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 ( ރައީސ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ ، ރައީސ  މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިނ ނެވީ)ރި 

 

 ޖަލ ސާ  ވަނަ 8ދައ ރ ެގ   ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސ (  ހޯމަ) 2022 ސެޕ ޓެނ ަބރ  5

 

 ޙަމ ދ  ޞަލަވާތ  .  1

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

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

 

 ވ ނ  އިއ    ޖަލ ސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ފ ރަވަނަ ދ ވަސ . މިއީ  9މަހ ނ   ޞަފަރަވަނަ އަހަރ ެގ  1444ދ ވަސ .  ހޯމަވީ   2022 ސެޕ ޓެނ ބަރ  5މިއަދަކީ، 

ދ ވަސ   13ނަކަތ ނ    ތިބީ،  .  ވަނަ  މި  އިށީނދެ  އަހަރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެނ   ދައ ރ ެގ  ތިނ ވަނަ    ވަނަ އަށ ވަނަ 

ަވގ ތ    އިއ ޒަތ ތެރި   11އަދި    ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ .  26  ަވޑަިއެގނ  ތިއ ބެވީހާޒިރ ވެ  ށ ޖަލ ސާއަޖަލ ސާަގއި. މި 

 . އެބަވޭ ސަލާމ ގައިމެނ ބަރަކ  

 

   ނ ދ ވަހ ގެ އެޖެނ ޑާ އިޢ ލާނ ކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . 8/ 3/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެނ ޑާ މިއަދ 

 

 މަޖިލީހަށ  ތަޢާރ ފ ކ ރަނ ޖެހޭ ބިލ  .  4
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ބިލ .މަޖިލީހަށ  ތަޢާރ ފ ކ ރަނ ޖެހޭ  

ާގނޫނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ،  ޤާސިމ   ޙ ސައިނ   ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ     ކެޔޮދޫ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ   - { 4.1}

ާގނޫނ   .  (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ ފަނޑިޔާރ ނ ެގ ާގނޫނ )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    2010/13ނަނ ބަރ   

 . (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ފަނޑިޔާރ ނ ެގ ާގނޫނ )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  13/ 2010ނަނ ބަރ  

 

 ގ ނ  ތ ނ  އަނ ގާ އެނ  ރިޔާސަ .  5
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަނަ މާއ ދާެގ ދަށ ނ     153ރިޔާސަތ ނ  އަނ ާގ އެނ ގ ނ . ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    -5ނ ޑާ ައއިޓަމ   އެޖެ

ނީ  ާގނޫ)ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    2019/5ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ؛ ކ ރ ނ . ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީނ ަގޑި އިޢ ލާނ ކޮމިޓީނ  ފޮނ ވާފައިވާ ސ 

 . 2022ބަރ  ސެޕ ޓެނ  15ައކީ ޑި . ސ ނ ަގ(އަށ  ިއޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ނ ނ ެގ ާގނޫނ ފަ
 

 މައ ސަލަ .  6
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަގއި ެއދިފައިވޭ، މިއަދ  މި މައ ސަލަ ައޅ ަގނޑ  ާގތ ަގިއ މަޖިލީހ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   މަޑ އ ވަރީ  ؛ އ ސަލަމަ

ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މަޑ އ ވަރީ  ،  ނ ބޭއ ވ މަށ . އަދި އެއީ އ ސޫލާއި ކަނ ކަނ  ތަނ ދޭ ކަމެއ ކަމ ނ  އަޅ ަގނޑ  

   މި މައ ސަލަ މިއަދ  ނ ބާއ ވާނަނ . މަތީނ ،އެދިަވޑަިއެގނ ފަިއވާ ޮގތ ެގ 

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ  .  7

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

هللا ޢަބ ދ   ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ކ ނ  ދޫ ދެތިނަ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ   .އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ   -7ޓަމ   އެޖެނ ޑާ ައއި

. (ައށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ާގނޫނ   ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ)ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    2/ 99ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ،    ސަނީފ 



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  5               ޖަލ ސާ                        ވަނަ   8ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

3 

 

 

ވަނަ އަހަރ ެގ ތިނ ވަނަ ދައ ރ ެގ    2022ބޭއ ވ ނ ،  ަގއި  2022ޮއަގސ ޓ     30މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ  ިއއ ވާފަިއވަނީ  

ސ ކޮށ ފަިއވަނީ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  މަޖިލީހ ނ  ފާ   ޮގތަކީ،   ވާ މި. އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ، މި ބިލަށ  ދިމާވެހަވަނ ޖަލ ސާގައި

ޑޮލަރ  ނެގ މަށ . ކޮނ މެވެސ  ބޭފ ޅ ނ ކޮޅަކަށ     3ޑޮލަރ ެގ ބަދަލ ަގއި    6ތަކ ނ   ހައ ސ މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށ ރަށ ެގ ެގސ ޓ 

.  ިއ ކަމަށ ނީ ހ ސ ކަެމއ ެގ ތެރޭަގއި ތިބެފަލަފާކ ރެވިފައި މި އޮތީ، ާގނޫނ ަގިއ މި އޮތ  ޮގތ ނ  އަލ ނ  ޓެކ ސ  ނަަގނ  ފަށަ

ތި ނޫނ   ހާލަތެއ ަގއެއ   ޓެކ ސ ނ ނަާގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކަމަށ .  ތިބެފައި  ހާލަތެއ ަގއި  ޓެކ ސ ނ ނަާގ  ބެނީކީއެއ .  އެއީ 

ޮގތާއި " ކ ނ  މ ޅިނ  ޓެކ ސ ނ ނަާގ ހާލަތަ، މި ބަސ ތަކ ނ ނާ އެކީަގިއ، އަދި  " ައލ ނ  ނަާގ ޮގތާއި" ،  "ކ ރީަގއި އޮތ  

އ ކާ އަލ ނ  އަނބ ރާ މި އިރ  ވެސ  ސާފ ނ ވާކަމ ނ  ައނެކަށ  ބަދަލ ނ ވާކަނ  މ ޅިނ  ސާފ ވެފަިއ އޮތ  ނަާގ ހާލަތަޓެކ ސ 

ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި   އ ތ ރ ދޫ ތިނަ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ މި ޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   މަޖިލީހަށ  މި ބިލ  ހ ށަހަޅާނ 

 ށ .ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަ ކ ނ  ދެށ . މެނ ބަރަ

 

 ދެއ ކެވ ނ : ކަހަވާސަނީފ  هللا ޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ތިނަދޫ ދެކ ނ 

ތ ނ  ދެ! މި ބިލ  ހ ށަހަޅާ ސަބަބ  ކަމ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއ މި ވަނީ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާއާ.  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ޝ ކ ރިއ ޔާ  

  ވަނަ މާއ ދާގެ   39ެގ  (ާގނޫނ   ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ)ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    99/2ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     މަކީ،ލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މި ބި

ކަނޑައެ  ދަށ ނ  ނެގ ަމށ   ޓެކ ސ   އިތ ރަޅިފައިވާ  ގ ރީނ   ސާފ ކޮށ ދިއ ސޫލ ެގ  ާގށ   ބ ނެވިދިޔަ  ޓަކައި  ށ   ނޫނަނ މަށ  

ށ  ކަނޑައެޅިފަިއާވ  ނ  ފެށިެގނ  ނެގ މައި  2023  ރީޖަނަވަ  1  ށާއި، އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ ނ  ެގނައ މަތައ   އިޞ ލާޙ ެގނ ނަނ ޖެހޭ  

ޓެކ   ފަށަނ   ގ ރީނ   ނަަގނ   ނަ 2022ލައި  ޖ   3ސ   ދަށ ނ   ާގނޫނ ެގ  އެ  ކ ރިނ   ޓެކ   ނ ދިޔަަގމ ެގ  ސ  ގ ރީނ  

ކަނޑަނެެގމ ނ  ާގނޫނ ަގިއ  ބަޔާނ ކ ރ ަމށާއި،  ދާނެކަނ   ވެ އެޅިެގނ   އ ސޫއެނޫނ   ގ ޅޭ  ކަމާ  ާގނޫނ ަގިއ  ސ   ލ ތައ  

ާގނޫނ     ބ ނެފައި މި ވަނީ،ެވ. އެާއެއކ ެގނައ މެތައ   އިޞ ލާޙ ށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ  ނޫނަބ ނެވިދިޔަ ާގޑައެޅ މަށ  ޓަކައި  ކަނ

  99/2ެގނައ މ ެގ ބިލ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ވަނަ އިޞ ލާޙ   8ށ   (އަބެހޭ ާގނޫނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ)  99/2ނަނ ބަރ   

ވަނަ މާއ ދާެގ )ކ(    35ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ    -1ެގނައ ނ .  ވަނަ ިއޞ ލާޙ   8ށ   (އަބެހޭ ާގނޫނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ)

ޮގތަ އިއަނ ނަނިވި  ރިސޯޓ   -)ކ(  -35ޞ ލާޙ ކ ރ ނ .  ށ   ޓޫރިސ ޓ   ހިނ ާގ  އިނ ޓެދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ގ ރޭޓެޑ   ތަކާިއ، 

ެގސ ޓ  ޓޫރިސ ޓ   ހޮޓާތަކާއި،  ހޮޓާތަކާއި،  ރިސޯޓ   ރިސޯޓ ތަކާިއ،  އ ޅަނދ ތަކާޓޫރިސ ޓ   ޓޫރިސ ޓ    ިއ،ހައ ސ ތަކާއި، 

ަގއި ނ ވަތަ އެ އ ޅަނދެއ ަގިއ  ކޮނ މެ މީހަކ  އެ ތަނ   އަތ ނ  އެއިނ   ެގއެނޫނ  ވެސ  އެފަދަ ތަނ ތަނ ަގއި ތިބޭ ޓޫރިސ ޓ ނ 

އިނ   2023ޖަނަވަރީ    1އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ރޭޓ ނ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގިއ    6ވަހަކަށ  މީހެއ ެގ އަތ ނ   ކ ރާ ކޮނ މެ ދ ދަހޭ

ޓެކ ސ  ފެށި ދައ ލަތަށ   ާގނޫނ   -2ނެޭގނެެއވެ.  ެގނ   މާއ ދާ  35  ެގބ ނެވިދިޔަ  ޮގތަށ   ވަނަ  އަނ ނަނިވި  )އ(  ެގ 
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ށ ރަށ ަގއި ހިނ ާގ   ރަމީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ  ،ނަމަެވސ   ވީއިޞ ލާޙ ކ ރ ނ . މި މާއ ދާެގ )ކ( ަގއި އެފަދައިނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި

ެގސ ޓ  ޓޫރިސ ޓ   ތެރެއިނ   ހޮޓާތަކާއި،  ކޮޓަރި    50ހައ ސ ތަކ ެގ  އަދަދެއ ެގ  މަދ   ެއއަށ ވ ރެ  ނ ވަތަ  ކޮޓަރި 

ޓޫރިސ ޓ ނ ެގ  ވާ  ރީކޮށ ފައިރަޖިސ ޓަ ތިބޭ  އެއަތަނ ތަނ ަގއި  މީހަކ   ކޮނ މެ  އެއިނ   ހޭ  ތ ނ   ކޮނ މެ ދަތަނ ަގއި  ކ ރާ 

އިނ  ފެށިެގނ     2023ޖަނަވަރީ    1ނ  ޓެކ ސ  ނަަގނ   އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ރޭޓ ނ  ގ ރީ  3ދ ވަހަކަށ  މީހެއ ެގ އަތ ނ   

ވި ފަދައިނ   ށ  އަނ ނަނިތަ)ވ( ެގ ފަހަ  ނަ މާއ ދާެގވަ  35  ނަނ ބަރ   ެގބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ   -3ނެޭގނެެއވެ.   ޓެކ ސ ށ ދައ ލަތަ

ޖަނަވަރީ    1 ޓެކ ސ   ނ މި މާއ ދާެގ )ކ( ެގ ދަށ ނ  ނެގ މަށ  ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ގ ރީ  -)މ( -35ައކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ނ .    4

ޓޫރިސ ޓ     ތަކާިއ،ހޮޓާތަކާއި، ޓޫރިސ ޓ   ނ ާގ ޓޫރިސ ޓ  ރިސޯޓ ަގއި ނަަގނ  ފެށ މާ ހަމަޔަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ހި  2023

ކޮނ މެ ީމހަކ  އެ ތަނ ަގއި ނ ވަތަ ެއ އ ޅަނދެއ ަގއި ހޭދަކ ރާ ކޮނ މެ އެއިނ     ،އ ޅަނދ ތަކ ަގއި ތިބޭ ޓޫރިސ ޓ ނ ެގ އަތ ނ  

މި ާމއ ދާެގ    -ނެޭގނެެއވެ. )ފ(ޓެކ ސ އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ރޭޓ ނ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ދައ ލަތަށ     6ހަކަށ  މީހަކ   ވަދ 

އ ޖޭަގއި  ރާހިވެަގއި ނަަގނ  ފެށ މާ ހަމަޔަށ  ދި  2023ޖަނަވަރީ    1ގ މަށ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ ގ ރީނ  ޓެކ ސ   )އ( ެގ ދަށ ނ  ނެ

މެ ނ މެ މީހަކ  އެ ތަނ ަގއި ހޭދަކ ރާ ކޮނ ކޮނ ެގ އަތ ނ  އެއިނ   ޓޫރިސ ޓ   ަގއި ތިބޭހައ ސ ތަކ ހިނ ާގ ޓޫރިސ ޓ  ެގސ ޓ 

  - ނެޭގނެެއވެ. )ދ(ސ ެގ ޮގތ ަގއި ދައ ލަތަށ  ޓެކ ސ ކ ރ ެގ ރޭޓ ނ  ގ ރީނ  ޓެލަމެރިކާ ޑޮއެ  3ހަކަށ  މީހެއ ެގ އަތ ނ   ވަދ 

  ޔާނ ކ ރާ ޓޫރިސ ޓ ނ ެގ އަތ ނ  ނަަގއި ދައ ލަތަށ ކ ސ  އެ މާއ ދާަގއި ބަނ  ނަާގ ޓެށ ދަ  ެގއާއި އަދި )ފ(  މި މާއ ދާެގ )މ(

އިނ  ފެށިެގނ  ާގނޫނ    2022ޖ ލައި    3  -ރާތ ެގ ޒިނ މާއެކެވެ. )ތ(ފަހ ރި ތަނެއ  ހިނ ާގ    އެ ޓޫރިސ ޓަކ   ދެއ ކ މަކީ

ެގނައ މ ަގއި ާގނޫނަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ  ފެށ މާ  ޙ  ވަނަ އިޞ ލާ  12ށ   (އަބެހޭ ާގނޫނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ)  2/ 99ނަނ ބަރ   

  އި ެއއ ވެސ  ފަރާތެއ ެގ އަތ ނ  ފައިސާ ނަާގފައިވާތ ެގ ތެރޭަގއި ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގދަހަމަޔަށ  ހިނާގފައިާވ މ އ 

އެ ޓޫރިސ ޓަކ  ހ ރި ތަނެއ  ހިނ ާގ ފަރާތ ނ  އެ ފައިސާ   ،ރާތަށ  އަނބ ރާ ނ ދައ ކާހާ ހިނދަކ އެ ފައިސާ އެ ފަ  ،ނަމަ

ނ  ައކ ރެއ    ފަދައިވިފަހަތަށ  ައނ ނަނި  ވަނަ މާއ ދާެގ )ށ( ގެ   36ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ    - 4ދައ ލަތަށ  ދައ ކަނ ވާނެެއވެ.  

ާގނޫނ ެގ    -)ނ(  -36އިތ ރ ކ ރ ނ .   ގ ރީނ  ޓެކ ސ     35ިމ  ބަޔާނ ކ ރާ  ބަޔާނ ކ ރާ މި  ވަނަ މާއ ދާަގއި  ާގނޫނ ަގއި 

ވ ރެ އިތ ރަށ  އެ ފައިސާ ެއ   ނ ވަތަ ނަަގނ ޖެހޭ އަދަދަށ   ،ނަމަ  ނަާގފަިއވާ  އ  ފިޔަވައި އެހެނ  ފަރާތެއ ެގ އަތ ނ ތެފަރާ

އެ ފައިސާ އެ ފަރާތަށ  އަނބ ރާ ނ ދައ ކާހާ   ،ނަމަ  ެގ ޮގތ ަގއި ފައިސާ ނަާގފައިވާފަރާތެއ ެގ އަތ ނ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ 

އެ ޓޫރިސ ޓަކ  ހ ރި ތަނެއ  ހިނ ާގ ފަރާތ ނ  އެ ފަިއސާ ދައ ލަތަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭނެއެވެ. މި ާގނޫނަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ    ،ހިނދަކ 

ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ނ  ފެށިެގނ ނެވެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ    ކޮށ  ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ގައިގ ދީސ ފަށާނީ މި ާގނޫނ  ފާސ ވެ ތަ

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވައިލަނީ މި ބިލ ެގ ބަހ ސ ެގ ވަގ ތ . ބިލ  ހ ށަހެޅ މަށާއި 

ޖ މ ލަ   ވިދާޅ ވ މަށ   ފަހ ބަސ   އިއ ޒަތ ތެރި   15ޖަވާބ ދާރީެވވަޑައިަގތ މަށާއި  ހ ށަހެޅ އ ވި  ބިލ   ފ ރ ޞަތ   މިނެޓ ެގ 

މިނެޓ  އެކ ަގއި ނ ވަތަ ބައިބަޔަށ     15މެނ ބަރަށ  ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ. ބިލ ެގ އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ  ހިނަގމ ނ ދާއިރ ަގއި އެ  

ިއޚ ތިޔާރ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ލިބިވަޑައިެގނ ވޭ. ިމ ބިލ ެގ ބަހ ސ ކ ރ ނ  ކ ރިއަށ ދާއިރ   ބަހާލައިެގނ  ބޭނ ނ ކ ރ މ ެގ  

  14ކ ނ ތ . ޖ މ ހޫރީ ޕާޓީއަށ   ސި  59މިނެޓ     20މިނެޓ . ޕީ.ޕީ.އެމަށ     23ގަޑިއިރާއި    2ވަނީ    އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ލިބިފައި

ޕީ.ެއނ .ސީއަށ   ސި  47މިނެޓ    އެމ .އެނ .ޕީއަށ   ކ ނ ތ ސި  47މިނެޓ     14ކ ނ ތ .  ކ ނ ތ .  ސި  47މިނެޓ     14. 

ކ ނ ތ . އަޅ ަގނޑ   ސި  47މިނެޓ     3މިނެޓ . ަވކި ޕާޓީައކަށ  ނިސ ބަތ ނ ވާ ކޮނ މެ މެނ ބަރަކަށ     12އެމ .ޑީ.ޭއއަށ   

 ޖާބިރަށ . هللا މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކޮނ މެވެސ  އެއ ޗެއ  މިކަމާ ދަނ ނަވައިލާ ހަމަ ހިތ ވާވަރ ނ  މި ތެދ ވީ ވެސ . މިހާރ   

ަގނޑ ެގ ރިސަރޗ ތަކ ނ   ދެނ  އަޅ  ؛ކަށ ޔަ ހާސ  ފަހަރ  އިނ ސާނަކ  ދ ވާލަކ  ނޭވާލާނެ. ނޭވާލާ ކޮނ މެ ަގޑި  ވިއ ސަކަށ 

ކަހަލަ ޮގތަކަށ   އިނ  ބ ރީތ  އައ ޓ . އެހެނ  އޮނ ނައިރެއ ަގއި އެ-ބ ރީތ   .ހާސ  ފަހަރ  ނޭވާލާނެ ކަމަށ   ދައ ކަނީ ިވއ ސަކަށ 

ރޭވި  މިނެޓަކ   ؛ ނިޒާމެއ   ކޮނ މެ  ޗާޖ ާވނ ޖެހޭ  ޗާޖ ވާނ ޖެހޭއެހެނ ވީާމ،  ރާއ ޖެއަށ  ؛ ވަރެއ   ވަރެއ ، ސ ކ ނ ތަކ   މި 

. ތިޔަ ހ ށަހެޅި ޕ ރޮގ ރާމ ެގ ދަށ ނ  އާ މި ގ ރީނ  ޓެކ ސ  މައ ސަލަ ހާދަ ބޮޑ  ކަމަކަށ  ވެއ ޖޭ ؛ކޮނ މެ މީހަކ   އަނ ނަ

ަވކި ތަނެއ ަގިއ    ޖެހޭ. އެހެނ ވީމާ، މި ރާއ ޖޭެގ ަވކި ތަނެއ ަގއި ނޭވާލީމާ  އެކައ ނ ޓ ސ  ޑިޕާޓ މަނ ޓެއ  ެއކ ލަަވއިލަނ  އެބަ

ޓެކ ސ    ؛މިއީ ތަނ ކޮޅެއ    ،އަނެއ  ތަނ ަގިއ އެނ ަވޔަރަނ މަނ ޓ  ކޮސ ޓ  ކ ޑަވެފައި   ، ފައިއެނ ަވޔަރަނ މަނ ޓ  ކޮސ ޓ  ހަިއވެ

ވ ރެ ވެސ  ބޮޑަށ  ފިކ ރ ކޮށ ފައިހެނ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ މި އޮތީ.   ވަރަށ   ނިޒާމެއ  ރާާވއިރ ަގއި ވެސ  އޮނ ނަނ ޖެހޭ

ޤައ މ ަގއި ޓެކ ސ  ނަަގމ ނ  އަނ ނަނީ. ފ ރަތަމަ ރާއ ޖޭެގ  . ިމ  މިހާ ބޮޑަށ  ފިކ ރ ކ ރަނ ޖެހޭ މައ ސަލަެއއ  ނޫނ  މިއީކީ 

ނ ނަނީ. ދެނ  އޭރ ަގއި ބޮޑ ނ ނަށ  ޑޮލަރ  އޮ  3މައ މޫނ އިރ  ޮއނ ނަނީ ހިލޭ.   ؛ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ޓެކ ސ  ނަަގނ  ފެށީ

ރ  ބިލިއަނަރ ނ ނަށ  ވެއ ޖެ. ެއ  ރަށ ރަށ  ގޮއިފާލައ ބަިއެގ ޮގތ ަގއި. އެ މީހ ނ  މިހާފަޅ   ،ހ ރިހާ ރަށ ތައ  ދީފައި އޮނ ނަނީ

 ،ނަަގމ ނ އަދި ޭއެގ މައ ޗަށ  ޓެކ ސ   ،މީހ ނ  އެސެޓ  ވިއ ކާފައި މޫވ ކޮށ ފި. ދެނ  ފަހ ނ  އައި މީހ ނ ނަށ  ބޮޑ  ކ ލީަގއި 

.  ކ ރެވޭ ހިސާބަށޭ މި ެގނ ދެވ ނީނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  އިނ ވެސ ޓ ޮގސ  ރިސޯޓ ތަކަށ  އިނ ެވސ ޓ ނަަގމ ނ  ،ނަަގމ ނ 

ބައިވަރ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހ އ ޓިފައި ހ ރ ނ . ޓެކ ސ    ؛ނަތީޖާއަކީ މިއަދ  ބައިވަރ  ރަށ ރަށ ؟ ކޮބައިތޯ ނަތީޖާއަކީ މިއަދ 
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ދަނީ. އަނެއ ކާ ެވސ  ޓެކ ސ  މައ ޗަށ  ޓެކ ސ  މި  މި އޮތީ. މިވެސ  ޓެކ ސ ނަަގމ ނ   . ދެނ  އަނ ނާނީ ވެސ  ނަަގނ  

