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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 19 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުަވސް ހޯމަ، 2011ޖުލައި  18 : ތާރީޚު 

 1432ޝަޢުބާން  17 

 ަގއި  9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް   11:03ން  10:30 ޓަވަލް ފަހުން: އިން 

 އަށް   13:01 ން 12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 އަށް 14:14ން  13:531 މެދުކަނޑުއްވާލި ވަގުތު: 

 އަށް 14:30ން  214:14 ޖަލްސާ އަލުން ކުރިއަށް ގެންދެވި ގަޑި:

 މިނެޓް  4ަގޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 މުޅި މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީ، މި ބައްދަލުުވން ކުރިއަށް ެގްނދެުވމަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްާވލެއްިވ ަގޑި  - 1
 މުޅި މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީ ނިމުމުން، ޖަލްސާ އަލުން ފެއްޓެިވ ަގޑި  - 2



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ރައްޔިތު ރިޔާސަތު: 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން  59އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   45  މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން  72ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު   ،މެންބަރުން

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللا އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއި 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއި 



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

  މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  



 IV 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ރު ައޙްމަދު ނާޒިމްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ ތިމަރަފުށި 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބް 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 އްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މު

 މްރު އާދަގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހި 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އި 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

  

 - މެންބަރު: ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

    

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  ހަނިމާދޫ

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .3

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުން.35ްވަަޑއިގެންްިތއްބެވީްއަށްްހާޒިުރވެްްމިވަގުތުްޖަލްސާ

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.4

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްް.:3122/3/2/އޖްރަކީަނންބަމިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްް-4.2

4.3-ްް ްނަންބަރު ްފާސްކުރުންްޔައުމިއްޔާް.4.3އެޖެންޑާ 4ް)ްއަށ3122/40ްްްންއ3122/38ްިްނަންބަރުްަޔއުމިއްޔާ.

26ްއިންްފެިށގެންްްވަނަްޖަލްސާގެްަޔއުމިއްޔ24ްްާްދައުރުގެްެދވަނަވަނަްއަހަުރގ3122ްްެް،ެއއީ.ްަޔއުމިއްޔާްް(ޖަލްސާގެ

ްހަމައަށް ްަޔއުމިއްާޔއާ ްޖަލްސާެގ ްވަނަ ްޔައު. ްވެބްސަިއޓުމި ްމަޖިލީހުގެ ްއެްއވެްސްިމއްޔާަތއް ްޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ަގއި

ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއިޞްލާޙެއް ްގޮުތގެްަގވާއިުދަގއިްނުވާތީ،ްމެންބަރަކު ްޔައުމިްއޔާތަކަކީްް،މަތިންްވާ މަޖިލީހުގެްް،މި

ްން.ކަމަށްްނިންމައިފިްޔައުިމްއޔާތަކެއްބޫލުކުރާްޤަރިޔާސަތުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..5ް

ް
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ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ް ްއައިޓަމް ްހަދާފައިް.5އެޖެންޑާ ްދެމެދުގައި ްޕާޓީއެްއގެ ްދެ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެންގުން. ްއަންގާ ވާްްރިާޔަސތުން

ްެއގް ްއެލަޔަކޯލިޝަން ްޕީޕަލްސް ްެއއީ ްރީމެންޓެއް. ްދިވެހި ް)ޑީ.އާރް.ޕީ(އާންސާިއ، ްޕާީޓ، ްްރައްޔިތުްނގެ 3119ްދެމެދު

ކަމަށްްްވާްގަިއްުއވާލެވިަފއ3122ިޖުލައ24ްްިްވާްކޯލިޝަްންެއގްރީމެންޓު،ްށްފައިްވަނަްުދވަހުްސޮއިކ2ްޮސެޕްޓެމްބަރުް

ްގަވާއިުދގައި ްޮގތުގެްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިްވާ ްއަންގާފަމަތިން ްވަނީ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގައިްލީހުގެ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން، .

ްޕާޓީ،ް)އެމް.ޑީ.ޕީ(ް ްޑިމޮކްަރޓިކް ްދަންނަާވލާނަން.ްމޯލްޑިވިއަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތް ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީތަކަށް 45ްމެންބަރުން

ް ް)ޑީ.އާރް.ޕީ( ްޕާޓީ، ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި 35ްްމެންބަރުން. ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްމެންބަރުން.9ްމެންބަރުން.

ްއެލަ ްޔަޕީޕަލްސް ް)ޕީ.ޭއ( 8ްްންސް، ްޕާޓީ ްޤައުމީ 2ްްމެންބަރުން. ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްއައ4ްްިމެންބަރަކު. ްމި މެންބަރުން.

ްމަޖިލީހުގެްްބަދަލާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސަްއަކތް ްއެކުލަވާލުމުގެ ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީތަކަށް ްދާއިމީ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި އެކު

ްގޮތުގެްްގަާވއިދުަގއި ްކުރިއަްވާ ްމަތިން ްމިއަުދ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންަދންޖެހޭ. ްއެބަ ްމަޖިލީހުގަިއ11ް;22ށް ގަިއ

ްގަްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްބައްދަލުކުރަން ްލީޑަރުންނާ ްޕާޓީތަކުގެ ްލީޑަރުްނގެްސްތުސިޔާީސ ްޕާޓީތަކުގެ ްއަުޅަގނޑު ކުރަން.

ްމަސައް ްމި ްއެދެން ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްނިޔަލައަރިހުން ްމިއަުދގެ ދެްއވުމަށް.ްެއއީްްށްނިންމަވައިކަތް

ްއެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދަނީ ްމި ްދުވަސް ްދޮޅުމަސް ްދައުރުގެ ްމި ްމަސައްކަތްމިހާރު ްކޮމިޓީެއއްަގއި ުނކުރެވި.ްވެސް

ްން.އޮތްްވާހަކަްދަންނަވަަކމުގެްޔަޤީންކަންްއަުޅަގނުޑގެްްމަތިންްމިްމަސައްކަތްްކޮށްދެްއވާނެްގޮުތގެްއެހެންވީމާ،ްމި

ް

ްސުވާލު..5ް

ް

ްްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމިއަދަކުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްދަށުން.ްމިްއައިޓަމުގެް…ުސވާލުް.6އަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިދަނީްއެޖެންޑާްއައިޓަމްް

ް

ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ް.7

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިއަދަކުްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްކަންކަން.ްމިްއައިޓަމްްދަށުންްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްް.7އެޖެންޑާްައއިޓަމްް

ް

ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ް.8
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

8.2-ްް ްއައިޓަމް ްް.8އެޖެންޑާ ްޤަރާރު. ްބިލާއި ްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ްޢިއްޒަތްތެިރްް-8.2މަޖިލީހަށް ްދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ްމުޖު ްމުޙައްމަދު ްހުށަހަޅުއްްތާޒުްމެންބަރު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޤާނޫނަށްްދިވެހިރާއްް،3/::ވާފައިާވ، ްބެހޭ ްޓޫރިޒަމާ ޭޖގެ

ބެހޭްޤާނޫނަށްްްޖޭގެްޓޫރިޒަމާިދވެހިރާއްްް،3/::ޤާޫނނުްނަންބަރުްްގެްުފރަތަމަްކިޔުންްިއއްވުން.ގެަނއުމުގެްބިލުްްއިޞްލާޙު

ްްއިޞްލާޙުްގެަނއުމުގެްބިލު.

ް

ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ް.9

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމް ްކަމެްއްް.9އެޖެންޑާ ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުށެއް ްބިލެްއެގ ްތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ ކުރިްނ

ްްްމިއަދަކުްނެތް.ް

ް

ްސް.އިބްތިދާޢީްބަހުްް.:

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއައިޓަމްް-2.: ްބަހުް.:ްއެޖެންޑާ ްފަރާތުންް-2.:ސް.ްއިބްތިދާޢީ ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްްސަރުކާރުގެ މެންބަރުްޢިްއޒަތްތެރި

ްލަބީބު ްބިްއިލްޔާސް ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ްއާމްދަނީން ްފަރުދުންގެ ްހުށަހަޅުްއާވފައިވާ، ްކިޔުންްފުރަތަމަްބިލުގެްމިލު.

ްޖަލްސާގަްަވނ9ްަްަދއުރުގެްދެވަނ3122ްަްޖޫނ31ްްްވަނީްއިްއވާފައި ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީްްމަޖިލީހަށްްބިލުްމި.

ްްދާއިރާގެްހުޅުމީދޫްްފަރާތުންްސަރުކާރުގެ ްމެންބަރަށްްްއިލްޔާސްްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ލަބީބު.

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްމިްސަރުކާރުް`.ްއަްއސަލާމް ްމެންބަރުން.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްރައީްސ،ްޢިްއޒަތްތެރި ޢަލައިކުްމ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ސަރުކާރުންްއިޤްތިޞާދީްއިޞްލާޙީްްއިޤްތިޞާުދްހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައިްވެރިކަމާްހަވާލުިވއިރުްވާރުަތެވފައިވާްދަރަނިވެރި

ްގޮތުންްފުރަތަމަްްއެްއިޤްތިޞާދީްއިޞްލާޙީްޕްރޮގްާރމްްތަންފީޛުކުރަންްވަނީްމިހާރުްފަށާފަ.ްއެ، ޕްރޮގްރާމެއްްެއކުލަވާަލއި
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ްއިދާ ްނެގުުމގެ ްޓެކްްސ ްނެޭގ ްީސދާގޮތުން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޓޫރިސްޓުްފަހަރަށް ްއެކުަލވާލާ ނޑު ްއޮިނގަ ްދޭްްރީ ޚިދުމަތް

ވަނަްއަހަރުގައިްަތޞްދީޤުކޮށް،ްއަދިްިމ3121ްްތަންތަނުންްވިއްކާްަތކެްއާޗއިްދޭްޚިދުމަތުންްޓެކްސްްނެގުމުެގްޤާނޫނެއްް

ް 3122ްްހިނގާ ްމަހު ްޖެނުއަރީ ްއަހަރުެގ 2ްްވަނަ ްވަނީ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްވަނަ ްފަށާފައެއަްށ ްމީގެްޢަމަލުކުރަން .

ް ްިއން ްަފއިދާ ްވިޔަފާރި ްެޓކްްސްއިތުރުން ްއެ ްތަޞްދީޤުކޮށް، ްމަހު ްޖެނުއަރީ ްއަހަރުގެ ްމި ްޤާނޫނަށް ްނެގުމުެގ ޓެކްސް

ވަީންގައިްހިމެނޭްއެކިއެކިްބިލުތައްްއިޤްތިާޞދީްއިޞްލާޙީްޕްރޮގްރާމުްނެގުމަށްްމިހާރުްދަނީްތައްޔާރުވަމުން.ްސަރުކާރުގެ

ްމަޖިލީހަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާފަމި ްހުށަހަޅާށް ްމި ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާމްދަނީް. ްފަރުދުންގެ ްތެެރއިން ްޭއގެ ްންްބިލަކީ

ްބިލު ްނެގުމުގެ ްޕާ، ޓެކްސް ްފަރުދުންނަށްްނުަވތަ ްއަމިއްލަ ްނެގޭނީ ްޓެކްސް ްމި ްބިލު. ްޓެކްސްގެ ްއިންކަމް ސަނަލް

ްތިރީސް ްމަހަކު ްޖުމްލަ ްާއމްދަނީ ްލިބޭ ްގޮތްގޮތުން ްެއހެނިހެން ްނުވަތަ ްގޮތުން ްވުރެްްމުސާރައިގެ ްއަށް ްރުފިޔާ ހާސް

ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެްް،ނަމަްއިތުރުވާް ްމެންބަުރން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައިން. ްއިތުރުާވ އެ

ްމި ްބަދަުލވެފަ.ްްދިވެހިރާއްޖެ ްވަނީ ްސިޔާސަތު ްއިޤްތިޞާދީ ްބަދަލުވެފަ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤައުމަކަށް ްާއމްދަނީގެ ްމެދު ވަނީ

މެދުްއާމްދަނީެގްޤައުމެްއގެްގޮުތަގއިްދުނިޔެާއްް،ވަޅުްންއަރަިއގަނެމީގެްބޭނުމަކީްރާއްޖެްވެއްޓިަފއިވާްއިޤްތިޞާދީްއަނދަް

ިތްރައްޔިތަުކްދިރިއުޭޅްޤައުމަކަްށްދިވެހިރާއްޖެްބަދަލުކުރުން.ްފާގަްފުދުންތެރިްއިޤްތިޞާދެއްގެްވެރިްއުފާް،ހަމަކޮށްްފައި

ް ްކަުމގައި ްޑޮލަރުެގްއަދަދު ްަފރުދަކަށްްނިސްބަތްވާ ްކޮންމެ ްއަހަރަުކްައންދާޒާްަގއިކުރީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަނީ ކުރެވިަފއި

ސަތޭކަްސާޅީސްްހަތަރުްއެމެރިކާްޑޮަލރު.ްނަމަވެސް،ްއަލަށްްނަގަްންފެށުނުްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީްއިނ8ްްްހާސ2ްްްބޮލަކަށްް

ްހަތަރު ްބޮލަކަށް ްއަދަދަކީ ްޙަޤީޤީ ްއިޤްތިޞާދަީކްްސާފުވި ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންަކމުން، ްޑޮލަރު. ްއެމެރިކާ ްފަސްދޮޅަސް ހާސް

ްފަސްްކޮން ްމަހަކު ްނިސްބަތުން ްވެްސ ްރައްޔިތަކަށް ްލިބޭެންްމެ ްފައިސާ ްއަދަދެއްގެ ްގާތްކުރާ ްރުފިޔާއާ ހާސް

ދިޔަ.ްރާްއޖޭގެްމުއްސަނދިްކަމުގެްބޮޑުްބައެއްްހިއްސާކުރަނީްރާއްޭޖގެްްއިޤްތިޞާދެއްކަންްައޅުަގނޑުެމންނަށްްއެނގިގެން

ްހަތަ ްކޮންމެ ްއާބާދީގެ ްމީސްކޮޅެއް. ްމަދު ްވަރަށް ްއެއްއާބާދީގެ ްމަހަކު ްވެސް ްއެކަކަށް ްކުރެ ްމީހަކުން ްރުފިޔާްްރު ހާސް

ވެސްްނުލިބޭ.ްރާއްޭޖގެްރައްިޔތުންގެްމުއްސަނދިކަންްރާއްޭޖގެްޢާއްމުްތަނަވަްސކަމާްގާތްުކރާްއަދަދަކަށްްދާންްއެބަޖެހޭ.ް

ްބޭނު ްބޮޑު ްއެންމެ ްމިސްރާބުޖެހުމުގެ ްޤައުމަކަށް ްފުދުންތެރި ްއިތުުރޮކށް، ްއާމްދަނީ ްރައްޔިތުންނަށްްދައުލަތުގެ މަކީ

އިޤްތިޞާދީްއިންސާުފްހޯދައިިދނުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން.ްސަުރކާރުންްމިްބިލުްހުށަހެޅުމުގެް

ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު ްްބޭނުމަކީ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޤާނޫނުްް،3122/6ދާ ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ްއިްނ ްފައިދާ ިވޔަފާރި

ކުންފުންޏާއި،ްޕާޓްނަރޝިޕާއި،ްކޯަޕރޭޓިވްްސޮސައިޓީްފަދަްވިޔަާފރިްތަންތަނެކޭްއެއްްއުސޫލުންްްބައްޓަންކުރެވިަފއިްއޮތީ

ްވެ ްމަސައްކަތުން ްައމިއްލަ ްކުރާ ްއުސޫލުން ްވިޔަފާރި ްމީހުން ްއެފަދަ ްވިަޔފާރިތަކުންނާއި، ްހިންގާ ްފަރުދުން ސްްވަިކވަކި

ްކަމުަގއިް ްގޮތަށް ްނެގޭ ްްވާތީ،ްޓެކްސް ްެނގޭ ްކަމުަގއިްހަީކްފަރުދުޓެކުފަރުދުންެގްއަތުން ްޓެކުހެއް ްނެގޭ ްއާމްަދނީން ންގެ

ްގިންތީގެްތެރެއިންްކޮންމެްގިންތިއަކަށްްެޓކްސ6ްްްއެްްގިންތިައކަށްްބަހާލައި،6ްގޮތުންްނެގޭްއާމްދަނީްްއެ އި،ހަމަޖައްސަ

ނޑަައޅަް ެނގުމުގެްނިޒާެމއްްާގއިމުކޮށް،ްއެްރޭޓުންްފަރުދުންގެްއާްމދަނީންްދައުލަތަށްްޓެކްސްގެް އި،ދައްކަންޖެހޭްރޭޓެއްްކަ



5 

 

ްޓެކްސްް ްދަށުން ްބިލުގެ ްމި ްތަޢާރުފުކުރުން. ްޤާނޫނެއް ްވަިކ ްބަޔާންކުރުމުގެ ްުއޫސލުތައް ްނެގުުމގެ ްޓެކްސް އެ

ްވީ ްވަޒަްނވެިރވެފައި ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ްނުވިްްކަުމަގއިްދައްކަންޖެހޭނީ ްުނވަތަ ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްްނަމަވެސް ނަމަވެސް

ވާްމީހުންގެްތެރެއިންްދިވެހިރާއްޖެްްއްްލިބޭްކޮންމެްމީހެއް.ްއަދިްދިވެހިރާއްޖޭގައިްަވޒަންވެިރވެފައިއެްއުފައްދާްއާމްދަނީ

ނޑުްދެްޓެކުްއިންްބޭރުންްއާމްދަނީްލިބޭްކޮންމެްމީހެއް.ްމިްބިލުގެ ވަނ28ްްަހެއް.ްއެއީްމިްބިލުގެްދަށުންްނަގާނީްމައިގަ

ޓެކްސް.ްްވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްނަގާްވިތްްހޯލްޑިނ73ްްމިްބިލުގެްްހާއި،ސަނަލްްއިންކަމްްޓެކުންްނަގާްޕާމާއްދާގެްދަށު

ް ްބިލުގެ ްް:2މި ްގިންތިތައް ްނެގޭ ްޓެކްްސ ްމާއްާދަގއި ްްގިންތ6ްިވަނަ ްބަހާލެިވ، ްކޮންމ6ްްެއަށް ްތެެރއިން ގިންތީގެ

ނަޑއެޅިފަިއވޭ.ްއެް ްކަ ްދައްކަްނޖެހޭވަރު ްެޓކްސް ްގިންތިްގިންތިއަކަށް ްފުރަތަމަ ްތިރީސްްގޮތުން ްއިންްްއަކީ ްރުފިޔާ ހާސް

ހާސްްްައކީްތިރީސްްދެވަަންގިންތިް.1%މިްފަރާތްތަކުންްޓެްކސްްނެގޭްރޭޓަކީްެއއްްލިބޭްަފރާތްތައް.ްްދަށުގެްއާމްދަނީ

.4ް%އާއިްފަސްދޮޅަސްްހާްސްރުފިޔާްދެމެދުގެްއާމްދަނީްލިބޭްފަރާތްތައް.ްމިްފަރާތްތަކުންްޓެކްސްްނެގޭްރޭޓަކީްްރުފިޔާ

ްގިންތި ްްތިންވަނަ 71ްްއަކީ ްާއއި ްރުފިޔާ ްފަރާތްތަކުނ2ްްްާހސް ްފަރާތްތައް.ްމި ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްދެމެދުގެ ްުރފިޔާ ަލއްކަ

ްރޭޓަކީް ްެނގޭ ްް.6%ްޓެކްސް ްައކީ ްގިންތި ްވަނަ ް 2ހަތަރު ްާއއި ްރުފިާޔ 2ްްަލއްކަ ްރުފިޔ61ްްާަލއްކަ ާއިއްްހާސް

ަލއްަކ2ްްއަކީްްފަްސވަނަްގިންތިް.:%ީކްެއއްްލިބޭްފަރާތްތައް.ްމިްފަރާތްތަކުންްޓެްކސްްނެގޭްރޭޓަްދެމެދުގެްއާމްދަނީ

ްއާމްދަނ61ްީ ްމަތީ ްވުެރ ްއަށް ްރުފިޔާ ްްހާސް ްރޭޓަކީ ްނެގޭ ްޓެކްސް ްފަރާތްތަކުން ްމި ްފަރާތްތައް. ްލިބޭ . 55%އެއް

ްރަީއސް،ްިޢއްޒަ ްޕާޢިއްޒަތްތެރި ްބިލުގެ ްމެންބަރުން.ްމި ްއާމްދަނީްްތތެރި ްލިބޭ ްމީހަކަށް ްަދއްކާ ްޓެްކސް ްއިންކަމް ސަނަލް

ްވަ ްލިބޭ ްަބލާނެ ްކަުމގައި ްަބޔާްނކުރެވިފ26ްަސީލަތްތައް ްވަނީ ްބިލުކަެމއް ްިމ ްކަންތައްަތކަކީ ްމި ްނެގުމުެގް. ްޓެކްސް ން

ނޑަެއޅިގެްބޭނުމަށްޓަކައި ްކަ ްކަމުަގއި ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްާއމްދަނީގެފަރުދުންނަށް ްބިލުަގއި ްމި ްދާނެ. ްދެްއކުމަްށްްން ޓެކްސް

ް ްހާއިސްތިސްނާވާ ްެވސް ްލަތްތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއެީއ ނޑަެއޅިގެްނވޭ. ްލިސްޓުކަ ްބާޒާރުގައި ކޮށްފަިއާވްހިއްާސެގ

ްލިބޭ ްއިންޓްރެހިއްސާްކުންފުންޏަކުން ްލިބޭ ްއަށް ްޑިބެންަޗރ ްއަދި ްއާމްދަނީ ްސަުރކާރުްންޓުްސްގެ ްދިވެހި ްއަދި .

ްދީފައިް ްއިމްތިާޔޒް ްަވޒީފާއަދާކުރާްޑިޕްލޮމެޓިކް ްރާއްޖޭަގއި ްއާމްދަނީ. ްފަރާތެއްގެ ްބޭރުްްވާ ްލިބޭނީ ްއުޖޫރަ ްމީހަކަށް ބޭރު

ްދަްއކަންޖެހޭ ްެޓކްސް ްޤައުމުގައި ްެއ ްވެފަިއ، ްކަމަށް ްސަރުކާރުްންްޤައުމަކުން ްދިވެހި ްއުޖޫރަ. ްމީހެއްގެ ްއެފަދަ ނަމަ

އެއްްކުރަންްލިބޭްހިލޭްއެހީގެްފައިާސކަމުގައިްމީރާްްޤަބޫލުކުރާްތަނެއްގައިްތަޢުލީމުްޙާސިލުކުރަންްނުވަތަްޢިލްމީްދިރާސާ

ްަފއިސާ.އި ްޤަބޫލުކުރާ ްަފއިސާ.ްނަފަޤާްްން ްފަިއސާ.ްކަިއވެނީެގްރަނުގެ ްއިންޝުއަރެންްސްޚަްގެ ްަފއިާސ.ްލައިފް ވާނަތުގެ

.ްމިްވާްފަރާތްތައްްްޕޮލިސީގެްދަށުންްލިބޭްފަިއސާ.ްމިއީްމިްޓެްކސްްނެގުުމގަިއްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްއިސްތިްސނާވެގެން

ވޭްަބއިތައްްވެސްްހިމެނިގެންވޭ.ްެއއީ،ްއާމްދަނީްއުފެއްދުމަށްްކުރެވޭްޚަރަދު.ްއުނިކުރެްންދަނީބިލުގައިްެޓކްސްްނެގޭްއާމް

ްފައިސާ ނޑާ ްކަ ްޕެންޝަނަށް ްފައިސާ. ްއިންޓްރެސްޓުޒަކާުތގެ ްޚަރަދު. ްހަދިާޔގެ ްއުފެއްދުމަްށްް. ްއާމްދަނީ ްއެއީ ޚަރަދު.

.ްކެޕިޓަލްްއެލަވަންސް.ްއަދިްއަމިއްަލްވާްލޯނަކަށްްދައްކަްނޖެހޭްއިންޓްރެސްޓެއްްނަމަްއެްއިންޓްރެސްޓްްޚަރަދުްނަގާފައި

ްވިޔަފާރި ްއެއްްފަރުދަކު ްއަހަރަކުން ްޚަރަދު.ްކޮންމެްފަސް ްކުރާ ްފެށުމަށް ްގިނަްއެއް ްއެްނމެ ްހަތްްއަހަރު ލައްކަްްވެގެން
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ްގޮތަށްްމިްބިލުގައިްަބްއޓަން ްގޮތުންްމީރާްއިންްހަދާްްފަންސާސްްހާސްްރުފިޔާްއުނިކުރެވޭ ްވަނީ.ްމިްބިލުަގއިވާ ްވެގެން

ްދައްކަން ްެޓކްސް ްދަށުން ްޕާގަާވއިދެްއގެ ްއަށް ްީމރާ ްމުއްދަތުަގއި ްކޮޖެހޭ ްބަޔާެނއް ްޓެކްްސގެ ްއިންކަްމ ންމެްސަނަލް

ްހުށަހަޅަން ްވެސް ްބަޔާނުގައިފަރާތަކުން ްމި ނަޑއަާޅްޕާްޖެހޭނެ. ްކަ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްީމހާ ްދައްކާ ްޓެކްސް ްއިންކަމް ސަނަލް

ޖެހޭ.ްންމެްމީހަކުްމީރާގައިްރަޖިސްޓްރީކުރަންވާްކޮްނަްމާއްދާަގއިްބަޔާްނކޮށްފައިއަދަދުްބަޔާންކުރަންވާނެ.ްމިްބިލުގެްދެވަ

ްފަރާތަކަށްްލިބިގެންދާނެ.ްމިްބިލަށްްޢަމަލުކުރަން،ްމިްބިލުގައިްބަރެއްްއެސްްޕޭޔަރްައއިޑެންިޓފިކޭޝަންްނަމްއަދިްޓެކް

ޤާނޫނުގެްދަށުންްޓެްކސްްނެގޭްފުރަތަމަްއަހަރަކަށްް.ްއަދިްމ3123ްިޖެނުއަރ2ްްީވާްގޮތުންްޢަމަލުކުރަންްފަށާްތާރީޚަކީް

ް 2ްްވާނީ ްބޭނުންވަނީ،3123ްޖެނުއަރީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްމަސައްކަތްަތކެ ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެދުމަށްޓަކައި ްއިޤްތިޞާދަކަށް ްފުުދންތެރި ްޤައުމު ްއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ކުރަންޖެހޭ.ްސިޔާސީްގޮތުންްޚިޔާލުްކިތަންމެްތަފާތުވިްކަުމގައިްިވޔަސްްައޅުަގނޑުމެންްއެންމެންްއެަކއްެޗއްްިކޔަިއގެްން

ްައޅުަގނޑުމެން ްހަރުދަނާކުރުމަކީ ްއިޤްތިޞާދު ްމުސްތަޤުމި ްދަރިންެގ ްދަރިންނާއި ްހުރިހާްެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަލަށްޓަކައި

ްކަމު ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްއަރިހުންްއެންމެން ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެންކަމުން، ްދަްނނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ގައި

ްބިލާ ްމި ްއެދެނީ ްފާްއަޅުަގނޑު ްޚިޔާލު ްތަނަވަސް ްގޮތުން ްްޅުކުރަްއވަިއ،ބެހޭ ްައަވހަކަށް ްކޮމިޓީއަކަށްްވީހާވެސް ްބިލު މި

ްތިްފޮނުވައި، ްޤާނޫނަކަްށްހެދުމަށްޓަކައި ްބިލު ްދެްމި ްެދްއވިްބޭފުޅުންެގްއެހީތެރިކަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު ްްއވުން.ްމި

ްއަުޅގަ ްޕާލިމެންޓަްކަމަށްޓަކައި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނިްސބަތްވާ ްޝުކުެރއްްނޑު ްޚާްއޞަ ްވަރަށް ްސަުރކާަރށް ްއަދި ްގްރޫޕަށާއި ރީ

ްދަންނަވަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްބި ްމި ްބަހުސްޝުކުރިއްާޔ. ްތިކުރުމަލަށް ްވަނީ ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްބެހިފައިށްޓަކައި ްަވގުތު ްޕާޓީަތކަށް ްގޮްތްްންަގޑިއިރު. ވާ

މިނެޓް.ްޖުމްހޫީރ27ްްމިނެޓް.ްޕީ.ޭއްއަށ67ްްްއިރު.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްްމިނެޓުް:2ގަޑ2ްްިދަންނަވާލާނަން.ްއެމް.ޑި.ޕީްއަްށް

ތްތެރިްމެންބަރަކަްށްދިްވަކިްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތްުނވާްކޮންެމްޢިއްޒަމިނެޓް.ްއ6ްަމިނެޓް.ްަޤއުމީްާޕޓީްއަށ8ްްްޕާޓީްއަށްް

ނޑުްމިހާުރްއެދިަވޑަިއގަންނަވާްޢިްއޒަތްތެްފުރުޞަތަށްްފުރުޞަތުްައރުވާނަން.އިުރގެްމިނެޓ6ްް ރިްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ްދާް ްގެމަނަފުށީ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހުޅުވާލަން.ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްްފުރުޞަތު ްމެންބަރުްއިރާގެ ޒަތްތެރި

ްމަދު.އަޙުްއިލްހާމު

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙުދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްްގެމަނަފުށީ

ނޑުމެންް `.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްފަރުދުންގެްއާމްދަނީންްޓެކްސްްނެގުމުގެްބިލާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަ

ް ްިހތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކީްވާހަކަދަްއކާއިރު ްފުރަތަމަ ްއެބަހުރި. ްނުކުތާތަކެއް ްމުހިއްމު ްވިސްާނލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން
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ްއެ ްނަާގއިރު ްޓެކްސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަތުން ްރަްއޔިތުންނަށްްްފަރުދުންގެ ްއަދި ްނަަމވެސް ްގޮތަށް ްނުސީދާ ިވދާޅުވަނީ

ްޢާއްްގޭނނޭ ްބުނެވެނީ ްއެ ްނަމަވެސް ްކިއްލިގޮތަށް ްނުވަތަ ްއަތުން ްމީހާ ްރައްޔިތު ްނަގާްްމީހާްވިްއކާްްމު ްޓެކްސް އަތުން

ްއާމްދަނީން ްއަުތން ްފަރުދުންގެ ްމިީއ ްްވާހަކަ. ްވާހަަކ ްބިލުެގ ްނެގުުމގެ ްމާނަޓެކްސް ްހަޤީޤީ ްމިއީ، ްޑޮަލުރްްައކީ އަކީ.

ް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،26.53ްްރޭޓަކީ ްވެސް ްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ްތިއްބެވި ްމިތާ ްރޭޓަކީ ްލިބޭ ްޮޑލަރު 28ްވިދާުޅާވއިރު

އަށްްބޭރަށްްފުރާްމީހުންްމީހުންްއަތުންްސަލާންޖަހައިގެންްރާއްޖެއިންްބޭރަށްްްރުފިޔާ.ްރާއްޖެް:2ް،ރުފިޔ29ްާް،ރުފިޔާ

ރުފިޔާ.ްކާުޑގެްބާވަތްތަްއ261ްްއަށްްކުރީގައިްލިބެމުންްދިޔަްބުއްދަޅުގެްއަަގކީްްރުފިޔ211ްާފުރަނީ.ްބުއްދަޅެއްގެްައގުް

ްސަރުކާރުންްއަގު ްވާހަކަ، ްދާ ްމިްބޮުޑކުރަމުން ްައޑުިއވިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްބައެއްްްވިސްނަމުންދާ ދަނީ.

ްވިއް ްޞިއްޙީތަންތަނުން ްބޮޑުކޮށް. ްވެސް ްދަނީ ްދަނީ.ްްކަމުން ްނަގަމުން ްފައިސާ ްރަށްރަށުން ްރާއްޖޭގެ ްއިން ދާިއރާ

ްވެސް ްރަށްރަށުން ްއެޅުންްކުދިކުދި ްބޭސް ްއަށް ްފައިސާ ްްހަމަް.މިހާރު ްވެްސްއެއާއެކު،ްކުިދކުދި ްކަންތައްތަކަށް އާދަިއގެ

ނޑުމެންނަށްްެފނިގެންްމިްއިންްަފއިސާްަނގަމުންްދަނީ.ްހަމަްދާއިރާްއްޙީހަމަްޞި ދަނީްމަސްވެރިންްްެއއާެއކު،ްއަުޅގަ

ާވްްގައިްެވސްްފާސްކޮށްފައިމަށްޓަކައިްމިދިޔަްއަހަރުްބަޖެޓުްސަބްސިޑީްދިނުްވެރިކަމުގެްވާހަކަ.ްތެލުގެގިލަންތިބިްމިއަދުް

ނޑުވެރިްނނަށްްތެލުގެްސަބްސިޑީްސަބްސިޑީްތެލުގެ ނުޑވެރިންްތިބީްްއެއްްސަރުާކރަކުންްނުދެއްވާ.ްދަ އެއްްނުދެއްވާ.ްދަ

ްވެ ްއެފަދަ ްކުރީގަް.ްރަަމޟާންހާލަތެްއގަސް ްމިއޮތީ ްޗާްސަރއެާއއެކު،ްތެލުެގްް.ްހަމަމަސް ްނަަގިއގެންްޖު ްއެްއެޗއް ކިޔާ

ްނޭނޭގްެއއްޗެް ްގުިޅގެްންގޮތް ްނެގުމާ ްގޭެގއިން ްދަނީ.ްމާލޭ ްފެަލމުން ްއަތުން ްރަްއޔިތުންގެ ްަނގަިއގެން ރުފިޔ2111ްްާއް

ް ްކަރަންޓު ްބިލަކަށް ްދެދައްކާ ްދައްކަނީ ްމިހާރު ްަސރްފަރާތްތަކުން ްވަރެއް. ްކޮންމެވެސް ްފާޑެްއގެްޗާހާސް ްކިޔަިއގެން ޖޭ

ސްކޫލްްކުދިންނަށްްސްކޫލްްްކަންތަކާްވެސްްވާހަކަަދއްާކނެްފަރާތެއްްނެތް.ްހަމައެއާކު،ްދަނީ.ްމިްއެްއޗެއްްަނގަމުންްއެ

ްމި ްމިއަދު ްބަަޔކު ްއަަދދެއްގެ ްގިނަ ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްވެސް ްދެއްކުމަށްޓަކައި ްދައްކަންޖެހިފަްފީ ްފައިސާ ްމިވަނީ .ް

ްަފއިް ްދައްކާ ްބޭފުޅުންތަކެއް ްތެރެިއން ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދަދެއް.ްދައްކަނީ ްމަދު ްލިސްޓުކޮށްލި ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ސާގެ

އެާއއެކު،ްރިހާކުރުްހަދާްމީހާގެްއަތުންްްއުޅެނީްިކއްިލްވިްއކާްމީހާގެްއަތުންްވެސްްލާރިްނަގަން.ްހަމަްމިްވެސްއަނެއްކާް

ްހިއްކާް ްމަސް ްނަގަން. ްލާރި ްލާރިްް،ވެސް ްވެސް ްއަތުން ްދަނޑުވެރިޔާ ްނަގަން. ްލާރި ްވެސް ްއަތުން ްމީހާ ްކައްކާ މަސް

ް ްއަތުން ްމީހާ ްނިކަމެތި ްއާަދއިގެ ްހައްދާ ްކަރާކޮޅު ްބަދަލަކީ.ްނަގަން. ްމި ްމިއީތޯ ްނުގަނޭތޯ. ްލަދެއް ްނަގަން. ްލާރި ވެސް

ްރަް ްބަދަލަކީ. ްިމެގނައި ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްފެލައިމިއީތޯ ްރައްޔިތުން ްައތުން ްިނޒާމުްއްޔިތުން ްކުރުމުގެ ްކަންތައް ަލިއގެން

ްމި ްައޑުައއްަސަވންްޤާއިމުވެފައި ްމިއަދު ްަރްއޔިތުން ްުއއްްތިއްބަވާނެްއޮތީ. ްއަުޅަގނޑު ްިދވެހިްކަމަށް މީދުކުރަން.

ްޖެހޭނެ ްވެސް ްލޯހުޅުވަން ްމިއަށް ްޤަބޫްރައްޔިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްފެލައިކަމަށް ްރައްިޔތުން ްމިްލުކުރަން.ްދިވެހި އުޅެނީ.ްްލަން

ްރައްޔިތުްނ،ްިކއްލި ްމީހާްދިވެހި ްިކއްިލްްަހދާ ްއަށް ްލާރި ްފަންސާސް ްއާއި ްހަދާ،ްއެްއްރުފިޔާ ްކިްއލި ްނިކަމެތި އެންމެ

ގުމަކީ.ްދެންމެްވިދާޅުެވއްޖެްތިމަންނަމެންްދަްއކަނީ.ްމިީއތޯްސަރުކާރުްހިންްލާރިްނަގަންއުޅޭްވާހަކަްމިްހަދާްމީހާްއަތުން

ްއިޤްތިޞާދެކޭ.ް ްފުދުންތެރި ްފުދުންތެރި ްރަްއޔިުތން ްކޮަބއިތޯްފެލައިއިޤްތިޞާދަކީ ްެވއްޖެްއޔާ ްެއއްަޗކަށް ްއުފައްދާ ލައިގެން
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ްއަޅުގަނ ްބޭނުމަކީ؟ ްއިޤްތިޞާދެއްެގ ްއަުޑއަހަމުންފުދުއްތެރި ްރައްޔިތުން ްގައިމުްޑުމެްނ ްހަމަ ެވސްްދިޔައީ

ްވޭތުވެދިަޔް ްދިޔައީްޑޮލަރުްރޭޓު ްފެނިގެން 41ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކިޔާ ނޑުމެންނަށ41ްްްއަހަރޭ ްއަުޅގަ ްއަދި އަހަރުގައި

ްވެރިކަްންއައުމުގެ ްމި ްދިޔައީ ްްފެނިގެން ްދިޔައީ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ 23ްްކުރިން ްލ96ްިރުފިޔާ ްއަށް ދިޔަްްބެމުންލާރި

ދިޔައީ.ްކާުޑެގްއަގުްހުރީްހަމަްހުރިްވަރެއްަގއިްއެހެންޏާްވެސްްކުީރަގއިްްރުފިާޔްއަށްްލިބެމުނ1ްް:ކިރުްދަޅެްއގެްައގުް

ްލިބެމުން ްއަގެްއގަްްވެސް ްނުވޭ.ްދިޔަ ްފެނިފައެއް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނިޒާމެއް ްދައްކާ ްފައިސާ ްޚިދުމަތަށް ްޞިއްޙީ .

ްބަ ްވެސް ްމިހާރުްއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުން ްހިލޭ.ްއެކަމަުކްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ްއައީ ްއޭރުެވްސްލިބެމުން ްފަރުވާތައް ްކަހަލަ ެއއް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމިއީތޯ ްކޮަބއިތޯ؟ ްއުސޫލަކުން. ްނުދައްކާ ްފައިާސ ްކޮށްނުލެވޭނެ ްވެސް ްޒިޔާރަތް ްހަމައެކަނި މީހަކަށް

ނޑުްހަމަްގައިމުްހެޔޮވެރިކަމަ ުމގެްބިލޭްމިިކާޔްންްޓެކްސްްނުގުފަރުދުންގެްއާމްދަނީްފުދުންތެރިްވެސްްމިކީ؟ްވީމާ،ްއަުޅގަ

ނުޑްތާއީދުނުކުރާްވާހަކަްވަރަށްްސާފުކޮށްްދަންނަވަން.ްދިވެހިްރައްޔިތުންްފެލައި ލަިއގެންްޓެްކސްްނެގުމުގެްބިލަށްްއަޅުގަ

ްދިވެ ްުނވާނެ. ްދީގެން ްވެސް ްވޯޓު ްއަށް ްިމ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްސަމާުލވާްނޖެހޭނެ. ްމިއަދު ްަރއްޔިތުންނަށްްރައްޔިތުން ހި

ްތި ްޮގވާލަން، ްމާްއަޅުަގނޑު ްކުރެވޭނެ ްމުޒާހަރާއަކުން ްނުކުންނަވާށޭ. ްއަށް ްމުޒާހަރާ ްގޭެގއިން ްކަމެއްްްބޭފުޅުން ބޮޑު

ްހިތަށް ްތިނޯންނާނޭ ްކުރެވޭނެ. ްކަންތައް ްރައްޔިތުންނަށް ްއިން ްތިްއަރާފާނެ.ްމުޒާހަރާ ްނުވާނެ. ްދީގެން ްޓެކްސް ްބޭފުޅުން

ްއާދައި ްކުރާ ްތިބޭފުޅުން ްވާހަކަ. ްދައްކަންޖެހޭ ްޓެކްސް ްސަރުކާރަށް ްއިން ްފައިސާ ްލިބޭ ްމަސައްކަތުން ްނިަކމެތި ްގެ

ްމި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާތޯ ްރައްޔިތުންަނށް ްދިވެހި ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާތޯ، ްޓެކްސްްްބޭފުޅުންނަށް ްއިން ފައިސާ

ްތި ްތިްްނުދައްކައިިފއްޔާ ްިވއްަކއިގެްނ، ްކިއްލި ްމަސްްބޭފުޅުްނނަށް ްތިްބޭފުޅުން ްހަދައިގެން ްރިހާކުރު ްހިއްކައިގެްނ،

ްވަނީ ްކަުމގައި ްނުދައްަކއިފި ްފައިސާ ްލާރިން ްލިބޭ ްތިްބޭފުޅުންނަށް ްޓެކްްސްްނަމަ ްއަންނާނީ. ްޙުކުމް ްޖަލަށް ބޭފުޅުން

ްޙު ްއަންނާނީ ްމީހުންްޖަލަށް ްތިްނުދައްކާ ްދިވެހިްރައްޔިތުންނާބޭްކުމް.ްމިއީ ްމިއަދުްނިންމާފައިްފުޅުންނަށް ވާްްދޭތެރޭގައި

ްވާހަކަތައް ްނުދައްާކ ްޓެކްސް ްތިބޭނީ.ްްނިންމުމަކީ. ްއަުރވާލެވިަފއި ްފަާރތްތައް ްނުދައްކާ ްޓެކްސް ްތިބެންޖެހޭނީ. ޖަުލގައި

ް ްފަރާތްތައް ްނުދައްކާ ްއިްނ،2ްްމިލިޔަން،2ްްޓެކްސް ްއިން،3ްްލައްކަ ްމ5ްްިލައްކަ ްވާހަކަ ްޖުރުމަނާކުރާ ްިއން ލަްއކަ

ލަިއގެންްމިްއުޅެނީްދިވެހިްއެބަޖެހޭްދިވެހިްރައްޔިތުންްފެލައިްތުންްމިއަދުްވިސްނަންދައްކަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްދިވެހިްރައްޔި

ްމި ްުކރަން ްކަެމއް ްހުރިހާ ްމި ްަނގަިއގެން ްފައިާސ ްއަތުން ްރަްއޔިތުންނަށްްްރައްޔިތުން ްލޮބުވެތި ްދިެވހި ްވީމާ، އުޅެނީ.

ްތިޔަް ްތާއީދުނުކުރާށޭ. ްޓެކުަހށް ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްބޭުނން ްޮގވާލަން ްދެކޮަޅށްްްއަޅުަގނޑު ްމިކަމާ ބޭފުޅުން

ްއެއް ްއަިދވެސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަންްއިހުތިޖާޖުކުރަމުންދާށޭ. ްފަރުދުންގެް،ފަހަރު ްމި ނޑު ްންއާމްދަނީްއަުޅގަ

ްޓެކްސްްނެގުުމގެްބިލަށްްތާއީދުނުކުރާްވާހަކަ.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް،ްުޝކުރިްއޔާްވަރަށްްޮބޑަށްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް
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މިނެުޓ6ްްކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޑީ.އާރު.ީޕގެްފަރާތުންްާވހަކަފުޅުދައްަކވާްކޮންމެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރަކަށްްޝު

ްއަންަގވާފައި ްފަރާުތން ްީޑ.އާރު.ީޕގެ ްމިްްއެރުވުމަށް ްފުރުޞަތު ނުޑްމިހާރު ްއިޢުލާނުކުރަން.ްއަުޅގަ ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަ ވާ

ްއަރުވަނީްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.ް

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ގެްބިލަށްްއަޅުަގނޑުމެންްތާއީދުކުރަން.ްންްޓެކްސްްނެގުމުދެ،ްފަރުދުންގެްއާމްަދނީއާޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްމި ްަޖހާފައި ްމިސްރާބު ްދިވެހިރާއްޖެ ްމިހާރު ްބަދަލުތަކަކަށްފަހު ްިސޔާސީ ްިދވެހިރާއްޖެ ްމީގެްްޙަޤީޤަތުގައި ްާރއްޖެ ްއޮތީ

ްމިް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްގެނައުމަށްޓަަކއި ްބަދަލުތައް ްއެ ްބަދަލުތަކަކަށް. ްބޮޑު ްއިޤްތިޞާދީ ްނުދެކޭފަދަ ހާރުްކުރިން

ްޕް ްއިޤްތިޞާދީ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްފެއިލްސަރުކާރުން ްޕެކޭޖު ްއިޤްތިޞާދީ ްނުވަތަ ްމަރަށްްލޭން ްފަރާތްތައް ްއިދިކޮޅު ވުމަކީ

ްޮކންމެހެންތެޅެމު ނޑިވަެޅއްަގއި ްދަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްންދާ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ވެސް

ްއަށް ްރާއްޖެ ްރަްއޔިތުން ްބަދަލުގެްރާއްޖޭގެ ްރިްނައި ްިކއްލިގެަނއީ ްއާއި ްމީހާ ްކައްކާ ްދިރިއުޅުންްހާކުރު ްމީހާގެ ތެޅި

ްފަރުދުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި. ްޒަމާން ްކުަޑވި ްމީހުން ްުކޑަ ްބޮޑުވެ ްބޮޑުން ގެްބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި.

އަްށ41111ްްބާރާތުންްއެބަްއެނގޭްއިށްްސާފުްންްޓެކްސްްނެގުމުގެްބިލުގެްއެިކއެކިްމާއްދާތަކަށްްބަލާއިރުްވަރައާމްދަނީ

ްއާ ްދަށުން ްވުރެއް ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްލިބޭ ްމްދަނީ ްޓެކްސް ްއޮތް ްބޮޅެއްކަން.ްސުމެއްކަން.ް، ކަންއެއްްނަގަން ްއޮންަނނީ މި

އެހެންވީމާ،ްލުންްވެސްްާނންނާނެްއެއްެޗއް.ްނީްސުމެއްްނުވަތަްބޮޅެއް.ްވަނާްމޯތަޅާްމީހާްައތުންްނަގާއެހެންވީމާ،ްިކއްލި

ްގިނަ ްމީހުން ްމަގުމައްޗަށް ްހާލެއްަގއި ްއެއްެވސް ްދެއްުކމަކީ ްވާހަކަތައް ްމިފަދަ ްޮގތަށް ްއޮޅޭ ްރައްޔިތުންނަށް ވާނެްްސީދާ

ްމަސައްކަތަކަްށް ްކުރާ ްސަރުާކރުން ްކަމަކަށް ްހުރި ްފައިދާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރައްޔިތުން ްއަދި ްނޫން. ްެވސް ކަމެއް

ހެނެއްނޫންްގޯހުންްދަންޏާމުންްރުޅިްއަންނާނެ.ްއަދިްރުޅިގަދަވެްމަގުަމއްޗަށްްވެސްްނުރުހުންލާނެްކަމެއްްވެސްްނޫން.ްއެ

ްއޮންނަނީ ްޖެހެނީްސަރުކާރެްއްހިންގުމަށްޓަަކިއްމި ްމި ްކުރަން ނޑުމެން ްައުޅގަ ްކަންކަން ްގޮތް.ްެއއީްްނިކުންނާނެ.ްމި ދެ

ްމުާސރަްއިންތިޚާބުތަކާ ްއެހެންނޫނިްއޔާްްދިމާކޮށް ްލިްބޮޑުކުރުން. ްޭއގެްްބެމުންއާމްދަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެްއޗަކުން ދާ

ރައްކާކުރަންޖެހޭްއެްއޗެއްްރަްއކާކޮށްްތަރައްޤީްއާއިްފުދުންތެރިކަންްއިތުރުކުރުން.ްއަޅުަގނޑުމެންްއިޤްތިޞާދީްބަދަލަކަށްް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްބަލަިއލާއިރު ްކަމަށް ްރޯޝަން ްކުރިއެުރމާއި، ްއާއި ްތަރައްޤީ ްފަރުދުްނނަށް ްނުވަތަ ްމިްބަލައިލާއިރު ންނަށް

ްފަރުދުންގެް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްނުަވތަ ްރަްއޔިތުން ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްފެނޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްޗާޓުތަކެއް. ފެންނަނީ

ްދިވެިހް ްއެބަފެނޭ ްއެާއއިެއކު ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެބަފެޭނ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހިސާބު ްއިން ްބާ މުސާރައިގެ

ް ްްބިލިޔަނަށ23ްްދައުލަތުގެ ްތަޢުލީމާއިއަހަުވރެ ްކަންކަމަށް ްއެިކއެކި ްތަރައްީޤގެ ްބަޖެޓުގަިއ ްމިާދ ްޮބޑުވަމުން ،ްރަކު

ްއެޫނން ްމިންވަރު.ްއެްޞިއްޙަތާިއ،ްބަނދަރާއި ްއެލޮކޭުޓކުރެވިފަިއްހުރި ްބަޖެޓުން ްކަންކަމަްށްދައުލަތުގެ ްތަރައްީޤގެ ވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަންނަނީ ްމި ްއިތުރުކުެރވެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެންްްމިންވަރު ްއަޅުގަ ްފައިސާ ްވަންނަ ޤައުމަށް
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ްެއކަމެއްް ްމުްއސަނދިކޮށްގެން. ްބައިތުލްމާލު ްޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްހިފެހެއްޓިގެން ޤައުމުަގއި

ްމި ްދުނިޔެ ްތިބެގެން. ްމިއަދު ްތެރޭަގއި ްސިޔާސަތުގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްކުރީގެ ްނުކުެރޭވނެ ދަނީްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްދުނި ްޤަބޫލުކުރަންޖެބަދަލުވަމުން. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްތަރައްޤީވަމުން. ްމިދަނީ ްޔެ ްވެިރކަމާް:2:8ހޭނެ ްއަހަރު ްވަނަ

ްއަހަރުްވެިރކަމަށްްަވޑަިއގެންެނވިއިުރްޑޮލަރުްރޭުޓްހުރީކީ.3119ްްވަރަކަްށްނޫންްްހަވާލުީވއިރުްޑޮލަުރްރޭޓުްހުރިް ވަނަ

ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްެއކަންްއެކަން ްބޭފުޅުންނަށް ްނޫޅޭ ްއޭުރ .

ްކޮންމެވެސް ްަމނިކުފާނަށް ްޤަބޫލުކުރަްއެނިގވަަޑއެއްުނގަންނަވާނެ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެނިގވަަޑިއގެންނެވި ނީ.ްވަރަަކށް

ް ްބަދަލުތަާކ ްމި ްވެްސްއެހެންވީމާ، ްޤައުމުތަކުަގއި ްެއހެން ްދުނިޭޔގެ ްގެނެވޭނީ ްތަރައްޤީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ެއއްކޮށް

ްވަރަްށްއިޤްތި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގެެނވިގެން. ްއަްށ ްރާއްޖެ ްިނޒާމުތަްއ ްބޭނުންކުރާ ްބައްޓަްނކުރުމަށްޓަކައި ޞާދު

ްނި ްެޓކްްސގެ ްމި ްއެނގޭ ްައިއސިއްޔާރަނގަޅަށް ްއަްށ ްާރއްޖެ ްފަރާތްތަކުންްްޒާމު ްއިދިކޮޅު ްވަްއާޓލަން ްސަރުކާރު މި

ްކުރަް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްަފއިދާތަކާިއްދުވާނެކަން. ްހުރި ްމިކަމުގެ ްކޮށްަފިއ ްމިކަން ްއެބަޖެހޭ. ން

ގެއްލުންތަުކގެްަމއްޗަށްްވާހަަކދައްކަިއގެންްކުރިއަށްްއޮތްްިރޔާސީްއިންތިޚާބުގެްވާހަކަދަްއަކންވާނީ.ްޙަޤީޤަތުަގއިްދުނިޭޔެގް

ްކުރާ ްވެިރައކު ްަޤއުމެްއގަިއ ްއެްއވެސް ްމިއީ، ްނޫން ްަކމެއް ްކުރާނެ ްހިތުން ްއެހެންނަމަވެމަޤުބޫލުވާކަްނެ ްމިކަންްށް. ސް،

ްނޫނިއްޔާ ްއެްްކޮށްގެން ްނުހިފެއްޓޭނެ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްމައިބަދަ ްއިޤްތިޞާުދެގ ައޅުަގނޑުމެންގެ

ްިދވެހިް ްނުވަތަ ްނިޒާމު ްމިއޮތް ްމިހާރު ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްހުްއޓަްސ ްވެރިކަމުަގއި ްމީހަކު ްކޮންމެ ނުހިފައްޓައިފިއްޔާމުން

އޮތްްހާލަތެއް.ްްއަންނަމުންްއަންނަމުންްއައިއްސަހާލަތުންްއަރައެއްްނުގަނެވޭނެ.ްިމްހާލަތަކީްްރައްޔިތުންްމިހާރުްމިއޮތް

ްގުޅިގެންް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލުކުރަން ްހާލަތު ްމި ްބަދަލުކުރެވޭނީ ްހާލަތު ްކޮށްިފއްޔާްމި ްއެހެންވީމާ،ްމަސަްއކަތްތަެކއް .

ްވާހަކަ ްއުޭޅ ްދަންނަވާލަން ްއާމްްއަޅުަގނޑު ްފަރުދުންގެ ްދާއިރާގެްދަނީއަކީ ްހުޅުމީދޫ ްދެންމެ ްބިލު ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ން

ްބަެއއް،ްކާުކްއަތުްނ،ް ްކޮން ްވިދާުޅެވްއޖެ ްތަފްޞީލުކޮށް ްަވރަށް ްހުށަހެޅުްއވިއިރު ްލަބީބު ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ޕަސަންޓު.ްގޭ.ްސުންްއިންްދަށުގެްއާމްދަނީގެްމީހާގެްއަތުންްޓެކްސްްއެއްްެނތްްނ41111ްެކިހާވަރެްއކަންްމިްނެގެނީ.ް

ްތެޭރގައިްްއެހެންވީމާ،ްެއކަމަކާ ްއާބާދީގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްނުވަތަ ްއުޅޭ ްހުޅުވަިއގެން ްފިހާރަ ްކަންމަތީ ްފަރުދުންގެ ދިވެހި

ްމަިތންްއާމްދަނީްލިބޭްމީހުން،ްމިްވުރ41111ްްެއުޅެނީްްނުޖެހޭ.ްމިލިބޭްރައްޔިތުންްކަންބޮުޑވާކަށްްހިމެނޭްދަށްްއާމްދަނީ

ްމެންބަރުރައްްއުޅެނީ ްމަޖިލީހުެގ ްމިޔިތުން ްއަތުން، ްމީހުން ްކުރާ ްއުޅޭްްކަން ްހުޅުަވއިގެން ްިވޔަފާރިތައް ްބޮޑެތި އުޅެނީ

ްެވރިންްއަތުންްއެއްޗެހިްނަގަންްއިްފަންޑުކުރާްއެކިެއކިްވިޔަފާރިްއުޅެނީްމިްމަޖިލީސްްހުއްޓުވުމަށްޓަކަްމީހުންްއަތުން،ްމިް

ންގާްމީހާ،ްއެްއކަލަްތަޅާްީމހާްއަށް.ްއެްއކަލަްކަންމަތީްސްޓޯރުްހިިކއްލިްނީްއެއްކަލަދަްވެގެން.ްއެްެއއްޗެހިްެނގީމާްމި

ްްކުރީއްސުރެ ްްފޮތަށްދަރަނި ްމިަދރާފައި ްކުރެވޭޯތ ްކަމެްއ ްއަށް ްމީހާ ނޑުމެންްްއޮތް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ،ްމިކަން ުއޅެނީ.

ް ްދައްކަނީ ްމި ްޙަޤީޤަތް. ްމިކަމުގެ ްމިއީ ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްއެްއވެސް ްނެގުމުެގްއޮޅުވާލުުމގެ ްޓެކްސް ްއާމްދަނީގެ ފަރުދުންގެ

ްއެްއޗެްއގެް ްނެތް ްބިލުގައި ްނުދަްއަކން. ްވެސް ްއެއް ްވާހަކަ ްއެންމެ ްބޭރުން ްބިލުން ްއެތި. ްއޮްތ ްލިޔެފައި ްސީދާ ބިލުގައި
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ްރަނގަް ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ،ްރަްއޔިތުންނަށް ްނުދަްއކަން. ްެވސް ްއެްއ ްކޯއްެޗއްވާހަކަ ްއެނެގންޖެހޭ ްއެބަ ްީމގައިްޅަށް ްކަން

ނުޑްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްވާހަކަް އަީކްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންެގްސިާޔީސްްމިއޮތީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްރަ ްއެއްކިބާޮކށް ްތަފާތުވުން ްވެްއޖެއްޔާޚިޔާލު ްބިލެއްގައި ްއެބަޖެހޭ.ްްނގަޅު ްވިސްނަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ރަނގަޅަށް

ްޑީ.އާރު. ްހިތްވަނީ ްޤަބޫލުކުރާ ްކަމަށް.ްއަޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރައްވާނެ ްމިއަށް ްމެންބަރުން ްލޯބިކުރާ ްހަމައަށް ްއުސޫާލއި ޕީގެ

ް ްުއޅޭ ްއަންނަން ްވެރިކަމަށް ްވަރަށްްްވެރިކަންއެއީ ްރައްޔިތުން ްާތއީުދކުރާނެ. ްމިއަށް ްވެއްެޖއްޔާމުން ްަބޔަުކ ކުރެވޭފަދަ

ް،ންމުން.ްއެީއްޤައުމެއްްހަލާުކކޮށްލަިއގެންޭބފުޅުންްނިންމާްނިްބަލާނެްމިފަދަްބިލުތަކުގަިއްތިގާތުންްވަރށްްރަނގަޅަށްް

ނޑާަލިއގެން ވެރިކަމެްއ،ްހޯދޭނެްއުފަލެއް،ްއަރާމެްއ،ްލަްއޒަތެްއްަޤުއމެއްްސުންނާފަތިކޮށްލައިގެންްކުރެވޭނެްް،ޤައުމެއްްފު

ނޑު މެންްވަަރްށްނޯންނާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލަށްްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްތާއީދުުކރުމަކީްއަުޅގަ

ް ްއަދި ްބަދަލު ްމިދެކޭ ްދިވެހިާރއްޖެ ްއެދުމެްއ. ނޑުމެންނަށ3119ްްްއެދޭ ްއަުޅގަ ްބަދަލު ްބޭނުންިވ ްރަްއޔިތުން ވަަންއަހަރު

ްމިއަދަީކް ްގެނެްސގެން. ްބަދަލުތައް ްއެ ްގޮތުން ްއިޖުތިމާޢީ ްއަިދ ްގޮތުންނާއި ްގޮތުންނާިއ،ްއިޤްތިޞާދީ ްިސޔާސީ ގެނެވޭނީ

ްމެންްއުފާވާްޒަމާނެއްްގެންނަންޖެހޭްދުވަސް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިޤްތިޞާދީްގޮތުންްއަުޅަގނޑުް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު

ނުޑްރަީއސް.ްފަރުދުންގެްއާމްދަނީްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރި ންްޓެކްސްްނެގުމުގެްބިލެއްްމިްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވީތީްއަޅުގަ

ް ްތެއެކަމާ ްވެިރަކމުގެ ްއަނިޔާވެރިކަމުގެ ްމި ްމިދެކޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދަކީ ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށްްހިތާމަކުރަން. ރެއިން

ްކުރިމަތި ްދަތިކަެމއް ްއިތުރު ްބިލެއްްވުކުރުްއަނެއްާކވެސް ްބަހުްމަށް ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްދުވަމި ްމިީއްސްކުރާ ސް.

ްހިތާމަޔާ ްދުވަސްރައްޔިތުންނަށް ްެގއްލުންހުރި ްމާޒީގެއި ްައދި ްކަޑައްުތެވގެންްތަކެއް. ްމި ްއާދެ،ްްއަހަރުތަކެއް ދަނީ.

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަގާތީވެ ްޓެކްސް ްތަންތަނުން ްއެެހން ްދުނިޭޔގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިޓެކްްސ އެްް.ޖެހެނީްނަގަން

ްމިކޮޕީ ްމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްްކޮށްގެން ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިކަކުރަނީ. ްުއސޫލާތަންތަނުގައި ްންކުރާ

ް ްކިހާ ްިވސްނަނީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްހިތަށްދޭތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑު ްޓެކްްސްމިންވަރަކަށްތޯ ްޤައުމުތައް ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ އަރާ.

ްނެިތް ްއަެގއް ްއެްއވެސް ްޮއންނަނީ ްޚިދުމަތްތަްއ ްައސާސީ ްޚިދުމަތާއި ްޞިއްީޙ ްއުސޫލަީކ ްކަްނކުާރ ްޤައުމުތަުކަގއި ނަގާ

ްނޫންނަ ްއޮންނަނީ. ްއަިދްފްރީކޮށް ްއެއީ. ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއޮންަނ ްެދވިފައި ްއެއް ްަސބްސިޑީ ްބޮޑު ްސަރުކާރުން ްއެއީ މަ

ްމަރުަކޒުތަކާއިް ްއެހެންނަމަވެސް،ްްހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ްހުރޭ. ްފޯރުކޮށްދޭން ްމި ްހިލޭ. ްހުންނަނީ ްތަންތަން ްބައިވަރު މިކަހަލަ

ނޑުމެންގެް ްއވެސްްފަންތިެއއްެގްެއްއވެސްްގިންތިެއއްގެްމީހަކަްށްއެބަހުރިތޯްހިލޭްފޯރުކޮށްދޭްއެދިވެިހރާއްޖެްމިއަދުްއަުޅގަ

ނީްހުރިހާްދަްހިލޭްފޯރުކޮށްދޭްޚިދުމަތެއްްމިއަދުްއެބައޮތްތޯ؟ްނެތްްއެްއވެްސްޚިދުމަތެއް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމި

ްނަަގންްޔަނީްޓެކްސްްމިހެންްމިްކިްއިތޯ؟ްއަޅުަގނޑުމެންްޓެކުހޭބަކޮތަންްމިްފެންނަނީ.ްްދާްމުންއެްއޗަކުންްޓެްކސްްނަގެ

ް ްވާހަކަދައްކާއިރު ނުޑމެންމި ްކޮންްއަުޅގަ ްނުދައްކަނީ ްޓެކްސް ނޑުމެްންމިއަދު ްއަޅުގަ ްޚިދުމަތަކަށް ްހުރިހާ ޚިދުމަތަކަށްތޯ.
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ނޑުމެންްމިްރައްޔިތުންްމިދަނީްޓެކްސްްަދއްކަމުން.ްއެް ދަނީްެޓކްްސްްގޮތަށްްބަާލއިރުްޞިއްޙީްޚިދުމަތަށްްވެްސްއަުޅގަ

ްއަޅުް ްމިދައްކަމުން. ނޑުމެން ްމިްގަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދައްކަުމން. ްޓެްކސް ްއަގުަތކަކަށް ްހުރިހާ ްދިރިއުޅުމުގެ ދަނީްްދަނީ

ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދަްއަކމުން. ްޓެކްސް ްވެސްްްކާބޯތަކެްއޗަށް ްކަރަންޓަށް ްއަތުން ނޑުެމން ްއަޅުގަ ދަނީ

ްގެންދޭ.ްސަރޓެ ޗާޖެއްްނޫނީްކޮންމެވެްސްއެހެންްނަމެއްގައިްފާޑުާފޑުެގްނަންނަމުގައިްމިއޮތްްދަީންކްސްްނަގަމުންްއެބަ

ްމި ްވެްސްމިއަދު ްއެްނެގެމުން.ްސްކޫލްތަކުން ްކިޔަވާތީ ްދަރިވަރުން ނޑުެމން ްއަޅުގަ ނޑުމެންްްދަނީ ްއަުޅގަ ްވެސް ަތނަށް

ްދައްކަމުން ްޓެކްސް ްއެް.މިދަނީ ްމިްޫނންނަމަ ްލިްތަނަށް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބޮޑުދަނީ ްއާމްދަނީގެ ްދަްއކަމުންްްބޭ ަބެއއް

ްމިްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުއްވާަތކެިތްގެންުގޅޭތީވެ ްައޅުަގނޑުމެންްްދަނީ.ްމަގުމަތީ ްޓެްކްސްދައްކަމުން ްއެތަކެްއޗަށް ދަނީ

ނޑުމެންްމިދަްމި ނޑުމަީތގައިްެއްއޗެއްްގެްނގުޅެންޏާްެއއަށްްއަުޅގަ ތޯްެޓކުހެއްނީްެޓކްސްްަދއްކަމުން.ްދެންްކޮންދަނީ.ްކަ

ްމިް ްނުދައްަކއިގެްންމިއަދު ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްއަތުްންްއުޅެނީ. ްވިޔަފާރިވެރިން ްއަކީ ްވާހަކަ ދައްކާ

ނޑަ ޗަކަށްޯތ،ްޑިުއޓީްެއޅިއިުރގައިްވިޔަާފރިވެރިންްކޯޓެކްސް.ްިވޔަފާރިވެރިންްއަތުްންޓެކްސްްނެގުމަށްޓަކައިްބިލުަތކެއްްކަ

ްިވޔަފާރިވެރިން. ްދައްކާ ްްއެބަ ްހުވިޔަފާރި ްއެބަ ްއަށް ްއެބަ.ްކޮންްއްދަ ްދައްކާ ްކުލި ްގުދަދައްކާ. ްނުދައްކަނީ. ްންކަމަކަށްތޯ

ނޑުމެންގެްއަތުން.ްދެންްއަޅުަގނޑުްމި، ކުލިްދައްކާްއެބަ.ްއެހެްނވީމާ ދަްއކާްްމިްހުރިހާްޓެކްސްތަކެއްްއެބަްނެގޭްއަުޅގަ

41111ްހެއްގެްއަތުންްމިްނަގަންޖެހޭްޓެކުހެްއގެްވާހަކަ.ްވުރެްމަތިންްއާމްދަނީްލިބޭްމީްރުފިާޔައށ41111ްްވާހަކަްއަކީ،ް

ްިވސްްރުފިޔާއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަގަްނ ްޓެކުެހއް ްމަތިން ްވުރެ ްމ41111ްީނާއިރުަގއި ްލިބޭ ްދިރިއުޅެމުންދާްރުފިާޔ ހާ

ނ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކިާހވަރެްއތޯ. ްމިއަދު ްކުއްަޔކީ ްއެޕާޓްމަންޓުގެ ްހުންނަ ްހިފާފައި ްއޭނަ ްނޫންނަމަ ޑުމެންްއިމާރާތް

ތަާޅްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދުްވިދާޅުވިްފަދައިންްކިއްލިްވިސްނަންޖެހޭްކަމެއް.ްއާދެ،ްގެމަނަފުށިްދާއިރާގެ

ްނޫން ްއެއް ްސަރުކާރުްް،މީހާ ްމި ްމިއަދު ްެނުގމަށް ްޓެކުހެއް ްއާމްދަނީން ްިލބޭ ްވެސް ްއަތުން ްމީހާ ްވިްއކާ ހެދިބިލެތް

ްތެޅެނީ.ްލާރިްނެތިގެންްހަދާނެްގޮތެއްްނެތިގެންްމިރަށްތެޅެނީ.ްމައުޅެނީްމަރަށްްކާރުްމިއޮތީ.ްމިްަސރުްބޭނުންވެފައިްމި

ްފެލައި ްލާރިކޮުޅްއުޅެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމީހާ ްހުރި ްއެަކއުންޓުަގއި ްއޭނަ ްނަމަވެސް ްހައްޔަރުކޮށްގެން ްމީހާ ްހުރި ްލާރި ލާފައި

ތެރިްސަރުކާެރއްްންނަށްްމިއޮތީްފިސާރިްރަނގަޅުްޯއގާވެސްްދަމައިގަެނވޭތޯްމިްސަރުކާރުންްބަލާނެ.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެ

ްމިލިބިފަ ްމިްބައިް. ްހައްޔަރުކުރަން. ްއެބަޖެހޭ ްމިއަދުްބައިްްމީހުން ްއެބަޖެހޭ ްޓެކްސްތަކާްްމީހުން ްމި ްބަންނަން. އަތް

ްބިލުތަކާ ްމި ްކަމަށްްއެްއޗެހި ްޫދކޮށްލައިފި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކޮށް ްކުްެއއްޗެިހ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ރިމައްޗަްށްވަންޏާ

ްޓެްކްސް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރަންތޯ. ްކޮންކަމެއް ްމިއުެޅނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްދުވަްސތަކެއް. ްނިކަމެތި ްވަރަށް އޮތީ

ްވާަހކަދެްއކިް ްމި ްއިތުރުކުރާށޭ ްއާމްދަީނ ްދައުލަތަށް ްނެގެނީ ްޓެކްްސ ްބަދަލުތަކެކޭ ްިއޞްލާޙީ ްިމގެންނަ ނެގުމަށްޓަކައި

ްވިްއކާލަިއގެްންދިވެހިްރައްޔިތުންްބޭނުންާވްމީހުންްވެރިކަމަށްްއަިއއިރުްކީް ކޭތޯްބުނަނީ.ްތިމަންނާމެންްހަމައެކަނިްއާރަށް

ް ްއާރަްށ ްއާރަށް. ްކޮބައިތޯ ްވާހަކަ. ްދެއްކި ްމިއީ ްފޯރުކޮށްދޭނަމޭ. ްޚިދުމަތެއް ްއަސާސީ ްކޮންހުރިހާ ބޭނުމެއްޯތްގެންގުޅޭތީ

ްރަށް ްކިަތްއ ްިވއްކާލީ. ްބިންތޯ ްކިތައް ްކުރަމުންދަނީ. ްކޮަބއިޯތްއާރަށުން ްވިްއކާލީ. ްފަޅުތޯ ްކިތަްއ ްވިްއކާލީ. ތޯ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބުނުްއާްމދަނީްއަކީ.ްނުލިބުނުްއާމްދަނީްއެއް.ްކިތަްއްތަންތޯްިވއްކާލީ.ްއެއަރޕޯޓްްިވއްކާލީ.ްދިާރުގް

ނޑުަގއިްޮއތްް ނުޑަގއިްޮއތްްފައްޓަވިްއކާލީ.ްނުިވއްކާްއެަކއްެޗއްްނެތޭ.ްދެންްއުނަގަ ބައިްނޫންްއިތުުރްރުތަވީދާއި،ްއުަނގަ

ްއެ ްމިއަަދކުްނެތް ްމިލްިކއްޔާަތކު ްރަްއޔިތުންގެ ްިދވެހި ްެއއްެޗއް ްއެްއޗެްއްިވއްކާްއެްއވެސް ަލއިފި.ްދެްންމީހުންގެ.ްހުރިހާ

ނުޑމެންްކޮންކަހަލަްވާހަަކއެްއޯތްްވާހަަކއެއްޯތްމިއަދުްމިއަޅުަގނޑުމެންްކޮން ދަްއކަނީ.ްހެޮޔްެވރިކަމެކޭްިކޔަިއގެންްއަުޅގަ

ކީ.ްޮތއްޑޫްާދއިާރެގްދެކެނީްދައްކަނީ.ްހެޔޮްވެރިކަެމއްެގްތެރެއިންްރަްއޔިތުންްބޭނުންިވްބަދަލެއްްނޫންްއަންނަމުންްމިްމި

ްތާއީދުުކރާ ްޑީ.އާރު.ޕީން ްވިާދޅުވެއްޖެ ްދައްކަވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްދެންމެ ްމެންބަރު ްމެންބަރަކުް، ޢިއްޒަތްތެރި ޑީ.އާރު.ޕީގެ

ސަރުކާުރގެްމިްސިޔާސަަތށްްތާއީދުކުރާނެއޭ.ްނޫންްއެހެްނނެއްްނޫން.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަކީް، ނޭވެއްެޖއްޔާްމިްބިލަށްްތާއީދުކުރާް

ްޖުމްހޫީރް ްާތއީދުކުރާނީ، ްވެސް ްޕާޓީން ްަޤއުމީ ްއަދި ްާތއީދުކުރާނީ ްޑީ.އާރު.ޕީން ްނޫން. ްބަެއއް ްތިބި ްއޮޅިފަިއ ްަމގު އެއީ

ްާތއީދުކު ްވެސް ްމެންބަރުން ްމިނިވަން ްމިތާ ްާތއީދުކުރާނީ ްވެސް ްފައިދާހުރިްޕާޓީން ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ރާނީ

ްމަަސއްކަްތކުާރް ްއަގަށް ްބަޔަކު ްތިބި ްގަނެފައި ްލިބިގެން ްބައި ްސަުރކާރުެގްތެރެއިން ްއަިނޔާވެރި ްމި ކަންތައްތައް.ްމިއަދު

ްމިތަނަށްް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްނުކުރާނެ. ްޤަބޫލެއް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމިކަން ްޤަބޫލުކުރިޔަަކސް ްމިކަން ބަޔަކު

ްކުރީއިން ްވަރަށް ްއަޅުންނަކީ ްނުކުރާނެ. ްޤަބޫލެއް ްވެސް ްބަޔަކު ްތިބި ްމިްްތިޚާބުކޮށްފައި ްމިއަދު ްބައެއް. ްއުޅޭ ޒަމާނުގައި

ްގަނެަފއި ްއަދަދަކަށް ްަވކި ްއެއީ ްއެބަތިބި. ްއަޅުން ްއެހެންވީމާްމަޖިލީހުގައި ްއެތިބީ. ްމީހުން ްތާއީދުކުރާނެް، ތިބި އަޅުން

ްހުށަހެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއެްއޗެއް ްވީކޮންމެ ްތަނެއްަގއިްްޅިކަމުގައި ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގެ ްއެީއ ްއަޅުންނަކީ ްއަޅުްނގެ ނަމަެވސް.

