަުށް މެދުކަނޑައިލާނަން. 1:00އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބައޮތް. ެދން އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާ ކުިރއަުށްގެންދާނީ 

 

 ] އަުށް  13:00އިްނ  12:01ވަގުުތކޮޅު: ހުސް[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ތުލުސްޫދ ، 5.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު . މި ދަންފަީޅގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަމަުށް. الم عليكمالس  

)ވަޒީާފާއ  2008/2ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު ދާއި

ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ކުރިއަުށް މި ދަނީ. އަުޅަގނޑު ދެން ފުރުޞަތުއަުރވަން 

 ރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދަުށް.މި އޮތީ، ދަނގެތީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެ

 

 ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ...ވަނަ )ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ  2008/2ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކަންބޮުޑުވންތަކެއް ވެސް ހުރިކަން ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން. މީގައި ބިލަުށް އަޅުގަނޑަުށް ާތއީދުކުެރޭވ. އެހެންނަމަވެސް، 

މައިގަނޑު ައޅުގަނޑަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ، ބިދޭސީންނުަށް ވަޒީފާަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި އަދި އޭގެ ސަބަބުްނ 
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މަ ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ބޭންކު ދެން އަންނާނެ ކަންތައްަތކެްއގެ ވާހަކަ މި ބިުލގަިއ ބަޔާްނކޮުށްފައި މި ވަނީ. ހަ

ތްރޫކޮުށް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ނުވަތަ މި ބިދޭސީންނުަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ ލީގަލީ ހުރިހާ އުސޫލަކުން ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ފުތަކެްއ އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި އުފުލަްނޖެހޭ ބުރަޔާއި ތަކުލީ

މީހުންގެ ވާހަަކއެްއ  10000ވެސް ހުރި ވާހަކަ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮުށްލަން  ބޭުނން. އަުޅގަނޑު މި ދަްއކަނީކީ 

މީހުންގެ ވާހަަކެއއް ވެސް ނޫން. އަުޅގަނޑު މި ދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީަގއި  5000ވެސް ނޫން. އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީކީ 

އަނެްއ އާބާދީގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ބޭންކު ތްރޫކޮުށް، ބޭންކު މެދުވެރިކޮުށް ކަްނކަން ކުރަންޖެހޭ  ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ގޮތުެގ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ ސުވާލަކީ، ައޅުގަނޑުެމންނަުށް ތަޙައްމަލްކުރެވޭނެހޭ، 

މޯލްޑިވްސް، އަދި ބޭންކު ޮއފް އިންޑިއާ ވިަޔސް، އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކެޕޭސިޓީ އެބަ ހުރިހެއްޔޭ ބޭންކު އޮފް

ބޭންކަކުން މެދުވެރިކޮުށް މި ބޭފުޅުން ގޮސް ިކޔުަގއި ޖެހިގެން ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނޭ މިދެންނެވީ ަވޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީްނ 

ންނަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ގޮސް ިކޔުަގއި ޖެހިގެން އެ ިކޔުތައް ފުރި ބަންޑުންެވގެންދާިއރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޅުގަނޑުމެ

އެކަން ފަސޭހަ ކަމަކަުށް ވެެގންދާނެބާއޭ. މިއީވެސް ސުވާެލއް. އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ މިހާރުވެސް ބައެްއ 

ހާލަތްތަކުގައި ބަެއއް ދުަވސްދުވަހު ގޮްއސަ، ބަެއއް ދުވަސްުދވަހެއް ނޫން. ާއއްމުކޮުށް ހަމަ ބޭންކުތަކުަގއި މީހުން ތޮއްޖެހި، 

ތައް ނަގައި، ަބއެއް ފަހަރު ނަންބަރުތައް ވިއްކާ ހިސާބަުށް ވެސް އެބަ ދޭ މީހުން އަވަހަުށް ދިއުމަުށް ޓަަކއި ދެ ނަންބަރު

ގަިޑ، ތިން ގަިޑއިރު ބޭންުކގައި ވާންޖެހޭތީ. އެހެްނވީމާ، ާރްއޖޭގެ އާބާީދގެ އަނެއް އާބާީދގެ މި ޚިދުމަތަުށް އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮެތއް މި ގާނޫނު ފާސްެވގެން، މި އިޞްލާޙުެވގެން އައިމަ އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން  މި އުޅެނީ ގޮސް ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެވޭ

މި ދައްކަނީ. އެހެްނވެއްޖެކަުމަގއި ވަނީ ނަމަ، އަުޅގަނޑުމެން ބިދޭންސީންނަުށް މި ދަންނަވާ ޮގތަުށް މި ކަންބޮޑުވުން ވަރަުށް 

ލާތްތައް ހިންގައި، އެ މީުހންނަުށް މުސާރަދީ، މުސާރަ ބޮޑަުށް އެބައޮތް. ބިދޭސީން ޭބންކު މެދުވެރިކޮުށް ފައިާސގެ މުޢާމަ

ނަގަިއ، މިކަންކަން ކުރެވޭ ަކމަުށް ވަނީ ނަމަ އަޅުގަނޑު ަދންނަވާނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ތަކުލީފުތަކާ 

ގަނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ މިކަމާ ގުޅިގެން. ދެން، ބޭންކުަތއް ރެޑީތޯ އެވަރަުށް ސަރވިސް ދިނުމުަގއި؟ އަޅު 

ބޭންކުތައް ރެޑީތޯ ެއވަރަުށް ަސރވިސް ދިނުމުގައި؟ އަނެއް ާއބާދީއަުށް، ހަމަ މިވަރުގެ އަނެްއ އާބާދީއަުށް ޚިދުމަތްދިނުމުަށް 

ރެޑީތޯ؟ މިވެސް ސުވާެލއް. އެހެންވީމާ، މީަގއި އެބަހުރި އިނޭގތޯ ވަރަުށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަެކއް. މައްސަލަަތކޭ މިދެންނެީވ 

ުށް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާުރތޯ؟ މިއީ ދެން ހަމަ ސުވާލަކީ. ދެން މީގައި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅަުށް އަރާވަޑަިއގެންފާނެ މިއަ

އެއީ ދެން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް ނޫނޭ. ނޫން މިއީ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ސަބަބަކީ މިހާރުވެސް ބޭންކަުށް ގޮްއަސ 

ވަރަުށް ބޮޑު ަވގުތުތަކަުށް ވާތީ. ދެން ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ެޓކްެސއް ަނާގ  ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި ކަންަކމަކީ ވެސް 

ވާހަކަ. ހަމަގައިމު ވެސް ައުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ، މީގައި ޓެކްސް ނެގުމަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް ތާއީދުކުރާ 

 ގެންސާނަކު ާރްއޖޭގެ މީހަކު ވިަޔސް އޭނަ ވާހަކަެއްއގެ ގޮުތަގއި ދަންނަަވން. ޓެކްސް ކުެރވެންޖެހޭނެ. އިންސާނަކު، އި

ްނާމ ، ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ ރާއްޖޭގެ މީހަކަުށް ވީތީވެ އޭަނގެ ޒިންމާެއއް ވާނެ. އޭނަގެ އެ ޒިންމާވާ  .ޒިންމާއެއް ވާނެ ޒ 
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ންޖެހޭނެ އޮންނަ ކަމެއް ނެތް. އޭާނގެ ޒިންމާަގއިކަންކަމަުށް ޒިންމާވާނެ ަުލަތުން އޭނައަުށް ޒިންމާ؛ އޭނަ ކުރާ ކަންތަާކއި ަދއ

ަވޒީފާަގއި އުެޅންޖެހޭތީ. އެހެންވެއްޖެކަުމގަިއ  ތަެނއްގެ  އުޅެންޖެހޭތީ، އެ އިތަެނއްގަ  އޭނަ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތަކަުްށ ީވތީ އެ

ިއ ބޫލުކުަރނީ. އެހެންނަމަވެސް، ސުވާލަީކ މިހާރު މި ލިބޭ އެއްޗަކާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަނަމަ ޓެކްސް ވަނީ

 ވަނީ  މަުށްކަ މީހުން އަތުން. ނަގާތަކަުށް ބަލާިއރު އަނެއްާކވެސް ެޓކްެސއް ިއތުރަުށް މި ނެގެނީ ބޭރުއި ކަންއާމްދަނީއާ

ކުރެވޭނީ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ  ގެ ގޮުތގައި މި ޓެކްސްލެއްޓެކްސް ުއސޫއަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ުމސާރަދޭ ފަރާތުންނޭ ، ނަމަ

ކުން ޖެހެނީ އެ ފައިސާ އެ ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ދަްއކަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މުސާރަ ދޭ ފަރާތްތަ ،ޖެހެނީ

އުފެދޭ ސުވާލަީކ، އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ހަމަ  ނެއްާކވެސް ދަްއަކން. އެހެންވީމާ، ދެން ހަމައެއާެއކުއެްއޗެއް އަ

ދައުލަތުން ކުރަންޖެޭހ  ގޮތުން ނުވަތަ އެއްފަރާތެްއގެ ވާހަކަ އަބަދުެވސް މި ދައްކަނީ. ަދއުލަތުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ

ައއި މީން، މި . ނުވަތަ އޮތީ ފަރުމާކޮުށްފަ ބޫލުކުރަނީ މި މުޅި ބިލު މިޤީންކުރުމަުށް ަޓކައި އަުޅގަނޑު ގަކަންތައްތައް ޔަ

އޮތް  މީހުންނަުށް އެ ،އަދާކުރާ މީހުންނަުށް އެކަަމކު، ކޮބައިހޭ ަވޒީފާއޮތީ.  މި އިދެންނެވީ މި އިޞްލާޙު ފަރުމާކޮުށްފަ

ސީްނކަމުގަިއ ިވޔަސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ަރއްކާތެރިކަާމއި ވެސް ސުވާެލއް. ބިދޭ މި  ރިކަާމއި ހިމާޔަތް؟ރައްކާތެ

ވެސް. އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ މި ބިލުން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް  ޖެހޭ ބިދޭސީންނަުށްހިމާޔަތް ލިބެން އެބަ

ވެސް  އޯަނރުންނޭ ދަންނަވާކަުށް ނެތިން. ރިސޯޓުތައް ހަމަަގއިމު ުްށ ގިަނ ބަޔަކު، ރާއްޖޭެގ ރިސޯޓު ކަުށަވަރުކޮުށްނުދޭ، ވަރަ

 ވެސް. ހަ ފަރާތްތައް ކަްނކަން އެބަހުރި މީގެ ރިކޯޑުަތްއ ހުރި އަދި ކުރީަގއި މި ،އާ ފަރާތެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް ހަދާ

 ،ގެެނއްސަ އިސޯޓު ނަމުގަބިދޭސީ މީހާ އެއްކަލަ ހަމަ ރި އި ަހރު ވަންދެން މަސައްކަތްކޮުށްފައަ ެއއް ،މަސް އަުށް ،މަސް

ނެތް ވަޒީާފެގ  އަުށްއެ މީހާ، ންވީމާ ނުވާލަނީ މުސާރަ ނުދީ. އެހެގެނެއްސަ އޭނަ މި ފޮ އިނަމުގަ އިންެވސްޓުމަންޓުނުވަތަ 

ވަކި ހިސާަބކަުށް ދިަޔއިމަ މި  މި ބިލުން ުސވާލަީކ، އަޅުަގނޑުގެ އަިއޑިާއއަކީ ، އް. އެހެންވީމާކަެމއް، ޔަޤީންކަމެކަުށަވަރު

ސް ކުރަންޖެހެނީ ވެ މަސައްކަތް އިވެސް ޖެހެނީ. ރިސޯޓުގަ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ޭބންކު ތްރޫކޮުށް އޭނަ ވަންނަން ވާއި ބިލުގަ

އޭަނގެ އެަކުއންޓު ހެދިގެން. އަނެއްކާ އޭނަ މުސާރަ ކަުށަވަރުނުވާ ދުވަުހން ފެުށިގެން އެ ކުންފުންޏަުށް  ބޭންކު ތްރޫކޮުށް،

ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަުށް އޭނަގެ  ،ަވޒީފާ ލިބޭ ފަރާތަުށް ،ކޮންމެވެސް ކަމެއްކިލްކުރެވޭނެ ނުވަތަ އެ ކުންުފންޏަުށް 

ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ.  ފަހިކުރަންޖެހޭނެ ންމެވެސް މެކޭިނޒަމެއް މި ބިލުންވަޒީފާ ރަްއކާތެރިކުރުމަުށް ޓަަކއި ކޮ

ހަމަހަމައަުށް. ޓެކްސް  ނީ ދެ ފަރާތަުށްއޮންނަންޖެހޭ އިގަވާަހކަ ދައްާކއިުރ މީ ްއގެޓެކްސެ، ެނގޭއިރު އް ެޓކްސެ، އެހެންވީމާ

.  މި ޓެކްސް ނަގަން ތާއީދުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ތާއީދުކުަރން. މި ނެގެނީ ޓެކްސްެއއްނެގުމަުށް އަުޅގަނޑު 

އް ކަމެ  ގައި ނުވިކަުށަވަުރަކން. މި ރާއްޖޭ ނެ އެ ވަޒީފާ މުސާރަ ލިބޭނެކަމުގެވެސް އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީާފއަދާކުރާ މީހާއަުށް

ދުވާުލ  އިސް ރެޔާ ވެ  އޭނަނިމުނީކީ ޫނން. ކޭ ބުނީމަ މި ކަމަކީ. ައޅުގަނޑުމެން ަބނގްލަދޭޝް ރަްއޔިތެކޭ، ބަްނގާޅީއެ 

ބޮޑު އެއްޗެްއެގ  ދާއޮހޮރުވަިއގެން ކުރާ މަސައްަކތުން އޭނައަުށް ލިބޭ ލާރިކޮޅު އޭނައަުށް މަސް ނިމުނީމަ ލިބެންޖެހޭނެ. މާ

ކަމުަގއި ވިޔަސް އޭަނ ޑޮލަރު 300ދައްކަނީ. އަދި  މި ޑޮލަރުގެ ާވހަކަ 200، ޑޮލަރު 100މި ދައްކަނީ. ނޫން  ވާހަކަެއއް
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ރަނގަޅު ގޮުތގައި ލިބެންޖެހޭނެ. އެކަމަކު، މި ރާއްޖޭގައި ކިަތއް މީހުންތޯ  އޭނައަުށް ިލބެންޖެހޭ އާމްދަނީކުރާ މަސައްކަތުން 

 ...އެކަމަކު؟ އި މުސާރަ ނުދެނީވެސް މަސަްއކަތްކޮުށްފަ  މިއަދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑްއވަރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 މަނިކަުށް. މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކުބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

ގޮތެއްގަިއ  ލަހުުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙަކީ ޖުމުބެހޭ ގާނޫނަުށް މި  ތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ވަޒީާފއާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

މި އިޞްލާޙުެގ  ކަުމގައި ދަންނަާވލަން. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ތާއީުދކުރާ އިޞްލާޙެއް އަޅުގަނޑު

ގެންދާނެ. ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަާދކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުްނ އިތުރަުށް ބަދަހިވެސަބަބުން ވަޒީފާ 

ބިދޭސީައކު ރާއްޖެއަުށް އަންނަ ހިސާބުން ބިދޭސީއެްއގެ މުސާރަ ވާން މި ޖެހެނީ ބޭންކަުށް ޖަމާކުރެވޭ ރާއްޖެއަުށް ބިދޭސީން؛ 

ވެްސ  ދިއުމަުށް ޙަޤީޤަތުގައިރެއިން ބިދޭސީންގެ ގެއްިލގެްނދާޒާމުގެ ތެއަުޅގަނޑުމެންގެ މި ނި ،މުސާރައަކަުށް. މާނައަކީ 

