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2014/18/59ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 11:02 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 14:39: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  24އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރުން.އިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2014/3/28އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ،  11:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ  2:00. މެންދުރުފަހު 2ަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމީޓީ ކޮޓަރި  11:30. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 . 2ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަެއއް ބަދަލުތައް. ަޤއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކިނބިދޫ  -4.2

ރިޔާްޟގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިޓީ އަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ هللا ންބަުރ ޢަބްދުދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ

އަޙްމަދު މުބީން ހަމަޖައްސަވަިއދެއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ 

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ އްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަނަ މާ 107ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގިއ  2014ޑިސެންބަރު  15ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

މަތީން އެކަން  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ަޤުއމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މަްއޗަންގޮީޅ އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ އެގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން. 

މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާއީްލ 

ެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ހަމަޖައްސަވައި

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަންގާފަ.  2014ޑިސެންަބރު  16މް.އެސްައކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ލީޑަރުްނނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 އިޢުލާނުކުރަން.

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު  -5.1

ދިވެހިާރްއޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުން  79/31ނަންބަރު 

ރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓަްށ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތުއަރުަވއި ިޢއްޒަތްތެިރ ދިރާސާކު

މެންބަރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ. މި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައިނުވޭ. އެހެންކަމުްނ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ 

ނޑު ިމހާރު މި ހުށަހަޅަނީ، މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ  ގޮތުގެ މަތީން އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހޯރަުފށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު 

ތްތެރި މަޖިލީހަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ އެކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯްޓގެ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ިބލު ޢިއްޒަ 79/31ނަންބަރު 

ނަޑއެޅިފައި ވަނީ  ގަިޑއިރުެގ  1ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ އަިދވެސް ެއއް ފަހަރު ލިބިގަންނަން. މި  މަރުޙަލާގައި ބަހުސަށް ކަ

ސިކުންތު. ޖުމްހޫީރ  58މިނެޓު  14ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  59މިނެޓު  27ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް 
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މިނެޓު. ވަިކ  3ިސކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  15ިމނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  48މިނެޓު  7ޕާޓީ އަށް 

ނޑު މިހާރު ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެިރ  3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  މިނެޓު. އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލީ. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޑަށް އިިވގެންިދޔަ ރައީސް ވިދާޅުވާ ައޑުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ،ދެންމެ، އަޅުގަ

ސަލަ އަްށ ނެގުުމގެ މައްތަ އިމްޕޯޓް، އެކްސްޕޯޓް ިޑއުޓީވާ މައްސަލަ ނުވަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި

ނޑު މިހާރު އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ނަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އި ދަންނަވާލަންޓަކަ  ވެސް ރެކޯޑަށްއި ާވހަކަ. އަުޅގަ

ރިޕޯޓަށް ޖަހާއިރަށް  9ހެނދުނު  ނޫނިްއޔާ ރޭގެ ަވގުތެްއގައި. މިއަދު .ރިޕޯޓް ލިބުނީ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ަވގުތެްއގައި

ތެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މި ކަހަލަ މަޖިލީހަކުން ކަންތައް ކޮށްގެްނވާނެ ގޮ ނީ. މިއީއިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންޖެހެ

ނުޑމެންގެ ވެްސ ތަފާތު އެިކެއކި މަސަްއކަތްތަކުަގއި އެބަ އިވިްސނަ .ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަވޑަިއގަންނަވާ އަުޅގަ

ެގން އެއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އި ޖަހަންވާއިރަށް އިޞްލާޙެއް ފޮނުވަ 9އަނެްއކާ ހެނދުނު  އިފައުޅެންޖެހޭ. އުޅެ

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭއިރުގަިއ، ައޅުަގނުޑމެން ވެސް ަވގުތު ވެސް ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ނުޑ  .ންޖެހޭ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސްކަންތައްތަްއ ބަލަން ވެްސ ޖެހޭ. ކިހިނެއްތޯ ކަންަތއްތައް ދަނީ ވެސް ބަލަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެވސް ބޭނުންވޭ ،ވެސް ޤަބޫލުކުރަން  .ޤައުމު ތަރައްޤީކުރަން ފައިސާ ބޭނުންވާނެ. ލާރި ބޭނުންވާނެ. އަޅުގަ

އަށް ނިސްބަްތވާ  ނިސްަބތްވާ ޕާޓީ އޮތް ސަުރކާރު އަޅުަގނަޑކީ މިއަުދގެ މި ޮއތް ސަރުކާރަށް ުނވަތަ މިއަުދ މި

ނޑު ވެސް ޤަ  ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މެންބަރެއް ފައިސާ އެބަ ބޭނުންވޭ.  މަށްބޫލުކުރަން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރު އަުޅގަ

ިއގެން ިއގެން، ަރއްޔިތުން ހަލާުކކޮށްލަބޭނުްނވާ ފައިާސ ރައްޔިތުން މަރަ ަޓކައި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ޅަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮްތޮގތް އެބަހުރި. މުއްސަނދިންގެ ނުވާނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަށްވުރެ ރަނގައުެޅގެންއަތުލަން

ނޑުމެްނެގ ނިކަމެތި ރަްއޔިތުންގެ އަުތން ފައިސާ ެނގުމަށް ،ން ފައިާސ ނެގުން މާ ރަނގަޅުވާނެ އަތު ވުރެ.  އަުޅގަ

 ފަސޭހަ ،ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް މިއަށްވުރެ އަރާމު އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދުވެސް ަވކާލާތުކުރަމުން މި

ނޑުމެން ަވކާ ދިނުމަށްއިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭނެ ގޮެތްއ ހަދަދި ވަހިކަމެްއ ލާތުކުރަމުންދަނީ ރަނގަޅު ބޯހިޔާޓަކައި. އަޅުގަ

ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނ  އްިއގެނެއަތުލަ ،އިގެންއިލަ. ެއއީ، ރަްއޔިތުންގެ ައތުން ފެލަޓަކައި ދިނުމަށްއިރައްޔިތުންނަށް ހޯދަ

ގެ އަތުން ރައްޔިތުން ،ން އިގެލައިޅާލުމަށް. އެއީ، ރަްއޔިތުން ފެލަޖެ ގުދަނީ ދަތުރުފަތުރުން ރާއް ވަކާލާތުކުރަމުން މި

ނޑުމެން ަވކާލާތުކުރަމުން  މި އްިއގެނެފައިސާ ނަގަ   ދަނީ ރަނގަުޅ ޞިއްީޙ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކޮށްދިނުމަށް  ނޫން. ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން. އްިއެގނެެގ އަތުން ފައިސާ ނަގަރައްޔިތުން  ،ން އިގެލައިރައްޔިތުން ފެލަޓަކައި. އެީއ، 
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ރައްޔިތުން އަތުން ފައިސާ  ޓަކައި. އެީއ، ދަނީ ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ކާލާތުކުރަމުން މިވަ

ލިބޭ ، ގެން އެބަ އުޅެންއިަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނޫން. އަޅު އްއިލަިއގެނެރައްޔިތުން ފެލަ ،ިއގެންއަތުލަ

ގެ އަތުން ފައިސާ ނުދޭ. ރާއްޖޭގެ މުްއސަނދިންުކރިއަކަށް ވެސްގުމުގެ ބިލެއް. އެ އެްއގޮތަކަށް ނެއާމްދަނީން ޓެކްސް

ނޑުމެން ކަހަލަ ނަގާށޭ، ާރއްޖެ ނަގަންޖެހޭ  ތުން ެވސް އެބަ ެޓކްެސއްއަ ަރއްޔިތުން މަިޖލީހުގެ މެންބަރުން ؛އަްށ އަުޅގަ

ފައިސާ  ގޮސްހެންސަލް ބޭފުޅުން؟ މިއިތޯ ޔުިނވާއިތޯ އުއްޗު؟ ކޮބަޢަފީފް؟ ކޮބަ ތޯ ޗަންޕާއި އިތޯ؟ ކޮބައިން. ކޮބަ މުސާރަ

ޅުަގނޑުމެންގެ އާަދއިގެ ނެގުން މާ ރަނގަޅުވާެނ، އަފައިސާގެ އަތުން އިތޯ ވިލާ؟ މި ބޭބޭފުޅުންލިބޭ އެތައް ބައެއް. ކޮބަ

ދަނީ  ވެސް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަްތުކރުމުން މިއަދު ވުރެ. އެހެންނަމަެވސް ެޗއްގެ އަތުން ފައިާސ ނެގުމަށްއްނިކަމެ

 . ައޅުަގނޑުމެން އެއިސް ާރއްޖެ ތަރައްޤީކުރަީނޭއ ކިޔަ ވެއަނެްއކާ  އިގަނެގެންތުން ދަމައެންމެ އާދަިއގެ ނިކަމެތިން އަ 

ވެރިން ފައިސާ ޔައީ ފައިސާ ލިބޭލާތުކުރަމުންދިގޮތް ދޫކޮށްލަންވެއްޖެ. ައޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަުދވެސް ަވކާ

ކަްނތައްތައް ކުރުުމގެ ބަދަލުގަިއ  ވޭތޯ. އެބެހޭތޯ. ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރެ އަށް ގެން އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އި އަތުން ނަގަ

ލައި، މި އިގަނެވެނީ ބަގެ އަތުން އަދިވެސް ކޯެޗއްޯތ ދަމަދަނީ ރައްޔިތުން  މިއަދު ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން މި 

ނޑުމެން އަބަދުވެްސ  އި ޓަކަ ގެން ކަންތަްއތައް ކުރަން. އެކަމަށްއި ފައިސާ އަތުލަ  .ދަނީ މި ހަދަމުންދެކޮޅުއަޅުގަ

މި މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންެގ  އެހެންނަމަވެސް . ދަނީ ވަކާލާތުކުރަުމން މިއަޅުަގނޑުމެން 

މި ަމޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  ން،ށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުތަ ައދަދު ނެތުމުން ޕީ.ޕީ.އެމަނުވަ ،ނަންބަރު ނެތުމުން

އިެލވޭނެ އޮތް ވަުގތުގައި ަރއްޔިތުން ފެލަ ށް ވީ އެންމެ ައަވހަކަށް މި ނަންބަރުދަނީ އަވަހަ ވެސް މަސަްއކަތްކުރަމުން މި

ކަންތައްަތއް ކުރިައށް ގެންދެވޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެިރ  ގެން މިއިން ފައިސާ އަތުެލވޭނެ ގޮތެއް ހަދަ ރައްޔިތުން އަތު ،ގޮތެއް 

ހަދަމުންދާނެ ރައްޔިތުން ން ދެޮކޅުހަދާ ކަްނތައްތައް. ައޅުަގނޑުމެައޅުަގނޑުމެްނ އަބަދުވެސް ދެކޮޅު އީރައީސް، މި

ގެން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރަން. ރާއްޖެ އި ގަގެ ރައްޔިތުން އަތުން ފައިސާ ނަމެދު ފަންތީ ،އަތުން ގެއާދަިއގެ ރައްޔިތުން 

ނޑުމެން ޖެހޭނީ މުްއސަނދިން އަތުން ފައިާސ ނަގަން. ސަރުކާރަށް އެހެން ގޮްތގޮތުން  ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންނަމަ އަުޅގަ

 ނީ ލިބޭނެ ގޮތްގޮތް އިުތރުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.އާމްދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ޚަލީލަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ިމއަދު  .ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  ،މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅުނު މިއަދު މި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގައި ައޅުގަ

 އްތަްއ އެބަހުރި. އަޅުަގނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުން މި އިމްޕޯޓް، އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނަށް މި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަންތަ

ސަރުކާުރން ގެންނަން ބަދަލުތަކެއް. މި ބަދަލުގެ ތެރޭން ދައުލަތް  އިޓަކަ ގެނެވޭ ބަދަލަކީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް

ޓަކަިއ ވަރަށް ގިނަ އާމްދަނީތަކެއް  ދިނުމަށްހުރި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްޓަކައި އަދި ަރްއޔިތުންނަށް ދޭން ހިންގުމަށް

ނޑު ހަމަ މި ފިޔަވަޅުދޭ. އިލަތުން ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ހޯދަދައު ދައްކާއިރުަގއި ވާހަކަ މަތީގަިއ ހުރެއަދި އަޅުގަ

ްއ ގެން ބިލުތައި ސަރުކާަރކީ ރައްޔިުތންގެ އަުޑއަހައަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ހަދާނަށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ މިއަދުގެ 

ކަން މި ަގއި މަަސްއކަތްކުރާ ސަުރކާރެއް ގަޑީ  ލާއިޤުނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އެންމެ ފަރުމާކުރަމުންދާއިރުގައި ވެްސ އެ ގެން

