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 (ރ  ޙަސަން ޢަފީފ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންަބ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނައަށް  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ބ ދަ)  2021 ޖޫން 1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآى  عل و  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިއަދަކީ   ނަކަތ ން    2021ޖޫން    2އާދެ!  ރޯނ   ދ ވަސް.  ބ ދަ  އަދ   މި؛ ހާޒިރީ)  .1442އްވާލް  ޝަ  21.  14ވީ 

ތްތެރި  ިއއްޒަ  12. ކޮރަންޓީނ ަގއި  2ސަލާމ ަގއި    ން.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   22  ، ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީވަޑައިެގން ތިއްބެވީ

 ( މެންބަރ ން

 

 ން ރ  ކ ން ލާ ޢ  އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .8/ 2/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ މިއަދ ެގ އެޖެންޑާއަކީ، 

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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އެޖެންޑާެގ  އާ މިއަދ ެގ  ފާސްކ ރ ން.    -4.1ދެ!  ނަންބަރ   ޔައ މިއްޔާ    ، އަށް   3/ 2/ 2021އިން    1/ 2021/2ޔައ މިްއޔާ 

ޔައ މިއް  ތިން ހ ށަހެޅިޔާ.  ޖަލްސާެގ  އިޞްލާޙެއް  ޔައ މިްއޔާތަކަށް  އެކ ،  މި  މަޖިލީހ ން ޔައ މިްއޔާމި  ފައިނެތ މާ  ތައް 

 ބަލައިަގނެވިއްޖެ ކަމަށް ދަންނަވަން. 

. ކޮރަންޓީނ ަގިއ  2ސަލާމ ަގއި    ން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   22  ، ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީއަދ  ވަޑައިެގން ތިއްބެވީ މި؛ ހާޒިރީ

 ތްތެރި މެންބަރ ން.އިްއޒަ  12

 

 ރ  މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާ .  5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ޖެހޭ ބިލާއި ަގރާރ .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަން -5އެޖެންޑާ ނަންބަރ  

ދެ  -5.1 ދާއިފ ވައްމ ލަކ   މެއި ރާެގ  ކ ނ   މ ޙައްމަދ އްޒަތްތެރި  ހ ށަހަންބަރ   މ މްތާޒް  ެގ  19-ިވޑ ކޮ  ،ވާ ޅ އްވާފައި 

ފައިާވ  ތ ން ލޯނ  ނަާގެގ ޮގމ ތެރިވ  ތަކަށް އެހީޔަފާރިވި  ،ބަބ ންށް ކ ރާ ނޭދެވޭ އަސަރ ެގ ސަތިޞާދަބަލިމަޑ ކަމ ން އިޤ 

މޮރި ދިނ ފަރާތްތަކަށް  އެޓޯރިއަމް  ފ ރަރާަގޅާ  ހ ށަހަ  އިލަ އިޮގވަ  ދިމަށް  ކިރ ެގ  ކޮިވޑ ޔ  ތަމަ  އިްއވ ން.  ެގ  19-ން 

ވ މ ެގ ޮގތ ން ލޯނ  ނަާގފައިާވ  އެހީތެރިޔަފާރިތަކަށް  ވި  ،ންބ  ސަރ ެގ ސަބަވޭ އަދަށް ކ ރާ ނޭދެކަމ ން އިޤ ތިޞާބަލިމަޑ 

 ން އިްއވ ން.  ކިޔ ތަމަ ރާރ ެގ ފ ރަަގޅާ  ހ ށަހަ އިލައިމަށް އެދި ޮގވަ ރިއަމް ދިނ ތްތަކަށް މޮރިޓޯފަރާ

ދާ  -5.2 މެއިެގމަނަފ ށި  ިއއްޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާއަޙްމަދ  ންބަރ   ރާެގ  ސަޢީދ   ނަންބަރ   ާގ  ،    7/ 2010ނޫނ  

ދާއިރާތަހިރާއްޖޭ)ދިވެ އިދާރީ  އ އް  ެގ  ާގސޫލާމަރ ކަޒީ  ހިންގ މ ެގ  ބިޙ ިއޞްލާ  (އަށްނޫނ ލ ން  ފ ރަތަމަ ެގނައ މ ެގ  ލ ެގ 

ނަންބަރ    ާގނޫނ   އިްއވ ން.  ދާއިރާތައި  ެގހިރާްއޖޭ)ދިވެ  7/ 2010ކިޔ ން  އ އް  ދާރީ  ހިންގ މ ެގ  ސޫލާމަރ ކަޒީ  ލ ން 

 ން.  ލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއްއވަެގނައ މ ެގ ބިޙ ިއޞްލާ (އަށްނޫނ ާގ

ިއއްނަެގމަ  -5.3 ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ   ޒަތްތެރިފ ށި  ސަޢީދ   އަޙްމަދ   ނަން  ، އްވާފަިއވާމެންބަރ    5/ 2007  ބަރ ާގނޫނ  

ާގނޫނ (އަށް ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  ފ ިއޞްލާޙ   )ދިވެހި  ބިލ ެގ  ނަންބަރ  ކިރަތަމަ  ެގނައ މ ެގ  ާގނޫނ   އިްއވ ން.  ޔ ން 

 ން.  ޔ ން އިްއވަކި ރަތަމަ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ  2007/5

ދާއިރާ  -5.4 ދެކ ނ   އިަގލޮޅ   މެްއޒަެގ  މީކާއީތްތެރި  ނަ  ލ ންބަރ   ހ ށަހަޅ އްވާފަ އަޙްމަދ   ލްކޯެގ  ސްޓެ  ،އިވާ ސީމް 

އެ   ، ސަބަބ ންބެހެއްޓ މ ެގާގތ ަގިއ  މާ    ތާނީގތައް މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ސަރަޙައްދާތެޔޮ  ،ތަކާއިހޮޅިދ ން  ،ނެރޭޓަރ ތަކާއިޖެ

ރާރ ެގ  ަގ  މަށް އެދި ހ ށަހަޅާނ  އްލެއް ހޯދައިދިޙަލ ންތަކަށް  ންދާ ެގއް ޔިތ ންނަށް ލިބެމ މ ންދާ ރައްދ ަގއި ދިރިއ ޅެއްސަރަޙަ

މާ   ތާނީގތައް ީމހ ން ދިރިއ ޅޭ ސަރަޙައްދާތެޔޮ ، ތަކާއިހޮޅިދ ން ، ނެރޭޓަރ ތަކާއިޖެކޯެގ ްއވ ން. ސްޓެލް ކިޔ ން އި ފ ރަތަމަ
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އްލެްއ  ޙަލ ންތަކަށް  ންދާ ގެއްޔިތ ންނަށް ލިބެމ  މ ންދާ ރައްދ ަގއި ދިރިއ ޅެ އްއެ ސަރަޙަ  ، ސަބަބ ންބެހެއްޓ މ ެގާގތ ަގއި  

 . އާދެ!ންއްވަ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އި ރ ރާަގ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާނ ހޯދައިދި

  ، ވާއްވާފައި ޙަކީމް ހ ށަހަޅ ދ ލްޢަބްޣަނީ  ދ ލް ންބަރ  ޢަބްންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެކ ރެ  ،ންސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ   -5.5

ނަންބަރ   ާގ ާގރިޒަމް)ޓެރަ  32/ 2015ނޫނ   މަނާކ ރ މ ެގ  ިއޞްލާޙ   ފ ރަތަމަ  ެގނައ މ  ނޫނ (އަށް  ބިލ ެގ  ކިޔ ން  ެގ 

ނަންބަރ   ާގްއވ ން.  އި ާގރިޒަމް)ޓެރަ  2015/32ނޫނ   މަނާކ ރ މ ެގ  އިޞްލާޙ    ފ ރަތަމަ  ެގނައ މ  ނޫނ (އަށް  ބިލ ެގ  ެގ 

 ން.  އްވަކިޔ ން އި 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

އަޅ ަގނ  ،ސް ކަމެްއ ނެތ މާެއކ ސަތ ން އަންަގންޖެހޭ އެްއވެރިޔާއާދެ!   މިމިހާރ   ބަހ ސް ތިދާދަނީ އިބ   ޑ   އެީއ   ؛އީ 

 .  7އެޖެންޑާ ނަންބަރ  

ފަރާރ ސަރ ކާ  -7.1 ދާއި  ،ތ ންެގ  އަޙްމަގައްދޫ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ ރާެގ  ޒާހިރ   ާގނޫނ     ،ިއވާއްވާފަދ  

ބިލ އިޞްލާޙ   (ައށްާގނޫނ ެގ  ނެގ މ ކްސްން ޓެނީއާމްދަ)   25/ 2019ނަންބަރ    ފ ރަތަ  .ެގނައ މ ެގ  ބިލ ެގ  ން މަ ކިޔ މި 

  މިަގއި.  ވަނަ ޖަލްސާ  30ެގ  ރަތަމަ ދައ ރ  ނަ އަހަރ ެގ ފ ވަ  2021  ،ްއވ ނ ަގއި ބ2021ޭލް  އެޕްރީ  19  ،ވަނީއިްއވާފައި 

 ،ހަޅ އްވ މާއި ބިލ  ހ ށަ ންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ .  ރި މެތެޒަތްެގ ިއއް ގައްދޫ ދާއިރާ   ،ދެއްވާނީ އިވައްމަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ ލ   ބި

ވިދާ  ،ވަޑައިަގތ މާއި ވެ ޖަވާބ ދާރީ ޖ މ ލަ  ފަހ ބަސް  ފ   15ޅ ވ މަށް  ލިބިވަމިނެޓ ެގ  ބިލ ެގ  ޑައި ރ ޞަތެއް  ަގންނަވާނެ. 

ޔާރ   ތިޚ ކ ރ މ ެގ އިނ ންން ބޭިއގެ ލަށް ބަހާޔައިބަމިނެޓ  އެކ ަގިއ ނ ވަތަ ބަ  15އެ    ،އީ ބަހ ސް ހިނަގމ ންދާއިރ ދާތިއިބ 

ރ . ެއީއ  އިޑި ަގ  4މ ލަ  ޖ   ، ވަނީފައި ޅިނޑައެކ ރ މަށް ކަބަހ ސް  މި ބިލަށް މެންބަރަށް ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވޭ.  އިްއޒަތްތެރި

ޓީއަށް  ޕާރީމްހޫ. ޖ ސިކ ންތ   21މިނެޓާއި    20ށް  ތ . ޕީ.ޕީއެމަސިކ ން  29ޓާއި  މިނެ  24ަގޑިއިރާއި    2.ޕީއަށް  އެމް.ޑީ

ސިކ ންތ .    8  މިނެޓާއި  14.ޭއއަށް  ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ  22މިނެޓާއި    16.ސީއަށް  ން. ޕީ.އެސިކ ންތ   21މިނެޓާއި    20

ނިސްބަތް ޕާޓީއަކަށް  ކޮންމެވެ ވަކި  ދާއިރާެގ  ސިކ ންތ   4މިނެޓާއި    4  މެންބަރަކަށް  ަވޑައިނ ަގންނަވާ  ަގއްދޫ   .

 . މަދ  ޒާހިރ މެންބަރ  އަޙްްއޒަތްތެރި އި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއަޙްމަދ  ޒާހިރ   މެންބަރ  ދާއިރާެގގައްދޫ 
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އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގޝ ކ ރިއް ހ ށަހަޅާ  ،ޑ ނ ޔާ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  މަޖިލީހަށް  ބި ރަްއޔިތ ންެގ   ނޫނ  ާގ ؛ލ  

ޓެނީއާމްދަ)   25/ 2019ނަންބަރ    ބިލ އިޞްލާޙ    އަށް(ާގނޫނ  ެގ  ނެގ މ ކްސްން  ބިލ .  ެގނައ މ ެގ  މި   ސަރ ކާރ ން 

ބޭނ މަކީޅ މ ެގހ ށަހެ ނަން،    ޓެނީާއމްދަ)   25/ 2019ބަރ   ާގނޫނ   ޓެކްސްދަެގ  (ާގނޫނ ެގ  ނެގ މ ކްސްން  ނެޭގ  ށ ން 

ބާވަތްތައް   އިސްތިސްނާވާ  ތެރެއިން    ނ ވާ ފައިންވެރިވެޒަވަރާްއޖޭަގއި  ދިވެހި  ،ށާއިކ ރ މަސްނާއިސްތިއ ޖޫރަިއެގ 

ބޭންކ ތްތަފަރާ ދައްކަންޖެހޭ  ކަނެ  ،ނާއިކޮމިޝަ  ކަށް  ރީ ޗާޝަން  ކްއިންޓަރ  އަދި  ޕްރިމިއަންސްއަރެންޝ އި ޖާއި   ން މ  

އިސްތިޓެކްސް ދަށ ންާގނޫ ވިދިޔަ  ބ ނެ  ،އިކ ރ މަށާސްނާ ދެްއކ މ ން  ނަަގންނ ެގ  ޓެކްސް  ފެ    ާގނޫނ    ،ފަހ ން  ށި 

ކ ރިމަތަންފީޛ ކ ރ މ  އަަގިއ  ޓެކް  ، ށްއްލ ކޮޙަ ތަްއ  ދަތިިއސްފަިއވާ  ތިވަމ ން  އިތ ރަށް ސް އާމްދަނީން  ނިޒާމ     ނެގ މ ެގ 

ާގނޫހަރ ދަނާކ  ޑ   ނމައިަގިމ ބިލ ަގިއ ހިމެނޭ    ތ ން. މިޮގއް ެގނައ މޭޞްލާޙ ތަެގންނަންޖެހޭ އިނަށް  ރ މަށް ޓަކައި އެ 

 ،ކަމަށް ލިބޭ މ ދަލާއި ފައިސާކަށް  ތަނޫން ޮގތަ ހ އްދަނ ވަފަށް  ޚިލާ  އަށް ާގނޫނާނެޭގ އާމްދަނީެގ ތެރެޓެކްސް ؛އިތައްބަ

ލިބިފައި ހޯއަދި  ނ ވަތަ  ޮގތް  ސާވާ  ޮގތް  ފައިތ ކޮށްބިދިފައިވާ  ޮގތް    ،ާއއިސާނ ދެވޭ  ޮގތް ހޯދިނ ވަތަ  ލިބ ނ    

 ...އިމ ދަލާޮގތް ސާބިތ ކޮށްނ ދެވޭ ެއންމެހައި ދިވަތަ ހޯލިބ ނ  ޮގތް ނ   ،ޓްތަކާއިސްޓްަމންއިންވެ ނ ދެވޭކޮށްސާބިތ 

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ންބަރ  ައޙްމަދ  ޒާހިރ  ކަނެކްޝަންެގ  ތެރި މެއިއްޒަތް  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (މިހާރ  ނ ލިބޭ.  އަޑ   ންބަރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި މެ

ޖެހިފައިވާމައްސަ އިއަޅ އަދި    ، ތީވެ ލަެއއް  ބަލަަގނޑ   މެއިރ ކޮޅަކ ން  އިްއޒަތްތެރި  . ގ ޅޭތޯ  ންބަރާލާނަން 

 ންދަވާ! ައށް ެގރިންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ިއްއޒަތްތެރި މެ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއަޙްމަދ  ޒާހިރ   މެންބަރ  ދާއިރާެގގައްދޫ 

 ؟ ޓަންވީތޯއްނޭނޭގ ކެނޑ ނ  ހިސާބެއް. އަލ ން ފަ ކަށްަގނޑަ ައޅ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އާދެ!

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ެގންދަވާ! ކ ރިއަށް  ، މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއަޙްމަދ  ޒާހިރ   މެންބަރ  ދާއިރާެގގައްދޫ 
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ން. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް  ންދާނަ  ެގކ ރިއަށް  ން ފައްޓަިއެގންޅ ަގނޑ  އަލ ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ!  އާދެ

ހ ށަެގ  ސަރ ކާރ  ނަންބަރ  ؛ބިލ ހަޅާ  ފަރާތ ން  ޓެނީއާމްދަ)  25/ 2019  ާގނޫނ     (އަށްާގނޫނ ެގ  ނެގ މ  ކްސްން 

ބިލ އިޞްލާޙ  ބިލ   . ެގނައ މ ެގ  މި  ބޭނ މަކީޅ މ ެގހ ށަހެ  ސަރ ކާރ ން  ނަން  ،   ން ނީއާމްދަ)  25/ 2019ބަރ   ާގނޫނ  

ތެރެއިން އިސްތިސްނާވާ ބާވަތްތައް އިސްތިށ ން ޓެކްސްދަ  ެގ( ާގނޫނ ެގ  ގ މ  ނެކްސްޓެ   ، ށާއިކ ރ މަސްނާނެޭގ އ ޖޫރައިެގ 

އަދި    ،ޖާއި ޗާޝަން  ކްކަނެއިންޓަރ  ،ނާއިކޮމިޝަ  ކަށް ދައްކަންޖެހޭ ބޭންކ ތްތަ ފަރާނ ވާފައިންވެރިވެޒަވަ ރާއްޖޭަގއި  ދިވެހި

  ނަަގން  ޓެކްސްނ ެގ ދަށ ންާގނޫވިދިޔަ  ބ ނެ   ،އިކ ރ މަށާސްނާދެްއކ މ ން އިސްތި ސްޓެކް  ންމ  ޕްރިިމއަންސްއަރެންޝ އިރީ

ކ ރިމަ ތަންފީޛ ކ ރ މ ފަހ ން ާގނޫނ   ށިފެ ނެގ މ ެގ  ސްއާމްދަނީން ޓެކް  ، ށްއްލ ކޮޙަތައް  ދަތިިއސްފައިވާ  ތިވަމ ން އަ ަގއި 

ާގނޫހަރ ދަނާކ   ނިޒާމ  އިތ ރަށް މިޮގޞްލާޙ ތަެގންނަންޖެހޭ އިނަށް  ރ މަށް ޓަކައި އެ  ެގނައ މެވެ.  ބިލ ަގިއ    ތ ންއް  މި 

ކަމަށް ލިބޭ   ށްތަނޫން ޮގތަ ހ އްދަނ ވަފަށް  ޚިލާ  އަށް ާގނޫނާޓެކްސް ނެޭގ އާމްދަނީެގ ތެރެ  ؛އިތައް ޑ  ބަ ނމައިަގހިމެނޭ  

  ހޯދި ނ ވަތަ  ޮގތް  ލިބ ނ     ،ާއއިސާނ ދެވޭ ފައިތ ކޮށްބިދިފައިވާ ޮގތް ސާވާ ޮގތް ނ ވަތަ ހޯއަދި ލިބިފައި  ،މ ދަލާއި ފައިސާ

ސާބިތ  ހޯ  ، ޓްތަކާއިސްޓްމަންއިންވެ   ނ ދެވޭކޮށްޮގތް  ނ ވަތަ  ޮގތް  އެންމެހައި  ދިލިބ ނ   ސާބިތ ކޮށްނ ދެވޭ  މ ދާ   ޮގތް 

ރޭޓްކ ރާ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ބޯޓ  އޮޕަންދާރ ަގއި ކަނޑ ބޯޓ  ނ ވަތަ މަތިވާމީ ދަތ ރ ފަތ ގ  އިނަލްއައި އިތ ރ ކ ރ ން. ބަހިމަނަ

ފަރާއިޒަންވެރިވެފަ ވަ މަންޒިލަނ ާވ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތެރެއިން  ނ  ތްތަކ ެގ  ކަނޑ ބޯޓަކަށް  ފ ރަިއެގންދާ  މަތިކ ން  ދާ ންވަތަ 

މ ދާ އަރ ވަިއެގ ލިބޭ އާްމދަނީބޯޓަކަށް ފަސިންޖަރ ން ނ ވަތަ  ފަރާތެއްެގ    ންން  މަރ ކަޒަށް  ދާއިމީ  ޓެކްސް ނަާގނީ އެ 

ހ ރި ކަނޑައެޅ ން.  ންފަރާތ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަންނަިވ  ހަނެޭގ  ޓެކްސްން  ާއމްދަނީ  ކަމަށް  ތެރޭަގއި  ރަކާތްތަކ ެގ 

 ފޫހިފިލ ވައިދޭ ަގއި މ ނިދިވެހިރާއްޖޭ  ،ބޭ ކޮމިޝަންތްތަކަށް ލިހަރކާތްތައް ހިމެނ ން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަ

އާރަކާހަމީހ ންެގ   ލިބޭ  އެންދިވެ  ،މްދަނީތްތަކަށް  ރިސަރޗް  ކ ރާ  ޑިވެލޮހިރާއްޖޭަގިއ  އާޕްޑް  ލިބޭ   ،މްދަނީމަންޓަށް 

ވަޒަ ކޮނ ވާންވެރިެވފައިދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އާންޓްރެކް  ލިބޭ  އާމްދަނީޓަރަކަށް  ޓެކްސްމްދަނީ.  ާގނޫން   ންނ  ނެގ މ ެގ 

ދަށ ން ނަާގ ޓެކްސް ސް ާގނޫނެއްެގ  ހެން އެްއވެނީެގ ތެރޭަގއި އެހެނިކ ެގ އާމްދަފަިއވާ އެކިއެކި ބާވަތްތައިސްތިސްނާކޮށް

ޓެކްސްހިމެނ ން އާމްދަނީން  ާގ.  އިސްތިނެގ މ ެގ  އާމްދަސް ނޫނ ން  ބާވަތްތަކ ެގ  ެއކިެއކި  ތެރޭަގއިނީނާކޮށްފައިވާ    ،ެގ 

ނަންބަރ    ރައީސ ލްސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ)ރައީ  11/ 2009ާގނޫނ   ނައިބ  ޖ މްހޫރިާއއި  މ ސާރައާއްޔާެގ  އެހެނިހެެގ   ންއި 

ާގނާޔަތްތަކާއި މާ  4ނޫނ (ެގ  ބެހޭ  މަތީބަޔާން  އިަގއްދާވަނަ  ޮގތ ެގ  ދިރިއ ޅ ްއވާ އްޖ މްހޫރިރައީސ ލް  ،ންކޮށްފައިވާ  ޔާ 

ވިފައިވާ  ރިއްޔާއަށް ޚާއްޞަކ ރެހޫން ރައީސ ލްޖ މްެގ މަތީާވ ޮގތ ަގއިއްދާވަނަ މާ  9  ،ދާއިޚަރަށް ހިނާގނެ އެ ގެއަ  ،ާއއިެގ

ްއާވ  ރިއ ޅ ޔާެގ ނައިބ  ދިއްރިމްހޫ ޖ ން ރައީސ ލްެގ މަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ދާަވނަ މާއް  11އަދި    ،އިރަށ ެގ ޚަރަދާ

ެއގެއަށް   ޓެކްެގާއއި  ޚަރަދ   ހިސާބ ހިނާގނެ  އިސްތިސްނާކ ރ ން.  ސް  ވަމްޢ ކ ރ މ ަގއި  ތަރައްޤީސީލަރާނީ  ކ ރ މަށް  ތް 

ެގ  މާލިއްޔަތ ެގ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މ އާމްދަނީ. ދައ ލަތ ެގ    ކާތްތަކަށް ލިބޭރަ ހަ  ޔަފާރި ވިހ ރި ގ ޅ ން  މަސަްއކަތްތަކާކ ރާ  
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ހަ މަސްއޫ މިނިސްލިއްޔަތ   މަ ޓަވާލ ކޮށްފަިއވާ  ލަފާެގ  ާގތީރ ެގ  މި  ޓެކްސްން  ދަށ ން  އަހަރ ެގ    5  ންނެގ ނޫނ ެގ 

އަޅ ަގނޑ  ؛ ބަރ ން މެންއްޒަތްތެރިޔާއަށް ލިބިދިނ ން. އިޖ މްހޫރިއްޚ ތިޔާރ  ރައީސ ލްކ ރ މ ެގ އިމ އްދަތަކަށް އިސްތިސްނާ

 ިއްއޒަތްތެރި ނީ. ައޅ ަގނޑ  އެދެނީދިއި އަޅ ަގނޑ  މި ކިޔަ ޞަދ   މައިަގނޑ  މަޤްޅިހ ށަހެ  ބިލ މި  ، ައޅ ަގނޑ   އެދެނީ

ކޮިމޓީ   ،މި ބިލ  ބަލައިަގނެ  ޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ިއއް ،ށްވ ން ހާމަކޮއެ ކަންބޮޑ  ވާނަމަ  ޑ ވ މެއްބަރ ން ކަންބޮހ ރިހާ މެން

އިްއޒަތްތެަގޖ ސްޓޭ ކަންމެންބަ  ރިއި  އިއްޒަބޮޑ ވ ންތަކަރ ންެގ  ބެހެއްޓ ން.  ޢަމަލ   ޮގތަކަށް  ހޯދޭނެ  ޙައްލ   ތްތެރި  ށް 

  އްޖޭަގއި. ދިވެހިރާ އެއް ކަމެއްއަޅ ަގނޑ  ވެސް  ބޭނ ން  ފާހަަގކޮށްލަން  ޑ  ެވސް  ނ އަޅ ަގެއޮގތ ން  އަޅ ަގނޑ    ؛ރައީސް

ލަން ބޭނ ން. ދައްކާައޅ ަގނޑ   ހަކައެއް  ން ކ ޑަކ ޑަ ވާ ބެހޭ ޮގތ އާށް ލިބޭ އާމްދަނީކަރަނ ވާ ކޮންޓްރެކްޓަވެފައިރިވަޒަންވެ

ބިލ    ކ ރިމަތިައޅ ަގނޑަން  ގ ޅިެގ  ހ ށަހެޅ މާ  އަޅ ަގނޑ މި  ސ ވާ  ވިށް  ބޮޑ   ރާއެންމެ   ރ ެގބޭން  އްޖޭލަކީ، 

މ ގެ ށ  ފެންކ ރަމަލ ޢަށް ސ ވާލަކި، މި ބިލަންެގ އެ ބޭފ ޅ  ކ ރިމަތިވީ ސ ވާލެއް.   ައޅ ަގނޑާރާތ ން  ރެކްޓަރ ންެގ ފަޓްކޮން

ކޮންޓްރެކްޓަރ ންެގރާއްތޯއޭ  ފަހ ން ބޭރ ެގ  ޢަމަލ  ؛ޖެއިން  ފެށ މިސާލަކަށް،  ސޮއިކ ރާ މ ކ ރަން  ފަހ ން  ެގ 

ޓެކްސް ތޯ ކޮންޓްރެކްޓ ތަކަށް ސޮިއކޮށްފައޭ  ކ ރިން  ޭއެގ  ނ ވަތަ  ފައްޓާނީ  ިމ  ނަަގން  ވެސް  ކޮނޓްރެކްޓ ތަކަށް  ހ ރި  އި 

ޢަމަލ  ގ ޅިގެ ކ ާގނޫނަށް  ނެެގމ ންދާނެތޯއޭރ މާ  ޓެކްސް  ސ ވާލ  ؟ ން  ެއ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  މަ  އެ  އަމާޒ ވާ އިަގނޑ ކޮށް 

ކ ލަމިސާ ؛ސަބަބަކީ ކޮސޮއި ަގއި  ރީ ކަށް،  ހ ރި  ބޭފ ތަކ  ންޓްރެކްޓ ކޮށްފައި  އެ  ބޭފ ންނޯ  އްންނެޅ ަގއި  އެ  ން  ޅ ނާނެ 

ޕްބި ހަދާއިރ ޒްނަސް  ކޮންސިލޭން  މިޑަ  ބޭފ ސްޕެކް އެ  ރކޮށްފައެއް  އެ  ެއޮގތ ން    އަޅ ަގނޑާން  ޅ ންސަސްތަކެއް. 

ސ ވާލެއް.  ކ ރިމަތި ކޮ  ،ރަންދ ކ އ އްމީ  ައޅ ަގނޑ ކ ރެްއވި  ޙައް މިކަމަށް  ސްޓޭޖ ަގއި  ލިބިެގންދާނެ  ލެމިޓީ  ކަމަށް.  އް 

 .  ރި ރައީސްތެއްޔާ ިއއްޒަތް ކައި. ޝ ކ ރި ފ ރ ޞަތަށް ޓަވި ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މިހާ  .ެމންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ހ ލ ބިމި    ރ އާދެ!  ިމ  ަވގ ތ   ބަހ ސްެގ  ބިލަށް    މި  ނީ.ލަަވއިޅ ެގ 

އެދިވަޑައިަގދަްއކަވަވާހަކަފ ޅ  އެދިވަން  ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން. ަގޑައިންނަވާ    ތ މަށް 

ދާ  އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ މި  މިހާރ   ޑ   އަޅ ަގނ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   އ ތ ރ   އިއް މާފަންނ   މެންބަރ  ތެޒަތްއިރާެގ  ރި 

 ފަހ މީއަށް.  ޒްޔާތިއިމް

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ ފަހ މީ ޒްޔާތިމެންބަރ  އިމްއިރާެގ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށައިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އެ  އިޞްލާޙަށް  މެންބަރ ން  ތާއީހެޅ އްވި  ދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ  

ކ ރ މަށް މ ާގއިއް  އަދި ވަށާޖެހޭ ޓެކްސްެގ ނިޒާމެ   ،ކޮށްފ ތަޢާރަ  ކްސް ނިޒާމ ެގ އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ރާއްޖޭެގ ޓެންއަޅ ަގނޑ މެ
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ވަ ވެެގން ދެްއެގ  ޢ ޓަކައި  މ ހިންމ ތ ންރަްއޔި  ،ޮގތ ަގއި  މި  ޙަ މަސައްކަތާ  ނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިެގން  ބަދަލ     ޤީޤީ 

ކްސްެގ  ޓެ  އް.އެރަމ ންދިޔަ ޕާޓީ މަސައްކަތްކ ރަްއޔިތ ންނަށް ހޯދައިދިނ މަށް   ރާއްޖޭގެ ހިރާއްޖެއަނެއް ދިވެ  ،ނަށްންތ ޔިރައް

ން ތި ކަރިކަމ ަގއި ވެމް.ޑީ.ޕީެގ  އި އެވަނަ އަހަރ ގަ   2008ީމެގ ކ ރީަގިއ    ވަނީ،ކ ރެވިފައި  ތަޢާރަފ މަރަތަފ   މެ އެންނިޒާމ 

މ   މި ޓެކްސްެގ ނިޒާ ؛ނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޅ ންނަށް ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑައިަގންނަވާފ  ބޭ  އިބޭފ ޅ ންނަށް، އެންމެހަ

ޒަރ ތަކެްއ.  މަންރަށް ިގނަޔަ ވަމެންެގ ލޮލަށް ފެނިެގންދިއަޅ ަގނޑ އްކަތްކ ރ މ ން  ކ ރަން މަސަފްރަޢާވެސް ރާއްޖޭަގއި ތަ

އެއެކަމާ ދެ  ،ށްމިސާލަކަ ބިއްލޫކޮޅަށް  ތަރި މް.އެމް.ޭއެގ  ހަމަ އެންމެ ރެޅައިަގނޑ   ހިއެނ ލާ  ނެތް.    ާގފައެއްނއް ވެސް 

މިހާރ  ވެސް ވީޑިއޯ ފ ޓޭޖ ތަކާ އެކ ަގިއ   ތްތައް.ހ ރި ޙަޤީޤަ  ންލޮލަށް ފެންނަ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ އް ނެތް. އެއީ  ސައެ ގޮއް

އެޮގތަށް. އަދި ޓެކްސް ނިޒާމާ   ،ކަތްއްއީ އެ މަސަޔަކ ރަމ ންދިއޭރ ަގއި  ފަރާތްތަކ ން    އިދިކޮޅ   ،ން ހ ރި ކަންކަންފެންނަ

ނ ދެއް   ،ޅަށްކޮދެ ޓެކްސް  ރައްޔިތ ން  ނޫކ މަރާއްޖޭެގ  ިވޔަފާރިވެރިންށް  ނ ވެސް ޓެ   ނިްއޔާ  ޮގމަދެއްކ ކްސް    އި ަވއިލަށް 

އްޒަތްތެރި  ތް. އިޤަވެސް ހަމަ ޙަޤީއީ  ން އޮތް. މިމެންނަށް ފެންނައަޅ ަގނޑ ދިޔަކަން    ކޯޓަށް ެވސްކ ން  ތްތައިދިކޮޅ  ފަރާ

އްވ މ ަގިއ  ކ ރެ ފ އެ ތަޢާރަ  ،ކ ރަްއަވއިރަފ ެގ ނިޒާމ  ތަޢާކްސްދައްކާއިރ ަގއި މި ޓެ   ކްސްެގ ނޒާނ ެގ ވާހަކަޓެ ؛ރައީސް

ބޭފ ޅަ ހަމަވެސްކީ  ހ ންނެވި  ލީޑަރއެމް.ޑީ    ރައީސްއޭ  އަދި  ،.ޕީެގ  ރައީސްރ ެގ  ޓެމ ޙަ   ،  ނަޝީދ .  ެގ  ކްސްއްމަދ  

ރައްޔިތ  ހަމަނިޒާމ   މައަންނާ  މ ހިންމ ފޯލޫމާތ   ޢ ށް  ޓަކައިރ ކޮށްދެއްވ މ ެގ  މ ޅިން    ،ކަމަށް  ނިޒާމަކީ  ކަމަކަށްއާއެ    

،  މާހ ންނެވީ އެ ބޭފ ޅާ. އެހެންވީ  މަގ މަތީަގއި  ކޮށްދެއްވ މަށް ޓަކައި ލީފްލެޓް ބައްސަވަން ވެސްރަފ ވާތީވެ ެއކަން ތަޢާ

ދައްކަވައި  ލީޑަރޝިޕް  ިމަވރ ެގ  ކ ރެއްވ މ ަގއި  ބޭފ ޅެކަންކަން  ހ ންނެވި  އެބަ  މެންނައަޅ ަގނޑ ްއކަން  ެގން  ށް 

އިއް ންރަލ ކ ަގބޫ މި ؛ރައީސް  ތްތެރިޒަޖެހޭ.  ވާހަކަ  ފާހަަގކ ރާއިރ ަގއިހެމި  އިްއޒަން  ރައީތްރެ  މިއަދ ެގ  ރި  ސް 

ތިރި ކޮންޔާސަތ ަގއި  އިންނެވީ  ހ ރެެގންތޯސަބަބަ  ޢަފީފ  ؟ކާ  ޙަސަން  ރައްޔި  ،އޮނަރަބަލް  ވަގ ތ ަގއި  ންެގ  ތ މި 

ރިޔާސަލީމަޖި ހ ރެތޯހ ެގ  ސަބަބަކާ  ކޮން  އިންނެވީ  ތި  މަޖިލީހ ެގ ؟ތ ަގއި  މި  އަދި  ރައީސް  ަވގ ތ ަގިއ    ނައިބ  

ރިޔާސަތ  މި ވަގ ތ     ނަށްޅ ންތި ބޭފ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް؟ ންތޯއެ އިންނަވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހ ރެެގރިޔާސަތ ަގއި  

ައވަހާތިބަލަހައްޓަންޖެހިވަޑަިއެގންފަިއ   ައވަހާރަކޮށްލ މަށް،  ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތިންެގ  އޮތީ  ކޮށްލ މަށް ރަ 

ދި ބޮ  ގ ގައިދީމަމަޖި ހަމަލާެއއް  ޓެރަރިޒަމ ެގ  ޮގްއވަިއ  އެމެްއ  ސބަބ ން  ކި  ނ މ ެގ  ފ ރާނަ  ކިރިޔާ  ރިޔަ މަނިކ ފާނ ެގ 

  ، ވެޑައިެގން ހ ންނެވީތީ ވަން ބޭރ ަގއި  އްޖެއިއަދި ިމ ަވގ ތ ަގއި ބޭސްފަރ ވާކ ރެއްވ މަށް ޓަކައި ރާ   ،ެގންއި ަވޑަސަލާމަތްވެ

ބޭފ ޅ ން ބަލަހައްޓަތި  ރިޔާސަތ   ތި  ންވަ  އާދައި  ؛ސް އީރަިއއްޒަތްތެރި  ވަނީ.  ޖެހިަވޑަިއެގންފައި  ކަމެއްމިއީ  މިތޯެގ     

ދިމާވެފަ އައްޖެރާ މިކ ރިމަ   ،އިށް  އާިމ  ވެސް  ތ   ަވގ   ތިވެފައި  އިއް ވަނީ  ކަމެއްތޯ  ެގ  މިވަރ  ؟ ރައީސް  ތްތެރިޒަދަިއެގ 

  އި އަދި ރާއްޖޭަގ  ،ލެވ މ ަގއިއް  އަޑ އ ފ ށްދާ ފިކ ރ ތަކާ ދެކޮޅަޅައިއި ހައްދ ފަހަނައްޖޭގަ އަދި ރާހާރަކޮށްލ މަށް  ބޭފ ޅަކ  ައވަ

އަޑ ، އެންެމ  ަގއި ެވސް އެންމެ ހަރ މ ދެއްކެވ   މި ވާހަކަފ ޅ   ،މަށްވ އެކަން ހ އްޓ   ،ލ މަށްއް ފ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އަޑ އ 



1202 ޖޫން 1                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  8 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

8 

 

މަނިކ ފާނ  އަވަހާރަކޮށްލެއްވ މަށް    އެ  ،ޑަ ލީޑަރ ވި ޖެހިލ ންކ ނެހ ންށް  އަދަށް މަސަްއކަތްކ ރާ، އެންމެ ވަރ ަގއަވަރ ަގދަ 

ހަމަލާދީ ޮގްއަވިއެގން  ބޮެމއް  ަވގ   އެ ،  މަޖީދީމަގ ަގއި  މި  ރާ ތ މަނިކ ފާނ   ހ ންނެޖެއިން  އްަގއި  ވާބޭރ ަގއި  ހަކަ  ވި 

އް ައވަހާރަކޮށްލ މަށް ޓެރަރިޒަމ ެގ ހަމަލާއެއް،  ރިއެ ބާރ ެގ ވެ  ދައ ލަތ ެގ އެއް  ،މި ދައްކަނީ. މިވަރ ެގ ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ 

ޮގއްވާ އެއެ  ،ފައިބޮމެއް  ދީފައި  ހަމަލާ  ސަލާަމތްވެފައި     ކިރިޔާ  ފ ރާނަފ ޅ   ދަނޑި މަނިކ ފަނ ެގ  ިމ   ވަޅ ަގއިވާ 

މިކަލައ ދަ ަވގ ތ ަގއި  މި  ބަލާއިރ   ންތ ަގއި  ޮގތަށް  އ މ ރ ައޅ ަގނޑ ަގއި  ހިނާގ  މ ޅި  ވެދ ވަެގ    އަޅ ަގނޑ  ސް  ހ  

ލޮ ކެނ ދެ މިހާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަމެއްން  މިކަހަލަ  ކ ރަމ ންދާ    މަވީ   ނ މަޑ ކޮށް  ހަައޅ ަގނޑ    އްތަނެކަންކަން  ތ ަގއި  ޔާެގ 

ަވގ ތ  ލަތ ދައ ؛ އެްއ ެވރިޔަކ ެގ  ނ ދެކެން. ދައ ލަތ  ހާރަކޮށްލ މަށް ވަ އަ ރަީއސް  ލީހ ެގެގ މަޖިން ވެސް ރައްޔިތ   ެގ މި 

ދީފައި ހަމަލާެއއް  މިވަނިވަޓެރަރިޒަމ ެގ  މަބަމިހިސާ  ،މިޮގތަށް   ، ރަށްކޮށް  މިހާ  ޤައ މެއް  ޑ ށް  ދާ  ެގ  އަޅ ަގނޑ  ކޮށް 

 ؛ރައީސް  ހަަގކޮށްލީ. އިްއޒަރްރެރި ފާންބޮޑ ވ މާއެކ  މި ވާހަކަ މިހަމަ ކަ  އަޅ ަގނޑ ވެ  ނ ވާތީ ަގިއ އަދި ދެކެފައިހަޔާތ 

ހަރ ދަނާ  ިއދާޅަހައްދ ފަހަނަ  އިރަރިޒަމާރަޓެ ިމޮގތަށް  މެދ ަގއި  މީނޫ  ،މައްސަކަތަކާ  މީހ ން  ؛ންހ ނިއްޔާ  ކ ރާ  އެކަން 

އެޅިފައި  ޖެހިލ ންވާނެ ފިޔަވަޅ ތަކެއް  އެފަދަ  އަނެްއކާ  ސަބަބ ން  ފަހިތްވަރ   ބަނެތ މ ެގ  އެ  ވަރަރާލިބޭ    ށް ތްތަކަށް. 

އިއްންބޮޑ ވާ  ކަ ހ ންނަނީ  މި  ރައީސް.  ކަންކަން  މިތ  ދެކޭޮގ  އަޅ ަގނޑ ޒަތްތެރި  އެއް  ހަމަލާއާ  މި  ވަރަކަށް  ންަގއި 

ެވސް  ނޭޅ މ ެގ ސަބަބ ން އަނެްއކާ  ، ެގންާވ ފިޔަވަޅ ތަކެއް ނޭޅ އްވ މ ެގ ސަބަބ ންސް އެކަށީ ، ސަރ ކާރ ން ވެދައ ލަތ ން

ލި މީތަކެއް  ހިތްވަރ  ފާހަށް  ނޑައަޅ ަގންދާކަން  މ ބެހ ންނަށް  ހިތާމަަގކ ރެވޭތީހަމަ  ހަމަ  ޔާ  މިކަން    އަޅ ަގނޑ  އެކ  

އިްއޒަތްފާ އިތ ރަރި  ތެހަަގކޮށްލަން  ހިތްވަރ އީސް.  ހަމަ  ދައ ލަތ ރަށް  މިއީ.  ކަމެއް  އެވަރ  ލިބިެގންދާ  ފަރާތ ން    ެގެގ 

 ކަމެއް ހިނގ މ ެގ ސަބަބ ން  ވަރ ެގ ނ ރައްކާތެރިގ މ ެގ ސަބަބ ން، މިހިނމިފަދަ ކަމެއް    ވަނީ.ފައި ނ ދައްކާ  އްޒަރެމަން

ކޮމްބެކްޓ  އެއަ ރިއެކްޓ ށް  ެއއަށް  މިކޮށް،  ވެ   ،ވަރ ންކ ރާނެ  ކ ލަވަރ   ސަބަބ ން  އެ  ނ ދެއްކެވ މ ެގ  ރަނަގޅަށް  ސް 

އެހިތްވަރ  މީހ ންނަށް    ތ ެގބާވަލިބޭނެ  ކ ރާ  ޮގ  އަޅ ަގނޑ ކަންތައްތައް  އިތ  ަގބޫލ ކ ރާ  ރައީސް ްއޒަތްތެރިަގއި.   ؛ 

އައިމިހާ ިމހާރ   ހިސާބަށް  ހީ އަޅ ަގނޑައިރ ަގއި  މަސްށް  އެވަނީ  ވަނީހެން  އަވަހާރަކޮށް  ދ ވަސް   ންލަމަނިކ ފާނ  

ާގނޫނ ން، މަށް  އްޓ ހެނ ެގ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެކ ފާމަނި  ދި އެ އަސްވެ  ޙ ޤީޤ ކ ރާ ފަރާތްތަކ ންދީފައިވާތާ. ތަލާހަމަ

ލާޒިމ ކޮށްފައިވާނ އަސާޤާނޫ ވެ   ސީން  ރައްޔިތ ފަރާތްތަކ ން  މަޢ ލޫމާތ   މިކަމ ެގ  ހިސް  މަށް ްއވ އްސާކ ރެންނާ 

ާގތައެކަށީެގ ވެ ކަންާވވަރާ  ފަރާތްތަކ ން  ޤީތަޙ ޤީ  ،ސްށް  މައްރަ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގޢ ޔިތ ންނަށް  ާގތަކަށް   ޮގތ ން   ލޫމާތ  

ކަންބޮޑ ާވ    އަޅ ަގނޑ   އް ނ ކ ރެވޭ. މިވެސްލެބޫކަށް ަގއަޅ ަގނޑަ  ،ކަށް ހިއެއްނ ވޭއަޅ ަގނޑަ ނެއް  ލޮލަށް ފެންނަހެވެސް  

އެްއ ބާރ ެގ    ލަތ ެގ. ދައ ކީތިވެފައި މި ވަނީ ކ ރިމަށް  އަރާްއޖެ   ކަެމއް ނޫން މިސް. އާދަިއެގޒަތްތެރި ރައީ އިއް   ކަމެއް

ހަމަލާދީވެ އަވަހާރަކޮށްލ މަށް  ފަރ ވާކ ރެްއވ މ ގައި  ،ރިޔާ  ވެސް  މިހާރ   އޮތީ  މިއެ  މި  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް ރ  ންވަ.    ، ެގ 

މަމި މިއަހާ  އެބަޖެހޭ  ހިނީގމާ  ކަމެއް  ނ ރައްކާތެރި  ދަރަޖައިެގ  ބޮޑަށް  ށްވ ތީ  ލޯއަޅ ަގނޑ  ރެ  މިއަހ ޅ ވިމެން  ށްވ ރެ  ، 
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 އްޑ މެނމެދ ކެ.   އެބަޖެހޭންމެންނަށް ފެންނައަޅ ަގނޑ  ބޮޑަށް  ރެލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދީ، މިއަށްވ ޢ މަ  ނަށްންށް ރައްޔިތ ޑަބޮ

ޖެހޭނެ ތަޙ ޤީކެނޑ މެދ   ،ނެތި  ނެތި.  ފަރާތްތަކ ން  މެއް  ޚިދ މަވެޤ ކ ރާ  ސަލާމަތީ  އަދި  ފޯރ ސް  ކަން  ކޮށްދޭތްތައް 

ފަރާތް މެދ ޔަޤީންކޮށްދޭންޖެހޭ  ވެސް  ރައްޔިތަކ ން  ޕަބްލިކަށް،  ޖެހޭނެ  ނެތި  މަތ ކެނޑ މެއް  މި  ލޫމާތ   ޢ ންނަށް 

ޮގތ  ކ ލ  ަގބޫ  އަޅ ަގނޑ ފޯރ ކޮށްދޭން   ޤައ ރާ  ބޭރ ެގ  މިސާލަކަށް،  ކޮވި ތް އޮ  މި  ، ެމއްަގއިަގއި.  ބޮޑ   ހާލަޑ     ތ ަގއި ެގ 

ނ ރައްކާތެރި   އާދައި ވަ އެންމެ  އެމެރިކާަގއި  ވެސް  ރައްޔިތެއްގ ތ ކޮޅ ަގއި  ފްލޮ  ،ެގ  މަޖޯޖް  އަދި    ،ލީމާރައިއިޑް 

ހަމަލާައކ  މަރާ  ޓެރަރިޒަމ ެގ  އެހެންނަެވސް  ލީކީނޫން  މަރާމަ.  އެލީވެސް،  މ ޅި  ައއިސް  މާ  ހ އްޓ މަކަށް    24މެރިކާ 

ތަކ ން ހަރ ދަނާ ޓްެގ އެކިއެކި ސްޓޭ ދައ ލަތ ޖެހެންދެން  ކ ކޮޅަ   ރ  ވަކިަގޑިއި  24ަވސް ަވންދެން  ދ އެއް މަސް  ،ރ ަގޑިއި

މެދ ކެ އަޅަންދެން  ނެފިޔަވަޅ ތަކެއް  ނެތިނޑ މެއް  މެދ ކެނޑ މެއް  ޚަބަރ   އެ  އެކަން،  މީހ ން  ތި  އެ   

ޕަބްައޅ ަގނޑ އީ.  ޔަ ޑްކާސްޓްކ ރަމ ންދިބްރޯ އިނޭގތޯޓީވީ   ލިކ މެންެގ  އޮވޭ  މާ ބޮޑ   ކ ރާޚަރަދ ތ ން  ދައ ލަ  ެއއް ވެސް   .

