
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  19ކޮމިޓީގެ އިޤްތިޞ ދީ  

  6201 ނޮވެންބަރު 24

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ ބައްދަލުވުމަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުްނނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު  19`. އިޤްތިޞާީދ ކޮމިީޓގެ 

އްބެިވ ބޭފުޅުންގެ ނަންތަްއ އިދާރީމޭޒުްނ ނޯޓުކޮށްލަދެްއވުން އެދެްނ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ކޮިމޓީއަށް ވަަޑއިގެންތި 

ން ބޭރަށް ފުރާ އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖެ ،78/71ޫނނު ނަންބަރު ގާކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން. 

ރާސާކުރުމަށް ނޫނަށް ..ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު ދިގާ ބެހޭ  ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ސަރވިސް ޗާރޖް ެނގުމާ

ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މިހާ ހިސާބުން މިފަށަނީ. މިހާރު މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީން 

ޭބފުޅުން އެްއޗެކޭ ވިދާުޅވާން  މިއަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ތި ،ވަނީ މި ބިލަށް ސުންގަިޑ ަކނޑައަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް

ފުރަތަމަ ވެސް ފުރުޞަތެއް އަުރވާލާނަން ެއްއޗެކޭ ވިދާުޅވާން ކޮންމެހެން  ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަނީަނމަ

ޚައްޞާސްކަމަށް ެވއްޖެ ކަމަށް ވަނީނަމަ. ދެން އަޅުގަނޑުެމން ވަނީ ސުންގަޑި ކަނޑަައާޅފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

 ޔާޒް. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް އަރުވަްނ އަސްމާއްތައަށް. ޭއގެފަހުން އަސްލަމް. އޭގެފަހުން ރި

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޑޮލަރު ަނާގގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  25ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ެއއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗަރޖެްއ ގޮތުަގއި 

ން ކިހާވަެރއްތޯ. ދެްނ ބަޖެޓުން އައިްއސަ އޮްތއިރުަގއި ެއއްެވސް ސާފުކަމެްއ، ޭއގެ ނެތް ަވކި ކޮން ބަެއއްގެ އަތު

 25އްިމއްޔަތުަކމުގެ ސަބަބުން އެބަ ޙަވެިހންނަށް ދެއްވާ އައަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ދި

ޑޮލަރު ިދވެހިންގެ އަތުން ކުޑަކުރަން ެއގޮތަށް ައނެކަތި ދެއްވާފައި އޮތީ.  12ޑޮލަރު ބިދޭސީން އަތުން ނަގާފައި 

 ނޑު ވަަރށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވަރަށް ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، އެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްލަމް.

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 އްމު އަންނަނީ. ޓެކްްސގެ ބިލަށް ޢާ ޓެކްސްެގ ބިލަކަްށވެފައި ދެްނ ޢާއްމު ރަްއޔިތުން މި ޓެްކސް ދައްކަްނ މި

ައސްލު ޓެކްްސެގ  ،ހެނީ. އެެހންވީމާގޮތެްއގަިއ ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ދިރާސާތައް ކުރުމަށްފަހު ެއކަން ކުރަން މިޖެ

ބިލުތައް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮިމޓީއަށް ދާގޮތަށް ވެސް ިމއޮންނަނީ. މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ދިޔައިމަ ާވގޮތަކީ މުިޅ 

ކުރާ މަސައްކަތް މި އުސޫލުން ކުރުމުގެ ޖާގަ ހުޅުވާލުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ހަމަ 

އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަިއ އޮންނަގޮތުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް މިދަނީ. މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަސްލު 



  

ކުޑަ ކޮމިޓީ ކިޔާފައި  އަުޅގަނޑުެމން މި ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ ހަމަ އެހެން ބިލެކޭ އެއްގޮަތށް ،އެހެންނަމަވެސް

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ުނވަތަ ެއހެން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވާލަނީ. އެހެންވީމާ، މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ އަސްލު އޮތުމުގެ 

އިތުރަށް މިއަދު ެހނދުނު ހުށަހެޅުނު ބިލެއް  މަޤުޞަދު މިއޮންނަނީ ގެއްލިަފއި މިހެން މިކަންތައް ކުެރވުީނމަ. އޭގެ

ސްކޮށްލުމަށްފަހު މިއަދު ކޮމިޓީ ބާއްވާފައި މިއަދު ފާސްކުރީމަ އަސްލު ޙުމަ މިއަދުން މިއަދަށް ބަދުރު ހަމިއަދު މެން

ވަރަްށ މިއާ ގުޭޅޮގތުން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭ. ދެން ފަހަރުގައި ސަުރކާރުގެ  ކުރަން މި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ބޭނުންވާ

 ،ޢުލޫމާތު އެނގިަވޑަިއގެންފައި ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ބޭފުޅުންނަށް އެ މަ މެންބަރުން މި ކޮމިޓީގައި ތިްއބެވީމަ ތި

އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން، އަޅުގަނޑު ބޭނުން މި މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީއާ ބައްދަލުކުރަން. އަޅުގަނޑު ބޭނުން މި މައްސަލައާ ުގޅޭގޮތުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ބޭފުޅުންނާ 

 ދަލުކުރަން. އެއީ އެއަރޯޕޓު ސަރވިސް ޗާރޖަާކއި އަިދ އެއަރޕޯޓު ިޑވެލޮޕްމެންޓު ޗާރޖެއް ނެގެމުންދާއިރު އެ ބައް

ކޮށްލަން ބޭނުން ބައެއް ސުވާލުަތއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެންމެ ުކޑަ މިންވަރުން ެއ ދެ ފަރާތާިއ  ބޭފުޅުންނާ

އަށް ވަގުތު ނޯންނާތީ. ަވގުތު އޮްތނަމަ އަޅުގަނޑު ައސްލު ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ނޫނުން އެބަ މި ގާނަށް އަޅުގަނުޑމެން ބޭނުން ބައެއް އެއަރަލއިންތަާކ ވެސް މީޓުކޮށްލަން. އެ ވާޮގތަކީ ެއއަރލައި

ނޫނުގައި ގާ ންވީމާ، އަޅުގަނޑުެމން އަދި މިކަނޑައަޅަން ެއއަރލައިުނގެ ފަރާތުންނޭ މި ފައިސާ ނަގަންޖެހޭނީ. އެހެ

 6ތަކުން ައޅުަގނޑުގެ މަޢުލޫމާތުގައި ރެވެން ފެށޭ. ބައެއް ެއއަރލައިންމަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި ޢަމަލުކު 4މިވާގޮތުން 

މަސް ކުރިއަށް ވެސް ިޓކެުޓ ވިްއކާ ހަދާ. އެހެންވީމާ، ޓިކެޓު ވިްއކާއިރު ކިހިނެްއތޯ، މިސާލަކަށް ެއކަހަލަ 

ނޫނެއް ގާއެއްކޮށްލާފަިއ އަޅުގަނޑުމެން  އްތޯ. އެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތައްއެޖަސްޓްމެންޓުތައް ގެެނވޭީނ ކިހިނެ

ނޫނަށް ގާކުރުމަށްފަހު ދެން އަނެއްކާ އެ ނޫނެއް އުފަންގާއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. މުކަމެންއުފަންކުރުމަކީ މުހި

ޙު ހުށަހަޅަންޖެހޭތަން ވެސް އެބައާދޭ. ޢަމަލުނުކުރެވިގެން ވަރަްށގިނަ ފަހަރަށް އެއަށް ބަދަލު ގެނެްސ އަނެއްކާ އިޞްލާ

މުކަމެއް ކަމުަގއި ދެކޭކަން ެއގޮތަށް ވެސް ހުށަހަޅަން. ންނުާވގޮަތށް މިކަން ކުރުމަކީ މުހިއެހެންވީމާ، އެހެން 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އީވާ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު



  

ޝުކުރިއްާޔ. އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އާއި މަީޓއާ ގެންނަން އަސްަލމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަްނ. 

އިތުރުން އަުޅގަނޑު ހުށަހަަޅން ދިވެހިންގެ އަތުން އެްއެވސް ވަރަކަށް މި ެޓކްސް  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ. ޭއގެ 

 ނުނަގަން. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 .ޒްރިޔާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޒްރިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

 އީވާ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުަމށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ިދވެހިން އަތުން ޓެކްސް ނުނަާގގޮތަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް. 

 

 ލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގި

އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ފުރުޞަުތ ދެއްަވއިފިއްޔާ އަުޅގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު ދައުލަތުގެ އާމްދަީނ 

ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުުމގައި ަހމަޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް ގެންުގޅުްއވަން ވާނެ

 ޔަނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން މިހާރު މި ޕްރޮސެސް މިދަނީ ކިތަންމެ އަވަހަށް ދި

އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިން ކަމަްށ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ެދން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ މިގޮަތށް ފާސްޓްރެކް ކުރެވޭެނ 

ސް މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން އެންމެ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭގޮތަށް އުސޫލުތަެކއް ކަނޑަެއޅުްއވީ ވެ

ނިާޔުކރާގޮތުން ައވަސްކުރަންޖެޭހ  ދެން ދިމާވާގޮތަކުން ޙާލަތް ވިޔަސް ަބއެްއކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިާމވޭ ނޫންކަމަށް

ން ހަމަޖައްސަވާފައި މިވަނީ. ދެން މި ތީކަމަށް ދައުލަތުން މިގޮތަށް މިކައް. އެހެންވީމާ، ެއއްކަމަކަްށވާކަންތައްތަ

ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ގޮެތއް ނިންމަްނ  ާއއި އަދި މަސީ ނުވަތަ މަޓީ މި ގެނެްސގެން އެ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

ހަމަ ބަލާއިރު ވެސް ދާދި އެްއ ވާހަކަތަެކއް ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެނަށް އަުޑިއވިފައި މިހާތަނަށް މި ކުރީގައި ހުރީ. 

ންވީމާ، ކޮންމެހެން އެއީ ޭބނުންކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަިއ ތާއީދު ލިބިފައި އޮތިއްޔާ އެހެ

ބެހޭގޮތުްނ އެްއެޗއް ދަންނަވާކަެށްއ  ކަންނޭނގެ. ދެން އަުޅގަނޑު ކޮންމެހެން ެއއާ ވޯޓަށް އެއަށް ެއއްސެވީމަ ނިުމނީ

ދަނީ މިއަުދގެ މި މަޖިލީހުގެ ރައީްސ  ލީހުެގ ރޫޙަށް ަބލާއިރު މިިމއަދުގެ މަޖި ،ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް

ަފިއ ގައި މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އެ ރިޕޯޓު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ 3:30ވިދާޅުިވގޮތުން މިއަދު 



  

ްއ އްޔަކާ އެ ޕޮސިބިލިީޓޒެށް ވެއްޖެފެންނަނީ. އެހެންކަމަ ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް މި ކުރައްވާމިއަދު ނިންމަން މަސައްކަތް

ނެތްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބައެނގޭ. ެދން ކޮންމެހެން އެ ވާހަކަ ދަްއކާކަށް ވެސް ނެތް. ދެން 

ފޮނުްއވަން ިނންމެވި ނިންމެވުމަކީ ދެން  އަކަށްލީހުގެ ކޮމިޓީން މި ކުަޑ ކޮމިޓީދެން މުޅި މަޖި ،އެހެންނަމަވެސް

. ނަށްއަުޅގަނޑުމެން ޖާގަެއއްދެން އެއާދޭތެރޭ އިތުރަށް ވާހަަކެއއް ދައްކާކަށް ނެތްހެން  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

ނެތިން. ދެން ހުށަހެޅިގެން ލެވޭ ވޯުޓަގއި ދެން  އްއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެްނ އިތުރު ެއްއޗެއް ދަންަނވާަކށެ

 ލަން. ވަރަށްބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ވޯޓު ދޭނެ ާވހަކަ ދަންނަވާ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުޅގަނޑު އަސްމާއްތައަށް ފުރުޞަތު އަުރވަން.  ކަށްރަތަމަ ފުރުޞަތު. ދެވަނަ ފުރުޞަތަފު

