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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަޑަިއގެންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް `. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން މިހާ ހިސާބުން މިފެށުނީ. 

އަށްގެންދާނީ މީގެ ުކރީ ސެޝަނުގައި ވެްސ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މިަގޑީަގިއ ކުރި

. މި 99/2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު. އެއީ ގާނޫނު ނަންބަރު  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަފަދައިން

 އޮްފ މޯލްޑިވްްސގެ ބޭފުޅުންނާ ަހއުސް ެއސޯސިޭއޝަންުގޅޭގޮތުން ގެސްޓު އުުމގެ ބިލާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނަގާ

ނަށް ދަންނަވާލަދެއްވުމަްށ ބޭފުޅުން  ރުން. އެހެންވީމާ، މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން އެމަޝްވަރާކު

އެްއވެސް މެންބަރަުކ  ބޭފުޅުން ވެސް ވިކަަމށް ވާނަމަ އެރެޓޭރިއޭުޓަގއި. އަދި މީޑިާއގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެސެކް

އަުޅގަނޑުމެން މި ސެޝަނުގަިއ ކުިރއަށް އާދެ! ފަހު( ވަންޏާ ަވަޑއިގެންެދއްވުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅަކށްއިޢުތިރާޟުނުކުރައް 

ަހއުްސ ލުގެ މަސައްކަތް. އެގޮތުން ގެސްޓުނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިޓޫރިަޒމާ ބެހޭ ގާ ގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަްނ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސާފުކުރައްއެސޯިސއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިްވސްގެ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަނުޑމެން ދަންނަވާލީ 

. އިއެކު އެ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ ގުޅޭގޮތުން ހުރުމާޅުވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު މި ބިލާ ބޭނުންފު

ލިބިފައި އޮތް މި ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް  މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެންމެ

ލު މެންބަރު، މިތަނުގައި ަވޑަިއގެން ނެތްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ލިސްޓުގައި އަޙުމަދު ނަޞީރު، އެއީ މަސްޢޫ

ކީކޭތޯ؟ އެއީ ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު ސާމީ. މެންބަރު ޠައްޔިބު މުޙައްމަދު.  ލުޠުފީ... ދުއިތުރުން މުޙައްމަ ދެން އޭގެ

ބޭފުޅުން މިހާރު ކޮމިޓީއަށް  ލިމެންބަރު އިބްރާހީމް މުސްޠަފާ. މެންބަރު އިބްރާހީމް ޒަކީ، މެންބަރު. މިދަންނަވާ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި.  ލޫމާތުތައް ކޮމިީޓައށްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢު ތި ވަަޑއިގެން މި ިތއްބެވީ 

ކުާރ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން އިްނވައިޓް މު އުސޫެލއްގެ އެރުވުުމގެ ކުިރއަށް ޢާއް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަފުެޅއް ވިދާުޅވުމަށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، ޭއގެ  އަރުވަން އެ ނަށް ފުރުޞަތުބޭފުޅުން

އަރުވަން.  ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ެއއް ޭބފުޅަކު ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ދީބާޖާެއއް ދެްއވުމަށް ެއދި ފުރުޞަތު

 ނޫނީ...

  

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަގެ ހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްސް  ގެސްޓް

މިފަދަ ޮބޑު ކަމެްއ ނިމިގެންދާއިުރ  ްށ އުފާކުރަން އަުޅގަނޑު އިނގޭތޯއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަނޑު ވަރަ

ޚާއްޞަކޮށް މި އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ގެސްްޓ ހައުސްަތަކކީ އަލަށް ހަމަ ާރއްޖޭގެ ުފޅާެވގެންދާ ިވޔަފާރިެއއް. 

އެ ެގސްޓް ހައުސްއާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއްަގިއ އަދި އަޅުގަނޑުމެން އަލަށް މި ބައިވެރިވަނީ މަޖިލީހަށް ، އެހެންވީމާ

ބަހެއް މިކަމުަގިއ  ައޅުގަނުޑމެންގެމީެގ އިނގޭތޯ. އެ ވަރަށް ބޮޑަްށ އުފާކުރަން މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ދެްއވާ 

މާ، އެކަމާ ުގޅިގެން ވާހަކަ އަސްލު މަޢުލޫމާތު ބޮޑަށް . އެހެންވީ ތި ވިސްނަާވވަަޑިއގަތީމާ ވެސް މަށްެދއްވުހޯއްދަވައި
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އެހެންވީމާ، ބޭފުޅުން މި ތިއްބެވީ. ުއޅުްއވާ ދެއްވާނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ގެސްޓް ހައުްސގެ ިވޔަާފރީގައި ސީދާ 

 އަުޅގަނޑު. މް މުސްޠަފާއަށްބޭފުޅަކު. އިބްރާހީ ވެސް އެއް  އޭގެތެެރއިން ކޮންމެ

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އަރުވާނަން. އިބްރާހީމް މުސްޠަފާއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މުސްޠަފާމެންބަރު ހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  ގެސްޓް

ރަށްތަުކގަިއ  ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެތަމަ ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ހަމަ އެންމެ ފުރަ

ކުރެވެން ހުރި މަސަްއކަތްތަކަްށ ބަލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑަށް ިވސްނެނީ ހަމަ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިޭއ ކުެރވެން އޮތީ. 

މަސްވެރިކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްކޮށް ތިބެވިދާނެ. އެަކމަކު މަސްވެރިކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ލައިފް އިތުރަކަށް 

ސައްަކތެއް ނޫން. މާޒީން އެ އޮތީ ފެންނަން. އެހެންވީމާ، ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާިރއަީކ ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ މަ

ޙަޤީޤަތުގައި މުޅި ާރއްޖޭަގިއ ދެން ކުރާ އެހެން ކުާރ ވިޔަފާރިތަކާ ވެސް ގުިޅލާމެހިފައި އޮތް ކަމެއް. 

ށް. ޓްރާންސްޕޯޓަށް ބެލިޔަސް. ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ބެލިަޔްސ، ރެސްޓޯރެންޓަށް ބެލިަޔސް، ލޯންޑްރީ. ކޮންމެ ކަަމކަ

އެހެންވީމާ، މިކަމުގެ މުހިންމުަކން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ރަށްރަށަށް މިއަންނަނީ ހަމަ ވަރަށް 

ލޯ ބަޖެޓް މީހުން. އެވްރެޖް ރާއްޖޭަގއި ރޫމް ރޭޓް އަުޅގަނުޑ އަތުަގއި އެބަ އޮތް ޓެކްސް ޝީޓެއް ެވސް. ރާއްޖޭަގއި 

ޑޮލަރު ބޮޑުެވގެން. އެވްރެޖް ހަދާލައިފިްއޔާ ެއއަްށވުރެ ވެސް ކުަޑވާނެ ލޯ  ފަްނސާހަކަށްގެ ރޭޓް މިއުޅެނީ ރޫމެއް

އެބައިްނ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ. ދެން އޭެގ  12ރޫމް ވިްއކާއިުރގައި % ޑޮލަރަށް 50ވެސް މި  ސީޒަންަގއި. ދެން މިހާރު

ނޭނގޭ ކިހާވަެރއް ކަމެއް ިމ  ޑިްނގ ޓެކްސް. އަުޅގަނަޑކަށްކުރާ އެްއޗެއް ވިތްހޯލްސްތަކުްނ ޕޭއިތުރަށް ގެސްޓް ަހއު

އް. ެއއީ ހަމަ ވިތްހޯލްޑިންގ ެޓކުހެ 10ކުރާނެ %ގެސްޓް ަހއުސްަތކުން ޕޭލޫމާތު އާންމުންގެ ތެރޭަގިއ އޮންނަނީ. މަޢު

ޓް ހައުސްތަކުްނ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަދަެދއް އިނގޭތޯ. ދެން އޭގެ އިތުރަށް ގެސް އޮންލައިން ހުރިހާ ބުކިންއެއްގެ. އެ

ހަމަ އެވްރެޖް ާރއްޖޭަގއި.  10ދިނުމުގެ ެއގޮތުން %އެ ކުރޭ ސަރވިްސ ޗާޖް ނަމުަގއި ސްޓާފުންނަށް ޗާޖް ވެސް އެބަ

 37ޑޮލަރު ރޫމެްއ ވިްއކީމަ އެބަ އަރާ % 50ދެން މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ލީމަ، ޕްލަސް ގްރީން ޓެްކސް ލީމަ އެވްރެޖް 

ދަީނ  އެ 37ޑޮަލރު އެބަ އަރާ ރޫމަކަށް. ޭއގެ މާނައަކީ % 74ޓުން ވިއްކާލީމަ ޑޮލަރު ރޫމެއްެގ ރޭ 50އިނގޭތޯ. 

ޓެކްސްގެ ތެޭރގަިއ، ވާހަަކއަީކ ގެސްޓް މީހާގެ އަތުން އިުތރަށް ނެގޭ އެއްެޗއް އަުޅގަނުޑމެން ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެްއ 

ޑޮލަރ އެބަދޭ ހަމަ  30ށް. ޑޮލަރަ 30ގެ ޮކސްޓް އެބަ އަާރ ގޮތުަގއި. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ައދަދެއް. ގެސްޓް ަހއުސެއް 

ޑޮލަރ އެބަޭދ  30ކޮސްޓްގެ ގޮތުަގއި. ކަރަންޓް ބިލު ވަރަށް ބޮޑު. ފެން ބިލު. އެހެން ގޮސް މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ލީމަ 

ވީމަ ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ުނވިސްނޭ މިކަން ކުރެވޭެނ ގޮެތއް. ޑޮލަރު 38ކޮސްޓުެގ ގޮުތަގއި. އެހެންވީމާ، 
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ދި ގެސްޓް ަހއުސްތައް މި ާރއްޖޭަގއި ހިންގާ ކުދި ގެސްޓް ހަުއސްތަްއ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ހަަމ ޚާއްޞަކޮށް ކު

ައޅުގަނުޑ ތި އެޑްވެގެންާދއިރުަގއި. އެއީ ީމގައި އަްސލު އެބަ، މި ހުއްޓުަމކަށް ައންނާނެހެން މީ ވަރަށް ބޮޑަށް

ީވމަ އެ އަދަދު އެ އަންނަނީ ޑޮލަރ 6ެރޔަކަށް ން ޕަރ ނައިޓް، ޑޮލަރ ޕަރ ޕަރސަ 6ވަނީ މި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 3ނޫނީ % 2% ވަރަށް ބޮޑުެވގެން. އޭގެ ބަދަލުގައި ޕަސެންޓޭޖް ވައިްސ، މިސާލަކަށް ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި

ޓުތަކަށް އެވްރެޖްޮކށް މިދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކޮޅެއް ފެއަރ ކަންނޭނގެ. އެއީ ރިޒޯނަމަ ތަންހަމަޖެއްސި 1ނޫނީ %

ޑޮލަރ ެއީއ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނޫން. އެކަމަކު ގެސްޓް ަހއުސަށް  6ކޮށްގެންދާ މީހުން. އެމީހުންނަކަށް އަދަދު ޕޭ

ށް ރޫމް ވިއްކާ ތަން އެވްރެްޖ ޑޮލަރަ 30ފުށިން ވެސް ފެންނާނީ އިފިްއޔާ މާވެސް ތި ބޭފުޅުން ޕްރައިޒް ބަލާލަ މިހާރު

ވެްސ ޑޮލަރެްއ ވެްސ މި ގްރީން ެޓކްސް އައީމަ. އެހެން ނޫނީ ހަމަ ލޯ ސީޒަން. އެމީހުންނަކަށް ނީންނާނެ އަތަށް ެއއް 

ޑޮލަރްޒއަށް. ބޮުޑ ކުރީމަ އަޅުގަނަޑކަށް ހިއެްއނުވޭ މިހާރު މާކެޓް މިއިން  70ނޫނީ  50އެމީހުން ޖެހޭނީ ބޮޑުކުރަން 

ެވސް އެބަ ރޫމްަތްއ އުމުތަކުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަވަށްޓެރި ޤަ  ގޮތުން ެއވަރަށް ެގސްޓުން ލިބޭނެހެނެއް. އެއީ މި

ވީމަ މިތަނަށް . އެތާ އުޅެަފއި ރާްއޖޭގައި ޗީޕް ރިޒަމެއް ސްރީލަންކާަގއި ެވސް އެ އޮތީވިްއކާ. ހަމަ މިކަހަލަ ޓޫ

ދަނީ. އެހެްނވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އެބަ ބަންދުވޭ. ދެން ައޅުގަނޑުމެން ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެން މިކަމަްށ  އައިސްލާަފއި އެ 

ިއގަްނނަވާ. މިއީ އަސްލުަގއި ޕަެސންޓޭޖް ވައިްސކޮށް ނަގަން، ކޮންމެހެން ނަގަންޖެހެންޏާ. ތި ބޭފުޅުން ވިސްނާަވޑަ

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ ގެސްްޓ ހައުސްތަކުން މި އަދަދު ނަގަިއގެން މިކަން ކުރެވޭނެ ޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަށް ެވސް ޤައަ

ތި މަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވަންޏާ މީހޭ ކަނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެހެން ނަގަންޖެދެން އެހެން ކަމަކަށް.