ރާ  ން ޚަރަދ ކ ތ ބްލިކް ޗެނަލެއް ރައްޔިކޮށްލަްއވާ. ޕަހެނެއް ހިެއއްނ ވޭ. ޕްރައިވެޓް ޗެނަލްތައް އަދި ދޫޅޭެވެގން އ   އްކަމެ

ކަމެއް ބޮޑ   މާ  ވެސް  އ ޅޭ  އޮންނައިރ ަގއި  ޚަބަރ ހިއެއްހެނެްއ  ވެެގން  އެ  މިހާރ   އިނޭގތޯ.  ތަކެއްނ ވޭ.  ނެތީ  ވެސް   

ށްވ ރެ ، ފާހަަގކ ރަން. މިއަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅ ަގނޑ ަގއި  ތ  ޮގ  ެގކަންބޮޑ ާވ ކަމެއް   ައޅ ަގނޑ މާ، ިމއީ  ހެންވީއެ

ވިޑަކީ  ކޮ ؛މޭރ މ ން  ، އެމޭރ މ ން  އެ  ،ޑެކޭ އެްއޮގތަށް ހަމަ އެ މިންވަރަށްވިަގއި ނެތް. ކޮ މި ަވގ ތ އްކަމެ  ވަކި ބޮޑ 

ޮގތ ން  ދ ރަތީގ  ލައަޅ ަގނޑ   މިތެއަށް އައި މ ސީބާޔެދ ނި  މ ޅި  ،އްވާލިމެންނަށް  މީހ ން،  މި  އީ  އް. އެހެންނަމަވެސް، 

ބޮ މޭޑް  ޖަރީމާމޭން  ވާހަޑ   ޓެއެްއެގ  މީޢަރިޒަމ ެގ  ރަކަ.  ރާވަމަލަކީ  ބޮން ޮގ  އި ދ ރާލަ،  މ ކޮށްޒާންތިއި  ،އި ހ ން  ސް 

ލަތ ެގ ވެރިޔަކަށް . ދައ ކ ޑަ ކަމެއް ނޫން  މިއީ ވަކި  .ލާ ވާހަކައިމަރަ  އެނޫން ޮގތްޮގތ ން ހަމަލާދީ މީހ ންޮގްއވަިއެގން  

،  ޑަށްދަ އަ ަގރ  ވަލ ކ ރާ އެންމެ  ސީއްޖެ ތަމްރާވަރ ފަދަ ދިވެހިންމެ  އެ ؛ދަްއކަން  . އަދި އެ ވާހަކަފަމި އޮތީ ހަމަލާދީ

ސިޔާސީ  މެއެން ވަރ ަގދަ  އެކަމަކ އި ދީފަލާހަމައްޔަތަށް  ޞިޚްޝަ  މިން   ވަނީ.  ނ ކަައޅ ަގނޑަ ވަރަކަށް  މި  ފެނޭ ށް 

ންކަމ ން،  ރި ރައީސް. އެހެތެތް ޒަަގކ ރަން ިއއްހަ ެއއްކޮށް މިކަން ފާޔާހިތާމަ  އަޅ ަގނޑ ނެްއ.  ތަކ ރާ  ޓ  ން ރިއެކްދައ ލަތ 

ނި  އަޅ ަގނޑ  ޮގަވއިލާންހަމަ  ވެސް  ރައްޔިތ އަޅ ަގނޑ   ،ނީމާލަމ ން  މި  ކ ރެމެން  މަޖިލީހ ން  އޮވެންެގ  ހ ރިހާ   ތްން 

ކ ރަންޖެހޭނެ އެމަސައްކަތެްއ  ކަމަށް.  ައޑ   .ޕީމް.ޑީ  މި  ކ ރަންޖެހޭނެ.  މަސަްއކަތެއް  ހ ރިހާ  އޮތް  ކ ރެެވން  ން 

މިީއ  ނ  ންކަނޑ ވާލައިެގ ދަރިންމެއަޅ ަގނޑ ވާނެ.  މ ސްެގ  ސަލާމަތްކ ންެގ  ޓަކައިތަޤ ބަލ   ސް  ދެންވެ  ،ރ މަށް 

ސަމާލ ވ އަޅ ަގނޑ  ލިމެން  އިއްޒަތްތެރިނ ބ މަށް  ފ ރ ޞަތެއް  ރައީސް  ދޫ  .  އަތްދަވެެގންމިކަން   ން ށ ނ ވާނެ. 

ނ ވާނެ  ެގންންދެން ހޯދެންޖެހޭނެ. ހ އްޓާލެވިދާ  ނަށް މިއަށް ފަންޑ ކ ރި މީހ ންނަށް ފ ންމި  އެންމެ  ނ ވާނެ. މީެގދީެގންދިޔަ

 ށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  ޑައްކަތެްއ. ވަރަށް ބޮމަސަ، މި ރި ރައީސް ތެއިްއޒަތް
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރީފް.ރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަ ތެތް ޒަމަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއް  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކ ރިއްޔާ  ޝ 

 

 :ކަދެއްކެވ ންވާހަ ރީފްމެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަމަރަދޫ ދާއިރާެގ 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ސަޑ ައޅ ަގނ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  އަނެއް   ޓެކްސްކާރ ކާރ ން  އާމްދަނީން  ާގނޫެވސް  ނ  ނެގ މ ެގ 

ޞްލާޙ ކ ރ މަށް މި ހ ށަހެޅ އްވި ިއޞްލާޙަށް ެވސް އިއްކާނ ކ ތާތައް ައނެބައެއް  މ ން ފާހަަގކ ރެވ ނ   ށ ތަންފީޛ ކ ރަން ފެ

ބަލަެއ  ރަން.  ކ ދ އީތާ ފ ރިހަ  ،ނެަގއި ބިލ   އިތ ރަށް  ފ ރިހަމަކ ރ ކ ރަންމައަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ     މަށްޖެހޭ 

ވެ ވާހަކަ  ދަސްތާއީދ ކ ރާ  ރައީސްންނަވަން  އިްއޒަތްތެރި  ބޭފ ޅ ން ؛.  ޓެ ނަބައެއް  މި  ނިކްށް  ޮގތ ން ސްެގ  ބެހޭ  ޒާމާ 

ރައްޔިތ  ބޮޑަށް  ކަހަލަންވަރަށް  އޮޅ ންއަރާ  އެ  ނަށް  ދެއްކެ ވާހަކަފ ޅ   ެއކިޮގބަ  އެކިފަހަރ   ބަހ ށްތަވޭ.  އެބަ.    ސްކ ރެވޭ 

ކަމެއް.  ތާމަކ ރަހި ހ ރި  ރައީސް ން  އިންދިވެ ؛އިްއޒަތްތެރި  ވެރިކަެމއްހިތިޒާމ ެވެގން  ހިރާއްޖޭަގއި  ނ ވަތަ   ،ނާގ 

އ  ސިފެދައ ލަތެއް  އެއް  ކޮންމެވެސް  ފަހ ން  ރަްއޔިއް ފައެދ ނ   ޓެކްސްތ ަގއި  އަތ ން  ؛ ންއާމްދަނީ  ،ނެިގެގންންެގ 

ކޮންމެވެ އާމްދަނީން  ލިބޭ  ވަސްރައްޔިތ ންނަށް  އެްއޗެއް  ނަމަވެސް   ެގވާރ    ކަމެއްެގ  ،ނަމ ަގއި  އެހެން  ނަައދި  ަގއި މ  

ދައ ލަތްޑިއ ޓީ ،  ސްވެ ނެިގެގން  ެވސް  ނަމ ަގއި  މި ެގ  ހިނަގމ ން  އަ    އެހިސާބަށް  އޮތީ.    އެ   ،ޒަމަނާކަށް  އިއްސަ 

ފަރަށް ށް ހ ންނަވާ ބޭފ ޅަކ  މަހަވެސް ރަސްކަލަކަށްެއއްޮގތަކަށްއޮތީ.  މ ން އަިއއްސަ  ދަލ ތައް ެގންނަކަށް ެގނެވޭ ބަހިނދަ

ލިބޭ ދިވެކ މްދަނީއައާ  ޮގސްެގން  ނޫން  ދައ ލަން  ހިންހި  އަހި  މިާގފައި  ތް  އޮތީކީއި ސާބަށް  މި  ކ ރީ  ްއސަ  ީމެގ   .

ބޭ ދައ ލަތަޒަމާނ ަގއި  ދިވެހި  ވެސް  އެހީއެއް  ބޮޑ   އެހާ  ފަރާތްތަކ ން  ނ ލިބޭށްރ ެގ  ޮގތަށް    ލިބޭ  ްގރާންޓް    މިހާރ  

 ،މްދަނީއަކ ންއާ ލިބޭ  ލ ންދަޔިތ ންެގ މ  އަތ ން ނެޭގ އެއްޗަކ ން، ރައް   ެގންތ އްޔިރަ  ، ހަމައެހެންވީމާ   ވެސް.އެިއޑެއް  

އެ ނިސްބަތްވާ  ކ ދައ ލަތަށް  ދީެގންނާ ސެޓ ތައް  ޮގތްޮގ  އިްއޔަށް  ވެސް  އެނޫން  ލިައދި  އާމްދަނީއަކ ންތަށް  ދިވެހި    ބޭ 

ހި ނ ކ ތާ    ނާގފައިދައ ލަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  ބޭއޮތީ.  ފާ ނ އަޅ ަގނޑ   އިއްން  ިގނަ  ވަރަށް  ތްތެރި  ޒަހަަގކޮށްލަން. 

ވެސް  ރ ންމެންބަ އޮންނާމިނަށް  ސާފ ނ ވެ  ދަ  ،ތީކަން  ާވހަކަ  ބޭބޭފ ންލައިނަވަންއެ  އެ  އެއީ  ާވ  ކަދައް  ންޅ ޖެހ ނީ. 

ވެހި  ދިށ މ ެގ ކ ރިން  ފެޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަން    ހާރ  މި އޮތްމިޓެކްސްެގ ާގނޫނ     ނޭގ. ީމެގ ކ ރިންކަން އެވާހަކަތަކ ން އެ 

އާމްދަނީން   ހިލައިެގން ލިބޭބޮލި ،  ބޭސްެގން ލިފަރަށް ޮގން މަހަށްތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ވެރިކަމ ަގިއ    ، ލަތް ހިނާގފަިއ އޮތީދައ 

ތާމަކ ރަން.   ހިޑ ތަކަށް ވާހަކަދަްއކަާވތީ އަޅ ަގނޮގ  ހަވާދޭމޭރ މ ން    ެގން އެލ ކ ރެްއވި ެއޮގތަށް ަގބޫ  ،ކަމަށް ހީފ ޅ ވެެގން

 ... ތްތެރި ރައީސްޒައިއް 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ތ ންސަޔާރި



1202 ޖޫން 1                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  8 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

11 

 

ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރާރ  ދާއި. މާފަންނ  އ ތ ދެއްވ ން އެދެންޅ  އިހަށް މަޑ ކޮށްލަކަފ ހަވާ  ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

ނިޒާމީ  އިމްތިޔާޒް ނަންަގވާފަހ މީ  މައްސަލަެއއް  އެތީވެ   މައްސަ  ،  އެ  މެންބަރަށް  ހ ށަހެލަިއއްޒަތްތެރި   ޅ މަށް  

އިމްތިޔާ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ވަން.  ރ އަޞަތ ފ ރ  މެންބަރ   އިންނެވީ.  މިއ ޓްކ ރައް  ޒްއިްއޒަތްތެރި  ތި  ަވއިެގން 

   !ްއވާދެވާލަ. އެހެންވީމާ، މިއ ޓް ނައްޓަ އިންނެވީެގން ތި ަވއިއް ރަ އ ޓްކ ބޭ އިނޭގތޯ. މިލިއަޑެއް ނ  ބަރ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންފަހ މީ  ޒްއިމްތިޔާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ންނ  އ ތ ރ މާފަ

ކ ރި ޓެކްސްެގ  އެމް.ޑީ.ޕީން ތަޢާރަފ   ،ެގ ނިޒާމަކީ އަޅ ަގނޑ މެންޓެކްސް  ،ސަލައެއް ނެީގޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ މައް އާދެ! އަ

  މި  ވެސް މަޖިލީހ ަގއި  އްތްތަަގއި ހ ންނެވި ފަރާއިދިކޮޅ  އި  ރ ަގއި އެމް.އެމް.ޭއެގ ބިއްލޫރިަގނޑ  ތެޅ ްއވ މ ގަ ނިޒާމެކޭ. އޭ

އެ ވެސް  ވާހަބަވަގ ތ   ޓެދައްކަވާ ކަފ ޅ    އެހެންކަމ ން،  އޭސްކް .  އޮެގ  ކަމ ތްރ ަގއި  ނިޒާމ   ން ތ ޮގ  ނ ސީދާ  ،ވެތީނ ދާ 

 ޓެކްސްެގ  ސްެގ ނިޒާމ ، ޙަޤީޤީކްއާ ޓެ  ،ންވާތީވެ ލ ނަށް ގެއްއް ނަަގިއެގން ރައްޔިތ ންސެކް ބާވަތ ެގ ޓެ    އެމީހ ންނަށް

އެމް.ޑީރަފ ތަޢާނިޒާމ    ކ ރެއަދި.  .ޕީކ ރީ  އެކަން  ހ ން  ޓެ  ،ނެވީްއވ މ ަގިއ  ވަގ ތ ަގއި  ހަމަލާއެްއަގިއ  ޒަމ ރިރަމި  ެގ 

 ރ ަގއި. ޝ ކ ރިްއޔާ. .ޕީެގ ރައީސް އޭނޑ މެންެގ އެމް.ޑީއަޅ ަގން ެގންދަވާ މ ކ ރަްއވަވާބޭސްފަރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ދަވާެގން، ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިައށްފްއިބްރާހީމް ޝަރީ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވ ން:ކެއްކަދެހަވާ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ން. ައޅ ަގނޑ ެގ  ކަށް ނެތިރ  އެްއޗެއް ދަންނަވާދެން އިތ ކ ން  ! އެ ރޮނގަ އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ހިނދަކަށް    ،ކަައކީވާހަ ފިޔަވަދައ ލަތ ން  އެ  އަޅަންޖެހޭ  ޓަކައި  އިތ ކ ރ މަށް  އަޅަމ ން  ޅ ތައްއާމްދަނީ  .  ެގންދަންވާނޭ 

ބަލާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ ރާމި ވަގ ތ     ،އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވަނީ  މިޮގތ ން  ޮގތް.  ހާލަތ  އޮތް  ރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  އިެގ 

 ވެސް  ތައްނޫން އާމްދަނީށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް އަދި އެށް ޓަކައި ޓެކްސަރ މަކ ވް ތިޞާދ  ރިވައިބަ ޖެހޭ ރާއްޖޭެގ އިޤ އެ

ޚާއްޞަކޮށް   ، މާލީ ސިޔާސަތ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ެގރ ވާނެ ޮގކޮށްެގން ރައްޔިތ ންނަށް އާމްދަނީ އިތ ދ ޚަރަ

ޕޮސްފި ކޮންޒަމްޕްޝަންރަބައްޓަންކ ލިސީ  ކަލް  ރާއްޖޭެގ  މިއަދ   ޑިމާން.  ވިޔަފާރިތަ  ންޑ   ކ ދި  ދަނީ  ިއ ކާދަށަށް 

މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓް ޚާއްޞަކޮށް  ލިބެމ ންދަނީ.  ދަތިކަމެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ހިންާގ  ތަންތަން  ފަދަ   

ޮގންޖެހ ން އޮތް  ވިޔަފާރިތަކަށް  ކ ދި  ތިބި  ދައްކައިެގން  ކ ލި  ބޮޑ   ައޅ ަގނޑ ސަރަޙައްދ ަގއި  ބޮޑ .  ވަރަށް    ތަްއ 
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އްޞަ  މި ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް ޚާ  ،ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މި ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ ަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ  ރ ެގސަރ ކާ

 ޚާއްޞަކޮށް ަވޒީފާ ެގއްލ ނ  ؛ކޭޖެއްޕެސް  ންެގވި ފަދަ ސްޓިމިއ ލަވެސް ހި  މިދިޔަ އަހަރ   ،ންއްަވިއެގސަމާލ ކަމެއް ދެ

ވެސް އާމްދަނީފަރާތްތަކަށް  ޮގތ ަގއި  ވަރެްއެގ    ެގ  މީހ ންކޮންމެވެސް  އެ  ޖީބަށް  ފައިސާއެއް  ޮގތަކަށް ެގ  ވަންނާނެ 

އެކަށަައޅަން އަޅ ގނޑައެބަ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސަތ   ދަންނަވާއިރ  ޖެހޭ.  މިހެން  ށް  ޓެކްސަ  ،ެވސް  ަގއި ށް އެނޭގ 

ސަރ ކާރ ން    ކ ން،ތަނަކީ  ކަމަ، މިއެހެންނަމަވެސް  އޮތީ.  މި  އްސަށް ޮގދަށަޑ  ތަނ ން  ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް ވަރަށް ބޮ

ވިޔަ ލޯނ  ކަމ ަގއި  ޙައްލ ކ ރަ  ،ސްނަގައިެގން  ވަގ ތ   އަޅ ަގނޑ މެންމި  ކަމެއް.  ކ ރި  ބޫލ ަގމީހ ން    އިދ ނިޔޭަގ  ންޖެހޭ 

ދ ނިއިޤ ތި ހަމަ  އެކޮޅ ކޮޅ ންޖެހިފަ.  އޮތީ  މި  ހާލަތ   އާންމ   ޤައ މ ޞާދީ  ހ ރިހާ  ކ ރާ  ޔޭެގ  މި  މިކަން  ވެސް  ތަކ ން 

ދިރިއ ޅ މަށް  ރަްއޔިތ ން    ،ވިޔަސް  ކަމަށް  މައްޗަށް ދިޔައ ލަތ ެގ ދަރަނި  ދަ   ،ބޮޑ ވި ކަމ ަގއި ވިޔަސް  ޓްޑެފިސި  ، ޮގތަކީ

މަސައްކަތާ  މީހ ންކ ރާ  އެ  އާމްއި  ލިބޭ  ބ ރ ނާރަނަށް  ޤައ މ އިދަނީއަށް  މ ޅި  އިޤ ،  ހިންޭގ  ތިޞާދީެގ  ނެ  މެޝިނަރީ 

ރައްޔިތ ންެގ ބައްޓަންކޮށް،  ދައ ލަތ ެގ ސިޔާސަތ   ފައި  ޮގތަކަށް  ވަރެއްެގ  ކޮންމެވެސް  ޮގތަކަށް ޖީބަށް  ލިބޭނެ  ސާެއއް 

ވާހަކަ    ކަންތައްތައް މި  ދަންނަވައަޅ    ދެންނެވ މަށްފަހ ކ ރ ން.  އެްއޗެއް  އިތ ރަށް  ބިލ  މި    ލާނަންއިަގނޑ  

ދެއްކެހ ށަހަޅ  ޒާހިރ   އަޙްމަދ   ވާހަކައައްވަމ ން  މި  ށް.  ކަވި  ފަރާތްތަކ ން  ކޮންޓްރެކްޓް  އިއްޖޭގަ ރާއެއީ  ބޭ ލިކ ރާ 

ޓެކްސް ކޮންޓްރެކް  ، ޮގތ ންބެހޭ    ނެގ މާއާމްދަނީން  ލިބ ނ   ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ކ ރިން  ފާސްވ މ ެގ  ާގނޫނ     ޓ ތަކ ން،މި 

ވެސް އެ ނަަގނީ އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަތ ން    ،ެގންވާނެ. ސަބަބަކީނެއާދެ!   ؟ތޯކޮންޓްރެކްޓ ތަކ ން ނެެގންވާނެ  ރެވ ނ އިކ ސޮ

ބޭފ ޅ ންނަ ލިއެ  އެހެންވީމާ،  ކ ން  އަ ދާބޭ ފައިށް  ވެާގ  މި ޓެކްސް.  ބޭފ ޅ ންނޫނ  ފާސްވ މަށްފަހ ަގއި  ެއ  ރަްއވާ  ކ   ސް 

ތްރެމަސައްކަތ  އެ  އާމްދަނީ  ތަކ ެގހޯލްޑްތްރެޝްއެ  ،  ފ ރިހަމަވެެގން  ޑްތައްޝްހޯލްން  ލިބޭ  ޓެކްސް  އިތ ރަށް  ން 

އެދަ މ ޅިއްކަންޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ   އެއީ  ބޭފ ޅ ންހެންވީމާ،  އެ  ވިދާޅ  ށްކޮރކޮންސިޑަ  ން  ކަމަށް  ނެތް  ކަމަށް  ވިފައި   

ކޮން ޓެކްސް  ސިޑަރ ވިޔަސް.  އާމްދަނީން  އެހެންނަމަވެސް،  ބޮޑ ކ ރ ން.  ޕްރޮފިޓް  ެއއީ  ހިނގައިދާނެ.  ނެތި  ކޮށްފައި 

ޮއވޭނެގ މ ގަ  އެބަ  ކަނޑައެޅިމި    ،އި  ތްރެާގނޫނ ން  ވަކި  ތްރެޝްލްޑްޝްހޯފަިއވާ  އެ  އަދި  ވ ރެ    ހޯލްޑްތަކަށްތަކެއް. 

ނެެގނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން.    ތަކ ން ޓެކްސްޅޭ ނިސްބަކަނޑައެ  ންބޭ ފައިދާއިއިތ ރަށް ލި

ތާއީދ ކ ރެވެނީ އިސްތިސްާގނޫނ     ، އަޅ ަގނޑަށް  ފަރާތަކަށް  ަވކި  އިސްތިސްނާ    ،ނެތިދިނ މެއް    ނާފާސްވ މަށްފަހ ަގއި 

މި    ފާސްވެ،  ާގނޫނ   މި  ނ މ ެގ އިޚްތިޔާރ ނާދިއިސްތިސްއެބައޮތް    ވެސް  އަށްދޭންޖެހޭ ހާލަތ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ާގނޫނަކަށް  ެއޮގތ ން ރަ  .ބިދޭވ މ ން އެބަ ލި  ބިލ  ފާސްވެެގން،  އިނާ  ެގސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އީއެހެންވީމާ،  ޔަތ ެގ  ޚާއްޞަ 

  ،  އިސްތިސްނާއެްއ ދެވޭ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ން ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް އިތ ރ ހެއެ  ަވއި، އިސްތިސްނާއެއް ފިޔަދޭ  ދަށ ން

. ލާނަންއިެގ ވާހަކަ ނިންމައަޅ ަގނޑ   ހ ކ ރ މަށްފަމާ، އެ ނ ކ ތާ ފާހަަގދާނެ. އެހެންވީއޮޅިބޮޅިވެ  ،ވެ ޅ ންބޮޅ ންާގނޫނ  އޮ

އް ނ ކ ރަމޭ.  ބޫލެަގައޅ ަގނޑ     ފަހ މީ އެ ދެއްކެވި ވާހަކަ  އިމްތިޔާޒް   ،ރިން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން އޮތީނިންމާލ މ ެގ ކ 
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  ެގ މައްޗަށް އްތެހާލަންނަ  ، އޭރަކ  އޮއިލަތަކަށް ބަލަވެސް އޭރަކ  ޮއންނަ ހާދ  ބަޭގ އަނެއ ލަތ ން ޓެކްސްދަ ރާއްޖޭެގ  ވެހިދި

ވ ރެ މިހާރ  ރައްޔިތ ން ދޭންޖެހޭ ޓެކްސް ބޮޑ . އަދި   ށްަގއި ކ ރިން ނެިގ ޓެކްސައްޖޭރާ، ދިެވހިރިޢާޔަތްކޮށް. އެހެންވީމާ

ތެދެއް ޖެހޭ.  އެބަ  ފ ޅާކ ރަން  ޓެކްސް  ކަންކަމ ން  ހާލަތ   ޤައ މެްއެގ  !ިގނަ  ޓެކްސް  ވަމ ން ބަދަލ    ރޭޓ    އަންނައިރ  

. އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން.   ކަމެއްހޭނެޖެވެއްދ މަކީ ކ ރަންން  ިގނަ މީހ ތެރެއިން    ރޭޓ ެގ  ފ ޅާކ ރ މަކީ ޓެކްސް

ފަހ މީ   ޔާޒްރާތ ން އިމްތިނެޭގ ކަމަށް ދޭހަވާ އިބާ ޓެކްސްވ ރެ މަދ ން  ށްޓެކްސަ  ކ ރިން ނެޭގ  ނަމަވެސް، މިހާރ ންއެހެ

އަށް ނިސްބަތްާވ  ޕާޓީލ މަށް ދެއްކެވި ވާހަކަެއއް. އަޅ ަގނޑ ެގ  އިޅ ވަ ތ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް އޮމަކީ ޙަޤީޤަދެްއކެވ ވާހަކަފ ޅ 

. މިހާރ  ނެޭގ ޓެކްސްެގ ޕަސެންޓޭޖ  ވެސް  ންފަހަތަކަށް ނ ޖެހޭނަކަށް  ބަޔާންކ ރާ   އަޅ ަގނޑ   ޤަތްސް ޙަޤީޔަވި  ށްމީހަކަ

ނަށް  ޔިތ ންކ  ރައްއެ  ދަށް އަިއ ބަދަލާޞާރާއްޖޭެގ އިޤ ތި  !. ތެދ ފ ޅެއްދ  ވެސް ިގނަންެގ ައދަނެޭގ މީހ ޓެކްސް  ،ބޮޑ 

އިތ  އާމްދަނީ  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތ ންނަ  ރ ކ ރ މަކީތ އި  ސްޓެކްނެޭގ    ،ރ ވީމާލިބޭ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގިއ  ށް  ޚިދ މަތް 

ކ ޑަވެއްޖެ    ސް މާންނަމަވެސް، މިހާރ  މި ނެޭގ ޓެކްރަން. އެހެރެއް ނ ކ ންކާއަޅ ަގނޑ  އި  ށްއެކަމަކަ  ރަންޖެހޭ ކަމެއް.ކ 

ދޭހަވާ ޮގތަ ކަމަށް  ޓެކަށް    ނެޭގ  މި  މިހާރ   ޯގސް.  މާދެްއކެވ ން  ކ ރިން  ކްސް  ކ ރީަގއި   ؛ރައްޔިތ ން  ބޮޑ   މިހާރ  

ކޮންމެ  ،އްޔާ ކަމަށް ވަނީ ވި އީސް. އެހެންއް ިއއްޒަތްތެރި ރަ ކްސެ ޓެރެްގރެސިވް  އަކީެއއް ނ ދެްއކޭ. ޖޭ.ެއސް.ޓީސް.ޓީއެޖީ.

ެއއްޗެއް  ރަ ކިތަްއ  މިސާލަކަށް ސިނިގރޭޓެއް   ؛ަގތަސް އްޔިތަކ   ނަަގނީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  އަތ ން  މީހާެގ  ބޯ 

ސިނިގރޭޓަ ރ  އެންމެ  އެްއޗެއް.  އެހެން ؟ކ ންފިޔާތޯ،  ނ ނަާގ  ކ ރިން  ެއއީ  ިވއްޔާ  ވަނީ    އޭރ   !ތެދ ފ ޅެއް ކަމަށް 

ޚަ ކ ރާ  ކ ޑަވީމާދައ ލަތ ން  ބޭފ ޅ ންނަށް  ރ ކާރ އޭރ  ސަ  ރަދ   ތިއްބަވާ  ފަރ ޖެހެކްސްޓެ  ހިންގަވަން  އޮތީމާ ނ ނަާގ    ން 

ސަރ  މިއަދ   އެހެންނަމަވެސް،  ޚަރަކާނ ނެީގ.  ކ ރަންޖެހޭ  ދޭންޖެހޭ  ،ތަކާއިދ ރ ން  ރައްޔިތ ންނަށް ސަރ ކާރ ން   ،  

ޑަ  ކ   ނޑ މެން މި ނަަގނީ މާމާ، އަޅ ަގ. އެހެންވީޓެކްސް އިތ ރަށް ނަަގންޖެހޭނެ  ވީމާބޮޑ   ޚިދ މަތްތައް  ހޭފޯރ ކޮށްދޭންޖެ

ބޭފ ޅ ންޓެކްސެ ބައެްއ  ކަމަށް  އެީއ  ޅ ފ ހީނަށް  ްއ  އެ ޯގހެވ މަކީ  ނޫން    އެހެންވެސް  އެްއޮގތަކަށް   އީއް.  ކަމެއް  ހިނާގ 

ރައީއެ ިއއްޒަތްތެރި  އެކަމާީއކީ  އަޅ ަގނޑ   ނޫން.އިންކާރ   ސް.  ތާއީ  ކ ރަނީކީ  ޓެކްސް    ، ންދ ކ ރަައޅ ަގނޑ  

ރައްޔިތ ން  މަޖެހ ނީންރަކ ބޮޑ  ފ ޅާކ ރަން  ށްދޭފޯރ ކޮ  ށްނަބޮޑ ކ ރަންޖެހޭނެ.  އިތ ރަށް  ލިބޭ  ދައ   ޖެހ ނީމަޚިދ މަތް  ލަތަށް 

އިތ  އެހެންނަމަވެސްރ ކ ރަންޖެހޭނެއާމްދަނީ  އަތ   ،.  އެރަްއޔިތ ންެގ  މަދ ން  ބައެން  ކަމަށް  ނެެގނީ  ބޭފ ޅ ން  އްއްޗެއް   

ޙަވި ފާހަަގކ ކައެއް ހަވާ ޚިލާފ     ޤީޤަތާދާޅ ވީމަ  ޓަކައި  ނިންމާލަން.  ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ     ރަމ ންކަން  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްވި 

 ސް. އީ ރައްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  އިތ ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަގ ތ   އި މި  މެންބަރަކ ރ   )ަވގ ްއޒަތްތެރި   ާމވަށ އާދެ!  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ... 

 .ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ޝ ކ ރިއް ރައާދެ!  އިްއޒަތްތެރި  މިއަދ ޔާ  ބަހ ސްކ ރެވެމ ންހ ށަހެޅި   އީސް.  އާ  މި  ެގން  ޓެކްސްދާ  ނެގ ން،  މްދަނީން 

މި ެގނެވޭ   ންލ ޙްމަދ  ޒާހިރ  ހ ށަހެޅ އްވި މި ބިެގނައ ން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަވަނަ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ   2019/25

ކަމަ ފ ރަތަމަ  ޖެކަށް  އިޞްލާޙ   ސާފ އެބަ  ވަރަވާން.  ހޭ  އިޞްލާޙ ަގއި  ބ ނެފައިމި  އޮތް  އެބަ  ރީއްޗަށް  ަވގ ތީ    ،ށް 

ަވޒަންވެރި  ފަރާތްތައްޮގތ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާ  މީަގއި  އެހެންވީމާ،  ސާފެއްކަމަށް.  ޮގތ ން ނ ވޭ  ނަކަށް  ވަގ ތީ   

ފަރާތްތަކަވެރިވާ ޒަން ވަ ކޮ  ފ ރަތަމައިނ ން  ސަކީ  މި  ،ބަބަކީބައިކަެމއް.  ކޮމިޓީަގިއ  ފަހ ން   ދާދި  ،ރ ވެސްހާޚާރިޖީ 

ވާ ފަރާތްތައް ކަމ ަގއި  ކ ން ބަރީޢަޓެކްސްތައީ ެއކިެއކި  އް އެތައެފަދަ ފަރާތް  ،އްސަލައެއް ެއއީމަދިޔަ  ބަހ ސްކ ރެވެމ ން

ެގދޮރ   އޭރ  ަވޒަންވެރިވ މ ަގއި،  އަދި  ޮގތަށް.  ހޯސިފަވާ  ރާްއޖެއިން  ފަހަކަށްދ   ފ ރ ޞަތ   ވެސް  މި  މ ަގއި  އައިސް، 

ފަހިކޮށްދޭ ބޭސަރ ކާރ ން  ކަންބޮޑ ވ ންތަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  އޭރ ަގިއ  އެީއ  ވާހަކަ.  ެގނެ ނ ންވާ  ހ ރި    އްސަކެްއ 

އަންނަ    ލަތަކެއް.މައްސަ މިޮގތަށް  ާގނޫނާއެހެންވީމާ،  އަނެއް  ާގނޫނ   ބިލާއެއް  އަނެއް  ބިލ   އެއް  އަރާ  ފ ށ   ، 

ފ ރަތަމައިނ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން.    ކަންއޮތްންބޮޑ ވ ން  ޅ ަގނޑ މެންެގ ކަކަންތައްތައް ހ ރ މާއެކ  އަ

އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެދެވަނަ   ިއޤ ތި  ،ކަމަކަށް  މަޖިލީހަށް،  މާލިއްޞާމި  އްޖޭެގ  ރާދިވެހި  ށްކޮމިޓީއަ  ތ ޔަ ދީ ކޮމިޓީއާިއ 

ެވސް އަދި ަވކިވަކިން ެގނެވ ނ    ފަހަރަކ މެ  އެްއކޮށް ެގނެވ ނ  ކޮން  ޓްރަލް ބޭންކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާސެން

ެގ އެކަށީެގންވާ ވަރަކަށް މި ސަރ ކާރ    މެންނަކާތިމަންނަ  ،އިން ބ ނެފައި އެބަ އޮތް.އެމް.އޭ ކޮންމެ ހާލަތެއްަގއި ވެސް އެމް

އެނގި  ނ ކ ރަްއވައޭ.  މަޝްވަރާެއއް  މިނިސްޓަރ   އި  ،ވަޑައިަގންނަވާނެފިނޭންސް  ނާޒ ޤ ތިދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިހާ  ކ   ޞާދ  

އޮތް ސެންފައްތަރެްއަގއި  ެއޮގތަށް  ަވންޏާއިރ ަގއި  ކަމަށް  ވިދާޅ ވާ  ަގވަރ ނަރ   ބޭންކ ެގ  ބޮޑަށް    ،ޓްރަލް  ވަރަށް  އެީއ 

ސަމާލ ވާން އެކަަމކަށް  ކަމެއްއަޅ ަގނޑ މެން  އާމްދަނީއެޖެހޭ  ޤައ މަ.  އާއް  ލިބޭ.  ނ ެއއް  ލިބޭ  ؛މްދަނީކަށް   އާމްދަނީ 

 އެނޭގސީދާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ބަސްފ ޅ ން ވެސް އެބަ    ޑ  ކަމަށްބޮވަރ   ބޭތަށްވ ރެ ހިލޭ އެހީ ޤައ މަށް ލިސްބަނި

 .. .ދޭހަވާ ޮގތަށް އިނޭގތޯ

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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މ ޙައިްއޒަ މެންބަރ ،  ސަޢީްއމަތްތެރި  ނ ލިބޭ.  ދ   މިހާރަކ   އަޑ ފ ޅެއް  ިއއްޒަ ދ ެގ  މ ޙައްއާދެ!  މެންބަރ   މަދ   ތްތެރި 

 ދާއިރާގެ  އިނގ ރައިދޫ  ،ރ ޞަތ  ިމ އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  ފ   އަރ ވާނަން. މިހާރ ފަހ ން ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   ދަށްސަޢީ

މެންބަރ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  ށްއަޙްމަދަ ސަންޙަ ންބަރ މެއިްއޒަތްތެރި    އަޙްމަދ    ސަންޙައިްއޒަތްތެރި 

 ! ޓް ނައްޓާލަދެއްވާ ކ ރަްއަވއިެގން ތި އިންނެވީ. މިއ ޓްއ މި

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  މެންހަނދ މަފ ޅ ކޮށް  ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ގައްދޫ  ސަރ ދެްއވީތީ.  ރ ން ކާބަރ  

ޓެކްސާހ ށަހެޅ އް ތާއީދ ކ ރަވި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ބިލަށް  ބެހޭ  އިްއޒަތް  ރައީސް ތެން.  ޤައ މެއް  ޤައ މި ؛ރި  އްޔަތެއް، 

ފޯރ ކޮށްދިނ އެ  ބިނާކ ރ މަށް   ރައްޔިތ ންނަށް  ހޯދަންޤައ މ ެގ  ފައިސާ  ދައިލަ  މަށް  ދިވެހި  ޖެހެނީ  ދިވެހި  މި  ތ ން. 

ވެރި ހިންާގ  ދައ ލަތ ެގ  ފަހަފަރާތ ކަން  އެކި  ޮގން  އެކި  އަޅ ަގނޑ މެން ރ   އެހެންނަމަވެސް،  ނަާގފަިއވޭ.  ޓެކްސް  ތަށް 

ފާހަަގކޮށްލަ ބޭނ ންމިއަދ   އ ފެދި،  މޯލްޑި ؛ން  ޕާޓީ  ޑިޮމކްރެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގަ   2008ވިއަން  އަހަރ ަގއި    އާ   އިވަނަ 

، ން މިއަދ  އައިސް މ ަގނެވެގން ހިބ ދަށ ން ތަރ ތީ  އް ހެދި، އެ މެނިފެސްޓޯެގއެރ ކ ރ މަށް މެނިފެސްޓޯމިސްރާބަކަށް ދަތ 

ރައްޔިތ ލިބޭ އާމްދަނީން    ،ކ ރެވިދައ ލަތ ެގ ޓެކްސްެގ ނިޒާމ  ތަޢާރަފ  ންނަށް ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ތެރޭަގިއ ތިބި ހ ރިހާ 

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މްދާއި ޝ ކ ރ ކ ރަންޖެހޭވަރ ެގ ކަމެްއ.  ޙަ  މީ މިއަދ ިއ މަންފާ ލިބޭކަޔާމީެގ ލާބަ

ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. ޖަކ ރެއް އެ ފާޅ  . އަޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ  ދަލ ކ ރާކަށް ވެސް ނޫންވި ޚިޔާލަށް އަޅ ަގނޑ  

ދައ ލަތ ން، ދިވެހި ސަރ ކާ ޮގތ ަގިއ ދިވެހި  ދިރިއ ޅޭ އެންމެދެކޭ  ަވގ ތ   މި  މ ޅި ރާއްޖޭެގ  . ޖެހޭހައްޓަންބަލަ  ންރ ން 

  ހާސް   ، މަހަކ  ތިންނަގައިެގން ކ  ލޯނ ށް ވާޖިބ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ކޮންމެ މަހައެއީ ދައ ލަތ ެގ މައްޗަ

  ؟އަޑ ިއވޭތޯ !ހަލޯ . )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (..ސަތޭކަ ރ ފިޔާސް ފަ ހާސް ދެފިޔާ، ރ ތޭކަ ސަސް ފަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ރިއަށް ެގންދަވާއާދެ! ކ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ ދޫއިނގ ރައި

   ...ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ތިބި މީހ ންނަށްމެ މަހަކ  ކޮން ން،، ސަރ ކާރ ނ ންވަނީއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭ

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ށް ތި ބޭފ ޅާެގ. ކަނޑަމިހާރ  އަޑެއް ނ ލިބޭ އަޅ ަގ ؛ޙްމަދ ސަން އައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަ

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

މާވަރަ ބޮޑަށް  ދާިއރ     ، ންއެދެ  ފަށްށް  އޮންލައިންކޮށް  ކަންމިހެން  އިްއޒަތްތެރި    ކަންޓެކްނިކަލް  ހ ރިހާ  ދިާމވާނެ. 

އަދި   އަރިހ ން  ރިޔާސަތ ން  ލީމަޖިމެންބަރ ންެގ  މާހ ެގ  އެދެން.އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވީ  ފަށް  ދަންނަވާލަން    ، އަޅ ަގނޑ  

ިމ    ޑ މެން މިއަދ ޅ ަގނޔާ ދިނ މ ެގ ބަދަލ ަގއި އަހާސް ރ ފި  ންހާސް، ތި  ދެ  އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެ މަހެއްަގ

ތް  އި އޮއްެގ ރައްޔިތަކ  ވިސްނާފަ ެއްއވެސް ޤައ މެ ޤ ތިޞާދ  އެހެން ޮގތަކަށް ިވސްނަންޖެހިފަ. ދ ނިޔޭެގއޮތީ ރާއްޖޭެގ އި

. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން  ަގއިއޮތް ހާލަތ  މިއަދ  ދިމާވެފައި    ، ދަނީކީ  ޮގތަކަށް ނޫން ިމއަދ  މ ޅި ދ ނިޔެ ހިނަގމ ން މި

އ ޅެނީ ކެރި   ،މި  ހ ދައ ލަތަކަށް  ދައ ފޯރ ންތެރިކަން  އެ  މިންވަރަކ ން  ޤާނޫނ އަސާސީރި  މަތިކޮށްފަިއވަލަތެްއެގ  ނީ ން 

މ ެގ ޔާ ދިނ ހާސް ރ ފި  ހާސް، ތިން   ދެނަަގިއެގން ކޮންމެ މަހަކ ދެކޭ ޮގތ ަގިއ ލޯނ ނ މަށް. އަޅ ަގނޑ   ކޮށްދިޚިދ މަތް

އާ މިއަދ   ވިސްނަ  ބަދަލ ަގއި  ސައި ވިސްނ މަކ ން  ދިވެހި  ރާއްޖޭަގ،  ކޮން ރ ކާރ ން  ވިޔަފާރިތޯ،  ކިތައް  ހ ރީ  ިއ 

އަޅ ިގންތިތަކެއް  ވިޔަފާރިއެއްތޯ  ބަލަެގ  އެބަ  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  މެދ ންޖެހޭ. ކ ަގނޑ މެން  އަދަދަކީ    ދި،  ިވޔާރީެގ  ފަންތީެގ 

ރަކޮބައި އެބަ  މައްވެންކ ރެ ޖިސްޓްރީތޯ  ޮގތެްއެގ  ކ ރިއެރ ވޭނެ  ިވޔަފާރިތައް  ެއ  ކޮށްފައި  ވިޔަފާރިތަކަށް ޗަޖެހޭ.  އެ  ށް، 

ވަ ލޯނ   ، ދެވިެގން ދިއްކޮށްލަދީެގން،  އާްމދަނީ  ލިބޭ  ރައްޔިތަކަށް  އެ  ަވޒީފާއިން  އެ  އ ފެދިެގން،  ނަމަޒީފާ    ، އިފި 

ތ  ެގއްލިެގންދާ ފ ރ ޞަ ؛ފ ރ ޞަތ  ވެސް  ވަޒީފާ ލިބ މ ެގ  އިޤ ތިޞާދަށް ވެސް އަދި ެގ  ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ރާްއޖޭއަޅ 

ހ ޅ ވި އި  ،ބޮޑަށް  އެތެރޭެގ  ރާއްޖޭެގ  ެވސް  ޤ އަދި  އަޅ ަގނޑ     ވަރ ަގދަވެެގންދާނެތިޞާދ   ން.  ރަކ ބޫލ  ަގކަމަށް 

ރައީސް  ނި ؛އިްއޒަތްތެރި  އިންއެއް   ތާރީޚެއްމޭނެ  މިކަން  ނޭނޭގ  ދ ނިޔޭެގ  ނޭނެގ.  އްސާނަކަށެވެސް  .  މާހިރ ންނަކަށް 

ނޭނޭގޑޮކްޓަރ  ސައިންސިންނަކަށް  ނޭނޭގކަންސްވެރިންނަސައި  . ނޭނޭގ  ސްޓ ންނަކަށް.  އޮތް ށް  މިހެން  އެހެންވީމާ،   .