ޓެކ   .ޓެކ ސ  ެވސ   އަނ ނާނީ  ސ ޓ ރަކ ޗަރެ ދެނ   ޓެކ ސ   ނޫނ ތޯއޭ  އެއ ވަރަށ   އާމ ދަނީާއ  ލިބޭ  ހަދަނ ވާނީ.  ސ .  އ  

ޮގތަކީ ވާނެ  ޮގތ ނ ލެޕ ކޮ  ،އެހެނ ނޫނިއ ޔާ  މިސާލެއ ެގ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ.  މ ޅި  އިނ ޑަސ ޓ ރީ.    ، ސ ވާނީ  މަސ ވެރިކަމ ެގ 

އ ވި ބޭފ ޅެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އޭރ   މި މަޖިލީހ ަގއި މި ވަގ ތ  ރައީސަކީ ވެސ  މި ރާއ ޖޭެގ ރަީއސ ކަނ  ކ ރެ  ؛ރައީސ 

. މަސ ވެރި އިނ ޑަސ ޓ ރީ، މަސ ވެރި މީހާ އޭނާ  ޮގތަކަށ  ތިޔަ ކަެމއ  ނ ހިނާގނޭ  ތިޔަ  ، ވެސ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ދެނ ނެވިނ  

ދެނ  ރިސޯޓ ަގިއ    .މިހާރ  ޓޫރިސ ޓ  ރިސޯޓެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ފ ރަތަމަ އ ޅޭނީ އެައރޕޯޓ ގައި ؛އަމިއ ލައަށ  

އެމަސަ ބެހިެގނ .   އ ކަތ .  ދިޔައީ  ިއނ ޑަސ ޓ ރީ  ިގނ ތިކ ރެވިެގނ   މީހ ނ ނެއ   ބަިއވަރ   އެތައ   ޮގސ   ހިސާބ ނ  

މެނޭޖ  މިހާރ  ވެސ   އިނ ޑަސ ޓ ރީ ސަރ ކާރ ނ ނޭ  ޮގތ ނ މަސ ވެރިކަމ ެގ  ެއ    ،ކ ރަނީ. އޭެގ ނަތީޖާއެއ ެގ  ސަރ ކާރަށ  

ލާއިރ  މިފ ކޯ  އިނ ކ ރެވޭނެ. މަސ ވެރި މީހާ މަހަށ  ވައ ޓަ ޓެއ ވިޔަފާރިއެއ  ޮގތަކަށ  އޮޕަރޭ  އެއީ   އެ އިނ ޑަސ ޓ ރީ ؛ފައިސާ

އެކަނި އޭނައަށ  ަމސ    ،މަތިނ  ހަނދާނ ކ ރާނެ. ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ެގމަތިނ  ހަނދާނ ކ ރާނީ. ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ

ކ ރ މާއި،  ލ ކަމާއި، މާކެޓ  ވިއ ކެނީ. އެހެނ  ފަރާތަކ ނ  ޭއނާެގ މަހެއ  ނ ަގނޭ. އެހެނ ވީާމ، އޭނައަށ  އެ މަސ  ަގތ މ ެގ ޤާބި

ރިސޯޓެއ   އ ފެއ ދީ ؛އަޅ ަގނޑ މެނ   ހ ރެ  ޕ ރެޒިޑެނ ޓަކަށ   ފައ ނ ޑިނ ގ  އަޅ ަގނޑ   މަޓާޓޯ  ޓ އަރ    ،ިމސާލަކަށ   އެއީ 

ކ ރާނެ. އޮޕަރޭޓަރސ  ޓ ރެވަލ  އެޖެނ ޓ ސ  އެސޯސިއޭޝަނެއ  އ ފެދ ނީ. އެ މީހ ނ  ބެޑ  ވިއ ކާނެ. އެ މީހ ނ  މާކެޓ 

ކ ރަނީ. ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އެކަނި. އެއިރެއ ަގއި ހ ނ ނަ  ނ  ހަމަ ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ެއކަނި މާކެޓ މިހާރ  މަސ ވެރިކަ

ނޫނެ ޮގތެއ   އޮނ ނަނ ޖެހޭ  ވެސ   އެއީކީ  އެބަޖެހޭ.  އަޅަނ   މަހެއ   ހ ރިހާ  ބޮލ ަގިއ  ނ . އ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ 

ެއޮގތަށޭ ހައ ދަވަނ ޖެހޭނީ.   !ތަރ ތީބ ވެެގނ  ައއި ޮގތ  ބައ ލަވާ އިނ ޑަސ ޓ ރީތައ  ތަރ ތީބ ކ ރ މ ަގިއ ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ  

ޖެހެއޭ.    ކޮށ  އިނ ޑަސ ޓ ރީެއއ  ޮގތަށ  އޮޕަރޭޓ ވާނ  އެބައޭރ ނ  ކޮނ މެ އިނ ޑަސ ޓ ރީެއއ  ެވސ  ޭއެގ އިނ ޑިޕެނ ޑެނ ޓ 

ފަހަރަކ  ނަނ ގަވާތީވެ.    ކޮނ މެ  ނ ޑ އެ ބާ  ނ ސަރ ކާރ   ،މަސ ވެރިކަމ ަގއި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފެއިލ ވެެގނ  މި ދަނީ 

  އެ އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ  ޮގތަށ ، މިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ  މަސ ވެރިކަމ ެގ ހާބަރެއ  މި ރާއ ޖެއަކ  ނެތޭ. ކޮނ މެ   ،އެހެނެއ  ނޫނ 

އޭނާގެ   ،މަސ ވެރި މީހާ  ސ ޓޯރޭޖ  ފެސިލިޓީސ  ދިނީމާ  ނ ޖެހެއޭ. ބޯޓ ފަހަރ  އޮތ  ތަނަކ ނ  ކޯލ ޑ ތާކ  ހާބަރެއ  އޮނ ނާކަށ 

ދެނ  ހ ރި   ،ނަކަށ  ވެސ  ދެނ  ހ ރި ތަ  ، ޔޫރަޕަށ  ެވސ ނބިމީހާ ނ ވަތަ އޭނާެގ ދަރި މަސ  ބޮޑ  އަގ ަގިއ ިވއ ކާނޭ އަ

ހިނާގ ނެގ މެއ  ނޫނޭ. ދ ނިޔޭެގ ބާޒާރަށ  ބަލަމާތަނަކަށ  ވެސ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރާއ ޖޭަގއި ޓޫރިޒަމ ެގ ިއތ ރ  ޓެކ ސ 

ފަދަ ސަބަބަކާ     އަގ  ބޮޑ ވެއ ޖެ. ޭގސ  ެއއީ ވަރަށ  އ ނދަޫގ ެއއ ޗަކަށ  ވެއ ޖެ ކޮނ މެޔޫރަޕަށ . ޔޫރަޕ ަގއި މިހާރ  ޭގހ ެގ

ޕ ރޮމޯޓ ކ ރަނ ވީ އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއަދ   އެހެނ ވީމާ،  ނަމަވެސ .  ޓޫރިޒަމ    ހެދި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ަވގ ތ     ،ނޫނ ހޭ 

ޓ ކ ރަނ . ބަިއަވރ  އިޖ ރާތ ތަކެއ  ކޮނ މެހެނ  ތަނަށ  އަިއސ  ރިޕޯ  މިލިއަނ  މީހ ނ  މި  5ސަލާމަތ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ޔޫރަޕ ނ   
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މި ބިލ ަގއި މިހިރަ ކަނ ކަނ   ؛އެިއއ ޔޭ ައޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވި  ،ހަދައިެގނ  ބަިއވަރ  ެގއ ލ ނ ާވ ޮގތަށ  ކަނ ތައ  ނ ކޮށ 

 ތަށ . ކަމަށޭ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަ މިއަށ ވ ރެ ރަނަގޅަށ  އެޑ ރެސ ކ ރެވެނ ވާނެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ    ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  ވެލިދޫ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ޝަފީޤަށ .هللا މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ 

 

 ޝަފީޤ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ 

އާދެ! މި އިޞ ލާޙަކީ ވަރަށ  ފަހ ނ   ؛ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނަށ  މި ެގނެވޭ އިޞ ލާޙ   އ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .ޝ ކ ރިއ ޔާ އި

ގ ޅިެގނ  މައ ސަލައަކާ  ދިމާިވ  ގ ޅިެގނ   އިޞ ލާޙާ  މި  އިޞ ލާޙެއ .  ެގނެސ ފައިވާ  މަޖިލީހ ނ   ިމ  އަނެއ ކާ   މި  ވެސ  

ޮގތ ަގއި   ،އިޞ ލާޙ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަށ   ވަނީ.  މި  ހ ށަހަޅާފައި  ކޮމި  ، ިއޞ ލާޙ ކ ރަނ   މަސައ ކަތ   ޓީއެ  ެގ 

ދިޔައިރ  ދިމާވެފައި އޮތ  މައ ސަލަެއއ  ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑަށ  މިކަނ  ފާހަަގކ ރެވެނީ. ދެނ  ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  މިކަާމ ހިނަގމ ނ 

  ނެޭގ ޮގތަށ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ   . ވާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަނެއ ކާވެސ  މި ޮއތީ މި ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ވާހަކައ ފާ ެވސ  ކ ރައ  

ވަނަ މާއ ދާަގިއ ބަޔާނ ކ ރާ ގ ރީނ  ޓެކ ސ     35  ،ވަނަ ާމއ ދާެގ )ނ(ަގއި ެއބަ އޮތ   36ހ ށަހަޅާފައި އޮތ  އިޞ ލާޙ ެގ  

ހޭ އަދަދަށ  ވ ރެ ޖެހެނ  ފަރާތެއ ެގ އަތ ނ  ނަާގފަިއވާ ނަމަ، ނ ަވތަ ނަަގނ މި ާގނޫނ ަގއި ބަޔާނ ކ ރާ ފަރާތެއ  ފިޔަަވއި އެ

އިތ ރަށ  އެއ ވެސ  ފަރާތެއ ެގ އަތ ނ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ނަާގފައިވާ ނަމަ، އެ ފަިއސާ އެ ފަރާތަކަށ  އަނބ ރާ  

ދިޔަ  ލަތަށ  ދައ ކަނ ވާނެެއވެ. މި ފާއިތ ވެހ ރި ތަނެއ  ހިނ ާގ ފަރާތ ނ  އެ ފައިސާ ދައ   ކ ހިނދަކ ، އެ ޓޫރިސ ޓަ  ހާނ ދައ ކާ

ދިޔައީ. އެ މ އ ދަތ ެގ ފައިސާ  މި  މ އ ދަތ ަގއި ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނ ހިނާގ މ އ ދަތެއ   

ރ  ކ ރިނ  މި މީެގ ާގތ ަގނޑަކަށ  ހައެއ ކަ އަހަ  ،ޖެހޭނެ ކަމަށ  މީަގއި މި އޮނ ނަނީ. ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނެގ މަކީދައ ކަނ 

އޭރ   ފާސ ކ ރ ެމއ .  ފާސ ކޮށ ފައިވާ  މަޖިލީހ ނ   ދ ވަސ ަވރ ފާސ ކ ރަމ ނ   ،އިއ ޒަތ ތެރި  ހަނދާނަށ     ،ދިޔަ  އަޅ ަގނޑ  

ރައ ޔިތ ނ ެގ    .ކީނ . އެމ .ޑީ.ޕީެގ ބޭފ ޅ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފާޑ ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  މި ކަމަށ  ފާޑ ކީ  ،އަނ ނަނީ

ޭއެގ     ޮގތެއ ަގއި ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކ ނ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނެީގމާޞަނ . ޚާއ  ަގއި ވެސ  އެކަމަށ  ަވރަށ  ބޮޑަށ  ފާޑ ކީމަޖިލީހ 

މަދ ވާނެ ކަމަށ ، އެ ވާހަކަ    ، ސަބަބ ނ  ދިމާވާނެ ދަތިތަކާއި އޭެގ ސަބަބ ނ  ޓޫރިސ ޓ ނ  ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކަށ  އައ ނ  

 ؛ށަހެޅިފައި މި އޮތ  އިޞ ލާޙ ެގ ސަބަބ ނ ދިޔައީ. މިހާރ  ހ އެކަނ  ފާސ ެވެގނ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކީމ . އެހެނ ނަމަވެސ ،

ެގސ ޓ ހައ ސެއ ަގިއ    ،ަވނަ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ފަިއވާ ފާސ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ   19މި    އަދި މީެގ ކ ރިނ 
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އޮނ  ؛ހޭދަކ ރާ ކ ރިނ   ދ ވާލަކަށ   ކޮނ މެ  ހޭދަކ ރާ  ސައިޒެއ ެގ    6ނަނީ  ޓޫރިސ ޓަކ   ކޮނ މެ  ޮގތަށ   ދައ ކާ  ޑޮލަރ  

ޓަރި  ވ ރެ މަދ  ކޮ  ކޮޓަރިއަށ   50ޮގތ ނ     ެގސ ޓ ހައ ސެއ  ނަމަެވސ . ެއހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރ  މި އިޞ ލާޙ ަގއި އޮތ 

ދައ ކަނ  ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކ ނ   ކޮނ މެ    ،ޖެހޭނީހިމެނޭ  ހޭދަކ ރާ  ދައ ކަނ   24ޓޫރިސ ޓަކ   އޭނަ   3  ޖެހޭނީގަޑިއިރަކަށ  

ޮގތ ަގއި މިއީ ވެސ   ކ ރީަގއި އެމ .ޑީ.ޕީނ  އެ ފާޅ ކ ރި ކަނ ބޮޑ ވ މަށ  ކޮނ މެ  ،ޑޮލަރ ެގ ނިސ ބަތ ނ . އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ 

ވަރެއ ެގ ލ ޔެއ  ލިބިެގނ ދާ ކަެމއ . އަދި ެގސ ޓ ހައ ސ ތައ  ހިނ ާގ ފަރާތ ތަކަށ  ވެސ  އ ފާެވރި ޚަބަރަކަށ  ވާނެ. ހަމަ މި  

މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ   ،ދަނ ނަވަމ ނ  އަނ ނަ ފަދައިނ   ވާހަކަދައ ކާއިރ  ކ ރީ ފަހަރ ތަކ ަގިއ ވެސ  ައޅ ަގނޑ ަގއި  އ ޟޫޢ މަ

ޖެހޭ.  ނ  ކޮނ މެވެސ  މިނ ވަރެއ  އެ ރަށަކަށ  އެބަ ލިބެނ އިރަށ ރަށ ަގއި މި ހިނ ާގ ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކ ނ  ނެޭގ ގ ރީނ  ޓެކ ސ 

ަގނޑ  މި ވާހަކަ  ވެސ  އަޅ    ށ  ވާހަކަދެއ ކިއިރ  ެވސ  ފާހަަގކ ރިނ . މިހާރ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ކ ރިނ  މި އިޞ ލާޙަ

  ،ގ ރީނ  ޓެކ ސ  މި ނެެގނީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތ ކ ރ މަށ  ޓަކައި. ކޮނ މެ ރަށެއ ަގއި ވެސ    ، ފާހަަގކޮށ ލަނ  މި ބޭނ ނ ވަނީ

އެބަ ޖެހޭ އެ ރަށެއ ެގ   ޮގސ ވާނ  ހެދީމާއެ ރަށެއ ެގ ެގސ ޓ ހައ ސ ެގ ހަރަކާތެއ  ނ ވަތަ ޓޫރިސ ޓ ނ  އެ ރަށަކަށ  އައިސ  

ތިމާވެށި ހިމާޔަތ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  އިތ ރަށ  ކ ރަނ . ކ ނި ނައ ތާލ މ ެގ މަސައ ކަތ  ރަނަގޅަށ  ކ ރަނ . އެހެނ ކަމަށ ވަނީ  

މ ނ ދާއިރ ،  އެކަމަށ  ފައިސާ އެބަ ބޭނ ނ ވޭ. އެ ރަށ ަގއި އެ ޓޫރިސ ޓަކ  ހޭދަކ ރާ ނިސ ބަތ ނ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނަަގ  ،ނަމަ

އެ ލިބޭ އެއ ޗަކ ނ  ކޮނ މެވެސ  މިނ ވަރެއ  އެ ރަށަށ  ލިބ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ެއ ރަށ ެގ ތިމާވެށި ހިމާޔަތ ކ ރ މަށ  

  ކަށ  ވެސ  ެވެގނ  ދާނެ. އަޅ ަގނޑ  ޔަވެސ  ލިބޭ އާމ ދަނީއަކަށ  ެވެގނ ދާނެ. އަދި އެ ރަށ ެގ ކ ނި ނައ ތާލ މަށ  ލިބޭ ފަސޭހަ

  ޖެހޭނެ ޮގތ  ކޮނ ެމވެސ  ހިސާބަކ ނ  ިގނަ މެނ ބަރ ނ ނަށ  މިކަނ  ަގބޫލ ކ ރެިވ، މިކަނ  މިއީ އޮނ ނަނ   ،ކ ރަނީއ ނ މީދ 

ދިޔ ނ . ގ ރީނ   ަގއި ހ ށަހެޅި އެކަނ  ފާސ ވެެގނ ވަނަ މަޖިލީހ   19މި    ކަމަށ  ަގބޫލ ކ ރެވި، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިޞ ލާޙެއ 

 ދިޔ ނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ނ ޓެކ ސ ެގ މަނ ފާ ރަށ ރަށަށ  ެވސ  ލިބިެގ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ  އިއ ޒަތ ތެރި   ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ސާފ ކޮށ   ެއއ ޗެއ   ބ ނާ  މި  ބިލ ަގއި 

  ލަތަށ  ވެސ  މިކަނ  ސާފ ވ ނ  މ ހިނ މ ވޭ. އެއ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވެސ  އެނިގަވޑަިއަގތ ނ  އެބަ މ ހިނ މ ވޭ. އަދި ދައ 

ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނީ. މީަގއި އެބަ ބ ނޭ،  މ ފަހަރ  އިޞ ލާޙެއ  ކ ރެވިފައި، އަނެއ ކާ އެ ިއޞ ލާޙ  އިޞ ލާޙ ކ ރަ

މަ އަލ ނ  އަނބ ރާ މި ބިލ  ފާސ ވެއ ޖެ ނަ  ،ޖ ލައި ަވނަ ދ ވަހ އ ސ ރެ ފެށިެގނ  ިމއަދާ ހަމައަށ   3އެއީ  ؛ ކ ރީަގއި

އެ ދެމެދ ަގއި ދައ ކާފައި ހ ރި ގ ރީނ  ޓެކ ސެއ  ވާނަމަ، އަލ ނ  އަނބ ރާ ސަރ ކާރަށ    ، ތަސ ދީގ ކ ރާ ދ ވަހާ ހަމައަށ 

  . ބިލެއ   އީ އެ މީހާ ފ ރަިއެގނ  ހިނަގއ ޖެކަނ . ދެނ  އެ ީމހާ ދައ ކާފަިއ ދިޔަ  !ބަހައ ޓަވާތިޖެހޭނެ ކަމަށ . ހަނދ މަފ ޅ  ދޭނ 
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، ޑޮލަރަށ  ނ ަވތަ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނެތ ނީމާ  3ނ ވަތަ ެގސ ޓ ހައ ސ ނ   އި  ގ ރީނ  ޓެކ ސަށ  ކަނޑާފައެ ބިލ ަގއި އެބައިނ ތޯ  

ކަނ ކަނ    ައޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  މި  އެ މީހާއަށ  އިނ ވޮިއސ ކޮށ ފަިއވަނީ.  ކަމަށ ތޯ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނެތ 

ސަރ ކާރަށ ޖެހޭނެ.  ފާހަަގކ ރައ ވަނ  އަނބ ރާ  ކޮނ މެ    ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކ ނ   އަތ ނ   މީހ ނ   އައި  މ އ ދަތ ަގއި  ދިޔަ  އެ 

ޖެހޭ ބާވަތަކަށ  މީަގއި ބަސ ތައ  މި ހ ރީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ނ ޑޮލަރ  ދައ ކާ  6މީހެއ ެގ ބޮލަކަށ   

 . ށ ފަސަނީهللا ބަރ  ޢަބ ދ ނ މެިއއ ޒަތ ތެރި ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ސަނީފ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ތިނަދޫ

މީަގއި ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  މި ބިލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ހ ށަހެޅ އ ވީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ލާަގިއ  ޙަޓީެގ މަރ މި ބިލ  ދިރާސާކ ރި ކޮމި  ،ޓީަގއި އެ ކޮމި؛ ލާަގއި ޙަޓީ މަރ ދިޔައިރ  ކޮމިހަމަ މި ބިލ  އިޞ ލާޙ ކ ރަމ ނ 

 އެ ބިލ   ،ނަމަވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ދިމާވި ކަމަކާ ގ ޅިެގނ . އެާއއެކ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ފަހަރ  ވެސ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި

ބަޔާނ ކ ރެވިފަފާސ ކ ރެިވެގނ  ެވސ   ނަަގނ   ެއއ ދިޔައިރ   ޓެކ ސ   ގ ރީނ   ހަމަ ނެތ   އެހެނ ވީމާ،  ވާހަކައެއ .  ނ ޖެހޭނެ 

ކ ރީެގ ބިލ  ފާސ ވ މާ ގ ޅިެގނ  މީހ ނ ެގ މެދ ަގއި ެއ   ؛މި ބިލ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވެސ  ތި ފާހަަގކ ރެއ ވި ޮގތަށ 

ޅ ނ  އިތ ރަށ  ސާފ ކޮށ ދިނ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ނ  މިކަނ  ފާހަަގކޮށ ފައި މާިއ، އެ ެއރި އޮތަފާތ ވ   އައި ޚިޔާލ 

ބަޔާނ ކޮށ ދީފައި މި އޮތީ. ތަފ ސީލ ކޮށ  އެނޭގނެ ޮގތަށ     ޮގތ ަގއި ހ ށަހެޅިެގނ   ެގއިޞ ލާޙެއ . އަނެއ ކާެވސ ،  ތީމި އޮ

  ، ެގސ ޓ ހައ ސ  ހިނ ާގ ފަރާތ ތަކަށާއި   ،ރިސޯޓ    އިދިެވހިރާއ ޖޭަގ  ،ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ގައިޅ އެހެނ ވ މާ ގ ޅިެގނ  އަ 

ދިޔަ ޮގތ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  މިކަނ  ހިނގައި  އ ޅޭ އެކި ފަރާތ ތަކަށ ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީަގއި    ،ހޮޓާ ހިނ ާގ ފަރާތ ތަކާއި

އެއ ކަ އަހަރ  ވެެގނ  ހިނަގއ ޖެ. ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނެެގމ ނ  އަނ ނަތާ ހަ  ،ދާނެ. ޙަޤީޤަތަކީސާފ ވެެގނ 

 ،އެކ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ފެނިެގނ  މި ދިޔައީ  މި ބަދަލާ ؛އެާއއެކ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދޭތެރެއިނ  މި ެގނައި އިޞ ލާޙ 

ފެނިެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަނ ޒަރ   މަނ ޒަރ . އެ  އޮޅ ނ ެއރި  ނޫނ   ދިޔައީ ނޫސ ތަކ ނ ނާިއ އެމީަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  

  ނ ނައިރ  ފައި އޮމި ބާވަތ ެގ ާގނޫނެއ  ެވއ ޖެޔާ ހެދި ؛ާގނޫނ ގައި  ،މެނ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ   އެކި ދިމާތަކ ނ . އަޅ ަގނޑ ވެސ 