ހުންނާނެ ފަދައިން އެންމެ ފުރަތަމަ މި ބިލު ގެންދޭ. ހަނދުމަފުޅުއެބަ އެނގި  ނި އަޅުަގނޑުމެންނަށްބިލުން ވެސް ހަމައެކަ

ނޫޑ،  މި  ުތގައި އޮްނނާނީ. އެހެންނަމަވެސްމީ ިޑއުޓީ ނެގޭ ެއއްެޗއްގެ ގޮ ،ހަކުރު، ފުށްމަޖިލީހަށް އައިއިރުަގއި ހަ

ނޑުމެންނަށް މި އެނިގެގންދަނީ އެ އޮތް ޑިއުޓީ  ސަރުކާރަކީ ރަްއޔިތުންގެ ައޑުއަހާ ސަރުކާރެްއކަން އަުޅގަ

ނޑާލުމަށްފަހުގަިއ ރަީއސް ޢަބްދު ައޅުަގނޑު  އެކު  ރުވެރިކަމާ ޔާމީން މިކަން އިުޢލާންކުރެއްވި. އަިދ ވަރަްށ ުޝކުهللا ކަ

ވެްސ  ރު ކުެރއްވި މަަސއްކަތްޕުޅު ޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުން، ޕީ.ޖީ ލީޑަ އެކަމަށް  ،ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

އިތުރުން އަދި ޭއގެ ާޔމީންނަށާهللا ަރއީސް އަބްދު، އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުަގިއ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ ފާހަަގކޮށް

މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ. ރައްޔިތުްނގެ ައޅުަގނޑު ގުރޫޕަށް ވަަރށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕީޖީ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ  .ެއްއކޮށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާކުރަްއވަމުންގެންދާތީންދާ އެްއގޮތަށް މަސައްކަްތޕުޅުވި

ޓަަކއި ެނގޭ އެްއޗެްއ މަދުވުމުގެ ވާހަަކ  ތުންނަށްއަތުން ރައްޔި ގެ އޮތީ ޙަޤީޤަުތގަިއ މުއްސަނދިން ކަންބޮޑުވުން މި

ދިަޔއީ.  ދެންމެއަކު ވެސް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ދެއްކެވި ާވހަކަފުޅުގައި އަޅުަގނޑުމެންަނށް އަޑުިއވިގެން އެ

ނޑަށް .ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  މި ބިލަކުން އެ ފުރުޞަތު ހަނިެވގެެނއް ނުދޭ. އެ ފުރުޞަތު ލިިބގެންދާ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާ ފާހަގަކުރެިވގެން މި ނޫޑ، ހަކުރު، ފުށް ލައިދަނީ. އަުޅގަ ިފއްާޔ އެބަ އެނގޭ އެސް.ޓީ.އޯ އެތެެރކުރާ ހަ

އަްށ  މީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ސަބްސިޑަިއޒްކުރުމަށްފަހުގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްެޗއް. އެ ސަބްިސޑީ

އަދި އެ ގެނައުުމެގ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ  ،ދެކެވިކާރު އައުމާެއއްކޮށް ާވހަކަބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ވާހަކަ މި ސަރު

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަ ެމއް. ެއހެންވީމާ، އެ ސަބްިސީޑ އޮފް ފިނޭންސުން ކުރާކަން މީ އަޅުގަ

ށް ދެވޭ މުއްސަނދިންނަ ؛އަތުން މި ެނގޭ  ގެއިރާަދކުރަިވއްާޔ މުްއސަނދިންهللا ގެންދާއިުރަގއި ކުެރވި ޝަނަލައިޒްރެ

ނޑުމެން މެދުގަ ަކމާހިސާބަށް ސަބްސިޑީ ދެވިގެންދާނެ އެންމެ ބޭނުންވާރޭޝަނަލައިްޒކުެރވި  ސަބްސިޑީ އި އަޅުގަ

 ދަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ވެސްތެއް ނެތް. މި ސަރުކާރުން މިހާރުނުޖެހޭ. ޝައްުކކުރުމުގެ ފުރުޞަށްކުކުާރކަޝައް

ަޓކަިއ  ސަްބސިޑީ މިހާރު ދެމުންދާ ގޮތް ނެޝަނަލައިޒްކުރުމަށްއިތުރުން އެ އަދި އޭގެ ، ށް މަޝްވަރާކޮ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ
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ނޑެއް އެކުަލވާލައި  ނޑުމެން އި މަސަްއކަތަތްެކއް ކުަރމުންދާޓަކަ ަރނގަޅު ގޮތްަތކެއް ހެދުމަށްގިުއގަ ކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާަލން އެބައި. ޑިއުީޓ ނަގަ ށްލަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްފާހަހަކޮ ކުރަނީ  ޖެހޭ މި ެގން އަުޅގަ

އި ހެދިފަބަ އެނގޭ ެއވެނި ރަށެއް ބަނދަރުއެ ށްސަރުކާރަ ކަމެއްތޯ. މި އިން މި ކުރަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ. މި ފައިސާކޮން

ނޑު މި އަަހރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލަކަން. އަޅު ނެތް ނދަރެްއގެ ވާަހކަ. މި ވިޔަްސ ވެްސ މި ދައްކަނީ ެއތައް ބަ ލިކަުމގައި އިގަ

އިުމކޮށްދޭ ވާހަކަ. ޤާގައި ފެންފޯރުކޮށްދޭ ިނޒާމުތައް ދައްކަނީ ނަރުދަމާތަކެްއގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑު މި ދަްއކަނީ ރަށްރަށު

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ. ވާހަކަތަކެއް ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަްށ  މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ރުކޮށްދޭ. އެހެންވީމާ، މި ަދއުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވާ ޮކންމެ ވަގުތަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ެއކަމާ އުފާކުރަންޖެހޭ ަވގުތެއް. ފޯ

 .. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެކު އާއެކަމާ އުފާކުރާނެ ވަގުެތއް. ރައްޔިތުްނގެ އަސާސީ ިޚދުމަތްތައް ފުޅާެވގެންދާތީ

އެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި  ންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްތިރާމާއެހެންކަމާއެުކ، އަުޅަގނޑު ަހމަ ހުރިހާ މެ

ވެސް ހަމަ  ބިލަށް، މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ވޯުޓ ނެިގގެންދާ ވަގުުތަގއި ތިޔަ ހުރިހާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން

ވަރަށް  އިޓަކަ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއްވާށޭ. ރައްޔިތުންނަށް އި ލައްވަ އިފެހި ފިތަށް ފިއްތަވަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ީއވާ  އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللاޢަބްދު

 

 :ހަކަދެްއެކވުންވާ هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑު ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ކުޑަ އެއްެޗއް މި ތަޅުމުގައި އޮޅިގެްނދާތީވެ، އަުޅގަ

ދެއްެކވި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގެ ފަރާތުން ދެންމެ، ވާހަކަފުޅުސާފުކޮށްލަންވެގެން ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ސަރުކާރު 

ދާޅުެވއްޖެ، ސަރުކާރުގެ ދީލަތިކަމުން ަހނޑޫ، ފުްށ، ހަކުރުން ިޑުއޓީ ޚަލީލް ވިهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ޔިތުންެގ އަދި ދެ ހަފްތާއެއް ނުވާނެ ހަމަ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ރައް .މި ބިލުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުޑަކުީރއޭ

ިއ ތުން ޑިއުޓީ ޮބޑުކުރަން ހުށަހަޅާފަކުރަން ވެސް ހުށަހެޅީ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ސަުރކާރުެގ ފަރާމަޖިލީހަށް ޑިއުޓީ ބޮޑު 

ނޑޫ، ފުށް، ހަކުރުން ައނެއް ހަފްތާގަިއ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޑިއުޓީ ކުޑަކުރީމާ ެއއީ، އެްއކަލަ ައޅުަގނޑުމެން  ؛ހަ

ކައިީރގާ ޝުކުުރވެިރވާން، ޝުކުރުވެިރވާން ތަކުރާުރކޮށް މި ސަރުކާރުން އެ ދަންނަވަުމންދާ ކަންކަމަކީ. ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ޝުކުުރވެރިވާ ކަންކަމަކީ. ެއވަރަކަށް ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަކަށް ނޯޅޭނެ  .ސްރައީ ެއއީކީ ނޫން އަުޅގަ

ނޑަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން އަުޅަގނޑުެމން ވާނީ މި . އަދި ފައިލާތަކެތީން ޑިއުޓީ އެްއކޮށް ކަ
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ނޑުމެން ދާްނވެގެން. އަދި ، އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ތަޢާރަފުކޮށްފަ. އެއީ  ވަާށޖެހޭ ޓެކްސްގެ ިނޒާމަކަށް ައުޅގަ

ނޑޫ، ފުށް،  ؛ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުއްިވއިރު ސަރުކާރުން ިމ ތަކެތީން 2015ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ހަ

ރަްއޔިތުންެގ ހަކުރުން އަދި ތެލުން ވެްސ ޑިއުޓީ އިތުރުކުރާްނވެގެްނ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތީމާ ދިވެހި 

ނޑުމެން ބަޖެޓަށާއި މި ބިލަށާ ()އެމް.ޑީ.ޕީޕާޓީ  ޑިމޮކްރެޓިކު ނ ގެ ފަރާތުން އަޅުގަ އެ  ޑުމެން އިޞްލާޙުތައް ލީއަޅުގަ

ނޑޫ ނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ އަދި ިއއްޔެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި .ންެވގެންފުށް، ހަކުރުން ިޑުއޓީ ކުަޑކުރާ، ހަ  ައުޅގަ

 އި،ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޑިއުޓީ އިތުރުކޮށްފަ ، ކުަރންވެގެންތެލުން ވެސް ޑިއުޓީ ުކޑަ

ިއ ެއކަންކަމަށް ނޑާލީމަކާ އަޅުަގނޑުެމން ކައިީރގަދިހަ ދުވަސް ފަހުން ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން އަެނއްާކ ިޑުއޓީ ކަ

ރަށް ޮބޑު ޮއޅުވާުލމެއް. ެއވަރަކަށް އެްއވެްސ ނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެީއ، ވަށް ށް ދަންނަާވކަޝުކުރުވެިރވާކަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުްނ ، މީހަކަށް ނޯޅޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ތަކުރާުރކޮށްލަން ބޭނުން

ަރއީްސ، މް ދެއްކެިވ ާވހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ޢާޡިިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ  ދެްއކެިވ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެވާހަކަ

ާއއި  2009ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އެބަ އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އެމް.ީޑ.ޕީގެ ފަރާތުން  .ތަކުރާރުކޮށްަލން ބޭނުން ޑު ހަމައަޅުަގނ

އަދި ތަޢާރަފުކުރި ވަށާެޖހޭ ޓެކްސްގެ ިނޒާމުގެ ސަބަުބން މިހާރު ދިވެހި ދައުލަތަށް  ،އާ ދޭތެޭރގައި އެ ހުަށހެޅި 2011

ކުރަންޖެހޭ. ދަނީ ލިބޭ ޓެކްސްގެ ނިޒާމުން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަށް އެަބ އާމްދަނީ އިތުރުބިލިއަނާ ގާތަށް އާމް 10

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން ބޭނުން .ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އިންކަްމ  ،އެކަމަުކ، ައޅުަގނޑުމެން އަދިވެްސ އަދިވެްސ އަުޅގަ

ނުވާނެ. މިހާރު ވިޔަފާރީެގ ޓެކްްސގެ ނިޒާމަަކށް ޓެކްސް ތަޢާރަފުނުކޮށް މި ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ެއއީ ވަށާޖެހޭ ިއންސާފުވެރި

އިން އެބަ ޓެކްސް ނެގޭ. ތަކެތިން އެބަ ޓެކްސް ނެގޭ. އެހެން ގޮސް އެަތއް ބަިއވަރު ޓެކްސްތަެކއް ނެޭގއިރު  ފައިދާ

ސާފުވެިރ ނޫނިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި އިން މިންވަރަކަށް ޓެކްސް ެނގިްއޔާ ފުއްދުންތެރިންގެ އަތުން ކޮންމެވެސް

ވަނަ އަަހރު އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިެލއް  2010ޓެކްސްގެ ިނޒާމަކަށް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ފަރާތުން 

ކުފާނުމެން ހުންނަވާނެ މަނިރައީސް، މަނިކުފާނު ހަނދުމަފުޅު ވެސް ޢިްއޒަތްތެރިމާ އޭރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ަވނަ 17ގެން އި ޓެކްސްގެ ބިލު ކޮމިޓީގައި ބާްއވަ ެއ އިންކަމް ގެންއި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަ

ސަރުކާރަްށ އެކަނި ޓެކްްސގެ ބިލެްއ  ،ދިޔައީ. ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް މި އިލްތިމާސްކުރަނީނިމިގެން

ނުޑމެން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް މި އިލްތިމާސްކުރަނީ އިންކަމް  .ނީހުށަހެޅެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބިެލއް އަނެްއާކވެްސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރައްވާށޭ! އޭރުންނޭ އިްނޞާފުވެރި ޓެކްްސގެ ނިޒާމެއް  ގެޓެކްސް

ލަތަށް ޭއރަށޭ އިންޞާފުވެރިކޮށް އާމްދަނީ ވަންނާނީ. ޝުކުރިއްާޔ މި ދިވެހި ދައުލަތުގައި ހިނގާނީ. ދިވެހި ދައު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ

ނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަދައްކާލަން ޖެހިފައި މި އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަ

ިއ އެ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު މައުޟޫޢަކަށް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަ

އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ، އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ެއ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެއްކޮްށ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި ދިވެިހ 

ދައުލަތުން ބައެއް ކަހަލަ ޓެކްސްތައް ނުވަތަ ިޑއުޓީތައް ނެގުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން ރައްޔިތުންގެ އަުތން މި ބާވަތުގެ ޑިއުޓީަތްއ އަޅުަގނޑު މެން ވާހަކަަދއްކަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނެގުމަކީ ެއއީ އެތެެރކުރާ މުދާތަކުން ޑިއުޓީ ެނގުމަކީ އެއީ ހަމަ އޭގެ މަޤްޞަދަށް ބަލާއިުރގައި ވަރަށް ރަނަގޅު ކަމެްއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އެހެންނަމަ ވެސް މިގޮތަށް ޑިއުޓީ ނެގިގެން އާމްދަީނ އިތުރުކުރެވެމުންދާއިުރގައި ކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ދައުލަތަށް ލިޭބ އާމްދަނީ ހަމަހަމަ ގޮތުަގިއ ބެހިގެންދޭތޯ، ނޫންތޯ މީ 

ނޑު ކުރިންވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ތެރޭގައި ވަރަށްގިނަ އާބާ ދީަތކަކީ އަުޅގަ

މި ދެންނެވި ފަދައިން މާލޭ ކައިރި ސަރަހައްދުތަުކގައި ދިރިުއޅޭ މީހުން. ރަށްރަށުގައި ތިބޭ، ރަށްފުށުގައި ތިބި މީހުންެގ 

އަތުން މިހުރިހާ ޑިއުޓީއެއް ނެގިގެންދާއިުރަގއި، އާމްދަނީ އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަަރކަްށ އިތުރުެވގެންދާއިުރގައި އެ 

ހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އަދިެވސް މިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ އެދޭ ފެންަވރެއްަގއެއް ނޫން. ައޅުަގނުޑ މީ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިފަދަ ހަމަނޫން ގޮތެއްގައި ދަުއލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބެހިގެންދާ ބެހިގެންދިއުމަކީ ެއީއ 

ނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅު  ގަ

ލިބިދިނުމުގައި ފަހަތަށް އެޅޭ ވަރަށް ގިަނ، ވަރަށް ޮބޑު ިފޔަވަަޅކަށް ެވގެންދާ ކަެމއް. ެދންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖެ އަ ކީ މި އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދަށް އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ައުޅގަ

ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް ބޮލަކަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބޭ ޤައުމު ކަމަށް މި ވަނީ ބެލެވިފަ. މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަކީ ވަރަށް މުއްސަނދި ޤައުމެކޭ މި  ބަލާއިރުަގއި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިްސބަތުން ބަލާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ހިސާބަށް ބަލަ ނޑުމެންނަށް ދެންނެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ އިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރެއްަގއެއް ނޫން. އާދެ! މީގަިއ  ހާލަތު، އެ މީހުންނަށް ލިބިދޭ ޚިދުމަތްތައް މި ހުރީ އަޅުގަ

ފަދައިން އާމްދަނީ، ދައުލަތަްށ ލިބޭ މިދެންނެވި ކަހަލަ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ ިމ ކުރިން ެވސް މިދެންނެވި

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން. ކޮންމެ  އިންކަމް ބެހިގެންދާ ގޮތް. އިްނޞާފުވެރިކަމާ އެުކގަިއ ބެހިެގންނުދާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރެއް އޮތްކަމުަގއި ވިަޔސް ވެސް، ކޮންމެ ދައުލަތެްއގެ އިްސވެރިން ތިބިކަުމގައި ީވނަމަ ވެސް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މިކަން ރަނގަޅަށް ނުކުރެވޭަކން އަޅުގަ

މެންބަރުން ވެސް މިކަން ޤަބޫލުފުޅު އެބަ ކުރަްއވަންޖެހޭ! ެއހެންނޫންނަމަ، މިއަދު ވެސް ރާއްޖޭގެ ކުދި އާބާދީތަުކގަިއ 

ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، އެ މީހުންގެ ޕްރީސްކޫލުތަކާއި އެ މީހުންގެ ބޯނެ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަ ށް އަޅުގަ

ރަނގަޅު ފެންފޮދެއް ނުލިބުުމގެ މައްސަަލ ާއއި މިކަްނކަން މިގޮތަށް ހުންނާކަށްނުޖެހޭނެ. މުއްސަނދިންގެ އަތުން އެ 

ސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުުކރާ ކަމެއް. އިންކަމް ޓެްކްސ މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސްނެގުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނުޑ ވެ

ނަގަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި އާބާދީގެ ވެސް ވަރަްށ ލިބޭ އާމްދާނީގެ ވަރަށް ބޮޑު ބަެއއް ިހއްސާކުރަނީ 

. މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭން ވަރަށް މަދު މީސްކޮޅެއް. ރިސޯޓު އޯނަރުންނާ އަދި ވެސް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ކުރާ މީހުން

ބޭބޭފުޅުންގެ އަތުން ޙަޤީޤަތުަގއި އިންކަމް ެޓކްސް ނެިގގެްނ ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި މިދެންނެވި ގޮތަްށ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރިޔަސް  ނޑު ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަުޅގަ ހަމަހަމަކަމާ އެކުގައި މިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ން އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އާމްދަނީ ހަމަގޮތުގައި ލިިބގެން މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮކަާމއި ނުކުރިޔަސް މިކަން ައޅުަގނުޑމެ

އުފާފާގަތިކަން ދައުލަތުން ފޯުރކޮށްދިނުމަކީ މީ އަޅުަގނޑުެމންގެ މިފަދަ މަސައްކަތްތަުކެގ މަޤްޞަދަކަށް ވާންޖެހޭނީ. 

މެ މުހިއްމު މަޠުލަބަކަށް ވާންޖެހޭނީ، މާތް މަޤްޞަދަކަށް ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތްކަުމގަިއ ވިޔަްސ އެ ސަރުކާެރއްގެ ެއން

ވާންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އެ މީހުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުކޮށްދިނުން. އެ މީހުންެގ 

އިންސާފާ އެުކގަިއ  ކުރިއެރުމާއި ތަަރއްޤީ ީވ ެއންމެ އުސްމިނަކަށް ގެްނގޮްސދިނުން. އެކަމަކު ެއއީ ހަމަޮގތުގަިއ،

އެކަންކަން، އެގޮތަށް އެ ިވސްނުން ބަހައްޓައިގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުަތކަށް ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެކަން 

ނޑު ދަންނަވާނީ ިއންޞާފުވެރިކަމާ އެކު ކުރެޭވ ކަމެކޭ. އާދެ! މަދު އާބާީދ  ކުރަްއވާ ކަމުަގއި ވަންޏާ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު އަބަދުެވސް މި ޝަކުވާ މަޖިލީހުގައި ކުރަންޖެހިފައި މި އޮންނަނީ. މި  ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ޝަކުވާ އަށް ނިމުމެއް ެގނެސްދިނުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ޢިއްޒަތްތެިރ އެހެން މެންބަރުން ވަރަށް 

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގެ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނާަވޑަިއަގންނަވަން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. އެ ންމެ ފަހުން އަޅުގަ

މަސައްކަތް ފެނިގެންދިަޔއިރުަގއި ވެސް މިދެންނެވި ކަްނކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ޙައްެލއް ލިިބފައި ނެތް ކަމަށް، ހިތާމަޔާ 

ނުޑ ދަންނަވަން. އާދެ! ކިތަންމެ މަދު އާބާީދއެއް ދިިރއުޅޭ ަބއެއް ކަމުަގިއ ވިޔަްސ ވެްސ، ކިތަންމެ  އެކު އަުޅގަ

މީސްކޮޅު މަދަސް ެވސް ެއއީ ދިވެހި ަރއްޔިތުން ކަމުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ެވސް ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެކަްނ 

ނޑު  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. މަނިކުފާނު ހިއްސާވެަވޑަިއގަންނަވާ ސަރުކާރަށް މި އިލްތިމާސް ގެންގޮސްެދއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އާދޭހާ އެއްކޮށް ދަންނަވަން. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެ ންނަށް މި ކުރާ މަސައްކަތުން އިންޞާފުވެރިކަން އަުޅގަ

ހާސިލުވާނީ. މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ހިތްހެޔޮކަން ލިބިގެންދާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގެ އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯުޓ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލަކީ، ދިވެހިރާްއޖޭ

ނޑުެމންނަށް ގިނަ ބާވަތްތަކަކުން ެޓކްސްތަކެއް ެނގިގެންދާ ތަން  ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލެއް. މިގޮތުން އަުޅގަ

މި ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ދުނިޔޭގައި ފަގީރު އަދި ިއޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދަށް ޤައުމުތަކުން، ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން 

ނޑު ވެސް ކުރަމުން ދާ ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުެރވޭ ކަމެއް މީ ޓެކްސް ނެގުން. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، އަުޅގަ

ުދވަސް ކުީރއްސުރެ ކ. ގުރަިއދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެީހ  4ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މީގެ 

އް ޙަޤީޤަތުަގއި ެއއީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއ އަށް ބޭނުންވާ މަރުަކޒުން މި ވަނީ މީހަކު ެގއްލިފަ. ެއކަންތަ

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނާ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ،  ނޑު މިކަން މި ފާހަގަކޮށްލީ. އަުޅގަ ވީމަ އަުޅގަ

ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ތި މިފަދަ އަޅާލުން ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނަށް އިތުރު ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަާމއި ޚިދުމަތްތައް 

ނޑު މި  ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ފެށުނުތަނާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  18ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯއޭ؟ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ވާނެ ބިެލއް ހުަށހަޅާފަ. ބިލަކަށް އިޞްލާެޙއް. އެީއ ނުކުޅެދުންތެރިންނާއި ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުްނވާ 

ނޑު މީހުންގެ އެލަވަ ނޑު އެ ބިލު ހުށަހެޅިއިރު ވެސް އަުޅގަ ންސް ބޮޑުކުުރމުގެ ބިލު. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލިން ޚިދުމަތްތައް ިއތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވެން އެަބ ޖެހެއޭ. ޚިދުމަތްތައް އިތުަރށް ހަރުދަނާނުކުރެވެންޏާ އެބަ 

ނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ ޖެހެއޭ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް އެ ފަދަ މީހުންނާއި ޢާއިލާތައް ހަދަން. އަޅުގަ

މިހާރު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ުފދުންތެރިކަން ނެތުނީމާ އެފަދަ ޢާއިލާތަކުން ވެސް އެ ދަުއލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެފަދަ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުާރ ގޮ ުތގައި އެ މީހުންނަށް މީހުން ފޮނުވާލަނީ އަޅާލުމެްއ ދިނުމެއް ނެތި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އެލަވަންްސގެ ބައި ބޮުޑކުރެިވއްޖެ ނަމަ، ޢާއިލާތަކަށް ވެްސ ބަލަން ފަސޭހަވާނެ. އަދި މީގެއިތުރުން ެއއީ ހަމަ މުޅި 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޙަޤީޤަުތގައި ދައުލަތުން ތަޢާރަފުކުރެްއިވ  މުޖުތަމަޢަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ރައްކާތެރިކަެމއް. އަުޅގަ

ޚިދުމަތްތަކެއް ެއބަހުރި. އެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ވެސް އަާދކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ދެމެހެއްޓެނިިވ  ވަރަށް ގިނަ

ގޮތެްއގައި އެ ޚިދުމަތްތައް ކުިރއަށް ގެްނގޮސް ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ރައްކާތެރިކަން ދިނުން 

ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެްއ. އެއީ މިހާރު ަދުއލަތަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީން ޮކންމެވެސް މިންވަެރއް އިތުރަށް  މީ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެޭދ އެދުމެއް. އަދި އަޅުަގނުޑ  މި ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މީ ައޅުގަ
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އްަވއި މިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް އެދެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި ކަމުގައި ިއތުރަށް އެއްބާރުލުންދެ

 ދެއްވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު އެކްސްޕޯޓު ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ ، 79/31ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑު ދަންނަވާނީ، މީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެްއގައި ވެސް ހަމަ ގިނަ ޤަުއމުތަކުގައި ކުރަމުން އަންނަ  ގުިޅގެން އަުޅގަ

ކަމެއް އިމްޕޯޓު އެްކސްޕޯޓު ިޑއުޓީ ނެގުމާ އަދި ޓެކްސްެނުގން. މި ސަރުކާރުން އެކަނި ކުރާ ކަމެއް ވެސް ނޫން. މި 

ސަރުކާރުން ައއިއިރު ވެސް ިމ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެޓކްސް ތަާޢރަފުވެފައި އޮތީ. ޓެކްސްަނގާ. އަދި ިޑއުޓީ ެވސް ބަެއއް 

ނޑުމެން ހިތާމަޔާ ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްާލނަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ހަމަ ތަކެތިން ނެގެމުންދަނީ.  ދެން އަުޅގަ

ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ސަރުކާރުން ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް؛ މި ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އާމްދަނީގެ ގިނަ 

ނޑު  އަދަދަކަށް ލިބޭ ޤައުމަކަށް ެވފައި، ޚިދުމަތް ދެވޭ ނިސްބަތް ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަ ދަށް ކަމަށް. އަޅުގަ

ބޭނުންވާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރަކަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށެއް ނުދެވޭ. 