ވާނެ  ސާ ދިނ މަކީ އެއީ  ފައި  ނަގައިެގން ކޮންމެ މަހަކ އ ލަތ ން ބޮޑެތި ލޯނ ދަތެރެއިން އަޅ ަގނޑ ެމން ދިވެހި  ކަމެއްެގ  

ވެސް، ދިވެހި    ށްލަތައ އަދި ދިެވހި ދަ.  އްމަރ ޙަލާއެޫގ  ނދައ  ، ދަތި ހާލަތެއް. ރައްޔިތ ން ވަރަށް  ކަމެއް ނޫން. އ ނދަޫގ

ތީ. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތައް ވެސް އޮތީ އެ ހާލަތ ގައި.  ރަށް ވެސް ވަރަށް އ ނދަޫގ މަރ ޙަލާއެއްަގއި މި އޮސަރ ކާ

ައޅ ަގއޮ ބިނާވެ ޤ އި  ،ނޑ މެންނަކީްއވާ  ޓޫންެގތިޞާދ   މައް ވަނީ  ކަމަށް  ޗަރިޒަމްެގ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ވާއިރ ަގއި ށް 

ނީ ކޮން ފިޔަވަޅ ތަކެއްތޯ  އެޅޭ  ތިޞާދެއް ބިނާކ ރ މަށް ދެންއިޤ    ގައިދެން މި ޤައ މ   ،ޖެހޭއެބަ    ެގންގ ޅެންވިސްނ ން  

ެގން އެހެން  ކެވި ދެއެްއކޮށް ވާހަކަަގިއ ހަމަ އޭެގ މާހިރ ންނާ  ެއކީަގއި ހަމަ ޕޮލިސީ ލެވެލް  ކަމާމެން ހަރ ދަނާޑ އަޅ ަގނ 
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ބިނާކ ރ މަށް  އިޤ  ވިސްނ ންޑ އަޅ ަގނ ތިޞާދެއް  ރި އިްއޒަތްތެ  ަގބޫލ ކ ރަން  ޑ އަޅ ަގނ ކަމަށް  ންގ ޅެންޖެހޭ  ގެ   މެން 

ދަން  ޑ އަޅ ަގނ  .ރައީސް މި  ހާލެ  ،ލީއިނަވަމިހެން  މިއެްއވެސް  ވަ އަދ ތްަގއި  ވަޒީ  ރައްޔިތ ންނަށް  ފާއިން  ދިވެހި  ކިވާ 

ޮގތ ަގއި އެްއޗެއް ނ ދިނ މެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކ ރެޭވ    އެހެންނެއް  ދ ނިޔޭެގ ެއްއވެސް ތާކ    ،އާމްދަނީެގ 

ވިޔަސްޑ އަޅ ަގނ ތަނެއް   ގެއެއް  އަދި  ނ ފެނޭ.  ިވޔަޢާއަދި    މެންނަކަށެްއ  މަްއޗަށް   ސް،އިލާއެއް  އެއްޗެއްެގ  ލިބޭ 

  ،މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ   ޑ ައޅ ަގނހޭ އަބަދ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް  މެންެގ ޚަރަދ ތައް ެގންދަންޖެޑ ައޅ ަގނ ން  ކޮށްެގބިނާ

ޮގތަށް   ކ ރެިވްއޖެމި  ކަން  ކޮންމެ  ،ނަމަ  މި  ދ ވަހަމަ  ފޫނެ  ވެސް  ކަމަކަށް ތްހަކ   ކަހަލަ  ފެންފ ރ ން  ފަޔަކަށް   

މިސާވެ ސަތިންލަކަށް  ެގންދާނީ.  ޑޮހަތަރ   މިލިއަން  ނަަގތޭކަ  މަހަކ ލަރ   ކޮންމެ  ކަމަށް   ިއެގން  ދޭންވެއްޖެ   މ ސާރަ 

ކަމެއް   ،އެއީ  ވަންޏާ ޮގތ ަގއި  ނ ވާނެ  ސިޑ ައޅ ަގނ ެގ  ދައްކަނީ.   ޑ އަޅ ަގނ ވެ  އަންނާތީ  އަށްނޑިކ  ެގ  މި  ވާހަކަ  މި 

ތަކ އެހެންވީމާ ދަންނަވާ،  މި  ކ ރިައރ ވާފައިރާރ ކޮށް  ވިޔަފާރި  ފަންތީެގ    ،ދިކ   ،ލަނީ  ވާހަކައަމެދ   ކީ  ިވޔަފާރިތަކަށް 

ޞާދެއް  ތިއިޤ ހެން   މިއީ. އަދި އެރިތަްއ ފ ޅާކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ދޭންޖެހޭ ވަގ ތޭފާލެވިފައި ެއ ވިޔައިފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ

މީމެން  ޑ އަޅ ަގނބިނާކ ރ މަށް   ވަގ ތޭ  ކަމެއް  މެންނަށްޑ ައޅ ަގނ  .ވިސްނަންވީ    ޑ ައޅ ަގނ   ،އިރ ަގއިވާ   ކޮންމެ 

ައއިމާދަންނަވާލަން   ނިޒާމެއް  ހ ރި  ޓެކްސްެގ  ކަންބޮޑ ވ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ދަންނަވާނަމަ  .އަދި  ،  ދި ކ   ،މިސާލަކަށް 

ލޯސަކަވިއް  ،ފަނަރަ ރ ފިޔާެގ  ހާސް  ނަަގށް  އެނ   މިއަދ   ރައްޔިތ ން  ތިބޭ  ތިބި.  ިއެގން  ފް  އޮ  ބޭންކ   ،އެހެންވީމާބަ 

ދ ވާލަކ  ހަމަ  ެވސް  ސިޓީއެ މޯލްޑިވްސްއިން  އަ  ފޮނ ވާ.  އެބަ  އެ އް  ވެސް  މީރާއިން  އެ ދި  އެބަކ ރޭ.  ޮގތަށް  ކަން 

ބޭނ ން  ޑ  ައޅ ަގނއެހެންނަމަވެސް   ރަްއޔިތ ންނަ ؛ދަންނަވާލަން  ތިބި  އެހެން  ަވގ ތަކީ  ލ ޔެމި  ދޭންށް  ަވގ އް  . ތޭޖެހޭ 

ދަން  ޑ އަޅ ަގނ  މި  ހެން  އިޤ   ،ނީނަވާލަމި  ބޮޑ   އެންމެ  ބޮދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮންނަ  ބިނާކ ރ މަށް  ޑެތި  ތިޞާދ  

އާންމ  އާދަިއެގ ފަރ ދ ންެގ    ،ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސްށް ެއބަ ލ އިދެއްކ މ ެގ ނިޒާމަކްސްކ ންފ ނިތަކަށް ލ އި އެބަ ލިބޭ. ޓެ

ކަން އެހެންވީމާވަގ )  ކަމަށް...ހ ރި  ަގ  ޑ އަޅ ަގނ،  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ިގންތި  ބޫލ ކ ރަންވެސް  ފަިއ  ވިކ ރެވިޔަފާރިތައް 

ެގންދެވޭނޭ ޮގތަ   ކަމާހަލ އި  ެގ އެކޮނޮމީއްޖޭރާ މެން ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް ޑ އަޅ ަގނ ކަށް އާ ވިސްނ މެއް  އެކީ ކ ރިއަށް 

ދެވަނަ   ،މެން ވިސްނާފަިއ ތިބި ކަމެއް ނޫންޑ އަޅ ަގނވީވަރަކ ން    ދިއަ ؛ކަންަގބޫލ ކ ރަން. ެއއީ ދާއިމަށް މި  ޑ އަޅ ަގނ 

މިފަ ކަމަކަށް.  ހަރަށް  އަންނާނެ  ވާޑ އަޅ ަގނކަން  ދައްކާ  އެ  މާހިރ ން  ދ ނިޔޭަގއި  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  ހަކަތަކ ެގ  މެން 

ބިނާކޮށް  ޑ އަޅ ަގނމައްޗަށް   މިއަޑ އަޅ ަގނ މެން  ޤައ މ  މެން  ޮގތ ަގއި  ހަރ ދަނާ  އިޤ ށްވ ރެ  ބިނާކޮށްެގ    ،ތިޞާދ  

ލ އި ؛އްޔިތ ންނަށްރަ ވިޔަފާރި  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ފަންތިއެްއެގ  ކަން    ކަމާފަސޭހަ  ، އެކީަގއި   ކަމާހ ރިހާ  އެކީަގއި 

ބައްޓަންކ ރެވި ޮގތަށް  ޚިދ މަތްމެޑ އަޅ ަގނ  ،ކ ރެވޭނޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ރާއްޖޭެގ  އޮތް  ދިންެގ  އ ފެދިފައި  މިއަދ   ނ މަށް 

ދަ މި  ކ ރަނޑިވަޅ ަގއި  ދަތި  ސަރ ކާރ ން  އެ  ފާހަަގކޮށް ވެސް  މަސައްކަތްޕ ޅ   ސަރ ކާރ ެގ    ،ްއވާ  ދ  ޚ އަދި 

ރައީސ ލްޖ މްހޫ ކެބިނެޓަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި  ދަތިފަށ ން ޝ ކ ރ ފަށް  ޑ އަޅ ަގނ ރިއްޔާެގ  އ ނދަޫގ  ދަންނަވަން. 
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ޙައްލ ކ ރ މަށް ދަތިތައް ބަހ ރި. އެހެންނަމަެވސް އެ އެތިތައް އެކި ދަ ހިނަގމ ންދާއިރ ަގއި  ބަހ ރި. އަދި ކަންކަން ހާލަތ  އެ

  ށް ތަޞަ ދެއްވި ފ ރ ށްޑައަޅ ަގނނަވަމ ން  ދަންށް ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ ން ކ ރާ މަސަްއކަތަަގނޑާިއ ދ ވާލ  މި ސަރ ކާރ ރޭ

 ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ރިޔާސަތަށް. ޝ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އަރ ވަން.ޞަތ ފ ރ ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަށް މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން .ންމެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި އްޔާ  ރިޝ ކ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  މެދ ކެ  ޑ އަޅ ަގނ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަ  ދިޔައީނޑިގެ ދައްކަމ ންދިޔަ  ނެޓ ެގ  ންޓަރއި  ،ން 

ށް  ތަޑްވި ެގ ބޭންޑްމީ   ،ނާއިރ ަގއިވެދާނެ ތަންކޮޅެއް އިންޓަރނެޓް މިހާރ  އަގ ހެޔޮވީ ކަމަށް ބ ން،  މައްސަލަެއއްަގއި. ދެ

ވެސް   ޮގތެއް  ވެސް ވާ  އިންޓަރނެޓާ  ވަރަށް  ދެކެވެނީ  މި  މިއަދ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  އިނޭގ  ނ އެއް  މިހާރަކ  

ވާހަކައެއް ގ ޅ ން ޓެކްސްއާމް  ،ހ ރި  ބޭނ ން  އިނ ންފ ރަތަމަ  ޑ އަޅ ަގނ ން.  ނެގ ދަނީން  ދަންނަވާލަން  ހަމަ    ، މީަގއި 

ާގނޫޓެކްސްއާމްދަނީން   އިޞްލާޙ ނެގ މ ެގ  ެގނެވޭ  މި  އިޞްލާޙ ަގއި   ؛ނަށް  އެބަކަންބޮޑ ވ އަނެއްކާވެސް    ންތަކެއް 

ކަންހ  އެ  ސަބަބަކީއްޓޭ.  ހ ރި  ޮގތ  ؛ވަޒަންވެރިވ ން  ،ބޮޑ ވ ންތައް  މާނަިއަގިއ  ޒަންެވރިވާވަ  ންވަގ ތީ  ފަރާތްތަކ ެގ   

ލިޔެފައި ވާހަކަތަކެއް  މީަގއި  ހ ރީމަހ ރި  ކަންބޮޑ  އަޅ ަގނ    އަންނަެގ  ގ ޅޭ  ޑ ވ ން  ކަންކަމާ  ޚާރިޖީ  ކޮމިޓީަގިއ ނީ. 

ގ ޅެ  މި  އިދިޔަ މައްސަލައަކާ މ ންވެބަހ ސްކ ރެ   ދެވަނަ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ؛ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އޭކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ވެސް  ސް އަދި އިޤ ޔަތ  ކޮމިޓީއަށް ވެއްމާލި  ،މި މަޖިލީހަށް  ،ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ޑ އަޅ ަގނ 

ފިނޭންސާ  މިނިސްޓްރީ އެމް.އެމް.ޭއއާއޮފް  ފަހަރަކ   އި  ކޮންމެ  ބެއްލެވީމަ   ،ހާޒިރ ކ ރެވ ނ    ރެކޯޑ ތައް 

ަގޞަޚާއް  ؛ނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެ މާވަރ ނަކޮށް  ވަރާއި  ފަހަރެއްަގއި  ެގ  ޒީރާލީ  ކޮންމެ  ބޭފ ޅ ންެގ  ނެވ ނ   ދެ  އެ 

ނައިން ސީދާކޮށް އަދި ނ ސީދާކޮށް އެ މަނިކ ފާނ  ފ ޅ ަގއި ަވރަށް ިގތެރެއިން ަގވަރ ނަރ ެގ ވާހަކަޭއެގ ؛ހަކަފ ޅ ތަކަށް ވާ

ެގންދޭ ަވގ ތ ެގ  ތިމަންނަ  ،ވިދާޅ ވަމ ން  މި  ރާއްޖޭެގ  ފައިނޭ  ފިސްކަލްއަކަށް  އިނ ވަތަ  ސިޔާސަތަށް  ތިޤ ންސް  ޞާދ  

ޮގތް އެހާ ހިއްސާ  . ތިމަންނައަކާކަންނ ކ ރާވެސް ސިޔާސަތެއް ހިްއސާ އެއް ބައްޓަންކ ރާ ނ ކ ރާ ކަަމށް. އަދި ވަމ ންދާ 

ފަދަ މި  ރަކާރ ނަ.ެއމް.އޭެގ ގަވަންޏާ މާލީ ވަޒީރ  އެމްވަ  ކ ރ ކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް  ،ނަގޅަށް ސާފ ނ ާވކަން. މާނައަކީރަ

ނ ކ ރައްވަރާއެމަޝް  ންކަމަކާކަ ދެންއް  ސ ވާލެއް   ވާ.  މަޝް  ،އ ފެދިދާނެ  ށް ޑައަޅ ަގނ   މިއީ؟ ކ ރަނީވަރާކީްއކ ރަންހޭ 

ދިނ މަށްވ ރެ    ދެން ޖަވާބ   ދެވޭނެ  މެންޑ އަޅ ަގނ މި  ވެސް  ކޮ  ،އެންމެންނަށް  ރައްޔިތަކ އަދި  ހިތްޕ ޅަށް   ންމެ  ވެސް 

މަޝްވައަ ކީްއެވެގންހޭ  ވާހަކަ ސެން  އިނޭގތޯ.  ކ ރަންވީނ ރާރާނެ  ބޭންކ ެގ  ދައްކަޓްރަލް  މި  ބައްލަާވ    ނީ. 
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ކަންބޮމެންނަށް  ޑ އަޅ ަގނ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޮޑަށް  މައްސަލައައެންމެ  އޮންނަ  ބޯހިޔާވަހިކަން.    އަބަދ ވެސް  ،ކީ ޑ ވ ން 

ން ބައެއް  ރެއިކ ެގ ތެބޭންހާލަތ ަގއި ރާއްޖޭަގއި މިހިރަ ހައެްއކަ    މި  ،ަގއި މިއަދ  މިއީ ޕެންޑަމިކ ެގ ތެރޭަގއި އޮތްއިރ  

ލައިފި އިްއޒަތްތެރި  އިށް އިންޓަރެސްޓް އ ފ އްލައަ  13، %10ކ ރިން ދެމ ން އައި %  ،ށްއަ   13ބޭންކ ތައް އެ ދަނީ %

ްއ  ންތޯ ެއއްޗެ ކީްއވެެގ؟  ވަޒީރ  ކޮބައިތޯމާލީ؟ މި ޤައ މ ެގ އެމް.އެމް.އޭ ކޮބައިތޯ ؟ޓްރަލް ބޭންކ ރައީސް. ކޮބައިތޯ ސެން

މީގެ އޮތީ    ދެން  ؟ޖައްސަންތަރ  ޕަސެންޓް މައްޗަށް  ހަތިން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް  ން ދަނޑިވަޅެއްތޯމިއީ ކޮ؟ ނެވެނީބ ނ 

ނ ވަތަ ކ ޑަ    ދ ނިޔޭެގ އެްއވެސް ބޮޑ  ބޭންކެއް ؟ ކަން ކ ރަނީ މި ަވގ ތ  ކިހިނެއްތޯޔޭަގިއ އެއަނެއް ވާހަކަ. މ ޅި ދ ނި

ބޭންކެ އެބަހ ރިތޯ  ވެސް  ވަގ ތ އް  މި  ރޭޓ   ޤައ މަ ؛ފަތ ރ ވެރިން؟ މަތިކ ރާ  އިންޓަރެސްޓް  ވިސްނަމި  ކަމަށް ށް    އިފި 

އެހީ  ވަންޏާ ހިލޭ  ނާދޭ.  ޤައ މަކަށް  މި  ވާހަކަ   700  އަށްފަތ ރ ވެރިންނެއް  ލިބ ނ   ޑޮލަރ   އެެމރިކާ  މިލިއަން 

ކޮންފަރެންސްަގއި  ޖ މްހޫރައީސ ލް ޕްރެސް  ބޭއްވި  ފަހ ން  ެއންމެ  ވިދާރިއްޔާ ސީދާ  އިންެވސްޓްޅ  އެބަ  މި އް  މަންޓެވޭ. 

އެ ތެރޭަގިއ  ބަިއެގ  އަހަރާިއ  ދެ  މިދިޔަ  ނާންނަކަން،  ވަރެްއެގ   ؟ކީްއކ ރަންތޯ  ،ކަށީެގންވާ ޤައ މަށް  ފޮރިން ެއއްވެސް 

އިންވެސްޓްމަ ނާންޑައިރެކްޓް  އެނަންޓެްއ  އެބަ  ނެކަން  ރިސޯޓެއް  އާ  އެބަނ ހ ޅ ވޭކަން  ،ހެދޭކަން ނޭގ.  ާއ  އެ    ނޭގ. 

ހެދިްއޔާރިސޯ މިއަދ   ޓެއް  ހ އްޓ ވޭނެ  ވެސް  ހަދަމ ން  މަސައްކަތް  ތަނެއްެގ  މިފަދަ   ދާ  ނޫންތޯ  ޮގތެްއ  ހ ރިހާ 

ފެންސިޔާސަ ދަނީތ ތަކ ން  އެ  ދެންނެވީ  ޑ ައޅ ަގނ،  ހެންވީމާއެ؟ މަތިވަމ ން  މި  ފަށަމ ން  ވާހަކަ  ޒީ  މަރ ކަ  ،ކ ރިން 

ަގވަރ ނަރާއިންކ ެގބޭ ވަ   ،   އިޤ ރާ  ،ޒީރާއި މާލީ  ަވޒީރާއްޖޭެގ  ތަނެ  3މި    ،ތިޞާދީ  އެްއ  ތިބެެގން ފަރާތް  ްއަގިއ 

މިހާރ    ރާއްޖެ  ،ސަލާމަތްކޮށްދެވޭނެ ޮގތަކާއި   ނ ޖެހި  ޑަށްބަނ  ކައިެގން ރާއްޖެތައް ދައްޅެއް ރަނަގޅަށް މި ވާހަކަތަންކޮ

ބިލ ތައް  ފަދަމަޖިލީހަށް މިަގނެެގން ނޫނީ މި  ން ދެނެކަކީ ކޮބައިނ ވާނެ ހާލަތަކަމި އޮތް ހާލަތ ން ވެސް މިއަށްވ ރެ ޯގސް

އިކަށް ނ ފޮނ ވާ ިމއަދ  ރައްޔިތ ން  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންވާނެ  މި    މި  ،ބައްލަވާ   އަދ މި  ؛އޮތީ   ، އަދި މާލެމާލެ. 

ރަށްރަށްރާ ކ ރާންއްޖޭެގ  ރައްޔިތ ން.  ބަންދ ވެފައި  ޭގަގއި  ތިބީ  އެ  ވެސް   .އެބަހ ރިކަތް  މަސައް     ކ ރި    ކ ރިން 

ން، އެ  ހާލަތ ަގިއ ތިބެެގ  . އެތްވެސް ނެވޭނެ ޮގތެއް  ދެ.  އެ މީހ ންނަށް ދެވޭނެ ޮގތެއް ެވސް ނެތް  ށްކަމަސައްކަތްތަ

ަގއި  ރޭޑިއޯތަކ  އި  ަގއާ ތަކ  ން މަޖިލީހ ން މި ކ ރާ މަސައްކަތްތައް ބަލަން މި ަވގ ތ  ވެސް ޓީ.ވީމެޑ އަޅ ަގނ ލަތ ަގއި  ހާ

 ؟ނަނީެގންމި    ހޭއްކްސެއަނެއްކާވެސް ކޮން ޓެ  ،އަރާނެ ދެއްތޯއެ ބޭފ ޅ ން ހިތްޕ ޅަށް    ، އަހަން ތިއްބެިވއިރ  ވެސްއަޑ  

ޓެކްސެ   !ތެދ ފ ޅެއް ެގންނަނީކޮން  މި  ދެން ؟އްތޯ  މި  ބ ނާ   ،ނެވީއަނެއްކާވެސް  ކަމަށް  އޮތް  ހޮވާފައި  ބޭފ ޅ ން  އެ 

ތިބި ރ ކާރެްއަގސަ ވާހަކަދަްއކަންމި  ،އި  މަޖިލީހަށް ޝްަވރާކ ރަންޖެމަ  ،ކަމ ަގއި  މި  މަޝްވަރާނ ކޮށް  ފަރާތްތައް  ހޭ 

ެގންނަނީްއޗެއްތޯ  ކޯ ސަރ ކާރ ން  ހަ  ދެން ؟މި  ވަރަކަށް،  ރާފްޓްޑްމަ  ފައިސާ  ކ ރެވޭ  ވެސް  ޑްރާފްޓްކ ރަނީ  މި 

ަވރަކަކ ފްޓ ޑްރާ  .ނަަގިއެގން އިްއޒަތްތެރެވޭ  ކޮންމެވެސް  ބިލ ތައް  މެށް  ފޮނ ވާރި  މި    ެގންއި ލަންބަރަކަށް  ތަނަށް  މި 

ހ ށަހަޅާ މީހ ށަހަޅަނީ.  ޙައިރަކ   ސަރ ކާރަކަ ަގއި  ބ ނެޤީޤަތ ަގއި  ނ ދެވޭ ށް  ަވގ ތަށް  ،އެއް  މ ހިންމ ވާ   މި  ބިލ   މި 
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އިޤ  އްސަބަބެ ވަގ ތަކ   މި  ނ ހިނާގ.  .  ޭގގައިތ ން  ރައްޔިތިޞާދެއް  ހަތަރެސްފައި  ހަތަރެ  ތިބީ  ބަނދެވިފަ.  ސްފައި 

ހާލަތ  ތިބި  ދެންބަނދެވިފައި  އެއް  އިމްތިޔާޒް  ޑ އަޅ ަގނ  ަގއި  މި   ވަން.ެއއްބަސް   ޑ ައޅ ަގނހަކައަކަށް  ވާ  ފަހ މީެގ 

ދައ   މި  ،ހާލަތ ގައި މިއެްއ  ލަތ ެގ  ހާލަތ ަގއި  އިންޓަރނެޓެ  ބާރ   ކޮށި  މިހާ  ތެޮގތަށް  މިްއެގ  ކިހިނެއްތޯ  ކަން  ރެއިން 

ކަމަށް   ނޫންންެގންދިޔަ. އެހެ ހަމަޖައްސައިެގން ކ ރިއަށްއިންތިޒާމ ތަކެއްން ވެސް  ިއ ކ ރިޖިލީހ ަގކީްއެވެގންތޯ މަ؟ ކ ރަނީ

އަންނަ ކަމެްއ    ،ޓަރެއް ައޔަސްވެންޓިލޭތަނެއް ނޭނޭގ.  ެގންނަ ވެންޓިލޭޓަރެއް ެވސް ވާ    ،ސްތެރި ރައީ ނަމަ އިްއޒަތްވާ

ިއއްޔެ ބައްލަވާ ތެރެއިން  ދިެވހި ރައްޔިތ ން ދ ނިޔެ ދޫކޮށް    8ިއ އެ ދިޔަީއ  ަގޖޫން  1  !ވެސް ނޭނޭގ. ރައްޔިތ ންެގ 

ދެން ވަބާަގއި.  ބ ނެޑ އަޅ ަގނ  ކޮވިޑ ެގ  ހޮ ؛އި ދ ވާލ ޔާކާރ  ރެނެ ސަރ  ވިދާމެންނަށް  އި ދ ވާލ   ޔާރެ  ވަނީސަރ ކާރެއް 

  ވަނީ. ކ ރަން ސަރ ކާރެއް ހޮއި ދ ވާލ  މަސައްކަތްޔާއް ނޫން. ރެސެ ޗޮއިރި ރައީސް. ެއއީކީ  ިއްއޒަތްތެ  ތްކ ރަންކަމަސައް

 އެއްވެސް ދ ނިޔޭެގ  ހޮވާ ސަރ ކާރަކަށް ކަން ނ ވީމާ  ،ސަރ ކާރަކާ ދޭތެރޭަގއި އިތ ބާރ  ެގއްލި   ،ވާ ސަރ ކާރެްއަގއި އެ ހޮ

ކަޤަ ކ ރާ  ކ ރިއަށްއ މެްއަގއި  ބައިތިއްބަިއެގން  ބަޔަކ   އެ  ނޫން  ވާހަކައެއް    ޑ  ައޅ ަގނ ދިއ ަމކީ.  ެމއް  ޕާޓީެއއްެގ  ވަކި 

ނޫން ވާހަކައެއް  ފަރާތެްއެގ  ވަކި  މިއަދ ން   .ނޫން،  ކަނޑަެއޅިެގން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެ  ެއކަމަކ   އެމިއަދަށް  މި ބަ    ނޭގ 

ނާޤާބި  މިއިން  ސަރ ކާރ  ކަމަކަށް  ފަިއސާ  ނާޤާބިލ ވެއްޖެ  ން. ކަލ ވެއްޖެކޮންމެ  ވެސް މެނޭޖ ކަން،  ކ ރ މ ަގއި 

އެހެންވީމާއްޖެނާޤާބިލ ވެ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މި ކަން  މިފަދަހ   ،  މަ  ންނަނީ  ެގންނައިރ ޖިލީލ އިތައް  ަގއި ހަށް 

ބަރާކަންންކަ  ޑ ވާންޖެހޭނެންބޮކަ ސީދާ.  ލިބެބަރަށް  ޖަވާބ   ޖަވާބެ ކަންތައްތައް.    ންޖެހޭނެ  ކަންކަމ ެގ  ނެތް މި  އް 

ައކަށް  މީތި ދާނީ ކޮމިޓީއަކަށް ނޫންހޭ. ކޮމިޓީ  ، ވިދާޅ ެވވެވިދާނެއަށް ޖަވާބެއް ދޭން، މިންލިބިފައެއް މި މަޖިލީހަކަށް. ދެ

އަނެއްކާވެސް  ޔައިމާދި ޯގސް.  ހާލަތ   މާ  ޖެ ހާޒިރ   އަދި  މި  މި ކ ރަން  ފިނޭންސް  އެމް.އެމް.އޭެގ  ރާނިސްޓަހެނީ  އި 

ތަކ ރާ  ،ރާ ަގވަރ ނަ އަނެއްކާ  ބޭފ ޅ ން  ަގވަރ އެ  ދެއް  މި  ނަރ ރ ކޮށް  ކޮމިޓީން ޔަވިކެ ވާހަކަ  ހަމަ  ސް 

އަންނާނީލާއިޖަހައްަގނޑ ތަ ައއިމާ  ފައި  އެހެންވީމާއެ   ތަޅ މަށް.  ނިމ ނީ.  ެއ  މިކަން  ވަކި  ޔަ ،  ރަނަގޅ     ނަނ ކ ންކ ން 

ދޭތެރޭަގއި މި    އާރާއްޖޭެގ އިކޮނޮމީ  ދިޔައިމާ  މި ފަދަ ބިލ ތައް ފާސްވެެގން  ނެތް. ނެތި  ، ރައީސް އެއް ިއއްޒަތްތެރިނަތީޖާ

އޮތް ކޮންފިޑެންސެއް ވެސް ެވއްޓިެގން ކަނޑަިއެގން އެ ދަނީ. ކަނޑައިެގން ެއ    ެގންލިއެ   ފަށެއްެގތ  ކިރިޔާ ރޮދިވަގ 

އެހެންވީ މިކަހަލަ  މާދަނީ.  ކ ރަންވާނެނ ޖެދެކޮޅ ،  ކަންތައްތައް  ވަގ ހޭ  ވަގ ތެްއަގިއ    ެއއްެވސް  މިއީކީ.  ނޫން  ތެއް 

ންކަން ކ ރަމ ންދާތީ މަްއޗަށް މި ސަރ ކާރ ން ކައޭެގ މަތި  ،ންނަމަވެސްވާނެ. އެހެނ އްތަްއ ކޮށްެގންނ ޖެހޭ ކަންތަދެކޮޅ 

އެހެން  ޑ އަޅ ަގނ  ދެންނެވީ.  މި  ވާހަކަ  ކަމަށް  ވީމާއެ  މި  ސަޑ އަޅ ަގނ،  ހަމަ   ޑ އަޅ ަގނކަން  ލ ާވންޖެހޭމާމެން 

ތ  އިސްކޮޅ ނ ކާ ވަރ ެގ ވާހަކަ މި ަވގ   ެގމިނިސްޓަރ   މިނިސްޓަރަށް، ހެލްތ   ޮގވާލަން ހެލްތ   ޑ އަޅ ަގނފާހަަގކ ރަން.  

 މަ  ދިނީކ ން އެއްޗެއްއ މަކ ން ނޫން ތަނަަވކި ޤަ  ،ނެ ާވހަކައާއި ނ ެގންނާ  އް ދިނީމަދައްކާށޭ. ަވކި ޤައ މަކ ން ެއއްޗެ ނ 

ނ  ވާހަކަ  ހެލްތ ދައްކާށޭ ނ ެގންނާނެ  ވާހަކަ  މިނިސް  .  ހާ  ،ަގކ ރީ ހަފާ  ޑ  ައޅ ަގނޓަރ ެގ  މި  ލަތ ަގިއ  ޕެންޑަމިކ ެގ 
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 ދެއްކީ.  މި  ޑ އަޅ ަގނާވހަކަ  ެގން މި  އެ ދަނީ. އެހެންވެނަ ދޫވެެގން  ޔަކ  ފ ރާތިބީ. އެތައް ބަ   ދ ަގއިބަންޭގޔިތ ން  ރައް

 ތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރ  ބަތެރި މެންިއއްޒަތްކާށިދޫ ދާއިރާެގ    ،ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ  ޑ އަޅ ަގނމިހާރ     .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ށް.ބިރަޖާهللا ދ ޢަބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޔާ ޝ ކ ރިއް ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ދަވާ ެގން ކ ރިއަށްފ ޅ  ވާހަކަ .މެންބަރ ްއޒަތްތެރި އި  ކ ރިއަށްެގންދަވާދެ! އާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ކަމަކީ ފ ރަތަމަ  އާ  ،އާދެ!  ޓެމްދަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެކްސްނީން  އަދި  އ ފަންކ ރަން  ާގނޫނެއް  ބެހޭ  ބައެްއ    ށްއަނެގ މާ 

ދަނީ.  ޑ އަޅ ަގނއިޞްލާޙ ތައް   މި  ވާހަކަދައްކަމ ން  ެގންނަން  މެން ޑ އަޅ ަގނ  ހިނާގށޭއަރަނީ  ހިތަށް  ޑ އަޅ ަގނމެން 

މެ  ނެގންޖެހޭ. ދެން ބަ އެއެ  މި އ ޅެނީ   ހަދަން މެން މި ވަގ ތ   ޑ އަޅ ަގނލ ަގއި ކޯއްޗެއްތޯ  ައސް  އިމި ޤައ މ ަގ  ކ ޑަކޮށް

ވާހަކަދެްއކެ  ޑ އަޅ ަގނ  ދާއިމާވަވި  ކ ރިން  ވާހަކަފ ޅ ށ   ނެެގޓިްވކޮށް  ވަރަށް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދެއްކެވީ.  ރާެގ 

ހ ރީ    ރާން. އާމްދަނީ ހޯދައިެގން ކ ކަންނޭނެގ  ނޫންވަގ ތެއް    މާ ޕޮޒިޓިވްގަޑިއަކީ  މި    ، ވޭ ންޑ ށް އަންޑަސްޓޭޑައަޅ ަގނ 

ވެކޮންކަމެ ބަލަންޖެހޭ.  އްތޯ  އެބަ  ކ ޑަކ ރ ން ސް  ޚަރަދ ތަްއ  އާމް  ،ދައ ލަތ ެގ  އިތ ރަށް  ކަންތައް.  ެއއް   ންދަނީެއއީ 

ޓެ ނަަގޓެކްސް ޓެކްސްކްސްނީ.  އިްއޒަތްތެ ނެިގދާނެ.  ހ ރިހާ  ލިޔެވިދާނެ.  ާގނޫނެއް  މެންބަރ ންނަަގން   ،ވެސް  ނަށްރި 

ްއ  ކްސެޓެނެގ މ ެގ ާގނޫނެއް އަދި ހެދ މަކ ންނެއް އެއީކީ  ކްސް. ޓެއެނިގވިަވޑަިއަގންނަވާނެވެސް    ރައީސަށްއިްއޒަތްތެރި  

ލަކީ.  އެއީތާ ފ ރަތަމަ ސ ވާ ؛އްނެ ޮގތެ ނަާގނީެއއް ނ ލިބޭ ބައެްއެގ އަތ ން އާްމދަނީން ޓެކްސްލިބޭނެ ކަމެއް ނޫން. އާމްދަ

ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ   ،ވާނެ  ރ ކާރ ެގ ވާޖިބަކަށްސައ މަކީ  ެގންދި  ށް ކ ރިއަށްން ރަނަގޅައ ލަތ ެގ ކަންކަ ، ދައެހެންވީމާ

އިތ  މަގ ތައް  ހ ޅ ވަލިބޭނެ  އެޮގތ ން  އިރަށް  ބަދަލ ތަކެއްޓޫރިޒަލ ން.  ާގނޫނަށް  ބެހޭ  ސަބަބ ން  އަތ ވެ   މާ  އޭެގ  އްޖެ. 

ނ   ހެޔޮ  ރަނަގޅ  އެހެންކ ންނަތީޖާެއއް  އިްއޒަތްތެމަވެނަނާނެ.  ރައީސް ސް  ސިޓ އޭޝަންަގއި   ،ރި  ޕެންޑަމިކް  ިމ 
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ކަމެއް  ކިހިނެއްތޯ   ަވގ ތ  އާމްދަނީން ޓެކްސްމާއެހެންވީ ؟މެންނަށްޑ ައޅ ަގނ ކ ރެވޭނީ  ެއއްވެސް  މި  ވާހަކަ،    ނެގ މ ެގ 

ދެއްކިޑ އަޅ ަގނ  ބޭމެންނަށް  ޕާކ ކޮށްފައި  ފޮނ ވަިއެގން  ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީަގްއވިދާނެ.  އަދި  ކެްއ ތަމަޝްވަރާ  އިދާނެ. 

މި  ކ ރިއަށްެގންދެވޭނެ. ދިމާެވެގން  ރާއްޖޭަގއި  މައްސަލައަކީއ ޅޭ  މި  ޑިވެލޮނެޝަ  ،ޤައ މީ   ،  އަދި ޕްމަނަލް  ންޓް 

ޕްލޭ ނެތ ނެނެޝަނަލް  އެްއވެސްންއް  ސަރ ކާރ ަގިއ   ޑ ައޅ ަގނދަނީ.    މި  ަގނޑ މެންއަޅ ތި  ނެ  އް ޕްލޭނެ  .  ދިވެހި 

ޞާލިހްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   މ ޙައްމަދ   އެދެނީ  އިބްރާހީމް  މި  މި  ،އަރިހ ަގއި    ށް ހިނދަމި   ހިނދ ންހަމަ 

ޕްރޮ ންނޮ ހ ރިހާ  ހ އްޓަ ޕްރޮފިޓަބަލް  ްގރޫޕ ޑައަޅ ަގނލާށޭ.  އިޖެކްޓެއް  ޕީ.ޖީ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެނޭގ   ންމެންބަރ ެގ  ށް 

ބަބޭނ ންވީ ހަދަންޖެ މަ  ބޭފ ނދަރ   އެ  ޮގސްހޭ.  އެ  ،ވިދާޅ ވީމަ  ޅ ން  ބޭފ ޅ ންެގ  މެޖޯރިޓީއެއް  އެ  ބޮޑ   ންނައިރ   އޮހާ 

އާމްދަނީއާ އެހެން  އްތަ ޕްރޮޖެކްޓ ސް  ވެބައްދަލ ވާ  ނ   ދައ ލަތ ެގ  ހިންަގންޖެހޭ.  ޕްރޮ  ެއބަ  ހ ރިހާ  މި  ޓ ޖެކްހ ރި  ތައް 

ހ އްޓަ މެލާއިވަގ ތ   ހ އްޓާލާފައި  ފެސިލިޓީރިޓަށޭ.  އިންވެސްޓ އިމް  މިސާލެއްެގތަކަށް  އެބަޖެހޭ.  ޮގތ ން ކ ރަން    ،  

މިކ ދި އާބާދީތަކ ގަ ން ވަރަށް ކ ދިމެޑ އަޅ ަގނ  ޕްކ ރަން  ޑިވެލޮ  ސިޓީ  4ންތޯ  ެގއ ޅެނީ. ކީއްވެ   އި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން 

މަްއޗަށް   ޭއެގ  ނ ިވސްނާޑ އަޅ ަގނފޯކަސްކޮށްެގން  މީހ  ؟ންވީމެން  އައިމާލެއަށް  ތޯ  ންކަމ ފަސޭހަމިއަދ   ސްެގން  ން 

އަނެކަކ ެގ ގައިމަތީަގިއ ާގތްަގނޑަކަށް    ެއކަކ   ،ހިޖެއ ޅެނީ ތޮއް  ސްެގން މިމާލެއަށް މީހ ން އައި ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިންސާ ނިދަ މާލޭަގއި  މި ދިރިއ ޅެނ ން  އިެގން   ންދެ  ،ތެރޭަގއި   ިއ،ަގސިޓ އޭޝަން  ޕެންޑަމިކ   މި  ދަނީ.  މ ން 

ލޮކްޑަ ޑ އަޅ ަގނ  މި  ކޮންއ ންމެން  ތިބޭނީތޯ  ތާކ ކ ރަނީ.  ހ ރީޭގގަ ؟ ޮގސް  ޖާަގއެްއ  އެޕާ  ކީއި  ންޓެްއަގިއ ޓްމެނޫން. 

ތިޖެހެނީ. ދަތި ހާލ އ ޅެން   ށް ދެވެނީކީ މި ވަނީ. މަސައްކަތަކާ އޭެގ މަްއޗަށް އިތ ރަށް ދަތިވާ ޮގތް. އަނެއްބީަގއި މި 

ކަހަލަ ކަށް މިޔައްލިކ   ދެން  އަކ މި ރާއްޖެ  އެހާ ބޮޑ  ތަނަކ ން ދެން  ،އްއޯަގނައިޒޭޝަނެ މިނިސްޓްރީއަކީ    ހެލްތ  ނޫން.  

ކީްއެވެގންތޯ  އެހެންވީމާ  ނ ވާނެ.ޕަންވެެގންއޯ  އެމެޖެންސީއެއް  މޮޑެޑ ޅ ަގނއަ،  ބޮޑ   ޚަރަދ   ިމ  ލަމެން  ރާއްޖެ  ކަށް 

މިކަހަލަ  ދ ނި؟ ަގނީހިން މިހާ  ،އާބާދީތަކ ަގއި ޔޭެގ  ރަށްރަށ ގައިފ ރަތަމަ  ބައިވަރ   ޮގތަށް     އ ޅޭ  ދަރިން  ާއދަމ ެގ 

ކަމަށް    ބަލްކޮށްޕްރޮފިޓަނޮން އަހަރ ސާދަ  މިދިޔަ ެގ  ޑ އަޅ ަގނ  ހ ގައި،މަޖިލީ މި    މެންޑ އަޅ ަގނދާ  ސް ދ ވަވަރަކަށް 

ވާހަކަ  ގައިރޭތެ އޭދައްއަބަދ ވެސް  ނެޝައްރ  ކަން.  ކޮބައިތޯ  ޕްލޭނިންސ ރެ  މެންނަށް ޑ އަޅ ަގނށް  އެއަ؟ އަކީނަލް 

އެކިއެކި   ،ާގ ވާހަކަާއއިނައޮތީ އާމްދަނީން ޓެކްސްމި  . ދެން،  ނީކ ރެވެންވާންޓްއެ މައްޗަށްތާ ިއންވެސްޓްމެ  !ލަޖަވާބ ދީބަ

ނަަގމ ން ޓެކްސް  މިހާރ   ނަަގނަަގމ ން،  ޓެކްސް.  ނެމ ން،  އެބަ  ޓެކްސް  ބައިވަރ   ލާރިޮގސް  ނަާގ  އެ  އަކ ންނެްއ ޭގ. 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ނ ޖެހޭ  މިއަދ   ދެކޮޅެއް  ވާހަކަ  މެންޑ  އަޅ ަގނ.  ޓެކްސްނަާގ  އަޅ ަގނޑ  މާ،  ދެއްކީ  އާމްދަނީން 

އަޅ  ެއްއޗެއްރަްއޔިތ ން  ބަދ ވެސްއަ ަގނޑަކީ  ތާއީދ ކ ރަން.  ލިނަށް  ތާއީ  އެޮގތ ންބ މަށް  މީހެއް.  މަޖިލީހ ަގއި    ، ދ ކ ރާ 

ދާއިރާެގ ވެސް ރަްއޔިތ ން ތިބީ ވަރަށް ދަތި  އަޅ    އަދިވެސް    ނެތް  ން ދަނޑ ޮގވާކ ންތޯޗައް ަގއި. ކޯ ލ ހާަގނޑ މެންެގ 

ލިބޭ  ތަނެއްަގއި ލާރި  ޓެކްސެ   އަތ ން  ެގމީހާ  ދަނޑ ޮގވާންކޮށްެގން  ހިންާގ ތައް  ރިސޯޓް  ޓޫރިސްޓް ؟ނަާގނީ  އްކޮން 
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ޮގ  އާމްދަނީ  ށްކަމީހަ މިނެތް.    ތެއްލިބޭނެ  ދަނޑިވެރިކަންދަ  ހަމަ  ދިގ    އެބަ   ނޑިވަޅ ަގއި  ވަރަށް  ދެމިެގންދޭ 

ރައި  ،މ އްދަތަކަށް ކ ކޮންސްޓްރައެކ ،  މިއާއެ  ހަމަ  .ސްިއއްޒަތްތެރި  މާންފ ނިކްޝަން  ވެސް  މަސައްކަތެއް  ތައް    ބޮޑ  

ނ ހިނާގ. ސަރ ކާރ   ހިނަގނީ  މިއަދ   އޭެގތެރޭ ކ ންފ ނި  ެގހަމައެކަނި  އެމް.ތައް.    ކާރ  ސަރ   ންޓީ.ސީ.ސީަގއި 

އެމް.ޓީކ ރ ވާފައި  ރިދަރިނިވެ ހިނ.ސީ.ސީން  ނަމަވެސް  އެބަ  ޕްރޮޖެކްޓ ތައް  އެމްބައިވަރ    ންމެންބަރ ެގ  ޕީ..ޑީަގންޖެހޭ 

 ވާހަކަ  ތިޞާދަށް ބެލ މެއް ނެތް. މި އ މ ެގ އިޤ ޤަ  ޓަކައިކ ރ މަށް  ހެޕީ  ްގރޫޕ   ޕީ.ޖީ  ެގ.ޑީ.ޕީ އެމް  ،ކައިޓަ  ކ ރ މަށްހެޕީ

  އެއް ކިތަންމެމްދަނީނެތް އާށް  ދައ ލަތަ  ،ސަބަބަކީ  ތަކ ރާރ ކޮށް ދަްއކަންޖެހޭ  .ނީދައްކަންޖެހެމި  ތަކ ރާރ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ   

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ޗަކ ން ކިހިނެއްތޯ  އެއް  އ މ ަގއި ނެތްމި ޤަ  ،ކަމަކ  ވެސް  އްމޮޅެ  އަމީރ  މިނިސްޓަރ     ންސްފިނޭ

މޮ ކ ރާނީޅ މާ  ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެންއެކްސްޕާ  ނިޔޭެގދ   ؟  ރައީސ ލް  .ވިދާނެެގނެ  ނަށްޓ ން  ވަނީ ރިޖ މްހޫމިހާރ   އްޔާ 

މީހ ން   ެގންދަލަމ ތަންތަނަށް  އެކްސްޕާޓ   އެ  ތަޔޫރަޕ ،  ނީން  ޤަ ޒީހ ެގ  ކަހަލަ   ވިލާތްއިނިގރޭސި،  ތަކ ންމ އ ބ  

ބޭ ޓީމެޕޯސަ  އި،ނެސްފަެގ  ފ ޅ ން ތަންތަނ ން  ޮގޓ   ެގނެސް.  ތ ގައިއްެގ  ޤައ މ ަގިއ    އެކަމަކ   މީހ ން  އާ  ވެސް 

 ނޫން މި އްކޮޅެ ގ ތ އިޢ ލާންކ ރާ ކަހަލަ ވަ  ކަންތައްތައް ކ ރާންކަށް  އާ ޮގތްތަކަ  ވިޔަފާރިތަކެއް އިޢ ލާނެއް ނ ކ ރެވޭނެ.

ނ ލިބޭ   އާމްދަނީ  ށް ޓަކަިއ ސަރ ކާރަކ ޑަކ ރ މަށްޚަރަދ ެއކަނި ކ ރެވޭނެ ކަމަކީ  ވަގ ތ  ހަމަ  ، މިއެހެންވީމާ  ޅަކީ.ކޮތ  ވަގ 

ކ ރަންޖެހޭއްަގއި  ދަނޑިވަޅެ  ޕްރޮޖެކްޓްނަގމ ހި  ތ ންޮގ  ެގމިސާލެއް ؛ރަދ ތައްޚަ  ސަރ ކާރ ން  ެއ  ތައްންދާ   ،

  މަހަށް   ކޮބައިތޯ ؟ޓަކ ން ލިބޭނީކަށްރެއްެގ ފައިދާ ބަނދައްތޯ ހަމްދަނީއެ ކޮން އާ ؛އެއް އާމްދަނީެވސްޖެކްޓ ތަކަކީ ެއއްޕްރޮ

ކަމަ؟ ފަހަރ ނިދޯދާ   ދޯ  ށްމަހަ  ،ކީފ ރަތަމަ  މަދާ  މަސްަގންނާނެދިޔައި  ހަށްނިފަހަރ   ނެތް.  މަ   މަސްކޮޅ   ބަޔަކ  

 މާ   ވެސްމިހާރ   އެޅޭވަރަށްނިފަހަރ   ަގއި ދޯރ ތަކ ދަނބަ  ،ވަންޏާ  ކަމަށް  ވޭނެ ޮގތެއް ނެތް. އެހެންވެއްޖެއެކްސްޕޯޓ ކ ރެ

ވިދާޅ  އަލ   ،ހ އްޓާބަނދަރ ތައް  ހ ރި    ށްޑަބޮ މެންބަރ   ެއބަ  ބަނދަރ   ެވެގންން  ކަމެްއ  އެނޫން  ޖެހޭ.ބޮޑ ކ ރަން  ވެސް 

އަޅ ކަހަމަ  ޖެހިއްޖެ.ކ ރަން ވެސް  ކާށިދޫ  ށަވަރ ން  މިޔިރައްަގނޑ މެން  ތިބީ    ތ ން    ،ކަމަށާއި   ލ ަގއިހާވަރަށް  ަވގ ތ  

 ނަނީއޮން  ިއ،ތޮޅައިރޭަގއި އަޅަތެޗ ލޯން  ،އި ަގނޑިތެރޭއޮށްޓަށް.  އްފ ކ ޅ އްދ   ޖެހެނީވިހަންެވެގން ދާން  ތ ންފަރ  ރައްޔިާގ

  ، ދަންނަވާފައި  ވެސްށް  ސްޓަރަގ މިނިންފޮރި  ެގނީ ރާއްޖޭ، އަޅ ަގނޑ  ވާ އެހެންވީމާ  .ދާއިރ   ހަންވި  އިފ ސްވެފަހަމީހާ  

ސަދިވެހި ޞިއްރަިއވެޓަޕް  ،ނޫނަސް  ރ ކާރ ންރާއްޖޭެގ  މިޙީިއޒްކ ރާށޭ  މަރ ކަޒ ތަކާއި  ވެސް.ކަންކަން    ލިބޭނެ      ލާރި 

އޮކަށް  ލަޑެމޮ މެންބައެބަ  ކ ރަންޕަރޭޓްރާއްޖެ  މަޖިލީހ ެގ  މި  އަންޑަސްޓޭަގނޅ އަ   ރ ންޖެހޭ.  ނ ވޭ ޑަކަށް   ،ންޑެްއ 

މަޖިލީހ ަގ  ރ ޑިއިަގދެ ަގޑި ބަވަންދެން  ސޮއެ   އިރ ސްކ ރާ ހ އި  މެން  ތިމަންނާ  ނ ދެއްވާ.  ށްކަޖިލީހަމަލިއ ޝަނެއް  ްއވެސް 

ލިއ ޝަނެްއ  މެންބަރ  ެވސް އެްއވެސް ސޮ ދާއިރާެގ  ދެންެމ މާވަށ ؛ އަބަދ ވެސް  މާހެންވީމި ވަނީ މިހެންނޭ ހަދަން.ނ ންބޭ

މަނިކ ފާނަނ ދެއްވާ.   އިކޮނޮމިކްކީ  އެ  މިނިސްޓަރ ކަންރާއްޖޭެގ  ސޮ ؛ފައި ރަްއވާކ     ކޮބައިތޯ   ؟އ ޝަނަކީލިކޮބައިތޯ 

ޮގހަދަ ޮގތަކީބައިތޯ  ކޮ ؟ތަކީންވީ  ވާހަކައަކީ   ށް ޝަނަޒިޕޮއޮ ؟ާވންވީ   ށްތަރައްވަ  ފ ނޑައިލާން  ރައްޔިތ   ،އޮތިއްޔާ 
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ރަީއސ ލްޖ މްހޫރި  ނޫން.  ކ މެއްވާހަކަދެއް  މަސައްކަތްކ ވަރަށް    އްޔާރާއްޖޭެގ  އިބްރާހީމް ރަްއަވމ ންބާރަށް  ރައީސް  ދަނީ. 