އެކީަގއި އެކަނ  ހާމަކ ރ މަށ  ޓަކަިއ މި ބިލ  ހ ށަހެޅިެގނ ދާއިރ    ޖެހޭނެކަނ . އެހެނ ވ މާސާފ ކޮށ  އެކަނ  އެނެގނ  އޮނ ނަނ 

ދައ ކަމ ނ ދިވެހި   ޓެކ ސ   ހިތ ހަމަޖެހ މެއ ،  އިތ ރ   ދައ ކަމ ނ ؛ ޔަދިރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޓެކ ސ   ފަރާތ ތަކަށ  ގ ރީނ    ދިޔަ 

ހަމަ މި ތަނ ަގއި ތިއ ބެވި    ،ތެރެއިނ  އިތ ރ  ހިތ ހަމަޖެހ މެއ  ލިބޭކަނ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އެީއ މީެގ ކ ރީަގއި މީެގ

  .ލަރ  ނަަގމ ނ  އައި ޓެކ ސެއ ޑޮ  6މީެގ ކ ރީަގއި    ،ވެސ  އެ ފާހަަގކ ރައ ވާ ފަދައިނ ބައެއ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   

ވ މީ، ެއއީ ކ ޑަވެފައި   50%  ތީގ ރީނ  ޓެކ ސ ަގއި އަދަދ  މި އޮކ ދި ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކަށ  ނެެގމ ނ ދާ    ،ޓެކ ސ ެގ ތެރެއިނ 
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އ  ކަމ ަގއި ވެސ   ޔެފ ޅ ނ ނަށ  ލިބިެގނ ދިޔަ އިތ ރ  ލ ކ ދި ެގސ ޓ ހައ ސ ތައ  ހިނ ާގ ބޭ؛ ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ 

އަޅ ަގނޑަށ  ހީވާ ޮގތ ަގއި ކަމާ ބެހޭ   ،ދިޔަ މަގ ގައިހިނ  އެއާެއކ  މިދިޔަ މ އ ދަތ ަގއި ކަނ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . ހަމަ

ބޫލ ކ ރަނ . އެހެނ ެވ،  އިދާރާތަކ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ިމކަނ  ސާފ ކޮށ ދޭނ  މަސައ ކަތ ކޮށ ފައި އޮތ ކަނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ަގ

މި އިޞ ލާޙ  ވެސ     ،އަދި މި ބިލ  ހ ށަހެޅ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ ، މި ބިލ  ވެސ   ؛ކީ މަޖިލީހ ނ އަ މި ގ ރީނ  ޓެކ ސ 

ޖެހޭ އ ނ މީދ ކ ރަނީ. އެ މަޝ ވަރާެގ ތެރޭަގއި ވެސ  ކ ރަނ   މެނ ލާަގިއ މަޝ ވަރާކ ރައ ވާނެ ކަމަށ  ައޅ ަގނޑ ޙަޓީ މަރ މިކޮ

 ؛ޖެހިއ ޖެ ކަމަށ  ވެއ ޖެޔާ އެ ބަދަލ ތައ  ެވސ އިތ ރ  ބަދަލ ތަކެއ  ެގނ ނަނ ؛ ިމއަށ  އިތ ރ  އިޞ ލާޙ   ،ޔާކަމެއ  ހ ރެއ ޖެ

ޖެހޭނީ ގ ރީނ   ޔާ އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރާހިތ  އޮތީ، ދެނ  ެގނ ނަނ އ އޮެވއ ޖެ  ޖެހޭ ބަދަލެއ ޙަޤީޤަތަކީ ދެނ  ެގނ ނަނ 

ޓަށ  ޚަރަދ ތަކެއ   ށ އެ ރަށެއ ެގ ތިާމވެ ،އ ލަކަށ ޙައެ މާ  ތެރެއިނ  ކޮނ މެވެސ  ަވރެއ   މި ޓެކ ސ ެގ  ،ނެޭގ ރަށަކަށ ޓެކ ސ 

ކ ރަމ ނ ދާއިރ ކ ރަނ އެބަ   އެކަނ   ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކ ނ   ރަށެއ ެގ  އެ  ޕަސެނ ޓޭޖެއ   ،ޖެހޭ.  ވަރެއ ެގ  ެއ   ،ކޮނ މެވެސ  

ހިމާރަށެއ ގެ  ބަދަލ ތައ   އަނ ނަ  މޫސ މަށ   އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓާިއ  ޮގތަށ     ލިބޭނެ  ރަށަކަށ   އެ  ޓަކަިއ  ޔަތ ކ ރ މަށ  

ޝ ކ ރިއ ޔާ ފަރ މާވެެގނ  ހިއ ސާކޮށ ލީ.  ެވސ   ވާހަކަ  އެ  ދެކޭތީ،  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ޮގތެއ   ރަނަގޅ   ެއއީ  ދިޔ މަކީ 

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ގ ރީނ  ޓެކ ސ     ،އިއ ޒަތ ތެރި ދެ މެނ ބަރ ނ ެގ ވާހަކަފ ޅ ަގއި ެވސ  ފާހަަގކ ރައ ަވއިފިޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ ނ  އެދިވަޑައިަގނ ނަވަނީ  ؛ އެ ޓެކ ސ ެގ ބަެއއ  ޚަރަދ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  މި ބިލ ެގ ތެރެއިނ   ނަާގ ރަށަކަށ 

ބަރ  އިބ ރާހީމ   ނ މެ  ިއއ ޒަތ ތެރި  މަރަދޫ ދާއިރާެގލާޙ  ެގނެވޭނެ.  ތެރޭަގއި ތި ވިދާޅ ވި އިޞ   ެގޓީކޮމި  ،ޓީ ވަގ ތ ނަމަ ކޮމި

 . ޝަރީފ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ޮގތަށ  ފާސ ކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ . ގ ރީނ  ޓެކ ސ     ތ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި ބިލ  މިހާރ  އޮ

ެގނެވ ނ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލަފާކ ރެވިެގނ   ނެެގނ ވާނެ. އަދި ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނ ނެޭގ ޮގތަށ  ާގނޫނަށ  ބަދަލެއ 

ލަސ  ވެސ  ވެއ ޖެ   އޮޅ ެމކޭ. ކޮނ މެއަކަސ ، މި އިޞ ލާޙ  ެގނ ނަނ  މާ ެއއީ    ،ނީވިދާޅ ވަބައެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   

ެއ    ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  ވިދާޅ ވާ ޮގތަށ ، ގ ރީނ  ޓެކ ސަށ  ލިބޭ އެއ ޗެއ ؛  ރައީސ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ިއއ ޒަތ ތެރި

ޚިޔާލަ ފާޅ ކ ރައ ވާ  މި  ދޭނ   ރަށަކަށ   ރާއ ޖޭަގ  ށ ނަާގ  އެއީ  އިނ ކާރ ކ ރަނ .  ކަނޑައެޅިެގނ   ތިބި    އިައޅ ަގނޑ   ބާކީ 

އެ ރަށެއ ަގިއ ލިބޭ ލާރި ެއ ރަށަކަށ   ؛  ރަީއސ އިއ ޒަތ ތެރި.  ކަެމއ   ރަށ ރަށާއި ބާކީ ތިބި ރައ ޔިތ ނ ެގ ހައ ގ ތައ  ެގއ ލޭނެ
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ވެސ  ލާރިެއއ  ނ ލިބޭނެ. އަދި ެގސ ޓ ހައ ސ  ހެދެނ    ިއނ ރާއ ޖޭެގ ެއހެނ  ރަށަކަށ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ   ،ކަނޑައަޅައިފިއ ޔާ

ޖެހޭނެ.     ހަމަ ިއނދަޖެހޭނެ. އެއިނ  އަތޮޅެއ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ބަނޑަށ ތައ ރިސޯޓ ތައ  ހަދާނެ ފަޅ ރަށ  ނެތ  އަތޮޅ   ،ނެތ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖޭެގ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    .ވެސ   ކަށ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރާ  އެ ރަށެއ ެގ  އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  ނޯނ ނާނެ

އ މ ެގ ތިމާވެށި ހިމާޔަތ ކ ރެވިެގނ .  ޤަ ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއ ެގ ތިމާވެށި ހިމާޔަތ ކޮށ ެގނ . މ ޅި    ،ތިމާވެށި ހިމާޔަތ ކ ރެވޭނީ 

ަވކި ސަރައެނ ަވޔަރަނ މަނ ޓ    ރަށަކަށ ،  ވަކި  ެއއީ  ނޫނ .  ޙަހިމާޔަތ ކޮށ ެގނ .  ކަމެއ   އޮތ   އަތޮޅަކަށ   ވަކި  އ ދަކަށ ، 

އެ ބޭފ ޅ ނ  އެ ދައ ކާ ވާހަކަިއެގ އިމ ޕ ލިކޭޝަނ  އެހާ   އިއެހެނ ވީމާ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ މީގަ 

ިގނަ ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކެއ  ނެތ . އެނ މެ ދެ   އަތޮޅ ަގއި މާ  ވަނީ. އައ ޑޫދައ ކަ ބޮޑަށ  ވިސ ނާވަޑައިނ ެގނ ހެނ  އެ ވާހަކަފ ޅ 

ނޫނ ! އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ؟ ތޯކިހިނެއ   އަތޮޅ ެގ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރަނީ  އަދި ބަނ ދ ކޮށ ފައި މިހާރ  އޮތީ. ދެނ  އައ ޑޫ ؛ރިސޯޓ 

ވާހަކައެއ   ދައ ކާ  ިގނައިނ   ވަރަށ   އެއ ޗެއ     ،ތެރޭަގއި  ލިބޭ  ނޫނ ! ެވސ   ރިސޯޓ ތަކ ނ   އަތޮޅަށޭ.  ނިސ ބަތ ވާ  އެ 

ނ ވާނެ. މި ނައ ތާލައިެގނ ތެއ  އޮތ  ތަނެއ . މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަނދާނ އެއ  ރައ ޔި  ، އ މެއ ޤަ ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ އެއ   

ޅ ރަށ ރަށ  . ފައިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވާ ޮގތަށ  ބައެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަދައ ކަވާ

ނެތ  އަތޮޅ  ބާކީ. ެގސ ޓ ހައ ސ ، ހޮޓާތައ  ނެތ  އަތޮޅ ތައ  ބާކީ. އެ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ބާކީ. އެ މީހ ނ ނަށ  އެއ ޗެއ   

އެހެނ ެވއ ޖެ ނެތ .  ކަމެއ   އަރިއ ދޭނެ  މާލެ  ޔާ  އެކަނި  އަތޮޅާިއ  ރައ ޔިތ ނ   ބޭފ ޅ ނ  އަތޮޅ   ެއ  އޮނ ނާނީ.  ނޫނ ތޯ 

ބަޔަކަށ  ެއއ ެވސ  ެއއ ޗެއ  ނ ލިބޭ ޮގތަށ ، އެ މީހ ނ ެގ    ބޮޑ   ގެ އ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ އާބާދީދިވެހިރާ   ،ހީފ ޅ ކ ރައ ވަނީތޯ 

؛ މިެގނ ދާނެ ކަމަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ލިއ ދަކަށ   ޙަޖެނެރޭޓ ކ ރި ސަރައެ  ކ ނި މެނޭޖ ނ ކ ރެވޭ ޮގތަށ ، ލިބޭހާ އެއ ޗެއ   

.  މަކީއަތޮޅ ަގއި އޮތ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ  މާލޭ ނޫނޭ މާލޭ އަތޮޅ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ކ ށެއ  ައއ ޑޫ ،ަގނޑ މެނ ޅ އަ

ނޫނޭ  ކ ށެއ   މި  ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އޮތީ.  ރަށެއ   ސަތޭކަ  އެތައ   އަތޮޅ ަގއި  އިއ ޒަތ ތެރި    މާލެ  ދޭތެރޭަގއި  ކަނ ކަމާ 

އ ލަތަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ ހ ރިހާ ދަ   ،މެނ ބަރ ނ  ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނަނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖެައށ  ލިބޭ ތަކެތި، އާމ ދަނީ

ެއކ  ބެހިެގނ  ނޫނ  ޮގތަކަށެއ  ރާއ ޖޭެގ އާނ މ  މަސ ލަހަތ ،   ރައ ޔިތ ނ ެގ މެދ ަގއި އިނ ސާފ ވެރިކަމާއި ޢަދ ލ ވެރިކަމާ

ކަނ ކަމާ    މިތެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި ތަނ  ދެމިއެއ  ނޯނ ނާނެ.  އ މެއ ެގ ޮގތ ަގިއ، ެއއ  ރައ ޔި ޤަ ެއއ     ،އ މ ެގ މަސ ލަހަތ ޤަ

ވަޑަިއަގނ ނަވާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ ނ މީދ ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި ފ ނ ކޮށ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވިސ ނާދޭ

މިހާރ  ވެސ  ލިބޭ މީހ ނ ނާއި ނ ލިބޭ މީހ ނ ެގ ފަރަގ  ބޮޑ ވެ، ރާއ ޖޭެގ އާނ މ  މަސ ލަހަތ  ގެއ ލޭ ހިސާބަށ     އިރާއ ޖޭގަ 

ވ ރެ ބޮޑަށ  ދައ ލަތަށ  ލިބޭ   ދާލަތ  ގާއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ރައ ޔިތ ނ ެގ މެދ ަގއި މިހާރަށ  އައީޮގސ ފައި މި އޮތީ. އިޖ ތިމާ

ޓެކ   އިއެއ ޗަކާ  ރާއ ޖޭެގ  ެގނެސ ެގނ އަދި  ބަދަލ ތަކެއ   ވެސ   ނިޒާމަށ   ވެލ ތ   ،ސ   ޮގތަކަށ    ިއނ ސާފ ވެރި 

؛ ލަސ ވެފައި އޮތ  ކަމެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ެގނ ދިޔ މަކީ މިހާރ  ވެސ  މާ  ކ ރިއަށ ޑިސ ޓ ރިބިއ ޝަނ ެގ ކަނ ތައ   



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  5               ޖަލ ސާ                        ވަނަ   8ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

12 

 

 

ޓެކ ސ ެގ ނިޒާމެއ  އޮތޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކިޔަސ ،    ިއ ވަށާޖެހޭމިކަނ ކަމާ ދޭތެރޭ ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނަނ  އެބަ ޖެހޭ. ރާއ ޖޭަގ

ޓެކ ސ ެގ ެގނ ނަނ   ރާއ ޖޭެގ  ވެސ   އޭެގނިޒާމަށ   ހ ރި.  އެބަ  އަދިެވސ   ބަދަލ ތައ   ިގނަ  ޕ ރޮގ ރެސިވ   ޖެހޭ  ތެރޭަގއި 

އަށ  ކެޕ ކ ރެވިފަ.    15ނިޒާމެއ  ތަޢާރަފ ކ ރ މަކީ ވަރަށ  ވެސ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . މިހާރ  މި އޮނ ނަނީ %  ނ ެގޓެކ ސޭޝަ

 ޑިސ ޓ ރިބިއ ޝަނާ  ތ ވެލ   ،އި އަދާލަތާ  އީހިރ ނ ނާއި އިޖ ތިމާބެހޭ މާ   އާއެއީ އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ  ކަަމކަށ  ދ ނިޔޭެގ ޓެކ ސ  

ޖެހޭނެ. ކަނ ކަމާ ދޭތެރޭ ފ ނ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ   ނ ކ ރައ ވާ، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިބެހޭ މާހިރ ނ  ަގބޫލެއ 

ެއ ؛ ވިއ ޔާކަމަށ  ވަނީ    ނޯށ ެގ ކ ރިނ   ެގއެ ބޭފ ޅެއ   ،ކޮނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ވެސ  ވިސ ނާަވޑަިއަގނ ނަަވނީ

ރާއ ޖޭެގ ބާކީ ތިބި    ،އ މަށ  ލިބޭ ހ ރިހާ އާމ ދަނީ ޖަމާކ ރަނ  ކަމަށ  ވަނީ ވިއ ޔާޤަމ ޅި    އ ދަކަށ ޙަބޭފ ޅާ ހ ނ ނަ ސަރަ

ބާކީވެ ރައ ޔި  ،ރައ ޔިތ ނ   ެއއީކީ  ހިނގައިދާނެ.  ެއއީ    ެގތ ނ ނިކަމެތިެވެގނ   ނޫނ .  ކަމެއ   ދެމިެގނ ވާނެ  މަސ ލަހަތ  

ަގނޑ މެނ   ޅ ެގ ތެރެއިނ  ިގނަ ބައެއ  ަގބޫލ ކ ރާނެ ކަމެއ  ވެސ  ނޫނ ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ރާއ ޖޭަގިއ އަ ތ ނ ރައ ޔި

ދައ ލަތ ނ  ފޯރ ކޮށ ދޭ އަސާސީ ޚިދ މަތ ތައ  ފޯރ ކޮށ ނ ދެވޭ ވާހަކަ  މިހާރ  ވެސ  ބޯހިޔާވަހިކަނ  ނެތ  ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ.  

މި ތަނ ތަނ  ނ ހެދިެގނ ، އެ   ،ފަޅާއި   ، ބިނާތަކާއި  ،ކި ކޮނ ކ ރީޓ  އިމާރާތ ތަކާއިމި ދައ ކަނީ ތާއަބަދ . މިތާނެގ އެކިއެ

ފައިނޭނ ސ ކޮށ  މިއަށ  ފަނ ޑ ކ ރާނެ ޮގތަކާ    މަށ ކަނ ކަ  ޝަކ ވާ ވެސ  އަބަދ އަބަދ  ިމތާ ކ ރަނީ. މ ޅި ދައ ލަތ ނ  މި

ވާހަކަފ ޅ  މާބާރަކަށ   މެނ ބަރަކ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެއ ވެސ   މި  ދައ ކަވާ ދޭތެރޭަގއި  ނީޭވ.  ދޭތެރޭަގިއ    ައޑެއ   ކަނ ކަމާ 

ވިސ ނަނ  ފ ނ ކޮށ   ވަރަށ   ެއއ ޮގތަކަށ    ،ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެނ   ރައީސ .  ވާނެ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދޫކޮށ ލަިއެގނ   މިއީ  ވެސ  

  ކެއ ޖެހޭނެ. ރާއ ޖޭެގ ތިމާވެށި ރައ ކާތެރިކ ރ މަށ  ޓަކައި އަަވސ  ފިޔަވަޅ ތަކަނ ތައ ތަކެއ  ނޫނ . ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނަަގނ 

ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ   ޑޮލަރަށ  ބަދަލ ކ ރި  3ޑޮލަރ ނ     6  ޮއތ   މިހާރ   ،ޖެހޭނެ. ެގސ ޓ ހައ ސަށ  ލ އިދިނ މ ެގ ޮގތ ނ އަޅަނ 

ކޮމ ޕެޓިޓިވ  މާކެޓެއ ަގިއ    ،ދާއިރާެއއ ަގއި  އެނ މެ ފ ޅާ  އެކަމަށ  ތާއީދ ކ ރާ ކަމެއ . ާއދެ! ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކަކީ ވެސ  ވީ

  އި ނ ތަނ  ކަމ ަގއި ހެދ މ ެގ މ ހިނ މ ކަނ  ބޮޑ . އަދި ެއ އިނ ސެނ ޓިވ  ރާއ ޖޭެގ އަތޮޅ ތަކ ަގވާދަކ ރެވޭނެ ޮގތަށ  ހިނ ޭގ ތަ 

ބޭނ ނ ތެރި ކަމެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ،  ެގސ ޓ ހައ ސ  އަލަށ  ތަޢާރަފ ކ ރާ މީހ ނ ނަށ  އޮތ މަކީ ވެސ  ހަމަ 

އަދި މި    ،މިހާރ  މި ާގނޫނަށ  ެގނެވޭ އިޞ ލާޙ ތަކަކީ މ ހިނ މ  އަދި ރަނަގޅ   ،ހ ރިހާ ކަމެއ ެގ މައ ޗަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ   މި

މި އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދެކެނ .  ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  އިޞ ލާޙ ތަކެއ   ެގނ ނަނ ވެއ ޖެ  ހިނދަށ   މި  ބައެއ   ހިނދ ނ   އިނ  

ވެސ  ކޮށ ެގނ ވާނެ ކަމެއ   ރިޒަމ  ާގނޫނ ެގ ތެރެއިނ  ެއކި ދިމަދިމާލަށ  އެޅ މަކީ އެއ ޮގތަކަށ ޓޫކޮށަކޮށާފައި، މަށަމަށާފައި  

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ވަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ނޫނ  ކަމ ަގއި ދަނ ނަވަމ ނ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ 

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާ
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 . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ކެލާ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ ކެލާ ދާއިރާެގ 

ނައ މ ެގ ެގށ  އިޞ ލާޙ  (އަރިޒަމ  ާގނޫނ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫ)  99/2ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

  ، މި ގ ރީނ  ޓެކ ސ އަކީ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ނަަގނ ޖެހޭނެ އެއ ޗެއ    .ތެއ ގައިލަ ޮގޖ މ   ކ ރަނ  ބިލަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ 

ކ ރެވ ނ  ާގނޫނ ެގ ދަށ ނ  ބައެއ  ފަރާތ ތަކ ނ  ގ ޖ ލަިއަގއި ތަސ ދީ   3  ،ކ ރީަގއި ނަަގމ ނ  ައއި އ ސޫލަށ . އެހެނ ނަމަވެސ 

ވަނަ މާއ ދާެގ )ތ( ަގއި މި   35މި ާގނޫނ ެގ    ،ނަަގމ ނ ދާ ކަމަށ  ވަނީ. އަނެއ  ފަރާތ ތަކ ނ  ނ ނަާގ. އެހެނ ކަމ ނ 

ނަނ ބަރ     3  ،ބ ނަނީ ާގނޫނ   ފެށިެގނ   ޓޫ)  2/ 99ޖ ލައިނ   ާގނޫނ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ދަށ ނ   (ރިޒަމ   ވަނަ   12ެގ 

ތ ަގިއ ހަމައަށ  ހިނާގފައިވާ މ އ ދަތ ެގ ތެރޭަގއި ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ޮގ  ކ ރަނ  ފެށ މާމަލ ާގނޫނަށ  ޢަެގ  ެގނައ މ އިޞ ލާޙ 

ނަާގފަިއވާ ފައިސާ  އަތ ނ   ފަރާތެއ ެގ  ހިނދަކ   ،ނަމަ  އެއ ވެސ   ނ ދައ ކާހާ  އަނބ ރާ  ފައިސާެއއ   ތަނެއ ެގ    އެ  ،ެއ 

އަނ ނަނީ ާގނޫނ ގެ   ހަމަހަމަ ކަމަކަށ  މި  ކ ރ މާއި ނ ކ ރ މާމަލ ޢަމީަގއި  ފަރާތ ނ  ފައިސާ ދައ ލަތަށ  ދައ ކަނ ވާނެެއވެ.  ވެރި

  ،ނ ދައ ކައިފި މީހަކަށ  ޯގސ . އެކަހަލަ ޮގތަކަށ . އެހެނ ވީމާ، އެއ ވެސ  ހަމައެއ    ،ރަނަގޅ ދައ ކައިފި މީހަކަށ   ދަށ ނ .  