ރުކޮށްދެމުންދާ އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިާރއްޖެ އަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީ އަްށ ބަލައި ދިވެހި ަދއުލަތުން މިހާރު މި ފޯ

ޚިދުމަތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަްއސަރިބަހާއި ސާބަސްދޭްނ އެބަ ޖެހޭ. ެއއީ ސަބަަބކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ 

ރަށް. އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް ފަހަރު ހަމަ ޚިދުމަތްދޭން އެބަ ޖެހޭ، ޤައުމެއްެގ  198ޚިދުމަތް ދޭން މި އޮތީ 

ދޭން ބަލާއިރު، ހަމަ ނަރުދަމާ އާއި ސާފު ބޯފެނާއި ަކރަންޓާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާިއ  ރައްޔިތުންނަށް އަާސސީ ޚިދުމަތް

ރައްޔިތުްނ  400، 300، 200ތަޢުލީމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ހާބަރުތައް ހެދުމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ރާއްޖޭގެ 

ގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް. ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މީ ދުނިޔޭ

ޤައުމަކަށް ބަލާއިރު ޤައުމަކުްނ ކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މިއިން ކޮންމެ ރަށަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭން 

މުން އަިއ އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ަޤއުމަްށ ބަލާއިރު މި ޤައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މިކަން މިގޮތަށް މިހާހިސާބަށް ކޮށްދެ

ނޑުެމން ސަރުކާރަށާ އަދި އެހެން  ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަހމަ ވަރަށް ބޮޑު އަުޅގަ ކަމަކީ ެވސް ެއއީ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް  ނޑު ދަންނަވާނީ، މިގޮތަށް މިކަން އަޅުގަ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ ޝުކުރުވެރިވުން ޙައްޤު ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭ ން ހަމަ ބައެއް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ރައްޔިތުންެގ އަތުން ެއއްެޗްއ ގެންދާއިރު، އަުޅގަ
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ނުނަގާ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމޭ ތިމަންމެން ބޭނުންވަނީ. ރައްޔިތުން އަތުން ެއއްެޗއް ނުނަގާ. އެހެންނަމަވެްސ 

ންދިަޔއިރު ނޫންތޯ ރައްޔިތުން އަތުން ޓެްކސްތަާކ ހަމަ އެ ވިދާޅުވާ ފަރާތްތަކަްށ ޤައުމު ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިގެ

އެްއޗެހި ވެސް ެނގިގެންދިަޔއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހި ތާރީޚުގައި. އެންމެ އާދަިއގެ ރަްއޔިތުން އަތުން ވެްސ 

އަށް މި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހަމަ ނެގޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމުެވ  6ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުަގއި މި ނަގާ ޕަސެންޓު، %

ދިޔައީ ހަމަ އެ ވިދާުޅވާ ހަމަ ވެިރކަމުގަިއ ނޫންތޯ؟ އެހެންވީމާ، މިއަަދކު އަލަށް ަޤއުމުަގއި ކުެރވޭ ކަެމއް ނޫްނ ނިމިގެން

މީކީ ޓެކްސް ނިޒާމު. ކުރީަގިއ އޮންނަނީ ޑިއުޓީ. ހަމަ އެެވސް ޓެކްސެއް. މިހާރު މީ ޖީ.އެސް.ޓީ. މިވެސް ެޓކްސެްއ. 

މްޕޯޓު އެކްސްޯޕޓު ޑިއުޓީ ެނގިފަިއ، މި ދެަބއި ެވސް ހަމަ މީގެ ކުީރަގއި ދެންހަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގިފަިއ އަނެްއކާ އި

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިަކންކަމުން މިހާރު، މި ނެގޭ  ވެސް ނެގެމުންދާ ެއއްެޗއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މި އަހަރުގެ ަދއުލަތުެގ  ޓެކްސްތަކުން ރަްއޔިތުންނަށް އެކަީށގެންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯުރކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާތީވެ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން، ަސރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އަާސސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން  6.3ބަޖެޓުގައި މި އޮތީ 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ  ވަނަ އަހަރު ރަްއޔިތުން އަުތން މި ނެގޭ ޓެކްސް އެންެމ  2015ހިމަނުއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންަނށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް. އަިދ  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ދިވެހި ސަރުކާރުން، ޚާއްޞަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ އެންމެ  ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުލާއި ހަކު ރާއި ފުށުން ޑިއުޓީ ނުނަގާ ގޮތަށް ނިންމެވި ނިންމުމަކީ މީ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ހަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ  އަޅުަގނޑު އެއީ ހަމަ އުފަާލ އެކު ފާހަގަކުރާ ކަެމއް. މިކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ަހމަ އަޅުގަ

. އެއީ ސަބަބަީކ، ރައްޔިތުންެގ ނަމުގައި ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން ފަށްފަށުން

ޤައުމުގެ ޓެްކސްގެ ނިޒާުމގެ ތެރޭގައި އަދި ޑިއުީޓ، އިމްޯޕޓު އެކްސްޕޯޓު ޑިއުޓީ ެނގުމަށް ނޫނީ ރެވެނިއު ބިލުތައް، 

އުފައްދާ ެރވެނިއު ަޤއުމަށް އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރަނީ ހަމައެކަނި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ނޫން. 

ްށ މަޝްވަރާދެްއވާ ފަރާތްތަްއ ވޭ. ކޮމިޓީތައް ވޭ. އިކޮނޮމިުކ ކައުންސިުލވޭ. ފިނޭންްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ

މިނިސްޓަރުވޭ. އެ ބޭފުޅުން ތައްޔާރުކުރަްއވާ ރިޕޯޓެްއެގ ދަށުން މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ން ވިދާުޅވަނީ ކީޭކތޯ މީގެތެރޭގައި. މި ކޮމިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި އަުޑއައްަސވަނީ ރަްއޔިތުންގެ ައުޑ. ރައްޔިތު

މަރުޙަލާ އާއި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްވެގެންިދޔައިރު ަރއްޔިތުންގެ ވިންދާިއ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންެގ 

ޝާދު ވިންދު، ާޚއްޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.ެއމުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ެދއްިވ އިރު

ނޑު އެ ފަާރތަށް މި ޝުކުރު ދަންނަވަނީ. އެއީ ސަުރކާރަށް ޝުކުރު  އަުޑއައްަސވާފައި މި އުިނކޮްށދެއްވީީތވެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ހަމަ  ދަންނަވަނީ؛ ބަެއއް އެހެން ސަރުކާރުތަުކގައި މިކަހަލަ ައޑުތައް ުނއިވި އެބަހުރި. އަުޅގަ

ކަން އެދިއެދި އެަކންކަން ނުކޮށް ޮގސް، ވެރިކަްނ ދޫކޮށްލާފައިދާ ތަން ެވސް. ސަރުކާރަށް ރަްއޔިތުން ތަކުާރރުކޮށް ކަން
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ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަދުެގ ސަރުކާަރކީ ރައްޔިތުންެގ ައޑުއަހާ ސަުރާކރެކޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑަށް މި ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އްޭޖގެ އިމްޕޯޓު އެކްސްޕޯޓު ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮުތން ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގިއ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާ

ނޑަްށ އިހުސާސްކުރެވެނީ އިދިކޮުޅ  އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަންވެގެން ފުރުޞަތު މި ހޯދީ. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް އަދާ އެބަ ކުރެވޭ ކަަމށް. އާދެ! މި ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން އައިއިުރަގއި  ޕާޓީއެްއގެ ޒިންމާ އަުޅގަ

ނޑޫ، ހަކުުރ، ފުށުން ޑިއުޓީ ނެގުމުގެ ވާހަކަ؛  ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު އައިއިުރގައި ބަޖެުޓގައި އޮތް ހަ

ނޑުމެން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުުރވުމުެގ  މިތާނގައި ވަރަށް އަުޑގަދަޮކށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ދެއްކި. އަުޅގަ

ނުމުގައި މި ތަނުގައި ތިބެްނޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ސަރުކާރާ ހަމައަށް އެ ައުޑ ގެންދިއުން. ކިތަންމެ ރިވެތި ބޭ

އިބާރާތަކުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެްއކިޔަސް ސަރުކާރުްނ އެއްެޗއް ބައްޓަންކޮްށގެން ބިލު ނުވަތަ ބަޖެޓު މިތަނަށް 

ރު ެއކަމުަގއި ދެޭކގޮތް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ެވސް ލަފާއަރުވާ ަބޔަކު ުނވަތަ ގެނެޭވއިރުަގއި އެ އޮންނަނީ ސަރުކާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެެކވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތް. ެއއަށް ބަދަލު މި ގެނެވެނީ ޒިންމާދާރު އިދިޮކޅު ޕާޓީއެއް އޮތީމަ ކަމަށް 

ސީ ހަަރކާތްކުެރވޭ، ިޒންމާދާރުކަމާ އެީކގައި އޮންަނ އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެްސ ާވހަކަދައްކަން. އެީއ ސުލްޙަވެިރ ސިޔާ

އޮޕޮޒިޝަނަކަށް ވުން. އެ ވާަހކަ އަޅުަގނޑު އަބަުދވެސް ދަްއކަނީ. ބައެއް ފަހަރު މިކަހަލަ ކަންތަކާ ޚިޔާލު ތަފާތުވިއެްއ 

ނޑުމެންގެ އަޑު ަސރުކާރުން އެ އޮތީ އަހާފަ. ަސރުކާރަށް އަހަން މަޖުބޫރުވެފަ.  ކަމަކު މިފަހަރު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ކޮންމެގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ކަުމގަިއ ިވޔަސް އެ އަުޑ އަހަިއ ސަރުކާރުން ިމއަށް ބަދަލުގެނައީތީެވ ސަރުކާރަްށ 

ނޑު ދަންނަާވލަން، ރާއްޖޭަގއި ޓެކްސް ެނގުމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ގޮތުން،  ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމަމިއާއެީކގައި އަުޅގަ

ގުުމގެ ނިޒާާމ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަްނ ތެދުވެަވޑަިއގަންނަަވއި ހަމަ އޭތިމީތި ކިަޔއިގަަތކަސް ނުވަތަ ޑިުއޓީނެ

ނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން، ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  މުޅިއަކުން އެންމެ ރަނަގޅެއް ނުވޭ. އަުޅގަ

ނ ޑުމެންނަކީ ރާއްޭޖގެ ިވޔަފާރިވެރިްނނާ ވަރަށް އިދިކޮޅު ޕާީޓެއްއ ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާުޒވަމުން ައންނަ ކަމެއް؛ އަުޅގަ

ކަމަށް. އެ މީހުންގެ އަތުން ިއންކަމް ޓެކްސް ނުނަަގއިގެން، އެ މީހުންނަށް މިވެނި ގޮތެްއ ނަހަދައިގެން، އެ މީހުންާނ 

ނޑު ވަރަށް ދޭތެރޭގައި އެްއޗެހިކިޔާ ަބެއއް ކަމަށް. އެްއގޮތަކަްށވެްސ އެހެން ވިޔަފާިރވެރިން ުނބެއް ލެވުން އަުޅގަ
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އިޙްތިރާމާ އެީކގަިއ އެދެން. ބައެއް މީހުންގެ ިޚޔާލު ެއގޮަތށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ކަމުަގއި ވިޔަްސ، ބަެއއް ބަހުސްތައް 

އެގޮތަށް ދިަޔކަމުަގއި ިވޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންވީ ޙަޤީޤަތަކީ، ިއއްެޔގައި މި ރާްއޖޭގައި، މި މާލޭަގއި ފެން 

ނިޑގެ ނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، އޭ.ޑީ.ކޭ ނާޝިދު، ކެ ން ދިޔައިމަ މާ ދުަރކު ނޫން މި އިންނެވި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަހުން ނަމަ، އޭ.ޑީ.ކޭ ނާޝިދު. ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ނާޝިދު، ެއ ބޭފުޅާގެ ހޮސްޕިޓަުލގަިއ ހުރިއްާޔ 

ންވެރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް އޮތީ އެ ތަނުން ދީފަ. އަދި އެހެން ހުރި ފެނެއް ވެސް ހުރީ ދޫކުރަން. ރައްޔިތުންނަށް ފެ

ވިޔަފާިރވެރިން ވެސް އެ ޭބފުޅަކަށް ވީ ެއއްެޗއް ދިނީ. ސުނާމީއާ ގުިޅގެން ވެސް ިމ ކަންކަން ހުރީ ހިނގާފަ. 