އަންފެއަރ ގޮތެކޭ ރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަމް މިއޮތީ ވަރަށް  ޕަސެންޓޭޖް ވައިސްއަށް ބަދަުލކޮށްދެއްާވ. ޕަރ ހެޑް އެއީ ަވރަށް

 6ތި ދިމާކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ ައސްލުގަިއ ެއ ބޮލަކަށް ލޯ ޓޫރިޒަމަކާ. އެހެންވީމާ، މީރިޒަމަާކއި ވަރަށް ހައި ޓޫ

 ޑޮލަރ ނަގަން އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތު ނަން. ފުރުޞަލާވާެތރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތް

ތީ ުއމަށް ހަމަޖެހިފައި މިއޮސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދި ހުޅުވާލަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑުމެްނގެ

ވެްސ  ންބަރަކަށްިމއަދު. އެހެްނވީމާ، މި ސެޝަން އެހެންވީމާ ކޮންމެ މެ ބައިަގޑިއިުރގެ ެސޝަނެްއގެ ގޮތުަގއި

ުޓގެ މިނި 3އަުޅގަނުޑ އަރުވާނަން އަޅުގަނޑު ުސވާލު ތި ބޭުފޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ުސވާލުަތއް ކުެރއްވުމަށް 

ބޭފުޅުންނާ، ިތ  ރޭގައި ތި ބޭފުޅުން ސުވާުލތައް އެޓުގެ ަވގުތުޮކޅުގެ ތެމިނި 3ުތކޮެޅއް. އެހެންވީމާ، ެއ ވަގު

ވެސް ކުރުކޮށް ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ޖަވާބު ދެއްވުްނ  ތި ބޭފުޅުން ވީހާހަމަ ބޭފުޅުންނާ ކުރައްވާނެ. ކުރެްއވީމަ 
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އެންެމ އަރުވަން.  އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ގޮުތގަިއ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 އަުރވާނަން. އަށް ފުރުޞަތުهللاފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު އީވާ ޢަބްދު 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ތި ބޭފުޅުން ތި  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ. ވަޒީރާ ފުރަތަމަ

ުލ ހަމްދަރުދީވަން. އަުޅގަނޑު ތަމްޞީ ންނާނެ ައސަރުތަކުގެ ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށްވިދާޅުވި ވާހަކަ އަ

ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުިދ އަދި މެދުފަންތީގެ ިވޔަާފރިތައް ކުިރއަރުވަން. ާޚްއޞަކޮށް ގެްސޓް ހައުސްަތއް 

ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ޕާޓިއެއް އަުޅގަނޑު ަތމްސީލު ކުރިަޑށް މަސައްކަތެްއކޮށް، ވަކާލާތު ފުޅާކުރަންެވގެން ވަރަށް ބޮ

ސާސްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކޮޅު. އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ ތި އިޙުއިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އިދިމިއަންނަ 

 .ރިންހަމްދަރުދީވަން. ވަޒީރުާއ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ފުރަތަމަ ހެނދުނުކޮޅު ކޮމިޓީގައި އަުޅގަނޑުމެން ސުވާުލކު

ވަޒީރު ވިދާުޅވީ އަުޅގަނޑުމެްނ ދެންނެވިން ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ ކުއްލިއަކަށް މިގޮތަށް ޓެްކސް ނުލައި އެހެންޏާ ވެސް 

ކުރާހެން ކޮންމެވެްސ ވަރެްއގެ ވިންޯޑ ޕީރިައޑެއް އަޙުލުވެިރވާން ނުވަަތ ތި ސް ސަުރކާރެްއގެ ފަރާތުްނ ތަޢާރުފުޓެކް

ވާހަކަދަްއަކން ކޮންޓްރެކްޓުތަކަށް ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަން  ރޭޓަރސްއާބޭފުޅުންގެ ޓުއަރ އޮޕަބޭފުޅުން ތި 

ވިންޑޯ ޕީިރއަެޑއް ލައިިފއްޔާ ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ؟ ވަޒީރު ިވދާޅުވީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. ތިމަންނާމެންނަށް ހަމަ 

އްޔާތޯ ިތ ގެ މުްއދަތެއް ލިބިއްޖެކިހާވަެރއްވިންޑޯ ޕީރިައޑެއް ލާން ހުށަހެޅިދާނެއޭ. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަީކ، 

އެ ދެން މާގިަނ ، ގެ ފަހު ކުއަރޓަރއޭ. އެެހންވީމާބޭފުޅުންނަށް ރެޑީވެވޭނީ؟ ވަީޒރު ސަޖެސްޓްކުރެްއވީ މިއަަހރު

އް ޢާއްމުކޮށް ޓެކުހެމަސް ނުވަތަ އަހަރެއް ދެން  6އްމުކޮށް އަޅުގަނުޑމެން ޏާ ޢާދުވަހެއް ނުލިބޭ ކަންނޭނގެ. އެހެން

ކުރިއިުރ އަހަރެއް ވެސް ދިނިން އް ތަޢާރުފުމެން ފުަރތަމަ ޓެކުހެއިރު. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުކުރާތަޢާރުފު

 އަޙުލުވެިރވާން. ދެވަނަ ސުާވލަކީ، ސަރުކާރުން ބުނަނީ އެހާ ބޮޑު އަސަރުތަެކއް ްގރީން ހައުސް، ގެސްޓް 

އެއަށް ިތ ބޭފުޅުްނ ، އެހެންވީމާސްޓުންެގ އަތުންނޭ. ހައުސްތަކަކަށް ުނކުރާނެއޭ. ީމގެ ބޮުޑ ބައި ަނގަންޖެހޭނީ ޓުއަރި

ވިދާޅުވާީނ ކީކޭތޯ؟ ޓުއަރިްސޓުންގެ އަތުން ދާ ޚަރަދެކޭ އެ ވިދާޅުާވ ެއއްަޗކަށް ތި ޭބފުޅުން ވިދާުޅވާނީ ީކކޭތޯ؟ 

އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް  ނަގަމުން އެބަ ގެންދޭ. ެއަކމަކު އިންސުރެ 2015ތިންވަނަ ކަމަކަށް ގްރީން ޓެކްސް 

ރީން ޓެްކްސ ކުރާރުކޮށް ސުވާުލކޮށްގެން ވެސް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބުނު އެ ގްތަ

ޓާިއ ުށގައި ހިނގާ ތިާމވެށްޓާއި ރަުޙމަތްތެރި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކަމެއް ނުވަތަ ރަށްރަހޭދަކުރެވެނީ ތިމާވެށް

މާފުށީގެ ކުނި ނައްތައިލުަމށް، އެކަހަލަ ކަންކަމަށް  ގުޅުން ހުރި މަޝްރޫޢުތަކަށް ކަމެއް. މިސާލަކަށް،

ހަުއސް ޯއނަރުން ޖެހެނީ އެމީހުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުަގއި ހަމަ ރަށްތަކުގެ ގެސްޓް
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ން ެޓކުހުސާފުތާހިރުކަން ގެންނަން ހަމަ ހޭދަކުރަން. ގްރީން ޓެކްސް ނަގާފައި އެ  ،ބޭނުންވާވަރަށް ރަށްތައް ގެންނަން

 ލިބޭ އާމްދަނީ މި ދެންނެވި ކަހަލަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރާނަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ލުޔެއް ލިބޭނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ޠައްޔިބް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ގެސްޓްހައުސް އެސޯިސއޭޝަްނ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ މެންބަރު ޠައްޔިބް މުޙައްމަދު

ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ މުަޤއްިރރު. ތިން ސުވާެލއް ކުރެްއިވއިރު ައޅުގަނޑަކަށް އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ އަނެަކއްެޗއް 

ދެވިދާނެ ފުރަތަމަ ކިހާ ދުވަހެއްތޯ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މީގައި ވިސްަނއިލެްއވުން ަރނގަޅުހެން މާކެޓްކުރުމުަގއި 

ދުވަްސކޮެޅއް. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ބައެއް ގިނަ އެޖެންޓުންނަށް ިވއްކާފައި ހުންނާނެ ވަރަްށ އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ 

މަސް ލާފައި. ވިއްާކއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ޓެކްސް އިންކްލޫޑް ނުކޮށް ހުންނާނީ  7މަސް  6ދުވަސް ލާފައި 

މިހާރު ވެްސ ވާހަކަދަްއކަމުން މިދަނީ  މީހުންނަށް ދީފައި. ދެން ވަރަށް އުނދަގޫ އެމީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން

ކީ ދޭނެ ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، ޭއގެ މާނައަކުއްލިައކަށް މިކަހަލަ ޓެކްސް މިހެން އައިމަ އެމީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ބުނެ

ން އެމީހުންނެއް މިއަކު ނުހިފާނެޭއ ޙަޤީޤަތުގައި. ނުހިފާ އަުޅގަނޑުމެންނޭ ޖެހޭނީ އަނެއްކާ ެވސް ހަމަ އޭތި ދޭން. ދެ

ތި ވިދާުޅވާ ގެސްޓު މީހާ އަުތންނޭ ނަގަނީ. ެއއީ އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ވަރަްށ އެހެން ކަަހލަ ވިސްނުމެއްހެން އެގޮތަްށ 

ވިަޔސް ރާއްެޖއަށް އެންމެ ގިނައިްނ ލާރި ަވއްދާ އިންޑަސްޓްީރގެ ބޭފުޅުން  ވިސްނަާވ ކަމަށް ވަންޏާ. ކޮްނމެ ގޮތެއް

ހައުސްއަކަށް އެހާ ބޮުޑ  ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ދެރަ. އެއީ ޙަޤީޤަތަކީ ގެސްޓް  ޚާއްޞަކޮށް އެގޮތަށް ވިސްނަާވ ކަމަށް

އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭ މާެކުޓކުރުމުގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަަކށް. އެންމެން މި ކުދި ިވަޔފާރީގެ ގޮުތަގއި އެންމެން 

. އޮއްވައި ދެން ތި ވިދާޅުވަީނ އޮތީ ކުދިކުދިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ައމިއްލަ މަސައްކަތުން މިހިސާބަށް ގެނެސްފައި މި

އްުނވޭ ެއހެންނެއްހެނެއް އެ ވަނީކީ. ނަގާ ެއއްެޗކޭ. އަޅުގަނޑަކަށް ިހޔެތިހެންވީމަ އެީއ ެގސްޓު ީމހާ އަތުން 

 ޑޮލަރަށް ައންނަ މީހާ ރެޔަކު ގެސްޓް 800 ޑޮލަރާއި 400މިސާލަކަށް،  މިސާލަކަށް، ވިސްަނވާ ފޯ ސީޒަނުަގއި

ހަމަ ދެތަނުގައި މި ހުންނަ މީހާ ވެސް  ޑޮލަރާ ެރޔަކު. ެއކަމަކު 100ޑޮލަރާއި  65 ންނަނީހައުސްއަކަށް މި އަ

ފޯ ސީޒަނުަގއި ހުންނަ  .ޑޮލަރު 12ދައްކަން މި ޖެހެނީ ކަޕްލް މީހާ، ވާހަަކއަކީ ދެމަފިރިން މި ދައްކަންޖެހެނީ ރެޔަކު 

ޑޮަލރޭ. މިއީ އެްއވެސް ހަމަެއއް  12ހާ ވެސް މީހާ ވެސް މާފުށީގެ އެންމެ ާއދައިގެ ތިން ކޮޓަީރގެ ތަނުަގިއ ހުންނަ މީ

ވެސް ރަނގަޅު  ްއ ދެއްކުން ރަނގަޅު އިނޭގތޯ ވީހާމިހެންވީމަކާ. ޙަޤީޤަތަކީ ޓެކުހެފެއް ނެތޭ ންޞާނެތޭ އި

ވާތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އް ތަޢާރުފުނޫން ގޮތަކަށް ޓެކުހެ ފުވެރިންނަމަވެްސ، މިހެން ވަރަށް އިންޞާގޮތްގޮތަށް. އެހެ

ދަތިެވއޭ އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ ިވޔަފާރިއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ާވނެއޭ. ެއއީ ވަރަށް ކުދިކުިދ ވަރަށް 
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ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންެގ  ވިޔަފާރިތަެކއް މިއީ ޙަޤީޤަުތަގއި. އެހެްނވެ، އެއީ އެއް ަކންތައް. ދެން ކޮންމެ ގޮތެއް 

 1މަސް ނޫނީ  6ތިބިިއރު އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެޓްީލސްޓް  ށް އައިސްަފއިހަުއސް ިވޔަފާރީގެ ިމހާ ހަމައަ ގެސްޓް

ކީ ެރވިދާނެހެން ިއނގޭތޯ. ޭއގެ މާނައަްއޔާ ކޮްނމެވެސް ވަރަކަށް މިއަށް ަމސައްކަތް ކުއަހަރުވަރު ލިބިއްޖެ

ދެން މިކަން އެނގޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލައިގަންނަނީއެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އަޅުގަނޑުމެންަނށް 

ްސ ލުއި ގޮތްތަކެްއ މިއިން ވެ ވީހާ ގޮެތއް ނޯްނނާނެކަން. އެކަމަކު  ްއވަން ތިއްެބވިްއޔާ ކުަރްއވާނެކަން. އެނޫންކުރަ

 .އެްއެޗއް ވިދާުޅަވން އްޔާ. ދެން ެއއީ އަުޅގަނޑުގެ އިތުރަށްވެއްޖެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިތުރަށް އެްއެޗއް ވިދާުޅވާން. 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ހައުސް އެސޯިސއޭޝަ  ގެސްޓް

އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އިނގޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން ދިރި މިއުޅެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ އެްއޗަކުން އިނގޭތޯ.  އާދެ!

، އެހެންވީމާ. ގެސްޓުން ދިނަސް އަދި އެހެން ބަޔަކު ދިނަސް އެއިންތާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެ މި ހިންގެނީ ދެއްތޯ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލިބޭ އެއްަޗކަށް ހުއްޓުމެއް އަންނަ ަކހަލަ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަްސ އެ އެްއޗަކުން ެއްއޗެްއ 

ރިޒަމް ޓެކްްސ ންނާެނ އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އަދި ޓޫއުނިެވގެންދާނެ ނޫނިއްޔާ ެއއަށް ހުރަސްތަކެއް އަ

ކްސް ނެްނގެިވޔަސް އަދި އެހެން އެްއެޗއް ނެންެގިވޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ނެންގެވިަޔސް އަދި ގްރީން ހައުސް ޓެ

ކަުމގައި އަުޅގަނޑު  އަންނަން ތިބޭ ބައެްއގެ ފުށުްނ އެ ލިބެންވާ އެްއޗަކަށް ުހްއޓުމެއް ައއުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް

ވެްސ ކުރުމުގެ ކުީރަގއި ހަމަ  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ކޮންމެ ކަމެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ަހމަ އޮންނަ އާދައެއް ވީހާ ިގނަ ބަޔަކާއި މަްޝވަރާކުެރވިެގން އެކަށީގެްނވާ މުއްދަުތ 

ލިބިގެން ކަން ކުރުން. އެއީ ާޚއްޞަކޮށް މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ހަަމ ކުރިމަގާއި ގުޅުން ހުިރ 

މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ކަމެއް ކުރާިއރުގައި ހަމަ އެކަށީގެްނވާ މުްއދަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ، ްނވީމާއް. އެހެއެްއޗެ

ލިބެންޖެހޭނެ. ދެން ހައެއްކަ މަސްދުވަސް ލިބުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަންނޭނގެ އެންމެ މަދުވެގެން ވެްސ 

ކޮށްލަން. ދެން އަނެއް ކަަމކީ ދެން އަުޅގަނޑު ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށްލައި މި ިޚޔާލު ަބދަލު

ލަްނ މިއުޅެނީ. ހަމަ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ ނަމެއް ކިޔާފައި ކަމެއް މަ އެއްޗެއް ދަންނަވާހަ

ްށ ކުރަންެވގެން ެއ ފައިާސއެްއ މި ނެގެނީ. ނަާގއިުރގައި އެަކމަކަށް ބޮޑަށް ހަމަ އަާމޒުކުަރއްަވއިގެްނ ކޮންމެ ކަމަކަ