ރާއްޖޭގައި  ސަބަބުން ބާރުއެޅިގެންދާެނ. މީގެއިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭއްލެއް ގެަނއުމަުށް މި އިޞްލާޙުގެ ޙަ

އަދި އެއީ ސަރވިސް  ،ޖެހޭ މުސާރަހުރި. ެއ ފަރާތްތަކަުށް ލިބެންެވސް ޙައްޤުތައް އެބަ ވަޒީާފއަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ

އަދި ދެޭވ  ،މުސާރަިއގެ ގޮުތގަިއ އެހެން އިނާޔަތެއް ކަމުގަިއ  ވީނަމަވެސް ،އެލަވަންެސއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް

ޖެހޭ. ްނވާ މެޭކނިޒަމެއް އޮންނަން އެބަމުސާރަކަމުގައި ވީނަމަެވސް އެ ފަރާތްތަކަުށް އެ ޙައްުޤވާ މުާސރަ ލިބިދެވޭނެ އެކަުީށގެ

ންނަުށް މި ލިބިދެވޭ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ބިދޭސީ ދެޭކގޮތުަގއި މިއަުދ ވަޒީާފއާ ގަނޑުއަޅު

ނާޔަތްތަާކއި ައދި ސަރވިސް އެލަވަންސްަތްއ އެކަުީށގެންވާ މެކޭިނޒަމެްއެގ ތެރެއިން އެ ފަރާތްތަކަުށް މުސާރައާއި އި

އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން، ޙަޤީޤަތުަގއި  އި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއާެއކީގަ އެ ދެވޭނެ މަގު އެބަ ފަހިކުެރވިގެންދޭ. ހަމަލިބި

ބިދޭސީްނގެ މަްއސަލައަކީ ވަރަުށް ބޮޑު މަްއސަަލއެއް. އެއީ ޤައުމީ މައްސަަލއެއް.  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްއަޅުގަނޑުމެން ގަ

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގަިއ  ހާާހހެއް 70ބަލާއިރުަގއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި މިއަދު ގާްތގަނޑަކަުށް ރަސްމީ ިހސާބުތަކަުށް

ހާހެއްހާ ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރާއިުރަގިއ މި ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި  70އެބަ މަސައްކަތްކުެރވޭ. އެހެްނނަމަވެސް، 

ފާދިން ފަރާތެއް ލައިގެން ރިކޯޑުަތކުން ނުދައްކާ، ނުވަތަ ވަޒީއަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައަކީ ފި

ގޮތުން  ވެސް ނޭނގި އެކި ތަންތަުނގަިއ މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ިބދޭސީންގެ މައްސަލަ. ތަފާތު ހިސާބުތައް ދަްއކާ

ބުތަކުން އެބަ ދަްއކާ. ތަފާުތ ހިސާ ުށްކަމަ ހާހެއްާހ ބިދޭސީން އުޅޭ 30ގާތްގަނޑަކަުށް މިގޮތަުށް ފިަލިއގެން މަދުެވގެން 

 ބޫލުކުރާމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ އަޅުގަނޑު ގައްލުކުރު ުށް މި ދިމާވާ މައްސަލަ ޙަފަރާތްތަކަ މ  ، އެހެންވީމާ
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ލިކަުމގަިއ ން މި ދޭ މުސާރައަުށް ެއކަނި ބަލައިގޮތުަގއި މިއަުްށވުރެ ބޮޑަުށް ަމސައްކަތްކުރަން. ބިދޭސީންނަުްށ އަުޅގަނޑުމެ

ިއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ވުރެ ގިނަ ފައިސާ މުސާރަ  ުށްމިލިޔަނަުށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރަ 400ވީނަމަވެސް ގާތްގަނޑަކަުށް 

ދޭ. މިފަދަ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ރަުށަުށް ނުވަތަ ުޑމެންގެ އިކޮނޮމީން ބޭރުވެގެން އެބަނުވަތަ ައޅުގަނ ،ލިއްޔަތުންމާ

މީގެ އަސަރު، އިރުަގއި މިއީ ޤައުމަުށް ނުވަތަ އަނބިދަރިންނަުށް ފޮނުވާ ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުން ބޭރުވެގެންދާ 

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ އިކޮޮނމީއަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްޤތިޞާދަުށް ކުރާނެ ކަންކަން.  މީގެ ނޭދެވޭ އަސަރު

ވަނަ އަހަރަުށް ބަޖެޓު ހުުށަހެޅިއިރުގައި އެ ބަޖެުޓގަިއ  2016އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، އަުޅގަނޑުމެން 

އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ  އް ތަޢާރުފުކުރާ ގޮތަުށް. އެ ެޓކްސް ތަޢާރުފުޮކުށްގެން މިފައި އޮންނާނެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސެައޅާއެކަުށަ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައުލަތަުށް ލިބޭނެ ކަމަުށް އަންދާޒާކުެރވިފައި އޮންނާނެ. މި ފައިސާ ހޯދުމަުށް މި ބިލުން  56ގާތްގަނޑަކަުށް 

އް ތަޢާރުފުކުާރ ގޮތަުށް ިއޞްލާޙުގެނެވިފަ. އަުޅގަނުޑ އި އެަބއޮތް ރެމިޓެންސް ެޓކްސެައޅައިދޭ. އަދި މި  ިބލުގައެބަ ބާރު

އް މެްނެގ ބަޖެޓަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ލުޔެގޮުތަގއި މި ޓެްކސް ނެގިގެންާދއިރުަގއި މީެގ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ބޫލުކުރާގަ

މި ޓެކްްސ ތަޢާރުފުކުރެވިގެންދާއިުރގައި  ރައީސް، ގަކޮުށްލަން ިއްއޒަތްތެރިއެއާެއއްކޮުށް އަޅުގަނޑު ފާހަދާނެ. ހަމަލިބިގެން

 ،ންކުކަމުގައި ވީނަމަެވސްޒިންމާއަކަުށް. މާނައަކީ ެއީއ ބޭ ދަނީ ފައިސާ ފޮނުވަދޭ ފަރާތުގެ މި ޓެކްސް ދެއްކުން ެވގެން

އިދޭ ފަރާތް ވަނުވަތަ ބޭންކު ނޫން އެހެން ާމލީ މުއައްސަާސއެއް ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް އެ ަފއިސާ ރާއްެޖިއން ބޭރަުށް ފޮނު

 ގެކުރުމަުށްފަހުގައި މަހުން މަހަުށް ރެމިޓެންސް ޓެކްސްުށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން. ރަޖިސްޓްރީއެބަޖެހޭ ރެމިޓެންސް ޓެކްސަ

ގޮުތަގއި  ބޫލުކުރާގަމިއީ ައޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާޖެހޭ. ަދއުލަތަުށް ދައްކަން އެބަ 3%ގޮތުަގއި އެ ފޮނުވާ ަފއިސާެއްއގެ 

 ބިދޭސީންގެ ވަސީލަތުން ރާއްޖެއިން ންނަުށް މުސާރަދިނުމާއި އަދި ން ރާއްޖެއަުށް ައއިސް ބިދޭސީބިދޭސީއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ިމ  ންދަނީ ވަރަުށް؛ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ލިބިގެ ެވގެންދާއިުރގައި މި އެކަުށައެޅިަފިއވާފައިސާ ބޭރު

 ބޫލުކުރާިއއެކީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުގަނޑު ގަ. ހަމައެއާގެނެވެނީ ވަރަުށް ހެޔޮ ބަދަލެއް. ވަރަުށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް 

ަގއި ހަރަކާތްތެރިކުުރވަން ގޮތުަގއި ާރއްޖެއަުށް ބިދޭސީން ެގންނަ ކުންފުނިތައް ނުވަތަ އެޖެންސީތައް ެވސް ެއކަުށީގެްނވާ ޮގތެއް

ަމުގމަތިވެ، ނުވަތަ ބިދޭސީންނަުްށ  ޖެހޭ. އެއީ ާރއްޖެއަުށް ބިޭދސީން ގެނެިވ، ެއ ބިދޭސީން ރަނގަޅަުށް ނުބެލެހެއްޓި،އެބަ

ނޭ ތަފާތު އެކިއެިކ ގެ ތެޭރަގއި މި ހިމެނަނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ސިސްޓަމުއުުމގެ ފުރުޞަތު މި އޮންފިލައިގެންދި

މީހުން ރަނގަޅަުށް  އެ ނީ މި އެޖެންސީތައް. އެޖެންސީތަކަުށްދަ ޭއގެތެރޭަގއި އެްއބައެއް ކަމުަގއި ެވގެން މި ގުނަވަންަތއް؛

ކުރުވާނެ ަގވާއިދުތަެކއް ނުވަތަ ގާނޫީނ ނުވަތަ އެޖެންސީތައް ޒިންމާދާރު ނެތުން.އްޓޭނެ ނިޒާމެއް އެކަުަށެއޅިފައިހެބެލެ

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ މައްސަލަެއއް. ިމ  ބޫލުކުރާަތކެއް ނެތުން. މިީއ އަޅުގަނޑު ގައޮނިގަނޑު

ކާ ގުޭޅގޮތުން އޮޭވ، ެއޖެންސީތަކުން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނެ ގޮތްތައި އެބަ ލާއިރުަގއި ިމ އިޞްލާޙުގަ އިޞްލާޙަުށް ބަ

ޖެހޭ ގަާވިއދެއް އެކަުަށއަޅަން. އެ ަގާވއިުދގައި އެބަ ހިމެނޭ އެޖެންސީތަކުން އެކަުީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި މިނިސްޓްރީން އެބަ

އަުޅގަނުޑ މި އިޞްލާޙަުށް ބަލާއިުރަގއި  އި ީކގައެާއއެއަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުަތްއ. ހަމަކަމަުށް ާވނަމަ  ހަރަކާތްތެރިނުވެއްޖެ
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ާރއްޖެއަުށް ބިދޭީސން އެތެރެކުރާ އެޖެންސީތަާކ  ކޮުށްދޭ، އެޖެންސީތަާކ ގުޭޅގޮތުން،މި އިޞްލާޙުން އެަބ ފުރުޞަތު ފަހި

ބިދޭސީން ގުޭޅގޮތުން ޝަކުާވކުރުމުގެ ެމކޭނިޒަމެއް ނުވަތަ ދޮރެއް އެަބ ހުޅުވާލެިވގެންދޭ. މިސާލަކަުށް އެޖެންސީއަކުން 

 ންނަ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަުށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޖެންސީން އެކަުީށގެންނުވާ ގޮެތއްަގއި ނުަވތަ ހެދިފައި ހުއެތެރެކޮުށް، އެ އެ

ހުުށަހެޅުމަުށްފަހުގައި މިއީ އެކަުީށގެންާވ  އާއްމު ފަރާތްތަކަުށް ިމނިސްޓްރީން އެބަ ޝަުކވާ ހުުށަހެޅޭ. މި ޝަކުވާ، ނަމަ

ހިނދެއްަގއި އެ އެޖެންސީއަކާ ޭދތެރޭގައި ފިަޔވަުޅއެޅުުމގެ ފުރުޞަތު މި އިޞްލާޙުން އެަބ  ޝަކުާވއެއް ކަމަުށް ފެނިއްޖެ

ފަހިވެގެންދޭ. މި އިޞްލާުޙގެ ޛަރީޢާއިން ހެދޭ ގަާވއިދަކުން އެޖެންސީއަކާ ދޭތެޭރގައި ފިަޔވަޅުެއޅުމުގެ ފުރުޞަތު ެއަބ 

ނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން، ވަކި މުއްދަތަކަުށް އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ފަހިވެގެންދޭ. މިގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ 

ހިފެހެއްޓުން، ފަސް ހާސް ރުފިޔާއާއި ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން. އެޖެންސީއެއްގެ 

ން ފަދަ ފިޔަވަޅުަތއް މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްތަްއ ހިްއސާވާ އެްއވެސް ވިޔަފާިރއަކަުްށ އެޖެންސީ ހިންގުމުެގ ހުއްަދ ދޫނުކުރު

އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ އެ ބާރު މިނިސްޓަރަުށް ނުވަތަ މިނިސްޓަރަުށް ލިބިގެން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ 

ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ގެންނަންޖެހިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް. އަދި ބޮއްސުންލާފައި 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ މި ނިޒާމަުށް މީގެ ސަބަބުން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިގެންދާނެ. އަުޅގަނޑުމެން އޮތް 

މި އިޞްލާޙު ގެނަިއކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަުށް ޙައްލެއް ނުނެެގވޭނެ ޤައުމީ 

މި ކުރިމަތުވަމުންދާ މައްސަލައަުށް އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލު ހޯދުމުަށް އިތުރުަށް  ފެންވަރެްއގައި ިވސްނައި، ަޤއުމީ ގޮތުން

މަސައްކަތްނުކޮުށްފި ކަމަުށް ވާަނމަ. ރާއްޖޭަގއި މިއަދު ފިލަިއެގން އުޅޭ ތިރީްސ ހާހެއްހާ ބިދޭސީން ހޯދައި، އެ ފަރާތްތަްއ 

ންނަ އުސޫލެްއގެ ތެރެއިްނ އަުޅގަނޑުމެްނ ގާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއަުްށ ެވްއދުން، ނުވަތަ އެ ފަރާތްތައް ހަމަޖެހިފައި އޮ

ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފޮނުވާލުން، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަމަުށް މިހާތަނުަށް ކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަްތ، 

ލަންޖެހޭ ކަމެއް މިގޮތުން މިހާތަނަުށް ކުރެވިފައިވާ މަސަްއކަތް ކާމިޔާބުވެަފއިނުވާކަން މިއީ ހިތާމަޔާ ެއކީ ފާހަގަކޮުށް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ މި ިއޞްލާޙު ގެނެިވގެންދާއިުރގަިއ 

މީގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަޒީާފގެ ބާޒާރަުށް ހެޔޮ ބަދަުލތަކެއް އަންނާނެ. އަދި ޚާއްަޞކޮުށް މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުްނ 

ގެ ރާއްޭޖގެ އިްޤތިޞާދަުށް މީގެ ހެޔޮ އަސަރުުކރާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރުން. އަދި މި އިޞްލާޙަުްށ އަޅުގަނޑުމެން

ވަނަ ބާުބގެ )ހ( ގައި މި ބަޔާްނކުރެވިަފއި އޮްތ ގޮތުން، ބިދޭސީން އަތުްނ  11ބަލާއިރުަގއި ރެމިޓެންސް ޓެްކސް 

ގޮތަުށް މި އޮތީ މި އިްޞލާޙުގައި ލިޔެފަ. ެއއް ގޮަތކީ  އިން ފެުށިގެން ނަގަންެޖހޭ 2016ޖޫން  1ނަގަންޖެހޭ ޓެކްސް 

އަޅުގަނޑުމެން ބެކްޭޑޓްކޮުށް މި ފައިސާ ނަގަން ވިސްނުން. އަެނއް ގޮތަކީ މި އިޞްލާޙު ފާްސުވމަުށްފަހުގައި، ތަސްީދުގވެގެްނ 

ެރވިފަިއވާ މާއްދާ އަޅުގަނޑުމެން ދިއުމަުށްފަހުގައި ކުިރއަުށް އޮތް މުއްދަތެއްަގއި މި ފައިސާ ަނަގން ފަުށާ ގޮތަުށް މި އިޞްލާޙުކު

އިޞްލާޙުކުރުން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މީގެ އެްނމެ ފަސޭހަގޮތަކަުށް ވެގެންދާނީ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަުށް 

ވެގެން ދާނީ ބެްކޑޭޓްކޮުށް ެނުގމުގެ ބަދަލުގައި މި އިޞްލާުޙ ތަސްދީގުެވގެންދިއުމާ އެީކގަިއ ކުރިއަުށް އޮތް ުމއްދަތަކަުށް 
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ހުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ފައިސާ ދައުލަތަުށް ނަގަން ފެުށުން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މިއީ ފަ

އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުާރ ިއޞްލާޙެއް ކަުމގަިއ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، މީެގ ތެރޭަގއި ފަހަރެްއގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ 

ުކރެވި އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެދާނެ ބަެއއް ަކންކަން ހުރެދާނެ. އެ ިޚޔާލު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހުސް 

ތަފާތުވުންތަކުގެ ތެެރއިން ވެސް މި އިޞްލާޙަުށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުަރމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާަހކަކޮުޅ 

  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް.