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސް ދެންނެވިފަދައިން މި އެއަރޕޯޓު ސަރވިސް ޗާރޖު ބޭރު މީހުން ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައުޅގަނޑު ދެންމެ ވެ

 މިއޮްތގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ޑޮލަރު 12ލަރު، ިދވެހިން އަތުން ޑޮ 25އަތުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުޅގަނޑުމެން. ބޭފުޅުން، ފައްޔާޟަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ތި

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 .ކަންނޭނގެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަނަޑށް ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަސްމާ ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ އޮޅުމެއް

ެރއް އިނގޭތޯ. އަލުން މި ަނގާ ޑޮލަ 25ޑޮލަރަާކއި  12އެއަރޕޯޓު ސަރވިްސ ޗާރޖު އެއީ މިހާރު ވެސް ަނގަމުންދާ 

ވަނަ  3ޑޮލަރު ެއގޮތަށް ވަީނކީ ނޫންހެން އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ. އެކަން ސާފުކޮށްލަދެްއވުން ރަނގަޅު. ީމގެ  25

އޮތީ މިހާރު ނަގަމުންދާ އެއަރޕޯޓު  އެ ،ވަނަ މާްއދާއެއް ނޫން. އެ ކޮން މާއްދާއެއްތޯ؟ އާނ 3މާއްދާގަިއ، އެ 

އޮތީ ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ. ދެން  ޑޮލަރެްއ އެންމެން އަތުން ނަގާ ވާހަކަ މި 25. ިއތުރަށް ސަރވިސް ޗާރޖުގެ ވާހަކަ

އޮތް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކަންބޮުޑވާ ެދ ކަމެްއ އެބަްށދެއްވުން ރަނގަޅު. އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑުެގ ެއކަން ސާފުކޮ

ވަނީ މުޅި އިންޑަސްޓްީރއަށް ލިބިދާނެ ޑޮލަރު ަނގަންވީމަ ިމއީ ައޅުގަނޑަށް ހީ 25ޓްރާންސިޓް ޕެސެންޖަރުން އަުތން 

ވެްސ،  އިނގޭތޯ. ދުބާއީއަށް ދާއިރު ނުފައިބާ ގިނަ ފަހަރު މި ތިބެނީ ބޮޑު ެގއްލުމެއްހެން. ޓްރާންިސޓްގައި ޯބޓުން

ވެސް އެބަ ތިބޭ. ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން އެއީ ޓްރާންސިޓްަގއި ހިމެނޭތޯ، ނޫންތޯ. އެއީ ބޯޓު އައީމަ  ސިލޯނަށް ދާއިރު



  

ހިން ބަިއވަރު ލާިރ އެބަ ލިބޭ. އެއަްށ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރަށް ފިޔުްލ ާއއި ެއްއޗެއެބަ ތުގައި ޙަޤީޤަ

ޑޮލަރު އެހެން ތާކަށް ާދ މީހަކު މި އެއަރޕޯޓަށް ދަްއކަން ޖެހުނީމަ ހަމަ އެ  25އަސަރުކޮށްފާނެ ކަމެްއ. ެއއީ 

ވެގެންދާެނ. އެއަރލައިނަށް ވެސް ރިފްލެކްޓް މަހި ހަހުން އަންނާނެ ދެއްތޯ. އެ އެއްޗެ މީހުންގެ ހިތްހަމަނުޖެ

ކަމަކަްށ  ވީ ކަމެއްހެން ެއއީ އިނގޭތޯ. ދެން ދެވަނަރުގެ ފަރާތުން ކޮންސިޑަރޮކށްލަންއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ސަރުކާ

 ދެވަނައިނގޭތޯ.  ންޖަރުން އަތުން އެ ނުނަގަންގަނޑު ހުށަހަޅަން ޓްރާންސިޓް ޕެސެއަޅު  އަޅުގަނޑު، އެހެްނވީމާ،

ނަގާކަމަށް ވަންޏާ ފީެގ އިމިޔުނިީޓ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ވެސް ފީ ހުށަހެޅުމަކަށް އަޅުގަނޑު ހުަށހަޅަނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ. ތެރޭ ހިމަނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 15ނޑަށް ފެންނަނީ . އަޅުގައަޅުގަނޑު އެހެން ބޭފުޅަކަށް ުފރުޞަތު އެރުވުުމގެ ކުރިްނ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 އެބަ ބޭފުޅުން ޓުގެ ބުރޭކަކަށް. އެއީ ތިވަރަކަށް މިނި 10ށް ދާން ނުވަތަ ޓުގެ ހުސް ބުރޭކަކަވަރަކަށް މިނި

ެތރޭގައި އެމް.އެލް.ީސ، މަޓީ،  ބޭނުންފުޅުވޭ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ހާޒިރުކުރަން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން. އޭގެ

 10ބޭފުޅުން  ދެްއަވފާނަންތޯ ތި އަުޅގަނޑަށް، ންތަެކއް. ެއހެންވީމާސް ިވދާޅުވެއްޖެ ބޭފުޅުފިނޭންސްގެ ވާހަކަ ވެ 

ބަލައިލާނަން ބޭފުޅުން، ެއއްވެސް ބޭފުަޅކަށް  އަުޅގަނޑުެމން ކޮމިޓީ ބުރޭކްކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑުޓު ވަރަކަށް މިނި

އޮތީ ނިންމާފައި ވަކި ގަިޑއެއް އަުޅގަނޑު ދީފަިއ މި އިންކޮމިޓީ އޮފް ހޯލް ހައުސް ވަަޑއިގެންެނވޭތޯ. އަެނއްކާ ޮކމިޓީ

ވެްސ ަވގުުތ ފަހަނައަޅާ މި ދިަޔއީ.  މިހާރު، ންގެ ބިުލގެ ަވގުތު ކަނޑައަޅާފަ. އެހެްނީވމާއަޅުގަނޑުމެ

ޓު ދެއްވަފާނަންތޯ ވަަރަކށް މިނި 10ށް އަުޅގަނޑަށް ބޭފުޅުންގެ އިޒުނަާއެއއްކޮ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ތި

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން މި ބޭފުޅުންނަށް ވަޑަިއގެންނެވޭނެތޯ މިއަުދގެ ެއއްެވސް ގަިޑއެްއަގއި. ެއެއްއ  މި

، ބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާަލކީ؟ އެހެންވީމާ  ސާފުކޮށްލާފައި ދެން އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ކުރިއަްށގެްނދަން. ކޮބައިތޯ ތި

ައުޅގަނޑު މެދުކަނޑާލަންތޯ ުކޑަިއރުކޮޅަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން މިކޮޅުން އިޢުތިރާޟް ނެތިއްޔާ

އޯކޭތޯ؟ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ގައި.  3:15ފަށާ ގަޑި ވެސް ދަންނަވާލާަނން. އަޅުގަނޑުމެން ފަށާނަން ބަރާބަރު 

 ތުކޮަޅކަށްފަހު(ކުރިއަށްގެންާދނަން. )ވަގުހަމަ މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މެދުކަނޑާލީ. އަޅުަގނޑުމެން 

`. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެައރޕޯޓުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުން އަތުން ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ ބިލު 

ޓު ބުރޭކަށްފަހު އަުޅގަނޑު މިނި  15މެން ކޮމިޓީ ފެށުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަްށގެްނދަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑު

ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރަްއވާފަިއ  ޑީ.ޕީ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާަފިއ މި ވަނީ އަސްލަމް އަދި މިވެްސ މި ފެށީ. އެމް. އަނެއްކާ 

ދުން. އެހެންނަމަވެސް، ރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯގެ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިމިވަނީ އެމް.އެލް.ސީ، މަޓީ، ފިނޭންސް

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލިން.  ހު އަޅުގަނޑުމެން އެޓަށް ބުރޭކުރުމަށްފަުޅގަނޑުމެން މި ދިހަވަރަކަށް މިނިއަ އެހެންވީމާ،



  

ދެން އަޅުގަނޑުމެން މުޅި އެހެންނަމަވެސް، މިހާ ޝޯްޓ ނޯޓިސްއެްއަގއި ަވޑަިއގަތުަމށް ދަތިފުޅުކަމަށް ވިދާޅުިވ. 

ކުރަނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު 3:30ޅާަފއި. ސުންަގޑި ކަނޑައަ މި ވަނީ ނިންމާފައި މި ކޮމިޓީގެމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން 

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެއ ބަދަލުކުުރމުގެ އިޚްިތޔާރު ވެސް ލިިބގެނެއް ނުެވ މި ކޮމިީޓއަކަށް. ، އޮތީ ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ

ފޮނުވަންޖެހޭ ކަމަށް  އަުޅގަނޑު ޭއެގ ކުރިން ކޮންމެެވސް ގޮތެްއ ނިންމާފައި މަޖިލީހުގެ ތަުޅމަށް، އެހެންވީމާ

ރިޔާޟް هللا ވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި އެބަ އޮތް. ޢަބްދު ީއވާ މިހާރު، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެެހންވީމާ

އަުޅގަނޑު މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހުގައި އަނެއްކާ ިމ ކުރަްއވާަފއި އެަބ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ވެސް  ތާއީދު

ބިލަށް ގެންނަވާ ބިުލގެ މަސައްކަްތ  ބޭފުޅުން މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ އަނެްއާކ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަން އަލުން ތި

އަުރވަނީ ައސްލަމް، އީާވ، ފަްއޔާޟް، ިރޔާްޟ،  މި ތުން ުފރަތަމަ އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތެއް ޓަަކއި. އެގޮ ފެއްޓުމަށް

 . އްތައަސްމާ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން:މުޙައްމަދު އަސްލަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހިތަދޫ އުތުރު

އަލުން އަެނއްާކ  ވެގެްނގޮސްޙަލާގައި ވަރަށް ގިނަ ބިުލތައް ހުންނާނެ ސުންގަޑި ހަމަ ކޮމިޓީގެ ވަރަށް ގިނަ ކޮމިޓީ މަރު

ޖަހާއިރު މުޅި މަޖިލީހުގެ  3މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮތީ ވިދާުޅވެފައި ، އި ވެސް. އެހެންވީމާސުންގަޑި ބަދަލުކޮށްފަ

ަގިއ އޮތްކަުމގައި ވަނީނަމަ  3:30ވެސް.  ޖަހާ ވެްސ ބޮުޑވެއްޖެ މިހާރު 3ކޮމިޓީއެްއ ބާްއވަން. ދެން 

ކުރިއަށްގެންދަްނ ބިލުގެ ބާވަތުން އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް

ތަށް ވެސް ނިންމިދާނެ. ހަމަ އެގޮ ޅުންނާ ބައްދަލުނުކޮށް،ބޭފު މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންެދވެން ނެތޭ މި  އަށްފުރިހަމަ

ވަރަށް ދިރާސާނުކޮށް ިމހާ އަވަްސއަުރވާލަިއގެން  ެޓކްސްެގ ބިލެްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ، އެހެންވީމާ

. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކާ އޮްނނާނީ ބަދަލުކުރަންޖެހިފަފާސްކުރީމަ މި ޓެކްސް ަނަގންޖެހޭ ދުވަހު އަނެއް

ނޑުމެން ބަލަންާވވަރަށް ނުބެލި، ރަނގަޅަށް އެަކްނ ބިލުތަކުން މިހާރު މިކަން ެއބަ ދިމާވޭ އިނގޭތޯ. ެއއީ ައޅުގަ

ްސ ވެ ޢަމަލުކުރަންފަށާ ދުވަހު މިއޮންނަނީ އެ ބިލެއް އަނެއްކާއިންތިޒާމުނުކުެރވި އެކަން ުކރެވޭތީވެ. އެ ބިލުގެ 

ރިހާ އަކީ ހުޓެކްސްމި އެހެން ދިމާނުވާގޮަތށް ، އެގޮތަށް އެބަ ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ. ލަސްކުރަން ހުށަހަޅަންޖެހިފަ

ރައްޔިތުން، ިދވެހިން ވެސް ައދި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީ މި ޓުއަރިޒަމްެގ އިންަޑސްޓްީރ މި ރާއްޖޭަގއި މިހާ ފުޅާ 