ކ ރާ ޖ ލައިއިނ  ފެށިެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ާގނޫނ  ތަސ ދީގ   3  ،ކ ރަނީ  އ ސޫލެއ  ނެތ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  މި

ލިޔަނ ޖެހޭ  އެބަ  ކަނ ތައ ތައ  ިމ ާގނޫނ ަގއި    ދެކޭޮގތ ަގއި އެ  އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ހަމައަށ  މި ހިނާގ މ އ ދަތަކީ.    ދ ވަހާ

ބޮޑެތި ތަފާތ ތައ  ީމަގއި ެގނައ މަށ  ާގނޫނ ަގއި    އޭަގއި ވަރަށ   ކ ނ  ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަނ .ޔަ ެއއ  ހަމަ  ،އެއ  އ ސޫލަކ ނ  

ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  ިމކަމަށ  ތިބޭފ ޅ ނ  ކޮމިޓީެގ މަރ ޙަލާ  އަޅ ަގނޑ  ބަޔާނ  މި ކ ރަނީ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ަގއި 

  ،ވިޔަފާރިތަކ ަގއި ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ރަނަގޅ  ޮގތ ތަކެއ  ނެރެދެއ ވާނެ ކަމަށ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  އިކ ރައ ވަލ ޚިޔާ

ނ ވަތަ މެދ    ،ކ ދި ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކަކީ ކ ދި ވިޔަފާރި ކަމަށ   ،ޚާއ ޞަކޮށ  ކ ދި ވިޔަފާރިތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނީ

ކަމަށ .  ސަ ވިޔަފާރި  ސަރ ކާރަށ އިޒ ެގ  ޚަޤީޤަތ ަގިއ  ވިޔަފާރިތަކަށ   އެބަ  ށ ދައ ލަތަ  ،މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓެކ ސ    

ކ ރެވޭނެ އ ސޫލ ތަކެއ   ވިޔަފާރި  ތަނ ތަނަށ  އެކަށީެގނ ވާ ލ އިތަކަކާއި  ތަނ ތަނ ނ . ކ ރާއިރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ  އެ  ށ ދޭކަލެކ ޓ ކޮ

ވަނ ޏާ   ށ  ތަނ ތަނ  ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކ ނ  ބޭނ ނ ކ ރާ ކަމަށ ވެސ  ޮގނޑ ދޮ  އިނ ހ ރޭ. ރަށ ރަށ ަގ  އ ޙަޤީޤަތ ަގއި ހެދިފައެ 

ކައ ނ ސިލަކ ނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ައބަދ ވެސ  ދަތިވާނެ ޮގތަކަށ ،    ނެގކައ ނ ސިލަކަށ  ކ ލި ދައ ކައިެގނ  ނ ވަތަ އެތާ  މި ޖެހެނީ

ކައ ނ ސިލ  ޚާއ ޞަކޮށ   ރަށ ރަށ ނ   ޮގތަކަށ   ކަހަލަ  ހ ރަސ އެޅޭނެ  ދެކެވިޔަފާރިއަށ   ދަނީ.  ކ ރަމ ނ މަލ ޢަނީ.  ތަކ ނ  

  ،ގ ރީނ  ޓެކ ސ ާއއި  ،ޚާއ ޞަކޮށ  ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީއާއި   ،ާވއިރ   ޓެކ ސ  ކަލެކ ޓ ކޮށ ދޭ ބަޔަކަށ   އެހެނ ވީމާ، ޙަޤީޤަތ ަގއި

އެ ފަރާތ ތަކަށ  ވެސ  ކޮނ މެވެސ  ވަރެއ ެގ    ،ެއ ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ، ާވއިރ   ސަރ ކާރަށ ، ދައ ލަތަށ  ކަލެކ ޓ ކޮށ ދޭ ބަޔަކަށ  
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ބަޔަކ    ެއއ އ ޔާ  ެވއ ޖެއެއ   ިވޔަފާރި   ،އޮނ ނަނީ  މެނ ނަށ  މި ވެފައި މިއިތަކެއ  ިވޔަފާރީަގއި އެބަ ދޭނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ލ 

އަބަދ ވެސ    ؛ތަނ ެގ މަސައ ކަތ   ހ ރިހާ އެނ މެނ ެގ ކަމެކޭ އެއީ. އެހެނ ވީމާ، އެ  ނ ވަތަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ެއއ ޗެކޭ   ،ބ ނަނީ

ކ ރާ މީހ ނ ނަށ  ިގނަ ލ އިކޮށ ދިނ މާއި، ަމސައ ކަތ   ށ ކ ރާ މީހ ނ ނަމަސައ ކަތ   އިނީ ެއތަނ ަގއ ކައަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދެ

ކ ރާ ފަރާތެއ ެގ ނ ވަތަ ތަކެއ  މި އަނ ނަނީ. ވިޔަފާރިހައ ގ ދ ވަހ  ިގނަ ވަގ ތ  ޗ އ ޓީ ދިނ މާއި، އަބަދ ވެސ  އެ މީހ ނ ެގ  

ޚަރަދ ކޮށ   އިވިޔަފާރީަގ މަސައ ކަތ ނަަގިއެގނ   ކ ރިސ   ،އިނ ވެސ ޓ ކޮށ ެގނ   ފަރާތ ެގ  ބ ރަ  ވާހަކަ  ހައ ގ ކ ރާ  ތަކ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ިގނަ ފަހަރަށ  ނ ދެކެވޭ. ައޅ ަގނޑ މެނ  ައބަދ ވެސ  މި ދެކެވެނީ މި ވާހަކަތައ . އެހެނ ވީާމ، އަޅ ަގނޑ   

ލ  އެބަ  ވިޔަފާރިތަކަށ   ޮގތ ަގއި  ލިބެނ ޔެަގބޫލ ކ ރާ  ވިޔަފާރިތައ   ހޯދަނ ޖެހޭ.  ޖެހޭ.  އެބަ  ޮގތ ތައ   އިތ ރ ކ ރެވޭނެ  އ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ ރިހާ އެނ މެނ  ވެސ  މި ދައ ކަނީ ަވޒީފާެގ ވާހަކަ. ކޮނ މެ ބޭފ ޅަކ  ވެސ  ވަޒީފާއެއ  އޮނ ނަނ ޖެހޭނެ 

ކޮނ  ވަޒީފާއަކީ  އެ  ަގބޫލ ކ ރޭ.  ަވޒީފާސަ  ސިވިލ   މެވެސ ކަމަށ   ދައ ލަތ ެގ  ،ރވިސ   ސަރ ކާރ ގެ އެހެނ ނޫނިއ ޔާ   ،  

ވިޔަފާރީެގ ވިސ ނ ނ  ހ ނ ނަ، ިވޔަފާރީެގ ޝައ ޤ ވެރިކަނ  ހ ނ ނަ  ؛އެއ ވެސ  ބޭފ ޅަކ ނ މެވެސ  ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ ަވޒީފާ.  ކޮ

އަދި    ،ށ  ވެސ  ކަެއ ފަރާތ ތަކާިއ ިވޔަފާރި ފަށައިަގތ މަ  އ  ނ ދެވޭފަރާތ ތަކަށ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ ެއއ ެވސ  ކަހަލަ އިނ ސެނ ޓިވެ 

ހ ރި    މި ދެނ ނެވި ވިސ ނ ނ   ،ނީވަ  އ  ނ ލިބޭ. އޭެގ ނަތީޖާއަކަށ މަކަށ  ވެސ  އިނ ސެނ ޓިވެ ޔ ވިޔަފާރި ކ ރިއަށ  ެގނ ދި

ވަޒީފާ ހަމަ  ވެސ   ަވޒީފާޔަފަރާތ ތަކ ނ   ދ އ ވަިއަގތ ނ .  ިގނަކަށ   އަޅ ަގނޑ   ދެމ ނ ދެމ ނ   ފަހަރަށ   ދިނ މ ަގއި  ޮގސ  

ޮގތ ަގއި ރާއ ޖޭަގއި ކ ރަމ ނ  އަނ ނަ ސިނާޢީ   ؛އެއ  ތަނ ތަނ ނ ބަޮގތ ަގިއ    އަޅ ަގނޑަށ  ޚަބަރ ތައ  ލިބޭ  ،ަގބޫލ ކ ރާ 

މަދ ވަމ ނ .   ؛މަސައ ކަތ ތައ   އަނ ނަނީ  ފަރާތ ތައ   ދާނެ  ކަނ ތައ ތަކަށ   ކަހަލަ  މަސ ވެރިކަނ   ސަރ ކާރ ެގ މިސާލަކަށ  

ވަޒީފާތައ  އިތ ރ ެވެގނ ނާިއ،   އިކ ނ ފ ނިތަކ ނ ނާއި އަދި އެ ރަށ ރަށ ަގ  އި މަސައ ކަތ ކ ރާއެ ރަށ ރަށ ގަ  ؛ކ ނ ފ ނިތަކ ނ 

ކ ރ މ ެގ މައ ސަލައިަގއި މި ރަށ ރަށ ނ  ދަނީ މިދެނ ނެވި ކަހަލަ އެއ ވެސ   މާލެއަށ  ހިޖ ރަ ؟ކޯއ ޗެއ   އަދި ސަރ ކާރަށ ،

ދަނީ. ދާނެ އެއ ވެސ  ފަރާތެއ  އެ ރަށ ރަށ ަގއި މަދ ވަމ ނ   ކަމަށ ކަހަލަ މ ވައ ޒަފަކ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ މަސ މަހަށ ، ދަނޑ ވެރި

ކ ދި ވިޔަފާރިއަށ    ޖެހޭ.  ވީމާ، މި ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ  ެއބަކަނ ތައ ތައ  ދަނީ އ ވެމ ނ . އެހެނ   އެ

ދެކޭޮގތ ަގއި އިނ ސެނ ޓިވ   ،އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވިޔަފާރިއަށ   ެގސ ޓ ހައ ސ   އެބަ  ޚާއ ޞަކޮށ   އެ ޖެހޭ.    ދޭނ  

ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އިނ ސެނ ޓިވ    ޖެހޭ. އެ  އެބަ  އެއ ޗެހި އިޞ ލާޙ ކ ރެވެނ   ޮގތަށ  ާގނޫނ ތަކާއި، ަގާވއިދ ތަކާ  މީހ ނ ނަށ  ފަހިވާ

ިވޔަފާރިވެރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މަށ  ބޭނ ނ ވެ، ނެރެނ  އެބަޖެހޭ.    ދެވެނ  އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި    ޒ ވާނ  

 ނޫނ . ވިޔަފާރިައކީ ހަމައެކަނި ަގނެވިއ ކާ ވިޔަފާރިެއއ   ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ  .ިވޔަފާރި  ވާނީ  ކަށ ޔަޤައ މ ެގ މައިބަދަ

ވަނ ޏާ   ކަމަށ   ޖެހޭ. އެހެނ ނޫނ   ސިނާޢަތ ތައ  ވަރ ަގދަކ ރަނ  އެބަ  ،އެހެނިހެނ  ކަނ ތައ ތައ   ރީތަކާއިކ ދި އިނ ޑަސ ޓ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އަބަދ ވެސ  ހަމަ ެގނ ގ ޅޭ މަދ  ބަޔަކ  ކ ރާ ވިޔަފާރިނ  އަބަދ ވެސ  ހަމަ ޖެހޭނީ އެ ެއއ ޗެހިނ  ޓެކ ސ  
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  ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ    ކ ރާ ކަމަށ މަސައ ކަތ   ިގނަ ބަޔަކ އެހެނ ނަމަެވސ ،  އިތ ރ ކ ރަނ .    ، ޓެކ ސ އިނަގަ ، ޓެކ ސ ކޮށ ބޮޑ 

ލިބޭ ލ   ؛ދެކޭޮގތ ަގއި  ވެސ   ފަރާތ ތަކަށ   ވިޔަފާރިކ ރާ  އިތ ރ ވެެގނ ދާނެ.  ޔެއެ  އާމ ދަނީ  އިތ ރ   އަދި  އަނ ނާނެ.  އ  

މި ބިލަކީ މ ހިނ މ  ބިލެއ   ލާގައި.  ފ ރިހަމަކ ރަނ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަ  މިއަށ ވ ރެއަދި  އެހެނ ވީމާ، މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ  

 ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ  މެނ ބަރ ނ ނަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ެގލެރީަގިއ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ  ،ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ބައިވެރިނ ެގ   އަނ ހެނ   ފަރިތަވ މަށ   މަޖިލީހަށ   ޕ ރޮގ ރާމ   2ބައިވެރިެވވަޑަިއަގނ ނަވާ  މި  ވަނަ  އެއީ   މިހާރ   ދަނީ. 

ޕ ރޮގ ރާމެއ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި   ކާރާއި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ  ގ ޅިެގނ  ހިނ ޭގ ސަރ އާ ލިޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީާއއި އޮސ ޓ ރޭ

  ށ .އަރ ވަނީ ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޝަހީމަފ ރ ޞަތ 

 

 ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޝަހީމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 ؛ެގނައ މ ެގ ބިލ ރިޒަމ  ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    .ލައިކ މ ޢަ  އ ސަލާމ އަ `.  

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  )  99/2ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ.  99/2ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

ާގނޫނ   ރިޒަމާޓޫ ދަށ ނ   35ެގ  ( ބެހޭ  އ ސޫލ ތައ  އިތ ރަށ     ވަނަ މާއ ދާެގ  ކަނޑަެއޅިފައިވާ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނެގ މަށ  

ޖަނަވަރީ    1ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނަށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙ ތައ  ެގނައ މަށާއި، ެއ ާގނޫނ ެގ ދަށ ނ     ، ސާފ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި

ފަށަނ ދެނ     2023 ކ ރިނ 2022ޖ ލައި    3އިނ  ނެގ މަށ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޓެކ ސ  ނަަގނ   ދަށ ނ   ެގ  ާގނޫނ ެގ   އެ 

އެ  ބަޔާނ ކ ރ މަށާއި،  ކަނޑައެޅިެގނ   ާގނޫނ ަގއި  ނެގ މަށ   ޓެކ ސ   ގ ރީނ   ކަމާނަަގމ ނ ދިޔަ  ވެސ   ގ ޅ ނ ހ ރި   ނޫނ  

ާގނޫނ ަގއި ކަނޑައެޅ މަށ  ޓަކައި ާގނޫނަށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙ ،  އ ސޫލ ތައ   މި ތައ  ެގނައ މ ެގ ބިލ .  ބ ނެވިދިޔަ 

  ،ިމ ނެޭގ ޓެކ ސ  އެ ރިސޯޓަކަށ   ،ނ ، މަޖިލިސ  މެނ ބަރ ނ  ވިދާޅ ވެއ ޖެފ ޅ ބޭނ  ބަެއއ  އިއ ޒަތ ތެރި  މ ކަބިލަށ  ވާހަކަދައ 

އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ވަތަ އެ ރަށަކަށ  އަނ ނަ ފަތ ރ ވެރިނ ެގ އަތ ނ  ނެޭގ ޓެކ ސ އިނ  އެ ރަށަކަށ  ބައެއ  އެޅިެގނ ދާނ ޖެހޭނޭ.  

ތަކަށ  ނެޭގނެ ފައިސާ  ސިޓީތަކަށ ، ކައ ނ ސިލ   ،ލ ތަކ ަގއި އަތޮޅ ތެރޭެގ ރަށ ތަކަށ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށ  ެގނައި ބައެއ  ބަދަ

އެ އަދި  ވެސ   ފައިސާ  ދޭނެ  ބަޖެޓ ނ   ދައ ލަތ ެގ  އެބަވޭ.  އަދި  ބަޔާނ ކ ރެވިފައި  ވެސ   ޚަރަދ ތައ   ތަނ ަގިއ    މިނޫނ  

އ ޔާ.  ޖެ ނަަގނ ވީ އެހެނ ވެއ ޓެކ ސ ެވސ   ކ ރާ ރަށ ނ   ވެރިކަނ ،  ވާހަކަދެއ ކެވި ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ ެގ ވާހަކަފ ޅ ތަކަށ  ބަލާއިރ ަގއި 

ފޮށިަގނޑ  މަތިނ  ފ ނ މާލައިެގނ  ފައި ބިނދިެގނ    10  ،މަތިނ  ިގރާކޮށ ެގނ   ސައިކަލ   4ކަށ  ވަނ ނަނ ޏާ  ޔައެއީ މާލޭެގ ގެ 
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އަދި އާސަނ ދައާއި    ،ސ  ފަރ ވާތައ  ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ވެ  އެހެނ ވީާމ، އެނޫޅެވޭ.    އެއ ނިކ މެކަށ  ވަދެ ޔަނޫނިއ ޔާ މިހާރ  ގެ 

ނަާގ  އެ އ ސޫލ ނ  ޓެކ ސ   ،ދާނ ޖެހޭނެ  ނ ކ ރާ ފަރ ވާތައ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި ވެސ  ޓެކ ސ ތައ  ނަަގމ ނ އެނ ސ ޕާއިނ  ކަވަރ 

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ބަނދަރ ހެދ މާއި، ބިނ ހިއ ކ މާއި،    ވާނަމަ.  ރަށ ރަށ ެގ ޓެކ ސ  އެ ރަށަކަށ  ދެނ ޖެހޭ ރަށަކަށ 

މަގ ޯގތި ދޫކ ރ މާއި،  ދަނޑ ބިނ ތައ   ފ ނ ކ ރ މާއި،  ފަޅ ރަށ   ތާރައެޅ މާިއ،  ދިނ މާއި،  މަގ ތަކ ަގއި  ޖެހ މާއި،  ބައ ތި 

އެނަރ ދަމާ ކަނ ކަނ .  ެގނ ދަވާ  ކޮށ ދެއ ވަމ ނ   ސަރ ކާރ ނ   ރާއ ޖޭެގ  ނިޒާމަކީ  ފެނ ެގ  އެއާއި  ސަރ ކާރަށ     ހެނ ވީމާ، 

ކ ރާ  ކަނ ކަނ  ކ ރެވޭނީ ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ނަާގ ހ ރިހާ ފައިސާެއއ  ސަރ ކާރަށ  ލިބިެގނ . އަޅ ަގނޑ  މި ބިލަށ  ތާއީދ 

 ވާހަކަ ދަނ ނަވާލަމ ނ  ވަކިވެލާނަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   އަރ ވަނީ ބިލެތ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި

 ބިލެތ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  .ށ އަޙ މަދ  ޙަލީމަ

 

 މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޙަލީމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ބިލެތ ދޫ ދާއިރާެގ

ެގނައ މ ެގ  ށ  އިޞ ލާޙ  (އަބެހޭ ާގނޫނ   ރިޒަމާދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫ)   99/2ރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ާގނޫނ  ނަނ ބަ

ލަ ޮގތެއ ަގއި ތާއީދ ކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ކަނ ބޮޑ ާވ ބަެއއ  ކަނ ކަނ  ބިލަށ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ޖ މ 

ހ ރި ދާއިރާތަކަށ    ޑޮލަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނަަގނ  ނިނ މާފައި  6ލާއިރ ަގއި  އިމި ބިލަށ  ބަލަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ހ ރި.    އެބަ

ވ ރެ    ކޮޓަރިއަށ   50ކަށ . އެއީ  ކަމަ  ޮގތަކަށ  މިކަނ  އަދި އޮތ   އިނ ސާފ ވެރިނ ކ ރެވޭ  ބަލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލެއ 

އޮތ .   ޑޮލަރަށ  ބަދަލ ކ ރަނ  އެބަ  3ހައ ސ ތަކ ނ  ނަަގނ   ހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ެގސ ޓ މީ  ،ރަށ ރަށ ަގއި   ދަށ  ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކ ނ 

  އެއީ ހަމަ ރަނަގޅ  ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކ ެގ ސިނާޢަތަށ  ވަރަށ  މ ހިނ މ  ވެސ  ކަެމއ .

ހަމަ ކަމެއ .  މ ހިނ މ   ވަރަށ   އަދި  ފަރާތ ތަކަށ   ފަށާ  އ ޅަނދ ތަކާއި   އަލަށ   އަޅ ަގނޑ     ،އެާއއެކ ަގއި ސަފާރީތަކާިއ، 

އެބަހ ރި.   ބޮޑެތި އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ަގިއ އ ޅޭ އ ޅަނދ ތައ   އެކ ަގއި އ ޅޭ، ވަރަށ   ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ވަރަށ  މަދ  ކޮޓަރިއާ

ނ ކ ރެވޭ އަޅ ަގނޑަކަށެއ  ިމއީ ޑޮލަރ . އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލެއ   6އޮތީ މީަގއި    މި  އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  މިހާރ  ވެސ 

އިނ ސާފ ވެރި ކަމަ  އެނ މެ  ކަމަށ   ކޮޓަރިއަށ   50ށ .  ކަޮގތެއ   މަދ   އަޅ ަގނޑ     ވަނ ޏާ  ވ ރެ  ވެސ   އ ޅަނދ ތަކ ނ  

ތަނ ަގއި    ިގނަ ފަރާތ ތަކ ނ  އެބަ ދައ ކަވާ މެނ ބަރ ނ  މި  ދެނ  ވަރަށ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ .  ޑޮލަރަށ  ބަދަލ   3ަގބޫލ ކ ރަނީ  

. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި ވާޙަކައެ ރަށަކ ނ  ނަާގ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  އެ ރަށަކަށ  ލިބެނ ޖެހޭނެ  
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 3މިހާރ  އޮތ   އި  ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި، ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގބޮޑަށ  ތާއީދ . އެއީ އަޅ    މެނ ބަރ  ދެއ ކި ވާހަކައަށ  ަވރަށ 

  ރަށަކީ ެއއ ވެސ  ވަރަކަށ  ެގސ ޓ ހައ ސ  ހ ރި ރަށެއ  ނޫނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ތިާމވެށީެގ އެނ މެ  2ރަށ ެގ ތެރެއިނ   

އިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާ   ވަނ ޏާ  އެޮގތަށ  އެކަނ  ހިނގައިފި ކަމަށ އެހެނ ވީމާ،  ހ ރި ރަށ ރަށ  އެއީ.    ބޮޑެތި މައ ސަލަތައ 

ނިކަމެތި   2އޮތ    ހަމަ  ޓެކ ސ   ވެެގނ ދާނެ.  ރަށ   ގ ރީނ   ލިބޭ  މި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ، 

 ؛ވަކި އެ ރަށަކ ނ  ލިބޭ އަމާޒ ކ ރެިވެގނ .    ތަކަށ ބޮޑަށ  ތިމާވެށީެގ މައ ސަލަތައ  ހ ރި ރަށ   ބޭނ ނ ކ ރަނ ޖެހޭނީ އެނ މެ

އޮތީ    ޓަށ . އެއީ މާފ ށީަގއި އެށ ދާނީ މާފ   90ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ % ކަށ  މި ލިބޭ  މިހާރ  ާގތ ަގނޑަ  އެހެނ  ބަލައިފިއ ޔާ

އެ ދާއިރާަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ެގސ ޓ ހައ ސ .  ދެކޭޮގތ ަގއި ހެސ ކިޔާފައި  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ނެތ .  ވަރަކަށެއ  

  ކަށ ، ތިމާވެށީެގ މައ ސަލަތައ  އެނ މެހ ރި ރަށ ތަ  ސަރ ކާރަށ  މި ޓެކ ސ  ނެގ ނީމާ ސަރ ކާރ ނ  އެނ މެ މ ހިނ މ ކޮށ 

  ، ނެގި އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޓެކ ސ ދާނ ޖެހޭނީ.    ބޮޑ ކޮށ  ހ ރި ރަށ ތަކަށ  އެ ފައިސާ އަމާޒ ކ ރެިވެގނ 

އަޅ ަގނޑ   އެނ މެ މ ހިނ މ  ރަށ ތަކަށ  އަމާޒ ކ ރެވ ނީމަ ހ ނ ނާނީ ރަނަގޅަށ .    ،ދިރާސާކޮށ   އި ކަނ ކަނ  ބަލަ  ސަރ ކާރ ނ  އެ

ޮގތަކަށ  އޮތ ނ  ެއއީ ރަނަގޅ  ޮގތެއ     ިގނައިނ  ޓެކ ސ  ލިބޭ  ދެކޭޮގތ ަގއި ވަކި އެނ މެ ރަށަކަށ  އެ ފައިސާ ލިބޭނެ 

ތެރޭަގއި  ސަފާރީ އ ޅަނދ ތައ  ީމެގ  ،ބޮޑ  މައ ސަލަައކީ  ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެނ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑ ވާ ެއނ މެ

  ށ  ެއއަ  .ކޮޓަރިނ  ދަށ  ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކަށ   50  ،ޑޮލަރ  ނެގ މަކީ ހަމަ އެނ މެ ރަނަގޅ  ކަމެއ   3  ނެތީމަ.ހިމެނިފައި

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކ ދި ރަށ ތަކ ަގއި ވަރަށ     ،އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ތާއީދ ކ ރަނ . މިއީ އަލަށ  ފެށިެގނ ދާ ސިނާޢަތަކަށ  ވެފައި

މިހާ  ،ބޮޑ  ޮގތ ަގއި  ހަރަކާތެއ ެގ  އިޤ ތިސާދީ  ބޮޑ   މިމ ހިނ މ   ވެފައި  ެގސ ޓ ހައ ސ   އަލަށ     ރ   އެހެނ ވީމާ،  އޮތީ. 