ްވެސް ްމާކުރިްއސުރެ ްއެީއ.ްއެހެންވީމާްްވެސް ްކަމެއް ްއަޅުގަނ، ޮއންނަ ްމި ްެއދެން ނޑު ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްނިޒާމާްއަުޅގަ ޑު

ްްބެހޭްމައްސަލަްއެއް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްްަމޑަވެލިްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމް.ްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްނާޒިމްްވާހަކަދެްއކެުވން:އްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙަ

ްަބއެއްް ްތިބި ްިވކިފައި ްގަނެަފއި ްމެންބަރަކީ ްއެްއެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ކަމަށްްްއާދެ،

ގޮތަށްްވާހަކަފުޅުްަދއްަކވާއިުރްމިްމަޖިލީހުގެްޢިްއަޒތާއިްކަރާމާތްްހިފެހެއްޓުމަީކްްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލެއްްުނކުރަން.ްދެންްއެ

ްއެކަންްހުއްުޓވެންެޖހޭނެްއިނގޭތޯ.ް، ގެްރައީސްގެްވާޖިބެއް.ްއެހެންވީމާމަޖިލީހު

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްެއްއވެކަްއެއްްއާދެ، ްބަަލއިގަންނަން. ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރަކުމަށް ްޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެްްސް

ްނިސްބަތްވާ ްރައްދުވާްމެންބަރުންނަށް ްބަހެއް ްނިކަމެތި ނޑުްްގޮތަށް ްއަުޅގަ ްނުދެއްކެވުމަށް ްވާހަކަުފޅު ގޮތަށް

ްފުރުޞަތުނަސޭޙަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތްތެރިވަމުން ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްގެނަމަފުްއަރުވަން ްިޢއްޒަތްތެރިްެއއް ްދާއިރާގެ ށި

ްމަދަށް.ްލްހާމުްއަޙްމެންބަރުްއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްގެނަމަ

ކަމަށް.ްދެންމެްްދެއްވާނެްއަށްްރޫލިންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުްުއއްމީދުކުރަންްމަނިކުފާނުްއަުޑއައްަސވާފައިްމި

ްނެންގެވިް ްފައިސާ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށި ްދެއްެކވި ވާހަކަފުޅު

ްވާހަކަްވާހަކަ ްިވުކނު ްއަދި ްެވސް ްއެްްެއއް ްޤަބޫލުކުރާނެ. ްބޭފުޅުން ްަބެއއް ްވެސް. ްތިބިްްެއއް ްމިތާ ބޭފުޅުންނަކީ

ްނޫން ްމެންބަރުންނެއް ްމަޖިލިސްގެ ްވިދާޅުވެފަިއްރައްޔިތުންގެ ްނޯންނާނެ ްޔައުމިްއޔާ. ްއަޑުައއްަސވާ ްރަނގަޅަށް .

ްމެްނބަރެކޭ.ްއެހެްނވީމާރައްޔިތުންެގްމަ ްުނކުތާ، ޖިލިސްގެ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހީވަނީ ްމަނިކުފާނުްްައޅުަގނަޑށް އެްއްނޫންހެން

ް.ްވިދާޅުިވޔަސްއެހެންް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްވިލުފުށިްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުއެއްްނޫން.ްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ ކުރިއަށްްގެންދެވުމަްށްްއަޅުގަ

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުއްުޓވާ ްޖަލްސާތަކެއް ްބަިއވަރު ްއެތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށްލަްއވާފައި ފިލައިގެންްްައޅުގަ

ްމި ްވަޑައިގެން ްމިއަދު ްއުުޅްއވާފަިއ ްދުވަހަކު ްއަުޅަގނޑުމެންްއެތައް ްކަނުލައިްތާނގައި ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމެންބަރުން

ްަމއްސަލަ ްނިޒާމީ ްނޫނިއްޔާ ްފުރުޞަުތްްއަުޑއެއްެސވުމަށްފަހުގަިއ ްބުނުމުގެ ްމައްަސލައެކޭ ްިނޒާމީ ްނެގިޔަސް ެއްއ

ްއޮންނާ ްލިޔެފައިްކަްކަމަްނެމަނިކުފާނަށް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްގަާވއިދުަގިއ ްމަޖިލީހުގެ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ށް

ް ްއޮންނަ ްހުށަހެޅިފައި ްއެ ްމެންބަރުންނަށް ްވާހަކަްބަހުއެބަހުރި ްދެްއކޭނެ ްތެރޭަގއި ްވާހަަކއާްސެްއގެ ްނުދެްއކޭނެ .ްއާއި
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ނޑުްމި، އެހެންވީމާ އަީކ،ްބޮޑުްައުގގައިްއެްއްް.ްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވާްވާަހކަތެރެއިންްދަީންމިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުްިމްދަންނަވަނީ...އެއްްނޫން.ްްދާްމެންބަރުންގެްާވހަކަްޕާޓީްއިންްއަނެއްްޕާޓީްއަށްްބަދަލުވެގެން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުުތ ްމެންބަރު ްދާއިާރެގްްމިޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށި އަުރވަނީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށް.ް

ް

ްކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްހުށަހެޅުއްިވކަ ްބިލު ްނެގުުމގެ ްޓެކްސް ްއާމްދަނީން ްފަރުދުންގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުޅުމީދޫްޝުކުރިއްާޔ މަށްޓަަކއި

ްއަޅު ްލަބީބަށް ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރުދާއިރާގެ ްއެކު ްއިޚުލާޞްތެރިަކމާ ްވަރަށް ދަންނަވަން.ްަގނޑު

ް ްނަގަމުްންއަންނަތާ ްެޓކްސް ްގާއިުމވެގެން ްނިޒާމު ްެޓކްްސގެ ްއަހަރެއ211ްްދުނިޔޭގައި ނޑުމެންެގްްއެތައް ެވއްޖެ.ްއަުޅގަ

މުތަކަށްްބަލާއިރުްހުރިހާްޤައުމަކުންްެވސްްޓެކްްސްނަގަމުންްއެްގެްނދަނީ.ްއަދިްއިްނކަމްްޓެްކސްްކައިީރގަިއްމިހިރަްޤައު

41111ްކީްއެްފަރުދެއްގެްއާމްދަނީްނަގާްޓެކުހަްންގެްއާްމދަނީންްމިގެންދަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްފަރުދުްވެސްްނަގަމުންްމި

ނޑުމެންްނަގާް ެޓކްސް.ްައޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެްމިއަދުްދައުލަތުގެްއަށްވުރެްަމއްޗަށްްލިބޭްފަރާްތތަކުންްއަުޅގަ

ް ްޚ8ްައާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްހުރިއިރު ްބިލިޔަންަގއި ްވަނީ ްއަރާފ25ްަރަދު ްޓެްކްސްބިލިޔަނަށް ްފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ްމިކަން .

ރަށްްރައްޔިތުްނގެްާތއީދުްނެގުންްނޫންްއެހެންްެއްއވެްސްގޮތެްއްނެތްކަން.ްޓެކްްސްެނގުމަކީްއެއިެރއްަގއިްއޮންނަްަސރުކާ

ްގާއިމުކުރުމަީކް ްއަދާލަތު ްއެހެންނަމަވެސް،ްއިޤުިތޞާދީ ްކަމެއް. ްދެކޮޅުހަދާނެ ްއެކަމާ ްނޫން.ްރައްޔިތުން ްކަމެއް އޮންނާނެ

ްހިންުގމަށްޓަކައި ްދައުލަތް ްދައުލަތުން ްއެހެްނވީއިުރ ްއެކަން ްކަމެއް. ްލާޒިމްކުާރ ްމަްއޗަށް ްަފއިާސްްދައުލަތުގެ ބޭނުންވާ

ނޑުމެންނަށްްހޯދުމަ ްއަުޅގަ ްކުރާނަން. ްއެކަން ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްދައުލަތުން ކީ

ްއާމްދަނީންްރައްޔިތު ްލިބޭ ްދައުލަތައް ްޚިދުމަތްމިއަދު ްދޭންޖެހޭްއަސާސީ ްވަނީްދިނުމަށްޓަކައިްންނަށް ްފައިސާ ްކުރާނެ ހޭދަ

ްއެްތަންތަނުގެްމުަވްއޒަފުންނަށްްމުސާރަްދީފައިްައއިީވއަކާްްހިންގަމުން.ްހޮސްޕިޓަލްތައްްއަުޅަގނޑުމެންްނެތިފަ ްއިދާއިރު

ްކު ްޚަރަދުތައް ްއެހެން ްކުރާނެ ްތަންތަނަށް ްއެ ްއިުތރަށް ްފިަޔަވއި ްނެތިފައިންޖެކްޝަނެއް ްވަނީ ްމިއަދު ްަފއިސާ .ްރާނެ

ންނަށްްދޭންްބޭނުންވާްޚިދުމަތްތައްްއެންމެްއެހެންކަމުން،ްދައުލަތުގެްއާމްަދނީްއިތުރުެވގެންްނޫނިއްޔާްަދުއލަތުންްރައްޔިތު

ްފައިސާ ްމުއްސަނދިންގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްމިއަދު ްދިނުމަކީ ްގޮތުގައި އިްންްފުރިހަމަ

ްހުރިހާް ްހުރި ްޤައުމުަގއި ްމުއްސަނދިކަާމއި، ްޤައުމުގައި ްދަްއކަންޖެހޭނެ. ްޓެކްސް ްޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ނިކަމެތިންނަށް

ްދިރިއުޅެމުންދާއިވަސީ ްުމްއސަނދިން ްމުއްސަނދިކަުމގައި ްލާރީގެ ްއެ ްހޯދުމަށްފަހު ްލާރި ްބޭނުންކޮްށގެން ރުްލަތެއް

ްފަޤީރުންނާް ްނައްތާލަދޭތެްމުއްސަނދިންނާއި ްކަން ްނަހަމަ ްއޮތް ްމުޖުތަމަޢެއެންްއި،ރޭގައި ްހަމަހަމަ އްަގިއްމެންނަކީ



16 

 

ކީްދުނިޔޭގެްހުރިހާްޤައުމުތަކުންްވެސްްކުރަމުންްއަންނަްކަމެއް.ްމިްދިރިއުޅެވޭނެްބަޔަކަށްްހެދުމަށްޓަކައިްޓެކްސްްނެގުމަް

ްއެބަްޤައުމުަގއި ްކުރަން ްމިކަން ްޗާޕުވެސް ްރުފިޔާ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްއިތުރުކުރާކަށްްޖެހޭ. ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ކޮށްގެން

ްހަމަތެސްގަ ްޒާތުަގއި ްޭއގެ ްއަގު ްޑޮލަރުގެ ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިނގޭތޯ. ްނުކުރަން ްހުންނަން.ްހަމަްްއް އަގުަގއި

ްލީ ްމިއަދުއަގަށް ްމިށްރުފިޔާއ28ްައެބަްފެނޭްްމާ ްއަަގކީ.ްއެހެންްކަން ްޑޮލަުރގެ ނޑުމެންްފައިސާްޤައުމުގައި ީވމާ،ްއަޅުގަ

ްމަަސއްކަތްނުކޮޗާޕު ްރަނގަޅުކުރަން ްއިޤްިތޞާދު ްޤައުުމގެ ްއިދިކޮށް ްހިތްހަމަކުރާތީ ްމިކަމާ ްފަރާްތތަކުން ނުޖެހެނީްޅު

ްމި ްދިއްކުރަމުންްއިނގޭތޯ. ްއިނގިލި ްމައްޗަށް ްވަކިްސަރުކާރުގެ ްބާރު ްތިން ްމިދާއިރުގައި ްމިއަދު ވަނީ.ްްކުރެވިފައި

ްދަޢުވާް ްކޮރަޕްަޝންގެ ްބޭފުަޅކަށް ްއެްއވެސް ްސަރުކާުރގެ ްކުެރވިްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްައއިސްފަް،ެއއް ްއަދި ްެއއްްްުޙކުމެއް

ްަވއްކަ ްދައުލަތުން ްަވއްކަންްނެތް. ްސަރުކާރުްނ ްއިްއވާފަްނކޮްށގެން ްުޙކުމެއް ްފަރާތަކަްށ ްެއްއވެސް ްނެތް.ްްކޮްށގެން އެްއ

ްނަހަމައެހެން ްފަިއސާ ްދައުލަުތގެ ްއިލްޒާމުގޮތުގަވީމާ، ްބުނެ ްބޭނުންކުަރނީއޭ ްޖާގައި ްއެްއވެސް ްމިއަދުްްއެޅުުމގެ ެއއް

ްކަންތަ ްސިޔާސީ ްޤަބޫުލުކރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޯްނނާނެ. ްފަރާތްތަަކކަށް ްކަންތައްތަާކްްްއތަކަކާއިްއިދިކޮޅު ޤައުމީ

ްކަންއެްކުރަންވަކި ްސިޔާީސ ްތިބެވޭނީ ްކޯޅުންތަކުަގއި ްސިޔާސީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއުެޅވޭނީްނގެންޖެހޭނެ. ތައްތަކުަގއި

ްދުވަހެްއްްށްދައުލަތަ ްދިރިއުެޅވޭނެ ްޤަުއމުގައި ްމުސްތަޤުބަލެއްަގއި ްއުާފވެރި ްަރއްޔިތުންނަށް ްރަނގަޅުވެ ްއާމްދަނީ ލިބޭ

ްއަޅުގަް ްބޮްއައުމުން. ްވަރަށް ްރާއްޖޭގައި ްޤަބޫލުކުރަންޖޭހެނެ ްމިައދު ްނިކަމެތިންނާނޑުމެން ްފަޤީރުންނާއި ދޭތެރޭަގިއްްޑަށް

ް ްނަހަމަކަން ްއޮތްއޮތް ްހަމަޖެހިފައި ްބޮޑަށް ްޙަޤީޤަތްވަރަށް ްމިއީ ްއޮުޅވަް.ކަން. ްބޭފުޅަކަށް ްއެއްވެސް ްޙަޤީޤަތް ެއްއްްމި

ްއާމްދަނީ ްކުޑަ ްފަރާްތތަކުން ްރާއްޖެތެރޭގެ ްދިރިއުޅެމުންނުލެވޭނެ. ްމިއަދުްްއެްއގައި ްފަރާތްތަކަކީ ްގިނަ ްމާލޭެގ ްދާއިރުަގއި

ްފަރާތްތަކަ ްއެ ްފަރާތްތަކެއް. ްިލބެމުންދާ ްއާމްދަނީތަކެއް ްމަތީ ްހަމަހަމަވެސް ްއާމްދަނީ ްލިބެމުންދާ ބެހޭނެްްއެކުްކަމާށް

ްޤާއިމު ްމިއަދު ްވެރިކަމުްނިޒާމެއް ްދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ްވެރިކަން ްއެބަޖެހޭ. ްމިކުެރެވން ްފަރާތަކުން ްދުވަހުްްގެ ވީހާ

ވަނީްއަބަދުވެސްްބޭނުންވާްފަރާތްތަކަށްްއާމްދަނީްއިތުރުކޮށްދީގެންްވެރިަކމުގައިްގިނަްދުވަހުްތިބެވޭނެްްކޮށްަފއިމަސައްކަތް

ްފެންނަންްއެބައޮތް. ްޤައުމުްންފެންނަންްއެބައޮތް.ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްމި ްމިހާރުްވެސް ްޭރވުން.ްެއަކން ްކަންތައް ްގޮތަކަށް

ްމިއަދު ްބިންތައް ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްމާލޭގެ ްރަށްތަކާއި، ްފަޅު ްހުރިހާ ްްރާއްޖޭގެ ްބޮޑެތި ްމާލޭގެ ްއޮތީ އިލާތަކުެގްޢާވެސް

ްއަތްމަތީގަ ްއެ ްއެްޢާް. ްއުފަންވީތީްއިލާައކަށް ްފަޅުްމީހަކު ްރިސޯޓަކަށްއެ ްމިއަދު ްމިލިޔަންްްަރށް ްއެަތއް ްދިޔައިމާ ެވގެްނ

ް ްމި ްބޭފުުޅން ްކިަތއް ްވަންނަ ްއެޑޮލަރެއް ްއެބަހުރިތޯ. ްފުންކޮށްްްމާލޭގައި ްނެގެންޖެހޭނެ. ްޓެްކސް ްއާމްދަނީން ބޭފުޅުންގެ

އިލާތަކަްށްޢާެއއްެވސްްތަފާތެއްްނެތް.ްއެކިްްެއކޭވޭމިްޤައުމެކޭްއެފްރިާކގެްޒިންބާބުްރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދަށްްވިސްާނލާއިރު

ްފަޅު ްހުރި ްގޮސްްރާއްޖޭަގއި ްބެހިގެން ްރިސޯޓުްރަށްތަްއ ްފަޅުރަްށތައް ްެއްވެްްތަކަށްއެ ްޑޮލަރު ްމިލިޔަނުން ްޮގސް ގެން

ްވަންނަމުންޢާ ްދާްއިލާތަކަށް ްއެ ްރަށްތަކަކީ ްފަޅު ްމި ްދިވެިހްޢާއިރުގައި ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްޙަްއޤެއް ްއަމިއްލަ އިލާތަުކގެ

ްނޯންނާ ްއިްސކަމެއް ްކަމެްއގަިއ ްއެްއވެްސ ްމިއިން ްރަްއިޔތެކޭ ްރާއްޖެތެޭރގެ ްރައްޔިތެޭކ ްމާލޭގެ ްޙައްޤު. ނެ.ްރައްޔިތުންެގ

ްނަހަ ްިމއޮތް ްާވިއރުގައި ްވާންޖެހޭނެ. ްޙައްޤަކަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްކޮންމެ ްރާއްޖޭގެ ްއެްއޗަީކ ްކޮންމެ ކަމުގައިްމަދައުލަތުގެ
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ްތިބޭކަށް ްމައިންް.ނުޖެހޭނެއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއއީ ްވިހެއުން ްރާއްޖެތެރެއަށް ްމިއަދު ނޑުމެން ބަފައިންްއަޅުގަ

ްކަުމގައި ްކުށެއް ްނުްކުރި ްބަންެވގެން ްަރށު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިބޭކަށްވާނެ. ްވެްސްދުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުޖެހޭނެ.

ްމާލެ ްްމިއަދު ްަރއްިޔތަކު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްލިބެންޖެހޭ. ްޚިދުމަތްތަކެއް ްހުރިހާ ްލިބެންހުރި ްއަށްްއިން ްއިްނޑިޔާ މިއަދު

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްރާއްޖެއިންްބޭރަށްްްއޔާްމާލެްއަިއސްފަިއްއަދިްމާލޭގެްއެަތއްްޚަރަދުތަެކއްްކޮްށގެދާންވެއްޖެ ންްއަުޅގަ

ްއެބަޖެހޭ.ްްބޭސްފަރުވާ ްނިކުންނަން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނަހަމަކަމުން ްދެވެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްމި ްވެސް ްހޯދަން އެއް

.ްމިްއެބަްހޭކަންްމިއަދުްލިބެންްޖެހުރިހާްފަރުދުންނަށްްމިްހަމަހަމަނިކުމެްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްެވސްްހަމަްރާއްޖެތެރޭގެް

ްހޯދޭނީހަމަހަމަ ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްހަމަހަމަްކަން ްމުއްސަނދިކަން ްބެހިގެންލިބޭނީ ްބުނަނީްް.ކަމުގައި ްމި ނޑުމެން އަުޅގަ

ް ްއަށް ްދައުލަތ41111ްައާމްދަނީ ްލިބެންޏާ ްްށްރުފިާޔ ްއެންމެ ްއޭގެ ްއިނގޭޯތ.ްް.7%ދޭށޭ ްއަދަދެއް ްކުޑަ ްވަރަްށ ެއއީ

ް ްދޭންޖެހ7ްޭ%އެ ްރާއްޖެތެރޭގައި ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށްްްއިއެންމެހަްދިނުމުން ްއަުޅގަ ްދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް

ްގުނަ ްއެތައް ްއާމްދަނީ ްދައުލަުތގެ ްދާނެ. ްމިއަދުްފަސޭހަވެގެން ްއަދި ްވެސް ްމިކަްނ ްދާނެ. ްއިތުުރެވގެން ވެސްްްެއއް

ްމި ްބަހުސްްްނުކުރަން ްމިތަނުގައި ްމިްކުރަމުން ްމިދަނީ. ްހުރިއީ ްއިންޞާފު ްމިޤައުމުގައި ްއިނގޭތޯއަދު ްސިާޔސީްވަރު .

ްއެބަޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަފާތުާވކަށް. ްޚިޔާލު ްކަމެއްަގއި ްކޮންމެ ްނުޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަުކގައި

ަޤއުމުަގއިްމިއޮްތްްމިްއްޔާމިަޤއުމުގެްިއޤްތިޞާދުްރަނގަޅުކޮްށގެންްޫނނިްކުރަން.ްމިއަދުމިޤައުމުގެްއިޤްތިޞާދުްރަނަގޅު

ްދަރިންގެް ްއޮންނަ ްލިބެން ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްނުޖެހޭ ްއަޅުަގނުޑމެން ްނެތް. ްގޮތެއް ްއެއްވެސް ްފޫބެއްދޭނެ ްދަރަނި ބޮޑު

ްނިމިގެން ްމިއަދު ްއަޅުވާަފިއ ްދަރަނި ްމި ްޤައުމުގެްބޮލުގައި ްމުޅި ްހިނދަށ1ްްް:%ްއާމްދަީނގެްދާކަށް. ްއެ މީހުންނަކީ

ްފު ްބޭނުންތައް ްހިންގުމުަގއިްބޭނުންވާ ްދައުލަްތ ްގޮެތއްަގއި ްޒިންމާދާރު ްއެެހންނަމަވެސް، ްމީހުން. ްވިސްނާ އްދުަމށްޓަކައި

ްބޭނުންކުރުމަށާިއ،ް ްގޮތުގައި ްހަމަ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްދަުއލަތައް ްއެބަހުރި. ްކަންތައްތަެކއް ްވިސްނަންޖެހޭ ސަރުކާރުން

ކުރުަމކީްދައުލަުތގެްއިޤްތިޞާދުްރަނގަޅުް،ދަރަނިްކުޑަކޮށްްވާްްދައުލަތުގެްއާމްދަނީްއިތުުރކުުރމަށާއި،ްދައުލަތުންްދަރާފައި

ްހާ ްއެއްެވސް ްހަމަ ްެނގުމަކީ ްޓެކްސް ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްސަރުކާރާސަރުކާރުން ްމުްއސަނދިން ރުހޭނެްްލެއްަގއި

ްނޫން ްވެސް ްކަމެއް ްސަރުކާރު ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްފަރުްސާހި. ްމުއްސަނދި ްއައި ްއެންކުރަމުން ްމިކަމާ މެްރާތްތަކުން

ްައޅުަގނޑުމެންްދެކޮޅު ްއެެހންނަމަވެސް، ްޚަރަދުކުރާނެ. ްވެސް ްފަިއސާ ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްނުކުރުމަށްޓަކައި ްމިކަން ހަދާނީ.

ްމި ްކުރުމަށްޓަކައި ްމިކަން ްްމިތިބީ ްއިޖުތިމާޢީ ްޤާއިމުޤައުމުގައި ްއަދާލަތު ްއިޤްތިޞާދީ ްމިއަދި ޤައުުމެގްްކުރެވޭނީ

ް ްޓެކްސް ްއަތުން ްޓެްކސްމުއްސަނދިންގެ ްއެ ްޚަރަދުނަގައިގެން ްނިކަމެތިންނަށް ްފައިދާ ްއެަކްންގެ ކުރެވިގެން.

ނޑުމެންްް.ވެސްްމިކަންްކުރަމުންްައންނަނީްންޖެހޭނެ.ްދުނިޔޭގެްހުރިހާްޤައުމެއްަގއިކުރައަޅުަގނޑުމެންނަށްް 7ް%އަޅުގަ

ް ްބުނާއިރުގައި ްދައްކާޭށ ްމިއަދު ްޓެކްސް ްމިއ51ްި%، 41%ގައި ްކައިރީގައިްްން ްޤައުމުތަކުންްްޤައުމުގެ ްހުރިހާ މިހިރަ

ްމި ްނަގަމުން ްދެއްކުމަކީްްޓެކްސް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާހަކަތަކަށް ްމިފަދަ ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްއެހެންކަމުން،ްރައްޔިތުންނަށް ދަނީ.

ްއިމާރާތްް ްބުރިބުރި ްރަްށރަށުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖޭހެނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްވަރަށް މިއީ
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ްނެތްއިރުއަޅާފާ ްއިމާރާތްތައް ްހުރި ްހެދިފައި ްއަށް ްބުރިބުރި ްް،އި ްމާލެ 21ްްމުޅި ްއަަރއިގެްނ23ްްބުރިައށް ބުރިއަށް

ްައޅުަގނ ްކޮބައިތޯ ްހަމަހަމަދާއިރުަގއި ްއޮތް ްތެރޭަގއި ްއޮތްްޑުމެންގެ ްތެރޭަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކޮބައިތޯ ކަމަކީ.

ްއެީއްއެ ްއުފަންވުން ްެއމީހާ ްރަށަކަށް ްްއިންޞާފަކީ.ްވަކި ްޢާމީާހގެ ްކަމުަގއިއިލާ ްކުެށއް ްކުެރވުނު ްުނވާނެ.ްްއަށް ވެގެން

ނޑުްަވރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްޤައުމުންްމިްވެސްްމިްއެކަމަުކ،ްމިއަދު އެކުްްފެންނަނީްއެްމަންޒަރު.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމި ްއެދެނީ ްއަރިހުން ްހޯދައިްބިލުްމެންބަރުން ްރައްޔިތުްނނަށް ްފާސްކޮށް ްއިޖުތިމާޢީ ްއިޤްތިދޭންޖެހޭނެ ޞާީދްއަދާލަތާއި

ްހޯދަ ްމިއިކުރިއެރުން ްމަޖިލީހުން ްމި ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާްދިނުމަށްޓަަކިއ ްމިކަން ްފާސްކޮށްދިނުން. ްއަވަހަކަްށ ްވީހާ ްބިލު

ްދެމި ްސަރުކާރުްނ ްމި ްެއްއޮކުރުމުގަިއ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެބަހުރި. ްއިޚްލާޞްތެރިކަްނ ްސަުރކާރުން ްމި ންނާނެ.

ްންނަށްްހާމަކުރާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.އިޚްލާޞްތެރިކަންްރަްއޔިތު

ް

ްމަޢުޞޫމްްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްފަރުދުްނގެްއާމްދަނީންްޓެްކސްްނެގުުމެގްބިލެއްްސަރުކާރުންްިމއަދުް`.ް

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީމާ ްމަޖިލީހަށް ްމިްމި ްސުވާލަކީ ްފުރަތަމަ ްުއފެދޭ. ްއެބަ ްސުވާލުތަެކއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ހިތުަގއި

ބޭފުޅުންނަްށްްއެމް.ޑީ.ޕީންްސަރުކާުރްކެމްޕެިއންްދުވަސްވަުރްދެއްެކވިްވާހަަކފުޅުްރާއްޖެްއިތުރުްެޓކްސްތަެކއްްނުނަގާްއެ

ްދެ ްކަމަށް ްހިންގޭނެ ްއެޤައުމު ްވާހަކަފުޅު ްްވާހަކަުފޅާްްއކެވި ްސުވާލުްމިހާދޭތެރޭގަިއ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް އުފެދޭ.ްރު

ްހުކުރު ްއަންނަ ްދެން ްުއއްމީދުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްރޭޑިްްއެހެންވީމާ، ްނަމަވެްސްްޔޯދުވަހެއްގެ ޚިޠާބުގައި

ްއެ ްކުރައްވާނެކަން ްހާމަ ްރައްޔިތުންަނށް ްޤައުމުގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެްބޭފުޅުންނަށް ްގޮތަށް

ްމީހަކުްްކަންތައްްނުވިކަން. ްެއްއވެސް ްޑިމޮކްރަސީއެްއގެ ްޒަމާނީ ްަކމަށް.ްއާދެ،ްމި އެހެންވީމާ،ްޓެކްސްތައްްނަގަންޖޭހެނެ

ްިމް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްސަރުކާރުން ްމި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުހަދާނެ. ްދެކޮޅެއް ްނެގުމަކަށް ްޓެކްސް ްހިތުން އަޅުަގނޑު

ނޑުމަޖިލީހަށްްއޮްްއްފެންނަނީްޓެކްސްްނެގުމުެގްިބލުްބަންޑެއްޔެް މެންްވިސްނާލާއިުރްއްސާލިްތަން.ްމިއާްދޭތެޭރގަިއްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެބަްޓެކްސްތައްްނަގަންޖެހޭްތަފާތުްސަބަބުތަކަށްޓަސަރުކާރުންް ކަިއ.ްމިްސަބަބުތަކުގެްބުނަމުންްގެންދަނީްއަޅުގަ

ަކއުންސިލްތަކަށްްދޭންޖެހޭް،ްއްީޙްޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،ްރަށްރަށަށްްުކރަންޖެހޭްޚަރަދުތައްްކުރުމަށާއިްޞިތެރޭގަިއް

ނޑުވެރިންެގް ްދަ ްމި ްދިނުމަށް، ްސަބްސިޑީ ްދޭންޖެހޭ ްމަސްވެިރންނަށް ްކުރިއަރުވަން ްއިޤްތިޞާދު ްދިނުމަށާއި، ފައިސާ

ްބެ ްބެލެހެއްޓޭތޯ ްގޮތަްށ ްހިނގާެނ ްރަނގަޅަށް ްއިންޖީުނގެތައް ްރަށްރަށުގެ ްހަމަޖެއްސުމަށް، ްދުޅަެހޮޔްކަންތައް ލުމަށް،

ްޤާއިމު ްނުކޮށްދެވޭނެްކުވެއްެޓއް ްކަންތައް ްއެ ްސަރުކާރުން ްނޫނީ ްލިބިގެން ްފައިސާ ްދައުލަތުން ްހައްތަހާވެސް ްމިއީ ރުން.

ައޅުަގނޑުމެންްދަނީ.ްއެެހންނަމަވެސް،ްްއަހަރުްވަމުންްމ4ްިކަމަށްްބުނަމުންްގެންދާްކަންތައް.ްމިްސަރުކާރުންްމިހާރުް

ްބިލު ްޓެކްސް ްފާސްކޮށްތަފާތު ްމިތައް ްއަދިވެސް ްވެސް ްގޮެތްއގަިއްދީގެން ްއެދެވޭ ްޚިދުމަތެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ދެންނެވި

ްގޮތަ ްހިތްހަމަޖެހޭ ްދެެވމަކުންރައްޔިތުން ްސަރުކާރަކުން ްމި ްމިކަށް ނޑިވަޅެްއަގއި ްދަ ްމިހެންދާ ްއައިމަްްނުދޭ. ބިލު
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ްމި ްުސވާލުކުރަން ްްއަޅުަގނޑުމެން ްޚިދުމަތެއް ްރަްއޔިތުންަނށް ްވެސް ްނަގަިއގެން ްޓެކްސް ްމިގޮތަށް ްވިދާނެތޯ؟ދެޖެހެނީ.

ނަްާމއްދާަގއިްމިއޮންނަީންޕާސަނަލްްއިންކަމްްޓެކްްސްވ28ްަބިުލގެްްބިލަށްްޖުމްލަްގޮތެްއގައިްބަަލއިލާއިރުްމިްއާދެ،ްމި

ބަިއގެްމައްޗަްށްް.ްއާދެ،ްމިްދެކޮށްފަޯހލްޑިންްޓެކްސްްލާޒިމުްއޮންނަނީްވިތްްވަނަްމާއްދާަގއިްމ29ްި.ްއަދިްކޮށްފަލާޒިމު

ްބަލައިލާ 5ްްއިރު ްގިންތިްބާބުގަިއްމިވަނަ ްއާމްދަނީ ްްއޮންނަނީ ްބަޔާންކޮށް ްމިންވަރު ްޓެކްސްގެ ްބަހާލާފައާއި 6ް.ްމީގައި

ްގިންތިތަާކއި ްކިހިނެއްޯތްމި ްއަޅުަގނޑުމެްންސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ ްއޮްތއިރު ްބަާހލާފައި ްއާމްދަނީ މިންވަުރްްގިންތިއަކަްށްމި

ްމި ނަޑއަޅާފައި ްގޮސްަފއިްމިްއޮތީ؟ްކަ ްކޮމިޓީއަކަށް ނޑުްބިލު ްައުޅގަ ްވަގުެތްއގައި ްދެނެގަންނަންޖެހޭްދިރާސާކުރާ މެން

ގާްގޮތަށްްދެންްނ1ްަ%ހަމައަށްްްއ41111ާ.ްކެޓްްއައިްސފައިްއެްއިނީހިާސބަށްްފުރަތަމަްބުރ41111ްެތޯްެވގެންކިހިނެއް

00000ްް 71111ްާއއި ްްއެްއިޭދތެރޭގައާ ްއަދަދަށް ްމ4ްި%އޮންނަ ްދެން ްގޮތަށް. ްްނަގާ ހުށަހަޅުއްވަމުންްބިލު

ްލަބީ ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ްބުރެޢިއްޒަތްތެރި ްތަފާތު ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްޓުކެބު ްމިހުރި ްމިހިރީްކެޓުބުރެތައް ްައއިސްަފއި ތައް

ްބިލުްހުށަހެޅުމުންްސާފެއްްނުކޮށްދެއްވާ.ްއެހެންވީމާ،ްކިހިނެއްތޯްމިކަންްކަމެއްްއެްއެވސްްވަރަކަށެއްްމިްވެގެންްކިހިނެއް

ްބް ްމިކެޓުރެއާމްދަނީ ްބަހާފައިތޯ ްްތަކަށް ްބިލުގެ ްދެން ްދެނެގަންނަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހިރީ ަންވ32ްަކަންތައް

ް ްވަރަްށ ްއެަބއޮތް ްބެހިގެޙަރީޞަމާއްދާގަިއ ްކަންތައްތަްއ ްގިންތިތަކާއި ްމި ްހާމަކޮށްދެްއވާފަކޮށް ްގޮތް .ްންާދނެ

ްގެނެސްދެއްވާަފއި ްހުށަހެޅުމަށް ްބިުލ ްޭއގައި ްމިސާލުްއެހެންނަމަވެސް، ްބިލެއްްވާ ްމިފަދަ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ތައް

ްްވެގެންްޤާނޫނަކަށް ްބިލުގެ ްނުވާނެ. ްހިމެނިގެން ްޭއގައި ްބޮޑަށ34ްްްދާއިރު ްވަރަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

26ްންްއ2ްިގެްވާއިރުްއެްާމއްދާގެް)ހ(ްފުންކޮށްްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްއާމްދަނީގެްވަސީލަތްތަކަށްްބިލުގަިއްއަލިއަޅުވާލާަފއި

މަސައްކަތުންްލިބޭްއާމްދަނީްް،ވިޔަފާރިންނަށްްލިބޭްއާމްދަނީް،އަށްްތަފާތުްދާއިރާތައްްލިޔެަފއިްމީހުންނަށްްލިބޭްމުސާރަ

ްތަން ްސުވާލުކޮށްލަންފަދަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެތަން.ްދެން ް)ހ(34ްހެނީ ްމާއްދާގެ ްވަނަ ް)ހ(އ7ްަް،6ގެ ްށް ްމ6ިގެ ްަގއި

ްގައިްމ7ްިއިންްމިްއާމްދަނީގެްވަސީލަތްްތެރޭގައިްހިމަނާްގޮތަށް.ްދެންްްލިބޭްފައިސާގެްގޮުތަގއިްއްއޮންނަނީްޕެންޝަނެ

ގެްގޮުތަގއިްލިބޭްފައިސާްވެސްްހިމަނާްގޮތަށް.ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްދުިނޔޭގެްއެހެްންބެނިފިޓުްންނަނީްރިޓަޔަރމަންޓުއޮ

ްޓެކްްސގަިއްމި ްނަގާ ްމިްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެްގޮތަށް ްހިމަނާ. ްލިބޭްކަންތައް ްޕެންޝަން ްހިމަނާއިރު ންނަމަވެސް،ްއެހެން

ްގޮތަްށްހަމަ ްލިބޭ ްޚިދުމަތްތެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްއޮންނަނީ.ްރިަޓޔަރމަންޓުމީހުންނަށް ްެވްސްޖެހިފައި ްބޭފުޅުންނަށް ްުއޅޭ ަގއި

ްވަ ްއޮތް ްހަމަނުޖެހި ްއެހެން ްއޮންނަނީ. ްހަމަޖެހިފައި ްކަންތަކެއް ްލިބޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްގޮގުެތްއގައި ްލިޭބްޕެންޝަންގެ ތުަގއި

އިްީސލަތްތަކުގެްތެރޭަގއިްހިމާފަވައިންްމިްއާމްދަނީގެްްޕެންޝަންގެްގޮތުަގއިްލިބޭްފަިއސާްއާއިްރިަޓޔަރމަންޓުްފައިސާ

ްސުވާލުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީމަ ްދެން ްހިމެނޭތޯ. ްހާލަތު ްމި ްރާއްޖޭގައި ްމިވ35ްަކޮށްލަންޖެހޭ. ްމާއްދާަގއި ްިމްްނަ އޮތީ

ްހުޓެކު ްން ްލިޔެފައިސްތިސްާނވާ ްުސވާލުކޮށްލަފަރާްތތައް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭަގއި ްއެކްްސޗޭންޖު. ްސްޓޮކް ްއެބަެޖހޭ ގަިއްން

ްްކޮށްފައިލިސްޓު ްދައްާކ ްކުންފުންޏަކުން ްވާސާްއްހިވާ ްއިސްތިސްނާ ްއާމްދަނީ ްމިްގެ ްސްޮޓކުްްގޮތަށް ްއޮތީ.

ްލިސްޓުއެކްްސޗޭންޖު ނޑުަގއި ްއަޅުގަ ްކުރިން ްއެކަމަުކ ްކުންފުނިތަކުން. ްްކޮށްފައިވާ ް)ހ(34ްދެންނެިވ ްމާއްދާގެ ެގްވަނަ
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ގެްއާމްދަނީްމީގެތެރޭގައިްހިމެނޭްސާއްހިވާްުކންފުންޏަކުންްދައްކާްްއޮންނަނީްދިވެހިރާއްޖޭގައިްަވޒަންވެިރވެފައިްަގއިްމ8ި

ްމިގޮ ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެްނވީމާ، ްމިްތަށް. ްއެކްްސޗޭންޖުްހިތަށްއަރަނީ ްސްޓޮކް ްިލސްޓުރާއްޖޭެގ ްބޮޑެތިްަގއި ްހުންނަ ްވެފައި

ްމި ްނުހިމަނާ ްމީގެތެރޭގައި ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްެވގެްންްކުންފުނިތަކުން ްވައްދަން ްއިތުރަށް ްއެއްޗެހިަތއް ްއެ ްސަރުކާރަށް އޮތީ

ނޑުމެންްހެއްޔޭ.ްޢާއްމުންްކުރާްކަންތައްތަކުންްއިތުރަށްްޓެކްސްްނަގަ ޖަވާބުްދޭންޖެހޭްސުވާލުތައް.ްްންހެއްޔޭ.ްމިއީްއަުޅގަ

ެއީއްް.ތްްފިޠުރުްޒަކާތާއިްމުދަލުެގްޒަކާތްްދެއްކިްފަރާތްތައްްއާްމދަނީްއުނިކުރާްގޮތަށްވަނަްމާއްާދގައިްއެބައ38ްޮދެންް

ަކންްއޮންނަންޖެހޭނީ.ްދެންްމިްގޮތަށްްކަންތައްްއެްވާނެްކަންތައް.ްއެބަސްްއަޅުަގނޑުްހިތުންްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްއެއް

ްމާއްާދގަިއްމ53ްި ްހުށަހަޅަންްވަނަ ްްބަޔާން ްޕީ.ައއި.ޓީ ްއާމްދަނުޖެހޭ ްވަަރކަށް ްަވކި ްއެަބއޮތް ްނުދަންޏާ.ްއެީއްގޮތަށް ނީ

ްރަނގަޅު ްދެން ްމާއްދާވ69ްަކަމެއް.ްމީަގއި ްްނަ ްވިސްނާލަންޖެހ65ްްޭާއއި ްވަރަްށްފުންކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން ވަަންމާއްދާ

ްޕީ.އޭ.ޓީްދައްކާނެްގޮތް.ްދެން...އޮންނަނީްްވަނަްމާްއދާގައިްމ65ްިއެއް.ްްދެްމާއްދާ

ް

ްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ްޖަމާލުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްމެންބަރުްދާއިރާގެްމާވަށު

ްވަރުހުމަތު ްއައްަސލާމްޢަލައިކުމް ްރަީއސް، ްއާهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްފަރުދުންގެ ްބިލާަވބަރަކާތުހޫ. ްނެގުުމގެ ްޓެކްސް ްމްަދނީން

ނޑަށްްވެްސްފެންނަްޚިޔާްބެހޭ ދެކެން.ްއެއީްއަޅުަގނޑުްވެްސްްކަމެއްްކަމަށްްލެއްްދަންނަވާލުމަކީްބޭނުންތެރިގޮތުންްއަޅުގަ

އެއްްނެތްްެޓކްސްްނުނަގާ.ްދިވެހިާރއްޖެްްވެސްްހިނގަމުންްއަިއސްފަެއްއވެސްްވެރިކަމެއްްމިހާތަނަށްްގޮތުަގއިްޤަބޫލުކުރާ

ްއައީްެޓކްސްްނަގަމުން.ް ްއޮްތްހިސާބުންްފެށިގެންްކޮންމެެވސްްނަމެއްަގއި ވަނަްޤަރުނުެގ29ްްވެސްްތާރީޚުންްއެނގެން

އިުރގަިއްރައްޔިތުންްދަްއކާްޓެްކސްްެއަކނިްއޮންނަނީްދައުލަތަުކގެްފަާރތުންނަށްްރައްޔިތުންނަށްްދޭްއިހަމައަށްްއަްމެދަކާް

އާދެ،ްވާުރގެްނަމުގައިްް.ވެސްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްރައްޔިތުންްޮކންމެވެސްްނަމެއްގައިްޓެކްސްްދައްކާްޚިދުމަތެއްްނޯވޭ.ްއޭރު

ނެތް.ްްއްކާްެއްއވެްސްތާރީޚެއްްފެންނާކަށެސްްފަރާތަކުންްސަރުކާަރށްްޓެކްސްްނުދައްމޫލުގެްނަމުގައިްޮކންމެވެޢުނުވަތަްމަ

ްޙަޤީޤަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމިއީ ްނެގުަމކީ ްޓެކްސް ްޤާއިމުއެހެންވީމާ، ްވެރިކަމެއް ްއާެދ،ްތެއް ކުރުމަށްޓަކައި.

ނޑުމެންްމިއަދުގެްޙަޤީޤަތަް ލުކޮްށްޞީޮގތުންްތަންކޮޅެްއްތަފްްބެހޭްބިލާްްކާްހަމަައށްްދާއިރުަގއިްމިއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްމިވާހަކަ ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނޑު ްއާދެ،ްއަޅުގަ ްފަރުމާކުރެވިފައިްދަްއކާލަންޖެހޭ. ްވަރަްށްްބިލަކީ ްބަލާއިރުގައި ްގޮތަށް ާވ

ރާތްތަކަށްްރިހާްފަެވވަަޑިއގެންނެވިްހުސާްއްހިބިލުްފަރުމާކުރުމުގައިްްފޭރާންްހެޔޮްވަރަށްްބުގިސްްިބލެއް.ްއެހެންކަމުން،ްމި

ްތަ ްމިހުއަޅުަގނޑު ްދަންނަަވން.ްއާދެ،ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑު ްމިްނިޔާ ްސަަބބަކީ ްތާއީދުކުރުމާއިްްދެންނެވި ބިލަށް

ްބިނާެވފައި ްަމއްޗަށް ްއޭގެ ްެއްްނުކުރުން ްޤާނޫނަކަށްވެ ްބިލަކީ ްކޮންމެ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްއެެހނީ ްނޫން. ްސަބަެބއް ވާ

ްޢަމަލުކު ްރައްޔިތުން ްވާމައްޗަށް ްއެއްޗަކަށް ްސަބަބުންް،ހިނދުްަރންޖެހޭ ްފައިްއެކަމަގެ ްކުރާނެ މެދުްްދާއާރައްޔިުތންނަށް

ްވާހަކައަޅުގަް ްނޑުމެން ްދަނިކޮށް ްނިމެމުން ްމަސް ްޖޫން ްމިދިޔަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ސަރުކާރުެގްދައްކަްނޖެހޭ.

ްޚަޒާނާް ްކުލަްްއާމާލިއްޔަތާއި ްޕާީޓގެ ްއިސްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވަޒީރު ްަކއިރީަގިއްބެހޭ ްޕޯޑިއަމް ގަދަ
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ްިސޔާީސްހުއްޓި ްއިތުރުކުރަްއވާ ްފަާރތުން ްސަރުކާރުގެ ްފަރާތުން ްދައުލަުތގެ ްވިދާުޅވީ ްވާހަކަފުޅެްއގައި ްދެއްެކވި ވަަޑިއގެން

ަކމަކީްއެްމަޤާމުތަުކގެްބޭފުޅުްނނަށްްމުސާރަްދެއްވުމަށްޓަަކިއް.ްކުަރއްވަންޖޭހެނެްގެްއަދަދުްމަދެްއްނުކުރެްއވޭނޭމަޤާމުތަކު

ްހޯ ްއުފައްަދވާފަިއވާްވުދެއްފައިސާ ްައތޮޅުތަކުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ ްދަންނަވާއިރުގައި ްމިހެން ްއާދެ، މޭ.

ްނަންޤަ ްތަފާތު ްއިދާރާތަކުަގއި ްއުމީ ްމަޤާމުގައި ްކޯޑިނޭޓަރުންގެ ްމ36111ްުނަމުގައި ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާްރުފިޔާގެ ސާރަ

ނުޑއޮޅިްމަތީަގއިބޭފުޅުންްއެްއވެސްްކަެމއްްކުަރއްވަންްޖެހިަވޑައިުނގެންް މަސްްހޭދަކުރައްާވްްބާނަންްތިންްހަތަރުމަސްްކަ

ްއެ ްނަމުވަްއޒަފުން ްވަޒީރުްނގެ ްައދި ްތިއްެބވި. ްފެންވަރުބަ ްޕާއިބުން ްލިބިަވޑަިއގަންަނވާ ްމަޤާމު ްސެކްރެޓަރީްންގެ ސަނަލް

ްމާ ްމަސްްވެސް ްއެބައޫބޮޑު ްނެތި ްމިފަދަްިލއްަޔތެއް ްތިއްެބވި. ްއެބަ ްބޭފުޅުްނނެއް ްބަިއވަރު ްއެތައް ްމިފަދަ ތިއްެބވި.

ްިއސް ްމާލިއްޔަތު ްދައުލަތުގެ ްދެއްވުމުން ްމުސާރަ ްނުކުރައްވަްރާފުބޭފުޅުންނަށް ްމަޤާމުތައްއި، މަދުކުރެއްވުމަށްްްިސޔާީސ

ގޮތަށްްދައުލަތުގެްްކަމަށްްމާނަކުރެވޭްތުންނަށްްޚިދުމަތްދިނުމަށްްދެކޮޅުހެދުންްއިދިކޮޅުްފަރާތްތަކުންްބާރުއެުޅއްވުމަކީްރަްއޔި

ްވާހަކަފުޅުް ްވަޒީރު ްއެްމާލީ ްމަނިކުފާނުެގްނަޟާްދެއްެކވުމަކީ ްކަމެްއ.ްޙަތްތެރިކަމާއި ްސުވާލުއުފެދޭ ްދޭތެރޭ ޢަދުލުވެރިކަމާ

ްއެހެންވީމާ، ްދައުލަތުްންްއާދެ، ްިނޒާމެއް ްެނގުމުގެ ްޓެކްސް ްފަރުމާކޮށް ްބިލު ްިމ ްއެނގޭ ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްބިލުަގއި މި

ްފަދައިންް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްއާދެ، ްދެއްވުންކަން. ްމުސާރަ ްފަރާތްތަކަށް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްބޭނުމަކީ ޤާއިމުކުރުމުގެ

ް ްއެްއވެސް ްދަހާއެއީ ްއިތުރުކޮްށ ްއާމްދަނީ ްަދއުލަތުގެ ްދައުލަތަްށްލެްއގައި ްވާހަކަދެްއކުމަކީ ްޚަރަދުކުަޑކުރުމަށް އުލަތުގެ

ްޒިންމާދާރުްްހެޔޮނޭދޭްނުވަތަްރައްޔިތުންނަްށްހެޔޮނޭދޭްޑިމޮކްރަސީްނުދަންނަްބައެއް ްވަރަށް ކަމަށްްވާހަކަދެްއުކމަކީްއެއީ

ްަރީއސް،ްުކއްލިްކުޑަ ްހުށަހެްކަމެއް.ްިޢއްޒަތްތެރި ްަނގަން ްއިޤްތިޞާދީްގޮތަކަްށްބަިއވަުރްޓެކްސްތަެކއް ުޅމަކީްސަރުކާރު

ް ްއޮތް ްސަރުާކރުގެ ްހިންގުންތެރިކަމުގަިއ ްމާީލ ްދޯހަިޅކަމާއި ްކަމެއް.ްހާސިޔާސަތުގެ ްރަމްުޒކޮށްދޭ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ލަތު

ްބަދަލުކުަރްއވާނެ ްދައުރު ްސަރުާކރުގެ ްހިންގުމުަގއި ްދައުލަތް ްވަނީ ްައއިސްފައި ްވާހަަކދައްކަމުން ްމިހާތަނަށް ްސަރުކާރުން

މިހެންްްކަަމށް.ްއާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްތަކުގެްތެެރއިންްއިޤްތިޞާާދއިްިވޔަފާރިްކުިރއަރުވާނެ.ްކަނާތުފިޔަިއގެްިސޔާަސތުކަމަށް

ްސަބަބު ްމިކަުމގެ ްއޮއްވާ ްކޯޕްރެޓަިއޒްމިކަން ްޚިދުމަތްތައް ްދައުލަތުގެ ްނަގާން ްފައިސާ ގޮތަށްްްކުރަްއަވިއގެން

އުފެދޭ.ްސަރުކާރުންްމަދަީންކެްއްތަޢާރުފުކުރަންްއުޅުމާްދޭތެރޭަގއިްުސާވލުސްތަްޚިދުމަތްދެއްވަމުންްދާއިރުަގއިްއިތުރުްޓެކް

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްބޭނުންވާއިރ111ްު:މުވަްއޒަފުންގެ ްވަކިކުރުމަށް ްއިން ްވަޒީފާ ްވަޒީާފްް،މީހުން ްބަޔަކު ްގިނަ އަިދްވަރަށް

ްއެ ްގެންދާިއރު ްވަކިކުރަމުން ްކޯޕްރެޓައިޒްްްއިން ްފަދައިން ްއެކުރެްއވުމަށްފަވިދާޅުވި ްމުވައްޒިފުްންްހު ތަންތަނުން

ްްމަދުކުރަމުން ްމީގެތެެރއިން ްމަަސއްކަުތގ91ްްެދާއިރު ްއަމިއްލަ ްމަަސއްކަތްުކރާނީ ްހޯދަން ްވަޒީފާ ްމީހުްނ އިންސައްތަ

ްވަޒީފާަތއްް ްއިތުރު ްނެގުމުން ްެޓކްސްތަެކއް ްބަިއވަރު ނިޑވަުޅގަިއ ްމިދަ ްއެނގޭ. ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްއިްނކަން ދާއިރާ

ްަވޒީފާްްއުފެއްދުމަށް ްމުވައްޒިފުން ްސަބަބުން ްއަސަރެްއގެ ްކުރާ ްއަށް ްވިަޔފާރި ްފެށުމުން ްނަގަން ްޓެކްސް ހުރަސްއެޅޭއިރު

ްކުއްލި ްމިހާ ްއާދެ، ްކަމެއް. ްނުދާނެ ްނުވެ ްވެްސ ްވަިކކުރަންޖެހުމަކީ ްޓެކްސްްްއިން ްފުޅާކޮށް ްދާއިރާ ްޓެްކސްގެ ގޮތަކަށް

ް ްޤާބިލުކަމާއި ްހަރުދަނާކުރުމުގެ ްވަސީނެގުން ްއިންލެންޑުއެކަުމގެ ްއޮޯތރިޓީްލަތްަތއް ްއެީއްްރެވެނިޔު ްލިބިފައިވޭތޯ އަށް
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ްމިސުވާލު ްކަމެއް. ްދެންެނިވްްއުފެދޭ ްވެސް ްކުރިން ްައޅުަގނޑު ްިސޔާސަތާ ނޑު ްމައިގަ ްެނގުމުގެ ްޓެކްސް ަދންނަވަނީ

މުންްއަންނަްކަމެއް.ްފަދައިންްދެކޮޅުހަދާްވާހަކަްެއްއްނޫން.ްއެއީްއަުޅަގނޑުމެންްުކރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްދުނިޔޭގައިްހިނގަ

ްުއޅުނު ްކޮށް ްެވސް ްސީދާްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްފަދަ ްާރއްޖެ ްއެކަމަކު ްކަމެއް. ްއަންނަ ްކުރަމުން ްެވސް ްމިހާރު ކަމެއް.ްއަދި

ފަހަރާްނަގަންްއުޅުުމންްކުރިމަތިވެދާނެްއިޖުތިމާޢީްްެއއްްއެއްމަދުްޤައުމެއްަގއިްހުރިހާްޓެކްސްޓެކްސްްނެގުމުގެްތަޖުރިބާް

ްމައްސަލަތަމައްސަލަތަކާ ްމާލީ ްމައްަސލަތަކާިއ، ްއިދާރީ ްއަދި ްމިްކާއި ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކ ްކަންބޮޑުވާ ދަންނަވަނީ.ްްމެދު

ްނެގުމަށްްްއެއް ްޓެކްސް ްބަހާލައިގެން ްމަރުޙަލާތަކަކަށް ްަބދަލުގައި ްނެގުމުގެ ްޓެކްސްތަކެއް ްބައިވަުރ ްއެތައް ފަހަރާ

ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަ ްފެންނަ ްާއދެްވިސްނަން ްފެށުމަށްް، ދަންނަވަނީ. ްަނގަން ްޓެކުހެއް ްދާއިރާއެްއަގިއ ްފުޅާ މިހާ

ްތަރައްީޤކުރުމަށާިއް ްވަސީލަތް ްއިންސާނީ ްއަށް ްއެޖެންސީ ްނަާގ ްޓެްކސް ްސަބަބަކީ، ްބޭނުންާވނެ. ްަވގުތު އެކަީށގެންވާ

ްއެހެން ްބެލެހެްއޓުމަށް، ްފެންވަރުަގއި ްޒަމާނީ ްހިސާބުކިތާބު ްަދންނަވާްވިޔަފާރިތަުކގެ ްއެަކއުްގޮތަކަށް ންޓިންްނަމަ

ްޤުދުރަތީސްޓޭންޑަ ްއެހެނީ ްބޭނުންވާނެ. ްވަގުތު ްދޭންޖެހޭނެ. ްވަގުތު ްހިންުގމަށް ްެއއްގޮތަށް ްރަށްތަްއްްޑާ ްރާއްޖޭގެ ގޮތުން

ްޤައުމުތަކާްްވާްއުފެދިފައި ްއެހެން ްއިތުރުވާނެ ްވެސް ްޚަރަދުތައް ްހިނގާނެ ްމަސައްކަތަށް ްނެގުމުގެ ްޓެްކސް ގޮތުން

ް ްބަރާބަރަށް ްއަދި ްވެއަޅާބަލާއިރު. ްނެގުމަށް ްގޮންޖެހުންތަކާޓެކްސް ްދަތިތަކަކާއި ނޑުމެްންްކުިރމަތިވާނެްސް ްއަޅުގަ ކަމީ

ްހުށަހަޅާފައި ްއަލަށް ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއަލީަގއި ްޙަޤީޤަތްތަކުގެ ްމި ްޙަޤީޤަތެއް. ްބިލުތަްއްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްޓެކްސް ވާ

އްްއެބަހުރިްކަމަށް.ްމީގެްާމނަްއަކީްދައުލަތަށްްއާމްދަނީްމެދުވެރިކޮށްްއާމްދަނީްއިތުރުުކރުމުގައިްވަރަށްްގިނަްހުރަސްަތކެ

ނުޖެހޭނެްވާހަަކްމުގެްމައްޗަށްްަމސައްކަތްކުރަންއިތުރުކުރުމަށްޓަަކއިްޓެކްސްްނެގުމުގެްނިޒާމުްއިޞްލާޙުކޮްށްހަރުދަނާކުރު

ްއިޞްލާުޙުކރަން ްހަރުދަނާކޮށް ްނިާޒމެއް ްއެފަދަ ްތާއީދުކުރަން. ްއެކަަމށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްނިޒާމެއްްއެއް ްމިފަދަ ޖެހޭ.

ތަންފީޛުކުރުމުގަިއްއެންމެްފަްނނީްއަދިްޢިލްމީްގޮތަކަްށްވާނީްތަފާތުްމަރުޙަލާތަކަކަށްްބަހާލަިއގެންްޓެކްްސްނެގުން.ްއަދިް

ނާއިްމިފަދަްޓެކުހެއްްތަޢާރުފުކުރުމުގެްކުރިންްއަލަށްްތަޢާރުފުކުރެވޭްކޮންމެްޓެކުހެއްގެްސަބަބުންްޓެކްސްްނެގޭްރައްޔިތުން

ްޢާއްމު ްދިރިއުޅޭ ްމެދުޖުތަމަޢުގައި ްފަރުދުންނާއި ްއެްމު ްސަބަބުން ްއެކަމުގެ ްޢާއްމުންނަށް މީހުންގެްްބައިްފަންތީގެ

ްދިރާސާކޮށް ްއަސަުރތައް ްކޮށްފާނެ ްބަލައި، ދިރިއުޅުމަށް ްޓެކުހެއްްްއެކަްނކަްނ ްރިޢާޔަތްކޮށް ްމައްޗަށް ްނަތީޖާގެ ލިބޭ

ތްތެރިްރައީްސ،ްމިއަދުގެްސަުރކާރުްނުކުޅެދިަފއިްވަނީްހަމަެއކަނިްއާމްދަނީްމެދުްގޮތެއްްނިންމުން.ްޢިއްޒަްތަޢާރުފުކުރުމާ

ްްހޯދުމަކަށް ްޚާއްޞަ ްމެނޭޖުކުރުމުގައްާޔއި ްދަރަނި ްވެސްްްނާޔަތްތަކާއިނޫން. ްހޯދުމުގައި ްއެހީ ްމާލީ ްބޭރުގެ ެއކު

ްކުޑަވެފަސަރުކާ ްޤާބިލުކަން ްވަނީ ްޤައުރުން ްހަމްދަރުދީވަން. ްއަޅުަގނޑު ްމިކަމަށްޓަަކއި ްކަންކަމުގައިް. ްމިފަދަ މީ

ްބަދަލުަގިއް ްއިސްކުެރއްވުުމގެ ްކުަޑކުދިން ްނެތް ްއެއް ްތަޖުރިބާ ްސަފަށް ްއިސް ްެއންމެ ްސަރުކާުރގެ ބަސްކިޔުމަށް

ްއަޅުަގނޑުް ްސަރުކާރަށް ްދިެވހި ްއިސްކުރުމަށް ްމަޤާމުތަކަށް ްއެފަދަ ްބޭފުޅުން ްހަރުދަނާ ްޤާބިލު ތަޖުރިބާކާރު

ްޢާއްއި ްސަރުކާރުްނ ްކުލްތިމާސްކުރަން. ްބައިވަރު ްއެަތއް ްކޯޕަރޭޓައިްޒކުރަްއވަިއގެން ްޚިދުމަތްތަކަށް ްވަނީްމު ންފުނިތަެކއް

ްނާޤާބިލުްއުފައްދަވާފަ ްނެތް ްއެއް ްތަޖުރިބާ ްއެއްެވސް ްމިފަދަ ްގިނައީ ްބޯޑުތަުކގައި ްކުންފުނިތަކުގެ ްގިނަ ްމިފަދަ .
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ނޑުެމންނަށްްއެނގޭްޙަޤީޤަތެއް.ްމިަފދަްކުންފުނިތަ ގޮތްްނޭނގުމަކީްެއކަމުގެްްއްްހިނގާްނުހިނގާބޭފުޅުންކަންްއެއީްއަުޅގަ

ްނަތީޖާތައް.ްއެހެންެވއްޖެ ްކުރިމަތިވާ ްއުފުލަންޖެހޭނީްްސަބަބުން ްޒިންމާ ްދެއްކުމުގައި ްލޯނުތައް ްނަގާ ްކުންފުނިތަކުން ނަމަ

ްޢިްއޒަ ްެޓކްސްތަކުންނޭ. ްނަގާ ްމި ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްއަދާކުރަންޖެހޭނީ ްދަރަނި ްއެފަަދ ްއަކީ ްމާނަ ތްތެރިްދައުލަތަށް.

