
 

 

 

 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ  4  ގެ ކޮމިޓީ  މުޅި މަޖިލީހުގެ  

 

2220 ރުބައޮކްޓޫ 26  

 

 

ގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ   

 

9:19ފެށުނު ގަޑި:   

   15:26ނިމުނު ގަޑި:  

 ލިސް މަޖި  ގެތުންރައްޔިަވނަ  19
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 ވުން ބައްދަލު   ވަނަ ހަތަރު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ  

 ދުވަސް( ުބދަ) 2022 އޮކްޓޫަބރު 26

 ( ދު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީރައީސް މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ން:ވުކެ އް ކަދެހަވާ ންތުރިޔާސަ

ުގޅޭ    ޓީއަށް ކަމާިއއްޔެ ާވނީ މި ކޮމި  ،ޓީ ފެށުނީ. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ މިހާހިސާބުން މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމި`.  

ދަންނަވާފަ ހާޒިރުވުމަށް  ަވޑަިއަގންނަވަން  މާހިރުން  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ެއޮގތުން  އޮތީ.    ،ހަމަޖެހިފައި 

ހަމަ އެއާއެކީަގއި ެގސްޓ9:40ު މަޓީން ަގއި. އަދި  ބޭފުޅުން އެބަ ވަޑަިއަގންނަވާ.  ފަރާތުން  ހައުސް ެއސޯސިޭއޝަންެގ 

ފޮނުއްާވނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،   ވިދާޅުވެފައި ފޮނުވާނެ ކަމަށް.  ބޭފުޅަކު  ހުށަހަޅާފައި  ބޯޑަށް  ބޭފުޅުންެގ  ވަނީ އެ 

  ،ނޫން ކަުމަގއި ދަންނަވަެމވެ. ސަބަބަކީ   ވަުގތަކީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް އެންމެ ެއކަށީެގންވާ ވަުގތު މަޓީ ދެކޭޮގތުަގިއ މި

އަރައިަގތުމަށް   ލޮޅުންތަކުން  އެކިއެކި  އަންނަނީ  މި  ވެސް  މިހާރު  ސިނާޢަތް  ފަރުތުވެރިކަމުެގ  ރާއްޖޭެގ 

މެ ބަދަލެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެންމެ މަދުެވެގން  ޓެކްސަށް ައންނަ ކޮން  ،މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި މަޓީެގ އެދުމަކީ 

އެބަވޭ.    12 ފޮނުވާފައި  ތަނަށް  މި  ސިޓީއެއް  ވިދާޅުވެފައި  ބޭފުޅުން  އެ  މިޮގތަށް  ދިނުމަށެވެ.  މަސްދުަވސް 

މަޝްަވރާކުރެްއވުމަށް މެދުަގިއ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ވަޑައިެގންނެވޭނީ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކަމަށް އެހެންނަމަވެސް،  ފަހުަގއި 

ްއޔާއިން ބޭފުޅަކު ވަޑައިެގންނެުވމަށް ދެންނެވިފައިވަނީ. އެ  ޢިދާޅުީވ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ދެން ވިޔަފާރިވެރިންެގ ޖަމުވި

އިޝާރާތްކުރަްއވާފަިއ   ކަމަށް  އަންަގއިދެްއވާނެ  ބޭފުޅެއްކަން  ކޮން  އެއީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހެނދުނު  މިއަދު  ބޭފުޅުން 

ެއކަން އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  ަގސްތުކުރަނީ  އެބަވޭ.  ައޅުަގނޑު  ސާފެއްނުވޭ.  ބޭފުޅުން    ،ައޅުަގނޑަކަށް 

އަނެއް   އިވަޑައިެގންނެވުމުެގ ކުރީަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ފުންކޮށް ވިސްނަަވއި، ެއއް ބޭފުޅަކާ

ން އަދި މިކަމުން ނުކުންނާ  ،އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މި އުޅެނީ ކޮން ކަެމއްތޯާއއި  ، އިބޭފުޅަކާ މިކަމުަގއި ޒުވާބުނުކުރައްވަ 

ނަތީޖާއެއްތޯާއއި ކޮން  ހަޔާތާ  ،އޮތީ  ބޭފުޅުންެގ ސިޔާސީ  ތި  ހުރި  ޕާޓީތަކަށް    އި،އަދި  ބޭފުޅުންެގ ސިޔާސީ  ތި  އަދި 

ތަްއޔާރުެވވަޑަިއަގތުމަކީ    މިކަމުން ކުރަން ހުރި އަސަރަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ވެސް ވިސްނަވައި

ދެކޭ  ވާތީވެ އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ބޭނުން  ކޮމި  20  ،ޮގތުަގއި  ިމ  އަޅުަގނޑު  ކުރީަގއި  ަވުގތު  ިމނެޓު  ފެށީ. މި  ޓީެގ 

އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުރީަގއި ެވސް އޮތް ލިސްޓުެގ ތެރެއިން.    ،އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އެހެންނަމަވެސް އަރުވާނީ

 .  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރިއުތުރު ދާއިރާެގ   މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގއާދެ! އާދެ! އާދެ! 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ
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ވަނަ  7ޓީ ހިންުގމުެގ ަގާވއިދުެގ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ މި ކޮމިއާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ކޮމި މި  ބުނޭ  އެބަ  )ށ(ަގއި  ބުނޭ ؛ޓީނަންބަރުެގ  އެބަ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  މެދު ަގއި  ޓީކޮމި   ،ހަމަ  މައްސަލައާ  އޮތް 

ކޮމި ވަުގތު  ކުރިއަށްެގންދާނެ  ބައްދަލުވުން  ކޮމެޓީެގ  ވަުގތާއި  ކަނޑައަޅަބަހުސްކުރާނެ  އެހެންވީމާ،  ޓީން  ންވާނެއެެވ. 

ކޮމި މި  އެދެން  ކުރިއަށްއަޅުަގނޑު  ރިޢާޔަތްކޮށްޔުެގންދި  ޓީ  މިކަމަށް  މުޤައްރިރު  އިްއޒަތްތެރި  ަވުގތު   މުަގިއ 

 ޓީއަށް ޮގތެއް ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މި ކޮމި މަށްކަނޑައެޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިޔަ ކަން އިއްޔެަގއި ވެސް ފާހަަގކޮށްދެްއވި. އަދި ައޅުަގނޑު   މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ޓީެގ ފަރާތުން ޮގތެްއ ނިންމާނީ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ އެކަމުަގއި ިއއްޔެަގއި ވެސް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތް ދެންނެވިން. ކޮމި

ފާހަަގކޮށްފަ ަގާވއިދުަގއި  ދެން  ކޮމެޓީެގ  ނެތް.  ކަންތައްތައްކޮމިއެއް  ފަރާތުން  ަގވާއިދުަގިއ   ؛ޓީެގ  ެއހެންނަމަވެސް، 

ނަމަވެސް  ނެތް  ައޅުަގނޑަށް ޓީކޮމި  ،ފާހަަގކޮށްފައި  ކަމެއް.  ކަށަވަރު  އެއީ  ނިންމަންޖެހޭކަން  ކަންކަން  ފަރާތުން   ެގ 

ާމއްދާަގއި   ވިދާޅުވި  ތި  ނިންަގާވއިދުެގ  ޮގތަކަށް  އެ  ތަފުސީލުކޮށްދެއްވީމާ  ޮގތް  ތަފުސީލުނުކޮށް ނިންމާ  އެ  މާނަން. 

މަސްލަ ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  ކޮމިހައޮންނަހާއިރެްއަގއި  ޮގތެްއަގއި  ރަނަގޅު  ައޅުަގނޑު  ތު  ކަނޑައަޅަމުން  ަވުގތު  ޓީެގ 

ޚިލާފަކަށް   ައޅުަގނޑު މިތާ އިނދެެގނެއް ިމ ތަނުެގ ަގާވއިދާ  ،ދާނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޔަީގންކޮށް ބާއްވަންވީ

ކުރަ ވެސްކުންމަކަންކަން  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ކުރާ  އިނދެ  ތަނުަގއި  މި  އަޅުަގނޑު  ެވސް   ؛ނުދާނެ.  ލޮލުފިޔައެއް 

ނުޖަހާނެ ތަނުަގއި  މި  ާގނޫނުތަކާއި   އަޅުަގނޑު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި  ތަނުެގ   ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި 

އުސޫލުތަކާއި  ،ަގާވއިދުތަކާއި މަތިވެ  ،ޑިމޮކްރަސީެގ  މަތީ  ،ރިއިސްލާމްދީނުެގ  ޮގތުެގ  އެްއޮގތްވާ  ުއސޫލުތަކާ  ން  ރިވެތި 

ނޫނީ. އެކަމުެގ ޔަީގންކަން ައޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަރުވަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު މިހާރު 

ފުރުޞަތުއަރުވަނީ   ދާއިރާެގ  ކުޅުދުްއފުށީމި  ދާއިރާެގ    !މާފުކުރައްވާ  ، ނޫން؛ އުތުރު  ބަރު ންމެިއއްޒަތްތެރި  ތޮްއޑޫ 

 .ޙަސަން ޝިޔާން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ

ާގނޫނަށް  !  ޝުކުރިއްޔާ  އިދާރީ  ނެުގމުެގ  ޓެކްސް  މުޤައްރިރު.  މިޝުކުރިްއޔާ  އިޞްލާޙަށް   ހުށަހަޅާފައި  ވާ 

ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުަގއި  މިއަދު  ވޭތުވެދިޔަ    ،އަޅުަގނޑުމެން    3އަޅުަގނޑުމެން 

ދަތިއުނދަޫގ ހާލަތުަގއި. މުޅި ދުނިޔެ މި އޮތީ ކޮވިޑުެގ ހާލަތުގައި. ެއ ހާލަތުަގިއ ވަރަށް   އަހަރު މި ދިޔައީ ކޮިވޑުގެ 

ރަްއޔިތުން އުޅެމުންދިޔައީ. އަދި ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތް އޭރު ހަމަ އެކުއެކީ  އޭރުަގއި  ށް  ދަތިކޮ

ޮގތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭ  ައިއއްސަ. އެ ހުްއޓުމުން އަރައިަގތުމުެގ މަސަްއކަތް އަދި މި   ަގއިކަހަލަ  މި ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް 
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ފަށައި ރައޮތީ  އިްއޒަތްތެރި  ފަށައިަގނެވިފައިާވއިރު ަގނެވިފައި  މަސައްކަތް  މި  ޮގތަކަށް    ގައިއީސް.  ޖަނަވަރީ    1ކުއްލި 

ތުންެގ އަތުން މި ނަާގ  އިން ފެށިެގން ޓެކްސްެގ ޕަސެންޓޭޖުތައް ބޮޑުެވެގން، ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ނިކަމެތި ރައްޔ2023ި

 ސަބަބުން އޭެގ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށް ޖީ.އެސް.ޓީާއއި އަދި ފަތުރުވެރިންެގ އަތުން މި ނަާގ ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ ބޮޑުވުުމެގ

އަޅުަގނޑުބޮޑަށް   ތަން  އަޅުަގނޑުމެންނަކުރާނެ  އެބަދޭ.  ފެނިެގން  ވަރަށް    ، ށް  ދާއިރާެގ  ކަންބޮޑުވުން  މިކަމުެގ 

ޚިޔާލު  ތުންެގރައްޔި ބޭފުޅުންެގ  އެ  މި    ހުރީތީވެ  މަޝްވަރާކުރިން.  ބޭފުޅުންނާ  އެ  މިކަމުަގއި  ޓަކައި  ހޯދުމަށް 

ދައުލަތުެގ ޕޭރޯލުަގއި ތިއްބެިވ   ،ކުެގ އަލީަގިއ މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގެވެގންދިޔަ އެއް ކަމެއް އެއީ މަޝްވަރާތަ

ޓެކްސް މި  ފަރާތްތަކަކީ  ހުރިހާ  ހުރި  ކޮމެންޓުކޮށްފައި  މުޅި  ދެން  ނޫނިއްޔާ  ހާލަތުަގިއ    ފަރާތްތައް  މި  ނެުގން 

ަގބޫލުނުކުރެ އެްއޮގތަކަށް  ބޭފުވޭ  ވެސް  އެ  ޮގތެްއަގިއ  ފަރާތްތައް.  ޚާްއޞަ  ޓެކްސްނަާގކަށް.  ހާލަތުަގއި  މި  ނޭދޭ  ޅުން 

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެުގމުެގ ސަބަބުން ދިމާވަނެ ެއްއ   އީތުންެގ އަތުން މި ނަާގ ޖީ.ެއސް.ޓީ. އެ ޖީ.އެސް.ޓީ. ނިކަމެތި ރަްއޔި

އަ   ކަމެއްގެ  އެބަދޭ  ށް ަގނޑަޅުޮގތުަގއި  މުދަލުެގ  ،ފާހަަގެވެގން  ހުންނަ  ހަރުަގނޑުަގިއ  ބޮޑުވޭ.    ފިހާރައިެގ  އެބަ  ައުގ 

މާލޭެގ ފިހާރަތަކުެގ ކުލި އެބަ ބޮޑުވޭ.    ،ުގޅިެގން މާލޭެގ ސަރަޙައްދުން ނަމަ  ވިްއކާ އެތީެގ އަުގ އެބަ ބޮޑުޭވ. އަދި ެއއާ

ޭގޭގެގ ކުލި ެވސް އެބަ ބޮޑުެވެގންދޭ. މިކަމުެގ   ެގއްލުން ފޯރަމުންދާނީ އަނެއްކާވެސް  ނޭއަދި  ދެވޭ އަސަރު، މިކަމުެގ 

ރުެގ ފަރާތުން އިތުރަށް ކާސަރު  ،އްޔިތުންނަށް. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެންރަ  ހަމަ ނިކަމެތި

  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ސް ޮގތުގައިވާ ފައިސާ ީވއެންމެ އަވަ   ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި ދައުލަތަށް ނުލިބި މި  ިއ،މިކަމުަގއި ވިސްނަ

ެގ  ނެުގމު  މުއްސަނދިންެގ އަތުން މި ނާަގ އިންކަމް ޓެކްސްއެއާއެކީގައި  ިގނަުގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން. އަދި ހަމަ 

  ނަާގ ޕަސެންޓު   ނެުގމާ ބެހޭ ާގނޫނަށް، އިންކަމް ޓެކްސްޓެކްސް ޕަސެންޓު ބޮޑުކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް،  

ހަމަ  ހުށަހަޅައިދިނުމަށް.  އަނެއްކާވެސް  މަޖިލީހަށް  މި  ޓެކްސްއެއާއެ   އިތުރުކުރުމަށް  ޕްރޮފިޓް  ބިޒްނަސް   ؛ކީަގއި 

ފަރާތް ވެސް  ތަކެއް ވިޔަފާރިކުރާ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ނޫނިއްޔާ  ނެިގެގން  އެއްޗެއް  އަތުން  ެގ 

 ތިންއިރު ހަމައަށް ނުކާ   ،ރާއްޖޭަގއި މި ދިރިއުޅޭ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް  ،ތުންނަށްނިކަމެތި ރައްޔި ؛ނުކުރަން ަގބޫލެއް

ިގނައީ ރައްޔި ރައްޔި ތުން  އެ  ނެގި   ތުންެގ.  އެްއޗެއް  އިތުރަށް  ބަނޑު  ހައްތަހާ  ،އަތުން  ހާލަތަށް ވެސް  ހައިހޫނުކަމުެގ 

މިކަމުަގިއ    ،ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން  ހަމަ  ސްވެސް ަގބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑު ވެމަކީ އެްއޮގތަކަށް ޔުދި

ފަތުރުވެރިކަުމެގ  ؛އަދި ޚާްއޞަ ޮގތެްއަގއި މި އިންޑަސްޓްރީަގއި މަސައްކަތްކުރާ ިގނަ ފަރާތްތަކާ  އި،އިތުރަށް ވިސްނަ 

ފައިވާ މިކަމުަގިއ މަޝްވަރާކުރަން. ެއއީ ައޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބި  އިންޑަސްޓްރީަގއި މަސައްކަތްކުރާ ިގނަ ފަރާތްތަކާ

މަސް ކުރިން އެބަ ހުރޭ    7މަސް،    6ރިސޯޓުތަކަށް ފަތުރުވެރިން ެގންނަ ިގނަ އެޖޭންޓުން  ޮގތެްއަގއި    ޞަޮގތުަގއި ޚާއް

މި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުެގ ސަބަބުން މި އަންނަ ތަފާތު    ،މި އުފެދޭ ސުވާލަކީ  .ނަާގފަ  ތައްފަތުރުވެރިން އަތުން ޕޭމަންޓު

ޮގތަކަށްތޯ ކޮން  މާފުކޮށްދިނުމުކަވަރކުރާނީ  ޓެކްސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ތެރެއިން  މޮރަޓޯރިއަމްެގ  އަނެްއކާ  އިތުރުާވ   ން. 
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މުއްދަތަކަށް  ޕަސެންޓު   އޮންނަނީތޯވަކި  ކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެން    ؟މާފުކޮށްދިނުމުެގ  ސާފުވާން.  އެބަ ޖެހޭ  މިކަންކަން 

ވިޔަސް  ކަމުަގއި  ބޭނުންވި  ކިތަންމެ  ފާސްކުރަން  ކުރުމުގައިކަން  އެ  ،ާގނޫނެއް  ސާފުވާންޖެހޭ    އަންނަންޖެހޭ،  ކަން 

ސާފުވާން އެބަ ޖެހޭ. ތެދުފުޅެއް. އަޅުަގނޑު ެވސް ބޭނުންވޭ ތަރައްޤީ. ހަމަ ދާއިރާއަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް   ކަންކަން

ވަރަށް    ންނާ ދޭތެރޭާވނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ނިކަމެތި ރައްޔިތުއްވަން ކުރަން ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަެވސް، ެއކަންކަން ކުރަ 

ައޅުަގނޑު  ،ވިސްނުމަށްފަހު  ބޮޑަށް އެހެންވީމާ،  ބޮޑަށް  މުޤައްރިރު.  ވަރަށް  ހަމަ  އިތުރަށް    މި  ވެސް  ކަންކަން 

ކަންކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް   މި   ،ސާފުކުރަން ބޭނުންވާތީވެ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 .ބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދުންމެއިްއޒަތްތެރި ފުނަދޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފުނަދޫ

މުޤައްރިރު.   އެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ  ާވހަކަދައްކާއިރު  ބިލަށް  އޮތް  މި  ފާހަަގކުރަން ހުށަހެޅިފައި  އަޅުަގނޑު   ، ފުރަތަމަ 

ބޮޑުކުރާ    2އެންމެ %  ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަުގން ޓެކްސްނެުގުމެގ ާގނޫނަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙުަގއި މި ހުރި ކަންކަމަކީ

އަށް  4، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އިތުރު %2ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ މިހާރު އޮތް އަދަދަށް. ބީ.ޕީ.ޓީ، ޖީ.އެސް.ޓީ %

.  ހާލަތުަގއި މަޖުބޫރުވެފަ  ތުންނަށް ކޮށްދޭން މިއަދު މި ޮއތީތެރެއިން ރަްއޔިސަނީ ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންކަން މީެގމި ޖައް

ރައްޔި  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ހާލަތުަގއި  ކޮވިޑުެގ  އެ  މިދިޔަ  ދިޔައީ  ސަރުކާރުން  ދަށްވުމުން  ހާލަތު  އާންމު  ތުންެގ 

ރަނަގޅުކުރުމަށް އެކި ނަންނަމުަގއި އެހީތެރިވުމުެގ ޮގތުން ފައިސާެގ އިނާޔަތްތައް ދެމުން. މިއަދު ތްތަކުެގ ހާލަތު  ރާފަ

ތެރޭަގއި.   ހަނުގރާމައެްއެގ  ބޮޑު  އަރައިނުަގނެވެނީސް  ެއކީެއކަްއޗަކަށް  ކޮިވޑުން  ޮއތީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް 

  އަޅުަގނޑުމެންެގ މާލީ ހާލަތު އިތުރަށް ޯގސް   ،ވެމާދަމާ އެ ހަނުގރާމަ ޯގސް   ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހިނެއްތޯ އެނެގނީ

ނޫން ކަމެއް ވާނީ. އެ ހާލަތު އަތުވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން އޮންނަންވާނީ އަޅުަގނޑު ހިތުން ތައްޔާރުެވ. ެއ  

 މިއަދަށް   ތުންނަށް އެކި ޮގތްޮގތުން އެހިތެރިވާން ހޭދަކުރަން ހުރި ފައިސާޔާ އިތުރަށް އަނެއްކާ ރަްއޔިއް ހާލަތު އަތުވެއްޖެ

ދަށްވާ ަވުގތެްއަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުން    ވުރެ މާ  ރާއްޖޭެގ ހާލަތު މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް  ،މަދުވެ  ވުރެ މާ

ދުވަސްވީ  މާ އޮތީ  މި  އިތުރަށް  ކުޑަކުރަން  ބޮޑުތަނުން  ޮގތުަގއި  ޚަރަދުެގ  ރިކަރަންޓު  އެހެންވީމާ،    ނިކަމެތިވެދާނެ. 

ދޭން އަ  މީހުންނަށް  ފައިސާެގ  އާސަންދައާިއ ހުރި  އަދަދު.  ހުރި  ދޭން  ފަރާތްތަކަށް  ހުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދަދު. 

މުސާރައަ މީހުންެގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދަދު.  ހުރި  ދޭން  ސެކްޓަރަށް    ށް އެންސްޕާއަށް  ހެލްތު  އަދަދު.  ހުރި  ދޭން 

އޮތްއިތުރުކުރަ ކަނޑަ   ން  އެއްޗެހިތައް  މި  އަދަދު.  ހުރި  ދޭން  އިތުރަށް ރަ  ،ުއނިކޮށް،  އިމުސާރަިއން  އްޔިތުން 
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މިހާރު  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ޖީ.އެސް.ޓީއާއި  އެހެންވީމާ،  ނުވާނެ.  ބޭނުމެއް  ސަރުކާރަކުން  ހަދާކަށް  ޮގތެއް  ނިކަމެތިވާނެ 

ައޅު ޮގތުަގިއ  ކަމެއްެގ  ކުރަންޖެހޭ  ހާލަތުަގއި  މި  ކޮންމެހެން  އިތުރުކުރުމަކީ  އަދަދަށް  އޮތް  ަގނޑު  ހުށަހަޅާފައި 

ސަރުކާރަކު އުޅޭނީކީަގބޫލުކުރަނީ.  މި  ޯގ  މާ  ންނެއް  ކަންތައްަގނޑެއް  ދަރަނިބޮޑު  ހާލަތަށް    ސްވެެގން  ނުދެއްކޭ 

މި އޮތް ހާލަތުަގއި ދުނިޔޭެގ އެކި ޤައުމު އެތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން   ، ތަކުން އެބަ ބުނޭއައިސްެގނެއް ނޫން. އެކަމަކު 

މި    އެއް ކަމެްއެގ ޮގތުަގިއ އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަ   ތެރެއިންއެބަ ޖެހެއޭ ފައިސާ އިތުރުކުރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ހޯދަން. އޭެގ

ރައްޔިތުން  ،ޅަނީއަ ކޮންމެހެން  ސަރުކާރުން  އެކަމަކީ  ބަދަލުެގންނަން.  އަދަދުތަކަށް  ެއއްޗެއް    ެގޖީ.އެސް.ޓީެގ  އަތުން 

ޖެހޭ.  ކުރަން އެބަ. ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެބަ ބުނޭ މިކަންނޫން ޮގތެއް ނެތިއެ  ނޫން  ނަާގކަށް ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުކުރަނީކީ

ބޮޑު އަދަދުތަކެއް ލިބެނީކީ ވެސް ނޫން. އެހެންވިޔަސް،   އެހެންވީމާ، ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި މިކަން މި އޮތީ. މާ

ނުކޮށް ަގބޫލުކުރަނީ  މިއީ  އަޅުަގނޑު  ކުރަންޖެހެނީ.  މިކަން  މުޤައްރިރު،  ވީމާ  ކަމެއް  ނެތް  މިއަދު    ،ވާން  މިކަން 

އަ މާދަމާ  ބޮޑުކުރަންނުކޮށްފިއްޔާ  ވެސް  ރޭޓު  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީެގ  ވެސް،  ރޭޓު  ޖީ.އެސް.ޓީެގ  އަތުވެދާނެ.  ދި  ތަން  ޖެހޭ 

ޮގތަށް މިކަން ކުރަން ައޅުަގނޑު ހިތުެގ އެންމެ ައޑިން ަގބޫލުކުރަން. އަދި އަޅުަގނޑުެގ    އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އޮތް

ނޫޅޭ. ކަންބޮޑުވެެގންނެްއ  މިކަމަކާ  މީހަކު  ނިސްބަތްވާ  މިކަމާ   ދާއިރާއަށް  ވެސް  މީހަކު  ދަންނަ  ައޅުަގނޑު  އަދި 

ަގއި ދެކެވެނީ.   މި ތާށްސިޔާސީ ޮގތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ދެކޮޅަނޫޅޭ.    އިިގނަ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކަ  ކަންބޮޑުެވެގން މާ

މިއީރައްޔި ނޫން  ކަމެއް  ޮއތް  ެގއްލުމެއް  މިތުންނަކަށް  ފައިދާ  މަންފާއާއި  ބޮޑު  އޮތީ  ރައްޔިތުންނަށް  ކޮށްެގން.  .  ކަން 

އޮތީ ހޯދެން  ފައިސާ  ހިނާގ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް  ހިންާގ  ރަށެްއަގއި  ކޮންމެ  ދާއިރާއެްއެގ  ކޮންމެ  މިކަން    ،އަޅުަގނޑުމެން 

ކަދަްއކަނީ ހަތުން ދެކޮޅެއް ނޫން. އެ ދެކޮޅު ކަމަށް ވާއެ ދޭކަށް ރައްޔި  ކޮށްެގން. ކުޑަކުޑަ އަދަދެއް ިއތުރަށް ދީެގން.

ތަނުން މި  ހަމަ  ަގބޫލުކުރަނީވެސް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މިއީ.  ނޫން  ވާހަކަެއއް  ދައްކާ  ތާކުން  އެހެން  މިހާރު   ، . 

ެއީއއޭ ޤައުމަށް މި   ،ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙުަގއި އެ އޮތް އަދަދުތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ރުހިަގބޫލުވާން

ެގނެވޭ އިޞްލާޙަށް ެއއްބާރުލުން   ހާ ޮގތަކުން މި ބިލަށްވަުގތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ޮގތަކީ. އަޅުަގނޑު މި ހުރީ ހުރި

 ދީ، މި ބިލު ފާސްކުރަން ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ބަރު ޙުސައިން ޤާސިމްންމެ ިއއްޒަތްތެރި ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

ޓެކްސްނަަގ އަދި  ޓެކްސްނެުގމުަގއި  އަބަދުވެސް  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މިކަާމ    ންޝުކުރިއްޔާ  ދުވަސްވަރެްއަގއި  ުއޅޭ 

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  ޕޮޕިއުލޭރިޓީ  އެންމެ  ެއއީ  ވާހަކަދެްއކުމަކީ  ރައީސް  އި؛ ދެކޮޅަށް  ްއޒަތްތެރި 
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ހުންނާނެ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ޓެކްސްނެުގމުެގ ވާހަކަދެއްކިއިރު ހަމަ މިކަހަލަ މޭރުމަކުން ދިޔައީ.  ހަނދުމަފުޅު

ޮއތީކީ މާކަ ސަޅިކޮ  އިކޮނޮމިކް ކްރައިސިސްއެްއެގ ތެރޭގައޭ   ،ްއ ނޫން. އޭރުަގއި ކިޔަނީށެއޭރުަގއި ދުނިޔޭެގ އިކޮނޮމީ 

އަދި ޭއެގ ހަެއއްކަ ަމސް ފަހުން ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ   ،ބޮޑުކޮށް  ޖީ.އެސް.ޓީ  އަށ3ްއެހެންނަމަވެސް، ފުރަތަމަ %އޮތީ.  

% ަވރަށް  އޮތް  މި  މިހާރު  ހަމ6ަބޮޑުކޮށް  ައއީ  ވެސް  ވެސް    އަށް  އެކަމަކު  ދުަވސްވަރުަގއި.  އެ  ާގތްަގނޑަކަށް 

ރައީސް  ރައްޔި  ،އިްއޒަތްތެރި  ނަަގިއެގން  ެއ  ެވސް  ވެރިކަމުންވެރިކަމުެއ  ތުންނަށް  އޭރުަގއި  މަނިކުފާނުެގ    ަގއި، 

ބި އެތައް ކަންތަްއތަކެއް ހަމަ ޓެކްސްނަަގިއެގން ނުކުރެވިފައި ތި  ،ރައްޔިތުން އޭރުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަިއ ތިބ

ވަހަކު ވެސް މި ދިޔައިރު ދުެގން ރިއަހަރު ފު  4މިހާރު މި ވެރިކަމުެގ  ؛ ެގންދެވިފަިއވަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކުރިއަށް

ށް ޚަހިނަގމުންދަނީ. އެއީ ރާއްޖޭެގ ތާރީެވރިކަމުަގއި ނުފެންނަ އެތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓުތަކެއް   ؛ނުކުރާޤައުމުަގއި ވެރިކަން

ެގ  އެީއ ރަށު  .ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ އެ މީހުންެގ ބޯހިޔާވަހިކަން  ެގހަމަގައިމު ވެސް ޙަޤީޤަތެއް. ދާއިރާ   ބަލައިފިއްޔާ 

ިވޔަސް،ހިއްކައިެގ  ޅުފަ ހިއްކައިެގން  ފަޅު  އޮތް  ޖެހިެގން  ައދި  ިވޔަސް  ބޭނުންވޭ   ން  އެބަ  މީހުން  އެ  ބޯހިޔާވަހިކަން 

ޮއވެއްޖެ  ހަދާފައި  ބަނދަރު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ    ޔާއްމިހާރު.  އިާމރާތުެގ  ބޭނުންވޭ. ސްކޫލު  ބޮޑުކުރަން  ބަނދަރު  އެ 

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީެގ ވާހަކައިަގއި އަޅުަގނޑު ެވސް އެބަ ުއޅޭ ؛ ސްކުރަން ބޭނުންވޭ. ސަިއންސް ލެބް ބޭނުންވޭ. ރައީޅުރަނަގ

ެގސްޓުހައުސްތަްއ،   ެއީއ  ވިސްނުމެއް.  ކަންބޮޑުވުން   ޓޫރިސްޓު  ، ކުދިކުޑަކުޑަ  ބޭފުޅުންެގ  ވިޔަފާރިތަކުެގ  ކުދި 

އި ެވސް  އެހުއަޅުަގނޑަށް  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އެބަޮއތް  މައްސަލަ  އެ  އެބަ    ސާސްކުރެވޭ.  ބޭފުޅުން 

ކަމަށް  ރިސޯޓާ  ،ވިދާޅުވޭ  ބޮޑުކޮށްފި  ޓެކްސް  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ދެން އުޅެއޭ.    އެބަ  ވަންޏާ  އެްއވަރަކަށް 

ނުދެއްވާ. ެއކަމަކު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އެއްބޭފުޅުންނެއް ވިދާޅުވެ    އަޅުަގނޑަކަށް އަދި ުމޅިން ތަފުސީލުކޮށް އެ އެކަމަކު

ވިޔަފާރި  ލިބޭ  ޑޮލަރު  ކުރަްއވަނީ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  މިސާލަކަށް  ރަީއސް،  އަދި ރިސޯޓު ؛އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ތަކުން 

މު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ކޮންމެވެސް ޮގތަކުން ޑޮލަރު ހޯދަން އެބަޖެހޭ ެގސްޓުހައުސްތަކުން ވެސް، ސަފާރީތަކުން ވެސް. އާން

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  އިމްޕޯޓުކުރަން.  މުދާކޮޅު  މަުގމަތީ ؛އޭނަެގ  ޑޮލަރުެގ  ލާރި.   35ރުފިޔާ    17ބާޒާރަކީ    މިައދުެގ 

 10މިސާލަކަށް    ،ންވީހައްދަވަސެންޓުެގ ތަފާތެއް އެބައުޅޭ. މީެގ ހިސާބު  93ޑޮލަރު    ެއއް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ

.  ުގހުރި ބޮޑު ފަރަ   އިއޭގަ   ، ވަންޏާ  ހާސް ޑޮލަރު އާންމު ިވޔަފާރިވެރިޔާ އޭނަެގ މުދާކޮޅު އެތެރެކުރަން ަގންނަ ކަމަށް

ޑޮލަރު ނުކޮށް    ެގއެްއކަލަ  ަގންނައިރުިވޔަފާރި  ޑޮލަރު  ވިޔަފާރިވެރިޔާ  ވާހަކަ  ؛މީނަ  ،އާންމު  ޓްރޭޑުެގ  ޖެނެރަލް 

ލޮސްއެްއ    ލަްއކަ ރުފިޔާެގ އެކްސްޗޭންޖު  7ލައްކަ،    6ބަިއކުޅަ ެއއްބައި ދާިއރު    ދެ. އަހަރެއްެގ  ދައްކަނީ  މި  އަޅުަގނޑު

ދާއިރު ކޮންތާކަށްތޯ    އަތުން  ގެ ލައްކަ ރުފިޔާ ެއއްކަލަ އާންމު ޑޮލަރު ނުލިބޭ ިވޔަފާރިވެރިޔާ  7ލައްކަ،    6އެބައާދޭ. މި  

އެ ؟ދަނީ  މި ކިތައް  ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް  ލިބޭ  ޑޮލަރު  ގެއިންވާނެތޯއެްއކަލަ  ބަެއްއ   ؟އިތުރުވާނެތޯ  ،ތި  އެހެންނޫންތޯ. 

ވިދާޅުވޭ  ވެސް    ،ބޭފުޅުން  ޯއވަރހެޑް  ބޭފުޅުންެގ  އެހެންވީމާކަވަރ އެ  ބުނާ  ،މިދެންނެވީ  ކޮށްލެޭވވަރުެވއޭ.   އަނެންހެން 
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ޗެއް ނޫން  ބޮޑު އެއް   މީަގިއ ެއ ބޭފުޅުން ެއ ވިދާޅުވާ ެގއްލުެމއް މީަގއި ނާދޭ އިނޭގތޯ. ނާންނާނެ. ެއއީ އެހާ  ،ނަމަ

މިމި މި   އިން  ފައިދާތަކެއް  ބޮޑެތި  ެއއަށްވުރެން  އަޅުަގނޑު    ، އިންދަނީ.  ކަމަށް  ކުރެޭވ  ތެރެިއން  ނިޒާުމެގ  އޮތް  އަދި 

ދެންނެވިހެން ވެސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  މި  ، ަގބޫލުކުރަނީ.  ަވުގތު  ބިލު   މި  މި  ހިނަގމުންދާއިރު  ކަމެްއ  ހުރިހާ 

ރަންީވ ސަބަބެއް ވެސް ނެތް. ހަމަ މަޝްވަރާކުރަންވީ. މަޝްވަރާނުކު  ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ    މަޝްވަރާކުރަންވީ އިނޭގތޯ. ކަމާ

ެގސްޓުހައުސް ވިޔަފާރިކުރާ އަތޮޅެއް    އަތޮޅަކީ  ެގއަޅުަގނޑު  ،ެގންދަންވީ. މިދެންނެވީމަޝްވަރާކޮށްެގން މިކަން ކުރިއަށް

ީއ ައޅުަގނޑު ދެންނެވި ވާހަކައަކީ. ައޅުަގނޑު  ދަނީ. އެ  ވާހަކަދައްކަމުން މި  އަޅުަގނޑު ެއ ބޭފުޅުންނާ  ،ވާތީވެ  ކަމަށް

ވާހަކަައކީ ިމދަންނަވާ  އަޅުަގނޑު  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ.  ކޮށްލާނަން  އަޅުަގނޑު  ކަމެްއ  ކުރަންޖެހޭ  ހަމަ    ،އަޅުަގނޑު 

މަކީ  ޔުދިވާހަކަދަްއކަަވިއެގން އެ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް އޮޅުންފިލުަވއިެގން މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރިއަށް ެގން

ޝުކުރިްއޔާ   ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ތާއީދުކުރާ  މިއަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ނުރުހޭނެ  އަޅުަގނޑު 

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ވާ

ޖީ.އެސް.ޓީ އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޝުކުރިއްޔާ  މި  ާއއި  ހުށަހަޅާފައި  ޖުމު  ނެުގމަށް  ބިލަށް  ޮގތެއްަގއި  ވާ  ލަ 

ކަމަކަށް   ފުރަތަމަ  ޭވ.  ެވސް  އޭެގ ސަބަބުތަކެއް  އަދި  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑުެގ  ؛ އަޅުަގނޑުމެންއަޅުަގނޑު  ދެންމެ 

މެންބަރު   އިްއޒަތްތެރި  ފާޤާއަޚް  ފަދަިއންސިމް  ޓެކްސް  ،ހަަގކުރެއްވި  ނުވަތަ  ދުަވސްވަރެްއަގިއ  ޖީ.އެސް.ޓީ  ނެޭގ 

ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ބައެްއ  ތަދު  ސާސްތަކަށްހުއަޅުަގނޑުމެން ޕޮޕިއުލަރވުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންެގ އި

ވާންޖެހޭ. ޤައުމަށް   ނަކީ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށްވާހަކަތަކެއް ހުރޭ. ސިޔާސީ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑު މި   ،ކުރަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދޭންޖެހޭ. އެޮގތުންފައިދާހުރި ކަންކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވަކާލާތު

ބޭނުން ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  އަދި  ތާއީދުކުރަން.  މާ  ،ބިލަށް  ރައްޔިތުންނަށް  ބަދަލަކުން  ެގންނަ  ތި ބޮޑެ  މި 

ސަބަބަކީ  ނުވޭ.  ފު  ،އުނދަޫގތަކެއް  ރޭޓެޑް  ޒީރޯ  ޒަރޫރީ  ޑްޖީ.އެސް.ޓީ  އާންމުކޮށް  އެއީ  އެބަުއޅޭ.  އައިޓަމްސްތަކެއް   

 .. .ޮގތުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަންއެތައް.  ސްބޭނުންތަކަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ އަިއޓަމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި،   ފާހަަގކޮށްދޭންޖެހޭ ؛އިްއޒަތްތެރި  އެްއޗެ  ނެ،އަޅުަގނޑު  ޒީރޯ  ެއީއ  ޖީ.އެސް.ޓީ  ނޫން.  އްސެއް 

 ޓީ ޒީރޯ. އުއާއި ޑި)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޓީ ޒީރޯ ެއއްޗެހި. އުޑި

 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަހައްޓަވާތި ވަރަކަށް ތަންދޮރު ދަންނަ ބޭފުޅުންކަން ހަނދާންދެން ވެސް މިތާ ތިއްބަވަނީ ހަމަ ކޮންމެވެސް   ؛ރައީސް

ރައި އާދެ!  ފްލާއިނޭގތޯ.  ޝުޤަރ،  މިލްކުސް،  ސޯލްޓް،  ކުކިން ،  ެއްގ،  ،  ފިޝް، ޓީއޮއިލް،  ޑީޕްސީ  ލީވްސް،   

ޓް،  ، ކެރޮޕޭސްޓް، ކުރުނބާ، ަގބުޅިސް ޔޫސްޑް އިން މޭކިންގ ކަރީޓްރިހާކުރު، ޕޮޓޭޓޯ އެންޑް އޮނިައން، އިންްގރީޑިއަން

ޒީރޯ  ކެބެޖު މިހިރީ  ފުޑްސް.  ބޭބީ  ރަސްކް،  ބަންސް،  ބްރެޑް،  ފުރުޓްސް،  އޮފް  ޓައިޕްސް  ޯއލް  ޓޮމާޓޯ،  ބީންސް،   ،

އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް މި ޖީ.ެއސް.ޓީ ޒީރޯ ައއިޓަމްސް މިއީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީާމ،    ،އިނޭގތޯ  ޖީ.އެސް.ޓީ

މާ،  ންމެ ކަންބޮޑުވާނެ ކަންކަަމކީ ކޮބައިތޯ ވިސްނާފައި، މި ހޯދުންތައް ހޯދީ. އެހެންވީބިލު އައި ހިސާބުން ރައްޔިތުން އެ

  ، މީދުތައްންކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުނުާވކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ދެން އަނެއް ކަމެްއެގ ޮގތުަގިއ ރައްޔިތުންެގ އުޔަމި

ބޭނުންވޭ. މަސްވެރިން ެވސް އެބަ ބޭނުންވޭ އިތުރަށް   ރަްއޔިތުން ބޭނުންޭވ. އަދި މިއަދު ެވސް އިތުރުކުރަން  ސަބްސިޑީ

އަންނަނީ ސަބްސިޑީ ދީެގން.    ބޭފުޅުންނަށް ދޭން. އެއީ މަހުެގ ައުގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑު ކުރެވެން މި  ސަބްސިޑީ އެ

ޕްރޮޖެކްޓުތައް  މި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  ރައްޔިތުން  ވަޒީފާ  ކަންކަން  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  އްެވސް  އެ ؛ ހިންަގން 

ސަރުކާރުން އެންމެ އުނދަޫގވި ދުވަސްވަރުަގއި    ަވޒީފާ ެގްއލޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ކޮވިޑު އެލަވަންސް  ދިވެހި ރައްޔިތެއް

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލާއިރުަގއި ޤައުުމަގއި ިމ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނޭ ޮގތަށް    ކަމަކާދީ ހީނަރުޞާތިޤުވެސް ދީފައިވަނީ. އި

ވިސް އެބަސަރުކާރަކުން  ބަހައްޓަން  މި   ނުން  އެއްބާރުލުން  ޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް  ކަމަށް ހާލަތަުގއި    ނުދީފި 

މި   ،ވާނަމަ ކުރެވެނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޒިންމާދާރުކަން  ޙަޤީޤަތުަގއި  އިނޭގތޯ.    ވަރަށް  ކަމެއް  އެހެންވީމާ،  ކުޑަ 

ދެންމެ އަޅުަގނޑު   އަޅުަގނޑު  ފެށިއިރުަގިއ  ޮގތަށްވާހަކަދަްއކަން  ފާހަަގކުރި  ދެންމެ  ؛ޖީ.އެސް.ޓީ  މި،    ައޅުަގނޑު 

އައިޓަމްސް ފުޑް  ރޭޓެޑް  ޒީރޯ  ޖީ.އެސް.ޓީ  އިނޭގތޯ  . ފާހަަގކުރި  މުޤައްރިރު   ނަާގޓެކްސް  ،ރަނަގޅު  އިްއޒަތްތެރި 

ދަ އިނޭގތޯ  ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން  ކަމެްއ.  ކުރާ  ެއއީ  އިމްޕޯޓުކުރާއިރުަގއި  ޮގތަށް  ފެށުމުން  ފާހަަގކުރެްއވި  ްއކަން 

ޮގތަކަށް މުޤައްރިރަށް އެްއޗެއް ވިދާޅުވެވުނީމަ ައޅުަގނޑަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ެއއްޗެކޭ    އެއަށް ހަމަ ހުރަސްއެޅޭ

 ކަންކަން ފާހަަގކޮށްލަން ފުރުޞަތު ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ފުކުރައްވާތި އެކަމަށް ޓަކައި. އަޅުަގނޑު މިދެންނެވުނީ. މާ

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.  
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 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް  އިންދާ  ެގއްލިފަިއ  ސިސްޓަުމން  އަޅުަގނޑު  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ތިޔަ  ޝުކުރިއްޔާ  ރަީއސް  އިްއޒަތްތެރި   

މައްސަލައަކާ  ،ދެއްވީފުރުޞަތު ިއދާރީ  މި  ދެން  އެދުނީ.  އަޅުަގނޑު  ވަރަށް  ިއއްޔެ  ދިމާވީ،  އެހެން  ބޮޑަށް    ހުރެ 

 ... ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ޖީ.އެސް.ޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދަނީ.  ބެދޭ މަޅި ނުފެންނާތީ އަޅުަގނދު ދެމުން މިނޫން، 

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތާއީދު ބިލަށް  މި  ައޅުަގނޑު  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ނިންމީޝުކުރިއްޔާ  މުޅި   ،ކުރަން  ރަްއޔިތުން  ރާއްޖޭެގ 

ދުވަ މިހާ  ދިރިުއޅެމުން  ލިބުމާއިކަންކޮޅުތަކުަގއި  ބޯފެން  ސާފުތާހިރު  ވެސް  ފެނުން    ،ސްއައިރުަގއި  ސާފުތާހިރު  އަދި 

ނުލިބި ފުރުޞަތު  އިތުރަށް    އަހަރެއް  50  ތާހިރުވުމުެގ  ވެސް  ލިބިެގން  މިނިވަންކަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވުރެ 

ކުރިއަށް ސްފައި ޮގ ތަންކޮޅެއް  އަދި  ބަލަ   ،ވާއިރުަގއި  ކުރިއަށް  ކަނދޮޅުއިސުނާީމެގ  އޭރު  ލާއިރުަގިއ  ރަްއޔިތުން  ދޫެގ 

އެއަށްވުރެ   ؛މިހާރު ކަނދޮޅުދޫ އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވެ ދުވާފަރުަގއި ދިރިުއޅެމުން އައި ހާލު  ،ދިރިއުޅެމުން އައި ހާލާއި

ާގއެޅި މަުގތަކުަގއި  ައންނަތާރު  ، އިތުރަށް  ތަރައްޤީެވެގން  މިސާލަކަށް   ؛އައުންއެޅި  ރާއްޖޭެގ  މުޅި  ޮގސް  ިމޮގތަށް 

 އެ ރަށުަގއި ދާންދޫެގ ޯގތި މަދު، ޯގތި ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޯގތި ދީެގން އެ   ،ލިޔަސް އެހެން ރަށެއް ހިއްކިދާންދޫއަށް ބެ

ދިރިއުޅުމާއި ހަމަޖެހިެގން  ެއއަ  ،ތަނުަގއި  ޑޮމެސްޓިކް  އިތުރު  ބައިަވރު  އެހެނިހެން  ބަލިއަދި  ހެދުމާއި،  މީހުން ރޕޯޓު 

ދި ތަނަށް  އަނެއް  ޓަޔުއެއްތަނުން  އާމްދަނީއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާއި،  ފުރުޞަތު  އުޅުުމެގ  ދަތުރުފަތުރުކޮށް  ކައި 

ވެސް  ެއއްޮގތަކަށްރައްޔިތުންނަށް ފަހިވެެގން އަންނާނީ ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުެވެގން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭތީ. 

ެގ ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހޭނެ ވާއިރުަގއި ނުތާހިރު ފެނުން ފެންވަރައިެގން ދިވެހިރާއްޖޭ  ައހަރު  50އަޅުަގނޑެއް ނުދެކެން  

ރުހުމުން އަޅުަގނޑު މިހާރު އެްއޗެއް ންކަމަކަށް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުެގ އެްއވެސް ޝަކުާވއެްއ ނެތް. އަޅުަގނޑު ހިތު

އަޅުަގނޑުެގ   ދޭކަށް  ރުފިޔާ  ދެ  އިތުރު  ސަތޭކައަކުން  އިތުރަށް  ފައިސާެގ  ހޭދަކުރާ  ޮގތުަގއި  ޖީ.އެސް.ޓީެގ  ަގނެފައި 

  އެ ދެނީ ދައުލަތުން އޭެގ ބަދަލުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ބޮޑު ހޭދަެއއްކަމެއް ނެތް.    ްއވެސް އުނދަޫގހިތަކަށް އެ

ކިޔެވޭތީ.   ހަމައަށް  ޑިްގރީާއ  ފުރަތަމަ  ހިލޭ  ނިކުމެވޭތީ.  ބޭސްކޮށްެގން  ހިލޭ  އޮެވފައި  ހޮސްޕިޓަލުަގއި  ކުރާތީ. 

ަގންނަންފޮތް މިހެންޮގސްފަންސޫރު  ދެން  މަސްވެރިންނަށް  ސަރު  ،ނުޖެހޭތީ.  ސަބްސިޑީ  ފިއުލް  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ކާރުން 
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  .ޓަކައި ދޭތީ. ކަރަންޓުެގ ސަބްސިޑީ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ދެއްވާތީ. މިހެން ހުރި ކަންކަން ސަރުކާރުން އެބަ ކޮށްދެްއވާ

ބޮޑުކުރާ  ޓެކްސްތަްއ  މިކަހަލަ  ނުކޮށް  ކަމެްއ  މިކަމާ  ،ނަމަ  އެްއވެސް  އެހެއަޅުަގނޑު  އިދިކޮޅު.    ދާދި  ،ނޫން  ންނެއް  

އެފަ ވެސް  ދަތުރެްއަގިއ  ކުރި  ކުޅުދުއްފުށްޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޒަޢާމަތުަގިއ   ހުން  ރައީސްެގ  އިްއޒަތްތެރި  ތަނުަގއި 

ޔާމީ ރަީއސް  ފްލެޓުތައް  ައޅަފެއްޓެވި  ސަރުކާރުަގއި  ދޫކޮށްލުއި ނުެގ  ހުރިވީރާނާވެެގން  މުންނުލާ  ކުރިން   ވަރަށް  ޮގސް 

ޮގސްފައި ދަރަޖައަށް  ދަށު  އެ ވުރެ  މި ސަރުކާރުން  ހުއްޓާ  ނިންމަ    ތެރޭަގިއ  މުއްދަތެއްެގ  ކުރު  ވަރަށް  އެ   އި،ވަނީ 

ުގރުއަތުލަިއެގން ލިބޭނެ  ؛ޮގއްސަ. ކުރީއްސުރެ ހުރީ ހަވާލުެގން   ރަށުެގ ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

އެ އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ކަނޑައެޅިފަ.  ެއއީކީ   މީހުން  ވަނީމާ  ނުބުނާނެ  ތަނަށް  މީހަކު  ިމ    ،ޙަޤީޤަތުަގއި 

ފެނުނީމާ ފިނިޝިންގ  ހުރި  ނިންމާފައި  ހައުންސިން  ،ސަރުކާރުން  ސޯޝަލް  ޮގތަކަށް  ެއއީ  ސްޓޭޖު  ޓޫ  ވެސް.  އޭ 

ވުރެ ވެސް ތަންކޮޅެއް ފެންަވރު ރަނަގޅުކޮށޭ އެ ތަންތަން   ހެދިފައި ހުރީ. އެއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިޑް ރޭންޖަށް

އެހެންވީމާ،   ނިންމުމާއިހުރީ.  ރާއްޖޭަގއި  ކަންކަން  ހުރި  ބަލާއިރުަގއި   ،ފެށުމާއި  ،މިހެން  ކަންތައްތަކަށް  ކުރުމުެގ 

ދަންނަވާނީ ޚައަޅުަގނޑުމެން   ައޅުަގނޑު  ދޭކަށް  ރުފިޔާ ސަތޭކަައކުން  ދެ  އިތުރު  ތެރެއިން  ފަިއސާެގ  މިއީ    ،ރަދުކުރާ 

ނަަގން ޓެކްސެއް  އެއްވެސް  ހަމަ  މިއީ  ނޫނޭ.  ެވސް  ދަނޑިަވޅެއް  ެއކަމާޯގސް  އިދިކޮޅުޏާ  އިދިކޮޅު    ހަދާ  ސިޔާސީ 

ެގންދި  މެދުނުކެނޑި  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  ރައްޔިތުންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ތިބޭނެ.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،މާއިޔުފަރާތްތައް  އަދި 

ެގނެސް ބަދަލެއް  ހެޔޮ  އަޅުަގނޑު  ،ބަޖެޓަށް  ޓަކައި  ެގނެސްދިނުމަށް  ކުރިއެރުން  އިތުރު  ރަްއޔިތުންނަށް  ިމ  ރާއްޖޭެގ   

ށް ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު  ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ތައްޔާރު ވާހަކަ ރައީސަ

 މިއަށް ވޯޓުދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި މިހާރު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ފަރާތުން    ޝުކުރިއްޔާ  ެގސްޓުހައުސް އެސޯސިއޭޝަންެގ  ތަނަށް ވަޑައިަގންނަވައިފި 

ޢަލީ ހަސަން  ކޮންޓްރޯލަރ  ވަޙީދު.    ،މަނިކާއިފައިނޭންޝަލް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އެސްކޯ  ެއސޯސިޭއޝަނުެގ  އެ  އަދި 

އެދިވަޑަިއެގންފައިވާ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ    ށްމިހާރު ފުރުޞަތަ  ،ރަނީ ކުތުއަޅުަގނޑު ަގސް  ! މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ

ކުރަން ެއދިވަޑައިަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި    ވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލެއް  ފުރުޞަތުތައް ބެހެއްޓުމަށްފަހުަގއި އަލުން

ހުރި ައމީ  ،ނަމަ  މެންބަރަކު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ހުޅުވާލުން.  ފުރުޞަތު  އަރިހުަގއި    ންއެކަމަށް  ޢާންމުެގ 

ރެކޯޑުކުރައްވާފައިއިއ  ،ދަންނަވާނަން ލިސްޓު  އޮތް  މި  އެނބުރެން.   ،ހަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ލިސްޓަކަށް  އަުއ 

މާހިރުންނާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   މެންބަރުން    އާދެ!  ިއއްޒަތްތެރި  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ފުރުޞަތަށް  ސުވާލުކުރުމަށް 

ޓުހައުސް ެއސޯސިޭއޝަނަށް ވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއަގތުމަށް އެދެން. އަޅުަގނޑު ެގސް 
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ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކުރުމާ ުގޅޭ ޮގތުން ؛ ދަނީ ޓެކްސް  މިހާރު މި ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކުރަމުން މި   ،ލާނަންއިވެސް ދަންނަވަ

ބާވަތުެގ ެވސް   ދެ ؛ޖީ.އެސް.ޓީ  ާއއިޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ   ،ވަނީ  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި މި 

ވިދާޅުވަނީ މެންބަރުން  އެއްބައި  މަޝްވަރާތަކުަގއި  ހިންގަވަމުންެގންދަވާ  މެންބަރުން  ބޮޑުކުރުން.  މިީއ    ،ޖީ.އެސް.ޓީ 

މި  ރަނަގޅު  ވަރަށް މަސައްކަތްތަކަށް  ތަރައްޤީެގ  ބޭނުންވެ   ކަމެކޭ.  ކޮންމެހެން  އޭ.ފައިސާ  މިކަން   އެހެންވީާމ،   ވެސް 

މިކަުމެގ ސަބަބުން ދެތިން ޮގތަކަށް    ،އްެގ ޮގތުަގއި. އަނެއްބަިއ މެންބަރުން ދެކެނީބޮޑު ބޭނުންތެރިކަމެ  ކުރުން ެއއީ މާ

ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ   ،މީދުކުރާ ނަތީޖާ ނުނިކުމެދާނޭ. އެއީ ލިބެން ބޭނުންވާންމިކަމުެގ ސަބަބުން އު  .ދެކެވޭ  އެބަ

މިއާމް ނުނިކުމެދާނެތޯއިދަނީން  ބޭފު ؟ން  ތި  އަދި  އަހާ ސުވާލެއް.  ވިޔަފާރިއެއީ  ހިނގައިފިޔަ ޅުންެގ  މިކަން  ނަމަ    ށް 

ކޮބައިތޯ ބަހުސްކުރެވޭ ނުކުތާެއއް. ކެޔޮދޫ ދާއިރާ، ވ.؟ ކުރާނެ އަސަރަކީ  މެދަުގއި  މެންބަރުންެގ  އަތޮޅު    އެއީ ެވސް 

ވިދާޅުވި މެންބަރަކު  ތަފުސީލުކޮށް  އެއް  އަސަރެއް އިއެ  ،ތަންކޮޅެއް  ކަމަށް   ން  ކޮށްފާނެ  އަދި  ެވސް  ކަމަށް  ނުކުރާނެ 

މިވެ ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ޮގތަކަށް.  ދޭހަވާ  އެހެން  މެންބަރު   ސް  ިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ  އަރުވަނީ 

 ޖާބިރަށް. هللا ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މަރުޙަބާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮންޓްރޯލަރާ  ކިޔަންއާދެ!  ފައިނޭންޝަލް  ެއސޯސިއޭޝަނުެގ  ބޯޑު ެގސްޓުހައުސް  އަދި  އި 

 މެންބަރުންނަށް. އަދި ރާއްޖޭެގ...   އިމެންބަރުންނަށް. އަދި އެންމެހަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑުމެން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު   3ފަހަރަކު ވެސް    ، އަޅުަގނޑު ދޭނަން ކޮންމެމަޑުކޮށްލައްޗޭ އިނޭގތޯ. މިހާރު 

ނޫން   3  ،ފުރުޞަތެއް ތަޤުރީރެއް  ކުރައްވާނީ.  ސުވާލެއް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންނަށް.  ިއއްޒަތްތެރި 

އެދެން ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުެގ  ދެން  އެޮގތަށް    ،ދެއްވާނީ.  މެންބަރެއް  ފަހަރަކު  ނޯޓުކުރެއްވުމަށް  ބޭފުޅުން  ތި 

 ކުރަނީ، ދެތިން މެންބަރަކަށްފަހު. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   ތުދާކަށް ނޫން އަޅުަގނޑު ަގސްެގން

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ސުވާލަކީ ައޅުަގނޑުެގ  ބެޑަކަށްެގސްޓުހައުސެ  ، އާދެ!  ހިންަގއިެގން  ކޮޓަރި  ، ްއ  ސަތޭކަ  ޮގތުން  ނޫން  މިސާލެއް  ެއއް 

އް ހިންގައިެގން ކިހާ ފައިދާއެްއ  ތިރީހަކަށް ކޮޓަރިތާ. ެގސްޓުހައުސެ   ،ްއަގއި ހުންނާނީ. ދެން ވިއްސަކަށްެގސްޓުހައުސެ 

މިހާރު ލާރިން؟ ލިބޭތޯ  ހިންަގިއެގން  ެގސްޓުހައުސް   ، ލިބޭ  މުސާރައް  ލާރިން  ލޯނުލިބޭ  ބޭންކު   ކިހާދައްކާފައި  ދީފައި 
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އިންވެސްޓުމަންޓް ދުވަހަކުންތޯ   އޮފް  ރިޓަރން  ލިބޭތޯ؟ ރިޓަރންވަނީ  އިންޓަރނަލް  ޕްރޮފިޓެއް  ކިހާ  އޭރުންތާ ؟ އަދި 

ންނާނީ ކޮންދިމާލަކުންތޯ ައޅުަގނޑުމެން ނަަގންޖެހޭނީ.  ެވއްޖެްއޔާ ދެން އޮއިތުރު އެްއޗެއް ނަަގން  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނީ

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. ކުރީ.  އެހެންވެެގން މި ސުވާލު އަމާޒު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ސުވާލެއް.   ސުވާލަކީ ދެ  އާންމުކޮށް  ެގސްޓު  ،އެއް  މިހާރު  ރޭޓުހައުސް  ކޮބައިތޯވިްއކާ    އަށްއެސް.ޓީ.ޖީ  އަދި؟ ތަކަކީ 

ބޭފުޅުން ދައްކަން ހައުސް  ެގސްޓު؟ ނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ކިހާވަރެއްތޯވާޑައިަގންނަވަޖެހިެގނެވޭ ބަދަލުން އިތުރަށް ތި 

އިތުރުކުރާ ފަިއސާ ނަާގނީ    ސް.ޓީޖީ.އެ  ؟ކުން ކިހާ ފައިދާެއއްވޭތޯހައުސަ އަހަރަކު ެގސްޓު  އި ޮގތެްއަގ  ވިޔަފާރިން ެއވްރެޖު

ށް އެކަމުން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ޔަހައުސްެގ ވިޔަފާރި ެގސްޓު ؛ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ، އަތުން ކަމަށް ވާތީ ޓޫރިސްޓުންގެ އަންނަ 

 ؟ޔަތްކޮށް، ބިނާކޮށްތޯޢާއެއީ ކޮންކަހަލަ ެއސްޓިމޭޓްތަކަކަށް ރި  ،ކަމަށް ތި ބޭފުޅުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވާއިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ނައިފަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ދަންނަވަން މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަރްތެރި  ެގސްޓުދެ    ،ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް  ސް ހައު ބޭފުޅުންނަށް 

ތިްއވެ ވަޑައިެގން  ފަރާތުން  ސުވާލަކީބިއެސޯސިއޭޝަންެގ  އަޅުަގނޑުެގ  މީަގިއ   ،.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ 

%  12%  .ވާނީ  މައުޟޫޢަކަށް ޖެހެނީ.   1އަށް    16އިން  މި  މިޮގތަށް  ޔަކުއްލި  ޖަނަވަރީން  1  ޖަނަަވރީން  ކަށް 

ބޮޑުވެ މިޔުދިންެގޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ދެންނެވީ ؛ވަުގތު  ަމކީ  ދެ   ،މި  ފެށިެގން  މިއީ މަސް  މިހާރުން  އޮތީ.  މި  ދުވަސް 

ޗެލެންޖަކަށް ބުކިން؟ ވާނެތޯ  ކިހާވަރެްއެގ  އެބައެ ކިހާ  ރި  އް  މިއަށް  ުގޅުންހު  ، ނުކުރެވި ޔަތްޢާހުރިތޯ  ބޭފުޅުންެގ  ރި ތި 

މިހައުެގސްޓު  ނޫނިއްޔާ އިނޭގތޯ  އެނިގވަސްތަކުަގއި  ކަންނޭނެގދެންނެވީ.  ހުންނާނީ  ޑައިެގންފައި    ، މިހާރު 

ޝަކުވާތައްެގސްޓު ިމ  ވެސް  ބޭމިކަާމ  ނޫނީ    ،ހައުސްތަކުން  ތި  ކަންކަުގޅިެގން  ހިއްސާކުރަްއވާފައި  ފުޅުންނަށް  ން 

ބުކިން ކިހާ  އޮތްތޯހުންނާނީ.  ެއބަ  ބިރު  ކެންސަލްވެދާނެކަމުެގ  މި؟ އެއް  ޗެލެންޖެއްތޯ  ކިހާބޮޑު  ރާއްޖޭެގ   ،އީއަދި 
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އިންޑަސްޓްރީއާެގސްޓު ފަ  ، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ؟ރުޔާއިއަޅާކި   ހައުސް  ިގނަ  ޓްރެވެލަރސް   ރަށްހަބަޖެޓު 

  . ވާނެ  ންޖަކަށްލެވަރަށް ބޮޑު ޗެ  ހަމަ  ޔަީގނުން ވެސް ބޮޑުވުމަކީ ެއއީމި އަންނަނީ. އަންނައިރުަގއި    ހައުސްތަކަށްެގސްޓު

ެއއީ އަޅުަގނޑުެގ    ަގއި. ެއހެންވީމާ،ތް ކުރަމުންދާއިރު ކަކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްސްބެކްބައުން  ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް

 . އިނޭގތޯ  ސުވާލަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުން އެ    ،ަގިއ އެދޭނަންންހައުސް އެސޯސިއޭޝަ. އަޅުަގނޑު ެގސްޓުންޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ!  

 ުގޅޭޮގތުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ އެްއޗެއް ވިދާޅުވެދެްއުވމަށް. ލުތަކާކުރެްއވި ސުވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ޙަސަން ޢަލީމަނިކުއިނޭންހައުސް އެސޯށިއޭޝަންެގ ފަެގސްޓު

އިނޭގތޯ  އައްސަލާމް ޝުކުރިއްޔާ  އޮތީއަޅުަގނޑަރައީސް.    ޢަލައިކުމް.  ކި  ށް  ދެއްތޯހާޕްރޮފިޓް   ؟ވަރެއްތޯ 

ހައުސް  ސްޓުެގ  840ހައުސް އެބަ ތިބި ާގތްަގނޑަކަށް  މިހާރު ެގސްޓުއަޅުަގނޑުމެންެގ    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފަދައިން 

އަޅުަގނޑުމެންސާދަހާސް  ރީކޮށްފަ.  ޖިސްޓަރަ  ަގއިޓޫރިޒަމް އެހެންނަމަވެސް،  ހުރި.  އެބަ  ކުރީަގއި  ކޮވިޑު   ބެޑް  ެގ 

ކުރަމުން ތްރޫެގން އަޅުަގނޑުމެން  ާގތްަގނޑަކަށް  އިނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިއޔަރ ދިޔައިރުަގއި  ދަ  އައުޓް 

%ާގތްަގނޑަކަށް ޮއކިއުޕެ  40  އިނދެފައިވަރު  ެމއިންޓެއިންކުރެިވފަ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ކޮިވޑާ  ންސީ  ފަހުން  ދިމާިވ 

ެގސް ިގނަ  ފަށާފައި  ހަުއސްތައް ޓުވަރަށް  ައޅުަގނޑުހުރި  ވެސް  ހަދަން  އޭަގއި  ހުރީ.  .  ނެިގފައި  ލޯނު ވެސް  މެންނަށް 

ޅު  އަޅުަގނޑުމެން ޖެހުނު އެ ދުވަސްކޮ  ކުއެހެންވީމާ، މޮރިޓޯރިއަމް ެވސް ދެއްިވ ސަރުކާރުން، ބޭންކުން ވެސް. އެކަމަ 

ކަމަކީ  ފަށައިަގނެެގންކަން. ދެން  ސްޓް ވެސް ދައްއިންޓްރަ ބޮޑު  ދިމާވި އެންމެ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް   ،ައއިިއރުަގއި 

  ކުރި.ވަރަށް ބޮޑަށް އިފެކްޓު   ކަށް ތަކިންބުއެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން    ޔާސަ ޔުކްރެއިންެގ ހަނުގރާމައަިއއް  ންނަގޅުވަމުރަ

ވަރަށް ިގނައިން ެގ މީހުން  ޕުޔޫރަވަރަށް ބޮޑަށް އީސްޓަރން  ސެްގމަންޓުަގއި  ހައުސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓޫރިޒަމް ެގސްޓު

އެ  ސްއައި އެހެންވީމާ،  އިފެކްޓު ތަނަ  އުޅުނު.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ުއޅެނީ ށް  މި  އަދިވެސް  ކުރި. 

އެވްރެޖު އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  އަޅުަގނޑުމެން   އަރައިނުަގނެިވެގން  ޮގތުަގއި  ރޭޓެްއެގ 

ާގތްަގނވިްއކަ ހުރީ  އަިއއްސަ  ައޅުަގނޑުމެންލަޑޮ  65ޑޮލަރާއި    60ޑަކަށް  މުން  ޚަރަދުތަކަށް    ނޑަކަށްަގާގތް  ރުަގއި. 

