
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  2ކޮމިޓީގެ  އިޤްތިޞ ދީ  

  7201 ފެބުރުވަރީ 16

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެވިފައި މި . މިއަދު އަޅުގަނޑުެމން އެޖެންޑާދަންނަވަންތެރިކަމާއެކު މަރުޙަބާ އާއި ޝުކުރުލާޞްބޭފުޅުންނަށް އިޚް

ބެހޭގޮތުން  ނޫނަށް އިސްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލާއިމްޕޯޓް ގާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް 79/31 ވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު؛

 ފަރާަތކަށް ދަންނަވާަފއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 3މަޝްވަރާކުރުން. މި ބިލުަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ވާނީ މިއަދު 

ްސ ވްސް ކަސްޓަމްންޓްރޯލް ބޯޑު، މޯލްޑިޓަކައި. އެގޮތުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، ޓޮބޭކޯ ކޮ

ވެސް އަުޅގަނުޑ  ފުރަތަމަ، ގެންފަ. އެހެންވީމާބޭފުޅުން މިހާރު ވަނީ ވަަޑއިއެ . ސަރވިްސއަށްވާނީ ދަންނަވާފަ

ޓަަކއި ެއްއވެސް ބޭފުަޅކު  ދޭެތރޭ ގޮތެްއ ނިންމުމަށް ކުރިއަށްިދުއމުގެ ކުރިން މީިޑޔާއާ  މަސައްކަތަިއގެން

ނުޑ ނިންމާ އަރުވަން އަުޅގަ މަށް ެއ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވަންޏާ މީިޑޔާ ބޭފުޅުން ަވޑަިއގަތު

ައާޅ ނަފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ގަޑި ކަނޑައިޢުތިާރޟްކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް ނެީތކަމަށް ވާނަމަ.  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

ގެން ގެންދާނީ. ކޮންމެ ބޭފުޅާކަށް ވެސް ދެ ުފރުޞަތު އަޅުގަނޑު ދޭނަން. ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ދެ ފުރުޞަތު ދީ

މޯލްިޑވްްސ  ބޫުލކުރާ ގޮުތގައިވަނީ އަދި އަުޅގަނޑު ވެސް ޤައެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ބޭނުންފުޅު

ވާނީ ެއ ބޭފުޅުްނ ން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ަފސޭހަފުޅުވާތީ އެހެކަސްޓަމްސް ސަރވިްސއަީކ ވަިކ ބޮީޑއަކަށް 

ވާތީ ދެން އަުޅގަނޑުމެން ން ކަމަށް ލުގައި އެ ބޭުފޅުން ވަކިން ގެންެނވުބަދަ ން ވާަހކަދެއްކުުމގެތިއްބަަވއިގެން ކަސްޓަމު

ެއއްެގ ތެރޭ ހިމެނޭ ދެ ބަޔަކަށްވާީތ މި ހަމަޖެއްސެވި ދެބައި މީުހންނަކީ، ދެ ފަރާތަކީ ވެްސ މިއީ ެއއް ބޮޑީ 

ނޑު އިދާރީމޭުޒގަިއ އަށް ދަންނަވާލަން އަޅުގަމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ

 ގެ އިމްޕޯޓް  ،ިދވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް  79/31 ؛ގާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ޓަަކއި މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  ދެއްވުމަށް ތުއުުމެގ ބިލާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާގެނަ ލާޙުގާނޫނަށް އިޞް

ތެރިކަމާއެކު ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ފަރާތުްނ ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ުނހަނު އިޚްލާޞް ަޑއިގެންެދއްވީތީބޭފުޅުން ވަ

ޓަކައި  ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ައޅުގަނޑު ހަމަ ތި

މޫދު ރިޔާޟް، އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހިއްސާކޮށްލާނަން. އަލްފާޟިްލ އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްަމދު، އަލްފާޟިލް މަހް

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،79/31 ދެންނެވިގޮތަށް ގާނޫނު ނަންބަރު ޒުބައިރު. ރަނގަޅު ދެއްތޯ. ެދން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން

ޓަަކިއ  ގެނައުމާ ބެހޭ ބިލާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ލާޙުއެްކސްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިޞް ،އިމްޕޯޓް

ެވސް ބޮަޑށް ހަމަ އެދެން ކުރުކޮށް  ބޭފުޅުން ޖަވާބުދެްއވާއިރު ވީހާ ށް ދަޢުވަތު މި ދެވުނީ. ދެން ތިބޭފުޅުންނަ ތި

ދެއްަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ހަމަ ވެސް ރަނގަޅަށް ޖަާވބު ވާ ސުވާލުަތކަްށ ވީހާބޭފުޅުން މެންބަރުން ކުރައް ވެސް ތި ވީހާ

އެްއގޮތަީކ  ،ފުުރޞަތު. ސުވާލު  2ބަރަކަށް ވެްސ އަުރވާނަން ހެޔޮފުޅުކަމުަގއި ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މެން

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ކުރަްއވާ ުސވާލަށް ޖަވާބުދެއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އަނެއް ުސވާލުކުރަްނ 

ވެސް ދަންނަވަން. ކޮްނމެ ބޭފުޅަކު ވެސް މައިުކ ބޭނުންފުޅުކުރައްަވއިގެްނ  އަރުވާނެ ވާހަކަ  ފުރުޞަތު
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އަދި ުފރަތަމަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން  .ފުޅުދައްަކވާއިރުާވހަކަ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުން އެދެން

ބޭފުޅުންެގ  އަރުވާނަން ތި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ،ލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދުއަލްފާޟި

 3ޓަަކއި  ވާ ވާހަކަުފޅުތަކެްއ ދެއްެކވުމަށްބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ން ތިބެހޭގޮތުވެލެއްވުމަާށއި އަދި ިމ ބިލާ ތަޢާރުފު

 ކުިރއަށްގެންެދވީމަ ރަނގަޅުވާނެ. ުޝކުރިްއޔާ.  ޓުގެ ކުޑަުކޑަ ަވގުުތކޮޅެއް އަރުވާނަން. މަިއކް ޖައްަސވާ ވާހަކަފުޅުނިމި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އްމަދުނަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙަކޮމިޝަމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ 

އެމް.ޕީ. މޯލްޑިްވސް ަކސްޓަމްސް ސަރވިްސ ފަރާތުން މިކަމުގައި މަޢުލޫމާުތ  ޝުކުިރއްޔާއާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް 

ޙްމޫދު ރިޔާޟް އަދި އަުޅގަނޑު ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލްގެ ހައިިޞއްޔަތުން. ެދން މަ ައއީ  މި އަުޅގަނޑު އަރުވަން 

ިއ މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެިޓސްޓިކްްސގަ އިރު. މި ދެ ބޭފުޅުންަނކީޒުބަ

 ހީގެ އަގުަތކާއި ގިންތިކުރުާމއި މި ކަންތައްތަުކގައި ިއސްކޮށް އުުޅއްވާނީ އެ ދެޗެ މުގޮތެްއަގއި ހުރިހާ އެއްޢާއް

ޓެްޑ ރިންކްސް ނުވަތަ ކާބަނޭދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުދަންނަވަން. ސޮފްޓް ޑް ބޭފުޅުން. ދެން ފުރުޞަތު

ކޮންޓެންޓުގެ ގޮތުން.  ،ވެްސ އޭެގ ދަތިތަކެްއ ހުންނަ އެްއެޗއް ކުުރމުގައި ދުނިޭޔަގއި އަބަދުައކީ ކްލެސިަފއިޑްރިންކްސް

އެއް ކޯެޑއްަގއި. ެއހެންނަމަވެސް، ނެޝަނަލް ހި ހުންނާނީ ަގއި ޯކުޑކޮށްފައި ެވސް މި އެްއޗެހާމަނައިޒް ސިސްޓަމް

ހިސާބު ބަލަހައްޓާނެ ދެ ކޯޑެްއގައި. ވަކި ދެ ކޯެޑްއގައި. އެީއ  އިންސްޓަމްސްކަްސައށް ސަޕަރޕަ ލްސްޓެޓިސްޓިކަ

 ކުރާނީ ކޮންމާެކޓްޑީގަިއ ދަްއޗަކަށް ވާނީ އޭތި އެަނރޖީ ޑްރިންކްސް. އެކަަމުކ އޭ  އާއި ޑްރިންކްސް  ސޮފްޓް

ވެްސ  ވާނީ. އެކަަމކުކަން އެނަރޖީ ޑްރިންކަކަށްއްަޗަކށްވީމަކޮންޓެންޓް ަވއިސް ކިހާވަެރއްަގއި، ކޯ  ލައިނަކުންކަން،

އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލާފައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ، ން. އެހެންވީމާމިކަމަކީ އުނދަގޫ ކަމެްއ. އެަކމަކު ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫ

  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވާީނ  ލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުހުޅުަވއި  ގަނޑު ފުރުޞަތުމިހާހިސާބުން މެންބަރުންނަށް އަޅު

 هللا. ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ން އުޅުނު ުސވާލަށް ކޮްނމެވެސް ވަަރކަށް ފުރަތަމަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް. އަޅުގަނޑު އަސްލު ދަްނނަވަޝުކުރިއްޔާ 

ކުރުުމގަިއ ށް އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް ޑީމާކެޓްކޮނުންވީ ޚާއްޞަވެސް ހަމަ ތި ޖަވާބުދެއްވީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ

ދުކުރަްއވަނީ؟ ސްކިހިނެއްތޯ މިހާރު ކުރައްވަން ތި ގަ ެރވޭނެ ކަމެކޭ. މިތި ވިދާޅުވީ ދަތިތަކެއް ހުރޭ. އެކަމަކު ެއއީ ކު

ކަންނޭނގެ ހައިެކއް މި ގެންނަނީ. ގެންނައިރު އެނަރޖީ ޑްރިންކްްސ  15އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން %
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ަވރަށް އެއްބަސް މި ގެންުގޅޭ  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑްރިންކްސް ވަކިން މިހާރު ކްލެސިފައި ކުެރވިފައިތޯ ހުރީ؟ އަުޅގަނޑު

ތެޭރގަިއ  ޗަްށ ހަމަ ދިއުން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ާތއީދުކުރާ ކަމެއް. އެކަމަކު ޭއގެމު އެނަރޖީ ޑްރިންްކސް އަުގ މައްޢާއް

މައިލޯ ޑްރިންކްްސ ކަހަލަ އެްއޗެހި ވެސް.  ހިމެނޭތޯ މިސާލަކަށް މިތާނގައި ދެެކވުނު ވާހަަކެއއް ެއއީ މިސާލަކަށް

  ިރއްޔާ.  ސްދުކުރަްއވާަފއި އޮތީ؟ ޝުކުނެއްތޯ ޑީމާކެްޓކުރަން މިހާރު ގަކިހި، އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު

އެޖެންސީއެއް. ީމގަިއ އަކީ އިމްޕްލިމެންޓިންގ ކަްސޓަމްސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

ތަާކއި ގަާވއިދުތައް. މީަގއި ިމ ވަނަ ފަރާތުެގ ގާނޫނު 3ކުރާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ާޢއްމުގޮެތއްަގއި އިމްޕްލިމެންޓް

ޓަަކއި. ޭއގެ މާނައަީކ ކޮންޓެންޓަްށ  ވަގުަތކު ކްލެސިަފއި ކުރީ އިންޓަރނަލް ސްޓެޓިސްިޓކަލް ޕަރޕަސްތަކަށް

މުކޮށް މި ހުންނަ އެނަރޖީ ޑްރިންކް ބްރެންޑްތަކަށް ބަލާފަޭއ ސިފައި ޮކށްފައި މި ހުންނަނީ. ޢާއްބަލާފައެއް ނޫނޭ ކްލެ

ތަޤްބަލުގައި މިަކން ކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ހެލްތާ ުގޅޭ ދާއިރާއަކުން އެނަރޖީ ްޑރިންކްގެ ކްލެސިފިކޭޝަން މުސްކުރަނީ. 

ސްދުކުރާނެ އީ އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން ކުރަން ގަދެއްވީމަ އެ މިންގަނޑަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާނީ. އެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ގޮތަކީ. 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މަރުޙަާބ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނުޑގެ ދެތިން ސުވާލެއް. ފުރަތަމަ ކަަމކަށް ސިނގިރޭުޓގެ ވާަހކަ 

ކުރާިއރުގައި ކިހާ އަދަދެއް މިހާުރ ހާރު ހަމަ ބިލުން މި އިންކްރީޒްޓެްކސް އަޅުގަނޑުމެން މި އިނގޭތޯ. ސިނގިރޭުޓގެ

ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެވޭކަމަށް ވަންޏާމުން ކިހާ  އިނގޭތޯ. ދެން އޭެގ ތި އިމްޕޯޓްކުރޭތޯ ރާއްޖެއަށް ސިނގިރޭޓް

އަހަރު ދުވަސް  10ައހަރު،  5ތޯ. ދެން މިދިޔަ އިނގޭ ޑިުޔީޓ ކޮމްޕޯނަންޓުން އެ ލިބެނީރެވެނިޔުެއއްތޯ ޭއގެން 

މި ސިނގިރޭޓާ ގުިޅގެން  ެއއީ ައޅުގަނޑު އިނގޭތޯ.  ނޫނީ ގިަނީވތޯތެރޭގައި ސިނގިރޭޓް އިމްޕޯްޓކުރުން މަދުވީތޯ 

ގައި އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައި މި ދެން ސޮފްޓް ޑްރިންކްސްގެ ވާހަކައި  ލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް.ބަލާ

ބީ އެ ކްލެސިިފކޭޝަން. ެއކަމަކު ތި ވިދާޅުީވ އަުޅގަނަޑށް ވަރަށް ކަމުދާ ިޚޔާލުފުޅެްއ. އެީއ ެއޗް.ޕީ.ޭއ ކަހަަލ ތި

ކޮންމެވެސް ބޮީޑއަކުން އެ ކްެލސިފައި ކުރީމަ. އެހެން ނޫނިްއޔާމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާނެ ގޮތަކީ ވަރަށް ގިނަ 

ުކރަނީއޭ. ދެން މިސާލަކަށް މެންގޯ ޑްރިންކް ދަޅެއް ވެްސ ސްއިން އަގުބޮޑު ން މައްސަލަޖައްާސނެ ކަސްޓަމްވިޔަފާިރވެރި
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އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހިތަށް ނާރާ އޮތް ވަރަށް ރަނގަޅު ، އަށް ވެގެން ގޮސްދާނެ. އެހެންވީމާ ހަމަ ސޮފްޓް ޑްރިންކް ތެރެ

އެްއޗެއް ޫޔސޭޖު މަދުވެފައި ކޮށްގެން ެއްއވެސް ގެ ނަޒަރުަގއި ޓެކްސް އިންކްރީޒް ބޭފުޅުން ޝަނެއް. ދެން ތިސަޖެސް

މަ ހި ޓެކްސް ހަޕްލާސްޓިކް ކޮތަުޅ ކަަހލަ އެްއޗެ މިސާލަކަށްލަން ބޭނުން. އެއީ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ބަލާއެބަ އޮތްތޯ؟ 

 އިނގޭޯތ. ޝުކުރިއްާޔ.  ތޯ. އެކަަމކު އެ އަދަދު މަދުވޭތޯެވފައި މިއޮންނަނީ ދެއްވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިންކްީރޒް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް

 ަޙވާުލކޮށްލާނަން.  ބަޔަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ޒުބައިރުއާ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒުބައިރު ޢަލީ ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްިޓކްސް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުންކަސްޓަމްސް ސަރިވސް 

ސީ.ޖީ އެ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ސޮފްޓް ޑްރިންކްެގ އެ . އަުޅގަނޑު ފެށުމުގެ ކުރިން ހަމަ ކުރީގައި ޝުކުރިއްޔާ 

 ދަތިތަކެއް ހުންނަ ވާހަކަ. އެަކމަކު މިހާރު މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށްލަދޭން ބޭނުންވޭ. މިހާރު

ރަކަްށ އޭ. ސޮފްްޓ ޑްރިންކްްސ އިތުޮސފްޓް ޑްރިންކްސް  ނަނީ ބޯފެނާއިވެސް މި ގާނޫނުަގއި ިމ އިން

ކާބޮނޭޓެޑް . އެކަމަކު ކަސްޓަމްްސގެ ބޭނުމަށް މިހާރު ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް މާނަކުރަނީ ތަފްސީލުކޮށްދީފައެއް ނީނދޭ

ނޭެޓްޑ ކާބޮ ންމުންނަށް އިޢުލާންކޮށްގެްނ ކާބޮނޭޓެްޑ އެިސޑް ނޫނީވޯޓަރ އެކުެލވޭ އެްއޗެހި. ަކސްޓަމުން ހަމަ އާ

 ން މު ބަހުރުވާަގއި އިންޓަރނެޓުުތގަިއ މާނަކުރާނީ. އެކަމަކު ާޢއްއްސޭ ޮސފްތް ޑްރިންކްސްެގ ގޮވޯޓަރ ހިމެނޭ ެއއްޗެ 

 ހި. ހާޑް ޑްރިންކް މި މާނަކުރަނީ އަލްކަހޯލިކް ކީ ހާޑް ޑްރިންަކކަށް ނުވާ ެއއްޗެސަރޗްކޮށްލިަޔސް ސޮފްޓް ްޑރިންކަ

މު ބަހުރުވާަގިއ ތެއްގެ އެްއޗެހި. އެެހންވީމާ، ސޮފްޓް ޑްރިންްކ ތެރޭގައި ާޢއްނޫނީ ަވކި ސްޓްރެން ހިމިވެނި އެްއޗެ

 ައށް ެއކަމަކު ަކސްޓަމްސްގެ ޕަރޕަރސް ހި ވެސް.އެހެން އެްއޗެ، ވަންނާނެ ޖޫސް ޕެކެޓު ވެސް، މައިލޯ ޕެކެޓު ވެސް

ަމއިގަނޑު ގޮެތްއގައި މިހާރު  ހިަތއް. ދެންރބޮނޭޓެްޑ ވޯޓަރ އެކުެލވޭ ެއއްޗެނެގެމުން ދާނީ އެ ކާ 15މިހާރު ވެސް %

ހުރި މަޢުލޫމާތަށް  ނޫނީ ލިބެން ޔަންޓް ލެވެލްއެއްކޮށް ެވސް އޭގެ އިންގްރީޑި  ކްލެސިފައި ކުރަމުންދަނީ ހަމަ ދަތިތަކާ

އެނަރޖީ ޑްރިްންކ  ވާނެ ައނެއްކާކުރެއްިވގޮަތށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ދެން ފުދޭވަރަށް ހަމަ ސީ.ޖީ ފާހަގަސްކޮށް. ބޭ

މިހާރުގައި ެވއްޖެްއޔާ ކްސްޓަމުަގިއ ހާމަނައިޒް، ކަސްޓަމުން ހަމަ އިންޓަރނެޝަނަލް  ކިކޮށްލަން.އިތުރަށް ވަ

އެްއގޮަތށް. ހާމަނައިޒް ސިސްޓަމް  މުންދަނީ. ހާމަނައިޒް ސިސްޓަމާެއްއގޮތަށް މި ކްލެސިފައިކުރަ ކޮންވެންޝަނަކާ

ހަމަ އެކަމަކު ކަސްޓަމްަގއި  ހުންނަނީ.އެއްތާކަށް މި ދެ ޕްރޮޑްކްޓް ތަފާތުކޮށްފައެއްނުުހރޭ.  ވަަރކަށްއެްއވެސް 

ތަފާސްހިސާބު ބޭނުމަށް ވަކި ކޯޑެއް ހެދިފައި މި އިންނަނީ. ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބްރޭކްަޑއުންެއއް ހެދިފައި. އެ ކޯޑު ހަމަ 

ްއޔާ އެ ިޑޔުީޓ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ްބރޭކްޑައުން ތަފާތުވާނީ. ސްޓެިޓސްޓިކަލް ބްރޭކްަޑއުން މިހާރުގައި ވެއްޖެ .އެަކއްެޗއް

ރުުމގެ. ނުބަިއކޮށް ކްލެސިފައި ކުކޮންމެހެން އް ނެތް ކަށް މީހުންނަކަށް އިންސެންޓިވެރޭޓް ބަދަލެއް ނާންނާތީ މާ ބޮޑަ
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ވަކިނުކުރަންާޏ ހަމަ އެ ކްލެސިފައި ކުރާނެ ބޮޑަށް ރަނގަޅަށް.  ރޖީ ޑްރިންކާއި ޮސފްޓް ޑްރިންކާއެނަ އެ

އް އިންނާނެ އެ ކްލެސިފައިކުރަން. ިމ ިފއްޔާ ވަރަްށ ބޮޑު އިންސެންޓިވެނަގައި ނޫނީ އިތުރަށް ޑިޔުޓީ 100އެކަމަކު %

ްއ ަބއެ  ދެންވެސް  ސޮފްޓް ޑްރިންކް، އެނަރޖީ ޑްރިންކް ސޮފްޓް ޑްރިންްކގެ ގޮތުަގއި ކްލެސިފައިކުރަން. މިހާރު

ވެސް މިދިޔަ އަހަރު  ތުން މިހާރުސޮފްޓް ޑްރިންކް އަުޅގަނޑުެމން ކޯޑު ހެދިފައި އިންގޮ ފަރާތްތައް އޮޅޭ ކަެމއް ެއއީ

ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް ހަެއއްަކ ކޯޑު އިންނާނެ ސޮފްޓް ްޑރިންކް އެކި ވައްތަރުތަކަށް. އެހެން އިންނައިރު ަވިކ 

ޑްރިންކް ނޮޓް ހީގެ އިތުރަށް އިންނާެނ ސޮފްޓް ގޮތަކަށް ހެދިފައި ހުރި އެްއޗެނީ ަވިކ ޑްތަކަކަށް ނޫބްރޭން

ނަރޖީ ބައެއް ފަރާތްތަކުްނ ހަމަ ސޮފްޓް ޑްރިންކް ނޮޓް ސްޕެސިފައިޑާއި އެ، . ެއހެންވީމާފައިޑް ިކޔާ ކޯޑަކާ ސްޕެސި

ހި އޮިޅެގން ހުންނާނެ އެ ކްލެސިފިޭކޝަން ދަތިތަކެއް. ދެން އަުޅަގނޑުމެން އެނަރޖީ ޑްރިންްކ ޑްރިންކާިއ އެ ެއއްޗެ

ގޮތަށް. ދެން ކާބޮނޭޓް އެނަރޖީ ޑްރިންކް އެއީ ހި ކް މާނަކުރަކީ ކާބޮނޭޓެޑް އެްއޗެމި ސޮފްޓް ޑްރިން ،މާނަކުރަނީމި 

ރީތިންގއަކީ ކާޮބނޭޓެޑް އެްއޗެހި. އެކަމަކު ހުރިހާ އެއްޗެއްެސއް ނޫން. ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ އޮލްމޯސްޓް އެވް

އޭރަކު މާ ބޮޑު ދައްޗެްއ ، ޓް ޑްރިންކް ތެރެއަށް. އެހެންވީމާވަނީ ހަމަ ސޮފްއެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ އެްއެޗހި ފޯލް

ނޑުމެން މިަވގުތު ދެން ފަހުން ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ސިނގިރޭޓް ިޑޔުޓީ ބޮޑުކޮށްގެން އިތުރުވެފައި އިްނތޯ؟ އަޅުގަ. ނެތް

ަގިއ  2016ންޓިޓީ އިުތރުވެފައި ހުރީ. ުރ ކޮލާއިއަށް ބަގެ ޭޑޓާ މިަވގުތު އިނީ. އެ ޭޑޓާ 2016ގެ ޑޭާޓ ާއއި  2015

ވަރެްއެގ  ން ަބދަލެއް އާދޭތޯ؟ ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސްއަްށވުރެ އިތުރު. ެދން ޑިޔުޓީ ބޮުޑކޮށްގެ 2015

އެނަލަސިސްެއއް ހަދަިއގެން ެއގްެޒކްޓްލީ ކިާހވަރެއްތޯ. އެކަަމކު އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާއެކު ދަންަނވަން 

ގަނޑަށް ހަމަ ވަރަްށ މަ ބަދަލުވޭތޯ. އޭިތ އަޅު ެނގީ 400ށް ޕްލާސްިޓކް ނެންގެވީ. ޕްލާސްިޓކް ކޮަތޅަ ކެރޭ، މިސާލަކަށް

ރޭްޓ އިންނާތީ ޭއގެ ކޮަތޅު ވަރަްށ ބޮޑުތަން  0ހީގަިއ އެ ްއޗެައއިސް ބަޮޔޑިގްޭރޑަބަލް އެ  ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ފަހަކަށް

ންޓިޓީ އިުތރުވެއްެޖއްޔާ ހަމަ ޔަޤީނުން ކޮށް ސިނގިރޭޓުަގއި ކޮސް ޚާއްޞަރެވެނިޔު ފިގަރ ވެއިތުރުވެަފއި ހުރިކަމަށް. 

ެރވެނިުޔ ، އެހެންވީމާ. ނިޔު މި އިންނަނީ އެޭޓޗްކޮްށފަނެ ދެއްތޯ. މި އިންނަނީ ސިނގިރޭޓަކަށް ެރވެ ވެސް އިތުރުވާ

ން އަދަދަކީ ހަސަތޭކަ ބާވީސް މިލިއަ ސިނގިރޭޓުގެ އެްނމެ ފަހުގެ ރެވެނިޔުއިތުރުވެފައި އިނީ. ހަމަ ފިގަރ ވެސް 

ކްޓްކުރަނީ މި ންގެ މި ސްޓެޓިްސޓިކް މި ކަލެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެސަތޭކަތިރީސް ހަތަރު ރުފިޔާ ހަތް ތިންސަތޭކަ

އުޅޭނެ ކޮންމެވެްސ ވަރެއްގެ ވޭރިއޭޝަެނއް. ނޫނީ ދައްކަްނޖެހޭ ޑިޔުޓީ. އެކްުޗއަލް ކޭްޝ ފްލޯރގައި  އެސެސް ޑިޔުޓީ

 ގައި.  2016ެއއީ މިދިޔަ އަހަރު. ކީކޭތޯ؟  އެގޮތަށް. ޕެންޑިންގ ެއއްެޗއްާސއި އެޕްޫރވަލްސްއާ

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ރިޔާޟް. هللا މެންބަރު ޢަބްދުިއްއޒަތްތެރި  ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ
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  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބޭފުޅުން  މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ދެ ސުވާލެއްކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިހާރު ތި  ޝުކުރިއްޔާ

އި މި ކްލެސިފައި މި ގާނޫނުން މިކަންކަން ގެނެސްދިނުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއްތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮުތގަ 

ވެްސ ތި އޮތްގޮތަށް ބޭްއވުންތޯ؟  ގޮތަށް މިހާރު މިހާރު ހަމަ ކަސްޓަމްސްގެ ޕަރޕަސްއަށް އެ ބާްއވަން ބޭުނންފުޅުވާ

ކޯޑިްނގ އަދި ވާހަކަަދއްަކވަިއގެން މި  ގަކުރަްއވައިފި ހެލްތުގެ ސެކްޓަރާދެންމެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ފާހަ

ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތެއް  ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް. ވާހަކައަކީ މި ގާނޫނަކަށް މިކަން ވެގެން އަންނައިރުަގއި ތި

 އެބަ އޮތްތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވިދާނެ މި ކްލެސިފައި ކުރުމުގައި؟ ެއއީ އެއް ުސާވލު. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް 

މިހާރު ، ކުރުމާއި ެއކިެއކި ބްރޭންޑް ނަންންމެވެސް ބަޔަކު ުއޅޭނެ ސްމަގްލްޓެކްސް މައްޗަށް ދިަޔއީމަ ހަމަ ކޮ

ހި ެއަބ ވެސް ެއއްޗެ ހަމަ ބައެއް އުަފއްދާ ތަންތަނުން އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ނަމެއްގައި ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއެ

ކަސްޓަމްްސ އިދޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަމަކަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ މަ ކޮންޓެންޓު ވެސް ބޭނުންގޮތަކަށް ހަދަހަ. ހަދައިދޭ

ްނފޯސްމަންޓް ނޫނިއްޔާ ެއްއެވސް ކަހަލަ އިންޓެލިޖެންސް ކަހަލަ އެތި ބޭުފޅުންގެ އެްއވެސް  ތައްޔާުރވެފައި އޮތީ؟

މިސާލަކަށް މިހާރު މި . ކޮބައިތޯ ޭއގެ ސަކްެސސްައީކ. ށްމަސައްކަތްތަެކއް ރޭވިަފއި ޮއޭވތޯ މި ކަންކަން ދެނެހުރުމަ

 މަސައްކަތް ހިނާގގޮތް. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދުމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަ

ވީަމ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް. ފުރަތަމައިނުން ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލެއް ދެންމެ ވިދާޅު 

ލަތާއި ވަގުތަށް ޙާގާނޫނަށް ހާޑްކޯޑް ުކރީމާ އެއީ  ބައެއްކަހަލަ ވޭރިއަބަްލސްއަކީ މި ފާހަގަކޮށްލަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ

ބަލާފައި ވޭިރއަބަލް ނުވަތަ ޭވރީކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެީއ މިސާލަކަށް ޤައުމުގެ ޞިއްީޙ ހާލަތު ޕަބްލިކު ހެލްތައް 

ެވެގން އެ ވޭރީ ކުރަްއވާ ކަންތައްތައް. މި ކަހަލަ އެްއޗެިހ ސަރުކާަރކާ އިދާ މަޖިލީހަކާވިސްނަވާަފއި އެ ގާނޫނު ހަ

ންޏާ އަޅުގަނޑުގެ ެސޖެސްޝަނަކީ މި ގާނޫނުެގ . އެހެންވީމާ، ގާނޫނެއްަގއި ލިޔަހާޑްކޯޑް ގާނޫުނގައި ހުރީމަ ބަދަލުވޭ

ބޭްއވުން. ބާއްދާވާފަިއ، މިކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ކުރާނީ މިވެނި އޮޯތރިޓީއަކުންނޭދަށުން ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ކްލެސިފައި

ނުޑެގ ެއއީ އަުޅގަ .ތަށް ބަލާފައި އެ ވޭރީ ކުރެއްވޭނެތާއި ވަގުލަޙާނު ބަދަލުކުރާކަްށ ނުޖެހޭނެ. އެ އޭރަށް ގާނޫ

ކަްސޓަމްސް ވޯކްކުރަނީ ހިރާސް ނިޒާމަށް. ހިރާސް ނިޒާމަކީ  .އަށް ވިދާުޅވި ކަންތައްސަޖެސްޝަނަކީ. ދެން ދެވަނަ

ވަކި  މިހެން  ން ިއސްކަން ދޭނެކް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއްގެ ދަށުން. އޭގެ މާނައަކީ ައޅުގަނޑުމެން ކަސްޓަމުރިސް

ނުކޮށް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މަކަރެއް ހެދިދާނެ ކަހަލަ ދާއިރާތައް ހައި ރެވެނިއު ޖެނެރޭޓް ފަރާތަކަށް ނިސްބަތް

ނެ ހިރާސް ނިޒާމުގައި އަުޅގަނޑުެމން ހުންނާނެ ބައިވަރު ބަލާ އައިޓަްމސް މިހެންގޮސް ހުންނާ  ޑިއުިޓއަބަލްނުވަތަ 

ފްލޭގްކުރާނެ އަޅުަގނޑުމެން އެ އަށް ބޮޑަށް  ންނަލީ ސިސްޓަމުރކަންތައްތަެކއް. މި ކަންތައްތަަކށް ބަލާފައި އިންޓާ
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އަުޅގަނޑުމެން  ފާރަވެރިވުމަށް ޓަަކއި. އެހެްނވީމާ، މިކަން މިހެން އައިްސފިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އެކަން

ތިއްޔާ އަުޅގަނުޑެގ ނަލީ ހަރުދަނާކުރަން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން. ދެން މިއަށް އިތުރު އެްއެޗއް ެއޑްކޮށްލަްއަވން އޮރއިންޓާ

 ކުރެ ބޭފުޅަކަށް އަުރވާނަން.ދެ ބޭފުޅުން

 

 ހަކަެދއްެކވުން:ވާ ޒުބައިރު ޢަލީ ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްިޓކްސް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުންކަސްޓަމްސް ސަރިވސް 

 ކަސްަޓމުން ރިކޮމަންޑްކުރެވިދާނެކަސްޓަމަށް އަލްޓަނޭޓިވް ނޫނީ  .އަޅުގަނޑު ހަމަ އިތުރަށް އެ ތަފްޞީލުކޮށްލަދޭން

އިނުްނ ވަރަށް މުހިންމު ކަމުގައި މި ގޮތަށް ގާނޫނުަގިއ ނޫނީ ގަވާއިުދގައި  އިންތޯ. ސީ.ޖީ އެ ފާހަގަކުރެްއވި އެްއޗެއް

 ސޮފްޓް ޑްރިންކް ޑު ވެްސ މި ޢަމަލީ ގޮތުން މިކަމުގެ ތެރޭގައި ުއޅޭތީއާ ެވސް އެްއކޮށް މިދެކޭތީ ދެން އަޅުގަނ

 މާނަކުރާ ގޮތް އެކަން ކުރިްނ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ެއކި މީހުންނަށް އެކި ގޮތަށް މިއިންަނނީ. މި ޢާއްމު ބަހުރުވައިގެ

ނީ ދެނެގަނެވޭނެ ގޮެތއް ހަމަ ންކް މާނަކުރާނީ ނޫއެހެންވީމާ، އެަނރޖީ ޑިރި .ވެސް ކްތަފާތުވޭ. ނޫނީ އެނަރޖީ ޑިިރން

މުންނަށް ވެސް އެނގުްނ ވަރަށް މުހިންމު. އެހެންވީމާ، މިހާރުގައި ެވސް ގާނޫުނަގއި ހުރި ބައެއް މާއްދާަތއް ންއާ

ނަކޮށްފަިއ މާނަކޮށްފައި އިން ގޮތަށް ިމސާލަކަށް އެންމެ ފަހުން ގާނޫނަށް ހަމަ ގެނެވުނު ބަދަލުތަކެއް ތެޔޮ މާ

ހަމަ އެގޮތަށް އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް ނޫނީ ސޮފްޓް  ށްެމޓިކްސް މާނަކޮށްފައި އިންގޮތަ ކޮން ރީންނަގޮތާިއ ލަްގޒައި

 ޑްރިންކްސް މާނަކުރުން ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދުއި މެދު ދާއިރާގެ މާފަންނު

 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މާފަންނު

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މި ސިނގިރޭޓަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ވަރަށް ކޮންސަރންާވ 

މަްށ ހުސްއެކަނި މި ޓެކްސެއް ޫނން އިނގޭތޯ. ކޮންސަރންާވ އެއްެޗއް ެއއީ ހެލްތާއި ެއއާ ގުޅިަފއި އޮތް ކަ

ބޫލުކުރާ އެްއެޗއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނަކުން 

ސް ބޮޑުވީަމ ގައި. ޓެކް  2016ގައި އިމްޕޯްޓކޮށްފައި އޮތީ  2015ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ ސިނގިރޭޓް ކިހާ އަދަދަށްތޯ 

ރު މި ޓެކްސްއަށް މިއަންނަ ބަދަލުގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް . ދެން އަނެއް ކަމަކީ، މިހާއޭތި ދަށަށް ދިޔަތޯ

މްޕޯޓްކުރާއިރު އަށް ހާޑް ޕެކްގެ ެއއްެޗއް ައއިމަ ގަންނަން ލިބޭ އެ މީހުން އިރުފިޔާ  50ލްކުރެްއވޭނެތޯ މިހާރު ކޮންޓްރޯ

ބޭުރގެ  .ައގު ުކޑަވާނެ އްާޔ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެްއގައި ެވސްގު ޮބުޑވާނެ. ސޮފްޓް ޕެްކ ެވއްޖެްއޔާ އަހާޑް ޕެކް ެވއްޖެ

. އެހެންވީމާ، ސޮފްޓް އަށް ލައިގެން ގެްނނަނީއްޔާ ބޮޑު ކާޑު ޯބޑު ބޮކްސްއްޖެތުނި ކަރުދާހުން ހަދާފައި ސޮފްޓް ވެ
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ްއޔާ މި ރޭޓުން އަނެކަތި ކޮށްގެން ހަށް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ވެއްޖެއަށް ލިބިފައި ހާޑް ޕެކް ފަންސާޕެކް ފޯޓީ

މިތަނުން މަކަރެއް ދެއްޯތ މި  ،އް ނާްނނާނެ. ހަމަ އެތެރެކުރާ އަދަދަްށ އެތެރެކުެރވޭނެ. އަނެއްކިހިނެއްތޯ މީގެ ތަފާތެ 

ައށް މިހާރު ލިބޭ އެއްެޗއް ވިސްަނއިފިއްޔާ ފަންސާސް ރުިފޔާ ހެދެނީ މިސާލަކަށް އަނެއް ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން

. އެކަހަލަ ކަމެއް ެވއްޖެ ަކވަރުކުރަން ުއޅެފާނެތޯައގު ކުަޑކޮށްގެން އެބައި ން ސާޅީސް ރުފިޔާއަށް ުކޑަކޮްށެގން އޭގެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ކުީރގެ ރޭުޓތަކަށްތީ ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާީނ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދުމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަ

ވާލުކޮށްލާނަން. ސިނގިރޭްޓ ޙަޖަވާބު ދިނުމަށްފަހު ޒުބެއިރުއާ ޖަވާުބ ދީފައި ފުރަތަމަ ބަޔަށް  އަޅުގަނޑު ފަހު ބަޔަށް

އްނުޭވ އަންނާނެހެނެއް. އާދެ! ޔެމައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހިއެހެންވީމާ، އެ  ޕަރ ސްޓިކް.ޑިއުޓީކުރަނީ  މި

 ގޭތޯ. ދެން އަދަދުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޔާޟް ނުވަތަ ޒުެބއިރު ދެްއވާ އިނ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒުބައިރު ޢަލީ ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްިޓކްސް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުންކަސްޓަމްސް ސަރިވސް 

ލައްަކ  ގައި ެއއީ ހަތަރު 2016ވެސް ފާހަަގކުރި ގޮތަށް އިމްޕޯޓްގެ ޖުމްލަ ކުއަންޓިޓީ  އިމްޕޯޓް ސިނގިރޭޓު ކުރިން

އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ސްޓިކް  ންއަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް މިލި ހަތަރު

އަށްޑިހަ ދެހާސް ހަސަތޭަކ  ކަތޭން ހަސައަސަތޭކަ ަފސްދޮޅަސް މިލި ހަތަރު އުޅެނީ ަގިއ މި 2015ސިނގިރޭޓް. ދެން 

ެއއްހާސް ން އަށްސަތޭކަ ސާޅިސް އަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް މިލި ުކައންޓިޓީސްއަކީ ހަތަރު އިގަ 2016ސިނގިރޭޓް. 