މިޅަބޭފ  ފަދަ    މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް   ރ ން ހާވަމި ؟ މިފަހަރ ހަދާނީ  އަޅ ަގނޑ މެންދެން    އްތޯނެނެތްނަމަ ކިހި   ވަގ ތ   ކ  

ކ ެގ ތެރޭގައި ނީ. މި ޕެންޑަމިލަިއަގންނަނެއް ކަމެއް މި  ފަހ  އަ  ކަމަކަށް  އެއް  ،މ ންދަނީނގަ އް މި ހިކަންތައްތަރާއްޖޭެގ

 ވެސް... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ށްފަހ (ޅަކަތ ކޮގ )ވަ  ނިންމަލަާވލަދެއްވ ން އެދެން. ަވގ ތ  ހަމަވެއްޖެ.  ފ ޅ ހަކަރ ެގ ވާބަމެންރ   ބައިްއޒަތްތެރި މެންއާދެ!  

   ވާ!ން ނައްޓާލަދެއް މިއ ޓ  މިއ ޓ ވެފަ. މަިއކ  ތްތެރި މެންބަރ  މައިކ ްއޒައި

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ށިދޫ ދާއިކާ

 ؟ސްައޑ ިއވޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީ ؛ނީނ ންވަބޭ ޑ  ދަންނަވަން ކ ރިން އަޅ ަގނލ މ ެގ ނިންމާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ްއކެވ ން:ދެވާހަކަރިޔާސަތ ން 

   !ވާލަދެއްވާފ ޅ  ނިންމަހަކަ، ވާަވގ ތ  ހަމަވެއްޖެ. އެހެންވީމާ!  ެގންދަވާ  އާދެ! ކ ރިއަށް

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ށިދޫ ދާއިކާ

ނިއާ ކ ންމާލ މ ދެ!  ދަންނަވާލަރިެގ  އަޅ ަގނޑ   ބޭން  ރައީނ ންވަނީ  ން  ޕްލޭއްޖޭހިރާދިވެ  ، ސް އިްއޒަތްތެރި    ނިންގެގ 

އެބަ  މިނި އެބަޕްލޭނެ  އިހިރާއްޖޭގަ ދިވެ  .އޭރަންޖެހެޒިރ ކ ހާސްޓަރ   ޖެ ހިރާއްދިވެލަކަށް  މޮޑެ  ޑަކ ރަދ  ޚަ ؟އޮތްހެއްޔޭ  އް 

 ކަށްރަދ ބޮޑ  މޮޑެލައ މ  މިހާ ޚަ ޤައޭ. މިއެއީ ކަމަކީ    ވީ ކ ރަންޓަކައި  އ މަށްޤައޭ.  ޖެހެ  ކ ރަން އެބަޒައިން ރީޑިއަލ ން  

ވާހަކަ.  ނާގނޭނ ހި ތަކ ރާރ ކޮށްނޭމި  ދައްކަނީ  މި  ކަންކަން  ރާއްޖޭެގ  މި  މަޖިރަނަގޅ    .  ެވސް  ލީހ ަގއި  ކ ރަންޏާ 

އިނށީދެލީހ މަޖިއަޅ ަގނޑ މެން   މެންބަރ ން  މަސައް ކްޓިޑަޕްރޮ  ޖެހޭ   އެބަ  ،ެގ  މިއަކަތްތަކެ ވް  ކ ރަން  އެންދ އް  މެން . 

ސަރ ކާރަށް ،  ޅިެގންންމެން ގ ގ ތަކީ އެ ވަ މި  ރިއަކަށް. ކ   ނޭނ ދާ   ކ ގ ތަ ވަން މި ޔައިެގކިދިމާލަށް ެއްއޗެހި  އެކަކ  އަނެކަކާ

  ،އިމާސިޓ އޭޝަނ ން އަރަިއަގތ   މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެން މި ޕެންޑަމިކ ޅިެގން  އެންމެން ގ   އިޒިޝަނާ އޮޕޮ ؛ވެސް ލާޒިމ 

ޖެހޭ. ނިންމާލަން އެބަ  ކ ަވގ ތައެއް  ންކަމެއް   ކަހ ރިހާ   މި  ، ސާރަކ ރ މާއިއްފ ރަ، ދީނަށް  ާމއި ޔ ދީނީ ކިލާ  މާއި،ންޮގްއވ ބޮ

  މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ޔިތ ންެގ  އީސް. ހ ރިހާ ރައްަވގ ތެކޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަ   ނާޒ ކ   ވަރަށް  ވަގ ތަކީމި  

 . މްކ ޢަލައި  ރައީސް. ވަްއސަލާމް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރިށޭކ ރާއް  ކަތެސައްމަ ވްޓިޑަކްޕްރޮ ،މޭލައިވަ ޮގ
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 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

މި  މިހާރ   މިރަށް އަޅ ަގނޑ   ޢާ އަޙްމަދ      މެންބަރ ވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިޒަތްތެރި މެންބަރ . ކ ޑަހ ޔާ އިއް ޝ ކ ރިއް

 .  މިރ ޢާރ  އަޙްމަދ  މެންބަތެރި އިްއޒަތް  އިރާެގދާ  އަރ ވަނީ. ކ ޑަހ ވަދޫފ ރ ޞަތ 

 

 ކަދެއްކެވ ން:މިރ  ވާހަޢާއަޙްމަދ   ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ ކ 

ވެސް ކޮންމެެވސް ެއއްޗެްއ    ޅ ަގނޑ  ޅޭ ބިލަށް އައ   ެގން މިއާދެ، މިއަދ  ހ ށަހެޅި.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

މި   ، ޓަކައިށްހޯދ މަ  ތަކެއްރ ންތ ން ކ ރިއެދީ ޮގޞާތިޤ އި  ވެސް   ންނަށްަގނޑ މެނަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަޅ ލާއިދަންނަވަ

އަޅ ަގނޑ   ތްމާ މި ނިޔަތ ަގއި  ޓެކް  މެންނަށް  ނިޒާމެއް  ވަނީ  ޤަވިފައިމ ކ ރެ ާގސްެގ  އެހެން  ދ ނިޔޭެގ  އ މ ތަކ ަގިއ  . 

ިވޔަސް  ދޮށީތަންކޮޅެއް   ތަންކޮޅެ ޅ  އަ  ،ކަމަކަށް  އަދި  ޤައ މ ަގއި  ިމ  ހަަގނޑ މެންެގ  ކަެމއްެގ  އް  ަގިއ  ތ  ޮގގ  

މިފާހަަގކ ރެވިެގ  ނިޒާމ   ެގޓެކްސް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަ  ން  މިހެން  މިދެންނެދަނީ.  ކަމަޅ ަގނޑ   ދިމާކ ރި  ކަން  ،ކީ ވި 

ނިޒާމ  ޓެކްސް  އަޅ ަގނޑަވެެގންދިތަޢާރ ފ   ޮގތ ން  ވެސް  މަޖިލީހ ަގއި  މަސައްކަތްކ ރަންޔަ  އެށް  ތަފާތ   ކި  ޖެހ ނ . 

 ؛ބޫލ ކ ރަން ަގ  ވެސް  ަގނޑ ކަމެއް އަޅ    އްއެ  ކ ރިމަތިކ ރ ވި.ަގނޑ މެންނަށް  ތ ން އަޅ ތ ންެގ ފަރާްއޔި ރައްތަ ވ ންކަންބޮޑ 

ރަްއޔިއާ  ދައ ލަތަށް ނޫނިއްޔާ  އިތ ރ ކޮށްެގން  ބޭމްދަނީ  ހޯތ ންެގ  ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ  އެންމެ  ދައިދެވ މަކީ  ނ ންތައް 

ދަތިތަކެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް  މަގައިމ ހަ ިމކަެވސް  މި ޓެކްސް    ،ލ ަގއި ވެސް ހާ   ކ ރާބޫލ ަގން  ޅ ަގނޑ މެން އަ، 

ނަރ ދަމާއާިއ    ،ބަނދަރާއި  .ބީ ކަިއެގންތި ރައްޔިތ ން  ޖޭެގދިވެހިރާއްވެސް  އިރ ަގއި  ވާރ ފ ނ ޖެއަށް ތަޢާއްދިވެހިރާނިޒާމ   

ެގ  ސް ކްޓެ  ށްނޑ މެންނަަގއަޅ ،  ންދެމިންވަރ ގައި.  އޮތް  އެ    ޔައީ ދި  ން ކަންތައްތަްއ ވެސް ހަމަ ކ ރަމ އަދި އެހެނިހެން

ރައްޔިތ ންޔަ ދިތަޢާރ ފ ކ ރެވިެގން  ނިޒާމ  މާލިބ ރައްޔިތ ންނަށް    ،ށްނަީއމާ  ޙަ  ނ   ހިތްހަމަޖެހ ންތަކެއް  ޤަތ ަގއި  ޤީބޮޑ  

ސަ އެއީ  ފ ރަތަމައެ  ،ވަނީ  ބަބަކަށްނެތް.  ބަ  ގ ޅޭމިކަމާ    ވެސް  ންމެ  ހަަމ  ހ ޮގތ ން  އަޅ ަގނޑ   ސްކ ރިއިރ ަގއި 

ސިމެައށްރ ފިޔާ  115  ،ދެންނެވިން ލިބޭ  % ޔާރ ފި  6ޅ   ތަކޮންތި  ނަާގފަ  6އަށް  ޓެކްސް    15%   އިޓެކްސް 

ރައްޔިތ ންއަގ ހެޔޮކޮ  6%  މަޑާލީކަނ ނ ނަށް  ވަންޏާ  ލިބެނީށް  ލިބޭނެރައްޔިތ ން  ،ކަމަށް  އެކަމ ން  އ ފަލެްއ    ނަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް މައްޗަށް  ދަންނަ  ވެސް  އި ވަގ ތ ގަ   މިއަދި    .ނޯންނާނެކަމ ެގ  ކައެްއވެސް  ،އޮތީ  ލަންވާއަޅ ަގނޑ     ެމއް 

ބ ޅިމ ސްކ    ،ވެސް  މަގައިމ  ހަ ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ހަރ ނާ  ން  ކެްއޗާއަޅާ    ކައްޗަށް  ،އޮންނަބަހެއްަގއި   ބިންާގ 

އޮތް ރ   އްޖޭަގއި މިހާރާތީން ދިވެހިމަ  ޮގތ ެގކ ރެވ ނީ. އެ   މި   ބޫލ ަގ  އޭތީ ކަްއޗަށް އޮންނާނެ ކަމަށް  ދިޔަސްހަމައަށް  

ހަކަ އަޅ ަގނޑ    ވާއްެގދެ ކަމެ  ން ނެިގފައި ހ ރިފަރާތްތަކ އިސް    ެގމެންޅ ަގނޑ  ފާއިދާ އަތ ެގްއޔަރިބޫރައްޔިތ ންެގ މަޖް

ހަމަގައިމ  އިނަވަދަން ސިޔާސީވެ  ލާނަން.  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   ޕާޓީސް  މަޤާމެްއެގ  އިސް  ކިތަންެމ  ޮގތ ަގއި ެއްއެގ   
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ދިވެހި  ލެއް ބޫަގވެސް    ހަމަަގއިމ ޑެއް  ައޅ ަގނސް  ހ އްޓަ މި  ސިސް  އިގަ ރާއްޖޭނ ކ ރަން  މ ކ ރެވ ނީކީ އިގާ   ޓަމ ޕާޓީ 

  ކޭ  ނ ވަތަ ނޫވާނެއެވާނޭބޫލ ނ ަގ ން ރައްޔިތ ން  ހަދަ  ޕާޓީ ސިސްޓަމ   ،ނައަކީެގ މާޮގތަށް ކަމަކަށް. އޭ  ރ ހޭ  ރައްޔިތ ން

އްޔިތ ންެގ ރަ   ،އިޔިތ ން ކައިރީަގއި އަހާލަކަ ރައްނެއް ނ ިވ އެ ވާހަލިބިެގހިތްވަރ ކަށް  ެއއްެވސް ބޭފ ޅަ  ނޫން. އެކަމަކ 

 ރައްޔިތ ންނަށް ޅ ަގނޑ މެންނަށްަގއި އަޔައިރ  ެގންދި ކ ރެވިެވސް ތަޢާރ ފ   ޒާމ ެގ ނިޓެކްސް  އެއާެއކ ، ހަމަ.  ކަށްން ހޯދާރ ހ 

އެޑް ޙަމިކަމ ަގއި   މިހާތަނަށް  .ނެތް  ެއއްކޮށްދެވިފަކޭޓް ވޮޤީޤަތ ަގއި  އައަދި  ރަނަގޅަށް   އިރ އި  މިކަން  ވެސް 

ފާހަަގއަޅ ަގނޑ    ނ ވާކަންކޮށްދެވިފައި އޭެގކ ރަމެން  ނަތީޖާން.  ދިމާވަނީ ެގ  އެއް   މި  މެދ  ޮގތ ން  އަދި  ކ ދި  ފަންތީެގ      

ބަނވިޔަފާ ޮގތް   ،ރޫޓ ވެގ ރިތަްއ  ސިސްޓަމ  ޮގތަށްެއކި  މި  ނ ވަދެވި  ގެ   ފ   ، ތެރެއަށް  ދެން  ޮގތް.  ެވެގންދާ  ށް  ންކޮމި 

ހިންނަ އަޅ ަގނ އިަގޒަރ   ިމއަދ   ވެސް  ޑަށްލާއިރ ަގއި  ތަ   ތަފާތ   ޮގތްދެން  އެކި  މިކަމ ަގޮގތަށްފާތ   ރައްޔިތ ންެގ    އި 

ެގ  ތ ންެގ މަޖިލީހ ރައްޔި  ށްވަދެިވއްޖެ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑަ  ތެރެައށް  ންކަމ ެގކަ  ދި މިހައި އަައޑ އަ  ހިވ މާ އެްއޗެޑ ކަންބޮ

ޓެކްސްމެއަޅ ަގނޑ އިސިްއޔަތ ން  ހަންބަރެއްެގ  މެ އިންކަމް  ނަާގ  އަތ ން  ކީއްެވެގން  ން  ނެެގނީ   ޔިތ ންެގރައް ؟ތޯމި 

ހަކަށް މީމްދަނީއެއް ލިބޭ  ެގ އާެއވަރ    ވެސް  ހަމަގައިމ   ،ންނަމަނޫ އެ މ ސާރަ ދޭތީ. އެހެންމެންނަށްއަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ން

ަވން ކަމަށް  ނ ވަނީ  އަޅ އަޅ ަގނޑ   އަތަކ ޏާ  ޓެކްސްއި  އް ނެ ންަގނޑ   އެހެންވީމާންކަމް  ނެތް.  ޮގތެއް  ކ ރ  ނެޭގނެ   ، 

  ަގިއ ރައްޔިތ ންނަށް ލް ލެވެދައ ލަތ ެގ    އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކީއ ޅޭ ވާހަކައަ  މި  ވަންނަޅ ަގނޑ  ދަންނަމަ އަ  ދަންނަވާޮގތަކަށް

ފ ރ  ދައްކާނެ  ކްރިއޭޓެކްސް  ކްރިއޭ  ެއއްވިފަޓްކޮށްދެ ޞަތ   އެ  ނެ ޓްކޮނެތޭ.  އަޅ ަގނޑ ށްދެވިފައި  ކަމަށް  މި    ތް 

ރިޒަމްެގ މި ޤައ މ ަގއި ޓޫ  !އޯކޭ  ؛ޅ ަގނޑ މެންގެ އ މެއް. އައ ފެއްދ ންތެރިކަން ކ ޑަ ޤަ  އީއަޅ ަގނޑ މެން މި ،  ދަންނަވަނީ

ނ ންވާ ހ ރިހާ  ށް ބޭމ ންދާއިރ ަގއި އެ ރިސޯޓ  ހެދ މަސޯޓ ތައް ތަރަްއޤީކ ރަރިސްޓ   ޓޫރި  ށް ޓަކައި މަވ ރ ތ  ކ ރިއެސިނާޢަ

ފްރީކޮށްދި  ޑިއ ޓީ  މިހާސާމާނެއް  ރާއްޖޭަގއި  މި  ރަނަގޅ ނ މަކީ  ކަމެއް.  ހިނަގމ ންދާ   ސްވެ   މެންައޅ ަގނޑ   !ރ  

ވެދާނެ. ހަމަ އެ ބީދައިން ކަށް   ނިޒާމަޒާމ  އެއީ ރަނަގޅ މަށް ޓަކައި އެ ނިނީ އިތ ރ ކ ރ މ ން އާމްދަން އެކަލ އިދީެގ

ވިސްނަ ނަޒަރިއްޔާތަކ ން  ދަށް  މީހާއަށްބިދަނޑ   ލާއިރ ަގއިއިއެންމެ  ހަދާ  މެޝިންއްއ ފަ  އޭނަ  ން  ެގންނަ  ނޑ  ަގދަން 

މާއޭނަ ޑިއ ޓީ  އޮންނަންޖެހޭނެތެޮގ  ނެނ ކ ރެވޭ ފ އަށް  އަޅ ަގއް  ކަމަކަށް  އެހެންނަމަވެ  ނ ދެކެން.  މިނޑ     އަދ  ސް، 

އިމްޕޯއަޅ ަގނޑ މެން މާ  ށ ންދަާގނޫނ ެގ  ޓ ެގ  އެކްސްޕޯ  ޓްނަށް  އ ސޫކޮށްފ ޑިއ ޓީ  ހަމަތަްއ ދިނ މ ެގ  ލ ތަކާއި 

އޮންނައިކަނޑައެޅިފަ  އ އި  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިކަންތަކަޮގދަޫގ  ނރ ަގިއ  އެހެން  ށް  އޮންނަނީ.  މިއީ ވީމާިމ   ،

 އޮތް ވަރަށް ބޮޑ   ތަކަށްރ މަށް ހ ރި މަގ ނީ އިތ ރ ކ ދަާއމް  އި ޓަކަމަށްދެއްކ  ޓެކްސްނަށް ދައ ލަތަށްމ  ރައްޔިތ ންއާން

އަޅ ަގނޑ  ކަމަށް  ހަމަހ ރަސްތަކެއް  ދެން  ފާހަަގކ ރެވެނީ.  މި  މި  މެންނަށްއަޅ ަގނޑ   ކ އެއާއެމެންނަށް    އ މ ަގއި ޤަ 

އިތ އަޅ ަގނޑ މެން  އ ފެއްދ ންތެރިކަން މަސައްކަރ   ޤަމ ންތްކ ރަކ ރ މަށް  ސަރ ކާރ ތަކ ން   ،ަގއިާވއިރ   މަކަށްއ ދާ 

ފެންނަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ޓަ  ންތެރިކަންފެއްދ އ   ،ނަށް  މަސައްކަތްކ ރ މަށް  ެއކި    ކައިނ ަވތަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
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ތަން. އެކަން   ދާބޮޑ ެވެގންއިންތިހާއަށް    މ  ކ ލިަގއި ވެސް ބިކޮށް ތިލަފ ށީޞައަދި ޚާއް  އިރަށްރަށ ަގ  ،ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި 

  ލަތަށް ހި ދައ ދިވެ  ޓެކްސް   ންނަކަށެއްއަޅ ަގނޑ މެ  އްން ދިރ ވަިއެގނެޑ މެންެގ އިންވެސްޓަރ ަގނއަޅ    ،ތަށް ކޮންެގނެއްޮގއެ

ނި ނ ހޯދ މ ެގ  ހަރ ދަނާއެްއ  ކަމަކީކ ރެވޭޒާމ   އަނެއް  ދެން  ކ ރިންެވސް    ،ނެ.  ފަދައިއަޅ ަގނޑ   ، ން އިޝާރާތްކ ރި 

ރައްޔިއް  ސެ ޓެކްދައ ލަތަށް   ހޯދަނީ  މެންބަރ ތ މި  މަޖިލީހ ެގ  ދީެގންނަންންެގ  މ ސާރަ  ވެސް  މ   ، ށް  ސާރަިއެގ  ެއ 

ކަމަށް އެންމެ  ،ނީނަމަވަ  ތެރެއިން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައްޔިތ ންހަިމއަދ   ޅ ަގނޑ މެންނަށް އަ   ،ބޫލ ކ ރޭަގއެބަ    ވެސް  ިއ 

އަޅ ަގނޑ މެންއިޤައ މ ތަކާޓެރި  އްއަވަ  އަދި  ޤަގ ޅ     ފަރާތ ން  އ މ ތަކ ންހ ރި  ެއކިެއކި  މެައޅ ަގނޑ ެގ  ންނަށް 

އެ  ނޭންސްެގއިފަ ޮގތްޮގއެހީ  ލެވެލް ކި  ސަރ ކާރ ެގ  ލ ތަށް  ވަރަށް  ޓަކައި  ބޭނ މަށް  ސިޔާސީ  ނ ވަތަ  އެބަ   އިކޮށްަގިއ 

ހޯދާ އެހެންވީމާފައިސާ  އަޅ ަގނޑ ކަން.  ރައްޔިތ ން ،  ޝަކ ާވއަކީ މެން  ލ   ،ެގ  ފަ  އިއެފަދަ  ހޯދައިޮގތަކަށް  ެގން  އިސާ 

ރައްޔިތ ންެގ އިތ ރ ކޮއ ފެ  ނަމަވެސް  އިތ ރ ކ   ، ށްއްދ ންތެރިކަން  އާމްދަނީ  ކ ޑަ  ރ މަށްރައްޔިތ ންެގ  ޓަކައި   

ފަިއސާރެއިންޓް ތަނަސް   ސްޓ ަގއި  ޮގތްތަކެއް  ރައްޔިތ ކޮލިބޭނޭ  މިއީ  ތަކ ރާށްދޭށޭ.  އާދޭސް.    ރ ކޮށްން  ކ ރަމ ންދާ 

ބޭންަގނޑ ޅ އަ  އެކަމަކ  ހ ެގ  ކ ތަކ މެންނަށް  ކ ރެވެނިޒާމ   އެކަން  ޮގތ ން  ނެތް ންންނަ  އެހެން   އަދި  ،ާއއިވާހަކަ   

ޤީޤަތަކީ  ޙަ  ހަކަތައް މި ދައްކަމ ންދަނީ. އެކަމަކ ވާމި    ،ވާހަކައާއި ނެތް    ވެންެއކަން ކ ރެ  ހ ރެ  ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ

 ދާދިމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ   ،ަވނީ  ސަބަބަކަށްނޫޅޭނެ  ޅޭނެ.  ތަކ  ނޫލ ކ ރާ ރައްޔިބޫަގ  ން ވާހަކަެއއްއިމިހާރ  މި ؟ތޯކޮބައި

  ދަނީ ެގންބަރ  ލިބިއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް ޚައެންމެ ބޮޑ  ލޯނެ  ނެިގ  ކާރ ވަގ ތ  މި ސަރ   މި ؛ން ވެސްފަހ 

މ ކ ރ މަށް  އިާގ  އްޓްރަކްޗަރެ ސްރާފްއިން. ެއއީ  ޓްރެސްޓ ަގއި ލޯނ  ނަާގ ވާހަކަށް ކ ޑަ އިންވަރަ  އްލަރެޑޮމިލިއަން    400

  ދިނ މަށް އިފ ދ ންތެރިކަން ހޯދަނަށް އެ   ރައްޔިތ ންދިވެހިއިމ ކ ރ ަމށް  ާގޗަރ  ރަކްސްޓްއިންފްރާ. ހަމަ ެއޮގތަށް އެ  ޓަކައި

ވެސް  އް ެގ އެރާއްޖޭ ދިވެހިމަކަށް މިހާރ ދާނެ ކަނ ލިބި  އިނޭންސްއެ ފަ  ،ސައްކަތްކޮށްފިނަމަެގ ލެވެލްަގއި މަޓަކައި ދައ ލަތ 

އެހެންވީމާނ ކ ރާ  ބޫލެއްަގކ   ރައްޔިތަ ދަންނަވަ  ، ނެ.  މި  ވާހަކަ ން  ައޅ ަގނޑ   ޓެކްސް ދައ ،  ކީ އައ ޅޭ  ނިޒާމ  ެގލަތ ެގ     

ކަމަށް ވަންޏާ ފައިސާ   ފައިސާ ނެތީ  އިގަ ތ ހި ދައ ލަށޭ. ދިވެދޭ  ށް ފައިސާރައްޔިތ ންނަ  ،ކަމަށް ވަންޏާ  ހަރ ދަނާކ ރަނީ

ފައިސާ ދީގެ  ހޯދޭނެ  ެގތެއޭ   ،ކ ރ ަވއިެގން ނީ އިތ ރ ދައާމްން އެ  ހޯދައިެގން ވެސް  ދަރެއިން ޓެކްސް  އ ލަތް  ނިޒާމަކަށް 

ޙަ މ އްޤީޤީބައްޓަންވީމައޭ  އަ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދެއްކޭވަ  ސްެގންއި ސަނދިކަން  ދިވެޓެކްސް  ބަޔަކަށް  ެގ  އްޖޭހިރާރ ެގ 

އެހެ ބައްޓަންވެެގންދާނީ.  މިފަދަ  ންވީމާރައްޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެ ،  ޓެޮގތަކަށް  ނިޒާމ   ސްެގކްން   

އަޅ ަގނޑ އިޞްލާޙ ކ ރަމ ންދާއިރ   ތަކ ރާރ ކޮށް  ހަމަ  އިއ ފެްއދ ންތެރިކަން  ހިރާއްޖޭެގދިވެ  ،ޮގވާލަނީ  ަގއި   ރ މަށް ތ ރ ކ  

ފ ރ ޞަ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންއޮތް  ދެނަށްތ   ލެވެލްަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ފ   އޮތް  ވެން  އެ  ފ ވަރަކަށް   ދީ،ކޮށްޅާރ ޞަތ  

އެ މަސައްންތީފަ  ކި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޭނ ންވާަގިއ  ފައިކަތްކ ރަން  މީހ ންނަށް  ދަްއކާއްަގއި  ޮގތެ   ލ އި ސާ      އަނބ ރާ 
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ލި އެއް  އެންމެ ރަނަގޅ   ކ ރެވޭނެ   ޓަކައި  މަށްޓެކްސްެގ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ   މަކީދިނ އިމ ކޮށްާގނިޒާމެއް  ބޭނެ  ޮގތަށް 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސައްކަތޭ

 

 ދެްއކެވ ން:ވާހަކަރިޔާސަތ ން 

ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ރީ ދާއިއްވަމަޑ    ،ވަނީއަރ    މި ފ ރ ޞަތ   މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  !  ދެކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާޝ 

  އިފަރ  ނަ   ،. އެހެންވީމާކ ެއއް އޮތ މާއެެގ ޖަލްސާކޮމިޓީ   241ަގިއ    11:30ންބަރ   މެރި  ިއްއޒަތްތެ  އީ އެއެ  .ށްމެންބަރަ

މެން އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ބޫލ ފ ަގ  ކަންއެބަރ   ދާއިރާެގ  ކަމަށް  އަ  އްީމދ ކ ރަން.އ  ޅ ކ ރަްއާވނެ  ޅ ަގނޑ   މިހާރ  

 ފަށް. ދަމް ޝަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާން މަޑ ްއވަރީއަރ ވަފ ރ ޞަތ 

 

  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަޑ އްވަރީ

ލ ވ މ ަގއި  ބައްދަ  އިންއޮންލަ  ެގހ ެވސް މަޖިލީ  ތ ަގއި މިއަދ ދެކޭޮގޅ ަގނޑ   އަ  ސް،އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ރިްއޔާއާދެ! ޝ ކ 

ލ ކ ރެވެނީ.  ބޫަގަގނޑަށް  މަށް އަޅ ކަ   ދައްކަންކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ވާހަކަރަނަގޅ   ،ސީރިއަސްމ   ންހިއޮތީ ހަމަ މ    މި

މިއަދ  ިއއްޒަތް  އެހެންނަމަވެސް ރައީސް،  ޖަތެރި  މި  އަޑ އަެގ  ައޅ  ންހަމ ލްސާ  ބޭބޭފ ޅ ންެގ  ަގނޑަށް  ދިޔައިރ   ެއކި 

އި   ކޮށް ޞަޚާއް  ،ކަފ ޅ ތަކ ންވާހަ މެންބަރ   ވާހަކަފ ޅ  ހ ފަ  ޒްޔާމްތިއިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  ތައް  މީެގ  އަޑ އަހާފައި 

ވާހިތަށްއެ ވާހަކަ  ބިލ ެގ  މި  އަ ދައްކާ  ހަކަރީ  ކ ރިން  ޕްރޮްގރެލ މ ެގ  ކޮންްގރެސްޅ ަގނޑ     އ ޓީ ޕި ޑެ  ޝަންެގކޯލި  ސިވް 

ހަ ެވސްލީޑަރެްއެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،އިސިްއޔަތ ން  ކޮންމެހެން  ހަމަ  ހަދާނަ  މިއަދ   ެގންއެންމެންެގ  ކަމެއް ށް  ނަންޖެހޭ 

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ    އެބަ ކަމަށް.  ދ ވަ  މިދިޔަ   ،ފަދައިންއޮތް  މި  ރާއްޖޭެގ  އަހަރ ެގ  ސީެގ  ކްރެ ޑިމޮ  މަލްޓިޕާޓީހަކީ 

ވައޮޕްޒިޝަނަ ނ ރަްއކާތެށް  ހިތާދ ވަހެރި  ރަށް  ވަރަށް  މަޖިލީހ އް.  ރައްޔިތ ންެގ  ޮގތަކަށް  ކަންތައްތަމަވެރި    އްކެ ަގއި 

ަގިއ  ެގ ފްލޯހ އަދި މަޖިލީ  ،ބެން ބޭރ ަގއި ތި އިފްލޯ  ެގހ ލީވަހެްއ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ އޮޕްޒިޝަން މަޖިދ ެގންދިޔަ  ކ ރިމަތިވެ

ަގނޑ މެންެގ  ދާޅ ވާ ައޅ  ވިބާރަށް  ބަސްއްޤ މެ ޙައެން  ،ދައެންމެ ހިތްވަރ ގަ   ،ހަރ އެންމެ އަޑ ހ ންނެވި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  

ެގ ތެރެއިން ލިބިެގންދިޔަ ދ ވަހެއް. އެ  ހ ނިޔާތަކެއް މަޖިލީ އަ  ބޮޑެތިވަރަށް   އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް  ތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަ

އެއްއަދިސާހާ މިއަދ   ފ ރިެގންފ ރިެގންދިޔައީއަހަރ     ށް  މިހާދިޔައި.  އަދި  އެްއވެސް  ހަ  ވެސް  އިރ އިއަބަށް  ހިސާރ   މަ 

މަނިކ ފާނަދި އެ  ނެތް  މަކަމާއަކ ންނެއް  އެ  ެގއްލ މަކަށްކ ފާނަށް  ނިށް،  އެްއވެޔާައނި  ،ލިބ ނ   ްއެގ ވަރެ   ސްއަކަށް 

ވެސް އެ މަނިކ ފާނ ެގ    ންކ ހަތ ން މަޖިލީ ޮގކަންދިމާވި  .ނެތް  އް އަދި ވެފައެއް ފެއް ލިބޭނެ ޮގތެސާއިން  ،ޞައްލީެއއްތަ

ހަމަ ދ މަށް    .ންމޯލްޑިްވސް ޕޮލިސްއަށް ހ ށަހެޅިއޭެގފަހ ން ައޅ ަގނޑ މެން    ނ .ނ ދެވ   ކޮށެއްރި އްކާތެއް ރަ އިމްތިޔާޒ ތަކެ

ޕޮލިސްަގއި ވެސް    އްޔާ ޯމލްޑިވްސްޮގތ ަގއި ވި   ފައި އޮތްމިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގ  .މަްއސަލަ  އީއަރަިއެގން ދިޔަ 
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މައްސަލަ  ހިއެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  ނެތް.  ަމއްސަޝަނަށްމިކޮރައިޓްސް    އ މަންއެްއ  އެ  ވެސް  ހ ށަހެޅިން. ލަ   

ން މި ވާހަކަތައް ޑ މެޅ ަގނއަދަކީ މިއީ އަ . އެހެންވީމާ، މިޮގތެްއ ނ ވި  ނެހިނާގމަވެސް، ހަމަ އެކަެމްއ ވެސް  އެހެންނަ

ރާ މި  މަލްއްޖޭަގއިދައްކަމ ންދާއިރ   ޑިމޮކްރަސީއެއް ޕާޓި  ގާއި  މި  ޓީ  ވެރިކަންކ ރަމ ންތަނ ަގއި  ދާ   މ ކ ރެިވެގން 

ންޖެހޭ ބަނަ ދ ވަހެކޭ މިއަދަކީ ެވސް. އަދި މި  ަގނޑ މެންނަށް ހަނދާންކޮށްލައަޅ    ،ޑ  ދަންނަވާނީނވަސްތަކ ަގއި އަޅ ަގދ 

ދަކަހަވާ މިޮގތަށް  ހަމަ  ދަންނަވާލަން  ރައީސް  ހޭޖެންވާފައި  އެކަންޏެއްއިއްޒަތްތެރި  މިކަން  އޮތީކީ  ،  މި    .ނޫން  ހަމަ 

ށް  .ޕީެގ ރައީސަ އެމް.ޑީ   ،ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ރަީއސަށް  ،ޖެހޭފާހަަގކޮށްލަންހަކަ ދަންނަވާފައި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ވާ

  ޑެއްލަކަށް އަޅ ަގނޭއެގ ތަފ ސީ  ،މެއް ކަ  ބައެއްކޮން  ިއ ތިބީގަ ކ  ދީފި. އަޑީ ޔަހަމަލާއެއް ބަވެސް ވަރަށް ނ ރަްއކާތެރި  

މިއަދަކ ނ ދާ ސަބަނަން  ތަ.  މައްސަލަ  އެ  އެ   ތީއާޤީޤ ކ ރެެވމ ންދާޙ ބަކީ  އެހެންނަމަވެސްއިކ ަގވެސް  ަގނޑ   ޅ  އަ  ،. 

ވެެގންދިޔައިމާެއވަރ   ،ވާހަކަައކީބޭނ ންވާ    ދަންނަވަން ކަންތަްއތައް  ބޮޑެތި  އޮންނަ އެ  ،އ މެްއަގއިޤަ  ެގ  ޤައ މެްއަގއި   

ރިއެޓްކ ރަސަރ  ޮގތަކަށެކާރަކ ން  އެްއޮގތަކަށް  ށެއްތަކަޮގ  ހޭންޖެޅަފިޔަަވޅ އަ   ްއ،ންޖެހޭ  ސަރ ކާރަކ ން ހަމަ  މި  ވެސް 

އަޅ ަގ  ދާ  ޔަވަޅ އަޅަމ ންފި އެއާއޭނ ފެނެ  ކަށްނޑ މެންނަތަނެއް  ހަމަ  އަދި  ހަމަ .  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   އެކީަގއި 

ބޭނ ން  ފާހަަގކޮށް ރައީސްލަން  މަޖިލީއިްއޒަތްތެރި  މި  ރައީސް ؛ހ ެގ،  ަމޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ސް  ރައީ  ،މިހާރ  

ނަމ ޙަ ޒިންމާދާރ ކަމާއްމަދ   ވަރަށް  މަޤާމ   އެ  ނެތީމާ  މަޖިލީހ ެގ ފ ރ ކ   އެ  ޝީދ   ރައްޔިތ ން  ެގންދަވަނީ   އްވަމ ން 

މި ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ބޭނ ންދައ ފައްލ ދ  ސ ވާއަނައިބ   ވެސް   އިނާެގ ސަލާމަތާކަމަ  އެ ؛ން    ރައްކާތެރިކަމަށް 

ނެތްތޯ   ،މެއް ކަބިރ ވެރި އެކަށީެގކަމަ  އެ ؟ބިރެއް  ދެވޭތޯރަޔަތާއި  މާހި  ންވާ ނާއަށް  ެއބަ  ނާއަށް  މަކަ  އެ ؟އްކާތެރިކަން 

މިއަދ    އަޅ ަގނޑ މެން  ކަށަވަރ ކޮށްެގންތޯ  ނެތްކަން  ނ ރައްކަލެްއ  ތިބީވެސް  އެބަ   ؟މި  އެކަން  ސަރ ކާރ ން  ިމ 

އަޅ ަގނ ؟ތޯކޮށްދެއްވާ ކަށަވަރ ކޮށް  މަޖިލީއެ  މިޑ މެން  ހޯދައިެގންތޯ  މިތިބީހ ން  މިއީ   ؟އަދ   ކަންކަމަކީ  އެ 

  ައޑ އަހަން  ަގއިޖޭއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ިމއަދަކ  ރާއް  ރަންޖެހޭ ކަމެއް.ފިކ ރ ކ   އިށް ވިސްނަަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑައަޅ 

ރައްޔިތ ންނަންމީހ   ތިބޭ ވެރިކަނަކަށް  ނޭނެގ  ޕާޓީކަށް  ކޮން  ކާކ ންކ ރަނީ  މީަގއި  އަކ ން  .  ކ ރަނީކީލީޑ    ކަމެއް 

މަންއަ ފެންނަ  ެވސް  ،ބަލާއިރަކ ޒަރ ތަކަށް  ޅ ަގނޑ މެންނަށް   މި ކޮންމެއަކަސް    .ޕީއަކ ންއެމް.ޑީ ؛އެްމ.ޑީ.ޕީއަކ ން 

ދެކެ ފޫހިވީމާ މިހާރަކ    މި ެވރިކަން  ރައްޔިތ ން  ، ޚިދ މަތެއް ނ ދެވި  ށްރައްޔިތ ންނަ  ،ންދާން ފެށީމާބަލިކަށިވެެގވެރިކަން  

ނ ބ އެްއޮގތަކށް  ވެރިކަމެކޭ  ތިމަންމެންެގ  މިއީ  ވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީއަކ ން  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަ  ނޭ.ވެސް  ނޭނެގ  ށް 

ނޫން  ެގއެމް. އެމް.އާރ  ވެރިއަ  ނޫނީ  ،މެއްކަ  ވެރިކަމެއް  ޕާޓީެގ  ނޫންދާލަތ   އެކަމަކ ،  ވެސް  ކަމެއް  ކަެމއް   .

ހ ންނެވީ.  ސަކަށް އެ  ޑޭޓެއްކަން މިހާރ  ރައީނޑިން ނެރ ނ  ކެއެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ   ، ޗަކީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ ެއއް 

ކަމެއްހ ންނެވިއި ހ ރިހާ  މި  އަޅ ަގދިެވެގން  ރ ަގއި  ދާއިރާެގނައިފަރ   ޑ މެންެގނޔައިރ   ންބަރަށް މެިއއްޒަތްތެރި     

  އިމާ ވެސް ންދިޔަ ކަމެއް ެވެގ  ށް އެހާވަރ ނ ޭވ. ެއއީ ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ރަީއސަ  އަޅ ަގނޑ  ހައިރާނެއް  މަސާފ  ނ ލިބ ނީއިން



1202 ޖޫން 1                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  8 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

30 

 

ހިތާމައަޅ ަގނ  ދަންނަވަންޖެހެނީޔާ  ޑ މެންނަކަށެއް  ކިތަންމެ  ،އެކ   ވެސް  މެންބަރ   ެއމް.ޑީ.ޕީެގ  ތިންިގނަ    އްބެއް ނެއް 

ެވސް  ކަ މަޖިލިސްތެރެއަކ ން  ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  މަކ   ނ ފެނ ނ އްޖެއަކ ން  ރާނ ފެނ ނ .  އެ  އެކަމެއް  . ވެސް 

ރައީ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ނެތިން  ދަންނަވާކަށް  މަޤ ބޫލ އަޅ ަގނޑ މެން  ޕޮ  އެ،  ކަންސްެގ  އެ ޕިއ ލަރިޓީ ަމނިކ ފާނ ެގ   ، 

ތާކ މަނި އެއީފާނަށް  ނެތިއްޔެކޭ.  ދަންައޅ ަގނ ކަަމކ   ދ   ވާހަކައަކީ   ނަވަންޑ     އިމ ކ ރެވޭ ގާ ފ   ޞާޢަދ ލ އިން  ،ބޭނ ންވާ 

  ނެކަން ރެވޭއ ލެއް މިތާ ާގއިމ ކ ޙަމާއ ޅެވޭނެ ކަހަލަ  އެކ  ދިރި  ނަށް ހަމަހަމަކަމާެގ ރައްޔިތ ންރާއްޖޭ  ،ްއޔާޖެވެއް  ކަމަށް

އެ    ށް. ސަރ ކާރަކަކ  ފެންނާކަށް ނެތް މިއަދަކަެމއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށްސަރ ކާރ ން ކަށަވަރ ކޮށްދެންޖެހޭކަން. އެ ޔަީގން

ކ ރައްވަމ ން   ސަރ ކާރ ން  ނ ދެވޭ.  ކަންތައްތަޔަީގންކަެމއް  އަެގންދަވާ  ފެންނަމ ންދަނީ  ރަްއޔިތ ންނަށް ބަކ ން  ދ ވެސް 

ެގބިރ  އ ޅ އްވާ  ރަީއސް  މަޖިލީހ ެގ  ރަމާހިކޮޅ ެގ  ވެރިކަން.  އެޔަތާއި  މިހާރ   އެއޮ  އްކާތެރިކަން  ެގއްލިފަ.  ތަނ ަގިއ ތީ 

މީހ ންނަދިރިއ ޅޭ ވެސް    މިއީ މާހިށް  ނެތް.  މިއަދަކ   ރަްއކާތެރިކަމެްއ  ސަރ ކާރ ެގޔަތާއި  ހ ރިހާ    ޮގތަކީ.    ލަތ  

މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށްޮގ  އެހެންވީމާ،  ސަރ ކާރ ެގ  ހ ރިއި  މިއަދ   ،ރ ތަްއ  ނިޒާމ    އަޅ ަގނޑ މެން  ޓެކްސް 

މިީއ    .ކ ރ މ ެގ ވާހަކަގ ން ރަނަގޅ ސަރ ކާރ  ހިން  ،ދަްއކަންޖެހޭ   އެބަ ށްރަބާ   ވަރަށްވ ރެ މ ެގ ވާހަކަދަްއކާރ ރަނަގޅ ކ 

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ހަމައެކަނި  ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭ  މެންބަރ   މަޖިލީހ ން  ިގނަ  ތިނިސްބަތްވާ   ކަަމކ   އްބެއްންތަކެއް 

އެބަޖެހޭއަޅ ަގ މި  ސަރ   ،ނޑ މެން  އަޅ ަގނބާވަތ  ކާރ ން  ކަންތައްތަކަށް  ހ ޑ މެންެގ  ެއ    ، ފާރަވެރިވެ  ،ވެ ޔާރ ސި 

ލިބ ނ   އެ  ށް  މެންބަރައިްއޒަތްތެރި    ފަރ  ދާއިރާެގމަސައްކަތްކ ރަން. ނައި  ޅަށް ކ ރިައށްެގންދިއ މަށްކަންތައްތައް ރަނގަ 

ނ ލިބ އަ މިއަދ   ބަދަލ   އަޅ ަގނ   2023  ،ކަމަކ    އްނެނިޔާެގ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  އަންނާނީ. ަގިއ  ވެރިކަމަށް  ޑ މެން 

އިރާނ ކެ  ނެރޭ  މެންއަޅ ަގނޑ  ވެރިޑިޑޭޓަކ   އަންނާނީ.ކަ ދަކ ރެްއވިްއޔާ  އިންސާފ     މަށް  އެ  ނަން. ދާހޯއަޅ ަގނޑ މެން 

ކަންއެކަމަކ   ައޅ ަގނޑ މެން  ކ   ،ޑ ވަނީބޮ،  މިޭއެގ  މ އްދަތ ގެ ރިން  ދާ  ސަރ ކާރަ    ފ   ޞާޢަދ ލ އިން  ށްތެރޭަގއި 

 ނގައްޖެ ހިބަށް  ނ ފެންނަ ހިސާ  އިމ  ހޯދަ ޤައ ނަށް މި ޑ މެންސް ައޅ ަގނ ޮގއިލްެވެގންއެ ހ ރިހާ ކަމެއް ފެ  ،ގާއިމ ނ ކ ރެވި

ތަކ  ވެއްޖެ  ކަމަށް އ ފ ލަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ބޮްއޔާ  އޭލީފ   އެބަޖެހޭޑ ވާނެ.  ކ ރިން  ސަރ ކާރ ން   ،ެގ  މި 

ކަން  އެ  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   އެކ  މަސަްއކަތްކ ރަން. މި މަޖިލީހ ން އެބަޖެހޭ އެކަންކަން ކަށަވަރ ކ ރަން  ޒިންމާދާރ ކަމާ

ވެއްޖެ  ނ ކ ރާ ކޮބައިތޯކަމަށް  ހޮްއޔާ  ރައްޔިތ ން  ބަ  ިއެގންވަ   ތިބ ޔަތިބި  މިތާ  ބޭކ   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   ނ މެއް.މ ެގ 

ރެއިން ިމ ތެ  ެގރ ވ މ ނ ފޫޒ  ފޯ  ޒ  ފޯރ ވަމ ން. އެބާރަށް ޝަރ ޢީ ނިޒާމަށް ނ ފޫ  ،ކާރ ން ދަނީ ަގދައަށް. ސަރ ނ ފެނޭ

ކ ރާ މީެގ  ވެސް  ދ ވަހަކ   އިތ ބާރ   ނ ެގއްލޭއިތ ބާރ     ނިޒާމ   ެގފ ލ އިންޞާޢަދ ރިން  އްޖޭަގއި  އޮތީ  މިއަދ   ަވރަށް 

އެއާ  ހަމަ  އަޅ ަގނ އެކީ ެގއްލިފަ.  ހަަގިއ  އެބަ  ވެެގންދިޔައިމަ ޮގތަމި  ،ނދާންކ ރަންޖެހޭޑ މެން  ކަންތައްތައް  މި   ށް 

އައަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެ ހޯދައިެގން  ޤައ މ   މި  ދެނެްއ  މަސައްކަތްކ ރައް  ބަލާއިިއސް  ރަްއޔިތ ން ސަލާމަތަކ ން    ،ކ ރަ ން 

ހާލ ގައިނެނ ތިބޭ ނިކަމެތި  ވަރަށް  ތިބީ  ރައްޔިތ ން  މިއަދ   ރައީސް  .  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  . ިއއްޒަތްތެރި   ރޭަގއި 
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މްބިއ ލާންސެްއ  އެ  ،މްބިއ ލާންސެއް ނ ލިބިެގންއްތ  ކ އްޖަކ  އެތ ތ އްތ މް  ޞޫޢ ެގ މަައހަރ   10އީ  ޔައަޑ އިިވެގން މި ދި

ނިޔާެވެގން  ންނ ލިބިެގ އަޅ ަގ  ދިޔައޭނަ  އެބަތިބި  ތަން.  ތެރޭަގއި  މިނޑ މެންެގ  ވެސް  އޭއަވަޒީރ ން  ވެސް    ގެ ދ  

ބޭހަތަރ  ތިއްބެވި  ބޭރ ަގއި  ޚަރަދ ކޮށްލައިެގން  ަގނެޭވވަރ   އެމްބިއ ލާންސް  އެބަފަސް  ކޮބައިތޯ    ފ ޅ ން  ތިއްބެވި. 