ެގސްޓު  40ބަލާއިރުަގއި   ެއކްސްޕެންޑިޗަރަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަށް  ޑޮލަރު  އެހެންވީމާ،  ހުންނަނީ.  މި  ހައުސްަގއި 

މާޖިނެ އޮޕަރޭޓުކުޑަކުޑަ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގސްޓުއްަގއި  ިގނަ  އޭރިއާގައި.  ކުރެވެނީ.  މާލެ  ހުރީ  ހަުއސްތައް 

މިސެންޓްރަލް އޭރިާއަގއި  ާގތްަގނޑަކަށް  ހި  ެގސްޓުހާސް    ެއާގރަރީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  ހައުސް  ބެޑް. 
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ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ އިނޭގތޯ   ؛މި ބޮޑުކޮށްފިއްޔާ   ،އެބަ އޮތް އިނޭގތޯ   ންރކޮންސަ  ްއެގއިންޑަސްޓްރީަގއި ފުދޭވަރެ

މި ވިއްކާއިރުަގއި    ނީ ާގނޫނުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންންނަެގ އިތުރަށް ލާ ޮގތަށް އޮޓެކްސްައކީ ިވއްކާ ރޭޓު

އަސްލު  ަގނޑުމެން  ޅު އިންކްލޫސިވް ރޭޓެްއެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންީވމާ، އަ  ،ބުނަނީމީހުން މި  އޮޕަރޭޓަރުންނާއި  

ކާ ރޭޓުން. އެހެންވީާމ، އް ވި  ކުރަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން އިރުަގއި މި ދިމާވާ ކަމަކީ މައިނަސްރާކުއި މަސައްކަތް ަގފީލްޑު

،  ކުރާ ވަރުނީ ެގސްޓުން ޚަރަދުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހެ  ސްތަ  އޮއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރުކުރަން ސަރުކާރުން ާގނޫނުަގ

މީހުން މީހުންނަށްބޭނުން  އެ  އެ  ކޮބައިތޯ.  ރޭޓަކީ  ފޭސް  ވަރަ  ވަނީ  ކިހާވަރެއްޚަރަދުކުރަންޖެހޭ  އެހެންވީމާ،    ތޯ.ކީ 

އަސްލު  ތިބީ   ަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ވިސްނައިެގން  ވަރަކަށް  މި  ،ކޮންމެވެސް  ދަތިތަކުން   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އައި 

ލިބިދާނެ ކަމަށް. ޭއރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި   އަރަިއަގތުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓެކްސްެގ ރިޑަކްޝަނެއް ައސްލުގައި

ބޭ މިކޮޅަވޮލިއުމް  ެގނެވިއްޖެ ސް  ޓޫ  އްޔާށް  ކޮމިއުނިޓީ  ވެސް   ؛ޒަމެްއަގއިރިައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު  ސަރުކާރަށް 

މަދުކަން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިއުނިޓީއަށް   ހައުސްތަކުން ދޭ ޓެކްސްެގސްޓުވުރެ    ށްރިސޯޓުން ދޭ ޓެކްސަ  ،ަގބޫލުކުރަން

އެހެނިހެން   ،އިތުރަށް އެކްސްކާޝަންތަކާއި   ިއެގންިވއްކަ   ޑު ބެ ދުމަތެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ. އެއީވަރަށް ބޮޑު ޚި

ކޮިމއު ތެރޭަގއި  ައޅުޓީއަށް  ނިޚިދުމަތްތަކުެގ  ބެނިފިޓް  ބޮޑަށްދޭ  ވަރަށް  ފެނޭ    ހައުސް ެގސްޓު  ަގނޑުމެންނަށް 

އެ  އިންޑަސްޓްރީެގ އެހެންވީމާ،  ިގނަކުރެވެއް  ވިޔަފާރިން.  ވޮލިއުމް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ޔާއްޖެ ބައި 

ހީަވނީ ައޅުަގނޑަށް  އާމްދަނީ  އާޚިރުަގއި  ޓެކްސްލިބޭ  ކަމަށް  އާއާއި  ފެންނަނީ.   ބޮޑުވާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެގސްޓު ފުދޭވައަޅުަގނޑުމެން  ސެްގމަންޓްަގއި  އެ  ރެްއެގހައުސް  ޮއތްކޮންސަރނެްއ  ބޮޑުެވއްޖެ  ،ބަ    އްޔާމީތި 

އި އަޅުަގނޑުމެންފެކްޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  ކަމަށް.  އެންމެ  ކުރާނެ  މާކެެގ  ބާލީ  ޓަކަށްކޮމްޕެޓިޓިްވ  އިނީ   ، މި 

ކުޑަކޮށްެގން   މީތި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ތަންތަން.  ޕުކެޓް  ެއއީ  ކުރިއަށް ނޫނިއްޔާ  އެހެންވީމާ،  ެގންދަނީ. 

 ޝުކުރިްއޔާ.  ؛އަޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އަުގ ބޮޑުވުމުން ޑިމާންޑަށް ކޮށްފާނެ އަސަރަކީ    ،ޖީ.ެއސް.ޓީ ބޮޑުވެ  ،އަްއސަވާ ސުވާލެއް ެއއީ  ޝުކުރިއްޔާ. މެންބަރުން

ތި   ؛ޮގތުން އަޅުަގނޑު ހިތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އެކަމާ ުގޅޭ؟ އަސަރަކީ ކޮބައިތޯ  ކޮށްފާނެ ވޮލިއުމަށް   ؟ކޮބައިތޯ

ެގސްޓު ރަނަގޅުކޮށްދޭހަބޭފުޅާ  އަދި  ފަރާތުން  އެސޯސިއޭޝަންެގ   ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ  ދެއްވާ!ވަޑައިެގން ؛ންއުސް 

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ
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ބޭނުންވަނީ   ސާފުކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އިނޭގތޯ، އާދެ!  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ 

 % % އ12ިޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ބޮޑު   16ން  ނިކަމެ އަށް  އެއްވެސް  ތިކުރީމާ  ޚަރަދު  ކުރަންޖެހޭ  މީހާ  ރައްޔިތު  އާންމު   

އިތުރުެވެގންދާނެތޯ މީހާއަ؟ މިންވަރަކަށް  ރައްޔިތު  އާންމު  ނިކަމެތި  ތަކުލީފެއް  ބޮޑު  ސަބަބުން ކިހާ  މިކަމުެގ  ށް 

ތި ރައްޔިތު މީހާއަށް ނިކަމެ  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކުރީމާ  ،ކުރިަގިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަވަރަށް ިގނަ   ؟ވެދާނެތޯތުއަ

ވާހަކަ.  ވަރަށް ސާފުކޮށް  ެގއްލުންވާ  ރަނަގޅަށް  ެއކަން  އަޅުަގނޑު ލަެއހެންވީމާ،  އާންމު   އެދެން.  ދިނުން  ނިކަމެތި 

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ % މީހާއަށް  ބޮޑުކުރީމަ    16އިން %   12ރައްޔިތު  ތަކުލީފުތަކަކާއަށް  ކުރިމަތިކޮންކޮން   ؟ލާންޖެހެނީތޯ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

ރައީސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ސުވާލަކީ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުެގޝުކުރިއްޔާ  ފުރަތަމަ  އިނޭގތޯ.  ސުވާލެއް    ، ތިން 

ހައުސްތަކަކުން މިހާތަނަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި އެބަ  ުގޅިެގން އެްއވެސް ެގސްޓު   ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ެގންނަ ބަދަލާ

ނަށް މުތަކުެގ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންއުން ޤަހައުސްތަކަށް އަންނަނީ އެހެދީފައި ހަމަ ެގސްޓު  އް ޅެމިހާ ކުޑަ ަވުގތުކޮ ؟ އޮތްތޯ

ާގނޫނީ  އޮތް  މިހާރު އޮކްޓޫބަރު މަސް ާގތްަގނޑަކަށް މި   ؛. ދެން ދެވަނަ ސުވާލުވާތީ އިނެގތޯ ނިމުނީ. އަދި މުޅިން 

ނުއެއް މިކަމެއް  ޖަނަވަރީ   ؛ނިންމޭ ޮގތުން  ބުކިނ1ްނަާގނަންތޯ.  ހުންނާނީ  މިހާރު  ނަަގނީ.  މި  ައއިަގއި    .ސްފަތައް 

ތަ ފާސްވެ،  ާގނޫނު  މި  ކުކުރެވޭއިުގދީ ސްއެހެންވީމާ،  މުއްދަތު  ވަރަށް  އޮންނާނީ  ބެލެވެނީޑަ ރު  ކަމަށް   އޭރުން.  ވެފައި 

އިންފޯމްެގސްޓު ެގސްޓުންނަށް  ޖެހޭނީ  ވެސް  ރިސޯޓުތަކުން  އަދި  ވެސް  ހުރި ހައުސްތަކުން  ހައްދާފައި  ކުރަން 

  ންޓެއް ޕަސައަށް. އެ ހާލަތުަގއި ކިހާ    16 %ެގ ބަދަލުަގއި މި ބަދަލުވެއްޖ12ޭމިހާރު އިން %  ،ނޫނޭކޭ ؛ތަކަށްބުކިން

ލަފާކުރެވޭތޯބުކިންްގ ކަމަށް  ކެންސަލްވެދާނެ  ތިންވަނަ ސުވާލަކީ ؟ ސް  ދެން   ދާފައިދީ  މި  ޓޫރިސްޓުންނަކީ  ،އިނޭގތޯ. 

ދައުލަތަ  ހައުސްތަކާެގސްޓު  ޓޫރިސްޓުންބައެއް.   ހަވާލުކުރަނީ  ތަންތަނުން މި  ބަެއއް  އެހެންނަމަވެސް،  ދައްކަން.  ށް 

އެ އުޅޭނުދައްކާ  އަދަދެއްތޯބަރުޚަ  ކަމަށް  ބަ  ކިހާ  ާގތްަގނޑަކަށް  ޕަސެންޓެއް؟ ލިބޭ.  ެގސްޓުކިހާ   އްތޯ ހައުސެ ެގ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ އްކާ ތިބީދަސްޓުންެގ އަތުން މި ނަާގފައި ދައުލަތަށް ނުޓޫރި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން
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 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދިއްދޫކުރިއްޔާ. ޝު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ވަޙީދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްދޫ

ނޫނީ ރާއްޖެއަށް    ޓޫރިޒަމް ރިލޭޑެޓް ކަންތައްތަކުން ދައުލަތަށް  ،މަރުޙަބާ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ 

ރަނަގޅަ އެންމެ  ޮގތުަގއި  ފުރިހަމަ  އާމްދަނީ  ކަމަށްށް  ލިބެންވާ  ބޮޑަށް   ،ނުލިބޭ  ެއއީ.    ވަރަށް  ވާހަކަެއއް  ދެކެވޭ 

ބަދަލާ ެގންނަ  މި  ަގބޫލުކުރެވޭތޯ  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވަރަކަށް    ،އެކުަގއި  ެއއްވެސް  އާމްދަނީ ެއކަމަށް 

މިން ލިބެންވާ  ތެރެއިންރާއްޖެއަށް  މިކަމުެގ  ލިބިެގންދާނެތޯ  ފުރުޞަތެއް  އެއްވެސް  ނުލިބުމަށް  ދެން ؟ ަވރަށް 

  އާއި ޖީ.ެއސް.ޓީޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ   ން،ރެވިފައި މި އޮތީ އަންނަ އަހަރުން ފެށިެގން މިކަން ކުރަކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޢުލާން

  ؟ންތޯއަންނައެބަ ން ވަމުމިކަމަށް ތައްޔާރު ތި ބޭފުޅުން ވާހަކަ. އެްއވެސް ަވރަކަށް  ނެބޮޑުކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތި ބޭފުޅުންެގ ޖަވާބަކަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. އާދެ! އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު އެކްސްކޯ މެންބަރު އަޙްމަދު ވަޙީހައުސް އެސޯށިއޭޝަންެގ ެގސްޓު

ކޮންޓްރެކްޓް މި ހެދެނީ    ،ނަަގން ބަލާިއރުހިސާބުން ޓެކްސް    އާޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު. ޖަނަވަރީ

އަށް    16އިން %   12ރަށް. ެއ ދޭތެރެއިން އަދި ާގނޫނެއް ނެތް %ބައޮކްޓޫބަރުން ނޮވެން ެއއްކޮށް  ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާ

އޮ މި  ތަންތަން  ިގނަ  މިހާރު  ވިއްކަބޮޑުކުރެވޭނެ.  ދެންނެވީ.   .ނިމިފަ  އިންނަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ޖެނަރަލްކޮށް 

ދެން އެ ދޭތެރެއިން ޖަނަވަރީަގއި ާގނޫނު ފާސްެވެގން    ެވސް.  ރިސޯޓުތައް ވިޔަސް ،  ހައުސްތައް އެކަންޏެއް ނޫންެގސްޓު

 މި   އިފަ ވާންނަށް. ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިްއކަރުވަރަށް ބޮޑު އުނދަޫގތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަ  އިޭއަގ  ،ނެޭގއިރު

އެލޮ މީހުން  ބައެްއ  ެއއްކޮށް.  މުޅި  ރޫމް  ތިއްބަވަނީ  ނަާގފަ.  ެވސް  ބްލޮކްކޮށްލާފަހާޓްމަންޓް  އެ    .ޑް  އެހެންވީމާ، 

ަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ޅު . އެހެންީވމާ، އަކީެގ ސުވާލަނެުގން އެންމެ ރަނަގޅު ދަނޑިވަޅެއްތޯ ައޅުަގނޑު ން ޓެކްސްއިދޭތެރެ

 ، ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމޭައޅުަގނޑު    ށްކައެއީ ެއއް ވާހަކަ. ދެވަނަ ވާހަކައައެދެމޭ މީތި ކުޑަކޮށް އަދި ލަސްކޮށްލަދެްއވަން.  

. ދޭތެރެ  ޑޮލަރާ  65ޑޮލަރާއި    50ރޭޓަކީ    އަޅުަގނޑުމެންެގ އެވްރެޖުދެއްވަން.  ތަފާތުކޮށްލަ  އި ރިސޯޓުތަކާހައުސާ ެގސްޓު

އި. ގަ ޚާއްޞަކޮށް ބަޖެޓު މާކެޓު   ،ނީއޯލް އިންކްލޫސިވް ރޭޓެއް. ޯއލް އިންކްލޫސިވް ރޭޓެއް އަޅުަގނޑުމެން ިވއްކަންޖެހެ

  50  ެގއެރައިްވވާ ޓޫރިސްޓް މީހާ ޓެކްސް ަވކިކޮށްލާފައި ވަކިން ދޭކަށް އެއްބަހެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންއެ  

ޑޮލަރާއި    40ނޑުމެންެގ ކޮސްޓަށް އެބަ އަރާ  ލީމާ އަޅުަގއިިއ އަދި އެހެން ޚަރަދުތައް ކަނޑައާ 10އި % އ12ާޑޮލަރުން %
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މިސާލަކަށް  ޑޮލަރާ  42 ބައްލަވާދޭތެރޭ.  ެގސްޓު  4  !  ފަރާތްތަކަށް  ހައުސެ ކޮޓަރީެގ  ހިންާގ    4ޑޮލަރު،    8އް 

ެމއިންޓެއިން  100%  ،ޑޮލަރު ފަސޭހަކަމަކަށްޮއކިއުޕެންސީއެއް  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް  އޮތީ ނުވާ  ކުރުމަކީ  ދެން   ނެ. 

  ސް ކޮމާޝަލް އެހެން ފްލައިޓްތަކަށް އިން ވެއޭޝިއާތައް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއަރ ރާއްޖެއަށް މި އަންނަ ބަޖެޓު ފްލައިޓު

ޓިކެޓް   އެއް ހަމަ  ވުރެ  ބޮޑު.  ވަނިސްބަތުން  ނޫނީ  ޮގ  650،  600ރު  ކޭ.އެލްައށް  އާދެވެނީ.    ސްފައިޑޮލާސްއަށް  މި 

ލާފަ. އެހެންވީމާ،  ށްނީ ދެ ެއކްސްކާޝަން އެޑްކޮލަިވއްކާއެ  ބޭފުޅުން  އެ  ޑޮލަރު    32އިންޑޮނޭޝިއާ މާކެޓަށް ބަލާިއރު  

މީތިއަޅުަގނޑުމެ ރަނަގޅީ  ބޮޑަށް  މަދުކޮށްލަ  ،ންނަށް  މާކެޓުތަކަށް ؛ހައުސްެގސްޓު  އިޓެކްސް  ބަޖެޓު   ޚާްއޞަކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެން މަދުކޮށްލައިދިނުން.  ޓެކްސް  ެގންުގޅެފައި  ިވސްނުމެއް  އިތުރުކުރުމުެގ  ބޮޑަށް  ވަރަ  ވޮލިއުމް    އެއަށްށް 

ނުމަށް އިނޭގތޯ. ދިހައުސްތައް ބަހައްޓައިަގއި ެގސްޓ12ުޚާއްޞަކޮށް މިހާރު އޮތް %ރަން.  ކުއާދޭސްކުރަން، ރިކުެއސްޓު

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަރުަވނީ   ފުރުޞަތު  މި  މިހާރު  އަޅުގނޑު   މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫޝުކުރިއްޔާ. 

 . އަށްޢަބްދުލްމުޣުނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

ހައުސް ހުރިއިރު  ެގސްޓު  840. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ  ތްއަޅުަގނޑުެގ ދެ ސުވާލެއް އެބައޮއާދެ!  ރު.  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި

ެގސްޓު ކިތައް  އެސޯސިޭއޝަންަގއި  ތި  ރެޕްރެޒެންޓުާގތްަގނޑަކަށް  ކިތައް  ؟ ކުރޭތޯހައުސް  ސް  ހައުސްޓުެގނޫނީ 

ރޫމެއް މި  ޑޮލަރަށް ކަމަށް    65ޑޮލަރާއި    60  ،ދެން ިވދާޅުވެއްޖެ؟ އޭމެންބަރުންެގ ޮގތުަގއި ތިބޭތޯ  ެގއެސޯސިއޭޝަން

ކުން ރޫމެއް ހޯދަން ހައުސަރަދުވާ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު މިއަދު ގޮއްސަ ހުޅުމާލޭެގ ެގސްޓުޚަޑޮލަރު    40ވިްއކަނީ. ދެން  

ޔަީގނުން    ބެލި ހަމަ  ިވޔަސް  ރުފިޔާއަށް  ބާރަވެސް  ކަމުަގއި  އެހެންވީމާ،   ސަތޭކަ  ރޫމެއް.  ނުލިބޭނެ  ދަށްކޮށް  ވުރެ 

ެގން ނުކުރެވޭ. ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ކަނޑައެޅިހިސާބު މީަގއި ދިމާވާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލެއް  ފުޅުންެގ އެމިއަދު ތި ބޭ

 އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ކަމަށް ދޮުގހަދާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އެއްޮގތަކަށް  މެންބަރު،  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު،  ނުދެއްކެވޭނެއިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަެއއް  މޭރުމަކުން  ތި  ތަނަށް   މި  .ވެސް 

އަޅުަގނޑަކަށް އެއީ.  ބައެއް  ެގންނަ  ހޯދަން  މައުލޫމާތެއް  ތަނުަގިއ    އަޅުަގނޑުމެން  މި  ބައެއް  އެއްވެސް  ނުފެނޭ 
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ދޮުގހަދަ  ރޫހެއް    ިއ،ޮއޅުވާލަ  އި،ކަނޑައެޅިެގން  އެްއވެސް  ކުރުމުެގ  ބޭފުޅާ ހުކަމެއް  ތި  ސަބަބެއް.  ންނަންޖެހޭނެ 

އެ    ،ސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް ޗެކިންވެަވޑަިއަގތަސް ވެސް  ބާރަކުރަްއވަން ބޭނުންވާ ަގޑީަގއި  ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިެގން ޗެކިން 

ވިދާޅު ބޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް ވެސް  ވާހަކަ  ހުރި  ިވއްކާފައި  ކުރިއަށް  ދާއިރާެގ ފުޅުން  އުތުރު  ތިނަދޫ  ާއދެ!  ވެދެްއަވއިފި. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

މުޤައްރިރު މަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ދޭ  ކޮމިޓީަގއި  މަ ޢުިމ  ތެދު  ހަމަ  ވާންޖެހޭނީ  ދޮުގޢުލޫމަތު  މިތާ ލޫމާތަށް.  ހަދައިެގން 

އެއް  ތަނެއްމަޖިލީހުެގ  ެއްއެވސް  އަދި  ވެސް  ކޮމިޓީއެްއަގއި  އެއީދިލޫމާތުޢުމަ  އިގަ ވެސް  ކަނޑަެއޅިެގން    ނުމަކީ 

ނޫން  ކަމެއް  އަޅުަގކަން  ކޮށްެގންވާނެ  އެހެންކަމުން،  ބުނެފަ.  ފާހަަގކޮށްލަންއޮޭވ  އަނެްއކާވެސް  ތި   ؛ނޑު  ދެން 

ފުޅުންނަށް ކިހާވަރެއްެގ  ނަމަ ތި ބޭ  ވަނީ ކަމަށް  އަށް އިތުރުކޮށްފި  16%   އިން  14%  ،ބޭފުޅުންނަށް މި ނަގައިެގން

 ؟ެގއްލުމެއް ނޫނީ ކިހާވަރެްއެގ ލޮސްއެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫ

ބޭފުޅުން ތި    ،ހައުސް އެސޯސިޭއޝަން. އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީޓުޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ެގސް

ސާދުކޮ އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ.  އޮތް  ކަންބޮޑުވުެމއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ވިދާޅުވޭ  ބޭނުންވަނީށްއެބަ  ކަ  ،ލަން  ންބޮޑުވުމަކީ  އެ 

ބޭފުޅުން  ؟ ކޮބައިތޯ ތި  ިވއްކާއިރު    ޑޮލަރާ  65ޑޮލަރާއި    50  ،ވިދާޅުވޭ އެބަ  އަދި  ވިއްކަނީ.  ކަމަށް  ދޭތެރޭަގއި 

ކޮށް  ފުލްށް  ކަހަުއސްތަެގސްޓު،  ރެްއެގ މީހުންވަހަުއސްތަކަށް ކިހާެގސްޓުވީމާ،  ށް ޑޮލަރު ޚަރަދުާވ ކަމަށް. އެހެންސާޅީހަކަ

ޕަސަ؟ ެގނެވޭތޯ ތިބޭކިތައް  މީހުން  ޓެކްސް  ؟ ތޯންޓް  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރަށް  އޮތް  ކުރިއަށް  މުސްތަޤުބަލުަގއި  އަދި 

  ،އަށް ާވއިރުަގއި  16%.ޖީ.އެސް.ޓީ  ޓީއިން    12އިން ފެށިެގން. މިހާރު އޮތް %  1އިތުރުކުރަން މި އުޅެނީ ޖަނަަވރީ  

ކިހިނެއްތޯތި   ހުރީ  ރިޒަރވޭޝަން  އަންނަ؟ ބޭފުޅުންެގ  މީހުން  އޮތްތޯ   ންކުރިއަށް  ފިލްކުރެވިދާނެ ؟ އެބަ  ކިހާވަރަށް 

ަގބޫލުކުރެވޭތޯ ބޮޑުކުރީޓެ  ދެން؟ ކަމަށް  ބޮޑު  ،މާކްސް  ޕަސެންޓު  ބޭ  ކުރީމާހަތަރުވަރަކަށް  ކަންބޮޑުވުމަކީ  ފުޅުންެގ  ތި 

ނޫނީ ؟ އްޔާ އެ ކަންބޮޑުވުން ނެތިދާނެތޯއެރަިއވަލްސް ރަނަގޅުވެއްޖެ ؟ ުގޅިެގންާވ ކަންބޮޑުވުެމއްތޯ  ކޮންކަމަކާ؟ ކޮބައިތޯ
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އޮތީ ކިހިނެއްތޯ  އެރައިވަލްސް  ހަމަ  ދެން  ބޭނުންވަނީ.  ސާފުކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  ކަންބޮޑުވުެމއްތޯ  ؟ ކީްއވެވާ 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ނީއެ ސުވާލު އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވަ؟ ރެވޭތޯ ހައުސްތައް ފުލްކުެގސްޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މެދު  މާފަންނުރު. ބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު

ތިމަންނަމެން އެޑްވާންސްކޮށްންނޭ   ،ފާހަަގކުރަްއވައިފި  މިހާރު  ،އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

 800؟ ކިހާ ދުވަހަކަށްތޯ ވިއްކާފައި ހުރީ؟ އެބަ ހުރިތޯ  ށްވިްއކާފައި ހުރީ އިނޭގތޯ. އެޑްވާންސްކޮށް އަންނަ ވިންޓަރއަ 

ެގސްޓުކޮ އުޅޭއިހައުސެ ންމެވެސް  އުޅޭ.  އެބަ  ބެޑް.ްއ  ބައިވަރު  ވަރަށް  އެއީ  ާގތްަގނޑަކަށް  ؟ ކިހާވަރެއްތޯ  ރު 

ކޮބައިތޯ ވާނީ ؟ޕަސެންޓޭޖަކީ  ބޭ؟ ބައްލަވާފައިތޯ  ތި  ހުރި.  އެބަ  ޕެކޭޖުތައް  މީަގިއ  ފާހަަގކުރަްއވަދެން  ތި    ،ނީފުޅުން 

އެޑްާވން މިހާރު  އޯލްސްތިމަންނަމެން  ިވއްކާފަިއ،  ިވއްކާފައިކޮށް  ޕެކޭޖެއް  ޓުއަރ    ،ިއންކްލޫސިވް  އަނެއްކާވެސް 

ބުނީމާުގށް  އޮޕަރޭޓަރަ ކައިރީަގއި  ޅާފައި  ކްލަޔަންޓުން  ބުނަންޖެހޭ  ުގޅާފައި  އޮޕަރޭޓަރ  ތިމަންނަމެން    ،ޓުއަރ 

ކޮފީ ލާރިއަނެއްކާވެސް  ވެސް  ޕެނަޑޯލަށް  އެހެންާއއި  އެކްސްޓްރާ ؟ ވާނީ  ނެއްތޯކިހިްއޔާ  ވެއްޖެނަަގއޭ.  އިތުރު  މިހާރު 

  ،ކަހަލަ ކަމެްއ ކޮށްފި. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އަނެއްކާ އިތުރަށް ބުނީމާއެ  ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ވެސް  އް ނަަގން.ޗެއެއް 

ކިހާ އޮތީ،   ؟ކެންސަލޭޝަނެއްތޯ  އަންނާނީ  ވިްއކާފައި  އޮޕްރޭޓަރުން  މައްސަލަޖެހޭނެކަން.  ަވރަށް  އެނޭގ  އަޅުަގނޑަށް 

ނަާގފަ ވެސް  ބެެގޖާ ފައިސާ  އަނެްއކާ  އޮެއއްޗެ  .  ކައިރިވެފައި  އަންނަން  މާލެ  ޕެކްކޮށްެގން  ކުއްލިއް ހި  ހަމަ  ކަށް  ޔަ ވާ 

ދެން،    .ވާނެ  ސަލައަކަށްޑޮލަރު އިތުރަށް ދޭންޖެހެއޭ ބުނެފިއްޔާ މައް  200ކޮންމެ މީހަކު    ށްޕެކޭޖަތިމަންނަމެން މިހާރު  

ެގސްޓު ހުންނައިރު  އްހައުސެ ހަމައެކަނި  ވިއްކާފަިއ  ޕެކޭޖު  ިގނަ  ސްކޫލާ  ،ނޫން  ިމ    އިސްޕޯޓްސްއާވޯޓަރ  އިޑައިވިން 

ހުރޭ ޕަސެންޓޭޖެއް  ކިހާ  ވިއްކާފައި  އިންކްލޫސިވްކޮށް  އޯލް  ކުރާނީ؟ ތޯތަންތަނާ  އަސަރެއްތޯ  ކޮން  ސަބަބުން   ؟އޭެގ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

އަޅުަގނޑު އަނެްއކާވެސް  އާދެ!  މެންބަރުން.  ިއއްޒަތްތެރި  އަރުވާނަން ފުރުޞަތު  ތިބޭފުޅުންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ 

 ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނަށް.ެގސްޓު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ޙަސަން ޢަލީމަނިކުއިނޭންހައުސް އެސޯށިއޭޝަންެގ ފަެގސްޓު
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އިނޭގތޯ! އެންމެ  2019  ންނަށްއަޅުަގނޑުމެ  ޝުކުރިއްޔާ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑަށް   އެއީ  ތަފާސްހިސާބު  ފަހުެގ 

  ހައުސް މެއިންޓެއިންކުރެވިފައި  އިޔަރ ެގސްޓުކޮށް ތްރޫއައުޓް ދަހުރީ. އެހެންވިމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެވްރެޖު   ބެލިފައި

  3އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ    ޕެންސީއެްއ، ދެންދަށްކޮށް އޮކިއުޕެންސީ. އެހެންވީމާ، އެވަރުެގ ޮއކިއު  އަށް ވުރެ  40ހުރީ %

ހިސާބުތަކަކުން   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަހަރު  އެހެންވީމާ،  ހުރިހާ   ނުފެންނާނެ. 

އެއްއިންޑަސްޓްރީ  އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހޭނީ   ،  އަޅުަގނޑުމެން  އަންނައިރުަގއި  ފެށިެގން  ތަންތަން  އެ   ހަމަ   ލެވެލްެގ 

އެީއ  އެހެންވީމާ،  ދޭތެރޭަގއި.  ފިލްކުރެވޭނެކަމާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ  އެބައޮތް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކޮންސަރން 

  ެގ މައްސަލަެއއް ނެުގމު ޓެކްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު    ،އަޅުަގނޑުމެން އިންޑަސްޓްރީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންެގ ރައުޔަކީ 

ެއއީ  ؟ ކަިއ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ އެންމެ ރަނަގޅު ަވުގތުތޯޓަ  ސަރުކާރުެގ ޚަރަދު ރަނަގޅުކުރުމަށް  ،ނެތް އިނޭގތޯ

ންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނީ. ނަަގިއެގން ރައްޔިތުޓެކްސް  .ނަަގންވީޓެކްސް   ،ހަމަ ރަނަގޅު ކަމެއް   އަޅުަގނޑުމެންެގ ސުވާލަކީ. 

ވަުގތުތޯ ރަނަގޅު  އެންމެ  ރިކުއެސްޓަ؟ އެހެންވީމާ،  ހަމަ  ނޫނިއްޔާ  ،ކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުޑަވެެގން    އަހަރެއް  އެންމެ 

ސަލާމަތްވެވޭނެ އަރައިަގނެވިެގން  މީެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބިެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް   ވެސް 

 ނީ މި އިންޑަސްޓްރީަގއި.  މެންނަށް ލަފާކުރެވެއަޅުަގނޑު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ދުެއކްސްކޯ މެންބަރު އަޙްމަދު ވަޙީެގސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަންެގ 

ައޅުަގނޑު ެގސްޓު  އިތުރު  އަދިވެސް  މިހިރަ  މާލޭަގއި  ްގރޭޓަރ  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ޚާއްޞަކޮށް    ،ހައުސް ކަމެއް 

ރިސްޓުން ބޭނުންކުރޭ ޓޫ  ވުރެ ިގނަ ބެޑް އިނޭގތޯ! ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ެއބަ  ބެޑަށް  2700ހުޅުމާލޭަގއި އެބަހުރި  

ރިސްޓް  ޓޫ  ،ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ  އަނެއްބައި  ،ނީ ބީޗޭމޫދަށް އެރިއުޅޭނެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް. ެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ބިކި

ހުޅުމާލޭަގިއ  . ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް ތަންތަނުަގއި މަޫގަގސްތަކެއް އިންދާފަ އިޖަހަ ފުޅަފެއް . ބަެއއް ރަށްރަށުަގއިބީޗޭ

ބީޗެއް   މީޓަރަށްކިލޯ  7ާގތްަގނޑަކަށް   ދިުގ  ކުށަކަށްވުރެ  މަޢުލޫމާތު  ައޅުަގނޑުެގ  ބީޗަށް    .ނުވާނަމަ  ،  ެއ 

ޓޫ ެގސްޓުހައުސެޓުެގސް  ރިސްޓުއަޅުަގނޑުމެންެގ  ހިންާގ  ފްރަންޓްަގއި  ބީޗް  އަދި  އެތެރޭަގިއ  ްއެގ  އަދި  ވެސް  ހަުއސް 

ޕޮލިސް ބޭފުޅުން އަދި އި  ރިސްޓް މީހާ ފަހައެރިލާއިރު ޓޫ  ިވޔަސް، މި ބީޗަށް ޮގސް މޫދަށް  ށްހަުއސްތަކަހިންާގ ެގސްޓު

ވެސް ބޭބޭފުޅުން  ައއިންނަނީއަ  އެހެން  ސަރުކާރު  މި  އެދުނިން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ފަހުން   . 

ތަފާތު   ެގސްޓު ވެސް  ޮގތްޮގތަށް  ތަފާތު  އެސޯސިއޭޝަނުންނާމީޓީންތަކުަގިއ  އަިމއްލަ   މެންގ އަޅުަގނޑު  އި ހައުސް 

ޓޫ ދެއްވާށޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެޓްލީސްޓް  ހުޅުމާލެއިން  ވެސް  ވަކި  ހައިސިއްޔަތުން  އެރިއުޅޭނެ  މޫދަށް  ރިސްޓުން 

ނޫނީ   ންމުެގ  މުޅި  އިން ވެސް ފާރެއް ރާނައިެގންލޯ  ންފޫޓު  20ބީޗެއް. ައޅުަގނޑުމެން އެތާަގއި    ވަކި  ،އްދެއް ޙަސަރަ

 ... ށްއެކަމަ ބަިއެވެގންއެއްއަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރިހާ އެންމެން 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ޝުކުރިްއޔާޝުކުރިއްޔާ  ސުވާލަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެސޯސިއޭޝަން. ހައުސް  ެގސްޓު  .  އޮތް   މެންބަރެްއެގ  ތި   ،ވެފައި 

 އެއީ އަޅުަގނޑު ހިތުން ބޭނުންާވނެ މަޢުލޫމާތެއް. ؟ ބޭފުޅުންެގ އެސޯސިއޭޝަންަގިއ ކިތައް މެންބަރުން ތިބޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ޙަސަން ޢަލީމަނިކުއިނޭންހައުސް އެސޯށިއޭޝަންެގ ފަެގސްޓު

ައޅުަގނޑުމެންެގ   ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޓު ެގސް   840  އްޔާވެއްޖެ   ޮގތުން  އިންނަ  އެސޯސިއޭޝަންަގއިއާދެ!  ހައުސްއަކީ 

ސަރުކާރުގަ  އިނޭގތޯ،  ެގސްޓު  އިމެންބަރުން  އޮންނަ  ެވއްޖެހައުސެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ    އްޔާ ްއ 

 ަގބޫލުކުރަނީ.މި ކަމަށް އަޅުަގނޑުެމން  މެންބަރުން

 

 :ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މް. ޢާޡިދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ޝުކުރިއްޔާ! މެދުހެންވޭރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މް ޡިޢަލީ ޢާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހެންވޭރުމެދު

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ   ތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުންތަކެއް ތިބިޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔި

ެގސްޓު  މި އެސޯސިއޭޝަނުތަނުަގއި.  ެގސްޓު  އެއްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ންހައުސް  މިތާަގއި.  ހައުސް އެބަތިބި 

ހުން އެންމެ ފަ  އަދި އަހަރެއްހާތެއް ވެސް ނޫނޭ  ަވުގ  މިއީ އެންމެ ރަނަގޅު  ،ވިދާޅުވޭ  އެސޯސިއޭޝަންެގ ބޭފުޅުން ެއބަ

މި    ،ެގ ވާހަކައަކީ އަޅުަގނޑު  ،ނަމަވެސްއެހެންމަޓީން އެބަ ބުނޭ މިހެން.    .އެއީ ތެދެއް  .ރަނަގޅޭ. ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭނޭ

އެބަ  މިތާ  ވާހަކަ ަވުގތަށް  މި  ބޭނުމެއް  ސަބަބަކީ؟ އޮތްތޯއޭ  ދެއްކުމުެގ  ޕާލަމެންޓަ  ،ެއއީ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ރީ އެބަޮއތް 

ދެން މިހާރު ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައި އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް.   ،ފައިތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެވިލެއް ނެރެފައި، ްގރޫޕުން 

ނަތީޖާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  އެއްދެން  އެދެން    ނުކުންނާނެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިތާ މިައޅުަގނޑު  ވެސް  ނިސްޓަރު 

ބިލު  ،އެްއކޮށް  އިންނެވުމާ ފޮނުވާ  ކިޔާފައި ސަރުކާރުން  ދެންނެވީމޭ  ތިރީަގއި  ވެސް  ވިޕްލައިން    ަގިއ 

ެއޮގތަށް އެ މޭރުމުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަންކަން ދާ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ    ،ނަމަ  ވަނީ   ކަމަށް  ފޮނުވައިދެްއަވއިފިއްޔާ. 

ތަމްސީލް ރަްއޔިތުން  ނުކުރެވޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެންކަށް  މިހޮކުރަން  ކަންތައްތަކެއް  މިތާ  ބައެއް  ތިބި  ތިބީ. ވާފައި 

ރައީ  ތިބުމުެގސް،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިތާަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  އޮތްއެހެންވީމާ،  ބޭނުމެްއ  ައޅުަގނޑެްއ     ކަމަކަށް 

ނުދެކެން.    އްއަޅުަގނޑެ ިމހާރު  ކަމަކަށް ވެސް    ނުކުރަން ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކުރާކަށް. އެ ފުރުޞަތު މިތާ އޮތްަގބޫލެއް
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މި ނޫން  ބޭނުމެއް  ައޅުަގނޑު  ނަތީޖާއެްއ    އެހެންވީމާ،  އިތުރު  ދައްކަިއެގނެއް ސުވާލުކޮށްެގނެއް  އިތުރަށް  ދެން  ވާހަކަ 

 ނުނުކުންނާނެ ރައީސް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންވޭރު

 .. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

އިންނެވި އިނޭގތޯ! ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ    ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން، ވަޒީރު ވެސް އެބަ  އަޅުަގނޑު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންވޭރު

މުޤައްރިރު. އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  މަ  ،ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ޝުކުރިއްޔާ  ެވސް  އިންޖީނުއެޅިއިރުަގއި  ސްދޯނިފަހަރުަގއި 

އެސޯސިއޭޝަންެގ    ހައުސްެގސްޓު  ،ކަމަށް ދެއްކިއޭ. ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވަނީ   ވީމާ މަސް ނުބޭނޭނެއްދު  އިމަސްފަހަ

ހެންވީމާ، އެ މީހުންނަށް  ސަރުކާރުަގއި ރަޖިސްޓްރީވެފައި އޮތް ކޮންމެ ބަޔަކީ ތިމަންނަމެންެގ މެންބަރެކޭ. އެ،  މެންބަރެކޭ

 ނުކުރަން....އް ނެތް ތީަގިއ ބައިވެރިނުވެ ތިބުމުެގ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަގބޫލެއްެގއް ހައެްއވެސް 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

މެންބަރުން. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި  ؛ މި ތަނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިނޭގތޯ!  

ެއ    އި،އެ ބޭފުޅުންނަށް ބިރުދައްކަ އިތަނަށް އާންމު ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ބޭފުޅުން ެގންނަވަ  ެއއް. މިބަ ބާރު ތިބިއިއާރާ

 . ދެއް ނޫން. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުުގސަބޭފުޅުންނަށް މަލާމާތްކޮށް ހެދުމަކީ މި މަޖިލީހުެގ މަ
 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު އިރާެގދާ ދެކުނު ހެންވޭރު

މެންނަށް އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުން ދަްއކާ ވާހަކަައކާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑު  .މުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ގު އް ހައެ ބޭފުޅުންެގ   ދެކޭޮގތުަގއި  ވެސް އުފެދޭ ސުވާލު ހަމަ ދަންނަވަމުންތާ ެގންދަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު
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ތިބުމާެގސްޓު  ،އޮންނަންވާނެ މެންބަރަކަށް  އެސޯސިއޭޝަންެގ  މެންބަރުންެގ   އިހައުސް  ތިބި  އެހެންވީމާ،  ނުތިބުން. 

ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ރާއްޖެ  އެ ވާހަކަ  !ނުވޭ. އޯކޭ   އަދަދެއް ސާފުކޮށް ވިދާޅެއް  ދޫކޮށްލީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، 

މިއަދު   ،ކުރާ މީހާމިއަދު ބުކް  ޓުކަށް ދަތުރުކުރަން އެއަރލައިނަކުން ޓިކެނަތަ  އަންނަން ނޫނީ އެއްވެސް ތާކުން އަނެއް

މާދަމާ އޭނަ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ  ޑޮލަރު    1000ނޫނީ  ޑޮލަރު    800ންނަ  ޓައިމް ލިމިޓް ހަމަވާ މީހާ އެައށް ދީފައި އޮ

  ދުނިޔެ އޮތް  ގެ ޒަމާނެއް ކުރީއްސުރެ ައޅުަގނޑުމެން  އެބަ ބޮޑުވޭ. ީމެގ އެތައް  ށްޑޮލަރަ  1000އްޔާ  ހުރެ ނަަގންޖެހިއްޖެ

މިއަދު ނޫން  މިހާރު    .އޮތީކީ  ޮގތަކަށް  މީހަކު  އަންނަ  އިތުރަށް   4ރާއްޖެ  އެއްޗަކުން  ޚަރަދުކުރާ  މީހަކު  އެ  ޑޮލަރު 

ރާއްޖޭެގ ފަތުރުެވރިކަން ހަލާކުވާނެ ވާހަކައެްއ    ، އެސޯސިއޭޝަން ހަލާކުވެ  ހައުސްެގސްޓުކާރަށް ނެުގަމކީ  ށް ސަރު ޓެކްސަ

ިވދާޅުވީމާ ބޭފުޅަކު  އެއްެވސް  ަގބޫލެއް   ކަމަށް  އަސްލު.  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  ވާހަކައެއް  ކުރީެގ  މާ  އެއީ  ނުކުރާނަން. 

ނިކަމެތީންކަމާ އަންނަނީ  ރާއްޖެއަށް  ނިކައިއެހެންވީމާ،  ފަ،  ދަންނަވާނީ އިރުންކަމާީގމެތި  އަޅުަގނޑު  އެީއ   ،

ރާއްޖެޓްރެވެލްކުރާނީ ސޭވިންްގ އަދި  އެހެންވީމާ،  ހަދައިެގންނޭ.  ތިބޭ   4އަންނަން    ސްެއއް  ޕޭކޮށްެގން  ކުރިން  މަސް 

ސް  ްގހެން. މި ޒަމާނުަގިއ ބުކިން ވެސް ެއއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ކުރީ ޒަމާނުަގއި ދެއްކި ވާހަކަެއއް  ވާހަކަ

އޮ އެ  ޕޭކުރަން  ދަންނަވާނީހަދާފައި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކައިރިވީމަ.  ވަކިވަރަކަށް  އަދި  ޑޮލަރު   4  ،ންނަނީ 

ެގސްޓުއިތުރު އެީއކީ  ލިބޭނެކުރުން  ެގއްލުމެއް  ބޮޑު  ެއއްވެސް  ނޫނޭ  ހައުސްތަކަށް  ދެންކަމެއް  ޝުކުރިއްޔާ.  އެ   . 

އެ ސުވާލަށް އަދިވެސް  ؟ކިހާ މެންބަރުންނެއްތޯ ރަޖިސްޓަރވެފަިއ ތިބީ  ހައުސް ެއސޯސިއޭޝަންގައިބޭފުޅުންެގ ެގސްޓު

 ނުލިބޭ.  ޖަވާބެއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ތަނަށް   މި ،ހެންވޭރުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫން. ިމ ތަނުަގިއ މި ަވުގތު ކުރާން ޮއތް މަސައްކަތަކީ 

އަރިހުަގއި ސުވާލުކުރުން. ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލަ ތަޤު  ވަޑައިެގން ތިއްބެވި ކަމާ ނުވަތަ އަމިއްލަ   އިރީރާުގޅޭ މާހިރުން 

ބޭފުޢުރަ ތި  ނޫން.  ވެސް  ދެއްވުމެއް  ތަޅުމުަގއި  ޔު  އެއީ  ނޫން.  ެވސް  ހާމަކުރެއްވުެމއް  ޮގތް  ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ  ޅާ 

މަސައްކަތްކޮށް އެ  ކަމެއް.  މި  ކުރަްއވާ  އައިސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުެމން  ވަުގތު    ކޮމިޓީގައި  ތިބިނިމިެގން  ކުރާންީވ  މި 

ވިދާޅުވާ  ،ކަމަކީ ކަންހުރި  ތިޔަ  އެއީ،  އަ   މިޮގތްތޯ    ކަންކަން  ކައިރީަގއި  .  ވީސުވާލުކުރަން މެން  ޅުަގނޑުބޭފުޅުން 

 އަރުވަން. އަށް ފުރުޞަތުޟާއަޅުަގނޑު މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރި
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ެގސްޓު މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ޖަވާބުދެއްވަމުން  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭފުޅުން.  އެސޯސިޭއޝަންެގ    އި ބާލިންއާ  ،ވިދާޅުވި ހައުސް 

ކުޑަޕް ޓެކްސް  ތަންތަނުަގިއ  ފަދަ  މި  ބޭނުން  .ކަމަށް  ކެޓާ  ސާފުކޮށްލަން  ޓެކް  ،އަޅުަގނޑު  އެ  ސެކިހާވަރެްއެގ  އްތޯ 

 ؛އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަމަށް  60ކޮށް ރޫމްތައް ވިއްކާ އަަގކީ  ދެން، ެއވްރެޖު  ؟ތަންތަނުން ނަަގނީ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީެގ ޮގތުގައި

މި އަރަނީ   4% ބޮޑުކުރާ  މިއަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި    .ދޭތެރޭގައި  ހައާފަސްދޮޅަސް، ހަތްދިހާކަށްހާވަރު  ާގތްަގނޑަކަށް އެ

ބަލައިފިއްޔާ  60ާގތްަގނޑަކަށް   ރޭޓުން  އަޅުަގނޑުޑޮލަރު  2.4  ޑޮލަރުެގ  އިތުރުވަނީ.  މި  ބޭނުން،    ވަރު  ސާފުކޮށްލަން 

ބޭނުންވޭ ދަންނަވާލަން  ކުރިން  ސާފުކޮށްލުމުެގ  ފަސޭހަ  ،އަދި  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޮޑުކުރުމަކީ  ކަމެއް   ޓެކްސް 

ނޫން. އެްއވެސް ރައްޔިތަކު ޓެކްސް ބޮޑުވާކަށް    ޖޭެގ ރަްއޔިތުން ވެސް ކުރަން ބޭނުންާވނެ ކަމެއްއްނޫން އަދި ދިވެހިރާ

  ، ކަމެއް ނޫން އެއީކީ   ދި ހިނަގމުންދާ ސަރުކާރަކަށް ވެސް ފަސޭހަނުވާނެ އަ  ވެސް ބޭނުމެއް  ޓެކްސް ނަާގކަށް  ،ވެސް

ން ެއއީކީ. ނޫ  ޮގތުން އަމުދުން ކުރަން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް  ކުރަން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ެވސް ނޫން އެއީކީ. އަދި ސިޔާސީ

އުޅެވޭ   ނުލައި  ޓެކްސްއާ  ޤައުމެްއ  ެއއްވެސް  ދުނިޔޭެގ  ނުފެނޭތައެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑަކަށް  ސަރުކާރެއް   ،ނެްއ 

ތަނެއް  ،ތަނެއް  ހިންޭގ ހިންޭގ  ކަެމްއ    އޮންނަ  ،ދައުލަތެއް  އެއް  އަދި  ކުރިއަށް  އޭެގ  އަދި  ނުފެނޭ.  ވެސް  ތަނެއް 

ދުތަކެއް އޮޭވ. އެ ްގރޫޕުަގިއ  އި ްގރޫޕުަގއި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއި ަގވާ  ރީޓައެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލަމެން  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

އިލްޒާމް ހިމެ ބޮލުަގއި  ބޭފުޅުންެގ  އެހެން  ވަޑައިނުަގތުމަކީ  މީޓީންތަކަށް  އެޖެންޑާކުރާ  ުގރޫޕުން  އެ  ބޭފުޅުން  ނޭ 

ެގ ސަބަބުން 4%މި ބޮޑުކުރާ    ،ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއްނުކުރަން. ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  އަޅުވަންޖެހޭ ސަބަބެއް

ލިބިފައި ތެރެ   މިހާރު  ބުކިންތަކުެގ  ަގބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯއޭހުރި  ކަމަށް  ކެންސަލްވެދާނެ  ކިހާވަރެއް  މި ؟ އިން  އަދި 

ަގިއ ކިހާ ެގސްޓުންނެްއ  ެގ ސަބަބުން ކުރިއަށް ޮއތް ތ4ާ%ބުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއަށް މި އިތުރުވާ  ެގ ސަބ4ަ% ބޮޑުކުރާ  

 ؛ކަމަށް ތި ބޭފުޅުންެގ ދިރާސާތަކުން  ނެއް މަދުވާނެބޭނުންވާ ކިހާ ބޭފުޅުންން  ކަމަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އަންނަ  ެގއްލޭނެ

ހުރި    ހެދިފައިރުެއއް ސުާވލަކީ، މިހާ ؛ތިން ސުވާލެއް ؟ ވަރެްއެގ ދިރާސާއެްއ ހެދިފައި އޮތިއްޔާ ދައްކާތޯއޭ  އެްއވެސް

މަދުވާނެ ކިހާވަރެއް  ަގބޫލުފުޅުކުރެއްޭވތޯއޭ  ބުކިންތަކުން  ސުވާލަކީ ދެވަ؟ ކަމަށް  ެގ  މީ  ތަނުަގއި   އޮތް  ކުރިއަށް  ،ނަ 

  ،ތިންވަނަ ސުވާލަކީ ؟ ކަމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ަގބޫލުކުރެްއވޭތޯއޭ  ނެދާސަބަބުން ެގސްޓުން ލިބެން ކިހާ އަދަދެއް މަދުވެ

ޮގތުަގިއ   ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީެގ  ތަންތަނުަގއި  ފަދަ  ތައިލެންޑް  ނުވަތަ  އިންޑޮނޭޝިއާ  ތަންތަނުަގިއ،  ފަދަ  ޕުކެޓް  ބާލިންއާއި 

 ؟ފުޅުންނަށް ަގބޫލުކުރެްއވޭތޯއޭކަމަށް ތި ބޭ ވަރެއްނަަގނީ ކިހާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ސާފުހެން. ެގސްޓު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު އެކްސްކޯ މެންބަރު އަޙްމަދު ވަޙީހައުސް އެސޯށިއޭޝަންެގ ެގސްޓު

  32ރޭޓް،    ކަށް ނޭނޭގ، ެއކަމަކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބައްލަވާ ބާލީަގއި އެވްރެޖުޓެކްސް ނެޭގ މިންވަރު އަޅުަގނޑަ

ހަިއސިއްޔަތުން.  ޑަައޅުަގނ   .ޑޮލަރސް އެޖެންޓެއްެގ  ޓްރެވެލް  ރާއްޖޭެގ  މީހެއް  ވިްއކާ  ބާލީ  އިްއޒަތްތެރި މި  ކީ 

ބައްލަާވ   އިކުރަްއވަ   އެއް ބޭފުޅުން ދިރާސާހައުސް ހިންަގވާ ފަރާތްތައް. ތިހުޅުމާލޭަގއި ެގސްޓު އްބެވިތި  މަޖިލީހުަގއި އެބަ

އެސް އެއިޓް  ކިހާވަރެއްތޯ  ިއއްޒަތްތެރި    ސެވެންޓީ  ހާޒިރުކޮށްފައި  ތަނަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ވިްއކަނީ 

އަޅަުގނޑުމެން  ،ބޭބޭފުޅުން ބަދުނާމު  ެގމެންބަރުން  ަވުގ  ދޮުގބޮލުަގއި  ބޭފުޅާ  އި،ވާހަކަދައްކަ   ހަދާއަޅުވައި    ައށް އެ 

ިވއްކާ  300ރަްއވަނީތޯ  ނުކުަގބޫލުފުޅު ރޭޓްސް  ނަ  ރޫމް  ޮގސް  އެފް.ައއި.ޓީއަށް  މި  ންގަވާމީހާ  އެހެންވީމާ،  ައުގ.   

ސަިއޒުކުރާކަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން މި    އިއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނަށް ެގނެސް ބަވަ

ހިސާބުތަކެއް އައީ  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ހާޒިރުވީކީ  ފިަގ  ތަނަށް  އެ  ރަނަގޅަށް    ރޖަހައިެގން  ވަރަށް  ދައްކަން. 

ހަމަ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އެބަ  ،އަުގއަސްލު  ތަންތާ  މި  ައުގ.  ިވއްކާ  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ތިއްބެވި    ހުޅުމާލޭަގއި 

 ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން  .ހައުސްތަކަށް ަވޑަިއެގން އެ ތަންތަނުެގ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ބޭބޭފުޅުންބޭފުޅުން ހުޅުމާލޭަގއި ެގސްޓު

ސަރވިސް އެ  ކެމިކަލް  ، ދޭންޖެހެނީ  ހަމަ  ޖެހެނީ  ކެމިކަލް،    .ބޭނުންކުރަން  ބޭނުންކުރާ  ެވސް  ސީޒަނުަގިއ  ފޯ 

ޑޮލަރަށް    55ަގާވއިދުތަކަށް ެއބަ ފައްތަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  ހުރި  ރިޒަމުން ހަދާފައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ

ރަދަށް ކަނޑާލީމާ ބާކީ އޮންނަވަރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ.  ޚަ  33%ޭއެގން    ،ރޫމް ވިއްކާފައި 

   ނޫން އަޅުަގނޑު މި ތަނަށް އަީއކީކަށްވަކި ބޭނުެމއްަގއި މިކަން ކުރާ  ،ޮގތަކަށް ަވކި މަންފާއެއް ހޯދަން އެހެންވީމާ ަވކި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ ިވސްނުމާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަ.  ބުނެދިނުމުެގ  ައއީ.  ުގސަފެންނައެއްޗެއް    1200ދުަގއި 

އިނޭގތޯ.   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ިވއްކަންީވ  ވެސް  ަގބޫލުފުޅުކުރަްއވާ 1500ރުފިޔާއަށް  ވިްއކަންވީ.  ވެސް  އަށް 

 ވިްއކަންޖެހެނީ.ވަނީ،  ވިްއކަކިހާވަރަކަށް ކަން  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

އެްއ  އޮތް. ދެކެވަޑައިަގންނަވާ ޮގތުަގިއ ކިހާ ބުކިން   . ދެ ސުވާލެއް އަދި އެބަހައުސް ެއސޯސިއޭޝަންޓުޝުކުރިއްޔާ ެގސް 

އިމްޕެކް ާގތްަގނޑަކަށް،  ނަމަވެސް  ހުންނާނީ  ޓުޕަސެންޓޭޖުން  އޮތް؟ ކިހިނެއްތޯ  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  ތަނުަގިއ    ދެން 

  !ަގއި އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް މާފުކުރައްވާތިެވސް އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތު ޙަޤީޤަތުަގއި  ؟ ޑިމާންޑަށް އަންނާނެ ބަދަލަކީ ކޮބައިތޯ

މަޖިލިހުެގ މުޅި  ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑު  ތި  ބޭފުޅުން    ފަރާތުން  ތި  ތަނަށް  ވިދާޅުވިހެން މި  ތި  އެދެން.  މާފަށް  ކިބައިން 

 ތި  އަޅުަގނޑު ެއކަން  .ހެދޭނެ. އެހެންވީމާމީސް ބަސް ބުނެއެްއ ނުތި ބޭފުންނާ ުގޅޭޮގތުން ކުޑައިއަދި  ވަޑައިެގންނެވީމާ  

ތިނަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު މި ތަނުގައި،    )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތިރާމާއެކު ދަންނަވަން.ހުބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އި
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މި ކަންކަމާ   .ރަނަގޅަށް ބެލެމުން މި ދަނީ  .ތަނުަގއި ވަރަށް ރަނަގޅު މަސައްކަތެްއ ހިނަގމުން މި ދަނީ  މި ؛މެންބަރު

ނޫނިއްޔާ މަޝްވަރާކުރެިވެގން  އިްއޒަތްތެރި  ތަނެ  އްއަޅުަގނޑުމެންނަށެ  ުގޅޭޮގތުން  ދާއިރާެގ  ނަިއފަރު  ނުފެންނާނެ.  އް 

ދާއިރާެގމެންބަރު،   ދާއިރާެގ،  ނައިފަރު  މެންބަރު،  ނައިފަރު  ދާއިރާެގ ؛ ބޭފުޅުންނަށްތި    އިްއޒަތްތެރި  ނައިފަރު 

މެންބަރު، މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިށީންނަވަ  ނައިފަރު  ިއްއޒަތްތެރި   !އިބައްލަވާޮގނޑިކޮޅުަގއި 

މެންބަރު،    މެންބަރު، މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު،އިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅުން  ؟ދަންނަވަންތޯ  އިއްޒަތްތެރި    ، ތި 

 ؛ހެއްދެވުމަށް   ތި ބޭފުޅުން ތި އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތްއަދި ތި ބޭފުޅުންެގ ނަޒަރުގައި  ބޭނުންވެވަޑަިއަގންނަވާ މަޢުލޫމާތު

ކަމެކޭ    ކަމެކޭ އަދި ެއއީ ރަނަގޅު  ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި،  އެއްބައި ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އެއީ  

 އިރެްއަގއި ކަމުދާ  އަދި އެްއވެސް  ނޭ،ކަމެްއ ނޫ  މި ވަުގތަށް ކަމުދާެއއީ    ، ވެސް. އަނެއްބައި ބޭފުޅުން ެއބަ ވިދާޅުވޭ

ުގޅޭޮގތުން   ކަންކަމާ  މި  ނޫނޭ.  ލިބެންޖެހޭކަމެއް  އެބަ  މަޢުލޫމާތު  ރައްޔިތުންނަށް  މެންބަރުން   .ރާއްޖޭެގ  އިއްޒަތްތެރި 

އަދި ވޯޓުދެއްވާ ޮގތް ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ސާފުވުމަކީ މި މަޖިލީހުެގ އެންމެ   އިވިސްނުމާ  އްވާކަންކަމުަގއި ެގންުގޅު 

 ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން. ެގސްޓު ބޮޑު މަސައްކަތް. އެ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދާންޖެހޭނެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ޙަސަން ޢަލީމަނިކުއިނޭންހައުސް އެސޯށިއޭޝަންެގ ފަެގސްޓު

ވިދާޅުވީ ކެންސަ،  އާދެ!  އަންނާނެކިހާވަރެއްެގ  ލަފާކުރެވޭތޯ  ލޭޝަނެއް  ާގތްަގނޑަކަށް  ؟ކަމަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޕަސެންޓު ފަންސަވީސް  ނޫނީ  އަންނާނެވަރުވިއްސަކަށް  އުނިކަމެއް  އިނޭގތޯ   މެންަގނޑުއަޅުކަމަށް    ެގ    ، ަގބޫލުކުރަން 

ަގއި  2019  ،އަށް  2019ތަފާސްހިސާބު މި ޖަހަނީ  ކުރިއަށް  ޓެކްސްެގ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ކަމަށް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން

% ަގބޫލުކުރަން  40އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ،  އިޔަރ  ދަ  ތްރޫައއުޓް  ވިންޓަރަގިއ   ، އޮކިއުޕަންސީ 

ލިބޭ ހިންަގންޏާ  ނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވިޔަފާރި  އިޔަރ  ދަ  ތްރޫއައުޓް  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަޖެހޭ    ކަމަށް. 

 އޮފް ލައިފް  ޑްއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ސަނީސައިެއހެންވީމާ،  ކީ.  މެއިންޓެއިންކުރަން. އެއީ ީމެގ އެންމެ ބޮޑު ކޮންސަރނަ

ދަނީ އޮފް ސީޒަން ވެސް މުޅިން   އް ެވސް މިހާރު މިއަންނަ ބަދަލުތަ  ވެސް ރާއްޖޭެގ މޫސުމަށްަގއި  ކިޔަިއެގން އުޅޭއިރު

މާކެޓު  އިވިއްސާރަިއަގ އިމަރޖިންގ  ބައިވަރު  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ވިއްސާރަ  ައބަދު  ދަނީ.  އަންނައިރުަގއި  މި  ތައް 

ލަފާކުރަން   އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީާމ،  އައުމުަގއި.  ކެންސަލޭޝަން  ހަމަ  އެބަހުރި  ކޮންސަރން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ!  ވިއްސަކަށް ޕަސެންޓުެގ ަމއިނަސްއެއް އަިއސްދާނެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ޝުކުރިއްޔާ! ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.
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 : އްކެވުންވާހަކަދެ ޢަބްދުލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދުލްންބަރު ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެ

ައމާޒުކުރަނީޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.    މިނިސްޓަރަށާިއއ މަރުޙަބާ ވަޑައިެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލު 

ެއސޯ ެގދި  އަ %  8%ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ޝިއޭޝަނަށް.  ސްޓުހައުސް  ކިހާވަ  12އިން  ބަދަލުވެެގން    ރެްއެގއަށް 

ހުރިތޯ  އްލޭޝަނެކެންސަ ކިހާވަރެއްތޯ  .އެސޯސިއޭޝަނަށް  އީއެ ؟ައއިސްފައި  ކިހާވަރެއްތޯ؟ ރެވެނިއު  އޭެގ   ؟ޕްރޮފިޓް 

ބަލަ މިނިސްޓައިއިމްޕެކްޓް  ދެން  ކިހާވަރެއްތޯ  ށް،ރަލަން.  ޕްރޮފިޓު  %  8%  ރެވެނިުއއާއި  ބަދަލުކުރީމަ  އަށް  12އިން 

.  ދަދެއްެގ އެހީތެރިކަން ވަނީ ދައުލަތުން ދެއްވާފައައިސްފައި ހުރީ. ދެން ޕެންޑަމިކް ތެރޭަގއި ސަރުކާރުން ހަމަ ިގނަ އަ

 ޝުކުރިއްޔާ.   ؟، ޭއެގތެރެއިން އެހީތެރިކަން ެގސްޓުހަުއސް އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބވިފަިއވޭތޯއެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދުފަޟުލް  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ސުވާލަކީ،   އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ފުރު،  ވިދާޅުެވްއޖެޝުކުރިއްޔާ  ކެންސަލްވުުމެގ  އެބަބުކިންތައް  އޮތޭ    ޞަތު 

އެހެންވެއްޖެްއޔާ ޕަސަންޓު.  ިވއްސަކަށް  ހިސާބު    ،ާގތްަގނޑަކަށް  އަހަރާ  2019އަޅާކީ  އެ  ެއ  އޭެގ    ވަނަ  ހަމައަށް. 

އެ ތްރޫއި ޖައްސަ  ހިސާބު  ކުރިއަށް  ެއްވރެޖުކޮށް  ާގތްަގނޑަކަށް  އިޔަރ %ލާއިރުަގއި  ދަ  މަތީަގއި   40އައުޓު    އަށްވުރެ 

އެްއވެސް ޔަ ؟ރެްއގައިއި  މެއިންޓެއިންކުރިތޯ  އަޅުަގނޑު  ކަަމކަށްީގެއއީ  ދެވަނަ  ދެން  ކަެމއް.  ބޭނުންާވ    ،ންކޮށްލަން 

ޮގތުަގއި ކޮިވޑުެގ   ؛ލޯނުެގ  ބޭފުޅުންނަށް ެގސްޓުހައުސްހާމިއަދު  ތި  ޮގތުަގއި  ލޯނުެގ  ލިބުނު ފައިސާެގ    ތަކަށްލަތުަގއި 

ކެންސެލޭޝަން   ށް ދާއިރުަގއި ެގސްޓުހައުސްތަކަށްންޓަމަޕޭަގއި އެ ލޯނު ރީތާ   އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތްއަލީަގއި އަދި އޭގެ 

ޑިމާންޑު ވެއްޓުމުެގ ސަބަބުން ކިހާވަރެްއެގ އު ދެން   ؟ކުރިމަތިވެދާނެތޯ އިނޭގތޯ  ދަޫގތަކަކާނއައުުމެގ ސަބަބުން ނޫނީ 

ޖީ.އެސް.ޓީ،  އެންމެ ކަމަކަށް  %  ފަހު  ވަނީ  16ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ކަމުަގއި  އިންކްރީޒުކޮށްފި  އެ  ައށް  ދާޅުޭވ ވިބަ  ނަމަ 

ބުކިން  ވަންޏާްގސްފުދޭވަރަކަށް  ކަމުަގއި  ދަންނަވާ  ާގތްަގނޑަކަށް  އިމްޕެކްޓް  މި  ކަމަށް.  ކެންސަލްވެދާނެ   ތަކެްއ 

 ؟ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތޯ ރިކަވަރކުރުމަށް ަވުގތު ބޭނުންވާަގއި ތާ  އޮތް ކިހާވަރަކަށް ކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުމާލޭ ދާއި
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 އްކެވުން: ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަދެ  މެންބަރުރާެގ ހުޅުމާލޭ ދާއި

ެގސްޓުހައުސް މަރުޙަބާ  އަދި  މުޤައްރިރު  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭފުޅުން  އެސޯސިއޭޝަން.  ތި   ެގއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފާހަަގވޭ އޭކޮންެމޮގތެއް  ،ވާހަކައިން  ބޮޑުކުރީމާ  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ދެން ިވޔަސް  އިނޭގތޯ.  ކަމަށް  ައސަރުކުރާނެ  އިން 

 ؟ހާވަރެްއެގ ެގއްލުމެއް އިންޑަސްޓްރީއަށް ވިތޯކި  ،ކޮވިޑުެގ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އިނޭގތޯ  ،ން ބޭނުންލައަޅުަގނޑު އަހާ

 ބިލިއަން ރުފިޔާ ެގއްލުނު   ތިރީސްދައުލަތަށް ާގތްަގނޑަކަށް  ރެވެނިއުެގ ޮގތުަގިއ    ،އެހެން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ

އެހެންވީމާ  އަންދާޒާކުރޭ.  އެބަ  ދައުލަތުން  އެނގޭ ކަމަށް  އަޅުަގނޑަށް  ކަނޑައަޅާއިރުަގއި  ަވުގތު  ވުމަށް ރީބައުންޑު   ،، 

އިންޑަސްޓްރީ ހުރިހާ  އަދި  ެއސޯސިޭއޝަނާއި  ެގސްޓުހައުސް  އަދި  ސަރުކާރާއި  ުގޅިެގން   ެގޓަކައި  އެންމެން 

މި އެހެންވީމާ  މަސައްކަތުން  އާދެވުނީ.  މި  އެއްހިސާބަށް  ހުށަހަޅާ  އިތުރުކުރަން  އާމްދަނީ  ދައުލަތުން   ެގސަބަބު  ، 

ެގއްލު  ޮގތުަގއި ހޯދުންމުރެވެނިއު  އަނބުރާ  އަލުން  އެހެންވީމާ  ން  ޭވ.  އެބަ  ކަމަށް  ސަބަބެއް  ކިހާވަރެްއެގ  އެއީ   ،

ބޭފުޅުންނަށް ތި  ތެރޭަގއި  ެގއްލުމެއް  މުއްދަތުެގ  ކޮވިޑުެގ  އަނެއް ސުވާލަކީ  ؟ިވތޯ  ބަދަލުަގއި   ، ދެން  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީެގ 

އެއީ   ؟ނެ ކަމެއްތޯއެއީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ކިހާވަރެއްެގ އިމްޕެކްޓެއް އަންނާ  ،ނަމަ  ބިޒްނަސް ފްރޮފިޓް ޓެކްސް ބޮޑުކުރާ

އަދި ކޮންމެޮގތެއް؟ ހައްލެއްތޯ ކުރާނެ.  ކަންކަން  ތަފާތު  ޓަކައި  އިތުރުކުރުމަށް  ރެވެނިއު  ދައުލަތުން  ިވޔަސް 

 ބޭނުން. ޖަވާބު ، މި ދެ ސުވާލަށް އަޅުަގނޑު މުސްތަޤުބަލުަގއި ެވސް ކުރާނެ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަުއސް އެސޯސިއޭޝަން.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ެގސްޓު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ޙަސަން ޢަލީމަނިކުއިނޭންހައުސް އެސޯށިއޭޝަންެގ ފަެގސްޓު

ޓެކްސެ  އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮފިޓު  ބިޒުނަސް  ެވއްޖެއްޔާ  ޮގތުަގއި  ދެކޭ  ރަނަގޅުވާނެ.   ނަގައިފިްއޔާ  އް ވެސް 

ވިދަޅު   ،އަޅުަގނޑުމެން ދެއްތޯ ތި  ެގއްލުމެއް  ކިހާވަރެްއެގ  އިނޭގތޯ    ެގއަޅުަގނޑުމެން  ؟ވީ  އެބަހުރި  ެގސްޓުހައުސްތައް 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް   ،ވެސް ދެއްވި  ސަރުކާރުން އެހީ  ހެންން ވިދާޅުވިތެރޭަގއި. ދެން ކުރި  ެގކޮވިޑު   ބަންދުކޮށްފައި ވެސް

އިނޭގތޯ ލިބުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ދަށުން  ފަންޑެްއެގ  ރުފިޔާެގ   .އީ.ޔޫެގ  ހާސް  ދެ  ާގތްަގނޑަކަށް  އެނދަކަށް 

،  އްވި. އެހެންވީމާހިލޭ އެހީެގ ޮގތުަގިއ ވެސް ދެ  ރިއެކުސްޓުތައް ކުރެއްވީމަކުން  ރޭޓުން ވަރަށް ިގނަ ެގސްޓުހައުސްތަ

ުގޅިެގން އެން.ޖީ.އޯތަކުން ެވސް. އެހެންވީމާ،   އެކަހަލަ އެހީތައް ވެސް ސަރުކާރުން ވެސް ދެްއވާފައި އެބަހުރި. ސަރުކާރާ

ސަރުކާރަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި    ،ބޫލުކުރަންަގފުދޭވަރެްއެގ ެގއްލުންތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު. އަޅުަގނޑުވެސް  
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ރިކުއެސްޓު  ެގއްލުންތައް ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑުމެންެގ   ؛ދިމާިވ.  ހަމަ  އަދިވެސް 

ނަަގިއެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓެކްސް  ؟އިނޭގތޯ  މިއީ އެންމެ ރަނަގޅު ވަުގތުތޯ  ،އިންޑަސްޓްރީެގ ކޮންސަރނަކަށް އިނީ

އެހެންވީމާހިންޭގނީ އަޅުަގނޑުމެން.  އަހަ ؛ރިކުއެސްޓެއް ހަމަ    ެގ،  މީަގއި  ާގތްަގނޑަކަށް  ބަލައިލުން  ދުވަސް  ރެއްހާ 

ޖެހޭކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް. ސީދާ ހިސާބުދެއްތޯ،  ކަމަށް އެއީ. އަންދާޒާ މި ކުރެވެނީ    ދާނެރަނަގޅު ކަމަކަށް ފެނި

ވެސް ތަފާސްހިސާބުތައް  ވަރަށް  ރާއްޖޭަގއި  ހުންނަލެއް  ނެތް.  ލިބެން  އެހެންވީމާ  މަދު  ކޮވިޑު އަޅުަގނޑުެމންނަށް.  ެގ  ، 

ވަރަށްތެރޭގައި ވެސް  މީހުން  ކޮރަންޓީނު  ސަވަިއވް     އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ލިބުނު  ެއކަހަލ ިގނައިން  ެވސް  ވީ 

އެހެންވީމާ  ކަންތައްތަކަކާ އެބަހުރި.  ވެސް  ކަންތައްތައް  ރަނަގޅު  އެހެންވީމަ،  ހަމަ  ެއއްކޮށް.  ވެސް  ޓެކްސް   ،

ހަމަ ރަނަގޅު  ވަުގތުތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ   އީ، މިބޫލުކުރަން. އެހެންީވމާަގވެސް    ނަަގންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

 ސުވާލުކުރެވެނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގއި މިއަދު  ސަިއެގ ަވުގތަށް މެދުކަނޑާލަން. އެނބުރި އިްއޒަތްތެރި    10:45ކުރަނީ  ތުއަޅުަގނޑު ަގސް   !ޝުކުރިއްޔާ 

ސުވާލެއް    ވަޒީރާ  ،އަރުވާނަން ވަޒީރަށް ަގއި. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތ11:15ު  މެންބަރުން ބައްދަލުވެވަޑަިއަގންނަވާނީ

 ެއކުަގއި.   ވެސް ކުރެފަިއވުމާ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ބޭނުންވަނީ ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ    ، އާދެ!  ޖީ.އެސް.ޓީ، 

ހުށަހަ މި ޅާބޮޑުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން ؛އޮތުންއޮތް  ފައި  ިއްއޒަތްތެރި  ،ދެން  މެންބަރުންއެކިއެކި  ވެސް    

ޓެކްސްޓެކްސް  ،ފާހަަގކުރަްއވައިފި  ކޮންޓްރަނަާގއިރު  ހަމަ  ވެސް  ޤައުމެްއަގިއ  ކޮންމެ  ކަންކަމަށް ނެުގމަކީ  ވަރޝަލް 

ވެެގންދޭ. ޓެކްސް އިތުރުކުރުަމކީ އަދި ރައްޔިތުން އަދި ިވޔަފާރި ކޮމިއުނިޓީން އެދިެގން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ދެން 

މީަގ ހަމަ  ބޭނުންވަނީއަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަން  ކޮވިޑުެގ    ،އި  މިހާރު  ވާހަކަ.  ައއި  ދައްކަމުން  އަޅުަގނޑު  އަބަދުެވސް 

ފައިނޭންސަ ޕަބްލިކު  ދައުލަތުެގ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑު  ނެިގން.  އަޅުަގނޑުމެން  ހިޓެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ށް 

ބޭފުޅުންނާއި ެގސްޓު ެއސޯސިއޭޝަންެގ  ބޭފުޅުން  ،ހައުސް  ޓޫރިޒަމް  މަޓީެގ  އަދި  ހުރިހާ ޢަސިނާނާއި  ތަމްސީލުކުރާ  ތް 

ކިހިނެއްެވެގންތޯ އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު    ،ހެން އަޅުަގނޑު މީޓުކުރިން. އެ މީޓިންަގއި އަޅުަގނޑު ކިޔައިދިނިންބޭފުޅުންނާ

ހުށަހަޅަނީ.   ؛ޖީ.އެސް.ޓީ މި  ބޮޑުކުރަން  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ސެކްޓަރަގިއ  ޓޫރިޒަމް  ފަދައިން ފާހަަގކުރެޚާއްޞަކޮށް    ،ްއވި 

  ،އާއި 2021  ،އާއި   2020ން  ހިތު  ކޮވިޑާ އެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގތްަގނޑަކަށް ޕޮޓެންޝަލް އާމްދަނީ އަޅުަގނޑު
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އުފެއްދުންތެރި ޤައުމީ  އާމްދަނީ  މުންއުފެއްދުންތެރިކަސީދާ    ން،ކަމުއަދި  ެގއްލުނު  ޕަބްލިކު  ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ،ާގތްަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑު އަންދާޒާކުރަނީ   ،ަވރަށް ބޮޑުތަނުން  އާމްދަނީ  ލިބެންހުރި  ސްއަށް ސަރުކާރަށް ސީދާފައިނޭން

ޖީ.ޑީ.ޕީން   ؛ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ެގްއލިފައި    98ޕޮޓެންޝަލް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރުފިޔާ  ޕަބްލިކު ންނާނޭއޮބިލިއަނެއްހާ   .