ްއިންްރައްކާކުާރްްރައީސް،ްމި ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްބަދަލުގައިްރައްޔިތުންނަށް ްޓެކްސްަތކެއްްނެގުުމގެ ްބައިވަރު ނޑުަވޅުަގއި ދަ

ކަމުގައިްްކުެރވޭނެްމަގުތައްްފަހިކޮށްދިނުމަީކްމާްމުހިއްމުްކަމެއްސާްެއކިްކަންކަމުަގއިްއިްނވެސްޓުްބައިްއިތުރުކޮށްްއެްފައި

ކުރާްަފއިާސގެްސަބަުބންްމުޅިްއިޤްތިޞާދަށްްޭއެގްރައްޔިތުންްރަްއކާކޮށްްިއންވެސްޓުޮގތުންްްން.ްމިއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަ

މެދުްޝައްެކއްްނެތް.ްމިސާލަކަށްްދަންނަވާނަމަްވަޒީފާތައްްއިތުުރވާނެ.ްދިރިއުޅުުމގެްފެންވަރުްްކަމާްހެޔޮްއަސަރުފޯރާނެ

ްސަބަބު ްއެކަުމގެ ްކުަޑކުރުމަށް ްފަޤީކުރަން ްއިސްރާުފކުރާނެްރަނގަޅުކޮށް ްބޭނުްނތަކަށްޓަކަިއ ްިސޔާސީ ްއެހީތެރިވާނެ. ން

ްދެްއކުމަށްް ްޓެްކސް ްިދނުމަށްޓަކައި ްރަނގަުޅވާނެްފައިސާތަކެްއްމިސަރުކާރަށް ްމާ ްއިންެވސްްޓކުރިޔަސް ްަފއިސާ ްއެ ްވުރެ

ްްކަމާ ްބަލާއިރުަގއި ްޙަޤީޤަތްތަކަށް ްިއސްވެދެންނެވި ްއާދެ، ްނުކުރަން. ްޝައްެކއް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެގުމަީކްމެދަކު ޓެކްސް

ްކުރަމުން ްއަދި ްކަމަކަށްްކުރަންޖެހޭނެ ްދެކޮުޅހަދާްގެންދާ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއެަކމަކީ ްނޫންްާވއިރު ކަމުގަިއްްކަމެއް

ދަންނަވަން.ްއަދިްެޓކްްސގެްިނޒާމުްހަރުދަނާކޮށްްދެމެހެއްޓެނިވިްއުސޫލަކުންްޒަމާނީްފެންަވރަށްްއެކަންްތަަރއްޤީކުރުމަީކް

ް ްކަމަށް ްކުރަންޖެހޭނެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްރާއްޭޖެގްހާވެސް ނޑިވަުޅަގއި ްދަ ްމި ލަތުަގއި،

ްއެިކއެިކް ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެއްެކވި ްވާހަކަފުޅު ްކުރިން ްނަންނަމުގައި ްތަފާތު ރައްޔިތުން

ްދަ ްގެންދާ ްަދއްކަމުން ްެޓކްސް ްއިތުުރްެޓކްސްތަކެްއްތަޢާރުފުކުރުމަީކްޚިދުމަތްތަކަށްްނަންްނުކީްނަމަވެސް ނޑިަވޅެްއަގއި

ނޑިަވޅުަގއިްމިފަަދް، އެކަމުެގްސަބަބުންްރަްއޔިތުންެގްދިރިއުޅުމަށްްއެްއވެސްްަފއިދާްއެްއްކުރާނެްކަމަށްްނުފެންނާތީ މިދަ

ްއާދެްބަންޑެލި ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްނުފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްތަޢާރުފުކުރުމަށް ްނެުގން ްޓެްކސް ްތަކަކުން ްބިލާ، މެދުްްމި

ްވާހަކަފުޅުދަްއކަ ްރަނގަޅަށް ްބޭފުުޅން ްދާއިާރގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްައީކްވާނެ. ްވާހަަކ ބޭނުންވި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްނަންނަމުގައި ްގެންދެއޭ.ްތަފާތު ްނަގަމުން ްޓެކްސް ްވެސް ްފެށިގެން ްއިހުަޒމާނުން ްއެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއެހެން ްބޭނުންކުރަނީއޭ. ްފެންވަރަށްއެ ްޒަމާނީ ްއޮތީ ްއެ ްއެކަން ްފެންވަަރކަށްްްަނމަވެސް، ްޒަމާނީ ްުނވާތީެވ ކަމަށް

ްބިލުް ްމި ްތާއީދުކުރާއިުރަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަށް ްއާދެ، ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭނެ ްތަރައްޤީކުރުަމކީ އެކަންތައްަތއް

ްެޓކްސް ްބައިވަރު ްއެަތއް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްހުށަހަޅަިއގެން ނޑިވަުޅަގއި ްއެއްމިދަ ނޑަްށްްތަެކއް ްއަުޅގަ ްނެގުމަކީ ފަހަރާ

ލަތުްމިހާރުްއޮތްގޮތަށްްހާއެކު.ްސަބަބަކީ،ްރަްއޔިތުންގެްާޢއްމުްްދަންނަވަނީްހިތާމައާްކަމެއްްނޫންްވާހަކަްމިްތާއީދުކުރެވޭ

ްއަދި ްކޯޕްރެޓަިއޒްްބަލާއިރުަގއި ްޚިދުމަތްތަށް ްގިނަ ްާރއްޖޭގެ ްކުރަްއވަމުން ްގިަންކުރަްއަވއިގެން ްމާ ގެންދަާވއިރުަގއި

ްޤަބޫުލނުކު ްކަމަށް ްބޭނުންވާނެ ްފައިސާަތެކއް ްއިތުރު ްދައުލަތަށް ްދިނުމަށްޓަކައި ްއިންލެންޑްްޚިދުމަތްތަކެއް ްއަދި ރެވޭތީ.

ްރާއްޖެްްރެވެނިއު ްކުރިން ްމީގެ ްބަލާއިރުގައި ްހިސާބުތަކަށް ްޢާއްމުކުރާ ްފަރާތްތަކުން ްއެހެން ްަދއުލަތުގެ ްނުވަތަ އޮތޯރިޓީން

ވާތީ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބޭްްވުރެްމިހާރުްލިބޭްއާމްދަނީްއެތައްްގުނައަކަްށްއިތުުރވެފައިްލިބޭްއާމްދަނީއަށްްއަށް
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ްމި ްނެގުން ްއަގު ްޚިދުމަތްތަކަށް ްފޯރުކޮށްދޭ ްއިތުރުވެފަިއވާއިރު ްޢާއްމުވެފަްއާމްދަނީ ްމިްވަނީ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ .ް

ް ްރައްޔިތުްނެގ ނޑިަވޅުަގއި ްރަނހާދަ ްއިތުލަތު ްތަޢާރުފުކުރަންގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ްޓެކްސްތަެކއް ށްްކަކަމަްޖެހޭނެރު

ްމި ްވާހަކަ ްނެތް ްތާީއދުކުރެވެން ްައޅުަގނޑަށް ްދަނޑިަވޅުަގއި ްމި ްބިލަށް ްމި ްއެހެންކަމުން ްޤަބޫލެއްުނކުރަން. ްއަޅުަގނޑު

ްފަންނީ ްވަނީ ްފަރުމާކުރައްވާަފއި ްބިލު ްމި ްއެކަްދަންނަވާލަނީ. ްޤާބިލު ްވަރަށް ްކަަމށްްްށީގެްނވާގޮތުން ގޮތަށް

ްއެއްްހޤަބޫލުކުރާ ްއަިދވެސް ްފަރާްތތަކަށް ްއެ ްމިްޙާލުގައި ްއަޅުަގނުޑ ްެއހެންކަމުން ްދަންނަވަމުން. ްތަހުނިޔާ ްފަހަރު

ނޑިަވޅުަގއިްމިްބިލަށްްތާއީދުނުކުރާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް ްهللاްتورحو عليكنްسالمالوދަ

ް.وبركاته

 

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ްރައީސްް.هللاްرسولްعلىްوالسالمްوالصالةްالحودهللް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްެނގުމަީކް، ޢިއްޒަތްތެރި ޓެކްސް

ވާތީްިމްްވަރަްށްބިރުވެރިްބިލަކަށްސްކުރެވޭްބިލަކީްނަމަވެސްްމިއަދުްމިްބަހުްކަމުގައިްވީްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާްކަމެއް

ްއަމާޒުކޮށްް ްދާއިރާއަކަށް ްފުޅާ ްބިލަކީ ްމި ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުުނުކރާ ްއަޅުަގނޑު ބިލަށް

ްބިލަކަށްްްހެދިފައި ްޓެކްްސްްވާ ްވަުރގަދަ ްވަރަށް ްތެޭރަގިއ ްޮއޅުވާލުމެްއގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްސަބަބުން ްބިލުގެ ާވއިުރ

ްްނެގިގެންދާނެ ްހަމައެކަނި ްބިލަކީ ްމި ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކެން. ްައޅުަގނޑު ްމަތީްްރުފިޔާއަށ41111ްްކަމަށް ވުރެ

ްނެގޭ ްޓެކްސް ްފަރާތްތަކުން ްލިބޭ ްފަރުމާކުރެވިފައިްއާމްދަނީ ްބިެލއްްގޮތަށް ްޮބުޑްްކަމުަގއިްވާ ްވަރަށް ދެއްކުަމކީ

ްަރއީސް،ްްއޮޅުވާލުެމއް ްދަންަނަވން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓެކްްސްކަުމގައި ްއާމްދަނީން ްނެގޭއިރު ްޓެކްސް ްއާމްދަނީން ަފރުދުންގެ

ްއާިއް ްއެހީ ްދޭ ްގޮްތގޮތުން ްއެިކ ްރައްޔިތުންނަށް ްނިކަމެތި ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްބައިަތކަށް ްއުނިކުެރވޭ ދެއްކުމުަގއި

ްހުއްޓިގެންދާނެ ްވެސް ްއެހީތައް ްދެމުންދާ ްކުރިއެުރުވމަށް ްކަންތައްތައް ނޑުްދީނީ ްއަޅުގަ ްޢިްއޒަތްތެރިްްކަމަށް ދެކެން.

ްއަދިްއެްރައީސް،ްމިްބިލުްފާސްވެއްޖެ ްމިހާތަނަށްްވިޔަފާރިވެރިންނާއި ނޫންްމީސްމީހުންްްނަމަްފަރުދުންގެްފެންވަރުގައި

ްގޮްތގޮތުން ްއެިކއެކި ްނެގުަމީކްްވަމުންްރައްޔިތުންނަށް ްެޓކްސް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުއްޓިގެންދާނެ. ްއެހީތައް ދާ

ނަމަވެސްްފަރުދުންގެްއަތުންްޓެކްސްްނެގުމަށްްމިްބިލަށްްތާއީދުނުކުރާްކަމަކީްމިްްދުކުރާްކަަމކަށްްވީއަޅުަގނޑުމެންްތާއީ

އިްކުރާްޚަރަދުްއަނބުާރްޮގތުންްވިޔަފާރިްއެއްްފެްއޓުމަށްޓަކަްބިލުގައިްހުރިްކަންތައްތަެކްއގެްބޮޑުކަމުން.ްމިްބިލުގައިްވާ

ހާސްްރުފިޔާ.ްޢިއްޒަތްތެިރ61ްްލައްކ8ްްަމުޅިްއާމްދަނީންްއުނިކުރެވޭނީްްއަހަރުްތެރޭގައިްލިބ6ްޭކުރުމަށްަޓކައިްރިކަވަރ

ރުިފޔާްއަްށްވުރެްމަތީްމުސާރަްލިބޭްބަަޔކުްއަތުންްނަގާްފަޤީރުންނަށްްދޭްފައިސާެއއްގެްގޮުތގައިްމ41111ްްިރައީސް،ް

ްބި ްިމ ްބަދަލުގައި ްހާސިލުވުމުގެ ްމަޤްޞަދު ްއެ ްބިލުން ްމި ްނަމަވެސް ްއޮތް ްމަޤްޞަދު ްއާމްދަނީްބިލުގެ ްސަބަބުން ލުގެ

ްވިޔަފާރިތަްއްފުޅާވެ ްއިތުރު ްމަސަްއަކތްތަކަށާއި ްކުރެވޭ ްއިތުް،ހޯދުމަށްޓަކައި ްމަގުނޫނީ ްއުފެދުމަށް ްިވޔަފާރިތައް ދާނީްްރު

ްލިބި ްފުރުޞަތު ްކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ްޤައުމު ްވިޔަފާރިވެރިން ްތިބި ްމިހާރު ްއަކީ ްނަތީޖާ ްއިތުުރްް،ބަންދުވެގެން. އަދި
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ްދިޔުޔަފާވި ްެގއްލިގެްނ ްމަގު ްއެްއްރިތަކަށް ްިވޔަފާރި ްފަދައިން ްއެނގޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ން.

އަހަުރްތެރޭަގއިްދެްއުކމަށް،ްއަނބުރާްަދއްކަންނޫނ5ްްީއަހަރުްތެރޭަގއި،ްދިުގެވގެނ5ްްްއަހަރުްޫނނ4ްްީފެއްޓުމަށްޓަކަިއް

އެްފައިާސް، ނަގަިއގެންްިވޔަފާރިްއެއްްފައްަޓއިްމިލިޔަންްރުފިޔާގެްލޯނެއ4ްްންކަކުންްނުލިބޭނެ.ްމިސާލަކަށްްރާއްޖޭގެްބޭ

ލައްަކ8ްްއަނބުރާްދެއްކުމުގެްގޮތުންްެޓކްސްްއިންްނޫނީްލިބޭްމުޅިްޖުމްލަްއާމްދަނީންްޓެކްސްްނުދައްކާްއުިނކުރެވެނީް

ޖެހެނީްްމަްއެއީްައހަރަކަށްްކިހާވަރެއްތޯްބައްލަވާަލއްވާ.ްއަހަރަކަށްްއެނަްވާްއަހަރުްތެރޭގައިްކަމަށ6ްްހާސްްރުފިޔ61ްްާ

2ްް 61ްްލައްކަ ްއާމްދަނީ ްނޫނީ ްދެއްކުމަށް ްއަނބުރާ ްލޯނު ްއެހެންނަމަވެސް، ްރުފިޔާ. ްވަސީލަތެއްްހާސް ހޯދުމަށްޓަކައި

ްަބއިޤާއިމު ްަމއްޗަށް ްމަހެްއގެ ްެދއްކުމަށްަޓކައި ްއަނބުރާ ްފައިސާ ވުެރްއިތުުރްފައިާސްްަލއްަކއަށްކުރުމަށްޓަކަިއްެއްނެގޭ

ްމިކަންކުެރިވއްޖެ ްހުެރގެން ްމާއްދާތައް ްމިގޮތަްށްމި ްއޮތްއިރު ްެއހެން ްއެބަޖެހޭ.ްކަން ނޑުމެންގެްްޚަރަދުކުރަން ްއަުޅގަ ނަމަ

ްމަސައްކަތްކުރެވޭެން ްބަޔަކަށް ްނަގައިގެްނ ްލޯނު ްމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ްއިތުރު ްނޫނީ ްިވޔަފާރި ްއިތުރު ތެރޭގައި

މިލިޔަންްރުފިޔާްނޫނީްއެއަށްވުރެްޮބުޑ6ްްތެއްްލިބިގެނެއްްނުދާނެ.ްމަސްވެރިްެއއްްމަސްވެިރކަންްކުރުމަށްޓަކައިްފުރުޞަ

ްމިފަދަް ްަވގުެތއްަގއި ްއޮްތ ްދަްއކަންޖެހިފައި ްލޯނަށް ްެއ ްެއއް ްފައިސާ ްނުލިބޭ ްަބނދެގެން ްދޯންޏެއް ޚަރަދެއްކޮށްގެްނ

ދާއިރުަގއިްއަދިްއިތުަރށްްލިބޭްފައިސާްއިންްމިފަދަްްއަނބުރާްދަްއކަމުންމީހާްއެްލޯނުްްއެްް،ޓެކްސްެއއްްތަޢާރުފުކުރެވިް

ްމިް ްމިހާރު ްބިލު ްމި ްއެހެންކަާމއެީކގައި ްނުވާނެ. ްބުރައަކަށް ްއުފުޭލވަރުެގ ްރައްޔިތުންނަށް ްަދއްކަންޖެހުމަކީ ްެއއް ޓެކްސް

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދިއުަމކީ ްފާސްެވގެން ްޢިއްޒަތްތެްއޮތްގޮތަށް ްނޫން. ްބިލުްކަެމއް ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްރަީއސް، ރި

ްތާއީދުކުރަްއވާްފާސްކުރާ ްފާސްކުރަން ްބިލު ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްިޢއްަޒތްތެރި ްނުވަތަ ްިމްްނަމަ ނަމަ

ް ްއިތުރުކުރަންޖެހޭް:3ބިލުގެ ްއަކުރެއް ްދެ ްއަށް ްމާއްދާ ްެއްއްްވަނަ ްދެެކން.ްއިތުރުކުރެވެންޖެހޭ ްައޅުަގނޑު ްވެސް ކަމަށް

ގޮތުންްކުެރޭވްްކުރަީކ،ްއިސްލާމްދީންްކުރިެއރުވުމަށާއިްއިސްލާމްދީނުގެްީދނީްހޭލުންތެރިކަންްއިތުރުކުރުމަށްޓަކައިްސީދާއަ

ްއުނިކުރެވޭ ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްނޫނީ ްނުދައްކާ ްޓެކްސް ްފައިސާ ްއެ ނުޑްްޚަރަދު. ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންަނންޖެހޭނެ ގޮތަށް

ށްްކުރުމަށްޓަަކއިްިދވެހިްރަްއޔިތުންްފޮނުވުމަށާއިްދީނީްއެކިެއކިްކަންަތއްތަކަްށްދެކެން.ްހަމަްއެހެންމެްދީނީްއަޅުކަންތަކަ

ްގޮުތގަިއް ްފައިާސއެްއގެ ްއުނިކުރެވޭ ްނުދައްކާ ްޓެކްސް ްމި ްފައިސާ ްދެވޭ ްނޫނީ ްގޮތަށް ްދެވޭ ްފައިސާ ްމީހުންނަށް ބޭނުންވާ

ްއާމްދަނީްހަމަޖެހިއްޖެ ްއަދި ްވިޔަފާރިވެރިންާނިއ ްބޮޑަށް ްމިހާރަށްވުރެ ްރަްއޔިތުންނަށްްްނަމަ ްދިވެހި ްމީހުން ލިބޭ

ްހިނގައިދާނެ ްބޮުޑެވގެން ްފޯރުވާލެއް ްރައީސް،ްކޮންމެައކަްސްްއެހީތެރިކަން ްޤަބޫލުކުރަން.ްިޢއްޒަްތތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްއޮތް ްމިހާރު ްބިލަކީ ްބިލެއްްމި ްތާީއދުނުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްކުރަން ްވާހަކަްްގޮތަްށ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަްނނަވަމުން ްކަމުަގއި

ްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

 

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަދުްދީދީްރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމައްޗަންޮގޅިްއުތު
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ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލެްއްްޝުކުރިއްާޔ ްތާއީދުކުާރ ްއަޅުަގނުޑ ްެއއީ ްބިުލ ްެނގުމުގެ ްޓެކްސް ްއާމްދަނީން ފަރުދުންގެ

ްއިޞްލާޙުކުީރް ްެއއް ްޤާނޫނުައސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަްނ. ްެވސް ްފެށޭއިރު ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ކަމުގަިއ

ްއެީކގައަޅުަގނޑުމެ ްއުއްމީދުތަކަކާ ްފޮނި ނޑުން ްއަުޅގަ ްއެންމެހަ. ްދައުލަތުގެ ްބުނީމު ްއަންނަނީްްއިމެން ްފެށިގެން ބާރުތައް

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިަބއިންނޭ. ްރައްޔިތުންގެ ްވެސް ްދެމިއޮންނާނީ ްައދި ްކިަބއިންނޭ. ރައްޔިތުންގެ

ްއަތުންް ްމުއްސަނދިން ްެޖހުނީމަ ްވޯޓާ ްބަހާލައިގެން ްުމއްސަނދިންނަށް ްއެކި ްއަޮތޅުތައް ްރާއްޭޖގެ ްމި ޙަޤީޤަތެއް،ްމިހާރު

ްއެ ްހޯދާްހަމައެކަނި ްއެީހްްގޮތަށް،ްއެްވޯޓުކޮޅު ްތީމުެގއިން ްނުވަތަ ްާބއްަވިއގެން ްއެކަން ްގޮުތގައި ްކަމެއްގެ ްކުރާ މީހުން

ް ްނޫނިއްޔާ ްރާއްޖ311ްެދީގެން ްހޯދައިގެން ްވެސް ްމިްްޑޮލަރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއޮތުމަކީ ްގޮތް ްދެވޭނެ ްބޭރަށް ްއިން

ނުޑމެ ްއަުޅގަ ްނޫންކަން. ްޮގތެއް ްޤަބޫުލކުރާނެ ްހިފަިއގެން.ްޒަމާނުގައި ްއެއް ްެމނިފެސްޓޯ ްައއީ ްސަރުކާރު ންގެ

ްސާފު ްވަރަށް ްބަުހން ްސާފު ްވަރަށް ްވާހަކަ ްނަާގނެ ްޓެްކސް ްލިޔެވިފަްމެނިފެސްޓޯގައި ްވަނީ ނޑުމެންްއިބާރާތުން ްއަުޅގަ .

ްއާމްދަނީ ްދަށު ްއެންމެ ްދައުލަތް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްިމއަދުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޙަޤީޤަތެއް ްޖެހޭ ލިބޭްްޤަބޫލުކުރަން

ްދައުލަތަކަ ްއާމްދަނީގެ ްމެދު ްބަދަލުވެއްޖެކަން.ްއެހެންވީމާދައުލަތަކުން ްލިބޭް، ށް ްގޮތުގައި ްއެހީގެ ްހިލޭ ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްގޮުތގަިއކަން ްލޯނުގެ ްމަދުވަމުން. ްދުވަެހއް ްދުވަހަަކށްވުރެ ްދަނީ ްެވސް ްއެހެްނވީމާްފައިސާ ްލިބެނީ. ްފައިސާ ، ގިނަ

ްމި ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޗާޕުކޮްށގެްންގޮތަށް ްފައިސާ ްނުވަތަ ްހޯދައިގެން ްފައިސާ ްދިމަދިމާލުން ްއެހެން ްގޮތްގޮތަށް އެކި

ނޑުމެންްޒަާމނީްޑިމޮކްރަސީައކަށްްދާއިުރް އަޅުަގނޑުމެންްދައުލަތްްހިންުގންްއެއީްކުރަންްހެޔޮުނވާނެވަުރގެްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްދިރި ްަޤއުމުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ްކެރިފޯރުންތެރިްއަޅުަގނޑުމެން ްއެމީހަކަށް ްމީހެއްމެ ްކޮންމެ އުޅޭ

ްއެ ްހަދާނީްްހުރިވަރަކުން ްމިތާނގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭންޖެހޭކަން. ްޓެކްސް ްއެބަ ްހިންގުމަށްޓަކައި ްދައުލަތް މީހެއްގެ

ނޑުމެންގެްއަމިއްލަްަފިއސާކަމަށްްވިސްިން މީގެތެެރއިންްބަނދަރެއްތޯްނުވަތަްމިތާްކުާރނީްކޮންކަމެއްތޯްނިންމާއިުރްައޅުގަ

ްބޭނުން ްެއއް ްއޮިޑވެރި ްބޭނުންވަނީްދެ ްހަދާލުންތޯ ްބަނދަރު ްއެތަން ްއެްާވތީ ްެވސް ްވިސްނަން ްނޫންޯތ ނގޭނީްނުވަތަ

ރުފިޔާްމަހަކުްލިބޭްބައެއްގ41111ްްެދައްކަނީްްވަންޏާ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކަމަށްްއަތުންްއެްއޗެއްްދީގެންްެއކަންްކުރާ

ްއަޅު ްވާހަކަ. ްޓެކްްސްނަގާ ްއަތުން ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްެއ73111ްްަގނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ލިބޭިއރު

ް ްހިންގުމަށްޓަކ41111ްަލިބޭ ްދައުަލތް ްއެްއޗަކުން ްގިނަވާ ްއަށްުވރެ ްގައިމުރުފިޔާ ްހަމަ ްދިނުމަކީ ްއެްއޗެްއ ވެސްްއި

ނޑު އަޅުަގނޑުމެްނގެްެއއްެވސްްމެންބަރަކުްނޫނެކޭްވިދާުޅވާނެް ބާއޭްފަހަރުްހިތަށްއަރާްއެހެންްބަެއއްްަކމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްމި ްތިބެގެްނ ްމިތާ ްއަނެްއކާްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއަތުންްބުނަނީ. ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްކަންބޮުޑވަނީާބއޭ ވެްސ

ްއެ ްނަމަވެސް ްީދގެން ްުކއްޔަށް ްތަެނއް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްދޭން.ްނުވަތަ ްެއއްެޗއްްްއެްއޗެއް ްއިތުރަށް ްއާްމދަނީއަކުން ލިބޭ

ްކަމަށްލި ްއެްބޭ ްއެކަން ްއެންމެ ްދައުލަުތގެ ްއެްވަންޏާ ްފަޤީރުންނަށް ްއެއަްށވުރެ ްގޮެތއްްްމީހުްނނަށް ްއުޅޭނެ މީހުން

ްއެްއެޗްއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެިކެގން ްސަރުކާރު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތަށް ްެއއްެޗއް ްައޅުަގނުޑމެންގެ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި

ްއަ ްމައްސަލަ ްކޮބައިޯތއޭްއޭގަ ްކިަޔއިގެްންދިއްކޮށްލުމަކީ ނޑިވަޅު ްއޮންނާނެްދަ ނޑިވަޅަކީ.ްދެނޭ ކީ.ްދެންްމިއެއްްނޫނޭްދަ
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ްއެީއް ްކަމީ ްދެކިވަަޑއިުނގަންނަވާ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްއޮންނާެންކަމަކަށް ނިޑވަޅެއް ްދަ ްނެގޭނެ ްޓެކްސް ްއިރެްއަގއި އެްއޗެއް

އެކިްގޮްތގޮތަށްްކިއްލިތަޅާްމީހާްއަށްްްރުފިޔާްއިންްފެށޭްކަމެއްގެްވާހަކަްއޮުޅވާލަިއގެނ111،41ްްދެރަކަމެއް.ްއާމްދަނީގެް

ވަންޏާްއެއިންްުކަޑްްރުފިޔާްލިޭބްކަމަށ111،41ްްވެސްްއަދިްއެހެންްމީހަކަށްްވެސްްބޮނބިތަޅާްމީހާްއަށްްވެސްްމަހަކުް

ްމިް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހިންގުމަށްޓަްއެްއޗެްއ ްަގއިމުޤައުމު ްހަމަ ްިދްއކޮށްލުމަކީ ްަކއި ްމީހާ ްތަޅާ ްއެިކއްލި 111،41ްވެްސ

ްކަމަށް ްލިބޭ ްއިންކާރުްރުފިޔާ ްއޭނަ ްްމިހާރުްވަންޏާ ްވާހަކަތަެކއް ްދިގު ްތިބެގެން ްމިތާ ްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް ކުރާ

ްކަމަށް ްދެްއކި ްކިަޔިއގެން ްނޫނޭ ނޑިަވޅެއް ްދަ ްކަމަށްްމި ްލިބޭ ްއާްމދަނީއެއް ްެއވަރުެގ ްއެކަމަުކ ްވެސް ވަންޏާްްވަންޏާ

ްޮބުޑވާކަށްނުޖެހޭއެ ްކަންތައް ްއެއް ްބަލައިކަމަކާ ްބިލަށް ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްސިްސޓަމެްއގައިް. ްޓެކްސް ްރަނަގޅު ލާއިރު

ނޑަށްްފާހަގަކުރެވޭ.ްދަްއކަންޖެހޭްޓެކްސްްއެއީްޔަޤީންކަމާްެއކީަގިއް އޮންނަންޖެހޭްކަންކަންްމިްބިލުގައިްހުރިކަމަށްްއަުޅގަ

ްނިޒާމެްއެ ްޓެކްސް ްރަނގަޅު ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ްގޮތުަގއި ްއެއްެޗްއގެ ްއެނގޭނެ ްކަމަކަށްމީހަކަށް ްއޮންނަންޖެހޭ ވާއިރުްްްއގައި

ްފަސޭހަކަމާ ްގޮތެއް ްެދްއކޭނެ ްފެނޭ.ްޓެކްސް ްއެބަ ްއެކަްނވެސް ްބިލުން ްމި ްއެއިންތިޒާްއަޅުަގނޑަށް ްާޤއިމުެއކު ކޮށްފައިްމު

ައދިްއެކަންްއޮންނަންޖެހޭނީްރަނގަޅަށްްއެނގޭނޭްގޮތަށް.ްެއަކންްވެސްްމިްބިލުންްވަރަްށްް.ހުރުމަކީްބޭނުންތެރިްކަމެއް

ްދަތިކަމާ ްއެނގޭ. ްދަްއކަންޖެްއިއެީކގަްސާފުކޮށް ްއޮެވގެންރަްއޔިތުންނަށް ްގޮތުަގިއ ްއެއްެޗއްގެ ްފަސޭހަކަމާހޭ ްނުވާނެ.

ްއޮންނަންވާނީ.ްާއދެ،ްއަ ްދެވޭގޮަތކަށް ްއެްއޗެއް ްއެދޭންޖެހޭ ްހޮރިޒޯންޓަލީްއެީކގައި ްބަލާއިރު ްއަށް ްޓެކްސް ްމި ޅުަގނޑުމެން

ކުރުންްނުވަތަްއެކަންްބަަލއިގަތުްންގޮަތކަށްްހަމަހަމަކޮށްްޓްރީޓުްގޮތަށްްާއމްދަނީްލިބޭްބަޔަކަށްްއެއްްއީުކއަލްްނުވަތަްއެއް

ންުގޅޭްމީހެއްްމިްޓުްގެެއއްްރިސޯް.ޓުކަމެއް.ްމިސާލަކަށްްރިސޯބިލުންްފެންނަންްއޮތްްްއެްވެސްްހަމަްައޅުަގނޑަށްްމިް

ްރިސޯ ްްމި، ޓުްއަނެއް 111،41ްްއާމްދަީނ ްމ111،61ްިނުވަަތ ްއެްއވަރަކަށް ްއަުތން ްބަެއއްގެ ްލިބޭ ެނގެނީ.ްްއެހެން

ވެސްްހުރީ.ްްއެއް.ްހަމަްރަނގަޅަށްްއެކަންްސްލުްއިޖްތިމާޢީްޢަދާލާތުްޤާއިމުނުކުރެވިފަެވސްްނެތޭްއަްއިއެހެންވީމާްޭއގަް

ކުރެވޭްމަސަްއކަތްްއެކަްންްކުރުންްކުޑަްކުރުމަށްޓަކައިއިްހުރިްފަރަޤުްތަފާތުންނާްދޭތެރޭގަފަޤީރުްއިއަދިްމުއްސަނދިންނާ

ްމުއްސަނދިންނާްމިއޮތް ްހަތަރު ްދެތިން ްޒަމާނު ްހަމަްްއިހުރިހާ ްތިބުން ްގޮތުަގއި ްފަޤީރުންގެ ްހަމައެކަނި ްތިބެނީ ްދެން

އެނގޭނެްކަެމއް.ްީވމާްއަޅުަގނޑުމެންްރަނގަޅުްްއިްކަީމްމިއީްައޅުަގނޑަށްްޔަޤީންކަާމްއެީކގަްވެސްްކުަޑވެގެންދާނެގައިމުް

ްބޭނުްދިމާލަކަށް ްޤާނޫނުްންވެފަ.ދާން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްައސާސީން ްެއ ްއެއަޅުަގނޑުމެން ްއުއްްދުށް މީދުތައްްފޮނި

ް ްކަމަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޭބނުންވާ ްްލިބެން ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެތިކޮެޅއްްުރފިޔ111،41ްާވަންޏާ ްކުޑަުކޑަ ްއިން

ނޑަށްްހީވަނީްައޅުަގނޑުމެްންްމި ނޑުމެންްެއކަމަށްްއިންކާރުކުރުންްއެއީްއަުޅގަ ދައުލަތްްހިންގުމަށްޓަކައިްިދނުމަށްްއަޅުގަ

ނުޑ...ވުމާްތިެބގެންްލަދުހީވާންޖެހޭނެްކަމެއްްހެން.ްްއިމިތާްތިބެގެންްމެންބަރުންްގޮތުގަ ްއެކުްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްބަހުްރިއްޔާްޝުކު ްމި ްމެްނބަރު. ްމެންބަރަކަށް.ޑީ.އެމްްއިގަސްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްދައްަކވާ ްވާހަކަފުޅު ްްޕީން 6ްވެސް

ްމޭޒަށްމިނެޓު ްއިދާރީ ނޑައަުޅްއވަިއ،ްމިހާރު ްކަ ްފުރުޞަތުްްއަްނގަާވފައިްއިރު ްމިހާރު ްދަންނަވަން.ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ވާ

ްޒިމަށް.ޢާލީްންބަރުްޢަދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެއަރުވަނީްމެދުހެންވޭރުްްމި

 

ްޒިމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާލީްރިްމެންބަރުްޢަމެދުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެ

ނޑުމެންްބުނީމުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެޝުކު ނޑަކަށްްއިެއއްްދަްއކާލާފަްވަކިްވާހަކަްއި،ިކޔާފަްރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ ހިެޔއްްްއަުޅގަ

ްއޮތް ނޑުމެންްނުވޭްނިންމާލެވެން ްވާނެްފަސޭހަތައް.ްްބުނީމުްމީގެހެނެއް.ްއަޅުގަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިން

ްރަނގަ ްވާނެ ްބުނީމު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެންޅުަތއް. ްއަުޅގަ ްހިންގާލެވިާދނެޔޭ. ްޤައުމު ްމުޅި ްރިސޯޓަކުން ބުނީމުްްއެންމެ

ކުއްިލއަކަށްްަވިކްވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމެއްްދިމަެއއްްނުްބިލުްކުަޑކުރާނެްވާަހކަ.ްމީެގްެއްއވެސްްކަްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކަރަންޓުް

ްދިމާކޮށްފަ ްވާހަކަްއިކަމަކާ ްބުނި ްެދއްކުމަކީްއަުޅަގނޑުމެން ްަޤބޫލުްއެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުގަްހަމަ ެއްއވެސްްްއިކުރާ

ްވާަހކަ ްްބުއްދިވެރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން.ްދެން ްމިއެއް ްވާަހކަްްދަްއކާަލން ްވާހަކަ.ްމެނިފެސްޓޯގެ ްމެނިފެސްޓޯގެ ޖެހެނީ

ްްއިރުދައްކާ ްއެބައުޅޭ ްއޮތީކ6ްީވެސް ްނޫން.ްއަިދްވާން ްީވކީ ްކަެމއް ްެއްއވެސް ްވާހަކަ.ްީމގެން ްނޫން.ްްވަޢުދެްއގެ ވެސް

ނިޑވަެޅްއގަ ނޑުްހަމަްފަހަރެްއގައިްއިއެހެންވީމާްމިފަދަްދަ ނުޑްހަމަްްއަުޅގަ ނިޑވަުޅގެްވާހަަކްދައްކާލާތީްއަުޅގަ ވެްސްދަ

ނޑިވަޅެްއގަ ނުޑމެންގެްޢާއްްވެސްްފަހަރެއްގައިްއިްބޭނުންްމިފަދަްދަ މުްރައްޔިތުްނގެްައތުންްފަރުދުންގެްއާމްދަނީންްއަުޅގަ

ނެތް.ްޓެްކސްްނެގުުމެގްްކުރެޭވކަށްހުރެްތާޢީދުްސަބަބާްވެްސްމިްޓެކްސްްެނގުމުގެްބިލަށްްހަމަްއަޅުަގނުޑްފަހަރެއްަގއި

ނޑުްްއިހުށަހަޅާފަހަށްްދަދެއްގެްބިލުތައްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީއަްއް،ްވަރަށްްގިނަްތަގިނަްބިލު ސަރުކާރުންްއެބަވޭ.ްއަުޅގަ

ްފަހަރެއްަގއިްމި ްބިލަކަށް ްދެކޮޅުްހުރިހާ ްއުސޫހަވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ނޑުމެންގެްދަނީކީ ްއަޅުގަ ްގޮތުން ލެްއެގ

ނޑިަވޅެްއގަ ްދަ ްއޮތް ްގޮއްސަ ްދަށަށް ްވަރަށް ްފުދުންތެރިކަްނ ްމެދުްއިރައްޔިތުންގެ ފަންތީގެްްައޅުަގނޑުމެންގެ

ނޑިވަެޅްއގަވިޔަފާރިް ްދަ ްއިނދަޖެހެމުންދާ ްރައްޔިތުްފަހަރެއްަގއިްއީމިްްއިވެރިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިވެސް ލިސްެގްން

ްތިބެް ްގޮތުަގއި ްތާއީދުކޮށްގެންމެންބަރުންގެ ްކަެމއްްގެން ްމިްވާނެ ްހަލާކުކޮށްލަންްްއީނޫން. ްއިޤްތިޞާދު ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

ްކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެންްވަނީްވިސްނާ ްއެޖެކުރަންްނަމަ ްކަމެއް. ްމެދުހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފަންތީެގްްހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންްރިުއޅޭްރައްޔިތުންނަށްްކުރިއަށްްދިޔުމުގެްފުރުޞަތުްހޯދައިދިްއިފަންތީގަްވިޔަފާިރވެރިންނަށްްމެދު ދިނުމަށްްއަޅުގަ

ްއަ ްތާއީވިސްނާނަމަ ްބިލަކަށް ްމިފަދަ ްއަޅުޅުަގނޑުމެްނ ްނުާވނެ. ްވާހަކަދައްަކއިގެެނއް ްދެރަވާްދުކޮށް ނޑުމެން ގަ

ްކަންތަ ްޕާޓީކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްއެއް ްމެންބަރުން ްޕާޓީއްަތަކކީ ްއަނެއް ްދެރަވެްްްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލުވާތީ އަށް

ްމި ްަވގުތު ްޕާޓީންްްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްަވގުތު.ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްޖެހިފަ.ްމިއީ ްއައިސް ޮއތީ

ްވައާރު.ޑީ ްކިތަންމެ ް.ޕީން ްފައިދާއްޢާރަކަްށ ްއަތުން ްފަރުދުންގެ ްހުއްޓުވުމަްށްްމު ްނުވަތަ ްމަނާކުރަން ްޓެކްސްނެގުން އިން

ްކުރި ްމަސައްކަތެއް ްކަްކިތަންމެ ްކުރާނެ ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިއަދު ްރައީސް،ނަމަވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. މިީއްްމެއް
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ްޑީ ްމެންބަރުން ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްދިޔައިަމްްޕީން.އާރު.ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްޕާޓީތަކަށް ްެއހެން ްތިބެ ހޮވިގެން

ރަްއޔިތުންގެްްފެށުނީްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއޮތީްފެްނނަން.ްއަދިްކިރިޔާްމިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރަްއޔިތުންނަށްވާނެްެގއްލުންްމި

ްއިހު ްމިނިކަމެތިކަން ްފެށީ ްރައްޔިތުންނަށް ްރައްޔިްސާސްކުެރެވން ްއަޅުަގނޑުމެން ްފެށިގެން. ތުންްހިސާބުން

ްކުިރއަގަތަޤުބަލުމުސް ްެވސް ްއޮތްތާނއި ްށް ްވިސްނަންްަގއި ްދޭތެރޭ ްވޯޓުދިނުމާ ްދޭތެރޭ، ްމެންބަރުންނާ ްމިފަދަ ެވސް

ނޑުމެންނަކަށްްނުބުނެވޭނެްމިްއެބަޖެހޭ.ްފަހަރެއްގައި ހެދެންްްއެކޭ.ްއެމިތަނުންްފާސްނުވާްގޮތްްހެދޭނެްބިލުްްވެސްްައޅުގަ

ްއެމްްނެތް ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްމެޖޯރިޓީ ްމިތާ ްރައްޔިތުްނެގް.ޑީ.ގޮތަކީ ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައތްމަތީގަ. ޕީގެ

ްަރއްޔިތު ްއާމްދަނީްއަތުން، ްކަމުގައިްްނގެ ްބުނި ްހަދާނަމޭ ްދެކޮުޅ ްެނގުމާ ްޓެކްސް ްމިއަދަުކްްން ްހުްއޓުޭވކަށް ިވޔަްސްއޭތި

ނޑުމެންްކިތަންމެްވާހަކަްް،ނެތް.ްޓެކްސްްަނގަިއގެންްމިަތނުންްނިމޭނީ.ްއެހެންވީމާ ިވޔަްސްްެއއްްދެްއކިްކަުމގައިްްއަުޅގަ

ްމިރައްޔިތުންނަ ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަހާ ްމިއަޑު ްއެށް ްއަދު ްއެބަ ްތާއީނގެންޖެހޭ ދުކުާރްއަޅުަގނޑުމެން

ްނޫން ްމުސްތަޤުކަންކަމެއް ްއޮތް ްކުރިއަްށ ްސަރުކާެރއްގަްްބަލުގައި. ނޑުމެންގެ ްއެބަޖެހޭްްއިައޅުގަ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްްނެގުުމގެޓެކްސް ްަނއްތާލަން.ްއްޢާމިފަދަ ްނުވަތަ ްިތރިކުރަން ްކަންތައްަތއް ްނެގުމުެގ ްޓެްކސް ްއަތުން ްރައްޔިތުްނގެ ުމ

ްޓެކްސް ްއެހެންްނަގާްްއަޅުަގނޑުމެން ްދުނިޔޭގެ ްތެދެއްމެ، ްއެއީ ްދައްާކ.ްްނަމަ، ްއެބަ ްވާހަކަ ްނަގާ ްޓެކްސް ތަންތާ

ްަނގާް ްޓެކްސް ްވިސްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެަބ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނާލަންނަމަ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްރައްޔިތުންނަށްްއްޢާޖެހޭ މު

ްތަޢުލީ ްވާންެޖހޭނެ. ްފަސޭހަތަކެއް ްފަސޭހައެބަހުރި ްކަންތައްތައް ްނިޒާމުގެ ްފައިސާްކަންމު ްެއއްެވސް ްނުވަތަ އެްއްްމަތީ

ްކޮށްދޭން ްއެަބ ްހެނުނަގާ ްޖެހޭ. ްަފއިސާލްތު ްއެްއވެސް ްކަންތައްަތއް ްގޮތުގަްްއެއްްްސެކްޓަރުެގ ްހިލޭގެ އެބަްްއިނެތި

ްނުކޮށްދީ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްފައިާސްް،ކޮށްދޭންޖެހޭ. ްކަމަކަށް ްއާދައިގެ ްކޮންމެ ްމިފަދަ ްކަމަކަށް ްކޮންމެ ްމިފަދަ ނުވަތަ

ްއިުތރަްނަގަމުން ްއަނެްއކާ ްގޮސް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމެދުއްޢާށް ްައޅުަގނޑުެމން ްރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޭޅްްއިފަންތީގަްުމ

ްވި ްެނުގމަށް ްޓެކްސް ްއަތުން ްމިމީހުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޯހެއް. ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ދަްއކަނީްްސްނުމަކީ

ްވ111،41ާ ްގެ ްއެވްރެޖު ްރަނގަޅު، ްއެންމެ ްހަމަޔަޤީނުންްމެދުހަކަ. ްރައްޔިތުްނގެ ްދިރިއުޅޭ ްމިހާރު ްގިަންފަންތީގެ ވެސް

ްއަ ްިވޔަފާރިން ްތަފާތު ްލިބެމުންދާނެ.ްއެވ111،41ްުދަދެްއގެ ްފައިދާ ްގިނަ ްހިތާމަހެންނަމަރެ ްމީގެްންފައިާސްްވެސް އަކީ

ްބިލު ްކަރަންޓު ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްފެށުމުން ްމައްޗަށްްނަގަން ްފެންްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ްމައްޗަށްްްބިލުްްދަނީ. ވެސް

ްސަ ްއެބަ ްޓެްކސްތައް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްތަޢާރަފުދަނީ. ްއެދަނީ ްިމހާރު ނޑިވަެޅްއގަރުކާރުން ްދަ ްމިފަދަ ްއިކުރަމުން.

ްދަން ްމިހާއަޅުަގނޑު ްބިލުްނަވަނީ ްޓެކްސް ްކަންތައްަތކުގަްގިނަ ްއެކިއެކި ްތަފާތު ްނެގެމުންްއިތަކަކަށް، ދާްްޓެކްސް

ނޑުަވޅެްއގަިއް ނޑުްހަމަްާތއީްއިްންޓެްލިބޭްފައިދާްްއަެނއްާކވެސްްއެދަ ް،ނުކުރާްވާހަކަ.ްއެހެްނވީމާދުކްްސްނެގުމަށްްއަުޅގަ

ްެއއް ްއަިދވެސް ްްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްފަހަރު ްސަރުކާރެްއގަްދަންނަވާލަން ނޑުމެްނގެ ްކެރިހުރެްްއިްއަޅުގަ ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެްސަރުކާެރްއގަ ްއަުޅގަ ްކެރިދާނެ ްމަދުކޮްށްްއިްދަންނަވަން ްޓެްކސްތައް ްއަުތންްނަގާ ްމިފަދަްރައްޔިތުންގެ އެަބޖެހޭ
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ްިވޔަފާރިވެރިންެގްއެންެމްރަނގަޅު،ްއަުޅގަ ްމިލިޔަބޮޑެތި ްަޤބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްއަތުންނުންްލިބޭްނޑުމެން ްވިޔަފާިރވެރިންގެ

ްރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ތިންްކަންތައްަތއްްކުރުމަށް.ްޝުކުލެއްގެްމަޓެކްސްްނަަގއިގެންްހަމަހަމަްއުސޫ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްސްނިމުނީްއެއްަގިޑއިރުގެްބަހުްމިްހިސާބުންްމިްް:ޝުކްރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއެޖެންޑާްއަިއޓަމްް

ް

ް.ްނުނިމިހުރިްމަސައްކަތްތައް.21

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

21.2-ްް ްއައިޓަމް ްމިއ21ްައެޖެންޑާ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަތްްށް ްނުނިމިހުރި ްދާއިާރގ21.2ްްެް.ދަނީ. ވިލުފުށީ

ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްްވާްްޢިއްޒަތްތެރި ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ޞިއްޙީްްއިފޯރުކޮށްދިނުމާދައުލަތުން

ްބަހުޚިދުމަތުގެްސިޔާސަތުް ްބިލުގެ ނަޑެއޅުމުގެ ްކުރިޔަްށްގެންދިއުކަ ްއޮްތްގޮތަކީްޑީސް ްބާކީ ްްޕީ.އާރު.ން.ްވަގުތު 5ްއަށް

ްއެމްމިނެޓު ްވާަހކަފުޅުް.ޑީ.އިރު. ްމެންބަރަކު ްއެްއ ްމިހާތަނަށް ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާީޓއަަކށް ްަވކި ްހަމަވެފަ. ްވަނީ ްަވގުުތ ޕީެގ

ް..ްޕީދެއްކެވިް ްއަށް 21ްްއޭ ްއަށް ްޕާޓީ ްވަީންހަމަވެފަ.ްޖުމްހޫރީ ްަވގުތު ްޕާޓީގެ ްއެބައޮތް.6ްްމިެނޓް.ްޤައުމީ ްބާކީ މިނެޓް

ް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޖަމާލުްއަޅުަގނޑު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މާވަށު

ް ްމެއަބޫބަކުރަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްޢަފޮނަދޫ ްޢަބްދުްބްދުއްރަޙީމުންބަރު ްهللا ްދޫކޮށްލައްަވއިފި.ްއަށް. ފުރުޞަތު

ްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ފަރެސް

ް

ްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބްްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސް

ކޯޕަރޭޝަންތައްްއުފެއްދުާމްހެލްތުްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް .بعدو هللا ްرسول علىްوالسالمްوالصالة لحمد هللا`.ް

ްހުށަހަޅުއްވާފައިްްބެހޭ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވިލުފުށީ ްވާހަކަދައްާކއިރުްްގޮތުން ްބިލަށް ވާ

ްތަރައްޤީވެފަ ްޚިދުމަތް ްޞިއްީޙ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދޭތެރޭގަްއިމިއަދު ްމިންވަރާ ްބަލައިްއިއޮތް ނޑުމެން ލަންޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ްތެރޭގަް ްައހަރުތަކުގެ ްމިދިޔަ ްްއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޚިދުމަތް ްތަރައްޤީވެފަްލިބިގެންޞިއްޙީ ްމިދެންނެވިްްތޯއިދަނީ ނޫނީ

އްޙީްޚިދުމަތްްދަނީްޞިލިބެނީްކުރިއެރުންތޯްނުވަތަްްައށްްމިްޞިއްޙީްދާއިރާްއިކޯޕަރޭޝަންތައްްއުފެދުމަށްފަހުގަލްތުްހެ

ްބަލައި ްދިމާލަކުންދަށަށްތޯ ްކޮންމެ ްއޮތްްލި ްފެންނަން ްމިއަދު ްރައީސް،ްވެސް ްޢިްއޒަތްެތރި ނޑުމެންްްއެއްެޗއް. އަުޅގަ

ްފަޚުރުވެިރކަމާ ްްވަރަށް ްދޭ ްމީހުންނަށް ްުދވަްސވީ ްއަދި ްާވހަކަ. ްއެންސްާޕގެ ްވިދާުޅވަމު ްެއބަ އެްއެގްރުފިޔ3111ްްާެއކީ

ވަނ27ްްަނުވަތަްންްއެްއޗެއްްނޫން.ްެއއީްމިްމަޖިލީހުްރުފިޔާްައކީްަވކިްބަަޔުކްދ3111ްޭްރައީްސ،ްވާހަކަ.ްޢިްއޒަތްތެރި
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ްމަޖިލީހު ްދޭްްއިކޮށްފަންްފާސްކޮށްްގެޒެޓުްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ސަރުކާރުްނޫނީްްރުިފޔާ.ްއެއީްމ3111ްިއޮތް

ް ްނަަމވެސް ްއައި ްސަރުކާރެއް ްއެހެން ްމާދަމާ ްއެ ްަފއިާދްޤާނޫނު ްޭއގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްދުވަހު ދެމިއޮތްހާ

ްހަމަލިބެމު ްއެއްޗެއް. ްހެްންދާނެ ްނޫނީްްލްތުއެހެންމެ ްހަދަިއގެން ްއޮފީހެއް ްނަުމގަ ްއެންސްޕާގެ ްނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް

ްްއިދާރާ ްިޚދުމަތްތަކެއް ްއުފައްަދއިގެން ްރައްޔިތުްއެްއިދާއިރުގަްްމުންލިބެއެއް ްދިވެހި ްކިހާްޚިދުމަތްތަކުން ްލިބެނީ ންނަށް

ނޑުްްފަސޭހައެއްތޯ ްއަުޅގަ ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންމެވެސްްްެވސްްވެސް ްމިއަދު ވަެރްއެގްްޤަބޫލުކުރަން

ްތެރޭގަ ްރައްޔިތުންެގ ްއެންސްޕާް.އެބައޮތްްއިހިތްހަމަޖެހުމެއް ްެއްްއެއީ ްއެހެންނަމަވެސް ްޚިދުމަތްތަކުން. ްލިބޭ އިން

ްްއެންސްޕާ ްޚިދުމަތްއިން ްނަމަްއިތެރޭގަްްތަކުގެލިބޭ ްއުޅުނު ްލަސްވުމެއް ްދަންނަވާނީ،ްހަމައެކަިނ ްއަޅުަގނޑު ެވސް

ްއެންސްޕާމާފު ްއެ ްރަނގަޅުްްކުރައްވާ! ްޚިދުމަތްތައް ްލިބޭ ްއެްްއިްކަމުގަިއން ްސަބަބަކީ ްދަންނަަވން. ނޑު ޚިދުމަތްްްއަުޅގަ

ްއަިއއިުރގަ ްމިްއިފެށިގެން ްނަމަވެސް ްހުރި ްއުނަދގޫތަކެްއ ްވަެރްއގެ ްއެކޮންެމވެސް ރަނގަުޅްްއިކަންތައްތަުކގަްހާރު

ނޑު ނޑަށްްލިބޭްމަޢުލޫމާތުގެްއަލީގަްްކަންތައްތަެކއްްއެބަހުރި.ްމިހެންްމިދެންނެވީްއަޅުގަ ްތަންތަނަށްްދާްްއެްއިވެްސްއަޅުގަ

ނޑުްމަޤްޞަދަްމީހުންނަށްްލިބޭްފަސޭހަތަކުގެްވާހަކަްފާހަަގކުރަމުން.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނޑުމެންްމި ީކްބިލުގެްމަިއގަ

ްމިްއެންސްޕާ ްނޫން. ްރާއްޖެތެރޭގަްްއެއް ްމަޤްޞަދަކީ ްމައިަގނޑު ްހެބިލުގެ ްހުރި ްއުފެދިފަ ކޯޕަރޭޝަންތައްްްލްތުއި

ްމަްއިރާއްޖެތެރޭގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަރައްޤީކުރުން. ްޚިދުމަތްތައް ްލިބިފަްހުރި ްެވއްޖެއްްްއިޢުލޫމާތު ްގޮތުން ާޔްއޮތް

ް ްހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ްރީޖަނަލް ްއަތޮޅުގަްރާއްޖޭގެ ްހުވަދު ްހިމެނޭ ްދާއިރާ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްރީޖަނަލްްްއިތެރެއިން ހުރި

ްހޮސްޕިޓަލުގަ ްޚިދުމަތެއްއި ްނެގުުމގެ ްއެކްސްރޭ ްމިއަދަުކ ްހުއްޓިފަ.ްްެއއް ްހުރީ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްހުރިހާ ްނެތް. ވެސް

ްއުފެދޭްތަނަކީްިމކަންްމިސުވާލުްއިދަޢުލަތަށްްލިބޭްއާމްދަނީްދުވަހުންްދުވަހަށްްދަނީްއިތުރުވަުމން.ްއެހެންނަމަވެސްްމީގަް

އެްއވެސްްްންްއައުުމގެްަސބަބުންްނުދެވެނީތޯ؟ކޯޕަރޭަޝންތައްްއުފެދިގެހެލްތުްް؟ނުދެވެނީތޯހުއްޓެނީްސަރުކާރުންްޚިދުމަތް

ނޑުްަދންނަވާނީް ްވަިއ،ބޭފުޅުންްލައްްްތަންތަނަށްްސިޔާސީްކޯޕަރޭޝަންތައްްއުފައްަދވާްއެހެލްތުްޝައްެކއްްނެތް.ްއަުޅގަ

ތަންތަނަށްްލުމުގެްސަބަބުންނޭްްވާްނޫނީްވަކިްބަޔަކުްއެދަދެްއގެްމުވަްއޒަފުންްލައްއަްތަންތަނަށްްއެކަށީގެންނުވާްގިނަްއެ

ްމި ްދަށަށް ްކުރިއެކޭްޚިދުމަތްތައް ްހަމަ ްބަޖެޓުންްްދިޔައީ.ްސަރުކާރުން ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްޚަރަުދ ްކުރާ ްެއްއގޮތަށް ވެސް

ްއެހެންނަމަވެްސްިޚދުމަތް ްދަށަށްއެބަކުެރވޭ. ްދަނީ ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްދިނުމަށްޓަކައިތައް ްޚިދުމަތް ސްރޭްެއކްް.ްސަބަބަކީ

ކުރުމާއި،ްނޫނީްއެހެންްޚިދުމަްތތައްްދިނުމަށްްބޭނުންވާްކެމިަކލްްނޫނީްއެހެންްޚިދުމަތްތައްްމެޝިނަށްްބޭނުންވާްމަރާމާތު

ްފައިސާ ްގެންނާނެ ްޑޮކްަޓރުން ްބޭނުންވާ ްނެތް.ްސަްދިނުމަށްޓަކައި ނޑައެޅިފައެއް ްކަ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ހުރިްްއިބަބަކީ

ްކުލަް ްަވކި ްތިްފައިސާ ްޖެހިފަ ްެއއް ްދިުނމަށްޓަކައި ްވަޒީފާ ްބަޔަކަށް ްމިބޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްިމއީ ވާަހކަްްބޭނުންކުެރވޭތީ.

ްތެރޭގަ ްބައެްއގެ ްކޮންމެވެސް ްހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ްވަެރއްގެ ްކޮންމެވެސް ްއެހެންނަމަވެސްްއިދެއްކުމުން ްމިއީްއުޅޭނެ.

ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮުތގަްޙަޤީޤަތް. ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްރިޔާޟްްްއިއަުޅގަ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ވިލުފުށީ

ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމިްރަޝީދު ްނުދަްފާސްވެއްޖެްބިލުްވާ ނޑު ްައުޅގަ ްރަްއޔިތުން، ްރާއްޖެތެރޭގެ ްމާލޭްނަމަ ންނަވަން
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ްަދންނަވަނީ،ް ްމި ްވާހަކަްއަދިމީހުންނެކޭ،ްއަޅުަގނޑު ްރަށްރަށުގެ ްހިމެނޭ ްއާބާދީ ްބޮޑެތި ްުނދަންނަވަން ްެއއްްައޅުަގނޑު

ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދަންނަަވން. ނޑު ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންނަށްްްވެސް ްރަށްރަށުގެ ްހިމެނޭ ްއާބާދީ ްކުދިކުދި ދަންނަވަނީ

ްއެހެންކަމާހިތްހަމަޖެހުް ްލިބިގެންދާނެޔޭ. ނޑުއެކީގަްްމެއް ްއަޅުގަ ްފާސްކުރުމަށް ްބިލު ްމި ްއަތާއީްއި ްވާހަކަ ނޑުްދުކުރާ ުޅގަ

ްރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ދަންނަވާލަން.ްޝުކު

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެް

ނޑުްކުރިންްއެއްްރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްމިޝުކު ނުޑްވާނެއިްފަހަރުްވާހަކަްދައްކާފަްބިލަށްްއަޅުގަ .ްމަިއގަ

ްއެްއިްގޮތެްއގަ ްަދއްކާފަްްކުރިން ްވާހަކަ ްޢާުދވަހު ްވާނީ ްބެހޭއްްއި ްޞިއްޙަތާ ްވާހަަކ.ްްމު ްގޮންޖެހުންތަކުގެ ްހުރި ގޮތުން

ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމުހިއްްއެހެންނަމަވެސް ްމިފަދަ ްބެހޭފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްބިލަކާ ްދައްާކއިރުގަްްމު ްވާހަކަ ިއްގޮތުން

ހުރިްއިންސްޓިޓިއުޝަންަތކުންްދެޭވްްއިްތުންްއުފައްަދވާފަަދއުލަްޙީްފަރުާވްދިނުމަށްޓަކައިިޞއްްލަތު،ހާމިއަދުގެްިޞއްޙީް

ްޚިދުމަތުގެް ްދެންްޞިއްޙީ ްއާެދ، ްވާހަކަ. ްފަރެސްފެންވަުރެގ ްދެްއކެިވ ްވާަހކަ ްމެންބަރުމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ވެސްްްމާތޮޑާެގ

ްރާއްެޖތެރޭގަ ްފަދައިން ްހޮސްޕިޓަްއިފާހަގަކުރެްއވި ްބޮޑެތި ްމުހިއްލްތަކުގަހުރި ްވަރަށް ްއަާސސީ ްވަރަށް ްވެސް ްބައެއްްއި މު

ނޑިފަ ްމެދުކެ ްމިހާރު ްޚިދުމަތްތައް ްހައި ްައޅުަގނޑުެމން ްެއއީ ްފާހަގަކޮށްލަންވާކަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަމެއް.ްއާދެ،ްމަ ޖެހޭނެ

ްތެޭރގަ ްމެޝިންތަކާްއިއޭގެ ްއެްކސްރޭ ްރަށުގެ ްރަށް ްގިނަ ްމުހިވަރަށް ްމިފަދަ ްމެޝިންތަކާ ްމެޝިނަރީޒްްއި،ްްސކޭން ްއްމު

ްލިބިގަންނަންހުރުުމގެްސަބަހަލާކުވެފައިް ްހޭދައްޢާްދާްްބުްންޚިދުމަތް ްޮބޑު ްވަރަށް ްއެބަޖެހޭ ްމީހާ ްމާލެްްމު ްކޮށްގެން ެއއް

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭގަްްއައުމަށް. ްމާލޭގަްމާލެްއިދަންނަވަނީ ްއަންނައިުރ ްއެންމެްްއިްއަށް ްރިފަރަލް މިހުންނަނީ

ްއެް.ހޮސްޕިޓަލެއް ްހުންނަބޮޑު ްހޮސްޕިޓަލެއް ްހަފްތާގަްއިގަހޮސްޕިޓަލުްމިްއިއިރުގަްްންމެ ްމިދިޔަ ްވެސް ްމިްއްޢާއި ްމުކޮށް

ްއައި ްއެބަ ްނުނެިގގެން ްއެކްސްރޭތައް ްހަދަންޖެހޭ ްެއކްސްރޭ ްރިފަރ.އެމް.ޖީ.ކުރެވޭ ްބަލިމީހުން ްއެބަޖެހޭްެއޗުން ކުރަން

ްކަުމަގއި ްހޮސްޕިޓަލެއް ްއޭްޕްރައިވެޓް ްހޮސްޕިޓަލަށް..ޑީ.ވާ ްބަލިްކޭ ްކިތަންމެ ްބަލިމީހަކު ްކޮންމެ ްބޮޑުވެފައިްްމިއިން ހާލު

ްކަމުގަް ްމީހަކު ްއޮތް ްއެމްބިއުލާންސްގަްއި ްއެޑްިމޓުޖެްމިްއިވިޔަްސ ްއެއްކޮށް ްނަރުހަކާ ްސީިރޔަސްްްއިކޮށްފަހެނީ ްއޮންނަ

އެއްކޮށްްއެބަޖެހޭްމިދެންނެވިްހިސާބަށްްދާން.ްްެއްބަލިމީހަކާްވަންޏާްއެބަެޖހޭްއިތުރުްމެޑިކަލްްބޭފުޅުންްބަލިމީހެއްްކަމަށް

ްމިްްއިޙަޤީޤަތުގަ ްމިހާރު ްޞިއްީޙްޚިދުމަތްތެރިން ްވަރަށްވުރެ ްބޭނުންވާ ނޑުމެންނަށް ްމަދުވެފަ.ްްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ވަނީ

ްމިްްއ ްބޭފުޅުންެގްތެރެއިން ްިތއްބަވާ ްދެްއވަން ްގޮތުގަްްެެޚިދުމަތް ްނެތް ްބޭނުމެއް ްފަދަ އަާސީސްްެދވެންޖެހޭްއިދެންނެވި

ް ްމުހިއްވަރަށް ްމިދެންނެވި ްޚިދުމަތްތަކަކުން ްމު ްހޮސްޕިޓަލެއްގަްފަދަ ްއެހެންްްއެްއިބޮޑު ްނެތިގެން ްދެވެން ޚިދުމަތްތައް

ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްދާންޖެހޭ ްހަމަްހޮސްޕިޓަލަކަށް ްއާދެ، ްހޮސްޕިޓަލުގަްދަންނަވަނީ. ްއައިްއިއެހެންމެ ޫޔް.ސީ.ހުރި

ްއެނގިފަް ްއަޅުަގނޑަށް ްައއ7ްިްއިޮގތުގަްވާއި ްހުންނާނީ ްބެޑު.ސީ.ބެޑް ްހަތް ްހަތްްްއިއިރުގަްހުންނަްޔޫގަ.ްަހޔެއްްނޫނީ މި

ނޫނީްއަބަދުްފުލްކޮށްްްއިފަހަރެއްގަްްމަދުވަރަށްްހަމަްްއިމުްގޮެތްއގައްޢާތުންްެއއީްމިހާރަކަށްްއައިސްްއޮބެޑުްފުލްވެފައިް
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ްސަބަބުންްމި ްއޮތުމުގެ ްވޯްއޮންނަނީ. ްމެޑިކަލް ްކުޑަމިނުން ްދެވެމުންްއިގަްޑުއެންމެ ްމިސާލަކަށްްްފަރުވާ ްބަލިމީހަކަށް ދާ

ް ްދާއިރުގަްހާމީހަކު ްއެެރސްޓަށް ްކާޑިއެކް ްޖެހިގެންޮގސް ްްމީހާްއެްއިޓްއެޓޭކެއް ްބޭނުންވާ ްމޮނިޓަރެއަށް ރިޑއެްކްއް، ކާ

ްމޮނިޓަރަމޮނިޓަރެ ރޑިއެކް ްމިއީ،ްކާ ްނެތުން ްހޭދައް ްބޮޑު ްނިސްބަތުްންއެހާ ްނޫން.ްޞިއްޙީްްއެއްްކީ ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ

ްބަލާއިރުގަ ްއަގުްއިޚިދުމަތަށް ްމެޝިނަރީްއެހާ ްނޫންްބޮޑު ްމިް،އެްއ ނޑު ްައޅުަގނުޑްްދަންނަވަނީކީްއަޅުގަ އެއް.

ްހޮސްޕިޓަލްތަކުގަްްއިދެކޭގޮުތގަ ްހޮސްޕިޓަލްހުންނަންޖެހޭނެްއިމިފަދަ ްރީޖަނަލް ްއަދި ްތަކުގަ. ްހުންނަންިއ ްމިްވެސް ްޖެހޭނެ

ްމޮ ރިޑއެކް ްދެވޭކާ ްފަރުވާ ްމެޑިކަލް ްނޫނީ ރޑް ްވޯ ްމެޑިކަލް ްމެޝިނަރީޒްްވޯެޑއްގަ ނިޓަރ ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްއާދެ، .

ނުޑމެންނަށްްމިހާރުްފެނިގެންްމިް ްނެތުމުގެްއިތުރުންްޙަޤީޤަތުގަިއްވެންޓިލޭޓަރްވެސްްއެބަްހުންނަންޖެހޭްއިތުރަށް.ްއަޅުގަ

ްައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗު ްއަޅުަގނޑުމެންގެްދަނީ، ްދެންނެވީ ްމި ްަފރުވާ، މައިްން، ްހޮސްޕިޓަުލަގއި ްމީހުންނަކަށްްބޮޑު ްއެަތއް ދެޭވ

ް ްސީރިއަސް ްފަދަ ްބަލިމިދެންނެވި ްކިހާލަތަކަށް ްގޮސް ްނެިތގެން ްގޮތްތައް ްފަރުދެވޭ ްއެކަމަށް ްދާއިރު ްމީހުންތޯްމީހާ ތައް

ްގެއްލިގެން ްކޮންދަނީފުރާނަ ްތެެރއިން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިކަ. ްދިރާސާބަެއއްތޯ ްއެކަީށގެްނވާ ްމިތަކެއްމަށް ވާހަކަްްކޮށް

ްދެވެންޖެހޭް ްކޮންމެހެން ްމުހިއްމު ްފަދަ ްމިދެންނެވި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްމިއަދުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ދައްކަނީ.