 އިނ ވެސ ޓ ކ ރަނ   ވާނެ  ހިތ ވަރަކަށ ،  ެގސ ޓ ހައ ސ ތައ  އަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ވެސ  ލިބޭ ވަރަށ  ރަނަގޅ  ފ ރ ޞަތަކަށ  ވާނެ

ަގއި ތާއީދ ކ ރަނ .  ލަ ޮގތެއ މަ. އެހެނ ވީމާ، އެ ސަބަބަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  މި ބިލަށ  ޖ މ އިސ  ކ ޑަެވެގނ ދިޔަމި ޓެކ 

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  ވަރަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ   ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

އަރ ވަނީ ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ޢަލީ ނިޔާޒަށ . ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ :  ވާމެނ ބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒ ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ 
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ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ     ގ ޅޭ   އޮތ  އިޞ ލާޙާ  ހ ށަހެޅިފައި(އަށ   99/2)   ރިޒަމ  ާގނޫނ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޓޫ

ލަކޮށ  މި ޮގތ ނ  ޖ މ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ އާ ބެހޭ ؛ވެސ  ކޮނ މެެވސ  ވަރަކަށ  ާވހަކަދައ ކާލަނ  ބޭނ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އިނ   ނެިގެގނ  އެ ެގ ބަހ ސ ަގއި ގ ރީނ  ޓެކ ސ އޮތީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި ިމއަދ  މަޖިލީހ   ާގނޫނ ަގއި ބ ނެފައި މި

  ،ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ   ؛ކ ރެވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ބަހ ސ އެބަ  ޮގތަކަށ     2ޮގތ ނ     ބެހޭ  ޮގތާ  ވާނ ވީ ދާފައި

ެގ ބަޖެޓަށ   ިގނައިނ  ދައ ލަތ   ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ އާމ ދަނީެއއ  ހަމަހަމަކޮށ  ބެހޭކަށ  ނެތ . އާނ މ ކޮށ  ރާއ ޖެއަށ  އެނ މެ

ކ ލި ލިބޭ ދިމާލަކަށ     އެ ކ ލި ހަމަހަމަކޮށ  ނ ވަތަނ ަވތަ ކ ލި.    އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި މި ލިބެނީ ބިމ ެގ ކ ލިނ  ލިބޭ ފައިދާ

އިނ  ފައިސާ ނ ލިބި އެބަދޭ. ިއނ  މަޙ ރޫމ ވެެގނ  އެބަދޭ. އެ ރަށ ތައ  އެ   ިގނަ  ވާނަމަ ރާއ ޖޭެގ ވަރަށ   ބަހައިފި ކަމަށ 

އޮތ     އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ެގ ާގނޫނަށ  ބަދަލ ެގނަިއއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި ވިސ ނ ނ 

  ، ޮގތަކީ  ދަނީ އެ އަތޮޅަކަށ  ދިނ ނ . އޭރ ނ  މި ވާއެ ރަށަކަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ އެ ރަށަކަށ  ދިނ ނ . އެ އަތޮޅަކަށ  ލިބޭ އާމ 

ެވެގނ . އއ. އަތޮޅ ، އދ. އަތޮޅ ، ކ. އަތޮޅ ،  ދަނީ ބާކީ  އަތޮޅ  ފިޔަަވއި ދެނ ހ ރި ހ ރިހާ އަތޮޅ ތަކެއ  މި  4ރާއ ޖޭެގ  

ހ ނ ނަނީ.   އި މިތަކަކ ނ  ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީއަށ  ބިމ  ކ ލީެގ ޮގތ ަގިއ ފަިއސާ ލިބިފަކަހަލަ މަދ  އަތޮޅ މި  ،ބ. އަތޮޅ  

އަތޮޅަ އެ  ހަމަހަމަކޮށ   މި  ކަމަށ ކައެހެނ ވީމާ،  ބާއ ވައިފި  އޮތ ނ   ޮގތަށ   ލިބޭ  ެވެގނ ދާނެވެއ ޖެ   ށ   ޮގތ     އ ޔާ 

ފެނ ނ . ފޯމިއ ލާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޖެހ ނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފިޒިކަލ  އެހެނ ވީމާ،  ިއނ ޓ ރޮޑިއ ސ ކ ރަނ .  އެއ  

ތަކަށ  ނ ވަތަ ރަށ ތަކަށ   ކައ ނ ސިލ   40% މ ޅި ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީެގ  ،މި ބ ނަނީ  މެނ ަގނޑ ތެރޭަގއި އަޅ  ފޯމިއ ލާއެއ . ޭއެގ

ސަރ ކާރ   ޖެހޭ މ ޅި ދައ ލަތ  ހިނ ަގނ  ވެސ .    . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބައިލީއަޅ ަގނޑ މެނ  އެކ ލަވަ  އެއ ބެހިެގނ ދާ ފޯމިއ ލާ

ރައ ޔިތ ނ ެގ   ޖ ޑީހިނ ަގނ ޖެހޭ.  ހިނ ަގނ ޖެހޭ.  ހިނ ަގނ ޖެހޭމަޖިލިސ   މިޝަރީ  މި.  ކަމަކަށ  ވެސ ،  ކޮނ މެ  އިނ   އިނ  

ައޅ ަގނޑ    ،ށ  ބަލާއިރ ަގއިވެވެނީ. ދެނ  ގ ރީނ  ޓެކ ސަލިބޭ ފައިސާެގ މައ ޗަށ  މި ބ ރަށ ކޮނ މެ ކަމަކަށ  ވެސ  ދައ ލަތަ 

އ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބ ނާ ޖީ.އެސ .ޓީ ނ ވަތަ ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީ ޮގތަށ   ހެމ ޅިނ  ތަފާތ  ޓެކ ޓެކ ސ ައކީ  ދެކޭޮގތ ަގއި ގ ރީނ   

ކީ.  ކ ހައަކ ނ  ލިބޭ ެއއ ޗެއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ގ ރީނ  ޓެހައ ސ އ  ނޫނ  އެއީ. ެއއީ އެ ރަށެއ ަގއި ހ ރި ެގސ ޓ  ކ ހެއަނ ނަ ޓެ

ނީ. އެ ރަމި ކ   މެނޭޖ   ދަނީ ފަނ ޑަކަށ . ފަނ ޑަކަށ  ޮގސ ެގނ   މި  ،އެހެނ ވީމާ، ގ ރީނ  ޓެކ ސ  މިހާރ  މި އޮނ ނަ ޮގތަކީ

ކަށ  އެލޮކޭޝަނ  ބޮޑ ކ ރ މަކީ  ލަެއއީ ޓެކ ސ  ލިބޭ ދިމާ  ،ރާއިރ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑަށ  ވެސ  ވިސ ނޭ ކ އެލޮކޭޓ 

ތިމަނ ނަމެނ ނަކީ އެނ މެ ިގނައިނ     ،ނެ ކަމަށ . މިސާލަކަށ  ބަެއއ  ފަރާތ ތަކ ނ  ފާހަަގކ ރޭރަނަގޅ  ކަމަކަށ  ވެދާއެއީ  

ހ ނ ނޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ތިމަނ ނަމެނ ެގ ރަށ ަގއި ނެތޭ ކ ނި ނައ ތާލެވޭނެ ޮގތެއ .   މީދާއ  ވަދައ ލަތަށ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ   

ހަދާއިރ ަގއި   ެއލޮކޭޝަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގރިޓީޔޯޕ ރަ  ނ ވަތަ އެހެނ ވީމާ،  ދެކޭ  ައޅ ަގނޑ   މިޮގތަށ   ދޭއިރ ަގިއ  ތ ަގިއ 

ނ ވަތަ  ޔޯޕ ރަ ފައިދާ  ޓެކ ސ ެގ  ގ ރީނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  އޭރ ނ   ވެދާނެ.  ކަމަކަށ   ރަނަގޅ   ދިނ މަކީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ރިޓީ 
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ނޫނ    އ  ހަމަހަމަކޮށެދ ނިޔޭެގ ެއއ ވެސ  ތަނެއ ަގއި  އަދި  .ޮގތަށ    ވާ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖެ ބެހިފައި މި

ކ ރާ މާފ ށި ބޭނ ނ   ށ  ހ ރީ އެކި މިނ ވަރަށ . އެހެނ ވީމާ، މާފ ށީަގއި އޮތ  ރިސޯސ ރިސޯސަސ ތައ  ހ ރީ. އެކި ރަށ ރަށަ

ބައެއ ެގ    އަދި އެތައ   ،ެއ ބޭފ ޅ ނ ެގ އަމިއ ލަ ވިސ ނ މ ަގއި   .ޮގތ  އެއީ އެ ބޭފ ޅ ނ  އަމިއ ލައަށ  ކޮށ ެގނ  އ ޅޭ ކަމެއ 

ކަމެއ . އެހެނ  ރަށ ތަކ ަގިއ ެވސ  އެ ފ ރ ޞަތ ތައ  އެބަ އޮތ . އެހެނ ވީމާ، އެ ފ ރ ޞަތ ތައ    ވާ   އ ކޮށ  އެ   މާއެހީތެރިކަ

ކ ރިއަށ  ތެރޭަގއި  ފ ރ ޞަތ ތަކ ެގ  އެ  އާމ ދަނީ ޔ ދިއޮެވެގނ   ދައ ލަތ ެގ  މ ޅި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކަމެއ .  މ ހިނ މ   މަކީ 

ތެރެއިނ  އެއ  ކޮމ ޕޯނަނ ޓ  އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ކަނީ.  ސ ނ މެއ  ނޫނ . އޭެގޅ  ވިހަމަހަމަކޮށ  ހ ރިހާ ރަށަކަށ  ބެހ މަކީ ރަނަގ

އަޅ ަގނޑަށ   ޮގތ ަގއި  ެގ  ކަމެއ ރިޓީެއއ  އެ ރަށ ތަކަށ  ދިނ މަކީ ރަނަގޅ   ޔޯއެއީ ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ވާހަކަ. އޭަގއި ޕ ރަ

 ރެވޭ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .ކ ަގބޫލ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

ދ ރަތީ ވަސީލަތ ތައ  ހ ރި ތަނަކަށ   ގ   ،ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެބަ ފާހަަގކ ރައ ވާ 

އެހެނ ވީމާ، ފައިސާ ދައ ރ ކޮށ ، އެ ފަިއސާއިނ  އެ ވަސީލަތ ތައ  ފައ ކާެވެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ތަރައ ޤީ މި ލިބެނީ.  

ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނިޒާމ ތައ ނެތ   ވަސީލަތ ތައ ދ ރަތީ  ގ  ތަނ ތަނަށ  ފައިސާ ދައ ރ ވާ    އެއީ   ،އ ފައ ދައިފި ނަމަ   

ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އަރ ވަނީ  އިޤ ތިޞާދީ ހަމަތައ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ތަރައ ޤީއަށ  އެޅޭ ހ ރަހެއ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށ .ޝަފީޤަهللا މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝަފީޤ  هللاޢަބ ދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ލިދޫވެ

ފ ރ ޞަތެ ދެވަނަ  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ބޭނ ނ   އ ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  ކ ލި  ،ކ ރަނީވެސ    ،ޓޫރިޒަމ  ؛ބިމ  

. ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީެގ ކީ ރިސޯޓ ތަކ ނ  ބިމ  ކ ލީެގ ޮގތ ަގިއ ނަާގ ކ ލި ރަށ ރަށަށ  ދޭ ވާހަކަެއއ  ނޫނ  އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ކަނީ

. ބައެއ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  ކީޮގތ ަގއި ދައ ލަތަށ  ނަާގ އާމ ދަނީ ރަށ ރަށަށ  ދޭ ވާހަކައެއ  ނޫނ  އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ކަނީ

  ، ސީދާ އަޅ ަގނޑަށ  ރައ ދ ދެއ ވައިފި. އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ  ،ދައ ކަަވއިފިވާހަކަފ ޅ ށ  ބޮޑަށ   ަވޑަިއެގނ  ވަރައޮޅި

ެގ ވާހަކަ.  ސ ވާހަކައެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ ގ ރީނ  ޓެކ   ެގވާހަކައެއ  ނޫނ . ބިމ  ކ ލީ  ެގޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީ 

ެގ ވާހަކަ. ރިސޯޓ ތަކ ނ  ނަާގ ގ ރީނ   ސ   ޓެކ ހައ ސ ތަކ ނ  ނަާގ ގ ރީނ މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށ ރަށ ަގިއ ހ ނ ނަ ެގސ ޓ 

އެ އަތޮޅަކަށ  ލިބޭ ޮގތަށ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ   ؛ރަށ ރަށަށ  ލިބޭ ެގ ވާހަކައެއ  ވެސ  ނޫނ . ރިސޯޓ ތަކ ނ  ނަާގ އާމ ދަނީސ ޓެކ 

ެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ދެނ މެ ހ ޅ މާލެ ދާއިރާ  .އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ެއއީ އެނ މެ އިނ ސާފ ވެރި ޮގތެއ  ނޫނ 
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ނ ކ ރަނީ. އެޮގތަށ   އަޅ ަގނޑ  އެޮގތަށ  ތާއީދ   ޮގތ  އެނ މެ އިނ ސާފ ެވރި ނޫނ  ވީމާ  މެނ ބަރ  އެ ވިދާޅ ވީ. އެހެނ ީވމާ، އެ

ނ ސ   އެމ ބިއ ލާަގިއ ވެސ   ރޭހީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނ ޖެހ ނީސ  އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ ޅޮކަށ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަ  ،އެކަނ  ކ ރާ ނަމަ

އެނ ޑ  ރިސޯޓ ތައ .  ރީ ެއނ މެ ހައިހިއަތޮޅ ަގއި މި  ހަލާކ ވެފައި އޮެވެގނ  ރަށ  ޕިކަޕެއ ަގއި ބަލިމީހާ އ ފ ލާކަށ . އެއީ ނ.

އޭރ ެގ    ، . އެހެނ ނަމަވެސ ، ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނެީގނ ކ ރާނަެއކަނ   މެނ  އެޮގތަށ   ނ ޖެހ ނީސ  ައޅ ަގނޑ އެކަނ  ކ ރާކަށ 

އޮ އެބަ  ޮގތ ނ   ސަރ ކާރ ނ   ގ ޅޭ  އެކަމާ  ދައ ކާފަ.  ާވހަކަ  އެ  އޭރ ެގ    2016ތ   މަހ   ޖޫނ   އަހަރ ެގ   ޓޫރިޒަމ ވަނަ 

ކ ރެވޭނެ  ހައ ސ ތަކ ނ  ވޭސ ޓ  މެނޭޖ މަނ ޓ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނަނ . ެގސ ޓ   އ މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވެފައި އޮތ  ވާހަކައެ

މިސާލަކަ  އ ޅެނީ.  މި  ހޯދައިދޭނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމެއ  ޮގތ ތަކެއ   ބޭސިކ   އެނ މެ  އިނ ސި  ެގށ   ޓިނ ގ  ރޭނެޮގތ ަގއި 

  ވެދޭ  ހައ ސ ތައ  ހިނ ާގ މީހ ނ ނަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގސ ޓ   އީ ފެސިލިޓީއެއ  ާގއިމ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ . މި

 ލަމަށ . ކ ނީެގ މައ ސަހައ ސ ތައ  އެނ މެ ިގނައީ މާފ ށީަގއި ކަވޭ ެގސ ޓ ގ  އެހީއެއ . ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  އެބަ އިއ ތިފާ

ދިޔައިރ   އަހަރ  ެވެގނ   6ފެށި ފަހ ނ     ވެސ  އެނ މެ ބޮޑ  ެއއ  ރަށަކީ މާފ ށި. އެހެނ ވީމާ، ކޮބައިތޯ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނަަގނ 

ނ  ކޮނ މެވެސ   ދ އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ިމ ނަާގ އަދަ ؟އ ލެއ ހަދެވ ނ   އިހޯދަ

ޓަށ ، އެ ރަށެއ ެގ ށ  އެ ރަށަށ ، އެ ރަށެއ ެގ ކައ ނ ސިލަށ ، އެ ރަށެއ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ ، އެ ރަށެއ ެގ ތިމާވެމިނ ވަރެއ 

ެއ   ،އަޅ ަގނޑ  ނ ދައ ކަނ  ދައ ލަތަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ  !ހިނާގށޭއ ލ ކ ރ މަށ  ސީދާ ލިބޭނެ ޮގތ  ހަދަމާހަކ ނީެގ ަމއ ސަލަ 

ރަށަކ ނ  ލިބޭ އާމ ދަނީ މ ޅި ރަށަށ  ހޯދާ ވާހަކައެއ . ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނަަގނ  ފެށީ ނަމަ އެ  އަތޮޅަކަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ ނޫނ  

އ ލ ކ ރ މަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ދ ވަހެއ  ދ ވަހަކަށ   ހަދަށ  ޓަކަިއ. ތިމާވެށި ހިމާޔަތ ކ ރ މާއި ކ ނީެގ މައ ސަލަ  ގ ސަމި މަ

ބޮޑ ަވމ ނ . އެހެނ ވީމާ، އެކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  މި އަލިއަޅ ވާލައެ މައ ސަލަތައ  ދަނީ  މި ދެއ ކީ. ދެނ މެ    އި  ެއ ވާހަކަ 

އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ާވ   ؛ސަފާރީ އ ޅަނދ ފަހަރ ގައި  ، ބިލެތ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި

  6ެގނ ތޯ ަވކި  ކަމެއ . އެ މެނ ބަރ  އެ ދެއ ކެވި ވާހަކައަށ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . ސަފާރީތަކ ނ  ކީއ ވެ 

މިނިސ ޓ ރީެގ ބޭފ ޅަކާ   ޓޫރިޒަމ   ،ކަނ ކަމ ަގއި އ ޅ އ ވާ ބޭފ ޅަކާއި   ޮގތ ނ  މި  އަޅ ަގނޑ  އެކަމާ ގ ޅޭ ؟ޑޮލަރ  މި ނަަގނީ

ހައ ސ ތަކ ނ  ނ ލިބޭ ޚިދ މަތ   މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށ ރަށ ަގއި ހ ނ ނަ ެގސ ޓ   ،ނ . އެ ބޭފ ޅާ ދެއ ވި ޖަވާބަކީދައ ކާލިހަކަވާ

ސަފާލިބޭނޭ ހަމަ    ސަފާރީތަކ ނ   ޓަކައޭ  ސަބަބަށ   އެ  އެހެނ ވީމާ،  އޯކޭ.    6ރީތަކ ނ .  ެއވެސ   ނަަގނީ.  މި  ޑޮލަރ  

ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި މި ނަާގ    ، މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށ ރަށ ނ ނ ރަށ ރަށ   ،އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ

ތަކ ރާރ ކޮށ  ހަމަ  ކ ރާތީ އަޅ ަގނޑ  އެކަނ   ޮގތަށ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ އެއ ޗަކ ނ  ެއއީ ހަމަ އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ  ކަމަށ . އެ 

 ެގ ބޭނ ނ  ވެސ  ހިފީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އ ފާހަަގކ ރަނ ެވެގނ  އެ ވާހަކަ ދަނ ނަވާލަނ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތެ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޮގތ ަގއި ނެޭގ    ،އ ޒަތ ރެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  އެނގިވަޑަިއަގނ ނަވާނެޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އި ޖީ.އެސ .ޓީެގ 

ޓެކ ސ   ޓެކ ހ ނ  ޚިދ މަތަކ ނ   ކޮނ މެ  ދެވޭ  ތަނެއ ަގއި  ެގސ ޓ ނެެގމ ނ ދާނީކޮނ މެ  އެހެނ ވީމާ،  ދެޭވ  ހައ ސެ.  އ ަގއި 

ވިޔަސ   ޚިދ މަތަކަށ   ދެވޭ  އޮޑިއެއ ަގއި  ސަފާރީ  އަދި  ވިޔަސ   ނެެގމ ނ ދާނެ.   ،ޚިދ މަތަކަށ   ަގވާއިދ ނ   ޓެކ ސ   އެ 

ދެމެދ  ނ ވަތަ މި ބިލ    އާއި ިމއަދާޖ ލައި   3  ،ޔަީގނ ކ ރަނ ށ  ފާހަގަވާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަ

އިސާ  ހައ ސ ތަކ ނ  ނަާގފަިއވާ ޓެކ ސ ެގ ފަެގސ ޓ  ؛ދެމެދ  އެ އޮތ  މ އ ދަތ ަގއި ނަާގފައިވާ  ވ މާގ ފާސ ވެެގނ  ތަސ ދީ 

އެ ފައިސާ   ،އާއިހައ ސ ތަކ ަގއި ތިޔަ ފައިސާ މިހާރ  ހ ރިތޯ ބ ނޭ އިނޭގތޯ. މި ެގސ ޓ ބައަނބ ރާ ދެއ ކ މަށ  މި ބިލ  އެ

 އަޙ މަދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ ނައިފަރ ދެކެވެނީ.  މި  ާއއި މި ބާވަތ ެގ އެތައ  ވާހަކަެއއ   ދިނ  މީހާ ކޮބައިތޯ

 .ޝިޔާމ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ވާ އިޞ ލާޙަކީ ައޅ ަގނޑ މެނ    ބެހޭ ާގނޫނަށ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މި   ޓޫރިޒަމާޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  

ރ ނ  މި ދޭތެރެއިނ  ެގނައި ނޭނިގެގނ  މި ސަރ ކާނޭގ ދައ ލަތަށ  ވަނ ނަނ  އޮތ  އާމ ދަނީއެއ  ވާނ ވާއެނ މެނ ނަށ  އެބަ އެ