ނޑުމެްނ  އެހެންވީމާ، ފޯރާމީހުންނަށް އަބަދު އެއްޗެިހކިަޔއިގަންނަ ުއސޫލުން ކަންކަން ކުރުމަކީ ެއއްގޮަތކަށްވެސް އަުޅގަ

ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. މީހަކަށް ފޯރައި، އެ ދަރަޖައަކަށް އާދެވެނީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ެވގެްނ. 

ނޑުެމން އެމް.ޑީ.ޕީ އުފެދިގެން އަީއ ކިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ިއހުސާސްކުރެވުނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންފަދަ  ބުރައެްއގަިއ، ކޮންފަދަ އަނިޔާެއއްގެ ތެެރއިންކަން މިކަން ނިކުމެގެން އަިއސް މިތިބީ، ކަމާއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެއްކޭ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްމ.ޑީ.ޕީ ވެފައި ޑޮމޮކްރެޓިކު ޕާީޓއެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

މަތީ ކުނާއަޅަިއގެން ޓުއަރިސްޓުން ނިންދަވަިއގެްނ ކުއްޅަފިލާފަތް ކޮށަިއގެން، ައމިއްލަ އަށް ފަންޖަހައިގެން، ބިން

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ތިބި އެކަާމ  އާމްދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތްުކރި ވިޔަފާިރވެރިންނާ ދިމާލަށް ކޮންމެ ދުވަހަުކ އަުޅގަ

ކްސް ނަންަގވަންވީ. ޚިޔާލުތަފާތުވާ މީހުން އެއްޗެިހިކޔުމަކީ ެއއީ ެއއްގޮަތކަށްެވސް ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ިއންކަމް ޓެ

ނޑުމެން ތަޢާރަފްކުރަންއުޅުނު ނިޒާމެއް އެއީ. އެކަަމކު ޓެކްސްނެގުުމގެ ނިޒާމެއް  އަޅުަގނޑު ެވސް ވަރަށް ޤަބޫލު. އަޅުގަ

ތަޢާރަފްކޮށްގެން ނަގަމުންނަަގމުން ގޮސް ހައްދުފަހަނައަޅާ ވަރަށް ޓެކްސް ނެގެމުންދާއިރުަގއި ލިބޭ އެއްަޗކާިއ 

ކާއި ެޓްކސް ދައްކާ މީހާ އަށް ސަރުާކރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވެްސ އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. މިއަދު ޚަރަދުކުރެވޭ ެއއްޗަ 

ރާއްޖޭގެ މެދު ފަންތީގެ ވިަޔފާރުވެރިންނަށް އެއްެޗއް ނުލިބި ތިބެ އެ މީހުންގެ އަތުން ޓެކްސްނަގަން ދިމާކުރީމަ 

ލީހުގެ މެންބަރުން ވަރަށް ބާރަށް މި ތަނުގައި ވިދާޅުވާެނ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟ މަްއސަލަެއްއ ނޫން އެއީ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖި

އަޅުަގނޑުމެން ެޓކްސް ަނގާ ވާހަކަ. ކީްއކުރަންތޯ ޓެްކސް ނަގަންވީ؟ ހަމަ ބިެލއް ފާސްުކރައްވަްނވީނޫންތޯ މާދަމާ އިްނ 

ން މި ބިލަށް ފެށިގެން ޓެކްސްގެ ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މި ލާރި ދޭން ތައްޔާރަށޭ. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަ

މެންބަރުންެގ  85އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތަގއި؛ މިީއ ދެން އެކަމަކު އިމްޕޯޓް އެްކސްޕޯޓްގެ ބިލު. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ރުފިޔާ ދޭން. ކާކަށްބާ  20000މުސާރައިގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ދައުލަތަށް އެހީއެްއގެ ގޮުތަގއި 

ންކެރޭނީ؟ އެކަމަކު މި ވާހަކަނުދައްކާ ޮކންމެހެން މިތަނަށް ތެދުވެ، ރައްޔިތުން ކުރިމަތީަގއި ދައްާކ މި ކަމަށް އެހީތެރިވާ

ވާހަކަ ވެސް ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް ދެކޮޅުޖެހިލީމަ ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް މީހުން ފާޑުކިޔުން ހުއްޓޭނީ. 

ނ ނީޑަގއި ތިމަންނަ މިހިރީ އަޅުގަ ދައްކާށޭ. ބަލައިދިޔައިމަ ފިލަނީ.  30ޑަށް ިލބޭ މުސާރަ އިން %އެކަމަކު ތެދުވާ ބޮ

އެގޮެތއް ކަމަކުނުދާނެ، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭގައި ަވކި އެްއވެސް މީހަކު ހިލޭސާބަހަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގަިއ 
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ނޑުމެންނަށް ގިނަ ފަހަރަށް މި އޮންނަނީ ނު ފެނިފަ. އެހެން ެއކަން އޮންނާނީ ކަމެއް ކޮްށގެން ވާހަކަދެްއކޭ ަތނެއް އަުޅގަ

ވެސް. އިްނސާނީ ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ޓަކައި އެ މީާހ މަސައްކަތްކުރަނީ. ދިރިުއެޅނީ. ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރަނީ. 

ޢާއިލާއަކާ ެއީކގައި ުއޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެ މީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް، ައޅުަގނޑުެމން މި ދައްކަނީ ޤައުމެއް 

ނޑު ވަރަށް ބައްޓަންކުރާ ވާ ހަކަ. ޤައުެމްއގެ ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާަހކަ. ކުދި ރަށްތަކުގައި ތިިބ މީހުން އަޅުގަ

އިޙްތިރާމާ އެީކގައި ދަންނަަވން. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ އަްށ އެންމެ ގިނައިން ކުދި ރަްށތަކުގެ މީހުން ހިޖުރަކުރަނީ. 

ފުލެޓުއަޅަން ނިކުތީމަ ކަމަކުނުދާނެ. އެ ފްލެޓްތައް ހަމަ ވެލްކަމް ހަމަ. ވަޑަިއގަންނަަވންވީ. އެކަމަކު އެތާނަގއި 

ހުންނަންޖެހޭނީ ވަރިހަމަ މީހަކު ނެތަސް. މިސާލަކަށް ފަޅުރަށެއްަގއި ެވސް އަޅަން ހަމަ ޑިމާންޑުކޮށްފާނެ އެ ދާއިާރެގ 

އި މީހުން އަންނަން މެންބަރު. ވީއިރު އުޅޭނެ މީހަކު ނެތޭ އެ ތަނުގައި. ހުޅުާމލެ އިން އެ ތިބީ ހަމަ ކުޑަކަކޫޖަހާފަ

ފުލެޓް އެ ތަނަށް ގެންނަން އުޅުނީމަ  1500ތައްޔާރަށް. ީކއްެވގެންތޯ އެަކމާ ދެކޮޅުހައްދަވަންވީ؟ މި ދޭތެރެއިން 

މިތަނަށް ދެއްކި ވާހަކަ އެނގޭ. އާބާދީ އާއި ތަރައްޤީ އެއްަފސްކުރެިވގެން ނޫނީ ރާއްޖެ ރަނގަޅެއް ނުކުެރވޭނޭ. އެކަމަްށ 

ން މަސަްއކަތްކުރަންވީ. އެކަމަކު ިސޔާީސ ވެރިން ވޯޓު ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ހަމަ ބޭނުންވަނީ ވ. އަތޮޅު ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެ

ނުޑ  ރަކީދޫގައި ވެސް އެ މީހުން ބައިތިއްަބއިގެން ެއކަން ކުރަން ކަމަށް ވާތީ މީގައި މައްސަލަ މި ނިކުންނަނީ. އަޅުގަ

އި ބައިތިއްަބއިގެން އެކަންކަން ުކރަން. އެކަމަކު ނުފޯރާިއގެން ވަރަށް އިޙްތިރާމުކުރަން އެ ަރށެއްގެ ަބޔަކު އެ ރަށެްއގަ

އުޅޭ ސަބަބުތަްއ މި ދަންނަވަނީ. ަވޑަިއގަންނަާވ ހުޅުމާލެ އަށް. ބިން އޮންނާނެ. ިމހާރު އަނެއްކާ ިހއްކަން މި 

ނޑަކީ ިބން ހިއްކުމުގެ ވަރަށް ެރކޯޑު ޮއތް މީހެއް ކަމަށް ވާތީވެ. އެހެންވީ  މާ، ަވޑަިއގަންނަވާ. ތައްޔާުރވަނީ. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މަުޑއްވަީރ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:މަދުމަނިކު މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙް

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ެއކްްސޕޯޓް އިމްޕޯޓުެގ ޤާނޫނަށް މި  79/31ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނެވެނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. ައޅުަގނޑު ވެސް އެއްބަްސވަން، އެންމެ ފުރަތަމަ މި އިޞްލާޙު 

ނޫޑ، ހަކުރު، ފުށުްނ ރައްޔިތު ންގެ މަޖިލީހަށް ސަުރކާރުން ފޮނުއްެވވިއިުރަގއި މި އިޞްލާޙުަގއި އޮތް ަޖއްަސވާފައި ހަ

ޑިއުޓީ ނަންަގވާ ގޮތަށް. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ޓެކްސް އެބަ 

މެްއގައި ެވސް އިޤްތިޞާދު ޭއގެ މަްއޗަށް ބިނާެވގެންވާ ަމއިަގނުޑ ނަގަންޖެހޭކަން. މިއީ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ޤައު

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުން، މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް  އަސާސްތަްއ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ
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ނޑޫ، ހަކުުރ، ފު  ށުން ޑިއުޓީ ނުަނގާ ގޮތަށް މިއަދު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފަިއ މި އިޞްލާޙު ފޮނުްއވިއިުރގަިއ މި އޮތީ ހަ

ނިންމަވާފަ. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންާވ ނުކުތާ އަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަުރކާރެްއގެ ޙަޤީީޤ 

ބޭނުމަކީ މިއީ. އަޅުަގނޑުމެްނ ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާޙުގެނެްސފައި ދެން ރައްޔިތުން އެ ޤާނޫނަކާ ދޭތެރޭގައި، އިޞްލާޙަކާ 

އި ހިތްހަމަނުޖެހުނީމަ އެ ރައްޔިތުްނގެ އަުޑ، ހާލުެގ ދުލުން ރައްޔިތުން ގޮވާ ޮގތުންތަކުގެ އަޑު ސަުރކާރުން ދޭތެރޭގަ

އައްަސވަްނވާނެ. ރަްއޔިތުން އެދުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ަސރުކާރު މިއަދު އައްަސަވއިފި. އަްއސަވާަފއި ރަީއސް މި 

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށުން ޑިއުޓީ ނުނަގަން. ނުގަންަގވާ ގޮތަށް ޢިްއޒަތްތެރި  ނިންމެވީ، ސީދާ ރައީސް މި ނިންމެވީ ހަ

ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގަިއ މިކަމަށް ޓަކަިއ އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް ޝުކުުރވެިރވާން އެބަ ޖެހޭ. މި ޢިްއޒަތްތެރި 

ދު ސަރުކާރުްނ މަޖިލީހުގައި މި ޑިއުޓީ ސަުރކާރުން ނަންގަވާީތވެ ކަންބޮުޑވެަވޑަިއގެންނެވި ަބއެއް ބޭފުުޅންނަށް މިއަ

ނޑުެމން ދަސްކުރަން އެބަ ޖެހޭ  ނޑުްއވީމަ ވެްސ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނެތް. އަޅުގަ ޑިއުޓީ ކެ

ޝުކުރުވެިރވާން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މަޖިލީހަށް އޭރު އިޞްލާޙު އައުމާ ެއކީަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޖީ 

ހުންތައް ވެސް ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ އޭރު ދިރާސާކުިރއިުރގައި ގުރޫޕުގެ މެންބަރުންެގ ހިތްހަމަނުޖެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުތް ނަތީޖާ އަކީ އޭރު ސަރުކާުރގެ ިވސްނެވުމަކީ އަދި މިހާރުގެ ެވސް ސަރުކާރުގެ ިވސްނެވުމަީކ 

ާޓގެޓުޮކށްގެން ެއ މާލީ އެހީތެރިކަްނ  ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެްއވާ ަސބްސިޑީޒް ުނވަތަ މި ފޯރުކޮްށދޭ މާލީ އެހީތެރިކަން

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ަކނޑޫ، ހަކުރު، ފުށުން އޭރުގެ ވިސްނުމާ  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އަޅުގަ

ޓް އެްއގޮތަށް ޑިުއޓީ ނެިގގެން ދިޔަކަމުަގއި ވީނަަމވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެކަީށގެންވާ މެކޭިނަޒމެއްގެ ތެރެއިްނ، އެފިޝަން

މެކޭނިޒަމެއްެގ ތެރެއިން ާޓގެޓުކޮްށގެން އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދީފި ކަމަށް ވާނަމަ މި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ 

ނޑު އުފާކުާރ  ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަންތައްތަކުން މާ ބޮޑު އެނގުމެއް ުނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕީ.ޖީގެ ޕާލިމެންޓްީރ ގުރޫުޕގެ ޕީ.ޕީ.އެމް މެްނބަރުން ވެސް ސަުރކާރަށް ؛ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ޑިމާންޑުކުރަމުންދިޔައީ މިކަަމށް އިތުރަށް ވިސްަނާވވަަޑިއގެން ބަދަލެއް ގެންވެން ޮއތް ކަމަށް ވާނަމަ، ބަދަލެއް 

ނޑުެމންނަށް އެނގޭ ރައްޔިތުްނެގ އިހްސާސްތައް ހުރި ގޮތް. ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ  ގެނެސްދެްއވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށުން ޑިއުީޓ ނަގާކަށް. އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އުފާކުރާ ކަމަކީ  ކޮންމެގޮތެއް ވީނަމަވެްސ ހަ

ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާެރއްގެ ބޭނުމަކަށް ވެގެން މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން. އަދި ރައްޔިތުން އެދޭ އެދުންތަުކެގ 

ހުން. ެއ އަުޑ މިއަދު ސަުރކާރުން ައއްސަަވއިފި. އެކަމަށް ަޓކައި އަޅުަގނުޑ މިއަދުެގ ރައީްސ، އަޑު ސަުރކާރުން އެ

ޔާމީން ަޢބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަްށ އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެީކ ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އާދެ! ދެން ިމ هللا ރައީސް ޢަބްދު

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަްށ އުފާކުރަން. އިޞްލާޙަށް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްާލޙަށް ބަލާއި ރުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޑިއުީޓ އަުޅަގނޑުމެން މި ނަގަނީ އަދި ހަމައެކަނި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ 

ނޑުމެން ޚަރަދު މި ކުރަނީ  ހޯޑުމުގެ ބޭނުމަކު ނޫންކަން. ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދައިގެން އެ ފައިސާ އަުޅގަ
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ތުންނަށް ބޭނުންވާ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ހަމައެއާއެީކގައި މި ިއޞްލާޙުގެ ޛަރީޢާ އިން ބަެއްއ ރައްޔި

ބާވަތްތަުކގެ ޑިޔުޓީ އަިދވެްސ ބިޑުވެގެންާދއިރުަގއި ސަރުާކރުން ވިސްނަވާފައި އެބަ އޮްތ އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވީހާ 

މަޖިލީހަށް އައިއިުރގައި މި ިއޞްލާޙު އޮްތ ގޮތުން މި އިޞްލާޙު އޮީތ  ބޮޑު ލުޔެއް ދިނުމަށް. ކުރިން މި އިޞްލާޙު

ތަޞްދީޤްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އިޞްލާޙުގެ ޛަރީޢާ ިއން މި ބޮޑުވެގެންދާ ިޑއުޓީ ސަރުކާރުން އާމްދަނީ ނަގަްނ 

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާކޮށްފަިއ، ކޮ މިޓީގަިއ މަޝްވަރާކޮށްަފިއ ފަށާ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ސަރުކާރާ އެީކގައި އަޅުަގނުޑމެން ކުރި މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެބަ އޮތް ގްރޭސް ޕީރިއަެޑއް ދީފަ. މި 

ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރިކަމުގައި ވީނަަމވެސް މި އިޞްލާޙުގެ ޛަރީާޢ 

އެޕްރީލުން ފެށިގެން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން މުހުލަތެއް މި  1ޑިއުޓީ ނަގަން މި ފެށެނީ  އިން މި ނަގާ

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ބައެްއ ބޭފުޅުން  ދެނީ އެކަމަށް ަޓކައި ިވަޔފާރިވެރިން ވެްސ ތަްއޔާރުާވން. އަުޅގަ

ސެއްެގ ވާހަަކ. ކޮަބއިތޯ ިއންސާފުވެރި ޓެކްްސ ައކީ؟ ފާހަގަކުރަްއވައިފި އިންސާފުެވރިކަމާ އެީކަގއި ނެޭގ ޓެކް 

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިުރގައި އެމް.އެމް.ޭއގެ ބޭފުޅުން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ފަހަރު ބަޖެޓް ބަހުސް އަޅުގަ

، މަޖިލީހަށް ދެއްވާފައި އޮްތ ރެކޮމެންޑޭޝަންސްތަުކގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ޓެްކސެއް ނަގާ ކަމަށް ވާނަމަ

ނޑުމެްނގެ މާީޒގައި  މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް ެއަކމަށް ތައްޔާރުވާން ވިޔަފާިރެވރިންނަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެެރއަށް ތަާޢރަފްކުރެވިގެންިދޔައިުރގަިއ މި  ނެގިފައި ހުރި ެޓކްސްތަްއ، މުޅި މި ޓެކްސް ރެޖީމު ައޅުގަ

ށްފައި އޮތީ. އޭރުަގއި ތެޅިފޮިޅގަނެގެން ަސރުކާރުން ވިޔަފާިރވެރިންނަށް އުސޫލުގެ ތެެރއިންނެއް ނޫން މި ތަޢާރަފްކޮ

ފުރުޞަތެއް ނުދީ، ކުދި ައދި މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިވެރިންގެ ޝަުކވާތަްއ އަުޑެއހުމެއް ނެތި ކުއްިލއަކަްށ، 

ޖާ ވަރަށް ހިތި، ޢިއްޒަތްތެރި ގާތްަގނޑަކަްށ ދެތިން މަސްުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ހުރިހާ ޓެްކެސއް ތަޢާރަފްކުރެްއވީ. ޭއގެ ނަތީ 

ރައީސް. ޭއގެ ޙަޤީޤީ ެގއްލުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފި. ޭއެގ 

ސަބަބުން ބައެއް ވިޔަފާިރވެިރން ބަނގުރޫޓުވެގެން ހިނަގްއޖެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަިއ ސަރުކާރުން، ސަރުކާރުގެ 

ތެރެއިން ިޑޔުީޓެއއް ބޮޑުކުިރ ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް، ޓެކްެސއް ބޮުޑކުރި ކަުމަގއި ވީނަަމވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި  ސިޔާސަތުގެ 

އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ އުފާކުރަްނ، ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ެވސް ެއކަމަށް ތައްޔާުރވާން ފުރުޞަުތ އެބަ ިލއްބައިދޭ. އެހެންވީމާ، 

މި އިޞްލާުޙގެ ޛަރީޢާ އިން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ސަރުކާރުން  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި

ބަޖެޓްގައި ޖައްަސވާފައި އެަބ ހުރި. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ފެނާއި 

ތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުން، މިފަދަ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށްދިނުން، މަގުހެދުން، ބަނދަރުހަދައިދިނުން، ގިރާ ސަރަހައްދު

އެތަކެްއ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަުރކާރުން ބޮޑެތި ހޭދަތަކެްއ އެަބ ކުރަްއވާ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީަޤތުގައި ިމއަދު މި އިޞްލާުޙ 

ނުޑގެ އެދުމަކީ ވީހާވެްސ ައވަްށ  ނޑުމެްނގެ ަމޖިލީހަށް ގެނެވިފަ. އަުޅގަ މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ފުރިހަމަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް ފު ރުޞަތެއްގެ ތެޭރަގއި މަޖިލީހުން މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮްށގެން މީެގ ޛަރީޢާ އިން ައުޅގަ
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ލިބިދޭންޖެހޭ މަންފާ ލިބިދެވޭނެ މަގު ވީާހވެސް އަަވސް ފުުރޞަތެއްގެ ތެޭރަގއި ފަހިކޮށްދިނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

 .ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދްއފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 މިނެޓު. 3ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބާކީ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ސާ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ  79/31ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑަށް ވެސް ތާއީދުނުކުެރޭވ އިޞްލާޙެއް. ޢިއްޒަތްތެރި  އިޞްލާޙަކީ މި އިޞްލާޙުަގިއވާ ބައެއް ކަންަތއްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ެވސް  ޤަބޫލުކުރަން ސަރުކާރު ނުަވތަ ދައުލަތް ހިންގަން ފައިސާ ލިބެންޖެހޭނެ. ފައިސާ ރައީސް. އަުޅގަ

ހޯދަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފައިސާ ހޯދަން ޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ައސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ 

ތޯ މި ސަރުާކރުން އިންކަމް ޓެކްސް ޤާނޫނު ބާވަތްތަކުން ިޑއުޓީ ނަަގއިގެެނއް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކީްއވެގެން

ނޑު ވެސް އިންކަމް ޓެކްްސ ދައްކާނަން، ޢިއްޒަތްތެިރ  ގެންނަން ޖެހިލުންވަނީ؟ އިންކަމް ޓެކްސް ނެގެންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ރައީސް. އިްނކަމް ޓެކްްސެގ ޤާނޫނު ތަންފީޛުވެގެން ނޫނިއްޔާ ރަްއޔިތުންނާއި ފަގީނުންނާ؛ މުއްސަނދިންނާއި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ފަގީރުން ނާ ދޭތެރޭގައި ިމއޮތް ތަފާތު ހަމަހަމައެއް ނުކުރެވޭެނ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓެކްސް އެބަ ނަގާ. މި ބިލު  10އަހަރު ތެރޭގައި ރަްއޔިތުންގެ އަތުން އިތުރަށް  3ޙަޤީޤަތަކީ މި 

ވަަނ  2015ތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެބައްަލވާ! އައުމުން އަދި އެ އިތުުރވެެގންދާނެ، ޢިއްޒަތް

އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެތޯ؟ އިތުުރ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެތޯ؟ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުން އިތުރަށް 

ދުން ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ތަރައްޤީވާނެތޯ؟ ޔަޤީންކަމެއް އެއީ ނުވާނެ އިނގޭތޯ. ރައްިޔތުން އަތުން ޢާއްމު ފަރު

ނަގަިއގެން ރަްއޔިތުންނަކަށް ކުރިއެރުމެްއ ނުލިބޭނެ. ރަްއޔިތުންނަކަށް ފައިދާެއއް ުނާވނެ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަްއވާށޭ. ބޭނުންކޮށްގެން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ފައިދާވާ ގޮތަްށ ޢަމަލުކުރައްވާށޭ. ކަނާތުން ާވތަށް ފައިސާ ބަދަލުކުރުމަކުން ރއްޔިތުންނަށް ކުިރއެރުމެއް ރައްޔިތުންނަ

ނާންނާނެ. ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާ އަޅާއިރުަގއި އެ އަޅާ ނަރުދަމާގައި ރައްޔިތުްނގެ ބައިވެިރވުން އޮެވގެން ރައްޔިތުންނަްށ 

