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 ވުން ބައްދަލު   ދެވަނަ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ  

 ދުވަސް( އަންގާރަ ) 2022 އޮކްޓޫަބރު 18

 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސްނައިުބ  މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ން:ވުކެ އް ކަދެހަވާ ންތުރިޔާސަ

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ރަ ؛ންޝުކުރިއްޔާ  ހިސާބުން  މި  މިހާރު  މަޖިލިސްއްޔިތުންއަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީއަށް    ެގ  އެކުަގއި 

މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީެގ ކޯރަމަކީ    ހިނގައްޖެ. ހައުސްެގ.  ހޯލް  ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ ކޮމިޓީ އޮފް  މިވަުގތު މަޑުކޮށްލާނަން 

ކޮމިޓީ  މިއަދުެގ  ކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ.  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތޯ.  ލާނަން ކޯރަމް ހަމަވޭ އި. އަޅުަގނޑު ދެތިން މިނެޓެއް ބަލ29ަ

ެއޖެންޑާ ހައުސްެގ  ހޯލް  ދަ  ފަރާތުން ؛އަކީއޮފް  ޝިފާޢު    ،ސަރުކާރުެގ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ 

ނަންބަރު    ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޓެކްސް)  10/ 2011ާގނޫނު  އަުގން  ޚިދުމަތުެގ  ާގނޫނުމުދަލާއި  ށް  (އަނެުގުމެގ 

މެންބަރުންއިޞްލާޙު ިއއްޒަތްތެރި  ބިލު.  އެބަ ؛ެގނައުމުެގ  ލިބިފައި  ނ.    އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުޑަފަރީ އޮތް  އަތޮޅު 

 ން ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ.ވާފައިވާ ސިޓީެއއް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޕޯޓަލުއްބެހޭ ގޮތުން ފޮނު  ކައުންސިލުން މި ބިލާ

ހުޅުވަބަހުސް މި  މިހިސާބުން  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާލަން.  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ބިލުެގ   ،ލަނީއިކުރައްާވއިރު  މި 

 .  ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިމަޝްވަރާއަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

އިޤުތި ދުނިޔޭެގ  ދުވަސްވަރަކީ  މި  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށްޞާޝުކުރިއްޔާ  ވެސް  ހާލަތު  ދަށަށް   ދީ  ބޮޑަށް 

މިހާރު ވެސް   ައޅުަގނޑުމެން  ކޮވިޑުެގ    2020ކުރަނީ  މަސައްކަތްމި  ޮގސްފަިއވާ ދުވަސްވަރެއް.  ަވނަ އަހަރުަގއި އޮތް 

ވުރެ އެތައް ުގނަެއއް އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްެގން    ވަރަށް  ލިބުނު  ،ވާނެ އެނިގަވޑަިއަގންނަހާލަތުން ޤައުމު އަރައިަގތުމަށް.  

ނޫން ވެސް ތަކެތި  ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި، އިންޖެކްޝަނާިއ އަދި މި  އިނުޖައްސައަހަރުމެންެގ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް

ންނަ ޖީ.ޑީ.ޕީ ނުވަތަ ދަރަނީެގ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފަިއަވނީ. މިޮގތުން ދުނިޔޭެގ މާލީ ިއދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައި އޮ  މި

ސަރުކާރުން އެޅުްއވި    ،ވުރެ މަްއޗަށް ރާއްޖޭެގ ދަރަނި ވެސް ވަނީ ޮގއްސަ. ރާއްޖޭެގ ހާލަތަށް ބަލާއިރު  އަށްއޯރޭޝި

ޮގތުން  ނަތީޖާއެްއެގ  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  އިޤުތި  ،ހަރުދަނާ  ނުެވއްޓިޞާދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަދަަވޅުަގނޑަކަށް  ފުން  هللا   ،ދު 

މިން މިއިރާދަފުޅާއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގސްފަ  ވަރުފުޅުން  އައްސޭރިއަކަށް  ސަލާމަތުެގ  ޤައުމު  މި  ރާއްޖޭެގ ވަނީ   .

މި ޞާއިޤުތި އެބަދޭ.  ރިބައުންޑުވަމުން  މަޑުމަޑުން  ހާލަތު  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ދީ  ަމއްޗަށް  ކުރަން   ،ކަންކަމުެގ    އަދިވެސް 

ުއނދަ ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  އަދި  ދަތި.  މަސައްކަތް  ބަލާއިރުޫގ.  ހުރި  ނިސްބަތުން  ޔޫރަޕިއަން   ،ދުނިޔޭެގ  މިހާރު 



2202 އޮކްޓޫބަރު  18                                                   ބައްދަލުވުންވަނަ  2ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

2 

 

ަގބޫލު މި ؛ޔޫނިއަން އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  ިގނަ   އިރާއްޖޭެގ މިތާަގ  ،ކުރަނީ  ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް މިހާރު 

ޮގތުން ވެސް އެ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާ  ލިސްޓުަގއި  ތަކުެގ  ދުނިޔޭެގ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމު  ، ނޭގއިްއޒަތްތެރި 

މި ބޭނުންވަމުން  ހިމެނެން  %  އަޅުަގނޑުމެން  %25ދަނީ.  އޮންނަނީ.    އ30ާާއއި  މި  މިހާރު  އަދަދަކަށް  ދެމެދުެގ 

ބަލާިއރުއްއަވަ  ޤައުމުތަކަށް  ެއވްރެޖު  އެންމެ  ،ޓެރި  އިންޑިާއަގިއ ވެސް  ރޭޓަކީ % ސްޓޭންޑަ  ބޮޑު  ޖީ.އެސް.ޓީ  .  28ޑް 

، ލަްގޒަރީ ޓެކްސް  މި ނަަގނީ  ހޮޓަލުންހޮޓާ  އި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އެހެނިހެން ތަންތަނުަގއެއީ  ،ށް ބަލާއިރުލަގްޒަރީ ޓެކްސަ

  އިައދި ޔޫރަޕުެގ ޤައުމުތަކުގަ   ،ޕްލަސް ޕްލަސްަގއި. އެހެންވީމާ، މިހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  28މި އޮންނަނީ %

ޓެކް އެޑެޑް  ވެލިއު  ޓެކްސްތަކާިއ،  ލަްގޒަރީ  ނެޭގ  ހޮޓާތަކުން  ޓެކްސްތަކާިއ،  ނެޭގ  އެްއޗަކަށް   މި  ،ސްމި  ހުރިހާ 

ތަކެތީެގ އަުގ ބޮޑުެވދާނެ ކަމަށް ވެސް މިތާގައި   ނަށްއަޅުަގނޑުމެންރާއްޖޭެގ ޓެކްސް ރޭޓު ދަށް އަދިވެސް.    ،ބަލާއިރު

މުޤަްއރިރު  ވަރަށް ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަދައްކަާވ.  ބޭފުޅުން  އަތުން   ؛ިގނަ  ިވޔަފާރިވެރިންެގ  ޓެކްސްައކީ  ކޮންމެ  ނެޭގ 

ޕާސް ކޮންޒިއުމަރަ އެްއޗެންއޮށް  ިގނަ ކުރެޭވ  ނޫން.  މާ  ްއސެްއ  ޕްރޮފިޓް  މީހުންެގ  ެއ  ޓެކްސް  އެ  ޖިންއިން ފަހަރު 

ލަ ސޭލްސް  ނުވާނެ އެ މީހުންެގ ވިޔަފާރީެގ ޖުމުކު ބޭނުމެއްޔަ އެްއވެސް ިވޔަފާރިވެރި  ،އުނިވަނީ. އެީއ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު

ވާތީ އަޅުަގނޑަށް މިކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް    މީހެއް ކަމަށްކުރާ  ދާކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަކީ ވެސް ވިޔަފާރި   ދަށަށް

ކުޑަކުރިއެ ޓެކްސް  އަދި  ިގނަޔަނޭގ.  ވެސް  ފައިދާ  ޭއެގ  ރައްޔިތުންނާ  ސް  ޕާސް  ފަހަރު  ނުޭވ. ެއއް  އޮންހަމައަށް 

ހުށަހަޅަނީ ައޅުަގނޑު  ޮގތަށް  ،އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅި  މި  ހާލަތާއި  ،މިހާރު  ޤައުމުެގ  ދައުލަތުން   ، މި  ރައްޔިތުންނަށް 

މެދުކެނޑުމެއްފޯ ޚިދުމަތްތައް  ކުޑަ   ރުކޮށްދޭ  އެޅޭ  ސަލާމަތްވުމަށް  ދަރަނި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  ނެތި 

ފިޔަވަޅެއް ނޫން.   ؛ނަމަވެސް ފިޔަވަޅެއް  ިމ މި ފިޔަވަޅަކީ މުޅިން ސަލާމަތްވާނެ  އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ ހަިއސިްއޔަތުން 

ެއއްޗެއް ދަންނަވާދައްކަނީ. ވިޔަފާރިވެރިެއއްެގ ހަ  ވާހަކަ މި ނޭގ މީެގ އަސަރު.  އަޅުަގނޑަށް އެ  ،ނަމަ  ިއސިއްޔަތުން 

ައޅުަގނޑުެގ    ،ބޮޑު އަސަރު ކުރާނެ އެކަކީ އަޅުަގނޑުކަން   އެންމެ ވިޔަފާރިވެރިެއއްެގ ހައިސިްއޔަތުން. އެއީ ޕަސެންޓު 

ޤައުމުެގ    ޖީބުންކަން ދިވެހި  މިހިރީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ރައީސްއިއްޒަ ؛ަގއިުގއް ހަދާނީ.  މި   ،ތްތެރި 

އާިއ  ޖީ.އެސް.ޓީ   2ޮގތަށް %  ކުރަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް  ަގއި މިކަންުގއް ހަނިންމާލަނީ. ރައްޔިތުންެގ  

އިތުރު  އޮތްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ހުށަހެޅިފައި  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން.   ކުރުމަށް  ވާހަކަ  ހުށަހަޅާ  ފާސްކުރުމަށް  ޮގތަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ވާހަކަފުޅު މެންބަރުން  ކޮމިޓީއިްއޒަތްތެރި  ަވުގތަށް   ، ދައްކަވާއިރު  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވިޔަސް  ނޫން  ތަޅުން  ިމއީ 

ބެލް ައޅުަގނޑުމެން  އެދެން.  ެގންދަނީ  ބައްލަވާލަދެްއވުން  މި  ނިންމާލަދެއްވުން    މިނެޓަށް   5ޖަހަމުން  ަގޑިއަށް  ވީމަ. 
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ހައުސް ހޯލް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޓީ  އެއީ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން    އެދެން.  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ހަމަ  ވީމަ 

 ތީ. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމުަގއި   ބޭނުމެއް  މައިަގނޑު  ހުށަހެޅުމުެގ  ބިލު  މި  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  ުމޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އަންދާޒާތަކުން  ސްދަުއލަތުެގ ރިކަރެންޓު ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސޭނެ ކަމަށް ފި  ،އޮތީ   ބަޔާންކޮށްފައި މި

ރި  ،ފާހަގަވެފަިއވާތީ ކުރަންޖެހޭ  އާމްދަނީދައުލަތުން  ލިބޭ  ދައުލަތަށް  ޚަރަދު  ޓަކައި  ން ކަރެންޓު  ، ހަމަޖެއްސުމަށް 

ާގނޫނު ނަންބަރު   ޮގތުން  ޚިދުމަތުެގ އަުގން ޓެކްސް)  10/ 2011ދައުލަތުެގ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުެގ  ނެުގމުެގ  މުދަލާއި 

. އަޅުަގނޑަށް ދައުލަތުެގ  ންކިޔައިފިފަހަރު    3މިހާރު ދައުލަތް   ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްށް ެގންނަ އިޞްލާޙެ (އަާގނޫނު

އޮތް މީަގއި ފާހަަގކޮށްފައި މި ހުށަހެޅި ބިލުެގ ސަބަބުަގިއ ދައުލަތް ސިފަކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ. އިްއޒަތްތެރި    ނަން އެބަ

 ރަްއޔިތުންެގ އަތުން އަނެްއކާެވސް އިތުރު ެއއްޗެއް މި ނަަގނީ. ދެން މި  ދިވެހިރައްޔިތުން.    ދައުލަތަކީ ދިވެހި ؛ރައީސް

ނޭގ ބޭރުެގ ދައުލަތުެގ ރައްޔިތުންތަްއ ތިބި ައޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށް އެ ؛ބޭރުެގ ދައުލަތްތަކުެގ ރައްޔިތުން އަތުން   ،ތީއޮ

ފެކްޓަރީތަކެްއ ނުހިންޭގ. އޮތީ. ކަރަންޓު ކެނޑެނީ. ހަކަތައެްއ ނެތް.    ެއއްކޮށް ހަނުގރާމައިެގ ހާލަތުަގިއ އެ  ހާލު. ޔޫރަޕު

ދަށަށް އޮއެހެންވީމާ،  ދަނީ.    އާމްދަނީ  ިވއްކާފަިއ  ކުރިއަށް  ވެސް  ޕެކޭޖުތައް  އޮތީ  ވިންޓަރއަށް  ވިންޓަރ.  ތީ 

ކުރީާމ  ެގނެސް އަދި ނުވަތަ ޖީ.އެސް.ޓީ އިތުރުކަށް އަނެއްކާވެސް، ރޭޓުތަކަށް ބަދަލުޔަރިސޯޓުތަކުން. އެހެންވީމާ، ކުއްލި

ށް ހީވަނީ ިވސްނާލަން ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ކެންސަލޭޝަން ވެސް އަތުވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ެވސް ައޅުަގނޑަ

ކޮބާޖެހޭހެން.    އެބަ ދައުލަތަކީ  އެކަމަކު  ނެިގދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިވެހި ؟ދެން  މި   ދައުލަތަކީ  ރައްޔިތުން. 