ދާްްޚިދުމަތްތައްްނުދެވުމުގެްސަބަބުންްމިދެންނެވިްކަހަލަްގޮތަކަށްްނިކަމެތިްގޮތަކަށްްއެތައްްަބއެްއގެްފުރާނަްގެއްިލގެން

ް ްައއިތަން. ްވެރިކަމަށް ްސަރުކާރު ްމި ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނުޑ ްހަމަ ްދުވަސްތަކުެގްްފަހުންްއާދެ، މިވީ

ިޚދުމަތްްފޯރުކޮށްދެއްވާްމައިްޮހސްޕިޓަލުގައިްވެސްްމިދެންނެިވްފަދަްމުހިއްމުްމެޝިނަރީޒް،ްްތެރޭގައިްަދއުލަތުންްޞިއްޙީ

ދަންނަވާްފަދަްމެޝިނަރީޒްްްތާނގައިްމިް.ްނުެއއްްހޯްއދަވާ.ްނުހޯއްދަވާއަލަށްްއިތުރުްެއްއވެސްްމެިޝނެއްްހޯއްދެވިޯތއޭ

ް ްފަދަ ްމިދެްނނެވި ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު ްސަބަބުން ްއިރުއިރުކޮޅާްހާމަރާމާތުނުކުރެވުމުގެ ްމީހުން ްބަލި ްގޮސްެގން ލަތަށް

ްއަނެ ްމޫވްްއެއްތަނުން ްތަނަށް ްމިއް ްނުޖެހޭްއެްޖެހެނީ.ްކުރަން ްމޫވުކުރަން ްބަލިްގޮތަށް ްވެސް.ްމަފަދަ ްވީމަްޖުމީހުން ބޫރު

ްއެހެންވީ ްޖެހޭނީ. ްނޫްނތޯ ްކުރާކަށް ްކުރާނީ. ް، މާކީއްތޯ ްރަނގަުޅކުރުމަށްޓަކަިއްހާމިފަދަ ްމިކަްނތައް ްއޮތްއިރުަގއި ލަތަށް

ްނިންމާލުމުެގް ްވާހަކަޮކޅު ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްމަގުފަހިކޮށްދޭން. ްިމކަމަށް ްތެރެއިން ްބިލުގެ ްމި ްއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްކުރިން ްނަން ްބިލުގެ ްގޮތުންމި ްއޮތް ްދައުްމިހާރު ްހަމަ ްބޭުނންވޭ ނޑު ްޞިއްއަުޅގަ ްފޯރުކޮށްދިނުމުގެްްޙީްލަތުން ޚިދުމަތް

ށްްލަފާދެްއވަނީްިމްވުރެްީމގައިްޮބޑަށްްފަންނީްބޭފުޅުންްވެސްްބޮޑަްބިލު،ްެއއީްސިޔާސަތާްބެހޭްަބއިްމިްބިލަށްްައއުމަށް

ނޑުްުއއްލުގެްްގޮުތަގއިްއޮްޚިދުމަތްްފޯރުޮކށްދިނުމުގެްބިްބިލަކީްޞިއްޙީް މީދުކުަރންްކޮންމެވެސްްިޢއްޒަތްތެިރްތުން.ްއަުޅގަ

ްމެންބަރަކުްމިއަށްްތާއީދުކޮށްދެއްވާނެްކަމަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
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ް ްދާއިރާގެ ްގުަރއިދޫ ްއަުރވާނަން ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނުޑ ްއަށް.ްޝުކުރިއްާޔ ްރިޟާ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ިޢއްޒަތްތެިރ

ްއަރުވާނަން ްފުރުޞަތު ްއަށް ްރިޟާ ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްގުރައިދޫ ްއަށްްއަޅުަގނޑު ްޑީ.އާރު.ޕީ .

ނަޑއެޅިފައިް ް.ްްވާްވަގުތުްމިހާުރްވަނީްހަމަވެފަކަ

ް

ްްން:ގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުް

ްފުރަ ްފަށަމުން ްވާހަކަ ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑު ްމުޙައްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރު މަދުްތަމަްޢިއްޒަތްތެރި

ގެންނަންްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރާްއީދުކޮށްލަން.ްއެްނަމަށްްބަދަލުށްްތާހެޅުމަހުށަހެޅުއްިވްހުށައެްޙަސަންްރަފީޤުް

ް ްދަންނަވާލަން. ްރަވާހަކަ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެބަޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްޞިއްޙީއާދެ، ްނގަޅު

ަކއިރިންްމިްްެއްރައްޔިތުންނާެއއްްހޯދައިދޭން.ްޙަޤީަޤތުގައިްަރއްޔިތުންނަށްްމިްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނެއްްހެދީްވެސްްްފަރުވާ

ނޑުެމންްރަށުގައިްމިގަތަށްްއެކަންްކުރުމުގެްބޭނުމުހުރިހާްޚިދުމަތްތަކެއްްލިބޭނެްގޮ ދެންނެވީ،ްް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްދެ ްވެސް ްއެމްބިއުލާންސް ްއޮތް ްމިހާރު ްވެސް ްމިްގުރައިޫދގައި ްމަސައްކަތްްއަހަރު ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްއެްވަނީ ނުކުޭރ.

ްެއއްެވސް ްމުވަްދުއްަވއިގަންނާނެ ްދެ ްއެ ްތިބޭ. ްލާފައި ްމުަވއްޒަފުން ްެއކަމަކު،ްދެ ްނުވޭ. ްބަރާބަރަށްްއްޒިފުޮގތެއް ންނަށް

ްދޭ.ްއެްމު ްއެމުވަްްސާރަ ްނޯޭވ. ްއިތުުރްމަސަްއކަެތއް ްކުރާނެ ްއެހެްނވީމާއްޒިފުންނަށް ްހުއްޓިފަ. ްއޮންނަނީ ، މްިބއުލާންސް

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްމިހާރުްގުރައިދޫަގއިްއެްއވެސްްމީހަުކް ޞިއްޚީްޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްދޭްމިންވަރުްބަލާއިރުަގއިްއަުޅގަ

ް ްޖެހިއްޖެ ްބޭނުންކުރަން ްއެމްބިއުލާންެސްއ ްނަވާރަހާްބަލިވެގެން ްދާންޖެހެނީ ްމި ްފަސްދޮޅުހުގެްްލަތެއްަގއި ސަކޭތަ

ްފަތް ްޮގތަށް ްކުރި ްެއކަން ްމިނޖެހިއެއަހަރުތަކުަގއި ްއުފުލަން ްލައިގެން ްޤަބޫލުކުާރް، ޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާްދަކަށް ނޑު އަުޅގަ

ްއެ ްިޞއްޙީްގޮތުަގއި ްިމއަދުގެ ްމިދެންނެވިްްދާއިރާްްކަންތައްަތކަކީ ްކުޑަމިނުން ްެއންމެ ްކަމެއް. ްބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ އިން

ްމި ްމީހާ ްނަވާްބަލި ްހަމަ ްގެންދިްރަގެންދަންޖެހެނީ ްފަސްދޮޅުހުގައި ްއެްޔަސަތޭކަ ްހަމަ ްލައިގެން،ްނއުސޫލުން ދަކަށް

ްލަނއެފަތްޖެހި ްގެންދަންދަކަށް ްމި ްުއފުލައިގެން ްޒަމާނެއް.ްއިގެން ްކިތަންމެ ްޮއންނަތާ ްދީފައި ްއެމްބިއުލާންސެްއ ޖެހެނީ.

ްމި ްހުއްޓިފައި ްެއ ްއަނެްއކާ ްމިހާރު ްއެހެންްްއެކަމަުކ، ްގޮަތކަްށްްވީމާ،އޮތީ. ްދުވާނެ ްއެ ްެއބަޖެހޭ ްެއއަށް މިދެންނެވީ،

ްހަމަ ްނުފުދޭނެ. ްބޭނުމެްއ ްޭއގެ ްއޮތުމަކުން ްލާފަިއ ްގަރާޖަށް ްގެްނގޮސް ްއެ ްޢަމަލުކުރަްއވަން. އެއާއެުކަގއި،ްްސަރުކާރުން

ްަޖހާލަން،ްންމިދެ ްއިންޖެކްޝަނެއް ްޖެހުނުްނެވި ްމިީއ.ްފިޓް ްދިމާިވްކަމެއް ްހަމަ ްރަށުަގއި ްއަުޅަގނޑުމެން ްފަހުން ވަރަށް

ްއި ްޖަހާާލނެ ްގަޔަށް ްމާލެކުއްޖެއް.ްއޭނަގެ ްނެތިގެން ްގެންނަންޖެހުނީ.ްއެހެންވީމާްންޖެކްޝަނެއް ްުކޑަުކޑަް، އަށް މިވަުރގެ

ްމާލެ ްމިގެންނަްންޖެހެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހިއްޖެްއޔާ ްކުރަން ްވެސް ްމެންބަރުންްްކަމެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް އަށް.ްދެން

ްމާލެ ްމިހާރު ްފަދައިން ްވެްފާހަގަކުރެްއވި ްމާލޭަގިއ ްއަިއސް ްއަށް ްނެތޭ ްއެޑްމިޓުސް ްގޮތްަތކެއް.ްހޮސްޕިޓަލުަގއި ކުެރވޭނެ

ވާންޖެހޭްރޭ.ްއޮޕަރޭޝަނެއްްކުރުމަށްޓަކަިއްބުނޭ،ްރޭަގއިްމިީއްއޭނަްއެޑްމިޓުއަޅުަގނޑުމެްނގެްރަށުްމީހަކުްޑޮކްޓަރުްއެބަ

ް ްިމއީ ްރޭގައި ްއެއޭނަ ްއެކަމަކު، ްރޭ. ްނެއޑްމިޓްާވންޖެހޭ ްނެތިގެން ްއޮޕަރޭޝަންނުކުެދއް ްއެހެރީ ްއަދިވެްސ .ްެރވިފައޭނާ
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ްއެ ްޞިއްޙީްމިއީތޯ ްޤަބޫލުކުާރްްވިދާުޅވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްފޯރުކޮށްދިުނމަކީ. ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްނުވަތަ ްހެޔޮގޮތުަގއި ޚިދުމަތް

ްއެހެންވީމާ ްނޫން. ްއެެއއް ްފުޅާ، ގޮތުަގއި ްފަރާތްތަކުންދާއިްެއއަްށވުރެ ްާޢއްމު ްއަދި ްހޮސްޕިޓަެލްއްްާރއެްއގަިއ ހިންގާ

ްއަދިްސަރުކާް ްވިަޔސް ްކަމުގައި ްަކމުގައި ްހިންގާްހޮސްޕިޓަލެއް ްއެރުން ްކުރެވެންްވިޔަސް ްެއބަ ، ޖެހޭ.ްއެހެންވީމާކަންތައް

ްއެް ްހޮސްޕިޓަލެއް. ްހުންނަ ްރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ްހުރިހާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހޮސްޕިޓަލަކީ ްހިްނގާ ްސަރުކާރުން ްޚާއްޞަކޮށް

ނަމަްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްެއީއްްކަމުގައިްވާތަނުންްއެބަޖެހޭްރަނގަޅުްޚިދުމަތްތަކެއްްފޯރުކޮށްދޭން.ްއެހެންނޫން

ްހޮސްޕިޓަލެ ްއެހެްނވީމާސަރުކާރު ްުނވާނެ. ްިކަޔއިގެން ްލިބިދޭންޖެހޭ.ް، ކޭ ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން

ްވާ ްމިްއެހެންނޫންކަމުގައި ްކޮންމެހެން ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެްނަމަ ްޖެހޭނީ ފަރާތްތައްްްހިސާބުން

ްއިސްތިޢުފާ ްެއކަން ްބަޔަާކ ްއެހެން ްވަަޑއިަގންނަވަން ްދެއްވާަފއި ްވާްނުުކރެވޭނެހަވާލުކުަރއްވާަފއި ނަމަ.ްްކަމުަގއި

ްފުރިހަމަ، އެހެންވީމާ ނޑު ްމިްްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްބިލަށް ްމި އަށް

ނަމަްްކަމުގައިްވާް.ްއޭގެްއިތުރުންްެވސްްމިްއުނިކަމެއްްއޮތްަތއްވަރަށްްރަނގަޅުްކަންތައްްބިލުގައިްހުރިްކަންތައްތަކަކީ

ްއިޞްލާޙު ްހައެކަންކަން ްޤާނޫނަކަށްކޮށްލަިއެގން ްއަވަހަށް ްބިލު ްމި ްދިޔުވެްމަ ްވާަހކަގެން ްއެދޭ ްއަޅުަގނޑު ެއއްްްަމކީ

ްކަމުގައިްދަންނަވަން.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްދޫްދާވެލި

ްދެއްވިް ްފުރުޞަުތ ްރައީްސ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ނޑުމެންގެްް`. ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއާެދ، ކަމަށްޓަަކއި.

ްދައުކު ްިމވާ ްހުށަހެޅިފަިއ ްޞިއްޙީރިމައްޗަށް ްޞިއްޙީްލަތުން ްފޯރުކޮށްދިނުމާއި ްސިޔާސަުތްްިޚދުމަތް ޚިދުމަތުގެ

ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްބިލު ނަޑއެޅުމުގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްްކަ ްއެ ވާތީ

ްއިޚްލާްޞތެރިކަމާ ްވަރަށް ްމީގެްްމެންބަރަށް ްބިލު ްމި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއާދެ، ްުޝކުރުަދންނަވަން. ެއއްކޮށް

ްތަޢާރުފުދުވަސްކޮ ްމަޖިލީހަށް ްކުރިން ްފަރުމާކުރެކުރަެޅއް ްބިލު ްވިދާުޅވީ،ްމި ްހޯއްދަވާަފއިއްވަމުން ްިޚޔާލު ެވޭއްްްއވުމުގައި

ްޞިއްޙީ ްމުވަްްރުވާފަްބައެއް ްބައެއް ްމަރުކަޒުތަުކގެ ްއުފެދޭްދޭ ްހިތުަގއި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއިޒފުންނާ.

ްހިމެ ްކަންތައްތަެކއް ްިގނަ ްވަރަށް ްފުރިހަމަވެގެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްބިލު ްމި ްއަސުވާލަކީ ްާދއިރާެއއްަގިއްނިގެން ްފުޅާ އިހޭ

ދާއިާރގެްއެންމެްިއްސްފަރާތްތަކާްނޫނީްުވޒާާރގެްިއސްްބޭފުޅުންނާްވާހަކަަދއްކާެލުވނުްނަމަ.ްމިހެންްމިދެންނެވީްްޞިއްޙީ

ލުްލުްގޮތެްއގަިއްއަުޅަގނޑުމެންްކުރިމަްއޗަށްްމިްބިރެްިމްތަފްޞީނަމަްމިއަްށވުްފަންނީްއިސްްބޭފުޅުންނާްވާަހކަދައްކާލި

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއާދެ، ްރައ34ްްގެނެވުނީހޭ. ްދިވެހި ްކޮްނމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަށުން ްމާއްދާެގ ްވެްސްވަނަ ޔިަތކަށް

ްޞިއްޙަތެއް ްޞިްއޙީގަފުރިހަމަ ްބޭނުންވާ ްުހރުމަށްޓަކައި ްކަްއި ްލާޒިމުކުރާ ްސަރުކާރަށް ްއެއީ މެއް.ްފަރުވާދިނުން

ްޞިއްޙީ ްޤާނޫނެއްްއެހެންކަމުން،ްމިފަދަ ްތެޭރަގިއްް،ފަރުވާދޭ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހަމަ ްެއއީ ްއޮތުމަކީ ްޤާނޫނެއް ްފަދަ ލިބޭ

ްބިލުް ްމި ްކުރިމައްޗަށް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ްދެެކން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަެމއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ އޮތުން
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ްޞިއްޙީހު ްއޮތީ ްމި ްްށަހެޅިފައި ްކަމަށްްކުރަމުންރިފޯމްދާއިރާގެ ްވަގުެތއްަގއި ްމިކަްންްއަުޅަގނޑަށްްދާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްހަމަ ްއިހަކަށްދުަވހު.ްއަދި ްދާދި ްފެށުނީ ްހިްނގަން ްރަށްތައް ްއަތޮޅުތަާކއި ްއުސޫުލން ްލާމަރުކަޒީ އެހެންމެ،ްމިްްމިދެންނެވީ

ްހެ ްވަނީ ްމިހާރު ްގުިޅގެން ްބަދަލާ ްްލްތުގެނެވުނު ްވެސް ްދިމާާވް.ްއެހެންކަމުން،ްމުވަހެދިފަކޯޕަރޭޝަންަތކެއް ްއޒިފުންނަށް

ްކޯޕަރޭޝަންްމައްސަލަތަ ްމަސައްކަތްްކާއި ްދަށުގައި ްމުވަގެ ްސިވިލްކުރާ ްްްއޒިފުންނާއި ްދަށުން މަސައްކަތްކުާރްސަރވިްސގެ

ްޚިދުމުވަ ްމި ްއެހެންކަމުން، ްކަންތައްތަކެއް. ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ ްއަދި ްދަތި ްވަރަށް ްއެބަުއޅޭ ްވެސް މަތްްްއޒިފުންނާ

ްރެޔާ ްމަސައްކަތްކުަރމުން، ްމަސަދިނުމަށްޓަކައި ްދުވާލު ްޞިއްޙީްއްކަތްކުރަމުންއި ދާއިރާަގިއްްޞިއްޙީް،އެހީތެރިންްދާ

ންް.ްމިހެލުަތއްްއުެފދޭްކަހަލަްގޮތެްއގަްއޒިފުންްތިބެނީްވަރަށްްތަފާތުްވައްތަުރެގްޝުޢޫރުތަކާއިްޚިޔާމަސައްކަތްކުރާްުމވަ

ްފުރަމައަ ްއެންމެ ްއެކަްމިދެންނެވީ ްމާޙަމީްށް ްމަސައްަކތްކުރެވޭނެ ްނެހުންނަށް ްކަމަށްއުެލއް ްގިަންްތް ޭއގެތެރެއިން

ްމިމުވަ ްއަޅުަގނޑު ްދަނީ. ްބުނަމުން ްޞިއްޙީްއޒިފުން ްެވސް ްދަންނަވާއިރުގައި ނޑުމެންްްހެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ދާއިރާގައި

ާހްދާއިާރގައިްމަސަްއކަތްކުރާްހުރިްމިޔާބަކީްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްޞިއްޙީކުރިމައްޗަށްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިފައިްއޮތްްކާ

ްހެލްތުމަސައްކަތްތެރިން ްކްލިނީޑޮް،ވޯރކަރުންނާއިްނަށް، ްނަރުހުންނާއި، ްހެލްތުްް،ޝަނުންނާއިކްޓަރުްނނާއި، ފެމިލީ

ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމަސައްކަތުން ްެއންމެންގެ ްހުރިހާ ްގެނެވިްްވޯރކަރުންނާިއ،ްމި ްފައޮތީ ްބިލަށްް. އެހެންކަމުން،ްމި

ނޑަްށްފާހަގަކުރެޭވްކަމެްއްއެަބއޮތް.ްބަލައިގޮުތންްތާއީދުކުރެޭވ.ްދެން،ްބިލަްށްއަޅުަގނޑަށްްއުސޫެލއްެގް ލާއިުރގައިްއަުޅގަ

ް ްމ5ްިބިލުގެ ްމާއްދާަގއި ްދައުްވަަނ ްޚިދުމައޮންނަނީ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްހިލޭ ްޕަބްލިުކްލަތުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތް.

ްދަުށންްޞިއްޙީޕްރަ ްޕާޓްނާޝިޕްގެ ްެއކިްްއިވެޓް ްރާއްޖޭގެ ްކަންތައް ްމާލޭގަިއްޚިދުމަތްްދިނުމުގެ ްއަދި ތަންތަނުގައިްެވސް

ްލާޒިމުވާް ްދިނުން ްކޮންމެހެން ްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރުން ްދަންނަވާީނ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްހިންގިދާނެ. ވެސް

ްމު ްކަންތައްަތކެއްްހިއްމު ްހުށަހަޅުއްވާފައިއަސާސީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްތެޭރަގއި ްއޭގެ ްއެހެންނަމަވެްސ،ްްވެއޭ. ވޭ.

ޓަލިޓީްރޭޓްްގެްކުޑަކުދިންނަްށްއިންފެންޓްްމޯއިތުުރކޮށްލާނަންްއެއްްބައެއް.ްމިހެންްމިދެންނެވީްއަޅުަގނޑުމެންްްއަޅުަގނޑު

ްޅަ ްނޫނީ ްރޭޓު ްކުިދންގެ ްމަުރވާ ްައވަށްޓެރިްްމިފަތުގައި ްކައިިރ ްއަުޅަގނޑުމެން ްައޅާްވަނީ ބަލާއިުރގަިއްޤައުމުތަކާ

ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއަދި ްގެނެވިަފ. ްދަށަށް ްހަމައަްށްއެކަީށގެންވާ ނިޑއާ ނޑުދަ ްލަ ްބޭނުންާވ ްހާސިލުކުރަން ނޑުމެންގެ

ްއެްްވާސިލުވެަފއި ނުޑތަކެއް ްމިންގަ ްކަންތައްަތއްްއީވާ ްފަރުވާގެ ްޞިއްޙީ ްދެވޭ ްކުޑަކުދިންނަށް ްއެހެންކަމުން، .

ްހަމަ ްއަދި ްވެސް. ްހިސާބެއްަގއި ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްރަނގަޅުކުރަްނޖެހޭ ްބަލިވެއިނުމާއިްއަޅުަގނޑުމެން ،ްއެހެންމެ،

ްދުވަްސވަރުަގއިވިހެއު ްވިހެއުމުެގ ްިމްްމާިއ، ްހިލޭ ްސަރުކާރުން ްޮގތެއް ްފަހިެވގެންދާނެ ްކަންތައް ްމި ްވިެހއީމަ ްހަމަ އަދި

ނޑުމެންގެްތެރޭގައިްތެލަސީމިޔާްކަހަލަްބަލިްްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެނޭ.ްއަދިްހަމަްފަރުވާތައްްދޭންޖެހޭނެ އެހެންމެްއަޅުގަ

ްާޚއްޞަ ްާޢއްމު، ްވަރަށް ްތެޭރގައި.ްބައްޔަީކ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބައްެޔްއ ްޢާއްުމ ްވަރަށް ްައީކ ްތެލަސީމިާޔ ކޮށް

ްއަސާީސް ްއެެހންކަމަށްވާއިުރގައި ްތިބި. ްއެބަ ްމިތަނުގައި ްއެތަްއ ްާރއްޖޭގެ ްކުދިންތައް ްބަީލގެ ްއެ އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި

ްޚިދުމަތްތަ ްފޯރުކޮށްދެވޭ ްހިލޭ ްސަރުކާރުން ްލޭނޫނީ ްކުދިންނަށް ްއެ ްެތރޭގައި ްހަމަޖެހިފައިްކުގެ ްނިޒާމުތައް ެއޅޭ



37 

 

ނުޑްފާހަގަކޮށްްއޮންނަންޖެހޭނެ ސްްހާމަކުރުމާްލާނަންްމިްބިލުގަިއްެއބައޮތްްރިކޯޑްްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެނޭ.ްދެންްއަުޅގަ

ްރިކޯޑްްގޮތުންްބެހޭ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެވެސް. ްހާމަކުރުމުގައި ްބަލަންޖެހޭނޭްސް ްަޙއްަޤށް ްއެއްވެްސްފަރާތުގެ .

ްނިުގޅަިއގަެނގެންނުވާނޭތެފަރާ ްޙައްޤު ްވީއްގެ ްކަމުަގއި ްީޓވީން ްެއއީ ްމީހެއްެގްރެކޯޑެއް ްހަމަްް.ްެއްއވެސް ްއަދި ނަމަވެސް

ްކަުމގައި ްގޮެތއް ްއެހެން ްއެްއެހެންމެ، ްުނވާނެ ްހާމަކޮށްގެން ްހުއްދަްވިަޔސް ްއިޒުނަްމީހެްއގެ ްނޫނީ ްނެތިްްެއްއ ް،އެއް

ްއެ ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް. ްއަިއޑެންްހުރިހާ ްމީހާގެ ްޓީފިކޭޝަން ްއެމީހާުހރިހާ ްހުރިހާްްމަޢުލޫމާތުތަކާއި، ްހުރި ްޖެހިފައި އަށް

ނޑުްެއއް.ްއެހެންްފަާރތުގެްކޮންސެންެޓއްްނެތިްުނވާނެްއެރިހާްމަޢުލޫމާތުތަކެއްްެދވިގެންބައްޔަާކއިްމިްހު ނޫނިއްާޔްއަުޅގަ

ްެއއްް ްކޮންމެވެްސ ްއަަރިއގަނެގެންފަރާތެްދަންނަވާނީ ްޙައްަޤކަށް ްއްެގ ްވާހަކަދެްއކިއިުރގައިްްކުރީދަނީއޭ. ޞިއްީޙްްުދވަހު

ްފަރުވާ ްހެލްތުްގެްނދާ،ްދެމުންދާއިރާަގއި ްވާހަކަތަކެްއްްބެހޭްވޯރކަރުންނާްޚާއްޞަކޮށް ްތަފާތު ްގިނަ ްވަރަށް ގޮތުން

ްއެްދެކެިވގެން ްކުރިއެރުމަކީ ްމިއޮތް ްލިބިފައި ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްމިއަދު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެވްސްްދިޔަ. މީހުންގެ

ދިމާވޭ.ްމިްއެކްސިޑެންޓްްްސްާވްކުރިއެރުމެކޭ.ްޞިއްޙީްފަުރާވްއަކީްބޭރުަގއިްއެްކސިޑެންޓްްްރަްމަސައްކަތުންްލިބިފައިބު

ްފަރުވާްދިމާވާންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމެޝިންސަބަބަކީ ްބޭނުންކޮށްގެންނާިއ، ްމެޝިނަރީ ްއެކިެއކި ްގެންަދނީ ގެްދެމުން

މިކަހަަލްްންކޮށްގެންްފެޅުާމއި،ްއޮޕަރޭޝަންކުރުމާ،ބޭނުްއްއިންސްޓްރޫމެްނޓުްހަމަެއހެންމެ،ްބައެްއަދިްބޭނުންކޮށްގެންނާއި

ްހިނގަ ްަކންތައް ްބަެއއް ްެއކަހަލަ ްހަމަ ްވެސް ްއަތުން ްއެހެންކަމަށްވާއިުރްމީހުންގެ ްކުރަނީ. ްކަމެއް ދޭ.ްައިދްްމުންހުރިހާ

ްމެޝިްްހަމަ ްއެހެންމެ، ްނަރީން ްއެ ްއެކަހަލަ ްވެސް ްމެޝިނަރީން ްޓެސްޓުތަކާއި ްއެކަހަލަްކުރާ ްވެސް މެޝިނުން

ްއެހެންކަމަށްމައްސަލަ ްދިމާވަމުންދޭ. ްއެއީކީތައް ްފަހަރަކު ްުހރިހާ ްއެ ްމީހާްްވާއިުރަގއި ްހުންނަ ްދޭން ްޚިދުމަތް އެއް

އެހެންމެ،ްްނުވޭްރަނގަޅަށްްބަލާފައިްނޫނިއްޔާްއެވާަހކަްބުނަންޖެހޭހެނެއް.ްހަމަްްދާންްއަޅުަގނޑަަކށްްހިއެއްްބްލޭމްވެގެން

ްދެ ްވެކްސިނާރާއްޖޭަގއި ްބައެއް ްގެންދިޔަ ްފުރިހަމަްްމުން ްއެންމެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްގޮތުން އަށްްްބެހޭ

ްލިބިފައިްނެ ްމަޢުލޫމާތު ްީހވަނީ ްޤައަޅުަގނޑަށް ްވަރަށް ްއެްއވެްސްތީހެން.ްވާހަކަދެްއކެވީ ްދަިތްގޮތަކަށް.ްމީހަކު ބޫލުކުރަން

ް ްމީހަކު ްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ްޙަޤީޤަތުަގިއްޖަބައްޔަކުން ްއެއީ ްވެސް ްވެްކސިނަކީ ްދެވޭ ްއަދި ްވެސް ްއިންޖެކްޝަނަކީ ހާ

ްތާނގައި...ްއޮތްްއަށްްއިތުރުްބަލިތަކެްއްޖައްސާްއިތުރުްދަތިތަކެއްްިދނުމަށްްދޭްއެއްޗެއްްނޫން.ްއެީއްކުރިއަށްްމީހާްއެ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ފްްއޮތީްަގމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޫޔސުްވާހަކަފުޅުްަދއްަކަވންްއެދިަވޑަިއގެންފައިޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްދެންް

ް ްބާކީ ްދާއިާރެގ3ްްޢަބްދުލްޣަފޫރު. ްފޮނަދޫ ްމާފުކުރަްއވާތި. ްަވގުުތގަ. ްދަންފަޅީގެ ްމި ްއެބަހުރި ްއަދި ްަވގުތު މިނެޓުއިރުގެ

ްޢަބްދުއްރަޙީމުޢިއް ްމެންބަރު ްްޒަތްތެރި ްއެިދަވޑަިއގެންފައި ްފުރުޞަތަށް ްދަްނފަޅީގަިއ ްމި ްއޮތީ. ްއެބައޮތް 3ްއަދި

ް ްއެމިނެޓެއްހާއިރު. ްއަުރވަފާަނން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަހުން ްދެން ްަފއްޓަވާަފއި ްބޭނުންފުޅުްވާހަކަފުޅު ްވާްްގޮތަށް

ްއ11ްޭ;22ވަންޏާ.ްްކަމަށް ްފަށާއިރު.ްއެކަމަކު ްމަސަްއކަތް ްއަލުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާނެގައި ްވާހަކަފުޅުްްރު ްހަމަ ގޮތަކީ
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ްމިފައްޓަ ްަވގުތު ްމިްވާހާ ްތިރީްދޭތެރޭގައި ްސިކުންތެއްއޮތީ.ްއެއީ ްމިްްހަކަށް ްކަންނޭނެގްބާކީ ްއަށްްްހާއިރު ްޕީ.އޭ އޮތީ.

ް ްވާް:ބާކީ ްއެަބއޮތް ްވަގުުތ ްގަމިނެޓުގެ ްއަޅުަގނުޑ ްދަްއކަވަން. ްއެެހންކަމާއެކުސްތުްަހކަފުޅު ްފަށ11ްާ;22ްކުރަނީ ގަިއ

ްއެންމެ ްދާްދަންފަޅީގައި ްފޮނަދޫ ްފުފުރަތަމަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިހާރުޞަތުއިރާގެ ްއައިއިުރްްއަރުވަން. ހިސާބަށް

ްއެމް.ޑީ.ޑީ.އާރު ްވަގުާތއި ްހަމަވެފަ.ީޕގެ ްވަނީ ްެވސް ްވަގުތު ްވަީންޕީގެ ްވެސް ްަވގުތު ްޕާޓީތަކުގެ ްބައެއް ްއެހެން ްއަދި .

ނޑުްުއއްފަހަމަވެ ްއަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްސްގެްމަރުޙަލާްނިމިގެންދާނެްހބިުލގެްބަޙންނަްދަންފަޅީގައިްމިްމީދުކުރަންްމި

ްއެް ްއެހެންވީމާ، ްމިްްކަމަށް. ްމަސަްއކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ްދަންނަވާލަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ނޑުމެންްްގޮތަްށ ްއަުޅގަ ހިސާބުން

ނޑާލާނީ.ްެއއީް  عليكنްسالمالوމިނެުޓގެްހުްސވަގުުތކޮޅަކަށް.41ްްއެކުްްވުމ41ްާ;21މެދުކަ

 

 ]އަށ11ްްް;22އިނ41ްްް;21ހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައއިޓަްމް ްއެޖެންޑާ ްތިބީ ނޑުމެން ނޑާލިއިުރްއަުޅގަ ްމެދުކަ ްދަށުްނ21.2ް.21.2ްް`.ްއާދެ،ްހުސްަވގުތުޮކޅަށް ގެ

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުީށ ްގެންދިަޔއީ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަެއޅުމުގެްބިލަްށްވާްަދއުލަތުންްޞިއްޙީްޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްދިނުމާއިްޞިއްޙީްޚިދުމަތުގެްސިްްއިހުށަހަޅުއްވާފަ ޔާސަތުްކަ

ްއެބަހު ްއާދެ، ްގެންދިއުން. ްޢިްސްކުރުން ްއޮްތ ްކުރިމަތީަގއި ްއަޅުަގނުޑ ްމިހާރު ްމެންބަރަްށްގޮތުން އްޒަތްތެރި

ްބަހުއަފުރުޞަތު ްބިލަށް ްމި ްއެމް.ޑީރުވާނަން. ނަޑއެޅިފައިސްކުރުމަށްޓަކައި ްކަ ްައށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަދި ްއަށް ްވަުގުތްް.ޕީ ވާ

ްހަމަވެފަ ްއެހެންކަމުވަނީ ްފުރުޞަތު. ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޢިްނ ްދާިއރާގެ ްފޮނަދޫ ްމެންބަރުްއަރުވަނީ ްއޒަތްތެރި

ްވާހަަކކޮޅުްކުިރއަށްްގެންދިއުމަށް.ްهللاްމްްޢަބްދުޢަބްދުއްރަޙީ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاޢަބްދުމްްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީފޮނަ

ް ްޚިދުމަތްް`. ްޞިއްޙީ ްދަުއލަތުން ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްޔާ އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް.

ްވަގުެތްއގަ ްމުނާސަބު ްމިފަދަ ްބިލު ނަޑއެުޅމުގެ ްކަ ްސިޔާސަތު ްޚިުދމަތުގެ ްޞިއްޙީ ްމަޖިލީހަށްްފޯރުކޮށްދިނުމާއި ްމި އި

ްދާހުށަހަޅުއްވައި ްވިލުފުީށ ްއަުޅގަެދްއވީތީ ްަރޝީދަށް ްރިޔާޟު ްއަލްފާޟިލް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްވަރަށްްއިރާގެ ނުޑގެ

ްޝުކުރު ްެއކީަގއި ްރާއްޖޭެގްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިއަުދ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ދަންނަވަން.

ްމި ްދާއިރާ ްްޞިއްޙީ ްޖެހިފަވަނީ ްހާލުގައި ްބޮޑަށް ްމިަވރަށް ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްެއްް. ްއައިސް ްމިހާރަކަށް ޖެހުނީ

ްމިް ްފެންނަމުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު ްގޮތަށް ްހިންގަުމންދާ ްކަންތައްަތއް ްބޮޑަށްްްދާއިރާގެ ްވަރަށް ްދާއިރާ ްއެ ދަނީ

ްނިކަމެތިވަމުންދާްތަން.ްމިހެންވާންޖެހޭްކަމެއް،ްސަބަބެއްްަކމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްއެްދާއިާރގަިއްވަރަށްްތަޖުރިބާް
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ްއެއްކައިރިކޮށްް ްބޭބޭފުޅުން ްް،ހުރި ްމަޤާމުތައް ްއިސް ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްނެތް ްތަޖުރިބާ ްދާއިރާގެ ްދާއިާރގަިއްމި ްއެ ދީގެން

ްވިހަންމަސައްކަތް ްމީހަކު ްމާބަނޑު ްމި ްފެންނަމުންދަނީ ްމިއަުދ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެންދާތީ. ެވގެންްްކުރަމުން

ްކުރަންޖެ ްއޮޕަޭރޝަނެއް ްނުވިިހގެން ްއެގެންދިޔައިމަ ްވެސް ްހާލަތުގައި ްްހޭ ްއަށް ްހަދައި،ްމީހާ ްގޮތްތަކެއް ްއިހާނެތި ވަރަށް

ްއެްއެންމެ ްމަނާނުވެ ްލޭ ްމިދުނިޔެއާްފަހުން ްބޯްްއަލްވަދާުޢކިޔަމުންްމީހާ ްކުދިންގެ ްބައެއް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްމަންޒަރު. ދާ

ް ްމިހެން ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްމަންޒަރު. ްަނގަމުންގެްނދާ ްމުހިއްމުްބުރިކޮށްލައިގެން ްމިފަދަ ްދަނޑިަވޅެްއަގއި ދިމާވަމުންދާ

ނޑުމެންްއެންމެންްވެސްްއެކަމާްދޭތެރޭގަިއް ބިލެއްްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހެޅުއްިވކަންްއެއީްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްއަޅުގަ

ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަމެކޭ. ްބިްއުފާކުރަންޖެހޭ ްމި ލަށްްވެސް

ް ްޤާނޫނަކަށްތާއީދުކުރަްއަވއި، ްއަވަހަށް ްވީހާ ްބިލު ްވެސްްްމި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެ ްދިއުމަށް ވެެގން

ްާމގިނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްއާދެ، ްކަމަށް. ްލިބޭނެ ްަގސްތެްއެއްބާރުލުން ްަދއްކާކަެށއް އްނުކުރަން.ްވާހަކަަތކެއް

ނޑުްމި ުކރީްރިޔާޟުްރަޝީދުގެްމިްބިލަށްްތާއީދުކޮށްލުމުގެްގޮތުން.ްގެްބޭނުންކުރަންްގަސްތުފުރުޞަތުްހަމައެކަނިްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެންމެންްެވސްްއެްާދއިރާައކަށްްވަރަްށް އަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަނީްައޅުަގނޑުމެންގެްިޞއްޙީްާދއިރާްައކީްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްެއއީ ްކަމަށް. ްެއއް ްދާއިރާ ްދޭންޖެހޭ ްސަމާލުކަން ްޞިއްޙަެތްއގަިއްްބޮޑަށް ްދުޅަހެޔޮ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްހިެޔއްް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްގެންދިުއމުގައި ްކުރިއަްށ ްޤައުމު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްްތިބެގެން ނުވޭ

ްކުރެވޭނެހެއެކަީށގެން ްމަސަްއކަތްތަެކްއ ްބިލެއްްވާ ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްދާއިރާއަަކށް ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްއެހެްނވީމާ، ނެއް.

ްއެއްހު ްއަދިެވސް ްވާަހަކްްށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ ްއަޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވަމުން ްޝުކުރު ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟު ފަހަރު

ްކުރުކޮށްލާނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާ ްއާދެ، ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަްޝުކުރިއްޔާ ްބިލުގެ ްމި ްއަޅުަގނޑު ސްގެްހުހިސާބުން

ްއެންމެ ްމިްމަރުޙަލާގެ ްމެންބަރަކަށް،ްއާދެ،ްިމހެން ްޢިއްަޒތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްްފަހު ްހުށަހެޅުއްިވްފަރާތަށް ްބިލު ދެންނެވީ

ް ްވިދާޅުވުމަާށއި ްފަހުބަސް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްބަހުމެންބަރަށް ްބިލުގެ ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ސްގެްއަދި

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްސާފުކުރަންްމަރުޙަލާގައި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްސުވާލުތަކަށާއި ްހުރި ްކުރައްވާފައި ބަރުން

ްއަުރވަނީ.ް ްމި ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަްށ ްިޢއްޒަތްތެރި ްސާފުކުރުމަށްޓަކައި ްކަންކަން ްަބއެއް ްހުރި އެދިަވޑަިއގަންނަވަން

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްފަހުބަސްްއިްއވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުް
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ްެއް ްފޯރުކޮށްދިނުމާއި ްިޚދުމަތް ްިޞއްޙީ ްދައުލަުތގެ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްބިލު. ނަޑއެޅުމުގެ ްކަ ްސިާޔސަތު ްޚިދުމަތުގެ ްޞިއްޙީ

ްމާ ްއޮތްްްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިުރގައި ްއަށް ްއެހެންނަމަވެސް،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނުވޭ. ްއެްއ ްއުަފއްދާފަ ްސުވާލެއް ބޮޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބައެއް ްކަމަށް ްބިލެއް ްހުށަހެޅި ްގޮތުން ްދަތިކުރުމުގެ ްސަރުކާރަށް ްނަމަ ްނޫން ްގޮތުން ްހަނިކުރުމުގެ ބާރުތައް

ްގެ ްވާހަކަދައްކަމުން ްއެމެންބަރުން ްއަދި ްހުރަސްްންދިޔަތީެވ، ްސިޔާސަތަށް ްަސރުކާރުގެ ްބަެއްއްީއ ްވެްސ ްކަމަްށ އެޅުން

ްފާހަގަކުރަމުން ްމެންބަރުން ްވާހަކަްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް ްަދންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއަށް ްއެހެންނަމަެވސް، އަީކްްދިޔަ.

ރަކީްކޮބައިކަމާއި،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަކީްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަރަށްްސާފުކޮށްްލިޔެފައިްއެބައޮތްްވެރިަކންްހިންގުމުގެްބާ

ަހމައެކަނިްެއވަރުންްބުނީމާްއެްްއެއީްޭދއްެޗއްކަންްއިްދައުލަތާކޮބައިކަާމއި،ްދައުލަަތކީްކޮބަިއކަމާއިްމިްހުރިހާްސަރުކާރާ

ްވާހަކަފުޅު ްބޭފުޅުްނ ްބައެއް ްަޤބޫލުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްދެވިއްޖެ ްޖަވާބު ނޑަށް ްއަުޅގަ ވިއިުރަގއިްދެއްކެްްއަށް

ްއެަކްއޗެްއްގޮތުަގއިްމިްބިލާްބެހޭްގޮުތންްވާހަކަދެްއކެވި.ްއެހެންނަމަެވސް،ްސަރުކަާރއިްދައުލަތަީކް ދައުލަތާއިްސަރުކާރާ

ްއެް ްއެްއޗެއް. ްލިިބގެންދާނެހެން.ްްދެ ްޖަވާބު ްއޭެގ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ވަރުން

ްހުށަހެ ްބިލު ްސަބަބުއާދެ،ްމި ްމުހިއްމުޅި ްވަރަށް ްތެރޭަގއި ްކަންތައްތަެކއްްތަކުގެ ްފާހަގަކުރި ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ކަމެްއގެ

ހުންްފެށިފަހުންްނުރައްކާތެރިްޑެންގީްސްކުރަންބިލުްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައި،ްބަހުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްވަރަށްްފަހުންްމިް

ްބައިވަރު ްއެތައް ްފެތުރިގެންްއޭގެްަސބަބުން ްކުދިންނެއްްރާއްޖޭގެ ްގޮއްސަްބަޔަުކްއާދެ،ްއެތައް ްވަނީ ްދޫކޮށް ްދުނިޔެ .ްމި

ްކަ ްބައެއް ްފާހަގަކުރި ްބިލުަގއި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުެމން، ްބިލުން ްމި ްހެލްތުްއާދެ، ްޕަބްލިކު ްތެރޭަގއި ންތައްތަުކގެ

ްމަސަްއކަތް ްއެޔުނިޓުތަކުން ްއަދި ްކަމާއި ްއެްނުކުާރ ްސަބަބުން ްއޮތުމުގެްކަންަތއްތަްްކަންތައްަތކުގެ ްދޫކޮށްލެވިަފއި އް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއެހެންަކމުން ްކަމެކޭ. ްެއކަށީގެްނވާ ްފެތުރުމަކީ ްަބލިމަޑުކަމެއް ްނުރައްކާތެރި ސަބަބުން

ނޑުްމިްބިުލގަިއްފާހަގަކޮށްފައި ވޭ.ްއަދިްމިީއްއެފަދަްއަދިްއެްބަލިްނޫނަްސްްސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެްކަމެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ނަމަވެސްްމިްބިލުެގްންކޮޅަކަށްްކުރިމަތިވިްކަުމގައިްވީންމެްބައްެޔއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރާއްޖޭގެްކޮްނމެްކަނުރައްކާތެރިްކޮ

ްއޮންަނ7ްް ްއޭރެްއގަިއ ްެއްއބާރުލުން ްއެހީތެރިކަމާިއ ްއެކަމުަގއި ްބާރުތަކުން ްހުރިހާ ްދައުލަތުގެ ްއެބަބުނޭ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްބެހޭް ްހެލްތާ ްނޫންނަމަ ްމިނިސްޓްރީއަކަށް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނޭ.ްްހެލްތު ްޚިދުމަތް ްއެ ްފަރާތަށް ްތަންފީޛުކުރާ ކަންތައްތައް

ްމި ްަކންކޮޅުތަުކގައި ްެއކި ްރާއްޖޭގައި ްމިގޮތުން ްމިދިޔައީ ްފެނިގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިހަށްދުވަހު ންތައްްކަްއާދެ،

އެުކގައިްމިކަްންްމިތަުނގެްެއހީތެރިކަމާްއެތައްްުގޅިގެންްސަލާމަީތްބާރުތަކުގެްއެހީތެރިކަމާއިްއަިދްދައުލަތުގެކުރިމަތިވުމާް

ްކުރަމުން ްމަސައްކަތްަތއް ްވެސްްްކޮންޓުރޯލުކުރަން ްތެރެއިން ްަމސައްކަުތގެ ްއެކުރި ްއެހެންނަމަވެސް، ްތަން. ދިޔަ

ްފެނިގެން ްބޮޑަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނުކުެޅދުންތެރިކަން ްސަރުކާރުގެ ްމި ްދިޔައީ ްފެނިގެން ޔައީ.ްދިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުެމންނަށް،އެކަންްައޅުަގނޑުްމިްދަންނަަވނީްއެފަދަްކަމެއްްކުރީމަްވެްސްދިމާ ފޮގްްމެޝިންްވެްސްްވީމަްވެސްްއަުޅގަ

ްމިހެން ްކަންތައްތައް ްމި ްބެހޭ ްފޮްގުކރުމާ ްފޮނުވަިއގެން ްެވސްްްރަށްރަށަށް ްދުންޖެހިއިރުގަިއ ްާއދެ، ްވެސް ކުރިއިރުަގއި
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ޖެްތެރެއަށްްފޮނުވިއިުރގަިއްހަމައެކަނިްފޮނުވީްފޮގްްމެޝިންްފޮނުވީ.ްެއއަްށްދިޔައީްާރއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިް

ް ްކެމިކަލާއަޅާނެ ްއަާޅނެ ްއަށް ްއެ ްދަތުރުކުިރްްތެލާއި ްރަށްރަށަށް ްއެ ްއަދި ްރައްޔިތުން. ްހޯދަންޖެހުނީ ްއެްއޗެހި މި

ްއެހެ ްރައްޔިތުން. ްދައްަކންޖެހުނީ ްވެސް ްނިދާނެތަން ްދިނުމާއި ްކާންބޯން ްބޮޑެތިްފަރާތްތަކުން ްމިފަދަ ްޤައުމީ ންވީމާ،

ްސަރުކާރުން ްޫނންނަމަ ްދައުލަތުން ްޞިއްީޙ، ްދައުަލތުގެ ްދިާމވީމަ، ްކަންތައްތަކާްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ދޭތެރޭްްއެބަޖެހޭ

ްާޚއްަޞް ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްތި ްއާދެ، ްދޭން. ްސަމާލުކަމެްއ ްޚާއްަޞ ވަރަށް

ްއޮން ްތެރޭގަނާބަޖެޓެއް ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭންސް ްއޮންނަްނެ ްޚަރަދުކުރަން ްކަންތައްތަކަށް ްހުންނަ ްމިހެން ްބަޖެޓަކީ ްމި .

ްޭއގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަންކޮށްގެްންބަޖެޓެއް. ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނުނަގާ ްެވސް ްއެއް ްލާރި ްއެންމެ ން

ްއަ ްމެޝިންތަކަށް ްފޮނުީވްފޮގް ްތެރެއަށް ްޕެދިޔައީ.ްރާއްޖެ ްހޯދަންޖެހުނީ،ޅާނެ ްވެސް ްހޯދަންޖެހުނީްްޓްރޯލު ްވެސް ޑީސަލް

ްރަްއޔިތުންނަށް. ްއެްދިވެހި ްރަްއޔިތުން. ްދައްކަންޖެހުނީ ްެވސް ްތަނެއް ްނިދާނެ ްމީހުން ްކާންްެއްދިޔަ ވެްސްްމީހުންނަށް

ްމި ްދިާމެވގެން ްހާލަތެއް ްބޮޑު ްޚާއްޞަ ްމިއީ ްރައްޔިތުން. ްއެހެންވީމާްދޭންޖެހުނީ ްތަ، އުޅެނީ. ްގިނަ ންތަނުަގިއްއެކަން

ނުޑމެންްހީނުކުރާްމިންވަރަކަށްްهللاްކުރަންޖެހުނުްގޮތަކަށްްނުކުރެުވނު.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމާތްް ްއަުޅގަ ގެްމިންވަރުފުޅަކީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަްނތައްތަކަކުން ްއަންނަ ްތެރެއަށް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްނޭނގޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެއީ

ްއެ ްކަްނތައްތައް ްއެ ްޝިފާهللاްްސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ްއަވަސް ްއެކަމުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިންވަުރފުޅުން ެއްއްްގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިގެންްއެްކަންތައްތަކުންްއަޅުަގނޑުމެްނނަށްްސަލާމަތްވެވޭނެްއަވަސްްދޮރުތަކެއްްގާއިުމކުރެިވގެްން

ް ްިމއަދު ްކޮްނމެއަކަސް ްައޅުަގނޑުމެން ްއައިސްފައެކަމުން ްހަމަޖެހުމަކަށް ްއެމިތިބީ ްހު. ްކުރަން ްޭއގައި ިރްހެންނަމަވެސް،

ްދުރާލައި ްމިއީ ްނުކޮށްފިްމަސައްކަތްތަަކކީ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްމާްއަުޅގަ ްމިއަށްވުރެ ބޮޑެތިްްނަމަ

ްދައުލަތުން ްޚިދުމަތް ްިޞއްޙީ ްއެހެންވީމަ، ްކުރިމަތިވެގެންދާނެ. ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެްްކަންތައް

ްޝަްއކެއްދޭތެްމުކަމާމުހިއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްކޮލެރާރެ ްރާއްޭޖެގްްއާްނެތް. ްބަލިތަްއ ްބޮޑެތި ްތަފާތު މިކަހަލަ

ކަންކޮޅުތަުކގައިްއިބްރާހީމްްނާޞިރުގެްވެރިކަމުންްފެށިގެންްމުޙައްމަދުްއަމީނުގެްވެރިކަމުްންފެށިގެންްއޭގެްކުރިންްވެްސް

ްކަް ްަބއިވަރު ްއެތައް ްއެބަމިކަހަލަ ްހިނާގފަންތައްތަކެއް ްއޮްތްހުރި ްއޭުރަގއި ްެވސް ްއޭރުަގއި ްއެހެންނަމަވެސް، .

ްފުދުންތެރިކަ ްަދުއލަތުގެ ްގެންދިޔައީ ްކުރަމުން ްކަންތައްަތއް ްމި ްދައުލަތުންސަރުކާރުތަކުން ްހުރިވަރުން ސަރުކާރުންް، ން

ްިމއަދުް ްއެހެންނަމަވެސް، ްގެންދިޔައީ. ްޓެކްސްތަކާްޚަރަދުކުރަމުން ްގޮސް ްނެިގެގންްއެްއޗެްކުރިއަަރއިގެން ހި

ްއިތުުރެވެގން ްަބއިވަަރކަށް ްއެތައް ްއާމްދަނީ ްވެސްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިމާވީމަ ްކަެމއް ްުކަޑކުޑަ ްިމވަރު ދިޔައިުރގައި

ްެވގެން ްއެހެންވީމާްދިޔަްކަންތައް ްދެންނެވީ. ްމި ްސަރުކާރުންް، ގޮތަކީ ްހިމަނާފައި ްަހމަ ްމިއޮތީ ްބިލުަގއި ްމި ނޑު އަުޅގަ

ް ްހިލޭ ްޚިދުމަތްތައް ްޚާްއޞަޞިއްޙީ ްހަމަ ްތެރެއިން ްޭއގެ ްކަންތަްއތައް ްބައެއް ްާޚއްޞަްްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްވަކި ގޮތެްއގައި

ްފޯރުކޮށްދޭން ްހިލޭ ްދައުލަތުން ްެއއީ ްކަންތައްތައްް،ބަލިތަކަކަށް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްހިލޭ ްބިލުގަިއްްސަރުކާރުން ްމި ކަމަށް

ްމި ނަޑއަޅާފައި ްމިްކަ ްމިަކން ްމުހިއްމުްއޮތީ. ްކުރަން ނޑުމެންްްގޮތަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްގިނަ. ްވަރަށް ްސަބަބުތަކެއް ވާ
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ްނަމަވެސްްކިތަންމެްނިކަމެތިްހާލެއްގައިްއުޅުނުްްަކމުގައިްވީްވީްދަތުރުފަތުރުގެްނިޒާމުްކޮންމެްގޮތަކަށްްގާއިމުކުެރވިފައި

ްވީ ްޚިދުމަތެްކަމުގައި ްޞިއްޙީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްފަތަިއގެން ނޑު ްކަ ްހަމަ ްައޅުަގނޑުމެން ްހޯދަްންނަމަެވސް އް

ްމި ްމާލެްއަންނަން ްނެތް. ްައޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ްގޮތެްއ ްެއްއވެްސ ްއިތުރު ްމިނޫން ްއަށް. ްމާލެ ްވެްސްްޖެހެނީ އިްނ

ްޕްރޮގް ްކިާޔ ްމަދަނައޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުދޭ. ްލިިބގެނެްއ ްމިއަދަކު ްޚިދުމަތެއް ްބޭނުންވާ ރާެމއްަގިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަިއވެރިވެފަ ްކުރީަގއިްމިއޮތީ ނޑުމެންވިއްްް. ްއަުޅގަ ްވެލްފެއަރްޔާ ްކަންަތއްތަކަށް ްވަރެްއެގްްިޞއްޙީ ްކޮންެމވެސް އިން

ްޓިކެޓާ ްދެކޮޅު ްއަށް ްމީހާ ްބޭނުންވާ ްދާން ްބޭރަށް ްއިން ްލިބޭ.ްރާއްޖެ 311ްްްއިއެހީތަކެއް ްނޫންނަމަ ޑޮލަުރ411ްްޑޮަލރު

ނޑުމެންނަށްްެގއްިލގެންްހިނަގއްޖެ.ްމަދަ މަްސ4ްްނައިަގއިްބައިވެިރވުމަށްޓަަކއިްލިބޭ.ްމިއަދުްެއްފުރުޞަތުްެވސްްއަުޅގަ

ްނެތް ްބަިއވެިރެވފައި ްއޭގައި ްއޭނަ ްވެއްޖެްކުރިން ްވަގުތުކަމަށް ްނެތް.ްއްޔާ ްގޮތެއް ްޚިދުމަތްލިބޭނެ ްއަށް ްއޭނަ ްަވގުތަށް ން

ް، އެހެންވީމާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނިކަމެތި ްބޭސްފަުރވާައޅުަގނޑުމެންގެ ްއެކު ްައޅުަގނޑުމެފަޭސހަކަމާ ްނިޒާމެއް ންްކުެރޭވނެ

ްދައުލަތަށްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްސަބަބަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްއެަކން ްސަބަބަކީ، ްކުރަންޖެހޭ ްއެކަްނ ްއެބަ. ގާއިމުކުރަންޖެހޭ

ްފެންވަރުް ްޚިދުމަތުގެ ްއަުގ،ްލިބޭ ްޚިދުމަތުގެ ްލިބޭ ްރަްއިޔތުންނަށް ްވަަރކަށް ްވަސީލަތްތަްއްގިނަެވގެންދާ ްލިބޭނެ އާމްދަނީ

ނޑުމެންގެްޤައުމުްތަނަވަސްވުމުންްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްކުރާނެްރަނގަޅުވާންޖެހޭްއެބަ.ްއެހެްނނޫ ންނަމަްކޮބައިތޯްއަޅުގަ

މީެގްސަބަބުންްރާއްޖެތެރޭަގއިްހުރިްހޮސްޕިޓަލުތަކުގެްފެންަވުރް، ދާްފެނިެގނެއްްނުދާނެ.ްއެހެންވީމާއެްއ.ްއެްަފއިްފައިދާ

ނުޑމެ ްންްބަލައިލިކަމުގައިްވީނަަމެވސް،ްކުޅުދުއްުފއްޓަށްްބަލައިލިއިތުރަށްްރަނގަުޅވާންޖެހޭނެ.ްމިއަދުްއައްޑޫްއަށްްއަުޅގަ

ްވީ ްއެްްކަމުގަިއ ްނުލިބިގެން، ްޚިދުމަތް ްމީހުްނ ްއާބާދީތަުކގެ ްބޮޑެތި ްއަުޑިއވިގެންދަީނ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ނަަމވެސް

ންްޔޫރިންްޓެސްެޓްއްތަންތަނުގައިްމެޝިނެއްްނެތިެގން،ްއެތަނުަގއިްއެކްސްރޭްނެޭގނެްގޮތެއްްނެތިގެން،ްއެންމެްކުޑަެވގެ

ްދެނީ.ްދޭްބޭސްްމިް ްޑޮކްޓަރުްބޭސް ްކިހިނެއްތޯ ްޑޮކްޓަރަށްްބޭސްްނުދެވިގެން.ްބަލިްދެނެނުގަނެ ހެދޭނެްގޮތެއްްނެތިގެން

ެދނީްހުންއަންނަްބޭސް.ްއެހެންތާްވާނީްޓެސްެޓއްްހެދެންްނެތީމަްނޭނގޭނެތާްއޭނަެގްކިްޑީންްދެވެނީްކިޑްނީްަބއްޔަށްްމި

މިްދެންނެވީްމިްސަުރކާުރް، އުޅެނީކީ.ްއެހެްނވީމާްއެއްްކަމެއްްމިްކަމެއްްޭއނަގެްޔޫރިްނގެްމަްއސަލަްެއއްްޖެހޭްމައްސަލަ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ްއިތުރަށް ްޚިދުމަތް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއައިއިުރގައި ްހަމައަށް މިއަދާ

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންނުދޭ.ްްނަމަވެސްްމީގެްހެލްތުްކޯޕަރޭޝަންތަކެއްްހެދިަކމުގައިްވީ ަސބަބުންްއައިްކުިރއެރުމެއްްައުޅގަ

ްއިތުރުެވގެން ްބަލިތައް ްކުރިއަށްވުރެ ްމިއަދު ްމިދިޔައީ ްފެނިގެން ްތަފާސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިކަން ކުންްހިސާބުތަދާކަން.

ްއެ ްބަލައިލީމަ ްއެއްއަޅުަގނޑުމެން ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗާިއ،ްއޭްނގޭނެ ްހޮސްޕިޓަފަހަރު ްތަންތަނަށްް.ީޑ.ކޭ ލް

ްޞިއްޙީްވަދެލީމަ،ްކްލިނިކު ްހޯދަން ްޚިދުމަތް ްނޫންނަމަ ްބަލީމީހުން ްމިއަދު ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްއެނގޭނެ ްވަެދލީމަ ތަކަށް

ްހޯދަން ްއިތުރުވެފައިްޚިދުމަތް ްމީހުން ްދެްދާ ްީމގެ ްމިްނވަރު.ްއަޅުަގނޑު ްވަތްއިުރަގިއްްވާ ްއަށް ްއޭ.ީޑ.ކޭ ްކުރިން ުދވަސް

ްއޭ ްއެވެސް ްއިށީނދެްއޮތްް.ޑީ.ކޭ ްމީހަކަށް ްނެތް ްއެތެޭރގައި ްތަނުގައި ްއެޑްމިޓުބޮުޑ ްނެތް. ްވެސް ްޖާގަ ކުރުމަްށްލެވޭނެ

ްނެ ްއެނދެއް ްބޭނުންވާ ްޕްރައިވެޓު ްދެންނެވީ ްމި ްދެްނ ްހުރީްތް. ްހާލަތު ްހޮސްޕިޓަލުގެ ްސަރުކާުރ ްއަދި ްވާހަކަ. ަތނެއްގެ
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ކުރުމަށްްއޮތްްކޮޓަީރަގިއްފެންވަރުެގްމީހުންްއެޑްމިޓުްނޫންނަމަްދައުލަތުގެްމަތީއެއަްށވުރެްބޮުޑކޮށް.ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާް

ްމިއަދު ްބަހައްޓަިއގެން ްއެނދު ްފަތްޖެހި ްއެހެންވީމާްވެސް ްފަރުވާދެމުންދަނީ. ްދަނީ ްއިތުރަްށް، ވެްސ މިކަން

ްކުރަމުން ްްހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތެއް ްއެހެންވީމާފެނިގެނެއްނުދޭދާ ްބިލެއްެގް، . މިފަދަ

ްޤަބޫލުކުރާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްެއކިްްސަބަބުން ްރާއްޖޭގެ ްހަރުދަނާވެގެންދާނެ. ްއިތުރަށް ްޚިދުމަތް ްޞިއްީޙ ގޮތުަގއި

ްފަރާތްތަކަށްް ްއަމިއްލަ ްލިބިގެންދާނެ.ްއަދި ްހަރުދަނާވުމަްށްފުރުޞަތުތަކެއް ްއިތުރަށް ްފަރުވާ ްމިދޭ ކަންކޮޅުތަުކގަިއްމިހާރު

އިްމާޔަތާހިލުންްއެބަބުނޭްޕްރައިވެަޓއިްޒކޮށްްޕްރަިއވެޓްްއުޫސލުންްހިންގާްފަރާތްތަކަށްްވެސްްޤާނޫނަކުންްއެްވެސްްމިްބި

އެކުްއެްިލމީހުންގެްމަޢުލޫމާތާއި،ްރެކޯޑުަތއްްެވސްްހަރުދަނާކަމާބަލާްބަތަންތަނުންްް.ްއަދިްއެރައްކާތެރިކަންްލިިބގެންދާނެ

ްގާއިުމވެ ްނިޒާމެއް ްބެލޭނެ ްކަންބޮުޑވާތަންތަނުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރިހާ ންޖެހޭްގެންދާނެ.ްއާދެ،ްމި

ްޔުނިޓު ްހެލްތު ްޕަބްލިުކ ްމިއަދު ްނެިތގެންކަމެއް. ްމަސައްކަތްްްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްމިްއެަތނުން ްރާއްޖެތެޭރގަިއ ނުކޮށްގެން

މީހުންްމިއަދުްތިބެނީްްމީހުންްތިބެނީ.ްއެްގައިްއެކަންތައްތައްްކުރަންްތިބިްމީހުންްހޮޅުއަށިތަކުަގއިްތިބެނީ.ްހޮޅުއަށިތަކުް

ްަދށުގަރަ ްބެލުމުގެ ްއެށުކައުންސިލުެގ ްައންގަނީ ްަކއުންސިލުން ްރަށު ްވަދެގެންުނވާނޭް. ްއެތަނަށް ްނެރެނީ.ްމީހުން ްހަމަ .

ްގަ ްލ.އަތޮުޅގައި ނަޑށް ްދަންނަވަނީ.ްއަުޅގަ ްމި ްއެނޭގތީ ްައޅުަގނޑަށް ްނެރެފަިއްހުރީ.ްލ.އަތޮޅު ްމީހަުކްލ.އަތޮޅުަގއި މު

ް ްބުންޏޭ ްަކއުންސިލުްނ ްބުނީ ްޯފނުކޮށްފައި ްމީހަކު ްމަސަްއކަތްކުާރ ްދާއިާރަގއި ްޞިއްީޙ ްއެތެރެއަށްްފޯނުކޮށްފައި މިތާ

ްއެްވަދެގެންުނވާނޭ، ްމަގުމަތިވެފަމީްނުކުންނާށޭ. ްތިބީ ްމިއަދު ްއެހުން ްކިހިނެއްތޯ ްއެްް. ްތަނެއް ްއިށީންނާނެ ްމީހުން

ްމާޙައު ްކުެރވޭނެ ްއެކަން ްނޫމީހުންނަށް ްދަްއަކއިގެން ްސަުރކާރުން ްލެއް ްޕަބްލިކު ްކަހަލަ ްދެންނެވި ްމި ްމިްީނ ހެލްތުެގ

ނޑުމެންނަށްްކުރީޒަމާ ތަކާއިްެއކިްކަހަލަްމަޢުލޫމާތުްނުަގއިްފެނޭްއެކިްކަހަލަްލީފްލެޓުމަޢުލޫމާތުތައްްފޯރުކޮށްދޭނީ.ްއަޅުގަ

ްފެނިގެންދޭ.ްެއހެންނަމަްފޯރުކުރަމުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަންޒަރު ްފެނިގެނެއްނުދޭްދާ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ވެސް،ްއަުޅގަ

ްކަހަލަް ްިމްދެންނެވި ްތެރެއިން ްދާއިާރގެ ްމާްބެހޭްބަލިތަކާޞިއްޙީ ްހިންގާ ްހޭލުންތެރިކުރުމަށް ްޕްރޮގްރާމެްއްްގޮތުން ގިނަ

ްމަދިރި ްވިދާޅުވަނީ ްމިނިސްޓަރު ްއަނެްްއަީކްމާްނުފެނޭ.ްހެލްތު ްަގއިން ްނޫނޭ.ްެއަކކު ްެއއްެޗއް ްއުދުހޭ ްގަޔަޭށްދުރަށް ކަކު

ްވާހަކަް ްމޮޅު ްކިހާ ްމިއީ ނޑުްްދާނީ. ްއަުޅގަ ްބޭފުޅަކު ްެދއްެކވި ްވާހަކަފުޅެއް ްޢިލްމީ ްމިހާ ްޓެކްނިކަްލ ްމިހާ ްިމއީ. އެއް

ްވާހަކަ ްރަނގަޅު ްހަމަ ްއެއީ ްދެކެން. ްނުވެސް ްއެްމިހާތަނަށް ްދާނީ. ްގަޔަށް ްއަނެކަކު ްގައިން ްެއކަކު ްވާނީ.ްެއއް. ހެންތާ

ް ްގައިން ްގޮްއެކަކު ްބޮއެގެން ްމިްލޭ ްބަލި ްމި ްވާސިުލވީމަ ްއެ ްލޭ ްއެ ްަގއިން ްއަނެކަކު ްއެހެންވީމާްސް ްމިްް،ޖެހެނީ. މިއީ

ްއޮތްް ްއަުޑިއވިގެންްކަންތައް ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްްގޮަތކީ.ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުޑގެ ްައުޅގަ ްވެސް ްފަހުން ްވަރަށް ިދޔަ

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށި ްމުޞްމެންބަރު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދަތުރުކުާރްޒަތްތެރި ްއަޑިން ނޑު ްކަ ްވިދާޅުވި ްވެސް ޠަފާ

ްއިތު ްލިބޭ ްތަންތަނަކަށް ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްއައުމަކުންެނއް ްއެ ްދަތުރުކުރާ. ްއަޑިން ްަކނޑު ްއެަބއާދެއޭ. ރުްއެމްބިއުލާންސް

ްވާަހކަ، ކުރިއެރުމެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ ްމިދައްކާ ްމާްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދަށްވުރެ ްޚިދުމަތްައކީ ފަސޭހަކަމާްްދަމާްޞިއްޙީ

ނޑުމެންނަށްްއެބަޖެހޭްާގިއމުކުރަން.ްދެންްޤާނޫނެއްްމިްަހދަންޖެހޭްސަބަބަކީްކޮބައިތޯ.ް އެކުްލިބޭނޭްވަސީލަތްތަެކއްްައޅުގަ
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34ްް ްދައުލަތުން ް)ނ(ްގަިއްއެބަބުނޭ ްމާއްާދގެ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނޭވަނަ ްޚިދުމަތް ްއައިްއސުރެ.ްމިްސަރުކާމި ްމިއަދު ްރު

ްފެނި ްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޕްރަިއވެޓަިއޒްކޮްށގެންްްގެން ްޚިދުމަތްތަކެއް ްހުރިހާ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްހިލޭ ްދައުލަތުން ދަނީ

ްކުރާ ްައގުްނަގަިއގެން ްފޯރުކޮށްނުދޭންްއެއަށް ްއެ ްހިލޭ ްވިއްާކްްތަން.ްމިްޕްރައިވެޓަިއޒްކުރަީންކީއްކުރަންތޯ.ްއެއީ ވެގެން

އެއްްނޫން.ްް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިކަންްކުރާްއުސޫލުްނޭނގެނީކީވެގެންްކުރާްކަމެއްްތަނުންްޚިދުމަތްްގަންނާށޭްބުނަން

ްއެބަ ްމަގަްށްއެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިނގާ ްމިކަން ްހިނގާިއރުގައި ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްެދން ްއުސޫލު. ްކުރާ ްމިކަން ނގޭ

ްފޯރުކޮށްދިނުމާއި،ްޞިއް ްޚިދުމަތް ްދައުލަތުންްޞިއްޙީ ްއެބަ ްބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލެްއްބަލާއިރުަގއި ްޚިދުމަތުގެ ޙީ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިތަނުންްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާްބޭފުޅުންްމަނިކުފާނަށްްއިޝާރާތްކޮށްްއެްއޗެއްް

ގޮތަްށްްވިދާޅުވަންްުއޅޭހެންްއަޅުަގނަޑށްްއެބަްހީވޭ.ްއަދިވެސްްއަުޅަގނޑަށްްވެސްްކޮންމެވެސްްއެްއޗެއްްވިދާުޅވަންްއުޅޭ

ްހުންނަްމަނިކުފާ ްތައްޔާރުވެ ްރައީަސްށްްނު ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްއެ ްބޭނުމިއްޔާ ްވިދާޅުވަން ްއެއްޗެއް ްއެބަ. ްފެނޭ ތަން

ނުޑްވާހަކަްކުިރއަށްްގެންދާނަން.ް ްދޭން.ްއޭގެްފަހުަގއިްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދޫދުގެްތެރޭަގއިްގެންިދއުމުންްރަނގަޅުވާނެ.ްހުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަްިބލުގެް

ް

ްލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވި

ހިސާބުންްމިްނިމެނީ.ްދެންްްގޮތުންްދަންނަވަންްހުިރްވާހަކަަތއްްމިހާރުްދެންްމިްައޅުަގނޑުްމިްބިާލްބެހޭ، އެހެންވީމާ

މިޓީައކުންްިމކަންްއިތުރަށްްހަރުދަނާކުރުމަްށޓަކައިްަދއުލަތުގެްކަމާްބެހޭްކުރިއަށްްއޮތްތާނަގއިްައޅުަގނޑުްމިްބިލުްދާްކޮ

ްމިއަްށވުެރް ްބިލަށް ްމި ްމަްޝވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ްވެސް ްބަޔަާކ ްގިނަ ްތިއްެބވި ްާދއިރާަގއި ްިޞއްޙީ ްއަދި ފަރާތްތަކާއި

ްކަމެ ްމުްއސަނދިވެގެންދާނެ ްއިތުރަށް ްބިލު ްމި ްއެއީ ްއައުމަީކ ްފުރިހަމަކަމެއް ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްްއްއިތުރު ްއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ްމި ްމައްސަލަްއަދި ްއެކުަލވާލުމުގެ ްކޮމިޓީތައް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއއްެވްސްްވަގުތު ްާދއިމީ ްއުޅޭތީވެ އެްއ

ނޑުްހުށަހަޅަންްވަގުތީްކޮމިޓީއަކަށްްމިްބި، ކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާކޮމިޓީއަކަށްްމިްފޮނުވުމަކީްމިހާރުް ުލްއަުޅގަ

ްިމް ްކަންތަކެއް ްމި ްނޫނިއްޔަކާ ްގެންގޮްސގެން ްކުރިއަށް ްގެންދަން.ްއެޮގތަށް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްމި ފޮނުވަިއގެން

ްއަުޅަގނ ްވެސް ްކަމަކަށް ްިނންމޭނެ ްައވަހަށް ްމަސަްއކަތް ްޤަބޫލެްއްނުކުރަން.ްއެހެންވީމާބިލުގެ ޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސް، ޑު

ްޕްރެޝަރާ ްވެްވަރަށް ްއެުކގަިއ ްސް ްއިންނެވިކެތްތެރިކަމާ ްކަނުލާ ްައުޑއައްަސވަން ްވާހަަކ ްމިދެއްިކ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއކު

ް ްމަނިކުފާނަށް ްޝުުކރުކަމަށްޓަކައި ްހިތުެގއަޑިން ނުޑގެ ްވެްސްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއަދި ދަންނަވަން.