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއ   ެގނ ޓޫރިޒަމ  ާގނޫނަށ  ެގނައި އިޞ ލާޙ ނ  މި އ ޅެނީ ދައ ލަތަށ  ވާނ ވާ ނޭނިގ  ،އިޞ ލާޙެއ  

ވަނަ ދ ވަހ    30  ޖޫނ  މަހ ެގ  މި މަޖިލީހ ނ   ،އ ޔާޖޫނ  މަހ  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވާ ޮގތ ނ  ވެއ ޖެ ެއއީ  އިޞ ލާޙަކީ  

 ރ  އިކ ރެވ ނ  ޖ ލަިއަގއި ރެޓިފައިކޮށ ފި. ރެޓިފައި   3ލާފައި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  އި ފާސ ކޮށ ، ައަވސ  އަރ ވަ އަޅ ަގނޑ މެނ 

މި   ތައ ތައ މެނ ބަރ ނ  ތިއ ބަވަިއެގނ  ކ ރައ ވާ ކަނ   65ަގއި ދެނ   . މި ތަނ ނ މި ކ ރެވ ނީ ކޯއ ޗެއ ކަނ  ެވސ  ނޭނގ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިހާރ  ކ ރި އިޞ ލާޙެއ  އެ އިޞ ލާޙަކީ  މިލިއަނ  ގެއ ލޭ ޮގތަށ  ރެޓިފައި  600ހ ނ ނަނީ. ދައ ލަތަށ   

ވެސ  އޮޅިެގނ ، އޮޅ މަކ ނ  ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ ނ ވަނ ނާނެ ހ ރިހާ ޮގތެއ    ނ ވެެގނ . އަބަދ ރަކ އޭތި ރަނަގޅ މި އ ޅެނީ 

އި ހ ނ ނެވި ބޭފ ޅަކަށ . ދައ ލަތެއ  ހިނ ަގނ ، ސަރ ކާރެއ  ހިނ ަގނ   . ވާނ ވާ ނޭނެގނީ ވެރިކަމ ގަ އެބަ ހަދާ  މި ސަރ ކާރ ނ 

 ،ިއއ ޒަރ ތެރި ރަީއސ ، މި ވެރިކަނ  ފެށ ނ އިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނީ؛ ނޭނެގނީ. ސަރ ކާރަށ  ވަނ ނަ އާމ ދަނީ

ނަރަލާއި  ޖެށަށ  ެއއ ވެފައި އެޓަރނީ  ލ މަނ ޓ  ކޮމިޓީއެއ  ހަދާފައި މޭޒ ދޮދައ ލަތ  ވަތ ހާ ފައިސާެއއ  ބަހާލި ތަނ . ހަމަ ސެޓ 

ބަޔަކަށ  ފައިސާ ބެހި ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެނ  އޭރ  ދެއ ކިނ .   ހާނ ނ ދޮށ ަގިއ ތިބެެގނ  ބޭދެނ  ތިބި ބަޔަކ  އެ ކޮމިޓީަގިއ މޭޒ 

ރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކީ  އޭމިއަދ  ވެސ     މިއަދ  އެ ވާހަކަ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  ވެސ  ރަނަގޅ ެވއ ޖެ. ަގބޫލ ކ ރައ ވާ

މިީއ ހަމަ  ؛ކަނ . ަވއ ކަނ  އެބަ ކ ރޭކަނ . އިނ ތިހާއަށ  އެބަ ކ ރޭކަނ  ވައ ކަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ެއއ ރަނަގޅ  ވާހަކަ
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ކ ރަނ  ެގނައި ިއޞ ލާޙެއ  ފ ރަތަމަ. އެކަމަކ  ބަޔަކ  މިހާރ  މީަގއި ބޮލަށ  އަރައިފި. ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ތިބި  ސީދާ ވައ ކަނ 

ކޮށ ލަނ ވެެގނ  ިމ އޮތީ  ލޯ ފަރމ ތަކާިއ މީރާއިނ  ވެސ  މިކަމ ެގ ވާހަކަ ދައ ކާތީ އަނެއ ކާ މީތި ރަނަގޅ   އެއ ކަހަލަބަ

ރަީއސ .    ެގނެއ ސަ ރ ފިޔާ  600އިއ ޒަތ ތެރި  އަޑ ިއވ ނީ  . މިލިއަނ   މި  ިއއ ޔެ  ދައ ލަތ ެގ މި    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ހަދާއާމ ދަނީއަށ  ދައ ކަޮގތ ެގ      މި  އަިއއ ސަވާހަކަ  އޮތ   ެއބަ  ކޮމިޓީއަށ   އެސ .އޯ.އީ  އަޅ ަގނޑ ެމނ   މާލޭެގ   ،ނީ. 

މިލިއަނ  ރ ފިޔާއަށ  ހަވާލ ކ ރި މަސައ ކަތ     37މިލިއަނ  ރ ފިޔާއަށ ، ހަމަ މި އަހަރ     37އަމީނީމަގ ަގއި މީެގ ކ ރިނ   

  މިލިއަނ  ރ ފިޔާއަށ  ހަވާލ ކ ރީމާ   37. މާލެ ސިޓީ ކައ ނ ސިލ ނ   މާލެ ސިޓީ ކައ ނ ސިލ ނ  ހަވާލ ކ ރީ  ،އަމީނީމަގ  ހަދަނ 

ޯގސ ވެއ ޖެ ސަރ ކާރަށ . ޯގސ ވެެގނ  އެ އެގ ރިމެނ ޓ  ޓަރިމނޭޓ ކ ރ ަވއިފި. އެ އެގ ރިމެނ ޓ  ޓަރމިނޭޓ ކ ރ ވާފައި ދެނ   

ަގނޑ   ައޅ   ،މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ 84 ؟ކިހާވަރަކަށ ތޯ  އާމިނިސ ޓ ރީނ  މި ހަވާލ ކ ރީ އާރ .ޑީ.ސީ   ޕ ލޭނިނ 

މިލިއަނ  ރ ފިޔާއަށ  މާލެ  37 ؟ރަނ ނ ބާވައޭ މަގ  ދަމާލަނީ ؟އަރަނީ ކޯއ ޗަކ ނ ބާަވއޭ އަނެއ ކާ މި މަގ  ދަމާލަނީށ މި ހިތަ

ސިޓީ ކައ ނ ސިލ ނ  ހަމަ އަމީނީމަގ  އެނ މެ ތަނ ކޮޅެއ  ވެސ  ދިެގއ ނ ވޭ. އެނ މެ ތަނ ކޮޅެއ  ވެސ  ދިެގއ ނ ވޭ ިއއ ޒަތ ތެރި 

އަކީ ކިހިނެއ   މިލިއަނ  ރ ފިޔާއަށ  އާރ .ޑީ.ސީއަށ . އާރ .ޑީ.ސީ   84އެ ެއގ ރިެމނ ޓ  ކެނ ސަލ ކޮށ ލާފައި  ރައީސ . އެކަމަކ   

 ... ވ ރެ ރަނަގޅަށ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ . މިއީ މިއަދ  ހިނާގ ކ ނ ފ ނ ޏެއ ކަނ  އަޅ ަގނޑަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ެއއީ ސަރ ކާރ  ހިއ ސާވާ ކ ނ ފ ނ ޏެއ . އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނީ ރައީސަށ . އެހެނ ވީމާ، މިއީ މިައދ  މި ކ ރާ ކަމަކީ އިއ ޒަތ ތެރި   ރަނަގޅަށ ވ ރެ    އާދެ! އަޅ ަގނޑަށ 

 ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބަށ  ބޭނ ނ ކ ރަނ  މަސައ ކަތ  މި ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގ2023ފައިސާ  ހ ރި  އީސ . ދިމަދިމާލ ަގއި  ރަ

ޮގތ ަގއި އިނ ތިޚާބަށ  ބޭނ ނ ކ ރި ތަނ .   ވަނަ އަހަރ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ މ ދާ ނަހަމަ  2019ދެކ ނީމޭ  

މެނ ބަރ ނ    ެގދަތ ރ ކ ރެއ ީވ އަމިއ ލަ ޕާޓީނ ޗ ކޮޅ ަގއި  ލޯ  ނިޝާނ ޖެހިދިވެހި ދައ ލަތ ެގ، ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ ފައިސާ  

މިއަދ  އެ އ ނދަޫގ ޖެހިެގނ  ރައީސ  ތި އ ޅ އ ވަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މިއަދ  އެ އ ނދަޫގ ޖެހިެގނ  ރައީސ     ނަަގނ .

މި އ ޅ އ ވަނީ.  ބައެ   ތި  ތިއ ބެިވ  މި  ފ ރޮނ ޓ ލަިއނ ަގއި  ކިހާވަރަކަށ ތޯ  ބޭފ ޅ ނ ތަނ ަގިއ  އެމ .ޑީ.ޕީއަށ     ،އ  

ެގ  ެގ ރިޕޯޓ  ވެސ . ކޮމަނ ވެލ ތ  . އެ އޮތީ ކޮމަނ ވެލ ތ  ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  އެ ވާހަކަ ދެއ ކެވި  ވެސ    ަވޑަިއަގނ ނަވާނިސ ބަތ ވެ

ޓަކައި  2019 ؛ރިޕޯޓ  އިނ ތިޚާބ ކ ރ މަށ   މެނ ބަރ ނ   ތިއ ބެވި  މި  މަޖިލީހ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  މި  އަހަރ   ވަނަ 
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ނަހަމަރައީސ ލ  ވަސީލަތ   ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ފަިއސާ،  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ވާހަކަ    ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ބޭނ ނ ކ ރި  ޮގތ ަގއި 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، ފެށ ނީއ ސ ރެ   ، ެގ އޮބ ޒާވަރ ނ ެގ ރިޕޯޓ ަގއި ވެސ  އޮނ ނާނެ ެއ ވާހަކަކޮމަނ ވެލ ތ 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަކީ  ތެރޭަގއި އެބަ އޮތޭ.  ވެސ  މި ކަނ ތައ ތައ  މީެގ

ިމ    ، ސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަނ  އޮތ  ތަނ  މިއިސަރ ކާރ  ޒިނ މާދާރ ކ ރ ވަ  ތަނަކީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ފެއިލ ވާ ތަނ  

އިއ ޒަ ފެނ ތ ފެނ ނަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތަނ   ފެއިލ ވާ  ރިޔާސަތ   މިއަދ   ރައީސ .  ސަރ ކާރ ތެރި  މި    ނ  ނަނީ. 

ކ ރާ  ކ ރީމަ ަވއ ކަނ ވައ ކަނ   .އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ރޭނ ކެކޮށ ލަނ  ކ ރާ ާވހަކަ ވެސ  ރެޖިސ ޓަރކ ރީމަ ަވއ ކަނ ވައ ކަނ 

އެ މިހާރ   ހިއ ކަނ   ގިރާވަރ     މިތާ  ،ނ ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ  ރެޖިސ ޓަރކޮށ ލަނ  ވެސ ވާހަކަ ވެސ   

ދީފަ.   ހިއ ކަ އޮތީ  ިގރާވަރ   އޮތީ.  އެ  ހިއ ކަނ   ނޭނެގ.   ؛އިިގރާވަރ   ދަނ ނަވާކަށ   އަދަދެއ   ސީދާ  އަޅ ަގނޑަށ  

 ރިޖެއ  ބޮޑ ކޮށ  އެ ފަޅ  އެ ހިއ ކަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  އެ އޮތީ ބ   އެހެނ ނަމަވެސ ، އެތައ  މިލިއަނ  ޑޮލަރެއ  އަގ 

މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ދައ ލަތ ނ     67ދައ ކަނ ޖެހ ނީ.  ލަތ ނ   މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ދައ   67  ،އި އެ އޮތީފަ ރިޖެއ  އަޅާ. ބ އަޅާފަ

 އިއަކަީމޓަރެއ  އެ ބ ރިޖާއި މިހާރ  އަޅަނ އ ޅޭ ބ ރިޖާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި އ ޅެނީ ދައ ލަތ ަގ  !ދައ ކަނ ޖެހެނީ. ބައ ލަވާ

ވާ ޮގތަކަށ ، ބޭނ ނ ފ ޅ ާވ  ނ ފ ޅ ފައިސާ ނެތިެގނ . ދައ ލަތަށ  ލިބޭހާ ފައިސާއެއ  ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  ބޭނ 

 މި އިޞ ލާޙ   ،ކަމެއ . ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ފާހަަގކ ރަނ   މިއީ ދެރަވަރ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ދަނީ ބަޔަކަށ  ބަހާލަމ ނ  މި

  ، ފާހަަގކ ރެވެނީމި ދެނ ނެވީ. މި އިޞ ލާޙ ަގއި ެއނ މެ ބޮޑަށ  ައޅ ަގނޑ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ ކަނ ތައ   .އިނޭގތޯ

ބޮޑ ސިނ ގާ  އޮޅ މަކ ނ   އަނެއ ކާވެސ   ފައިސާތަކެއ ،    ،ޖަރީމާއެއ   ހާރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  އޮތ   ވަނ ނަނ   ދައ ލަތަށ  

މި ދެނ ނެިވ    ހެއ ކ ރި ޮގތެއ . މީަގިއ އެބަ އޮތ  ޖަހާފައި ެއއ ވެސ  ގ ރީނ  ޓެކ އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނެގ މި އެއ ޗެހި ޗެނަލ 

އ ޔާ  އ ޖެ ވެހިސާބަށ  އެއ ވެސ  ރ ފިޔާއެއ  ނަާގފަިއ އޮ   ވަނަ ދ ވަހ ނ  ފެށިެގނ  މިައދާ  3 މަހ ެގ  އެއީ ޖ ލައި ؛ވަގ ތ  

ނ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އޮޅ މަކ ބ ނެފައި  މީަގއި    އޮތ   އެބަ  ދޭށޭ    މަީގއި ބ ނެފަ. ތިމަނ ނައަށ އޮތ   ތިމަނ ނައަށ  ދޭށޭ އެބަ

 ރީ ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ... ހި ބ ނެފަ. މިތ ދޭށޭ އެބައޮޭއތި ހަވާލ ކޮށ   ސ  ތިމަނ ނައާތައޮ ނެިގފައި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ .  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ސަނީފ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ތިނަދޫ
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 ދެކ ނ  ދާއިރާެގ... ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ .  ދާއިރާެގ ކ ނ ދެ ތިނަދޫމާފ ކ ރައ ވާ! 

 

 (ކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ ނ  )ނިޒާމީ މައ ސަލަ

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ސަނީފ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ތިނަދޫ

މި ބިލ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ދީފަިއ    ކ ރީ އަޅ ަގނޑ  ވީމާ ބިލެއ  ސ ޕޮނ ސަރޅިސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ހ ށަހެ ؛ހ ށަހެޅިމި ބިލ   

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ،ދައ ލަތަށ   ،އިނީ ހާލަތެއ ަގއި  އެއ ވެސ   ކެބިނެޓ    އަށ މީރާއަށ .  ނޫނ .  ވާހަކަެއއ    ދޭ 

 .ދޭ ވާހަކައެއ  ނޫނ  މިނިސ ޓަރ ނ ނަށ 

 

 ކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަ

އެ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ އަޅ ަގނޑ  ބަލައިަގނ ނަނ . ބިލ ަގއި ވަރަށ    ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 އިބާރާތ ނ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި އެބަ އޮތ  އެ ފައިސާ ދާނ ވީ ދައ ލަތަށ  ކަމަށ . ދެނ  އަދި އިއ ޒަތ ތެރި  ޙަސަރީ

އިޝާރާތ   މެނ ބަރ  ލޯދެނ މެ  ދަތ ރ  ކ ރެއ ވި  ޮގތ ަގއި    ،ނ ޗ   ހަނދާނ ވާ  ޖޫރިމަނާއެއ   ރ ފި  200އަޅ ަގނޑ   ޔާެގ 

ކ ރި ދަތ ރެއ ަގިއ ެއއ ބައި ކޮނ މެވެސ  އެހެނ    ؛އަޅ ަގނޑ  އެ ދަތ ރ   ިއ،ކޮށ ފަ  އޭ.ސީ.ސީނ  ވަނީ އަޅ ަގނޑ ެގ މައ ޗަށ  

ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެގ މައ ޗަށ  ސާބިތ ެވެގނ    ހަމަގައިމ   ނީވަ  ރ ފިޔާ   200ތަނަކަށ  ދެވި، އެ ޓިކެޓ ަގިއާވ އަގ ެގ ތެރެއިނ   

ނަމަވެސ ،  އެހެނ ފާހަގަވީ.    ކަމަކ ނ  ދިމާވި ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގިއ އެކަނ    އެ ޖޫރިމަނާ އަޅ ަގނޑ  ދައ ކާފަ. ދެނ  އިދާރީ

ކޮރަޕ ޝަނ  ކޮމިޝަނ ނ  ދެނ  ތި ވިދާޅ ވި އަނެއ  ަމއ ސަލައަށ  ކަނ ތައ ތައ  ެވެގނ ދިޔަ ޮގތެއ  - ދެނ  އެނ ޓި  ،ފާހަގަވި

  ެގވަނީ މިކަމ ނ  މިހާރ  ބަރީޢަވެފައިކަނ . ނައިފަރ  ދާއިރާ   އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނެގ. އަޅ ަގނޑަށ  އެނޭގ އެއ ޗަކީ އަޅ ަގނޑ  

 .އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ .    ،އަޅ ަގނޑ  އިޝާރާތ  މި ކ ރީ   !އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއ  

ވި ވާހަކަ  ޮގތ ަގއި ބޭނ ނ ކ ރެއ    ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ދައ ލަތ ެގ މ ދާ ނަހަމަރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ދަތ ރ ކ ރެއ ވި ވާހަކަ.  
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ވާނ ާވ   ކ ރާއިރ މި ތަނ ަގއި ބިލ  ސ ޕޮނ ސަރ ؛ސިޔާސީ ބޭނ މަށ . އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދެއ ކީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އަޅ ަގނޑ  ސ ޕޮނ ސަރއެ  މެނ ނަށ ނޭނޭގކަނ   ބިލ   ކޮނޭގ.  ބޭފ ޅަކ   ތެދ ވެކ ރެއ ވި  ތިމަނ ނަ  ވަޑަިއެގނ   ނ މެހެނ  

ވަނަ 11  މި އިޞ ލާޙ .  ،ޖެހ ނީމި    ނޫނ ތޯ މި ބިލ  އަނެއ ކާ އަނ ނަނ   ނެއ ާވނ ވާ ނޭނިގެގ ؛ކ ރެއ ވި ބިލެކޭސ ޕޮނ ސަރ

ވާނ ވާ   ނޭނެގ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ެގނައީ.  މި  އިޞ ލާޙ   މި  އަނެއ ކާ  ެގނެވިފަ.  ނޭނިގެގނ   ވާނ ވާ  އޮތީ  އެ  އިޞ ލާޙ  

 ނެގނީއިަގނ ނަވާ ކަމެއ . ޔަީގނ ނ  ވެސ  ދައ ލަތ ނ  އެތައ  ފައިސާއެއ  މަދ ވެއ ޖެކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އެއެނިގވަޑަ 

ވައ ކަނ  ބަލަނ    އީކަހަލަ ބޮޑެތި ޖަރީމާ މި ހިނ ަގނީ. ވައ ކަނ  ބެލެނީކީ ނޫނ . މި  މިއެހެނ ީވމާ،    އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

 ނާގ ަވއ ކަނ ތައ  ނ ބެލޭ. މި. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މިއަދ  މި ޤައ މ ަގއި މި ހިއެނ މެ ބޮޑ  ބާރެއ  އަޅަނ  ޮއތ  ތަނ 

އޭެގ ފ ރިހަމަ ޒިނ މާ ރިޔާސަތ ނ  ނަނ ގަވަނ ޖެހޭނެ. ޭއެގ ފ ރިހަމަ ޒިނ މާ ރިޔާސަތ ނ    ތަނ ނ  ނ ބެލޭ ކަމަށ  ވަނ ޏާ

ކޮށ ެގނ  ހާރ  ެވސ  ކޮނ މެ އަހަރ  ފައިސާ ޗާޕ މި  ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ ؛ވެސ  ޗާޕ ކޮށ ެގނ    ނަނ ވަނ ޖެހޭނެ. މިހާރ 

ބޮޑ ސިނ ާގ އެކަމަކ   ނެތ .  ޮގތެއ   އެއ ވެސ   ހޯދޭނެ  އާމ ދަނީ  ދައ ލަތަށ   އ ޅެނީ.  އެ  ޗާޕ   މ ސާރަދީެގނ   ކ ރާ މަނީ 

ޗާޕ  ފައިސާ  ބަހައ ޓަިއެގނ   ފ ރާޅ މަތީަގއި  އޮފީހ ެގ  ރައީސ   ޗާޕ މެޝިނެއ   ފައިސާ  ދަނީ.  އެ  ކ ރަމ ނ  ކ ރަމ ނ  

ދަނީ އިއ ޒަތ ތެރި    ، ބޮޑެތިސިނ ާގހާ މ ސާރަ ދެމ ނ  އެއިބޮޑެތިސިނ ާގހާ ސިޔާސީ މަޤާމ ތައ  ހަދަ  .ދެމ ނ  އެ ދަނީސާރަމ 

މި އެބަ   ރައީސ .  ހ އ ޓ ވަނ   ހ އ ޓ ވަނ   ކަނ ތައ   ލިބ ނ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ވަރަށ    ؛ޖެހޭ.  ރިޔާސަތ ނ   ރައީސ ، 

ކޮށ ެގނ  ފައިސާ  ވަނަ މާއ ދާ ސަސ ޕެނ ޑ   32ނ ނަވަނީ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވާ ާގނޫނ ެގ  މަސައ ކަތ ކ ރެއ ިވ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަ

އެހެނ ނަމަވެސ ،    .އީމ ނ ދިޔަކ ރަ ދ ވަހަށ  އެކ ސ ޓެނ ޑ އީސ . މީެގ ކ ރިނ  އެއ  އަހަރ ރަދަނީ އިއ ޒަތ ތެރި    ކ ރަމ ނ  އެޗާޕ 

ހިސާބަށ    ެގ ޑިސެނ ބަރާ  2023އިނ ތިޚާބ  ނިމި،  ނ  އެ އޮތީ ރިޔާސީ  ހ ފަ  އެނ މެ ؟ފަހ ނ  އެ އޮތީ ކިހިނެއ ތޯ  އެނ މެ

ދަމަ އޮތީ  ދިނ އެ  ލާފައި  އިއެ  އެކ ސ ޓެނ ޝަނ   އެ  އެކ ސ ޓެނ ޝަނ   ؛އިރ ަގއިއެކ ސ ޓެނ ޝަނ .  ފ ރަތަމަ  އެނ މެ 

ނަށ  މި މަޖިލީހ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ގައިނޭގ ސަސ ޕެނ ޝަނ  ދިނ އިރ ދިނ އިރ ަގއި މި މަޖިލީހ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އެ

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ. ވަރަށ     ވަރަށ  ބައިވަރ  ރިޕޯޓ ނޭގ  އެބަ އެލިޔެކިޔ ނ ތަކ ނ  ބެލީމަ    ،ނގޭ އެބަ އެ

އެ ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއ     ،ޮގތާއި   އަނބ ރާ ހޯދާނެކ ރާ ފައިސާ  އަކ ރ ނ  އަކ ރަށ  ހޭދަކ ރެވޭ ވަރަށ  ޗާޕ    ،ބައިވަރ  މަޢ ލޫމާތ 

  އޮނ ނާނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ފާސ ކ ރިއިރ ދިނ މަށ   ތަނަށ     އެ ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއ  މި  ،މިނ ވަރާއި  ތާއި ހޯދިޮގ  ނ ވަތަ ހޯދި

އޮނ ނާނީ މިހާރ  އެ ހ ރި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަށާއި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  އަނ ާގފަ. އެކަމަކ  ކޮނ    އެ ކަނ ތައ 

ތަނ ނ  އެއ ވެސ     އިރ  ވެސ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނެގ މިފަހ ނ  އެކ ސ ޓެނ ޝަނ  ދިނ   އެނ މެ ؟ތަނަށ  އައީ  ރިޕޯޓެއ ތޯ މި

ބަރާ ހިސާބަށ  އެ އޮތީ ފައިސާ ޗާޕ ކ ރ ނ  ހ އ ދަދީފަ.  ނ ޑިސެ 2023؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ލެވ ނ  ކަެމއ އިރިޕޯޓަކަށ  ބަލ

ސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާނެ ކަމެއ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، ޔަދީެގނ  ކ ރިބޮޑެތި މ ސާރަ  ،ދީެގނ ދެނ  ފައިސާ ޗާޕ ކޮށ ެގނ  މ ސާރަ
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މި އެބަ  މިދަނ ނަވަނީ  ޒިނ މާތަކެއ   ނަހަމަ   ތަނ ެގ  ފައިސާ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދިވެހި  ފައިސާ،  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި   ހ އ ޓޭ. 