ވަރަށް ، އަސަރުކުރާނެ ަކމެއް. އެހެްނވީމާ ދާއިރާެއއްަގއި އަދިވެސް ކުިރައރަމުންދާއިރު މުޅި އިންޑަސްޓްރީއަށް ވެސް

ހަމަ ވަރަްށ  ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވިކަމުގައި. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ބޮޑެތި އިޝޫސްަތކެއް އެބަ ުހރި މި

ިއ މިއޮތްގޮތުން ޓްރާންސިްޓ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު ެދކެނީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ބިލުގައި ލިޔެފަ 

ންޖަރުންނެއްތޯ ޓްރާްނސިޓް ޕެސެކިާހވަރެްއގެ ، މާންޖަރުން އަތުން ވެސް އެބަ ނެގޭ ެޓކްްސއެއް. އެެހންވީޕެސެ

ްނކަން ކުރަނީ. މިހިރަ ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަިއ އުމުތަކުގައި މިކައަންނަނީ، ކިހިނެއްތޯ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤަ



  

ނުޑ ައޅުގަނޑުމެން އަަވސްއަރުވާަލިއގެން މި ބިލު ފާސްކުރުމަކީ މިއީ އަުޅގަ، ޔަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެެހންވީމާރިޢާ

ބޫލެއްނުކުރަން. އަދާކުރަނީ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ޤަ ގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ރަނގަޅަށް މަސްއޫިލއްޔަތު ގޮތު ދެކޭ

މި ކޮމިޓީން އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަނީ މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި މި ބިލުގެ ހުރި މައްސަލަތަކަށް ، ންވީމާއެހެ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ބަލާއިރު ކޮމިޓީން ނުނިންމޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފަްއޔާޟް އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި ގަމު ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

ކުރަން މި ސުންގަިޑ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުއެ މެންބަރު އަސްލަމްގެ  ިއއްޒަތްތެރިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! އަުޅގަނޑު 

މި ގާނޫނުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިޔުނިީޓ އިނގޭތޯ. ދެން އޭގެ އިތުރުން އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅާލަން،  ލަސްކުރުމަށް

 އެ އިސްތިސްނާނުވާ  ން ވަިކކޮށް، ކަނޑާލަން ިއނގޭތޯލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމުން އިސްތިސްނާވާ އިސްތިސްާނވު

ޑޮލަރު ނެގުަމށް އޮތީމާ މިއީ ވަރަށް  25ންޖަރުން އަތުން ވެސް މި . ދެވަނަ ކަމަކީ ޓްރާްނސިޓް ޕެސެގޮތަށް

ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ުޓއަރިޒަމް އިްނޑަސްޓްރީއަށް ިލބޭ އިތުރު ސީޓުތަެކއް ެއ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މިާހރު

ޮޑލަރު ބޯޓުގައި ތިބޭ ދެން  25ށް ރޫޓުކުރާތީ. އެކަމަކު މި އެއަރަލއިންތަކުން ރާއްޖޭަގއި ޖައްސާފައި އެހެން ތަންތަނަ

ވިޔަފާރިއަށް ބަދަލުތަެކްއ  ރު ނަގަންވީމަ އެ ޑޮލަ 25 މިސާލަކަށް ތިބޭ ހުރިހާ އެންމެން އަތުން  ންދުބާއީއަށް ދާ

 އިފިއްޔާމުއައިސް އެ އާރަލއިންތަކުްނ ރާއްޖޭގެ ބަދަލު ސިލޯންތަންތަނުގައި އެ ޓްރާންސިޓް ހަދަން ފަށަ

ހަމަ ވިސްނާލަން  ،ޓްތަކަށް އަންނަ މީހުންނަށް ސީޓް ތަކެއް ެގއްލިގެންދާނެ. މިއީ ަވރަށްބޮޑުސޯއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރި

ސިންޖަރުންގެ އަތުން ހުށަހަޅަން މީގެ މި ޓްރާންސިޓް ފަހަމަ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ އަޅުގަނުޑ 

 އްޔާ. މި ފީ ނުނަގާ ގޮތަށް އިނގޭތޯ. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا.ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބުދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބުދު

އިތުރުން  ކުރަން. އޭގެއަޅުގަނޑު ތާީއދުޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައްސލަމްގެ ވެސް ފަޔާގެ ވެސް ުހށަހެޅުންތަކަށް 

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން ދިވެހިންގެ އަތުން މިނަާގ  ،ގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންއަޅު



  

އެއާރޕޯޓް ޓެކްސް ހަމަ އެްއޮގތަށް ކަނޑާލަން. ސުމަކަށް ެގންދަން. އޭގެ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހެނީ 

ގާ އެްއޗަކަްށ ނޫން. ހަމަ ޓުއަރިސްޓުްނގެ އަތުްނ ނަގާ ެއްއޗަށް ެވސް ހަމަ ހަމައެކަނި ދިވެހިންެގ އަތުްނ ނަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ. މިހާ އަަވސްކޮށްފައި އެްއވެސް ދިާރސާއަާކއި ނުލައި ެޓކްސްެއްއ ނަގާއިރު އަުޅގަނޑުމެން 

އްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް ބަލާލަންޖެހޭ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަްށ އެްއވެސް އިމްެޕކްޓެއް ާއދޭތޯ. ރާ

ނަގާ ޓެކްްސ ، އަށްވަނީ ފަތުރުވެރިން ެއތެރެވީމާއިންޑަސްޓްީރއަށް އެްއވެސް އިމްޕެކްޓެއް އާދޭތޯ. ދިވެހިާރއްޖެ

ކުރާ މީހަކަށް ޑޮލަރު ޚަރަދު 120މީހަކު ވެސް  ބޮޑުވަމުން، ބޮުޑވަމުން ގޮސް މިސާލަކަށް ގެސްޓްހަުއސްއަކަްށ އަންނަ

ިޑވޮލޮޕްމެންްޓ  ،އި އެއާރޕޯްޓ ޓެކްސްޑޮލަރު ެއއާރޕޯޓް ސާރވިސް ޗާރޖާ 50ތީވެ އިތުރު ޓެކްސްެގ ގޮތުން އެތެެރވާ

ޑޮލަރު އިތުރުވީަމ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ ދެން އެމީހުން  50ަލިއގެން އިތުުރ  ޓެކްސްއާ

ަކހަލަ ޤައުމުތަކަށް ދާންވީތޯ.  ނުވަތަ ައވަށްޓެިރ ޤައުމުތަކަށް ސްރީލަންކާ ޖެއަށް އެތެރެވާން ޭބނުންވާނެތޯދިވެހިރާއް

އަދި އިންޑަސްޓްރީ ވެސް ފުޅާކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެންެގ  ސް ިމހާރު އެއާރޕޯޓް ފުޅާކުރަނީގައި ވެނލަންކާ ތަންތާ

ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރއަްށ މިވަރުގެ އިމްޕެކްެޓއް ެނޭގނެތޯ ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ. ރަންބިސް އަޅާ ކުކުެޅއް 

ޔާއިރު ެއންމެން ރަންބިސް އަޅަމުންދާނެތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެވސް ހަމައެކަނި މިހާރު މިއޮތީކީ އެންމެން އަބަދު ކި

ވެްސ  ލަގްޒަރީ ޓުއަިރޒަމް އިންޑަްސޓްރީއެއް ނޫން. ހަމަ ކުދިކުދި ގެސްޓްހައުސްަތކަށް ވެސް މީހުން އެބައާދޭ. އެއަށް

ެއވަރު ވެސް ، ެއހެންވީމާއަސަރު ކުރާނެ.  ކުރާނެ. އަދި ހަމަ ޮބޑެތި ސިންގާހާ ިރސޯޓްތަކަްށ ވެސްއަސަރު

 ވިސްނާލާފައި ކޮންމެެވސް ވަެރއްގެ ދިރާާސއެްއކޮށްފައި މިވަުރގެ ޓެކްްސއެއް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ރިޔާޒަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަ

 

 ރިޔާޒް ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ކުރަން. އަިދ ޭއގެ އިތުރަްށ އަުޅގަނުޑ ްތ ހުށަހެޅުއްވުންތަކަްށ ތާއީދުޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑު ވެްސ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮ

ންނަ އަހަރަްށ ދެންނެވީ މިއަހުށަހަޅަން ދިވެހިންގެ އަތުްނ މި ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަކަްށ ހަމަޖައްސަން. އެހެން މި

 މި  ހުރިހާ ސަބްިސޑީތަކާިއ، އާސަންދައާލާއިުރގައި ިދވެހިންގެ ާއމްދަނީ އިތުރުވާނެ އެްއވެސް ގޮތެްއ ނެތް. އިބަލަ

ެވސް މަދުވޭ.  ފުްނގެ މުސާރައިންސާރވިްސގެ މުަވއްޒަ މިިލއަން ރުފިޔާ ިސވިލް 117ހުރިހާ އެއްަޗކުން މަދުވަނީ. 

 10000އެްއވެްސ ެއއްެޗއް ނެތި ައނެއްކާ ވެސް އިތުރު ޚަރަދުަތއް މިކުެރވެނީ. އެހެންވީމަ، މީހުންނަށް ލިބޭނެ 

ރުފިޔާއަްށވުރެ  10000މީހުންނަށް ލިބެނީ  98ސާރިވސްގެ % ިސވިލް ،98ެވސް % ރުފިޔާއަށްވުެރ މަދު މިއަދު

އަުޅގަނޑުމެން މަދުން. އަނެއްކާ ވެސް މިދެންނެވި ގިންތީގެ މީހުންކުރާ ދަތުރުތަކަށް އެ ކެނޑެނީ އިނގޭތޯ. 



  

ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަިއގެން އުޅޭ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، ކެބިނެޓް ިމނިސްޓަރުންނާއި އެމީހުންެގ 

. މިއީ އެއްގޮަތކަށް ވެްސ ބިލު ހުށަހަޅާފަ މިއޮތީ މިއަނބިންނާއި، ފިރިންނާއި މީހުންނަށް ލާރި ނުނެގޭ ގޮތަށް 

ންނަ ވެސް އަުޅގަނޑަށް ފެ ރީ ޕާޓީގެ ވިްސނުމެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަަގއިމުހޫކުރާ ޖުމްޅުގަނޑު ހަމަ ަގއިމުެވސް ާތއީދުއަ

އެ ކުަޑކުރުމަށް ، ެވސް ުކޑަކުރުން. ެއހެންވީމާ ދޭތެރޭގައި ފަރަޤު ވީހާ ފެނުމަކީ އެއީ ަފގީރުންނާއި ުފދުންތެރިންނާ

ލޮމެޓިްކ ޕާްސޕޯޓް އޮންނަ ފަރާތްތަކުްނ އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުާރ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އެްއވެސް ހާލެއްގަިއ ޑިޕް

އްމު ފަރުދުންގެ އަުތން ނަގަން އޮންނަ އޮތުން ެއއްގޮަތކަށް ެވސް ތާއީެދްއ ޢާ ންކަން ނުނަގާ ގޮތަށް ޮއވެފައި މިކަ

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ހަމަ އަޅުގަނޑު ނުކުރެވޭ ވާަހކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަުޅގަނަޑށް ފެނޭ ބޮޑު ކޮމިޓީއަށް ، އޮތީ ކުޑަ ކޮމިޓީގައި. އެހެންވީމާބިލު މިހާރު މި ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މި

ކުރަން ޮބޑު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަން. ނުންގޮތަށް މިއާއިމެދު ޑިސްކަސްޅުން ބޭބޭފު ފޮނުވަިއގެން ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ތި

 ޝުކުރިއްާޔ. ހުށަހެޅުމެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގިލި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް.ނމާމި

 

 ގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:ނމާމި

ބިލު ފޮނުވާފައި މިވަނީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް  ! ކުޑަކޮމިީޓގެ ަވގުތު މަޖިލީހުގެ މުޅި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއާދެ

ވެސް އިނގޭ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ނިންމެވި ނިންމެވުން ބަލާއިރު މީގައި ވަރަށް ލިމިޓެޑް ޓައިމް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ައޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ވެސް ހުށަހަޅާލަން  އަށް މުޤައްރިުރ ވިދާޅުވިހެން 3:30މިއޮތީ. 

