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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ެފށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

  މެންބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރި  23އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ން ލާނުކުރު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢު .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 .2112/3/11ރު އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. ، 2 އައިޓަމު އެޖެންޑާ 

ގައި އިޖްތިާމޢީ ކޮމިޓީގެ ސަްބ  0331މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -2.1

ގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  12311. 1ގައި ބަޖެޓް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 3ރި ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަ

ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  12311. މެންދުރުފަހު 3އެކުލަވައިލެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .2ކޮޓަރި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވާލު.ސު، 5ޓަމު އެޖެންޑާ އައި

ހައުސިންގ އެންޑް  އޮފް މިނިސްޓަރ ،އިބްރާހީމް ޝަރީފް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ -5.1

ހައުސިންގ  އޮފް. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަރ ސުވާލު ރައްވާމުޢިޒާ ކު މުޙައްމަދު .ރޑ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ނޑު މިހާރު މުޢި މުޙައްމަދު .ރޑ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޒަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ސުވާލުކުރެއްވުމަށް.  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ 

 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަަކދެއްކެވުން: މެންބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް  އޮފް. އާދެ! މިނިސްޓަރ `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް

ނޑު އަހާލަން ބޭނުންވަނީ މަރަދޫގެ ބަނދަރު ފުންކޮށް އަދި ފުާޅކޮްށ، މަރާމާތުކޮްށދެއްވާނެ  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ދެއްވަފާނަންތޯ؟ މިއަންނަ އަހަރުގެ ކަމަށް ސަުރކާރުން ވިދާޅުވެފައި ވާތީ، މިހާރު މިކަން ގޮްސަފއިވާ ހިސާބެއް ވިދާޅުވެ

ނޑު ވަނީ ދަންނަވާފަ.  ބަޖެޓިގައި ވެސް މިކަން މި އޮތީ ހިމަނާފަ. ހިމެނޭތޯ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ވަޒީރު.

 

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢި މިނިސްޓަރ އޮފް

ނޑު ދަންނަވާލަން. ސަރުކާރުން  `. އާދެ! ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަޅުގަ

މަސައްކަތެއް ނޫނިއްޔާ ކަމެއް ކޮށްދޭން ވަޢުދުވެފައިވާ ނަމަ، އެކަމެއް ސަރުކާރުން ހަމަ ވަރަށް އިސްކަންދީގެން 

ނޑު އަރުވަން. އެގޮތުްނ، މި އަހަރުގެ ބާކީ މި އޮތް މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި  ފުއްދަވައިދެއްވާނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަ

އިތުރު މަޝްރޫުޢަތަކށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަކީ ބަޖެޓުގައި އެހާ ފުުރަޞތު ނެްތ ކަމެއް ކަމުން، މިއަންނަ އަހަރުގެ 

މުން، ބަޖެޓް ބަޖެޓަށް ޢިއްޒަްތތެރި މެންަބރުގެ ސުވާލުގައި ފާހަގަކޮްށަފއިވާ މަޝްރޫޢު ވަނީ ހިމެނިފަ. އެހެންކަ

ނޑުމެން  ފާސްވެގެން އައުމުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ އަހަރު ތެރޭގައި ބަޖެޓުގައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް އަޅުގަ

ތަުރތީބުޮކށްާލފައި އަހަރުތެރޭަގއި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދުވަސްވަރެއްގައި އެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ަފށާނަން. ެފށުމުގެ 
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މަ ހަމަ އެހެން މަޝްރޫޢުތަކުގައި ވެސް ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ފަދައިން، އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ ގޮތުން އެންމެ  ފުރަތަ

މަސައްކަްތތަކާއި ސާރވޭގެ މަސައްކަްތތަާކ، މިކަްނކަން އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެހެންކަމުން، މި 

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓް ލިބުމާ ވަގުތު ހަމަ ދަންނަވާލެވެން އޮތީ، ަހމަ އިރާދަކުރެއްވިއް ޔާ ބަޖެޓް ފާސްވެގެން އަޅުގަ

އެކީގައި މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހިސާބެއްގައި އަހަރުެތރޭގައި އަޅުގަނޑު އެކަމަށް 

 މަސައްކަތް ފަށާނެ ާވހަކަ ދަްނނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢަކީ މަރަދޫ ބަނދަރު ފުންކޮްށ، ުފޅާޮކށް،  ޝުކުރިއްޔާ

މަރާމާތުޮކށްދެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން. އާދެ! މިއަދު ވެސް ދަންނަވައިލާނަން. އިތުރު ސުވާލަށް ުފރުޞަތު މި ގަވާއިދުގައިވާ 

ނޑު މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތު ން. އަދި ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުމުގައި ވެސް އެގޮތަްށ ގޮތުން ހުޅުވައިލެވެނީ ސުވާލުގެ މައިގަ

ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް މި އޮންނަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑު އިތުރު ސުވާލަށް ފުުރޞަތު ުހޅުވާލަން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 

 ވާަހކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

އާދެ! ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ، ކިހާވަރަަކށް ފުޅާކުރައްވަން ގަސްތުކުރައްވަންތޯ؟ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރަދޫގެ މަސްވެރިން 

އެބަ އެދޭ މިހާރު ހުރި ދޯނަިފހަަރށް ވެސް އެކަށީގެންވާ ޖާގަނެތީމަ ތަންކޮޅެއް ބަނދަރު ބޮޑުކޮށްދެއްވުމަށް. އެ ތަން 

ގެ ތެރޭގައި ފައްޓައިދެވޭވަރު ވާނެތޯ؟ ކިާހހިސާބެއްގައި ފެއްޓޭނެ ވަރުވާނެތޯ މިހާރު ސަރުކާރުގެ މިއަންނަ އަހަރު

ނޑަކަށް؟ ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އެގްޒެކްޓް  މަޝްރޫުޢތައް ރޭވިފައި ހިނަގމުންދާ ގޮތަށް ރިޢާޔަްތކުރާއިރު ގާތްގަ

 ޑޭޓެއް ނުދެއްވޭނެކަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޒީރު.ވަ

 

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢި މިނިސްޓަރ އޮފް

ނޑުމެން ހޯދި މަޢުލޫމާތުަތަކކުން  311ފޫޓު ދިގު،  011މިހާރު އޮތް ބަނދަރަކީ  ފޫޓު ފުާޅ ބަނދަރެއް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް އުޅަނދު މަރަދޫގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް 35އެނގޭ ގޮތުގައި  ަފއިވޭ. އާދެ! ދެން އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންދާ ޢާއްމު އުސޫލުން ކައުންސިލާ އެކީގައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ. ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ 
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ކީގައި ބަނދަރުގެ ސައިޒާ ބަސް ހޯދަންޖެހޭނެ. ހޯދާފައި ރައްޔިތުންގެ، ކޮމިއުނިޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަނުން ލިބޭ ފީޑްބެކާ އެ

ނޑައެޅިގެންދާނީ. އަދި މަސައްކަތް ފަށާއިރުގައި ހަމަ ޢާްއމު އުސޫލުގެ މަތީން ސިޓީ  އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ކަ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އޭގައި ތައްގަނޑު ވެސް ޖަހައިގެން، އެޕްރޫވްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ. އެހެންކަމުން، 

ނޑު ހިތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މި ދަނޑިވަޅުގަ  އި އެ ސައިޒް، ނޫނިއްޔާ އެ އޮންނާނެ ގޮތެއް ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް އެނޭގނީ އަހަރުތެރޭގައި މަސައްކަްތަތއް ތާވަލުކުރެވިގެންދިޔައިމަ.  ދެން މަސައްކަތް ެފށޭނެ މުއްދަތު ވެސް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން. ވިލިމާ

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރީފް އެ ކުރެއްވި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ވަޒީރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަ

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން. މަރަދޫގެ ބަނދަރަކީ ތި ވިދާޅުވިހެން  ފޫޓު އަދި  311ފޫޓު،  011ސުވާލާ ގުޅިގެން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން  މަސްވެރިކަން އެންމެ ރަނގަޅު އައްޑު އަތޮޅުގެ އެއް ރަށް އެއީ. ހަމަ އަޅުގަ

ނޑަށް އެބަ ފެނޭ ބަޖެޓް ނިމިގެންދާއިރު އިތުރު ޢިއްޒަތްެތރި ވަޒީރު، ވީހާ އަވަ ހަަކށް މިކަން ނިންމާލަދެވޭތޯ. އަޅުގަ

ދެތިން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ މި ކަމަށް ހަމަ ޚާއްޞަކުރެވިގެންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، ހަމަ ވާީހ އަވަހަަކްށ 

ވިދާޅުވިހެން ނިންމައިދެއްވައިފި ކަމަށް  ފައްޓައިދެއްވޭނެ ގޮތެއް ވޭތޯ އާއި އެކަން ކައުންސިލް ނިންމައިދެއްވައިފި؛ ތި

ނޑުގެ ސުވާލަކީ.   ވަންޏާ ގާތްގަނޑަކަށް އަަހރުގެ ކުރީޮކޅު ފެއްޓޭވަރުވާނެތޯ؟ އެއީ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވަޒީރު.

 

 :ޒު ވާހަކަދެއްކެވުންއްހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢި މިނިސްޓަރ އޮފް

ނޑު ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާަހކަުފޅެއް.  އާދެ! ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަވަހަށް ެފށިގެންދާނެ ހަމަ ޕްރޮޖެކްޓަށް ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ލިބޭ  ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު އަޅުގަ

ޑުމެން ވަރަށް އިސްަކމެއް ދޭނަން، ހަމަ ރަށްރަުށަގއި އެންމެ ދަތިކޮށް ހުންނަ އަދަދު ބޮޑުވާކަމުގައި ވާނަމަ. އަޅުގަނ

ނޑުމެން ވީހާވެްސ  ބަނދަރުތަަކށް އިސްކަންދީގެން ބަނދަރުތައް ހަދަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ހަމަ މި ޕްރޮޖެކްޓް އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ބަ ޖެޓުގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަށް. އަވަހަކަށް އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުަގއި ވެސް ފެށޭ ގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.   އެގޮތަށް އިސްކަންދީގެން ހަަމ ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް ުފރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަަކދެއްކެވުން:ބި

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ސާުފކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ 

ދެވިފަ. ރައްޔިތުން މަނިކުފާނުގެ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަްތތަަކކާ އެކު މަގޫދޫގެ ބަނދަރު މި ވަނީ ފެށުމަކާ ާގަތށް ގެން

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަހަުމންދާ ސުވާލެއް ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ، ޢަމަލީ މަސައްކަްތ ެފށޭނީ ކޮްނ ތާރީޚެއްގައިތޯ. 

ނޑު ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ ފ. މަގޫދޫގެ ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ެފޭށނެ ތާރީޚެއް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތައް.ސާފުޮކށްލަދެވިދާނެތޯ؟ ވަރަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢި މިނިސްޓަރ އޮފް

ދެންމެގައި ވެސް ދިން  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު

ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރި ފަދައިން، ރައްޔުިތންގެ މަޝްވަރާއާ އެކު ބަނދަރުހަދަނީ. ކޮމިއުނިޓީ 

ކޮންސަލްޓޭޝަނާ އެކީ. އެހެންނަމަވެސް އެގޮތުން މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ، އެއީ ބަނދަރު އޮންނަންވާ ގޮތް. 

ތް. އެކަމުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް މުޅިން އާދެވިފައިނުވާތީ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށެނީ. ރަށުގައި އެލައިންކުރެވިގެންދާ ގޮ

އެކަމަށް އިތުރު އެއްވެސް ހުަރހެއް އޮތީކީ ނޫން. ޕްރޮޖެކްޓަްށ ހަމަ މޮބިލައިޒްކުރަން ވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ ތައްޔާރަްށ 

އެހެންނަމަވެސް ބަޖެަޓށް ބަނދަރު އޮންނަންވާ އޮތީ. ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ވެސް މި ކަމަށް އޮތް މަޝްރޫޢެއް މީ. 

ލޮކޭޝަން ފައިނަލްނުކުރެވިގެން، އޮންނަންވާ އޮރިއެންޓޭޝަން އެހެން ގޮަތަކށް ދަްނނަވަންޏާ ފައިނަލްނުވެގެން ަހމަ 

 މަސައްކަތް ނުެފށި ލަސްވަނީ. އެހެންކަމުން، މި ކަމުގައި ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަދި މިނިސްޓްރީއާ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މި އަަހރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފެުށމުގެ  ގުޅިގެން ކަންތައްތަކެއް ވީހާެވސް އަވަހަކަށް ނިމިއްޖެއްޔާ އަޅުގަ

 ފުރުަޞތު އޮތް ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޘްމާނަށް ުފރުަޞތުއަރުވަން.ޝުކުރިއްޔާ. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޖަމީލް ޢުގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، މިހާރު ދެން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ހުރާިހ 

ްށ ދާތީ މަނިުކފާަނށް އެންމެ ުފރަތަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ރަށެއްގެ ވެސް ބަނދަރު ހަމަ ވަރަށް ހަލުއިކަމާ އެކު ކުރިއަ

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، މާލޭފައި މި ދިރިއުޅޭ، ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖެތެރޭގެ  ދެން ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ޕާޓްމެންޓުތަކުގެ ކުލި ވަރަށް ގިނަ ޢާއިލާަތަކށް ދިމާވެފައި އޮތް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރްަށ ބޮޑު ހިތާމައެއް މީ، މާލޭގެ އެ

 25ރޫމުގެ އެޕާޓްމެންޓެއް  2ކޮންޓްރޯލްނުކުރެވޭ ވަރަށް މައްޗަށް އަރަމުންދިޔުން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ހާސް ރުފިޔާ ައށް ލިބިގެންދާއިރު، މީހުންނަްށ އާމްދަނީ ނުލިބޭ ވަރަށް ވުރެ  51ހާްސ ރުިފޔާ،  31ހާސް ުރފިޔާ، 

 މެންޓުތަކުގެ ކުލި މައްޗަށް ދާތީ މިކަން ކޮްނޓްރޯލްކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް...މައްޗަށް މި އެޕާޓް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢި މިނިސްޓަރ އޮފް

ވި ސުވާލު މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭތީ އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެކަމާ ސީދާ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރައްވަމުންގެންދެ

ނޑަށް ލިޔުމުން ވިޔަސް، ނޫީނ އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް ފޮނުއްވައިފި ކަމުގައި ވާނަމަ،  ގުޅޭގޮތުން ސުވާލެއް އަޅުގަ

ނޑު ޖަވާބުދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ.   އެކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން.  ދިއްދޫ

 

 ފު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީދިއް

ގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު މަރުޙަބާ. ދިއްދޫގައި ހަދަމުންދާ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކު

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޔުނިޓުތައް  ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެ މަސައްކަުތ ނިމިފައި އަޅުގަ މަސައްކަތް ނިމެމުންދާއިރު އަޅުގަ



7 

 

ބޭނުންކުރެވޭނީ އެ ތަނަށް ނަުރދަމާ، ފެނުގެ ނިޒާމު، އެ ތަނަށް ކަރަންޓު ިލބުގެންނޭ. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތް ިކާހ 

 ތް ެފށުމުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ިކާހހިސާބެއްގައިތޯ ސާުފޮކްށލަދެވިދާނެތޯ؟ ތަނެއްގައި ފެށޭނެތޯ؟ އެ މަސައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢި މިނިސްޓަރ އޮފް

ނަވާލަން. މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައިގަނޑު މައުޟޫޢާ ހައުސިންގ އާދެ! ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދަން

ނޑަށް ޤަބޫލުނުުކރެވޭތީ، އެ ސުވާލަށް އަޅުަގނޑު އެހެން ފުރުަޞތެއްގައި  ޔުނިޓަުތކުގެ ސުވާލު ނުގުޅޭ ކަމަށް އަޅުގަ

 ޖަވާބުދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ިޙލްމީ އަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން. هللا އިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުމެންގެ ރުަށގެ ކަންތައްަތއް މަނިކުފާުނ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. އަޅުގަ

ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ދެއްވާ ސަމާލު

މަރަދޫ ބަނދަރަކީ ތިނަދޫގެ ބައެއް ބޯޓުފަހަރުތަްއ ވެްސ ބޭނުންކުރާ ބަނދަރަކަށް ވާީތވެ، މި ބަނދަރު ހެދުމުގެ 

ވެސް އެދޭ ކަމެކޭ. ޚާއްޞަގެޮތއްގައި އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަސައްކަތް ވީހާ އަވަަހކަށް ޮކށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން 

އެދިވަޑައިގެންނެވިތީވެ އެކަން ކޮށްދެއްވުން އެއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޚާއްޞަކޮށް އެދޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

ނޑުގެ ސުވާލަކީ ވީހާ އަވަސްކޮށްލަދެއްވުން އިނގޭތޯ.   އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ

 ވަޒީރު.

 

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢި މިނިސްޓަރ އޮފް

ނޑަށް ފާަހގަކުރެުވނީ ޚިޔާލުފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފަާހގަކުރެއްވި ގޮތަށް، ުސވާލަކަްށ ވުރެ ބޮޑަށް.   އާދެ! އަޅުގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ގެ ޢިއްޒްަތތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ފޭދޫ ދާއިރާ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުގެ ސުވާލަކީ އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ ބަނދަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ގެ މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށް ރޭވިފައި އެބަ އޮތްތޯ؟ އެ ސުވާލު އަޅުގަނޑު. އައްޑު އެއްވެސް ވަރަކަށް ތަރައްޤީުކރުމު

 އަތޮޅުގެ ހިތަދޫގެ ބަނދަރުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަން ހަމަޖެިހފައިވޭތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްމުޢިހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު  މިނިސްޓަރ އޮފް

ނޑުމެންގެ  އާދެ! އައްޑު އަތޮޅު ިހތަދޫގެ މަސައްކަްތތަކެއް ވަރްަށ ަފުހން ވެސް ވަނީ ކުރެވިފައި ދެއްތޯ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ.  މަސައްކަްތތައް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތަކުން ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަޅުގަ

ކަމުން، އިތުރު މަސައްަކްތތަކެއް ބަެޖޓުގައި ހިމެނިގެންނޫނިއްޔާ ހިތަދޫގައި ވެސް އަދި އެހެން ަރށެއްގައި ވެސް އެހެން 

 ނުކުރެވޭތީވެ، އެއީ މި ވަގުތު އެކަން އޮތް ގޮތަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ުފރުޞަތުއަރުވަން.ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާހުޅު 

މަރަދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ަޓކައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފަިއސާ ހުންނާނެކަމުގެ ވާަހކަ ވިދާޅުވެއްޖެ. އެކަމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެ. މާލޭގެ އުތުރު  ފަރާތު ފަުޅެތރެ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ، ސަރުކާރު ދެކޭގޮތް ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ކޮންމެ ދުވަހަކު އެބަ ދަންނަވަން. ޚާއްޞަކޮށް މާރުކޭުޓ ސަރަހައްދުން  ނޑު ވެއްޓެމުންވާ ވާހަކަ އަޅުގަ ޮތށިގަ

ެފށިގެން އައިސް ބޮޑުފާލަމާ ދޭތެރެ މިހާރު އެއްގޮތަކަށްެވސް ބޭނުންނުކުރެވޭ. އެ ތަން މަރާމާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކިާހތާުކތޯ ކުރެވޭނީ؟ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢި މިނިސްޓަރ އޮފް

ނޑުމެންނަށް، ެއ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޙަީޤޤަތުގައި ވަރަ ށް ބޮޑު އާދެ! މާލޭގެ އެއްގަމު ޮތށި މަރާމާުތކުރުމަށް އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަންދާޒާކުރާ ގޮތުގައި އެ  ޚަރަދެއް ހިނގާނެ މަޝްރޫޢަކަށް ާވތީ ބަޖެޓުގައި ހިމެިނފައިނުވާނެ. އަޅުގަ

ވަރަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވާނެ. އެހާ ދިގު ލެންތެއްގައި  15މަޝްރޫަޢށް އެކަނި، ގާތްަގނޑަކަށް 

ރާތުން ުކރިން ލާފައިވާ ތޮށީގެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަން، ޖައިކާގެ؛ ޮތިށހަދަންޖެހޭނީ. އެހެންނޫން. ބޭރުގައި ޖައިކާގެ ފަ

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ހިލޭ އެީހގެ ގޮތުގައި މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންތައް ޓެކްިނކަލް ހުިރހާ ަކމެއް އެބަ ދޭ ވަރަށް ބާރު 

ނޑު ކުރިން ދުވަހު ވެސް ޖަވާބުގައި ދެންނެވި ފަދައިން. އެހެންވީމާ އެކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ، ސްޕީޑުގައި. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަދި ފަހުން އެއަށް  ކުރިއަށް ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްގަމު ތޮށީގެ މަސައްަކްތތަަކކީ އަޅުގަ

 އެޓެންޑުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ުފރުޞަތުއަރުވަން. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަސްލު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ! އަޅުގަ

ކަްނ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ވާތީ ވަަރްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން، ހުރިާހ ަރށެއްގެ ވެސް ބަނދަރާ ބެހޭ ކަން

ނޑުމެން އެދެމުން މި ދަނީ ހަލާކުވެފައި ހުރި ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން،  ސަރުކާރަށާއި މަނިުކފާނަން. މިހާރުވެސް އަޅުގަ

އިސްކަމެއް ދެއްވާނަންތޯ  ނުވަތަ ހެދުން. ވީމާ، މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ކިހާވަރެއްގެ

 ބަނދަރުތަކުގެ އަސްލު ކޮލިޓީ ހިެފހެއްޓެވުމަށް؟ ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވަޒީރު.
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 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢި މިނިސްޓަރ އޮފް

ރަށް ރަނގަޅު ސުވާލެއް ޙަޤީޤަތުގައި. އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވަރްަށ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވީ ވަ

ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާ އެކު މަސައްކަްތތައް ުކރިއަށް ގެންދަނީ. ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަްތ މި ކުރެވެީނ 

އްަތއް އޭގައި ހިމެނިގެން. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުަވހުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާުކރެވިގެން، ބޭނުންވާ ކަްނތަ

އެގޮތަށް ކުރާއިރުގައި ވެސް މަސައްކަްތތައް ަފށާ ަފހުން ހަަމ ރައްޔިތުން އެދިގެން އެއަށް އިތުރު ބަދަލުތައް ވެސް އެބަ 

ގެނެވޭ. އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި އެ މަޝްރޫޢު އެހާ ބޮޑު ޚަރަދުޮކށްގެން ކުރާތީެވ، ރައްޔިތުން ވެސް 

ނޑުމެން ސަރުކާރު ވެސް ބޭނު ންވާނެ ހަމަ ވީހާވެސް ރަނގަޅަކަށް ހަދައި ނިންމަން. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާތީ ގެނެވެން ހުރި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ. ދެން އެ ނޫނިއްޔާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަކީ 

ނިގެންދާ ކަމެއް. އޭގައި ހުންނަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަޑުތަކަކީ އެއީ ހަމަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އެގްރިމެންޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެ

އެގްރިމެންޓުގައި ލިޔެވިފައި އޮންނަ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ބަލަމުންދަނީ. އިންސްޕެކްޓުކުރަން. ޕޭމެންޓުތައް 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަްނ ގޮްސ ބަލައި އަދި ސާރވޭ ވެސް ކުރަ ން. ނިންމާއިރުގައި ވެސް ދޫކުރާއިރުގައި ވެސް އަޅުގަ

ސާރވޭކުރަން. މިސާލަކަށް ުފންމިން ހުރީ ރަނގަޅަްށތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެކަން އިންޓަރނޭޝަނަލީ އޮންނަ 

 ބެސްޓްޕްރެކްޓިސް ފްޯލކުރާ ަކމެއް އެ ކަމަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން.ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް މަރުޙަބާ. އަޅުގަނޑު، މަރަދޫގައި ބަނދަރުހެދުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ސުވާލަކީ، ބަނދަރަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ ދައުރުގައި ހައްދަވައިދެއްވާފައިވާ ވަރަށް ވަރުގަދަ  ދަންނަވާލަން އޮތް

ބަނދަރަކަށް ވެފައި އެ ބަނަދރު އަޅައިނުލާ ދޫކޮށްލެވިފައި އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި އިހުމާލުވެފައި 

ނޑުމެން، އެއްވެސް ފަރާަތކުްނ މަސައްކަތް؛ ސަރުކާރުން އޮތް ބަނދަރަަކށް ވީއިރުގައި، މި ސަރުކާރުން އަނެއްކާ އަ ޅުގަ

ނޑަކަށް  އިސްނަންގަވައިގެން، ޢިއްޒަްތތެރި މިނިސްޓަރު އިސްނަންގަވައިގެން މި ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ގާތްގަ

އެއްބާރުލުން  ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ވިދާޅުވާހެން އެ ބަނދަރު ދެން މަރާމާތުކޮށް ނިމޭއިރު ކައުންސިލަރުން

 ކިހާވަރަަކށް ލިބިދާނެތޯ؟ އަދި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކައުންސިލަރުން ތިއްބެވީ ކިހިނެއްތޯ؟ 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރި
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 ވަޒީރު.

 

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢި މިނިސްޓަރ އޮފް

ބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވާލަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ސީދާ ކައުންސިލާ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނޑުމެންނަށް  ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ކައުންސިލުން އަޅުގަ އެއްކޮށް މަޝްވަރާތަކެއް ަފށާފައެއް ނުވާނެ. އަޅުގަ

ތަކަީކ މިނިސްޓްރީއާ އެއްކޮށް، ސަުރކާާރ އެއްބާރުލުންދޭނެ ކަމަށް. ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ގިނަ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލު 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ  އެއްކޮށް މަސައްކަްތކުރާ ކައުންސިލުތަކެއް. އެހެންކަމުން، އެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުނީމާ ައޅުގަ

ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ ވަރެއް. ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭނެ މަރަދޫގެ ބަނދަރުހަދަން، ފުންކުރަން ވެސް، 

ބޮޑުކުރަން ވެސް. އެއީ ސަރުކާރަކުންނެއް ނުބަލާނެ އެ ރަށެއްގައި މީހުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ހުންނަ ގޮތެއް. ރައީސް 

ޔާމީނަކީ މީހުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ހުންނަ ގޮތް ބަލައިގެން ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަަކްށ ބަދަލުތައް ގެންނަން، ނޫނީ 

މާ އޯގާތެރިަކމާ އެކީގައި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި މަސައްކަތްޮކށްދެއްވާ  ޑިސައިޑުކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން. އެއަށްވުރެ

 ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، މަރަދޫ ބަނދަރު ވެސް ސަރުކާރުން އިސްކަންދީގެން ހައްދަވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަން. އާދެ، އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ޝުކުރިއްޔާ. މިހާހިސާބުން ސުވާލުގެ ވަގުތު ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަ

މެންބަރުންނަށް ފުރުަޞތުއަރުވައި ނިމުނީމަ އެގޮތަށް މިެދންނެވީ. ވަގުތު ހަމަވެގެނެއް ނޫން. މި ފުރުޞަތުގައި 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މަރުޙަބާ 

 ވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( ދަންނަ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަުހސް.  ،6އައިޓަމު  އެޖެންޑާ 

ޚަީލލް ުހަށހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު هللا ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -6.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ، 00/2 ނަންބަރު

ވަނަ ޖަލްސާގައި.  12ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2112ގައި ބޭއްވުނު،  2112ނޮވެންބަރު  10އިއްވާފައި ވަނީ 
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ޚަލީލް. ޢިއްޒަތްތެރި هللا އިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި ެމންބަރު ަޢބްދުމި ބިލު މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅުްއވައިދެއްވާނީ ނިލަންދޫ ދާ

 މެންބަރަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

`. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްވި ފުރުަޞަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑު ބިލައިގެން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ، 00/2ނަން. އާދެ، މިއަދު މި ހުަށހެޅިގެންދާ ބިލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުރިއަށް ދާ

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ޛަރީޢާ އިން މުޅިން އައު ޓެކްސެއް ަތޢާރަފުވެގެންދާނެ، ގްރީން 

ނޑުމެން  ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ، ރާއްޖެ އަކީ ތިމާވެށީެގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި. ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖޭެހ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަްށ  ގޮތުން ވަރަށް ނާޒުކު ޤައުމެއްކަން. މި ޤައުމުގެ ނާޒުކުކަން އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެ ނޑުމެންންަށ، އަޅުގަ ވޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހިމާޔަތްކޮށްދިނުަމށް. އެ ހިމާޔަތްޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ރީތިކަމާއި ފެިހކަން މި ބޭނުންކުރާ އެކިއެކި ފަާރްތަތކުން، ާޚއްޞަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ަފތުރުވެރިންގެ 

އަތުން އެއްޗެއް ނެގިގެންދިޔުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މި ަފުތރުވެރިން ވެސް އުފާކުރާ ކަމެއް ކަމަށް 

. އަދި އޭގެއިތުރުން ގްރީން ޓެކްސެއް ނެގިގެންދާއިރުގައި، މީގެ ވާހަކަ ދެކެވިގެންދާއިރުގައި މި ގްރީން ޤަބޫލުކުރެވޭ

ޓެކްސް ނެގެން މި ފެށެނީ ވެސް ދާއިރާގެ، ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރގެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްަތކަކާ މަޝްވަރާކުރުމްަށފަހުގައި. 

ނު ނިންމުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތުކރެވިގެން. އެގޮތުން ކޮންމެ އަދި އެ ފަރާްތތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ނިންމު

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުން  2115ޑޮލަރު ރެޔަކަށް ނެގޭ ގޮތަްށ، އަންނަ ނޮވެންބަރު،  6ަފތުރުވެރިއެއްގެ އަތުގެ 

މި ޓެކްސް ނެގިގެންދާ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ބިލު ފާސްވެގެން ގޮސްފި ނަމަ، ނެގިގެންދާނީ.هللا ެފށިގެން މި ޓެކްސް 

ނޑަަކށް ދައުލަތަށް  ނޑުމެން ބަލައިލާއިރުގައި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ އެބަ ކުރެވޭ ގާތްގަ  211ހިސާބުން ެފށިގެން އަޅުގަ

ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން.  6މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އެއީ ނޮވެންބަރު މަހުގައި ނެގެން ފެށިއްޖެ ކަަމށް ވާނަމަ، 

ނޑަކްަށ  2116ތުރުން އަދި އޭގެއި ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަްށ  1.1ވަނަ އަހަަރށް ަލފާކުރެވޭ ޮގތުން ާގތްގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެ. ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑު  1.3ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރުގައި  2110ލިބިގެންދާނެ. 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ މިކަހަ ލަ ޓެްކސެއްގެ ތެރެއިން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ތިީބ އަދަދުތަކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮުތން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަންޖެހިފަ. އަދި ތިމާވެއްޓަށް ރިޢާޔަްތކުރާއިރުގައި 

ސް ބޭނުންވާކަން. އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންނައްތާލައިގެންނުވާނެ ރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތްތަެކއް ޤާއިމުކުރަން ވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށަށް ބަލާއިރުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުތައް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި މިިހީރ 

ނޑަށް  ވަރަށް ދޯހަިޅޮކށް. ދޯހަޅިޮކްށ ހުރި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުތައް ވެސް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަ

ސަރުކާރަްށ ލިބިގެންދާ ވަރަށް ގިނަ ފުރުަޞުތތަކެއް. ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުަޞުތތަކެއް ކަަމްށ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މިއީ
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެން، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަދި އޭގެއިތުރުން ފާޚާނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ 

އަދި އެ ޚިދުމަތަަކށް ބޭނުްނވެފައިވާ ޚިދުމަތެއްކަން ވެސް  ރައްޔިތުން ވަރަށް ާގތުން، ަވރަށް ރަނގަަޅށް ބަލަމުންގެންދާ،

އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަްނ އެބަ ޖެހޭ. މިކަހަލަ މިފަަދ ޛަރީޢާތަކަކުން ރާއްޖެ އްަށ ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ 

ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ފުޅާކުރެވޭ މިންވަރަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަްތތަްއ ވެސް ރަނގަޅުވެ، ފުާޅކުެރވިގެން މި

ނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މިކަހަަލ  ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާސީ މިކަހަލަ މުހިއްމު ޚިދުމަްތތައް ވެސް އަޅުގަ

ޛަރީާޢަތކެއްގެ ތެރެއިން ނޫނިއްޔާ އާމްދަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ފުޅާޮކށްގެން ފޯުރޮކށްދިނުމަށް އެބަ މަސައްކަްތތަކެްއ 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. އެއާއެއްޮކްށ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން هللا މި ހިފަނީ އެ އަމާޒަށް  ކުރަންޖެހޭ. މި ސަރުކާރުން

ބޭނުންވޭ، މި ޓެކްސް ނެގިގެން މި ދަނީ ޓުއަރިސްޓުންގެ އަތުން ކަަމށް ވާއިރުގައި، ުޓއަރިސްޓުން ނޫނީ ޓުއަރިޒަމް 

ނޑުމެ ން ކުރުމަކީ މިހާރުން ފެިށގެން ވެސް ކޮންމެ ރާއްޖޭގައި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކްތތައް އަޅުގަ

ފަރުދެއްގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ބައެއް 

ރާއްޖޭގައި  ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ަދތުރުުފުޅަތކުގައި ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓުކުރުމަްށ ގޮވާގޮވުންތަކާއި މިކަން؛ އަދި އޭގެއިތުރުން

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ،  ބިރުވެތިކަން އުފެދޭ ފަދަ ވާަހކަތައް ދެއްކުން އެއީ ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަަމށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލައިފިއްޔާ ޙަޤީޤަތުގައި އާޚިރުގައި ނިކަމެިތކަން މި ލިބެނީ ދިވެހި  އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ންވީމާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިަކން ލިބޭ ހުރިހާ ކަމަކުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ރައްޔިތުންނަށް. އެހެ

ވެސް ފަރުދީ ގޮތުން މިކަްނ ހުއްޓާލުމަކީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަަމށް ޤަބޫލުުކރެވޭ. އެއާއެއްކޮށް މި ބިލު 

ނޑަށް ލިބުނީތީ  ދުކުރަމުން، އަދި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަށް ޙަމްهللا ުހށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަުތ އަޅުގަ

 އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައެޅިފައި ވަނީ. އެގޮތުން، 3ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލަށް ޖުމްލަ   ގަޑިއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ކަ

 22ސިކުންުތ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  0މިނެޓު  20ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  21ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  5ސިކުންތު. ޢަދާލަުތ ޕާޓީ ައްށ  12މިނެޓު  11ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  35މިނެޓު 

ޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ުހުޅވާލަނީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި މިނެޓު. އަ 5ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ވާހަަކފުޅުދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުުޅދެއްކުވުމަށް. އަޅުގަ

 ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެ
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`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޓުއަރިޒަމް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް އަދި އެހެން ޤާނޫނަަކްށ 

އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނެއް ހުށަެހޅި ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ބިލެއް ހުށަހެިޅ ކަމުގައި ވިޔަސް ޙަޤީޤަތުގައި 

ވަނަ އަހަރުން ފެިށގެން އަދި  2111މި އުޅޭ ކަމަކީ ެޓކްްސ އިތުަރށް ނެގުން. އަޅުގަނޑު ަހނދާނަށް އަންނަނީ  ކުރަން

ވަނަ އަަހރުން ފެިށގެން ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތުކުަރމުން ގެންދިޔައިން  2115އޭގެކުރިން 

ނުސީދާ ގޮތުގައި ޓެކްސްތައް ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ސީދާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ތަޢާަރފުކުރުަމށް. 

ޓެކްސްނަގައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އޭގެން އާމްދަނީ ހޯދައިދިނުމަށް، އަދި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލާިރ 

ތަކުްނ، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެންމެނެކޭ ހޯދުމަށް ާވހަކަދައްކަމުންދިޔައިރުގައި އެ ޚިޔާލުތަކާ އިދިކޮޅު ހެދި ބައެއް ފަާރތް 

ނުދެންނެވޭނެ. ބައެއް ފަރާްތަތކުން މިއަދު ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ތާއީދުޮކށް ގްރީން، ޔެލޯ، ބުލޫ، ރެޑް، ދެން މިހެންގޮސް 

ނޑުމެން ކުޑަކޮށް އެކަމާ ފިކުުރކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ.  އަތުޖެހުނިއްޔާ ޖެހުނު ޓެްކސެއް ނަގަމުންދާތީވެ އަޅުގަ

ވަޑައިގަންނަވާނެ ސީދާ ގޮތުގައި ނެގިޔަސް، ނުސީދާ ގޮތުގައި ނެގިޔަސް ޓެކްސަކީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގޭ އެނގި

ނޑުމެން ހުޅުާވަފއިވާ އެކިއެކި ދާއިރަާތކުން  އެއްޗެއް. ނުވަތަ ރާއްޖެ އަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ަޓކައި އަޅުގަ

ހޭ ޮގުތން ނެގިގެންދާ ޓެކްސަކީ އެްކސްޕޯޓުކުރެވޭ އެއްޗަކުން ނަގާ ނެގިގެންދާ ޓެކްސެއް. މިސާލަކަށް  މަސްވެރިކަމާ ބެ

ޓެކްސެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އިމްޕޯޓުކުރާ އެއްޗަކުން ނަގާ ޓެކްސެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އޭގެ ގުޅުން ސީދާ 

ނޑު މިއަދު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން، ގްރީން ޓެކްސްގެ ނަމު ގައި ޓެކްސެއް މަސްވެރިންނަށް ކުރާނެ ކަމެއް. އަޅުގަ

ަތޢާރަުފުކރުމަށް ނުވަތަ ޓެްކސެއް ނަގަން މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދަވާއިރުގައި ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމުގައި މިހާރު 

މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކުން ޮކްށފައިވާ އިންވެސްޓުތަކާ އަދި އެ ބޭފުޅުން ބޭރުގެ ފަރާްތތަކާ ޭދތެރޭގައި 

އެކީގައި މިހާތަނަްށ ހަާދފައި ހުރި ބުކިންްސަތކަށް ނުަވތަ އެހެންވެސް ަފތުރުވެރިން  ކޮްށފައިވާ އެގްރީމެންޓުތަކާ

ނޑު ވެސް  ގެނައުމަށް ކޮްށފައި ހުރި ެއގްރީމެންޓުތަކަްށ ކުރާނީ ިކާހވަރެއްގެ އަސަރެއްތޯ ބެއްލެވިންތޯ؟ އަޅުގަ

ުހަށެހޅިކަން. އެހެންނަމަވެސް އެ  ޤަބޫލުކުރަން، މި އަހަރު މި ޓެކްސް ނެގުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް

ބަދަލުވެ، މި އަންނަ އަހަރަށް އެ ލަސްކުރެވިފައިވޭ. އަދި އަދަދު ވެސް މަދުވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، ޓެކްސްނެގުމާ ބެހޭ 

ނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޚިޔާލުތަކެއް ގެންގުޅުއްވާކަން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަޢާރަފުުކރި ޓެކްސްގެ ދަ ންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުން މިއަދު ޤަބޫލުކުރާށޭ އެމް.ޑީ.ޕީން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަމެއް ކުރީމާ އެކަމާ ގުޅިގެން  ނިޒާމަކީ މި ރާއްޖޭގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ނިޒާމެކޭ. ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ގޮތަށް އޭިތމީތި ކިޔައި ވާހަކަދެްއކުމަކުން އަދި ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭނެ. އޭގެ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަށް ަރއްދުވާ 

އަޅުގަނޑުމެން އެކަމެއް ފަަށއިގެން މި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް މިގެންދާ ކޮންމެ ކަމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ޔަޤީންކަމާ 

ނޑުގެ ވެރިކަން  2110ނީ އެކީގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު އެހެން މި ދަންނަވާލަ ވަނަ އަހަރު އަޅުގަ

ެފށިގެންދާއިރުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޓެކްސްތަަކށް ރައްޔިތުން އެދޭ ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެ. 
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ރިމަތިލާ ގައި ކު 2111އެއްގޮތަކަށްވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅަުކ ހިިނފުޅުވަޑުވާނެ ކަމެއް ނެތް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުްނ 

ނޑު ދަންނަވައިފިން،  ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަޤާމަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލައިގެން މި އުޅެނީ ޖޯކަކަްށ ނޫން. އަޅުގަ

ނޑު ގެންނަ ބަޖެޓެއް ވާނީ ޤައުމީ  މެންބަރުން މިކަމާ ދޭތެރެ ވަަރށް ބޮަޑށް ވިސްނާވަޑައިގެން ތިއްބެވުމަށް. އެއީ އަޅުގަ

ނޑިޔާރުގެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ވެސް އޮންނާ  ނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ފަ ނީ ދަންނަވާފަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަށާފައިވާ އިންސާފުގެ ދަތުރު. އެވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަޔަކަށް  ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަށް. އެއީ އަޅުގަ

ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އަޅުވާނަން. އެކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އައްޑޫ ޢިއްޒަތް

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ުހަށަހޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙަްށ ހުިރހާ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވާނެކަމުގެ އުއްމީދު ވެސް 

ނޑު މި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް. ހުރިހާ ބޭުފޅުން އަޅުަގނޑު ދެއްކި ވާހަކަ ައށް ތާއީދުކުރެއްވީތީވެ އަޅު ގަ

ނޑު ނުބައިންދަވާތީ މި  ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. ކޮންމެހެން އެ ބޭފުޅުންނާ މުޚާޠަބުކުރާަކށް ނޫން. ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން ޓުއަރިޒަމުގެ ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރުގައި ޓުއަރިޒަމުގެ  ތަނުގައި. އާދެ، ޓެކްސް ކޮްނމެއަކަސް ނެގިފައި، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ށް ލިބޭނެ އެއްޗަކާއި ޓުއަރިޒަމަށް ހުރި ނުރައްކަަލްށ ބަލާއިރުގައި އިހަށްރެޔަކު ފައިދާ އިން އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އުދުހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ، އެތެރޭގެ 

އި، ނޯޓެއް ބާއްވައި ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމުގެ ކަމެއް އުދުހުމުގެ އެއަރލައިނެއް ނުވަތަ ބޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ލިޔުމެއް ބާއްވަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގައި އަޅާފައި ހުރި ބައެއް  ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ ކުރިކަން. އަޅުގަ

ފަތައިލާފަިއ  އުޅަނދުފަހަރާއި ބައެއް ބޯޓުފަަހރަކީ މީހަކު ބޮމެއް ދަބަހަްށ ލައިގެން ކޮނޑުގައި ބާއްވައިގެން ވެސް

އައިސް މަތިންދާބޯޓެއް ގޮއްވައިލާކަށް މާ ދުރު ސަރަހައްދެއް ނޫން. ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ 

ނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަށް ނުވަތަ  މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ވާހަކަ ދައްަކނީއޭ ކިޔައިގެން އަޅުގަ

ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ވަށް ބަހުން ވިދާޅުނުވެ، ފުރަތަމަ ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަްއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ރައީސަށް 

ސަރުކާރުން ކޮށްލުމަކީ ިކހާަވރެއްގެ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި 

ންޖެހޭނެ ކަމަކަެށއް. އެކަމަކު، ސަރުކާރުގެ މަތިންދާބޯޓެއް ޖައްސާއިރުގައި ސަފާރީއެއްގެ ކުރީ ޑެގުމައްޗަށް ޖައްސަ

ނޑު އެކިފަހަރު ެއކި ގޮަތްށ ދަންނަވައިފިން ސަރުކާރުެގ އެކިއެކި ވުޒާރާގައި، މިހެން  ކަންކަން ހުރިވަރު ިމހިރީ. އަޅުގަ

ނޑު މެންގެ ނަހައްދަވާށޭ. ގޯސްކޮށް ކަެމއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

ތެރޭގައި ވެސް ޚިޔާލު ތަފާުތ، ފިކުރު ތަފާުތ މީހުން އެބަ އުޅޭ. އެއީ ސިޔާސީ ފިކުރެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ 

ކަންކަމުން ރައްޔިތުންނާ އަދި ޓުއަރިޒަމާ އަދި މިރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ހިާމޔަތްޮކށް ރައްާކތެރިކުރުމަީކ 

. ރައީސް ޔާމީނުގެ އަރިހުގައި ވަރަށް ބޮޑެތިޮކްށ ވަޒީރުކަމުގެ ހެދުންއަޅައިގެން ކުއްތާ ސަރުކާރުން ޮކށްދޭންޖެހޭނެ ަކމެއް 

އާއި ޑައިނަސޯއާ މި ޤައުމަށް ގެނެސްގެން މީހުން އަދި ިތއްބަކަސް މި ކަމެއް ނުވާނެ. މި ކަންކަން ބެލީމަ ވާނީ. 

ނޑު ހަމަ ހުރިހާ ކަމަަކށް ދުރުމީއަޅައިގެން ސިޔާސީ މީހުން ބަލަހައްޓައިގެން ތި އްބާ ކުރީ ފަަހރު ވެސް އަޅުގަ
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ވެސް އައިސްފަ. އެކަހަލަ ކަމެއް ވެދާނެތީ  3ދަންނަވާނަން. ހޮޓާހޮޓަަލށް ާފރަލައިގެން މީހުން ތިއްބާ އޮީތ ނޮވެންބަރު 

ނޑު ވެރިކަމާ ހަވާލުވާއިރު ޤައުމަށް ނިކަމެތި ގޮތެްއ  ދަންނަވާލީ. އަޅުގަނޑަށް ވަރްަށ ބޮޑުތަނުން ދެރަވެގެންދާނެ، އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ އަށް ވެސް ަދންނަވަން، ޤައުމު  އާ 2111ލިބިފައި އޮވެއްޖެއްޔާ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

 ހަމައަށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ގެންގޮސްދެއްވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ރިފާަޢށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ާވހަކަެދއްކެވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގެންދަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް މި ޕޯޑިއަމް ނުވަތަ މި މަރުޙަލާ މި ވެ

ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރާ ތަނަަކށް ވެގެންދާތީ އެކަމާ ިހތާމަކުރަން. 

ނޑުމެންނާ ކުރިމަިތކުރުވާފައި މި ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ  00/12އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު މި ވާހަކަ ބެހޭ ޤާނޫނަްށ މި  ނޑު އެ އިޞްލާޙަކަްށ ތާއީދުކުާރ އިޞްލާޙެއް. އަޅުގަ ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އެކިއެކި ރައީސުން އަބަދުވެސް ދައްކަވަމުން މި ގެންދަވާ ވާހަކަ  މިގޮތަށް މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ރަށް ފަހަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި އަކީ މި ޤައުމުގެ ނާޒުކު ވާހަަކ، ތިމާެވށީގެ ނާޒުކު ވާހަކަ. ވަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ.  ރައީސްކަންކުރި ބޭފުަޅކު ބޭރަށް ގޮސް ފާޑެއްގެ އެވޯޑެއް ހިފައިގެން އައި މަންޒަރު އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް، އެ ރައީސަކަްށ ނިސްަބތްވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުން މި ބަހުސްގައި ދައްާކ ވާހަަކ އާއި ލީޑަރޝިޕް 

ގެންގުޅުއްވާ ޚިޔާލުފުޅުަތކާއި ވަރަށް ތަާފުތކަން ފާހަގަކުރަްނ. ގްރީން ޓެކްސެއް ރާއްޖެ އަށް ތަޢާަރފްވެގެންދާއިރުގައި 

އްޖޭގެ މި ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ިއތުރު، ތިމާެވށި ރައްކާތެިރކުރުމަްށ ޓަކައި ިއތުުރ އޭގެ މަޤްޞދަކަށް ވެގެންދާނީ ރާ

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްަތކެއް. ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ޓުއަރިޒަމް  ފައިނޭންސް ނުވަތަ ފަންޑިންަތކެއް

ދާއިރާއަށް ހީނަރުކަމެއް އައިސްދާނޭ. ވިޔަފާރިކުރާ ފަާރްތަތކަްށ ދަިތކަމެއް އައިސްދާނޭ. ޓުއަރިޒަމް ޤާނޫނުން ކުރީގައި 

ން ނެގުން ވަނީ ހުއްޓާލެވިފަ. އެއީ ރެޔަކަށް، ބޮލަަކްށ އިން ފެށިގެ 1ނެގެމުންދިޔަ ބެޑް ޓެކްސް މި އަހަރު ޑިސެމްބަރު 

އިން ފެށިގެން ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ތައްޔާރުވާނެ  11ޑޮލަރު. އެހެންވީމާ، މިއަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު  1

ެފށިގެން ވަނަ ދުވަހުން  1ފުރުަޞުތތައް ލިބޭ ފަދަ ގޮަތަކށް މި އިޞްލާޙު މި އޮތީ. މި އަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު 

މި އިޞްލާޙު، މި ޤާނޫންަށ ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް މި އިޞްލާޙުގައި ލިޔެވިފައި މި ވަނީ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ 

ނޑަކަށް  އަހަރުދުވަސް އެބައޮތް ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް މި ކަމަށް ތައްޔާރުވާން. ޓެކްނިކަލީ ކުރަންޖެހޭ  1ގާތްގަ
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ޖެހޭ ބަދަލެއް ވިޔަސް ގެންނަން ވަގުތު އެބައޮތް. ހަމައެއާއެކީގައި މި ޓެކްސް މި ކަންތަްއތަކާއި ސިސްޓަަމށް ގެންނަން

ޑޮލަރުގެ މަގުން. އެހެންކަަމްށވާއިރުގައި މިފަދަ ވާހަކަ ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭ ޮގަތށް މި  6ނެގެނީ ބޮލެއްގެ މައްޗަށް 

ކުރާ ގޮތުގައި އެހާ ޒިންމާދާރު ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުމަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ދެއްކުމަކީ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ެޓްކސްގެ ވާހަކަ އެންމެ ބާރަށް  ޓެކްސްނަގާ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި އަޅުގަ

ދެކެވެމުން އައީ. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް މައުމޫންގެ އިރުން ފެށިގެން ެޓކްްސ ނިޒާމު ތަޢާަރފުކުރުމުގެ 

މަސައްކަްތތަކެއް އައީ ކުރެވެމުން. އެހެންވީމާ، އަބަދުވެސް ކުރީގައި ހުންނަ ވެރިއެއްގެ ފަަހތުން ދެން ވެރިޔަކު 

އަންނައިރުގައި ކުރެވެމުންދާ ރަނގަޅު ކަންތަްއތައް އެކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވައިގެން ކުރިއަށް ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތަްނތަަންށ  2111ރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދިޔައީ ތަ

ގެއްލުންދިނުމާއި އެއްވެސް ތަނެއް މާރާމަތުނުކޮށް ވީރާނާޮކްށފައި މިއަދު ރައީސް ޔާމީނާ ރާއްޖެ ހަވާލުވިއިރުގައި މުޅި 

ށް ކުރަންެޖހޭ މަރާމާުތތަްއ ޤައުމުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މި ވަނީ ހަލާކުޮކށްލެވިފަ. އެކި ރަށްަރށުގެ ބަނދަރުތަކަ 

ނުކުރެވި، ރަށްަރްށ ގިރުމުގެ މައްސަލަތަަކށް ެގންނަންޖެހޭ ޙައްލުތައް ނުގެނެވި، ޮބޑެތި އަދަދުތަަކކުން ޤައުމު 

ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ ާހލަަތަކށް މި އޮތީ އައިއްސަ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އަންނަ ޓުއަރިސްޓުންގެ 

ގެ މަގުން ގްރީން ޓެކުހެއް ނެގިގެންދިއުމަކީ ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެ ބޭބޭފުޅުން ވެސް ހިތުންރުހުމުން ޑޮލަރު 6އަތުން 

އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމެއް. މި ފަދަ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމަކަށް އެ ބޭފުޅުން ރާއްޖެ އަށް ޓުއަރިސްޓުންގެ 

ބީޗުތައް ފެނުނީމާ ހަމަ ހިތާއިިހތުން ދިއްކޮްށލެވޭނެ އަދަދެއް  ގޮތުގައި އައިސް، ރާއްޖޭގެ މި ރީތި ަކނޑުތަކާއި ދޮންވެލި

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ކަމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ނާޝިދަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ޤާނޫނަށް ގެންނަން ، 00/2ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން ވަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެކެވިފަ.  ުހށަަހޅައިފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި އެބަހުރި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ވަރަށް  23މިހާރު ދައުލަތުން ހުަށހަޅަިއަފއިވާ 

ންގ މިނިސްޓަރާ މި ކުާރ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު ކޮންމެ ދުވަހަުކ، ހައުސި

ނޑުމެންގެ ރަށުގެ ދާއިރާގެ ބަނދަރު ހަދައިދޭނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ފަޅު ފުންކޮށްދޭނީ  ސުވާލުތަކަީކ، އަޅުގަ
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ނޑު އަޅައިދޭނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟ މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުަތކެއް މިހިރީ. މިއީ  ކޮންއިރަކުންތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ބޯޅަދަ

ނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު ުހށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ ރައްޔިތުންނަށް  ބޭނުންވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް. ދެން އަޅުގަ

 11އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ކޮމިޓީ އަށް ފުރަތަމަ ހުށަެހޅިގެްނ އައިއިރުގައި، އަދި ބަޖެޓް ހުށަހެޅިގެން އައިއިރުގައި 

ނޑަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ޑޮލަ 11ޑޮލަރު ނަގާ ގޮތަށް އޮްތ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި.  ރު ނަގާ ގޮތަށް. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ރީތި އުސޫލުތަކުގެ ތެެރއިން، އިންޑަސްޓްރީގެ ދާއިރާއަށާ އަދި ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ 

ނޑުމެންނަށް އެއްގަލަކަށް، އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި މި  މެންބަރުންނަށް ޕާޓީަތކާ މެދުގައި ވާހަކަދައްކައިގެން އަޅުގަ

ޑޮލަރަށް. އެއީ ކުރީގައި ނަގަމުން އައި ބެޑް ޓެކްސް އެހެން ގޮތަކަށް މި ނެގެނީ މިހާރު ގްރީން ޓެކްސެއްގެ  6ވަނީ 

ގޮތުގައި. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް އޮންނަ ަތނަކަށް ވާއިރުގައި ގްރީން 

ނޑުމެން މީގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ ގްރީން ޓެކްހެއް ނެގުމަކީ އެން މެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް. އެކަމަކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތިމާވެއްޓާ  ޓެކުހެއް ނަގައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފައިސާ، މި ފައިސާ ޚަރަދުވާންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. އަދި މި ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވެްނޖެހޭނީ ވެސް މި ކަމަށް ގުޅުންހުރި ކަންކަަމްށ ކަަމްށ އަޅުގަ

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓަށް ކަމަށް ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މިއީކީ ހަމަގައިމު ވެސް އަނެއްކާވެސް 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަޔަކަްށ ވެގެންނުވާނެ. ދިވެހިރާއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތައް ފޫބައްދަން އަޅުގަ

ޑޮލަރު ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންތަކެްއ  6އަންނަ ޓުއަރިސްޓު މީހާ މި ތަނަށް  އަށް

ނޑުމެންގެ ނާޒުކު ތިމާެވިށ  ވެދާނެތީވެ، ނޫނިއްޔާ އެކަމަށް ފޫބެއްދުމަށް ކަަމށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

އި ނަގާ ލާރިއެއް ވެއްޖެއްޔާ އެ ފައިސާ އެގޮތަށް ޖަމާކުރަން އެ ފަދަ ސަލާމަތްކުރުަމށް ޓަކައި، މިގޮަތށޭ ކިޔާފަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި މިވާ ޓުއަރިޒަމަކީ ވަރަށް ހައިއެންޑް ޓުއަރިޒަމެއް.  އެކައުންޓަކަށް. ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކިޔަން މިއީ ދުނިޔޭގައި އޮތް ލަގްޒަރީ ޓުއަރިޒަމް މާކެޓުގެ ކެ ޕިޓަލްއޭ. އެކަމަކު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖެ ކްރައިމް ކެޕިޓަލް އޮފް ދަ  ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް އެބަ އޮތް. އަޅުގަ

ވޯލްޑަށް ބަދަލުވެގެން އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރާިހ ދިމާލަކުން ވެސް ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުތައް ޖެހެްނ 

ނޑުމެންގެ މިަތންދާބޯޓުތަކަށް ނުރައްކާތެރި ނޯޓުތައް ލައި، އެ އެއްޗެހި ގޮއްވައިލާނެކަމުގެ އިންޒާރުތައް ަފށައިފި . އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ސުވަރުގެ ކަމަށް ދެކިގެންދާއިރުގައި މި  ދެމުންއާދޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ތައް ހިންގުން މި ވަނީ އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފަ. ކޮންމެވެސް ވެބްސައިޓަކުން ކުރި ތަނުގައި މާރާމާރީ އާއި ބޮޑެތި ޖަރީމާ

ނޑުމެން މި ވަނީ އަފްޣާނިސްތާްނ، ިނކަރާގުއާ ފެންވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތީ ދަރަޖައިގައި  ސާރވޭއަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މި ފަދަ ކަންތަ އްތަކާ މެދުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ުހރިހާ ކަމަށް މި ވަނީ. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ މިފަދަ  މެންބަރުން ވެސް ވިސްނާވަޑައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަނީ ކީއްތޯ، ޮކންކަމަކާ ހުރެތޯ؛ އަޅުގަ

ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކުގައި ބައިވެރިވި، ނޫނީ މިހާ ވައިލެންޓު ބަޔަކަށް މި ބަދަލުވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުެރތޯ ބެލުމަކީ 
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ނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ިހްތފަސޭހަ މާޙައުލެއްގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް ޒިންމާއަކަށް ވާނެ. އަޅުގަ

އަމާންއޮމާންކަމާ އެކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެ އިން ބޭރަށް ނިކުމެފައި އަޅުގަނޑުމެން ދަރިންނާ އެއްކޮށް ބޭރުގައި 

ށް ގެ އަށް ވަންނަން ލިބޭނެ ބައެއް ކަމަށް، ގެ އަްށ ވަދެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އުޅެލާފައި އައިސް ިހތްހަމަެޖުހމާ އެއްކޮ

ނޑުމެން  ނޑުމެން އެދެނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުންގެ އަތުން އަޅުގަ އޮތް ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަށް އަ ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ ންނަ މީހުންަނށް ވަރަށް ފުިރހަމަ ގްރީން ޓެކްހެއް ނަގައި، އަޅުގަ

ނޑަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުްނ މިހާރު ުހަށހެޅިފައި މި ވާ  މެހްމާންދާރީއެއް އަދާކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުން. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ހަމަ، ތަކުާރރުޮކްށ ދަންނަވާނީ މި ފައިސާ  އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރެވޭ. އަދި އަޅުގަ

ހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާގައި ހުރި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ގުުޅންހުރި ކަންކަަމށާ އަދި މުިޅ ހޭދަކުރައްވަންޖެ

ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުރި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ގުޅުންުހރި ކަންކަމަށޭ. މިކަަމށް ގްރީން ޓެކްހެއް ނެގުމަކީ އެންމެ 

 ށް ޝުކުރިއްޔާ.ރަނގަޅު ކަމެކޭ. ދެއްވި ފުރަުޞަތށް ވަރަށް ބޮޑަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ، 00/2އްޔާ، ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު އާދެ! ޝުކުރި

ނޑުމެން  ނޑުމެން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރީގައި އެންމެ ުފރަތަމަ އަޅުގަ ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

هللا ޤާޟީ ޢަބްދުއެ ވިދާޅުވީ، ވަހުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިސްނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ، ދާދި އިހަަކށްދު 

. ވެރިޔަކަން ދޫކުރެއްވިތާ ދޮޅު އަހަރު ފަހުން އަދި ށް ހެއްދެވުނު ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކޭހައްޔަރުކުރުމަކީ އެ މަނިކުފާނަ

ތައް ގޯސްތައް ކިރިޔާ މި އިހްސާްސކުރެވުނީ ހެއްދެވުނީ ގޯހެއްކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި މި ނޫނަސް ަތާފުތ އެ 

ނޑުމެން ޔޫރަޕުގެ  ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މަސްވެރިންގެ މަސް އަޅުގަ ހެދުމުން އެބަ ދޭ. އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޤައުމުތަަކށް އެކްސްޕޯޓުކުރަްނ ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަކި ދީނެއްގެ ބަޔަކްަށ ވާންޖެހޭކަން. އަޅުގަ

ން އެހެން ދީންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި އޮންނަންޖެހޭަކން. މިއީ ހެދިފައި އޮތް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ނޫ 

ނޑުމެންގެ ފަތުރުވެރިކަން ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތާނގަ ނޑުމެން ގޯހެއް. މިއީ ހެދެމުންދާ ގޯހެއް. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ އި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ފަތުޑެސްޓިނޭޝަނެއްގެ  ނައިރު، މި ރުވެރިކަން ތަރައްޤީވަމުން އަން ގޮތުގައި ަތޢާރުފުވެ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިންލުމަްށ ޓަކައި، މި ަފތުރުވެަފތުރުވެރިކަން ހުއްޓުވާ ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ  ރިކަްނ އަޅުގަ
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ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި ތިބި  ކަ ލައް 3މަސައްކަްތތަަކކީ މިއީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ

ހާސް މީހުންގެ ޢާއިާލަތކުގެ ެތރެއިން، އާބާދީގެ ެތރެއިން އެތައް ޢާއިލާަތކެއް ަފުތރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި  51

ނޑުމެންގެ ޢާއިލާތަްއ ބިނާވެފައި މި އޮތީ.  މަސައްކަތްކުރާ ީމހުން، ަފުތރުވެރިކަމުން ސީދާ ފައިދާ ލިބިގެން އަޅުގަ

އިތުރަށް މިއަށް ވުރެ ކުރިން ކުމުގެ ކުރީގައި މި ޓެކްސް؛ އޭގެ ވާހަކަ ދެއްއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގްރީން ޓެކްހެއްގެ 

ނޑުމެން މި ނަގަ  ނޑުމެން  ފާހަގަކުރަން. އެއީ އަޅުގަ ންޖެހޭ ނަގަންޖެހޭ އެހެން ޓެކްހެއް ވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގައި ފަ ޔެލޯ ޓެކްސް. ޔެލޯ ޓެކްސް އަ  ނޑުމެންގެ ކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ ތުރުވެރިަކން ފުޑާލައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސްވެރިންގެ މަސްތައް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް ނުވިއްކޭނެ  މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ނައްތާލައި، އަޅުގަ

ނޑުމެން ނަގަން   ގޮތްގޮތް ަހދައި، މަސްވެރިންގެ މަހުގެ އަގުވައްޓާލައި، މި ކަންތައްތައް ކުރާ ީމހުންގެ އަުތން އަޅުގަ

އް. މި ޓެކްސް ނެގުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ަމސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ވެްސ ޔެލޯ ޓެކްސެ އެބަ ޖެހޭ

އަދި ހުރިާހ މުއައްސަސާތަކުްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތ ކުުރމަކީ ވެސް އަދި ނަގަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާތައް ނެގުމަކީ ވެސް 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފަތުރުވެރިކަން ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތާނގައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ްސ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރިސޯޓުތައް ދުނިޔޭގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާކެޓުގައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކުރިއަރައިގެން ގޮސްފި. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު  ގައި ފެންނަމުން މި ދަނީ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ޮގތު 1ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ހެދިފައި އޮތް ޖާދުލެއްގެ ސަބަބަކުންނެއް ނޫން. އެއީ މި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި އެކަށައަާޅފައި 

ނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ބޭރުގެ  ހުރި ސްޓްރެޓެީޖތަކާއި ހަާދފައި ހުިރ ޕްލޭންަތކާއި އަޅުގަ

އި ސަރުކާރާ އަދި ޚާއްޞަކޮްށ މަޓީއާ ގުޅިގެން ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްަކްތތަކެއްގެ ނަތީޖާ. އިންވެސްޓަރުންނާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސްނަގާ ވާހަަކ ދައްކަމުންދާ ހިނދު، އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ 

ނޑައަޅާފައި  ،ކަމަކީއެއް  ގެ ޮގތުގައި ން ރުފިޔާގެ؛ ޓެކްސްބިލިއަ 13މި އޮްތ މިއަދު ބަޖެޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބިއްޖެ ހާލަތެއްގައި  13ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ، މި  13ނެގޭނެ ކަމަށް ބަލާަފއި މި އޮތް 

ބިލިއަން  13 މި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތި ހާަލަތކަށް ދާްނޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓުގައި 

ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި  13ރުފިޔާ، ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ނަގާ 

ހުސްނުވާ އާސަންދައަށާއި ކަރަންޓުގެ ސަބްސިޑީއަށާ އަދި އެކަނިވެރި މައިންނަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ 

ނޑުމެން ހޯދާނީ ކޮންތާުކންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލުއުފައްދަން މީހުންނަށް ދޭން ހުރި އިނާޔަތްތައް. މި ފައިސާ އަޅުގަ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫސްަތކުގެ ފަލަ ސުރުީޚތަކުގައި  ނގިރޭސިވިލާތުގެ ލައިބްރަރަީތުކގައިއެބަ ޖެހޭ. މިއަދު ވެސް އި

އިބްރަރީތަކުން ޚިދުމަްތހޯދާ އަރާފައި އެ އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފަތުރުވެރިން ުނޮފނުވޭާށ. އެތައް މިލިއަން މީހުން އެ ލަ

ލައިބްރަރީަތކުގައި އެ އޮތީ، ފަލަ ސުރުޚީތަކުގައި، ޮފްތތައް، މެގަޒިންތަކުގައި އެ އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފަތުރުވެރިްނ 

ނުދާށޭ. ހޮލެންޑުގައި ހަމަ އެގޮަތށް. ނެދަލޭންޑުގައި އެގޮތަށް. ޖަޕާނުގައި އެގޮތަށް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އޭޝިއާ 
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ކެޓު ތަރައްޤީވެގެން މި އަންނަ ޗައިނާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ވެސް މިއަދު ހަމަ މި އަޑުތައް ފަތުރަމުން މި ދަީނ މާ

އެ ކުރާ ބަޔަކު ހޯދައިގެން،  ންމެ ބަޔަކު ކުރިކަމުގައި ވިޔަސްކޮންމެވެސް ބަޔަކު. އެ ކުރާ ބަޔަކު ހޯދައިގެން، އެއީ ކޮ

ނޑުމެން އެބަ އެ ކުރާ ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިން ޑަސްޓްރީ އަށް ިމ ދެމުންދާ ޑެމޭޖު ނައްތާލުމްަށ ޓަކައި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާ ވެސް ކުރަން އެބަ  ގަން. އެ ޓެކްސް ނެގުމާއެކުޖެހޭ ގްރީން ޓެކްސެއް ނަ

ނޑުމެން  ފިޔަވަޅު ވެސް އަޅަން އެބަ ޖެހޭ.  ޖެހޭ. ޤާނޫނީ ގޮތުން މިފަދަ ޢަމަލުަތއް ކުރާ ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަށްަރށުގައި ބަނދަރުތައް މި ހަދަނީ، ސްކޫުލތައް މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރު މި ހިންގަނީ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސްވެރިންގެ މަހުން ލިބޭ އާމްދަނީތަކުން. މި  ނޑުމެންގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން، އަޅުގަ އަޅަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ މި ކަންތައް ކުރާނީ؟ މިއަދު ވެސް  ދާއިރާތަކުގެ އާމްދަނީތަ އް ހުއްޓިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ރައްޔިތުން އެ ތިބީ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި. މަހުގެ އަގު ދަށްވަމުންދާ މައްސަލައިގައި. މަހުގެ އަގު ދަށްވަމުންދާ 

ޕޯޓެއް ނުކުރެވޭ ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކަށް. މީގެ ކުރިްނ މައްސަލަ އަކީ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސް އެކްސް

ނޑުމެންނަށް މި މެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އާމްދަނީ އަޅުގަނޑު އެއް ލިބިގެންދިޔައީ ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުން. މިއަދު އަޅުގަ

ނީ އެހެން އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން އޮންނަންޖެހޭ. ނޫ

ނޑުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެންމެ ވެލިފުކެއް އޮތްހާ ހިނދަކު  ދީންތައް އޮންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި  ފަސްގަ

ނޑުމެން ފުރުަޞތެއް ނުދޭނަން. އަދި  ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެެހން ދީނަކަށް އަޅުގަ ވެސް އަޅުގަ

މެންގެ މި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަކުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ފުރުޞަތެއް މި ސަރުކާރަކުން ވެސް، އަޅުގަނޑު

ނުދޭނެކަން. ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑުމެން މި ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ފުޑާލުމަށް ޓަކައި ކުރާ ހުރިހާ ަމސައްކަެތއް 

ޓެކްސް ނެގުމަކީ  ސް.ޒަތްތެިރ ރައީނައްތާލުމަށް ޓަކައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކްަތކުރަންޖެހޭނެ. ޢިއް

ނޑުމެންނަށް ފެިނގެން މި ދަނީ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުގެ ނައްސަލަ އަީކ  ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

، 1011ޓަނުގެ؛  1101ވަނަ އަހަުރގައި  2110ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަޮކށްލެވޭ ކަމެއް. މިސާލަކަށް 

ނޑުމެން ކުނި މި އޮތީ 213ވަނަ އަހަރު  2113؛ 1111 ނޑުމެން ތިލަފުއްޓަްށ ކިރާފައި ިމ  ،ޓަނުގެ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު؛ ކިރައޭ މި ދެންނެވީ  2112އޮތީ.  ވަނަ އަހަރުގައި ކިރާފައި މި އޮތީ. މި ކިރަންޖެހުނު ސަބަބަކީ، ކިރައޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިހަކަްށދުވަހު ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު މާނައެއް އޮވެގެން އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެ ރި ަރއީސް. އަޅުގަ

ފިލްމުސްޓާރުންަތކެއް ގެނެސްގެން ކުނިތަކުގެ ަމތީގައި ފިލްުމތައް ކުެޅ، ޑެއިލީ މެގަޒިނާއި ޑެއިލީ ޓެލެގްރާފާއި ބީ.ބީ.ސީ 

ގައި ފަތުރަމުންދިޔައީ. ނިއުސް އާއި ސީ.އެން.އެންއާ ގެނެސްގެން ފިލްމުތައް ކުޅެ، އެ ފިލްމުތަްއ ސޯޝަލް މީޑިއާ 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންޕެޓިޓަރުންގެ ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑު އެދުންވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިން މި ކަންތައް ކުރަމުންދިޔައީ. 

ކޮމްޕެޓިޓަރުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިްތވަރަަކށް މިކަން ވެގެންދިޔައީ. އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ އްަށ 

އި ހުރި މިކަހަލަ ކަންަތއްތައް އިްނޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓަށް ނެރުނީމާ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގަ
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ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަށް މި ަފތުުރވެރިކަން އަންނާތީ އެކަން  ނެރުނީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމްޕެޓިޓަރުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމްޕެޓިޓަރުން އެބަ ތިބި. ބޮޑެތި ަޚރަދުތައް ކޮށްގެން ވެސް މި  ހުއްޓުވާލުމަށް ޓަކައި މަސައްަކތްކުރާ އަޅުގަ

 އިންޑަސްޓްރީ ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާަހކަދެއްކެވުން:މަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވަނީ ކުއްލިކުއްލި އަށް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަ

ރުކަން އަތުވެދާނެ ކަމެކޭ. ޓެކްސްނެގުމަކީ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި އަށް ނުވަތަ ޓުއަރިޒަމަށް ީހނަ

ނޑު ދެކޮޅުހަދާ ވަާހކައެއް ނޫން. މި ދަންނަވަނީ ސަރުކާރުން ވެސް  ފަހަރެއްގައި ވެސް މި ދަންނަވަނަކީ މި ބިލާ އަޅުގަ

އެ ބަޖެހެއޭ ލޯންގުޓަރމް ބިޒްނަސް ޕްލޭނެއް ނުވަތަ ޓެކްސް ޕްލޭނެއް ގެންގުޅެން. ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހެއޭ ކުރިއަށް 

އަހަރަށް ޓެކްސް ނަންގަވާނީ ކޮންގޮތަކަްށޯތ ވިދާޅުވެއްދެއްވައި، ކުރިން އެ  11އަހަރު ނުވަތަ  5ރު ނުވަތަ އަހަ 2އޮތް 

ބޭފުޅުންގެ ސްޓްރެޓެޖީ އިޢުލާންކުރައްވާފައި ބާއްވަވަން. އޭރުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރިވެރިންނަްށ 

ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަންކަން ރާވައިގެން ކުރިއަށް ހިންގަން އެނގޭނީ.  ވެސް އަދި އިންޑަސްޓްރީ އަށް ވެސް ބިޒްނަސް 

ނޑު  މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް މިކަން ކުރާ ގޮތްަކމުގައި ދަންނަވަން އެބަ ޖެހޭ. އެއަށްފަހު، އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެއްކިއިރު، ސަރުކާރުގެ އިސް ފަ ާރްތަތކާ ވާހަކަދެެކވިގެން ދަންނަވަން. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވުމަށް އާދެވުނު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކޮށްގެން މި ހުރީ، ރާއްޖޭގައި ހަމަ މިހާރު އަލަށް 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ދަންނަވަން. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީން  ަފށައިގެން ހަލުއިކަމާ އެކު ުކރިއަށްދާ، އަޅުގަ

މާނުގައި ތަޢާރުފުކުިރ ކަމެއް ކޮންމެ ބޭުފޅަކު ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވި ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް. އެ އެ ޒަ

ގެސްޓުހައުސްަތަކށް އެއީ ރާއްޖެ އަށް ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީން ލިބޭ ފައިދާ އާއި މަންފާ ރައްޔިތުންގެ 

މަައށް އެަކށައެޅުނު އެންެމ ހަރުދަނާ ޕޮލިސީއޭ އަޅުގަނޑްަށ މެދުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބެހުމަްށ ޓަކައި މިއަދާ ހަ

ދަންނަވަން ކެރިދާނެ. މި ޕޮލިސީ ހިންގެން އޮތީ ފަންާސހަަކށް ޑޮލަރު މިހާރު ނަގައިގެން ހިންގޭ ގެސްޓުހައުްސތަކުްނ 

ނޑަށް މިއަދު މި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އްދާގެ )ކ( އަށް ވަނަ މާ  35ގެ 2/00މި ޓެކްސް އިން އިސްތިސްނާކޮށްގެން. އަޅުގަ

މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު، މި ދެންނެވި ގެސްޓުހަުއސް އިސްތިސްާނކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، 
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އަޅުގަނޑު އެދެން ސަރުކާރުން ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބިލުގެ މަރުޙަލާގައި މި ދެންނެވި އިޞްލާޙު 

ތަަކށް، ކޯޓެއްގައި ބަޔަކަްށ ޗެލެންޖުނުކުރެވޭ ގޮތަްށ، ަފހުން މައްސަލަނުޖެހޭ ޮގތަްށ، ސާފުޮކްށ ފެންނާން އޮންނަ ގޮ

ވަނަ  35ވަރަށް ސާފު އިބާރާތުން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްަރށުގައި ހިންގާ ގެސްޓުހައުސްަތއް މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތުން. މާއްދާގެ )ކ(ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއޭ، މިގޮ ތަށް ކަ

ނޑު ދަންނަވަން. ކޮންމެ ޓެކްސެއް ވެސް ތަޢާރުފުކުރަްނވާނީ ޤައުމެއްގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކަށް  އެއަށްަފހުގައި އަޅުގަ

ތު ބުރޫނާރާނެ ގޮތެއްގެ މަތީން. މި ކަންކަން ރަނގަޅަށް ދިރާސާޮކށް، ޓެކްސް ދޭ ފަާރްތތަަކށް ވެސް އެކަށީގެންވާ ވަގު

ދެވިގެން. ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ވެސް ފުޅާ ދާއިރާއަކަށް މަޝްވަރާކުރެވިގެން. ތެދެއް! އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރާއިރު، ދައުލަަތށް ިއތުރު ގޮތްޮގތުން އާމްދަނީ ލިބެން އެބަ ޖެހޭ.  22

ތުުރކުރާ ނަމަ، ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގާ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާމު އި

ނޑު ދެކޮޅެއް ނަހަދަން. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި އިޞްލާޙު ގެނައިމާ  އިތުރު ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ. އެކަމަކާ އަޅުގަ

ސްޓުހައުސް އިސްތިސްނާވާ  އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއީ ވަރަށް ސާފު އިބާރާތުން ގެ 

ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑު  ކަމަށް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް. ދެން، އަޅުގަ

ވެސް މިހާރު އަދި ނިސްބަްތވާ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަްތޮކށް މިތާނގައި ަތފާުތ ވާހަަކތައް؛ އެއީ ފަހަރެއްގައި ޕާޓީން 

ނޑައި ވެސް ނޑާލަންދެން  ކަ ލަފާނެ. އެކަހަލަ ކަމެއް ވެސް އެބަ ހިނގާ. އެހެންވެގެން، މިހެން މި ދަންނަވައިލީ. ކަ

މެންބަރަކްަށތާ ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތާ ޚިާލފު ވާަހކަ ަތާފތު މަރުޙަލާަތކުގައި ދެކެވޭތީ. އެމް.ޑީ.ޕީއަކުންނެއް 

އަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ހީނަރުވާ ކަހަލަ ކަމެއް ކުރާކަށް ގަސްތެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް އެއްވެސްއިރެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޓު 

ނުކުރޭ. ކޮށްފައި ނުވެސް އޮންނާނެ. މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ބޮއިކޮޓުކުރާަކށް ަފހަރެއްގައި 

ނޑު ގެންނަން. އެ ބަޔަކު އެ ވެސް ގޮވަމުންނުދޭ. އެ ވާހަަކ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް އަ ޅުގަ

ނޑު އެދެން. ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ެވސް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ  ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އަޅުގަ

ދެއްކުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުވެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ ކަމަްށ 

ޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަދި މި މަޖިލީހަކީ ޕާޓީ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ދައްކާ ސިޔާސީ ޒާތުގެ ވާހަކަަތއް ދައްކަން އޮންނަ އަ

ތަނެއް ކަމަށް ެނހެއްދުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ އެކީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދޭ 

ޔިތުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮށްދެން. ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައް

އަށް އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގައި ތިބެގެން އުނިވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ބޮއިކޮޓުކުރުން ވިޔަސް އަދި އެހެން ކަމެއް 

ނޑުމެން ކުރުން ވިޔަސް ރާއްޖޭގައި މީހުން ަފތުރުވެރިން އައުން ވިޔަސް އެ ކަމަކަށް ހު ރަސްެއޅޭނެ ކަމެއް އަޅުގަ

ނުކުރާނަމޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވީވަރަކުން އެކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަން ވެސް ދެމޭ. 

އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައެއް ންެތ އެމް.ޑީ.ޕީއަކުން އެފަދަ އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ވެސް، އަދި އެފަދަ 
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ފައި އޮތް ކަމެއް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަްށ ކަމެއް ކޮށް

ވަރަށް ބޮޑެތި އޮޅުންއަރާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ މިހާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

ނޑު ދަންނަވަން ކެރިދާނެ، ގެސްޓްހައުސް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރުން. އެގޮތުން އެކުލަ ވައިލެވުނު ޕޮލިސީއެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑު އެދެން، ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު  ޕޮލިސީ އަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ޙަޤީޤަތުގައި ބުރަވެތިބެ މި ަކންކަން ކުރެއްވުން އަޅުގަ

ނޑަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެސް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވުން. އެހެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ޓުއަރިޒަމަށް އެއްވެސް ހީނަރުކަމެއް، އެއްވެސް ސިފައެއްަފއި އައުމަށް ތާއީދުކުރާނެ މީެހއް ނޫން. އެފަދަ ކަމެއް ކުރާ 

ނޑު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެ ނޑު ނިސްބަތެއް ވެސް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަ ސް ޕާޓީއަކަށް އަޅުގަ

އަދި ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަރުވަން. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގައި ވެސް ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް 

އޮޅޭ ގޮތަްށ، ނުވަތަ ޙަޤީޤަތުެގ މައްޗަށް ބުރަނުވެ، އަދި ރައީސް ނަޝީދާ ތި ބޭފުޅުން ކިތަންމެ ިހތްުޕޅާނުވި ކަމަްށ 

ނޑަކަށް ހިެޔއް ނުވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ... ވިޔަސް ދެއްކުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް  ނޫން. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޙަސަނަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ

ޚަލީލް هللا ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޢބްދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަށް  00/2ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން މާދަމާ ފާސްކުރާނެ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ! އެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު. ދައުލަތް  22.3ގޮތަކީ އަޅުގަ

ހިންގުމަށް ަޓކައި ސީދާ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާއެއް ނުނެގޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ ރައްޔިތުންނަްށ 

ބޭނެ ވަސީލަްތަތއް ޤާއިމުކުރުން އެއީ ލާޒިމު ދުޅަހެޔޮ ދުވަސްތަކެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ވާއިރު، ދައުލަަތށް ފައިސާ ލި

ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. އެގޮތުން ބަލާއިރު، ގްރީން ޓެްކސް ކަމަްށ ވިޔަސް އަދި އެހެން ކުލައެއްގެ ޓެކުހެއް ކަމަްށ 

ރާއްޖޭގެ  ވިޔަސް، ޓެކްސް ނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ލުއިވާނެ ގޮތަަކށް މީތި އިންތިޒާމުކޮށްގެން،

ރައްޔިތުންގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވާނޭ ގޮަތަކށް ޓެްކްސތައް ނެގި، ދަިތކަްނ ަތޙައްމަލްކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަަކށް 

ނޑުމެން  ޓެކްްސތައް ފަރުމާވެގެންދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ުމހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. ޓެކްސްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ގެ މައްސަލައާ، ޚާއްޞަކޮްށ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ކުނީގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު. ދައްކަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ކުނީ

ތޮއްޑޫ އާއި ރަސްދޫ އަކީ އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް ުކނީގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ، އަދި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް 
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ދާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ަތޢާރަފުވެގެންދާއިރު އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް މިހާރުވެސް ކުަރމުން

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ވީވަރަކުން ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުތަކާ ގުޅިގެން 

ނޑު ކުރަން. ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ  މިކަންކަން ޙައްލުކުރެވޭނެކަމުގެ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދު އަޅުގަ

އި އަދިވެސް އެކި ގޮތްޮގތުން އިންޒާރުގެ ސިޓީތަާކއި އެނޫންވެސް ކަންކަން ހިނގާއިރު، ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގަ

ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ ފައިސާ ޭބނުންކޮށްގެން. ތަޙްީޤޤެއް ކުރިޔަސް ފައިސާ ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ޓެކުަހކީ ނަގަންޖެހޭ 

އިމީގައި މިދިޔަ؛ ކުރިއަށް މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ހިނގި ހާދިސާ އަީކ އެއްޗެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ފްލަ 

ިހތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވައިގެ އުދުހުންަތކުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި 

މީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮަތްށ އެ ބާވަތުގެ އިންޒާރުގެ ސިޓީަތކާއި އެކަންކަން، ފްލައި

އެއަރލައިންތަކުގެ ބޯޓުަތކުގެ ތެރެއަށް ލުމަކީ ިހތާމަކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް، ބިރުވެރި މައްސަލައެއް. ވީމާ، އަޅުގަނޑު 

މިކަން ވަރަށް ހަރުަކށި އިބާރާތުން ުކށްވެރިކުރަން. އަދި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ދައުލަތުން 

ރިން ބައްލަވައި، ތަޙްޤީޤީ ނަޒަރަކުން ބައްލަވައި، ރައްޔިތުންނަށް މި ކަންކަުމގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަޮކށްދިނުމަކީ ވަރަށް ކައި

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެޭކ. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކޮްށ 

އްސަލަ ވަރަށް ހަުރަކށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިޮކށް، އަދި އެކަން ދަންނަވާލަން. ފްލައިމީގައި އިންޒާރުގެ ސިޓީ ބޭއްވި މަ 

ބައްލަވައިދެއްވުމަށް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ވަރަށް މްާތ 

هللا ނޑުގެ އަޚް ޢަބްދުމަޤްޞަދެއްގައި ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލެކޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ުހށަެހޅުއްވި ފަާރަތށް، އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ޚަލީލަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކީ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް. ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ

ވަނަ އިޞްލާޙު  6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  00/2ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޚަލީލަށް ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. هللا ވެ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުުހށަެހޅުއްވީތީ

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި އިޞްލާޙަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާމްދަނީ އިތުުރކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުްނ ުހަށހެޅުއްވި 

 11ޑޮލަރަކީ ކުރިން  6ށް އެނގިފައި އޮތީ މި ަނންގަވަންއުޅުއްވާ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ފުރަަތމަ އަޅުގަނޑުމެންނަ
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ޑޮލަރަށް  6ޑޮލަރުގެ ގޮތުގައި ނަންގަވަން ޚިޔާލުކުރައްވާފައި އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި އޮތީ 

ސްޓް ހޮޓާތަކުންނާއި ޑޮލަރު ނަންގަވަމުންދާނީ ރިސޯޓުތަކުންނާއި ހޮޓާަތކުން؛ ޓުއަރި 6ތިރިކުރައްވާފަ. އަދި މި 

ޓުއަރިސްޓް އުޅަނދުތަކުންކަން. މިވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރެއްވި ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެންނަކަށް  އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވިގެން ނޫނިއްޔާމު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން މި އެދޭ ކަންތައްތައް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގްރީން ޓެކްސްގެ ނަމުގައި ވިޔަސް، އަދި ބްލޫ ޓެކްސްގެ ނަމުގައި ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވޭނެ . އަޅުގަ

ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޓެކްސްތަކެއް ނަގަން. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޓްެކސްނަގަން އެންމެ ރަނގަޅީ 

ނޑުމެންނަށް މިހާތަަންށ އެނގިފައެއް ނެތް ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާ އިން. ސަބަބަކަށް ވަނީ އަޅުގަ

ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓެއް ހިންގަން ފެއްޓެވި ބޭފުޅަކު ބަނގުޫރޓުވެގެން އެ ބޭފުޅާ ހަލާކުވެގެންދިޔަ ތަނެއް. އެހެންކަމުން، 

ކީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު އެއްފަރާތޭ ޓެކްސްނަގަން. ވާ ގޮަތކީ ޓެްކްސނަގަން ހަމަ ފެށުމާ އެ

އެ ބޭފުޅުން ޓެކްސްނަގާނީ އެ އަންނަ ފަތުރުވެރިޔާގެ އަތުން. އެހެންވީމާ، ަފތުރުވެރިޔާގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސަކުްނ 

ނޑުމެން  އޯނަރު ނޫނީ ރިސޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ބަނގުރޫޓުވެގެންދާކަށްނުެޖހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަށް  އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން މަދުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނުހެދުމަށް. ވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި އަލްޤައިދާއާ ގުޅުންހުރި މީހުން، ނޫނިއްޔާ އައި.އެސްއާ ގުޅުންހުރި މީހުން ނޫނިއްޔާމު 

ނޑުމެން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ނޫނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ، ހައްދުަފހަނައަޅާފައި ތިބި މީުހން އެބަ ތިއްބޭ ކިޔައިގެން އަޅުގަ

ތަްނތަނުގައި ވާހަކަދެއްކީމާ މި ރާއްޖެ އަށް އަންނަން އުޅޭ ޓުއަރިސްޓުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބިރެއް ޖެހޭނެ. 

އެހެްނކަމުން، އެފަދަ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންނުވާނެ. ހަމައެއާއެކީގައި މިހާުރ މި ރާއްޖޭގައި މި އްޮތ 

ށް ަޓކައި ރޭގައި ވެސް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުިރ ތަން އަޅުަގނޑުމެން ފާަހގަކުރެވުނު. އެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ނަގާލުމަ

ތަނަކީ އެއީ ނުލާހިކު ގިނައިން މީހުން ޖަމާވާ ތަނެއް. އެ ތަނުގައި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެްސ 

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ނޑު؛ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރު  އޭގެ އަސަރު އަޅުގަ އަޅުގަ

ހަޑިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އާދެ! ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ޓެކްސްގެ ސަބަބުން 

ނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް ކުރަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަށް ނޫނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން އަޅުގަ

ޑޮލަރު ޗާޖުކުރާއިރު، އަންނަ  6ޑޮލަރު، ކޮންމެ ދުވާލަކު  6ރި ވަަރށް ގިނަ މަސަްއކަްތތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެ. މި ހު

ޓުއަރިސްޓުންގެ އަތުން އަޅާބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންންަށ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ލިބެމުންދާނެކަމީ އެއީ 

ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަންނަ هللا ުހމެއް. މިއީ މިއަދުގެ ރައީސް ޢަބްދުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިްތހަމަޖެ

ފައިސާއެއް ނޫން. ނޫނިއްޔާ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު އަދީބުގެ އެކައުންޓަށް ވަންނަ ފައިސާއެއް ނޫން. މިއީ 

ދޭތެރޭގައި އެއްވެސް ބަޔަކު  ދިވެހި ދައުލަތަށް، ދިވެހި ަސރުކާރަށް ވަންނަ ފައިސާ. އެހެންކަމުން، މި ފައިސާ ވަނުމާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާމު  ނޑު ހާިތމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަ އިންކާރުކޮްށ، އެއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން ވެސް، ުހރިހާ މެންބަރުން ވެސް ތާއީދުކޮްށ، ވީހާ އަވަހަކަްށ ިމ  މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ ފޮނިމީރުކަން އިޞްލާ ޙު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. އޭރުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޓުއަރިޒަމަށް  ނޑުމެން ހަމަ ަތކުރާރުޮކށް ދަންނަވަން. އަޅުގަ ލިބިގެންދާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނުކުރުމަށް. އެއީ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމުގައި  ގެއްލުންވާނެ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް މި ދިވެހި ދަރިއަކު

ވިޔަސް، ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ޭބފުޅެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނޫނިއްޔާމު އަދި އެހެން ދީނަކަްށ ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅެްއ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޮށްގެންނުވާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައް ދާ މަހުގެ ބާވަތްތައް ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް، މިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ދީނީ މިނިވަންކަން ނެތް ކަމަށް އެކަމަށް  ޔޫރަޕަށް އެތެރެކުރުަމށް ހުަރްސތަކެއް އެޅިގެންދިޔައީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ގިނަ މީހުންނަށް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން  ބަޔަކު ވަކާލާުތޮކށްގެން. އެކަން ކުރީ ކޮންބައެއްކަން އަޅުގަ

ނައްޓާލުމަށް ޓަކައި ކިތަންމެ ދޮުގތަކެއް ހެދިކަމުގައި ވިޔަސް، އެއީ ކޮން ބައެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންންަށ  ބޮލުން

އޮޅިފައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަްނތައްތައް ނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމާއި އަދަބުވެރިކަމާ 

 ލަން. ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެކީގައި ގޮވާލަމުން، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   ޢިއްޒަތްތެރި  ގަލޮޅު އުތުުރ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

ެދއްކެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑަށް މި އަޑު އިވުނު ތާނގައި ވާހަކަފުޅު

ކްރެޓިކް ނީވޭ ދިވިެހ ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮއިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރައްވައިފި. އަޅުގަނޑަކަށް އަޑެއް  މެންބަރުން ވެސް މި 

ނޑަކަށް ނީވޭ. ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް. ބަޖެޓް ނުުތން ވެސް މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުޕާޓީގެ ފަރާ  ކުރާ އަޑެއް އަޅުގަ

 އަދަދެއްގެ މެންބަރުން، އަދިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަަރށް ގިނަ  މި ؛ދައްކަވަމުން އަޅުގަނޑުމަރުޙަލާގައި ވާހަކަފުޅު

ނޑުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަފރާތުން އަޅު އޭރު ބަޖެޓުގައި ، މެން ަތކުރާރުކޮްށ ދަންނަވަމުންދިޔައިންވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން އަދި ތަކުރާރު އަކީ މާ ބޮޑު އަދަދެކޭ.  11އި އޮތް %ގްރީން ެޓްކސަށް ުހަށަހާޅފަ ުހށަަހޅާފައި ޮއތް، ޮކށް އަޅުގަ

ތެރި ރައީސް، ވަންޏާމު ޢިއްޒަތް ނަގާ ކަމުގައި 11ހައުްސތަކުން ެވސް އެ %ން، ގެސްޓުގެންދިޔައިދަންނަވަމުން 

ނޑުމެން ރިޒަމް ދާއިރާއަށާއި ދިވެހި ވިޔަފާރިެވރިންނަށް އަސަރުަތކެއް ކޮްށާފނެ ކައަޅުގަނޑުމެންގެ ޓުއަ މަށް އަޅުގަ

އަށް އެ އިޞްލާޙު  6އި %ފަރާުތން މި އިޞްލާޙު ހުަށހަޅާ ގެންދިޔައިން. އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ފަދަންނަވަމުން 

ވާތީ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް،  ކޮްށފައިއް މީގެން، މި ޓެކްސް އިން އިސްތިސްނާހައުްސތަ ތިރިޮކްށފައި، ގެސްޓު



28 

 

ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން  ،އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އޮޕޮޒިޝަން ޕާޓީން ވެސް ދެއްކި ވާހަަކތައް އަޑުއެހި ކަމަްށ އަޅުގަ

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުބަލަނީ.  އަދިވެސް އެފަދަ މެންގެ އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ކަންޏެއް ނޫނޭ. ސަފާރީ ހައުސްތައް އެމެން އޭރުވެސް ދެންނެވިން ގެސްޓުކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑު

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާްތަތކެއް ވެސް ވޭ. މިސާލަކަށް ރަޅާއަޅާ މީހުްނ  ކުޑަކުޑަ ގެސްޓުން ގެންނަ ވުރެ އަދި އެއަށް ބޯޓުތަކާ

މި ގްރީން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވޭ މި ތަންތަން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ރާ ފަާރްތތަެކއް ވެސް ގެންނަ ވިޔަފާރިކު

ނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަުފޅު  ؛ވާންޖެހޭނެހެން. އެއީ އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީއިން އިސްިތސްނާ ޓެކްސް ދެއްކެިވ އެ އަޅުގަ

. ޓެކްސެއް ކުރަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ހަކައެއްދެއްކެވީ ރަނގަޅު ވާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

ރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ވެސް އަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ޓުރިޒަމުން. އެކަމަކު ވެން އޮތީ ޓުއަކުރެ

 .ކުރަންވަރަށް އެ ޓެކްސް ނުކުާރނެވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަސަރުއަދި ދި  .ކުރަންއަސަރުނުކުރާނެ ވަރަށް ޓެްކސް

އަދި  އަޅުގަނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަްނ ސަފާރީ އުޅަނދުަތކާ، އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާއިރު ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް

ނެ ގޮތަަކްށ މި އިން އިސްތިސްނާވާތަްނތަން ވެްސ މި ގްރީން ޓެކްސް  ރާޅާއަޅާ ވިޔަފާރިތައް ކުރާ ީމހުންނާއި މި

ނޑުމެންގެ ދެވަނަ ކަންބޮޑުވުމެއް އެބަ އަޅުޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއް އިޞްލާޙު ބަދަލުކުރުމަށް ނޑު ހުށަަހޅަން. އަޅުގަ  ގަ

ނޑު ބަޖެޓް ބަހުސްގައި ދެ ؛ދާ އާމްދަނީ އިން އެ އޮތް. ގްރީން ޓެކްސް އްކި ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ރި  .ވެސް ތަކުރާުރކޮްށލާނަން އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ ންޖެހޭ ކުރެވެއެބަ ސް ންގފެންމި އާމްދަނީ ކަ

ނަރުދަމާއަށާއި  ،ންޑްލީ ޕްރެކްޓިސަސް އަށް. ުހަށހެޅުްއވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވިދާޅުވީއެންވަޔަރަމަންޓަލް ފްރެ

ނޑު ކަ މެނޭޖްމަންޓަށޭ މި އާމްދަނީ ދާނީ. މަގުތައް ހެދުމަށާއި ވޭސްޓް ތަން ށަވަރުޮކށް މީގައި ލިޔެވިފައިވާ އެކަމަކު އަޅުގަ

ނޑުމެން  ެތރި ރައީސްޢިއްޒަތް ނޑުމެން ކަށަވަރުކުރާން ބޭުނން، އަނެއް  ބަލަންއަޅުގަ ރު ސަރުކާރުގެ ފަހަބޭނުމީ. އަޅުގަ

 ،ވިޔަސްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަތައް  ރައްޔިތުންގެމުސާރަތައް ވިޔަސް، ވަޒީރުންގެ ބޮޑެތި މުސާރަތައް؛ 

ނޑުމެން ބަލަން ބޭނުން.  ބަލާ ތަްނ،ވާނީ ނީ ހޭދަލިބޭ އާމްދަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރަތައް ދޭން ނޫންކަން މީގެ އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ލިޔެވިފައިވާ ތަން ބަލަން ބޭނުން ކަމަ ނޑުކަ އެއީ  .ދަންނަވަނީ  މި ްށ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

މުން ބިލު ހުށަހެޅުއްވަމުން ވެސް އަދި ޕީ.ޕީ.އެ މިޝަކުވާ އަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެވަނަ 

 .ރައީސް ނަޝީދު ބޭުރގައި ދައްކަވާ ވާހަކަތައް  ،ވިދާޅުވެއްޖެ  ކެވި ހުިރހާ ެމންބަރުން ވެސްދެއްވާހަަކފުޅު

 ،ހަަކތައް ދައްކަވައިގެންކަމާއި މިކަހަލަ ވާ ކަމާއި މާރާމާރީ ހިނގާ ވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ މީހުން

މިދިޔަ ހަްފތާގައި  ރިޒަމަށް އަސަރުކުރަނީއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޓުއަ ވެހިރާއްޖޭގެބޭރުގައި ދައްކަވައިގެން ދި

ނޑުމެންގެ ފަތުރުވެރިން ަދތުރުކުާރ އެއަރލައިނެއް ފްލައިމީ ގައި ބޮމުގެ އިންޒާރެއް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެފނިއްޖެ އަޅުގަ

 ،ވެގެންދިޔައިރު  ރިކަމަށް އެއް ަހްފތާާޔމީން، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވެهللا ރައީސް ޢަބްދުދީފައި ނޯޓެއް ބާއްވާފައި އޮްތ ތަން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވެރިކަމަށް އެއް އަހަރުވީ ިމ ހަްފތާގެ ެތރޭގައި  ،އަޅުގަނޑުމެން މި ހަފްތާެގ ތެރޭގައި
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މާރާމާރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  21ފޭރުން އަދި  52 ވައްކަން، 03ދިޔައީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ހަމަ ހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަްނތައްތައް. ޮކްށފައި އެބައޮތް މި ަހްފތާގެ ެތރޭގައި. މިއީ ދިވެޕޯޓުރި ތަކުގައިޚަބަރު

ވޭތުވެދިޔަ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ މަގުމަތީ ހައްދުފަހަނަާޅފައިވާ މީހުންނަްށ  ބެލީ މި  އަޅުގަނޑުމެން މި

އޮތް  ޑު ހިނގާލުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ކުރާ މީހުންގެ ބޮއަށް ނުވަތަ އައި.ސިސް އަށް ސަޕޯޓު ސިސް.އައި 

ްތތެރި ރައީސް އެ ލިބިގެން ޢިއްޒަފުލުހުންގެ ހިމާޔަތް، ލާށޭ ކިޔާފައި ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބޭއްވިއިރުއިޤާނޫނުއަސާސީ އުވަ 

ނޑުމެންނަ ރު މިހާ ވެގެންގައި ޒުވާން ރިޕޯޓަރަކު ކިޑްނެޕް ށް ފެނުނީ. ދިވެހިރާއްޖޭހިނގާލުން ކުރިއަށް ދިޔަ ތަން އަޅުގަ

އި އޭނާ އަށް ވީ ގޮތުގެ އިރު ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ފުލުހުންަނށް އަދި ވަނީ ނުކުެޅދިފަދުވަސް މިއަދަށް ވެގެންދިޔަ 112

ތެރި ކަހަލަ މަުޢލޫމާތެއް ގެނައުން. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ހިނގާ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ޢިއްޒަތް އެއްވެސް 

އް ވާހަަކތަ އަޅައިގެން ތިއްބަކަސް ޢިއްޒަްތތެރި ރަީއސް، މިއީ ނުވާ ކަމަކަށް ނުވާނެ. މިާލޮފށާރައީސް، އަމިއްލަ އަށް ބޮ

 ރައީސް،ނޫނީ ޢިއްޒަްތތެރި  އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. މި ވާހަކަތަަކށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ޙައްލެއް ހޯދައިދިނިއްޔާ 

އަދި ޭބރުގެ ވެރިންނަށް ވެސް މި  ގެ ޤައުމުތަކަށް ވެސްންނަށް ވެސް އަދި ބޭރުލާމެހިފައިވާ ދުނިޔޭގައި ފަތުރުވެރި

ނޑުމެން ދިވެހީން،  އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރާ ކަންތަްއތަކެއް ތަްއތަކުގެ މަޢުޫލާމތު ލިބޭނެ. މިއީ ހިނގާ ކަން ނޫން. އަޅުގަ

އްކާތެރިކަމަްށ ރައްޔިތުންގެ ރަ ކަމަްށ ކޮމިޓްމަންޓެއް އެބަ ބޭނުންވޭ. މި ކަންކަމަށް ދިވެހި ވެހި ސަރުކާރުން މިދި

ރިކަމެއް އޮތްކަްނ ރައްކާތެ، ކަން ފެނިގެންރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޙައްލެއް އޮތް ދިވެހި ،އްލެއް ގެންނަންވެގެންޙަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ. ،އިތުރަްށ ގަޔާވާނީގެ ފަތުރުވެރިން ވެސް މި ޤައުމާ ދުނިޔޭފެނިގެން ބޭރު

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫއަރުވަނީ  މެންބަރުން. މިހާރު ފުރުޞަތު މި ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރިޝުކު

 މުބީނަށް.

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިއަދު  ރިޒަމާއަޖޭގެ ޓުދިވެހިރާއް، 00/2ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހަުށެހޅިފައި މި ިމ  ،ވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

 ލީލަށް މި ފުރުޞަތުގައި ނިހާޔަަތށް ޚަهللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުދެއްވި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެހުަށހަޅުއްވައި ބިލު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މިއީ ޙަޤީޤަތު ނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުން މި  ،ގޮސްފި ގައި އަޅުގަ  އަޅުގަ

ވާ މައްސަލަތައް  ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވެފައި މި ނެގެން ތައްޔާރުވަމުން މިދަނީ ގްރީން ޓެކްސެއް 

 ،ހިރު ދިރިއުުޅމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ތާކާރުން ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ރުއްލުކުރުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި މި ސަޙަ
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ގޮތުގައ މިަކން އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަނީ.  ގެއްޅެކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ބޮއިމުޤާއަމާން ވެއްޓެއް 

މު އެއް މަޤްޞަދަކީ ތިލަފުއްޓަްށ އްމުހިމި ޓެްކސްގެ އެންމެ  ،ހިނގައްޖެނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންއާދެ! އަޅުގަ 

އަދި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްަރަށށް ދިމާވެފައިވާ  އްެލއް ހޯދުމާޙަކުނި ޖަމާވުމުގެ މައްސަލަ އަށް ވާ  ދިމާވެފައި މި

ކުރުމަްށ ޓަކައި ނެގޭ ޓެކްސެއްގެ ގޮތުގައި ލުއްޙަސަލަތައް ޚާއްޞަޮކށް ކުނީގެ މައް ،ތިމާވެށީގެ މައްސަަލތައް

ށް އަ 12ން % 1ދަނީ. އާދެ! ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ % ނޑުމެންނަށް މި ޓެްކސް ފާހަގަކުރެވެމުން މި އަޅުގަ

ފަހުން. ހަމަމިއާއެކު މީގެ އެއް އަހަރު ފަހުން ޢަމަލުކުރަން ަފށާ މި  ދިޔައީ ދާދި ބޮޑުކުރެވިގެން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމުން މިއާ ޓެކްސް އެކި އަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ހުރި އެކި ވެހިރާއްޖެދި ،އަންނަނީ އެކު އަޅުގަ

ނޑުމެންންަށ  އެކި ޓެކްސްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް މިއެކި ،ވަސީލަްތތައް އަންނަނީ ބޮޑުވަމުން. މީގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ އަޅުގަ

ނޑު މި ފު މު ކަމެއްއުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިއްކުރާނެ ގޮތަަކށް ކަންކަން ެގންދި ރުޞަތުގައި ކަމުގައި އަޅުގަ

ކަަމްށ  މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ނެގިގެން އަންނާނެ  321ދަންނަވާލަން. އާދެ! ގްރީން ޓެކްސް އިން 

ނޑު ހިސާބުތަުކން ފެންނަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެގޭ  މި ،ފުރުޞަތުގައި އެދެނީ މި އެބަހުރި. އެެހންވީމާ، އަޅުގަ

އާއި މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ގޮަތކަށް ކަންކަން  ގައި އޭގެ ލާބަ ގޮތު ހެޔޮޓެކުަހކީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި، 

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގަ ންދިއުން. އާދެ! އަޅުގަނޑު ބަލައިއިންތިޒާމުވެގެން ގެ  ށީގެ ަތާފތު އި ވެސް ތިމާވެލާއިރުގައި އަޅުގަ

ސަލަ ތްދޫގައި ތިމާވެށީގެ މައްވަނީ ބިލެނެރޭޝަނުން މިއަދު އެކިއެކި މައްސަލަތައް އެބަހުރި. ބިލެތްދޫގެ ޔޫތު ޖެ

ކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ޓަ ކުރުމަށް ދަޅުފިްއތާ މެޝިނެއް ގެނެސްފަ. އެ މެޝިން އިންސްޓޯލް  ަޓކައި އްލުކުރުމަށްޙަ

 ވެސް މި މު އެއް ކޮމްޕޯނަންޓު ހަމަނުޖެއްސި މިއަދުތްދޫގެ ތިމާެވށީގެ އެންމެ މުހިއްވެސް ބިލެ ހަމަނުޖެހިގެން މިއަދު

އްލުވެގެން އައުމަކީ އިން ޙަ ނެގޭ ފައިސާން މިހެން މިހުރި މައްސަލަތައް މި ޓެކްސް އި ،ވީމާ، މިފަދައޮތީ. އެހެން

ންަންށ ގޮތުގައި ހިފައިގެން ރައްޔިތުނެޭގ ލާރީގެ ބޭނުން ހެޔޮ ކަމެއް. އަދި މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ 

އި މިހިރަ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަ ްށ އަތޮޅުެތރޭގެ ރަށްރަށުގަޚާއްޞަކޮ ،ޓަކައި ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް

 ވެސް ކުނީގެ މައްސަލަތައް އިންިތހާ މު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ފީއަލީ އަކީލުޮކށްދިނުމަކީ ވަރަށް ުމިހއްއް ޙަ

އެކަނި ތިަލުފށީގެ ނަން ަދރަޖައިގައި އޮތް ރަށެއް. އެހެންވީމާ، ހަމަ ވެސް ހަމަ މި އަށް އޮތް ަރށެއް. މަގޫދޫ އަކީ

ލަ ތިަލުފށީގެ މައްސަ ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ފާހަގަކޮށްގެން ުހރިހާ ތަނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވެމުން މި

އި ތެރޭގައި މިހިރަ ހުިރހާ ަރށްަރށުގަ. އަތޮޅުރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ  ޓެއް ނޫން މިކައި. ހަމައެކަނި ިތލަފުއްޓަ އްލުކުރުމަށްޙަ

 ،އަކީ ހަމަހަމަ ޮގތުގައި ނެގޭ ަފއިސާ މި ،އަކީ ނެގޭ ލާރި މިހިރީ ބައިވަރު މައްސަލަތައް ކުނީގެ. އެހެންވީމާ، މި ވެސް

ނޑު އިންސާފުވެރި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންަނށް ބެހިގެންދާނެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރެވޭ ގޮތަކަްށ އޮތުމަކީ އަ ޅުގަ

ނޑު އިންތިހާތިމާވެއް، އާދެ! މިފަދަ ަކމެކޭ. މުދަންނަވާނީ ވަރަށް މުހިއް އަށް  ާޓ ގުޅުންހުރި ޓެުކހެއް ނުގެމަކީ އަޅުގަ

ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިޔައީ މި ޓެކްސްގެ  ކަމެއް. އަދި ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެން މި ކުރާާތޢީދު
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ނޑުމެންނާނޭ. އޭއަސަރުތަކެއް ކުރަމުން އަން އަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައުސްގެ ވިޔަފާރިގެސްޓު ނަށް މި ޓެކްްސ ރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކެއް  ނެގެމުން އަންނާނެ  ަތކަކީ. ވާހަކައެ ގޮތުގެ ަތފުސީުލތަކެއް ނޭނގޭތީވެ އަޅުގަ

 ދިޔަ އެކަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ފާހަގަކުރެިވގެންއިން ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީޑިޔާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  ކުރިމައްޗަށް މި ބިލު ހުަށހެިޅަފއި އޮތްއިރުގައި، މި އިޞްލާޙު ުހށަެހޅިފައި އޮތްއިރުގައި އަޅުގަ

ރިސޯޓުަތކާއި ޓުއަރިސްޓު އުޅަނދުތަަކށް އަންނަ  ޓުދަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިސްޓު ހޮާޓތަކާއި ޓުއަރިސް

ނޑުމެންނަށް މި ފާަހގަކުރެވިފައި އޮތީހެއްގެ ގޮތުގައި އަޓުއަރިސްޓުން އަތުން ނެގޭ ޓެކު  އެހެންވީމާ، މިއީ . ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މާގައި އައިލެންޑް ގެސްޓުހައެއްވެސް ހާލެއް ބޮޑު  އުސްތަަކށް މީގެ އަސަރުތަެކއް ކޮށްގެން އަޅުގަ

ނޑު މި ގެއްލުންތަކެއް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުވާނެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މި ޓެކްސް މިއަދު މެންގެ އޮތީ އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ތާީއދުކުރާ ޓެްކސެ. މި ެޓކުކުރިމައްޗަށް ހުަށެހިޅފަ ނޑުމެން މި އް. އެހެ ަހކީ އަޅުގަ ންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާއިރާތަކުގައި ފާސްކޮްށފައި މި ފައިސާ ނެގެން ދުކުރާ ކުރުމުގެ ތެރެއިްނ އަޅުގަނޑުމެންތާއީ ފެށީމާ، އަޅުގަ

މަންފާކުރަނިވި  ވެްސ މީގެ ޙަޤީޤީނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް، އަޮތުޅތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް  ދިރިއުޅޭ

ނޑު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ކަންތައްތަާކއި ދައުލަތުގެ ފައިނޭންްސ ޚަރަދު ގޮތަަކށް މި ފައިސާ ުކރެވެންވާނީ. އާދެ! އަޅުގަ

މީގެ ޙަޤީޤީ ފޮނިމީރުކަން ދިވެހި ހުިރހާ ލޮބުެވިތ  ،ުކރަނީަތަކށް އިލްތިމާސް ކުރަމުން އަންނަ އެންމެހައި ފަާރތް މެނޭޖު

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް އިން މި ފައިސާ ހޭދަރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއްގެ ތެ ކުރުމަކީ އަޅުގަ

ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން. ދެއްވި އެކު ރަނގަޅު ގޮތުގައި ގެންގޮސް އެދުމެކޭ. އެކަން އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަކަމާ

 ދަންނަވަމުން ވަކިވެލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. އަށް ޝުކުރު ޓަކައި އިންިތހާ ފުރުަޞަތށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ުފރުޞަތު މި ރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ މަޑުއްވަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ވަކި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޓެކްސްގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި މި ހުރިހާ ެޓކުަހކީ މިއީ

ނޑު މިކަން ކުށްވެރިކުރަން.، ދާތީވެގެ ގޮތުގައި މިކަން މާނަކުރަމުންކުިރ ކަމެއްޕާޓީއަކުން ވަކި ބަޔަކު ތަޢާރަފު   އަޅުގަ

ދިޔަ. ފުކުރެވިގެންތައް ަތާޢރަގެ ބައެއް ޕޯޓްފޯލިއޯ ގެ ވެރިކަމުގައި ޓެކްސްކުރަން. ޙަޤީޤަުތގައި އެމް.ޑީ.ޕީއެކަމާ ހިތާމަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްަލންޖެހޭ.ޓީ އާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ތަޢާަރފުކުެރވިގެންސް އެހެންނަމަވެސް ޖީ.އެ ިމ  ،ދިޔައިރުގައި އަޅުގަ

ންގެ ވެރިކަމުގައި. އޮނަރަބަލް ޤާސިމް ދިޔައީ ރައީސް މައުމޫލިޔެވިގެންޓެކްްސތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަްއ ޙަޤީޤަތުގައި 



32 

 

 އިރުގައި ނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވިރަބަލް ޖިހާދު ފިއޮނަ  ،އިރުގައިންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވިމް ފިނޭއިބްރާހީ

ޤީޤަތުގައި މި ކަމުގައި ޙަމިނިސްަޓރުބޭބޭފުޅުންގެ  އިރުގައި އެނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވިއަދި ޖަލީލް ފި

ރާއްޖޭގައި  ،ކަމަކީ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ގެ ވެރިކަމުގައި އެޔައީ. އެމް.ޑީ.ޕީދިދިރާސާތައް ކުރެވި، މި ޤާނޫނުތައް ލިޔެވިގެން 

ކުރެއްވީ. ލި ގޮަތަކްށ މި ޓެކްސް ަތާޢރަފުދެކޮޅަްށ ކުއް ދިވެިހ ރައްޔިތުންނާ، ދެކޮޅަށް  އްބެވި ހުިރހާ ވިޔަފާރިވެރިންނާތި

ގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ އެއްއޭގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި. އޭގެ ނަތީޖާ

ގަނޑުމެން އާ ޓެކުހެއް ތަޢާރަުފކުރަން އަޅު ،ދިޔަ. މިއަދުގެ ތަާފތަކީ ދިޔަ. އުވިގެންތަކެއް ބަނގުރޫޓުވެގެންވިޔަފާރި

ނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުަރނީ ކުރާއިރުގައި އަމަސައްކަތް ސިނާޢަތުގައި ތިއްބެވި އިސް  ކަމުގެރާއްޖޭގެ ފަތުވެރި ޅުގަ

ހުށަހެޅިގެންދާ  މިއަދު މި ،ކުރެވިގެން. އެނގިވަޑައިގެންނަވާނޭ ފަދައިންބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ އެ ،ބޭބޭފުޅުންނާ ގުޅިގެން

ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ސަރުކާރުން އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ، 00/2އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު  ؛އިޞްލާޙު

 ޑޮލަރު ނަގާ  11 ،ގައި ހިމެނިފައި އޮތީއިރުގައި ބަޖެޓުބަޖެޓު ފޮުނއްވި އިރުގައި ނުވަތަ މަޖިލީހަށްފުަރތަމަ ުހަށހެޅުއްވި

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ނއެ ސް.ގޮަތށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަ

 ބޭބޭފުޅުންނާ ކުރައްވާ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި. އެކަމުގެ ސިާނަޢތުގައި މަސައްކަތް ހުރި. ަފތުރުވެރި

ވައިސްކުރައްވާފަ. ވަނީ މި ޓެކްސްގެ އަދަދު ރި  ކުރެއްވި. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިއަދު މި ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ

ގަނޑުމެން އާ ވަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ އަޅު ގޮަތށް ިނންމަވާފައި މި ޑޮލަރު ނަގާ 6ކަްށ ޑޮލަރު، ބޮލަކަށް ރެޔަ  6އާދެ! 

ކާރަކުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ސިޔާސަތަކީ މިއީ. ސިނާޢަތުގައި ތިއްބަވާ އިސް ކުރާއިރުގައި ސަރުޓެކުހެއް ތަޢާަރފު

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހުރިހޯއްދަވަންވާނެ ބޭބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ  ޮގތް ސަރުކާރުްނ  . އަޅުގަ

ކުރައްވަންވާނެ. ދެން ން ިރޢާޔަތް ކަންކަމަށް ސަރުކާރުއެ، ކަމަށް ވާނަމަ ހޯއްދަވަންވާނެ. ހޯއްދަވާފައި ކަންބޮޑުވުން ހުރި

ނޑު  މިއީ ހުަށހެިޅަފއިވާ އިޞްލާޙަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި ދުުކރާ އިޞްލާޙެއް. ސަބަބަކީ ވެސް ވަރަށް ތާއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އާމްދަނީ ހޯުދމަށްޛަރީޢާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތަްށ ޓެކްސްގެ  ކުރާއިރުގައި މަސައްކަތް  އިން އަޅުގަ

ނޑު  ސަރުކާރުން  އަށް ލާބަ  އިއަކީ ރައްޔިތުންގެ ހެވާ މެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިގޮތަށް ލިބޭ އާމްދަނީޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ޙު ހުަށހެޅިގެން ގްރީން ޓެކްސްގެ ޓަކައި ސަރުކާުރން ހޯދާ އާމްދަނީއެއްކަން. އާދެ! މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާ ކުރުމަށްޚަރަދު

މި ލިބޭ އާމްދަނީ  ގެންދަވާ، ރުކާރުން ވިދާޅުވަމުން އެބަކުރެވިގެންދާއިރުގައި ސަގޮތުގައި އާ ޓެކުހެއް ތަޢާަރފު 

ނޑުމެން މާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ޙަސަރުކާރުން ހޭަދކުރައްވާނީ ރާއްޖޭގެ ތި އްލުކުރުމަށް ކަމަށް. އަޅުގަ

ތަ ތިމާވެށީގެ ޓަކައި ނުވަ އްލުކުރުމަށްމެންގެ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ޙައަޅުގަނޑު ،ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ 

ނޑުމެންގެ ކުދި ތަކާއިން ދިމާވެފައި ހުރި ގޮންޖެހުންތެރެ ދަިތަތކެއް  ސް ވަރަށް ބޮޑެތިކުދި ރަށްަތކަށް ވެ ހެދި އަޅުގަ

ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި  އްލުކުރުމަށްތިމާެވށީގެ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިަމތިވަމުންދާކަން. މި މައްސަލަތައް ޙަ ނުވަތަ

ނޑުމެންގެ، ގައި ވީނަމަވެސްކަމު ހެދުންބަނދަރު ރިަމިތވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ ރާއްޖޭގެ ރަށްަތކަްށ ކު އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ުކރިޙަ މަތިވެފައިވާ ފެނުގެ މައްސަލަ އްލުކުރުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަދި އަޅުގަ

ޓަކައި  ރަށް ބޮޑެތި ހޭދަތައް. މި ހޭދަތައް ކުރުަމށްމިއީ ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ވަ ،އްލުކުރުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސްޙަ

 ކަށް ވެގެން މި ނަގަންޖެހޭ ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރުގައި އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއް ދާއިރާއައަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް

ނަްށ އި މިހާރު ޤާނޫޓަކަ ޑޮލަރުގެ ޓެކުހެއް ނެގުމަށް 6ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާަޢތް. އަދި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް  އިޞްލާޙުގެނެވިގެންދާއިރުގައި މަަހށް ފަހުގައި  ޑޮލަރުގެ ބެޑް ޓެކްސް މި 0 ،އަޅުގަ

ނޑުމެން ނެގިގެންޑޮ 6އުވާލެވެނީ. އެހެންވީމާ، މި  އާ ޓެކުހެއް ، ދާއިރުގައި އިތުރު އަދަދެއްލަރު އަޅުގަ

ދޭންޖެހޭ ޚިދުަމްތތައް ހެން ނަމެއްގައި ތަފާތު މަޤްޞަދެއްގައި ދައުލަތުން ފޯރުޮކށްނުދޭ. އެަތޢާރަުފުކރެވިގެން

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިއީ ކުރިންވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މި  ދިޔަ ންަޓކައި މި ޓެކްސް މިއަދު ނެގިގެ ދިނުމަށްފޯރުޮކށް

އަދި އެެހން ސިފައެއްގައި ނަގަން  އަޅުގަނޑުމެން އިސާއެއްދިޔަ ފަތެރެއިން ދައުލަަތށް ދައްކަމުން ސިނާަޢތުގެ

ނޑުމެ  .ރަނގަޅު ވާހަަކފުޅެއް ،ކުރަނީ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވައިފި މަސައްކަތް މ ން މިފަދަ ޓެކުހެއް އަޅުގަ

އި ފަުތރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގަ ،ބައެއް ގޮންޖެހުންތައް ހުރެދާނެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ަތޢާރަުފުކރާއިރުގައި މީގައި

ގެ ތަކުކޮށް އަދި މިަފދަ ތަާފތު އިންތިޒާމު އިތަކުގައި ސޮކަތްކުރާ ރިސޯުޓަތކަކީ ަތާފތު ފަާރްތތަކާ އެގްރީމެންޓުމަސައް

ގެނައި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު؛ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަމުންާދ ފަރާތްަތއް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުން މި ޓެކްސް

، ބަރު މަހުން ެފށިގެން. އެހެންވީމާނީ މިއަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެންފެށެ ސް ނަގަން މިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި ޓެކް 

 ވުމަށް އި މިކަމަށް ތައްޔާރުކުރާ ފަާރްތަތަކށް ނުވަތަ ރިސޯޓުތަަކށް ޙަޤީަޤުތގަސައްކަތްރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަވެަފތުރު

ނޑު ފާހަގަ ވަތަ ކުރެވޭ ނުކޮށްލަން. އާ ޓެުކހެއް ތަޢާރަފު ޓަކައި ވެސް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ލިބިގެންދާކަން އަޅުގަ

ގައި ކުރި ކަމެއްގެ ގޮތުޔަކު ތަާޢރަފުއިރުގައި މިއީ ވަކި ބަ ފަހަރަކު ދެކެވޭ ނެގުމުގެ ވާހަކަ ކޮންމެޓެކްސް

ނޑުމެންގެ މީގެ ކުރިންވެސް ޓެކްސް ނެގެމުންޤައުމުގައި  ކުރާއިރުގައި މިސިފަ ދިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ޔަ. ދިތެރެއިން ބެޑް ޓެކްސް ނެގެމުންދިޔަ. ހަމައެއާއެކީގައި އެއަރޕޯޓް ޓެކްސް ނެގެމުން ރިކަމުގެ ސިނާަޢތުގެަފތުރުވެ

ދިޔަ. އެހެންވީމާ، މިއީ ގައި ދައުލަތަށް ޓެކްްސ ނެގެމުންޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުމީގެ އިތުރަށްވެސް ޑިއުޓީ؛ އިމްޕޯ

ގޮތަަކްށ  ފާަތކީ ވަކި ބަޔަކު ވެރިކަމަށް އައިސްފައި ކުއްލިއައި ތަ  މީގައިއަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން އައި ކަމެއް. 

. އޭގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ަތކެއް ތަޢާަރފުުކރެއްވީ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އާ ޕޯޓްފޯލިއޯ ،ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާ ދެކޮޅަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ޙެއް. މި އިޞްލާޙުގެ އިޞްލާ ޙަޤީަޤުތގައި މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅުިހތި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑަކަށް  އިން ދައުލަަތްށ މިއަންނަ އަހަރު ެއކަނިޛަރީޢާ   މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ލިބޭނެ  311ނުވަތަ  211ވެސް ގާްތގަ

 1.3ގައި  2110ބިލިއަން،  1.1ގައި  2116ކުރެވޭ. އަދި ކުރިައށް އޮތް ައހަުރތަކުގައި،  ކަމަށް އަންދާޒާ އެބަ

ނޑު ޤަބޫލުކުށް އަންދާޒާ އެބަ ަކމަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ރާ ގޮތުގައި މީގެ ޙަޤީޤީ ފައިާދ ކުރެވޭ. އަޅުގަ

ނުވަަތ ޓަކައި  ކުރުމަށްމާވެށީގެ ހާލަތު ަރނގަޅުއަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތިއަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންަނށް ކުރާނެ. 
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މީގެ ތަރައްޤީ  ،ފެއްޓެވީމަ އްވަންސަރުކާުރން މި ހޭދަތައް ކުރަ ޓަކައި އްލުކުރުމަށްތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ޙަ

ދާނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ ެތރެއިން، އިޖްތިމާޢީ ހާލަތުްނ ފެނިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށުން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ސްރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނ ޢިއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް. މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ިހތަދޫ

 ءم على أشرف األنبياوالّصالة والسال .الحمد هلل رب  العالمينޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `. 

ނޑުމެން ވާހަކަ. ޢިއްޒަްތެތރި ރައީوعلى اله وأصحابه أجمعين .والمرسلين ން ދައްކާ ގްރީސް، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވައި ގޮތު ނެގުމުގެ ބިލާ ބެހޭޓެކްސް ަމޖިލީހުގައި ބައެއް ބޭފުޅުްނ  ލާނީ ޢިއްޒަތްތެރިން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ. އެއީ ކޮންމެ ނަށް އަންނިސްީޓރިއާ ޖެހިގެޅުންދައްކަވާއިރު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުވާހަަކފުޅު ންއުޅޭހެން އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ  އޮތް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ގޮސް މި ކަމެއް

އެއްވެސް ބަޔަކަށެއް.  އުޅޭ ބަޔަކު ނޫޅޭ. އެކަން ނުވެސް ކުރެވޭނެފަނާޮކށްލަން، އިސްލާމްދީން ނެތިކޮށްލަން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި  .ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުވެސް މިހިރީ އެމް.ޑީ.ޕީ  ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި މި  އަޅުގަ

ދީނާ ކުޅެންއުޅޭ އެއްވެސް ބަޔަކަށެއް ނޫޅެވޭނެ. އެކަން ކުރާަކށް ބަޔަކު ނުވެސް އުޅޭ. ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ  ރާއްޖޭގެ

ނޑު ގޮތުން މި ކަހަލަ ކޮންމެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި، ދީނޭދީނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދަްއކާދެއްކުމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ިހތާމަކުރަން. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެހެން ވިދާޅުވަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު 

ޢާލާ ވަނީ ުފރިހަމަކުރައްވައި، އެއީ ދީނެއްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރައްވާފަ. ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަهللا ިހތާމަކުރަން އިސްލާމްދީން 

ނޑުމެން މިތިބީ، މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިިތބީ މި މާތް ދީނުގެ އަހުުލވެރިންގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑު  އަދި އަޅުގަ

ބެނީ. އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ގޮތަށް ނަސީބަކާ އެއްކޮށް މި ދީން ޤަބޫލުކޮށްގެން، އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން މި ތި

ކަންތަްއތައް ވަމުންދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި ދުނިޔޭގެ ިކތަންމެ ވަރުގަދަ ޕްރެޝަރެއް އައިކަމުގައި ވިޔަސް 

މި ދިވެިހރާއްޖޭގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް  تعالى و هللا سبحانهއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާހިްތއޮތީ 

ނަ ދުވަހެއް ނުދައްކަވާށި! އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މާ ބޮޑަށް މިކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއް އޮން

ގޮތުން، ދީނޭދީނޭ ކިޔައިގެން ކޮންމެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ަހއިރާންވޭ އެބަ. އާދެ! ހިޖުރު 

ْلنَا الِذ ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحاِفُظونَ ވާފައި ވަނީ ވަޙީކުރައް تعالى و هللا سبحانهސޫރަތުގައި  ތިމަންރަސްކަލާނގެ މި  .إِنَّا نَْحُن نَزَّ
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ދީން ބާވައިލެއްވިކަމާއި މި ދީން ހިމާޔަތްކުރައްވާނެކަމުގެ މަތިވެރި ބަްސފުޅު އެ ޮއތީ ަވޙީކުރައްވައި އަންގަވާފައި އެ 

ނޑުމެން ކޮންކަމަކަށްތޯ ދީން ގެއްލި ގެން ިހނގައިދާނެތީ ވިސްނަންވީ. ދީން ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ. ދީން އޮތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަީކ، މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ތިބި ކޮންމެ ަބޔަކު ވެސް ކުރަންވާ ކަމަކީ،  ހިމާޔަތްކުރަން އަޅުގަ

އި މިހާރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު މި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އޮތް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަންވީ! ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މި ރާއްޖޭގަ 

މައްސަލަ އަކީ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ޑްރަގުގެ ވިޔަފާރިކުރުން. އެކަން ނުކުރާ ބަޔަކު ކޮބައިތޯ؟ ކޮންމެ ބަޔަކު ވެްސ 

ވަރަށް ރީއްޗަށް ވާހަކަދައްކާ. އެކަމަކު އެ ޑްރަގުގެ ވިޔަފާރިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހަލާުކވެގެން މި ދަނީ. ބޮޑު ޖީލެއް 

ލާކުވެގެން މި ދަނީ ޑްރަގުގެ ވިޔަފާރީގައި ޖެހިގެން. އޭގެ މަްސތުގައި ޖެހިގެން. ދީން ހަލާކުވާަކށް އެއަށްވުރެ ބޮޑު ހަ

ނޑުމެން މިނަގާ ގްރީން ޓެކްސް އިން ރާއްޖޭގެ ދެކޮޅުގައި  ޓޫލެއް ކޮބައިތޯ؟ އެކަން ޙައްލުކުރަންވީ ނޫންތޯ؟ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ހަލާކުވެފަިއވާ މުޖުތަމަޢު ރަނގަޅުކުރުމްަށ ަޓކައި ރިހިބިލިޓޭޝަން  އަޅަންވީ ނޫންތޯ ބޮޑެތި އަުޅގަ

ސެންޓަރުތަކާ އެއްޗެހި ހަދަންވީ ނޫންތޯ. ހަމައެކަނި ގްރީން ޓެކްސެއް ނެގިޔަކަސް މިކަމެއް ޙައްލެއް ނުވާނެ 

ނޑުމެންގެ ޒުވާނު ން، ހަލާކުވެގެން މި ދާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ރަނގަޅުުކރެވޭނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ހަލާކުވެގެން  ޒުވާނުން ރަނގަޅުކުރެވިގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީން ވެސް ހިމާޔަްތކުރެވޭނީ އަޅުގަ

މި ދާ ޒުވާނުން ރަނގަޅުކުރެވިގެން. އެ މީހުންގެ ހަލާކަކީ ޑްރަގު. ޑްރަގު އެތެރެކުރާ މީހުން ހުއްޓުވައި، ޑްރަގު 

ނޑުމެން ކިތަންމެ އެތެރެވާ މަގުތަ އް ބަންދުކޮށް، މި ކަންކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ވަރަކަށް އެކަުކ އަނެކަަކށް ަހޅޭއްލަވައި އެކަކު އަނެކަކަށް އިނގިލިދިއްކޮށް، ދޮގު ވާަހަކަތއް ފެތުރިޔަކަްސ މި ޤައުމުގެ 

ގެ ވާހަކަ އަކީ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކަންތަްއތަކެއް ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑު

ނޑު ވެސް  އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާނަން. ސަރުކާރުން ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނުފެނޭ.  ތާއީދުކުރާނަން. މި ޓެކްސް ނެގުމަކަށް ދެކޮުޅހަދާ ބަޔަކު އަޅުގަނޑަކަށް އަދި މި ަމޖިލީހުގެ ތެރެއަކުން

އެހެންވީމާ، ދޮގުބުހުތާން ާވހަަކދައްކައިގެން މީހުންގެ ޢިއްޒަާތއި އަބުރު ނަގާލަން މަސައްކަތްކުރުމަީކ އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ތި ހުރިހާ ބޭުފޅުންނަށް ވެްސ  ރައީސް، ސިޔާސީ ގޮތުން ވެސް ކުރަންވާވަރު ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ގެ އަމަންއަމާންކަމާއި މި ރާއްޖޭގެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ސިޔާސީ ގޮތުން ވެސް އިލްތިމާސްކުރަނީ މި ރާއްޖޭ 

ނޑުމެންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ދޮގުބުުހތާްނ ވާހަކަދައްކައިގެން، ދީން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިފެހެއްޓޭނީ އަޅުގަ

ވެގެން. އޭގެ ބަދަލުގައި ސިޔާސީ ަހތިޔާރަކަށް ހަދައިގެން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލިކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަަކށް ނު

ނޑުމެން ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކަންވީ ނޫންތޯ؟ ދައްކާފައި، ގޯސް ކަމެއް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ވާހަަކ  ގޮތުން އަޅުގަ

ވެސް ރީތި ގޮތުގައި ދައްކާފައި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެއްކޮށް މަސައްކްަތކުރަން 

ނޫންތޯ؟ އެހެންޮގތަަކށް މިކަން ކޮްށ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ފަހަރަކު އިންތިޚާބެއް ދިމާވާއިރަށް،  މަސައްކަތްކުރަންވީ

ނޫނީ ކޮންމެވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރާއިރަށް ދީން، ދީން، ދީން ކިޔައިގެން މި ވާހަކަ ދައްކައިގެން 
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މުގެ ކަންތަްއަތއް ވެސް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ! އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިކަްނ މާ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުދާނެ. އަދި މި ޤައު

 އެއްވެސް މީހަކު ނޫޅޭ ދީން ބަދަލުކުރާކަށެއް ޢިއްޒަްތތެރި ަރއީސް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަ ުރ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިހާރު ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ުހަށހެިޅަފއިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރަމޭ. އަދި މި ރޮނގުން  ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރު، ިބލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ދެއްކެވި ވާހަަކުފޅުތަަކްށ އަޅުގަ

ގްރީން ޓެކްސްާއ  ޑޮލަރަްށ ބަދަލުވެފައިވާ މި 6ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންންަށ ިމހާރު 

ނޑުމެންގެ ހަމަ  ބެހޭ ގޮތުްނ ވަރަށް ދިގުޮކށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާކުރެިވފައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި. އޭރު އަޅުގަ

ޑޮލަރަށް ޮއތްއިރު، ކުިދ ވިޔަފާރިުކރާ، ޚާއްޞަކޮްށ  11ގިނަ މެންބަރުންނަށް ކަންޮބޑުވުމަކަށް ވެގެންދިޔައީ 

ނޑަކަށް ގެސްޓުހައުސްަތަކށް. އެއީ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގާްތގަ ޑޮލަރަށް ކޮޓަިރ  61ޑޮލަރު ނުވަތަ  51އަޅުގަ

ވިއްކާ މީހުން އަތުން ވެސް އެއްވަރަކަށް ޗާޖުވެގެންދިއުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް އޭރު ވެގެންދިޔައީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ، އަދިވެސް އަޅުގަ ޑޮލަރަށް  6ނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، ނިސްބަތުން ނުނެގުން. އަދިވެސް އަޅުގަ

ކުޑަވެގެންދިޔައިރު ވެސް ނިސްބަތުންނެއް ނޫނޭ ނެގިފައި އޮތީ. ރާއްޖެ ައކީ ވަރްަށ އަގުބޮޑުކޮށް ކޮޓަރި ވިއްާކ 

ނޑަކަށް ފަނަރަވަރަކަށް ހާސް ޑޮލަރަށް ވެސް ރޫމު ވިއްކާ ރިސޯޓުތައް ރާއްޖޭގައި  ރިސޯޓުތައް ހުރި ތަނެއް. ގާތްގަ

ރިއިރު، ދައުލަތަްށ އެއްޗެއް ނެގޭއިރު ދައުލަތުން ވިސްނަންޖެހޭނެ، ވީހާވެސް ބޮޑު އެއްޗެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ އެބަހުރި. ހު

ނޑު ހަމަ  ނިސްބަތުން ނެގޭތޯ. އެއީ ވަކި ބަޔަކަށް ގެއްލުންނުވާ ގަޮތށް. އެހެންވެ އެ ވާހަކަ އަދިވެސް އަޅުގަ

ވެއްޓާ ގުޅުވައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ނަގާއިރު، ރާއްޖޭގައި ތަކުރާުރޮކށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން މިފަދަ ޓެކްސެއް ތިމާ 

ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަަކށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާަޔތްކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. އަދި މި ޓެކްސް އިން 

ަތކެއް ކުރެވެން ފައިދާަތކެއް ނުވަތަ މި ނެގޭ ފައިސާ އިން މި މައްސަލަތަަކށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ގިނަ ކަންތައް

އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަާފުތ އެކި ބަލިަތއް މި ދަނީ ގިނަވަމުން. ރަނގަޅު. 

ފެން ެނތުމާ އަދި ޢާއްމުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގައި ނުވަތަ ޢާއްމުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަްށ ވަރަްށ ކުރަންނުޖެހޭ ަކހަލަ 

ނޑު ހަމަ ކުރު ގޮތަކަށް ފާހަގަކޮށްލާނަން ތިަލފުށި. އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މަސައްކަްތތައް  ކުރުން. މިސާލަކަށް އަޅުގަ
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ނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ  ނޑުމެން ހަމަ ރިސަރޗްކޮްށގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަޅުގަ ކަންތަްއތަކަީކ މިހާރު އަޅުގަ

ސައްކަތެއް ކުރެވިއްޖެ ކަމްަށ ވަންޏާ މި ކަންތައްަތކަށް ޓެކްސެއް ނެގިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަށީގެންވާ މަ 

ނޑު މާ ވާަހކަ ދިގުނުކޮށް ނިންމައިލާނީ ހަމަ މި މޭރުމުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނޭ. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މި ބިލަށް ފުރިހަމަ އަްށ ތާއީ ދުކުާރ ވަާހކަ ވާހަކަދެއްކެވި ހުިރހާ ޭބފުޅުްނނަށް ވެސް ތާއީދުކުރަމުން. އަޅުގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް. 

 

 ހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  00/12ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ހުށަެހޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާަރށާ އަދި ބިުލ 

ނޑު ވެސް ުހށަަހޅައިދެއްވި ޢިއްޒަތް ތެިރ މެންބަރަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ޝައްކެއް ނެތް. ޢިއްޒަްތތެިރ ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑު  ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ގިނަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ގްރީން ޓެކްސެއް ަތޢާރަުފކުރުމަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް ވެސް ވަރަށް ފެ ންނަ ކަމެއް. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެސް ވަރަށް ރުހި، ޤަބޫލު ކަމެއް. އަޅުގަ

ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރީތިކަން އިތުރަްށ ދެމެހެއްޓުމަށް ަޓކައި މުހިްއމު ފައިދާަތކެއް ކުރާނެ ކަަމްށ 

މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެން. އެެހންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި ކަމުގައި ކަންބޮޑުވާ 

ނޑުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް މައްސަލަ އަކީ، ހަމައެކަނި މި ޓެކްސް އިން އިސްތިސްނާވަނީ  އެބައޮތް. އަޅުގަ

ގެސްޓުހައުސްތައް އެކަނި. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގެސްޓްަހއުސްތަކެޭކ އެއްފަދައިން ހަަމ އެ ފަްނތީގެ ވިޔަފާރިއެއް 

ނޑު ވަރަްށ ކަން ބޮޑުވޭ ޙަޤީޤަތުގައި ގެސްޓުހައުސްަތުކން ގްރީން ޓެކްސް ުނނަގައި ގްރީން ސަފާރީ ބޯުޓަތކަކީ. އަޅުގަ

ނޑުގެ މި އުޅަނދުތައް ހިމެނޭތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ޓެކްސް ނެގޭ ފަރާްތތަކުގެ ެތރޭގައި ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުުރކުރާ ޓު ައރިސްޓު އުޅަނދުތަކަކީ ވެްސ ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ގެސްޓުހައުްސތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކަ

ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ނާޒުކު ިވޔަފާރިއެއް. އިންވެސްޓްމަންޓްަށ ބަލާއިރުގައި ގެސްޓުހައުސް އިން ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޑު ދުަތރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުަތކުން ލިބޭ އާމްދަނީ. އެހެންކަމަްށވާީތ، އަޅުގަ ވަކި ބޮޑެއް ނުވޭ ކަ

ދެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަދިވެސް މިއަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވައި ޓުއަރިސްޓު އުޅަނދުތައް މީގެން ގެސްޓުހައުސްތަކެޭކ އެ

ނޑު ދަންނަވާލަން. ދެން އޭގެއިތުރުން  ނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެއްގެ ވަާހކަ އަޅުގަ އެއްގޮތަށް އިސްތިސްނާކުރުމަީކ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ފައިސާ، މިތާ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަޅުގަ

ވާހަަކފުޅުދައްކަވައިފި. އެ ނެގޭ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސައްަކްތތަކެއް ޮކށްދިނުަމްށ 

ނޑު އެކަމާ ދޭތެރެއަކު ޝައްކެއް ނުކުރަން. ދިވެހި ސަރު ކާރަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ އެކަމަކަްށ އެދޭ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީ ޢިއްޒަތްެތިރ  ޓަކައި ނެގޭ ފައިސާ، އެކަމަކަށް ޓަކައި ހޭދަކުރާ ސަރުާކރެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި އަހަރު ވެްސ، މިއަންނަ އަހަރުެގ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ  ބިލިއަން ރުފިޔާ  13ރައީސް، އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާ އަށް  އަކީ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާ އިން ލިބޭ ފައިސާ.

ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުރީގައި މި ޤައުމުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައި ތިބި ބައެއް ޢިއްޒަްތތެރި ޭބފުޅުން، ބޭރު 

އި ވެސް މިކަމާ ބެހޭ ހިތާމަހުރި ވާހަަކތައް ަފތުރަމުންދާ ކަމަކީ ޤައުމުތަކުގަޔާ އަދި އޭގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ހިާތމަކުރާ ކަމެއް. ޝައްކެއް ނެތް. އޭގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭނެ ވަރަށް ގިނަ 

ނ 11ފަާރްތތައް އެބަ ތިބި. އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ % ޑުމެން ބަރޯސާކުރަނީ އަށް ވުރެ ބޮޑު ބައެއް އަޅުގަ

ޓުއަރިޒަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް. ހަމައެއާއެއްކޮށް ޓުއަރިޒަމަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަްށ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާކަްނ މިތާނގައި 

އެކަމާ ހިތްހަމަނުެޖހިފައި ތިިބ ބޭފުޅުން ވެސް ޤަބޫލުުފޅުކުަރއްވާނެ. ބޭރު ދުނިޔެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި ދިވެހިރާއްޖެ 

ރަރިސްޓުން އުޅޭ ޤައުމަކަށް ހަދައި، އަދި އައި.އެސް.އެސް ޖަމާޢަތް ފަދަ ޖަމާަޢްތތަަކށް ވާގިވެރިވާ މީހުން މި އަކީ ޓެ

ޤައުމުގައި އުޅޭ ކަމަށް ވާހަަކފުޅު އެބަ ދައްކަވާ. އޭގެއިތުރުން ހަމަ މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ އަމަންއަމާންކަން ގެއްލޭ 

ނޑުމެން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މިއަދު ހިތާމަުކރާ ކަމެއް. ގޮަތށް ވެސް ވާހަަކފުޅުދައްަކވާކަމީ އަ ޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުްނ ވެސް އެފަދަ ވާހަކަފުޅުަދއްކަވާ ފަރާތްތަކާ ދޭތެޭރގައި  އެހެންވީމާ،

ނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ހަމަ މި ބިލެކޭ އެއްފަދައިން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ދެކެން. އެހެންވީމާ، ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ގްރީން ޓެކްސްނެގުމްަށ ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ 

ދަންނަވަމުން، އަދި ގްރީން ޓެކްސް އިން އިސްތިްސނާވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓުއަރިސްޓު އުޅަނދުތައް 

 ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ވަކިވެލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ހިމަނައިދެއްވުމަށް އެދޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

ދީދީ އަށް. މާފުކުަރއްވާ! އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން މި ޖެހެނީ ހިންނަވަރު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް. އެއީ ތަރުީތބުން. 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ވަނަ  2115ރައީސް، ގްރީން ޓެކްސްގެ ވާަހަކ މަޖިލީަހށް ފުރަތަަމ އަޑުއިވިގެންދިޔައީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި 

އަހަރަށް ުހަށހެޅުނު ބަޖެޓާ ގުޅިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިތާ ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި. އެ ދުވަހު ހުަށހެޅުއްވީ ރާއްޖެ 

. އަދި އެ ޓެކްސް ނަގަން ފައްޓާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީ ޑޮލަރު ނަގާ ގޮތަށް 11އަށް އަންނަ ކޮންމެ ޓުއަރިސްޓެއްގެ އަތުން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ  321ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރގައި. އޮކްޓޯބަރ، ނޮވެންބަރ، ޑިސެންބަރުގައި.  2115

ނޑުމެން މިއަ ނޑުމެން މިކަމަށް އިހުތިާޖޖުކުިރން. އަޅުގަ ކަށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަުރ ވިދާޅުވި. އެ ދުވަހު އަޅުގަ

 11އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ޤަބޫލުކުރި ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ކޮންމެ ޓުއަރިސްޓެއްގެ އަތުން މި  ތާއީދެއް ނުކުރަން.

ޑޮލަރު ނެގީމާ ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް އެބަ ކުރޭ. މިސާލަކަްށ، މި ތަނުގައި މިހާރު އުނިކޮށްފައި މި އޮތް 

އަތުން މި ނަގައިފިއްޔާ އެ މީހުންނަށް ވިޔަފާރި އަށް ގެއްލުންތަކެއް  ގެސްޓުހައުސް އަށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުންގެ

ނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަ އަކީ ެޓކްސެއް  ނޑުމެން ދެއްކީ. ދެ ވަނަ އަށް އަޅުގަ ވެދާނެތީ އެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ލު އައިއިރުގައި ަތޢާރަްފުކރާއިރުގައި ވަގުތު ދޭންޖެހޭނޭ. ދުރާލައި ރޭވިގެންނޭ މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. މިއަދު މި ބި

ޑޮލަރަށް  6ޑޮލަރު،  11އިރާދަކުރެއްވީތީ މިއަދު މި ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ. ގެސްޓުހައުސަކުން ނުނަގާ. 

ކުޑަކޮްށފައި މި އޮތީ. މިކަން ނިންމާފައި މި އޮތީ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުގެ ހިތާމަ އަކީ މިހެން  މަޝްވަރާއާ އެކީގައި ކަމަށް ވަނީ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ މިއީ މިކަން ކުރަންވީ ގޮތް. އަޅުގަ

ކުއްލިއަކަށް މިކަހަލަ ޓެކްްސތައް އަންނާތީ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން، ޓެކްސެްއ 

ން ނަގާއިރުގައި އެކަން ދުރާލައި އެނގެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ނަގާއިރު، ނޫނިއްޔާ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ އަތު

ވެރިކަމަށް ބަޔަކު އަންނައިރުގައި މެނިފެސްޓޯގައި އެބަ ލިޔަންޖެހޭނެ. ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުގެ ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއަކު 

މަތިކުރާ  ޑޮލަރަށް 12އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މި ގްރީން ޓެކްސްގެ ވާހަކަެދއްކި ަތެނއް. އެހެންނެއް ނޫން. ޖީ.އެސް.ޓީ 

ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި. އެ އޮތީ ރައްޔިތުން އެ ބަލައިގަނެފަ. މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމް ވެރިކަމުގައި އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، 

މިހެން ހުރި ކަންތަްއތައް ޖެހޭނެ ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ވެރިކަމަށް އަންނައިރުގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން. 

ނޑުމެން އޭރު ވިޔަފާރިވެރިންނާ ހި ސާބަށް ެގނެސްދޭން، އެފަރާްތަތކުން ެޓކްސެއް ކުރާ ކަަމށް ވަންޏާ. ދެން އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންންަށ  ދެއްކި ވާހަކަ އަކީ މި ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާ ބެހޭ ކަްނތަްއތަަކށޭ.

އަޑު. ތިމަންނާމެން މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނީ ތިާމވެށި އަޑުއިވިގެންދިޔައީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު އެހެން ވިދާޅުވި 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިކަން  2115ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ކަްނތަްއތަަކށޭ. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ 

ނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން، މި ނެގޭ ފައިސާ ިތމާވެއްޓާ  ބެހޭ ކަންތައްތަކަށް އެގޮތަށް ާފހަގަކުރެވިފައި ެންތކަން. އަޅުގަ

ޚަރަދުކުރުމަށް ބަދަލުކުރުަމށް. މިހެން މި ދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެިށ ހިމާޔަްތކުރުމަްށ ޓަަކއި ހުރި ގިނަ ޕްރޮޖެކްުޓތަްއ 

ވަނަ އަހަރު. މި ނަގާ ޓެލްސް ޚަރަދުކުރާ ގޮތަްށ  2115ހުރީ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރާ ގޮަތށް 

ހެިޅފައި ޮއތް ބަޖެުޓގައި އޮތީ މުޅިން އެހެން ކަްނތައްަތކެއް. އެހެންވީމާ، ަތފްީސލުކޮްށ ބަޖެޓުގައި މި ވާހަކަ މިހާރު ުހށަ 
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ނޑުގެ  އެބަ ލިޔަންޖެހޭ. އެހެންކަމަްށވަންޏާ މިއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އާއި އެހެން ބޭުފޅަކު ވެސް ވިދާޅުވި هللا ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުުހށަެހޅުމަކީ މި ތަނުގައި ދެންމެ ގަލޮޅު އުތު

ފަދައިން، މި އެގްޒެމްޕްޓުކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ގެސްޓުހައުސްގެ އިތުރަށް ަސފާރީ އުޅަނދުަފހަރު ވެސް 

ްތތަކުްނ މި ނެގުމަކީ މައްސަލައެއް ހިމެނުމަށް. ހަމައެކަނި ބޮޑު އަގު ދީގެން ރާއްޖޭގެ ލަގްޒަރީ ހޮާޓތަކުގައި ތިބޭ ފަރާ 

 21ޑޮލަރު،  51ޑޮލަރު ރެޔަކަށް ދިނުމަކީ މައްސަލައަކަށް ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  6ނޫން. އެ ބޭފުޅުންނަކަށް 

ޑޮލަރު ދީގެން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރަން އަންނަ ޓުއަރިސްޓް މީހާ އަށް މިީއ ގެއްލުމަކަށް ވެދާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި 

ތަކާ އެކުގައި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި މިކަން ކުރެވިއްޖެއްޔާ މިއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އާދެ، ބަދަލު

ޓެކްސް ނަގަންފެށީ ކޮން ބައެއްތޯ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިތާނގައި ކުރެވޭ ޑިބޭޓެއް. ކުރީގައި ވެސް ނަގައޭ ވިދާޅުވަނީ، 

ފަދައިން. އެއީ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އާއި ބެޑް ޓެކްސްއާ ނަގަމުންދިޔައީ.  ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި

އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ބުނަމުންގެންދިޔައީ މިއީކީ އިންސާފުވެރި ޓެކްސެއް ނޫނޭ. ޑައިރެކްޓް ޓެކްސަކަށް މި ބަދަލުކުރަމާ 

ރާއްޖޭގައި ޓެކްސްނަގާ މާ  ހިނގާށޭ. އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރި ކަމަކީ އެއީ. ޓެކްސްގެ ތާރީޚަށް ދާއިރުގައި އިނގޭތޯ.

ވަނަ އަަހރުގެ ފުަރތަމަ ޤާނޫނުއަާސސީއާ އެކީގައި އުފެދުނު؛ ލިޔެވިގެންދިޔަ ޤާނޫނުތަކުގައި  1032ކުރިންވެސް. 

"ޓެކްސް" މިބަސް ބޭނުންކޮށްފައި ެއބަހުރި. މާލޭގައި ގެންގުޅޭ ގެރިބަކަރިން ޓެކްސްކުރާަނމޭ. މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އުޅޭ 

ލާރި ނަގާނަމޭ. މި ހޭދަކުރާނީ މާލޭގެ މަގުތައް  2ކުން އަށް ލާރި ނަގާނަމޭ. ކޮންމެ ބަކަރިއަކުން ކޮންމެ ގެރިޔަ

ސާފުކުރުމަށޭ. ވަރަށް ާސފުޮކށް އޭގައި ލިޔެފައިވޭ އެ ޤާނޫނުގައި. އެހެންވީމާ، އޭރުވެސް "ޓެކްސް" ހަމަ އެ ބަސް 

މަށް މި ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔައީ. ވަރަށް ރަނގަޅު. ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސް ނަގައިގެން، ތިމާވެއްޓާއި ސާފުާތިހރުކަ

ނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް، ދޭތެރެއަކުން އެ އުވި، އަނެއްކާވެސް އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ އަށް ގޮސް، އަނެއްކާ އެނބުރި އަޅުގަ

ކުރިން ނަގަން  ޑައިރެކްޓް ޓެކްސް އަށް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޓެކްސްގެ ތާރީަޚށް ދާއިރުގައި ރާއްޖޭގައި ޓެކްސް މާ

ނޑު މި ދެންނެވިހެން. އެކަމަކު ދޭތެރެއަުކން ވެރިކަމުގައި ތިބި ބައެއްގެ ސިޔާސަތަށް އައި ބަދަލުގެ  ފައްޓައިފި އަޅުގަ

ސަބަބުން އެ އެއްޗެހި އުނިވެގެންދިޔައީ. އަނެއްކާވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅު މިސްރާބަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

މު ހަމަގައިމު ވެސް ގެންގޮސްފައި މި އޮތީ. އޭގެ ރަނގަޅު ފައިދާ ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔަތަްށ ސަރުކާރުގައި ޓެކްސްގެ ނިޒާ

ނޑު މި ހުަށހެޅި ގޮަތށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި މި ބަދަލުތައް ގެނެސް، އެންމެ  ވަމުންދަނީ. އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ އަޅުގަ

 ކުރިއްޔާ. ފައިދާހުރި ގޮަތށް މި ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ބަލައިލާއިރު ގަޑީގެ ކަށި  އާ އަރައި ހަމަވާން 11331ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބަށް އަޅުގަ

ނޑު ކޮށްލާނަން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަަކްށ އައި ބައެއް ބަދަލު  އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އަޅުގަ
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ނަވާލަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމުގެ ދަން

ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން  ޠާރިޤް އަޙްމަދު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް މަހިބަދޫ 

ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  އެދިވަޑައިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ  110

އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ގައި އަންގާފަ. 2112ނޮވެންބަރު  22ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެޮގަތށް ިއޢުލާންކުރަން. މިނިވަން  110މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 މުޙައްމަދުމުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަްއތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ލަޠީފް  މުޙައްމަދު ޙުސައިންބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެޝާހިދު

ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 110މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގައި އަންގާފަ. 2112ނޮވެންބަރު  22ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްއަކުން 

ން އެގޮަތްށ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަ 110އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އިޢުލާންކުރަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްެގ 

 ދޮންމަނިކު  ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ .ތބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް 

.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ޕީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  110މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އި އަންގާފަ. ގަ 2112ރު ނޮވެންބަ 22ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮަތްށ  110އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ޢަބްދުއްރަޙީމް އިޢުލާންކުރަން. ޢާއްމު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 ޙުސައިން  ސަޢުދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ގެ ބަދަލުهللاޢަބްދު

ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، 

ޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަ 110މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގައި އަންގާފަ.  2112ނޮވެންބަރު  22ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮަތްށ  110އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނަވާ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޢުލާންކު

 މުޙައްމަދުދީދީ  އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މެދު ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ހިތަދޫފަލާޙް މުޙައްމަދު 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން،  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  110މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގައި އަންގާފަ.  2112ންބަރު ނޮވެ 22ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮަތްށ  110އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެްއ އަރުވަން.  31އިޢުލާނުކުރަން. މި ހިސާބުން 
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا އި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގަ)ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިބްތިދާޢީ ، 6އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދަން ކަމަށް. އާދެ، އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

هللا ރާުތން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުބަހުސްގައި މިހާރު ބަހުސްކުެރވެމުންދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލާ ، 00/2ޚަލީލް ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބްރާހީމްދީދީ އަށް. ގުޅޭގޮތުން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމުން ގްރީން ޓެކްސެއް ނެގުމަށް ، 00/2ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ފުރިހަމަ އަށް ާތއީދުކުރަްނ.   6ސޯޓުތަކާއި ހޮާޓަތކާ އަދި ސަފާރީތަކުން ރާއްޖޭގެ ރިުހށަެހޅިފައިވާ ބިލަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި  ޑޮލަރު ގްރީން ޓެކްސެއްގެ ގޮތުގައި ނަގަން މިހާރު މި ނިންމިނިންމުމަކީ މިއީ އަޅުގަ

 ޑޮލަރަށް ނެގުމަށް ބަހުސްކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިހާރު  11މެންބަރުން ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ފަރާްތތަކުން 

ޑޮލަރު ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ބައެއް ފަރާްތތަކުްނ  6ޑޮލަރަށް ތިރިޮކްށފަ. މި ވަގުތު ވެސް މި  6މި އޮތީ 

ނޑަކީ ވެސް  ޚިޔާލުތަފާތުވޭ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން އެބަ ދޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތްޮކްށފައި ހުރި މީެހކޭ.  22ންދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމުގައި ގިނަ ދުވަސް ވަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓުއަރިޒަމުން ދިވެހި ދައުލަަތށް ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި މަންފުާހރި ޮގަތށް ބޭނުންކުރުަމްށ 

ބައްލަވާ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑޮލަރު ގްރީން ޓެކްސެއްގެ ގޮުތގައި ނަގަން ވާހަކަދައްކާއިރު ތި ޭބފުުޅން 6ޓަކައި އެންމެ 

ހާސް ޑޮލަރަށް ވިއްާކ  12ޑޮލަރުން ގޮސް  111ރައްޔިތުންނަްށ ވެސް މިކަން މިހާރު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. 

ޑޮލަރު ނަގާ ރިސޯޓުތައް  111ރިސޯޓުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބަހުރި. އެންމެ ވަގުތެއްގައި އެންމެ ގެސްޓެއްގެ މީލަށް 

ޑޮލަރަށް ވިއްކާ ރިސޯޓުތައް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން  61ގެ ކުޑަކުޑަ ޑްރިންކެއް އެމް.އެލް  21އެބަހުރި. 
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ޑޮލަރު ނަންގަވަން ފެއްޓެވީމަ ވެސް މި ވިދާޅުވަނީ، މި އަގުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ގެސްޓުންނެއް ނާންނާނޭ.  6މިއަދު 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ، ޖީ ޓުވެންޓީ ގެ ސަމިޓެއް އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ބޭއްވިގެންދިޔަ ތަން. އެމެރިކާގެ އިހަަކށްދުވަހު އަޅުގަ

ޑޮލަރުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި. އިންޑިޔާ، ޗައިނާ، ޖަޕާން، އިނގިރޭސިވިލާތް ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ  1211ރައީސް ހުންނެވީ 

ހާސް ޑޮލަރަްށ  12ގެ ޑޮލަރަށް ރޭޓަށް ދޭ ކޮޓަިރަތކުގައި ތިއްބެވީ. ރާއްޖޭ 511، 211އިޤްތިޞާދީ ޤައުމުތަކުގެ މީުހން 

ޑޮލަރު ނެގީމާ މި ތަނަށް ގެސްޓުން ނާންނާނެ. ގްރީން ޓެކްސެއްގެ  6ކޮޓަރި ދޭއިރު، މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ 

ނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިސޯޓުތައް ިހންގަވާ ފަރާތްތަަކްށ ގޮވާލަން މިއަދުން މިއަދަށް  6ގޮތުގައި  ޑޮލަރު ނެގީމާ. އަޅުގަ

އަގުތައް ތިރިކުރައްވާށޭ. ތިރިޮކްށފައި ރާއްޖެ އަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތަްށ ތި ރިސޯުޓތައް ހިންގަވާށޭ.  ވެސް ތި ޭބފުޅުންގެ

އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ އަސާީސ ޚިދުމަތްަތކަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ާރއްޖޭގެ 

ރެ ގިނަ އެތައް ރިސޯޓެއް އެބަހުރި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ ރިސޯޓުތައް ހިންގަން. ރާއްޖޭގައި ސަތޭކަ ައށް ވު

ނޑުމެން ދުނިޔޭގެ އެހެން  އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެހެން ވަސީލަްތތައް މަދު މި ރާއްޖޭގައި. އެހެންވީމާ، މި ވަސީލަތް އަޅުގަ

ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ދިވެިހ ޤައުމުތަކުން ވެސް ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ބޭނުންކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކު

ދައުލަތުން މީގެކުރީގައި މި ޓެކްްސތައް ނުނަގާއިރު، ދިވެހި ދައުލަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނުދޭ ކިތަންމެ ޚިދުމަތެއް 

ނޑުމެން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ސަބްސިޑީޒްގެ ގޮތުގައި ދިވިެހ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ދެވޭ މިހާ ރު ފޯުރޮކށް އެބަ ދޭ. އަޅުގަ

ތައް ބައިވަރު ފައިސާތަކެއް. އަޅުގަނޑުމެން، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މުިޅ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން އެބަ އެ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އުމުރުން  ނޑުމެން ހިލޭ ދިވިެހ  5111އަހަރުވާ މީހުންނަްށ  65ޖެހޭ. އަޅުގަ ރުފިޔާ ދޭން. އަޅުގަ

ހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ އިން ނުލިބޭ ޚިދުމްަތ ޯހދަން ރާއްޖެ އިން ބޭރްަށ ރައްޔިތުންނަްށ ބޭސްފަރުވާކޮްށދޭން އެބަ ޖެ

ނޑުމެން ހިތުގެ ބައްޔަށް ބޭސްފަރުވާކުރަން އެބަ  ރައްޔިތުން ފޮނުވަން އެބަ ޖެހޭ. ކެންސަރު ބަލި، ކިޑްނީ އަދި އަޅުގަ

ނީ. މީގެކުރިއަކުން ނޯވެ މި ކަމެއް. ޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. މި ޚިދުމަތްތައް ދިވެހި ދައުލަތުން މިހާރު މި ދެ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި ދައުލަަތްށ މި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަށް މި ޓެްކސް  އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަްތތެރި ރަީއސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާނގައި ވާހަކަދައްކަވާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދިވެހި ދައުލަތަްށ  ނަގަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ. އަޅުގަ

އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތަށް، ަކންަތއްތައް ަފހިކުރަން މި މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުމުގައި ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރުން ވެސް މިކަމަށް  ހަމަ މިކަމަްށ އަޅުގަ

ނޑު އު ނޑު ވަކާލާތުކުރައްވާ މިއަދު. އެއީ އަޅުގަ ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ، އަޅުގަ ފާކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ޑޮލަރަށް  6ފާހަަގކުރަނީ ދިވެހި ދައުލަތަްށ މި ޓެކްސް ނަންގަވާތީވެ ބައެއް ފަރާްތތަަކށް އުދަގޫވީމަ ނޫންތޯއޭ މީތި 

ހާސް  12އި މިހިރަ ރިސޯޓުަތއް ޑޮލަރުގައި އޮއްވާ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުންގެ، ދިވެހިރާއްޖޭގަ 11ތިރިކުރެއްވީ، 

ޑޮލަރަށް ކޮަޓރި ވިއްކަވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަންނަ ގެސްޓުންނަކަށް އުދަގުލެއް ވާ ކަމަކަށް ނުވޭ. އެ ބޭފުޅުން 

ކީއްވެގެންތޯއޭ އަގުތައް ލިމިޓުކުރައްވާފައި އަގުތައް ތިރިނުުކރައްވަނީ ގެސްޓުން ނާންނަންޏާ. އެހެންނަމަވެސް، ދުވަހެއް 
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ވަހަަކށް އަގު ބޮޑުވަމުން މި ދަނީ ހޮާޓތަކުގައި. ކެއުމާއި ބުއިމާއި ދަތުރުކުރުމާ މި ހުިރހާ އެއްޗެއްގެ ވެސް އަގުތައް ދު

ޑޮލަަރށް  6ޑޮލަރު ނަންގަވަންފެށީމަ ީމތި މި އޮީތ  11ބޮޑު. ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ގްރީން ޓެކްސެއް، 

ނޑު ހިތާމަ ކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިލަށް ަބހުސްކުރައްވާއިރު ކޮމިޓީ ތިރިކުރައްވާފަ. މިއީ އަޅުގަ

ޑޮލަރަށް ވެސް ހައްދަވައިދެއްވާށޭ.  11މަރުޙަލާގައި ވެސް އިތުރަށް ީމތި ވިސްނާވަޑައިގެންފައި ހަމަ ހެއްދެވެންޏާ 

ނޑުމެން  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތި ޭބފުޅުން އެންމެ، އެންމެ ޑޮލަރެއް ވެސް އުނިކުރަން އަޅުގަނޑެއް ނޭދެން. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބޭނުން، ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ދޭން. އަޅުގަ ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭން އެބަ 22ބައްލަވާ! އަޅުގަ

ނޑުމެން ހޮސްޕިޓަލްތައް އަޅަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖޭ  ގެ ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ސްކޫލުަތއް އިމާރާތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ. އަސާސީ ޚިދުމަތްތަަކްށ ބޭނުންވެފައި، ކެތްމަދުވެފައި  ރައްޔިތުންގެ އެއްފަސްކުރަން އަޅުގަ

ރައްޔިތުން މި ތިބީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޑިއުޓީތައް ނަގައިގެން، ރައްޔިތުންގެ 

ވީމާ، އާމްދަނީ ލިބޭ ދިމަދިމާ އިން ޓެކްސް؛ މި ނަގާ ޓެކްސްއަކުން އަތުން އިތުރު ޓެކްސެއް ނެގޭކަށް. އެހެން

ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ. ރައްޔިތުންނަްށ ކުރާނީ މަންފާ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންމި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ 

ރުކުރާ ަފތުރުވެރިން އަތުން. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން. ރާއްޖެ އަށް ދަތު 

އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން، މި ދަނޑުވަޅު، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފުަތރުވެރިން އަންނަން އޮތް މަގު ބަންދުވާ ގޮތަށް ބިރުވެރިކަން 

ނޑު ކުށްވެރިކުރަން ރޭގައި ވެސް ކުރީގެ ަރއީސް ނަޝީދު އެ ވިދާޅުވި  އުފެދޭ ގޮަތށް  ާވހަކަނުދައްަކވާށޭ. އަޅުގަ

. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޭރުގެ ޓެރަރިސްޓު ބަޔަކު އައިސްގެން ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓަން ބަސްފުަޅށް

އުޅޭ ވާހަކަ. މިކަހަލަ ވާހަކަ ވާަހކަުފޅެއް އެ މަނިކުފާނު އެ ދައްކަވަނީ. ރާއްޖެ އިން އިހަކަށްދުވަހު ގެއްލުނު 

. އަފްރާޝީމް މެރި މީހާ ވެސް އެ ަމނިކުފާަނށް ެއނގޭ. ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިޔާ ގެއްލުނު ގޮތް އެ މަނިކުފާަނށް އެނގޭ

ނޑު ގޮވާލަން، އިންޓެލިޖެންސްގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ަކނޑައިލާފައި މި މަނިކުފާނު  ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ؛ އަޅުގަ

 ..އިންޓަލިޖެންސް ޑިޕާޓްމަންޓްަށ ވައްދަންވީ ނޫންތޯއޭ. އޭރުން މި ހުރިހާ ކަެމއް ހަމަޖެހުނީނޫންތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްަފުހ( ުޝކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތެްތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

 މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް. 