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ިވ އެ ދަނީ. ވަރަށ   ޮގތ ަގއި ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ 

 ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ނ ދަނ ނަވާނަނ .    ކަމަކަށ  ހަމަގައިމ   ނެތ   މި މަޖިލީހ ެގ ޒިނ މާޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

ރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ ނ  އެީއ މި މަޖިލީހ ެގ  ާގނޫނ  ހެދ މާއި ސަރ ކާ  ، އެީއ ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ ސާފ  ބަހ ނ  ލިޔެފައި އެބަވޭ

ފ ރޮޅިެގނ  އަނ ނަނީ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ  ވަކި  މަސ އޫލިއ ޔަތެއ ކަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށ  ކަމެއ   

 ޮގތަކަށ  ނިނ މެވީމަ. ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޢަލީ ޙ ސައިނ ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މި ހިތަށ އަރަނީ ސަހަރާއެއ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ ނޫނީ ސަހަރާއެއ ަގިއ    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

އެއ ޗެއ    މަގ މަތިނ   ބިރ ދައ ކަިއެގނ   ވަޅިނ   އަތ ނ   މީހ ނ   ދަތ ރ ކ ރާ  މަގ ނ   އެ  ބަޔަކ   މަގ ފޭރޭ  އި،  ފޭރ މާއ ޅޭ 

ލާނެކަމ ެގ، ޖޫރިމަނާކ ރާނެކަމ ެގ، ޕާސ ޕޯޓ  ހިފަހައ ޓާނެކަމ ެގ    ދިރިއ ޅޭ މީހ ނ ނަށ  ޖަލަށ   އިދައ ލަތަކ ނ  ެއ ދައ ލަތެއ ގަ 

ޓެކ ސ  ކޮބައިބާއޭ  ނެގ މާ ބިރ ދައ ކަިއެގނ   ތަފާތަކީ  ދައ ލަތަކ ނ    ؟ހ ރި  މަގ ފޭރ މާއި  ޮގތ ަގިއ  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ  

ކަމަށ  ޓަކަިއ،    ހަމަ އެނ މެ ކަމަކ ނ . އެީއ، ދައ ލަތަކ ނ  ކ ރާ ހ ރިހާ ކަމެއ  އިނ ސާފ ވެރި  ،ތ ވަނީ ނެގ މާ ތަފާޓެކ ސ 

ެއކަނ  ކ ރާތީވެ ދައ ލަތ ނ  ޓެކ ސ   އިނ ސާފ  އެކަމަށ   ހޯދައިދިނ މަށ  ޓަކައި  އަޅ ަގނޑ މެނ  އޯކޭވެެގނ  ނޫނީ  ނެގ ނ  

ނަާގތީެވ ދައ ލަތާ މަތިކ ރާ ޒިނ މާއަކީ އިނ ސާފ ވެރިވ ނ .  ޓެކ ސ   އާެއކޭ ބ ނެެގނ  މި ތިބެނީ. ެއހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ 

ގ ރީނ     ،ޮގތ ނ  ބ ނަނ  އޮތ  ފ ރަތަމަ ވާހަކައަކީ   އެ އިނ ސާފ ވެރިކަމަށ  ނިސ ބަތ ކ ރާއިރ ަގއި ގ ރީނ  ޓެކ ސ އާ ބެހޭ

އ  ވެެގނ . ދ ނިޔޭެގ ބަެއއ  ، އެއަށ  ވަކި ނަމެއ  ކިޔަނީ ވެސ  ަވކި ކަމެޓެކ ސ  ނަަގނީ ަވކި ބޭނ މަކަށ . އެހެނ ވީމާ

އެނޫނ  ކަމަކަށ  ބޭނ ނ ކ ރ މަކީ އެއީ ހަމަ ކަނޑައެޅިެގނ  ާގނޫނީ   ،ޤައ މ ތަކ ަގއި ވަކި ޚާއ ޞަ ކަމަކަށ  ނެޭގ ޓެކ ސ 

 ؛ކޭޝަނ ޔ  އ ޅޭ އިނ ޑިއާަގއި ެއޑި  ކައިރީަގއި ޖެހިެގނ  މި  ،ޮގތ ނ  ވެސ  މަނާ ކަމެއ . ިމސާލަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނަނ 

 ނ ކ ރެވޭ. އެ ބޭނ ނ ކ ރ މަކީ ާގނޫނީ   އ  އެނޫނ  އެއ ވެސ  ކަމަކަށ  ބޭނ މެއ ކޭޝަނ ެގ ބޭނ މަށ  ނަާގ ޓެކ ސެޔ އެޑިހަޔަރ  

ނަާގ ފަނ ޑ  ވަކި  ޮގތ ނ  މަނާ ކަމެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ގ ރީނ  ޓެކ ސ އާ ބެހޭ ވަކި ާގނޫނ  ނ ވަތަ ގ ރީނ  ޓެކ ސ އިނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހެނީ  ، ނެތަސ ނޫނ ަގއި ލިޔެފައިކަމަކަށ  ބޭނ ނ ކ ރެވޭނެ ކަމަކަށ  ާގ
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އެއ  ހަމައެއ ަގއި ފައިތިލަ ސާތިބ ކ ރަނ  މަސައ ކަތ ކ ރާ   ވެސ  ތަހ ޒީބ ވަމ ނ  އަނ ނަ ނ ވަތަ ތަހ ޒީބ ވެފަިއވާ ޤައ މ ތަކާ

އެ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ބޭނ ނ ކ ރަނ ޖެހޭނީ   ،މަށ  ވަނ ޏާކަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނަާގ  ،ޤައ މަކަށ  ީވއިރ ަގއި 

ކަނ ކަމަށޭ ގ ޅޭ  ނައ ތާލ މަށ އެއާ  ކ ނި  ބޭނ މަށ ،  ތިަމވެށީެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،.  ބަދަލ ތަކ ނ   މޫސ މީ    އަދި 

މަސައ ކަތ ބަދަލ ވާނ ޖެހޭޖެހ ނ  ނ ވަތަ އެޑަ ައޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ  އެ ފައިސާ   ކ ރ މަށ  ޓަކައި  ޕ ޓ ވ މަށ  ޓަކައި 

  ޓަށ  ެގއ ލ ނ  ށ ތިާމވެ  ،ޓާ ނ ގ ޅޭށ ބޭނ ނ ކ ރަނ ޖެހޭނީ. ދައ ލަތ ނ  ހިނ ާގ ބިނ  ހިއ ކ މަށާއި، ދެނ ހ ރި ކަމަކަށާއި، ތިާމވެ

ފައިސާ    ލިބޭ މި  ޓަކައި  އިސ ރާފ ކ ރ މަށ   ޚަރަދ ކޮށ   ބޭކާރ   ޚާއ ޞަކޮށ   ވަކިނ   އަދި  ކަނ ކަމަށ   ޒާތ  

ރައީސ ިއއ ޒަތ   ބޭނ ނ ކ ރެވިެގނ ނ ވާނެ، ކަމަކީތެރި  ދެވަނަ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއިނ   އެހެނ ވީމާ،   .،  

މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށ ރަށ ނ  ނެޭގ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ މ ޠަލަޤަށ  އެ ފައިސާ ލިބެނ ޖެހޭނީ    ނ ،ރަށ ރަށ 

ރަށަކަށ .   މެނ   ، ނޫނ   އެހެނެއ  އެ  ބައެއ   އިއ ޒަތ ތެރި  މިތަނ ނ   ފާހަަގކ ރެއ ވިދެނ މެ  ޓޫ  ބަރ ނ   ރިސ ޓ   ޮގތަށ  

  ރިސޯޓ ތަކ ނ ނާއި އަދި ސަފާރީ އޮޑިތަކ ނ  އެ ނެޭގ ޓެކ ސ ތައ  އެ ހ ރިހާ ރަށަކަށ  ބެހ މަކީ ނ ވަތަ މ ޅި ދައ ލަތ ނ  

ހ ނ  ނޫނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މީ  ޕަސ އަށ  ބޭނ ނ ކ ރ މަކީ އެއީ މައ ސަލައެއ ޮގތ ނ  ނ ވަތަ ގ ރީނ  ޕާ  ޓާ ގ ޅޭށ ތިމާވެ

ަގބޫލ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ   ފައިސާ  ނެޭގ  ޮގތ ަގއި  ޓެކ ސ ެގ  ގ ރީނ   ނެޭގ  ރަށ ރަށ ނ   ގ ޅޭ   ،ދިރިއ ޅޭ  ރަށަކާ  އެ  ހަމަ 

ހަމަ ރައ ޔިތ ނ ެގ މެދ ަގއި އޮތ     ،ކަނ ތައ ތަކަށޭ ޚަދަރ ކ ރެވެނ ޖެހޭނީ. އެނޫނ  ޮގތަކަށ  އެ ޚަރަދ ކ ރާކަމ ަގއި ވާނަމަ

ދ  ހާސިލ ކ ރެވޭ ކަަމކަށ  އަޅ ަގނޑެއ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ގ ސަކ ސ  ނެޭގ މަ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އޮނ ނާނެ. އަދި ެއ ޓެ

ދައ ލަތ ެގ    ،ދެނ މެ މި ތަނ ަގިއ އެހެނ  މެނ ބަރަކ  ފާހަަގކ ރެއ ވި، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި ؛ރައީސ 

ކޮރަޕ ޝަނ ގެ  އަދި  ވާހަކަ.  ބޮޑ ާވ  އިނ ތިހާއަށ   ފައިސާ   ،ޮގތ ަގއި   ޚަރަދ ތައ   ޮގތަށ   ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކޮރަޕ ޝަނަށ  

ނ  ރ ފިޔާ  އަމިލި  23ޚަރަދ ކ ރެވޭ ވާހަކަ. ިއއ ޔެ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނޫހ ނ  މި ފެނ ނަނީ ކ ޑަކ ޑަ ސ ކޫލެއ  އަޅަނ   

ިމީއ ކޮޓަރި އަޅަނ  އި  އަށ ދައ ލަތ ނ  ޚަރަދ ކ ރި ވާހަކަ. މިދިޔަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑަށ  އަޑ އިވެނީ ރަށެއ ަގއި   ނޭގތޯ. 

އަޅަނ   އަށ ހޮސ ޕިޓަލެއ ަގއި   މާ 4 ؛ކޮޓަރި  ައޅަނ ،  ައޅަނ     4  !އ ވާފ ކ ރަކޮޓަރި  ރ ފިޔާ  އަމިލި  އަށ ކޮޓަރި  ނ  

 އިކ ލާސ ރޫމާ  6ކ ލާސ ރޫމ  އަޅަނ ،    6  ،އަޑ އިވެނީ   މާދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ރަށަކަށ  ދިޔައިށ  ޚަރަދ ކ ރެވ ނ  ވާހަކަ. އިހަކަ

އަޅ ަގނޑ މެނ    ނ  ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރި ވާހަކަ އިނޭގތޯ. ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އެނޭގއަމިލި   21އަޅަނ     ހޯލަކާ

  ، ދަރ މަވަނ ތަ ހޮސ ޕިޓަލ  އިނ ތިހާއަށ  ބޮޑ  ައެގއ ަގއި   ،މިދިޔަ އަހަރ  ދެއ ތޯ އަޑަށ  ބާރ ލާފައި އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކީ

  . ކޭއޭއ ކީ ދަރ މަވަނ ތަ ހޮސ ޕިޓަލ  އޯޑ މެނ  ދެއ ކީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއަޅ ަގނ   އެކަށީެގނ ނ ވާ ބޮޑ  ައެގއ ަގއި އެޅި ވާހަކަ

ރި  ިއއ ޒަތ ތެދޭ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ  ވާހަކައެއ ތޯ ދައ ކާނީ  ކ ރި ބޮޑ  ޚަރަ  ނަށ ތަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކަމ ނ ދަނީ އެ

އަޅަނ     ފަސ  ؟ރައީސ  ނަަގހޮސ ޕިޓަލ   އަޅ ަގނޑ   ލޯނ   ބަލަ   އި ނަާގފަިއވާ  ރައީސ   ލީއިރީއ ޗަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މަ 
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ކ ރަނ  ނިނ މާފައިވާ ޚަރަދެކޭ ވަކި  ކ ރި ޚަރަދެކޭ މިހާރ     އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނާނެ ވަކި ދަރ މަވަނ ތަ ހޮސ ޕިޓަލަށ  

ކޮނ  ބޭނ މަކ ތޯ  ؟ނެތ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، ކީއ ކ ރަނ ތޯ ޓެކ ސ  މި ނަަގނީ  މާ ބޮޑ  ތަފާތެއ  ފެނ ނާކަށ 

ނަަގނީ މި  އަޅ ަގނޑ މެނ    ؟ޓެކ ސ   ސީރިޔަސ ކަމާމިީއ  ސ ވާލެއ   މިއަދ   އ ފައ ދަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑެއ    .ެއކ  

އަޅ ަގނޑ   ަގ ނެތ ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ ،  ވެސ   ޖާަގެއއ   މި  ،ބޫލ ކ ރާކަށ   ސަރ ކާރަށ   ފައިސާ    އ ޅެނީ  މި  ެއކަށީެގނ ވާ 

އެކޭ  ބ ނ މަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  މިއަދ  އާބިެގނ ނޭ އެ ބ ނާތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ފައިސާ ނ ލިލަނ ލިބިެގނ  ނޫނިއ ޔާ ދައ 

ވެސ  މި ބިލަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ނ ކ ރާ ވާހަކައެއ  ނޫނ . މި ބިލަށ  އަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވަނީ އެއ ޮގތަކަށ   .ބ ނަނ  ދަތި

  ،ެއހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވަނ  އ ޅޭ ވާހަކަައކީދ ކ ރަނ  އިނޭގތޯ. މި ބިލަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ .  ތާއީ

ތިމަނ ނަމެނ ެގ އަތ ަގއި ފައިސާެއއ  ނެތޭ. ފައިސާއެއ     ،ކަމަކާއި ދައ ކާ ވާހަކަައކާ ދިމާވާނ ޖެހޭ. އެއ ކޮޅ ނ  މި ބ ނަނީ  ކ ރާ

  ނީ ދައ ލަތ ެގ ކ ނ ފ ނ ޏެއ ަގއި . ދައ ލަތަށ  ބޭނ ނ ވާ ފައިސާއެއ  ނެތޭ. އަނެއ ކޮޅ ނ  ދައ ލަތ ނ  މި މަސައ ކަތ ކ ރަނެތޭ

ހ ރި ހަރ މ ދާ ވަކި ރަށެއ ެގ ވަކި ބަޔަކަށ  ދޭނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ހ ރި މާލިއ ޔަތ ، ދައ ލަތ ެގ ކ ނ ފ ނ ޏެއ ގައި

 ؛މިއީ ކަނ ކ ރާ ޮގތެއ  ނޫނޭ. އެއ ކަލަ ައޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފާހަަގކ ރި ޕޮއިނ ޓ   ،މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިދަނ ނަވަނީ

  .ނެތ  ނެގ މެކޭ ހަމަ ެއއ ވެސ  ތަފާތެއ ސާފ ވެރިނ ވެވޭ ކަމަށ  ަވނ ޏާ މަގ ފޭރޭ މީހ ނ ނެކޭ ދައ ލަތ ނ  ޓެކ ސ އިނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

އަރ ވަނީ ތ ލ ސ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ސަތ 

 މ  ނަސީމަށ . ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިބ ރާހީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ިއބ ރާހީމ  ނަސީމ 

ދެދަޅައަށ     ބެހޭ ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙ  ހ ށަހެޅ މަކީ މިހާރ  ދެއިރ   ރިޒަމާޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫ

ބެހޭ    ފަހަރ  މި ޓޫރިޒަމާ  ސާސ ކ ރެވެނީ. ކޮނ މެ ދައ ރަކ  އެއ ހ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑަށ  މި އި  ބޯ ބޭހެއ ހެނ  ކ ރާ

މިދިޔަ ދައ ރ ަގއި ެވސ  އެނ މެ ފަހ   ؟ކ ރެވެނީ  ކީއ ބާއޭ މި  ،އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ އަރަނީ  .ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙ  އެބަ އާދޭ

އޮނ ނަނީ    ފާސ ކ ރިއިރ ަގއި މި  .ދިޔައީ  އިބެހޭ ާގނޫނަށ  ވޯޓ ލާފައި ފާސ ކޮށ ފަ  ރިޒަމާޓޫދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ތެޅިފޮޅިެގނ   

މިއީ   .އޮތީ  މި  ފައިމިސ ޓޭކެއ . ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ާގނޫނީ ހ ސ ކަނ  ފޫބެއ ދ މަށ  ޓަކައި އަޅާ ޕ ޓީަގނޑެއ  މިއަދ  ފޮނ ވާ

އިނ  ފެށިެގނ  މި ކަމެއ  މި 3ވޭ. ޖ ލައި މަހ ެގ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ ފާހަަގކ ރެ  ކަމެއ   އަދި އިތ ރަށ  ނ ރައ ކާތެރި

ބަޔަކ  ގ ރީނ    ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ރިޕޯޓ  މިހާރ  އެހެރީ ހ ށަހަޅާފަ. އެއ   އިލައިަގތީ. ޖ ލައި މަހ ެގ ޓީ.ޖީ.ެއސ .ޓީ ރިޕޯޓ ސ އާ
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އެހެނ  ނެތަސ    އިއޮތ  ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅާފަ. އަނެއ  ބަޔަކ  ނަާގފައި ާގނޫނ ގަ   ޓެކ ސ  ނެގ މަށ ފަހ  ނ ދައ ކާ ވެސ  އެބަ

ކ ރަނީ    ތިމަނ ނަމެނ  މާކެޓ  މި ؛ދެދަޅައަށ   މީރާއަށ  ގ ޅަިއެގނ  ކިހިނެއ ތޯ ހަދަނ ވީ، މިއީ ފަސޭހަކަެމއ  ނޫނޭ ދެއިރ 

ބަރ  ނ އިނ  ފެށިެގނ  ޑިސެ  3ކ ރަނީ. މި ޕީރިއަޑ ަގއި ޖ ލައި  އަހަރ ތަކެއ  ކ ރިނ ނޭ. ގ ރީނ  ޓެކ ސ އާ ެއއ ކޮނ ނޭ މި މާކެޓ 

ރިޒަމ  ދާއިރާއަށ   ޓޫ  އި،ނ  އ ނިކޮށ ފަިއ އަނެއ ކާ އަނ ނަ އަހަރަށ  މި ލާފައިއަހަރ  ައނެއ ކާ މި މި  މި ؛ެގ ނިޔަލަށ  31

  ، ކ ރީމާ ދެނ  މީރާއިނ  އެ ވިދާޅ ވަނީބަޔަކ  ކޮމ ޕ ލެއިނ   އި މިޮގތަށ  މަސައ ކަތ ކ ރ ަމކީ ެއކަށީެގނ ވާ ކަމެއ  ނޫނޭ ކިޔަ

އޮތީ ބޮލ ގައި އެޅިފަ. މިހާރ  އޮތ  އެނ މެ   ފަރ ދީ ޒިނ މާ މިހާރ  މި  .މާއޭއެހެނ ވީމާ ނަގައިފިއ ޔާ ދައ ކާށޭ. ފަރ ދީ ޒިނ 

ޑޮލަރ  ނ ދެއ ކި    ތިނ ޓެކ ސ  ރިޕޯޓ  މި ހަދަނީ އޮޑިޓަރ . އޮޅިެގނ     ،ކަމ ަގއި ިވޔަސ   އަދި އޮޅިެގނ   ،ނ ރައ ކާތެރި ކަމަކީ

ކަރ ަގއި ދަނ މަޅި އަޅ ވާނެ ފ ރ ޞަތެއ    ވެރިޔާނ ރ އ ސަވާ ވިޔަފާރިއޮތަސ  މީެގ އެތައ  އަހަރެއ  ފަހ ނ  ވެސ  ެއއ ކަލަ ހިތ 

ނ ވާނެ.  ޮގތ ަގއި ޮއޅިެގނ  ވެސ  ެވެގނ   ބޫލ ކ ރާަގއ ތައ  އަސ ލ ަގއި އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ، މިކަހަލަ ކަނ ތަ  .މި އޮތީ

އ ކައިފިއ ޔާ ވަކި  ޖެހޭނެ. ކޮނ މެވެސ  ޮގތަކަށ  މި ޓެކ ސ  ނ ދަކ ރެވެނ ވެއ ޖެއ ޔާ މިއަށ ވ ރެ ރަނަގޅަށ  މިކަނ  އިސ ލާޙ 

ޖެހޭ ކަނ ނޭނެގ ޖަހަނ . އެހެނ ނޫނިއ ޔާ ފަހ ނ  މީަގއި    މ އ ދަތެއ  ތެރޭ އެއީ ދެނ  ެއކަނ  ނިމ ނީ ކަމަށ  ވެސ  ެއބަ

ގ ރީނ   ؛ގ ރީނ  ޓެކ ސ    ،ދެނ  އަނެއ  ކަަމކީ  .ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ބެލެެވނީ އިނޭގތޯ  އައިސ ދާނެ ކަމެއ  އަދި މާ ބޮޑ 

ހައ ސ ތަކ ނ   ޑޮލަރ . އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ ެގސ ޓ   ތިނ ހައ ސ ތަކ ނ  މި ނަަގނީ  ެގސ ޓ !  ޓެކ ސ  ރަނަގޅ 

ހައ ސ ތަކ ނ   ވ ރެ ެވސ  ބޮޑ  އެއ ޗެކޭ ެގސ ޓ   ޑޮލަރަށ    6ޑޮލަރެއ  ނޫނޭ. ރިސޯޓ ތަކ ނ  މި ނަަގމ ނ ދާ    ތިނ ނަަގނީ  