ވެސް    އެްއކޮށްެގއްލިފައި ހުންނާނެ. އެއާ  ޓީ ސިކުސް ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާރޓު ހަމަ ތަ  ޒްފައިނޭންސަށް މިސާލަކަށް ކްލޯ

ރެސްޕޮންސިބަލް ދަށުން   ސަރުކާރުން  ޕޮލިސީެއއްެގ  ފިސްކަލް  ސިކްލިކަލް  ކައުންޓަރ  ޮގތުަގިއ  ަގވަރމެންޓެއްެގ 

އޮތީ. އިޤުތިޞާދު ކުރިއެރުމަށް    ފިޔަވަޅުތަކެްއެގ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަްއ މިއަދު މި ހާލަތުަގއި މިޅިއަޅުަގނޑުމެން އެ

ބައްލަވާ!  އަ ބޭފުޅުން  ތި  ޤައުމެއް  އެހެން  ނޫން  ރާއްޖެ  ލިބުނީ.  މި  ފުރުޞަތު  ަގިއ  2020ޅުަގނޑުމެންނަށް 

އިޤުތިޞާދު ދިޔައީދަށަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވީ  2021ަގއި.  33.5%  ށް  ހަަމ ސީދާ  އަޅުަގނޑު  ދުނިޔޭެގ  ޝޭޕް  ަގއި   .

އަޅުަގނޑުމެން   41.6%  ވަނަ ައހަރު  2021އެްއވެސް ފަރާތަކުން އަންދާޒާކުރި ޮގތެއް ނޫން. އެކަަމކު، އަޅުަގނޑުމެން  

  13އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ %  ،ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިތިބަ ހާލަތަކީ  2022ކުރިއެރި.    އިޤުތިޞާދު  ރާއްޖޭެގ

މި   ެގއަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަން  ކުރިއަރާނެ.  ވާހަކަައކީ  އިޤުތިޞާދު  އާމްދަނީ  ،އުޅޭ  އަދި   ށް ވަރަ  ސަރުކާރަކުން 

ދި ދަށަށް  ވެ  މާޔުބޮޑުތަނުން  ސަބަބުންއެކު  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  ނެިގ  ޑެޓް ؛ސް  ދިނިން. ރިމޮ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓޯރިއަމް 

އެސް.އެމް.އީތަކަށް   ސެކްޓަރަލޯނުދިނިން.  އަޅުަގނޑުމެން  ރިސޯޓު  ލޯނުދިނިން.  ވިޔަފާރިތަކަށް  ލޯނުބޮޑު  ދިނިން.  ށް 

ލޯނު މީހުންނަށް  އިންޑިވިއުޖުއަލް  ކުރީމާދިނިން.  ހުރިހާ  އެކަން  އެންމެންނަށް  އިޤުތިޞާދުރާ  ހުރިހާ   ހަމަ ؛އްޖޭެގ 

ހުޅުވަ ލިބުނީއިފުރުޞަތު  ފުރުޞަތު  ޖަމްޕުޖަހަން  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ  ،ލީމަ  ެއޮގތަށް  އެކަން  ކުރީމަ.  ޮގތަށް 

ށް ވަރަށް ބޮޑު ހިޓެއް ނެުގން. ދައުލަތުެގ  އެ ކޮސްޓަކީ ޕަބްލިކު ފައިނޭންސަ  .ތްޭއެގ ކޮސްޓެއް ވެސް އެބައޮ  ،ކުރީމާ

ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަކައި މިައދު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކަންކަން    ، އެމާން. އެހެންވީޔު ދިއިތުރުެވެގންވެސް    ދަރަނި

އިނޭގތޯ. ދެން ޕަބްލިކު ފައިނޭންސް ވެސް    އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެއއްކޮށް ސަލާމަތްވާނީ

ހާލަތެއްަގއި ޞިއްޙަ  ،ރަނަގޅު  ނެތިރަނަގޅު  ކުރިއަރައިދާތެްއަގއި  ވެސް  ވިޔަފާރިތައް  ައޅުަގނޑުމެންެގ    ްއ، ނެތަ   

،  ދާނީ ޕަބްލިކު ފައިނޭންސް ވެސް ރަނަގޅު ހާލަތެްއަގއި ހުރެެގން. އެހެންވީމާކުރިއަރައި    ވެސް  ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދު

ނޑާ އެްއކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ، ޓީ.ޖީ.ެއސްޓީ ބޮޑުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ. އަޅުަގނޑު އޭރު އެ ީމޓީންަގއި ައޅުަގ

ބޭފުޅުން ިގނަ  ހަމަ  ނަށްވާހަކަދެްއކެވި  ދެން އެ   ،އަންޑަސްޓޭންޑުވޭ  ޖެހޭކަން.  އެބަ  ބޮޑުކުރަން  ވެސް  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ 

ވެސް ރަނަގޅު ކަމަށް. ެއއް    މަސް   ހަ  ،ެއއްބައި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ،  ވެސް ފާހަަގކުރި  މީޓިންަގއި ވެސް އެ ބޭފުޅުން 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އޭރު   ވެސް ރަނަގޅު. ެއކަމަކު   އި ބޭފުޅުން ދެ އަހަރުއަހަރު ވެސް ރަނަގޅު ކަމަށް. އަދި އެއްބަ 

އަހަރުެގ ޖޫންގައި. އޭރު އަޅުަގނޑުމެން އެ އިންޑިކޭޝަންސްތައް ދީފިން.    ވާހަކަދެއްކީ ާގތްަގނޑަކަށް މި  އެ ބޭފުޅުންނާ

،  މަހުަގއި. އެހެންވީމާ  ވެސް އޮަގސްޓު  ނުވީދުވަހުން ފެށިެގން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ބިލު ފޮ  ، އެއެހެންވީމާ
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އައިސް މިހާރު  ނޮވެ  މިހާރު  އަންނަނީ  މި  މަހާންއަޅުަގނޑުމެން  އަ  ބަރު  ދަންނަވާނީ އިހަމައަށް.  އަޅުަގނޑު  ިއރު 

  އަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެކަން އަވަރ. އަދި މިއީ ހަމަ ނީޑު އޮފް ދަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޑިކުއޭޓު ޓައިމް ވެސް ދެވިއްޖޭ

ހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރުން. ދުނިޔޭެގ މާކެޓުަގއި މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭރުެގ ޤަުއމުތަކުން މިހާރު ކޮސްޓު އޮފް ވީ

މިހާރު   .ޮގސްފަޤައުމުތަކުަގއި އެނަރޖީ ޕްރައިސަސް އިތުރުވެެގން   ެގން ލިވިން ކްރައިސިސް ޔޫ.ކޭަގއި، ޔޫރިޕިއަން ޔޫނިއަ

ޕްރެޝަރސްތަކާ ބޮޑުކުރީމާ  އިންފްލޭޝަނަރީ  ރޭޓު  އިންޓްރެސްޓު  ފައިސާ    އެްއކޮށް  މާކެޓުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފުރުޞަތުތައް ބަންދުވެއްޖެ.  އަުގ ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން    ،ޮގތަކީ  ވަނަ އަހަރު ވީ  2020ހެޔޮކޮށް ހޯދަން ހުރި 

އިސާ ހޯދުމުަގއި އޭރު ފައަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ވަރަށް ބޮޑަށް ޕަމްޕުކުރީމަ ފްލަޝް މަނީ ހުރީ ހަމަ.  ލިކުއިޑިޓީ  

ޮގސްފައި  ދަތިތަކެއް ޑެޓް ؛ނެތް  މިހާރު    މިސާލަކަށް  ނެތް.  ދަތިތަކެއް  ރެއިސްކުރުމުެގ  ވެސް  މާކެޓުަގއި  ކެޕިޓަލް 

ެގ އަތުަގއި ކޮންޓްރޯލް އޮތް ެއއްޗެއް ައޅުަގނޑުމެން  މެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުދަތިތައް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ 

އެ ޖެހޭ  ޔޫސް  އެބަ  އެތެކަންކަން  އާމްދަނީކޮށްެގން  ޓަ  ރޭެގ  ޮގތާއި  ން.  މަސަްއކަތްކުރަ  ކައިއިތުރުކުރުމަށް  ވައިޖެހޭ 

 ކަނޑުެގ.... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ހުރިހާ ނުކުތާއެއް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގެވއްޖެ. މީަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، 

މެންބަރުން ަވޒީރު  ހުރިހާ  ިއއްޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ވާ  ވެސް  ނަތީޖާއަށް  އެދޭ    ދައުލަތުގެ   ލުވުމަށް. އެއީސިތި 

ހުރުމަށް.ސްފައިނޭން ރަނަގޅަށް  ސުވާލަކީ  ސް  ދިޔައި  ، އުފެދޭ  ަމުގން  ބޮޑުކުރުމުެގ  މަންޒިލަށް ޓެކްސް  އެ  މާ 

ވާސިލުވެޭވތޯއާ ބޮޑުކުރީމާ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓެކްސް  އުފެދެނީ.  ސުވާލު  ބޮޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި  މިތަނުަގިއ  ޮގތުން  ުގޅޭ 

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި  ؟ށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭތޯތަނަ  އެ ؟ވެސް ސްޓޭބަލްވޭތޯ  ޕަބްލިކު ފައިނޭންސް

 ރު. ންބަމެންބަރު. އާދެ! ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެބްދުލްހަކީމް ބްދުލްޣަނީ ޢަޢަ މެންބަރުރާެގ ދާއި ކުރެންދޫ

ސުވާލަކީ %އި  8%   ގައި  2014  ،އަޅުަގނޑުެގ  ބަދަލުކުރީމާ  12ން  ސްޓެޓިސްޓިކް  ،އަށް  ބޭފުޅުންެގ  އެ    ސް،އެ 

   ޝުކުރިްއޔާ!؟ ޕްރޮފިޓު މި ބޭފުޅުންެގ ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ،ރެވެނިއު ،އޭެގތެރެއިން ކެންސެލޭޝަންސް  ،އިމްޕެކްޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަގންނަވާ ޮގތަކަށް ދެއްވުން އެދެން.އަޅުަގނޑު ހިތުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައި ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޭއެގ ޖަވާބު 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ޙަސަން ޢަލީމަނިކުއިނޭންހައުސް އެސޯށިއޭޝަންެގ ފަެގސްޓު

އަޅުަގނޑުމެންެގ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހުން ދެވިދާނެ އިނޭގތޯ މެންބަރަށް. ؟ ވިދާޅުީވ އަށް ޕަސަންޓުންނޭތޯ

 ން ދަތި އިނޭގތޯ.  ލަވަުގތަށް އެ ނަންބަރސް ކިޔާ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އުންމީދުކުރަން އަޅުަގނޑު  ޖައްސަވާފަ   ،އާދެ!  ހިސާބު  އެ  ބޭފުޅުން  އަންާގލަދެްއވާނެ ތި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އި 

 ކަމަށް. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނެދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެ

ެގސްޓު ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  މަިއަގނޑު  ހައުސްޝުކުރިއްޔާ  މި   އެސޯސިއޭޝަނުން  ައޅުަގނޑަށް  ޮގތެއްަގއި 

އެއް ކަމަށް.  ފާޅުކުރަްއވާ  ކަންބޮޑުވުން  ކަމަކަށް  ދެ  މި ކަ  ފާހަަގކުރެވެނީ  ކަންބޮޑުވުން  މި  ބޭފުޅުން  މި  މަކަށް 

  . ޚަރަދު ބޮޑުވެެގން ؛ދިެވހިރާއްޖެއަށް އަންނަ މީހުންެގ އަދަދު  ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކުރީމާ  ،ޓެކްސް ބޮޑުކުރީމާ   ،ފާޅުކުރަނީ

. ވާނޭދަދު މަދުދިވެހިރާއްޖެއަށް އެ މީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އަންނަން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވާތީ އަންނަ މީހުންެގ އަ

ތިމަންނަމެން   ،އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއވާ ޕޮއިންޓަކީ. ދެވަނަ ޕޮއިންޓަކަށް  ފާހަަގކުރަްއވަނީ  ކަށްއެއީ އެއް ޕޮއިންޓަ

އެހެން  ިވއްކާފަޭއ.  ޕެކޭޖުތައް  ހުރީ  ތިމަންނަމެން  ބައިވީމާހުރީ  ިއތުރުކުރާ  އަތުންނޭ  ތިމަންނަމެންެގ  އަޅުަގނޑަށް   ؛، 

އިތުރުކުރާ   ޮގތް.  މީހާފަހުމުވާ  ެގސްޓު  ނުނެޭގނޭ  ެގބައި  ލާންޖެހޭނީ. އަތަކުން  އަތުންނޭ  ތިމަންނަމެން   .

އޭަގއި   އޭަގތިމަންނަމެންނަށް  ވާނޭ  އިތިމަންނަމެންނަށް  ސުވާލަކީ ެގްއލުންތަކެއް  އަޅުަގނޑުެގ  އަމިއްލަފުޅަށް   ،. 

ދައްކަވަމުން ވާހަކަ  އެ  ާގނޫނު  ޓެކްސްއާ  ،އެއްބަސްެވއްޖެ  ބުނެޭއ،  ބެހޭ  ހިމަ  އެބަ  ޓެކްސް  ނައިެގން  ޕެކޭޖު 

އެހެންވީމާނުވާނޭވިްއކަިއެގން ާގނޫނާ.  ކީއްެވެގންތޯ  ،  ކުރައްވަނީ  އެކަން  އެއް ސުވާލަކީ   ؟ޚިލާފަށް  އަޅުަގނޑުެގ  އެއީ 

އެ ބޭފުޅުން    .ބޫލެއްނުކުރެވޭަގ  ވެސް  ލިބިެގންވާ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށްއިނޭގތޯ. އެ ބޭފުޅުންނަކަށް އިޚުތިޔާރު

އަހަރު ކުރިއަށް ދިހަ  ތިން އަހަރު ކުރިއަށް ވެސް،    ،ދުރަށް. ދެ އަހަރު  ެގ ައުގ ކަނޑައެޅިދާނެ މާވިްއކާ ޕްރޮޑަކްޓެއް 

ނަާގ ޓެކްސް ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދިހަ ދައުލަތުން ހަދާފަިއ ޮއތް ާގނޫނެްއެގ ދަށުން    . ެއކަމަކުއިނޭގތޯ  ވެސް ވިްއކިދާނެ

ަގބޫލެއް  ައުގ ކަނޑައަޅައިއަހަރު ކުރިައކަށެއް   ައޅުަގނޑަކަށް  ކުރެވޭ. އެއީ މި މަޖިލީހަށް ކޮންމެ ނުވިްއކޭނެ ކަމަކަށް 

އެހެންވީމާ ކަމެއް.  ލިބިެގންވާ  ިއޚުތިޔާރު  ބަދަލުެގނައުމުެގ  އަޅުަގނޑުެގވަުގތަކު  ދެން  ؛،  މަޑުކުރަްއވާ!  ރައީސް 

ިގނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ޤައުމުތަކުަގއި އެ ބޭފުޅުންެގ    ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ  ،އަޅުަގނޑު މިހިތަށްއަރާ އެއްޗަކީ
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 ވުރެ އަޅުަގނޑުމެން މި   ވެސް ިގނަ ޤައުމަތަކަށްވުރެ ވެސް އަދި   ންމު ދިރިއުޅުމުަގއި ޖީ.ެއސް.ޓީ ދައްކާ އަދަދުތަކަށްއާ

ކުޑަކޮށް   ދެންެމަގއި  ައޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރައްަވއިފި.  ވާހަކަ  ބާލީެގ  ވަރަށްިގނަިއން  ދަށުަގއޭ.  ނެޓަށް  ނޫސް  އުޅެނީ 

އަދި އެބަ އޮތް    ،ތަންކޮޅެއް މަްއޗަށް ޖައްސާފައި  ުވރެ ކުޑަ  އަށްވެސް ކުރި   ލިއިރުަގއި ބާލީެގ އަދަދުއިވަދެެގން ބަލަ

ދެން  ލުޕްރީއެ ބުނޭ.  ެއބަ  ވާހަކަ  ޗާޖުކުރާ  އެްއޗެއް  އިތުރު  ފެށިެގން  މަޢުލޫމާތު  ން  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑަށް 

ރައީސް،    އިްއޒަތްތެރި  ނުކުތާއަކީ    އެންމެ މުހިންމުއި  ީމަގ  ެގއަޅުަގނޑު  އަކީ، ދެންވާހަކަ  އަޅުަގނޑުެގޯގސްވެދާނެ.  

  ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެ  ރިންވެވިޔަފާރި   އިރު ވެސްށިޓެކްސްނަަގން ފެ  ަގއި   2010އެންމެ ފުރަތަމަ     ންއަޅުަގނޑުމެ

ނެތޭ.    އްސަބަބުން ނަންބަރ އޮފް އެރައިވަލްސް ދަށަށްޮގސްފައެ  ނަަގން ފެށުމުެގޓެކްސް  ން ފާހަަގކުރިއޭ. އެކަަމކުއެކަ

ދިވެހިރާއްޖޭސްތަފާ ޮގތުން  ދައްކާ  އެރައިވަލްޓަޓޯ  ެގހިސާބުތައް  އޮފް  ނަންބަރސް  ނަަގން    ،ހުރެ   ޓެކްސްއާ  ސް ލް 

  އަދިފައެއް ނެތް.  ޮގސްެވސް    ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން މީެގ ކުރިން ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކޮށްެގންސްފަެއއް  ށް ޮގއިެގން ދަށަފަށަ

ފަށަިއެގން ނަަގން  ޓެކްސް  އަނެްއކާ  ްގރީން  ދެން  ނެތް.  ޮގސްފަެއއް  ކޮިވޑު  މިހާރު  ެވސް  ުގޅިެގން    ގެ ވެސް  ހާލަތާ 

ދި ތަފާތު ވާހަކައެ ޔުދަށަށް  މުޅިން  ހަނުގރާމަކާ ން އެއީ  ދަށަށް ދި  އް.  ތަފާތު ވާހަކަެއއް.  ޔުުގޅިެގން  މުޅިން  ެއީއ  ން 

މި މިހާރު  މިއަޅުަގނޑުމެން  ނޫންތޯ.   ތާ  ނުވަތަ  ދަށަށްދޭތޯ  އިތުރުކޮށްެގން  އެްއޗެއް  ޓެކްސަށް  ވާހަކައަކީ  ދައްކާ 

 ން....މިހާހިސާބަށް ފެންނާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލުފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފު. ވި! ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރުލުފުށީ ދާއިރާެގ ވި

. ށްއަދި މިނިސްޓަރަ  ،ެއސޯސިޭއޝަންެގ ބޭފުޅުން  ހައުސްމަރުޙަބާ ެގސްޓުއާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން  ކުރަްއވާ  ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ  ،އާދެ!  އެބަ  ައންދާޒާ  ބޭފުޅުން  ތި  ވިހި    ،ބޮޑުކުރުމުން 

ތި ބޭފުޅުން ދަްއކަާވ    ، ދަށްވާނެ ކަމަށް.  ދެން މި އަދަދަށް ެވްއޖެއްޔާއެރަިއވަލްސް  ސަވީސް ޕަސަންޓު  ނުވަތަ ފަން

އުޅެނީ ސަރުކާރުެގ    ސަރުކާރުން ބޭނުންވެެގން މި؟ އަދަދު އެައށް އަންނާނީ ކިހާވަރެއްެގ ބަދަލެއްތޯ ؛ޖުމުލަ  ެގޓެކްސް

ނުވާނެ.  ދެއް ހާސިލެއްުގސަރުން މި ބޭނުންވާ މަ، އެ އަދަދު މަދުވެއްޖެއްޔާ  ސަރުކާއާމްދަނީ އިތުރުކުރަން. އެހެންވީމާ

 ؟ވުރެ މަދުވެދާނެތޯ ނޫނީ އިތުރުތޯ ވާނީ  ވަރަށް  ، ޖުމުލަ އަދަދުން މަދުވެެގން ތި ބޭފުޅުން މިހާރު ދައްކާއެހެންވީމާ

މިނިސްޓަރާ އަޅުަގނޑު  މި ސުވާލު  ހަމަ  ބޭނުން.  ދެން  ނިންމެވިއިރުގައި  ސުވާލުކޮށްލަން  ބޮޑުކުރަން  މިފަދަ   ޓެކްސް 

ައންދާޒާކުރާ އާމްދަނީ ލިބޭނެތޯ  ތި  މިސާލަކަށް މިވަރު މަދުވެއްޖެްއޔާ ދައުލަތުން   ؟ހިސާބެއް ހައްދަވާފައި އޮންނާނެތޯ
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ހާރު މި އޮތް ވަރަށް  ބޭނުން މި  ައޅުަގނޑު  އެރަިއވަލް އިތުރުާވ ކަމަށް ވަންޏާ  ންޓެކްސް ބޮޑުކުރުމު ؟ނުވަތަ ނޫންތޯ

 ޝުކުރިއްޔާ!  ރަން.ބޮޑުކު ވުރެ ވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަހަށް ަވޒީރު އަރިހުވެ  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު  ހިސާބެއް އެބަ އޮތްތޯ  އިލާސްސިޓީއާ  ،އެދޭނަން  ސް  ޮގތުން  ؟ ުގޅޭ 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

ެގސްޓުހައުސް އެސޯސިޭއޝަނުެގ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް.  ަވޒީރު އަދި . މަރުޙަބާ މުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

ސުވާލަކީ ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގެ ޓޫ  ،އަޅުަގނޑުެގ  ޮގތުގައި    ރިސްޓުންނަށް  ަގބޫލުކުރާ  ައޅުަގނޑު  ިވއްކާއިރުަގއި  ހޮޓާތައް 

ދެން ތި ބޭފުޅުން ތި    .ވިްއކިފައި ހުންނާނީ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެންށް އަންނަ ބަދަލެއް ެވސް އޭަގއި ހިމެނޭ ޮގތަށް  ޓެކްސަ

% % 20ދަންނަވާ  މ25ިާއއި  ދަށްވުމެއް  ބުކިން  ެގ  ހުރި  ހައްދަވާފައި  ބޭފުޅުން  ތި  މިހާރު  ނޫނީ އިންއަންނަނީ  ތޯ 

ބުކިން ހައްދަވާ  ރާއްޖެމުސްތަުގބަލުަގއި  ބޭފުޅުން  ައގު   އަށްއިން  ތި  ކަމަށްތޯ  ދަށްވެދާނެ    ެގ ބޮޑުވެއްޖެއްޔާ 

% 20% ؛ހިސާބު އަންދާޒާކުރައްވަނ25ީއާއި  ތި  ކަމަށް  ދަށްވެދާނެ  އަދަދެއް  ކުރާ   މިނިސްޓަރާ؟ ެގ    އަޅުަގނޑު 

މިހާރު މިނިސްޓަރ އަންދާޒާކުރަްއވާފައި ހުރި   ،ެވއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަށްއަށް ދަ  25%ރިސްޓުންެގ އަދަދު  ޓޫ،  ސުވާލަކީ 

އަިއސްދާނެތޯ ދަށްވުމެއް  ކިހާވަރެއްެގ  ސުވާލެއް ؟ ހިސާބުތަކުން  ދެވަނަ  ފާހަަގކޮށްލަނީ  ެގދެން  އަޅުަގނޑު    ، ޮގތުަގިއ 

ޓެކް  ކޮވިޑަށް ވައްތަރެއްެގ  ެއްއވެސް  ޤައުމަކުން  ެއްއވެސް  ދުނިޔޭެގ  އެބަފަހު  ދަށްކޮށްފައި   ނޫނީ؟ އޮތްތޯ  ސެއް 

 ޓެކްސް މަތިކުރަން ހުށަހަޅާއިރުަގއި ދުނިޔޭެގ ކޮން ޤައުމުތަކުންތޯ މިހާރު ޓެކްސްތައް ބޮޑުކުރަމުން މި   އަޅުަގނޑުމެން

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ދަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  . މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު ަވއްމުލަކު. ފުޝުކުރިއްޔާ 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވިލުފުށީ ސުވާލެއް  އެއްކަހަލަ  ދާދި  ހަމަ  ސުާވލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ުމޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ޝުކުރިއްޔާ 

ކުރެްއވީ ވެސް  މެންބަރު  ދަންނަވައަޅުަގނޑަށް    .އިްއޒަތްތެރި  ފަރާތުން  އެސޯސިއޭޝަނުެގ  ލެވިދާނެތޯ އިެގސްޓުހައުސް 



2202 އޮކްޓޫބަރު  62                                                    ބައްދަލުވުންވަނަ  4ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

35 

 

ުގޅިެގން     ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރެވުނު. ްގރީން ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރުމާވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްގރީން  2015މިހާރު  

ށް ކިހާވަރެްއެގ އަސަރެްއ ކުރި ކަމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް  ސްއަދިވެހިރާއްޖޭެގ އެރަިއވަލް  ނީދަނީއެްއ ނޫކިހާވަރެްއެގ އާމް

ފާހަަގކުރެވިފަިއވޭތޯ ިއއްޒަތްތެ ؟އޭރުަގއި  ދާއިރާެގ  ކުރެންދޫ  ހަމަ  އިތުރަށް  ެމންބަރު  އަދި  ވެސް   ޢަބްދުލްޣަނީ ރި 

އަށް.    12އިން %  8ވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކޮށްފައި %  ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި  2014ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް  

އޭެގއިތުރުން   މި  2012އަދި  އެހެންވީމާ،  ބޮޑުކޮށްފަިއޭވ.  ޓީ.ޖީ.އެސްޓީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަހަރު  އަންނަ   ވަނަ 

އަޅުަގ ފެންނަބަދަލުތަކުަގއި  ބަލާއިރުަގއި  ބެލި  އަޅުަގނޑު    ،މަށްފެނުނޑަށް  ވެސް    2014ހިސާބުތަކަށް  އަހަރު  ވަނަ 

ވަނީ އިތުރުވެފަ.    މިަގއި    2015ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޖީ.ެއސް.ޓީ ނެުގމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައއި ފަތުރުވެރިންެގ އަދަދު  

އެރައިވް   ންސާސް ހަތްފަކަ  ސަތާ  ށްއަހާސް  ހަތަރު  ލައްކަ    ދެމިލިއަން    އެއް  ރާއްޖޭަގއި  ގައި  2014 ވެފައި  މީހުން 

އެބައޮ  2015އިރުަގއި  ތްއޮ އަހަރު  ރާއްޖެއަށް  ތްވަނަ  ހަތަރުލައްކަ    ދެމިލިއަން  އެއް    ފަތުރުވެރިން  ހާސް    ތިރީސް 

  ޓެކްސްތައް މިހާހިސާބަށް ނަަގން   ވަނީ އިތުރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މި   ށްފެނުމަ . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަފަސްއައި

ހިސާބު އެކަން    މި  ފެށިެގންން  ފެށި  ކިހިނެއްތޯ  އަންދާޒާއަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ެއހެންވީމާ،  ވެސް.  ބަދަލުތަކުަގއި  އައި 

ނޮވެންބަރު  ؟ ފެންނަނީ ޓެކްސް  ނެުގުމން    2015ްގރީން  އޮ  2016ަގއި  ކޮށްފައި  ކިހާވަރެްއެގ އަސަރެއް  ؟ ތޯތްަގއި 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މިހާރު  ތަނުަގއި    އަރުވާނަން. އެހެންނަމަވެސް، މިައޅުަގނޑު މިހާރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަދި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

ެގސްޓުހަުއސް އެބަ   ޮގތުަގިއ.  ކަމެއްެގ  ދާ  މައްޗަށް  ޑިމާންޑު  ބޮޑުކުރުމަކީ  ޓެކްސް  ެއއީ  ފާހަަގޭވ.  ވާހަކަެއއް 

 އެސޯސިއޭޝަނުން. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ސަން ޢަލީޙަެގސްޓުހައުސް އެސޯސިއޭޝަންެގ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ 

ޑޮލަރު.   6ޓުތަކަށް އިނީ  ސޯޑޮލަރު އިނޭގތޯ. ރި  3ްގރީން ޓެކްސް ެގސްޓުހަުއސްތަކަށް އިނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.  

އޭގަ  އަޅުަގނޑުމެ  އިއެހެންވީމާ،  ދެން  އެބަހުރި.  ތަފާތުތަކެއް  ބަލާއިރުަގިއ    ންވެސް  ިއންޑަސްޓްރީއަށް  ބަޖެޓު 

ސިސްޓަމުަގއި    ެގއަޅުަގނޑުމެން ބަދަލެއްވެސް  ޓެކްސް  ެގންުގޅުއްަވއިފިްއޔާ  ،މިކަހަލަ  ރަނަގޅުވެދާނެ    ތަފާތުތަކެއް 

ަގބޫލުކުރެވޭ. ދެން އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ދެއްކެނީ މުޅިން އަންދާޒާ ވާހަކަ. ދެ ން ވަރަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް 

ނަންބަރ ދައްކަސްިގނަ  ވާހަކަ  ނަންބަރވަ ެގ  އިނޭގތޯ  އެރުވިދާނެ  ވެސް  މަޖިލީހަށް  މި  ައޅުަގނޑަށް  ން ސްއިއިފި. 
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އަޅުަގނޑަ ަވުގތު  މި  ހިސާބުތަ  ށްހިސާބުތަކެއް.  ލިބުނޭ.  މިވެނިވަރަކަށް  އެނޭމިހެން އް  ސީދާ  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަ    ، 

  ން އަޙްމަދު.ދެ ދަތި.ކުޑަކޮށް ދަންނަވަން 

 

 ެގސްޓުހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުެގ އެސްކޯ މެންބަރު އަޙްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަަގކުރެއްވީ އެ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޖުމުލަ   ޝުކުރިއްޔާ.  މުޅި  ެއއީ  ވާހަކަ.  ނަންބަރސްެގ 

އޭެގތެރެއިން    ރާއްޖޭގެ   ސްއެރަިއވަލް ޫމވްމަންޓަކީއެހެންނޫންތޯ.  އެރަިއވަލް  މާކެޓުެގ  ބަޖެޓު  ކޮބައިތޯ   ؟ބަެއއް 

ޓުތަކާ އަޅާބަލާއިރު އިނޭގތޯ.  ސޯރި  ވިއެރަިއވަލް   ށްކިހާވަރެއްތޯ ެއވްރެޖު ޕަސަންޓަކީ ރާއްޖެއަށް ެގސްޓުހައުސް ސެކްޓަރަ

އިންޑިއާ   މި ؛ސްޓްރެވަލް   !ބައްލަވާ ކޮިވޑަށްފަހު  އެއްބަސްވު  އާރާއްޖެއަށް  އެއްބަސްިވ  ތެރެއިން  އެްއކޮށް  ެމއްެގ 

ޓޫ ައއި  އެރަިއވަލްރާއްޖެއަށް  ރި ސްރިސްޓު  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  އެްއކޮށް  އޭތި  މިހާރު  ެގސްޓުހައުސަސޯ.  ށް  ޓުތަކަށް. 

% އޭެގތެރެއިން  އިނޭގތޯ.    1އަންނަނީ  ބަޖެޓުމީހުން  ހުޅުމާލޭެގ   !ަގބޫލުފުޅުކުރަްއވާ ؛ވަރަށް  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން 

ބުކިންގ    ،. ފޯޓީ ނައިން. އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމުތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަކޮށް ައޯގޑާޑޮލަރު  49އެވްރެޖު ރޭޓަކީ  

ކޮމް މައިނަސްކޮށްލީމާ  މި   ،ެއކްސްޕީޑިއާ  ،ޑޮޓް  ޓެކްސް  ެއ  އަޕްލޯޑުކޮށްލާފައި  ރޭޓު  އަޅުަގނޑުމެން    ތަންތަނުަގއި 

ޑޮލަރު ނޫނީ    7ޑޮލަރު ނޫނީ    10ން  އިރު. އެ ޑޮލަ  44ބައްލަވާ އަސްލު ފިަގރ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވނެ.  

ހަމައަށް    100 ހޮޓަލާ  ެގނެސް  ެއއަރޕޯޓުން  މީތި   ދެނީ.ގެނެސްމި  ރުފިޔާ  އެހެންވީމާ،  އަދި އެއީ އިތުރު ކޮސްޓެއް. 

އޮޕަރޭޓުކުރަނީ  ކީްއވެެގންތޯ    ، ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ެގއްލުން. ދެން ވިދާޅުވާނެވަނީ  ރަދު ކަނޑާލީމާ އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ޚަ

މާލެ ްގރޭޓަރ  ޚާއްޞަކޮށް  މި ؛އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ެގސްޓުހައުސެ   ހުޅުމާލޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ްއ  ދައްކަނީ. 

ބަންދުކުރާ ހިސާބުަގއި އެ   ފައިލާއިައޅުަގނޑަށް ނުކުރެިވެގން ހުއްޓަ  ؛ފެހެންދޫަގއި ވެސް އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޭއެގތެރޭަގއި ވަރަ ކަނެކްޓިިވޓީ މައްސަލަ ވެސް އިނޭގތޯ.   ،ށް ިގނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ. ޓްރާންސްޕޯޓުއޮތީ. 

ބޮޑެތި ވަރަށް  އިތުރަށް  ،ހަމަ  އެހެންވީމާ،  މައްސަލަ.  ބޮޑެތި  %  12%   ވަރަށް  ބޮޑުކުރީމާ 16އިން  އަށް 

މިދަންނަވަނީ ެގއް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާނީ  ޓޫރިޒަމަށް  ލޯކަލް  ސަތޭކަ  ޓެކްސްސަތޭކައިން  އިނޭގތޯ.  ލުމޭ.  ނަަގންވީ 

ކޮިވޑުެގ ހާލަތުން އަރަިއަގނެެގން އަޅުަގނޑުމެން ބަންދުކުރި ެގސްޓުހަުއސްތައް އަނބުރާ   ! އެކަމަކު ަވުގތުކޮޅެއް ދެްއވާށޭ

ވަުގތު   ެގސްޓުހައުސް ެގނެވޭހާ  ދެ  ހަރެއްއަ  ،އޮޕަރޭޝަނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫނީ  ދެއްވާށޭ  ދުވަސް  . އަހަރެއްހާ 

 ކިޔަން ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ހަމަ ހުރިހާ...އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މަރުޙަބާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.  ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 
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 އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން: ބްރާހީމްފިނޭންސް އިމިނިސްޓަރ އޮފް 

އި ޝުކުރިއްޔާ  ބޭނުންވަނީއާދެ!  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ރައީސް.  ެގސްޓުހަުއސް   ،ްއޒަތްތެރި  ދެންމެ 

ޙަޤީޤަތަކީ ހިސާބުން.  ނިންމާލި  އެ  ރޭޓް  ،އެސޯސިއޭޝަނުން  ޓެކްސް  ރޭޓް  ،ބޮޑުެވެގނެއް   ސްހަމައެކަނި    ސްޓެކްސް 

ކުޑަވެެގނެ  ރާއްޖޭަގ  އްބޮޑުެވެގން  އިންޑަސްޓްރީ  ،އި ނޫނޭ  ެގސްޓުހައުސް  މިސާލަކަށް ؛ އަ   އޭޒް  މިސާލަކަށް 

ފާހަަގކުރި ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން. އެ  އުޅެނީ މިސާލަކަށް. އަދި    އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަރަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ކުރިނާރާ މި

އާރު.ޓީ.އެލަ މިހާރު  އާރު.ޓީ.އެލަ ؛ށްއަޅުަގނޑުމެން  ސަރަޙައްދުތަކެްއަގއި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭަގއި  މި   ށްހަމަ 

ތަންތާރާއްޖޭގެ   .އިންވެސްޓުކުރަނީ އެކިއެކި  މި  ެއއަރޕޯޓު  ތަނެއް   30ހަދަނީ    ަގއި  ހުރިހާ  މިނެޓުން 

ޕޮލިސީ ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރާއްޖޭެގ   .އޮތް  އެބަ  އެއް ކަނެކްޓުކުރަންވެެގން  ިއންވެސްޓުކުރަންޖެހޭ.  އެކަމަށް 

 ެގ ދަށުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި މިސާލަކަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ހަމަ ޕޮލިސީއެްއެގ ދަށުން ޑައިރެކްޝަނެއް

ެގސްޓުހައުސް   އަޅުަގނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ  ނެތި  ނަރުދަމާއެއް  ފެނާއި  އެޅޭ.  އެބަ  ނަރުދަމާ  ފެނާއި  ރަށެއްަގިއ  ހުރިހާ 

ޕްރިސައިޒްލީ ބިކޯޒް    .އް ނުހިންޭގ އެ ރަށްރަށުގައިފެނާއި ނަރުދަމާއެްއ ނެތި އަޅުަގނޑުމެން ެގސްޓުހައުސެ ؟ހިންާގނީ

ފެނާއި   އިއިންޑަސްޓްރީޒްއާ   ސްހައުސަ ެގސްޓު ރަށެއްަގއި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ  ބޭނުންވާތީ  ކުރިއަރުވަން  ކަންކަން  މިކަހަލަ 

 އަޅަނީ.  ނަރުދަމާ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި   މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރެޭވތޯ.  ނުކުތާތައް  ހަމަ  ބަލާނަން  އަޅުަގނޑު  ަވޒީރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އާދެ!    ،އެބަ މައްސަލަެއއް ފާހަަގކުރަްއވާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  ވިލުފުށީ ؛އަރުވަނީފުރުޞަތު

 ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށީ

ކުރި   އެސޯސިއޭޝަނާ  ެގސްޓުހަުއސް  އަޅުަގނޑު  ނުލިބޭ.  ޖަވާބެއް  އަދި  ސުވާލަކަށް  ކުރި  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

  މަދުވެއްޖެްއޔާ މިހާރު ދައްކާ ޓެކްސް ޖުމުލަ އަދަދުން މި   ސްއެރަިއވަލްދޭތެރޭަގއި    އ25ާާއއި %  20%  ،ސުވާލަކީ 

 ؟ ކީ ކޮބައިތޯއަންނަ ބަދަލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އެ  ެވސް  އަރިހުަގއި  ަވޒީރު  އަޅުަގނޑު  އާދެ،  އެހެންވީމާ  އާދެ!  އިލާސް  ވާހަކަ  ހުރީ   ސިޓީޓިފާހަަގކުރިން. 

ެއބަ ބުނެއޭ ؟ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ ޑިމާންޑު ދަށަށް   ،ޑިމާންޑު ދަށަށް ޮގސްދާނެ ކަމަށް ެގސްޓުހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން 

ޕަސަންޓުން ދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެރަިއވަލްސް    25،  20ފަހަރަށް އަންދާޒާކުރޭ    ދާނެ ކަމަށް. އެ ބޭފުޅުން ބައެއް

އެ ނުކުތާ އެބަ ައޅުަގނޑަށް ސާފުޭވ   ؟. އެހެންވީމާ، ކިހާވަރެއްތޯ ޖުމުލަ ނުކުންނަނީޓެކްސް ބޮޑުކޮށްފިއްޔާ  ދަށަށް ދާނޭ

  . ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު. އިރުތަނުަގއި ެއވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ މި

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ދެކެވޭއިރުަގިއ    ،އަޅުަގނޑު ޖީ.އެސް.ޓީ އިތުރުކުރާ ވާހަކަ ދެކެވޭތީ   !އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު އަދި މަރުޙަބާ ވަޒީރު

މިނިސްޓަރަ ފިނޭންސް  ބޭނުންވޭ  ށްއިްއޒަތްތެރި  ޭގބީސީައކަށް  2%މި    ،އަހާލަން  އެވްރެޖު  ައއިމާ  އިތުރުވުމެއް  ެގ 

މިހެން ؟ އޮތްތޯ  ރަދަށް އިތުރުވާނެވަރުެގ އެްއވެސް ކަހަލަ ެއސްޓިމޭޓެއް ތި ބޭފުޅުން ހައްދަވާފައި އެބަޚަާގތްަގނޑަކަށް  

ރަދާިއ  ޚަމިދެންނެވީ ރާއްޖޭެގ އެްވރެޖު ޭގބީސީތަކުެގ    ،ން މިހިރަފަހުން ފެންނާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ  ،މިދެންނެވީ

ވާއިރުަގިއ    މީހަކަށް  ވާސީލުއަތޮޅު ތަމު  . އަޅުަގނޑަކީ ރ.2016  ،ސަރޭވއަކަށް ފެންނަން މި އޮތީ ހަޔަސްޓް  ެގދަނީއާމް

ައތޮޅަކީ އަޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ ރ.ޖޭެގ އެންމެ އާމްޮގތުން ރާއް   މި ސަރވޭ ބުނާ ެއއީ މީހަކަށް  އަތޮޅު.    ދަނީ ކުޑަ 

މަހަކ2591ު ހުރިއިރުަގއި  12955  ާގތްަގނޑަކަށް  .  އެބަ  ، ަގއި  ެއ    ،ފެނޭ  ޚަރަދު  އަތޮޅުތަކުެގ  ރާއްޖޭެގ  ޖުމުލަކޮށް 

ރު ީގ. އެހެންވީމާ، ފަ 18498.  5.2މިދެންނެވީ މީަގއި މި ބުނަނީ ޭގބީސީއެްއެގ ސަިއޒު ކަމަށް   ؛ެއްއެގ ޚަރަދުޭގބީސީ

އެނެގން    ށްިއން މީހެއް އަޅުަގނޑަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަ  ކަމުެގ ނިސްބަތް ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ހިސާބަކުން އަިއއްސަ

%  ،ބޭނުންވޭ އައިމ2ާމި  އިތުރުވުން  އަޅުަގނޑަ  ،ެގ  އިންފްލޭޝަނާދެން  އެނޭގ  މި    ށް  މިހާރު  އަދި  އެްއޗެހިން 

ވަރަށް ތަފާތު  އެބަ  އަދަދުތަކުެގ  ހެއްދެވިފަިއ  އެސްޓިމޭޓެއް  ކަހަލަ  އެްއވެސް  ެއވްރެޖުކޮށް    ބޮޑުވާނެކަން.  އޮތްތޯ 

 ؟ޭގބީސީައކަށް އަންނާނެ ބަދަލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނީ ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ  ރުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަޝުކުރިއްޔާ    !ޝުކުރިއްޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު



2202 އޮކްޓޫބަރު  62                                                    ބައްދަލުވުންވަނަ  4ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

39 

 

އަޅުަގނޑުެގ   ުމޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  މިނިސްޓަ  2ޝުކުރިއްޔާ  ފިނޭންސް  ފުރަތަމަ ސުވާލެއް  ަވޒީރަށް.  ރަށް، 

މުޤަްއރިރު  ،ސުވާލަކީ  ޖޫރިމަނާއާ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  ފަރާތްތަކުން  އިފީއާއި  އެކިއެކި  ސަރުކާރަށް  ޮގތްޮގތުން   ؛ެއހެނިހެން 

  ، ނުދައްކާވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއްތޯއާއި   ،އެއީ އަިމއްލަ ފަރުދުންނާއި އަދި ކުންފުނިތަކުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން ދައްކަންޖެހި

ހޯ ފައިސާ  މަސައްކަތެއްތޯއެ  ކޮން  ކުރަނީ  ސަރުކާރުން  ރިކަވަރ ؟ދުމަށް  މިހާރު  ޭއެގތެރެއިން  ކިހާ ދެން  ކުރެވުނީ 

ސަރުކާރުން ކުރާ ބޭކާރު ޚަރަދު ކުރުން ހުއްޓާލުމުެގ ޮގތުން އެްއވެސް ކަމެްއ   ،ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކަށް ؟ ފައިސާެއއްތޯ

 ިއއްޒަތްތެރި.  ޝުކުރިްއޔާ؟ އެއީ ކޮންކަމެއްތޯއާ  ،ކުރަްއވައިފިންތޯާއއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެންނެވިން ައޅުަގނޑު  މެދުކަނޑ10:45ަ  ،ޝުކުރިއްޔާ.  ަވުގތަށް  ސައިެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް. އިަގިއ  ލާނެ 

އު އަޅުަގނޑު  އެކީަގއިންއެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ަވޒީރު  ެއސޯސިޭއޝަން   ، މީދުކުރަން  ެގސްޓުހައުސް  އަދި 

ައޅުަގ ބައިެވރިވެަވޑަިއެގންފައި  ވެސް  ަވުގތުަގއި  ެއކުަގއި ސަިއެގ  ތަނަށް    ޖަހާިއރު އަޅުަގނޑުމެން މި  11ނޑުމެންނާ 

މި   ލިބި  2އައިސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖަވާބު  އެދިވަޑައިެގން  ،ސުވާލުެގ  ފުރުޞަތަށް  ބާކީ   ފައިއަދި  ތިއްބެވި 

މި މެދުކަނޑާލަނީޮގތް    އެ ފުރުޞަތު އެރުވޭނެ  ށްބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑަ    ސަިއގެ   ،ހޯދުން. އަޅުަގނޑު މިހާރު 

 ވަުގތަށް.  

 

 ( އަށ11:15ްއިން   10:45: ން ކޮމިޓީ މެދުކަނޑުްއވައިލެއްވު)

 މަދު ނަޝީދު{ ސް މުޙައްންނެވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީއި ޔާސަތުގައި}ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެދުކަނޑާލިއިރުަގއި   ަވުގތަށް  މެންބަރަކު  3ސައިެގ  މެންބަރަކު  4ވަނީ،    ިއްއޒަތްތެރި  ސުވާލު  އިްއޒަތްތެރި   ؛ވަނީ 

މަޑުކުރަން.  !މަޑުކުރަްއވާ ކޯރަމަށް  އެބަޖެހޭ  ޝުކުރިއްޔާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    އަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑުމެން   !އާދެ! 

މި ކުރިއަށް  މިތިބީ  އަނެއްކާވެސް  ބައްދަލުވެ  ކޮމިޓީ  މި  ކޮމިޓީ.  މަޖިލީހުެގ  މުޅި  ޖީ.އެސް.ޓީ   ،ެގންދަނީ    ެގޓެކްސްެގ 

ބިލާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ސަރުކާރުން  އަރުވާނަން    ުގޅޭ  ާގނޫނަށް  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މަޝްވަރާކުރުމަށް.  ޮގތުން 

ފާހަަގކުރެވުނު ނުކުތާތައް ؛އެންމެފަހުން  ފާހަަގކުރެއްވި  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  ެގސްޓު  ،ހަތަރު  ހައުސް އެއަށް 

 ހައުސް އެސޯސިޭއޝަން. އެސޯސިއޭޝަނާއި އަދި ވަޒީރު ވެސް ެއއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްުވމަށް. ެގސްޓު
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 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ސަން ޢަލީޙަހައުސް އެސޯސިއޭޝަންެގ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ެގސްޓު

މި  ފުކުރައްވާތިމާ ެވސް  ފަހުގައި  އަޅުަގނޑު  ބްރޭކުެގ  މިހާރު  ސުާވލެ  .އިނީ  އަޅުަގނޑު    ވިދާޅުވީމާ  އްދެންނެވި 

 ޖަވާބުދޭނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭރު އެދޭނަން  ތުކޮޅަކަށްފަހު(ަވުގ؟ )ކީކޭތޯ  އަރިހުން  ވަޒީރު  ހިތުން  .އަޅުަގނޑު  ހެންވޭރު   އަޅުަގނޑު  މެދުހެންވޭރު، 

 ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލު ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަޒީރަށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ.  

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި   މިހާރު  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ  

ެގަމނަފުށީ ވެސް،  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު  އަދި  ވެސް  އިްއޒަތްތެރި    މެންބަރު  ދާއިރާެގ 

ސުވާލެްއެގ ފާހަަގކުރެްއވި  ވެސް  ބަލަމިހާރު   ؛މެންބަރު  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއިައޅުަގނޑުމެން  ޓޯޓަލް އެއީ  ؛ ލާއިރު 

ހައުސްތަކަށް ބަލާއިރު ތަކުން. ދެން ެގސްޓުޓުސޯމި ހިްއސާކުރަނީ ރި  84ާގތްަގނޑަކަށް %   ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ކަލެކްޝަނުެގ

  ވެސެލްސްއާއި  ،. ދެން ޭއެގ ދެން ރިމެއިނިންގ ެއއ10.14ީންނަނީ ާގތްަގނޑަކަށް % އޮ  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ކަލެކްޝަން މި

ައޅުަގނޑުމެންނަށްއަދެން ލިވް އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް   ؛ބޯޑްސްާއއި މިކަހަލަ އެްއޗެހި. އެހެންވީމާ، 

އިލާސްޓިމިނިސްޓް އަޅުަގނޑުމެން  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  އިލާސްޓި  ،ސިޓީރީ  ސެކްޓަރެގ  ވެސް  ޓޫރިޒަމް  ސިޓީއަށް 

ެގ ތަފުސީލުތައް އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެންެގ ފިސްކަލް އެފެއާޒް ޑިވިޝަންެގ ޗީފް  އޭ  .ކުޑަ ދިރާސާެއއް ކޮށްފަ  އޮންނާނެ

އަޅުަގނޑު    ،އިތުރުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީކިޔާލަދޭނެ. ދެން ޭއެގރްވަޝް  ސައެެގޒެކްޓިވް    ބަޖެޓު

ހައުސް އިންޑަސްޓްރީ ވެސް އަދި ވިޔަފާރި ސެކްޓަރ ކުރިއެރުވުމަށް ވެސް ވަރަށް  ެގސްޓު  ، ވެސް ފާހަަގކުރިހެންކުރިން  

 . ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކޮށްެގން. ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ސަރުކާރުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ފައިސާ   ،ކިހާ މިންވަރެއްތޯއާއި ހުރި ފައިސާ އެއީ    ދެން އެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި އަނެއް ސުވާލަކީ، ނުލިބި؛ ވަޒީރު 

 ؟ހޯދުމަށް ކުރައްވަމުން ެގންދަާވ މަސައްކަތްޕުޅަކީ ކޮބައިތޯ

 

 އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން: ބްރާހީމްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އި
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ކެްއ  މަސައްކަތްތަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ވެސް ވަރަށް ިގނަ    ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ނުލިބިވާ  ެގއާދެ! އަޅުަގނޑުމެން

 ..ކުރަން.އަޅުަގނޑުމެން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި  ؛ކުރެވޭ. ދެން އޭެގ ދެ ސުާވލެއް ކުރެްއވިއެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެ އަދަދު ހޯްއދެވުމަށް ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްޕުޅަކީ ކޮބައިތޯއޭ ؟ކޮން އަދަދެއްތޯއޭ ެއއީ ،ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ

 

 އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން: ބްރާހީމްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އި

އިނޭގތޯ.ޖަވާބު މަސައްކަތްކުރަނީ  މި  ވެސް   އާދެ!  އަރުވަންެވެގން  މަޖިލީހާ  ައޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމައަށް 

މިހާރު  ،ހިއްސާކޮށްފަިއވާނެ މީރާއިން  ލިބެންޖެހޭނެ    އަދި  ދައުލަތަށް  ނަންބަރުތަކެއް.  ކުރައްވަމުންދާ  ވެސް  ޕަބްލިޝް 

ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، ޖުމުލަ އެބަހުރި   8.9ފައިންސްެގ ޮގތުަގއި    ،ބިލިއަން ރުފިޔާ  6.3ާގތްަގނޑަކަށް    ކަމަށް

ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަަމށް. އަޅުަގނޑުމެން ެއއީ ހަމަ މީރާއިން ވެސް މިހާރު ވެސް    15ާގތްަގނޑަކަށް  

ހިތުން.ޢުޝާއި ައޅުަގނޑު  ހުންނާނެ  ލިބެންޖެހޭ  ކޮށްފައި  ދައުލަތަށް  ޮގތުަގއި  ޓެކުހުެގ  އާ  ،ދެން  މްދަނީ ނުލިބިވާ 

  އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ހަމައެކަނި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ލިބޭ އާމްދަނީއެއް  ވެސް  އަޅުަގނޑު ކުރިން ފާހަަގކުރިހެން

ސެކްޓަރު ޖެނެރަލް  އޭެގތެރޭަގއި  ފާނޫން.  މީަގިއ  ދެން  ހިމެނޭ.  ވެސް  ޖީ.ެއސް.ޓީ  ނެޭގ  ބޭނުންވަނީން    ،ހަަގކޮށްލަން 

އެންފޯސްމަ  އާ 19-ކޮވިޑު  އަޅުަގނޑުމެން  ނަމަވެސްުގޅިެގން  މެދުކަނޑާލި  ކުރީަގިއ  އޭެގ  މިހާރު  ފިޔަވަޅު  އެ   ،ންޓް 

ވަނީ. ެއޮގތުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ނުލިބޭ އާމްދަނީެގ ވާހަކަ ވެސް    މިފަށާފައި    ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން މިހާރު މީރާއިން

ފެށުނީއަސް ދެކެވެން  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެންފޯސްމަ  ،ލު  ނަން އަޅުަގނޑުމެން  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  ންޓް 

އެ މިހާރު  ފެށުމުން.  ތަންފީޒުކުރަން  އުސޫލުތައް  ނަންތައް  ޓީ.ވަނީ    ހާމަކުރުމުެގ  ފަރާތްތަކުެގ  ނުދައްކާ  ޖީ.އެސް.ޓީ 

އިތުރުން ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓަކީ ވެސް އަޅުަގނޑު  އަދި ޭއގެ ކުރަން ފަށާފަ. ދެން  ޢު ޝާއިަގއ  މީރާެގ ވެބްސައިޓު 

ެއންފޯސްމަ ބޮޑު  ޮގތުަގިއ ވަރަށް  ހަރުދަނާކުރަމުންދަނީ.  ދެކޭ  އިތުރަށް  މިހާރު  މަސައްކަތް ވެސް  ެއ  ފިޔަވަޅެްއ.  ންޓް 

ރިއޭގެ  އޮޕަރޭޓިޓުސޯއިތުރުން  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދުމުަގއި  ކުލި  ބިމު  ދައްކަންޖެހޭ  ރިތަކުން  މެދު   ތަކާސޯޓުންގ 

އަޅުަގނޑު ތަފުސީލު  އޭެގ  އެބަޮއތް.  އުސޫލެއް  ފާހަަގކޮށްލާނެ  މެންނަށްޢަމަލުކުރާނެ  އެހެންނަމަވެސް،  ސަރުވަޝް   .

މެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް މިހާރު   ހޯދުމުަގއި ދަތިތަކެއް ދިމާވޭ. އެފަދަ ފަރާތްތަކާ  ލިތަކުން ކުޓުސޯއޮޕަރޭޓްނުކުރާ ރި

މަސައް ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅުުމެގ  ފައިސާ  ހުރި  ނުލިބި  ޖުމުލަކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ެއީއ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ެއބަދޭ.  ކަތް 

ފިޔަވަޅުތަކާއި އަޅާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ކުޑަކުރުަމށް  ޚަރަދު  އަދި  މަސައްކަތް.  ކުރަމުންދާ  ެގ  އޭ   ،ޓަކައި 

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި  ؛އި ވެސް ޖީަގއަޅުަގނޑުމެންެގ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެ  ރާސްތާގެ   ތަފުސީލުތައް މެދު
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އަޅުަގނޑުމެން ހަދާފައި   ސް،ރައީ   މުޤައްރިރު،ޖީަގިއ ވެސް ހާމަކޮށްފައިވާނެ. ދެން އިއްޒަތްތެރި   ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެތްއޮ

 ..  އިންސިޑެންސް، ޓެކްސް އިންސިޑެންސް.ތްއޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!  އާދެ!

 

އޮފް އެގް ފިނޭންސްެގ    މިނިސްޓްރީ  ބަޖެޓު  ފައިނޭންޝަލް  އާދަމްޗީފް  ސަރުވަޝް  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް    ޒެކެޓިވް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ އަދި މުޤައްރިރު. އިލާސްޓިސިޓީއާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ އެނަލިސިސްެއއް  

ރިސޯޓް ސެްގމެންޓަކީ އިންއިލާސްޓިކް    ،ނަލިސިސްަގއި ދައްކާ ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވުނީއެ  ހެދިން. އެ

ޮގތެއްަގއި ބަލާ ކަމުަގއި ވާނަމަ، އިލާސްޓިސިޓީ ހަމަ ސެްގމެންޓެކޭ. އަދި ެގސްޓުހައުސް ސެްގމެ ންޓަކީ ހަމަ ޖުމުލަ 

އިލާސްޓިސިޓީ  ޖުމުލަކޮށް  ފާހަަގކުރެވެނީ  ރިސޯޓުތަކުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އުޅެނީ.  ިމ  މަތީަގއި  ހައި،  ތަންކޮޅެއް 

ައދި  ،ދައްވަމުން ޮގތުަގއި ވެސް.   ޖުމުލަކޮށް ނަންބަރަކަށް އިންއިލާސްޓިކްވަމުން އަންނަ ތަން ޖެނެރަލް ޓްރެންޑެއްެގ 

ރިސޯޓ0.8ުއާއި  0.3ބަލައިފިއްޔާ   ފާހަަގކުރެވެނީ.  ކަމަށް  އަންނަ  ރޭންޖުވަމުން  ދެތެރޭެގ  ޕްރައިޒް އާ  ހަމަ  ތަކުަގއި 

އިލާސްޓިސިޓީ ވާނީ  އިތުރޭ  އާމްދަނީ  ޖުމުލަ  މުޅި  އެކީަގއި  އިފެކްޓާ  އަންނަ  ކުއެންޓިޓީއަށް  މާނައަކީ،    ،މަތިވީމާ 

 އެކީަގއި. ނަމަވެސް، ެގސްޓުހައުސްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ، ހަމަ އިލާސްޓިސިޓީ މުޅި  އިންއިލާސްޓިކްވުމާ

  މަތީގައި، އެކަކަށް ވުރެ  ުވރެ  ޔުނިޓަރީ އިލާސްޓިސިޓީއަށް  ނަލީ، އެއީޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރުަގއި އިލާސްޓިކް. އެކަަމކު މާޖި

ޓްރެން ޖުމުލަ  އެހެންނަމަވެސް،  ހުންނަނީ.  މި  ދަމަތީަގއި  އަންނަނީ  ެއެވސް  ވާނަމަ،  ކަމުަގއި  ބަލާ  ވަމުން. ށް ޑަށް 

ެގސްޓުހައުސްަގއި    ހެންަވމުން. އަދި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް އިލާސްޓިސިޓީ އެ ފާހަަގކުރެއްވިށްއިލާސްޓިސިޓީ އަންނަނީ ދަ

ކުއާ ފައިލާޒްރޓަހިމެނޭ  ކުއަ ؛ލީ  މީރާއަށް  ފަރޓައެއީ  މަންތްލީ  އަދި  ފަރާތްތަކާއި  ހުށަހަޅާ  ބަޔާން  އެއީ،  ލީ  އިލާޒް 

މެދު ވެސް ތަފާތެއް ހުރިކަން. މަންތްލީ ފައިލާޒަކީ ތަންކޮޅެއް އާމްދަނީ ިގނައިން ދެމަހުން މަހަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާ  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ،ލިބޭ މިހާރު  ސެްގމެންޓް  އެ  ބަލައިފިއްޔާ،  ކަމަށް  ެގސްޓުހައުސްތައް  ހިނާގ  ރަނަގޅަށް 

އިންއިލާ މާޖިނަލީ  ާގތްަގނޑަކަށް  ފާހަަގކުރެވެނީ  ޮގތަށް.  ސެްގމަންޓެްއެގ  އިލާސްޓިސިޓީ    0.9ސްޓިކް  އެތާަގއި  ވަރު 

ޖުމުލަކޮށް މަތީަގއި ހުންނަ ތަން. އެހެންވީމާ، ޖުމުލަކޮށް   ،ލީ ފައިލާޒް މި ފާހަަގކުރެވެނީ ރޓަފާހަަގކުރެވެނީ. އަދި ކުއާ

ތަން. އަދި   އިލާސްޓިސިޓީ ދަށްވަމުން އަންނަެގސްޓުހައުސް ވެސް ރަނަގޅަށް ހިނާގ ކަމަށް ވަންޏާ، އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ  

އެހެން   ވުރެ  ޕްރަިއޒް ސެންސިޓިވިޓީއަށް  ޖުމުލަ  މުޅި  ކުރެވެނީ،  ިމ  ފާހަަގ  އެހެން  ކުޑަކަން.  ފެކްޓް  ޕްރަިއޒް  އޭެގ 
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ކެޓަށް  މާކެޓުަގއި އަސަރުކުރާ. ައދި އެ ކަންތައްތަކާ ުގޅިެގން ޖުމުލަކޮށް ޓޫރިޒަމް މާ  ،ފެކްޓަރސްތަކެއް އެބަ ހުންނަކަން

ބަދަލުތަކާ  މި  ފާހަަގކުރެވެނީ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަހަރު  އަންނަ  އެޮގތުން  އަންނަކަން.  ބޮޑުވަމުން  ބަދަލު  އަންނަ 

ކުރިއަށް   ޓޫރިސްޓުން  އޮތް  އެކީަގއި  ރާއްޖެއަށް  އަހަރު  އަންނަ  މިންވަރަކަށް  ރެކޯޑު  އަންދާޒާއަކީ،  ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ަގއި   2019މިލިއަން. އެީއ    1.8އަންނަ އަހަރު    ، ޓޫރިސްޓުން އަންނައިރުމިލިއަން  1.6ޒިޔާރަތްކުރާނޭ. މި އަހަރު  

ބަދަލާ  އެ  ަގބޫލުކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ައންނާނެ  އިތުރަށް  ވެސް  ވުރެން  މިންވަރަށް  އައި  ދިވެހިރާއްޖެ 

ެގސްޓުހައުސަށް ވެސް    ،ެގ ޝެއަރެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމަށް ވާނަމ10ަެއއީ %   ،އެކީަގއި ެގސްޓުހައުސް ސެްގަމންޓް

ކަންނޭނެގ.   ނުކުރާނެ  އަސަރެއް  އެކީަގިއ  ބަދަލާ  މި  ޖުމުލަ  މުޅި  ދެން  ކަމަށް.  އަންނާނެ  ބޮޑުެވެގން  ލިބޭ ޝެއަރ 

 ސޭޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. ންއެކަމަކު، އަސަރު އެހެން ފެކްޓަރސްތަކުން ކޮންޕެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޑު ައޑުއަހަން މި އިނީ، ކުއާޓަރލީ ޕޭމަންޓްސް ހަދާ ފަރާތްތަކުެގ އިލާސްޓިސިޓީ ރޭޝިއޯެއއް ވިދާޅެއް ނުޭވ. އަޅުަގ

 

އޮފް އެގް ފިނޭންސްެގ    މިނިސްޓްރީ  ބަޖެޓު  ފައިނޭންޝަލް  އާދަމްޗީފް  ސަރުވަޝް  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް    ޒެކެޓިވް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ފާހަ  އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ިއލާސްޓިސިޓީ  ފައިލާޒް  ކުރެވެނީކުއާޓަރލީ  މި  ޖެހެނީ   ،ަގ  މި  ވެސް  ޓްރެންޑަކީ 

ާއ  1.4އިން  1.1ޕަސަންޓެއް ނޫން.   ؛އާ ދޭތެރޭަގއި 1.4އިން %  1.1މައްޗަށް. މަތީަގއި މި ހުންނަނީ. ާގތްަގނޑަކަށް % 

 . ޝުކުރިއްޔާ! މި ހުންނަނީ ދޭތެރޭގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރު.އިްއޒަތްތެރި  . ކެންދޫ ދާއިރާެގޝުކުރިއްޔާ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ރައީސް.  އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  ސުވާލެއް.ޝުކުރިްއޔާ  ދެ  ބޭނުންވަނީ  ކޮށްލަން  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑު    ، ފުރަތަމަ 

ހަނދާންވާ ައޅުަގނޑު  ދެތިން   ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  މަތީޮގތުން  ފަހަރެއްެގ  އެހަތަރު  ެއބަހުރި  މުނާސަބަތުަގއި  ން  ކި 

ޑިއުޓީއެްއ    ،ވިދާޅުވެފައި ތަކެްއޗަށް  އެތެރެކުރެވޭ  ބޭރުން  ތެރެއިން  ތަރުކާރީެގ  މޭވާއާއި  ުއފައްދާ  ރާއްޖޭަގއި 

ވެ  އުފެއްދުންތެރިނަންަގަވއިެގން  ރާއްޖޭެގ  އިތުރުކުރުމުެގ  ސް  ބޭސް  ޓެކްސް  އެހެންވީމާ،  އިސްކަންދެއްވާނަމޭ.  ކަމަށް 
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ފުރަތަމަ ސުވާލު. ދެވަނަ އެއީ  ؟ މެދު ނުވިސްނަންތޯއޭ  ާއއި ތަރުކާރީން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެންގެވުމާމޭވާ  ޮގތުން އިންޕޯޓްކުރާ

ޕްލޭނިން ޓެކްސް  ނުވިސްނަންތޯއޭއަ ސުވާލަކީ،  ފެންނަނީ ؟ށް  ދެ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރޭަގއި  ހަތަރު ންތިއަހަރެއްެގ 

އައިސް ފެންނަނީ   ކްސް ޓެ  ދާނެފަހަރު  ޤައުމުތަކުން  ިގނަ  ޮގތެްއަގއި  އާންމު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ބޮޑުކުރަން 

ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަކަށް އެ އަހަރަކަށްާވ ޓެކްސް ބަޖެޓާ ެއކީަގއި މި އަންނަނީ. ދެން   ، އަބަދުވެސް ޕްލޭންކޮށްފައި

އަހަރު  އޮންނަ  ޓެކްސެ ެގ  ކުރިއަށް  ޓެކްސްތެރޭަގިއ  ނުވަތަ  ބޮޑެނުކުރާނެ  ކުޅޭނެ.އެ ނު  ައކާއް  ޓެކްސް    އް  އެހެންވީމާ، 

 ؟ުގޅޭޮގތުން ނުިވސްނަވަންތޯއޭ  ރަނަގޅަށް ޕްލޭންކުރަްއވަިއެގން ތަންކޮޅެއް ޑިސިޕްލިން ޮގތެްއގައި ޓެކްސްއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ދާންދޫ ދާއިރާެގޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاމެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ 

ިއއްޒަތްތެރި   ކުރިން  ައޅުަގނޑު   .މުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ  ފެށުމުެގ  ވާހަކަ  ދެންމެ   ،ދަންނަވާލަންއަޅުަގނޑު    ފުރަތަމަ 

ެއއީ މެންބަރަކާިއ  އިމުެގ ކުރިން މިތާ ބޭރުަގއި ހިނގަ ޔުބްރޭކަށް ދި ަގބޫލުކުރަން ދަތި ހާދިސާއެއް ދިޔަ.  ދިޔަ ވަރަށް 

ޯގސްކޮށް ޒުވާބުތަކެއް ދިޔަ.    ، ދެމެދުަގއި ވަރަށް ހަޑިކޮށް   ވަޑައިެގން ހުންނެވި ެއކްސްޕަރޓަކާތަނަށް ހާޒިރުވެ   މިމިއަދު

 މީެގން ތްރެޓެއް އެްއވެސް ަވރަކަށް އެ ދެ ބޭފުޅުން ކުރެ   ،ދެން އަޅުަގނޑަށް މި ވާހަކަ ހައިލައިޓްކޮށްލަން ބޭނުންވީ

 .. ެއްއވެސް. ހެންވީމާ، އެހެން އޮެވއްޖެއްޔާ ެއކަހަލަ ކަމަކާއެ ؛ބޭފުޅަކަށް ވެސް އޮވެދާނެތޯާއއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅަކަށް ބިރުދައްކައި ެއއް ބޭފުޅަކު އަނެއް   އިަގންނަވާ ކަމަށް ވަނީ ޑަ  އެ ބާވަތުެގ ޖޯޝަށް ވަިއސްކޮށްއަތް  ،އާދެ! 