 2015ން. އަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް މިލި ގައި ހަތަރު 2016ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ސިނގިރޭޓް. އެއީ ސްޓިކުން. މި 

 ން. އަމިލި ސަތޭކަ ފަސްދޮަޅސް ގައި ހަތަރު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

! އާދެ! އަރުވާނަން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އަސްމާ ރަޝީދު ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން އަރުވާނަން. އާދެ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަ އްޒަތްތެރިއި  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު
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ަޑއިގެން އަުޅގަނޑުމެްނެގ ސް ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ވަވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ އިނޭގތޯ މި ކަސްޓަމްސްެގ ހަމަ ެއންމެ އި

ށް މިއަންނަ އިމްޕޯޓް އެކްްސޕޯޓްގެ ގާނޫނަ، ދެއްވާ ެއއްބާުރލުމަށް. އަޅުގަނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ އަށް ތިކޮމިޓީ

ނުވަތަ  އިޞްލާޙާ ުގޅިގެްނ މި އިޞްލާޙުތައް އޮތް ބަދަލާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި

ންޓް ކުރުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެްއވެސްކަހަލަ އުނދަޫގކަމެއް ންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން އިމްޕްލިމެމި ގާނޫނަށް މިއަ

. އެ ސޮފްޓް ޑްރިންކް ނުވަތަ އެނަރޖީ ޑްރިންކްގެ ބައިން ކަމަށް ވިޔަސް، މިސާލަަކްށ ކުރިމަތިވާނެތޯ

އޮންނަ ވަކި ކޯޓުަތކެއް ެދއްޯތ  އި ިތ ބޭފުޅުން ޢާއްމުކޮށް މިޢިއްާޔގައިންޓަރނޭޝަނަލް ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސް ޖަމް

. އެހެންވީމާ، އެ ައއިެޑންޓިފައިކުރުމުަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް ކަސްޓަމްސް ޑިއުީޓ ޕްރޮޑަކްޓަކަށް ވެސް ެދއްވާފަ ކޮންމެ

ރަށް ައޅުގަނޑު އިތު ދެން ޭއގެ .ޕަސެންޓޭޖް އަންނަ ބަދަލާ ގުިޅގެން އެްއވެްސކަހަލަ ދަތިކަމެއް އޮންނާނެތޯ

ވެސް މި ސިނގިޭރޓް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުާރ  ހިތަށްއަރަނީ ސިނގިރޭްޓގެ ާވހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ މިހާރު

ޑް ވެއަރ ހައުސްަތކެއް ރަޖިްސޓްރީކޮށްގެން ކުރާ ބަެއއް. ންމެ ގިނަ ުކންފުނިތަކަކީ މި ބޮންޑެމައިގަނޑު އެ

މި ިވޔަފާރީގެ ަނޒަރިއްޔާތުން ާރއްޖޭގެ މިކަްނ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު  އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން އެހެންވީމާ، މި

ައޅުގަނޑު ިމ  އިައޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ ސިނގިރޭޓްގައި ކުރީގަ  އީ. އެެކއް ުކއްލިޔަކަށް ިދމާވެދާނެތޯއުނދަގޫތަ

ދެން އަނެއް ކަމަކީ، ވެ. ފާހަގަކުރިހެން ބޮންޑަޑް ެވއަރ ހައުސްތަެކއް މެދުވެިރކޮށް އެކަން ކުރަމުންދާތީ

މަތްތެރި ޙުޔާތަކާ ުގޅިގެން ވަރަށް ހަމަ ރަކަސްޓަމްސްައކީ ދުނިޔޭގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވަރަށްގިަނ ޖަމުޢިއް

ންނަށް އެބަ އިނޭގ ލެއްަގއި މަސަްއކަތްކުރަުމންދާ އިދާރާއެްއކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ެއގޮތުން އަުޅަގނޑުމެއުމާހަ

 ޑު ކޯ ،އަށް މިއަންނަ ބަދަލާ އަދި ޯވކިންގ ޕޮިޕއުލޭޝަނަށް މިއަްނނަ ބަދަލު. އެހެންވީމާހާރު އާބާދީމިއަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވޯކިްނގ ޤަބަދަލުވެގެން އަންނަނީ މިހާރު  ކުރުމުގެ ރޭޓް މި ސިުއމް ންޕްރޮޑަކްޓިވް ވެސް ކޮ

ގުޅިގެން. އެހެންވީމާ، އެެހނިހެން ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވެްސ  އަށް މިއަންނަ ބަދަލާޝަނާ އަދި މުޅި ރާްއޖޭގެ އާބާދީޕޮޕިއުލޭ

. ދެން ކަމެއް އިނގޭތޯ ލަންޖެހޭތޯ ހުރީ. މި ރަނގަޅަށް ބަލާއިހަމަ ސިނގިރޭޓް ގޮތަށް ކޮްނސިޔުމަރ ރޭޓް ހައިވެފަ 

 ބެހޭ ތާދެން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަ .ލަންޖެހެނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ކޮންސިޔުަމރ ރޭޓް ކިހާވަރަށްތޯއަހަރުމެން އެހެން ބަލާ

ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަުކރެވެނީ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ޖަމުޢިއްޔާއިން ހަމަ ރިކަރަްނޓު

އްޙަތު ޓެކްސް ބޮުޑކުރުމަީކ ހަމަ ދުނިޔޭގެ ޞި އޭގެޤައުމެްއގައި ެވސް ސިނގިޭރޓުގެ ޑިުއޓީ ޕަސެންޓޭޖް ނުވަތަ 

ންވީމާ، ރާްއޖޭގެ ކަސްޓަމްސްއިން މިަކމާ ދޭތެރޭގައި ކިހިނެއްތޯ ކުާރ ކަމެއް. އެހެޖަމުއްޢިއްޔާ ރިކަރަންޓް

ކޮންސިއުމަރ ރޭޓް މަދުކުެރިވފައި އަދި މިކަުމގެ އިތުރަްށ މިދަންނަވާހެން މިހާރު މިއޮތް ބޮންޑަޑް ވެއަރ ަހއުސްތަްއ 

ވަރަކަށް ކޮންިސއުމަރ  އުވާލާފައި އެހެނިހެން މުދާތަކަށް ވެސް މިއޮންނަ ޢާއްމު އުސޫލުން އެކަން ކުރީމަ އެްއެވސް

ިމީއ  .އިނގޭތޯ ށް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަތޯ ނުވަތަ ޭއގެ ސަަބބުން ވިޔަފާރިއަްށ އަސަެރއް ކޮށްފާނެތޯރޭޓް ދަ

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލުތަަކކީ.
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދުމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަ

ވޯޓަރ  ޑްލިހެން ކާބޮނޭޓެއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝާހް. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމައިނުން ވެސް ދަންނަވާއި ! ޝުކުރިްއޔާ އާދެ

ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް މި އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް މި ކްލެސިފައިކުރުމުގެ އުނަދގޫތަެކއް ހުންނާނެ ކަމެއް. އެކަމަކު 

ގާޫނނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނުތަކާިއ ސަރުކާުރ  ކަސްޓަމްސް ކަހަލަ ޖަމުޢިއްާޔތައް، މުައއްސަސާަތކަކީ

ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަނަކަށްވާތީ އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އެއަށް އެިޑޝަނަލް ރިސޯސް ލައިގެން  ހިންގަން ބޭނުންވާ

ން މިކަ ނުވަތަ އިތުުރ އެފޯޓް ަލިއގެން މިކަން ކުރަން. ައުޅގަނޑު ކުރިން ެވސް އިްސވެ ދެންނެވިހެން

 މިވެނި ވަރޭ.ވާނީ ައުޅގަނުޑގެ ނަޒަުރގައި ހެލްތާ ުގޅޭ ދާއިރާައކުންނޭ. ކެފެއިން ޮކންޓެންޓަކީ ކްލެސިފައިކޮށްެދއްވަން 

މިހާރު އަޅުގަނޑު ކުށަކަްށ ނުވާނަމަ ދަންނަވާނަން  .ވާނީ މިވެނި ވަރޭވިޓަމިން ބީ ޓްވެލް އެޑްކުރަން  މިއަށް

ޔާނީ އިނގޭތޯ. ެއއީ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޓެކްްސއެއް. އެ މީހުން ދެން އެއަްށ ހަންގޭރީގައި އޮންނާނެ ޗިޕްްސ ޓެކްސް ކި 

އެއީ ހެލްތަށް އެޑްވާްސ އިފެކްޓްކުރާ ހުރިހާ އެއްޗަކަްށ މި މީހުން އެޑިޝަނަލީ  .ވަނަމަކަށް މިކިޔަނީ ޗިޕްސް ޓެކްސް

ނަމަވެސް، މިކަން ިމއީީކ ޖީ.އެސް.ޓީ އޭގެ ޓޮޕްކޮށް ނަގާ ެއއްެޗއް. އެހެން މިދެންނެވީ މިގޮތަށް ދަތި އެހެން

ކަން ކުރުމަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދަތިވާނެ. ހަމަ ތެދުތެދަށް މިދަންނަވަނީ ދަތިވާނެ މި .ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

މިދެންނެވިެހން ގަިއޑްލައިންތަެކއް ހުރިްއާޔ މިކަން ކުރެވޭނެ. ދެން އެ މީގައި މަކަރު ހެދުމުގެ ާޖގަ  ޓަކައި. އެކަމަކު

އެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ފާރަވެރިވާން. ދެން ބޮންޑަޑް ވެއަރ ހައުސްގެ ވާހަަކ  .ވެސް އޮންނާނެ

ވިދާޅުވެެލްއވީމަ ބޮންޑަޑް ވެައރ ހައުސް އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ޤައުެމއްަގިއ ބޮންޑަޑް ެވއަރ ހައުްސ 

އަންނެސަސަީރ  ށްފައިސްޓޮކަށް އިންވެްސޓްކޮ އިތުުރކުރުމަށް އިމީގަ ވާކިްނގ ކެޕިޓަލް ޤައުމުގެ އިކޮނޮދެނީ  މި

ލާރިތަކެއް ނުބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި. ބޮންޑަޑް ވެއަރ ހަުއސް ހަމައެކަނި ސިނގިރޭޓަަކށް ނޫން އެހެން ބާވަތުގެ 

ބޮންަޑޑް ެވއަރ ހައުސް ނިޒާމަކީ ެއ  ވެްސ ހުރޭ ބޮންޑަޑް ވެއަރ ހަުއސް. އެހެންވީމާ، ތަކެއްޗަށް ވެސް މިހާރު

އަށް ޯވކިންގ ކެޕިޓަލް އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި ހަދާފައި އޮންނަ ކަމެއް. ދެން ސިނގިރޭޓްގެ ޓެްކްސ މީިއކޮނޮ ކަންޓްރީގެ

އިތުރުވުމަކުންެނއް ބޮންޑަޑް ެވއަރ ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ އެއްެވސް ދައްެޗްއ ނުވާނެ. ދެން އަޅުގަނުޑ 

ޕްޝަން ހަމަ ވަރަްށ މްރާއްޖޭގެ ކޮްނސަ .މި ޖަާވބުދެމުން މިދަނީ ވަގުތަްށ ވެްސ ވިސްނާފައި ަތންކޮޅަށް ައވަހަށް ހަމަ

ހަމައެކަނި ސިނގިރޭޓު ނޫްނ  އެއް ހިސާބުތަކުން ވެސް ަދއްާކ ެއއީކީ ޑުމެން ތަފާސްބޮޑުތަން އިންކްީރޒްޭވ. ައޅުަގނ

ޗެހި. ެއއީ ގެ އިންކްީރެޒއް އުޅޭ ެއއް 30އާއި % 25ކާބޯތަކެްއޗަށް ެވސް ގާްތގަނޑަކަށް ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި 

ެއީއ އެައކަށް ނޫން ކަންނޭނގެ  ން.ްޑ ިޑއުޓީކްޓް ނުކޮށްފާނެ ިޑއުޓީ ކަެލކްޓެކުއަންޓިޓީ ަވއިސް އިނގޭތޯ. މީތި ރިފްލެ

ރއެއް ވެފައި ހުރީ މިދިޔަ ިއޔަރ ވަން އިޔައިންކްީރޒްވެަފއި  އަދަދަކަށްއަޅުގަނޑުމެން ކުއަންޓިޓީަތކަްށ ބަލާއިރު 

 ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ހީކުަރން ޖަވާބު ދެވިއްޖެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްާޔ. ވަރަށް .އަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް.އި އުތުރު ދާއިރާގެ ހިތަދޫ

 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަެދއްެކވުން: ހިތަދޫ

ބޮުޑވޭ. ައޅުގަނުޑގެ ެއއް ުސވާަލީކ ސްމަގްލްކުރުމުގެ ަބއި މުދާ އެތެރެުކރާއިރު ިޑއުޓީ ބޮުޑވީމަ މި ޢާއްމު ގޮތެްއަގއި 

 މިކަހަލަ ޚާއްޞަކޮށް ސިނިގރޭޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވަގަށް ސިނގިރޭޓު އެތެރެކުރާކަުމެގ އެްއވެްސ މަޢުލޫމާތެއް

ަވއްތަރެްއގެ ނެޕީކޭުހގެ ނަމުަގއި ސިނގިރޭްޓ  . ދެން ތުންތުން މަތިން އިޭވ މިވެނިއެްއވެްސވަރަކަށް ލިބެމުންދޭތޯ

 ސް، ެއއްެވސް ވަރަކަށް ކަސްޓަމުން ދެން އެކަހަަލ ވާހަކަތައް އުޅޭ ރަށު ތެޭރގައި. އެހެންނަމަވެ .ގެނެސްފިއްޔޭ 

 މަތެއް މީގެ ކުރިން ކުރަން އުޅުނުކަމުގެ ެއއްެވސް ތުހުއެކަހަލަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިވީ ހިސާބަށް ސިނގިރޭޓް ސްމަގްލް

ވޭތުވެިދޔަ ތަނުގައި އެބައޮތްޯތ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ. އަުޅގަނުޑގެ މި ދެވަނަ ސުވާލަކީ ތި ބޭފުޅުން 

. އަުޅގަނޑު މިހެްނ މިދެންނެވީ ސިނގިރޭޓް ރަށް މި އިތުރުވަމުންާދ މިންވަރުބަލަހައްޓަވަންތޯ ހަމަ އަހަރުން އަހަ

 ގައިގައި އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު 2010ގިރޭޓާ ގުޭޅ ގޮތުން. އެއީ އެތެރެކުެރވޭ މިންވަރު ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސިނ

ްނ ރުފިޔާ އޭރު އެއް ރުފިޔާ މިލިއަ 16ފައި ަވނީ. އެހެންވީމާ، އަށް އެތެރެކުެރވިމިލިއަން ޕެކެޓް އިތުރު ރާއްޖެ 16

ން ޕެކެޓް ސިނގިރޭްޓ ލިއަމި 24މިހާރަށް މި ބެލެވޭއިރު  ހިސާބަށް ބަލާއިރު އިޕެކެޓަކުން އިތުރުކުރީމަ ލިބޭ މިންވަރާ

އަހަރު  7 ،ވަރަކަށް ައހަރު ތެރޭގައި 10މި އިތުރުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސްުލ ވޭތުވެދިޔަ 

ވުރެން އަސްުލ ސިނގިރޭޓް އެތެެރކުރެޭވވަރު އިތުުރވެފަ. އެހެްނވީމާ، މި އާބާދީ ިއތުރުވަމުންދާ ވަރަށް ތެރޭގައި ިމވަނީ

ންނަކަށް ައސްލު މި އަދަދު މަދެއް އިތުުރކޮށްގެން ޑިއުޓީ އިތުރަށް ނަގަިއގެން އަުޅގަނޑުމެ އަސްލު މި ޑިއުޓީ

 އަޅުގަނޑުގެ ތިން ވަނަ ސުވާލަީކ؛ދެން ން ކިހާވަރަކަށްތޯ މިކަން ބައްލަވަމުން ގެންދަވަނީ. ނުކުރެވޭ. ދެން ކަސްޓަމު

 ޝުކުރިއްޔާ.  .އާދެ! އަުޅގަނޑު ކުުރކޮށްލާނަން އެހާހިސާބުން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދުމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަ

ވުރެން މި ޮމރީ އަުޅގަނޑަށް  ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްާޔ މެންބަރު އަސްލަމް. ައޅުގަނޑު ޯއގަނަިއޒޭޝަނަލް މެ

ރިޔާޟް ނުވަތަ  މަހްމޫދުޖަވާބުދޭން އަޅުގަނޑު ބޭފުޅުންގެ ތަނަވަްސވާނެތީ ައޅުގަނޑު އެ ސްމަގްލިންގ ޭކހަށް 

 ވާލުކޮށްލާނާން. ޙަ ޒުބެއިރާ 
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 މަހްމޫދު ރިޔާޟް ެޓރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިްކސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުންކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެކަހަލަ ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފަެއއް ނެތް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒުބައިރު ޢަލީ ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްިޓކްސް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުންސް ކަސްޓަމްސް ސަރވި 

 ގުޅޭ ދާއިާރގެ ޓެރިފް ނޑު ބޮޑަްށ މި ވޯްކކުރަނީ ޓެރިފާއަޅުގަ އިއަޅުގަނޑުމެން ޚާއްަޞކޮށް މަހުމޫދާ

ތަންކޮެޅއް ކުރިން  އުޅުނުކޭްސއެްއ  ހަނދާންާވޮގތުން ސްމަގްލިންގ. ދެން ެއކަމަކު ައޅުގަނޑު އިކްްސގަ ޓިސްޓެޓިސް

ބެހޭ އެްއޗެއް. އެ އެްއޗެހި އަުޅގަނުޑ ޖެހޭނީ ވެރިފައިކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ލީގަލް  ސިނގިރެޓާ

 އެ ބަލަހައްޓާ ަފރާތް.  އިޑިޕާޓްމަންޓާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސުވާލުކުެރއްވުން ެއދެން.  ށްވަނީނަމަޖަވާބު ނުލިބޭ ކަމަ މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ ބަެއއް ސުވާލަށް

 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަެދއްެކވުން: ހިތަދޫ

ނޫން އަޅުގަނޑު އޭރު ދިޔަީއ އަޅުގަނޑު އަސްލު ކުރަްނ ބޭނުންވި އެއް ުސވާލު ައދި އެބައޮތް. ެއއީ މިހާރު 

މަްއސަލަ ކަމުގަިއ އެހެނިހެން ޤަުއމުތަކުން ފާހަގަކުރޭ މިހާރު  ޑިުއޓީ އިތުރުުކރަން ފެށީމަ ދިމާވާ އެއް ސިނގިރޭޓުގެ

އެހެންވީމާ، މި ތަންކޮޅެްއ ފޭްކ  .ވަކި އަދަދެއް ކަށްސްޕެސިފިކް ްސޓިކައަސްލު އަދި އަުޅގަނޑުމެން މި ނަަގނީ 

، މަްށވޭ. އެހެްނވީމާސަލަ ދިާމވާ ކަުމގެ މައްވުއެތެރެ ަކށްނުވަތަ އެ އަގުެހޔޮ ސިނގިރޭްޓ ރާއްޖެ އެތެރެ އަދި އެ ތަނަ

ްޓ އެތެރެކުރެވޭތަން އާދޭ. ދެރަކޮށް ހުންނަ އަގުހެޔޮ ސިނގިރޭމީގައި ކޮލިޓީ ނުލިބިފައި ވަރަށް  އިއަސްލުގަ 

ކަސްޓަމްސް އޮތޯރިޓީއަށް. މިދެންނެވީ ބްރޭންޑްތަކުްނ  ގަުކރެވިފައި އެްއވެސް ވަަރކަށްޭވތޯިމގޮތަށް ފާހަ، އެހެންވީމާ

ކެއް ހިނގާކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވޭޯތ މަލާތްތަޢާޓް އެތެެރުކރުމުގެ މުއް އަގުހެޔޮ ސިނގިރޭވަތަ ތަންކޮޅެނަމަވެސް ނު

 ގުިޅގެން.  ޓީ ބޮުޑކުރުމާއުޑި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދުމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަ

ެއއްެޗއް އް ނޯންނާނެ ވަކި އަގުހެޔޮ ވެ ންޓިަނގަން ެފށީމަ އިންސެ ޕަރ ސްޓިކްއާދެ! އަުޅގަނޑަށް ީހވާގޮުތަގއި 

 ؛ނަގަނީ ކަކަށް މިނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ސްޓިއާދެ! ކިތަންމެ އަގުހެޮޔވި )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( . ގެގެނައުމު 

ސާބުތަކަކުންނެއް. ދެން ހިައުޅގަނޑުމެން ބަލަހައްޓާ ތަފާސް  ުނވޭ އްހެން ފާހަގަކުރެވިަފއެއްއަޅުގަނޑަށް ެއކަން އަނެ 
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ނޫންހޭ. ރެން މާބޮޑަްށ އެބަ އިންކްރީްސވޭށްވުވާެލއް ޕޮޕިއުލޭޝަނައަދި ފުރަތަމައިނުން މެންބަރު އަސްލަމް ކުެރއްވި ސު

 ރިޭއޓް ކުޭރ. އަދި އެކްސްެޕކްޓްމެެވސް ވަަރކަށް ކޮންޓްރިިބއުޓްވެްސ ކޮން ސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓުއަރިސްްޓ އެރަިއވަލް

ޝަނެއް ނުހުރެދާނެ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޑިރެކްޓް ކޯޑިނޭ، ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރޭ. އެހެންީވމާ ވެސް އެއަށް  ސްފޯރކިްނގ ވޯ

ހަމަ . ެއަކމަކު ވެސް ހުްއޓުމެއް ނާންަނ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ނޑުމެންގެ ޕޮޕިއުލޭޝަން ގްރޯތާއި އަުޅގައިންޕޯޓޭޝަނާ

ކުަރްނ ޅުގަނުޑ ވަރަށް ކްލޯސްކޮށް ވޯރކްޮކށްލާނަން. އަފާހަގަކުރަން. ދެން އަުޅގަނުޑ ހަމަ ކުޑަ ެއއްެޗއް ސާފު

. އިނގޭތޯ އެއްތަން ިއންޖަންއެންމެ ސްޓް އީމި ޓަްމސް ޯއގަނަިއޒޭޝަނާ. އޮްސްޓރޭލިއާއިންޓަރނޭޝަނަލް ކަސް

ބައިވަރު އެޑިޝަނަލް ެމޝާރސް ނަގާފައި ހުރޭ  ރުފިޔާ. ވަަރށް 16ޓް ސްޓިަޓކަކަށް ެޖހޭ ދިވެހި ސިނގިރޭ

ެއކަހަލަ  ުޑވީމައް ގެންދާނެ. ސްމަގްލިން އިންކްރީްސވޭ. ެއއީ ައގުބޮކޮރަަކޑައިލް ކިާޔ އޮޕަރޭޝަނެ ންއޮޕަރޭޝަ

ލެންޓްވާން ޖިުޅގަނޑުމެން އެކަމަްށ ޖެހޭނެ ވިއަ، އްތަްއ ކުރަން މީހުން މަސައްކަްތކުރޭ. އެހެްނީވމާކަންތަ

 . އެކަމަކުސްނަިއގެން އަުޅގަނުޑމެން ނުތިބޭނަންެއއީ ނުވާނެ ަކމެކޭ ވި، އޮތޯރިޓީަތއް. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ކުރާނެ ކަމަށް އެނިގގެން ައޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ. ވަރަށް ޝުކުރިއްާޔ. އެކަންކުރަން މީހުން މަސައްަކތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު.

 

 ބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެން

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުްނ 

ވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކުރުކުުރކޮށް 

ރިރު އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލީމަ، ސުވާލަށް ޖަވާބު އިްއޒަތްތެރި މުޤައް

ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ ތި ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ އަޅުގަނުޑ މައްސަލަެއއް ނެތް. ، އެެހންވީމާ ؛ށްދެއްުވވުމުން، އެްއކޮ

ަގިއ ނއޮން ެރކޯޑްަގއި ީމޑިޔާ މިތާހަމަ  ރު ގެންނަ ަބދަލުގައި ފެނަށް އެްއވެސް ަބދަލެއް އާދޭތޯ.ީޓއަށް މިހާއުޑި

ޓީއަށް މިާހރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުން އެްއވެސް ބަދަލެއް އާދޭތޯ. އުމަ ވިދާޅުވެެދްއވަން. ފެނުގެ ޑި ެއކު ހައޮތީމައާ

އޭގެ ވެސް ަޖވާބެއް. ދެން އަނެއް ުސވާލަކީ މިހާރު ައުޅގަނޑުމެންނަށް ދެންމެއަކު ުޒބެއިރުގެ ވާހަަކއިން ވެްސ 

ކެްއ ދާޅުެވއްޖެ ސޮފްޓް ޑްރިންްކސްގެ ގޮުތަގއި ކަސްޓަމްްސަގއި ގެްނގުޅޭ މިންގަނުޑގެ ެތރެއިން މާނަކުރުންތަވި

ގެ ތެރޭަގއި މި އިންޓޯްލ އޭގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑަށް ދެންމެ ވިދާޅުވެ އެތިން ދޭހަވަީނ އޭ، ގެންގުޅޭ ކަމަށް. އެހެންވީމާ

އެވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮން ރެކޯޑްަގއި ، ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ މެނޭފަދަ އެްއެޗހި ނުހި ޕެކެޓާއި ޖޫސްޕެކެޓް

އި މިާބވަތުގެ މުދާ ާރއްޖޭގެ މި މާލޭެގ ހާބަރަށް ޓާން އަނެއް ކަމަކީ މިހާރު ިސނގިރޭމިތަނުގައި ވިދާޅުވެެދއްވުން. ދެ
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ުސވާލަށް  3މި ، . އެެހންވީމާތަކެއް އަތުވެދާނެތޯޓީއަްށ ަވކި ަބދަލުއުހެން ބަނދަރުތަކަށް ބޭލުމުން ޑިނޫން އެ

 ކުރުމަކީ މިހާރު ވެސް ހަމަ ކުރަމުންދާލެސިފައި ސާފުކޮށް ވިދާުޅެވއްޖެ ކް ޖަވާބުދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅު. ެދން ވަރަށް

 22ފެންނަނީ  ކަމެއް. ަކސްޓަމްސްެގ މިންަގނޑުގެ ތެެރއިން ެވސް ގާނޫނުގެ މި ޗެޕްޓަރަގއި އަޅުގަނުޑމެންނަށް މި

ޒީރޯ ޕަސެންޓްގެ ރާ ހުތް. ދެން އްސާއި ވަތްތަކުގެ ތަްއޔާީރ ދިޔާ އެއްޗެ ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ބާަގއި ވަނަ ޗެޕްޓަރ

ވާހަކަތަެކއް ބަޔާންކޮށްފައި ެދން އަންނަނިވި އެްއޗެހި ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ އެއްަޗކީ ޒީރޯ ޕަސެންޓްގެ ެއއްޗެިހ 

ގެ ތެޭރަގއި މިދެންނެވި ބާވަުތގެ ޑްރިންކްތަްއ ކްރު މިދެންނެވި ސޮފްޓް ޑްރިންކަމަށް. ދެން އެކަން ވަކި މިހާ

 ކްލެސިފައި ކުެރވިފައި ހުރީ ޮކންތަނެއްގެ ކޮން މިންގަނަޑކަްށ ބަލައިގެންތޯ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒުބައިރު ޢަލީ ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްިޓކްސް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުންކަސްޓަމްސް ސަރިވސް 

 ކަށް ވެސް ބޯފެނާއި ސޮފްޓް ޑްރިން ވެސް ބަދަލެއް އާދޭތޯ. މިހާރު ގާނޫނުފުރަތަމަ ސުވާލު. ބޯފެނަށް އެއް 

ބޯފެނުެގ ، . އެހެންވީމ15ާނީ %ޅެ. ދެން މިހާރު ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮތް މި ބަަދލުގައި ވެްސ މިއ15ުމިއޮތީ %

 ރު ޕެކެޓް ވިޔަސް އެކިސް ބުއިންތައް މައިލޯ ޕެކެޓް ނޫނަީޓއަކަށް ެއްއވެސް ބަދަލެްއ ނާދޭ. ދެން އެހެނިހެން އުޑި

އެއީ ޒާތުގެ ބުއިންަތއް، އެ ުބއިްނތައް ވެސް މިހާރުގެ މި ގާޫނނުގެ ދަށުން ވަންނަނީ މި ޗެޕްޓަރގެ )ހ( އަށް. 

ނަގަނީ. ދެން ކުރިން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ޮސފްޓް ޑްރިންކްސްގެ ގޮތުަގިއ  އެހެނިހެން އެއްޗެހި. އެއަށް ޒީރޯ މި

ރު ވެްސ މިހާ އްސަށްނޫން ހުރިހާ އެއްޗެ  ޑްޓެކާބޯނޭ، އެއްޗެހި. އެހެންީވމާ ޑްޓެނީ ކާބޯނޭމާނަކުރަ ކަސްޓަމްސްއިން މި

އްަސކަށް މިހާރު މި ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އިން ބިލުްނ ވެސް ެއއްވެސް ބަދަެލއް އެއްޗެ  އެ ، ނަގާނީ ޒީރޯ. އެހެންވީމާ 

ކް އެނާރޖީ އެބަކުރޭ މި ސޮފްޓް ޑްރިން ންޓްޮބޑަށް ރެކޮމަ ނާންނާނެ. ދެން މިހާރު ކަސްޓަމުން ވެސް އަދި ވަރަށް

ށް ހެލްތް ވައިސްކޮްށ ގޮތަކުން އެއަށް ަފހަރެއްަގއި ނެގިދާނެ. މިސާލަކަ . އެ މާނަކުރާށޭޑްރިންކް މާނަކޮށްދޭ

ގައި ެވސް ޝުގަރ ހުންނާނެ ވަރަށްބޮޑަށް. އަދި އެހެން ޕެކެޓްމައިލޯ ކަމަށްވަންޏާ ޓުކޮންސާރނަކީ ޝުގަރ ކޮންެޓން

ފްޓް ޝުގަރ ވަކި ވަރަކަްށވުރެ މަތީ އެއްޗެހި މިއީ ސޮ، ޑްރިންކްސް. އެހެންވީމާ  ސް ހުންނާނެ ޝުގަރީއެްއޗެހި ވެ

 ްއޔާ އެ ސަރުކާުރގެ އިދާރާއަުކން ކަނޑަައޅައިފި ،ކުރާނެ ކަމަށް ކަނަޑއަަޅއިިފއްޔާޑްރިންކްސްެގ ގޮުތަގއި މާނަ

ސްޓަމްސްގެ ސްޓޭންަޑކީ ކަސްޓަމްސް މިހާރު ވެސް ންނާނެ. ކައްސަށް ބަދަލު އަންނާނެ. އެހެންނޫނިއްޔަކާ ނާއެްއޗެ

އް މަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް މާނަކުރާނީ. އަދި އެނާރޖީ ޑްރިންކް މާަނކުރާކަށް ަވކި މިންގަނޑެ ޢަ

ޓް ެއއްޗެހި ކަމަްށވާތީ ސޮފް ޓެޑްކީ ކާބޯނޭއޮޓިމެޓިކަލީ އެާނރޖީ ޑްރިންކަ ކަށް މިވަނީނެތް. އަދި އެނާރޖީ ޑްރިންކަ 

 ދަނީ.  ޓީ ނެެގމުން މިއުގެ ތެރެއަްށ ވަދެގެން ެއއަށް ޑި ޑްރިންކްގެ ކެޓަގަރީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދުމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަ
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އޮންނާނެ. އޭގެ އެއްިކާބ ޓީ ރިބޭޓެއް އުއްދީ ބަނދަރުތަކަށް ޑިޙަނޑު ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭނަން. ސަރައާދެ! އަޅުގަ

ޓް ބޭލިޔަސް ހަމަ އެްއވެސް ސަރަޙައްދަކަށް ސިނގިރޭ ކީ. އެހެްނވެ ރާއްޖޭގެ ޓަކޮށްފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް ިސނގިރޭ

ބަދަލެއް ނާންނާނެ. ފުރުޓް  ނަން ފެނަކަށްުޅގަނޑު ހަމަ ކުުރކޮްށ ދަންނަވާާވނީ. އައެޕްިލކަބަލްީޓެއއް އުއެއް ޑި

 އްސަކަށް މި ގާނޫުނގެ ސަބަބުން ބަދަލެއް ނާންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.ްއޗެ ބޭނުންކުރާ އެ ކަހަލަ ކުދިން ބޯންޖޫސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންެގ 

 2ޅުގަނޑު ވީހާ ެވސް ކުރުކޮށް އަ، ރުގައި. އެހެންވީމާ ތިއްބެވި ބޭ ބަވަރަށް މުހިންމު ދެ މުއައްަސސާގެ ބޭފުޅުން އެ

އަުރވާނަން.  އްންމެ މެންބަރަކަށް ވެްސ ފުރުޞަތެފަހު ފުރުޞަތު ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ކޮވަނަ ފުރުޞަތު އެންމެ

 2ކަމަށް. އެއީ ބޭރުގެ  ކަމާއިެއކު މިކަންކޮށްދެްއާވނެކުރުކޮށް މެންބަރުންގެ އެހީތެރި ކުރަން ވަަރށްއަޅުގަނޑު ުއއްމީދު

 މުއައްސަާސއެްއގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީމަ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ފުރުޞަތު މި 

 ީއވާ ފުރުޞަތު ދޫޮކށްލައްަވއިފި. ފައްޔާޟް.  ،އަށް. ަފއްޔާޟް هللاއަރުވަނީ އީވާ ޢަބްދު

 

 ްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެ

ލާނަން. އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއްކަެމއް އެބައޮތް. ބަ ކޮށްލެވޭތޯއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނުޑ ވެސް ކުރު

ށް ގެ ނޫނީ ހަމައެކަނި ސްޓިކަޓު ކޮސްޓަްށ ނަންގަވާތޯ ސިނގިރޭ 200އަދަުދެގ އިތުރުން % މި ސްޓިކަކަށް ނަގާ

ސާފުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ދެވަނަ ކަމަކީ އެކަން ތަކަށް އިންާނތީ އެކަނިތޯ. ެއއީ ގާނޫނުަގިއ އެކަހަލަ ގޮ

ކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެން މީަގއި ނޫނިއްޔާ ންޑްބޭފުޅުން ެވސް ތި ރެކޮމަ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ވާހަކަ ަދްއކަާވއިރުަގއި ތި

މާދަމާ ވެސް  މިހާރު ކުރަން. މިހާރު އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރެެވނީ ކްލެސިފައި އެ  ފުޅުން ނޫން ބަޔަކުބޭ ތި

ގޮތަްށ  އެހެން ްއޔާ ސޮފްްޓ ޑްރިންކްެވއްޖެ ކުރަން ން އެހެން ގޮތަކަްށ ކްލެސިފައި ސްގެ މެނޭޖްމެންޓުކަސްޓަމް

ޓެްޑ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ކާބޯނޭ ތި ަގވާިއދެއް އޮެވގެން ނޫން އްގާނޫނެ އެހެންވީމާ، ކުރެވޭނެ ނޫންތޯ. އެހެންނޫންތޯ.

ބޭފުޅުން ވެްސ  އެ، ކަލެއް ޙަޤީޤަުތގައި. އެހެންވީމާއެއީ ވަރަށްބޮޑު ުނރައް، ހެންވީމާކުަރްއވަނީ. އެ  ޑިރިންކްސް އެ

 އިހަމައިގައެ ރިކުއެްސޓްކުރަްއވާހެން ެއ ކްލެސިފިކޭޝަނެއް އެންމެްނނަށް ވެސް އިނގޭނެ ގޮަތކަްށ އަދި ގާނޫނީ 

ވާހަކަ ދެއްެކވިއިރު ބަޯއޑިގްޭރޑަބަްލ  ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެއެއްކަލަ މުހިންމުތޯ އިނގޭތޯ. ދެން ކުރިން  ންއޮންނަ

ޓްެގ އިތުުރ އޮޕްޝަެނއް ނެތް. ަބއޯިޑގްރޭޑަބަްލ ުރ އޮޕްޝަނެްއ އެަބއޮތް. ިސނގިރޭއިތު އީކޮތަޅު. މިހާރު އެ 

ައއިިޑއާރެއްއ ހަމަ ބޭފުުޅންގެ  އޮޕްޝަނެއް އޮތީމާ ެއ ައގުެހޔޮވީމަ މީހުން ެއއަށް އެބަދޭ. ދެން އަުޅގަނޑު ތި

ބޭފުޅުން  ޓް އެތެރެކުާރވަރު ެއބަ އިތުރުވޭ. ތިސިނގިރޭ ،ހެން ބެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްއްނެކަސްޓަމަށް އަ
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ވިދާޅުވި ގޮތަށް އޭގެ ަބއިވަރު ފެކްޓަރސް އެބައުޅޭ. ބޭރު މީހުން ވެސް އަދި ގެސްޓުން ވެސް ހިމެނޭނެ.  ތި

ކިންގ ރު ޔަންގަރ ޕޮޕިއުލޭޝަންގެ ސްމޯބަލާއި ތަކަށްންނަށް ދެން ފެންނަ އިތުރު ހެކިއަުޅގަނޑުމެ  ،އެހެންނަމަވެސް

ޭއަގއި އިޫޝޒްތަެކއް.  އެބައުޅޭ، ބޫުލކުރެެވނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާޓޭކްއަޕް ހަމަ ވަރަށް ހައި ަކމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަ

ޓުްނ ރުގެ ރޭެޓކްސޭޝަން ެއލޯން މިކަމެއް ވާކަމަކަށް އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. މިހާރު މިއަހަ، އެހެންވީމާ

އެއްހާ މިލިއަްނ  400 އުިއންކްރޭޒުން ސަރުކާުރގެ ެރވެނި ށް ބަލާލިޔަސް މިހާރު މިގެންނަޓަމިލިއަން ސިނގިރޭ 490

ކުރި މްޕޯޓްވަރަށް އި އެދެން މިލިއަން ރުފިޔާ އިނގޭތޯ. އެއީ މިއަންނަ އަހަރު  400ރުފިޔާ އެބަ އިތުރުވޭ. 

އްޙަތެއް ހޯދަން ކަމަށްވާއިުރ ޞިދަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞަޤުމަ ެއއް ނަމަވެސް. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކއަކީ މީގެ މަިއގަނޑު

ރަންސ މިިލއަން ނަމަވެސް އެެވއާ 200ގެ ތެރެއިްނ އު ަލކަށް އަދި އިންކްރީްޒވާ ެރވެނިގާނޫނީ ގޮތުން އެ މިސާ

 ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރިްއޔާުތގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ. ުޝކުރިއްޔާ.  ކުރުަމކީ ތިޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެލޮކޭޓް 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒުބައިރު ޢަލީ ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްިޓކްސް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުންކަސްޓަމްސް ސަރިވސް 

ލާރީެގ  25ރުފިޔާ  1އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ސުވާލުެގ ފުރަތަމަ ބައިގައި ސްޓިަކަކށް މި ނަގާ މިހާރު ނަގާ 

ލާރި. އެކަމަކު މި ގާނޫނުގެ މި  25ރުފިޔާ  1ކަނި ނަގާތޯ. މިހާރު ސްޓިކަކަށް ނަގާނީ ހަމައެ 200އިތުރަށް %

 ނަގާނެ 200 ތަކށްދުންފަތުގެ ބާވަތް، އޭ. އެހެންވީމާ 200ތަކަށް ނަގާނީ ބުނާ ދުންފަތުގެ ބާވަތް ޗެޕްޓަރަގއި މި

ަޓްށ އޭ. ެއކަމަކު ސިނގިރޭ 200އްސަށް ެއއްޗެ  ކޯ ިވޔަސް ެވސް. އެޗުއިންޓޮބާ މިސާަލކަށް ޓް ފިަޔވައި. ސިނގިރޭ

 ގާނީ ހަމައެކަނި އެ ސްިޓކަަކށް ނަގާ އަދަދު.ނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދުމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަ

ން. އެކަމަކު ޕަބްލިްކ ެވސް ނޫ ހެން އަުޅަގނޑުގެ ސީދާ ދާއިާރއެއްއްފައްޔާޟް. އަނެ މެންބަރ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ކުރަންޖެހޭ ބޮޑު ޓެކްސޭޝަން  ފޯސް މިންހަލަ ކަންތައްތަކަށް ޓެކްޭސޝަނެއް އެިމކަސްޕެކްޓިވަކުން ރޮޕޮލިސީ ޕް

ބޯ މީހުންނާ ހެދި. އެޑިޝަނަލް  ޓްސިނގިރޭންއަކަށް ވިޔަސް މުޅި ކަންޓްރީގެ ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ބާރޑްނަގަންޖެހެނީ 

. ކެއްސަިއގެން ބޭސްކުރަން ވިޔަސް އަދި އެއަްށވުރެން މީހުންނަށް އްޙީ ފަރުވާޭދން އެބަކުރަންޖެހޭ މިޞިޚަރަދުތަކެއް 

ކުރަންޖެހޭ. ލައިޒް ޔޫްސކުރަންޏާ އެބަ ޕީނަޮރސްޕެކްޓިވުން ޕްއެ ، ތަކެއް ކުރަން ިވޔަސް. އެހެންވީމާފުން ކަންތައް

އަޅުގަނޑު ހަމަ ަގއި ކުރާ. ދެން މިކަންަތކުަގއި އެހެން ޤައުމުތަކު ރޮސްޕެކްޓިަވކީ ޕްއެއީ ކަންނޭނގެ ޕަބްލިކް ޕޮިލސީ 

ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑު ުކރިން ދެންނެވިން ހަންގެރީަގއި ނަގާ ޗިޕްސް ޓެކްްސައކީ. ޗިޕްސް ޓެކްސްައކީ 

ޖަންކްފުޑްސް ގޮސް މިހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް. އެމީހުްނ ބުނަނީ މިކަހަލަ އެއްޗެިހ ކައިގެން އޯބީިސޓީ އާއި 
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ކަލޭމެން ، އޭ. އެހެންވީމާވެ ޅި ޤައުމުން އެބަ ބާރޑަންއަކަށް ށް މުހަިއަވންޏާ ތިމަންނަމެންނަ ސްކޮލެސްޓްރޯލް ލެވެލް

 ތިކަންކުރަންޏާ އަހަރުމެން ނަގާނަމޭ ޓެކްސްއެއް. އެ މޭރުމުން މިކަން ކޮށްފައި މިއޮތީ. ެއީއ އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޟްރިޔާهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިއް 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ޟްރިޔާهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާއި ކިނބިދޫ

ގައި ވެސް ނއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެންމެ އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވައިފި ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންތާ

ސްމަގުލް އިތުުރވާ ކަމަށް ޓެކްސް މައްޗަށް ދާ ަކމަށްވަންޏާ. އަޅުގަނޑު ކޮްށލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ 

ބިލުކަން. ސްމަގުލްކުރާ ކަމަށްވަންޏާ ނޫނީ އެކަން ކުާރ ގާ އެންފޯސްކުރެޭވވަުރގެ އެ އި އެބަހުރިހެއްޭޔ ސްގަ ކަސްޓްމް

އެއްެވސް ކަހަކަ ބޭފުޅުންނަށް  ކުރޭތޯ މިހާރު ވެސް. ނޫނިއްޔާ ތިޔުނިޓެއް ބޭއްިވގެން މަސައްކަތް  ބަޔަކު ހޯދުމަށް ވަކި

މިކަން ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށް ތައްޔާރުވާން ވެވިަފއިތޯ ހުރި. އެ  ގައި މަްއޗަށް ދިޔާމަނށް އޮތްތާއައެކަންކަން ކުރި

 ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދުމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަ

ރަކަށްވުމާއިެއކު ރީޖަނަލް އަިދ ީސގެ މެންބަ.. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ޑަބްލިޔުޟްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މެންބަރު ރިޔާ

އްޔާތަކާއި ވެްސ ޢިޓޭންްޑވެ ބައިނަްލއަޤުވާމީ ޖަމްހެދި އަންޑަސް ސްޔޫ.އޯ.ނޮންރީޖަނަލް ވެސް ކަސްޓަމްސް އާއި އެމް

ސީގެ ދަށުން ދާނެ ކޮންޓެއިނަރ ކޮންޓެއިން ޕްރޮގްރާމެއް. ިމީއ ..ޑީއޯ.ބަެއއް. އޭގެ ތެރެއިން ޔޫ.އެން އޮންނަ ގުޅުން

ލިންގ މި ޤައުމުގެ ޓެކްސްސޭޝަން ޮބޑުކޮށްފިްއޔާ އަތުވެދާނެ މި ތަެކއް ުގޅިެގން މިކަހަލަ ސްމަގްނަ ޤައުމުވަރަށްގި

 ސްއަުޅގަނޑުމެންެގ މެކޭނިޒަމް، . އެހެްނވީމާއޭކޮށްލަދޭނެފްޭލގް ޤައުމަކަށް މިސާލަކަށް އޮރިިޖނޭޓްވާ މުދަލެއް ިވއްޔާ 

ށްލާީނ ގަނޑުމެން އެޑިޝަނަލީ ރިސްކް ޮބޑެތި އެްއޗެހި މީގެ ތެރެއައެބަހުރި. ދެން މި މެކޭނިޒަމްގެ ތެރެއަށް އަޅު

ވެސް  ވުމަްށ ޓަކައި. ދެން ކުޑަކުޑަ ޤައުމަކަށްވާތީ ރިސޯސް ރިޕެިޓޝަނަކީ އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން ފާރަވެރި

ހަމައެކަނި ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ކޯސްްޓގާރްޑގެ އެހީ ވެސް ބޭނުންކުރަނީ. ބޯޑަރ ޕްރޮޓެކްޝަނަކީ 

އިތުރު  ށްކިޔާަފިއ ކަސްޓަމްސްއަ ކޭނި ކުެރވޭނެ ކަެމްއ ނޫން. އެހެނެފުންނަށް އެކަކަސްޓަމްސްގެ ުމވަްއޒަ

ޔޫެއއް .އޯ.ގުޅިގެން އެމް ބޭފުޅުންނާބޭ މުގެ ބަދަލުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެކުރުކެއް ގެނެްސގެން ބޯަޑށް ޕެޓްރޯލްތަލޯންޗު

ޭބނުން ހުރިހާ ވަސީލަތެްއ ، ކަންތައްތައް ކުރަނީ. އެހެންވީމާ ރު ބެލެހެއްޓުމުގެތަންތަްނ މިހާ އެ ،ހަދައިގެން އެދާ
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ައޅުަގނޑުމެންގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރިވަަރކުން އަޅުގަނޑު އެބަހުރި  ،އަުޅަގނޑުމެންގެ ކެޕޭސިޓީ ،ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

 ފިަޔވަޅުަތއް. ޝުކުިރއްޔާ.  ތިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެާދނެތީ އެއަށް އަޅާނެ އިއެސްޓަބްލިްޝޮކށްފަ ސްމެކޭނިޒަމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދެއްވާ އެްއބާރުލެއްވުމަށް ޓަަކއި. މިހިާސބުން  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ހުިރހާ މެންބަރުން ތި

އްމަދު، މުޙަ ގެ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފްލާނަން. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް އިސެޝަން ނިންމަ

ޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ވަރަށް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒުބައިރު ތި ހިއްސާކުރެްއވި މަ، ޟްރިޔާ މަހްމޫދު އަލްފާޟިލް 

 ން. އިލާސެޝަން ިނންމަ ުޝކުުރދަންނަވަން. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ިއއެކުތެރިކަމާޞްއިޚުލާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދުނަރ ޖެނެރަލް އިބްމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ވަރަށް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓޮބޭކޯ  ،ދަންނަވާލުމަށް ޓަކައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ލިތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދަންނަވާޤް`. އި

އެކު ޝުކުރު ަދންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ންނަށް ވަރަށް އިްޙލާޞްތެރިކަމާވަަޑިއގެންދެއްވި ބޭފުޅުކޮންޓްރޯލު ބޯޑުން 

ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ބެހޭ ..ދިވެހިރާއްޖެ އެްކސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ، 79/31މި ސެޝަނަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބެހޭ ގޮތުން  ތަކާލޫމާތުއަދި ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢު ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ބޭފުޅުންނާ ގޮތުން ތި

އެުކ އަިދެވސް ެއއްފަހަރު ޝުކުުރ އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި  ނުހަނުެދއްވީީތ ވާލި ދަންނަވާލުމެއް. ވަަޑއިގެންދަންނަ

 އޭރުން ، ކުރެްއވުން އެދެން. މައިކުއްެކވުމުަގއި މައިކު ބޭނުންފުޅުބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެ ދަންނަވަން. ތި

ޖަވާބު ެދްއވައިފިްއޔާ  އިވެްސ މެންބަރުން ކުރެްއވި ުސވާލާ  ގެންދަވާނީ. އަދި ވީހާ އަޅުގަނޑުމެން ރެކޯުޑކުރެވެމުން 

ވެސް ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް ދެއްވައިިފްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮފުޅު ކަމުގައި ވެސް ދަންނަވާލަން.  ވަރަށް ހެޔޮފުޅު. ވީހާ

ކޮންެމ ބޭފުޅަކު ވެސް ނަންފުުޅ  އާެއކުމަށްވާތީ ދެ ބޮޑީއެއް ކަ ާއއެުކ،އްސަސާ ކަމަްށވާތީމުއަ  2ވެސް  ކޮންމެ ބޭފުޅަކު

ޔައުމިއްާޔއަށް މިތާ ޭއރުން އަޅުގަނޑުމެން ރެކޯުޑުކރާއިރު  .ވިދާޅުވެަފއި ކުރިއަށް ގެންދަަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ހެޔޮފުޅު

ތެރި ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން އިއްޒަތް ވެސް ދަންނަވާލަން. އެންމެ  ވާހަކަ  ފަސޭހަވާނެތީ ވެސް އެ
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ފުރަތަމަ  ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ުސވާލުތައް ކުރުމަށް ޓަކައި. އެންމެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ތި

 އަށް. هللاރި މެންބަރު އީވާ ޢަްބދުއަުރވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަهللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

އްރިރު. މަުރޙަބާ. އެއީ ޓޮބޭކޯ ދެއްތޯ؟ މިއީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން. އެަކމަކު އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލު ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ނީ. ދެންމެ ލައްކޮށް އަުޅގަނޑު ުސާވލު މިދަންނވާވެސް ގާްތގަނޑަކަށް ހަމަ އެ ންއެެޖންސީ 2ދަންނަވާލަން އަސްލު 

އްޭސ ެއްއޗެ ބޮނޭޓެޑްކަސްޓަމްްސގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުެވްއޖެ ކާ ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ވިދާުޅވެއްޖެ

ކުރަނީ. ސޮފްޓު ޑްރިންކްސް ގޮތަށް މިބަލަީނ މި އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް ގޮތަށް ސޮފްޓު ޑްރިންކްސް ގޮތަށް ްކލެސިފައި 

މުގައި ވަންޏާ ޝަން ބަލާކަކުން މި ޓެކްސޭ ޓިވަ ޕްރޮސްޕެކްުޅގަނޑުމެން ހެލްތް ޑްރިންކްޭސ. އެކަަމކު އަ ބޮނޭޓެޑްކާ

އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ވިސްނަްނޖެހޭ. މިސާލަކަށް މައިލޯ  .ވަރަކަށް ވިސްނާތޯ އެްއެވސް ށްޝުގަރ ކޮންޓެންޓަ

 ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް އެއް އެޖެންީސއެްއެގ އިޝްތިހާރުގައި ެވސް ދެއްކި މައިލޯ ޕެކެޓެއްަގއި އެ  ޕެކެޓެްއގައި ތި