ޝަން ކުންފުންޏަށް ދީފައި ބޭރުން އިންވެސްޓަރުން ެގނެއްސަ، އެ މީހުން ލައްވާ ފައިދާވާނީ. ހަމައެކަނި ކޮންްސޓްރެކް

މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުީރމަ ރައްޔިތުންނަށް ެއ ފައިދާެއއް ނުފެންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރަށްރަުށގައި ކުރެޭވ 

ތަކަށް. ެއ ރަށްރަށަށް އޭގެ ަފއިާސ ތަރައްޤީގެ މަަސއްކަތްަތއް ހުޅުވާލަންޖެހޭނީ އެ ރަށްރަށުަގއި ހުރި ކުންފުނި
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ވަންނަށްޖެހޭނީ. ހަމައެކަނި އެ ގެންދާ ސިމެންތި އާއި ިހލަޔާ ހަމައެކަނި އެ ރަށަށް ލިބޭ އެއްަޗކަށް ހަދައިގެެނއް 

ނޑުމެން ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކުރާ  އެކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ނުވާނެ. އަުޅގަ

ތަުކގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ އުސޫލާއި ހަމަތަުކގެ މަތީން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ. ސިޔާސަތު

ރާއްޖެތެރެ އާިއ މާލެއާ މިހާބޮޑު ތަފާތެއް އޮްތއިރު، ާރއްެޖތެރެ ރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އިތުރު 

ންނެއް އަދި އެޅޭ ނަރުދަމާައކުން ހަމައެކަނި ރަްއޔިތުން މަސައްކަތެްއ ކުެރވެމަކުންނެްއ ނުދޭ. ހެދޭ ބަނދަރަކު

ތަރައްޤީވުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނުޑމެން ޤަބޫލުކުރާ ވިސްނުމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ަވޒީފާ ލިބެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް 

އްކަތްަތއް ވެސް ވިޔަފާީރގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވެންޖެހޭނެ. ހަމައެއާއެްއކޮްށ ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް ކުރެވޭ މަސަ

ނޑަށް ނުފެނޭ މި ފެށޭ  ވަަނ  2015ކުރެވެންޖެހޭނެ. އޭރުން ރައްިޔތުން ތަރައްޤީވެގެންދާނީ. ރަްއޔިތުންނަކަށް އަުޅގަ

އަހަރަކީ އިތުރު ތަަރއްޤީ ާއިއ ކުރިއެރުންތަެކއް އަންނާނެ އަހަރެްއގެ ގޮުތގަިއ. ރަްއޔިުތންނަށް އިތުރު ތަރައްޤީ ާއއި 

ބަދަުލަގއި އިތުރު ތަކުލީފުތަެކއް ައއިސްގެންދާނީ. އައްަސވާ މިހާރުވެސް ރާއްޖެތެޭރގައި ހުިރ  ކުރިއެރުން ައއުމުގެ

ފިހާރަތަކުގެ ސޭޓުން ަކއިިރން ކިހިނެއްތޯ ިވޔަފާރި. ިވޔަފާރިއެއް ރަނގަެޅއް ނޫން. ވިޔަފާރި ރަނަގޅުނުވަނީ 

ނެ ގޮތެއް ހޯދަންވީ. ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ރައްޔިތުންގެ އަުތަގއި ފައިސާ ނެތީމަ. ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ލިބޭ

ގޮތެއް ހޯދަންވީ. އެ އާމްަދނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުން އޮންނާނީ ޤައުމުގައި އުާފވެރިކަން 

އް ުނވާނެ. އާރާސްތުކުެރވޭނީ. ހަމައެކަިނ ވަންނަ ފައިސާ އަކީ އެްއ ބަޔަކަށް ލިބޭ އެްއޗަކަށް ހަދައިގެނެއް މިކަމެ

އަޅުަގނޑު ސަުރކާރަށް ޮގވާަލން އަވަހަށް ހަމަ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކޮށްެދއްވާަފއި މި ޤައުމުގެ ޓެްކސްެގ 

ނިޒާމު ތަޅުލެވޭނެ އުސޫލަކުްނ އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި، ައޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް. ޝުކުރިއްާޔ 

 ވި ުފރުޞަތަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތު.  20ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު ވަގުުތ ހަމަޖެހިފައި އޮްތ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ީޕ އަށް ާބކީ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ 54މިނެޓު  2ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  ތްތެރި ސިކުންތު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނުގެ އަޅުގަ

ނޑުވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވާ ަކންތައްތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ ީމގައި. ބަެއއް މެންބަރުންގެ  ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަ

ވާހަކަފުުޅގައި ފާހަގަކުަރްއވަިއފި، ކާޑުގެ ާބވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ނުނަގާ ގޮތަށް ަހމަޖެއްސެވިކަން. ައޅުަގނުޑ 



20 

 

ހި ސަރުކާރުން ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އިލްތިމާސާ އެކު ދިވެ

އެގޮތަށް ނިންމެވީތީ. އެީއ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބަލައިގަންނަ ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެިވ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓް ކޮމިޓީން އަުޑއިިވގެން  ކަންބޮޑުވުންތަުކގެ ތެޭރގައި ައޅުގަ

ހަތަރު ފުރޮޅުީލ ކާރު، ވޭން ޖީޕު ފަދަ ތަކެތީްނ މި ނެގެނީ މާލޭަގއި ޮތއްޖެހުން  ެއއްގަުމގަިއ ދުއްވާ 200ދިޔައީ %

ނުޑ އޭރުވެސް ދެންނެވިން މާލޭަގއި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރަން ޑިުއޓީ ބޮޑުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ  ކުޑަކުރަން ކަމަށް. އަުޅގަ

ންދަން ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް ދެވޭ އަނިާޔއެކޭ. އެއީ ާރއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުން ައންނަ ނުވަތަ އަތޮޅުތަުކގަ ެއްއޗެހިތައް ގެ

ނޑުމެން ވިސްާނލަންޖެހޭނެ ކަމެއްހެން. ރާއްޖޭގަިއ ހަމައެކަނި އޮތީީކ މާލެ  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، މީ އަުޅގަ

ދެއް ނޫން. އެކަންޏެއް ނޫން. އަދި ހުޅުމާލެއެއް ވެސް ނޫން. ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުތަކުަގއި މިހާރުވެސް ދުއްވާ ެއއްޗެހި މަ

އަްއޑޫ އަޮތޅަށް ބެލިޔަްސ، ފުވައްމުލަކަށް ބެިލޔަސް، ުކޅުދުއްފުށި، މިހެންގޮްސ އެަތއް ރަށެްއަގއި. އެހެންވީމާ، 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. މި ބާވަތުެގ ޙަޤީޤަތުަގއި  މިކަންތައްތަކަށް ވެސް ސަުރކާރުން އަުޑައއްސަވާެނ ކަަމށް އަުޅގަ

ންތައްތަކުަގއި އުާފކުރަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ އަުޑއައްަސވާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަކުްނ ކުރާ ކަ

ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ކަންތަްއތަކުަގއި ޙައްލު ހޯދައިދިނީމަ. ދެން ހަމަމިއާއިެއކު ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެން 

އުޅަނދުފަހަރަށް އެވެސް އެ އޮތީ ޒީރޯ  ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ، ެގންނަ ލަގްޒަރީ

ޑިއުީޓގަިއ މި އޮންނަނީ. ަލގްަޒރީއޭ ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ އެީއ ވަރަށް ޮބޑު އަުގ ދީގެން، ަވރަށް ފުދިގެން އެހެންނޫންތޯ. 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އެ ެއއްޗެހި  ވަރަށް މުއްސަނދިން އެފަަދ އުޅަނދުތައް ގެންނާނީ. ެގންނައިރު އަުޅގަ

ނުޑ ކަްނބޮޑުވުމެްއ އޮްތ ކަމެްއ ފާހަގަޮކށްލަން. ދެން ހަމައެއާިއއެުކ މާ ފުވާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެްނވީމާ، އެެވސް އަުޅގަ

މިހާރުވެސް  5ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުލީ އެްއޗެހީގެ ސްެޕއަރޕާޓްްސެގ ގޮތުަގއި %

ރު ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ވެްސ ފާހަގަކުރަން އެބަ ެޖހޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެބަ ޮއވޭ ޑިުއޓީ އަށް. އޮްނނައި

ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ބަލިމީހުންގެ ގޮުތގައި ިދވެހި ސަރުާކރުގެ ހިމާޔަތުަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ 

ލެމުންދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޫސްތަކުން ކަންތައްތައް ނުވަތަ ފަރުވާުނދެވި ނުވަތަ ނުބެލެހެއްޓި މިހާރުވެސް ގެއް

ނޑުމެންނަށް ނެގޭ  ވެސް ފެނިގެން މި ދަނީ. މިގޮތަށް ކަންތައްތައް އޮންނައިުރަގއި ހަމައެކަނި ޑިއުީޓގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މަިއަގނޑު ގޮުތގައި ދަން ނަވާލަން ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކަށް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިންެވސް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެއާއިެއކު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮްށގެން ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްެދވޭނީ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. 

ނޑުމެންނަށް އަދިވެސް އާމްދަ ނީ އިތުުރކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭނެ ކިތަންމެ ަކމެއް އެބަހުރި. އެ ވާަހކަ ތަުކރާރުކޮށް އަުޅގަ

އެތައް ފަހަރަކު ދެއްިކއްޖެ. ވަޒީފާގެ ާބޒާރުަގއި ދިެވހިންނަށް ފުރުޞަތު، ޚާއްޞަކޮށް ޓުއަރިޒަމް ދާއިާރަގއި 

ނޑުެމންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ލޮ ޅުމެއް ނާރުވާ ކުރެވޭނެ ކަންތައްަތއް. ީކއްެވގެންހޭ މި ބާވަުތގެ ހޯދައިދެވޭނެ. މީ އަުޅގަ
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ކަންތައްތައް ނުކުެރވެންވީ؟ ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގވާލަން. އަނެއްާކވެސް ުޓއަިރޒަމް މިނިސްޓްރީ އަށް މި 

އް ލިބޭ ވަޒީފާަގއި ތިބި ކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށް ބަަލއި، ޚާއްަޞކޮށް ފަތުރުވެރިަކމުގެ ދާއިރާަގއި ބޮޑެތި މުސާރަތަ

ބޭރުމީހުން. އޭގެ ބަދަލުގަިއ ދިވެހިންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދީ، އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، އަނެްއކާެވސް ދިވެހި 

ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ފައިދާަތެކއް ެއއިން ކުރާނެ ގޮތަކަށް ަކންތައްތައް ކުރުން. ުޝކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރު ޙަސަން މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބައަުޅގަ

 ށް.ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތް

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު. އާދެ! ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި  79/31ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑމެން ނޑުމެން  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ މިއަދު ވާހަކަދައްކަުމންދާއިރުގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭތީ އެ ވާހަކަތައް މި ޢިއްޒަތްތެރި  ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިއްމު ދެތިން ނުކުތާއެއް އެބަ އޮތް ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑު ެވސް ބޭނުންވޭ. އާެދ! ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ންބަރަުކ މަޖިލީހުގައި ހިއްސާކޮށްލަން ައޅުގަ

ވެސް ވާހަކަފުުޅަގއި ވަރަށް ފަށުވި އިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިގެން އެބަ ދޭ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަްއ 

އިތުރުކުރުމާއ އަދި ދިވެހިންނަށް އެ ކަމެްއގައި ަޤއުމު ދެކެމުން މި އަންނަ ކުރިއެރުމުގެ ތަހުޒީބީ ދުވަސްތަުކގައި ހަަމ 

ނުޑ އެެއކޭ އެްއގޮތަށް ކުިރއެ ރުންތައް ހޯދައިދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލަްއވާ ވާަހކަ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު މި ޤައުމުެގ  2015ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ވާހަކަަދއްކާލަން ހަމަ މި ތެދުވީ ހިތަށް ނުކުޅަދާނަެވގެން. އާދެ! 