ޮގތް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިެގންފަިއ  ބާވަތުެގ    ވިްއޔާ އެއީ އަބަދުވެސް ތްރެޓެއް. ދެން އެ ތްރެޓް ރައްދުވީމާ ވާ 

 ! ވަޑައިަގންނަވާ  އިެގން ކުރިއަށްަގއި. ދެން މިހާރު ސުވާލާ 6ންނާނެ މެއި އޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދު ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް

ބޮޑަށް   އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީޝުކުރިއްޔާވަރަށް  ދެން  ނަަގންޓެ  މިހާރު  ، .  މަތީ   ކްސް  ފަހަރު  އެކި  ފަހުން  ން  ފެށި 

އަށް   6ދެން %އިން    3.5އަންނަނީ. ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް، ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް ފުރަތަމަ %  ޑުކުރަމުން ބޮޓްޓެކްސް ރޭ

ބޮޑުކުރަމުން ވެސް  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ދެން  އަިއއްސަބަދަލުވީ.  އައީ.  މި  އޮ  ބޮޑުކުރަމުން  ބޮޑުކޮށްފައި  ފަހުން   ތީއެންމެ 
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ން އެހެންނޫނަސް ދުނިޔޭެގ  ދެ  ،އަށް. ދެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އަޑުިއވޭ  12ގައި. ެއއީ މިހާރުެގ ރޭޓް %  2014

ޕޮޕިއުލަ  ޤައުެމއްަގއި  އެްއވެސް    ،ނޫން  އެއްޗެއް  ރއެްއވެސް  ލިބޭނޭ  ވާހަކަދައްކައިެގން  އެްއކޮޅަށް  ބޮޑުކުރުމާ  ޓެކްސް 

ބެނެޕޮލިޓި މިކަލް  ވާހަކަދައްކާ  ދެކޮޅަށް  އެއާ  ދެން  ނޯންނާނެ.  މެންބަރެއް    ސާލަކަށްފިޓެއް  އެހެން  ނޫނީ  އިްއޒަތްތެރި 

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ބެލެވެނީ. ދެން   އް ކުޅެންވެެގން ކުރާ ކަމެއްކާޑެ  ރއްޖެްއޔާ އެއީ ކޮންމެވެސް ޕޮޕިއުލަފަރާތެއް ވެ

ކަަމކީ ފާހަަގވާ  އަޅުަގނޑަށް  ތިއްބެވި.  މިެވސް    އޭރު  ،އެހެންނަމަވެސް،  ފަރާތްތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ދެކޮޅުހެއްދެވި  ކަމާ 

  ސް މި އަންނަނީ ހަމަ ދުވަހެއް ދުަވހަކަށް، އަހަރެްއ އަހަރަކަށް ނަންބަރ  ،ނަށް ެއރައިްވވާ ރޭޓް ތަ  އެހެންނަމަވެސް، މި

އެހެންނަމަވެސް އަންނަނީ.  މި  އިތުރުވަމުން  ެގސްޓ2019ުދެން    ،ފަހު  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  ކުރިން  ހަުއސްެގ  ެގ 

 ، ހުރިއިރުަގއި    40ކުރިން. %  ވުރެ  . ދެން އެހެންވީމާ، އޭެގ ކުރިން އެއީ. ެއއީ ކޮިވޑަށްއޭަގ  40އޮކިއުޕެންސީ %

 ،ފަހުން ހަމަ ތަރައްޤީވަމުން  ކުރަން ފެށި  ހައުސް ވިޔަފާރިރާއްޖޭެގ ެގސްޓު   ވެސް މިހާރު ކުރިއަށްވުރެ  އުސްހަެގސްޓު

ެގސްޓު ބަދަލުވެެގންތަރައްޤީވަމުން  ހޮޓާތަކަށް  ސިޓީ  ރި   ،ހައުސްތަކުން  މިހާރު ސޯކުދިކުދި  ެއއްފެންވަރަށް  ޓާ 

. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް އަސްލު އަދިވެސް އުނދަޫގވޭ  40ެއއްކަލަ %   ، ޕަރޭޓްކުރޭއޮއެބަ  ހައުސް ރާއްޖޭަގއި  ެގސްޓު

ެގ  20، % 25އިތުރަށް % ދެން ޭއެގ  ، އަިއސްދާނެ އިމްޕެކްޓާިއ ޭއެގ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ެގއްލުމާއި ؛ތި ވިދާޅުިވ ރޭޓު

އައިސްދާނޭ  ހި   ކެންސަލޭޝަނެއް  އަޅުަގނޑު  ޑޭޓާތަކަކަށްކޮންކޮ  ،ތަށްއަރަނީވިދާޅުވިއިރު  ތިހެން   ން  ބައްލަވާފައިތޯ 

ދެން ރާއްޖޭަގއި ދެންމެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  ؟ ޓޭޓިވް ޑޭޓާ އެޕްލައިކުރެއްވިންތޯންޓައެއެްއވެސް ވަރަކަށް ކު ؟ވިދާޅުވީ

 .. ވެސް ފާހަަގކުރަްއވައިފި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސާފު.  ޝުކުރިއްޔާ  ސުވާލު  މިހާރު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ސާފުކޮށް    އެހެންނަމަވެސް،.  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި 

ަމއްޗަށް    30ނޫން. އެުއޅެނީ %   އްއެ 2ދަނީ %   އެ  ށް ޖީ.ެއސް.ޓީ މަްއޗަށް ދިޔައިމާއަ  8ން %އި  6%  ، އަރުވާނަން

އަޅުަގނޑު  ؟ ކިތައް ޕަސެންޓުތޯެގ  100ކީ  އަ   8ންވީމާ،  . ެއހ100ެައކީ    6  !ފުވެަވޑަިއަގންނަވާތިޮގސްެގން. އެކަން ސާ

 އަރުވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

މިޮގތަށް ތަފާތު ޓޫރިޒަމްެގ ޓެކްސްތައް ތަޢާރަފުކުރުމާއި  . ައޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ، ރާއްޖޭަގއި ކުރިން  ޝުކުރިްއޔާއާދެ!  

ކަންކަން ހިނާގފަިއ އެބަހުރި. ދެން މިއިން އެއްެވސް ފަހަރެއްަގއި ޓޫރިސްޓުން    ،އަދި ޓެކްސް ރޭޓަސް ބަދަލުެގނައުމާއި

 ، ކުރެވި   ދިރާސާއެއް  ،ުގޅޭޮގތުން އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ެއއްކުރެވި   އަސަރާތްއޮ  އިރާއްޖެ އަންނަ ނިސްބަތަށް ކޮށްފަ
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އެބަ ފެންނަން  ރިޒަލްޓެއް  އެްއވެސް  މިކަުމގައި  އޭެގ  އިދާރާއަކުން  އޮތްތޯއޭ  އެްއވެސް  ފިނޭންސްެގ   ؟އުޅުއްވާ  އަދި 

ެއއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް އޮެވއްޖެްއޔާ   މިކަމުެގތެރޭަގއި ވިޔަސް.    ެގހައުސް އެސޯސިއޭޝަން ތެރޭަގއި ވިޔަސް އަދި ެގސްޓު 

 އަޅުަގނޑު އެދެން.  އެކަން ހިއްސާކޮށްލަދިނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ސުވާލުކޮށްލަން  ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޓެކްސްއާއާދެ!   އެއީ  ؛ުގޅިެގން  ބޭނުންަވނީ 

ޓުން ކަމަށް ރައީސް  ރކަމަށް އަޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އެ ކަމުެގ ެއކްސްޕަޓެކްސްެގ މި

ިއންޑަސްޓްރީ  ،ވިދާޅުވީ  ޓޫރިސްޓު  ބޭފުޅުންނަކީ  ތި  އެޮގތުން  ހާޒިރުކުރަްއވަނީ.  މަޖިލީހަށް  ޚާއްޞަކޮށް    ،ަގއިމި 

ޮގތުން ވެސް ިމ މަސައްކަތުެގ    އަޅުަގނޑަށް ހީވާ  . ހައުސް އިންޑަސްޓްރީަގއި އުޅުްއވާ ބޭފުޅުންެގސްޓު ޮގތުން ޢަމަލީ 

ޓެކްސަ ބޭނުންވަނީ،  އަހާލަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  ުއޅުްއވާނެ.  ެއއީ  ތެރޭަގއި  އަިއއްސަ.  ބަދަލުތަކެއް  އެބަހުރި  ށް 

ވަނަ އަހަރުގައި. ެއ ބަދަލުވިއިރުަގިއ އާންމުކޮށް ތި    2014ބަދަލުވެފަިއ  ށް  އަ  12ން % އި  8 % ތް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އެބައޮ

% ފާހަަގކުރަްއވަނީ  ބުކިނ25ްބޭފުޅުން  ބޮޑުވުމާއެ ެގ  މިފަހަރު  ެއއްކޮށް    16%   ، ުގޅިެގން  އް  ބޮޑުވުމާ  އަށް 

ންނާނެ އަތުަގއި އޮ  ެގއަދަދެއް ތި ބޭފުޅުންޒެކްޓް  އަންދާޒާކުރެވޭ ެއއްޗެއް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއްގ  އީއެ   .އަންދާޒާކުރެވޭ

ހައުސް ހިންަގވާ ބޭފުޅުންެގ  ސްޓު ންެގ އަދަދު. ެގބޮޑުކުރި ރޭޓުން ކެންސަލްވި ބުކި  ގައި  2014  ،ކަންނޭނެގ ކުރީަގއި 

 ޓުން މިތަނަށް އަންނަންޏާ އެ ޑާޓާ ހަމަގައިމު ވެސް ެގންނަންޖެހޭނެ. ރއަތުަގއި އެ ޓާޑާ ހުންނަވާނެ. ދެން އެކްސްޕަ

 ..ޮގތުން އެްއޗެއް ކިޔޭނީ. ެއއާެއއްކޮށް ފިނޭންސަށް. ބެހޭ އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައސްލު މި ޓެކްސްއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެމންބަރު.   ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ސާފުވެއްޖެޝުކުރިއްޔާ  ައޅުަގނޑު  .  އެހެންވީމާ،   .

  ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންެގ ބޭފުޅުންނަށް.ތަމަ ެގސްޓުއަރުވާނަން ފުރަފުރުޞަތު

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ސަން ޢަލީޙަހައުސް އެސޯސިއޭޝަންެގ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ެގސްޓު
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އިނޭގތޯ. ތި ދެންނެވި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތުަގއި ސީދާ އޭރުެގ ޑާޓާއެްއ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޝުކުރިއްޔާ  

  4ށް މި ދަނީ ނިސްބަތުން ބަލާއިރުަގއި  އަ  16ން %އި  12ެގނެވިފަެއއް ނެތް އިނޭގތޯ. ދެން ވިދާޅުވިހެން %  ކުއަތަ

% ޒެއިންކްރީ   33%   ،ކިޔަސް އިނޭގތޯ.  އިންކ33ްްއ  ޓެކްސް  އިންކްެގ  އެހެންވީމާ، ޒެ ރީސް  އަންނަނީ.  މި  ްއ 

ދުނިޔޭެގ   މިހާރުެގ  ރިޢާޔަތްކޮށްހާއަޅުަގނޑުމެން  ރިޢާޔަތްކޮށްށްތަލަހާދުނިޔޭެގ    ، ލަތަށް  ޔޫކްރެއިން    ،  މިހާރުެގ 

. އެހެންވީމާ، އެ  ޓަން ޔޫރަޕުސް އެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ސެްގމަންޓްަގއި ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ެއއީ އީޔާހަނުގރާމަ

ހަމަ އަިއސްދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ވެސް    އްޒެކްރީ ކަންކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން މި އަންދާޒާކުރަނީ މިހާވަރުެގ ޑި

ޓެކްސް  އިނޭގތޯ  ރިކުއެސްޓުކަމަށް  ނަަގންޖެހޭނެަގބޫލުކުރަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އެކަމަކު،  ަގސްތުކުރަނީ .  ކުރަން 

ރަނަގޅުތޯއޭ ދަނޑިވަޅު  މި  މި  ؟ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިސާބުތަކެއް  އަންދާޒާ  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ސުވާލު  އެ  ހަމަ 

 ެގންުގޅެވެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރު. ވަޒީ

 

 އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން: ބްރާހީމްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އި

  ،ެގ ވާހަކަ. މިހާރު ިގނަހޯލްޑެއްެގ ބާސްކެޓުހައުސް  ،ސުވާލުކޮށްފި  ނާއަޅުަގނޑުމެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ސް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީާމ، މްޝަންޤީޤަތުަގއި ޓެކްސް ެއގްޒެޙަިގނަ ުގޑްސް މި ހުންނަނީ އަސްލު   ެގއަޅުަގނޑުމެން

އެްގޒެ ޓެކްސް  ވެސް  މިހާރު  އަސްލު  ުގޑްސް  މި ބޭސިކް  އަޅުަގނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ައސްލު  އެހެންވީމާ،  މްޓެޑް. 

ލަތްތަކުަގއި މިސާލަކަށް އުޅުްއވާ ހާރު  ީގއެންމެ ފަ  ،އަޅުަގނޑު ދެކެނީހުށަހަޅާ ޖީ.އެސް.ޓީ އިތުރުކުާމ އެއްކޮށް ވެސް  

މާ އޭެގ  ނުކުރާނޭ  ބޭފުޅުންނަށް  އިފެކްޓެްއ  ބާބޮޑު  ޖީ.އެސް.ޓީ  ެއއީ  ހޯލްޑަލުން  ހައުސް  ިމސާލަކަށް  ،ަގއިސްކެޓު. 

ކުރެވިފަ. ދެން އިްއޒަތްތެރި މްޓު ޒެަގއި ިގނަ އެްއޗެހި މިހާރު ވެސް ވަނީ ޓެކްސް އެގް ބާސްކެޓު   ވިޔަފާރިކުރާށްއާންމުކޮ

މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކުރެއްވި ސުވާލުަގިއ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް އޭރު ކޮިވޑާ އެްއކޮށް ފުޑް ސެކިއުރިޓީެގ  

ކުރޭ  މަސައްކަތްތަކެއް  އެބަ  ސަރުކާރު  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދަނެެގން  ނެޓް   ، މުހިންމުކަން  އެްގރޯ  ނެޝަނަލް 

ކުރަން ހުންނަ ޕޯޓުމްކަށް މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޔަމިންަގއި. ދެން އެކަމަކު ކުްއލިރ ންޓްރެކްޓް ފަމެދުވެރިކޮށް ކޮ

ވިޔަސް ޓަވެޖި ޓެކްސް  ،ބަލްސް  އެއްފަހަރާ  ކްރޮޕްސް  އެ  ބެރިއާސްތަކެއް   ،ވަކި  ބޮޑުކޮށްެގން  ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓް 

ފުރަތަމައި  މެއްއިންޓްރޮޑިުއސްކުރު މުހިންމީ.  އަސްލު  އަޅުނުނޫން  ކަމާއި ން  ހެއްދޭނެ  އެ  އެބަޖެހޭ  ޭއެގ    ،ަގނޑުމެން 

އެބަ މަސައްކަތް  އެ  ކުރަން.  ކަމެއް  އެކަހަލަ  ޔަީގންކޮށްފައި  ހުންނާނެކަން  ރާއްޖޭަގއި  ވެންޓީން  ސެ  އިނަފް ސަޕްލައި 
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ޓާެގޓް އެްގރޯ ކޮށްެގން  ކްރޮޕްސްއަކަށް  ސަރުކާރުން  ވެސް  އިނަފް    މިހާރު  އޭެގ  ކުރޭ.  އެބަ  މަސަްއކަތް  ެއ  ނެޓުން 

ސްތަކެއް ކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވުނީމަ ސަރުކާރުެގ ވިސްނުމަކީ، ހަމަ އިމްޕޯޓް ބެރިއާޔަހަމަ  ޕްރޮޑަކްޝަނާ  ސަޕްލައި

އަނެކަތިކުރުން.   އެކަން  އިންޓްރޮޑިއުސްކޮށްެގން  އަޅުަގނޑުމެންހަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން ދެން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު   

ސަރުކާރަ އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމައަށް  ށްބޭނުންވަނީ،  ރާްއޖެ   އައިސްފަިއ  މެދުވެރިކޮށް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ 

ތިހާރުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ސީދާ ކޮންސަލްޓެޑް އެފަރޓެއްަގއި މި ކުރެވުނީ ައސްލު މި ސަރުކާރުން ައޅުަގނޑުމެން  ސްއި

ކުރަން.  މިލިއަން ޑޮލަރުހެން އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓު  ތިންންނަނީ  އޭރު ކުރިން އޮއައިސް.  

ފެށިެގން   އަހަރުން  ފުރަތަމަ  މިހާރު  މަސަްއކަތް  ބަދަލުަގިއ    ތިންއެ  ޑޮލަރުެގ  ޑޮލަރު    ދިހަމިލިއަން  މިލިއަން 

ކޮއިންވެސްޓު  އަޅުަގނޑުެމން  މަސަްއކަތް  ޕްރޮމޯޝަންެގ  ކުރިއަށް   ވިޑާ ކޮށްެގން  އެބަ  މަސައްކަތް  ެއ  ވެސް  ެއއްކޮށް 

ެގސްޓުންެގންދަ ބޮޑުކޮށްެގން  ރޭޓްސް  ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީެގ  މިސާލަކަށް  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ދެން  ސެކްޓަރަ.    ށްހައުސް 

އެ ކަމަށް  ކަންތައްތައް   އަންނާނެ  ވިދާޅުވާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން ؛ ބޭފުޅުން  އިނޭގތޯ.  ވެސް ޝެއަރކުރަން  އަޅުަގނޑު 

އިން މިސާލަކަށް ލިބިދާނެ ދެރައެއް. އެކަމަކު  ހައުސް އިންޑަސްޓްރީއަށް އެކުރަނީކީ ނޫން ެގސްޓުންމެހެން ޑިސްކައުންޓްކޮ

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކުރުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރައްވާ  ،ފާހަަގކުރަނީމި އަޅުަގނޑުމެން 

އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މި ؟ ނީދަށްވެއްޖެްއޔާ ކިހިނެއްހޭ ވަ  އި ޭއަގ  ދާޒާކޮށްފައި ޑިމާންޑުރެވެނިއު ލިބޭނެ ކަމަށް އަން

%   ،ފާހަަގކުރަނީ ކަލެކްޝަންަގއި  ސެކްޓަރަ 84ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ރިސޯޓު  ެއ  ރިސޯޓޭ.  އިންައކީ  ހައިލީ  .  އިލާސްޓިކޭކީ 

% ދެން  ެގސްޓ10.14ުއެހެންވީމާ،  ޭއަގޭއ  ސެކްޓަރ  ހި  އިހައުސް  ރޭޓްސް  މި  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  އެހެންވީމާ،  މެނެނީ. 

އާމްދަނީ  ދައުލަތަށް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ވެސް  ބޮޑަށް  ުވރެ  މިންވަރަށް  އަންދާޒާކުރާ  ިމ  އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑުކޮށްެގން 

މިީއ އެންމެ ރަނަގޅު  ؛ށް ވަންއަޅުަގނޑަ  ،ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އަންދާޒާ މި ކުރަނީ. ދެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދެކޭޮގތުަގއި  ؟ ނޑިވަޅުހޭދަ އެންމެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދަނޑިވަޅުހަމަ    މިއީ  އެބަޖެހޭ   .ރަނަގޅު  ައޅުަގނޑުމެން  އެއީ 

އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ހޯދާފައި ހުރި ކުރިއެރުންތައް ހިފެހެއްޓޭނެކަމުެގ ޔަީގންކަން ެގންނަން.  

އިނިގރޭސިިވލާތުަގއި ދިމާިވ ކަންތައްތަްއ    މިސާލަކަށް  ފަހުން  ދާދި  ،ރު މިހާރު މިސާލަކަށް އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލާއި

ހަމަ  ނޑުމެންނަށް  ަގއަޅު ދަށްކުރަން ލެސަނެއެއީ  ޓެކްސް  ިމސާލަކަށް  ފާހަަގކުރަން.  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  އްެގ 

ފައިނޭންމަޝްވަރާކުރުމަށް އިނިގރޭސިވިލާތުެގ  ކަންތައްތައް.  ދިމާވެެގންދިޔަ  ދެން  އައި ފަހު،  މާކެޓަށް  ޝަލް 

   ..ލޮޅުންތައް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދަމް.    ޝުކުރިއްޔާ  !ޝުކުރިއްޔާ  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީދޫ  އަްއޑޫ  ވަޒީރު.  ިއއްޒަތްތެރި 

ތަނުން ސާފުކޮށް ލިބެމުން އެބަދޭ. ދެން އިްއޒަތްތެރި    އަޅުަގނޑު ދުށް ޮގތުަގއި ތިޔަ ޖަވާބުތަްއ މި)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ހިސާބުތައް ތިޔަ   މިބޭފުޅުން ކޮން ޑާޓާއެްއެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށްފައިހޭ    ތި  ،މެންބަރު ސުވާލުކުރެްއވި ެއްއ ވާހަކަައކީ

ބޭފުޅުންެގ ހިސާބުތައް ޖައްސަވަިއެގން. ައދި   ސް އަންނާނީ އެބޭފުޅުން ވެ ދެން އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އެ؟ ނެރުއްވަނީ

މި ދެން  ޖައްސަވަިއެގން.  ހިސާބުތައް  ވަޒީރުެގ  ވަޑައިަގންނަވާނީ  ވެސް  ހިސާބު   ވަޒީރު  ހުރިހާ  ޑާޓާެގ  އެ  ތަނުަގއި 

މިހާރު ފުރުޞަތު    ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ.  އިން އަޅުަގނޑުމެން އުޅެއްޖެއްޔާ ތަންކޮޅެއް ދިުގލަކިޔާ  ކެއްއަދަދުތަ

 . ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަނީ ބަންދުވެފަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެުވން:

  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށުން އަޅުަގނޑު   7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކޮމިޓީ ަގާވއިދުެގ  

މަށް. ދެން އަޅުަގނޑު  ޔުބިލުެގ މަސަްއކަތް ނިމެންދެން ކޮމިޓީެގ ަވުގތު ކުރިއަށް ެގންދި ؛މި މަސައްކަތުގެ   ،ހުށަހަޅާލަން

ބޭފުޅުންނާެގސްޓު އެސޯސިއޭޝަންެގ  ވިދާޅުވީ    ހައުސް  ތިބޭފުޅުން  ސުވާލަކީ،  ބޭނުންވާ   60ޑޮލަރާއި    40ކޮށްލަން 

ރޭ  ޑޮލަރާ ޮގތެއްަގއި  އާންމު  ވަންޏާޓުދޭތެރޭަގއޭ  އެހެންކަމަށް  ހުންނަނީ.  މި  ޕަސެންޓޭޖަށް    ،ތައް  އިތުރުވާ  ޓެކްސްެގ 

 ދެޓޫރިސްޓުން އިތުރަށް ދައްކަން މި ޖެހެނީ    ކުން ވެއްޖެއްޔާހައުސަ ޑޮލަރަށް ވިްއކާ ެގސްޓު  50ރުަގއި އެއީ  ލާއިއިބަލަ

އެހެން އަން  ދެއެ    ،ވަންޏާކަމަށްޑޮލަރު.  ތިބޭފުޅުން  ސަބަބުން  ކުރައްވަނީ ޑޮލަރުެގ  ތި  ޕަސެންޓޭޖެއްެގ   ،ދާޒާ  ކިހާ 

ޑިމާންޑުފޯލެ އެ  ؟ ަގއިއްތޯ  އަނބުރާ  ެގސްޓުންނެއްތޯ  ނުދައްކާ   ދެކިހާ  ރަށަށް ޑޮލަރު  އަނބުރާ  ންވެެގން 

 ؟ ވަޑައިަގންނަވާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަށް އިނޭގތޯ. ެއއީ ކުރީަގއި އޮތް    33ތަނުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކުރެވިއްޖެ ެއއީ %  މި  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އްކެވީމަ އޮޅުންއަރާ ޮގތް ވަނީ.ޑޮލަރަށް ވާހަކަފުޅުދެ 2އިތުރުވަނީ ކަމަށް.  33އެްއޗަކަށް ވުރެ %

 

 ކެުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއް

ޮގތް ތި ވިދާޅުވީ. އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ  ،އަޅުަގނޑު؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ 

ޔާލު ތަފާތު.  މިކަމުަގއި ޚި  ޑޮލަރުކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑާއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސާ   2ސާފުކޮށް އެބަ އެނޭގ ެއއީ  



2202 އޮކްޓޫބަރު  62                                                    ބައްދަލުވުންވަނަ  4ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

50 

 

ފަހުން އިްއޒަތްތެރި    ،ސުާވލަށް ޖަވާބުދިނުމަށް އަޅުަގނޑު މި އެދެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ

 ުގޅޭޮގތުން.....   ރައީސް ތި ދެކެަވޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޑުއްވަރީ

  

 ރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަޑުއްވަ

ކޮށްލަން    ައޅުަގނޑު ސުވާލެއް ފުރަތަމަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސާ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ؟ބޭނުން. ކިހާ ވަުގތެއްތޯ ސުާވލުކުރަން ލިބޭނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ދެ މިނެޓު

 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ސުވާލު. ސާފެއް ނުވި ރައީސް.  އަޅުަގނޑު އެބައޮތް ފަސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .  . ދެ މިނެޓުދެ މިނެޓު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް 

ސަރުކާރުން   ބޮޑުކުރުމަށް  ޖީ.އެސް.ޓީ  ސުވާލަކީ،  ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑުެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ޓެކްސް ްގރީން  ބިމުެގ  ޖީ.ޓީ.އި  އާމަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު  ރިސޯޓު  އަދި  އެބަވޭ.  ނުލިބި  ބިލިއަން  އެއް  އެސް.ޓީއަށް 

ކަމަ  ސަތާރަކުއްޔަށް   ނުލިބޭ  އޮޑިޓަރބިލިއަން  ކިހާ   ށް  ހޯއްދަވަން  ފައިސާ  އެ  އެބައޮތް.  ވިދާޅުވެފައި  ޖެނެރަލް 

ކުރަްއވަނީ ކީއްެވެގންތޯ؟ މަސައްކަތެއްތޯ  ނޭޅެނީ  ފިޔަވަޅެއް  ސަރުކާރުެގ  ؟ ާގނޫނީ  ސުވާލަކީ،  ދެަވނަ  އަޅުަގނޑުެގ 

މިހާރު އެ ؟ އްަވނީ ކީއްެވެގންތޯމުތައް އުފެއްދުން އަދި މަދުނުކުރަާގރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ މަ

ކީްއވެެގންތޯާގމަ އުނިނުކުރަްއވަނީ  ބަދަލުަގިއ ؟ މުތައް  ބޮޑުކުރުމުެގ  ޖީ.ެއސް.ޓީ  ސުވާލަކީ،  އަނެއް  އަޅުަގނޑުެގ  އަދި 
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ކީްއެވެގންތޯ ނުެގންުގޅުއްވަނީ  ވިސްނުންފުޅެްއ  ޑަިއވަރސިފައިކުރުުމެގ  މަދުކޮށްލީ.  ؟ އިކޮނޮމީ  ސުވާލުތައް  ައޅުަގނޑު 

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގައްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ގައްދޫ

އައިއިރު ވަރަށް ިގނަ    ކޮިވޑުެގ ހާލަތް ؛ހައުސްތައްސުވާލަކީ، ެގސްޓުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުެގ  

ެގސް ެގސްޓު ިގނަ  ވަރަށް  ައނެއްކާ  އޮތީ.  ތަްއޔާރުވެފައި  ހުޅުވަން  އަލަށް  ފައްޓާފަިއ  ޓުހައުސްތައް  ހަދަން  ހައުސްތަްއ 

ެގސްޓު  އެ  ކިރިޔާ  އަދި  ހާލަތުަގއި  މި  މިހާރު  ބުކިން ހުރީ.  އެްއޗެހި  ހައުސްތަކަށް  ޓުައރ   ؛ކޮންޓްރެކްޓް އާއި 

ހަދަ  އޮޕަރޭޓަރުންނާ ކޮންޓްރެކްޓް  އިންފެ  އިއެކު  ވަރަށް  ކިރިޔާ.  އަދި  އުޅެނީ.  ނިމޭނީ  އެ  ސްޓޭޖެއްަގއި  ންޓް 

ފަ ވާނެ.  ައދި ނުވެސް  ރިކަވަރ  ޓެކްސްއްއިންވެސްޓްމަންޓް  ހާލަތުަގއި  މި  އުޅެނީ.  އެ    33ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ %  ؛ޓަން 

ކިހާ ެގސްޓުތިބޭފުޅުން  ؛ ބޮޑުކުރުމަކީ  ކަމެއްތޯ  ކިހިނެްއާވނެ  ސުވާލަކީ،  ؟ ހައުސްތަކަށްދެކޭޮގތުަގއި  ދެވަނަ 

 % އިންކްރިމެންޓު  33ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ޕަސެންޓޭޖެއްތޯ  ރަނަގޅު  އަލަށް   މި؟ ކުރަންއިންކްރިމަންޓަކީ  އުޅެނީ 

އިންކްރިމެންޓްޓެކްސް ދަްއކަނީ.  މި  ވާހަކަ  އިންކްރިމެންޓެއްެގ  ނޫން.  ޕަނަާގކަށް  އެ  ރަނަގޅު  ކުރަން  ސެންޓޭޖަކީ 

ވަރަށް    ،ތިން ވަނަ ސުވާލަކީ، މިނިސްޓަރ ވިދާޅުެވއްޖެ؟ ކިހިނެއްތޯ ތިބޭފުޅުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ؟ ޕަސެންޓޭޖެއްތޯ

ވާހަކަ މި  މި   ކުރީއްސުރެ  ދަނީ.  މި  އެހެންނަމަވެސް  ދައްކަމުންނޭ  އޮަގސްޓުަގއޭ.  ފޮނުވީ  ބިލު  ތަނުން    މި  ،ތަނަށް 

 ،ނީ ވެސް އަޅަން ފައްޓާޑެފިނީޓް ކަމަކަށް ވީމަ ތިބޭފުޅުން އެކަމާ ފިޔަވަޅު   .މަކަށް ވާނީޑެފިނީޓް ކަ  އީއެ  ފާސްކުރީމާ

ބޭނުންވާނެތޯ   ވަުގތެއް  ކިހާ  ތިބޭފުޅުންނަށް  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ފަްއޓާނީ  ބިލު  މި  މަސައްކަތްކުރަން  ތަނުން 

 ؟ ުގތެއް ބޭނުންާވނެތޯއެ ދޭތެރޭަގއި ތިބޭފުޅުންނަށް ކިހާ ވަ ،ކުރާތާ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމާއިުގތަސްދީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު   އަޅުަގނޑުމެން ؛ޝުކުރިއްޔާ. ަވޒީރު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަން ކޮންމެވެސް އިންތިޒާމަކުން ެގންދެވީމަ

ބަ އުޅުްއވާ. އެހެންވީާމ،  . އެހެންވީމާ، ދެ ޕާޓީެގ މެންބަރުން ވެސް އެކަާމ އެބަންދުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ވާނީ ދަންނަވާފަ

ކަށަވަރު ނައިފަރުެގ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ެވސް ތިކަމާ ނޫޅުއްވުން. އަޅުަގނޑަށް ޔަީގން  ،އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

 ަވޒީރު. ދަްއކަވަމުން ެގންދަވާ ހުރިހާ ވާހަކަތައް ައޑުއަހަމުން ެއ ދަނީ. ވަޒީރު.  ،ައޑުއްސަވަން އެ ތިްއބެވީ އިކަނުލަ
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަމީރުރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް މިނިސްޓަ

ސުވާލުަގއި ކުރެއްވި  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  އާދެ!  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ކުރީެގ    ،އާދެ!  އަޅުަގނޑު 

ފާހަަގކުރިން އަޅުަގނޑު  ެވސް  ޖަވާބުަގއި  އެކްޝަންސްތަކެއް  ސުވާލެްއެގ  ޭއެގ   ؛އެންފޯސްމަންޓް  ވެސް  މިހާރު 

އިތުރުން  ލުތައް އަޅުަގނޑުމެން އަދި ައރުވާނަން. ދެން އޭެގސީތަފުސީލުތައް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލިން. އޭެގ އިތުރު ތަފު

ރިކަރަންޓް އެކްސްޕެންޑިޗަރ މަދުކުރުެގ މަސައްކަތްތައް ެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން މި ދަނީ. އޭެގ މީޑިއަމް 

ސީލީ ރިޕޯޓެްއ  ތަފު  ޓަރމް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީަގއި ައޅުަގނޑުމެން ެގންނާނެ ބަދަލުތައް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް

އެދެން ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ވަނީ.  ފޮނުވާފައި  ވެސް  ވެސް   ،މަޖިލީހަށް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ 

އޭ ކިޔާފަިއ އެ ެގނެވޭ ވާހަކަައކީ، ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮންޓެކްސްޓް ވަރަށް  33ލަްއވަން. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތުން %އިކިޔުްއވަ 

ބަދަލުވެެގން   އަޅުަގނޑުމެން  އަން އެ  ބޮޑަށް  މިސާލަކަށް  މިހާރު  އެީއ    ދެޑޮލަރުން    ެއއްނަނީ.  ދިޔައީމަ  ޑޮލަރަށް 

އެހެންވީމާ،    100ދެން % ކޮންޓެކްސްޓުއްކަލަ  އެ އިތުރުވީ.  އޭެގ  ބޮޑަށް  އަސްލު    ވަރަށް  ވާހަކަެއއް  ބަދަލުކޮށްލުމުެގ 

   ..ޙަޤީޤަތުަގއި. މިސާލަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވޒީރު ވަޒީރު ިއއްޒަ  .އިްއޒަތްތެރި  އަދަދާ ؛ތްތެރި  އިންސައްތައާއި  ޖެހޭނެ  ދަންނަވަން  ިމ .  އަޅުަގނޑު  އިންސައްތަ 

އެހެންވީމާ، ކޮންޓެކްސްޓެްއަގއި.  އެހެން  ނޫން  ކިޔަނީ  ވާހަކަެއއް  ހިސާބުެގ  އުޅުއްވަނީ  ތި  ސިޔާސީ    ،ވިދާޅުވަން 

 ލީ.  ަވއިވާހަކަެއއް. ދަންނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަމީރުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް 

ޑޮލަރަށް    ދެޑޮލަރުން    އެއް   ، ހިސާބުެގ ވާހަކައެއް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީހަމަ  ނޫން. އަޅުަގނޑު    ،ނޫން

ދިޔައީ %   މަދިޔައި އެކަމަކު  100އެ  ދެން  ދިދެ  ޑޮލަރުން    ެއއް.  ޑޮލަރަށް   ސަތޭކަޑޮލަރުން    50  ،އިމާޔުޑޮލަރަށް 

 ދެޑޮލަރުން    ެއއް.  100މަކީ ވެސް %ޔުޑޮލަރަށް ދިސަތޭކަ  ޑޮލަރުން    ފަންސާސްވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުާވނެ.    އުމާދި

 ޑޮލަރަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ވަޒީރު  ވަޒީރު  ،އިްއޒަތްތެރި  ވަޒީރު  ،ިއއްޒަތްތެރި  ވީޓޫ  ިއްއޒަތްތެރި  އެރައިަވލްސް  މައްޗަށް    ރިޒަމް  ކާްވެގ 

؟ ނީހަމަ ެއއް ވާހަކަެއއް ދެއްތޯ މި ދައްކަ؟ އޭ. ެއއީ ކޮންކަހަލަ ބޭސްއަކުންތ41ޯަގިއ ވިދާޅުިވ %ވަޑައިެގންނެވިއިރު 

 އާދެ! ވަޒީރު.   ؛އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަމީރުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް 

ފާހަަގކޮށްލަ އަދި  އަޅުަގނޑު  ކަންތައް އާދެ!  ބޭނުންވާ  ވެސް  ؛ން  މަސަްއކަތްތައް  ޑަިއވަރސިފިކޭޝަންެގ  އިކޮނޮމިކް 

އޭެގ  އެބަހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން   އަދި  ދެން  އިޒުނަކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  އެކު    ޔާއިތުރުން 

ބޭނުންވޭ ފާހަަގކޮށްލަން  މެންބަރުންެގ    ،އަޅުަގނޑު  އެބަހުރިިއއްޒަތްތެރި  ކަންބޮޑުވުމެއް  ިގނަ  އެންެމ   ،ވަރަށް  މިއީ 

ދަނޑިަވޅުތޯ ކިހިނަކުންތޯދު؟ ރަނަގޅު  ކުރަނީ  މިކަން  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  އިންޑޮނޭޝިއާއަށް  ؟ ނިޔޭެގ  މިސާލަކަށް 

%އިބަލަ ފެށިެގން  މަހުން  އެޕްރީލް  އަހަރުެގ  މި  %10ލިޔަސް  މެދު 11އިން  އަދި  މަތިކުރުން.  އަށް 

ފެށިެގން   ޓީ. ވީ.އޭއަށް  15ރާސްތާަގއި %  މަހުން  ޖެނުއަރީ  އަހަރު  މި  ބަހުރޭންަގއި  ހުށަހަޅާފައި އެބަވޭ.  މަތުކުރުމަށް 

މި އަންނަ އަހަރު ސެޕްޓެންބަރު    ންޑްަގއި ވީ.އޭ.ޓީ ނަާގ ރޭޓުއަށް އިތުރުކުރަން. ތައިލޭ  10އިން %   5ވީ.ައއި.ޓީ % 

ތަކަށް  ޓީ ނަާގ ރޭޓު.ެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވީ.އޭއާ . އޭޝިއިން ިއތުރުކުރަން ނިންމާފައި ވަނ10ީމަހުން ފެށިެގން %

. 15.ޓީ ރޭޓަކީ %ޑް ވީއޭ. ބަންްގލަދޭޝްެގ ސްޓޭންޑ12ަ.ޓީ ރޭޓަކީ %މިސާލަކަށް ފިލިޕީންސްަގއި ވީ.އޭ  ، ލިޔަސްއިބަލަ

ބޮޑުކުރަމުން މި ދަނީ. . އެހެންވީމާ، ވަރަށް ިގނަ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ޓެކްސް ރޭޓްސް  13.ޓީ ރޭޓަކީ %ނޭޕާލް ވި.އޭ

ތިބޭފުޅުން މިޑުޔޫ.އޭ.އީ ؛މިސާލަކަށް  ތެޔޮައކީ  ޤަުއމުތަކަކީ  އީސްޓްެގ  ވެސްލް  ވާއިރު  ޤައުމުތަކަށް  ނަާގ  ތެޔޮ  ،ނަާގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ އަމިއްލައަށް    ،ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ޓެކްސް ރޭޓްސް ބޮޑުކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން

އިތު މަސަްއކަތްއާމްދަނީ  ޓަކައި  އޭެގރުކުރުމަށް  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ.  ފިސްކަލް  ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގިއ 

ހުށަހަޅާފައިވާނެ އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑުކުރަން.    ،ސްޓްރެޓެޖީއަށް  ރޭޓްސް  ައޅުަގނޑުމެން އެހެންީވމާ،  ޓެކްސް  އެޮގތުން 

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  މީޑިއަމް ޓަރމް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ ހުށަހަޅާފައިވާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޮޑަށް ވަރަށް  ކޮމިޓީެގ    ،ަވޒީރު  ؛އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ކުރިައށް އަދި  ެގސްޓުމަސައްކަތާިއެގން  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  އެސޯސިއޭޝަނަހަދާނަން.  ވެސް  އުސް  ށް 

ދަންނަވަ އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ކަން އިވަރަށް  ލާނަން 

ޮގތް.   ފުރުޞަތު)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހިނަގމުންދާނެ  ތިބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑު  ދެން  މިހާރު  އަރުވާނީ އާދެ! 
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ބޭފުޅުންނަ ތިއްބެވި  ތިއްބެިވ އެދިަވޑަިއެގންފައި  އެދިވަޑައިެގންފައި  ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަން  ބަހުސްަގއި  އެއީ  ށް. 

ސުވާލުކުރެްއވުމަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްބެވި    ތަނަށް ވަޑަިއެގންނެިވ ބޭފުޅުންނާ  ބޭފުޅުންނަށް. ދެންމެ އެ ނިމުނީ މި

ހަމަވީމާ  ފުރުޞަތު  ހަމަވެ  ބޭފުޅުންެގ  އެދިއެކަން  ފަހުން  ދެން  ތިބޭފުޅުންނަށް   ވަޑައިަގތީމާ ދިޔައީ.  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

އަރުަވއިފިްއޔާ އަނެއް  ފުރުޞަތު  ށްން. އެހެންނަމަވެސް ެއއް ބޭފުޅަކަހިތްވަނީކީ ނޫހިތްވޭ. އެކަން ނުކުރާއަރުވާފުރުޞަތު

ން މި  އަރުވާތުހަތަރު ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެމުން ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަ

ނިމުމަށް ބަހުސް  މި  ދަންނަވާނަން.  ކުރީަގއި  އޭެގ  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފެލިދޫ  އަޅުަގނޑު ޖެހެނީ  ފަހު، 

ތާ ހުށަހެޅުމަށާއި  ނިމުމަށްއީ އަރުވާނަން  ބަހުސް  މި  މިހާރު  ވަުގތު.  މި   ،ދުކުރުމަށް  ވާހަކަދައްކަވަން  ފަހުން  އެންމެ 

އެ    އިތުރަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމެއް ދެނެއް ނެތް. މި ނިމުނީމާރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މީެގއިންނެވީ މަކުނުދޫ ދާއި

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރ މެންބަރު. ނިމުނީ. 

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ބަލަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ކުޑަކޮށް  ޮގތެއް.  އިޝުކުރިއްޔާ  ލައިފިން މިވާ 

ދެ  ނށީތެޅި ފަހުން އިެއއްކަލަ    ގައިހޮނޑައިދޫ   ަގއި ބުރަކަށީ  ،އަޅުަގނޑަށް ކުޑަކޮށް އުނދަޫގ ރައީސް   ،ފުރަތަމަ ޮގތަކީ

ކޮޅަށް ކުޑަކޮށް  އެހެންވީމާ،  އިންނަން.  ރަނަގޅުތޯތެދު   ިގނައިރު  އެންމެ  ާވހަކަދެއްކިޔަސް  ވެސް  ؟ ވެ  އުމުރުަގއި  މި 

ބިންދަިއެގން އުނަަގނޑު  ކީއްކުރާނީމިތާ   ޮގސްފައިމިހިރީ  ުއޅެުއޅެ.  ޑިމޮކްރަސީއަށް  ؛ ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި  ؟ ަގއި 

ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި  ލާރިން    970ޖީ.އެސް.ޓީއަށް   ؛ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއަށާއި  ނެޭގ  މި  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީައށް    ، 2.1މިލިއަން. 

ވާހަކައޭެއްއހާ  ދުއިސައްތަކަށް  ާގތްަގނޑަ ޑޮލަރުެގ  އެމެރިކާ  ލައިސަންސެ  މިލިއަން  ކެސިނޯ  ދައްކަނީ.  އް  މި 

ސުވާލަކީ ލިބޭނެތޯ  ކިހާވަރެއް  ެގސްޓު؟ އޮޕަރޭޓްކޮށްފިްއޔާ  ރާ   އުސްތަކުަގއިހަމިހާރު  ތަންތަނުަގއި  ހުރި  ކެޕޭސިޓީ 

ން މި ޖެހެނީ. ބައެްއ  ހަކަ އަޅުަގނޑު މި ދައްކަނީ. ހޯދާލިބޭ ެއްއޗެްއެގ ވާ؟ ކިހާވަރެއްތޯ ލިބޭނީ  ވިްއކަން ހުއްދަދިނީމާ

ން ވަރަށް މުހިންމޭ. އެ ވެސް ލާރި ކުރުޮގތަށް ޑެސިްގނޭޓު   ކޮށްފައި ައންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ދެވޭތައް ޑެސިްގނޭޓު ބީޗު

ެގން. ޚިދުމަތަށް ޗާޖުކުރާ ދީން ލާރި ހޯދަންޖެހޭނީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމެކޭ. ޓޫރިޒަމަކީ ވަރަށް ފާޑެއްެގ ެއއްޗެއް. ޓޫރިޒަމު 

އެންމެހަ މިއީ.  ޓޫރިޒަމަ  އިޤައުމެއް  އެނޭގނެ  ވެސް  ކުރަންާވ  ބޭފުޅުންނަށް  ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން  ޚިދުމަތެއްކަން.  ކީ 

ފުލުސް  ،  ރީއެްއ ރަށެއްަގއި ހުރުންކަންތައް އަބަދުެވސް ފަހުން މި ކުރަނީ. ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، ރަނަގޅު ލޯންޑަ

އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ވިލެޖެްއަގއި ވިލެޖު  ނެ.  ނޫފެއްދޭ  ރީއެއްވެސް ހުންނަހެން. އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ލޯންޑަސްޓޭޝަން  

ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަރަށް ރަނަގޅު މަޢުލޫމާތު ރިސޯޓު ކޮންސެޕްޓަށް ޕޭޕަރެްއެގ އެބަ ތަްއޔާރުކުރަންޖެހޭ. ެގސްޓު

އެކުރިއޭޓުނުވީ އެހާ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ސަޕްލައިކުރީ.  ތަނަށް  މޭބީ    ،މި  މަޢުލޫމާތު    އެއަށްތުރެ އަދި  އެކިއުރޭޓު  މާ 
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އަޅުަގނޑު ސަޕްލައިކުރެވޭނެ.  މަޖިލީހުން  މި  ހަދައި  ެގއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރެސްޓޯރަންޓެއް  އަލީަގއި    ،ފިއްޔާ ތަޖުރިބާެގ 

ރާއްޖެސެޓިފައިވާން ރައީސް،  ނެތް.  ނުއެއް  ވެސް  ކަމެއް  އެފަދަ  ދެނީ.  މި  ކާން  ޔޫނިއަނުން  ޔޫރަޕިައން   ؛ޖެހޭނެ. 

އެ  ،ޤައްރިރުމު ުމޤައްރިރަށް  ތަހުޒީބުވަމުން   ،ނެނިގަވޑަިއަގންނަވާިއއްޒަތްތެރި  އަންނަނީ  މި  ޓޫރިޒަމް  ރާއްޖޭެގ 

މަޓީެގ ޖަޖްމަންޓު މި ތަނަށް އައި ޮގތެްއ    އިތަހުޒީބުވަމުން. މިއަދު މަޓީން ސިޓީ ފޮނުވިއިރުަގއި މަޓީެގ ބޯޑު ނުބާްއވަ

ވެ އަރިހުން  ޗެައރމަން  މަޓީެގ  އަޅުަގނޑު  ޖެހޭވެސް  އެބަ  އަހާލަން  ތި   ،ސް  ޑި؟ ވީކިހިނެއްތޯ  ޝަނެއް  ސިމަޓީން 

ދެއްތޯނަަގިއެގން ޑެލަބްރޭޝަނެ  ނުވާނެ  ނުބާްއވާމަޓީެގ  އަތުންއް  ރައްޔިތުންެގ  މަޖިލީހަށް  ޑެލަބްރޭޓުނުކޮށް   އިތުރު  . 

ވިދާޅުިވއިރުަގއި ކަމަށް  ނަަގންނުޖެހޭ  ނުނަަގ  ،އެްއޗެއް  އެއްޗެއް  އިންޑަސްޓްރީން  ވި  ންއިންޑަސްޓްރީން  ދާޅުވިއިރުަގއި 

. އެ ސުވާލުެގ  ސުވާލު ؟މިހާރު މަޓީަގއި ތިބި އިސް ބޭފުޅުން އެްއވެސް ެއއްޗެއް ނުދީ ކިތައް އަހަރު ވަންދެން ތިބިތޯ

އް މި ތަޢާރަފުކުރީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ދެަވނަ ޖަނަރޭޝަނުެގ މީހުން އައިސްެގންނޭ މި ރާއްޖޭަގއި ޓެކްސެ  ،ޖަވާބަކީ

އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއަރޕޯޓެއް އަޅަން، ަމުގހަދަން.    ،ނޑުމެންެގ ދާއިރާއަށް ެވސް އެބަ ބޭނުންވޭ ބިންހިްއކަންއަޅުަގ

ވެސް އަޅަން    އްިއެގ ބިއްޖެހިފައި ކަމެއް ނެތިފައި ތިބި މީހުން އެ މީހުންނަށް އޯލްޑް ހޯމެފުރަ ދާއިރާަގއި ތިބި މުސްކުޅި

ހެންވެރިން  އެ ފިރިއެބަތިބި.   މީހުން  ރިކޮށްފައި އެހެން ރަށު މީހުން ޮގއްސައި ތިބިވަ  ،އެބަ ޖެހޭ. އަދި ކާވެނިކޮށްފައި 

މި  ،ނެތީމާ ޖެހޭ.  އެބަ  ބަލަހައްޓަން  ވެސް  ދަރީން  އެ  ޖެހޭ.  އެބަ  ބަލަހައްޓަން  ވެސް  އަންހެންވެރިން  ޮގސް ހެންއެ 

ލިސްޓު ވަޒީފާއަޅުަގނޑުމެން  ހުރި.  އެބަ  ކަންތައް  ބަިއވަރު  ނިކަން  ވަޒީފާ   ެގްއލޭމީހާ  ކިޔާއިރުަގއި   އޮޓޮމެޓިކުން 

ންސީ ންޖެއޭނާއަށް ވަޒީފާ ނެތް ދުވަހުަގއި ވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮންޓި  . މޮޔަވެފައި މި ހުންނަނީ  ެގއްލުނީމާ އޭނަ

،  2،  1އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރަރު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ލިސްޓުަގއި    ،ޕްލޭނެއް އޮޕަރޭޓުވާން އެބަ ޖެހޭ

ކަމަކީ  މިކީ.   އަޅުަގނޑު  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3 މާލޭަގ  އިރާއްޖޭގަ   ،ެއްއ  ޮގތުން  މިހާރު   އި މިސާލެްއެގ 

މާލޭަގިއ ރާިވއްކަނީއޭ މި ބުނި    . މިއަދު ރާިވއްކާ މާލޭގައި؟ ރާވިްއކާ. ކާކު ހުއްދަދީެގންތޯ މިހާރު މާލޭަގއި ރާވިްއކަނީ

ހުޅުލޭެގ ލޭންޑުަގއި ރާވިްއކަިއެގން ނުވާނެތާ މިހާ   .ވީތާ  މާލެއާއި ހުޅުލެއާ އެކައްޗަކަށް  ބްރިޖުއެޅީމާ   ،ބަހުެގ މާނައަކީ

ޓެކްސް ވެސް ނުދައްކާ.    ،ސް ބިމެއްަގއި، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އުޅޭ ތަނެއް. އަޅުަގނޑަށް ނުއެއް އެނޭގމުޤައްދަ

ބިމެއްތޯމިއީ ކިހާ މުޤައްދަ  !އަހާން ބްރިޖު ؟ސް  އެ  އެޅީމާ  މިއީ ރާވިއްކުން މަނާކޮށްފައި އޮންނަ ތަނެއް. މިތާ މިހާރު 

ސް މާލޭަގއި އުޅުން ދަތިވާތީެވ މި މަޖިލި  ށްތިޞާޞްެގ ތެރެއަށް ވަދެފަ. އެހެންެވެގން އަޅުަގނޑަޚްއި  މެޓިކުންޮއޓައޮތީ  

ރައީސް ވެއްޖެއްޔާކާށިދޫއަށް.    ، ބަދަލުކޮށްދެއްވާށޭ  ކާށިދޫަގއި  ކަމެއް.  މިކަހަލަ  ނުހިންޭގނެ  ކަމެްއ    އެތާކު  އެްއވެސް 

؛ އްއްޖެއްޔާ ހުރިހާ ކަެމއް ވާންވީ. ެއހެންނެއް ވެސް ނޯންނާނެ. ެއހެންވީމާ، ެގސްޓުހައުސެ ކޮށްެގން ނުވޭ. މާލޭަގއި ވެ 

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް...  ،ކުންފުންޏަކުން ހިންަގން ބޭނުންވެެގން މިހާރު މި ހުޅުވަނީ އެތާަގއި ެގކާޒާމިއާ އަޅުަގނޑުމެން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތުއަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ   މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި   ،އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީދޫ  ައއްޑޫ 

 .ށްމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

ަގނޑުމެންެގ ދާއިރާަގއި ހިންާގ ެއްއވެސް މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުން އަޅު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

އް ހުއްޓައިލާކަށެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ެއްއވެސް މީހެއްެގ ަވޒީފާ ެގއްލޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެއްވެސް  މަޝްރޫޢެ  ތަރައްޤީެގ

 ނުވޭ. ދެމުން އަންނަ މީހެއްެގ މުސާރަ ކުޑަކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ދެމުން އަންނަ އާސަންދަ ހުއްޓައިލާކަށް ބޭނުމެއް

އަންނަ ކާޑުެގ ސަބްސިޑީ ހުއްޓައިލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ.  ކަރަންޓުެގ ސަބްސިޑީ ހުއްޓަިއލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ދެމުން 

މުން ައންނަ ކުދިންނަށް އެ ފުރުޞަތު ގެއްލޭކަށެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ކަނޑައިލާފައި އޮތް އެްއވެސް  ވަހިލޭ ޑިްގރީއަށް ކިޔަ 

މި ހާލަތުަގއި ދިވެހި ސަރުކާރު ހިންަގން ބޭނުންާވ    ،ރުކުރާކަށް ބޭނުެމއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުަގއި އެްއޗެއް އިތު

ކަންކަން ހުށަހަޅާފައިވާ  މިނިސްޓަރު  ފިނޭންސް  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ކުރަން    ފައިސާ 

ކިތަންމެ ޮގތަށް އަނބުރާފަިއ    ،ން މި ދައްކަނީ ެއކި ޮގތްޮގތަށް ވެސް ތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑުމެ  އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު

ޙަޤީޤަތަކީ އަދަދުން ކިޔައިފި ކަަމށް ވަންޏާ އެއް ހާސް ރުފިޔާ   ،ޕަސެންޓޭޖުތައް ކިޔާފައި ވާހަކަދެއްކި ކަމުަގއި ިވޔަސް

ލާ އެކު ެއއް ހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާ މީހާ މި ވަުގތު ޖީ.އެސް.ޓީެގ ޮގތުަގއި ދައްކަނީ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ. މި ބަދަ

މީހާ މާނައަކީ  ،ޚަރަދުކުރާ  ރުފިހާ.  ައއްޑިހަ  ދައްކާނީ  ޮގތުަގިއ  އެްއ    ،ޖީ.އެސް.ޓީެގ  ރުފިޔާއޭ.  ވިހި  ވަނީ  ިމ  އިތުރު 

ޖީ.އެސް.ޓީެގ ޮގތުަގއި އިތުރަށް ދައްކަން މި ޖެހެނީ ވިހި ރުފިޔާއޭ. މި ވިހި ރުފިޔާ މިއީ   ، ހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާ މީހާ

ވެސް  ތަށްޓެކޮފީ ސަރުކާރަށްއް  ރުފިޔާ  ވިހި  މި  ނުލިބޭ.  ރުފިޔާއަށް  ވިހި  ޒަމާނުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ    މި  ދީފައި 

ޕާކާއި ކުޑަކުދިންެގ  ހަދަންޖެހޭ  މިސްކިތާއި  ،ދާއިރާަގއި  މަޝްރޫޢާ  ،އަޅަންޖެހޭ    ، މަުގހެދުމާއި  ،އިބިންހިއްކުުމެގ 

އަނެއް ެއއްޗަކާ. މި ވިހި ރުފިޔާ ދޭން ބުރަވެެގން މި  އަނެއް އެްއޗަކާއި    ،ވޮލީ ކޯޓާއި  ، ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއާއި

މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓައިލާކަށެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިރާެގ މީހުން ބޭނުންނުވާނެކަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަީގންވޭ. މި ވިހި 

އަޅު ކަމަކަށް  ބޭނުންވާނެ  ކަނޑާލަން  ވަޒީފާއިން  މީހާ  ހުރި  ަވޒީފާަގއި  ދައްކަންޖެހޭތީވެ،  ަގނޑެްއ  ރުފިޔާ 

ދައްކަންޖެހޭތީ ރުފިޔާ  ވިހި  މި  މީހަކަށް  ،ަގބޫލެއްނުކުރަން.  އޮންނަ  ދެވެން  މީހަކަށް  އޮންނަ  ވަޒީފާދޭން    ،އިތުރަށް 

އުފެދެން ދައްކަން  އިތުރަށް  ރުފިޔާ  ވިހި  މި  ނުވޭ.  ބޭނުމެއް  ހުއްޓޭކަށް  ނުއުފެދި  ވަޒީފާތައް  ސިވިލް ހުރި  ޖެހޭތީ، 

 ؛ކުންފުނިތަކުަގއި ތިއްބެވި މީހުންެގ ވެސް މުސާރައެއް ކުޑަކުރާކަށެއް ؛ންެގ ވެސްސަރވަންޓުންެގ ނުވަތަ އެހެން މީހު

ބޮޑުކުރާކަށެއް ޚަރަދު ކުޑަކުރަންށޭ  ؛މުސާރަ  ދަުއލަތުެގ  އެހެންވީމާ،  ބޭނުމެއް ނުވޭ އިނޭގތޯ.  މުސާރަ ކުޑަކުރާކަށެއް 



2202 އޮކްޓޫބަރު  62                                                    ބައްދަލުވުންވަނަ  4ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

57 

 

ފަހަރަށް    ،ކިޔާފައި  ކަންކަމަކީިގނަ  ކުޑަކުރުން    ،ކުރަންޖެހޭ  ކަނމުސާރަތައް  އޯ.ޓީ  ހަދަން   ،ލުންޑާނުވަތަ  ނުވަތަ 

ހުއްޓާ މަޝްރޫޢުތައް  ތަރައްޤީެގ  ހުއްޓާލުން.  ހެދުން  ތަންތަން  ކަމެއް ހުންނަ  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  ލުން. 

އިތުރުކުރަން  ހަމަ  ޚަރަދު  ކުރަންޖެހޭ  ދައުލަތުން  ނުވާނެ.  ފުރިހަމައެއް  ޮގތަކަށް  ބޭނުން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ލިސްޓު  ތާއީދުކޮށްފައި  އެންމެން  އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތަކުެގ  ލާންވީ  ދާއިރާއަށް  އަންނައިރުަގއި  ހިފައިެގން   ބަޖެޓު 

މި ހުރިހާ  ؛ދެކޮޅަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްފައި  ެއކަމަކު ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބެން އޮންނަ ޮގތަކާ ؛ނުކުމެފައި

ށް ތާއީދުކުރަން ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅާފައި މޮޅެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަ

މި ޤައުމު    ،ޮގތަށް މި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް. އެއީ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ  އޮތް

މީހެްއެގ    ،ތަރައްޤީ ކަންކަންޢާއި އެ  ކަންކަން  މާިއ،ކުރު  ލާެގ  ޮގތަކަށް  ދާނެ  ކަންކަން  ޮގތަށް   ހަމަޖެހިފައިވާ 

އެއާެއކީަގއި ައދިވެސް އެއް ފަހަރު ކޮމިޓީެގ    އަދި ހަމަ   .ބައްޓަންކުރަން. އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން

ހުށަހެޅުމަށް   އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އިތުރުކުރަން  ެއދެންވަުގތު  ބޭފުޅަކު    ،އަޅުަގނޑު  ކޮންމެވެސް 

  ތާއީދުކޮށްދެްއވުމަށް. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

މެންބަރު މެދުކަނޑައިލާފައި   ؛އިްއޒަތްތެރި  ނިމުނީމާ  ަވުގތު  ބަހުސްެގ  ކޮމިޓީެގ  މި  ަގސްތުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު 

ވޯޓަށް   ހުށަހެޅުންތަކަށް  އެ  ފުރުޞަތުދީފައި  ހުށަހެޅުންތަކަށް  ބައްދަލުވުމެްއަގިއ  އަންނަ  ދެން  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ތާަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް މުޅިން  ދަކުރެްއިވއްޔާ ދެން މި ައންނަ ހަފުއިރާ ؛ދެން ބަޖެޓުެގ  ،އެހުމަށްފަހު

ދެމެިގން މިކަން  ދުވަހަށް  މުޅި  މިއަދު  ދެން  ތަނެއް ނިންމައިލެވޭނެ.  އޮތް  ނަތީޖާއެއް  ނެރެޭވނެ  އަދި  ޮގސްެގނެއް 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. އަޅުަގނޑަކަށެއް ފެންނާކަށް ނެތް. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫ

ކޮމިޓީގެ  ިމ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ތިޔަ  ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ރަީއސް.  ިއްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހުެގ   ؛ޝުކުރިއްޔާ  މުޅި 

ޮގތުން ބަޔާންކުރާ  ވެސް  ަގވާއިދު  ަގާވއިދުެގ    ، ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  7ެއ  ޮގތުން  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރު  ިމ  ވަނަ 

ަވުގތު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. މ7ިކޮމިޓީން ވަުގތު ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް    މަސައްކަތްކުރުުމަގއި  )ށ(ަގއި   ވަނަ މާއްދާެގ 

ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ތިޔަ ވިދާޅުވި ޮގތާ ތަޢާރުޟުާވ ޮގތަށް އެހެން ހުށަހެޅުމެއް  ،އޮތީ. ދެން ކޮމިޓީެގ އިތުރު މެންބަރަކު

 ަގނޑު... ެއޮގތަށް ހަމަ ކުރިޔަށްެގންދެވިދާނެ. އަޅު ،ނެތް ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:  

ެމންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ހިންާގ ؛އިްއޒަތްތެރި،  މަޝްވަރާެއއް  ކުޑަ  މިކަމަށް  އަޅުަގނޑު ހަމަ  އިނޭގތޯ.  ޓަކަިއ   ލުމަށް 

ޮގތަކީހިތުލަ އޮތް  ބަ  ،އި  ވާހަކަދެއްކެވުން.  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  އެދިވަޑައިެގންފައި  ފުރުޞަތަށް  ށް ހުސަމިހާރު 

މެދުކަނޑާ އަޅުަގނޑުމެން  ެއއަށްފަހު  ވާހަކަދެއްކެވުން.  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ތިއްބެިވ  ލުން. އެދިަވޑަިއެގންފައި 

ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައިމެދުކަނޑާ ހުށަހެޅުންތައް  އެ  ޖާަގދިނުން.  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުންތައް  ދެން  ދެން   ،ލުމަށްފަހުަގއި 

ޓު އެކުލަވައިލުން. ދެން ރިޕޯޓަށް ަވުގތު ދިނުމަށްފަހުަގއި ކޮމިޓީން ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން.  ނިމިެގން ރިޕޯ   އި އެއަށް ވޯޓުލަ

ެގނެސް ތަޅުމަށް  ރިޕޯޓު  އުންމީދުއެހެންވީމާ،  ފާސްކުރުން.    ،އެއަށްފަހުަގއި  މި  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  އަދި  ކުރަނީ 

ށް މިކަން އަޅުަގނޑުމެން އެކަށް ނިންމަން. ތާެގ އަންާގރަ ދުވަހަމި އަންނަ ހަފު  ،ކޮށްދެއްވާމެންބަރުން ވެސް މަސައްކަތް

ކުރި މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ވިދާޅުވާން    !ށްެގންދަވާއައާދެ!  އެްއޗެއް  ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ 

 .  ތްއެދިަވޑަިއެގންފައި އޮ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ވީ  ،ކުރިން އެ  އެހެންވެެގން  ނެތް.  މިހާރަކު  ޮއވެފައި  ލިސްޓުަގއި  މި  ނަން  ައޅުަގނޑުެގ  ޮގތެއް    ިއއްޔެއިންސުރެ 

 ނޭނޭގތީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހިނަގމުންދޭ. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި   އެބަ  ޮގތަށް  ެއކަން ވެސް ހަމަ މީަގއި އޮތް  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މެންބަރު.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅިފަިއ އޮތުން ވަރަށް މުހިންމު. އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީއަށް 

ލިބުނީ   ބިލު  ރަނަގޅަށް    18މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  ދެން  ނުނިމިސެޕްޓެންބަރުަގއި.  މަރުޙަލާ  މި    ،ބަހުސްެގ 

ހުށަހަޅަނީ އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލެޭވ    ،ތިބެވެނީ.  އެއްކޮށް  ކޮމިޓީން  މަސައްކަތް  މި  ދުވަހު  ހޯމަ  އަންނަ  މި 

 ...  އަދި ޮގތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ތި މެންބަރާ  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އެއްއާދެ!  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ބޮޑަށް  ކަމާ  ވަރަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ބަސް. 