ާލވަރަށް ހުރި. އެހެންވީމާ، އެ އެްއޗެހި ވެްސ ތްދެން މައިލޯ ޕެކެޓެއްގައި ނައަ . ދުވަހަކުހުންނަ ޝުގަރ ކޮންޓެންޓު

މިއަށް ލާން އެއްެވސް ކަހަލަ ވިސްނުމެއް އެބަ ގެންުގޅުްއަވންތޯ؟ އެއީ ކަސްޓަމްސް އިން ދެއްކެވި ވާހަަކއިން ވަރަްށ 

ގާނޫުނަގިއ ވެސް  ހެންވީމާ، ގާނޫނުަގއި ޖަހަންޏާބޭފުޅުންނަކީ ކަލެކްޓިްނގ އެޖެންސީއެކޭ. އެ ބޮޑަށް ވިދާުޅވީ އެ

ޝަނެއް ދޭންޖެހޭނީ މިވެނި މަންޑޭސް ހެލްތް އެޖެންސީއަކުންނޭ ރެކޮސް ވެސް ކޮންމެވެޔައަޅުގަނޑުމެން ހިމެނި

 ބޮނޭޓެޑް ކާ .މީއޭ އަކީ ސޮފްްޓ ޑްރިންްކސް .އްސޭެގ ދަށުން އަންނަ ެއއްޗެ އްަސކީ ިމވެނި ކްލެފިޭކޝަނެއްއެްއޗެ

ބޭފުުޅންނަށް ހެލްތް އެޖެންސީން  ކީ ިމއީއޭ. އެހެންވީާމ، ތިއަ . މިީއޭއ އެނާރޖީ ޑްރިންްކސްމިއޭ  ކީއަ ސްޑްރިންކް

މަންޑޭޝަނެއް ދެްއވަންޖެހޭނީ. ކަންނޭނގެ ެއކަހަލަ ހެލްތް ރެކޮ ހެލްތް ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންސީން ،ކަންނޭނގެ

ިވސްނުމެއް ގެްނގުުޅއްވަންތޯ؟ ކޮންސިޑަރކުރަން  ުޝގަރ ކޮްނޓެންޓު ށް،ނޑުެގ ުސވާލަކީ ުޝގަރ ކޮންޓެންޓައަޅުގަ

އްސަށް ކިހިނެއްތޯ ންޑްރެޑް ޕްލަސް ގެޓަރޭްޑ އެއްޗެ ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހަދެ

ރޖީ ދެއްތޯ؟ އެނާ ޑްރިްނކްސްހައްދަވަނީ؟ އެްއގޮތަކުން އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް. އެކަމަކު އަސްލުަގއި ސްޕޯޓްސް 

އަޅުގަނުޑ  ގެންވާެހނެއް އަުޅގަނޑަކަށް ހިެޔއް، އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްުނވޭ. އެހެންވެޑްރިންކްސަކަށް ކްލެސިަފއި

ޓޮބޭޯކއިން  ،ގެ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ސިނގިރޭޓުނ2014ްބޭނުންކުރަނީ. ތިން ވަނަ ސުވާލަކަށް 

ބޭފުޅުން  ހިސާބުން ދައްކާ ގޮތުަގއި ެވއްޖެއްޔާމުން އެގެ ތަފާސް ންނަމަވެސް، ަކސްޓަމްސްޑިއުޓީ އިތުުރކުރީ. އެހެ

 ޕްަޝނަށް ބަދަލެއް ނަޔަސް އެމްވެސް ކޮންސެ ޕްޝަނަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. އެކަމަކުމްދެންމެ ވިދާޅުވި ކޮންސަ

ޕަބްލިކް ، ށްލްތަނީ. އެހެންވީމާ، ޕަބްލިކް ހެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ޕީނަލައިޭޒޝަން ގޮތަށް ލޮލުންނޭ ޓެކްސް މި އިތުރުކުރަ

ރަށް ުކރަނީ. އަުޅގަނޑަށް ވަ ލަިއޒު މިޝަނަށް ޭއގެ އަަސރުކުރާތީއޭ ޕީނަމުިޅ ޕޮޕިއުލޭ ،ހެލްތު މައްސަލައަކަށް 



20 

 

ކުަރންވީ ސަބަބެއް ައޅުގަނޑަށް ވެސް ޓެކްސް އިންކްީރޒް ޕްޝަން ދަށަށް ނުދިޔަސްމްވިސްނޭ. އެހެންވީާމ، ކޮންސަ 

ބޭފުޅުން އެއްވެސް ކަހަަލ  ވެސް ތި  ންބޭފުޅުން ދެ އެޖެންސީ ނުޑގެ ސުވާަލކީ ތިވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނޭ. ައޅުގަ

ލަފައެއް ދެްއވާނަންތޯއޭ މި ޮކމިޓީއަށް ިވޔަސް ނުވަތަ ސަުރކާރަށް ިވޔަސް ެއްއވެސް ކަަހލަ ލަފައެއް ދެްއވާނަންތޯއޭ 

ނުވަތަ ޚާއްަޞކޮށް ޓޮބޭކޯ  ލްތަށްލިބޭ އާމްދަނީން އެްއެވސްވަރެްއ ޕަބްލިކް ހެ ލިބޭ އާމްދަނީން ިޑއުޓީްނ އެ އެ

ޓަލުން ވިޔަސް ހޮސްޕި އަށްލިޓޭޝަން ސަރވިސްހެބިސް ޕްރޮގުރާމެއް ވިަޔްސ ރިޑް ޕަބްލިކް ހެލްތް އެެވއަރނަރިލޭޓެ

ބޭފުޅުން  ފެންސްކުރަން ތިގް ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ވިޔަސް ރިން ،މާލާ ބެހޭ ގޮތުން ލިބޭޢުދުންފަތުގެ އިސްތި ،މިކަމާ

 ލަފަެއއް ދެްއވާނަންތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ.  އެްއވެސް ކަހަލަ

 

 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްާފޟިލާ ޑރ.ައއިޝަތު ރަމީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ައޅުގަނޑު ޑރ.އައިޝަުތ ރަމީލާ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މިަވގުުތ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޓާނަން ފަހުގެ ުސވާުލ އްކުރަްއވައިފި. ދެން އަުޅގަނޑު ފަުސވާލެއް  3ގެްނދަނީ އަޅުގަނޑު. އެޖެންސީ ބަލަހައްޓަމުން 

ގޮތުން  ފުރަތަމަ މައިންޑުގައި އިނީމަ އިނގޭތޯ. ޓޮބޭކޯ ޓެކްސް ނެުގމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓޮބޭކޯ ގާނޫނުަގއި އިންނަ

އިނގޭތޯ. ޕަބްލިކް ހެލްތް އެކްުޓގައި އެބަ އިނޭދ ޓެކްސް ނަގާަފއި އަދި ޕަބްލިްކ ހެލްތް އެކްޓެއް މިހާރު އިްނނާނެ 

 އެބަ އިނދޭ ޕަބްލިކް ހެލްތް ފަންޑެއް އިނގޭތޯ. އެ ފަންޑަށް ލާރި ވަންނާނެ ގޮތްތަކެއް އިހަމަ އެކްޓުގައި ކަނަޑއެޅިފަ

އަދި އެ ކު އައުން. އެކަމަ ޕަރސެންެޓއް ަނގާ ޓެކްސްަތކުން ކޮންމެވެސް  ތެރެއިްނ އެްއގޮތަކީ މި ވެސް އެބަހުރި. އޭގެ 

ޕަބްލިކް ހެލްތް ފަންޑެއް ހުޅުވާަފއި، ފަންޑު  އިފަންކްޝަނަލައިެޒއްނުވޭ އިނޭގތޯ. ގާނޫނުގެ އެަބއިން ބަޔާްނކޮށްފަ

 މިހާރު ޕޭޕަރއިން ވެސް. ެއކަމަކު ފަންޑަކަށް ެއއްވެސް ލާިރެއއްނުވަދޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން  ހުޅުވާފައި އިނީ

ސަންޓެއްތޯ ހެލްތް ނަގާ ޓެކްސްގެ ިކހާ ޕަ އިސީން އިންނާނެ ތައްޔާރުޮކށްފަހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެން 

ވެސް  ކޮށް މިހާރުޑްވާކަހަލަގެ ބެނިފިުޓ ކުރެވޭނެ އަދަދަކީ ކޮބަިއކަން. އެއީ ެއވިޑެންސް ޭބސްބެނިފިޓަކަށް

. އެއީ ރެޑީ އެއްެޗއް ހަދާފަޑަބްލިޔު.ެއޗް.އޯަގއި ހުރި ފޯމިއުލަރސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން އިންނާނެ އޯލް

ޅުގަނޑުމެން ސޯޝަްލ ދަނީ. ޕްރޮބަބްލީ މާރޗުގަިއ އަ އިން މިހާރު ތައްޔާރުކުރެވެމުން މިސޯޝަލް ކައުންސިލު ޕޭޕަރ

ޓެކްސްގެ ކިހާވަެރއްތޯ ޕަބްލިކް ހެލްތް ބެނިފިޓަކަށްވާނެ ވަރަކަށް ވާނީ. އެންޑް އިޓް  އޭތި ހުށަހަޅާނަން ށްކައުންސިލަ

ފައިސާ ދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އިންނަ ޓެކްސޭޝަނުގެ ތެރެއިްނ  މެޓިކްލީ މީރާއަށް މިހާރު އެޝުޑް ބީ އޮޓަ

ފަންޑަށް ކޮން ޕަސަންޓެއްޯތ އަންނާނީ. ދެން އަުޅގަނުޑމެންގެ ކަލްިކއުލޭޝަން ދަްއކާގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ކޮންމެ 

ން. ވެސް އެކްީސުޑވާ އަދަެދއް ނެރެޭވ ޭއގެ ދަދަށްވުރެއަހަރަކު ައޅުގަނޑުމެން ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަނަށް މި ބަޖެޓުކުރާ އަ

އެހެންވީމާ، މާނައަކީ ޓެކްްސެގ ފައިސާއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން ދައުލަތުގެ ވަިކން ޕްރޮމޯޝަނަށް ބަޖެޓެއް 

ކްޝަނަލައިުޒ ވެސް ެއވަރު ނެރެވެއޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އޭތި ފަން ކަނޑަނޭޅިކަުމގައި ވިޔަސް ެޓްކސްގެ ތެރެއިން
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ދެން ޓޮބޭކޯ ބޯޑުން ވެސް ެއއަށް އިތުރުކުރަްއވާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު އަނެްއ  އްޔާ ެއއީ ވެލް އެންްޑ ގުޑް.ވެއްޖެ 

ސުވާލަކީ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ސުވާލު ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް، ފިޒީ ޑްރިންކްސް ދެއްތޯ؟ ކޮން ވޯޑެއްތޯ ބޭނުންކުރެްއވީ؟ 

ކުން ބަލާއިުރގައި ައވަރ ރޮސްޕެކްޓިވަޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެން ހެލްތް ޕްހާރު ޙަޤީކާބޮނޭޓަޑް ޑްރިންކްސް. ޯއކޭ. މި

އެހެންވީމާ، ުޝގަރ، ޝުގަރީ ޑްރިންކްްސގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ އެނާރޖީ  .ިއނގޭތޯ އިޒް ުޝގަރން ރކޮންސަ

ޝަން އިނގޭތޯ. ޑްރިންކްސް ވެސް ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ވެސް އިނގޭތޯ. ކާބޮނޭޓަޑް އީޒް އަ ޑިފަެރންޓް ވަރ

ެވްސ  އް ލްސޯ. ހަމަ ާއދައިގެ ފުރުޓު ޖޫހެކާބޮނޭޓަޑް ޑްރިްނކްސް ކެްނ ބީ ޝުގަރީ އެންޑް ނޮްނ ޝުގަރީ އޯ

ކޮށްލެވިދާނެ އިނގޭތޯ. ސްާޕްކލިންގ ވޯޓަރ ވެސް ފިޒީ ެދއްތޯ؟ އިޓް ޑަޒަންޓް ޭހވް ކާބޮނޭޓުކުރެވިދާނެ ދެއްތޯ. ފިޒީ 

ންސަރނަކަށްވަީނ އޭަގއި ުޝގަރ ހުރީމަ. ުޝަގރީ ޑްރިންކްްސގެ ތެޭރގައި ހެލްތް އަެނކަތި އިނގޭތޯ. ހެލްތް ކޮއަ 

ވެލް އޭޒް ސޮފްޓް ޑްިރންކްސް. ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ ކޯކާ  ހިމެނެނީ އެނާރޖީ ޑްރިންކް އޭޒް

ބޮނޭޓަޑް ޑްރިންްކ ދެން މިކިޔާ ހުރިހާ ެއއްެޗއް. އެކަމަުކ ކޯްކ ކެން ައގަިއން ބީ އަ ފިީޒ ޑްރިންްކ ޯއލްސޯ. ކާ

ޝުގަރ ކޮންޓެންޓު އޭަގއި ހުންނާތީވެ. ދެން އެނާރޖީ ހަމަ އޯލްސޯ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނުޑމެންގެ ކޮންސަރނަކީ 

ޑްރިންކްސް އާއި ސޮފްޓް ޑްިރންކްސާ ދޭތީަގއި ވެސް ހަމަ އީުކއަލީ ޝުގަރ ކޮންޓެންޓު އީޒް ަހއި އިނގޭތޯ. ދެން 

ކްޓު އޮން އިޓް. ިބކޯޒް އޭގެ ކެފެއިން ކޮންޓެންްޓ އީޒް އިވަން ހަޔަރ ދެްނ އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް ހޭޒް ޯމ ބޭޑް އިފެ

ދަ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް. ެދން އެނާރޖީ ޑްރިންކްްސގެ އަދި ެއއަށްވުެރ ބޮޑަށް ގެްއލުންދޭ ކަމަކީ އެނާރީޖ 

 އާ އަޅާ ޓޯރިން ކެފެއިން ކޮންޓެންޓު މާސްކް ކުރަން މިއެްނޑް ޓު ހުންނަ ހައި ޝުގަރ ކޮންޓެން ޑްރިންކްސްަގއި

ދެއްތޯ. ދެޓްސް ދަ އޭގެ ގޯސް ބަޔަކީ. މިހާރު ޓޯރިން ކަހަލަ އެއްޗެހި އެޅީމާ ހައި ޝުގަރ ހައި ކެފެއިން  އެްއޗެހި

ބޭނުންކުރީމަ މިއަންނަ ހާޓްބީޓް އިންކްރީުޒވުމާއި މިހުރިހާ އެއްޗެހިތައް މާސްކު ކޮށްލަނީ. ސޯ ދަ ޕަރސަން ޑަޒަންޓް 

މުގެ ކުރިން އެާނރޖީ ޑްރިންކެއް ބޯލަިއގެން އުއިނގޭތޯ. އެކްަސސަިއުޒކުރަން ދި ންގފީލް ދެޓް އިޓް އީޒް ހެޕަނި

ދުވަންދާނީ. ސަޑަންލީ ޔޫ ގެްޓ އަ ހާޓްއެޭޓކް. ބިޯކޒް ޔޫ ޯޑންޓް ނޯ އިޓްސް ހެޕަނިންގ. ބަޓް އިޓްސް ހެޕަނިންގ 

ދަރ ދެން ދަ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް. އަ މާސްކްޑް ެގއްލުންދޭ ކަމެްއ އެބަހުރި އޭަގއި އަ އިންސަިއޑް. ސޯ ދެއަރ އީޒް

އިން. ބަޓް  ގސޮފްޓް ޑްރިންކްްސގަިއ ާވގޮަތކީ ޝުގަރ ހުރީމަ ހަމަ ބޯލީމަ ޔޫ ނޯ ދެޓް ުޝގަރ ީއޒް ޮގއިން 

އެނާރޖީ ޑްރިންކް ޭހޒް ދިްސ މާސްޓަރ އިފެކްްޓ އޮން ިއޓް. އެންްޑ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދެން އަނެއް ކޮންސަރނަކީ 

ބޮުޑވީމަ ެވސް ދެޓްްސ  އްއާަދ ހިފާލެ އަށްކަްށވެގެން އެންމެން އެ ބޭނުންުކރަމުންދާތީ އެމިހާރު ވަރަށް ފޭޑް ެއްއޗަ

ވަން ކޮންސަރން. ދެން ކަމިންގ ޓު ދި މައިލޯ. ހަމަ ޔޭސް އިޓް އޯލްސޯ ހޭޒް އަ ހައި ޝުގަރ ކޮންޓެންޓު. ބަޓް 

އިނގޭޯތ. ޒީރޯ ބެނިފިޓެްއ ވެސް  އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް އެންްޑ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ޑަްޒ ނޮްޓ ހޭވް އެނީ ބެނިފިޓު

ނެތް. އެކަމަކު މޯޓް ްޑރިންކްސްަގއި ދެއަރ ީއޒް އަ ބެނިފިޓު އިނގޭތޯ. މިހާރު މައިލޯ ދެން ބޯންވިޓަރ އޯްލ  އެައކު

ން ލިބިދާނެ މިލްކް ކޮންޓެންޓު މިސާލަކަށް. ބެނިފިޓެއް އެބަހުރޭ. ރިންކްސް، ޭއގައި އެބަހުރޭ އޭގެދިސް މޯލްޓް ޑް
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ރޯލް ޑައިޓަށް އިފެކްުޓކުރަީނ އިނގޭތޯ. ހައި ުޝގަރ ެޓންޓު ގިނަވީމަ ކުދިންގެ އޯަވރޭއގެ ުޝގަރ ކޮންއެކަމަކު 

އްެސއް ުނކާނެ. ބިކޯޒް ދޭ އަރ ފިލްޑް ަކއްކާަފއި ހުންނަ ރަނގަޅު ެއއްޗެ ކޮންޓެންޓުގެ ދެ ޕެކެޓު ބޯަލިއފިއްޔާ ޭގަގއި 

ިގނަ ވޯކްތަެކއް ކުރެިވއްޖެ މި މާކެޓުން ތައްޔާރުކޮށްޭދ ވިތް ދެޓް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް 

އުމަކަށް ބޭނުްނވާ ވަރަށް ައސްލު ނެސްލޭ ޤަ އުމުތަކުން އެ ޤަ ނާވަރަކަްށ ޝުގަރ އަޅާފަ. އެކި އަޅުގަނޑުމެން ބު

ްނ ސްޕޫ  ކުންފުނިން މައިލޯ ހަދަނީ. ޒީރޯ ޝުގަރ މައިލޯ އެބަހުރި ިއނގޭތޯ. ފަިއވް ސްޕޫނު މައިޯލ ޕެކެޓަކަށް ފަިއވް

ން ވޯކް ވިތް. ީވ ޑޯންޓް ވޯންޓު މިކްސް ކޭ ން އޭރިޔާ ވީދޭ. މޭބީ ދެޓްސް އޭއިޝުގަރ އަޅާަފއި ވެސް އެބަ ހަދަ

އެއް ެކޓަގަީރއަކަށް ލާަކށް ބޭނުމެއްނޫން. ބަޓް އިޓް  އާސޮފްޓް ޑްރިންްކސް އާއި މައިލޯ އެންޑް އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް

ހުއްޓޭ އިނގޭތޯ. ބަޓް އިޓް އީޒް ނޮޓް ކޮންޕްލީޓްލީ ހަންޑްރެޑް ޕަސަންޓް އެބަ އް ްކޓެއީޒް ޭއގެ ވެސް ބޭޑް އިފެ

ހެން ނުބޯން އުޅޭ ކުއްޖަަކށް މައިލޯއިން ލިބޭ މިލްކުގެ އްއެބަ ހުއްޓޭ. މިހާރު މިލްކް އަނެބޭޑެއް ނޫނޭ އޭގެ ބެނިފިޓެއް 

ވެސް ެއްއެވސް ފައިދާެއއް ނުލިބެއޭ.  ށްެއކަކަ ކުންސޮފްޓް ޑްިރންކަ އިބެނިފިޓު އޮވެދާނެއޭ. ބަޓް އެާނރޖީ ޑްރިންކަކާ

 ސޯ ދެޓްސް ދި ޑިފަރެންސިޭއޝަން. އައި ހޯޕް ައއި ހޭވް ާއންސަރޑް އިނގޭތޯ.

 

 ބޯޑުގެ މެްނބަރ ޙަސަން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް

ކުރަނީ ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލު  މި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަނޑަށް ކިޔަނީ ޙަސަން މުޙައްމަދު. އަޅުގަނޑު ތަމްސީލު

ވެސް ހަމަ ވަރަްށ ުޝކުރު ދަންނަވަން އެއީ މެންަބރު ކުރެްއވި ުސވާލަށް. އަދި  ފުރަތަމަިއނުން ބޯޑު. ދެން އެންމެ

އޭގެ އިތުރުން މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން މިކަން މަޖިލީހަށް ގެންނެވީތީ. 

ކުރެްއވީމަ ެވްސ އްސަސާ ެއއްކޮށްަލއިެގން ސުވާލުުސވާލު. ދެ އޭރިޔާ ދެ މުއަ 4ނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެވުނު ދެން އަޅުގަ

ވަރަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ޭއގަިއ އެބަހުރި ކަންނޭނގެ ެއްޑވާންޓޭޖަސްތަކެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ 

މާލުކުރުން ޢުސުވާލަށް. ދުްނފަތުގެ އިސްތިވި އެޓެންޑުކޮށްލާނަން ފުރަތަމައިނުން ޓޮބޭކޯއާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެއް

އިންނަނީ އަގު ބޮޑުކޮްށގެން އެ އަލަށް  ވެސް މި ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ކުރާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކަްށ އަބަދު

 ގަންނަރުފިޔާ އެއްލާަލިއގެން ސިނގިރޭެޓއް  2ރުފިޔާ އެއްލާަލިއެގން ނޫނީ  1ފަށާ ކުދިން އެއާ ދުރުކުރުން. ނޫނީ 

އުމުތަކުަގއި މަނާކޮށްފައި މި އިންނަނީ އެއީ ެއއް ސަބަބު. އަނެއް ޑަބްލިޔު.ެއޗް.އޯެގ ޤަވަކި ސިނގިރޭޓު ވިްއކުން 

 އުމުތަކުން ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ އިފެކްޓިވް މެޝަރއަކަށް މިޤަވެސް އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން  ދިރާސާތަކުން

އޭގެ ފީޑްބެެކއްގެ ގޮތުން  އި ސްޓަމްސްެގ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކަވާފަ އިންނަނީ އަގު، އަގު ކޮންޓްރޯލުކުރުން. ދެން ކަ

މެންބަރު ވިދާޅުީވ ކޮންސަމްްޕޝަން ދަށްނުވާ ކަމަށް. އަުޅގަނޑު އަތުަގއި ވެްސ އެބަުހރި ހަމަ ސްޓެޓިސްޓިކްސް. 

އިރު އަހަރުްނ ދެން މީގައި ެއކަހަލަ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަޅުގަނޑުމެންެގ ކަސްޓަމްސްގެ ްސޓެޓިސްިޓކްސަށް ބަލާ

ހޭނެ ރާއްޖޭގެ ބޫލުކުރަންޖެޤަކުެރވޭ މިންވަރު. ައޅުގަނޑުމެން ރެތެން އެބަދޭ. ރަނގަޅު ވާހަަކެއއް އެއަހަރަށް އިތުރުވަމު
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ވެސް. ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ކަން މާލުކުރަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެކަނި ނޫން ޢުދުންފަތުގެ އިސްތި

. އެ އެންމެންނަކީ ވެސް އެއީ ގިނަ މީހުންނަކީ ސިނގިރޭޓު ާރއްޖެއިްނ ނަެވސް ވަރަށް ގި ވޯކަރސްބޭރުގެ، ގެސްޓް 

އައިސް ނަމަެވސް ބޯންފަށާ. އެހެންވީމާ، ޭއަގއި ޙަޤީޤަތެއް ޮއވެދާނެ. ދެން ޓެކްްސ އިތުރުކޮށްގެން ީކްއވެހޭ 

. އެހެނީ ޑަބްލިޔު.ެއޗް.ޯއގެ ކުރަންކޮންސަމްޕްޝަން ދަށްނުވީ؟ މި ސުވާލު އުފެދުނީތީ ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާ

އަެންއކާ މިއިންނަނީ މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ދެ ރުފިޔާއަށް ގަްނނަ ސިނގިރޭޓު މާދަމާ ދެ  ަގއިމަންޑޭޝަންސްރެކޮ

ވާންޖެހޭ އިނގޭތޯ. އަުގ ނުގަނެ ހުންނާނެތޯ؟ އިފެކްޓިވް ލާރިއަށް ިވއްިކޭއ ކިޔާފައި އަުޅގަނޑު އެ 5ރުފިޔާ 

ވަނަ ވިސްުނމަކަށް ނޫނީ ހުއްޓިލާފައި ގަންނަން ގޮސް ައގު އެނގުނީމަ ދެއެ އަަގކީ އެ ަގންނަ މީހާ ބޮޑުކުރާއިރު 

ތިމަންނަ މިއީ ކުރާވަރު ކަމެއްތޯ. އެ މެސެޖު ލިބޭވަރުގެ ައދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެންމެފަހުން މަޖިލީހުން 

ރަނގަޅު. ައޅުގަނޑު އެޕްރިިޝއޭޓުކުރަން. ެއއީ މަޖިލީހުެގ  ފަހަރަކު ވެސް މި ކުރައްވާ މަަސއްކަތް ވަރަށް ކޮންމެ

ން ދެކިގެން ޞިއްޙަުތ މެންބަރުން ތަޅުމުގައި ވަާކލާތުކުރައްާވއިރު ހަމަ ޞިއްޙަތުެގ، ޞިއްޙީ ނަޒަަރކު 

ރެ ކުރުމަށް ކުރާކަެމއް ގޮތުަގއި ވާހަކަ ދަްއކަނީ. ރަނގަޅު. ެއއީ އިންސާނާގެ ުފރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށްވުރައްކާތެރި

ސީދާ ުގޅިފަިއ ހުރި ޞިއްޙީ އާދަތަެކްއ  އިން ސަލާމަތްުކރުމަށް ފުރާނައާމުހިންމުކަމެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ފުރާނަ

ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ނިންމެވީ އެންމެ ބޮޑު ޖަންޕު  2011 ކު ްޕރެކްޓިކަލީ ކިހިނެއްތޯ ވީ؟މިއީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަ

ާލރި ވެސް ސިނގިރޭަޓކުން  30އިތުރުކޮށްލީ.  200ޚުގައި ދުންފަތުގެ ެޓކްސް %މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީ

ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން އައިއިުރ  2012. އެހެންވީމާ، 200ލާރިއަށް ބަދަލުކޮށްލީ. % 90ނަގަމުންދިޔަ އެތި 

ސް ބުނޭ ދެން ެޓހިން ވެއްވެސް ައއި. ރަ ވަރަށްގިނަ މީހުން ބޭނުންވީ ދޫކޮށްލަން. އަޅުގަނޑުމެން ަކއިރިއަށް

ބަދަލުވެގެްނ އަށް  35، 25، 30އަށް ހުރި ސިނގިރޭޓް ފޮށި ގޮސް ފިޔާރު 15 އް ތިއެއް ނުބޯނަމޭ.ތިމަންނައެ

އޭރު ޞިއްީޙ ދާއިރާއަކުން ެއކަށީގެްނވާ ައތެއް ދިއްނުކޮށްލެވުނު ހުއްޓާަލން ބޭނުންވާ މީހުންނަކަށް.  ދިޔައީ. ެއކަމަކު

ބަިއޭހ އިޓް ަލއިން. ކޮޝަންސް ސަރވިސްަތއް. ކޮަބއިހޭ ކު. ކޮބައިހޭ ެސއިޒޭ ގެ ވާހަަކއިންގއެްއކަލަ އީމަރކިން 

މިކަހަލަ އާދަެއއް ހިފާފައިހުއްަޓއި ވާެނގޮތަކީ ޑޮްކޓަރު ކައިިރއަށް ދިޔާަމ ، އެެވއަރނެންސް. އެހެންވީމާ

ހުން ތިބޭނެ. އެ ވިލާގަނޑެއްހެން ހީވާ އެްކްސރޭއެއް ފެނުނީމަ ޑޮކްޓަރު ބުނާނެ މިހާރު ހުއްޓާލާށޭ. އާއިލާ މީ

 ަގއި. އެކަަމކު  2012ތަކަށް އައި ތިމަންނަ ދެން ނުބޯނަމޭ. އެކަހަލަ ޙާލަ ޓްަގއި އޭނަ އެ ނިންމުން ނިންމާނީޕޮއިން

ަގއި ތި ބޭފުޅުން ނިންމެވީ  2014ދެން ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް، ހަމައެކަނި އަގުޮބޑުކޮްށގެންނެއް ނުވޭ. ދެން 

ން ފެށިގެްނ އިފެްކޓިވް ާވގޮތަށް. ެއކަމަުކ ެގ އެޕްރިލު 2015ނިންމެވުްނ  އެެވސް އިތުރުކުރަން.  އަނެއްކާ 

 36އައީ ސިނގިރޭޓުން % އިތުރުކޮްށގެން މިއައި ބަދަލު އަންނާނެތޯ. އޭރު 200ކިހާވަރެްއގެ އިްނކްރީެޒއްތޯ ައއީ. %

އަށް ކަމެއްުނވެ ހުރެފަިއ އިތުރުކޮްށގެން އެ  200، %ންވީމާ . އެހ38ެއިތުރުވީ. އެހެން ބާވަތްތަކުްނ އިތުރުވީ %

އަްށ ރުފިޔާ 1އަގަށް އަިއ ބަދަލަކީ  އިތުރުކޮްށގެން 200ވީމަ ކިހިނެއްތޯ މި % 38އެގޮތަށް ބަަޔކު އާދަވީމަ %



24 

 

ކަށް. އަށް އެކަހަލަ ގޮތަރުފިޔާ  3. ބައެއް ހޮޓާތަުކގައި ށްއަ 2.50ވިްއކަމުންދިޔަ ސިނގިރޭޓް ިވއްކަމުންދިޔައީ 

 2015ވެސް.  ާއއި ހަމައަށް ދިޔައިރު 2014ށް ިވއްކަުމންދިޔައީ އަ 2.50އެއްގައި ވެސް އްމުކޮށް ހުރިހާ ފިހާރަޢާ

 25ރުފިޔާ  1ގޮއްސަ  އަށް ސިނގިރޭަޓކުން ނަގަުމންާލރި 90އިުތރުވެގެން ސަުރކާރުން ަގއި މި ޓެކްސް އެޕްރިލް

ރަތަކުން ވިއްކަން ރީމަ ަބެއއް ފިހާލާރި އިތުރުކު 35ލާރި މި އިތުުރކުީރ.  35ކިާހވަެރއްތޯ. ، ލާރިއަށް. އެހެްނވީމާ

އަށް ވިއްިކ ރުފިޔާ 3ރަށް އަވަހަށް އެއްަކލަ ިވއްކަނީ. ދެން ވަ 2.50އަށް. ގިނަ ފިހާރަތަކުން ހަމަ ރުފިޔާ 3ފެށީ 

ްށ އަ 2.50އަިދއަދަށްެވސް ިވއްކަނީ ، . އެހެންވީމާ 2.50ތަންތަނުން ވެްސ ފިހާރަތަކަށް މީހުން ނުދާން ފެށީމަ އެ 

މާނަައކީ އެންމެފަހުން ޓެކްސް އިތުުރކުރި ކުރުމަުކން ޕްރައިޒަކަށް ބަދަެލްއ  . އޭގެއިފިހާރަެއްއގަ ސިނގިރޭޓެއް

އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މެންބަރ ީއވާެގ ެއ ، އިފެކްިޓވްވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، . ެއއީ ވަރަށް ކުރިން. އެހެންވީމާނާދެއޭ

ްށ އިތުރުވާންޖެހޭ. ދެން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ވަރަ ސުވާލުގެ ެއއް ޖަވާބަކީ މިދެންނެވީ އިފެކްޓިްވވާ

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އޭޒް ައ ޓީމް އަުޅގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްފައި ވެްސ މިދެންނެވީ އެ އަދަަދކީ ރާއްެޖއަްށ 

ޭވ އި އެބަ ވިދާޅު ޖަހާފަހިރާއްޖެއަށް ހަމަ ބެޖުއިން ވަރަށް ފަޚުރުވެިރކަމާއިެއކު ދިވެގެންތޯ މިހާރު ޑަބްލިޔު.ެއޗް.އޯ ކީްއވެ

އްދުަގއި އެންމެ ރަނގަޅަްށ އެންމެ ބޮޑު އަދަދަށް ޓެްކސް އިންކްީރޒް މި ކުރަނީ ޙަބައްދަލުވުންތަުކގަިއ މި ސަރަ 

 20ދިވެހިރާއްޖެއިންނޭ. ެއކަމަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އިފެކްިޓްވނުވާ އަނެއް ސަބަަބކީ ަވކި ސިނގިރޭޓް ިވއްކާތީ. 

ން ގުނަކޮށްފައި ޕެކެއް ހަދާާލފައި އެްއކަލަ ޕެކްގެ ައގު ވިހި ރޭޓަކުން ައއިމަ އޭތި ލާރި ިސނގި 30ލާރި  25ލާރި 

އެ ލާިރއަްށ ގަންނަން ބުންޏަސް  2.75ރުފިޔާ ބައިން  2. ަވކި ސިނގިރޭޓް ޑުެވގެން ދިޔާމަ އިފެކްިޓވް ވާނީބޮ

ދެން އަުޅގަނޑުމެން ލާސްްޓ މި ޕޮއިންޓް ހަމަ ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލި. ، ގަންނާނެ ެއވަގުތު. އެހެންވީމާ 

ކުރަީނ ކީްއވެގެންތޯ. ިއއަރމާކް އަރމާކިންގެ ވާހަކަ. އިއަރމާކް ކޮމެންޓް. އަުޅގަނޑު އަނެއްަބަޔކަށް ނުެވއް ދާނަން. އި 

. ދުންފަތުގެ ފައިހުރީނެއާދަތައް ކުޑައިރުންސުރެ ައށަގަ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ބިހޭވިއަރ ދެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މި

ޕެކްޓިްވކޮށް ބަލާއިރު މީހާގެ އާދަ ަބދަލުވާން ނަގާނެ އެަތކެްއ ޕްރޮސްލްކުރާ މީހާ ނޫނީ ޕަބްލިކް ހެލްތް އިސްތިޢުމާ

ންސް މަސައްކަތް ކަމުގައި ިވޔަސް މީހަކު ވަކި ކަމަކަށް ކުރާ އެވެއަރނަ  ންއަހަރެއް. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

އަހަރު. އެހެން ވެއްެޖއްޔާ އެ ކުރާ މަސައްކަްތ  20، 15ގާ އާދަވެފައި ތިބި ބަޔަކު އެ ަބދަލުގެންނަން އެބަ ނަ

ންްސއެްއ ލް ފަންޑިންގ ަޕބްލިކް ެއވެއަރނަހުއްޓުމެއްނެތި ކުިރއަށް ެގންދަންޖެހޭތީ މި ކިޔާ ޕްރިޑިކްޓަބަ

ށް އިންނަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރު ބަދަލުވީ. މެންބަރުންގެ ވިސްުނން ބަދަލުވީ. ދައުލަތަށް ލިޭބ ފައިސާ ބަދަލުާވއިރަ

އެްއކަލަ މިދެންނެވި މީހުންގެ ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖްކުރަން ުކރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ޖެހުނީމަ 

ޔަޤީްނ  ،ކުރެޭވ ފަންޑިންގއެއް ތަުކގަިއ މިއިންނަނީ ޕްރިޑިކްޓްޤައުމު، ލަ ބަދަލެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާއެްއކަ

 . ދެން ހަމަ ލާރިގަނެޑްއ ދެނީކީއެއް ނޫން. އެ މިއިކަންތައްަތުކގަންސް އިންނަންޖެހޭނެ އެެވއަރނަ ފަންޑިންގެއއް

އިންނަނީ ޓައިކޮށްފައި މިހާރު މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރަންޏާ ރާއްޖެއަށް ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަްއ 
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ަތއިލެންްޑ  2% އެތެރެކުރަންޏާ ލިބޭނެއޭ ހަމަ އެކަމުން މީހުން ދުރުކުރުމަށް ހުރިހާ ފައިސާއެއް ނޫން. ިމސާލަކަށް

ހަށް މިކިޔަނީ ވެސް ސިން ެދއްތޯ ތި ބޭފުޅުންނަށް. އެ ެޓކު . ަތއިލެންްޑގަިއ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާއިތަންތަނުގަ

ހަށް އެ މީހުން މިކިޔަނީ ސިން ޓެކްސް. އީ ބަނގުރަލާއި ދުންފަތާ. މީގެން ނެގޭ ޓެކުޓެކްސް. ސިން ހަމަ. ފާފަ. އެ 

ކަންތަކަށް. ޕަބްލިކް ހެލްތް ފައުންޑޭޝަނެއް ހަދަިއފައި މަޖިލީހުން އިންނަނީ  ޕަބްލިްކ ހެލްތް 2ސިން ޓެކްސްގެ %

އްމު ޞިއްޙަުތގެ ހުިރހާ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ބައި ޢާްކ ހެލްތް މި ފައުންޑޭޝަނުްނނޭ ޒިންމާކުރުވާަފއި މި ޕަބްލި

ގަޅު ނުކުރެވޭހިސާބަށް ފެލިއެޓިވް ގެންދާނީ. ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް އަޅާލަންދާނީ. އެ މީހާ މަރުވާނެ. އޭނަ ރަނ

ކެއަރ ެވސް މި މީހުން އެދޭނީ. ދިގު މުއްދަތަށް ބޭސްކުރަން. މިކަހަލަ ކަންތަކެްއ ކޮށްފައި ސީދާ ޕްރައިމް 

މިނިސްޓަރގެ އޮފީހުން މީތި ބަލަހައްޓަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ އުސޫލަކުން ރާއްޖޭަގއި ވެސް ހެދިދާނެ. 

އި މި ކޭސް ކާމިޔާުބ . ތައިލެންްޑ ގައިރަނގަުޅ ހުށަހެޅުމެއް އެއީ އެހެން ޤައުމުތަކުގަ އެހެންވީމާ، ވަރަށް 

ވާތީ އެހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް މިކަން އެބަ ކުރޭ. މިދެންނެވި ސަބަބު ސަބަބަކީ. އެއީ މިއީ ބައެްއެގ ކޭސްައކަށް

ކުރާވަރު ަދށްވާވަަރކަށް މީހުން އެާއ ނޭދެވޭ އާދަތަެކއްަގއި އުޅޭީތވެ ރާއްޖެއަށް ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެ 

ނީ މިހުންނަ، ވެސް ުކަޑވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ ދުރުވާވަަރކަށް މީހުން އެ ދުރުކުރަން ކުރާ މަސަްއކަތް

އިއަރމާކިްނއަީކ ވަރަށް ަރނގަޅުކަމެްއ ައޅުގަނޑުމެން ސަޕޯޓްކުރާ ައޅުގަނޑުމެން ، ޕްރޮޕޯޝަނޭޓްވެފަ. އެހެންވީމާ 

ނުންވާ ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑަށް އަނެއް ފުރުޞަތު ދެއްަވއިފިއްޔާުމ ހަމަ އެންމެ ކޮމެންޓެއް ހުށަހަޅަން ވެސް ބޭ

މެ ދެން ލާރަމީޓަރ ެވސް ހެޓް އަޅަިއގެން ުއޅޭތީ. ޑޮކް އޭޖެންސީގެއެނަރޖީ، އަުޅގަނޑު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން 

މެދު ޅުންނަކީ ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލާރު ތި ބޭފުފާހަގަކޮށްލެްއވިހެން އެނަރޖީ ޑްރިންކްގެ އެއް މައްސަލަ އިނގޭތޯ. މިހާ

ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްަނއި އަްނނަން އޮތް ޖީލުތައް ރައްކާތެިރ؛ ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ވެސް ފަށާފައި 

ެގ ދުންފަތު އިންނައިރު އިންނާނީ މި ާގނޫނުގެ މަޤްޞަދުގެ ތެޭރގަިއ މައިގަނޑު ގޮެތްއގަިއ އަްނނަން އޮތް ޖީލު

ކުރުން. ައދި މީގެ އިތުުރ މިހާރު އެަކން ކުރާ މީހުންނަށް ދުރުވާން އެހީތެރިވާްނވީ. ހަމަ ިމ ވަބާއިން ަރއްކާތެރި 

، ނަން އޮތް ޖީލުތަކަށޭ. އެހެންވީމާއުސޫލުން ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް ވިދާޅުވާނެ ދެއްތޯ ދަރިންގެ ދަރިންނަށޭ އަން

ޑަކުދިންނަށް ންކަށް ބަލައިލާިފއްާޔ ވަރަށް ޮބޑެތި ޮއޅުވާލުންަތްއ އެބަހުރި. ކު މީގައި ޖެހޭ މަްއސަލައަީކ އެަނރޖީ ޑްރި

. ްސޕޯޓްސް ޑްރިންކެއް ގޮތުަގއި ޮއޅިގެން ސްޕޯޓްސް މީހުން އިދެނީ ވަރަްށ މޮޅު އެއްެޗއް ގޮތުގަ ނެމައިންބަފައިން ގަ

ގަިއ ހަންޑްރެޑް ޕްލަްސ ސްޕޯޓްްސ އޮތް ތަނު  އެބަ ބޭނުން ކުރޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި މިހެންވީމަ މި ވާގޮަތކީ ކުރިއަށް

ބަދަުލގައި މިހާރު ސްކޫްލ މުބާރާތްތަކުގައި އެނަރޖީ ްޑރިންކް ކުންފުނިތަކުން ހިލޭ  ޑްރިންކެއް ގޮުތގައި އިނަސް އޭގެ

ބަހާލަފާނެ. ނުލާހިކު ރަނގަޅު އަރޓް ކޮމްޕެޓިޝަން ނޫނީ އަރޓް ެއގްޒެބިޝަން ުޒވާނުންގެ ޓެލެންޓް ދައްކާާލއިުރ 

ބަހާ ސްޓޯލެއް ދައުލަތުގެ  ނަުރގައި އިނދެދާެނ އެނރޖީ ޑްރިންކްސް އާިއ ފިޒީ ޑްރިންކްސް ހިލޭއެއް ކޯ

 . މިަކހަލަ ކަންތައްތަްއ މިހާރު ވަަރށް ބޮޑަށް ވަިއގަިއ ހިފަިއގެންދާތީވެ ެއއްކަަލ އަުޅގަނޑު އިމުއައްސަާސއެްއ ތެރޭގަ 
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މިހާރު ކަމެއް ފެށިގެން ދާއިރު އަވަހަށް ހުއްުޓވާލުން. ދެން ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ  ،މިދެންނެވީ ކުޑަކުދިން މި ާއދަ

ތަކެއް. އެއީ އެ މީހުން އެކަން އިލެންްޑަގއި ނުހުންނާނެ ޝީޝާ ބާއަނެއްާކވެސް ަތއިލެންޑްގެ ެއގްޒާމްޕަލް. ތަ

އްޭޖގައި މައްސަލައަކަށް ޕަބްލިްކަގއި ޮޕޕިއުލަރވުމުގެ ކުރިން ެއކަން ހުއްޓުވާލަނީ. މިހާރު އެނަރީޖ ޑްރިންކްސް ރާ

މިހާރު ހުއްުޓވަިއފިއްޔާ ފަހުން ކުރަންޖެޭހ ، ކުދިްނ ޭއގެތެރެއަށް. އެހެންވީމާއޮްތ ފެތުރެނީ. ކުޑަ މިހާރު ވަބާއަކަްށ މި

 އާއި މަސައްކަތް ކުަޑވެެގންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. ހޭދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް.هللا ޢަބްދު

 

  ޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:ރިهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކަމަކަށް ަޕބްލިކް ހެލްތުން އެނަރޖީ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ އެހެން ުސވާލެްއ އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ

އޮްތ  ޑްރިންކްސް އާިއ ސޮފްޓް ޑްިރންކްސް ައޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް މި ބިލުަގއި މިހާރު މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިފައި

ުކރުމަކީ ތި ބޭފުޅުންގެ މަްސޫއލިއްޔަތެްއ ގޮުތގަިއ ހަދައިފިްއޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެކަްނ  ކްލެސިަފއިބިލުގައި އޭތި 

ކުރެވިދާނެތޯ؟ އެއީ ެއއް ސުާވލު އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ. ދެވަނަ ސުވާލަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތި ބޭފުޅުން 

އަުޅގަނޑަށް ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫ  ؟ަކތެއް އެބަ ކުެރވޭތޯއްގެ މަސައް ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ކިހާވަރެ 

ޚާްއޞަކޮށް އަލަށް ިމކަމަށް ވަންނަ މީހުންނަށް  ،ޤަބޫލުކުރަން ހަމައެކަނި ޓެިރފް މައްޗަށް ޖަްއސަިއގެން ިމކަން

 ެއއީ އެއް  އިްނ ވިދާުޅވެފައި ޮއވެދާނެއޯ.އެޗް.ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. އެ އުނދަޫގވެދާނެ. ެދން ޑަބްލިޔު ޑިސްކަރޭޖްވާނެ 

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ ހަމަ  ކޮމްޕޯނަންޓު

ކުދިްނ ވެސް އެބަ ދުންފަތުގެ އިްސތިޢުމާލް އެބަ ކުރާކަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮބައިޯތ  ސްކޫލުތަކުަގއި ސްކޫލް

މަަސއްކަތް އެަބ  ޓިވްބަ ކުެރވޭތޯ ައލަށް މިދެންނެވީ މިކަހަލަ ޕްރިވެންސަރުކާރުން ކިހާވަެރއްގެ ަމސައްކަެތއް އެ

ދަރަޖަައކަށް ކުރަްނ. އަލަށް ވަދެފާނެ މީހުންނަށް އޮންނަ ޕްރޮގްރާމަކީ ކޮބަިއަކން. މީގެ ތެރެއިން ހަމަ  3އިނދޭ 

ތިބި މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް.  ވެފައިޑް ވަދެގެން ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ދެން އޮތް އެއްަޗކީ ކޮބައިތޯ. އަދި އެޑިކްޓެ

ވެންޝަންަސށް ވިސްަނއިގެްނ ސަރުކާރުްނ ެއއްވެްސ މަސަްއކަތެްއ ކުަރއްވާޯތ، އެީއ ސުވާެލއް. ރމި ތިން އިންޓަ

 އެއަށް  ؟އް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެބަ އޮތްތޯދެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި އެކަީށގެންވާ ބަޖެޓެ

އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް  އް ބޭނުން. ދެން ވިދާުޅވެއްޖެ ޕަބްލިކް ހެލްްތ ގާނޫނެއް އޮތް ވާަހކަ. ފަންޑެއްވެސް ޖަވާބެ 

އެ ސުވާލަށް ބޭނުން އަޅުގަނޑަށް އެނގެން. ދެން  ؟ކީއްވެތޯ ފަންކްޝަނަލް ނުވެ ޮއތީނުވާ ކަމަށް.  ލްފަންކްޝަނަ

އިންކްރީްޒވާ ގެޕް ކުަޑވީމައޭ މީތި އެހާބޮޑަށް އިފެކްިޓވް  މި ،އެއާެއއްކޮށް ދެންމެ ވިާދޅުވެއްޖެ މިއަންނަ ގެޕް ހަމަ
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އަށް ބަދަލުކުރާގޮތަށް. މިއީ ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވާ ރުފިޔާ 2ލާރިން  1.25އޮތީ ޕްރޮޕޯޒްކޮށްފައި ނުވަނީ. މިހާރު މި

މަ އެއްވެސް ފައިާދއެްއ ގޮތުަގއި އެކަީށގެްނވާ ޖަންޕެއްތޯ. ކޮބައިތޯ މިއަށް ތި ބޭފުޅުންގެ އޮޕީނިއަނަީކ. ދެން ހަ 

ަގއި މިހާ ގިނަ ބަޔަުކ ީކއްވެހޭ ިމ ރުން. ެއއްވެްސ ފައިދާއެްއ ނުާވއިނުވޭތޯއޭ މި ސިނގިރޭޓް ދުްނފަތް ބޭނުންކޮށްގެ

ބޭނުން މިކުރަނީ. އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް ެއކަން ނޭނގޭތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުންނަށް 

ހުންނަްށ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ބުނާގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އެ މީ ބޭނުންުކރާ މީހުން ހަމަގައިމުއެ މި  ،އެ މެސެޖް

ކޮބައިތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ ެއ ، އް ދެއްތޯ މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާވާތީ ައދި ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެކޮންމެވެސް ފައިދާެއއް

މީދުކުރަން ތި އްވާލު. ައޅުަގނޑު އުރަކަށް ސުއޮޕީނިއަނަކީ. ެއއީ އަުޅގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވި ހަތަރުވަ

 ބޭފުޅުންނަށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިާޔޟް ދެންމެ ވިދާޅުވި ވާހަކަަތއް ައޅުގަނުޑ ޤަބޫލުކުރަީނ هللا ސުވާލަށް ޖަވާބު ެދއްވުުމގެ ުކރިން އަނެއް ޢަބްދު

ވާީތ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުްނ ސް ހަމަވެަފއިވަގުތު ވެ ނޯޓުކުރަްއވާފައި ހުންނަވާނެ ަކމަށް. ކޮމިޓީގައި އަުޅގަނޑުެމން

އިޢުތިރާޟު ނުކުރަްއވަންޏާ އަޅުގަނޑު މި ސެޝަން ުކރިއަށް ގެންދަން ޤަސްދުކުަރއްވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

އިޢުތިރާޟު ކުރަްއވާ މެންބަަރކު ނެތުމާއެކު އަުޅގަނޑު އެހެންވީމާ، މި ސެޝަން ކުިރއަްށ ގެންދާނަން ނިމެންދެން. 

 އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. ޖަާވބާއިގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއގަންަނވާ.، އެހެންވީމާ

 

  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ، ސީިނއަރ މެޑިކަލް އޮފިަސރ ޑޮކްޓަރ ރަޒާނާ ފާިއޒު ާވހަކަދެއްެކވުން:

މެޑިކަލް އޮފިސަރ. އަޅުގަނޑު މިއީ ޑޮކްޓަރ ަރޒާނާ ފާއިުޒ، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ސީނިައރ 

އަޅުގަނޑު ބަލާނަން ދެންމެ ުކރެއްވި ހުރިހާ ުސވާލުތަކަށް ަޖވާބު ދެވޭތޯ. ދެން އެންމެ ެޕޝިނޭޓްކޮށް ދޭން ބޭނުންވާ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަވާބަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރުމުން އެއްވެސް ކަހަލަ ޞިއްީޙ ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށް. 

ަވރަކަށް ނެތް ކަމަށް. އަދި ކީްއވެގެންޯތއޭ ުކޑަކުދިްނ  ފިޓްސް. ހަމަ އެްއވެސްއެްއވެސް ކަހަލަ، ޒީރޯ ބެނި 

ނޫނިއްޔާމުން ގިނަ މީހުން މިކަމަށް ދެވިހިފަނީ ފައިދާ ެނންއިރުަގއި ދެއްތޯ. ވަރަށް ިއންޓްރެސްޓިންގ ުސވާލެއް. 

ކޯ ކުންފުނިތަކުން ބިގް ޓޮބޭކޯ ޓިންއަށް ދެވިހިފަން މިހާރު ޓޮބޭޓިންއަކީ ެދވިހިފާ ކަމެއް. ނިކޮކޮއަސްލު މި ނި

ކުންފުނިތަކުން މިހާރު އަމާޒުުކރަނީ ކުޑަކުދިންނަށް. ރާއްޭޖެގ ދިރާސާތަކުން ދައްާކގޮތުަގއި ފިހާރަތަކުން ސްކޫލުތަކުގެ 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ދުންފަތުގެ ނޫނީ  18ކުދިން  80ބައިން ހެދިފައިހުރި ސަރވޭތަކުން ގާތްގަނަޑކަށް %

ވަނީ. އެނޯނިމަސް ސްޓަޑީސްތައް އަުޅގަނޑުމެން ހަދައިފައި ހުންނަނީ. ންނަނީ ހަމަ ފިހާރަތަކުން ކަމަށްސިނގިރޭޓް ގަ

ަގިއ އަހަރު 9. މިހާރު ބައެއްފަހަރު އަހަރެްއ ނޫން 13އަހަރު  12އިތުރުން ސިނގިރޭޓްބޯ ކުޑަކުދިން މިހާރު  އޭގެ
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ދިން ބުނާގޮތުަގއި ވެއްޖެްއޔާުމ މި ކުދިންގެ އަތަށް ހަމަ ކުރަން. އަދި މި ކު ބަ ފަށާ ދުންފަތުގެ ިއސްތިޢުމާލުވެސް އެ

 އިސިކުނީޑގަ އްޓައިފިއްޔާމުންލައްަވއިދެނީ ގިނަފަހަރަށް ބޮޑުމީހަކު. ދެން ނިކޮޓިންއަކީ ޭއތި އިސްތިޢުމާލްކުރަން ފަ

ހަމަ ޑްރަގްްސ ކަހަަލ  އީއެ ވޭ.އާދޭ. އެއަްށ ބޭނުންތެރި އާދޭ. ނަފްސާނީގޮތުްނ ބަދަލު ބައިވަރު ހޯމޯންސްތަކަްށ ބަދަލު

ވާނެ އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ތުން އެ ކުދިންނަށް ހަމަ ބޭނުންބާވަތެއް. އެހެންވީާމ، އެކި ޮގތްގޮތުން އެކި ގޮްތގޮ

ޓޮމްސްތައް ޕްނުކޮށްފިއްޔާމު ވެސް ހަށިގަނޑަށް ވެސް އެހެނިހެން ގުނަަވންތަކަށް ވެސް ބަދަލުތައް ާއދޭ. ހަމަ ސިމް

ގޮތަކުްނ  ގް ބޭނުންކޮްށފައި އެ ނުލިބި ހުންނަ މީހަކަށް އަންނަ ކަހަލަ. އެހެންީވމާ، ހަމަ ކޮންމެޑްރަ ދޭވެސް އާ

ހަދައިގެން ެވސް ބަލާނެ ިސނގިރޭޓް ގަެނވޭތޯ. އެހެންވީާމ، ދެންމެ ޙަސަން ވެސް ާފހަގަކުރަްއަވއިފި ަވކިަވކިން 

. އިގޮެތްއގަ އެހެްނވީމާ، އެއީ ކުަޑކުިދންނަށް ޚާއްޞަ ސިނގިރޭޓް ގަންނަން ހުރީމަ މިކަހަލަ ކަންތަކަށް މަގުފަހިެވއޭ.

ސިނިގރޭޓް ހަދާ ކުންފުނިތަކުން  ފަތުގެ ިއސްތިޢުމާލްކުރާ ވިއްކާދެން އަނެއް ކަމަކަށް އެހެްނ ބާވަތްތަކުަގއި ދުން

ން އެހެން ބާވަތްތަުކގެ ެވސް ދުންފަތް ހިމަނާ. މިސާލަކަށް އެއީ ކީްއކުރަންތޯ. ެއީއ އެްއކަލަ މަޅި ެއއްލަ

 ޔޯރރެސްޓް އޮފް އިން އަވަރ ކްަލއިންްޓ ފޯ ދަ  ޔޫ އަރދެން  ޔޫ އަރ ހޫކްޑް އިންކުޑަކުދިންނަށް. ވަންސް 

 ވަނީ ކްލައިޓުން ހޯަދން. އެހެންވީމާ، ކްަލއިންޓުން ހޯދަން ކުރާކަމަކީ އެހެންއެހެންވީމާ، އެ ބޭފުުޅން ބޭނުން ލައިފް.

ފަދަ ބާވަތްތަކަށް. ސޯ، އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި . ސްޕާރީންކުރޭބޭނު ންޓިޕްރޮޑަކްޓްސްތަކަށް ވެސް ނިކޮ

މާ، ވަންސް ޔޫ ެގޓް ކުދިކުިދ ކުރޭ. އެހެންވީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސުޕާރީ ބޭނުންކުޑަކުދިން ސްކޫލްަތކުަގއި ެވސް ހަ

ދެން މިއަދު ސުޕާރީ. ންގ. ޓިނިކޮ ޓު ޑްލިޓްލް ބައި ލިޓްލް އެޑިކްޓެ ގބްރެއިން އިޒް ގެޓިން ންޓިސް އޮފް ނިކޮރޒާޑޯ

އެއީ ހަމަ ބައިލޮޖިކަލް ޕްރޮސެސްއެއް ހަށިގަނުޑ  ޒްދޭ ވިލް ބައި ސިނގިރޭޓްސް. ބިކޯ އެކަމަކު ނެކްސްޓް ިއޔަރ

ސް ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ކަ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެއެވއަރނެތެރޭގައި ދާ. ދެން ސުވާުލކުެރއްވީ ޕަބްލިކް ހެލްތް ފަންޑްެގ ވާހަ

ސް ޕްރޮގްރާމްސް ހަމަ ވަރަށް ޚާއްޞަގޮތެްއގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އެެވއަރނެނޑުމެން ވާހަކަ. އަުޅގަ

އް އަޅުގަނޑުމެންެގ ފަރާތުން ހުރިހާ ފަންނީ ބޭފުޅުން ެއއްެވގެން އަުޅގަނޑުެމން ޕްލޭންކުރަން ރާއްޖޭަގއި ކޮބައިކަމެ 

ތައްތަކެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ. ކޮން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕަބްލިކަށް ރީޗްކުރަން. ޮކން ކަން އުނި ބަޔަކީ

ހަކުުރބަޔަށް ނޫނިއްޔާމު ެއކަހަލަ  ،ދާއިރާއަކުންތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކެންސަރަށް

ޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތަކަށް ކޮން ކަމަކަށްޯތ އަުޅގަނޑުމެން ފޯކަސްކުރަން. މިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ޕްލޭން ހަދާފައި އަ

ބަޖެޓް ވެސް ހަދަން. ނަމަެވސް، ވަރަްށ ދަތި ބަޖެޓް ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންާވވަރަށް ލިބެން އަދި. ގިނަފަހަރަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބިފައި އޮންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަްއ ވެސް ކުޑަ ބަޖެޓަކުްނ 

ނަކަށް ހާސިލުނުޭވ. އެހެންވީމާ، މި ތެދުތެދަށް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މި

 ކުރާ. މިއީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްމިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލަފާނަން ފިލިޕް މޮރެސް ކުންފުނި

އެ ބޭފުޅުންެގ އްޗަށް ން އެކަނި އަހަެރްއގެ މައަބިލި 2.3އެ ބޭފުޅުން ހަރަދުކުރޭ  ؛ކުންފުންޏެއް ދުނިޔޭގައި އެންމެ
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ކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ހެލްތް ވެްސ ލްތް އަުޅގަނުޑމެން ޖެހޭ މާކެޓްކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ހެޕްރޮޑަކްޓް މާކެޓް 

އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ހަމަ ޕަބްލިކަށް ވިއްކަން. ވައި ެބނިފިޓް. ކޮބައިތޯ ޞިއްޙަތަްށ އަންނަ ބެނިފިޓް. ހަމަ 

ްސ ޕްރޮގްރާމްސް. އެކަހަަލ ޅުގަނޑުމެންގެ ހެލްތް އެެވއަރނެއަ ނީ މާކެޓްކުރަންޖެހެނީްއކަންޖެހެޕަބްލިކަށް ވި

ޕްރޮގްރާމްސްތައް އަުޅގަނޑުެމން މާކެޓްކުރަން ޕަބްލިކް ބަލައިގަންނަ ކަހަލަ ގޮތަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުެގ 

ތްތަކަށް ވަރަށް ނޮލެޖަބަލް ކުދިން އެކަހަލަ ހުރިހާ ބާވަ ރނެޓް، ސޯޝަލް މީޑިއާ، ފޭސްބުކްޒުވާނުންނަކީ އިންޓަ

މިހާރު މި ތިބެނީ. އަޅުގަނުޑމެން ކުރީ ޒަމާނުގައި ޕަވަރ ޕޮއިންޓެއް ހިފައިގެން ގޮްސގެން އަުޅވާލީމަ ބަލައިލީމަ 

ނަފަހަރަްށ އިފެކްިޓވް ޕްރޮގްރާމްސްތަެކއް ނޫން. ގި ަކހަލަ ޕްރޮގްރާމްސްތަކަކީ އެހާ މިހާރުގެ ޒުވާނުންނަކަށް އެ

ގިަނފަހަރަށް ހަނދާނެއް ވެސް ، ސިކުނިޑައށް ނުނެގޭ. އެހެންވީމާ ެވސް 5ދޭ އެްއެޗހީގެ %އިމެން ކިޔައަޅުގަނޑު

ްކޓިވް ނިއު މެތަރޑްސް. ކޮާކޯކލާ ކުންފުނިން ކިހާ ރީތި ރެރބީ ވެރީ އިންޓަ ންނާނެ. އެހެންވީމާ، އިޓް ހޭސް ޓުނުހު

އް އެ ހަދަނީ. މައިލޯ އްސާލާ ކަހަލަ އިޝްތިހާުރތައިޝްތިހާރުތައްތޯ ހަދަނީ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ހިތުަގއި ޖަ

ގަނޑުމެން ވެްސ ހަަމ ފެންނާނެ ހަމަ ކޮންމެ ތަނެއްގަިއ ވެްސ ބިލްބޯޑްސްތަކާިއ ެއއްޗެހި. އަޅު ވެސް ކުންފުނިން

ލްބޯޑް. ބި 1ތައުޒަން  60ބޯެޑްއގެ ައގު އިނގިަލްއވާތޯ. ބަހައްޓަން. އެކަމަކު ބިލް ޑްސް ވެސްބޯބޭނުން ބިލް

ންމުމުންނަށް އަޅައިގަންނަ ކާ އެއްކޮށް ހަމަ އާހެލްތް މެސެޖަހަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެއް ބިލްބޯޑް ވެސް ، ންވީމާއެހެ

ބަލާލެވޭ ކަހަލަ މެސެޖްތައް ހަދަން އަޅުގަނޑުެމންނަށް ބޭނުންވޭ ގްރެފިކް  އިކަހަލަ ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ހުއްޓިލާފަ

ލް ދިސް އޯ، އެހެންވީމާިޕއުޓްކުރަން. އެޓްރެކްިޓވް ގޮތަކަށް އޭތި  ޑިަޒއިނާސް. އަުޅގަނޑުމެންަނށް ބޭނުންވޭ

އެކަްނ  އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްަކލަ ޕަވަރ ޕޮއިންޓެއް ހިފަިއެގން ގޮސް އޮފީހުގަ ، ކޯސްޓްސް އަ ލޮޓް. އެހެންީވމާ

ިއޒް ނޮޓް މޯްސްޓ  ނުކުރާށެކޭ ނޫން. އެކަން ނުުކރަނީކީ ެއއް ވެސް ނޫން. ުނކުރާނަމެކޭ ެވސް ނޫން. ބަްޓ ދެޓް

އިފެކްިޓވް މި ޒަމާނުަގއި. މި ޒަމާނުގައި ޕަބްލިކް ަބލައިގަންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

ކުރުމަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވޭ . އެކަމަކު ެއކަންތައް ަބއްޓަންއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްޮރގްރާމުަތއް ބަްއޓަންކުން

ށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ންމުން ބަލައިގަންނަ ކަހަލަ ގޮތަކައާކަހަލަ ކަންތައްތައް އެއީ އް. އެވަރަށް ބޮޑެތި ބަޖެޓުތަ

 ށް ދަންނަވާނަމަ ދަކަށް އިފެކްޓިެވއް ނޫން. ތެދުތެއަސްލު އަޅުގަނޑުމެންނަ  އިހަދާ ބަޖެޓުގަ، އެހެންވީމާ

ގަނޑުމެްނނަށް ގިނަ ފަހަރަށް ނުެއްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބޭ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުން ބަޖެޓް ހަދާމިނަކަށް ވެސް އަޅު 

އުމުތަކުން މިފަދަ ޤައެހެން  ... )ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއް ނުޭވ(ލިބޭ. ދެން ޕަބްލިކް ހެލްތު

އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް  އިހަމަ ދުންފަތާ މިސާލަކަށް ަތކުން ޑަްށ ގެއްލުން ލިބޭ ޕްރޮޑަކްޓްސްތަކުން ހަށިގަނޕްރޮޑަކްޓްސް

ހަމަ ަޕބްލިކް ހެލްތުގެ ގޮތުަގއި ޕަބްިލކް ހެލްތު ެއވެއާރނަްސގެ  އިޔަރ މާރްކކޮށްފައި ޓް ޑްރިންކްްސ ާއއި އާއި ސޮފް

ހުރި ބައެއް ސްޓަޑީސްަތކުން ވެްސ  އިމަސައްކަތްތަކަށް ކޮންމެ އަަހރަކު ވަކި މިނެއް. ދެން ައުޅގަނޑުމެން ހަދާފަ

 30މިލިއަން ރުފިޔާ  40ނޑުމެންނަށް ގާތްގަނޑަކަށް މި ޓެކްސޭޝަނެއް ނެިގޔަސް އަުޅގަ  7.5އެނގޭ އޮންލީ %
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، ުހރި ޓެކްސް. އެހެންވީމާ  އިއެއީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ހަދާފަެއކަމަކު ، ފިޔާވަރު އެބަ ލިޭބ. އެހެންވީމާމިލިއަން ރު

އަހަރަުކ  ން ހޭވް ދެޓް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕަބްލިްކ ހެލްތު ފަންޑަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ުއސޫލަކުން ކޮންމެކޭ އިފް ވީ

ބޫލުކުރެވޭނީ ޤަވަންޏާމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އިވަކި އަދަދެއް ހެލްތު އެެވއާރނަސް ޕްރޮގްރާމްސްތަކަށް ލިބޭކަމުގަ

ވެސް ހެލްތު  އިހެލްތު އެެވއާރނަސް ޕްޮރގްާރމްސްތަކުގަ  ެޑތި ކުރިއެރުންަތއް ލިބިދާނެއޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮ 

އާދެ! މިވަގުތު ައޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވެްސ  ވެސް. ތެންިކއު. އިޕްރޮމޯޝަން މަސައްކަތްތަކުގަ 

  އި...ކުަޑކޮށް ިކޔައިދޭަނން. ޓޮބޭކޯގަ  އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. ސްތަކެއް އެބަހުރިކަބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚުސާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއނގޭތޯ. އަުޅގަނޑަށް އިނގޭ ތި

ވަރަށް  އިސުވާލުނުކޮށް ނޫނީ ކަންތައްތައް ނުކުެރވޭތީކަމަށް ވެދާނެ ފަހަރެއްގަ ބޭފުޅުންނާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ތި މިކަމާ

ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަކީ ވަކި ގޮތަަކްށ  ،ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްޤަސާސްަތއް ހުރިކަން ޙުބޮޑެތި އި

 އި ގަގއަެނއްކާ މެންބަރުން މިއަދު މޯނިން ކޮމިޓީައކަށްވާތީ ސައްކަތްަތއް ކުރާކަނޑައެިޅގެން ބިލުގެ މަ 

ފަށް އެދެމުން އެހެންނަމަވެސް ޢާވަރަށް އިޚުތިރާމާއި އެއްކޮްށ މަ، ވެސް. އެހެންވީމާ ވަަޑއިގެންެނވިގޮތަށް މި ިތއްެބވީ

ބޭފުޅުންނަށް ތި  ތިކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވަގުުތޮކޅެއް ދޭނަން އަޅުގަނޑުމެންެގ މި ސެޝަން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން 

ނުނިމޭތަ އަިދ  ؛އަުރވަން ،މިހާ ހިސާބުން އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތ ދެން .ަޓކައި ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަުފޅެއް ެދްއކެވުމަށް

  . ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަވާ.ސޮރީ އިނގޭތޯ ؟ސުވާލުތަެކއް

 

  ިއޒު ާވހަކަދެއްެކވުން:ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ، ސީިނއަރ މެޑިކަލް އޮފިަސރ ޑޮކްޓަރ ރަޒާނާ ފާ

މާލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ޢުޑުމެން މިހާރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއާދެ! އަުޅގަނ

 ސްކޫލުތަކަށް ޮގއްސަ ކުދިންނަށް ސެޝަންތައް ނަގައި ދިނުމާއި އެކި ދުވަުހގެ މުނާސަބަތުގައި ގޮއްސަ އަދި ޓޮބޭކޯ 

. ޭއެގ މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އެބަ ގެްނދަން ދަމަނަވެށީގައިަވރަށް އަވަހަށް  ންސެޒޭޝަން ައޅުގަނޑުމެ

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އުސޫލުކުާރނެ، ކައުންސިލިންގ ާއއި  ާއިއ ނިކޮޓިންގ ޓެބްލެޓްސްއާޒް ތެރޭގައި ނިކޮޓިން ޕެޗަ

 އި ލައިން އަުޅގަނުޑމެން މިހާރު އަތޮޅުތެރޭގަޑްޓް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ގަިއޑްލައިން ަތއްޔާުރޮކށްފަ ގައި ޓޫލް ކި

ގޮތުން.  ވެސް އެ ޚިދުަމތްތައް ފެއްޓުމުގެއި ރުން އަތޮޅު ތެރޭގައޭ .މިހާރު ދަނީ ތައްޑިސަމެނޭޓް ކުރުމުގެ މަސަްއަކތް

 ގެންދަނީ. ވެްސ ޚިދުމަތް ފެއްޓުމުގެ މަސައްަކތްތައް އަުޅގަނޑުމެން ކުިރއަށް މިހާރު މި  އިގައަދި އަިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗް 

 

  ކޯ ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުގެ މެްނބަރ ޙަސަން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޓޮބޭ
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އަދި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެްއ ސުވާލު ދެން ފަންޑު ވާހަކަ ޑޮކްޓަރ އަމީލާ ކުރިން ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ. ީކއްެވގެންޯތ 

ވަނީ. ެއއަށް ޑޮްކޓަރ އަމީލާ ޖަވާބުދެއްވާނެ. ީކއްެވގެންތޯ ފަންޑު ްކރިއޭޓް ނުވެ  މެންބަރު ރިޔާޟްގެ ެއއް ުސވާލަކީ

ދަކީ. ދެން އެކަމަކު އަުޅގަނޑު ހަމަ އެޑްކޮށްލަން ބޭނުންވީ ެއްއސެވިން ދެއްތޯ ކޮބައިތޯ ިއފެކްޓިވް އަދަ

 އިންސައްަތ އެ ޓެކްސް  75އާިއ  މަންޭޑޝަންސް މި އިންނަނީ ހަތްދިހަ އިންސައްތަކޮޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯެގ ރެ

ފަންސަވީސް ލާރި ނަގާއިުރ އޭގެ މާނަައކީ މިހާރު ސަރުކާރަށް އެއް ރުފިޔާ  ިއ.ޕްރަިއސްގަ އިލްޑީޓެ އިންސިޑެންސް 

ާކ ދެ ރުފިޔާ ބަޔަށް ވިއް ،ނޫންތޯ އެއީ. އެހެންވީމާ 50ވީމަ %ޓެއް މި ިވއްކަނީ ދެ ރުފިޔާ ބަޔަށްސިނގިރޭ

އޭތި ބަދަލުާވްނ ، ހާފަށޭ. އެހެންވީމާ ހާރު. އޭގެެޓކްސް އިންސިޑެްނސްއަކީ މި ޓުގެ ފަންސާސް އިންސައްތައޭސިނގިރޭ

 އިންނަ  އިވާނެގޮތަކީ ރާއްޭޖގަ އިތޯ. މީގަދިހައަށް ގެންދާނީ ކިހާވަރަކަށްހަތް، ބަޖެހޭ ހަތްދިހައަށް. އެހެންވީމާއެ

ޓެއް ިވއްާކއިރު އެ ވިްއާކ އަުގގެ މިތައް ޕަސެންުޓ ިސގިރޭ ،ޓްނެ ސިނގިރޭކުރެވިދާސިސްޓަމުން ރާއްޖެއިން ިޑކްޭޓޓް

މި އަދަދު ހާސިލުކުރަން. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ސިސްޓަމް ިމ  ނެއޭ. އޭރުން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭސަ

ިވއްކާނީ. މި ވީމަ ވިޔަާފރިވެރިން މި ނިންމަނީ ކޮން އަަގކަށްކަން އިއިންނަ ގޮތުން މިނިވަން ވިަޔފާރި މާހައުލެއްގަ 

ބޮުޑވާންޖެހޭނެތާ  ޔަޤީނުން ވެްސ ތިން ރުފިޔާައށްވުރެ ހެދީމަ ހަމަ ރުފިާޔއަށް 2މިހާރު މިސާލަކަްށ ، އެހެންވީމާ

ިވއްކާ ުހއްޓާ މި ބަދަލުގެ ިވްއކަ ،ދެއްތޯ. ތިން ރުފިޔާ އަރާނެަކމަށް ބަލަމާހިނގާ. މިހާރު ދެ ރުފިޔާ ބަޔަށް ވިްއކާ

ކޮެށއް ނުވިްއކޭނެތާ. ައގޮހެޔޮ ލާރިއަށްވުރެ 25ތިން ރުފިޔާ  ްއޔާލާރި. އެހެންވެއްޖެ 75ތުރުވަނީ ސަބަބުން އި

މި  66% ޔާއް ގޮތުން ވެއްޖެއިން  އިހުށަހަޅުއްވާފަ އެވަރަށް ިވއްަކިއފިއްޔާ ޭއގެ ތެޭރގައި މިހާުރ ތި، އެހެންވީމާ

މަންޑޭޝަނަކީ ހަތްދިހަ. ކޮރެ  .އުޅެނީ ދަށްކޮށް މި ރެވުމަންޑޭޝަނަށް ކޮއަންނަނީ. އަދިވެސް ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯއިން ރެ

ޮގތަށް. މިސާލަކަށް އެމީހުން  ގެްނދިއުމުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތީކީ ަދއުލަތަކު ނޫނޭ މި ދެންނެވި އަށް 70އެކަމަކު އެ %

ކުރާއިރު ދައުލަތަށް ަނގާ ކޮމްޕެއާރ ގާދައުލަތަށް ަނގާ ައގާ ވިްއކި އަ  ރުފިާޔައށް ހަދައިފިއްޔާ 4ވިްއކާ ައގު މާދަމާ 

ކުރާ ގޮަތކީ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ މި މަސައްކަތްމީތި  އީމި، ންޓު ުކަޑވާނެނޫންތޯ. އެހެންވީމާޓެކްސްގެ ޕަސެ

ޭބންކާއި އިދާރާތަކުން ހަމަ މި  ވާމީ ބަެއއް ވޯލްޑްޤުއަޑަބްިލއު.ެއޗް.އޯ އަދި ަބިއނަލްދަންނަވާލަން ބޭނުްނވޭ  އިނޭވާގަ 

ާއިއ  ކަސްޓަމްސް ގައިއުމުތަކަށް އެހީތެރިވޭ ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އަދި ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޤަ

ފަންނީ އާއި އެތަންތާ މުވަްއޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދީ އަދި މިކަހަލަ ިނޒާމުތައް ާގއިމުކޮށް  ރީފައިނޭންސް މިނިސްޓް

ނެކަމަށް އަޅުގަނުޑ އެ ފުރުޞަތު ރާއްޖެއިން ވެސް ހޯދޭ، ވެސް. އެހެންވީމާ އް އަދި ލޮޖިސްޓިކްސް އެހީތަ

 ބޫލުކުރަނީ. ޤަ
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އެބައިނދޭ ފަންެޑއް  އިެއކްުޓގަ އިއިުރގަ އެްކޓު ައއި ތައް މި ގާނޫނު ޕަބްލިކް ހެްލތުވަރަށް ކުުރކޮށް ފަންޑުގެ ކަން 

ެވްސ  އިގަކޮންމެ އަހަރެްއގެ ބަޖެޓް އިއިުރގަވާނެކަން ެވސް. ބަޖެޓް ކަނޑަައޅާންފަންޑަށް ލާރި އަންނަ އިކްރިއޭޓްކޮށްފަ 

ލާރި އެހެން ނައަންނަނީ އެ ަވރެއް ލާންވާނެކަން. ދެން ދައުލަތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޕބްލިކް ހެލްތު ފަންޑަށް ވަކި

އް މިހާރު ސޯޝަލް ރެއަުޅގަނޑުމެން ޕޭޕަ އިމިހާރު އޭގަހަމަ ޖަވާބުދޭން ނޭނގޭ އިނގޭތޯ. ކީްއވެކަން ައޅުގަނޑަށް 

ލްުތ އަ ޕަބްލިކް ހެ ކިހާވަރެއްތޯ އެ ފަންޑަށް އޭޒް ކުަރނީ ނަގާ ޓެކްްސގެ ތެެރއިންލަށް މި ތަްއޔާރުކައުންސި

 އަދަަދކީ ކޮބަިއކަން.  ގެނެވަރު ބެނެފިޓަކަށް ވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް. ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 

 އްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަ

ްޓ ބޯމީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ައޅުގަނޑު ދަންަނވަން އޮީތ ެއއްކޮށް ސިނގިރޭ ވަަރށް އުފަލާ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. މި

ޓް ުބިއން ހުއްޓުާވކަށް އިނގޭތޯ. ުޅއްާވ އެޕްޯރޗް ރަނަގޅެްއ ނޫނޭ ސިނގިރޭބޭފުޅުން ތި ގެްނގު ތި

އަުޅގަނުޑގެ ދަރިފުޅު  ،ޓް ބުއިން ހުއްަޓެއއް ނުލާނަން. އެހެނެއް ނޫންައޅުގަނުޑ ސިނގިރޭޑުކޮްށގެންނެއް އަގުބޮ 

މި ދަންނަވަން އުޅޭ ، . އެހެންވީމާއިނގޭތޯ ގަނޑު ހުއްޓާލަފާނަންބިރުން އަޅު ކޮށްފާނެތީެވ އެކަމާ ،ރާތީވެމިކަން ކު

ބޫލެްއ ނުކުރަމޭ. ެޓކްސްައކީ ހަމަ ސަރުކާުރގެ ޤަށްގެންެނއް ތި ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ވާހަކަައކީ ެޓކްސް ތިހެން ޮބޑުކޮ

ޓަކުްނ ގެ އަދަުދގެ ތެރެއިން ސިނގިރޭ 2016ބޭފުޅުންނަށް އެ ފަންޑު ނުލިބެނީ. މިހާރު  ރެވެނިއު. އެހެންވީމަތާ ތި

 އަން އާިއ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުން އިތުރުކުރީމަ ލިބޭ އަދަދުން މިވަނީ އެއް ބިލި ސަރުކާރަށް ލިބޭ ޓެކްސް

ކުރި އަދަދުން މިހާރު ަގއި އިްމޕޯޓް 2016ައން ރުފިޔާ ޓުގެ ޓެކްސްއަށް. ެއއް ބިލިރުފިޔާ ޓެކްސްއަށް. ސިނގިރޭ 

ބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓް އަޅުގަނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯްލ  ޓެކްސް ރޭޓުން އެބަ ލިބޭ. ކިހާވަރެއްތޯ ތި

 ދެން އަޅުގަނޑުެގ ުސވާލަކީ ތި  .މަށް އޮްތ ބަޖެޓަކީ ކޮަބއިތޯއާކަބޭފުޅުން އެ  އާިއ ތި ބޯޑުގެ ބަޖެަޓކީ ކޮަބއިތޯ

ދަށްވޭތޯ ބޮޑުވޭތޯ. އަޅުގަނަޑކަށެއް ނުފެނޭ  ބައޮތްތޯއޭ ޔޫސޭާޖ ބެހޭގޮތުންއެ އިބޭފުޅުން އެއްވެސް ސްަޓޑީެއްއ ހަދާފަ

ޅުންނޭ އަުޅގަނޑު މި ބޭފު ބޭފުޅުން ފެއިލްވެފަ. ތި ފްކުރަްއާވ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ތި ޢާވަރަށް ބޮޑަްށ މަ

ނީ ބަޖެޓް ބޫލުކުރަޤައަުޅގަނޑު  ؟މުއައްސަސާ. ފެއިލްވީ ކީްއވެތޯ .ބޭފުޅުންނެއް ނޫން އިނގޭތޯ ދަންނަވަނީ ތި

ަކމެއް ނެތް އަސްލުގައެއް އިނގޭތޯ. އެއީ ައޅުގަނޑަކަްށ  ބޭފުޅުން ވެސް ކުރައްވާނެ ތި، ނުދެއްވާތީ. އެހެންވީމާ

ވެސް ހަމަ މުޅި ރާއްޖޭަގިއ ޓްރެވަލްކޮށް އުޅޭ މީހެއް.  ކިޔާ ަބއެއް. އަުޅގަނަޑކީ  ނުފެނޭ ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް ބޯޑު

ކޯ ހުއްޓުވަން ކުރާ ެހނެއް. އަުޅގަނޑެއް ނުދެކެްނ ޓޮބޭއްންޓްރޯލް ބޯޑެއް އަނެނުދަންނަން އަޅުގަނޑު ޓޮބޭޯކ ކޮ
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ބޭފުޅުންނަށް  ަކށް ވެސް ތިެއްއގޮތަ އަުޅގަނޑު، އްޖެ ބަޖެޓު ނެތީމައޭ. އެހެންވީމާވިދާުޅވެ .އިނގޭތޯ އިސްތިހާރެއް

ފެޑެކޭ.  އީމިކަން ވިދާޅުވެއްޖެ މި، ނޑު ބްލޭމް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާސިސްޓަމަށް އަޅުގަ .ކުރަނީކީއެއް ނޫންބްލޭމް

ބޭފުޅުން ބައްލަާވ  ކުަރއްވަްނވީ. މިސާލަކަްށ ތިއެހެން ފެޑެއް ްކރިއޭޓް، ސް ހައު އިްޓ ޯވކްސް. އެހެންވީމާދެޓް

 ،ޑުމެން މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑުެވގެން ައއިއިުރގައި މައި މީހާ ކައިިރން ގާތުން ކިރު ދިނުންއަޅުގަނ

ނީ. މިހާރު ސައްކަތުންނޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާބޭފުޅުންގެ މަ ޝުކުރިއްާޔ. އެއީ އެހާ ކޮމަން ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު ތި

ެދ  އީމި ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ޔަކު ވީވަަރކުން އަުޅގަނޑަށްއަޅުގަނޑަކަެށއް ނުފެނޭ ދިވެހި އަންހެނަކު ނޫނީ ބައްޕަ

ވަރަށް އުނދަގޫކަެމްއ  ަކމެއްވެސް  ވެސް ކަމެއް ދަތި ވާތީވެ ައންހެނުންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ދަރިން ހުރި މީހަކަށް

، ން. އެހެންވީމާއޮތީމަހެ އިއެކަމަކު އެ ކުރަނީ. އެއީ އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ އެ މެސެޖް ދެވިފަ .ޙަޤީޤަތުގައި ދެއްތޯ

ކިތަންމެ ޓެކްސް  ރަނސް ނޫނިއްޔަކާ ނުވާނެ ިއނގޭތޯއެެވއާ އިމިކަމުގަ ވެސް ހަމަ ޙަޤީޤަތަކީ މިކަމުގަ

އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. ްސ ނުެއއް ކުެރވޭނެ ކަންަކމެއް ނޫންނިއްޔާ މަނާކުރަްއވާ. ދެްނ މަނަލެްއ ވެއެހެން .ބޮޑުކުރިަޔކަސް

ލް ގާނޫނުެގ ބޭުފޅުން ތި ގާނޫުނގެ ދަށުން ޮޓބޭކޯ ކޮންޓްރޯ ެދކޭގޮުތަގއި ތި ދެން އަނެއް ަމއްސަލަައކީ ައޅުގަނޑު

 ެއއީ ވެސް ތި  .އެންފޯސްއެއް ުނވޭ .އޮތީ އެ އިާއިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ރެސްޓްރިކްޓު ކުރަްއވާފަދަށުން ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގަ

ްޓ ސަލަައކީ. ެއ ތަންތަނުގެ ސިނގިރޭބޭފުޅުންގެ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެކަމަކު ެއއީކީ އެއް ނޫން އަޅުގަނޑުގެ ަމއް

. ދެ މައްސަލަެއއް މި އިޓް މި ބޮނީ ދަރިންގެ ކުރިމަތީގަގިރޭ ނސިއައިސް ރޫމުގައި ނުބޮވުނީމަ ގޭގެ ސިިޓންގ ،ނުބޮވި

ިއޒް މިވަނީ އިނގޭތޯ. ރަޓް ބޯން ފެމިލިއަރިންނަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުމާިއ، ދަރިން ސިނގިރޭދަ .ދިމާވަނީ

ޕޮލިސީ ރަނގަޅެއް ނޫނޭ. އެެވއާރަނސް ކްރިއޭްޓކޮށްގެން މީހުން  ވަނީޤީޤަުތގައި އަުޅަގނޑު މި ދަންނަޙަ، އެހެންވީމާ

އޭގެ އެހެން  .މަނާކޮށްގެންެނއް ކަންކަެމއް އެހެނެއް ުނކުރެވޭނެ ޓް ބުއިމާ ދުރުކުާރއިރުަގއި މިގިރޭނސި

 ވާލަކީ ިމ ބަޖެޓް ކިހާ ވަެރއްތޯ ތިއަުޅގަނުޑގެ ސު ، އަބަދު ެވސް އަންނާނެ. އެހެްނވީމާ ޓިެވއްނޭރއޮލްޓަ

ްލ ސެން އެކް ޕީ.އެސް.އެމު ،ގަިއ ިކހާވަރެއް ޚަރަދުކުެރިވއްޖެތޯ ޕްރޮމޯޝަނަލް މަސައްކަތްތަކަށް 2016 ،ބޭފުޅުންނަށް

ދެްނ  ބޭފުޅުން ެއއްެވސް ކަަހލަ މަސައްކަެތއް ކުެރްއވިންތޯ އެކަން ުހއްުޓވަން. ކަންތަކަްށ ތި މާކެްޓކުރާ ކްންޑްރި

ބޭފުޅުން މި  ލާއިރު އަުޅަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ އަެންއކާ ވެސް ތިއިސް އެނާރޖީ ޑްރިންކްްސގެ ބަޔަށް ބަލައައި

ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން ދުިނޔެައކު.  ސްެއއް އޮތް ްނސަސުގާރ ކްރިމިނަލައިޒް ކުރަްއވާތީވެ. އަދި ޭއގެ ކޮންސެ

 ޕީނަިޓވް  އިބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ފީލްވާ އެްއޗަަކށް ބޭސްކޮށްފަ ތި އަދި، މިނަލަިއޒް ކުރުުމގެ. އެހެންވީމާޝުގާެގ ކްރި

ެއީއ  ރކުަރއްވަްނވާނީ ުޝގާގޮެތއް ނޫން. ފުރަތަމަ ކްރިއޭޓް ޗޭ. ެއއީ އަދި ރަނގަޅުއް މެޝާޒް ނުގެންނަވަ 

ދާޅުވާ ވި މިހާރު ތިއޭތި، އުފެދުނީމަ. އޭގެ ފަހުން  ސެންަސސްބޭނުންކުރުން ރަނގަޅު އެްއެޗއް ނޫންކަން އެ ކޮން

 .އިތުުރވެދާނެއެއަށް  ރއްޔާ މި ޑިއުީޓގެ މި އެނާރޖީގެ ސޮފްޓު ޑްރިންކްސްގެ ތެރެއިން އަެނއްކާ ުޝގާގޮތުން ވެއްޖެ 

އެކަްނކަްނ ، މަދެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ  ކުރުެމއްޔޫސް ރވަންޏާ ޝުގާ ކަމަށް ޕްރޮމޯޓް ނުކުރާެއއްކަލަ އެކަމަކު ވެސް 
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މިހާރު  އިއަުޅަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ ސޮފްްޓ ޑްރިންކްސްގަ  އިކްލެސިފިކޭޝަންގަ މި އި ދެންގޮެތއް ބައްަލވާފަ އޮތް

ޕްރޮސެސްއަކަށް ބޭްސކޮށްގެން ކްލެސިފައި މިވަނީ. އެާތ  ޓްއޮންނަ ތާރ އިއްޔާމުން މި ކަސްޓަުމގެ އެަވގުތެްއގަ ވެއްޖެ 

ބޭފުޅުން އެ ޢިލްމީ  ތި، ދާނެ. އެހެންވީމާށް އޭތި ބަދަލުވެގޮަތކަ އްޔާމުން އެހެންނޫނީ ބަދަލުވެއްޖެ ހުންނަ ބޭފުޅަކު

ކޮންޓެންޓު އަޅުގަނުޑ  ރވެސް ބަްއލަވަިއގެން މިސާލަކަށް ޝުގާ  އަށްއެ ވީހާ ެވސް ސޮސައިޓީ އިނަޒަރިއްޔާެތްއގަ

ސްކޮށްގެން އެޓޭކް ޖެހުމާއި މިކަންކަމަށް ބޭތި ހާޓް ،އިނގޭތޯ. އެހެނެއް ޫނން ހިތަށް އަދިއެއް ނުލެވޭނެ ެއއަކަށް

ތިބޭ  އިނޫނީ ކަސްޓަމުގައެހެން .ވެސް ޮގތަކަށް ގެންނަވަން ޖެހޭނެއެ ކްެލސިފިކޭޝަނެއް ކޮންމެ، ނެ. އެހެންވީމާލެވިދާ

މަިއގަނޑު ، ޗަކުންޯތ. އެހެންވީމާއް މަންޓުން ޑިސައިޑްކުަރްއާވނީ ޑިއުޓީ ަނގަނީ ކޯ ތިބޭ ެމނޭޖް އިބޭފުޅުން އެއިެރއްގަ 

 ޝުކުރިއްާޔ.  .އެއަށް ޖަވާބުެދްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން .އޮތީ ދެތިން ސުވާލެއް ސުވާލު ގެއަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއްކޮށް އެ  ިއގަންނަވަން ގަިޑ ކައިިރވާތީއާކުރިން އިތުރު މެންބަރަކު މިަތނުން ފުރާވަޑަ މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެްއވުުމގެ

ެއައށް ތަން ދެއްވާނެކަމަށް.  ޟްލުކުރަނީ ފައްޔާބޫޤައް ވެްސ ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަނޑު މެންބަރުގެ ސުވާލުތަ

މި  މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް  އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ،އެހެންވީމާ

ނުޑ އަޅުގަ އެއްކޮށް ޖަވާބުދެްއވީމަ ރަނގަުޅވާނެ. ދެން ަގންނަވަން. ދެން މި ސުވާލުތަކާސުވާލާިއގެން ކުރިއަށް ވަަޑއި

ވެސް އެދެން ވަރަށް އިުޚތިރާމާއި ޑިއު ެރސްޕެކްޓު  އި ފަރާތުގަދެކޮޅަށް ދެ ހަމަ ެއކު ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚުތިރާމާއި

ޖަވާބުެދއްވާ ބޭފުޅުން ވެސް ވީާހ  . އަދިއިނގޭތޯ މި އެދެނީ ދެކޮޅުން ވެސް ވަރަށް ކުރުކޮށް ުސވާލުކުެރއްވުން

އެއްކޮށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލާ ވާހަކަެއްއ. އަސްލަމަށް ފުރުޞަތު  އިޚުތިރާމާހަމަ  އީ ކުރުކޮށް ޖަވާބުދެްއވުން. މި

 އަރުވަން.