 ؟ސަރުކާރަކީ ކޮބައިތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؛ދައުލަތުެގ ރިކަރެންޓު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ   ، ދިމާވެެގން ުއޅޭ މައްސަލައަކީ 

ޮގތުން އެްގޒެކްޓިވް ޕަވަރ އޮތީ.    މަނަންޓްއަހަރުން. ޕާ  5ައހަރުން    5ޓެމްޕަރަރީ އެްގޒެކްޓިވް ޕަވަރ    ،އެއީ ވަުގތީ 

އޮތީ  ބާރުތައް  ފާހަަގކުރެވޭސަ  ސިވިލް  ،އެްގޒެކްޓިވް  އަޅުަގނޑަށް  މިނިސްޓް  ،ރވިސް.  ފިނޭންސް  ރީންނާއި ފަހުން 

ބިލުތަކުަގއި ހުރި  ފޮނުްއާވފައި  ފަރާތްތަކުން  ރައީސު  ، އެކިއެކި  ވަ ނުަވތަ  ހިމެނޭ،  އުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ތެރޭަގއި  ދުތަކުެގ 

ވަ ވައުއެމް.ޑީ.ޕީެގ  ހިމެނޭ  ތެރޭަގިއ  ޓަކައިއުދުތަކުެގ  ފުްއދުމަށް  އޮތީ    ލަނޑުދަނޑިތައްސިލުކުރަންޖެހޭ  ހާ  ދުތައް 

އެ   ،ިއވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އިއްޔެ ެވސް އަޅުަގނޑު ކުރި ސުވާލަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދެއްވާފަކަނޑައެޅިފަ

ވާސިލުއަމާޒަ މިށް  ނަތީޖާ  އޭެގ  ކަމަށް.  ބޭހުެގ   ނުވެވޭ  މެކްސިމަމް  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އޮތީ. 

  އޮތްވަރުެގ އެތައް   ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައި  ސަބްސިޑީޒްއް ކަނޑައަޅަން ދީފައި އޮތީ. އެކަމެއް ނުކުރެވޭ.  ރީޓެއިލް ޕްރައިސެ

ފިއު އިތުރަށް  ސަބްސިޑީޒަުގނަެއއް  އެހެނިހެން  ލް  ހޭދަެވއްޖެ.  ވެސް  ޮގތްށް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ހޭދަެވއްޖެ.  ޮގތަށް 
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އަންދާޒާކޮށްފަ  ނުކުރެވިރިފޯމް ކަމަށް  ލިބޭނެ  ވެސް.  އިތުރަށް  ހުރޭ  ޖައްސަވާފައި  ބަޖެޓުަގއި  ނުވަތަ  .  އޮތީ.  ާގނޫނު 

އެ ނުހެދިެގން  އެހެންވީމާ،    ަގާވއިދު  ނުނެޭގ.  ދިވެހިބަިއ  ވިސްނާ  ދައުލަތަކީ  އަތުން  ެގ  ރައްޔިތުން   ،އިރުރައްޔިތުން 

އިތުރު  އަނެއްކާވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ  އިތުރަށް.  ނެެގނީ  މި  އިތުރު އެްއޗެއް  ވެސް  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ކުރެވެނީ.  ކުރެވެނީ. 

  ނެ.އަށް އަސަރުކުރާހާރާއްޖެއަށް އިންތި  ކުންއެހެންވީމާ، މުދަލާއި ޚިދުމަތުން މުޅި ދުނިޔޭެގ ބާޒާރަށް އަންނަ ބަދަލުތަ

 ؛ކުރެވެން  ޮގތަކަށް މިކަން  ރާއްޖެއަކީ އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާެވފައި އޮތް ޤައުެމއް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނޫން

ޑިތަްއ  ނހުރި ލަނޑުދަ  ނުވެސިލުހާނުކުރެވި،  މީަގިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރީން މިދެންނެވިހެން    ،އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން

ން ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ  ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ  ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްފި ކަމަށް  ށް ޓަކައި ކުރެވެން ކުރުމަސިލުހާ

 ން ނެތިއްޔާ ކުރަންވީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދެ .ނުކޮށް ެވސްއިތުރަށް ބޮޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނެޓުން އަޅުަގނޑުމެން ިމ   3މިނެޓޭ،    5އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވުނީ    !ފުކުރައްވާތިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާ

ފުރަތަމަ   ދެން    2ބެލްޖަހަނީ.  އެދިަވޑައިެގންނެވޭނެ.    3މިނެޓު.  ވެސް  ފުރުޞަތަށް  ދެވަނަ  ފުރުޞަތަށް   3މިނެޓު. 

ޒަތްތެރި މެންބަރުން މިނެޓަށް އިއް  3ވެސް އެދިވަޑައިެގންނެވޭނެ. ެއހެންނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުަގއި މި ބަލަނީ  

 މް. ޢާޡިކުރެވޭނެ ކަމަށް. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވާހަކަފުޅު ބައްޓަން 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

އަތުން ރައްޔިތުންެގ  ދެކޮޅުޖެއްސުމަށް  ޚަރަދު  ރިކަރެންޓު  މުޤައްރިރު.  ނަަގން  ޝުކުރިއްޔާ  ބެހޭ   އެކަމާ ؛ޖީ.ެއސް.ޓީ 

ވިދާޅުވެފައި މިނިސްޓަރ  ފިނޭންސް  އިްއޔެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަދައްކާއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެތިން   ޮގތުން  ހުރި 

ދަންނަވަ އެބައޮތްއިވާހަކަެއއް  ވާހަކަެއއްަގއި  އެއް  ޤައުމަކީ    ކޮވިޑަށް  ، ލާނަން.  އެއް  ކުރިއަރާ  ބާރަށް  އެންމެ  ފަހު 

އަންދާޒާދިވެހިރާއްޖެ   ވިދާޅުވޭ.  ކަމަށް  ނެތް  ދަތިކަމެއް  ެއއްެވސް  އަދާކުރަން  ދަރަނި  % ކަމަށް.  .  37ކުރީ 

% މި  41އެހެންނަމަވެސް  ވިދާޅުެވއްޖެ.  ވެސް  ކަމަށް  ކުރިއަރާފަިއވާ  ހުރެއްޖެ  އަށް  ރަނަގޅަށް  މިހާ   އްޔާ ކަންކަން 

ޓެކްސް އަތުން  ރައްޔިތުންެގ  މިއަނެއްކާ  އަޅުަގނޑުމެން  މިއީ  ކަމެއްތޯ  ނެުގން  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ހަމަ   ؟ވަުގތު 

ކުރަނީ   ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނޭ ކަމަށް އަންދާޒާ މި  2.5  ، އުޅެނީ  ދައުލަތަށް މި  އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މިކަން ނުކޮށް

ބޮޑުކޮށްެގން މި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ   ،ޓެކްސް  ދައުލަތުން  އެބަޮއތް  އެހެންވީމާ،  ބޮޑުކޮށްެގން.  ޖީ.އެސް.ޓީ  ޚަރަދު    އާއި 

ެއއް އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ޮގތްތަކެއް  ބަިއވަރު  އެތައް  ދެކޭޮގތުަގއި    ކުޑަކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް 

އެބަ ރައީސް  ފޮނުވަން  މަޖިލީހުެގ  މިނިސްޓަރީއަށް ސިޓީއެއް  ފިނޭންސް  އެބަ  ،ޖެހޭ  ބައިވަރު    އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހެއޭ 
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އެ ވެކަންކަން  ދެނެަގންނަން  ވެސް،  އެތައް  ނެގން  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ހުށަހެޅިއިރުަގއި  ބިލު  މި  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ސް. 

މި ފުރިހަމަނުކޮށް  އެއް  ކަންތައްތަކެއް  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  އައިްއސަ.  ބިލު  މި  ހިސާބަށް  މި    އޮތީ 

އެބަ މަޖިލީހަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  ؛ކަމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  އެބަ   މި  ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް 

  . ނޫނީ ެގންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ  ޒިރުކުރަންޖެހޭހާފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އެބަ  

ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުާވ    ،މިހާ ރަނަގޅަށް ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ބައްޓަންވެފައި ހުއްޓާ ؟ކީްއވެެގން ކުރާ ކަމެއްތޯ

،  ެވެގންއުޅެނީ ޓެކްސް ނަަގން  ހުރީ. އެހެން ހުއްޓާ ކީއްެވެގންތޯ މި  އްޔާ ނުލާހިކު ރަނަގޅަށް ކަންކަންޖެ ވެއް  ޮގތުން

އޭެގ ބޮޑުކުރަންވެެގން.  މިނިސްޓަރޓެކްސް  ފިނޭންސް  ވިޔަފާރިވެރިން  ؛ތެރޭަގއި  މިދެންނެވީ،  ވިޔަފާރިވެރިންނޭ 

ޓޫ އަދި  ފަރާތްތަކާއި،  ހިންާގ  ފިހާރަ  އެއީ  ތެރެއިން  ެގންނަންޖެހޭ.  ފަރާތްތަކުެގ  ހިންާގ  ެގސްޓުހަުއސް  ރިޒަމްެގ 

މިއާ އަޅުަގނޑުމެން  ެގނެސްެގން  ބަޔަކު  ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ.    ކޮންމެވެސް  އެބަ  ޮގތުން  އެ ބެހޭ  ެގއްލުމެއް    ކިހާ 

ކަމަށް  ފަރާތްތަކަށް ކޮށްފި  ކަމެއް  މިފަދަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޖަމު  ވަނީ  ވާނެތޯ  ވިޔަފާރިވެރިންެގ  އެނަމަ.  ބަ  ޢިއްޔާ 

ބޮޑު ެގއްލުމެްއ    ކިހާ  ،އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭ  ނޫނިއްޔާ  ،ޒިރު އެބަ ކުރަންޖެހޭހާެގންނަންޖެހޭ. މަޓީ  

އަޅުަގނޑުމެން   ؛ބޮޑު އަދަދެއް ނެީގމާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައިސް  މިހާ  ،ރާއްޖެއަށް ވެދާނެތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ޓެކްސް  މި

  ، ކުރަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަމުން ތަޅުމުަގއި ފާހަަގކުރިންރަދު ކުޑައެބަޖެހޭ ސަރުކާރު ހިންުގމުެގ ޚަ

ެއއްެވސް ކަމެއް ނުކުރާ ކުންފުނިތަކެއް. ސަރުކާރަށް މި ފަިއސާ    ،ކުންފުނިތައް އެބަހުރި އެތައް ބައިވަރު ކުންފުންޏެއް 

ޔަީގން އަޅުަގނޑަށް  ޓަކައި  ހިްއސާ ވެސް  ، ހޯދުމަށް  އެހެންވީމާ،    ކުންފުނިތަކުެގ  ފަރާތްތަކަށް.  ެއކި    2.5ިވއްކިދާނެ 

ނަާގކަށް އަޅުަގނޑެއް ހަމަ ޔަީގނުން ވެސް ެއއްބަހެއް ނޫން. އެީއ  ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާކަށް ރަްއޔިތުންެގ އަތުން ޓެކްސް

ކަށް އަޅުަގނޑު  ވަުގތަ  ކަމަށް ެވސް މި  ނުކުރަން. ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއްކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް

ކުންފުނިަގބޫލެއް ބައިަވރު  ކިޔާފައި  ނަމެއް  އެއް  އެބަހުރި  ލަބީބް  .ނުކުރަން.  އިލްޔާސް  މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި 

ދެތިން ކުންފުނި އެކިއެކި  ؛ ބަިއވަރުއެއް ނަމެއް ކިޔާފައި    ،ފާހަަގކުރެްއވި ތަޅުމުަގއި ހަމަ މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން

އެއް ކިޔާފައި  އުވާ  އެހެން  ން.ކުރަމެއް  ކަ  ނަންނަން  ކުންފުނިތައް  ލެިވދާނެ.    ހުރި  ޚަރަދު  ވެސް  ކުންފުނިތަކުެގ 

މިހާއިންތި އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ކަމަށް   ކަންކަމާ  އަށް  ވިސްނާލަންޖެހޭނެ  ސްޓޭޖުަގިއ  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  މެދު 

 އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންނަމަވެސް ހުށަހަޅުއްވާ.  އެބަ  ހުށަހެޅުން  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ތާއީދު   ،ޝުކުރިއްޔާ 

ހުށަހަޅުއްވާފައި ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  އޮތް   ،ވަނީ  ލިބެންޖެހޭނެ.  މިހާރު   ހަމަ 
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ފާސްކުރަން.   ދާއިރާ މެދުޮގތަށް  ހުށަހެޅުއްވީހެންވޭރު  އެ  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  މަޝްވަރާ  ، ެގ  ބެހޭ    ކަމާ ؛ިއތުރު 

މަޝްވަރާ  އިތުރު  އަޅުަގނފަރާތްތަކާއި  މިއާިއެގން  ހޯދުމަށްފަހު  ވެސް  ޚިޔާލު  ރަްއޔިތުންެގ  އަދި  މެން ޑުކުރުމަށްފަހު 

މަސައްކަތް  ،ދާންޖެހޭނީ  ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ބިލުތަކުަގއި  އެއެހެން  ިއއްޒަތްތެރި  ކުރާހެން.  ހެންވީމާ، 

ލިބުނީމާ  ެގމެންބަރުން ހުށަހެޅުމަކާ  ތާއީދު  ެއްއވެސް  ކުރިއަށް   މިއިން  ދާއިރާެގ  ެއކު  ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު  ެގންދެވޭނީ. 

 . ފްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަތީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް

ިއއްޒަތް ފުރަތަމަޝުކުރިއްޔާ  އެންމެ  ުމޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު،  ކަމަކަށް    ތެރި  ދާއިރާެގ  މެދުހެންވޭރު 

ފަރާތްތަކާ އިތުރު  ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްިވ  އެ  މުހިންމު.   މެންބަރު  ވަރަށް  މަޝްަވރާކުރުން  އެކީ 

ކުރާ  އް ބޮޑު ކްސެއަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ރައްޔިތުން މިހާރު ވެސް ދަްއކަމުންދާ ޓެ

ޓެކްސެ  6% ވާހަކަ.   ދަްއކަމުންދާ  ބޮޑު  8% އް  އިން  ވާހަކައަކާއި ައށް  ދައްކަމުންދާ    12%  ،ކުރާ  އިން 

ސަރުކާރުން  ؛ ކުރާ ވާހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރުއަށް މި އަންނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަރީން ފެށިެގން ބޮޑ16ު%އް  ޓެކްސެ

  ، ނޭގޖެހިެގން މި އުޅޭ ސަބަބު. އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެމި ޓެކްސްތައް ބޮޑުކުރަން  ،ޖެހޭސާފުކޮށް ވިދާޅުވެދެއްވަން އެބަ 

ހުށަހެޅި ދެން ބިލުެގ   ؛ބިލު  އެއީ  ކަމަށް.  އިތުރުކުރުން  އާމްދަނީ  ދައުލަތުެގ  ހިމެނޭ  އެބަ  ތެރޭަގއި  މަގުސަދުެގ 

ފައިސާެއއްތޯ ކިހާ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  ބޮޑުކުރީމާމި    އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުވާ  ޓެކްސް  އެ  ޮގތަށް   ދެންނެވި 

ފައިސާެއއްތޯ   ހޯދާ  ކޮންޮގތްތަކަކުން  އެއީ  އަދި  އެ  ،ާއއިލިބެނީ.  ޮގތަކަށްއަދި  ދެންނެވި ؛ނޫން  ޓެކްސްތަްއ    މި 

ނުހޯދެނީތޯާއއިއިތުރުކޮށްެގން  ފައިސާ  އަދަދަށް  ބޭނުންާވ  އެ  ޮގތަކަށް  ނޫން  ބޮޑުކޮށްެގން  އެހެންމެ  ،،  ހަމަ    ،އަދި 

ދައުލަތުން ކުރަމުންެގންދާ ބޭކާރު ޚަރަދުތައް    ،ކައުންސިލުން ިމައދު ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީަގއި އެ ބުނާހެން  ކުޑަފަރީެގ

ޮގތެއް މި  ،ނުޖެއްސެނީތޯއާއިދެކޮޅު  ހުއްޓާލަިއެގން ނޫނިއްޔާ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަަމކީ  ދެންނެވި 

އެއާެއކީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން    .ޤައްރިރުއިްއޒަތްތެރި މު  ނުކުރެވޭަގބޫލެއް  އްށް އަޅުަގނޑެކަކަމެއް ކަމަކަންނިންމޭނެ   ހަމަ 

މު ިއއްޒަތްތެރި  އަނެްއކާވެސް    ،ްއރިރުޤަ ބޭނުންވޭ  އަހަރު  2023ައޅުަގނޑުމެން  ރިޔާސީ  ވަނަ  އަހަރު  އަންނަ  މި   ،

ނުެގއްލޭނެ   އިތުބާރު  ރައްޔިތުންެގ  ނިކުންނައިރު  ކުރުމަކީ ކަހަލަ  އިންތިޚާބަށް  ކަންކަން  މިފަދަ  ޮގތަކަށް 

އަށް  ސަރުކާރަށް ވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީ  ؛ޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާއީދު އިތުރުވެ، އަދި އެ ރަްއޔިތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯ

  ،ަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީޅުވޯޓު ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަ

ކުރާ ޮގތަށް  ސަރުކާރުން ފޮނުވީތީ ރަބަރ ސްޓޭމްޕް  ،މަޖިލީހަށް ލާފައި  2% މަ މިހެން ތިބެފައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން  ހަ

. ސް ބޮޑުކުރަން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީކްޓެ  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުރާ ކަހަލަ ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު
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މި ބިލު ހުށަހެޅިއިރު ެވސް ރަްއޔިތުންެގ    ،ވެސް އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ  ހަކައަމީ މިހާރުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާޅުއަ

ަގާވއިދުެގ   ހުށަހަޅާފަެއއް  84މަޖލީހުެގ  ބިލު  މި  އޮތީ  މި  ނޫން  އުސޫލަކުންނެއް  ބުނާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  .  ަވނަ 

ބުނޭ ސާފުކޮށ84ް އެބަ  ަގއި  ހުށަހަ  ،ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  ެއ ކޯސްޓް  ކޯސްޓް އެސްޓިމޭޓެްއ  ޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި 

ކަށް  ޔަ. އެހެންނަމަވެސް، މިތްއެސްޓިމޭޓް މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގަވާއިދުަގއި އޭެގ ފޯމެޓް ވެސް ހަދާފައި އެބަ އޮ

ނޯވޭ އަޅާލުމެއް  ބުނޭ   މިހާރު  އެބަ  ފޯމެޓްަގއި  މި  މީގައި  ބުނޭ،  އެބަ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  މީަގއި  ސަރުކާރުންނެއް. 

ލިދައު ބިލު  ލަތަށް  އެއީ  ކަމަށް.  ބަޔާންކުރަންޖެހޭ  ތަފުސީލު  ޭއެގ  މިންވަރާިއ  އާމްދަނީެގ  ލަފާކުރާ  ކަމަށް  ބޭނެ 

މުޤައްރިރުހުށަހަޅާއިރު.   ލަފާކުރާ    ،ތެރޭަގއި ޭއެގ ؛އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ތެރޭަގއި  ތަފުސީލުތަކުެގ 

ކަމަށް    ،ާއއިދާއިރާ ލިބޭނެ  ޮގތުަގއި  އަކުރުއާމްދަނީެގ  ހިސާބު  އެ  ރުފިޔާއިން،  މިންވަރު  އެބަ  އަދަދުތައް    ،ލަފާކުރާ 

ރައީސް  އަޅުަގނޑުމެންނާ އިއްޒަތްތެރި  އަންނަންޖެހޭ.  ޒިންމާދާރުކަމާ ؛ހަމައަށް  މަޖިލީހުގެ   ަގއިކީއެ  އަޅުަގނޑުމެން 

ދެ މި  މައުލޫމާތު،  ދެންނެވި  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ކުރަން  މަސައްކަތް  މި  ހިސާބުތައް  މެންބަރުން  ންނެވި 

މެންބަރުން ތިބުމަކީ އެީއކީ ސަބަބެއް    65ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. މި ތަނުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ  

އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުން ފޮނުވާ އެްއޗަކަށް އާެއކޭ ބުނެ، ރައްޔިތުންނަށް މިހާ ބޮޑު   އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު،   ނޫން

 . ބުރައެއް..

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 .ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫ

މި   އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  މިޝުކުރިއްޔާ  ބަހުސްކުރަމުން  ޚިދު  ،ދަނީ  ކޮމިޓީަގއި  ތުގެ މަމުދަލާއި 

. މި ިއޞްލާޙު ެގނައުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ސަބަބެއް  މަށްެގނައުނެުގމުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙުއަުގން ޓެކްސް

އޮންނަނީ މި  ޚަރަދު    ،ކަމަށް  ޓަކައި.  ފޫރިކަރެންޓް  އިްއޒަތްތެރި މާފުކުރައްވާތި!  ؛ ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ބެއްދުމަށް 

ައއީ  ދިވެހިރާ ؛މުޤައްރިރު ތަޢާރަފުވެެގން  ނިޒާމު  ޓެކްސްެގ  މި  ދައުލަތު  2011އްޖޭަގއި  އަހަރު  އެ  ައހަރު.   ެގ ވަނަ 

އޭެގ   ލިބުނު.  ރުފިޔާ  ބިލިއަން  ދެ  ޮގތުަގއި  އެ  ދިހައާމްދަނީެގ  ފަހުން  އަހަރު  ރުފިޔާއަށް    10ވަރަކަށް  ބިލިއަން 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  މި  ؛ބަދަލުވެެގންދިޔަ.  ދުނިޔެ  އޮ  ،ދަނީ  މިއަދު  ތެރޭަގއިމި  ހަނުގރާމައެްއެގ  ،  އާރަޝި   ،ތީ 

ކޮވިޑު  އެހެންމެ  ހަމަ  ިމ    ެގޔުކްރެއިން.  އެހެންވީމާ،  އަރަެއއްނުަގނެވޭ.  ރަނަގޅަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހާލަތުން 

އަޅުަގނޑު   ޮގތުަގއި  ޓެކްސްެގ  ާގތްަގނޑަކަށް  ލިބުނު  ދައުލަތަށް  މަހު  ޑިސެންބަރު  އަހަރުެގ  މިދިޔަ  ވެސް  ހާލަތުަގއި 
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ވުރެ ިގނައިން    ބިލިައން ރުފިޔާއަށް  12ެގ ނިޔަލަށް  ަގސްޓު ވަރަކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ. މި އަހަރުެގ އޮ ެއާގރަ ރު  ލިއިއިބަލަ

މި    ކުރާ ޮގތުަގިއ މިފަދަ ހާލަތެއްަގއި ރައްޔިތުން ތިއްބާލު ަގނޑު ަގބޫޅު އަ ؛މިހާރު ވަނީ ލިބިފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަ ބޮޑުކުރުމުން  ލިބެނީ  ޅު ޓެކްސް  މި  ބަލާލިއިރުަގއި  ދައުލަތުެގ   2.5ަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ރުފިޔާ.  ބިލިއަނެއްހާ 

ކުޑަކޮށްެގން  ޓުއިންޖެކް  ށްކުންފުނިތަކަ ޚަރަދު  ދައުލަތުެގ  އެހެންވީމާ،  އެބަވޭ.  ރުފިޔާ  ބިލިއަނެއްހާ  ވެސް    2.5ކުރަން 

މަދު ރުފިޔާ  ކީްއވެތޯބިލިއަން  ކުންފުނިތަކުންހަ  ހިތައްއަރާ.އަޅުަގނޑު    ނުކުރެޭވނީ  މި  އެހެންމެ  ނެތް  ؛މަ  ބޭނުމެއް 

ުއވާލީމާ ވެސް ދައުލަތަށް އިތުރު    ދައުލަތުެގ އެތައް ކުންފުނިތަކެއް އެ ކުންފުނިތައް  ލިބިެގންދާނެ. ލުވާއިރު  އިކަމެއް 

. އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނެ ކިތަންމެ ކަންކަމެއް އެބަ ހުރި ؛ކިތަންމެ  ޓަކައިދައުލަތުެގ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް    ،ހަމަ އެހެންމެ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ޓަކައި   2އެންމެ    ،ކުރާ ޮގތުަގިއ ރައްޔިތުން މިހާ ދަތި ވަުގތެއްަގއި ތިއްބާއަޅުަގނޑު ަގބޫލު

ހާލަތަކީ   މި  ވަުގތަކީ،  ަވުގތެއް ަގބޫލެއް  ައޅުަގނޑަކަށްމި  ބޮޑުކުރަންވީ  ޓެކްސް  އެއީ  ޓެކްސް  ކަމަށް  ނުކުރެވޭ  މި   .