ދިޔައީ ކީްއވެގެންތޯ އަޅުަގނޑުމެން  ނަޑއެިޅގެން މިަގިއ ކަބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓު 24.3ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓުަގއި 

ނޑުމެްނ ދިވެހި ޤައުމުގައިޖެހޭ ވިސްނާލަން. މީގެ އެބަ ރައްޔިތުންގެ ވެސް ުދވަހުން ދުވަހަށް  ން ދޭހަކޮށްދެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވެއްެޖކަމަށްތަުހޒީބުވަމުންދާކަން. ޢި ބޭނުންތައް ކުރިއަަރއި ތަަރއްީޤވެ،  ންޏާ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު އޮތް އުސޫަލކަށް މި ޓެކްސްގެ ިނޒާމެއް ނުބޭްއވޭެނ  2000މި ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ވެްސ އެ އެބަޖެހޭ 

ނޑުމެން ެވްސ މި ކަންކަން ޤަބޫލުކުރާއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންެވއްޖެޢި ނޑުމެން ހިތުގެ  އްޔާ އަުޅގަ ހާލުގައި އަުޅގަ

 ނޫނީ އެ  ގެ އަތުން މި ޓެކްސްގެ ިނޒާމު،މުއްސަނދިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި ހައެްއކަ ޖެހޭ  އަޑިން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ

ނޑުމެން ވެްސ ން ހަމައެކަނި ދެކޮޅުނުޖެއްސޭނެކަން. އެހެންެވއްޖެއްޔާ، ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އިންކަމުން މިކަ އަުޅގަ
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ިދވެހި ނިކަމެތި  ޙަޤީޤަތުގައި ޭއގެ މާނައަކީކަން. ޓަކަށް މީގައި އަްނނަންޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން މުޅި ޤައުމު ިއންވޯލްމަން

އެހެންވުުމގެ ސަބަބުން ޙަީޤޤަތުގަިއ މީަގއި ޓެްކސްެގ  ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ާލ ވާހަަކެއްއ ނޫން ރައްޔިތުން ފެލައި

ކަީށގެްނވާ ކަމަކަށް އެ ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުތަކުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ އެސްޕޯްޓގެ މިޤާނޫނަށް މި އިމްޕޯޓް އެކް ،ނިޒާމަށް

ވަނީ. ޙަޤީޤަތުގަިއ  ިނސްބަތްކޮށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ މި ކަންކަން ކުރެވިފަިއ މި ،ދާއިރާަތކަށް ،ގޮތަށް

 ،ޭއގެ ސަބަބަކީތްތެިރ ރައީސް. ތިބެވޭކަށް ނެތް ޢިއްޒަރީްއޗަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއަދަުކ ދެއަތް އޮޅާލަިއގެން 

ާއއި ދުިނޔެ އަށް  އުޅޭ މުހުތާދުަތއް ފުއްދުމަށް ަޓކަިއ ޤައުާމިއ ދުނިޔެން ވަހަށް ަރއްޔިތުްނ ބޭނުންވެގެދުވަހުން ދު

ދަނީ އެ ހުވަފެންތައް ދެކެމުން. ެއއީ  ެވސް މިތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން އެްއގޮ މިއަންނަ ތަހުޒީބާއި ތަރައްީޤއާ 

ނޑުމެން މި ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ގެންނަ ންޖެހޭ ސަބަބަކީ. މީގައި ކޮންމެ އަސްލުަގއި އަުޅގަ

ވެހި ވިދާޅުވަނީ ހަމައެކަނި ދި ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އެ އި ެވސް ބޭފުޅެއްގެ ވާހަަކިއގަ

ނޑުމެން ވެްސ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.، ނޫންނިކަމެތި ރައްޔިތުން ފެލާ ާވހަކަ.  ޙަޤީޤަތުަގއި ަރއްޔިތުްނ އަދި އަުޅގަ

ސްުލގައި ިމ ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ފުޅާވަމުން. މިއީ އަ ންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް މިރައްޔިތު

ގެންނަންެޖހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ެއންމެ ބޮޑު އެއް އަސާސަކީ. މިއީ މަޤްޞަދަކީ. މިއަދަކު ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް 

 ނާޅަެއްއ.ނާޅައެއް. އަދި ރަށްރަށުގެ މަގުތަކުގައި ތާރު ފެން .ނެތް ނަރުދަމާ ނާޅާ ޅުަގނޑުމެންނަކަށް ތިބެވޭކަެށއްއަ

ނުޑގަ އަތިރިމަތީގަިއ ނޫނީ ބީޗު  ނޑުމެން ރާއްޖެތެރެ ައށްަގއި މިއޮންނަ މަޑު ފަްސގަ އެތެރެކުރަމުްނގެންދާ މި  ިއ އަުޅގަ

ނޑުމެޕިކަޕާ ެއއްފަދައިން ކާާރިއ ލޮރީ އާއި  މާލެއެކޭ ަމއްޗަކު ންނަށް ބީޗުއި ަސިއކަލް ފަދަ އެްއޗެއްެސއް ައުޅގަ

މިއަދު މަޖުބޫރު އެބަ ވޭ ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އްޔިތުން އެދޭ އެދުންތައް ހާސިލުރަދުއްވޭނެ. އެހެންވީމާ، ަދުއލަތަށް ނު

 ރަށްރަުށަގއި ގެއަޅަން. މާލޭަގއި ނޫނަސް ގާ މާލޭަގއި ައޅާފައި ޮއތަސް ރާއްޖެތެރޭވެްސ ތާރު ރަށްރަށުގެ މަގުތަުކަގއި

ގައި އަހަުރެގ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓު ވަނަ 2015ން ރުިފޔާ ބިލިއަ 24.3އޮތީ  ންޖެހޭތީ މިވެސް ތާރުއަޅަ

ނޑަށް ދެއްވި ޖެހުނީ. އެހެންވުމުގެ ހިމަނަން ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަންކަން މިގޮތަށް ކުރަންޖެހެނީ. އާދެ! އަޅުގަ

 ޢަލައިކުމް.ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ަވްއސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮުތގައި ބަހުްސގަިއ  އާދެ! ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ޝު

ން، މި ނިމުނީ. އެހެންކަމު ރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތު އަރުވައި ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން ބޭނުންފުޅުވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ

ނޑުދެން  ކަމުގައި ! އެއީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކުރަންޖެހެނީ. އާދެދެން އޮތް މަރުޙަލާ އަށް ދަތުރު އަޅުގަ

ނޑަައޅައިފިން. އެހެންކަމުން،  ނަޑއެޅުން. އާދެ! އެގޮތަްށ އަޅުަގނުޑ ކަ ވަނަ  3ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 75ގަާވއިދުެގ ކަ

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޯހރަފުށީ ދާއި ،ން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންމަތީ  ވާ ގޮުތގެއެ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި  ،ނަންބަރުގެ ދަށުން
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ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯްޓ  79/31މަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫުނ ނަންބަރު މެންބަރު މުޙައް

ކަންކަމަށް  ށް އެހުމަށް ހުރިޯވޓަ ،6އެޖެންޑާ އައިޓަމު . ވަނަ ިކޔުން ިއއްަވން 3ގެ ގެނައުމުގެ ބިލުނޫނަށް އިޞްލާޙުޤާ

ގުޅޭގޮތުްނ  މެންނަށް މި ނިންމާލެވުނު ބިލާއޮީތ އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އެހުން. އާދެ! ިމއަދު ވޯޓަށް އެހުމަށް މި

ގަޑި އޮންނާނެ ވަގުެތްއ  ކުރުމަށްފަހު ވޯޓުޕާޓީތަކުގެ ލީޑަުރންނާ މަޝްވަރާ ނަގަންޖެހުނު ވޯޓު. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ

ނުޑ ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިމް.އެްސއަކުްނ ޢިއްފަހުން އެސް.އެ ލާނެ ވާަހކަ މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު ަވގުތު މިހާރު ަކމަށް މަގުފަހިދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، އެ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ެވސް އެ ނޑާލަނީ. ކަމަށް ަވގުތު ބޭނުންވާ  އަރުވަމުން އަދި އަުޅގަ  .عليكموالس الم ތީވެ ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ]އަށް  14:30އިްނ  11:51ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  މަޖިލީުހގެޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  .عليكمالس الم  ޓަކައި.  ންިދއުމަށްގެމިއަދުގެ ވޯުޓގެ ަވގުުތކުރިއަށް ފަށަނީ  ގައި މި މަސަްއކަތް 2:30އަުޅގަ

 ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދއްވުމަށް އިާދރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. ހޭެނގުމުގެ ކުރިްނ ޖައްސަވަންޖެވޯޓު އާދެ،

ަބއެްއ  ތިއްބެވިޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން.  ކޮޅުތައްޑުކާ ،ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( )

ޢިއްޒަތްތެިރ އަދިވެސް ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ) ގެ ކާޑު ރީޑުނުކުާރ ކަމަށް ސިސްޓަމުން އެބަ ދައްކާ.ބޭފުޅުން

ރީޑުނުކުާރ  ކޮޅުަތއްާކޑުމެންބަރުންގެ  ތިއްެބވި ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި ،ަބއެއް  ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ނަށްމެންބަރުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  9އި އެންމެ ފަހަތުން ދެވަނަ ބަރީގަރާތުން ވާތްފައަޅުަގނޑުގެ  އެބަ ދައްކާ.ކަމަށް 

ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ވޯޓަށް ެއހުމަށް ހު، 6އެެޖންޑާ ައއިޓަމު ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ) ޑު ރީުޑކުަރނީ.ކާ  8 ތިއްބެިވއިރު

 އެހުން. 

 އާދެ،ވޯޓަށް އެްއސެވުން. ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަްށ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްަތުކގެ ތެރެއިން  -6.1

ރު ފަހަ އަދިވެސް އެއްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެންމެ ވޯޓަކަށް. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު ދަންނަވާލަން އޮތީ 

ހޯރަފުށީ  ،ސަުރކާރުގެ ފަރާތުންވައިލާނަން. ދަންނަޯވޓަށް  ޗެކުކޮށްެލްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ކޮޅުަތއްޑުކާ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  79/31މަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްދާއި
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ޢިއްޒަތްތެިރ ންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ކޮމިޓީން ނި ގެނައުުމގެ ބިލުނޫނަށް އިޞްލާޙުއެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

އްިވ ދެފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު. ނ49ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދެްއވި. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ66ުތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ  ނެތް. ދެްއވި މެންބަރަކުގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ވަކި .16ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

ހެންކަމުން، އެ .65ޖުމްލަ؛ . 33ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ެވވަޑަިއގެންެނވިބައިވެރި 

މަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްހޯރަފުށީ ދާއި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ންމެވި ގޮތަށްކޮމިޓީން ނި ،ގެަނއުމުގެ ބިލު ޫނނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާ 79/31ނަންބަރު 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 



25 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ވަނީ ލިބިފަ. ވަރަށް ބާަރށް ކުރިއަށް ާދކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ ވެްސ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓތަކުގެ މަަސއްކަްތ  މިއަދު އަުޅގަ

އްރިރުން މުޤަކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަުކގައި ެވސް ކޮމިޓީތަކުގެ އަދި މި ދަނީ.  ނިމެމުން ބިލުތައް މިއަދު ވެސްބައެއް 

 އެހެްނވީމާ،މަސަްއކަތްކުަރއްަވިއ ބައެއް ބިލުތައް ނިންމަވައިެދއްވާނެ ކަމަށް.  އަޅުަގނޑު ގާތު ވިދާުޅވެފައި އެބައޮތް

ނޑު ވަރަށް އުފަލާ އެކު   މަސަްއކަތް  ބިުލގެ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެޚާއްަޞކޮށް އަދި އަުޑއެހި ވާހަަކއެއް. އެއީ އަުޅގަ

ދުާވލަކު ވަރަށް ގިނަ ވަގުުތ ، ޅުވެފައިކުަރއްވާެނ ކަމަށް ވިދާމަސައްކަތްޕުޅު ޔަށްދަ ނިންމެވޭތޯ ވަރަށް ވަރުގަ

ކުގެ މަޝްވަރާ އާއި އެހީތެރިކަްނ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަ ން، ކަމާިއގެބާއްވަ  ހޭދަކުރައްަވއިގެްނ، ގިނަ ޖަލްސާތައް

 ަފއިވާ ވާހަކަ އެ ކޮމިީޓގެ ަލއްވާށް އަުތކުރިއޮޅާމަަސްއކަތްކުރެްއވުމަ އެ ބިލުގެ ަމސައްކަތް ނިންމެވޭތޯ ހޯއްދަވަިއގެން

 އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ގާުތ ވަނީ ވިދާުޅވެފަ. ވެސްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މުޤައްރިރާ އަދި އެ ކޮމިޓީެގ ޢިއް

ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ހުރި މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ޓަކައިއަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިހެން 

ރިހާ މަސައްކަތެއް ހުމަޖިލީހުގެ ލީޑަރޝިޕުން ވެސް ެއކަމަށް ފަހިކޮށްދެވެން އޮތް  ދިއަ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭނެ.

   ؛ވާހަކަ ދަންނަވައިލާަފއިމި  ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން.ދޭންވެސް ފަހިކޮށެ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