  

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ޓް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުެރވޭ ރޭ ޑިއުޓީ އިތުރުކޮްށގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ވޭތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ސިނގި

ދެން ރާއްޖޭގެ  .ދެން އަދި އިތުރު މިވަނީ ވެސްނެތްކަން.  އިމިންވަރާއި އަދި ކޮންސިއުމްުކރާ މިންވަރެއް މި ދަށްވެފަ

 ހާަވރަކަށް މިކަން ބައްލަވަންތޯ ބޭފުޅުން ކި އަޅުވާނީތޯ ުނވަތަ ޭބރު މީހުންތޯ އެ ސުވާލު އެަބ އުފެދޭ. ތި އާބާދީއާ

ޯތ އްޓުތައް ވިްއކުން ކިހިނެނަ ުސވާލަކީ މިހާރު ވަކި ސިނގިރޭ ފުރަތަމަ ސުވާަލކީ. ައޅުގަނުޑގެ ެދވަ އަޅުގަނޑުގެ 

 މަށް މި ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ ިވއްކު އިޔާ ތޯ ވަކިން ލޫޒްކޮށް ހޮޓާތަކުަގއިއެކަން ހުއްޓުވޭނީ. ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކުން

ޓުން ސިނގިރޭ 20އުމުތަުކގައި މިހާރު ޤަެއއް ބަ ލޫމާތުގައިގެ މަޢުނެ. އޭގެ އިުތރަށް އަޅުގަނޑު ގެނެވޭ ބަދަލު

ހަދާ. ދެން އަދި ބައެއް  ޓުގެ ޕެކު ވެސް ެއބަސިނގިރޭ 10ޑިއުޓީ ޮބޑުވީމަ ބަެއއް ފަހަރު  އަދި އިބަންދުކޮށްފަ
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މި ބަދަލު ތޯ އްރެްއ ނުިވއްޭކ ގޮތަށް. އެ ކިހިނެެއ ނޫން ވަ އި ހަދާފަ ޓުެގ ޕެކުިސނގިރޭ 40އެބަހުރި  އިތަންތަނުގަ

ބޭފުޅުންގެ ަގވާއިދުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުން މި ބަދަލު ގެނެވި  ތިނުވަތަ ގެނެވޭނީ ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލަކުންތޯ 

 ޝުކުރިއްާޔ.  މުަގއި ދެކެަވޑަިއަގންނަވަންތޯ؟މި އިމްޕްލިމެންޓު ކުރެވިދާނެ ބަދަލެއް ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ސުވާލުތަކަށް ަޖވާބާިއގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއގަތީަމ ްއޔާޟްފައަދި ންބަރު އަސްލަމް މެންބަރު މެ، އާދެ! އެހެންވީމާ 

  ...ރަނގަޅުވާނެ. ދެން

 

 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްާފޟިލާ ޑރ.ައއިޝަތު ރަމީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުރީ.  އިރޯލް ބޯޑު އެއީ ވަރަށް ހުސް ޓޮބޭކޯ ސުވާލުތައް ޭއގަމެންބަރު އަސްލަމުގެ ސުވާލަްށ ޖަވާބު ޓޮބޭކޯ ކޮންޓް

 ދެން ފައްޔާޟުގެ ބަޖެޓް ކަްނތަކަށް އެްއޗެއް އަުޅގަނޑުމެްނ ފަހުން ޖަވާބުދޭނަން.

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރަތަމަ ރަނގަުޅވާީނ  ގޮަތށް ފުރަތަމަ ިތ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ، ރަނަގޅުވާެނ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އާދެ!

 ފަްއޔާޟުގެ ުސވާލުތަކަށް ޖަވާބު ވަަޑއިގަތީމަ ރަނަގޅުވާނެ. ޖަާވބުދެއްިވއްޔާ. އޭގެ ފަހުން  ގެ ުސވާލުތަކަށްއަސްލަމް

 

 ބޯޑުގެ މެްނބަރ ޙަސަން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް

ސުވާލު އަުޅގަނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވުނީ. އެްއކަމަީކ  އެ ސްޕެސިފިކް ދެ .މެންބަރު އަސްލަމް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ބަލާއިުރ  ވާގޮެތއް. ދެން އިމްޕޯޓް ފިގާސް ހަމަ ކަންޓަމްސް ިއން އަުޅގަނޑުމެންގަނޑުމެން ބަލާތޯ މި އިްމޕޯޓް މިއަޅު

 . ދެން އަސްލުއިނގޭތޯ އަހަރަށް އިތުރުވާ މިންވަރު ެއހާ ބޮޑުވަމަކުންނެއް ނުދޭ އްއެއް އަހަރުން އަނެ

 ،ގުޅުންހުރި އެބަހުރި މިއާ އި ޝަން އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ކުރިން ސުވާުލކުރެްއވި މެންބަރުގެ ސުވާލުަތކުގަ ޕްކޮންސަމް

ދެން ވަކި  .ނީ އެ ވާހަކައަދަދުތަކަށް ދަށްނުވެ މަތިވަ ދެން އަޅުގަނޑު ޖަވާބުދޭއިރު ކީްއވެގެންތޯ ީކއްތޯ މިވަނީ މި 

ލަެއއް. ދެން މިާހ އެކަީށގެންާވ ރަނގަޅު ހަރުަދނާ ގާނޫނެއް ަގވާއިެދއްގެ ޓު ވިްއކުމުގެ އެީއ އެއް ަމއްސަސިނގިރޭ

 ކުރުމާ ބެހޭ އަދި ދުންފަތު ކޮންޓްރޯލް އިއުމެއްގަ ޤަކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ެއްއެވސް  ތެރެއިން ދުންފަތް

ވެސް އަދި އޭެގ އެއް ަބިއެވރި އިވާމީ ުމއާހަދާ ރާއްޖެއިން ވެސް ބަިއވެިރވެފަިއވާ އެފް.ީސ.ޓީ.ީސގަޤުބައިނަލްއަ

ފަށާ  ށްބޭނުމަކީ މި ދެންނެވިހެން އަލަ ޭއގެ .ޓު ނުވިްއކުންމި އިންނަނީ ވަކި ސިނގިރޭ އިމަންޑޭޝަންސްގަ ކޮރެ

 މިތަނަށް  އިފަރުމާކޮށްފަ ންން ގާނޫނު ެއކަން ކުރަ، ހެންވީމާކުދިންނަށް ޓީނޭޖާޒްއަށް އެކްސެސް ކުޑަކުރުން. އެކުޑަ
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ގަިއ  2010އި ަބއެއް ެމންބަރުން ތިއްބަވާފާނެ. އަުޅަގނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ އެ ޒަމާނުގެ މެންބަރެއް. މީގަ ހުށަހެޅިއިރު

ފަހަރެއްގައި. ކަނަޑއެިޅގެްނ ގާނޫނުަގއި ެއއީ މަނާކަެމއް ކަުމގައި އިން އިނުްނ މި މަޖިލީހުން ކަނޑާލި. 

އިުދގެ ތެރޭަގއި އިނދޭ ދެ ފުރުޞަތު. އެއް ަގާވއިދުގެ ތެރެއިން އެ ފުރުޞަތު އެަބ އޮތް. ަގވާ ،އެހެންނަމަވެސް

ކަމަށް  ފުރުޞަތަކީ ދުންފަތުގެ ެއއްެވސް ބާވަތެއް ިވއްކޭނީ ިޞއްަޙތުގެ އިްނޒާރު ޖަހައިގެންނޭ. ިމއީ މިހެން ކޮށްފާނެ

. ންއިންޑަސްޓްީރ، ދެން ޑޮކްޓަރ ރަޒާނާ ފާހަގަކުަރއްަވއިފި ިބލިއަނުން ޚަރަދުކުރާ ކަމަށް ުދންފަތުގެ އިންޑަްސޓްރީ

އެމީހުން އަހަރުމެންނަށްވުރެ މާކުރިަގއި ުއޅެނީ ކުިރއަށް ދެނެގަނެ ކަންތައްަތއް ާރވަން. ިމހެން ހަދާފާނެކަމަށް ހީކޮށް 

ށް ެގއްލުން ހުިރ ފިހާރަތަކަށް ބަހަން ފެށީ ކުދިކުދި ރަބަރު ޕެކެޓްތަެކއް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަކީ ޞިއްޙަތަ

އޮތީ އިންޒާރާ އެްއކޮްށ ވިްއކޭނެތާ. އެހެންވީމާ،  ކީ އެްއކަލަ ވަކި ސިނގިރޭޓް ލާަފއި އެ. އޭގެ މާނައަކަމެކޭ ޖަހާފަ

މު ަގވާއިުދގައި އެބަ އިނދޭ އްޢާވޭނެ ާގނޫނީ ބަދަލު ނުގެނެސް ވަރަށް ކްެލވަރތާ. ދެން ަގާވއިދުގެ ތެެރއިން ގެނެ 

ކުރަން ޒުގަިއ ތާށިވެަފިއ އަދިވެްސ ތަންފީއިން ފެިށގެން ފަރުމާކޮށްފައި ދައުލަުތގެ މުައއްަސސާތަކުގެ ތެރޭ  2012

މު ގަާވއިދު. އެ ގަާވއިުދގައި އިންނާނެ ބާބެއް ދުންފަތުގެ ވިޔަފާރީެގ އްޢާތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ ނުފަށާ ދުންފަ 

އަިދ ސް ނެގުާމއި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާނެގޮތުގެ. ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތައް ކުރެޭވ އުސޫލުތަުކގައި އިންނާނެ ލައިސެން

ޓަަކްށ ށްސިނގިރޭޓް އިންނަ ފޮ 20ނެވޭނެ. ވެސް މި ބަދަލު ގެ ތެެރއިން މިހާރު މަލުކުރަންޖެހޭ. އޭގެޢަވިްއކާ މީހުން 

 ފިކްސް ކުރާނީތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އެ ެދ ުސވާލަށް ޖަވާބުދިނުން އަޅުގަނުޑމެންގެ ބޯުޑގެ ލޯޔަެރއްގެ 

ކޮށްލުން ންފަރމްްއވާ ޝާނީ ވެސް އެަބ އިންނެވި. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެ ރިކޮކުރަހައިސިއްޔަތުން އޭ.ޖީ ތަމްސީލު

 ގާނޫނަށް އަނެްއކާ އިޞްލާެޙްއ ގެންނަންޖެހޭތޯ، ނޫންތޯ. 

 

  ދެއްެކވުން:ޝާނީ ވާހަކަަޢއިޝަތު  އަލްއުސްތާޛާ ބޯޑުގެ ޯލަޔރޓްރޯލް ޓޮބޭކޯ ކޮން

އީ ނޮްނ ްޒގެ ތެޭރގަިއ ވެްސ ހިމެނޭ ކަމެއް އެ .ޖީ.ޑީެއސް އާދެ! ައޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އޮތީ 

ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް ބަލާކަމަްށ  ގެއިން މަރުވާ އަދަދު ދަށްކުރުން މީހުން. ދެން މިހާރުކޮމިއުނިކަބަލް ިޑޒީޒަސް 

ިއ ައންނަނީ މިދެންނެވިހެން ގައިްނގަޔަށް ނާާރ ބަލިތަކުގަ  ވަންޏާ ެވސް އެންމެ ގިަނއިން މީހުން ޓެތް ރޭޓްސް މި

އަށްވުރެ ގިަނ 70ކެންސަރ ކޯޒިންގ އެޖެންޓެއް. އޭގައި ހަމަ މަރުވާ އަދަދު ގިނަެވގެން. ދެން ސިނގިރޭޓަކީ 

 ނަމަންޓްސްތަކެއް ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ ބައިވެރިވެަފއި އިންންސަރަށް މަގުފަހިވާ އެލި ކެ

ވަނަ މާއްާދެގ  6ބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް އެފް.ޓީ.ސީ.ސީ. އޭގެ ކޮންވެންޝަނެއް އެއީ ފްރޭމްޯވކް ކޮންވެންޝަން އޮން ޓޮ

ްސޓޭޝަން ޕޮލިސީސްތައް ެއޑަޕްޓްކުރަްނ ދަށުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލާޒިމުކުރޭ މި އިފެކްޓިވް ޓެކް

ޭބޯކ . ދެްނ ެއގޮތަށް ބަލާކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ދެން އޭަގއި ަގއިޑްލައިްނސްތަކެއް އެބަ ހުރި ޓޮށްމެންބަރ ސްޓޭޓްސްއަ

ހަމަ އިން ޕްރޮޓެކްޓް ކުރަންވާނެއޭ. އެއީ ޙަސަން ވެސް ދެންނެވިހެން ޓްރެސްޓްއިންޑަސްޓްީރގައި ވެސްޓެޑް އިން
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އިންޑަސްޓްީރޒް މޯ ކްެލވަރ ހަމަ. އެމީހުން ހަދާގޮތަކީ ހަމަ އެވްީރ ޓައިމް ވެން ގަވަރަމންޓް ޓްރައިްޒ ޓު ރެިއްޒ 

ޑެތި ސްޓޮކްތައް ނަގާފައި ލަނީ. އެހެންވީމާ، އަސްލު އެފެްކިޓްވ ޓެކްސް އިން ެއގްޒެމްްޓވާންވެގެން ހަމަ ބޮ

ަތކަކީ. އާދެ! ދެން މިހާރު ާގނޫނުގައި ޓެކްްސޓޭޝަނާ ޒްއެްއޗަކަށްުނވޭ. ެއއީ ކަންނޭނގެ މި ދިމާވާ ޗެލެންޖަރ

ނޭ އެ ނެގޭނީ. އެންމެ މާއްދާއެއް. ެއއީ އިމްޯޕޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެމަތީންހަމަ ގުޭޅގޮތުން އިންނަނީ 

ވާއިުދ މު ގައްޢާބޫލުކުރަނީ ޤަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މު ގަވާއިދުގެ ތެޭރގައި އެަބއި ހިމެނިފައިވަނީއްޢާދެން 

 ތެްނކިއު. އިޝޫ.މަލުކުރެިވގެން ައއީމަ އެކަން ޙައްުލވާެނ ކަމަށް ވަކި ސިނގިރޭޓް ިވްއކުމުގެ ޢައިޞްލާޙު، ެއއަށް 

 

 ސީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްާފޟިލާ ޑރ.ައއިޝަތު ރަމީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެން

އަޅުގަނޑު ހަމައެކަިނ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންީސއަށް މިއަހަރު ލިބިފައި އިން ބަޖެުޓގެ އިނގޭތޯ. ދެން ވެީރ 

ޖުމްލަ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  އަންފޯޗުނަޓް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ކުޑަ ބަޖެޓު އިނގޭތޯ. މުޅި 

މިލިއަން މުޅި އަހަރަށް އިނގޭތޯ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  3.5ލިބުނީ 

ބަލި  އެޗް.ައއި.ވީ ،ޓީބީ ބަލި މީހުންގެ ބޭސްތަކާއި  ،މިއަހަރު ގަންނަން ހުރި ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް ޖަހާ ވެކްިސނާއި

ލެޕްރެީސ ބަލި މީހުންގެ ބޭހާއި ހުރިހާ އެްއޗެްއ ގަތީމަ ިމއަހަރުގެ ަބޖެޓު އޯލްރެޑީ އެކްީސޑެްޑ  ،އި މީހުންގެ ބޭސްތަކާ

ެއކީަގއި ީމޓީންއެއް ިމއަހަރުގެ ބެލެންްސގައި ދެން އަުޅގަނޑުމެން  ަގއި އެަބ އޮތް ފިނޭންސާ 1އިނގޭތޯ. ިމއަދު 

 19ވެސް  އާދެ! އެއީ ވެްކސިނަށް އެކަނި .17އެިޅ ބަޖެޓު ގޮތަކަށް. ެއހެންވީމާ، މިއަހަރަށް ކަނޑަ މިކަންތައް ކުރާނެ

މިލިއަން. މިދިޔަ އަހަރު  3.5މިލިއަން ހުރިހާ ކުދިންނަށް ދޭ ވެކްސިން އެކަނި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބުނީ 

 ޝަން ރޮމޯމިލިއަން. އެހެންވީމާ، ޕް 3.5މިލިއަން. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ލިބުނީ  24އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަދުކުރި އަދަދަކީ 

ކް ކުެރޭވނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ޕްރޮޯމޝަނަކަށް މިފަހަރު ނެތް ރޕްރޮމޯޝަން ވަބޭސްދީފަިއތާ  ރކް އެއީ އަދިވަ

 އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް.

 

  ސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ޚަދީޖާ މޫ އެކްސްާޕޓް ޑިޓެޑްވޯލްޑް ކަްސޓަމްސް ޯއގަނަިއޭޒޝަންގެ ެއކްރެ

ކުރަނީ ކަްސޓަމްސްގައި. ދެން އަޅުގަނޑަީކ ކަސްޓަމްސްގެ މިއޮންނަ ސައްކަތް. މައިނގޭތޯ ގަނޑު ޚަދީޖާ މޫސާއަޅު

ެއކްސްޕާެޓއް. ދެން  ިޑޓެޑްކްލެސިފިކޭޝަން ދާއިާރއިން ަޑބްލިއު.ސީ.ޯއ، ވޯލްޑް ކަސްޓަްމސް ޯއގަނަިއޒޭޝަންގެ އެކްރެ 

މި ެއއްޗެީހގެ ތަފާުތ  ޑްިރންކާ ޑްރިންކާިއ ސޮފްޓް ޖީރފައްޔާޟް ކުރެްއވި ުސވާލަށް ޖަވާބެއް އަުރވަންެވގެން. އެނާ

 އިޒް ޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ހާމަނަކުރެވޭނެ ގޮެތއް އޮތްތޯ. ަކސްޓަމްސްގައި ވެސް ބޭނުންކުރަނީ އިން

ހަދާ. ެދން އެ މުއާހަާދގެ ތެރެއިން އާއުމުތަކުގަިއ ވެްސ ބޭނުންކުރާ އެްއ މުޤަމްގެ ހަމަ ދުނިޭޔގެ ެއހެނިހެން ސިސްޓަ

ދޭ އިނގޭތޯ. ދެން ކަސްޓަމްސްއަށް އެ ނލައިނެއް ނީ ގކުރެވޭެނ ހަމަ އެއްވެސް ޑިަވއިޑިން އެ ދެ އައިޓަމް ވަކި 
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ސް އިތުރަށް އޮީޕނިއަނަކަށް ދާން އޮންނާނެ ފަރާތަކީ ވޯލްޑް ކަސްޓަމްްސ ޔަެމއް ކްލެސިފައި ނުކުެރވިގެން ވިއައިޓަ

ބޭފުޅުން ެއ  ޓް ނުކުރާ އަިއޓަމަކަށް އެއޮގަަނއިޒޭޝަން. ވޯލްޑް ކަްސޓަމްސް އޮގަނަިއޒޭޝަނުން މި ޑިފަރެންޝިއޭ

އަުޅގަނޑު މިއީ ޓޮޭބޯކ ކޮންސަރން އިނޭގތޯ. ހަމަ  އީއޮޕީނިއަނެއް ނުެދއްވާނެ. ދެްނ ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީ މި

ކުރާ މެންބަރެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން އިނގޭތޯ. ިސނގިރޭޓްގެ ޑިއުީޓ ވާހަަކ ންޓްރޯލް ބޯޑު ެވސް ރިްޕރެޒެންޓްކޮ

ސިނގިރޭޓްެގ -އާއި އީ  މެން ދައްާކއިރުަގިއ ޒުވާނުްނގެ ތެރޭަގއި ވަރަްށ މަޤުބޫލު އެއްެޗއް މިއީ ޭވޕިންއަޅުގަނޑު

ސިނގިރޭޓް މިހާރުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ިއންނަ ގޮތުން އިންނަނީ ޓޮބޭކޯ ޕްރޮޑަކްޓްސް އިންަނ -ބާވަތްތަކަކީ. އީ 

ކްެލސިފިޭކޝަނާ އެއްކޮށް އިންނާތީ ެއޗް.އެސް އީ ޗެޕްޓަރއަކު ނޫން އިމްޕޯޓް ެއކްސްޕޯޓް ގާނޫނުަގއި އިނގޭތޯ. އެ

ސިނގިރޭްޓ މިއަންނަނީ އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ ކެަޓގަރީއަށް. އާދެ! ެއ ޗެޕްޓަރުތަކަކުެއއް ނުހުރޭ -ވާގޮތް. މިހާރު އީ

 ޓަމު އެ ދުންފަތާ ބެހޭ އެއްވެސް އަިއޓަމަކަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ގޮަތކަށް އެޑްރެްސކުެރވިފައެްއ. ެއހެންވީމާ، އެ ައއި

 އާއި މި ދެ 85ާއއި  84. އިލެކްޓްރޯނިކްްސގެ ތެރެއިން 20ދަނީ ނޯމަލް އިލެކްޓްރޯނިކް ައއިޓަމެްއގެ ތެރެއިން %

އެާއއެްއކޮށް ެއއަށް ބޭނުންުކރާ ކާޓްރިޖް. އެ ކާޓްރިްޖ  މިއުޅެނީ އިލެްކޓްރޯނިކްސް އިނގޭތޯ. ހަމަ ޗެޕްޓަރުަގއި

 ދޭ. ދެން އަނެއްކަމަކީނނގޭތޯ. އެައކަްށ ވެސް އެޑްރެސްކުެރވިފަެއއް ނީއިގައި  10މިއިންނަނީ ޕޭޕަރގެ ތެރޭގައި %

މުޖުތަމަޢު ދުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ އެއް ޕްޮރޑަކްޓަީކ ނިކޮޓިންގ ޕެޗް.  ންދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމު 

މިހާރު އޯލްެރޑީ.  10% ުއޅެނީ ކެމިކަލް ޕްރޮޑަކްޓްްސެގ ތެރެއިން. މިއިން އެބަ ނެގޭ  ނިކޮޓިންގ ޕެޗް ވެސް މި

ހަމަ  10ދަންނަާވނީ ނިކޮޓިންގ ޕެޗަށް މިހާރު މި ނަންގަވާ %ހަމަ ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުގެ ފަާރތުން އަޅުގަނޑު 

އައިޓަމެއްގެ ގޮުތަގއި މި އައިޓަމް  ރިުކއެސްަޓކީ. ހަމަ ޒީރޯ ޓެރިފް އެްއކޮށް ރެޑިއުސް ކޮށްދެްއވުޭމ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނޑުމެްނގެ ރިކުއެސްަޓކީ. ހަމައެކަނި ސިނގިރޭޓް، ސިނގިރޭްޓގެ ވާހަކަ ދައްަކިއގެނެއް ިމ ހެއްދެވުން އަުޅގަ

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ދެން ޤަކަމަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ  ރޯލް އެީޗވްކުރަން ބޭުނންވާ ކަންތައްތަެކއް އެީޗވްވާނެ ރއޯވަ

ދާގެ )ހ( ަގއި އިްނނާނެ ފަސިންޖަރުން ގެންނަ ވަނަ މާއް 5އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯްޓގެ ގާނޫުނގެ  ،79/31ކަމަކީ  އަނެއް

ތަކެއްޗަށް އެަލވަންސްތަެކއް ދެވޭ ވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަޅުްއވާނީ. ދެން އެ އެލަވަންސް އެ ަވކިން 

ނޫން. ބަޓް އެ އެލަވަންސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަ ހުރޭ ކޮންމެ  ގާނޫނުގެ ތެރެއަކުއެ ކަނޑައަުޅްއވާފައި އޮންނަނީ 

ސިނިގރޭޓްގެ އެލަވަންެސއް ެދވިފަިއ އިނގޭތޯ. ެއއީ އަދި ސިނގިރޭޓް ބޯ މީހެްއ ކަުމގަިއ  200ފަސިންޖަރަކަށް 

ވިޔަސް ވެސް، އަދި އިސްތިުޢމާލު ނުކުރާ މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ވާހަކަައކީ އެބަ ބޭުނންކުރެވެޭއ. ެއގޮތުން މިހާ 

ުއޓީތަކާއި އެްއޗެއްހި ބޮުޑުކރާ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ޞިއްޙަތަށް ެގއްލުންދޭ ައއިޓަމަކަށްވެަފއި މީގެ ޑި

ަދންނަވާނީ މި ސިނގިރޭޓަށް ެދވިފައި ިމއޮތް އެަލވަންްސ  ހަމަ ވާހަކަދަްއކާއިރު ޓޮބޭކޯ ކޮންްޓރޯލް ބޯޑުގެ ފަރާތުން

އެ ޕްރެކްޓިސް  އުމުތަުކަގއި މިހާރު އޯލްރެޑީޤަެއގޮތަށް. ެއއީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުާބއްވާށޭ 

 އެގޮތަށް އުވާަލއިފި އިނގޭތޯ. ތަންކޮޅެއް ކުީރަގއި ދެމުންދިޔަ އެްއޗެއް އެއީ. ުޝކުރިްއޔާ.
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 ބޯޑުގެ މެްނބަރ ޙަސަން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް

ރަނގަޅު ވާހަކަަތކެްއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފައްޔާޟްގެ ދުންފަތާ ބެހޭ ކުރިން ކުރި ބައެއް ުސވާލުތަކަށް ހަމަ ަވރަށް 

ރިޕީޓްކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޓެކްސް މެޝަރެގ  ހަމަ ދައްކަަވއިފި ހުއްޓާލުމަށް ުކރާ. ދެން އަޅުގަނޑު

މީގެ ކުރަން. ދެވަނަ ކަަމކަށް ޕަބްލިކް ހެލްތް ބޫލުޤަދައުލަތަށް ރެވެނިއު ހޯދަންަކން މައިގަނޑު އެްއޗަކީ ަދއުލަތަްށ 

ޔަތުްނ ވިހެން، މިސާލަކަށް ފައްާޔޟް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުަރއްވާ ބޭފުޅެއްގެ ަހއިސިއް މީގެން ވިދާޅު  އިމްޕެކްޓް

އް މެޓަރއެއް ނުކުރާެނ. އެ ޕްރައިޒް އިން މީގައި ބޮޑަށް މި ޓާގެޓް މިކުރެވެނީ މިހާރު ނުފަށާ، ދަރިންގެ ޕްރައިޒެ 

މިހާރު ދުންފަތުގެ  މި މެޝަރެގ ޓާެގޓެްއ ނޫނޭ، ކުިދން ރައްކާތެރިކުރުމަށް. އެހެންވީމާ ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ. އެ

ތަކުގެ ވާހަކަ. ދެން އޭގެ ކުރިްނ އީ އަުޅގަނޑު. ދެން ރެސްޓޯރެންޓުކުރާ މީހުންނަކީ. އެހެންވީމާ، އެ އިސްތިޢުމާލު

 ކީ މަންޓޭޝަން ޕްރައިޒަންނެވިން ޑަބްލިއު.ެއޗް.ޯއގެ ރެކޮވެސް ދެ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. އަޅުގަނޑު ފެށިއިރު

އެންމެ އިފެކްޓިްވ، އެއް ެމޝަރއޭ. އެކަމަކު އެާއއެުކއެީކގައި މަލްޓި، ެއއްކޮށް ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނުކޮށެއް 

ކުރަން ނަސް ކްިރއޭޓް ރނަްސ. ެއވެއަރތެރޭަގއި މިއަންނަނީ އެވެއަ ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖެއް ުނވާނެއޭ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ

ވާހަކަދެްއެކިވ. އެހެންވީމާ، މި ޕްރައިމް އިޝްތިހާރު ތިމަންނަމެން  ންގުބަޖެޓު ބޭނުންވޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު ކޮލީ 

ނުދެކެމޭ މިކަމާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއް ކުރާ ތަނެއް. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޕޮޓްސް ކަހަލަ ވީިޑއޯ ސް ނޫނީއެޖެންސީަގއި، މުޅި ިޞއްީޙ ދާއިރާަގއި ެވސް އެންމެ ގިނައިން އައި.އީ.ސީ 

މެޓީރިއަލް ހެދިފައި ހުންނަނީ ދުންފަތުގެ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަުތަގއި އެބަ ހުރި. ައޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ޓީވީ 

ޖީ ރޗެނަލަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ފޮނުވަން. އެކަމަކު ނުދަްއކާ. ކީއްވެތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ނުދެން ލާރިއެއް. އެނާ

ނޑުމެން ޓީވީ ޝޯައކަށް އަރާފައި މި އެއްޗެހީެގ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާަހަކ ޑްރިންކް ޕްރައިމް ޓައިމްގަިއ އަޅުގަ

ފުދީފައި ދެން އަންނާނީ މި މީހުންގެ އިޝްިތހާރެއް. މި ވާހަކަ ދަްއކާ އިށީންދެ، އަުޅގަނުޑމެންގެ ތަޢާރުދައްކަން 

ިއެގ އަނެްއކޮޅު. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު މިދެްއކި ވާހަކަ .ނިމޭއިރު ބްރޭކްަގއި އަންނާނީ މި މީހުންގެ އިޝްތިހާރު

ޕްރައިމް ޓައިްމގަިއ ސީ.ެއސް.އާރުެގ ދަށަކުން އެަކއްެޗއް ެވސް ނެތް. ކުދިން ނިދާ، އެެހންވީމާ، ފަްއޔާޟަށް ީޓވީން 

ބޭފުޅުން އޭތި ދައްކާނީ މީހުން ނުބަލާ ގަޑިގަީޑަގއި ހިލޭ  އެްއޗެހި ފެނިވަޑައިުނގަންނަަވނީ ވެދާނެއޭ އެ

ަލއްކަ ރުފިާޔ ދީެގން އަންނަ ބިލްބޯޑާިއ ހަދާ މޮޅު ީވޑިއޯ ސްޕޮޓާިއ  1އެހެންވީމާ، ދައްކަންޖެހޭތީވެ. 

 ލަްއކައާ  5އާއި  ރުފިޔާ 50ިމ ވާދަކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  ގެ ަފހަތުގައި ޖަހާލާ ސްޓިކަރއާއަޅުގަނޑުމެންގެ ަސއިކަލު

ލޫމާތެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ޢުނގަޅު މަގެ ވާހަކަިއަގއި އެހާ ރަވީާމ، މި ިއޝޫ. ދެން ރެސްޓޯރެންޓުދެއްތޯ. އެހެން

ގައި ސިނިގރޭޓް ނުބޮވުނެކޭ ކިޔާފައި ގެއަށް ައއިސް ުކޑަކުދިްނ މައިންބަފައިންނެއް ރެސްޓޯރެންޓު ޒިންމާދާރު

ތަކުަގއި އެބަ އިނޭދ ޓުލެއް ނޫން ދެއްތޯ. ރެސްޓޯރެންކައިިރއަކު ނުބޯނެ. ދެން މިހާރު ގަާވއިދު އިން ގޮތުން މަނަ
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އެހެންވީމާ، ެގއަށް ދާކަށް ނުޖެހޭ. ހަމައެކަނި ބިހޭވިއަރއަކަށް އަންނަންވީ މިތަނުގައި އެބަ އިނދޭ ބޮވޭނެ ތަނެއް. 

ތިމަންނަ ގޮްސ ތަނުގެ ކުރިމަތީ ސަިއކަލު  ،ބޮވޭ ސަރަޙައްަދކާއި ނުޮބވޭ ސަރަޙައްދަކާ. އެހެންވީމާ، ޮބވޭ ތަނުަގއޭ

އެކަމަށް ކަނަޑއެޅިަފއި އިްނނަ ތަނަށް. މި ބިހޭވިއަރ  ޕާކްކޮށްލާފައި ފުރަތަމަ ޖެހޭ މޭޒުަގއި ސިނގިރޭޓް ނުބޯށޭ.

މައްސަލަިއގައި ިމއިންނަނީ ރިސޯސްތަކުގެ.  ޒީމަްއސަލަ. ތަންފީ ޒީތަންފީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނާންނަނީ އެއީ

 ބޭފުޅުން އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ޕޮއިންޓްތައް ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ. ދެން ޝުގަރ ޓެކްސްގެ ވާހަކަ އެ

އިތުރު ކޮށްލަްއވަންޏާ ފަްއާޔޟްގެ އެ ުސވާލެއް މި ުޝަގރ ކްރިމިނަލައިޒް ކުރީހޭ. މީެގ އެތައް އަހަރެއް ކުރީްއސުރެ 

ވެސް ުޝގަރައކީ ހަިށގަނޑަްށ ެގއްލުންދޭ ެއއްެޗއްކަން. ެއއީ މިހާރު އެނގި ނިމިފައި ޮއތް ކަމެއް. ީމގެ ދެއަހަރު 

 50ްނ ބޭނުންކުރާވަރުގެ %އުމުތަކުޤައުމުތަކަށް ައންގާފައި މިހާރު ޤަ  ސުރެ އެބައިން ޑަބްިލުއ.އެޗް.އޯއިންކުރީއް

އިދާާރއަުކްނ  5ނިޔޭގެ ެއއްބައި ުޝގަރ ދަށްކުރަންޖެހޭ. އަމިއްލައަށް ޝުގަރ އަަޅއިގެން ބޯކަށް ނޫން. ދު ޅަދެބައިކު

ގަރ ހޭޒް ބީން ހަމަ ނޯން ޓު ީވކީ ނޫނޭ. ޝުމާ، ޝުގަރ މިހާރު ކްރިމިނަލައިޒް. ެއހެންވީމިގޮތަށްވަނީ އިޢުލާނުކޮށްފަ

ވެސް އިނގޭތޯ. ދެން މި ގޮތެއް ހެދޭޯތ މި ބަލަނީ އަޅުގަނޑުމެންެގ ޝުގަރ އިންޭޓކް. ދެން  ބީ ބޭޑްއޭ އަބަދު

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެ  ކުމެންބަރުންގެ، އަުޅގަނޑަށް އިނގޭ ަޓއިމް ިއޒް އަ ިބްގ އިޝޫކަން މިތަުނގައި. އެަކމަ

ޕީ.ެއސް.އެމްގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ ހަމަ . މަޖިލިސް މެންބަރުން ވިޔަްސ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ނަމޫނާ ދެްއތޯ

ުސވާލެްއ ކުރެއްވީ ައޅުގަނޑުމެން  ހެންނަމަވެސް،އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދަްއކާކަށް އަސްުލގައި ބޭނުމެއްުނވޭ. އެ

ލާ ވިދާޅުވަނީ ައޅުގަނޑުމެން ކީއްތޯ ކުރީ އެކަން ހުއްުޓވަން. އަޅުގަނޑުމެން އޭޒް އަ މުއައްަސސާ ޑޮކްޓަރ އަމީ

 އެކަމާ ުގޅިގެން ކުރި ކަންތަްއތައް ވަރަށް ކުުރކޮށް ވިދާުޅވެެދއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. 

  

  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްާފޟިލާ ޑރ.ައއިޝަތު ރަމީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރިްނކްސް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ޖީ ޑްރއަިއޑަލް ޝޯގައި ހަމަ އެނާ، ޕީ.އެސް.އެްމގެ މިދިޔަ އަހަުރެގ ޝޯގައި ވެސް

ދީ ަހމަ މީޓިންތައް ބާްއވާ ެއކަން ނުކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެން  ވެސް އެކަމަށް ވޯނިންގ އެީކގަިއ މިދިޔަ އަހަރު މާއައު

އެްއކޮށް މި  އަހަރު ފެށުމާ ވެސް  އެތައް ވަރަކަށް އޭެގ ބެނިފިޓްސް ެގއްލުންތަކާ ެއއްކޮށް ކިަޔއިދިނިން. އަދި މިއަހަރު

ޝޯގެ ވާހަކަ ނުދަްއކަނީސް ވެސް މުޅި ބޯޑު އެްއކޮށް ެގނެސްގެން މިނިސްޓަރ ބައްދަލު ވެސް ކުރެްއވީ އެކަްނ 

ންނާނެޭއ. ދަ އެގްރިމެންޓޭ. ދެން ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޯ ޑް އޯލްރެޑީ ދޭ ހޭވް ސައިން ކު ނުކުރެއްވުމަށް ވެސް. އެކަމަ

އޭތި ދެން އަ ލޮޓް.  ޑްޑް ްޓރައިވީ ހެ .ކައިންޑް ދަ ނަްސ ކުރިއަށް ގެންދާށޭ. ދެޓް ޯވސްރއަޅުގަނޑުމެންގެ ެއެވއަ

ޞަތެއް ނުހުއްޓުވުނީމަ އަުޅގަނޑުމެްނ ސެކަންޑް އޮޕްޝަނެއް ެވސް އެރުވިން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެ ފުރު

ކޮށްފިން ހެލްތް ސް އަުޅގަނޑުެމން ޕްރޮޕޯޒްިވޔަ ދޭ ހޭްވ ދެޓް ދަޅު ބަހައްަޓއިގެން ކުރި ކަމުގައި  ދޯނުދެއްވާ. އެީއ 

ކުދިން ލައްވާ ވެސް. ދޯ  ކޮށްދޭށޭ. އެ މެއް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކްރިއޭޓްމެސަރޖަސް އަޅުގަނޑުމެންަނށް ދެވޭނެ ފޯރަ
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އެތާ ތަޅު އިނަކަސް އެ ދަޅަކީ ގޯސް އެްއެޗއްކަން ބުނެދެވޭނެ ފޯރަމެއް ރިޕީޓެޑްލީ ސިޓީ ފޮނުވައިގެން، މިހާރު 

 ންސެއް ނާދޭ. ގަނޑުމެންނަަކށް ހަމަ އޭގެ ރެސްޕޮސިޓީެއއް ވެސް ފޮުނަވއިގެން އަދި އަޅު  ދެވަނަ

 

  ބޯޑުގެ މެްނބަރ ޙަސަން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް

ލް ވެސް ދުންފަތް ކޮންޓްރޯ އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޑޮކްޓަރ އަީމ ވިދާޅުވިހެން މިދިޔަ އަހަރު

ތަކަށް ވެސް ވޭުތވެިދޔަ ދެތިން އަހަރަށް ބެލިކަމަށް ވިޔަސް ެވސް އެއީ ހަމަ ައއިޓަމަކަށް ބޯޑުގެ މަސައްކަ ކުރުމުގެ

ޒީރޯ ބަޖެޓު އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯ އާިއ އެހެން މުއައްސަސާތަާކއި ެއން.ޖީ.އޯތައް މެދުވެރިެވގެްނ 

މާ، މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޓީވީ ޝޯއަކަށް އަރާފައި މި ވާހަކަދައްކާ ދެއްކުމަްށ ބައެއް ކަންތައް ކުރަން. އެހެްނވީ

މިހާރު ބަލައެއް ނުގަންނާނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މިކަހަލަ ަކންތައް. ދެން ޕީ.އެސް.އެމްގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނުޑ 

ދިންތަކެްއ މި އުފައްދަނީ މި އާޓް ހަމަ، އަޅުގަނޑުމެން އެދުނީ އަިއޑަލް އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ އެ ނަމޫނާ ކު

ބޫލުވޭ. ިމދިޔަ އަހަރުގެ ނަތީޖާއަްށ ގުތުގައި ވެސް ެއުކދިން ވަރަށް މަކޮމްޕެޓިޝަންގެ ތެރެއިން. ެދން ޙަޤީޤަ

ނަށް ކުއްާޖގެ ކަންަތްއ ވެސް ތި ބޭފުޅުން ބަލާއިރުަގއި މިދިޔަ އަހަރު ަވނަ ލިބުނު ކުއްޖާގެ އިތުރުން، ދެން އެ

ެއ  ދަނީ ިއނގޭތޯ. ދެން ެއކަމަކު ޖީ ޑްރިންކްސް ހިސާރުކޮްށގެްނ މިހާރު ކުރިއަށް އެރަނވާނެ. އެނައެނިގވަަޑއިގަން

ކުރާނެ. ދެން ދެން އޭނަ ކުރާ ަކންތައް ރިޕީޓް އަިއޑަލަކީ އެންމެން ބަލަިއގަންނަ ކުއްޖަކަށް ވެަފއި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ،

ުއމުގައި ައއިޑަްލއޭ ކިޔާަފއި ނަމޫނާ ކުއްޖަކަށް، މަޤުބޫުލ ޤަދޭ ފުރުޞަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެން މި އެ

ނަމޫނާ ދެއްކޭވަރު މީހެއް. ެއ މީހުން ނެރޭއިރު އޭނައަށް އިނގެންޖެހޭނެއޭ މުޖުތަމަޢުގައި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ރަނގަޅު 

ނަކަށް ލާ ލޫމާތު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ދޭށޭ. ައއިޑަލް ޝޯ ކުރިއަށްާދއިުރ އެމީހުން ތަޢުމަ

ބޯންޖެހޭތޯ. މިކަހަލަ އެއްޗެހި  ބަންދުކޮށްގެން ތިބޭއިރުަގއި ަގޑިަގޑިން ކެއުން ކިހާ މުހިންމުތޯ. ނިދި މުހިންމުތޯ. ފެން

އެބައިންތޯ. ދެން ޝޯ ނިިމެގން ހަމައެކަނި ވަނަ ލިބޭ ުކއްޖާއަކަށް ނޫން ފުރުޞަތު ިލބެނީއެއް. މިދިޔަ އަހަރުެގ 

ބޫލު، ތި ބޭފުޅުން ވެސް ވަަޑއިގަންަނވާ ހަމަ މަޝްހޫރު ކެފޭއެްއގައި ޝީާޝ ޤުވަަރށް މަެއއް ދަންނަވާލާނަން. ކޭސް

ޕްރޮމޯޝަނެއް ހިންގަންެވގެން އިޝްތިހާރުތައް ބަހާލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީމަ އެތަނަށް ދިޔައީ. ެއީއ 

ެއކުެއކީަގއި  ދޭން. އެއާ  ޯޝެއއް  ބޮޑުފެންވަުޅގެ ހުންނަ މަޝްހޫރު ކެފޭެއއް. ހަމަ ައއިޑަްލެގ ކުއްޖަުކ އޭރު އެތާ

ޝީޝާ ޕްރޮމޯޝަނެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ެއ މައްސަލަ ބެލިއިުރަގއި މިވާގޮތަީކ، އަުޅގަނޑުމެްނ 

ފުލުހުންނަށް ދަންނަވައިގެން އެކަން ހުްއޓުވީ. ެއކަމަކު ެއ ޝޯ އޮންަނއިރު ފުލުހުން ރެއިްޑކޮށްފައި އެކުދިްނ 

ފަހުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނުއިރު މިވާގޮތަކީ މި ލިބެނީ. ދެން  ދިންނަްށ ވަރަށް ހުތުރު ނަމެއްހައްޔަރުކޮށްފިްއޔާ އެކު

ކުރަންކަން ދުންފަތު  މިއީ މަނާކަމެއް ކުއްޖާއަކަށް ަޙޤީޤަތުގައި ނޭނގޭ ލަވަިކޔަން އެމީހުން ނަގާފައި ހުރި އިއޭގަ 

. ކަން އަށްނަންތައް މިތަނަށް މިއަންނަނީ ތިމަންއަރަނީ. ޒުާވން ކުދި އަށް މިއިޝްތިހާރުކުރަން ތިމަންނަ މިރޭ ޝޯވ



42 

 

ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ ައއިޑަލް ޕްޮރގްރާމް ނިމިގެން ދާއިރު އެމީހުންނަކީ ނަމޫނާ ކުދިންނަށް ހަދަން.  އެހެންވީމާ، އެ

 ގުޅިގެން ކުިރއަށް ެގންދާނަން.  ތާފަރާ އެހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަތް ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަދިވެސް އެ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

އެހެންވީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ. ވަރަށް ޮބޑަށް ހިތާމައާ ެއއްކޮށް ަޖވާބުދެްއވުމަށް، ހަމަ ސީދާ 

ވެސް ބޭނުންކުރާނެތީއާއެކު ދެން  މިތަންމެންބަރުން ޖަވާބަށް ވަަޑއިގެންެނވުން. ެއއީ ަވގުތު ދާތީއާ ެއއްކޮށް ެއހެން 

ކުރިން ސާސްތަެކއް ޙްބޭފުޅުންެގ އި ލަންޖެހޭތީ. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ތިމެހެންވެސް ކުރުކޮށްނޑުމެން ކޮންއަޅުގަ

އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ،ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްޤަ ޖެހޭނެކަން ވެސް އެބަހުރި. މި އަޑުއަހަން ދެންނެވި ގޮތަށް

ޑު ހަމަ އެއަށް ރުން ކަމަްށވާީތއެކު ައޅުގަނބިލަަކށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ެއއްކުމި މަސައްކަތަކީ ސީދާ 

ބޭފުޅުން ހުއްޓުވަން. މައިްކ  ކޮްށގެން ގެންދަން. އެކަމުން އަުޅގަނުޑ ވަރަށް އުނދަގޫކަމެއް ތިވެސް ފޯރކަސް ވީހާ