 

 ހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާ

ވާ އިޞްލާޙަުށް ވާހަކަަދއްާކއިުރ  މި ބެހޭ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި ވަޒީާފއާ ،ވާ މި . އާދެ، ިމއަދު ހުުށަހެޅިފައިޔާ ޝުކުރިއް

ުްށ ގޮެތއްަގއި ތިން ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކޮުްށލާނަން. މިހާރު މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑަ އަޅުގަނޑު މަިއގަނޑު

ސީ މުަވއްޒަފުްނ ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަުށް ވަރަުްށ ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އެބަ ގޮުތގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭ ބޫލުކުެރވޭގަ

ކުުރ މުއްދަތެއް ދީފިއްޔާ އެފަަދ  ؛ީމގެން އަނެްއކާވެސް ވަރަުށް ދަތިތަކެއް  ،ކުރަންޖެހޭ. ވަރަުށް ބައިވަރު ްޕރޮސީޖަރތަކެއް

ެއކަމަުށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ، ވީމާންރިމަތިެވެގންގޮއްސާނެ. އެހެފަރާތްތަކަުށް ވަރަުށް އުނދަޫގ ކަންތައްތަކެއް ކު

 ގަާވއިދާ  ،ފަދައިންއިޞްލާޙެއް ގެންނައިރު. ދެން ހަމަ އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ވިސްނަންޖެހޭ މިފަދަ 

އަުްށ މަސަްއކަތްކުރާ ބޭރު ފަރާތްތައް ރާއްޖޭަގއި ިގނަވަމުންދާކަން އެީއ ވަރަުށް ޮބޑު މައްސަަލއެއް ާރއްޖެ ޚިލާފަުށް އުޅޭ

ކަންތައްތަެކއް  ގެންގުޅޭ ފަރާްތތަކުން އިތުރު ،ފަރާތްތަކަުށްދޭ ދަތިތަކެއް މިސާލަކަުށް ވަޒީފާކުރިމަތިވެފައި އޮތް. އަދި މިފަދަ 

ކަމެއް. އެހެްނވީމާ،  ޖެހިއްޖެއްޔާ ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް އުޅޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވުން ވެސް އެއީ އެަކުށީގެންވާފުރިހަމަކުރަން

ތަކަުށް ބޭންކުގޮުތގައި ެދވެންޖެހޭ.  ބޫުލކުރާޅު ުމއްަދތެއް ައޅުގަނުޑ ގައް އަންަނއިުރ އެކަުީށގެންވާ ރަނގަމިފަދަ އިޞްލާޙެ

ކުރުމަުށް ފުރުޞަތު ތަކުން ވެސް ކަންކަން ިއންތިޒާމުދޭ ފަރާތްޤާިއމުކުރުމަުށާއި އަދި ަވޒީފާވެސް އިތުރު ފެސިލިީޓޒް 

ަގވާއިދާ ޚިާލފަުށް އުޅޭ ބޭރު ފަރާތްތައް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް މިއީ  އި ވަރަުށްދޭންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަސްލުގަ

. ދެން، މިކަމަުށް އިއިތުރުވުން. އެއީ ހަމަ ރާއްެޖައުށް ވެސް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހަމަ ދިމާވާ ދަތިތަކެއް ހުންނާނެ އެކަމުގަ 

ގޮތުން  އައިްއސަ އޮންނަ ސްޓަމު ގޮތުަގއި ރާއްޭޖގައި ސި ބޫލުކުރާައސްލު އަޅުގަނޑު ގަޙައްލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާއިރު 

ނޫނީ  ،އިނެދގެންވަނީ ހަމަ ކޮމްޕިއުޓަރ ދޮުށުގައި ރާއްޭޖގެ ދިވެހިން ބޭނުން ފަރާތްތައް،ރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

ކަމެއް.  ލިޔެކިޔުުމގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާަތއް ބޭނުންވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ޤައުމަުށް ވަރަުށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ
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ރާނާނެ  ގެ  ،ބޭނުންވޭކި ާދއިރާެގ ަވޒީފާތައް ައދާކުރާ މީހުން ބިނާކުރަން މިައދު ޤައުމުަގއި ވަނީ ޖެހިފަ. ޤައުމަުށް އެިކއެ

ޮއޑިދޯނިފަހަރު ދުއްާވނެ މީހުން. ޤައުމަުށް ބޭނުންވޭ  އެިކއެކި މަަސއްކަތްަތއް ކުރާނެ؛، ުށް ބޭނުންވޭމީހުން ވެސް. ޤައުމަ

ލިޔަސް ފެންނަނީ ސީން. ކޮންމެ ތަނަކަުށް ބަލައިހާރު ފިހާރަތަކުން ވެސް ފެންނަނީ ބިދޭފިހާރަތަކުގައި ތިބޭނެ ސޭޓުން. މި

ކަމަުށް ޙައްެލއް ވަނީ ދިވެހީންނާ. އެހެްނވީމާ، މި ކަން ބިދޭސީން. އަނެއްކާ ބިދޭސީްނގެ ކަިއވެނި ވެސް އެހާ ގިަނވެަފއި މި

ކުރުމަުށް ޓަކައި ވެސް ރަނގަޅު ގާނޫނުތަކެއް ހެދި، އޮތް ޖީލުތަްއ ބިނާ ގެނައުމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ހިތުން ކުރިއަުށް

ރަނގަޅު ގޮތަކަުށް މި ޖީލުތައް ބިނާކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ެއބަޖެހޭ މި ރާއްޖޭގައި ޤާއިުމކުރަން. އަދި ރާއްޭޖގަިއ މި 

ޢެއްގެ ގޮތުަގިއ މުޖުތަމަޢު ހަމަޖެހޭ މުޖުތަމަ ،ގެ ދާއިރާ ވެްސ އެބަޖެހޭ ހަރުދަނާކުރަން. އޭުރން މުޖުތަމަޢުޢަދްލުއިންޞާފު

ރަްއޔިުތން ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަުށް ެއ  ރާއެްއގެ ޮގތުގައި އޮެވގެން. އެގެ ދާއިރާ ހަމަޖެހޭ ދާއިޢަދްލުއިންޞާފު އޮންނާނީ

 މުޖުތަމަޢެއް ބައްޓަންކުރެވޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ވަރަުށް ގިނަ ޝަުކވާތައް އެބަ ިއވޭ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ެދކުނުއަރުވަނީ  ތު މިޞައްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރި

 ޢަލީ ނިޒާރަުށް. މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ޞްލާޙު މަިއގަނޑުބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އި ަރީއސް. ވަޒީާފއާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މީހުންގެ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިމާވެފައި މި އޮތް މައްސަލަ ަޙއްލުކުރުމަުްށ  މިނީ ބޭރުމީހުންގެ މައްސަލަިއގަިއ، ވަ ފެނިފައި މި

މި އިޞްލާޙުތަކަުށް ބަލާއިުރ، ވަނީ. ދެން  ޓަކައި ގެެނވޭ އިޞްލާޙުަތކެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަުށް ޮބޑަުށް ފާހަގަކުރެވިަފއި މި

މީހުން ގެނައްސަ މި މީހުންނުަށް ން މި ދަނީ މި މީހުންނަުށް، ބޭރުމި އިޞްލާޙަުށް ބޮޑަުށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެ

މި މީހުން ފައިސާ ބޭރަުްށ ، 3އަދި % އެ މީުހންގެ މުސާރަ އެ މީހުންގެ ެއަކއުންޓަުށް ޖަމާކުރުމަުށް.، ުށްއެަކއުންޓް ހުޅުވުމަ

ގެ ރެމިޓެންސް ޗާޖެްއގެ ގޮުތގައި ޓެކްެސއް ނަގާ ގޮތަުށް މި ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. 3ފޮނުވުމުގައި މި މީހުންގެ އަތުން %

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި މިކަން ޙައްލުކުުރމަުށް ޓަކައި ގާނޫނަުށް ގެެނވޭ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ެވސް 

ކަތްތަެކއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި މިކަން ޙައްލުކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައި މިކަން ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި މަސައް

ވެސް މިކަން ޙައްލުކުރަން އެަބޖެހޭ. ދެން މި އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް މިކަން ޙައްލުވެގެންދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ 

މާޢީ މިކަހަލަ ކޮންމެ މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި މިހެން އޮންނަ އިޖުތި

ފާހަގަ މި ކުރެވެީނ ކޮންމެ ަކމެއް ބޮއްސުންލާފަ. ވަކި ކަެމއް ނެތް. ބޭރުމީހުން މި ތަނަުށް އައިމަ ވެްސ، ބޭރުމީހުންގެ 

އެއް އެަބއުޅޭ. މައްސަލަިއގައި މިއިން އަަރިއނުގަނެިވގެން އަުޅގަނޑުމެން މި އުޅެނީ. މީގައި ކޮންމެެވސް މައްސަލަ
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މަސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަަލއިަގއި ވެސް މި އޭޝިާއގެ އެންމެ ބޮޑު، އާބާދީެގ ނިސްބަތުން އެ ިއޝޫ އެންމެ ޮބޑު ެއްއ 

ޤައުމުގެ ގޮތުަގއި ރާއްޖެ ހިމެިނގެން މި ދަނީ. ޙައްލެއް ނާދޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ަކްސޓަމްސް އެބައޮތް. ސިަފއިން، 

. އަދި އިމިގްރޭޝަންސް އެބަހުރި. ހަމަ ބޭނުންވާ ވަރަކަުށް ަވޒީފާީދފައި މުސާރަ ވެސް ބޮޑު ފުލުހުން އެބަތިބި

މުއައްސަސާަތކެްއ މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަުށް ީހވަނީ ކޮންެމވެސް މަްއސަލަތަެކއް މީަގއި އެބަުއޅޭ މިކަން 

ްނ އަންނަ، ކުިރއަރަމުން އަންނަ ޤައުމެްއެގ ގޮުތަގިއ ޙައްލުނުކުރެވޭ. މިދެންނެވިހެން އޭިޝއާަގއި އެންމެ ތަރައްީޤވެގެ

އަޅުގަނޑުމެން އޮވެަފއި، އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް މިހާ ބޮޑުވެ، އަުޅގަނޑުެމން އަތުނުޖެހޭ ހިސާބަުށް މި 

ަޔއިމަ އަުޅގަނޑުމެން މައްސަލަތައް ދިޔައިމާ އަުޅަގނޑުމެން ތަރައްޤީވާ ނިސްބަތަުށް ބަލާއިރު މި ކަންތައްތައް ބޮޑުވެދި

މީގެން ކުރާނެ ފައިދާ، ތަރަްއޤީން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތިދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ބޭރުމީހުންގެ 

މައްސަލަ ޙައްލުނުކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަުށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން ޙައްލުކުރާކަުެށއް ސަރުކާރަކުްނ 

ސް ސަރުކާރަކުން. ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުާކރުން ވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން ވެސް، އަދި މިހާރު ނޫޅޭ. އެްއވެ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާުރން ވެސް ިމކަން ޙައްުލކުާރކަުށެއް މަަސއްކަތްތަެކއް ުނުކރޭ. އަުޅގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ 

ިއގެން، ަވކި ހުއްދަތަކެއް ދަުށުން މި ރާއްޖޭގައި އުޅެްނ މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް. ބޭރުމީހުން، އެ މީހުން ހުއްދަތަކެއް ނަގަ

މި ޖެހެނީ. ހުއްދަތަކެއް ނަގަިއގެން މި ތަނަުށް އާދެވެނީ. އެ މީހުންގެ ތިރީސް، ސާޅީސް ާހސް މީހުން އެ ހުއްދަ ނެތި 

ރުގަދަ އެަތއް ބަެއއް، މިތާ އުޅޭއިުރ، އެ މީހުން އަުތނުޖެހިގެން އަޅުގަނޑުމެން އުޭޅއިރު މި ރާއްޖޭަގއި ިސޔާސީ ޮގތުން ބާ

އެ މީހުން ފޮލޯކުރާ އެތައް ބަޔަކު ބޭނުންއިރެއްަގއި ބަންދުކޮުްށލައިގެން ބޭނުން ގޮތަކަުށް ޖަލަުށް ލައިގެން، ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް 

ޅޭ ހެދޭއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޭރު ބަންގާޅީން މިތާ؛ މިދެންނެވިހެން ހުއްދަނެތި މިތާ އުޅޭ ބޭރުމީހުން އަތުނުޖެހިގެން އު

ވާހަކަ މިއީ ގަބޫުލކުރެވޭނެ ާވހަކަތަކެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ޕޮލިޓިކަލް ވިލް، މިކަން ކުރުމުގެ ސިޔާސީ 

ވިސްނުންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ މީހުންގެ ނެތީމާ މި މައްސަލަތައް މިހެން ދަނީ. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަަލ 

ން، މިހާރު މާ ބޮޑު ަމއްސަލަައކަުށް ނަހަދާ. ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ވެސް މިހާރު ހަމަ އެ މައްސަލަ ދިމާވެގެ

އެންމެ ބޮޑު މައްސަަލއެްއގެ ޮގތުގައި އޮތް މަސްތުވާަތކެތީގެ މައްސަލަ ވެސް ެއއްވެްސ މަްއސަލައަކަުށް ނަހަދާ. އާަދއިެގ 

އި އެީއ ބޮޑު މަްއސަލަެއްއ. އޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގޮތެްއގަިއ ދެކެޭވ ވާހަަކެއއްެގ ގޮތުަގއި މިހާރު އޮތީ. ޙަޤީަޤތުގަ

އޭގެ ހެކި ލިބެނީ މާލޭގައި ނޫނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ނޫނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ރިހިބިލިޓޭޓުކުރެވޭނެ 

ންކުރާ މީހުންގެ ބޮޑު ވަސީލަތެއް މުޅި ރާއްޖޭަގއި ނެތީމ. އައްޑޫ ސިޓީަގއި ބޮޑު އާބާދީއެއް ޮއވެފައި، މަސްތުވާަތެކތި ބޭނު

އާބާދީއެއް އެތާ އޮންނައިރު ރިބިލިޓޭޓު ކީއްކުރަންތޯ ޑިޓޮްކސްކުރެވޭނެ ތަނެއް ެވސް ނެތް. މިދިޔަ މަހާ ޖެހެންދެން 

ުދވަހަުށް އެ މީހުން ބަންދުކޮުށްލަިއގެން ނިދާލެޭވވަރުެގ، މަސްުތވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން  21ޑިޓޮކްްސކުރެވޭނެ، 

ވޭވަރު ކުެރޭވ ތަނެއް އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ުހއްޓާ އެ ތަން ވެސް ބަންދުޮކުށްލީ. އިމާރާތް؛ ސަރުކާރުެގ ހަމައެކަނި ނިދާލެ