ކުރަން އޮތް އޮތުްނ ނަގާ ގޮތަށް ބަދަލު އުިނކުަރން. ނުނަގާގޮތަށްމި ނިީޓ ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ޔުޑިޕްލޮމެޓިކް އިމި

ނިޓީ ލިބިފައި ޔުން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިންތެރި މީހުފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ އެންމެބޮޑަްށ ފުއްދު

އެފަރާތްަތކުން ނަގަން. ދެން ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ނުނެގޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުމަކީ ، މިވަނީ. އެހެންވީމާ

އެމީހުންނަކީ މިތަނަށް އަދި ވުމާއި ން. ރާްއޖެ ބޮޑަށް އިޝްތިޙާރުރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަ



  

ރީ ޝޮޕުން އެއްޗެހި ޑިޔުީޓ ފްހަމައެކަނި އިބާ މާގިނަ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި ފޭބިޔަސް އެމީހުންނަކީ ފަ

އެހެން ކަމެއް ކުރާނެ ބަޔެއް ނޫން ކަމަށްވާތީ އެ އުނިކުރަން އަުޅގަނޑަށް ވެސް ފެންނަ ވާހަކަ  އިގަތުން ފިޔަވަ

 އިޞްާލޙާއިެއކު ފޮނުވާލަން ފެންނަ  2ގޮތަްށ ބިލު އެކޮޅަށް މި  ދެން އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި .ދަންނަވާލަމުން

ކަނާޑލާފައި އޮތް ކަނޑާލުން ނިޓީ ހިމެނިފައިވާ މީހުންގެ އަތުން ޔުދަންނަވާލަން. ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިވާހަކަ 

ބޭފުޅުން  މި ސިންޖަރުންގެ އަތުން ނުނަގާ ގޮތަށްޓްރާންސިޓް ޕަ ކުެރްއވުން. އެްއކޮށްލެްއުވން. ދެން އަނެއްކާއެޑް

ީރއަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަްނ. އެއީ މުޅި ާރއްޖޭގެ ެއއާރލައިން އިންޑަސްޓް

ރު ނެގިގެންދާ ގޮތް ޑޮލަ 50ސިންޖަރުން މިތަނުން ދަތުރު ކުރާ މީހުން އަންނާނެ އިމްޕެކްޓަކަށްވެދާނެ ޓްރާންސިޓް ޕަ

ވަރަށްބޮޑުތަން އަގުޮބޑުެވެގންދާނެތީ މިތަނަށް އަންނަ  ކެޓް އެޑްކުެރވޭ ގޮްތވީމަ ތުން ޓިއެމީހުންގެ އަ ދިމާވީމަ

ބިިލއަން ޑޮލަރު އަުޅގަނޑުމެންެގ ެއއާރޕޯޓަށް އިންވެްސޓްކުރާއިުރ  1ފްލައިޓްތަކަށް ލިބޭ ެއޑްވާންޭޓޖް ދެން އަނެއްކާ 

ނުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވެްސ ކުަޑކޮށް މިތަން މިއީ ބްރައިޓް ފިުއޗަރެއއް ޮއންނަ ތަނަކަށް ވެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެން މިތަ

ޓްރާންސިޓްކޮށް އަދި އެހެން ގޮތްގޮތަށް ވެސް އަންނަ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ނެގޭ ެއއްެޗއް ުކޑަކޮްށގެން. 

ލަތުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑު ޤަބޫުލކުރާ ހިތްވޭ މިއެއާރޕޯޓް ެޓކްސްގެ ގޮތުަގއި އެްއޗެްއ ޙާ މި ،އެހެންނަމަވެސް

 ނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެއީ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ޗާރޖްްސައށް. އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރ ވާހަކަެއއް. ނަގަންޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާ

ސިމް އިބްރާހީމްެގ ގާޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ އަޅުގަނ

 ތަކަކަށްވެލޮޕްމެންޓްހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރުމަށް. އަސްމާއްަތގެ ހުށަހެޅުމަށް ެވސް ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ޑި 

ވެގެން ނޫންނަމަ އެއާރޕޯްޓ ޑިވެލޮޕްެވގެންދާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމު ބައްަޓން

އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ހަމަ ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިނގޭނެ ހަމަ ފުދޭވަރެްއގެ އެއާރޕޯޓް ޓެކްްސއެއް 

ޑޮލަރު އެބަ  272ަގއި ވެސް އެބައިން އެޤައުމުތަކުން ނެގެމުންދޭ. ބައެއް ޤައުމުތަކުން ހަމަ ގާތްަގނޑަކަށް ރަޝިޔާ

 50ޑޮލަރު ެއބަ ނަގާ. އިންިޑޔާަގއި  52ޑޮލަރު އެބަ ނަގާ. ޖާރމަނީގައި  111ނަގާ. ދެން ހަމަ ޔޫކޭަގއި ެވސް 

 28ީއަގއި .އޭ.ޑޮލަރު އެބަ ނަގާ. ޔޫ 31ގައި އީ ޑޮލަރު އެބަ ނަާގ. ޑުބާ 43ަގއި ޑޮލަރު އެބަ ނަގާ. އޮސްޓްރޭިލޔާ

ޑޮލަުރ  8ޑޮލަރު އެބަ ނަގާ. ދެން ހަމަ ޗައިނާަގއި  13އެބަ ނަގާ. ފްރާންްސގައި  23. ކެނެޑާަގއި ޑޮލަރު އެބަ ނަގާ

 ދޭ ެވސްޞާމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު އިޤުތިއެބަ ނެގޭ. ޗައިާނއަކީ ައޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭގައި މިހާރު ކުރިއަރަ



  

، ަބ ފެންނަމުންދޭ. ދެން އެހެންވީމާނޑުމެންނަށް އެއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޓީވީަތކުންނާއި ޗެނަލްތަކުްނ ބަލާއިރު ައޅުގަ

ބިިލއަން ޑޮލަރުގެ ޮބޑު އިްނެވސްޓްމެންޓެއް ހެދެމުން އެާއރޕޯޓް ތަރައްޤީވަމުންދާއިރު  1އަޅުގަނޑުމެން ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ އުޖޫަރއެއް ނޫންނަމަ 

އެކަންކަން އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަމުްނ ، އެބަ ލިބެންޖެހޭކަން. އެހެްނވީމާ ޓެކްސްެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް

 އަދާކުރަމުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގާސިމް  އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ހަމަ ފުރުޞަތަށް ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު

ކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަމުން އަުޅގަނުޑގެ ހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުހުށަ ައސްމާއްތަގެ އިބްރާހީމްގެ ހުށަހެޅުމަށާއި

 ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނުޑ 

އަުޅގަނޑުެމން ގަިޑ ވެްސ ހަމަވަނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު  ،ން. އެހެންނަމަވެސްވަނަ ފުރުޞަތު ދޭނަ 2

  އެއަށްފަހު ީއވާއަށް.ދެން ށް. އަރުވަން ފަްއޔާޟްއަ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު

އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރަްނ  .ހަގަކޮށްލަންއާދެ! ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ުކޑަ ެއއްެޗއް ފާ

ބޭފުޅުން އޭެގ  އަހަރު ކުރިން އަުޅގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަ އެ 3ވިާދޅުވި ވާހަކަ. މީގެ  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އެ

 ާޔ.  ބޫލުކޮށް އެކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޤަދިކޮޅަށް ދެްއކި ވާހަކަ އެކަްނ އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އީވާ ކުރިއަށް ގެންދަވާ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

އްރިރު. ވަުގތު ކުޑަތަންިވޔަސް ހަމަ ަސރުކާރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ެވްސ ދިގުކޮށް އެހެން ވާހަކަ ޤަޝުކުރިއްާޔ މު

އުމުތަަކކުްނ ޤަރެްއވީ ބޭރުގެ ަބއިަވރު އެތައް ވާހަކަ ދައްކާނަން. އެ ފާހަގަކު ދެކެވެންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ެވސް

އުމުތަކުްނ އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމެންުޓ ޤަރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. ވަރަްށގިނަ އެއަރޕޯޓު ިޑވެލޮޕްމެންޓު ޓެކްސް ނަގައޭ. 

ުކގެ ރަްއިޔތުން ބޭރަށް ދަތުރުކުރަނީ އުމުތަޤަލިްސޓުަގއި ބައްަލާވލައްވާ އެ  ޓެކްސް ނަގާ. އެކަމަކު ތި ވިދާޅުވި

އުމުން ބޭރަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭތޯ؟ ޤައެމީހުން އެމީހުންގެ  90ބާދީގެ %އަށް އާން ކަންކަެމއްަގއިތޯ؟ ޭބސްފަރުވާކޮންކޮ



  

ަލ ލަތާއި އެްއކަހަޙާކިޔާާލއިރު އަުޅގަނުޑމެންގެ އި ގަޕޫރާ އަޅަޑުބާއީ ާއއި ސިން  ،ނިއުޒިެލންޑާއި ،އޮސްޓްރޭލިޔާ އާއި 

ކިޔާލުން ަރނގަޅުވާނެ. އަުޅގަނޑު ދެންމެވެސް ހުށަހެޅީ ދިވެހިން އަތުން މި އެއަރޕޯޓު އި އުމަކާއި އަޅަޤަ

 އިންްނ އެއަރޕޯުޓގެ ޚިދުމަތް ބޭނުްނކޮށްގެން ިދވެހިރާއްޖެއިނުނަަގން. ސަބަބަކީ ދިވެހިާރއްޖެ ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޓެކްސް 

ހުން. ބޭސްފަރުވާއަށް ލަތުގައި ދަތުރުކުާރ މީޙާއަީކ މަޖުބޫރު  90ގެ އާބާީދގެ %ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިރާްއޖޭ

ައކީ 90ހުންނެއްނޫން. %ފުއްދުންތެރިކަމެއް ހުރެގެން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދާ މީ .ލަތުގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންޙާމަޖުބޫރު 

 ވަރުން ވެސް މީހުން އަތުންގިަނ މީހުން ދަތުރުކުރަނީ ނެތް .ލަތުގައި ބޭސްފަރުާވއަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންޙާމަޖުބޫރު 

ެވސް ގޮތަށް. އަދި އޭގެ ަމއްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސްތަެކއް ލީމާ ހަމަ  ވެސް ނަަގިއގެން އަނބުރާ ދައްކާ

ދަތިވާނެ. އެހެން ތަންތާނގެ އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޗާޖެއް ނުވަތަ ެއއަރޕޯޓު ޓެކްސެއް ނަގާށޭ ބުނާއިުރ 

ވެސް ހަމަ އެވަރަށް ފުިރހަމަކުރައްވާ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއތެރޭގައި އެވަރަށް ޚިދުމަްތ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް

ެދން ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޓެކްސެއް ނަންގަވާ. އިްނޑިާޔގެ ވާހަކަ  އިދި ެއއަރޕޯޓު ވެސް ޑިވެލޮްޕކޮށްފަފޯރުކޮށްދެއްވާަފއި އަ

ކޯޓުގެ ރޫލިންގެ  ބައްލަވާަލއްވާ. އިންޑިާޔގެ ސްޕްރީމްމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވީމާ، އިންިޑޔާ  އަޙް އަޅުގަނޑުގެ

 .ކުރިައކުންނޫން ެއއަރޕޯޓު ިޑވެލޮޕްމެންޓް ޓެކްސް ނަގަްނޖެހޭނީ ޑިވެލޮޕްކޮށް ނިންމާފައޭ. ޭއގެ އެއް އޮންނާނެ

ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޓެްކސް ނަގަނީކީެއއް. އެހެްނވީމާ،  ލޮލުކޮޅަށް ވެސް ފެންނަ ހިސާބުގައި ނެްތއިރަކު ނޫން އެ

 އި ވެހިން ފުރަން ނުޖެހޭވަރު ކޮށްފަވެސް ދި އަށްފޯރުކޮށްދެްއވާފައި ބޭސްަފރުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ޚިދުމަތްތައް