އޮތީ މި  ނަަގމުންދާމިހާ  ،ބޮޑުކުރަން  ޖީ.އެސް.ޓީ  މި  ފެށިެގން   8%   ބަދަލުަގއި  6%  ރު  މަހުން  ޖަނަވަރީ  އަށް 

ައށް. އަނެއްކާ މި ދޭތެރޭަގއި   16އިން %  12%ހަމަ އެޮގތަށް    ބަދަލުކުރަން. ހަމަ އެހެންމެ ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް މި އޮތީ

މި ދޭތެރޭަގއި ރިސޯޓުތައް ހިންާގ މީހުންނަށް    ،އިން ބޮޑުާވއިރު  1  މި އަންނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ  ،  އިން  1ޖަނަވަރީ  

އަ އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ދޭންޖެހޭނެ  ެވސް  ވަުގތުކޮޅެއް  ވަރެްއެގ  ކޮންެމވެސް  ަގނޑަށް  ޅު ވެސް 

މަޝްވަރާކޮށްެގން ކަންނޭ  މާކަތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް މި  ،އަދި ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ޮގސް  ހީވަނީ ނެގ އަޅުަގނޑަށް  މެދު 

 ލު އެންމެ ފުރިހަމަވެެގންދާނީ މި އިޞްލާޙުތައް. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ހީވާ ޮގތުަގއި މި ބި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ޒާހިރު އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ގައްދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ

ރިކަ ސަރުކާރުެގ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  އުޅެނީ ޚަ ންޓް  ރެޝުކުރިއްޔާ  މި  ބޮޑުކުރަން  ޓެކްސް  ޓަކައި  ފޫބެއްދުމަށް  ރަދު 

މުޤައްރިރު މުޤައްރިރުއިްއޒަތްތެރި  މި ހިނަގނީ.  ؛. އިްއޒަތްތެރި  މިކަން  ޮގތަށް  ހިނާގނެ  ރިޔާސީ ނިޒާމެއްަގއި ކަން 

ބޭނުންރައްޔިތު ކުރަމުންން  ސަރުކާރުން  ކަންތައް  އަ  ނުވާ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ެއްއޮގތަކަށް ޅު ެގންދާނެ  ވެސް ަގނޑު 

ޓެކްސް  ނުކުރަންތާއީދެއް އިތުރަށް  އަތުން  ރައީސްރައްޔިތުން  ިއއްޒަތްތެރި  ހާލަތުގައެއް.  މި  ރައްޔިތުން   ؛ނަާގކަށް 

އެއް އަންނާކަށް. ނުވޭ ރައްޔިތުންެގ ޖީބަށް އިތުރު ބުރަރައްޔިތުން ބޭނުމެއްބޭނުންވާ ކަންކަން ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭނީ.  

އަތުން ެއއްޗެއް ނަާގކަށް   ެގނުކޮށްދީ، ރަްއޔިތުންދީ، ރައްޔިތުންެގ ހާލަތު ރަނަގޅުއިހޯދަރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ޮގތެއް ނު
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މިއީ ޓެކްސްއަޅު ެއއްބަހެއް ނޫން.  ހާލަތެއް ނޫން އިއްަގނޑު  ުމޤައްރިރުނަަގން ރަނަގޅު  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް   .ޒަތްތެރި 

  އަތުން އެްއޗެްއ އަތުލައިެގން އެ  ެގއޭ އަނެއްކާ ރައްޔިތުން ޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ހިފަންވީނޫންތޯއޭ. ކީއްކުރަންތޯ ންރިކަރަ

އުޅެނީ މި  ފޫބައްދަން  މުޤައްރިރު  ، ބައި  ބްލީޑް  .އިއްޒަތްތެރި  ސަރުކާރު  ބްލީޑްކުފުރަތަމަ  ހުއްޓުވާލަރާ    އި، ކުރުން 

ބްލީޑް އެ  ކުންފުނިތަކުން  ހުއްޓުވާލަޚާއްޞަކޮށް  ބްލީޑްކުރުން  ސަރުކާރަށް    ިއ،ކުރާ  އެްއޗެއް  ބޮޑު  ވަރަށް 

ނުކޮށް މިކަން  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ސަލާމަތްވެެގންދާނެ  ދައުލަތަށް  އަނެްއކާވެސް    ،ސަލާމަތްވެެގންދާނެ، 

ރައްޔިތުން އަނެއްކާވެސް ހާލުަގއި މި   ޅުނީމާއުކަން ކޮށްދޭން  ނަަގިއެގން ރައްޔިތުންނަށް ކަންރައްޔިތުންެގ އަތުން ލާރި

ހެނީ. ރައްޔިތުންެގ އާމްދަނީ އިންކްރީޒްނުވެ، ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދުތަކެއް މި ބޮޑުވަނީ. މިޮގތަށް މިކަން ދަންޏާ މި  ޖެ

ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  ނުނަާގނެ  ދުވަސްތަކެއް  ިގނަ  މާ  ވެއްޓުަމށް  ޕަވަރޓީއަށް  ައޅުަގނޑު   ޤައުމު  އެހެންވީާމ، 

ބައިތިއްބާފައިަގބޫލެއް ހާލުަގއި  ރައްޔިތުން  ކުންފުނިތަކުެގ    ނުކުރަން  ސަރުކާރުެގ  ކުރަން،  ކަންކަން  ސަރުކާރުެގ 

އަތުން ެގ  ދަތުރުތައް އަޅަން، އެ މީހުން މަޖާކުރަން، ރައްޔިތުން   ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ހިންަގން،  ،އެކްޓިވިޓީ އިތުރުކުރަން

ކަނަލާރި މުާގނެ  ިއއްޒަތްތެރި  ނެތް  ތާއީދެއްމެްއ  އަޅުަގނޑު  ެއޮގތަކަށް  ދާއިރާެގ  ޤައްރިރު.  އަޅުަގނޑު  ނުކުރަން. 

ނޭ. ނުކުރަމޭ. މިއީ އެ ދަނޑިވަޅެއް ނޫނަާގކަށް ތިަމންނަމެން ތާއީދެއްޓެކްސް  ،ަގއި ބުނިރީ ރައްޔިތުން އަޅުަގނޑު ކައި

މުޤައްރިރު ރަނަގޅު  ؛އިްއޒަތްތެރ  ވެސް  ޮގތުން  އިންތިޚާބު.    ސިޔާސީ  ރިޔާސީ  އޮތީ  ކުރިއަށް  ނޫން.  ދަނޑިވަޅެއް 

އިންތިޚާބާ ކަމެްއ  ކަ  ރިޔާސީ  ކަހަލަ  ކުރާނެ  ލީޑަރަކު  ސިޔާސީ  އެްއވެސް  ޕާޓީއެްއ،  ސިޔާސީ  އެްއވެސް  އިރިކޮށްފައި 

ައޅުަގނޑު މިކަމަކަށް ތާއީދެއް  ކީކުރަން މި އުޅެނީނޫން   . ޝުކުރިއްޔާ  ނުކުރަންިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެހެންވީމާ، 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

މުޤައްރިރު.   ިއްއޒަތްތެރި  ޚިދުމަތުެގޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހަޅާފައި މި   ؛މުދަލާއި  އަނބުރާ   މި  ާގނޫނަށް  އިޞްލާޙު  ވާ 

ފުރަ އަޅުަގނޑު  އިތަެގންދަން  ޮގވާލަނީ  ވެސް  ޓެކްސް މަ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ބޭއިންސާފެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މި  އެއީ  ނޭގތޯ. 

ފަރާތްތަކަށް   ދައްކަމުންދާ  އަޅު   އެއްބަރާބަރަށް  ބަލަކަމަކަށް.  ތަފާސްހިސާބުތައް  ވަނަ    2020އިރުަގއި  އިލިަގނޑުމެން 

ވަނަ   2021  އަން ރުފިޔާ ނުލިބި އޮތީ. އަދި މި އަދަދުބިލި  4.3 ޖެހޭންއަހަރު ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި ދިެވހި ދައުލަތަށް ލިބެ

ން އިްއޒަތްތެރި ބިލިއަ  10.6  ،ބަ އުޅޭ  ޓެކްސްެގ ޮގތުަގިއ. ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި އެންބިލިއަ  5.3އަހަރު  
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 16ހޭ   ދަުއލަތަށް ލިބެން އެބަޖެހިމްދަނީެގ ޮގތުަގއި ދިވެއާ  ެގރައީސް. މުޅި ޖުމުލަ ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ އަދި ޓެކްސް

  މިމި އަދަދުތައް    ،ލިއަން ރުފިޔާ. ބަޔަކު ޓެކްސް ނުދައްކާތީ، ބަޔަކު ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުދައްކާތީބި

އިްއޒަތްތެރި   ހުރީ  މި  ނުކޮށްއީރަހިސާބުަގއި  މަސަްއކަތެްއ  ހޯދަން އެއްވެސް  އަދަދުތައް  މި  ޓެކްސް    ،ސް.  އަނެްއކާ 

މަޖުބޫރުކުރުމަކީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އިތުރު ޓެކްސްތަކެއް ދައްކަން، ޓެކްސްެގ އަދަދުތަކެއް ދައްކަން    ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް

ައޅުަގނޑަ  ެގބޭއިންސާފެއް  ރައީސް ޮގތުަގއި  އިްއޒަތްތެރި  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  ޤައުމުތަކުަގިއ   ؛ށް  އެހެން  ދުނިޔޭެގ 

ފެންނަނީ މި  އަންނަ    ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަތުރުވެރިން  ޤައުމުތަކުަގއި  އޮތް  ފަތުރުވެރިކަން  ޚާްއޞަކޮށް  ވަކިން 

ފެންނަނީ މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތަން  ކުޑަކުރާ  ތަން،  ބެރިއަރތައް  ކުޑަކުރާ  ޤައުމުބެރިއަރތައް  މި  އެހެނެްއ  .  ަގއި 

އޮ  ،ނޫން އަންނަން  ފަތުރުވެރިން  ބޮޑުކުރަނީ.  ބެރިއަރތައް  ވެސް  އަންނަން  ވެސް    ތްއިންވެސްޓަރުން  މަުގތައް 

މި    ،ތިބީދިވެހި ރަްއޔިތުން މި ؟ތެރި ރައީސްތްިއްއޒަ  ބަންދުކުރަނީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނީ

އަޅުަގނޑުމެ މަސައްކަތްތަނުން  ޒިންމާދާރު  އެބަޖެހޭ  ވެސް  ން  މިއަދު  އަޅުަގނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި.  ކުރަން  ތަކެއް 

މި އިނޭގތޯ.  ކުށްވެރިކުރަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ކަންތައްތައް،  ކުރި  އޭރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން ތަނުން    އަޅުަގނޑުމެން 

ެއކަ ވެސް  ކޮންމެހެން  ސަރުކާރުން  ހިފަހައްޓަން،  ހިންަގން،    ،ކުރަން   މެއްދައުލަތް  ހިންަގން ދަސަރުކާރު  އުލަތް 

ޚަ ާގނޫނުެގ  ރަބޭނުންވާތީވެ  ޒިންމާވާ  ސަސްޕެންޑް  32ދަށް  )ބ(  )ރ(،  )ހ(،  މާއްދާެގ  ކޮށްެގން ވަނަ 

ތިބީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޭއެގ ނަތީޖާައކަށް  ދީެގން އަޅުަގނޑުމެން މިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފައިސާ ޗާޕްކުރަން ހުއްދަ

  ިއއްޒަތްތެރިދިޔުން  ރުފިޔާއަށް ބަދަލުވެެގން  110  ރުފިޔާއަށް ަގންނަމުންދިޔަ ތެޔޮފުޅި  35ރަްއޔިތު މީހާ    ، ދިޔައީވެެގން

ރައްޔިތު    އަނެއްކާ އިތުރަށް ؛ން ފެށިެގން ރައްޔިތު މީހާ ދަްއކާ ޓެކްސްއި  1ރައީސް. އަނެްއކާ މި ޖެހެނީ ޖަނަވަރީ  

އަ ޖީބަށް.  ހީވަނީ  ޅު މީހާެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ަގނޑަށް  ތަނަވަސްކުރަންހެން.  ޖީބު  މީހާެގ  ރައްޔިތު  ައއީ  މި ސަރުކާރު 

އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ހުސްކުރަނީ.  މި  ެއއްކޮށް  ލާރިކޮޅު  އޮތް  ޖީބުަގއި  މީހާެގ   މެންރައްޔިތުން 

މި އިޞްލާޙު އަނބުރާ ެގންނަން   ހަމަ  ،ަގނޑު ހަމަ އަދިެވސް ެއއްފަހަރު ޮގވާލަން ޅު ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަތާއީދު

 ަގއި. ގު އްހަދިވެހި ރައްޔިތުންެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؛އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ން.ރި މެންބަރުތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

އެީއކީ ެގންދިޔުން  އަނބުރާ  އެހެންވީާމ،  މަރުޙަލާަގއި.  ކޮމިޓީ  އޮތީ  މި  މިހާރު  ބިލު  ނޫން.   މި  ފުރުޞަތެއް  އޮތް 

ބަދަލެއް ެގންނާނީތޯ، ނޫންތޯ. އަނބުރާ ެގންދިޔުން   ،ނުކުރާނީތޯ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އޮންނާނީ ފާސްކުރާނީތޯ

 .ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑުއްވަރިން. މިހާރު އޮތް ފުރުޞަތެްއ ނޫ އެީއކީ
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑުއްވަރި

ހިތުންޝުކުރި ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ވެ   އްޔާ  އެންމެންނަށް  އެައޅުަގނޑުމެން  އެބަ  ދުނިޔޭެގ  ސް  ނޭގ 

  ޭއެގ ޒާތުަގއި ހަމަ ބަނަ ދުނިޔެއެްއެގ ތެރެއަށް. ކޮވިޑާއި އަދި ޔުކްރެއިންެގ ހަނުގރާމައަށްއިޤުތިޞާދީ މިސްރާބު ހުރީ  