ވެސް އެ އެްއޗެއް ނެްނގެިވްއޔާ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މިަކން ކުރަން ތިބޭ މީހުންނަށް ފުދޭވަރެްއގެ އެކަީށގެްނވާ 

ހިތްވަރެއް ލިބޭނެ ކަންނޭނގެ އެ އެއްެޗއް ނަންަގވާއިުރަގއި އެ އެްއޗަކުން އެ ޚަރަުދކުރެވެނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް 
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ނޑުމެންގެ ވިަޔފާރިއަށް ކުރިއެރުންތަެކއް ލިޭބ ގޮތަށް ނަންގަވާ އެްއެޗއް ވެސް ެއއިން ބޭނުންތަކެއް ުފދޭ ނޫނީ އަޅުގަ

ހަމަޖެހުމެއް ދެއްތޯ. އްާޔ. ައޅުގަނޑު ހިތުން އޭރުން ެއ ދޭން ތިބޭ މީހުންނަށް ވެސް ހަމަ ލިބޭނީ ހިތްެވއްޖެކަމަށް 

ހާމަކުރެވިގެން މި ނަާގ  ނގަަޅަކށްއަޅުގަނޑުމެން ެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާީރގައި އޭތި ހަމަ ވީހާ ރަ، އެހެންވީމާ

ކީ މި ރަށުގެ ނޫނީ މާފުށީގެ މުޖުތަމަޢަށް ނޫނިއްޔާ އަދި އެހެން ރަށެއްގެ ެވސް މުޖުތަމަޢަށް މިކަމުގަިއ ޓެކުހަ

ފައިދާތަކެއް ކުރާ ެއއްެޗއްކަްނ ޓުއަރިސްޓުންނަށް ފެނިގެން ދިޔައިމަ ދެން އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ ދެން އެ އެއްޗަކާ 

ވެސް އެހާ ބޮޑަކަްށ ޝަކުވާެއއް ނޯންނާނެހެން. އެހެންނަމަވެސް، ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ވީހާ ބޮޑަކަށް މީތި  ދޭތެރޭގައި

ހަމަ އެނގިގެން ޭއގެ މަންފާއެއް ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް ވެގެންދިއުމަކީ ހަމަ ފެންނަ ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ 

 އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ން މުޙައްމަދަްށ ރުޞަތު އަރުވަން. އެމް.ޑީ.އޭޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް މުޙައްމަދަށް ފު

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލުކޮށް ތި ގެސްޓު ރަށް ތަފްޞީިސއޭޝަންެގ ބޭފުުޅން. ވާހަަކއިގެ ދެން ވަޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މަުރޙަބާ އެސޯ

ކޮށްގެން މި ނަގަްނޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ތި ތަޢާރުފުއް ައޅުގަނޑުމެން ިވޔަފާރީަގއި ދެން ްގރީން ޓެކުހެހައުސް 

އަށް ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެްއ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ދަތިވާނެ ވާހަކަ އެބަ ދައްަކވާ. ދެން ޭއގެ ސަބަބުން ތި ވިޔަފާރި

އަދި އޭެގ  ހަމަ ބޫލުކުރާނޑު ވެސް ޤަ ޙަޤީޤަތަީކ ވެސް ައޅުގައައިސްދާނެ ވާހަކަ ެވސް ެއބަ ދައްކަވާ. ދެން 

ވަރަކަށް ޕީރިައުޑތަކެއް ދީގެން މި ކަންކަން ުކރެވިއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޭޅ. ދެން  ކޮންމެވެސް

ހަމަ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ އެިކއެކި ުމއައްަސސާތަުކގެ ބޭފުޅުން ގެނެްސގެްނ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން

ެވސް މަަސއްކަތްތަެކއް މި ކުރަމުން  ހުިރ އެންމެ ލުއި ގޮތްތައް ހޯދޭޯތ އަުޅގަނޑުމެން އިވާހަކަދަްއކަިއގެން މީގަ 

ޕާީޓއަކުްނ، ވަިކ ސަރުކާަރކުން، ވަިކ  ވަކި ަހއުސް ވިޔަާފރީގެ ދެން އެ ގެންދަނީ. ދެން ައޅުގަނޑުމެްނގެ މި ގެސްޓު

އަހަެރއްހާ ދުވަހު  30ބަޔަކު ގެނެްސގެން ހިންގާ ކަމެއް ނޫން މިއައީކީ ެއއް. ޙަޤީަޤތުގައި މިއީ ާމކުރީއްސުރެން ީމގެ 

ވަރަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ކުރެވެމުން އެ ދަނީ.  ކޮށްމެވެސް  އިވެސް މި މަސައްަކތް މި ރަށުގަ ކުރިން

ތަންކޮޅެއް ފާޅުކަން  ބޮޑު ގޮަތަކށް މިކަން ހިނގަމުން މި ފަހުގެ ތާރީޚެްއގެ ތެރޭގައި މި  އިމީގަ ، އެހެންނަމަވެސް

 އޮތީ ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ ނޫންނަމަ މި ގެްސޓު ވެްސ ހަމަ ޤަބޫލުުކރާހިތް ހިނގަމުން މި ދަނީ. ދެން ައޅުގަނޑު

ލުއިގޮތްަތކަކަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މަސައްކަތްކުެރވޭތޯ ވެސް މީެގ އެންެމ  ހައުސްގެ ިވޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް
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އްސަސާތަުކެގ އަހުރިހާ މު ށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ މިމަސައްކަތް ކުރަމުންނޭ މިދަނީ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަުޅގަނުޑމެންނަ

މި ގެނެވެން ހުރި  ީލގައި އަުޅގަނުޑމެންނަށްއަ ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން މި ދެކެވޭ ވާހަަކއިެގ، ތި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަިއގެ

ތި ބޭފުޅުންނަށް ޕީއަޑުތަކެއް  އިލުއިތަކެއް ީމގެ ތެރޭަގއި އަިދ މި ޓެކްސް ނެގުމަށް ތަޢާރުފުކުރިޔަސް ވެސް ީމގަ

ދެވިގެން ހަމަ މީގައި އޮތް ެއންމެ ލުއި ގޮތްތަކަށް މިކަން ކުރެވޭތޯ ައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. 

 މުަޤއްރިރު.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ުސވާލަކަށްވުރެ ޮބޑަށް ކޮމެންެޓއް ައއިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި ފެްނނަނީ. ތި ބޭފުޅުން ެއާއ 

 ގުިޅގެން ެއއްެޗއް ވިދާުޅވަްނ އޮތް ކަމަށް ވަީނވިްއޔާ ައޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ އަުރވާަނން. އެހެންނޫނިއްޔާ އެހެން 

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވަރަށް ބޮޑަްށ  އާދެ! މިކޮޅުން... އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން.

 އިމަޢާފްކުރައްވާތި! އެހެން ުކްއލިއަކަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ނަްނތަކަށް އެހާ ފަރިތަ ނޫންވީމަ އެ ނަންފުޅު ވިދާޅުވެފަ 

 ނުދެންނެވޭތީ! 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅައޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ހައުސް އެސޯސި  ގެސްޓް

ކުރަނީ ތި ބޭފުޅުން ވިސްނަވަން އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑަށް މި ފާހަގަ އިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އާދެ! މީގަ

ރިޒަމް މިހިީރ ަވރަށް ބޮޑު ތަފާތެްއ އެަބ ހުރި. ރާއްޖޭަގ ޓޫ ބޮލަކަށް ަވކި އަދަދެއް ެނގުމާ އާއި  ޕަސަންޓޭޖު ވަިއސް

 ަވިއސް ނެގީމަ އަޅުގަނޑުމެން ހައުސްތަކެއް. ޕަސަންޓޭޖު ޓުތަަކކާއި ވަރަށް އާދަިއގެ ކުދި ގެްސޓުޒޯވަރަށް ބޮޑެތި ރި

ެއ ގެސްުޓ މީހާ އެ އަންނަ  . ެއއީ ހަމ12ަވެސް ހަމަ ހިތްހަމަޖެހުމާ އެއްކޮށް އެބަ ޕޭކުރަން ޖީ.ެއސް.ޓީ %

 ޑޮލަރު ެނީގމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާ 6ބޮލަކަށް  ން އެ އަންނަނީ. ެއކަމަކުޕޭވެގެ ގަީރެއއްގެ ތެެރއިން އެގެޓަ

ބުރަވަނީ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނުޑމެން ހަމަ އެއްވެސް ޝަްއެކއް ނެތް، ރިސޯޓަށް އަންނަ މީހަކަށް ހަމަ އެއްވެްސ 

، ނެ. އެހެންވީމާގިނަ ައދަދު ނަގާ ޑޮލަރަށްވުރެ 6ވެސް  ކޯލާ ދަޅަށް ޑޮލަރަީކ. އޭނަ ބޯލާ 6އެްއޗެއް  ނޫން 

އަޅުގަނޑުމެން މި   ޑޯލަރުވީމަ 12ޑޮލަރު، ދެމީހުންނަށް  6މި ގެސްޓު ހައުސްއަްށ އަންނަ މީހަކަށް ރެއަކަށް  އެކަމަކު

އަދި އެހެނިހެން ތަކެިތ ިވއްކާ ައގާ ވަރަށް ދިމާނުވޭ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ޮބޑަށް  އި ރޫމް ރޭޓު ިވއްކާ ައގާ ވިްއކާ

ރަށަށް ގެސްޓު މީހާ އެ އަންނަީނ އެންމެ ދެ ޑޮލަރަށް މާލެއިން ނައްޓާލަނީ. ރިސޯޓަށް ދާ ދިމާނުވޭ. އަުޅގަނޑުމެން 

އެކަަހލަ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ، ެވސް ދާނެ. އެހެންވީމާ ޑޮލަރަށް ރިސޯޓަށް 300، 200މީހާ އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން 

ތި ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ، ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވާނެ ހަމައެކަނި ރޫމް ރޭޓެއް
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 ވައިސްއަށް  ވައިސްައކަށް ބަދަލު، ކޮންމެހެން ނަގަންޖެހެންޏާ ޕަސަންޓޭޖު ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާތި! މީތި ޕަސަންޓޭޖު

 ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ވިސްނާ. މިއީ  ވަރަށް ައންފެއާ ގޮތެއް މިއީ ބޮަލކަށް މި އަދަދު ނެގުން އިނގޭތޯ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ން އަމީތަްށ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެމު

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޅުގަނޑުމެްނ އަ  އިޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މި ެއސޯސިއޭޝަން ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ދެން މީގަ

ޙަޤީޤަުތގަިއ  އިދެން ތި ބޭފުޅުން ތި ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ އިްޙސާސްތައް ިތ ބޭފުޅުން ތި ފާޅުކުރަްއވަނީ. ދެން މީގަ

ވެގެން މިދަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ ހޯދުން. ނެގުމުގެ މައިގަނޑު އަސާަސކަށް  ދެން ޓެކްސް މިގޮތަށް

ިވޔަސް އެ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދެއްވަްނ ތިއްަބާވ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލުފުޅުތައް  ގޮތެއް  ކޮްނމެީމގަިއ އެހެންނަމަވެސް، 

މައިޒަކަްށ ކަންނޭނގޭ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮމްޕްރޮ އިވެސް ހުންނާނީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ވިޔަފާރިއަށް. ދެން މީގަ އަބަދު

ދެކަމެއް ފާހަގަވެގެން މިދަނީ.  އަންނަން މި ޖެހެނީ. ދެން މި ޑިސްކަޝަންގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް

ކަމަްށވާނަމަ ތި  ވައިްސކޮްށ ނަންގަވާ އެއް ކަަމކީ ހަމަ އެއް ބޭފުޅަކު އެބަ ވިދާޅުޭވ، މިސާލަކަށް ޕަސަންޓޭޖު

ބޭފުޅުންނަށް އެ ެއކްސެޕްޓަަބލް ކަމަކަށް ވެދާެނއޭ. އަނެްއކޮޅުން ތި ބޭފުޅުން ފާހަގަކުަރއްަވއިފި، މިސާލަކަްށ މި 

 6ަކމަށް ވަންޏާ ވެސް މި  ެވގެން ހިނަގއްޖެއެއީ ެއކަީށގެންވާ ުމއްދަތަކަށް އްދަތު، މި ދެވޭ މުއްދަތުކަނޑައެޅޭ މު 

 ކޮންމެ ގޮެތއް  އިދެން މީގަެސޕްޓުކުރެވިދާނެއޭ އިނގޭޯތ. ޑޮލަރު ނެގިކަުމގައި ވީކަުމގަިއ ވީނަމަވެސް އެކަން އެކް

ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި  ަވޒީރު އިވާަހކަދެއްިކއިުރގަވެސް  ވިޔަސް ސަުރކާރުެގ، އަުޅަގނޑުމެން ހެނދުނު ވަޒީރާ

ވެސް މި ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ގޮތެއް ކަމަށް.  ވަެރއްގެ މުއްދަތުަތކާ އެްއކޮށް ނެގުމަކީ ެއއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެވެސް

މި ރެވެނިުއ  ްނޖެހޭނެ މިސާލަކަށް ދައުލަތުންވެސް ޤަބޫލުކުރަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެން

އް މިއަަހރު ތެރޭގަިއ ނަންަގވަިއގެްނ ހެ ވަން ދައުލަތުްނ ވިސްަނވާ ޓެކުކުރަްއާވއިރުަގއި މިައހަރު ނަންގަފޯކާސްޓު

ސްނެނީ ބޮޑަށް މީގެ ވަރަކަށް އާމްދަނީއެއް ޖެނެރޭޓުކުރެްއވުން ކަމަށް އަޅުގަނަޑށް ވި މިއަހަރު ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް 

މަސް  7މަސް ފަހުން،  8އި މިާސލަކަށް އެއް އަހަރު ފަހުން، ވެގެންދާނީ. މި އަންނަ އަހަރު ތެރޭގަމަޤްޞަދަކަށް

ވިދާެނ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަްށ މިސާލަކަށް ގެނެއި ފަހުން ނަގާކަމަށް ވަންޏާ މި އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓާ އެކީގަ

ގަިއ ކަމު މިސާލަކަްށ އެހާބޮުޑ ލުޔެްއ އަދި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނުލިބުނު އިފަހަރެއްގަ ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

 އިމަިއޒަކަށް ަކންނޭނގޭ އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ ދާން މިޖެހެނީ. ދެން ވަެރއްގެ ކޮމްޕްރޮ ވީނަމަވެސް ކޮންެމވެސް