 ރިްއޔާ. އެއަރޕޯޓު ވެސް ފުރިހަމައަށް ތަރައްޤީކުރަްއވާފައި ދެން ެއައރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޓެކްސް ނަންގަވާ. ުޝކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއެކވުން: ހޯރަފުށި

މާއްތަގެ ެއ އްރިރު. ައުޅގަނޑު ހަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަޅުގަނަޑށް ހަމަ އަސްޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަުމން ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ 

ހަމަ ހުދު އަޅުގަނުޑގެ ވެސް ކަންބޮުޑވުންތަކެްއ  .ވެސް ކަންބޮުޑވުންތަކެއް އެަބހުރި މި އެއަރޕޯޓު ޓެކްސް ނެގޭތީ

ގެ ވާހަކަފުުޅަގިއ ޒް ރިޔާهللا ެގ، ޢަބްދުޒްެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާައޅުގަނޑުމެން، އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް 

ފާހަގަކުރެްއވި ާއސަންދަިއެގ އެ ޚިދުމަތްތަކުން ކޮންމެވެސް މިންވަެރއް ުކޑަވި ާވހަކަ. ސިވިލް ސަރވިްސ 

ނޑުމެންނަށް އެްއޗެހި ލިބެމުންދިޔަ މިލިއަނެްއ ުކޑަެވެގންދިޔަ ވާހަކަ. ައޅުގަ 120މުވަްއޒަފުންގެ އަތުން ކޮންެމެވސް 

ން އުިނވި އަދަދުތަެކއްގެ ވާހަކަ ހަރު ބަޖެޓު އަިއއިރުަގއި ޭއގެވަނަ އަ 2017ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުން  2016



  

ގޮެތއް މިއުޅެީނކީ  ،ދެކެވޭއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ހަމަ ސަރުކާރަށް ރެވެނިުއެއއް އިުތރުވާނެ

ބޫލެއްނުކުރަން މިއަދުގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޭގެ ބިްނގާ ޤަޓެްކެސއް ނެިގގެން އަުޅގަނެޑއް  ގައި ެއއަރޕޯޓުޙަޤީޤަތު

 އަޅަންކަމަކަެށއް. މިއީ ރައްިޔތުންނަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތަށް ޓަކައި ގައުަމށް ޓަކައި ހޯދަން ކުރެވޭ 

ގެ ވާހަަކފުޅު ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޒު ންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ރިޔާހެބޫލުކުރަނީ. އެޤަމަސައްކަތެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑ 

އާިއ ިސވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންގެ މުސާަރއިން ައދަދުތަކެއް ުކޑަެވގެންދިަޔ  ާއއި އެންްސޕާ ހަމަ އާސަންދަ

 ތަެކއް ެވސް އެބަވާހަކަ ދެންނެވީމާ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ މި ހޯދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް

ދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ހުރި ދޮރުތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފަހިކޮށް ގާނޫނުތަކާއި ކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރަށް ހަމަ އާމް

ކުރެިވގެން އަންނަންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަުޙ ހަމަ އީވާެގ ވާހަަކިއަގިއ ޒުޗެހި ބައްޓަންކުެރިވގެން ތަންފީއެއް 

ުޓކޮށް ވާހަކަދަްއކާލީމާ އަޅުގަނޑު ބުނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަރަްށ އިޑިާޔގެ ވާހަކައަށް ހައިލައިންއަޅުގަނޑުމެން 

ެއްއ  އި ކުޑަުކޑަ އާބާދީއެްއ. ައޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ތިބުނާވަުރގެ ރިސޯސެއް އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއަކު އުފެއްދިފަ

ކު ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ިރސޯސް ުއފެއްދުމަށް ޓަކައި ެއކަންކަްނ ނެތް. އެވަުރގެ ރިސޯެސއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއަ

ފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އެކަންކަން ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން 

ރަނީ ހަމަ ހުރިހާ ބޫލުކުޤަޭރގަިއ އެއްބާރުލުން އަުޅގަނޑު މިކަންކަން މިކުރަނީ. ކުާރިއރުގައި އެކަްނކަމުގެ ތެ

ބުރީގެ  25އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހޮސްޕިޓަލުތައް އަުޅގަނޑުމެން ރަނގަޅުކުރަން 

ދަނީ މަަސއްކަްތ ކުރެވެމުން. އެހެންވީމާ، ަރްއޔިތުންނަށް ގާތުން ިޞއްޙީ  ތްވެސް އެއޮ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް މިހާރު

ިދނުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުން ުކރެވޭ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ޓެކްސްަތކާއި ެއއްޗެިހ  ާއއި ޚިދުމަތްތައް ފަރުވާ

ދަނީގެ މެންގެ ރަްއިޔތުންނަށް ލިބޭ އާމްބޫލުުކރަން އަޅުގަނޑުޤަދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވެސް  ނެގިގެންދާނެ.

ނީ. އެކަންކަން އެގޮތަށް ބައްޓަންކުރެވެމުްނ މައްޗަށް ލިބޭ އިންކަމުގެ މައްޗަށް ކަން ކަންކަން ބައްޓަންެވގެންދާންޖެހޭ

ބަލަނީ ދަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިކަމެތި ދިވެހިންގެ ވާހަކަ ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ މީހުންގެ.  ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި

ދާ ޭބފުޅުންނަށް އެ އެއަރޕޯުޓ  އެ .ބޭސްފަރުވާއަށް ދަނީ ދައުލަތުން މިހާރު ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ތެރެއިން

ވެސް އެއީ ހަމަ ރައްިޔތުންނަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ  ދޭނެ. އެހެންވީާމ، އެަކންކަންއިދޭ ބައި ދައުލަތުން ދައްކަ ކްސަށްޓެ

 އްރިރު. ޤަ ލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މުވާހަކަ ދަންނަވާ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޒަބަރު ރިޔާރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންކިނބިދޫ ދާއި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޒްރިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ



  

އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ވާހަަކއަކަށް އެްއެޗއް ވިދާޅުވީމާ  އިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ދެންމެ އަޅުގަނޑުެގ ނަން ިކޔުްއވާފަ 

ލެްއގަިއ ޙާލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑު އެްއވެސް ންނަވާއެއަށް ރައްދުދޭން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނުޑ ދަ

އެ ރެޯކޑަށް ޓަކައި ނުދަންނަވަން މި ނަގާ ފައިސާއަކީ ރައީްސގެ ެގކޮޅު ހަދަން ކުރާ ފައިސާ ކަމަކަށް. އެހެްނވީމާ، 

 އިޅުވެފަ ކޮށްލަން. ދެ ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ މިދަންނަވާލީ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވިދާ ވެސް ރަނގަޅު 

އިން އަދި އެހެނިހެން ބެނިފިޓްސްތަކުން މިއަދަދަށް މަދުވާނެ ކަމަށް މިއަންނަ އޮތީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އޯ.ޓީ

އަހަރަށް. އެއީ ވިދާުޅވި ާވހަކައެއް. އަުޅގަނޑު ދެންެނވި ވާހަަކެއއްނޫން. އަދި ަބޖެޓުގައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް 

 މަދުވާކަން. ބަޖެުޓގައި ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް ވާހަކަަތކެއް އެއީ އިލެކްޓްިރސިޓީކަންތައްތަެކއް ެއއީ އާސަންަދއިން ވެްސ 

ހުރީ. އަދި އެ ބަޖެޓުގައި ހުށަހަޅާފައި އޮްތކަމެްއ  އިއާއި ފެނާއި މި ެއއްޗެހިން ސަބްސިޑީ ނުދޭނެކަން. މި ލިޔެފަ

އްކާ ވާހަަކއެއްނޫން މިއީ. ބަޖެޓުަގއި ވެސް އަދަދުތަެކއް ކެނިޑގެންާދކަން. އަުޅގަނޑު ދަ އެއީ ހަނޑޫ، ހަކުުރ، ފުށުން

ފާހަގަކުރެއްވި ކުރަނީ. ދެން ދެންމެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ހުރި ފިގަރސްތަކަށް އަޅުގަނުޑމެން މި އިޝޫ ރެއިޒު މި

ލިބެންޖެހޭނެ އުމުތަުކގެ ޗާޖަސްތައް ަނގާ ވާހަކަ. ަބްއލަވާ އެތަންތަުނގައި ހުރޭ ެއންމެ މަދުން ޤަޔޫރަޕުގެ ޮބޑެތި 

. މީހަކު މަސައްކަތް ކޮށްފިއްޔާ އެމީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ވާހަކަ ވެސް އަދަދުތަެކްއ ދަނީ ވެސް ކަނޑަައޅާފަމްއާ

. އަޅުގަނޑުމެން، އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮންސަރނަީކ ގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ެއއްވަރަށް ބަލާފަވެސް އެަބޮއވޭ އިނގޭތޯ އެަތންތަނު

ެވސް ނަގާީތވެ މި ެއްއޗެހިތަްއ  ކަ ދަްއކަނީ ދިެވހިން އަތުން މި އަނެްއކާޚާއްޞަކޮށް ިދވެހިންނަށް އަުޅގަނޑު އެވާހަ 

ެވސް މަްއޗަށް ޖެހިފައި މިއޮތީ އިނގޭތޯ.  މަދޭ މިވަނީ. ލިބޭ ެއއްޗެހި، މިއަދު ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުން ުކލީގެ ައގުަތއް

 އަތުން މުއްސަނދިންނޭ މި  ފަިއސާ ނަގާފައި ުމއްސަނދިން ެވސް ދިވެހިން އަތުން މި މިދަނޑިވަޅުަގއި އަނެްއކާ

 ވާހަކަ މި  ކިޔަނީ ސަރުކާުރގެ ބޮޑެތި ުމސާރަ ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށް އަތުން ނުނަގާ ގޮަތށް މިއޮތީ. އެ

ކަމެއް. އަޅުގަނުޑމެން މީތި ބަލައިގެން ތިބެެގން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ދައްކަނީ. މިއީ ހަމަ ވަރަށް ސީރިއަސް

ލަތު ރަނގަޅުކުރަން ޙާލު ރަނގަޅު، ޙާފޮނުވާފައި މިހިރީ ރައްޔިތުންގެ މިތަނަށް  އި ށްފަރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮ

ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާުތކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެ

ގެން މި އެްގޒެްމޕްޓުކޮށްގެން ައޅުގަނުޑގެ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އުނދަގޫ އަޅުގަނޑު ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޯޕޓު ހުށަހަޅައި

ށް. ޝުކުިރއްާޔ ޑޮލަރު ކޮންމެފަހަރަކު ނަގާގޮތަކަށް ތާއީދުކުރާކަ 25މީހާ އަތުން އެ ދާއިރާގެ އެންމެ ނިކަމެތި

 އްރިރު.ޤައިްއޒަތްތެރި މު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ސްގައި ބަިއވެރިެއއްުނވާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ޙުނޑު ބަމަ އެދެން އިނގޭތޯ އަުޅގަ އާދެ! އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ހަ

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެެދން ޓައިމް ކޮންެމވެސްވަަރކަްށ ބައްލަަވިއގެން ކޮންމެ ބޭފުަޅކު ެވސް ވަަޑއިގަންަނވަން. 