 ދުަވހަށް މިކަން ނިންމަން.   ހޯމަ ،މަސައްކަތްކުރާނަން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫ

އެދެން ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހުށަހެޅުމަ  ،އަޅުަގނޑު  އެ  ނަމަ  ަވނީ  ކަމަށް  ހުށަހެޅުމެއްވާ  އަޅުަގނޑުެގ  ކަށް ދެން 

ނަމަ ވަނީ  ކަމަށް  ދެއްވާ  މުޤައްރިރު  ޖަވާބެއް  އަދި  ެއައށް  ދެން  ވަނަ  7ދެްއވުން.    ޖަވާބެއް  ، ފުރުޞަތުދެއްވާފައި 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު    އަދި  ،ަވނަ މާއްދާެގ )ނ(ަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގ މަތީނ7ް  ،ފަހު  މާއްދާެގ )ނ(އަށް

ެގންދެވޭނެ ޮގތަށް ވަުގތު    ށްއަ ކުރި  ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު މި މަސައްކަތްވެސް ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ  

ކުރި މުޤައްރިރު  ށްއަކަނޑައަޅަިއެގން  އަދި  ދެކެން.  ައޅުަގނޑު  ކަމުަގއި  ބޭނުންތެރި  ވަރަށް  ދުވަހޭ    ހޯމަ   ެގންދިޔުން 

ހޯމަ ތަރުތީބުކޮދު  ވިދާޅުިވއިރުަގއި  ޮގތަށް  ނިމޭ  މަސައްކަތް  ނިޔަލަށް  ެއއީ    ،ށްވަހުެގ  )ށ(ަގއި  7އަދި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގ މަތީން ކޮމިޓީެގ ަވުގތު ކަނޑައެޅުން ކަުމަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ބަލައިަގންނަން ތައްޔާރަށް ހުރި ވާހަކަ 

ދެންނެވީ މި  ދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑު    ،ވެސް  އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި  ހައިސިްއޔަތުން.  މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޓީެގ  މި 

ބޭނުންފާހަަގ މުޤައްރިރު ؛ކޮށްލަން  ަގވާއިދުަގއި ކޮމިޓީތަކާ   ،އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހުެގ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ސާފުކޮށް      ވަރަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ  159ވަނަ މާއްދާ،  159ެއޮގތުން ކޮމިޓީތަކަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމާ ުގޅޭ ޮގތުން  ؛މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންކުރޭ  

ހާޒިރުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ޮގތެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަމުަގިއ ޮއވޭ. ކޮމިޓީން ޮގތެއް ނިންމުމަކީ  މީހުން    ،)ރ(އަށް ބަލައިލާއިރު

ވޯޓެއް ؛ކޮބައިކަން  ޮގތަކަށް   ކޮންމެހެން  ވަކި  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ޖެހެނީއެއް  ލާކަށް 

ދު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަެއއް ބޭފުޅުން  ދެން ނިމިެގންދާނީ ޯވޓަކުން. މިއަ  ،އިޢުތިރާޟުކުރާ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ

ައޅުަގ އެކަން  އެހެންނަމަވެސް،  ދިޔައީ  ނ ހާޒިރުކުރިން.  މި  ކުރެިވެގން  ބާރުއަޅ159ާޑުމެންނަށް  މާއްދާ  ވަނަ  9  ،ަވނަ 

ބާރުއަޅަ ކަމުަގއި  ނިންމަންޖެހޭނެ  ކޮމިޓީން  އިން  )ރ(  ހަމައެހެންމެ    ިއ،މާއްދާެގ  )ހ(ަގއި  154އަދި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އެހެންނަމަވެސް،  ކޮ އަދި  ފާހަަގކުރެވޭ.  ކަމުަގއި  ބޭރުން  އުސޫލުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކަމުަގއި  ނިންމުން  ކަމެއް  މިޓީން 

ށް  އައަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ބަލަިއަގނެެގން ކުރި   ެއޮގތަށް ނިންމެވީމާ  ންދި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު އެކަމަޖިލީހުެގ ރައީސް އަ

ހަމަ ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދާން  އެހެންނަމަވެސްދެން  އެއްބަސްެވވޭ.  އޮތްއަކުރި   ،  ޕްރެ   ށް  މިއީ  ޓެންޑެްއ ސީތަނުަގއި 

ބަލައި  ކުރި  ،ކަމުަގިއ  ޮގތަކަށް  ޖާަގދޭ  ޖާަގދޭއިރު،  ަގވާއިދު  ަމޖިލީހުެގ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ކޮމިޓީ  މަޖިލީހުެގ    ށްއަމުޅި 

ުގޅޭ  މައްސަލައާ  މި  އަޅުަގނޑު  ދެކެން.  ކަމުަގިއ  ކަމެްއ  މުހިންމު  ދަންނަވާލަން   ެގންދިޔުމަކީ  އެއްޗެއް  ހަމަ  ޮގތުން 

އެންމެ ފުރަތަމަ ޖީ.އެސް.ޓީެގ    ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެފުރުޞަތަކަށް އެދުނީމާ، އެކަަމށް ވަުގތުކޮޅެއް ދެއްވުން އެދެން. އެ

ތަ ދިޔައީ  ޢާބިލެއް  މި  ކަންދިމާކުރ2010ިރަފުވެެގން  އަހަރު.  އޭރުެގ   ވަނަ  ބިލު  އެ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  ޮގތުން 
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ރުން ވެެގންދިޔަީއ  އް އަސްލުަގއި ތަޢާރަފުކުލީހަށް ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ލިބިެގންދިޔަ. މިފަދަ ޓެކްސެމަޖި

ވިސްނުމެއް ޖުމުލަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޮގތުަގއި.  ކަމެއްެގ  މުހިންމު  ިމ    ،ވަރަށް  ނިޒާމެއް  ޓެކްސްެގ  ފުރިހަމަ  ރަނަގޅު 

ވެ މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އޮތުން.  ދިޔައީރާއްޖޭަގއި  އެ  ފުރިހަމަވެެގން  ނިޒާމު  ޓެކްސްެގ  މުޅި  ން އާމްދަނީ  ،ރިކަމުަގއި 

ރަފުކުރުމުެގ ސަބަބުން  ޢާ. އަދި އޭރު މި ޓެކްސްެގ ނިޒާމު ތަންރަފުވެެގންދިޔަ ހިސާބުޢާޓެކްސްނެުގުމެގ ބިލެްއ ެވސް ތަ

ދަމުންދިޔަ މި  ހަށް ިގނަ ބަޔަކު ދެކޮޅުމިއަދު ދައުލަތުެގ އާމްދަނީ މި ހިސާބަށް މަތިވެފައި އޮތީ. އެ ދުވަހު ވެސް ވަރަ

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މުޤައްރިރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ނެުގން.  ވެސް  ފަރާތުން    ،ޓެކްސް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ރާއްޖޭެގ  އޭރު 

ެއކު ތަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޮޑު އިސްނެންެގވުމަކާ  މަނިކުފާނުެގ ވަރަށް  މަނިކުފާނު.  ހުންނެވީ  ރަފުކުރެްއވި  ޢާކަުމަގއި 

ސާފު މެޖޯރިޓީއެއް މަޖިލީހުަގިއ ނުވެސް ނެތް. ވަރަށް ިގނަ  ޓެކްސްެގ ނިޒާމެްއ މިއީ. އެ ދުވަހުަގިއ ައޅުަގނޑުމެންެގ  

ެގ ފަރާތުން ތިން ލައިނުެގ ހަމަ ްގރީން  ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ނު. އަޅުަގނޑުމެން ތިބީ އެ ދުވަހުންޖެހުމަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ

އެނބުރިވަޑަިއެގން    ށްެއ ދުވަހަ  ،ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ދެކިަވޑަިއަގތަސް   . ބަެއއް ބޭފުޅުން މިއަދު އެއީ އާވިޕެއް ައޅަިއެގން

ްގރީން ވިޕެއް ފާސްކުރަން އަޅަިއެގން. އަދި ހަމަ   ެގއެ ދުވަހު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ތިބީ ތިން ލައިން  !ލަްއވާއިބައްލަވަ 

ނެތުމުން ެމޖޯރިޓީއެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަޖިލީހުެގ  ސަރު   ،އެހެންމެ  އޭރު  މަޖިލީހުަގއި  އަދި  ވެސް  ފަރާތުން  ކާރުެގ 

ކުރެއްިވ މަސައްކަތް ވަރަށް ާގތުން    .ރީ ްގރޫޕުެގ ލީޑަރެްއެގ ޮގތުަގއި ހުންނެވި މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާންޓަމެޕާލަ

ތް. ެއޮގތުން އެ ވޯޓު  ކުރެވުނު މަސައްކަ  ހަމަ ދުށް އެކަކު އަޅުަގނޑު ވެސް މިއީ. އަޅުަގނޑުމެން ެއ ވޯޓު ހަމަކުރަން

އާމްދަނީެގ   މި  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  މިއަދު  ޤައުމަށް  މުޅި  ސަބަބުން  މަސައްކަތްކުރުުމެގ  ކުރެވުނު  އެ  ހަމަކޮށްެގން 

ައޅުަގނޑު ދިުގކޮށް ވާހަކަދައްކާކަށް ނެތީން.  ؛އި ލާބަ ފެނިެގން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޔާސަބަބުން މިވާ މަންފާ

ޮގތު ުގޅޭ  ވެސްމިކަމާ  ކޮމިޓީަގއި  މި  ވެސް  މިއަދު  ވަޒީރު  އިްއޒަތްތެރި  އިތުރުކުރަން  ން  ސަބަބު  ޓެކްސް  ޖެހޭ 

އެންމެ ބޮޑު އެްއ ބަޔަކީ މުސާރަ. ކޮން ބަެއްއެގ ައތުންތޯ އަޅުަގނޑުމެން މުސާރަ   ެގބަޔާންކޮށްދީފި. ރިކަރަންޓު ޚަރަދު

ކުރެވޭނެތޯ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން؟ ތޯ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީނުވަތަ ކިތައް މީހުން  ،ކުޑަކުރާނީ، މުސާރަ މަދުކުރާނީ

 މި  ށްފުޑް ސަބްސިޑީާއއި އަދި ތެލަ؟ ތޯ ކަނޑައިލާނީއްސުވާލަކީ. އާސަންދައާއި އެންސްޕާއިން ައޅުަގނޑުމެން ކިހާވަރެ

ކިހިނެއްތޯ ދެންވަނީ  ކަނޑައިލީމާ  ސަބްސިޑީ  ކުރަންޖެހޭ؟ ދޭ  ހަމަ  ވެސް  ހައްތަހާ  ސުވާލުތައް.  ކުރެވި  ،މިހިރީ  ދާނެ 

  ،އަޅުަގނޑު އެއް ވާހަކަެއއް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޖީ.އެސް.ޓީ ތަޢާރަފުކުރިއިރު އޭރުެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވިސްނުމަކީ

ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް    !އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ އަސްލު ކުޑަކުރަމާ  ައޅުަގނޑުމެން ހިނާގށޭ  ،އަޅުަގނޑަށް އެނިގފަިއވާ މިންވަރުން

ޓެކްސެއަސްލުަގއި ޕްރޮްގރެސިވް  އޮންނަނީ.    މި  ފެނިފައި  ޮގތުަގއި  ޮގތުަގިއ  ޓެކްސެ ރިްގރެސިވް  ްއެގ  އްެގ 

ހިނާގށޭ.  ދަމާ  އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ރިްގރެސިވް ޓެކްސްއަކުން އަޅުަގނޑުމެން ދުރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި މި 

ދެއް. ެއޮގތުން އޭރު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީން އުނިކުރެވުނު ވަރަށް  އު އެއީ އަސްލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު ވަރަށް ބޮޑު ވަ
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އި އަނެއްކާެވސް  ައއި ސަރުކާރުތަކުން  ޭއެގފަހުން  ކަންކަން  މިހާރުެގ ސަރުކާރަށް  ޢާިގނަ  އަޅުަގނޑު  ވަނީ.  ދަކޮށްފައި 

ދަންނަވާ ބޭނުންވަނީވެސް  ޑިއުޓީ   ،ލަން  އިމްޕޯޓު  މަތިކުރާިއރު ؛އަޅުަގނޑުމެން  އިމްޕޯޓު ނ ަގއަޅު  ،ޖީ.އެސް.ޓީ  ޑުމެން 

ދިމަދިމާލާ  ހުރި  އުނިކުރެވެން  އަދި  ރިިވއުކުރުމަށްފަހު  ޑިއުޓީން  އިތުރަށް  އަދިެވސް    ،ދޭތެރޭަގއި  ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓު 

ޑު  ނކަމުަގއި އަޅުަގމުހިންމު  ހުރި ތަންތަން ުއނިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން    އުނިކުރެވެން   ތަްއ،ހުރި ކަންތައް  ކެނޑެން

 ހިންުގމަށް ދައުލަތް ވަުގތު   މި .ބޭނުންތެރިކަމެއް އަދި މުހިންމުމިއީ     ވާހަކަކޮޅު ހަމަ ކުރުކޮށްލާނީޑުެގނދެކެމޭ. އަޅުަގ

 ައޅުަގނޑު  ވެސް  ދަންނަވާއިރު . އަޅުަގނޑު ހަމަ މިހެން ކަމެއް   މުހިންމު އެއީ އިތުރުކުރުން  އާމްދަނީ ބޭނުންވާއި  ޓަކަ

 އިތުރުކުރަން ދަނީއާމް ލަތުެގދައު ؛އާމްދަނީ ހަމައެކަނި ނަަގނީ  އްޓެކްސެ  ،ބޫލުކުރަންގަ  އަށްފުރިހަމަ ،ބޫލުކުރަންަގ

 އެއްފިސްކަލް ޕޮލިސީ.  ބަލައިލަންޖެހޭ އޭންަގލެއް އެތައް އޭެގ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން.  ބޫލުކުރަންަގ ފުރިހަމައަށް  ނޫންކަން

 ގެ ނީއާމްދަ ،ކަެމއް  އެއް މުހިންމު ވަރަށް އޭެގތެރޭގައި.  އަޅުވަން ކަށްޔަހަމަ ތިޞާދުިއޤު އަޅަނީއެކަށަ  އަޅުަގނޑުމެން

އިތުރުވާއިމުކުރުންާގ ހަމަހަމަކަން މި  ެއހެންކަމުން،  މި  އިތުރުވުން.  ބަދަލުން އަދި  އާމްދަނީެގ   ެގނެވޭ  ެއއީ  ވެސް 

ވަރަށް    ވަން.ދަންނަ   އެ ވާހަކަ ވެސް  ، ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާތީ މެއް ކަމުަގއިނެ ކައިތުރު ފަހިކަމެއް ލިބޭށް  ކަމަހަމަހަމަ

 . ޔާބޮޑަށް ޝުކުރިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު މި  ިމހާރު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  މުލަކުއަރުވަނީ  އާދެ! 

 މެންބަރަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މުލަކު

މުޤައްރިރު.   ކޮމިޝުކުރިއްޔާ  ޮގތުން  ބެހޭ  ބަހުސެ  އިޓީގަ ޓެކްސްއާ  ވެސް ކުރިައށްދާއިރު  އްމިފަދަ  ައޅުަގނޑު   ،  

 މިއަދުެގ ދުނިޔޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް؛ އްޒަތްތެރި ރައީސް ން. އި ބައެްއ ކަންކަން ހާމަކޮށްލާނަ  ބޭނުންވާފާހަަގކޮށްލަން  

  އުމަށް ޤަ ައވަހަށް އެންމެ.  ކުރެވުންދާ ހަނުގރާމަ އެ  ގައިމިހާރު ޔޫރަޕު ،ކުރިމަތިވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު އޮތް ޮގންޖެހުމަކީ

. ސަބަބަކީ، ައޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެ  އުަމކީޤަ އެއް ކުރާނެ  އަސަރެއް ޤައުމަކަށް  ެއއް ޤައުަމކީ،  ކުރާނެ އަސަރެއް

 ޓީގެ .އެސް.ޖީ.  ެގންދެވެނީ  މި  އުމުެގ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށްޤައިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެެގން މި    ހެން މުޅިން  ،މިތިބީ

 ،އް ހޯދަންއަށް އިންކަމެ ރެެވނިއު ދައުލަތުެގ  އިތުރުކޮށް %2 ވެސް  އަށްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ައދި ،އިތުރުކޮށް  %2 ޮގތުަގއި

ބަރުން ންބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެ  ތާއީދުކުރަން. ޑު ފުރިހަމައަށްއިޞްލާޙަށް އަޅުަގނ ެގނެސްދޭ  މި އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ

ބަލާއިރުަގއި  އޮތް  މި އަށްކުރި   ައޅުަގނޑުމެންެގ ،ފާހަަގކުރަްއވައިފި  ބޮޑު   ސަރުކާރަށް ިއންތިޚާބަށް  ވަރަށް  ެވސް 
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ކަމެއް  ނޫނިއްޔާ ވެދާނޭ  ކަށްޔަބުރަ  ބޭނުމެއްނުވޭ  ވެސްށް ެއްއޮގތަކަ ސަރުކާރު  !ތެދުފުޅެއް  . މެދުވެރިވެދާނޭ  އެފަދަ 

އިްއޒަތްތެރި ރޫމްވެެގންދާކަށްޙްމަ ޚިދުމަތްތަކުން  ައސާސީ އިއެންމެހަ  ރައްޔިތުން  ދިެވހި ތަނުގައި  އޮތް ކުރިއަށް  .

ކަމެއްތޯ  ައޅުނޑުމެން؛ ރައީސް ކޮން  ކުރަނީ  މި  ނަަގިއެގން  އެބަޖެހޭވިސްނަ  އިބަލަ  އަޅުަގނޑުމެން   ޓެކްސް  . ން 

ކޮންފައިދާެއއްތޯޓެކްސް ލިބުނީ  ރަްއޔިތުންނަށް  ކަންތައް؟ ނަަގއިެގން  ައުގ  ތަކެއްތޯކޮންކޮން  އެންމެ   ރައްޔިތުންނަށް 

ެގ  އާސަންދަިއެގ ޚިދުމަތާއި، އެންސްޕާ ؛މުޤައްރިރު އިއްޒަތްތެރި  ލަންޖެހޭށްފާހަަގކޮ  އަޅުަގނޑު ހަމަ  ؟މި ލިބެނީ  ޔޮކޮށްހެ

ބާވަތްތައް މީެގކުރިން   ކާޑުގެ   އިޒްއާދޭ ސަބްސިޑީ ކޮށް މަސްވެރިންނަށް މިޞައްޚާ  ،ތެލަށް  މީެގއިތުރަށް  ޚިދުމަތާއި އަދި

މިދެންނެވި ޓެކްސް    ،ކޮބައިތޯ ބަލައިލާއިރުއަަގކީ    ނުމިހާރު ަގންނަން ލިބު  އި،ަގންނަން ލިބުނު އަގާ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 އަދި   .ަގއި މި ފޯރުކޮށްދެވެނީއަގު ހެޔޮ   ރައްޔިތުންނަށް މިދެންނެވި ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް  އަޅުަގނޑުމެންނަށްނަަގިއެގން  

މި ސަރުކާރު ؛ފެށިެގން އުތުރުން  މިހާރު ދަނީ  މި އަޅުަގނޑުެމން  ވެސް ޚިދުމަތްތައް ދަތުރުފަތުރުެގ އޭެގއިތުރުން   ން 

 ކުރީަގއި  ރަްއޔިތުން.  ެގންދަނީކުރިއަށް  ސްޕީޑުަގއި ބާރު ތައްމަސައްކަތް މިއަށް  ހަމަ ދެކުނާ ފެށިެގން އުތުރުން ދަނީ

 ބަދަލުަގއި  ޔާެގރުފި ހާސް  ދެ ،ހާސް  އެއް ރަދުކުރިޚަ ދާން ރަށަށް އަނެއްން  ރަށު  އެއް ،ރަދުކުރިޚަ ފަތުރަށްދަތުރު

ށްދޭ. ފޯރުކޮ ރުންސަރުކާ ޚިދުމަތްތަކެއް  ދަތުރުކުރެވޭނެ އަށްރުފިޔާ ވިހި ްއޔާނޫނި ،ށްރުފިޔާއަ ސާޅީސް ރުފިއާއި ތިރީސް

ޓެރި  އްއަވަ   ކައިރިހިންަގވާ  . އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަމާިއންކަމާ  ލިބޭ އްދައުލަތަ ޮގސް ުގޅެނީ  މި ވެސް ކަމެއް ހުރިހާ މި

ޓެކްސްޤަފަދަ    އާއިންޑި   ،ލަންކާރީސް  ރިޓެއް އަވަ  ައޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަކޮށް ؛އުމުތައްޤަ   ބޭފުޅުން  އެ  އުމުތަކުަގއި 

  ކައިރި ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދަލުތައްެގނެއްސަ ހުރި ބަ  ަވއްދަން އު  އުމަށް ރެވިނިޤަަވތަ  ތް ނުޮގ ކުރާކަލްކިއުލޭޝަން 

ެއ    ވެސް މިހާރު  %18ޮގތުަގއި    ްއެގޓެކްސެރސަނަލް  ޕަ  .ދައްކަނީ މިއަޅުަގނޑުމެން  ސްރީލަންކާެގ ވާހަކަ    ރިޓެއްއަވަ 

ނަންގަވާ ސޭ%30 ޮގތުގައި ެގސް ޓެކް  ރޭޓިވްކޯޕަ ޭއގެއިތުރުން.  ބޭފުޅުން   ؛.ޓީއެސް .ޖީ ޮގތުަގއި ެގއްސެޓެކް  ލްސް، 

އެ ޤައުމުން  ވެސް  މިހާރު  %15 ޮގތުަގއި   ސްެގއަދި ޓޫރިޒަމް ޓެކް، %8ޮގތުަގއި    ެގޖީ.އެސް.ޓީނަާގ    އަޅުަގނޑުމެން

 ރައްޔިތުންނަށް  .ެގންޖެހިއިނދަ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އެ ދިޔައީ ޤައުމު  ހުއްޓާ ނަާގނަަގ ޓެކްސް . މި ވަރަށްނަންގަވާ

 އެްއެވސް  ދެވޭނެ ފުރައިެގން ތަނަކަށް އަދި .ނެތް މިންވަރެއް ަގނެވޭނެތެޔޮ.  ނެތް ޮގތެއް ކުރެވޭނެދަތުރުފަތުރު

އެ  .ދިޔައީޖެހިެގންިއނދަ އުމުޤަ ނެތި  ވަސީލަތެއް ިމދެންނެވިހެން އަދިެވސް  ތެރޭަގއި  ންޝަލް ފައިނޭ  ،ޤައުމުެގ 

 އޮތް ޖެހިެގން ،ހިންގަވާ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއލަމާ އިތުރަށްޭއގެ  އަދިއަށް.  ނަނީ ކުރިއަން މައްސަލަ މި  ކްރައިސިސްެގ

މުޤައްރިރުސޮރީ!  ؛ ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  އަށް.  އިންޑިއާ  އިންޑިއާއިން   ؛ިއްއޒަތްތެރި  ޮގތުަގއި   ަވކިަވކިޖީ.އެސް.ޓީެގ 

ކަށް ޓެކްސް އެބަ ދައަދަ ދެމެދުެގއާ  28%  ާއއި  %5 އައިޓަމްތަކާ ހަމައަށް އެހެންނިހެން އަދި  ފެށިެގން އައިޓަމްތަކުން

މިދެންނެވި    ،ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ޓެކްސް ނަަގިއެގން އަޅުަގނޑުމެން  އެ ނަންަގވާ. އެ ޤައުމު މެނޭޖުކުރަމުން

ޓެކްސަރުފިޔާ   ދެ ނުވަތައަޅުަގނޑުމެން  އިތުރުކޮށްެގން  އިތުރުކޮށްެގން   ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  ށް  ޑޮލަރު  ދެ 
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ފައިދާއެއްތޯ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮން  ރަްއޔިތުން  ކުރާނީ  ިއއްޒަތްތެރި   ބޭފުޅުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި ، ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ހީވަނީ ވިސްނަ  އަޅުަގނޑަށް  ބޮޑަށް  ތެދުފުޅެއްޖެހޭ  ންވަރަށް  ނަަގމުން !ކަންނޭނެގ.  ޮގތުަގއި   ދާޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީެގ 

 ... ސްކުރިން ބުކިންްގ މަޝްވަރާކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ މާ ށްއިތުރައަޅުަގނޑުެމން  މެދު ކަންތައްތަކާ

 

 ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުން( هللا އީސް އީވާ ޢަބްދު)މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . هللاޢަބްދު  ޔަޢުޤޫބްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ   މުޤައްރިރު.   ނިމެންދެން  ލާގައިޙަމަރު ޓީެގކޮމި މަސައްކަތް ބިލުެގ  މި ފުރަތަމަ އިްއޒަތްތެރި 

 އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މީދޫ ައްއޑޫ ށްއިތުރުކުރުމަ ަވުގތު ،ކޮށް  ޓީަގއިކޮމި މި މަސައްކަތް

 ޮގތުން ޓެކްސްއާ ުގޅޭ    އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުށް  ހުށަހެޅުމަ  ހުށަހެޅުއްވި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވަރަށް ިގނަ    ،އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގއި ވާހަކަދެކެވެމުންދާއިރު ޮގތުން   ުގޅޭ  އާޓީ.އެސް.ޖީ

ދަނީ އެ  ހުރި   ،ވާހަކަދަްއކަމުން  ޔަ   .ށްލުމަ ގެއް  އިޔާފައިދާމީަގއި  ތިއްބެވީ   މި  ގައިމިތާ  ،ކަމަކީ ންވާީގއަޅުަގނޑަށް 

ފަރާތްތަކެ ސިޔާސީ  ބޭފުޅުންނޭ  .އްހުސް  ބޭފުޅަކު  .ސިޔާސީ  އެްއވެސް  މި އެއިން  ބޭފުޅަކު  ހިތުެގ އެްއވެސް  ކަމަކަށް 

 ، ހިންޭގނީ ޮގތުަގއި އުމެްއެގޤަ ެމއްޤައު ،އެބަ އެނޭގ ތާއީދުކުރާނެ. އެ އެންމެނަށް އެންމެން.  ނުހަދާނެއަޑިން ދެކޮޅެއް

 ކުރިން ެގ2008 ،ކުރިން ގެ 2009 މީެގކުރިން ކަށްލަމިސާ.  ލިބިެގންކަން ދަނީމްއާ ށްދައުލަތަ   ހިންަގން އުމުޤަ އެ

ޓެކްސެ ކްސެ ޓެ އެްއވެސް އެްއވެސް  ނުނަާގ.  ނުނަގަ އް  ހިންަގމުން  އިއް  އަލަށް ޤައުމު  އޭރު   ކަމެއް  ފެށި އަިއސް 

އެ  ،ފާސްނުވެ  ަވުގތު  ޭއރު އެހުށަހަޅާފައި  ެގ ބިލު ވެސް އޭރު  ޓީާއއި އަދި އިންކަމް ޓެކްސް .އެސް. ޖީ.ޓީ  ޓީާއއި.އެސް.ޖީ

ކުރިއަށް  ޓެކްސްއާ ކަންކަން  ޓެކްސްއާ   .ދިޔައީުގޅޭ  ްގރީން  ހުރިހާ    އިޭއެގފަހުން  ުގޅޭ  ޤައުމުެގ    އްޓެކްސެމިއާ 

  އެ ،ޤީޤަތަކީޙަ އޮތް ފެންނަން އަޅުަގންޑަށް،  ނަމަވެސްެއހެން.  ސްކުރަމުން ައއީޑިއުނިސްބަތުން ބައިވަރު ޓެކްސް އިންޓަ

 .އިތުރުވަމުންދިޔައީ އަދަދުވެރިން  ފަތުރު ބޭނުންވީ ައންނަން ހޭދަކުރަން ޗުއްޓީ ؛އަންނަން އުމަށްޤަ  މި އިދެމެދުަގ

ެވސްއެސޯސިއޭޝަނުެގސްޓުހައުސް   ދެންމެ ޮގތަށްފާހަަގކުރެ ން   މީހުންގެ   އެ ކުރިން ެގ2019 ؛ެގ19-ކޮވިޑު  އްވި 

% ޮއކި އެވްރެޖި ކަމަކީ ހުރީ.  ގައ40ިއުޕެންސީ  ފާހަަގވާ  ހުރިއިރު  40%   ،އަޅުަގނޑަށް  ތައް  ެގސްޓުހައުސް ަގއި 

ހައުސްެގ ެގސްޓު  ،އި އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަ،  އި ޓީ ދައްކަ.ެއސް.ޖީ  ިއ،ދައްކަ  ސްޮގތުން ބޮޑެތި އަދަދުން ޓެކް  ެގވިޔަފާރީ 
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އާމްދަނީ ލިބިހޮ ސިޓީ  އިންެގސްޓުހައުސް ،ލަތުހާ އޭެގ    ،ިވޔަފާރިންހައުސްެގ  ެގސްޓު އަދި  ،ޓާތަކަށް ބަދަލުވެ ބޮޑެތި 

ބޮޑެތި   އެހެނިހެން  ފަރާތްތަވިޔަފާރި  ެގސްޓުހައުސްކުރަމުން  ވިޔަފާރިތައް  ނަފާއިން  ރާއްޖޭަގއި މިއަދު    އްކުރާ    މި 

އެ ވާހަކަ، އެހެންީވމާ. ދަނީ ފެނިެގން  ދެއްކި  ފެ  ާއއިއެ  އޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަ  އަޅުަގނޑަށް    ޙަޤީޤަތާންނަން 

އުނދަޫގ ތަންކޮޅެއް   ؛ހުށަހަޅާފައި އިތުރުކުރަން  އޮތް،   މި އިހުށަހަޅާފަ އިބިލަުގ މި މިހާރު ދެން.  ަގބޫލުކުރަން 

 ކޮމިޓީ މި މިއަދު ތްލިބިފައި އެބައޮ މަޢުލޫމާތުށް  ައޅުަގނޑަ ކުރިން މުެގޔުެގންދި ކުރިއަށް ވާހަކަ  އެ އަދި އަޅުަގނޑު

މުޤައްރިރު ސްވެ ފެށިއިރު މަސައްކަތް   ވެސްކޮންމެ ޮގތުެގ ދެކޭ ބޭފުޅުން އެ މަޓީން ،ފާހަަގކުރެްއވި އިްއޒަތްތެރި 

އެދެން  .ވާހަކަ ހުށަހެޅި  ޓީއަށްކޮމި މި ތައްއުމަންޓްސްޑޮކި  ވަރެްއެގ ޑޮކި  ،އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނާ އުމަންޓް  އެ 

 ޑޮކިއުމަންޓް އެ  ،ިއތުރަށް ދެްއވުމުެގވިދާޅުވެ އަޅުެމންނަށް ެއއްޗެއް އޮތް  ަގއި ޓުއުމެން ޑޮކި އެ.  ހިއްސާކުރަން

 . ެއ އަޅުަގނޑު ކޯްއޗެއްކަން ހުރީއި  އޭގަ  ބޭނުންވޭ . އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ބަލަިއލަން  އްސާކުރަންހި ނޑުމެންނާއަޅުަގ

 އި ކޮންޓެކްސްޓެްއަގ ނުބައި މުޅިން ،މާތެއްމަޢުލޫ ލަފާކުރާ އަޅުަގނޑަށް  ށްކަމަ  އޮތް އިއޭގަ  ،ސަބަބަކީ ދެންނެވިމި މިހެން

 ... ހަަގކުރެއްވީމަފާ ވެސްން ޝަނުއޭ އެސޯސި ެގސްޓުހަުއސް  ވާހަކަ އެ މިއަދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .  އަޕްލޯޑްކުރަނީ އެ މޭޒުން އިދާރީ މިހާރު ސިޓީ މަޓީެގ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ައޅުަގނޑުމެން  ތީވެ،ވާހަކަ ދައްކާ  ކޮށް އެނުބައި  ޓްހެންވީމާ، އެ ކޮންޓެކްސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެ

ޙަޤީޤަތު  އަށް   16 އިން  12 ،ބޮޑުކުރާިއރުކުރާ  ބަދަލު  ޓެކްސް ެވސް  ބަދަލުކުރާއިރު  ބަދަލުވަނީ  ަގއި   އް،އެ %30މި 

މިސާލަކަށް  އެ   33% ނޫން.  ކޮންެމވެސްއް  ުގޅިެގ އަޅުަގނޑު  މިކަމާ  ދިރާސާއެ  މާ   ންވަރަކަށް  ނޫންބޮޑު    އް 

 ކޮންެމވެސް ެގން  ވާހަކަ ދަްއކައި   މެދު  ފަރާތްތަކާމަސައްކަތްކުރާ  މި އިންޑަސްޓްރީަގއ    ،، މި ދާއިރާަގއި އެހެންނަމަވެސް

ކުއެވަ ހަދާލިން.  ސި އެނަލި ،ެއއްޗެއް  ޓިޓޭޓިވްންރެްއެގ  އެވްރެޖުހަދާއިރުސްެއއް   ،އަންނަރާއްޖެއަށް  ކޮށް  ، 

އޯ  ށްެގސްޓުހައުސަ ހުރިހާ  މި   އިޕެކޭޖެއްގަ އިންކްލޫސިވް    ލްއަންނަ  މީހުން  ާގތްަގނޑަކަށް   އަންނަ   ފަނަރަ އަންނަނީ 

ދެ އެހާސް  ސަތޭކަ،  ޑޮލަރަށް.  މުވަރަކަށް  އެ  ތެރޭަގއިހެންވީމާ،    ށްފިްއޔާރަދުކޮޚައެވަރު    ؛ޚަރަދުކުރާ   އްދަތުެގ 

 . ނީ އަންނަމީހުން   ދެ  ،ނޫން  ވެސް  އެކަކުއަންނަނީ   އާންމުކޮށް މި  .ދަނީ އިތުރުވެެގން މި  ޑޮލަރު  80ާގތްަގނޑަކަށް  

ަގބޫލެއް  ވީމާ،އެހެންދަނީ.  މި އިތުރުެވެގން  %2 އިފެކްޓިވްލީއެހެންވީމާ،   ބޮޑު   ެއއީ މާ  ނުކުރަން އެޮގތުންއަޅުަގނޑު 

އަންނާނެ އަޅުަގނޑަށް    އިމްޕެކްޓެއް  ކަމަށް.   ރިލޭޓިވްލީ ކީ  އަސްޓްރީ އިންޑަ ޓޫރިޒަމް  ެގރާއްޖޭ އިޮގތުގަ  އެނގޭ ކަމެްއ 
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އެއެހެންވީ  ރީއެއް.އިންޑަސްޓް އިންއިލާސްޓިކް ޕްރައިސް އޮޔަ ާމ،  ދެން  ނާންނާނެ.  ބަދަލެއް  ކަމަކީތްކަށް    ، 

އިތުރުކުރަ އަށް  ޖީ.އެސް.ޓީ ފާހަަގކުރެއްވި  ައއްޑޫ ދެންމެ  .2%ނީ  މި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ހެން މީދޫ 

ވެޓަކަށްތަކޮފީ ދުވަހަކު    ސްށް  ޚަރަދުކުރޭ.  200،  150ކޮންމެ  އެބަ    ކޮށް އާންމު  އިތުރުވީމާ %2މި    ރުފިޔާ 

 ؛ކަނޑައިލީމާ  ކޮށްއެވްރެޖު ހާސް ރުފިޔާ   ދިހަ  ރެންޓަށްއިލާެއްއެގ ތެރެއިން  ޢާލިބޭ    ޔާރުފި  25000  އަޅުަގނޑުމެންެގ

އެއީ ޓެކްސް ފްރީ   ރުފިޔާ ކަނޑައިލީމާ  10000 އެދެން. ކުޑަކުޑަ ަވުގތުކޮޅެއް ދެއްވުން   މި ނިންމާލަން   ށްއަޅުަގނޑަ

ބާހަކީ    . އެްއޗެއް ައއިޓަމާއަދި    ،7500ދެން  ރެންޓުެއހެނި  އި ފުޑް  ބިލު  ހެން  ދަްއކާފަފްރީ    އިން  ބާކި  ، އިތައް 

ުގނަ   ރުފިޔާ  150 ނަަގންޏާމުޅި އަހަރަށް  . ރުފިޔާ މަހަކަށް  150އިލީމަ ވެސް  ބަލަ  ށްޓީ މަހަކަ .އެސް.ޖީ  އިނ7500ް

މިހާރު ހުރި މިންވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ އިޤުތިޞާދު އިމްޕެކްޓަކީ މީެގ ނޫން. އެކަމަކުބޮޑު އެްއޗެއް   މިއީ މާ  .ބާރަ

ރައްޔިތުން   .ހަދާނަދެކޮޅެއް ރައްޔިތުންނެއް  ދިވެހި މިކަމަށް .  ދަނީ  މި ންރަނަގޅުެވެގ ުގނަެއއް އެތައް  ވުރެ ދިވެހި 

 ... ދީެގން ރުފިޔާ 200، ރުފިޔާ  150. މި ބަނުގރޫޓުާވކަށް ޤައުމުމި  ބޭނުމެއް ނުވޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ނަސީމް އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

 އޮތީ  ކަމަށް ސަބަބެއް އޮތް އިހުށަހަޅާފަ މަޖިލީހަށް ދައުލަތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް

ޚަރަދު  ރިކަރަންޓު ،ައންނަނީ  މި މުންދަންނަވަ ތަކުރާރުކޮށް އަބަދުވެސް އަޅުަގނޑު  ން.ފޫބެއްދު  ރަދުތައްޚަ ރިކަރަންޓު

. ކުރިއަށްދާންކަމުަގއި    މި  ހުއްޓޭ  އެބަ އުނދަޫގތަކެއް އަޅުަގނޑަށް  އޮތީމާ ހުށަހަޅާފައި ބުނެ  ކަމަށް ފޫބައްދަން

ނަމައިންެވސްޓްމަންޓު  ކެޕިޓަލް    ،ނޫނޭއެހެނެއް އޮތް  ކަމަށް  ފުޅާކުރަން  ފަސޭހަވީ  ،އިތުރަށް  ދެންމެ ހޭތަންކޮޅެއް   .

 މަޖިލީހާ  އިހަދަ އްޕްލޭނެ ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދުރިކަރަންޓު  ، ވިދާޅުވެއްޖެ މިނިސްޓަރު ފިނޭސް ،ޔާސަތުން ވިދާޅުެވއްޖެރި

  އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ  ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ  އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑަކަށް އެ ލިބިފަެއއް ނެތް. .ވާހަކަ އޮތް ހިއްސާކޮށްފައި

 އަޅުަގނޑު  ؛ޮގތް  ލަފާކުރެވޭ އަޅުަގނޑަށްޚަރަދު   ރިކަރަންޓު ެއއީ.  ނޭގތޯމިކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ބޮޑަށް އެނެގން އި

 ދަްއކަނީ  . އަޅުަގނޑު މި އެބަހުރި ބަިއވަރު ޚަރަދު ބޭކާރު . ބޮޑުކޮށް ވަރަށް ޚަރަދު ހުރީ ރިކަރަންޓު  އިޮގތުގަ  ަގބޫލުކުރާ

އަޅުަގނޑުމެން މި  .ނޫން ވާހަކައެއް ނިކުރާއު އެްއޗެއް އިންއެންސްޕާ.  ނޫން  ވާހަކަެއއް ރާއުނިކު  ެއއްޗެއް އާސަންދައިން

ސަ  ،ދައްކަނީ ސިވިލް  ވަޒީފާއިން  ވާހަކަެއއްރވައަދި  ކަނޑާ  ވަޒީފާއިން  ނޫން ންޓުން  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން   .

އެްމބަސީތަކުންވާހަކަ ެގއްކަންތައްތަކެ  ސިމްޕަލް ވަރަށް ،ދައްކަނީ ބުނޭ .   ށްމީހުންނަ  5އި  ބަސީތަކުގަ މްއެ އެބަ 
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ތަންތާ   އެހެންެވއްޖެްއޔާ  30ހިންގޭވަރު  ތިއްބޭ.  އެބަ  ކުރީެގ    އެއީ.  ކަމެކޭ ިވސްނަންޖެހޭ އޮތްތާ ކުރިއަށް  ،މީހުން 

އޮފީސް ޓަކައި   ފައިދާހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް  ށްމުޖުތަމަޢަ ،އޮފީސް ހިންަގން .ރައީސުން އެބަ ތިއްބެވި  4ރައީސުން  

އެބަދޭބޮ  ހިންަގން ެއއްޗެއް  ެއއްޑު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ފަސް  .  ހަތްދިހަ  ކަންނޭނެގ.  ލައްކަ  ރުފިޔާ    ހާސް 

އިންކު ފައިދާހުރިމުޖުތަމަޢަ  ،ހަދަންވީނުންތޯއޭ  އަރީއެއް އަޅުަގނޑުމެން  ހިންޭގތޯއޭ ށް  އެބަ  އޮފީސްތައް  އެ  ؟ ޮގތަށް 

ހުރީ    ޝަން ސްކީމުޕެންރިޓަޔަރމަންޓް   .އުނިކުރެވިދާނެ އެްއޗެއް ވެސް  އޭެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ވަންޏާކަމަށްއެހެން

ބޮޑުކޮށޭ ވަޒީފާއަށް  .ވަރަށް  މާ ދާއިރަށް ެއއީ  ފެށީމަ  އިޭގަގ  ، ބޮޑޭ ވުރެ   ށްައޅުަގނޑުމެންނަ ެވސް  ެއއާ  .ހުންނަން 

  ދުކުރާތާއީ ވަރަށްއެއްޗެއް. ައޅުަގނޑު   ހުރިފައިދާއެވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް  ؛ ފެރީ  އެލް.ޓީ.އާރް ދެން .ކުޅެވިދާނޭ

 ީމެގ ،ވާހަކައަކީ ދެއްކި ކައިރީަގއި އަޅުަގނޑު ދުވަހުކަށްމިދާ  ދާދި މީހަކު ުއޅޭ ފެރީެއއްަގއި އޭެގ އެކަމަކު އެްއޗެއް.

ހަަމ  މި  ،ވިޔަސް  ކަުމގައި  ނުދިންމުސާރަ ވަރަށް  އެ އިޙަޤީޤަތުަގ.  މުސާރަ ރުފިޔާ 25000 އޭލިބެ ކެޕްޓަނަކަށް އަށް 

ދޭ  18000 ކަށްޔަފަޅުވެރި   އޮތޭ.   އެބަ ބައިވަރު  އްމީހުންތަ އަންނާނެ ހާހުެގ    އަށާރަ އަސްލުަގއި.  މުސާރަ  ރުފިޔާ 

އެބަދުވަހު   ހުކުރު  .ތިއްބޭ  އެބަ  މީހުން އަންނާނެ ހަށް ހާ ވަރަކަށްދިހަބަދަލުަގއި   ދުވަހު . ކުރޭދަތުރު  މީތި   ހުކުރު 

 އިހޮނިހިރާ ކުރަނީ  މި ދަތުރު ބޮޑަށް ދާން  ށްހޮސްޕިޓަލަ ، އްޔާ އެހެންެވއްޖެ.  ވެސް ީމހުން ދެ  ،ެއކަކު   ނުކުރޭއްދަތުރެ

  ؛އުނިކުރީމާ  ކަންތައްތައް މިފަދަ    އެހެންވީާމ،؟ ބާްއވަނީ ދަތުރުކީއްކުރަންތޯއޭ  ދުވަހު   ހުކުރު  ދުވަހުއޭ.ދުވަސް މިކަހަލަ

މި ފަސޭހަވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެދުީވމާ  ސަރުކާރުން   އެްއވެސް  އަކާޓެކްސް.  ދޭންސަޕޯޓު  ށްއްސައެްއޗެ އުނިކުރަން 

 ވާކަށް ވެސް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންެގނޫން. ޕޮޕިއުލަރ  ވެސްކަށް  ވާމަޝްހޫރު އަދި  .ެއްއ ނޫންހަދަނީއިދިކޮޅު އިހާލަތެއްަގ

 ެވސް    އެއްޓެކްސް  ،ވެސްއް  ކުްއޔެ ސްއެއްވެ ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތައް ކުންފުންޏަކުން އެްއވެސް އޮތް  ހިއްސާ

 ދަްއކަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑު އްޔާއިރާދުކުރެވި ސް  ކުރިޔަޑަބަލް މީތި .  ށް ތާއިދުކުރާތީއައެއީ ޓެކްސް  .ނޯންނާނެ ނުދައްކަެއއް

ެއއްލާ ޅުަގނޑުމެންނަށްއަ ބަޔަކު ތިބި  ނުދައްކާ އެކަަމކު ނަން.  ދަްއކާ އެްއޗެއް ކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަ ،ބަސްތައް އެ 

 މަތީކުރި ރައްޔިތުން  އެކަމަކު.  ކުރަން އުޅެނީފުހަދައިެގން މާ  ލެއްޑީސް  ނުދަްއކާ ތިބެފައި ކޮންމެވެ  .ނުވޭ ހަޖަމެއް ވެސް

އެކު   ވާނީ ވިސްނުންތެރިކަމާކުރަން   ،ނޫނެކޭ ބޮޑުކުރާއިރު  ،ބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި  ށޭ.ބޮޑުކުރާށޭބޮޑުކުރާ ބުނަނީ   މި

މި  .މިހެންނޭ ދައްކަން  ،ބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެހެން  މޯލްޑިވްސް   ންކުބޭ  .އެންމެންނަށް  ރަށް  ވަ  އަޅުަގނޑަށް؛ އޮފް 

  ،ލޫމާތު ދެއްވިއިރު ޢުމަ  ށްޓީއަޔަތު ކޮމިއްތަކުން މާލިންކުބޭ  ، އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން  ބޭންކު ! ދެއްވާ ފުރުޞަތެއްކުޑަކުޑަ  

ދެްއކީމާންޓްރަ އިއެބައޮތް  ދެއްވާފަިއ   ވާހަކަ  ކުޑަކުރާ  % އި  %11 ސްޓް  %އި   12ން،   ށް އަ  %8  ނުވަތަ  6ން، 

ލޯނުތަކެއް    ޑިފޯލްޓުވާ  ،އެހެންވީމާ  .ލޯނުތަކެއް ހުންނާތީވެ ނޯވޭ ޑިފޯލްޓްވާ  ށްކުރެޭވކަކުޑަ  ، އެކުޑަކުރާ ވާހަކަދެްއކީމާ

  ށް ދައުލަތަ، އުފެދޭސުވާލު   މިއަދު ެއބަައޅުަގނޑު  މި ނަަގނީ.    އަތުން ެއ ބަޔާ އެްއކޮށް މީހުން  ލޯނުދައްކާ  ،ހުންނާތީ

ނުދަްއކާ  ؟ އުޅެނީ ބައި ނަަގންތޯ ބޮޑުކުރަން މި އަތުން އެ  ެގދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ބަޔަކު ތިބީމާ ދައްކާ މީހުން
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އެޮގތަށް ހަމަ   އަޅުަގނޑުމެން   ކަމަށް  ުއޅޭނެ ބަޔަކު ބަސްނާހާ ައބަދުވެސް  ،ވަންޏާކަމަށްއެހެން ؟ދޫކޮށްލަނީތޯ މީހުން 

ކުއްޔަށްފްލެޓު .ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ެއްއޗެއް  ،ވިޔަސް ތަކުެގ  މީހަކު   ދަންނަ ،އަޅުަގނޑު ރައްޓެއްސަކު  ؛ވިޔަސް  އެހެން 

އަޅާފަިއ ކަރުނަ   ،އަޅާފައި ކަރުނަ  އިމާެގންދިޔަ  ށްބެހޭ ފަރާތަ ދުވަހު ކަމާ ނުދައްކައިން އިހަށްކުލި   ށްލެޓަކައުޅޭ މާލޭހިޔާ ފް

ހަ ނުލިބެނީމަބުނީ  ތިމަންނައަށް  ފް  އޭ.  އޭނާެގ  އެހެންވީމާ،  ދީފަ ކުއްޔަށް  އަށްރުފިޔާ   8000 ހުރީ ލެޓުއެކަމަކު   .

 ދެން ހަމަ މި   .އުފެދެނީ ނުދައްކާ މީހުންތަކެއް މި  ފުކޮށްދޭތީއޭމާއެކަހަލަ މީހުންނަށް    . އުފެދެނީ ނުދައްކާ މީހުން މި

 . އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ހައްލުކުރަން ޖެހޭނީދައްކަން މި  ެއކަންޏޭެވސް ެއއްކަލަ ބަސްއަހާ ކުދިންކޮޅު    ބޮޑުކުރީމާ

 އެބައޮތޭެއއް ބިލިއަން ރުފިޔާ    ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެ ވިދާޅުވީ  ދެންމެވެސް .އަތުން  ެގނުދައްކާ މީހުން  ޖެހޭ އެބަ

ޮގތުަގއި   ނުދައް  ދަްއކަންޖެހޭޓެކްސްެގ  މީހާއާންމު    ؛ޓެކްސް   .ކާ އެއްޗެއް   ނީ ވާލުކުރަހަިވޔަފާރިވެރިޔާއާ    ،ރައްޔިތު 

 ހާލަތެއްަގއި އެއްެވސް.  ވާލުކުރަންހަ ރާތާބެހޭ ފަ އެކު ެގންޮގސް ދައުލަތުެގ ކަމާ މާތްތެރިކަމާނާއަ  ،އެކު ދުލުވެރިކަމާޢަ

  ، އެބަ ދައްކައޭ  ޓީ.އެސް.ޖީ.ޓީ މީހާ އެ ދަްއކައޭ. އަންނަ ޓޫރިސްޓު  ހުންނާކަށް ނޫން. ާއންމު ރައްޔިތު މީހާ ނުދައްކާ

އެހެން    ދެއްކީމާ އެއެްއކަލަ  އެއީ އޭނާއަކަށް އްގެ އްހަ ހިފަހެއްޓުމުެގ  އެ.  ހިފަހައްޓަނީ  މީހެކޭ   އޭނާގެ  ނޯންނާނެ. 

 .ވާލުކުރަންހަ ދަުއލަތާ ެގންޮގސް އޭނަ އަމާނާތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފެލިދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ވަރަށް ިގނަ    ،ބަދަލުތަކާ ުގޅޭ ޮގތުން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ނުކުތާތަކަކީ   މި  ޓެކްސްެގ  .އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

 ފައިސާ ބޭނުންވާ ވާހަކަ.  ށްބަޖެޓުެގ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންުގމަފާހަަގކުރަްއވައިފި    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އޭގެ  ނޫނިއްޔާއަދި  އަދި  ހިންުގމަށާއި  ދައުލަތް  ނޫނީ  އިތުރުން  ޚަރަދުތަކެއް  ހެއެ  އާސަންދަ  ވެސް  ކަންތައްތަކަށް  ން 

ޤަތުަގިއ  ނަމަ، ޙަޤީ  ކަުމަގއި ވަނީ  އަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އިތުރުކޮށްފި  8އިން %   6ފާހަަގކުރަްއވައިފި. %ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ  

އަޅުަގނޑު ހަމަ މީހާއަށް ޭއެގ ނޭދެޭވ އަސަރު މިހާ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްަގއި ކުރާނެކަން ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގިއ    ރައްޔިތު

އަށް މިއަންނަ އަހަރުެގ    16އިން %   12% ށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ޔައުމިްއޔާއަށް ޓަކަިއ ނޯޓުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ހަމަ އެޮގތަ

އިތުރުން  ތަކާއި އަދި ޭއެގސްހައުސްތަކާިއ، ރިސޯޓް ެގސްޓު  ،ނަމަ  ވަނީަގއި  ކަމު  ެގން ޖައްސައިފިމަހުން ފެށި  ޖަނަވަރީ

ވެސެ ބޭނުންކުރާ  ައސަރު،  ލްސްތައް ފަތުރުވެރިކަމަށް  ނޭދެވޭ  މިއިން  ތަންތަނަށް  ކަމަށްޚިދުމަތްދޭ  އަޅުަގނޑު ކުރާނެ   

ެއއީ   ރެކޮމަންތަނުން    މިަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަންސްތަކުޑޭބައެއް  މަޢުލޫމާތުތައް  ހުރި  ދެްއވާފައި  ަގއި 
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ހައުސްތަކުން ވެސް  ެގސްޓު  ، ކުން ވެސްތަނަމަ، ހަމަ ރިސޯޓު  މުަގއި ވަނީކަ  ަގއި ދަންނަވާ ނޭގ މަޢުލޫމާތާ އެކީ ވެސް އެ

ފަތުލް އަދި ވެސެ ވެސް  ލާރިސްތަކުން  މިހާރު  އަތުން  އެހެންީވމާ،  ނަާގފައިރުވެރިންެގ  ނޫނިްއޔާ  ލްޑު ވޯ  ވަނީ.   ބޭންކު 

ރިޢާ ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް  ތަންތަނުެގ  މި  ނޫނިއްޔާ  އެމް.އެމް.އޭ  ވަނީ  ޔަތްކުރާ މަނިޓަރީއަށް،  މި   ކަމުަގއި  ނަމަ، 

ޓެ މި  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު އެދޭ ކްވަުގތުަގއި  ބޮޑުކުރުމަކީ  މިކަން ޔައުމިއްޔާއަށް  ންމެްއ ނޫކަ  ސް  . އެހެންވީމާ، 

ެގ ޖީ.އެސް.ޓީ  8ައށް. އަދި %   17.50އުޅެނީ ކަޅު ބާޒާރުަގިއ    ޑޮލަރުެގ ރޭޓު މިއަދު ވެސް މި  !ދެއްވާ ޓަކައި ނޯޓުކޮށްލަ

ވަންޏާ  ށްފިއިތުރުކޮ މާނަ  ، ކަުމަގިއ  ައޅުަގނޑުމެންއަޭއެގ  ތަނަކީ  ބޮޑުވެެގންކެށް  ނޫން  ެއކަންޏެއް  ައުގ  ދާނީ.  ތީެގ 

ިއމާރާ ެގދޮރު  ޚަރަދާއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޚަ  ،ތްކުރުމުެގ  ހުރިހާ  އެހެން  އޮތްދުރަައދި  ކުރިއަށް  ަގއި  ތާ   ތަކެއް 

ދިޔައިމަ ީމެގ ހަމަ ނޭދެވޭ އަސަރު އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ.  ބޮޑުެވެގން

  ، ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުެގ ސިޔާސަތުތަކެއް ެގންުގޅުނަސް،  ކުރަންވީ ޮގތަކީ  މީެގ ބަދަލުަގއި ައސްލުަގއި މިކަން

ކުރަންޖެ ނޫނީ  މަސައްކަތްތައް  ހުރި  ކުރެވެން  މިހާރަށް  އިތުރު  ހޭމިހާރުން  ފިޔަވައި  ށް  ކަމަސައްކަތްތަ   މަސައްކަތްތައް 

ޚަރަ  ،އިސްކަންނުދީ ރާަވިއެގން  އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނެ  ކަންކަން  ކުޑަކޮށްެގން  ތުދަުއލަެގން،  ށް ކުޑަކޮ  ދުމި  ޚަރަދު  ެގ 

، މުސާރަ  ށްމިސާލަކަ  ެގޗަރުންޓީއަހަރުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ްއ ކުރަން މި ޖެހެނީ. މިތެމިކަން ކުރެވޭނެ ޮގ

ޭއެގ އަދި  ބޮޑުކޮށްފި.  ދައުލަތުން  އެބޮޑުކުރެިވއްޖެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަންނަމުަގިއ  އެކިެއކި  ކިެއކި އިތުރުން 

ތަޢާ ައއިއްސި ރަފުއެލަވަންސްތަކެއް  މަސައްކަތްތަކެއް    ނޫނިްއޔާ   ،ކުރެވިެގން  ޓަކައި  ެއއްހަމަކުރުަމށް  މުސާރަތައް 

އަ ކު ތެރެއިން.  ރެވެމުން  ސެކްޓަރެގ  ރިސޯޓު  މިިއއްސި  ފަހު   އެހެންވީމާ،  އެންމެ  އަނެއްކާ  ކޮށްފައި  ކަމެްއ  ހުރިހާ 

ބޮޑުކު  އަށް  8%ވަުގތު   ނޭދެވޭ   ރީމާޖީ.އެސް.ޓީ  އެހެންވީމާ ައސްލުަގއި   ؛މީެގ  ނުވޭ.  ބެލެންސެއް  ދެންމީތި  ވެސް  ، 

އަށް ބޮޑުނުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް    8އިން %  6%   ،އަޅުަގނޑުެގ ހަމަ ރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށް ނޫނީ އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާނީ

އަށް    16އިން %  12ެއޮގތަށް %  އިތުރުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް ހަމައަދި ޭއގެ   ،ހިފަހަްއޓާފައި  ތެރޭގައި  ެގއަހަރު  2

އިންޑަސްޓްރީއަށް ނޭވާ  އި،ނުޖައްސަ ފުރުޞަތުމި  ފުރަތަމަ   ފަހު  ހާލަތަށްެގ  19-ކޮވިޑު   ،ލުމުެގ  ލިބޭ  އަރައިަގންނަން 

ކުރާނެ ކަމަށް   މީެގ ނޭދެވޭ އަސަރު  ތަކަށް ައއިމާޮގ  ލިއްހަރުެގ ތެރޭަގއި މިވަރުެގ ިއމްޕްލިކޭޝަނެއް މި ވަުގތުަގއި ކުއަ

ހަމަަގބޫލުކު  އަޅުަގނޑު ވެސް %   ރަނީ.  ރައްޔިތުންނަށް  ކުއްލި   8ން % އި  6އެފަދައިން  ޖެހީމާޔައަށް  ޖަމްޕެއް   ކަށް 

އިމާރާތްކުރުމާިއ   ައސަރު  ނޭދެވޭ  ީމެގ  ޭއެގއަޙަޤީޤަތުަގއި  ކާބޯތަކެތީެގ ދި  އާންމު  ދާިއރާތަކަށް  އެހެން  އިތުރުން 

ތި  އޭ  ،ކަމުަގއި ވިޔަސް   ނެިގނުނެ. އޭެގތެރެއިން ޖީ.އެސް.ޓީ  ބަބުން އިންފްލޭޓްވެެގން އަންނާސަރޭޓުތަކަށް ވެސް މީެގ  

ބޮޑުވާނެ  އަުގ  ލިބޭ  ނޯޓުކޮށްލަދެއްވާ   ށްކަމަ  ަގންނަން  ހަމަ  މިކަން  އެހެންވީމާ،  ދެކެނީ.  އަޅުަގނޑުެގ    !އަޅުަގނޑު 

 ޞަތަށް ޓަކައި.  ސް ބެހެއްޓުން. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޮގތަށް މިކަން ކުރިއަށް ެގންގޮ  ހުރި ހާރުރެކޮމަންޑޭޝަނަކީ މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިްއޒަތްތެރި ސަރުކާރެްއަގއި    ޝުކުރިއްޔާ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޓެކްސް  2008މުޤައްރިރު.  ަގއި 

ރައީސުލްކުރެވިރަފްތަޢާ އޭރުެގ  އެނގި ޔާ މްހޫރިއްޖުެގންދިޔައީ.  ތަ  ،ވާނެނަ ވަޑައިަގންއަށް  ޓެކްސް  ކުރަން ރަފުޢާރައްޔިތުން 

ޝުޢޫރު ހުރި  އެ  އެޮގތަށް  އުޅުނުއިރު  ހަމަ  ދައްކަމުންދިޔަ  އޭރު  އަދި  ތައް.  ފަރާތްތަކުން  ވާދަވެރި  އަޅުަގނޑުމެންނާ 

ހަރު ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން މި އަ  10ނީ. ޭއެގ ބަރާބަރު  ޮގތުން އެ ދަްއކަވަ  ސީއަދު އެ ބޭފުޅުން ސިޔާ މިޒާތުެގ ވާހަކަ

ދޭތެރެޓެކު އެކަމަކު  ބަދަލުެގންނަނީ.  މި  ސަރު  ،ކުޅެމުންދިޔައީ  އާޓެކްސް ކުން  ޔަ ހަށް  ބޭޕީ.ޕީ.އެްމ  ެއ  ޅުން ފުކާރުަގއި 

ެގންނެވީ. އޭރު ދެން  ތުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ބަދަލުތް ޮގނިގފައި އޮ. އެއީ އަޅުަގނޑަށް އެޓެކުހަށް ބަދަލެއް ެގންނެވީ 

ަގބޫލު  ސިޔާސީ އަޅުަގނޑު  ސިޔާސީޮގތުން  ވެސް  ވެރިޔަކު  ހުންނަ  ޮގތުަގއި  ވިސްނާ  ކުރާ   ކަުމަގއި   ިވސްނުމަކުން 

ށް  ރިަމަގކު  ށްންނަޔިތުށް ރައްބޮޑުކުރުމަކީ. އެކަމަކު ޤައުމަ  ހޫރިއްޔާއަކަށް މޮޅެއް ނޫން މިވާނަމަ، އަދުެގ ރައީސުލްޖުމް

ޮގ  ވިސްނާއިރު ަގބޫލުކުރާ  އަންނަންޖެހޭ.  ތުައޅުަގނޑު  އެބަ  ބަދަލުތައް  މި  އެތެރޭަގިއ  ދެަގއި  މިތާ  އަޅުަގނޑުމެން  ން 

 ބޭފުޅުންނާ  އްއެންމެ ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުެގ ދާއިރާެގ ބައެ   ،ކީ ިމއަދު އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވި ކަމަ  ދިޔައިރުވާހަކަދަްއކަމުން

ެއމް.ޑީ ވާހަކަދެްއކިން.  ބޭފުޅުންނާ  ެވސް    ނާމެންބަރުންޕީެގ  .އަޅުަގނޑު   ވާހަކަދެްއކިންހަމަ  އަޅުަގނޑު  ބަެއއް 

ތެރެއިން އަޅުަގނޑަކަށް  އަދު ވަޑަިއެގންނެވި. އޭެގމި  މިކަމުަގއި. ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުެވެގން އުޅޭ ބަެއއް ބޭފުޅުން

  އަޅުަގނޑު   މެއް ހުރިއްޔާވު އެ ބޭފުޅުންެގ އެވަރުެގ ކަންބޮޑުންމަޓާޓޯއެއް ނުފެނުނު. ދެ،  މިތަނަކުން މަޓީއެއް ނުފެނުނު

ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން އެ ބޭފުޅުންެގ  ދެން ެގސްޓުޖަވާބުތައް ދެއްާވނެ.    ތަނަށް ހާޒިރުވާނެ.  ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި

ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ކަންތައްތައް.    ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް  ،ކުެގ ތެރޭަގއި ެވސް ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ ތަކަންބޮޑުވުން

ބޭފުޅުންނަށް ފާކަ  އްލުކުރެވޭނެހަ  އަމިއްލައަށް  އެ  ޭއެގތެރެއިން  އަޅުަގނޑު  ެއ   ؛ޓެކްސްެގ  ،ލަންށްހަަގކޮންތައްތައް. 

ހުންނަ ޓެކްސްތަކަކީ އަޅުަގނޑަށް  ތުން  ނީ ޮގރު ާގނޫއި. ވާހަކަދެއްކި ދެއްކީ  ހުރި ޕެކޭޖުތަކުެގ ވާހަކަ  ވިްއކާފައި  ޅުންބޭފު

ލެވޭނެ ެއްއޗެއްސެއް  އަހަރަށް ވިްއކާ  12ހަރަށް ކުރިއަށް އޮތް  އަ 5އަހަރަށް،   10 ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް

ބަދަލުކުރުމަކީ  ޕެކޭޖުތައް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  އެހެންވީމާ،  އަންނަ އަ  ނޫން.  ބޭރުން  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ދި 

ހަމަ ކަމެއް.  އޮންނާނެ  އެއީ  ވިސްނަިއދިނުމަކީ  އެކަން  ފާހަަގ  ފަރާތްތަކަށް  އަޅުަގނޑު  މި   ،ކޮށްލަންމިޮގތަށް    ދެން 

ދެން ކުރިއަށް .  ދާއިރާެގ ރަްއޔިތުން ެއބަ ުގޅާ. އަހާ  އެ ؛މި އޮތީ ބަޖެޓު. ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް  ތަނުަގއި ކުރިއަށް

ޗުއް  މި ދާއިރަޓީއޮތް  މެށް އަށް  އެ  ކޯ  ،އަހާނެ  އިރީކަ ންބަރެއް    އޮތީ  ތިމަންނާތިމަންނާމެންނަށް   ެގންމެްއޗެއްތޯ، 
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ތަފާތުވާ އަޅުަގނޑުމެންެގ    މީަގއި ޚިޔާލު  ިއ،ަގއި ތިބި ހަމަ ައޅުަގނޑުމެންނާނުތަ  ްއޗެްއތޯ. މިދާއިރާއަށް ލާފަިއ އޮތީ ކޯ

.ޕީަގިއ  ލަން ޕީ.އެސް.އައިކިޔާފައި ހިނާގ ހުއްޓާއެއްބަސް  ހާ ބޭފުޅުންންނާއި އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރުންނާ ހުރިބަރުމެން

. އަޅުަގނޑު ޔަީގނުން ެވސް އޭރަށް އަޅުަގނޑު ެއއްބަސްވާނަން ންއަށް އޮތް ބަޖެޓުަގއި ެއްއވެސް ެއްއޗެއް ނުޖަހަކުރި

ނުޖަހަ ތިބޭނީއޭ  ން.އޭތި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަްއ  އަޅުަގނޑު  ޔާނޫނިއް  ،ހުއްޓައިލާފަިއ  މިހިރަ  ކުރިއަށް  މެން 

ކުރިއަށް  ބޭެގންދާނީއޭ.  ައޅުަގނޑުމެން  ބަހައްޓާފައި  ކަންތައްތަްއ ެގންޮގސް  އެ  ޖަހައިެގން  އެްއޗެްއ  ހުރިހާ  ނުންވާ 

ކަމަކީ،  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ދެން  ބަލާނީއޭ. އެެވސް  ނިންމޭތޯ 

އަންނައިރުމިއަ ފާސްވެެގން  ބިލު  ޖީ.އެސް.ޓީ  މި  ބޭފުޅުންތެއަޅުަގނޑުމެންެގ    ، ދު  ބަެއްއ  ވިދާޅުވޭ  ރެއިން    ، އެބަ 

ވޯޓެއް ނުލާނަމޭ. ބޭ ޖީ.އެސް.ޓީ  ދުވަހު    ނޫނޭ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ، އެންމެ ފުރަތަމަ  ނުމެއްތިމަންނާމެން 

ެގނަީއ  ވެެގންތަޢާރަފު އެމް.ޑީޕީން  ެމންބަރުންދިޔައިރު  އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ؛އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މުޤައްރިރު.  ދެއްާވތި  ަވުގތުކޮޅެއް 

ތަޢާ  ން އިނޭގތޯެގލައިން ވޯޓުބަރުމެން ހީރަފުޖީ.އެސް.ޓީ  ހަމަ   އިންނަށްރޯވެެގންދިޔައީ. އެ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން  ވީ. 