 

 ންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މައްޗަ

ނޑު މިއަދު މި ފުރުޞަެތއް ހޯދާލީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަ

ނ، 00/2 ޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލު ވެސް އެ ބިލާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަށް އަޅުގަ
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ނޑު ހަމަ މީގެ ކުރީގައި ވެސް މިތާ ވާހަކަފުުޅދެއްެކވި  ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވި  ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވާލުމަށް. އަޅުގަ

ފަދައިން، ގެސްޓުހައުްސތަކާިއ ސަފާރީ ބޯުޓަތކުން މި ޓެްކސް ނެނުގުމަށް، އެ ަތންތަަނށް އަންނަ މީހުންގެ އަތުން ިމ 

ނޑު ހަމައެހެންމެ ދެންމެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދެއްކެވި ޓެކްސް ނު ނެގުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުންގެ އަތުން ނަގާ  12ވާހަަކފުަޅށް ވެސް ތާއީދުކުރަްނ.  ހާސް ޑޮލަރު އަޅުގަ

ގައި މަސައްކަތްޕުޅުކުަރއްވައި އޭގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅެއް ރިސޯޓުތަްއ؛ އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވަނީ އެ ރިސޯޓުތަކު 

ޑޮލަރު އެކަނިތޯއޭ އެ ތަްނތަަނށް އަންނަ  6ކަމަށް އެއީ. އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްަތަކށް ވެސް އެވަރު ނެގެމުންދާއިރު 

ނޑުމެން ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއް. އެއީ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓު  ތަކުްނ، އަންނަ މީހުން ޓުއަރިސްޓުން ދޭންވީ؟ އެއީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ިމތާ އަޑުއިވިގެން ހިނގައްޖެ، ިތން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުން  6އަތުން ހަމައެކަިނ  ޑޮލަރު ނަގާތީ. އަޅުގަ

މަޢުމޫނުގެ؛ ރައީސް މަޢުމޫނުގެ ދައުރުގައި މި ޓެކްސް ނެގުމަށް ވާހަަކުފޅުދެއްކެވި ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ 

މެ ކުޑަކޮށް ަތރައްޤީވެފައި އޮތް ޤައުމުތަކުން، އެންމެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކޮްށ، އެން

ނޑުމެންނަށް އޭރު ލިބެމުން އައި ހިލޭ އެހީަތއް ހުއްޓޭނެކަން  ބަދަލުވިއިރު އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުނުވެ ތިބިކަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ނގޭ މި ޓެކްސް ނުގެންގެވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުފޫޒުގަދަ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އަޅުގަ

އަބަދުވެސް އެ ބުނާ ވާހަަކތަކެއް އަޑުއައްސަވައިގެން ދިހަވަރަަކށް މަހުޖަނުންގެ ދަުށވެގެން އުޅުއްވަންހަދައިގެން 

އެރީމަ ދައްކާ، ބާވެފައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ތަރައްޤީއެއް ންެތ ކަމަށް. ރަށްަރަށށް 

ނޑުތައް ދައްކާފައި ބުނޭ، އޭރު ލިބުނު ތަރައްޤީ އަކީ މިއޭ ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ  ހުންނަ، ދަބަރުޖަހާފައި ހުންަނ  ދަގަ

ނޑުމެންނަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި  ނޑެއް ޖަހާފައި އެއްވެސް ކަމެއް ރަށަށް ނުވާ ވާހަކަ. އަޅުގަ ދިމާކޮށް ދަގަ

ޔައީ އެގޮތަކަށް ޫނން އެކަން ހިނގައިދިޔަކަން. އަދި މިއަދު މި ބޭފުޅުން އެ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާއި ރާއްޖޭގެ ފެނިގެންދި

ވާހަަކތައް ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އެ ދައްކަވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވާއިރު، ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އެ 

ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށާއި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްދިނުަމށް ިމ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ސީދާ ހާަލތު އޮްތ ޮގްތ 

ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔޭގައި ބޭރުގެ ފަރާްތަތކުން ވެސް މަސައްކަތްޮކށްދިނުަމށް ޓަކައި ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައި ތިޭބ 

ޑައިގަތީ ހާމަކުރައްވަމުން. މީހުންނާ އަދި މި ނޫންވެސް ކަންކަމުގައި އުޅޭ މީހުން ތިބިކަން އޭރުވެސް އެ މަނިކުފާނު ވަ 

ދަންނަވަންތޯ. ޓެކްސެއް ބަޔަކު އަތުން ނަގާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބައެއްގެ ރުހުން ވެސް އެކަމަށް ލިބެންޖެހޭނެ. ރައީސް 

ނަޝީދު ބޭރަށް ވަޑައިގެން މި  ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ޮގތުން އެ ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ވަކާލާތުގައި މި 

އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ މި ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަކީ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއްކަން. އަދި  ރާއްޖެ އަށް

ތިމާވެިށ ރައްކާތެިރޮކށް އެ ީމހުންގެ ދަރިންނާއި ދަރިން ވެސް މި ރާއްޖެ އަށް އަންނަން، އެ ޖީލުަތކަްށ އެ ކަްނތައް 

ނޑުމެންގެ މި ރައްކާކޮށްދިނުަމށް ޓަކައި އެ މީހުން ތިބީ ޓެކްސް ނު ދައްކާ ގޮތަކަށް ނޫން. އެހެންވިޔަސް، އަޅުގަ

ޤާނޫނުގައި އެބަ ލިޔަންޖެހޭ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ލިޔަންޖެހޭ މި ކަންކަން ޚަރަދުކުރެވެންވާނީ އަނެއްކާވެސް ސިޔާސީ 
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ނޑައެޅިގެން ސީދާ އެ މަޤާމުތަކެއް އުފައްދައިގެން، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ މީހުންނަށް މުސާރަދޭން ނޫން ކަމަށް. ހަމަ ކަ

ނޑުމެން ހުއްޓާލައިގެންނުވާނެ މި ފަހަރު، ކުނި  ވާހަކަ މި ބިލުގައި ލިޔަންޖެހޭނެ. ކޮންމެހެން ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ނައްތާލުމަށާއި މިކަހަލަ ތަންަތނަށޭ މިަކން ކުރަންވާނީ. ހަމަ ސީދާ؛ އެއްވެސް ހާލަތެއްަގއި ވަކި އެކައުންޓެއްގައި މި 

ން އެ އެކައުންޓުން ނަގައިގެން ބޭނުންކުރެވޭނީ އަރައިފޭބުމުގެ ދަތިަތއް، ރަށްތައް ގިރުމާ އަދި ފައިސާ ބަހައްޓައިގެ

ނޑުމެން އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް  ރާއްޖޭގެ ކުނި ނައްތާލުމާ، މިފަދަ ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ކަންތަްއތަަކށް ކަަމށް އަޅުގަ

ނަށް ވެސް މި ލާރި ޚަރަދުކުރެވެނީ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ލިޔަންޖެހޭ. އަދި އެކަން ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން

ރައްކާތެރިކުރުަމށް ކަމަްށ އެނގޭނެ ގޮތަށް، ފެންނާނެ ގޮަތްށ އެކަން ކުރެވިގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ އަށް 

އަދި އެނޫނަސް އެއަށް  ޑޮލަރު. 6އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން ރުހުމާ އެކީގައި އެ ދިއްކޮށްލާ، މިހާުރ އޮތް ޮގތުން ވިއްޔާ 

ނޑުމެން  ވުރެ އިތުރަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަށް އެ މީހުންގެ އަތުން ދޭން ތައްޔާރަށް ތިބިަކން، އެއީ އަޅުގަ

ހަމަ ރީއްޗަށް ސާފުޮކށް އެނގޭ ކަމެއް. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި އޮތް ހާލަތު، އެ ވާހަކަ ދައްަކއި 

ގައި އިހަށްދުވަހު ވެސް އެ ފެނިގެންދިޔަހެން މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ނޯޓެއް އޮވެފައި ތިމަންނާމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭ 

ވަކި ބައެއް ދެކެ ރުޅިއަންނާތީ ތިމަންނަމެން މި ތިބީ ބޯޓެއް ގޮއްވައިލާ ގޮތަށޭ. މިކަހަލަ ކަްނތައްތައް ނުޮކށް 

ްނ ވީމަ ވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ އަދި އެނޫންވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަން ހުއްޓުވުމާ، އަދި މިކަހަލަ ކަންކަ

ފަާރްތތަކު އެީހތެރިކަން ހޯދައިގެން މި ކަންކަން ހުއްޓުވަން ބާރުއަޅައިގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ރަނގަޅު، 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރީތި، އަމާން ދިމާލަކަށް ނުގެންދެވޭނެކަން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ކަމެއް. 

 ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް. 

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަްށ ، 00/2`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ ުހށަެހޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮުތން ވެސް އަޅުގަ

ހިންގުމަށް ޓަކައި އެ ދައުލަތެއްގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަާރްތަތކުންނާ، އަދި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ވެސް  ގޮތުގައި ދައުލަތް

ޓެކްސްނެގުމަކީ އެއީ އެ ދައުލަތް ރަނގަަޅށް ހިންގުަމށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންެޖޭހ ކަމެއް. ދުނިޔޭގެ އެހެން 

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. ޤައުމުތަކުގައި ވެސް މި ކަންތައްތައް މިޮގތަްށ ކުރާކަން އެ  އީ، އަޅުގަ
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އާދެ! ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު ްގރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ަތާޢރުފު މި ކުރެވޭ ޓެކްސްގެ ުމރާދެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު 

ފަާރތުން އަންަނ  ޤަބޫލުކުރަނީ، އެއީ ރާއްޖެ ފަދަ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނާޒުކު ޤައުމަކަށް، އެ ޤައުމުގެ ތިމާވެށިން، ލިބޭ

ނުރައްކާތަކުން ޤައުމު ސަލާަމތްކުރުަމށް ަޓކައި ކުރެވޭ މަަސއްކަްތތަަކށް ހަރަދުކުރާެނ ނުވަތަ އިންވެސްޓުކުރާެނ ަފއިސާ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޤައުމުތައް  ހޯދުމަށް ކަަމށް އަޅުގަ

އެ ޤައުމުތަކުެގ ދެމިއޮތުމާއި ނެތުން ބިނާވެފައި މި އޮންނަނީ އެ ޤައުމުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަްތކުރުމާއި ، ނެތިދިއުމަށް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މި ޒަމާނުގައި ސެކިޔުރިޓީ އަށް އޮތް ތްެރޓަކީ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މައްޗަށްކަްނ އަޅުގަ

މައެކަިނ ނުރައްކަލަކީ އެއީ ހަނގުރާމައިގެ ހާލަަތށް ދިއުން ނޫން ނޫނިއްޔާ ޤައުމު ދެމިއޮތުމަށް ސަލާމަަތށް އޮންނަ ހަ

ކަމަށް އެބަ ބައެއް ދިރާސާކުރާ ފަާރްތތަކުން އެބަ ބުނޭ. އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ސެކިއުރިޓީ އިޝޫ އަކީ ނުވަތަ މައްސަލަ 

މުންދާ ދާއިރާއެއް. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަދެކެވެމުންދާ، ދިރާސާކުރެވެ

ނޑުމެންގެ ދިރިތިބުމަށް، މިކަުމެގ ސަބަބުން އެންވަޔަރަންމަންޓަްށ އަންނަ ނުރައްކަލެއްގެ  ފަދަ ޤައުމެއް، އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ، ދުރާލައި އަޅުގަ ސަބަބުން އެކަމަށް އަސަރު ފޯރާކަން އަޅުގަ

ނޑައަޅައިގެން މިކަން ކުރެވިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު ވިސްނައި ގެން މި ކަހަލަ ޕޮލިސީަތކެއް، ސިޔާސަުތތަކެއް ކަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މި ނެގޭ ޓެކްސް ސީދާ ގޮތެއްގައި މިކަމަށް އަމާޒުކޮށް  ކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ްށ އިލްތިމާސްކުރަން. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަ 

އަޅުގަނޑުމެން ދާދި ފަހުން ވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފިން، ސުނާީމ ކަހަލަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާަތއް. މި ކަހަލަ ކަންތައްަތކުން 

ނޑުމެ ންގެ ރާއްޖޭގައި ސަލާމަަތށް ޓަކަިއ ވެސް މި ނެގޭ ޓެކްސްގެ ސަބަބުން ދުރު މުސްތަޤްބަލަްށ ޓަކައި އަޅުގަ

ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރުއްސުރެ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ސޭްފ 

ސިޓީގެ ގޮތުގައި ރައްކާތެރި ސިީޓަތކެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ސަރަހައްދުަތކެއް މިހާރުއްސުރެ މި ނެގޭ ޓެކްހުން 

ނޑަކަށް އަޅުގަ ނޑުމެނަްނށް ތިން ަސތޭކަ ވަރަކަށް ނޫނީ ފަސް ސަތޭކަ ވަަރކަްށ މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރަކު ިމ ގާތްގަ

ނަމަވެސް މި ދެންނެވި ކަހަލަ ސަަރހައްދުަތކެއް  35ނޫނީ % 35ޓެކްހުން ލިބޭނެ ކަމަްށ އަންދާޒާކުރަނީ. އޭގެ %

ނޑު ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި ތައްޔާރުކޮްށ، ބިނާކުރުަމކީ ސަރުކާރު ްނ ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަަމށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ކަހަލަ ދުރު މުސްތަުޤބަލްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިާދވާނެ، ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި 

ނޑުމެންންަށ ވަރަްށ ފައިދާހު ރި ކަމެއް މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަންތައްަތަކށް މި ނެގޭ ޓެކްސް އަމާޒުކުރުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ކުދިކުދި ރަށްރަުށގައި ދިމާވެފައި ހުިރ ތިމާވެށީގެ  ކަމުގައި އަޅުގަ

މައްސަލަތައް މިއަދުން މިއަދަށް ޙައްލުކުރުަމށް ޓަކައި މި ނެގޭ ޓެކްސް، އެއީ އެ ކަމަށް ާޚއްޞަކުރެވޭ ވަކި 

ރުމަކީ ހަމަ ވަރަށް މުިހއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ސަރުކާރުގެ ފަންޑެއްގައި ބަހައްޓައިގެން އެކަން ކު

އިންޓެންޝަން ނުވަތަ ނިޔަތް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ވާނީ، އާދެ! ރައްޔިތުން އެކަން ޤަބޫލުކުރާނީ، މި ދެންނެވި 
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އް ބައި ދިރިއުޅެމުންދާ މި ފަދަ ގޮަތށް ކުދި ރަށްަރށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ތިން ބައިކުޅަ އެ 

ރަށްަރށުގައި ހުރި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ަޓކައި މި ފައިސާ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮްށފި ކަމުގައި 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ރަށްތައް ގިރުމުގެ މައްސަލަ  ވަންޏާ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރާނެ. އާދެ! އަޅުގަ

ރަށް ބޮޑު. ފެން ލޮނުވުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު. އަދިވެސް އެ ނޫން މި ކަހަލަ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގައި  މަސްވެރިންނަށް އެން ހޯދުމާއި ފަރުަތަކށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ، މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަކީ އަޅުގަ

ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ތިާމވެށީގެ މި ކަހަލަ ބޮޑެިތ މައްސަލަތަަކކީ. އެހެންވީމާ، މި  މިއަދު ގުނައި އަދަދުނުކުރެވޭ ފަދަ

ކަން ކަމަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް މި ލިބޭ ފައިސާ، ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މި ނެގޭ އާމްދަނީ ރައްޔިތުންަނށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މި 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ފަދަ ކަހަލަ ބޮެޑތި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަްށ ޓަކައި ހޭދަކުެރވޭ ކަ މަށް ވަންޏާ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެކޭ. އާދެ! ޤާނޫނުތައް ހެދެީނ ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު  ޤާނޫނުތަކުން އަޅުގަ

ރައްކާތެރިކުރުަމށް ޓަކައި. ރައްޔިތުންގެ މަންފާ ފުރިަހމަކޮށްދިނުމަށް ަޓކައި ރައްޔިތުންނަށް އުާފފާަގތިކަން 

ދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މި ނަގާ ގްރީން ޓެކްސް އަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ އުޖާލާ ކަމަްށ، ގެނެސް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމެއް. އެކަމަށް  ފެިހކަަމށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ޝުކު  ރިއްޔާ ޢިއްޒްަތެތރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަަތށް.ސަރުކާރަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް.

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންދާއިރާ ވިލިނގިލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ދިވެހި ، 00/2ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި 

ސަރުކާރުން ުހށަަހާޅފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ މިހާތަަނށް ދިވެހި މާލިއްޔަތަށް ނުވަތަ ދިވެިހ ތިމާވެއްޓަށް ގެނެވޭ އެންމެ 

ގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާަހަގކުރަން. މިކަމަށް ޓަކައި މި ބިލު ހުށަހެުޅއްވި، ނިލަންދޫ ބޮޑު އެއް ރަނގަޅު ކަމެއް

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! އެއްވެސް  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވެސް އަޅުގަ

ޑޮލަރު،  6ކޮންމެ ަފތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން ، ޝައްކެއްނެތް. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ަފތުރުވެރިެއއްގެ އަތުން

އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން މި ނެގޭ ޓެކްހަީކ ސީދާ ގޮުތަގއި ދިވެހި ނާޒުކު ތިމާވެށި ިހމާޔަތްކުރުމަށް ަޓކައި ދިވެހި 

ނެތް. މިއީ ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރާނެ ޓެކްެހއްގެ ގޮތުގައި މި ބިލުގައި ފަރުމާކުރެވިގެން މި އަންނަނީ. އެއްވެސް ޝައްކެއް

ަފތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީގައި ބައިވެރިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިން ވެސް މި ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް 
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ނޑު ފާހަގަކުރަން. މިހެން މި ދެންނެވީ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުަތކުގަޔާ އަދި މިހާރު  ދޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ޤައުމުތަކުގައި މި ގްރީން ޓެކްސް އަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޤައުމުތަކުގައި ނަގަމުން،  ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ 

ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން އަންނަ ަކމަކަށް ވާތީ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއެއް. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑު އެ ވަނަ  2115އްވެސް ޝައްކެއް ނުކުރަން. އެގޮތުން، ތިމާވެިށ އިތުރަްށ ތަރައްޤީވެގެން އަންނާނެކަމާ މެދު އަޅުގަ

އަހަރު ދައުލަތުން ުހަށހެޅުއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސަރވިސް ޤާއިމުކުރުމަށް 

ނޑަށް  ޓަކައި ބަޖެޓް ކުރެވިގެން އެބަ އާދޭ. މި ކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މި ފަންޑު ޖެނެރޭޓުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ފެނޭ. ހަމައެހެންމެ، ފަތުރުެވރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން މިފަދަ ކުރިއެރުންތަކެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދަމުންދާއިރު 

ނޑު ކަންބޮޑުވަން އެކަންކަމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން މި ޤައުމުގައި ހިނގަމުންދާތީ އަޅުގަ

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަަމށްވާ މުޙައްމަދު ތެރޭގަ. އޭގެތެރޭގައި 

ނަޝީދު، ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ޓަކައި ހިންގާފައި ހުރި ސީދާ ހަރަކާްތތަްއ 

ށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެންބަރުން އެބަ މަސައްކަތްކުރައްވާ. އެއީ ދޮގެއް ދިފާުޢކުރުމަށް ޓަކައި މިާތތެޭރގައި އެ ޕާޓީ އަ

ނޑުމެންގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ ތާޒާކޮށް، ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެން  ކަމަށް ބަޔާންކުރެއްވެވި. އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ަރސްމީ  2112 ޖުލައި 2މަންފާ ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު، އެ މަނިކުާފނުގެ ފަރާތުން 

ގައި  2113ސެޕްޓެންބަރު  25ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރި ކަން ބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭރު ދުނިޔެ އަށް ގޮވާލެއްވި. 

ގައި  2113ސެޕްޓެންބަރު  20ގައި ރަސްމީކޮށް އިޢުލާންުކރެއްވި.  2112ޖުލައި  2ރަސްމީކޮށް އިޢުލާްނކުރެއްވި. 

ގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް  2112މާޗް  12ރެއްވި. ރަސްމީކޮށް އިޢުލާންކު

ގައި އެމް.ޑީ.ޕީން  2113 ސެޕްޓެންބަރު  20ަފތުރުވެރިން ނައުމަށް، ބޮއިކޮޓުކުރުމަށް މަގުމަތީގައި ހަރަާކތް ހިންގި. 

ނިޔޭގެ އެކިއެކި އެޖެންސީަތކަށް ގޮވައިލެއްވި. ދެން، ރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް ޓަކައި ރަސްމީކޮށް މުޅި ޕާޓީން މުޅި ދުޓުއަ

ސެޕްޓެންބަރު  12މިގޮތަށް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބޮއިކޮޓުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ދޫކޮްށ، އެހެން މަރުޙަލާއަކަށް ބަދަލުވީ، 

ބަޔާންޮކށް، މި  ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އައި.އެސް.އައި.އެސް ކިޔާ ޖަމަާޢތަަކށް ނިސްަބތްވާ ބަޔަކު އުޅޭ ކަމަށް 2112

ޤައުމަކީ ނުރައްކާތެރި ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިަފޮކށް، ިމާހރު ދަނީ މި ހަރަާކްތ ހިންގަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ަފތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ އަކީ މުޅި މި ޤައުމުގެ ލޭ ނާރު ކަމަށް މިއަދު ވެފައި އޮތް ދަރަޖައިގައި ވެއްޓިފައި 

ާކްތތަކުގެ ސަބަބުން މި އިންޑަސްޓްރީ ސަލާމަތްކުރުމަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުން ވެސް ކުރަންޖެހިފައި އޮތްއިރު މިފަދަ ހަރަ

ނޑުމެން އެބަ  ނުޑ ދެކެން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގްރީން ެޓކްސެއް ތަާޢރަުފކުރެވިގެންދާއިރު އަޅުގަ އޮތް ކަމެއް ކަަމށް އަޅުގަ

ދަ ނޭއްގާނީ ކަންތައްތަކުން މިފަދަ ސިޔާސަުތަތކުން މި ޖެހޭ މި އިންޑަސްޓްރީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިފަ

ނޑައަޅަން. އެހެންކަމުން، މިކަމާ މެދު ވިސްނުންމަށް ހުިރހާ ދިވެހި  އިންޑަސްޓްރީ ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ސިޔާސަތްތަކެއް ކަ

ނޑު ގޮވާލަން. ހަމައެއާއެކީގައި، މި އިންޑަސްޓްރީއާ ލާމެހި ގުޅިަފއި މި ވަ ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަްށ އަޅުގަ ނީ އަޅުގަ
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ަފތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ނުވަތަ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯުޓަތކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިެވހި ަމސައްކަްތތެރިންނަީކ، ފުރިހަަމ 

އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތުގައިމ ދީނީ ޢަޤީދާ ތެރޭގައި މަސައްކަްތކުރާ އިސްލާމިކު ޓުއަރިޒަމް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މި 

ތަކުގެ ތެރޭގައި ދުރު ސިޔާސަތުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ދީނާ ކަމުން، . އެހެންއަށް ތަޞައްރަފުެވފަ ދުނިޔެ ޤައުމު ވަނީ މުޅި

ރާއްޖޭގައި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ބުދު ބެހެއްޓިދާނެ ކަމަްށ ރޭޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް އިޢުާލންކުރެއްވި. ދިވެހި ؛ދިވެހިންނަށް

ޮހާޓ ގުރާ އެކިއެކި ރަށްަރށުގައި ސިޓީދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނޓި. މަސައްކަތްޮކްށ، ބުދު ބެހެއް ޓަކައި ފައްޅި އެޅުމަށްބުދު

ނޑައެޅިދާގެން ވިއްކޭނެ ކަމަށް ސިޔާސަތު ހަ ވީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި . ދިވެހީން އިހުިތޖާޖުކޮށް އެަކން ހުއްޓުތައް ކަ

ނޑު  އީމި .އިސްލާމް މާއްދާ އިޚްތިޔާރީ މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން މަސައްކަތްކުރެއްވި މެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ  ޖެހޭ މިކަންކަން  ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ގްރީން ޓެކްސް ފަދަ ޓެކްސް ަތޢާަރުފވެގެން އަންނައިރު އަޅުގަ

ނޑު މި ބިލަށް ާތއީދުކުރަނީ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި ަކތްކުަރން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.މާޔަތްކުރުަމށް މަސައްހި . އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ކަދޫކޮށްލާ ނުނެގިސް، ލޯކަލް ގެސްޓުހައުްސތަކުން ޓެކްސްއެހެންނަމަވެ ންބޮޑުވާ ކަމެއް. ދޫޮކށްލުމަކީ އަޅުގަ

 ރިޒަމް ތެރެައށް އަންނަ ަފތުރުވެރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަށްަތކުގައި ހުރި ުކނީގެ މައްސަލަތައް...އެއީ، ލޯކަލް ޓުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 00/2ނޫނު ނަންބަރު ސްކުރެވެމުންމިދާ ޤާއާދެ! މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ބަހު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ބެހޭ ޤާނޫނު ދަށުން ުހަށހެިޅަފއި މިވާ އިޞްލާޙަށް އެއްޗެއް ބުނަލާއިރު އެގޮތުން މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ

ވައި އެހެން ތަްނތަނަށް އަންނަ ހައުސްތައް ފިޔަސް ނަގާ ވާހަކަ. އެއީ، ގެސްޓުގްރީން ޓެކްވަނީ  އިޞްލާޙުގައި މި

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން އެފަދަ ޓުއަރިސްޓުންގެއަޅު؛ އަތުން ޓުއަރިސްޓުންގެ އަތުން ަހމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެ  ގަ

ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ އާއި  ،ޓެކްސް ނެގިގެންދިއުމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ޓެކްސް ދައުަލތަކުން ޓެކްސް މި ނަގަނީ ދައުލަތުގެ 

ނޑު ލާބަޔަށް. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަްތތައް ފޯރުޮކްށދިނުމަށް މެންނަށް އެބަ ފެޭނ ދުނިޔޭގެ ޓަކައި. އެގޮތުން އަޅުގަ

ތަން. އަދި ޓެކްސްގެ ސަބަބުން  އެ ޓެކްސްތައް ނެގެމުންދާ ،ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން ޓެްކސްގެ ނިޒާމު ތަޢާރަުފޮކށް

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަޅުގަނޑު މި ފު ރައްޔިތުންނަށް މަންާފތަކެއް ުކރަމުންދާ ރުޞަތުގައި ވެސް ތަން ވެސް އަޅުގަ

ރަނގަޅަށް ބައްޓަންކުރެވިގެން މި ޓެކްސްތަކުން އެންމެ  ހުރިާހ ނިޒާމުތައް ބައްޓަންކުރަން،ހަމަ ދިވެހި ދައުލަތުގެ 

އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު  ،ޮއތުން އިރަނގަޅު ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތަަކށް ކަންކަން ރޭވިފަ
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ނޑުތައްކަމެއް ކަމަްށ ާފހަ ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މީ އެކިއެކި އޮނިގަ  ؛ގަޮކށްލަން. އެއީ، ދައުލަތުގެ ޙަޤީޤަތުގައި އޮނިގަ

ނޑުތައް އެކު ،މިސާލަކަްށ، ޞިއްޙީ ނިޒާމު، ަތޢުލީމީ ނިޒާމު ލުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ިމ ލަވައިމިފަަދ އޮނިގަ

ދާނެކަމީ އެއީ ޝައްކެއް މި ޤައުމު ކުރިއަރައިޤީޤަތުގައި އްޔާ ޙައިދާ ލިބެވޭ ގޮތަށް ރަވާލެވިއްޖެ ޓެކްްސތަކުން ވެސް ފަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ަރއްޔިތުން ވެސް އެދޭ ގޮތަކީ. އަދި އަޮތޅުަތކަްށ ވެސް އެދެވޭ  އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެއީ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. ދަތުރުަފުތރުގެ ނިޒާމު ވެސް އި ،ތަރައްޤީަތކެއް އައުން ތުރްަށ އެއީ އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން މިގޮތަށް ދައުލަތަްށ މި ެނގޭ ޓެްކސްަތކުން ވީހާވެސް  ހަރުދަނާވެގެންދިއުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑަށް އެބަ  .ހަމަހަމަ ޮގތެއްގައި ހުރިާހ ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯުރކޮށްދެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެއީ، ިމހާރު އަޅުގަ

ަހމަ މީހުން ދިރިއުޭޅ ރަްށަތކުގައި އަސާސީ ޚިދުމަްތތައް ފޯުރކޮށްނުދެވި ހުންނަ ތަން. މީ  ،ފެނޭ ބައެއް ރަްށތަކުގައި

ނޑުމެން ވަރަްށ ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ރަށެއްގައި ބަޔަކު ބައިތިއްބާަފއި ތި  އަސާސީ  ބެންޏާޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

އިމުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އަދި ފެން ލިބޭނެ ނިޒާމުތައް ޤާ ދޭންޖެހޭ. އެގޮތުން ރަށްަރށުގައި ސާފު ބޯ ޚިދުމަތްތައް އެބަ

ނޑު ވެސް ޞިއްޙީ ނިޒާމުތައް ވެސް ހަރުދަނާ ރަށްަރށުގައި ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކާ އަދި  ވާންޖެހޭ. އަޅުގަ

އި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮްށ ޮއތް ގޮތުްނ ހުރިހާ ަރށެއްގަ އިރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ބެހިފަ ،ޤަބޫލުކުރަން

ދެވެން އޮތް އެންމެ ފުާޅ  ޛަީރޢާ އިން ދައުލަަތށް މިގޮަތްށ ނެގޭ ޓެކްްސތަކުގެ ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މުނުއިޤާ

މީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް  ަތޢުލީމީ ޚިދުމަތް ފަަދ ކަންތައްތައް ފޯރުޮކށްދިނުން  ،މިނެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަދަ

ނޑު ޤަބޫކަން އަޅުދޭންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ވެސް ދައުލަތުން ކަންތަްއތަކެއް ކުރައްވާކަން ވެސް ލުކުރަން. އަދި މިހާރުގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުަރށް  ޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނ ޙަޤީަޤތުގައި ރައްޔިތުންގެ އެބަ ހުރޭ ިއތުުރ  ؛އަޅުގަ

ރަންޖެޭހތީ. މިސާލަކަށް، ަރށްަރށުގައި ކުންނަށް ބައެއް ކަންކަމުގައި ދަތިއުނދަގޫތައް ތަޙައްމަލްޝަކުވާަތކެއް. ރައްޔިތު

ހުންނަ ފެން ބޭނުންކުރަންޖެހުން މީ ރައްޔިތުންގެ  އިހުންނައިރު ތަޣައްޔަރުވެފަ ހުންނަނީ.ކުދިކުދި ރަށްަރށް މި 

ނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާ ކަމެއްގެ ޞިއްޙަަތށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ނޭ ގޮތަށް. އެގޮތުން އަޅުގަ

ކުރެއްވުމަށް ހަމަ ސަރުކާރުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ބައެއް އިމުށްރަށުެގ ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ޤާސްގެ ސަބަބުން ރަޓެކް

އިމުކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަ ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ރަށްތަކުަގއި ޤާދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް ާސފު  ޚާއްޞަކުރައްވައިގެން ނަމަވެސް

ނޑު ނޑުމެން ހުރިާހ  ،ގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަްށ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ރަށްރަށުގައި ، ދައުލަަތށް ޓެްކސްތަކުން ވެސް އިތުރު އާމްދަނީ ލިބި ؛ރައްޔިތުން ވެސް އެދެނީ ދައުލަތް އިތުަރށް

 .މޭ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަަތށްއިުމވެގެންދިއު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ޤާ
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ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު  ގެދާއިރާ ުއތުރު ކުޅުދުއްފުށީޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް. މޫސާ ޢަބްދުލްަޣފޫރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްަޣފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު އްުފށީކުޅުދު

ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް.  ޖިލީހަށް މި ހުަށަހޅާފައިވާމައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ނޑާގިރާވަރުގައި ބުދު ބެހެއްޓުނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުގައިތޯއެހަމަ ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުން. ލަ އަދި ؟ އާއެއްކޮށް، އަޅުގަ

ނޑުވަރުން ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ ފޮްތަތކެއް ތީމުގޭއޭރުގެ ރިޔާސީ ވެސް އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ އީ ން ނެރުނީ އެ ގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ކަންތަކާ  އިއާ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކޭ ވާހަކަ ވެރިކަމުގައިތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖޭެހނެ މީހަކު ދައްކާ  ވާހަކައަކުްނނެއް ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިމާވާން. އަޅުގަ

ނުކުރެވޭނެކަން. ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރަނީ ނޫސްވެރިޔަކު ވަގަށް ނެގީމަ. ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮްޓކުރެވޭނީ މަތިންދާބޯޓަްށ 

ހި ވަގަށް ނެގީމާ. މީ ރިސޯޓްގެ ތިޖޫރިއާ އެއްޗެ ބޮން ތްރެޓް ދީނީމާ. ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރެވެނީ ރިސޯޓަްށ އަރައި

އަށް ހުޅުވިފައިވާ ޤައުމެއް. މި  އްލުން ޢިއްޒަްތތެިރ ރައީސް. މި ޤައުމަކީ ދުނިޔެރިޒަމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮެޑތި ގެޓުއަ

ޤައުމުގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ދުނިޔޭގެ އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް ސާފުޮކށް އެބަ އެނގޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކުޑައިރުގައި 

އޮންނަ  ވެފައި، އިނދެވަރިކުރުމުގެ ރެކޯޑުމެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުއަކީ ވަރި ގިނަ ޤައު އަޑުއަހަނީ ދިވެހިރާއްޖެ

ގެ އެންމެ ކްުށ ގިނަ ދުނިޔޭ ންނަށް އެބަ އެނގޭ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި. އެކަމަކު، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެ

 ކަން.ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް ޤައުމުމަސްތުވާތެެކތި އެންމެ  އަކީ ދުނިޔޭގައި ކަން. ދިވެހިރާއްޖެ އެއް ޤައުމު

އެންމެ މަތީގައި އުޅޭ އެއް ޤައުމުކަން. މީ ޙަޤީޤަތް ޢިއްޒަތްތެިރ ކީ ދުނިޔޭގައި ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގައި އަ ދިވެހިރާއްޖެ

ނުދޭ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ދައްކާ މީހާ ގޯސްވީމާ މި ކަަމކު ރައީސް. ދެން، މި ވާހަކަ

ދޭ.  ަރާކްތތައް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާގައި ހިނގަމުން އެބަޤައުމުގައި އައި.ސިސްގެ ހަވިޔަސް މި  ކިތަންމެ ދަިތކަމުގައި

ނޑުމެން ކޮންސަރ އެ  ސް ނަޝީދު އެ ވާހަކަ ދައްކަމުންންވާތީވެ ރައީއަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސަރނެއް، އަޅުގަ

އްލުކުރަން ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޙަކަންކަން  ން މިއިގެދައްކަން މިކަމާ ވާހަކަގެންދަނީ. ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނު

އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް  ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 1001އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި 

އަކީ މި  ދާ މަސްތުވާަތެކތީ ވަބާ ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުން މި ،ދައްކަމުން ވިދާޅުވިޝިހާބު، ސްކޫލު ކުދިންނާ ވާހަކަ

ނޑުމެން އެކަމަށް ސަމާލުވާން އެބަޤައުމަށް އަ ނޑުމެން އެކަމަށް . އެ ދުވަހު އަޅުޖެހެއޭ ންނާނެ ކަމެކޭ. އަޅުގަ ގަ

 . މުޅި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ ހުއްޓިގެން މި ސްތުވާތަެކީތގެ ހާއްޔަކަށް ވެފަވަނީ މަ މާ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ މިފިޔަވަޅުނޭޅީ

ނޑުމެން ދޫކޮށްލައިގެން ވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. އެހެން ،ދަނީ އޭގެ ސަބަބުން ތައް ވާން އަޅުގަ

ތޯ ކުރެވުނީ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް؟ ބޭރުީމުހންގެ ކަމެއްއައި ސަރުކާުރތަަކްށ ޮކންމި ޤައުމުގައި  ތިބެންވާންވީތޯ؟
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އިވަރު ކަންތައްތައް ނޫން. އެހެން ބަ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވުނީކީނޫން. މަސްތުވާތަެކތީގެ  މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވެނީކީ

ނޑުމެން ކައިރީގައި މި ފައިދީ  ގެން. ރައްޔިތުން ފައިސާހައްދުފަހަނައަޅައިއެދަނީ  ކަންކަން ކޮށްޭދށޭ.  ބުނަނީ މި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކީއްތޯ މިތާ މި ދައްކާ މީހާ ގޯސްވަނީ. ތެދަްށ ރައީސް؟ ވާހަކަ ކުރަނީ ޢިއްޒަްތތެރި މިކަން ނުވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް މި ވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަބުނާ މީހާ ގޯސް އްަތކުގައި. ވާނުވާ އެނގެން ކަންތަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ރިޒަމަށް އްދުަފހަނައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ހަރަާކތްތައް އިތުރުވެގެންގޮސް މި ޤައުމުގެ ޓުއަދީނީ ގޮތުން ހަމި ޤައުމުގައި 

 މާ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ގެއްލުންވަނީ؟ބަންދުކުރަންޖެހުނީ ރިސޯޓްތައް ،މަކަމުން ގެއްލުންވާ ހިސާބަށް ދިޔައިއެ

ނޑުމެން  ގޯސްވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ މި ގޯސްވަނީ. ތެދަށް ބުނީމަ މި އަޅުގަ

ދައްކަން. ވާހަކަ ގެކަމުކަންޖެހޭ މިއަށްވުރެ ފުންޮކްށ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން. މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުކަން  އެބަ

މިލިއަން ޑޮލަރު  111އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންބޮޑުވަނީ ސަރުކާރުން ޒިންމާދާރުނުވާތީ. ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ 

ން ޑޮލަރު ނެކްސްބިޒަށް ދިހަވަރަކަްށ މިލިއަ އިން ދޭކަން. ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ ޖީ.އެމް.އާރަށް ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ

ނުވޭ ޓަޓުވާގެ އެގްރީމެންޓް އުވާލައިގެން އަނެއްކާވެސް އެތައް މިލިއަން  ކަން. ރައްޔިތުންނެއް ބޭނުމެއްމީހުންނަށް ދޭ އެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރު މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުވާން  އަށް ހުރި ފައިސާ، . މީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީޑޮލަރެއް ދޭކަށް

ކޮށް ކަންތަްއތައް ކުރަން. އަިހށްދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން އެއް ންތެރިކަމާއެބަޖެހޭ. ސަރުކާރު އެބަޖެހޭ މިއަށްވުރެ ވިސްނު

ވިހޭއިރު ކަމުގައި އިހުމާލުވަނީ؟  ން ރުފިޔާ ދިނުމަށް. ކޮން ބައެއްތޯ މިމިލިއަ 311ކުރީ ދީބާޖާ ކުންފުންޏަށް އެ ޙުކުމް

ނޑަމަރުވެފަ ޖެހޭ ނޫންތޯ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް  ބައޮތް އެގްރީމެންޓެކޭ ބުނެ އެގްރީމެންޓް އުވާލި މީހާ ކޯޓަށް އެ އިބަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން އިހުމާލެއް ނެތިދާނެ. އަދި  އޭރު ވެރިޔަަކްށ ހުންނަ ފަާރތަކުން މިކަމުގައި، ގެންދަން. އަޅުގަ

 ވިޔަސް އަދި ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވި ކަމުގައި  ވިޔަސް، ވަޙީދު ހުންނެވި ކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވި ކަމުގައި

ފާގެ މަތިން ސަރުކާރުން ދޭ ލަ ލީގަލް ފަރާތްަތކުންންގެ އިހުމާލެއް ނެތިދާނެ. އެކަމަކު ވެސް ޔަސް އެ ބޭފުޅުވި

ނޑުމެންނަށް ުދލެއް ނުކުރެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެިރ ފިޔަވަޅުއަޅަނީ.  ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ ޒިންމާދާރު ކުޑަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން  ރުކުރެވެން އެބަމައްޗަށް ހާޒިކުރި ގެންސާފުރައީސް. މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ ފަާރްތތައް އި ޖެހޭ. އަޅުގަ

ވުރެ ބޮޑުވާންޖެހޭނެ. ޤައުމުގެ  ޖެހޭނެ. މި ޤައުމު ވެރިކަންކުރާ ފަރާްތަތަކށްކުރަންޖެހޭނެ މި ޤައުމު އޮންނަންޤަބޫލު

ޤައުމުގައި ކުރެވެންޖެހޭނެ.  ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މި ށްއަ ލްޙަމަޞްލަޙަަތށް ވާހަކަދެއްކެންޖެހޭނެ. ޤައުމުގެ ޞު

ަރކާްތަތކުގައި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ފެންނަނީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ހަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ،އެކަމަކު، އެކަން ނުފެނި

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ނޑުމެން އެބަ ބޭނުމުގައި އަޅުގަ އެކު  ޖެހޭ މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުކަމާ ތަން. އަޅުގަ

ނަގާއިރު އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން. މި ޤައުމުގައި ބަޖެޓް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ފަހަަރކީ ހަމަ އަތުން ޓެކްސް ރައްޔިތުންގެ

ހަ އަހަރު ފަސްމިދިޔަ  ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ފަލްސަފާ އިތުރަށް ެޓކްސް ނަގަންޖެހޭ ފަހަރު ކަމުގައި ވެގެންނުވާނެ

ނޑުމެންނަށް ެފނިގެން ސް ޓެކްސަކާ ދޭތެރޭ ށަަހޅާފައި އަނެއްކާވެސް ކޮންމެވެދަނީ. ބަޖެޓް ހު  މި ވެސް އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ފޮޯޓ  ނެގި ވާހަކަ ދެއްކިން.އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް، ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެނެއް ނޫން ދައްކަން މިވާހަކަ އަޅުގަ

އީ، އެ ގެން. އަށް ވޯޓުދިން މީހުންނޭ ކިޔައި މީއޭ ޖީ.އެސް.ޓީ  ތިން މަސްދުވަސް ވަންދެން ދިޓީވީން ދެއްކީ،

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެއަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަ ޤައުމުގެ  މި ،އެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަޅުގަ

އެކު  ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ލިބެންެޖހޭނެ. އަދި މުއްސަނދިންގެ ފައިސާ މި ޤައުމުގައި ރައްޔިތުންަނށް ހަަމހަމަކަމާ

ދޭށޭ. ނޫނު މި މަޖިލީހަށް ުހށަަހޅައިއަވަަހްށ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ޤާ ،ރަށްޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު މި ގޮވާލަނީ ސަރުކާބެހެން

ގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކޮްނމެ ކަމެއް ދޭން. ރައްޔިތުންނަށް ތިބީ އެއަށް ވޯޓު އަޅުގަނޑުމެން މި

 .އެކު  ޤުގައި ވިސްނުންތެރިކަމާނުޖެހޭނެ. އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްފަަހަތަކށް

މި  ޝިޕަކުން ވެސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއަކުން ވެސް އްވެސް ކަމެއް އެމް.ޑީ.ޕީ ލީޑަރރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާނެ އެ

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޔަޤީންކަން، އަޅުގަނޑު ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް އަރުވަން. ޤައުމުގައި ނުކުރާނެކަމުގެ

 ޞަަތށް.ދެއްވި ފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ށް.މަޢުރޫފަ  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުޫރފް ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ބެހޭ ގޮތުން. އާދެ! އަޅުގަނޑު  ކްސްއާދަނީ ގްރީން ޓެ އާދެ! މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުން މި

އަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ  ރިޒަމް ދާއިރާކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ސިނާޢަަތށް ބަލައިލާއިރުގައި ޓުއަޤަބޫލު

، ދައުލަަތށް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބޭ އެއް ދާއިރާ. އަދި ޚާއްޞަކޮްށ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ،ސަރުކާރަށް 

އަމިއްލަ ފަރުދުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާ އޮވެގެން.  ޒަމް ދާއިރާ ހެދިބޮޑުވަމުން އައީރިޓުއަ

ހޮޓަލް އޯނަރުންނަށް ނުވަތަ ކުންފުިނަތކުގެ ބޮޑެތި  ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޓުއަނެ. ބޭފުޅުންަނށް އެ ފުރުަޞތު ދޭންޖެހޭ  ރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަޅުގަ

ރިޒަމް ދެމެހެއްޓެނިވި އެކީގައި މިއަދާ ިހސާބަށް ޓުއަ ވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުނިަތކުން ވަރަްށ ބުރަ ަމސައްކަތާ ހޭދަޮކްށފައި

ނ މި އިގޮތެއްގައި ތަރައްޤީވެފަ ން އެންމެ އި ރިޒަމް ދާއިރާތުގައި މިއަދު ޓުއަޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ލް އޯނަރުން. އެއީ، މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންދަނީ ހޮޓެ ދައްކަމުން މިބޮޑު ޓެކްސެއް ވެސް  ޖެހޭ ޙަޤީަޤތް. އަޅުގަ

 ދާއިރު،ރުފިޔާއެއް ދައްކަމުން ން އެތައް ބިލިއަ، ސިނާޢަތުން ދިވެހި ދައުލަތަށް އެތައް ހާސް ރުފިޔާއެއް ގެ ރިޒަމްޓުއަ

ޖެހޭ. މިއަދު  ރިސްޓް ހޮޓާތައް ހިންގާ ފަާރަތްށ ވެސް ލުއިތަކާއި ފުރުޞަުތަތއް ދޭން އެބަ އެ ޓުއަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ހޮޓާ ހިންގާ ފަާރްތަތކަށް  ،އަާދުކރަން އެފަދަ ފުރުޞަތުތައްސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަޅުގަނޑު މި 
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ޓެކްސެއް  2ލާއިރު މިއަދު ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ބަލައި، ދާތީ. ހަމަ އެހެންމެޚާއްޞަކޮށް ރިސޯޓް އޯނަރުންނަށް ދެމުން

އިން އެބަ ފައިސާ ނެގެމުންދޭ ދައުލަތަށް. އޭގެތެރޭގައި ލޭންޑު ރޭޓާއި ބިޒްނަސް  ރިޒަމް ދާއިރާގޮަތަކށް ޓުއަ 2ނުވަތަ 

ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަތެރެއިން އަޅުގަ ސްޓީއާ އަދި ގްރީން ޓެކްސާ. މީގެއަދި ޓީ.ޖީ.އެ  ޕްރެފިޓް ޓެކްސާ

ރިޒަމް ތެރޭން ބެމުންދާ އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައި ޓުއަދިވެހި ސަުރކާރަށް ލި ،ރާއްޖޭގެ ދައުލަަތށްމިއަދު ދިވެހި

ރިޒަމަށް އައިސްދާނެ ނުވަތަ ޓުއަ، ކަމަްށ އައިސްދާނެ ބަދަލެއް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ މި ،ނަގަމުންދާއިރު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގައި މިހީނަރުކަ ޓެނިވި ގޮތަަކްށ ޒަމް ދެމެހެއްއޮތް ޓުއަރި މަަކށް ވެސް. އަޅުގަ

ޓެްކްސ  ،ދީގެން ޓެްކސްތަްއ ނެގުމުގެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރ އެއް އުސޫލަކީހިެފހެއްޓެނީ ވަގުތު

ރެއް ހިންުގމަށް ނުވަަތ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުމަކުން ވެސް ޓެކްްސ ނެގުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. ކޮންމެ ސަރުކާ

އިން ވެސް ޓެކްސް ނެގުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ  ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖެ ނަގަމުން މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރުން .ފުރުަޞތު އެބަ ދޭންޖެހޭ  ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ވަގުތު އެބަ ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ަތއްތާނގައި އެފަދަ ފުރުަޞތު  ޚާއްޞަޮކްށ ، ނުވަތަ އިތުރު ޓެްކސެއް ަތޢާަރފުވެގެންދާއިރު އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޓުއަ ރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޭބފުޅުންަނށް އެފަދަ ުފރުޞަުތތައް ދެމުންދާނެ ކަމަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަނީ އެފަދަ ވަރައަދި މިއަދު ވެސް އަޅު ނޑު  އެކަމަށް ށް ފަހި ފުރުަޞތުތަެކއް ދެއްވާފަ.ގަ ޓަކައި އަޅުގަ

މި ގްރީން  ،ލާއިރުޅުގަނޑުމެން ގްރީން ޓެކްސަށް ބަލައިސަރުކާރަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ުޝކުރު އަދާކުރަން. އާދެ! މިއަދު އަ

ގެ އަތުން ނެގޭ އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ، ތަ އަންނަ މެްހމާނުގޭ އެއްޗެއް. ނުވަ މީހާ އަތުްނ ނެ އަކީ ސީދާ ގެސްޓު  ޓެކްސް

ނޑުމެންގެ ޓުއައަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަކުން މާ  އަކަށް ުނކުރާނެ. ރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީބޮޑު އަސަރެއް އަޅުގަ

ހުން މީ . އެއީ، އެމީހާ ނުވަތަ އަންނަ ފަތުރުވެރިޔާ އެ ދިނުމަަކްށ ވެސް މާ ބޮޑު އިންކާރެއް ނުކުރާނެއަދި ގެސްޓު

 ދުަރތީ ގޮތުން ވަރަށް ނާޒުކުއި، ގުވެފަ ވަރު ރީތި މަންޒިލަކަށްއަކީ ދުނިޔޭގެ ނެތް ރާއްޖެޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހި

ނޑު ންމެހެން ނަގަންޖެހޭނެ އެއްޗެއްވާތީ މިފަދަ ޓެކްަސކީ ކޮ ތަނަަކށް ކަން އެ ބޭފުޅުން ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ. އަޅުގަ

ތަްއ ތިމާވެށީގެ ކަންތައް ރިޒަމަށް ދިމާވެފައިވާޖޭގެ ޓުއަދިވެހިރާއް ،މިއަދު މި ޓެކްސް ނެގިގެންދާއިރު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި

ތަަނށް  އިތުރު ގެސްޓުން މި ރިޒަމް ދުނިޔޭގައި ވިދާލައި،ޙައްލުވެގެން ގޮއްސިއްޔާ އަދި އިތުަރށް ރާއްޖޭގެ ޓުއަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ީކ . އެހެްނވީމާ، މި ގްރީން ެޓކްސަވެގެންދާނެ ކަމެއް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އެއީ، އަޅުގަ

 ވަރަށް ފުންޮކށް ވިސްނާފައި ނިންމި ވަރަށް ުފރިހަމަ ނިންމުމެއް ކަމުގައި  ؛ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ނިންމި

އެ ކަންތަްއތައް  ޤަބޫލުކުރަނީ. އެއީ މި ގްރީން ޓެކްސް ނެގެނީ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ކަްނތައްތައް ަތރައްޤީކޮށް،

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ކަންތައްތައް ބޭއްވުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، ގްރީން ޓެކްސްގެ ސަބަބުން އެ ފައިސާ 

ނޑުމެންނަށް ތިމާވެށީގެ ނާޒުކުކަން ޙައްލުކޮްށ، އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް އިތުރަށް ތިމާވެށީގެ  ދައުލަތަށް ލިބުމުން އަޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ. ގުދުރަތީ ރީިތކަ ނޑުމެންނަށް ދައްކައިދިނުމަކީ އެއީ އެ ބޭފުޅުން އުފާވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ ން އަޅުގަ
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ނޑު ހަމަ ހަރުކަށި އިބާރާތުން  ނޑުމެން ހިާތމަކުރަންޖެހޭ އެއް ކަމެއް އެބައޮތް. މިއަދު އަޅުގަ ހަމައެހެންމެ، މިއަދު އަޅުގަ

ވަތަ ޓުއަރިޒަމްގެ ސިނާޢަަތްށ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ކަމެއް ކުރާ ކުށްވެރިކުރަްނ، ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާ އަށް ނު

ބަޔަކީ އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހެޔޮއެދޭ ބައެއް ނޫން. އަދި އެއީ ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައި ތިބި ބަޔަކަްށ 

ކުން ވިޔަސް ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާ ވިޔަސް، ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަާޅފައި ތިބި ބަޔަކަށް ވިޔަސް، އަދި އެހެން ގޮތަ

ނޑު ގޮވާލަން، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް  އަށް ގެއްލުމެއް ދޭން މަސައްކަތްކުރާ ީމހުންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ފަރުމާޮކށް ނުވަތަ ސަރުކާރުްނ ޤާނޫނެއް ފަރުމާކޮްށ، މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުން އެ ބޭފުޅުންަނށް އަދަބު ލިބޭނެ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަށް ހަމައެކަނި ގޮތަކަ  ނޑައެޅުން. އެއީ މި ސިނާޢަތް އެބަ ޖެހޭ ހިމާޔަްތކުރަން. އަޅުގަ ށް ވެސް ކަ

އިންކަމް ލިބޭ، އެންމެ ބޮޑު ފައިާސ ލިބޭ ސިނަާޢތަކީ ޓުައރިޒަމްގެ ސިނާޢަތް. އެހެންވީމާ، މި ސިނާަޢްތ ހިމާޔަްތތެިރ 

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާ ނޑުމެންނަށް ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އަޅުގަ ނޑުވެގެންހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އަޅުގަ ނޑުފު ދު ފު

އެބައޮތް މިއަދު. އެހެންވީމާ، ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރަން ނުވަތަ ޓުއަރިޒަމް ހީނަރުކުރުމަށް ޓަކައި ޤައުމުގެ 

ބޭފުޅެއް ވިޔަސް  ވެރިކަންކުރައްވާފައި ހުރި ބޭުފޅެއް ވިޔަސް އަދި ކިތަންމެ ުމއްސަނދި ބޭފުޅެއް ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ

އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮްށފިއްޔާ އެ މީހަކަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބު ވެސް އެބަ ދޭންޖެހޭ! މި ނޫން ގޮތަަކށް މިކަން 

ނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ދިމާވެފައިވާ ސީރިޔަސް  ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތު ގައި އޭގެ ސަބަބުން މުޅި ޓުއަރިޒަމް ސިނާޢަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް މައްސަލައިގައި އަޅުގަ

އައިއްސަ އެބަހުރި. އެކި ބޭފުޅުން ބޭރުގެ ގޮސް ދައްކާ ވާހަަކތަކާއި އެކި ބޭފުޅުން ކުާރ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން މީގައި 

ގެ ނަތީޖާއަކަށް މި ވަނީ ދައުލަތަްށ ނުރައްކާތެރިކަން އާޚިރުގައި މި އަންނަނީ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް. އޭ

ލިބިގެންދާ ފައިސާ މަދުވެގެންދިއުން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ފުރުަޞުތތަކެއް އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ދިނުމަކީ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ   އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

މިއަދު ގްރީން ޓެކްސް ނަގަމުންދާއިރު، މިހާރުވެސް ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާ އިން ދިވެހި ދައުލަަތށް ވަަރށް ބޮޑު ފައިސާއެއް 

ނޑަކަށް ބުާނ ނަމަ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބައި މިއަދު ވެސް  ނޑުމެން ގާތްގަ ދައްކަމުންދާކަން. އެއީ އަޅުގަ

ގެ ތެރޭން. ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ތެރޭން. އެހެންވީމާ، ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ފޫބައްދަމުން މި ދަނީ ޓުއަރިޒަމު

ނޑެއްގެ ތެރޭން މިކަން  ނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ އޮނިގަ ހިމާޔަތްކުރުަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

ދެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުަޞުތ ހިމާޔަތްކުރެިވފައި އޮންނަން. އެއީ އެއްވެސް މީހަކަްށ ޓުއަރިޒަމަށް ގެއްލުން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެއް ޙަޤީޤަތް. އަޅުގަ މި ޤައުމުގައި އޮވެގެންނުވާނެ. އެއީ އަޅުގަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމަކީ ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓުއަރިޒަމުގެ ގޮތުގައި މި ވަނީ މަޝްހޫރުވެފަ. އަދި ދުނިޔޭގައި 

މިވަރުގެ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއެއް ނެތް ކަމަށް، ނުވަތަ މިހާ ފުިރހަމަ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކެއް ދުނިޔެއަކު ނެތް. 

އެހެްނކަމުން، މި އިންޑަސްޓްރީ ވެފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް މަންޒިލަށް. އެހެންވީމާ، މި މަންޒިލު 
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ނޑުމެން ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ކަމަށް މަސައްަކްތކުރުމަީކ، ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންގެ  މިގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަިއ ކޮންމެހެން  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މި ކަމަށް މަސައްަކތްކުރުމަީކ އަޅުގަ

ށް ޮބޑްަށ ޝުކުރު އަދާކުރަން. ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 ދެއްކެވުން:އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު ވާަހކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ  00/2. އާދެ! މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު الم عليكمالس  `. 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ  ޤާނޫނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ުހށަަހޅުއްވާފައި މި ވާ އިޞްލާޙަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަޖެޓަށް ވަރަށް ބޮޑު  2115ލާޙުގެ ސަބަބުން ދަންނަވަން. އާދެ! މި އިޞް 

ނޑު ވެސް  ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެއީ ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކަމުން ވެސް އަޅުގަ ފައިދާކުރާނެ އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ޔޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން، ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރުން މި ނަގާ ގްރީން ޓެކްސަކީ ދުނި

ޤާނޫނުގައި ހިމަނައިގެންނާއި ޤާނޫނުގައި ނުހިމަނައި ނެގެމުންދާ ޓެކްސެއް. އެއީ ހުޅަނގުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ؛ އެކި 

ނޫނެއް ޤައުމުތަަކށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓުައރިސްޓުން އެ މީހުން ިހތުން ރުހުމުން ވޮލަންޓިއަރކޮށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވެސް ޤާ

ނެތަސް ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ހަދިޔާކުރަމުންދާ ޓެކްސެއް ގްރީން ޓެކްސަކީ. ގްރީން ޓެކްސަކީ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް 

ވާހަކަދެއްކި ފަދައިން، ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އެ ޤައުމެއްގެ ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި މަޝްރޫުޢތަަކށް ސަރުކާރުްނ 

ނޑު ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަެށއްހެން ޢާއްމު ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ޓެކްސެއް . އަޅުގަ

ގޮތެއްގައި ރަށްގިރާ. ފެނުގެ މައްސަލަ ބޮޑު. އެހެނިހެން ވެސް ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑު. 

ސަރުކާަރށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ، އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ކެރިފޯރުްނތެރިކަން ކުޑަކަމުގެ ސަބަބުން

މި ހުރިހާ ަރްށތައް ހިމާޔަްތކުރުމަށް، ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭގޮުތން ދިމާވާ ކަންތައްތައް ޙަްއލުކޮށްދިނުަމށް ނުކުޅެިދފައި 

ނޑު ދަންނަވާނީ ގްރީން ޓެކްސެއްގެ ނަމުގައި ޓެކް ސެއް ސަރުކާރުން ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

ނަގައިގެން މި ލިބޭ އާމްދަނީ ހެޔޮ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ހުިރހާ ަރށެއް ވެސް ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް 

ޙައްލުކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ާފހަގަކުރެއްވި ފަދައިން 

ންވޭ، ޙަޤީޤަތުގައި ގްރީން ޓެކްސް މި ނެގެނީ ޓުއަރިސްޓު ދާއިރާގައި ހިންގޭ އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ޭބނު
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ހަރަާކްތތަކުގެ ތެރޭން ެގސްޓުހައުސްތައް ފިޔަވައި ދެން ހިންގޭ އެހެން ހަރަާކްތަތކުން. އޭގެތެރޭގައި ޓުއަރިސްޓު 

ތަކުްނ މި ނެގެނީ. ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓުަތކާއި ޓުއަރިސްޓު ހޮޓާތަކާ އަދި ޓުއަރިސްޓު އުޅަނދުތަކުން ހިންގޭ ހަަރާކތް 

ގެސްޓުހައުސްަތކުން މި ނެގޭ ޓެކްސް ނުނެގޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ަކމަށް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު 

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ ޙަޤީޤަތުގައި ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓާއި ޓުއަރިސްޓު ހޮޓާތަކާއި ޓުއަރިސްޓު  ފާހަަގކުރެއްވި. އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި މާނަކޮށްދެވިފައި އެބަ  51އުސާ އަދި ޓުއަރިސްޓު އުޅަނދުތައް ވަރަށް ރީތިޮކށް ޤާނޫނުގެ ގެސްޓުހަ

ވަނަ  35އޮތޭ. އެހެންކަމަށްވުމާއެުކ ވަރަްށ ރީއްޗަށް ބުނެފައި އެބައޮތް މި ޤާނޫނުގެ ހުށަަހާޅފައި އޮތް އިޞްލާޙުގެ 

ތްކަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެ ފާހަގަުކރެއްވި މެންބަރުންނަށް ވެސް މާއްދާގައި، ޓުއަރިސްޓު ގެސްޓުހައުސްގެ ވާހަކަ ނެ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން މި ބައި ރަނގަޅްަށ ފަހުމުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮަތކަށް ަރނގަޅަށް ޤާނޫނު 

ސްތައް ކިތަންމެ ގިނަވިޔަސް ވެސް ބައްލަވައިގެން ވާހަކަުފޅުދެއްކެވުމަށް. ދެން މީގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ޓެކް

ޓެކްްސތައް މި ނެގެނީ، ޚާއްޞަކޮށް ގްރީން ޓެކްސަކީ ީމ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ގުޅުމެއް ހުރި 

ޓެކްސެއް ނޫން. މި ޓެކްސްގެ ވާހަކަ ޤައުމީ ބަޖެޓުގައި ފާހަގަކޮްށފައި އޮވެގެން ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ރާއްޖޭގެ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި، ވަރަށް ނުރަްއކާެތރި ޓެކްސެއް ކަމަށް ވާހަކަަދއްކަމުންގެންދެވި ނަމަވެސް  ރައްޔިތުންނާ

އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން ޙަޤީޤަތުގައި ރިސޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތް ިމ ކުރަނީ އަދި ޓުއަރިސްޓު 

ދަނީ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ރާއްޖެ އަށް އަންނަ  އުޅަނދުތަަކށް ނަމަވެސް، ޓުއަރިސްޓު ހޮޓާަތަކށް ނަމަވެސް މި

ަފތުރުވެރިން. އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ަފތުރުވެރިންގެ އަތުން އަދި 

ޖެ މިއަށްވުރެ ބޮޑު ޓެކްސެއް ނެގި ނަމަވެސް އެއިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާނީ މަންފާ ނޫން ެއހެްނ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ ރާއް

އަށް ކުރާނެ ޙަޤީޤީ މަންފާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެ އަށް އަންނަ، 

ނޑަކަށް މިލިއަނެއްހާ ޓުއަރިސްޓުން ކޮންމެ އަހަރެްއގައި އެބަ ޒިޔާރަތްކުރޭ. ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ގެ އެ މީހުން  ،ގާތްގަ

ބޮޑު  އެއްޗެއް ލިބުމަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް އްގެ ިސފައިގައި ނަމަވެސް އަތުން ޓެކްސެ

ނޑު މީގައި ފާހަގަކުރަން. ދެން އެހެން ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި  ،ފަދައިން މަންފާއެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ބޮޑު އެއް  ދަނީ ލިބޭނެ އެންމެއަށް އާމް ޙަޤީޤަތުގައި ޓުއަރިޒަމަކީ ރާއްޖެ ،އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮްށަލން ބޭނުންވޭ

 ލަތްަތކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާމްދަނީ އުފައްދާކަށެއް ނެތް. ރާއްޖޭގައި މި ނަ ވަސީގި ދުރަތީ މާވަސީލަތް. ޙަޤީޤަތުގައި ގު

ނޑުދޮށްަތކާއި މީ  ފަދަ ރީތި ފަުޅަތކާއި މޫދުތަކާ، ދުނިޔޭގެ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ނެތް އޮތް ރީތިކަމާއި ރީތި ގޮ

ބޮޑަށް  ހުރި އެއްޗެއްސަކީ. މި އެއްޗެހި ވިއްކުމުގެ ގޮތުން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ވަރަށްއަޅުގަނޑުމެން ވިއްކަން 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ޓުއަރިޒަމް  ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު؛ބުރުލެއް އަރާ 

ކަްތތަކެއް އެބަހުރި. ކޯޓުފަޓުލޫނު ތުުރކުރައްވައިގެން މޫދަށް އެރިވަޑައިގެން ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ކުރެއްވި ގިނަ މަސައް

ނޑު އަޑި ކަމަށް މަންޒަރު ދެއްކެވި. ބައެއް ފަުޅަތަކށް އޮންނަ ކުނިތަްއ ބޭރުން މީހުން ގެނެސްގެން  އަށް ދަނީ ކަ
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ނޑެއް ދައްކާ ހަދާފައި  ރާއްޖެ ކައިދައުލަތުން ޚަރަދުކްޮށގެން ދައްކައި، ބީ.ބީ.ސީ ތަންތަނުން ދައްރާއްޖޭގެ  އަކީ ކުނިގޮ

ދެކޮޅަްށ  މަށް، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއަށް ފަތުރުވެރިން ގެންނަން މަނާކުރު އެބަހުރި. މިކަހަލަ ކަންތަްއތަުކން ރާއްޖެ

ނޑު ކުރެވޭ މަންޒަރުތަކަކީ ފޮރުވެން ހުރި ޙަޤީޤަތެއް ނޫ ، މެން ވިސްނައިން. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކާ މެދު އަޅުގަ

އަށް ވެސް  ރައްޔިތުން އެ ބޭފުޅާ، ހުއްޓަވައިލައްވައި ވެސް މި ކުރައްވާ މަސައްކަްތތައްއަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބޭފުޅާ 

ދިވެިހ  ،ކުރުމަކީ ދިވެިހ ދައުލަަތށް ޓަކައިއާއި މި އެއްޗެހިތައް ހިމާޔަްތކުރުމަށް މަސައްަކތް  ބޮޑު މުސާރަދެއްވާ 

ނޑު ާފހަގަކޮްށލަން މި ބިލަށް ށް ވެސް ކުރެއްވޭނެ މަސައްކަތެނިކުާފނަޤައުމަށް ޓަކައި އެ މަ އް ކަމުގައި އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން.  ވާހަކަދައްކާއިރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ ޓަކައި ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ނއަރުވަނީ، މާމި އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު 

 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. 

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ނމާމި

 ނަށް މިބެހޭ ޤާނޫ ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ އާދެ! `. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް

ލަރުގެ ރޭޓުން އެމެރިކާ ޑޮ 6ގްރީން ޓެކްސްގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ދުވާލަކަށް  ،ގެންނަވާފައި އޮތް އިޞްލާޙުގެ ދަށުން

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިޞްލާޙު ހުަށހަޅުއްވާފައި ވާތީނަގަން ޑޮލަރު  ސް އި ވެއާދެ! ކޮންމެ ކަމެއްގަ ،އަޅުގަ

 ހަދާބޮޑު ދެކޮޅު ރެއްވުމުގައި. އެހެންނަމަވެސް މި ޓެކްސް ނެގުމުގައި އަޅުގަނޑު މާ އޮވޭ މިންވަރެއް ކަންތައްތައް ކު

ނޑު ދެކޮޅުަހދާ ވާހަކަ، ވާހަކަ ގިނަ  ،ދައްކާކަށެއް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް ކަންތައްތައް ވަކިވަރަކަށް ނަގަމުންގޮސް އަޅުގަ

 ސް މިހެން ދާންވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮސްޓް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީތައް ބޮޑުވަމުންގޮ، ގޮސްގެންޓެކްްސތަކެއް އިތުރުވެ

ގައިދާނެ. އޭގެ ނއަޅުގަނޑުމެން ވިއްކަންޖެހޭ އަގުތައް ވަރަށް މައްޗަށް ހި ،ޕްރޮޑަކްޝަން ވަރަށް މައްޗަށް ގޮސްއޮފް 

ނޑުމެން ބަލައިލަންގައިދާނެ ނަތީޖާނހިބުން ނިކުމެގެންސަބަ  .އްޖެހޭނެ. ރަނގަޅު ވާހަކައެއަކަށް ވެސް އަޅުގަ

، އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ޓެުކހެއް ނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ލިބޭނެ ގަޮތކަށް ކަންތައްތައް ކުރާއިރު

ނޑުމެން ބަލަން އޭގެ ނެގެޓިވް ސައިޑެއް ނޫން. އޮންނާނެ. ކޮންމެ  އެއް ޖެހޭނެ. އޮވެދާނެވެސް އޮވެދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ގޮސް އެއްޗެހި ބޮޑުވެގެންމައިނަސް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މީގެ ޓެކްސްތަާކ  ވެސް ޕްލަސް އެންޑްއި ކަމެއްގަ

ނަށް ގައި އަޅުގަނޑުމެންކޮންމެޕެޓިޓިވް މާކެޓު، ޖެހޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަަކްށ ވިއްކާއިރުއްޖެ ވިއްކަންއަޅުގަނޑުމެންގެ ރާ 

އްޔާ ވަރަށް ކަންތައް ށް ިދމާވެއްޖެ ގޮތަ  އަށް ނާންނަ އެއްކަލަ ޓުއަރިސްޓުން ރާއްޖެ ،އްޔާނުވިކޭނެ ގޮތެއް ވެއްޖެ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ހިނގައި ވަނަ ދުވަހު އަޅު 22މަހުގެ  މި ،ފަހުން  ބޮޑުވެދާނެ. މިސާލަކަށް ދާދި އީ، ވިލާ ދިޔަގަ
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ޖެހުނީ. އޭގެ އެއް އަހަރު ކުރީގައި ހަމަ އައިސް އިމަޖެންސީކޮށް ޖައްސަން ދީގެންފްލައިމީ ބޯޓެއްގައި އިންޒާރު ގެއެއަރ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ދިމާވެގެންފްލައިމީގެ ބޯޓަކަށް އަޅުއަނެއްކާވެސް ދުވަހު  އެ . ޔަ. ިމހިރީ ވަރަށް ބޮޑެތި ތްެރޓުދި ގަ

ޖެހޭނެ. މިއިން އެއްވެސް ފަރާތަަކްށ އަދި ރައްކާތެރި ކަންތަްއތަކަށް ބަލައިލަންއަނެއްކޮޅުން މީގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ނު

ގެ އޭ ނުރައްކާެތރި ކަންތަްއތައް. އާދެ، ހުންނަނީ ވަރަށް  ކަމެއް ބެލިފައެއް ނެތް. މި ހާހިސާަބްށ މި ދެ ހާދިސާަގއިމި

މެންގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ދެންމެއަކު އަޅުގަނޑުގެއްލުން ވަރަށް ބޮެޑތި ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމަށް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  މެންބަރު މަޢުރޫފް  ކުރުމަށް ޒަމް ހިމާޔަތްކުރަން. ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިތާއީދު ދެއްކެވި ާވހަަކފުަޅށް އަޅުގަ

ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ޓަކައި އަދި އެހެންވެސް މެންބަރުން އެ އެކު ުޝކުުރ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅތަަކށް އަޅުގަ

ބެމުން އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ލި ދަންނަވަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ

ވަރު މި ލިބެނީ ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރުގެ ސަބަބުން. އެއާ  11ގެ %.ޑީ.ޕީއަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް ޖީ މި

ނޑުމެން އެކަން ، ގުޅިފައިވާ ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ލިބޭ ފައިާސގެ ސަބަބުން. އާދެ! އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮށްގެންއް ހިްތތަހަރަކާ  ،ކަްނތަްއތައްކުރަންޖެހެނީ. އާދެ! އެއާ ދެކޮޅަށް ހިމާޔަތް ކަމެއް.  ވާނެންގުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ލާރި ބޭނުމަކަޖެއްސެން ނެތް ޙަޤީޤަެތްއ އެއީމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެކޮޅު ސް ލާރި ނަގަންވާނީ . އަޅުގަ

ލަކަށް ޓެކްސް ލާއިރު ދުވާލައިނޫނަށް ބައަރަނީ. ދެން މި ޤާވިސްނައިގެންނޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށްމިދެންނެވި ގޮތަށް 

ނޑަށް އޭގެ ސަބަބުން މި އޮ  ސައްކަތް ކުރެވޭއިރުމި މަކޮމިޓީ ލެވެލްގައި  ހެން.ކަމަކަށް އުަތވެދާނެ ންނައިރު އަޅުގަ

ކަމަށް  ގޮތަށް އޮުތން އެއީ ސަރުކާރަށް ފައިދާ ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމެއް ޑޮލަރު ވެގެންދާ 6ބެޑް ނައިޓަކަށް  ،ކަށްރެޔަ

މުއްދަތު ، އޮތް ލާއިރު މީގައި އެބަބަލައި މި ބިލަށް ލެވެލްގައި ކޮމިޓީ ،ށް ފެންނަނީ. ދެން ހަމަ އެހެންމެއަޅުގަނޑަ

ޔާ ތެރޭގައި ނުދައްކައިފިއް ގެކުރެވޭ މުއްދަތުޖޫރިމަނާކުރާނަމޭ. ޖޫރީމަނާ ދާއިރު ޓެކްސް ނުދެއްކިއްޖެއްޔާހަމަވެގެން

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ކޮމިޓީ  ކަމެއްގައި ދެ އަދަބެއް ކުރާނަމޭ. އެއްބަންދު ނުދެވޭނެ. އެހެްނކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

އެ ދެ  ޖެއްޔާރެވިަރށް ބަްނދުކު . އެހެންކަމަށްވަންޏާ،ވަޑައިގަންނަވާށޭވާއިރު ވިސްނާ މަސައްަކތް ުކރައްމި ލެވެލްގައި 

ނާ ވަންޏާ ޖޫރިމަ ށް ބަންދުކުރާ ކަަމށްރަ ،އްޔާކަމެއް. އެހެންކަމަށްވެއްޖެ . ޤާނޫނުއަސާސީން މަނާކުރާއޭދެވުނީ އަދަބު 

ފައިސާ ޖެހޭނީ ެކނޑެން. އެހެންވީމާ، އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަފްީސލުކޮށް އެނގެންޖެހޭނެ. ދެން މީގައި ވަަރްށ 

އެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ  ޢަމަލުކުރަން ެފުށމާ މަށް،އިޞްލާޙު ގެނައުމިހާރު މި ، އޮވޭ  ރަނގަޅަށް ބުނެފައި އެބަ

ރިސްޓު ރިސޯޓުތަކާއި ޓުއަރިސްޓު ހޮޓާތަކާއި ޓުއަރިސްޓު އުޅަނދުތަަކށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުންގެ އަތުންނޭ މި ޓުއަ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރުހައުސްގެ ވާހަކައެއް ނާދޭ. ދެންމެއަކު ޢިއި ގެސްޓުތެރޭގަގެޓެކްސް ނަގާނީ. އޭ

ިމ އިޞްލާޙު  ހައުސްތައް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނަށްަކ ގެސްޓު ފައިވާ ވާހަމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިމާނަކުރު ،ވިދާޅުވި

ވެސް ހައުްސތައް ޖެހޭނެ. މިހެން އޮތުމަީކ، ގެސްޓުރީަޙ ވާންށް ޞަދާއިރު އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަ އައިސްގެން

ބޭނުންތެރިކަމެއް.  އޭގައި  އިރު އެއް އުސޫލެއް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީއް ނަގާން ޓެކުސެ. ދެދާ ގޮތަށް ކަމަށްހިމެނިގެން
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. މިއީ ހައުސް ހިމަނަން ބޭނުންފުުޅވަނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯމީގައި ގެސްޓު، ގޭ ދަންނަވާކަށެއްނދެން އަޅުގަނޑަކަށެއް ނޭ

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ދިއުމަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅެއްގެ  އެއް އުސޫލެއް އޮވެގެންދިއުމަކީ

ނޑަށް ހީވަނީ އެއްގޮތުގައި  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ދިއުމަކީ އް އޮވެގެންގަރީއެކަމެއްގައި ދެ ކެޓެ އަޅުގަ

ބިގެންދާ ސަބަބެއް. އަދި ލިޅުވާލަން ބޭނުންވާ މީހުންަނށް ފުރުަޞތު އަދި އޮ އޮޅުންަތއް އަރައި،ވަރަށް ގިނަ ފަހަަރްށ 

ނޑުމެން ނުވަަތ  ،މަންޓް ޕްރޮޓަކްޝަންންވިދާޅުވާ އެންވަޔަރަ ވެސްއި ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްަރށުގައެހެންނޫނަސް  އަޅުގަ

 ގެ ންމަންޓުމީގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އެންވަޔަރަ ،އަށް. ބޭނުންވާއިރު ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވޭ އިންތިހާ ދަރަޖަ

މު ކަމެއްގެ ވަރަށް މުހިއް ވެސް ލިބިގެންދިއުމަކީ ލިބޭ އާމްދަނީ  ވަންޏާ އެގޮތަށް އެ ކުރެވޭ ކަމަށްކަންތަްއތަަކށް ޚަރަދު

ނޑު ދެކެނީ. އެހެނީ  ވެސް މި ދުއްވަނީ ވަރަށް ބޮޑު  ފަހަރުޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓުތަކާ އަދި އުޅަނދުގޮތުގައި އަޅުގަ

ދޭ. އަދި އެހެންނަމަވެސް  ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ވެސް ދައްކަމުން. ޚާއްޞަކޮްށ ރިސޯޓުތަަކށް ލޭންޑު ރޭޓުކޮށްގެން ޚަރަދެއް

ކުރެވިގެން. ކި ގޮތްގޮަތށް އިމާރާތްޔެއް ދީގެން ހުންނަ ތަްނތަނެއް ނޫން. އެކި އެކަކީ އެގޮަތށް ވަކި ކުއްގެސްޓުހައުސްތަ 

 ހައުސްަތކުން ނަގަންޭދ ޓުއަރިސްޓު ގެސްޓުވެސް ކޮންމެހެން ރާއްޖެތެރޭގެ ަރްށރަށުގައި ހެ ދެން އަޅުގަނޑު

ބައި ނުހިމަނުއްވަން  ސަރުކާރުން އެ ވެދާނެ ވެސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްބާރުއަޅަނީކީ ނޫން. އެންކަރޭޖު

ވެސް  އެޑްވަންޓޭޖަށްން ލިބިދާނެ އެޑްވާންޓޭޖާއި ޑިސްވަޑައިގަތުމެއް އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުވިސްނާ

ނޑު އެދެން މި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ކަމަށް  ޖެހޭ. ކޮމިޓީ ލެވެލްގައި މި މަސައްކަތް ކުރެވޭއިރު އަޅުގަ

ޮކށްދެއްވުން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް. އެއީ އެއް އުސޫލަކަށް ވެވެން އޮތް ްތކުރައްވައިގެން މަސައްކަތް ޔަރިޢާ

ކަމަށް  ކަމެއް ދާނެކަމެއްގައި މަޞްލަޙަތުތައް ހިެފެހއްޓިގެން މިންވަރަކުން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ގެންގުޅުމަކީ އެއް

އިން ފެށިގެްނ  2115 ބަރުނޮވެން 1ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމުގައި ވާލަން. ދެން ވާހަކަ ދަންނަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ އެ

ދެން އެގޮތަށް މި ޤާނޫނުގައި އިޞްލާޙުގައި ލިޔުއްވާފައި އޮތީމާ، އެއާ ދޭތެރޭ ދެން  ،ނަގަން ހަމަޖައްސަވާފައި އޮތީމަ

ނޑުމެން އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށެއް ނެތިން. ފުދޭވަރެއްގެ ވަގުތު ލި ވެސް ވަކި އަޅުގަނޑު ބިގެންދާކަން އެއީ އަޅުގަ

ރުަޞުތ އެބަ މީހުންަނށް އެ ފު ،ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެޭހ ޙަޤީޤަތެއް. ބޭރު ބައެއްގެ އަތުން އެއްޗެއް ނެގޭއިރު ހަމަގައިމު

ނޑުމެނަްނށް މާލިބިގެން ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަ ބޮޑު އުނިކަމެއް  ދިއުމަކީ އަޅުގަ

ށް އަ 12ށް އޮވެފައި %އަ 1ގުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ %ނރޮ. އެހެންނަމަވެސް ތަާފތު ރޮނުގންކަމަށް ބެލެވިދާނެ  ނާނެނާން

ގެން މުދަލުގެ އަގު ގުޅި ނަ ބަދަލުތަކާ އަށް މިއަން ޓް ޑިއުޓީދިޔައީ. ދިޔައިމަ އަންނަ ބަދަލުތަކާ އަދި އިމްޕޯ ވެގެން މި

ނޑުމެން ތަން މައްޗަށް ޖެހިގެންދާނެ.  ސްޓް އޮފް ޕްރޮޑަކްޝަން ވަރަށް ބޮޑުގެ ކޮމައްޗަށް ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމްޕެޓިޓިވްޖެހޭ ރޭޓު މައްޗަށް ދިޔުއަޅުގަނޑުމެން ވިއްކަން ،ދާއިރު ގައި މާކެޓުތަކު މަކީ އަޅުގަ

ދެން  ،އްޔާއްޖެ އަށް ޓުއަރިސްޓުން އައުން މަދުވެ ރާއްޖެ ،އްޔާނަށް ނުހިެފހެްއޓޭ ގޮތަށް ވެއްޖެއަޅުގަނޑުމެން

ލިބޭ އެއްޗެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން އުޅެނިކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ކާލަންވެގެން އުޅެނިކޮށް
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ނިކަމެތިކަމާ މެދު ވެސް މައިކްރޯ ލެވެލްގައި ވިސްނައިލާފައި ރަނގަޅަށް ބެލިގެން ނޫން ގޮތަަކށް ކަްނތައްތައް ކުރުަމީކ 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން، ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން އޮީތ، އެއަރޕޯޓްގެ ވާަހަކ  ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނޭ. ދެން

ނޑްަށ ަހމަގައިމު ވެސް ޤަބޫލުުކރެވޭ ގޮތުގައި ކިތަންމެ ބޮޑު  ނޑުމެންނަށް، އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކައިފި. އަޅުގަ

ހި ރައްޔިތުންގެ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އަތްދަށުގަިއ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދީގެން ނަމަވެސް މި އެއަރޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެ

ނޑުމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް  އޮތުމަކީ ބާރުވެރިކަމުގެ ތެޭރގައި އޮތުމަކީ އަޅުގަ

ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުްނނާ އަދި މިއަދުގެ 

ނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޑު ހަމަ ތަޢުރީްފކުރަްނ އިނގޭތޯ. އެ ކަމަކީ އަޅުގަ އެ ކުރައްވާ މަސައްކަަތށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިކޮނޮމީ އާއި އިޤްތިޞާދު ދެމެެހއްޓުމާއި އިޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތު  ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާެތރިކަމާއި އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ސްޓެރެޓެޖިކް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެއް ވެން އޮތް އެންމެ މުހިއްމު ކަންތަްއތައް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހިންގެ  އިންވެސްޓްމަންޓުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން، އޭރުގައި އޮންނަ ސަރުކާރުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އޮވެގެން ދާންޖެހޭ ގޮތަށް އޮުތމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު 111އަތްމަތީގައި % މެންގެ ރައްކެާތރިކަމާއި އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭތީ އެ ވާހަކަ  މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލު ދެމެހެއްޓުމަށް މަޖުބޫރުވެގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑު އިށީނދެލާނަން. ދެން ޒަމާނަން ދުވަސްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުަތާކ ގުޅިގެން އަޅުގަ ދަންނަވާލަމުން، އަޅުގަ

ނޑުމެން ތެރެ އަްށ ވެސް ނައިސްނުދާނެ ކަންތަްއތައް އަންނާނެ. އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުވެ ތިބެންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

ވެސް ދުނިޔަވީ ހުރިހާ ދިާމލަކަށް ވެސް އަންނަ، ޫތފާްނ ކަމަްށ ވަންޏާ ދުނިޔޭގެ ހުރިާހ ތަަނކަށް އަންނަންޏާ 

ނޑުމެން ވެސް ދުނިޔޭގައި ތިބި ބައެއް. އެހެންވީމާ، އޭގެން ރައްކާތެރިކަމުެގ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އަންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ އެކުވެރިކަމާއި ބަދަިހކަން ދެމެހެއްޓޭނެ  ފިޔަވަޅު އެޅެން އޮތް މިްނވަރަކަށް އަޅައި އަޅުގަ

އެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓޭނެ އުސޫލުތަކަކަްށ ބިނާޮކށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި، އެއްބައެއްވަންތަ ބަ

ނޑުމެންނަކީ އެއް އުއްމަތެއްގެ، އެއް  އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖޭެހނެ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކޮށްގެން މިހިރީ.  ދީނަކަށް މަސައްަކތްކުރަމުންދާ ބައެއް. އަދި އެއް ނަސްލަކަށް އުފަންވީ ބައެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ ވަރަށް އެކުވެރި ބައެއް، އެނޫ ން ހާލަތެއް ވެސް ފަހަެރއްގައި އޮވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަްތކުރާ، ވަރަްށ  ވަރަށް ެކްތތެރި ބައެއް، ވަރަށް މަޑުމައިތިރިކަމާ އެކީގައި އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްއީޮތ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެ.  ކިޔަމަންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގެނެސްދީފައި ހުރި ފުިރހަމަ މިސާލު، ފިލާވަުޅތަކުްނ  މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން އަޅުގަ

ނޑު އިށީނދެލާނަން. ވަރަށް ޢިބުަރތްލިބިގަނެގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާންޖެހޭނެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަމު ން އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

  ވާަހކަދެއްކެވުން:މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  ބަރުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެން

 آله وعلى. والمرسلين األنبياء أشرف على الموالسّ  الةالصّ ا .العالمين ربّ  هلل الحمد`. އާދެ! 

ނޑުމެން މިއަދު މި ހުަށެހިޅފައިވާ ބިލަށް، ްސރީން ޓެކްސަށް ނުވަތަ ެޓކްސްނެގުމާ . معينجأ بهوصح އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަްނ ބެހޭ ޤާނޫނު ނޑުމެން މި ގެނައި އިޞްލާޙުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ދެންމެ އަޅުގަ ެގ ދަށަްށ އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ަފށައިގަުތމުގެ ކުރިން ދެންމެގައި މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް 

އި މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި ދެ އަދަބެއް ފަށްަފށްވާ ގޮތަަކްށ އިބްރާހީމަށް ކުޑަކުޑަ އޮޅުމެއް އަރާފައި ވެއްޖެ. މީގަ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައެްއ ނުވޭ. މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައި މި އޮތީ، އެންމެ ފުރަަތމަ ޖޫރިމަނާކުރުން. ޓެކްސް 

ޖޫރިމަނާ ނުދައްކައިފި ކަމުގައި ވަނީ  ދެއްކުން. ޓެކްސް ނުދައްކައިފި ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ޖޫރުމަނާކުރުން. ޓެކްސް އާއި

ނަމަ، އޭގެ ފަަހތުން މި އަންނަނީ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުން. އެހެންވީމާ، މީގައި ފަްށަފްށޮކށްފަިއ އޮތް އަދަބެއް މިއަކު ނެތް. 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ނޑު ދަންނަވާލީ. އާދެ! ދެން އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އެކަން އިޞްލާޙުކޮށްލުަމށް ަޓކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ މި ޓެކްސް ތަޢާރަފްކޮށްފަިއ ބޭ ނުންވަނީ، މިފަދަ ޓެކްސްތައް ނެގިގެންދާއިރުގައި އަޅުގަ

ވަނީ ހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރަކުންނެއް ނޫން. މިފަދަ ބާވަތުގެ ޓެކްްސަތކަީކ އެއީ ވަރަށް ކުީރ ޒަމާނުއްސުރެ 

ނޑުމެން  ނޑުމެންގެ ދިވެހި ތާރީޚުނެގެމުން އަންނަ އެއްޗެއްކަ ޤައުމުގައި ގެެފށިގެން އަޅުގަ ގައި އުފެދިފައި ހުިރ ން އަޅުގަ

ރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ޤާނޫނުަތަކށް ބަލައިލީމަ އެބަ އެނގޭ. ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާ

 އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން އެތައް ޕަސަންޓެއް ބޮޑުކޮށް، ގުނަކޮށް... އޮޅުވާލި

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތު

 އަުރވަން.މެންބަރު، މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ފުރުޞަތުޢިއްޒަތްެތރި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޤާސިމް އިބްރާހީމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު ނގިލީމާމި
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އޮންނަ  ނޑު ދައްކާ ވާހަކައަަކށް ޖަވާބުދިނުމަްށ އަނެއް މެންބަރަކަށްއަޅުގައަޅުގަނޑު މަޖިލީހު ގަވާއިދަށް ބަލައިލާއިރު 

ނޑު ނުދެނަހުރިން. އެހެންވީމާކަމެއް އަ ނޑު ދެންނެވި، ޅުގަ ނޑު ދެންނެވީ،  އެއްޗެއް އޮޅިވަޑައިގެން؛ އަޅުގަ އެއް އަޅުގަ

ޏާ ޖޫރިމަނާ ޖެހޭނީ މާފްޮކށްާލށޭ. ނޯންނާނޭ. ކާ ބަންދުކުރާ ކަމަށް ވަންކޮްށފައި އަނެއްކަމެއްގައި ދެ ގޮތަަކށް، ޖޫރިަމނާ

، ދެވުނީއޭ. އެހެންވީމާ ބަންދު ވެސް ކޮްށފިއްޔާ އެއް ކަމަކަށް ދެ އަދަބުރަށް މަނާ ވެސް ނަގާފައި އެހެންނޫނިއްޔާ ޖޫރި

ނޑު ދެކެނީ. ްށ އަޅުގަކަމަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ށް އެނގިވަޑައިނުގެން ވާަހކަުފޅުއަޅުގަނޑު ދެންނެވި އެއްޗެއް ރަނގަޅަ

އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ،އަޅުގަނޑުގެ ނަން ވިދާޅުވެފައި އެ ވާހަކަ މިހެން ގެންނެވީމަ، އެހެންވީމާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ވާހަކަ އަށް ޖަވާބުއަޅުގަނޑު ދައްކާ   ދިނުމަށް އަނެއް މެންބަރަކަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ނެންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާގައި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގިލީ ނމާމި

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ލައެއް ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭކަށެއްގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަ  ނެތް. އަޅުގަ

ނޑު މާިހރު ފުރުަޞުތ މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރު މުޙަ އްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. އަޅުގަ

 ގެންދެވުމަށް. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ާވހަކަޮކޅު ކުރިއަށް

 

  ވާަހކަދެއްކެވުން:މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން؛ރިއްޔާ. ދެން އާދެ! ޝުކު ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ އަނެއްކާވެސް  ދެން އަޅުގަ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ެޓކްްސ  ،ފެށިގެން މި އަންނަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންއަޅުގަނޑުމެން 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ން ޓެކްސް ނަގަމުންދިޔަދިޔު ޅުވާލައިގެޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އޮ ބޮޑުކުރުމަށް ން އަޅުގަ

ޓަަކއި މި ދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެ ޓެކްސްތަްއ  ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެން ފާސްކުރަމުން މި ނެގުން މަދުކުރަމުން މި  އިރުަކށް ބަލައިލާގެންދާ ޤާނޫނުތަ ގެންދަނީ. މިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. އަދި އޭގެ ރިޢާޔަްތކޮށްލީމަ އެމް.ޑީ.ޕީގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ފަާރްތަތަކްށ އެ އިތުރުން އަޅުގަ

ހި ހުރި މުާޢމަލާތަަކށް ވާހިނދު، ދިވެފައިސާއާ ގުޅުންޓެކްސް އަކީ އެއީ  ،ގޮތުން ވާހަަކދައްކާއިރު ބެހޭ ޓެކްސްއާ

ހުރި ގޮތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި އެންމެ ފައިދާރައްޔިތުންނަށް 

ޔާމީން هللا . ރައީސް ޢަބްދުއޮތީ ޤާއިމުކުރެވިފަ ސަރުކާރެއް މިހާރު މި ވެސް ވިސްނައި މަންފާ ހުރި ގޮތަކީ ކޮބައިކަން 

 ސް ނަޝީދު ކަހަލަ ބޭފުޅެއް ނޫން. ރައީސް ނަޝީދަކީ އޭނަ އެ ލެއްގައި ރައީބްދުލްޤައްޔޫމަކީ އެއީ އެއްވެސް ހާޢަ

އޭނަގެ ހުރި ނުބައި ނުލަފާކަން ފެނިގެންދާ ފަދަ  ،ނަމަ ވިދާޅުވެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ  ވާހަކަ، ތިމަންނަ އޯގާތެރިވެއްޖޭ

ްށފައި ހުރި ހުިރހާ ގޮތެއް ބައްޓަންކޮ ،ނަމަ ވެރިއެއް. އޭނަގެ ކަންތައްތައް ވަކި ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށްިފ ކަމުގައި ވަނީ
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ނޑުމެން ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފަ. ޓެކްސް ނަގައިގެން ޓެކްސްގެ މަތީގައި އަޅުގަ

 މަސައްކަްތތަކެއް ޓުއަރިޒަމްގެ ެތރެއިން ނަގަން މަސައްކަްތުކރާ ކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ އޭނަ މަސައްކަތްކުރައްވާނީ ރާއްޖެ 

ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކޮށް އަދި ން ގޮތަކަށް ވެސް ރާއްޖެ ބަދުނާމުޮކށް ވާހަކަދައްކައި، އަދި އެނޫއިން ބޭރުގައި ވެސް 

އޮީތ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެ  ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ބިރުވެރި ަތނެއްގެ ސިފަ ދައްކަމުންގެންދާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި މި

ނޑުމެންގެ  ހުރި ވާހަަތކެއްއެއްގޮތަކަށްވެސް މަންފާިލބެނިވި، ފައިދާ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން އެ ބޭފުޅާ އަކީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި އައި ނޑުމެން  ީރޚުގެ ތެރެއިންދިވެހި ތާ ،އިއަ ބަލައިގަންނަމުން މި ؛ޒަމާންވީ ގޮތުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ،އައި ބަލައިގަންނަމުން މި  ބުން ހުއްޓުމަަކށް ތިދީނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ގެނައުމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައި ހުރި މަސައްކަަތކީ ވެސް އަޅުގަ

ށް ވަޑައިގަންނަވައިގެން ޑެންމާކުގައި ތިއްބެވި އިން ބޭރަށް ަދތުުރކުރައްވައިގެން، ޑެންމާކަ ހޭދަކުރައްވައިގެން ރާއްޖެ

ގޮވާލުމަކީ އެއީ އެހެން ގޮތެއް ޯހދުމަށް ގޮވާލި އްފަދައިން ހުންނަވައިގެން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ނޫންއެ ބޭފުޅުންނާ

ކުރައްވާނެ ކަމެއް  . އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާނެ ބޭފުަޅކުކަމެއް ނޫން އެއީކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ މީހަކު ކުރާނެ

އޮތް  ތަނުގައި މި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފުރައްސާރަކުުރމާއި މި. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމާއި ނޫން އެއީކީ

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ނައްތާލަން ކުރައްވާފަިއ ހުރި މަސައްަކތްަތަކީކ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން 

ކީގައި އެ އެ ޑައިގަތުމާުކފާނު ވެިރކަމަށް ވައެ މަނި ،އެހެންމެއި މަސައްކަތްަތކެއް. އަދި ހަމަހޭދަކުރައްވައިގެން ކުރައްވާފަ

ނޑުމެންންަށ  ގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަްށ އެ މަނިކުފާނު ބަޖެޓް ހުޅުވާލިމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓު ގޮތުގެ ތަފްސީލު އަޅުގަ

އިސާތަކެއް އޮތީ ދިޔައީ. ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކުން އެހައި ބައިވަރު ފަޖެނެރަލް ރިޕޯޓުން ާފހަގަވެގެން އޮޑިޓަރ

 ޖެހޭނެ ފައިާސތަކެއް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި އެ ފައިސާތަަކކީ މިތަަނށް ލިެބން. ނާތްތެރިެވފަޙަޤީޤަތުގައި ޚިޔާ

ރަީއސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި  ،ލަތު ތަންނުދިންއް މެންބަރުންނެއް އޭރުގެ ހާތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެ

 މި ވެސް އަތުން ބޮރޯކޮށްގެން ވެސް ގަމީހެއް ލައިގެން  ލާނެ ގަމީހެއް ނުވަތަ މީހެއްގެ ،މުއްސަނދިވެގެން ދިޔަ މީހުން

ނުންނަށް ވެފަ. އެއަރލައިންތަކުގައި ތަަނށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިބި ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ިތބި މުއްސަނދި މަހުޖަ

ން އެބަ ހުިރ ވިކިގެއެ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ، އިންޖީނޭރަކަށް މަސައްކަތްކުރި މީހާ  ،އަޅުވާފައި ދުއްވަންބޫންބޫން

 ގެ ބަޖެޓާމިކަހަލަ ޒާތަށް މަސަްއކަތްކުރަމުން ގެންދިޔައިރުގައި ދިވެހި ދައުލަތު، ގޯތިގެދޮރު ގަނެފަ. އެހެންވީމާ

ވެސް ކަނުދައްާކނެ. ދައްކަވާނީ އަބަދު ލެއްގައި މިގޮތަކަށް ވާހަ ންޮކށް ވިސްާނ ބަޔަކު އެއްވެސް ހާދޭތެރޭގައި ފު

ވެސް ންނަމަވެސް، މި ބޭފުޅުން އަބަދުުހރި މަގެއް. އެހެ އް، ތަނަވަސް މަގެއް، ފައިދާމަގެރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ 

ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ ނުބައި މަގުތައް. އިޚްތިޔާރުކުރަން މީހުންނަްށ ގޮވާލަނީ ނުބައި މަގުތަކަށް. އެ މީހުންގެ ބުއްދި 

ވެންވާނެ. މިފަދަ ލަފްޒުތަކުން ނެ، ބޯން އެބަ ޖެހޭ، ބޮ ޅާ. ބޯންވާނާ ލެއްގައި ބާރެއްސަލާމަތުން ހުރުމަަކށް އެއްވެސް ހާ

ނޑުމެން ނުދެކެން ރައީސް ނަޝީދު ނޫނިއްޔާ. ވެސް ގައި ވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު  ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލި އަޅުގަ
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އަްށ  ތިން ަފޅި، މާއެހެންވީ. ައްށ ފެޅިފަ ތިން ފަޅިއޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ މިހާރު  އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބާވަތުގެ ވާހަަކތަކުްނ،

އެފަދަ ، ނޑުމެންނަށް ެފނިގެން. އެހެންވީމާތިން ަފޅީގެ ތިން ވާހަކަަތކެއް އަންނާނެ އަޅުގަ  އިރު ފެިޅފައި އޮންނަ 

ނޑުމެން ެތރެއިން ފެނިގެންދިއުމަކީ އެއީ ދުރު ވާހަަކތަކެއް  ނޑުމެންނަށް ބަލައިގެންކަމެއް ކަމައަޅުގަ ނުވާނެ. ށް އަޅުގަ

ވިދާޅުވެދާނެ ތިމަންނަމެން ބުދު ބުދެއް ނުބަހައްޓަމޭ. އަނެއް ބަޔަކު ތިމަންނަމެން އެފަަދ؛ ދައްކަވާނެ ބަޔަކު ވާހަކަ އެއް

 ހައްޓާފައޭ އެ އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި...ވެސް ބަބަހައްޓާނަމޭ. އަދި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އަށް. هللا ންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަޢބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ތަނުގައި ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެގީމަ ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު އެންމެ ދެރަވަނީ މި 

ސަލައަކަށް ނުލައްވާ ކުރިއަށް ގެންދަވާތީވެ. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނެގީމަ ނިޒާމީ މައް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް އެކަަމށް އަޅަޢި

ނޑަށް ހީވަނީ އޮންނަ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް. ދެން ޢިއްޒަތްތެ ބައްލަވައިގެން އެކަމަށް ރި ރައީސް، އެއްބަސްވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ވެ އާދެ! ގްރީން ޓެކްސެ ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނެގުމަކީ އަޅުގަ އް. އަޅުގަ

ނޑުދޮށާސުލްމާލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ރަްށތައްރައު އަދި  . މި ރަށްަތކުގައިވާ ފަރުަތކާއި މި ރަްށތަކުގެ ގޮ

ނދިކަން ދެމެހެއްޓޭނެ ގަޮތަކށް ދުރަތީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ މުއްސަނދިކަން. އެ މުއްސަންނަށް ގުއަޅުގަނޑުމެ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން ޭހލުންެތރިކުރުވުމާއި ރުަމށްމާޔަތްކުހި އަދި ރާއްޖެ  ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުމާ ަޓކައި އަޅުގަ

ނޑު މު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަޓެކްސެއް ނެގުމަކީ މުހިއް ން އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ެވސް އެކައަން

ނޑުމެންގެ ރަށް ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ނޑުމެން  ،ަތަކކީ ގިރަމުންއަޅުގަ ވޮޑެމުންދާ ރަްށތަެކއް. އަޅުގަ

 ،ކަމުގައި ވިޔަސްޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލިރަްށތަކުގައި، ގިަނ ރަްށތަކުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާއެއް ނެތް. އަ

އޮޅުވެލިފުށީގެ ީމހުްނ ކުރެންދޫ އާއި އޮޅުވެލިފުއްޓަކު ނަރުދަމާއެއް ނެތް. ކުރެންދޫގެ މީހުން ފެންވަރަީކ ނަޖިސް ެފނުން. 

ނޑަކަށް  ފެންވަރަނީ ނަޖިސް ފެނުން. މިއަދު އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ަފތުުރވެރިކަމުން ކުރިއެރުވޭނެ މަގަުތއް އެބަ އޮތް ގާތްގަ

. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރަށްަރށަކަްށ އަދިވެސް ފެނާއި ވަނީ ފައިރުފިޔާގެ ރަށް ވިއްކައިލާ ންފަސް ަސތޭކައެއްހާ މިލިއަ

ނޑުމެންގެ ރަށްަތއް . ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިފަދަ ހާނިޒާމެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތްނަރުދަމާގެ  ަލތެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަނެއްކާވެސް  މަށް ވަންާޏ ކަ ހިާސބަށް ބަލައިލާތަފާސް . ަތޢާަރްފ މި ކުރަނީ ގްރީން ޓެކްސެއްވާއިރުގައި އަޅުގަ

ގެސްޓްހައުސް ވެސް އަދި  ކީ މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން؛އަ  ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ގޮތެއްގައި ބައެއް މެންބަރުން އެބަ އަތުން ވެސް އެބަ ނެގޭ. އެވްރެޖު  ގެޚާއްޞަކޮށް ަސފާރީ އޮޑިފަހަުރ ދުއްވާ މީހުން
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ސް އިތުރުވޭ އެބަ. ގްރީން ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ެޓކް ނުވެއޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ަޤބޫލުކުރަން ޓެކްސް ިއތުރެއް ،ވިދާޅުވޭ

ނޑަކަށް އިތުރު އެބަ ޓެކްސެ  އްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ކަމަށް ވިޔަސް ކުޑަ އަދަދަކަށް ބަލާކަމުގައި ވަންޏާ އެބަ ނެގޭ ގާތްގަ

ކަމަށް  މިނެއްގައި ބަލާ ދޭތެރޭގައި. އެއީ އަނެއްހެން ބޮލަކަްށ ޖެހޭ ވަރު. އެހެންނަމަވެސް، މެދު އ12ާއާއި % 6ވޭ %

ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބަލާއިރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެބަ ޖެހޭ ކޮޓަރިއަކަށް އ22ާއާއި % 12ވަންޏާ % އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. އެއީ  އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ނެފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދިމާވާ މެދު ޑޮލަރު  6ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި  ށް ސަފާރީއެއްގެ ބޮލަކަްށ އިުތރުކުރިޔަސް އެއީ ވަރަ ބޮޑު އެއްޗެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުދޮށްތައް ހި  ގެަތަކށް އަންނަ މީހުންޓަކައި އެ ރިސޯޓު މާޔަްތކޮށް ަކންަތއްތައް ކުރުމަށްރިސޯޓުަތކުގެ ފަރުތަކާއި ގޮ

ނޑު ދެކެން. އާދެ!ން ޓެކްސެއަތު އިތުރުވާއިރުގައި  މި ޓެކްސް އް ނެގުމަީކ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑަކަށް %އެކީގައި ގާ ގޮތެއްގައި ގްރީން ޓެކްސާ ލަޖުމު ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޓެކްސް ނެގިގެން 22ތްގަ ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު  އިން މައްޗަށް  12ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އަދިވެސް % ކަށް ދެކެނީ ގްރީން ޓެކްސަ ނިސްބަތުން ބަލާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާ ސަރުކާރަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ބޮޑުވާނެ. މުއްސަނދިން  ޓެކްސް ޖެއްސުމަށް. އޭރުން އަޅުގަ

ފަްނތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ  އަތުން ކުޑަޮކށް ނެގޭނެ. އެއީ ފަގީރުން އަންނާނީ މެދު ގެއަތުން ބޮޑުކޮްށ ނެގޭނެ. ފަގީރުން

ށް ވިއްާކ ތަްނތަނަށް. ބޮޑުކޮ ދިން އަންނާނީ އަގުެހޔޮކޮށް ހުންނަ ތަންތަަނށް. މުއްސަނ ހައުސް ނުވަތަ އަގުގެސްޓު

އެ ޓެކްސް ނެގިގެންދާ ނިސްބަތް ރަނގަޅުވެފައި ސަރުކާަރށް ވެސް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ދެކެން. ، އެހެންވީމާ

ނޑު ޤަބޫލުކުއްގެ ގޮތުން ގްރީން ޓެކްސެއެހެންނަމަވެސް، އުސޫލެ ރާ ކަމެއް. އްެގ ގޮތުގައި ތަޢާަރފްކުރުމަކީ އަޅުގަ

އް ތަޢާރްަފކުރާއިރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމްަށ އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސެ ޒަތްެތރި ރައީސް.ޢިއް

ނޑުމެންގެ ސެކިޔުރިޓީ މިއަދު މި ވަނީ ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންަތކެއް އެބަ ުހރި. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި. ދިވިެހރާއްޖެ އަށް އަންނަ  ފަުތރުވެރިންނަށް ސެކިޔުރިޓީ ޯހދައިދިނުމަކީ އަޅުގަ

ބޯޓެއްގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެއްޗެއް އޮވެގެން މެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް. އިހަށްދުވަހު ވެސް ަމތިންދާކޮން

ނޑައިގެން ގޮސް ފައިބައިގެން ދިޔައީ. އެހެންވީމާބިރުން ފި ނޑުމެންގެ ދަރިންނާއި މައިންނާ އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން ، އްކަ

ނޑުމެންގެ ފަތުރުވެރިންނަްށ މިފަދަ ކަންަތއްަތކެއް ބޭނުމެއް ގްރީން  ދިމާވާން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނޫން އަޅުގަ

ކުރިއަކަށް  ޓްކްސެއް ނެގިޔަސް އަދި ޓެްކސް އިތުރުވިޔަސް ސެކިޔުރިޓީ ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅުނުކޮށް ުޓއަރިޒަމް ދާއިރާ

 ތްެތރި ރައީސް.ޢިއްޒަ ނުދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. މިނެޓު  2ޖުމްހޫީރ ޕާޓީ އަށް ބާކީ ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު ވަގުތު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޮގތުން 

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

އިޞްލާޙުގެނެސް  ބެހޭ ޤާނޫނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ 00/2ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް ަހދާ ކަމެއް ނޫން. ދައުލަތުން ވަރަގުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް އިދިކޮޅުއް ނެގްރީން ޓެކްސެ

އަމުދުން ބެޑް ޓެކްސް އުވާލުމަށްަފހުގައި  ؛މިގޮތުން، ނީ އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާއާމްދަ ،ުހށަަހޅުއްވާފައި ވުމާއެކު

ނޑު ދަންނަވާލަން މި ،މި ޓެކްސް ނަގާ ނަމަ އުޅެނީ  އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން އެއްގޮތަކުން ބަލާއިރު. އާދެ! އަޅުގަ

ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް ނއަދި މާމި ،ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ލީޑަރު ނެގުމުގައިޓެކްސް

ނޑުމެން ނޑަށް ދަރު އެޅޭ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވިހެން މިންވަރެއް އޮންނާނެ. އަޅުގަ ވަރަކަށް. ވަކި  ނީ ވަކިކޮ

އޮތީ  މިހާރު ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އެބަ އޮތް. މި ، ށް. އެހެންވީމާފުލޭނީ ވަކި ވަރަކަހިސާބަކުން ިތރިވާނެ އަޅުގަނޑުމެން. އު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ، އަންނަނީ. އަނެއްކާ ރިސޯޓުތަކުން އެބަ ދޭ ލޭންޑު ރެންޓު ވެސް. އެހެންވީމާ އެހެން ޓެކްސެއް މި

އެތައް ބޮޑު ވާނީ.  ަތކަކީ މި ޑޮލަރު އެޅޭ ކޮށާުރތަކެކޭ އިނގޭތޯ. އެޅެނީއޭ، އެޅެނީއޭ. މިއެއް ނޫންމި ހީވަނީ ރިސޯޓު

އަޅުގަނޑުމެން މި އިންޑަސްޓްރީ ، ޮކށްގެން ާލރި ހޯދަނީ. އެހެންވީމާޚަރަދަުތކެއް  އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކޮށް، އެތައް 

މިލިއަން މީހުން  1ންޖެހޭނެ. އަނެއްކާ އޯވަރ ޓެކްސް ނުކުރަމަށް، އިނދަޖެހޭވަރަށް ނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަ

ނޑުމެންނަށް ގިނަ ލާރި ލިބެނީ ން ނުވަތަ ދޮޅު މިލިއަ ން މީހުން ނުވަތަ މިލިއަ 1ނޫނިއްޔާ ، މީހުން އައުމުންތޯ އަޅުގަ

ންތޯ. މިއީ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ަކމެއް. އަޅުގަނޑަށް ވުރެ މާ މުލައްކަ މީހުން އައިސްގެން ބޮޑު ޓެކްސް ނެގު 1

ލާިރތައް ލިބޭ ރި ރައީސް، މި ހުރިހާ ރަނގަޅަށް މިތާ ތިބޭ ޭބފުުޅން ވިސްނަވާނެ. ދެން އަނެއްކާ ޢިއްޒަްތތެ

ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ މި މި މައްސަލައެއް ނެތޭ. ބޮއިގެން ތިއްބަސް  އްދުަތކުގެ މީހުން ނަޖިސް ފެންސަރަހަ

ނޑުދޮށް ހިޚަ ނޑު ދަންނަ ގޮތުގައި ރަދުކުރާނީ ތިމާެވށި ރައްާކެތރިކޮްށ ނަރުދަމާ އާއި ފެނާއި ގޮ މާޔަތްކުރާށޭ. އަޅުގަ

ްށ ލިބޭ ހުިރހާ އާމްދަނީއެއް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް. އޭގައި ނުހުރޭ މިއީ ނަރުދަމާހަދާ އެކައުންޓު. މިއީ ކާރަސަރު

ވިދާޅުވަނީ ިތމަންމަންނަ އަށް ލާރި ލިބޭ  މިހިނެއް ނުހުރޭ.  ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރު ބަނދަރު ހިމާޔަތްކުރާ އެކައުންޓު،

ނޑުމެން ވާހަކަނުަދއްކަމާތޯ؟ށް ކަންކަން ކުރާނަމޭ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަ  ވަރަކުން  .މިހެން ނޫން ދާނީ އޮޅުވާލަން އަޅުގަ

ކަންކަން ކުރަން  ގިނަ ހުށަަހޅުއްވައިގެން  ބަޖެޓެއްބޮޑު  .ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބޭވަރަކުން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރޭ 

ނޑު ސަރުާކރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި ޝުކުރު ވެސް  ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ މަސައްކަތްކުާރތީ އަޅުގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޢަބްދުލްޤާދިރަްށ. މުފީދު ޙަސަން

 

 

 ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ގެނެވޭ ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް އިޞްލާޙު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު

ގަނޑު ުކރަމުންދާއިރުގައި އަޅުޙުގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަުހސްބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާ  ރިޒަމާއަގެ ޓުދިވެހިރާއްޖޭ، 00/2

އަޅުގަނޑު ؛ ންބަރުންނަށް ގްރީންގެޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްެބވި ޢިއްޒަްތތެރި މެވެސް މި  ފުަރތަމަ

ނޑުމެންކުރަނީ. އާދެ! ގްރީން ޓެތުސްގަ ުކރާ ކުޑަ މާނައެއް ކިޔާލަދޭން އްވަރުތަޞަ  ކްސެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑަށް ަހމަ އެންމެ އަލިކަން އެއީ އެ ކަމަކަށް އެންމެ އުޖާލާ، ، ސިފަވަނީ އޭތި އިމު ވެސްގަ ދައްކާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑު ހަމަގަލިބިގެންދާނެ އެއް ކަމެއް ކަމުގައި  ރ މު ވެސް ސިަފކުރަން. އެއީ ވެދައި. އާދެ! ގްރީން އަޅުގަ

އިޓަކަށް ލަ އަކީ އަމާންކަން ލިބިއްޖޭ. ޓްރެފިކު ގްރީން ފްލެގެއް ނަގައިފިއްޔާ އޭގެ މާނަ ،އިންފޮމޭޝަނަށް ބެލިޔަސް

އޭ. ހަމަ އެ އުސޫލުން  އަކީ އަމާންކަން ލިބިގެންވެއޭ. ގޯ އޮން އްޔާ އޭގެ މާނަލިއްޖެއްބަލައިލިޔަސް ގްރީން ދި 

ޖައްސާލުމަށް ޓަކައި ތަނަްށ ހިްތހަމަ ވިޔަސް އަދި އެހެނިހެން މުސާފިރަކު އައިސް އެ އެއީ ގެސްޓުން ަކމަށް ،އުލެއްމާޙަ

 އިރުގައި ރިޒަމް ބިނާކުރާވެސް ޓުއަ މެއްގައިދެނީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުމުކަންމެ މުހިއްލާއިރުގައި އެންކޮށް ވަގުތު ހޭދަ

ކުރުމަްށ މާމެލާމެލި އެ ތާނގައި ޖަރީ ރުމަށް. އޭގެ މާނައަކީ ގަސްގަހާގެއްސާއި ފަތްިޕލާވެއްޔާއިކުމާޙައުލު ބައްޓަން

ނޑު ގްރީން ސިފަކުރަނީ މާ،ހަޮކށްދޭނީ ހަމަ ގްރީން. އެހެންވީއުލުން ވެސް ދޭއެ މާޙަ، ޓަކައި އެއީ އެ ބަޔަކު  ،އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އްޒަްތތެިރ ޢި މި ،އްޒަތްތެރިޢިގޮތުގައި  ކުރާ ކަމަަކްށ އެންމެ ހެޔޮ އަސަރުުކރާނެ އެއް ކަނަްތކޭ. އަޅުގަ

އްމީދުކުރަން. އުވަގެންދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ދޭހަމެންބަރުންނަށް ގްރީން މި މާނަ ވެސް މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުަރން. ދެން މިއާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި ޤަބޫލުފުޅު ބެހޭ  ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙާ މި ،ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވައި  ޙަޤީޤަތާ  އެބަ ވިދާޅުވޭދައްކަވާއިރުގައި ޒަްތތެރި ެމންބަރުން ވާހަކަުފޅުބައެއް ޢިއް ،ލާނީގޮތުން އަޅުގަ

ގެ ޚިލާފު ވާހައެއް. އާދެ! ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ޓެކްސަށް ގްރީންއޭ ވަރެއް ކޮންމެވެސް

ނަގަމުން  ރިޒަމުންވަނީ ކުީރ ޒަމާނުއްސުރެ ޓުއަ ކިޔާފައި ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމަށް ަޓކައި ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައި މި

. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ވިދާޅުވެވޭ އްގެ ގޮތުގައިކްސެއޭގެ ބަދަލުގައި ގްރީން ޓެ ލާފައި އައި ބެޑް ޓެކްސް ކަނޑައި 

ނޑައި ނޑައިދެންނެވީ ބެ މި ؛ލާފައިގްރީން ޓެކްސް ކަ  ކިހާ  ،ނަމަ ލާފައި ގްރީން ޓެކްސް ނަގާޑް ޓެްކސް ކަ

ނޑައި . އުޅެނީ ލާފައި ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ އުސޫލެއް ހަމަޖެހިެގން ދާންވެގެން މި ރަނގަޅުތޯއޭ. ބެޑް ޓެކްސް ކަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި މަޖިލީހުެގ ބައެއް ޢިއް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދައްކަވާއިރުގައި ޒަތްތެރި މެންބަުރން ވާހަކަފުޅުއަޅުގަ
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އަށް  ވާހަަކތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ބޭރު ޤައުމުތަުކގައި ދެކެވޭ ޤައުމުގެ ބަދުނާމީ  ،އެބަ ވިދާޅުވޭ

ކުގައި ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ބޭރުގެ ޤައުމުތަ ،އަސަރެއް ނުކުރާނެ ވާހަކަ. ނޫން އެއްވެސް ކަހަލަ ނޭދެވޭ

އޮތް ނަލަ  ދިވެހިރާްއޖޭގައި މި ނަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަދުނާމީ ވާހަކަތައް ދެކެވުމަކީނަލަ، ކުޑައަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަ

ސް ކުރާނެ ކަމެއް. މިއީ ޝައްކެއް އޮތް ވެ އިމު ގަން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ހަމަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް އޭގެޓުއަ

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް އެ ވީޑިއޯއަކަށް ޓަކައި އަޅުގަކަމެއް ނޫން. އަދި ހަމަ ަނފްަރތުކުރާ ވީޑިއޯއެއް  ވަރަށް ވެސް އިމުގަ

ނޑެއްގައި ކަ މީހަކު  ބޯޑެއްގެ މަތީގައި ދޮން އިރީގައި އޮތް މޫދެއްގައި ވިންޑްސާފުކުރާ ސާފްމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުނިގޮ

ނޑުމެ  ދައްކަމުންދިޔުމަކީ އެއީގައި ވާ ވީޑިއޯ މުޅި ދުނިޔޭ ބައްވައިގެން ނަގާފައި މި ންގެ މި ދިވެހިރާއްޖޭ އަޅުގަ

ނޑު  ލިބޭނެ ކަމެއްހާަޔތަްށ ގެއްލުންއޭގެ ނި ،އަްށ ނުހަނު ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ދަންނަވަން. ކަމުގައި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު  ،ބޭފުޅުން ބުނުއްވަވާއިރުގައިނުހައްދަވާ ވާހަކަ ބައެއް އިދިކޮޅުޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޓެކްސް ނަގަން 

. އޭ ކަމަށް އެގްރީ އޯކޭއޭ ތިމަންނަމެން މި ،ލައްވާފައި އެއްބަސްވެލައްވަނީސްނަގަން އެއްބަސްވެގޮތުގައި ޓެކް ޤަބޫލުކުރާ

ކު ތިމާމެންނަށް ދެކެވެނީ ޤައުމަށް ޓަކައި ހިނދަ ތިމާމެން ޤައުމުން ބޭރުވާ ކޮންމެނަމަވެސް ތިމާމެންގެ ޢަމަލުތަކާއި 

ޤައުމުގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް އެދެވޭ އި ހުރި އުނި ސިފަތަކުގެ ވާހަކަ. މި ކަންކަމުން ބޭވަފާތެިރކަން ނޫނީ އެ ޤައުމެއްގަ

ނޑު އެދެނީ އެއީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަމާ، އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީ ކެއްއަސަރެއް ނުކުރާނެކަމީ އެއީ ޝައް ތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އިންޓާނަލް ޤައުމުގެ ތެރޭގައި  ؛ޓަކައި އަދި ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ވާހަަކތަކަީކ އަޅުގަ

ކޮންމެ ދިވެހި އަކީ  . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާކަންތައްތަްއ ކަމަށްފޮރުިވަފއި ހުންނަންޖެހޭ  ،ރައްކާތެރިކުރެވިފައި 

 ކަންަކމަށް...އްގެ ވާޖިބަކީ އެ ރައްޔިތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިނެޓު 5އިވާ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބާކީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު ވަގުތު ހަމަޖެިހފަ  . އަޅުގަ

 މަނިކަށް. ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާއަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއި މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހުުޅހެންވޭރު 

ނޑު ވެސް ބިލަށް ބަުހސް ޝުކުރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެވަނަ ފުރުޞަަތަކށް މި އެދިގެން މި ކުރަން އަޅުގަ

މެ ަހމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ދެ ވާހަަކއެއް ދަންނަވާލަން. އެން  ޓަކައި. މު ބޭނުމަކަށްފުރުަޞތަަކށް އެދުނީ ވަރަށް މުހިއް

ނޑުމެން ދައްކަމުންނެގިގެން ވިޔަފާރިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުރާއްޖޭގައި ޓެކްސް، ފުަރތަމަ ކަމަކީ ވާހަަކ  ދާން އަޅުގަ

 ވާ އެަތއް ބަޔަކު އޭގައި ބަދުނާމު  ސަބަބުން ކި ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކައެއްގެދަނީ ވަކި މީހަކު ނުވަަތ ވަ ބައްޓަންވެގެން މި

ނޑު ޢިއްޒަތްތެިރ މެގޮތަަކށް.   ހެއް ކަމުގައި ޕީގެ މީއެމް.ޑީ. .ންބަރުންނަށް ވަރަށް އާދޭހާއެކުގައި ދަންނަވަން އަޅުގަ
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ނޑުމެން ޕާޓީ އަށް ާތއީދުކުރާ މީހެއް ކަމުގައި ުމިޅ އަކީ  މީހާ ދައްކާ ވާަހކަ ވިޔަސް ތަނެއްގައި އެ ވިޔަސް އަދި އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ،ޤީންޮކށް ކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަ  އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންގެ ފިކުރެއް ނޫން. އެ ހަނދާންޮކށް ބޭއްވުން އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ބައެއް އެދެން. އަޅުގަނޑު މި  އަކީ  ފަހަރު ބައެއް ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަ ދެންނެވީ އަޅުގަ

ނޑު  އެހެްނ  ،ކުރަން ނިންމިޔަސްމެން ކަމެއް ނިންމަނީ އަދި ބޮއިކޮޓުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ވާހަކައެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ނުވަތަ އެމް.ޑީ.ޕީ ގުނަންތަކުން ނިންމައިގެން  ކަމަކަްށ ނިންމިޔަސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާ އިޢުލާން އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ މީހަކު ދައްކާ ވާހަކަ  ދައްކާ ވާހަކަ ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑު އާެހ ގޮަތްށ  ވާން އުޅުނު ވާހަކަ ކަމަްށ ަފހުމްކުރަޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓުއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީން ރާއް  ދެއްކުމަކީ އަޅުގަ

ކުރުމާ މާޔަތް ކޮށްފަިއ ތިބި ީމހުން ހިރިޒަމް ދާއިރާގައި އިންވެސްޓުއަކީ ޓުއަ ނޫން. އަނެއް ވާހަކަ ކަމެއްބަލައިގަންނަ 

ނޑު ވަރަށް ތަނުގަ ރިޒަމްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން މިޮގތުން ޓުއަ ބެހޭ ވަަރށް  ،އެކު ޔަޤީންކަމާއި ދައްކާ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2115ހައުސްގެ ސިާޔސަތަކީ ރާއްޖޭގައި މި ހިނގާ ގެސްޓު މިއަދު .ދަންނަވަން  ކީގައިއެ އުފަލާ

ވުނު ޚިޔާލަކާ ގުޅިގެން ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެ 16 ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭރުގައި ތިއްބެވި މީހުން

ވެސް އޮންނާނެ.  މިއަދުތަނުގައި  އެ ޤަރާރު މިރާރެއް. މި މަޖިލީހަށް ގެނައި ޤަ  ގެ ތެރެއިން ބަޔަކުއަޅުގަނޑުމެން

ހުރިން. ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު  ގެކުރި އެކެއް . އެ ޤަރާރު ފަރުމާރަނގަޅަށް ބެއްލެވީމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

. އެއީ ރާއްޖޭގައި ހަމައެކަނި ޤަރާރު ލާންއެ ކުރިން މަސައްަކތް ބަޔަކު ވަރަށް ގިނަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން

އް ހެދޭަކށް ނެތް. އެ ހަމަ އެ މީހުންނަށް އެއްވެސް ގޮތެިރހާ ކަމަަކށް އެ މީހުން. ހު ،ޒަމްގައި ތިބި މީހުންނަކީ ޓުއަރި

ގޭކަށް ެނތް. ސަރުކާުރ ވެްސ ނެ އްކްސެއަތުން ޓެޗަކާ ކުޅެވޭކަށް ެނތް. އެ މީހުންގެ އެއްވެސް އެއް މީހުންގެ 

ވަކި ބައެއްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ  އި ތިބިރިޒަމްގަޖެހެނީ ޓުއަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ހުންނަން .ކުރަން ދާންޖެހެނީބާގެއިން

ން . ދަރިވެސް އެ މީހުންނަށް ކިޔެވުން ވެސް އެ މީހުންަނށް. މޮޅެތި ޮގްތތައްމީހުންނަށް.  ލާރި ވެސް އެ .ދަށުގައި

ދިނުމުގެ ފުރުަޞތު ދެންނެވީ ކިޔެވުމާއި ަތޢުލީމު މި ؛މީހުންގެ ދަރިންނަށް އެ ،ހުރިހާ ގޮްތތައް .ހުންނަށްވެސް އެ މީ

ރިޒަމްގެ މުއްސަނދިކަން ރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ރާއްޖޭގެ ޓުއަ ެއކަމާ ގުޅިގެންވެސް އެ މީހުންނަށް. 