 6ބޮޑަށް މުއްދަތެއްގެ ވާހަކަދެެކވޭއިުރަގއި މި  އިބޭނުންވަނީ މިސާލަކަށް މީގަ އަޅުގަނޑު ބޮޑަށް ސާފުކޮށްލަން
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ތޯ ިއނގޭތޯ. މި މުއްދަުތގެ ތެރޭަގއި މި ޓެްކސް މިއީ ިތ މަސް 2މަސްތޯ،  3މަސްދުވަސްތޯ، އެްއއަހަރުތޯ، 

ބޭފުޅުންނަށް އެކަށީގެންވާ ީފސިބަލް އެއްަޗކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މިސާލަކަށް ތި ބޭފުޅުން މި ކުރައްވަނީ ކޮންކަހަަލ 

ކަށް ތި ބަލާފަ އާ! މަސައްކަތެއްތޯ؟ އެ މަސަްއކަތަކަށްތާ ޑިޕެންޑުވާނެ ުމއްދަތެްއ ހަމަ. އަޅުގަނޑުމެން މިހެން މިސާލަ

މަސްދުވަހޭ. މިހެން އަދި  3މަސްދުވަހޭ. މިއަށް ދޭނީ އެއްއަހަރޭ މިސާލަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޓަކަިއ.  6މި ދޭނީ 

އަުޅގަނޑު ބޮޑަށް ިމ ، ގެންވާ މުއްދަަތކަށް. އެހެްނީވމާބުނެލުމަކުން އެ ނުވެދާނެ މިސާލަކަށް މިކަމަށް އެންމެ އެަކށީ

މި މުއްދަތުގެ ނަންަގވަިއގެން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ޓެކްސް ތި ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް މިއީ  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ

ހެދުމަށް ޓަކަިއ ތި ބޭފުޅުން އެ ކުރަން ހުރި ަމސައްކަތަީކ ކޮަބއިތޯ. ެއއަށް  ަޗކަށްތި ބޭފުޅުންނަށް ފީސިބަލް ެއއް

ވެސް  ިޅގެންދާއިުރގަިއ އެ ުމްއދަތެއް ކަނަޑއެޅޭނީބޭސްކޮށް ކަންނޭނޭގ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި މުއްދަެތއް ަކނޑައެ

ން ެވސް މި ދައުލަތަށް މީގެއި އަހަރު ތެރޭގަ  މި ޓެކްސް ތަޢާރުފުކުރަްއވާނީ މިމިސާަލަކށް ، ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ

ޅުން ތި މި ދައުލަތުން މި ހިފަނީ އެ މީހުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދަން. ތި ބޭފު އިއާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި. ދެން މީގަ

ގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހަމަ ފަހަރެްއގަިއ އަޅު އިމީގަ ، ބޭފުޅުންގެ ިވޔަފާރި. އެހެންވީމާ ވާހަކަައކީ އެ ބާރުއަުޅްއވަނީ ތި

އެގޮތަށް މުއްދަތެްއ ތި  ބޭފުޅުން ކިޔުްއާވ ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ މައިޒަކަށް ދާން މި ޖެހެނީ މިސާލަކަށްކޮމްޕްރޮ

ެތްއގެ ތެޭރގަިއ ތި ބޭފުޅުން ެއ ކުރަން ހުރި މަަސއްކަތްތަަކކީ. ކޮްނ މަސައްކަތްަތކަށް ކަމަށްޏާ ކޮބައިޯތއޭ މުއްދަ

ތޯއޭ ތި ވިދާުޅވަީނ މިވެނި މުއްދަތެއް ދީގެންނޭ ތިމަންނަމެންނަށް މި އެކްސެްޕޓުކުރެވޭނީ އިނގޭތޯ؟ އެއީ އިބޭސްކޮށްފަ

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަީކ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު އަުރވާނަން ތި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން. އަޅުގަނޑު 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  ގެސްޓް

ވެލް އެޖެންސުންނާ ޓްރެ އިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކޮންޓްރެކްޓުތަކެއް ހެދިފަ

ނޫނީ ނައިން މަންތްސް. މި  ރނޯމަލީ ކޮންޓްރެކްޓްސްތައް ިމ ހުންނަނީ ވަން އިޔާ ންނަނީ. ދެންހުއެްއކޮށް މި 

އް ވިަޔސް އަުޅގަނޑުމެން ގޮތެ  މި ހުންނަނީ ކޮންޓްރެކްޓުތައް. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ކޮންމެ އިރޭންޖުގެ ޓައިމް ފްރޭމެއްގަ

ގެ އަމިއްލަ އަތުން އޭިތ އަޅުގަނޑުމެން އިންްޓރޮޑިއުްސކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އޭތި ޖެހޭނެ ެއއަށްއް ހެޓެކު އިތުރު

 ކުރަން. ބްއޮބްޒޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



11 

 

 ކިހާ މުއްދަތަކަށޭތޯ ކޮންޓްރެްކޓު މި ހެދެނީ؟

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  ގެސްޓް

 އި އެ ޓައިމް ފްރޭމްގަ، . އެހެްނީވމާރންތްސް ޓު ވަން އިޔާމަ . ނައިންރޢާއްމުކޮށް މި ހުންނަނީ ވަން އިޔާ

ވެސް ޓުއަރއޮޕަރޭޓަރުން  އް ނޫނީ އިތުރު ކޮސްޓެއް އެއަށް ެއޑްކުރަންޏާ ހަމަގައިމު ހެއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ޓެކު

އަޅުގަނޑުމެން  ،ގޮތަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ ވަރަށް ރިލަކްޓެންުޓވާނެ އޭިތ އެ ބޭފުޅުން ބެޔަރކުރާ ެއއްެޗއް

ގޮތަްށ އޭތި އޮބްޒޯބްކުރަން މިޖެހެނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓުތައް  ގެއަމިއްލަ ކޮސްެޓއް

ތެރޭަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބަިއވަރު ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުްނ  ރިވައިްސކުރުމާއި މި ކަންތަްއތައް ކުރަން. ޭއގެ

ފްރޭމެއްގެ ވާަހކަ ދެއްތޯ.  އި އަިދވެސް ބޮަޑށް މި ދެކެވެނީ ހަމަ ޓައިމްތެރޭަގއި. ދެން މީގަ ލޫސްވެްސވާނެ މީގެ

ފްރޭމަކަށްވުރެ ބޮޑަްށ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އަިދެވސް ހަމަ މި ބުނަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓައިމް

ނެގޭނެ،  ފްރޭމެއް އަުޅގަނޑުމެން ރެޝަނަިއލައިޒުކޮށް މީތި ރެޝަނައިލައިުޒކޮށް މީތި ނެގޭނެ ގޮތަކަށް. ަޓއިމް

އްމެއް އެހާ މުހިފްރޭމް އެހާ ގޮތަކަށް އަންނަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓައިމް ވައިސްކޮށް މީތި ނެނގޭނެ ޕަސަންޓޭޖު

ފްރޭމަށްވުރެ ބޮޑަށް ރެޝަނަލައިޒުޮކށް ނަގަންޏާ އަޅުގަނޑުމެްނ  މައިޒަކަށް ދަންޏަކާ ޓައިމްނޫން އަސްލު. އެ ކޮމްޕްރޮ

މައިޒަށް ދާން. މެން މިހިރީ އެ ކޮމްޕްރޮއްެޗއްގެ ގޮތަށް ވެސް އޭތި ަނގާގޮތަށް ައޅުގަނޑުއަމިއްލަ އަތުން ބެޔަރކުރާ އެ 

ޑޮލަރ  ިސކުސް ތައް ކޮށްލެިވއްޖެްއޔާ. އެކަމަކުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އޭތި ވަރަށް ރަނަގޅު ެއގޮތަށް އެކަން

 ރެޝަނައިަލއިެޒްއ ނުވާނެ އެްއވެސް ވަރަކަށް އެނީ ޓައިމް. އޭިތ  ފިކްސްޑު ކޮމްޕޯނަންޓެއް ނަަގންވެއްޖެްއޔާ ހަމަ އެޓް

ޓުން ދައްކާ ިސކްސް ޑޮލަރ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަންވީމަ އެއީ ވަރަށް ޒޯ. ހަމަ އެންމެ ހައި އެންްޑގެ ރިއިނގޭތޯ

 އަންފެއަރ ގޮެތއް. ައސްލު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އަންފެއަރ ޓްރީޓްމެންޓެއް ެއއަކީ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އެކޮޅުން އެްއޗެއް ވިދާުޅވެދެްއވާ. 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  ގެސްޓް

އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ައސްލު ކިތަންމެ އަވަހަށް ނެގިއަސް ުނވަތަ ފަހުން ނެގިއަސް، ދެން މުއްދަެތްއ 

އަށްވުރެ ގިނައިްނ  500ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިތުރަްށ، މި ގާްތގަނޑަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ މިކުާރކަމާ ބެހޭ

ހުންެގ ވާހަކަ މިދައްކަނީ. މި ހައުސްަތްއ މި ރާއްޖޭގައި އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބައިވަރު މީ އެބައުޅޭ ގެސްޓު

ވީމާ، އެއިން ކޮންމެ އުޅެނީ. ެއހެން ހައުސްަތްއ މާގިނަެވގެން މި ޓުތަކަްށވުރެ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ގެސްޓުޒޯރި
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ބަޔަކަށް ވެސް އަންނާނެ މިިއން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އުނދަގުލެއް ނޫނީ ގެއްލުމެއް. ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ވީހާ 

ވެގެން ދިއުން އިނގޭތޯ. އެއީ ެއްއގޮތް. އެީއ ނޑުމެންނާ ކުރެޭވގޮތަަކށް މިކަންބަޔަކަށް މަޝްވަރާތަެކްއ އަޅުގަ ގިނަ

ެޗއް ސަރުކާރަށް ވެސް ލިބެން ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާ، ގިނަ ބައެްއގެ ެއއްބާރުލުން މީަގިއ ބޭނުމަކީ ރަނގަޅު އެއް 

ލިބިގެންތާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ރަނގަޅު އެްއޗެއް ސަުރކާރަށް ވެސް ހޯދައިދެވޭނީ އެެހންނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުމެން 

އްޓުާވކަށް ނޫން މިއުޅެނީކީ. އަުޅގަނޑުމެން ފަހަރެއްގައި ވެސް ސަރުކާުރން މި ބޭނުންފުޅުވާ ބޭނުންފުޅުތައް ހު

 މިއުޅެނީ ބަެއއްގެ އަތުން އެްއޗެއް ަނގަންެވގެން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ސަޕޯުޓ ނުލިބު، ނުވަތަ ގެސްޓު 

އްނުޭވ ރަނގަޅު ަމގެއް ނުަދއްަކވާ ސަރުކާރުން މި ެއއްެޗްއ ޔެ ޕޯޓު ނުިލބިއެއް އަުޅގަނޑަށް ހިހައުސްތަކުން ެއ ސަ

ސަރުކާރުން އެްއޗެްއ  އިގެން ދެއްތޯން ކުރަން ވެސް ބިން ދައްކަނެއް ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަނޑުބިނެގޭނެހެން

އަޅުގަނޑުމެން އަިދވެްސ  ގޮތަކަށް ހިންަގވާށޭ ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު މި އްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިމެއް ޮގާވމެ

ަވއިސްކޮށް މިކަން ކުިރއްޔާ  ސެންޓޭޖުވިާދުޅވާގޮތަށް ހަމަ ޕަ މަޝްވަރާކޮށްލެވޭނެ ޮގތެއް އޮތްތޯ ބަލަމާ. އެ މިކަމާ

އިން  އް ވެސް ަނގަމުން އަންަނގޮތް ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ ސަުރކާރުން ހަމަ މި ގިނަހެމިހާތަނަށް އަދި ހުރިހާ ޓެކު އެއީ

ގަނޑުމެންގެ ތެެރއިްނ އެ ުއސޫލުން އެކަން ކުެރްއވުމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ އަޅު، . އެހެންވީމާފިކްސްކޮށް

ހަމަ ގިނަ ބަޔަކަށް ހަމަ ފެނޭ ހަމަ. އެހެންވީމާ، މުއްދަތުެގ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ ދެން ހަމަ ދަންނަވަން އޮތީ އެ ހަަމ 

ގިނަ ބަޔަާކއި އަުޅގަނޑުމެްނ މަޝްވަރާކޮށް މިކަމުގައި ިއތުރުގޮތެއް އަދި އޮތްތޯ ބަލަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ 

 ތޯ. ުޝކުިރއްޔާ.  ވާހަކަ ހަމަ އިނގޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައސްލަމަށް އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމު ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޫން. ބުކިންގ ޑޮްޓ ކޮމްގައި ޖަހާލީމަ ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މިހާރު މާ އުނދަގުލެއް

ތަންތަން ވިއްކާ އަގުަތއް އެަބއެނގޭ. އަުޅގަނޑަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގައި ސިލޯނުަގއި ވެްސ ހަމަ ބީޗް ކައިރީ ބަެއްއ 

ލިޭބ ހިއްކަުޑވާ ސަރަަޙއްދުަގއި ވެސް އަދި މިރިއްާސ،  ޑޮލަރަށް ވެސް އެބަ 12ޑޮލަރަށް،  10ތަންތަނުން 

އޮީތ ކޯލަމް ބީްޗގަިއ ެވސް ހަމަ  ވަތުނާ ހިސާބުތަުކަގއި ެވސް އިނގޭތޯ. އަދި އަުޅގަނުޑމެންގެ ތި އިްނޑިާއގެ ތިއުނަ

ޑޮލަރުްނ  50ޑޮލަރަށް މި ވިއްކަނީ.  50ހައުސް ވެއްޖެްއޔާ ެއ އެރޭންޖުގައި އެަބއުެޅވޭ އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭގެ  ގެސްޓު

ޖަސްަތާކިއ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ އެކި ޗާ އަެނއްކާ ތި 12، %12ޑޮލަރު އަުޅގަނޑުމެން ނަގާކަމުގައި ވަނީނަމަ % 6

ގެ 10އާިއ، އަދި % 10ތް ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް %ޕަރސެންޓާިއ، ވި 12އެަބވޭ ޓީ.ީޖ.އެސް.ޓީ  32އެްއކޮށްލީމަ 
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އަސްުލަގއި ނެގުނީމަ އަުޅގަނޑަށް  44ން %އި 40ިމ %، ވާކަުމގައި ވަނީނަމަ. އެހެްނވީމާސަރވިސް ޗާރޖު ނަންގަ 

ނޫނެއް ހަދާފައި ގާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ މިކަމާއަސްލު ދެއްހެން. އަޅުގަނޑުމެން ހީވަނީ ބޮޑު އަދަ

ޖެހޭނެ. ވިސްނަން ލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް މިކަމާއަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އަސްލުގައި ހަމަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖި ދޫކޮށްލާއިރު

ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާަލކީ ދެން މި  ސަރުކާރުން ވެސް މިކަމާ

އެހެންވީމާ، ދެްނ ސެންޓޭޖެއްގެ ވާހަކަ އެބަަދއްަކވާ. ޕަ ބޭފުޅުން  ޑޮލަރު ނެގުމުގެ ބަދަލުަގއި ތި 6ސްޕެސިފިކްކޮށް 

ގޮތުން މިސާަލކަށް  ބޭފުޅުން ޤަބޫުލކުރަްއވާ ޓުަތކުންނާިއ ހުރިހާ ޓުއަރިސްޓުން އަތުްނ ނަގާއިރު ތިޒޯމިހާރު ވެސް ރި

 އޮތްތޯ އެހެްނ ވިސްނާލެވިަފއި އެބަ ސެންޓުޕަެސންޓު، ދެ ޕަ ހަުއސްތަކުން ކިަތްއ ޕަރސެންޓުތޯ، ެއއް ގެސްޓު

 ކަމުގައި ވިަޔސް އެކަަހލަ އެއްވެސް އަދަެދއް ތި  ލާޙެއް ހުށަހަޅަންޞްށް އެހެން އަދި އަޅުގަނޑުމެން އިމިސާލަކަ

އަުޅގަނުޑގެ އެްއ ސުވާލު. ދެވަނަ ސުވާލަީކ އަޅުގަނޑު ދާދިފަހުން  އީބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ؟ އެ

 ހައުސް ހިންގާ ބަެއއް ރަްށރަށުގަިއ، ކިހިނެއްތޯ ތި  ހަމަ ގެސްޓު  ދިއްފުށްޓަށް ދިޔައިން. ދެން މާލެ ކައިރީަގއި

ބޭފުޅުންނަށް އެސޯސިއޭޝަްނ ފާހަގަ، ސަރުކާރުްނ މިސާލަަކށް ކޮށްދެްއވަން ޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ ކަންަތއްތައް އިނގޭތޯ. 