އެ އެބަ  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑެތި   ،ނޭގފަހުަގއި  ޮގތުން  އިޤުތިޞާދީ  ވެސް  ދުނިޔެއަށް  މުޅި 

ޮގތެްއަގއި   ޚާއްޞަ  ކުރިމަތިވާކަން.  އެބަ  ޮގތުންގު ޮގންޖެހުންތަކެއް  ބަދަލުތަކާދުރަތީ  އަންނަ  މޫސުމަށް މި  އެކީަގއި     

އުންމީދު ފަރާތްތަކުން  ބޭރުެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ފަތުރުވެރިކަމަށް  ވެސް  ޮގތާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މީހުންެގ    ،ކުރާ  އެ 

ތަފާތުވީމާ  ، ހުވަފެންތަކާއި ތަޖުރިބާކުރުންތައް  ކުރަންޖެހޭ  ތަޖުރިބާ  އައުަމށްފަހު  ިމއަދު  ރާއްޖެ  އެބަ ކަންބޮޑުވުންތައް   

ބޭރު   ޮގސް އެ ބޭފުޅުންބައެއް ެގސްޓުން ފުރަިއެގން މޫސުން ޯގސްވުުމެގ ސަބަބުން އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ނުލިބި .ހުރި

ދައްކާއިރު މި ހުރީ ވާހަކަަގނޑުމެން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކުރަން  ޅުޤައުމުތަކުަގއި ެއކަން އެބަ ހިއްސާކުރޭ. އެހެންވީމާ، އަ 

ތުން އަޅުަގނޑުމެން ވަރށް ބޮޑަށް  ން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި އަޅުަގނޑު ހިތުއަޅުަގނޑު ހި

ވިސްނަންޖެހޭ ބޮޑު  ،އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  މި  ޖީ.އެސް.ޓީ  މިހާރު  ވާހަކަ  ސަރުކާރެްއ   .ދައްކަނީކުރާ  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ިމ ދައްކަނީ. ރައްޔިތުން ތިބީ ަވރަށް ހާލުަގއި. އެހެންވީމާ،     ޓަކަިއ ރަްއޔިތުން އަތުން ފައިސާ ނަާގ ވާހަކަށްހިންުގމަ

ެއއްޮގތަކަށް ހަމަ  ވަުގތަކު  މި  މިީއ  ރައީސް،  ކޮށްެގންވާނެއިްއޒަތްތެރި  ަގބޫލެއް  ވެސް  ކަމަކަށް  ނުކުރެވޭ.  ކަމެްއ 

ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަނެއްކާ  ވެއްޖެ   ،އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ބޮޑުކޮށްފި  ިއންފްޖީ.އެސް.ޓީ  ދާނެ. އްޔާ  މައްޗަށް  ލޭޝަން 

ސް، މަތިެވެގންދާނެ. ެގ އަުގ އިްއޒަތްތެރި ރައީއެކުަގއި ޑޮލަރު  ކަމާ  އްޔާ މި ދެކަމަށް ވެއްޖެ  އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދާ

  އެހެންވީމާ، މި ހުރި މައްސަލަތަކަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ވަުގތަށް ބަލާއިރު މި ޤައުމުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ބެލި 

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް ބޮޑުކުރުމުެގ ހާލަތެްއ    ެއްއެވސް ހާލެއްަގއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކުރުމުެގ ނުވަތަ  ވެސް  ސްކަމުަގއި ިވޔަ

އަ އޮތީކީ.  މި  މިއަދު  ޮގތުން ޅު ނޫން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ވިސްނަންޖެހޭ    ، ަގނޑަށް  އެބަ  މަޖިލީހުން  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު 

ސަރުތަކެއް މީެގ ސަބަބުން ކޮށްފާނެތޯ. މީެގ ސަބަބުން ކޮށްފާނެ މިކަމުަގއި މުޅި ޤައުުމެގ އިޤުތިޞާދަށް ކޮންކަހަލަ އަ

ރި އަޅުަގނޑުމެން  އަސަރުތަކަށް  ބިލު ޢާނޭދެވޭ  މި  އަނބުރާ  އެބަޖެހޭ  މިއަދު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ޔަތްކުރުމަށްފަހުަގިއ 

ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ނިންމަންޖެހޭ. މި  ނުވަތަ މި ބިލު ފާސްކުރުމާ  ،ފޮނުވާލަން ޮގތެއް  ިއއްޒަތްތެރި  ކީއާއެދޭތެރޭ  ަގއި 

ބޭނުން ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ހިތްވަރު ؛ރައީސް،  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހުން  ކަެމްއ    ެއއް  ނަާގފައި މި 

ސަރުކާރުން   ެއއީ  އަނބުރާ އުސޫލުތައް  ކުރަން.  އެބަޖެހޭ  ބިލުތައް  ފޮނުާވ  ފުރިހަމަނުކޮށް  އިޖުރާތްތައް  ނުވަތަ 

އަ ހާލަތަކީަގނޑު  ޅު ފޮނުވާލަން.  މި  ވެސް  މިހާރު  ޮގތުަގއި  މަޖި  ،ދެކޭ  އޮތީ  މި  ަގވާއިދު ލީހުމިއަދު   ނަވަ  84ެގ  ެގ 

)ހ( އަޅުަގނޑު    އާމާއްދާެގ  އެްއޗެއް  އޮތް  ޯގސްކޮށް  އެހެންވީމާ،  ެގނެވިފަ.  މިހިސާބަށް  އޮތީ  މި  ބިލު  މި  ޚިލާފަށް 
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މިަގބޫލު ޮގތުން  ބަލާފައި   ހިސާބަށް  ކުރާ  ކަމަށް  ހާލަތެއް  ޯގސް  ހާލަތަކީ  އެ  ވެސް  ދެން  ވެސް  ެގނެވުނީމަ 

ަގބޫލު އަޅުަގނޑު  ބިލު  މި  ޮގކުއަޅުަގނޑުމެން  މިރާ  ިމ   ތުން  ހާލަތެއް  ހުއްޓާލުމުެގ  މަސައްކަތް  މި  ހިސާބުން ވެސް 

އެސްޓިމޭޓެއް ކުރާނެ  ސަބަބުން  ީމެގ  ނުވަތަ  އެކްސްޕެންޑިޗަރ  ކޯސްޓް  ެއއީ  ނުހަދަ ؛ކުރިމަތިވަނީ.    އިކޯސްޓް 

އައި ޮގތު  މާމިހިސާބަށް  ދެކޭ  ބުނަންއަޅުަގނޑު  މަޖިލީހުން  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުެމން  ކަހަލަ މި  ބައިވަރު ؛މިއަދު  ަގއި 

ެގނެވޭނީ   ހުއްޓުމެއް  މިއަށް  ހިސާބަކުން  ކޮންމެވެސް  އެހެންީވމާ،  ވިދާޅުވަނީ.  އެ  ކަމަށް  ކުރިމަވަމުންދާ  ކަންތައްތައް 

ކުރާ ޮގތުން މިއަދު އެބަޖެހޭ  ޮގތެއް ނިންމަިއެގން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަގބޫލު އަޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހުެގ މި ފްލޯއިން  

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދަންނަވާލީ ހަމަ ވާހަކަ ޮގތެއް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، އެ މިއަށްއަޅުަގނޑުމެން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ޓެކްސް ؛މުޤައްރިރު. ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ބިލުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި   ނެުގމުެގ  އެއީ ޓެކްސް، މުދަލާިއ ޚިދުމަތުން 

ދު ވަރަށް ުގސަެގނައުުމެގ ބިލު. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ މަާގނޫނަށް އިޞްލާޙު

ކުރަން އެންމެ    ކަންއެ   ،ޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރައްވާ ދު ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެބަ ބުނެދޭ. ބައެްއ ިއއް ުގސަސާފު. މަ

ތިޞާދަށް މި އަންނަމުންދާ  ދުނިޔޭާއއި ރާއްޖޭެގ ިއޤު  ،ބާވައޭ މިއީ. އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި   ރަނަގޅު ަވުގތު

 ކަން ނުކޮށްފިމެން މިނަމަ ކުރަން އެންމެ ރަނަގޅު ަވުގތު. މި ަވުގތު އަޅުަގނޑު  ކުރާ  ކަން އެއްކޮށް މިއީ މި  ބަދަލުތަކާ

އިޤު  ،މަނަ އެހެންނަމަވެސްރާއްޖޭެގ  ކުރިަމތިވެދާނެ.  ލޮޅުންތަކެއް  އައިސް  ެގއްލުންތަކެްއ  ބޮޑެތި  ވެސް    ، ތިޞާދަށް 

ޖެހެއޭ. ހޯދުންތައް   އަދިެވސް މި ކަމާ ުގޅޭޮގތުން ދިރާސާކުރަން އެބަ  ،އިްއޒަތްތެރި ވަރަށް ިގނަ މެންބަރުން ފާހަަގކުރޭ

ލަންޖެހޭވޭ ބެލުންތައް. މި ކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ އަޅުަގނޑުމެން ާވހަކަދައްކާފައޭ މިއަށް ޮގތެްއ  އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. ބަ

ޢަލީ   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެޢާޡިނިންމަންވާނީ.  ވެސް  އޮތްމް  ހުށަހެޅުްއވާފައި  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތަށް  ވެސް  ކަން 

ކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ އެއްކޮށް މަޝްވަރާކުރަން އެބަޖެހޭ. މިފާހަަގކުރެވޭ. އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކޭޮގތުަގއި އަދިެވސް  

މަޝްވަރާކުރެވި ނިމެިގންދާއިރު  ބިލު  މި  މަޖިލީހުން  އެއީ  ،މި  ކުރުމަކީ  އެނިގެގން  ކަން  މި  އެންމެ   ،ރަނަގޅަށް 

މި ހުށަހަޅަން  ައޅުަގނޑު  ަގބޫލުކުރަން.  ައޅުަގނޑު  ކަމުަގއި  ޮގތް  މަޝްވަރާކުރުމަރަނަގޅު  ޓަކައިޮގތަށް  މުޅި    ށް 

ނެިގ ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ތެރެއިން  ކޮމިޓީެގ  އިޤު  ،މަޖިލީހުެގ  ކޮމިޓީާއއި  މާލިްއޔަތު  އެއީ  ކޮމިޓީއަކީ  ސަބް  ތިޞާދީ  އެ 

އެކުލެވޭ ނަގަ  ؛ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ހިމެނޭ  މަްއޗަށް  ކޮިމޓީެގ  ދެ  ސަބް    އި،އެ  އެ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  އިތުރަށް 
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މާލިއްޔަތު    ިއ،ތިޞާދީ ކޮމިޓީ ހިމެނޭ ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަަގ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީާއއި އިޤުންކޮމިޓީއަށް މި ބިލު ފޮނުވާލަ

ތިޞާދީ ކޮމިޓީ ުގޅިެގން މި ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މަޝްވަރާކުރުމަށް  ކޮމިޓީއާއި އިޤު

ޮގތުަގއި   ހުށަހެޅުމެއްެގ  އަޅުަގނޑު  ފޮނުަވން  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ރައީސްޓަކައި  އިްއޒަތްތެރި  ބިލުަގއި ؛ ހުށަހަޅަން.  މި 

ޙަޤީޤަތުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ އަތުން ނެޭގ ޖީ.ެއސް.ޓީއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް    ،އިތުރަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ

މަ ައމާޒު  ،ދުުގސަބިލުެގ  އޮތީބިލުެގ  ވިޔަފާރިތަ  ،ހިފާފައި  ބޮޑެތި  ކުރެވޭ  ވިޔަފާ  ،އް ރާއްޖޭަގިއ    ، ރިތައްލަގްޒަރީ 

ށް ބޮޑުކުރަން. ޤައުމެްއެގ  އ16ަ%ން  އި  12% ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާއަތުން ނެޭގ ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން. ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  

މަތީ އިޤު އެންމެ  ޤައުުމެގ  އެ  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރެޭވ  އަޅުަގނޑަށް  ަވުގތު  ބޭނުންވާ  އާމްދަނީ  އިތުރަށް  ތިޞާދަށް 

ޮގތް. އާންމު ފަންތީަގއި ހިންާގ ިވޔަފާރި ތަކުން އެ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ހޯދުމަކީ ެއއީ އޭަގއި އޮންނަ އެންމެ ރަނަގޅު 

ނުދީ ބުރަެއްއ  ބޮޑު  މަުގކޮށުމަކީ    ،ރައްޔިތުންނަށް  ޮގތް  އިތުރުކުރެވޭނެ  އާމްދަނީ  އެ  ިވޔަފާރިތަކުން  ލަްގޒަރީ  ބޮޑެތި 

މި  ،އެއީ  ވެސް  ސަރުކާރުން  ެއޮގތަށް  ޮގތް.  ރަނަގޅު  ައޅުަގނޑަށް ކުރުމު  ކަންއެންމެ  ކަމަށް  ހުރި  ިވސްނުން  ެގ 

ތިޞާދު ވެސް ރަނަގޅުވަމުން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤު  ،ފަހު  އުނދަޫގ ހާލަތަށްތިޞާދަށް ދިމާވި ދަތިފެންނަނީ. ދުނިޔޭެގ އިޤު

ދަނޑިަވޅުަގއި އަންނަ  ނުބުނެވޭނެ.   ، މި  ސްޓޭބަލްކޮށެކޭ  އެންމެ  ހުރީކީ  ރަނަގޅަށް    އަދިވެސް  އެންމެ  އެހެންވީމާ، 

ތިޞާދަށް ވެސް ދިނުމަށް ޓަކައި އިޤު  ރަނަގޅު އިންޖެކްޝަނެއް  ،ތިޞާދު ރަނަގޅުވަމުން އަންނަ ވަުގތު ެގ އިޤުދުނިޔޭ

 . ތިޞާދީ ހަރާކާތްތަކަށް އިތުރަށް ފަންޑުކުރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ހޯދަންޖެހޭއިޤު ،އަޅުަގނޑުމެންެގ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!   ބިލަޝުކުރިްއޔާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މި  ބޮޑުކުރަން  ޓެކްސް  މިހާރު  ސަރުކާރުން   ށް މުޤައްރިރު. 