ވަނަ  16މި މަޖިލީަހްށ ގެނައި ޤަރާރު ފުރަތަމަ ަފހަަރށް އޭރުގައި  ،ރޭވިގެން ގޮތަކަށް ެބޭހނެރައްޔިތުންނަްށ ޢާއްމުކޮށް 

ނޑުމެންނަށް އެ ޤަރާރު ވެއްދުނީ ރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭ ނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވަ  16ކޮށްލީ. ދެން އަޅުގަ

ޝިހާބުގެ ނަމުގައި އެ ޤަރާރު ވައްދައި  ްތތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދުއުޅެނިކޮށް. މާލޭގެ އޭރުގެ ޢިއްޒަނިމެން

ދުގެ ސަރުކާރުން މެނިފެސްޓޯއެއްގައި ަފުހގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ވިޔަސް އަދި މިއަފާސްޮކްށފައި ވަނީ. އެއަށް

ނުލައްވާ. އަޅުގަނޑުމެން ކަން އޮޅުވައިއެ .ހިނާގަފއި އޮތް އެއްޗެއް ލިޔުނަސް ގެސްޓުހައުސްގެ ސިޔާސަތަކީ މިހެން

ކުރި  ހެިދ މީހުން ވެސް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓުޮކށްގެން ތިބި، ފަޅުަރށް އިންވެސްޓުކޮްށގެން ރިސޯޓު ހަރެއްގައިފަ

ނޑުމެން މި ސަރުކާރަކުން ވެސް އަދިމަސައްކަަތށް އެއްގޮތަަކށް މި މަޖިލީަހކުން ވެސް  !ކުރައްާވތިާމފު؛ ވެްސ އަޅުގަ
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ނެއް ނޫޅޭ. ބައެއް މީހުން ހަދައިގެކާރުން ވެސް ދެކޮޅު ރުމި ސަުރކާރުން ވެސް އަދި ނިމިދިޔަ ސަނުވަތަ 

ނޑުމެންގެ ފަޅުކަމެއް ގެންދާއިރު ހީވަނީ އެ މީހުން ހަމައެކަނި ވާހަކަދައްކަމުން ން ރަށްތައް އެ މީހުކުރިހެން. އަޅުގަ

އް ދީގެން ދިވެހި އެ މީހުންނަށް ހުިރާހ ފުރުަޞތެ ،ދީގެންލޯނުވަރަކަށް އެ މީހުން ބޭނުމިއްޔާ ބޭނުންވި، އެތައް ދީގެން

އިދާއެއް ލިބިގެން ވެސް ފަމީހުން އަތުން ނެގުނު ޓެކްސަކީ އެ މީހުންަނށް  ޒަާމން ވެއްޖެ. އެ ލައްކަރައްޔިތުން ތިޭބތާ 

 މީހުްނނާ ދިމާކުރާކަްށ ނޫޅޭ. އެ  އެއްވެސް މީހަުކ އެ ،. ފަހަރެއްގައި ވެސް އެއްވެސް ފަރާަތކުންނެގުނު ޓެކްސެއް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެތައް ބައިވަރު ރަށްތަކެއް ބަޔަކު މީހުންނަށް ވަަރްށ  ،ގެ ވާަހކަ ދައްކާއިރުބޭފުޅުން އުފުލާ ބުރައި

ބޭފުޅުންގެ ވާަހކަ ވެްސ  ކުދި އަގުތަކެއްގައި ދީގެން ިތބޭތާ ވަަރށް ޒަމާންވެއްޖެ. ހަމަ މިހެން ދަންނަވާއިރުގައި އެ

ވީ ބައެއް. ވަރަށް ގިނަ ޓެކްސްތަކެއް  ރުބާނީއެއް ށް ބޮޑު ޤުމި ޤައުމަށް ޓަކައި ވަރަ ބޭފުޅުން ވެސް  ދަންނަވަން. އެ

ހުންނަނީ އެކި ކަންކަމުގައި  ބޭފުޅުން އަތުްނ ކުރި މަސައްކަތުން ލާރި ލިެބނީ. އިންސާނުންގެ ބުއްދި މި އެ ،ނެގިގެން

ންމެން މުއްސަންޖެއް ވެްސ އެކިވަރަށް. ފުރުޞަތުތައް ިލބޭ އެ އެކި ވަރަށް. މީހުންނަށް ކެރިފޯރުްނތެރިކަން ހުންނަނީ

މުއްސަނދިވާ މީހުން ނިކަމެތިންނަށް އެީހތެރިވެގެން ޤައުމު  ،ވެސް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ފުރުަޞުތތައް ލިބޭ

 ނެގުމަކަށް އަދި އެހެން ކަމަށް ބައްލަވާ. ގްރީން ޓެކްސް ބައްޓަންކުރުމަކީ އެއީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް

ނޑު ހަމަ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ އެންމެނަށް ވެސް. އެ ކަމަކާ ދެކޮޅެއް ނުހަދަ ން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ  ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަދިން އެއް  ބަޔަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހޭ. ވަކި މީހެއް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހެދި ޤަރާރެ ޙައްޤުގައި މި ގައި އެންމެނަށް ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ޓުއަރިޒަމު  އްގެތަނުގައި ވަކާލާތުކޮށްގެން އަޅުގަ

ތިރިއަށް  ހައުސްގެ ސިޔާސަތު. އަތްފޯރާވަރުގެ މީހާ ރިސޯޓު ހަދަނީ. އެއަށްވުރެތު ހުޅުވިގެންދިޔައީ. އެއީ ގެސްޓުފުރުޞަ 

ސް އެ ފުރުޞަތު މިއަދު ގާޑިޔަލެއް ވިއްކިޔަރެ ތިރިއަށް އަްތފޯރާ މީހާ ބޮލިހައުސް ހަދަނީ. އެއަށްވުއަތްފޯރާ ީމހާ ގެސްޓު

މީހުންނަށް ލިބެންވީ ގެއްލުން. އެ ގެއްލުން ހަލާކުކުރުމަށް ޓަކައި ވަކި މީހަުކ  އެބަ އޮތޭ ރާއްޖޭގައި. ދެން އޮތީ އެ

ނޑުމެން ފަދަ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ބޮލުގައި އެޅުވިގެންވާނެ ކަމެއް  އެކަނި ތަނެއްގައި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަ

ކުރާ ރާއްޖޭގައި ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓު އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ދުވަހަކު ވެސް މި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ޑުމެންނަކީނޫން. އަޅުގަނ

އަށް ޓެކްްސ  ކަމަށް ހެކިވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި ރާއްޖެ ބައެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެންމެން މި

ނޑު ދެވަނަ ުފރުޞަތެއް މި ހޯދީ މި ވާހަކަތްން ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަކަންކަ ަތޢާރަުފޮކށް މި  ކުރާ ބައެއް. އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އާދޭހާ އަޅުގަނޑަކީ ވެސް  ން ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާްތތަަކށް.އެކު ދަންނަވަ ދަންނަވާލަންވެގެން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދުވަހަކު ވެސް ތަނެއްގައި އެ ނުދައްކަން. އެމް.ޑީ.ޕީ  ވާހަކައެއް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން ބޮލުގައި އެ ވާހަކަ އެޅުވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި އެފަދަ  މީހަކު ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ އަޅުގަ

ގޮތަށް އެަކހަލަ ވާަހަކ  އަށް ފުރައްސާރަވާ ވާހަކަދައްކާ ފަާރަތަކށް ވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ

 ނުދެއްކުމަށް. ވަރްަށ ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ތަްނތަނުގައި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ދާއިރާގެ  އުތުރު ފުވައްމުލަކުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް.ާޝހަ  ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ  00/2 ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް

ނޑުމެން މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މި  ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރެވެނިއުގެ ގޮތުގައި އިތުރުވަމުންގެނެވޭ އިޞް ނޑުމެން  6ދާ މި  ލާޙުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ ޑޮލަރަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އެންވަޔަރަންމަންޓުގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މާނަކޮ ނޑުމެންގެ ށް، އަޅުގަ ގެ ހިމާޔަތުގައި ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑު ވެ ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި ކުރެޭވ މަސައްކަްތަތކުގައި ސް ދެކެން. ބޭނުންކުރެވޭނެ އާމްދަނީއެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަްށ  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ނޑުމެން މިފަދަ ބިލަކަށް ަބހުސްކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަ އަޅުގަ

ދަނީ އިތުރުވަމުން.  މި ވޭ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާމްދަނީ އެއްދުވަހަކުން އަނެއް ދުވަހަށް އެބަ މުހިއްމު ނުކުތާއެއް

ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަްށޖެހޭ ދަރަނީގެ ނިސްބަތް ކުޑަނުވާ ވާހަކަ އަީކ  އެއާއެކު ވެސް އަޅުގަ

ނޑު  އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައެއް. މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި ދަރަނި ކުޑަކުރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ތި ބޭފުޅުން  .ޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ކުދި އާބާދީތަުކގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ގޮވާލަން ދިވެހިރާއް

ވާ ސަރުކާރެކޭ. މި ސަރުކާރަކީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަުތ ގެންގުޅުއް .އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަވަން 

ިހތްޕަވާފައި، ިތ ބޭފުޅުްނ ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު އޮްތ  ފަހިވާ ފުުރޞަތުގެ ބޭނުން ތި ޭބފުޅުން  އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން  ނޑުމެންގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ ތަްނތަނަށް ހިޖުރަކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ ިވސްނާފައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު އަޅު ޤައުމެއްގެ ނިސްބަތުން ތިމާ ދެކޭ  ގަ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުަމށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެކު 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ަފުތރުވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި، އަޅުގަ

އާއި އަދިވެސް މި ބާވަތުގެ ބައެއް ތަންތަަނށް އިސްތިްސާނ  ހައުސްނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ގެސްޓުގަތެރެއިން އަޅު

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރެއް ކުރިއެރު  ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ފަހި ފުރުަޞުތތަކެއް  އެ  ،މްަށ ޓަކައިވު ނުވަތަ އަޅުގަ

 ތަކަށް އަމާޒުވެގެން މި ޓެކްސް ނެގޭ ސްޓްމަންޓުބޮޑެތި އިންވެ، ފަރާތްަތކުން ޓެކްސް ނުނެގި ދިނުމަށް ޓަކައި އެ

ހައުސްގެ ސިޔާސަތު ގެސްޓު މިއާއެކު ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  މަންޒަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ުފޅާވެ، ފެތުިރގެންދާއިރު މީގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ެތރޭގައި އުފެދިދާނެ ނޭދެވޭ 
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ނޑުމެން އަސަ ޢާއްމު ރައްޔިތުން  އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. ރަށްރަށުގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ؛ރުތަަކށް ވެސް އަޅުގަ

ކުރާ ގޮތުގައި އޭގެ ސަބަބުން ވެގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުހައުސް ފުޅާތަކުގައި ގެސްޓުއްދުދިރިއުޅޭ ސަރަހަ

ކަމެއް. އެއީ  އިތުރު ޤާނޫނުަތކެއް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ސްނައި،ލީހުން ވެސް އިތުރަށް ވިއަޅުގަނޑުމެން މި މަޖި

ނޑުމެންގެ ޢާއްމު ހޭއަޅުގަނޑުމެންގެ ޢާ ނޑުމެން ޤަބޫލުއްމު ރައްކާތެލުންތެރިކަމާއި އަޅުގަ ކުރާ ރިކަމާއި އަޅުގަ

ން މިފަދަ ކަންކަން މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް އަސަރުނުކުރާނެހެން އަޅުގަނޑުމެ ކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހާތަާކ،ވެލިއުސްތަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލު ފަިހޮކށްދޭއިރު ވިސްނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ސިޔާސީ  ،ކުރަންދެކެން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ފަާރްތތަކުން ކުރަންޖެހޭނީ ބިާނއީ މަސައްކަތްތައް. އެފަރާްތަތކުން ދައްކާ ވާހަކަ އެބަ ޖެހޭ ދިމާވާން. އަޅުގަ

ނ ނޑުމެންގެ އިކޮނޮ ޑުމެންގެ އެން މި ރާއްޖޭގައި އަޅުގަ އޮތީ ޓުއަރިޒަމް. އެ  ެވފައި މި މީގެ ބެކްބޯނަަކށްމެ ބޮޑަށް އަޅުގަ

ކުރާނެ ކަމެއް އްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކު ޤަބޫލުކުރާނެ ކަަމކީ އެ ޓުއަރިޒަމްގެ ސިނާޢަތަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އަސަރެއް

ބޭފުޅަުކތޯ ރައީްސކަމުގައި ހުރެފައި އިސްތިުޢފާީދފައި ޖެހިގެން  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ކޮން ޤައުމެއްގައި، ކޮން

އައި ދުވަހު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށްފައި ފެއިލްވީމަ އަނެއްކާވެސް ވެރިކަމަށް އައުމަށް ޓަކައި މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ 

ން ސުވާލު އުފައްދާލަންޖެޭހ މީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެ ސް ސިޔާސީ ލީޑަރެއް އެބަ ހުިރތޯ؟ދުނިޔޭގެ އެއްވެ ؛މުޒާހަރާކުރަން

އަށް ަފތުރުވެރިން އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެ  އާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ވަކި ސަަރހައްދުތަކުގައި، ބޭރު ދުނިޔޭގައިކަމެއް. ހަމައެ

ތަންތަނުގެ މީޑިއާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިން ނައުމަށް ޓަކައި އެ ދެކެވޭ  ޤައުމުތަަކށް ނިސްބަްތޮކށް، އެ

ނޑުމެން ޓެުކހެއްގެ ވާހަކަދައްކާއިރު ވާހަކަ  ތަކާ ޭދތެރޭގައި ވެސް ދިވެހިން އެބަ ޖެހޭ ފުންކޮްށ ވިސްނާލަން. އަޅުގަ

 ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަްތކުރުމަްށ ޓަކައި ނުވަތަ ދިވެހި ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ދައްކާއިރުމަސައްކަްތތަކެއް ކުރުަމށް ަޓަކއި އާމްދަނީ އިތުރުކު ނޑު ހިުތން  ،ރުމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަ މިއީ އަޅުގަ

 ފު ނުލިބޭ މި ރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިންޞާ ކަންކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް ވިސްނަންޖެހޭ

ކަމާއި ކޯޓުތަކުގައި ކަމާއި ކޯޓުތަކަށް އިޞްލާުޙގެންނަންޖެހޭ ކަމާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ކޯުޓތަކާ ކައިރިނުވެވޭނެ 

ތަޅުއަޅުވަންޖެހޭ ކަމާއި މި ހިުރހާ ވާހަަކތަކެއް ދައްކާފައި ދެން މިއަދު އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީގެ މީހަކު އިޞްލާޙެއް 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ. މީހުްނ ހެއްދުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ  ުހށަެހޅީމަ، އަމިއްލަ ގޯލަށް ބޯޅަ ވައްދާލި މަންޒަރު އަޅުގަ

އި އަނދުން އެޅުވުމަށް ޓަކައި ވެސް އެބަ ޖެހޭ ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދިމާވާން. ތިމާމެން ކުރާ ކަންކަން މީހުންގެ ލޮލުގަ 

އެއީ އެހެން ބަޔަކު ކުާރ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ސިަފކޮްށ، އެކަންކަން އެހެން މީހުންނާ ދިމާލަށް ތިމާމެން 

ތައް ުފަރތަމަ ރަނގަޅުޮކށް، ތިާމމެން ޤައުމެއްގެ އިނގިލިދިއްކުރާއިރު އެބަ ޖެހޭ ތިމާމެންގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަ

ނިސްބަތުން ދިވެހިންނަްށ ހެޔޮއެދިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްެތިރ 

ނޑު ވެސް ޖުމުލަކޮށް ިމއިޞްލާޙަށް ހަމަ ތާއީ ނޑު ފާހަގަކުރަނީ. އަޅުގަ ދުކުާރ ރައީސް. މިކަންކަން ޖުމްލަކޮްށ އަޅުގަ

ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެއާއެކު ވެސް މިދެންނެވި ފަދަ ލުއި ޓުއަރިޒަމްގެ ތެރެިއން ލިބޭ ދިމަދިމާލަށް ވެސް 
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ނޑު އެދޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެއީ މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެފަރާތައް ލުއި ދިނުމަކީ އަޅުގަ

 ކަން...ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ރަްއކާތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު ިމ އަރުވަނީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޢަލީ މުޙައްމަދަށް. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖެ `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރަ

އަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް އޮންނަ، އުފެދުމުގައި ވެސް އެހާ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް އޮވެފައި އަދި ހަމަ އެހެންމެ 

ނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ވައި ޖެހެމުންދާ  ނޑުމެންގެ މޫސުމަށް، ކަ ނިސްބަތަްށ ބަލާފައި އަޅުގަ

ކަންތަްއތައް ބަރޯސާވެގެން، ކޮށްގެންއުޅެންޖެހޭ ބައެއް އުޅެންޖެހޭ ރަްށަތކަަކށް ާވތީ. އާދެ! މިފަދަ ޓެކްސެއް ނެގުމަްށ 

ޚަލީލް މި ހުށަހެޅުއްވި هللا ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ހަިތށްއެރީ މިފަދަ މުހިއްމު ުހށަެހޅު އްވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނެލަންޖެހޭނޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްަކމުންދާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަށްަތކުގައި، މި އަަހރުގެ ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ަކން ބިލިއަންގެ  22.3ބޮޑުވޭ އަޅުގަ

ރަށެއްގައި އެބަ އޮތް ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަން. ގްރީން ޓެކްސް؛  116ބަޖެޓެއް ހަމަޖެހިގެންދިޔައިރުގައި 

ނޑުގެ ކުރިން ގްރީން ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި ވަނީ ތިމާވެއްޓާ. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ޓެކްސެ އް ނެގުމަކީ އަޅުގަ

ވާހަކަދެއްކި ރިސޯުޓތަކުގެ ިހންގުމުގެ ވަރަށް ތަޖުރިބާ ުހރި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ، އަންނަ ޓުއަރިސްޓެއްގެ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ.  އަތުން ހައެއްކަ ޑޮލަރު ނެގުމަކީ އެއީ މާ ބޮޑު އަސަރެއް ޓުއަރިޒަމަށް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުގަ

އެންމެ އާދައިގެ ފަންތީެގ  ފަްނތީގައި، ދި ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓުއަރިޒަމްގެ އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ދަށުއަ

ހައުސް ހިންގާ ފަރާްތަތކަކުްނ ށްވާއިރުގައި ގެސްޓުއޮންނަނީ. އެހެންކަމަ ޓްތައް މިތިބެނީ ގެސްޓުހައުސް. ދެން ރިސޯ މި

ބޮޑު  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މީ ޓުއަރިޒަމަކަށް މާ ،ނެގޭ. އެހެންކަމުންޓެކްސެއް ނު  ނަ، ހޭދަކުރާ ފަރާްތަތކަުކން މިއަން

ނޑުމެން މާދުރުއަސަރުކުރާނޭ ޓެކްސެ ނޫން ޤައުމުތަަކށް ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން  އް ނޫނޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

ނޑުމެން  35، 31ޤައުމަކަށް އެތެރެވުމަށް ޓަކައި  އެ ނޑުމެން  ދައްކަންޖެހޭ. ޑޮލަރުވަރު އަޅުގަ މީ އަޅުގަ

 މިވަރުގެ ، އެކަންޏެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް ދައްކަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ނޑަށް ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މި  ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަންނާނެ ކަމެއް އެހާ ކުޑައެއްޗެއް ނެގުމަކީ އެއީކީ  ކަމަށް އަޅުގަ
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ނޑު ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ަތންކޮޅެއް އެބަ މި ބިލުގައި، އް ނެގުމަށް އެއްވެސް އޮތް. މިފަދަ ޓެކްސެ ބިލުގައި އަޅުގަ

ބޭފުޅަކު އިންކާރެއް ނުކުރައްވާ. އެހެންނަމަވެސް ކީއްވެތޯ މިއަންނަ އަހަރު ނިމެން އެންމެ މަހަަކށް ވަންދެން މިފަދަ 

ޖެހެޭއ  އެބަ ސްކުރަްނވީ. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަީނ މި ތާރީޚުލަ ކުރުންނެއް ފާސްވެގެންދާއިރުގައި ތަންފީޛު ޤާނޫ

ބަޖެޓް  އެ ،ދެންނެވީ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ކުރިމަތީގައި އޮތްއިރު ޖެހޭ. އެހެން މި ކޮށްލަން. ވާހަކަދައްާކލަން އެބަރިވައިސް

 ންދާއިރުގައި ނަގާ އެއްޗަކަށް އުޅެނީ. އެހެންކަމަށްވާއިރު އަހަރު ނިމިގެ ކުރުަމށް ޓަކައި ފައިާސ ހޯދަންވެގެން މިފީޛުތަން 

ކުގައި ހަަދންޖެހޭ ބަނދަރުތަކާއި ރަނގަުޅ ން ލިބޭ އެއްޗަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ މީގެވުރެ 

ޖެހޭ.  ކުރަން އެބަތަްނތަން ރަނގަޅު މި ތަކާ އަިދ ހަމައެހެންމެ އިންޖީނުގެތަކާއްދުކުރަންޖެހޭ ގިރާ ސަރަހަ

ހޭދަ ކުރުމަށް ަޓކައި ލާރި އެބަ  ބޮޑު ހޭދައެއް ސަުރކާރުން ކުރަންޖެހޭ. މި މިކަމަށް ޓަކަިއ ވަރަށް ،ންއެހެްނކަމު

ބަޖެޓް ފޫބެއްދުމަށް ޓަކައި ފާްސުކރަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކުގެ  ީމ އަޅުގަނޑުމެން މި ،ހޯދަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން

ނޑުމެންނަށް ރާއްޖެބޮޑަށް ާތއީދުކުރެވޭ މި ޓެކްސަ  ށްއަޅުގަނޑަށް ވަރަ ،ތެރެއިން އެއް ޤާނޫނު. އެހެންކަމުން  ކީ އަޅުގަ

މި ެޓްކސް ނަގައިގެން މިހާތަަންށ  ،އެހެންމެސަރުކާުރން ނަގަންޖެހޭ ޓެކްސެއްކަން. އަދި ހަމަ، އިން ނަގަންޖެހޭ

 ދަތިކަމެއް ،ވެ ލުމެއްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އިންޑަސްޓްރީއަކަްށ ގެއް ،ވާހަކަދެއްކި އެއްވެސް ބޭފުޅަުކ ވިދާޅެއް ނުވޭ

ނޑު އަޅުގަ ،ދުއްތުރާލެއް އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަަކށް. އެހެންކަމުން ،ވެ އަދި ހަމަ އަންނަ މީހުންނަކަށް ވެސް އުނދަގުލެއް

ނޑުމެން ވަރަށް ނީ މިނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާ ދަންނަވަމޭ. އަދި  ބޮަޑްށ ޝުކުރު ބިލު ފޮނުވިކަަމށް ަޓކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަށްރަުށގައި،  ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ހަމައެހެންމެ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް އެއީ އަޅުގަ

ފައިާސ  ،ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ،ރަށްަރށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަްތތައް ދިނުމަށް ޓަކައި

ށް ުހަށހަަޅމުން ވިދާޅުވި ބަޖެޓް މަޖިލީހަ  ކޮށް ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރު މިޞަކައި ކުރަންޖެހޭ ަކންތައް. ޚާއްހޯދުމަށް ޓަ 

ބޮޑު އަދަދެއް ކުޑަވެގެން  ވުރެ މާ ވިދާޅުވި ޓެކްސް މިއަށް އިމީ. އޭރުގަ  ކަންތައް ކަންތަްއތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއް

ފަާރތެއް  އެ ،ކުރާނެ ަފރާތެއް ވާނަމަ ސް އަސަރެއްވެ އިން ކިރިޔާ . އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ޓެކްސްމި އޮތީ އައިއްސަ 

އަދި ހަމަ  ،ދަންނަވަމުން ކުރެވޭ ވާހަކަބިލަށް ތާއީދު މި ،. އެހެންކަމުންއޮތީ ޓެކްސް ނެގުމަށް ފޮނުވާފަ އުނިކޮްށފައި މި

މަށް ދެއްވުފަހަުރ މި ތަންފީުޛކުރެވޭ ތާރީަޚްށ ވިސްނާވަޑައިގެން އެހެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން އަދިވެސް އެއް 

 ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަމުން މިފުރުޞަތު ދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް.އަޙްމަދު ޝިޔާމަ
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 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޚަލީލް هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރު ޢަބްދު މާފުކުރައްވާތި! ނިލަންދޫ؛ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިލަންދޫ

ނޑު ދަންނަ ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ މި ބެހޭ  ޓުއަރިޒަމާ ، 00/2. ވާނީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެކޭ އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނަށް ުހަށހަޅުއްވާފައި މި  ގިނަ ގޯލްތަކެއް މި  ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ވާ އިޞްލާޙު އެއީ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! އިކޮލޮޖިކަލް ޓެކްސޭއިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން ހާ ދިމާލަށް  ޝަނާސިުލވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަހަލަ ޤައުމަކަށް ބޭނުން  ރަތަމަ އެޅިއަޅުގަނޑުމެން ފު ފިޔަވަޅު މީ ގްރީން ޓެކްސް. ގްރީން ޓެކްސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ މި ނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެން މި  ޖެހޭ. ވަރަށް ވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ވެސް އަޅުގަ  ފަހުން އަޅުގަ

އަށް ލިބިގެންދިޔަ އަޑު. މީ  ރ ދިވެހިރާއްޖެޗެއަގެ ންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސްދިޔައީ އެލަޔަ

މު ދައުރެއް ްއ ހުރި ޤައުމަކަށް ވަރަށް މުހިއްތިމާވެށީގެ ޮގތުން ގޮންޖެހުންތަކެ ،އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް

 ތެރެއިން މި  ގެގެން އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގުޅިދިޔައީ އޭ.އޯ.ސިސް ތެރެއިން. އާދެ! ހަމަ އެއާއެކު، އެއާ  ލިބިގެން މި

ނޑުމެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީ ގްރީން ެޓކްސްގެ މި ބިލަކީ މި ފާސްކުރާ އަށް ނުވަަތ  ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި، ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެ އަދި  ސަމާލުކަަމށް އަޅުގަ

ބޮޑަްށ ުފާޅ ދާއިރާއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގައިދެވޭނެ ދޮރެއް  ތު ވަަރށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ާހލަ

ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާ އާދެ! ބިލާދިޔައީ.  ހުޅުވިގެން މި ޑޮލަރުގެ މި  6، ނަމަ ދަންނަވާނީ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ބޮޑަށް  އަށް ވަަރށް ނިވި ހަކަތަޔާދަކުރަސަރުކާރުން ޢި އަޅުގަނޑުމެން މި ،ވެސް ދެންނެވިހެންޓެކްސަކީ މީ ކުރިން

ނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ކަަރންޓުދަނީ އަ  ކުރެވިގެން މިފޯކަސް  އަހަރުގެ އަމާޒެއް  5ވެސް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ %އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަ 5އެބައޮތް.  އިން  ދަކުރަނިވި ހަަކތައަކީ އެއީ ޢިޔާ 31ޅުގަ

 ތަަކށް މިަސރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފަ. އާދެ! މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓު  އޮތީ މި ން ނެރޭނެ ނިސްބަތެއް ކަމުގައި މިއަޅުގަނޑުމެ

ނޑުމެން މި 6ކީ، ޑޮލަރުގެ ޓެކްސަ 6ނެގޭ  މުޅި ޓުއަރިޒަމް  ،ނުކޮށްނަގަނީ ކެޓަގަރައިޒް ޑޮލަރުގެ ޓެކްސް އަޅުގަ

ންނަވާނީ މިކަހަލަ ހައުސްތައް. އަޅުގަނޑު ދަދިޔައީ ގެސްޓު އެ ފަހުްނ އިސްތިސްނާވެގެން އިންޑަސްޓްރީން. އަދި ވަރަށް

ނ ،އިން ޓެކްސްޑޮލަރުގެ  6  ހައުސްތަކުން އުނިކުރާކަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ޑު އެހާ ތާއީދެއް ނުކުރަން ގެސްޓުއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އަކީ.  ހައުސްމެއް ގެސްޓުބޮޑަށް އިންވޯލްވާ ކަ ނގޭ. ދިވެހިން އެހާއެ ސަރުކާރުގެ ހެޔޮުފޅުކަން އަޅުގަ

 6އަތުން  ގެހައުސްތަަކށް އަންނަ ގެސްޓުންވާތީވެ ދިވެހިންގެ ގެސްޓު ދިވެހިން ކުރާ ވިޔަފާރިއަކަށް ،އެހެްނކަމުން

ކަންތައްތައް  އެއީ މި .. އެކަމަށް ޓަކައި ހަމަ އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވާލަން ބޭނުން ވަނީ އުނިކުރެވިފަ ޑޮލަރު މި

ނޑު މިއެގޮަތށް ަފހަރުގައި ބޭނުން ހިންކުރައްވާ ދިވެ ޓެކްސް  ދެންނެވިހެން ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިން އަޅުގަ

 މީ އެ ؛ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާަޢުތގައި މަސައްކަތްުކރައްވާ ހުރިހާ ޭބފުޅުން ނުަވތަ ހުރިާހ ފަާރްތތަކެއްގެ އަތުން ،ހުރިހާ 

އޮތީ  ހައުސް މިހާރު މިޓުހައުސްއަަކށް ނުވަތަ ގެސްޓުއަތުން ނެގޭ ޓެކްސެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ގެސްފަާރްތތަކުން 
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އޮތީ. އެ  އްގެ ގޮަތށް މިހާުރ މިފަހަުރަތކުން ނެގޭ ޓެްކސެރިސޯޓު އަދި ސަފާީރ އުޅަނދު. ހޮޓެލް، އިސްތިސްނާކުރެވިފަ

ގެނީ. ނެ ަތަކށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އަތުން މިއުޅަނދުފަހަަރށް ނުަވތަ އެ ގެސްޓުހައުސްަތަކށް ނުވަތަ އެ ހޮޓާ

އަށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާަލތު އެނގިގެން އަންނަ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖެ

ނޑު  6ކު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އުފަލާ އެއަ ޓުއަރިސްޓުންނޭ. ދިވެހިރާއްޖެ  ޑޮލަރު އަޅުގަ

. އާދެ! މި ޓެކްސް ވެގެންދާނީ ސީދާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ދަންނަވާނީ ހޭދަކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބޭނެ ކަަމށް

ކުރެއްވިއްޔާ މި ޓެކްސްގެ ސަރުކާރުން އިާރދަ ގޮތުން މި ތަަކށް ސީދާދެންނެވުނު ކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓު  މި ،އެކިއެކި

ނޑު ހަމަ ޔަޤީންކުރަން. އެގޮތުން ފެނާއި ހިފާނެބޭނުން ށް މި ތި މަޝްރޫޢުަތކަނަރުދަމާ ކަހަލަ ބޮޑެ ކަމަށް އަޅުގަ

ދާ  ކުރުމްަށ ޓަކައި ކުރަމުން މިއަޅުގަނޑުމެން ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ދިޔުމަކީ މިދެންނެވިހެން ޓެކްސްގެ ބޭނުންހިފިގެން

، ބަރުއޮތީ އަންނަ ނޮވެން ބޮޑު ލުޔެއް. އާދެ! މިހާރު މި ޓެކްސް ނެގުމަށް ޓަކައި މި  މަސައްކަަތށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް

އޮތީ.  ވަނަ ދުވަހުން ެފށިގެން މި ޓެކްސް ނެގޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި މި 1މަހު  ބަރުރުގެ ނޮވެން ވަނަ އަހަ 2115

 ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާަރށް ލިބެންވާ އާމްދަނީ ވަރަށް  އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކެނީ ިމާހރު ބަޖެޓަށް މި

ޑޮލަރުގެ  11 ދިޔައީ  ކަންތައް ފޯސީކުރެވިގެން މި އެ ،ޑޮލަރަށް އޮވެ  11ދިޔައީ ފުރަތަމަ  ބޮޑަށް މަދުވެގެން މި

ބޮޑު ތަނެއް ސަރުކާރަށް ަލފާކުރާ އާމްދަނީގެ  ވަރަށް .ދިޔައީ  ޑޮލަރަށް ބަދަލުވެގެން މި  6ބާއްވައިގެން. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު ހަމަ އެދެން މި ޓެކްސް މީ ފަހު ތެރެއިން މަދުވެގެން މި ދާނެ ށް ނެގިގެންޓަރ އެއްކޮކުއާ ދިޔައީ. އަޅުގަ

ދެންނެވިހެން ސަރުކާރަށް  މު ކަމެކޭ. އެއީ މި ނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ވަރަށް މުހިއްދިޔުން އަޅުގަޓެކްސަަކށް ވެގެން

 ...މެ ފުރިހަމަބޭނުންވާ އާމްދަނީ އޭގެ އެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އަރުވަން. ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއްމިނެޓު 31ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

 

 ]އަށް 13:11އިން  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [ 
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ންޑާ ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްަކތް ކުރިައށް ގެންދަން ކަމަށް. އެޖެ 3އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ 

. އިބްތިދާޢީ ބަުހސްގެ އައިޓަމުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 6އައިޓަމު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  00/2ޚަލީލް ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ޢަބްދު
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ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭޫދ ދާއިރާގެ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަްށ މި  ދަނީ. މިހާރު އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިއީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ވާަހކަދައްކަން ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަްށ މި އެދުނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ބިލެއް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޢިއްޒަްތެތރި މި މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންގެ ވިންދާ ވެސް ގުޅިފައިވާ ބިލެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ 

މެން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދަން މި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ެތރެއިން ގްރީން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ަޓކައި އަޅުގަނޑު

ޑޮލަރަށް މިހާރު ބަދަލުވެގެންދާ ކަމަށް ޓަކައި އެއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް  6ޑޮލަރުން  11ޓެކްސް މި ނެގެނީ. މި ޓެކްސް 

އްވަން ފެންނަ ކަމަށް ވަންާޏ ިހތާމަކުރާ ކަމެއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް މި ވަގުތުން މި ވަގުތަށް މީތި މިޮގަތށް ބާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމަކީ މިއީ ރާއްޖޭގައި  އަޅުގަނޑު ވެސް އެއަށް ތާއީދުކުރާނަން. އަޅުގަ

ރަންބިސްއަޅާ ކުކުޅޭ މި އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްުކރާ ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަނީ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭތޯ މީ ކޮބައިތޯ އޭ މި ރަންބިސްއަޅާ ކުކުޅުން އަޅާ ރަންބިހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންވާ އެތި. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ރާއްޖޭގެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ  ސުވާލުއުފައްދަންޖެހޭ ކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި. އަޅުގަ

ންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ މި ވިއްކާ އަގުތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީން މިހާރުވެސް. އެހެ

ޓެކްސްގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ދައުލަތަށް، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޢާއްމުޮކށް މި ލިޭބ އެއްޗަކާއި ދުނިޔޭގެ އެހެން 

ޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ލިބޭތޯ؟ ޤައުމުތަކުގައި މި އިންޑަސްޓްރީ އަށް މީހުން ނަގާ ފައިދާއާ އަޅާކިޔާއިރު ރާއް

ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ކެރިގެން. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި އިންކަމް ޓެކްސް ނަންގަވާ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންކަމް ޓެކްސެއް ނުނަގާ. އެހެންވީމާ، އެ ރިސޯޓުތަކުގެ ވެރިންނަށް، އޯނަރުންނަށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި 

ނޑުމެން އިންޑަސްޓްރީގައި ވެ ސް ބޮޑު ޕްރޮފިޓެއް އެބަ ލިބޭ. ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރާ އާދައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެހާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ އެތާކުން. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތތައް ވެސް މި 

ނަ އާމްދަނީ ލިބެނީ ބޭރުމީހުންނަށް މި ތަްނތަނުން. އެހެންވީމާ، އޮތީ، ހަމަ އަދިވެސް މި އޮތީ ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ގި

ނޑު ހަމަ މި ފުރުަޞުތގައި މި ބިލްަށ ވާހަކަދައްކާއިރު ވެސް ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ.  މިކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅުގަ

އެއް ލިބި، ރާއްޖޭގެ އަދި ހަމައެއާއެކު ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ

އިޤްތިޞާދަްށ އެންމެ ބޮޑު ަފއިދާކުރާ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ވާހިނދު، ދިވެހި ހުިރހާ ރަްއޔިތުން ވެސް، ކުދިބޮޑު ހުިރހާ 

ނޑުގައި އެޅިފައިވާ، ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް، ޒިންމާއެއް މި އިންޑަސްޓްރީ ނަގައި  ރައްޔިތުންގެ ވެސް ކޮ

ކުރަންެޖހޭ ހުިރހާ މަސައްކަތެއް ކުރުން. އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސްގެ ވާހަކަަދއްކާއިރު، ޓެކްސްނަގައިގެން ކޮަޅށްޖަހައި، 
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ނޑުމެން މި އިންޑަސްޓްރީގެ މުސްތަޤްބަލާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މި އިންޑަސްޓްރީން ލިބޭއިރު، އަޅުގަ

އްޞަކޮށް ވެރިަރށް، ކެޕިޓަލް ސިޓީ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދޭތެރޭ ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ މަގަުތކުގަޔާ ޚާ

ރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ތަނަށް ވަ މި ޓުއަރިސްޓުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ަފތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުާރނެ. އެކްސްކާޝަނަށް

ނޑުމެންގެ ދޮރޯށި. އެހެންވީމާ، މި ދެތަން ބޭނު ންކޮށްގެން އާދޭ. މާލޭގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ މީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮްށ، ޤައުމުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ނޭއްގާނީ ކަންތައްތައް ިހންގަންޏާ އެ 

ނޑުމެންގެ އާމްދަނީ އަށް އެޅޭ ހުރަހެއް. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ގޮވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ  ވެސް އަޅުގަ

ވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާްތތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އަމަންއަމާންކަމަށް އިމުގެ ތެރެއިން ހެދިފައި

ގެއްލުން ލިބޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުާރށޭ އެއްވެސް މީހަކު. ޚާއްޞަކޮށް ޒިންމާދާރު ސިޔާސީ މީހުން މި ޢަމަލުތައް 

ންނުވާނޭ. މީ ހަމަ ބޮޑިެތ ޖަރީމާތައް މި ނުހިންގަވާށޭ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ހަރުއަޑުން މިކަން ކޮްށގެ

ހިންގަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން، ރަށްރަށުގައި މިތިބި ރައްޔިތުން، މި ރައްޔިތުން އެބައެދޭ އަދިވެސް 

 އަހަރު ކުރިއަށް ބަލައިލާއިރު ރާއްޖޭގެ އަމަންއަމާން. މި  21އަހަރު،  31އަހަރު،  51ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީގެ ކުރީގައި 

ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ފެށިގެންއައިއިރު ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ޓުއަރިޒަމް ެފށުނީ. އެހެންނަމަވެސް، ގެސްޓުން ދަީނ 

ވަރަށް އުފަލާއި ހިިނތުންވުމާ އެކު. މި ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގެސްޓުން ހަމައެކަނި ޒިޔާރަތް މި ކުރަނީ ރީިތ 

ޖޭގެ ޖައްވުގައި ހިމެޭނ ކަންތައްތަަކްށ ބަލައިގެން ހަމަ އެކަންޏެއް ނޫން. ގޮނޑުދޮށާއި ރީިތ މޫދާއި މި ދިވެހިރާއް

އަޅުގަނޑަކީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުިރ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ގިނަ ދުވަހު ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހެއްެގ 

ނޑަށް އެނގޭ ޓުއަރިސްޓުންގެ އިހުސާސްތައް. ދިވެހިންގެ  ހުންނަ ިހތްހެޔޮކަމާއި ހިނިތުންވުމާއި ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމަށް ބޭނުންވެގެން ޓެކްސް ޕޭކޮށްގެން ގެސްޓުން މި ތަނަށް އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ޓުއަރިސްޓުންނަށް، ގެސްޓުންނަށް މި  އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން، މީގެކުރީގައި ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ގެންގުޅުނު އުސޫލުތަާކއި މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއަށް ެފތެން އަނެއްކާވެސް ޚިދު މަތް ފޯރުޮކށްދިންއިރު އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން މަސައްކަތްކުާރކަމީ  އެނބުރި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން މި އިންޑަސްޓްރީ ހަލާުކކޮްށލަން ކަ

ނޑު ހިތާމަކުރާ ަކމެއް. އެ ނޑުމެން މި އެއީ އަޅުގަ ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުާރ ކަމެއް. އަޅުގަ އީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑްަށ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެނައީ.  ނޑުމެންގެ ދަރިންނަށް ކާންބޯންދީ މި ހިސާަބށް އަޅުގަ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްޮކށްގެން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ިހތާމައާ އެއްކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ވެސް މި ިހސާަބްށ އައިސްފައި އޮތީ. އެެހންވީމާ، އަޅު ގަ

އަދިވެސް ހަމަ މި ފާހަގަކޮށްަލނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަކޮށް ވެރިކަންޮކްށފައި ތިއްބެވި ޒިންމާދާރު މީހުން، ދިވެހި 

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރައްާވށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް 

ސައްކަތްކުރައްވާށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާށޭ. މަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަގުތައް އަމާންކުރައްވަން މަސައްކަތްކުަރއްވާށޭ. ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މީހުންނަށް އުޅުމަށް 
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ފެންނަނީ  ބޭރަށް މީހުން ނުގެންދަވާށޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް މި ފުރުަޞތު ހުޅުވައިދެއްވާށޭ. ޤާނޫނީ އިމުން

އިން ބޭރަށް ފުރައިގެންދާ  ގިނަ މީހުން ރާއްޖެ ދަތުރުފަތުުރކުރާ އެންމެ ،ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލަބޮލި ރޭގައި

ރީާމ ހަލަ ކަންތަްއތައް ކުމިކަ، ތަން. އެެހންވީމާ ކުރިުހޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ދޮރުމަތީގައި މުޒާހަރާ؛ ތަން އެއް

އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގިއ  މަދުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަށް އައުން  ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ަފތުރުވެރިން

 ޝުކުރިއްޔާ.  މެއް މިހާރު އޮތް ތަނެއް. އެއީ،ރިޒަ އަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ޓުއަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ

 

  ދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލީޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( މިާހރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޙުސައިނަ ސަޢުދު މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީ

އެދުނީ މި ކަމުގެ  ވަނަ ފުރުޞަަތަކށް މި 2އަށް  00/2ނު ނަންބަރު ީއސް. ޤާނޫޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

އަށް  ގްރީން ޓެކްސް ރާއްޖެ ،ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ރިޒަމް ޤާނޫނަށް މިމުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ޓުއަ

ދެކިގެން. ކަމެއް ކަމުގައި  މު ތުަރްށ ވާހަކަދައްކާލުމަކީ މުހިއްަތޢާރަުފުކރެވިގެން އަންނައިރު މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އި

ނޑުމެން ރީން ޓެކްސް ަތާޢރަފުކުރެވިގެން މި އަށް ގް ދިވެހިރާއްޖެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަންނަ ނާޒުކު ވަގުތުގައި އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަ ނިންާމލަގޮ ގެކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ރިޒަމްގެ ވެސް ކުރިން ފާހަގަކުިރ ގޮތަށް ލޯކަްލ ޓުއަ މުންތުގައި އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ތެރެއަްށ ދިވެހިރާއްޖެ  ކަމެއް އަށް ައންނަ ަފތުރުވެރިންގެ އަތުން ްގރީން ޓެކްސް ުނނެގުމަކީ އެއީ އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ސަރަހައްދަށް ނުވަަތ  ،އަށް އަންނަ ޖެހުނީ ދިވެހިރާއްޖެދަންނަވަން ނޫންކަން. މިގޮތަށް މި

ނޑާއި ވަޔާއި އެއްގަމާ،ހިރާއްޖެ ނިސްބަތްވާ ޖައްވާއިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދަށް ުނވަތަ ދިވެ މި ސަރަހައްދަން  އި ކަ

 ،ވަންނަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު އެއީ ބިދޭސީއަކަށް ވިޔަސް އެއީ ދިވެއްސަަކށް ވިޔަސް އެއީ އަދި ފަތުރުވެރިއަަކށް ވިޔަސް

ނޑުގައި ހަމަ އެއް ނހިއްސާއެއް އޮންނަ  މި ޖައްވުގައި ޖެހޭ ވަޔާއި މި ބިމުގެ ފަސްގަ ޑު ންޖެހޭނެ ކަމްަށ އަޅުގަ

އެ މި ސިނާޢަަތށް  ،ރިޒަމްގެ ސިނާޢަުތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުޅާކުރަމުންދާއިރުޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ލޯކަލް ޓުއަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ގައި ދަންނަވަން. ކަމެއް ކަމު ބާރުދިނުމުގެ ގޮތުން މި ޓެކްސްގެ މިންވަރު ދަށްޮކށްލުމަީކ އަޅުގަ

އެއް ސިނާޢަތެއްގެ ތެރެއިން ވަކި ގިންތިއެއް  ،ވަކި ސިނާޢަތެއް ،އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޓެްކސް ނުނެގި ސްއެހެންނަމަވެ

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމަވެ ގޮތުގައި ގެކަމެއް ދޫކޮށްލެއްވުމަކީ މިއީ ހަމަަހމަކަން ގެއްލޭ އެއާއެކީގައި ސް އަޅުގަ

ދިވެހި ނާޒުކު ަރްށތަކުގައި ، އްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ދިވެހިރާ  ،އަޅުގަނޑުމެން ގްރީން ޓެކްްސ މި ތަޢާރަފުކުރަނީ 

ނޑުތައް ސާފުޮކށް  ހުރި  ،ފްރެންޑްލީ ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލުޮކށް  ޖޭގެ ރަށްތައް އެންވަޔަރަންމަންޓަލްދިވެހިރާއް ،ކުނިގޮ
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ތެރެއިން އަންނަ  ގެޒަމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާަޔތްކުރުަމށް ކަަމށް ބަޔާންކުާރއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ޓޫރި

ނޑުދޮށްތަކާަފތުރުވެރިންނަށް އެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާ  އަދި ރަށްރަށުގެ ބީޗުތަކާއި ރަށްރަށުގެ ވޭސްޓު  ޒުކު ތިމާވެށީގެ ގޮ

ތެރެއިން އަންނަ  ގެބޮޑު އިފެކްޓެއް ކުރާނެ ބަޔަކީ ވެސް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް މެނޭޖުމަންޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ 

ގައި އެއާއެކީބޮޑު. އަދި ހަމަ ކަމުގައި ވަރަށް  އެ ފަތުރުވެރިންގެ ހިއްސާ މި ،ވާތީ ން ކަމަށްަފތުރުވެރި

 ،ރިޒަމުގެ ގޮތުގައި ރަށްަރށަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންދަނީ ލޯކަލް ޓުއަ ުކރެވެމުން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ

ސާުފާތހިުރކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިުތރު  ،ދަވާކަންގެންމައްޗަށް ކޮމެންޓުކުރައްވަމުން ރަށްަރށުގެ ާސުފތާހިުރކަމުގެ

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ޓެކްސް  މަސައްކަްތތަކެއް ކުރަންޖެހޭަކން ކޮމެންޓުކުރައްވަމުންދާކަން އަޅުގަ

ްސ އެއާއެކީގައި ހަމަހަަމ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން މި ޓެކްަތޢާރުުފުކރެވިގެން އަންނައިރު ލޯކަލް ޓޫރިޒަމާ އަދި ހަމަ

ނޑު އެދޭ  ގްރީން ޓެކްސެއް  އެއާއެކީގައިމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމަކަ ބައްޓަންކުރެވިގެންދިޔުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް ަތޢާރުފުވެގެންދިޔުމަކީ މިއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންތަކާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްިޓސް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން.  ދުނިޔެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ަތޢާރުުފުކރަމުންދާ އިން މިކަން ބަލައިގަންނާނެކަން ވެސް އަޅުގަ

ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި  ޢަމަލުކުަރމުންދާ ކަމަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ އެގޮތުން މިހާރު ދުނިޔޭގެ ބޮޑިެތ ޤައުމުތަކުގައި މި

ނޑުމެން ތަޢާރުފުކުރެވި  ރައީސް. ތެރެއިން ދިވެހިންނަށް ނަފާ ހޯދުަމްށ  ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ  ،ގްރީން ޓެކްސް އަޅުގަ

ނޑިވަޅުގައި އަނެއްކާވެސް ދިވެހި ޤައުމު ހަލަބޮލިކުރުމުގެ  ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މި ދަ  ޓަކައި އަޅުގަ

ނެތް.  ގިނަ ވަގުތެއް ަކމެއް. މާ  ވާކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭމަސައްކަްތތަކެއް އެމް.ޑީ.ޕީން ފަާށފައި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަމާލޭގައި ، ގަޑިއިރު ހަމަނުވޭ. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް  22އި އަދި ރޭގަ

ތަނުގައި  ާރއްޖެ އެތެރެވާ ހުރިހާ އެންމެން އެއްތަނަކުން ފެރީ ސަރވިްސ ޚިދުމަތް ހޯދާ މި ،ނުވަތަ ކެޕިޓަލް ަރށުގައި

ކަން އަންނަކަމުގެ ޚަބަރު އަށް ނަމާން ކަން ކޮށްފައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ދިވެިހރާއްޖެރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަުފޅުަތކުގައި ދިޔުމީ  ލާފައި ރޭގައި ވެސް އެ އަށް ވައްޓައި ދިވެހިރާއްޖެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެ ދެއްވައި،

ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު  ަފތުރުވެރިން ކަންބޮޑުވާނެ ތިބި  އަށް އަންނަން ރާއްޖެ ބޭރުދުނިޔޭގައި މި ،މުޅި ރާއްޖެ

އަށް  ރާއްޖެ ދެކެން. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ޓަކައި ބޭރުގެ ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމުގެ ނާމާން ޚަބަރު މި

ނޑުމެން ވަރްަށ ގެންދަ ޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން ތަކުާރރުޮކށް ދައްކަވަމުންރާއް ހަދަހަދައިގެން ދޮގު ވާހަކަތަެކއް މި ވާކަމީ އަޅުގަ

ޖެހޭ.  ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވެސް ބަލަން އެބަ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ

ވަގުަތީކ ވަރަށް  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިފަދަ ކަންކަމުން ބަީރޢަވުމަށް މި ،މިފަދަ ކަންކަްނ ކުށްވެރިޮކށް  ،އެހެްނކަމުން

އަށް  ދިވެހިރާއްޖެ ،މު ވަގުތެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ފާަހގަކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ަހރުދަނާވެއްމުހި

އަށް ލިބެމުންދާ މި  ރައްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ ފުދުންތެރިކަމާއި ރައްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ އަސާސީ ކަންކަން ުފރިހަމަ 

ނޑިވަޅުގައި ރާއްޖޭގެ ދުވެލި  ދާ ދަނޑިވަޅުގައި މި ޤައުމު ރުދަނާވަމުންޑެއްގައި އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހަބާރު ސްޕީ ،ދަ



83 

 

ޖެހޭ މިކަމުން  ރައްޔިތުން އެބަ ސައްަކތުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްވެ،ހަލަބޮލިކުރުމަްށ ޓަކައި ބަޔަުކމީހުން ކުރާ މަ

. އް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެންކަމެ މުކަމުން ސަމާލުވުމަކީ ވަރަށް ުމހިއްދުރުވާން. އެހެންވީމާ، މުޅި ރައްޔިތުން މި

 ،ހަމަހަމަ އުސޫލަކުްނ މި ގްރީން ޓެކްސް ނެގި ،ގްރީން ޓެކްސް ަތޢާރުފުވެެގން އަންނައިރު ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.