ސްޓުންނަށް ބީޗްަތްއ އާއި މަގުަތއް ހެދިފައި އޮތުމާއި އަދި ޓުއަރި ނަރުދަމާ، ސާފު ބޯފެން ލިބުމާއި، ނަރުދަމާ

 ވަކިކޮށްދިނުމާއި މިކަހަލަ ަކންކަމުގައި ކިހިނެއްތޯ ސަރުާކރުން އެހީތެރިކަން އޮންނަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ތި 

އް ނަގާއިރު ަދއުލަތަްށ ހެައދި ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ޓެކު  އެރީލުވި ަގޑީަގއި އަުޅގަނޑު ހިތަށް ބައްދަ ބޭފުޅުންނާ

ޭބފުޅުންނަށް ސުވާލު ދަންނަާވލަން ބޭނުން. ދެން އަދި  ަގނޑު ހިތަށްއެރި ހަމަ ތިއާމްދަނީއެއް ހޯާދއިރު ައޅު

ނޫނު ގާނޫުނ، ގާރިޒަމުގެ ކުރަމުންދާ ޓޫ  މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ައޅުގަނުޑމެން ޢަމަލު އަޅުގަނޑު ހަމަ މި

މުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ނޫނު ވުޖޫދަށް އައިއިރު ވެސް ގެސްޓުހައުސް ހަދަން ހުއްދަ ދިނުގާމި  99/2

ނަށް ންވަނަ އަހަރުެގ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މިދަްއކަނީ. އަުޅގަނޑުމެ 99މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވޭ އިނގޭތޯ. ެއއީ 

ހައުސްތަކަށް ހުއްދަ  ހިސަބަށް އާދެވުުނއިރު ވެސް މާލެ ަކއިީރގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ެގސްޓު ވަނަ އަހަރާ 2008

ވާހަކަ ދެެކވިފައި ޮއތްގޮތަކީ ވެސް ާރއްޖެގެޭތގެ  . އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެފނިފައި އޮތީ އަދި މަޖިލީހުގެ ވެސް އެދެވުނު

މިއީ ހަމަ ރެކޯޑުތަުކގައި ހުރި ވާހަކަތަްއ ، އަތުވެދާނޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ހައުސް ހަދައިފިއްާޔ ކޯފާ ގެސްޓު

އަސް ިސޔާސަތުތަކަށް، ސަުރކާރެްއގެ ސިޔާސަތުތަކަށް، އެމް.ޑީ.ޕީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަދި ަޤބޫލުކުރިއަސް ނުކުރި 

ިރޒަމުގެ މަންފާ ޢާއްމު ަރއްޔިުތންނަށް ލިބޭގޮތަކަށް މިއޮީތ ސިޔާސަތުތަކަްށ ެގނައި ބަދަލާ ގުިޅގެން މި ޓޫ ސަރުކާރުގެ

މުޢިއްޔާއިން ކިހިނެއްތޯ ބޭފުޅުންގެ ޖަ ފަހިވެފަ. އެހެންވީމާ، މިކަްނ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންެދޭވނެ ގޮތަކަށް ތި

ިރަޒމް މިނިސްޓްރީއަށް ގޮްސ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަތީމަ ޓޫެއއްކޮށް މަޝްވަރާ އެބަ ކުރަްއވަންތޯ؟ އަދި މި  ސަރުކާރާ

 މިނިސްޓްރީގައި މިވާަހކަ ދައްަކވައިފިންތޯއޭ އެ ައޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުރވާނަން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަ

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  ގެސްޓް

ރިޒަމް ރައްކައުތެރިކޮށް ެއއަށް ޚާއްޞަކޮށް މި ހަމަ ލޯކަލް ޓޫ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޖަމުޢިއްޔާ ޙަޤީޤަތުގައި މި އުފެއްދީ

މެ މެން ވަާކލާތުކޮށް ދެން އެއަށް އިތުރު މަންފާއެއް ލިބޭނެ ކޮންލިބެންވާ ެގއްލުމެއް އޮެވއްޖެްއޔާ ޭއގައި އަުޅގަނޑު

އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަށްދާން މަޤުޞަުދގަިއ އުފެއްދި ޖަމުޢިއްާޔެއއް މި. ެދން އަދި ހަމަ ވަރަްށ ޅަކޮްށ  ަގއިކަމެއް

ެގން މިއުޅެނީ. ކުރެވުނީމަ މިއުޅެނީ. އަުޅގަނޑުމެން އަިދ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރޝިޕްތަކާއި ެއއްޗެހި ހަމަ ނުކުރެވި 

ހަމައަށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން  ންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާއަޅުގަނޑުމެންގެ މަިއގަނޑު މަސައްކަތްތައް ފެށިގެ

ރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ އެްއކޮްށ ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ގުޅުން އާއި ދެން ގޮސް ހަމަ ޓޫ މިއަންނަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

ރ އިޔަރު ވެސް ހަމަ ޗައިނީޒް ިނއު ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މިދިޔަ އަހަ ތޯ. އޭގެބާއްަވއިގެން އިނގޭ

ރިޒަމް ފަރާތުން އިނގޭތޯ. ދެން މި ޓޫ ފާހަގަކޮށްދިނުމާއި ކަންތައް ުކރެވިއްޖެ މާފުށީަގއި ެވސް މި ޖަމުޢިއްޔާގެ

ނޫން ދެއްތޯ. ހަމަ ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުެގ  ހުޅުމާލެއަކަށް ށްރަށްުފށުގެ މަްއޗަށް. މާލެައކަ ބިނާވެފައި މިއޮންނަނީ

މައްޗަށް ބިނާވެަފއި އޮންނަ ކަމެއް މިއީ. ރަެށްއގައި ެވްއޖެއްޔާ ލިބެންޖެހޭ މައިގަނުޑ ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަހުރި. 

. ކަރަްނޓާއި އެހެންގޮސް ކޮންމެހެން މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެނަށް ބޭނުންވާ އާއި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ

ދެން މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި މާފުށި ކުރިއަރައިގެން މިދިޔަީއ މިދެންނެވި ވަޞީލަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި 

ރިޒަްމ ކުރިއަރަިއގެންދާ ކޮންމެ ވަނީ މިހާރު ވެސް މި ލޯކަލް ޓޫ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީ އިހުރީމަ ނަމޫނާއެއް ގޮތުގަ 

ވަޞީލަތް، އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާވެގެންދާ ކަންަތއްތަްއ ރަށަކީ ވެސް ހަމަ މިދެންނެިވ މައިގަނޑު 

 އާދޭ. އެހެންވީމާ، މަިއގަނޑު ތަކެއްއްާޔ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދަތިކަންނޭނގެ. އެއިން ކޮންމެ ކަމެއް ނެތިއްޖެ 

ޒާމު، އެހެްނގޮސް ިރޒަމް ހިންގުމުގައި ހަމަ ބޯފެން، ނަރުދަމާ، ކަރަންޓު، މުާވަޞލާތީ ނިގޮތެްއގަިއ ލޯކަލް ޓޫ

ބިން ވެސް ބޭނުންޭވ ހަމަ މިކަމަށް. ދެން އެއީ މިކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ދެކޭޮގތަކީ. ދެން އެހެންވީމާ، މި އެްއކަލަ 

ވަޞީލަތްތަކަށް ހަމަ އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ިވސްނަން އިނގޭތޯ ސަރުކާރުން ވެސް އަދި އަުޅގަނޑުމެން 

ނޑު ފާހަގަކުރަނީ އަދި އެެހނިހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަށް ވިސްނަވަން އެބަޖެހޭ ކަމަކަްށ އަޅުގަޖަމުޢިއްޔާއިން ވެސް 

 އިތުރު ބޭފުޅަުކ އެްއޗެއް.، މި. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިތުރު ބޭފުޅަކަށް، ނެތްކަމަްށާވނަމަ އަޅުގަނުޑ، އާދެ!
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 ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަގެ ހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްސް  ގެސްޓް

އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން މިދަނީ އަދި އެދެނީ މި ޕަރސެންޓޭޖު ވައިސް ބޮުޑކޮށްަލދޭށޭ. މީގެ ދެން އިތުރަށް 

. މިސާލަކަށް ކިތައް ޕަރސެންުޓތޯ މި އެއްެޗއްަސކީ ކުއްިލކުްއލިއަށް އެހެން ެއއްެޗއް ދެންނެވޭކަހަލަ ކަންތަެކއް ނޫން

ށްވުެރ ބޮޑުކޮށް ނަްނގަަވއިފި ކަމަްށ ވަންޏާ ެއއީ ހަމަ ވާނެ ވަަރށްބޮޑު ބުރައަކަްށ އިނގޭތޯ. އަ 2އެހެންނަމަވެސް %

ިރޒަމުެގ މެންނަށް ހަމަ ޓައްިކޔާފައި ޓޫރިޒަމް ހުރީމަ. އަުޅގަނޑުންނަވަނީ އެކި ލެވެލްތަކުެގ ޓޫމިހެން މިދަ

މަކު މިހެން މިދަންނަވަނީ އެކި ފަންތީގެ އެބަތިއްބޭ ެސވަން ޕްލަސް ޖީ.އެސް.ޓީެއއް ނެންެގވިއިރު ވެސް ޯއކޭ. ެއކަ

ޑޮަލރޭ. މީތި ވިސްނާލައްވާށޭ.  12ހަމަ  ކު. މިވަނީ އެކަމަކޮޓަރި ތަންތަނާ 3މެ އާދަިއގެ އާއި އާަދއިގެ އެން ސްޓަރ

ޅޭ. ދެން އަެނއްޮކޅުން ބޭފުޅުން ގޮތްތަެކއް ިވސްނަވާލަދެްއވައިިފއްޔާ ވަރަށް ރަނގަ މިހެން ވިސްނަވާފައި ދެން ތި 

އެއްެސވީ. ައޅުގަނޑުމެން ކަންނޭނގެ ދެންމެ  ތުމި ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަން އޮތީ އަމީއަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަމުން މިދާ 

ވިދާޅުވިހެން އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ކުރަން އެބަހުރި ބައިވަރު ކަންތައް. އެއީ ދެންމެ ސާމީ ވެސް އެ

އިރު އަުޅަގނޑުމެން ދެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ވަރަށްޮބޑުވާނެ. ޭއެގ މާނައަކީ ހަމަ ފައިސާ. ރޭޓު ދީފައި ހުރި

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ އެ ތަނެއް މާކެޓުކުރަްއވަން؛ އެހެންވީމާ،  މާކެޓިންގައކީ ފައިސާ. ތި

ނަނީ ސަރުކާރުން. އޮން މި .އާރު.ސީންމް.އެމް.ޕީއެ މިހެން ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ކުރައްވަން

އެހެންނަމަވެސް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީައކީ މި ގެސްޓު ހަުއސް އިންޑަސްޓްީރއަށް އެްއެވސްވަރަކަށް މާެކޓު ކޮށްދެްއާވ 

މިާއިއ  ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ ެއއަށް ހުރިހާ އެންމެން ކުރާކަމެއް މިއީ. އެހެންނަމަވެސް، އްނެބޭފުޅުން

ޚިލާފަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސ ބޮޑެތި ރިޒޯޓުތަާކއި އެހެން ހޮޓާތައް ވަރަށްޮބޑަށް މާކެޓުކުުރމުގައި އެތައް ޚަރަެދއްކުރޭ. 