ެއއް ބިލިއަން ރުފިޔާ، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީން   ާގތްަގނޑަކަށް   ؛ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.5އަޅުަގނޑުމެން ބަލާއިރު ޖީ.ެއސް.ޓީން 

އޮތްތޯ   ނޫން ޮގތަކަށް މި ލާރި އެބައެ  ،ކީސުވާލަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފަިއ މި ވަނީ. ދެން 2.5

ލިބެން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުޑަކުރެވެން  ބަޖެޓުން  ވަރު  އެ  އަހަރު ؟އޮތްތޯ  ނޫނީ  ވަނަ    2022  ،ބަޖެޓު  ެގމި 

ބަޖެޓު ޭއެގ  އަހަރުެގ  ެމޝައަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރިއިރުަގިއ  ހިމެނޭ ނިއު ރެވެނިއު  ޭއެގތެރޭަގއި  ތެރެއިން  ރސްތަކެއް. 

ޓެކްސް ޕްލާސް ކޮތަޅުން  ވިްއކަިއެގންނާއި  ،ނެުގމާއިޓިކް  ލާރި    ،ބިންތައް  ެއއިން  ނެރެެގން  މާކެޓަށް  ރިސޯޓުތަްއ  ާއ 

މި އަހަރު ބަޖެޓުަގިއ    ،ލާަގއި ައޅުަގނޑު އެދެންޙަކޮމިޓީ މަރު ؛ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ. އެހެންވީމާ، މުޤައްރިރު މި  ،ހޯދުމާއި
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މެޝަ ރެވެނިއު  ތެރެއިންރނިއު  ފިނޭންސް    ސްތަކުެގ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ލިބުނުތޯ،  ދައުލަތަށް  ާއމްދަނީ  ކިހާވަރަކަށް 

މިލިއަން،    2.6މި އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު    ،މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑުމެން ހޯއްދަވައިދިނުމަށް. ދެވަނަ ކަމެއްެގ ޮގތުން 

ށް އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، މި އަންނަ  ހިމަނާފައި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ މަޖިލީހަ  ،ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްފައި  5

ޕްރެސް މިނިސްޓަރު  ފިނޭންސް  ވިދާޅުވެފަިއވޭ  އެއަހަރު  ރުފިޔާެގ    31ްއަގއި  ލިބޭނެ  ބިލިއަން  ދައުލަތަށް  ާއމްދަނީއެއް 

.  ބިލިއަން ލިބޭނެ ކަމަށް އެބަ ބެލޭ  24އަހަރު  ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ. އެހެންީވމާ، އެއީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  

ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ކަމަށް. މިހާރު އެ އަދަދު ރިސްޓުން  ދޭތެރޭަގއި ޓޫ   މިލިއަނާ  1.8އާިއ  1.5  ތީއޮ  އަންދާޒާކޮށްފައި

ޔަ އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އަހަރުީގލިބޭނެ  މި  އެހެންވީމާ،  ސެކްޓަރަ  ންކުރެވޭ.  ލިބޭ  ޓޫރިޒަމް  ބަލާފައި  ށް 

؟ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޚަރަދުތައް ހުރީ ކިހިނެއްތޯ  ވޭއަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަން ބޭނުން  ލިބޭ. ދެން  ހަމަ އެ ވަރަށް  އާމްދަނީ

ބަޖެޓު އަހަރު  މި  އެ  ބަލާއިރު  އެބަ  ވެސް  ތަންކޮޅެއް    މި  ،ނގޭ ބެލީމަ  ބަލަން  ބަޖެޓަށް  އަހަރުެގ  މިދިޔަ  އަހަރާއި 

އެސް.އޯ.އީސްތަކާ އަޅުަގނޑުމެ  އުނދަޫގ  ކުރިން  އޭެގ  ބަލާއިރ2019ު  ންރިލޭޓެޑް.  ސިޓުއޭޝަނަށް  ކޮިވޑު  ޕްރީ   ، ،  

  1.2ބިލިއަން ރުފިޔާ،    1.5ެގ ޮގތުަގިއ  ޑު ޑިވިޑެން  ،ންނަނީކުންފުނިތަކުން ދައްކާފައި އޮ   ދައުލަތުން އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި 

ާގތްަގނޑަކަށް ައޅުަގނޑުމެން  ރުފިޔާ.  ސަބްސިޑީ  2  ބިލިއަން  ސަރުކާރުން  ރުފިޔާ  ކެޕިޓަލް ެގބިލިައން  ޮގތުަގާއއި   

ޮގތުަގއި ކުންފުނިތަކަށް ދީފައި އެބައޮ ެއހެންވީމާ، އެ ވަނީ ކީއްެވެގންތޯ ބަލަތްއިންޖެކްޝަންެގ  އެ    ،ދިރާސާކޮށް  އި. 

ދެން ކުރަންޖެހޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްތަްއ  ހުރި  ކުރެވެން  ކުންފުނިތައް  ޑްޑިވިޑެން  ކުޑަކުރަން   ؛ދައްކާ 

ބުނާމިސާލަކަށް އެމް.އޭ.  ބަޖެޓުެގ ރިޕޯޓުތަކުަގިއ ެވސް  ހަދަރޮގތުން އެއަ  ސީ.އެލްއަކީ  ނިމުނީމަ އެންމެ ބޮޑު   އިޕޯޓު 

ެއއަ  37% ެގ  ޑު ރެވެނިުއއެްއ، ޑިވިޑެން އެ ތަން އަވަހަށް ނިންމަން ރހިއްސާކުރާނީ  ޕޯޓްސް ކުންފުނިން. އެހެންވީމާ، 

ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަންވީ  އެ؟ ދެން  ފެށޭއިރު  އަހަރު  އަންނަ  ކޮންކަމެއްތޯ  މި  ކުރަންވީ  ެގންނަން  އޮޕަރޭޝަނަށް  ؟ ތަން 

ަގއި ހުރި  ނެގންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުއެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަްއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެ؟ ކޮންކަމަކާތޯ ތާށިވަނީ

ހުރިނިއު ރެވެނިއު މެޝަ ރި ކަންތައްތައް  މި އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި ހު  ،ރސްއިން ބަޖެޓުަގިއ ރެވެނިއު ހޯދަން 

ނެގންޖެހޭ މިހާރު މިއަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިރު. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެ

ބަލަ  ،ެގނެވޭނެ ކޮބައިތޯ  ޚިޔާލަކީ  ެގނެސްެގން  އި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަދަލެއް  އެއަށް  އިންޕުޓްލަިއެގން  ެއއަށް  މި ، 

. އެހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތާ އެކީ އިތުރަށް  ށްޚަރަދުކުޑަކުރުމާިއ އިތުރު ރެވެނިއު ހޯދުމަ  ތްތޯމަންޓް ެގނެވެން އޮޓްއެޖެސް

އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ފެނޭ.  ައޅުަގނޑަށް  ހޯދަން  މަޝްވަރާތައް   ކުރަންޖެހޭނީ  މަސައްކަތް  މި  މި 

 ކޮމިޓީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



2202 އޮކްޓޫބަރު  18                                                   ބައްދަލުވުންވަނަ  2ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

15 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. ތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ރައީސްޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ފެންނަނީ ؛ޗެއަރ.  މި  ބޭނުންވާ  ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފައިސާ   ބަޖެޓަށް 

އިތުރުކުރުމަށް އަދި ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ނުވަތަ ހިންުގމުެގ ޚަރަދު އިތުރުކުރުން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ިމ  

ފާހަަގކޮށްފައި ބޮޑުކުރަންޖެހޭ  ވަނީ  ޖީ.ެއސް.ޓީ  އެހެންނަމަވެސް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއާއި  ސީރިއަސްކޮށް    ،.  ވަރަށް 

ެއއީ ކަމެއް  ބަލަންޖެހޭ  %ޓީ  ،އަޅުަގނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ  ،އިތުރުކުރީމާ  ،ކުރީމާބޮޑު   4.ޖީ.އެސް.ޓީ  ވަނީ  ؟ ދެން 

ރައީސް  ުގޑެ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ޓޫރިޒަމަލަްގޒަރީ  އިނޭގތޯ.  މިއީ  ުގޑެއް  ލަްގޒަރީ  އުސޫލެއްެގ  ކީ  އާންމު  ެއހެންވީމާ،  އް. 

ދަ ޑިމާންޑު  ބޮޑުކޮށްފިއްޔާ  ައުގ  އައިޓަެމއްެގ  ލަްގޒަރީ  ބަލާއިރުަގއި  ދެންޮގތުން  އެހެންވީމާ،  ބަލަންޖެހޭނީ   ށްވާނެ. 

އަށްވުރެ ބޮޑަށް ޑިމާންޑު ދަށްެވއްޖެއްޔާ   4%  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑުކުރީމާ 4% ؟ޑިމާންޑު ދަށްވަނީ ކިތައް ޕަސެންޓުތޯ

ޖުމު މުޅި  ނުވަތަ  ރެވެނިއު  ޓޯޓަލް  މާނަައކީ  ރެެވނިއުއޭެގ  ޖުމު  ،ލަ  މުޅި  ލިބޭ  ރެވެދައުލަތަށް  ދަށްވާނޭ. ލަ  ނިއު 

ބޮޑުކުރީމާ    4%   ،އެހެންނަމަވެސް މިންވަރު  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ދަށްވާ  ކުޑަެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަށްުވރެ    4%ޑިމާންޑު 

ޖީ.އެސް.ޓީއަކީ    ންހިސާބުތައް ދިމާނުވުމުެގ މައްސަލަ އުޅޭނެ. ދެ ؛ތަފާތުއަނެއްކާ    ،އެއަށްވުރެ ބޮޑުވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ

އުޅެނީ   ދެން  2% މި  އެ  އިތުރުވަނީ.  އެބަ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  މި  ، ނޭގޖީ.އެސް.ޓީ  ައއިޓަމްތަކަކީ    ރަހިމީަގއި  ިގނަ 

ޓެކްސެއް.   ނެޭގ  ސީދާ  އަތުން  މީހުންެގ  ދިރިއުޅޭ  މިތާ  އަތުން،  ދިވެހިންެގ  ނުވަތަ  ރައްޔިތުން  ބޭނުންތަކަށް  ޒަރޫރީ 

އާމްދަނީ ނުވަތަ    ،އިތުރުކޮށްެގން އަޅުަގނޑަށް ެވސް ަގބޫލުކުރެވޭ އިތުރުވެދާނެ އިނޭގތޯ  2% އެސް.ޓީ  އެހެންވީމާ، ޖީ.