ނޑުދޮްށަތކާއި ދިވެހިރާ ރާއްޖެ އިތުރްަށ  މި ،އިމުކުރެވިއްޖޭގެ ކުނި ނައްތާ ނިޒާމުތައް ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޮ

ނޑު އެދޭއަށް ދެއްކިގެން ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެ ގެރު ޤައުމެއްސާުފާތހި ނޑު  ދިޔުމަކީ އަޅުގަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ ދިވެހިރާއްޖެ ޝުކުރިއްޔާ  ގޮތުން މިއަންނަ ބަދަލު؛ އަށް ޒަމާނީ ފާހަަގޮކށްލަން. މި ފުުރޞަތުަގއި އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވަާހކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑު ވާ` އާދެ، ކުރީގަ ނޑު އަނެއްކާވެސް ފެށިގެން ކުރިައށް ަހކަތައް ގެންދެވުނުއި އަޅުގަ  ހިސާބުން އަޅުގަ

ފަދަ އެތަްއ  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭވެސް އަޅުގަނޑު މި ބޭނުންކޮށްލީ،  ދާނަން. ދެ ވަނަ ފުރުޞަެތއް

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކަްށ ނިސް ދައްކަވަމުން ވާހަކަފުޅު  ބަތްވާ ފަާރްތތަކުންބަހުރުވައަކުން އަޅުގަ

 ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރެއް ހިންގުމަށް ލިބުނީމާ ކަންކަން ގޮތަކީ އަދި އެ އިތުރުން އޭގެ ރަނގަޅުދި އޭގެ ގެންދަވާތީވެ. އަ

ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އަދި ޓެކްސާ މެދުގައި  ގެންދިޔައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބޭނުންކުރަމުންދަ ،ކުރަންވީ ގޮަތކީ ކޮބައިތޯ

ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ދަންނަވާލުމަށް ޓަކައި. އާދެ، ވެރިކަމުގެ އާރާއި ބާރާއި ޝާނާއި ޝައުކަތު  ންދިޔަގެ ޢަމަލުކުަރމުން

ރައްޔިުތންނަށް ފައިދާހުރި ސަރުާކރެއް  ،ހުރި ލިބިގަތުަމށް ޓަކައި ރައްޔިުތންނަށް އޮޅުވާލުމަށްަފހުގައި ހިނގަހިނގާ

ފުރަތަަމ  އެންމެ ،އުމު ހިންގާނެ ކަމަްށ ވިދާޅުވެރިސޯޓަކުން ޤަ ުބނެ، ލެޕްޓޮޕަކާއި އެންމެ ގެނައުމުގެ ނަމުގައި ކަމަށް

ދިނުމަށް. އާދެ، އެގޮތުްނ ގެއްލުންހުރި ހުރިހާ މަގެއް ކޮަށއި ވެސް މަސައްކަތްކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑު އެންމެ ރައީސް ނަޝީދު  ޓުފުރަތަމަ ވެސް ާފަހގަކޮށްލާނީ ދިވެހި ދައުަލތުގެ ބަޖެ ބަލާއިރުގައި އަޅުގަ

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދެވި ސިވިލް ސަރވެންޓުންގެ މުސާރަ  ގެ ގެންދެވީ ސިވިލް ސަރވެންޓުންބޭނުންކުރަމުން

ނޑު ާފހަގަކޮްށލާނީ ގެއަމިއްލަ ޖީބަށް ލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ދެ ވަނަ ކަމެއްއ، އުނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން  ،ގޮތަށް އަޅުގަ

އެންމެ  ގޮތުގައި ގެގޮންޖައްސުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ޤައުމެއް  ،އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަޮކށްޒަމާންވީ މާތްވެގެންވާ 

ބޮޑަށް ގޮންޖައްސަވަމުންގެންދަވާ އެއް ޤައުމު ކަމަށްވާ ޑެންމާކަށް ގޮސް، ޑެންމާކަށް ވަޑައިގެން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް 
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ވައިލުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބޭުނންކޮށްގެން ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ަޓކައި މަސައްކަްތަތކެއް ގޮ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ޤާނޫނާ ޚިލާަފްށ  ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ދެން އަޅުގަ ދަތުުރފަތުުރކުރި ތަން އަޅުގަ

ދެ، ތިން ވަނަ އަށް، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހިފައިަހއްޔަރުކުރި މަންޒަރު. އެ ވެްސ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބޭނުންކޮްށގެން. އާ

ނޑިޔާރުން ހިފައިހައްޔަރުކޮްށ، ޤާނޫނާއި  ނޑު ފާަހގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ އަދި މީގެއިތުރުން ފަ ަހތަރު ވަނަ އަށް އަޅުގަ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށް މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބޭނުންކުރި ތަން 

ގެންިދޔައީ. އަދި އޭގެއިތުރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން ހިސޯރުކުރުމަށް ަޓކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނި

ނޑުމެންނަށް ެފނިގެންދިޔައީ. އަދި އޭނާގެ ޕާޓީގެ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަ

މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންންަށ މެންބަރުންނަށް އެއަރލައިން ހަދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދޔަ 

ފެނިގެންދިޔައީ. އެއަރލައިންގެ އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޫމްބޫމް އަޅުވަންހުރި ފަާރތަްށ، އެ ފަާރތް އެ ޕާީޓ އަްށ 

ގެންގޮސް އެ ފަރާަތށް ބިމެއް އެ ފަރާަތށް ގަނެދިން މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ ބަޖެޓު ބޭނުންކޮށްގެން. 

ތަޢާާލ هللا އަދި އޭގެއިތުރުން ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަށް ޓަކައި ، އާދެ

ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އެކިއެކި ޖަރީމާތަަކށް އަރައިގަތުމަށް ޓަކައި، ބިރަކާ ނުލައި މަޖާކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ގެންގުޅުމަށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. އާދެ، ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގޮސް ޓަކައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބޭނުންކު ރި ތަން އަޅުގަ

ޝޫލާޝިރާޒް ހިއްޕެވުމުގެ މަސައްކަްތތަކެއް ދައުަލތުގެ ބަޖެޓުގެ ބޭނުންކުރަމުން ދަތުުރަފުތރުކުރައްވައިގެން ބޭނުންކުރި 

ނޑުމެމްނަށް ފެިނގެންދިޔައީ. އާދެ، އެ މަނިުކާފނު، ރައީސް ނަޝީ ދު ދިރިއުުޅއްވާ ގެ، މުލިއާގެ އަށް ރާ ތަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ. އެއީ ވެރިކަމުން  ގުދަންކުރައްވައިގެން ރާ ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަ

 އިސްތިުޢފާދެއްވި ދުވަހުގައި ނެރުނު ރަލުގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިގެން. އަދި މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރު މެދުވެރިކޮށްގެން އެ 

މަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިނިސްޓަރުން މެދުވެރިކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަްށ ހަމަ އެކި ގޮތްޮގްތ 

ހަދައިގެން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެރެއިން ބަޖެޓު އެކި ގޮތްގޮަތށް ބޭނުންޮކްށފައިވާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޑިޓް 

ނަންގަވައިގެން ތިބެ ގެންދިޔަ ރަމުސާ ،ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރިޕޯޓުން ފެނިގެންދިޔައީ. މި 

މަނިކުފާނު ޭބނުންފުޅުވެވަޑައިގެންނެވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  އިތުރުން އެންމެ ބޮޑަށް އެދެން އޭގެކަންތަްއތަކެއް. އާދެ، 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިންން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންފޯއްރުއް ނީންދިގެބޭނުންކުރައްވައިގެ ޔައީ. އުޅުނު މަންޒަރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. ކޮންމެ ގޮތެއްއާދެ، ކިލޯ ވިޔަސް ދިވެހި  ކިލޯ ކިރައިގެން ވިއްކަން ނޫން ކަމެއް ވެސް އަޅުގަ

ންދިޔައީ މަނިކުާފނު ކުރެއްވި އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަަކށް ވެގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ދެން އެ

ޚިލަާފށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ސާސީއާއިތުރުން ވެސް ޤާނޫނުއަ. އާދެ، މީގެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓުޓު

ގެ މެންބަރުންތަކެއް ޢައްޔަންކުރި ންގެ މަޖިލީހުޚިލާފަށް ރައްޔިތު ނޫނުއަސާސީއާއަނެއްކާ ޤާ ،މެންބަރުންތަކެއް ވަކިޮކށް

ނޑުމެ ގެއްލުން  ންތިާހ ދަރަޖަ އަށްވެސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެަޓށް ހަމަ އި ންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. މިމަންޒަރު އަޅުގަ
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މާލޭ ، އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ މައި ދޮރާށި ކަމުގައިވާ ޖީ.އެމް.އާރަށްއަދި އޭގެބޮޑުކޮށް ކުރައްވާފައި ހުރި ކަމެއް. 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ.  އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޖީ.އެމް.އާރަށް ދިން އިތުރުން ދީނީ އަދި މީގެ މަންޒަރު އަޅުގަ

ކުރަމުންގެންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިން ބޭރުގައި މަސައްކަތް ޢިލްމުވެރިންގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެ

 އަކީ ޓެރަރިސްޓް ޤައުމެއް  ން ދިވެހިރާއްޖެއިތުރުބޭނުންކޮށްގެން. އަދި މީގެ  ރާއްޖޭގެ އެތެރެއާއި  ފެނިގެންދިޔައީ ރާއްޖެ

ދިމާލަށް އަދި ޓުއަރިސްޓުގެ އެކިއެކި  ސްޓުންނާއިން ބޭރުގައި ޓުއަރި ފަދަ ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ކަމުގެ މާނަކުރެވޭ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. އަދި ދިވެހި މުންޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސައްަކތްކުރަ ދައުލަތުގެ ގެންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަ

ރާ  ،އަށް ރާ ޢާއްމުކުރުން ގެންދެވީ ދިވެހިރާއްޖެ މަސައްކަތްުކރައްވަމުން ބަޖެޓު ބޭނުންކޮށްގެން އެކިއެިކ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި 

 ބުއިމުގެ ކަންތައްތައް ޢާއްމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ެފށިގެންދިޔަ މަންޒަރު. ބޮވެންވާނެކަން، ބޯންވާނެކަން، ބޯން އެބަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ކުރަމުންލަތުގައި ހުންނަވައިގެން މަސައްކަތްފަދަ ހާއަދި އެ، ޖެހޭކަން ގެންދިޔަ އަޅުގަ

ޓެކްސް ބީވެއްޖެކަން  ދަށުން މި ބަޖެޓު ބީވެއްޖެކަމާއިތިމާގެ އަތް ،އެއަށްަފހުގައި މި ބަޖެޓު ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި

ށް ވަޑައިގަތީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އަ ފަިއ ގެދެއްވާނު ހިސާބުން ެފށިގެން އިސިްތޢުފާޤަބޫލުކުރެވު

އޮތީ ބަހައްޓާފައޭ އަދިވެސް ބަހައްޓާނަމޭ  އޭނަގެ މެންބަރު މެދުވެރިޮކށް އެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބުދު ބަހައްޓާލުމަށަްފހުގައި

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެ ، ންވީމާ ަފހުގައި. އެހެދަ ޒާތުގެ ކަންކަން ކުރެއްވުމަށްމިފަ ،ބުނެ ހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ކޮންމެ އަޅުގަ

މަނިކުފާނު އެ ކުރައްވާފައި ހުރި އެފަދަ ބޮޑެތި  މަނިކުފާނު ބޭނުންކުރެއްވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ގޮތަަކށް އެ

ނޑުމެން އެބަ ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ވެސް އަޅުގަ ނޑުމެންގެ  އަނބުރާ ޖެހޭ  ޖަރީމާތައް އަޅުގަ އަޅުގަ

 ތަށް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްޮކށްދޭން. ދިވެހި ދައުލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އައި ބިލުގެ  ގެ ދަށުން ބަުހސްކުރަމުން މ6.1ިއައިޓަމު ހިސާބުން އެޖެންޑާ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

ޢިއްޒަތްތެރި  ،ތަށް ބަލާއިރުގުޅޭގޮތުން ފަުހބަސް އިއްވެވުމަށް ފުުރޞަ  މި ބިލާކަމުގައި ކަނޑައަޅަން.  ބަހުސް ނިމުނީ

ނޑު ބަލައިގަންނަން. މި ބިލާ ކަމުގައި އަޅު ހިސާބުން އެ މަރުޙަލާ ވެސް ނިމުނީ މެންބަރު ވަޑައިގެންނެތީމާ ދެން އެ  ގަ

އެޖެންޑާ ވަގުތުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  ގެވޯޓު  ،ގައި 1331ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ުފށީހޯރަ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ،6.2 އައިޓަމު

ގެނައުމުގެ ިބލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާ 00/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  12ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2112 ،އި ބޭއްވުނުގަ 2112ބަރު ނޮވެން 10ވަނީ  ކިޔުން އިއްވާފައި

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.  ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ހޯރުަފށީ

 އަރުވަން. އްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުަޞތުޢި
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 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަުފށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ޤާނޫނަށް  ވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެދި  00/31`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތަކަށް ަސރުކާރުން މި ބިލު ުހަށހަޅަީނ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގެ އަގު ގެނައުން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަންނަނިވި އިޞްލާޙު

ގުިޅގެން އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ އަގަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑު ބަދަލުގެ  ދަލުތަކާއައިސްފައިވާ ބަ

ރައްޔިތުން ޢާއްމުކޮްށ  ،ހެޔޮ އަގެއްގައި  ބައެއް ކަހަލަ ،މިކަމަށް ޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ،ސަބަބުން

 00/31ޤާނޫނު ނަންވަރު  ގޮތުގައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އްގެބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި ުހަށހަޅާ ބިލެ

ވަނަ  0ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  -1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ގެނައުން. 

ތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޗެޕްޓަރަުތކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޗެޕްޓަރުތައް ތިރީގައިވާ ގޮ 1މާއްދާގެ 

ނޑު ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން ތްެތރި ރައީސް.ޢިއްޒަ  މިފަދަ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ،އަޅުގަ

 ފޮނުވައިދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމްލަ ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު.  ގަޑިއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު.  3އާދެ! މި ބިލަށް ކަ

ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާީޓ އަްށ  0މިނެޓު  20ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  21ގަޑި  1އެގޮތުން، ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް  5އަްށ  ސިކުްނތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ  12މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  35މިނެޓު  22

ނޑު މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް ުފރުޞަތު ުހޅުވާލަން.  5ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަްތތެރި ެމންބަރަށް  މިނެޓު. އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( އަޅުގަ

 ށް.އިސްމާޢީލަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަުފށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން މި ބިލު މަޖިލީހަށް ުހަށަހޅައި ބިލެއް ތަޢާރުފުކުީރާމ 

ނޑު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފާޑުފާޑުގެ ވާހަަކ ދެކެވޭ އަޑު އެބަ އިވޭ. އެހެންނަ  މަވެސް ޢިއްޒްަތތެރި ަރއީސް، އަޅުގަ

ޔާމީން މި ބިލު ހުށަަހޅާފައި هللا ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނޑުމެން ސޯޝަ ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރާވަން. އަޅުގަ ލް މި އޮތީ ސަރުކާަރށް ރެވެނިއު އިތުރުވާނެ ގޮްތތަކެއް ވެސް އަޅުގަ

ޕްރޮޓެކްޝަން އެހީގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް މި ދޭ އާސަންދަ އާއި ރައްޔިތުންނަށް މި ދޭ؛ އެކަނިވެރި މައިންނަށް ދޭ 

ފައިސާ އާއި ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް ދޭ ފައިސާ އާއި މިހެންގޮސް ބައިވަރު ހަރަުދތައް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. 
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ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ނޭވާޮހޅި އަށް އެިޅ ހުރެގެން ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ސަރުކާރު އަ ބަދުވެސް އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރަންެޖހޭނެ ކަމަަކށް، ރައްޔިތުންަނށް ޚިދުމަތްޭދންޖެހޭނެ ކަމަަކށް. މިގޮތުން މި ބިލު ތަޢާުރުފކުރުމުން 

ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗަކުން އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުަރން ރައްޔިތުންނަްށ، ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ބޭނުންތަކަށް 

ނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލައިލާނަން ޗެޕްޓަރުތަކަށް. ޗެޕްޓަރު  ގައި މި  11ޑިއުޓީ ބޮޑުވެގެންދާކަށް. މިގޮތުން އަޅުގަ

އޮންނަނީ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުްނ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އެހާވަރަކަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނޫން. ޗެޕްޓަރު 

ގައި ބުނަނީ ހަކުރާއި ހަޑުލާއި  10ގައި ބުނަނީ ގޮވާން މުގުރައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުްނނަ ބާވަްތތައް. ޗެޕްޓަރު  11

ނޑުމެން މީގެތެރޭގައި ކާރާއި  ުފށާ. ދެން މިހެންގޮސް ޗެޕްޓަރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި މިހިރީ ަބއިވަރު އެއްޗެހިތައް. އަޅުގަ

ތެރެހަމާއި ބޭރުހަމާ، މި އެއްޗެހިނުން ޓެކްސް، ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމަކުން ސައިކަލާއި އޭގެ ޓަޔަރާއި އޭގެ އެ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރައްޔިތުންަނކަށް މީގެން މާ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ވެދާނެހެނެއް. 

މުއްސަނދިން އިނގޭތޯ. ރުފިޔާ އަށް ޭދ ސެންޓްުފިޅ ޖަހަނީ މި ޤައުމުގައި ތިބި  1511ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކާރު ދުއްވައި ސައިކަލް ދުއްވާނީ ވެސް މުއްސަނދިން. އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ވެސް ހަމަ ސަރުކާަރްށ  ޓެކްސަކީ ހަމަ ަތޢާރުފުޮކށްގެން ނެގެންޖެހޭ ޓެުކހެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކު ުޝކުރުއަދާކުރަން މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހަށަހޅައި، ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެ

 އަޅުގަނޑަށް ހުށަަހޅައިދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި

 ރިފާަޢށް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ާވހަކަެދއްކެވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

، 00/31ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިހާރު ުހށަެހޅިފަިއވާ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި؛ މި އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރަށް 

އިދިކޮޅު ފަާރްތތަކުން ވަަރްށ ބައިވަރު ވާހަަކތަކެއް ޕަްބިލކުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޢާއްމު މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭ ގޮަތށް، 

ސަރުކާރާ ޭދތެރޭގައި އުފެޭދ ަކހަލަ ގޮަތަކށް ާވހަަކތަކެްއ ވަނީ ދައްކާފަ. މައިގަނޑު  ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ 

ނޑޫ، ހަކުރު، ުފށުން ޓެކްެހއް ނެގޭ ވާހަކަ.  ގޮތެއްގައި އެންމެ ބާރަށް ދެެކވުނު ވާހަކަ އަކީ ކާޑުގެ ބާވްަތތަކުްނ، ހަ

ކާޑުގެ  11އެ ފަދަ ގޮތަކަށް އައިއްސަ ވަނީ. % ތެލުން ޓެްކހެއް ނެގޭ ވާހަކަ. ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. މި އިޞްލާޙުގައި

ބާވަތްަތކުން ނެގިގެންދާ ކަހަލަ ގޮަތަކށް. އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަީކ މިއަދު މި ޓެކްސް ނެގުނު 
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ނޑޫ، ަހކުރު، ފުްށ،  ކަމުގައި ވިޔަސް މިއީ ޢާއްމު ރައްޔިތުން އަތުން ނެގޭ ޓެކްހަކަށް ވެގެނެއް ނުދާނެ. ސަބަބަކީ، ހަ

އެންެމ ގިނަ އަދަދަކަްށ ޑައިޒްކުރެވިގެން މި އެއްޗެހި ގޮތެއްގައި ސަބްސި މީގެ ޓެކްސް ނެގޭ ބާވަތްަތއް ޢާއްމު 

ނޑުމެންނަށް ދޭ ޔަޤީންކަމަކީ ރައްޔިތުންންަށ ، ސް.ޓީ.އޯގެ ފަރާތުން. އެހެންވީމާއެތެރެކުރަނީ އެ އެސް.ޓީ.އޯ އިން އަޅުގަ

 ހިސާަބށް އެ އަގުތައް  ވެސް ރައްޔިތުންނާ ށް ފަހުސް ނުވަތަ މި ޓެކްސް އައި މާދަމާ ވެމިއަދު މި ލިބޭ އަގުގަ 

ނެ. އްޤުވާ ފަާރތްތަަކށް ސަބްސިޑީ ލިބޭފޯރުޮކށްދެވޭނެކަން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ަސބްސިޑީ ލިބެން ޙަ

ނ ކުގެ ސަބްސިޑީގެ ބޮޑު ބައެއް މި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ޑުމެން ޤަބޫލުއެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ާހަހށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި  ދަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކްަތުކރަމުންދާ ބިދޭސީންނަށް. އެއް ލައްކަ ފަންސާސް

އަށް  މަސައްކަތްކުާރ ކަަމށް އެކިެއިކ ތަފާްސހިސާުބަތކުން ދައްކަމުން އެބަ ދޭ. މި ހުރިހާ ބިދޭސީންނަކީ އަދި ރާއްޖެ

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުގޮތުގައި އަންނަ ގިނަ ފަރާްތތަަކީކ ވެސް ރިސްޓުންގެ ޓުއަ އައިސް ުށގެ ފައިދާކުާރ ސަބްސިޑީގެ ހަ

ދެވޭ ސަބްސިޑީގެ އެންމެ އެދެވޭ ފައިދާތައް މު ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި ޢާއް ބައެއް. އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ނޑާލެވި އެ ކަންތައްތައް، ތަން އެބަ ފެނޭ. އެެހންވީމާ ނުކުރާ ކުރަނިވި ގޮތަަކށް އެ ރައްޔިތުންނަްށ މީގެ ފައިދާ، ކަ

ކަމެއް މިއީ. ހަމައެއާއެކީގައި ތެލުގެ  އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން ވަރަށް ާމތް މަޤްޞަދެއްގައި ކުރެވޭ

ތެލުން މި ނެގޭ ، އެހެންވީމާ ާފކުރަމުންދާ ކަމެއް.މަން ،ސަބްސިޑީ އަކީ ވެސް ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ

ކަން އެސް.ޓީ.އޯގެ ފަރާތުން ތެލުގެ އަގު ވެސް ބަދަލުނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީން  ޓެކްހުން ނުަވތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ސަބަބުން

ޢާއްމު ރައްޔިުތންނަށް އޭގެ އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނުވާނެ. ހަމައެކަނި ، ޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފަ. އެހެންވީމާވަނީ އަ

ޤުރުބާނީތަކެއް ވާން.  ޖެހޭ މިއަދު ކޮންެމވެސް ޤައުމަށް ޓަކައި އެ މީހުން އެބަ ޔަފާރިވެރިންނަށް އެ މީހުން ވި ބައެއް

ލިބޭ ޕްރޮފިަޓްށ ހުންނަށް މިއަދު ގެނެވޭ ބަދަލަކީ އެ މީ މި ޓެކްސްގެ ސަބަބުން އަގުތައް ؛އަގުތައް، އެހެންވީމާ

ށް ވަންޏާމު ރައްޔިތުންނަށް މާ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް މިކަމުން ނުވާނެ. ސަބްސިޑައިޒްކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތަށް ވެއްޖެ ކަމަ

ހޯރަުފށީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ފަާރތުން ހާމަކުރި ފަދައިން،  ހަމައެއާއެކީގައި ދެންމެ ބިލު ުހށަހަޅައިދެއްވި

ނޑުމެންގެ ެތރެއިން  ކޮސްމެޓިްކސްގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަކޮށް  ސެންޓު،މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަ

އެ ބޭފުޅުންަނށް އަދި މި ޓެކްސް ، ލު ބޭބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީމާބޮޑެތި ސެންޓު މި ޖެެހނީ ހަމަ އެކަމަށް ޤާބި އަގު

ބޮޑު އަސަރުތަކެއް ނުކުރާނެ. އެއީ ވަރަށް މައިނޯރިޓީ ގްރޫޕެއް.  ނެގުމުގެ ސަބަބުން އެ އަންނަ އިންކްރިމެންޓުން މާ

ވަްތތަކުގައި ޓެކްްސ މިަފދަ ބާ ޓުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ، ކްލޯނާހެންނަމަވެސް، މީގެތެރެއިން ލަގްޒަރީ ސެންއެ

 211ވެސް މީގެތެރޭގައި ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން، ދުންފަތުން % ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހިމެނިފައެއް

ވެސް  ލަުތކެއް އަންނާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންޓެކްސް ނެގިގެންދާއިރުގައި ސިނގިރެޓުގެ އަގަށް ބަދަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް  ތި ދުންފަަތކީ ޞިއްޙަަތށް ވަރަށް ބޮޑެ .ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ވީހާވެސް  ވެސް އެއްކަން. އެހެންވާހިނދު، ދުންފަތުގެ އިްސިތޢުމާލުކުރުމުން ޒުވާނުންގެއްލުންތަކެއް ކުރުވާ މާއްދާ 
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ނޑު އިމްތިމާސްކުރަނީ މިއަދު ދުންފަތުގެ ، ން މިކަން ކުރަނީ މި. އެހެންވީމާދުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރު އަޅުގަ

ވެސް އެކަމުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް މިންޖުވާނެ ގޮތަަކށް މަސައްަކްތތައް  އިސްތިޢުމާުލކުރަމުންދާ ގިނަ ޒުވާނުން

ގެ ޞިއްޙަތާ އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަަމށް ވެސް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ދާނެކަން. މީހެއް އެ ،ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން

ނޑު ކަންބޮޑުވުން  ފާޅުކުރަން ޗެޕްޓަރު  11ޓޭޝަނަރީ އަށް %ގެ ދަށުން ސ06ްނަންބަރު  ހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަ

 ޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައިނީ ކޮމިއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަ، އޮތްކަން. އެހެންވީމާއެއް މި ބިލުގައި ނެނގޭ ވާހަކަ

ކުދިންނަށް އޭގެ ބުރަ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުާރ ކަނޑާލަދެއްވައި ޢާއްމު ކިޔަވާ 11ސްޓޭޝަނަރީން މި ނެގޭ %

 ކޮންމެ ދިވެިހ ރައްޔިތެއް ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކަށް ،ބޭނުންކުރުމަކީ އެންމެ ޢާއްމުށް ވެްސ ސްޓޭަޝނަރީ ފަާރްތތަކަ 

ނޑައިދެއްވާނެ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާމަްށ އަކަ ވާހިނދު، އެ ކަ ނޑު، ޅުގަ ގޮތެއްގައި މި އިޞްލާޙުތަަކްށ  މައިގަ

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ނަށް. ޔާމި هللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުގެ ޢިޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާ

 

 ޔާމީން ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުން ޢަބްދު

 ޝުކުރިއްމޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަޑުޮކށްލަދެއްވުން އެދެން.  އެއް ދިމާވީމަ ހިނދުކޮޅަަކށްޑަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަކު އިގަސިސްޓަމު ބަރު.ޢިއްޒަތްެތރި މެން

 )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިހާރު ވޯޓުގެ ، މިހާރު ހަމަވާތީ. އެހެންވީމާ 1331އެހެންނަމަވެސް،  ؛އްލުވެފައިޙަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ އާދެ!

ޮކށްލަދެއްވުމަށް ންބަރުން ކާޑުކޮުޅތައް ޗެކުނަން ކަމަށް. )ވަގުތުކޮަޅަކްށފަހު( ޢިއްޒަތްެތރި މެމަސައްކަތް ަފށައިގަން

ނޑަށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ކާޑުކޮޅުތައް ކަމަށް އަ ދަންނަވާނަން. ބައެއް މެންބަރުން ކާޑު ރީޑުނުކުރާ  ޅުގަ

ހަގަޮކށްލަދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮޅަކަްށަފހު( ވަންޏާ އެކަން ފާ ކަމަށް އެއް އުޅޭއްވާފައި މައްސަލަށްލަދެޗެކުކޮ



90 

 

ރަނގަޅަށް  ންނަވަން. އޭގެ މާނަ އަކީ ކާޑު ކޮށްލަދެއްވުމަްށ ދަންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުޢިއްޒަތްެތރި މެ

ވަރަށް އިންސާޓުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.  އިންސާޓުކުރެއްވުން އެދެން. ކާޑުކޮުޅތައް ސިސްޓަމްަށ ރީޑުކުރެވޭ

ނޑުމެން މި ސިސްޓަމުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި އޮޓެމެޓިކުން ގުނާނެތީވެ، ވަޑައިގެން ނެތް  ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު() މިހާރު އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން؛ އޭގެ މާނަ އަކީ މި ވަގުތު ވަޑައިގެން ނެތް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މިއަދު 

ސް ކާޑު ޖެހިފައި ހުރީމަ، އެ ސިްސޓަމުން ނަގަން އެބަ ޖެހޭ. ހާޒިރުވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެ

( އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ބެލީ؛ އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ވެސް ވަގުތު ނަގާތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު 

މަވެސް ޢިއްޒްަތތެިރ ކޮށްފައި އެހެންނަ. އެއީ ކާޑުކޮޅު ސިސްޓަމުން ރީޑުލާނަން މި ހިނގައިދިޔަ ވާހަކަ ދަންނަވައި

ނޑުމެންނަށް މެންބަރަކު ނެތިއްޔާ ވޯޓުނަގާއިރު އެއީ އިންނެވި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިސްޓަމުން ގުނާ ނެތީވެ، އަޅުގަ

ދިޔައީ. ދެން ހެންވީމާ، އެކަމަށް ޓަކައި ހިނގައިދިޔަ ވަގުތެއް މި ހިނގައިކުރޭ އެކަން ޙައްލުކުރަން. އެލާޒިމު

ނޑުމެން ކުާރނެ ކަމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ، ހުންަނވާމެ ޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ކާޑު ނުޖެއްސެވުން ދެން އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި  ރި މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެ ،ދަންނަވަނީ، ހަނދުމަފުޅުޮކށްއަރުވަނީ ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

 ހުންނާނީ ގްރޭކޮށް ސިސްޓަމުން ދައްކާނީ. މި  ވަންޏާ ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުޮކށްލަދެއްވުން. ކާޑުނުޖަހާ އިންނަ ކަމަށް

ކާނީ. ހުދުޮކްށ ދައްން. ކާޑުކޮޅުތައް ެޖއްސެވީމަ ސްކްރީނު އި މިހިރަފަރާތުގަ ދެންނެވީ ސްކްރީނުން ދައްކާނެ. ދެ

ރެއްގެ ންބަސްކްރީނުން އެ ޢިއްޒަްތތެރި މެތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ޢިއްޒަތް އެހެންވީމާ، އެއީ ސިސްޓަމުގައި، 

ފަހަރު މިއަދު  ލެއްވުން. އަދިވެސް އެއް އްސެވީމާ ހުދު އާދޭތޯ ބައްލަވައިއެގަޮތށް ކާޑުޖެ މަޤާމު ފާހަގަކުރައްވައި

ނޑު ޤަބޫލު ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ފާަހގަނުކުރެވި އޮތުމާ ،ދަންނަވާލީ ތަކުރާުރޮކށް މި ކުރާ ގޮތުގައި އެއްކޮށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރެޑީ އިދާރީ  ޮކްށލާފައި މިރި ެމންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުމިހާރު ހުިރހާ ޢިއްޒަްތތެ ވަނީ. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލު ގޮތުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ރެޑީ ނޑުމެން މިހާރު ވޯޓަށް މިކަމަށް އަޅުގަ  .ދަންނަވާލަނީ  ކުރަން. އަޅުގަ

ުހށަަހުޅއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޚަލީލްهللا ޢަބްދު ބަރުމެން ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ ،ސރުކާރުގެ ފަާރތުން

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ، 00/2

 އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

  ޚަލީލް هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ުހށަެހޅުއްވި މެންބަރު:
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 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13 ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން 15ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދަންނަވާ މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުގައި 3ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަކި ގޮަތަކށް ވޯޓުދޭން 1މެންބަރަކުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެްނކަމުން،  .51. ޖުމްލަ؛ 31. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 51ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޚަލީލް ހުަށހަުޅއްهللا ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު 00/2

 ބިލު މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ބަލައިގަންނަން. )ވަގުތުކޮަޅކަްށފަހު(

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ޯހރަުފށީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ، 6.2ނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ހިސާބުން އަޅުގަނޑު މި ރުޖޫޢަވަ މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް  00/31ުހަށހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު

ވެލިދޫ އަރުވަނީ  އަށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެ

 ށް.ޔާމިނަهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާމިން هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ޕޯޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް މި ުހށަަހޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމް

ނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު، މި ބިލު ހުށަަހޅުއްވަމުން  ވަރަށް ބޮޑެިތ ކަންބޮޑުވުންަތކެއް ހުރި އިޞްލާޙެއް. އަޅުގަ

ނޫނީ މި  މަށް.ގެންދެވޭ އިޞްލާޙެއް ކަ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ކުރިއަށް ތްެތރި މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ މިއީޢިއްޒަ

ހިމެނިފައިވާ ކަްނތައްަތަކށް ބިލު ުހށަެހޅިފައި ވަނީ ވަރަްށ ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގައި 

ނޑުމެންނަށް މި ބަލައި ނޑުމެންނަށް އެ މާތް މަޤްޞަދެއް ނުފެނޭ. އަޅުގަ ލީމަ، މުޅި ބިލު ކިޔާލުމުން މީގެން އަޅުގަ

ން. ތަ ހުރި ދާއިރާތަކުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމަށް ޓަކައި ކަނޑައެޅިގެންދިޔަ ންނާ ގުޅުންންނަނީ ސީދާ ރައްޔިތުފެ

ނޑޫ، ހަކުރު،  ދޭ. ހަމައެއާއެއްކޮށް މެޓާ، ކުޑަކުދިން  މިފަދަ ބާވަތްތަކުްނ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގެމުން އެބައޭގެތެރޭގައި ހަ

ނޑު ގޮތެއްގައި މީގެ މަޤްޞަދާއިން ވެސް އެބަ ނެގޭ. އެހެންވީމާ، މަ  ކާލަން ގެންގުޅޭ މެޓާ މެދު އެބަ ކަންބޮޑުވޭ.  އިގަ

ދަނީ ދަށްވަމުން. އެހެންނަމަވެސް  މި ތުންގެ ހާލަުތ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ ރައްޔި

ން މަސައްކަތް މި ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައޭ އަޅުގަނޑުމެ އަޅުގަނޑުމެން ތަކުާރރުކޮށް ވަކާލާތުކުރަމުން މި

ނޑުމެން ކުރިއަށް ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު މި  ދާއިރު މި ބިލުގައި  ތަނަށް ުހަށހެޅިގެން މި ބަހުސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ އިޚްލާޞްތެިރަކމެއް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި  ،މިހާތަަނށް ލިޔެވިފައި އޮްތ އެއްޗަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިުރ އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ކޮ ށްދޭ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ނޑުމެން ދުރުވާން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ށް އެނގެން އެބަ ޖެހޭ މީގެ މިކަހަލަ ކަްނތައްަތކުން އަޅުގަ

ނޑޫ .ކުއެންސްކޮންސި ނޑުމެންގެ ހާލަތަްށ ން ހަކުރު، ފުށުން ޑިއުޓީ ނަގަ، މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން ހަ ފެށީާމ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތު ނޑުމެން ކުރިމަތިވާނެ އެހެނިހެން ކަންންނަށް އަންނާނެ ގޮތް. އަޅުގަ ަތއްތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ރިޢާޔަތް ުކރަން އެބަ ޖެހޭ ތަޞައްވުރު ތެުލން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގީމާ  ،ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނުވަތަ  ފައިދާއެއްތޯ އުޅުމުގެ ހާލަތަްށ، އެހެން ވިޔަފާިރތަކަށް، ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނީ ކޮންއަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރި

އި ަތޞައްވުރުގައި ބޮޑު. އެއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ ވެސް އޭގެން ކުރާނެ ގެއްލުން މާ ގެއްލުމެއްތޯ. ހަމަގައިމު 

ައށް އޭގެން  އެއީ ސީދާ ރައްޔިތު މީހާބޮޑު.  ވުރެ ގެއްލުން މާ އަށް ވާނެ ފައިދާ މީގެން އެކަންކަން މާ؛

ނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާއިރު ވެސް ރައްޔިތުންންަށ ރިޢާޔަތްކު ރަން އެބަ ޖެހޭ. ގެއްލުންވާތީވެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ނުވަތަ ކޮން ގެއްލުމެއްތޯ؟ ން ލިބެނީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯއާދަނަށް މީގެއިނަށް، ގޭގައި ނިދަން އޮންނަ ޙުސަ

ނޑުމެން ދެ އަޅުގަނޑު ވާހަަކަތކުގެ  އެ ،ވީމަ މެިހން ވާނޭކުރާއިރު މިހެންން ރިޢާޔަތް މެން މީގެ ކޮންސިކްއެންސް އަޅުގަ

 ން ބޮޑަށް ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ބިދޭސީންނެއް ނޫން މި ޤައުމުގައި އުޅެނީ. މި ލުގައި ނޫނީ ބިދޭސީންނަށޭ މީގެބަދަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްންގެ ޙައްޤުގަޤައުމުގެ ގޭބިސީތަކުގައި ތިބީ ދިވެހީން. ދިވެހީ ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،  ކުރަން މިއި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަން އެބަކު ޅުގަނޑުމެން މިއަދު ރިޢާޔަތްއަ ރައްޔިތުންގެ ދިރުއުޅުމުގެ  .ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް  ޖެހޭ އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ އެމް.ޑީ ދޭ އިނގޭތޯ.  ހާަލތަްށ ކޮން ބަދަލެްއތޯ އައީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެފިނގެން އެބަ .ޕީގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު ސްފައި ހުރި ކަންތަްއތައް. އޭގެގެންގޮ ށްއަހަރު ބައި ވެރިކަމުގައި ކުރިއަ ވެރިކަމުގައި ދެ ން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބަ ފެނޭ. ފަސް އަހަރަްށ ހޮވި ވެރިކަމެއް ދެ އްޓިގެންދިޔައީ. އަހަރު ބައިން ވެ ފައިދާތައް އަޅުގަ

ނޑުމެންވެއްޓިގެންދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުހެންވީމާ، އެ ޖެހޭ.  ފާހަގަކުރަން އެބަ ރި ކާމިޔާބީތައް އަޅުގަ

 ން ހަމަ ކޮޅުފައިންޖަހައި ވައްޓާލީ. އެހެންވީމާ، އޭގައި ދަނިކޮށް އެ ކަންކަކުން ރައްޔިތުން ހިނިތުންވަމުންއެ ކާމިޔާބީތަ

ން ޖެހޭ. އޭގެ  ޖެހޭ އޭރު އަންނަމުން އައި ހެޔޮ ބަދަލުތައް މިއަދު ހިފަހައްޓަން އެބަ އެބައަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަން 

ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޔާ އޭގައި ހިފައިގެން ކުރިއަްށ ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް އޮތިއް 

ރައްޔިތުންނަށް ލިޭބނެ ފައިދާއެއް ނެތް. މިއަދު  ގެންވިސްނުމެއް ނުފެނޭ. ހައްތަހާެވސް ހަމަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ބަދަލުކޮށް

އެހެންވީމާ،  ހާ އަށް ކޮން ަފއިދާއެއްތޯ ވާނީ؟ގޮތަށް ޮކށްގެން ރައްޔިތު މީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ މިކަން މި

ނޑުމެން ކޮންމެ ބަދަލެއް ގެނައި ކަމުގައި އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ގޭގައި އިންނަ  އީވިޔަސް އެ ވެސް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަށް  ،ނަމަ ން ރަނގަޅު އަސަރެއް ކުރާނޫނީ އޭގެ، ން ކުރާނެ ރަނގަޅު ނުފޫޒެއްމީހާ އަށް އޭގެ

ބިލަށް ހަމަ  މި ނުފޯރާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ން ރަނގަޅު އަސަރެއް އޮްތ ގޮތުން އޭގެ ތާއީދު. އަދި މިހާރު މި

 ޝުކުރިއްޔާ. ވިން. ނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދެންނެދުތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫއަރުވަނީ  ބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް.

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

އީ މު ބިލެއް. އެ އްރު މި ބަހުްސކުރެވެމުންދަނީ ވެސް މިއީ ވަރަށް ުމހިރައީސް. އާދެ! މިހާ ރިޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެ

މިއިން  އި މިއިން އޮތް މަންފާއަކާ ،މި ބިލުގެ ޙަޤީޤީ ،ވާތީވެ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ބިލަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ

ނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް ރައްޔިތުންނަށް އްނަށް އެނގުމަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިކުރާނެ ގެއްލުމެއް ރައްޔިތުން މު ކަމެއް. އަޅުގަ

ހާަމކުރައްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ.  ތުގެ ޒިންމާ އެބޭފުޅުން ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާ  އިށްދިނުމަކީ މިކަން. އެއީ އެކަމުގަހާމަކޮ 

ރިންނޭ. ދިވެހި ހި ޤައުމުގެ ވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިންނޭ. ދިވެ  ،ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު

ނޑު ، ބަލޭޤައުމުގެ މުސްތަޤް ވާހަކަ ދެއްކީމަ  މިވަނީއޭ ކިޔާފައި ގެއްލުން  މެންދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނޭ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ޤައުމު، ބައިތުލްމާލަކީ ރައްޔިތުންގެ  ވާ ގެއްލުމެއް. ންމެ ގެއްލުމަކީ ރައްޔިތުންނަށްޤައުމަށްވާ ކޮ

ވާ ލާރި. އްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ހިއްސާއަކީ ދިވެހިރާ ހުންނަ ލާރި ލު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚަޒާނާގައި މިބައިތުލްމާ
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 ދެވިގެން މި  ކާޑުގެ ބާވަްތތަުކން ސަބްސިޑީޒް ކުރެވޭހާރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެތެރެމި ،ޭބފުޅުން ބައްލަވާ އެހެންވީމާ، ތި

ގިނަ  ވުރެނަށް އެއް މިލިއަ، ޓުއަރިސްޓުންނަށް މިލިއަ އެއްށް އަހަރަކު ރާއްޖެ އަ ކަނީ ކިތައް ލައްކަ ބިދޭސީންތޯ؟

ން ކޮށްގެއިން ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ޚަރަދު ކުރައްވާއިރު ދައުލަތުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާސްޓުން ޒިޔާރަތްޓުއަރި

ނޑުލާއި ަހކުރާއިއެތެެރކުރާ ފަރާ އެ ކާޑު  ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގެންނަ ކާޑަށް، ުފށް އެތެެރކުރާ ފަާރތްތަަކްށ  ްތތަކުން ހަ

ނޫނީ  ،މީގެ ކިލޯއެއް މިހާރު ެޖޭހނީ ނުވަ ރުފިޔާ އަށް ،ނަމަ އް. ނުދެއްވާއުލަތުން އެބަ ދެއްވާ ސަބްސިޑީޒެދިވެހި ދަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ އަށް. އެހެންވީމާ، ސަބްސިޑީޒް ދިހަ ުރފިޔާ  ލައިގެން އާއި ލާރި  ދެއްވާ ފައިދާ އަޅުގަ

ޖެހެނީ ސަްބސިޑީޒް  ކާންދޭން ވެސް މިތަަނށް އަންނަ އެއް މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުންނަށް  މި ،ޑުގެ ބާވަތްތައްގަންނަ ކާ

ދުނިޔޭގެ ކޮން  .ކަ ބިދޭސީންނަށް ވެސްއްލަ  ންނަ ކާޑުގެ ބާވަތްަތއް. އަދި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އެއްދީފައި ހު

މަހުޖަނުންނަށް  ބޮޑެިތ މުއްސަނދިކުރާ ރިންނަްށ ނޫނިއްޔާ ޒިޔާރަތްރުވެތުފަ ޤައުމެއްގައިތޯ އެ ޤައުމަށް ދަތުރުކުރާ 

 ނޯންނާނެ އެއްވެސް ޤައުމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތައް ދެނީ؟ޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ކާންބޯންޤައުމުގެ ރައް 

އުޓީ ދައްކާފައި ގެންނަ ގޮތަީކ އެ ޑި  ވާ މި ،ޑިއުޓީ ނެގީމަމި ނެގީ. ކާޑުގެ ބާވަްތތަކުން ޑިއުޓީ  ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި

ޑިއުޓީ އަށް ނެގޭ  ޓުތަަކްށ ވެސް އަދި ބޭރުމީހުންނަށް ވެސް ގަންނަން ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް،އެ އަގުގައި ރިސޯ މުދާ

 ެއންމެ ނީޑަބަލް މީހާއަކަށް މިއަްށ، މި ބޭނުންވާ މީހާ  ،ކޮްށލީމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް އިން ސަބްސިޑީޒް ފައިސާ

މާޔަތްކޮްށ ޖޭގައި ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ހިނެއް ނުދާނެ. މިއީ މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްއަގު ބޮޑުވެގެ

އެ ބޭފުޅުންގެ  .ބޭފުޅުންގެ ފައިސާ އޮތީ ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ އަތުގައި. މިއީ އެ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާ ވެސް މި

ނުދައްކަވާށޭ. ޤައުމަށް ހެޔޮއެދިގެން ނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ވާަހކަވަބޭފުޅުންަނށް ގިނަ ޚަޒާނާ އަށް އިތުރުވީމަ އެ

ނޑު ދަން ؛ހދ. ،ދައްކާޭށ މި ުހރިހާ ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެޤައުމު ދެެކ ލޯބިގެން ވާަހކަ، ޤައުމަށް ޓަކައި ނަވާނީ އަޅުގަ

ހި ދައުލަތުގެ ދިވެ، ންގެ ޚަޒާނާހުރިހާ ރައްޔިތު މި އަތޮުޅ ފޭދޫއާ އައްޑު. ތުރާކުނުން ހއ ،ގޮސްތުރާކުނުން ެފށިގެން

ރައްޔިތު  ކުރާނެ އްޗެއް. އެހެންވީމާ، މިއަށް އުނިއިތުރު އަންނަންޏާ އޭގެ އަސަރުވާ އެއަކީ. އެންމެން ހިއްސާ ޚަޒާނާ

އެ  ރައްޔިތުންގެ ޚާޒާނާ އަށް. ގިނަވޭ  ގަޮތށް ޚަޒާނާ އަށް ވާ ވެސް ފައިދާކުރޭ. ގިނަވީމަ މީހާ އަށް ވެސް. ގިނަ 

ނޑުމެން ވަާހކަގޮތަށް އަ މާ، މި މަދުވާހެންވީގިނަވަނީ. އެ ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިންނުދައްކަވާށޭ. ޅުގަ ލައްކަ  އަޅުގަ

ދީފައި ހުރި  ޒްސަބްސިޑީއިން  ރިސްޓުން އައިސް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއެއް މިލިއަން ޓުއަ، ރައްޔިތުން ތިބޭއިރު

މިގޮތަށް ބާއްވާށޭ. އޮތީ.  މިއީ ރަނގަޅު ސިސްޓަމެކޭ މި ންވީދަންނަވަ އަޅުގަނޑުމެން ، ކާއެއްޗެހިން ކައިގެން ދާއިރު

އިން  އެ ފައިސާ .ފައިސާ ޑިއުޓީ އަށް ނެގޭ ވަނީ؟ ޑިއުޓީ އަށް މި ނެގޭ ފައިސާ އަށް ކިހިނެްއތޯ މި މިހާރު

ވެސް  އް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެންމެ ރުފިޔާއެ އެންމެ އާދައިގެ ބޭސިކު، ތެރެއިން ކޮށްލީމަ ރައްޔިތުންގެޒްސަބްސިޑީ

މާ، ކޮން ޤައުމެއްގެ ވެރިއެއްތޯ އެ ޤައުމެއްގެ ނިކަމެތި އަގުހެޔޮ. އެހެންވީ ވިއްޔާ ވާނީ. އަގު ބޮޑެއް ނުވާނެ 

ނޑުލާއި ކާރައްޔިތުންނަށް   ބޭފުޅުންނަށް އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކަން ބޭނުންވާނީ. ުފށް އެ އިހަކުރާ ންބޯންދޭން ބޭނުންކުރާ ހަ
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 ރާއްޖެ  އެ މީހާ ކާން ،ހާސް ުރފިޔާ ރައްޔިތު މީހާ ޖީބަށް ދޭ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ސްފައެކަމެއް ކުރާަކށް އެއްވެސް؛ 

 ކަމެއް އެގޮތަަކށް ނުކުރާނެ. އެކަމާ  އިނގޭތޯ. އެނުވިއްކާނެ ވިއްކާނެތޯ؟ ރުފިޔާ އަށް  11ކިލޯ  ނޑޫގެންނަ ހަ

ހި ދައުލަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ އެންމެ ހެޔޮ ކުރަނީ ދިވެ މަސައްކަްތ މި . އަޅުގަނޑުމެންދޭތެރޭގައި ދައުލަތުން ވިސްނާނެ

ނޑުމެން ންއިފާނަތެރެއިން އަޅުގަނޑު މިސާލެއް ދަންނަވަ ގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހާދަކުރެވޭތޯ؟ މީގެ ތުގޮ . އަޅުގަ

ންވީ ވިދާޅުވާ މެ އެއްކަލަދެން ؛އާދައިގެ ؟ކުރައްވަނީ. މި ކަރަންޓުން ކިހިނެއްތޯދީގެން ކަރަންޓު މި ބޭނުން ސަބްސިޑީޒް

ހަ ޭގ އޭނަގެ ފަސް. މުއްސަނދި މީހާ . ރުފިޔާ ސަބްސިޑީޒް އަށް 100ބެނީ ށް ލިއާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާ އަ  .ނޫންތޯ

ލިބޭ ސަބްސިޑީގެ  އަށް އެބަ ރުފިޔާ އެބައަރާ. އޭނާ  15111، 11111ބިލަްށ  uބަހުރޭ. ކޮންމެ ގެއަކަށް ަކރަންޓއެ

. ވެގެން  ކުރަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، މި ހަމަހަމަ  111ލިބެނީ  އަށް މި  ހާ މީ ރުފިޔާ. އެއްކަލަ ރައްޔިތު 15111ގޮތުގައި 

ދީގެން ދައުލަތަށް ގިނަ އާމްދަނީ އިތުރުޮކށްގެން ރައްޔިތުންގެ ގެ ގޮތުގައި ސަބްސިޑީގެޓް ސަްބިސޑީއެއް ޓާ، ފައިޓާގެޓުކޮށް 

އާއި ސްކޫލްަތކާއި ހޮސްޕިޓަލާއި  ދަމާކުރަީނ. އެއީ ފެނާއި ނަރުރުން މަސައްކަތްއަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވަން ސަރުކާ

އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ.  ލާރި ލިބުނީމަ، ކަންކަމަށް ދައުލަަތށް މި ރުމާއި ބަނދަރުތައް ހެދުމާ،ކުމަގުތައް މަރާމާތު

ސީާދ  ،ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވިދާޅުނުވާށޭ ޓަަކއި މި ޖަހަނީ. މިކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ މިސްރާބު މި

ނޑަށްޖައްސަން ސަރުކާރުން އުޅެނީއޭ. އެގޮތަށް އެކަމެއް ނުކުރަ ނޑަށް ތިޔަ އްވާނޭ ރައްޔިތުން ބަ . އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ދެއްވި ހާމަކޮްށދޭން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ެތރެއިން ޑިއުޓީ ނަގައިގެން  ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ށް ކޮންމެވެސް ވަރަކްަށ އަލިއަޅުވާލަން އަޅުގަނޑު ކާއި މިންގަނޑައޮތް އުސޫލުތަ މިކަން ކުރަން ނިންމަވާފައި

ނޑުކަތްމަސައް  ... ވެސް އެއްބާރުލުންދެއްވާނެ ން މިކަމަށް ތިޔަ ހުިރހާ މެންބަރުންއުއްމީދުކުރަ ކުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު  އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މިހާރު އަޅުގަ

 ޢަބްދުލްަޣފޫރު މޫސާ އަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްަޣފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްުފށީ

ކައި ޓަ ކުރުމަށްޓު ހުަށހަާޅފައި ބަޖެޓު ބެލެންސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ބަޖެ

ދަނީ.  ޤައުމުގައި ފެށުނީއްސުރެ މި ޤައުމުގައި ހިނގަމުން މި  ނެގުމުގެ ކަންތައްތަކެއް މިރައްޔިތުންގެ އަތުން ޑިއުޓީ

އިރުގައި ނެގޭ . އެ ޑިއުޓީޓަކައި ޑިއުޓީ ނެގެންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖޭެހނެ ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް

ނޑުމެން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. ކޮންމެ އަހަރަދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ކީ ޑިއުޓީ ނަގާ އަހަރަަކށް ވެގެނެއް އެކަން އަޅުގަ

ވެސް އަދި އެހެން  ނުދާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ވިޔަފާރިވެރިންއެކަމެއް ކަމަކު
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 އެ ،ބޭފުޅުން ެވސް އެކަންކަމަށް ހޭނި އެ ނޫނީ ،ބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓު އެ ،ބޭފުުޅން ވެސް ފަާރްތތަކުން ވެސް އެ

ޑިއުޓީ އިތުރަށް ނެގުމަށް  ،ޓަކަިއ ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން ވަގުުތ ކަންކަން ކުރުމަށް ،ންކަމަށް އަށަގަނެކަ

ނޑު ނޑުލާކުރާ ކަންތައްވެސް ހަމަ ތާއީދު ުހށަަހޅާފައިވާ ބައެއް ކަންތައަްތކަކީ އަޅުގަ އި ތައް. އެހެންނަމަވެސް ފުށާއި ހަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހަކުރާ ިމފަދަ އެއްޗެހިން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރު  މަކީ އަޅުގަ

ލަގްޒަރީ  ތި. އެތަކެީތެގ ޑިއުޓީ ޖެހޭނީ މާފުކުރަން. ހަމައެއާއެއްކޮށްކުރެވޭ ތަކެ ބޭނުންތަަކށް މިހާރުވެސް ޭބނުން

ނޑު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް. ސެންޓުގެ ޑިއުޓީގެ %ކުރުމަކުރާ ތަެކތީގެ ޑިއުޓީ ބޮޑުބޭނުން  21ކުން އަޅުގަ

ނޑުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެއަށް ހެދިޔަ 51ން %އި އްސަކީ އެއްޗެ މި ތް. އެހެންނަމަވެސް ުފށާއި ަހކުރާސް ައޅުގަ

ނޑިއުޓީ ބޮޑު އެއްޗެހީގެ  ރައްޔިތުންނަކީ އަބަދުމެ ބޭނުންކުރާ ަތކެތި. މި  ޑުމެންނަށް ދިމާވާނެ މައްސަލަ ކުރީމަ އަޅުގަ