އިމާރާތެއްަގއި ިތއްބާ އިމާރާުތން ނެރެ ބޭރުކޮުށްލާފައި އެ ތަން ވެސް ބަންދުކޮުށްލީ. ެއހެންވީމާ، އިޖުތިމާޢީ މިފަދަ 
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ވޭ. އެ މީހުން މިކަން ކުރުމުގެ އަސްލު އެ މީހުންގެ ވިލް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުުމގައި ސިޔާސީ މީހުން ބޭނުން އެބަ

ނެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، ބޭރުމީހުންގެ ންހުންނަން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަުށް ދައްކަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެ

އްޕާނެއް ޖެހުން އިތުރު ނުފޮރު ނޑުމެން ދިވެހިންނަުށްމައްސަލަތައް ޙައްުލކުރަން އިުތރަުށް ބޭންކު އެަކއުންޓު ހުޅުވީމާ އަޅުގަ

ޖެހެނީ  ކިުއގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މި ަގއިވެސް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްމީހުން މިހާރު ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް ުނވާނެ. އެ

ނަުށް ނޫންތޯ މި ންހަދައިގެން ތިބެންޖެހުނީމާ އަޅުގަނޑުމެގޮސް ކިއު ޚިދުމަތް ހޯދަން. އަނެއްކާ މި ދޮޅު ލައްކަ މީހުން 

މީހުން ލާރިނަގަން، ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހުން  މީހުންގެ ެއކައުންޓު ހުުޅަވއިގެްނ މި ޖެހެނީ. މި ގޫ މިއުނދަ

ނީ. ދިން ބިޒީވެަފއި ތިބެންޖެހެަކއުންޓަރުަގއި ތިބޭހާ ކު ،ތިބޭނަުށް ލާރި ދޫކުރަން ބޭންކުަގއި މީގެތެރެއިން ގިނައީ. މިމީހުން

މުން މިހެން ގެންނަ ޙައްލުތަކަކީ ިމއީކީ އަދި  މިަކމަުށް ބޮޑު ޙައްެލއްގެ ގޮުތގަިއ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މިކަ

ން ޙައްލު ފެނިގެންދާނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫނޭ. މިކަން ޙައްލުކުަރން އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް އެެހން ގޮތްތަކެއް ހޯދަން. މިކަ

ރާއްޖޭގައި ކުރިންވެްސ  މެއް ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. މިކަ ނޫނަުށް މިހެން ގެނެވޭ ބަދަލަކުން މިޙައްލުކުރާކަުެށއް ނޫޅޭ. ގާ

ބޭރުމީހުން  މީހުން ބަންދުކުރެވޭއިުރ، އެ ،ުޙކުމްކޮުށް ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރިން ިސާޔސީ ބޮޑެތި މީހުން ޖަލަުށް ލައި

އް ނޫން. މިކަން ބޫލުކުެރވޭނެ ކަންތައްތަކެ ފޮނުވައިނުލެވިގެން ުއޅުމަކީ މިއީކީ ގަ މީހުން ރަުށަުށް ބަންދުނުކުރެވިގެން މި

 ކުރާކަުށެއް ސަުރކާރަކުން ބޭުނންނުވާކަން މިއީ ޙަޤީޤަތެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މާނަުށް.ޢުޘް ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދާދި ދެންމެއަކު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު، 

ބޭރުމީހުންގެ މައްސަލަތައް  ،މައްސަލަތައްމި ތެރޭގައި  ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރު އެ ވިދާޅުވިހެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު

ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަަކއި ެއއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮުށްފަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ބޭރުމީހުންގެ 

ނޫުނގެ ތެެރއިން ގާކުރުމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން ކަންތައްތަްއ، ބޭރުމީހުނަުށް ދިމާވެފައި ހުރި ދަތި އުނދަގޫަތއް ޙައްލު 

އަންނަނީ. ަހމަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޭޖގެ ިއޤްތިޞާދުގެ ވަރަުްށ މުހިއްމު  ކުރަމުން މިއްލު ހޯދުމަުށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތްޙަ

 ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުެމން މި ރައީސް. މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާ ބައެއް ަޙޤީޤަތުގައި ބޭރުމީހުންނަކީ. އިްއޒަތްތެރި

އުޅޭ ބައެްއގެ ހަމައެކަނި ވާހަކަތަެކއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ މުޅި އިޤްތިޞާދު އަޅުގަނޑުމެން މަގުމަތީގައި ަގވާއިދާ ިޚލާފަުށް މާލޭގެ 

ކުރާ ބޭރު އެކިެއކި ބިދޭސީ ސަްއަކތްއެހެން ހަރުފަތަކަުށް ބަދަލުކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި އެިކއެކި ޕްރޮފެަޝނަލް ކެޓަގަރީތަުކގައި މަ
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ނޫނަސް ތަފާތު އެތަްއ  ޮޑކްޓަރުން ފެންވަުރަގއި، ނަރުހުން ފެންވަުރގަިއ، ައދި މި ރިސޯުޓތަކުަގއިޒަފުން އެބަތިބި. މުވައް 

އުލުަގއި އެކަުީށގެންާވ ބޭފުޅުންނަުށް މި ާރއްޖޭެގ މާޙަ ކުަރްއވާ ބޭފުޅުން އެބަތިބި. އެޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުގަިއ މަަސއްކަތް

އިމުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ބޭނެ ގޮތްތަކެއް އަުޅގަނުޑމެން ޤާއާމްދަނީ ލި ،ކޮުށް ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮެތއްަގއި ަވޒީފާ އަދާ ،ގޮތެްއގައި 

އަދި އަުޅގަނޑުމެން ބޭރުމީހުންގެ އެހީތެރިކަން އަުޅގަނޑުމެން އިޤްތިޞާދަުށް ބޭނުންވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ރާއްޭޖގައި ހަމަޖެހޭ 

މި އިންޑަސްޓްީރ  ގެައޅުަގނޑުމެން ،ހަދައިދީއް ބޭފުޅުންނަުށް އުެޅވޭނެ ގޮތްތަ  ން ެގވެހި ދިރިއުޅުމެއް އެތީއުސޫލެްއގެ މަ

ދެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ވެސް ޒީފާ އަދާކުރާ އެެހން މީހުންނާ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ވަޒީފާގެ މާޙައުުލގައި ުކރިއަުށްތެރޭގައި ވަ

ނޑުމެން ވިސްނަްނ ދައްކަނީ ބޭރުމީހުންގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރ ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނުޑމެން މި

ތަކުލީފުތަކުގެ ވާހަކަ ެވސް  ،އުނަދގޫއެބަޖެހޭ ދިވެހިންގެ ެއކިެއކި ދިވެހިންނަުށް ދިމާވެފައި ހުރި ތަފާތު އެކިެއކި 

ގާނޫނު( ބެހޭ  ވަޒީފާއާ) 2008/2 ،ނޫނުގައި އެބަެޖހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ގާ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން

ޖާއި އަދި ަވޒީފާ އަާދކުރާ އިނާޔަާތއި، ސަރވިސް ޗާމަހުގެ  ރަމަޟާން  ،މުސާަރއާއި  ެތރޭގައި ދަލުތަުކގެގެެނވޭ ބަ މިއަުށް 

ދޭ ފަރާތްތައް އަދާކުރަްނޖެހޭ ޒިންމާތަކުގެ ވާަހކަތަްއ މުވަްއޒަފުންނަުށް ުއޖޫރަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ަވޒީފާބިދޭސީ 

ގުޭޅގޮތުން  ތަކުގެ ދައުާރއި، އެޖެންސީތަކާަރުށް އެޖެންސީކަނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮުށްަފިއ އެބައޮތް. އަދި ޭއގެއިތު

އެކިެއކި ދިމާވާ އެިކއެކި  ަނުށްގެނެވޭ އެިކއެކި ކަންަތއްތަުކެގ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ޔާންކޮުށްަފއި ގޮތުން ވެްސ ބަ ބެހޭ ފިަޔވަޅުތަކާ މައްސަލަތަކުަގއި ސަުރކާރުްނ މިކަން ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަަކިއ އެޅިދާނެ

އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބޭރުމީހުންގެ މައްސަލަތަްއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަޙްއލުކުރެވޭނީ ޤައުމީ ފެންވަުރގެ 

ބެހޭ ހުރިހާ  މަހާސިންތާއެއް ބާއްަވއިގެން. އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް ހަމަ ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭަގއި ކަމާ

 އި އެތައް ރަުެށއްަގއި ގަާވއިދާބާްއާވުށޭ! އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގަ  ެއއްރެްއގެ މާހާސިންތާަޤއުމީ ފެންވަ ،މުއައްސަސާަތކަުށް

 2000ގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޚިލާފަުށް ތިބި އެތައް ބިދޭސީ މުވަްއޒަފުން އެބަތިބި. ބިދޭީސ މީހުން އެބަތިބި. އަުޅގަނޑުެމން

ުށުގައި ބިދޭސީ އެކި ގްރޫޕުތައް ހަދައިގެން ރަުށްރަުށުަގިއ އަިމއްލަ ރަ ،އާބާީދގެ ރަުށްތަކުގެ ތެރޭަގއި 3000، އާބާދީަގއި

ކުރަމުންދާއިރު ހަމަ ރަުށުަގއި ކުއްޔަުްށ ހިފައިގެން މަަސއްކަތް  ތައް ެއކި ގެއަިމއްލަ  ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަަސއްކަްތތަކާއި

 ކުގެ ވެރިންނަުށް ވެސް މި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަުށް ވެސް މިކަން ފެންނާނެ. އެ ރަުށުގައި ދިރިއުޅޭ ެއކިެއކި މުައއްސަާސތަ

 ނޫނުެގ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން މި ޙައްެލއް ނުކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގާމިކަން  ފެންނާނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކަންތައް

 ،އަޮތޅުަގއި ައއްޑުއަތޮޅުަގއި،  މިސާަލކަުށް ލ. މެންނަުށް އެބަފެނޭ ރަުށްރަުށުގައި؛ގެނެވޭ މިފަދަ ބަދަލަކުން. އަޅުގަނޑު، ހަދާ

ޚިލާފަުށް. އެހެންވީމާ، މިކަން  ެގ ބިދޭސީން އެބަތިބި ގަވާއިދާބޮޑެތި އާބާދީތައް ދިރިއުޅޭ ރަުށްރަުށުގައި ހަމަ ގިނަ އަދަދެއް

 ،ޙައްލުކުރެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ޤައުމީ ފެންވަރެްއގެ މަހާސިންތާއެއް ބާްއަވއިގެން. ާރްއޖޭގެ ހުރިހާ ރަުށްތަކުން ވެސް

ހޭ އެިކއެކި މުައއްސަސާތަކުން ވެސް ބައިވެިރެވގެން މިކަން ޙައްލުުކރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދައިގެން. ބެ އަޅުގަނޑުމެން ކަމާ

މިއީ ޤައުމީ ަމއްސަލަެއއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑުމެން މިގޮތަުށް ދޫކޮުށްަލއިފި ކަަމުށް ވަންޏާ މުސްތަޤުބަލުަގިއ 
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ތަފާތު މައްސަލަތަެކއް ދިމާވާނެ. މިއަުދ ވެސް އެފަދަ މައްސަލަތަްއ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ތަފާތު އިޖުތިމާޢީ 

ިރއުޅޭ ެއިކ ދި ރާއްޖޭަގއި؛ ެއކިެއކި  ގެއަންނަނީ ދިމާވަމުން. އަޅުގަނޑުމެން ތަނުގައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ އެިކ ތަން

ރިމަތިވޭ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ކުކުރުުމގެ ެއތައް ކަންތައްތަެކއް ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން އެބަ ރައްޔިތުންނަުށް ގޯނާ

 ނޫނުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ހަމައެކަނި ޙައްލު ހޯދޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. މިކަން ކުރެވޭނީ ޒިންމާދާރުކަމާގާ

، ީއސްކަންތައް ކޮުށްގެން. ހަމަެއއާެއކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭުނންވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަ އެކު ައޅުގަނޑުމެން މި

ްސ އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެ ،ވެސް ގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ބިދޭސީންނާ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއިކ  ޖެހޭ ވަރަުށް ނޭއްގާނީ ގޮތްތަކަުށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމުަށް ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަން ބިދޭސީންނާ

ކަުމގައި  ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަުކަގއި މަަސއްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން ،ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީރެކޯޑުތަކުން އެބަ ދައްކާ. އަުޅގަ 

އުލުަގިއ ބޭފުުޅންނަުށް ވަޒީފާގެ މާޙަ  އެ ،ކަމުގަިއ ިވޔަސް ވިޔަްސ، ެއކިެއކި ކުންފުނިތަުކގައި މަަސއްކަްތކުރާ ބޭފުޅުން

ބޭފުޅުންނަކީ ރާއްޭޖގެ  އިދޭންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން އެހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން ހޯދަ

ކަމުަށް  ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ބޭނުން  އިޤްތިޞާދަުށް މުހިއްމު ބައެްއ ކަމުގައި ބަލަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން އެ

ނުތަކުގެ ތެރެއިން ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫވަންޏާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަން ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކަިއ މި

ކުރަން. ތެރިކުރުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްހޭލުންކަންތައްތަކަުށް  އެކު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މުޖުތަމަޢު މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ 

ެއކިެއކި ފުރުޞަތުތައް  ،އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ޭއަގއި ބަިއވެރިެވގެން ބޭރުމީހުން ލައްވާ އެިކއެކި ކަންަތއްތަުކގައި 

ެއކިެއިކ  ،ނުވާނެ. މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ މާލޭަގއި ހުރި ކެފޭތަކާއި ދިނުމަުށް ޓަކައި މަސައްަކތްކޮުށްގެންދައިހޯ

އުޅެނީ ބިދޭސީން.  ތަންތަނުގެ ވެިރންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަމާހިނގާ. އޯނަރުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟ މަސަްއކަތުގެ މި މި ،ހޮޓާތަކާއި

ދިވެހިންެގ  ،އެހެންނަމަވެސްނަގާ.  ހޯދާ. އޭގެ ފައިދާ އެބަ އުޅޭ. ލިބޭ އާމްދަނީ އެބައެތައް ބަޔަކު މަސަްއކަތުގެ ެއބަ

ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮުްށގެން ކަންމަތީ ފިހާރަތަކާއި އެކިެއިކ ހޮޓާތައް ހަދައިގެން އެކަންަތއްތަުކގެ ފައިދާ ބޭރުމީހުން 

ކަންތައްތައް ހުއްޓުުވމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެްނ  ންދާއިރު މިޚިލާފު އެތައް ކަންތައްތަެކއް ކުރަމު ަގވާއިދާ، ނަގަމުންދާއިރު

ޑުމެން ގޮުތގައި ިމއީ ހަމަ މިއަދުން މިއަދަުށް ވެސް އަުޅގަނ ބޫލުކުރާމުހިއްުމ. އަުޅގަނޑު ގަ ދިވެހިންގެ ދައުރު މާ

ލަމުން ވެސް ގޮވާލަނީ ޤައުީމ މަްއސަލައެއް. މިކަންަތއް ޙައްލުުކރުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ނިްނމާ ޙައްލުކުރަންޖެހިފައި އޮތް

ކަންަތއް ޙައްުލުކރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަުށް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  ާބއްަވއިގެން މި އެއް ފެންވަރެްއގެ މަހާސިންތާ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޅުހެްނވޭރު ާދއި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 މަނިކަުށް.މޫސާ
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 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ގެނެޭވ  ުށް މިގާނޫނު( އަެބހޭ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވަޒީާފއާ) 2008/2ނޫނު ނަންބަރު ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާޝު

ަވގުތު ާރއްޖެއަުށް ވަރަުށް މުހިއްމުވެަފއިާވ އިޞްލާޙެއް. މީަގއި ެއިކ  ގޮތުަގއި ިމއީ މި ުކރާބޫލުއިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ގަ

 ކަެމއް ނޫން. އެންމެ ޮގތުގައި ިމއީ މަހާސިންތާއެއް ާބއްވަްނވީ ބޫލުކުރާ ގޮތަުށް ެދކެނީ. އަުޅގަނޑު ގަ މީހުންގެ ނަޒަރު ެއކި

ރަްއޔިުތންގެ ފައިާސއިން އެތައް ބަިއަވރު ލާރިއެއް ދިނުމަުށްފަހުގައި ބޮޑު މަހާސިންތާއަކީ ާރއްޖޭަގއި ބޭްއވޭ މި މަޖިލިސް. 

 ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާ ،ތިބީ ަރއްޔިތުންގެ ިޚޔާލުތައް ސަުރކާރަުށް ހުުށަހަޅައި  ތަނަުށް ފޮނުވާފައި މި އަޅުގަނޑުމެން މި

އަދި އިދިޮކޅު  ،ވިޔަސް  ކާރު ހިންގާ ޕާޓީކުރުވުމަުށް. ެއކަންކަމަުށް ޓަކައި ވަކި ސަރުބެލުމަުށް. ސަރުކާރު ަޖާވބުދާރީ ގޮތް

އިގެން އުޅެފިްއޔާ މިކަން ރަނގަޅުކުރެވިާދެނ ޔާސީ މަސައްކަތްތަާކއި ވެރިކަމާ ތަަޅއިނުފޮޅާ މިކަމަސި  ،ވިޔަސް ޕާޓީ

ޭޖގަިއ އުޅޭ ކަމަީކ، ރާއް ގޮތުަގއި ަސރުކާރުން މިހާރު ކުރައްވަން މި ބޫލުކުރާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ގަ

ޫނނީ އިމުގެ ތެރެއަުށް މިހާރުްނ މިހާރަުށް ގެނައުމަކަުށް ކުެރވޭ މަސަްއކަތެއް. ބިދޭސީން ސައްކަތްކުރާ އެންމެން ގާމަ

އަިދ ވޭުތވެދިޔަ ސަުރކާރުތަުކގެ  ،ަސރުކާރުގެ ބޮުލގަިއ ެވސް ފިލައިގެން އުޅެންފެުށީ މިއަދަުކ ނޫން. އެހެންވީމާ، މި

އެންެމން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް.  ގެގެ ޒިންާމއަކީ ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ކަެމްއ ނެތް. އެކަމު  ބޮލުގައި ވެސް އަުޅވާނެ

 އެ ،ދީފައި ނަުށް ބޭނުންވަރަަކުށް ސައިކަުލ ގަތްކުދިން އެ ،ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދަރިންނަުށް ިކޔަަވއިދީފައި 

ރަުށުތެރެއަުށް އެ މީހުން ހި ވެްސ ީދފައި ަކމަުށް ވަންޏާ ފިޔޮ ބަެއއް ކުދިން ބޭނުންވަނީ ތޫނު ފިޔޮހި ކުދިން ކޮންމެ؛

ކުިދންނަކަުށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރޭ.  ބައިތިއްބަްނވީ. ަމސައްކަެތއް ކުރާކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބެލެނިވެރިން އެދޫކޮުށްފައި 

ންނަުށް މީހު އެ ،ކަމަކީ މި މަޖިލީހުން ކުރާކުދިންނަުށް މި ކިަޔވައިދެނީ.  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިާސ ަޚރަދުކޮުށްގެން އެ 

ެރއް ނިމޭއިުރަގިއ އަހަބަޖެޓު ގެނައިމަ. އެހެންނަމަވެސް، ބޭނުންވާ ފައިސާ ބޭނުންާވވަރަުށް ކޮންމެ ސަރުކާެރއް އޮތަސް ެދނީ 

ޖީ.ސީ އޯލެެވލް ހަދައިގެން ނުވަތަ ސަރުކާރުން ސްކޫލް ލީވްކުރާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންތޯ  އެ އަހަރެްއގައި

ލި ެއއްވެސް ކޮމިީޓއެއް މި މަޖިލީހުގައި ނޯންނާނެ. އެކަމަުށް މަޖުޫބރެއް ވެސް ނުކުުރވާ. މާދަމާ މަސައްކަތު ނުކުންނަނީ ބެ

 ،ނގާނޫނެއް. އޫރުކާރަުށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭނެ މިސާލަކަުށް ެގންނަންވީ ސަ އަުދގެ ސަރުކާރުން، ރައީސް ޔާމީންވެސް މި

ވީ. މިއަދު ރާއްޭޖގެ ފިލައިގެން އުޅޭ ގިނަ އަދަދެްއެގ ަހދަންފެުށިގެން ސިާޔސީ މީހުން އެކަމާ އިދިކޮޅު ހިސާބުން އެ

ބިދޭސީން އެބައުޅޭ. ދަންނަަވންތޯ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަުށް ބަާލއިުރ، މިތާ ހިނގާ ވިޔަފާރިއަުްށ 

އެކަން އެބަ  ންކަުށް ނެތް. ވިަޔފާރިކުރާ މީހުބަލާއިރުަގއި ރާއްޖޭގެ ބިދޭީސން ނުގެންގުޅެ ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވާ

ހޭ އޭނަގެ ފިހާރަ އެހެން ެއގޮތަުށް ލާރިކޮެޅއް އަުތގަިއ ހުރި މީހާއަުށް ހަމަ ޙައްޤު އޮންނަންޖެ ގަން ވެސް ޖެހޭ. ހަމަހިން

ވާލުކޮުށްގެން ހިންގުމުގެ ބާރު ވެސް އޭަނއަުށް ވެްސ އެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ. ރިސޯޓު ހިންގާ މީހާއަުށް އޭނަެގ މީހަކާ ހަ

ތަުނގައި އަރުވާޖަހަިއގެން އިންނާކަުށް  ަގޑިއިރު އެ 24ފިހާރަ ހިންގާީމހާ ބިދޭސީން ާލފައި، ކަންމަތީ ރިސޯޓު ހިންގަން
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ޞަތު އޮންނަންޖެހޭ. ފުރު ނޫނެއް ވެސް ނޯންާނނެ. އެހެންވީމާ، އޭަނއަުށް ެވސް އެކަުށް ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުކުރާނެ ގާއޭނައަ

 ސް ވައްދަން. ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަިއގައި ބުނަންމީހުން ގެނެ ނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެބޭނުންވަނީ ގާ

ކަންކަން ނުކުެރވޭ ވާހަކަ.  ތިބި މީހުން ފޭލިވެގެން އެ ެއއީ ކަނަޑއެިޅގެން ެއކަންކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަުކގައި، އޮތީ

މީހުން  ކޮުްށގެން އެސައްކަތްން މަވެގެ އެންމެން ުކވާކުރަން. އެހެންީވމާ، އެކަމާޝަ ގަނޑުމެން އެންމެން އެބަ އެކަމާއަޅު

އެ ފިލާ އިދާރާއަކުން އެކަން ކުެރޭވނެ ގޮތެއް ބަލަންވީ. މިއަދު މީހުން ފިލީމަ  އަދި އެ، ގޮތަާކއި މިތަނަުށް އެތެރެވާ

ރިކަން ރެފިއުޖީ ކޭމްޕު ހަދަންއުޅޭ ވާހަކަ. އެކަންކަަމުށް ބޭރުމީހުންގެ އެހީތެ ންނަުށް މި އަޑުއިެވނީ މި ރާއްޖޭގައިއަޅުގަނޑުމެ

ތަނުގައި ަބއިތިއްބަްނ  ލާފައި ފިލާ ބިދޭީސން މިގެން ޕާސްޕޯޓު އަމިއްަލއަުށް ވީަދއިރެފިއުޖީ ކޭމްުޕ ހަދައި ގެން މިތާގައި ދީ

 ހަދައިފިއްޔާ ުދވަސްޮކޅެްއގެ ެތރޭގައި އަުޅގަނޑުމެނަުށް ދިާމާވނީ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ހަމަ ފަލަސްޠީނުގެ ބިމަުށް ދިމާވި 

ވަރަުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ާތއީދުކުރާ ަކމެއް. އެކަމަކު ދަންނަވާލަްނ  މާވެދާނެ. މިކަކަހަލަ ކަމެއް ދިމާ

މީހުނަުްށ  މީހުންނަުށް މި ވިއްާކ ލާރިއެއް ބޭރަުށް ފޮުނވަންޖެހޭ ފައިސާ ވެސް އެ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮުްށ އެ އޮތީ މި

މީހުންގެ  ނެ އުސޫލެްއ ހަމަނުޖައްސާުށޭ. ބޭރު ފަިއސާ ދޭންޖެހޭނީ އެމީހުނަުށް ބޭންކުން ލާރި ިވއްކޭ ދޭުށޭ. ސީދާ އެ

ކަމަުށް ވަނީވިްއޔާ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުްނ އެކަން ކޮުށްފިއްޔާ މިކަން  އެ ެއކައުްނޓު ހުޅުވައިފި ،އެަކއުންޓުތަކަުށް

 ެގންނަ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އެ ކޮުށްފައި ދެންޔާ ރާއްޭޖގައި ަވގަުްށ މަސައްކަތްިވއް ޙައްލުވާނީ. އެހެންނޫންކަމަުށް ވަނީ

 މީހުން ބަހައި ނިންމާނެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަކުށް ޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، ވޯޓާ އޮތީ ވޯުޓގެ ަގޑި ގާތްގަނޑަ  ހިސާބުން ދެން މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ގުތު މި ހޭދަކޮުށްލަނީ. )ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( މި ވަ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަުށް މި އިދާރީ ،ގުޭޅގޮތުން

ލާނަން. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މުލަުކ އަިއ ބައެްއ ބަދަލުތައް ދަންނަަވއި  ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަުށް

އިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ ބަދަުލގަިއ އެ ކޮމިޓީއަުްށ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާ

މެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިޭވ. ެއ ިދވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެ

ހިމެނޭ ސިޔާސީ  ން މަޖިލީހުގައިމަތީ ގޮުތގެ ވާވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގައި  107ުދގެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއި

ަގއި އަްނގާފަ.  2016ޖޫން  27ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  މެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަންޕާލިޕާޓީތަކުގެ 

ން އެކަން އެގޮތަުށް އެގޮތަުްށ މަތީ ގޮތުގެ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި 107ުދގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި ،އެހެންކަމުން

ަޑއިގަންަނވާ މުލަކު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ އިޢުލާނުކުރަން. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަ

ދިަވޑަިއގެން ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެ

ވަނަ މާއްާދެގ  107ދުގެ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއި މެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ ލިޔުންއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލި
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ވާނީ  މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލި ން މަޖިލީހުގައިމަތީ ގޮުތގެ ވާ)ހ(ގައި 

ވަނަ  107ުދގެ ގައި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި 2016ޖޫން  27އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ން އެކަން ެއގޮތަުށް ެއގޮތަުށް ިއޢުލާނުކުރަން. )ވަގުތުޮކޅަކަުށްަފހު( މަތީ ގޮުތގެ ވާމާއްދާގެ )ހ(ަގއި 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން.  ،7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްަވއިފާ ކަންކަމަުްށ ވޯޓަުށްއެހުން. މި އައިޓަުމގެ  -7.1

ވޯޓަުްށ ދަންނަވާލަން އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް  1ދަުށުން މިއަދު 

 ކަމަުށް. ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ވޯޓަުްށ ދަންނަވާލަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2002/1 ހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރުފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މެންބަރުންނުަށް  މެދު އިއްޒަތްތެރި ލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާުށް އިޞްޫނނު( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާ)

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ފުނަދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        މްލަ:ޖު

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

ނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެނ53ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 54އަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އްޒަތްތެިރ ރާގެ އި ދާއި ފުނަދޫ ހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންއެ .53ލަ؛ . ޖުމ27ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 53

ުްށ )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 2002/1 ނަންބަރު ގާނޫނު ،މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. ލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ވޯުޓގައި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްއިޞް

 ކޮިމޓީއަުށް ހިގައްެޖކަމުަގއި ދަންނަވަން.  ގެތަރައްޤީ އުމީމި ބިލު ޤަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުށް. އެީއ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  5.2 މު އެނބުރި ރުޖޫޢަ މި ވަނީ އެޖެންޑާ އައިޓައަޅުގަނޑު މިހާރު 

)ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު(  2008/2 ހަޅުްއވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރުއިބްރާހީމް ހުުށަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ދާއިާރގެ  ވިލިނގިލީއަރުވަނީ  ތު މިޞަފުރުސްގެ މަރުޙަލާ. އަުޅަގނޑު މިހާރު އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިުލގެ ބަހު

 ސަޢުދު ޙުސައިނަުށް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު ޙުސައިން ދާއިާރގެ މެންބަރު ވިލިނގިލީ

)ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ  2008/2 ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރުޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި އާދެ! 

ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ  ލާޙުގައިމި އިޞް، ފަދައިންލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އިޞް

އުސޫލުތަެކއް ގޮތުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ބެހޭ ދިނުމާއި އަދި އެލަަވންސް ދިނުމާސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަުްށ މުސާރަމަ

މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ދޭ. އާެދ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދުކަނޑައެިޅގެން އެބަ
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ކުރެއްވިއިރު ވަރަުށް ގިނަ މެންބަރުން މި ބިލަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅު ސްއިރު، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ބަހުސްކުރަމުންދާބަހު

ފުޅުތަުކގެ ތެޭރގައި ބައެްއ މެންބަރުން ދެއްެކިވ ވާހަކަ ،ވާހަކަފުޅުތަެކއް ދަްއކަވާަފިއާވކަން ފާހަގަކުެރވޭ. އެގޮތުން 

ޭޖގެ އެިކއެކި ރަުށްރަުށުަގއި ގަާވއިާދ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީން މަސައްކަުތގެ މާޙައުލުަގއި އުޅެުމންދާ

މިއީ  ،ޚިލާފަުށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަ އެބަ ކުރަްއވާ. އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

ޅޭ އިދާ ޚިލާފަުށް އުދިވެހިރާއްޖެއަުށް އެންމެ ބޮޑަުްށ ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ަގވާ 

ކުރަން.  ގާނޫނުެގ އޮނިގަނުޑގެ ތެެރއަުށް ވެއްުދމަުށް ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ އިތުުރ މަސައްކަތްތަެކއް އިގަާވއިދާ ބިދޭސީން

 މަތީން ބިދޭސީންނާ  ގޮުތގެ ވާމާއްދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( ަގއި ވަނަ  53މި ގާނޫނުގެ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއނ

ޑަުްށ ޖެހޭ ވަރަުށް ބޮހުރި ބޭންކުތަކުގެ ކެޕޭސިީޓ އެބަކުެރވިފަިއ ަގއި ޤާއިމުމެދު ޢަމަލުކުރަން ފުެށުމުން އަތޮޅުތެރޭ

އި އެާއެއކީަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ބިދޭސީންނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދެއްވުމަުށް ޓަކައިތުރުކުެރވިގެންދާން. ހަމަ

ތަކެއް އަޮތޅުތެރޭަގއި ވެްސ ނެ ފަސޭހަ ނިޒާމުރޭަޝނަުށް އަދި ބިދޭސީންގެ ވިާސ ފީ ދެއްކޭއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިމިގް

ދާއިރު ގެންއެއްގޮަތުށް ގަވާއިދުަތއް ހެދި ނުވަތަ މި ގާނޫނާ  މި ގަާވއިދާ އެްއޮގތަުށް، ންވީމާއެހެކުރެވިގެންދާން. އެބަޖެހޭ ޤާއިމު

ވިދާނެ ބަދަލެއްކަން ކުރެވަރަުށް ރަނގަޅު ކާމިބީެއއް ހާސިލުމި ގެނެވޭ ބަދަލަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދިވެހި ދައުލަތަުށް 

ބިޭދސީންގެ ޭކޝް ފްލޯރ އެނބުެރމުންދާ ގޮތް ވަރަުށް ރަނގަޅަުްށ  ،ިދވެހި ދައުލަތުގެ ކޭޝް ފްލޯރ ،ފާހަގަކުރެވޭ. ެއގޮތުން

ކުރެވިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން، މިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނައިރު އަުޅގަނޑުމެްނ ޓަރުން މޮނިޓަރދިވެހި ފައިނޭންސް ސެކް

އަދި އެ ވިޔަފާިރވެރިންނުަށް  ،ބިދޭސީންނާއިޖެހޭ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުަގިއ ހަރަކާތްތެރިވާ އެބަ ވިސްނަން

ކުެރވެން. ހަްއލުކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް އެބަޖެހޭ އަތޮޅުތެރޭަގއި ޤާއިމު ެއކީަގއި ދިމާވާނެ ދަތި ކަންތައްތައް ވީހާވެސް ފަސޭހަކަމާ

 ،އެ ބޭްނކު ތުރޫކޮުށް އެ ރަުށްރަުުށގައި  ،ތޮުޅގެ ވެރިކަންކުރާ ރަުށުަގއި ބޭންެކއް ހުރެފައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ އަ

ޖެހޭ ފޯރުޮކުށްދެވޭނެ ގޮތްަތކެއް އެބަ އެހެނިހެން އަތޮޅުެގ ކުދިކުިދ ރަުށްރަުށުގައި ތިޭބ ބިދޭސީންނަުށް ވެސް މި ޚިދުމަތް

ދިއުމަކީ މި ނިޒާމަުށް އިތުރު ރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ރޭިވގެން ންކުމި ނިޒާމު ބައްޓަ އެކީަގއި ފަސޭހަަކމާ، އެހެންވީމާރޭވެން. 