ްއެް ްެވސް ްފަރާތުން ްބަެއއްގެ ްގިނަ ްތާއީދުކުރާ ްމިއަމިކަމަށް ްއީ ްމަނިކުފާނު ްއިންނަަވއިެގްންއިންނަވަދު ނީޑގައި ްގޮ ންޖެހޭ

ްއަމީންޢާއްމަށާއިް ްއަދި ްމަނިކުފާަނށާއި ްެއއްކޮށް ްއެއް ްވާހަ ްހުރިހާ ްއާިއ،ްމި ްވާހަކަ ްދެއްކި ްތާއީދުކޮށް ްބިލަށް ްމި ވެސް
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ނޑުގެްހި، ންްފިލައިގެންްއުޅުނުްރަީއސަށާއަދިްއަޅުަގނޑުމެންގެްމިްދޭތެރެއި ައޑިންްްތުގެމިްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްއަޅުގަ

ްނިޔާްދަންނަވަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ތަހު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަޝީދުްްޝުކުރިއްޔާ ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ހިސާބުން

ނޑަެއޅުމުގެްބިުލެގްރުކޮށްދިނުމާއި،ްިޞއްޙީްޚިދުމަތުގެްސިްވާްަދއުލަތުންްޞިއްޙީްޚިދުމަތްްފޯްހުށަހަޅުއްވާފައި ޔާސަތުްކަ

ް.ްނާނީްމިއަދުގެްވޯޓުްނަގާްގަީޑގަސްގެްމަރުޙަލާްނިމުނީ.ްމިްބިލުްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަތުމަށްްނެގޭްވޯޓުެނގުންްއޮންބަހު

21.3-ްް ްއައިަޓމް ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ްމިާހރު ނޑު ްއަޅުގަ 21.3ްްދެން ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމ21.3ްިއަށް. ވަނީްްަގއި

ްްދުމަމުޙައްްމެންބަރުްގެދާއިރާްއުތުރުްހިތަދޫްފަރާތުންްސަރުކާރުގެ ްޚިދުމަތުގެްމުދަލާއިްވާްހުށަހަޅުއްވާފައިއަސްލަމު

އެހެންމެްއޭގެްބާކީްބައިްމިއަުދްް.ްއަދިްހަމަދުވަހުްވަނީްފެށިފަްކުރީްސް.ްމިްބިލުގެްބަހުބިލުްނެގުމުގެްޓެްކސްްއަގުން

ް ްކުރިއަށް ްވަގުުތްމި ްޕާޓީތަކަށް ްއަދި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ގެންދެވެނީ.

ްމިްހަމަޖެހިފައި ްަވގުތު ްާބކީއޮތް ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްގޮތް. ްްވާ ްއޮތީ ްބާކީ މިނެޓު.43ްްދަންނަވަނީ.

މިނެޓު.ްޕީ.ޭއ51ްްމިނެޓު.ްަވކިްޕާޓީައކަށްްނިސްބަްތވެަވޑަިއނުގަންނަވާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުންނަށ52ްްްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްް

މިނެޓުްއެަބޮއތް.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑ8ްްުމިނެޓު.ްއަދިްޖުމްޫހރީްޕާޓީްއަށ6ްްްމިނެޓު.ްަޤއުމީްޕާީޓްއަށ27ްްްއަށްް

ްލިސްޓު ްއޮތް ްއައިސް ްކުރިމަްއޗަށް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަްަގއިމިދަނީ ްފުރުޞަތުވާ ްމެންބަރުންނަށް އަރުވަމުން.ްތްތެރި

ްބިލަ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ްއެންމެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްވާހަްށް ްބަހުފަހުން ްވާހަކަދަްއކަމުްންކަދެއްކި ްދުވަހު ސްުކރި

ްިޢއްޒަ ްއެހެންކަމުން،ްއެ ްވަނީ. ްހުއްޓާލަންޖެހިފައި ްޖަލްސާ ްގެންދަނިކޮށް ްމެންބަރު ްނެތުމާޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްތްތެރި

ްޢިއް ްއެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުއެކު ްމެންބަރަކަށް ްއަރުވަނީްޒަތްތެރި ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު އަރުވާނަން.

ްއެއްްހުށަހެޅުމަށް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ)ްަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ް

ް

ްސަލަ()ނިޒާމީްމައް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްއޮފީހަށްް ްޓޭބަލް ްއަުޅަގނޑުމެން ްފަރާތުން ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޕާޓީ ްއެހެްނ ްވާނީ ްއިޝާރާތްކޮށްފައި ްއިްނޑިޕެންޑެންޓު ްނުވަތަ ްބަހުސަށްްއެހެއަކުން ްބިލަށް ްމި ްވެސް ްމެންބަރަކު ން

ް ްްނުވުމާއެދިފައި ްދޫކޮށްލާ ްވެްސްފުރުޞަތު ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމަށްްެއކު

ްސްދެްއވުންްވަަރށްްބޮޑަށްްއެދެން.އެހެންްުކރިއަށްްގެްނގޮ، ކޮށްފައިްވާނީ.ްއެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންްއިޝާރާތްް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mudhalaa%20hidhumai....Tax%20BIll.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mudhalaa%20hidhumai....Tax%20BIll.pdf
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ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަދެއްކުމަށްޓަަކއިްމިހާރު ްބިލަށް ްްމި ްޢިްއޒަތްތެރިްމި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

 ...هللاްرسولްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسن`.ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްްުހށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަނީްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ްައޅު ްއަމީންރައީސް، ްސުވާލަކީ ްފުރަތަމަ ްކޮންތާކުތޯަގނޑު ްއެަބްްޢާއްމު ްެއކަން ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ވީ؟ްއެއީ

ްިތް ްކަންނޭނގެ ްނޫން ްޖަާވބެއް ްރަނގަޅު ްމަނިކުފާނު ްކަންތައްތަަކށް ްފާހަގަކުރި ްދެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެނގެންޖެހޭ.

ްކުރީ ްއެީއ ްނެތްްދުވަހުްދެއްވީ. ްފުރުޞަެތއް ްއިތުރު ްބިލުގައި ްވަގުުތްްިމ ްއެހެްނވީމާ، ްވަނީ. ްވިދާުޅވެފަިއ ކަމަށް

ްވާހަކަ ްެއްއ ްހަމަ ްގޮތުން ްތެޅުވުމަށްަޓކައިްްނަގާލުމުގެ ްސާފުކޮށްލަންްްއެްއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކިހިނެްއތޯ ްދެނީ ްފުރުޞަތު ތި

ްބޭނުން.

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު ްކުރިމަތީގަިއްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިހާރު ްއެއީ ްނޫން. އެއް

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިރާެގ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްއަސްލަމުމިއޮތް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޚިދުމަތުެގްްހުށަހަޅުއްާވފައިްރި ްމުދަލާއި ވާ
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ްބަހުއަ ްބިލުގެ ްނެގުުމގެ ްެޓކްސް ްހަމަގުން ްއަދި ްކުިރއަށްދަނީ. ްމަރުޙަލާ ްމެންބަރުންްްސްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންމެ،

ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްވަގުތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާީޓައކަށް ްވަކި ްއަދި ްވެްސްްވާްޕާޓީތަކަށާއި ގޮތް

ްއެ ްދަންނަވާލީމި. ްކުރިން ްއެްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތެއް ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްދާއިރާެގްގޮތުން ްފަރެސްމާތޮޑާ ރުވީ

ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްތި ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްމުއްޠަލިބަށް. ްއިބްރާީހމް ްމެންބަރު ްމެންބަރުންެގްޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެްނމެްލިސްޓު ްއޮތީ. ްޢިްއޒަތްތެރިްފުރަތަމަްލިބިފައި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއޮތީ ްއެދިވަޑަިއގަންނަވާފައި އިނުން

ްވަމެންބަރު ްއެދިވަަޑއިގެންފައި ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ްއެއަށްފަހު ނީ.ް.

ް ްައޅުަގނޑު ްދެްއވާފައިއެހެންކަމުން، ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެްއކުމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްހަމަ ްއަުރވަނީ ްމި ާވްްފުުރޞަތު

ތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަީލްށަެހޅުއްވުމަށްަޓކަިއްއެއްްހުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.ްނިާޒމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ޢާއްމަކީްކޮބައިތޯ؟ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގެންޖެހޭނެ.ްމޭޒުަގއިްކޮބައިތޯްމިހާރުްައމީންްރައީސް،ްަޖވާބުދެްއވަބަލަ.ްއިާދރީ

ްޢާއްމަކީްާކކުތޯްމިހާރު؟އިނގޭތޯ.ްއަމީންޖަލްސާްހަމަްކޮންމެްކޮންމެހެންްކުޅޭކުޅޭހެނެއްްނުގެންެދޭވނެްމިް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާރު ްކަންނޭނގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްމެންބަުރންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްއާދެ، ްފުރަގަުހގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ

ްމަސައްކަ ްއެ ްދޭ. ްއެބަ ްކުރިއަށް ްބާރަށް ްވަރަށް ްމަސައްކަތް ްއެކުަލާވލުމުގެ ްކޮމިޓީތައް ްޢިއްޒަތްތެިރްދެންނެވި ތުަގއި

ްއަމީންޢާއްމާ ްރައީސާިއ، ްނައިބު ްހަމަ، ރައީސާިއ، ްގްރޫޕުްއަދި ްޕާލިމެންޓަރީ ްއެއްކޮށްްއެހެންމެ ްބޭފުޅުންނާ ްއިސް ްގެ

ްމިކުެރވެމަޝްވަރާ ްއެހެންކަމުން، ނޑަށްްްމުންދަނީ. ްއަޅުގަ ްލިބެމުންދަނީ ްއިންސްޓްރަްކޝަން ްއަުޅަގނޑަށް ވަގުތު

ް ްލިބެމުންދަނީ. ްއިންސްޓްރަކްަޝން ްބެންޗުން ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއަމީންޢާއްމުްރިޔާސަތުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްނޫނީފަމަށްވަަޑއިގެންެނވު ްޖަލްސާ ްުނގެންްހު ްކުރިއަށް ްއަމީންްކަމަށްްވޭދެޖަލްސާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިތަނަށްްވަންޏާ ޢާއްމު

ްައޅުަގނޑުމެ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްގެންދާނަން. ްުކރިއަށް ްގެނަސްގެން ްމަސައްކަތަގެނުވާނަން. ްކުިރއަށްން ްިއގެން

ނޑަށްްހީވަނީްލެވޭްދިއުމަށްޓަކައިްނިންމާލުމަށްޓަަކއިް ބާރެއްހެންްެއއީްައޅުަގނޑުްމިހާރުްވާހަކަދައްކަންްތިބިްްއެޅޭ، އަުޅގަ

ްފުރުޞަތުޢިއްޒަތް ްމެންބަރުންނަށް ްދެ ްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުްނ، ްހަމަޖައްސަން. ްގޮެތއް ްވަިކ ްދީފައި ފުރުޞަުތްމި
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ްގެ ްކުިރއަށް ްވާހަކަ ްމުއްޠަލިބަށް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްނގޮްސްއަރުވަނީ

ްނިންމަވާލެއްވުމަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމުދަލާއިްޚިދުމަތުގެްއަގުްންް.وعلى آله هللا ްرسول علىްوالسالمްوالصالة لحمد هللاް`.

ްައއްޑު ްބިެލއް ްނެގުމުގެ ްްޓެކްސް ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްޢިްއޒަތްތެއަޮތޅު ްއަސްލަމުްދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ރި

ްއަޅުަގނޑުހުށަހަޅުއްވައި ްޝުކުރުްެދްއވީތީ ްމެންބަރަށް ްބިލުަގއިދަޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް، ފާހަގަކުެރވޭްްންނަވަން.

ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކާލާނަން. ްވާހަކަ ްކަންތައްަތކަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްހުރީތީ ްކިޔޭް، ކަންތައްތަެކއް ްމި ޓެކްްސއޭ

ްބަލައި ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޯކޗެްއކަން ްޒަކާތްްއެްއޗަކީ ްމުދަލު ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްއިސްލާމްދީނުަގއި ްޓެކްހަކީ ލަންޖެހޭ.

ްއެ ްކޮީޕކޮށް ްއެކަން ްހިނގަުމންދާތީ ްދަށުން ްނިޒާމެްއގެ ްރަނަގޅު ްގޮެތއްަގއި ްރަނގަޅު ްދައުލަަތށް ްއިސްލާމީ ްނަގަިއގެން

ްނަމެއްގައި ްތަޢާރުފުކޮށްފައިޔޫސިޙްްްނޫން ްަދއުލަތަކުން ްނިޒާމެްނީ ްރަީއސް،ްސިޙްޔޫާވ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއް. ތަކުންްަދއުލަނީ

ްއުސޫލުތަ ްޤައިސްލާމްދީނުގެ ްރަނގަުޅްއުސޫުލކަން ްްބޫލުކުރާއިރުކަީކްއެންމެ ްފަާރތްތަކުން ްއެ ްގެްނގުޅޭްްދީނާވެސް މެދު

ނަޑއެޅިފައިްސަދަވެރިހަ ްކަ ްދީނުަގއި ްއެ ްސަބަބުްނ ްހަދާފައިްވާްކަމެްއގެ ްނައްތާލުމަށް ްއުސޫލުަތއް ްިމްްހަރުދަނާ ވާ

ެވގެންްެޓކްސްްްވާްއިސްލާމީްބައެއްްވެރިންނަށްްމާްރަނގަުޅްއުސޫލަކަށްްްއަްށްދަހިވެތިވެަފއިްޓެކްސްެގްނިޒާމަީކްފައިދާ

ްމަސައްކަތްކުރާ ްބިްނެގުމަށް ްއަދި ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަމުން. ްދަނީ ްމި ލުްަތން

ްޓެްކސް،ްޚިދުމަތުންްްވާްފަރުމާކުރެވިފައި ްއަގުން ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްދެވޭ ްމުދަލާއި،ްތަންތަނުން ްގަންނަ ްމީސްމީހުން ގޮތުން

ްއެތަްއް ްއެތައް ްއެަތއް ްމުދަލަކަށް ްއެ ްއޮތުމަކީްޓެކުޓެކްސް ްނެޭގްގޮތަށް ްނޫން.ްިޢއްޒަތްތެިރްޤަްެހއް ްކަމެއް ބޫލުކުެރވޭނެ

ްބިލުަގއި ްމި ްދައްކަންޖެހޭނެ.ްޮގތުްވާްރައީސް، ްޓެކްސް ްފަރާތުން ްހިފާ ްުކއްޔަށް ްވެސް ްތަންތަނުން ްދޭ ްކުއްޔަށް ން

މިސާލަކަށް،ްފަނަރަްހާސްްުރފިޔާގެްކުްއޔަށްްހިފާްއެޕާޓްަމންޓަކުންްނުވަސަޭތކަްރުފިާޔްޓެކްސްެގްގޮުތަގއިްސަުރކާރަށްް

ްޓެކްސް ްއެ ްއެްދައްކަންޖެހޭނެ. ްނޫން. ްއެއްޗެއް ްދޭ ްމީހާ ްދޭ ްކުއްޔަށް ްހިފާްއަކީ ްކުްއޔަށް ްއަސްލު ްއަކީ ްމީހާްޓެކްސް

ލާއިުރްޅެްއްގަންނަންްއަޅުަގނޑުމެންްބަަލއިއެހެންމެްފިހާރައަކުންްކިރުދަްދޭންޖެހޭްއެއްެޗއް.ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްހަމަ

ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްއޮތް ްބިލު ްމި ްގަންނަ، ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފިހާރައެއް ްބިލުްހޯލްސޭލްކުރާ ްދައްކަނީ. ްވާހަކަ

ްގަނ7ްްށްް%ތްގޮތަށްްހޯލްސޭލްކުރާްފިހާރަްއައޮ ނަްޓެކްސްްދެއްކުމަްށފަހުްއަދިްރީޓެއިލްްކުރާްފިހާރަްއަށްްއައިސްފައި

%ް ްވެސް ްމީހާ ްހޮޓަލުަގއ7ްްިޢާއްމު ްގޮސް ްކިރުދަުޅްގަނެގެން ްނޫން،ްއެ ްެއަވރަކުންނެއް ްދައްކަންޖެހޭނެ.ްއަދި ެޓްކސް

ދައްކަންޖެހޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްިމއީްޓެކްްސ7ްްއެްަސއިތަށިންްވެްސް%ްކިރުސައިތަށިްގިަރއިގެންްިވއްާކއިރުަގއި

ްވާހަކަ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަށް. ްއޮތް ްބިލުގައި ްމި ްމިއީ ްކޮމިީޓްްޙަޤީޤަތް. ްފަރުމާކުރެވިގެން ްބިލު ްމި އަކީ

ް ްމި ްދިމާލަކުން ްއެއް ްކޮންމެވެސް ްއަންނަންޖެހޭއިރު ްރަނގަުޅކުރެިވގެްނ ްނެގޭމަރުޙަލާގައި ްހަމަޖެހިގެންްްޓެކްސް ގޮތަށް
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ނޑުްތާއީދުކުާރްކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިދެންނެވިްކަންތަ ްޓެްކސްްނަަގއ21ްިއްތަކަށްްަބލާއިރުް%ދިއުމަކީްއަުޅގަ

ް%ކިރުދަ ްކ21ްަޅުން ްޑިއުޓީ ް%ކަސްޓަމް ްނަަމވެސް ްއ29ްަނޑާލި ްކުރިޓެކްްސ ްބަދަުލެވގެންދާނެ. ްައޅުަގނޑުްށް ން

ްބަ ްރައީްސ،ްްނުގެންނަވާދަލުމިދެންނެވި ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަނގުރާމ2:42ްަނަމަ. ްބޮޑު ްފުރަތަމަ ްއަހަރު ްވެްސްްވަނަ އަީކ

ވުމުންްއެްހަނގުރާމައަށްފަހުްއަޅުވެިތކުރެވުނީްމުސްލިުމްްވެގެންްހިންގުނުްހަނގުރާމައަކަށްްމުސްލިމުންނަށްްސީދާްއަމާޒު

ްދު ްހަނގުރާމަިއގެ ްބޮޑު ްދެވަަނ ްއޭގެފަހުން ްމިޤައުމުތައް. ްދިޔައީ ްހިނާގ ްކަން ްެވސް ްިއސްލާމީްްަވްސވަރު ގޮތަށް.

ްެއްޤައުމު ްއަޅުވެިތކޮށްގެން ްިވްއސިވިހާލިޤައުމުތައް ްަބއިބަިއކޮށް ްމިއަދުތައް ްއެްކޮށްލުމަށްފަހު ދަނީްިއސްލާމުންނޭްްވެސް

ްމަ ްއެަބޔަކު ްސުންނާފަތިކިޔައިިފއްޔާ ްތަޅައި ްޤައުމުތައް ްއިސްލާމީ ްޙަް،ކުރަމުންރަމުން. ްނަމުގަިއްއިންސާނީ އްޤުތަކުގެ

ނޑުމެންަނށްްފެންނަންްއޮތްްޙަޤީޤަތެްއްއްޤުަތއްްހޯދައިިދނުމުގެްނަމުގައިންސާނީްޙަ .ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްމަރަމުން ްރަްއޔިުތން ްފަލަސްތީނުގެ ްއެްމިއީ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެްދާއިރުގައި ްައޅުވެިތެވގެން ްފަހަތުގައި ްމީހުންގެ

ްތާއީދު ްަމސައްކަތްކުރާްމީހުންނަށް ްހަމަްްކޮށްގެން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަނީ. ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަން

ްއެހެންމެ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްޚިްޢިއްޒަތްތެރި ްމުދަލާއި ްމިއޮތް ްއަގުްންކުރިމަތީަގއި ދުމަތުގެ

ްނެގުުމގެްބިލުގެްދާއިާރގައިްވާހަކަޮކޅުްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްދަންނަވަން.ޓެކްސްް

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްމި ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްބިލުގެްޢިއްޒަތްތެރި ްޓެކްްސެގ ްދައުްދައްކަނީ ްިއސްލާމީ ްޓެކްްސްްވުމާްލަތަކަށްވާހަކަ. ެއކު

ްދައުނަގައިް ްޖެހިފައިގެން ްކުރަން ްކަމަކީ، ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްނަމުގައި ްހިންގުމުގެ ްކަމަކީްްލަތް ވާ

ްލަތުގެްތިންބާރުްއެުކެވގެން...ދައު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާ ްމިހާރު ްމަޑުކޮށްލަދެއްވާ. ްމެންބަރު ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައިްބެހޭ ްދެކުނުްްއެއް ކުޅުުދއްފުށީ

ްއަރުވަން.މަދުްނަޝީދަށްްފުރުޞަތުރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްދާއި

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް
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ްްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްްކުޅުދުއްފުށީ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްްމާއްދާްވަނ24ްަޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާހަައށް ްްވާލާދީ މިްބެހޭ

ްމި ްްނުކުތާ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަމީންޢާއްމ24ްާނަގަނީ. ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވާްްވާލުކުރެވިފައިހަްވަަނ

ްއަމީންޢާއްްމަސްއޫ ްއެލިއްޔަތުަތއް ްނެތީސް ްވަަޑއިގެން ްމާލުގައި ްމި ްނުކުްމު ްއަމީންޢާއްކަމެއް ްމަޖިލީހުގައި ުމްެރއްޭވނެ.

ް ްހުންނަލަތެހާނެތް ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްކަ ްބޭފުޅަުކ ްއަދާކުރަްއވާނެ ްަމޤާމު ްއޭަނގެ ްމަޖިލީހުެގްަވންވާނެއްގަިއ ްއަެނއްކާ .

ދެގެންްނޫނީްޖަލްސާްކުރިއަށްްނުގެންދެވޭނެްކަމަކަށް.ްނމުްއިލީހުގެްގަާވއިދަކުްނެތޭްއަމީންޢާއްރައީސްްވިދާުޅވާނެްމަޖި

ްވިދާ ްކައެހެން ްނުގެންދަވާނެ ްކުިރއަށް ްޅުވެފައި ްމިްމަށް ްމިއަދުްްހީކޮށް ްއެހެންނޫންނަމަ ްނިންމަވައިދެްއވާ. ްގޮތެއް ކަމަށް

ނޑަައޅުްއވަނީްައއުމަޖިލީހުގެް މަޖިލިސްްހިނގާނެކަންްއަމީންޢާއްމެއްްނެތަސް.ްމިހާރުްްމިުއސޫލެއް.ްްރިޔާސަތުންްތިްކަ

ްޤަދަރަށްއަމީންޢާއް ްހަމަ ްެއއްކޮށް ްަރީއސާ ްަނއިބު ްރައީާސއި ްމަޖިލީހުގެ ްއިންެނވީ ްކޮމިޓީެއއްެގްމު ްމަޖިލީހުގެ ަޓކައި

ްބައިް ްމިްވެރިަވޑަިއގެްނނަވަިއގެން.ްއޭނަޖަލްސާގައި ްހިނގާއިރު ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ .ްޝުކުރިއްޔާްތާނގަްއިންނަވަްނާވނީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިހާރުްއެްބެހޭްމައްސަލަްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްވިދާޅުވީްނިޒާމާ ކަންތައްްހަމަޖައްސާނަން.ްްއެއް.ްއަުޅގަ

ްއެއްްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްބެހޭްމައްސަލަްއާެދ،ްނިޒާމާް.މީގެްކުރީަގއިްވެސް..

ް

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުް ވާހަަކްފުރަތަމަްްތިްހައްަދވަނީ.ްއަޅުަގނޑުްްދަންނަާވލަންްބޭނުންވަނީ،ްަވކިްމީހަުކްވަިކްގޮެތއްްތިރައީސް،ްއަުޅގަ

ްދެއްކީ.ްއެ ްއެހާްއވެސް ްއަންހެންްކުއްާޖ،ްޖިންސުއްލަޠީެލއްަގއި ްއިން ްއުސޫލުްތާ ްހިނގާ ފާްޖައްސާލަިއގެެނއްްނޫން.ްމި

ނުޑެގްްރުްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެ،ތެރިްމެންބައޮޅުންފިލުވާލަން.ްމިހާރުްައޅުަގނޑުެގްދާއިާރގެްޢިްއޒަތް ެއއީްއަުޅގަ

ްޤަބޫލުުކރަ ްުޝކުރުމެންބަރު،ްނެންގެވީމަ ްެއކަމަށްޓަކަިއ ްމާއަދާއްަވއިފި. ްއެކަމަުކ،ްމަނިކުފާނު ްއެދެންޖެހޭނެްކުރަން. ފަށް

ނޑުްެނގީމަްމަނިކުފާނުްޤަބޫލެއްްނުކުރިއޭ.ް ްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ

ް

ް
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ްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭރު ްމިހާރު، ްބިުލެގްހަމަ ްމަސަްއކަތް، ްއޮތް ްކުރިމަީތގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންިދޔަީއ ކުރިއަށް

ް ްމަސައްކަތަށް ްއެހެން ްނިންމާލާފައި ްކަންތައް ްބިލުގެ ްމި ްައވަހަކަށް ްީވހާވެސް ްނިންމާލާފައި، ދާން.ްމަސައްކަތް

ްޢިއްޒަތްތެް ްދެ ްނެްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރު ްދެރި ްއަމީންޢާއްންގެވީމާ ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިން ކޮޅަށްްްމު

ްމި ްހަމަޖައްސަމުން ްއިންތިޒާމުްއަޅުަގނޑު ްއެ ްގެްނދަން.ްމިހާރު ްކުިރއަށް ްކަންތައް ްޖަލްސާގެ ްވަަޑއިގެންެނވުމަށްފަހުގައި

ް.ރިޤުޠާްރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއެއްްމަނަދޫްދާއިްބެހޭްމައްސަލަްގެންދަނީ.ްނިޒާމާ

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރިޤުދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަދަލުަގއި ްބޭއްވުމުގެ ްމިގޮތަށް ްމަޖިލިސް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ދަންނަވާލަންްހުށަހަޅަން،

ްފުށްޖަހައިގެންްވަަޑއިގެންެނެވންދެން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްމަށްްކަށްްމަޑުކޮށްލަްއވަންްއަމީންޢާއްމަޖިލިސްްކުޑަްަވގުތުކޮޅަް

ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްޢިްއޒަތްތެރިްހުރިާހްްބެހޭްަމއްސަލަްވިާދޅުވީްނިޒާމާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތި ެއއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްައޅުގަ

ް ްއެދިަވަޑއިގަންަނވާމެންބަރުން ްތި ްްވެސް ްކަންތައް ްއަވަހަކަށް ްމިވީހާެވްސ ްމަަސއްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ.ްްްކޮށްދެވޭތޯ

ްނިންމާލުމަށްްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްވާހަކަޮކޅު ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްެތރި

ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީ.ްމިްވެސްްއަނެއްކާް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:މްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހި

ނޑުގެްވާހަކަްުހއްޓާލިްހިސާބުންްފަށާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިް ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްައޅުގަ

ނުޑގެްވާހަކަްނިންމާލިއިރު،ްހުއްޓާލިއިރުްަދންނަވަމުންްދިޔައީްައޅުަގނޑުެމންްމިއަދުްދުނިޔޭގެްހާލަތަ ކީްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުސްކުރުމޭ. ްމަރާ ްެއބަޔަކު ްކިަޔއިފިއްާޔ ްކުރުކޮށްލާފަިއްްއިސްލާމުންނޭ ވާހަކަ

ނޑުމެންގެްދައުލަތުންްކުރަންޖެހޭްކަމަކީްޓެކްސްްއެްއް ބިލުގެްވާހަކަްދައްކާލާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިއަދުްއަޅުގަ

ްހިންގުަމށް ްޤައުމު ްމި ްވުނަގަިއގެން ްރެ ްދައުލަތުގެ ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހާްކަމުގައިްްބާރ4ްުމިހާރު ްޖުޑިޝަރީވާ އާިއްްއި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ްމަސައްކަްތކޮށްދެްއވުން.ްްއަދި ްގެންެދވޭތޯ ްއަްއސޭރިއަކަށް ްސަލާމަތުގެ ްމި ްޤައުމު ްމި ގުިޅގެން
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ްއަދިް ްއާމްދަނީއަކާއި ްލިބޭ ްދައުލަތުން ްދައުލަތް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްބަދަލުގައި ްހިންގުމުގެ ްދައުލަތް ްނަގަިއގެން ޓެކްސް

ްހިންގޭެންވަރަ ްެއއްަޗކުން ްގޮުތގަިއްލިބޭ ްޒަކާުތގެ ްމުދަލު ްބައްޓަންްއިތުރަށް ްަދއުލަތް ްކުަޑކޮށް ްަދއުލަތް ރަނަގޅުް، ކޮށްށް

ްދިވެހިް ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްހަމަޖެއްސުން. ްގޮތެްއ ްގެންެދވޭނެ ްކުރިއަށް ްަބއްޓަންކޮްށގެން ގޮތެްއގައި

ްޯހދުން.ްޢިއްޒަތް ްގޮތްތަކެއް ްދެވޭނެ ްޚިދުމަތްތައް ްއެހެން ްޚިދުމަތްތަކާއި ްއަާސސީ ްބޭނުންވާ ްރައީސް،ްރައްޔިތުންނަށް ތެރި

ނޑުމެންްގިނަްބޭފުޅުންްނަމޫއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދުނިޭޔގެްެއހެންްޤައުމުތަކުަގއިްވެސްްއަދިްޚާއްޞަކޮްށް ނާްެއއްްއަުޅގަ

ނޑެްއ،ްވަިކްއަދަދެްއްޮއވޭ.ްއެ ގޮތަށްްިމްްގޮތުަގއިްބަލާްއެމެރިާކގަިއްެވސްްސިޔާީސްމަޤާމުތައްްއުފެްއދޭނެްވަިކްމިންގަ

ްއެކަން ްވެސް ްމަޖިލީހުަގއިްްޤައުމުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ނޑައެޅިާދނެ. ްކަ ްވެސް ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުްނގެ ަކނޑަެއޅިދާނެ.

ްަޤއުމުަގއިް ްމި ްމިއަދު ްމިއީ ނޑަެއޅިދާނެ. ްވެްސްކަ ނޑައެޅިދާނެ.ްޖުިޑޝަރީ ްކަ ްވެސް ްމުވައްޒަފުންެގްއަަދދު ތިބެންޖެހޭ

ްބޭނު ްުމވަްއޒަފުންތަކެްއ ްބަިއވަރު ްއެަތއް ްހަމަ ްކަމަކީ. ްލުމަށްފަހުގަިއްކުރަންޖެހޭ ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަކަށް ްއެަތއް ންނުވާ

ްރައްޔިތުންެގް ްނަގަިއގެން ްޓެްކސް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްގޮސް ްއަލުން ްފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ްއެަކން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވެސް

ޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަތުަގއިްއޮތްްލާރިްނަގަިއގެްންމިކަންްކުރެވޭްގޮތެއްްހަމަޖެއްސުމެއްްނޫންްމިއަދުްބޭނުންވަނީކީ.ްޢިއްް

ްއެ ްއިސްލާމްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއުސޫލަީކ ްރަނގަޅު ްންމެ ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ްވެްސ ްެއއްަޗކުންްދީުނގަިއ ްލިބޭ އުސޫލަީކ

ްދީނުގަިއްދެކޮޅު ްއިސްލާމް ްެއހެންމެ ްހަމަ ްހަމަޖެއްސުން. ްގޮެތއް ްދެވޭެނ ްކުިރއަށް ްދަރަިނވެިރނުވެ ޖައްަސއިގެން

ްކަންތަްއތަކެއް ްުނވާ ނަޑއެޅިފައި ްއެްކަ ްތެޭރަގިއްްކޮްށގެން ްއުސޫލުތަކުގެ ްިއސްލާމީ ްވެސް ްކުރުމެއް ކަންތަްއތައް

ްޢި ްއެހެންކަމާނޯންނާނެ. ްރައީސް، ްއްޒަތްތެރި ްސަރުކާރަށް ްައޅުަގނޑު ްއިއެކީ ްބިލުތައް ްޓެކްސްގެ ްމި ްހަށްްގޮވަލަނީ

ްތާއީދު ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލުަތކަށް ްމުހިއްމު ްވެސް ްތެރެއިން ްމީގެ ްބިލުަތއްްްވެސްްްމަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު ްއެ ްއަދި ކުރާނަން.

ްއެހެންނަމަވެސް، ްދޭނަން. ްވެސް ްވޯުޓ ްއަޅުަގނޑު ްޓެކުހާްފާސްކުރުމަށް ްނެޭގ ްއަތުން ްވިޔަފާިރްފަރުދުންގެ ްއަދި އި

ްމި ްހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ްނެގުން ްޓެކްސް ްނެގޭ ްމި ްބަހައްްމުޢާމަލާތްތަކުން ްބިލުތައް ްއެ ްބިލުތަްއްވަގުތު ްއެ ޓަވާށޭ.

ްދެއްްބަހައްޓަަވއި ްމަަސއްކަތްކޮށްެދއްވާށޭ.4ްްވުމަށްފަހުގައި ްގެންނެވުމަށްޓަކައި ްމަގަށް ްހަމަ ްޤަުއމު ްމި ްއެުކެވގެން ބާރު

ްގޮ ްޤައުމެްއ ްޤައުމު ްމި ްއޭރުން ްެދވޭނީ. ްައއްސޭިރއަކަށް ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމު ްމި ްއިރާދަކުރެްއިވއްާޔްއޭރުން ތުަގއި

ްޢިދެމި ްއެހެންކަމާއޮންނާނީ. ްރައީސް، ްއަޅުަގނުޑެގްްއެީކަގއިއްޒަތްތެރި ްިއޝާރަތްކުރަމުން ްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތަކަށް މި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވިސްނުން، ްހެޮޔ ްވެރިންނަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްުއއްމީދުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްނިންމާލާނަން. ްވާހަކަ

ް ްެދއްަވއި، ްހެޔޮވިސްނުން ްތަޢުފީވެރިންނަށް ްހެޔޮ ްގެންދިއުުމގެ ްކުރިއަށް ްޤައުމު ްިދވެިހ ްގޮުތގައި ްމާތްހެޮޔ ްޤު ްއެهللا

ްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްމިންވަރުްުކރެއްވުން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމްްޢަލީމެންބަރުްއަފްރާޝީްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެ
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ނޑުްެއއްެޗްއް `.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްމުދަލާއިްޚިދުމަތުގެްއަގުންްެޓކްސްްނެގުމުެގްބިލަށްްއަޅުގަ

ްެނގުމާްދަންނަވާލަންޏާ ްެޓކްސް ްމީގައި ްދަންނަާވލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްދެްަޒކާތްްއިއެންމެ ްމިީއ ްދިނުމާއި

ނޑުމެންނަށްްޓާމިނޮ ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްވާހަކަަދއްކަން. ްދެނެގަނެގެން ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ ލޮޖީ

ފަހަރަކުްއޭތިްޝަރަހަްްބަހުގެްމުރާދުްއެނގުނީމަްކޮންމެްލޮޖީްނުވަތަްމިކަދައްކަމުންދާއިުރގައިްމިްޓާމިނޮއެނގޭނީްވާހަް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްފުރަތަމަ ްތަރުތީބުން ްނިސްބަތުން ްމުްސލިމުންގެ ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްރަނގަުޅވާނެ. ނުކޮށްދިނަސް

ސަނދިންްލައްާވް.ްއެއްްބޭނުމަކީްމުސްލިމުންގެްތެރޭގައިްތިބޭްމުއްވަރަށްްމުހިއްމުްދެްބޭނުމެއްގަްނަގަންޖެހޭނީްޒަކާތް.

ްވަރަށްްއެ ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްއިސްލާމްްމީހުން ްނުވަތަ ްރުކުނެއް ްއެބޮޑު ްފަރުޟެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްލައްވާްްދީނުގެ މީހުން

ްމަ ްއެކަމަށް ްމައްޗަށް ްދައުލަުތެގ ްެއއީ ްމުހިއްމުއަދާކުރުވަނީ. ްވަރަށް ްކަމަކީަސއްަކތްކުރުން ްވަނަ ްދެ ޓެްކސްްްކަެމްއ.

ކުރާނެ.ްބޮޑުްޙަޤީޤީްފައިދާްދިްެޓކްސްްނަގަިއގެންްރައްޔިތުންަނށްްއެކުރާްފައިދާްއަށްްވުރެއްްމާއަްނެގުމުގެްނިޒާމަށްވުރެ

ްވަ ްޙަޤީޤީ ްވަރަށް ްޒަކާތްވަރަށް، ްފައިދާކުރާނެ ްޙަޤީޤީ ްއަޅުަގނޑަށްްރަްށ ްތަރުތީބު ްބައިގެ ްދެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ނެގީމަ.

ްސާފުވެގެންދާނެހެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއަޑުައއްސަވާ ްމިހާރު ްމުދަލުންްހީވަނީ ްދަންނަވާލާނަން. ްވާހަަކ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެން ން.

ްަނގާ ްޓެކްސް ްިވަޔސް ްކަުމގަިއ ްައގުން ްޚިުދމަތުގެ ްުނވަތަ ްިވޔަސް ްކަމެއްްްކަމުގަިއ ްހުރިހާ ްއޭެގ ްނަމަ ްަވނީ ކަމުަގއި

ްޖެހޭ ްއެއިން ްބޭނުންތަަކށް ްއަސާސީ ްަރްއޔިތުންގެ ްފައިދާކުރުވަން. ްރައްިޔތުންނަށް ްއަމާުޒވާންޖެހޭނީ ްލުިއކަމެްއްވެސް ނެ

ްއެ ްއަތުން ްމުއްސަނދިންގެ ްދީނުަގިއްްއަންނަން. ްއިސްލާމް ްއެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ްފަޤީރުންނަށް ްތިބޭ ތަނެއްަގއި

ްއޮންނަ ނަޑއެޅިފައި ްޒަކާތްްކަ ްކަމަކީ ނުޑްެއކައެންެމްފުރަތަމަ ްޒަކާތްެނގުްނ.ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލާނަން ްތާ ްމި ނަގަންްމަކު

ް ްނަގާފައި ްމިންވަރަށް ްއެްއޭގެއޮންނަ ްއިތުރަށް ްދައުލަަތށް ްވެސް ްއެހެންކަމަށްފަހުަގއި ްބޭނުންވަނީ ެވއްޖެއްާޔްއްެޗއް

ކިޔަންވީްނޫންތޯްފައިދާްްެޓކްސްްެއއަށްްިކޔަސް.ްއެްއަށްްިދވެހިންްކިަޔންޏާްބޮޑުްމައްސަަލްއެއްްނޯވޭްއަޅުަގނޑަށްްމާ

ްބަ ްއެ ްކިޔަސް. ްނެްތ ްެއއް ްމަްއސަލަ ްވެސް. ްއެހީތެރިކަން ްުނވަތަ ްމަވެސް. ްމިީއކީ.ްސްަތކުެގ ްނޫން ްެއއް އްސަލަ

ެވއްޖެްއޔާްމުއްސަނދިންގެްއަތުންްހަަމްނުންވަނީ.ްއެހެންކަމަށްނަގާަފއިްޭއގެްފަހުަގއިްެވސްްދައުލަތަށްްއިތުރަށްްބޭޒަކާތް

ނޑަެއޅޭްގޮތެްއގެްމަްއޗަށްްނަގަމުންްގެންދެ ވިދާނެ.ްކޮންމެްނަމެއްްކިޔާފައިްވެސްްއެްއޗެއްްރަްއޔިތުންގެްތެރެއިްންއެްކަ

މިއީްޒަމާނުއްސުެރއްްމުސްލިމުންގެްތެރޭަގއިްެވސްްކުރަމުްންއަންނަްކަމެއް.ްއަދިްޭއގެްިއތުރުންްޚާއްޞަްހާލަތްތަކަށްް

ްއޮންނަ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްެއއީ ްމިންވަރު ްަޒކާތުގެ ްއެއީ ްނެގިދާނެ. ްއިސްލާމްްއިތުރަށް ްއެކަމަކު ދީްންމިންވަރެްއ.

ްމި ްހޭދަކުރުަމކީ ްމާނަކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި ްއޭގެ ްވާޖިބެއް. ްނޫން ްމުޙައްދަތު ްއިސްާލމްްއީ ްކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިްއަކީ ދީން

ްއެ ްއޮންނާނެ ްހޭދަކުރުމަށްޓަަކއި ްފައިސާ ްއެްމީހަކު ްއަދި ްމިންވަަރކަްށ ްބޭނުންވާ ްަދއުލަތަށް ްެއކަންްްވަގުަތކު ަވގުަތކު

ނަޑއަޅާްގޮެތއްަގއިްތިބިްމީހުންގެްނިސްަބތުންްއެކަންކުރާނީ.ްއެހެންވީާމ،ްެއއީްހަްންކޮށްދޭ މަްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްކަ

ްބަލާއިރުް ްގޮތުން ްޝަރުޢީ ްއެހެންީވމާ، ްގެންދެވިދާނެ. ްްމަތިން ްުމސްލިމު ްއަތުން ްނެގޭްމުއްސަނދިންގެ ފަޤީރުންނަށް

ްޒަކާތްްމުދަލުން ްއަދި ްކިަޔސް ްޓެކްސް ްއެްއޗެނެގޭ ްފައިދާހުރި ްަރއްިޔތުންނަށް ްެއއީ ްއެްއޗަީކ ްއެ ްިވަޔސް ްއްކަުމގަިއ
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ްއިސްލާމްް ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއެއީ ްހަދަންޖެހެނީ ްމި ްއެހެން ްހަދަންޖެހޭނެ. ްގޮތުަގއި ްެއއްެޗއް ްހޭދަކުެރވޭ ގޮތުަގއި

ްއެ ްދެްދީނުގައި ްއޮންނާތީ. ނަޑއަޅާަފއި ްކަ ްމުއްސަނދިކަން ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްމުއްސަނދިން ްކަމަީކ ްފަޤީރުންެގްްވަނަ ވަނީ

ްކަމަށްްބައިވެިރވުމާ ްކިްއެުކގައި ްއެކަނިވާތީ. ްޭއނަ ްވެސް ްކަމުގައި ްމީހެއް ްމުއްސަނދި ްއުޅެންްްތަންމެ ދުނިޔޭގައި

ްނޯންނާނެްވެއްެޖއްޔާ ްއެއް ްފައިދާ ްކުރާނެ ްނުގަންނަްެއއަކުން ްއެއްޗެހި ްފަޤީރުން ްއަތުން ްމުއްސަނދިން ްއެހެންވީމަ، .

ް ްހުރިހާ ްމުޅި ްރައްޔިތުން ްއެހެންވީމާ، ްނުވާނެ. ްވެސް ްމުއްސަންޖެއް ްމުއްސަނދިން ްބަިއވެރިވުާމއިްނަމަކާ ރައްޔިތުންގެ

ްމި ްއެދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެފައިސާްނަގަން ްިގނަވަމުން ްއަށްްފައިސާތައް ްއޭނަ ްއެކުެލިވެގން ްއޭަގއި ޖެހެނީ.ްްޝާމިލުވުން

ނޑުމެންނަށްްމިްއަންނަނީްމުހިއްމުކަން.ްމިކަހަލަްޓެކްސްްއެއްްއަދިްޒަކާތްްނެގި ކަމުގަިއްްއެހެންވީމާ،ްމިހާތަނުންްއަޅުގަ

ްއެވިޔަ ްމުހިއްމުަކން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑްްސް ްހޭދަކުރުމުގެ ްގޮތުގައި ްހުރި ްފައިދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެއީ ްަޒކާތް ނަގާ

ްެނގިް ްޒަކާތް ްމިއީ ްނެގިްްދަންނަވާނީ ްޓެްކސް ްއަިދ ްވިޔަްސ ްހުރިްްކަމުަގއި ްފައިާދ ްރައްޔިތުންނަށް ްވިަޔސް ކަމުަގއި

.ްައޅުަގނޑަށްްަދންނަވާލެވިދާނެްައޅުަގނޑުްހިަތށްްއަންނަްވަރަށްްމުހިއްުމްގޮތެްއގަިއްއެްހޭދަކުެރވޭްއެްއަޗކަށްްވާންޖެހޭ

ްމިކަން ްގޮުތަގއި ްކަމެއްގެ ްހުރި ްފައިދާ ްމިގޮތަށް ްކަމެއް. ްމުހިއްމުދެ ްވަރަށް ްއާަދިއެގްކުރުމަށްޓަކައި ްވަރަށް ްެއއީ ކަމެއް

ްނަގާ ްޓެްކސް ްއެއީ. ްކަމެއް ްނުފެންނަ ްމިތަނުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކަަމކު ްރައްޔިތުންްކަމެއް. ްޖެހޭނެ ްަވންޏާ ނަށްްކަމަށް

ްކޮްނއެްއޗެއްް ްމިއީ ްަނގަނީ ްމި ްޓެކްސް ްނިކަން ްވެސްްކަން ްއަށް ްމީހާ ްރައްޔިުތ ްއާދަިއެގ ްއެންމެ ްއެނގެން. ރަނގަަޅށް

ްކަމަީކްމިީއް ްއެްއެޗއްކަން.ްެދވަނަ ްކޮން ްމިއީ ްރަނގަޅަްށްެއނގެންޖެހޭނެ ްވަރަށް ްީމހުންނަށް ްެނގޭ ްޓެކްސް ްއަދި ޖެހޭނެ

ްމިްކިހިނެ ްކިޔަންޏާ ްކަމެއް ްހަތަރުވަނަ ްއެއްޗެްއކަން. ްނަގާ ްކީއްުކރަން ްމިއީ ްކަމަކީ ްތިންވަނަ ްއެްއޗެްއކަން. ްނަގާ އް

ްވާހަކަތައްް ްމާހިރުންގެ ްއިޤުިތޞާދީ ްކަމަކީ. ްއުޅޭ ްކުރަން ްނަގައިގެްނ ްފައިސާ ްމިއިން ްކޮބަިއތޯ ްބޭނުމަކީ. ްމީގެ ކޮބައިތޯ

މިހާރުްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްޓެކްސްްނަގަންްމިްއުޅޭއިރުްމިްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްްއަޅުަގނޑުްއަުޑއަހާފައިްއަުޅަގނޑަށްްއެނގުނު

ްގޮަތކަށްް ްއެކަީށގެންވާ ްއެންމެ ްމަސަްއކަތްތަެކއް ނޑު ްމައިގަ ްކުރާނެ ްނަަގިއގެން ްޓެކްސް ްމި ްސަރުކާރުން ްމިއޮތް މިހާރު

ްކުރެވޭްއެއްްނެތޭ.ްއެހެންކަމަށްވެއްޖެްްއެކުަލވާލާފަ ްދެރަކޮށް ްވަރަށް ްެއއީ ްޓެކްސްްނަގަިއގެންްއްޔާ ކަމެއް.ްދެވަަންކަމަކީ

ްއޮންނަން.ް ްހުށަހެޅިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޖެހޭނެ ްތަްފސީލެއް ްގޮތުގެ ްއެ ްޭއގެ ްގޮތް ްޚަރަދުކުރާނެ ްފައިސާ ލިބޭ

ްބެލިަކމުގައި ްއުސޫލުތަކަށް ްބެލިކަމުގައިްްއިސްލާމީ ްޤާނޫނުތަކަށް ްާއއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްއަނެއްކާ ްވިޔަސް

ްެއީއްވި ްއެބަޖެހޭ. ްަކނޑަައޅައިދޭން ްފައިދާއެއްތޯ ްކޮންކޮން ްކުާރނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްއިން ްފަިއސާ ނަޑއެޅިަފއިވާ ްކަ ޔަސް

ްއަދިް ްބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ްަޙއްުޤތައް ްއެ ްޙައްޤުަތއް ްައސާސީ ްހުރޭ ްބުނެފައި ްަރނގަޅަށް ްވަރަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޖެހޭނެ ްވެސް ްލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި ްއަމީހުންނަށް ްޤާނޫނެްއގެ ްއެހެންވީމާއޭ ްކުރަން. ްމިކަން ަރއްޔިތުންނަްށް، ީލގައި

ްެއް ްެއއިން ްމަޤުޞަދަކަށްވާނެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްޤާނޫނުގައި ްެއ ްހަދާއިރު ްޤާނޫނެއް ްކޮށްޭދއިރު ްކަންތައްތައް މިކަހަލަ

ްރީ ްމީހުންނަށް ްގޮްތ ްދާނެ ްގޮތެްއގަިއ ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްނަތީޖާ ްނުކުންނަ ްކިަޔއިދޭން.ްޤާނޫނަކުން އްޗަށް

މީހުންްބޭނުންވާނެްޓެކްސްްދޭއިރުްކޮންމެވެްސްްމިސާލަކަށްްބައްލަވާ،ްޙަޤީޤަުތގައިްެޓކްސްްދޭންްތިބިްމީހުންްވެސްްއެ
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ްކަންަތްއްކުރަން.ްއެް ްއުއްމީެދއްަގއި ްިޞއްޙީްްކަހަލަ ްވެްސްނުވަތަ ްސިޓީ ްބޭސް ްއަންނަނީ ްފަޤީރުން ްކައިިރައށް މީހުން

މީހުންްކައިރިްއަށްްފަޤީރުންްއަންނަނީްބޭރަށްްކުދިންްފޮނުވަންްވެސްްއެހީތެރިކަމެއްްްޖަހަން.ްއެފަރުވާްހޯދަންްސަލާންް

ްމިް ްމިްހޯދަން.ްއަންނައިރު ްވަކިަވކިން ްބައިވަރުްްމީހުން ްނުލާހިކު ްއެހީތެރިކަންދޭ.ްއެކަމަކު،ްދައުލަތަށް ްއެބަ މީހުންނަށް

ްއެ ްދާއިރު ްީދފައި ްފައިސާ ްގޮުތގަިއ ްމުއްސަނދިންްްޓެކްސްެގ ްއެހެންނާ ްާނދޭ. ްލުިއކަމެއް ްެއއްވެްސްކަހަލަ މީހުންނަށް

ްކަންްއަންނަންޖެހޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ޓެކްސްްދެމުންދާއިރުްުމއްސަނދިންނަށްްވެސްްއަންނަންޖެހޭނީްއެްކުރާްހޭދަިއގެްުލއި

ވިަޔސްްރާއްޖޭގަިއްްދިޔަކަމުަގއިްމިސާލަކަށް،ްޓެކްސްްނަގަިއެގންްތަޢުލީމީްނިޒާމުްވަރުގަދަކުރީ.ްބޭރަށްްކުދިންްކިޔަވަން

ކިެޔވިޔަސްްސްކޮލަރޝިޕްްދިނުމާއިްމިކަހަލަްކަންތައްތަކުެގްނިޒާމެއްްގާއިމުކުެރވިދާނެ.ްޞިއްޙީްފަރުވާދިނުމުގެްނިޒާމުް

ްމިކަހަލަްހުރިާހްކަމެއްްޮބޑެތިްމުއްސަނދިންްކަށް،ްކުދިކުދިްވިޔަފާރިކުރުމާގާއިމުކުެރވިދާނެ.ްއަދިްއެނޫްންވެސްްމިސާލަް

ްދާންނުޖެހޭް ްމާދަމާ ްރައްޔިތުން ްފަހުން ްކައިރިއަށް ްމީހުން ްދޭ ްޓެކްސް ްމިއަދުްްނުވަތަ ްހަދައިދޭންޖެހޭނީ. ްނިޒާމު ގޮތަށް

ްމީހަކަށްް ްއަީކްޓެކްްސްދޭ ްޭއނަ ްޖެހޭނެ ްއަހަރު ްނުވަަތްމިއަންނަ ްމާދަމާ ްޚަރަދުކުރާ ްނެޭގްފަިއސާ ްޓެކުހުން އަހަރެމެން

ްތެރޭގައި ްއަހަރެމެންގެ ްބަލަން. ްމީހުން.ްްހެދޭތޯ ްމަސައްކަތްކުރާ ްއެބަތިބި ްތެރޭގައި ްއަހަރެމެންގެ ްއެބަތިބި. ފަންނާނުން

ނޑުްތަޅާްމީހުން.ްމި މީސްމީހުންނަށްްޓެކުހުންްނެގޭްފައިސާްއިންްފައިސާްދީގެްންްއަހަރެމެންގެްތެރޭގައިްއެބަތިިބްދަގަ

ްއެ ްއަހަރު ްމީހުންްމިއަންނަ ްދައްކާ ްޓެކްސް ްހެދިއްޖެްމީހުންނަކީ ްނަގަިއގެްންއްްކަމުގައި ްޓެްކސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ޔާ

ްނިޒާ ްއެހެންވީމާކަންތައްތަްއ ްމުހިއްުމކަމަކީ. ްކުރުމުގެ ްމަިތން ްަނގާއިުރް، މެްއގެ ްޓެކްސް ްމިހާރު ްހީަވނީ އަޅުަގނޑަްށ

ްމި ްއިސްަނގަިއެގން ްސަރުކާރުން ްޚާއްަޞޮކށް ްފަރާތުން ްތަރުތީބުކުރެިވއްޖެދައުލަތުގެ ްމިގޮތަށް ްއެންމެްކަން ްެއއީ ްއްާޔ

ްގޮތް ްެދްްކަުމގައިްްފައިދާހުރި ްމަޝްހޫރު ްރާއްޖޭަގއި ްވަރަްށ ްފަހުން ްވަރަށް ްވާަހކަދައްާކލިން ނުޑ ްއަުޅގަ ާވނެ.

ްއެ ްޓެކްްސްްވިޔަފާިރވެރިންނާ. ްނަގާތީކީ. ްޓެކްސް ް ްނެތޭ ްއެއް ްމަްއސަލަ ްއެއްވެސް ްތިމަންނާމެންގެ ްވިދާޅުވީ ބޭފުޅުން

ށޭްުއއްމީދެްއްތިމަންނާމެންނަށް.ްމެލޭޝިޔާްކަހަލަްތަންތަނުގައިްޓެކްްސްތިބީްތައްޔާރަށޭ.ްއެަކމަކު،ްގެންނާށޭްދޭްދޭންްމި

ްބޭނުންކުެރޭވް ްގޮތުަގއި ްފައިާދހުރި ްރަްއޔިތުންނަށް ްެއއީ ްައީކ ްޓެކްްސ ްނެޭގ ްއެ ްއެަކމަކު، ްމުްއސަނދިން. ދައްކާނެ

ރަށްްަރނގަޅަށްްަކނަޑއަަޅއިދީފަިއްކަމުެގްފުރިހަމަްއިތުާބރުްރައްޔިތުންނަށްްއޮޭވ.ްީކއްެވގެން،ްޤާނޫނުތަކުންްވަްއެްއޗެއްް

ްކުރަންވީ ްއެހެންވީމާްހުންނާނެ ްދަންދެން. ްކަންތައްތަް، ކަންތަކަްށ ްމިކަހަލަ ނޑަނާަޅއިމިރާްއޖޭގައި ްކަ ަރއްޔިތުންނަްށްްއް

ް ްއިތުާބރެއް ްޔަޤީންކަމަކާއި ްގައިމުމިވަރުގެ ްހަމަ ްަނގާކަށް ްޓެކްސް ްނުކުރެވޭނެ.ްއެއީްނުދީ ްޤަބޫލެއް ނޑަަކށް ްއަުޅގަ ްވެސް

ނޑުމެންްމި ްނަގަނީްވަކިްކަހަލަްބޭނުމެއްްހިފަންްްރައްޔިތުންގެްތެޭރގައިްތިބޭްމުއްސަނދިންގެްއަތުންްވެސްްާލރިްއަޅުގަ

ްއަމާނާތްތެރިކަމާ ްއެ ްބޭނުންްވެގެން. ްބަޔަކު ްވަކި ްފޯރުކޮށްނުދީ ްހަމައަށް ްރަްއޔިތުންނާ ްމިހެންްްއެުކގައި ްއޭތި ގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްނނަކަ ްއަތުބޭނުންކޮށްލާކަށް ްމުއްސަނދިން ްކޮންމެހެން ްނުޖެހޭނެ ނޑައަާޅކަށް.ްށް ްކަ ްދަމާފައި ްލާރިތަކެއް ން

ްފައިދާހުރި، އެހެންވީމާ ްުކރެވޭްރަްއޔިތުންނަށް ްމިކަން ްާތއީދުކުްކަމަށްްގޮތުަގއި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ާރްވަންޏާ

ވަންޏާްދައުލަތަށްްބޭނުންވާްްބޭނުންވާްކަމަށްްްކަމެއް.ްއަދިްޒަކާުތގެްގޮުތގަިއްނެގޭްފައިސާގެްއިތުރުންްެވސްްދައުލަތަށް
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ްފަ ްއަުތން ްރައްޔިތުްނގެ ްތަފްސީލުތަުކގަިއްމިންވަރަކަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަމުން ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަ ްނެގޭނެ އިސާ

ނަޑއެޅިފައިްއަދި ނޑައެޅޭްއުސޫލުތަެކއްްކަ ނެތީމަްްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވާލިހެންްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާހުރިްގޮަތކަށްްކަ

ްއަޅުަގނޑަށްްކޮންމެވެސްްވަަރކަށްްދަތިވާނެްމިއަށްްވޯޓުދޭން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމިް. ްްތު ްދާއިރާގެ ނޑިތީމު ްކަ ޢިއްޒަތްތެރިްއަރުވަނީ

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިނަށް.ް

ް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްވާހަކަދެްއކެވުން: ްކަ

ް ްވަރަޙުމަތު`. ްފުރުޞަތުގެްهللاްއައްސަލާމްޢަލަިއުކމް ްމި ްދަންނަވާލަން ްެއްއޗެއް ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ވަބަރަކާތުހޫ.

ވާްމުދަލާއިްޚިދުމަތުގެްައގުންްޓެކްސްްނެގުުމެގްްހަޅުއްވާަފއިޖެހެނީްމިހާރުްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްހުށަްބޭނުންހިފަންްމި

ްބެހޭ ްވީްބިލާ ްމިހެންކަމުގައި ްްގޮތުން. ްމިހާރުްްޓެކުހާނަމަެވސް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންެގ ްބިލުތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ެބހޭ

ްއިޢުލާންކުރައްވާަފއިްވުމާްފޮނުއްވާފައި ްމިހާރު ްސަރުކާރުން ްައދި ްްވާްއެީކގައި ްޕްޮރގްރާމުއިޤުތިޞާީދ ަގިއްއިޞްލާޙީ

ްހިމެނިފައިވުމާ ްކަންަތއްތަކެްއ ްގިނަ ްމައްސަްވަރަށް ްމުިޅ ްޓެްކސްގެ ްއެްއެޗްއްްބެހޭްލައާްއެީކަގއި ްކޮންމެވެސް ގޮތުން

ްކުރިއަށް ްމުދަލާިއްިދޔުްދަންނަވާނުލާ ްމިއޮތީ ްމިހާރު ްކުރިމަީތގަިއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްނުވޭ. ްފަސޭހަކަމަކަށެްއ މަކީ

ްއަ ްބަޚިދުމަތުގެ ްކުރިން ްުކޑައިުރކޮެޅއް ްބިލު.ްމީގެ ްޓެްކސްްނެގުމުގެ ްހުޅުވިގެްންހުގުން ްމާލަމުގައިްސަށް ޢިއްޒަތްތެިރްމި

ްފަރުދު ްގެންދެވީ ްދައްަކަވމުން ްވާހަކަފުޅު ްބެޭހްމެންބަރުން ްބިލަކާ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްނެގުމަށް ްޓެކްސް ްާއމްދަނީން ންގެ

ް ްފައިގޮތުން. ްވިޔަފާީރގެ ްއިތުރަށް ްމީގެ ްއެބަޮއތްއަދި ްވެސް ްބިލު ްނެގުމުގެ ްޓެކްްސ ބިލުތައްްްމިހިރަްމިހިރަް.ދާއިން

ކޮންެމްް،ނެތްސާްހޯދުމަށް.ްއެއްވެސްްޝައްެކއްހުށަހެޅިފައިްމިހިރީްރައްޔިތުންގެްއަތުންްސަރުކާރުްހިންގުމަށްޓަކައިްފައި

ްްޤައުމެްއގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްަޤއުމެްއގެ ްއެ ްހިންގޭނީ ްސަރުކާރު ްަޤއުމެްއގެ ްއެ ްބައިވެރިްވެސް ްޢަމަލީްޢަމަލީ ްއެީކގަ. ވުމާ

ް ްބައިވެރުން ްދޭ ްއެއެއް ްދިނުން. ްޓެްކސް ްސަރުކާރަށް ްރައްޔިތުން ްެނޭގްްގޮަތކީ ްކަންތައްތަކާއި ްނެގޭ ްޓެކްސް ދޭ

ްތަރުތީބާ ްއެްްމިންވަރާއި،ްެނގޭ ްމަންދޫބުން ްރަްއޔިތުންގެ ްފުންްކަންކަމާްިމއީ ްވަރަށް ްވިސްަނއި،ްދޭތެރޭަގއި ްގޮތެްއގައި

ްޒާުތގަިއްރައްޔިތުން ްޭއގެ ްއެއީ ްކަންތައްތަކެއް.ްޓެކްްސްނެގުން ްލިޔަންޖެހޭ ްޤާނޫނުތަކެއް ްނިންމާ ްގޮތްތަެކއް ްފަރާތުން ގެ

ްނކަމަކުން،ްކައް.ްއެކަމަކުްޓެްކސްްނަގަނީްކޮންހަމަްރަނގަޅުްކަމެއް.ްެޓކްްސްނެގުމަކީްހަމަްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްކަމެ

ް ްމުހިއްކޮންމިންވަރަކަށްތޯ،ްކޮންއިރަުކތޯ؟ްއެއީ ްހޯދަންޖެހޭ.ްއަދިްވަރަށް ްޖަވާބު ްައޅުަގނޑުެމން ްުސވާލުތަކެްއ.ްެއއަށް މު

ުއނގޫފާރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްް،ނިންމަވާލެްއވިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްގައިްދެންމެްވާހަކަފުޅުްދައްކަަވއިއެއާއެކީްްހަމަ

ކަމަކަށްތޯްެއއީްވެްސްޓެކްސްްެނގުމަށްްހުއްދަްޭދްފަދައިްންއެްެނގޭްަފއިސާްބޭނުންކުެރވެނީްކޮންްްވިާދޅުވިްއެްމެންބަރުް
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ް ްކަމެއް.ްނުވަތަ ްނިންމަންޖެހޭ ްކަންތައްތަކެއް ްވިސްނާފައި ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްދޭތެރޭގައި ްއެކަމާ ްމީހުން ްތިބޭ ްލިޔަން ޓެކްސް

ްމި ްކަންތަްއތައް ްާރއްޖޭގެ ްއިންތިޒާމުއާދެެެ، ްތަރުތީބުކުރެިވ ްަމގަށްްހާރު ްމިއޮތް ްފަށާފައި ްހިނގަްނ ްކުެރވި

ނޑުމެންވި ްއަުޅގަ 3119ްްްސްނާލާއިުރގައި ްމިއޮތް ްފަހަށް ްއަހަރުގެ ްގާއިމުވަނަ ްސަުރކާެރްއްސަރުކާރު ްކުޑަ ކުރީ

ް ްހިންގުމަށްޓަކައި ްސަރުާކރެއް ްުކޑަ ްމަދުވާންްހިންގުމަށްޓަކައި. ްވެސް ްޓެކްސް ްސަރުކާެެރެއްްަނގަްނޖެހޭ ްކުޑަ ޖެހޭނެ.