އިޚ އަޅ ަގނ  ސަރ ކާރ ން   ؟ރިކަމަކީލާސްތެޑ މެންެގ  ޖަކޮބައިތޯ  ދޭނެ  ކަންކަމ ަގއި  ކަންކަމަށް  ؟ވާބަކީމި  މި 

. ނިޒާމ ތައް ރަނަގޅ ކ ރާ ނ ޖެހޭކޮންމެހެން މިތާ ވާހަކަދައްކާކަށްވެފައި ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ނ ކ މެެގން  މާލ ހ އި

އޭވާ ކ ރިންހަކަެއއް.  ރައްކާތެރިކަހި  ،ފާއިޢަދ ލ އިންޞާ  ެގ  ކަށަވަރ ކޮށްދޭންޖެ  ންމާޔަތާއި  ވަރަށް  ހޭނެސަރ ކާރ ން   .

 . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާބޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޔާމްމަދ  ޝި ޙްމެންބަރ  އަިއްއޒަތްތެރި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މްނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާ

އިްއޒަތްތެ ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނަންބަރ   ރި  ެގނެޭވ  (އަާގނޫނ   ނެގ މ ެގސްކްޓެ  އާމްދަނީން)  2019/25ާގނޫނ   ށް 

ައޅ ަގނޑައަޅ  ަގއި  އިޞްލާޙެއް  ވާހަކަދައްކާއިރ   ތަފާތ ށް  ަގނޑ މެން  ހަމަ  އިވެނީ  ތަފާތ   އިއްޒަތްތެރި    މި  މެންބަރ ން 

ތ ބާރ   އ ލަތަކަށް ރައްޔިތ ން އިދަ  .ރި ރައީސް އިއްޒަތްތެ  ތޯތަން އިނގޭ   ލާއިލާފައި މި ބިލާއި ގ ޅ ވަ  ކ ންތަރިއާއެކި އޭ

ކަހަލަ  ޑ މެން މިއަދ  މިހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް. ައޅ ަގނވަރަށް ބޮޑަށް  ހޭނީ  ނަަގންޖެނީ. ޓެކްސްނަަގންޖެހޭެވެގން ޓެކްސްއޮ

 ،ހަކަ ދަްއކާއިރ  ވާ  ދައ ލަތަށް ފައިސާތަކެއް ދައްކާނީން  މްދަެވސް ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭ އާއަތ ން އަނެއްކާ   ެގރައްޔިތ ން

ބަ އެބަޖެހޭ  ކޮބައިތޯ  ހާލަތަކީ  ތިބި  ރައްޔިތ ން  ރައީސް   ލައިލަންމިއަދ   ލިބޭ    . އިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ން  މިއަދ  

ނ ލިބިމްދަނީކޮއާ އާ  ،ޅ   ލިބޭ  މަދ ވެފަނ ވަތަ  ތިމްދަނީކޮޅ   އަނެ ޑިވަދަނބި  އި  ނިޒާމަށް ޓެވެސް  އްކާ ޅެްއަގއި   ކްސްެގ 

ސަބަ  ެގނެވޭ ޚަރަދ ތައް  ބ ން  ބަދަލެއްެގ  އަޅ ަގނބޮދިރިއ ޅ މ ެގ  އެނެގނީ ޑ މެޑ ާވނެކަން  ިމ  އިޞްލާޙ   މި    ންނަށް 

އެހެންވީ ކީއްކ ރަންތޯބަލައިލީމަ.  ސަރ މާ،  ސ ކާ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އ ޅެނީ  މި  ރައްޔިތ ންނަށް    ވާލ އ ފެދޭ.ރ ން 

އިޤ ތިނ  ކޯޓެއްލެވޭވަރ ެގ  ސަރ ކާ  ،ޞާދީ  ފަހަފޭރާމެއް  މި    މ ންދާރ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    .ންނަނީފެތަން 

ރަްއޔި ފޭރާެމއް  ނ ލެވެ  ނ ލެވޭތ ންނަރައްޔިތ ންނަށް  ނ ކަށް  ބަ  ލެވ ނީމާނެ.  ސަރ ކާރ ން  އެއީތޯ  ޮގތް  ލަން ފެންނަ 

ތް ާގނޫނަށް އޮ  ށަހެޅިފައި މިހ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމިއީ ހިތާމަހ ރި ކަމެއް.   ؟ރަްއޔިތ ން ތިބޭ ތަން  ންވާ ޮގތަކީބޭނ 

ދަންނަވާލ  ކ ރީަގއި އެްއޗެއް  މަޑ ްއވަރީ  އަޅ ަގނޑ   ،މ ެގ  ވާހަކަފ ޅ ދެްއކެވި  ކ ރިން  ައޅ ަގނޑ ެގ  ދެންމެަގއި   ހަމަ 

  އެ  ދާކ ރަންެގ ބަސްފ ޅަށް ހަމަ ޝ ކ ރ އަމްދަރ ދީޙަފާޅ ކ ރެއްވި    ދޭތެރޭގައި  ނޑާމެންބަރ  އަޅ ަގއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  
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އަދި  މަނި ވި  އެފާނަށް.  އެ  ވާހަކަދާމަނިކ ފާނ   ފާހަަގކ ރެވ ނީައޅ ަގނ   ޅ ގައިފ ޅ ވި  ހާ  ،ޑަށް  ގ ޅިެގން    ދިސާއާއެ 

މަޖިލީރައްޔި ކޮމިޓީހ ތ ން  މައްސަލަ  އަކ ންެގ  ކޮމިބެ  އެ  އެ  އަޅ ަގނޑ   ހާޒިރ ލ ނ .  ކ ރެވ ނ .  ވެ  ޓީއަށް  ސް 

އިންސާފަކާ ީމަގިއ  ނ ދެވޭ   އެހެންނަމަވެސް،  ދައް ވާ  ހިސާބަށް  މި  މިހަކަ  ހ ރިހާކަނީ  ވެސް.  ކަހަލަ  ހާދިސާތަކެއްަގއި   

ތަލ ހ ންެގފ  ކަމާ ޤ ޤީޙ   މި  ވެސް    ވާހަކަނނ ހި  ގ ޅިެގން  ހިތާމަ  ާގ  ހަމަ  މި    ޔާައޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  އެކީަގއި 

އަޅ ަގނމަޖިލީ ރަޖިސްޓަރހ ަގއި  ހަމަ  ތަޙ ޤީކޮށްލަންޑ   އެހެން  އަދި  ޓްސް ރައި  އ މަންހިއަދި    އި އިދާރާތަކާ  ޤީ. 

މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ  ހަަމ އެތަނ ން ވެސް މި މައްސަލަ ނ ބެލ   ،ވެސް މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅިފައި އޮތްއިރ   ކޮމިޝަނަށް

ނަމަވެސް، ނޫން. އެހެން  ދޭކަށް  ދަބެއްމީހަކަށް އަ  ،ހަކަށް ދެރައެއްމީ  ،ހިތާމަކ ރާ ކަމެއް. މީަގއި އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވަނީ

ކަންތައްތަ ޕަބްމިކަހަލަ  މިީއ  އެޅެންކަކީ  ހ އްޓ ވަން  ކަންކަން  މި  ހ ންނަނީ.  މި  ކަންތައްތައް  އެދޭ  ހ ރި   ލިކ ން 

ކަންފިޔަވަޅ  މި  ޮގތ ަގއި  ތަޙ ޤީތަކެްއެގ  ޖެހެ  ންވެކ ރެޤ ތައް  ރައީސްނީ.  ެވސް  އޮތް  ؛އިއްޒަތްތެރި  މި  ހ ށަހެޅިފައި 

އިޞްކްސް ޓެ  ންދަނީއާމް ؛ސަލަމައް ެގނެޭވ  މި  ާގނޫނަށް  ބަލައިލީމާނެގ މ ެގ  އެނެގނީއަޅ ަގނ  ލާޙ   މި    ، ޑ މެންނަށް 

ކަހައަޅ ަގނ  ޤައ ަމކަށްޑ މެން  ޤައ މަކަތަޓްމަންޓ އިންވެސް   އިންތިހާއަށް  ،ލަ  ބޭނ ންވާ  އިޞްލާޙ ތަކެްއ  އް  މިފަދަ  ށް 

ޖެހޭ ފަހަތަށޭ މި ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ތިޞާދީ ޮގތ ންއިޤ ،  ނީމި ދަެވސް   ައނެއްކާ  ށްޑ މެނަެގނެވ ނީމާ އަޅ ަގނ

އިޤ ތިޞާދ   ،ބަލައިލަން އެހެން  ކަހަލަ  އިއަޅ ަގނޑ މެން  އެ  ސަފެްއަގިއ    ޤ ތިޞާދ ތަކާތަކ ަގއި  އެއް  އެކީަގއި 

ޮގތަހަހިފަ  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނށްއްޓާލެވޭނެ  އަޅ ަގނ   ންެގޑ މެ  އޮނިަގނޑ   ާގނޫނީ  އެބަޖެހޭ މ ޅި  ޑ މެން 

ވް މި . ކޮންޕެޓިޓިމާ ފަހަތަށް ދާތަން  ވ ރެއެއަށް  ،ންނަނީޑ މެނަށް މި ފެ ފަށް މިއަދ  އަޅ ަގނ ލާޚި  ޔާބައްޓަންކ ރަން. އެ

އަޅ   ފެއި ަގނރޭހ ަގއި  ފެންނަނީތަ  ލްވާޑ މެން  މި  ރައީސް   .ން  ތިބި  ؛އިއްޒަތްތެރި  ހިފައިެގން  ފައިސާ  ދ ނިޔޭަގއި 

އެ އެބަތިބި.  ބޭނ ންވަނީހެންނަމަވެސްމީސްމީހ ން  މީހ ން  އެ  ފައިސާ  ،،  ހޭދަކ ރާ  މީހ ން  ރާ  ކ އިންެވސްޓ   ،އެ 

ނ ވަތަ ކ ރި    ،އަނބ ރާ  ފަިއސާ  ށްއަެގ ޔަީގންކަން. އެ އިންވެސްޓ މަންޓ   ހަދާފައިސާއިން އިންވެސްޓ ކޮށްެގން އެ މީހ ން  

ޔަީގންކަން. އެހެންނަމަވެސް،  ރައްކާތެރިކ ރެވޭނެކަމ ެގ    ޓ މަންޓ  އިންވެސް އް އަނބ ރާ ލިބޭނެކަމ ެގ ޔަީގންކަން. އެހޭދައެ

ހިތާމައަޅ ަގނ  އިންވެސްޓަރ ންނައެކީޔާ  ޑ މެން  މިހާރ   ޔަީގންކަމެއް  ހ ރިހާ  މި  ދަންނަވަންޖެހެނީ  .  ޖޭެގއްލިއް  ށްަގއި 

އި. އެ ޤައ މ ން ހަދާ އިންވެސްޓ މަންޓެއް ފިޔަވަިއ  ތީ އެހެން ޤައ މެްއަގއޮ  ލިޖެންސް މިޓެ މިތަނ ެގ މާލީ ނިޒާމ ެގ އިން

ތަނ ަގއި ނ ވާނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މިހާރ  ާގނޫނ ތައް ވެސް   ތް މި މާޔަހިޓެއް  މަންއްެވސް މީހެއްެގ ިއންވެސްޓ އެހެން އެ

އ މ ން ވެސް މި ދޭހެކޮށްދެނީ ދި ދާ  ލަިއެގން ވެސްއިލައްށް ދީމި ދަނީ. އަދި ސަރ ކާރ ން ދިމަދިމާލަބައްޓަންކ ރެިވެގން  

ކަންތައް.   ރައީސްއެ  ިއޞްލާޙ ެގ  ހ  ؛އިްއޒަތްތެރި  މިވާ  )ގ(  12ށަހެޅިފައި  މާއްދާެގ  ނަދެ ެގ  ވަނަ  ންބަރ  ވަނަ 

އެކަނި އަޅ    ބަލައިލީމަ  މިން  ، އެނގޭ   އެބަ  ށްމެންނަަގނޑ ވެސް  ނ ކ ޅެދޭ  ހޯދ މަވަރ  ސަރ ކާރ   އާމްދަނީ  ޓަ.  ކަިއ  ށް 

ކ ރ ޭވ ރ ރ ން. އިތ މި މާއްދާެގ މި ނަންބަ  ،ދޭހަކޮށްދޭ  ޑ މެންނަށް އެބަެވސް ކޮށްފާނެކަން އަޅ ަގނ  ކޮންމެފަދަ ކަމެއް
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ނަާގ  ހަދިޔާއިން ޓެކްސްދޭ    ޕައާ ންމައާއި ބައްނިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް މަ، ކައިވެރި ރައީސްިއއްޒަތްތެނަންބަރ ަގއި މި އޮތީ  

މިވާހަ ހަދި  ކަ  ޓެކްސްއޮތީ.  މިޔާއިން  ވާހަކަ  ރައީސްއޮތީ.    ނަާގ  ސަރ ކާރެއް  ؛އިްއޒަތްތެރި  ހ ންނަނީ  މި 

މިންަވރ ޑެސްޕަރޭޓ  އޮތް  ދަވެފައި  މި  ދަ.  އޮތް  ލިބެން  އާމްދަނީ  ދަރި  ލަތެއް.އ އ ލަތަކީ  ހ ރި  މި އ ސޯސް   ލަތެއް. 

ޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ވެސް  އަޅ ަގނ   ،ކަމަށް ވަންޏާ  ރައްޔިތ ންެގ ޖީބ   އެކަނި ފެންނަނީ ހަމަދަން އާމްދަނީ ހޯށް  ޤައ މަ

އިބްރާހީޮގ ރައީސް  މ ޙައްމަދ   ވާލަން  ރައީސ  ޞާމް  ޞާލްޖ މްހޫރިލިޙަށް،  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  މިހާރ ން    ހަށްލިއްޔާ 

ލިބޭ    ެގ ޮގތ ގައިޓަޔަރމަންޓ ޝަނާއި ރި  ޕެންއެބަފެނޭ  ޑ މެންނަށްނލާޙ ން އަޅ ަގފާދެއްވަން. މި އިޞްއ ށް އިސްތިމިހާރަ

ޓެކްސް  ވެސް  ސަރ ކާރ އާމްދަނީކޮޅ ން  ވިސްނ ން  ހ ރިނެގ މ ެގ  ރައީސް  ތަން  ެގ  ހ ންނަނީ   .އިްއޒަތްތެރި  މި 

ހިތާ ކަންތައްތައްއަޅ ަގނޑ މެން  ރަީއސްިއއްޒަ  މަކ ރާ  ރައްޔިތ ން ދަ  .ތްތެރި  އެެގ  އ ލަތަކަށް  ބޭނ ންވޭ  ބަ.  އިތ ބާރ  

ޓެކްސް ދަޢ ލަތަކަށް  އެ  އިރައްޔިތ ން  އިތ ބާރ ނ ކ ރެވެންޏާތ ބާރ ކ ރެވެން ދައްކާނީ  ރަްއޔިޏާ.  ޓެ  ދައްކާކަށް ސެކްތ ން  އް 

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި   އިެގންދާލައްސ ންމ ޅި ނިޒާމ  ބޮ  ،މ ނިޒާމ ޅި    .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނ ވާނެ  އްޔާރެއްތަ

ހާލަތ ަގއި ވެސް ފެންނަނީ މިހާރ  މި  ޕެންޑަ ވިޑ  ކޮ ،  .  މި  ޚާ   ،ންދައ ލަތ ހާލަތ ަގއި ވެސް    ެގމިކ ެގ  ށް  އްޞަކޮވަކިން 

ނެްއކާ އަ ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ތ ން އެތިބީ ބަލަން.ރައްޔި  ދާ އެްއޗެއް ހަސަރ ކާރ ން ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ފަިއސާއަށް  

ކަމެއް ހ ރިހާ  ހ ރި  ،ބަހައްޓާފައިކޮށް  މި  ފައިސާެއއްމި  މީހަކ     ،ހާ  ގޮތަކަށްތ ހ ހިއެ   އްޓާފައިބަހަހޭދަކޮށް  ރި 

ރ ފިޔާ ވެސް ހޯދަން ތޭކަ  ންނަ ސައޮަގިއ  މީހާ އަތ  ރައްޔިތ   ވެސް  މީހާ ާގތަށް މި ދަނީ. އަނެއްކާ ވެސް ރައްޔިތ އަނެއްކާ 

ދެރަވަރ ދަނީ  މި މިއީ  ދެރަވަރ . އަޅ ަގނތެރި ރައީސްއިއްޒަތް  .  މިއީ  ހ ށަ  ޑ .  މި އިޞްލާޙ   ޮގވާލަން  ހެޅ އްިވ  ހަމަ 

މިއައިްއޒަތްތެރި   އިޞްލާޙ   ވ ރެށްމެންބަރަށް  މި  ެގނައ މަށް.   ،ރަނަގޅަށް  މަޖިލީހަށް  މި  ފަހ     އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް 

 އްވަރީ ަގއި މަޑ  ދެންމެ  ،ނ އިރ ޔާ ހޭދަކ ރެވ ކަށް ބިލިއަން ރ ފިތެރޭަގއި ހަތަރ ވަރަ   ެގމި ޕެންޑަމިކ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޖަކ   ޞޫމް ކ ޑަކ ޑަ ކ އްޢ ެގ މައަހަރ    10، ދެ ަގޑިއިރ   މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވިހެން ދެ ަގޑިއިރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  

ޤައ މެްއ  ރ ެގ މީޓަލޯކި ، މިއީ މާލެ. ިމއީ ދެިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އީެވެގންދިޔަ  ބިއ ލާންސް ނަިއސްެގން ދެ ަގޑިއިރ އެމް

މިކަހަލަ  މިއީ ހިތާމަކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ހާއިނޭގތޯ.  އާމްދަނީ  ބަިއވަރ   މިހާ  ހިނަގމ ންދާ   އާދިސާތައް  އެކީަގއި 

  . ތަފާތ  އެކިއިްއޒަތްތެރި ރައީސްމީހ ންނަށް ވަޒީފާ ނ ދެވިެގން  ދ  ވެސް ެއ އ ޅެނީ ސިޔާސީ މީސްއަމި ؛ކަށްސަރ ކާރަ

  ނީވާ  ކީއްތޯއޭދަކ ރޭ. ެއހެންނަމަވެސް،  ސާ އެބަ ހޭަގއި ފައިންނަމ  އި އަދިެވސް އެހެން ނަިއޒަރ ންނާ ވަނަންނަމ ަގއި އެޑް 

ބޭނ ންވާ މީހާ  ފަ  ކަންތައްތަކަށް  ރައްޔިތ   ރައީސް  ޚަރަދ ކ ރިއްޔާއިސާ  ެއ  ދެދާ ؟ިއއްޒަތްތެރި  ންމެއަކ   ދި 

ޚަ ިއވ ނ ޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނ  އޮތީބަރެ  އެ  ގެ   ދިވެހި  ،އްަގއި  މަރ ވެެގން ެއއްޒ ވާނަކ   ކ ނިވެަގއި  އޮ  ފެނ ނ    ްއވާފައި 

  ސް ިމ ވާހަކަކާއިރ  ވެއަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަދައް  ،ނީމި ހ ންނަ ؛ ހިތާމަނީ، މި ހ ންނައިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަ.  ވާހަ

ޑ  މި އިޞްލާޙ  އަނބ ރާ  ަގނޅ އަ   އެހެންވީމާ،   .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނޫން  ތަށް ކ ޅަދާނެ ވާހަކަތަކެއްވެސް ހިދައްކަން  
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ޓަކަ  ެގންނަން ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްިވ  ޝ ކ ރ ދަންނަޮގވާލަމ ން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ އި  ވާހަކަކޮޅ ވަމ ން    ެގ 

 އްޔާ. ޑަށް ޝ ކ ރިނަން. ވަރަށް ބޮލާއިންމަނި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މ އްޒަތްތެރި  އި   ެގއިރާފަރެސްމާތޮޑާ  ޙ ސައިން  ލަޠީފް.ޙަމެންބަރ    އްމަދ  

ދާ  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ވަގ ) މ އިްއޒަތްތެރި    ެގއިރާ ފަރެސްާމތޮޑާ  ޙ ސައިން  ލަޠީފްޙަމެންބަރ    ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ަވގ )  .އްމަދ  

އަޅ ަގފ ރ ޞަތ އަރ ވާނަނޑ   އަޅ ަގފަހ ން  ރަށް  މެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދެ!  އާ މިހާރ   އަރ ވަނީ  ން.  މި  ފ ރ ޞަތ   ނޑ  

 .ވަޙީދަށްهللا ދ ޢަބް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި    އިރާެގދާ ދިއްދޫ

 

 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ   ދ ޙީވަهللا ބްދ ޢަމެންބަރ   ެގއިރާދާ ދިއްދޫ

ޤައ މެްއެގ    ،ޤައ މ މި    ގައިހަަގކ ރާ ޮގތ   ެވސް ފާ، ައޅ ަގނޑ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހިނަގންޖެހޭ. އެބަ  އަޅ ަގ  ޮގތ ަގއި  ނިޒާކްސްޓެނޑ މެންނަށް  އެޮގތ ން  ހ ރިހާ  އްޖޭރާދި  އަމާިއ  ނެގ މ ެގ  ެގ 

  ށް ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކޮށް ހިންގ މަނެގ މ ެގޓެކްސް  ،ޞްލާޙަކީއޮތް އި ށަހެޅިފަިއ  މި ހ   އެބަ ހިނާގ.  މ އައްސަސާއެްއ ެވސް

 ކޮމިޓީ   ،ށަހެޅިއިޞްލާޙ  ހ   ، އެހެންވީމާ  ލާޙެއް.ިއޞް  އިވާހ ށަހެޅިފަޓަކައި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް ެގނައ މަށް ޓަކައި  

ސް  ތ ަގއި ވެޤީޤަ. ޙަެވެގންދާނެ  އްެގ ޮގތ ަގއި މި އިޞްލާޙ އިޞްލާޙެންޖެހޭ  ެގންނަ  ،ކ ރެވިބަހ ސް  މިއަށް  ގައިމަރ ޙަލާ

ޤަ މި  ރާއްޖޭއ އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ހިންގ މަށް  ހ ރިހާ   ؛ވެސް ްއަގއި  މ އައްސަސާއެހ ރިހާ  ެގ  މ   މިއަދ  

ހިނސަސާތަކެއްއަމ  ރައްޔިއް  މި ފ ރިހަމަ  ތ ންނަށް  ަގިއެގން  ލިބެން  އަޅ ަގނޑ ެމން   ޚިދ މަތްތަކެއް  އެކަން  އޮތީ. 

ރައީސްަގބޫލ ކ ރަން އިްއޒަތްތެރި  އެބަޖެހޭ.  ފާހަަގއަޅ   ؛  ިއކޮ  މި  ، ގަވިނޑަށް  ކ ރީެގ  މިނިސްޓަރ  ނޮބަހ ސްަގިއ  މިކް 

އެ  ބެހޭ  މާވެރިވ ަވޒަން  ަގއި ވާހަކަދެްއކިއިރ   ކަން  ޮގތ ން  ފާހަަގކ ރިބޭފ ޅާ  ޙަބޮޑ ވ ެމއް  މ ެގ  ނެގ ޓެކްސް  ،ކީތަޤީޤަ. 

ަގާވިއދ ތަކާ ޮގތ ން   ބެހޭ  ންދާނެ. ވަޒަންވެރިވ މާރެިވެގކ ސް ކަވަރ ހ ރިހާ ކަމެްއ ވެ  ަގއިއެކ    ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި ހެދޭ 

 ހ ންނަ  ެވެގންވެރި ވަޒަންކ ން  ތްތަ ފަރާރާއްޖޭަގއި އެ  ،ފަހަރ   ދޭ ބައެއްކަނޑައެޅިެގން  ނިޒާމ ެގ ތެރޭގައި  ނެގ މ ެގޓެކްސް

ދ ނިޔޭެގ   ؛އްދަތަށްމ  ނިޒާނެގ ކްސްޓެބޭރ   ފާމ ެގ  ެވސް  ތެރޭަގއި  މިސާ  ، ހަަގެވެގންދޭމ ެގ  ފަރާތެއް    ލަކަށް އެ 

ދި ެއއް  އަ  ،ކ ރާ އ ޞޫލ ތަކާއިނެގ މ ަގއި ޢަމަލ ޤައ މެްއަގއި ހ ންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ޓެކްސް  ވަހ  އެދ ވަރަކަށް މަސްދިހަ

ވ ރެ  އަ މ އްދަތެ ހަރަށް  ޤައ މެްއަގއި  އްަގއި  ިގނަ  ނިޒާނެގ ޓެކްސް  ބަލަިއެގންމ އްދަތަކަށް    ހޭދަކ ރާއެ  ިއ  މ ގަ މ ެގ 

އ  ރަނަގޅަ އެހެ  . ރޭހ ތަކެއް  ލ ސޫޢަމަލ ކ ރާ  ެއއީ  އެންވީމާ،  ނި   ބޭފ ޅާ  ށް  ކަންކަން    ބެހޭ  ޒާމާޓެކްސްެގ  ޮގތ ން 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ން ؛ ތްތެރި ރަީއސްނ ކ ރެވޭ. އިްއޒަ  ެއއްހަަގށް ފާޑަކަެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނވާހަކައެއް ބަލައިެގން ދެްއކި  
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  ޓެކްސްެގ ނިޒާމ   ، ހ ށަހެޅ ންތަކެއް ހ ށަހެޅި. އެޮގތ ންކ ރ މަށް ޓަކައި ވަރަށް ިގނަމާލީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ނެގ މ ެގ ކަންކަން ކްސްންކަމް ޓެއި  ގައިހ މަށް ފަޒާމ  ތަޢާރަފ ވ އަދި ޓެކްސްެގ ނި  . އައީ  ރަފ ެވެގން މިރާއްޖޭަގއި ތަޢާ

މިރަްއޔިވަނަ  ނަވާރަަގއި  އެކ   ތ މާ ނެހަމަޖެހިފައި މިއަދ   މަޖިލީހ ން  ާގނޫނ  ވަނީ  ތ ންެގ  ނެގ މ ެގ  ޓެކްސް  އިންކަމް   

ރައީސްފާސްކ ރެވިފަ އިްއޒަތްތެރި  ޓެކްސްއިންކަ؛ .  ާގނޫނަކީ މް  މ އްނެގ މ ެގ  ޓެކް  ންެގސަނދީ ،  ނެގ މ ެގ  ސްއަތ ން 

މެންބަރ   ރާދާއިނައިފަރ   އީ  އެ   ނިޒާމެއް. ރައްޔިތ ންެގ  ޮގތަށް  ފާހަަގކ ރި  ޓަކަކ ރ މަނިކަމެތި  އެ  ކަމެއްެގ  ށް  ކ ރާ  އި 

ދިވެހިަގއެްއ  ޮގތ  އެދޭ ރައް  ނޫން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެވެއޭރ   ؛ޔިތ ން  ދިޔައީސް  މ ދެމ ން  ތ ން  އަ  ދީންެގނސައް ، 

ަވގ ތަކާިއ    އެ  ،ތަކީކަން ކ ރަންޖެހޭ ޮގއި ކަންކ ަގތްތަ ހާލައ މަށް ދިމާވާނެެގންޖެހޭނެ ކަމަށް. ައޅ ަގނޑ މެން ޤަ ޓެކްސް

ވަރެްއ  ންމިބޮޑ     ނެޭގ މިންވަރަކީ  ސާލަކަށް މިއަދ މި  ،މިންަވރަކީނެޭގ  ޓެކްސްެގން  ލައިާވ ކަންކަމަށް ބަދިމާ  ގައިހާލަތ 

ޤަވެއްޖެއް   ށްކަމަ ބަލަޔާ  ހާލަތަށް  މިސާލަކަށް ންއިެގއ މ ެގ  އަ ރިވެވިޔަފާ  ،  ވެސް  ފަރިންނަށް  އެހެނިހެން  ރާތްތަކަށް  ދި 

 މި ސަރ ކާރ ން މިއަދ   ަގނޑަށް ފެންނަނީއަޅ   .ޖެހޭނީއަޅ ަގނޑ މެން ދޭންޔެއް  އެ ލ   ،ންޏާ ލިބޭ ކަމަށް ވަލ އި    ވެސް

ދީެގން އެ  އި އަދި އިތ ރ  އެހީތައް  ންނާލ ން ބިފެ  ،ންޓ  ބިލ ންނާއިރަަގއި ވެސް ކަހާލަތ   މިރައްޔިތ ންނަށް ދިމާވި  

ދ ނިޔޭަގފަރާތް އ ޅެމި  އިތަކަށް  ހޯދައި އަދ   ޮގތްތަކެއް  ޓަކައިވޭނެ  އެހެންވީ  ދާކ ރަމ ންމަސައްކަތް  ދިނ މަށް  މާ،  ތަން. 

، އެ  ނީކާރަށް ފާހަގަވަސަރ   ެގ ހާލަތ ަގއި ނޑ މެންނަށް މިއަދ އެކީަގއި އަޅ ަގ  އާކްސްތ ން ނަާގ ޓެއަ  ެގޔަފާރިވެރިންވި

އަ ޕަސެންޓޭ  ތ ންމީހެއްެގ  ވެއްޖެއް  ކ ރަންކ ޑަ  ޖްޓެކްސްެގ  ޓަ  ،ޔާ ކަމަށް  ކ ރ ަމށް  ހ ށަހެޅިދާނެެއކަން  ެއ  ކައި   .

ނަ ބަެއއްެގ  ިގ  ށް ވަރަކީ މިއަދ އެ ފަރާތަ  ،ކީ ސަބަބަ ؛ދީެގންޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ލ އިއެކ ަގއި އަ  ޅ މާހެހ ށަ

ށް މަެއއް ދިނ ލ އެފަދަ    ،ފަރާތްތަކަށް ވާތީސާތަކެއް ަވއްދާ  އި މާލިއްޔަތަށް ވަރަށް ިގނަ ފަ   ލަތ ެގދައ ވަޒީފާތަކާއި އަދި  

ރައީސް ތްމަސަްއކައި  ޓަކަ އިއްޒަތްތެރި  ލިބޭފ ޅ   އެ؛ ކ ރެވިދާނެ.  ވެރިކަން  ޭއެގ އެމް.އެމް.   ަގއިެގންދިޔައިރ ބިންނަށް 

އެ ވެސް  އޮތީބޭފ ޅ   ބޭނ ން  ހިފާފައި  ޤަން  ފައި އ މަ  އެމް.އެމް.އޭށް  މިއަދ   ނޫން.  ޮގތަކަށް  ފިނޭންސް އާއި. ދާވާ   

ިއ  ްއެގ ޮގތ ަގތެމަސަްއކަ  ވޭރެޓަކައި ކ  ކ ރ މަށް  ހަރ ދަނާމ   ޒާ މާލީ ނި އި  މިއަދ  ރާއްޖޭަގތަކަކީ  ޓްރީެގ މަސަްއކަތްމިނިސް

ދޭންޖެހޭ  ތ ން ރައްޔިތ ންނަށް  ރީެގ ފަރާަގއި ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓް. މިއަދ ެގ މި ދަތި ހާލަތ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން

ެގ  ރާއްޖޭ ިމއަދ   ޤަތ ަގއި  ޤީޙަކ ރޭ.    އެބަ  އްމަސައްކަތްތަކެ އި ިގނަ  މަށް ޓަކަނ އްސައިދިމަޖަކަންކަން ހަކަމާއި  އެހީތެރި

އް އެބަ ކ ރޭ.  ސައްކަތްތަކެ ރަ މަބ ކައި  ޓަދި ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މަށް  އަ  ،އްދ ތަކަށް މ ސާރަ ދެވިހ ރިހާ ސަރަޙަ

ފައި ހޯބޭރ ން  މަސައްކަތްސާ  ކ ރަންޖެހޭ  އެބަ  ތައްދައިެގން  ދައ ލަތ   ެވސް  މިއަދ   މާލިކ ރޭ.    ިގނަގ ނަ ޔަތަށް  އްެގ 

ތްތަކ ން   ފަރާއިދިކޮޅ   ވާހަކަ  މޮޅ ވަރަށް    ،ކަިއ ވަރަށް ިގނަޓަ ހާލަތ ން އަރައިަގތ މަށް  ކ ރޭ. މި    އް އެބަ އަސަރ ތަކެ 

ދަްއކާ ޙައެބަ  ވާޅ ބޭފ   އެ ަގިއ  ޤީޤަތ  .  ވަރަށް ހަކަދެއްކ ންނަކީ  ބޮޑަށްމ ަގިއ  ދައްކަފާނެ.    ށ ވިކޮށްފަ    ވާހަކަ  އެ 

އެޢަމަލީ  ހެންނަމަވެސް،އެ ފ ރ ޞަތ ަގ  ށްންނަފ ޅ ބޭ  ކޮށް  ވެ ލިބ ނ   އަޅ ަގނޑަކަށް  ސްއި  ނ ކ ރެވޭ    ފާހަަގެއއް 
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 ށްނަބޭފ ޅ ން  އެ   . ތަނެއްކ ރިދ  ބަދަލ  ށް އިޤ ތިޞާމަކަނެ ނިޒާަގއި ހިނާގތެއް ދ  ހަރ ދަނާ ޮގރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދިވެހި

ލިބޭނެ    މަންފާ  ދ  އިޤ ތިޞާދ ންތާއަބަންނަށް  ރައްޔިތ   ދިވެހިނޑަކަށް ފާހަަގއެއް ނ ކ ރެވޭ  ފ ރ ޞަތ ަގއި ައޅ ަގ  ލިބ ނ 

ކައި ބަދަލ ތަކެއް ޓަދ މަށް  އްލެއް ހޯޙަވަގ ތީ    ،ފާއަކަށްއްޓަންކ ރި ތަނެއް. ވަގ ތީ މަންށް އިޤ ތިޞާދީ ކަންކަން ބަޮގތަކަ

ަގވަރ ނަރ ެގ  ަވޒީރ  ވެސް އަދި    ންނަނީ މާލީފެޑަށް  ނ. މިއަދ  އަޅ ަގދިޔައިެގންޑ މެންނަށް ފާހަަގވެ ން އަޅ ަގނތަ  ކ ރި

  ތްތަކެއް ކ ރާޓަކައި މަސަްއކަރ މަށް  ކ ކޮށް  މަތައް ފ ރިހަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ޞާދަިއޤ ތިމި ރާއްޖޭެގ  ން ވެސް  ފަރާތ 

ފަ ބޭރ   އެްމ.އެމް.އޭ ށް  އްލ ކ ރ މަޙަމައްސަލަ  ސާެގ  އިތަން.  ކ ޓަކައި  ހަމަ  ތް  މަސަްއކަ  ްއވާރައިން  މި    އަޅ ަގނޑ  

  ރާއްޖޭގެ ،  ނީދަެމންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ފާހަަގވެެގން މި  ނޑ ައޅ ަގ؛ ތްތެރި ރައީސް ފާހަކ ރަން. އިްއޒައި  ފ ރ ޞަތ ަގ

އަޅ ަގނޑ މެންކޮންޓްރޯލް  އިމްޕޯޓް އެކަމަށް  ާގއިމ ކ ރަކޮ  ބައެ  ނ ކ ރެޭވކަން  އެހެން ންޖެހޭންޓްރޯލް  ދ ނިޔޭެގ   .

އިމްޕޯޤައ މ ތަ ެވސް  ކޮންޓްރޯލާ  .ވަނީކ ރެވިފައިކޮންޓްރޯލްޓް  ކ ަގއި  ފައިކ  އެ  ެއ  ބޭރ   ބޭަގއި  މިރ ސާ  އެބަންވާ    ވަރ  

މިއަދ  އެހެންވީާމ،  ދަތި  ހ އްޓިެގންދޭ.  މި  ވެެގ  ދިވެހިރާއްހާލަތ ަގއި  އެސް  ވެސް  އެބަޖެހޭ މި  ވާރެތެޖެއަށް  ންވަރ  

ލިބޭ  ސާ  ބޭރ  ފައި  ންލަރ ޑޮޮގތ ަގިއ  ެގ  ނީވަގ ތ  އާމްދަ  މެންނަށް މިޅ ަގނޑ ރ ން އައޭރެެވން.  ކ ޓްރޯލްންކޮހެއްޓެން.  ފެހި

ފަ  މިންވަރ  ެއ  ބޭއިސާ  ދަށް.  ހ އްޓިެގންދާނެޔ ދިރ ވެެގންދާއިތ ރަށް  މިން  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަްއ  ވި  ދެންނެ. 

އިޑ މެންނައަޅ ަގނ  ަގބޫޞްލާޙ ށް  އަޅ ަގނޑ   އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ޤަ  ، ލ ކ ރަނީކ ރެވިެގން  ދިމި   ދަތި މި  މާިވ  އ މަށް 

ެގން  އް ައޅައި ކެފިޔަވަޅ ތަހަރ ދަނާ  ަގޅ   މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތ ން ރަނފިނޭންސް  ރަލް ބޭންކާއި   ވެސް ސެންޓްހާލަތ ގައި

އި ޓަކައި  އްޓ  ހިފެހެޤ ތިޞާދ   މިއަދ   ދާއިރާެގކާށިއަޅ ަގނޑ ،  .  ންކަންދާރަމ ކ   ތްތަކެއް މަސައްކަމަށް  މެންބަރ    ދޫ 

ޮގތަށް   ިވސްނ މަކަޝަންއޮޕޮޒިފާހަަގކ ރި  ވާހަކަިއަގއި   މިށް  ެގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވާހަކަ  ަވނީ  .  އްކ ންދެ   އެ 

ރައްޔިފ ރ ޅ ންނަށް  އެބޭފ   ،އެހެންނަމަވެސް ލިބ ނީމާ،  ހެޔޮއެދިތ ންނަށްޞަތެއް  އިޞްލާޙ   ކަމެއް   ކ ރ މ ެގެގން 

ނިހެޔޮ  ،ނިޔަތ ަގއި  ކ ޔަތ   ކަމެއް  ނ ފެނޭ  ރާަގިއ  އަޅ ަގތަނެއް  އެހެންވީމާ،  ވެސް ސަރ ކާ  މިއަދ   ނޑ  .  ރަށް 

އޮތީ އިޞްލާޙ ތަކާ  ، ދަންނަވާލަން  ެގންނަ  މި  އެކީަގއި   މި  ރަ ަވޅ ދަނޑި ދަތި    ވެސް  ވެސް  ންނަށް އްޔިތ ަގިއ 

ފައިއްޓެނިވި  ދެމެހެ ޭއެގ  އިޞްލާޙ ތަ ދާޮގތެްއަގއި  މަސަ  ކަކާކ ރާނެ  ބޮ.  މަށްދިނ ކޮށްއްކަތް ެއކީަގއި  ޑަށް ވަރަށް 

 . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ޔާކ ރިއްޝ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މ ޙަކ ރިއްޝ  ޙ ސައިން  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ޠީފަށް ލަ  އްމަދ ޔާ 

ިއއް)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އަރ ވަން.  ފ ރ ޞަތ ނޑ   އަޅ ަގކާވެސް  އަނެއް ތްތެރި މެންބަރ   ޒައާދެ! ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ 
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   ދާއިރާެގދިއްަގރ   ،އަރ ވަނީ  ޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިންވީމާ، މިހާރ  އަމެއް ނެތް. އެހެގ ޅ   ފާޠީމަދ  ލަސައިން މ ޙައްޙ 

 ... މައިކ  ،ތެރި މެންބަރ އިްއޒަތްތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ވަގ )ށް. ޙަސަނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޙަސަންކްރާމްއި މެންބަރ   ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

 ؟ ބޭތޯލި ެގ އަޑ އަޅ ަގނޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ންދަވާަގޅ . މިހާރ  ކ ރިއަށް ެގނމިހާރ  ރަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޙަސަންކްރާމްއި މެންބަރ   ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ފައިާވ  ެގ ާގނޫނ (އަށް ހ ށަހަޅާނެގ މ  ނީން ޓެކްސް)އާމްދަ  25/ 2019  ާގނޫނ  ނަންބަރ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  އްޔާ  ޝ ކ ރި

ތާތަކައިޞްލާޙ  އަޅ ަގނޑ   މީގަ އީށް  މިއަޅ ަގނޑ   އިދ ކ ރަން.  ފާހަކ ރަން  ޓެކްސް   ންމްދަނީއާ  ޖެހެނީ  މެން 

ައޅ ަގންނަަގިއެގ ހިނޑ މެކަން  ޤައ މެއް  ރާއްޖޭގައި  ންެގންންނަށް  ވެސް  ކ ރިން  މީެގ  ޮގތްޮގތ ން  އެކި    މި  އަންނަނީ. 

އެކި    ،ނ ނެިގ ކަމ ަގއި ވިޔަސް ވެސް ޓެކްސްއަދި  ސަރ ކާރަށް އާމްދަނީ ހޯދަމ ން. ސީދާ ރައްޔިތ ން އަތ ން  އަންނަނީ  

ޮގތްތައް ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ރާ ޮގތްޮގތަށް  ޮގތްތަކަށް    އި،ވަ   ެގނެވޭ އަންނަނީ    ސަރ ކާރަށްއެ  މި  ހޯދަމ ން.  ާއމްދަނީ 

އެ އައިޞްލާޙ ަގއި  ކަމަކަށް  ފާހަަގކޮށްލައް  ބައެ ނެސްޓެކް  ، ނީޅ ަގނޑ   ތެރެއަށް  އާމްދަނީެގ  ކަންކަން ޭގ  އް 

ރައްޔިތ ން   ،ަގނީޓެކްސް މި ނަ  އިން ޤައ މ ތަކާއި އަޅާބަލާިއރ  މިހާރ ވެސް ރާއްޖޭަގއެހެން. އަދި  ކަެގންދާކ ރެވިއިތ ރ 

ކ ޑަކޮށް މާ  ވ ރެ  ށް އަކ ަގއި އެ އަތ ން. އެހެން ޤައ މ ތަ  ެގރައްޔިތ ން  ލިބޭ  ޑ  އާމްދަނީނަަގނީ ވަރަށް ބޮއަތ ން ޓެކްސް

ވެ  އަތ ން  ރަްއޔިތ ން  ލިބޭ  މާ  އާމްދަނީ  ޓެކްސްސް  ހަރ ދަޤަ ނަަގިއެގން  ިގނައިން  ހިންެގއ މ   ެއއީ .  ނީނާކޮށް 

އަދިެވސް   ،ސްޔަބަނދަރ  ހެދ ން ކަމ ަގއި ވި   ،ހެދ ން ކަމ ަގއި ިވޔަސްމަގ   ކޮށްއާންމ ؛ ރައްޔިތ ންނަށް ދޭ ޚިދ މަތްތައް 

.  ެގންއި ދަމްދަނީ ހޯދެވެނީ އާ  ތްތަްއ މިމި ޚިދ މަތަޢ ލީމ  ކަމ ަގިއ ވިޔަސް،  ތް ކަމ ަގއި ވިޔަސް،  ޚިދ މަ  އްޙީ ޞިއެހެން  

ހޯދަިއެގން. ސަރ ކާސަރ  އާމްދަނީ  އާމްދަނީކާރަށް  ރަރަށް  ލިބެނީ  މަސަްއކަތ   ކ ރާ   ހޯދާ ޔިތ ން  ރައް  ،ންނާއިއްޔިތ ން 

ވެސް  މ ަގއި މިހާރ ޮގތަށް ިމކަން ކ ރ އެއެހެންވީމާ،  ސް މިންވަރެއް ސަރ ކާރަށް ނެިގެގން.  އިން ކޮންމެވެސާއިން އެ އިފަ

ނަަގނީ ވަރަށް ބޮޑ  އާމްދަނީ ލިބޭ ނަާގ ޓެކްސް މި    ެގ އަތ ންއަޅާބަލާއިރ  ރަްއޔިތ ން  ތަކާއ މ ޤައެހެން  ޖެއިން  ރާއް

ނެޭގ އާމްދަނީެގ  ސްޓެކް  ،ވޭ އެބަ ކ ރ މ ެގ ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގއިހަރ ދަނާ  ، އެބަވޭ  އި ! މީަގތ ން. އާދެއަ  ގެ ންރައްޔިތ 

ނ    ާގނޫނާތެރެއިން   ހ އްދަޚިލާފަށް  ޮގތަކަށްވަތަ  އަޅ ަގނޑ މެޑަށް  ނައޅ ަގ ؛ނޫން  މެންބަރ ން ހީވަނީ  އިދިކޮޅ   ންެގ 
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ކަމެއް ކަންބޮޑ ވާނެ  ާގނޫނާއެހެން.  ވަރަށް  ހ އްދަ  އީ  ނ ވަތަ  ޮގތްޮގޚިލާފަށް  ހޯނޫން  ފަތަށް  ހ ރި  އިން ސާއިދިފައި 

  މި   އް ނޫންސް އެކަންޏެ  ޓެކްލ ކ ރާ ޮގތ ގައިަގބޫމިއީ ައޅ ަގނޑ     މިހާރ  ދައްކާތީ.  ނަާގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންޓެކްސް

ނަާގ ސްޓެކްސާއިން ެވސް  އެ ފައިނަަގންޖެހޭނީ.  ށް  ރަ ެއއްކޮށް ސަރ ކާން ނަަގންޖެހޭނީ. އެ ހ ރިހާ ފައިސާއެއްފައިސާއި

ީމަގވާހަކަ އޭގެ   އި   ައދި  ދިވެހިއިތ ރައެބައޮތް.  ލިރާށް  ޚިދ މަތްތަކަށް  ފޯރ ކޮށްދޭ  ކޮމިޝަނ އްޖޭަގިއ  އެބަ    ންބޭ 

ވަރަކަށް  ކީ  ނީިމއ ޅެ  .ޓެކްސްނެޭގ ރައްެއްއވެސް  ފަިއސާ  ގެ ޔިތ ންނިކަމެތި  ނަާގކަށެއަތ ން  ނަމަވެނޫ  އް   ސް  ން. 