އެހެންނަމަވެސް އިތުރުވެދާނެ.  ރެވެނިއު  ރައްޔިތުން  ކަން އެ  ،ޓޯޓަލް  ނުވަތަ  ޖީބަށް  ރައްޔިތުންެގ   ކުރާއިރުަގއި 

އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި އަދި   ؛ލަންދާނެ. ެއހެންވީމާ، ޖުމުއުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުވެެގ

ރިމި ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާ  މީހުން  މި  ބައެއް  ުގޅޭ  ކުޑަކުޑަ  ،ޔަތްކުރާއިރުަގއި ޢާކަމާ  މި  ؛މިހާ  ޮގތަކަށް  ޮގތަށް  ކުއްލި 

ބަދަލު ާގނޫނަށް  ނޫންޓެކްސް  ކަމެއް  ރަނަގޅު  ބަލާއިރު  އެްއޮގތަކަށް  އަނެްއކާ ެގނަުއމަކީ  މަހުެގ  .  މިއީ  ؛ދެ  މިހާރު 

އައިސްފަ  .އޮކްޓޫބަރު ނޮވެންބަރު  އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ  ފާސްވާއިރު  މި.  ނިމެނީ  އޮންނާނީ.   އިޮއކްޓޫބަރު  ކަންނޭނެގ 

ޮގތުަގއި ިގނަ ބުކިން  1އެހެންވީމާ،   ަގބޫލުކުރާ  ޮގތަށް. މިހާރު އަޅުަގނޑު  ިމ އޮތީ ފައްޓާ  ހި  ޗެތަކާ އެއް ޖެނުއަރީން 

 ؛ލަންނާނީ ހެދިފަ. އެއީ ނުހެދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަނެްއކާ ީމެގ ސަބަބުން އަސަރު އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، މުޅި ޖުމުހު

ޖުމު މުޅި  ހީވަނީ  ރެވެނިއު،އަޅުަގނޑަށް  ޓެކްސް  ޓޯޓަލް  ނުވަތަ    ލަ  ބާޑަން  ނުވަތަ   ޒިންމާއަށްއުފުލަންޖެހޭ  ވުރެ 

އުޅޭ ކަމަށްވުރެ  ޖާއެއް ެވސް ނިކުމެދާނެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި މި ކުރަންވުރެ މީެގ ނުރަނަގޅު ނަތީ  އުނދަުގލަށްދަތި

ނުއަތު ނުވަތަ  ޖެހުން  މި ނުއަތުން  މިހެން  އެއީ  ފެނޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ާގތް  ހަމަ  މީަގިއ  ވެސް  ޖެހުން  ބުރެއް 
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ފެންނަނީައޅުަގނޑުމެންނަށް    އިއްޔެ  ،ޖެހެނީދަންނަވަން މި  އެ އިޔޫކްރެ  ،ޚަބަރުތަކުން  މީހުން  ޗައިނާ  ތިބި  ންަގއި 

 ޤައުމުން ފޭބުމަށް ޗައިނާއިން އެންިގކަން.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ

ިއއްޒަތްތެރި   އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ  ފުރަތަމަ   މުޤައްރިރު.  އެންމެ  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  ިމ  ވެސް 

ލާ  ޙަމި ބިލާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މި މަރު  ،ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތި ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައިން  ،އެްއޗަކީ

ފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް  ކަޑައްތުކުރަން  އެ  ،ވެސް  ހޯދުމަށްފަހުަގއޭ.  ޚިޔާލު  ކަަމކީރަްއޔިތުންެގ  މި ދެންނެވި  ިމ    ،ހެން 

ޮގތްޮގތުން   އެކި  ތަފާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަެމއް.  އޮތް  ކަންބޮޑުވުން  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ރައްޔިތުންެގ  މިއަދު  ކަމަކީ 

ކަންބޮޑުވުން ކަންބޮޑުވުން  ހަމަ؛ ރައްޔިތުންެގ  ހޭދަކުރަންޖެހޭނެކަމުެގ  ފައިސާ  މި  އަތުން  ރަްއޔިތުންެގ  ވެސް  ގައިމު 

ކުރުމަށް ތި ެގންުގޅުއްވާ ވިސްނުމަށް އަޅުަގނޑު    ކަންންތިހާއަށް އޮތް ކަމެއް މި ކަމަކީ. އެހެންވީާމ، އެއި  ެގރައްޔިތުން

ދެން ތާއީދުކުރަން.  ބޮޑަށް  ފާހަަގކޮށްލާނީ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ނުކުތާެއއްެގ  ބިލު   ،އަނެއް  މި  ސަރުކާރުން 

ދައުލަތުެގ ޚަރަދުެގ ސިޔާސަތަށް    ،ކަމަށް މި އޮތީ ބަޔާންކޮށްފައިސަބަބު  ،  ދުުގސަހުށަހެޅި ބޭނުމެއް ކަމަށް ނުވަތަ މަ

އިޤު ދުނިޔޭެގ  ފިޔަަވޅުތަކެއް ޓަކައި  އިތުރުކުރުމަށް  އާމްދަނީ  ދައުލަތުެގ  ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުެގ  އަންނަ  ތިޞާދަށް 

ޚަރަދުތައް    ،ނަމަ  ނާޅައިފި ރިކަރަންޓު  ފިއާމްދަނީން  ކަމަށް  އަންދާޒާތަކުން  ކަލްސްހަމަޖެއްސޭނެ  ސްޓްރެޓެޖީެގ   

ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ދައުލަތަށް   ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން   ،ފާހަގަވެފަިއވާތީ

ސުވާލުކޮށް ފުރަތަމަ  ދަުއލަތާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި.  ކަމެްއެގ  ކުރެވޭ  ޮގތުން  އިތުރުކުރުމުެގ  އާމްދަނީ  ލަން ލިބޭ 

  މި ސުވާލު އަޅުަގނޑު މި އަމާޒުކުރަނީ؟ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ އިތުރު އެހެން ޮގތެއް ނެތްތޯ  ،ބޭނުންވަނީ

ކަމަކަށް ފުރަތަމަ  އެހެންވީާމ،  ޓަކަިއ    ،ދައުލަތަށް.  ހޯދުމަށް  ޮގތެްއ  އެހެން  އިތުރުކުރެވޭނެ  އާމްދަނީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ބޮޑުވާ ވާހަކަ    ،ދެވަނަ ނުކުތާއަކަށް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަނީ؟ ތޯކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައި

ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް   .ގައިދުުގސަ މައިަގނޑު މަ  އެބަ ކަންބޮޑުވުން ފާހަަގކުރޭ މި ބިލުެގ

ޚަޤީޤަތުަގއި މި މަސައްކަތް  ؛އެހެންވީމާ، މި ބިލު ؟ކީ ކޮބައިތޯކަތަތްއަދި ކޮށްފައިވާ މަސަްއކަ؟ ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯ
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ނިންމަ އެހެންވީމާ، އިއެްއކޮށް  ސާފުވާންޖެހޭނެހެން.  ވަރަށް  ކަންތައް  ދެ  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ލާއިރުަގިއ 

 ވެފަިއވާ މިންވަރު ފެންނަންޑަ ކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިހާރު ވެސް  

ނެތީމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް. ަވރަށް ރަނަގޅަށް ދިރާސާކޮށް  

 ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ.  ެގ ކަމެއްރައްޔިތުންެގ ކަންބޮޑުވުން އަޑުއަހާފައި ނޫނީ ކުރެވޭ ޒާތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދަފުށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.އޭޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އޭދަފުށީ

ޓެކްސް    .ބޮޑުކުރަންވެެގން މި އުޅެނީ  އްމުޤަްއރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ައނެއްކާެވސް ޓެކްސެޝުކުރިއްޔާ  `.  

ޮގތުން.    ޓެކްސްއާ ބެހޭ  ހަމަ ވަރަށް ިގނަ މެންބަރުން ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދައްކަަވއިފި  ެގއަޅުަގނޑުެމން  ،ބޮޑުކުރާއިރުަގއި

  ނޫން. މިހާރު ،  ފާނެ މި ނަަގނީ ޖީ.އެސް.ޓީ.އޭ. ނޫންއިމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހިތަށް އަރަ

ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އެބަ ނަާގ.   އަނެްއކާ އިމްޕޯޓް ލައިސެންސް އެބަ  އުޓީ ވެސް ހަމަ އެހާ ބޮޑު.މައްސަލައަކީ ކަސްޓަމް ޑި

އަނެއްކާ    އަނެއްކާނަާގ.   ޓެކްސް  ޓެކްސްނަާގ.   30،000އިންކަމް  އަތުން  މީހެއްެގ  ލިބޭ  މުސާރަ  މަހަކު  ރުފިޔާ 

ޖީ.އެސް.ޓީ މިހާރު ވެސް   ؛ރަކަށް. މި ޖީ.ެއސް.ޓީ ޮގސް ޓެކްސް އެބަ ނަާގ އަދަދު ނޭނޭގ މިންވަޮގސް، މިހެންއެހެން

ބަލަ  މިސާލަކަށް  ޖީ.އެސް.ޓީ  ނުދެއްކޭ.  މީހުންނަށް  ިގނަ  ނުދެއްކޭ.  މީހުންނަށް  މި އިިގނަ  ައޅުަގނޑުމެން  ލާއިރުަގއި 

ހަމައެކަނި   ޑިުއޓީއަށް  ކަސްޓަމު  ދެއްކިއްޖެ،  ކަސްޓަމަށް  މިހާތަނަށް  ޖީ.އެސް.ޓީއަ  14އަހަރު  ރުފިޔާ.  ށް  މިލިައން 

އަދި ކޮބާ ދެން ؟ މިލިއަން ރުފިޔާ. މި ދޭއްޗަށް ބަލައިލީމަ. އަދި ކޮބާ ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް  28ދެއްކިއްޖެ ާގތްަގނޑަކަށް  

އިންތިހާއަށް   ޮގސްޮގސް، މިހެންއެހެން؟ އަދި ކޮބާ ިއމްޕޯޓް ލައިސެންސެކޭ ކިޔާފަިއ މި ނަާގ ޓެކްސް؟ ހުރި ޓެކްސެއް

މި   އިތުރުެވއްޖެ.  ޖީ.އެސް.ޓީެއއްޓެކްސްތައް  އުޅެނި  ،އުޅެނީ  މި  ނޫން  އެއްޗެއް  ބަިއވަރު  ކީ އްޔަެއހެން  އެތައް   .

އަޅުަގނޑުމެން   އެހެންވީާމ،  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  ޓެކްސްތަކެއްެގ  ވިސްނަންޖެހޭ  އެބަ  ބޮޑުކުރާއިރުަގއި 

ތެރެއިން ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ މި އަންނަ ން ރުފިޔާއެއް. ޭއެގއެބައުޅޭ އެތަްއ ބިލިއަ ؟ މިހާރު ނުލިބިފައި ހުރީ ކިހާަވރެއްތޯ

ހޯދަންވީ މި؟ ނޫންތޯއަހަރު  ކީއްކުރަންތޯ  ހިނާގއިރުަގއި؟ ބޮޑުކުރަނީ  ދެން  ވިޔަފާރިއެއް  ވާދަވެރި  އާންމު    ،މިއަދު 

ކުރެވޭނެ. ވިޔަފާރިވެރިން  ނުބޮޑު ބަދަލެއް ެގނެސްެގން ވިޔަފާރި  ނުން ވެސް މުދަލުެގ އަަގށް މާީގވިޔަފާރިތަކުން ހަމަ ޔަ

ތި ނުކުރެވޭނެ  6%  ލައިެގން،  2%އިތުރަށް    ބުނާ   އިނދަޖެހޭނީ.  ވިޔަފާރިެއއް  އާންމު  ކާބޯތަކެތީެގ    ،ލައިެގން 

ބަލަ ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ިވސްނަންޖެހޭއިވިޔަފާރިެއއް.  އެބަ  ސަރުކާރުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މި    ،ލާއިރުަގއި  ޤައުމުެގ 
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އަދިވެސް   .ދިޔައީއަނެްއކާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ބޮޑުވީައކީެއއް ނޫން. ޑޮލަރު އިންތިހާއަށް މަތިވެެގން  ،އިހާލަތުަގ

  ، ޮގތެއް  ސަރުކާރުން ލިބޭނޭ   ހަމަ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދަނީ މަތިވަމުން. ޑޮލަރު ؛ކޮންމެ ދުވަހަކު.  މަތިވަނީ  

ހުރިއިރުަގއިންއި ހާލަތުަގިއ  މި  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  އެހެންވީާމ،  ހަމަޖައްސަެއއްނުދެއްވާ.  އަދިވެސް    ، ތިޒާމެްއ 

ޖީ.އެސް.ޓީއާއި ހަމަ  ހުއް ؟ބޮޑުކުރަންވީހެއްޔޭ  ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންޓައިމިކަން    ގެ ލާފައި 

ހިނާގ ކުޑަކުރަން  ޚަރަދުތައް  އަޅުަގނޑުމެންޚަ!  ދައުލަތުެގ  ކުޑަކޮށްފިްއޔާ  ރުފިޔާ    ނަށްރދުތައް  ބިލިއަން  ތިން 

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް    . ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭނޫން  ސަލާމަތްކުރުމަކީ ހަމަ އެއްެވސް ކަމެއް

ކުރިއަ ހިންަގއި  މަޝްރޫޢުތައް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަޖެހިލައިެގން  ރީއްޗަށް  ކުންފުނިތަކުަގިއ  ހަމަ  މިހާރު  ށްދެޭވނެ. 