ެއއާެއކީަގއި ައޅުގަނުޑ މި ފުރުޞަތުަގިއ ުށް އަުޅގަނޑު ދެެކން. އަދި ހަމަކާމިޔާބުކަމެްއ ލިބިގެންދާނެ ަކމެއް ކަމަ

އަުށް ޭގގޭ ކުުށްޔަުށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަމިއްލަ ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މި ބިދޭސީން ގާނޫނީ އޮނިގަނުޑގެ  ނަގަިއގެން އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ސަރުކާުރެގ ކަމާ

ެޖހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ަސއްކަތްތަެކއް ކުަރއްވަން އެބަމަ އި ައދިވެސް އިތުރު ޚާއްޞަތެރެއަުށް ވެއްދުމަުށް ޓަކަ 

ތަން.  ދާުކގަިއ ހަރަކާތްތެރިވަމުންލައްކައިން މަީތގެ އަދަދަކަުްށ ބިދޭސީން މަސައްކަތްތަ 1އްޖޭގައި ފެންނަނީ ދިވެހިރާ

އަދަދެއް  ބޮޑު މިހާ، އެެހންވީމާއެބަ މަސަްއކަތްކުރޭ.  އޭގެތެެރއިން ގިނަ ބަަޔކު ަގާވއިދާ ޚިލާފު ބިދޭސީންގެ ގޮުތަގއި

އޮްނނަނީ ފިލައިގެން ބިދޭސީން  ކޮުށް މި އަދަދު އިތުރުވެފައި މިެއކިެއކި ރަުށްރަުށުގައި އަދި ާޚއްޞަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަުށްރަުށަުށް މި ދަނީ. މަސްވެރިކަމުގެ ިސނާޢަތުގައި ވެސް ބިދޭސީން މަސައް
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، އް ލިބިގެންދާނެ. އެހެްނވީމާތަކެ މި މީހުންގެ މުާސރަ ބޭންކުތަކަުށް ލެިވގެން ދިެވހި ދައުލަތަުށް އިތުރު ފައިދާ، އެހެންވީމާ

ކަމަުށް ލިބޭނެ  ކުރެްއވުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް ހަމަ މިފާރިތަަކުށް ފަސޭހަ ނިޒާމުތަކެއް ާޤއިމު ިވޔަ އެީކގައި މި ބަދަލާ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކަުށް. މިސާލަކަުށް ރަުށްރަުށުގެ ފިހާރަތައް ހިންގާ  ،އިތުރު ހިތްވަރެއް 

މީހުންގެ ގޮުތަގއި ައދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކުން ވެސް މި ގެންގުޅޭ ރާތްތަކުން ވެސް ހަމަ މަސައްކަތުފަ

ދެވޭނެ އިންތިޒާުމ ބޭންކުތަކުން މި ޚިދުމަތް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަުށް ގެން މި މީހުންނަުށް އަދި ،ބިދޭސީންގެ ވިސާ ފީ ދެއްކުމާއި 

ވެސް މިކަން ކުެރއްވުުމގައި ހަމަ ފަސޭހަތަެކއް ލިބިެގންދާނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން،  ދިއުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންހަމަޖެހިގެން

މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނުޑ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް އުޅޭ ބިދޭސީން ވީހާވެސް އަވަހަކަުށް 

މި ިދވެހިރާްއޖޭގައި ބިދޭސީންނަުށް ނޫެޅވޭނެ  ފަހު ަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު އިތުރަުްށ މުރާޖަޢާކުރެއްވުމަުށް

އެކީގައި ވެސް ބިދޭސީންގެ މި ކަންކަމަުށް އިތުރު  ިދއުން. ދެން މިއަންނަ ބަދަލާކަުށް މިކަން ބައްޓަންކުރެވިގެންނިޒާމަ

ހަރުދަނާ  ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބިގެންދާނެ. ކުންފުނިތަކުން ބިދޭސީން ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކަުށް ެވސް ބަދަލުތަކެއް،

 ވީާހވެސް ،މި ބަދަލު ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަުށް އަންނައިރު، އެހެންވީމާނެކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ލާޙުތަކެއް އަންނާއިޞް

މެންނަުށް އެބަ މު ަކމެއް. އަުޅގަނޑުއެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިެގންދިއުމަކީ ވަރަުށް މުހިއް އަވަހަކަުށް މި ތަންފީޛުކުެރވޭނެ 

 ،ހުރި ވަރަުށް ގިނަ ގާނޫނުތަކެއް ތަްނފީޛުނުކުރެިވގެންދާ މަންޒަރު. މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ގުޅުންފެނޭ ބިދޭސީންނާ 

މަހަުށް ދިއުމުގައި ބިދޭސީން ިދއުމަކީ އެއީ މަްސވެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުަގއި މަނާ ކަމެއް. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ން މަހަުށްދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މިއަދުެގ ލަދޭޝް މީހުން، ބަނގް ފެނޭ ކޮންމެ ދޯންޏެއްގަިއ ތިންހަތަރު ބިދޭސީ އެބަ

އެީކގައި ކުޑަ މުސާރަައކަުްށ  މި މަސައްކަތަުށް ފަސޭހަކަމާ އެބަ އެްއކިބާވޭއުލުން ލަތަކީ ދިވެހިން މަސައްކަތުެގ މާޙަހާ

ވެފައި އޮތް ވަރަުށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް. މިއީ މިއަދުގެ ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންނަުށް ދިމާ، އެހެންވީމާދޭސީން ލިބެމުންދާތީ. ބި

ކުެރވޭ. ފާހަގަ ނަުށްއަދި މިކަމުެގ ސަބަބުން ދިވެިހ މުޖުތަމަޢު މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލާ ދުރަުށް ދާކަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން

ދައުލަތުން،  މި ގާނޫނުތައް ތަްނފީޛުކުރެވި ިދވެހި ،އެކީަގއި  ހަރުދަނާ ގާނޫނުތަކާުށް މިފަދަ ވީާހވެސް ައވަހަކަ ، އެހެންވީމާ

 އުމަުށް ދިމާވެފައި މި ފަސޭހަ ކަންތައްތަކާއި ައދި  ޤަޔައީްސ ޔާމީން މިކަމަުށް މި ގެންނަވާ ލުއި ން،މިއަދުގެ ސަރުކާރު

އޮތް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރަިއގަތުމަުށް ޓަކައި މި ކުެރވޭ މަސައްކަުތގައި އަުޅގަނުޑމެން އެދެނީ ހަމަ ވީހާވެސް 

ވާއިދާ އެްއގޮތަުްށ ގަތުގައި ފާހަގަކޮުށްލަްނ ބޭނުން، ދިއުން. އަދި އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަހާސިލްވެެގންވަހަކަުށް ކާިމޔާބު އަ

މިޓެންސް ލިބިގެންދާނެ ރެ 3ގޮތުަގއި % މަލުކުރަން ފެުށުމުން ރެމިޓެންސް ފީގެއެްއގޮތަުށް ޢަ ޢަމަލުކުރަން؛ މި ގާނޫނާ

މު ދައުލަތަުށް މި ޝަންތަކުން. އެހެންވީމާ، ިމއީ ވަރަުށް މުހިއްފޮނުވާ ފައިާސގެ ޓްރާންސެކް  އުމުން ބޭރަުށް މިބިދޭސީން ޤަ

ކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި ވީހާވެްސ ރި ކަމެއް މި ކަަމކީ. އެހެންވީމާ، މިކަން ހާސިލު ވަގުތުން މި ަވގުތަުށް ެވސް ބޭނުންވެފައި ހު

ރުލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އަވަހަކަުށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮަތކަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް މިކަމަުށް އެއްބާ

އެީކަގިއ  ފާހަގަކުރަން. ައޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުީރގައި އަުޅގަނޑު އަިދވެސް އެއްފަހަރު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މި ބަދަލާ
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ރޭަގއި ތެކުރެވިަފއި ހުރި ބޭންކުތަކުން އަތޮޅުވްސް އަދި ރާއްޭޖަގއި ރަޖިސްޓްރީޮއފް މޯލްޑި އިމިގްރޭޝަނާ އަދި ބޭންކު

 އެީކަގއި ފޯރުކޮުށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު  ވިޔަފާިރވެރިންނާއި ބިޭދސީން ގެންުގޅުްއވާ ފަރާތްތަކަުށް މި ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާތިއްބަވާ 

އެގޮތަުްށ  އް ކަމުގައި ދެކެން. އެހެންވީމާ،ދިއުމަކީ މިކަމަުށް ލިބޭނެ ވަރަުށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަ ކަމެދައުލަތުން ހަމަޖެހިގެން

 ޖެހިގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ. އެކަން ހަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަރަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

ލާޙު ގެންނަން ނުފެންނަ ކަމުަށް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ކަންޮބޑުވާ ިއޞްލާޙެއް. ފުރަތަމަ މި އިޞް . އާދެ! މިއީޝުކުރިއްޔާ 

ރިްނ އިނދަޖެހި މުޅި ސިސްޓަމު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. މި ކަމަކީ ރާއްޭޖގެ ކުދި އަިދ މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިވެ

ސާ މީހުންގެ ފަރާތުން ވިތްތެރި ރައީސް. މިހާރުވެސް ބޭރުއުމު ހުއްޓުމަކަުށް އަންނާނެ ކަމެއް. އިްއޒަޤަކޮލެޕްސްވެ، މުޅި 

ރުފިޔާ. ސަރުކާރުން އެކި ދިމަދިމާލުން،  100ތެރެއަުށް މިހާރު މި އިތުރުވަނީ . އޭގެމަހަކު ރުފިޔާ އެބަ ނަގާ  250ފީއަުށް 

ރުފިޔާ ކުދި  350ރުފިޔާ އިތުރުކޮުށް  100ރުިފޔާގެ ބަދަލުަގއި  250އެކި ދޮރުދޮރުން ފައިސާ ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި އެ 

ނޫްނތޯ. އޭރުން ގައިމުވެސް މިހާރު ކުރަންޖެހޭ އެކިއެިކ  ވިޔަފާިރވެރިންގެ އަތުން ނަގަން ހުުށަހަޅުއްވަންވީ

 ލަތު ހުރި ގެ ހާރައީސް. ރާއްޖޭއިއްޒަތްތެރި ުރފިޔާ ނެގިދާނެ.  100އެ  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް އިދާރީ ޚަރަދުތައް ކުޑަވެ 

ރީ ހުރީ ކިތަްއ ޭބންކުތޯ؟ އެ ބޭްނކުަގއި ހުގޮތަުށް ބަލާއިުރަގއި މިީއ ކުެރޭވނެ ކަމެއް ނޫން. ކީްއެވގެންތޯ؟ މި ރާއްޖޭަގއި 

 ބޭރުގެ އިތުރަުށް ރާއްެޖއިން ބައިތޯ އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ޭއގެލަތަކީ ކޮމިހާރު އެ ކައުންޓަރުތައް ހުރި ހާ ކިތައް ކައުންޓަރުތޯ؟

ނގޭތޯ. މީހުން މި ފޮނުވަނީ ހަވާލުވާ އުސޫލުންނާިއ ގައި ހުރި ބޭންކުތަކުގައި ހުރީ. އިލަދޭޝްގެ ކިތައް ބްރާންުޗތޯ މިތާގްބަނ

ބޭރަުށް ފައިސާ މި ޮފނުވަނީ. ވެސްޓަން ޔުނިޔަން  ހެން އެޖެންސީތައް މެުދވެރިކޮުށްގައި މި ހުންނަ ފައިސާ ފޮނުވާ އެމިތާ

ބައި ނަގަމުން މި  ންތަނުން ކުދިކުދި ޝޮޕްތަކުންނޭ އިނގޭތޯ މީގެ ވިޔަާފރީގެ ބޮޑުރައީސް. އެ ތައިއްޒަތްތެރި ކަހަލަ. 

ުއމަުށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ެވސް ބޭންކެއް އެ ަބއެްއ، އެ ޤަކުންނެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއއްކަދަނީ. ބޭންކުތަ

ސްޓޭޓް ބޭްނކު އޮްފ  ހަދާ ބޭންކެއް ނެތް ހުުޅވަިއގެން އެ ތަންތަނުން ޑޮލަރު ވިްއކަިއެގން ޓްރާންސްފަރ އިންފައިސާ

 ،ތަންތަނަުށް މައްސަލަ ހުުށަހަޅާ ނަމަ އެްއެޗތި އެްއކޮުށްގެްނ މި ރުކާރުްނ މިކަހަލަ މަޢުލޫމާތަކާ. ސައިންޑިާޔ ފިޔަަވއި

ްނ ދައްކަާވއިރު މި މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައިގެއެއް މެންބަރުން މިތާ ވާހަކަފުޅުވަރަުށް ރަނގަޅު. އަދި އިްއޒަތްތެރި ބަ

ވެސް، އެ އިތުބާރާއެުކ ވާހަކަަދއްަކވާ ަނމަވެސް ރަނގަުޅ. ެއކަންކަން ވެސް ނުކޮުށް ިތއްބަަވިއގެން ނަމަ  ވާހަކަދަްއކަވާ



56 

 

ުޅވާނޭ. ނޫން. މުޅި ސިސްޓަމު ކޮލެޕްސްވާނީ. އިްއޒަތްތެރި ގޮތް ރަނގަ މި ޮގތް ރަނގަޅުވާޭނ، އެުށްއެރީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތަ

ބޭިސކު  އް ނޫން. ވަރަުށް ކުޑަ މުސާރަިއަގއި،ިއސާއަކީ މި މުަވްއޒަފުން ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާއެމިއިން އެްއވެސް ފަ ރައީސް.