ްއެ ްނަގަިއގެން ްޓެކްސް ްނަގަންޖެހޭ ްގޮތުަގިއްްހިންގުމަށްޓަކައި ްައއުލާ ްއެންމެ ްއޭގެ ްހަމަ ްހިފަންޖެހޭނީ ެޓކްސްެގްބޭނުން

ްވަނީ ްކަުމގައި ްހިނާގ ްްއެކަން ްމިހާރު ްއަޅިަގނޑުމެން ްެއއީ ްީކއްވެތޯ. ްއެީއ ްކަންަތއްަތކަކަށް. ްމަދު ްވަރަށް ީ ވަނވިްއޔާ

ްކަންތައްަތެކއްްޗަރޓްރަކްއިންފްރާސް ްބޮޑު ްވަރަށް ްދޫކޮްބިނާކުުރމުގެ ްއުސޫލަށް ްމިހާރުްްްށލާފަ.ވިޔަފާރި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްހެލްތު ްޔުޓީލިއްދާފަކޯޕަރޭޝަންތަކެްއްއުފަްވަނީ ްއުޅެނީ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީް. ްއުފައްދާފަ. ްކުންފުނިތަކެއް ޓީސް

ްޞި ްމިދެންނެވީްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭަގއި ްވަނީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްިދނުމަށްޓަކައި. ްއުސޫލުން ްވިޔަފާރި ްޚިުދމަތް އްޙީ

ްފާޚާްރާއްޖޭަގއި ްޤާއިމުވަނީ ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްާއއި ްނާ ްކުރާނެ ްއެކަން ްުއސޫލުން ްވިޔަފާރި ކުންފުނިތަްއްކުރުަމށްޓަކައި

ްނޫންް ްއެ ްއެއަރޕޯޓުަތާކއި ްއަދި ްބިނާއަޅުގަނޑ ޓްރަކްޗަރއިންފްރާސްް ވެސއުފައްދާފަ. ްއަޅުަގނޑުމެންްެުމެން ކުރުމަށް

ފަހަާރްްއަހަރުްދުވަހުގެްެޓކްސްްއެއ61ްްހެއްްނޫން.ްއަހަރުްުދވަހުެގްޓެކ2ްުތްްމަަގކީްއިޚްތިޔާރުކޮށްްލިިބގެންފައިްިމއޮ

ް ްއެއީ ްއުސޫެލްއ ްނަގާ 61ްްއަޅުަގނޑުމެން 36ްްއަހަރަށް، ްރ46ްައަހަރަށް، ްއެހެންވީމާ،އަހަރަށް ްދޫކޮށްލުން. ްށެއް

އިުރގަިއްންްރޭވިފައިްއޮންނަައޅުަގނުޑމެްކަންތައްަތއްބިނާކުރުމުގެ  ޓްރަކްޗަރއިންފްރާސްވިޔަފާރިްުއސޫލުންްމިދެންނެވިް

ްޓެ ްނެގޭ ްނެގެީންކޮންހަމައަކުންތޯ؟ްކިހިެނއްތޯ؟ްދެން ްމި ްަޤއުމުްކސް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ަތއްތަްއްބިނާކުރުމަްށްކަންގެ

ްގެންދާ ްމި ްބިނާކުރަމުން ްކަމެއްތޯްހިންގުމަށް ްކުެރވޭ ްގޮތެއްަގއި ްހަމަވާ ްފަިއ ްގެންދަާވްްމިް،ސިޔާސަތުތަާކއި ބިލު

ްދިރާސާްކޮމިޓީއަކުން ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްކޮމިޓީއެ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްކަުމގައިްކުރައްވަންޖެހޭނެ.ްއެއީ މުޅިްް،ވިޔަސްްްއެއް

ްކޮމިޓީ ްހަވާލުކުރާ ްމަސައްކަތް ްއެ ްކޮމިޓީއަކުން ްކަުމގައިްމަޖިލީހުގެ ްމިްްއެއް ްދެން ްއާދެ، ްއަޅުަގނުޑްްވިޔަސް. ވާހަކަ

ްޚި ްމުދަލާއި ްޚާއްަޞކޮށް ްަވކިން ްނެގުމާދުދަންނަވާލާފައި ްޓެކްސް ްައުގން ްމައްޗަްށްްމަތުގެ ްބިލުގެ ްމިއޮތް ްގޮުތން ބެހޭ

ްމި ްޢާއްމުކޮށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއާދެ، ްދަންނަވާލާަނން. ްެއްއޗެއް ްިޑއުީޓްްބުނެވެމުންްވަކިން ްއިމްޕޯޓް ްވާހަކަައކީ ދާ

ނޑާލާފައިް ސްނޭްގޮތަކަށްްވާހަކަްއެންމެންނަށްްވިކުރީމާްމުދަލުގެްއަގުްހެޮޔާވނެްކަމަށްްޢާއްމުކޮށްްޖީ.އެސް.ޓީްތަާޢރުފު، ކަ

ްދެކެވެނީ. ްލެވަްލަގއިްމި ްކޮމިޓީ ްރަނގަޅަށް ްތަންޮކެޅއް ްފެނޭްމިވާހަކަ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަަމށް ްަދއްކަންޖެހޭނެ .ްއަދިްވެސް

ްރިޕޯޓު ްއަންނަ ްވާްގައިކޮމިޓީން ްމިކަން ްއޮންނަންޖެހޭނެްްެވސް ްގޮތަށް ްއޮޅުންފިލާ ްއެންމެންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތް

ްިޑއުޓީ ްފެނޭ.ްއިމްޕޯޓް ްގޮތަީކްރާއްެޖއަށްްކަމަށް ްވާ ްމި ްއެތެރެްްނަގާއިރު ްރާއްެޖްއަށް ްހިނދުކުރެޭވްމުދާ ް،އެތެރެކުެރވޭ

ްނެގޭް ްއެބަ ްޑިއުޓީ ްެއއަށް ްކުީރަގއި ްވިްއކާލުމުގެ ް%6ް%ް،ތެދުފުޅެއް ް%6ވިްއޔާ .21ް%ް ް%21ިވއްޔާ .26ް

%ް ްެއއ26ްްަވިްއޔާ ްއޮތިްއޔާ ްގިަނއިން ްެއއަށްވުރެ ްއެހެންްށްވުރެުނވަތަ ެަގަްންމަދުން. ްނަ ްޖީ.އެސް.ޓީ ނަމަވެސް،

ނަޑއަޅާފައިްއޮތްްޖީ.އެސް.ީޓްނަގަންްފެށީމާްކިހިނެއްތޯްމިް ނ6ްްްބުންްއެްނިމޭް%ހިސާްޑިއުޓީްނަގާފައިްއެްވަނީ؟ްކަ
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ްއެްއޗެހީގެ ްމިްނެގޭ ްމިހާރު ްހާލަތްތަކުގައި ްބައެއް ްވެްސ ްއެްިޑއުޓީ ްއޮތް ްދާއިރުގައި ްރޭޓުން ްކުޑަ ރޭޓުންްްގ4.6ެންމެ

އައިްސގެންްގަންަންްރީޓޭލަރުެގްއަތަށް، އަތުންްްހާގެްއަތުން،ްހޯލްސޭލަރުގެކުރާްމީރުަގއިްރާއްެޖްއަށްްމުދާްއިމްޕޯޓުދާއި

ްހަމައަށް ްއަތާ ް%ްމީހާގެ ްއޮންނާނީ.ްއެހެްނވީމާ،23ްުނވަތަް%22ްއަންނަިއރުގައި ްއަާރފައި ްއެއަށް ްއެއް ެގްޖީ.އެސް.ޓީ

ްމަގަށްމިކަ ްމި ްހިނގަނީ ްމި ްްން ްމިކަމާއި، ްްމިކަން ްއޮޅުންފިގޮތަށް ްޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ދޭން.ްލުވައިހިނގާނޭކަން

ްެޓކްސް ްމި ްވިދާޅުވިހެން ްެމންބަރުން ްބަެއއް ްދެްއކެިވ ްވާހަކަފުޅު ްކުރިން ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމިދެންމެ ްެނގީމަ ވަނީްްތައް

ނޑުމެްކިހިނެއްތޯ؟ ، ދޭންޖެހޭނެ.ްޔަޤީންޔިތުންނަށްްޮއޅުންފިލުވައިންްރައްްމީގައިްއެކުެލވިެގންވާްކަންކަމަކީްކޮަބއިތޯްައުޅގަ

ް ްކަމަށްއަޅުަގނޑުމެން ނޑާލާ ްކަ ްިޑއުީޓ ްނެގީްވަނީްއިމްޕޯޓް ްޖީ.އެސް.ީޓ ްއެކަމަކު ްނަގަންޖެހޭނެ. ްޖީ.އެސް.ޓީ ާމްވިްއޔާ

ްއޮޅުންފިލުވަް ްެއއްިޗްއސެތޯ ްކޮްނކޮން ްވަނީ ްމާޙައުލަަކށްތޯ. ްކޮންކަހަލަ ްވަދެވެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދީފަިއްއިދެން

ްމަންދޫބުން ްްރައްޔިތުންގެ ްދޭތެރޭގައި ްވޯެއކަމާ ްަލއި،ލާ ްްޓެއް ްނަތީޖާތައް ްެއކުލެިވގެންވާ ްކަންތައްތަުކގައި ްނިންމާ ެއްއެ

ް ްހަމައަށް ްގެެނސްއަޅުގަމީހުންނާ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްބިލާދޭންނުޑމެން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ގޮތުންްްބެހޭްޖެހޭނެ.

ްޖީ ްވާހަަކއަކީ ްއޮތް ްދަންނަވާލަން ް.އެސް.ޓީ ްްމިހަމަ ްއުސޫލުން ްހިނގަމުންދެންނެވި ްކަންަތއް ްހަމަޖެހިފައިްނަންަގވަން ދާ

ްމުއްދަތާ ްމަހުންްއޮތް ްޖުލައި ްމިއީ ްކަންބޮުޑވޭ.ްމިއަދު ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދުވަސް.29ްްްދޭތެރޭގައި ވަަނ3122ްްވަނަ

ްއަހަ ްމަހުެގ ްޮއކްޓޯބަރު ްމ2ްިރު ްގޮތަށް ްނަގާ ްޖީ.ެއސް.ޓީ ްުދވަހު ްމިްްވަނަ ްލިެޔވިފައި ްއަްށްް.އޮތީްޤާނޫނު ކޮމިޓީ

ްމިއަށް ްްވުރެގޮްސގެން ްއިތުރުކުރަން ްކަމެއް.2ްްމުއްދަުތ ްއެކަށީގެްނވާ ްހަމަޖެްއސުމަކީ ްގޮތަކަށް ްކައްސާލާ އޮކްޓޯބަރުްނ

ްމި ްޖީ،އެެެސް.ޓީްްއެހެންނަމަވެސް،ްދަންަނވަން ްދުވަާހއި ްފާްސކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖީ.އެސް.ީޓްނަގަން ްވާހަަކއަކީ ްއުޅޭ

ްތަންފީޛުކުރަން ްދުވަހާ، ބިލަށް ްފަށާ ްއިންތިޒާމުކޮށްްްޢަމަލުކުރަން ްކަންތައްތައް ތަރުތީބުކޮްށ،ްްކަންތައްތައްް،ދެމެދުގަިއ

ްތައްޔާރީތައްްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ްގޮަތކަްށ ްއަށްްކޮްށ،ހިންގާ ްވިޔަފާރިްއެ ްފެށުމަށް ްމީހުންނަށާއިްޢަމަލުކުރަން ކުރާ

ހަމަްއަންޑާލައިންްކޮށްފަިއްް،ކަމުަގއިްޝާމިލުވާްުހރިހާްފަރާތްތަކަށްްއެކަށީގެްނވާްށާއިްމިވިޔަފާރިތައްްހިްނގާްމީހުންނަ

ްމުހުލަތެއްްދަންނަވަނީ،ްމި ްނޫނިްެއކަށީގެްނާވ ްކުެރވުނިއްާޔ ްމިކަން ްގޮތަކަްށ ްއެޭދްލިބޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއިން އްޔާ

ބޭކާރުްނަްއުނަދގޫތަަކކާއިްއަދިްވަރަށްްގިނަްގިްއިްވަރަށްގިނަްޮއޅުންތަަކކާހާސިލުވުމުގެްބަދަލުގައިްވަރަށްްްއެއްްނަތީޖާ

ްއެހެންވީމާ،ްކޮމިޓީން ްހިނގައިދާނެ. ްާޝމިލުވެގެން ްމީގެތެޭރގައި ްގެންނަަވއި،ްޚަރަދުތަކެއް ްބައްލަވާފައި އަިދްްމައްސަލަ

ްަމޖިލީހުގެްއޭގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދިޔުްފަހުން ްނިމިގެންދާ ްމިކަން ްނަތަޅުމުން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްމި ްނިންމާއިރުގަިއްމުގައި ގަން

ްމި ްަގާވއިދުތައް ްހެދޭ ްްއެކަމަށް ްނިންމަންވާނޭއ42ްްޮއޮންނަނީ ްހަދާ ްކުރިން ްގަސްުޓެގ ްނުވަތަ ޮއކްޓޯބަރުަގިއ2ްް.

ްކިޔަިއ، ްގަާވއިދު ްއެ ްގަާވއިދުތަްއްހަދާްނިމިގެން ްޢަމަލުކުރުމަށްްނިންމަންވާނޭ.ްއެ ްއެްއޗެތިްެއއަށް ްޗާޕުކުރަންޖެހޭ ޓަކައި

ކަންަތއްތައްްކުރުމަށްްއެކަީށގެންާވްްވެރިވެްމިއްޔާުރކޮށް،ްއެްެއއްެޗއްސަށްްއަހުލުްުރކުރަންޖެހޭްފޮތްތައްްތަަތއްޔާް،ޗާޕުކޮށް

ްހަމަ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްްމުއްދަތެއް ްއެއާެއކުަގއި ްގޮތުން ްބެހޭ ެއއްެޗްއްެޓްކސްއާ

ކާިއ،ްނެގޭްެއއްެޗއްްންޖެހޭްކަމެއްްއެއީްނެގޭްއެްއޗެއްްެނގީމާްލިބޭްއެއްޗަްދަންނަވާއިރުަގއިްހަމަްކޮންމެހެންްފާހަގަކޮށްލަ
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ް ްހިނގާ ްައޅާޚަނެގުމަށް ްރަދަކާ ްއެކަށީްބަލާފައި ްނުވަތަ ްނެެޓްއ ްނޫނިްއޔާްއެކަީށގެންވާ ްގޮތަށް ްއޮންނަ ްއެްއެޗއް ގެންވާ

ްށގެންްވަރަށްްބޮޑެތިްއިސްރާފުތަެކއްްނޫންްގޮަތކަށްްެޓކްސްްެނގުމަކީްއެީއްއެކަްންކޮްސްްނެގުަމކީްެއއީްކުރަންްއެޓެކް

ް ްއެހެްނީވމާ، ްކަމެއް. ްތަޢާރުފުކުރެވިދާނެ ްސިސްޓަްމ ްައޅުަގނޓެކްސްގެ ްޓެކްސްްކުރާއިރުގައި ްއެބަޖެހޭ ޑުމެން

ްއެްއޗަކަލެކްޓު ްލިބޭ ްއެއިން ްޚަރަދާއި ްކުރަންޖެހޭ ްެނގުމަށްޓަކައި ްއަޅާބަލަކުރުމަށްޓަަކއި ްއެންެމްްިއ،ާކއި ެއއިން

ްއެކަންްޚަ ްގޮަތކަށް ްޤާިއމުކުްރަދުކުޑަވާނެ ްނިޒާމްތަކެއް ްއެތަކެއްްރެވޭނެ ްދިރިއުޅެނީ ްމި ްރައްޔިުތން ްރާއްޖޭގެ ކުރުމަށާއި

ް ްބެހިގެން ްޖަޒީރާތަކަކަށް ްތަންތާނގައިެި ްރަށްރަށުގައިްް،ވާތީްްކަމަށްއެ ްއެ ްމީހުންނާއި ްދިިރއުޭޅ ްރަށްރަށުގައި ްއެ

ްމީހުްނނަ ްހިންގާ ްކުްށްވިޔަފާރިތައް ްނިޒާމުމިކަން ްފަސޭހަ ްކުރެވޭނެަކންްރުމަށް ްމިކަން ްޤާއިމްޮކށްދީގެން ތަކެއް

ް ްއެަކނި ްހަމަ ްެއއީ ްޫދކޮށްލާޔަޤީންކުރަން. ްަގވާއިދަކަށް ްހަމައިން ްޤާނޫނަކާ ްވުރެއެ ްކަމަކަށް ްއޮންަނންޖެހޭ ބޮޑަްށްްފައި

ްގޮތަީކްމިދެންނެވިްއިންިތޒާމުއަޅުަގނުޑްއެ ޤާޫނނެއްަގއިްލިެޔިވގެންްޤާނޫނެްއްްވާނެްކަމަށްހުންނަންތައްްހަމަޖެހިފައިްދޭ

ްަނގަން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްެއއީ ްއޮތުން. ްދިޔުްފާސްވެފައި ްމިދާ ްދެއްކުހަމަޖެހިގެން ްޖީ.އެސް.ީޓ ްމަްސއޫލިްއޔަތުްމުގައި މުގެ

ް ްހުރިއަދާކުރަން ްވެސް ްވިަޔފާރިވެރިން ްހުރިހާ ްތިބޭ ްތަނެއްަގއި ްހުރިހާ ްިވޔަފާރިރާއްޖޭގެ ްެވސްހާ އެކަންްްތަކަކުން

ްހޭނެކުރަންޖެ ްކުެރވޭ. ްެއކަން ްފަްއެހެންވީމާ، ްެއކަުމގެ ްއެގޮަތކަށް ްތައްޔާރުކުެރވޭްސޭހަތައް ް،ގޮތަކަށްްްމީހުންނަށް

ްއިންތިޒާމުް ްޖެހޭނެ ްއޮންނަންމިކަންތައް ްކުރެވިފަިއ ްބުރަ. ްފުލަންޖެހޭ ްއެ ްނޫނިއްޔާ ްްއެހެން ްެއއްަޗާކިއްއާިއ ލިބޭ

ް ްމި ްްގަސްތުކުރަްއވާސަރުކާރުން ްދެމެދުގައި ްހާސިލުވުމާ ްއެކަީށގެންވާްމަޤްޞަދު ްއޮތުމަކީ ްޖާގަެއއް ްހުސް ްބޮޑު ވަރަށް

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްމަތުޙްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްަވރަްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްކަމެއް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢި

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއްިޔތުންޝުކުރިއްާޔ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްނަމުގައިރަީއސް. ްނަން ްތަފާތު ްއަތުން ްެނގުމުެގްްގެ ެޓކްސް

ްހުށަ ްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްބިލުތަކެއް ްމިކަންކަާމ ްވަގުެތއްަގއިެި، ްދަްއކާލުމަީކްހެޅި ްވާހަކަ މެދުގައި

ްްދެކެނީްއަޅުަގނޑުް ްފުރާ ްޮގނިޑ ްމި ްކޮމީހެއަޅުަގނޑު ްހައިިސއްޔަތުްނ ްަރއްޔިތުންނަށްޓަަކއިންމެހެންްއގެ ްވެސް

ްގޮތުގަް ްކަމެއްގެ ްައުޅގަކުރަންޖެހޭނެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަނދާން. ްތަޖުރިބާްނޑުމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކުރަންޖެހޭނެ

ްއޮންނާނީ ްކޮށްފައި ްގާތަށްް،ވެސް ްިވޔަފާރިވެިރއެްއގެ ްއެްއެވސް ްގާތަށް ނޑުމެންގެ ްއަމިް،ައޅުގަ ްފަރުދެްއެގްނުވަތަ އްލަ

ްށްްވެސް...ގާތަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްހަމަ ްކޯރަމް ްވަނީ ްމިހާރު ްވާަހކައާދެ، ްއެހެންކަމުން، ްވާހަކަފުޅުްވެފަ. ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްގެންދެވި ދައްަކވަމުން

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމް.ޢިއްްފޮނަދޫްދާއިރާގެްް.ކުރިއަށްްގެންެދވުމަށް

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ފޮނަދޫް

ްވާހަކަޢިއްޒަ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްފަދައިންްތްތެރި ްދެންނެވި ްއަތުންް،ދަްއކަމުން ްރަްއޔިތުންެގްް،ަރއްޔިތުންެގ ިދވެހި

ް ްއަުތންތެރެއިން ްއަުތންް،ވިޔަފާިރވެރިންގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަތުންްއާމްދަނީް،ޢާއްމު ްމީހުންގެ ްތަފާތުް، ލިބޭ ސަރުކާރުން

ްތަޢާރުފުްނަމުގައިނަން ްެޓކްހެއް ްމިއެަތއް ްމެދުވެރިކޮށްްކުރުމަށް ްމަޖިލީސް ްމެދުވެރިކޮެަްށްް،ޢިއްޒަތްެތރި ނޑުމެން ައޅުގަ

ްހިނދުގައިް ްއަިދްް،މަސައްކަތްކުާރ ްދައްަޗކާިއ ްއަުތވެދާނެ ްމިކަމުްނ ްރައްޔިތުންންނަށް ްއިހްސާސްަތކާިއ ރައްޔިތުންެގ

ްނޑުމެންްފުންކޮށްްވިސްަނއިްމިކަންކަމާްރައްޔިތުންނަށްްކުރާެންފައިދާެއއްެގްމައްޗަްށްައޅުގަްްއިްއިދާައކާޤައުމަށްްލިބޭނެްފަ

ް ްބަހުސްކުރުމަީކ ްމުހިއްދެތޭރޭގައި ްދެންނެވީ ނޑު ްކަމެކޭައޅުގަ ްގޮތުަގއިް.މު ްއުފަލެއް ްިލބޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ވެްސްްެއއީ

ްގޮތުގަް ްކަމެއްގެ ނުޑްކުަރންޖެހޭނެ ްއަުޅގަ ްރައީސް،ްހަނދުމަފުޅުްްއިދެކެމޭ.ްއަދި ްދެކެމޭ.ްިޢއްަޒތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ެވސް

ްބަހައްޓަވާް.ބަހައްޓަވާ ްހަނދުމަފުޅު ްމެންބަރުން ްކަމަށްްް،ޢިްއޒަތްތެރި ްގާތަށް ްިވަޔފާރިވެރިެއއްގެ ްއާދަިއގެ ްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަމަށްް،ވިޔަސްް ްގާތަށް ްރަްއޔިތެްއގެ ްމުހުތާދެއްްޢާއްމު ްވެްސ ްޒަްްވިަޔސް ްމި ްއެްކަމެއްގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްނާމުގައި

ް ްފައިސާ ްހޯދަން ްއެހީެއއް ްއަތުން ްމީހުންގެ ްކަމަށް ްގޮތުން ްތަކެތީގެ ްެވސް ްވިަޔސް ްވެސްްކަމަށް ްެއްއ،ްް،ވިޔަސް އެހީ

ނުންވޭްއޭނަްއެންމެްއާދައިގެްމީހަަކށްްވެސްްއެބަްބޭއެްީމހަކަށްްދާްހިނދުގައިްްބޭނުންވެގެންމަދަދެއްްކަމެއްްކުރުމަށްް

ްއުޅެނީ ްމުހިއްްކުރަން ްވަރަށް ްވާަހކަކޮންކަމެއްތޯ. ްމިްމު ްއިނގޭތޯ ްްެއއް ްގާތަށް ްިވަޔފާރިވެރިޔަކު ްވެސްްދަންނަވަނީ.

ްރައް ްރަށެއްގެ ްފުރަތަމަ ްއުޅެީންއެންމެ ްކުރަން ްދިޔަަޔސް،ްވެސް ްފަރުދަކު ްވެސް، ްދިަޔޔަސް ްބަޔަކު ްތެރެއިން ޔިތުންގެ

ްސުވާލުް ްތިކޮންކަމެއްތޯ ްކޮަބއިތޯ ްރޭވުމަކީްކުރޭ. ްއެހީްބޭފުޅާގެ ްތި ްފައިސާ ްތި ްސުވާލުކުރޭ. ްއެހީް،ެއބަ ްއެދޭ އެއްްްތި

ްފައިސާްލިބުނީމާ، ްކޮންްތި ްކުރާނީ ްިލބުނީމާ ްތިެއއް ްއުްކަމެއްތޯ.ްކަލޭ ްކުރާނީްކުރަން ްމުޖުތަމަޢަށް ްޢާއްމު ްކަަމކުން ޅޭ

ްފަރުދީކޮން ްކޮންްފައިދާެއއްތޯ؟ ްކުރާނީ ްކުރިމަތިފައިދާއެއްގޮތުން ްއެބަ ްސުވާލުތައް ްމި ްތޯ ްރައީސްްކުރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި

އެްއްނަގަންްސަުރކާރުްންްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްމިފަދަްކަމެއްްރައްޔިތުްނގެްއަތުންްފަިއސާްއަޅުަގނޑުްެދކޭގޮތުންްމި

ްފައިމު ްހިނދު،ްމި ްމަސައްކަްތކުރާ ްިވއްދާފައި ްމިޑި ްޖަވާބުތައް ްމެންބަރުްސުވާލުތަކުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްއެބަްޢިއްޒަތްތެރި ން

ް ްށ.ހޯދަންޖެހޭ. ްވާހަކަ ްމުޙައްއަތޮްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންނަްށްޅުގެ ްދެއްކެވީ. ްއެ ްވެސް ްޙުސައިން މަދު

ްކޮންދަތިތަކެއްތޯ؟މިކަމު ްވާީނ ްކޮންފައިދާެއއްތޯ ްކުރާނީ ްއޮީތްްން ްދައުލަތް ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްކުރުމަށްޓަަކއި މިކަން

ްތައްޔާރަށްތޯ؟ނޫނިއް ްއޮީތ ްސަުރކާރު ްމުައއްނޫްޔާ ްޓެކުހެްއްނިްއޔާ ްުދވާލަކު ްފަިތފަތީގައި ްަތއްޔާރަށްތޯ؟ ސަސާ

ނޑުމެންތަޢާރަފު ްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްމިކަމާްދޭތެރޭގައިްިވސްނަންޖެހޭނެ.ްމިކަމާްްމިް،ކުރެވޭްހާލަތުގައިތޯްޮއތީްއަޅުގަ

ްބަހުސް ްައޅުަގނޑުމެން ްދެއްކީމާމެދުގައި ްމޭރުމުން ްމި ްވާހަކަ ްތެދުވެ ްހިތްްައޅުަގނުޑމެންނާ، ކޮށްލަން ނިޔަތްްދޭތެރޭގައި
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ނޑުމެންްދަންނަވާނީްޤައުް،ގޯްސވާްމީހާ ެއީއްްވެސްްއެހެރީްހިތްނިޔަތްްގޯްސވެފައޭ.ްމުގެްރަްއޔިތުންނާްދޭތެރޭގައިއަުޅގަ

ްކަމަށް ްމެންބަރެއް ްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަމަށްްވިޔަްސ ްމެންބަރެްއ ްއަމިއްލަ ްެވްސ ްވިޔަްސ ްކަމަށް ްމެްނބަރެއް ްީޑ.އާރު.ޕީ ެއއީ

ްވެސް.ް ްމޭްއެް،ނެތްަޝއްެކއްވިޔަސް ްއެ ްއެހެރީ ްކަމަށްމީހަކު ްދަތުރުކުރާ ްކަމަށްްްރުުމން ްދަތުރުކުރާ ްއެްމަގުން ްވަންޏާ

ްމަގުަގއިްއެހެރީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެހެރީްރައްޔިތުންނާްެމދުގައިްހިތްްޯގސްވެފަ.ްަޤއުމަށްްއެހެރީްޚިޔާނާތްތެރިވަންޏާް ވުމުގެ

ވާނެްކަމެއްްނޫން.ްްގެްހިތުގައިްނުރުހުންތެރިކަންްއޮތުމަކީްއެީއްވެގެންވާހަކަްމިްމަގުންްދެއްކީމާްއެްއވެސްްބޭފުޅެއްްްމި

ްބައްލަވާ ްނިކަްނ ްރައީްސ، ްރަްއޔިުތންް!ޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންޓެކުހެއްތޯ؟ދިވެހި ްނުނަަގނީ ްމިއަދު ްއަތުން ށްްއިތުރަްގެ

ުހގެްމަްއޗަށްްެވްސްންްނެގޭްޓެކުއަދުްރައްޔިތުންްއަތުކުރުމަށްްސަރުކާރުންްމަސައްކަްތކުރާއިުރްމިޓެކްސްތަެކއްްތަޢާރުފު

ްހޭލުންތެރި ްރައްޔިތުން ްކަިއވެންޏެއް ްއެބަޖެހޭ. ްކޮށްގެންކުރަން ްކަިއވެްނޏެއް ްޓެކްސް. ްނަގާ ްދިިރއުޅުންްްކުރަްންއެބަ އެ

ްުނގެން ްދެކުރިއަށް ްހިނުދގައި ްރޫޅާލާ ްދިިރއުޅުން ްފަށަންޏާްިވގެން ްދިިރއުޅުމެއް ްައނެއްކާ ްއަލުން ްނަގާ. ްޓެކްްސ ެވސް

ޓެްކސްްނަގާ.ްދޯންޏެްއްބަންނަންްވެގެންްމަސްވެިރަކންްކުރަންްފުރަތަމަްފަށަންްދަމާލާްދުވަހުްނަންބަރުްނަގަންްްވެސް

ްށްްވެސްްޓެކްސްްދަްއކަންޖެހޭްއިނގޭތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިހިރީްހަމަްޓެކްސްްރައްޔިތުންްއަތުންްނެގޭ.ްދޯނިްފެނަ

ސްްޓެކްްސްކުރަންްވެވަންޏާްއަނެއްކާްރަޖިސްޓްރީްމާލެްދަތުރުކުރަންްބޭނުންްކަމަށްް،ޖައްސާލަންްވެގެންްމަހަށްްފުރަން

ްޢިއްޒަތް ްޤައުުމގަދައްކަންޖެހޭ ްމި ްަރއީސް ްމިތެރި ްައޅުަގނޑުމެން .ްް ްދަތުރުފަތުރުގެ ްބަންދުންްތިބީ ްރަށު ނިޒާމަށް

ް ްއިނގޭޯތ،ްވީއްލެން ްނިޒާމުަގއި ްއުފެއްދި ްސަރުކާރުން ްއޯގާތެރި ްއައި ްމިއަުޅގަމި ްއެންމެްްނޑުމެން ްއޮތް ްރަށުގައި ތިބީ

ްނިޒާމުބޮްއަގު ްދަތުުރފަތުރު ްވެސް ްބިން ްްޑު ްއަތޮޅުގައި ްދޯންޏެއް ްނުވިތަނަކަށްްުދއްވާލާތީ ްރަށަކުން ްޮކންމެ ދީގެން

ްމި ްެޓކުްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބީ ްރީތި ްއެންމެ ްއޮތް ްއަތޮުޅގަިއ ްނޫންތޯ. ްގޮތުަގއެްއ ްެއއަރޕޯެޓއ4ްްްުހގެ ްެވސް ްރަށް ަފޅު

ވަތުންްސަރުކާރުންްނަގަންްކިަތއްްބާް،ނޫނިްއޔާްއެހެންވެސްްޚިދުމަތެއްްދޭތީްދީގެން.ްއެހެންވީމާ،ްކިތައްްޓެްކސްް،އަޅާތީ

ްޞި ްމާދަމާ ްއެބައަރާ. ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަށުްބާއޭ ްއެބަޖެހޭ ްދޭން ްއަުޅަގނޑުމެން ްހަވާލުކުރާތީ ްބަޔަކާ ްދާއިރާ އްޙީ

ްފަ ްރީތި ްއެންމެ ްއޮންނަ ްޓެކުތެރޭގައި ްއެއީ ްނޫންރު. ްލާރިްތޯްހެއް ްރައްިޔތުންގެ ްއެއީ ްދޭ. ްނޫންްރައްޔިތުން ތޯ.ްއެއް

ް ްގޮުތގަިއ، ްފެުނގެ ްގޮތުަގއި، ްފަރުތަކުެގ ްގޮުތގަިއ، ްބިމުގެ ްގޮތުަގއި، ްމުދަލުގެ ނުޑކޮށް ްގޮތުްގަ ްޖަްއުވެގްފަޅުގެ ަގއި،

ް ްގޮތުަގއި، ްރައްޔިތުްނ ްރައްޔިތުންހިއްސާރާއްޭޖގެ ްއެ ްވެސް ްދިނަސް ްއެއްޗެްއ ްކޮންމެ ްދެވެކުރާ ްއެ ްއެބައިްނަށް ނީ

ޔޮްައުގްދޯނިންްދަތުރުކުރަންޖެހޭތީވެްތެްވެސްްވާލުްއެބަްކުރަންޖެހޭ.ްއަނެއްކާހެއްްނޫންތޯްމިްސުމީހުންގެްފަރާތުންްޓެކު

ްޓެކްްސްއަންނ6ްްަްބޮޑުެވގެން ްއަނެްއކާެވސް ްިޓކެޓަށް ްަދތުރުކުރެވޭ ްއަށް ްަރއީްސ،ް ކަމަށް ރުފިާޔ ްޢިއްޒަތްތެރި ވަންޏާ

ްނަަގއި ްމިޓެކްސް ްއިތުރަށް ްޕްރައިވެޓަިއޒްކޮްށގެން ްގެްއލުން. ްއިތުރަށް ްމިވަނީ ްރަްއޔިުތންނަށް ްެގއްލުން.ް ގެން ވަނީ

ނޑުމެންނަށްްޚަބަރުްލިބުީން ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްޭރަގއިްނޫހަކުން،ްޭއގެްދެތިންް ްއަުޅގަ ހަތަރުްރޭްކުީރގެްނޫސްތަކުން

މަސްދުވަހުގެްތެރޭަގއިްދައުލަތަްށްލިބިއްޖޭްހީނުކުރާވަރުގެްބޮުޑ4ްްބުނަނީްވޭތުވެދިޔަް ރާއްޖޭގެްޓެކުހާްބެހޭްއޮފީހުންްމިް

ް ްވަރަށް ްހިފައިނުލެވޭ ްއަތުން ްލާރި.ްދެ ްދީފީމޭ.ްކޮންފައިދާއެއްތ3ްްޯލާރި.ްބައިވަރު ްދައުަލތަށް ްފައިދާ ްރުފިޔާގެ ބިލިޔަން
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ްދައްކާއި ްލާރި ްއަނެއްކާ ްއިތުރަށް ްބަލަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުންެގްދެންވީ ްނޫނިއްޔާ ްފަރާތުން ްރަްއޔިތުންގެ ުރގައި

ްމީހެއްގެް ްއިން ްވިސްނަން ްދޭތެރޭ ްެއކަމާ ްހިނދުގައި ްއައި ްސަރުކާރުން ްނަގަން ްޓެކްސް ްހައިސިްއޔަތުން މަންދޫބެއްގެ

ްރައީސް،ްހަ ްފައިދާތޯ،ްެގއްލުންތޯ.ްޢިއްޒަތްެތރި ްވީ ްމިކަމުން ްރައްޔިތުންނަށް ްބަލައިލަްނވީ ްތެދުތެދަށްްހައިސިއްޔަތުން މަ

ްމިް ްދިމާލަކުން ްކޮންމެ ްބަލައިލި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެއްލުން. ްވަނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިދަންނަވަނީ ްެއކު އަސަރާ

ްބަހުސްކުރަންް ްމެދުގައި ްމިކަމާ ްއެހެންވީާމ، ނޑުަތއް. ްބާގަ ްނުބެދޭވަރުގެ ްފޫ ނޑުަތއް. ްބާގަ ްމިވަރުގެ ްބޮޑެތި ފެންނަނީ

ްބަހުސްކުރަންޖެހޭ ްއެކަމަުކްްއޮތްތަނުަގއި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުޖެހޭ. ްރުޅިއަންނާކަށް ްމިކަމަށް ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަކީްވެސްްމެޖޯރިޓީްެއްއްނެތްްޕާޓީްއެއްްތަމްސީލުކުާރްމީހެއް.ްއެހެންވީމާ،ްިމއަދުް ކުރާނެްކަމެއްްނެތް.ްމިއަދުްައޅުގަ

ްރަނގަޅު ްމިކަންކަން ްބާރުލާފައި ްކިތަްނމެ ްއަޑަށް ްވާހަކަދެްއކިޔަްސްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ކުރަން

އެމް.ޑީ.ޕީްއިްނ،ްސަރުކާރުންްމެންބަރުންްގަނެގެންްވެސްްެއގޮތްްމިގޮތުންްެވސްްއެކަންްުކރާނެ.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަންް

ްއަ ްެވސް ްނެގިޔަސް ްޓެކްސް ްމި ްސަރުކާރުން ްމިޮއތް ްމިއަދު ްސަރުކާރެްއގަިއ، ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްވާހަަކއަކީ ނޑުްއޮތް ުޅގަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމެދުގައި ްެޓކްސްަތކާ ްމި ްއަންނައިރު ްސަރުކާެރއް ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްނިްސބަތްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ދަންނަވާނީ

ްެޓކްސްތަކަްށް ްމި ްވެސް، ްވިޔަްސ ްކަމަށް ްނެގި ްގަަދަކމުން ްމިހާރު ްޓެކްސްތައް ްމި ްވިސްނާނަން. ފުންކޮށް

ްޤައު ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންނަށްްބަދަލުގެންނާނަން ްނަގަިއގެން ްޓެކްސްތައް ްމި ްހާލަތުން ްޮއތް މު

ްވަރަްށް ްތިބި ްކުީރގަިއ ްހޮސްޕިޓަލުަތުކގަިއ ްާރއްޖޭގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދައްކަފާނަން ްހެިކ ްެއއް ްކަުމގެ ފައިދާނުކުރާ

ްރައީް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެވޭ. ްޚިދުމަތްތަެކއް ްއައި ްދެއްވަމުން ްކުރީަގިއ ްނެތް. ްނިސްބަތްވާްޑޮކްޓަރުންނެއް ނޑު ްއަުޅގަ ސް،

ްދޫކޮށްފަ.ް ްވަޒީފާ ްދަނީ ްފުރައިގެްންއެ ްޑޮކްޓަރުން ްމަރުކަޒުތަާކއިްހޮސްޕިޓަލުތަކުަގިއްތިބވި ދާއިރާ،ްފުނަދޫގައިްިޞއްޙީ

ްތެޮޔް ްނެތް. ްވެސް ްނިޒާމު ްދަތުރުެގ ްބުނާ ްއެ ްދަތުރުކޮށްފަ. ްމީހާ ްރައްޔިތު ްޢާއްމު ްެޖހެނީ ްއެ ްއަންނަން ްމާލެ ވިހަން

ްލަނީްއަގުޮބޑުކަމު ްއެ ްކިޔާަފއި ްސަރޗާޖޭ ްތެލުގެ ްގޮތަށް ްމިދަންނަވާ ްއަްށ ްފީ ްއެ ްއަނެއްކާ ްައގުބޮޑު. ްއިންތިހާއަށް ން

ް 36ްްއަނެއްާކވެްސ 41ްްރުފިާޔ، ްވެސ261ްްްރުފިާޔ، ްފުނަދޫަގއި ްނެތް. ްހެޑްމާސްޓަރުންެނއް ްްސކޫލުތަކުަގއި ރުފިޔާ.

ްޢިްއޒަތްެތރި ްވެއްޖެ. ްދުވަހެއް ްއެތަްއ ްނެތްތާ ްބަޔާންކުރަނީްްހެޑްމާސްޓަރަކު ްމި ްމިއަދު ްހާލަތު ްރައްޔިތުްނގެ ރައީސް،

ނޑުމެންްމިްތިބީްސަރުކާރުންްދަޅަދެއްކިްކުންފުންޏަކަށްް އަޅުަގނޑު.ްރަްއޔިތުންގެްއަާސސީްޚިދުމަތެއްްކަރަންޓު.ްއަޅުގަ

ްތިބީ.ްނޫނި ްއެ ްނަގަިއގެން ްގަދަކަމުން ްދީގެން.ްނޫނިްއޔާ ްވެސް ްއިންޖީނުގެ ްކުންފުންޏަށް ްފޭރިގަނެގެންްޔުޓިލިޓީސް އްޔާ

އެްތިބީްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމޮޅުްދަޅަކައްދާަފއި،ްވާހަކަަދއްކާފަ.ްމަދިރިްކޮންޓްރޯލްކޮށްޭދނަމޭ،ްމަގުތައްްހަދައިދޭނަމޭ.ް

ބަނދަރުްމަރާމާރުކޮށްދޭނަމޭ.ްފެނުގެްނިޒާމުްޤާއިމްކޮށްދޭނަމޭ.ްރަށުތެރެްސާފުކޮށްދޭނަމޭ.ްއެގްރީމެންޓްތަކުަގއިްއެބަުހއްޓޭް

ްަގޑިއިރުްއިނ ްއެއް.ްދެ ްެއއްެވްސްފައިދާ ްއިނގޭތޯ،ްބަޅުމަސް،ްވާ ްހަރާމް ްރަީއްސ.ްރައްޔިތުންނަށް ގޭތޯ،ްިޢއްޒަތްތެރި

ނޑެމުން.ްނުިވ4ްްކަރަންޓުްލިބުނިއްޔާްއަނެއްް ނޑުްާދއިރާަގއިްއެހެރަްރަށްރަށުގައިްއެދަނީްކަރަންޓުްކެ ގަޑިއިރުްއަުޅގަ

ްމަިޖލީހުންްފާސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއިންޖީނުގެަތއްްތަނަކަށް ްތެރެއިން ްރަްއޔިުތންގެ ކޮށްފައި،ްމަޖުބޫރުކޮށްފައިްސަުރކާރަށް
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ްހިންާގް ްއިންޖީުނގެ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްޖަމާޢަތްތަކުން ްއަދި ްެވސް ްވިޔަސް ްކަމަށް ްޖަމުޢިއްޔާ ްކުލަބު ްެއކިެއކި ހިންގާ،ްއަދި

ް ްއުޅެނީ ްއެ ްވެސް ްފަިއސާ ްދިން ްކިޔާފައި ްދޭށޭ ްގޮތުަގިއ ްއެހީގެ ްޤައުމުގެްފަރާތްތަކަށް ްމިހެން ްނުދީ. ސަުރކާރުން

ނޑުެގްހިތުގަިއްހަމަްސުވާުލއުފެޭދް ނުޑްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްއިނދެގެންްއަުޅގަ ކަންތައްތަްއްހުރިއިުރގައިްއަުޅގަ

ްމެންބަރަކުް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްމެންބަރަކު، ްކޮންމެ ްދެން ްެޓކްސް. ްކުރަންތޯއޭ ްކޮންކަެމއް ްެއއް، ްކޮންފައިދާ ްރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންގެްމެނިފެސްޓޯއޭ.ްމެނިފެސްޓޯަގއިްނެތްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްހުރިހާްޓެކުހުެގް ނުކުމެްމިްވިދާޅުވަނީްއަުޅގަ

ްއުސޫލުންް ްޢާއްމު ްނަގަންވީމަ ްނެތޭ.ްއެކަމަކު ްިމްދަންނަވަނީ ްފާޅުގައި ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ.ްއަޅުަގނޑު ްއެްއ.ްނެތޭ ވާހަކަ

ްއެ ްވެސް ްމިއަދު ްހަމަ ްގޮތަށް ްވީްްއޮޅުވާލާ ްރައްޔިތުންނަށް ްއޮންނާނޭ ްމެނިފެސްޓޯގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ދައްކަނީ

ްބެއްލެވިޔަްސް ްމިއަދު ްނޯންނާނެ. ްޤަބޫލުފުޅުނުރައްވާތި! ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޮގު ްބުހުތާން ްއޮންނާނޭ. ވަޢުދުަގއި

ްދަރަނިވެރި ްނަގަނީ. ްޓެކްސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކީ ްއަނެއް ްނޯންނާނެ. ްދަރަނިްފެންނާނެ. ްއޮެވގެން ވެަފއި

ްަހވާލުިވް ްދަރަންޏަކައިގެން ްވާހަަކއެއް. ްެދކެވޭ ްއޮޅުވާލަން ްހަމަ ްިމވެސް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްބުނަނީ. ކުޑަކުރާށޭ

ްއިތުރަށްް ްކޮންކަެމއްތޯ ްދަރަނިެވރިވީ. ްއިތުރަށް ްީކއްކުރަންތޯ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުޑަކުރާ ްދަރަިނ ްއިތުރަށް ސަރުކާރަކުން

ްކިޔަިއގެންްއިންވެސްުޓކުރެވު ްގެންނާށޭ ްއިްނެވސްޓަރުން ްއަިއކޮުޅގައި ްފުރަތަމަްސަރުކާރު ްފެނުނު ނީ.ްައޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވެްސް ްނަންބޯޑު ްއައިސް ްމީހުންނަށް ްބޭންކެއްގެ ްއެ ްމީހުންގެ، ްއެބައި ްއަށް ްއަިމްއލަ ްއެްއޗިހި، ބޭންކުތަކާ

މުޢާހަދާަގިއ54ްްނަށްްއޮޅުވާލަންްދެްއކީ.ްެއއްްފަހަރާްހަރުނުކުރެވޭވަުރގެްވަގުްބޭންުކތައްްމިްތަނަށްްއައިސްްަރއްިޔތުން

ސޮއިކުރިްވިޔަފާީރގެ.ްކޮަބއިތޯްޤައުމަށްްވިްަފއިދާްެއއް.ްއެެހންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްމިްދަންަނވަނީްރަްއޔިތުންްއަތުންްކުާރް

ް ްކޮންމެ ްަވއްާދ ްގެއަށް ްމަހަކުން، ްޮކންމެ ްަކނޑާ ްފޯއްޔަކުން، ްރޯނު ްކޮންމެ ްވަށާ ްކަމަކުން، ނޑިއަކުްނ،ްކޮންމެ ދަރުބޮ

ބާނާްކޮންމެްމަހަކުން،ްޓެކްްސްނަގަންްސަރުކާރުންްަފއިމުިޑވިދެފައިްއޮތްއިުރގަިއްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާނީްަރއްޔިތުންނަށްް

ްރައްޔިތުންގެް ްކަމަށް. ްމި ްވިސްނަންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ްނުުކރޭ. ްެއއް ްފައިދާ ްއެްއވެސް ްޓެކުހަކުން ްނެގި މިހާތަނަށް

މިްކަމަށް.ްސަރުކާރުންްމިްޓެކްސްތަކަށް،ްސަރުކާރުންްނަގަްންއުޅޭްޓެކްސްަތކަށްްފުރުޞަުތްްމަންދޫބުންްވިސްނަންޖެހޭ

ްކަމުގެް ްބަދަލުވާނެ ްމިއަދަށްވުރެ ްހާލަތު ްޞިއްޙީ ްރައްޔިތުންެގ ްދޭންޖެހޭނީ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި މި

ްބަދަ ްއަންނާނެ ްހާލަތަށް ްތަޢުލީމީ ްދަންނަވާނީ ްގެރެންޓީކުރަންޖެހެއޭ.ްރައްޔިތުންނަށްްގެރެންޓީކުރަންޖެހޭނޭ.ްއަޅުަގނޑު ލު

ްަޖވާބުދާރީވާންޖެހޭް ްއެބަ ްުސވާލުަތކަށް ްއޮތް ްއުފެދިފައި ްމެދުަގިއ ްކަމާ ްގެންގުެޅވޭނެ ްދިރިއުޅުން އަތްފޯރާފަށުގަިއ

ްގޮތެއްަގއިް ްދޯހަޅި ްމިކަން ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހިނދަކު ްނުލިބޭހާ ްޖަވާބު ްސުވާލުތަކުެގ ްމި ސަރުކާރަށް.

ށްލައިފިްކަމަށްްވަންޏާްޤައުމުްމިއަށްވުރެ،މިހާރުްމިއޮތްްހާލަށްވުރެްނިކަމެތިްހާލަށްްދާނެްކަމާްމެދުްއެއީްޝައްކެތްްދޫކޮ

ްނޫންް ްއެއް ްިހތްހަމަނުޖެހެންވީ ްމިކަމާ ްދެއްކީމަ، ްާބރުލާފައި ްައޑަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާަހކަ ްމި ްނޫން. ްކަމެްއ އޮތް

ްވިސްނަންވީ. ްމިކަމާ ްރައީްސ. ްގޮތަްށްްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނަންވީ. ްމެދުގައި ްޓެްކސްތަާކ ެނގޭ

ްކުރާެން ްލާރިން ްއެ ްގޮތަާކއި ްޚަރަުދކުރެވޭެނ ްލާރި ްއެ ްެވސް ްދިޔަސް ްހޯދަން ްއެްއ ްާލރި ްަކއިރިއަށް ްމީހެއް ކޮންމެ
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ްސުވާލުކޮ ްއެކަމާ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްސުވާުލކުރޭ. ްއެކަންކަމަްށްމަންފާއެއްގެ ށް

ްކަމަްށް ްެނގި ްޓެްކސްތައް ްަނގާ ްމި ްކުިރއަށްޮގސްެގންނުވާނެ.ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމަުގަގއި ްެޓކުހުގެ ރިޢާޔަތްކުރެިވގެންްނޫނިްއޔާ

ްޑީ.އާރު.ީޕގެް ްބޭނުންވަނީ ްކަށަވަުރކޮށްޭދން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ވިޔަސް

ްއިރާަދކުރެ ްރައީސް،ްސަރުކާރެްއގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެގިޔަކަނުދޭަނން. ްޓެކްސްތައް ްދޯހަޅިކޮށް ްގޮތަކަށް ްމި ްއިވއްޔާ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްޠަފާްއަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުހށަހެޅުމަށްޓަކައިްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެް

ް

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްޠަފާްވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްތިމަރަފުށީް

ްމިަކންް ްމިހެން ްވާަހކަ. ްައަވސްކުރާ ްބިލުތަްއ ްޓެކްސް ްމި ްވާހަަކއަީކ ްމިދައްކާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަެނއްކާ ްިކޔާލާފައި، ްތަންކޮެޅއް ްބަިއގަިޑއިރު ްބިލަކުން ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްތަންކޮެޅްއ21ްްއޮތްހިނދު ްފަހުން ދުވަސް

ްއަވަހެްއްނުވާނެ،ްމި ްމިކަމެއް ްއެތެޭރގަިއްކިޔާލަިއގެން ްމިތާ ްމިދިޔައީ ްޖަލްސާތަކުަގއި ްދުވަހު ްނުނިންމޭނެ.ްމިވީހާ ކަމެއް

ްވެއްެޖއްާޔް ްކުރަން ްމިކަން ްމިހެން ްަވގުތުަގއި ްލިބުނު ްވަގުުތޮކޅެއް ްއަނެްއކާ ްދިޔައީ. ްމި ްުޒވާބުކުރަމުން ތަޅާފޮޅަމުން،

ަގނޑުްރިާޔސަތަށްްދަންނަވަން.ްބިލެއްގެ،ްދުވަހަކުްވެސްްމިކަމެއްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްނިމުމަކަށްްނާންނާނެ.ްވީމާ،ްއަޅު

ްފަރުދުންެގް ްމިއަދު ްބިލަކަްށްދާށޭ.ްެއީއްމިހާރު ްއަެނއް ްނިންމާފައި ްކަންަތއް ްބިުލގެ ްަފއްޓާފަިއްއެ ްބަހުސް ްބިެލއް އެއް

ހުންްދުވަސްްފ7ްަަގޑިއިރުްވާހަކަަދްއކާފައިްއަނެްއކާްމިްބިލުްމިްއޮތީްފޯކާސްޓުްމިްކުރަނީްއެނެއްކާވެސ2ްްްބިލުގައިް

ްނިޒާުމް ްއެ ްއެކަން ްއެހެން ްދާށޭ. ްބިލަކަށް ްއަނެްއ ްނިންމާފައި ްކަންަތއް ްބިލެްއގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަށް. އަންނަ

ނޑުްވަަރށްްބޮޑަށްްއެދޭކަމެއްްއަދިްގޮާވލާްކަމެއް.ްއެހެންވެގެންްރިާޔސަތުގެްސަމާލުކަމަށްޓަކައިްމިް ޤާއިމުކުރުމަކީްއަުޅގަ

ް.ްވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުިރއްޔާް

ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްމި ްނޫން.ްމިހާރު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާ،ް ްއެދިވަަޑިއގެންފައި ްވާހަކަެދއްުކމަށް ްބިލަްށ ްނެގުމުގެ ްޓެކްްސ ްައގުން ްޚިދުމަތުގެ ްމުދަާލއި ްގެންދާ ވާހަކަދަްއކަމުން
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ް ްވާ ްއެދިވަަޑިއގެންފައި ްޢިއްމިހާރު ްއަށްްޒަތްތެރި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަެވސް، ްފުުރޞަތުއަރުވާނަން. މެންބަރަށް

ްމިނެޓް.ްމަުޑއްަވރީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިސާމްްޢަލީ.3ްްބާކީްއޮތީް

ް

 ްހަކަދެްއކެވުން:ވާމަޑުއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމްްޢަލީް

ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީްްޝުކުރިއްާޔ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީކގައި ްޮއތުމާ ްމިނެޓް ްދެ ހަމަ

ްބޭފުޅުންެގް ްގެންދަވަނީ.ްއެ ްމި ްކުރައްވަމުން ްކަންކަން ްމިހާރު ްސަރުކާރުން ްޚިލާފަށޭ ްސިާޔސަތާ ނޑު ްމަިއގަ ސަރުކާރުގެ

ްތިރިކު ްޚަރަދުަތއް ްދިިރއުޅުގެ ްވައުުދވެަވޑަިއގެންނެވި ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްއެއާެއއްކޮށްްމެނިފެސްޓޯގައި ްހަމަ ްއަދި ރަްނ.

ކުއްލިުކއްލިއަށްްތަކެީތގެްައގުޮބޑުެވގެންްނުދާނެްގޮތަކަށްްސިޔާސަތުްބައްޓަންކުެރއްވުމަށްްެއްބޭފުޅުންގެްމެނިފެސްޓޯގައިް

ޔިތުްންވަޢުދުވެފައިްއެބަޮއވޭ.ްމިއިންްކޮންމެްކަމަކުންްމިްދަނީްހަމަްކުއްލިުކއްލިއަށްްތަކެީތގެްއަުގބޮޑުވަމުން،ްއަދިްރައްް

ނޑުްދަންނަވާނީް އަތުންްނެގެމުންްދާްފައިސާްޮބޑުވަމުން،ްަރއްޔިތުންނަށްްލިޭބްއާމްދަނީްކުަޑވަމުން.ްއެހެންަކމުންްއަޅުގަ

ްތަކުލީފާް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަ ްެވސް ްބިލަކީ ްޓެކްސްގެ ްމިއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމިހާރު ހަމަ

ްއެއާއެް ްކަމެކޭ.ްހަމަ ްއެއްްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ްޓެކްސް ްމިކަހަލަ ްައތުން ްރައްޔިތުންގެ ްހިތާމަކުރަމޭ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ އްކޮށް

ްތިރިކުރުްން ްއަގު ްިދރިއުޅުމުގެ ްސިާޔސަތަކީ ްެއއް ްމައިަގނޑު ްސަރުކާުރގެ ްދާއިރު ްތައްޔާުރވަމުން ްސަރުކާރުން ނެގުމަށް

ްޔަޤީްނވާތީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްކަމަށް ްހާސިލްނުވާނެ ްީމެގން ްއެކަން ްާވއިރު، ްވަރަށްްްކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގަިއ ެއ

ހިތާމަކުރަމޭ.ްސަރުކާރުންްހަމަްކުރަމުންގެންދާްކޮންމެްކަމެއްްވެސްްމިކަހަލަްގޮތަކަށްްމިްދަނީ.ްޑޮލަރުގެްައގަށްްގެަނިއް

ްހަމަް ްިދޔައީ. ްއަރަިއގެން ްަމއްަޗށް ްައގު ްމުދަލުެގ ްއަދި ްައގު، ްޚިދުމަތުެގ ްކުއްލިައކަށް ްހަމަ ްވެސް ްގުިޅގެން ބަދަލާ

ްމިކަންްއެއާް ްހަމަ ްދިމާވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްއެްމައްސަލަ ްހަމަ ްވެސް ްފެށުމުން ްނަގަން ްޓެކްސްތައް ްމި އެްއކޮށް

 ދަންނަވާލަންްއަޅުަގނޑުްފުުރޞަތަށްްއެދުނީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަޝުކުރިއްޔާ ްމިހާރު ްވާހަކަދައްކަްންމެންބަރު. ްބިލަށް ްމިއޮްތ ްކުރިމަީތގައި ނޑުގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްނެތް. ްޖަލްާސގަިއ ްަވގުތު ްމި ްމެންބަރަުކ ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއްއވެސް ްވާ އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއ

ްޢި ްއެްއވެސް ްިއތުރު ްއޮތް ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާފައި ްމިހާރު ްއާދެ، ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްބިލުގެ، ްމި އްޒަތްތެިރްމިހާރު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުށަހެޅުއްވި ްިބލު ްވިދާޅުވުމަށްޓަކައި ްފަހުބަސް ްބިލުގެ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކު ްނެތުމާ މެންބަރެއް

ްލިބިފަ.ް ްކޯރަމް ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްނެތީ. ްކޯރަމް ްވަގުތު ްމި ްއުތުރު، ްހިތަދޫ މެންބަރު

ތުއަރުވަނީްހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމަށް.ްމިްއެހެންކަމުންްއަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަރުޙަލައިަގިއ ްބަހުސްެގ ްބިލުގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްވިދާުޅވުމަާށއި ްފަހުބަސް ބިލުގެ
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ްސާފުކޮ ްމަޢުލޫމާތު ްބޭނުންވާ ްސާފުކުރަން ްުސވާލުތަކަާށިއ ްވާ ްހިތަދޫްކުރަްއވާފައި ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ށްދެއްވުމަށް،

ްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމަށް.

 

 ްހަަކދެއްކެވުން:ވާްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާ

ޒިންމާދާރުކަންްުކޑަްިއދިކޮޅުްޕާޓީތަކެްއ،ްނުވަތަްމެްނބަރުންތަކެއްްތިބެގެންްމިފަދަްްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްعليكنްسالملا

ްދައުލަތަށްް ްނުވަތަ ްސަރުކާރަށް ްއާދެ، ްހައިރާނެއްނުވަން. ްވެްސ ްޙަޤީޤަުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަިއަގއި ްދެކެވޭ ބިލަކަށް

ްއިުތރުވެގެ ްފުދުންތެރިކަން ްލިބުން،ްރައްޔިތުންގެ ްއާމްދަނީ ްއިތުރުވެގެންްއިތުރަށް ްފުދުންތެރިކަން ްދިޔުން،ްަދއުލަތުގެ ން

ްއިދިކޮޅުް ްޕާޓީތަކަކަށް، ްއިދިޮކޅު ްެއއީ ްދިޔުން، ްފޯރުެވގެން ްޚިދުމަތްތަކެއް ްިއތުރު ްރައްޔިތުންނަށް ދިޔުން،

ްވާހަ ްެއއް،ްކޮންެމވެސް ްބަހަނާ ްކޮންމެވެސް ްނޫން.ްއެހެންކަމުން ްކެތްކުރެވޭެންކަންތައްތަެކއް ކަަތކެްއްމެންބަރުންތަކަކަށް

ދައްކައިްމިްބިލުތަަކކީްއަދިްެޓކްސްްނެގުމަކީްއެއީްރަނގަުޅްނޫންްކަމެއްްކަމުގެްހުއްޖަްތްދައްކަންްމަސައްކަްތކުރާނެ.ް

ްހުށަހެޅިް ްބިުލ ްމި ްދިޔައީ ްިމ ްފެނިގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދިޔަީއ. ްމި ްފެނިގެން ްހަމަ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްއެކަން ދެން

ްމިތާ ްހައިިސއްޔަތުން ްއެންެމްމެންބަރެއްގެ ްރަނގަޅަށް ްބަލައިެލވުނުއިރު ްވާަހކަތަކަށް ްދެއްކެިވ ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ނގައި

ްވެސްް ްވިދާޅު ްރަނގަޅަށް ްބިލުތަްއ ްއެންމެހައި ްދާ ްހިމެނިގެން ްޕެކެޖުަގއި ްމި ްނުވޭ. ްެވސް ްވިދާޅު ްބިލު ްމި ކުޑަމިނުން

ް ްބަެއއް ްތަން ްެގންދެވި ްވިދާުޅވަމުން ްެއއްޗިހިތަެކއް ްކޮންެމވެސް ްދެން ްހައިރާްނވޭްނުވޭ. ނޑު ްއަުޅގަ މެންަބރުން.

ްެއއްެޗްއް ްވިާދޅުިވ ްެއ ްގޮތުން ްުގޅޭ ްބިާލ ްމި ްދެން ްޙުަސއިން، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ނޑިތީމު ްކަ ޚާއްސަކޮށް

ްމަނިކުފާނުެގް ްއެ ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްައޅުަގނޑަށް ްއެއީ ްހައިރާންވޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ވިދާޅުވި

ްބޮޑަްށް، ޤާބިލުކަމަށް ްވަރަށް ްވާހަކަދައްަކވަނީ ްޢާއްމުގޮތެްއގައި ްަމނިކުފާނު ްއެ ްއަދި ްޤާބިލުކަމުގައި ްޢިލްމީ ޚާއްަޞކޮށް

އަްށ11ްްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ްެޓކްސްްެނިގގެންްދާއިުރްޚާއްަޞކޮށްްބަެއްއްއަިއޓަމުތަކުންް%

ްވާ ްނެގިގެންދާނެ ްޓެކްސް ްފަހަރު ްތިން ްފަހަރު ްދެ ްބިލުގެ ްސަބަބަކީ، ްހައިރާްނވޭ. ްައޅުަގނޑު ްވިާދޅުވި. ވަނ83ްްަހަކަ

މާއްދާގެް)ށ(ްއަދިް)ނ(ްރަނގަޅަށްްވިދާޅުުނވެްއެްވާހަކަަތްއްދެއްކެވީމަ.ްދެންްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިހާރުްވެސްް

ް ްވާހަކަ. ްނުދެވޭ ްޚިދުމަތްތައް ްއެިކއެކި ްދިގުކޮށް ްތަކުރާރުކޮށް، ްވާހަކަ. ްނުދެވޭ ްސަރުކާރުގެްޚިދުމަތް ްރަށްރަށުަގއި އެކި

ްބަނދަރުތަްއް ްވާހަކަ، ްޚިދުމަތްނުދެވޭ ްހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ްއާދެ، ްޚިދުމަތްތައް ްދޭންޖެހޭ ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ފަރާތުން،

ްގެންދެވީް ްވިދާޅުވަމުން ްޭބފުޅުން ްބަެއއް ްއިތުރަށް ްޭއގެ ްދިަޔއީ. ްދެެކވެމުން ްވާހަކަތަެކއް ްގޮްސ ްމިހެން ްވާހަކަ، ނުހެދޭ

ކާރުްބޮުޑވަނީއޭ.ްކުޑަކުާރށޭ.ްސަރުކާރުންްމަސައްކަްތުކރިްއިނގޭތޯްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްދަންނަވަންތޯްދައުލަުތެގްސަރު

ްއަދަުދް ްސަރވަންޓުްނގެ ްިސވިލް ްމަސައްކަތްކުރީމަ ްަމދުކުރަން ްއަދަދު ްމަދުކުަރން.ްމުވައްޒަފުްނގެ ްއަދަދު މުވަްއޒިފުންގެ

ްމަސައްކަތްް ްސަރުކާރުްނ ްމަދުކުރަން ްތިަޔްވެސް ްވަޒީާފއޭ ްބަެއްއގެ ްެއތައް ްައކީ ްވާހަަކ ްދިަޔ ްދެކެިވގެން ްފެށީމަ ކުރަން

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްގެއްުލވާލަނީ. ްތިޔަ ްއާމްދަނީއޭ ްޢާއިލާެއއްގެ ްއެތައް ްއާމްދަނީ، ްަބއެްއެގ ްއެތައް ގެއްުލވާލަނީ.
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ްއިޤްތިޞާދެްއްއެކަމުަގއިްެވސްްދަތިތަކެއްްދިމާވި.ްފެންނަންްއޮތްްޙަޤީޤަތަކީްހަރުދަނާކޮށްްދެ މެހެއްޓެނިވިްދިގުރާސްތާގެ

ްފިސްކަލްް ްހަުރދަނާކުރަންޖެހޭކަން. ްސިޔާސަތު ްފިސްކަލް ްޤައުެމއްެގ ްއެ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމުގަިއ ްބޭނުން ދަމަހައްޓަން

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްަޚރަދުތައް ްސަރުކާުރގެ ްތެރެއިން ްނިޒާމެްއގެ ްޓެކްސްގެ ްހަރުދަނާ ްހަރުދަނާކުރެވޭނީ ސިޔާސަތު

ްކިހިެނއްތޯްްރަނގަޅަށް ްކޮންޚަރަދުތަކެއް ްސުވާަލކީ، ްގެންދެިވ ްކުަރްއވަމުން ްުސވާލަީކ، ްއުފައްދާ ބައްޓަްނކުރެިވގެން.

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ. ްޖަވާަބކީ ްބޭނުންފުުޅވި ްގަސްތުކުަރއްވަީނ، ްިތ ްސަރުކާރުން ކުރަްއވަން

ްތިއް ްބޭފުޅުން ްތި ްޮގތުގައި ްމެންބަރުންގެ ްަދއުލަތުންްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓަކަށޭ ްފާސްުކރައްވާ ްބޭފުޅުން ްތި ަބަވއިގެން

ްަފއިސާޭއް ްވާ ްހިމެނިފައި ްނަމަ،ްބަޖެޓެްއގައި ްވަނީ ްކަމުގައި ްޚަރަދެއް ްކުރާ ްގެންދަވަނީ.ްސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރައްވަމުން

ްހު ްމަޤާމެއްަގއި ްެއއްެވސް ްދައުލަތުގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްގެންދަވަނީ. ްބޭފުޅަުކްޚަރަދުކުރަމުން ްއެްއވެސް ންނެވި

ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާް ްއިންތިޒާމު ްބެލޭނެ ްއެކަންކަން ްވެސް ްނަމަ ްވަނީ ްކަމުގައި ްޖެހޭ ްލާިރއެްއަގިއ ްލޯ ރައްޔިތުންގެ

ްމިވެިންޚިދުމަތެްއް ްތަކުރާރުކޮށް ްކޮންޚަރަދުތަެކއްތޯ ްދިމާލަށްްނުގޮްސ،ްދެންްސަރުކާރު ްއޮީތްހަމަޖެހިފައޭ.ްއެ ޤައުމުަގއި

ްެއވެ ްޚިދުމަތްތަކެއްްނުދެއޭ، ްވިަޔސް ްކަުމގައި ްދެއްކި ްއެވާހަަކ ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްބޭފުޅުން ްތި ްުނދެއޭ، ްޚިދުމަތެއް ނި

ނޑުމެންނަށްްދެބަސްވެވެންްއޮތްްުސވާލެއްް ދެވޭނީްޚިދުމަތްދިނުމަށްްދައުލަތުގެްއާމްދަނީްއިތުރުކުރެިވގެްނކަންްއެއީްއަުޅގަ

ްއެއްަބސްވާނެ ްއެންމެން ނޑުމެން ްިތްނޫން.ްއަުޅގަ ްވެސް ްހިނދު ްކުރާ ްވެިރކަން ްޤައުުމގެ ްއިދިކޮުޅްޕާޓީއަކުްންމި .ްއަދި

ްވެިރކަމެްއގަިއް ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްދައުލަތަށް ްޓެްކސް ްއޮެވ، ްާޤއިމްވެފަިއ ްނިޒާމު ްމި ްޓެްކސްގެ ްބޭނުންފުޅުވާނެ ބޭފުޅުން

ްލާ ްޤައުމުގެ ްމި ްޤައުމަށް، ްމި ްމުޅި ްއެދެނީ ްމި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްޤައުމުެގްލިބެން. ްމި ބައަށްޓަކަިއ،

ްމެނުވީް ްއިތުރުކޮށްގެން ްއާމްަދނީ ްދައުލަތުގެ ްކުރިއެރުަމށްޓަކައި ްރައްޔިތުްނގެ ްޤައުމުގެ ްމި ފައިދާއަށްޓަަކއި،

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްފާސްކޮށްދެްއުވން. ްބިލުތައް ްމި ްނެތީީތވެ ްކުރެވެން ްމިކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ވެސްްމި އިޤްތިޞާދުްހަމަޖައްސަންްމަސައްކަތްތަެކއްްްެމންްމަނިޓަރީްސިޔާސަތުގެްދަށުންކުރުމުއްދަތެްއގައިްައޅުަގނޑު

ް ްތާނަގއި ނޑުމެންެގްވޭތުވެިދޔަ ްއަުޅގަ ްިއތުރުވަމުން ްދަރަނި ްނަތީޖާއަކީ ްދިޔަ ްފެނިެގން ްޮކށްފީމޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ވެސް

ްއެޅި ްދަރަނިތައް ްބޮލުގަިއ ްދަރިންގެ ްދަރިންނާއި ްދިޔަ ްއަޅުގަގެން ްމިތަން ްފެނިގެން ްއެހެންކަމުންްްނޑުމެންނަށް ދަނީ.

ްމިކަމުންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ. ްސަލާމަތްކުރަން ްޖީލު ްއޮތް ްކުރިޔަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން

ްމުޅި ްދުރަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޚިޔާލުތަކާ ްތިޔަ ްސިޔާސީ ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްއެހެންކަމުން ްއެބަޖެހޭ. ްސަލާމަތްކުރަން ްޤައުމު

ންބިލުްއުމަށްޓަަކއިްމިކަންްކޮށްދެއްވާށޭ،ްމިގޮސްްޤަ ރިއްޔާްޑުްދަންނަވާަލންްބޭނުންވަނީ.ްޝުކުފާސްކޮށްދެއްވާށޭްއަުޅގަ

ްނިންމާލަމުން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްއެންމެހައިްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާަލންްްވެސް ްހަނދުމަފުޅަށްޓަކައި ބޭފުޅުންެގ

ް ްައއ3119ްިބޭނުންވަނީ ްސަރުކާރު ްއަަހރު ްްވަނަ ްފެށިގެން ްނިންމާފ49ްަހިސާބުން ްބަނދަރު 25ްއެބަވެޔޭ.ްްއިރަށެްއގެ

ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްްރަށެއްަގއި ްއެަބވެޔޭ. ްޤާއިމުކޮށްަފއި ްހިއްކާފ22ްްަވެސް ްރަެށއް ްއި ްމިީއްވެްސްއެބަެވޔޭ. ހަމައެކަނި
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ްބަލައި ްގޮތުންްލަންލޮލުން ްޚިދުމަތެއްގެ ްައދި ްމިންވަެރއްްވެސް ްކުޑަ ްނޫންްެވސް ްނުމެ ްޝުކުެވްސ ރިްއޔާްމެއޭ.