ވެސް ނުކޮށްެދވޭ.  ކަމެއް ހައުސަށް އެންމެ މިލިއަނުން މިލިއަނުން ދައުލަތުން ބަޖެޓު ދެއްވާފައި އޮންނަިއރު ގެސްޓު

ވެސް ނުކޮށްދެވެއޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުެމން ތަކުރާރުކޮށް ކިތަންމެ  ވަނީ އެންމެ ކަމެއްއަޅުގަނޑު ހަމަ މިދަންނަ

ވާހަކަ ދައްކައިފިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޓެކްސް ނަގައިގެން  މިނިސްޓަރުންނެއް ކައިރީަގިއ މި

ންތައްަތއް ކުެރވިދާނެ. މިދަންނަާވ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާ ފައިާދއެއް ނެތޭ. އެކަމަކު އެބަހުްއޓޭ ބައެއް ކަހަލަ ކަ

ޮއްއާވ  އިވާހަކަައކީ މިހާ އަންފެއަރކޮށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން ކަންތައް ކުރަްއވާއިެރއްަގއި މިހެން ކަންތައް ގޮސްފަ

ވެސް ހަމަ ނެތޭގޮތޭ ވާނީ. ކިތައް އާއިލާތޯ؟ ކިަތްއ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަުކަޑ މި އިންޑަސްޓްރީ އަނެއްކާ 

ތޯ؟ މުޅި ާރއްޖެއަށް ަބލާއިރު މާފުށި ހާ ފުދުންތެރި ރަށެއް މަދުވާނެ އިނގޭތޯ. އެތާނަގއި ކިަތއް ާއއިލާޯތ ވަޒީފާ

އެތިބީ އަމިއްަލއަށް ތެދުެވވިެގން. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމުްނ ކިތައް ާއއިލާއަށް ީމގެ އަަސރުކުރާނެތޯ؟ ކިތައް ކުދިންޯތ 

ރާއްޖޭަގއި ނީންނާނެ، ނޯންނާނެ  ރާއްޖޭގައާ ެއ ލާރީގައި. އަދި މިދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުންނާއި  ކިަޔވަމުން އެ

މާފުށިވަރުގެ ގިނަ އަދަދަކަްށ ޓެކްސް ދައްކާ އެްއވެސް ރަށެއް. މާލެއަށްވުރެ ވެސް ގިނަވާނެ އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު 



16 

 

ނޑުމެންނަށް ޖެހެނީ ބައެއް މޫސުމަށް އަޅުގަ .ބައްލަވާަލއްވާ އެތާނގެ ނަރުދަމާ، އެތާނގެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު

ހަމަ އަުޅގަނޑު  .ހައުސް ކުިރމައްޗަށް ހަމަ ފްލެކްސް ފައިބަން އިނގޭތޯ. މިދެންނެވީ ކުނީގެ އަެނކަްއޗެހި ގެސްޓު

ނޫން. ފޮޓޯ ވެސް ދެްއކިދާނެ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ެއއްަޗކީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ އެހީތެރިކަމެްއ  ބޮޑުކޮށްލަިއގެނެއް

. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއްަވރެއްަގއި ނޫނީ އެއްވަެރއްނޫން އެހެންނަމަވެސް، ހަމަހަމަ ނެތޭ. ލާރި ނެގިދާނޭ

ަކމެއް ކުރަންޖެހޭނެތާ ދެއްޯތ  އަީކ ދެން ކޮންމެވެސް  1ނޫނީ % 2އުސޫލުތަެކއް އޮންނަންޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް %

ެލއްަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނާ ބޮޑެތި ޙާދުމަކީ ެއްއވެސް ވެްސ އެ އެގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ހަމަ އަނެްއކާ

ބޭފުޅުންގެ  ބޭުފޅުންނަށް ހީނުކުރައްވާނެ ކަމަްށ ހީކުރަމޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ރިޒޯޓުތަކާ ހަމަހަމަ ނުކުރައްާވށޭ. އެ

 ބައިން އަުޅގަނޑުމެން ެއއްެޗްއ ނަގަނީ ނޫންކަން. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ބިުރވެރިކަމަކީ. ުޝކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު ދެންމެއަކު ހަމަ ދެންމެއަކު ވިދާުޅވި ެއއްޗަކަްށ ހަމަ ކުޑަ އެއްެޗއް ެއއްޮކށްލަން އަޅުގަނޑު ވެްސ 

ބޭނުންވޭ. އެއީ އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން އެންމެފަހުން ޖަރުމަނުގައި ބޭއްވި 

ަހއުސްތަކުން ބަިއވެރިވި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ވަތު ދީގެން ބަެއްއ ގެސްޓުޢުބޭފުޅުްނނަށް ދަ ެވސް ތިފެއަރަގއި 

ޑް އެބަ ބަދަލުވަމުން އެބަދޭ. ރާްއޖޭގައި ކުރިން ވަރަށް ހަިއ ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ. އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގައި ޓްރެ

ވެސް.  ވެަފއި ދެއްތޯ ލޯ އެންޑަށްަފއިޑަށް ޑަިއވަރސިއެންޑް ޓޫރިޒަމަށް އޮތްތަނެްއ މިހާރު މިދަނީ ވަރަށް ބޮ

އެހެންވީމާ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި މިކޮށްދޭ ކަމަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިޔާސަތަކީ މުޅި 

 ކަެމއް. ތި ރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް އިޝްތިހާުރ ކޮށްދިނުން. ވަިކަވކި ތަންތަން އިޝްތިހާރު ކޮށްދިނުމަީކ އެތަނެްއގެ 

ދަ ރިކޯޑުަގއި ދެންމެއަކު  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތުތައް މިހާރު ލިބެމުން އެބަ ދާކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އޮން

ފާހަގަކޮށްލަ ދިނީ. ދެން އަނެއްކަަމކީ އަުޅގަނޑު އިުތރަށް އެޑްކޮށްލަން ބޭނުންޭވ މި ފާހަގަކޮށްލީމަ އަުޅގަނޑު 

މު ވާހަކަފުެޅއް ވިދާޅުިވ. އްނުގައި ދެްއެކވި ވާަހކަފުޅުތަކުގެ ތެޭރަގއި ވަރަށް މުހި މިނިސްޓަރ ޒަމީރު ވަަޑިއގެްނ މިތަ

ކުިނ  ،ހުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމު އެއީ ރަށްރަުށަގއި މި .ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވެެދްއވި ކޮންސަރން ދެންމެއަކު ތި

ވެސް ޖަންކެއް އެަބ  ން މިހާރުހުކުށް ޓަކައި މި ނެގޭ ގްރީން ޓެއެކަންަތއްތައް ޙައްުލކުރުމަ .ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު

ދާނެ. ޓު ވަންކޮށް ޚަރަދުުކރައްވަނީ ކަމަށް ނުވެ ޚަރަދުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަން. އެއީ ފަހަރެްއަގއި ހަމަ ވަން

ޑޮލަރު ަނގާފައި އެ ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރަނީ ކަމަށް ފަހަރެއްަގއި ނުވެދާނޭ. އެހެްނ  1ށް ހަމިދެންނެވީ ގްރީން ޓެކު

ޓްރަކްޗަރަތއް ެވސް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ޓަަކިއ ސަރުކާރުން ވަރަށްގިނަ ަމސައްކަތްޕުޅުަތކެއް ކުަރްއވާ. އިންފްރާސް

ވެްސ  ފުރާޅުން އެ ެވއްޓޭ އެްއޗެއް ވިދާުޅވި އެ އެހެންވީމާ، ގްރީން ޓެކްްސެގ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ދެންމެައކު ތި

އިމުުކރުމަށް ކޮންޓްރިބިއުޓު ކޮށްދޭ ނިޒާމެއް ާގއިމުކޮށްދިނުން. އެއީ އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ގާ 
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ވާހަކަ ހަމަ ރިކޯޑަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑު ޯނޓުކޮށްލީ. އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން  އެހެންވީމާ، އެ

 ރިޔާޟަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެްއކެވުްނ:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އެހެން އިތުުރ ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނޭ  ،ޔާ އިނގޭތޯ. ތަންޮކޅެއް ލަހުން އާދެވުނީތީ މަޢާފަށް މިއަދުޝުކުރިއް

އެންެގވީމާ އަޅުގަނޑު އަްސލު މަޖިލީހުން ދިޔައީ. ދެން ކުއްލިއަކަށް ފަހުން އަންގާލީމާ ތަންކޮޅެއް ލަސްވީ. 

އެ ޖަވާބު ވެސް  ރި ސުވާލު ވެސް ކުެރވިދާެނ ކަން،ބޭފުޅުން ހިއްސާކޮށްފައި ހު އެހެންވީމާ، ބަެއއް މަޢުލޫމާތު ތި

 ގެަހއުސް  ކުރެވިދާނެ ކަްނނޭނގެ. ދެން އަުޅގަނޑަށް ެވސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްގޮތުން ގެސްޓުހޯދަން ސުވާލު

 ެވސް ވަރަށް ޅަފަތުގައި އޮތް ވިޔަފާރިެއއް. ައޅުގަނޑު މިހާހިސާބަށް ކޮމިޓީގައި ހަމަ ވިޔަފާރިައކީ ހަމަ ގައިމު

ނުކުާރ ަކމަށް އޮންނާނެ ފާހަގަކޮށްފަ. ދުކި ވާހަކަިއގަިއ މިކަމަށް ތާއީމަޖިލީހުގައި ޗެމްބަރަގއި މިަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއް 

އެީއ މިހާ އަދި ލޯކަްލ ކޮމިުއނިޓީގަިއ މި ފެށިގެން މިދާ ދަނޑިވަެޅއްަގއި ގިނަ ެޓކްްސ ދައްކަންޖެހިއްޖެްއޔާ ެއ 

ގެ އަސަރުތައް ކުރާނެަކމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްުނމުގައި އަިދވެސް މިހިރީ. އިންވެސްުޓކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އޭ

ދެން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކޮމިީޓގައި ދަންނަަވިއގެން މިނިސްޓަރު ވެސް އަދި ވަރަްށގިނަ ފަރާތްތަކާ އެބަ ބައްދަލުކުރަްނ. 

ބޭފުޅުންނަްށ  އެހެންވީާމ، ެއގޮތުން ތި މަންޓެއް ހޯދުމަށް.އުވިސްނުްނ ބަދަލުވެޭވވަުރގެ އާރގި  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ބޭފުޅުން ެވސް މަސައްކަތް ކުރަްއވާނީ ހަމަ ވިޔަފާރީގެ ަޙއްުޤގައި.  ވެސް މިދެންނެވީ. އަުޅގަނަޑށް އެނގޭ ތި

 މު އެއްއްހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރި މުހި އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަނުޑެގ ހަމަ ސުވާލަކީ މިނިސްޓަރު މިއަދު ވިދާޅުވި

ހައުސްގެ ިވޔަފާރިާއ ދޭތެރޭގައި؟ ސަރުކާުރެގ  އެއީ ކޮަބއިތޯ ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތަކީ ެގސްޓު ސުވާލެއް

ޕެސިފިކްކޮށް ވިދާޅުިވ ސްހައުސް ވިޔަފާރި ަތރައްޤީކުރުމަކީ؟ އެހެންވީމާ،  ވިސްނުންފުޅެއްތޯ އެއީ ެގސްޓު

ހުރިހާ ހަމައެކަނި ރިޒޯަޓކަށް  ވަންޏާ މި މިލިއަެނއްާހ މީހުންނަށް އެއަރޕޯޓު ތަަރްއޤީކުރާ ކަމަށް 5ގާތްގަނޑަކަށް 

ރިޓީ ދެއްވާނެކަެމއް ކަމަށް. އެހެން ެވސް ެއއީ ހަމަ ސަރުކާރުން ޕްރައޮއަށް ހައުސް އެހެންވީމާ، ގެސްޓު .ނޫނޭ

ހައުސްގެ ވިޔަާފރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި  ސުވާލަކީ މިހާތަނަށް މި ވިަޔފާރި ގެސްޓު ވިދާޅުިވ. އެހެންވީމާ، ެއއް

ބޭފުޅުންގެ  ކަެމއް؟ މިހާރު ދެން އަޅުގަނޑަށް ެއނގޭ ދެން ތި ރުން ކޮށްދެްއވާފައި ެއބައޮތްތޯ އެްއވެސްސަރުކާ

އް ނެިގޔަްސ ހެސް. ކޮްނމެކަހަލަ ޓެކުޔަ ބައެއް ވި އޮޕީނިއަނުން ގާްތގަނަޑކަށް ެއޓްލީސްޓު އަހަރެއް ދޭންޖެހޭނެ ކޮންމެ

އް ނުދީފިއްޔާ ހަމަ މިހާރު ހުރި ހަދާފައި ހުރި މާޖިނުން ހަމަ ނެގިޔަސް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ޓައިމް ފްރޭމެ 2އަދި %

އޮޕީނިއަނަކީ؟ ދެން  ބޭފުޅުންެގ އެ ކެނޑޭނެ ެއއްަޗކަްށވެގެންދާެނ. އެހެންވީމާ، ދެން ހަމަ ކޮބައިތޯ ތި 

. ކަެމއް ިމ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާނެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މަޖިލީސް މިހާރު އޮތްގޮތުން ސަުރކާރުގެ ބޭނުްނވާ

އި ކިހާވަރަަކްށ ސަުރކާރަށް މި ލޮބީުކރުމަށް ޓަކަ ،ބޭފުޅުްނ އެޯސސިއޭޝަނެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން ކޮން އެހެންވީމާ، ތި
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މި ވިސްނުމާ ޚިޔާލު ތަފާތު  އިކުރަންތޯ؟ ސަރުކާރުން މީގައި ދޫކޮށްދެއްވަްނޖެހޭނީ އިނގޭތޯ. މިކަމާއެބަ މަސައްކަތް

ކުރައްާވ  ބޭފުޅުން ތި ލީހުގައި މަދުހެން ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮބައިޯތ ތިމީހުން މިވަގުތު ކަންހުރި ޮގތުން މަޖި

 ޫބލުކުރަން ބައެއް ގެސްޓު ޤަިވސްނުން. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް  މަސައްކަތަކީ؟ ައޅުގަނޑަށް ައންޑަސްޓޭންޑުވޭ ތި

 ،ވެސް ހުނިގާނަން ދަންނަ ހައުސް ިވޔަފާރިއަީކ ރިޒޯޓާ ތަފާތު އަދި ވަރަށްބޮޑަށް ޯލަކލް އެންމެ އާދަިއގެ މީހާއަށް

ހައުސް އެ ރަށެއްގަިއ  ން ފައިދާކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ގެްސޓުވިއްކާ މީހާއަށް ވެސް ޭއގެހުނިގާނާ މީހާއަށް ވެސް ހުނި 

ދެން މުޅި އިންޑަސްޓްީރ ތަމްސީލުކުރާތީ ކޮަބއިޯތ ؟ އްެއއީ ކޮަބއިތޯ އެއަްށ އޮޕީިނއަނެ އަތުެވއްޖެއްާޔ. އެހެންވީމާ،

ހައުސްތަކަށް ހުރި ދިމާާވ ކަންތައްތަަކކީ؟ އަުޅގަނޑުެމންނާ ހަމައަށް ބައެއްފަހަރު  ގައި ހުރި ގެްސޓުދުރު ރަށްރަށު

އެބަހުރި ދަތުރުފަތުރުގެ ައގު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ާޚއްަޞކޮށް މަތިން މި ދަތުރުކުރާ ކުރުމުގެ ައގުބޮުޑވުމާއި ގުިޅގެްނ 

 ތަންތަން ވިްއކުމަށް ދަތި ހުރިކަން. ެއހެންވީމާ، އެކަްނކަމަށް ތިޓޫރިސްޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑު ައގެއް އޮތީމާ އެ

 ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅަކީ؟ އެއީ ދެން ޯއވަރރޯލު ތި ވަަރކަށް ައލިއަޅުވާަލްއވަންތޯ؟ ކޮބައިތޯ ތި  ބޭފުޅުން އެްއވެސް

 ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ހުރިގޮެތއް ބަލާލަން އަޅުގަނޑު ސުވާުލކުރީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

  ޅުންގެ ތެރެއިން...އާދެ! އަުޅގަނޑު ތިބޭފު

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  ގެސްޓް

ވަރަށް ބޮޑު މަސަްއކަެތއް ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުން މި ކުރަނީ އިނގޭތޯ. ޚާއްަޞޮކށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާނެ އާދެ! 