ޮއއްާވ   މިހެންކުޑަ މުސާރަ ެވސް ަކނޑަނޭޅިގެން.  އުޅެނީ އެންމެ ަތނަުށް. އަުޅގަނޑުމެން މި އަންނަނީ މި މި އިސެލަރީގަ

ނޫނީއްާޔ ، 3މީހުންނަުށް އަނެއްކާެވސް %ން އެ ގެގެންގުޅެ  ންގާ މީހުން ހަތަރުފަސް މުވައްޒަފުހިން ކުދިކުދި ވިޔަފާރިަތއް

ަތއް ގުނައަކަުށް ދޭންޖެހުނީމަ ބޭންކުތަކުން ކުރާ އިދާރީ ޚަރަދުތައް އެ ރުފިޔާގެ ރޭންޓުން 100ުށް މަހަކު ފަކަކޮންމެ މުވަްއޒަ

 ކަރުދާހުގެއިދާރީ  ތްުކރަންޖެހެނީޔަކު ލަިއގެން މަަސއްކަކުރަންޖެހޭ އެތައް ބަބޮޑުެވގެންދާނެ. ސަރުކާރުން ިމކަން މޮނިޓަރ

ކުދި  އާ ެއްއޗެހިމިހާރުެވސް ޖީ.އެސް.ޓީ ،ވިޔަފާރިތައްހަމަ އެފަދައިން އަޅުގަނޑުމެްނެގ ކުދި ކަތް، ޕޭޕަރޯވކްސް. މަސައް

ނީ. ވާ ކަންކަމަީކ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދަން ހުޅޫވޭ އިތުުރ ދޮރަކަުށްމިކަހަލަ  ؛ެއގޮތްމިގޮތްވިޔަފާރިތަކުން ނުދެްއިކގެން 

ންެޓއް ނުހުޅުވަިއގެން. ެއކަމަކު، ިމ މަނާވޭ އެަކއުރުފިާޔއިން ޖޫރި ހާސް ިވޔަފާރިވެރިޔާ ފަންސާސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް ސަރުކާރަުށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާަތއް ނުދަްއކާ ފަރާތްތައް ބަލަަހއްޓަން ތިބި އިމިގްރޭޝަން  ރާއްޖޭަގއި

 މީހުން ތީ ކިތައް ރުފިާޔއިންތޯ ޖޫރިމަނާކުރަނީ؟ އެ މީސްކުގެ މީހުން އެ މީހުން ވަޒީފާއަދާނުކުރާއެހެން އިދާރާތަ ،މީހުންނާއި

ބޮޑަުށް ޙައްލުވާނެހެން މިކަން. މިއީ  ކުރަން ފުެށީމާ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މާރިމަނާޖޫއެ މީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާނުކޮުްށގެން 

އޭނަ ގެްނގުޅޭ ބަންާގޅު މީހާގެ ފައިާސ  ،ުކދި ވިޔަފާރިވެިރޔާ ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ

އެންމެ  ފިޔާޯތ ސަރުކާރަުށް ލިބެނީ؟މިއިން ކިތައް ރުުނވަތަ ޖަމާނުކޮުށްގެން ޖޫރިމަނާުކރަނީ.  އެަކއުންޓެއް ނުހުުޅވަިއގެން

ްތކުރާ ކަމަުށް ޚަބަރު އެބަ ލިބޭ މިލިަޔން ރުފިޔާ އަހަރަކު. ސަތޭކަ ރުފިޔާ ނެގީމަ މިތާ މަސަްއކަ 150ގިނަެވގެން ލިބޭނީ 

ރުފިޔާ ަނގަންީވ  100ޅުވަިއގެން ެއ މީހުން ސިސްޓަމަުށް އަހާހަުށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ތިބެއޭ.  ލަްއކަ ފަންސާސް އެއް

 ސަތޭކަ ފަންސާސްއޭރުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންަނުށް އިތުރު ޚަރަދެއް ނުކޮުށް ދައުލަތުން ންތޯ؟ ނޫ

ތިޒާމުތަެކއް ެވއްޖެްއޔާ އެ ފައިސާ ލިބދާނެ. އެކަމަުކ، މީގައި ބޮޑު އިލްރުފިޔާ ބޭނުންވެގެްނ އުޅޭ ކަމަުށް  މިލިޔަން

ތަެކއް ކުރަންޖެހިފަިއ، އެކަމަކު ޑޮލަރުން ވެސް އެތައް އިތުރު މަސައްކަތް ،ުއފުލަންޖެހިފައި ބޮޑު ޒިންމާތަެކއް ިއ،އެޅިފަ

 ފެނޭ ރާއްޖެއިން ތިން ކާނެތޯ ެއކަުއންޓަުށް ޖަމާކުރީމާ؟ އަޅުގަނަޑކަުށް ނުވިއް. ބޭންުކން ޑޯލަރު ފައިސާ ނުދެއްކަފާނެ

ސަތޭކަ ފަންސާސް މިލިޔަން ނުވަތަ ފަސްދޮޅަސް މިލިޔަން ޑޮލަރު އަހަރަކު ބޭުރވާ ކަމަުށް ޚަބަރު އެބަ ލިބޭ އެމް.އެމް.އޭ 

ތިން ސަތޭކަ ފަންސާސް  ފާރިވެރިން އަނެއްކާކުދި ވިޔަ ގޮތުން. އެހެންކަމަުށްވަންޏާ އެ ފައިސާ ކޮންތާކުންތޯ ހޯދަނީ؟ ބުނާ

އަތޮޅުތަުކަގއި އެ ބޭންކުަތއް އެބަހުރިޯތ  ދެނީ؟ ރާއްޖޭގެކޮން ބޭންކަކުްނތޯ  ރު ހޯދަންވީތޯ؟ ކާކުތޯ ިވއްކަނީ؟ޑޮލަ މިލިޔަން

އެ ލާިރ އިގެން ފޮނުވަ އްކަތްކުރާ މީުހންގެ ރަުށުަގއި ބޭންކިންގ ނިާޒމުންއަނެއްކާ މަސަ  ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތްތައް؟އެ 

 ،ކަމަުށާއި ހަދާ ކަނޑައެިޅެގން މިއާ ދެކޮޅުއަޅުގަނޑަުށް ހަމަ  ؛ރިޢާޔަތްކޮުށް މި ކަންކަމުގެ މައްޗަުށް ލިބޭނެ ގޮތް އެބައޮތްތޯ؟

 ކަހަލަ އިޞްލާޙެއް. ވަރަުށް ގިނަ މީހުންނަުށް ހީވެދާނެ  ދު މުޅިން ފުނޑުފުނޑުވެގެން ހިނގަިއދާމިއީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ

 އެއިން ކިާހވަރެއްތޯ ބިދާނެ ކަންނޭނގެ. ެއކަމަކު، ތޭކަ ފަންސާްސ މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިދާނޭ އަހަރަކު. ލިސަ ދައުލަތައް
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މެދު ފަންތީގެ  ،ކުދި ވިަޔފާރިވެރިން ،ންޭއގެ ކިހާވަެރްއގެ ޒިންމާެއއްތޯ އާއްމު ރަްއޔިތު އިދާރީ ޚަރަދުތަކަުށް ދަނީ؟

 ކިތަްއ މީހުންތޯ ޅޭ މީހުން އުފުލާނީ. މި ރާއްޖޭގައިގުޅޭ މީހުން ގެންގު ގެން  އި ޭގގަ ؟އަދި ީކއްކުަރންތޯ ،ވިޔަފާިރވެރިން

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގައި ތިބީ. މި ކަންކަން ދިރާސާކޮުށްފަިއ  ްއކަތްކުރަން ތިީބ؟މަސަ އިގަ ގޭ ގޭހައުސްމޭޑުންގެ ގޮުތގައި ތިބީ؟ 

ފުންކޮުށް ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ  އީ ވަރަުށް މި ؟މީގެ ނަތީޖާ ބަލާފައިތޯ ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލު މި ހުުށަހެޅީ

ސަރުކާރަުށް ސަތޭކަ ފަންސާސް  ،އަނބުރާ ގެންދަވާފައި މީތިމަޖިލީހުން އަނބުރާ ސަރުކާރަުށް އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން ރައީސް. 

 މިއަުށްވުރެ  .ވަންހޯދަން. މިގޮތުަށް ނަހައްދައްޔާ ެއހެން ގޮތަކަުށް މި ުށް ވެއްޖެމިލިޔަން ރުފިޔާ މި މީހުން އަތުން ބޭނުން ކަމަ

މީހުްނ  ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް އުޅޭ .ތެރެއަުށް ެވއްދުންން ސިސްޓަމު ތިބި މީހު ތެރެއަުށް ނުވަދެ ސިސްޓަމު މާ ރަނގަޅު މިހާރު

 މަަސއްކަތް...އެ ބަލައިގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫވަނީ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުރިއްާޔ އި ޝުކު

 ޢާމިރަުށް. އަޙްމަދު

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ްސ ހަމަަގއިމު ވެ  ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީާއ ވަޒީފާއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އި އާދެ! 

ގަބޫުލކުރަން. ހަަމގައިމު ވެސް ން ހަރުދަނާކުުރމުގެ ނިޔަތުަގއި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެްއކަން އަުޅގަނޑު ވެސް މި ކަންކަ

 ގޮތެްއަގއި މި ން. އާދެ! މި ބިލުގައި މަިއގަނޑުއަދި ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިެލއް ހުުށަހެޅި ކަމަުށް ޓަަކއި ުޝުކރު ދަންނަވަ

ކުރާ ވަގުުތގައި ޮގތުން ބަހުސް ކާ ބެހޭމިފަދަ ކަމަ ،ކަުމގައި ވީަނމަވެސްއި ވީދެ ކަމެއްގެ މަްއޗަުށް އަިލއަޅުަވއިލާފަ އޮތީ

އެ ކަމަުށް ަޙއްލު ހޯދުމަކީ  ްއގެ ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކަިއ،މި ޤައުމުގަިއ ވަރަުށް ޮބޑަުށް ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަމެ

ންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ެވސް އަދި ކުރަ ،ކަމާއި އިމު ވެސް މި މަޖިލީހުން ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްހަމަގަ

މުންދާ ވުރެ ގިނައިން ބޭރުމީހުން ގިނަވަިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ދިވެހީންނަުށް  ،ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން

ވެސް ދައުލަތަުށް ބޭރުކުރާ ފައިސާއިން  އުސޫލުތަކެއް މި މީހުން  ހަރުދަނާ ދަނީ. މި ފެންނަމުން މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

 3އްެގ ގޮުތަގއި %ޓެކްސެ  ޓެްނސްރެމި އާމްދަނީ ހޯދުމަުށް ޓަކައި ބަެޖޓުގަިއ ައޅުގަނޑުމެން އެ މީުހންގެ އަތުްނ ނެގޭނެ

ހިމަނައިގެން އަުޅގަނޑުމެން އެ ުއއްމީދުގައި ަރއްޔިތުންަނުށް ވަޢުދުތަކެއް ވެގެން ަރްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ 

ގައި ުނކުރެވެީނ . އެކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުެވސް ފާސްކުރެވިފަ ގަނޑުމެްނނަުށް ވަނީ ބަޖެޓެއްއި އަޅު ހޯދުމަުށް ޓަކަ

ން ފައިާސ ހޯދައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤައުމީ ނިސްބަތުން ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރަީނ ކަމަުށް ވަންޏާ އޭގެ

 ފާހަގަކޮުށްފައި މި އިޭވނެ. އާދެ! ދެން ދެވަނަ ކަމަކަުށް މީގަކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އެ ކަންކަމެއް ނުކުރެ 
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 ބައިނަލްއަްޤވާމީ؛ ަކންތައްތައްމު ގެ ޙައްޤުަތއް ަވރަުށް ރަނގަޅަުށް ހިމާޔަްތކުރެިވފަ. ރަނގަޅު ވަރަުށް މުހިއްއެ މީހުން ،އޮތީ

 ހެންަވީޒފާގެ ރައްކާތެިރކަމަކީ އެޙައްޤު، ހަމަ ވަޒީފާގެ ، ފަދަިއންައޅުަގނޑުމެން ސޮއިކޮުށްފަިއވާ  ހަދާތަކުަގއިއެިކއެކި މުޢާ

ނާޔާްތތައް ެވސް ެއ މީހުންނަުށް ްނނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި އެިއން ލިބޭ މުސާރައާއި އިއެންމެންނަުށް ވެސް ހަމަ އޮ

 ގޮތަުށްމެދު ހަދާ މަކަރުތަކަުށް ފިޔަވަުޅއެޅޭނެ  ނެ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވެސް އެ ފަރާތްތަކާލިބިގެންދާ

މު ވާ އިޞްލާޙަކީ ވަރަުށް މުހިއްން މިހާރު ގާނޫނަުށް ގެނެވިަފއިގޮުތގެ މަތީުމ ކަމެއް. އެ އޮތުމަކީ ހަމަ ވަރަުށް މުހިއް

 ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ެއންމެ ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވާ ެއއްޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެްސ، މީގެކަމުަގއި ައޅުގަނ އިޞްލާޙެއް

ުރކޮުށް މިފަދަ ގާނޫނުތަކާއި މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް އަުޅަގނޑުމެން ތަންފީޛީ އިދާރާތަކާ އަުޅގަނޑުމެން ތަކުރާ ،ކަމަކީ

ަގވާއިާދ  ސްނާލަން އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައިހަވާލުކޮުށްގެން މިކަން ކުރަމުންދާއިރުގައި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވި

 ،ވާނަމަ ދޮގު ނޫން ކަމަުށް ަޑުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތް އިމު ވެސް އަޅުގަނހަމަގަ ކިހާ ބަޔަކު އެބަުއޅޭތޯ؟ ޚިލާފަުށް

އިދާ ޚިލާފުވުމުން އެ . އެ ޑިޕޮސިޓް މި ބަހައްޓަނީ ގަވާވަރެްއގެ ޑިޕޮސިެޓއް ބަހަްއޓާފަކޮންމެ މީހަކު މި ގެނެވެނީ ވަކި 

 ުޅަގނޑުމެންނަކަުށް އެންމެ އެދެވޭއައަުށް ގަޫބލުކުރެިވގެން. އެކަަމކު، ނޑުމެންގެ ިސކުނޑި ލެވޭނެ ކަމަުށް ައުޅގަމީހާ ފޮނުވައި

އިމު ެވސް ނުފެނޭ. މިއީ ަޤއުމީ ބިރުވެރިކަމެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ންކަން ކުެރިވގެންދާ ތަނެއް ހަަމގަގޮތުަގއި އެ ކަ

ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް.  ކުރަމުންދާކަން މިއީ  ގޮތަުށް އެކި ކަންކަްނ މިއަދުމީހުން ެއކި ގޮތް އްޖޭަގއި ބޭރުދިވެހިރާ

ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބޭރު މީހުންނުަށް  ކޮުށްގެން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއިއްކަތްމާ، ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން މަސައެހެންވީ

ަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް  ކަންކަން ކުެރވިގެްނދާއިރުަގއިއެ  ،ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ކަމަުށް ގަބޫުލކޮުށް

 ،ބަލައިލިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ެއޅެންޖެހޭ. ރަުށްރަުށަުށް ނިސްބަތްކޮުށް  މެދު ފިަޔަވޅުތަކެއް އުޅޭ ފަރާތްތަކާ

ސް ގޮތަކަުށް ނުފެންނަ މީހެއްގެ އަސަރު އެްއވެއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ބޭރުކުރީގަ ރާތަކަުށް ބަލައިލިޔަސް، ާދއ  

 މެންނުަށް މީހުން އުޅޭކަން ައޅުގަނޑުން ބޭރުބިގެްނވާ މީހުންނަުށް ވުރެ ގިނައިއެ ރަުށުގެ ވޯޓުދިުނމުގެ ޙައްޤު ލި ރަުށްތަކުގައި