އިތުރަށް  ވުރެ  ވަރަށް  ބޭނުންވާ ުގނަ  ތިން  ވަޒީފާ  ކޮންމެ   އެބަތިބި  ދައުލަތުެގ  ވެސް.  ކުންފުންޏެއްަގިއ  ކޮންމެ 

މަާގމުތަ  އިއޮފީހެއްގަ  ސިޔާސީ  ބޭނުންވާ  ތަނަކަށް  ވަރަށްވުރެ  އެބަތިބި  ކުަގއިއެ  އިތުރަށް.   10  ބޭނުންވާ  ުގނަ 

އަނެއްކާ ؟ކީއްކުރަންތޯއޭ ހަމަ  ލާރި ދެން  އަތުން  ރައްޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ދިނުމަށް  މީހުންނަށް  އެ  ެވސް 

މި އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަން.  އިނޭގތޯ  ކަެމއް  ހެޔޮނުވާނެަވރުެގ  ިމއީ  ވިސްނާލަން.    ކަމާނަަގންވީ.  ދޭތެރޭ 

ަވުގތަ  ، ވިސްނާފައިދޭތެރޭ  ކަމާސަރުކާރުެގ މެންބަރުން ހަމަ މި  ،ޚާއްޞަކޮށް މިހާ ހާލަތު ދަށްކޮށް އޮތް ށްއަދި މި   

މަދުވި  ،ބަލަމާހިނާގ  އަޅުަގނޑުމެން    ،ވަުގތެްއަގއި  ކިތަންމެ  އާމްދަނީ  ިވޔަސް  ދައުލަތަށް  ދައުލަތުެގ   ،ކަމުަގއި 

  ދީފައިފާސްކޮށްދެނީ. ފާސްކޮށް  މިވަރުެގ ބަޖެޓެްއ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް  ޚަރަދުތައް ހުރީ ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުަގއި ނުކުރާ

ދަރަންޏަށް ވެސް އަދި ކޮންމެ ތާކުން އަދި ޓީބިލެއް ނަމަވެސް އަދި އެހެން ބިލެއް ނަމަވެސް ިވއްކަިއެގން އެބަ ލާރި 

 ހޯދައޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ހުށަހަޅާފައި ޓެ  މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ   ބޮޑުކުރުމަށް  ޓެކްސެ ؛ކްސް  މިދެ  ޖީ.އެސް.ޓީ    އީ.އް  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީާއއި 

ފާހަަގކުރެވެނީ  ައޅުަގނޑަށް  މައްސަލަިއަގއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެ   ،ބޮޑުކުރުމަށް  ކުޑަ.  ވަރަށް  މުއްދަތު  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މި ދުވަސް  ޚާއްޞަކޮށް  މަހެއްހާ  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއަކީ  ޭއެގތެރެއިން  ތަންފީޒުކުރަން.  ިމ  ދާއިރާެގ    ޓޫރިޒަމާ  އޮތީ  ުގޅޭ 

އެްގރީމެންޓް ހަދާފައި ެއއް    ، ޓްސްތައް ިވއްކާފައިޒޯއޮޕަރޭޓަރުން މި ހުންނަނީ އެ ރިމި ނެޭގއިރުަގއި ރާްއޖޭެގ    .ސްޓެކް

އެބައަހަރު އެޕްލަިއެވެގން  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރިން.  ޮގތެްއ    ދުވަސް  ހަދާނެ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެއްެގ  ކުޑަ  މިހާ  އާދޭ 
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ބުނާ އެބަ  އަނެއްހެން  ހިސާބަށް  ނޭނޭގ  މި ނަމަ  ސަރުކާރުން  މި  އަދި  ެވސް  މިނިސްޓަރު  ކަމަކަށް،  ދެވަނަ  ދޭ. 

އަސަރެއް އެްއވެސް  ސިނާޢަތަކަށް  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް  ބޮޑުކޮށްެގން  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ   ވިދާޅުވަނީ، 

 ބަހުސްަގިއ ވެސް  ނޫން. ައޅުަގނޑު  ތިޞާދީ ރަނަގޅު ހިސާބެއް . އެ ޖަހަނީކީ އަދި އިޤު. މީހުން މަދެއްނުވާނޭނުކުރާނޭ

ސެންސިޓިވް  ،ދެންނެވިން މީހުންނަކީ  ޕްރަިއޒް  ހައި  ،ލަްގޒަރީ   ނޫން  މީހުން. ކެޓުމާ  އެންޑްއެންމެ  ުއޅޭ  މި  ަގިއ 

ބުނާ %ތް ހަ  ،ނަމަ  އަނެއްހެން  ފަތުރުވެރިޔާއަށް  އަންނަ  ހޮޓަލަށް  ތަރީެގ  އަިއސްެގން  4  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީެއއް  ެގ 

  50ހައުސް ވިްއކަނީ  ޑޮލަރަށް. މާފުށީެގ ެގސްޓު  70ހައުސް އެ ވިްއކަނީ  ށީެގ ެގސްޓުާމފު  އަސަރުނުކޮށްފާނެ. އެކަމަކު

ނުވަތަ ސިންަގޕޫރުން އަންނަ މީހާ ނުވަތަ   މެލޭޝިާއއިން އަންނަ މީހާ  ށްދޭތެރޭަގއި. އެ މީހާއަ  ޑޮލަރާ  70ޑޮލަރާއި  

ތޮއްޑޫ މީހާ  އަންނަ  ރަޝިއާއިން  ނުވަތަ  މީހާ  އަންނަ  އަންޗައިނާއިން  އިޤުއަށް  އެއީ  އަސަރުކުރާނެ.  ތިޞާދީ  ނައިރު 

އޮތީ ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އޭެގ    މުޅި ޔޫރަޕަށް އެ  ޔޫކްރެއިންެގ ހަނުގރާމަިއެގ އަސަރު  .ޖަހާއިރު އަސަރުކުރާނެހިސާބު

  ޓޫރިޒަމަށް ނުކުރާނެ އެއްވެސް ޮގތެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ  ަގއި ބަޖެޓުކެޓުމާ  ރިޒަމްގެ ޓޫ  އަސަރު ޚާއްޞަކޮށް

ނޫން އެ ޖަހަނީކީ. ދެން އޮތީ ޚަރަދުެގ ާވހަކަ. މި ބިލު ހުށަހަޅަމުން ެވސް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފަިއ   ރަނަގޅު ހިސާބެއް 

އޮންނަނީ މެނޭ  ،މި  ޚަރަދު  ރިކަރަންޓް  ާއމްދަނީެގ  ކުންފުންޏެއްއޭ.  ވެކުރެނުޖެއްދައުލަތުެގ  ދެ  އެބައޮތް    ،ދައުލަތުެގ 

ދެ ކުންފުންޏެއް   ުގޅާފައި  ޔާ ުގޅާފަ. ފިނޭންސްެގ މައި ވަތްަގނޑާމިހާރު ވެސް ލޭއަޅާ ދެ ކުންފުންޏެއް ސީދާ މައި ހޮޅި 

ެގ ހޮޅިޔެއް  އެހާވަރު ؛އިންޗި  18 ފަލަ ހޮޅިޔެއް.  ށްއޮތީ ހަމަ ވަރަ  އެ  އިއެބައޮތް. ެއއް ކުންފުންޏަކީ ފެނަކަ. ފެނަކައިގަ 

އެ ވެސް    އަޅާފައި  ިމހާރު  މިފްކޯ.  އޮންނަނީ  މި  ދެން  ބަޖެޓަށް.  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  ރިޕޯޓުން،   ޓު ޑިއޮއޮތީ 

އެއް ބިލިއަން. އެހެންވީމާ،    ،މިފްކޯ   އި،ތެރޭ ދަރާފަ  ދުވަހުއަހަރު  4ރިޕޯޓުން ެއްއ ބިލިއަން ރުފިޔާ    ޓުއޮޑި   ެގއިްއޔެ

ންޓް  ނޫން ރިކަރަ   އެ ހޮޅިތައް ހަނިކޮށްެގން، ހިމަކޮށްެގން ނޫން ޮގތަކަށް ލާހިކެއްއޮތް ތަން  މައި ދެ ހޮޅި ުގޅާފައި މި

ބައި ކުޑަކުރާކަށް.  ވިޔަސް  -ޚަރަދު  ކަމަދޫ  އެއީ  ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ  ހުޅުވާލައިފިްއޔާ    100މީހުން،    5އިލެކްޝަނަށް 

ދެ ރަށުެގ  އެ  ވެސް  އާބާދީއެއްަގއި  ހިމެނޭ  ފެނަކަބަިއކުޅަ އެއް  މީހުން  ކިހިނެއްަވޒީފާއަށް  ބައި  ދެން  އެތި  ؟.  މުޅި 

ދެން އަނެްއކާ ީވ  ؛ކަމެއްންނަނީ ފިނޭންސްެގ މައި ހޮޅިޔަށް، ވަތްަގނޑަށް. އެހެންވީމާ، މި ޮގތަކަށެއް މިުގޅާފައި މި އޮ

ދާއިރާަގިއ  ރިޒަމް  ނަަގން. އަނެއްކާ ޓޫއަތުން ޓެކްސް  ެގނަަގން. އާންމު ރައްޔިތުމީހާވިޔަފާރިކުރާ މީހުންެގ އަތުން ޓެކްސް

ހައުސް ހިންާގ  ހައުސް ހިންާގ، މަތިެވރީަގއި ެގސްޓުހަުއސް ހިންާގ މީހާ، ތޮްއޑޫަގއި ެގސްޓުމާފުށި، މާފުށީަގއި ެގސްޓު

ވޮލިއުމް ެވސް    ،ވެސްދު  ަގއި އަނެއްކާ އަންނަ އަދަކެޓުދަނީ ފައިސާ. އެ މީހުންެގ މާ  ވެސް މިމީހާ އަތުން އަނެއްކާ

 ވޮލިއުމް ވެސް ދަށްވާނެ.  ބުޖެހީމަރަނަގޅަށް ހިސާދަށްވާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



2202 އޮކްޓޫބަރު  18                                                   ބައްދަލުވުންވަނަ  2ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

20 

 

ެމންބަރު.   ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންޝުކުރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިެގންފައިާވ  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން    ގެ މިހާރު 

ބާކީ   ާގތްަގނޑަކަށް  ސްޕީކަރ  މިނެޓު  70ލިސްޓުަގއި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ލިސްޓުޒްއެބަވޭ.  އަޅުަގނޑު      މިއަދަށް 

 ޒްލާނަން. މިއަދަށް ސްޕީކަރއި ވެސް ހުޅުވަބަންދުކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ކޮމިޓީ އޮންނަ ދުވަހެއްަގއި އަނެްއކާ

މާނައަކީ  ލިސްޓު އޭެގ  ބަންދުކުރީ.  ހޯލް    12:10ޑަކަށް  ާގތްަގނ   ،މި  ދަ  އޮފް  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންދެން 

ވެސް ިގނަވެެގން  އެންމެ  ތިބޭނީ  ފަހަށް   ،ހައުސްަގއި  އެންމެ  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަންޏާ.  މެންބަރުން  ިއްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ 

   ލިސްޓު ޒްހާރު ސްޕީކަރހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑު މި ،ވަނީ  އެދިަވޑަިއެގންފައި މި

 . މި ބަންދުކުރީ މިއަދަށް. ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު

އިްއޒަތްތެރި   ހުށަހަޅާފަޝުކުރިއްޔާ  އިތުރުކުރުމަށް  ޓެކްސް  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  އާދެ!  ބިލަށް މުޤައްރިރު.  މި  އިވާ 

ބަސްކުރި އަޅުަގނޑުެމން  ަގއި އިރު މަޖިލީހުަގއި  އޮންނާނެ،  ދަންނަާވފައި  އަޅުަގނޑު  ކިހާވަރެްއެގ   ،ވެސް  ސަރުކާރުން 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ؛އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު  މިޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ކަނޑައަޅާފައި  ދިރާސާއެއް ހަދާފައިތޯ  

އިޤު  ،އެނގޭ  ދުނިޔެހާތިޞާދީ  ދުނިޔޭެގ  ދަށަށްކަން.  ދަނީ  ވެސް  މިހާރު  މި ލަތު  ހަނުގރާމައަކާ    ބޮޑު    ދަނީ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   މާއްދާއެއް  ބޭނުންވާ  ކޮންމެހެން  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  މައްޗަށް.  ދަނީ  ައުގ  ތެލުެގ  ކުރިމަތިލައިެގން. 

 .. ކުރަން. އެކިއެކި މަސަްއކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ބަލާފައި ކޯރަމް ނެތިއްޔާ   އްލިއްޖެ. ދެ މިނެޓުކޯރަމް ެގ  ،މަޑުކޮއްލަދެްއވުން އެދެން ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އިއްޔެ ައޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން މި ެގންދަނީ.  ލާނަން. އެއީ އިޢުލާންއިއަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ހޯލް ހައުސް ނިންމަ

ޖަހާއިރު ކޮމިޓީ    10ކުރިން  އަޅުަގނޑު ހެނދުނު އިޢުލާން  . ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ހޯލް ހައުސް މިއަދު އޮންނާނޭ  ،ދެންނެވިން

އޮންނާނޭ ހައުސް  ހޯލް  ދަ  އިލްތިާމސްކުރިންއޮފް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރުންނަށް  ކޮމިޓީތަކުެގ  ަގޑިތައް    ،.  ކޮމިޓީ 

ތުރު  . ކޯރަމެއް މި ވަުގތަކު ނެތް. އަޅުަގނޑު އަދި އިބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް. މިއަދު ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ހޯލް ހައުސް ޮއންނާނޭ

  ައޅުަގނޑު ބަލާނަމޭ. ދެ މިނެޓު   ދެ މިނެޓު  ،)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ  ލާނަން.އެއް މިނެޓް ބަލައި

ހައުސް ހޯލް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޓީ  އެހެންވީމާ،  ހަމައެއްނުވި.  ކޯރަމް  ބިލު ؛ބަލައިފިން.  ،  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ؛ޖީ.އެސް.ޓީ 

ބިލުެގ ކޮމިޓީ އޮފް ހޯލް ހައުސްެގ މަސައްކަތް ެއހެން ދުވަހަކަށް ތާވަލުކޮށްފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް    ޖީ.އެސް.ޓީ
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އަނެްއކާ ނިމިއަޅުަގނޑު  މަސައްކަތް  ހައުސްެގ  ހޯލް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ދަންނަވާނަން.    ،ވެސް 

 ތަޅުމުެގ މަސައްކަތަށް.  ވެސް މި ބަދަލުވީ މަޖިލީހުެގއަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާ
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