ކުރާ މަސައްކަތް. ހަމަ ހެނދުނު ފަތިހު ހޭލާގޮތަށް ގާތްގަނޑަަކށް ނިދާނީ ވެސް އެކެްއ އެ ފުށީ ރައްޔިތުން މާ

ންމެން ވެސް އިނގޭތޯ. ދޭއްޖަހާ ފަހުން. އެންމެ އަވަހަށް ނިދާ މީހާ ވެސް، މި ވިޔަފާރީަގއި އުޅޭ ހުރިހާ އެ

ެވއްޖެްއޔާ ހަމަ ކުރެޭވ އެންމެ ވަރުގަދަ އެްއ ރަށެްއަގއި  ދިޮބޑު އެންެމން ޝާމިލުވާގޮތަށްކު، އެހެންވީމާ

ޓަްށ ވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ ށްކަން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މާފުމަސައްކަތްތަެކއް މާފުށީގައި ކުރެިވގެންދަނީ. އެ

 ނީ. މި މިއީ ޖުމްލަކޮށް މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެންނަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް މި ކުރަ، ބޭފުޅަކަށް ވެސް. ދެން އެހެންވީމާ

ނަންގަތީ ސަރުކާރަކަްށ ވަރަްށ ބޮޑު ލުޔަކަްށ މިކަން ވެގެްނ ދާނެ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮށްޭދ މަސައްކަތުން ަރއްޔިތުްނގެ 

ތެރެއިން ބަޔަކު ނިކުމެ. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ވެސް ހަަމ ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން ިމހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 

އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަުކރަން. އެކަމަށް ހަމަ ޝުކުރުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތްޕުޅުަތއް ހަމަ ވަރަށް

މިކަމުގައި އެބަޖެހޭ ވަރަށްބޮަޑށް ސަރުކާރުން ހަމަ ވިސްާނަވޑަިއގަންނަވަން މި ވިޔަފާރި ުމޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުިރގެން 

ގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އް އެދާއިރުަގއި އެއީ ަރއްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ވާ ވަރަށް ޮބޑު ޤުރުބާނީ
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ލުޔެއް އެބަ ލިބޭ. އަުޅގަނުޑމެން މި ދަންނަވަނީ ރިޒޯޓުތަކުގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެްސ، ރިޒޯޓުތަކާއި ިމއާ މުޅިން 

ށް މިއަށް ެއބަޖެހޭ ސަރުކާރުން ވަރަ، ފާރިއެއް މި ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާތަފާތު ވިޔަ ފާތު އިނގޭތޯ. ހަމަ އުޑާއި ބިމާތަ

ބޮޑަށް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަްނ އިނގޭތޯ. ހަމަ ދެވެން އޮތް ހަމަ އެންމެ ބޮޑު ލުޔެއް މިއަށް ދެއްވަން އެބަޖެހޭ. 

އެކަން ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، އެހެނިހެން ކަންކަމާއި މިކަމަކާ އަޅާިކޔޭކަށް ނެްތ 

ޅާިކޔޭކަށް ނެތް މިކަމެއްަގެއއް. އެއީ މިއީ ހަމަ ރައްޔިތުން ކުދިބޮޑު ބަޔަުކ އިނގޭތޯ. ޚާއްަޞކޮށް ހަމަ ރިޒޯޓުތަާކއި އަ

މުޖުތަމަޢަށް ނުކުމެ ހަމަ ކުރާ ވަރަށް ބުރަ މަސަްއކަތަކަށްާވތީވެ މީަގއި ހަމަ އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ އިތުރު 

މި ވާހަަކ ހުށަހަޅާލަން ވެސް. ދެން  ހަމައަށް ުޅގަނޑު ހަމަ ބޭނުންވޭ ސަރުކާރާކަންކަމެއް ހުރީތީ އެކަން ހަަމ އަ

އަުޅގަނޑު ކުރިން ވެސް ފާހަގަކޮށްލިން ހަމަ ވަރަްށ  ،ޢިއްޔާއް ގޮތުަގއި ފާހަގަކުެރއްިވ ޖަމުއަނެއް އަނެއް ކަމެ

ޅަފަތުގައި މިއޮތީ. އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ މަޤްޞަދު ވަރަށް ފުޅާކޮށް މިއޮތީ. އަދި އަނެއްކާ މެންބަރުންތައް ވެްސ 

ވުރެ ގިނަ މިާހރު ގެސްޓްަހއުސްތަްއ ރާއްޭޖަގއި އުެފއްދިގެން އެދިަޔއީ. ވަރު އެބަ އޮތް. ފައްސަތޭކައަށް އި ވަރަށް ބަ

އެހެންވީމާ، އެ ޅަފަތުަގއި ޮއތީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި ތި ބޭފުޅުން ތި ދެކެވަޑަިއގަްނނަވަން ބޭނުންފުޅުވާވަުރެގ 

ށް ނެތް. އެ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެތް ޝޯކޮށްދެވޭކަށެއް. މަންޒަރެއް އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް އަދި ދެއްކޭކަ

ަހއުސްތަުކގެ،  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން ކުރިމަުގގައި އިރާދަކުެރްއވިއްެޖއްޔާ މި ާރއްޖޭަގއި ިމ ގެސްޓް

ލަތައް ހައުސްތަަކށް ދިމާވާ މައްސަ ތެރޭަގއި އިންާނނެ މި ގެސްޓްމަޤްޞަދުތަކުގެ ޚާއްޞަކޮށް ައޅުގަނޑު 

ޝްވަރާކުރެިވގެން ހަމަ ޙައްލުކޮށްދީ، މި ވިޔަފާީރގައި ރައްކާތެރި މާހަޢުލެއް ޤާއިމުޮކށްދިނުމަށް ސަރުކާރާ އެއްކޮްށ މަ

ގެްނގޮސް ވީ އެންެމ ރަނގަޅަކަށް މަސައްކަތްކޮްށދިނުމުގެ ގޮތުން އަސްލު އަުޅގަނޑުމެން މި ޖަމްޢިއްޔާ  ކުރިއަށް

ވީމާ، ކުރިމަުގގައި އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ މި ދެންނެވި ދުވަސް އުފައްދަިއގެން މިއުޅެނީ. ެއހެން

 މި ދެބައި. އިތުރު ބޭފުޅަކު ބޭުނންތޯ.، އަުޅގަނޑުމެން ބަލަނީ. އެހެންވީމާފެނިގެންދާނެ ގޮތުަގއި 

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  ގެސްޓް

ޗާޖް އެބަ ެނގޭ. ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އެބަ ނެޭގ.  ވެްސ ސަރވިސް ސް އެބަ ެނގޭ ިއނގޭތޯ. ޓެކްސް މިހާރުޓެކް !އާދެ

ހައުްސތަކުަގއި ގެސްޓުން ތިބި  އެހެންގޮސް ވަރަށް ބަިއވަރު ޓެކްސްތަެކއް އެބަ ނެގޭ. މިހާރު މާފުށީގައި ގެސްޓް

. ހައުްސގެ އޯނަެރއް ނޑަކީ ވެސް ެގސްޓްަގއި ހުރީ. އަޅުގަ 30ުނވަތަ % 40ޕަސަންޓޭޖް އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ 

 12ހައުްސއެއް އެބަ ހިންަގން. ހުޅުމާލޭގައި އެީއ  ގައި ވެްސ ބަޔަާކ ުގޅިގެން ެގސްޓްއަޅުގަނޑު އެބަ އަދި ހުޅުމާލޭ 

ހެރީ  ހައުސް އެ ކޮޓަީރަގއި ތިބީ ގެސްޓުން މިހާރު. މާފުށީގައި ހުރި އަުޅގަނުޑގެ ގެސްޓް 2ކޮޓަރީގެ ތަނެއް. 

ޓެްކސްތަެކއް ތަޢާރުފުކުރެވިދާނެ. އަސްލު މިަކމަކީ ސަރުކާރަށް ހީވެދާެނ ، ހުރީ. އެހެންވީމާ ހުސްކޮށް، ހުސްކޮށް

ނުލިބޭ. ނުލިބޭ. މާބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭ ކަމެއް ނޫން  ،ބޮޑު ަފއިދާެއއް ލިބެއޭ. އުހުނ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް
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ލަރު ބޮލަކަށް ނަގަން ފަށައިފީވިްއޔާމު އަުޅގަނޑު ޑޮ 6މިކަމަކީއެްއ. މީގައި ގްރީްނ ޓެކްސް ތަޢާރުފުކޮށްގެން 

. ވެސް ތަޅުއަޅުވަންޖެހޭނީ ޖެހޭނީ ތަޅުއަޅުވާށޭ. ޙަޤީޤަތުގައި  50ހައުސްތަކުގެ % ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ގެސްޓް

އެބަ  ދެން އަނެއްކަމަކީ އަުޅގަނުޑމެން މި ދައްކާ ޓެކްސް. މާފުށިން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް

ދައްކަން ސަރުކާރަށް. ކޮން ަކމެއްތޯ މާފުށީގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން ކޮށްދީފައި އިނީ. އަޅުގަނޑު ފޯނުގައި މިހުރީ 

ދީ ގޮނޑު މި އަންނަމުން އަންނަމުން އައިސް. ނފޮޓޯތައް. މާފުށީގައި އިން އެްނމެ ބޮޑު މިސްކިތު ކުރިމަތީގަިއ އެއި

. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އި. މިހުރީ ފޮޓޯ ފޯނުގައިމި ވާހަކަދައްކަން މި ތަނުގަޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ލަދުަގނޭ 

ފޫޓު ނީންނާނެ. މިސްކިތް  300ފޫޓު ނީންނާނެ.  300ގާްތގަނަޑކަށް  އްކާލެވިދާނެ. މިސްކިތާއި ގޮނޑާމިހާރު ދަ

މާފުށީގައި ހުރި އެންމެބޮުޑ ހައުްސ. މި ނަންގަތީ  ަހއުސް. ދެން ޖެހިގެން ވެސް ގެސްޓް ކުރިމަތީގައި ވެސް ގެސްޓް

އިންނަީނ ރޯކޮށްފަ. ހުރިހާ ކުންޏެއް އެ ދަނީ މިސްކިތް ތެރެއަށް.  ަގޑިއިރު ކަހަަލ ގޮތަކަށް ގޮނޑު އެ 24މިސްކިތް. 

ައޅުގަނޑަށް ، ގޮތް. އެހެންވީމާވެސް ެކތްނުވޭ. މިއީ ޙާލަތު ހުރި . މެއްާސއި ހެދިއި، ކުންޏާއި ކުިނވަހާއި ެމއްސާދުމާ

 ރުކާރުން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާފައި، ޙަޤީޤަތުަގއި މި ގްރީން ޓެކްސް ގެސްޓް ހީވަނީ ސަ

 ގޮތް. ޝުކުިރއްޔާ. ހައުސްއަކުން ަނގަންޖެހޭ އެްއެޗއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  ގެސްޓް

ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަސްުލގަިއ ޓެކްހެްއ ނެގުުމގެ އެންެމބޮޑު ބޭނުމަކީ ޤައުެމއްެގ، ޮކންމެ ޤައުމެއް ވިޔަްސ ެއ 

ޤައުމެްއގެ ރައްޔިތުން ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ދެއްތޯ. އެހެންކަމަށްވާއިުރ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ 

އަުޅގަނޑުމެން މި މެއް ުނކުރެވޭ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންނަަމވެސް، ދެކޮޅެއް. އެްއކޮޅަކީ ޓެކްސް ނަގަިއގެން ކަ

ހެއް ނަންަގާވށޭ. އެކަމަކު ީމގަިއ އަެނއް ފެއަރ ގޮތަކަްށ މިކަން ކޮށްެދއްވާށޭ. ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވަނީ ޓެކު

ން އަނެއްކަަމކީ ތި ބޭފުޅުން، ވައިސް މީތި ހައްދަވާލަދެއްވާށޭ. ދެ ންޓޭޖްމެން މި ދަންނަވަނީ އެހެން. ޕަސެއަޅުގަނޑު

ގާނޫނު ހައްދަާވ ބޭފުޅުންގެ ވެސް އެންމެބޮޑު ބޭނުމަކަްށ ވާނީ ައޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ 

ރައްޔިތުން ފުދުންތެރިވުންހެން. އެހެންާވއިރު ޭއގެ ބަދަުލގަިއ ތި ބޭފުޅުން މިއަދު ަވކާލާުތކުރަްއވަންވީ އަުޅގަނޑަްށ 

މަށްހެން. ޙަޤީޤަތުގައި މިތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ދައްކަވަނީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ހުރިހާ އެންމެން މި ހީވަނީ މިކަ

ދެން އަނެއްހެން މާރީތި ބަހެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އިނދަޖެހޭ ވާހަކަ މިދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެީއއޭ މި 

ވަޑަިއގަތީމަ ތިއްބަވާނީޯތއޭ ނޫނީ ނޫންތޯއޭ. އަޅުގަނޑުމެން ތަން ތި ބޭފުޅުންނަށޭ މި ފެންނަނީ. ފެނި ވަމުންދާތަން. އެ

މި ދައްކަނީ ހަމަ ތެދު ވާހަަކ އިނގޭތޯ. ކިތައް ވަޒީފާތޯ ުއފެދުނީ. މިކަންކަމުން ވަޒީފާަތއް ެގއްލޭނެ އިނގޭތޯ. ހަމަ 

ވާނީ އެއްަކަލ ށްމެ ވަޒީާފއަކުން މީހުން މަޙޫރޫމްވާނެ. ހަމަ ދެން މީގެ ބޭނުމަކަމި ދަންނަވަނީ ތެދަށް. ކިތައް

ކަމަށް ބޭނުމަކީ،  ވަޒީާފއިން ކެނޑޭ މީހާ މުއްސަނދި ބޮޑެތި ރިޒޯޓު އޯނަރުންެގ ފަހަތުން ސަލާންޖަހަން ދިއުން. މިއީ
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ދިމާލަށް  މިއީ ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ރަނގަުޅ ގޮތް އެއީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ިމހާރު މި ދަނީ އެ