ންމ  އީ މ ހިއެވެސް  ނެގ ން    އް ދަށްކޮށްވ ރެ ތަންކޮޅެ   ބްރެކެޓްތަކަށް  ނެޭގކްސްޓެ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މިހާރ 

ދ ވަހަށް   އަނެއް  ދ ވަހ ން  ެއއް  އެީއ  ދައްކަނީ.  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަމެއް.  މި  ވާހަކަ  ދަރަމ ންދާ  ދެރ ޤައ މ   މ ން  އެ 

އާމްދަނީތްލާމަސަ ސަރ ކ ރެވޭނީ  ލިބިެގ  އެްއވެންކާރަށް  ކަމެސް  ކަމީ  ނެތް  ކ އެކަން  .އް ޝަްއކެއް  ޓަކަިއ  މަށްރ    

ދެން   ،މެއް އ ޅެފައިރިއ ޅ ންނަށް އެދެވޭ ދިރައްޔިތ   އިސާ ހޯދަން. އަދިފަތ ން  އަ  ެގތ ންއަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ރައްޔި

ކ ލި  ހާސް ރ ފިޔާ ލިބޭ ރައްޔިތ ންނަށް  ހިނަރަ ހާސް ނ ވަތަ ވިމިސާލަކަށް އެންމެ ކ ޑަމިނ ން ފަ ؛ކ ންލިބޭ އެްއޗަ

ޮގަވއިެގޢާއިން  ދައްކާލަިއެގ ވަލާއެްއ  ކޮންމެވެސް  މަސައްކަތްޅ މެއް  އ ރިދިރެއްެގ  ން  ކަދެމަފިރިން  ވާނަމަ،  ކ ރާ  މ ަގއި 

ެއކަ އެއ ޅ މަކީ  ވާނަަމ،  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  ކަމެްއ.  ލިބޭ  އިން  ށީެގންވާ  ން  ެގނެގި ކްސްޓެ   އިންސާއިފަމަްއޗަށް 

ދ ވަހ ން އަނެްއ    ެއއް  ެވވޭނެ.ތެއް ނ ން ސަލާމަކ ތަކަރަނިދަމި  ަގނޑ މެންނަށް  ޅ ނީ އަން ނޫށް އާމްދަނީ ލިބިެގރަސަރ ކާ

ޤައ މ ދ  ރަ  ވަހަށް  ދަރަމ ން.  ނި  އްޔިތ ންދާނީ  ކ ތި.  ކަމެވާނީ  މި  މަސައްކަތްތަކ ަގއިއަދި  ހިންާގ    ،ރާ  ބޮޑެތި މި 

ހޯދާނެތަޕްރޮޖެކްޓ  ފައިސާ  ނޯންނާޮގތެ  އެްއވެސް  ކަށް  ލް ފަންޑަމެންޓައެންމެ  ަގއި  ޤައ ެމއްއެހެންވީމާ،  ނެ.  އް 

އަޅ ަގަގބޫލ ކ ރ  ވާންޖެހޭނެމަކަށް  ައތްރަްއޔިތ   ،ނޑ މެން  ކ ހަލ ވަިއެގފައިން  އާން  ލިބޭ  މަސައްކަތ ން  މްދަނީން ރާ 

ލިބިސަރ  ެއއްޗެއް  ސަރ ކާރަެގން ކާރަށް  މީޓްޚަމިހިރަ  ށް  ކަން  އެހެންވީ ރަދ ތައް  އަކ ރެވޭނީ.  އެކަން  ޅ ަގނޑ މެން މާ، 

ވެހ  އެންމެން  ަގބޫލ ކ ރިހާ  އިޚ ލާރަންސް  ނިޔަތެއްޞްޖެހޭ.  ފަރާތްތަކ ެގ  ތެރި  ކަމަށް  އިދިކޮޅ   ހ ންނަންޖެހޭނެ   ވެސް 

ަގބޫއަޅ  ދައްކަ ކ ރަނީ.  ލ ަގނޑ   ވާހަކައެއް  ޓަކަިއ  ދެއްކ މަށް  ވާހަކައެއް  ކަަމކީ،  ސް  ބަދ ވެ އަ  އިހަމަ  ކ ރާ  ކ ރާ މި 

ކަމަކީކޮންމެ ކަމެއްހަމަ      ރަްއޔިޯގސް  ޮގތ ަގއި  މިެގ  ދައްކަން  ޒިންމާދާ   ތ ންނަށް  އެބަޖެހޭ   ރ ކަންއ ޅޭ  ޮގތް  ކ ޑަ 

 ތ ގައިޤަޤީޙަ  ،ބަހ ން ވެސް ދޫކޮށްލަން. ދޫކޮށްލާފައި ހަމަ ތެދ ސް މެންބަރ ންދިކޮޅ  މަޖިލިއި  ؛ވެސް   އިދިކޮޅ  ރަްއޔިތ ން

ސާފ ވާރައްޔި ކަންކަން  އެބަޖެހޭ.  ތ ންނަށް  ވާހަކަދަްއކަން  ހަމަ  އިަގމީއާދެ!  ނެހެން  ރަނަގމިހިރީ  ކަންތައްތަކެއް    ޅ  

ބަރ ން މެންއެ  ސް އ ޅޭ ކަަމށް ވާނަމަ،  ރ ންެގ ވެބަމެއް އިދިކޮޅ  މެންވ ކަންބޮޑ    އިވެސް، މީަގއެހެންނަމަ  . ސްވެއްކާ އަނެ

ތައް ެގނެސްެގން  ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައްތަކަށްކަން  ެގން އެއި ހަޅަ ހ ށަހަޅަން. އިޞްލާޙ  ހ ށަޞްލާޙ ވެސް އެބަޖެހޭ އި

ށް  . ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަދިއ މަށްެގން ކ ރިއަށްިމާއއި  ،ނެގ މ ެގ އިޞްލާޙ  ެގނެސްއިންކަމް ނ ވަތަ ޓެކްސްމި  

 ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަ އަނެއްކާވެސް  އާދެ!  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ޅ ަގނޑ  

  ފް. ލަޠީޙައްމަދ ބަރ  ޙ ސައިން މ ން. ިއްއޒަތްތެރި މެންރ ވައަފ ރ ޞަތ ށް ފަޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފްމެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ 

 ؛އީސްރަރަން އަޅ ަގނޑ ެގ ައޑ  މިހާރ  ލިބޭނެ ކަމަށް.  މީދ ކ އްަގނޑ  އ  ޅ ސް. އަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީއާދެ!  

 ؟ލިބިލައްވާތޯ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާޔާސަތ ރި

 ދަވާ! ރިއަށް ެގންލިބޭ. ކ  އަޑ އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފްމެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ 

 ، ސްޒަތްތެރި ރައީމެދ  އިއް  ޅިފައިވާ އިޞްލާޙާެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހެނެގ މ ތޯ. އާމްދަނީން ޓެކްސްޔާ އިނޭގ! ޝ ކ ރިއް އާދެ

ދ ވަހ  ވެސް ވެސް އަދި އިހަށް  މިއަދ   ،ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން    ، ރ ލާއިއިނަ ސްއް ދަންނަވާލަން ވިްއޗެއެ

ކ ރިއަދި ސަރ ކާ   ެވސް  ހިންަގމ ން  ން  ކިހިނައަންރެއް  މެންބަކ ންނަނީ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   ،ރ ކަން.  އަްއޑޫ 

އަތ ން   ެގދިވެހި ރައްޔިތ ން   އިން، ފަިއސާ  ޓެކްސްށް ޓަކައި  ހިންގ މަ ސަރ ކާރ     ،ފް ވިދާޅ ވިންބަރ  ޝަރީއިްއޒަތްތެރި މެ

މި   ،އިލާއިރ ކަމަށް ބަލަ  އެހެން؛ ނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައިސް އަންނަ  ަގމ ން މިރ  ހިންއިންނޭ ސަރ ކާނަާގ ޓެކްސް ފައިސާ 

މިއަދ    ޮގސަރ ކާރ ަގއި  އަންނަ  ބަލާއިރ ހިންަގމ ން  ރަ  ންމި ސަރ ކާރ   ،ތަށް  ދިވެހި  ހިންާގ  އަތ ން    ެގޔިތ ން އްއެބަ 

ސް ފައިސާ  ެއކި ނަންނަމ ަގއި ހަމަ ޓެކްމ ަގއި ެއކިނެގ ޓެކްސް  ،ން އެތަށް ބައިވަރ އެހެނިހެ  ،ރ ންނެގ މ ެގ އިތ ޓެކްސް

ފެންނަ  ނަާގ މި  ދިވެހިދަ  މ ންތަން  އެހެންނަމަވެސް،  ޚިދ މަރައްޔިތ   ނީ.  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޖައްސަން  ދެކޮޅ   މި  ،ތްންނަށް 

ކަ ފ ރަތަމަ  ެއބަޖެޅ ަގނޑ އަމަކަށް  އެބަޖެހޭ.  ވިސްނަން  އަތ ން    ެގރައްޔިތ ން   ،ައތ ން  ެގމެންއަޅ ަގނޑ   ،ހޭމެން 

ރ ކާރ ން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން. ތެއް ފ ރަތަމަ ސަ ޮގކިރޭނެ  އި  ބައި އަޅަމި ދެ  ،ސާއިންނާއި ދެވޭ ޚިދ މަތާއިނަަގމ ންދާ ފަ

ކޮށްދެވޭތޯ. ހަމައަށް ފޯރ   އް ރައްޔިތ ންނާތަކެތް ޚިދ މަ. ހަމަހަމަވޭތޯދެތ  ރައްޔިތ ންނަށް  ތެއްަގއި އެ ފ ރ ޞަ ހަމަހަމަ ޮގ

. ހޭ ކަންކަންސްނާލަންޖެވި  ، ވާހަކަދަަައްކަން ތެދ ވާިއރ ތްތެރި ރަީއސްޅ ަގޑ މެން މިކަހަލަ ކަންކަމ ަގއި އިްއޒައީ އަމި

ފޯރ  ޚި ރަނަގޅަށް  ކ ރަން   ،ނ ކޮށްދެވިދ މަތެއް  ސާރައްޔިތ ކަމެއް  ކަންޅޭ  އ  ތިމާ  ތެދ ބަހ  ންނަށް  ން  ފ ކޮށް 
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ހާމަނ   ތެރިކަމާޞްޚ ލާއި އެހެޓެކްސް  ގައިއިރ  ވޭށްދެކޮއެކީ  ބޮޑެތި  ވާހަކަތަކާއި  ވާހަކަތަކާ ލޯނ ތަކ ެގހެން  ނިެގ    ، އި 

އިްއޒަވާ  ތަކ ެގއެހީ ދަްއކަން  ރައީހަކަ  އެހެންވީމާ،  ނެހެޔޮނ ވާ  ،ސް ތްތެރި  އަޅ ަގއިަވގ ތާ.  ހާލަތަށް  ން ނޑ މެ 

ިމއަދ  ތެއްަގއި.  މެތި ހާލަނިކަރަށް  ތެރޭަގިއ ވަޑެމިކެްއެގ  ތިބީ ޕެން  ން މިއަޅ ަގނޑ މެ  ެވސް އެބަޖެހޭ.ރިޢާޔަތްކ ރަން  

ނެޓް  ރހެޔޮ އަގ ެގ ތެރޭަގއި އިންޓަ  ،ެއއްކޮށް   ކާލ އިތަ  ލްސާ މި ބާއްވަނީ ޭގތެރޭަގއި ތިބެެގންޖަ  ެގ މިންއަޅ ަގނޑ މެ

ލިބޭތީވެ ވެސް  އަޅ ަގ  ،ޚިދ މަތް  ދަތިތައް ނޑަށް  ވެސް  އަޑ     އިލީހ ަގޖިމަ؛ މި  މި ނ ރ ކޮށްފޯއަޅ ަގނޑަށް    ދެިވެގން 

ލަން  ން ވިސްނާމެކަމ ންދާއިރ  އަޅ ގނޑ ދައް ވާހަކަ  ،ރައީސް  ޒަތްތެރިން ިއއްމި ހާލަތ ަގއި ތިބެެގއެހެންވީމާ،  ޅެނީ.  އ 

ކިތަޅ ަގނޑ މެންއަ  ،އެބަޖެހޭ ތެރެއިން  ރައްޔިތ އްެގ  ދޫކޮ  ެގދޮރ   މިއަދ   ކަން.  ސްފައިވާ ޮގއެނބ ރި  ރަށަށް  ށްފައި  ން 

މާ  ހާލަތ ން މާދަ  އަދި މި  ނަށްންޓ ަމކަށް އަިއސްފައިާވކަން. އަޅ ަގނޑ މެވިޔަފާރިތައް ހ އް  ،ޔަފާރިވެރިން ވިއްމިއަދ  ކިތަ

ވީނަ  ކަމ ަގއި  ރައްޔިތ   ،ވެސްމައަރަިއަގނެވ ނ   އިހ ސާސްއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ކ ރެވިންނަށް  ކ ރަން ދާނެ  ން 

އެހެހ  މަސައްކަތްތައް.  ޭއެގރި  އިހ ސާތެރޭންނަމަވެސް،  ހޭދަވީމާ  ދ ވަސްކޮޅެއް  ވެސް  މަންނަމެން ތި  ،ސްކ ރެވޭނީަގއި 

ޔާތް  ހަސް  ވެކަން އަނެއްކާ ޖެހޭއެބަ    ކ ރަން  ކަތްރަ މަސައްކަތ ެގ ތިން ގ ނަ މަސައްބ ކ ރި  ން  ކ ރިއަހަރ   ތިރީސް  މީެގ  

އެހެންވީ  ޓަކައިކ ރ މަށް  އާރާސްތ  ރައީސް.  ދޭތެރޭ  މާ،ިއއްޒަތްތެރި  ހާލަތާ  އ ނދަޫގ  އަޅ ަގނޑ މެން   މި 

ނީ ކޮންކަހަލަ  ޅެގ ެގން  ަގއި މިކ ރ މ ނޭޖ ރ ން ފައިސާ މެސަރ ކާ  ،ހޭޖެއެބަ  ސްނަންވިަގނޑ ެމން  ވިސްނަމ ންދާއިރ  އަޅ  

ޑޮމިއަ  ކާރ ންސަރ ؟ ސޫލ ތަކެއްތޯއ  ބިލިއަން  އެތައް  އެހީތަދ   އ ފަލާ  އްލަރ ެގ  ވާހަކަ  އައި   ކީ އެ  ލިބެމ ން 

އިއް ރައީބ ނަމ ންދާއިރ   ދިވެސްޒަތްތެރި  ރައްހި،  އެތަ ޔި  ރައްއިކަށް  ދިވެހި  ޚިތ ންނަޔިން  ހ ރި  ރ މަށް  މަތްކ ދ ށް 

ކަމެއްކ   ދާއިރާތަކ ން ނެމި ސަރ ކާ  ރެވ ނ   ދެއްކެން  ހިތާމަކ ރަަގނޑ އަޅ   ތީމާރަށް  އިއްމ މެން  ދަނީ.  މި  ތެރި ތްޒަން 

ންކަމ ަގިއ.  ކަ  ތެރިކަމެއް ނެތޭ މިޞްއިޚ ލާ  އިަގ ފަރާތްތަކ ޅ ެގ އިދިކޮ މެންަގނޑ އަޅ މިއަދ     ،ން މި ދައްކަނީދެ ؛ރައީސް

ކ ސަ ހެރ ކާރ ން  ކޮބަޔޮ ރެވ ނ   މި ަގނޑ އަޅ  ؟ބ ނަންސަރ ކާރަށް  ބަހެއް  ހެޔޮެމން  ަގނޑ އަޅ    އޭއިތޯކަމަކީ  މެން 

ހެޔޮ ނަޝީދަހެއް  ބަ  ސަރ ކާރަށް  ރައީސް  އަންނަނީ.  މި  ދެބ ނަމ ންނޭ  އެ  ހަށް  ިމ ަގނޑ އަޅ  އި  ަގމަލާވ ނ   މެން 

ައވަސް  ދަންނަވަނީ ބަލައި  އިން  އެކަން  އެމަނިކ ފާނަށް  ހޯދައިދޭސާޮގތެްއަގއި  އެ ށޭފ   ހޯދައިދެމަހެންނަ.    ނީވޭވެސް، 

މ ެގ  ޒަރިރަމެންނަކަށް ނ ފެންނަނީ އެއީ ޓެަގނޑ އަޅ މެދެއް  ކޮޅެއް   ހޯދައިދޭނެ މަގެއް،؟ ީއސް ރަރިތެތްޒަންތޯ އިއްކ ކިހިނަ

އެންމެވާ ހިތްވަރ ދިންންކަކަ  އެަގއި  އ މ ޤަ  މި  ފ ރަތަމަ  ހަކަ  ފަރާތަމަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ  އަސްކީ  މީެގ  ދާކަ.    ަގއި މ  ލަށް 

އ ތެިއއްޒަތް  ،ވާނަމަ މި  ނ ލިބިެގން  އިންސާފ   މިއަދ   އެބަޖެހޭ.  ދަްއކަން  ވާހަކަ  މި  ރައީސް،  އޭރ ަގއި    ޅެނީރި 

ނ  އެ ދެވ   ކ ފާނަށްމަނި  އެ  ،މަ. ރައީސް ޔާމީންކ ރީތ ަވކާލާށް ބަޔަކ  ނ ކ މެ އެކަމާ ދެކޮޅަށް  އިންސާފ ތައް ހޯދައިދިނ މަ

ހަ ފަރާދަބ އަ،  ފަރާތް  ދިން  މަލާޓެރަރިޒަމ ެގ  އިލްޑީދ   އަމި  ކާތްތަލިބ ނ   ނެތް އްމެކަޚ ލާޞްތެރިހައްދަވަިއެގން   

ންކަމ ން،  ހެއެ ؟ވޭނީށްދެ، ާގިއމ ކޮސް ްއޒަތްތެރި ރައީފެްއތޯ އިށް ކޮން އިންސާކަދަޝީސް ނަރައީއަދ   މިރ ކާރަކ ން  ސަ
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ޓެއޭރ  ެވސް  ހިތްވަރ ދިނ މ ަގރަރިަގއި  ރެ ޒަމ ަގިއ  އެ  އެމް.ޑީ.ޕީ ކޯ އި  ިއއްޒަތްތެރި    ެގޑ   އެބައޮތް    ،ީއސްރައަތ ަގއި 

  ޒަތްތެރި  އިއްށި ފިކ ރޭ ބ ނެ ނިންމައިލެޭވކަށް ނެތޭހަރ ކަ  މ ސްލިމ  ލ ަގއި  ބޮމ ން  އެކިއެކި ނަމ ަގިއ. ހަމައެކަނި މ ސްލި

 ، ފިކ ރަކަށްކިވަ ،އެބަޖެހޭދަބެއް ވެސް ދޭން އަހައްޔަރ ކޮށް ދޭންޖެހޭ އި ފަމެން ހިވާ އެންލ  ެގތެރޭގައި ޝާމި. އޭ ރައީސް

ކ ރ މަށް ޓަކައި  ލަޙަތ  އިސްޞް މަެގ ޒާތީ  ނަމަވެސް، ތިމާމެންންކަށް ބެލ މެއް ނެތި. އެހެ، ަވކި ކ ލަޔަ ވަކި މަޤާމަކަށް

ރިއެރ މެްއ  ކ   ތިޞާދީމެއް، އިޤ ހ  ތިމާޢީ ހަމަޖެއަދާލަތެއް، އިޖްމ ަގއި  ޤައ   ވަހަކ  ވެސް މިނަމަ ދ ވާ  ަގއިމ ން ކ ރާކަކަ

އިއްޒަތްންނާ ރަީއސްތެނާނެ  މިއަދ ރި  އެކަން  ސަރ   މި  .  ނެމެކަތެރިލާޞްއިޚ   ކާރ ެގފެންނަނީ.  މިއަދ    ތީމާއް 

 ފައިޖެހ ން ެގއްލި ހަމަ ޢީތިމާމެންެގ އިޖް ަގނޑ އަޅ . މިއަދ   އޮތީ ެގއްލިފައި މި  ންދ ލ ވެރިކަޢަމެންެގ ތެރޭަގއި  ަގނޑ އަޅ 

މިއަދ     މި އިޤ ަގނޑ ައޅ އޮތީ.  އަނެމންެގ  މިތިޞާދ   ެވއްޓިފައި  ެއހެންކައޮ  ދަވަޅަކަށް  ިމ    ޑ ަގނއަޅ  ން،  މ ތީ. 

ނަ  ،ވަނީނަދަން މިޤައ މ  ރައީސް  ވަކި  ވެސް  މިޝީދަކަށް  ތެރެއިން  ނަދަން  ެގ  ނިޒާމ ެގ  ރައީޒަތްތެއްއިވާ  ، ސް ރި 

ސްޓަރަށް ބޮޑ  ތ ހ މަތ ތަކެްއ  ފެންސް މިނި ޑިނީ  ނ ނޫސްތަކ ން ފެ  ެގރޭ  ނަށްމެންަގނޑ ައޅ ތޭ.  ބޭކަށް ނެލިއިންސާފެއް  

އިއްޒަތްތެ   ދިޔަމ ންރަކ  ރަތަން  ކީއް ސްއީރި  އެކަންތޯެވެގ.  ހަމަ  މާއޭ  މަޖިލިސް  މިއަދ   އޮމެދ   މި  ންނަހިމޭނ ން  ން 

އ ފަަގނޑ އަޅ ވެސް  އީ  މި؟ ޖެހެނީ ސ ވާލ އްމެން  އެތައް  .ތައް ދާ  ކަންތަ  މިކަހަލަ  އެބަ  ޤައ މ   އްތަކެއްބައިވަރ   ަގއި 

ދަނީ   ބައްޓަންކ ރަމ ން މިތަްއ  ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ  ؛މެންެގ ސިޔާސަތ ަގނޑ އަޅ  ކަމަށްާވއިރ ، މިއަދ   ހެންހިނާގ. އެ

. ނީދަ  ތަން ފެނިެގން މި  ކ ރާ  އްރައްޔިތ ން ބޭރ ެގ ފަރާތްތަކަށް ސަލާންޖަހާ އ ސޫލަކަށް ކަންތަ  ވެސް ދިވެހިއަނެއްކާ 

ހިން ތަޖ ރިބާކޮށްފި.  ވެކޮށްފި. ދިއި ވެރިކަންަގއ މ ޤަ  ކ  މިރަީއސަ  އްތައް.ންތަހިތާމަކ ރާ ކަ  މެންަގނޑ އަޅ    ،މިއީ ދެރަވެ

ފެންނަކަންކަމި   މި  ންން  ފަ  އެބަހ ރި  ނިޒާމަޑ ަގއި.  ސްަގނރާއްޖޭެގ  ޞިއްޙީ  ރައީސަށްދިވެހި  ހެޔޮ   ެގންނެވި    ކ  

އެބަހ ރި   ފެންނަން  މިއަދ   ރައީސް.  ތްތެރިޒައިއްބަދަލ ތައް  ޒ ވާނ ންނާަގނޑ އަޅ  ،  ހެންވީމާއެ  އި،  މެންެގ 

އ އްމީދ ތަަގނޑ އަޅ  ރައްޔިތ ންެގ  އޮތީމެންެގ  ރައިއް   އް  މަތީޒަތްތެރި  ވަރަށް  އެ  އީސް،  އ އްމީދަރަޖައިަގއި.  ކާ  ތަދ  

މަސައްކަތް ތެދ ކ އެކީަގއި  ކޮންމެރަން  ކޮޅ ފައިންޖަގަ އްފަހަރެ  ވާ  ސަރ ކާރ ން  މި  ިއއްޒަތްތެރި    ގައިކަމ   ހާއި  ވާނަމަ 

ވާ މި  ދަްއކަަގނޑ ައޅ ހަކަތައް  ރައީސް،  އ މެން  ނޫލ ގަ ފަންޖެހޭނީ  ިއްއޒަތްއެއް  ރައީސްތެނޭ  ސަރ ކާރަރި   ށް. 

ނޫނޭ  ސާ  އިސަރިބަހާ އްއަ ކިޔަންޖެހޭނީކީމެަގނޑ އަޅ ބަހެއް  އެބަ  ަގނޑ އަޅ .  ން  ވެސް  ެގ މް.ޑީ.ޕީއެ  ،ފެނޭމެންނަށް 

ވަރަ މެށްއިްއޒަތްތެރި  ިގނަ  ސަރ ކާންބަ  މި  ިގނަ  ރ ން  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި ފާޑ   ޮގތަށްޮގތްރަށް  ިވދާޅ ވަމ ންދާކަން. 

އިބްރާހީމް   ދިމާޙައްމަދ   މ ރައީސް  ޙަޤީމެަގނޑ އަޅ  ޅ ވަމ ންދަނީ.  ދާވިފާޑ ލަށް  ޞާލިޙާ   ދިވެހި.  ފ ސާޤަތް  ންނަށް 

، ކަމެްއ  ރައީސް  ތްތެރިޒަިއއް  ، ނީވާން ވެސް ދަންނަމ ށްލަކޮ ވާހަކަ ކ ރ   ަގނޑ އަޅ  ހެންވީމާ،  ފ މެ. އެރައްޔިތ ންނަށް ސާ

ހެޔޮ  ެގންގ ޔަތެނި  ކ ރ މ ެގ  ޚިދ   ، ވާނަމަ  ކަމ ަގއި   ޅޭްއ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގާއއިރައްޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތް  މަތް   ،

ހަަގތ ލިބި ސަރ ކާމ ަގިއ  އ ސޫލެއް  މަސައްކަތްކޮށްދެްއވާތަންފީ  ރ ންމަހަމަ  ހާޛ ކ ރ މަށް  މި  އަދި    ނޑ  ަގއަޅ   ؛ތ ލަށޭ. 
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ވާށޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގއިމ ކޮށްދެއް އް  ކެތަ ވަޅ ޔަަގތ މަށް ޓަކައި ހަރ ދަނާ ފިތ ން އަރައިިމ ހާލަ  ،ރާރ ކ ރަންކ ވެސް ތަ އަދި

   .ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެރިލިވެ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާއިރާެގ  ޢަބް  ދޫ  މ ޙައްމަދ   ދޫ  ލިވެ  ޝަފީޤް.هللا ދ މެންބަރ  

ިއއްޒަތްތެރި ޢަބް  ދާއިރާެގ  މ ޙައްމަދ   އިްއޒަތްތެރި ލިވެ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ޝަފީޤް.هللا ދ މެންބަރ   ދާއިރާެގ    ދޫ 

ޢަބް މ ޙައްމަދ   ގ ޅިފައި  ،ޝަފީޤްهللا ދ މެންބަރ   ަވގ ތ   އެހެންވީ  މި  އަޅ  ނެތް.  މިހާރ   މި މާ،  ފ ރ ޞަތ   ަގނޑ  

ދާއި މެދ   ފ ަވއްމ ލަކ   ިއއްޒަތްތެރިއަރ ވަނީ  މެންބަރ  ޙ ސައިރާެގ  މ ޙައްމަދ ދީދީއަށް.  ދާއި  ން  މެދ   ރާެގ ފ ވައްމ ލަކ  

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީރާެގ ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއި

ށް އަމަ ފ ރިހަމަވާ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ހައިފަޅިހ ށަހެކަމް ޓެކްސްެގ ާގނޫނަށް  އިންވާ  ށަހެޅިފައި އާދެ! ހ ޝ ކ ރިއްޔާ.  

އިޞްލާޙ ކ ދ ތާއީ މި  އިންކަމް  ރަން.  ވަނީ  މި  ފާސްކޮ  ގެ ޓެކްސްަގިއ  ާގނޫނ ަގިއ  ާގނޫނަށް   ިއވާށްފަކ ރީެގ 

  ރ މާއިރ ކ އިތ   ތައް ބަެއއް ކަންތައް  އި ނެގ މ ަގޓެކްސްއާމްދަނީން    ،އްތައްތަ . ެއއީ ބަެއއް ކަންށްތަކެއް ެގނައ މަރ އ ނިއިތ 

ކަބައަދި   އެ  އިތައްތަކ ގަ ންއެއް  ާގނޫމިހާރ   ހެ  ،ނ ގައިހެރަ  ދަށ މިހާރ   ާގނޫނ ެގ  ޓެކްސްދިފައިވާ  ހ ރި    ނެގ މަށްން 

އެންޖެހ ންތަޮގ އިޞްލާ  ކ ަގއި  ހ ށަހެޅިކަންތައް  އިޞްލާޙ ތަކެއް.  އިފަޙ ކ ރ މަށް  ިއއްޒަަގނޑައަޅ ވާ  ބައެއް  ތެރި  ތްށް 

ނޫނީ    ހެއް ނެގ މަކަށް ނޫން ސަރ ކާރ ިމއީ ާއ ޓެކ   ،ޚާއްޞަކޮށް އެ ފާހަަގކ ރާ ޮގތަށް  ރ ންއިދިކޮޅ  މެންބަ،  ބަރ ންމެން

އ   ންދައ ލަތ  މިހާރ  ޅެމި  ޮގތ ޓެނަަގމ ންދާ  ވެސް  ނީ.  ދޭހަވާ  ވާހަކަިއން  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  އަދި   މިހާރ   ،ންކ ހެއް. 

ދަށްވިޔަފާރި ސަބަތައް  ދެބ ން  ވ މ ެގ  އ އްތަންތަކަ  އިއްކ މާޓެކްސްތައް  ދަތިތަކެއް  ބޮޑ   މާ  ވާކ ަގއި  ހަކަ  ޅޭ 

ސް  ވެންކަން  އް ނޫހެކ ކ ހ ން ނޭެގ ޓެފިޓް ޓެޕްރޮބިޒްނަސް    ޅ ންއެ ބޭފ   ގައިލެއްހާމިއީ އެްއެވސް    ،ޅ ާވއިރ ަގއި ވިދާ

ހަމައަޅ ަގނޑ  ވެ  މި    ފާވަގ ތ   ފަރ ދ ހަަގކޮސް  މިއީ  އާމްދަންށްލަން.  ޓެކ ހެއްެގ  ނެޭގ  ޓެކ ހަކީ  ނީން  މްދަނީ  އާ.  މި 

ސް ނަަގއިެގން  ކްމް ޓެކައިން  ޏާވަންށް ދަށްވެފައި ހާވަރަތ  އެވަގ   ޤައ މ ެގ ހާލަތ  އެ  ނޫނިްއޔާ  ،އެހާވަރަށް ނ ލިބެންޏާ

ެއއްރައްޔިތ ންެގ އަތ ން އިތ ރަށް ނެޭގނެ އެ ބައެއްެގ އަތ ްއވެސް   ހަކަ މި ނަާގ ވާން  ޗެއް ނޯންނާނެ. އާމްދަނީ ލިބޭ 

 ޑަށް ވާ ބޭންއިމިހާރ  ހެދިފަ،  އެހެންވީމާާގ ވާހަކަެއއް ނޫން މި ދައްކަނީކީ.  އެްއޗެއް ނަ  ،ނ ލިބި  މްދަނީދައްކަނީ. މިއީ އާ

އަތ ން ނެެގންޖެހޭނެ. އެއީ ވަކި    ޅ ންެގކަނީ. އެ ބޭފ ޭގ ވާހަކަ ިމ ދައްނެ މި ޓެކްސް  ދާ ބަެއއްެގ އަތ ންރެ މަްއޗަށްވ 

ޑަކ ރ މަށް ޓަކައި ވެސް ބޮޑެތި  ފާތ  ކ ތަ  ޓީ ނޫނީއީކ އަލިިއންނީެގ  އެއީ ޤައ މ ެގ އާމްދަ  ، އްޔާ ރެ މަތިެވއްޖެކަށްވ ޑަންބޭ
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ފަރާތްތަކާ    މެދ   ޔާނިއް ނޫ  އި،އާންމ ންނާ  ،ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ފަރާއި،ފަންތީެގ  ހަމަހަމަކަކ ެގތަ ތްމި  ެގ  ށް މަނައ ން 

ހާ ދީެގން ހ ރިން ވެސް ވޯޓ ޅ ތި ބޭފ    ،ަގއި ދެކިެގން ތ ޮގ  ކަމެއެްގ  މ ހިން ށް މ ވަރަމިއީ   ؛ސްފައިވާޓަކައި މި ބިލ  ެގނެ

 ެއއްެވސް ކީކަ ޅ ތަފ ހަކަމިހާރ  ތިޔަ ދައްކަާވ ވާ،  . ެއހެންވީމާެއއްކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލެއް މި ބިލަކީ  ޓާެގ ވޯންންމެއެ

ނޫ ވާހަތާކ ންތާކ ޖެހޭ   ޤަ ކަތަކެއް  ހާލަތޭ.  ޤައ މ ެގ  ހާން  ައއިއްސި ލައ މ ެގ  ނޫނިއްތެއް  ބިލ ޔާ  މި  ވަގ ތ    ންއްޔާ    މި 

ެގން ވިސްނާއިރަކ  ނ ިވސްނޭ. ބެދި ސަލާމަތ ން ތިބ އްމެންނަކަށް  އަޅ ަގނޑ ނ ެގންނަންޖެހޭ އެްއެވސް ކަމެއް  އިޞްލާޙ 

ބޭ ތި  ތި  ފ އެީއ  ވާހަކަދަްއކަވާޅ ން  ޕެންޑަިމކޭ  އޮތް  ިމ  މިހާރ   އަޅ ަވއިެގން  ،ެގން ޔައި ކި   ތަކަކީ    ޕެންޑަމިކާ 

ބިލ  މި  އޮ މިންޑަޕެ  ންްއެގ ސަބަބ ޙެނަ އިޞްލާެގން  ންދައްކާއިރ ަގއި  އިތ ރަކެްއަގއި  ރަްއޔިތ ށްކަވެެގން    ން އަތ ެގ  ން 

އްކާއިރ ަގއި  ތައް ދަވާހަކައި  އާ ވާހަކަ   ތ ން އެްއޗެހިތަކެއް ނަާގހެންވީމާ، ރައްޔިތ ންެގ އައެ   އް ނޫން.ެގނީއެ ނެ އެްއޗެއް  

ވާ  ކޮޅެއްންތަ ެއ  ދެްއކ ޒިންމާދާރ ކޮށް  ވެސް  ނއަޅ ގަ   މަށްހަކަތައް  މި  ޑ   ޮގވާހަމަ  އިތ ރަަގޑީަގއި  އަދި  ށް  ލަން. 

ދާއިރ ަގއި   ންމ ހަކަތަކެއް ދައްކަވަ ވާން ހިތ ހ ރިހާ ޅ ސް މިހާރ  އެ ބޭފ ރިޔާސަތ ން ވެ  ،ކ ރަން ހަމަ ފާހަަގއަޅ ަގނޑ 

އެ ބޭފ ޅ ން އެ ން.  ކެނ ދެ  އަޅ ަގނޑ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި    ޅ ހ ރ މަކީ އެންމެ ރަނގަ ވެސް  ތ ދީެގން  އަށް ފ ރ ޞަވެސް އެ

ޓެ  ވާހަކަައކީކަވާ  ދައް ވާއިންކަްމ  ދެކެވޭ  ޮގތ ން  ބެހޭ  ބިލާ  އެހެންވީމާކްސް  ނޫން.  ވެސް  ހަކަތަކެއް  އެކަން   ،

 ދެކެން. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  އަޅ ަގނޑ ކަމަށް  ޅ ވާންޖެހޭރަނަގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދޫ  ލިވެ!  ދެއާ.  ޝަފީޤްهللا ދ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބް ރި  އިްއޒަތްތެދޫ ދާއިރާެގ  ލިވެ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ައޅ ަގނޑ ...  ބޭ. މި ވަގ ތ  ގ ޅިފަެއއް ނެތް. ައޑެއް ނ ލިޝަފީޤާهللا ދ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބް ތެރިއިްއޒަތް  ދާއިރާެގ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަފީޤްهللا ދ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދޫ ދާއިރާެގ ލިވެ

  ؟ ޑ  ލިބޭތޯ، އަޅ ަގނޑ ެގ އައިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ހަކަފ ޅ . ށް ެގންދަވާ ވާއާދެ! ކ ރިއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ދ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދޫ ދާއިރާެގ ލިވެ
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އާމްދަނީން  )  2019/25ނަންބަރ   ާގނޫނ     ،ދާ  މިތިދާއީ ބަހ ސް ކ ރިއަށް  ފައި މި އޮތް މި އިބ ޅިހެ! މިހާރ  ހ ށައާދެ

ާގނޫނ ސްކްޓެ އިޞްލާޙ  (އަނެގ މ ެގ  ހ ށަހަށް  އިއްވާފައިޅ ެގނައ މަށް  އަޅ ަގނާވ  ފ ރިޑ  ޞްލާޙ ތަކަށް  ށް އަހަމަ 

އާ ދައް  ދެ!ތާއީދ ކ ރަން.  އަލަނީކީކަ މި  އާމްދަނީ  ޓެކްސްތަކެްއ  އާ  ރައްޔި  ންށް  އަތ ން  ތ ނޫނީ  ވާހަކަެއްއ  ނަ ންެގ  ާގ 

މި ފ ސްވެހާރ ނޫން.  އިތ ރ   ެއއަށް  ޓެކްސްތަކެއް  ނަަގމ ންދާ  ެގނައ މ ރިހަމަކަ  ދައްެގ  މެއް  މި  ދެ!  އާ.  ނީކަވާހަކަ 

ކީ އާ ކަމެއް ނޫން.  އީތްތަކ ން އެޮގތަށް ދައްކާ. ދެން އެޅ  ފަރާމިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް އިދިކޮ  ހަރަކ ފަ  ނަާގ ކޮންމެކްސްޓެ

ާމ  ށް އެކަން ވަރަށް ބޮޑަޅ  ޕާޓީއިދިކޮ އި  އޭރ ގަ   ،ދިޔައިރ   ވެެގންޢާރަފ  ތަޖެއަށްސް ާގނޫނ  ރާއްޓެކް ފ ރަތަމަ  އެންމެ

 ސް، ޓެކްސް ނަަގންނަމަވެހެންވި. އެޑަިއެގންނެވަ ވެސް  ޓަށް   ކޯންއެއް ބޭފ ޅ ބަ  ދިޔަ.ންމ ށް ކެމްޕޭނ  ވެސް ކ ރަ އިދިކޮޅަ

ށް  ކްސަތ ަގއި އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޓެ ޮގެގ  ތެއް ހިންމ  ވަސީލަބޭނެ ވަރަށް މ ލި  ދައ ލަތަށް އަމްދަނީ  ،ޖެ މާ އެނގިއްށީފެ

އޮންބިނާ މި  އާމްދަނީނަވެފައި  ދައ ލަތ ެގ  އެނީ  ދެން  ފާހައާ.  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވަނީެއކީަގއި  މި ،  ަގކ ރަން    މިހާރ  

ޓެ އާމްދަނީން  އޮތް  މި  ޓެއާމްދަނީ ؛ނެގ ންކްސްެގނެވިފައި  ފ ކްސްން  ބޭފ ނެގ މަކީ  އެ  ޭއރ   އެްއވެސް    ންޅ ރަތަމަ 

ހ ން  ވަނަ މަޖިލީ  19ސް،  ވެންނަމައީ. އެހެއަެގން މި  ރެ އެކަން ލަސްވެ އް ނޫން. އެކަމާ ހ ްއވި ކަމެރެ ކަށް ތާއީދ ކ ތަޮގ

ގެ ބަރ ން ވެސް މި ދަނީ އެ މެންބަރ ންހ ރިހާ މެން  ހ ެގމަޖިލީ   ،ދަނީ  މިމެން  ައޅ ަގނޑ ފާސްކ ރީ. ކޮށްެގން  އެކަން  

ަގކޮށްލަން ރ  ފާހަ ދަްއކާއިކަޢ ަގއި ވާހައ ޟޫމި ފ ރ ޞަތ ަގއި މި މަ   ަގނޑ ައޅ މ ން.  ދައްކަ  ޓެކްސް  މ ސާރައިން ވެސް 

ބޭނ ން    ނަަގިއެގންކްސްޓެ،  ބޭނ ންވަނީ އާމްދަނީެގ  ސަރ ކާރ ންން  މެއަޅ ަގނޑ ލިބޭ  ކ ރަނީ  ދިވެހި  ނޫން  ،މި  ނަމަ 

ކ ރަމ ން އޭެގ    މި  ދައ ލަތ ން  ފ ރިހަމަދަނީ  ބޭނ ންކ ޮގތ   އެންމެ  ދަމ ރަގައިތޯ  މި  ބޭފ ޅ ން    !އާދެ ؟ނީން  ބައެއް 

ކ   ޖައްއަހަރ ެގ ކ    10  .މި ދަނީ  މ ންންނަނޫސްތަކ ން ފެ  މިއަދ    އްރަށް ެވސް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެވަ  ،ހަަގކ ރަްއވައިފި ފާ

އޭެގ   ނިޔާިވއިރ   ނިޔާވީ.  ޖެހިެގން  އޮންނަކ ރެވިހަގަ ފާަގއި  ތ ޮގ  ެގސަބަބެއް ކޮވިޑ   ިމ    ؛އިރ  ަގޑި  3  ނީފައި 

އެމްބިއ ަގޑިއިރ    3ގ ޅަިއެގން    ސަށްމްބިއ ލާންއެ ކ އްޖާލާވެ  އެ  ނައިސްެގން  މި ންސް  މެދ ވެރިެގން  ހާލަތ   އެ  އަށް 

ން އާމްދަނީ މެއަޅ ަގނޑ ،  ނަަގިއެގންކްސްމެން ޓެއަޅ ަގނޑ ން. މިއީ  ލަހަކަެއއް އަޑ އަހާތްދަތި ވާއީ. ވަރަށް ވެސް ހިޔަދި

ޔަ ދިއި ހިނަގސާ. މާލޭަގއި މި ހާދިހ ންނަނީ ފ ރިހަމަނ ވެ މި  ެއންމެ މ ހިންމ  ކަންކަން  ެގމެންއަޅ ަގނޑ   ދައިެގންހޯ

މި ހަނދާ  އަޅ ަގނޑ އޮތީ.    ވަހަކަ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  އަހަރ    ،ބޭނ ންންކޮށްލަން  މި  ެގ  އަޅ ަގނޑ  ވަނީ    ދ ވަސްމިހާރ  

މައްސަލަ  ރާެގދާއި އެ  ނެތިެގން  އެމްބިއ ލާންސެއް    ، ކ ރާތާކ ވާ ޝަެގ  އެކަމ    ،ޖައްސާތާ   އަޅ ަގނޑ   ފޮއްދޫަގއި 

ފަދަ  އެ  ަގއާއި ބަރޯނީ ވީލްދަފ ލަމ ންއ ވާ މީހ ން  ލިދަނީ. އަދި ލިބޭވަރެްއ ނ ވޭ. ެއ ރަށ ަގިއ ބަ  ެވެގން މި  ދ ވަސްއަހަރ 

އާ އާލާތްތަކ ަގއި.  ނެިގދާނެ.އަޅ ަގނޑ ފައިސާ    ސްކްޓެ   !ދެއެކި  އެންމެއެ  މެންނަށް  ޭއެގ  މ ހިހެންނަމަވެސް،  ންމ   

އެބަޖެހޭ އެކަން  ފައިސާ ؛ކަންކަމަށް  ޚަރަދ ހޭޖެބައެ  އެ  އެހެންރެވެކ    ަވނީން.  ކަމަށް  ނަށް  ންމެއަޅ ަގނޑ   ،ނަމަނޫން 

ޓެ ނެގ ންއިތ ރ   ފ   ންނެގ ކްސްޓެނޫންނަމަ    ، ކްސްތަކެއް  ބޭކ ރިހަމަިއތ ރަށް  ޮގނ ރ މ ެގ  މިސާލެްއެގ  ނެތް.  ން  ތ މެއް 
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ެއއީ މިއަހަރ ެގ    ،ފ ރަތަމަ ކ އާޓަރ ަގއި   ، އޮންނަނީމިއިރ   އާޓަރ ަގއި ނޫސްތަކަށް ބަލައިލާ ކ ފ ރަތަމަ    !ބަލަމާ ހިނާގ

ޓެޓަރ އާކ މަ  ތަރަފ  ްގރީން  އެހެންނަމަވެ  214ކ ހަށް  ަގއި  ކަމަށް.  ލިބ ނ   ރ ފިޔާ  ތިާމވެށިމިލިއަން   ްގރީން ؛ސް، 

މި ނަަގނީޔާޓެކްސް ކި މިއަޅ ަގނޑ ސަލަ  ަގއި ކ ނީެގ މައްށ ރަށްރަ.  ފައި  ިގނަ   ން. އެންމެނ ެވެގޙައްލ   ނީ އ ޅެމެން 

  އެކަން ނ ވީމާ   ،ލަ ޙައްލ ނ ވީމާ މާފ ށި. އެ ރަށ ަގއި ކ ނީެގ މަްއސައަތޮޅ   ކ.؟ އިތޯކޮބަ  ކީ ތައް އޮތް ރަށަެގސްޓްހައ ސް

ރައްޔި ރަށ ެގ  އެހެންނަމަވެހަކަވާ  އެ  ތ ންއެ  ފެންނާނެ.  ނޫހ ަގިއ  ދައްކާތީ  ޙައްލެްއ އަޅ ަގނޑ ސް،  ތައް  މެންނަށް 

ޓެނ ކ ރެވޭ ފަ.  ޮގތ ަގއިކްސް  ފައިސާއިސާެގ  ނަާގ  ބޮޑަައޅ ަގނޑ އިން    އެންމެ  އަހަމެން  ދޭއްށް  ންޖެހޭ މިްއޔަތ ކަން 

ިމ    މ ންޚަރަދ ކ ރެވެންކަމަށް  . ޭއެގ ބަދަލ ަގއި އެހެން ކަކ ރެވޭ ރަދެއް ނ ޚަކަށް  ފަިއ ހ ރި މައްސަލަތަރައްޔިތ ންނާ ގ ޅި

އެހެންކަމަށް ބޭނ ންގ މ  ނެ  ފައިސާ ޓެކްސް    ދެކޭޮގތ ަގއި   އަޅ ަގނޑ ވަނީނަމަ،  ދަނީ.  ޮގތ ގައި   ހަމަފ ރި  ެގ 

ނ ފ އަޅ ަގނޑ  ކަމަށްމެންނަށް  ނެތް.  ނިސްެގ  ކްޓެ  ނީނަމަ،ވަ  އްދޭ  ބޭނ މެއް  ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ   އަޅ ަގނޑ  ޒާމ  

މަޖި  ،ދ ކ ރަނީއ އްމީ މި  އިލީމިހާރ   އޮތް  މި  ހ ށަހެޅިފައި  ެއކީަގއިލާޙ ޞްހަށް  ބަދަލ ތަކާ  މި   ،ތަކާ  އެކީަގއި    އަންނަ 

ތ ަގިއ  ޮގ  ކްސް ފ ރިހަމަށް ޓެނަމެންއަޅ ަގނޑ ކްސްެގ ނިޒާމ . އަދި އެާއއެކީަގިއ  ޓެ  ވެެގންދާނެ ކަމަށްރ ދަނާހަ  އިތ ރަށް

ހަރ ދަނާވެެގން ؛ބޭނ ންކ ރ ން ެއކަން  ކަމަށްއާދެ!  މިއަދ   ދާނެ  މަހަމަ    އަޅ ަގނޑ .  ވާޟޫއ މި  އިރ   ކަދައްކާ ހަ ޢ ަގއި 

 ؛ންރައްޔިތ ަގއި    2005ޖޫން    2އަދަކީ.  ރޭ ދ ވަސް މިރ  ފ އަހަ  16ށް  ޔާސީ ޕާޓީ ނިޒާމަސި ؛ަގކޮށްލަން ބޭނ ންހަފާ

ރައްޔިތ ންެގ  އޭރ  ޕާޓީމި  ެގ  ތަޢާ  ަމޖިލީހ ން  ވޯރަފ ނިޒާމ   ދީކ ރަން  އެއިވަނީފަ ޓ    އަހަރ   16،  ހެންވީމާ. 