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިޝުކު ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެްރިއްޔާ ްދާއިރާގެ ްހިތަދޫ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްމެންބަރުްހިސާބުން ރި

ް ްއަސްލަމު ްައގުންްހުށަހަޅުއްވާަފއިމުޙައްމަދު ްޚިދުމަތުގެ ްމުދަލާއި ްނެގުުމގެްްާވ ްބަހުސްްެޓކްސް ްމަރުޙަާލްބިލުގެ ގެ

ްބަލައިގަތުމަށްްނެގޭްވޯޓުްޮއންނާނީްމިއަދުގެްވޯޓުްނަގާްަގޑީގަ.ްްބިލުްމަޖިލީހަށްްނިމުނީ.ްދެންްމި

ނޑުްމިް-21.4 ްއަޅުގަ ްދެން ްއެދާންްއެހެންކަމުން ްޖެހެނީ ްއައިޓަމް ްއަްށ.ްެއޖެނ21.4ްްޖެންޑާ ްއައިޓަމް ްމިްއިގ21.4ަޑާ

ް:/:311ވާފައިްާވްޤާނޫނުްނަންބަރުްފާްހުށަހަޅުއްތްެެތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްޠަޢިްއޒައޮތީްތިމަރަފުށީްދާއިރާެގް

ޔާތްަތކާްބެޭހްޤާނޫނަށްްއިޞްލާުޙގެނައުމުގެްނާއިްއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮްށފައިވާްމީހަކަްށްދޭންޖެހޭްރަްއކާތެރިކަމާ

ްއާދެ،ްމިްބަހުސްްބިލުގެ ްގެްނދިޔުން. ްޢިްއޒަތްތެރިްް،ޕާޓީތަކަށްްއިކުރިޔަްށްގެންދާއިުރގަްްހުސްބިލުެގްބަްކުިރޔަށް އަދި

ް ްވަގުތު ްމެންބަރުންނަށް ްއޮތް ްހަމަޖެހިފައި ްއަށް ްޑީ.އާ.ރު.ޕީ ްއޮތީ ްމިހާރު ްބާކީ ްދަންނަވާލާނަން. މިނެޓް،54ްްގޮތް

ް ްއަށް ްނިސްބަތްވެްމިނ68ްެއެމް.ޑީ.ޕީ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްމެންބަރުޓް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވަަޑއިނުގަންަނވާ މިނެޓް،51ްްންނަށް

ް ްއަްށ ްޕާޓީއ23ްަޕީ.އޭ ްޤަުއމީ ްދެވިފަ.މިނެޓް، ްަވުގތު ްވަނީ ްމިހާރު ްޖުމްހޫރީްްަކނަޑއެޅިފައިްްށް ްހަމަވެފަ. ްަވގުތު ާވ

ް ްމ6ްިްމިނެޓ3ްުޕާޓީއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއަރުވަީންމިްސިކުންތު.ްއެހެންކަމުން ްވާހަކަްފުރުޞަތު ދެއްކުމަްށްބިލަށް

ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށް.މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްދޫކޮށްިލްވާހަކަްދަންނަވަން.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިްފުރުޞަތުއަުރވަނީްމިްމިހާރުްއަޅުަގނޑަށްްފުރުޞަެތއްް ްމިްއަރުވަންޖެހެނީ،ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމިހާރުްއަުޅގަ

ްދެއްކުމަށްްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރަށް.ބިލަށްްވާހަކަ

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ްޝުކު ްއެބަރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ްމިްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްވަމުންްއިޤައުމުގަްފެނޭ ްމީހުންނަށް ްކުރި ްދާްްވެރިކަން

ނޑުްނެތިންްއެް،ގޮތް.ްއެހެންވީމާް ްރިްއޔާ.ދައްާކކަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުްތާްވާހަކަްމިްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެއްކުން:މައްޗަށްްޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުް

ްސުބްޙާނަ ްމިްهللا. ްއެންމެން ްހުރިހާ ނޑުމެން ްްއަުޅގަ ްމުޞްޠަތިބީ ްމުޙަްއމަދު ްދޫކޮށްލައިގެން ްފަހުބަސްްފުރުޞަތު ފާގެ

ްއަުޑއެހުމަށްޓަކައި.ްުޝކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިްމިހާރު ްޢިްއޒަތްތެރިްވާހަކަްްބިލަށްްއަރުވަނީ ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްފުަވއްމުލަކު ދެއްކުމަށްޓަަކއި

ްޙަސަން.ްކުރިޔަށްްގެންދިޔުމަށްްދަންނަވަން.ްްޤުމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީ

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަ

ްވާހަކަްދަްއކާލާީނ.އަޅުަގނޑުްއިތުރުްފުރުޞަތެްއްއޮެވއްޖެއްޔާް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިން ްމެންބަރެއް ްެއއްވެްސ ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިބި ްއެދިަވޑަިއެގންފައި ްފުރުޞަތަށް ްކުރިމަތީަގއި ްއަޅުަގނޑު ްނެވިްމިހާރު

ްމި ްނުކުރެްއވޭ. ްޤަބޫލެއް ްްކަމަކަށް ްވަޑައިގެްންތިއްބެވި ްމިތާ ްމެންބަރުންދެންނެވީ ްފުރުޞަތުްްޢިްއޒަތްތެރި ްވަނީ ވެސް

ްޖެހެދޫކޮށްލައްވާފަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންކަމުން ްމި. ްދެންނެވުމަށާބިލުްނީ ްފަހުބަސް ްބަހުްސެގްްއިގެ ްބިުލގެ އަދި

ްކުރައްވާްއިްގަމަރުޙަލައި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްާވ ްއަދިސުވާލުތަކަށާްަފއި ްބޭނުންވާްއި ކަްނކަންްްާސފުކުރަން

ްބިލުސާފުކު ްޢިްއޒަްރުމަށްޓަކައި ްފުރުޞަތުހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރަށް ްއެތްތެރި ނޑުްޮގތުންްއަރުވަން. ްމިްްއަޅުގަ ްމިހާރު

ްފަހުބަސްްވިދާޅުވުމަށް.ްއަށް،ްފާޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްޠައަރުވަނީްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްްފުރުޞަތު

ް

ްފާްވާހަކަދެްއކެވުން:މުޞްޠަމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްތި

ްމިހެންވާނީޝުކު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްވެސްްރިއްޔާ ްމިހެންވަންޏާ. ްކަންތައް ްމިކަހަލަ ްއެއްްމިއެއީ ދުވަހުްްބިލަށް

ްްމިްއި،ކޮށްފަބަހުސް ްމައުޟޫޢުބިުލގެ ްފަހުންްމުޅި ްއެްްެގއްލޭ ްމުޢާްނޫނިއްޔާ ްމަމީހުންގެ ްފަހުންލާތް ނޑޭ އަނެއްާކްްކެ
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ނޑުްްމިްއިކޮށްފަްޔުމަށްްއަނެއްާކްމިއަދުްއެޖެންޑާބިލުންްތަންކޮޅެއްްކިްމިްކޮށްފައި،ްްއެއްމަސްްުދވަސް ްއޮތީ.ްވީމާްއަުޅގަ

ްމާ ްފޯރިްވެސް ްމިްބޮޑު ްނެތް ްްއެއް ްބަހުސްބިލަށް ްބޮޑު ްދަންނަވާލަންްމާ ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރާކަށް. ތަކެއް

ްމި ްއެްއެޗއް ްއެންމެ ްްބެހޭްބިލާްބޭނުންވަނީ ްއެބަގޮތުން. ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮށްފަްއިދުނިޔޭގަްްފެނޭ ތިިބްްއިވެިރކަން

ްޅުަގނޑުްބޭނުމެއްްނުވޭްމިްބިލަކަށެއްްއަްް،ވަރު.ްއެހެންވީމާްތިބިްއިމީހުންްމިއަދުްބިކަވެފަްލާއިްއެހާމީހުންްއުޅެމުންދާް

ްމި ްބޭނުންވަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަްއާކކަށެއް. ްވާހަކަަތކެއް ްވެރިކަންްއިތުރަކަށް ްދޭްްރާއްޖޭގައި ްމީހުންނަށް ްތިބި ޮކށްފައި

ްއެއި ްއެްނާޔަތް ްީދެގން ްގޭގަްްފަރާތްތަކަށް ްހަމަހިމޭނުން ްދީގެންްްއިބައިިތއްބަިއގެންްސަލާަމތާްއިފަރާތުން ރައްކާތެިރކަން

ްނޫޅެ ްއުޅޭހެން ްނުނިކުމެް،ކުޑަކުދިން ްދީގެްންދައުލަތުންްއިްަބއިތިއްަބއިގެްންްއިގޭގަްްެއްމީހުން، މަގުމަްއޗަށް ްނާޔަތްތައް

ނުޑްމިްއިގޭގަްްއެްމީހުން، ދެވެންްއޮތްްއެހީތެރިކަމެއްްީދގެން ބިލަކަށްްދައްކާނެްއިތުރުްްބައިިތއްބަންްބޭނުންވަނީ.ްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުްމިހާތަނުންްވާހަަކްް،ބިލަށްްވޯޓަކަްށްމިއަދުްއަހަން.ްއެހެންވީމާްއްްނެތް.ްައޅުަގނޑުްބޭނުންވަނީްމިއެްްވާހަކަ

ްވޯޓު ްމިއަދުގެ ްްމިްއިގަީޑގަްކުރުކޮށްލަން. ްގޮތްބިލު ްގެެނވޭނެ ްއެދޭކަމެއް.ްްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ހަމަޖައްސަަވއިދިުނމަކީ

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިޝުކު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްްރިއްޔާ ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްމުޞްޠަހިސާބުން ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ފާްޒަތްތެރި

ްްހުށަހަޅުއްވާފައިް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްކޮށްފައިް-:1/:311ާވ ްދޭންޖެހޭްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމީހަކަށް ވާ

ްއިޞްލާޙުނާއިްއިރައްކާތެރިކަމާް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިލުެގްބަހުސްގެޔާތްަތކާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނިމުނީ.ނަުއމަށް ްމަރުޙަލާ ްގެ

ްްމިްދެން ްބިލު ްބަލައިގަތުމަށް ްނެގުނެގޭ ްމިހާޯވޓު ްއާެދ، ްަގީޑގަ. ްނަގާ ްވޯޓު ްމިއަދުގެ ްއޮންނާނީ ހިސާބުންްްން

ްމެން ނޑުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކައިިރވެފަިއ، ްވަރަްށ ްވެްސ ްަގިޑ ްނިންމާލާ ްދަންފަޅި ްުކރީގެ ދުރު

ްއަށް.21.5ްމިހާރުްދާނަންްއެޖެންޑާްއައިޓަމްް

ްމ21.5ްިް-21.5 ްހުށަްަގއި ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްޢިްއޒަތްތެިރްްހަޅުއްވާަފއިއޮތީ ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ވާ

ްޢަބްދުމެންބަ ްފައިދާްހުށަހަޅުއްވާފައިްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްރު ްިވޔަފާރި ްބަހުސްްވާ ްބިލުގެ ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ކުރިޔަްށްްއިން

ްމިް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްގެންދިޔުން. ްވާހަކަދެއްކުމަށްއާދެ، ްބިލަށް ްމި ްވާއެދިވަަޑިއގަންނަވާްހާރު ެއްއވެްސްްފައި

ްފްލޯް ްމެންބަރަކު ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްނެތް. ްބަހުސްްްއަުކ ްމަރުޙަާލްބިލުގެ ގެ

ްބިލުނިންމާލުމަށްޓަ ްދެންނެވުމަށް ްފަހުބަސް ްއެްހުށަހަޅުއްވާފައިްކައި ްފަރާތަށް އެހެންކަމުންްް.ދިނުމަށްފުުރޞަތުްވާ

ް ްޢިްއޒަތްތެރިސަރުކާރުެގ ްާދއިރާެގ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްޢަބްދުްފަރާތުން ާވްްހުށަހަޅުްއވާފައިްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރު

ްފުރުޞަތުްއަރުވާްވާަހކަްދަންނަވަން.ްބިލަށްްފަހުބަސްްވިދާޅުވުމަށްޓަކައިްމި

ްްްް
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ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނު

ްއުއްމީދުޒަތްތެޢިއް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ްމިރި ްަވގުތުްބިލުްކުރަން ްވޯޓުގެ ްމިއަދުގެ ްއެހޭނެްްަގއިވެސް ވޯޓަށް

ްްކަމަށް. ްއެކު ްވުމާ ްކައިިރވެފައި ްޓެކްސްަވގުތު ްއޮތީ ްފަުހބަހަކަށް ނޑުގެ ްމިްއަުޅގަ ްނަގާނަމޭ، ޤައުމުެގްްވެްސ

ެއްއވެްސްްއިޤައުމުގެްަރއްޔިތުްނގެްއަތުންްގެއްލުުމގެްގޮުތގަްްނީ.ްމިކުރަިނވިްގޮތުަގއޭްެޓކްސްްނަގާރައްޔިތުންނަށްްފައިދާ

ްމިްލާރި ްނުނަގާނޭްއެްއ ްަފއިސާސަރުކާަރކުްނ ްހުރިހާ ްެނގޭ ްޚަރަދުކުރަންް. ްބަޖެުޓގަްއެްއ ްދައުލަުތގެ ްއިެވގެން

ް ްފައިާސެގ ްހިމެނިގެންދާނޭްދަދުތަކާއަޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ްކޮންމެްްކަމުގައި. ިވޔަސް

ްކަމުަގއި ްމިްޚިދުމަތެއް ްޚަރަދުްިވޔަސް ްތެރެއިން ްޢިއްޒަތްތެިރްްުކރެވިގެންޤައުމުގެ ްއިުތރުކުރެިވގެންނޭ. ްއާމްދަނީ ދާނީ

ްރިއްޔާ.ްްނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުްރައީސް.ްައޅުަގނުޑގެްވާހަކަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެރިޝުކު ްމިްރިއްޔާ ްސަރުކާރުްެމންބަރު. ްފަރާތުހިސާބުން ްޢިއްޒަތްތެިރްގެ ްދާއިާރގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ން

ްޢަބްދު ްފައިދާްހުށަހަޅުއްވާފައިޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމެންބަރު ްިވޔަފާރި ްބަހުސްްވާ ްބިލުގެ ްޓެކްސްނެގުމުގެ ްމަރުޙަާލްއިން ގެ

ހިސާބުންްް.ްމިހާގުންްއޮންނާނީްޯވޓުްނެގޭްަގޑީގަްނެްްންްބަލައިގަތުމަށްޓަކަިއްނެޭގްވޯޓުބިލުްމަޖިލީހުްނިމުނީ.ްދެންްމި

ްިޢއްޒަ ްއަޅުަގނޑު ްމެންަބރުންނަށް ްހުްސވަގުުތކޮެޅއްމިނެޓ41ްްުތްތެރި ްމަޖިލީހުްގެ ްދެން ްކުރިޔަށްދެން. ްމަސައްކަތް ްގެ

ް ްމެންދުރުފަހު ްމިއަދުގެ ްމެންބަރުނ2ްްދާނީ ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހާޒިްޖަހާއިރު. ްދެއްްވެސް ވުމަށްްރުވެަވޑަިއގެން

ްްއވެވިްެއއްބާރުލެްއވުމަށްްޝުކުރުދަންނަވަމުންްމިއަދުގެްހެނދުނުގެްަދންފަޅިްނިންމާލަން.ްްދެތިޔަްް،ދަންނަވަމުން

ް

 ]އަށ11ްްް;24އިނ41ްްް;23ހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްފަށަިއގެން ްމަަސއްކަތް ްދަންފަޅީެގ ްމި ްމިއަދުގެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްމި`. ނޑު ްއަުޅގަ ްދާއިރު ދަނީްްކުރިއަށް

ް ްައއިޓަމް 22ްއެޖެންޑާ ްއެޖެންޑާް، ްނެތް. ްމަސައްކަތެއް ްިމއަދަކު ްދަށުން ްމިއައިޓަމުގެ ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ކޮިމޓީތަކުން

ް ްކުރިނ23ްްއައިޓަމް ްދާނީ ްައޅުަގނުޑ ްގޮުތގެްއަށް ްއަްނނަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްްވެސް .ްގ41ަ;24މަތީން

ް، މާވީއެހެން ްައއިޓަްމ ްމިއައިޓަމުއެ، 24އެޖެންޑާ ްމަސައްކަތްަތްއ. ްމިއަދުްހެން ްދާނީ ްކުރިއަށް ްމިއަދު ްދަެަށުން ގެ

ްއާމްދަ ްފަރުދުންގެ ްހުށަހެޅުނު ްބަހުމަޖިލީހަށް ްބިލުގެ ްެނުގމުގެ ްޓެކްސް ްފުރުޞަތަްށްނީން ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާ. ްސގެ

ްްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްފުރަތަމަްފުރުޞަތުވާ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްގެންދާނަން. އަރުވަމުން

ްމި ްމެންބަރަކަށްްްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނާޒިމް.ްކޮންމެ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަޑަެވލި އަރުވަނީ
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ނަޑއަުޅްއވާފައިްވަނީްއެ 6ްަޑއިގެންަފއިްވާްވަގުުތގެްބޭފުޅުންނަށްްލިބިވަްވެސްްއެމް.ީޑ.ޕީންްއަދިްޑީ.ާއރު.ޕީންްވެސްްކަ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަޑަެވލި ްއެހެންވީމާ، ްފުރުޞަތުްމިނެޓްއިރު. ނޑު ްއަޅުގަ ްދާއިރާެގްމެންބަރަށް ްމަޑަވެލި އަރުވަން.

ްދޫކޮށްލައްަވއިފި.ްމި ްފުރުޞަތު ްމެންބަރު ްމެންބަަރުކްްޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއގެންފައިވާ ވަގުުތްފުރުޞަތަށް

ނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުއަރުވާނީްމިްބިލަށްްބަހުސްގެްމަރުޙަލާގައިްްތުމާނެ ޖަވާބުްްކުެރވިފައިްވާްުސވާލުތަކަށްއެކު،ްއަުޅގަ

ްފަހު ްއަދި ްހުދެއްވުމަށާއި ްބިލު ްވިދާޅުވުމަށް ްޢިއްޒަބަސް ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ތްތެިރްށަހެޅުްއިވ

ްމް.މަޢުޞޫهللاްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއެއްްކެާލްދާއިރާގެްޢިްހޭްމައްސަލަބެް.ްނިޒާމާމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްްމްްވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާ

ްވާހަކަ ްރައީސް ްދެން،ްެދންމެގައި ްއޮންނާނީ. ްއެދިފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްކަން ްބިލަށް ްރައީްސ،ްމި ފުުޅްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްދައްކަވަމުންްގެންދެވިްގަީޑގަިއްއަޅުަގނޑުްޗެމްބަރްތެރޭގަިއްހުރިން.ްއެހެންވެްއެ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްބޭނުންފުޅުް ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުްވާްއާދެ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތިރްނަމަ އަރުވާނަން.

ްއިރުގެްފުރުޞަތުްއޮންނާނެ.ްމިނެޓ6ްުމެންބަރަށްް

ް

ްްމްްވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާ

އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމިްބިލާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުަގނޑުްކުރިންްާވހަކަދައްކަމުންްގެންދިަޔއިުރް

ްއޮތީަމޔާ ްހަމަވެަފއި ްްވަގުތު ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ނޑާލަންމެެއކު ްކަ ްއަދިްދު ްޕޮއިންޓެއް ްދެތިން ްހަމަ ނޑު ޖެހުނީ.ްއަުޅގަ

65ްއޮންނަނީްްެބހޭްގޮތުންްމިްޕީ.ައއި.ޓީްަދއްކާނެްގޮތާއިްވަނަްބާުބގަްް:އަލިއަުޅވާލަންްބޭނުންވަނީ.ްާއދެ،ްމިްބިލުގެް

ްއިންޓަރި ްދެ ްއެއީ ްމައްޗަށް. ްގޮތެްއގެ ްތިން ްގައި ްޕޭމަންޓާްމް)ހ( ްފައިނަލް ްއެއް ނޑުމެްންޕޭމަންޓާއި ްއަުޅގަ ްމީގައި .

ްޓެކްސް ްމިފަދަ ްއެޑްްވިސްނާލަންޖެހެނީ ްގޮތުން ްމިއޮންނަ ްމީަގއި ްނެގެމުންދާއިރު ްމީގެއެއް ްގޮތަކަށް ްދައްކާ ންްވާްނސަށް

ްގޮަތށް ްދައްކާ ްކުރިއަށް ްހިސާބުކުރުމަށްފަހު ްއާމްދަނީ ްލިބޭނެ ްއަހަރަްށ ްކުިރއަށް ްޓެކުހެއްްްސިފަވަނީ. ްމިފަދަ އޮތުމަކީ

ްނޫނ3123ީ 3124ްްަގއި ްއެހެންނޫނީ ްއެކަމ3125ާަގިއ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްނެގުނު ނޑުމެންްްަގއި ްއަޅުގަ މެދު

ް..އެއްްދަްއކާއިރު.ްވަނަްމާްއދާގެްޖުރުމަނާ.ްމިފަދަްޓެކްސ69ްްފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްދެން،ްމިްބިލުގެް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޙީމް.ޢަބްދުއްهللاްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްއެއްްާމފަންނުްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ް:ްޢަބްދުއްރަޙީމްްވާހަކަދެްއކެވުންهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްވާ ްރައީްސ، ްލިްސޓުޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންގެ ްކެލާހަަކދެއްކެިވ ްޢަބްދުްގައި ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ މް.ްމަޢުޞޫهللا

ް ްކަމަށް ްވާހަަކދެއްކި ްމެންބަރު ްއެހެންވީމާވ6ްަޢިއްޒަތްތެރި ްނޯޓްކުެރވިފަ. ްއެބައޮްތ ްއަްށ ްއަހާލަންް، ނަ ައޅުަގނޑު

ްރަ ްއިޢުލާންބޭނުންވަނީ ްރިޔާސަތުން ްދެންމެ ެްވިްއީސް ްްކުރެއެ ްމިހާރު 6ްްއުސޫލުންތޯއޭ، ްދެީންމިނެޓު ް ހަމަވެގެންތޯއޭ

ްއިތުރަށް.ް

ް

ްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްޢި ްދާއިރާގެ ްެކލާ ްފުރުޞަތަކަށް ްފުރުޞަތުއާދެ،ްދެވަނަ ްމެންބަރަށް ްއެްްއޒަތްތެރި ްޑީ.އާރު.ޕީްްއަރުވާފައި ްއަިދވެސް ވަނީ

ްއެކު.ްޝުކުރިއްޔާްްއަށްްަވގުތުްބާކީްއޮތުމާ

ް

ްމަޢުސޫމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްގޮުތގައި ްޖުރުމަނާގެ ްއަދައާދެ،ްމީގައޮ ްއިނގޭތޯ.ްއެަބއޮތް ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްމިދެއް ްނުދައްކާްްޖުރުމަނާގައި ްމި އޮންނަނީ

ް ްއަދަދުެގ ްޖުމްލަ ްވާނ1.16ްްެއޮތް ްޮއވެއްެޖްއޔާ ްގޮތަކަްށ ްމިކަހަލަ ްދުވަހަކަށް. ްކޮންމެ ްނޭިގްްއިންސައްތަ ްހަމަ ގޮަތކީ

ްއިންްޖުރުމަނާ ްރުފިޔާ ްެއތައްްހާސް ްރައްޔިތަކު ްހިްހުއްޓާްނިކަމެތި ނޑުމެންް، ނގައިދާނެ.ްއެހެންވީމާވެގެން ްއަުޅގަ މިއީ

ް ްެދން ްއެްއޗެއް. ްމ71ްިވިސްނާލަންޖެހޭ ްމީަގިއ ްާމއްދާ. ްއަދިްްވަނަ ްނުދަްއކާ ްޓެކްސް ްއާމްަދނީން ްފަރުދީ އޮންނަނީ

ްނުދަްއކާ ްރައްޔިތުންްްޕީ.އައި.ޓީ ްނިމޭއިރު ްނަގާ ްޓެކްސް ްމި ްއާދެ، ްގޮތަށް. ްސިަފާވ ްގޮތުގައި ްދަރަންޏެއް ްއެީއ ނަމަ

ްމިފަދަްމާއްދާސަރު ްދަރަނިވެރިކުރުާވްގޮތަށް ްކޮންމެްްކާެެރަށް ްހިތާމަކުރަން.ްއެއީ ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު އެއްްއޮތީތީ

ްމިް ްއެކަމަުކ، ްދޭން. ްޚިދުމަތްތަކެއް ްބޭނުންވާނެ ްރައްޔިތުން ްއަންަނއިރު ްނެިގގެން ްޓެކްްސއެއް ްމިފަދަ ްވިޔަސް ގޮތެއް

ްއަ ްތަނެއް ްއަންނަ ްލިބެމުން ްހުޅުމީދޫްޚިދުމަތްތަކެއް ްެވސް ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްބިލު ްމި ްދެން ްނުފެނޭ. ނޑުމެންނަކަްށ ުޅގަ

ްޢިްއޒަ ްލަބީބުދާއިރާގެ ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްވާހަކަ.ްްތްތެރި ްސިޔާސަތުގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްސަރުކާުރގެ ިވދާޅުވި

ް ްިވސްނާލަންޖެހެނީ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަރުކާއެހެންނަމަވެސް، ްއަުޅގަްުރގެމި ްމިއަުދްއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެން
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ްމި ްްވިސްނާލަންޖެހެނީ ްސަރުކާރުގެ ްސިޔާސަަތކީ ްއަހަރުތަކުގ2:91ްްައިޤްތިޞާދީ ްގެ ްއަހަރުތަުކަގިއ1ްް::2ިއ ގެ

ްއެ ްަޤއުމުތަުކގައި ްއެފްރިާކގެ ްޤައުމުތަުކގަާޔއި ްޔޫރަްޕގެ ްސަުރކާުރތަކުްހުޅަނގު ްޕްރައިވަަޓިއޒޭޝަންްވަގުތު ން

ްހިންގަްޕްރޮގްރާމު ްމުތައް ްސަރުކާރު ްދަރުވާަލއިއިގެން ްދަރުވާލައިްޤައުމުތަްއެްޅިން ްުމޅިން ްަރއްޔިތުން ޤައުމުތަުކގެް، ުކގެ

ްފެއިލްވެފައިް ްގެންދިަޔ ްދަށަށް ްސަްޚިދުމަތްތައް ްމި ްކަންތަްއ ްސިސްޓަެމއްެގ ްޕްރައިވަަޓއިޒްްާވ ްިމހާރު ކޮށްގެްންރުކާރުން

ްމި ްްކުރިޔަށް ްއެެހންވީމާ، ްްއެގެންދަނީ. ްއެްަފއިނޭންސްކަންތައްތަކަށް ްނުވަތަ ްސަުރކާރުެގްްކުރުމަށް ކަންތައްތަކުން

ްދޭެތރޭގަ ްކުންފުނިތަކާ ްހެދޭ ްކަރުދާހުގައި ްއެިކއެކި ްއެަތްއްްއިފަރާތްތަކާ ްރައްޔިތުން ްދަށުން ްެއއްބަްސވުމުެގ ެވވޭ

ްދަރުވަމުން ްމިްމިލިޔަނަކުން ްހުށަހަޅުއްވަިއެގން ްމިއަދު ްސަރުާކރުން ްޓެކްސެއް ްމިފަދަ ްމިްދާއިރު ށްްވަގުތަްވަގުތުން

ްމިހާރުް ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްމިޓެްކސް ްއެހެންނަމަވެްސ، ްކަެމއް. ްހިތާމަކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަީކ ްނަގަްނއުޅޭ މިޓެކްސް

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއް ްޓެކްސް ްމިފަދަ ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްބަހުސްކުރުމަށްފަހު ްފޮނުވައިގެން ްމި ވެްސްކޮމެޓީައކަށް

ްމިދެން ްެނގެންޖެހޭއިރު ްއާމްދަނީނެގެންޖެހޭ.ްއެކަމަކު ނޑުތަކަްށްވަިކވަރެްއގެ ްމިންގަ ްމިހިރަ ްެޓްކސްގެ ްގޮތަށް އެްއްްނެވި

ްނަގާނީ ްމަދުންތޯ ްނަގާނީ ްއިތުރަށްތޯ ްއަތުން ްމީހުންގެ ްބަލައިަލންްލިބޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންމިއީ ްވަރަށްްޖެހޭ ތައްތައް.

ްދިރާސާ ްތަްކލީފެއްްކޮްށގެންބޮޑަށް ްއިތުރު ްރައްޔިތުންނަށް ްޖަްނޫނީ ނޑުމެން ްޝުކުިރއްާޔްއަުޅގަ ްނުވާނެ. ްއސާކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަފްރާޝީމްްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްއާމްދަނީ ްފަރުދުންގެ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނެގުމާްޝުކްރިއްޔާ ްޓެކްސް ްބެހޭްިއން ްބިލާ ްއަޅުަގނުޑްްބެހޭ ގޮތުން

ްއިރުް ްމީގެ ްއޮތީ ްެޓކްްސްދަންނަވާލަން ްއަގުން ްޚިދުމަތުގެ ްމުދަލުގެ ްމުދަލާ ްަދންނަވާލިން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ކޮޅެއް

ްމި ްފިކުަރކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްގޮތެްއގައި ްވާަހކަ.ްމައިަގނޑު ްބިލުގަްނެގުމުގެ ްެއވާހަކަ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްމިއި ްހަމަ ްވެސް

ނުޑްއިްބިލުގަްކޮށްދެވޭތޯ.ްއެސީލުއިްއިތުރަށްްތަފްބިލުގަްއެއްްމިްނުކުތާްައޅުަގނޑުްބަލާނަންްދެްއިތާނގަ ވެސްްއަުޅގަ

ްނަގާްއިދަންނަވާލާފަ ްޓެުކހެއް ްްކަމަށްްއޮންނާނެ ްނެގޭ ްެޓކްސް ްކޮންވަންޏާ ްޓެކުހަކީ ްޖެހޭނޭ ެއްއޗެްއކަންްމީހުންނަށް

ްބޭފުޅުންަގވާއިއެނގެން.ް ްބަާލއިުރްހުރިހާ ްމިްދުން ްވިްސނަންޖެހޭނެ ްކަުމގަްވެސް ްެނގުން ްޓެކްސް ްައދި ްމިއީ ްއިްކަމަކީ

ްކަމުގަ ްކީ ްނަމެއް ްކޮންމެ ްވިޔަސް ްމިއި ްރައްޔިތުންނާްިވޔަސް ްމިއީ ްދައުކަމަކީ ްދޭތެރޭގައި ްބޮުޑްްއިލަތާ ްވަރަށް ެވވޭ

ްކަމަށް ްއެއްަބްސވުމެއް ްއެހެންވީމާ، ްމިއީ. ްކޮންޓްރެކްެޓްއ ްދެްއެއްބަްސވުމެއް. ްއެކަމުެގްްފަާރތަށްްވަންޏާ ްޖެހޭނެ ވެސް

ްލިބިފަ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްޙަޤީޤީ ްހުންނަންޞައްޙަ ްޢާއްއި ްއަދި ްކިހިނެއްތޯ ްއެހެންނޫނީ ްނެގިް. ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ މު

ިއްކަމުގަްްވިޔަސްްއަދިްދެވޭްޚިދުމަތުގެްއަގުންްެޓކްސްްނެގިއިްކަމުގަްްވިަޔސްްިވޔަފާރިވެިރންގެްފަރާތުންްނެގިއިްކަމުގަ

ްކޮން ްޓެކުހަކީ ްނަމަވެސް ްއެއްްްިއ،ެއއްެޗއްކަމާވީ ްނެގޭ ްީކްއކުރަން ްެއއީ ްއެްއެޗއްކަންްއަދި ްނެގޭ ްކިހިނެއް ްކަމާ ޗެއް

ްއެހެންވީމާ ްފުރަތަމަ. ްދައްކާނީ ްއެ ްކިހިނެއްތޯ ްނޭނގި ްކަންތައްތަްއްް،ރައްޔިތުންނަށް ްމިކަހަލަ ްވާހަކައަކީ ނޑުގެ އަުޅގަ
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ްގޮ ްއަންނަ ްކުރަމުން ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެނިހެން ްދުރާލައިދުނިޔޭގެ ްވަރަށް ްމިކަންކަމަށް ްވަރަށްްްތަކީ ވިސްނަިއގެން

ްރައް ްދީގެން ްރައްޔިތުްނނަށް ްަވގުތު ްހޭލުންތެރިއެކަީށގެންވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަޔިތުން ްކުރަންޖެހޭ ްމިއީ.ްކުރުވައިެގން މެއް

ް ްތެރޭަގއި ްއަރައްޔިތުންެގ ްނޭނގޭނެ ްމީހުންނަކަށް ްގިަނ ްވަރަްށ ްކޯވިޔަާފރިކުރާ ްއެހެންވީމާްެޗއްދި ްެޓކުހަކީ. ް،ކަމެއް

ށްްއަދިްވަރަށްްކުރިޔަށްްދުރާލާްވިސްނަިއގެންްަރއްޔިުތންނަށްްފުރަތަމަްމީގެްޙަޤީޤީްޓެކްސްްނެގުުމގެްމުއްދަުތްއިުތރުކޮ

ވަނަްނުކުތާއަކީްާޢއްމުްކުަރން.ްދެއްްާޤއިމުމަޢުލޫމާތުްދެވޭްގޮތެއްްައޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްއެކަހަލަްަވރުގަދަްމެކޭނިޒަމެ

މިއީްެއކަށީގެްނވާްކަެމްއތޯ.ްމިހާރުންްމިހާރަށްްކުރަންްްކަމަކީްފަރުދުންގެްއަތުންްޓެކްްސްނަގާއިުރގަިއްބަލަންޖެހޭނެްމި

ްނުވާނެ.ް ްކަމަކަްށ ްްޕރެކްޓިކަލް ްއެހައި ްކުރަން ްމިހާރަށް ްމިހާުރން ްމިއީ ްމިކަމަކީ ްދަންނަވާލިހެން ްމި ްކުރިން އަޅުަގނޑު

ްކަމެއްްނޭނގިްއެްްއްފުރަތަމަްސަބަބު.ްރައްޔިތުންނަށްްމިކަންްމިއީްކޮންކަމެްރައްޔިތުންނަށްްމިކަންްނޭނގިްއެއީްއެންމެ

ްމި ްއެކަށީގެންވޭ ްނޯންނާނެ.ްމިތަނުގައި ްގޮތެއް ްދެވޭނެ ްމި ްމާނަކުރުމަކީްްމީހުންނަކަށް ްމާނަކުރާ ނުޑްމި ްއަުޅގަ ތަނުަގއި

ްތިރީސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްަބޔަކު. ްދެވޭވަުރގެ ްޓެކްސް ްތިބިތޯ ްއެބަ ްތެޭރގައި ްފަސްދޮޅަސްްރައްޔިތުންގެ ހާހުންްްހާހުން

ްތިބިް ްމަގާމުތަުކަގއި ްބޮޑެތި ްމުއަްއސަސާތަުކެގ ްމިނިވަން ްމީހުން، ްތިބި ްމުއައްސަާސގަިއ ްމިނިވަން ްތިބިއިރު ހަދާފައި

ނޑުމެންްވިސްނާަލންޖެހޭނެްނުކުތާ އެްއްެއއީ.ްްމީހުންްފިޔަވައިްދެންްކޮންބަަޔކަށްތޯްެއވަުރގެްމުދާްލިބެނީްިމހާރު.ްއަުޅގަ

ްކުރި ްހުޅުވައެހެންވީމާ،ްރަްއޔިތުން ްދޮރުތައް ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްރައްޔިތުންނަށް ްަނާގްއިނާރުވާ ްޓެކްސް ްއަޅުަގނޑުމެން ނުދީ

ްިވޔަފާރީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ްނުވާނެ. ްކަމަކަށް ްހަމަޖެހޭނެ ްއެއީ ްބަހާނީްވާހަކަދެްއކީމަ ްމުދާ ްފައިދާ، ގެ

ްމީސްތަކުންނަވިޔަފާރި ްފައިދާ ްިވޔަފާރީގެ ްކޮށްގެން ްވިޔަފާރިެއއް ްއޭގެނުކޮށް. ްލިއްބައިދީފަިއ ްފައިދާްްށް ްދެން ފަހުަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްނަގަން ްފައިދާ ްބެހުމުގެ ްފައިދާ ްނުވަތަ ްދައްކަންޖެހޭނީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްގޮތުގެ ބަހާނެ

ްމުން.ްއެހެންވީމާ،ްޢާއްމުްފަރުދުްނގެްއަތުންްެޓކްސްްނަގަފައިދާގެްގޮުތގައިްހޯދައިދީފަްްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީްއެްއެޗއް

ްއެ ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްނަގާ ްޓެކްސް ނޑުމެންްްދާއިރު ްއަުޅގަ ްބަޔަކަށް ްފުދުންެތރި ްދެޭވވަރުގެ ްޓެކްސް ްއެީއ މީހުންނަކީ

ްކަމެއްް ްހަމަޖެހޭ ްހީވަނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެްއކުމަކީ ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ްނޫނީ ްފަހުގައި ްއޭގެ ްހަދަންޖެހޭނެ. ފުރަތަމަ

ްތިންވަނަ ނޑުްނޫންހެން. ްއަޅުގަ ްވަރަށްްްކަމަކީ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެބަޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްމިހާރުގެ ްދަންނަވާލިހެން ކުރިން

ްހޭދަކުރަމުން ްމިހާރު ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްގިނަ ްވަރަށް ްދޭން. ްޔަޤީންކަެމއް ްއިތުބާރަކާ ްރައްޔިތުންގެްްދާްވަރުގަދަ ގޮތުން

ޔަޤީންކަމެއްްނެތްްތަނެއްގައިްވިޔަފާިރވެރިްނެގްތެރޭގައިްވަރަށްްބޮޑަށްްވަނީްިއތުބާރުްގެއްލިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއިތުބާރާް

އެއީްރައްޔިތުމީހާްއަްށްްމީހުންގެްއަތުންްދޫކޮށްލާްފައިސާފޮތިްއިތުރުންްޢާއްމުްރައްޔިތުންްިކހިނެއްތޯްޓެކްސްްދޭނީ.ްއެ

ްފާހަގަކޮށްފައިދާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާގައި ްމި ްއޮްނނަން. ްއެބަޖެހޭ ްޔަޤީންކަން ްފުރިހަމަ ްެއއްެޗއްެގ ްބޭނުންާވްކުރާނެ ލަން

ްއެއްްެއއީްޓެކްްސްދިނުމުގައިްުނވަތަްޓެްކސްްނެގުުމަގއިްބޮޑެތިްވިޔަފާިރވެރިންެގްައތުންްޓެކްސްްނެިގްކަމުަގއިްްވާހަކަ

ްވީ ްކަމުަގއި ްނެގި ްޓެކްސް ްއަތުން ްމީހުންގެ ްފުދުންތެރި ްތިބޭ ްތެރޭަގއި ްފަރުދުންގެ ްޢާއްމު ްއަދި ނަމަެވްސްްވިޔަސް

ް ްއެީއ ްަފއިސާ ްނެގޭ ްވާންޖެހޭނެ.ްޓެކްހުން ްެއްއޗަކަށް ްނެގޭ ްމުއްސަނދިކުުރވަން ްބަޔަުކ ްތިޭބ ްތެޭރގަިއ ރައްޔިތުްނގެ
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ހުންްލިބޭްފައިދާްއިންްޓެކުއަޅުަގނޑުމެންްޓެކްސްްޭދއިުރގައިްެޓކްސްްލިބިގަންނަްމީހާައކީްމާދަމާްއެއްގޮަތކަށްވެސްްިމް

ް ްބޭނުންނުވާ ްޚަރަދުކުރުމަށް ްއިން ްފައިސާ ްއިން ްފައިދާ ްލިބޭ ްވިސްނުންްޓެކްހުން ްމި ްހެދުމުގެ ްބަޔަކަށް ފުދުންތެރި

ހުންނަންޖެހޭނެ.ްމިކަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްގާއިމުކުެރވޭނީްހަރުދަނާްއުސޫލުތަކެއްްާގއިމުކުެރވިގެން.ްފަިއސާްހޭދަކުރާނެް

ވަގުތުްމިހާރުްްގޮތްތައްްރާއްޭޖގެްރައްޔިތުންަނށްްކިޔައިދެިވގެންްއެްޔަޤީންަކމާއިްއިތުބާރުްދެވިގެން.ްއަުޅަގނޑަށްްހީވަނީ

ްހަމަވާތީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުުކރުްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔަްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލަބީބަށްް ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ.

ްސުވާލުތަކަށްްޖަވާބުްދެްއވުމަށް.ބިލުގެްދާއިރާަގއިްއުފެދުނުް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުް

`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްފަރުުދންގެްއާމްދަނީންްޓެކްސްްެނުގމުގެްބިލާްބެހޭްގޮތުންްވަރަށްް

ްިޚޔާލުފުުޅތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްވާހަކަަދއްަކަވއި، ްބޭފުޅުން ްއެްގިނަ ްގެންދިޔަ. ނޑަށްްްފާޅުކުރަމުން ްއަުޅގަ ގޮތުން

ފާހަގަކުރެވުނުްބަެއއްްނުކުތާތަކަށްްއަޅުަގނޑުްޖަވާބުދެވޭތޯްބަލާނަން.ްއާދެ،ްބައެއްްބޭފުޅުންްވާހަކަދައްަކވަމުންްވިދާޅުިވް

ްބިލުގައި ްމި ްވާހަކަ.ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނަގާ ްޓެކްސް ްއަތުން ްރައްޔިތުމީހާ ްފަޤީރު ްއާދައިގެ ްނިކަމެތިްްނިކަމެތި ނޯންނާނެ

ްވާހަކަް ްނަގާ ްޓެކްސް ްއަތުން ްމީހެއްެގ ްނިކަމެތި ްްފަޤީރެއްގެ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްހުށަހަޅާފައިއެއް. ްބިލުަގއި ވަނީްްވާ

ހާހަށްވުެރ41ްްހާސްްރުފިޔާްިލބޭްފަރާތްތައް،ްނޫނީްއެއަްށުވރެްގިނަްއާމްދަނީްލިބޭްފަރާތްތަކުގެްއަތުނ41ްްްއާމްދަނީް

ްއިތުރަށް ްްމައްޗަށް ްތިރިައކުން ްޭއގެ ްވާހަަކ. ްަނގާ ްެޓކްސް ްއިން ްފަިއސާ ްއެްއވެްސ41ްްލިބޭ ްހަމަ ްއަށް ހާްސްރުފިޔާ

ނޑުމެންްނުދަްއކަން.ްއެހެްނވީމާ،ްއާމްދަީނގެްގޮުތގަިއްމަހަކުް ހާސްްރުފިާޔއަށްވުެރ41ްްޓެކްހެއްްނަގާްވާހަަކއެއްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެބަޖެހޭްސުވާުލޮކށްލަން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޢާއްމުްގިނަްއަދަދެްއގެްފައިސާްލިބޭްމީހަކީްނިކަމެތިްމީހެއްތޯްއަ ޅުގަ

ްހާ ްބަލާފައި ްރުފިޔާއަށ41ްްލަތަށް ްރީިތްްހާސް ްސާފު ްރަނގަޅު ްފަރާތަީކްއެއީ ްލިބޭ ްއާމްދަނީެއއް ްއަދަދެްއގެ ްމަތީ ވުރެ

ްއާމްދަނީ ްއުެޅޭވވަރުެގ ްއަދިްދިރިއުޅުމެްއގައި ްގަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްބިްއެްއ ްިމ ްާމއްދާގ34ްްެލުގެ ވަނަ

ް 6ް)ހ(ގެ ްއެބަޔ7ްްާ، ްއެބައޮތް، ްދާްގޮތުންްބެހޭްަގއި ްކެލާ ްމަޢުޞޫވެްސ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިދާޅުިވްއިާރގެ މް

ްނަާގް ްޓެކްސް ްއިން ްފައިސާ ްލިބޭ ްގޮުތގައި ްބެނިފިޓެއްގެ ްރިޓަޔަރމަންޓް ްއަދި ްފައިސާއާ ްލިބޭ ްގޮތުަގއި ޕެންޝަންގެ

ްަދއްކާް ްެޓކްސް ްނޫނީ ްއާދެ،ްދުނިޭޔެގްްވާހަކަ. ްވާހަކަ. ްއޮތް ްބަލާފައި ްގޮުތގަިއ ްަވސީލަތެއްެގ ްއާމްދަނީެގ ްލިބޭ މީހާއަށް

ކުރެޭވ.ްެއީއްންމެވެސްްހިސާަބުކންްއެބަްޓެކްސްްހުރިހާްޤައުމުތަކެއްަގއިްވެސްްޕެންޝަންގެްގޮުތގަިއްލިބޭްފައިސާއަށްްކޮ

ްދޭ ްކުރީގައި ްފައިސާ ްޕެންޝަނަށް ްއެްއެ ްކަލެްކޓުކުރާއިރު ްނޫނީ ްޓެްކސްއިރު ްއެބަ ްއޭގެްއަށް ްއެހެންނޫނީ ކުރެވޭ.
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ް ްކަލެކްޓުއަނެއްޮކޅުން ްޕެންޝަނަށް ްެއ ްޓެކްސް ްއެއެ ްފައިސާ ްޓެކްސްމީހަކަްކުރާ ްއެބަ ްއެއިން ްލިބޭއިރު ކުެރވޭ.ްށް

،ްގޮތަށް.ްއެހެްނވީމާްކުރެވޭްކސްމީހަކަށްްއެްފައިސާްލިބޭއިރުްެއއިންްޓެްއޮތީްއެްއެހެންވީމާ،ްރާއްޭޖގައިްމިްބިުލގައިްމި

ްއުސޫލުންް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއުސޫލު. ްއޮންނަ ްވެސް ްޤައުމުތަކުަގއި ްހުރިހާ ްދުނިޭޔގެ ްބިލެްއގައި ްޓެކްސް ްއިންކަމް މިއީ

ްމި ްވެސް ްއެްމީގައި ްއަކީ ްފައިސާ ްލިބޭ ްގޮުތގައި ްބެނިފިޓެއްގެ ްރިޓަޔަރމަންޓް ްދެން ްއެމީހަުކްްއޮތީ. މީހަކަށް

ވެސްްދުނިޭޔގެްހުރިހާްޤައުމެްއގައިްވެސްްއިންކަމްްްެޗއް.ްއެހެންްއޭަގއިކުރާތީްއާމްދަނީެއްއގެްގޮތުަގއިްލިބޭްެއއްރިޓަޔަރ

މީހަކަށްްހަމަްއެްލިބޭްރިަޓޔަރމަންޓްްބެނިފިޓެއްގެްގޮުތަގއިްލިބޭްފައިާސއިންްޓެްކސްްްޓެކްސްެއްއގެްގޮތުންްބަާލއިރުްއެ

ވާްކުންފުންޏާއި،ްްރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިަގއިްމާއްދާަގއިްސްޮޓކްްއެކްްސޗޭންޖުްވަނ35ްަނަގަމުންްދޭ.ްދެންްމިްޤާނޫނުގެް

ްލިސްޓުކޮށްަފއި ްއެްކސްޭޗންޖުގައި ްސްޓޮކް ްޓެކްސްްްމޯލްޑިވްސް ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްހިއްސާިއން ްދައްކާ ްުކންފުންޏަކުން ވާ

ްފައިސާ ްފަހަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްމު ްބޭނުމަކީ ްއޭގެ ްއިންވެްސޓުްނުނެގުން. ްެއްރައްކާކުރުމަށްޓަަކއި ކުރުން.

ްއިންވެސްކުންފުނި ްއެޓުްތަކަށް ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްހިއްސާައކަށް ްކުންފުނިތަކުން ްނުކުރެވޭްކޮްށފައި ްޓެކްސް ގޮތަށްްްމީހަކަށް

މީހުންނަށްްފަހަށްްފައިާސްްކުރަން.ްއެްބޭްއެްކުންފުނިތަކަށްްއިންވެްސޓުޢާއްމުްރަްއޔިތުންނަށްްއެބަްބާރުްއެބަްލިްއޮތީމާ،

65ްެއގޮތަްށްމިްބިލުގައިްބައްޓަންކުެރވިފައިްވަނީ.ްދެންްމިްބިލުގެްްއެކަމަށްޓަަކއިރުޞަތުްލިބިގެންދޭ.ްރައްކާކުރުމަށްްފު

ްބު ްއެބަ ްމާއްދާަގއި ްވަނަ ްނަގަނީ ްޓެކްސް ްމަޢުޞ4ްޫޭނ ްވާހަަކ.ްަބޔަަކށޭ. ްނަގާ ްޓެކްސް ްުކރިން ްވިދާޅުވި މް

ްފު ްނޫން، ްއެޑްވާންސްކޮެށއް ްނަަގނީ ްޓެކްސް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއ7ްޯރަތަމަ ްނިމުނީމާ ްކުރިްނ42ްްްގަްސޓުމަސް ގެ

ް ްދުވަހ7ްަފުރަތަމަ ްކަލެްކޓުމަސް ްމި ްޓެްކސް ްލަފާކުރެވޭ ްެފށިގެށް ްއިން ްޖޫން ްދެން ްޓެކްްސްކުރަނީ. ްޑިސެމްބަުރގެ ން

ްއިކަލެކްޓުް ްއިތުރަށް ްައހަރު.ްދެން ްއަނެއް ްކުރަނީ ްހަދާމި ްމުޅިންްހިސާބު ްބައެއް ްއިންޯތްފަިއްއިތުރަށްްދެއްންނަ ކިަފއި

ްއެ ްމަދުވަންޏާ ްނޫނީ ްިއންވެސްޓު ްބައެއް ްެއއީ ްކުރަނީ. ްމާއްދ65ްާމި ްްވަނަ ްޓެްކސްގެ ްނަާގއިުރ4ްްއިން ގޮތަށް

ނަޑއެޅިފައި ފަހުންްވާންސްކޮށްްނުނަގަިއ،އެޑްް ާވްގޮތް.ްދެންްބައެއްްބޭފުޅުންްވިދާޅުވިްމީަގއިްމިްއިންކަމްްްނެގުމަށްްކަ

ް ްޢާއްމު ްކަންތައްތަާކިއ ްދީނީ ްއެިކއެކި ްސަބަބުން ްނެގުުމގެ ްވާހަކަ.ްޓެކްސް ްހުއްިޓގެންދާ ްެއހީތައް ްދޭ ފަރުދުންނަށް

ްވެސް،ް ްފަރާތަކަށް ްއެހެން ްނޫނީ ްވެސް ްފަރުދަކަށް ްޢާއްމު ްވެސް، ްކަންތައްތަކަށް ްދީނީ ްޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްދޭންޖެހޭނީ ްދެންޏާ ްއެއް ްއެހީ ްވެސް ްތެރެއިންނޭ.ްއެހެންވީމާއޮންނަްއުސޫލުންނޭްސިސްްޖަމާޢަތަކަށް ހީްއެ، ޓަމެއްގެ

ރޑްްސިްސޓަމަކާއިްރަޖިސްަޓރްޑްފަރާތެއްްމެދުވެރިކޮށް.ްއޭރުންްހަމަްެއް އެއްްފަރާަތކަށްްދެންޏާްދޭންޖެހޭނެްރަޖިސްޓަ

ްއަނެކަކުެގް ްޖީބުން ްއެކަުކގެ ްނޭނގި ްކިހިނެއްކަން ްދަނީ ްފައިސާ ްނޫން ްބޭނުމެއް ްއެހީދެވޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ފަރާތްތަކަށް

ްއެއް ްފަރާްޖީބަށް، ްއަނެއް ްއެފަރާތުން ްމުޢާމަލާތުކުރެވެންޖެހޭނީ ްމުޢާމަލާތުކުރެވެން. ްނޭނގި ްއެއް ްވާނުވާ ނގިގެްންތަށް

ްކޮން ްކިހިނެއްކަން، ްެއއިންްއެއީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޭއރުން ްއެނިގގެން. ްަފއިސާެއއްކަން ްދާ ްީކއްކުރަންކަން ތަނަަކށްކަން،

ްއެް ްނުނަގާނަން. ްެއއް ްބައްޓަްނވެފައިްޓެކްސް ްބިލުގައި ްމި ްދެްގޮތަށް ްބިލުގެްވަނީ. ްމި ްވިދާޅުވި ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ން

ްވާނެްވާހަކަ ްއުޭޅްފަރާތްތަަކށްްތާށިތަކެއްްނޫނީްއުނދަގޫަތކެއް ްވިޔަފާރިކުރަން ްއަލަށް .ްިމްބިލުންްސަބަބުންްކުޑަްނޫނީ
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ްއިންވެސްޓު ްލިބޭ ްއެބަ ްފަރާތްތަކަށް ްފަންސާސ8ްްކުރާ ްޓެކްސްްލައްކަ ްހަމައަށް ްރުފިޔާއާ ްޓެކްސްހާސް ްއަދި ްނުކުެރވޭ

ނަޑއެިޅެގން ްކަ ްގޮުތަގއި ްޑިްސަކއުންޓުގެ ްގޮުތގައި ްބައެއް.ްއެހެންވީމާްޑިޑަކްޝަްނގެ ްމިއިންްްއެް، ވާ ްވެސް ފަރާތްތަކަށް

ްއޮތް ްަދއްެޗއް ްލިބިގެންދޭ.ްއެއްވެސް ްފުރުޞަތު ްވީހާވެްސްްހަމަ ްބިލު ްއެހެްނކަމުން،ްމި ްނުދެކެން. ނޑު ކަމަކަްށްއަުޅގަ

ްފާސް ްގެްނޮގސް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްފަރާތުންްއަވަހަކަށް ްސަރުކާރުގެ ްއެދޭކަމެްއ.ްއަދި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ކޮށްދެއްވުމަކީ

ވާަހކަ،ްެއކަމަށްްއެދެން.ްވަރަްށްްވާތީްހުރިހާްބޭފުޅުންގެްއަރިހުންްއަޅުަގނޑުްއެްވެސްްވަރަށްްޮބޑަށްްއެދޭކަމެްއްކަމަށް

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްމި ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަހުްްޝުކުރިއްޔާ ްމި ްއައިޓަމުެގްހިސާބުން ްއެޖެންޑާ ްމި ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމުނީ. ްމި ސް

ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްދެންެނވުމަށް ްވޯޓަށް ްދެްނނެވުން.ްމިއަދު ްވޯޓަށް ްއޮންނާނީ ްްދަށުން ްއ41ާ;2ގަ.ްއެހެްނވީމާ،41ް;2ވަނީ

ނޑުމެންގެްއެ ހެންްމަސައްކަތްތަކުގެްިއތުރުްއެް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(އެކު...ްތުރުކަމެއްްނެތުމާްެޖންޑާަގއިްއިހަމައަށްްއަޅުގަ

ް ްދެންނެވުމާ ްވޯޓަށް ްއެުކ ްއޮތުމާ ްނިމިފައި ްމިްއައިޓަމު ްއިބްތިދާޢީްދޭތެެރ ްގަސްުތކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްަވގުތުަގއި އޮތް

ްސްގެްމަރުޙަލާްއަލުންްކުރިއަށްްގެންދަން.ބަހު

:.3-ް:.3-ްް ްިޢްއޒަތްސަރުކާުރގެ ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްޝިފާޒުަފރާތުން ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ވާްްހުށަހަޅުްއވާފައިްތެރި

ް ްނަންބަރު 3121/14ްްޤާނޫނު ްްނެގުމާޓެކްސް ްޤާނޫނަބެހޭ ްފުރަތަމަްއިދާރީ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ްގެަނއުމުެގ ްއިޞްލާޙު ްށް

ްއިްއވާފައިކިޔު ްްން 31ްްވަނީ 3122ްޖޫން 3ްްގައި ްދައުރުގެ ްޖަލ9ްްްވަަނ ްމަޖިލީހަށްްސާގަވަނަ ްބިލު ްމި .

ްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްފަރާތުން ްސަރުާކރުގެ ްޝިފާޒުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ނޑުްތެރި ްއަުޅގަ .

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްބާރަށުްދާއި

ް ްމިް`. ްހުއްޓި ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއައްސަލާމްޢަލަިއުކމް.

ށްްއިޞްލާޙުްގެަނއުމުެގްބިލުްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި.ްަސރުކާރުންްމިްބިލުްހުށަހަޅަނީްއިދާރީްޤާނޫނަހުރީްޓެކްސްްނެގުުމގެް

ްހުށަހަޅާ ްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހަށް ްވިޔަފާިރްްފައިރައްޔިތުންެގ ްބިލާިއ، ްނެގުމުެގ ްެޓކްްސ ްައގުން ްޚިދުމަތުެގ ްމުދަލާއި ވާ

ްނަންބަރުް ްޤާނޫނު ްގުިޅގެން ްބިލާ ްނެގުުމގެ ްޓެކްސް ްއާމްދަނީން ްފަރުދުންގެ ްބިލާއި، ްނެގުުމެގ ްޓެްކސް ްއިން ފައިދާ

ްނ3121/14ްެ ްްގުމާޓެކްސް ްޤާނޫނަބެހޭ ްގެނައުމަށްޓަކައިއިދާރީ ްއިޞްލާޙުތައް ްގެންނަންޖެހޭ ްރައީްސ،ްށް .ްޢިއްޒަތްތެރި

ްޕާޓްނަރޝިޕްތަާކއި،ް ްކުންފުނިތަކާއި، ްހިންގާ ްރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ްމަގުސަދަކީ ްމުހިއްމު ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލު މި

ްޤާނޫނަކަށް ވެފައިްއަމިއްލަްަފރުދުންގެްއާމްދަނީންްޓެކްސްްްވިޔަފާރިތަުކގެްފައިދާްއިންްެޓކްސްްނެގުމަށްްޚާއްޞަކުެރވޭ
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ްއެ ްއުސޫލު ްްނެގުމުގެ ްބޭރުން ްތަޢާރުފުޤާނޫނުެގ ްޚިުދމަތް ްދޭ ްތަެކްއޗާިއ، ްވިްއކާ ްއަިދ ްއައުްކުރާއިރު ްނެގުުމގެ ްޓެކްސް

ް ްޤާނޫނަށް ްއެ ްހަމަ ްވެސް ނެޑއް ްއޮނިގަ ްތަޢާރުފުޤާނޫނީ ްދެންނެިވްބޭރުން ްމި ްއެކު، ްބަދަލުތަކާ ްދެންނެވި ްމި ކުރާއިރު

ްެގންއިދާރީްޤާނޫނަގޮތުންްެޓކްްސްނެގުމުެގްްގުޅޭްްބަދަލުތަކާ ްއެހެންމެްޓެކްސްްށް ނަންޖެހޭްބަދަލުތައްްއުނިކުުރން.ްއަދި

ްމިހާތަނަށް ްްނެގުމުަގއި ްބަލައި ްއަށް ްތަޖުރިބާ ްފިލުވާލަން.ްލިބިފައިވާ ްދަތިތައް ްއިދާރީ ްބަެއއް ްހުރި ްޤާނޫނުަގއި އެ

ްޔަޤީންކުރާ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޤާނޫނަކަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލު ްިމ ްފާްގޮތުަގއި ްކުރިން ނޑު ްއަޅުގަ ހަގަކޮށްިލްވުމުން

ްއިާދރީ ްފިލައި، ްްފުށުއެރުންތައް ްދަތިތައް ްއަރާފާނެ ްހަގޮތުން ްނެުގމާއްލުެވ، ްްޓެކްސް ްޤާނޫނުްބެހޭ ްއިދާރީ

ްޤާނޫް ްމި ްތެޭރގަިއ ްއިޞްލާޙުަތކުގެ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްކިޔުމަށްްފުރިހަމަވެގެންދާނެ. ްއެކު ްޤާނޫނުތަކާ ްޓެކްސް ްއެހެން ނުގެ

ނޑުލާޒިމު ްމިންގަ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްޤާނޫނެއްްކޮށް ްޓެކްސް ްބަާޔންކުރުން. ްއުސޫލުަތއް ްގެންގުޅޭނެ ްއެކަުމގަިއ ްބަޔާްނކޮށް

ްއެ ްބުނެފައި ްޓެކްްސްްކަމަށް ްއިން ްފައިދާ ްވިޔަފާރި ްނުވަތަ ްޤާނޫނު ްނެގުމުގެ ްޓެްކސް ްައގުން ްޚިދުމަތުގެ ްމުަދލާއި ވަނީ

ދަުބގެްނަމުގައިްބާެބއްްއަބިލުގައިްކުާށއި،ްްނެގުމުގެްޤާނޫނުްނުވަތަްފަރުދުންގެްއާމްދަނީންްޓެކްސްްނެުގމުގެްޤާނޫނު.ްމި

ްކުށާއި،ްއިތުރުކުެރވިފަްވަނީ ްހުށަނޭޅުމުގެ ްބަޔާން ްޓެކްސް ްކުާށއި، ްއެްއކިބާވުމުގެ ްދެއްކުމުން ްޓެކްސް ްމިބާބުގައި .

ް ްކުށްތަުކގެ ްއެ ްކޮަބިއކަމާއި، ްކުށްަތކަކީ ްނުދެއްކުމުގެ ްޓެކްސް ްުދވަހަށް ްބަޔާންކުރެވިފައިއަދައްކަންވާ ްމިވާްދަުބ ްނެ.

ްކުށެއްް ްއޮތުމުން ްމިބާބު ްަކނަޑއަޅާފައިްގޮތަށް ްްވާްްކަމަށް ްފަސޭހަވެ، ނަޑއަޅަްނ ްކަ ްޢަމަލުތައް ދަބުދިނުމުގަިއްއަފަދަ

ްދަ ްދުރުކުެރވޭނެ.ްހަމައެއާދިމާވާ ްހަމައެހެންމެތިތައް ްއިސްތިޢުނާފުްެއކު ްކުށްތަކުގެ ްގޮތްްމިފަދަ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ުކރުމަށް

ގަިއްޓެކްްސްދެއްކުމަށްްއެްއކިބާވުުމގެްކުުށގަިއްޖިނާޢީްވާްގޮތުންްަގސްތުްބާބުގައިްްާވނެ.ްމިްއިބާބުގައިްަބޔާންކޮށްފަްމި

ްފަރާތެްއްއަ ްކުށްކުރި ްއެ ްޖަލަށްލުމެވެއަހަރ4ްްުމަހާއި،7ްްދަބަކީ ްމުއްދަތަކަށް ްވިތްދުވަހުގެ ޓެކްސްގެްްހޯލްޑިންް.ްއަދި

ްކޮންމެް ްވޭތުވާ ްހުށަނާޅާ ްބަޔާނެއް ްޓެކްސް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްނުވަތަ ްފައިސާ ްދަްއކަންޖެހޭ ގޮތުަގއި

ް ްއަދަދަކަށްްްއަށްްްރުފިޔ611ްާދުވަހަކަށް ްނޫން ްބޮޑު ްއިލްިތޒާމުްމަނާކުރެވޭނެ.ޖުރުްވުރެ ްރައީސް، ތައްްޢިއްޒަތްެތރި

ްއިތުުރުކރެނަމުގަ ްވަނީ ްބާެބއް ްމިވިފައި ްއެް. ްބަޔާންކޮށް ްޒިްނމާތައް ްފަރާުތގެ ްދަްއކާ ްޓެކްސް ްބޭނުމަކީ މީހުންްްބާބުެގ

ް ްބެލެހެއްޓުމާިއ، ްކަންތައްތަކެްއްްޓެކްސްްންހޯލްޑިްިވތްރެކޯޑުތައް ްލާޒިމް ްފަރާތްތަކަށް ްދަްއކަންޖެހޭ ްޓެކްސްތައް ފަދަ

ްޢަމަލުކުރަ ްމިހާރު ްމިއީ ްބަޔާންކުރުން. ްޤާނޫނުގެ ްހިފެހެމުންދާ ްލާސިއްރު ްފުޅާކޮށްޒިމުއްޓުން ްމާއްދާ މީރާެގްް،ުކރާ

މުވަްއޒަފުންގެްއިތުރަށްްމީރާަގއިްވަކިްމުއްދަަތކަށްްވަކިްކަމެއްްކުރުމަށްްޢައްޔަންކުރާްފަާރތްތައްްމީރާގެްމުވަްއޒަފުންެގް

ްދަް ްލާޒިުމކުރޭ.ްމިީއްޓެކްސް ްސޮއިކުރުމުން ްއިޤުރާރުަގއި ްކުރާ ްހިމަނާްސިއްުރްހިފެހެއްޓުމަށް ްފަރާތްތަުކެގްގޮތުަގއި އްކާ

ްރަ ްވީހާެވސް ްސިއްރު ްމުހިއްމުްއެކުއްކާތެރިަކމާ ްވަރަށް ްމިހާރުްހިފެހެއްޓުމަކީ ްދެކޭތީވެ. ް ްަސރުކާރުން ްކަމުގައި ކަމެއް

ްޤާ ްލިޔެކިޔުޢަމަލުކުރަމުންދާ ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްފެންވަރާްނޫނުގަިއ ްބަލަހައްޓަންޖެހޭ ްމިްްންތައް ްއޮޅުންއަރާތީވެ، މެދު

ްހުށަހަޅަ ްވާންވާނީްލިޔުންތައް ްލިޔުންތައް ްުހށަހަޅާ ްމިގޮތުން ްބަޔާންކުރުން. ްސާފުކޮށް ްޤާނޫނުން ްމި ްޮގތް ންޖެހޭ

ްކޮޕީ ްނަގާފަިއވާ ްލިޔެކިޔުްއެއްްއަސްލަކުން ްބަޔާންކުރުން. ްކަުމގައި ްއިން ްމީރާ ްހޯދުމުަގއި ްގޮތްްންތައް ޢަމަލުކުރާނެ
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ންތައްްހޯުދމުގައިްތަންތަނަށްްވަނުމުެގްރުމުންްލިޔެކިޔުގޮތަށްްއިތުރުކުްމިްއިތުރަށްްސާފުކޮށްްބަޔާންކުރުން.ްމިހާރަށްވުރެ

ްނުާވް ްޓެކުހަށް ްާސފުވެގެންދާނެ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުަތއް ްމިންގަ ްބަލަންޖެހޭ ްޢަަމލުކުރުމުގައި ްގޮތާއި ްއޮންނަންވީ ބާރު

ޤާނޫނުަގއިްސީދާްްފައިސާްހޯދުމުގައިްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްގޮތްްސާފުވެްޤާނޫނުގައިްސީދާްބަޔާންވެގެްނވާްޤާނޫނުައސާސީގެ،

ްގޮތަކަށްް ްނުލިބޭނެ ްފުރުޞަތު ްއޮޅުންތަަކކަށް ްއިތުރަށް ްއޮތުމުން ްއޮޅުން، ްއިތުރަށް ްއޮތުން ްއޮތް ބަޔާންެވގެން

ް ްޤާނޫނުގައި ްއެހެންމެ ްހަމަ 63ްްބަޔާންކުރުން. ްލަފުޒުަތާކއި ްބައެއް ްއަށް ްމާއްދާ ްމާނަތައްްއިވަނަ ބާރާތްތަުކގެ

ް"މިިނސްޓަރަ ްމިގޮތުން ްޤާނޫނުަގއިްއިތުރުކުރުން. ްއިތުރުން ްމީގެ ްލަފްޒުތައް. ްފަދަ ްފަރާތް" ްދަްއކާ ްޓެކްްސ ްއަށް ށް

ްއެރުން ްއޮޅުން ްބަދަލުކުރުމުން ްމިގޮތަށް ްބަދަލުކުރުން. ްއަށް ް"މީރާ" ްތަންތަން ްހުރި ް"އެމް.ައއި.އާރު.އޭ"

ްމިއާ ްހަމަ ްއިތުރުކޮކުޑަެވގެންދާނެތީވެ. ްބާބުަތއް ްނަންބަރުތަކާއި ްބުނެވިިދަޔ ްޤާނޫނަށް ްނަންބަރުްެއކު ްއަލުން ށް

ްބިލުތަ ްބެހޭ ްނެގުާމ ްޓެކްސް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްސަރުކާރުން ްއާެދ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުންްްކާތަރުތީބުކުރުން. ގުޅޭ

ްދަންަނވާލަންް ްއެްއޗެއް ްޮގތުން ްބެހޭ ްޝުޢޫރުތަާކ ްފާުޅކުރަމުންގެންދަވާ ްދަްއކަވަމުންގެންަދވާ، ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެނގިވަް ްހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކަިއްބޭނުންވޭ. ްިނޒާމު ްއިޤްތިޞާދީ ްމާލީ ްާރއްޖޭގެ ްސަރުކާރުން ްފަދައިން ޑަިއގަންނަާވނެ

ްހަރުދަ ްމަަސއްކަަތކީ ްއެއް ްމުހިްއމު ްއެންމެ ްެއކުލަވާލައިްފައްޓަވާފަިއވާ ްިނޒާމެއް ްޓެކްސްގެ ްމިީއްްނާ ހިންގުން.