ނޑަށް ވެސް މީގެން އަސަރުކުރާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަށް ރު މީހާއަކީ އެންމެ ފަގީ ވެސް އެނގޭ  އަޅުގަ

ނޑޫަތކަށް ވެސް ބޭނުންރިސޯޓު މިހާރު ރިސޯޓުތަކުން  ން. އެހެންނަމަވެސް މި ޤައުމުގެކަވަނީ ހަމަ ފުށާއި ހަކުރާއި ހަ

ނޑަކަށް % ބޭފުޅުން ދައްކަވަނީ.  ކުރެވޭ އެބަ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަސްޓަމް ޑިއުޓީ އެކްސް ޓެ 25ގާތްގަ

ޓް ދައްކަވަނީ. ަހމަ އެއާއެއްކޮށް ކޯޕަރޭ 6ދައްކަވަނީ. އަނެއްކާ ގްރީން ޓެކްސް % 12ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ %

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮ  15ށް %ޓެކްސަ  ކުރެވޭ.  ޑުކޮށް ޓެކްސް އެބަދައްކަވަނީ. އެހެންވީމާ، ރިސޯޓުތަކުން އަޅުގަ

މިއީ  ސް މި ޤައުމުގައި އުފައްދަންވީތޯ؟އްކާވެހަދައިގެން ކޫޕަން ވިއްކާނެ ބަޔަކު އަނެންވީމާ، އަޅުގަޑުމެންނަށް ކޫޕަންއެހެ

. ސިސްޓަމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައިވާ ސުވާލަކީ. ދުނިޔޭގައި ބޭނުންކުރާ ނިޒާމެއް ނޫން ކޫޕަން 

މީހެއްގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ުހންނަންޖެހޭނެ، އެ ސަބްސިޑީ  ދޭ ސަބްސިޑީއެއް ސަރުކާރުން ދޭއިރުގައި އެ ސަރުކާރުން

އަށް  ން. ނިކަމެތިންނަށް ދޭ ސްބަސިޑީ އޭނާ އަމިއްލަ ބޭނުންނުކުރާ ވަރުގެ މީހެއް ވެއްޖެއްޔާ ބޭނުންނުކުރާ

އުފެދެނީ. ހާގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ މެދު ސުވާލުމީ ގޮސް އެ ސަބްސިޑީ ނެގީމާ، ދެން އެއީ އެނިކަމެއްޗަކަށް ވެގެން

ގެ މީހާ ޖެހޭނެ. އެ އްޔިތުންނަށް އެ ޕެންޝަން ލިބެންއްޔާ ހުރިހާ ރަވެއްޖެ މުސްކުޅިންނަށް ދޭ ޕެންަޝނެއް

އަކީ ފުދުންތެިރ މީހެކޭ، ތިމަންނާ މި ނަގައިގެންނުވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް  ތިމަންނާ .ނީ އިޚްލާޞްތެިރކަން ހުންނަންޖެހޭ 

ނޑުމެންނަކަށް އުންޏެއް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔައަށް  އްޔަތަކުން އޭނާމީ ހައިސިޤައު ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ތް އަޅުގަ

ލާރި ނުނަގާ ކުރެވެންޏާ އޭނަ  އަށް އެ ގޮތުގައި އޮންނާނީ. އޭނަ ވެސް ހަމަ މި އެކަނިވެރި މައިންނަށް ދޭ ލާރި

އޭގެ  ބަދަލުގައި ނިކަމެތިންނަށް އެ ލާރި ލިބިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، ޖެހޭނީ. ނަގައި ހުންނަންލާރި ނު ޓަކައި އެ އެކަމަށް

ނޑުމެން  ؟ހިންގޭނެތޯ ބްސިޑީގެ ނިޒާމެއް މި ޤައުމުގައިގެޓް ސަބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓާއޭގެ  އެއީ އަޅުގަ

ކަމަކީ  ނީ. އެހެންވީމާ، މި ޓަކައި ކިހާވަރެއްގެ ޚަރަދުތަކެއްތޯ ހިނގާ ކުރިމަތީގައި އޮތް ސުވާލަކީ. މިކަން ކުރުމަށް

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ އިނާޔަތް ލިބޭ  ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްަފހު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ގުމަށް ިހންގޭ ޚަރަދު ބޮޑުވެއްޖެއްޔާވުރެ އެކަްނ ކުަރންޖެހޭ ނިޒާމު ހިން މީހުންނަށް ކަމެއް  އަޅުގަ
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ނޑުނުކުރެވޭނެ ނެ. އަދި ހަމަ ޖެހޭޓަކައި ޓެްކސް ނަގަން ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ސަރުކާރު ހިންގުމަށް . އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ހިން މިހާރަްށ ނޫންވެސް ފުދުންތެރި ީމހުން ޭބނުންކުރާ އެއްޗެ އަދި މި ލަގްޒަރީ އައިޓަމުތަކުން ކާރާ އަދި މޮޓޯސައިކަލާ

ނޑުލާއި ހަކުރާއި ފުށުން ލައެއް ނޫން. އެހެންއެއްވެސް މައްސަ ން އެއީކުރުވުރެ ޓެކްސް ބޮޑު ނަމަވެސް މި ޤައުމުގައި ހަ

ޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ޢިއް ،ނުވާނެގެ ބާވަްތތަުކން ޓެކްސް ނެގިގެންނުވާނެ. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ތެލުޓެކްސްނެގިގެން

ަޓކައި ބޭނުންވާ  އް ފުއްދުމަށްރޫރީ ބޭނުންތަޓަކައި ބޭނުންވާ ޟަ ވެސް ދިރިހުރުަމށް އެންމެ ނިކަމެތި މީހާ ރައްޔިތު 

ދާނެ. އެހެންވީމާ، ގެ ހިތި ަނތީޖާ މުޅި މުޖުތަމަަޢށް ކުރަމުންނެގީމާ އެކަމު އެކަންކަމުން ޓެކްސްކަންތަްއތައް. އެހެންވީމާ، 

ގެ ޓެކްސް 11ށް ަހމަޖެހިފައިވާ %ަހނޑޫ، ހަކުުރ، ުފުށން އަދި ތެލުން ނެގުމަ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

ނޑުމެން އެއާއެއްކޮށް ލަގްޒަރީ އައިޓަމުތަކުން ެޓކްސް ދިނުމަށް. ހަމަޓަކައި މާފުޮކށް މަ ރައްޔިތުންނަށްހަ  ނެގުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އެއްބާރުލުން، ވެސް ހަމަ ދޭންޖެހޭ ވޯުޓ ދީ ނޑުމެންނަކަްށ އެއްބައަޅުގަ ހެއް ލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުލުން އުިތރަށްނުވެވޭނެ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލާއި ކަރާ ގެ ކިބައިން ަރއްޔިތުން ސީނާ އަދި އޭގެއިތުރުން ފުށާއި ަހކުރާއި ހަ

ވެސް ތާއީދުކުރާނެ  ނެގުމަކީ އަޅުގަނޑުއެހެރަ ހުރިހާ އެއްޗަކުން ޑިއުޓީނަގާކަށް. އެހެންނަމަވެސް ދެން ބާކީ ޑިއުޓީ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިކަމެއް. އަ . ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ޓަކައި ހަމަހަމަކަން ގެނައުމަށް ޅުގަ

ނޑުލޭ ބޭނުންކުރަނީ. ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެވެސް  ރިސޯޓުތަކުގައި ތިްއބަވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ، އް. އެހެންނަވެސް މި ހަ

ނޑުމެން ދަނީ. އިތުރަށް އަޅު ން އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސްކުރަމުން މިއަށް ވުރެ މަތި 21ވެސް % ރިސޯޓުަތކުން މިއަދު ގަ

ސަނދިންނާ ދޭތެރޭގައި ރުންނާއި މުއްމި މަޖިލީހަށް ގެންނަން. އެއީ ފަގީޓެކްސްގެ ޤާނޫނު އަވަހަްށ  ހޭ އިންކަމްޖެ އެބަ

ަތކަށް ހުންަނ ޓަކައި ަތާފތު ދަރަޖަ ކަމަކީ. އެކަންކަން ކުރެއްވުމަށް ކުރެވޭނެއޮތް ފަރަގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަ

ނޑޫިޅަފ. އޭޓެކްްސތައް މިހިރީ އެަކށައެ ނޑުމެންނަށް  ރުން އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނާ ރިސޯޓުން ހަ ކާ ަމއްސަލަ އަޅުގަ

ގެ ގޮތުގައި ގިނަ ފައިސާ ބޭފުޅުން އިންކަމު ރިސޯޓުން ގިނަ ލާރި ލިބިއްޖެއްޔާ އެބޭފުޅުންގެ  އްލުކުރެވޭނެ. އެޙަ

ަޓކަިއ  މި ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ތަޅުލުމަށްބޭފުޅުން ދައްކާނެ.  ވަންނަންޏާ އެ ލާރި ސަރުކާރަށް ެޓކްސްގެ ގޮތުގައި އެ

ނޑުމެންނަށް އިންކަމް މާދަން ރުން ތަނަށް ުހަށހަޅައިދޭން. އޭ ޓެކްސްގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން މި  ވެސް އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާދަ ނޑުއުލަތަށް އަޅުގަ  ރަ ބިލުގައި މިހި ވެސް  ހަމަ މި ވަރުގެ ފައިދާ ލިބެމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑޫ، ހަކުބައެއް ކަންތަްއތަަކށް ތާއީދު އޭ. ޝުކުރިއްޔާ ރު، ފުށުން ހަަމ ބުނަންޖެހޭނީ ނޯ ުކރަން. އެހެންނަމަވެސް ހަ

 ތްެތރި ރައީސް. ޢިއްޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އްޒަތްތެރި އަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢި ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 . މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށްމެންބަރު 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 ޓު ސަރުކާރުން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް، އިމްޕޯ، 00/31 ޝުކުރިޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު

ނޑު ގޮތެއްގައި ގުޅިފައި މިގެންނަވާ އިޞްލާ . އޮތީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމާ ޙު ޙަޤީޤަތުގައި މައިގަ

ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ުހަށހެޅުއްވިއިރުގައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ  ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ ،އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ކުރައްވާ.  ކަމަށް އަންދާޒާ އެބަ ބޭނެސަޭތކަ އެތައް މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ދައުލަަތށް ލިރިވައިސްކުރައްވައިގެން ފަސް 

ނުވަތަ ޚާއްޞަ  ،މެއް ނެތިގެނައު  ގޮަތށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި ގިނަ މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރައްވާ

ެޓކްސް ނުަވަތ  މިގޮަތށް، ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެލްފެއަރ މެކޭނިޒަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމެއް ނެތި 

 ،މީގެ ކަންބޮޑުވުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ެތރޭގައި ހުންނާނެ. ސަބަބަކީ ،ނަމަ ދާމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުވެގެންއި

ނ ،ނަމަ ދާގައި ކާޑުގެ ބާވަްތތަކުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުވެގެން ގޮތެއް ޚާއްޞަ ޑުމެން އެ އަންނަ ބަދަލަށް އަޅުގަ

ނަށް އައިއިރުގައި މިހާތަ ،ގިވަޑައިގަންނަވާނެނޖެހޭ. އެ  އް ގެންނަން އެބަކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް އެހެން މެކޭނިޒަމެކޭޓަރ

 ވެގެންދިޔައީ މިހާރު މި  ގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް މައްސަލައަކަށްފޯރުޮކށްދެއްވާ ސަބްސިޑީ ސަރުކާރުން

. އެހެންނަމަވެސް މުޅި ވެލްފެއަރގެ ންސަބްސިޑީއަކަށް ނޫ ާޓގެޓްކުރެވިގެން ފޯރުޮކށްދެވޭފޯރުޮކށްދެވެނީ އެހާ ބޮޑަށް 

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ހުަށހަޅުއްވަނީ ސަރުކާރުން މި ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން  ސަރުކަރުން މި ނިޒާމަށް

ތުގެ ދައުލަ ،ދައުލަތުން މި އެހީތެރިކަން ،ހޯދާ އާމްދަނީ ހޯއްދަވާފައި ޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މި ނުވަތަ އިމްޕޯ

ކަމަކަށް ބޭނުންނުވާ އާދައިގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެިރކަްނ  އެހީތެިރކަން ފޯރުޮކށްދޭންޖެޭހ ނުވަތަ އެ

ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ  ޓުގެ ޤާނޫނަށް މިވީމާ، ޙަޤީޤަުތގައި އިމްޕޯޓު އެކްސްޕޯުކރައްވަނީ. އެހެންމި ފޯރުޮކށްދޭން މަސައްަކތް 

ނޑު ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ިހތުގަ ދެއްކުމަކީ އެހާ މެން މަޖިލީހުގެ ެތރޭގައި ވާހަކައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަްށ އަޅުގަ

 ޓު ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރިއަޅުގަޑުމެން އިމްޕޯ، ޓް ޑިއުޓީއް ނޫން. ސަބަބަކީ ކާޑުގެ ބާވަތްަތކުން އަދި އިމްޕޯކަމެ ޒިންމާދާރު

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭ ކަމަށް ވިޔަ ުފްށ؛ ދައުލަތުްނ ، ގައި ހަނޑޫ، ހަކުރުސް އެނގިވަޑއިގަންނަވާނެ އަޅުގަ

ނޑޫ، ަހކުރު، ުފށް މިސަބްސިޑައިޒް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އާދައިގެ ދިވެހި ނިކަމެތި ބޭނުން ކޮށްދީގެން މި ފޯރުކޮށްދޭ ހަ

ށް ވެސް ކެއިންބުއިމަ ހާްސ ބިދޭސީން ލައްކަ ފަންސާސް ރައްޔިތުންނެއް ނޫން. ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެއް

އެއާއެކީގައި މުއްސަނދި ގެންދަނީ ސަބްސިޑައިޒްކުރަމުން. ހަމަ ގެންދާ ކާނާ ދައުލަުތން މި ރަމުން މިބޭނުންކު

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށުން ރިސޯޓުަތަކށް ސަޕްލައި ،ސްހަކުރު، ފުށް ަގތްކަމުގައި ވިޔަ، ަހނޑޫ ،މަހުޖަނުން  ކުެރވޭ ހަ

ނޑުމެން އެބަކޮށްދެއްވާގައި ވީނަމަވެސް ދައުލަތުން އެބަ ސަބްސިޑައިޒްކަމު ޖެޭހ މި ފޯުރޮކށްދޭ އެީހތެރިކަަމކީ  . އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ވެލްފެއަރ  ވާން. މި ކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންަނށް ފޯރުޮކށްދެވޭ އެީހތެިރކަމަަކށް މި ބަދަލު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގެނެވިއް ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ،ކަމަށް ވާނަމަ ޖެމެކޭނިޒަމްގެ ތެރެއިން އަޅުގަ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ
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އް ނެތް. ކާޑުގެ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެ ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޔިތުން މި ރައް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

. މިއީ އޮތް ހިމަނުއްވާފަ މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން އެބަ  116އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި މި 

ިނފައި އޮތް އަދަދެއް. އަދި ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ހިމެ ދިުނމަށްީހތެިރކަން ފޯރުޮކށްތުންނަށް އެއަޅުގަނށުމެންގެ ރައްޔި

ވެސް ބައެއް ފަާރްތތަކުގެ  ދިއުމަކީ ޓީ. ތެލުގެ ޑިއުޓީ ބޮޑުވެގެންދާޓް ޑިއުނެގޭ އިމްޕޯ އެއާއެކީގައި ތެލުން މިހަމަ

ނޑުމެން ސްޓެލްކޯކަންބޮޑުވުމެއް. މިހާ ްށދެއްވާ. އެހެންނަމަވެސް ސަބްސިޑީ ފޯރުކޮ އެބަސަރުކާރުން  އަށް ރުވެސް އަޅުގަ

އަކީ އެހީތެކަން  ކުރުމެއް ނެތި. މާނަދޭ ބެހިގެން މާ ބޮޑަށް ޓާގެޓު  މިހާރު މި ފޯުރކޮށްދެއްވާ ސަބްސިޑީ އެބަ

ނޑުމެންގެ ވެލްފެއަރ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަ ނުޖެހޭ ފަާރްތތަަކށް އެީހތެރިކަން ލިބެމުން އެބަފޯރަން އި ހުރި ދޭ. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޞްލާލީ  ،އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޖެހޭ. ހަމައެއާއެކީގައި  ކުރަން އެބަޙުކޭޖުތައް. މި ކަންކަން އަޅުގަ

ރުގެ ކުންފުްނޏެއް. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، ރައްޔިތުން މި އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެބަ ތެޔޮ އެތެރެޮކށްދޭ. އެސް.ޓީ.އޯ އަކީ ސަރުކާ

އެއާއެކީގައި ދުނިޔޭގެ . ހަމަކުރެވޭނެއް ނުވަތަ ތެލުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްމި ބާވަތްތަނުޖެހޭ ގޮަތށް ަސރުކާރަށް ބުރަ އުފުލަން

ދިމާލަށް. އެހެންވީމާ،  ޓެންޑެންސީ ހުރީ ޑީފްލޭޝަނަކާ ށް.ރު ހުރީ ރީފްލޭޝަނަ ގައި ތެލުގެ އަގު މިހާބާޒާރަށް ބަލާއިރު

ނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން އެތެރެކުރާ ެތލުގެ އަގު ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހެޔޮވެގެންދާނެކަން މީ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ؛ޙަޤީޤަތުގައި ،ޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއަންދާޒާކޮށްލަން  ،ހަމައެއާއެއްކޮށް އަޅުގަ

 ،މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާއިރުގައި 511ގެ މި ބަޖެޓުގައި ކަރަންޓު ސަބްސިޑީޒްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު

ނޑުވެރިކަމްަށ   ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަމަށް މި  އޮތް. ޚާއްޞަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފަިއ އެބަ 01މަސްވެރިކަމާއި ދަ

ނޑުމެން އުއްމީދުކުރަން.  ސް ހިމެނިގެންދާނެެތލަށް ފޯރުޮކށްދޭ ެއީހތެރިކަން ވެދެވޭ ސަބްސިޑީގެ ތެރޭގައި  ކަމަށް އަޅުގަ

އާދެ! ވެހިކަލްތަކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރެވިގެންދާއިރުގައި ޙަޤީޤަތުގައި މީ އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ބަދަލެއް. 

ނޑުމެން ޚާއް   ވެގެން މި  ސަލައަކަށްބޮޑު މައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށްަޞކޮށް ވެރިކަްނކުރާ މާލޭގައި ސަބަބަކީ، އަޅުގަ

ދިއުން. އަދި މި ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަވެގެންދާއިރުގައި މީގެތެރޭގައި ފަށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަވެގެންޚިލާ ދަނީ އާދަޔާ

ރައްޓެހި ނޫން ބާވަތުގެ ދުއްވާ އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ، ދުއްވާ  އްޓާހިމެނެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތިމާވެ ގިނައިން މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާއެއްޗެހީގެ ޑި  އަށް ލިބިގެންދާނެ ޙައްލެއް. އަދި  ގޮތުގައި މީ މި މައްސަލަ އުޓީ ބޮޑުވެގެންދާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  އިލެކްޓްރިކު، ރައްޓެހި އްޓާނޑުމެން މި ހިތްވަރުދެނީ ތިމާވެމީގެތެރޭގައި އަޅުގަ  ފަދަ  މާލެެވހިކަލް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާއުލެއްގައި ގެންގުޅުމަށް. އެހެންވީމާ، ޙަޙަމާ ނޑުމެން މި ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތުގައި އަޅު ޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެންގެ  ގެޓުކުރެވިގެން އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދޭއިރުގައިރ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޓާވެލްފެއަ އުޅޭ އުފެދިގެންއަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ަތކުން ޑިއުޓީ ގައި ދުނަްފތުގެ ބާވަތްގޮތުގައި ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ. ހަމައެއާއެކީ ކަންބޮޑުވުމަށް އަޅުގަ

ކުރުމަށް ަޓކައި ނުވަަތ އި މި ނުރަނގަޅު އާދަ ކޮންޓްރޯލްދިއުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަބޮޑުކުރެވިގެންދާ

ނޑުމެންނަްށ އޭެޅ ބާރަކަށް ވެގެންދާނެ އަށް ޙައްލު ހޯދުަމށް  މައްސަލަ ނޑު ކަމަށް  ޓަކައި އަޅުގަ އުއްމީދުކުރަން. އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ޞިގުޅުންހުރި  ދުންަފތާ، ބޭފުޅުންނަްށ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ތި ހަމައެއާއެކީ އްޙީ މައްސަލަތައް އަޅުގަ

ފޯރުޮކްށދޭންޖެހޭ އެހީތެިރކަން ނުވަތަ  ވަމުންދާ ވަރަކަށް ސަރުާކރުންއްޙީ މައްސަލަތައް ގިނަޞިގިނަ.  ތެރޭގައި ވަރަށް

އަށް މި  ެއީހތެރިކަން އެބަ އިތުރުވެގެންދޭ. ުހސްނުވާ އާސަންދަ އިން ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ ގޮތެއްގައި އާސަންދަ ޚާއްޞަ

އާމްދަނީ ސަރުކާރުން  އޮތް. އެހެންވީމާ، މި މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހިމަނުއްވާފައި އެބަ 051އަހަރު ބަޖެޓުގައި 

އުލަތަށް ކޮންމެހެން ދަ  އާމްދަނީ މި ޯހދަނީ  ވައިގެން ނަމަވެސް ދައުލަތުންއަދި ޑިއުޓީ ރިވައިޒްކުރައް  ،މި ހޯދަނީ

ޞަދުގައެއް ނޫން. ދައުލަތަްށ އާމްދަނީ ހޯއްދަވާފައި މި ފައިސާ ަސރުކާރުން މި ފޯުރކޮށްދެއްވަނީ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަޤް

ނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގަިއ ދިރިއުޅޭ މި އެހީތެިރކަން ބޭނުންވާ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް. މިގޮތަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދައިގެން އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް މި  ،ގެ މެކޭނިޒަމް އިޞްލާޙުކޮށް ރލްފެއަމި ވެ އަޅުގަ

ވަރަށް ފުރިހަމަ  އި މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ވެގެންދާނީގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ،ވާނަމަ ކަަމށް ފައިސާ ފޯރުޮކށްދޭ

އުލުގެ ތެރޭން ޙަތިމާޢީ މާއަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖް، އުލުގެ ތެރޭންޙައިޞްލާޙަކަށް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދީ މާ

 މީގެ ހެޔޮ އަސަރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މަތިވެރި 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދޭ ޚިދުަމްތތައް އިތުުރޮކށް ފުޅާކުރުަމްށ 

ނޑު ހަމަ ތާ ރެއްގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފުދޭވަ އިގެން އީދުކުރާ ކަމެއް. އާމްދަނީ ހޯދަޓަކައި އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުަމކީ އަޅުގަ

 .ޖެޭހ ކަމެއް ނޫން. ހޯދަންޖެހޭނެ އާމްދަނީ އިތުރުކުަރންޖެހޭ ކަމަކީ ބަހުސްކުރަންބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް.  22 ،އޮތީ

ކެއްޗަްށ އަދި ކުރިން ނުނަގާ ބައެއް ތަ އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމަށާ އާދެ! އެގޮތުގެ މަތިން ބަލާއިރު .އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ

ނެގުމަށް މި ހުަށހެިޅފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ވެސް މުޅި އެ އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރެވިދާނެ އިޞްލާޙެއް. 

ފަންތީގެ މީހެއް،  ރެއް، މެދުގީިނކަމެއްޗެއް، ފަ، ކޮންމެ މީހަކު ،އެހެންނަމަވެސް، އެހެންނަމަވެސް ޮކންމެ ދުވަހަކު

ތަެކތިްނ، އަސާސީ ކު ން، ބޭސިކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ މީހަކު ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި ނެތި މުއްސަންޖެއް ތަާފތުކުރުމެއް

ނޑުމެން ބަލާ ތަކެިތން އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ ތަޢާރަުފކުރުމުގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ. ވިސްނާލަންޖެހޭ.  ތަެކތި ޮގަތށް އަޅުގަ

ހަުށހެޅުަމށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި  ރު މި ހުށަަހޅުއްވާނެގުމަށް މިހާ ކާބަޯތކެއްޗާއި ތެލުން ޑިއުޓީއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ 

ކަމަށް. އެކަމުން ފޯރާނެ އަސަރުތަކުގެ ދިރާސާ ވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް. ތެލުން ޑިއުޓީ ނެގުމަކީ  ފުންޮކށް ވިސްނަވާނެ
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ނެގުމުން  އަށް އެކަނި އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ތެލުން ޑިއުޓީ ހަމައެކަނި ސައިކަލު ދުއްވާ މުއްސަނދި މީހާ

ކަންނެލި ދޯނިަފހަުރ  މަސްވެރި،އަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެްއ ނޫން.  ހަމައެކަނި ލަގްޒަރީ ކާރެއް ުދއްވާ މުއްސަނދި މީހާ

ކުރުމަށް ޑިންގީގައި ނުކުންނަ މަސްވެރިޔާ އަށް ދި ރަށް ކައިރީގައި މަސްވެރިކަންމަސްވެރިކަން ނުކުތުމަށް ެވސް އަ

ނާލު އެއްޗެހި އުފުލުވާ މީހުންނަށް ވެސް އަސަރުފޯރާނެ ކަމެއް.  ވެސް ކޮންމެ މީހަކަށް އަސަރު ފޯރާނެ. އަދި

ނޑަށް ލަފާކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ދެން ގިނަ  އެހެންވީމާ، ހުިރހާ ތަެކތީގެ އަގަށް މީގެ އަސަރު ފޯރާނެ ަކމަށް އަޅުގަ

ކަމަށް.  މީގައި އަސާސެއް ނެތް އަޑުއަހާއިރު މި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ އްވާަހކަތަ، ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކތައް ޤަބޫލުކުރާއިރު

ކަމަށް  ކަންކަަމށް ިރޢާޔަްތކުރައްވާނެ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ މެިހން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މި

މެދުގައި ވެސް ކޮމިޓީގެ ރިޢާޔަތްކުރާނެ  ހަކުރު، ުފުށން ޑިއުޓީ ނެގުމާ، ަހނޑޫ ،އަޅުގަނޑު ހީކުރަން. އަދި ކާބަޯތކެިތން 

ގެޓެޑް ސަބްސިޑީ. މީ އައު އެއްޗެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ޅުވޭ ތިމަންނަމެން ދެއްވާނަމޭ ޓާ ތެދެއް، އެބަ ވިދާ ؛ކަމަށް

ނޑަށް ވެސް އެނގޭ ސްޓެލްކޯ .ނަށް ވެްސ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރައީސް. މަނިކުފާ އި ދެނީ އަށް ކުރީގަ  އަޅުގަ

ގެޓެޑް ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ޓާއޮތް އެމް. ސިޑައިޒުކުރުމަށް. ކުރިންސަބްކަރަންޓު  ގޮތުގައި ގެލަމްޕްސަމެއް ޑިއުޓީ

ނޑު ހަނދާންވާ ނޑަކަށް ސްޓެްލކޯ ،ގޮުތން ވެއްޖެއްޔާ ދެނީ ސަބްސިޑީ ަތޢާރަުފކުރީ. ކުރީގައި އަޅުގަ އަށް ދެީނ  ގާތްގަ

އޮތޭ  އަންނަ އަހަރު އެބަ މި ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ އް ވާހަކަފުޅުދެންމެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރެ މިލިއަން ރުފިޔާ. 111

ނޑުމެން ފުޑް ސްޓޭދެން ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ކާބޯތަކެއް ؟ޖެހުނީ މިލިއަން. ކޮންތާުކތޯ މި 511  މްޕް ކަމަށް ޗަްށ އަޅުގަ

ޖީބަށް  ގޮސްންގެ ަނގުދު ފައިސާ ،ކަަމށް ވިޔަސް އަދި އެހެން ގޮތަަކށް  ކަހަލަ ކޫޕަން ކުރިދޫ ނޫނިއްޔާ ކުރިން، ވިޔަސް

ން ނުވޭ މިހާރު އެންސްޕާގެ އެތިބި މުވައްޒަފުންކޮޅަށް އެކަނި އެކަ އްޔެވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ހިކަމަށް ވިޔަސް  ލައިދިން

ނޑެއް ރާވަންޖެހޭނެ! މި  ވަރަށް އިަވންޏާ މީގަ ކުރެވޭނެހެނެއް. އެހެންކަމަށް  ބޮޑު އޮގަނައިޒޭޝަނަކާއި ކަންތަްއގަ

ފުްނޮކށް  ،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތޮކށް ންވީމާ، މި ކަމެއް. އެހެ ވާނެ އްޚަރަދުތަކެއް ހިނގާ ކަންތައްތަކެކަންކަމަކީ ވެސް 

 ވިސްނަވާފައި މަނިކުފާނު މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ އިނގޭތޯ. މަނިކުފާަނށް މިކަން ކުރެއްވޭނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު މި

ނޑުމެންގެ ރައީސެއް ނޫރުކާރަށޭ ުކރެވޭނީ. އެއްގޮތަަކށްމަނިކުފާނޭ މިދެންނެވީ ސަރުކާރު. ސަ ،ދެންނެވީ ން ވެސް އަޅުގަ

ނޑު  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މިކަން ވިސްނަވާނެ . ވަނީ ކިހިނެއްތޯ މިއި ކިހިނެއްއުއްމީދުކުރަމޭ. މީގަކަމަށް އަޅުގަ

 އުޅެނީ. ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށާއި އެންމެނަށް ޯފރާނެ އިމްޕެކްޓު، އަދި މުޅި ބެނެފިުޓ ިކހިނެްއޯތ މި ޓްސްކޮ

މާލޭގެ ކޮންމެ މީހަކު  ،ގެންގުޅޭ ބިދޭސީން ކަނީއޭ ކިޔަސް ،ން ކަނީއޭތިބޭ މީހު އިއިޤްތިޞާދަށް. ދެން ރިސޯޓުަތކުގަ

ނީ. އޭނާގެ ކެއިންބުއިމަށް އްސަކު ޚަރަދުކުރާ މީހެއް ހުންނާގެންގުޅޭ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ވަންޏާ ކޮންމެވެސް ދިވެ

ނޑު ކުރިން ދެން ބެހޭ އިތުރުވާ ޚަރަދު އޭނާގެ ޖީބަކުން ނޫން ދާނީކީ. ރިސޯޓުތަކާ   އިގައި ނެވި ވާހަކަޮގތުން އަޅުގަ

ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު ބުރައެއް އުފުލަމުންދާ ބައެއް. އެހެންވީމާ، އެއީ  އިދެންނެވި ފަދައިން ރިސޯޓުަތަކކީ އިޤްތިޞާދުގަ

ޖެހޭ. ދެން  ގޮތަްށ ވިސްނަން އެބަ ވެސް ރިޢާޔަްތކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެކަމަކު މީގައި މިދެންނެވި
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ެކތި، ގޮަތށް މީގައި ބޮޑުކުރެވިދާނެ ބައެއް ތަ ދެންނެވި ކަމަކީ މި އަނެއް ދެން ؛ގޮަތށް ދެންނެވި އަޅުގަނޑުމެން މި

ގެ އެގޮަތށް ވިސްނާފައި ކޮމިޓީ، މާއެހެންވީގޮތަށް ހިމެނޭ ތަެކތި.  ގެއެއްޗެހީން ބޮޑުކުރަންވީ ނޫންތޯއޭ ލަގްޒަރީ ގެއޭ

 ،ތިޞާދްަށ މިއިން ފޯރާނެ އަސަރެއްނގޭ. އަދި މުޅި އިޤްންދަވާނެކަން އަޅުގަނޑަށް އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގެ 

ނޑު މި މިއީ ނޫންތޯ ވިސްނަންޖެހޭ ަކމަކީ. އެގޮތަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ؛ދެންނެވިހެން ވިސްާނފައި އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރިޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް.  ދީދީމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 

 ބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ިހތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެން

ނޑުލާއިތީގައި މި ބުަހސްކުރެވޭ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ  ކުރާއި ހަ ހަ

 ން އެކަމާ ރާއްޖޭގެ އާދައިގެ ރައްޔިތު ނެގުމުގެ މައްސަލަ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިުފށުން އަދި ތެލުން ޑިއުޓީ

ވިސްނަންވީ ރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން ށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް.ވަރަޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދޭތެރޭގައި 

ރުފިޔާ ވެސް ނުލިބޭ އަދި  2111މަހަކު  ،އާދައިގެ ނިކަމެތި އެންމެގައި. ކަމު މި ންނެއް ނޫންކުލެވެލަ މުއްސަނދިންގެ

ނޑި ހުޅުވަ ނިސަްބތުންބޭ ރައްޔިތުންގެ ރެ ވެސް މަދުން އާމްދަނީ ލިއެއަށްވު ނޑުމެންގެ ސިކު  އިލާފައި މިކަމާއަޅުގަ

ނޑުމެން ދޭތެރޭގައި  ވުލް އަމީރު އް ްށ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ސުމުމަނިކުފާނަ .ވިސްނަންވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުގަ

ނޑުލާއިކަމުގައި ހުވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިއިބްރާހީމް ނާޞިރު ދި  ނުޖެހި ދިވެހި  ށްޑަބަން ؛ފުަށށް  ކުރާއިހަ ންނެވިއިރު ހަ

ނޑުލާއިމަނިކުފާނު  ރައްޔިތުންނަްށ އެ ށް އެ ރައްޔިތުންނަރާއްޖޭގައި ރައްކާކުރައްވައިގެން  ފުްށ މި ކުރާއިހަ ހަ

ޕަލް. ންސިއެ ޕްރި ފޮލޯކުރެއްވީހަމަ ވަޑައިގެން ސް ވި މަސައްކަތް. ރައީސް މައުމޫން ވެފޯރުޮކށްދެއްވުމަށް ޮކށްދެއް

 ހިތާގެ ބަޖެުޓ ރަނގަޅުކުރާނަމޭއުމުއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ މިއަދު  ގެންދެވީ.ކުރައްވަމުން އިން އެ ކަންތައްތައް .ޓީ.އޯއެސް

ބޭރުން  އަށް ރާއްޖެޑުމެން މި ބުނަނީ މި ދިވެހިނރި ރައީސް. އަޅުގަކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެމިއީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ 

އަތުން  ގެމީހުންށް އަންނަ ބޭރުދި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްަތކަ އަ ނާތުރުޮކްށފައި އަންނަ ޓުއަރިސްޓުންދަ

ނޑުމެން އޭގެޓެކްސް އަޅުގަނޑުމެން ާވހަކަދައްކާއިރު ގޮތަށް ސަބްސިޑައިޒްކުރާ  ންނަގާފައި އެހެން މީހުންނަށް އަޅުގަ

 ؟އްްތތައެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަސައްކަކޮބައިތޯ  އޭގައި ކަނީ.މި ދައް ސްއީން ޢިއްޒަތްތެރި ރަހޭ ވާަހކައެއް ނޫޖެދެކޮޅު

 މިއީ ، . އެހެންވީމާވާ ބައްލަގެ މައްސަލަތައް މަނިކުފާނު ވިސްނާވަޑައިގެން އެއިން ނުކުންނާނެ ކޮރަޕްޝަން

މިތަނުން ކާޑު  !ވާލައް އިބައްލަވަ ،. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކެވެނީކީވެސް ދެކޮޅުެޖހޭ ވާހަކައެއް ނޫން މި ދެއެއްގޮތަކަށް

ނޑު  ،މަނިކުފާނުގެ ވެސް އަޮތޅުމި ދާންޖެހެނީ  ހިފައިގެން . ފުވައްމުލަކަށް ،ށްއަ ައއްޑޫ ،ގެ ވެސް އަތޮޅު ައޅުގަ
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ހިސާބްަށ  މި އާ.ހދ އި . އާ ހަމަ ރާއްޖޭގެ ހއނީ. މި ވަންނަ  ތެރެއަށްކާވެސް އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް މީގެއަނެއް

 އިން ބޭނުންކުރާ ަހނޑުލާރައްޔިތު މީހާ ކާ އްމުޢާ، އެހެންވީމާއް މި ވަންނަނީ. ދަތުރުކުރާއިރު ވެސް އިތުރު ޚަރަދުތަކެ

ތެލަކީ.  އެއްޗެއް ނޫން  ދޭރާއްޖޭގައި އުފެއް މި ،ނެގުމަކީްކސްޓެ ތެލުންވާހަކަދައްކާފައި ުފށުން ޓެްކސް ނަގާ  ހަކުރާއި

ނޑޫ، ރާއްޖެ މި  ން ބޭރު ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ އެއްޗެއް ނޫން.  ުފށަކީ ވެސް މި ހަކުރު، އަށް ބޭރުން ގެންނަ އެއްޗެއް. ހަ

ނޑުމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލަަކްށ، މި، އެހެންވީމާޖެހެނީ.  ގެންނަން މި ވީ ގްރީން  ން އެއްބަސް މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު، އެހެންވީމާރަނގަޅު. ގޮތަށް.  ނަގާޓެކްސް ގެ މެން ނަގަންވީ އެކި ފާޑުފާޑުބޭރުން އަންނަ މީހުން އަތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން . ދެން މިފަޔާ ކި ންއެކި ަނންނަ ،ސްޓެކް މަސައްކަތްކުރަނީ މި މަސައްކަތުގައި އައިސް  ގެރާއްޖޭގައި އަޅުގަ

ނޑު ލަންކާ އިންޑިޔާ، ސްރީ، ސާލަކަށް، ބަންގްލަދޭޝްމި .ޓެރި ޤައުމުތަކުންއްއަވަ ގެ ކައިރިމެން ރާއްޖޭގެ އަޅުގަ

ނޑުމި ތަްނތާ މަސައްަކތްކުާރީތ އިސް އައެ ތަންތަނުން  .ރި ރައީސްތެތަްނތަނުން. ޢިއްޒަތް  ޤައުމު  މެންނަށް މިއަޅުގަ

ހުންނަކަްށ މީ ތެިރ ރައީސް. އެ ތްތިބީ މަގުމަތިވެފައި ޢިއްޒަ ޒުވާނުން މި އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި ހިންގެނީ މިއަދު.

. މި ޙަޤީޤަްތ މީހުން އުޅެނީ ކޮންމެވެސް އެެހން ކަމެއްގައި މި އުޅެވެނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ. އެ

ނޑުމެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅު  ރާއްޖޭގެ  ވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން މިއީ ކުރަން ހެޔޮ  ،އެހެންވީމާ .ގަ

 ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  . ޝުކުގެ ކަމެއް ނޫން މިއީރުވަންވާވެސް ކުރަށްއެއްގޮތަކަ .ހިތާނީ ރަނގަޅުކުރާނަމޭއާމްދަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޙިލްމީ އަށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 00/31ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހަށް މިއަދު މި ހުށަހެިޅފައި އޮތްމަޖިލީޔިތުންގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައް

ދުކުރަން. ލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ތާއީޖުމް ުހށަެހޅިފައިާވ އިޞްލާޙަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނަށް 

ންބަރު މުޙައްމަދު ޒަްތތެރި މެގެ ޢިއްއިރާދާ ށީކަމަށް ޓަކައި ހޯރަފު  ދެއްވި ން، މި އިޞްލާޙު ުހށަަހޅުއްވައިއެހެްނކަމު

ނޑު ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަން .ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއިސްމާޢީލަށް ޝުކުރު  ތައްަތކެއް މި އިޞްލާޙުގައި އަޅުގަ

ކަންދީގެން ލުސަމާ މިކަމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  އްޔާމުލުކުރާ ގޮތުން ވެއްޖެ ޤަބޫ އަޅުގަނޑު، އެބަހުރި. އެހެންވީމާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ޅުކުރެވިދާނެރަނގަ  މެޓާ ގެ )ށ( ގައި އެބައޮތް 10 ޗެޕްޓަރު އާދެ، މި އިޞްލާޙުގެކަމަށް އަޅުގަ

ތި މީހުންނެއް މެޓައެއް ބޮޑެ އްޔާމުކުރާ ގޮތުން ވެއްޖެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުޑިއުޓީ ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް. ދެން  5އިން %

ނޑު އެއީ ނުނެގުން ން ޑިއުޓީކަހަލަ އެއްޗަކުއެކާ ޔާ ކުޑަކުދިން އްވެއްޖެކަަމށްންހެއެ  ނުކާނެ. ކާނީ ކުޑަކުދިން. އަޅުގަ



104 

 

އޫރުމަސް އެކުލެވޭ  އޮތް ގައި އެބަ ގެ )ށ( 21އެކީގައި ޗެޕްޓަރު އެއާކަމަށް ދަންނަވަން. ހަމަ އްކަމެ އެދޭ

ނޑުމެން ތުގައި ވެއްޖެއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮ .ޑިއުޓީ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް 51% ބާވަތްަތކުން  ގެ މި އްޔާ އަޅުގަ

 ރާއްޖޭގައި މި ދިވެހި މި، އެހެންވީމާލެވޭ އެއްޗެއް ކާނެ މީހަކު. ރުމަސް ބޭނުންކޮށްގެން އެކުރާއްޖޭގައި ނޫޅޭނެ އޫ

ނ، މާހެންވީނޫޅޭނެތީވެ. އެ ސްވެ ދެންނެވީ ދިވެއްސަކު ގައިމު ޑަށް ފެންނަ ާވހަކަ އެ ޕަސަންޓް ބޮޑުކުރަން އަޅުގަ

ގައި  21،21 އެކީގައި ޗެޕްޓަރުއެއާރެ ބޮޑުކޮށްލަން. ހަމަވު  އޮތުން އެއަށްއޮތް 51%ލަން. މިހާރު އޮތް ދަންނަވާ

ވެސް  ންމި އަދަދު ބޮޑުކޮށްލަ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ގޮތަށް މި ނަގާ 51ބާވަތްތަކުން ވެސް %ބަނގުރާ އެކުލެވޭ 

އޮތީ.  ށް މިތަގޮ ނަގާ 21އި ސެންޓުން %ގ23ަ . އަދި ޗެޕްޓަރުޑަށް ެފންނަ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އެހެންނަމަވެސް ނޑުމެ ޔާމުއްގޮތުގައި ވެއްޖެ  އަޅުގަ ނަށް ބޮޑުކޮށްލެވިދާނެ އެއްޗެއް. އެއީ ންމިވެސް އަޅުގަ

ލުގައި ގެ ބަދ21ަ% ،މީހާ އަތުން ންކުރާނެ އެއްޗެއް ނޫން. ސެންޓު ބޭނުންކުރާންމެ މީހަުކ ބޭނުކޮޓަކީ ކޮންމެސެން

ކޮސްމެޓިކްްސ ބާވަްތތަކުން ވެސް ިމހާރު ، 32ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ޗެޕްޓަރު އެއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްލެވިދާނެ ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ވިސްނާލަ . އ5ެއޮތީ % މި ރެ ބޮޑުކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް ވު އަށް 5ންޖޭެހ ކަމެއްހެން. އެ %ވެސް އަޅުގަ

ހުންނަ  ކޮްށފައިބ( ގައި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަގެ )01ދެން ޗެޕްޓަރު  ލުކުރަން.ޤަބޫ އޭގައި ވެސްއަޅުގަނޑު 

 02 ،10 ،15 ،12ގޮަތށް. އެހެންނަމަވެސް، ޗެޕްޓަރު  ީތ ސުން ޕަސަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަގާިމހާރު އޮ އުޅަނދުތަަކށް

ނޑު ޑިއުޓީ ނަގަން  5ން %ކުރެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ބައިތަނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކުއިން  އޮތްކަން އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުމެންގެ މުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވެއްޖެފާހަަގކުރަން. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ ޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ އްޔާ އަޅުގަ

ނެގުމަކީ ގެ ޑިއުޓީސަންޓެއްންނަށް ގެންނަ އެއްވެސް އެއްޗަކުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޕަހުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ

ނޑު ޤަ ން، އެއީމުރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންކައަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކު ބޫލުކުރަން. ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ަކމަށް އަޅުގަ

 11% ކަންތަްއތަކުން ވެސް މިކަަހލަ ވައިޓް ބޯޑާ ބޯޑާއި ވިން)ށ( ގައި ޑްރޯގެ 06ޗެޕްޓަރު  .ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

ނޑު ޤަބޫލުންނަމަވެސް، އަޅުހެއެ .ުހަށަހާޅފައޮތް  ެއބައުޓީ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޑި އްޔާ މިހާރު ކުރާ ގޮތުގައި ވެއްޖެގަ

ޑު ކަހަަލ ވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވައިޓް ބޯ ކިޔަ ،ވާތީވެ ކަމަށް ބްލެކް ބޯޑުގެ ޒަމާނެއް ނޫން. ވައިޓް ބޯޑުގެ ޒަމާން މިއީ 

ނޑަށް އެއްޗެއްސަކުން ޑިއުޓީ ލަން. ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާ އެ ،ވާތީވެ ކަމަށް ންނަ ަކމެއް ނޫންފެނެގުމަކީ އެއީ އަޅުގަ

މި  .އޮތް މީގައި  ބަގޮަތށް އެ ނަގާ 11ިތން %މަށް ބޭނުންވާ ތަކެޔު ލިޔެކި)ނ( ގައި ގެ 06އި ޗެޕްޓަރު ގައެކީއެއާހަމަ

ނޑަ ފާޢުއަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރި އިޞްލާޙުގައި. ކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަ

ޙަލާގައި ވެސް ކޮމިޓީގެ މަރު އެއީ ، ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ ތަކެއްޗަކުން ޑިއުޓީ ބޭނުންވާ މަށް ޔުޔެކިލި

 .ނުނަގާ ޑިއުޓީޖެހެނީ ކޮމްޕިއުޓަރު ކަހަލަ ެއއްޗެހިން ވެސް  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި ކަމަށް  ކަމެއް ވިސްނާލަންޖެހޭ

ނޑަށް އަޅުގަނ، ސުން ޕަސަންޓުގައި ނަގަމުންދާތީވެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ނުފެންނަ ޑަށް މި އިޞްލާޙުން އަޅުގަ

ހުން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދި ފަ. އެހެންނަމަވެސް، ދ25ާމުންދަނީ %މިހާރު ނަގަ .އެއީ އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް ،އެއްޗެއް
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 އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން  އްޔާމުގޮތުން ވެއްޖެ ބުނާ ނު ރިޕޯޓެއްގައި އިން ނެރު ޢިއްޔާޖަމު

ނޑި  ތި އަގު ހެޔޮކޮށް އޭ ،ރުކުރަމުންދާތީވެސައާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ގުނަވަނަްތކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަ ޒުވާނުންގެ ސިކު

ނޑު  ޔާމުއް ދި އެފަދަ ކަމަކަށް ވެއްޖެނެ. އަޒުވާނުން އޭތި ބޭނުންކުރަމުންދާ އްޔާމު ވެއްޖެކަމަށް  ލިބޭ މެންގެ ޖީލެއް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ވެ އެއާއި ދޭތެރޭގައި ވެސް ވިސްނާފައި ޑިއުޓީ ބޮ ަގއިދާނެތީނތަކަށް ހިރަނގަޅު ނޫން ގޮ ޑުކުރުމަކީ އަޅުގަ

ނޑޫވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާ .ރައީސް ވާހަކައެއް ކަމަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަްތތެރި ހަކުުރ، ުފުށން، ، ޅުވޭ ހަ

ނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ލިބިން އަނަގައިގެ ޤަތަކީ އެޙަޤީނަގަން އޮތް ވާހަކަ. ތެލުން ޑިއުޓީ އެ އާމްދަނީ ، ޅުގަ

އަދި އޮތީ އެކަމަށް ޭބނުންވާ މީހުންނަށް. މުއްސަނދިންނަކަށް ނޫން.  ޓާގެޓުކޮށްފަިއ މިއަޅުގަނޑުމެން 

 ޢާއްމު ރައްޔިތު ،އެއްވެސް އަސަރެއްއެ ނަގާ ޑިއުޓީއަކުންނެއް  ޔާ އްވެއްޖެކަމަށްހެންވެސް ނޫން. އެ ަފތުރުވެރިންނަކަށް

ނޑަ މީހާ އެއްވެސް  ށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން، ޢާއްމު ރައްޔިތުން އެކަމުގައިއަށް ކުރާނެ ކަމަކަްށ އަޅުގަ

ނޑު މެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަވުކަހަލަ ކަންބޮޑު  ވުމާ ސްޤާނޫނު، މި އިޞްލާޙު ފާމި ނުދެކެން.  ކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް  ދާ ގެން ސީފަާރްތތަކުން އެކަން ވަކި ގޮތަަކށް ަހމަޖައްސައި ބެހޭ ހީވަނީ އެކަމާއެކީގައި އެއަށްވުރެ ކުރިން އަޅުގަ

ބޮޑުވުން އެއީ މި ޑިއުޓީ ބޮޑުވާ  ދާ ގޮތަްށ ހަމަޖެއްސީމާބިގެންބޭނުންވާ ފަާރްތތަަކށް ސަްބސިޑީ ލި އެއްސަބްސިޑީއެ 

ނޑު ޤަ ބޮޑު ކަމަކަށް  ރައްޔިތުންނަްށ މާ ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ  ބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްނުވާނެ ކަމަްށ އަޅުގަ

 ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ނަޢީމަ އަނާރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ބެހޭ ގޮތުްނ  މި ބިލާ ،ވާ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލު އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިހާރު ުހށަހެިޅފަިއ މިޝުކުރިއްޔާ ޢި

ނޑަށް  ލާނީ މީގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތކެއް ހުރިއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ކަަމށް އަޅުގަ

ޤީޤަތުގައި ވެސް އަގުހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން. އަގުހެޔޮވެފައި ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެއީ ރައްޔިތުން މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޙަ

ނޑޫ އާތެލުގެ ޑިއުޓީ އެހެންނަމަވެސް، ން.ބުލި ކޮށްކަންތަްއތައް ވީހާވެސް ފަޭސހަ  އަާސީސ  ،ހަކުރު ުފށް ،އަދި ހަ

ކަމެއް ކަމުގައި  ސަރުކުރާނެޚިދުމަތްަތކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުވުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެ ރަްއޔިތަަކށް ވެސް އެކަމުން އަ

ނޑު  ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު  ،ރަށް ބޮޑަްށ އެދެންވަ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޫނީ  ،ގޮތެއް ކަމުގައި ލުއި  ކުރެއްވުން. އަދި އެންމެ ޙައްޤު ފަރާތްަތަކށް މިކަންަކމަށް ރިޢާޔަތް  ދިރާސާކުރައްވާއިރު މި
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ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ  ،ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށްނޫނީ ، ފުކުރެވިގެންދާނެ ގޮތެއްފަދައިން ޑިއުޓީ މާ އޮތްހަމަ ކުރިންވެސް 

ނޑު  ފަދަ ގޮތަަކށް މި ދިރިއުޅުމަށް މިކަމުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަްނތަްއތައް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ަފތުގެ ބާވަްތތަކުްނ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރާ ވާހަކަ ވެސް. މިއީ ޤަބޫލުކުރަން. އަދި މީގެއިތުރުން މި ބިލުގައި އެބަހުރި ދުން

ނޑު ތާއީދުކުރާ ގޮތުން  ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެއީ ދުންފަތަީކ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ގެ ދުމުގެ މިސާލަކަށް އޭ، ސްޔަމަޢުަގއި ދުންފަތް ބޭނުންނުކުރިވަރަށް ބޮޑަށް މުޖުތަ ،ވާ  ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް ވަރަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދުންފަތުން ސަބަބުން ވެސް  ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް އެބަ ކުރިމަިތވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެކަުމން ލިބިގެންދާނެ ރައްކާތެރިކަމެއް. އެއީ އެފަދަ ނޭދެވޭ  ށްން މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި މުޖުތަމަޢަ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރު

ކުން. ދެން ަފދަ ނޭދެވޭ އާދަތަ ާމލުކުރުންޢުކަންތައްތަކެއް. ދުންފަްތ އިސްތި ނޑުމެން ސަލާމަތްވާންޖެހޭ އާދަތަކުން އަޅުގަ

ނޑަށް ާފހަގަ ކުރީގައި ސުން ޕަސަންޓު ޑިއުޓީ އޮތް އެއްޗެއް  ،ކުރެވެނީ ސެންޓުން ޑިއުޓީ މި މީގެއިތުރުން އަޅުގަ

ނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލެއް  ރާއަްށ ބޮޑުކު 21% ތީއޮ އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެ .ންޓުސެ  ގޮތަށް. އަޅުގަ

ވެސް  ކަމެއް ކަމުގައި. އެއީ އެންމެ އާދައިގެ މީހާ ކުރުން އެއީ ރަނގަޅުވުރެ ޑިއުޓީ ބޮޑު ނުކުރަން ސެންޓުން މިއަށް

އަޅުގަނޑު  މު އަސާސީ އެއްޗެއް ކަމުގައިއްމުހި ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ސެންޓު. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ

ވުރެ ދަށްކުރެވޭނެ ގަޮތަކްށ އަްށ  21% ތްއޮ މިހާރު މި، ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބައްލަވާއިރު

ނޑު އުއްމެންބަރުން ވިސްނަންވާނެ ކަމަށް އަޅު ރާއްޖޭގައި  ލަ ގޮތެއްގައި ސަބްސިޑީޒް މިމީދުކުރަން. ދެން ޖުމުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލެއްއަ  ،ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭއިރު މުއްސަނދިންނަށް އެ  ،މިސާލަަކށް ތަނަަވސް ،ނުކުރަން ޅުގަ

ރިކަން ހުންނަ މީހެއްގެ ފުދުންތެއެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއްވެސް  ،ވެންޖެހޭ ކަމަކަށް. އެއީ އެގޮތުންސަބްސިޑީޒް ދެ 

 ،ވެ ގޮތް ހޭ މީހުންނަށް ނުލިބޭލިބެންޖެގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  ވާ ސަބްސިޑީޒް ތަޢާުރފުކުރުމުން މި އިމިންވަރަށް ނުބަލަ

ކަންތައްތަކަކުން އަށް ލިބެންވާ އަސާސީ  ރު މީހާގީދަނީ. ފަ މުއްސަނދިންނަށް އެ ސަބްސިޑީޒް ލިބޭ މަގުފަހިވެގެން މި

ނޑު ވުރެ  ތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ސަބްސިޑީޒް ދިނުމުގައި މިހާރަށް ދާމަހްރޫމުވެގެން އޮނިގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން ކޮމިޓީ  މުއްށް ވިސްނެވުން މިއީ ވަރަށް ުމހިރަނގަޅުކުރެވިގެންދާނެ ގޮތަކަ ކަމެއް. އަޅުގަ

ރައްޔިތުން ިހތްަހމަޖެހޭ ގޮތަަކްށ ިމ ބިލު  ،މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ބަދަލުަތކެއް އައިސް

 ބައްޓަންކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ. 

 

  ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 ތްތެރި މެންބަރުންނަށްދައްކަވަްނ އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުިރާހ ޢިއްޒައްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވާހަކަފުޅުޝުކުރިއްޔާ ޢި

 ނެތުމާގުތު އެދިވަޑައިގެން ވަޑައިގެން ވަ ނިމުނީ. އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ އެހެްނ މެންބަރަކު މި އިއަރުވަފުރުަޞތު

ނޑައަޅަގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީހިސާބުން މި ބަހުސް  މި ،އެއްކޮށް ގެ ފުރުޞަުތ ހު ން. މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ަފހުބަކަމުގައި ކަ
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ދެްނ  އެ ފުރުޞަުތ ވެސް އްކޮށް އެ ނެތުމާވަގުުތ ހަމަޖެިހފައި ކަހަލަ ޮގތަަކށް މި އަރުވަން ބަލާއިރު އެރުވޭ

ނޑު މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވުނީ ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ބިލާ  ހިސާބުން ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަމުގައި އަޅުގަ

  .ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ 1331ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މާދަމާ 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކަަތަކށް މަޖިލީހުގައި މިހާރު މު މަސައް އްއެންމެ މުހި، ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން

ދޭ.  އެ މަސައްކަތް ވަަރށް ބާރަށް ހިނގަމުން އެބަދަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް.  ހިނގަމުން މި

ނޑުމެންނަށް  ތާވަަލށްއޮތް އުއްމީދުކޮށްގެން ތާވަލުކޮްށަފއި  ،އަޅުގަނޑުމެން ތާވަލުކޮށްގެން ވުރެ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަ

ނޑަށް މިހާރު އެބަ އިހުސާސްވޭ. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ ހި އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ  ،ނގަމުންކަމުގައި އަޅުގަ

 އޮތް  ނޑަށް އެނގިފައިއަޅުގަ .ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގައި ވެސް ހިނގަމުންދޭ  އަދި  ގޮތުން ވެސް ހިނގަމުންދޭ. ނުރަސްމީ

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ އެހެން  ،ގައި ވެސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާނެ. އަދި ކޮމިޓީ 1331ރޭ  ގޮތުގައި މި

ވާ ބުދަ  2112 ބަރުންނޮވެ 26އެއް އޮންނާނީ ދެން މަޖިލީުހގެ ޖަލްސާ ދޭ. ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ހިނގަމުން އެބަ

 ގައި.0311ދުވަހު ހެނދުނު 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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