ަގބޫއަޅ ަގނޑ   ދާއިރ ތ ެވެގންފާއި އެލ ކ ެމން  އެކީަގއި  ޕާޓީ  ،ހޭޖެބަރަން  ރަނިޒާމާ  ކަންޅ  ނަގ  ރާއްޖެ ތަ  އަށް  އްތަކެއް 

ޕާޓީ    ކޮޅ އިދި  މ ންދިޔަ ފާޑ ކިޔަށްއޭރ  ސަރ ކާރަ  ،ވެސް ޕާޓީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން  މަކީނިޒާ  ހ ެގކ ާވކަން. ޓެއިސްފައިއަ

ނިޒާކަމަވެރި ެގނައި  ައއިއްސަ  ފައްމެށް  ނިޒާމ ެގ  އެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދާ އި.  އެހެންނަމަ  ދަނީ  މި    ވެސް،ކ ރަމ ން. 

ންމެ  ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އޭެގ އެ  މެންއަޅ ަގނޑ   ދާހަމަ ފައިއެންމެ ފ ރި،  ޭއެގ ފ ރިހަމަ  ،ތަށްރި ޮގފާހަަގކ   މި  އަޅ ަގނޑ 

ލިރިފ  ފައިދާ  ސިޔާހަމަ  ސަރ ކާރ ެގ  ޮގތަށް  ބައްޓަންސަބޭނެ  އެތ ތަްއ  އޭ ކ ރެވެން  އެންމެ  ބަޖެހޭ.  ފައިދާ ެގ  ފ ރިހަމަ 

ނޫންޔިތ އްރަ ލިބިެގން  ޓެނަމެންއަޅ ަގނޑ ނީ  ނަށް  ފ ރިހަމަކަންނިޒާމ   ެގކްސް ށް  ފައިރައްޔިތ ންނަށް    ،ެގ    ދާއޭެގ 

 ނެ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ލިބިެގނެއް ނ ދާ
 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްދާއި  ށ  ބާރަނޑ   ައޅ ަގއާދެ!    .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެން ރާެގ  ޢަބްދ އަ  ބަރ ޒަތްތެރި    އަށްهللاޙްމަދ  

މެންޞަތ ފ ރ  މެންބަރ ންނަށް  ދ ރ އަރ ވާނީ  އިްއޒަތްތެރި  މިހާރ   ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ .  އަރ ވަނީ    އަޅ ަގނޑ ފަހ ެގ  މި 

ްއ ޅެށް ހ ސްވަގ ތ ކޮނަންރ ރި މެންބަތެތްޒަަގއި. ިއއް  12:30ނީ  ެގންދަން ފަށާ. ދެން ޖަލްސާ ކ ރިއަށްކޮޅެއް ހ ސްވަގ ތ  

 މި އަރ ވަނީ.  
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 { އަށް 12:30އިން  12:00 :ކޮޅ ތ  ގ ސްވަހ }

  (ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މި ެއޮގތ ން،   ފެށީ.  މިައޅ ަގނޑ   ސާ ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް  ލް ފަހ  މަޖިލީހ ެގ ޖަގ ތ ކޮޅަށްވަ `. މެންދ ރ ެގ ހ ސް 

އާދެ! މި   ؛ހ ސްެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަށް ިއޞްލާޙ މް ޓެކްސަެގންދާ އިންކަމި    ކ ރިއަށް  މެންއަޅ ަގނޑ ރ   މިހާވަގ ތ   

ބަހ ސް މި  ބަިއެވރިވެވަ ވަގ ތ   އެދިވަޑައިެގންފައިަގތ ޑައި ަގއި  ިއއްމަށް  މެންބަރ ންެގވާ  ތަރ ތީބ ންޒަތްތެރި  މިހާރ      

ބާރަށ  ދާއިރާެގ  ށް.  އަهللاބްދ ރ  އަޙްމަދ  ޢަ ތެރި މެންބަޒަތްއް ބާރަށ  ދާއިރާެގ އި   ،އަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ  މި  އަޅ ަގނޑ   

 .هللاބްދ ރ  އަޙްމަދ  ޢަތެރި މެންބަޒަތްއް އި

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ هللاބްދ ރ  އަޙްމަދ  ޢަމެންބަބާރަށ  ދާއިރާެގ 

  ސްެގލާޙ ެގ ބަހ ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞް ؛ސްހ ބެހޭ ބިލ ެގ ބަ  ނެގ މާ މްދަނީން ޓެކްސްއާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކަވަގ  ކަހަލަ  ބައެއް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮ  އިކާ ންބޮޑ ވ ންތަ ތ ަގއި  ކަންކަން  ބޭއަދި  އިއް ށްލަން  ތްތެރި  ޒަނ ންވޭ. 

ިއއްިގ ؛ރައީސް ސްތަކެއް ކް އާ ޓެމި ބިލަކީ އާ ބިލެއް ނޫން. މިއީ  ،ވި ފަދައިންއް ކ ރެަގރި މެންބަރ ން ފާހަތެތްޒަނަ 

ހ ށަހެޅިރަފ ތަޢާ ނިޒާފައިކ ރ މަށް  މި  ނޫން.  ބިލެއް  ފ ރިހަމަކ ރ އިތ ރަ  މ ވާ  ެގންނަންޖެހޭ މަށް  ވަގ ތަށް  މި  ޓަކައި  ށް 

 ؛ސްަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީމ ކަ  ތް ބިލެއްެގނައ މ ެގ ޮގތ ން ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮލ ބަދަ

ތެރެއި ނިޒާމ ެގ  އަބަދ  ާގނޫނީ  ކަންކަން  ހިނާގ  އެ ން  ގ  އިވެސް  ޮގރަކާ  ފ ރިހަމަކޮށްޅޭ  ޮގތ ަގއި  ރަނަގ  ،ތަށް  އެ  ޅ  

އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ  ރާ ޮގތ ަގއި  ކ ބޫލ ަގމެން  އަޅ ަގނޑ ނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނައ މަކީ  މަށް ެގންރ ބ ކ ކަންކަން ތަރ ތީ

 ، ޤީޤަތަކީޙަހޭ  ކ ރަންޖެބޫލ ަގމެން  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ  ؛ންޖެހޭ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކ ރަ

ޓެކްސް   ތަނެއްަގއި  ހ ރިހާ  އެކިދ ނިޔޭެގ  ޮގތްޮގތަށް  ނަންނަމ ަގއެކި  ނަަގ  އާން އި  ޮގތެއްަގއިމ ންދޭ.  ވަރަމ   ިގށް  ނަ   

އ މ ތަކ ަގިއ  ިގނަ ޤަ  ތަފާތ   ަގމ ންދާ އެއްޗެއް. އަދި ދ ނިޔޭގެ ކީ އެއީ މިއަދ  ނަމްދަނީން ނަާގ ޓެކްސްއަމ ތަކ ަގއި އާއ ޤަ

ވެސް  ތަފާތ  އިއްޒަތްޓެކްސްތަ  ޕަސެންޓަށް  ެގންދޭ.  ނަަގމ ން  ރައީސް އް  ކ ރަންޖެހޭ ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ މެން   ؛ތެރި 

ދަޙަޤީޤަތަ ދައ ލަތ ަގއި  ކީ  އެ  އަދި  ހިންޭގނީ  ދައ ލަތެއް  ހިނަގނީ،  މީހ ންނަށް  ކ ރާމަސަްއކަތްއ ލަތެއް   ؛ހ ރިހާ 

އަދިސަރ ކާރ  މ ސާރައާއި  މ ވައްޒަފ ންނަށް  ހ ރިހާ  ދައ ލަތ ެގ  މ ަވއްޒަފ ންނަށާިއ   ކަންކަން  ވެސް  އެހެނިހެން  ެގ 
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 ެވސް  ޚަރަދާއި މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް   ހިންަގންޖެހޭން  ތ ރީ ޮގއި އިދާ މަށް ޓަކަ އ  ކ ރިއަށް ެގންދިތްއަދި ދައ ލަ  ،ކޮށްދެވޭނީ

 ކަން ކ ރާ އ ސޫލ ން މި ރާއްޖޭަގއި ކަންކަން ކަން. އަޅ ަގނޑ މެން ތަހ ޒީބ  އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ކަންބޭނ ންވާފައިސާ  

ކ ރަންބޫލ ަގ  އަޅ ަގނޑ   ،ެއއީ  ންކ ރ މަކީބައްޓަ މިއަދ   ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  އެކަމަށް  ކ ރާ  އދި  ކަމެއް.  ޖެހޭ 

މ   ން މ ހިންދިނ ވެސް އެއްބާރ ލ ން  ދި ކޮންމެ ފަރ ދަކ ސް ހ ރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކ ން ވެސް އަ، އިދިކޮޅަސްްއކޮޅައެ

ކީ ކޮންމެ ކަމަކަށް އިދިކޮޅ ވ މެއް ނޫން.  އަޅ ަގނޑ މެން އިދިކޮޅ ވ މަ  ؛އްޒަތްތެރި ރައީސްއަދި ބޭނ ންތެރި ކަންކަން. އި 

ކޮޅ ވ މެްއ  އިދި  ނޫން. ކޮންމެ ވާހަކަައކާ  ެމއްތަކަށް ިއދިކޮޅ ވ މެްއ ނޫން. ކޮންމެ ބަހަކަށް އިދިކޮޅ ވ މެ ސިޔާސައަދި ކޮން

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ނޫން.  ފަރާތްތަކ ައޅ ަގ ؛ވެސް  ސިޔާސީ  އިދިކޮޅ   އެއްކޮޅ   ނޑ މެން  އަދި  ވެސް  ޔާސީ  ސިން 

މަސައްކަތްފަރާ މިއަދ   ވެސް  ހަރ ދައެ  ކަމާޒިންމާދާރ ނީ  ރަންޖެހެކ ތްތަކ ން  ޤަ   ނާކަމާ ކ ،  ކަންކަން  މ ަގއި  އ އެކ  

އިއްޒަރ ތީބ ތަކަންކަން  ޤައ މ ަގއި  .  މަށްހިންގ  ރައީސްކ ރ މަށް.  ައޅ  ންމިޮގތ ؛ ތްތެރި  ދަންނަވާނީ  ކޮންމެ    ،ަގނޑ  

ސިޔާސީ   ކޮންމެ  އަދި  ،ސްއި ިވޔަބަޔަކ  ދިވެހިރާްއޖެ ހިންަގން ތިބި ކަމ ަގ  ބަޔަކ  ވެރިކަމ ަގއި ތިއްބަސް އަދި ކޮންމެ

އޮތަޕާޓީ ވެރިކަމ ަގއި  ދިވެހިއަދި  ،  ސް އެއް  އޮރާނެތަސް  ދިވެހިރާއްޖޭއްޖެ  ހިންަގންޖެހޭނެ.  ދިވެހިރާއްޖެ  ެގ  ންނާނެ. 

  ހޭ ޓަކައި ކ ރަންޖެކަންކަން ކ ރަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް އޭެގ އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގިއ ދިނ މަށް  

ދެކޮޅ ރަންޖެހޭނެ.  ކ   އްތަމަސައްކަތް ދެބަސްވ މެއް،  ައޅ ަގނޑ މެން  ،އްހެދ މެމިކަމަކަށް  ޚާއްޞަކޮށް    ެގ،ެއއީ 

ކަ އޮެވެގންވާނެ  މަންދޫބ ންެގ  ކަމަ ރައްޔިތ ންެގ  ނ ދެކެކަމެއް  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސްށް  ިއއްޒަތްތެރި  މިައދ    ؛ން. 

ށް ހަރ ދަނާ އަދި އާމްދަނީން ނެޭގ ޓެކްސްއަ  ،ޓެކްސްެގ ނިޒާމ  ފ ރިހަމަކޮށް  ،ކަންކަމަކީސްނާލަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން ވި

ރާތްތަކ ެގ  ވާކަން. އަދި އެ ފަ  ތަކެއް ވެސް އެބަ ފަރާތްތަކ ެގ ޙައްޤ ކާޓެކްސް ދައް  ،ތަކެއް ެގނެވޭ ހިނދ ަގއި އޞްލާޙ 

ފ ރިހަމަ  ޙަ އެންމެ  އެއީ  ޙައްޤ އްޤ ތައް  ހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ ެމން  އަޅ ަގނޑ މެންޮގތ ަގއި   ތަކެއްކަން 

އަބަދ ބޫލ ަގ އަޅ ަގނޑ ެމން  ވާހަކައެއް ކ ރަންޖެހޭ.  ދައްކާ  ަވޒީަވޒީފާއެ   ،ވެސް  ހ ރެެގންނޭ  މީހަކ   ދޭނެ  އަދާކ ރާ ފާއް     

ބެެގން ދައ ލަތަށް ޓެކްސް ލިބެމ ންދާނީ.  ދައްކާނެ ބަޔަކ  ތިސް ޓެކް  ،ދައްކާނެ ބަޔަކ  އ ފެއްދިެގން ކްސްހ ންނާނީ. ޓެ  މީހާ

ނަގޅ   ރަޅ ެގ ކަންކަން ވެސް ލަންޖެހޭ. އަދި މީެގ ދެކޮއިރަނަގޅަށް ބަލަޅަށް ވެސް ެގ ދެކޮއެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން މީ

ހަޮގތ  އެންމެ  ވެސް  ދެކޮޅަށް  ޮގތަށް،  ހިނާގނެ  ރާވައިދީ،  ،ރ ދަނާ ަގއި  ޮގތްތައް  ރަނަގޅ   ވޭތޯ  އިންތިޒާމ ކޮށްދެ  އަދި 

ށް ޓެކްސް ދަްއކާ ނައަޅ ަގނޑ މެން ؛ތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތް  ބެލ މަކީ އެީއ ބޭނ ންތެރި ކަމެއް ކަމ ގައި

އަޑ ތަކާއި   ިވސްނާލަފަރާތްތަކ ެގ  އެބަ    އިޝަކ ވާތަކަށް  ވެސް  ކަންކަން  ބައެއް  ފާހަަގކ ރެވޭ  ހިންާގލައިފިއްޔާ  ނަޒަރ  

ވ ޖޫދ ވެެގންދާއިހ ރި.   ާގނޫނެއް  މިފަދަ  ނި ރަނަގޅ   ؛އިޞްލާޙ   ނޫނީރ   އަދި  ޓެކްސްެގ  ޓަކައި،   ޒާމ  ކ ރ މަށް 

އިހަ ާގނޫނަކަށް  މިފަދަ  ޓަކައި  އިޞްލާޙ  ރ ދަނާކ ރ މަށް  އެ  ފެށޭެގނެިވ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ހ ރިހާ    ،އިރ ަގއިޞްލާޙ ތަކަށް 

އޭ   ކަމެއް އެންމެވެސް  ރަނަގޅ ެގ  ބެލ މަކީ    ެގންދެވޭތޯ  ޮގތަށް  ޮގތ ަގއި  ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ     އަދި  މ މ ހިންެއއީ  ކ ރާ   
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ިއއްޒަތްތެރި ރަ  އި ބޮޑެތި އާމްދަނީ ލިބޭ  ިމއަދ  ޓެކްސް ދަްއކާ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރޭަގ ؛އީސްއެހާމެ ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. 

  ގެ މްދަނީޓެކްސް އާ  ،ންނަމަވެސްއެހެ ؛ލިބޭ  ފަންތީެގ އާމްދަނީ ލިބޭ މީހ ންނާއި އަދި ކ ދި އާމްދަނީ  މެދ   ،މީހ ންނާއި

ބޮޑ     ،ެގ ރިޒާވް ހ ރި މީހ ންނާއިއް ދެ މީހ ން ފ ދޭވަރަކަށް ިގނައިން އެބަ ތިބި. މީެގތެރޭަގއި ބޮޑ  އަދަތޭބޭންޑަށް ފެ

މީހ  ނެތް  ރިޒާވް  އެްއެވސް    ،ންނާއިއަދަދެްއެގ  ފ އްދަިއެގން  ރެއްމިންވަރިޒާްވަގއި  އެއްޗަކ ން  ލިބޭ   ؛ނެތި، 

އަޅ ަގނޑ މެން    އްކާ ދަ ޓެކްސްއެހެންނަމަވެސް،   މިއީ  ތިބި.  އެބަ  މީހ ން  ފެތޭ  ކ ރާނެ  ބޫލ ަގވެސް    ންމެންއެބޭންޑަށް 

މިއަމިޤީޤަތެއް.  ޙަ މި  އީ  ހާރާދ   ތަންތާއްޖޭެގ  އެހެން  ދ ނިޔޭެގ  ޮގތް.  އޮތް  ޮގތް.  ނލަތ   އޮތް  މިކަން  ވެސް  ަގިއ 

ރައީސް ތެއިްއޒަތް ވާހަކައަކީ ؛ރި  މިއ ޅޭ  މަސައްކަތް މިސާ  ، ދަންނަވަން  ވަންޏާ ލަކަށް  ކަމަށް  ބަލާ  ފަރާތްތަކަށް    ، ކ ރާ 

 އަދި އެހެން  ،ފަރ ދެއް ކަމ ަގއި ވިޔަސް   އަދި  ،ޔަސް ވި ަގއިކަމ ެވސް ައދި ކޮންމެ ކ ންފ ންޏެއް    ކޮންމެ ބަޔަކ ދެން  

ވެސް މަސައްކަތް ިވޔަސް  ކަމ ަގއި  ފަރާތްތައް  ބޭންޑަ  މި  ،ކ ރާ  ޓެކްސްެގ  ފެތެދެންނެވި  ކޮށްށް  މަސައްކަތެއް  ެގން  ނީ 

 ؟ދ ވަހަކ ންތޯ  ހާކި، ކޮންޮގތަކަށްތޯ،  ންތޯެވެގ  އް. އެ ލިބޭ އާމްދަނީން އެ މީހާއަށް ލިބެނީ ކިހިނެނީމާއާމްދަނީއެއް ލިބ 

ދަންނަވާ   އަޅ ަގނޑ މެން  އި ވާހަކައަ  އެއްމިއީ  ރައީސްކީ.  މި ؛އްޒަތްތެރި  ވާހަކައަކީ   ދަންނަވަން  ސާލަކަށް މި  ،އ ޅޭ 

ހިންަގމ ންދާއިރ ޔަފާރިވި   ކ ންފ ންޏެއްެގ އެ    މަސައްކަތްކ ންފ ނިަގއި  ޓެކްސް   ގައިކ ރ މަށްފަހ ން  އާމްދަނީން 

ކ ން އެބަ ލިބެންޖެހޭ. ެއއީ  އަތްތަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ދިމާ ރާެއ ފަ  ،ފައިސާށް ދޭނެ  އްކޭ ޓެކްސަދައްކާއިރ ަގއި އެ ދެ 

ެއ    ،ިވޔަސްކަމ ަގއި    ެގންއި އަދި ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންަގ  ،ސް ކަމަށް ވިޔަދީެގން  ކޮށްރާތަކަށް މަސައްކަތް ފަކޮންމެ

ވަނީ    ގައިލ ކޮށްލާ ކަމ ސީފ ތަ  ޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކައެ ޓެކްސް ދެއްކޭނީ. އަ  ލިބޭ ފައިސާ އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންނޭ

މި  ،ނަމަ ވާހަކަ  ދަންނަވަން  ކ ންފ   ،ައކީއ ޅޭ  ހެދިފައި،  ހ ށަހަޅާފައިނިން  ބިލެއް  ބިލ   ދަްއކަންޖެހޭ ސް  ޓެކް  ،އެ 

ޓެކްސް، މި   ޓްޕްރޮފި  އެބަދޭ. އަދި  ޭއެގތެރޭރ  ޓެކްސް އެބަ ހިމެނޭ. ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް  ޭއެގތެރޭަގއި ބަިއވަ ؛މ އްދަތ 

މި    ދެންނެވީ އެހެންީވމާ،  އާދޭ.  އެބަ  ވެސް  ޓެކްސް  މި   މ އްދަތ ެގއާމްދަނީން  އަޅ ަގނޑ   ފެތޭއިރ ަގއި  ތެރެއަށް 

ބިލަށް ފަިއސާ ނ ލިބި   ،ރ ަގއި އި ން އޮތްޓެކްސް ދެއްކެ  ށްތަށް ފައިސާ ލިބިެގން ެއ ފަރާ ބިލަ   އެ  ،ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ 

ފަހަނަވަރަށް   މ އްދަތެއް  ޓެކްސްެގ    މާދިޔައި  އިއަޅަދިގ   އެބަ  ފަރާތްތަކ ން  ޖޫރިމަނާ  ،  އިތ ރ ންއެ  އަދަދަކ ން  ބޮޑ  

ދިމާއޭދައްކަންޖެހެ ފަރާތްތަކަށް  ބަެއއް  މިީއ  ވަ.  މައްސަލައެވާ  އ ނދަޫގ  އެހާމެ  އަދި  ބޮޑ   މިކަމ ެގ  ރަށް  އަދި  ކޭ. 

ދަތިތަ ިގނަ  ވަރަށް  މައްސަލަެއކޭ  ކާސަބަބ ން  މިޓެ.  ކ ރިމަތިވާ  ފ   އީކްސްެގ  އަދި    ގައިރިހަމަވެެގންދާއިރ  ނިޒާމ  

ތްތަކ ން ވެސް ވިސްނާލ ން މ ހިންމ   ހ ރިހާ ފަރާ  ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއިރިހަމަެގ ނިޒާމ  އިތ ރަށް ފ އާމްދަނީން ލިބޭ ޓެކްސް

ބޭނ ންތެރި އެހާމެ  ކަމަށް    އަދި  އ    ، ވާތީކަެމއް  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްލީ.  އެކަން  ކޮމިޓީ    ރަންކ ދ މީއްއަޅ ަގނޑ  

ބިލ ެގ  އި  މަރ ޙަލާަގ މެމި  ހާލަތްތައް  ދެންނެވި  މި  ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި  ފަރާތްމަސައްކަތް    ޖޫރިމަނާއާ   ކ ެގތަދ ެވރިވާ 

 އީސް. ޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަޅިެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޮގތްތަކެއް ކަނޑައެ ރޭަގއި ވެސްދޭތެ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއް ފ ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ ރި  އިްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ މިލަންދޫެމންބަރ .  ޔާ  ތ އަރ ވަން. ރ ޞައަށް 

)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ ރި  ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާެގ މިލަންދޫ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   އިއްޒަތްތެރި   .  އާދެ! 

މިއަދ  އެބަ އޮތް،  ޖަހާއިރ     1އިރ .  ޖަހާ  1ިމއަދ ެގ ޯވޓ ެގ ަގޑިއަކީ   ؛މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަންންެގ  މެންބަރ 

  ، ެއއަށް ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ މައްސަލަ   ސަލީމް ދ އަޙްމަމެންބަރ     އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށީ  ،ގ ތަށް އެބަ އޮތްމި ވަ

 ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ ބަލައިަގތ މަށް  މި ބިލ  ވެސް  އްޔާ ދެން  ދެން މި ބިލ ެގ ބަހ ސް ވެސް ނިމިއްޖެ  އެހ ން.  ށްވޯޓަ

 ށް. ޢީދަސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މާަވށ  ،ރ ވަނީއަމި ހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  . މިދަންނަވަން

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ދާލީ މި ބިލ ެގ ބަހ ސްަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނަ ފ ރ ޞަތެއް މި ހޯަގނޑ  ދެ. އަޅ  ރައީސް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

ިއްއޒަތްސަ  ،ސަރ ކާރ ގެ  ނިސްބަތްވާ  މެންބަރ ންތެރ ކާރަށް  ފާހަަގކ   ،ރި  އެބަ  މެންބަރ ން    ، ރައްވާ އިްއޒަތްތެރި 

ދައް ިމ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޭއެގތެރޭަގއިދިކޮޅ ން  ވާހަކަ.  ދިކާ  މެދޫ  އްިއ  އިްއޒަތްތެރި  ދާދާއިރާެގ  ބާރަށ   ރާެގ  އިންބަރ ، 

އިތ ރަށް ވެސް ވަރަށް ިގނަ އަދި ޭއެގ  ،ންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ ަގއި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ  ދިއްަގރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،  

ރި  ތެވާލަން ބޭނ ން. އިްއޒަތްނަ އެންމެ ސ ވާލެއް ދަންއްވާ. އަޅ ަގނޑ  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ހަމަ  ބޭބޭފ ޅ ން އެބަ ފާހަަގކ ރަ 

ޮގތ ަގއިކ ރާބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ    ؛ރައީސް ބަހ ސެ  މިފަދަ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  މިއީ  ދާ  ކ ރަން  އް  ކޮންމެހެން  ހަމަ  އިރ  

ނެގ މ ެގ ިމ  ާއމްދަނީން ޓެކްސް ،ލ ތޯ މި ބިއްޔާމ ިވދާޅ ވެއްޖެ  ކ ން އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރައިމ ހިންމ  ކަމެއް. އެ

  ، މި ންއި. މި މ ހިންމ ވާ ސަބަބ ެގ ތެރެއިން ކިހާ ފައިސާއެއްތޯ މި ސަބަބ ވާލާޙ  މި ވަގ ތަށް މ ހިންމ ެގންނަ އިޞް

ވައި ދައ ލަތަށް  ސަބަބ ން  އެންންނަޞްލާޙ ެގ  ބ ނެނީ.  ޖ މ ލައަކ ން  ފައިސާއެދީބަލާމެ  ކިހާ   ؟ވަންނަނީ  ތޯއްށޭ 

އިޞް މި  ެގނައިލާހަމައެއާެއކ   މިޮގތަށް  އިޤ ތިރާދިވެހި  މާހ   މިއްޖޭެގ  ވަގ ތ   މި  މި  ޞާދަށް  ހާލަތ ަގއި  އިން  އޮތް 

ކޮންފިޑެންސެކަމަޔަީގން  ރ އިތ އ ފެދެނީ   އ   އްތޯކާއި  ހިތ ަގިއ  ވިޔަފާރިވެރިންެގ  އިންވެސްނ ވަތަ  ކ ރާ ޓ  ފެދެނީ، 

 ؟ރ  ައނެއްކާެވސް ބޮޑ  ބ ރަދަނެއް ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް އަންނަނީތޯތ ރ  ޝައްކަކާއި އިނީ އިތ ފެދޭއ އި  ފަރާތްތަކ ެގ ހިތ ގަ 

ރައްޔިތ  ސަބަބ ން  ކ ރާނީއޭެގ  ެގއްލ ންތޯ  ންނަށް  ޖަވާބ  ؟ފައިދާތޯ،  ވާހަކަތަކަށް  ކަމެއް    އިދެއްވަ ނ މި  ކޮންމެ  ހަމަ 

ބަހ ސެ ދާ  ސިޔާސީ  ތެރެއިން  ފޮނ ވާލަނީސޫއ އްެގ  މި  ެވސް  ވިދާޅ ވެފައި  ވާހަކަފ ޅ   އެ  އަދި   އިއްޒަތްތެރި  .ލ ން 

އަޅ ަގނޑ  އިދިކޮޅ     ،ކަމަކަށްމިއީ އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ޕޮއިންޓަކީ. ދެވަނަ    ،ރައީސް

  ެގމިކ  ެގ ހާލަތ ަގިއ، މި ޕެންޑަމި ކޮިވޑ    ،ންންނެވިމަ މި ބިލ ެގ ބަހ ސްަގިއ ދެިއސިްއޔަތ ން ދެންމެ ހަމެންބަރެއްެގ ހަ
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ަގއި ކަންބޮޑ ވާ  ިމ ދިވެހިރާއްޖޭ  .13%  ،ރެސްޓް ޖައްސާލައިފިއޭ ޓްއިން  13%   ، ހައ ސިންގ ލޯނ ެގ13%    ހާލަތ ގައި

ހޯދ މަކީ. ންނާނެ މައްސަލަެއއް ބޯހިޔާވަހިކަން  ވެސް އެކެއް ނ ވަތަ ދެވަނަ އަށް އަ  މ މައްސަލަތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހަމަަގއި

ބޯހިޔާވަހިއިޖ ތި ؛ކަންބޯހިޔާވަހި ތެރެއިކަމާޢީ  ރައްމ ެގ  އާންމ   ބޯހިޔާވަހިކަން  ނޫނަސް  މީހ ން   ،ޔިތ ންން  އެބައި 

  މާ ދިޔައިކަށް  ބޭންކަ   ރައީސް،  ރިތެ އިްއޒަތްކޮޅ ންދާ ފައިސާން ހޯބިންދަިއެގ  ގ ދާރ ،  ދާިއެގންކޮންމެވެސް ވަޒީފާެއއް ހޯ

ބ ނަނީ ހ ންނާނީަގއ13ޭ%  މި  އިންޓްރެސްޓް  ތިމަންނަމެންނަށް  ޕެން  މި  ައއި.  އެްއޗެްއ 10%  ިއރ ޑަމިކް  ހ ރި  ަގއި 

  ޒީ އިރ  ކޮބައިތޯޭއ މަރ ކަސާލިށް މި ޖައްސާލީ. ޖައް އަ 13%  . މިހާރ އެއީ  ަގިއ ހ ރި ެއއްޗެއް  8%  ަގއި،  10%  މިއީ.

ދިވެހިރާއްކޮބަ ؟ބޭންކ  މާޖޭއިތޯއޭ  ވަޒީރ ެގ  ފަރާތަކ މިއި ؟ލީ  މިއާ  ންން  އެދޭތެ  ކީއްެވެގންތޯޭއ  ްއޗެއް ރޭަގއި 

 ދާ. ކ ރާންމ  ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރާ ފައިނަަގިއެގން އާޓެކްސް  މިކ ރާ ސ ވާލަކީ. ދެން  މިއީ އަޅ ަގނޑ    ؟ނ ބ ނެވ ނީ

ތެރޭގަ ފައި މިދާެގ  ސ ރ ޚީަގިއ  އައި  ފަލަ  ނޫސްތަކ ެގ  ވާހަކައެްއެގ  އޮތް  ދ ެގ  ހިތްފަޅައިެގންދާވަރ ެގ   ވާހަކަމީހަކ  

ސް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ވާހަކައެްއ އަޅ ަގނޑ  ދައްކާކަށް ވެ   ވަރ .ބައިތައް  ންސްއަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ. އެމްބިއ ލާ

އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ    މާނިޔާެވެގން ދިޔައި  ވެސް، އެ ތ އްތ  ކ އްޖާނަމައެހެންތަކ .  ނޫން މި ވަގ   ބޭނ މެއް  .ންނޭދެ

މީހާއަކީ  ށް ޕޮޒިޓިްވ. އަދި ަމއިޑަމީހާ، އޭނަެގ ަމއިމީހާ، މަންމަ ވެސް، ބައްޕަ ވެސް ކޮވިމައި އެ  އި  ތް ޮގތ ގަ ލިބިފައި އޮ

ދިޔަ ތ އްތ  ކ އްޖާއަށް    ށްފައިކޮ އެ ދ ނިޔެ ދޫވީ  އެދ މަކަށް  ފަހ ެގ  އެންމެ  ެގމައިމީހާ  ހެއް.ޑ  ހާލަތެއްަގއި އޮތް މީނމާބަ

  ށްވެސް ނ ކ ރެވޭނެ ކަމަކަ  ނީ. ެއއީވަ  ކަމަށް  ެވސް ހ އްޓ ވި  . އެކަންތ ފަހ  ވަގ   ދެވިދާނެތޯ އެންމެސްއަށް ބޮތިމަންނާ

އެއްހާ މީހ ން ތަރ  ލައްކަދެން ހަ ؟ްއތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެ ބޮޑ  އަނިޔާ  ދަންފަވަނީ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮތް ޮގތ ން. މިއީ ކޮ

ލަތ ެގ އެންމެ މަތީ ފަރާތަށް މި ދައ   ލަތަށްހާކީ، ހަދާ ސިޔާސަތަކީ، އ ސޫލަކީ އެ  ރޮޓޮކޯލައްޖޭަގިއ މި ޕްރާއ ޅޭ މި  

ނ ރައްކަ ކ އްލި  އައިސްެގން.  އ ޅެނީ  ހާލަތެއް  ނ ރަލ ެގ  ކިޔަ  ކާއްކ އްލި  ވެސް  މި  ކަންކަން ޔައްލިކ  ނީ  ކަށް 

އެއީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއީ. ދެން    ންނަވައިެގން ވެސް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންތޯންމަންޖެހޭތީ. އެ ހާލަތ ަގއި ދަނި

ކީއްެވެގންތޯ  ށްންސައެމްބިއ ލާ ލިބޭ   ؟ނާދެވ ނީ  ތާށިޑ ކޮވި   ޮގތ ަގއިމަޢ ލޫމާތ   ތެރޭަގިއ  ޕްރޮޓޮކޯލްެގ  މި  ެގ  ީވ ކަމަށް 

  ނީ ތާށިވަ  ންސެއް އ ލާބިރެއިން ދެ ަގޑިއިރަށް އެމްތެެގ ޕްރޮޓޮކޯލްެގ  މި ކޮވިޑ    ،މަޖެ ކަމަށް ވާނަވެނީ. އެހެންެވއްއަޑ އި

ވެސް   މަޖިލީހ ން  ކީްއވެެގންތޯ  ދައ   ކަމެކޭބަލަންޖެހޭ  މި  މިއީ.  ރަީއސް،  އާމްދަނީއިއްޒަތްތެރި  އާންމ    ،ލަތ ެގ 

ރައްޔިތ ން   އާންމ ކ ރަންޏާ  ރ ކާރަށް ނަަގން މަސައްކަތްސައް  ޅެ ނަށް ލިބޭ އާމްދަނީން އަނެއްކާެވސް ފައިސާކޮންރައްޔިތ 

ސ ވާލ   އ ފައްދާނެ ސ   މިީއ.  އާންމ   އ ފައްދަ  ތައްވާލ މި  ވާނީ  މަޖިލީހަކަށް  ރައްޔިތ ންެގ    ތީ.ރައްޔިތ ންެގ  އާންމ  

ދެމަޖިލީހ  ތިބޭނެ  އެ   ަގއި  މެންބަރ ން.  މެންަވއްތަރެއްެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ސަރ ކާރާއީ  މެންބަރ ންވާދަ   ބަރ ންނާއި  . ވެރި 

ވާ މި  މެންބަރ ން  ދައްކަންޖެހޭވާދަވެރި  ބެލެންސަތެއިއްޒަތް  ހަކަ  އެންޑް  ޗެކް  އެއީ  ރައީސް.  އެހެންވީމާރި  އެ  ކީ.   ،

ކަ ނިންމާލަމ ން  ވާހަ  އަދިަގނޑ   ޅ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާ ވާހަކަެއއް މި ދައްކަނީ. އަހާލަތ ަގއި މި ނިޒާމ 
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މަޖިލީހ ން ބަލަން އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން.  މި  ދިޔަ މައްސަލަ    ށްދ ނިޔެ ދޫކޮކ އްޖާ  ައހަރ ެގ    10މިއަދ    ؛ވެސް ޮގވާލަން

 ށް.ޞަތަދެއްވި ފ ރ   ،ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވަރަށް ބޮޑަށް ޝ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަޝ ކ ރި ެމންބަރ .  އްޔާ  އެ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ތްތެރި  ފ ރ ޞަތަށް  ވަގ ތ   މެންބަރަކީ ވަޑައިދި މި    ،ެގންފައިވާ 

ގ ޅޭ ޮގތެއް ނ ެވެގން މި   ޟާއާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރި.  ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ތެރި  އިއްޒަތް ެގދާއިރާ މިލަންދޫ

ނެތް    އްްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންފައެރ  އި ، އެހެން އިތ ރ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކ އިތ އ ޅެނީ.  

 ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން. ށް ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރ ތެރި އިްއޒަތް ދާއިރާގެ  މެދ ހެންވޭރ ! އާދެކަށްފަހ ( ޅަ )ަވގ ތ ކޮ. ކ ގ ތަމި ވަ

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާމް ޢާޡިމެންބަރ  ޢަލީ އިރާެގ ވޭރ  ދާހެންމެދ 

 ؟އަޑ  ލިބޭ ދެއްތޯެގ  ޑ  އަޅ ަގނއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   !ކ ރިއަށްެގންދަވާ ،އާދެ! ރަނަގޅ  

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާމް ޢާޡިމެންބަރ  ޢަލީ އިރާެގ ވޭރ  ދާހެންމެދ 

ރައީސް.    އާދެ! އިްއޒަތްތެރި  ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  ސަރ ކާރ ޑ އަޅ ަގނ؛ ިއއްޒަތްތެރި  ކަމ ގަ މެން  މެންބަރ ން  އި  ެގ 

ލަންޖެހޭ އިއި އެބަ ބަލަ މެން ބަހ ސްަގޑ ައޅ ަގނ   ،ވާދަވެރި މެންބަރ ން ކަމ ަގިއ ވީނަމަވެސް   ވީނަމަވެސް، އަދި ސަރ ކާރާ

ވާހަކަ ބައެއް  ބޭނ މަށް  ފިތ ނަހަމައެކަނި ސިޔާސީ  ޮގތަށްތައް  ނ ވާ  ދާމަށްދެއްކ   މާވަށ   ދެންމެ  އި .  ްއޒަތްތެރި އިރާެގ 

ަގއި  ، ޓެކްސްެގ ފަިއސާ ނެގ މ ބަދ ނާމ ކޮށް މި ނަާގ ފައިސާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މ ން ަވރަށް ބޮޑަށްވަކަދައްކަމެންބަރ  ވާހަ

މަޢ ލޫމާ  ޔާނޫނިއް  ،ކަމަށް  އިހ މާލ ތަކެްއވާ ބޭނ ންާވ  ކަމަށްނ   ތ ރަްއޔިތ ންނަށް  ވާ  ދޭ  ދައްކާ  އެ  ތަކަކީ ހަކަވިދާޅ ވެ 

ފިތ ނަޙަޤީޤަ އެކ ރ މ ެގތ ަގއި  ކަނޑައެޅިެގން  ދައްކަމ ންދާ ވާހަކަތަކެއް.  ަމޤްޞަދ ަގއި  ބިލ    ،ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ   މި 

ރ ކާރ ން ބިލެއް  ނެގން. ސައެވަރަށް ސާފ ކޮށް އެބަޮއވޭ    މި ބިލ  ވިދާޅ ވީމާ   މަކ ތޯކަކޮން  ހެޅީހ ށަބޭނ ން،    ހ ށަހެޅި

ަގއި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ެއްއ  ކަން. ޙަޤީޤަތ ން ބޭނ މެއަްގއި ބިލެއް ހ ށަހަޅަނީ ކޮ  ،އޮވޭ   ރ ަގއި އެބަފޮނ ވާއި

ެގން ވ ޖޫދަށް މި ެގންނަނީ.  ހަދައި ާގނޫނެއް  ޔަތެއްަގއި  ކ ރ މ ެގ ނި.  ރ ންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ކަންކަން ކ ބޭނ މަކީ އެންމެން

ހ ށަބިލ ހެންވީމާ،  އެ އެބަ  ސާފ ކޮށް ސަރ ކާރ ން  ބިލ     ހަޅާއިރ ަގއި  ފޮނ ވާފައި  ބިލ ންއޮތް  ބޭނ ން،  ވާނެ    ހ ށަހަޅާ 
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ެގއްލ ންފައިދާތައް ލިބިދާނެ  ބިލ ން  އޮންނަިއރ އެްއ.  ތަ،  ސަރ ކާރ   ،މެންޑ އަޅ ަގނަގއި  ހެން  މެން  ޑ އަޅ ަގނ ؛ނޫނީ 

ވ މ ެގ ރ  ކަންބޮޑ ވާ ނ ެވެގން މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބައި ވިދާޅ އް މިތާނގަ ސަރ ކާރ ެގ މެންބަރ ން ެއ ާވހަކަތަ

އޮތް   ރައީސްނ ދެކެން  ޑ އަޅ ަގނ  ކަމަކަށްބޭނ މެއް  ިއްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރަކ ން  ؛ .  ދައ ލަތ ން،  ކަނޑަެއޅިެގން 

ށް  ނ ން ވެސް ސަރ ކާރަީގހަމަ ޔަނާނީ  ދެވެން އޮންޚިދ މަތްއެ ރަްއޔިތ ންނަށް    ،ރ ަގއިދޭއި  ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްތަކެއް

ންވާ ތައް ރައްޔިތ ން ބޭނ ކ ރަންާވނެ. ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ޚިދ މަތްމެން ަގބޫލ ޑ އަޅ ަގނން  ންކަފައިސާ ލިބިެގން. އެ ކަ

 ންވާތ ން ބޭނ ރައްޔި  ،މެން ކަންބޮޑ ވޭޑ އަޅ ަގނ މެން.  ޑ އަޅ ަގނނ ދޭތޯ ބަލަން ތިބި ބަޔަކީ    ،ޮގތަށް އެބަ ލިބިެގންދޭތޯ

  ަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށްޅިެގން މި ބިލ ކަނޑައެ  ،ނަމަ. އެހެންނަމަވެސްވަނީ  ޚިދ މަތްތަކެއް ރަްއޔިތ ންނަށް ނ ދެވޭ ކަމަށް

އޮ ފައިދާ  ކ ރާނެ  އޮ އެ  ، ވާއް ރައްޔިތ ންނަށް  ވަކިއް ނެގން  ނ ދަްއކަިއެގން  ޑ އަޅ ަގނ  ންވާ  ވާހަކަ  އެ  ނ ކ ެމ  މެން 

ނެވ މ ެގ  ޑ ކަންބޮ އިބޭނ މެއް  ރައީސްތް.  ިއއްޒަތްތެރި؛ ްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ   މެންބަރަށް ރަނަގޅަށް   

އި  ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެ ސަރ ކާރ ަގއި  މިނިސްޓަކޮނޮމިނިމިދިޔަ  އިންނެވިކް  އިންނެވި   ،ރަކަށް  ޮގތ ަގއި  ަވޒީރެްއެގ 

ދާއި މާވަށ   މިއަދ   ބޭފ ޅަކީ  ެއ  މެންބޭފ ޅެއް.  އިްއޒަތްތެރި  ދައ ަގއި އޭރ    ،ބަރަކީރާެގ  ޮގތް  ހިންަގމ ންދިޔަ    ،ލަތް 

ނ ލާ، އިމީހަކަށް އަންަގައށް  އަމިއްލަ   ،ޮގތަކަށްތޯންޚަރަދ ކ ރަމ ން ދިޔައީ ކޮނަާގ ޓެކްސް ފައިސާ    ެގ އަތ ންރައްޔިތ ން

  ،ންނާނެ އަމިއްލައަށް ހ ަގއި  ރޭ ޔައީ. ޚަރަދ ކ ރަމ ންދިޔަ ކަންތައްތަކ ެގ ތެޚަރަދ ކ ރަމ ން އެ ދިނގ މެއް ނެތި  މީހަކަށް އެ

ދިޔަ  ެގ އެތައް ފައިސާެއއް ޚަރަދ ކ ރަމ ންދައ ލަތ   ހިންަގންސިޔާސީ ޕާޓީ    ،ށް ޓަކައި ސިޔާސީ ބޭނ މަށްލަ ބޭނ މައަމިއް

ނ ކ މެ   އެހެންީވމާބައެއް  ވާހަކަތައް.  އެ  ދަްއކަނީ  އެ  މިޑ އަޅ ަގނ،  މިއަދ   ކަނޑައެޅިެގން  ސަރ ކާރަކ ންނެްއ    މެން 

ވެސް ފަހަ މަސަްއކަ ރެއްަގިއ  ނ ދޭކ ރަމަތް  ބޭނ ންކޮށްެގންނެއް  ،ކ ންނެއް  ޮގތ ަގއި  ނ ހަމަ  ފައިސާ  .  ރަްއޔިތ ންެގ 

ރަނަގޅަށްރައް އެންމެ  ފައިސާ  ބަލަމ   ޔިތ ންެގ  ބޭނ ންކ ރެވޭތޯ  ޮގތެްއަގއި  މިއެކަށީެގންާވ  ދަނީ.    ން 

ކަމެއް  ހީނަރ ޮގތ ން ބޮޑ   ތިޞާދީޤ އަށް އިމި އޮތީ މ ޅި ދ ނިޔެ  ގައިމިކ ޕެންޑަ  މި  ،ރަކީމިހާ  ،ނެނިގވަޑައިަގންނަވާއެ

ހީނަރ  މި  އެބަޖެމެޑ އަޅ ަގނކަމ ަގިއ  އަިއއްސަ.  ސަލާމަތްާވން  ޮގތ   .ހޭން  ޮގތ ަގއި  އް މެޤައ   ،ަގއި ދައ ލަތެއްެގ  ެގ 

އަނެއްކާވެޑ އަޅ ަގނ  ޓަކައި  ސަލާމަތްވ މަށް  ޮގތްޮގތްމެން  އިތ ރ   އެހެންވީމާސް  ހޯދަންޖެހޭ.  އެބަ  ކަ  އެ  ންކަން ، 

ނިމިދިޔަ    ،މެން މި ހާލަތަށް ެވްއޓިެގން މި ދިޔައީޑ ައޅ ަގނޙަޤީޤަތ ަގއި  ؛  ކަމެއް ނ ވެްއަގިއ ެއްއވެސް ދާއިރެ  ކ ރަމ ން

ކ ރަމ   ކަންކަން  ޮގތ ސަރ ކާރ ން  ކަންކަންންދިޔަ  ޮގތ ން  ން.  އޮތް  މެންެގ  ޑ އަޅ ަގނހި  އެްއޗެ  ނ ތަކާ ލޯ  .ކޮށްފައި 

  ވޭ ޮގތްޮގތަށް ކަންކަން ކޮށްެގން ނ ލާ ނޭދެ އިބަހެއް އަހަ  ،ނ ލާއިހޯދަ، ިމ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ މެއް  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ

އެންމެޑ ައޅ ަގނކަން  ދިޔަ އެމެން  ވެސް  އެންނަށް  ރައްޔިތ ބަ  މަޖިލީހ ން ނޭގ.  ބަހެްއ  ން  ެގ  ފަހަރަކ   އެްއވެސް 

ކަންކަންހޯ ނޫން  ކ ރަމ ދައިެގންނެއް  އެހެންީވމާދިޔައީކީ   ން  އޭ.  އެ،  ކަރ ަގއި  ކޮށްފައިޮގތަށް   ނ ކ މެ   ދ މިއަ  ،ންކަން 

  ، ވާނަންދަންނަ  ޑ  އަޅ ަގނއެކަހަލަ ވާހަކަ ނ ދެްއކެވ މަކީ    ެގންބަރަކަށް ަވޑަިއެގން އިނދެރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެން
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ސަރ ކާރ ން    މެން މިޑ އަޅ ަގނން ނ ދާށޭ.  ދަްއކަމ ވާހަކަ  ގެ ފާޑ ޑ ކޭ. ފިތ ނަކ ރ މަށް ފާވަރަށް ބޮޑަށް އެދެިވެގންވާ ކަމެ

މަސައްކަތަކީ ކ ރަމ  އޮންދާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ވެސް  ފަހަރެއްަގއި  ނޫ  ިއެގންޅ ވާލަ  ކ ރ މެއް  ރަްއޔިތ ންނަށް ކަންކަން  ން. 