ޒަމާންތަކަކަށް،ްޒަމާންތަކަކަށްްނިމިދިޔަްސަރުކާރުންްވެސްްުކރަންްނުކުރަންްމިްފަލްސަފާގެްދަށުންްދިގުދައްމާލިްކަމެއް.ް

ްމިއަދުް ްއަޅުަގނޑު ްގެންދަާވް، ދެން ްވިދާޅުވަމުން ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްިއެވނީ ްމި ްިމއަދު ނޑަށް ްއަުޅގަ ދެން

ްކުރަންްވާހަކަ.ްެޓކްސްްނެް ްއިންްމިްސަރުކާރުން ްއެްލިބޭްފަިއސާ ގުމަށްްތާީއދު،ްތާއީދޭްނަމަެވސްްޓެްކްސްނަގަިއގެން

ްކޮންކަެމއް ްނޭްއުޅެނީ ްދޮެރއް ްރައީްސ،ްކަެމއް،ްތަނެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންަވނީ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ގޭްނހެއްޔޭ.

ްވިސްނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނައިބަޔަކަށް ްމީހުންނަށް ްއެހެންނަމަވެްސ،ްްދޭންއިދޭ ްއުނދަގޫވާނޭ. ެވސް

ނުޑމެންްމިްދިވެހިރާއްޖެްމި ނުޑމެންްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާށޭްއަުޅގަ ނަށްްއިރާދަކުރެވިްއޔާްމިްދަނީްބަދަލުކުރަމުންނޭ.ްއަޅުގަ

ްަރއީްސ،ްބަދަލު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާޤއިމުކުރެޭވނެ. ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްސިޔާސަތެްއ ްހަރުދަނާ ްއިޤްތިޞާދީ ްމާލީ ގެނެވޭނޭ.

ްމަޖިލީހުގެްއަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިކަންކުރުމަށް ްހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި. ްއިޤްތިޞާދު ްރާްއޖޭގެ ްމިއުޅެނީ ޅުަގނޑުމެން

ްައޅު ްއެއާްއެއްބާރުލުން ްޭބނުންވޭ.ްހަމަ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެަގނޑުމެން ްމިްއެކު ްާރއްޖެ ްތަރައްީޤވަމުންްްފަދައިން ވަނީ

ްއު ްލިސްޓުްނ ްޤައުމުތަުކގެ ްމިންގަް،ނިވެްއަންނަ ްބަލާ ްއިން ްއދ. ްގޮުތގައި ްޤައުމުތަކުގެ ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ނޑުަތކުގެްމެދު

ްހަމަޖެހިފަ ނޑުމެންނަށްތެރޭގައި ްއަޅުގަ ްކުރިން ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްބައިނަލްް. ްތަފާތު ްއައި ްމާލީްލިބެމުން އަޤްވާމީ

ްމިއި ްހުއްޓިފަވަްނާޔަތްތައް ްއިންްނީ ްތަަރްއޤީްއިންޑެްކސް ްަޤއުމުތަކުގެ ް.ްދުނިޔޭގެ ްމައްޗަށް ްކަމުަގއިާރއްޖެ ވީްްޖެހުނު

ޑެއްްނުދަންނަވާނަން.ްހަމަްވާްކަމެއްްކަމަކަށްްއަުޅަގންކަމަކީްއެއްވެްސްވަރަކަށްްމިރާއްޖެްތައްޔާރުެވފައިްނަމަވެސްްމި

ނޑުމެއެއާް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތްްޤަބޫލުކޮށް ްދެންނެވި ްމި ނޑު ްރައީްސ،ްައޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ންްއެްއކޮށް

ްމެންބަރުންެގް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަަސއްކަަތށް ްިމގެންދަވާ ްުކރައްވާ ްސަރުކާރުން ްޖެހުމަށްޓަކައި ްކޮޅަށް ްނަގާ ްއިޤްތިޞާދު މި
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ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްބަދަލަކަށް ްބޮޑު ްމާލީ ްރައީސް،ްމިފަދަ ްޢިއްޒަތްެތރި ްބޭނުންވޭ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްނިހާޔަތަށް އެއްބާރުލުން

ްރަކުރިމަތިލާއި ްޢިްއޒަތްތެރި ްޮގނޑީްރު ްިތ ްިއންނަވަިއގެއީސް، ްގަިއ ްއޮމާންކަމާ ްއަާމން ްމަޖިލީސް ްކުިރއަށްްން ެއކީ

ްއެެދވޭް ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބަދަލު ްބޮޑު ްއިޤްތިޞާދީ ްއެޭދްބަދަލު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ގެންގޮސް

ްކަމުގަ ްވާޖިބު ްވެސް ްމަނިކުފާނުގެ ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ްގޮތެްއގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއާއި ްހަމަ ްައޅުަގނުޑްދެކެން. އެކު

ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްބޭނުންވޭ ްއެންމެހައިްްދަންނަވާލަން ްތިއްެބވި ްމަންދޫބުންގެްްަމޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންެގ

ް ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްނޫނޭ.ްމިއީ ްވާޖިބެއް ްހަމައެކަނި ްއެޅިފައިއެންމެހައި ްބޮލުަގއި ްހުރިހާްމުއައްަސސާއެްއގެ ްވާްމުހިއްމު

ނޑުމެންްެއއްބާރުލުންދީްީވްއެންމެްައވަހަކަށްްމިކަމުންްއަޅުަގނޑުމެންްއަރަިއގަނެވޭޯތް މަސްއޫލިއްޔަެތކޭ.ްމިކަމަށްްައޅުގަ

ްމަސައްކަތްކުރަމާްހިނގާށޭ.ްެދއްވިްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްޮބޑަްށްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަހުްޝުކުރިއްޔާ ްބިލަށް ްހުށަހެޅުނު ްއެ ނޑައެޅިފައިދެންމެ ްކަ ްްސްކުރުމަށް ގަިޑއިރުެގ4ްްވަނީ

ްވަގުތު.ް

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.23

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް 41ްް;2މިހާރު ްައިއޓަމް ްއެޖެންޑާ ްއަޅުަގނޑު ްއެކު ްވުާމއި ްމ23ްިވެަފއި ްވޯޓަށްްއަށް ްދާނީ. އެހުމަށްހުރިްްހިސާބުން

ް ްއައިޓަމް ްއެޖެންޑާ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްް-23.2ކަންކަމަށް ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްރަޝީދު ްއިބްރާހިމް ްްމެންބަރު ްނަންބަރު ްޤާނޫުނ 42ް/:8ވާ ްެއކްސް، ްއިންޕޯޓުްދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕޯޓު

ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްގެނައުުމގެ ްއޮތީ ްދެން ްވޯޓުްް-23.3ބިލު. ްތެރެއިން ްދާއިާރ،ްމަސައްކަުތގެ ްމަަސއްކަުތގެ އެދުވަހުގެ

ްގޮސްފައި ްހިސާބަށް ްރިާޔުޟްްނިންމާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވިލުފުށީ ްިހމެނެނީ ްޭއގެތެޭރގައި ްކަްނކަން. ވާ

ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްފޯރުކޮށްދިނުމާްރަޝީދު ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ްދައުލަތުން ްސިޔާސަތުްާވ ްޚިދުމަތުގެ ްޞިއްޙީ އި

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްފަރާތުން ްސަރުާކރުގެ ްބިލު ނަޑއެޅުމުގެ ްއަސްލަމުްކަ ްމުޙައްމަދު ްެމންބަރު ްރި

ްޢިއްްްހުށަހަޅުއްވާފައި ްދާިއރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްބިލު، ްެނގުމުގެ ްެޓކްސް ްއަގުން ްޚިދުމަތުގެ ްމުދަލާއި ްމެންބަރުްވާ ޒަތްތެރި

ް ްހުށަހަޅުއްމުޞްމުޙައްމަދު ްްވާަފއިޠަފާ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްކޮށްފައިް:/:311ވާ ްމީހަކަށްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ވާ

ް ްރައްކާތެރިކަމާއި ްއިޞްލާޙުނާއިްދޭންޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްމާފަންނުްޔަތްތަކާ ްފަރާތުން ްަސރުކާރުގެ ްބިލު، ގެނައުމުގެ

ްޢިްއޒަތްތެ ްދާއިާރގެ ްޢަބްދުހުޅަނގު ްހުށަހަޅުއްވާފައިދުއްރަޙީޢަބްهللاްިރްމެންބަރު ްޓެކްްސްްމް ްއިން ްފައިދާ ްވިަޔފާރީގެ ވާ
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ވާްްވާފައިޔާސްްލަބީބުްހުށަހަޅުއްރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްއަދިްސަރުކާުރގެްފަރާތުންްހުޅުމީދޫްދާއިް،ނެގުމުގެްބިލު

ންްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްންްޓެކްްސްނެގުމުގެްބިލު.ްއެހެްނވީމާ،ްވޯޓަށްްދެންނެވުމުގެްކުރިފަރުދުންގެްއާމްދަނީ

ނުޑް ވެސްްއިށީނދެވަަޑިއގެންްާކޑުޮކޅުތައްްޗެކުކޮށްެލއްވުމަށްްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއަުޅގަ

ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްަފރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްމެންބަރުްްއެންމެ ޢިްއޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅުއްވާފައިއިބްރާހީ ްރަޝީދު ްްމް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޤާނޫނަށްް، 42/:8ވާ ްއިމްޕޯޓު ްެއކްސްޕޯޓު ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ްވޯުޓްއިޞްލާޙު ްގޮތަކަށް ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ގެަނއުމުގެ

ްދެއްވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްނަތީޖާ:ވޯޓުގެް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

73ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ 79ްބަިއވެރިވި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 46ް.ްފާސްވުމަށް ްޖުމްލަ ްބިލ79ްު. ްއެހެންކަމުން،ްމި .

ްމުޅިް ްގޮުތގެމަތިން ްގަާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްގުޅިގެން ްފާސްުވމާ ްބަލައިގަތުމަށް ްބިލު ްިމ ްފާސްެވއްޖެ. ބަލައިގަތުމަށް

ްކަ ްފޮނުވިއްޖެ ްިބލު ްމި ްކޮމިޓީއަކަށް ްދަންނަވަންްމަޖިލީހުގެ ްވޯޓަށް ްދެން ްައޅުަގނުޑ ނަޑއަޅަން. ްކަ ްރިޔާަސތުން މަށް

ްޚިދުމަތްް ްޞިއްޙީ ްދައުލަތުން ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާްޟ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ މިއޮތީ

ްބަލައިގަތުމާމެ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ނަޑއެޅުމުގެ ްކަ ްސިޔާސަތު ްިޚދުމަތުގެ ްޞިއްޙީ ްޢިއްޒަތްތެރިްފޯރުކޮށްދިނުމާ، ދު

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:

44ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް--ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 82ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 47ް.ްފާސްވުމަށް ްޖުމްލަ ްބިލ82ްު. ްއެހެންކަމުން،ްމި .

ްފޮނު ްކޮމިޓީައކަށް ްވަގުތީ ްބިލު ްމި ްފާސްެވއްޖެ. ްރަޝީދުްބަލައިގަތުމަށް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްވިލުފުށީ ވުމަށް

ފުރަތަމަްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ.ްއެހެންކަމުްނ،ްވަގުތީްކޮމިީޓއަކަށްްފޮނުވުމަށްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުަގއިވާްޮގތުގެމަތިންްއެންމެ

ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްަކނަޑއެުޅމަށް ްއަދަދު ްއެ ްއަދަދު. ްކޮމިޓީގެ ނަޑއަޅަންޖެހޭނީ ްދާއިރާެގްްކަ ވިލުފުށީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަޝީދު.

ް

ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްހުށަހަޅަންްމިްބިލުް ްމެންބަރުންގެްަވގުީތްކޮމިޓީއަކަށްްފޮނުވުމަށް.22ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްްުހޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ްހުށަހަޅާްފަރާތުންްއެވަނީްމިހާރުްބިލުްްއެއްްކަމަށްްމިްރައީސްްހަމަްއޮޅުންފިލުވާލަންެވގެންްއިނގޭތޯ.ްނިޒާމީްމައްަސލަ

ްހަމަް ްނުނަގާ ްވޯޓަކަށް ްދަނީ. ްކޮމިޓީއަކަށްތޯ ްދާއިމީ ްނުވަތަ ްދޭތޯ. ްކޮމިީޓއަކަށް ްވަގުތީ ްޮއވެއްެޖއްޔާ ްއެދިފައި ގޮތަށް

ނޑުްހަމަްއޮުޅންފިލުވާލަންބަލައިއޮންނަނީްގެންދެވޭްގޮތަށްތޯް ްވެގެން.ްލަންްއަުޅގަ

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްދެންމެ ްމަނިކު ްެއްއގޮތަްށްމޫސާ ްސުވާލާ ްކުރެއްވި ްތި ްގޮތުން ސުވާލެއްގެ

މެންބަރުންގެްަވގުތ22ްްީނީ.ްއެއީްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްމިްހުށަހެޅުއްވީްމަޖިލީހުގައިްކަންތައްްމިްދަ

ގޮަތށްްފާސްވެއްޖެްނަމަްވަގުީތްްލިބުމަށްފަހުްއެއަށްްވޯޓަކަށްްދަންނަވާނަން.ްއެގެންދިއުމަށް.ްހުށަހެޅިްތާއީދުްކޮމިޓީއަކަށް

ްލަބީބަށް.ް ްއިލްޔާސް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްދާނީ. ކޮމިޓީއަކަށް

ްމަދަށް.ޙްގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިލްހާމްްއަފުރުޞަތުްދޫކޮށްލައްަވއިފި.ްެގމަނަފުށީްދާއިރާ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްގެމަނަފުށި

ނޑުްތާއީުދކުރާްވާަހަކްއެްވިލުފުށީްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުް ހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްައޅުގަ

ްދަންނަވާލަން.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްްރާގެމަނަދޫްދާއި

ްފުރަތަމަް ްމައްސަލަ. ްފޮުނުވމުގެ ްކޮމިޓީއަކަށް ްވަގުތީ ްބޭނުންީވ ްފާހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްފާސްކުރަންޖެހޭނީ ްވަގުތީ ްކަަމށް ްފެނޭތޯ ްފޮނުވަން ްޤަކޮިމޓީއަކަށް ްއަޅުަގނޑު ްކޮމިޓީއަކަށް ްވަގުތީ ފޮުނވަންްބޫލުކުރަނީ.

ްހަމަްްކަމަށްްފެނިއްޖެ ްއެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ ްފާސްކުރަންޖެހޭނީ. ްައދަދަކަށް ްއެ ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްއަދަދެއް ވަންޏާ

ްއޮްނނަ ްގަާވއިުދގަިއ ްްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަށް ްކޮމިއެ ްތެރެއިން ްކޮިމޓީތަކުެގ ްދާނެާދއިމީ ްައޅުަގނުޑްްޓީއަަކށް ކަމަށް

ްބޫލުކުރަނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ޤަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޔާސަތުންްބަލައިގަންނަން.ްއެއްްކަމަށްްރިްނެންގެވީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްމަނަދޫްދާއި

ްދެއްވާއަމީން ްމަޢުލޫމާތު ްއަޅުަގނޑަށް ްއެްޢާއްމު ްއޮތީ ްގޮއްސަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްވެސް ްކުރިން ްމީެގ ގޮތަށް.ްްގޮތުަގއި

ްޢިއްްްވިލުފުށީ ްދާިއރާގެ ްހުށަހަޅުއްވަިއ،ްގެމަނަފުށީ ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު ްމެންބަރުްދާއިާރގެ ޒަތްތެރި

މަދުްތާއީދުކުރަްއާވފައިްވަނީްަވގުތީްކޮމިޓީައކަށްްގެންދިއުމަށް.ްއެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްހުށަހެޅުމުގައިްއިލްހާމްްއަޙު

ްހުށަހަޅުއްވ22ްާ ްކަމަށް ނޑުްްަފއިމެންބަރުން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްހަލުވިކުރުމުގެ ްމަސައްކަތް ވޭ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްމަޖިލީހުގެ

ް ްގަސްތުމިހާރު ްއެ ްމަޖިލީހުގ22ްްެކުރަނީ ްއެއަށްފަހު ްދެންނެވުމަށް. ްފުރަތަމަ ްވޯޓަކަށް ްނުާލ ްބައި މެންބަރުންގެ

ނަޑެއޅުމުގެްމަަސއްކަތްްވާްގޮުތގެްގަާވއިދުަގއި ނޑުްކުރިއަށްްގެންދާނަން.ްނިޒާމާްްމަތިްންއެްކޮމިޓީެގްއަދަދުްކަ އަުޅގަ

ްއެއްްހުޅުހެންޭވރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހަކަދެއްެކވުްނ:ވާހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުް

ް ްއަެނއްާކެވސް ްވިދާޅުޭވ ްބަދަލުނުކުރަްއވާ ްެއގޮތަށް ްއެރިޔާސަތުން ްމެންބަރަށް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް.ްްޢިއްޒަތްތެރި ގޮތަްށ

ްާވހަކަްދަންނަވާލަން.ްވޯޓަކަށްްނޭހޭނެ.ްއެްށަހެޅުއްވިްަބއިބައިްއުނިޮކށްފައިރިޔާސަތުންްއެްއވެސްްމެންބަަރކުްހު

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިޢުތިރާޟުްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކަމަށް ްމެންބަރަކު ްއަޅުަގނޑު ްގުިޅގެން ްދާއިރާެގްގަސްތުްކުރެއްވުމާ ްވިލުފުށީ ކުރަނީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުްއަރުަވން.

ް

ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްވަކިްޮގތަކަށްްބަޔާންކޮށްފައިްއޮންނަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްމަޖިލީހުގެްކަންކަންްކުރަންޖެހޭނީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގަ

ްަގވާއިދުް ްއެްއގޮތަށް. ްގަާވއިދާ ްއެ ްބަކަމެއް ްެވއްޖެއްާޔްދެން ްކަެމއް ްކޮށްަފއިްގަިއްނެތް ްކުރިްންެއކަން ްމީގެ ލަންޖެހޭނީ

ދިަޔްްދިޔައީްކުރިންްެވސްްމިްމަޖިލީހުގަިއްކަންތަްއްކުރަމުންްއޮތްްުއސޫލެއް.ްިމއަދުގެްިރާޔސަތުންްކަންތައްްކުރަމުން

ނޑަށްްފުރުޞަތުްދެއްަވއިފިްކަމަށް ވަންޏާްއެކަްންްއުސޫލަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްުއސޫލުްބަދަލުކުރުމަށްްރިޔާސަތުންްއަޅުގަ

ްްއެ ްެދންނެވިދާނެ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއް ްވިދާުޅިވ ްކުރުމަށް ްވިދާުޅވޭްގޮތަށް ްައޅުަގނޑުްްދެންްރައީސް ކީކޭތޯ

ްދަންނަވަންވީ.
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ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްއެއް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ، ތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްމަނަދޫްދާއި

ްހިނގާފައި ްމިކަްނ ްރައީސް، ްބަހުްއޮތްްޢިއްޒަތްތެރި ްައސްލު ްމަގޮތަކީ ްތާއީދުރުޙަލާސްގެ ްހުށަހެޅި ްވަނީ ލިބިފަ.ްގަިއ

ގޮތަށްްޯވޓަށްްއައްަސވަން.ްއޭގެްފަހުްްލިބިފައިްއޮތްިއގަންނަވާނީްއެްހުށަހެިޅްތާއީދުވެސްްޖެހިވަޑަްއެހެންވީމާ،ްފުރަތަމަ

ނަޑއެޅުމާމަރުޙަލާގެް ެއީއްްއެްކަންަތއްތަކަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްފަުހގެްރިޔާސަުތންްދެއްވިްފުރުޞަަތކީްކަމެއްްެއއީްއަދަދުްކަ

ްދެްއިވް ނޑަައޅަން ްކަ ްއަދަދު ްހުށަހަޅާށާއި ްނަން ްމެްނބަރުންގެ ްނުދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަްށ ްފުރުޞަތެްއ ރަނގަޅު

ްނޫން ްފުުރޞަތެއް ްރަނގަޅު ްބަހުފުރުޞަތަކީ ްތާއީދު. ްހުށަހެޅި ްމަރުޙަލާގައި ްވޯޓަްށްސް ްގޮތަށް ްއޮތް ިލބިފައި

ްކަމަށްްދެކެން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްއައްަސވަންޖެހޭނެ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަތިންްމަޖިލީހުގައިްބިެލއްްބަލަިއގަތުމަށްފަހުްފޮނުވަނީްދާއިމީްކޮމިޓީތަކަށް.ްްވާްގޮތުގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިްބުނެފައި

ްއެްއެ ްމަޖިލީހުން ްޮއންނަނީ ްފޮނުވެން ްގޮތަކަށް ްވާނީްްނޫން ނަޑއެޅުމަށްފަހު.ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުން ސިޔާީސްގޮތަށްްކަ

ްިސޓީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފޮްޕާޓީތަކަށް ްބަހުއެއް ްމަޖިލީހުގައި ްނުވާފަ. ްބިލަކާްކުެރވެމުންސެއްަގއި ްވަގުީތްްދާ ްގޮތުން ބެހޭ

ްބޭނުންުފޅު ްފޮނުވަން ްްވާްކޮމިޓީއަކަށް ްބަނަމަ ްބިލު ްނިމުހުްއެކަން ްއަންަގވައިސްކޮށް ްރިާޔސަތަށް ްކުރިން ެދއްވުމަށް.ްމުގެ

ްވިލުުފށީްއެހެންވީމާ،ްއެ ްމިްްގޮތުން ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްވަނީ. ްއަންަގވާފައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްއަރުވަނީްވިލުފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދަށް.

ް

ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްރަީއސް، ްކޮމިޓ22ްްީޢިއްޒަތްތެރި ްަވގުތީ ްހުށަމެންބަރުންގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްފޮނުވަން ްބިލު ްމި ްއަކަްށ ނުލަިއ22ްްހަޅަން.

ނޑުްހުށަހަޅަން. ްވަގުތީްކޮމިޓީއަކަށްްމިްބިލުްފޮނުވަންްއަުޅގަ

ް
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ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްގެމަނަފުށި

ނޑުްތާއީުދކުރަން. ްރިޔާޟްްރަޝީދުގެްހުށަހެޅުްއުވމަށްްއަޅުގަ

ް

ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްވޯަޓށް ްައޅުަގނުޑ ްތާއީދުްޝުކުރިއްާޔ. ްހުށަހެޅި ްެއ ްގޮތަށް.ްލިބިފައިދަންނަވަން ނޑުްްވާ ްއަުޅގަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ްމެން ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށި ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްހުށަހަޅުއްވަިއ،މިހާރު ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ގެމަނަފުށިްްބަރު

ްްދާއިރާގެ ްއަޙްޢިއްޒަތްތެރި ްއިލްހާމު ްޚިދުމަތްްްތާއީދުކުރަްއވާފައިްމަދުްމެންބަރު ްޞިއްޙީ ްދަުއލަތުން ްގޮތަށް ވާ

ްފެނިވަަޑއިގަންަނާވް ްޮފނުވުމަށް ްވަގުީތްކޮމިީޓއަކަށް ްބިލު ނޑަެއޅުމުގެ ްޚިުދމަތުގެްސިޔާސަުތްކަ ފޯރުކޮށްދިނުމާއިްޞިއްޙީ

ްވުމަށްްދަންނަވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމަދު.ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްގެމަނަފުށިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް 

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

45ްްދެްއވީ:ވޯޓުް

46ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި ް:7ވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .46ް ްޖުމްލަ ްަވގުތީް:7. ްއެހެންކަމުން، .

ްތާއީދުކޮމިޓީ ްހުށަހެޅި ްފޮނުވަން ްމަޖިލީހުގެްްވާްލިބިފައިއަކަށް ްގުޅިގެން ްފާސްނުވުމާ ްމިގޮތަށް ްފާހެއްނުވި. ގޮތަްށ

ނޑުްދެންްވޯޓަށްްްމަތިްންމިްބިލުްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީްވާްގޮތުގެްގަާވއިދުަގއި ައށްްފޮނުއްވިއްޖެްކަމަށްްނިންމަން.ްއަުޅގަ

ް ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްދަންނަވަނީ ްހިތަދޫމި ްފަރާތުން، ްމުޙައްްސަރުކާރުގެ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއަސްލަމުއުތުރު ްމަދު

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mudhalaa%20hidhumai....Tax%20BIll.pdf
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ްބަލައިގަތުމާްއިހުށަހަޅުއްވާފަ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ްއަގުން ްޚިދުމަތުގެ ްމުދަލާިއ ްޢިއްޒަތްތެރިްްާވ، މެދު

  މެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްް.ްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުގެްމެންބަރުްހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

69ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް:1ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުެގް.ްއެހެންކަމުން،78ް.ްޖުމްލ45ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ78ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިްފަރާތުން ްއަސްލަމް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްޚިދުމަތުެގްްހިތަދޫ ްމުދަލާއި ވާ

ްމަޖި ްިބލު ްެނގުމުގެ ްޓެކްސް ްމިއަގުން ްފާސްވެއްޖެ. ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުގެްްލީހުން ްގުިޅގެން ްފާސްވުމާ ގޮތަށް

ްގޮުތގެްގަާވއިދުަގއި ްކޮމިޓީްވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްދެންްްމަތިން ްނިންމަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްފޮނުވިއްޖެ ްބިލު ްމި އަށް

ް ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްވޯޓަށް ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްދަންނަވަނީ ްމި ްމެންބަރު ްމުޞްަޒތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފައިމުޙައްމަދު ާވްްޠަފާ

ޔަތްަތކާްބެހޭްނާއިވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަމާއިްްކަންްކޮށްަފއިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ް:/:311ރުްޤާނޫނުްނަންބަ

ްއިޞްލާޙު ްބަލައިގަތުމާޤާނޫނަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްފެނިވަޑައިގަްގެނައުމުެގ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ންަނާވްމެދު

ްގޮތަކަށްްވޯޓުްދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mudhalaa%20hidhumai....Tax%20BIll.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mudhalaa%20hidhumai....Tax%20BIll.pdf
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ްްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްޠަފާ.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްވޯޓުްދެްއވީ:

48ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިްގޮތަކަށްް
ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި ް:7ވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 46ް.ްފާސްވުމަށް ްޖުމްލަ ްބިލުް:7. ްމި ްއެހެންކަމުން .

ްވޯޓަށްް ްދެން ނޑު ްއޮތީ،ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއަޅުގަ ްމި ްދަންނަަވން ްވޯޓަށް ްދެން ނޑު ްފާހެއްނުވި.ްއަުޅގަ ބަލައިގަތުމަށް

ޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްދަންނަވަންްމިްއޮތީްސަރުކާރުގެްފަރާތުން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ްއިން ްފައިދާ ްވިޔަފާިރ ްވާ ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްޓުގެްނަތީޖާ:ވޯ

ްްޢަބްދުއްރަޙީމު.هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

66ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްއެހެންކަމުންްސަރުކާރުގ79ްެ.ްޖުމްލ46ްަ.ްފާސްވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ79ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްފަރާތުން ްިވޔަފާރީްهللا ްވާ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ޢަބްދުއްރަޙީމު

ްމަޖި ްބިލު ްެނގުުމގެ ްެޓކްސް ްއިން ްމަޖިލީހުގެްފައިދާ ްއެކު ްފާސްވުމާ ްިމގޮތަްށ ްފާސްވެއްޖެ. ްބަލައިަގތުމަށް ލީހުން

ްނިންމަން.ްދެންް ްރިޔާސަތުން ްކަމަށް ްހިނގައްޖެ ްބިލު ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްމަތިން ްގޮތުގެ ްވާ ގަާވއިދުަގއި

ްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްލަބީބުްއަޅުަގނޑު ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ްއިން ްއާމްދަނީ ްފަރުދުންެގ ްވާ ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

83ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

64ްްވޯޓުްދެްއވީ:

27ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްސަރުކާރުގެް:7.ްޖުމްލ46ްަފާސްވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދުް.ް:7ވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްއިްން ްއާމްދަނީ ްފަރުދުންގެ ްާވ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްލަބީބު ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ފަރާތުން،

ްފާސްެވްއޖެ ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިީލހުން ްބިލު ްެނގުމުގެ ްގުްޓެކްސް ްފާްސވުމާ ްގޮތަށް ްމި ްކޮމިޓީް. ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ިޅގެން

ްފާސްކުރެއްވިް ްމަޖިލީހުން ްދެންމެ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްނިންމަން. ްރިޔާސަތުން ްކަމަށް ްހިނގައްޖެ ްބިލު ްމި އަށް

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްތެރެއިން ްބިލުތަުކެގ ްގަވާއިދު 37ްްމަޖިލީހުގެ ް)ހް(ގެ ްމާއްދާގެ ްވ2ްާވަނަ ްބަޔާްނވެފައި ގައި

ްމަތިން، ްްގޮތުގެ ްނަންބަރު ްބިލާިއ،42ްް/:8ޤާނޫނު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްެއކްސްޕޯޓު،ްއިމްޕޯޓު ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްފަރުދުންގެް ްއަދި ްބިލު ްނެުގމުގެ ްޓެކްސް ްއިން ްފައިދާ ްބިާލއި،ްިވޔަާފރި ްނެގުމުގެ ްެޓކްސް ްއަގުން ްޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި
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ްބިލުތަކަީކްމު ްބިލު،ްމި ްެނގުމުގެ ްެޓކްސް ްއިން ްކުިރއަށްްއާމްދަނީ ްބައްދަުލެވގެން ްއެުކގަިއްކޮމިޓީެއްއަގއި ްމަޖިލީސް ޅި

ްގަާވއިދުގެ ްވާތީ،ްމަޖިލީހުގެ ްބިލުތަކަކަށް ްވާ ްބަޔާންކޮށްަފއި ްގަވާިއދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާެގ228ްްްގެންދިޔުމަށް ވަނަ

ްނގައްޖެްކަުމގައިްއަންގަން.ްގައިްވާްގޮުތގެްމަތިންްމިްހިސާބުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީސްްއެުކގައިްކޮމިޓީއަކަށްްހި)ނ(

ް

ނޑުްއވާލެްއވުްނ:ް  އަށް(25ް;25އިނ64ްްް;24)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަނީ ްމި ްއެނބުރި ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެިރްް،އަޅުަގނޑު ްދާއިރާގެ ްމާމިގިލި ްއަށް ްޖަލްސާ މަޖިލީހުގެ

ްވަން.ްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރު

ް

ްމާމިގިލިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްހުށަހެް ްކުރިން ްލިސްޓު ްޯވޓުގަިއ ްނެންގެވި ްތި ްމަނިކުފާނު ްދެންެމ ްރަީއސް، ްލިސްޓަށްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުނުްް،ޅުނު

ތަރުތީބަށްްބަލާއިރުްހުށަހެޅިްތާއީދުލިބުނުްގޮތަށްްނިސްބަތްކޮްށގެންްބަލާއިރުްފުރަތަމަްވޯޓަށްްއައްަސވަންޖެހޭްލިސްޓަކަްށް

ްައޅުަގނުޑް ްވީމަ، ްވަގުތު ްނެގުުމެގ ްވޯޓު ނޑު ްއަޅުގަ ްވަުގތު ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްއެއްސެީވކީ. ްވޯޓަށް ނޫން

ްހުށަހެޅުއްވިްދަންނަވައި ްމުއްޠަލިބު ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިަޔއީ ްކޮމްޕްލީޓުވެގެން ްފުރަތަމަ ްެއއީ ނުލީ.

ްޢަބްދު ްއީވާ ްފަހުން ްއޭގެ ްއެްهللاްލިސްޓު. ްއެހެންވީމާ، ްގެންނަވާފަ. ްއިޞްލާޙު ްވަނީ ްއީވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ވަނީ

ްކަންްނިމިގެންްޮގއްސަްވާީތވެ.ވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުްއެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިޓީް ްމަޖިލީހުގެ ްނިމި،ްމުޅި ްމަސައްކަތް ްގެންދިޔަ ްުކރަމުން ްކޮމިޓީން ްއެކުގައި ްމަޖިލީސް ްމުޅި ނޑުމެން އާދެ،ްއަުޅގަ

ްވަނީްނިމިފަ.ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތްތައް.24

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތްަތއް.ްއިތުުރްއެހެންްމަސަްއކަތުެގްދަށުނ24ްްއަޅުަގނުޑްމިހާރުްމިްދަނީްެއޖެންޑާްއަިއޓަމްް

ްއައިޓަމ ްްއެޖެންޑާ ްއޮތީ ްމި ްގެންދަން ްކުރަުމން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަރާތުން 3.:ް މިއަދު ްދާއިާރެގް، ސަުރކާުރގެ ބާރަށު

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Tax%20Idhaaree%20Bill_islaah_3-2010.pdf
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ްމުޙަ ްއްމެންބަރު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްވާ، ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޝިފާޒް 3121/4ްްމަދު ްބެހޭ ްނެގުމާ ްޤާނޫނަޓެކްސް ށްްއިދާރީ

ގެްބަހުސްްކުރިއަށްްގެންދިޔުން.ްނިާޒމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުޅުެހންވޭރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެިރްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލުް

 މެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ނޑުްދަންނަވަންް އާދެ،ްދެންމެގައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްއެްވިދާޅުވިްވިދާުޅވުމާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަ

ްތަނުަގިއް ްމި ްނޫނޭ. ްެއއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްތަނުގަިއ ްމި ްދިޔަީއ ްހިނގަމުން ްދެންެމގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އޮތީ،

އެހެންވީމާ،ްއެްތަފާތުްއެކަންްރަނގަޅުކުރުވަްނޖެހޭނެ.ްކޮމިޓީގެްޖަލްސާގައިްހިނގަމުންްދިޔައީްކޮމިޓީއެްއެގްޖަލްސާއެކޭ.ް

ްވާނެ.ް ްތަފާތު ްވެސް ްކަމެއްަގއި ްހުރިހާ ްވޯޓުލުމުަގއި ްގޮަތކަށް. ްޢަމަލުކުރާ ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްނުކުރެވޭނެ ޢަމަލެއް

ނުޑްބޭނުންވޭްހަމަްޔައުމިއްޔާްއަްށޓަކައިްފާހަަގކޮ ްށްލަން.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންްއަުޅގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްތިޔަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަމުންްްއާދެ، ްކޮމިޓީގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްނޫން. އެއް

ނޑުްއިނދެގެންްޢަަމލުކޮށްފައިްވާނީްމަޖި ލީހުގަިއްދިޔަްމަސައްކަެތއް.ްއެްމަސަްއކަތުަގއިްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުަގއިްއަުޅގަ

ްމަތިންްްމިހާތަނަށް ްގޮުތގެ ްާވ ްަގވާއިުދގަިއ ްމަތިން، ްގޮުތގެ ްވާ ްޤާޫނނުގައި ްއެ ްގޮތަށް ްގެންދިޔަ ްޢަމަލުކުރަމުން ވެސް

ްމަޖިލީހުގައިް ްއެއީ ްނޫން. ްގެންދެީވކީ ްއަނބުރާ ްލިސްޓު ްއެ ްގެންނެވީ. ްބަދަލެއް ްލިސްޓަށް ްވާ ްތާއީދުލިބިފައި ހުށަހެޅި

ް ްޢަމަލުކުރަމުން ްހުށަހެޅިްމިހާތަނަށްވެސް ްހަމަ ްދެންނެވީ ްވޯަޓށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތް. ްއޮތް ގެންގޮސްފައި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްތަރުތީބުން. ްވާ هللاްތާއީދުލިބިފައި

ްޢަބްދުއްރަޙީމަށްްއަޅުަގނޑުްުފރުޞަތުއަރުވަން.

ް
ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ނޑުްފުރުޞަތުްޫދކޮށްލީ. ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Tax%20Idhaaree%20Bill_islaah_3-2010.pdf
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެް ްމެންބަރުްއަޙުމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކަށްްއަުޅގަ

 

 ްކަދެްއކެވުން:ވާހަސައިންްމަނިކުްޙުްމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުްނިހާނުވިލި

ް ްރައީސް.އާދެ، ްޢިއްޒަތްެތރި ްްޝުކުރިްއޔާ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމިވާ ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ޓެކްްސްް،3121/4އަޅުގަ

ވާްިއޞްލާޙެްއގެްްށް،ްާބރަށުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްހުށަހަޅުއްވާަފއިއިދާރީްޤާނޫނަނެގުމުގެް

ނޑުްވެސްްނުްފާހަގަކުރެްއވިްުހށަހެޅުމުގަނުކުތާްއެއްްެއްމަނިކުފ5ްާސިފަްފެނިގެންްމިްދަނީްވަަރށްްމުހިއްމުް .ްއަުޅގަ

ްގޮތެްއގައިް ްޚާއްޞަ ްހުށަހަޅާލަން. ްތަނުގައި ްމި ްހަމަ ްރަޢުޔު ްފެންނަ ްައޅުަގނޑަށް ްމައްސަލައިގައި ްމި ްހަމަ އެބަޖެހޭ

ް 4ްްމުހިއްމު ްއެ ްރިޢާޔަްތކޮށް، ްމުޅ4ްްިބިލަކަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްގެންދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްމަސަްއަކތްތައް ބިުލގެ

ްގޮ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލިސް ްގަތް ްމި ްބަލައި ްގެނެޭވ4ްްްސ ްމި ްޤާނޫނަށް ްމި ްދާިއރު ްނިމިގެން ްމަސައްކަތްތަްއ ބިލުެގ

ް ްެނގުމުެގ ްެޓކްސް ްޤާނޫނައިޞްލާޙު، ްވިސްނާލަްންއިދާރީ ްމެދު ްިއޞްލާޙުތަކާ ްމިހިރަ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްގެންނަވަްނ ށް

ްޭއގެތެރޭް ްފާހަގަކުެރވޭ. ްކަމަށް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްކުށްތަކަްށްއެބަޖެހޭ. ްގޮތެްއަގއި ްާޚްއޞަ ގައި

ްހުރިް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްވިދާޅުވެ، ްކަމަށް ްދާ ްހިމެނިގެން ްމީގެތެރޭަގއި ްއަދަބުތަކެއް ްޖިނާޢީ ްއޮތީ ްމި ނޑައެޅިަފއި އަދަބުކަ

ް ްނަންބަރު ްމާއްދާ ނަޑއަުޅއްވާަފއި:5އިޞްލާޙުތަުކގެ ްކަ ްއަދަބު ްގުޅިގެން ް)ހ(ާއ ްއަދި ް)ހ(، ްނުކުތާތަކުެގްްގެ ްއެ ވާ

، 63، 62ގެް)ހ(ގައިްހަމަްކުށްްހިމަނުއްވާަފއި،ް)ށ(ގެްޭއގެްއަދަބުަތއްްަކނޑަައޅުްއވާފަިއ،61ްޗަށްް)ށ(ަގއިްއަދިްމައް

64 ،65،ްް ްައޅުަގނޑުމެނ66ްްއަދި ްިވސްނާލައިރުަގއި ްުއސޫލުން ނަޑއަޅުްއވާފަ.ްމި ްކަ ްއަދަބުތައް ްހިރީ ްމި ްހަމަައށް އާ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްވެސް ްތަޅުމުގައި ްޓެކްސްތަކެއްްްމިއަދުގެ ްނުވަތަ ްނަގާ ްޓެކްސްތަކެއް ްމި ްފާހަގަކުރެްއވި މެންބަރުން

ްިނޒާމުެގް ްއެ ްހިނދުގަިއ ްދަްއކާ ްޓެކްްސ ްރަްއޔިތުން ްޮގްސފައި ްދަްއކަމުން ްމަްއޗަށް ްޭއގެ ްއިލްތިޒާމުތަެކއް ރައްޔިތުން

ްގޮްސގެންނުވާނޭ ްކަންތައްތައް ްހިސާބަށް ްސަލާމަތްނުވެވޭ ްއަްށ ްމީހާ ްރައްޔިތު ްތަކެިތްތެރެއިން ްކުއްޔަށް ްމިސާލަކަށް .

ދޫކުރުމަކީްހަމަްކުރިއްސުެރއްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއޮންނަްކަމެއް.ްއެކަުމގެްތެރޭަގއިްބަެއއްްމީުހންްއެންމެްބުރުމާްކައްެޓއްް

ނޑުމެންގެްތެޭރގައިް ްގެންނަްމީހާްވެްސްއެަތއްްަލްއކަްރުފިޔާްއެްއްދަްއކަންޖެހޭްހިސާބަށްްޮގއްސަްއެބަހުރި.ްެއީއްއަުޅގަ

ްނުވަތަް ްޢަމަލުނުކުރެވި ްއަށް ްފުރިހަމަ ްގަވާއިދުތަކަށް ްހުރި ްހެދިފައި ްދަށުން ްޤާނޫނުތަކުގެ ްއަދި ްޤާނޫނުތަކާއި އޭރުަގއި

ްދި ްނުކުމެގެން ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްކަންތައް ްހުށަހެޅުއްވިއެފަދަ ްމި ްމިއަދު ްނަތީޖާ. ްނުކުތާތަކުގެްްޔަ ްމުހިއްމު ދިޔަ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫމައްޗަށް ްެއްނައިދާރީ ްދީ ނޑައަަޅއި ްކަ ްޤާނޫނުން ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ްބަދަލުނުގެނެސް ށް

ނޑު ނަޑއެޅުުމަގއިްވެްސްއަުޅގަ ނަމަްނުކުމެދާނެްނަތީޖާްގޯސްވެދާނެ.ްމެންްއިުހމާލުވެއްޖެްކަމުަގއިްވާޤާނޫނުގައިްއަދަުބކަ

ޔާތުގައިްެއންމެްފުރަތަމަްފާސްކުރެވިގެންްއެއީްތާރީުޚގެްތެރެއިންްައޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަންްހުރިްހެކިތައް.ްޤާނޫނީްހަ

ްފަޓާހުގެް ްލޮނުމެދު ްހަމަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްހަޔާތުން ްޤާނޫނީ ްފުރަތަމަ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޤާނޫނު، ްސާޅީހަކަށް ދިޔަ
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ޓެކްސްްްޤާނޫނަށްްކަންތައްވެގެންްދިޔަްގޮތް.ްމާލޭގައިްއޭރުްތިބިްވޯާރްވިޔަފާރިވެރިންްިވއްކަމުންްެގންދިޔަްމިްފަޓާހުންް

ްނަމުގައިް ްއަހުކާމްޢާއްމުގެ ްގެއްިލ، ްމަޞްލަޙަތު ްެތރޭގައި ްރައްޔިތުންގެ ްދިޔައިމަ ްފެށިގެްނ ްކަންތައް ނެގުމުގެ

ްެވްސް ްހިނދުގައި ްދިޔަ ްމަސައްކަތްކުަރމުން ްފަރާތްތަކުން ްސަުރކާރުެގ ްއޭުރގެ ްމަޢުލޫމާތުދެއްވުމަށް ްއެ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްމިންވަރު ްދިޔަ ްގެއްިލގެން ްަވީންމަޞްލަޙަތު ްދިވެހިން ްބަދަލުވެފަ. ްވަނީ ްޒަމާންތަކެްއ ްއެނގޭނެ. ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްމަލްޓިް ްަވނީ ްމި ްއަށް ްރާއްޖެ ްއަދި ްއައިސްފަ. ްހޭލުންތެރިކަން ްިޑކޮރްސީެގް-ހޭލާފަ. ްތަޢާރަފުކުރެވި، ްޑިކޮކްރަސީ ޕާޓީ

ްހަ ްނަމަވެސް ްަހވާުލކުރެވިފަ. ްޕާީޓއަކާ ްޕާޓީތަކަކާއި ްހިންގުްނ ްވެރިކަން ްއަލުންބަލުންްހިޔަލުގައި ްމައްސަލަތައް ްިމ މަ

ްކަމެއް ްނެތް ްްތަކުރާރުވުމަކީ ްއައިސްދާނެ ްހަމަ ްމަޖިލީހުގެްނޫން. ްހަދާ ްޤާނޫނު ްތައްޔާރުުވމަކީ ްހާލަތަކަށް ްއެފަދަ ކަމެއް.

ްއަުޅަގނ ްކަުމގަިއ ްވާޖިބެއް ްމެންބަރެއްެގ ްކޮންމެ ްހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްހައިސިްއޔަތުން ޑުްމެންބަރުންގެ

ްމީހެއްް ްހުރި ްޖަވާބުދޭން ްނުކުާތއަކަްށ،ްބިލަށް ްފާހަގަކުރެވުނު ްހުށަހެޅުމުން ްހަމަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ދެކެން.

ްހަވާލުކޮށްިފް ްކަެމއް ްބަޔަކާ ްނުދަންނަ ްކަމެއް ްއެބަވޭ ްިހތް ްދަންނަވާލާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނަމަވެްސ، ްއަޅުަގނޑަީކ. ނޫން

ްމަޞްލަޙަކަމުގައިް ްއެކަމެްއގެ ްނަމަ ްހިމެނޭްވާ ްޤައުމެއްގައި ްމުޅި ްކަމެއް. ްބަލަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްއަދި ްއެއީ ްވެސް ތު

ްސަުރކާރުންް ްއަށް ްފައިސާ ްއެ ްހަވާލުކޮށް ްސަރުކާރާ ްނެގުަމށްފަހު ްއެއް ްޓެކްސް ްފުށުން ްރައްޔިތުންެގ ްނުވަތަ މުދަލުން

ް ްނަމަވެްސ، ްތެދުުފޅެއް. ްނޭނގޭނެ، ްނޫނީ ްކުެރއްވީމަ ްގޮތްތަކަކީ ްވާހަކަދަްއކަންްޢަމަލުކުރައްވާ ްއެ ްފާރަވެރިެވ، ެއކަމަށް

ްއެބަޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަެޖހޭ. ްދަންނަވާލަްނ ްއެކު ްއިޙްތިާރމާ ްހަމަ ްކަމުގަިއ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްބަޔަކީ ތިބި

ްހައްދަަވއިފި ްމިހެން ްހީވެއޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަންނަަވން. ްވާހަކަަދއްކާަފއި ްއެ ްއަިދ ްނޯޓުކުރަްނ، ްޕޮއިންޓުތައް

ކަމުގަިއްވާްނަމަްމިހެންްގޮްސދާނޭ.ްއެއީްވޭތުވެިދޔަްކުރުްާމޒީްތެރޭަގއިްައޅުަގނޑުމެންނަްށްހަމަްފެނިގެންްހިނގައްޖެް

ބައެއްްގިނަްސަރަހައްދުަތކުންްހަމަްޤައުމުގެްޚާއްޞަްގޮތެްއަގއިްމީރާްއިންްމިްފަހަށްްމިްހިނގަމުންދާްއަހަރުްތެރޭގަިއް

ް ްގޮުތަގއި ްމިލިޔ226ްަޓެކްސްގެ ްދައުލަތަށްްން ްގޮުތަގއި ްޓެކްސްގެ ްނޫން ްއެ ްއަދި ްގޮތުަގޔާއި ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ޑޮލަރު

ްމީރާގެް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެނގުނުކަްނ ްޑޮލަރުން ްޔޫ.އެްސ ްނޫން. ްފައިާސއަކުން ްދިވެހި ްޑޮލަރު. ްިދޔަކަން. ނެގިގެން

ޚިދުމަތެއްްްސްބަތުންްދިވެހިންނަށްްއައުުކގެްނިހިސާބުތަކުންްރައްޔިތުންނާްހަމައަށްްއަިއއްސަްއޮތްްހިނދު،ްއެްފައިސާތަ

ްލުއިކޮށްެދއްވުމަށްް ްކަމެއް ްޫނން ްއެ ްނޫނިްއޔާ ްސަްބސިަޑިއޒްކުރުން، ްތެރެއަށް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްިދޔަ ްކުރެވި ނުވަތަ

ްއެް ްހާލެއްަގއި ްއެއްެވސް ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްހޯދުމަކީ ްމަސައްކަތްތައް ްހުރި ްކުރައްވާަފއި ދައުލަތުން

ްުނވަަތްސު ްބަހެއް ްބަދު ްކުރާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަކަށް ްސަރުކާާރްުގޅުންހުރި ްނުވަތަ ްދެންނެވުމަީކްސަރުާކރަށް ވާލު

ްމާލިމީް ްމުރަނގަގަސްދޮށު ްހަމަ ްގޮތުން ްދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްފަހަރު ްބައެއް ްޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެ. ްނޫންކަން މަލާމާތެއް

ްއަ ްވެސް ްފަހަރު ްހުންނަވާ ްހެދިފައި ްވާހަކަްހަމަ ްއެ ްފެންނާތީވެ، ްއެހެން ްފެނޭ. ްއެބަ ޅުަގނޑުެމންނަށް

ް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެީއ ްގޯސްވުން ްދެންނެވުމުން ްވާހަކަ ްއެ ްވަިކވެފަިއ4ްްދަންނަވާލަންޖެހިފައި ބާރު

ްވާހަ ްއެ ްއިދިކޮޅުފަރާތްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަމުދުން ްައދި ްނިޒާމެްއގަިއ، ްރިޔާސީ ްތިބެންޖެހޭްއޮތް ްނުދައްކާ ކަ
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ްނުކުންނާނެް ްޢަމަލުކުރުމުން ްެއކަމުން ްަމއްޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހެދުމަށްފަހު ްޤާނޫނެއް ްނުދެކެން. ްކަމަކު ސަބަބެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބައެއް ްނޯންނާނެ. ްތަެނއް ްއެއްވެސް ްވިސްނާނެ ްބޮޑަށް ްވުރެ ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ނަތީޖާއަކާއި

ނޑުްްށްވެސްްއެބަްއިޝާރާްތކުރޭްބަޙުްނޑަމެންބަރުންްހަމަްއަޅުގަ ސްކުރުކޮށްލަްއވާފަިއްައވަހަށްްނިންމާލަދިނުމަށް.ްއަޅުގަ

ވެސްްއެދެންްހަމަްމިްބިލުްބަލައިގަނެ،ްައވަހަށްްގޮސްްމިަކންްނިމެން.ްނަމަވެސް،ްމިްފިޔަވަޅުމަީތގައިްދަންަނވާލަން،ް

ްމާއްދާތައް،ް ނޑަައޅާފައިް:5މިދެންނެވި ްއަދަބުކަ ްްެގް)ހ(ްއިން ްބަާޔންކޮށްފައި ްއަދަބު ، 62ަގއި،61ްްއޮްތް)ށ(ގައި

ްދ66ްު، 65، 64، 63 ްއުމުރު ްރައްޔިތުން ްިދެވހި ްއަދަބުަތކަކީ ްބައެއް ްިމހިރަ ްމުޅިްަގއި ްސަލާމަތްނުވެދާނެ. ވަަހށް

ްޖު ްއެބަހުރި.3/2ްރުމަނާގެ ްކަންތައްތައް ްަފދަ ްެއްޖުްެދއްކުން ްވެސް. ްމިލިޔަނުން ްޮގސް ްކުެރވިދާނެ ްއެއް ރުމަނާ

ް 3/2ްްމިލިޔަނުގެ ްމީހާ ްގެންދާ ްކުއްޔަށް ްއަފުނޯސްކައްެޓްއ ްިމދެންނެވިހެން ްއަޅުަގނޑު ްއެއްކަލަ 2ްދަްއކަންޖެހުނީމަ

ް ްިވސްނުންފ3ްުލައްކަ، ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތެރެއަށް ްހަޔާތުގެ ްޭދންޖެހުނު ްރުފިޔާ ޅުްަލއްކަ

ްަގއިމު ްހަމަ ްއަދި ްބަޙުްގެންގުުޅްއވާށޭ. ްމި ްވާހަކަދައްާކްވެްސ ްހައިސިްއޔަތުން ްއިދިކޮޅުފަރާތްތަުކެގ ްަމރުޙަލާގައި ްސގެ

ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްފަރާތަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްމި ްހައިސިްއޔަތުން ދާްމިްްމީހެއްގެ

ް ްކޮމިޓީގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްމެންބަރުންގެްކޮމިޓީއަކުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްވެސް ްދާއިރު މަސައްކަްތކުެރވެމުން

ްފެތިގެން،ް ްދިެވއްސަުކ ްއަދަބަކަށް ްމި ނަޑއެޅިފަޭއ. ްކަ ްައދަބު ްމިއޮތީ ްގެްނގުޅުްއަވއްޭޗ ްވިސްނުންފުުޅ މަސައްކަތްޕުޅު

ްގައިމު ްހަމަ ްދުަވހު ްދައްކަންޖެހޭ ްމީހާ ްެއއްބަސްިވްމީހެއްެގްގޮަތކުްދިވެހި އަޅުަގނުޑްނުވާނަމޭ.ްިދވެިހްްވެްސްެއކަމަށް

ްނަގާްކޮންމެ ްޓެކްސް ްއަތުން ްޓެކްސްތަކުްންްފަރުދެއްގެ ްއެ ްނަގަިއގެން ްޓެކްސްަތއް ްނަމެއްގައި ްހިތުހުރި ްހަމަ އަދި

ރައްޔިތުންނަށްްފައިދާްެއއްްުނވެއްޖެްކަމުަގއިްވާްނަމަްމިކަަމށްްމިފަދަްބިލުތައްްހުށަހަޅުްއަވއިގެންްގެންދެިވްމެންބަރުންް

ްވެސްްޒިންމާ ްބަލައިގަންނަން ްޓެްކްސްބިލު ްދޭނަމޭ. ްވެސް ްބަަލއިގަތުމަްށްވޯޓު ްޓެކްސްތައް ްައޅުަގނުޑމެން އުފުއްަލވާށޭ.

ްަގއިމު ްހަމަ ްބަޔަކީ ްހުރަސްއަޅާ ްކަމަަކށް ްެއްއވެސް ްތައްާޔރަށޭ.ްއެއިން ްތިބީ ްމި ްމަޖިލީހުގަިއްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ވެސް

ްމަްއޗަކު ްފިޔަވަޅު ްހުރި ްމިހުއްޓި ނުޑްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ްނުދަންނަވާނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްދާެނ ްނވެގެން

ނޑުްހުރެގެްންއަޅުަގނުޑގެްހަމަްދާއިރާެގް ނޑުްވާނީްމިްމަޖިލީހަށްްއަޅުގަ ނުކުރާނަންްއެްކަމެއް.ްއަދިްިމހާތަނަށްްއަޅުގަ

ްވޯޓު ްވެސް ްެދްބަޖެޓަށް ްހުށަހެޅި ްފަރާތުން ްަދއުލަތުގެ ްދިވެހި ްނެތް.ްރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ްެއއް ދީފަ.ްަނމަވެސް،ްނަތީޖާ

ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްބަދަލެއްްްއަޅުަގނޑު ްާދއިރާައކަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވަކާލާތުކުރާނަން. ްއެ ްަގއިމުއަނަްެވސް ވެސްްްއި.ްހަމަ

ްެއް ްބަިއވަރު. ްއެބައޮތް ްއަުޅަގނޑު ްޝަކުވާ ްއެ ްނެތް. ްއެއް ްކޮށްދެްއވާފަ ްކަެމއް ްއެއްވެސް ްކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ދައުލަތުން

ވާްވަޒީރުންްމިހިރަްޮގނޑިތަކަށްްގެނެްސގެންްއިރާަދުކރެއްިވއްޔާްލަސްަތކެއްުނވެްއެްސުވާލުްައޅުަގނޑުްކުރަމުންްޝަކު

ްގައިމު ްހަމަ ްމިްްދާނަން. ްައޅުަގނޑަށް ްއޮތްކަން ނޑުެގ ްއަޅުގަ ްހިތްހަމަނުޖެހުން ްމި ްނުވަތަ ްބިރުވެރިކަން ްމި ވެސް

ްމާއްދާތަ ްމިދެންނެވި ްެއީއ ްދެންނެވިއްޖެ. ްމާއްދާތަކަށްްތަނުގައި ްއެ ްދަންނަވަން، ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްއަދިވެސް އް،
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ްމިް ްނޫނީ ްވިސްނާފައި ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްދޭއިރުގައި ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ްއަދަބެއް ްގެންުގޅުްއވުން. ވިސްނުންފުޅު

ްސް.އިގެންުނާވނެ.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީވަމަޖިލީހުންްނިންމަ

ްް 

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބް

ްރައީސްوبعد ް.هللاްرسولްعلىްوالسالمްوالصالةްالحودهللް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ނުޑް، ޢިއްަޒތްތެރި އަުޅގަ

ްކަންޮބޑުާވްވާ ްވަރަށް ްބިާލްދޭތެރޭގައި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިއަދު ްއަންނަނީްްދަންނަވަން.ްސަބަބަކީްހަކަ ްމި ްހަމަ ްބިލު މި

ްކޯޕަރޭޓްް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްއަދި ްނޫން. ްބިލަކަށް ްޓެކްްސްނެގުމުގެ ްއިން ްފާއިދާ ްވިޔަފާރި ްއޮތް ްފާސްކުރެވިފައި މިހާރު

ްދާއިރާއެއްގަް ްފުޅާ ްމާ ްއެއަްށވުެރ ްނޫން. ްވެސް ްބިލަކަްށ ްނެގުމުގެ ްރައީސް،ްއިޓެކްސް ްޢިއްޒަތްތެރި .

ރުފިޔ2611ްްާއެްއްހިނގާްމީހަކަްށްބަލައިލާއިރުްއޭނަްއަށްްދުވާެލއްެގްމައްޗަްށްްުކޑަުކަޑްފިހާރަްޑަިއގަންނަވާ.ސްނާވަްވި

ް ްލިބެނީ ްމަްއޗަްށ ްމަހެއްގެ ްބައްަލވާ.56111ްްލިބެންޏާ ްކިހާވަރެއްޯތ ްލިބެނީ ްއެ ްމަްއޗަށް ްއަހަރެްއގެ ރުފިޔާ.

ް 5ްްގާތްަގނޑަކަށް 1ްް:ލައްކަ ްނުދައްކަިއގެން ްޓެކްސް ްމީހާ ްލިބޭ ްއަދަދު ްމި ްރުފިޔާ. 61111ްްހާސް އިްންރުފިޔާ

ްޖު ްއަދި ްރާއްޭޖގ7ްްެރުމަނާކުރާއިރުގަިއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގޮްތ. ްވާނެ ްދެން ްވިސްަނވާ ްޖަލަށްލާއިރުަގއި ްދުވަހަށް މަސް

ވިޔަފާރިތަްއްމިހާރުްހިނގަމުންްދާްގޮތްްމިީއްފިހާރަތައްްހިންގާްގޮާތއިްއަދިްވިޔަފާރިތައްްތަަރއްީޤވެފައިްުހރިްގޮތާއިްއެް

ްފިހާރަތަކާއިް ްހިނގާ ްމި ްމާލޭގައި ްޢާއްމުކޮށް ްކަމެއް. ްބަލައިލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައްާކިއރު ްބިލަކަށް މިފަދަ

ްގޮތާ ްބެލެހެއްޓޭ ްހިސާބުކިތާބު ްތަންތަނުގެ ްއެ ްމީހުންނާއި، ްތިބޭ ްސޭޓުންނަށް ްފިހާރަތަކުގެ ްހިނގާ ިއްރަށްރަށުގައި

ްބިލަކީް ްމި ްބަލައިލަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްފެންވަރު ްހުރި ްކަންތައްތައް ްމި ްމިންވަރާ ްބެލެހެއްޓޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ނޑުްނުދަންނަވަންްސިޔާސީްގޮތުންްބޭނުންކުރާނެްއެްއޗެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްބޭނުންކުެރވިދާނެް ފަހަރެއްގައިްވެސްްއަުޅގަ

ްބޭނުން ްދެންނެވިދާނެ. ްބޭނުންވާްއެްއޗެކޭ ްއެްއޗެްއ. ްބޭނުންުކރެވިދާނެ ްބޭންދުމަށްޓަކައި ްކުަޑގޮީޅަގއި ްގެންގޮސް ްމީހާ ވާ

ްވެްސްކުެރވިދާނެް ްއެއް ްޖުުރމަނާ ްވަުރގެ ްނެޭގ ްދައުލަތަށް ްއެްއކޮްށ ްމިލްކިްއޔާތު ްއޭނަެގ ްއިނދަޖައްސާލުމަށްޓަކަިއ މީހާ

ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްބިލަކީ ްމި ްއެީކގައި ްހުރުމާ ްއެހެން ްކަން ްނޫން.ްްއެްއޗެއް. ްބިެލއް ްފާސްކުރުމަްށްތާއީދުކުރެވޭނެ ގޮތަށް

އެހެންނަމަވެސް،ްބިލުްބަލައިަގނެ،ްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްބިލުްއިޞްލާޙުކޮށްްރަްއޔިތުންނަށްްލުއިފަސޭހަްގޮތެްއގައިްމިކަްން

ތެރިްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުްކުރެވޭނެްގޮތަކަށްްބިލުްފަރުާމކޮށްދެވިއްެޖއްޔާްބިލަށްްާތއީދުުކރާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްިޢްއޒަތް

ްމާޙައުުލަގިއް ްވިޔަފާރި ްާރއްޖޭގެ ްވެސް ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްފެނޭ، ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރާއިުރގަިއ މިކަން

ގިނަްދުވަސްތަެކްއގައިްމަސަްއކަތްކުރިްމީހަކަށްްވާއިުރަގއި،ްހަމަްޓަސްލާފައިްތިންްހަތަރުްބިލެއްްފާސްކޮށްގެންްކޮންެމް

ްރާއްޖޭެގްްދިމާލަކުން ްނެތް. ްއެއް ްތައްޔާރުުކރެވިފަ ްރައްޔިތުން ްވަރަށް ްެއ ްދާއިރުގައި ްހަމަޖެހިގެން ްގޮތަށް ްނެގޭ ޓެކްސް

ް ްނޫން. ްބައެއް ްފޯރުންތެރި ްއެހާ ްރައްޔިތުންނަކީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެއީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތް. ްހަމަ މިއީ

ްަރއްޔިތުންެގްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވާހަކަދެްއކިދާނެ.ްްފެނިދާނެ ްއުޅޭ ްހިފައިގެން ްތަންތަން ްގެ ްުކއްޔަށް ްޮބޑު ބަަޔކު
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ްަތންދެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަް ްހާލަތު ްއެ ްގޮތްޯތ.ްކިހާވަރަކަށްތޯ ްހުރި ްހާލަތު ްފެންނާނެ.ްއެހެންނަމަެވސް،ްެއއީ އެކަން

އަދަބުތަެކއްްަކނަޑއެިޅގެންްދާއިުރގަިއްްހާލަތެއްގަިއްތިއްާބ،ްމިކަހަލަްމިްޓެކްސްެގްބިލުތަްއްފާސްޮކށް،ްއަެނއްކާްޮބޑެތި

ްމަހާް ްހަ ްމަހާއި ްތިން ްގެންގޮސް ްނޫން.ްމީހަކު ްކަމެއް ްތިބެވޭނެ ްވާހަކަނުދައްކާ ްއެކަާމްދޭތެރޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއީ

ްއާދަިއގެްކަމެްއްވެސްްނޫން.ްއެއަްށވު ްކަމެއްްނޫން.ްއެއީ ްބޭންދުމަކީްއެއީްުކޑަކުޑަ ރެްާމްދޭތެރޭގައިްޖަލުްބަންދެއްަގއި

ނޑުްމިްބަލައިލީ،ްކުރީްސަުރކާރަށްްބަލައިލާއިރުްެއްސަރުކާުރެގްްްނވާބޮޑުްކަމެއް.ްބޭނު މިކަހަލަްކަންތައްތަުކގައިްއަުޅގަ

ހުރި.ްބޭނުންވާްމީހާްތުހުމަތަކަށްްގެންދެވޭްގޮތަށްްޖަލުގައިްިގަންހަލަްކަންތައްތައްްހިނގާފައިްދުވަސްވަުރަގއިްވެސްްމިކަ

ޤީޤުކުރުމަކާްނުލައިްެޓކްސްްއޮންނަނީްތަޙުްވިދާނެ.ްނޫނީްގެްނގޮސްްސަުރކާރުްިމހާރުްމީގައިްމިްދުވަސްތަެކއްަގއިްއިނދެ

ްހެދީް ްއޭނަ ްބަލާއިރު ނޑުތަކަށް ްމިންގަ ްބަލާ ްއެ ްއޮތޯރިޓީން ްޓެކްސް ްނޫނީ ްހިނދެއްގައި ްވެއްެޖ ްބޭނުން ްއަށް އޮތޯރިޓީ

ްކުރިއަށް ްކަން ްހުށަހަޅަިއގެން ްއެކަން ްނަމަ ްފެނިއްޖެ ްމިްްމަކަރުކަމަށް ްބިލެއް ްމިފަދަ ްއެެހންވީމާ، ގެންެދވިދާނޭ.

ްދިމާވާް ްމިކަމުން ްތަޢާރަފްނުކޮށް ްޓެކްސްްނަގަްންތަޢާރަފް،ްޓެކްސްްނެގުން ްއަދި ްމިދެންނެވި ްއަވަހަށް ްމިހާ މަޖިލީހުގައި

ނ ޑަެއޅިގެންދިއުަމކީްމައްސަލަތަކެއްްބައްަލވައިނުަލްއވައިްޓަސްލާފައިްމިފަދަްބިލެއްްހުށަހަޅައިގެންްބޮޑެތިްއަދަދުތަކެއްްކަ

ްވާީން ްވޯޓު ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރުދެއް. ްއެންމެ ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްކޮންމެައަކސް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ

ްކަމެއްް ްދެއްަވިއގެން ްވޯޓު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްޙައްުޤަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްވޯޓަކަށް. އެންމެ

ވެސްްޤަބޫލުކުރާްގޮަތކީްްނޑުްކުރާނެްކަމެއްްނޯންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުްައބަދުނިންމާއިރުގައިްދެންްައޅުގަް

ްކުރެވޭނެް ްއެކަން ްާހމަކުރާނަމޭ. ްގޮތް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބުނާނަމޭ. ްަބސް ނުޑގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑަށް

ްއިޝާރާތްކު ްަކމަށް ްޖެހިއްޖެ ްަވގުތު ްއާދެ، ްވެދާނެ. ްކަމަށް ްނެތް ްވަގުތަްށްގޮތަކީ ްމި ްވާހަކަ ނޑު ްައުޅގަ ރަްއވާތީ
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ްނިންމުން.
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