ިމހާ ހިސާބުން އަުޅގަނުޑ  .ދަންނަވަން. އެހެންެވ ިއޚްތިރާމާއެކު މިދަންނަވާލީއެހެން ނަގާފައި ހުްއޓާދެްއވާށޭ 

 ރުޞަތު އަރުވާނަން މަޑަވެިލ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުއާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. ފު

 

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުއާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

ލޫމާތު ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ގުޭޅގޮުތން ކޮމިޓީއަށް މަޢު ޓް ގާނޫނަށް މިއްރިރު. އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ވަރަށް ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަޑުމެންނަށް  އެހަމަ ދެއްވުމަށް ވަަޑިއގެންނެވީތީ 

ތަކެއް ލިިބެގން ހިނގައްޖެ. ދެން ހަމަ މިދިޔައީ. ވަރަށް ރަނގަޅު މެސެޖު ޤީޤަުތަގއި ިއިވގެންޙަބައިވަރު ވާހަކަތަެކއް 

ގެެނވޭ އިޞްލާަޙކީ ުޝގަރީ  ލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ގާނޫނަށް މިެވސް ދަންނަވާ  އެާއއެްއކޮށް

ޞްލާެޙއް. ދެން ޓަކައި ގެނެވޭ އި ކުރުމަށްޓެކްސް އިތުރުމިއަށް ގެންނަން  ޑްރިންކްސްތަާކއި ނޫނީ ޓޮބޭކޯއާ

. ޓެކްސް ނަގަން އެބަޖެހޭ ގެ ޙަޤީޤަުތގަިއ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުަގއި ހަމަ މިކަންތައްތަކުން ހަމަޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯ

ންނަނީ. އެހެންވީމާ، އޮ ފަރާތްަތކުގެ ދިރާސާތަކުން ހާމަވެަފއި މި އްލުކުެރވޭކަމަށް އެޙަޓެކްސް ނަަގިއގެން މިކަންކަްނ 

ޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތުތަކެއް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ދޭއިރުގައި މިކަންކަްނ ޙައަޅުގަނޑުމެން 

އަްށ ެވސް އަދި ވަރަށް ދެރަކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ. އެއީ ޓޮބޭކޯހަމަ ެއއީ  އޮޅުވާލުން 

 އްސަ.އުމުަތކުަގއި އެބަހުރި ހަމަ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ގޮޤަށް ވެްސ ޓޭކްސް ނަގައިގެން ތަކަޝުގަރީ ޑްރިންކް

ވެސް، އޮސްޓްރޭިލާއގައި ިމޮއންނަ ގޮތަކީ މި ޓެކްސްަތއް  އި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ އޮސްޓްރޭލިާއގަ

 ވެސް މިއި ކުރެިވގެން ދާކަހަލަ ސިސްޓަމެއް ޮއސްޓްރޭލިއާގަ ހަރުން ައހަރަށް ޓެކްސްތައް ބޮޑު ނަގާއިުރގައި ހަމަ އަ

ދެން  ންނަނީ.މަދުވެގެްނ ޮގއްސަ އޮ ންނަނީ. ޭއގެ ސަބަބބުްނ ކޮންސިއުމްކުާރ އަދަދު ަވރަށް ބޮޑުތަނުއޮން
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އިން ެޓކްްސއެްއ  ބޭޯކ ވެސް އަދި ުޝގަރީ ޑްިރންކްސްކުރާ ރޭްޓ ޓޮޤީޤަުތގައި ކޮންސިއުމްޙަދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ޓޮބޭޯކއަށް ޓޭކްްސ ބޮޑުކުރުމުން ކޮންސިއުމްުކރާ ރޭޓް ދަށްވޭތޯ ބަލަން  ،މަވެސްނުވޭ. އެހެންނަ ބޮޑުކޮށްފަެއއް 

. ެއ އްހެނެއޮތްއް ުނވޭ ުކރެވިފަެއއް ޔެހާތަނަށް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއް މިޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅު ފެންަވރުގެ ސްޓަީޑއެ

ކުރާ ރޭޓް ވޭ ޓޮބޭކޯ ވެސް ހަމަ ކޮންސިއުމްޤީޤަތުގަިއ ފާހަގަކުރެޙަރަނގަޅު ފެންވަރަކަްށ ކުރެވިއްޖެނަމަ ސްޓަޑީ 

. ދެން ހަމަ ެއއާެއއްކޮްށ ދިވެހިންގެ ތެޭރގަިއ ނިސްބަުތން ދަށްވެގެންދާކަްނ ައޅުގަނަޑށް ހީވަނީ ފާހަަގކުރެްއވޭނެހެން

ކުރާ ފަރާތްތައް ޓެކްސް އި ދަށް ނުވާ ވާހަކަ ކޮންސިއުމްއުމުތަކުގަޤަދަންނަވާލަން ބޭނުން މިސާލަކަށް ވެސް އަދިެވސް 

އުމުތަުކގަިއ ދަށްވެފައި ހުރިކަން ހަމަ ޤަނޑު ހަމަ ދުިނޔޭގެ ަބއެއް ހަމަ ައޅުގަ ގެން ދަށް ނުވާ ވާހަކަ ދައްކާތީބޮޑުކޮށް

ހަމަ ވަރަްށ ވެސް އި ގަޭއގެ ތެރޭަގއި ޔުަނއިޓެޑް ސްޭޓޓްގެން. ނގެ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ އެނކަންނޭ ހޭއެބަޖެ

 90 ހަމަ ބޭފުޅުން ހަމަ އެ 200% ށް ޕަސެންޓްވަރަކަ 300ވެފައި މިއޮތީ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ބޮޑުތަނުން ހަމަ ދަށް

ުޑުކރަމުން ގޮއްސަ މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޓެކްސް ބޮޑުކުރަމުން ބޮހަމަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

ޞަދަކީ ޓެކްްސ ޤްރުަގއި ހަމައެކަނި ސަރުާކރުގެ މަދަންނަވާ މަޢުލޫމާތުތައް ދޭއި މި، ރައްޔިތުންނަށް މިދެންނެވި

ން. އެއީ ެޓކްްސ ހަދަ ކަމަށް ބައެއް މެންބަުރން ވިދާޅުވާ ވިދާުޅވުމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ކަނަޑއެިޅގެން ދެކޮޅު ނެގުން

މަޤްޞަދަކީ  މީގެ ޙަޤީޤީ ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ކުރީމަ ދައުލަތުގެ ރެވެިނުއ އިތުރުވާނެ. ެއއީ ހަމަ އޮންނަބޮޑު

ުތ ޙައްޞިން އޮޅުވާަލިއގެން ނުވާނެ. އެއީ މިކަން އަޅުގަނޑުމެ .ކުރުންތްލާމައްޙަުތ ސަޞިދިވެހިރައްޔިތުްނގެ 

ޭއގެްނ މަކީ. ޓެްކސް އިތުރުކުރުކަެމއް ކުރަމުންދާ  ދުނިޭޔގެ ޤައުމުަތކުަގއި، ކުގައި ުއމުތަޤަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ކީ ހަމަ މިކަންަކން އޮޅުވާ ނުލުމައެހެންވީމާ، ކަމެއް.  އިތުރަށް ލިބެންޖެހޭ ރެވެނިއުެއއް ލިބުމަކީ އަދި އެހެންދެން 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ންމުކަމެއް ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ވަަރށް ހިވަރަށް މު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށް ވަނީނަމަ  ބޭފުޅުން ދެއްވަންޖެހޭ ޖަވާެބއް އޮތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްެކވި ވާހަކަުފޅާ ގުިޅގެން ދެ

ވަން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑު ިއތުރު ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަ

 . ރު ާދއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހްއަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު އުތު އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން ފުރުޞަތު މި

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ރި ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ދެއްިވކަމަށް އިއްޒަތްތެ ކޮމިޓީއަްށ ހަމަ ތިމި ގެ ންގަނޑުމެއަޅުއަދި އްރިރު. ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ޓަކައި މި ފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް ޝުކުރު އަދާުކރަން. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ އަުޅގަނޑުމެން 

ޕޮއިންޓް އަުޅގަނޑުމެން  އަސްލު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި ިމވާ މައްސަަލއަކީ ދެއްތޯ މި
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އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ންދެއްތޯ އިޞްލާޙު ގެނައުމާ ގުޭޅގޮތު ގާނޫނަށްޓް އެބަޖެހޭ. އޮތީ އިމްޕޯޓް އެްކސްޕޯފޯކަސްކުރަން 

ވެސް ަބެއއް ބޭފުޅުން މިއަށް ޖަވާބު ވެްސ އި ކިާހވަރަކަށްތޯ ކުރީގަ އެހެންވީާމ، ދުނިޔޭަގއި ވާހަކަދެކެވެނީ.  މި

ޤައުމުތަުކގަިއ ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ.  ތަންކޮޅެއް ޑީެޓއިލްސްކޮށް ،ދެއްަވއިފި. އެހެންނަމަވެސް

ވޭތޯ. ެނރެވިފަިއވާ ކަމަްށވަންޏާ މި ހާވަރަކަށްތޯ ެޓކްސް އިންކްީރޒްކޮްށގެން ެއއްެވސް ކަހަލަ ނަތީޖާއެއް ނެރެވިަފއިކި

އިނގޭތޯ. މިކަްނ  ވެްސ ކިހާވަެރްއގެ ކާިމޔާބީއެއްޯތ މިކަންކަމަށް ލިބިފައި އޮތީ އިނިޭޔގަވެސް ދު އިއްދުގަ ޙަސަރަ

މެްނ މަސަްއކަތެއް ކުރާއިރު އަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން ބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ޤައަުޅގަނޑު  ،ޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭއަ

ްސ ޔައަދި ޕަބްލިކް ފޯރަމެއްަގއި ވި  ސް އަުޅގަނޑުމެންޔަކަމަށް ވި  ގައިމީިޑއާ އެއީ ކުަރން. އެބަޖެހޭ މިއަށް އެންކަރޭޖް

ޮގތަށް ކްރެޓިސަިއޒްކޮްށގެން ހިތްވަރު ލިބޭ ސް އަުޅގަނޑުެމން މީގެ ޔަވި  އި މިީޓއެްއގަމު ކޮއްއަޅުގަނޑުމެން ޢާ

ޕޮޒިޓިވް ޑޭޓަކަށް މިކަން ކުރާ މީހުންނަށް ހިތްވަރު އަނެއްކާ ވެސް ޕަބްލިކްަގއި މީގެ ކޮށްގެްނ ލެންޖުޗެއަޅުގަނޑުމެން 

 އަށްންނަ މީހާހުވެްސ ެއ ހުއްޓާލުމުގެ ުއންމީދުގައި  ލިބޭގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ވާަހކަ ދައްާކ ކަމަށްވަންޏާ އަނެްއކާ

 ފިގަރޒް ނުވަތަ ތި ޕަްބލިކް އެހެންވީމާ، މިއީ ކިހާވަރެްއގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ؛ލިބެނީމި ވެސް އަުޅގަނޑު ހިތުން 

ޕަބްލިކް  ްއ އެބަތިބި ދެއްތޯނުވަތަ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ވަރަށް ފޭމަސް ފިގަރތައަިއޑަލްތައް  ހެންވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން ތި

ބޭފުޅުންގެ މީގެ ކިާހވަރެްއގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއްތޯ ލިބެނީ. އޭސް ައ އިންިޑވިޖުއަްލ  މި އިގަންނަ. އެހެްނވީމާ،ބަލަ

ކުން ނަމަވެސް މަޢަތަނިސްބަްތާވ މުޖުއެމީހަކު ނަަމވެސް ނުވަތަ  މުައއްަސސާ ަވއިސްކޮށްޭއޒް އަ ނުވަތަ 

ހަމަ ފެނޭ  ތަުކގައި. އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަޕަބްލިކް ފިގަރސް ންނަވާއެންކަރޭޖެއްތޯ ލިބެނީ މިދަކިހާވަރެްއގެ 

ވެސް ހަމަ ވަރަށް ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހިތްވަރު  ވަންޏާ ޕާލިމެންޓަށް ބަލާކަމަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ބޯން . އެހެންވީމާ، މި ޓާ ދުރުވެފަގިރޭނޓޮބޭކޯާއއި ނޫނީ ސިހަމަ ވެސް ބައެްއ ބޭފުޅުން އެބަހުރި  ދިނުމުގެ ގޮތުން

އަނެްއ އެހެންވީމާ، ލިބޭނެ ދެއްތޯ. ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤަތްވަރު ލިބިގެން ވެސް އަުޅގަނޑު ހި

ޖީ ޑްރިންކްސްއަށް. ހައްަޖ ރކުރަނީ ޮސފްޓް ޑްރިންކްސް އާިއ އެނާިއ ައޅުގަނޑުެމން ދެން މި ފޯކަސްސުވާލަކީ ީމގަ

އްޔާއިން ނެތޭ ވަިކ ކްލެސިފިކޭޝަނެއް. އޭެގ ޢިޖަމް ސްޓަރނޭޝަނަލް ކަސްޓަމްގެ ިއންވިދާޅުެވއްޖެ ދެއްތޯ މީ

މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޭޖގަިއ އޭިތ ކްލެސިފަިއކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލާއިުރަގއި ޚާްއޞަކޮށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

. ެއއީ ކިހާ އިތުުރވަމުން އެބަދޭ އްޖެބޭފުޅުން ވިދާުޅވެ އަުޑއިިވގެންދޭ ދެއްޯތ ަގއިްނގަޔަށް ނާާރ ބަލިތައް ތި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދަންނަވާ އެްއޗެހީގެ ސަބަބުން ފާއިތުވިތަނުގައި ނިސްބަތަކަށްތޯ މީތި އިތުރުވެގެން މިދަނީ. 

ވަންޏާ މިސާލަކަށް  ަކމަށް ދައްކަނީ. އެހެން އެކަންކަން އިތުރުާވކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު ހިސާބުތަކުން މި

 ކްލެސްޓްރޯލްތޯ  ،ވާ ދެވިފައި އޮތީ. ހަުކރުބަލިތޯކިހާވަރަކަށްޯތ ފަރުއެކަމަށް ޖެހެނީ.  ލަ ބަލިތަކެއްތޯ މިކޮންކަހަ

ތޯ ޭއގެ ސަބަބުން ކުއްޖާގެ ެވއިޓަށް އިތުރު ގެްއލުންވާ މިންވަރަށް ެއކަން ހެން ކޮންބާވަެތްއގެ ބަލިތަކެއްނުވަތަ އެ

 ާއއި ޑްރިންކްސް  ދަންަނވާ ފިޒީ  ކަމެްއ. ދެން ެއއާެއއްކޮށް މި ބޭނުންވާވެފަިއވޭތޯ. މިީއ ައޅުގަނުޑ ަހމަ ސާފުކުރަން 
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ކަމަށް އެކަމާ ުގޅޭ ަފންނީ މާހިރުން ވިދާޅުވާ ާބަވތްތަކުގެ ބަލިތަްއ ޖެހިގެން  ެގ ސަބަބުން ބަިލޖެހޭނެޓުގިރޭނސި

ހާ ވަރަކަށްތޯ. ކިއުޅެނީ ރޭްޓ އަހަރެްއެގ ތެރޭގައި ރާއްޭޖގެ ޑެތް  5ފާއިތުވި ދެތިން އަހަރެްއގައި ނުވަތަ ފާއިތުވި 

ސާފުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ސިސްތަެކއް ހެދިފައިވޭތޯ. އޭގެ ނިސްބަްތ ކިހާވަރަކަށްތޯ އޮތީ. މިއީ އެކަހަލަ އެނަލި

 ކަކީތަބާވަތްއުމުތަުކަގއި ުދންފަތް ހިމެނޭ ޤަފެނޭ ދުިނޔޭގެ ަބއެްއ  ބޭނުންވާ ކަންކަން. ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ކޮންމެ މީހަކަށް ވިއްކޭ ެއއްެޗއް ނޫން. ވަކި ަލއިސެްނސްތަކެއް ނެިގގެން ވަކި މެ ތަނެއްގައި ކޮްނމެކޮންމެކޮން

ބޭފުޅުން  ންޑޭޝަންތަކެއްތޯ ތިމާ، ެއކަމަށް ކިހާވަރެްއގެ ރެކޮމައަނެކަތި ކުރެވެނީ. އެހެންވީމި ހުއދަތަކަކާ ެއއްކޮށް 

ރާއްޖޭގައި  ބޭނުންވަނީ. މިސާލަކަށްގެނުވަން ބޭފުޅުން  ތިނަމަވެސް މެދުވެރިކޮށް ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެްނ 

ްޓ ޖީބަށް ލައިގެން އެބަ ވިްއކޭ. ރޭގުނވެސް ހަމަ ސި ންނަ ބިދޭސީ މީހާހުމުކޮށް ަމގުމަތީަގއި އްޢާބަލާކަމަށްވަންޏާ 

މިއީ ވީ. ވަންޏާ އޭތި ިކހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކެެޓގަރަިއޒް ކުރަން  ކަމަށް އެއީ ކްަރއިމެއް ނޫން. އެެހން

ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެބަެޖހޭ ވަކި ލަިއސެންސްތަެކއް ޤަަޓކައި އަުޅގަނުޑ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ހުއްޓުވުމަށް

ނުވަަތ  އީީޒކޮށްއެކަން  ،ވެްސ މަނާކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  ގޮސް މިހާރު ވިދާޅުާވ ސްކޫްލ ކުއްޖާ އޮެވގެން ތި

ވާތީެވ އެަކްނ ކުރަން ބޭނުންކަމަށް ކުރުނބާ ިވއްކާހެން ސް އެްއކަލަވެ ކަށްތަމަޢު ކޮންމެ މީހަފަސޭހަކޮށް މުޅި މުޖު

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި. ދެން ޤަުކރަން ޖެހޭނީ. އެއީ އަުޅގަނޑު ޓަކައި މަސައްކަތް  ކުރުމަށްކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ލިމިޓް

ވެގެްނ ވެްސ ވަރަށް ފަހުން ވުޖޫދުއި އްޙަތުގެ ގާނޫނުގަ ޞިމު އްޢާވެސް އި ތިމާޢީ މިންގަނޑުގެ ގާނޫނުގަމު އިޖުއްޢާ

އައީ. އަުޅގަނޑު ެއ  އެްއެޗހި މި ވިދާޅުވާ ޕަސެންޓޭޖާއި މި ބޭފުޅުން ތި ބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ތިޤައަުޅގަނޑު މި ދިޔައީ 

، ދެކެވެނީ. އެހެންވީމާ ކުރިން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ފަހުން ވުޖޫދަށް އައި ގާނޫނެއްގެ ވާހަަކ ތިކޮމިޓީގައި މަަސއްކަތް

ކޮްށގެން ެއާއ ޅުގަނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތްއަޅުގަނޑު ހިތުން އަދި ލަހެއް ނުވޭ ސޯޝަލް ކައުންިސލަށް އަ

ގުިޅގެން ހެދެންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ަގވާއިދުތަެކއް ވެސް އެަބހުރި ދެއްތޯ. ެއ ަގާވއިދުތައް ނިމިއްޖެތޯ. އެ ގަާވއިުދގެ 

 އެއް ނަތީޖާެއއަށް ުކރެވެމުން. ދަނީ ޯސޝަލް ކައުންސިލާ މަްޝވަރާ ތި ތޯ ތެރެއިން ކުެރވޭ މަސަްއކަތުެގ ތެރެއިން

ކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  އަުޅގަނުޑ މިއިނގޭތޯ ލިބޭނެކަމުގެ ކިހާވަެރްއގެ އުްނމީދެއްތޯ އޮތީ. ދެން ގިނަ ުސވާލުތަކެއް 

ެދއްތޯ މީިޑއާތަކުން  ވެއްޖެވަރަށް ރަނަގޅު މި ުސވާލުތަްއ ނޯޓުކުރެްއވުން. ދެން އަުޅަގނޑުގެ އަނެްއ ސުވާަލކީ ވިދާޅު 

ޓަކައި  ޓް މޭކް ކުރުމަށްހުންނަނީ ޕްރޮފި  ބޭފުޅުންގެ އިންޓްރެސްޓް މި ދެއްތޯ. އެން ވަރަށް ކުަޑޭއ އެންކަރޭޖްކުރު

ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުން ވިސްނަނީ. ކިހާަވރަކަށް ތި އެ މައިންަޑކުންބޭފުޅުންެގ ިވަޔފާރީގެ  ނުވަތަ އެ 

 .. މަސަްއކަތްކުރެ. ޓަކައި ތި ބޭފުޅުން ކް މީޑިއާއިން ކިހާ ވަގުެތއް ހޯދުމަށްޕަބްލި ޑިސްކަްސކުރެވުނުތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝާޙް މަޑުކުރަްއވާ. ބަންގި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝާޙް ކުިރއަށް ގެންދަާވ. 
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 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ވެސް ސްލޮޓް ހޯދުމަށް  ސް އަދި އެހެން މީޑިއާތަކާ އެްއޮކށްޔަގެ ުސާވލަކީ ޕަބްލިކް މީޑިއާ ވި އަޅުގަނޑުދެން އާދެ! 

ބޭފުޅުން  ޓަކައި ތި ބޭފުޅުންެގ އާޓިކަލްތައް ޕްރޮސެސް ކުުރމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ތި ޓަކައި ނުވަތަ ވަގުތު ހޯދުމަށް

ަލަކށް މަހެއްގެ ތެޭރގަިއ ކިަތއް ސްލޮޓް ކިހާވަަރކަށް. އެ ކިހާވަރަކަށް މަަސއްކަްތ ކުެރއްވިންތޯ ސްލޮޓްތައް މިސާ

 އޮތުމާ ޅުންނަށް ޓޮބޭޯކ ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުބޭފު ފުރުޞަތު ލިބޭތޯ. މިއީ އަުޅަގނޑު ކުރަން ބޭނުން. ދެން މީގައި ތި

ޖޭގައި ކިހިނެއްތޯ އުފެދޭ ސުވާލު. ރާއް ހަމަ ކް ހެލްތުެގ އިސްބޭފުޅުން ތިއްބެވުާމއެކު އަޅުގަނޑުއެްއކޮށް އަދި ޕަބްލި

ފާހަގަކުރެވެީނ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިދުނިޔޭަގއި ކުާރއިުރ ށް ފާހަގަކުެރވެނީ މި މަސަްއކަތްބޭފުޅުންނަ ތި

 ރޭޓުގިނފެންނަނީ ދެއްތޯ މިސާލަކަށް ސި ލާއިރު ވެސް ބޮޑަށް މިއިބަލަ ތައްގަނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތުއަޅު

ޓަަކއި.  ނާާކމިޔާބު ކޮށްލުމަށް ަތއްމިކަން ުހއްޓުވުަމށް މިކުރާ މަސައްކަތްޑަށް ބޮޓޮބޭކޯ ކުންފުނިތަކުން  ޏާކަމަށްވަން

ނޑަށް އެބަފެނޭ އެކަން ނުހުއްުޓވޭ ކަހަލަ ބައެއްފަހަރު އަޅުގަ މިކަމަށް މު މުޖުތަމަޢުއް ޢާއަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުއެކަމަ

މު އްޢާދަންނަވާހެން  މިއަުޅގަނޑު ހުރިތޯ. ެއއީ . އެކަހަލަ ޗެލެންޖެސްަތކެއް އެބަގޮތަށް ހިތްވަުރ ލިބޭ ެދއްތޯ ގޮތަކަށް

ބޭފުޅުންނަށް  ނޑު ހަމަ ތިވެސް. އެހެންީވމާ، މި ސުވާލުަތއް ައޅުގައި އްޙަތާ ުގޅޭ އެހެނިހެން ަކންތައްތަކުގަ ޞި

 މީދުކުރަން. އްއަޅުގަނޑު އު އެހެންވީމާ، މި ުސވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބޭނެކަމަށް ދޫކޮށްލަން. 

 

 ން އެޖެންސީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްާފޟިލާ ޑރ.ައއިޝަތު ރަމީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަ

ގެ ެއކި ނދެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޕާޓްޕާޓަށް ެއކި ބޭފުޅުން ކަންނޭ ސުވާލުތަެކއްވީމަގިަނ ތެންކިއު އިނގޭތޯ. ވަރަށް 

ންޝަން ކޮށްލެއްވީީތ ސްލޮޓް ހޯދުމުަގިއ ޖަވާބު ެދްއވާނީ. ދެން މީޑިާއގެ ވާހަކަ ެއންމެފަހުން މެ އްސަށް އެްއޗެ

ެވސް ާވހަކަދެކެވުނު ގޮތަށް މީިޑާއ  ގައި ކުރިންނ. ެއކަމަކު މިތާއިނގޭތޯ ލިބޭ މެންނަށް މީޑިއާ ްސލޮޓުތައްއަޅުގަނޑު

 ސްލޮޓަކުންނެއް ޗޭންޖެއް ނާދޭ އިނގޭތޯ. ވީ ޭހވް ޓު ހޭްވ މިހާރުގެ މޮޑަން ޓެކްނިކްްސ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ. ރާއްޖެ 

 ޑޭއަދުގެ ަވގުތުކޮަޅކަށް އަރާަފއި އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާ ާވހަކައަކުން ޕީޕަލްސް ބިހޭވިައރ ޑޯންޓް ގެޓް ޗޭންޖްމި

އެއީ ކޮންމެެވސް ޚާއްޞަ ުދވަހަކާ ގުިޅގެން ލިބިދާނެ.  ،އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސްލޮޓް ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް

ކޯއާ ެބހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދަްއކަްނ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ. ދެން އްޔާ ޓޮބޭެވއްޖެ ޑޭމިއަދު މިއީ ވޯލްޑް ޓޮބޭޯކ 

ީކ ނަންޏާ ރައްާކވެތިއްިބއްޔާ ދަތުރަ. މިސާލަކަށް ބުއިނގޭތޯ  ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ލިބޭ ކޮންމެ  ދެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތައްއަުޅގަނޑުމެން އެއަށް ހަމަ އަރާަފއި މަޢުލޫމާތު ރެގިއުލަރ ޕްރޮގްރާެމއް.

ޖަރ ވިދާުޅވީހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މޭ ކުރަން. ދެން ޑޮކަޓަުރ ރަޒާނާ އެފުރުޞަތެއް އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުން

ހޭ ކުޑަކުޑަ ލައިކް ވަްނ ރައިމް ޓައިމް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. ނިއުޓްރިޝަނާ ބެއަނެކަްއޗަކަށް މިވަނީ ީޓވީގެ ޕް
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ޓް. އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ބަޖެޓަކު ނުހުރޭ އެއަށް ފީ ަދއްކާނެ ލާރިެއއް އިނގޭތޯ. ޗަރްޖ އަ ލޮ ޓެްއ، ދޭގެ ސްޕޮމިނިޓް

. ދެން އަނެްއކަމަީކ ިއނގޭތޯ އެއަރ ުނކުރެވި ހުރި އެްއޗެހި. ެއއީ ރިއަލިީޓއަކީ  އަސްވީ ހޭވް ލޮޓް ޕްރިެޕއަރޑް ވިްތ 

. ދެން 2017ވުޖޫދަށް އައީ. މިހާރު މިއީ އްޙަތާ ބެހޭ ގާނޫނު ޢާއްމު ޞި ވަނަ އަހަރު  2012ކަންތަކުަގއި، ގެ ބަޖެޓު

ފަިއ އެަބއިނދޭ ހަމަ ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑަށް ދައުލަތުން ަވކިވަެރްއ ބްލިކް ހެލްތު ފަންެޑްއ ކްރިއޭްޓކުރަްއވާއޭަގއި ޕަ

ކަމަްށ  ވާނެހިނގަންސް ެއކަން ޔަޭއގެ ވަިކ ގަާވއިދުތަެކއް ނުހެދި. ދެން އިނގޭތޯ އަހަރަކު ލަްއވަން ޖެހޭނެއޭ ކޮންމެ

އްޙަުތގެ ގާނޫުނގެ ޞިމު ާޢއް ،ޕަބްލިކް  ނޫނީޕަބްލިކް ހެލްުތ އެކްޓް  ،ބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސްޤަޅުގަނޑު އަ

ދަނީ ކުރެވެމުން. ޭއގެ އަދި ހަމަ މަަސއްކަތް ަގާވއިދުތަކެްއގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަުކގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ 

 ބަލިތަކުން  އަދި އެހެނިހެން ޖީ ޑްރިންކް ވެސްރައދި އެނާ ގެ ކަންތައްަތއް ެވސްމި ޓޮބޭކޯ އިންނަނީ ތެރޭގައި މި

މިދަންނަވާ ފަންޑު ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިތުރު ަގވާއިެދއް  ،ނަމަވެސްެވސް. އެެހން ކުރުންރައްކާތެރި

ސުވާލުތަކަށް ދެން އިތުރު  އިންނަ. ހަމަ ގާނޫނުގައި އުލޭެޓޑްޕި ޖެހޭ. އިޓް އިޒް އޯލްރެޑީ ސްޓިހަދާކަށް ނު ކޮންމެހެން 

ނޑު ހަމަ ގެ ފަރާތުން ވެސް އަޅުގަރިޓިސްޓް ެވސް އެބަ އިންނެވި. ތޯރަޒާނާ ވެސް އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ ނިއުޓްޑރ.

ްށ ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ އަންނަ ޭޗންޖަސްތަކާއި މިކަންތައްތަކައެދެން ބޮޑަށް މި ޝުގަރގެ ވާހަަކއާއި މި

  ށް.ކޮށްދެްއވުމަޓްހައިލަ

 

  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ، ސީިނއަރ މެޑިކަލް އޮފިަސރ ޑޮކްޓަރ ރަޒާނާ ފާިއޒު ާވހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ! ުކރެއްވި ުސވާލުތަުކގެ ތެރޭަގިއ ކުރެއްވި އެއް ުސވާލަީކ، ޓެކްސް އިންކްީރޒްކޮްށގެްނ  ގަނޑު ރަޒާނާ.އަޅު

ތަކަީކ ޮޕޒިޓިްވ ޫނނިއްޔާމު ބެނެފިޓްސް ހުރި ުކގައި އަިއއްސަނޫނިއްޔާ ޓެްކސް އިތުރުކޮްށގެން އެހެން ަޤއުމުތަ

ކޮބައިތޯ؟ އޭގެ ސްަޓޑީޒްަތއް އެބަހުރިތޯއޭ. ދެން ގައިން ގަަޔށް ނާރާ ބަލިތައް ރާއްޖޭގެ ކިހާ މިނަކަށްތޯ އިތުރުވަމުން 

ގަރީ ޑްރިްނކްްސ އަދި ޝު  ރާސާތައް ހެދިފަިއ ހުރީ.އަންނަނީ. އަދި އެ ކިހާވަަރކަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއކަމުެގ ދި

އަހަުރ  5އާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމުގެ ެވސް ދިރާސާތަުކެގ ވާހަކަތައް ވެސް ުސވާލުކުަރއްަވއިފި. އަދި 

އްޙަތަށް ައއިްއސަހުރި ޞިން ީމހުންގެ މަރުވުމަށާއި ނޫނީ އަހަރު ތެރޭގައި ީމގެ ސަބަބު 3ތެރޭގައި ނޫނީ 

ހަކަ ވެސް ައއްަސވައިފި. ދެން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޔޫ.އެްސެގ ގެއްލުންތަުކގެ ދިރާސާތަުކގެ ވާ

ގެ އެ ބޭފުޅުން އެންމެ ފުަރތަމަ މަސައްކަތް ފެއްެޓވީ. 1965އެްގޒާމްޕަލް ދެންމެ ތިކޮޅުން ވެސް ފާހަގަކުަރްއވައިފި. 

އާިއ މިކްސްޑް ޕްޮރގްރާމްސް  ސްތިކޮޅުން ެވސް ފާހަގަކުެރްއވި. ނޮޓު އޮންލީ ެޓކްސް. ހަަމ ހެލްތު އެެވއަރނަ

ްނ ެއކަުކ ދުންފަތުގެ ިއސްތިޢުމާލު އި.އެްސގެ ކޮންމެ ދެ މީހުންގެ ތެރެން، ޭއގެ މާނަައކީ ޔޫ އި 48ގެންގޮްސގެން %

ްށ ތިރިކޮށްފި. ހަމަ ޔިއަރލީ ޓެކްސް އިންކްީރޒް ޕްލަސް އަ 16އަށް އެންމެ % 2014ން އި 48ކުރެއޭ އޭރު. %

ިއޒް އެެފކްޓިްވ. ދެން ހަމަ  އަރނަްސ ޕްރޮގްރާމްސްތަކުން. އިޓްިއ އެހެނިހެން ެއވެއާ  އަދަރ ރެިގއުލޭޝަންސް



48 

 

އެގޮތުން ދެން ުޝގަރީގެ ެވސް ބައެއް ޑީޓެއިލްސްަތއް، ޝުގަރީ ޑްރިންްކސްގެ ެވސް ބައެއް ޑީޓެއިލްސްަތްއ 

ޢުގެ ތެރޭގައި އެ އިތުރުވަމުްނ މިކޮޅުން އަރުވާނަން. ދެން ަގއިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަ

އިތުރަށް ކިޑްނީ ެފއިލުވުމާިއ ހަކުރު ބަްއޔާިއ  މިއަންނަނީ ކެންސަރު ބަލި، ލޭމައްޗަށް ދިއުްނ، ހިތުގެ ބަިލތައް، އޭގެ 

އަހަރުން  5މިފަދަ ބަލިތައް. ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކާ. އަރާއިުރގައި ހަމަ އަަހރުން އަހަރަށް އިންކްރީޒްވަުމން އެބައާދޭ. 

ެފނޭ. ނަމަވެސް މީގެ ހުރި ޑީޓެއިލްސްތައް އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންފުޅިއްޔާމު ފޮނުވާލަ  ކަހަލަ ޗޭންޖަރސް އެބައެ

ދީފާނަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި ސަރވޭސް ެވސް ހެދިފައި އެބަހުރި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް. އެންމެ 

ނޫން. އެ ދިރާސާ ެހދުމަށް ވެސް ވަރަްށގިނަ  ފުރިހަމައަކަށް ނޫން، އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ފުރިހަމައަކަށް

ފައިސާތައް ބޭނުންވާީތވެ. އެަކމަކު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހެދިފައި ހުރި ދިރާސާއެއް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނ 

އިތުރަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައިްނ  ޝެއަރކޮށްލަ ވެސް ދީފާނަން. އޭގެ

ދައްކަނީ. ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމާއި ހަިއ  ޔަށް ނާރާ ބަލިަތކަށް ހަމަ މަގުފަހިވާ ދެ ކަމެްއގެ ވާހަކަ ިމހާރު މިގަ

އަހަރާއި މިދިޔަ އަހަރުއްސުރެ ފައްަޓއިފި  ޝުގަރީ ޑްރިންްކސް ބޭނުންކުރުމާ. އަދި ބައެއް ަޤއުމުތަުކން މިހާރު މި

ން. އަިދ ޭއގެ ސަބަބުން ބެނެފިޓްްސތައް ވެސް އެބަހުރި ހަމަ ޝުގަރއަްށ ޑްރިންކްްސ ެވސް ޓެކްްސ ނެގު

 2014އާދެ! ދެން ، އި ދިރާސާތަކުން ވެސް ފެނިފަ. ދެން އޭގެ ޑީެޓއިލްސްަތއް އަުޅގަނޑުމެން ޑޮިކއުމެންޓުގެ ގޮުތގަ

 81ން އިގެ ތެރެ އި މަރުވާ މީހުްނގެ އަދަދުވަނަ އަހަުރގަިއ އިނގޭތޯ. ގަިއން ގަޔަށް ނާރާ ބަީލގެ ސަަބބުން ރާއްޖޭގަ 

. އޭގެ 71އަކީ ަގއިން ަގޔަްށ ނާރާ ބަލީގެ ސަބަބުން މަުރވި މީހުން. ޭއގެ ކުރީ އަހަުރތަކުގެ ތެޭރގަިއ އިންސައްތަ 

ން ގަޔަށް ނާރާ. ދެން ވަރަށް ބޮޑު ބައި. ހަމައެކަނި ގައި މާނައަކީ ވަރަށް ފިއު ޔިއަރސް ތެރޭގައި އިންކްީރޒްެވއްޖެ 

ން ގަޔަށް، ކޮންމެވެސް ެއްއ ބަޔަކު މީހުން މަރުވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ އެހެން މު ކަމަކީ ގައިންމީގެ މުހި

އަހަރުްނ ހާޓްއެޓޭެކއް ޖެހޭއިުރަގިއ  40އަހަރު  50. ނަަމވެސް އުމުރުފުރާ، މިހާރު، ެއ ޒަމާނުަގއި އިޤައުމުތަކުގަ 

މެްއގެ ސަބަބަީކ ވެސް ހަަމ ހުރިހާ ކަ އަހަރުން ހާޓްެއޓޭކް ޖެހޭ. މި 25ައހަރުން  27އަހަރުން  30މިހާރު 

 ލައިފްސްޓައިލް ކަންަތއްތައް ެދއްތޯ؟  

 

 ން:ހަކަދެއްެކވުހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ފާޠިމަތު ޠާހިރާ ވާ

 އީ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ. އަޅުގަނޑު މި

. ންޝަނިސްޓު ބައި ބެްކގްރައުްނޑް ދެނިއުޓްިރޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ މެނޭޖަރ އިނގޭތޯ. ިނއުޓްރި ޠާހިރާ، ނޭޝަނަލް

ޑޮކްޓަރ ަރޒާނާ ފާހަގަކުރިހެްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަަރށްބޮޑަށް ކަންބޮުޑވޭ މިހާރު ބޮެޑތި މީހުންގެ ވާހަކަ ެދއްތޯ 

ވާހަކަ. ސޯ އެ ގިނަފަހަރަށް ހިތަށް އަރަނީ އަސްލު ިމ  ދައްކަނީ އެން.ސީ.ޑީސް، ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަުކގެ  މި

އަހަރުންނޭ. އެކަމަކު މިހާރު ވަރަށްބޮޑަށް ހަމަ ބައެއް  50އަހަރުންނޭ.  40ބަލިތައް މިޖެހެނީ ބޮޑެތިވީމައޭ. 
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ންެމ އޮބްޒަރވޭޝަންސް ސްަޓޑީްސތަކުން އެަބއެނގޭ މިހުރިހާ ަބއްެޔއް މި އޮރިޖިނޭޓުވަނީ ހަމަ ކުަޑއިރު ދެއްތޯ. އެ

ތުއްތުއިރު. ސޯ އެންމެ ކުަޑިއރު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ފީޑިންގ ހެބިޓްސްތައް ވަރަށްބޮޑަށް އެަބ ޗޭންޖުކުރަން އެބަޖެހޭ. 

ބޮޑު އިޝޫައީކ އަންޑަރެވއިޓް. އަްނޑަރ  މިސާލަކަށް ކުދިންގެ ކުީރެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރާސާތަކުން އެންމެ

ސިޓީާއ އާ ެއއްވަރަށް އޯވަރވެިއޓް، އޮބެ މިހާރު އެބަެއނގޭ ހަމަ އެނިއުޓްރިޝަން އެއީ ަމއްސަަލއަކީ. ެއކަމަކު 

އަުޅގަނޑުމެން ، ސް އެަބއާދޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއެްއޗެހި އިންކްީރްޒވާކަން. އެހެންވީމާ ޑިމޮގްރެފިްކ އެޖަހަލަ ޗޭންޖަ

ސިޓީ ރޭޓު. ނީ އޮބެސިކްސް ޕަރސެންޓު މިއިންނަގައި  2009ވަރަށްބޮޑަށް އެބަ ކޮންސަރްނވާޖެހޭ، މިސާލަކަށް 

ގެ ސްކޫލް ހެލްތް ސްކްރީނުން 2015ެގ، 2014މިހާރު އެންމެފަހުން ހެދި ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުން އެއީ 

ސިޓީ ކުދިން. ސޯ ދެއަރ އިޒް އެވިޑެންީސ ދިންނަކީ އޯވަރެވއިޓް ެއންޑް އޮބެޕަރސެންޓު ކު 22ދައްކާގޮތުން 

ސާލަކަށް ަޑއިޓްރީ ހެބިޓްސްއަށް ބަލަންާޏމު ދެން ޓޯޓަލް ޑައިޓްީރ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭވަރުގެ. ދެން މި

ކުިދކުދި އެިކކަހަލަ ދިރާސާތަކުން  ،ސްޓަޑީެއއް އަދި މިަވގުތު ައުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް ހެދިފަެއއް. އެހެންނަމަވެސް 

އޭޖު ކުދިން ދުވާލެްއެގ  ޕަރސެންޓު ކުދިން ސްކޫލު  33ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އެބަހުރި ޑޭޓާ. ެއއަށް ބަލާއިރު ވެސް 

މައްޗަށް ެއއް ދުވަހު ކޮންމެެވސް އެއް ަވއްތަރެްއގެ ސޮފްުޓ ޑްރިންކެއް އެބަ ބޮއޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެބަހުއްޓޭ 

ންޑް ވާންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ޭއރިއާެއކޭ. ދެން މިސާލަކަށް އިޑޭޓާ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޮކމްބަ

ހަކަ ދަްއކާއިރު ވަރަށްގިަނއިން އަންނާނެ ކީްއވެހޭ ޝުގަރއަށް މި ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ ދެއްތޯ؟ އެީއ ޝުގަރގެ ވާ

ޚާއްޞަކޮށް ކުަޑކުދިންނަށް ހަމަ ބޭނުންވާ ެއއްެޗއް ނޫންހޭ؟ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުްނވާ އެްއެޗއް ނޫންހެއްޔޭ؟ ެއކަމަކު 

ކާން ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގައި ހުރިހާ އެއްެޗްއގެ ވެްސ  މީގެ އެންމެބޮޑު ޗެލެންޖަކީ ޝުގަރައކީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ

ނެޗުރަލީ ހުންނަ އެއްޗެއް ދެްއތޯ؟ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުންނާނެ. މީގެ މައްސަލައަކީ އެެޑޑް ޝުގަރސް. މިހާރުެގ 

ތަކެތީެގ އިން ބެވަރޭޖަރސް ގޮތުގަިއ. ކާބޯޑައިޓް ހެބިޓްސްއަށް ބަލަންޏާމު މި އެއްޗެހި މިއަންނަނީ އެންމެގިނަ

އެްއޗެއްސަށް  . މިސާލަކަށް އެކަހަލަ ޖޫސްތައް، ޕެކެޓު ޖޫސްތައް. ެއހެންވީމާ، އެއިއިތުރުން ބޮވޭ ތަކެތީގެ ގޮުތގަ 

ކުރަން މިޖެހެނީ އެހެންވެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޑއިޓްރީ ހެބިޓްްސ ވަރަްށބޮޑަށް ޗޭންޖުެވއްޖެ ދެްއޯތ އަސްލު މި ފޯކަސް 

ގިނައިްނ  ހާރު ތުއްތު ކުދިންެގ، ޒުާވނުންގެ ަޑއިޓު ހެބިޓްްސއަށް ބަލާއިރު އެންމެކުރިއާ ބަލާފަ. އެހެންވީމާ، މި

މަންޑޭޝަނަީކ ކޮއެްއޗެހި ބުނާއިުރ މިސާލަކަށް ރެ އެޑެްޑ ުޝގަރ އަންނަ ެއއް ސޯސްއަީކ މި. ދެން ުޝގަރކަހަލަ

ަގިއ އަޅާ ސައި ތަށްޓަްށ ައާޅ ސިކްސް ސްޕޫންސް ިމއިންނަނީ ކުދިންގެ މުޅި ުދވަހުގެ. ެއއީ ހަމައެކަނި ެއއްކަލަ ގޭ

ހަކުރުކޮޅު އެކަންެޏއް ނޫން. ނޫނިއްޔާމު ރެސްޓޯރެންޓަކުން ބޯލާ މިލްކްޝޭކުގައި ހުންނަ ހަކުރެއް އެކަންޏެއް ނޫން. 