  

ވަންދެން ޓު މިނި 1 ންމެ ބޭފުޅަކު ދަްއކަވާނީއެހެންނޫނީ އަުޅގަނޑަށް ޖެހޭީނ ކޮންމެވެްސވަރަކަްށ މިތަނުން ނިންމަން ކޮ

އަރުވަނީ މަަޑވެލި ާދއިރާެގ  . ެއކަމަށް ކޮންމެވެްސ ގޮތެްއ ނިންމަވަންޖެހޭނެ. ައޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި ވާހަކައޭ

 ށް.މުޢާޒު މުޙްމަދު ރަޝީދަ އިްއޒަތްތެރި

 

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިޔަސް މި އެއާރޕޯޓު ޑިެވލޮޕްމަންޓު ޗާޖް ނެގުމަކީ  ރު.އްރިޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ވާ ނިޓީ ލިބިފައިޔުޑިޕޮލޮމެިޓކް އިމި ެއއްކޮށް ވެސްށްލަން ބޭނުން. ދެން ހަމަ އެާއއިމުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަަގކޮ

 ތް އެއީ ލަޙާއެ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާ ވާ  އި ނޫނީކުރާ ޓެކްސް މި އުނިކުރާ ބަގުފަރާތްތަކުން މި ނަގަން ގަސް

ްއ ވެސް ީމގެ ތެޭރގަިއ ނިޓީ ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަޔުލޮމެޓިކް އިމިގަނޑު ވެސް ހަމަ ޭބނުންވަނީ ޑިޕްއަޅު

ކުރެިވގެން ހަމަ ޓެކްސް ނެގޭ ގޮތަށް އޮތުން. އެީއ ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަން ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވާހަކަފުަޅްށ ޑް އިންކްލޫ

 ތާއީދުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ ައސްމާއްތަގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކޮށްލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަނަ ފުރުޞަތަށް، އަުޅަގނޑު މިހާރު މި އަރުވަނީ ތިްނވަނަ ފުރުޞަތު އިނގޭތޯ. މިހާރު ނިންމަން މި ހިފަނީތިން

އިރު ހަމަ ފުރުޞަތު އިންނަ އިނީނަމަ އަޅުގަނޑަށް ނޯންނާނެ މިތާ މި ގޮނޑީގަވަ ަގއިއެކަމަކު މެންބަރުން އެދޭކަމު

 .ވަގުތު ވެސް ހަމަވެއްޖެ އިގަ 3:30އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް  އިގަ 3:30ނުދޭން. ދެން 

ބޭފުޅަކަށް މި  މެއަުޅގަނޑު އެންމެ ފަހުގެ ފުރުޞަތަށް ިމ އަރުވަީނ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ކޮން ،އެހެންނަމަވެސް

ޓުގެ ފުރުޞަތެއް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅުވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަުރވާނަން. އެންެމ ލިބެނީ އެއް މިނި

 ައށް. ވާ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ ފުރަތަމަ އީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

އެބަެޖހޭ. ވަރަށް ތެދުފުޅެއް ެއއީ  އެއްބަްސވާން ނޑު ހަމަ މުޙައްމަދު އިްސމާޢީލްއާއްރިރު. ައުޅގަޤަ ޔާ މުޝުކުރިއް

ރައްޔިތުންެގ އާމްދަނީ އިތުުރކުރަން ހަމަ އިްސކަމެއް ޭދންވީ. ޓެްކސް ނަގަންޖެހޭީނ ރައްޔިތުްނގެ އާމްދަނީ 

ދެމީހަކު މީހާ މިސާލަކަށް ރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފަ. ރައްޔިތު އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރަކުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހުރިހާ އެހީތެ

ގޮތުންނާއި، މާލީ ގޮތުންނާއި ހުރިހާ  އުމްރާނީހަމަ ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ަސރުކާރުން ގާނޫނީ ގޮތުންނާއި 

ކު ރަްއޔިތުންެގ އެކަމަބޭނުންވިަޔސް. އެ މީހަކު ވިޔަފާރިފުޅާކުރަން  ންޖެހޭނެފޯރުކޮށްދޭއެހީތެރިކަން ގޮތަކުން ވެސް 

ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ  އިރިކަމެއް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދީފައާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެ



  

ށް ނޑު ހަމަ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަްމދަނީ އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްއިތުރުކޮށްގެން ދައުލަތަށް އާ

ނެްތވަރަުކން ޓެކްސް ނަަގއިގެންެންއ  އިަރއްޔިތުންެގ އަުތގަ ،ެޓކްސް މިހެން ނަގަިއގެންނެއް އަބަދަކުވަރަށް ތާއީދު. 

. ނުއުޅެވޭނެ. ރަްއޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސާފަކާ ދައުލަތަކަށް ޓެކްސްެއއް ނުނެގޭނެ ށްލަތަކަށް އާމްދަނީ އިތުރުުކރާކަދައު

 ؛ދެްއކެިވ ވާހަަކއާއި ޒްޚަރަދުތައް ކުަޑކުރާ ވާހަަކ ރިޔާނޭ. މެންނަށް ވެސް ިވސްންއެވަރު ދެން އަުޅގަނޑުމެން އެ

ސުމަކަްށ  ޒްސަބްސިޑީ އޮީތ އާސަންދަ ދެބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށް ކުޑަކުރާ ވާހަކަ. ފިުއލް އިޖަހާފަ އިބަޖެޓް ފޮތުގަ

އްަބއި ކުޑަކޮށްާލ ތިންބައިކުޅަ އެ  ވާހަކަ. ހަނޑޫ، ފުށް، ހަކުރުގެންދާ ވާހަކަ. ކަރަންޓު ސަްބސިޑީ ސުމަކަށް ގެންދާ 

ވާހަކަ. އެންސްާޕގެ ބަޖެޓް ދެބައިކުޅަ ެއއްބައި ކުޑަކުރާ ާވހަކަ. އާސަންދަ ނުވަސަތޭކަ މިލިއަނުން ހަތަރު ސަތޭކަ 

އޮތީ. ެއއީކީ ައޅުގަނޑުމެން ދައްަކިއގެން  އިބޭފުޅުން ޖައްސަވާފަ  މިލިއަނަށް ކުޑަކުރާ ވާަހކަ. ބަޖެޓް ފޮތުގައި ތި

ހަަކއެއް ނޫން. ދެން ހަމަ އަނެއްކާ ެވސް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކޮށްލަން ބޭނުން އިސްމާޢީލް އެ ހަދައިގެން ދައްކާ ވާ

ހުށަހެޅުއްވި ޓްރާންސިްޓ ޕެެސންޖާސް އަތުން ޓެކްްސ ނުނެގުމަށް އެ ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ވެްސ 

 ތާއީދުކޮށްލަން ގާސިމް ެވސް ތާއީދުކުރެްއވި. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ކޮންމެ  ރެސްޕެކްޓުހަމަ ޑިއު އެްއކޮށް  އިމް އަުޅަގނޑު ހަމަވެފަވާތީއާއަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން އިނގޭތޯ މި ޓަ

ެއކު އެދެން. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚުތިރާމާއިތެރޭ ނިންމާލަދެއް ޓުބޭފުޅަކު ވެސް އެއް މިނި

 ޓު އިނގޭޯތ. ބަރު އަސްމާ ރަީޝދަށް. އެއް މިނިމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެން މި އަރުވަނީ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮންނާނެ މި ބިލަށް އިތުރަށް ޑިސްކަސް މިތާ މި  އިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ައޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފަ

 ޑިްސކަސްނުކޮްށ ފްލޯއަށް ފޮނުވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ކުޑަ ކޮމިީޓގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެއްކަލަ މި އެޭދ ، އެހެންވީމާ ްނ.ބަ އެދޭ ވޯޓަށް އަހައަޅުގަނޑަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެ

ނީ ައޅުގަނޑު ދޭ .ނޯންނާނެ ޗޮއިސްއެއްމަ އަޅުގަނޑަކަށް ވަނީނަ އިމިތަނުން ބޭފުޅުން އެދޭކަމުގަ ،ބޭފުޅުން އެދޭ

މި ބޭފުޅުންނަށް  ފުރުޞަތު. އަޅުގަނޑު ދަންަނވައިފިން ފަށަމުން ވެސް ތިންވަނަ ފުރުޞަތު، އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު

 ުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަސްލަމަށް. އަ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނީ.

 



  

 ންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިވަުރ މަސައްކަތެްއ ކޮށްލާއިުރ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުޮކށް

ލޫމާތުތައް ލިބެންވާވަަރށް ލިބިގެންނޭ. ައޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާ ގާނޫނެއްަގިއ ޢުމަ ބޭނުންވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ން އެބަޖެހޭ. މަލު ހިނގާނެ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އިނގެޢައެްއޗަާކއި އޭެގ  މެން ލިެޔވިފައި ޮއތްއަޅުގަނޑު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ލިޔެވިަފއިާވއިުރ  2ނިޓީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މިހެން މި ބިލުގެ ޔުޑިޕޮލޮމެޓިކް އިމި

 1961ޮއވޭ ކޮންވެްނޝަނެއް އެބަ ިވއޭނާ ބާލިއިުރ  އިގަ ކޮބައިތޯ އެ ފަރާތްތަަކކީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުޑަކޮްށ ދެންމެ

ލޮމެޓިކް ކޮން ބަޔަކަށްޯތ އެ ލިބެނީ. ޑިޕް ޮއތީ ކީކޭތޯ؟ އިުއމުން ބައިވެރިވެފަ. ޭއގަޤަ 161ވަނަ އަހަރުަގއި 

ންވީމާ، ނިީޓޒް ލިބިގެްނވާ މީހެއް ނޫން. އެހެޔުލޫމާތުގަިއ އިމިޢުމީހަކީ އަުޅގަނުޑގެ މަޕާސްޕޯޓެއް ގެންގުޭޅ ކޮންމެ 

ސާފުވާްނ އެބަޖެހޭ. ދެން ރާއްޖޭަގއި އެފަދަ  ކޮންބައެްއގެ އަތުންތޯ ނުނެގެީނ އިނގޭތޯ  ކޮންބައެްއގެ އަތުންތޯ ެނގެނީ

ލޫމާތުތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންޭވ  ޢުހަލަ މައެކަ، އެހެންީވމާ ؛ގާނޫނެއް އެބައޮތްތޯ. އަުޅގަނޑަކަށް ނޭނގެ ދެން

ތޯ ވަީނ އްފާސްކޮށް ނިމިގެން ފަހުން ކިހިނެތުަގއި ލިޔެލާ ފާްސކޮށްލާިއރު. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެ ގާނޫނެއް ގޮ

 . އެހެންވީމާ،. އެހެން ނުވާގޮަތށް މިކަން ކުރާށޭ އަޅުގަނުޑގެ ނުކުތާައކީންނެއްކާ ވެސް އެ ިއޞްލާޙު ގެންނައަ

ން މަޖައްސަވައިެދްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީމާތު ލިބޭނެގޮތް ހައަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަްނނަވަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫ

 މި ބިލު ނިންމެވުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުިރން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަސްމާ އެބަޖެހޭ ސިމް އިބްރާހީގާއޮނަރަބަލް 

އިއްޒަތްތެރި ންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު މާފަ ،އަސްމާ .ފަށް އެދެންޢާއިނގޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް މަ

ތަޅުމަށްފޮނުވަންތޯ އެީއޯތ  އިން ފާސްކޮށްފަމި ބިލު މިއޮތްގޮތަްށ މި ކޮމިޓީއެބަޖެހޭ ވިދާޅުވަން އެބަޖެހޭ މެންބަރު 

 ހުށަހެޅުމަކީ. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އި ކޮމިީޓއަަކށް ނުގޮސް ފާސްކޮށްފަ އިތުރު ޑިސްކަޝަނަކަށް ކުޑަމީގެ ނުންވަނީ މި ބިލު މި އޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑު ބޭ

 ތަޅުމަށް ފޮނުވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ފަހަުރ ންކޮށްލަން. އެކިޤީއުޅެނީ ޔަ މެންބަރަކު. އާދެ! މި އްޔާ އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ މިއަށް ާތއީދުކުަރއްވާ އެހެންވެއްޖެ 

އެ ހުށަެހޅުމަށްތޯ ތާއީދުކުރަްއވަނީ.  ވިދާޅުވަނީ ޯހރަފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއެކި އެްއޗެހި ވިދާުޅވާތީ. 