ވަރަށް ގިނަ ަބއެްއގެ ެއތައް ަވޒީފާތަކެްއ ހަލާކުެވެގންދާނެ. އަދި ގޮސް ބޮޑެިތ އިނގޭތޯ. ާޢއްމު ރައްޔިތުްނ 

މަހުޖަނުން ނުވަތަ ރިޒޯޓު އޯނަރުންގެ ފަހަތުން ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ސަލާންޖަހަން. އެހެންވީމާ، 

ށި. އޭތި ހަލާކުެވގެންދާތަން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ރީތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން ދާ ރަށެްއގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ މާފު

ވަރަްށ ، އަުޅގަނޑު ، ވެއްޖެްއޔާ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. މިކަމަށް މިގޮތަށް މިކަން ވާން

  ޝުކުިރއްާޔ. ވިސްނަވާލަެދއްވާތި އަުޅގަނުޑމެންގެ ކުރިމަގަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ށް. ިރފާޢަهللا ޞަތު އަރުވާނަން ޢަބްދުއަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން ފުރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު މާފަންނު ދެކުނު 

ވަަރކަށް  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަުރޙަބާ. މި ވާހަކަ ފެށުުނއިުރގަިއ ކޮންމެވެސް 

ޓުތަަކްށ ންނަށް ނަންގަަވންޖެހޭ ވާހަކަ ރިޒޯބޭފުޅު ްކސް ތިއަލިއަުޅވާލެްއވި ެޓކްސްތަުކގެ ތެރެއިން ވިތްހޯލްޑިްނގ ޓެ

ނަންގަވަން ނުޖެހޭ ވާހަކަ. އޭިތ ތަންކޮޅެއް ތަފުޞީލުކޮށްލަެދްއވަފާނަންތޯ؟ އެ ައޅުގަނޑު ބަާލލިއިރު ޓެކްސް ރޫލިްނގ 

މި އެކްޫރވަލް ނުވަތަ ލާއިުރގައި ަގާވއިދަށް ބަލައި ބީ ނައިންގެ ދަށުން އެ ނަގަމުންދާ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ-2012

އް ވެއްޖެްއޔާ ނެގޭގޮތަްށ. ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެ އަނެއްހެން ބުނަންޏާ އަންނަންހުރި ފައިސާއަކުން

ޓުތަކުން ުނނެގޭކަހަލަ ގޮތަކަށް މާނަކުެރްއވީމަ އެކަން ކިހިނެއްތޯ އެ ބޭފުޅުން އަުތން ނަގާފައި ރިޒޯ އެހެންވީމާ، ތި

 ޔާލަެދއްަވއިފިްއޔާމު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ އެްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލަްނ ފަސޭހަވާނެ. ހިނގައިދަނީ ކުަޑކޮށް ކި

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  ގެސްޓް

އަޅުގަނޑުމެން ޓުތަކުްނ ނުނަގާފައި ށް ވެސް ފާހަގަެއއް ނުކުރަން ރިޒޯއިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު އެްއގޮތަކަޝުކުރިއްޔާ 

އަތުން ނަގާ ވާހަކަެއއް. ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެްކސް އަުޅގަނޑު ެދންނެވީ ރާއްޖެތެރޭގެ މި ޓެްކސްގެ ވާހަކަދައްާކއިރު ގިަނ 

ހައުސް ހިންގި  ބަޔަކަށް އެނގިަފއި ނޯންނަ އެްއޗެކޭ ވިތްހޯލްޑިްނގ ޓެްކސް. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުެމން ގެސްޓު

ތް އެްއޗެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ހިންގަމުން ވަކި ހިސާބަކަށް އައިފަހުން މީހުންނަށް ވެސް ނޭނގިފައި އޮ

ގޮތުން އެ ދައްކަންޖެހޭ  ބޭފުޅުންގެ ަގާވއިދު އޮންނަ  މީރާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގީ އޭތި ަދއްކަން. ދެން އެ

ކަެމްއ  ށް ެއ ހުރިހާނާއާ އެްއކޮއްކާ އޮތް ހިސާބާިއ އެްއކޮށް ޖުރުމަހިސާބުން ދެން އަޅުގަނޑުމެން ނުދަ

 ބޭފުޅުން ތި މަޖިލިސް ތެރޭ އުުޅއްވާ ބޭފުޅުން. ތި  އަޅުގަނޑުމެން ލަްއވާ ކުުރވީ. ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ެއ ތި
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ބޭފުޅުންނަށް އޭތި މާނަ ވެސް ކުރެވޭނީ. ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ މީރާ ވެސް ުއޅެނީ ދަތިކަމެްއެގ 

. ކޮންބައެްއގެ އަތުންތޯ ކޮން ފައިސާައކުންތޯ އޭތި އިކްސް މާނަކުރުމުގަތެރޭގައިހެން ވިތްހޯލްޑިްނގ ޓެ

ދައްކަވަންޖެހެނީ. އަުޅގަނޑުެމން އެތާނގެ މުވަްއޒަފުންނާއި ވާހަކަދެްއކީމަ އެކި މުަވއްޒަފުްނ އެކި ގޮތަށް ވާހަކަެދއްކީ. 

އާއި ހުިރހާ އެްއޗެއް އަުޅގަނޑުމެްނ  ނާވީމަ އެ ަނާގގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ޖުރުމަދެން އެހެންނަމަވެސް ފައިާސެގ ކަމެއް 

ންގެ ތެރޭ ނޭނގި މުސް ނަންގަވާ. އެހެންނަމަވެްސ އާންޓުތަކުން ވެ އަތުން ނެންގެވީ ިއނގޭތޯ. އެ ރިޒޯ އެންމެން

 އްވީމަ އަުޅގަނޑު ެއގޮތަށް ފާހަގަކޮށްލަން. އޮންނާނެ ޓެކުހެ

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ޅަފަރާތުން ބޭފުހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  ގެސްޓް

ޭއގެ ދައްާކ  އޮްނލައިން ޓްރެވެލް އެޖެންޓުްނގެ ކޮމިޝަނަކަށްމިހާރު ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ 

ައީކ ަހއުސްތަުކގެ އޯ.ޓީ.ެއސް ސެންުޓ ައޅުގަނޑުމެން މިދަްއކަނީ. ބުނަން މިއުޅޭ ެއްއޗަކީ ގެސްޓުއެްއޗެްއގެ ޓެން ޕަ

ހައުސްތަަކކީ ާގތްގަނޑަކަށް ޯއ.ޓީ.އެްސ  ުޓ، ގެސްޓު. ރިޒޯޓުއްެޗއް ކޮމްޕެައރ ޓު އަ ރިޒޯޑު އެ ވަރަށްބޮ

. މުޅިން ވެސް ބުކިންގ ޑޮްޓ ކޮމް ތަންތަނުން އަޅުގަނޑުމެން ގެސްޓުން މިގެންނަނީ. 90، %80ޕަރސެންޓޭޖަކީ %

ން. ޓަުކން ކުރާ ހޭދައަށްވުރެރިޒޯ ޓެކުހަށް ކުރަންޖެހޭ ބޮޑުވާނެއެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން ވިތްހޯލްޑިންގ 

އެހެންވީާމ، އަސްލު ެއތަންކޮޅު ވެސް އަންނާެނ ޓުތަުކގެ ގިަނވާނީ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް ރިލޭޓެޑު ބުކިްނގސް. ރިޒޯ

ވިތްހޯލްޑިްނގ ެޓކްްސ  ަހއުސްއިން އެ . އެ ޓެްކސް ދަްއކަންޖެހޭ އަދަދު ކޮމްޕަރޭޓިވްލީ ޮބޑުވާނެ ގެސްޓުއިމީގަ

 އި އަަޅއި ބަލާިއރު ވެސް. ޓަކާ އަދަދު ރިޒޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާނ، ބޮޭޗއަށް އަދި ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އެ ބަަޔކު ދަްއކަންޖެހޭ ހަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ށް ވަންޏާމުން ިވތްހޯލްޑިންގ ޓެކުމަޢުލޫމާތު ގޯސްނޫންކަމަދެން އަޅުގަނޑަށް 

ބޭފުޅުންނަށް ރިވަރސްވާެނ  އެްއޗެއް. ވާހަކަައކީ މިސާލަކަށް އެ ބުކިންގ އެ ހަދާ ފަރާތަކުން. ފަހުން ހަމަ ތި 

 މެނަށް ވެސް ަހމަ ނޯޓެޑު، ވާހަަކއަކީ ތި ތި ޮޕއިންޓު އަުޅގަނޑުޓްރާންސެކްޝަނެްއގެ ވާަހކަ މިދައްކަނީ. އެކަމު 

ވާހަކަައކީ އެ ޓްރާންސެްކޝަން އެރޭޒްަގއި އިންނަހާ  10ލާރިއެްއގެ ވާހަކަ މިދެކެވެނީ. %ބޭފުޅުން އަތުން ބްލޮކްވާ 

ބޭފުޅުންެގ ކެިޕޓަލް ބްލޮކޭޖެްއގޮތުަގއި ހަަމ  ބޭފުޅުންނަށް އެ ޓްރާންސެކްޝަން ކްިލއަރވާާހ ހިނދަކު ތި ހިނދަކު ތި

ބޭފުޅުން ދައްކަންޖެހޭ  ެލއްަގއި ެއއެްއޗަީކ ތިެއއްވެސް ޙާ، ރިއެްއެގ ވާހަކަެއއް. އެހެންވީމާތާށިވެފައި އިންނަ ލާ
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އެްއޗެްއ ނޫން. ެއ ެއއްަޗީކ ހަމަ އެ ފަރާތަކުން ޙަީޤޤަތުގައި ަދއްކަންޖެހޭ ެއްއެޗއް. އެކަމަކު އެ ެޓކްސް 

 ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ސަލާމަތަށް ޓަކައި ކުރެޭވކަމެއް ޕަރޕަސްއާއި ރިަކވަރީ ޕްޮރސެސްއަކަށް ސަލާމަތަށް، ތި 

 އެ. ުޝކުރިްއޔާ. ކަންނޭނގެ 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެކު ފަރާތުން ބޭފުޅަހައުސް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  ގެސްޓް

ވާހަކަެއއް އިނގޭތޯ. ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މުޅިން ސާފެއްނުވޭހެން ތިދެންނެވި 

ހަކީ . ދެން އަްސލު ވިތްހޯލްޑިންގ ެޓކުނެތް، ނީނދޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެސްޓުްނެގ އަތުން ނެގޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް

ކުރިން އެ ފާހަަގކުރިހެން ްޓރެވެލް އެޖެންޓުންނަށް ައޅުަގނޑުމެން ޕޭކުރާ ެއއްެޗްއގެ ޓެން ޕަރސެންޓު. ރާއްޖޭެގ 

ޓު މިހަރު ޓްރެވެލް އެޖެންޓުތައް ބުކިންގ ޑޮޓު ކޮމްއާއި ޯގޑާއި، އެމީހުންނެއް އެއްބަހެްއނުވޭ އެ ޓެން ޕަރސެން

ބޭފުޅުންގެ އަތުންނޭ އޭތި ދަްއކަަވްނ  ބޭފުޅުން މާނަކުރައްވާަފއި އިންނަނީ އެ އެމީހުން ދޭކަށް. ޙަޤީޤަތުގަިއ ތި

އަުޅގަނޑުމެންގެ ޖީުބން ދައްކާ އެްއޗެއް ެއއީ. ، ވޭ އޭތި ދަްއކަާވކަށް. އެެހންވީމާބޭފުޅުން އެއްބަހެއްނު ޖެހެނީ. އެ

 އް ނޫން. ހަމަ ސީދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީބުން ދައްާކ އެްއޗެއް. ގެސްޓު މީހާ އަތުން ވެސް ެނގޭ ެއއްޗެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނގޭތޯ. މިހާހިސާބަށް އައިއިުރަގއި ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ 

މިނިޓަށް ސެޝަނުގައި ހިނަގއްޖެ.  45ހެންނަމަވެސް ނިމުނީ. އަޅުގަނުޑމެން ކަނޑައެޅި ބައިަގޑިއިރު. އެ އަރުވާ މި

 އެުކ ކުިރއަށް ގެންދާ ެސޝަން ނިންމާލާނަން. ތި  ބޭފުޅުންނާ  އެހެންވީމާ، މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ތި

 ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ަޔޤީންކަން އަރުވަން ބޭނުްނވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ތި

ކަންނޭނގެ މަޖިލީހުގެ އިާދރާއަށް ތި، މިދެންނެވީ ކޮމިީޓއަކަށް ިތ ަވޑަިއގެންނެވީ.  މިހާ ހިސާބުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

ދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް  އެްއކޮށް ސަރުކާރުން މި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުަތކާ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސަްއކަތަކީ ތި

އެހީތެރިވެިދނުން އިނގޭތޯ. ސަރުކާރުްނ ކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކަްށ ތުރުން އި ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އަިދ އޭގެ

އެހީތެރިވެދިނުމާއި ިސޔާސަުތ ތަންފީޒުކުރުމުަގއި އެހީތެިރވެދިނުމުގެ މަސަްއކަތެއް އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރަމުން 

އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލުއި ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތް މިންވަރަކުން  ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ތި

ބޭފުޅުންގެ އަޑު އަހަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާަހކަ ދަްނނަވަމުން ސެޝަން މިހާ  ފަރާތުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ތި 

އެކު ކުރިއަށް ގެންެދވުނު ސެަޝން ނިންމާލާނަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ބޭފުޅުންނާ ހިސާބުން ތި

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަުމން އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދެގ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ބޭފުޅުންނަށް ހެނދުނުގައި ސެޝަން ނިންމާލަމުން ސެޝަނެއް ނެތް ވާހަަކ  މި ސެޝަން މިހާރު މި ނިންމާލަނީ. ތި
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އެއްކޮްށ  ދުރުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވުމާ އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން. އެހެންނަމަވެސް މި ބޭފުޅުން މާފުށީ ތަންކޮޅެއް

ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދާގޮަތށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ބައެއް އެހެން ކޮމިޓްމެންޓުތަްއ ވެސް ކެންސަްލކޮށްލުމަށް 

ލާނަން. . އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަމުން ސެޝަން މިހާހިސާބުން ކޮންކްލޫޑުކޮށްއިފަހުގަ

 އިެރއް.ނެ އޮންނާނެބޭފުޅުންނަށް އަންގާ ެރޓޭިރއޭޓުގެ ފަރާތުން ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެއް ތިްއިވއްޔާ ސެކްއިރާދަކުރެ
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