ވޯޓުތައެޮގ ބިލަށް  މި  މިށް  ބައެއް    ނުލައިެގން  ތިބޭ  ނޫނިއްޔާ   ިއއްޒަތްތެރިތަނުަގއި  ޚާއިނުންނަށް  މެންބަރުން 

 އްޖެލިސްޓު ނެރެވިއެ  ވުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި އެްއވެސް ތާކުންތާކުޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.    ޣައްދާރުންނަށް

ކަމެއް  ރަން އެމް.ޑީ.ޕީަގިއ އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުން މި ޤައުމަށް އެއްވެސް  ނުކުއަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް  ،ކަމުަގއި ވަންޏާ

އޮތްކުރި ތާ  އަށް  ވޭތުވެދިޔަ  އަދި  ވެސް  އޮތްަގއި  ތަނުަގއި  ކޮށްދީފައި  ކަމެއް  ޤައުމަށް  އެމް.ޑީ.ޕީން  ށް ކަކަމަ  ެވސް 

ެގންދާއިރު އަޅުަގނޑުެގ  ވެފްރަމި ތަޢާ  ، ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ހުރިހާ ކަންތަކަށް ބަލާއިރު

އެންމެ  ކަހަމައެ ބަދަލުކުރާއިރު  10ަގނޑުމެން  އަޅު ،  ވާލަކީސު ނި  މި  ފަހުން  އޮތްމި  ،އަހަރު  އިނޭގތޯ،      އެަމއުންޓް 

  ، . އަޅުަގނޑު ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވެސް ވާހަކަދެްއކިންންނުކުރައްބަދަލެ  އްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުއަބަދު ޖީ.އެސް.ޓީއެ

ރަނަގޅުތޯ އަދަދު  ޖީ.އެސް.ޓީ  6އިން   4 ؟މި  ބަދަލުކުރާނީތޯ  މިކަމެްއ   އަބަދު  ެއއީ ؟އަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ަގބޫލުކުރަން  ހަމަ  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ދެން  މެންބަރު ންއަޅުަގނޑުމެ  ، ނުކުރެވޭނެ.  އިދިކޮޅު  ެގ  އަދި  ވެސް  ން 

ވާހަކަދަްއކާ އެބަ  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  މިން އަޅުަގނޑުމެ  ، އަޅުަގނޑުމެންެގ  ލިބެން  ެގ  ފައިސާ  އުޅޭ   ؛ހުރި 

ލިބެ މިޮގތަށް  ދައުލަތަށް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީާއއި  ފައިސާ   ؛ފައިސާހުރި  ން  އެ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު 

 އިތުރުން އަޅުަގނޑު... ރަންޖެހޭނެ. މީެގހޯދަން މަސައްކަތް ވެސް ކު އަދި .ނެހޯދެންޖެހޭ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

 މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު.  އިްއޒަތްތެރިމެންބަރު. ދުވާފަރު ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 
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 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނު ުމޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޚިދުމަތު)  2011/10ނަންބަރު    ޝުކުރިއްޔާ  ޓެެގމުދަލާއި  ައުގން  ެގ  ނެުގމުކްސް 

އީދުކުރަން. އަދި މި ބިލުަގިއ  ެގނައުމަށް މި ސަރުކާރުން މި ފޮނުވާފައި އޮތް ބިލަށް އަޅުަގނޑު ތާ ށް ިއޞްލާޙު(އަާގނޫނު

ކޮމިޓީން ވަރަށް    ެގދެން އަޅުަގނޑުމެން،  މިއަދު މިތަނުގައި ؛މުެގ ކުރިއަށް ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންކުވާހަކަދެއް 

ން ހާޒިރުކޮށްެގން ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައިެގން މިކަން ކުރުމަށް. ދެން ކޮމިޓީެގ  ކަުމެގ މާހިރު  ،ދެްއވާ ބޮޑަށް އިސްކަެމއް

މަުގން  ސްފާ އެ  ވެސް  ނުލައި  ކުރިންކައެކުރުމަކާ  އެއަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ެގންދަވާ.  އެބަ  ހާ އެކަމަކު  ށް 

ރަށް އެކަން  ، އިތުހެންވީމާއެރެއްވި ޮގތެއް.  ތެރޭަގއި ދެކޭޮގތް މި މަޖިލީހުަގއި މިއަދު ހާމަކުނުވި މަޓީން މިކަމާ ދޭސާފެއް

 އަދިވެސް ސާފުވާނެ ޮގތެއް... 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޓީެގ ސިޓީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ޕޯޓަލުަގއި އޮންނާނެ އަޕްލޯޑުކޮށްފަ.  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު 

ފުވާނެ ޮގތެއް އިންތިޒާމުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭއެދުމެއް.  ސާރައްޔިތުންނަށް  ،  އާދެ! މިކަން އިތުރަށް ސާފުވާނެ

މަޓީން މިކަމަށް އެްއވެސް ވަރަކަށް    ،ނަމަ  ކަމުަގއި ނުވާ   ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް މަޢުލޫމާތު ކުށް 

 ކަށް ފާހަަގކުރެވިފަެއއް ނެތް. މަ ކަ އިންކާރުކުރާ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

މެންބަރު )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ްއޗޭމަޑުކޮށްލައް ؛މަޓީެގ  ،އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު!  ހުރިހާ   ؛އިއްޒަތްތެރި  ސިޓީ  މަޓީެގ 

ޕޯޓަލް ެވސް  މެންބަރުންެގ  އިތުއިްއޒަތްތެރި  ޕޮޒިޝަނެއް  މަޓީެގ  ައޕްލޯޑުކުރެވިފަ.  ވަނީ  ެއ  ރައްޔިތުންެގ  ރަށް  ަގއި 

ށް ނޭނެގ. ެއ އޮތީ ސިޓީަގއި. ސިޓީ ރަނަގޅަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަވޭނެ ޮގތެއް އަޅުަގނޑަ ދެޖިލީހަށް ސާފުކޮށްމަ

ނި  ވިދާޅުވެލެްއވިދާނެ. ވާހަކަފުޅު  މެންބަރުެގ  ިއްއޒަތްތެރި  ނަަގ  ނީމާމުއަދި  ަވުގތުކޮޅެއް  ހުރިހާ އިއަޅުަގނޑު  ފާނަން 

 ތްތެރި މެންބަރު. ޒައް ސިޓީ ވިދާޅުވާން. އިތްތެރި މެންބަރުން ޒައިއް 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މި ކޮމިޓީ ެގންދަވަން ތި ުއޅުްއވަނީ ވަރަށް ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ؛އެދުނީ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު

  މި ކުރަން އުޅޭ ކަމަކާއި އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމުެގ ނިޔަތުަގއި ކަމަށް   ،ތަށްބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ސާފުވާ ޮގ

އަޅުަގނޑު  ވާ ހަމަޖައްސަިއދިނުމަށް  އިންތިޒާމު  މަަގކުން  ސާފުވާނެ  އެކަން  ވަރަށް  މި  ތީ،  ދެން  އިނޭގތޯ.  އެދުނީ 

ފަރާތް  އިންިގނަ ވާދަވެރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވާހަކަދައްކަވަމުން  ކޮމިޓީަގިއ    ސިޔާސީ  މްދަރުދީ،ޙަމުކޮށް  އާން ކުން  ތަމި 

  ދަނީ  ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން މި   ބޮޑު ެއއްޗެއް ނެގޭ ންމީހާެގ ޖީބު  ތި ރައްޔިތުމްދަރުދީ ހޯދުމަށް ނިކަމެޙަ  ޮގތުން

މުޤައްރިރު.   އިއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން  ފުރުޞަތުަގއި  މި  އަޅުަގނޑު  ތެރެއިންކަން  އޮޅުވައިލުެމއްެގ  ބޮޑު  ވަރަށް 

ެއވްޑަކަނ ާގތްަގ ގެ   10000ރެޖުކޮށް  ށް  ޚަރަދުކުރާ  މަްއޗަށް  މަހެއްެގ  ަގންނަ  ރުފިޔާ  ޮގތުަގއި  ޖީ.އެސް.ޓީެގ  އެްއަގއި 

ހަތަރުވަރަކަށް ޚަރަދުކުރެެވނީ  މި  ރު  އެްއޗެއްސަށް  އަޅުަގނޑުހާސް  ކަމަށް  ދައްކަނީ.   ންނަށް މެފިޔާ  މި  ހިސާބުތަކުން 

ރުފިޔާެގ މުދަލަކީ ޖީ.އެ.ސް.ޓީ ނުހިމެނޭ    6000ކަމަށް. ދެން    މެނޭ މުދާ ޖީ.އެސް.ޓީ ހި ؛ކަމަށް  ފިޔާެގ މުދާރު  4000

އޮންނަމުދަލު މި  ޮގތުަގއި  ެއވްރެޖުކޮށް  ެގ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ވަނީ  ޔަެގނީ  މި  އިތުރު  މައްޗަށް  މަހެްއެގ  ކުން 

ރުއަށްޑިހަ މި  ވަރަކަށް  މިހެން  އަޅުަގނޑު  ވަނީ.  މި  އިތުރު  ެއވްރެޖުކޮށް  ނުނަާގ  ޖީ.އެސް.ޓީ    ،ދެންނެވީފިޔާެއއް 

ތެރޭަގއި ކު ބާވަތްތަ ޖީ.އެސް.ޓީ   ،ެގ  މުދަލަކީ  ިގނަ  ަގންނަ  ޭގޭގަގއި  މީހާެގ  ރައްޔިތު  ނިކަމެތި  ބުނާ  އެ  އާންުމކޮށް 

ރަކަށް  ވައަށްޑިހަވަރަށް ކުޑަ. މަހެއްެގ މައްޗަށް    ށް އަންނަ އިމްޕެކްޓުކަމިއިން އާންމު ެގތަ  ނުހިމެނޭ މުދާ. އެހެންވީމާ،

ހަމަ    ، ވެސް މި އޮތީށްން ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަކަމަބަދަލެއް މި އަންނަނީ. އޭެގ ބަދަލުަގިއ މިއިޔާ އެ ޭގެގއިން  ރުފި

ެއއްޗެހި ބޮޑުކުރަން ދެކޮޅު މި ހަދަނީ    ޖީ.އެސް.ޓީޓީ.  އުފެދޭ ައސްލުބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުން. ައޅުަގނޑަށް މިހާރު ޝައްކު

ންކުރަނީކީ  ޔަީގ  ،ެވސް އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑު ެއއްޮގތަކަށް ؟ެގން މިކަމާ ދެކޮޅުހަދަނީތޯޖެހި  ބޮޑެތި މަހުޖަނުންެގ އަަވއިަގއި 

މިކަން   ބައެއް ބޭފުޅުން މިކަމަށް އެހާ ބޮޑަށް އިންކާރުކުރައްވާތީވެ އެ މަުގން  ،އުފެދޭ ހަމަނޫން. އަޅުަގނޑަށް ސުވާލު 

ބެމުންދާ އެއްވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރު މި ލި  ،ނެށް. ހަމަޔަީގނުން ވެސް އެްއވެސް ރައްޔިތަކު ނޭދޭ ކަމަނީކުރަްއވަ

ރުފިޔާ  40ފިޔާ، މި ރު 20ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްެވސް އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ބުރޫއަރާކަށް. ިމ   ؛އަސާސީ

ށް ހުއްޓުެމްއ ލަތުން ދެމުންދާ ބޭސްފަރުވާއަފިޔާ އިތުރުކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދައުރު  80މި  ،  ރުކޮށްެގން ތުއި

ކާޑުެގ   ،ޮގތަށް ޮއވެެގން  މަށް ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ބޭނުންާވނެ. ފުޑް ސަބްސިޑީ ހަމަ އެ އޮތްޔުދިނައިސް ކުރިއަށް

ތަރުތީބާ މަަގށް  ައުގބޮޑުނުވާނެ  ހަމަ  ވަތްތައް  ރައްޔިކޮބުވާން  ޑިްގ  ތަކުންމެ  ހިލޭ  ބޭނުންާވނެ.  ކަންކަން  ވެސް  ރީެގ 

 ،ރަްއޔިތަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޖުމުލަކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ   ދާން ހަމަ ކޮންމެށްކުރިއަ

އޮޅުވަ ވާހަކަދައްކަިއެގން  ތުރައްޔި   ،ލައިއިކަންކަން  ޮގތަށް  އޮޅޭނެ  ބޭފުޅުން ޙަންނަށް  އެއީ ސިޔާސީ  ހޯދުމަކީ  މްދަރުދީ 

ބާރުަގއި  ވެރިކަމުެގ  ކަމެއް.  ދަހި  ،ކުރަްއވާނެ  މިއަތްަގދަކުރުުމެގ  ކުރައްާވ  ނިކަމެތުބާވަ  ވެތިކަމުަގއި  ކަންކަމުން  ތި  ެގ 

ސަވާރުވެ  ރައްޔިތު ބޮލަށް  ެގއްލުންވާެގމީހާެގ  ރާއްޖެއަށް  މުޅި  އަޅުަގނޑު  ން  ެގންުގޅުަމކީ  ބަސްމަުގ  ން މެޮގތަށް 
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  ، އެންމެ އަވަހަކަށް ފާސްކޮށްޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކުރުުމެގ ބިލު ވީ  ލީހުން  ޖިމި މަ  ،އް. އަޅުަގނޑު އެދެނީހިތާމަކުރާ ކަމެ

ކުރަން ދާއިރާަގއި  މި.އައި.ޕީ.އެސްހުރި  ބާކީ    އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ބަޖެ  ޕީެގ  އަހަރުެގ  ަގިއ  ޓުއަންނަ 

ފުދޭނެ މަަގށް   20ފުދިފައި އެ ވަނީ. ައނެއް %  80ދުެގ ތެރެއިން %އުެގ މިހާރުެގ ވަޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް  ،ނައިހިމަ

 ން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ޔުތަރުތީބުވެެގންދި

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

ޖަހާއިރު މަސަްއކަތް   1. އަޅުަގނޑު މިހާރު ކޮމިޓީ ވަުގތު މެދުކަނޑައިލާނަން. އަދި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ބަޖެޓުެގ ވޯޓު އެބަ ނަަގންޖެހޭ. މީދޫ    ،މެންފަށާނީ މަޖިލީހުެގ މައި މަސައްކަތުން. އެއީ އަޅުަގނޑު

ވާ ؛ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑުެގ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީދޫ  ނިންމާައއްޑޫ  ފުރުޞަތުހަކަ  އެދެން. ލަން  ދެއްވުން 

ދަން މި  އަޅުަގނޑު  ނިންމައިލާކަށް.  ކޮމިޓީ  ނޫޅެން  މިއަޅުަގނޑު  ،ވަނީނައަޅުަގނޑު  ފާސްކުރަންޖެހޭ    މެން  ތަނުން 

އެބަ އެހެންީވމާ،    ރިޕޯޓެއް  ދާނަމޭ  މި  5އޮތޭ.  އެނބުރި  މަސައްކަތަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑު    1ނެޓަށް 

ޓީ މަސައްކަތަށް އަންނާނަމޭ. މަޖިލީހުެގ ރައީސް ބުރާ ކޮމިނ ނިންމާފައި އަޅުަގނޑު އަލުން އަ  އިރު. އެ ވޯޓު ނަގަ އިޖަހާ

ފައްޓަވަ މަސައްކަތް  ހެނދުނު  ވިދާޅުވެފައި މުމިއަދު  އެދިަވޑަވާހަކަފުޅު  ،ވަނީ  ން  ހުރިހާ އި ދައްކަވަން  ެގންފަިއވާ 

ެގންދަާވނެ ކަމަށް. ރައީސް އެހެން ނިމެންދެން ކޮިމޓީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް   އިވައްކަ ދައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު

ވިދާޅުވެފައި ޮއއްވާ އެ ބަދަލުކުރުން އެީއކީ އަޅުަގނޑަށް ޮއތް ބާރެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  

ކޮމި އަނބުރާ  ައލުން  ނަާގފައި  ވޯޓު  އެ  އަންޓީމިއަދު  މަސައްކަތަށް  އިއްޒަތްތެރި ނާނަން.    ދާއިރާެގ  މީދޫ  އަްއޑޫ 

ކަނޑައިލާނަން. ދުވެސް ވާހަކަ ނިމެންދެން މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ައޅުަގނޑު މި ވަުގތަށް މެ  ެގއަޅުަގނޑު   ،މެންބަރު

އި ކޮމިޓީެގ  ޖަހާއިރު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައނެއްކާ މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތުން ފަށާނަން. ފަށާފަ  1މެދުކަނޑާފައި ައޅުަގނޑު  

 ެގންދާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ފަހު ކުރިއަށް މަސައްކަތް ެއއަށް

 

 އަށް(   13:17އިން   13:08)މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ެގންދެވުން:  

 {هللا، އީވާ ޢަްބދު }ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ، މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓީއަށް  ން ކޮމިއޮފް ދަ ހޯލް ހައުސްެގ މަސައްކަތް. މަސަްއކަތް ފަށަމުން މަޓީ  ޓީއަޅުަގނޑު މި ހިސާބުން މި ފަށަނީ ކޮމި

 ލަދެއްވުން އެދެން. ޢާންމު އިއްވާ ނުވާފައިވާ ސިޓީ އަމީންފޮ
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 : އިްއެވވުން މޭޒުން އިދާރީ

ރަީއސް މަޖިލީހުެގ  ނަޝީދަށް  ،ރައްޔިތުންެގ  މުޙައްމަދު  ދަންނަވަމެވެ.    ،އަލްފާޟިލް  ސަލާމަށްފަހު    26ވެދުން 

އްޔާެގ  ޢިޓީެގ ބައްދަލުވުމަށް މި ޖަމުވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމި  2022އޮކްޓޫބަރު  

މުޙައްމަދު   ރަްއޔިމަރުޢުޗެއަރމަން  ދެންނެވީމެވެ.  ވާހަކަ  ނެތް  ވަޑަިއެގންނެވެން  މިހާ މަނިކަށް  މަޖިލީހުން  ރު  ތުންެގ 

ނަންބަރު    ،ދިރާސާކުރަމުންދާ ާގނޫނު(އަށް   10/ 2011ާގނޫނު  ޓެކްސްނެުގުމެގ  ައުގން  ޚިދުމަތުެގ  )މުދަލާއި 

އަޅުަގނޑުމެންނާ  ތަފުސީލު  މަޢުލޫމާތުެގ  ބޭނުންފުޅުވާ  ސާފުކުރެއްވުަމށް  ފަރާތުން  ަމޓީެގ  ބިލަށް  އިޞްލާޙުެގނައުމުެގ 

އަދި ސާ މެންބަރުންނާއި ހިއްސާކޮށްދެްއވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.  މަޓީެގ  ލިބުމުން  މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންވާ  ފުކުރުމަށް 

ހިއްސާކޮށް ކަމެއްަގއި މަޖިލީހަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމަކީ ޔާމަޝްވަރާ  ،މަޓީެގ ބޯޑު މެންބަރުންނާ  މިފަދަ މުހިންމު   ނުލައި 

ސް ބޮޑުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީެގންވާ  ކަމުަގއި ދެކެމެވެ. މަޓީން ދެކޭޮގތުަގއި މި ވަުގތަކީ ޓެކް  އެންމެ އެދެވޭ ޮގތް ނޫން

ރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތް މިހާރު ވެސް މި އަންނަނީ އެކިއެކި    ،ވަުގތު ނޫން ކަުމަގއި ދަންނަަވމެވެ. ސަބަބަކީ

މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.  އަރައިަގތުމަށް  އެދުމަކީ  ލޮޅުންތަކުން  މަޓީެގ  ބަދަލެްއ    ، އަދި  ކޮންމެ  އަންނަ  ޓެކްސަށް 

މަދުެވެގން  ތަން އެންމެ  ބޮޑުކުރާއިރު    12ފީޒުކުރުމަށް  ޓެކްސެްއ  މިފަދަ  ދަންނަވަމެވެ.  އަދި  ދިނުަމށެވެ.  މަސްދުވަސް 

ފަހަރާ % މަޓީެގ އެދުމަކީ  33އެއް  ަގބޫލުކުރެެވއެވެ.    ، ބޮޑުކުރުުމން އިންޑަސްޓްރީއަށް އިތުރުލޮޅުން އަންނާނެ ކަމަށް 

އަދަދަ ބޮޑު  އެއްފަހަރާ  ބޮޑުކުރާއިރު  އޮޅުންފިލުވަން ޓެކްސް  ފަރާތުން  މަޓީެގ  ވީމާ،  ބޮޑުނުކުރުމެވެ.  ޓެކްސް  ކުން 

ތިރާމް ހުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ. އި  ލިޔުމުން  އެންމެ އަވަހަކަށް  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ވީ

ޑެޕިއުޓީ    ، ދު ޢަލީސްޢައަ  ،ދިމުކުމް . ޚ2022ާއޮކްޓޫބަރު    25.  1444ރަބީޢުލްއަްއވަލް    29ަގބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ.  

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަމީން މެންބަރުން  ޝުކުރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ަގސްތުކުރަނީ    ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ؛ ޢާންމު.  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު 

މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ބަހުސްކުރައްވަ   ވެސް  ބަހުސްކުރައްވަން  ނިންމަން.   އިމިއަދު 

ނިމެންދެން ޖަލްސާ   އި ދައްކަވަވާހަކަފުޅުވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  

ހުޅުވަ  ކުރިއަށް މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  ހުޅުވަ  2  ، ލަނީއިެގންދާނަން.  މި  އަޅުަގނޑު  ނީ  ލައިމިނެޓަކަށް 

އެއަށްފަހު   އެދިވަޑައިަގންނަވަން.  ފުރުޞަތަށް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ބަހުސްކުރައްވަން 

ކްލޯޒްކުރާނަން.   ލިސްޓު  ޓަކައިއަޅުަގނޑު  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހުޅުވަ  ،އަދި  ފުރަތަމަ  އިމި  ލަނީ 
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ވާހަކަފުޅު )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފުރުޞަތުަގއި  މެންބަރުންނަށް.  ިއްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ފުަވއްމުލަކު  ދައްކަވަން 

ދާއިރާެގ މުޙައްމަދުދީދީ  ބަރުންމެއިއްޒަތްތެރި    މެދު  މެންބަރުޙުސައިން  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންެގ  ؛ން.  އިއްޒަތްތެރި 

. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސްހުނިެވފަ  ރީހެިއަގންނަވާ ލިސްޓުަގއި މި ަވުގތު އެޑަލުން ފެނިވަޕޯޓަ

އެބަ ތަރުތީބުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ަވުގތު    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން އިސްކަން ލިސްޓުަގިއ ދީފައި

ކޮންމެެވސް   ޮގތަކަށް.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނީ  މަސްހުނި  ދާިއރާެގ  ވަރަކަށް  މެދު    ބަރުންމެިއއްޒަތްތެރި  ފުވައްމުލަކު 

 . ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު ފުވައްމުލަކު

މި ބަހުސްކުރަމުން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  އިތުރުކުރުމާދާ    ޝުކުރިއްޔާ    އި، ޖީ.އެސް.ޓީ 

ބޮޑުކުރުނ16ްއިން %12ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ % ޖީ.ެއސް.ޓީ %   ، އަށް  ބޮޑުކުރުމަށ8ްއިން %6އަދި  ިމ   ؛އަށް  ޖީ.އެސް.ޓީ 

ާގތްަގނޑަކަށް ކޮންމެ   ައދަދަށް  .ރުފިޔާ  20ރުފިޔާައކުން    1000ބޮޑުކުރަނީ    1000ވުރެ ކޮންމެ    މިހާރު ނަަގމުންދާ 

  7000،  6000ާގތްަގނޑަކަށް    ،ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުން ނަމަމި    ބޮޑު   ރުފިޔާ  20ރުފިޔާއަކުން  

  ރުފިޔާ. ެއއީ މުޅި މަހުެގ 140މަހެްއެގ މައްޗަށް އެންމެ ިގނަވެެގން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ އަދަދަކީ  ،ލިބޭ ފަރާތެއް ރުފިޔާ

އަ  އިތުރުވެެގންދާ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  ތެރޭަގއި  ދެން   ެގޖީ.އެސް.ޓީ   ތުން އަދަދުން  އަދަދަކީ.  ދައްކަންޖެހޭ  ޮގތުަގއި 

މަޓީެގ ދެންމެަގިއ  އޮ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  ވިދާޅުވެފައި  ވިދާޅުިވއިރުަގއި  ވާހަކަ.  33ންނަނީ %ސިޓީ  ބޮޑުކުރާ  އަށް 

ަގއި ރިސޯޓުތަކުެގ  ެއވްރެޖުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭ  ވިދާޅުވުަމކީއަށް ބޮޑުކުރަން އެ ވިދާޅުވާ 33އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުން %

ޑޮލަރަށް.   12ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުެވެގން މި ދަނީ    ،ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑު މި ވަނީ  ،ޑޮލަރުަގއި އުޅެންޏާ  300ރޫމް ރޭޓު  

ވެްއޖެޑޮލަރު    400 ރިސޯޓެއްަގއި  އުޅޭ  ރޭޓު  ރޫމް  ދަނީ    ޔާއްެއވްރެޖު  މި  ބޮޑުވެެގން  ޑޮލަރަށް.    16ޖީ.އެސް.ޓީ 

ނަމަ ދެކޭޮގތުން  ވާނީ    ،އަޅުަގނޑު  ރޭންޖަކަށް  ސެންސިޓިވް  ޕްރަިއސް  ބޮޑަށް    400ޑޮލަރު،    300ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އަންނަ    އިހާސް ޑޮލަރު ވިއްކާ ރިސޯޓެްއަގ  ހާސް ޑޮލަރު، ދެ  ެއއް  ރިސޯޓުތަްއ. ދެން އެއަށްވުރެ ައުގބޮޑުކޮށް  ެގޑޮލަރު

ަގބޫލެއް އަޅުަގނޑަކަށް  ބޮޑުވާ %ެގސްޓެއް  އެ  އެޖީ.އެސް.ޓީއަ  4ނުކުރެވޭ  ބައްލަަވއިެގން  ޝަނެްއ ސިޑިބޭފުޅުން    ށް 

ނުނަގަ  ޮގތުަގއި  ޑެސްޓިނޭޝަނެއްެގ  ރާއްޖެ  ަގބޫލެއްއިނުވަތަ  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އެހެންވީމާ،    ނުކުރެވޭ.ދާނެ 

  އޭ ވިދާޅުވީމާ  33ން ދޭހަާވ ޮގތުަގިއ %ކުރެވެނީ މިސިޓީ  ބޮޑު މި   ން ވެސްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ، ނަމަ  އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުން

އަދަދަށް ނެޭގ  މިހާރު  އަދަދެއް   33ވުރެ %  ހީވަނީ  ބޮޑުސިންާގ  އެއްޗެްއެގ    ެއއް ؛އަނެއްކާ  ދޭ  ޑޮލަރަށް   33ހާސް 

  ންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުަގއި އިތުރުެވެގން މި އޮ  ޮގތަށް ލިޔެފައި މި   މާނަދޭހަވާ  ޮގތަށް  ބޮޑުެވެގންދާ  ޑޮލަރަށް

ރިސޯޓެއް  300ދަނީ   ނަާގ  ޑޮލަރު.  ބާރަްއޔާ  ޖެެވއް  ޑޮލަރު  ޭއެގ    16  އްޔާެވއްޖެ  ޑޮލަރު  400ވަރަކަށް  ޑޮލަރު. 



2202 އޮކްޓޫބަރު  62                                                    ބައްދަލުވުންވަނަ  4ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

76 

 

ެގސްޓު ދެން  ނޫން.  އަދަދެއް  ބޮޑު  ބަލާއިރު  މަޢުލޫނިސްބަތުން  ބޭފުޅުން  ވިދާޅުިވ ހައުސްެގ  ދެއްވިއިރުަގއި  މާތު 

ދަނީ   އެ ބޭފުޅުންެގ އަތުން އިތުރަށް މި  ،އްޔާ އުޅެނީ. އެހެންވެއްޖެ   ރޫމެއް މި  ،ޑޮލަރަށޭ  40އުޅެނީ    އެވްރެޖުކޮށް މި

ޮގތުަގއި އިތުރަށް މި  ޑޮލަރު  1.6 ޑޮލަރު.    1.6ވަނީ    ިމހާރު މި ނަާގ އަދަދަށްވުރެ ިއތުރު މި ؛ދާ  ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީެގ 

ދެކޭޮގތުންއެހެންވީމާ،   އިންޑަސްޓް  ،ނަމަ  އަޅުަގނޑު  ފަތުރުެވރިކަމުެގ  ސަބަބުން  އިތުރުކުރުމުެގ  ރީއަށް  ޖީ.އެސް.ޓީ 

ބޭފުޅުން އެވިދާޅުވާ ކަ   އެހާބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ.  މަށް އެ  ވަނަ    2011ިވދާޅުވުމަށް އަޅުަގނޑަކަށް 

ޖީ.އެސް.ޓީ ފުރަތަމަ  ތައާރަފުޖީ.އެ  އިޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއާ  ؛އަހަރު  ރާއްޖެއަށް  ެވސް  ސް.ޓީއާ  އޭރުަގއި  ކުރެވުނުއިރުަގއި 

މީެގ  ،ވިދާޅުވި  ނުލިބޭނޭ  އެންމެދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެސް.  އިންވެސްޓަރުންނެއް  ފައިސާ    ފަހުން  ިގނައިން 

އޭރުަގިއ ެވސް    ، ކުރަނީ  ތިރީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ހަލާކޭ  ރިޒަމް އިންޑަސްޓްޓޫ؛ ރީވައްދާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަިއ ިއންޑަސްޓް

އޭރު ޖަމު ޖީ.އެސް.ޓީ  އެހެންނަމަވެސް،  ބުނަމުންދިޔަ.  ޖަމާޢަތްތަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަގއި  ޢިއްޔާ  ވެސް  ނަަގއިެގން 

ރަނަގޅުވެ  ދުވަހަކަށް  ދުވަހެއް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  މި  ،ފަތުރުވެރިކަން  ފަތުރުވެރިކަން  އަންނަނީ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އަހަރެއް   މިއަހަރަކަށްފަހު  އަދަދު  ަގބޫލެއް  އަންނަ  ައޅުަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،  އިތުރުވަމުން.  ނުކުރެވޭ  ދަނީ 

ޮގތަކަށް މި  ކަންތައްތައް ފާހަަގކޮށް ވިދާޅުާވިއރުަގއި އެ ވިދާޅުވަނީ ޙަޤީޤަތާ  ވިޔަފާރިވެރިންެގ ތެރޭަގއި ެވސް އެފަދަ 

ވިދާޅު އެބަ  މިތާ  ފަރާތްތަކުން  އިދިކޮޅު  ދެން  ކަމަށް.  ބޮޑުކުރަން  ،ވޭ އެްއޮގތަށް  ހަނާކުރާ    ،ޖީ.އެސް.ޓީ  ރައްޔިތުން 

ވަނަ އަހަރު ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކުރެވުނު. ބޮޑުކުރެވުނުއިރު    2014ދައްކާއިރުަގއި    އެ ވާހަކަ  ާއއިވާހަކަ

ރު ވެސް  ތަކުެގ ޯއނަރުންނަށް ވެސް ރަނަގޅު. ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކުރިއިވެސް އެްއވެސް ވާހަކައެްއ ނުދައްކާ. އޭރު ރިސޯޓު

ފެނުމަށް ބަލާއިރު އަށް ބޮޑުެވެގންދިޔައިރު ވެސް ރަނަގޅު. ފެންނަ  12 އެއްޗެއް %ތްަގިއ އޮ  8ބަރާބަރު. އޭރުަގއި % 

ެގ  ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންއަށް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ކުރީަގއި ެވސް އަޅުަގނޑު ެގސްޓު  2015އިން    2014

ވަނީ    އަށް  2015އިން    2014ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަން    ،ފާހަަގކުރި ޮގތަށްސުވާލުކުރިއިރުަގިއ ވެސް    ބޭފުޅުންނާ

  ެއއްވަނަ އަހަރު    2015  ތްހާސް މީހުން އަިއއިރުަގއި ފަހުން އެބައޮ   4ލައްކަ    ދެމިލިައން  ެއއް  . އެއީ  އިތުރުވެފަ

މަހު   ބަރުންއަހަރުެގ ނޮވެަވނަ    2015  ،އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ހަނދާން އެބަހުރިހާސް. އަދި ޭއެގ  34ލައްކަ  ދެމިލިއަން  

ޓެކްސް. ޭއެގ ސަބަބުން ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަމަށް    ކުރެިވެގންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްގރީންއިތުރަށް ތަޢާރަފު

މި ަވުގތަކީ މިއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހަމަ   ،ނަމަ  ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުން  އްއެ ބުނާ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެ 

މިބޮޑުކުރަން   މިހާރު  ހާލަތު  ދުނިޔޭެގ  ަވުގތެއް.  އަންނަ    އޮތް  ރަނަގޅު  ފަތުރުވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތުން 

ަގބޫލެއް ައޅުަގނޑެއް  ކަމެއް.  ެއކަށީެގންވާ  ައއުމަކީ  އަސަރެްއ  ހީނަރުކަމެއް،  ސީދާ  ސަބަބުން  ޖީ.އެސް.ޓީެގ  ނުކުރެވޭ 

ނުކުރެވޭ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ މި އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލެއްރީއަށް ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި އިންޑަސްޓް 

ކަމަކީ ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އިތުރަށް  އަދި  ތާއީދުކުރަން.  ފުރިހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެން   ،އިޞްލާޙަށް 
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ޙަޤީޤަތެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  2020  ،ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ  އަހަރު  ދުނިޔޭެގ  ކޮ  ވަނަ  މުޅި  އަދި  ސަބަބުން ރޯނާ  ވަބާެގ  މި 

ވަރަށް އަސަރު  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ވަރަށްބޮޑަށް  މިވަނީ  ރާްއޖެ  ޤައުމެއް.  ދަރަނިވެރިވެފަ  ކުރި  އޮތް   ކުރިއަށް.  ބޮޑަށް 

ެއއް ހޯދަންޖެހޭ.  ޮގތެއް  ދައްކާނެ  ދަރަނި  މި  ލޯނު  ،ޮގތަކީ  އަހަރުތަކުަގއި  ވެސް  ލޯނުއަނެއްކާ  ބަެއއް  ؛ނަގައިެގން 

މެންބަރު ފާހަގަކުރިއިްއޒަތްތެރި  ޖީ.އެސް.ޓީލޯނު  ،ން  ނޫނޭ  ބޭނުމެއް  ތިމަންނަމެން  ވެސް  އެހެންނަަގިއެގން   ނަާގކަށް. 

. ނެކުރަންޖެހޭހުރިހާ ެއއްޗެއް ވެސް ޕޭ   އިދަްއކަނީ. ެއައށް އިންޓްރެސްޓާ  ވިދާޅުާވއިރު އިތުރަށް ދަރަނިެވރިވާ ވާހަކަ މި

 .. .އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުގައި

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް  

އެންމެ އަދި  ރަން.  ތާއީދުކު ތާއީދުކުރަން.  ވެސް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ުއތުރު  ހިތަދޫ 

ޖެހިެގން  މިއަދު ދައުލަތުެގ ާއމްދަނީ އިތުރުކުރަން ؛ޖީ.އެސް.ޓީ  ،ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ނުކޮށް މިހާރު  ތެރޭަގއި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުން އެބަޖެހޭ. އޭެގލައިއުޅެނީ ކީއްެވެގންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަ  މި

ފޫބެއްދޭނެ ޚަރަދުތައް  މިކުރާ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުެގ  ފޫބައްދަިއެގން   ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިިވ  ނޫނީ 

ން ބޭނުންވަނީ ސްރީލަންކާއަށް،   ނަންަގޮގތެއް ނެތީމަ. އަޅުަގނޑު މީަގިއ މިސާލަކަށް  ކުރެވޭނެކުރިއަށް ެގންޮގސް މެނޭޖު

އަވަ  އިނޭގތޯ. ސްރީލަންކާގަ އްއަޅުަގނޑުމެން  ދަތުރު  ދިމާވި  ޤައުމުެގ   އިޓެރި ސްރީލަންކާއަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވެސް 

ޕޮލިސީ ލެވެލްަގިއ ނޫނީ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅުްއވަން    ، ކަމަކީ   މަށް ދިމާވި އެއް ޔުއިޤުތިސާދީ ހާލަތު ެއ ހާލަތަށް ދި

ނިންމެވީތި އޭރު  ބޭފުޅުން  ޓެކްސް އުވެލި   ،އްބެވި  ެއޑެޑް     %15  % ކުޑަ  8އިން  ކޯޕަރޭޓް  އަށް  އަދި  ކުރަން. 

ކަނޑާލަން    24އިން %   28ޓެކްސް %  އާމްދަނީ  އެ  ވަުގތު  ބޭނުންވި  އާމްދަނީ  ެއންމެ  ޤައުމަށް  ކުޑަކުރަން.  އަށް 

ޮގސް ެއ  ނޯވެެގން ދަށް އޮބިޞާތި ޤުއެކަން ޤައުމުެގ އި  ،ބުންސިޔާސަތު ކަނޑަައޅަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ނިންމެވުމުެގ ސަބަ 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، ީމަގިއ  ިމައދު އެ ތަޖުރިބާ ެއޮގތަށް ކުރަމުން ،ދީ ބޮޑު އަނދަވަޅެްއެގ ތެރެއަށް ވެްއޓިޞާތިޤުޤައުމު އި

އޮތް ކުރިއަށް  ައދި  ވެސް  ޮގތަކީ  އިކޮނޮމީ  ޒިންމާދާރު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިތާަގއި  ސަސްޓެއިންކޮށްެގން  ދު  ޞާތި ޤު، 

ކަންކަން ރާވާފައި ؛ކުރަންހުރި  ދައުލަތުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ރައްޔިތުންނަށް  އެހެނިހެން ޓުޕްރޮޖެކް  ެގހުރި  އަދި  ތަކާއި 

ހާމަނައިޒް ؛ކަންކަން ޕޭ  ކުރެިވެގން މިސާލަކަށް  މިޮގތަށް  މިކަންކަން  ދެވިެގންދާނީ  ޚިދުމަތްތައް  އެހެނިހެން  ކުރުމާިއ، 
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ޓުންެގ އޮޕީނިއަންެގ ޮގތުަގއި މި މަޖިލީހަށް މިހާރު  ރއެކްސްޕަަގބޫލުކުރަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ކަމަށް އަޅުަގނޑު

 މަޓީެގ މެންބަރުންނާއި  ،ރާފުެގ ތެރޭަގއި އެބަ ވިދާޅުވޭ. މި ސިޓީަގއި ފުރަތަމަ ޕެރެެގއެބައޮތް މަޓީެގ ސިޓީއެއް ލިބިފަ

މިފަދަ މުހިންމު ކަމެއްަގއި ަމޖިލީހަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ    އި ނުލަ   ޔާމަޝްވަރާ  ،ހިއްސާކޮށް   މެންބަރުންނާމަޓީެގ ބޯޑުެގ  

އެދެވޭ  ނޫން  އެންމެ  ވިދާޅުވަނީ  ޮގތް  މި  ދެން  ކިޔާފައި  އެހެން  ދެކެމޭ.  ކިޔާފައި،    ،ކަމުަގއި  ދެކޭޮގތުަގއޭ  މަޓީއިން 

މިޓެކްސް ނޫނޭ،    ނެުގމަކީ  ކަެމއް  ރަނަގޅު  ެއހާ  ފަހު  12ަވުގތު  % މަސް  ނަަގންވީ.  ބޮޑުވެއޭ.    33ންނޭ  އެބަ 

ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  ޑެޕި   ،އަޅުަގނޑަށް  މަޓީެގ  ކަމަށް އު މިއީ  ޚިޔާލުފުޅު  އަމިއްލަ  ޖެނެރަލްެގ  ސެކްރެޓަރީ  ޓީ 

ތް  މަޓީެގ ބޯޑުން މަޝްަވރާކުރެިވެގން ނިމިފައި އޮ  ،މަޓީެގ ބޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެވި  ިމއީކީއަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ.  

ަގބޫލެއް އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ރަނިންމުމެއް  ވެސް  މިއީ  އެހެންީވމާ،  ކަމަށް ހުނުކުރެވޭ.  ސިޓީފުޅެއް  މަތްތެރިއެްއެގ 

މި ދެން  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  ެގސްޓު  އަޅުަގނޑު  ެއކްސްޕަތަނަށް  ަވޑަިއެގންނެިވ  ރހައުސްެގ  ދޭން  އޮޕީނިއަން  ޓް 

ބޮ  2014ބޭފުޅުންނަކަށް   ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  އަހަރު  ހެދިވަނަ  އެސެސްމަންޓެއް  އިމްޕެކްޓް  އޭެގ  ެއ   ،ޑުކުރުމުން 

މުން އައި އިމްޕެކްޓުެގ ެއއްވެސް  އެ އެސެސްމަންޓުެގ ސަބަބުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކުރު  ައކީ،ވާހަކަ؛ އެސެސްމަންޓަށް

މަޖިލީހާ އެނުކުރެވޭ  އެއްހިއްސާ  މަޢުލޫމާތެއް  ދެން  ނެތް.  އަތަކު  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  ބޭފުޅުންނަކަށް  އެ  އެ   .    ބޭފުޅުން 

އިންޑަސްޓް ފަރާތުން  ބޭފުޅުންނާެގސްޓު  އިރީގަ އެސޯސިއޭޝަންެގ  އޮޕަރޭޓްކުރައްާވ  ކިހާވަރަކަށް   ހައުސް 

އެ   ،ތޯންބައްދަލުކުރެްއވި މި  ބޭފުޅުންނާ  ނޫނީ  ހޯްއދަވަިއެގންތޯ  މޭކްކުރެއްވީ  ކިހާވަރަކަށް  ސްޓޭޓްމަންޓެއް   ؟ތަނުަގއި 

މި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެކަން ވެސް  ވާހަކަތަކުެގ    ހޫނު  ދެކެވުނު  އެއީ  ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  ތެރެއިން ސާފުވި 

ޤައުމަށް އެންމެ   ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން އެންމެން ވެސް މިތާަގއި ވިސްނަންވީ 

ފައިދާހުރި އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް  އިޚުލާ  ،ފައިދާހުރި،  ކޮށްޞްރައްޔިތުންނަށް  މިކަން  ޮގތެއްަގއި  އެންމެ  ތެރި  ދިނުމަށް 

ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ކޮބައިކަން.  ނިންމުމަކީ  އެޖެންޑާ   ،މުހިންމު  ޕޮލިޓިކަލް  އަމިއްލަ  މިއަދަކީ 

 ދިމާލަށް ެގންދަން އުޅެންވީ ވަުގތެއް ނޫންހެން. އެކަން އެހެން ކުރައްވައިފި ކަމަށް  ޤައުމު ހަލާކާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި  ހާ

ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ެއކިެއކި ސްޕިންތައް    ވެސް އަޅުަގނޑަށް ބަލަިއަގނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.  ަގއިމުއީ ހަމަވަންޏާ އެ

ބުެގ އަހަރެއް ބޯމަތީަގއި އޮްއވާ އެްއެވސް  ޚާމިއީކީ އިންތި  ،ލައިެގން، ެއކި ޮގތްޮގތަށް، ައޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން

ވެރި  ޤައުމެްއެގ  ެއއްވެސް  ނޫނީ  އިންތިޔަސަރުކާރަކުން  ރިޔާސީ  މުސްތަޤުބަލުަގއި  އަދި  ނޫނީ  ކުރާކަށް  ިއ  ބުަގޚާކު 

ކުރަން އެންމެ ރަނަގޅު ކަމެްއ    ނޫނީ  ވާދަކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކު ކުރާކަށް އެންމެ ރަނަގޅު ނިންމުމެއް ނޫން.

އިޚުލާ ޤައުމަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ބޭފުޅެއްޞްވެސް  އި  ، ނަމަ  ތެރި  ދިމާވެފައިާވ  މި  މިއަދު  ދީ  ޞާތިޤުޤައުމަށް 

ކަންކަން ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަުމަގިއ ހަމަގައިުމ   ށް މިޮގންޖެހުން، ނޫނީ ޗެލެންޖުން ސަލާމަތްވުމަ
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ާގނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް    10/ 2011ވާހަކައަކީ    ،އަޅުަގނޑު މި ބިލަށްވެސް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން.  

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.   ޝުކުރިއްޔާ ބޮޑަށް ހުށަހެޅުމަށް، އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ައޙްމަދު.

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ހުށަހަޅާފައި  ސަރުކާރުން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ުމޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އިޞްލާޙަށް    ޝުކުރިއްޔާ  ބިލަށް،  އޮތް 

މި ކުރަން  ައޅުަގނޑުމެން  ތާއީދުކުރަން.  ކަމަކީ  ފުރިހަމައަށް  ވިހި  ،އުޅޭ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ހަދާ  ފަންސަވީސް  ބަޖެޓެއް 

ޭއެގ   އެބައާދޭ.  ރަށްރަށުން  ޖަހާފައި  ވިޔަސް،  ޕްރޮޖެކްޓު  ދައުލަތެއް  އެދެނީ.  ކުރުމަށް  ެއކަން  ރައްޔިތުން  މަްއޗަށް 

ވިޔަސްޢާ ބޭފުޅަކަށް  އެކަނިެވރި  ވިޔަސް،  އޮންނަ   ،އިލާއެއް  ޚަރަދުކުރަން  ލިބިެގން  ފައިސާއެއް  ހެދިެގން  ބަޖެޓެއް 

ކޮންމެ   ޮގތް ހޯދާނެ  ހެއްޓޭނެއިލާެއއް ބެލެޢާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއަށް އިތުރުކުރެވޭނެ ޮގތެްއ ހޯދައިެގން އެ    އެްއޗެއް މަދުވާ

ވަރަށް ދައުލަތުން  ދެކޭޮގތުަގިއ  ައޅުަގނޑު  ވިޔަސް.  އެބަ  އިންސާނަކަށް  ހޭދަތަކެއް  ނަާގ    ބައިވަރު  މި  ކުރެވޭ 

ޭއެގ ބޭނުންފައިސާއިން.  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  މަސްވެރިން  ، ތެރޭަގއި  ެވސް  ބިލެއް    މި ؛މިއަދު  އެތަްއ  ތަނުން 

ވެއްޖެ ދޯނިމަ  ، ފާސްކޮށްފައި  މާބަންނަ  ސްެވރި  ޑިއުޓީ  ޮގތަށް  ނުދައްކާ  ެއއްޗެއް  ެއއްވެސް  ފުކުރެޭވ  އޮޑިވެރިޔާއަށް 

މާ ޑިއުޓީ  ބާވަތެއް  އެތައް  އާލާތްތަކުން  މަސްވެރިކަމުެގ  އަދި  އާޮގތަށް.  އަދި  ވެއްޖެ.  ރައްޔިތުމީހާންފުކުރެވިފައި    ، މު 

މި   ތަކެްއޗަކުން  ަގންނަ އެްއވެސް  މީހާ  ައޅުަގނޑު  ބިލުއެންމެ އާދަިއެގ  ެގންނަ އިޞްލާޙަކުން އަސަރުނުކުރާކަން  ން 

ދައުލަތަށް ލިބެންހުރި ލާރި ހޯދުމުަގއި ހަމަ މިޮގތަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތުަގއި މަޓީން    ، ކަމަކީ  ފާހަަގކޮށްލަން. އަނެއް

މަޓީން  ވެސް  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ފޮނުްއވާއިރުަގިއ  ކޮށްދެއްވުަމކީ  ތްޕުޅުމަސައްކަ  ސިޓީފުޅެއް 

އެދޭ ައރިހުން  މަޓީެގ  މިއަދު  މިދަންނަވަނީއަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު  ބަލަ  ،އެދުމެއް.  ހިސާބުތަކުން  ލާއިރުަގއި  އިމިއަދުެގ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަވޭ. ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި ލިބެންޖެހޭ    ހަތްދިހަ ދެސަތޭކަ    އަށްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީެގ ޮގތުަގއި ލިބެންޖެހޭ  

މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ހިމެނޭ.    ސްޅީތޭކަ ސާ ސަޔާ އެބަވޭ. ޖޫރިމަނާެގ ޮގތުަގއި  މިލިައން ރުފިބައްތިރީސް  ސަތޭކަ  ހަ  

 ސްއަށްޑިހަ ފަމިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް. ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި    ށާވީސްސަތޭކަ އަްގރީން ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި ލިބެންޖެހޭ  

 ދައުލަތަށް އެކި ތަންތަނުން އަދި ދައުލަތަށް  ،މިލިއަން. މިހެން ހުރި ފައިސާ ސް ދެސާޅީމިލިއަން. ޖޫރިމަނާެގ ޮގތުަގިއ  

ބޭފުޅުންނާ ެއއްކޮށް ޤައުެމއް ވެސް އަދި   ެގއަދި އިންޑަސްޓްރީ   ،ދައްކަންޖެހޭ އެތައް ފައިސާެއްއ ދައްކަން ހުންނައިރު

ހިސާބަށް   އިންޑަސްޓްރީ ހިންަގން ތިބޭ ބޭފުޅުން ބުރަ މަސައްކަތާ ެއއްކޮށް އެކަން ކޮށްފައި މިއަދާ  އީދާނީ. އެއިކުރިއަރަ
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ވެސް ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ިގނަ އެހީތަކެއް ދެިވެގންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، މި  އޮތީ. ސަރުކާރުން ކޮވިޑުެގ ތެރޭަގިއ  

ސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެއްކޭނެހެން. ނުދެއްކޭ މީހުން ޔަކު ދެ ރުފިޔާ ދެއްކިޔަލާރިކޮޅު ދެއްކޭނޭ ރަނަގޅު ައދި ހަފުތާ

ތިމަންނައަށް ދެއްކޭނީ މަހަކު   ،ވެސް ބުނޭހާސް ރުފިޔާ ނަާގފައި އޮންނަ މީހާ    ދެ ؛ތިމަންނައަށް  ،ކޯޓުަގއި ވެސް ބުނޭ

ކޮށްފައި ވެސް ެއއްކަލަ ލާރިކޮޅު ހޯދޭނެ ޮގތުެގ ަމއްޗަށް އެބަހުރި ކަންކަން ނިންމާފަ. ދެން ން ކުހުލާރިއޭ. ެއޮގތަށް  ދެ  

ބޭފުޅަކު ؛ކޮންމެ ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ދެން  ބޮޑުވާނެ.  އަދި  މިއަށްވުރެ  ނިމޭއިރު  މިދައުރު  ދެން    ދާއިރުަގއި 

ކޮވިޑު   ،ވިދާޅުވާނެ  ލުއި  ެގައޅުަގނޑު  މިކަން  އެހެންވީމާ،  އުޅުނީ.  ހާލުަގޭއ  ވަރަށް  ވެސް   ؛ތެރޭަގއި  ދައުލަތަށް 

މުޤަްއރިރު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު    ،ލުއިކޮށްދެވޭނީ ލުިއކޮށްދެވެން އޮތް މިންވަރަކަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ަގބޫލުކުރަނީ

އެދެނީ އޮތް  ،މި  މި  މިހާރު  ބިލު  ނިންމަޮގތަ  މި  ދައުލަތަށް   ވީހާއި،  ށް  ނިންމާފައި  މަސަްއކަތް  މި  އަވަހަކަށް 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ޔުދިއެއް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް މިކަން ނިމިެގންދަނީއާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  .  ޔާޒްނި ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނެުގމުެގ )މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަުގން ޓެކްސް  10/ 2011ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! ާގނޫނު ނަންބަރު  

ައޅުަގނޑު  ؛ސަރުކާރުން ެގނެސްފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ށް(އަާގނޫނު

ވަ ވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޮގތުަގއި  އެއީ ަގބޫލުކުރާ  ސިޔާސަތެއް  ބޮޑު  ތަޢާރަފުކޮށް  ،ރަށް  ޓެކްސް  ޓެކްސް   ،ޙަޤީޤަތުަގއި 

ދަނީެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައެޅުން. ފުރަތަމަ ރާއްޖެއަށް އެ ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ދަނީ ދައުލަތުެގ އާމްއާމް

ޚާއްޞަކޮށް ވަކިން  ަވރަ  ،ސަރުކާރެްއަގއި.  އެމް.ޑީ.ޕީން  ޓެކްސްއަށް  ތާއީދުކުރޭ.  ޕްރޮްގރެސިވް  ބޮޑަށް  ށް 

އަޅުަގނޑުެމންެގ ތެރޭަގއި ބަެއއް މެންބަރުންެގ ކަންބޮޑުވުން ހުރިކަން.    ،އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފާހަގަވި

ޓެކްސް ކޮންމެހެން  ހުރީކީ  ހުރި  ކަންބޮޑުވުން  ކަންބޮޑުވުން  ަގބޫލެއްނުކުރެވުން.  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ދޭތެރޭ  ނެުގމާ 

ފާހަގަވީކަންތައްތަ އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގއި  އެއް  ތިން  ،ކުެގ  ެއކަން  ،ކަަމކީ  ކަެމްއ.  ަވުގތުތޯ  ރަނަގޅު  އެންމެ   މިއީ 

ސުާވލަކަށް  ،ކުރަން ބޭފުޅުންެގ  ކަަމކަށް  އެ  ދެވަނަ  މި  ، ވީ.  ފަރާތްތަކާ   މިކަން  މާހިރުންނާއި  ދާއިރާެގ  ކުރަނީ 

ތިން ސުާވލު.  ކުރެްއވި  ކުރައްަވއިެގންތޯ  މަޝްވަރާެއއް  ކަންބޮޑުވުމެއް ކިހާވަރެްއެގ  އޮތީެގ  ވަނަ  ދައުލަތަށް   ،ޮގތުަގއި 

ވެސް   އާމްމިހާރު  އޮތްއިރުއެތައް  ލިބެން  ނުހޯދަ  ، ދަނީއެއް  އެްއވެސް    އިއެ  ސަރުކާރުން  މިހާރުެގ  ެއއަށް  ނުވަތަ 

މެނޭ ޮގތަށް މު އާދަިއެގ މީހާ ވެސް ހިންކުރާނެ ޮގތެއް ނުނިންމާ އަލުން އަނެްއކާވެސް އާ  ެއކަން  ިއ،ރޭވުމެއް ނުރާވަ
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ރައީސްޓެކްސް ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  ދެއްކެވި  ދެކޮޅަށް  ވަޒީރު  ؛ނެުގމާ  މާލީ  ސެޝަނުަގއި  ހެނދުނުެގ  މިއަދުެގ 

ޮގތުަގއި ވަޑައިެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތުން އެނޭގ   ެގވަޑައިެގން އިންނެވި. އަދި މިތަނަށް ކަމާ ބެހޭ މާހިރުން

ހުރި ކަންބޮޑުވުން  ބޭފުޅުން  ޙަޤީޤަތަކީއެ  ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  މީަގިއ  އެހެންނަމަވެސް،  ދައުލަތުން   ،ކަން. 

މިކަން ފާހަަގކުރެްއވި  މިއަދު  ާމލީ ވަޒީރު  ހާލަތު   ،އަހަރަކީ  ތިންިމދިޔަ    ،ކުރާއިރުަގއި  ކޮވިޑުެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ނުވަތަ 

ެގްއލިެގންދިޔަ   ދައުލަތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލައިަގތުމަށްފަހު  އާމްދުނިޔެ  ާގތްަގނޑަކަށް  އެތައް  ހިނގައްޖެ.  ދަނީއެްއ 

ބިލިއަންވަރު ދައުލަތުެގ ފައިނޭންސްއިން ެގއްލިެގންދިޔަ ކަމަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ތިރީސް  ދައުލަތުން އަންދާޒާކުރޭ  

ތްަގނޑަކަށް  ކުރާއިރުަގއި ައދި އެ ހާލަތު ާގއަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި އޮތް ހާލަތަށް ދިޔުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް

އެޅިއްޖެ ކަމަށް ދެން އަނެްއކާވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހަތަށް ފިޔަވަޅު  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަތުވާ ހިސާބުަގއި ޮއްއވާ

ރައީސް  ،ވެއްޖެއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކުރެއްވި.  މިއަދު  ވަޒީރު  މާލީ  އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް  ެގއްލުންެވދާނެ   ؛މީެގން 

އް ނަާގ ވާހަކަ. މީަގއި  އެންމެ އާދަިއެގ މީހާެގ އަތުން ވަރަށް ބޮޑު ޓެކްސެ  ،ޅުން ދައްކަވާ އެބަމިތަނުަގއި ބަެއއް ބޭފު

ދެ  އޮތީ  ޖީ.އެސް.ޓީ   މި  އެއީ  ޓެކްސް.  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީވައްތަރެްއެގ  %  .އާއި  ބޮޑުވަނީ  މި  %  .2ޖީ.އެސް.ޓީ    2އަދި 

އެންމެ އެބަހުރި  ވެސް  މިހާރު  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  އާ  ބޮޑުާވއިރުަގއި  ބޭނުންތަކަށް  އަސާސީ  މުން  ންއާދަިއެގ 

ބޮޑުވިޔަސް އެ މުދާތަކަކުންނެްއ    8%   .ބޮޑުވިޔަސް   6އް ނުނަާގ. އެހެންވީާމ، % މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސެ   ބޭނުންކުރާ

 ބޭފުޅުން  ތަނުަގއި ބަެއއް  ިއެގން މިއިލަ ޮގތަކަށް ނޫން މި އޮތީކީ. އެހެންވީމާ، އެކަންވެސް ަވރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވަ  ނަާގ

ކޮށްދެްއވުން އަޅުަގނޑު އެދެން. މިސާލަކަށް މިހާރު އެބައި ރަނަގޅު  ވީމާ،ދައްކަވާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވޭ. އެހެން 

ނުނަާގ މުދަލުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހަކުރު، ހަނޑޫ، ފުށް، ކިރު، ލޮނު، ކުކިންގ އޮއިލް، ބިސް، ޓީ ލީވްސް،  ވެސް ޓެކްސް

އޮފް ފުރުޓްސް،   ސްޓް، ކެބެޖް، އޯލް ޓައިޕްކުރުނބާ، ަގބުޅި، ކެރޮ،  ޓޭޓޯ އެންޑް އަނިއަންސީ ފިޝް، ރިހާކުރު، ޕޮޑީޕް

މިައކުން    އަށް ބޮޑުކުރިޔަސް  12%  ،ެއއް ނޫން  10%  ، އް ނޫންއެ  8%ބްރެޑްސް، ބަންސް، ބޭބީ ފުޑްސް. މީެގން  

ޖީއެ ވެސް  ޕަސެންޓެއް  އެހެންވީ   އެއްއެސް.ޓީ .ންމެ  އާދަިއެގ  ވާ ބޮޑެއްނު  އަގު ކުން  ޔަމި،  މާނުނަާގ.  އެންމެ  މިއީ  ނެ. 

ެގެއއްަގއި ެވސް ބޭނުންކުރާ އެްއޗެޓައަސާސީ ބޭނުމަށް   . މީެގން ބޮޑެއްނުވޭ. ދެން މި ބޮޑުވާ ބައިން ހިކައި ކޮންމެ 

ވީމާ، ހެން ލާރި. އެ  10  ޑުވަނީރުފިޔާ. ފެންފުޅިއަކުން ބޮ   5  އެްއެގ ައަގކީ ސާލަކަށް ފެންފުޅި. މި 2 % ވެސް މި ބޮޑުވަނީ

ިއއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަާވއިރުަގއި ފުރިހަމައަށް  އަޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތުަގއި މިކަުމަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ސް ނިންމުމެްއ  މާއިރުަގއި ޯގޔާސީ ޮގތުން ނިންސި  !ލޫމާތު ހޯއްދަވައިެގން މިކަން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. ތެދެއްޢުމަ

ކަމެއް    ނެކުރާޓަކައި  ނުކުރާނެ. ސިޔާސީ ފަިއދާއަށް  ކްސް ބޮޑެއްޓެމިއީ. ކުރިއަށް އިންތިޚާބެއް ޮއއްވާ ެއްއވެސް ތާކުން  

ވަރަށް   ؛ކަމަށް އަޅުަގނޑު   ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިންމުމެއް  ... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ނޫން. މިއީ ސިޔާސީ ޮގތުން ނިންމާފައި
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ބާ ވެސް ކިޔަން. މި ބިލަށް ޙަ ރުކާރަށް މަރުސަނިންމެވުމެއް. މި ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑަށް    އޮތް  ކެރިެގން ނިންމަވާފައި

 ަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ފުރިހަމައަށް އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި   ސިޔާމް  އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މީދޫ  ޝުކުރިއްޔާ 

 .މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މީދޫ

الر   هللا  الر  بسم  وبركاتهالم  الس    ،حيمحمن  هللا  ورحمة  މި    .عليكم  ބޮޑުކުރުމަށް  ޖީއެސް.ޓީ  އާދެ! ސަރުކާރުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ކުޑަ ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އާދެ! ޓެކްސްއަކީ ޤައުެމއް ހިންުގމަށް 

ނިޒާމެއް    ،ޓަކައި ބޭނުންވާ  ކޮންމެހެން  ޓަކައި  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް  ނިޒާމަކީ.    ެގޓެކްސްޤައުމުެގ 

ވިސްނާލަންޖެހޭ މިއަދު  މިއަ  ،އަޅުަގނޑުމެން  ދަތި  ެގކޮވިޑު އައީ    ޅުަގނޑުމެން    ދުވަސްތަކެއް   އުނދަޫގވަރަށް 

ވަރަށް  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ިގނަ  ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ިގނަ،  އިންޑަސްޓްރީެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ތަޙައްމަލުކޮށްެގން. 

ޮގބޮ ކުރިމަޑެތި  އެވެެގންތިންޖެހުންތައް  އަދި  މި ވި އަރައިނުަގނެ  ކުންންޖެހުންތަޮގ  ދިޔަ.  ދުވަސްވަރެއް  އުޅޭ  ެގން 

ޕޮލިޓިކްސް މިޖިއޯ  ،ންދައިވާނެ ފައް ދުވަސްވަރަކީ. މި ދުވަސްވަރު އެނިގލަ ވަނީ ވަރަށް   ޕޮލިޓިކްސް، މުޅި ދުނިޔޭެގ 

މުޅި  ،ބުންއާ ހަނުގރާމަ ފެށުމުެގ ސަބަ ހާލަތަކަށް ައއިއްސަ. ޔުކްރެއިނާއި ރަޝިރިވެފަ. ވަރަށް ބިރުވެރު ބޮޑަށް ތަޣައްޔަ

ުގނައެ ސަތޭކަ  އެތައް  ައުގ  ތެލުެގ  ހިނގައްޖެ.    އްދުނިޔޭެގ  ައުގ  އެއް އެއާ   ހަމަބޮޑުެވެގން  ކާބޯތަކެތީެގ  ކޮށް 

ވުމާ  އަށް 40% ވެސް   ެވސް.  އަުގ  ތެލުެގ  އަދި  ހިނަގއްޖެ.  އަރަިއެގން  މަްއޗަށް  އަޅުަގނޑުމެން   ވުރެ  ެއއްކޮށް 

ބައްޓަންކު މިއިޤުތިޞާދު  ތެރެއިން   ރަމުން  އިޤުތިޞާދުެގ  ތެރެިއން.  އެއްޗެްއެގ  ލިބޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަނީ 

ިއންޑަސްޓްރީއަކީ  އެއް  ލިބޭ  ފައިސާ  ިގނައިން  އެންމެ  އެނިގލަްއވާނެ   ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިއންޑަސްޓްރީ.  ޓޫރިޒަމް 

އިންކަމެ  ،ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނޫ  އްމަސްވެރިކަމަކީ  އެްއޗެއް  މި  ލިބޭ  މަހަށް  މަސްވެރިން  ައޅުަގނޑުެމން  ން. 

ޓޫރި އާ  ސޯޓުރިސްޓު  ފޮނުވަނީ  ލިބޭ  ސަބްސިދަމްހިންގައިެގން  އެއްޗަކުން  ލިބޭ  މިދިޑީ ނީން  ދީެގން.   އަހަރު  50ޔަ   

މިފްކޯ ހިނާގ  ވެސް  އިންޑަސްޓްރީ  މަސްވެރި  އަދި  އެޮގތަށް.  އޮތީ  ހިނާގފައި  ެއޮގތަށް. ފަވެސް  އޮތީ  އި 

ފަ އެއްޗެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބޭ  ދެމެހެއްޓުމަކީ  އިސާ  ޮގތުަގއި  ހިނާގ  ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑުމެން  ަމުގން   ބުއްދީެގ 

ބަލާއިރުަގއި    ،ނަމަ މާކެޓަށް  ދުނިޔޭެގ  މިއަދު  ޮގތް.  ހެޔޮ  އެކަށީެގންވާ  ޔޫރަދުއެންމެ  ޔޫއަޕިނިޔޭެގ  އަންެގ  ނިން 

މި އަުގ  ބޮޑަށް    ޤައުމުތަކުަގިއވާ ޔޫރޯެގ  ބުކިންން  ޕުދަށްެވފަ. އޭެގ ސަބަބުން ޔޫރަވަނީ ވަރަށް  ހަދާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
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ބަލާ ނިސްބަތުން  ބޮޑު  ރުއިމީހުންެގ  ައުގ  ވިޔަސް އަޅުަގނޑމެން  ކަމުަގއި  ބޮޑުެވެގން   އަށް  30%   ،ނުކުރި  ވުރެ 

ޑުވުމުެގ ސަބަބުން އެްއކޮށް ޔޫރޯ ބޮއާ އަދި އެ ؛ދިެވހިރާއްޖެއަށް  ޖެ. އަދި އެއަރލައިންއަޅުަގނޑުމެންެގ ރޭޓުތައް ހިނގައް

ބޮޑުެވެގ ޕަސެންޓޭޖެއް  އިތުރު  ހިނގައްޖެވެސް  ސަބަ  ،ން  ކުޑަވުމުެގ  ޕައު  .ންބުޔޫރޯ  ުގނަ  ންޑުއަދި  ކަށް ޔަ އެތައް 

ފަތުރުވެދަށްވުމުެގ ސަބަބުން ޔޫކޭ  ދައިން އަންނަ  މިހާރު  ައުގތަކެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ކަންޖެހޭ. އެހެންވުމުެގ  އްރިން ވެސް 

މިދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން  ،ސަބަބުން އިންޑަސްޓްރީއަށް    ،ނުކުރަންޖެހޭތަޖުރިބާރާއްޖެއަށް  ދިވެހިރު  އަހަ  10ެގ 

ކުރަންނުޖެހޭވަރުެގ ވަރަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަރަމުންދާ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ތަޖުރިބާ

ބުކިން ފޯާވޑް  ނޮވެންބަރުއެއީ  އޮތް  ކުރިއަށް  ބަލާއިރުަގއި  މިދިޔަ    ،ޑިސެންބަރަށް،  ތަކަށް    10އަޅުަގނޑުމެން 

ތެރޭަގއިހަރުއަ އަ  ދުވަހުެގ  ވެސް  ކަމަށް  މަދުެވއްޖެ  ނާންނަވަރަށް  ބިރުވެބުކިންގ  ފާހަަގކުރަން.  ރިކަމެްއެގ  ޅުަގނޑު 

އް  އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަ   !ތެރޭަގއި ދުނިޔޭެގ ރައްޔިތުން މިއަދު ތިބީ. ރަނަގޅު

ންވޭ. ސަރުކާރަށް  ނަަގން ެވސް ބޭނުންވޭ. ޓެކްސް އިތުރުކުރަން ވެސް ބޭނުޓެކްސްކުރުމަށް ޓަކައި ފައިސާ ބޭނުންވޭ.  