ގިިލ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނކްލިއާރވީ ނޫންތޯ ައޅުގަނުޑ މިހާ ހިސާބުން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާމި

 ސިމް އިބްރާހީމަށް.ގާ

 

 ސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:ގާއިރާގެ މެންބަރު ގިލި ދާނމާމި

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށްދު ހަރުދަނާޞާތިޤުއުމެއްގެ އިޤަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި އާދެ! އަުޅގަ

ތަ ލަތު ހުރިގޮތުން އަޅުގަނުޑމެން އިންޑިޔާައކާ ނުވަޙާުރ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއި

ލަތްތަކުގަިއ ޙާގޫކަމަކަށް ވެދާނެ. މި ދެންނެވި އުނދަ މަކީ އުމުތަކާއި އަާޅކިޔުޤަެވސް  އެމެރިކާ ނުވަތަ އެހެން

ވަރަށް ބޮޑު ެއްއޗެއް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ރަސްމީގޮތުްނ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ލިބެން މި އޮންނަނީ އެންމެ މައިގަނޑު

އެ ާދއިރާއިން މީހުން ައއުން ޑިސްކަރޭޖް ކުެރވޭެނ ، ްކޓަރުން. އެހެންވީމާއަރިޒަމް ސެނުރަސްމީ ގޮތުން މި ލިބެނީ ޓު

ނަގާ ވާހަަކ ނުގޮތަކަށް ކަންަތއްތަްއެވގެން ހިނގައިދާނެތީ އަުޅގަނޑު ްޓރާންސިޓްމަންޓް ޕަސެންޖަރުން އަތުން 

އަިދ  ޒްނެވީ ެއއީ ރިޔާ ން ނަގާ ވާހަކަ މި ެދންދަންނަވާލީ. ދެން ހަމަ އެހެންމެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕަސެންޖަރުން އަތު

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެްސ  ފަދައިން ތި ީއވާ ވެސް ފާހަަގކުރި، ކުރިފާހަގައެހެން ބޭފުޅުން ވެސް 

ވެްސ  އިމީހުންނަށް އެފަރާތުން ނުނެގި ެއ އަދި ދުނިޔޭގަ  ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ައޅުަގނޑުމެންގެ އެންމެ ނީޑީ

މި އޮންނަނީ.  އިލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯެޓްއ ލިބިފަނިީޓޒް ނުވަތަ ޑިޕްޔުލޮމެޓިކް އިމިތްތަުކން ޑިޕްވަސްކަން ހުރި ފަރާތަނަ

ަފރާތްތަކުން ނުނަގާގޮތަށް އޮުތން ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެްއ  އެ މިހެން ކަމަށް ވިޔަސް ކަމަށް ވިޔަސް އަދި އެހެން

ެއއީ ވަރަށް އުނަދގޫ ކަންަތއްތަކަށްޭވ. ޭއެގ  ައނެއްކާ ެއކަން ސާފުކޮށް ބެުލން ވެސް، ިލގެންދާނެ. އެހެންވީމާގެއް

 ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދި އެ ނަގަްނވީ މީހާ އަތުން ނުނެގި ނުނަގަްށވީ މީހާ އަތުން ނެގި މިކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް 

ެއއް  .ބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީޤަގޭގޮަތށް އޮތުން ެއއީ ައޅުގަނޑު ހަަމ ހުރިހާ ފަރާތަކުން ނެ ވެސް ދިމާވެދާނެތީ އެއީ

ކަމަށް. ނަަގއިގެްނކަން ައުޅގަނޑުމެންގެ ެއއާރޕޯޓާިއ  ބޫލުކުރަީނ ނެގެންޖެހޭނެޤައަކުން ެއއް އުސޫލަކު އަުޅގަނޑު ހަމަ

ތަންތަން ިޑވެޮލޕްކުރެވޭނީ. މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުން ދައުލަތުން ވަަރށް ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް  އަދި އެހެން

ވެސް  ަވއިފި. އެ ދަރިނިިމލިއަން ޑޮލަރު ވެސް ަދއްކަ  270 ވަހު ވެސްއެބަކުރަްއވާ އެއާރޕޯުޓަގއި ިއހަށް ދު

ވެސް.  އަދި އެއާރޕޯުޓން ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް އަދާކުރަން ޖެހޭނީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަމަ. އެ ހަމަ ގައިމު

ކުެރވިފައި އޮތްކަމެއް.  އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ިމައދު ނެގުން ެއއީ މިހާރު ވެސް އެއާރޕޯުޓގައި ވަރަށް ޮބޑު ބަެއއް

ވަރަކަށް މިިލއަން ޑޮލަުރ  100ވަރު ަޚރަދުކުރާ. ޭއގެ އިތުރަށް ހުރި ންފެންނަ މިލިއަން ޑޮލަރު މިހާުރ ވެސް 271

އެ ކަމެއްނުކޮށް ނެގެނީޭއ ބުނާ ބުނުމަށް އަޅުގަނޑު ، ޚަރަދު ވެސް ކޮށްފި. އެހެންވީމާ މިހާރު ވެސް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް



  

ތު ނެތް ކަމަށް ގަނޑުމެންނަށް މި ބިލު މިގޮތަށް މިތާނގައި އިތުރަށް ވާހަކަދެްއކުމުެގ ފުރުޞައަޅު  ދެންނދަގޫ. އު

ކުރާ ހިތްވޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމެވި ނިންމެމަށް ބަލާއިރު. ހަމަ އަސްމާ ރަޝީދު ބޫލުޤައަޅުގަނޑު ވެސް 

ން ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ، މިހާރު މި ކޮމިޓީ ައޅުގަނުޑމެން ވެސް ތާއީުދކުރަންހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް 

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުވަިއގެން އެތާނގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމުން. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތި ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރަވަންޏާ  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު އެންމެފަހު ފުރުޞަތެއް ގޮތުން

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެެދން އިޢުތިރާޟު ނުކުަރއްވަްނ އިނގޭޯތ ިޑއު ރެސްެޕކްޓްަގއި މިހާރު ައޅުގަނޑުމެްނެގ 

ަގމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ޓައިމް ވެސް ހަމަވެފައިވާތީ އަޅުގަނޑު އެންމެފަހު ފުރުޞަތެއް ގޮތުަގއި މިއަރުވަނީ 

 ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަށް. މެންބަރު

 

  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮުޅަގއި  2013އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ކުރުކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 

 10ޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖޭ ކިޔާފައި އޭުރގައި އޮތް ވެސް މިއޮތީ އެއަރޕޯޓް ިޑވެޮލޕްމަންޓް ޗާޖޭ ނުކީ ނަމަވެސް އެއަރ

ޑޮލަުރ  25ޑޮލަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި އޮތީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ުކރިން ކުރީ ސަރުކާރުން ގެންނަން އުޅުނު  25ޑޮލަރަށް 

ފުޅުން ވެްސ އެހެން ނަމެއްަގއި އެއަރޕޯްޓ ސަރވިްސ ޗާްޖގެ ނަމުަގއި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭ

ޑޮލަރަްށ  25ވެސް އެދަނީ ނެގެމުންނޭ. އެ ސަރވިްސއެއް ނުެދވެއޭ ޙަޤީޤަތުގައި  ތި މިހާރުއޭ ވިސްނާލަންވާނެ

އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ހަމަ  ވާވަރަށް. އަެނއްާކއޭ އަުޅގަނޑުމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖެއް ވެސް ނަގަން މި

 ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޝކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްިވ އެއްބާރުލުމަށް ޓަަކއި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނާވ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުަދންނަވަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ މިހާރު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

ުމ ޢާއްޓަށް އަހާނީ ތި ބޭފުޅުން ވިދާުޅިވޮގތާއި އަދި އަނެްއކާ ޓަކައި އަުޅގަނޑު ވޯޓަށް ދަްނނަވާނަން. އަުޅގަނުޑ ވޯ

ފުރަތަމަ ތާއީދު ލިުބނު ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން  އިާރ އުސޫލުން. ފުރަތަމަ ހުަށހަޅަމަލުކުޢައުސޫލުން ވެސް 

ރުކުރުމަށް ޓަަކިއ ހުށަހަޅަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ، އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ މި ބިލު ވަގުތު އިތު



  

ފޮނުވުން.  ވެސް  ނުވަތަ ަވގުތު ނެތީމަ، ވަގުުތ ނެތީމަ އަނބުރާ ދިރާސާކުަރން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަްށ އަނެއްކާ 

. އެީއ ފުރަތަމަ، ަރނގަޅުތޯ. ގޯސްކޮށް ވަންޏާ ެވސް ުކރައްވާފަ މިއަށް ާތއީދު ވަނީީއވާ  އިއަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވަ 

! ޯއޭކ މައްސަލައެއް ނެތް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވި އެްއޗަަކށް އިޢުތިރާޟު ނުކުރަން. ރަނގަޅުކޮށްދެްއވާ. އާދެ

އަޅުގަނޑު ގޮެތއް ނިންމިއޭ މިދެންނެވީ މިތާ އިނދެ. އެހެންވެ އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ ގޮތެްއ ނިމުނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ގަނުޑ ެއގޮަތށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ. ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އޭރު އިޢުތިރާޟު ުނކުރަްއވާތީ އަޅު  ނިންމީމަ އެ

 ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު، އެންމެ ،އެހެންނަމަވެސް

ީއވާ ތާއީދުކޮށްަފއިވަީނ، ފައްޔާޟް ވެސް ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވަނީ މިކަމާ ބެހޭ  އިފުރަތަމަ އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވަ

ފުޅުން ކުރުގޮތަކަްށ ދަންނަވާލާނަން. މިކަމާ ބެހޭ ދާއިާރއާ ގުޅުން ހުރި ބޭބޭފުޅުން ިމ ކޮމިޓީއަށް ާހޒިރުކުރުން. ބޭބޭ

ހާލިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅުތޯ. އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި މަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ޯވޓަށް އައެހެންވީމާ، މިއަށް ގޮތެއް ިނންމު

ން އަތްޕުޅު ނެންގެުވން، މައްޗަށް ނެންގެވުން އެެދން. އާދެ! މިހާރު ޓައިވެފައި އަހާލަނީ މިކަމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅު

ކުރަނީ އަޅުގަނޑު ގޮތެއް ބޫލު ޤަޅަށް ޯވޓަްށ އަހާފައި އަޅުގަނޑު ައޅުގަނޑު އަެނއްކޮ ،މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް

ކުގެ ބޭބޭފުޅުްނ ށް މިކަމާ ެބހޭ ދާއިރާތަނިންމަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިއަހަނީ މި މަޖިލީހުގައި މި ކޮމިީޓއަ

ނުވަތަ މި ދިރާސާކުރުމަށް ވަގުތު ނެތުމާއެކު ނުގެނައުމަށް. ެއގޮތަށް ތާއީދުުކރައްވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުުޅ  ނުގެންނެވުމަށް

 5ނެވީ ޑަިއގެންނެންގެވުން އެދެން. އާދެ! ދެޮކޅުން ވެސް، ދެފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިވަ

ެއއްކޮށް އަޅުގަނޑު މިޖެހެނީ މުޤައްރިރު ހައިސިއްޔަތުން ގޮތެއް ނިންމަން. މި ސުންގަޑި  ވާތީއާވޯޓު ކަމަށް

ވާތީ އަޅުގަނޑު މި ނިންމަނީ މި ކޮމިޓީއަށް ނޑު ޖަވާބުދާރީވާްނޖެހޭ މީހަކަށްހަމަވެފައިވާީތއަެއކު ގާނޫނީ ޮގތުން އަޅުގަ

ށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ތި ެދއްާވ ެއއްބާރުލެްއވުަމށް ޓަކައި. ދެވަަނ ވޯޓަްށ އިތުރު ބޭފުޅުން ހާޒިރުނުކުަރން. ވަރަ

 އަޅުގަނޑު އަހާލާނަން.