މުޅި ޓޯޓަލް އޭނަ ާކ، މިސާަލކަށް ބުނަންޏާ ރައިސް ދެއްޯތ ގޭަގއި ކާނެ. ރޮށި ކާނެ. ްބރެޑްސް ކާނެ. މި ހުރިހާ 

ނައަށް ލިބެންޖެޭހނީ މިވަރޭ. އެކަމަކު މިހާރު ހަމަ އެބައެނޭގ ެއއަށްވުެރ ަވރަށްބޮޑަށް އެްކސީްޑވެގެްނ އެްއޗަކުން އޭ

 އެބަދާކަން. އެހެންވީާމ، އެ ަތންކޮޅު ފާހަގަކޮށްލަން. 
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 ބޯޑުގެ މެްނބަރ ޙަސަން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް

ވަރު ބްޯރޑް ުސވާލުތަެކއް މެންބަރު ކުރެްއވި. ދެން ައޅުގަނޑުމެން އުާފކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަަރށް ބައި

ބޭފުުޅންގެ މި ކޮމިޓީަގއި ތި ވިދާުޅިވހެން ހަމަ މިއޮތީ ޓެކްސްގެ   އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮންެމވެސް ހިސާބެްއގައި ތި

ކަންނޭނެގ  މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރާ ވާހަކަމި އިޞްލާޙު މި ވަކި އަދަދުތަކެއް ކަނަޑއަަޅއި މިކަން، އެކަމަކު މީަގއި 

، ކީ އެ ަޙއްލުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ މިދެކެނީ ދެއްތޯ؟ މިކަން މިކުރަނީ ވަކި މަޤުޞަދެްއގަިއވީަމ ކޮބައިތޯ އިޫޝސްއަ 

ނޫނާއި މި ހުރިހާ ގާރު ހިތަށްއެރި ޕަބްލިކް ހެލްތު ދަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ބަެއއްފަހަ ކަންނޭނގެ މިހާ ބްރޯޑުކޮށް މި 

ސިުލވޭތޯ. ދެން ހާއްޙީ ދާއިާރގެ މިކަްނތައްތައް ޞިބޭފުޅުންނަށް ބެއްލެިވދާނެ  ެވސް ތި ްއޗަކަށް އިޞްލާޙު، އެއެ

އެކަމަކު ސްޕެސިފިކް ުސވާުލތަކުަގއި ހަމަ އެބަހުރި ޑޮކްޓަރ ރަޒާނާ ފާހަގަކޮށްލެއްވިެހން ދުންފަތުން ވެސް މި 

ފިއްޔާ ޮކންސަމްޕްޝަން މިހާވަރު ދަށްވާނޭ. ދިރާސާތައް އެބަހުިރ ޓެކްސްގެ ސަބަބުން މިސާލަކަްށ މިހާވަރު އިތުރުކޮށް

ދުނިޔޭގެ ފާހަގަކުެރވިފަ. ދެން ރާއްޖޭގައި މިކަންަތއްތަްއ މިހާ އޯޕަންކޮށް މިކުރެވެނީ ކީއްވެތޯ. ޙަޤީޤަަތީކ 

އެމެރިކަން  އިންޑަސްޓްރީ ބޭނުންވާ ގޮތަޭށ މިވަނީ. ރާއްޖެއަކު ނެތޭ ިމސާލަކަށް ފިލިޕް މޮރިސް ނޫނީ ބްރިޓިޝް

އެ މީހުންެގ  ޓިްވއިން މިތަނުަގއި އެބަތިބި.ޓޮބެކޯގެ ގޮތްޕެްއ ރާއްެޖއަކު ެނތޭ. އެހެންނަމަވެސް އެމީހުންެގ ރެޕްރެޒެންޓޭ

ނުފޫޒު ހަމަ އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ. މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ގަވާިއދުތައް ކޮބައިހޭ، މިކަމަށް 

މު ަގވާއިުދ އްއިްނ ފެށިގެން ޢާ 2012ށްލިހެން ަގވާއިުދ ހެދިފައި އަުޅގަނުޑ ކުރިްނ ފާހަގަކޮ ގަާވއިދުތަްއ ނުހެދި.

ހެދިފައި އޮތީ. އެ ގަާވއިުދގަިއ އެބަ ހުރި ތި ވިދާޅުވި ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއް. ކުޑަކުދިންނަށް ވިްއކުން މަނާކުރުން އެބަ 

ްނސް ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް އެބަ ހުރި. މި ހުރިހާ ކަމަކީ މި ހުރި. އިސްތިހާރުކުރުން މަނާކުރެވިފައި އެބަ ހުރި. ލައިސަ

އުމެްއގައިތޯ ފިހާރައަަކށް ދާއިރު ފަންސޫރާއި، ސިނގިރޭޓް ފޮއްާޓއި، އާފަާލިއ ޤަާވއިދު ތެރެއިން. ދުނިޔޭގެ ކޮން ގަ

އްތައް މި ަގާވއިދުތަްއ ާރއްޖޭަގއި މި ަކންތަ، ނުިވއްކާނެ މިހާރަކު. އެހެންވީމާ އެއްތަނެްއަގއި ބަހައްަޓއިގެން ވިްއކަނީ.

، ިމ އުޅެނީ. އެބަ ހުރި ޑްާރފްޓްކުރެވިފަ. އެހެްނވީމާ ފޮރުވާފައި ައޅުގަނޑުމެންނަްށ އަދިވެސް ޭބއްިވގެން

 ބެހޭ ފަރާތްތަކާ  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިކުރަނީ ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުގެ ައއު ދައުުރގައި ސަރުާކރުގެ ކަމާ

ނުވެ. ޒުއިދު ހެދިފައި އޮންނަތާ. ތަންފީައހަރުވީ މި ގަވާ  5މިހާރަށް، ގާތްގަނަޑކަށް  ވާހަކަދަްއކަިއގެން މިހާރުން

އެްއކޮށް ކުިރއަށްގެންދަން.  ލާޙުތަކާ ޞްއިއެހެންވީމަ، ބޯުޑގެ ވެސް ިވސްނުމަކީ އެ ގަާވއިދަށް މިހާރު ގެންނަންވާ 

ނެތި ކުެރވޭ ވަރަށް ޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިސާ އެހެންވީމަ، އެ ފާހަގަކުެރްއވި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ދާނެ. ދެން އަ

އުމުަގއި އުޅޭ މަޤުބޫލު ބޭފުޅުންގެ ބޭނުންކުރުން. މި ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް ޤަބޮޑު ކަމެއް 

ހަރަކު ޗެމްޕިޔަންސްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ބެޖު ޖަހާފައި މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަެކއް ތިބޭނެ. ކޮންމެ އަ

ނޯޓޮބޭކޯ ޑޭަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ އެ މީހުން އެއްކޮށްގެން ފާހަގަކޮށް އަދި އެޯވޑުތައް ދީ މި މަސައްކަތްތައް ކުެރވޭ. 
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ފަަހރު ފާހަގަކޮށްލާނެ މިވެނި އް ބޭޭބފުޅުން މިސާލަކަށް ބައެއްއެހެންނަމަވެސް، ޗެލެންޖު ެވސް އެބަ ހުރި. ބައެ 

ިޞއްީޙ  ،ން ނުިކޔަސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ިމވެނި ޮޑކްޓަރެއް އަބަދުޑޮކްޓަރެްއ ކުރިން. ދެން އަުޅގަނޑު ނަ

އެންމެންނަށް އެނގޭ.  ދާއިރާގެ މޫނުމައްަޗކީ ހަމަ މިއޭ ޕަބްލިކުަގއި ވާހަކަދަްއކާ. އެކަމަކު އޭނަ ސިނގިރޭޓު ބޯކަން

ބޫލުނުކުރެވެނީ. ޤަތޯ މީހުންނަށް ވާގޮތް. އެ ީކއްވެމިކަހަލަ. އޭގެ ޙަޤީޤަތަކީ ނިކޮޓިންގެ ދެވިހިފީމަ ، އެހެންވީމާ

ހުރި ެއއްެޗއްކަން އެނގޭތީ. ނިކޮޓިްނގެ ދެވިހިީފމަ ޙަޤީޤަތުގައި މިސާލަކަށް  ކުޑަކުދިން ބޮނީ ީކއްވެތޯ މިާހ ގެއްލުން

އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ މިތަނުން ކޮން މެންބަރެއް ކަމެއް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރަްއަވނީ. ފައްޔާޟް ދުންފަތުގެ 

އަންނަކަން ނޫނީ  އެއްސްތިޢުމާލް ކުރެއްވީމަ ިމސާލަކަށް ބެނިފިޓެއް ލިބޭކަން ހީފުޅުވަނީ، ހެޕިނަސްއި

 ވާލަ ކަެމއް ުހންނަންޏާ މެންބަރ އީހިތްހަމަޖެހުމެއް. އެހެންެވއްޖެއްޔާ އެީއ ޠަބީޢީގޮތުން ދުްނފަތުގައި އެކަހަ

އިނގޭތޯ. އެއީ އަސްުލގަިއ  . އެހެނެއް ނުވޭސް ލިބެން ޖެހޭނެބެއްލެވީމަ ހަމަ އޮޓޯއިން އެްއކަލަ ހެޕިނަ

މިދެންނެވިހެން އޭގައި ހުންނަ މާއްދާ. އެކަމަކު މިއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކޭ. މި ޗެލެންޖުތައް އެބަ އާދޭ. އެްއގޮތަކަްށ 

ަކްނ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ނަަގއިެގން ނުވާނެ ޞިއްީޙ ދާއިާރގަިއ ޑޮކްޓަރުން ނޫނީ މިހެން ތިބޭ މީހުން ކީއްވެހޭ މި

އަޅުގަނުޑ ، ވެސް ދޫނުކޮށްެލވެނީ. އެހެންވީމާ ކުރަނީ. ޭއގެ މާނައަކީ އޭގެ ނުރައްކާ ޭއގެން ދަްއކަނީ. ެއނގިހުރެ

މު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއަޅާ ެއ ގާނޫނު ތެރެއިން ވެސް އްތައް ޢާމިކަން ހަމަ ފާހަގަ. ދެން ގާނޫނު

ނީ. ދެން އުމުަގިއ ތި ވިދާޅުވިހެން ހުއްދަނުނަގާ މިއޮތް ކުރެވެޤަން ރު ކަންތަްއތައް އަުޅގަނޑުމެނުކުރެވޭނެ ބަިއވަ

ބެހޭ ބައިގައި ެވސް ކުޑަކުދިންަނށް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރަން ސިނގިރޭޓް ދިނުން  ޑޮމެސްޓިކް ަވއިލެންސްއާ

، ންސްއަށް. އެހެންވީމާވެސް ވަނީ ޑޮމެސްޓިކް ަވއިލެނޫނީ އެ މީހުން ތިބޭ ތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލްކުރުން 

ގެ ސްލޮޓްތައް ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް އަބަދު ނެގެޓިވް އާ ބައިވަރު ކަންަތއްތައް އެބަ ހުރި އިނގޭތޯ. ދެން މީޑި

މަ ދެއްވަނީ ނޯޓަކުން ނޫން ކަންނޭނގެ ދަންނަންވީ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ގިނަ ފުރުޞަތުތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަ

 ުޅަގނޑުމެން އެކަން ފާހަަގކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ދުވަެހއް ފާހަގަކުރަން އެްއޗެްއ ހަދަންން. އަވެސް ޕީ.އެސް.އެމު

ބޭފުޅުން އަރިހަްށ މި ދަނީ. ދެން ރާއްޖޭގެ ިއންނަ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް. ދެން ައޅުގަނޑުމެންގެ  ވިޔަްސ އެ

ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން މުހިންމު ވާހަކައެއް ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން، މި ބައްދަލުވުން  ކޮލީގު ފާހަގަކޮށްލި ތި

ކުރަން ފަށާފައި އޮތީ ހަމަ އެންމެ ޒުން މިހާތަނަށް ހެދިފައި ތަންފީއިނގޭތޯ. ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލުުކރުމުގެ ގާނޫުނގެ ދަށު

ބްލިްކ، ނުޯބ ގަާވއިދެއް. ެއ ަގާވއިދު ެއީއ ގާނޫނުެގ އެންމެ އަކުެރއްެގ، އެންމެ މާއްާދއެްއގެ އެންމެ އަކުެރއް. ޕަ

ބޭފުޅުން ތި ވާހަކަދައްާކ  މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް. މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ އެ ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން އެދެމޭ ތި

ރޫޙުގައި ހަމަ މަސައްކަތްކޮްށދެއްވަން. ވަރަށް ރަނަގޅު ހުށަހެޅުންތަކެކޭ މި ބަދަލުތައް. އެްއގޮތަކަށް ވެްސ 

ޏޭ ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ީމގެން. މީގެން ެއކަންޏަކުން ބަދަލެްއނާންނާނޭ. އެކަމަކު ދިސް ހީފުޅުނުކުރައްަވއްޗޭ ިމއީ ެއަކން
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 ދެން . ކުރިއަށްގެްނގޮސްދެްއވާށޭ ހަމަ މިކަން ،ވީމާއެހެން. އުމުތައްޤަ އެހެން އްސަލެޕޯ އިޒް އަ ވެރީ ގުޑް ޕްރޮ

 ....އުޅޭއިރު ސްކުރަންފާ ނޫނީ ހުށަހެޅީމަ މަޖިލީހަށް ގަާވއިދެއް އަުޅގަނޑުމެން  އެާއއެުކއެީކގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފް އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަގުތު ދާތީއާެއއްކޮށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ މަޢާފަށް، ހަމަ ސުވާލަށް 

ުރވަން ފުރަތަމަ އަ ޖަވާބު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަނީަނމަ އަޅުގަނޑު ކުިރއަްށގެންދަން. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނުޑ ުފރުޞަތު

 މިރަށް. އާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ 

 

  މިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:އާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އްޓާިލ ވެސް ފަށަމުން ސިނގިރޭޓް ނުބޯ މީހެއް އަދި ބޮއެބޮއެަފއި ހު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނުޑގެ ފުރަތަމަ

ވަރަކަށް އަހަރު މި ވީ. މިލޭނިޔަމް  16މީހެއްގެ ހައިިޞއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކަނީ އިނގޭތޯ. ގާތްގަނޑަކަށް 

ޖެހިއިުރަގއި ސިނގިރޭޓުެގ ދެބަިއކޮށްފައި އެއްަބއި ޮބއެބޮއެ ުހއްާޓ  12އަހަރު ފާހަގަކުިރ ަވގުުތގަިއ ގަޑިްނ 

 ފަސޭހަ ހަމަ. ވަރަށް  ރާމަކުރަމުން މި ދަނީ ސިނގިރޭޓާތަށް މިއަދު މި ހަނގުއަޅުގަނޑު އެ ސިނގިރޭޓް ެއއްލައިިލގޮ

ން ވަރަކަށް ގަިޑއިރަކު 12ވެސް  ސިނގިރޭޓު ުބއިން ހުއްޓާލުުމން ލިބުނު ފަސޭހަކަން އަުޅގަނޑަށް ހަމަަގއިމު

ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ ސިނގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓާލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ، ކިޔައިދީ ނުނިމޭނެ. އެހެންީވމާ

ދާއެއް ވެސް މީހާގެ ހުެރެގން ވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤީނީ ކިތަންމެ. ވަރަށް ވަުރގަދަ އަ ވެސް ބުނެެދވޭ ހަމަގައިމު

އްލެއްނުގެނެވި ޙައަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ މިކަމަށް  އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮށް

އިނގޭތޯ.  އުމޭ. އަޅުގަނުޑމެން އެންމެންނޭޤަބޭފުޅުންނެއް ނޫނޭ. މުޅި  ެވފައި ވަނީ ތިމައްސަލަެއއް ވާނަމަ ފެއިލް

ބޭފުޅުން ތި ތިީބ ަވރަށް ބޮޑު މާޔޫްސކަމެްއގެ  ފެއިލްވެފަިއ ވަނީ. މިއަދު ައޅުގަނުޑ ވަރަށް އުފާކޮށްފިްނ ތިޔަ

ބޭފުޅުން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފި.  ތަެކއް ތިތެރޭގައި. އެންމެ ބޮޑަށް އުފާުކރާ އެއްކަަމކީ ވަރަށް ަބއިވަުރ މަސައްކަތް

އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަްށ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިގެން ހިނގައްޖެ. އެާއއި ެއއްވަރަްށ 

 ތަކެއް ތިބޫލުނުކުރާވަރުެގ ކިތަންމެ ިކތަންމެ މަޢުލޫމާތުޤަވެސް ެދވޭނެ ކަމަށް  މަސައްކަތްކޮށްަފއި ނެތްނަމަ ހަމަގައިމު

ވެްސ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ކުިރއަށް އޮތްތާަގއި އަޅުގަނޑު ހަމަަގއިމު، ބޭފުޅުން ދެއްަވއިފި. އެހެްނވީމާ

އްލު ލިބޭނެ ޒާތުގެ ޙަިތ ވިދާޅުވި ކަންބޮުޑވުންތަކަްށ މެންބަރެއްގެ ހައިޞިްއޔަތުްނ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ވެސް އެްއ  އެބަ އޮތޭ. ހަމަގައިމު ގެމުގެ އުއްމީުދ އަޅުގަނޑު މީޓިންގތަކެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މީޓުވާނެކަ

މެންބަރެއްގެ ހައިިޞއްޔަތުން ކަންކުރެވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް ައޅުގަނޑު ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން ވެސް އަރުވަމޭ. ދެން 

ދެންމެ ޙަސަން ވެސް  އަޅުގަނޑު އެާއއެކު ދެންމެ ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުރުކުުރކޮށް ދަންނަވާލަން އޮތް ސުވާލެއް
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ޓީ ޮބޑުކުރުން ެއއީ ރަނަގޅު އުއަށް ނުވަަތ މި ދެ އައިޓަމަށް ޑި ޖަވާބުދެއްަވއިފި. ފުރަތަމަ ކަަމކަށް މި ދެ މާއްދާ

ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ އެީއ. ވަރަށް ކުރުކުރުކޮށް އިނޭގތޯ. ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކީ މިހާރު ސިނގިރޭޓް ފޮށީގެ 

ަގވާއިުދގެ ތެެރއިން  ބޭފުޅުންެގ ތި ެގ އަކުުރގެ ބަދަލުަގއި އޭެގއަްށ މިދެންނެވި، ތިޖަހާލާފައި އިންނަ ތާނައި

އުމުތަކުަގިއ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް އެކަން ކުރެވިދާނެތޯ؟ ކުެރވެނީ ކަމަށް ވަންޏާމުން އެކަން ޤަސިންގަޕޫރުފަދަ 

އަޅުގަނޑު ހަމަ  ކޭ. ދެން އަނެއް ކަމަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެ ކުރެިވގެން ދިއުމަކީ ހަމަގައިމު

ބޭފުޅުންނަށް ތި ޕްރައިމް ޓައިމް ނުލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުންަތކެއް އެބަ ހުރި. އަޅުގަނޑު މިތަނަށް  ތި ފާހަގަކޮށްލަން

ސް ބްރޯޑްކާސްޓް ގާނޫނު ވުޖޫުދެވގެން ދިޔައިުރގައި އެންމެ ގަދަޔަށް އެ ވާހަކަެދއްކި ެއކަކު އަޅުގަނޑަކީ ެއެވޔަރނަ

ވެސް  އިނގޭތޯ. މިހާރު ކި ަގޑިެއއް ހަމަ ލާޒިމްކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ޗެނަލްތަކަށް ވެސް ވަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް

ގޮތުަގިއ ހަމަ ބްރޯޑްކާސްޓް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ޗެނަލްތަކަށް ވެސް އިނގޭތޯ، ިމ  ބޫލުކުރާޤައަޅުގަނޑު 

ޓަަކއި ެއ ގާނޫނޫ އާާރސްތުކުެރވޭނީ ހުސްއެކަނި އަޅުގަނޑުމެން  ންގުމަށްބާވަތުގެ ެއވެޔަރނަސް ޕޮޮރްގރާމެއް ހި

ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި ޒާތުެގ  ތާރުއަޅާ، މަގުހަދާ، ބަނދަރުތަކަކުންނެއް ނޫން. އާރާސްތުކުރުމަށް

ަޔއިރު ބަެއއް ޮޑކްޓަރުންެގ އެެވޔަރނަސް ޕްރޮގްރާމްަތއް، މި ބިލު ހުށަހެޅިއިރުގައި ވެްސ އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަމުން ދި

ބޫލުކުރަން އިނގޭޯތ. ޤަސް ޕްރޮގްރާމް. އަޅުގަނޑު ވެސް ފަރާތުން ހަމަ އެބަ ހުރި ކޮމެންޓްތައް ައއިސްފަިއ ެއވެޔަރނަ

ޓަކައި ިމ ބިލުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެއްެޗއް ޖެހުމުެގ  އެކަން އެެވޔަރނަސް ޕްރޮްގރާމް ހިންގުމަށް

ެކއް އޮތްނަމަ ބޭފުޅުންގެ ތިކަހަލަ ކަންބޮޑުވުންތަ ތި ތިބީ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭފުޅުްނ. ތި ބަދަލުގައި މިހާރު

ޓަަކިއ މަސައްކަތްކުެރވިގެންދާނެ.  އްލުކުރުމަށްޙަކަން އެ ގެން ހިސާބަށް ގައިމުވެސް އެކަން ގެނެސް  އަޅުގަނޑުމެންނާ

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ނެތިން މާ ގިނަ  ދެން ޕީ.އެސް.އެމްގެ ވާަހކަ ވެސް ދެންމެ ދައްކައިފި. ދެން

ކަމުަގިއ  ވެސް ބޮުޑވެގެްނގޮސް ކަންބޮުޑވާވަުރގެ އަދަެދއް ަގއި މިއީ މިހާރުނވާހަކަތަެކއް ދައްަކވާކަށް. ކުރިއަށް އޮތްތާ

 ބޫލުކުރަންތޯ؟ޤަށް އްެލއް ލިބިދާނެ ކަމަޙަމުން ވެސް ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ މި ބިލުގެ މި އަދަދު ފާހަގަކުރުންތޯ؟ މިކަ

 

 ބޯޑުގެ މެްނބަރ ޙަސަން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް

ދުންފަތު، މި ދެ ސުވާުލ، ިމ ދެބަޔަށް ވެސް މީތި އެޕްލަިއވޭ ދެއްޯތ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ުދންފަތުގެ އަނެަކްއޗަށް މި 

މުން ދުރުވާވަުރެގ ކަމި އަދަދަކީ މީހުންމުހިންމީ މި ދަންނަވާލާނަން. އަުޅގަނޑު ުކރިން ދަންނަވާލިހެން މީގައި ަހމަ 

ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި އެފެްކޓިވް ނުވާނެ މިހާރު އިްނ ޤައިން އަދަދު އަުޅގަނޑަްށ  އިމިހާރު ހުށަހަޅާފަ ،އަދަދަކަށް

ކުރުމާ އެއްކޮށް މީިތ ގޮތުން. އަުޅގަނޑުމެން ޢާްއމު ގަާވއިދުގެ ތެެރއިން ަވކި ސިނގިރޭޓު ިވއްކުން މަނާ

ގެންދަނީ. މި ބޮޑުވެ 61އްޔާ މިހާރު އިން ައދަދު ވެސް ހަމަ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް. ެއއީ އެއްފަހަރަކަށް %އަތުެވއްޖެ

ލަތު ޙާމިދެންނެވި  އެފެކްިޓވް ނުވަނީ ނޫން އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު ކީ ކުޑަ އަދަެދއްއަ  60ވުރެން %މިހާރު މި އިންވަރަށް
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ބޮޑުކުަރން އެބަޖެހޭ. ދެން ދެވަނަ  އްޔާ މިއަްށވުރެންސް ގެންނަން ވެއްޖެބަދަލު ނުގެނެ ލަތުގައި އެޙާއޮތީމަ. މި 

ސްިޓކް  ރމި ޕަކަމަކީ މި ހަމައެކަިނ ސްެޕސިފިކް ޓެކްެސއް ނޫން ަޤުއމުތަކުގަިއ ލަނީކީެއއް. ޭއގެ މާނައަކި 

ކާ މަރުޙަާލގައި ށް ބޭސްކޮށްަފއި ނޫނީ ވިއްގާވަުރގެ އިތުރުން ސީ.އައި.އެފައިނގޭތޯ މި ސިނގިރޭަޓކަްށ މި ނަ

ްއޔާ، އެ އިްނނަ ކޮންޓްރޯލް ބޮޑުވާނެ. ރު ޓެްކސްެއއް ެގނޭ. އެހެންވެއްޖެކޮންމެވެސް ެއއް މަރުޙަލާއެްއަގއި އެބަ އިތު

ތި ބޭފުޅުން ބައްދަލުކޮށްގެން މިއީ ަވރަށް މުހިންމު ޓެކްސް  ބޭފުޅުންނާ އެހެންނަމަވެސް، ކަސްޓަމްްސގެ

ލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މިއީ ފަސޭހަިއން މި ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޙާރާއްޖޭގެ  ރޭޝަންސްތަކަށް ފަސޭހައެޑްމިނިސްޓް

އެކަމަުކ  .އިން އަދަދު ކުޑަެއއް ނޫނޭ އިސީދާ އަދަދުގެ ސުވާލުަގއި މިހާރުގަ .ކޮންކަހަލަ ޗެލަންޖަރސްތަކެްއތޯ

ުޓ ހުއްޓަން އެބަޖެހޭ. ދެން ފެކްިޓވްކުރަން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޢާއްމު ަގވާއިދު ވުޖޫދަށް ގެނެސް މި ވަކި ސިނގިރޭއި

ޯވކް. އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭނެ  މެން މި ހީކުރަނީ ސިނާރިއޯތަކެއްމިހާރު މިއިން ވަރަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު

އެކްޓްކުރާނީ. ކިހިނެއްަކން ޕަބްލިކް ރިއެކްޓްކުރާނީ. އެކަމަކު ވަގުުތގެ މައްސަަލ ންަޑސްްޓރީ ރިއެ ކިހިނެއްކަެމއް އި

ނަށް މި މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ތި ބޭފުޅުން  .ބޫލުކޮށްގެން ވެްސ ދަންނަވާލަންޤަ ގެ ފަރާތުންށް ހަމަ ޗެއަރއުޅޭ ކަމަ

ވާނެ. އެއީ މިހާރު ތި ގެންނަވާ ބަދަލަކީ ދައުލަަތއް ރެވެނިއު ހޯދަން އަދި ޕަބްލިކް ހެލްތް މަޤްޞަދުގައި ކުާރ މުންމުހި

ބޮންަޑޑް ެވއަރ ހަުއސްތަުކގައި ުހރި ސްޓޮކް އެ ނެރޭނީ ިތ  ކަމެއް ވިޔަްސ، މިހާރު ރާްއޖޭގައި ްސޓޮކްކޮށްަފއި

މަހަށް  6ބޭފުޅުން މި މަސައްކަތްކުރަްއާވކަން އެނިގވަަޑިއގެން. މިހާރުގެ ރޭޓުަގއި އެ ެއއްޗެހި އެ ނެރެނީ މިއަންނަ 

ރޭުޓގަިއ.  ގެ ޓެކްްސގެމަހާ ހަމައަށް ވިްއކާ ެއ ސިނގިރޭޓު އިމްޕޯްޓކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ނެރެނީ މިހާރު 7

ދައުލަތައް އެްއވެސް ެއްއޗެއް ނުލިބޭނެ މިއަކުންނެއް.  ޓެކްސް ތި ބޭފުޅުން އިތުރުކުރެއްވިަޔސްމާދަމާ މި ، އެހެންވީމާ

ވޯކްކުރާ ގޮތް. އެހެންވީމާ،  އީ މިއޭގެ ބަދަލުަގއި މި ބޮޑު އަގުގައި އެ މީހުން ޕަބްލިކަށް ވިއްކާނީ އިނގޭތޯ. މި

ކިހިނެއްކަން ކޮންިއރަކުންތޯ ޓައްިކޔާފަިއ މި  ،އެްޗ.އޯ ތަންތަނުަގއި މި ފަންނީ އަނެކަތިވަރަށް މުހިންމު ޑަބް.ލިޔު.

މާ، މި ޕޮއިންޓްތަކަްށ ވިސްނާލަންޖެހޭނެ. ދެން ނަށް ފައިދާހުރި ގޮތަށް. އެހެންވީގެންނާނީ މި ބަދަލުތައް. އެންމެން

ވަނީ އެމެރިކަްނ ރު މިސާލަކަށް އިލްހާމް ބައްލަދޭ އިނގޭތޯ މި ތަފާތުތަކެއް. މިހާނއެނަރޖީ ޑްރިންކް ޓޮބޭކޯަގއި ނީ

 ށް ްއޔާ އިލްހާމް ބައްލަވާނީ އެމެރިކަން ލެޖެންްޑ. އެ ައގަށް ބަލާފައި މާބޮޑަށް. މިހާރު ދެ ރުފިޔާ ބަޔަލެޖެންޑް ވެއްޖެ

 ހަމަ އެއް ހުރިހާ އެއްޗެއް މި ވިއްކަނީ  ން. މަލްބަރޯ ވެސް، ކެމަލް ވެސްވަކި ސިނގިރޭޓެއް ނޫ ،ހުރިހާ ސިނގިރޭޓު

އެނަރޖީ ޑްރިންކްގައި އާދޭ އިނގޭތޯ ތަފާތެއް. އަުޅގަނޑުެމން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެްއ  އެއީ ތަފާތު. އެކަމަކު  .އަަގކަށް

މިކް ިޑވޮލަޕްމަންްޓގަިއ ތިއްަބވާނެ ކަންނޭނެގ ަވރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުން މި ކަންނޭނގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއކޮނޮނޫން 

މިސާލަކަްށ ރޮސްޕެކްޓިަވކުން ރޮޓެކްަޝން ނޫނީ ފެއަރ ޓްރޭޑް ޕްއްތޯ މި ކޮންސިއުމަރ ޕްކަހަލަ ކަންކަމަށް. ކިހިނެ

ބުލް އެންމެ މަތީަގއި ދެން ޮގސް ަޓއިގަރ ނޫނީ ޕަވަރ ނޫނީ ެއކަހަލަ ެއއްޗެިހ ރޭންޖަށް ބަލައިލާއިުރގަިއ ހިނގާ ރެޑް

އެްއކަަލ  .ކޮށްލާނެ ުކޑަުކޑަ ތަފާތެއް އަންނާނީފިކްސް ރޭޓަކުން ބޮޑުކޮށްލީަމ އެއްކަލަ އަގުެހޔޮެވގެން ބޯމީހާ ސްވިޗް
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. އެހެންވީމާ، ަވކި ބަޔަކަްށ ވޭތީ ހުންނަ މީހާ ދެން ބޯނީ ރެޑްބުލްއޭރެޑްބުލް ބޯހިތުން އެ ކަމަށް އެފޯޑް ނުކުރެ

ހަމަ އެްޑވާންޓޭޖް އޮންނަ ގޮތަށްތޯ؟ މިހާރު މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ދެން އެހެންނަމަެވސް، މި އަޅުގަނޑަށް 

ައށް އެކްސެލް ދަޅު ގަންނަ ރުފިޔާ 35ކަލަ ޕޮއިންޓް އިނގޭތޯ އަެނއްކާ ވެސް ެއއް އިޔަޤީން މި އަގުބޮޑުކުރުމަކީ މީގަ

ުޒވާނާ އަުޅގަނޑުމެްނ ވެސް ަރއްކާތެިރކުރަން އުޭޅ. އެއަްށ ދެ ރުފިޔާ ނޫނީ ދޮުޅ ރުފިޔާ އިތުުރކުރީމަ ކޮން  ،ކުއްޖާ

. އަދި ޮސރީ އިނގޭތޯ އަދި ެއކަތި ވާނެނެތޯ. އެހެންވީމާ، އެފެކްިޓވްވާން ދާ ބަދަލެއްތޯ އަންނާނީ އިނގޭތޯ. އޭނަ

ރާއްޖޭގައި ޓެކްްސޝުއަލް އެްކްޓ  .މިރު ވިދާުޅވި ސިންގަޕޯރަގއި މިއޮންނައާލް ހެލްތް ވޯނިންގ އިނގޭތޯ އަޗޯރިޕިކް

ކެންސަރު ޖެހިދާނޭ. މިވެނި  ވަރަްށ ކުަޑކުޑަ އާދަިއގެ މެސެޖެއް. މިާހރު މި ކަނޑަެއޅިގެން އިނގޭ  30މިއިންނަނީ %

ކަމަކުން މަގުފަހިވެދާނޭ. އެހާ ނޮންސްޕެސިފިކްކޮށް އެ އެްއެޗހި ބަދަލުކޮށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން 

ޓްރޯލް ބޯޑުން އޮީތ ކޮން ކޯލް ހެލްތް ވޯނިންގ ތަޢާރުފުކުރަން ޓޮބޭ އަިޕކްޗޯރި މިދަނީ މި ބޭރުގެ އެ ފަންޑެްއގެ އެީހގައި 

ޓާ ދެމެދުގައޭ މި މަސައްކަްތ  90% 85. ވަރަށް ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ހަމަ ފޮށީގެ ވަރަށް ބޮޑު ޕަސެންޓް %ކޮށްފަފާސް

 އެބަދޭ ކުރިއަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީވ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ސެޝަންަގއި ާގތްގަނޑަކަްށ މި ހޭދަ

ވެސް ގިނަ ަވގުތު މި ހޭދަވެގެން ދިަޔއީ. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ފުރުޞަތެްއ  ދޮުޅގަިޑއިރަށްުވރެ ގާތްގަނޑަކަށް

ބޭނުންފުޅު ނުކުރައްވާ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން. 

ފުރުޞަތު ބަންދުވި ކަމުގައި ދަންނަވަން. ދެވަަނ  އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިޝާރާްތކުރަްއވާ ތަނެއް ނުފެންނާތީ އެ

ޓު. އަޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން އެ އަށް ންމެ ބޭފުޅަކަށް އަރުާވނީ ދެ މިނިފުރުޞަތުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ކޮ

 އަދި ޖަވާބުދެއްވާ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްތިރާމާއެކު މި  .އިޚްތިރާމްކުރަްއވާނެ ކަމަށް

އިން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ޓު އަޅުގަނޑު ދޭ ގޮތަށް މިހާރު. އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ ތެރެމިނި 2ލާނަން އިދަންނަވަ

ހަމަ އިނަފް ޓައިމް އިނގޭތޯ މިދެންނެވީ ފުދޭވަރަކަށް  އީޓު ދޭނަން. މިހާރު މިނުކުރަްއވާނަމަ ދެ މިނި ޟުއިޢުތިރާ

ދިޔައީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އީ ފުދޭވަރަކަށް ަވގުތު މި މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ބަލާއިރު މި  ،ވަގުތު މިދިަޔއީ

ސާސްތައް ބަލައިނުގަންނަ ޙުފަށް އެދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ތި އިޢާބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ މަޤަކޮމިޓީއަށް. އަުޅގަނޑު 

ުޅގަނުޑ ވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން އަޑު މި ލޭބަލްމީހެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނ

ެއހެންކަމުން، އެއީ އަުޅގަނުޑ މި ގަީޑގައި މިތާ އިންަނ މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ . އެ ކުރުކޮށްލަން އުޅޭތީ

ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ. ތި ތަނަށް ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ތި ގޮތުގައި ކަންތަްއ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ 
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އީވާ އަިދ  ދެން އަނެއް އޮތީ އެދިފައި މިދަށުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް  ވެސް ދަންނަވަން. ދެވަނަ ފުރުޞަތުގެ

 ޓު ލިބޭނީ އިނގޭތޯ. ދެ މިނި !ފުރަތަމަ އީވާއަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން. އާދެ، ފައްޔާޟް. އެހެްނވީމާ

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: هللاއުތުރު ާދއިރާގެ މެންބަުރ އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު

ބޭފުޅުންނާ ުސވާލެއް ދެންނެވުމުެގ ކުރިން ަސރުކާރުގެ މެންބަރު މުޢާުޒ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު އެ

އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް ެއ  ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ ޮއޅުވާލަން ވާހަކަ ުނދައްކާށޭ މިތާނގައި.

ދުވެރިކޮްށގެން ނަމަވެސް އްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މެ އިސުވާލު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އި

 ޑުެމން އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންތޯ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނމީ އޮޅުވާލަން މިތާނަގއި ާވހަކަ މި ދެއްކީ އަުޅގަނ

އެ އަށް ަޖވާބެްއ  .މަަސއްކަްތކުރަްއވާ ބޭުފޅުންތޯ ނޫނިއްޔާ އޭޖެންސީތަކުން ވަަޑއިގެން އެ ތިއްެބވި މި ކަުމގައި

އްޒަތްތެިރ އިައޅުގަނުޑ ދަންނަާވލަން ބޭނުމީ  ށް ސުާވލު ދަންނަވަން އިނގޭނީ. ުޝކުރިއްޔާ.ވިދާޅުވީމަ އަުޅގަނޑަ

މުޤައްރިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ އަޅުގަނޑުމެްނ މިތާނގައި މި ކުރި ސުވާެލއް އަުޅގަނޑުމެން މިކުީރ 

ްނ ގެއްލުން ހަމަ ވަރަށް ހިތުގެ އަޑިށް ވާ މުޖުތަމަޢަ ންހަމަ ސިނގިރޭޓު ބުއިމު .ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެީކަގއި

ޖީ ޑްރިންކްސް ވެސް ިއތުރު ޝުގަރ ކޮންޓެންޓް ރޭއނާ .ވެސް ހުރި ކަންތައް ބޫލުކޮށްގެން އަދި ހަމަ ދެންޤަ

 ރަށް ބަލައިގެން އުޅޭ މީހެްއވީމާއްޙީ ކަންކަމަށް ވަޞިުޅގަނޑަކީ ހަމަ ގިނަވުން ެވސް މި ހުރިހާ ކަމަކީ އަ

ން އެޅެން އޮތީ ކޮން ން ބޭނުންވާީތވެ ހުއްުޓވަވަގަިއ އިތުރަށް މި ކަންކަން ހުއްޓުޖުތަމަޢުއަޅުގަނޑުމެންގެ މު

ފިޔަވަޅުތަެކއްތޯ ޮއޅުންފިލުވުުމގެ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ދެންނެވި ސުވާލުތަެކއް ދެންނެވީ. ފަށަމުން ވެސް 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވިއޭ ޓެކްްސ  އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަަކއަކީ ކަސްޓަމްސްގެ ،އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން

 ކަމަކު ޓެކްސް މި ނަގަނީ ސިނގިރޭޓު ބޯ މީހުންގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް ހެލްތް ގީމަ އެކަންޏެއް ނުހުއްޓުވޭ. އެނެ

ބޫލުކުރާ  ޤައަުޅގަނުޑ ވަރަށް ހަމަ  .އެހެްނވެޔޭ ނަގާ ޓެކްްސއަކީ ށް ކުރާތީއޭ.ޑެޓްރިމަންޓެއް މުޅި މުޖުތަމަޢަ

ހަމަ ވަރަށް  އަުޅގަނޑު  .ވިދާުޅވީ ވެސް  އެީއ. ައޅުގަނޑަށް ވަރަށް ވިސްނޭގޮތަްށ ެއ މަނިުކފާނު އެ ވާހަކަ ވާހަކަެއއް

 ބޫލުކުރާ ވާހަކަެއއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، މިތާނަގއި އަުޅަގނޑުމެން އޮޅުވާލަން ވާހަަކެއއް ދައްކަީނއޭ ވިދާުޅވީމަޤަ

ން މިތާ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގއި މި ވާހަކަ ދެއްކީ. ވެއްޖެ. އަުޅގަނޑުމެއަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތްދަތި

އަޅުގަނޑު އަުޑއަހައިފިން މޭޒުގެ އެ ފަރާތުން ވަޑައިގެން އެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުީވ ތިމަންމެންގެ ބަޖެޓަކީ 

ންޏާ މި އަހަުރ ން ކަމަށް ވައަމިލި 27އަހަރުގެ ވެސް ބަޖެޓަކީ  މިދިޔަ ،މިސާލަކަށް ތިމަންނަމެން އެދޭ ބަޖެޓަކީ

ތިމަންމެންގެ ބަޖެޓު ހުސްވެއްޖެޭއ.  އިީވއިރުނޭ. ދޮޅުމަސް ދުަވސް އަހަރުގަ އަމިލި 3.5ސް ތިމަންނަމެން ލިބުނީ ވެ

ން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ތިމަންނަމެން އެ ތަނަށް ޕަބްލިކް ހެލްތް އަމިލި 19ެއކަނި  ވެކްސިންްސއަށް

ކޮން ބަޖެޓެއްހޭ އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަތައް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ  ދެން އެެވޔަރނަންސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން
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އެީކގައި އަޑުނާހަންޏާ ދެން ކޮންބައެއްތޯ އަުޑއަހާނީ. ެއ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ވިދާުޅވީ އެ ބޭފުޅުންގެ ހުރި ބަޖެޓު 

އް ަލކަތާއި މިކަހަލަ ވާހަކަތަ މަަސްއކަތުަގއި މި ދިމާވާ އިތުރު މަްއސަލަތަކާއި ރިސޯސް ަމއްސަ އިއާ ސްގކަމިންޝޯޓް

އް ނެރޭނީ. ހަކަތައް ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކިހިނެއްތޯ ފުރިހަމަ ގާނޫނެްއކާ ވާވިދާޅުވީމަ ެއއީ އޮުޅވާލަން ދަ

ސެއް ހިންގާއިރު އެ ޢިލްމީ ފެންވަރުގަިއ ޙުގާނޫނުތަކަށް ޢިލްމީ ބަ އިމިތާނގަ  ،ގާއިރުސެއް ހިންޙުމިތާނގައި ޢިލްމީ ބަ

ސްގެ ެލވަލް ވެސް ަދށަށް ދާނީ އަުޅގަނޑުމެން ެދން ނެރޭ ގާނޫނުެގ ލެވަލް ޙުސް ނުކުރެޭވ ކަމަށް ވަްނޏާ ބަޙުބަ

ކަމާއިެއކީަގއި ނެރޭ ގާނޫނު ތެރި ޞްތެުދވެރިަކމާއިއެީކަގއި އިޚުލާވެސް ދަށަށް ދާނެ. މިތާނަގއި ައޅުގަނޑުމެން 

ާރނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނު ހަދަންވެގެން ރަނގަޅަށް މުޖުތަމަޢުއަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް އަސަރުކު

ންނެިވ ބޭފުޅާ އަޅުގަނޑުމެންާނ ލޫމާތު އޮޅުންފިލުވީ. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވަޑަިއގެން އިޢުމަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ކޮށް ލްމީޢިސެއްަގއި ޙުދަންނަވަން ބޭނުމީ ޢިލްމީ ބަން ވާހަކަދަްއކަވަނީއޭ ވިދާުޅވީމަ އަޅުގަނުޑ ދިމާލަށް އޮޅުވާލަ

 ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާށޭ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަންޏާ ޖަވާބު ނުދެއްިވަޔސް ރަނގަުޅވާނެ. ދެން  ކަަމށް ނެތްސުވާލެއް ިއވާ ދެންމެ އިްއަޒތްތެރި، ސުވާެލއް 

މަފުޅުކޮށް އަުރވަން ހުރިާހ ހަނދު ކަންޓުމިނި 2އަުރވަނީ އަނެއްާކ ވެސް  މި އްއަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން ފުރުޞަތެ

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން. ނަށް ވެސް. ފައްޔާޟަ ބޭފުޅުން

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ބަޖެޓު ސުމެޭކ ވިދާުޅވީ. އަުޅގަނޑުމެން  ކޮްނޓްރޯލް ބޯޑުގެ  އަހަރުވަންދެން ޓޮބެކޯ  3އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ސުމެްއ، 

އްޙަތެއް ގެންނަންށޭ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް. ޞިއްީވ ދުޅަހެޔޮ ބޭފުޅުން މި ބިލު ހުށަހެޅު މިތާ މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ތި

ްއކާނަން ވާހަކަެއއް ނުދަ ނޫން. ެއހެންނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި އްނަގާށެކޭ ބުނެފައެ  އު ކްސް ެރވެނިސަރުކާރަށް ޓެ

ޓު ވެސް ބިލު ބަލައިގަންނަން ވޯ މަ. މައްސަލަެއއް ނެތް. އަޅުގަނަޑކީ މިނަގަންވީ ހަ އުއިނގޭތޯ. ޓެްކސް ރެވެނި 

 އަދި އަުޅގަނޑުމެން ވެސް މި ދާޞަޤުބޭފުޅުންގެ މަ ކުރާ މަސަްއކަތަީކ ތި ައުޅގަނޑު މި، ދިން މީހެއް. އެހެންވީމާ

ށް މަސަްއކަތް ން އެއަދަނެގެ އިޓަކައި ޭއަގއި ހުރި ދަތިތައް ހޯދަދު ޙާސިލުކުރުމަށް ޞަޤުއުމަށް ބޭނުންވާ މަޤަ

ވާހަކަ ނުދައްކާ ދޫކޮށްލައިފިްއޔާ މިއަންނަ އަހަރު ވެސް އޮންނާނީ  އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ، ކުރަނީ. އެހެންވީމާ

ކުރައްާވ ވާހަކަދަްއކަވާަފއި ޮގްސ ބޭފުޅުްނ މިތާ ސަރުކާރު ދިފާޢު ހަމަ ސުމެކޭ އިނގޭތޯ. މިއަްނނަ އަހަރު ވެސް. ތި

ށް އޮތް ހަފްތާެގ ތެރޭަގިއ އަ ބޭފުޅުންނަށް ކުރި ނުަލްއވާނެ. އަޅުގަނޑު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ތި ވެސް ދެން ހަމަ އަޅާ

ގެްނ ހިންގާ މުައއްސަާސއެއް. ފާސްކޮށް ކީ ސީދާ ހަމަ މަިޖލީހުން ބަޖެޓުސް.އެމް ގާނޫނަށް، ޕީ.ެއސް.އެމަޕީ.އެ
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. އްަދއުލަތުން ޚަރަދުކުރާ އެްއޗެ ކީބާީކއަ، އަްށ. އެހެންވީމާ 25ެނގޭނީ ވެސް %ރުކުރަން ފައިސާ ހާތިސްއި

ްއ ހުށަހަޅާނަން ބިލެއް ބަދަލަކަށް. މިސާލަކަްށ އޭެގ ަވކި ކޮމްޕޯނަންޓެ  މާދަންނުެއއް ކުރެވޭނެ. އެއަްށވުރެ އިތުރަކަށް 

 ހަމަކުރަްއވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ބޭފުޅުން ެއއަށް ތާއީދު ކުރުވަން. އެތިކަހަލަ ކަންކަމަށް މަޖުބޫރު

 އި ތިކޯ ކޮންޓްރޯލާއަީކ ޓޮބޭ 10ލިބޭއިރު % އުއަން ރުފިޔާގެ ރެވެނިބިލި 1އެގޮތަށް ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާނަން 

 ކުަރއްވާނެތޯ ތިބޭުފޅުން ތާއީދު ގަްނނާކަށް ނޫން. ެއއަށް އެ ށް ވެކްސިންކަންަތއްތަްއ ޕްރޮމޯޝަނަކަހަލަ ވިދާޅުިވ 

އަުޅގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން މަަޑވެލި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ، ބައްލަވަން ތިއްބަވާ. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން

އެއްވެސް އެްއޗެްއ ބުނެގެން ނުވާނެ ގޮތަކަްށ ހަމަ ދޭތެރޭ  ދިފާޢު ކުރަންވެގެން ސަރުކާރާ މެންބަރު މުޢާޒު ސަރުކާރު

 ހެއްދެވީ. އަެނއްކާ ވެސް މި ތި ބޭފުޅުން ތިހެން ކޮމިޓީ ދަނިކޮްށ ތި ކަންކަން ކުރަްއވަމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި

ބޭފުޅުން ޓެކްސް އިންްކރީސްކޮށްގެން ހަމައެކަިނ  ހުރި ކޮންސާރންސްތައް. ތި ގެދަންނަވަނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުެމން

ބޭފުޅުންނަށް ބަޖެޓު ދީގެން އެވެާއރނަސް ހިންގައިގެން ދެބަިއ  އްޔާ އެވާނެ. މިކަންކުރަން ބޭނުންވެއްޖެމިކަން ނު

 ކުރެވޭނީ އިނގޭތޯ. ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  އެްއކޮށް މިކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީިވއްާޔ ފުރުޞަތު  ަކމަށް މެންބަރު ފައްޔާޟް ވިދާުޅިވ ވާހަަކއަށް ަދއްަކވަން ބޭުނންފުޅުވާ ވާހަކަެއއް އޮތް

ޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ ކު  ވަނީނަމަ އަުޅގަނޑު އަނެއްާކ ވެްސ ފުރުޞަތު މި ދޭނަން. ނެތް ކަމަށް

ގުިޅގެްނ  ބޭފުޅަކު ދައްަކވާ ވާހަކަފުޅާ ބޭފުޅަކު އަެނއް މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. އަޅުގަނޑު ވަރަށްޮބޑަށް އެދެން ެއއް

ރެގ ޗެއާ ބޭފުޅަކަްށ ދައްަކވާ ވާހަކަފުޅަށް ރައްދު ނުދެއްވަން. މި ބޭފުަޅކު އަެނއް ޚިޔާލުފާޅު ނުކުރަްއވަން. އަދި އެއް

ެއކަން ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް އިޚުިތރާމާއިއެކު އެދެން. އަުޅގަނުޑ މިހެން ދަންނަވާއިރު އަުޅގަނޑަށް އިނގޭ 

 ފަހުމްވާނެ ކަމަށްމި ަވޑަިއގެން ިތއްބެިވ ބޭފުުޅންނަށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުަރން  މި ،ހުންނާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް

ކަމާއިެއކު ތިއްބެިވޔަްސ ތިބޭފުޅުން ކެތްތެރި، . އެހެންވީމާކަން ވާނެ ޕާޓީ ތިބޭއިރު މިހެން ވެސް 2 މި ސިޔާސީ

 ށް. އަރުވަނީ އާމިރަ ރަނގަޅުވާނެ. އަުޅގަނޑު މިހާ ހިސާބުން ފުރުޞަތު މި

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ލުކޮށް ނުލިބޭތީ އަޅުގަނުޑ ޞީލަށް ތަންކޮެޅއް ތަފްނަވާލި ސުވާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަނުޑ ހަމަ ކުރީގައި ދަން

ވާނަމަ ީމަގއި ފެއިްލވެފަިއވަނީ އަުޅގަނުޑމެން އެންމެންނޭ. އެހެން ނުޑ މިކަމުަގއި ގޮންޖެހުންތަކެއްދެންނެވީ އަުޅގަ

ހަމަ ދިމާ ޚަރަދުތަކާ މިއޮތީ  ކިރަންޖެހޭމިދެންނެވި ކަމަކީ މިޤައުުމަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާިއ 

ކޮށް އަުދގެ ސަރުކާރުން ރިކަރެންްޓ ޞަ ދުތައް ކުަޑުކރުމަށް ޓަކައި ޚާއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެވސް އެިކއެކި ޚަރަނުވެފަ
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ވަީނ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަަކއި ިމހާރު ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ބަޖެޓުގައި ަދއުލަތުގެ ޑެފިސިޓް ުކޑަ ކުރުމަށް ޓަަކއި 

ނަށް ލުގައި އަުޅގަނޑުމެންޙާއެކަން ފާަހގަކުރާ  ހަމަ އެގޮުތގެމަތިން އަުޅަގނޑު، އެެހންވީމާ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަ.