ަގބޫލު އަޅުަގނޑު  ކުޑަކުރުމަކީ  އާމްދަނީއެއް  ނޫންލިބެންޖެހޭ  އެްއޗެއް  ލިބެންޖެހޭ    .ކުރާ  ސަރުކާރަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

ވެސް   ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ، ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގ ކަމަކަށް އިންޑަސްޓްރީެގ ިގނަ  ،އެްއޗެއް ަވުގތުން ބޮޑުކުރުމަކީ އެއީ 

ވަނީއެބަ ރި  ،ވޭ. ސަބަބަކަށް  ކުރިއަށް.ޓޫރިސްޓު  އަހަރުެގ  ެއއް  ހުންނަނީ  ވިްއކާފައި  ބެޑް  ޑޮލަރަށް   100  ސޯޓެްއެގ 

ނިންމާފަ. އެހެން    އިހަދައެއް އަހަރު ކުރިން ެއްގރިެމންޓް  ،ޑޮލަރަށް ވިއްކާފައި އޮންނަނީ  100  ްއޔާވެއްޖެޑެއް  ބެ  ްއކާވި

އަޅުަގނޑުމެންެގ ިވޔަފާރިވެރިންެގ   ،ކަމަށް ވަންޏާ  ައއިއްސިނުދީ، އެ ޓެކްސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއަށް  އޮްއވާ ަވުގތު

ޮގތަކުން އެހެން  ނުވަތަ  އެހެންވެއްޖެ  އިެގންނަަގލޯނު  ޖީބުން  ދާނެ.  ހިސާބަށް  މަޖުބޫރުވާ  ދައްކަން  ޓެކްސް   ، އްޔާ އެ 

ކުޑަވެެގ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފައިދާ  ފޮރިން  ވިޔަފާރިތަކުެގ  ލިބެންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ސަބަބުން  އޭެގ  ހިނަގއިދާނެ.  ން 

ނުލިބުން ވެސް  ދަތިކަމަކަށް   ދަތި  ،އިންވސްޓްމަންޓްތައް  އަދި  ހިނގައިދާނެ.  ހިނގައިދާނެ.    ކަމަކަށް  ވެސް  ނުވެ 

އެްއޗަކީަގބޫލުމި  އަޅުަގނޑަށް   ކުރުމަށް    އިރާއްޖޭގަ   ،ކުރެވޭ  ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުން  ރާއްޖޭެގ  ވަުގތު  މި 

ބޮޑުކޮށްފަ މިއަދު  އޮތީ  ިމ  ބޭނުންވާތީ  ސަރުކާރުން  ބޭނުންވޭ.  ސަރުކާރުން  އަޅުަގނޑުެގ  .  ޓަކައި  ެއހެންނަމަވެސް، 

ޓެކްސެ  ،ކީރެކޮމެންޑޭޝަނަ ެވއްޖެނަަގންޖެހޭ  މުހިންމު  އްޔާ އް  އެއީ  ޚިދުމަތްކޮށްދޭން.   ނެުގން  ރަްއޔިތުންނަށް  ކަމެކޭ 

 ...ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ައޅުަގނޑު މުހިންމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް   ،އަޅުަގނޑު ސިކުންތުކޮޅެއްށް  ަގނޑު، އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރައަޅު  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 . އްވަންލައިއަރުވާނަން ވާހަކަކޮޅު ނިންމަފުރުޞަތު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މީދޫ

އެބަޖެހޭ   އުލަތުެގ ތެރެިއން ބްލީޑްވާ ތަކެތިދަތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ    ދާ މަސައްކަތުެގއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުރަމުން

 އަޅާ ައަގކަށް  މްރޫރޫމެއް މި އަޅަނީ ފަސް ކްލާސްއަދު ކްލާސްމި  ،ހަމަޖައްސަން. މިސާލަކަށް ބުނާ ނަމައަޅުަގނޑުމެން  

ހޯލް އަޅާ   4 ؛އަޅާ ައަގކަށް މި އަޅަނީ  ހޯލްެއއް  ކޫލްަގއި  ސު  ؛ރޫމެއް. މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލެއްއެންމެ ކްލާސް  އިނޭގތޯ

ތެރެއިންނާއި އަދި   ެގކޭޝަން ިމނިސްޓްރީޔުނީ އެންމެ ހޯލެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން އެބަޖެހޭ އެޑި ޅަށް މި އަ ކައަގަ 

ނޭ މިފަދަ  ތެރެއިން  ވުޒާރާތަކުެގ  ހުއްޓުވަ އްއެހެން  ކަންތައްތައް  އާސަންދައިާގނީ  ދެން  ޓަކައި.  ވެސް    އިންލުމަށް 

އެައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރާކަން  ވަްއކަން އެއެބަ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  އެބަ ނޭގ.  ވެސް  ަވޒީރުންނަށް  ނޭގ. 

 .. އެސް.ޓީ ބޮޑުކޮށްެގން އިތުރަށް..ހުއްޓޭނެ ޮގތެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، ޖީ ،ނުވޭހުއްޓާކަށް ބޭނުމެއް އެ ނޭގ.  އެ
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނިންމަވާލަދެްއވުން އެދެން.  ،ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މީދޫ

ބަިއ ނުހުއްޓެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ   ނުވަތަ ވަްއކަމުެގ  ،ނޫނިއްޔާ މި ކޮރަޕްޝަނުެގ ބައި  ،މި ބްލީޑްވާ ބައި  ؛މި ބްލަޑްެގ

  ،  ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުެގ އެދުމަކީލުޅުަގނޑު ސުވާއަ ؟ކޮބައިތޯއޭކީ  ސް ނެުގމަކުން ކުރާނެ ފައިއދާއަކްމި ޓެ

މާދަމާެއއް   ފަހި  މިއަދަށްވުރެ  ރައްޔިތުންނަށް  މެޢާވަތަ  ސުބްޙާނަހޫهللا ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަދި ކޮށްދެްއވުން.  ދުވެރިލާ 

ކުރިމަުގ   އިޤުތިޞާދަށް  ވުޒާރާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހުރިހާ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތަކަށް  ހުރިހާ   ،ތަކުންލިބޭނެ  ސަރުކާރުެގ 

 .الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس  ވުޒާރާތަކުން ބައްޓަންކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަށް ކުރިން ބަންދުކުރެވުނީ   ؛ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  

ފުރުޞަތުެގ ފުރުޞަތު. އަޅުަގނޑު   މެންބަރުންނަށް އަރުވާނަންސިކުންތު އި   30މިހާރު  ފުރަތަމަ  ދެވަނަ   ،އްޒަތްތެރި 

އެދިވަޑައިަގ ފުރުޞަނަ ންފުރުޞަތަށް  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  އެާވ  ދެވަނަ ތަށް  ކުރިން  އަދި  ދިވަޑައިަގންނަަވން. 

މި އަޅުަގނޑުމެން  ލިސްޓު  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑަިއެގންފަިއވާ  އަދަ  ފުރުޞަތަށް  އަދި ޑްލޯޕްނީ  ކުރަމުން. 

އަޅުަގނޑު    ށްތަފުރުޞަ  ނަޖެހުނީމަ ތިންވަ  ފުރުޞަތާ  ތިންވަނަ އަރުވަސިކު  30ސިކުންތުން    30ވެސް   ން މުންތުން 
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މެންބަރުންެގންދަ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  އާދެ!  ކަށްފަހު( ަވުގތުކޮޅަ) ؟ކީކޭތޯ  ، މުޣުނީޢަބްދުލް  ޖެހޭނެ. 

 .ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ

ޓެ  މުޤައްރިރު.  ބަލާއިރު ކްސް  ޝުކުރިއްޔާ  އިޞްލާޙަށް  މި  ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ސަރުކާރުން  ޓަކައި    ،އިތުރުކުރުމަށް 

ޭއެގ އޮތް.  އެބަ  ކަމެއް  ދެތިން  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ފުރުޞަތުަގއި  ހަމަ  ވެސް  ތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑު 

އެއާއެ ޔުބޮޑުވެެގންދި  ައށް  8އިން %6ޖީ.އެސް.ޓީ % ހަމަ  އަދި  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ކީާމއި  އަށް    16އިން %  12%  ަގއި 

ރަބޮޑުެވެގންދާ އިްއޒަތްތެރި  ބަދަލުއްދިވެހިރާ ؛އީސްދިޔުން.  އެންމެ ޖެއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ައއިއްސި.  ތަކެއް 

ހަނުގރާމަކޮށްފައި ދުނިޔޭެގ   އާ 19- ކޮވިޑުޔެހާލަތެއްަގއި. ދުނި  ނާޒުކުވަނީ ވަރަށް    ދުނިޔެ މިއަދު މި  ،ރަންޖެހޭަގބޫލުކު

ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް  ންޖެހިފަ. އޭެގލާކުރިމަތި  ޔާ އިންފްލޭޝަންެގ ބޮޑު ހަނުގރާމަނީވަ   ދު މިއެތައް ޤައުެމއް މިއަ

އެ  އިޤުތިޞާދީ  ވަނީ  މި ހަމަ  ެވއްޓިފަ.  ތެރެއަށް  ޭއެގއާރިސެސްެގ  ޔުކްރެއިންންފަހުެއކީަގއި  ހަނުގ-    ޔާ ރާމަރަޝިއާ 

ޔޫރަ މުޅި  މި  ޕުުގޅިެގން  ވަރަށް    މިއަދު  ތެވަނީ  ނުތަނަވަސްކަމެްއެގ  އަުގތަްއ  ރޭބޮޑު  ހަކަތަިއެގ  ދުނިޔޭެގ  ަގއި. 

ަގއި މުޅި އިޤުތިޞާދު ތެލާިއ  ކީ އަދި ހަމަ އެާއއެ  ،ސާވެފައި އިމްޕޯޓަށް ބަރޯ  ކީއިންތިހާއަށް ބޮޑުެވއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަ

ޤައު ބަރޯސާވެފަިއވާ  މަްއޗަށް  ބަދަލަޭގހުެގ  އަންނަ  މި  ދުނިޔެއަށް  އެހެންވީމާ،  ތައްޔާރުނުެވ،  މެއް.  ދިވެހިރާއްޖެ  ށް 

ކޮިވޑު އާރާސްތުކު  އަށް 19-އަޅުަގނޑުމެން  ޤައުމު  ބޭނުންނުކޮށް  ރު ފަހު  ވަުގތުެގ  މި  ވަުގތުަގއި،  ލިބުނު  މި  މަށް 

ތިބެ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ޮގަވިއެގން ދިވެހި ދައުލަތް ދާންވީ ފަހަތަށްތޯ   ެގންކަމަށް ަގބޫލުކޮށް   އިޤުތިޞާދީ ހާލަތު ދަށް

ކު އަޅުަގނޑުމެން ؟ރިއަށްތޯނުވަތަ  ިމއަދު  ހާލަތު    ،މިއީ  އިޤުތިޞާދީ  ސުވާލެއް.  އުފައްދަންވީ  މިއަދު ރައްޔިތުން 

ކިތަންމެހަ ދިވެހި  އިތެދެންމެ  ހަމައެކަނި  މިއީ  ދަށް.  މިއީ  ރާވެސް  ނޫން.  ދަތިކަމެްއ  ައއި  ޔެ  ދުނިމުޅި  އްޖެއަށް 

ކު  ،ވަށާލަިއެގން ައދި  ފޯކާސްޓް  ދަތިކަމުެގ  މި  ދުނިޔެއަށް  ތާމުޅި  އޮތް  ކުރިއަށް.  ރިއަށް  އޮތީ  ެވސް  ޗައިނާ،  ަގއި 

ަގއި. ހަމަ ޝަން ޕޮއިންޓުނިކޮރެއާ ހަމަ ިއގް   ކޮރެއާ، ނޯތު  ޓައިވާން ހަނުގރާމަ ހަމަ އަނދަވަޅެްއެގ ތެރޭަގއި. ސައުތު

ނުބެއްދޭ ބޮޑު ަގއި ވަރަށް ބޮޑު އިޤުތިޞާދީ ފޫވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތާ  ރޯވެދާނެހެން ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، މުޅި ދުނިޔެ މި

ފަ. އެހެންކަމުން، އޯޕެކުން ވެސް އެ މީހުންެގ އުފެއްދުންތައް،  ކުރެވިވަނީ ފާހަަގ  އަނދަވަޅެއްެގ ތެރޭަގއި އޮތްކަން މި

ދަނީ ދުނިޔޭެގ އިޤުތިޞާދު މި ދަނޑިވަޅުަގއި މިޮގތަށް    ކުރަމުން އެކަތްޕްރޮޑަކްޝަން ހަމަ ދަށްކުރުމަށް ޓަކައި މަސައް 

ދުނިޔޭެގ އިޤުތިޞާދު މި   ،ދުނިޔޭެގ ކަންކަން ތަރުތީބުެވެގން  ،އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެ މި މަަގށް  ކުރަމުންދާތީ.ދަތުރު

ފޯކާސްޓު ިމޮގތަށް  ދިވެ  ،ދާއިރު މުންކުރެވެދަނޑިވަޅުަގއި  ނުވިސްނަހީައޅުަގނޑުމެން  މިކަމާ  ރާއްޖޭެގ   ިއ،ން  މިއަދު 

ބަިއވެރިވުމާ ޚި  ،ެއކީަގއި  ރައްޔިތުންެގ  ރައްޔިތުންނަށް  ފޯރުކޮރާއްޖޭެގ  ޚިދުމަތްތައް  ދުމަތް  އަސާސީ  ށްދެމުންދާ 



2202 އޮކްޓޫބަރު  62                                                    ބައްދަލުވުންވަނަ  4ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

86 

 

ހޯ ކުރިެއރުން  ބޭނުންވާ  ރަްއޔިތުންނަށް  ރާއްޖޭެގ  ޓަކައިދުތަރުތީބުކޮށް،  ހޭދަ   މަށް  މި  ކުރަމުންދާ  ދަުއލަތުން 

ނުވަތަ  ށްއިތުރުކުރުމަ ރިކަވަރކުރުމަށް  އެ   ރާއްޖޭގެ  ލަތަކީސީވަ އޮތް ހަަމއެކަނި  މިއަދު ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި،  ހޭދަ 

 ކުރުމުެގއިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭ ދައުލަތަށް ،އިތުރުކޮށް އަދަދު ެގޓެކްސް ،ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ނިޒާމު ެގޓެކްސް

ޑު މި ނކަން އަޅުަގވަުގތު ދިވެހި ދަުއލަތުން ކުރަން އެންމެ މުހިންމު އެއްކަން  މި  އީމި  ، ންވީމާއެހެ  .ކުރުންމަސައްކަތް

ވެސް   އްޢުތަމަޝްރޫ ތިބެވިދާނެ ދު ކުޑަކޮށްެގންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަރަ  ؛ރައީސް ތެރިިއޒަތް. ބޫލުކުރަންަގ އިތުަގޞަފުރު

ތިބެވިދާނެިއެގލަހުއްޓާ ތިބެވިދާނެ މުވަްއޒަފުން  .ން  މަދުކޮށްެގން   ކިޔައިެގން  ކޭލަތެހާ ދަތި ތިޞާދީއިޤު އެއީ.  ވެސް 

  ،އަރާނެހިތަށް އަޅުަގނޑުމެން ދުވަހު  ރަނަގޅުވާ ތިޞާދުޤު އި މާދަމާ ތިއްބާ ލާފައިއިހުްއޓަ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން

މިއީ  އެހެހޭ.  ނޫން  ރަަގޅެއް މާ  ،ނަމަ  ދެވުނު ކުރިއަށް ނުތިބެ ހުއްޓާލަިއެގން  ޤައުމުގެ   ދިވެހި އަޅުަގނޑުމެންންވީމާ 

 ދުނިޔޭގެ  މާދަމާ . ވަުގތު ދާންވީކުރިއަށް އިތުރަށް  . މިއީނޫން  ަވުގތެއް ީވ  ބާްއވަން ސްފައިެގނެ ހުއްޓުމަކަށް ކަންކަން

 ކަމަށް   އްކަމެ ވެެގންދާނެ ރަނަގޅުވުމަކަށް  ިއ،ކުރީަގ  މާ އަދި ވާނީ ދިވެހިރާއްޖެ ، ރަނަގޅުެވެގންދާއިރު  ކަންކަން

)ަވުގންނިންާމލަ ހަމަ ށްޅުަގނޑައަ ؛ޮގތް  ވީ ސްރީލަންކާއަށް ޓަރިއްއަވަ .  ަގބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑު ތުކޮޅަކަށްފަހު( ... 

  ފާހަަގކޮށްލަން މުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުނިންމާލު؛ ބަލައިލީމަ ހަމަމެންނަށް  އަޅުަގނޑު؛ޮގތް  ވީ ސްރީލަންކާއަށް ޓަރިއްއަވަ 

 ދުެވެގން އުވަ ކަމަށް  މަދުކުރާނެ ޓެކްސްޓް ނަާގ  އަތުންެގ  ރައްޔިތުން  ޓަކައި  ވުމަށްއިންތިޚާބު އްސަރުކާރެ  ،ބޭނުންވަނީ

އެހެންވީމާންޔުޖެހިެގންދި ޑަށްނބަ  ރަްއޔިތުން ، ނަތީޖާއަކީ މަދުކުރުމުގެ  ޓެކްސް  އައިސް   ސަރުކާރަކަށް   ދުއަމި  ،. 

  .ނެުގމަކީޓެކްސް ވާއް އޮ  ކުރިމަތިވެފައި އިންތިޚާބާ މާދަމާ އަތުން  ރައްޔިތުން ރާއްޖޭެގ މި މިއަދު ،ނޫން ކަމެއް  ފަސޭހަ

މާދަމާއަށް އޮތް   ،ޓަކައި ކަލަކަށްއްމާދަމާއަށް އޮތް ރަ  ،މަކީވިސްނުމިއަދުެގ ލީޑަރޝިޕުން މި ވިސްނާ  ،އެހެންނަމަވެސް

 . ..ޓެކްސް އަހަރު ނަވަ   2011 ންޕީ.ޑީ.އެމް. ކުރަން ޓަކައި މިކަން ބަލަށްޤުމުސްތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޠީފް. ލަ މަދުއްމުޙަ ންޙުސައި ބަރުންމެ ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާެގ ސްމާތޮޑާފަރެ. މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަ މަދުއްމުޙަ ންޙުސައި ބަރުންމެ ދާއިރާެގ ސްމާތޮޑާފަރެ

ރަީއސް އިއްޒަތްތެރި  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މިތިޞާއިޤު  ެގރާއްޖޭ  ،ބޫލުކުރަންަގސް  ވެ ަގނޑުއަޅު؛ ޝުކުރިއްޔާ   ދު 

 ޖެހިފައި ފައިސާއަށް ވެސް  ޮޮތްޮގތުން  ންގ ހެއެހެނި އަދި ެވސް ޓެކްސް.  ންކަންނޫ  އިއޮތީކީ އެންމެ ރަނަގޅު ފަތަރެއްގަ 

 މިއީ ައއުންއައި ރާއްޖެ ހާލަތަކަށް މިފަދަ.  ބޫލުކުރޭަގތުން މިކަން އެބަ  ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔި  .އޮތީ  މި ސަރުކާރު މިއަދު

މީެގކުރީން ދެ   ވެސް ދެންމެ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ރުއިދައްކާ  ވާހަކަ  ސްެގޓެކް  .ސަބަބު އެއް މުހިންމު ވިސްނާލަންޖެހޭ
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މި އަޅުަގނޑު  މެންބަރަކު  ވާހަކަދަްއކަން    އިްއޒަތްތެރި  ކުރި ުއޅޭ  ޕްލޭންކޮށްެގން ، ެއއީ  .ދައްކަވާފަ  ވަނީން  މީެގ 

ނިންމުންަގނަޓެކްސް މި  .ން  ޮގތަކީކަމުގަ  މިީއ  މޮޅުއިތުރު  އެންމެ  އޮތް    ، އޮތީ  މި ފައިދެއްވާލަފާ ެވސް  މަޓީން.  އި 

މި  .ނިންމުމަށް ދީފައި ކަމުގައިމި ދުވަސްމަސް ބާރަ ވެސް  މަދުވެެގން އެންމެ ދެންމެަގއި  ވަރަށް  އަދި  ދާއިރާެގ 

ވިދާޅުވީ އުފުންނާބު ެމންބަރަކު  އިއްޒަތެރި  ވިދާޅުވީސިރެވެލް  ސަންޓް  ،ސް  މެތެޒަތްއް އި  ،ޔާމް  ބާރަ ، ބަރުންރި 

ކަތްކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ދާއިރާެގ މަސަ ންނަނީ އެއޮ މި  ،ެއއީ  ތޭ.ވެރި ޮގއެއީ ެއންމެ ބުއްދި މަސްދުވަސް ދެއްވުން

ފި ފުޅުން ެގނެސްބޭބޭ ކަމުެގ ފަންނީމި  ތަޅުމަށް ިއތުރަށް މި  ންއަޅުަގނޑުމެ  .ތަންތަނަށް ލިބޭ ެގއްލުން އެ  ،އެނޭގނީ

 ކަމަކަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބުމަކީ މުހިންމު  އިލު މީަގސީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ވަރަށް އިތުރު ތަފު  ،ވާނަމަ ކަމުަގއި 

ވާހަކަފުޅުަގއި    ެގވަޒީރު   އި ައދިތަނުެގ އިްއޒަތްތެރި މެބަރުންނާ މި، ރަީއސްވީ. ިއއްޒަތްތެރި  ދެންނެމިވާހަކަ  އެ  ވާތީ  

ޮއޅުންތަކެއް  ބައްޓަންކުރަްއވާތީ އޮޅުން  ށްރަްއޔިތުންނަ  ،ވެސް  ވާހަކަފުޅު  ޮގތައް  ހަަގކޮށްލަން  ފާ  އަޅުަގނޑު އަރާ 

އިންޖީނުެގތަްއ ވަންނަނީ    އިފެނަކައާ   ؟ވަންނަނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ ތެރޭަގއި ނަރުދަމާ މި ގެ ދުރަޚަ  ޓު ރިކަރަން  ،ބޭނުންވޭ

ޮގތަކަށްތޯ މި  އްފުޓްބޯޅަދަނޑުތަ  ؟ކޮންޮގތަކަށްތޯ ތަކެއް  ދުރަޚަ  ކުރަންޖެހޭއީ  މި  ؛ރައީސް  ޒަތްތެރިއްއި  ؟ވަންނަނީ ކޮން 

މި ތަންތަން އެޅުމަށް  ހަތަރުމިލިއަނުން  ދުއިސަްއތަ  .  އިހާލަތުަގ ނޫން    އީމި  ރައީސް،  ޓަކައި އިޒަތްތެރި މިލިއަނުން 

ފައިސާނަ  އަތުން  ކަމެއްތޯަގއިރައްޔިތުން  ކުރަންޖެހޭ  ހާލަތުަގ  އޭ ެގން  އަ   ؟އިމި  ބަދަލުަގއި  އެބަޖެހޭ ންަގނޑުމެޅުޭއެގ   

ސިޔާސަ   އޭނޫންތޯ ބައްޓަންކޮށްފަތުހަރުދަނާ  މަސަްއކަތްކުރަން  އެ  ،އި ތަކެއް  ހަރުދަނާ   .ތަންފީޒުކުރަން  ެއއީ 

ބުއްދިވެރި އެންމެ  ކުރާނެ  މިކަ އެއް  ސަރުކާރަކުން    މުން އިތުރުވަ އިންތިހާއަށް ަވޒީފާތައް  ސިޔާސީ އި.  ހާލަތުަގ މަކީ 

  .ކުރެވޭނެއް ނުދެކަމަކަށް ތާއީ ކުރާ ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާ އުފައްދަން  ،ނަާގފައި ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިޓެކްސް  .ދޭއެބަ

  އުފެދޭ ސުވާލުތަކަށް ފުރިހަމަ އިންސާފުެވރި ޖަވާބެއް ލިބިއްޖެ ކަމުަގއި  މި  އިަގކުަގނޑުމެން ހިތްތަޅުއަ   ،ވެސްއެހެންނަމަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އިޒަތްތެރި  ވާނަމަ ލެ ވޯޓުރައީސް،  ހާލަތު  އޭކިހިނެއްތޯ  ، އެހެންނަމަވެސް  .ދާނެވިވެސް    ަގއި މި 

 ހުރިހާ ިވޔަފާރިވެރިން މިކަމާ ދެކޮޅު  ، ރާެއްއެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންއިހުރިހާ ދާ ؟ސާފުނުވެދު  ސަުގދޭނީ ކުރަންއުޅޭ މަ ވޯޓު

ެގްއލުންތަކާ  .ހައްދަވާ އެބަ ނޑަށް އަޅުަގ  ،އެހެންކަމުން  . ދައްކާ ބައެ ވާހަކަ ކަމުެގޖެހިދާނެ ކުރިމަތިލާން  ބޮޑެތި 

ެގނައުމަށްށްމިއަ ،ބޫލުކުރެވެނީަގ އިޞްލާޙުތަކެއް  އިޞް    ކަމާ މި އިދީފަ ދުވަސްއަހަރު  އެއް  ެގންނައިރުަގއި  ތައްޙުލާ. 

 އްސާކޮށްލީ ހި  ވާހަކަ  އެ ދެކޭތީ  އަޅުަގނޑު ކަމުގައި  ޮގތް  ރަނަގޅު އެންމެ އެއީ ކުރިމަތިލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން

 .އި ޓަކަ  ތަށްޞަފުރު ވިއް ދެޔާ ޝުކުރިއްރައީސް.  ޒަތްތެރިއް އި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 
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 ތިއްބެވި ންފައިެގއެދިވަޑައި  ތަށްޞަފުރު ދެވަނަ ފަށަނީ  މި މިހާރު ަގނޑުއަޅު.  މެންބަރު  ިއޒަތްތެރި ޔާއްރިޝުކު

 މް.ޢާޡި  ޢަލީ ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ރުންވޭމެދުހެ . މެމްބަރުން ތެރިތްޒައިއް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މް ޢާޡި ޢަލީ ރުމެންބަދާއިރާެގ  ރުންވޭމެދުހެ

އޮޅުވާލަން   އޮޅެނީ ނޫނީށް ވެސް  ނަންރުވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރިހާ މެންބަ ިގނައިރުވާ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.

ފޮނު. ރައްޔިތުންނަށް  ނީތްކުރަމަސައްކަ ބިލު  މި  އޮއްސަރުކާރުން  ޮގތުަގއި  ބޭނުމެއް  ސަރުކާތީވުުމެގ  ލިޔެފަިއ  ރުން،   

ދައްކާވާހަކައެ   މިއީ ރިކަރަންޓުތީއޮ  އިފަލިޔެ  ން،ނޫ އްއަޅުަގނޑު  ފޫބެއްދުމަށްޚަ    އަތުން   ެގރައްޔިތުން  ޓަކައި ރަދު 

އުޅެނީކީ މިސްކިތެްއ  މި  .ނޫން  ދޭކަށް އަހަރު  ންނަ އަމި ރަްއޔިތުންނަށް ންބޯފެ ސާފު ުއޅެނީކީ  މި.  ވާހަކަ ނަގާ ޓެކްސް

ޅުަގނޑު  އަ  . އިތުރު ފައިސާއެްއ ހޯދާކަށް ނޫންށްއަޅާކަ ސެންޓަރެއް  ތުހެލް ،ނޫން  ެއއް ހޯދަނީކީއަޅާކަށް އިތުރު ފައިސާ

ހޯދަން    ޔާބިލިއަން ރުފި 92.3އިތުރަށް    ،ނަަގންޓެކްސް  ހެއްޔޭ   ކީއްެވެގން އަތުން  ެގރައްޔިތުން  ،ވާހަކައަކީ  ދައްކާ މި

 ވަޒީފާ  ނުބައްދަލުވާވަރަށް ަގއި ކުންފުނިތަކު ހައްދުފަނައަޅާވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ.  އިކަޓަ އުޅެނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް  މި

 ކުރުމަށްސިލުހާ އްމަންފާއެ ، ބޭނުމެއް ސިޔާސީ  އަނެއްކާެވސްންދީެގ ހަރުއަ  އަންނަ  މި މުސާރަ  މީހުންނަށް  އެ ދީެގން

  ވަނީ  ކަމަށް  ނަާގ ފައިސާ ދޭން އްޚިދުމަތެ.  ދަންނަވަނީ  މި އާދޭސްކޮށްފައި ނުނަާގށޭ ފަިއސާ ތުންއަ  ރައްޔިތުން ޓަކައި

  . ނަަގންވީ ވަންޏާ  ކަމަށް ބޭނުންވާ ދޭން ބޯފެން ސާފު.  ނަަގންވީ ،ނެތް  ޝައްކެއް  ްއވެސް އެ  ށްނޑައަޅުަގ  ،މަނަ

 ެއއް ނަރުދަމާ.  އިރުަގއިއަހަރު ނިމޭ ކަމަށް މި ސާފު ބޯފެން މިހާރު ނުލިބޭ ރަށެއް ނުހުންނާނެ  ބަ ބުނޭއެ  ންސަރުކާރު

ބިލިއަން   2.3 އަތުން  ެގތުންޔި ކީްއކުރަންތޯއޭ ރައް  ންވީމާ،އެހެ   .އިނިމޭއިރުަގ އަހަރު  މި ކަމަށް   ނެނުހުންނާ ރަށެއް ނޭޅޭ

 މާ  ،އެއީ  ކުޑަކުރުން ރަދުޚަ  ސަރުކާރުގެ  އޭެގބަދަލުަގއި؟ ުއޅެނީ ެގން މިވެ ނަަގންޔާ  ބިލިއަން ރުފިތިން   ރުފިޔާ ނޫނީ

ބައި  .ކަމެއް މުހިންމު ހޯދަންޖެހޭ  ފައިސާ  ވަސަރުކާރަށް  އެތައްރު  އެބަބަންދުވެފައި  އެބަހުރި،  މަެގއް ލިބޭނެ    . ހުރި 

 އަނެްއކާ   އްޔާކުންފުނިތަކުެގ ނަންތައް ކިޔައިފި   ؛އްކުންފުނިތަ  އެކިއެކި  ،އެބަހުރި ފައިސާ ދައްކަން ބިލިއަނުން މީހުން

އަތުން   ެގރަްއޔިތުންންވީމާ،  ެއހެދަްއކާކަށް.    މި ވާހަކަ ންނޫ  އްބޭނުމެ   އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުދާނީވެސް ސިޔާސީވެެގން

ޖެހޭ  ،ދަންނަަވނީ މި  އާދޭސްކޮށްފައޭ  ތަކުލީފެްއ  މީެގން  ިވޔަފާރިވެރިންނަށް  ދާ ޓޫ  ؛އާދައިެގ    ރާަގއި އިރިޒަމް 

 މި އަންނަ  ،ވާނީ  ކީއްތޯއޭ  ! ށޭމިކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ  .ބަޖެހޭނަށް މީެގން އިތުރު ތަކުލީފެއް އެންކުރާ މީހުތްމަސައްކަ

  ދެންވެސް އެކަނިވެރި  ،ދެވޭންދަ އެބަ އާސަ  .އީ ހުރިހާ ޚިދުމަތެްއ ދެވެމުންދަނީއެ؛ ސްވެ ރު އެްއކޮށް ދޫކޮށްލާފައިއަހަ

 މިފައި  އާދޭސްކޮށް  ،އަތުންެގ  ތުންޔިރައް   ށޭނުނަާގ  ވާއްއޮ ވި ދެދެވި  .ންސުރު އެބަދެވޭފަފޮތް  ،ފައިސާ އެބަދެވޭ   ެގމައިން

 ، ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް  ތިބި މެންބަރުން  ތިބި  މިތާ ންތަމްސީލުކުރަ ރަްއޔިތުން ޮގތުަގއި   ަގބޫލުކުރާ. އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަނީ

 އެ  ނުވާނެބޭނުމެއް ވެސް  ބަރަކު ންމެ އެންމެ ވެސްއެްއޮގތަކަށް.  ނުކުރާނެ  ވަުގތަކަށް  މި ދެއްތާއީ ބިލަކަށް މި
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 ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ތިބި ތިބީ މި  އިގަ ތާ  ޮގތަކީ މި ވާ   ، އެހެންނަމަވެސް  .ކަށްާގނަ ފައިސާ އަތުންެގ  ރައްޔިތުން

ވައްތަ ނުޖަހާކައަޅުަގނޑަ  ރެއް މެމްބަރުން   ބަރުންތަކެއް ންމެ ެގލްޖުމުހޫރިއްޔާރައީސު ،މިދަންނަވަނީ  އެހެން.  ށް 

 ނުބުނޭ  އަކުން ހަމަ ޔަީގނުން ވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީައސާސީނޫނުޤާ؛ ންތިބެެގން ރައްޔިތު  .ތިބެދާނެ މިތާ ފަހަރެއްގައި

 ވެސް  ޖަމުކުރަންހަ .ނުކުރެވޭނެ ޖަމެއްހަ ؛ސްވެނަމައެހެން.  ކަމަކަށް ތިބެންޖެހޭ  ެގ މެންބަރުތަކެއްއްޔާރިހޫޖުމުލްރައީސު

ެއ ބިއެބަތި މެންބަރުން ބަެއއް ފުރިހަމަވާ އްޠުތަރުޝަ މެންބަރުތަކެްއެގ ެގއްޔާ ޖުމޫރިލްރައީސު ެއއީ .ދަތިވާނެ  .

ެގ  ންތުޔިރައް  .މިސާލު އްއެ އޭގެ  ފެންނަނީ  މި  .ފެންނަން އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް  ވަރަށް ޝަރުޠުތައް

  އެބަ  ެއކަން  ، ވީނަމަވެސް  ކަމުަގއި  ވީ ކެއްތައުނދަޫގނަށް  ރައްޔިތުން  މެންކިތަ ؛ކަމަށް  ދިޔަ  ފައިސާ  ކިތަންމެ އަތުން

 ނުން ީގޔަ ހަމަ އަސާސީޤާނޫނު.  ދައްކަވަމުންދަނީ  ވާހަކަ  އެ ވިސްނުމުަގއި ކުރުމުެގ އެކަން ކޮންމެހެންވެސް.  ކުރަންޖެހޭ

 ...ކަމަކަށް ތިބެންޖެހޭ ބަރުންންމެ ސުލްޖުމުހޫރިއްޔާެގރައީ  ނުކުރޭބޫލެއްަގ ވެސް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ތެރިތްއިްއޒަ އެހެން މެންބަރުން  ތެރިިއއްޒަތް ،ކުރަންސްއިލްތިމާ  ބޮޑަށް ވަރަށް އަޅުަގނޑު ؛މެންބަރުން  ތްތެރިއިްއޒަ

ައޑުނީ  .އަޑުައއްސަވައިދެްއވުން ވެސް   ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ މެންބަރުން އަޅުަގނޑަށް    ށް،ޭވަވރަައޅުަގނޑަށް  ބަހުސް 

ނެކަކު ދައްކަވާ  އައެކަކު    ، މެމްބަރުން ިއއްޒަތެރި  .ކުރިައކަށް ނުެގންދެވޭނެ  އްޓީއެއަޑުނިވޭވަރަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ކޮމި

ބޭނުފުޅު އަޑުއައްސަވަން  ކޮމި  އްޔާނޫނި ވާހަކަފުޅު  ނިންމަައޅުަގނޑު  މަސަްއކަތް  މަސަްއކަތް ކޮމި  .ލާނަންއިޓީ  ޓީ 

ކުރުމަށް އެދިވަޑަިއނުަގންނަވަންޏާ އަޅުަގނޑު  މެންބަރުން ބަހުސް ިއއްޒަތެރި  .ޓަކައި އޮތީ ބަހުސްކުރުމަށް ެގދަންކުރިއަށް 

ެގންދަންވީ   ކުރިއަށް  ންނަވާިއގަ ވަޑަ އިމެންބަރުން ވިސްނަ ްއޒަތްތެރި އި  .ން. އެހެންވީމާލާނައިޓީ މަސައްކަތް ނިންމަކޮމި

 ެގންޮގސްދެއްވުން އެދެން.  ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގހެންވޭރު  މެދު؟ ކޮންޮގތަކަށްތޯ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡި ޢަލީ ރުމެންބަދާއިރާެގ  ރުންވޭމެދުހެ

މުޤައްރިރު.   ޝުކުރިއްޔާ  ޔަ ޤާނޫނުއާދެ!  ހަމަ  ނު ނުންީގއަސާސީ  ތަނެްއ    ނުދޭ ތަނެއް  އަސާސީނުޤާނޫ މި  ދޭ،ވެސް 

ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް   ލީ ނެތްކަޓެކްނި   ، އެހެންނަމަވެސްކަށް.  ތިބޭ ހުގައިޖިލީެގ މެންބަރުން މި މަހޫރިއްޔާޖުމުލްރައީސު

މެޝަރުޠު ހަމަާވ  އަޅުަގނޑަންތަކެއް  އެބަބަރުންތަކެއް  ތެރޭ ޝަރުޠުެގ  ންތަކުބަރުންމެ އެ.  ފެނޭ  ށް  އެބަތަކުެގ   ަގއި 

ެވސް ބޮޑު ވަޒީފާއެއް ލިބިފަިއ   ސް މީހަކަށް ކޮންމެވެއް ކޮންމެދަރިއެ   ،ފިރިއެއް   ބެއް،ތްނމީހެއްެގ އަ  އެ، އޮންނަންޖެހޭ

 މީހާއަށް   އެ ނޫނީ ކުންފުންޏަކަށް މީހާެގ  އެ  ކަނޑައެޅިެގން ހަމަ ،ވާންޖެހޭ  އެބަ ކަށް. ދެވަނަ ޝަރުޠަނެއޮންނަންޖެހޭ

ޝަރުޠަނެއޮންނަންޖެހޭ ލިބިފައި ޕްރޮޖެކްޓެއް  ބޮޑު ކޮންމެވެސް ތިންވަނަ   ނޫނީ އިކޯޓެއްގަ  ،ވާންޖެހޭ  އެބަ ކަށް. 
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 ނުނިމި މައްސަލަެއއް ކޮންމެވެސް ނަެގއޭ ގައިއް އިދާރާއެ ޙުޤީޤީތަ ކޮންމެވެސް އެހެންވެސް ނޫނީ އޮފީހުގައި ފުލުހުންެގ

 ހަމަ  މެންބަރުންނަށް އެ ،ލުކުރަން ބޫަގ އަޅުަގނޑު .ތިބިއެބަ   މެންބަރުންތަކެއް ތިބި  އެހެން.  އޮންނަންޖެހޭ އެބަ

ތަމްސީލުހެންއެ  .ތިބެންވެެގން  މެންބަރުންނަށް ސުލްޖުމުހޫރިއްޔާެގރައީ ބޫރުވާނެމަޖު ރަްއޔިތުން  މި ނަމަވެސް   ކުރަން 

މިތާ ބުނާ  ނޫނުއަސާސީަގއިާގ ނަމަ ތިބި  ޮގތުން  ވަނީ  ރިކަރަންޓު  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑެއް ،ކަމަށް   ،ރަދުޚަނުކުރަން 

ށް. ކަކަމަ  ކަށް ރައްޔިތުން އަތުން ޓެކްސްނަާގނެދައުލަތަށް ހޯދާ  ޔާބިލިއަން ރުފި  ތިންދާކަށް  އްރަދު ފޫބަޚަރިކަރަންޓު  

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޝުކުރި  ބޮޑަށް ވަރަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 މް ޝަރީފް.އާދަ ބަރުންމެ ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާެގ ވަރީއްމަޑުރު. ންބަމެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:އާދަ ބަރުންމެ ދާއިރާެގ ވަރީއްމަޑު

ަގއި ހުވަުގތު މަޖިލީ ޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިގނަތުން މި ބަހުސްަގއި އަ ަގނޑު ހިއަޅު   ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.

 .ޓީއެސް.ޖީ.ޓީ  ާއއި.ޓީއެސް.ޖީ ،ބޫލުކުރަންޖެހޭަގ އެބަން  އަޅުަގނޑުމެ ތުންޑުހިއަޅުަގނ ،ނަމަވެސް . އެހެންހޭދަކުރަނީމި  

ިގނަ ފައިސާ ނުލިބި އެބަ ހުރި.    ކުރުމުެގ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު، ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް މަސަްއކަތް ބޮޑުކުރުމުެގ މި

މަހުޖަނުންނާ ބޮޑެތި  ޮގތް އޭެގތެރޭަގއި  އެކި  އަދި  ފައިސާއި  ލިބެންޖެހޭ  މިހާ ؛ޮގތުން  ނުހޯދި  ފައިސާ  ިގނަ    އެ 

އިތުރު   ައޅުަގނޑުމެން  މީަގއި  މުޤައްރިރު،  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ދުވަސްެވެގންދާއިރު 

ޮގތެްއަގއި މާލީ ވަޒީރު    ޚާްއޞަ  ސަރުކާރުން އެ ފައިސާ ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް.  މަސައްކަތްތައް އެބަ ކުރަންޖެހޭ

އަދި   ވާހަކަ.  ރުފިޔާެގ  ބިލިައން  އެއް  ލިބެންޖެހޭ  ޮގތުަގއި  ޖީ.އެސް.ޓީެގ  ސަރުކާރަށް  އޮތް،  އެބަ  ވިދާޅުވެފައި  ވެސް 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ކުލީެގ ޮގތުަގއި ލިބެންޖެހެއޭ. އެ ފައިސާ   17އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް،  

ނޭޅިހޯދުމު ފިޔަވަޅުތަްއ  އަޅަންޖެހޭ  ޮގތުން  ާގނޫނީ  ނުކުރެވޭ.  ޙަޤީޤަތުަގއި  މަސައްކަތްތައް  އެއީ   ،ެގ  ދަނީ.  މިހެން 

ރަީއސް އިއްޒަތްތެރި  ކަންބޮޑުވާނެ  ވަރަށް  ރައްޔިތުން  ކަމެއް.  މައްސަލަ  ،ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ  ސަބަބަކީ،  އި އެ  ަގއި. 

، ރު ހިންުގމަށް ޓަކައި ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭއިރުރައްޔިތުންެގ އަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިެގން ސަރުކާ

 އަތުން ިގނަ ފައިސާ...  ެގބޮޑެތި މަހުޖަނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ބެހޭ މައްސަލައެއް މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ނިޒާމާ  މެންބަރު   ،އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ދާންދޫ 

 هللا. ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދު ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރި ޔަޢުޤޫބް

ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު ބޭނުންވީ،  އޮއަ ؛ސާފުކޮށްލަން  އެނިގފައި  އޮތީ.  ތްޅުަގނޑަށް  ބަންދުވެފައި  ފުރުޞަތު  ޮގތުން   

 އެކަމަކު، ޭއެގފަހުން މިހާރު ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭތީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު ފުރުޞަތަކަށް  ؛އިްއޒަތްތެރި  ދެވަނަ  އޮންނާނީ  ކުރިން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު 

  ،މޭޒުން މި ސާފުކުރީ. އިދާރީ މޭޒުން އެ ވިދާޅުވަނީ  ެވސް ދެންމެ އިދާރީ  . ހަމަ ތި ސުވާލު އަޅުަގނޑުއެދިަވޑަިއެގންފަ

ކުރަމުން އެ  ެއޑް  މެންބަރުން އަލުން އަނބުރާ ތަޅުމަށް ަވޑައިެގންނެވީމާ  ކުރިން އެދިވަޑައިެގންފައި ތިްއބެވި އިްއޒަތްތެރި

ެގންދަނީ. އަޅުަގނޑު އިދާރީ މޭޒަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިފިން، ކުރިން ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ ހުރިހާ 

ދެން    !ލާށޭއިމިހާރު ލިސްޓުަގއި ހިމަނަ  ވެސް ހަމަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަޅުމަުގއި ތިއްބެވިޔަސް އަދި ވަޑަިއނެތަސް

ކުރިން  ޓަކައި،  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ެގންދާނަމޭ.  ައޅުަގނޑު  އަރުވަމުން  ފުރުޞަތު 

އެކަމަކު ބައިތިއްބާނަން.  ލިސްޓުަގއި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ދެވަނަ    އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ  އިތުރަކަށް 

އެ މެންބަރަށް ފުރުޞަތަކަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  އަދި  ނުދޭނަން.  ފުރުޞަތެއް  އަޅުަގނޑު  ދިވަޑަިއަގތުމަކަށް 

 ނުކުރާނަން. އާދެ! މަޑުއްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ތަފާތެއް ؛އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން

 

 ން:މަޑުއްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވު 

  ، ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ސަރުކާރަށް ނުހޯދި ސަރުކާރު އެހާ ނިކަމެތިވެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެހެންވީމާ،

ކީްއވެެގންތޯ ނުކެރެނީ  ފިޔަވަޅުއަޅަން  އެކަމަށް  ސަރުކާރުން  ސުވާލަކީ  ؟ނޫނީ  ކުރާނެ  ރައްޔިތުން  ިމއަދު  އެއީ 

ޮގތްތަކެއް ސަރުކާރުން ރާވަން އެބަ ޖެހޭ. ރަްއޔިތުންެގ އަތުން މި ފައިސާ  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ފައިސާ ހޯދޭނެ  

ހޯދުމަށް ފައިސާ  ކަންތައްތަކަށް  ހިންުގމުެގ  އިދާރީ  ޚަރަދު،  ހިންުގމުެގ  ސަރުކާރުެގ  އިްއޒަތްތެރި   ނަަގިއެގން  ވުރެ 

ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި  އެކަމަށް އެބަ  ބޮޑު.  ންެގ އަތުން މި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުެގ މުހިންމުކަން މާ ރައީސް، މުއްސަނދީ

އަޅުަގނޑު ައޅަން.  ފިޔަަވޅުތަކެއް  ެއ    ،ބޫލުކުރަންަގ  ވެސް   ރައީސް،  ެވއްޖެ.  ވެސް  ފައިސާ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ 

ވެސް ރައްޔިތުންނަށް   ކުރަންޖެހޭ. އެ ފައިސާ ހޯދަިއެގން ، ފައިސާ ވެސް ހަމަ ހޯދުމުެގ ަމސައްކަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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ދުނިޔޭެގ  ؛ ވުން ެއީއ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ޮގތެއް   އުފުލުމުެގ ބަދަލަުގއި އެހެންމި ތަކުލީފު

މާ ޯގސްކޮށް.  ދަނީ  ޑައުންޓަރނެްއަގއި.  އޮތީ  ޮގންޖެހުންތަކާ  އިކޮނޮމީ  ބޮޑެތި  ވެސް  ޤައުމުތައް  މުއްސަނދި   ބޮޑެތި 

 ޮގންޖެހުންތަކާ  ނެ، އޮސްޓްރޭލިއާ ފަދަ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ  ކުރިމަތިލަމުން އެ ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ

،  އެކުަގއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންެގ އަދަދު މަދުވެެގންދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ 

ތިޞާދަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ މަދުވުމަކީ ރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވެސް، އާންުމންނަށް ވެސް، އިޤުއެ މަދުވާ

މިއީ އެކަން ކުރަން އެންމެ ރަނަގޅު    .މިއީ ައޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް  ،ކަމަކަށް ާވއިރު

މިހާރު ؟ވަުގތުތޯ ިވއްކާފަ  ހުންނާނީ  އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުއްލި ރިސޯޓުތަކުެގ ރޫމްތަްއ  ކަށް  ޔަ. 

އަން މަހުގައިމި  ރައީސް  ނަ  އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑުކުރުމަކުން  ނުހޯދޭނެ. ،  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ހައްލެއް  މިައކަށް 

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް، އެންމެ ބޮޑެތި ިގނަ ރިސޯޓުތައް ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިއީ ޮގންޖެހުމަކަށް ވާނެ އިއްޒަތްތެރި 

ހި ެގސްޓުހަުއސްތައް  ކުދިކުދި  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  މާ ރައީސް.  މިއީ  ފަރާތްތަކަށް  ވާނެ.   ންާގ  ޮގންޖެހުމަކަށް  ބޮޑު 

ރަީއސް  އެހެންވީމާ ފުންކޮށް  ؛ އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެމން  ހިތުން  ައޅުަގނޑު  މައްސަލައިަގއި  މި 

އެސް.ޓީ  ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް އަދި ޓީ.ޖީ. ލ  ވިސްނާފައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ޓެކްސް

މި ދެ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން ވެސް ެއއް އަހަރަށް ފަސްކުރަން ހަމަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުން. ސަބަބަކީ، މި   ، ވެސް

އިޤުތިޞާދީ   ރާަވއިެގން  ހާރާއްޖޭެގ  ޕްލޭނެއް  ެއކަށީެގންވާ  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ތިބި  ވިޔަފާރީަގއި  އަދި  ވެސް  ލަތަށް 

ެގންދި ކުރިއަށް  ފުރުޞަޔުއެކަން  އުންމީދުކުރަންމަށް  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވާނެތީވެ.  ބޭފުޅުން   ،ތު  މައިންޑެޑުެގ  ލައިކް 

 މިއަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެ ކަަމށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭނުން  އާދެ!  ފާހަަގކޮށްލަން  ދަންފަޅީަގިއ    ،ވެސް  ކުރީެގ  މިއަދުެގ 

ޓެކްސްައށް މި ބަދަލު ެގންނަ ވާހަކަ .  މާލީ ވަޒީރާެއއަށް ވަނީ ޖަވާބު ނުލިބި   ؛އަޅުަގނޑު ކުރިމަތިކުރިން ސުވާލެއް 

ފާހަަގކޮށްލާނަން  ދައްކާއިރުަގއި ައޅުަގނޑު  މިޮގތުން  ހުރެެގން.  ކަންތައްތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ،އެނެގންޖެހޭ 

ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. ؛ރާއްޖޭެގ ހަމަ  ރަސްރާއްޖޭެގ    އަދިވެސް  ޚަރަދު  އާމްދަނީއާއި  ސިފައެއްަގިއ  ޭގބިސީތަކުެގ  މީ 

އޮތީ ފެންނަން  މިހާތަނަށް  އަދި   2016  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިޕޯޓުން.  ހަޔަސްޓު  އެކުލަަވއިލެވުނު  އަހަރު  ވަނަ 
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ޮގތުަގިއ    2019ފަހުން  އޭެގ ަގބޫލުކުރެވޭ  ޭއެގ ރިވިުއއެއް ހެދިފަިއ އޮތް ކަމަށް އެބަ ދައްކާ. ދެން އަޅުަގނޑަށް  ަގއި 

ރާއްޖޭެގ އެންމެ އާމްދަނީ ،  ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެ. އެއިން މި ފެންނަނީ   ހާލަތާއޭރުެގ ހާލަތާއި މިހާރުެގ  

އަތޮޅު ތަ  ެގދަށް  މި  އަޅުަގނޑު  ރާއްޖޭެގ  މްޮގތުަގއި  ައތޮޅު.  ރ.  އަތޮޅުރސީލުވާ  އެއިން  .  ކަމަށް  ޖެހޭ   މީހަކަށް 

. 5.2ެގބިސީެއްއެގ ސައިޒުކަމަށް މި ބުނަނީ    ،ސައިޒުކަމަށް  ްއެގ. ދެން މީަގއި ހައުސްހޯލްޑެ 2591އޮތީ    ލަފާކޮށްފައި މި

  ، ޚަރަދު ހަމަ އޭަގއި އެބަ ފާހަަގކުރޭ  ،ކަމަށް  ވަންޏާ  12955އެ އަދަދުން ބަލާއިރުަގއި އާްމދަނީއަކަށް މި ލިބެނީ  

އެބަ ޚަރަދުކުރާ ކަމަށް. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ   18498ޭގބިސީައކަށް  ެގ  5.2  ،ރޭެގ ރަށެއްެގ ޭގބިސީައކަށްތެއަތޮޅު

އޮތީ  ،މިދެންނެވީ ފެންނަން  އެހާތަނަށް  ރޭޓު  ވަޒީފާެގ  އާބާދީއަށް ނިސްބަތްކުރާއިރުަގިއ %   ،އަސްލުަގއި   48އަތޮޅުެގ 

އެހެންވީމާ ރޭޓަކީ.  އެމްޕްލޯއިމެންޓު  އަކަމަށް  ވަ،  ކަންކަން    ،އައީ   ދުެވެގންއުޅުަގނޑުމެން  ދިރިއުޅުމުެގ  އާންމުންެގ 

މި އައިސް  އިތުރުކޮށްދޭން  އާމްދަނީ  މިހާތަނަ  މަތިކޮށްދީ،  އަދި  އެކަމަކު،  އިތުރުާވ  ކަށް  އުޅެނީ.  އާމްދަނީ  ރަށްރަށުެގ 

މާ ފެންނަން    ކަހަލަ  ކަންތައްތަކެއް  ލިބޭއި  ،ނެތްއިރުގައިބޮޑެތި  އާމްދަނީއެއް  އެނެގން    ،ރުމިދެންނެވިހާ  ައޅުަގނޑު 

އާދަިއެގ ރައްޔިތުންެގ ދިރިއުޅުމަށް މި ކުރަންޖެހޭ    އަނެްއކާ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް އިތުރު ދެ ޕަސަންޓު އިތުރުވީމާ  ،ބޭނުންވޭ

މި އަންނަ   ،، އަޅުަގނޑު އަދިވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންއެހެންވީމާ  ؟ހޭދައަށް ކިހާވަރެްއެގ ބަދަލެްއ އަންނާނެބާއޭ

އިޤުތިޞާދަށްއެ  ބަދަލާ ދުނިޔޭެގ  ތެރޭަގިއ  ދެ އަހަރެްއެގ  މިދިޔަ  މިހާރު  އަދި  ހުރި    ކީަގއި    ައސަރުތަކުން އަިއސްފައި 

އުފުލިފައި ައުގ  ތަކެތީެގ  ދިރިއުޅުމުެގ  ،އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  މިންވަރަށް    ޚަރަދު  އަދި  ހުރި  ބޮޑުވެފައި 

ބަދަލާ މި  ކިހާ  ބަލާއިރުަގއި  ާގތްަގނޑަކަށް  ޭގބިސީެއއްެއކީަގއި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ބަދަލެއް  ޚަރަދަށް ެގ  ވަރެއްެގ 

އެކަން އަސްލުަގއި.  މަޖިލީހަށް ަގއަޅުަގނޑު    އިތުރުެވެގންދާނެބާއޭ  މި  ކުރީަގިއ  ފާސްުވމުެގ  މިކަން  ޮގތުަގއި  ބޫލުކުރާ 

އެ   ، ކުއްރައްަވއިއްއެނިގފަިއ އޮތުން ެއއީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އަދި ސަރުކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު އެ

އަޅުަގނޑު   ދެކޭ ވާހަކަ  ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމުަގއި  ވަރަށް  ހެއްދެވުން އެއީ  ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މި   އަންދާޒާތައް 

 އަޅުަގނޑުމެން ހިސާބުން   ،ވެސް ހަމަ އެތައް ބަޔަކު އަޅުަގނޑު ދާއިރާއިން ވެސް   އަޅުަގނޑަށް  ،ކޮށްލީސާއްހިމި  ވާހަކަ  

ކަންބޮޑުުވން  ވެސް   މި  އާމްދަނީކުރަމުންދާތީސާއްހިުގޅާފައި  ދައުލަތުެގ  ޓަކައި   ،.  ހަމަޖެއްސުމަށް  ޚަރަދު  ދައުލަތުެގ 

މިއަދި   އިޤުތިޞާދު  ެގންދި  ދުނިޔޭެގ  ކުރިއަށް  ކަންކަން  ޤައުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ހާލަތުަގއި  ޓަކަިއ  ޔުއޮތް  މަށް 

ބޫލުކުރަން ެއ ބަދަލު ެގންނަންޖެހޭނެކަން. ަގޅުަގނޑުމެން  ހަމަ އަ  ، ނަމަވެސް ބަދަލެއް ެގންނަ  ށްމިސާލަކަށް ޓެކްސްއަ

ދިމާކުރަން އޮންނަނީ އެންމެ ނިކަމެތި މީހާެގ ޖީބު   ނީ ހޯދުމަށްއަޅުަގނޑުމެން އާމްދަ  ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ  އެކަމަކު

ވަންޏާ ެއއީ    ،ކަމަށް  އަޅުަގނޑަށް  އުަގހަމަ  ކަމަކަށްނ ބޫލުކުރަން  އަޅުަގނޑު    ،ވާތީވެ   ދަޫގ  ކޮށްލީ. ސާ އްހިެއކަން 

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެ

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަޙީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ހާލަތުަގއި މުޅި ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ   ،ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ެވސް އެދުނީިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  

މި އިންތިޚާބުެވވަޑައިަގތުމަށްފަހު  ެގންދަވަނީ  ިމ  ރައީސުން  އިންތިޚާބުެވވަޑައިަގންނަވާ  ވެސް  ހާލަތުަގިއ    ޤައުމަކަށް 

އެޮގތުން އިތުރުކުރަމުން.  ޓެކްސް  ކުރުމަށް  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ރާއްޖޭެގ   މި  ދިވެހިރާްއޖެއަށް  ،ޤައުމުތަކަށް  ަވުގތު 

ނިންމަވަ  ޚަރަދުކުރުމަށްރިކަރަން  އި،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޮގތުަގއި  ޚަރަދުެގ  ސަރުކާރުން   ،ޓުެގ  މުސާރަދިނުމާއި 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ހޭދައަށް އިތުރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓެކްސްއިން ކުޑަ މިންވަރެއް އިތުރުކުރަން  

އިން  ރައްޔިތުންނަށް މި  ންނަމަވެސް،އެހެ  ކަމެއް ނޫން.  ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. މިއީ ފަސޭހަ

މާ ބުރަ  ލިބޭ  ބޮޑު    އިނުލަ   ކާޔަބޮޑު  ެވެގންދާ  އެހެންވީމާ  ފައިދާރަްއޔިތުންނަށް  ފެންނަނީ.  މިކަމުން  ، ައޅުަގނޑަށް 

ޓެކްސް މި  އަޅުަގނޑު  އަދި  ތާއީދުކުރަން.  ބިލަށް  މި  ޯވޓު  ނެުގމާ  އަޅުަގނޑު  މިކަމުެގ   އެްއކޮޅަށް  ދޭނަން.  ވެސް 

 އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މުޅި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ެވެގންދާނީ ބޮޑު މަންފާ. މިކަން އޮޅުވާލުމަށް  ސަބަބުން

  ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީެގ ކަންކަން ކުރަމުން އެބަ  ،ނަރުދަމާއާއި  ،ޓަކައި ވާހަކަދެއްކިދާނެ. ފެނާއި 

އެ  ދެްއކުމުެގ ބަދަލުަގިއ    ންއާމްދަނީލިބޭ  ޮގތުން  ރުަގއި ދައުލަތަށް އެހެން ޮގތްެއއްޗެހި އަންނައި  ކަންކަމުެގ ބިލުތަކާ 

ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓޭނެ. ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިައކަށް ނުެގންދެވޭނެ.   ،ކަމަށް ވާނަމަ  ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް އެ ފަިއސާ ދީފި

ފެން ލިބެންޖެހޭ. ފެނާއި ނަރުދަމާ ހުންނަންޖެހޭ.  ސާފު ބޯ  ޖެހޭ.އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުން ތާހިރު ފެނުން ފެންވަރަން

ތާރު އެހެންމަުގތަކުަގއި  އަދި  އަދި    ެއޅެންޖެހޭ.  ވެެގންދާންޖެހޭ.  ކަންކަން  އިމާރާތްތަކާއި  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީައށް  ވެސް 

އެއަރޕޯޓު ރަްއޔިތުންނަށް  ރަށްރަށުެގ  ބޭނުންޖެހިފައިވާ  ފޯރުކޮށް  އެއަރޕޯޓުތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދޭންޖެހޭ.  ވެސް 

މިއަށް  އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ރާއްޖޭެގ  ޓަކައި  މިކަަމށް  ައޅުަގނޑު   ،

 ވޯޓުދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިނާ އާދަމް. ޒަދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮ އަްއޑޫ މީދޫ

 

 އިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒަ
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އެބަ    މުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވާލަިއެގން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މިތާަގއި ވާހަކަތައް ދަްއކަ

އައިޓަމްތަކަށް   ނުނަާގ  ޖީ.އެސް.ޓީ  ނަަގނީ.  މި  ފައިސާއެއް  ހުރިހާ  މި  އަތުންނޭ  މީހާ  ނިކަމެތި  އެންމެ  ެގންދޭ. 

ތަކެއް ކަހަލަ ޮގތަކަށް ޭއަގިއ އެބަ ހުރި އެ  ޮގތެްއަގިއ ެގއެްއަގއި ޚަރަދުކުރާނެ ހުރިހާ އައިޓަމު  ލާއިރުަގއި އާންމުއިބަލަ

އުޅެނީ. އިންތިޚާބު   ކަމެތި މީހާ އަތަކުން ފައިސާތަކެއް ދަމައިަގންނާކަށް ނޫން މި އެހެންވީމާ، އެންމެ ނި  .ލިސްޓުަގއި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކައިރީަގއި މި މަޖިލީހުަގއި    ،ބޯމަތިވެފައި ޮއއްވާ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ނިންމުންތޯ

  އުމެއް އޮެވެގނޭ ވެރިކަމެްއ ވެސް އޮންނާނީ.ޤަ   ،ެވސް ސުވާލުކުރެްއވި. ރަީއސް ވިދާޅުވީ   ތިބި ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސްރީލަންކާއަށް ެވެގންދިޔަ    ،. ތިމަންނާ ބޭނުމެއް ނޫނޭޤައުމެއް ނެތިެއއް ވެރިކަެމއް ވެސް ނޯންނާނޭ

ނެތަސް ތިމަންނާ  ވާކަށް.  ވިޔަސް  ،ޮގތް  އަންނަން  މީހާ  އަންނަ  އަޔަސް  އަދި،  ދެން  މީހަކު  ޤައުމު   ،އެހެން  މި 

ދަޫގ ނިންމުމެއް ނ، ކިތަންމެ އުއަށްދާން އެބަ ޖެހެއޭ. މި ޤައުމު ބަނުގރޫޓުނުވެ އޮންނަން އެބަ ޖެހެއޭ. އެހެންވީމާކުރި

އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ޕާޓީެގ ތެރެއިން ވެސް މި ވާހަކަތައް މިޮގތަށް    ،ކަމުަގއި ވިޔަސް ެވސް

ެއ މަނިކުފާނަށް   ،އްކަތް ކުރިއަށް ެގންދެވީ މި މަސަ  ،ކަން ވެސް އެނިގހުރެމެދައްކާނެ  ށް ލައިެގން ރައްޔިތުންނައިއޮޅުވަ 

ވެރިކަމަށް  ހަމަގައިމު މި  ވެސް  މުހިންމުވީމަ.  ޤައުމު  މި  މީހުން  ވުރެ  ޕާޓީެގ  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ވެސް    ތަނުަގއި 

ކިޔައިއިއޮޅުވަ  ނަަގންށޭ  ޖީބުން  މީހާެގ  ނިކަމެތި  އެންމެ  ޚަރަދު ؛ލައިެގން  ރިކަރަންޓު  ޚަރަދު،  ރިކަރަންޓު    .ިމއީ 

އެ ވަޒީފާ ލިބިފަިއ  .  އި ތިބީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްފަކުރަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ވަޒީފާދީރަންޓު ޚަރަދުރިކަ  !ރަނަގޅު

ޭގޭގ މީހުން ކައިބޮއިއުޅެނީ އެ ވެެގންނެއް    ތިބި  ޕީ.ޕީ.އެމް މީހާ  އެ ވަޒީފާއިން ހޯދާ ލާރިން. މި ސަރުކާރަކުން  މީހާ 

ނުލާ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތާކުން ެވސް މީހަކު ކަނޑަެއއް  ނުލާ. އަދި އެހެންންފުންޏަކުން މީހަކު ކަނޑަެއއްއެްއވެސް ކު

މުސާރަ ބޮޑުކުރަންޖެހޭނެ. ޓީޗަރުންެގ މުސާރަ ވެސް ބޮޑުކުރި.     ވެސް ސަރވިސްގެ   ހަމަ ސިވިލް  ،ދަނީ  ފެނިެގން މި

ދަނީ. އެ ރިކަރަންޓު    ހަމަ ވަދެެގން މި  ޚަރަދު  ރިކަރަންޓު، ރަްއޔިތު މީހާެގ ޖީބަށް އިނޭގތޯ އެ ވިދާޅުވާ  އެހެންވީމާ

ކަމަށް ނެތް  ލާރި  ޚަރަދު  ،ވަންޏާ  ޚަރަދުކުރާނެ  ކެޕިޓަލް  އެއްޗެަގއި  ހަމަ  ހުރިހާ  ތިހިރަ  ޖަހާފައި     ، އްސާއިމިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ޕްރޮޖެކްޓުތަ  ެގއަޅުަގނޑުމެން  ކޮށްދޭން،  ޖަހަން  ؛އްދާއިރާތަކަށް 

ވެސް،   ރިކަރަންޓު ކަރަދުކުރަންޖެހޭނީ. އެކަމަކުއެ  ލާފައި  އި ކަންކަން ހުއްޓަ  އުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި އެ  ބޭނުންވެެގން މި

ކޮިވޑު  މީހާއަށްެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެ  ެގއްލުނީމާ  ަވޒީފާ  މީހާެގ  ނިކަމެތި  ވެސް  ވަނީ  ތެރޭަގއި  ހޯދައިދީފައި  . ފައިސާ 

ވެސް    ، މިއަދަކުއެ މީހާއަށް ދިރިއުޅެޭވވަރު ކޮށްދީފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ  ވެސް   ހޯދައިެގންއެހީ  ،ނަގައިެގން ވެސް ލޯނު

ަވޒީފާ ަވޒީފާަގއި ހުރި މީހެއްެގ   ަވޒީފާ ދެވެންޏާ ހަމަ ރަނަގޅުއިދުްއވަ   ެއއްބޭނުމެއް ނުވޭ    ،ލާކަށް. އަދި އިތުރަށް 

ޖީބަވަޒީފާ  ދޭނެ.ވަޒީފާ މީހާެގ  އާންމު  ދީެގން  ަވޒީފާ  ވަންނަނީ  ށްދޭންީވ.  މި  މީހާެގ    ،ފައިސާެއއް  މި   އިލާ ޢާއެ 

އެހެންވީމާ މިއުޅެނީކީބަލަހައްޓަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތް.  ބޭނުމެއް  ދެއްކުުމެގ  މިތާ   ވާހަކަ  ެއ  ލަދޭޝް ބަންްގ  ، 
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ބޭފުޅާ ެވސް    ދަްއކާކޮށް  މީހުންނަށް އެހެންނޫނީ އެހެން މީހަކަށް ވަޒީފާދޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަދި އެ ވާހަކަ އެންމެ ހަޑި

މިކަން   ،، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއެ ދައްކަވަނީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާދޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ

މިއީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ކުރާ ކަމެއް ވީމަ ވީމައޭ.    މިއީ ޤައުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަމެއްނޫނޭ.    ެއއްކުރަން މި ޖެހެނީ 

 އެހެން އެކަން ކޮށްފި  މިކަން ކުރަން ވެސް މަޑުކުރެވިދާނެ. ެއކަމަކު  ރައީސުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް ިއންތިޚާބު ނިމުނީމާ

ބޮޑެތި  މަށްކަ ޤައުމަށް  މި  މި  ވަންޏާ  ކުރަންޖެހިެގން  މިވަުގތު  މިކަން  ޤައުމު    ެގއްލުންެވެގންދާތީ  މި  އުޅެނީ. 