ޮގތ ަގއި  ބޮޑ   އެކަ   ،ހާމަކަން  ރައް ންކަން  ޮގތ ަގއި  މި ނޭގ  ސަރ ކާރެްއ  ކ ރާ  ކަންކަން  ޮގތަށް  ބޭނ ންވާ  ޔިތ ން 

 ރި ރައީސް. ޞަތަށް އިްއޒަތްތެވި ފ ރ ސަރ ކާރަކީ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ.  މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ންކަމް ޓެކްސް  އި  ، ކ ރިމަތީަގއި ިމއަދ  މި އޮތް މަްއސަލައަކީެގ  ން މެޑ އަޅ ަގނޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ެގންނަޓެކްސްމްދަނީން  އާނ ވަތަ   ާގނޫނަށް  ބޭނ މަށްނެގ މ ެގ  ހ ށަހެޅި  ބިލ  ސަރ ކާރ ން  މި   ، ންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކެްއ. 

ކަާމއިވާންވީ ކޮ  އިމީަގ ވަރަށް ސާރަން  އަދި ކ   ،ންކަމެއް  ކީއްކަން ވެސް  ބިލ ަގއި އެބަމި އ ޅެނީ  މި  ތް އޮ  ފ ކޮށް 

މިއަދ ޑ އަޅ ަގނ.  ސާފ ކޮށްދީފަ ވާހަކަ   މެން  މި  ޓެކްސެ  ވެސް  ކޮންމެ  މިފަދަ  މަޖިލީހަށް ދަްއކާއިރ ަގއި  ވާހަކަ  ްއެގ 

ވަރަ ފަރާތްތަކ ން  އިދިކޮޅ   އަންނައިރ ަގއި  މައްސަލައެއް  ނ ވަތަ  ބޮޑަށްއަންނައިރ   ނ ވަތަ    ،ފާހަަގކޮށްދޭ  ށް 

ވިސް މަސައްކަތްރައްޔިތ ންނަށް  މި  ،ކޮށްދޭނައިދެވޭތޯ  އަތ ން  އަނެްއކާވެސް  ރައްޔިތ ންެގ  ޓެކްސެއ ޅެނީ  އިތ ރ   އް   

ފެލަ ރަްއޔިތ ން  ދ އްތ ރާނ ވަ  ންވެެގންނޭނަަގންެވެގންނޭ.  ރައްޔިތ ންނަށް  ރަްއޔިތ ންނަށް   ،ޖައްސަންެވެގންނޭތަ  ނ ވަތަ 

 ނަަގއިެގން ކ ރަނީޓެކްސް  ،ވަނީ ކީއްތޯ ެވސް  ނެީގމަ   ކްސްދި ޓެ ތަކ ލީފަކަށްވާ ޮގތަށް މި ކަންކަން ކ ރަންވެެގންނޭ. އަ

ބޭކާރ    ،ކ ރާ ވާހަކަބޭކާރ  ޮގތ ަގއި ފަިއސާ ޚަރަދ   ، ދައ ލަތ ން ޚަރަދ ކ ރާ ވާހަކައިބޭކާރ  ޮގތ ަގ  ެވސް.  ކޮން ކަމެއްތޯ

ޚަރަދ   ވާހަކަ.  ކަންތައްތަކަށް  ހަނދާންކޮށްލަން  ޑ ައޅ ަގނ ކ ރާ  އަހަރ   2008އެބަޖެހޭ  މެން  ާއ  ވަނަ  ސީ  ޤާނޫނ އަސާ 

އަ  2008  ،އަިއއިރ  ދިވެހިރާ އާ  ހަރ ެގ  ވަނަ  އެކީަގއި  ހަމަޖެހިެގން ޤާނޫނ އަސާސީއާ  ސިޔާސަތ ތައް  އެ  އްޖޭެގ 

އިންތިޒާމ  ނެގ މ ެގ  ޓެކްސް  އޮ  ،ދިޔައިރ ަގއި  މި  މިއަދ   ހާލަތ ތޯ  ޮއތް  ދ ވަހ   ައއި  ނަަގިއެގޓެކްސް؟ ތީއެ  ން 

ނޭގ. އަދި އާމްދަނީން އެ  ބަސީލ ކޮށް އެކޮށް. ވަރަށް ތަފ ވަރަށް ސާފ   ނޭގރައްޔިތ ންނަށް އެބަ އެ  ދިވެހި  ކ ރިއެރ ންތައް

ވެސްޓެކްސް ކޮބަިއކަން  އެ  ނެގ މަކީ  ރައްޔިތ ންނަށް  އެދިވެހި  ެއކަބަ  ޮއޅ ވަެއއްނޭގ.  ަވކި  ނެނ ލެވޭން  ިމއީ   .

ނެގ މ ެގ އިންތިޒާެމއް ހޯދޭތޯ. ތްތަކ ން ޓެކްސްރާ ފަނީ ލިބޭ  ވ ރެ މަތިން އާމްދަ  ންވަރަކަށްވަކި މި   ،ިގނަ   ކަށްވ ރެއަދަދަ

ާގނޫނަކ ންޛ ތަންފީ  އަދި ާގނޫނަޛ ތަންފީނެގ މަށް    ކޮށްެގންލާޒިމ  ؛ކ ރަމ ންދާޛ ތަންފީ  ،ކ ރަމ ންދާ  ށް ކަކ ރަމ ންދާ 

 ޝްކ ރަން އެބަލިންކަން ޕޮބައެއް ކަ ނ ކ ރެވި ހ ރި  ަގއި ޕޮލިޝްއެ ބިލ    ،ހޭ އިތ ރ  އިޞްލާޙ ތަކެއް. މާނައަކީ ެގންނަންޖެ
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ެއއް ޖެހެ އަންނާނެ  އިޞްލާޙ ތަކަކީ  އަބަދ ވެސް  ެގނައ މ އޭ.  ިއޞްލާޙ ތައް  މަޖިލި  ެގޗެއް.  ރައްޔިތ ންެގ  ސް ބޭނ މ ަގއި 

ހަޅާ ހ ށަ  ނީ.ންނަސް އެއްކޮށްފައި އޮަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިތައް ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މ އޮންނަނީ. އިޞްލާޙ   ފައިއެްއކޮށް

ކ ރ މަށް ރާންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ ވާ ކޮންމެ ބިލަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ދ އްތ ރައްޔިތ   ންއަދ ެގ ސަރ ކާރ   ، އިޞްލާޙަކީކޮންމެ

ޮގތ ަގިއ ސިފަކ ރާ ކަމެއް ކައި  ޓަ ބޭނ މ ަގިއ އިދކޮކޮށްދިނ މ ެގެގ  ބޮ  ވަރަށް  ފަރާތްތަކ ން  ައސްލ  މައްސަލަ  ،  ޑަށްޅ  

  އާ ޤާނޫނ އަސާސީ  ހަރ  އާވަނަ އަ  2008ކަމެއް.    ންޖެހޭންބޮޑ ވާކަ  ހިތ ން  ޑ އަޅ ަގނދައްކާތީވެ ެއއީ  ވާހަކައޮޅޭ ޮގތަށް  

މަސައްކަތަކީ.  އެއީ ޓެކްސްެގ    އްކަތެ ރައީސް ނަޝީދ  ފެއްޓެވި މަސައް،  އީސް ޓެކްސްެގ އިންތިޒާމ  އޭރ ެގ ރަ  އެކީގައި

އަހަރ  ދި  2009ނޭގ  އެ  މެންނަށް އެބަޑ އަޅ ަގނއެާއއެކީަގއި   ކިހާވަރެއްކަން.  ވެހިރާއްޖޭެގ އާމްވަނަ  ލިބ ނީ  ދަނީއަށް 

ދިވެހި ާއމްދައ ލަތ    މިއަދ   ލިބެނީ  ެގ  ހަމަޖެއްސީމަދަނީއަށް  އިންތިޒާމ   ޓެކްސްެގ  ދ ނިޔޭެގ އަދި    ،ކިހާވަރެްއކަން. 

އިޤ ތަހ ޒީބ  ޤައ މ ތަްއ  ކ ރިއަރަމ ންދާ  ޤައ މ ތަްއ،  ހ ރި  ހ   ތިޞާދީވެފަިއ  ފ ދ ންތެރިވެފައި  ޤަ ޮގތ ން  އ މ ތަކ ަގިއ  ރި 

އ ސޫލ ޢަމަލ ކ ރަމ ން   ކޮން  ހޯ؟ ންތޯދަނީ  އިންތިޒާމެއް  އާމްޒަމާނީ  ދައ ލަތަށް  ޒާމ   ންތިއި  ލިބޭނެ   ދަނީދައިެގން 

ބިލިއަން    5 ދައ ލަތަށް ލިބެނީ  ހިދިވެ  ،ޙަޤީޤަތަކީ   . އެ ދ ވަހ ެގހަމަޖައްސައިެގން ޓެކްސްެގ ިއންތިޒާމ  އޭރ  ެގނެވ ނީ

އެ   ރ    5ރ ފިޔާއޭ.  މިއަދ   ބިލިއަން  އަދަާގ  ސާޅީހާފިޔާ  ބިތްކ ރާ  އެ  ީވ ދަކަށް  ދިއ މ ން  އަރައިެގން  ރ ފިޔާ  ލިއަން 

 ؟ދަނީތް މިއަދ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ހާސިލ ވަމ ންތަްއ ކަންތައްތޯ ެއ ދ ަވހ  ނެކި؟ ންކަެމއްތޯނީ ކޮކޮށްދެ؟ ކީއްތޯ

ބަލަ  ހަމައެކަނި ބަލައިލިޔަބޭސްފަރ ވާއަށް  އެންސްޕާއަށް  އާއިލިޔަސް،  ބަލަސް،  އެ އިލިޔަސަންދައަށް  ކަނިވެރި  ސް، 

ބަލައި ހާލަތަށް  ޚާއްލިޔަމައިންެގ  ބަލައިލިޞަސް،  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނ ންވާ  އެހީއަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ހެންމި  ، ސްޔަ  ޮގސް 

ދާންދެންތްފޮ ކ ދިންެގ    ،ފަންސޫރަކަށް  ދާންދެންސްކޫލ   މައްސަލަމިހެން  ،އިންތިޒާމ ތަކަށް  ހ ރިހާ  މި  ކަށް  ތަކަޮގސް 

މިކ ރެރެސް އެޑް ނިޒާމ ދަންނަވާނީ    ޑ އަޅ ަގނ  ދިޔައީ   ިވެގން  ޮގތް  ސް  ެގނެ  ޓެކްސްެގ  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ދައ ލަތަށް 

ިގނޭހޯދައިދީެގން ވަރަށް  ތެރެއިން  ރައްޔިތ ންެގ  އެދ މެ.  ބައެްއެގ  ވަކި   ،އްނަ  ލިބޭ   އާމްދަނީ  މަތިން  ވަރަކަށްވ ރެ 

މަސައްކަތް މި ސަރ ކާރ ން ކ ރީމެއްނެޭގނެ އިންތިޒާ  އްކްސެފަރާތްތަކ ން ޓެ އެ  ހޯދ މަކީ.  ބި  ލަށް މިއަދ   . އަދި އެ 

ބިލަކީ. މި ބިލ ަގއި ވަރަށް  މަށް ޓަކަންޖެހޭ ބައެއް އިޞްލާޙ ތައް މިއަދ  ެގނައ ެގންނަ ިއ ފޮނ ވާފައި އޮތް ބިލެއް މި 

ަގއި އޮތް ެއއްޗެއް  ބިލ   ،ލާ ނ  ެވސްއި  ކަށް ބިލ  ކިޔަ ވަރަެއްއވެސް    އެބައޮތް.  އ ޅެނީ ކީްއކަން  ސީލ ކޮށް ކ ރަން މިތަފ 

  ، ޅ ވިށް ކަންބޮޑ ވޭ. ދެން، އެ ބޭފ ޅ ން ވާހަކަދައްކަމ ން ވިދާހަމަ ވަރަ  ޑ އަޅ ަގނ ވާހަކަދަްއކާތީ    އެޮގތަށް  ފަހ މ ނ ވެ

ވެރިކަމި ކޮށްދެއްވި ދިޔަ  ނ ވަތަ  ސެންޓަރ ތަކަށް    ހެލްތ   ،މ ަގއި  ހެޞިއްޙީޖޭެގ  ދިވެހިރާއްެވސް  ެގނައި  ނިޒާމަށް  ޔޮ  

ވެސްއެން  !އާދެ ؛ބަދަލ  އެހެންނަމަ  ،ަގބޫލ ކ ރޭ  މެން  އެޅި.  ހޮސްޕިޓަލެއް  ވެހިރާއްޖޭެގ  ދި  ،ވެސްދަރ މަވަންތަ 

ކޮންރަށ ެގ    184ކަންކޮޅ ތަކ ަގިއ   ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  އެޅީޞިއްޙީ  ހޮސްޕިޓަލެއްތޯ  ޞިއްޙީ ްއެގ  ށެރަކޮން؟ ރަށެްއެގ 

ވަނަ ދ ވަހ ން    7ހ ެގ  ރީ މަވަ ވަނަ އަހަރ ެގ ފެބ ރ  2012 ؟ގައި ތެރޭ ދ ވަހ ެގއަހަރ   7ވީ    އެ  މަރ ކަޒެއްތޯ ބޮޑ ކ ރީ
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ކޮން  ވަނަ  2018ފެށިެގން   ނިޔަލަށް  މަހ ެގ  ނޮވެންބަރ   އެޅީރަށެއްެގ  އަހަރ ެގ  މަރ ކަޒެއްތޯ  ކޮން   ؟ޞިއްޙި 

ކީއްތޯ  ؟ ރ ން ފޮނ ވީކޮން ތަނަކަށްތޯ ޑޮކްޓަ؟ ކޮން ހޮސްޕިޓަލެއްތޯ ބޮޑ ކ ރީ ؟ ފެންަވރަށް ެގނައީހޮސްޕިޓަލެއްތޯ ޓާޝަރީ

ނ ކޮ؟ ކ ރީ ކަމެއް  އެއްވެސް  އިސްކަމިއިން  ވަރަށް  ސަރ ކާރ ން  މި  އޮތީ.  ނިޒާދީެގން    މެއް ށް  މ  ޞިއްޙީ 

ދިވެ  ޓަކައި  ރަށްރަހިހަރ ދަނާކ ރ މަށް  ެއކި  މިހާރ ރާއްޖޭެގ  ދަނީ  އެ  ބަިއވަރ     ވެސްށ ަގިއ  މަސައްކަތްތަކެއް އެތައް 

ަގއި މި އެާއއެކީ   ޓަލްތައް ބޮޑ ކ ރަމ ން. ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ެގންނަމ ން. އަދި ހަމަކ ރަމ ން. އެތައް ބައިވަރ  ހޮސްޕި

މ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ތ ަގއި ވެސް މި ޤައ މި ހާލަ  ،ދަނޑިވަޅ ަގއި   ތިދަތިޞާދީ  އިޤ   ތްއޮ  ދިމާވެފައި މި  އިޕެންޑަމިކ ގަ 

އެކި ޮގތްޮގތ ން އެކިކަހަލަ އިންތިޒާމ ތަކ ެގ    ،އި ކާތ ން ލޯނ ެގ ސްކީމ ތައެކި ޮގތްޮގ  ،މަށްން މާލީ އެހީތެރިކަ އެކި ޮގތްޮގތ 

މ ންދާކަން ކ ރައި ދ ވާލ   ޔާއިން ރައްޔިތ ންނަށް ފ ދ ންތެރިކަން ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި ިގނަގ ނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރެތެރެ

  ތަކަށް ދީފައި ހ ރި ލޯނ   ކަމަށް ވިޔަސް، އަދި  ލިއިންސަށް ބަލަރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރޭ. އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަ  ދިވެހި

ކަން. މި ިމއީ ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ ކަންއެހެންވީމާ،  ައދި އެހެން ކަންކަން ކަމ ަގއި ވިޔަސް.    ،ތައް ކަމ ަގއި ވިޔަސްލ އި

އަށް ކަންބޮޑ ާވ  ހާތިއެއީ އިން  ،ންކ ރާތީވެޓަތައް ބައްހަކަޅ ވާލ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ވާޤީޤަތް އޮކަންކަމ ެގ ޙަ

ކާރ ން  މި ސަރ   ެގމެންޑ އަޅ ަގނ  ،ނީ ވެސް އެޮގތަށް. އެހެންނަމަވެސްސައްކަތް ކ ރައްވާއެ މަން  ދެކަމެއް. އެ ބޭފ ޅ ން  

މަސައްކަތަކީ އ ޅޭ  މި  ނެގ މ ަގއަނެްއކާވެ  ،ކ ރަން  ޓެކްސް  އާމްދަނީން  ހ ރިއިސް  ާގނޫނަށް  ؛ންޖެހޭެގންނަ  ، 

ބަ ކ ދިކ ދި  އި  ،ދަލ ތައްެގންނަންޖެހޭ  ކަންތައްޞްލާޙ ކ ރަންމިއަދ   ެގންނައިއެ    ،އްތަޖެހޭ  މި  މިއީކީ  ނީޞްލާޙ ތައް   .

ރައް ޮގތަކަށް  އަތ ންޔިތ ން އެްއވެސް  ބޮޑ  އަނެްއކާވެ  ެގ  އާ  ،ސް  ިއތ ރ   އަތ ން  ބޭފ ޅ ންެގ  އިތ ރ     ،މްދަނީއެއް އެ 

ނަާގކަށް  އަދި  ،ޓެކްސްތަކެއް  ޖައްސާކަށް  ތަކ ލީފެއް  އިތ ރ   ބޭފ ޅ ންނަށް  ޮގތަކަށް  އެ  ދެރަވާ    ، ރައްޔިތ ންނަށް 

ެއްއވެސް  އޭ   ، ނިކަމެތިކ ރާކަށް  ންރައްޔިތ  ސާނިެގ  ަވރަށް  މިީއ  ނޫން.  ކަެމއް  އޮތް  ކޮށް ޙަ ރީޞަ  ،ފ ކޮށްޔަތެއް 

ަގނޑ  ހަމަ ޞްލާޙަށް އަޅ  ، މި އިމާކ ރ ންައކ ރަށް ފިލިންފިއްޔަށް ލިޔެފައި ެގނެއްސަ އޮތް ިއޞްލާޙެއް މިއީ. އެހެންވީއަ

ތާއީދ ކ  ކޮޑ އަޅ ަގނ  ރަން.ފަށްފަށ ން  އޭެގ  ސަޕޯޓްމެންނަކީ  ފައިސާ   ،ންޓެކްޓް  ދައ ލަތަށް  ޓެކްސްއިން  އިންކަމް 

  ގެ ންމެޑ އަޅ ަގނ  މެންނަށް އެ މ ސާރަ ލިބޭތީ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ. އެކަމަކާޑ އަޅ ަގނންޖެހޭ ފަރާތްތައް.  ދައްކަ

އަދި    އެްއވެސް ވެސް  ބޮޑ ވ މަކ ން  އަދަދ   އެ  އަދި  ނެތް.  ބޮޑ ކ ރިޢިއ ތިރާޟެއް  މެންެގ  ޑ އަޅ ަގނ   ސްޔައިތ ރަށް 

އާމް ނެތް.  ިގމައްސަލަެއއް  ފަރާތްދަނީ  ލިބޭ  ނިކަމެތިތަކ ނައިން  ނެގ މަކީ  ޓެކްސްތަްއ  ރައްޔިތ ންނަށްން  ހާލ ަގިއ  ،   

ނީ ހޯދ މަށް ޓަކަިއ އިތ ރ  އާމްދަ  ،އިތ ރ ކ ރ މަށް  އ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ދަ  ،ޖެހިފައި ތިބި ރައްޔިތ ންނަށް އެހީވ މަށް ޓަކައި 

. އިޞްލާޙ  ނ ހަނ  ތާއީދ ކ ރަން  ހަމަ މި އިޞްލާޙަށް    ،ަގބޫލ ކ ރާތީވެ  ޑ އަޅ ަގނކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް    ކޮންމެހެން

މެ ހ ށަހެޅ އްވި  އިޞްލާޙ   ވެސް  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވީތީވެ  ސަރ ކާރ   ޑ ައޅ ަގނންބަރަށް  އަދި    ންޝ ކ ރ ދަންނަވަން. 

ދިނ މަށް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ސަލާމަތ ެގ އަްއސޭރިއަށް ާވސިލ ކޮށްދިވެހި  ،ަގތ މަށް ޓަކައިހާލަތ ން އަރައި   މިއަދ ެގ މި
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 ، ނދަޫގ ދަޑިވަޅ ަގއި ވެސް އ އަދި މި ދަތި  ،ޔިތ ންނަށް މާލީ ފ ދ ންތެރިކަން ހޯދައިދިނ މަށްވެހިރާއްޖޭެގ ރައް ދި   ،ޓަކައި

އޮތް  އަިއސްެގން    ައށްދ ނިޔެ  ،ނިކަމެތިވެފައި  ޕެންޑަމިކެއް  ައޑިއަޅަޮގ  ތިޞާދީއިޤ ބޮޑ   ވަ އިތ ން  އޮތް  ގ ތ ަގއި  ލާފައި 

ހ އްޓ ެމއް ދި   ވެސް  ރަށްރަށ ަގއި ހިރާއްޖޭެގވެނެތި  ެއކި  ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި  ދައ ލަ  184  ،  ސަރ ކާރ ެގ   ،ެގތ  ރަށ ަގއި 

ހ އްޓ ޕްރޮޖެކްޓ  ެގންޮގސްދެްއވާ ތެ  ެގއްމެއިންތިޒާނެތް  މެއް  ތައް  ސަރ ކާރ ން  ިމ  މި ހިތ ން    ޑ އަޅ ަގނކަމީ  ރެއިން 

 އި ދ ވާލ  ކ ރައްވާ އެންމެ މ ހިންމ  މަސައްކަތްޔާ ރެއްޔާ ވެސް  މިއަދ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރި  ،ރ ެގ ަވޒީރ ން ވެސް ސަރ ކާ

ތިބ މަށް ަގއި ދެމިކަތ  މެން ހަމަ އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ދަންނަވަން. އަދި ެއ މަސައްޑ ައޅ ަގނށް  އެ މަސަްއކަތަ  .އެއީ

ށް  އްޔިތ ންނަރަ.  މި އިންތިޒާމ ތަްއ ހަމަޖައްސާނެ. މި ކަންކަން ހަމަޖައްސާނެއިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ން  މެޑ ައޅ ަގނ.  އެދެން

  މެން ޑ އަޅ ަގނނެ ކަމަށް  ރާރަްއޔިތ ން ނިކަމެތިވާނެ ެއއްެވސް ކަމެއް އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި ސަރ ކާރ ން ނ ކ   ،ދެރަވާނެ

ތިބީ  ންކަމާީގޔަ މި  ެއޮގތަށް  . އެކީަގއި  ހަމަޖެހިެގންދާއިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ެއއް  ނެ.  އަދިެވސް  އިޞްލާޙަށް  ފަހަރ     މި 

ޝ ކ ރ ވެރިކަމާ  ޑ އަޅ ަގނ  ނ ހަނ   އެދޭ  ހަމަ  ބަލަިއަގންނަން  ދަންނަވަންެއކ   ވާހަކަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި    . 

 ސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.ރައީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެދިވަާއދެ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ފ ރ ޞަތަށް  ިއއްޒަތްތެރި  !  ތިއްބެވި  ޑަިއެގންފައި 

ފަހ   ންބަރ ންމެ ވޯޓަށް  އިދާރީ  ނަާގނީ.ވޯޓ މެން  ޑ އަޅ ަގނޖަހާއިރ     1.  ން އަރ ވާނަފ ރ ޞަތ   ޑ އަޅ ަގނ ނަށް    އާދެ! 

  ށްފަހ (ތ ކޮޅަކަތައްތައް ކޮށްދެްއވ ން އެދެން. )ަވގ ކ ރަްއވަންޖެހޭ ކަން މޭޒ ން ވޯޓ ެގ ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް

 

 ހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ށް އެ. ވޯޓަ 8

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރެންޓް ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ކ ރިމަތިވަމ ންދާ ސްޓޯރެރިއާ އަދި  ކެފެޓީ  ،ޓާހޮ  ޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ.ަގނޑ  ވޯއާދެ! އަޅ  

ސަރ ކާޙައްލ ކޮތިތައް  ދަ ޮގވަށްދެްއވ މަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ،އިލައިރަށް  ދާއިރާެގ  ސަލީމް  ހޯރަފ ށީ  އަޙްމަދ   މެންބަރ    

ދިރާސާކޮށްހ  މަްއސަލަ  ނިންއިޤ   ،ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ކޮިމޓީން  ޮގތ ތިޞާދީ  ރިޕޯޓ  ެގމި  މެދ     ފާސްކ ރ މާ  މަޖިލީހ ން   

މެން ފެނިވަޑަިއަގއިްއޒަތްތެރި  ޮގތަބަރ ންނަށް  ވޯޓ ންނަވާ  އެކަށް  މިހާރ    )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދެން.ދެްއވ ން  އާދެ! 

 ލަދެްއވާ! ްއވާވާ ޮގތް ލިޔ  ވޯޓ ދެއް ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންވޯޓ ނ ދެވޭ ބޭފ ޅ ން ޗެޓް 
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މް ލީސަ ދ މެންބަރ  އަޙްމަހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 58    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 56    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެ

    56     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދަތި  ،ހޮޓާ ކ ރިމަތިވަމ ންދާ  ފަރާތްތަކަށް  ހިންާގ  ރެސްޓޯރަންޓ   އަދި  ޙައްލ ކޮކެފެޓީރިއާ  ސަރ ކާރަށް ނ މަދިށްކަން  ށް 

އިއްޒަތްތެ  ަވއިލަިއ،ޮގ ދާއިރާެގ  އަޙްމަހޯރަފ ށީ  މެންބަރ   މައްސަޅ އްވާފަިއވާހ ށަހަ  މްލީސަ  ދ ރި  ދިރާސާކޮށް    ، ލަ 

ފާން ނިން ކޮމިޓީތިޞާދީއިޤ  މަޖިލީހ ން  ރިޕޯޓ   ޮގތ ެގ  މެންބަރ ން ވޯމެދ     ސްކ ރ މާމި  ޮގތ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ޓ ދެްއވި 

ފެންނަ ކަމަށް  . 58؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބިހާޒިރ ވެ ތި. 87؛ ބަރ ންެގ އަދަދ ލަ މެންލީހ ެގ ޖ މ އާދެ! މަޖިސީލ .  ތަފ 

ނ ންނ ާވ   ބޭބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންއްވި މެންނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެ. 56؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

؛ ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަށް  . 56؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދ އި ބަިއވެރިވިނެތް. ވޯޓ ގަ ވެސް  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ   ކަމަށް  

 ން ފާސްވެއްޖެ. މިޓީ ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ކޮ، މި އެހެންވީމާ.  29

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ދެ! . އާންނަެގން ައޅ ަގނޑ  ކ ރިއަށްދާސާއި ހ ބަޓެކްސް ބިލ ެގ  މ ންދިޔަ  ބަޙ ސްކ ރަވެސް ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްކާ 

  ،ޞަތ  މި އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  ފ ރ   ރ ންެގ ތެރެއިން މިހާރ ިއވާ މެންބަަވޑަިއެގންފަމިޮގތ ން މިހާރ  ފ ރ ޞަތަށް އެދި

އ ތ ރ   ޅ ދ އްފ ކ  މެންށީ  އިްއޒަތްތެރި  ޢަބްދ ބަދާއިރާެގ  ޔާސިރ   މެންބަރ   އްލަޠީފަށް.  ރ    ރ  ޔާސިިއއްޒަތްތެރި 

 . އްލަޠީފްޢަބްދ 

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވ ން: އްންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެ އ ދ އްފ ށީ ކ ޅ 

ިއއްޒަތްތެރިކ ރިޝ  ރަ އްޔާ  ޓެކްީއސް  ކ ރިއަ.  ބަހ ސް  ބިލ ެގ  އަޅ ަގނޑ  ވަގ   ށްދާސް  ބިލަ  ވެސް  ތ   ޓެކްސް  ށް މި 

އަހާތާއީދ ކ ރާ   ދަންނަލ   ހަމަ  އިްއޒަތެޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވޭ  ރައީރިވާލަން  އަޅ ަގނޑ ސް  ބިލ   ،  ބަމި  މި  ހ ެގ  ސްެގ 

އެދ  މި  ފ ރ ޞަތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްވަ    ،ނީމަރ ޙަލާަގއި  މިއީ  ވަގ ތެއް  ދަތި  ޚާއްރަށް  މަޖިލީހ ެގ ޞަ.  މި  ކޮށް 

ބޭފ ޅ ން    ަގއި  ލޯފް އެކިއެކި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތެރެއަޅ ަގނޑ މެންެގ    ރޭގައިަވއިފި.  ފާހަަގކޮށްދެއް ކަން  އެވެސް  އިން 

އަށް ވެސް ރާއްޖެ  ގ ތަކީ މިވަ  މި  ،. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންވެފަވަނީ ނިޔާ  ކ އްޖަކ  މިއްތ ތ   ެގވަރަށް ާގތް އަޚެއް 

ކ  ޞަ ޚާއްއަދި   އެންމެދ އްފ ޅ ކޮށް  ރަްއޔިތ ންނަށްހަށީެގ  ހިތާމަވެރި    އި  ކަމ ެގ  މި  ަގއިަވގ ތ   މި  ަވގ ތެްއ.ވަރަށް 

ފާޅ ކ ރައްވަ ކަންބޮ އެންމެދެވާހަކަ  އި ޑ ވ ން  އަފ ޅ ބޭ  ހައި އްކެވި  ވެސް  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. ންނަށް  ޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަ  ހަމަ   އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނ ންވޭ  ރައީފާހަަގކޮށްލަން  އަތްތެރި  ނ ސް،  ހަމަ  ހަނ   ޅ ަގނޑ  

އެރިކަލާޞްތެޚ އި އި މާެއކ   އެންމެހައި  އަދެން  މެންބަރ ންެގ  ވެސްއްޒަތްތެރި  މިކަމ ަގރިހ ން  މަޢ ލޫމާތާއި ޢާ އި    އިލާެގ 

އެ  އަ ބޭ ؛އިލާގެ ޢާ ދި  މަޢ ލޫއެ  ޕަރސަނަލް  ކޮންސެމާތ ފ ޅ ންެގ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ނެތިންތައް  މިޓެއް  ތަނ ަގއި    

  ކޮށްޞަ ޚާއް  ، ބޫލ ކ ރަންަގނޑ   ނީ. ައޅ ަގދެކެަގނޑ   ޅ  ކަމ ަގިއ އަ  ނޫން  ތެއް ނ ކ ރެއްވ ން އެީއ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގހާމަ

  ، ހިނދ ަގއި  ސްފަިއވާެގންޮގވަކިވެ  ތ  ފ ރާނައެއްއްނ ހަނ  ތ   ންނާދިޔަ ކަންތަކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެއިހިނގަ   މިކަމ ަގއި މި

ކައިރިކަންމި ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލަންޖެހޭ  ތަކ ރާރ ނ ން  މިކަން  ނިޒާމ  މެންެގއަޅ ަގނޑ ޮގތަކަށް    ވާނެ.   

ހަމަ މެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ.  ރަދ ކ ރެވޭތޯ އަޅ ަގނޑ ޚަރަނަގޅަށް  މެންެގ ޓެކްސް ފައިސާ  އްޓަންކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ބަ

ޓަކައި  ގައިއެާއއެކީ  ބެލ މަށް  މިކަން  ފާހަަގކޮށްލަން  ފ ރާނަ  ،އަޅ ަގނޑ   ދެވަނަ  ތައަދި  މިކަން  ނ ވާނެ ކ ރާރ އަކަށް 

މިޮގތަކަށް   ައޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ރޭވ މަށް  ައޅ   ކަންތައްތައް  މަސައްކަތްކ ރަމ ން.  ހަމަ   ،ބޫލ ކ ރަނީަގ  ަގނޑ ދަނީ 

އަ ރައީޅ ަގނޑ މެންއިްއޔެަގއި  މިހޫރިސ ލްޖ މްެގ  ަވރަށްޮގޔަ  ދިނގައިހިތައް  ކަން  އްޔާ  ބައްލަވަމ ން   ތް  ކައިރިން 

ވަނީ ދަލ ކ ރައްވާނެ ވާހަކަ ެވސް  ރިއްޔާ ބައްހޫމްލްޖ ސ ރައީ  މެ ބޭފ ޅ ންނާެގންދަވާ. ހަމަ ެއއާއެކ ަގއި ިމއަދ  ެއ އެން

ޔަ އަޅ   .ދަންނަވާފަ އެން   ،ންއަރ ވަ  ކަންންގީ ަގނޑ   ބޭފ ޅ ތި  ތިމެ  ވެސް  ެއއްބާރ ދެޔަ  ން  އެކީަގިއ   ލ މާއްވާ 

ކ ރިއަށް    ،ލައިބަ  މި ކަންތައްނަމަ މަޖިލީހ ން ވެސް    ހިއްޖެމަޖިލީހ ން ކ ރަންޖެއަދި  ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ން  
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މ  މިލ ބަސްތަޤ އޮތް  ބައްރާރ ތަކ ކަންތައްތައް    ަގއި  މަސައްކަތްތަްއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތަކަށް  ކ ރާނަން. ން ޓަނ ވާނެ 

އެދެނީއަ ހަމަ  އެ  ،ޅ ަގނޑ   ައޅ ަގނޑ ެގ  ންމެތިޔަ  ބޭފ ޅ ން  ފ ރާނައަށް  އިލާއަޢާ ވެރި  ެއކ ހައި  ތ އްތ   އެ  ށާއި 

 ސް. ރި ރައީ ތެކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްޑަށް ޝ ވަރަށް ބޮއްވ ން.  ދ ޢާކޮށްދެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ފްމް ޝަރީ އިބްރާހީތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަރަދޫ ކ ރިޝ 

 

 ެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއިރާ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ފ ރ އައާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ  ދެަވނަ  މި އެޞަތަޅ ަގނޑ   މިހާރ    ،ނީދ ކަށް ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން 

މިސްކ ރަމ ހ ބަ މިދަނީ  ން  ައޅ ަގނޑ މެން    ލަތ ަގއިހާ  ޞަޚާއް  ،  ބޮޑަށް  ފިވިސްނަވަރަށް  ކ ރ ކ ރަންޖެހޭ ިއ 

ސްކ ރާއިރ ަގއި ެއންމެ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ހ ބަ  މެދ   ގ މ ެގ ބިލާނެން ޓެކްސް. އާދެ! ާއމްދަނީވާތީ  ލައަކަށްމައްސަ

ކަމަކީ ކ ރިންއަޅ    ،ވިސްނާލަންޖެހޭ  ތަކ ރާރ ކޮށް  ަގނޑ   ދެވެސް  ފަދަ  އާމްދަނީ ރައްޔިތ ންނަ  ،އިންންނެވި  ލިބޭ  ށް 

ޓ މެއް ނެތި ކ ރިއަށްދާނެ ތިޞާދ  ހ އްއ މ ެގ އިޤ ޤަ ؛ންކޮށްެގންސަތ  ބައްޓަޔާޅ ަގނޑ މެންެގ ސިއިތ ރ ވާނެ ޮގތަކަށް އަ 

އަ ރާަވއިެގން ޮގތަކަށް  ކަންކަން  ރާވާ ؛ޅ ަގނޑ މެން  އެ  ޮގރޭވ ންތައް  އަދި  ތަންފީތެްއަގެއކަށީެގންވާ  ނެ  ކ ރެވޭޛ ިއ 

ައޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި  އިތ ރަ  ،އިމ ކޮށްގާ މެން  ނިޒާމެއް  ހަރ ދަނާކޮށްެގން.  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށެްއ   ؛ރަީއސްށް 

ޓެކް އައާމްދަނީ ފަދަ  ޓެކްސް  ޭގނެނ ނެ އް  ސެކ ން  ރައްޔިތެއް  ހާނެޭގ  އޮތް  މެލަތެއްަގއި  ތަނަކ ން  ެގ  هللاނ ވީ.  އޮންނަ 

ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބޭ   ، ޞާދ  ކ ރިއަށް ޮގސްތި އިޤ ެގރ  ރާއްޖޭ އަހަހަކަށްސާޅީޅ ން ޭވތ ވެދިޔަ  ޅާއި މިންވަރ ފ ދަފ އިރާ

އ މ ެގ  ކަށް މި ޤަކްސް ނެނޭގ ހިސާބަޓެ  ންނީ މިދިޔަ ތަނ ަގއި އާމްދަޅ ަގނޑ މެންނަށްޅިެގން އަނީ އިތ ރ ވ މާ ގ  އާމްދަ

އެހެންވެހާ ދިޔައީ.  މަޖިލީހ ން  ލަތ   ރައްޔިތ ންެގ  މި  ހ ށަބެހޭ  އާމްދަނީއާެގން  ސަރ ކާރ ން  ޓެކްސެއް  ހަޅ އްވަިއެގން  

  ން ކ ނީއަ އާމްދަ  އިލަތެއްަގހާނ ލިބޭ    ،ނ ލިބޭ ތަނެއްގައި  ތ ންނަށް އާމްދަނީރަްއޔި؛ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްފާސްކޮށްދިނީ

ޓެކް ާގނޫނެނެނޭގނެ  ނޯންނާނެ.  ދައ ފާސް  އްސެއް  ލިބޭނެ  ލަތަކަށްކ ރިޔަސް    ،އެހެންވީމާނޯންނާނެ.    އެްއޗެއް 

ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްޔިތ ން ރާ  ،މިކަންކަމ ެގ  ޮގތަކަށްޖީބ ެގ  އްޖޭެގ  ތަނަސްވާނެ  އިޤ އ ޤަ   ،  މެޝިނަރީ  މ ެގ  ތިޞާދީ 

ވިޔަ  ،ތަކަށްޮގ  ނ ދާނެހ އްޓިެގން އެ  އަދި  ކ ރިއަވިޔަފާރިއާއި   މީހ ންެގފާވެރިންނަށް  ޮގތަކަށް ށްެގން   އަދި  ،ދެވޭނެ 

ދިރިއ ޅ މީ  އެ   ، ތ ންރައްޔި މީހ ންެގ  ެއ  ޓަކައި  ބައްޓަންކ ރ މަށް  ކަންކަން  ޮގތަކަށް ހ މ ެގ  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ންނަށް 

މި   ސިޔާސަތ ތައް   ތ ލަހާއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޖެހޭ  އެބަ  ވެސް  ަގިއ  ދަންނަާވއިރ   އަޅ ަގނޑ   މިހެން  ބައްޓަންކ ރަން. 

އެނގޭ އަޅ ަގނ  ޤައ   ،ޑަށް  އިޤ މި  ދިކ ރިއެ  ތިޞާދ މ ެގ  ޓަކައި  ސަވެރ ވ ަމށް  ެގ  ރ ފިޔާ  ލިއަންބި  2.4ރ ކާރ ން  ހި 
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ޕެސްޓިމި މިއްކޭޖެއ ލަސް  ތަންފީ  އަހަރ   ައދިޛ ދިޔަ  އެފަދަ    އަހަރ   މި  ކ ރިކަން.  ތަޢާރ ޖެޕެކޭވެސް  ފ ކ ރަްއވާނެ އް 

 މި  ،އަކީ ވަން އޮތް ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަކަންބެހޭ އިދާރާތަކ ން މިހާރ  ހާމަކޮށްފައި އޮތް  ެގ ކަމާކަމަށް ސަރ ކާރ 

ފ  އިތ ރަށް  ވެސް  އެ   ،ށްޅާކޮކަންކަން  ައވަހަކަށް  ވިޔަފާވީހާވެސް  ޖެހޭ  ލޯބަ  ހ ރި  ނަާގފައި  އަދި    ،ތަކާއިނ ރިވެރިން 

ޑ މެން އެކިއެކި ބޭންކ ތަކ ން  އަޅ ަގނ   ،ވި ފަދައިންޅ  ބޭފ ޅ ން ެވސް ވިދާ  ދެއްކެިވ ބަެއއްކ ރިން ވާހަކަފ ޅ  އަޅ ަގނޑ ެގ  

ލޯނ  ހ ރި  ބަ   އްޓޯރިއަމެ މޮރި  ވެސް  ތަކަށްނަާގފައި  ސިޔާސަތ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތަކަށް  އްޓަންކ ރަން. ލިބޭނެ 

ލަތަށް ދައ   ،ޑަށް އެނޭގކަން. ައޅ ަގނޑިވަޅެއްކީ ދައ ލަތަށް ވެސް ނ ހަނ  ދަތި ދަނމި ދަޅިވަޅަ  ، އެނޭގއަޅ ަގނޑަށް

ޮގސްފައިވާ ވެސް އެތަްއ ތަނައާމްދަނީ     ލިބޭ ތ ަގއި  ލަހާ  ވެސް ޕެންޑަމިކ ެގ  އިމ ޅި ދ ނިޔޭަގ  މިއީ  .ކަންކ ން ދަށަށް 

އޮތް އިްއޒަތްތެރި  އެކަން  ވަރަ ރައީސް.    ޮގތް  ޤަ  ށްދ ނިޔޭެގ  ޮގތް ިގނަ  އެކި  ެވސް  ފައިސާ އ މ ތަކ ަގިއ  ޮގތަށް 

ެގ  ޮގތަކަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ މާލީ ނިޒާމ ދާނެ  ކ ރިއަށްނ ޖެހި  ދ ވެލި މަޑ   ތިޞާދ ެގއަދި އިޤ   ،ޮގތަކަށް   އ ރ ކ ރާނެދަ

އެ މީހ ންެގ   ،ތްތަކަށްކ ޑަކޮށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާ މެއެން ، އަދި ރައްޔިތ ންނަށް .މ ން ެގންދަވަނީކްޓ ކ ރަތެރެއަށް އިންޖެ

ނީ. ދަކ ރަމ ންސާ ޓްރާންސްފަރސ މަށް ޓަކައި ބޭނ ންވާ ފައި އްހަމަޖެ  ކަންޟަރޫރީ ކަން ؛ޅ މަށް ބޭނ ންވާ ކަންކަން އ ދިރި

އަހަރ އާދެ މިދިޔަ  ފަރާތްތަ  !  ެގއްލ ނ   ވަޒީފާ  ހަނދާންކޮށްލަންކަ ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ފައިސާއެސަރ   ށް  ްއ  ކާރ ން 

މިދިކޮށްފޯރ  އެހީތެރިކަމެއްވަޒީފާ    ، ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ  އަހަރ    ންކަން.  މާލީ  ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ   ެގއްލ ނ  

ނޑ މެން  ދާދި ދެންމެއަކ  އަޅ ަގ  ނީ. ނ ހ އްޓި ކ ރިއަށްދާތައްިވޔަފާރި  ،ޓިތިޞާދ  ނ ހ އްރ ން އިޤ  ޭއ. އޭއެބަ ބޭނ ންވެ

ރާރެއް. ރަނަގޅ   ަގށް ޮގަވއިލާ  ސަރ ކާރަ  ވ މަށްހީ ންތަން ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެރަންޓ  ފަދަ ތަޓޯ ރެސްފާސްކ ރީ

ިއއްޒަތްތެަގ މިރާރެއް  އެއީ  ރަީއސް.  ފިޔަވަޅައަ  ތ ގ ވަ  ރި  އެހެން ންޖެހޭ  މިވީމާޅެއް.  މައްޗަށް ހ   ،  ކަންކަމ ެގ  ރިހާ 

އެބަ  ނިންމަން.    ޖެހޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ދަތިމިއީ އެނޭގ  ޑަށް  ައޅ ަގނ ޮގތްތަކެއް  ވަރަށް    ތައްކަން.ކަން    އަދި 

ނޫ  ވ ންތެރިކަމާރޭ  އިވިސްނ ންތެރިކަމާ ކަންތަޛ ތަންފީ  ނިއްޔާއެކ   ފޫނެއް ނ ކ ރެވޭ  ފައިސާައކީ  އެއީ  ތަނަކ ން  ތް  ކަން. 

އެހެންވީ އެްއޗެނަާގ   ނޫން.  ސަރ ކާރ ން  އް  އަޅ ަގނޑ   ހ ންނާނެ.  ދަތިތަކެއް  ކިތަންމެ  ވެސް  ހޯދ މ ަގއި  ފައިސާ  މާ، 

މަ މި ވިޔަފާރިތައް  ހަ  ،ލާނީއިއަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމަ   .ރަންެއކ  ފާހަަގކ   ވެސް ޝ ކ ރ ވެރިކަމާ  ްއވާ މަސައްކަތްކ ރަ

ނ ހ މެޝި  ެގދ  ތިޞާޤ އި  ،ނ ހ އްޓި ދިރި  ،ޓިއްނަރީ  ނ ހ ރައްޔިތ ން  ވެސް  މަސައްކަތް  ކ ރާ  ކ ރެ އ ޅ މަށް  ވޭނެ އްޓި 

އަޅ ަގނޑ މެ ފަިއސާޮގތަކަށް  ދަބާެގ  ންެގ  ސަ  ރ ވާނެކ ރ އ ޒާރ   ހ ރިހާ  ޮގތަކަށް  ބައްޓަންކ ރ މަކީ  ރ ކާރ ެގ  ނިޒާމ ތައް 

ކަމ ންމ ހި ކަމެއް  ައޅ މ   ވާހަކަަގއި  ދެކޭ  ކަމާ ؛ަގނޑ   ފަރާ  ސަރ ކާރ ެގ  މަސަްއކަތަބެހޭ  ކ ރަްއވާ  ށް  ތްތަކ ން 

އިތ ެއކ   ޝ ކ ރ ވެރިކަމާ އަދި  ފާހަަގކ ރަން  މިކަން    ވާފ ޅާކ ރ މަށް  ރަށް  އެދޭ  ދަންނަވަމ ންސަރ ކާރ ަގިއ   ، ހަކަ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ޓަކައި ރ ޞަތަށް ނިންމާލަން. ދެއްވި ފ ވާހަކަ  ެގއަޅ ަގނޑ 
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 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ކ ރިޝ 

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

މަ ޖަލްސާެއްއ  އާދެ!  ތާރީއޮދެން  ޖިލީހ ެގ  އިދާރާއިން  މަޖިލީ  ަވގ ތެއް  އިޚަކާ ންނަ  ންބަރ ންނަށް މެޒަތްތެރި  އިއް ހ ެގ 

 . އަންަގވާނެ

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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