 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑު އަސްުލަގއި އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސުންގަޑި އިތުުރކުރެވިދާނެއޭ. ދެން އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

އެަކން ނުކުރާ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި. އެހެންވީމާ،  އިވި ކަންތަުކގައި ޯވޓަށް އައްަސވަ މައިގަނޑު ބޭނުން

 އަޅުގަނޑުގެ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ީއވާ ތާއީދުުކރައްވާަފއިވަނީ އަދި ރިޔާްޟ  އިފައްޔާްޟ ހުށަހަޅުއްވަލާނަން. އާދެ! ދެވަނަ ޯވޓަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ

ވެސް ތާއީދު، ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރެއްވި އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު ދެބޭފުޅުންގެ ނަން 

ވެްސ މި ލިސްުޓ ދިސިމް އިބްާރހީމް ވެސް ތާއީުދކުރަްއވާފަިއަވނީ. އަގާ ން ވަރަށް އިޙުިތރާމާއެކު. އަދި ދަންނަވާލަނަ

ވަަޑއިގަންަނާވ  ވެނަން. ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޭބޭފުޅުންގެ އަތުން ޓެކްސް ނަންަގވާފައި ޓްާރންސިޓްއިތުރުކޮށްދީފާ

ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ފައިސާ ނުނަގާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ. އެގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން. 

ގަނޑަށް ޕީ.ޕީ.އެމް ފަރާތުން އެއްެޗކޭ ވިދާޅުުނވާތީ އަުޅގަނޑު ެއގޮތަށް ކުރިައްށ އޯޭކ. އެހެންވީމާ، ައޅު ނ،އާ

 ގެންދާނަން. މިދެންނެވީ އިުޢތިރާޟު ނުކުރަވަންޏާ ައޅުަގނޑު ވަކިން އަހާނަން. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި 

އީވާ  އި. ފަްއޔާޟް ހުށަހަޅުއްވަ ރީީއވާ ތާއީދުކުަރްއވާ، ައސްލަމެއް ނޫން. ސޮ އިއަހާލަނީ އަސްލަމް ހުށަހަޅުްއވަ

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ ޑިޕްޮލމެޓިކް ބޭބޭފުޅުން އަތުން މި ޓެކްސް ނެންގެވުަމށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް 

ވޯޓު ލިބިވަަޑއިގަތީ.  5ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ައތްޕުޅު ނެންގެވުން އެދެން. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

މި އަހާލަީނ އަނެްއކޮޅަށް. މިީވގޮތުން ައޅުގަނޑު ޖެހޭނީ އަެނއްޮކޅަށް ވެސް ވޯޓަށް އަހަން. ދެން އަޅުގަނޑު 

ވެސް އޮތް ގޮތަށް ނުނަގަން  އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި އަހާލަީނ ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޭބޭފުޅުންގެ ައތްޕުޅުން ޓެކްސް މިހާރު

ވެްސ  ެވސް މިވަނީ، މިހާރު ވެސް އަނެްއކާ ހާރުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ައތްޕުޅު ނެންގެވުން އެދެން. ާއދެ! މި

ވެސް މި  . އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުގަނޑު މިޖެހެނީ އަނެއްކާވެސް ޓަިއެވފަ މިވަނީ އަނެއްކާ

ގޮނީޑގައި އިންނަ މީހެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން ގޮެތއް ނިންމަން. މި ގާނޫނީ ގޮތުން އަުޅގަނޑަށް ލިބިފަިއވާ ވާޖިބު 

ބޭބޭފުޅުންނަށް އޮންނަ  މަލުކުރާ ގޮތަކީ ޑިޕްލޮމެޓިކްޢަބޫލުކުރާ، ދުނިޭޔގައި ޤަޑު ފުރިހަމަކުރާނަން. އަޅުގަނޑު ޅުގަނއަ

ޚާއްޞަ ަކންތައްތައް ކުެރވިފަިއވާތީ އެ އުސޫލުގެ މަތީން ރާއްޖޭަގިއ  ،ޚާްއޞަ ގަދަރުތަކާއި  ކާިއ،ނާޔަތްތަޢިޚާއްޞަ 

މަލުކުރަމުންދާގޮތަށް އެބޭބޭފުޅުން އަތުން ޓެކްްސ ޢަވެސް  ންނަ ގޮތަށް މިހާރުވެސް ޕްރެކްިޓސް ކުަރމުން އަ އަބަދު

އޮތީ އަސްމާ ނުނަގަން އަޅުގަނޑު ވޯޓުދެން. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އެގޮތަށް ނިންމީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. ދެން މި

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ޓްރާންސިޓް ... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެވަނަ ވޯޓަށް އަުޅގައިރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަ

 އި ްސ ނުނަގަން މިވަނީ ހުށަހަޅާފަ. ފައްޔާޟް ހުށަހަޅުްއވަފަސިންޖަރުން ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުން އަތްޕުޅުން ޓެކް

ެވސް  . ިމގޮތަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަާވ ޭބބޭފުޅުން އަތްޕުޅު ނެްނގެވުްނ އެދެން. އަނެއްކާ ވަނީ ާތއީދުކުރަްއވާފައީވާ 

. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޭއގެ އަެނއްކޮޅަށް ވޯޓަށް ދަންނަވަން. އެ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ބިފަވޯޓު ލި 5މިވަނީ 

ންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުްނ، ބިލުގައި އޮްތގޮތަށް ފައިާސ ނަންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ނަ ޓެކްސް  ފައިސާ ނަންގަވަން

ވެސް މިވަީނ  އަނެއްކާ !ތްޕުޅު ނެންގެވުން އެދެން. އާދެ އަ ބޭފުޅުން ޓެކްސް ނަންގަވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން

ބޫލުުކރަނީ މި ބޭފުޅުން ވެސް ޤަޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން އަުޅގަނޑު  . ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންތާނގައި ވެސްޓައިވެފަ

ވޯޓަކަްށ  މިހާ ހިސާބުން އަނެއްކާ !ުޅގަނޑު މިގޮަތށް ނިންމަން. އާދެއަ، ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ ޓެކްސް



  

އަހަން. ދެން އަޅުގަނޑު ދެން ޖެހިގެން އޮތް ވޯޓަށް އަަހއިާލނަން. އެއަރޕޯޓް ޓެކްސް އެްއވެސް ދިެވއްެސއްގެ އަތުން 

هللا ނުނަގަން. އެއަރޕޯޓް ިޑވަލޮްޕމަންޓް ޗާޖް އެއްެވސް ދިވެްއސެއްގެ އަތުން ނުނަގަން ީއާވ ހުށަހަޅުއްވައި ޢަބްދު

ފާހެއް  !ތްޕުޅު ނެންގެވުން އެދެން. އާދެއެގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ ބޭބޭފުޅުން އަ .ވަނީ ތާއީދުކުަރއްވާފަ ރިޔާޒް މި

އަުޅގަނޑު ވޯޓަްށ  !ޑު ޭއގެ އަެނއްކޮޅަށް ވެްސ. އާދެައުޅގަނ، ވޯޓު ލިބިފަ. އެހެންވީމާ 5ދެންނެވީ މިވަނީ  ނުވި. މި

ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ވެްސ އަހަވޯޓު ލިބުނީަމ އަނެްއކޮޅަށް  4އެހުން މީގައި އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތަކީ. 

ތި  .އަޅުގަނޑު އަހައިލާނަން މީގައި ހަމަ، ނެ އެްއޗެއް ނޭނގޭނެ. އެހެންވީމާހައްދަވާ ތިކޮޅުން ވެސްބޫލުކުރަން. ޤަ

މިހާރު މިވަނީ  ،އެހެންވީމާ !ތްުޕޅު ނެންގެވުން އެދެން. އާދެބޭފުޅުންނަށް މި ނަންގަވަން ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭބޭފުޅުން އަ

މިހާުރ  !ފާސްީވކަމުަގއި ދަންނަވަން. އާދެބިލުަގއި ޮއތްގޮތަށް ހަމަ ، ިމގޮތަށް ނަާގ ޮގތަށް. އެހެންވީމާފާސްވެފައި 

ލަނީ. މި ބިލު މިހާރު އެންމެ ފަހު ވޯޓަށް މި ަދންނަވާލަނީ. ައޅުގަނޑު ންމެ ފަހުގެ ވޯަޓށް މި ދަންނަވާއަޅުގަނޑު އެ

އޮތްގޮތަށް ފާސްކުަރއްވަން ުމޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް  ،ހުށަހަޅުއްވައި ށް އަްސމާ ރަޝީދުއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަ

ލް ފޮނުވަން އަސްމާ ރަޝީުދ ހުށަހަޅުއްވައި ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ

ށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަްށ ސިމް އިބްރާހީމް ވެސް ާތއީދުކުރަްއވާފަިއވާތީ މި ހުށަހެޅުމަގާތާއީދުކުރަްއަވއި އޮނަރަބަލް 

ގެ މިވަނީ މި ކޮމިޓީ !ތްޕުޅު ނެންގެވުން އެދެން. ާއދެއަހައިލާނަން. އެގޮތަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުން އަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ކޮމިީޓއަްށ ، މެޖޯރިޓީން މިވަނީ ފާސްވެފަ. އެހެންވީމާ

ސިމް އިބްރާހިމް ެއއްެޗޭކ ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުުޅވާތީ ގާއި. އެހެންނަމަވެްސ، އޮނަރަަބލް ށް ޓަކަ ތި ދެއްވި އެއްބާރުލުމަ

 ޚާއްޞަ އިޙުތިރާމެްއގެ ގޮތުން އަރުވަން ފުރުޞަތު. 

 

 މާމިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ންެގ އަތުން ަނގަން ައޅުގަނޑު ާތއީދުކުރި ގޮތް. އެީއ ކީރިިތ ލަްނ ބޭނުން އަުޅގަނުޑ ދިވެހިައޅުގަނޑު ދަންނަވާ !އާދެ

ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްަގއި ައންގަވާަފއިވަނީ ތިމާމެން ކުރާ ކަމެއްަގއި ތިމާމެން އޭގައި ޝާމިލްނުވެ އެހެން މީހުންގެ 

ތިމާ އެކަމެްއގަިއ ، ވީމާލާޒިމް ނުކުރާށޭ. އެެހން މައްޗަށް ނުވަތަ އަެނކާގެ މަްއޗަށް ތިމާގެ އަާޚގެ މައްޗަށް އެކަން

މަސްޢޫލުނުވާ ކަމެއްގެ މައްަޗށް އެހެން މީހުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާޖް ނަގާފައި އަުޅގަނޑުމެންެގ 

އަމިއްލަ ަވޒަނުަގއި އަޅުގަނުޑމެންގެ އަމިއްލަ ގެދޮރު ހަދަން އަޅުގަނޑުމެން ޕަރޓިސިޕޭޝަނެއް ނުދޭކަމަށް ވަންޏާ 

ބޫލުކުރާީތ ޤަރި ގޯސްކަެމއް ކަަމށް އަުޅގަނޑު ފުޅަްށ ބަލާއިރު ެއއީ ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެން ހުއެއީ މި ދެންެނވި ޙަދީޘް

ދިވެހި ރައްޔިތުްނ ، ގަނޑު މިކަްނ މި ކުރީ. އެހެންވީމާއިސްލާމްދީނުގެ ވެސް ަނމުގައި އަޅު 

ވުން ނެތި ބޭރު މުސްލިމުން ކަމަށް ވީހިނދު އެކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންެގ ބައިވެރި 100އަޅުގަނޑުމެންނަކީ %



  

 ބޫލުކުރާ ހަމައެއް ނޫންކަމަށްވާތީ ެއކަން ޤަނަަގިއގެން އޮތުމަީކ އަޅުގަނޑު  މީހުންގެ އަތުން އެ ނަމުގަިއ އެްއޗެއް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް މުޤައްރިރު.  !އަޅުގަނޑު ެއގޮތަށް ކުރީ. އާދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިމް އިބްރާހީމް ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގާއަށް އޮނަރަބަލް މި ކޮމިޓީ !އާދެ

ވެސް ެދއްވި ެއއްބާރުލުމަށް ޓަކައި ނުހަނު އިޚުލާޞްތެިރކަމާއިެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓުްނ 

ޓީގެ ބެހޭ ބިލު މިހާ ހިސާބުން މި ކޮމި ން ޓެކްސް ނެގުމާޖަރުންގެ އަތުދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިން

. މި އަޅުގަނޑުމެން ތަޅުމަށް މީތި ފޮނުވާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ މަސައްކަްތވަނީ ނިންމާފަ

 ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޓަަކއި. ޝުކުރިއްާޔ. މިހާ ހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިމުނީ. 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