ވިދާޅުވޭ އެބަ  ތަކުރާރުކޮށް  މިނިސްޓަރު  ފިނޭންސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނޫން.  ބޭނުމެއް  ވާކަށް    ،ސްރީލަންކާއަށް 

ކުރަން ރާވާފައި ޖުމެނޭ  ކުފާނުއެ މަނި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެނޭޖުކުރެވޭނީ  . އެކަމަކުކުރެވޭނޭޖުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މެނޭ

ޕްލޭނާ މަސަްއކަތްކޮށްެގން   އޮތް  އެންމެން  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަ  ،ެއއްޮގތަށް  ދިނީމަ.    ކަށް ެއއްބާރުލުން 

ޓަކަށް ވެސް  ށްއަޅުަގނޑުމެން ކޮފީތަ  ،ރުފިޔާވިހި  ވަނީ. ކުރިންވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން    ެގއްލުންތަކެއް ނޫން މި

، ައޅުަގނޑުމެންެގ ލަްގޒަރީ ައއިޓަމްސްއިން ނަާގ ޖީ.އެސް.ޓީއަކުން  ރަދުކުރަނީ. އެހެންވީމާވުރެ ިގނަ ލާރި މި ޚައެއަށް 

ނޫޅޭނެ.    ވިހި ވެސް  މީހުންނެއް  ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނޫޅޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނެއް  ބޮޑުވެެގން  ދޭކަށް  ރުފިޔާ 

ނޫން ކެ  ،އެހެނެއް  ނެެގޓިވް  މިތާަގއި  މިމްޕޭނުތަކުރާރުކޮށް  މިތާަގއި  ކަމަށް    ކުރައްަވއިެގން  ފެލާލަން  ބަޔަކު  އުޅެނީ 

ެގއަށް  މި ލާރިތައް މިއީ ކަޅުދަބަހަށް އަޅައިެގން ޖޫހަށް  ، ހަދައިެގން ވާހަކަދަްއކަިއެގން   ެގންދާ އެއްޗަކަށް   ހަދައިެގން 

ނޫން މިކަން   އޮޅޭނެހެން. އެހެނެއް  ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް  އެޮގތަށް ވާހަކަދެއްކީމާ  ،ހަދަން އުޅުނީމާ

 މި ހިނަގނީކީ. މިއީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ކުރާ ކަމެއް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

ހަ ޕަސަންޓު، ައށް ޕަސަންޓު، ބާރަ ޕަސަންޓު ،  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މީެގ ކުރިން ތިން ޕަސަންޓު ބައި

ރަްއޔިތުންެގ އަތުންނާއި  އަތަކުން ނޫން. ހަމަ ދިވެހި    ެގމީހުން  ނޫނިއްޔާ މިޔަންމާ  ،ައތުން  ެގނެީގކީ މޮންޯގލިއާ މީހުން

 ... ވެސް އަތުން. އެ ވާހަކަ އޮޅުވާލަން އުޅޭނެ ކަެމއް ނެތް. އޭރު ެގދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މެންބަރު ހައުސް  ،އިްއޒަތްތެރި  ހޯލް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޓީ  އެދެން.  ެގއްލިއްޖެ.  މަޑުކޮށްލަދެްއވުން  ކޯރަމް  ެގ 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު()

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކުރިން އަޅުަގނޑު  ދެންނެވީ  ޝުކުރިއްޔާ.  އަށް   ،ވެސް  އަދި  ޕަސަންޓާއި،  ހަ  ބަޔާއި،  ޕަސަންޓު  ތިން  މީެގކުރިން 

ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ    އަތުންނާއި  ެގ ފަތުރުވެރިން ބާރަ ޕަސަންޓު ނެީގ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި  ،ޕަސަންޓާއި

ކަމެއް    މީހުންެގ އަތަކުންނެއް ނޫން. އޭރު ނުވި  ޯގެގާއކިޕިލާ  ސްޯގވެސް މޮންޯގލިއާ މީހުންނާއި ޗާ އަތުން. ެއއްޮގތަކަށް

 ކޮށް އޮތުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ޤައުމެްއެގ މާލީ ނިޒާމު ސްޓެބިލައިޒް ؛ އީސްވެސް ނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަ  މިހާރު

ނިކަމެތި ހާލުަގިއ    ވުރެ މާ  ޮގތަށް   ވީ   އަށްވިްއޔާ ސްރީލަންކާ   . ފައިނޭންޝަލް ސްޓެބިލިޓީ ނެތް ކަމަށް ވަނީތައްކަން

ޖެހޭނީ.   މި ދައްކަނީރާއްޖެ  މިތާ  މި  ރަސަރވަންޓުންނަށް މުސާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިވިލް  ،މިހާރު  މިހާރު  ނުދޭ ވާހަކަ. 

ވަޒީފާއަދާކުރާ   ކުންފުނިތަކުަގއި  ސަރުކާރު  މަުގމަތިކޮށްޢާދައްކަނީ  މަުގމައްޗަށް    ،ނިކަމެތިކޮށް  ، ކޮށް ކަބި  ،އިލާތައް 

ވައްޓާލަންއިއުކަ  ސަރުކާރު  ހިތުން  ެއއީ  ވަކާލާތުކުރަނީ.  މިތާ  ެއކަމަށް  ވާހަކަ.  މި   ލާ  މިތާަގއި  ވާހަކަެއއް.  ދައްކާ 

ަވޒީފާ ދޫކޮށްލާފަވެހިރާއްޖޭެގ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް މުސާރަދައްކަނީ ދި . ސަރުކާރަށް  ނުދީ މަުގމަތިކޮށްލާ ވާހަކަ 

ނަަގނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ހާލަތު ރަނަގޅުކުރުމަށް. އެ  ޓެކްސް  ،. ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނުވާނޭޓެކުހެއް ނަަގިއެގން

އެދޭ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ވަޒީފާަގއި ތިބި މީހުންނަށް   ންެގ ތެރެއިން ަވޒީފާއަށް ކުރުމަށް. އެ މީހުމީހުންނަށް ޚިދުމަތް

. އެ މީހުން މަުގމަތިކުރާކަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއއްބަހެއް ނޫން. ދިވެހި ފުލުހުން  ނަށްކުންފުނިތަކުަގއި މީހުންދޭން.  މުސާރަ

ަވކިކޮށް  ސަރވަ   ރާއްޖޭެގ ސިވިލްލާކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަހެއް ނޫން. ދިވެހިއިވަޒީފާއިން ކަނޑަ ންޓުން ވަޒީފާއިން 

ލާކަށް ވެސް އެއްބަހެއް ނޫން. އި ކަނޑަމަުގމަތިކުރާކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަހެއް ނޫން. އެ މީހުންެގ މުސާރަ ކުޑަކޮށް

ހާސް   އެތައް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނިކަމެތިކުރީމާ    އިލާެއްއެގޢާއެއީ  މީހުން  ެއ  ދައްކަނީ.  މި  ާވހަކަ  ދިވެހި  ވަޒީފާެގ  ހަމަ 

ލިބޭ މުސާރައިން ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް މި ނަަގނީ އަނބުރާ  ނޫންތޯ. އާދެ! އެ މީހުން އަތުންނޭ    ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވީ 

ސަރުކާރު ވާހަކަ  ން.ދިވެހި  ދައްކާ  މި  ިއއްޒަތްތެރި    ައކީއެހެންީވމާ،  ނޫން.  ވާހަކަެއއް  ހުރި  ބުރަދަނެއް  ެއއްވެސް 

ހާލަ؛ ރައީސް އިޤުތިޞާދުެގ  ނެުގމަށް  ދުނިޔޭެގ  ޓެކުހެއް  ވިދާޅުވެއްޖެ.  ވާހަކަ  ދަށްވާ  ދައުލަތްތަކަށް    ،ޤައުމުތަކަށްތު 

ނެްއެގ އިޤުތިޞާދު ވެސް ދަށަށް ޮގސް ދައުލަތުެގ މާލީ ނިޒާމު ތަ  އެ  ،ދުނިޔޭެގ އިޤުތިޞާދު ވެސް   ،މަޖުބޫރުވާ ހާލަތަކީ

ބޭނުންވާ  ސްޓެބިލައިޒް  ޓަކައި  އެހެންވީމާ، .  ލަތުހާކުރުމަށް  ނެތް.  ޤައުމަކު  މި  ހާލަތެއް  މުހިންމު  ވަކިން  މިއަށްވުރެ 

ިމ ދެކެވޭ  ،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މާލީ  ިގނަ  މިތާ  ެއްއވެސް ކަހަލަ  ދެކެޭވ ވާހަކަތައް.  ޮގތުން  ވާހަކަތަކަކީ ސިޔާސީ 

ވާހަ  ،ކަށްޔަހަމަ ދެކެވޭ  ޮގތުން  އިޤުތިޞާދީ  ނޫން.  ވާހަކަެއއް  ދައްކާ  ބުރަެވ  ރައްޔިތުންެގ އުސޫލަކަށް  ނޫން.  ކަެއއް 
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ބޭފުޅުން  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ނޫން.  ވެސް  ވާހަކަެއއް  ދައްކާ  ކަންބޮޑުވާތީ  ބުރަވާތީ،  ބޭފުޅުންެގ   ،ޖީބަށް  ތިއްބަވާ  މި 

މަުގމަތި  ވެސް  ވެރިކަމެްއަގއި ވެސް  ބޭފުޅުން  ރައްޔިތުންނެއެ  ެއ ަގއަޅުަގނޑު    އްނުކުރާނެ  ޮގތުަގއި.  ބޫލުކުރާ 

ނެތްސަރުކާނެްއ  ކޮށްެގން ޤައުމެއް  ނޯންނާނެ.  ތަނެއްަގއި  ތަނެއްަގއި  ރެއް  ނެތް  ރަްއޔިތެއް  ވެސް  ،  ސަރުކާރެއް 

ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ލިބޭ    ،ނޯންނާނެ.  ދައުލަތަށް  ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ  ޚަރަދު  ރިކަރަންޓު 

ޚަރަދު ރިކަރަންޓު  އޮތީ.  ލިޔެފައި  ވާހަކަ  ެއ  އެހެންވެެގން  އާމްދަނީން،   އާމްދަނީން.  ލިބޭ  ދައުލަތަށް  ކުރަންޖެހޭނީ 

ލޯނު ފައިސާއިން.  އެީއކީޓެކްސް  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ނޫން  ކަމެއް  ކުރާ  ރަނަގޅަށް  ނަަގިއެގން  ެއކަން   .

ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ  ނުފިލާ  ،އެނިގވަޑައިެގން  ތަންދޮރު  ޖާހިލުކަމާއި  ިމ    ތީނޫނިްއޔާ  ެވސް  ބޭފުޅުން  ތިއްބަާވ  ނޭނިގ 

ދަ މެންބަރުންވާހަކަ  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ރަީއސް.  އިްއޒަތެރި  ކަންބޮޑުވޭ  އަޅުަގނޑު  ނަކީ އްކަވާތީ 

ދިރާސާކޮށްެގން ކަ  ނޭނޭގ  ށްމެންނަމާތި ވަންޏާ  ވާހަކަދައްކަންޖެ  ،މަށް  ހޯދައިެގން  ރައްޔިތުން ކަންކަން  ބައެއް.  ހޭ 

ކުންފުނިތަކުަގއި ތިބި    ،ރާއްޖޭެގ ސަރުކާރުެގ ވަޒީފާަގއި ތިބި؛ ތިކުރާމަުގމަތިކޮށް، ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މަުގމަ

ޗާ  މިއީ  ވާހަކަ.  ރައްޔިތުންެގ  ދިވެހި  މިއީ  އާކިޕިލަ ސްޯގމުވަްއޒަފުން،  މި    ޯގގައި  ނޫން  ވާހަކަެއއް  މީހުންެގ  ތިބި 

ދެން   ؛ލެއް ނޫނޭ ކުންފުންޏެއްބޫަގއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ާވހަކައަކީ ައޅުަގނޑުމެން  ދައްކަނީކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޓީޒު ހުރި ރެއކްސްޕަ  ެގންޓުރތަނަށް މިއަދު ަވޑަިއެގން ތިބި އެކްސްޕަ   ކުރެން އަހާ ވާހަކަ. މި  އޮތީ ޓެކްސްނަާގ މީހުން

 ން ޓީޒުރ، އެކަހަލަ އެކްސްޕަމިންވަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުެވއްޖެ. ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިއްޖެ. އެހެންީވމާ

ނު  މި ރައީސްތަނަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ރަނަގޅުވާނީ.  ވާހަކައަކީ؛ ެގންނެވިއްޔާ  ނަާގއިރު    ،އަޅުަގނޑުެގ  ޖީ.އެސް.ޓީ 

ލައްކަ ފަންސާސް އެތައް ހާސް ބޭރު މީހުންެގ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ ިއތުރަށް މި ރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދެ

ނެނޭގ ޖީ.އެސް.ޓީ  އެހެންވީމާނެއަތުން ވެސް  އެއް.  ހުރިހާ  މި  މިންވަރެއް،  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  ރައްޔިތުން    ޗަކީ  ދިވެހި 

އަދި    ނީ.ކުރަސާއްހި ނުނަާގނެ.  ޖީ.އެސް.ޓީއެއް  މުދާތަކުން  އަސާސީ  އާންމު  ބޭނުންކުރާ  ރައްޔިތުން  އާންމު  ރާއްޖޭެގ 

ދެއްވާ ؛ޤައުމީ ފުރުޞަތު  ވާހަކަ.  ނިންމާލަނީ  އަޅުަގނޑުމެން   ،އަޅުަގނޑު  ޤައުމު  ރައްޔިތުން  ގެ މިނެޓެއް.  ެގ  ވެސް 

ހުރިހާ   ، ބުރަ އުފުލަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ  ، ކަމަށް ވަންޏާ އޭެގ ޕެއިން، ވޭން   ދާ  އިޤުތިޞާދު ދަށަށް

ބުރަ  ނޫންރައްޔިތުން  ބޭނުމެއް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ކަނޑަ  އުފުލާ  ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ    ، ލާފައިއިޖީ.އެސް.ޓީ 

  އިކަނޑާލަަގިއ ތިބި އެންމެން  ަވޒީފާ  އި ސަރުކާރުއާރާއްޖޭެގ ކުންފުނިތަކުގަ   މި  ،އެއް އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައި  އިކަނޑާލަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބިކަކުރާކަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް މަުގމަތިކޮށް އެ ރަްއޔިތުން ިއތުރަށް ނިކަމެތިކޮށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  .  ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: މިލަންދޫ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ާގނޫނަ  އާދެ!  ެގންނަ   ށްޓެކްސްެގ 

ވާހަކަދެއްކިއިރު  ބަދަލާ ޮގތުން  ހާޒިރު  ،ުގޅޭ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތަޖުރިބާކާރު  މިކަމުެގ  ކޮށް އަދި 

ސުާވލުެގ ޖަވާބެއް އަޅުަގނޑަކަށް    ދެވެސް    ގައިމުހަމަ  ،މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެިވއްޖެ. ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވި

ނުލިބުނު. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ވަުގތު މިކަން ކޮށްެގން ނޫން ޮގތަކަށް މި ޤައުމުެގ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

އަޅު ކަމަކަށް  އޮތް  ލާބަ  ަގބޫލެއްހެވާއި  ކުރިން  ަގނޑަކަށް  ައޅުަގނޑު  ދެންނެވިހެން  ނުކުރެވޭ.  ޓެކްސް    ،ެވސް 

ފަސޭހަ ކުރަން  ސަރުކާރަކަށް  އެްއވެސް  ކަމެއް   ކަމެއް   ބޮޑުކުރުމަކީ  ބޭނުންވާނެ  ކުރަން  އަދި  ނޫނޭ.   ވެސް   ނޫނޭ. 

 ރަނަގޅު ޓެކްސް ފްރީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ަވރަށް  .ކަމެއް ނޫން އެއީކީ  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ކުރަން ބޭނުން

. އެހެންނަމަވެސް،  އޮތުން  ރައްޔިތުންނަށް އެްއެވސް އުނދަުގލެއް ނުޖެހޭ ޮގތަށް  ،ޤައުމެްއެގ ޮގތުަގއި މި ޤައުުމ ޮއވެ

ވަރަށް ިގނަ ޚަރަދުތައް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ  ރައްޔިތުންނަށް  ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމުދަނީން    ،ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ޖެހޭނެ ކުރަންޖެހޭނެ  ވެސް  ކުރަން  އޮތަސް  ސަރުކާރެއް  ކޮންމެ  އަޅުަގނޑަށް    ކަމެްއމެ.  ތަފާތުކޮށް  ެއއާ  ކަމެއް. 

އަށް    60ަގއި ހަވާލުިވއިރު ބަލަދުއަރާފައި އޮތް    2019  ާގތްަގނޑަކަށް މި ސަރުކާރު  ، މެއް ެއއީކަ  ފާހަަގކުރެވޭ އެއް 

މި ސަރުކާރު   ،ޖެހުނީ  ދަރަންޏެއް ވެސް އަދާކުރަން މި  ހުރިހާ  ބިލިއަން ރުފިޔާ ޮއތް ދަރަނީެގ ޮގތުަގއި. އެވުރެ ިގނަ  

ެގންދަންޖެހުނީ. އެއީ ެއއާެއކީަގއި ކޮވިޑުެގޔަެވސް ވަރަށް ބޮޑު ބުރަ  އައިސް އަދާކުރަމުން  ނާޒުކު    ކަށްވި. އަދި ހަމަ 

  އެ ލާރި   ،ންޖެހޭ ލާރިދައުލަތަށް ލިބެ ؛ކަމުން ވެސް ވަރަށް ިގނަ ފައިސާތަކެއްއުނދަޫގދުނިޔެއަށް ދިމާވި ދަތިހާލަތުަގއި  

މިހާރު  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ވަުގތަކީ.  މި  ވަުގތެއް  އުފުލަންޖެހުނު  ބުރައެއް  ހުރިހާ  މި  ދިޔައީ.  ނުލިބި  ވެސް 

މި ހާލަތުަގއި ެވސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫ  ދިމާވެެގން  ހަނުގރާަމއިެގ  ބެލިއުޅޭ  ސް އަދި  ޔަރިސްޓުންެގ އަދަދަށް 

ބެލި ޮގތްޮގތުން  ބޮޑުވުންތަކެތީ  ، ސް ޔައެހެން  ައުގ  މި  މި  ،ވިޔަސް   ށްކަމަ  ެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރާއްޖޭެގ    ކަންކަމަކީ 

ރައްޔިތުންެގ ނުވަތަ މި ސަރުކާރުެގ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުެގ ތެރޭަގިއ ހިނާގ ކަންކަމެްއ ެއކަންޏެއް ނޫން. ދެން ވަރަށް  

ފާއިތުވެދިޔަ އެްއވެސް    ،ކަށް ނުފެނުނުޚަރަދު ކުޑަކުރާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންނަ  ،ކުރައްވާ   ިގނަ ބޭފުޅުން ފާހަަގ އެބަ

ކުޑަވެފައި އޮތް    ޚަރަދުކުރެވުނު ކަެމއް ވެސް. އަދި    ، ކުޑަކުރަން ެއޅި ފިޔަވަޅެއް ވެސް  ސަރުކާރަކުންނެްއ ަވކި ޚަރަދު 

އޮތް  ،ވެސް  ތަނެއް ވަުގތަކު    ކުޑަކުރެވިފަިއ  މި  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ނުފެނޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ވެސް  ތަނެއް 

ވަޒީފާތައް   ޚަރަދު ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ައޅުަގނޑު  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑަކަށް  ވެސް  ކަަމކަށް  އޮތް  ކުޑަކުރެވެން 

ލިބޭހަމަ އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އާމް ެއއް  ދަނީ  ަގބޫލުކުރެވުނު  އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑަށް  ެއއީ  މިންވަރު  މި   ،ކަމެއް 

އަހަރު   ދިހަވަރަކަށް  އަހަރު  އެންމެށް  ޓެކްސަފާއިތުވެދިޔަ  ދިހަވަރަކަށް  މިހާރު  ބަދަލުެގނައިތާ  ެވއްޖެ.    ދުވަސް ފަހުން 
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އަހަރު ދިހަވަރަކަށް  މިމިދިޔަ  މައްޗަށް  ދުވާލެއްެގ  ތެރޭަގިއ  އިތުރުޭވ   ދުވަހުެގ  އެބަ  ެވސް  އާބާދީއަށް  ރާއްޖޭެގ 

ނިސްބަތުން   ހަމަ  އޭގެ   6ބޯ،    6ާގތްަގނޑަކަށް  އިތުރުވޭ.  އެބަ  މި  ބޭފުޅުން  ދިހަވަރަކަށް   މާނައަކީ  ފާއިތުވެދިޔަ 

ބޭފުޅުންނަށް    ށްފަންސަވީހަކަށް ހާސް ރައްޔިތުން އާބާދީއަތެރޭަގިއ ވިހިދުވަހުެގ  އަހަރު ހުރިހާ  މި  އިތުރުެވްއޖެ.  ވެސް 

ތަޢުލީމާއި   މަތީ  ހުރިހާ    އި، އިންޝުއަރެންސާ   ހެލްތުހަަމ  ވެސް    ، ކިޔަަވއިދިނުމާއިއި،  ނާޔަތްތަކާއިމިހެންޮގސް 

ކުރަ މިއީމިހެންޮގސް  އެހެންވީމާ،  ކުރަން.  އެބަޖެހޭ  ޚަރަދުތަކެއް  ހުރިހާ  އާމް  ންޖެހޭ  އިތުރު  ދައުލަތަށް  ދަނީ ެވސް 

އިތުރުެވެގންދިޔުން.   ތައްއިތުތަށް ބޭނުންވާ ސަބަބުތައް. އަދި ހަމަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު

ކަންކަން ކަމަށް. ންނަންޖެހޭ ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ މައިަގނޑު  އަށް ބަދަލުއެއީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ޓެކްސަ

ބޭނުން ފާހަަގކޮށްލަން  ވަޑަިއެގމިއަދު    ،އަޅުަގނޑު  މަޖިލީހަށް  ވިދާޅުވި  ންމި  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ދެއްވަުމން   ،ޖަވާބު 

އަރއެކްސްޕަ އަދި  ކަމަށް.  ކޮށްފާނެ  އަސަރުތަކެއް  ނުރަނަގޅު  ސަބަބުން  މީެގ  ވިދާޅުވި  ޤައުމުތަކާ އްވަޓުން   ޓެރި 

އަޅަ   ކޮންމެވެސް އަޅުަގނޑުމެންކީއި ވަރަކަށް  ުމޤައްރިރު،  އިްއޒަތްތެރި  ބޭނުން  ދަންނަވަން  ައޅުަގނޑު    ެގ. 

ހި ލަންކާެގ  އިންޑިއް ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  އަދި  ނޫން.  ވެސް  ތައިލޭއާކަނޑުާވއެއް  ނޫން.  ވެސް  ބީޗެްއ  ކޯޅަމް  ންޑުެގ ެގ 

އިންޑޮނޭތާޕަ ނޫން.  ވެސް  އޮތް  ޔާއެއް  މި  ލިބިފައި  ޤައުމުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫން.  ވެސް  ބާލީެއއް  ޝިާއެގ 

ވަސީލަތްތަކާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް    ިއ،ޤުދުރަތީ  ވިްއކުމަކީ  ޖަޒީރާތަްއ  މި  މާހައުލާއި  ކަމަކަށްމިއަދު  ރީތި   އުނދަޫގ 

ވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑު އަުގދީފަިއ ދި  ،އީ. އަނެއް ސަބަބަކީ އެދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް  ވެސް  ވެފަެއއް ނެތް. މުޅި ދުނިޔެ  

ހަމަ   މޫދަށް  އެރޭ  ފަތުރުވެރިޔާ  މުއްސަނދި  އެންމެ  އަންނަ  ޕޭކޮށްފައި  ޑޮލަރު  ހާސް  ފަނަރަ  ހާސް،  ދިހަ  ދުވާލަކަށް 

ތިރީސް ހުންނަ  ޑޮެގސްޓުހައުސްަގއި  ބޭފުޅާލަސާޅީސް  ހުންނަ  ދީެގން  ފުރުޞަތު  އަށްރު  އެރުމުެގ  ހަމަ    ވެސް  އޮވޭ. 

ޑައިވިން އެއްތަނަކަ އޮވޭ.  ށް  އެބައޮކުރުން  ޮގތް  ސްނޯކްލިންތްކުރެވޭނެ  ތަނަކަށް  އެއް  އެްއ  .  ހަމަ  އެބަދެވޭ.  އަށް 

ރި،  އުލެއްަގއިޙަމާ ހަމައެކަނި  ހުންނަސޯާގތްަގނޑަކަށް  ެގސްޓުހަުއސެ  ޓެއްަގއި  ހުންބޭފުޅެކޭ  ބޭފުޅެކޭ    ނައްަގއި 

ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް   ،ކެއް ބޭނުންކުރުމުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީތަފާތުވަނީ ތަނުެގ ތަފާތު. އެހެން ހުރިހާ ވަސީލަތްތަ

މި ެގސްޓުން އިތުރަށް ހަމަ    ، ވެސް އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ެވއްޖެއްޔާ   ވަރަށް ެއއްޮގތް ކަންތައްތަކެްއ އެބަހުރި. އެއީ

ފުރުޞަތެއް    ،ެގނައުމަށް ލިބިެގންދާނެ  ވެސް  ެގނައުމަށް  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުަގނ ކަމަށް  ެގސްޓުހައުސްތަކަށް  ޑަށް 

ެގނެވޭ ބަދަލަކުންނެއް އެހާ ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުެގ  މިޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  ؛ ެގނެވޭ  އެހެންވީމާ، މި

ޓެކްސް   ،ދަންނަވަން ބޭނުންވޭޒަމީރެއް ަގބޫލެއްނުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ނިންމާލުމުެގ ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑު  

އެއްޮގތަކަށްއޮ ހިނަގހިނާގ  ބޮޑުކުރުމަކީ   ވެސް  ސަރުކާރަކަށް  ފަސޭހަކަމެއްންނަ  މި    ވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫނޭ. 

ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް   ންވާކަށް މި ަވުގތު ސަރުކާރުރަްއޔިތުން ނިކަމެތި  ،މި ޤައުމު ބިކަވެ   ، ޤައުމު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓި 

ބަދަލު   މި  ކެރިެގން  ވަރަށް  ަގބޫލެއްނުކުރެޭވ.  ނިންމެވީތީވެ އަޅުަގނޑަށް  އިންތިޚާބެްއ   ،ެގންނަވަން  ކުރިމަތީަގއި  އަދި 
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ދަންނަވަމުން މި ބިލަށް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ އެޮގތަށް ނިންމެވީތީެވ އެކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު  ،އޮވެމެ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނެޓު ފަހުން ފަށާނަން   15ލާފައި އަނެްއކާވެސް  އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ވަުގތު އަޅުަގނޑު މެދުކަނޑަ

 ޝުކުރިްއޔާ. މަސަްއކަތް.  ެގކޮމިޓީ

 

 އަށް(   15:04އިން   14:30: ކޮމިޓީ މެދުކަނޑުްއވައިލެއްވުން )

 هللا{}ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ، މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް، އީވާ ޢަްބދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  .ޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރު

 

 ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ނަަގން ހަމަ އެންމެ   ،ދައްކަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން މި

  ، އް ނަާގއިރުަގއި ރައްޔިތުން އެބަ ސުވާލުކުރޭއަދި ރަްއޔިތުން އަތުން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޓެކްސެ  ؟ރަނަގޅު ވަުގތުތޯ

ކުޑަކުރަން  އާމުދަނީ  ދައުލަތުެގ  ޚަރަދު ތިފުކުރަްއވާމާ ؛ސަރުކާރުން  ދައުލަތުެގ  ކޮންކަެމއްތޯ  !  ކުރީ   ؟ކުޑަކުރަން 

މި ޒިންމާވާން  ރައްޔިތުންތޯ  ހަމަ  ސަރުކާރުެގ  އަބަދުވެސް  ކަމަށް  ޖެހެނީ  މުޤައްރިރު،   ؟ނާޤާބިލު  އިއްޒަތްތެރި 

ކުރަނީ ެގސްޓުހައުސްތަކަށް.     އުނދަޫގ ޙަޤީޤަތުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް މިލާއިރުަގިއ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީެގއިއަޅުަގނޑުމެން ބަލަ

ހުރިއިރުަގއި  ެގސްޓުހައުސެ  859ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   މުޤައްރިރު  14052އް  އިްއޒަތްތެރި  އެބައޮތް.  އަޅުަގނޑު   ؛ބެޑެއް 

ތަފާސް  ،ހިސާބުތަކަށްތަފާސް މިނިސްޓްރީެގ  ބަލަޓޫރިޒަްމ  ޓޫ  2021ލިއިރުަގއި  އިހިސާބުތަކަށް  އަހަރުެގ  ރިސްޓު  ވަނަ 

 ލްރަިއވަހަމަ އެ  ،ޮގތަކީ  ވާ  ބަލާއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މި   ލަށްއަހަރުެގ ޓުައރިސްޓު އެރަިއވަ  އެރަިއވަލާއި މި

މި އެރަިއވަލް   ދަށް  މިއަށް    ސްވަނީ.  ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީއޭ  އަނެއްކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހުްއޓާ   ލައިކުރީމާ އެޕްދަށްވޭވޭ 

ހިތަ މި  ކޮވިޑަށް  2021  ވަނީ.  ށްއަރަނީކިހިނެއްބާއޭ  އަހަރު  ހުޅުވަ  ވަނަ  ބޯޑަރުތައް  ވަނަ   2021ލައިެގން  އިފަހު 

ސާޅީސް  ލައްކަ    އެއް،  ރާއްޖެއަށް ސަތޭކަ ސާޅީސް ތިން ހާސްަގސްޓު މަހު  ލިިއރުަގއި އޮއިއަހަރުެގ ައޅުަގނޑު ބަލަ

ނުވަސަތޭކަ    ފަސްހާސް  ތިން   އެބަމީހުން    ނުވަދިހަ  އެހެންނަމަވެސް،ތްއޮއެރަިއްވވެފައި  އަހަރުެގ    2022  .  ވަނަ 
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އަށެްއ  މިއީ    ފަސްދޮޅަސް ދޭއް.ސަތޭކަ    އަށްހާސް    ތިރީސް އެއްލަްއކަ    ެއއް  ،އްރިރުަގސްޓު މަހު އިްއޒަތްތެރި މުޤައޮ

ހަމަ  ތައިެގއިންސައް އެހެންވީާމ،  މިއީ.  ދަށްވުމެއް  ވެސްހަމަ  އެޮގތަށް    ޙަޤީޤަތުަގއި  މަސް  ހަމަ    ސެޕްޓެންބަރު 

ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަށްވުމެއްަގއި   އަންދާޒާކުރެވޭ އަދި  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސް   ، އޮކްޓޫބަރު 

ޮއކްޓޫބަރު   އެއީ  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  ހުރި  ލިބިފައި  ދުވަހާ  19އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެޮގތަށް    ވަނަ  މިއަހަރުެގ  ހިސާބަށް 

އަ ހައެޅު ބަލާއިރުަގއި  ާގތްަގނޑަކަށް  ފެންނަނީ  މި  ޓޫަގނޑުމެންނަށް  މިންވަރަކަށް  ދަށް  އިންސައްތަ  ރިސްޓު އް 

މި އަހަރު   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ؛ރިސްޓުން އައުން ދަށްވެފައި އޮތް ވަުގތެއްަގއިއެރަިއވަލް. އެހެންވީމާ، މިޮގތަށް ޓޫ

ރަށް ބޮޑު  ވީ ވަ  ސަތޭކައެއްހާ ބެޑު އިތުރުވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، ނަންބަރު އޮފް އެރައިވަލްސް މި  ހަތތެރޭަގއި ެވސް  

މި އިތުރުވި   .ދަށްވީ  ތަނުން  ބެޑު  އަދި  އެނެގނީޔަދަށްާވއިރުަގިއ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މީަގއި  ވަރަށް  މިީއ    ،ކަސް 

ޖެހެނީ. އަދި   ތިބި މީހުން ކުރިމަތިލާން މި ިއންވެސްޓުކޮށްެގން  ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކާއޭ ޙަޤީޤަތުަގއި މި އިންޑަސްޓްރީއަށް  

އެޓޫމިޮގތަށް    ، ޚާއްޞަކޮށްވަކިން   ވަުގރިސްޓު  ހުރި  ދަށްވެފައި  ޓީ.ޖީ.އެރައިވަލް  އެޕްލައިކުރުން  ތެއްަގއި  ސް.ޓީ 

ހަމަ ިވޔަފާރިތަކަށް  ކުދި  ތިބި  ނަަގިއެގން  ލޯނުތައް  ބޮޑެތި  ޚާްއޞަކޮށް  ވަކިން  ހަމަ  ބޮޑު   ވެެގންދާނީ  ވަރަށް 

ައޅުަގނޑުމެންނާ ރައްޔިތުން   ؛ތްތެރި މުޤައްރިރުދިމާލަށް ދާނީ. އިއްޒަ  އެ ވިޔަފާރިތަްއ ބަނުގރޫޓުވުމާ  ށް.އުނދަުގލަކަ

ސުވާލުކުރޭ ސަރުކާރެކޭ  ޓެކްސް،  އެބަ  ރަނަގޅު  ހާދަ  މީހުންނަށް  ވާހަކަފުޅެއް.  މިއީ.  ނުދައްކާ  ރަނަގޅު  ަވރަށް 

ބޭޓެކްސް ޓެދަްއކަވާ  ބަރާބަރަށް  ދަްއކަާވ.  ފުޅުން  ޓެކްސްކްސް  އަނެއްކާވެސް  ބޭފުޅުންއެހެންނަމަވެސް،  ނަށް  ނުދައްކަވާ 

ލާއިރުަގއި ޓެކްސްެގ ޮގތުަގިއ  އި ލާއިރުަގިއ، އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިދަނީ. ބަލަ  ބޮޑު މޮޅެއް ވެެގން މި  މިއީ ހަމަ ވަރަށް

ވަނަ އަހަރު ެއ   2021ބިލިއަން ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެން އެބައޮތް.    4.3  ފުކުރައްވާތި! މާ   .5.3  ވަނަ އަހަރު  2020

މުޤައްރިރު  5.3އަދަދު   ިއްއޒަތްތެރި  މާނައަކީ  އޭެގ  މާނައަކީ،  ޭއެގ   ؛އިންސައްތަ   ތިރީސްާގތްަގނޑަކަށް    ،ބިލިއަން. 

މި ބޮޑު  އަދަދު  އާމް  ނުލިބޭ  ލިބެންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ދިވެހި  ޮގތުަގއި  ޓެކްސްެގ  ކަވަނީ.  މިންވަރު  ލެކްޓުދަނީ  ނުކުރެވޭ 

ހުރީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ހިސާބެއްަގއި ކަމެއް މި އަދަދުކިހާ  އަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނޭގ  ވަނީ. މި  އިތުރޭ މި

އެްއޗަކީ އެ ާއމް  ،ނޭގ  ލިބެންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ދިވެހި  ޮގތުަގއި  ނޫން  ޓެކްސް  ައދި  އިއްޒަތްތެރި  ޓެކްސް  ނުލިބި  ދަނީ 

މި ފައިސާ ހޯދަން ެއްއވެސް    ، ބިލިއަނަށްވުރެ ިގނަ ދިވެހި ރުފިޔާ. ރަްއޔިތުން އެބަ އަހާ  ސޯޅައެބައޮތް  މުޤައްރިރު،  

އެބަ ސަރުކާރުން  މި  ކަމެއް  ހުރިހާ  އިތުރުވާނެ  ޚަރަދުތައް  ހަމަ  އަދި  ނުކޮށް  އެހެންވީމާ،    މަސައްކަތެްއ  ކުރޭ. 

ރައްޔި  ،އަޅުަގނޑުމެން މިއީ.  މެންބަރުން  މަޖިލީހުެގ  ހާލެއްަގއި  ރައްޔިތުންެގ  އެްއވެސް  މިއީ  މިއީ.  މަންދޫބުން  ތުންެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫން.  މަންދޫބުންނެއް  މިތާ   ގެ ސަރުކާރުެގ  ނޫން  ރައްޔިތުންެގ މެންބަރުންނެއް  ތިއްބަވާނީ.  ަގއި 

މި އެްއޮގތަށް  މަސައްކަތްތަ  ވިންދާ  ޖީ. ނުަގއި  އަނެއްކާ  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  އެސް.ޓީ  ކުރަންޖެހޭނެ 

ޖީ.ެއސް.ޓީަގިއ   ޒީރޯ  މިބާސްކެޓުަގއި  މީަގިއ  މުޤަްއރިރު  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަދައްކާއިރު  މުދަލުެގ  ޮގތަކީ    ވާ   ހުރި 
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ފިޔާ ކިލޯ ވަށަިއެގން ެއ    ،ނުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ފަހަރުަގއި ފިޔާ ކިލޯއިން ޖީ.އެސް.ޓީ އެޕްލައި  ،ރަނަގޅު، ރަނަގޅު

ޖީ މޫވްމަންޓަކުން  ހުރިހާ  އެޕްލައިހިނާގ  ކަމަށް.އެސް.ޓީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ވަންޏާ  ކުރާ  މިއަދު  ކިލޯ  ފިޔާ  އެްއކަލަ 

މި    ކުޑައެއް ނުވާނެ  ވުރެ  ހަތްދިހަ ފަހަކަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި    ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ކަމަށް  ސާސްފަން

އެޕްލައި ޖީ.ެއސް.ޓީކުޖީ.އެސް.ޓީ  ބިލުަގއި  ޖީ.އެސް.ޓީ  ސީދާ  އެހެންނަމަވެސް، ރުމަށްފަހު.  ޮއވެދާނެ.  ކަމަށް  ނުނަާގ 

ފައިސާ ޗާޕުކޮށްެގން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ،ދަނީ. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  މުދަލުެގ ައުގ އިންތިހާއަށް މަތިވަމުން މި

މަވެސް،  ިގނަ ވާހަކަ އަދިވެސް އެބަހުރި ދައްކަން. އެހެންނަ  ތަން. ވަރަށް  މި ފެނުނީ މުދަލުެގ އަުގ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.   ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުން ިއއްޒަތްތެރި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޕޯޓަލު ؛ޝުކުރިއްޔާ  މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންެގ  ން 

އެދިވަޑަިއެގންފައިވާ ވަރަށް، ދެވަފެންނަނީ ނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި.  ިގ  ނަ ފުރުޞަތަށް 

 . އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ޔަީގންކޮށްލަނީ. ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  ބިލާޓެކްސް  ޝުކުރިއްޔާ  ާވހަކަދައްކާއިރު  ނެުގމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ނަާގ  ޓެކްސް  ،ބެހޭ 

ތަނަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްިވއިރު ވެސް އަދި މި ބިލުަގއި ވެސް މަުގސަދުެގ ވާހަކަ    މަުގސަދަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި

ިގނަ ބޭފުޅުން މުޅި މަުގސަދު އޮޅޭ   ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށްފޫބެއްދުމަށޭ މިކަން  ރިކަރެންޓް    ،ލިޔެފައި އޮވޭ 

ނެގން އޮންނަންވާނެ. އެތަނަުގއި ދައްކަވާ. ނަމަވެސް، އެކަމެއް ހުށަހަޅާ މަުގސަދު ސާފުކޮށް    މިއެބަ  އެ ވާހަކަ    ޮގތަށް

މި ޖަސްޓިފައި  އެކަމަކު  އެކަން  އިރުއިރުކޮޅާ  ހުށަހަޅާފައި  ވާހަކަތަނަށް  މަުގސަދެއްެގ  އެހެން  ދެއްކުމަކީ    ކޮށްދިނުމަށް 

ދަނީން ދައުލަތުެގ ރިކަރެންޓު ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ރަނަގޅު ކަމެއް ނޫން. މިހާރު ވެސް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމް

އޭެގތެރެއިން  ހަމަ   ؛ރުމިއަހަރު ވެސް ލިބޭ. އަދި މިއަންނަ އަހަރު ވެސް ޚަރަދު އިތު  .ވޭ އޮ   އެބަބަޖެޓުަގއި  ދައުލަތުެގ  

ފިކަވަރު އަދި  އެބައޮތް.  ޖާަގ  އެކްޓުެގ  ސް ކުރުުމެގ  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަެއްއ  ކަލް  މާއްދާތައް 

ވާނެ އަޅުަގނޑުމެން  ހުއްދަސަސްޕެންޑުކޮށްފައި  ދިނުމަށް  ފައިސާ  އެމް.އެމް.ޭއިއން  އަހަރު ،  މިއަންނަ  ދީފައި 

ބިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި އެބައޮތް  ހަ  ެގ ނިޔަލަށް ާގތްަގނޑަކަށް  ބަރުންައންނަ އަހަރު ޑިސެ  ޔަލަށް. މިެގ ނިބަރުންޑިސެ

އަނެއްކާ  ވެސް  ދަށުން  ޭއެގ  އިޞްލާޙެއް.  ާގނޫނަށް  ދައުލަތަށްމާލިއްޔަތު  ާގތްަގނޑަކަށް   ،ވެސް  އެބަލިބޭ  ސަރުކާރަށް 

މުެގ ފުރުޞަތު. އެހެންވީމާ، މިއަންނަ އަހަރު އިތުރަށް ހުރި  ކުރުބިލިއަން ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކު ެއކައުންޓުން އޯޑީ  ތިން
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ބޭނުން ބަޖެޓަށް  ނޫނީ  މާކެޓުަގިއ  ފަިއސާ  ދިވެހި  މިވާހަކަ،  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ފުރުޞަތުެގ  . ނީދަންނަވަ  ކުރެވޭނެ 

ރަީއސް ބޭނުންވޭ ؛އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން  މި  ،އަޅުަގނޑު  މިނިސްޓަރު  ފިނޭންސް  ތަނުަގއި    ިމއަދު 

ބިލިއަން   15ހުއްޓޭ    ދަނީެގ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ނުލިބި އެބަދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމް  ، ދަްއކަވަމުން ވިދާޅުވިފުޅުވާހަކަ

އެ   ހޯދާކަށް  15ރުފިޔާ.  ރަީއސް  ބިލިއަން  އިްއޒަތްތެރި  ނޭނުގނު.   ން ސީ.އާރު. ޕީ.އެމް.އެމް؛ ސަރުކާރަކަށް 

ވެންޓިލޭޓަރުން ވަްއކަންކޮށްެގން   ؛ރައީސް . އިްއޒަތްތެރިނޭނުގނެ ހޯދާކަށް ދައުލަތަކަށް ލާރި ނެިގ ވަްއކަންކޮށްެގން

ލާރި ހޯދާކަށް ނޭނުގނު. އެސް.އޯ.އީތަކު ހޯދި  ޮގތުަގއި އިސްރާފުކުރާދައުލަތަށް  ބޭކާރު  ހުއްޓުާވކަށް ން  އިސްރާފުކުރުން 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ދައުލަތަށް ނުލިބޭތީ އެ ލާރި އަނބުރާ ހޯދާކަށް  އްތަރެންޓު  ތަކުެގންބިފުލެޓުތަކާއި    ؛ނޭނުގނު. 

ސަރުކާރުން، ިމ   ށް ނޭނުގނު.އާސަންދަާއއި އެންސްޕާިއން ކުރާ އިސްރާފު ހުއްޓުވާކަ  ؛ރަީއސް ނޭނުގނު. ިއއްޒަތްތެރި 

ކޮިވޑު ރިސޯޓުެގ  ސަރުކާރުން  ސަންްގރިއްލާ  ރިސޯޓް،  ހެރެތެރެ  ބަންދުކުރި  އެ ތެރޭަގިއ  ހުޅުވަ .  އަލުން    އި ތަންތަން 

އެއިޤު ނޭނުގނު.  ބިނާކުރާކަށް  ޮގތަކަށް  މަންފާކުރަނިވި  އަނބުރާ    ންތަންތަނު ތިޞާދަށް  މީހުންނަށް  ެގއްލުނު  ވަޒީފާ 

ފުރުޞަތުވަޒީފާ ނޭނުގނު.ދެވޭނެ  ހޯދައިދޭކަށެއް   ހިންގައިެގން  ޕުރޮުގރާމް ޕްރައިވެޓަިއޒޭޝަން ހިމެނޭ ބަޖެޓުގައި  ތައް 

ދެން   މި ހުރިހާ ކަމެއް މީހެން ޮއއްވާ   ؛ރައީސް  . އިްއޒަތްތެރިނޭނުގނު ޮގތްތަކެއް އިތުރުކުރާނެ އާމްދަނީ ދައުލަތަށް

ދަންނަ އަޅުަގނޑުމެން  އޮ މި  ؛ކިހިނެއްތޯ  ބުނެވެން  މެންބަރުން    ،ސަރުކާރު  ،ތީތަނުަގއި  ތަމްސީލުކުރާ  ރައްޔަތުން 

ދަްއކާ ކަމި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ދައް ، ދައްކައިކުލި  ،ދައްކައި   ޓެކްސް ،ޖީ.އެސް.ޓީ ދަްއކައި   ،ދަްއކައި  ސްރަށް ޓެކްބަބަރާ

އެ ނަަގން  ެގމީހުން ތިއްބައި  ލާރި  އިތުރަށް  ކަމެއްހޭއަތުން  ހުރިހާ  މި  ނޭނޭގ  ކު ވީ  އްތައް ކަންތަ މި ލު.ހާރަން 

ކިހިނެއްތޯއޭ ކުރަންވީ  އެކަން  ހާލު  ނޭނޭގ  ޖަސް؟ މެނޭޖުކުރަން  ެއކަން  އަޅުަގނޑުމެން  މި ނީފައިކުރާޓިކިހިނެއްތޯއޭ   .

ނަަގން.  ައތުން އިތުރަށް ޓެކްސް  ެގތިމަންނަމެންނަށް ފެނެއޭ ރައްޔިތުން  ،ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ދެން އައިސް ވިދާޅުވޭ

މިވެނި ކަންތައް އެއީ  އިއްޒަތްތެރިިމވެނި  ދެން  ހެދިޔޭ.  ބޭނުންވޭ، ތަކާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު   ރައީސް، 

ނިސްބަތްވާ   އެބަތިބި.  65އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  މިތާ   ތަނުގައި  މި މިއަދު މިނިސްޓަރު ފިނޭންސް އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރުން 

ރައްޔިތުންވާހަކަދެއްކެިވއޭ ބޭފުޅުންނާ ބަެއއް ތެރޭަގއި މަހުެގ ޖޫން ވިދާޅުވި  މި .  ކަެމއްަގއި  ުގޅުންހުރި  ސީދާ  ނާ 

އޮެވފައި މެނިފެސްޓޯެއއް  ރައްޔިތުންނާ  ،ޕަރޓީެގ  ދަށުން  މެނިފެސްޓޯެގ  މަޝްވަރާއެްއ   އެ  އެ  މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ. 

މިނިސްޓަ ފިނޭންސް  ބޭފުޅުންނާއިނުކޮށް  މަޝްވަރާކުރަްއވާ  މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހު   ،ރާ  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ 

ވަކި   ވިސްނުމާމިތަނަށް  ބައެްއެގ  ޓެކްސް މަދު  ބުނަނީއެކީ  މި  ހުށަހަޅާފައި  މިތަނަށް  އަތުން    ،ނަަގން  ރައްޔިތުންެގ 

ޖަސްޓިފައިކުރަނީ ކިހިނެްއތޯ  ނަަގންވިްއޔޭ.  ރައްޔިތުންެގ    ؟ޓެކްސް  މެންބަރުންނާއި  ތަމްސީލުކުރާ  ރައްޔިތުން  ކޮބައިތޯ 

ރުފިޔާ،    140ރުފިޔާއޭ. އަނެކަކު    ވިހިއެކަކު ވިދާޅުވޭ  ؟ ބައިތޯ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ އަސަރަކީ ކޮ  ؟ވިސްނުމާއި ފިކުރު

ށް އަންނާނެ ކޮބައިތޯ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަ؟ . ކޮބައިތޯ ހެދި ސްޓަޑީއޭރުފިޔާ  ދިހަ ހާސް. އޭރުފިޔާ  އެއް ހާސްއަނެކަކު  
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ރާ މީހުންނަށް  ވިޔަފާރިކު  ،ކޮބައިތޯ ސަފާރީ އުޅަނދު؟ ހައުސްތަކަށް އަންނާނެ އިމްޕެކްޓަކީކޮބައިތޯ ެގސްޓު ؟ އިމްޕެކްޓަކީ

ކޮބައިތޯ ؟ ޢާއިލާތަކަށް ކުރާނެ އަސަރަކީ  ؛ކޮބަިއތޯ އެންމެ އާދަިއެގ ނިކަމެތި މީހުންނަށް ކުރާނެ؟ އަންނާނެ އިމްޕެކްޓަކީ

މި ހިސާބުތައް ފެންނަންޖެހޭ. ނުފެނި    ، ތައްމި ރިޕޯޓު؟ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް، ހޯސޭލް ިވޔަފާރިވެރިނަށް ކުރާނެ އަސަރަކީ

ސަބަބުތަކާއި ޭއަގއި ހުރި   ؟އޭ ބުންޏަސް ކިހިނެއް ަގބޫލުކުރާނީ 20އޭ %10އޭ %5ންވިްއޔޭ. %ޓެކްސް ނަަގއައިސް  

ކުރާ  ،ތަކާއިރިޕޯޓު  ،ހިސާބުކިތާބުތަކާއި އެހެން  އާ ކަެމއް މިއީ  ތިބެފައި  ފޫބައްދަންވީމާ ންނޫން.  ބަޖެޓު  މިއަދު   !

 ަގނޑު މި ނިންމާލަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރަން އޮތް! އޯޑީކުރެވޭނެ ހުރިހާ މަެގއް ބަންދުވިްއޔޭ. މިކަމޭ. އަޅުންނޭނުގނޭ، އާ

ޓެކް މިޮގތަކީ  މަތިކުރުމޭ.  އަދަދު  ކިޔާފައި  އިތަނުަގ ސް  އޮތޭ  މިހެން   ، މެޖޯރިޓީއެއް  ކިޔާފައި  އޮތެކޭ  ބާރު 

މި ކުރަންޖެހޭނީ  ެއކަން  މި ހަދާކަށްނުވާނެ.  އަލީގައި.  މީެގ  ރިސަރޗުތަކާއި  މި  އަލީަގިއ    ހިސާބުތަކާއި  މަޢުލޫމާތުެގ 

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް    އްދެވަނަ ދައުރެ  ، ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވެެގން އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ންމިކަ

 އްޔާ. ދޭކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެދިވަޑައިންފައިވާ އިތުރު ެއއްެވސް   ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން  ؛މެންބަރުން  . އިްއޒަތްތެރިމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 .ރަޝީދު އަޙްމަދު ެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫ !ފުކުރަްއވާތިމާ ؛ވަޑަިއެގން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

އެދުނީުމޤައްރިރު ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ  މި  ފުރުޞަތަކަށް  ދެވަނަ  އަޅުަގނޑު  ނަަގން  ައޅުަގނޑު  ،.  ޖީ.އެސް.ޓީ 

ކުރާއިރު   ތާއީދުނުކުރާތީެއއް ކަންކަން  މީހުން  ެއހެންނަމަވެސް،  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ހާނޫން.  ެވސް  ލަތަށް 

ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. ޭއެގ ބަދަލުަގއި ައޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ލިބެނީ އެންމެ ދެ   ބޮޑުކުރީމާ މި  އަޅުަގނޑުމެން މި ޓެކްސް

މިއަދު އެބަހުރި.  ރުފިޔާ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ލިބެންޖެހޭ  ިއއްޒަތްތެރި   ،ތަނަށް މި  ދައުލަތަށް  ަވޑަިއެގން  ކޮމިޓީއަށް 

ންވީމާ، އެ ރުފިޔާ  ހުއްޓޭ. އެހެ ފަނަރަވަރަކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބެން އެބަ  ،މިނިސްޓަރު ވެސް ވިދާޅުވި 

ނުކުރެވި މަސައްކަތެއް  ޖީ  ،ހޯދުމަށް  އަތުން  މީހާެގ  އާދައިެގ  އެކަާމ  .އެސް.އަނެއްކާވެސް  އަޅުަގނޑު  ނެޭގތީ  ޓީ 

 ބޮޑު އެްއޗެްއ. ެއއީ މިއަދު އަޅުަގނޑު ހިތަކަށް ނާރާނެ މާ  ،ނަމަ ކަންބޮޑުވާތީ. މިސާލަކަށް އިންކަމް ޓެކްސް ބޮޑުކުރި

ހުރި   ވަޒީފާެގ  ފެނަކަިއެގ  ލިބެނީ  ވެސް  މީހާއަށް  ރަްއޔިތުން  ސިޓީެގ  ހާސް އައްޑޫ  އެ    އަށް  ހާސް  ރުފިޔާ.  އަށް 

ޚަރަދުކުރަން މި  އަނެއްކާވެސް  އޭނަ  ފުރުޞަތުތަކެްއ، ރުފިޔާއިން  ވަޒީފާެގ  އިތުރު  ފުރުޞަތުތަކެްއ   ޖެހެނީ.  ވަޒީފާެގ 

ފެނަ އެހެންނަމަވެސް،  މިނޫފެދޭ.  ބަނދަރާއި  މީހު ކައާއި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ނުލައެކޭތަންތަނަށް  ނޫން.  ން 
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ައއްއިޤު ކަންކަމެއް  އިޤުޑޫ  ތިޞާދީ  ބޮޑަކަށް  އެހާ  ކުރިއަތިއަތޮޅުަގއި  މަސައްކަތެއް  ދެކަށް  ޞާދީ  އައްޑޫ    ންނުދޭ. 

އަތުން މި ނެުގމުެގ ބަދަލުަގއި   އާދައިެގ މީހާ  ،އެހެންވީމާ  .ންތަ ޓީ ދައްކާ.އެސްޖީސިޓީއަކީ މާލެ ފިޔަވައި އެންެމ ިގނަ  

 މެންބަރުން އެބަ ރިތެޒަތްއިއް   ވެސް ބަެއއް ނުވަތަ ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނުެގ ވާހަކަ  ،ނަމަ ބޮޑުކުރި  ސްއިންކަމް ޓެކް

ޓެކް  .ދައްކާ ތަސް ލަްގޒަރީ  ޓެކްސް  މިކަހަލަ  އުފާވާނެ  ނަމަ ފްކުރިރަޢާާއިއ  ވަރަށް    އެާއއެކުހަމަ. ައޅުަގނޑު 

ދާއިރު ފަިއވް ސްޓަރ  ވެންމި އަންނަ އަހަރުން ފެށިެގން ބަދަލު  އަށް  16ން % އި  12، %4ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް % 

ހޮޓާތަކަށް ފަހަރެއްަގއި    ،އިހޮޓާތަކާ އޭެގ    ،ކުދި  ،މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  މިއީސެވަން ސްޓަރ 

ދީފައި ޖަނަވަރީ އެކަކުން ފެށިެގން ބޮޑުކުރީމާ އަޅުަގނޑަށް    ކަށް މިހާ ކުޑަ މުއްދަތެއްޔަފަންތީެގ ހޮޓާތަކަށް ކުްއލި  ށްދަ

އެަގބޫލުކުރެ  ފާސްކުރި   ވެނީ  މި  އިހަކަށްދުވަހު  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ކަމަށް.  ދިމާވާނެ  ތަކުލީފެއް  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް 

ކޮށްފައި ޮއންނާނެ. ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން   އޭެގން ވެސް އެބޭފުޅުންެގ އިންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ؛މިނިމަމް ވޭޖު

ަގބޫލުކުރޭ  ވެސް  ޓޫ ސޯރި  ، އެންމެން  ނުވަތަ  ރަންބިސްރިޓްތަކަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމަށް. ޒަމަކީ  ކުކުޅު  އަޅާ 

ބިސްކަމަށްއެހެން މާދަމާ  ދެން  ކާލީމަ  ކަތިލާފައި  ބަންލާފައި  ކުކުޅު  އެ  ވެސް  ވެއްޖެއްޔާ  ކޯއްޗެއްތޯ  އޮންނާނީ  އަޅަން 

އެހެންކަމުން ހިތަށްއަރާ.  އަދި  ،އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާ  އެއް  ވެސް އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު  ލަގްޒަރީ ހަމަ  ،ނީފަހަރު   

ޓެކްސޭ އިންކަމް  ދައުލަތު  ޓެކްސްާއއި  އަދި  އިްއޒަތްތެރި   ން ބޮޑުކުރަންވީ.  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހިތަދޫ  އަޚް  އަޅުަގނޑުެގ 

އެްއޗެްއ   ވެސް  ޑިއުޓީން  ރިިވއުކޮށްލަިއެގން  އަދިވެސް  ޑިުއޓީ  ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  ވެސް  އަސްލަމް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

ދެ ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. މީތި ކުޑަކޮށްލުން މާ ބުއްދިވެރިޔޭ ެއހެން ޮގތަކަށް. ދެ ބިލިއަން   ކަނޑާލަިއެގން މިއީ އެންމެ

ޓެކްސް އަޅުަގނޑުމެން  ިވޔަސް   ނެިގރުފިޔާއަކުން  ބަދަލުަގިއ    ،ކަުމަގއި  އޭެގ  ހަމައެއްނުވޭ.  އަދަދެއް  ޑެފިސިޓްވާ 

ހޯދައިފިއްޔާ ޓެކްސް  މި  ޮގތަކުން  އެހެން  ރަ  ދައުލަތުން  ބޮޑަށް  ަގބޫލުކުރެވެނީ.    ނަގޅުވާނެމާ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް 

ދަންނަވަނީ މި  މިހެން  ހުރިހާ އަ  8ން %އި  2%  ޖީ.އެސް.ޓީ  ،އަޅުަގނޑު  އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެއަށް  މި  ބޮޑުާވއިރު  ށް 

މިހާރު   1ޓޯޓަލް ވެލިުއެގ %  .1ރަން % ދައުލަތަށް އެބަ ޕޭކު  ޗަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންކާބޯތަކެތިންނާއި ހުރިހާ ެއއް

ހަމަ މި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ިމ    ،ވެސް ދައުލަތަށް ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ދައްކަމުން. އެހެންވާއިރު 

އެްއ އިމާރާތް  ،  ިއމާރާތްތަކުން  ދީެގން ހުންނަ މީހާެގ  ބާރަ އިމާރާތް ކުއްޔަށްދަނީ އާންމު ނިކަމެތި މީހާެގ ޖީބުން. ދިހަ

ނަަގންވީމާ   2ނެުގމުެގ ބަދަލުަގއި އާދައިެގ ނިކަމެތި މީހާެގ އަތުން މި %މާރާތްތަކުން ޓެކްސްދޫކޮށްފައި ދެން ހުރި އި

ކަންބޮ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުެގ  ވަރަށް  ފުރުޞަތަށް  ދެްއިވ  ބޭނުންވޭ.  ފާހަަގކޮށްލަން  މިކަން  އަޅުަގނޑު  ހުރީތީ  ޑުވުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 
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ެމންބަރު.   ިއއްޒަތްތެރި  ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   ،هللاނޮޅިވަރަމް 

ޙުސައިންޑަ ވަ ޙިސާން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ތުޅާދޫ  ނެތް.  ހުޅަނުގ    ،އިެގން  ހެންވޭރު  ނެތް.  ވަޑައިެގން 

ވަޑަިއެގން ނެތް. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު    ، ޙަސަން ލަޠީފްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ދާއިރާެގ

ވަޑަިއެގން ނެތް. އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ވަޑައިެގން ނެތް. މި އިއްޒަތްތެރި    ،މިރުޢާ

  ގެ މި ކޮމިޓީ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    ޕޯޓަލުން މި އުނިކުރަނީ.  ަވުގތު ދެން މިހާރު  މެންބަރުންެގ ނަންފުޅުތައް ައޅުަގނޑު މި

މެންބަރު   އިބަހުސްަގ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  މެންބަރަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  ފަހު  އެންމެ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ 

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު  އިހަވަންދޫ

ުގޅޭޮގތުން ވަރަށް މުހިންމު ިގނަ ވާހަކަތަކެއް މި މަޖިލީހުަގއި    މުޤައްރިރު. ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ބޭނުންވަނީ ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަން.  ސަރުކާރަކަށް  ހާެއްއވެސް    ،ދެކެވިއްޖެކަން  ެއއްެވސް  ލެްއަގިއ 

ކަމެޓެ ފަސޭހަ  ބޮޑުކުރުމަކީ  ސަރުކާރާ  އްކްސް  ޚާއްޞަކޮށް  ދެކޮޅުހަދާނެ. އި  ނޫން.  އެކަމާ  ފަރާތްތަކުން  ދިކޮޅު 

އެކަމާ ބޮޑުކުރުމަ  ވިޔަފާރިވެރިން  ޓެކްސް  އަބަދުވެސް  ފުރަތަމަ    ށްދެކޮޅުހަދާނެ.  އެންމެ  ދެކޮޅުހަދާ.  ވިޔަފާރިވެރިން 

ެގނައު ނިޒާމެއް  ޓެކްސް  ދެކޮޅުދިވެހިރާއްޖެއަށް  ބޮޑަށް  އެންމެ  ވެސް  ހަމަ މަށް  ވެސް  އޭރުަގއި  ފަރާތްތަކަކީ  ހެދި 

ުއނުގން ނެއްޓި  ،ވިޔަފާރިވެރިން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ވިޔަފާރިވެރިންެގ  މި ޤައުމަށް    ، ޙަޤީޤަތުަގއި 

ރަްއޔިތުން އެދޭ ކަންކަން ކޮށްދެވޭނެ މަުގ ކޮށައިދޭން ތިބީ މިއަދު   ،ޓަކައި ސަރުކާރަށް ކޮންެމވެސް ކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ

ކުރަންޖެހޭ   ،އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  ކޮންމެހެން  މިއަދު  ައޅުަގނޑުމެން  އެއީ  މެންބަރުންނޭ.  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުން  މި 

ރާނީ  މްޢު އެންމެ ވަރުަގދަ  ށްކަމެކޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ރައްޔިތުންެގ ސަރުކާރެއް. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ މިހާތަނަށް ދު 

ސްތުކުރުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިއަށްވުރެން ރަނަގޅު އެހެން ފުރުޞަތެްއ  ރާތަރައްޤީެގ ސަރުކާރު. މި ޤަުއމު އާ

މި ސަރުކާރުން  މި  ހެކިވޭ.  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  ކަމަށް  ނުލިބޭނެ  ޒަމާނެއް  ދެން  އެތައް  ރާއްޖޭެގ  ވަންދެން   ދަނީ 

ފުއިފުއްދަ  ،ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްނުދެވި ހުރި އޭ ޓު ޒެޑަށް.   ،އްދައިދެމުންނުދެވި ހުރި ައސާސީ އެތައް ކަންތައްތަކެއް 

ކަންކަން ކުރަން އިންތިހާއަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުން ތިބީ ބޭނުންެވފަ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ    ފުއްދައިދެމުންދާ ަވުގތު މި

ެގ  ޖޭ ރާއް  ،ެގ ނެޓުވޯކުން ުގޅާލަން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފަ. ރައްޔިތުން ތިބީރާއްޖޭެގ ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާުމ ހައި ސްޕީޑު

ތިބީކަ ރައްޔިތުން  ބޭނުންވެފަ.  އިންތިހާއަށް  ބިނާކުރަން  ހޮސްޕިޓަލުތައް  ސްކޫލުތަކުެގ   ،ންކޮޅުތަކުަގއި  ރަށްރަށުެގ 

ތިބީ ރައްޔިތުން  ބޭނުންވެފަ.  އިންތިހާއަށް  ފުރިހަމަކުރަން  މަތީ    ،ކުލާސްރޫމްތައް  ހިލޭ  ދަރިންނަށް  ރަްއޔިތުންެގ  އެ 

އެންމެ   ،ތިހާއަށް ބޭނުންވެފަ. މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ެއންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ޮގތްތަކަކަށް އިން
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އެންމެ ދުވަހަކަށް ވެސް މަޑުޖެހޭކަށް ރައްޔިތުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނޭދޭ. މިއަދު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި    ،މަހަކަށް

ބިލިއަން   30ލިބޭނޭ ކަމަށް ލަފާކުރި    ،އެއް ފަހު ރާއްޖެއިން ެގއްލިެގންދިޔަ އެތައް ބައިވަރު ފައިސާ   ބޮޑެތި ކާރިސާތަކަށް

އަހަރު  ދެތިން  މިދިޔަ  އެެގ  ރުފިޔާ  ނުލިބި  ތެރޭަގއި  ދަނީ ފަެގއްލި  ،އޮތީ  އެ  ސަރުކާރުން  އެހެންނަމަެވސް،   .

ައކުރުން ައކުރަށް ބަރާބަރަށް   އިބުރުލެއްނާރުވަ   ސްރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްެވސް ޚިދުމަތަކަށް ކުޑަވެ

މިފުރިހަމަ ކުރިއަށް  އެކަންކަން  ެވެގންދި  ކޮށްދެމުން.  ވެސް  ދުވަސްތަކުަގއި  އިންތިހާއަށް  ޔުއޮތް  ރައްޔިތުން  އެއީ  މަކީ 

ެގންދަމުން.   އެދިއެދި ތިބި ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ އެތައް ސަތޭކަ ރަށްރަށެްއަގިއ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު އެ ދަނީ ކުރިއަށް

ބަނދަރު ރަށްރަށެްއެގ  އެތަްއ  އެހު ؛ރާއްޖޭެގ  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ވެސް  ބަނދަރު  މަސަްއކަތް    ޅުދޫެގ  ސަރުކާރުން  ދަނީ 

ތަކަށް ެއ  އެސް.އެމް.އީ  ،ތިޞާދީ ހަރަކަތާތްތަކަކަށްއިޤު  ،ެގންދަމުން. ރާއްޖޭެގ އެތައް ބައިވަރު ވިޔަފާރިތަކަކަށް  ކުރިއަށް

ެއތައް ބަިއވަރު ެގސްޓު ދަނީ ވިޔަފާރިއަށް    ސްތަކަކަށް އެ ހައުދަނީ މެދުނުކެނޑި ފައިސާ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެމުން. 

މިއަދު ރައްޔިތުން   ،އައުުމެގ މަުގތައް ފަހިކޮށްދެމުން. މި ކަންކަން ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް މަޑުޖެހެން ރައްޔިތުން ނޭދޭތީ

އެތިބީ  އެ ރައްޔިތުން  މިއަދު  އެހެންނަމަވެސް،    ،  ތައްޔާރަށް.  މަުގފަހިކޮށްދޭން  ވާނޭ  ކަންކަން  މި  ސަރުކާރަށް  ތިބީ 

އެންމެ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރަން އޮތީ މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް. މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ތެރެއިން    އިއެކަމުގަ 

ދިކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް، ވަރަށް ބޮޑަށް  ދިމާ އި  މި ބިލުަގއި އޮތް އެްއޗަކާ  ،އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު ހަމައެކަނި ކަމަކީ

މެންބަރުންކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރަ ކުރިއަށް އޮތް  ،  އީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ލިބުމަށް ނޭދޭ 

 ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި މި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމާ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ނޭދޭ މެންބަރުން 

އިޤުދެކޮޅު ރާއްޖޭެގ  މަންޒަރު.  މިޮގތަށް  ހަދަމުންދިޔަ  އެޅިޔަހަމަތިޞާދު  މި ރާއްޖޭ  ،ށް  ރައްޔިތުންނަށް  ެގ 

ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެމުން މިތާ އެކިއެކި ެއހީތެރިކަން މިޮގތަށް ކުރިއަށް   ،ރާނީ ތަރައްޤީތަކާއި މްޢުފުރިހަމަކޮށްދެމުންދާ  

ފުރިހަމަކޮށްދީފި  ށްވަރަކަދިހަމިއޮތް   ކުރިއަށް  ރަްއޔިތުން  ކޮންޓިނިއުކޮށްދީފި  ،ނަމަ  މަސްދުަވހު  ދިވެހި  ބަހެއް  ނަަމ   

ދޭނެކަމާ  ،ނެތި ޞާލިޙަށް  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  ރައީސް  ދައުރެއް  ދެވަނަ  ނެތި  އެއްވެސް    އުޒުރެއް  ދިވެހި  މެދު 

މި  ،ރައްޔިތަކު  ބިލު  މި  އެދެނީ  ައޅުަގނޑު  ނޫފައްދާ.  ޝައްކެއް  ބޭފުޅަކު  ފާސްކޮ  އޮތް  ސިޔާސީ   ، ށްޮގތަށް 

ފޯ ރައްޔިތުންނަށް  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  މިދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޚިދުމަތްތަކާއި  ރުކޮށްދެމުން  މި   އިރާއްޖޭގަ   ،ދާ  ކުރިއަށް 

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ޔު ރާނީ ތަރައްޤީތަކަށް މަޑުޖެހިމެއްނެތި ކުރިއަށްދިޢުމްެގންދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު.   ިއއްޒަތްތެރި  ދަޝުކުރިއްޔާ  އޮފް  ކޮމިޓީ  ނިމުނީ.    އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިއަދަށް  ަމސައްކަތް  ހައުސްެގ  ހޯލް 

ަގާވއިދުެގ   ފުރުޞަތު   7ކޮމިޓީެގ  އަދި  ވަުގތާއި  ހުށަހެޅުމަށް  އިޞްލާޙު  ދެން  ބުނަނީ،  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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.  އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކެއް ވެސް  ،ދިނުމަށް. އަދި މީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަވޭ

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު   މަރުޙަލާތައް  އެ  ުގޅުްއވަިއެގން  މެންނަރުންނާ  އިްއޒަތްތެރި  މޭޒުން  އިދާރީ  އެހެންވީމާ، 

ބާްއވާނަން. ޝުކުރިްއޔާ   ގައިއަޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ހޯލް ހައުސް ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.
 

____________ 