 އަުށްލަ މި މައްސަ .ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ވަރަުށް ކަންބޮުޑވުން ހުރި މަްއސަލައެކޭ

އްޖޭަގއި އުޅޭެނ ވެހިރާދިއުސޫލުން ަގވާއިދާ ޚިާލފަުށް  ކުެރވިގެންާދއިރު މީގެތެެރއަުށް މިދެންނެވިކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ރިޢާޔަތް

ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަކީ އަވަހަކަުްށ ދިވެހި ޤައުމުން ބޭރުދޭތެރޭގައި ފިޔަވަުޅ އެޅިގެން އެ މީހުން ވީާހވެްސ  މީހުންނާ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ކަމަކީ 

ގޮތުން އެބަ ކުރިމަތިވޭ. އަުޅގަނޑަުްށ ގަނޑުމެންގެ ޢާއިލީ ަމއްސަލަތައް މިކަމާ ގުޅޭ ރަުށް ބިރުވެރިކަެމއް އަޅު ވަރަުށް ބޮޑު ވަ

ދެމަފިިރންގެ ުގޅުމަުށް ވެސް މިކަމުގެ ައސަރު މިހާރު ދަނީ ފޯރަމުން.  ނަމަ،ވާ ބިފައިވާ ގޮތް ޮދގު ނޫން ކަމަުށްމަޢުލޫމާތު ލި

އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަުށް ޙައްލު ހޯދުމަުށް  ،ރިޢާޔަތްކޮުށްކަުށް ައޅުގަނޑުމެން ފުންކޮުށް އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަހަލަ ކަްނތައްތަ

މިތާ އުޅޭ މީހުން ނިމުމަކަުށް  ަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް  ،މީހުންބޭރުއިމު ވެސް ކުރާ މަަސއްަކތުގެ ތެރެއިން ހަމަގައަޅުގަނޑުމެން މި

ބިގެން ހަމަ ގޮތުަގއި މާޔަތް ލިދަުށުން އެ ރައްކާތެރިކަާމއި ހި ގެ މި ގާނޫނު އިތަނުގައި ގަާވއިދާ އެ މީހުންނަކީ މި ،ގެނެސް
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އަދި މި ފުރުޞަތުގައި ދިވެހީންނުަށް  .ިއމު ވެސް އެދޭ ކަމެއްދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަގަެވެގން ކުެރވޭ ބަޔަކަުށްމަސައްކަތް

ްސ ދިވެހީން ވެސް ވަޒީފާތަކަުށް ގޮތަަކުށް ނިޒާމު ބައްޓަންވެގެންގޮ  މީހުންނުަށް ފުރުޞަތު ކުޑަވާނެރުބޭ ،ފުރުޞަތު ބޮޑުވެ

ެއ ވާަހކަ  ވާތީ ކަެމއް ކަމަުށްިދއުމަީކ އަުޅގަނޑު ވެސް އެދޭ ކުެރވިގެންއިމުޤާޤުވެިރވާނެ ގޮތަކަުށް މި ނިޒާމު ޝައު

 . ޝުކުރިްއޔާ.ދަންނަވާލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ދާިއރާގެ އަުރވަނީ ފޭދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ އި 

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 މަިއގަނޑު  ުޙގައިުށް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަވަޒީފާ ) 2008/2ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

ައޅުގަނުޑ ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން  އިކީ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކއް. އެެހންނަމަވެސް، މީގަގޮތުަގއި ގިނަ ކަންތައްަތކަ

އެ މީހެއްގެ ބޭންުކ ާނޔަތްތައް އިއަުށް ދޭ އުޖޫރައާއި އަދި އެހެނިހެން އަދާކުާރ މުވައްޒަފު މީހާަވޒީފާ، ބޭނުން އެބަވޭ

ވަަރކަުށް ވިސްާނއިުރ  ަގއި މިއާ ދޭތެރޭަގއި ކޮްނމެވެސްޅުއޮތް ތަންކޮ ހަދާފައި ެއކައުްނޓަުށް ޖަމާކުރަން މި އެަކއުންޓެއް

 ަވގުތަކު  މިއަދު މި އިހުރިހާ ަރުށެއްގަ  އްދެއްގެމެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުހރިހާ ސަރަހައެއީ ައޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ

ރިހާ ހިސާބެއްގަިއ އެހެންނަމަވެސް، ރާްއޖޭގެ ހުއަުޅގަނުޑމެންނަކަުށް ތަޢާރުފުވެފައެއް ނެތް. ބޭންކިންގ ނިޒާމު 

 ،ވަޒީާފއަދާކުރާ ބިދޭސީން އެބަުއޅޭ. އެހެންވީާމ، މި އިޞްލާުޙ އަންނައިރު އަުޅގަނޑަުށް ީހަވނީ މި ޚިދުމަތް ދައުލަތުން

ޑައެޅިގެްނ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދެވޭ ތަންތަނަުށް ކަނހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ބޭންކިންގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި އަިދ އެ

ގާނޫނެއްެގ  ބިޭދސީމީހާގެ މުސާރަ ތަކުގެ މީހުންނަުށް ރައްޔިތުން ގެންގުޅޭއްދުމުހިއްމުހެން. އެހެން ސަރަހައެގޮތަުށް އޮތުން 

އެކަން ނުކުރަންޏާ އެ މީާހ ކުުށްވެރި އެބަވޭ. އަދި މިއާ ިޚލާފަުށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް  ދަުށުން މިގޮތަުށް އޮވެަފއި އެ ީމހާ

ވެރިޭވ. މެދު އެބަ ކުރެވޭ ގޮތް ވެސްއާ ދޭތެރޭ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާޔާފަންސާސް ހާސް ރުފިއާއި ހާސް ރުފިޔާ ދިހަ

ތެރޭ އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ ވަރަުށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަުްށ ރައްޔިތުންނަުށް ދިމާވެދާނެހެން. އެހެންވީމާ، މިއާ ދޭއްާޔ، އެހެންވެއްޖެ 

ސައްކަތްކުުރމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު މިއަުށް ޙައްލެއް ހޯދަން މަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި، ވިސްަނއި ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް 

ކަމެއް ކަުމގަިއ ައޅުގަނޑަުށް ފެނޭ. ހަމައެއާެއކު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މި އިޞްލާޙުތައް ސަރުކާރުން 

ުށް ގިނަ ހުުށަހަޅާފައި މި ވަނީ ހަމަެއކަނި ރައްޔިތުންނަުށް ަތކުލީފު ޖަްއސާކަުށް ވެސް ނޫން. ިމއިން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަ

ކަންތައްތަެކއް ހާސިލު އެބަ ކުރެވޭ. އޭގެތެެރއިން އެްއކަން، ބޭރުމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ 

ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ރަނގަޅު އުސޫލުތަެކއް ކަނޑަެއޅުން. މިސާލަކަުށް ވަރަުށް ގިނަ ބިދޭސީން ޝަކުވާ އެބަކުރޭ 
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އި އިނާޔަތްަތއް ނުދޭ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، މި އުސޫލެްއގެ ތެެރއިން، މިކަން ތިމަންނާމެންނަުށް މުސާރަ ނުލިބޭ ވާހަަކއާ

ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން ދަންޏާ އެ އިނާޔަތް ލިބޭ މިންވަރާއި ލިބޭ ވަރާއި ދޭ މިންވަރު ގާނޫުނަގއި ކަނަޑއަޅަިއ، ބިދޭސީންެގ 

ކަންަތއްތައް ކުރެވޭތޯ މޮނިޓަރކޮުށް ބެލޭނެ އެ ފަރާތްތަަކުްށ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަްތކުރެވިަފއި ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ އަދަދަުށް އެ

ވަރަުށް ފަސޭހައިން މިގޮތަުށް މިކަން ކުރެވެންޏާ. ދެވަނަ ކަމަީކ، ރާއްޖެއަުށް ލިބޭ ފައިސާގެ ެތރެއިން ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން 

ނިާޒމުގެ ތެރެއިން މިހާރަުށް ވުެރ ބޭރަުށް، ރާއްޖޭގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ކިހާވަެރއް ހިއްސާކޮުށް ބޭރުކުރެވޭތޯ. މި ވެސް މި 

ފަސޭހައިން ސާފުކޮުށް ބެލޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކޮުށްލެޭވ. މިގޮތަުށް މި ނިޒާމު ކަނޑައެޅުނީމާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަުށް 

ގޭ އަދި އިތުރު ފައިދާތަކެއް ކުރެވޭނެ ަކމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެއީ ސަބަބަީކ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަުށް ނޭނ

ހަދައިލާ އޮޑިަޓކުން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ބޯހިމަނައިގެން އެހެން ގޮތަކުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއަުށް މި ލިބޭ 

އާމްދަނީގެ ތެރެއިްނ ކިހާމިންަވރެއް ރާއްެޖއިން ބޭރަުށް ސީާދ ސާފުކޮުށް ދާ ކަެމއް. އަންދާޒާެއއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

ްސ، މިޮގތަުށް މިކަން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޮއތިއްޔާ މީގެތެެރއިން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް، ބޭންކުގެ ތެރެއިން ކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެ

މިކަން ދަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންަނުށް ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް ހިސާބުިކތާބު ބަލައި، މިކަން ބެލޭނެކަްނ އަުޅގަނޑަުށް އެބަ އެނގޭ. 

ހުރަ ިއޞްލާޙުތަކަކީ، މި ގާނޫނަުށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙުަތކުެގ ތެރޭަގިއ  އެހެންވީމާ، މަިއގަނުޑ ގޮުތގަިއ މި ހުުށަހެޅިފައި މި

މުހިއްމު، ވަރަުށް މުހިއްމު ރަނގަޅު އޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. މީެގން އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީފާޭދ 

ކުެރެވން އެބަހުރި. ހަމަ މިގޮތުަށް ފަރާތައް ވެސް ލުއިތަކެއް ެއބަހުރި. ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓު ތަުކގައި ބިދޭީސން؛ ބައެއް ކުންފުނިތަކުަގިއ 

ކުާރ ބިދޭސީންނަުށް ވަކި އެަކއުންުޓތަކެއް ހެދިގެްނ ހަމަ އެ މީުހންގެ މުސާރަާއއި އިނާޔަތްތަްއ އެަކއުންޓުތަކަުށް ޖަމާ

ފަރާތްތައް ވެްސ އެަބއުޭޅ މިހާރުވެސް. އެހެންވީމާ، ިމ ުއސޫލުތައް މި އަންނަނީ ެއއްޮކުށް ހަމަ ހުރިހާ އެންމެނަުށް 

އެްއގޮތަކަުށް ެއއް އުސޫެލއްގެ ތެރެއިން ގެންދިއުމަުށް ޓަކައި. އޭރުން އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އެ މީހުންނަުށް މިހާރަުށް ވުރެ 

މިއިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެޭވ. އަދި ހަމައެއާެއއްޮކުށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަުށް ވެްސ  ރަނގަޅަުށް ލިބިގެންދާނެކަން

މަޖުބޫރުވާނެ ހަމަ އޭރުން އެ މީހުންނަުށް، ބޭރުމީހުންނުަށް ދޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ުދަވހުން ދުވަހަުށް ދޭން. މިހާރު 

ގައި ވެސް، ޫނނީ ދެ މަސް ކޮުށްފައި، ތިން 15މަހުގެ ހަމަ އޭގައި އުސޫެލއް ނެތީމަ ހަމަ ހިތައްއެރި ދުވަހެްއގަިއ؛ 

މަސްދުވަސް ކޮުށްަފއި ދޭ ގޮަތުށް ވެސް އެބަދޭ. އެ މީހުންނަކީ ވެްސ ހަމަ އިންސާނުްނ. އެ މީހުންެގ ެވސް ހަމަ 

މާ، އަނބިދަރީން ވެސް ތިބޭނެ. އެ މީހުން ހަމަ މަހުން މަހަުށް ފައިސާ ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ވެސް ހުންނާނެ. އެހެންވީ

އެކަންތައްަތކަުށް ެވސް ޙައްުލ އަންނާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ، މަިއގަނޑު ގޮތެްއަގއި މި ހުރިހާ 

ދަންނަވަން. މިއަުށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ހަމަ  ،ގަބޫުލކޮުށްއިޞްލާޙަކީ މިއީ ވަރަުށް ރަނަގޅު އިޞްލާޙުތައް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު 

ނަުށް، ޚާއްޞަކޮުށް މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ،ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭއެކު ައޅުގައިމިއާހަމަ

ވާއިދުތަާކއި އަިދ މު ގައްޔިތުންނަުށް ވެސް މިކަހަލަ މުހިއްކުރާ ދިވެހި ރަރިސޯޓުތަކުަގޔާއި ކުންފުނިތަުކގައި މަސަްއކަތް
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ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ސް ހަމަ މުހިއްމު ކަމެއްމީހުންނަުށް ވެ މެން ލައިގެން އެގާނޫނުތަުކގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑު އިޞްލާޙުތައް

މީހުންގެ އެަކއުންޓުތަކަުށް ުމސާރަތައް ޖަމާކޮުށް މިގޮތަުށް ެހދުން. އެއީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ެވސް އެަކއުންޓް އޭރުން ވަރަުްށ  އެ

ކުރެވޭނެ ނިޒާެމއް މި ތައް ރަނގަޅަުށް ޮމނިޓަރކަންތައް މީހާއަުށް އެމީހާގެ ާމލީ މީހަކަުށް ބެލެހެއްޓި، އެ ރަނގަޅަުށް އެ 

މާ، ެއވެސް އަުޅގަނޑުމެން މު. އެހެންވީމިގޮތަުށް މިކަންތައް ކުރުން މުހިއްވުރެ މިހާރު  ނިޒާމަކީ. އަތަުށް ފައިސާ ދިނުމަުށް

ގޮތުަގއި ދިވެިހ  ކުރާމައެާއއެކު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނުޑ ގަބޫލު. ހަކަން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ އެއް ބަލައިލާފައި

ސަރުކާރުން މިހާރު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހެޅޭ މައިގަނޑު ިގނަ އިޞްލާޙުތަކަކީ ާރއްޖޭެގ 

 ޮއޅުންފިލާ ،ނަުށް، ރަްއޔިތުންނަުށްންންޓްކޮުށް ހުރިހާ އެންމެުށް މި ލިބޭ އާމްދަނީ ޓްރާންސްޕޭރައިޤްތިޞާދަުށާއި އަދި ރާއްޖެއަ

ކިންގ ތަުށް ކަންތައްަތއް ކުރުމަުށް ޓަކައި ކުެރވޭ ކަންތައްތައް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ަގބޫލު މި ކުރަނީ. ބޭންގޮތަުށް އެނގޭ ގޮ

ރާއްޖެއިން  ،ފައިާސ ބޭނުންކުރުމާއިާއއި ަވގު ގަނޑުމެން މި ކިޔާ މަނީ ލޯންޑްރިންގމަ އަޅުނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން ދިޔައި

ްނަކމަުށް ވެސް ޙައްލު އަންނާނެ ކަ މި ބޭރު ފައިސާ ބޭރުކޮުށްލުމާ،މީހުން  ބޭރަުށް ވަކި ގޮތެއް ނޭނގި، ައދަދުތަކެއް ނޭނގި

ކުރާީތވެ މި ޒާމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، މި ނިޒާމަީކ ރަނގަޅު ނި

 .އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

 

 މުން ނިން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ނިންމައިލާ ގަޑި ޖެިހފައި މި ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ވާ އަްނގާަރ  2016ޖޫން  28މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ގައި. މަޖިލިސް ނިމުނީ.10:30ގެ ހެނދުނު ދުވަހު
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