ނަށް ންމަސައްކަތްތަަކކީ އަޅުގަނުޑމެން ހުރިހާ އެންމެކުރެޭވ ކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް މަޖިލީހުން އާމްދަނީ އިތުރު

ކަމުަގއި ދެކެމޭ.  އްލު ހޯދިގެން ދާނެ ކަމެއްޙަށް ބާވަތުގެ ަކންކަމަ ކަމަށްވާނަމަ މި ދެިވއްޖެ އެކަމުގެ އެއްބާރުލުން 

ހުރީ  ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި ތި ގޮންޖެހުންތަކާ ދެން ހަމަ އެއާއިެއކު އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަނީ މި

މްތަްއ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކު ވާނަމަ ެއއީ ކޮން އަހަރަކުން ކިހާ ހިސާބަކުން ފެށިގެންތޯ ެއވެއާރނަސް ޕްޮރގްރާ

ން ގޮތްގޮތުން ވެްސ އެހެައދި ބޭފުޅުންނަށް ތި ފައިސާގެ ގޮތުން ވެސް އަިދ ވަސީލަތުގެ ގޮތުން ވެސް  ހިންގުމަށް ތި

 ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި ހުރީ. ޝުކުރިްއޔާ.  މި ދަތިތަކާ

 

 ކެވުން:ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްާފޟިލާ ޑރ.ައއިޝަތު ރަމީލާ ވާހަކަދެއް 

ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަިއަގއި އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ެއގްެޒކްޓް ފިގާރސް މިތަނަށް ނުެގނެސް މިވެނި އަހަރަކުްނ 

ޖަވާުބ  އެ ވެކަންނޭނގެ. ިމައހަރުގެ ބަޖެޓް ވަރަށް ކްލިއަރލީ އިނގޭތީ މިހާވަރޭ އެހެން ބުނަން ތަންކޮޅެއް ދަތި

ށް ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ތް ޕްރޮމޯޝަނަ ހެލް ،ނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްބެހޭ ގޮތުން ދިނީ އި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓާ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ޕްރޮްގރާމަކުން ވެސް އެޗް.ޕީ.އޭައކީ ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން ވޯރކް ުކރާތަނެއް ވީމަ މައިގަނޑު

ކުރާ އަުޅަގނޑުމެން ރިކުއެސްޓް  ،ށް ބަޖެޓް ކަނޑަައޅާފައި ހުްނނާނީ. އެހެންނަމަވެސްގޮތެްއގަިއ ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަނަ

ވެްސ އެހެން  ށް ަފއިސާ ނުލިޭބކަން ެއއީ ެއވިޑެންސް ހަމަ ޮކންމެ އަހަރަކުށް ވެސް ހެލްތް ޕްރޮޯމޝަން ވޯރކައަދަދަ

 ވަކި މިންވަރަށޭ އެވެނި މިންަވރަށޭ އެހެން ބުނަން މިތަނުގައި ދަތި އަޅުގަނޑުމެންނަށް. 

 

 ސަން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ބޯޑުގެ މެްނބަރ ޙަ ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް

ވަރަްށބޮޑަށް މުހިންމު ކަންނޭނގެ  އަސްލު ސުވާލުަގއި ވެސް މެންބަރު އާމިރުގެ ސުވާުލގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި

ފައިސާެގ  ެއވެއާރނަސް ިހންގޭނީ ހަމައެކަނި ފައިސާައުކންނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން މި ،ހަމައެކަނި

ފުންެގ ބޭނުންކޮށްގެްނ ަބއިވަުރ ކަންތަްއ ހުރޭ. މުަވއްޒަކުެރވޭ  ،ވެސް ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ދަތިކަން އަބަދު

ހަމަ  އެހެންވީމާ،؛ އްޔާަތއް ބޭނުްނކޮށްގެން އަދި ެއކިެއކި މުައްއސަސާޢިޖަމްބޭރުގެ އެން.ޖީ.އޯތަްއ ބޭނުންކޮށްގެން، 

ރިެވގެން ކުެރވިދާނެ. އެކި މުައއްސަސާތައް ެމދުވެވަރަށްގިނަ ކަންަތއްތައް ހަމަ އެބަހުރި މުޖުތަމަޢުގައި އެކި 

 .ބަޖެޓް ތާށިެވގެްނ މަސައްކަތް ނުކޮށް އެްއެވސް ކަމެއް ނުކޮށް ހުންނަނީެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެހެންވީމާ

އެބަހުރި ވޭުތވެދިަޔ ، ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ އި، ބަޖެޓް ވަރަށް ުމހިންމުވާ ސަބަބުތައް އަުޅަގނޑު މިބަޖެޓާ

ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށްލައްވަންޖެހޭނެ  މީަގއި ތި ،ހަރުތަކުަގއި އެިކކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދީފައި. އެހެންނަމަވެސްއަ
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ކަމަކީ ތިއިްނ ެއްއވެސް ބޭުފޅަކު ބަޖެޓު ކޮމިޓީެއއްަގއި ިއންނަވަންޏާ ވިސްަނވަންީވއޭ މިހާރު މިކަން ނުކޮށް ދެން 

އަޅުގަނުޑމެންނަށް އަންނަ ސުވާލެްއ  ؛ޕްރޮޓެކްޓް، ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަނަކުން ތް ކޮންކަމެއްތޯ. މިހާރު އަޅުގަނުޑމެން ހެލް

ުސވާލު އަންނަނީ ސީދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ަކމަށް ވެސް ވެދާނެ. ނޫނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންްސ  އިނގޭތޯ. މި

ނޫީނ ާއރންސް ޕްރޮގްރާމް ެއވެ ،މިތައް ޕްރޮގްރާމް ޫނނީތެރެއިން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. މިވެނި ރަށަކަށް ގޮސް 

އަޅުގަނޑުމެން ރިޕީޓްކޮށް ، ފަިއދާއެއްހޭ ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ ން ކޮންޕް ހަދަން މިވެނި ކަމެއް، ޭއގެމިތައް ވީިޑޔޯ ކްލި

ކޮށް ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަތީޖާއެއް ނުލިބޭނޭ ޞަވެންޝަން ޚާއްޓަރދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޕަބްލިކް ހެލްތް އިން

ބަޖެޓް ނިންމަވާއިރު ހަމަެއކަނި ެއގޮެތްއ  ،ައކު ކޮންމެހެންނެއް. އެހެްނވީމާއަހަރަކު ތެރެ 5މުހިންމު ސިޔާސީ ގޮތުން 

ވެނި މިމިވެނިހަމައެކަނި ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ެވސް ވިދާުޅވެއްޖެ ތަރައްީޤއަީކ  ޑެލިވަރަބަލް ފިޒިކަލް ދެން ތި

ބޭފުޅުންނަްށ  ންގެ ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖްކޮްށގެން ތިމި ސޮފްޓް ަސއިްޑ މީހު، ކަމެއް ނޫންކަން. އެހެންވީމާ 

ނުވަނީ. ބޯޑު ކައިރިައށް ގޮއްސަ ިއއްޒަތްތެިރ  ޒުކުެރއްވި އެ ތަންފީފާހަގަފާހަގަކޮށްލެވޭނެ ދުންފަތުގެ ފައްޔާޟް 

އިޖުތިމާޢީ  ޓް ކުރަްއވަނީ ކީްއވެތޯ. އެ ތަރައްޤީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނާންނަނީ އި އަޅުްއވަިއގެން ހަމަ ވައިލޭބޭފުޅުން ޓަ

މީހުންނަށް އެވެއާރނަސް ބުނެދިނީމަ އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެްއވެސް މީހަކު ، ދަނީ. އެހެންވީމާ ގޮތުން މި

 ނޫނީ 5000ބޭނުންވާނެހެން އޭނަގެ ދަރިުފޅު ނުވަތަ، ކޮން މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްތޯ ބޭނުންވާނީ އޭަނ ތަމްސީލުކުރާ 

ަގއި ދުންފަތުގެ  2010ުކ ުކރާ މީހުންނަށްވާން. އެކަމަންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުމާދަމާ ދު ރައްޔިތުންގެ ދަރިން

މިީއ ، ސް ތިއްެބވި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ޯވޓު ނުދެްއވާ މެންބަރުން ވެ މާލުކުރުން ކޮންޓްރޯލް ޢުއިސްތި

މައެކަނި، ހަމައެކަިނ ންގައކީ ހައަޅުގަނުޑ ޖުމްލަކޮށް މީތި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ފަންޑިހަމަ ޙަޤީޤަތަކީ. 

މުހިންމޭ  ކުރެވޭނޭ. ެއކަމަކު ަފންޑިންގ ވަރަށްވެސް އަުޅގަނޑުެމން ބޭނުންތައް ައކުން ނޫނޭ. އެހެން ސޯސްފަންޑިންގ

ން އެ ފުރުޞަތު، ފައްޔާޟް ހުށަހެޅުްއިވ އި އަުޅގަނޑުމެން ޕީ.ެއސް.އެމުލަތަށް ބަލާއިރުގަޙާމިހާރުގެ 

 ޅުގަނުޑމެން ވަރަށް އުފާކުރަން...ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް އަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމަވެގެން ޮގއްިސ އިނގޭތޯ. ވަރަށްބޮޑަށް މަާޢފު އިނގޭތޯ. މިހާ ހިސާބުން އަުޅގަނޑުމެން ފުރުޞަތު  ޓުމިނި 2

 ޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝާޙު. އިއް  ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަރުވަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ގެދާއިރާ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވި އެއް ުސވާުލގެ ޖަވާބު ައޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އަޅުގަނޑަށް އަދި އެހާ މި އަޅުގަނޑު ކުރިން 

ރަނގަޅަކަށް ކްލިއަރވާ ގޮަތަކށް ނުލިބޭ. އެ ސުވާލަކީ، ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ައއިޑަްލގެ 
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ހަކަ ދެއްތޯ. އަދި ޕަބްލިކް އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވާހެން މަޝްހޫރު މީހުން ކުރާ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެްނެގ ވާ

ޭއގެ ނެގެިޓވް އިމްެޕކްޓް ކިހާވަރަކަށް ތި ބޭފުޅުްނ ތި ކުރައްވާ މަސަްއކަތަށް ، ވާނުން މި ކޮޕީކުރަނީ. އެެހންވީމާޒު

ގޭތޯ؟ މިސާލަކަށް، ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ޕަބްލިކުން ބަލައިގަންނަ ރިފްލެކްޓްވޭތޯ ނުވަތަ ޗެލެންޖަކަށްވޭތޯ އިނ

މަޝްހޫރު މީސްމީހުން ރާއްޖޭގައި މި ކަންކަމަށް ކިާހވަރަަކށް އެންކަރޭޖްކުރޭތޯ؟ ކޮިމއުިނޓީން ކިހާވަރަކަށް ިމކަން 

ރިިޓސައިްޒކުރަން މަސައްކަްތ ކްރިޓިސަިއޒްކުރަން ތި ބޭފުޅުން ތި ހުއްޓައިލުމަށް ޓަކައި ކުރައްވާ މަސަްއކަތް ކް

ކުރަްއވާތޯ؟ މިއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވި ސުާވލެއް އިނގޭތޯ. އެ ސުވާުލގެ ޖަވާބު އަުޅގަނޑު ބޭނުްނވޭ 

އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއް ކަމަީކ އަޅުގަނަޑކީ އަުޅގަނޑުގެ ުމޅި ޙަޔާތް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ދުންފަތުގެ ވަބާގައި ނުޖެހި 

ތަުކގެ ކަލަްނޑަރަށް ލުމަށް ޓަކައި ތި ގަނުޑގެ އަެނއް ުސވާލަކީ، ްސކޫލުަސއްކަތްކުރާ މީެހއް. އަޅު އުޅެވޭތޯ މަ

ބޭފުޅުން ކިހާވަރަކަށް މަަސްއކަތްކުރަްއވަންތޯ؟ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކުދިްނެގ ވެސް ތަރުބިްއޔަތުތައް 

ށް ޓަކަިއ އެންމެ ބޮުޑ މަސައްކަތެްއ މި ކުެރވެީނ އެކުެލވިގެން މުިޅ ދިރިއުޅުުމގެ އާދަކާދަތަްއ ބައްޓަންކުުރމަ

ައޅުގަނުޑމެން މި ދައްކަނީ ހަމަ މި އިޝޫއަށް ފޯކަްސކޮށްެގްނ ، މަންހަޖުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ ސްކޫލްތަކުގެ

ރަކަްށ ަތކުެގ ަކލަންޑަރަށް ފޯކަސްކުަރއްަވިއެގން ތި ބޭފުޅުން ކިހާވަވާހަަކއެއް ނޫން މިއީކީ. ސްކޫލު އިނގޭތޯ. ސިޔާސީ

އޭތި މި ދަންނަވާ އިޝޫސް ދެއްތޯ ރައިްޒކޮށްގެން އެ ަމސައްކަތް ކިާހވަރަކަށް ކުެރިވފައިވޭތޯ؟ ޭއގެ ނަތީޖާއަކީ 

 ކޮބައިތޯ؟ ެއއީ ައޅުގަނުޑގެ ސުވާލުތައް. 

 

 ބޯޑުގެ މެްނބަރ ޙަސަން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް

ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭންޖެހޭނެ ދެއްތޯ ދެ ސުވާލަށް ވެސް. މިހާރު ފުރަތަމަ  ޓުވަރަށް ޗެލެންޖިންގ. ދެން ދެ މިނި

އްމު ޞިއްަޙތުގެ ކަންތަކަށް ޕަބްލިްކ ޢާއުފަލާއި ެއއްކޮްށ ދަންނަވަން  ސުވާލަީކ، ޕަބްލިކް ސަޕޯޓް. ހަމަ ވަރަށް

ުޑ މިސާލަކަށް، އަުޅގަނޑު ސަޕޯޓް ވަރަށް ޮބޑު. އެްއގޮަތކަށް ެވސް ތި ބޭފުޅުން ހީުފޅުނުކުރަްއވާތި ދެން އަޅުގަނ

ވާހަކަދަްއކާއިރު ފަހަރެްއގައި ކުޑަކޮށް އެހެން ދިމަދިމާލަށް ކޮމެންޓެއް ކޮށްލެވިދާނެ. މަޢާފަށް އެދެން. އެއްގޮަތކަްށ 

ވެސް މުޙައްމަދު އަމީނު މަތިން ނެގެޓިވްކޮށް ނުނަންގަަވްއޗޭ އިނގޭތޯ. ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ކަންތަކުަގއި 

ން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅައިިފއްޔާ ޭއެގ ނެގެޓިްވ ުޒވާނުން ރުިޅައތުވެދާނެއޭ މިވެނި ަބޔަކު ތިމަންނާމެ

ހިތްހަމަނުޖެހިދާނެއޭ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުން. ޙަޤީޤަތުގައި ރުޅިއަންނާނީ ދުންފަތުގެ ވިޔަފާރިން ފައިާދ 

ންފަތުެގ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ައއިމަ ފޯނުކޮށްފައި ޝުކުުރވެިރވެފަިއ ލިބޭ މީހުން. އެމީހުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ބަަޔކު. ދު

މިކަމަށް ، އްޓަން ސަޕޯޓްކުރަމޭ. އެހެންވީމާގުޅީ، ގިަނއިން ގުޅީ ދުންފަުތގެ ިއސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުން ތިމަންނާމެން ހު

ތަކުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަްށ ލައިިފއްާޔ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކެމްޕޭނުރަށް ޮބޑު. އަުޅގަނޑުމެން ޮގވާޕަބްލިކް ސަޕޯޓް ވަ

ވޮލަންޓްރީކޮށް މީހުން އަންނާނީ. އަނެއްކާ ހަމަ ގޭޭގގައި އަންހެން ބޭފުޅުން ގުޅުއްވާަފިއ އެބަހުރި ތި ބޭފުޅުން ތި 
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މީގަިއ  ލަން ބޭނުމޭ. އެ ލެވަލަށް މީތި އެބަދޭ. ދެން އެކަމަކުސްެއްއ ތިމަންނާގެ ގޭަގއި ޖަހާގެންގުުޅްއވާ ކަހަލަ ނޯޓި

 ްއޔާ އަޅުގަނޑުމެން މި ހަދަނީ އެްއކަލަ މީހަކު ކައިރީގައި ުދންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރަން އި ވެއްޖެ ކަމަކީ ކުރީގަ ނުވާ 

ދާށޭ އެހެްނ  ްނ ރަްއކާތެރިކަން. ބޯ މީހާގެފެށީމަ ދުރަށްތާ ދާނީ. ގާނޫނުން މި ދިން އެްއޗަީކ ތި ބޭފުާޅގެ ަޙއްޤެކޭ އޭ

ށް ނުގެންދިޔައިމަ ޕަބްލިކުްނ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ވެްސ ެލވަލަ ރޭކޓްކޮށް މިމި އެްއޗެިހ އެްޑވަ ތަނަކަށް. ެއކަމަކު

ވަރކްކުާރކަށް ވެްސ. ށްދޭށޭ ކިޔާަފއި ެއގޮތަކަްށ ޕްރޮކޮޒުުނކުމެ ދުންފަތުގެ ގާނޫނު ތަންފީނުވޭ ޕަބްލިކް މަގުމަްއޗަށް 

 ހުްނނަ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވަޒީރާ ރެްއގައި ސަޕޯޓް އެަބއޮތޭ. މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް ދެއްޯތ ހެލްތު، އެއި އެކަމަކު

ަގއި ފާސްކުރި ގާނޫނަށް ކިހިނެއްތޯވީ؟ އާމިރު ވިދާޅުެވއްޖެ ކޮން ހިސާބެްއަގިއ  2010ސުވާލުކުެރއްވުން 

ކުރުން ޒުއް ބޯޑުން ހަދާފައި އޮތީ. ތަންފީއްމު ގަާވއިުދ ހުރިހާ ގަވާއިދެޢާއިން ފެށިގެން  2012އިތޯ އޮތީ؟ ކިހިނެއްވެފަ 

ލަތަށް އޮންނަ މަަސއްކަތެއް ެދއްތޯ. މަޖިލީހުން ދޫކޮށްލާ ގާނޫނަކަށް ދެންވާ ގޮތެއް މަޖިލީހުން ބައްލަާވ އެއީ ދައު

އެ ސުވާލު ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޖުމްލަގޮތެއްގަިއ  ،ންނަ ކަމަށްވަނީ. ދެން އެހެންވީމާމޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ނޯ

އެއްކޮށް ކުރަނީ އިނގޭތޯ. ދުންފަތް  ދެންނެވި ސަޕޯޓާ ކުގެ މި ހަމަ ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޕަބްލި

ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ުރޅިއަންާނނެ އެކަުކ ެވސް ނުހުންނާނެ އިނގޭތޯ. ދެން ސްކޫލް ަކލަންޑަރެއް ހަމަ ަގާވއިދުން 

 އަޅުގަނޑުމެން ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމްސްތަކުން ހުންނާނެ މިއަހަރު ވެސް ހުންނާނެ ހަމަ ދުންފަތް 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަދި ހަމަ އެނަރޖީ ޑްރިންކްސްއަށް ެސޝަންތައް ވެސް ހިންަގއި ސްކޫލް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމެއް 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެ މުއައްސަސާ ގުިޅގެން މިކަން  އިންނާނެ އެޑިުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީަގއި ހަމަ އަބަދު

ނާނެ ބޮޑެތި ކެމްޕޭނުތައް މި ދެ މުއައްސަސާ ގުިޅގެން ކުރިއަށްދާނެ. ދެން ވަރަށް ައވަހަށް މިއަހަރު ވެސް ފެން

 ގެންދާތަން. އެބައި ހަމަ ރަނަގޅަށް ދާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ިއނގޭތޯ. މިހާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މާފަންނު

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ެދންމެ ދެކެވިގެންދިޔަ ވާހަކައަްށ އަޅުގަނޑު ޖަވާބެއް ނޫން ައޅުގަނޑަށް އެނގޭ އެްއޗެްއ 

ޅުގަނޑުމެން އެންމެ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑަކީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވެސް އިން މީހެއް. ތި ބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓެއް އަިއމަ އަ

ތި ބޭފުޅުންގެ މިނިސްޓްީރތަކުން ފޮނުވާއިުރގަިއ ެއ ، ަޑެއްއ ވެސް ުނކުރަން. އެހެންވީމާ ވަކި ލާިރއެްއ ވެްސ ކު

ިއގެން ެއކިެއިކ މު އިނގޭތޯ. އެއީ ަބއެއް ބޭފުޅުން ަވަޑއިގަންަނވަންސަމާލުކަން ދެއްުވން ވަރަށް މުހިކަންކަމަށް 
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ަޑއިގަންަނވަިއގެން އެ ބޭފުޅުްނނަށް އެ ުކޑަެވއްޖެކަން އެނިގގެން ެއ މަސައްކަްތކުރެޭވ. ވަ ގެ ދަށުންމިނިސްޓްރީތަކު

ދާުޅވި ެދއްތޯ ވިދާޅުިވ ިތމަންނާމެންގެ ބަޖެޓު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންީސގަިއ ވިރަމީލާ މެގަިއ އަނެއްޮކޅުން ދެން

ދަނީ ފިނޭންސް  ސްވެގެން ތިމަންނާ މިހާރު މިމިހާރު އެ ބަޖެޓު ހު ޝަން ބަޖެޓު ހުސްވެގެން ތިމަންނައޭތި ޕްރޮމޯ

އޮތީ.  ބައްދަލުކުރާށޭ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ހިމެނޭ ސަރުކާރެއް މި މިނިސްޓަރާ

ވަރަްށ ، ނުކޮށެއް ނުހުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ މި ސަރުކާރުން ހަމަ ހުސްވެގެނެއް ތި ބޭފުުޅންނަށް ކަމެއް، އެހެންވީމާ

 ށް ޝުކުރިްއޔާ. ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ެއއީކީ ަމއްސަލަެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް  ތި ބޭފުޅުން ަޖވާުބ ދެއްވާނީ. ަޖވާބެްއ ނެތިއްާޔ އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ  ނޫންކަމަށް ވަނީނަަމ އަުޅގަނޑު ސުވާލެއް 

ފުރުޞަުތ އަުރވާނަން. އިތުުރ މެންބަރަކު ނެތް. މިހާރު އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މި  އެހެން މެންބަރަކަށް

އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ދެން އެހެްނ ، ރަކު ދެން އިނީ ބާކީ. އެހެންވީމާދެންނެވީ ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެންމެ މެންބަ

ން އަޅުގަނުޑގެ މި ފަހު ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައި މި މެންބަރަކު ދެން އަތްޕުޅު ނުނަންގަވާނެ ކަމަށް. މިހާ ހިސާބު 

މި އިޢުލާންކޮށްލީ ިއނގޭތޯ. ސިްއކަ ޖެހީ. މިހާ ، ނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެެހންވީމާސެޝަން އަުޅގަނޑު ނިންމަިއލާ

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ،ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަެތއް މި އަރުވަނީ މުޢާޒަށް

 

 ބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެން

ްސ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން ބައެއް މެންބަރުން އަޅުގަނޑަށް ނިސްބަތްކޮށް ވާހަކަތަެކއް ދެއްކީމަ ކޮންމެވެ

ކުރު ަލންކަމަށް. އެީއ އަުޅގަނެޑއް ނޫން ދެއްތޯ ކޮމިޓީަގއި ހަމަ އޮން ދަ ރެކޯުޑަގއި ހަވަރެްއގެ އެްއޗެްއ ދަންނަވާ

އެކުެލވޭ ާބވަތްތަކަީކ ެއއީ ަޑބްލިޔު.އެްޗ.ޯއއިން ނޫނިްއޔާމުން ދުނިޔޭގެ ިޞއްޙަތު ޖަްމޢިއްޔާއިްނ ެގއްލުން ލިބޭ 

މާއްދާތަކެއް ގޮުތގައި ނޫނިއްާޔ ގެއްލުން ލިބޭ ވަކި މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރީމަ ގެއްލުން ލިބޭކަމަށް ދަންނަވާފައި 

މަށް ކޮމިޓީގައި އޮން ދަ ރެކޯޑުަގއި ބަެއއް މެންބަރުން ވިދާޅުވީތީ އަުޅގަނުޑ ކަ ނެތުން ނޫނީ ކަނޑައަޅާފައި ނެތް

އެއްކޮށް ސިނގިޭރޓުން ނޫނީ ޓޮބޭކޯއިން ޓެކްސް ނެގީމަ ކޮންސަމްޕްޝަން އެއާ އެގޮތަށް އިނގޭތޯ ދެންނެވީ. ދެން ހަމަ

ގައި އޮން ދަ ރެކޯޑުގައި ބައެްއ ދަށްވާކަމަށް ނޫނިއްޔާމުން އެކަމުން ރަނގަޅު ފައިދާތަކެްއ ނުލިބޭކަމަށް ކޮމިޓީ

އްޔާމުން ެއއީ ސަކަށް ދާކަމަށް ވެއްޖެ ޙުެއއީ ޢިލްމީ ގޮތުން ބަ، ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވ. އެހެންވީމާ  މެންބަރުން ހަމަ

އްޔާމުން އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތަކެއް ބަލާކަމަށް ވެއްޖެއެކަން އޮތް ގޮތެއް ނޫން. ޢިލްމީ ގޮތުން 

ހުންަނ  އިހުންނަ ރިޕޯޓުތައް ބަލަން. ެއ ބޭފުޅުން ކޮށްފަ އި ނެރެފަ ާޔއިން ނޫނީ އެކަހަލަ ތަންތަނުންތު ޖަމްޢިއްޞިއްޙަ

ދިރާސާތައް އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ބަލަން. އެ ދިރާސާތަކުން އަުޅގަނޑުމެން ފެންނަނީ ޓެކްސް އިތުުރކުރުމަީކ 
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ނޫނީ  ންމެ ބޮޑަށް ޭބނުންކުރެވޭ ކަމަކީ ނައްތާލުމަށް ޓަކައި އެ ބޮޑަށް ޓޮބޭކޯ ދަށްކުުރމަށް ނޫނީ މި އާދަ އެންމެ

، އެެހރީ ފެންނަން. އެހެންވީމާ އިކުގަ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ދިރާސާތަ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހަތިޔާރަކީ ޓެކްސް އިތުރުކުރުން

ށްގެންެނއް މިއަކުްނ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެގޮތަށް ހަމަ ދަންނަވާލީ. އެކަމަކީ މިސާލަކަށް މި ޓެކްސް އިތުުރކުރުކޮ

ފައިދާއެއް ނުލިބޭނެކަހަލަ މޭރުމަކުން ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވީމަ އަުޅގަނޑު ަހމަ އެގޮތަށް މި ދަންނަވާލީ 

އިނގޭތޯ. ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު އޭގެ ސަބަބުން ހަމަ އެއްވެްސ ބޭފުޅަކަށް ނިސްބަތްކޮށްނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، 

 މަ ކޮމިޓީގެ އޮން ދި ރިކޯުޑގައި ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ އެ ވާހަކަ ހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މި  ހަނުއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ޓަކައި ނުވެސް ތި ދެ ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރިހާ މެންބަރުން 

ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރަކމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން.  ވެސް އަދި ޕީ.ީޕ.އެމްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް

ވެްސ  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން އަދި ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން

އަރުވާނަްނ އަޅުގަނޑު ، ފުރުޞަތު އަރުވާނަމޭ. އެހެންވީމާ ކޯުޑަގއި ދަންނަާވފައިވާނެ މި ބޭފުޅުންނަށްއަޅުގަނޑު ރެ

ށް އަޅުގަނޑު އަުރވާނަން ޓުގެ ވަގުުތކޮެޅއް. މި ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް ޯބޑަ ޓެކްޓުޝަން އެޖެންސީއަށް ދެ މިނިހެލްތު ޕްރޮ

ރިވަީނ އިގަިޑއިރާ ކަ ވަރަށް އުއްމީުދކުރަން. މިހާރު ގާތްގަނޑަަކށް ދެ، ޓުގެ ފުރުޞަތެއް. އެހެންވީމާދެ މިނި

މާ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ނޫން. ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، ކޮންމެ . އެހެންވީއަޅުގަނޑުމެންގެ ސެޝަްނގެ

ފުޅުާވ ބޭނުން އިޓަވާފައްހަމަ ފަ، ޓުެގ ވަގުުތކޮޅު. އެހެްނވީމާމިނި މުއައްސަާސއަކަށް އަުޅގަނުޑ މި އަރުވަނީ ދެ

 ބޭނުންވާ ތި އިޙްސާސްަތއްމިފަހަރު މިއޮތީ މި ބިލާ ގުޭޅގޮުތން ނޫނަސް ތި ބޭފުޅުން ، . އެހެންވީމާއްޚިޔާލެ

 އިންނާނީ އިނގޭތޯ.  އިވަންދެން. އަުޅގަނޑު ަގިޑޖައްސާފަޓުވިދާޅުވީމަ ރަނގަުޅވާނެ ދެ މިނި

 

 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްާފޟިލާ ޑރ.ައއިޝަތު ރަމީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދު މި ވާހަކަތައް ޑިސްކަްސކުުރމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ތެންކިޔު އިނގޭތޯ. ދެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި މިއަ

އުފާކުާރ ެއކަމަށް ވެްސ ވަރަށް  މިކޮޅަށް ގެނެސް މި ވާހަކަތަްއ ޑިސްކަްސކުރެވޭ ކަމަކީ ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން

ކަދަްއކަން ފަށާ ވާހަ އޭ އިނގޭތޯ. ެދން މި ވާހަކަތައް ތިަލވެ މީުހން މިގްން ކަމެކޭ އިނގޭތޯ. ދިން ިއސް އަ ބިގިނި

ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަެރކޭ. ހަމަ ކޮށް މަޖިލީހުގައި އިނގޭތޯ، ަދއްކަން ފެށުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޞަ އަދި ޚާއް

ދާުޅވި ފަދައިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ލިބިގެން އަންނައިރުަގއި ބަޖެޓު ންމެ އަސްމާ، މެންބަރު އަސްމާ ވިދެން ދެ

ވެސް ބަޖެުޓ  ކަުމަގއި ިވޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އަބަދު ތްކިތަންމެ ދަތިކޮށް އޮ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި  ވެސް މިހާތަނަށް ކުރިއާލާ  ދެން މިހާރުީއ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ދެއްވާ އިނގޭތޯ. އެ
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ކަންތައްތައް އަަވހަށް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް.  ނައިސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސްޑީލޭ ސޯ ދެޓްމަސައްކަތް މި ފެށީ 

ނޫނީ ބަލި މީހަކަށް ދޭންވާ ބޭހެއް ދިނުމަށް  ށްކަށް ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެްއ ހޯދުމައަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް ބަިލ މީހަ

ވެސް ލިބޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ނުލިބިގެން ނުދީއެއް ނުހުންނާނެ މިހާތަނަކަށެއް. ހުރިހާ އެއްެޗއް

ެވސް ައއިއިުރގަިއ އޮތް ޙާލަުތ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވާީލ އި އަުޅގަނޑުެމންގެ މިއަހަރުެގ ބަޖެޓުގަ  ،މަވެސްއެހެންނަ

ވާހަކަތައް ގެނެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ިތ  ތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެެނސް މިމިއަދު މި، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ވެްސ  އިނގޭތޯ މިދެންނެވީ އިިދކޮޅު ފަާރތްތަކުގެ މެންބަރުން ވެސް ބޭފުޅުން އަުޑއައްަސަވއި އަިދ ހަމަ ދެފަރާތަށް

ވެސް މިކަމަށް ތި ދެއްވާ އަހަމިއްޔަތުކަާމއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާޓީެގ މެންބަރުން

ގޮތްަތކަކީ އެހީތެރިވުމަށް ޓަަކއި ތި ޭބފުޅުންގެ ހުރި އަިއޑިާއސްަތކާއި ކަންަތއް ކުަރއްވަން ރާވާފައި ހުރި 

އެކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ، އް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބަލައިގަންނަ ކަންތައްތަކެ

އަދާކުރަން. އަދިވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ އެދެނީ އަޅުގަނޑުމެންެގ  އެޗް.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

ދެއްާވ އަޑުެއއްެސވުން އިނގޭތޯ.  ެވސް ތި ބޭފުޅުން ފުރުޞަތުއި ކެއްގަހުރި ކޮންސަރންސްތައް އެހެން ފޯރަމްތަ

 ތެންކިޔު. 

 

 ބޯޑުގެ މެްނބަރ ޙަސަން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް

ރެްއވިހެން ވަރަށް އެ ފާހަގަކުހަމަ ދެން ބޯޑުގެ ނަމުގައި އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޑޮކްޓަރުން 

އަޅުގަނޑުމެްނ މިތަނުން ދެފަރާތް ފެނިގެން މިދިޔައީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތެދުވެރިކަާމއެުކ  ކޮށްފީމޭއުފާ

ދަގޫ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ވިޔަްސ އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން ނވާހަކަދެްއކީމަ. ދެން ބަެއއް ސުވާލުތައް ައއީ ތަންކޮެޅއް އު 

ބޫރުވާ ކަހަލަ. އޭރުން ޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދޭން މަޖުުގޅިގެން އަސުާވލު އެގޮތަށް ކުރުވުމާ އެ އޮތީ  އިއޭގެ ފަހަތުގަ 

ައޅުގަނޑުމެން ެއކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ، ލިބިގެން ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައްގެ ތެެރއިން އޭ

އްލެއް ނުވާނެ ފުރަތަމަ އެ ޙަ ުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ެއއްވެސް ކަމެއް އަ ގޮތެއްަގއި ދަންނަވާލަން ޖުމްލަ

މިއަދު މި މޭރުމުން ، އްލުކުާރކަށް. އެހެްނވީމާޙަން ޤަބޫލުނުކުރާހިނދަކު އެކަން މައްސަލަ އަހަރުމެން ތެރޭގަިއ ހުރިކަ

ދުންފަތް  ކުެއކީަގއި ދަންަނވާލަން ބޭނުންވާހަކަދެްއކުނީތީ އަުޅގަނޑުމެްނ ވަރަށް އުފާކުރަން. ދެން ހަމަ އެއާއެ 

ރުމުގެ މަސަްއކަތަީކ ވަރަށް ދިގު ރާސްތާއެްއަގއި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް. ެއްއވެސް ޤައުމެްއަގއި އޯވަރ ކޮންޓްރޯލްކު

ަސއްކަެތއް. ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް. ެއއީ ސަުރކާރަކަްށ ދަގޫ މަނނައިޓު ކާމިޔާުބވާ ކަމެއް ނޫްނ. ވަރަށް އު

މީތި އަންނަންޖެހޭނީ ، . އެހެންވީމާއިއެއްވެސް ސަރުކާރެްއގަ  .އެންމެ ސެކްސީކަމެއްނޫން ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުން

ނުވާނެ، ތިމާއަކީ ދުންފަތުގެ ިއސްތިޢުމާލުކުރާ މީހެއް ވިޔަްސ ތިމާ އެދިގެން  ،ރާސްރޫޓުން އެމީހެްއގެ އަިމއްލަގް

މެފަހު ނޯޓެއް ގޮތަްށ އެްއކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ުކރާ މަސައްކަތަށް ެއއްބާރުލުން ދެއްވަންޖެހޭނެ. ދެން ހަމަ އެން
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ދަންނަވާލަން. އެހާ މާޔޫސްކަމެއް ނެތޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރު ވެދާނެއޭ މަގުމަތިން ޒުވާނުން ބޯތަން 

ދިރި ކެފޭތަކަށް ގޮްސ ޝީޝާ ބޯތަން ފެނުނީމަ ނފެންނަލެއް ގިނައޭ. ުޒވާން ައންހެން ކުދިން ފިރިހެން ކުދިން އަ

ަތފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮުތގައި ާރއްޖޭަގއި މި ޙާލަުތ  ޅެނީ އެހެން ހީވެދާނެ. އެކަމަކުއު މިކަމުގައޭ އެންމެން މި

އަންހެނުން ދުންފަތުެގ  37، %50ގެ ހިސާުބގަިއ ރާއްޖޭަގއި ފިރިހެނުން %2001ރަނގަޅުވަމުންނޭ އަންނަނީ. 

. 4ންހެނުން މިއުޅެނީ ވްރެޖު. އައުޅެނީ އެ ފިިރހެނުން މި 34އިސްތިޢުމާލުކުރޭ. މިއަދު މިހާހިސާބަށް އައިއިރު 

ވިޔަސް އި ކަމުގަ  ކްސް އެހެން. ދެން އެނަރޖީ ޑްރިންވެ  ެއއީ ކާިމޔާބު. ސްކޫލު ކުދިންގެ މެދުަގއި، އެހެންވީމާ

ވަރަށް ެއެވއަރނަްސ  ދުންފަތުގެ ވާހަކަދެްއކީމަ މީގެ ެއެވއަރނަސް އިތުުރވެްއޖެ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން

ގޮްސ ޤަބޫލުކުރޭ. އަުޅގަނޑުމެން ހެްލތު، ެއޗް.ޕީ.ޭއއިން  ވެްސ މިހާރު މަުކ އެންމެންކްރިއޭޓުނުކުެރވުނަސް އެކަ

ޔަސް ދެން ކިްއހޭ ތިމަންނަމެން ކުރަންވީ އަމިއްލައަށް އެބަ ހުށަހަޅާ. ހިނގާށޭ މި ޒުވާނުން ދުންފަތާ ކި ވާހަކަނުދެއް

ތަނުން އަމިްއލައަށް ބައެއް މީިޑއާތަކުްނ  ނުދުރުކުރުމަށް. އެނަރޖީ ޑްރިންކުގެ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ސިާޔސަތެއް ނޭޅު

 ވް ޕޮޒިޓި ، އެހެންވީމާ ކުން؛ްނ ތިމަންނަމެން މިތާ ކެންޓީނަތިމަންނަމެން އިސްތިހާރެއް ނުކުރާނަމޭ. ބައެއް އޮފީސްތަކު

ސީ އެްއވެސް ސިޔާ  އިދަމަހައްޓަމާ ހިނގާށޭ. މި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގަ އިއެޮގތުގަ .ކަންތައްތަެކއް އެބަ ވޭ

ހުށަހެޅުއްވި ބައެްއ  ޟްވެސް ހަމަ ވަރަށް ދެން ފައްޔާ ގޮތުަގއި ދެފަރާތުން ކުލަޖެހުނަސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ވެނި ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނަގުޅ ވަން މަސައްކަތްކުަރްއވާނަމޭ މިތިމަންނަ ކޮށްދެއް

 އްވީ. ުޝކުރިއްޔާ. ވެސް ސަޕޯޓުކުރެ  ކަންތައްތައްހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ައއިޝަތު ވަމީލާ، ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޖެނިފާ، 

އައްފާްލ މަތު ޠާހިރާ، އަދި ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް ބޯުޑގެ އަްލފާޟިލް އަޙްމަދު ޠިުޒ، އަލްާފޟިލާ ފާޑޮކްޓަރ ރަޒާނާ ާފއި

ވަަޑއިނުގަންަނވާ ދެއްތޯ. އަްލފާޟިލާ ޚަދީޖާ މޫސާ، އަްލފާޟިލް ޙަސަން މުޙައްމަދު، އަލްއުސްާތޛާ އައިޝަުތ 

ޝާނީ، މި ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން. މި ރިކޯޑަށް ޓަަކއި މި ދަންނަވާލީ މި ނަންތައް. ވަަޑއިގެން ތި ބޭފުޅުްނ 

ކައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. ތި އަޅުގަނޑުމެންނާ މި ހިއްސާކޮށްލި މަޢުލޫމާތަށް ޓަ

ވެސް ހަމަ ަދންނަވާލަން. މިހާހިސާބުން  ބޭފުޅުންގެ ތި އިްޙސާސްތަްއ ހަމަ ކޮމިޓީން ބަލައިގަްނނަ ވާހަކަ

ވެސް ހަމަ  ހަކަމީރުކޮށްލުމެއް ޮއންނާނެ ވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަްއޔާރުކޮްށފައިވާ ބިލެއް

ވެސް ިމ  ދަންނަވާލަމުން މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ބައްަދލުވުން މިހާހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ މެންބަރުންނަ ބޭފުޅުންނަށް ނިމުނީ. އަޅުގަނޑުމެން އޮްނނާނެ ގަޑިައކާއި ތާރީޚެއް ތި

 ށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަ އިދަންނަވަ
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