ެގސ ޓ  ނަަގނީ.  ޓެކ ސ ައށ   އަސ ލ ަގއި  ގ ރީނ   ވި  ނެިގޑޮލަރ     3ހައ ސ ތަކ ނ   ތަކ ނ   ކައ ނ ސިލ   ،ސ ޔަކަމ ަގިއ 

ެގސ ޓ ެގސ ޓ  ޓަކައި  ބޭއ ވ މަށ   ރީއ ޗަށ   ބީޗ ތައ   ސާފ ކޮށ   ރަށ ތެރެ  ބައ ދަލ ކޮށ ފައި  ހައ ސ ތަކ ނ   ހައ ސ ތަކާ 

  ރަށ ތެރެ   ޑޮލަރ ެގ އިތ ރ ނ   ތިނ ެއއ ކަލަ    ،ވަނ ޏާކަމަށ ނަަގިއެގނ  ވެސ  ބައެއ  ރަށ ރަށ ެގ އެބަ ހިނ ާގ. އެހެނ ޗަނ ދާ

ެގސ ޓ  ކ ނިނައ ތާލަނ   ސާފ ކ ރަނ ،  އެހެނ ވީމާ،  ރީތިކ ރަނ ،  ދައ ކާ.  ފައިސާ  އެބަ  ަވކިނ   އަނެއ ކާ  ހައ ސ ތަކ ނ  

 ތިނ  ސ ތަކ ެގ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  އަސ ލ ަގއި ބޮޑ . މިއީ އޮޅ ވާލ މެއ .  ހައ ވ ރެ ެގސ ޓ   ރިސޯޓ ތަކ ެގ ގ ރީނ  ޓެކ ސ ައށ 

ެގސ ޓ  ނޫނ   ދައ ޑޮލަރެއ   ކޮހައ ސ ތަކ ނ   އޮތ .  އެބަ  ކަމެއ   އެނޭގ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑަށ   ވެސ   ކަނީ.  ިވޑ ތެރޭަގއި 

ދީފަ. ރިސ ޓ ނ  ބައިތިއ ބަނ  ސަރ ކާރ ނ  ހ ރީ ފެސިލިޓީއެއ  ސަރ ކާރ ެގ ޚަރަދ ަގއި ރަށެއ  އޮތ  ހިފައިޓޫތަކަށ  އައި  ރިސޯޓ 

އ ސ ތަކާިއ ކައ ނ ސިލ ެގ  ހަެގސ ޓ   ،ދިޔައީ ވަމ ނ ސ ޓަރ  ވިދާޅ  ނިރިޒަމ  މިހައ ސ ތައ  ހ ޅ ވަނ ެވެގނ  ޓޫއެކަމަކ  ެގސ ޓ 

  ވާ މީހ ނ  ބަހައ ޓާނެ ތަނެއ  ނިނ މ މަކީ. ސަރ ކާރަކ ނ  އެކަމަކާ ނ ބެހޭނަމޭ. އެކަމަކ  ރިސޯޓ ތަކ ަގއިޕޮޒިޓިވ    ވިޑ ކަމެކޭ ކޮ 

 ؟ވެރިކަނ  އެބަ ބޮތ ބާއޭއިނ ސާފ   އިހަމަހަމަކަމާ ؟ކ ރަނީ  ފެސިލިޓީ. އެހެނ ވީމާ، ކީއ ބާއޭ މި  އެހެރީ ސަރ ކާރ ނ  ދީފައި

  ގ ރީނ  ޓެކ ސ އަށ  ނެޭގ ފައިސާ އެ ރަށަކަށ  ކޮނ މެވެސ  މިނ ވަރެއ   ވިސ ނަނ ޖެހޭ. މި  އެހެނ ވީމާ، މިފަދަ ހ ރިހާ ކަމަކާ



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  5               ޖަލ ސާ                        ވަނަ   8ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

30 

 

 

ހަމަ ެއކަނ    ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށ  ތާއީދ ކ ރަނ  ވެލިދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދެއ ކެވި ވާހަކައަށ . ؛ނަމަވެސ 

 ށ ރިޒަމ  ކ ރިއަކަށ  ނ ދާނެ. ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަލޯކަލ  ޓޫ  ނަގޅަށ ރަށ ރަށ ަގއި ރަ  ،ނޫނިއ ޔާކޮށ ދޭނ ޖެހޭ، ދޭނ ޖެހޭ. އެހެނ  

  .ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 

 .ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ  

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝަހީމ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެނ ވޭރ 

ނެީގ. އަޅ ަގނޑ     ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ލަފާކ ރެވޭތީ ނިޒާީމ ނ ކ ތާއެއ   އެރިއެއ   ކ ޑަ ިއދާރީ އެރާ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އެދިެގނ  އިނ ދާ އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރ ޞަތ  ޖެހ ނ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އަނެއ ކާ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށ ؛ ތަކަށ ވެސ  ފ ރ ޞަ

އެކަމަކ  ބަހ ސ ެގ ތެރޭަގއި ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ދެވަނަ ފ ރ ސަތެއ  ވެސ  ލިސ ޓ ެގ ފ ލަށ  ގޮއ ސި.  

 ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެރ ވިފައި ވަނީ. އެހެނ ވީމާ، އެކަނ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލީ. ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

އެދިވަޑަިއެގނ ފަ މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ވެލިދޫ  މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ފ ރަތަމަ ތ އޮ  އިޝ ކ ރިއ ޔާ  ަވގ ތ    

އެދިވަޑައިެގނ ފައި ބޭފ ޅަކ   އިތ ރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފ ރ ޞަތަކަށ   ބައ ލަވައިލެއ ވިނެތ ކަނ   ފާހަގަވެފަިއ    ،ނަމަ  މެނ ބަރ  

  .އަރ ވަނީ މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދަށ ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ސަތ  .އޮތީސ 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ށ  ެގނެވޭ ިއޞ ލާޙ ަގއި ދެނ މެ އަޅ ަގނޑ  ިއއ ޒަތ ތެރި  (އަބެހޭ ާގނޫނ   ރިޒަމާޓޫ)  2/ 99ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

؛ ނީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އ ޅެ  ސަނީފ  ކ ރެނ  ައހާލިނ  ކިހިނެއ ެވެގނ ތޯ މި  ކ ރެއ ވިމި ބިލ  ސ ޕޮނ ސަރ  ،މެނ ބަރ 

މިހަ ފަދައިނ   ވިދާޅ ވި  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   އޮޅ ނ އަރަިއެގނ    މަ  މީތި  ބޮޑަށ   ވަރަށ     ، އ ޅެނީ 

ޮއޅ ާވލައިެގނ  ނ ވަތަ ހަނދާނ   ،އޮޅިެގނ   ކޮށ ެގނ     .ނެތިެގނ ސަރ ކާރ ނ   ިމކަނ   މިލިއަނ    38ކޮނ މެ ސިފައެއ ަގއި 
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ދައ ލަ ލިބެނ ވާ  ޑޮލަރ ،  ޑޮލަރ   38ތަށ   މި  މިލިއަނ   އެނިގެގނ   ކިރިޔާ  އަދި  ާގނޫނާށ     .އ ޅެނީ  ލިބެނ ވާނެކަނ  

   ..އިރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .އިެގނަ އިޞ ލާޙ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

  .ހ ޅ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ މައ ސަެއއ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

  :ޒައިނާ އާދަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ އައ ޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ރޮ

 އައ ޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިނޭގތޯ ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އައ ޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 (ކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ ނ  )ނިޒާމީ މައ ސަލަ

 :އައ ޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ިއޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީނ  މި ބިލ  ދިރާސާކ ރެއ ވިއިރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވީ  

އެ ކޮމިޓީަގއި އިނ ނަވަިއެގނ  މި ހެދި އެއ ޗެއ  ހަދައިެގނ     ވެސ   ދ  ވެސ ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝިޔާމ ޢީމެނ ބަރ  ސަ

 ނެރެެގނ  މި އ ޅެނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

މެނ ބަރ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ   މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އިއ ޒަތ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ވެސ  ތެހ ރިހާ  މެނ ބަރ ނ   ރި 

އެ ބާވަތ ެގ ކަނ ކަނ  އެީއ   ،އިނ ކާރ ކ ރި ބޭފ ޅ ނ ނާއި  ،ޓީތަކ ަގއި ތިއ ބަާވ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ވޯޓ ދެއ ވި ބޭފ ޅ ނ ނާއިކޮމި

  .ޓީެއއ ެގ ތެރޭަގއި ހިނާގ ކަނ ކަނ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ކޮމިއަދި 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 
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ނެނ ެގވި އިއ ޒަތ ތެރި މެ   ބަރަށ  ތިނ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ  ދެނ މެ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ 

ދިޔައީ.    މޭރ މ ނ  ހަނދާނ ކޮށ ލަދެއ ވީތީ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ވޯޓ ނ ދޭ ސަބަބ  ވެސ  މިއަދ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ސާފ ވެެގނ  މި

ވަނަ    2015ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނަަގނ  ފެށީ   ؛ފަހަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަަވނ  އަދިވެސ  އެއ 

ފ ރަތަމަ ގ ރީނ     ފެށި ސަބަބަކީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،   ނަަގނ   ރީނ  ޓެކ ސ ގ   އި. ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ަގ  އަހަރ 

މި ކިޔާ އެނ މެ ހިތ ގައިމ  މަނ ޒިލެއ ެގ ޮގތ ަގއި ރާއ ޖެ   ؛ައކީ ރާއ ޖޭެގ ރީތިކަނ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ؟ައކީ ކޮބައިތޯޓެކ ސ 

ނ ާވވ މެއ ަގއި މި ޓެކ ސ  ނަަގނ   ީގނަހަދާނެކަނ  ޔަބޮޑަށ  ފަތ ރ ވެރިނ  ދެކޮޅ   އެކަމާ މާ  އ  ނެީގމާވިއ ކާިވއ ކ މ ނ  ޓެކ ސެ 

 ފަނ ޑެއ ަގއި ބެހެއ ޓ މ ެގ ނ ނ  ލިބޭ ބޮޑ  އާމ ދަނީ ސޮވ ރިނ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ އިފެށީ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ  މި ޓެކ ސ 

އަނބ ރާ ދެއ ކ މަށ   މި ކ ރިއޭޓ ކ ރާ ޑެޓ  ެއކިެއކި ިއނ ފ ރާސ ރަކ ޗަރަށ  މި ނަާގ ފައިސާ   ؛ޑެޓ    ެގރާއ ޖޭ  ،ބޭނ މަކީ

  މި ދެ  .މިފަދަ ޓެކ ސ  އެމ .އެމ .އޭަގއި ސޮވ ރިނ ގ ޑިވެލޮޕ ަމނ ޓ  ފަނ ޑެއ ަގއި ބެހެއ ޓ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ޓަކައި

ވިސ ނާއިރ  ފ ރަތަމަ  ކަމަށ   އިހ މާލ ވެއ ޖެ.  ސަރ ކާރ ނ   ިމ  އިތ ރަށ    ނ އިނ ވެސ   އިހ މާލ ވ މ ެގ  ޓެކ ސ އަށ    ،މި 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ހ ސ ކޮށ ލަިއެގނ  ރާއ ޖޭެގ މިހާރ ެގ    ެވސ   ހ ރި ފައިސާކޮޅ   ފަނ ޑ ަގއި  ސޮވ ރިނ ގ ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ 

މި ެވއ ޓިފައި  ނ ރައ ކަލަކަށ   ބޮޑ   ވަރަށ   ރައީސ    ހާލަތ   އިއ ޒަތ ތެރި  ގ ރޮސ     ޖ ލައި 22 ؛އޮތީ.  ހިސާބަށ  

ހަމަ މިހާރ     ،ކަމަށ  ޚަބަރ  ލިބިފައި  މިލިއަނ  ހ ރި  728ަގއި ނ ވަތަ ބޭރ  ފައިސާެގ އަދަދ   އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ރިޒާވ  

އެނެގނީ   މި  އެބަ  446އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ލައިބިލިޓީސ   ޓަރމ   ރައީސ    މިލިއަނ  ޝޯޓ   ިއއ ޒަތ ތެރި   ؛ހ ރިކަނ . 

މިލިައނ  ޑޮލަރ  ޔޫޒަބަލ  ރިޒާވ ަގއި   282ހ  ކާޑ  ަގނެޭވވަރަށ  މިއަދ  ފައިސާ ނެތ .  މަސ ދ ވަ   ދެ  އ ޅެނީ  ދަނ ނަވަނ  މި

މަނިކ ފާނ ެގ   ކޮނ ކަމެއ  އެ  ، ކޮނ ކޮނ   ، ރައީސ  ޞާލިޙ ޞާލިޙ   ،އަރަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ހ ރީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ  މި

ޓީނ   ؟ތޯކޮނ ކަމެއ  ކ ރައ ަވިއެގނ  ؛ތ ތެރި ރައީސ  އިއ ޒަ.  އ ޅެނީ  ހިތ ޕ ޅަށ  އަރައިެގނ ބާއޭ ދެަވނަ ދައ ރެއ  ހޯދަނ  މި 

   37  2މަގ    މީނީއަ  ،ސ ކޫލެއ  އަޅ އ ަވިއެގނ ތޯ ނޫނީ ދެނ މެ ނައިފަރ  ދާއިރާިއެގ ޢިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެ ވިދާޅ ވީ 

އިނ ފ ލޭޝަނެއ     ،މިލިއަނ  ރ ފިޔާައށ  ހަދަނ  މިހާވަރ ެގ ބޮޑ  ައގ ބޮޑ ވ މެއ    84ނަށ  ހެދޭ މަެގއ   މިލިއަ  37 ؟މިލިއަނަށ ތޯ

  ...ނޫނީ ؟އަމިއ ލަ ކ ނ ފ ނިތެރޭަގއި ވެސ  ެގނެސ ެގނ  މިކަނ  ކ ރާތީތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

  .އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 
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 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  

ރައީސ  ވެލިފ ނ ޏެއ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ޅ މާލޭަގއި  ސަރ ކާރ ނ   ވޭތ ވެދިޔަ  ނެީގ  ިމ  ނ ކ ތާއެއ   ނިޒާމީ  އަޅ ަގނޑ  

ނ ތޯ  ދ  ސާފ ކޮށ ލަދެއ ވަފާނަސަޢީ  .މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށ ފައި އޮތ  ކަަމކަށ  ރިޕޯޓ ތަކ ނ  ދައ ކާ  ސަތާރަހ ސ ކ ރ މަށ   

 ؟ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ،ވެލިފ ނ ޏަށ  ވީ ޮގތެއ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ، ރައީސ  ރި  ދައ ކަމ ނ ދިޔަ ވާހަކަިއެގ އިއ ޒަތ ތެ  އަޅ ަގނޑ  މި ؛އެކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ އާ އެހަމަ؛ ރައީސ އިއ ޒަތ ތެރި  

 މާދިޔައިވެއ ޓިެގނ   ޒާވ ހާލަތަށ  ރާއ ޖޭެގ ރި  މި  ،ލިސ  ކ އ ލި ސެޝަނެއ  ބާއ ވަިއެގނ  އެބަޖެހޭ ދިރާސާކ ރަނ މި މަޖި

މަނިކ ފާނަކީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ރަީއސ . އެހެނ ވީމަޔާ ވެސ  އެކ ަގިއ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ ނަަގނީކޮނ  ބައެއ ތޯ ީމެގ ޒިނ މާ

ޝަނެއ  ހިފައިެގނ  ތިބި ކޯލިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ތަކ ރާރ ކޮށ  މި ދެއ ކެނީ. އެމ .ޑީ.ޕީ ވެރިކަމ ަގއި އޮތީ. އެމ .ޑީ.ޕީއާ ބަިއައތ 

،  ދެނ  އޮތީ. އެހެނ ވީމާ، މިއީކީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަމެއ  ނޫނޭ ބ ނެވޭނެ ހާލަތެއ  ނެތ . މި ހާލަތ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ވެފައި ހ ރި ޮގތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދ ނިޔެ   ކަނ ކަނ   ، ައއި.އެމ .އެފ ެގ އަޅަކަށ  ޤައ މ ތައ  ެވެގނ ދިޔައިމާވޯލ ޑ  ބޭނ ކ  

ިމއީ ނ ރައ ކާެގ  .ވ ަގިއ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޔޫސަބަލ  ރިޒާ   މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ނެތޭ 282ހ ރި. އެނ ެމ  ބަ ކިޔައިދީފައި އެ

ވެފަިއ، މަޖިލީހ ގެ   މައ ޗަށ  ނ ރައ ކާ، ނ ރައ ކާެގ މައ ޗަށ  ނ ރައ ކާ އޮތ  ކަެމއ . އެހެނ ވީމާ، އެމ .ޑީ.ޕީެގ ރައީސަށ 

މި ދެ ހާލަތ ަގއި މި މަޖިލީސ  ކ އ ލި ސެޝަނ ތަކެއ     ،އަރަނީަގނޑ  ހިތަށ ރައީސަށ  ވެސ  މަނިކ ފާނ  ވީމާ ނ ޖެހޭބާއޭ އަޅ 

ނައ ތާލަނީ. އެ  މި ވަމ ނ ދާ ޮގތ  ބަލަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޓެކ ސެއ  ނަަގނ ޖެހެނ ޏާ ހަނދާނ   ށ ބާއ ަވއިެގނ  ޤައ މަ

މި ދަނ ނަވަނީ ސ ކޫލެއ    ! ބައ ލަވާ މި އޮތ  ހާލަތ ގައި  ،މި އޮތ  ހާލަތ ަގއި ؛ ވެސ  ޮއޅ ވާލަނީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ިގރާވަޅ  ފަޅ    އެ އޮތީ  ދެނ ޓިނ  ސ ކޫލެއ  އަޅަނ .    އޭމިލިއަނ  ޚަރަދ ކޮށ ފި  30  ،ރަދ ކޮށ ފިއޭޚަމިލިއަނ     30އަޅަނ   

 މޮޅ އަދި    ޑަބަލ  އަގ ަގއި ިގރާވަރ  ފަޅ  އެ ހިއ ކަނީ.؛ ަގިއ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ގ  ހިއ ކާ ވާހަކަ. ެއވެސ  ޑަބަލ  އަ

 ިގރާވަރ ...   ،ކަމަކީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ  

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ 

ހ ޅ މާލޭެގ ސެކަނ ޑ  ފޭސ ަގިއ އ ޅޭ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ަވގ ތީ ސ ކޫލެއ . އެީއ އެ ސ ކޫލ     ،ހ ޅ މާލޭަގއި އެޅީ  ؛ރައީސ 

 މިހާރ  ވެސ  ބިނާކ ރ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ  އެބަދޭ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދިޔަ ކޮނ ކ ރީޓ  ނ ވަތަ  ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  އަކަފޫޓަކަށ . ެއއ  ޝ ކ ރިއ ޔާޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

ވިދާޅ ވަނީ    ވެސ  ވިދާޅ ވަނީ ވަރަށ  އަގ ބޮޑޭ. ދެނ   ޭއެގނ  އެއ ެވސ  އަދަދެއ  ވިދާޅެއ ނ ވޭ. ހައ ތަހާ ؛ރ ފިޔާެގ އަދަދ 

ރ ފިޔާ ޖެހިފަ.   2000ހެރީ އަކަފޫޓަކަށ   މިލިއަނޭ. އަކަފޫޓަކަށ ، މިހާރ  އާނ މ ކޮށ  ހިޔާ ފ ލެޓ  އެ  12މިލިއަނޭ،    8

ކަމަށ  އެލިޔާއިނ  އަޅ ަގނޑ  ާގތ ަގިއ ބ ނީ.   1600ޓ މަނ ޓ  މި ހަދަނީ އަކަފޫޓަކަށ  ާގތ ަގނޑަކަށ   މާލޭަގއި ލަގ ޒަރީ އެޕާ

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  

އަކަފޫޓަކަށ  ދިޔަވަރ  އެ އޮތީ ވިލިނިގލީ ފަރ މައ ޗަށ  އަރާފަ. ބޮޑ  ބާޖެއ  އަރާފައި އެ އޮތީ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބަލަ ތަނ   އެ  އެރީމާއި އީ.ޕީ.ޭއއަކަށ   ފަރަށ   ބޯޓ   ލަނ ދޫ  އެކަަމކ   ނޫނ .  ެވސ   ޮގއ ސަ    ލެވެނީކީ  ޓީމެއ   އީ.ޕީ.ޭއެގ 

ރިކާ ޑޮލަރ  އެބަ އަޅާލައޭ ައކަފޫޓަކަށ  ތި ިވދާޅ ވަނީ ތިތާ އިނ ނަަވއިެގނ   މިލިއަނ  އެމެ  500  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޓާ ހަމައަށ  ށ ދައ ކަނ ޖެހޭ ސަބަބަކީ. މާލޭނ  ފެށިެގނ  ތިލަފ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ތިއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  މިކަހަލަ ވާހަކަ

ކޮބައިތޯ  500 ސަބަބަކީ  އަޅަނ ޖެހޭ  ޑޮލަރ   އެމެރިކާ  އަނެއ     ހައިޭވއެއ ؟ މިލިއަނ   ދިމާއެއ ަގއި.  އެއ   އަޅަނ ޖެހެނީ 

އެ ތަނަށ    .ޮގސ  ޖެހޭހާ ޑިސ ޓެނ ސ  އެހެރީ. ތިލަ ތަނެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ދިމާއެއ ަގއި މި ާގބ ރިެއއ  ެއއ ލީމާ

ފ ނ ކޮށ މަ އެ ބާޖެއ  އެރީ ބައެއ  ވެސ  ނޫނ .  ދ ވަހަކ  ބ ރިޖެއ  އެޅި    .ނ ލެވޭވަރ ެގ ބަޔަކާ ހަވާލ ކޮށ ެގނ ކަނ  ވެސ  

ތިލަފ ށިނ  ފެށިެގނ  ިގރާވަރަށ  އަދި ބ ރިޖެއ    ،ބ ރިޖެއ  ވެސ  ނޭޅޭނެ. އަނެއ ކާ މީަގއި މޮޅ  ކަމަކީ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މާލޭ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ެއ ތަނ ނ  ޯގތި ދޭނ ވެެގނ  ތި އ ޅ އ ވަނީ. ިގރާވަރ  ފަޅ ހިއ ކަނ  ވެނޫދ     ،ނ ވެސ  ނެތ  ތަނެއ  

ހަވާލ ކ ރިއިރ ަގއި ެވސ  ޑަބަލ  ައގ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދައ ލަތ  ކައި،    .ހަވާލ ކ ރީ  ،ޏަކަށ  ދެއ ތޯކިޔާ ކ ނ ފ ނ 
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  ، ކަމަކީ   ހ ސ ކޮށ ފި. ވައ ކަނ ، ހ ސ  ަވއ ކަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މޮޅ  ؟އެހެނ  ދެއ ތޯ ވިދާޅ ވަނީ  ،މ ޅިނ  ކައިކައި

އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ެގ ފެކ ޝަނަކާ ކިޔައިެގނ     ،ފެކ ޝަނަކާއި   މެނ ބަރ ނ ެގ މެޖޯރިޓީއަކާއި މަނިކ ފާނ ެގ  65

މ ޅި މަޖިލީހ ެގ އަބ ރާއި ޙ ރ މަތ ، އިއ ޒަތާިއ ކަރާާމތ  ކަނޑާލައިފި އިއ ޒަތ ތެރި    ިއ،، ތަޅ ވައިތަޅ ވަ ިއ،  މި ތަނ  ތަޅ ވަ

ޕީެގ ރަީއސ  ތިއީ. އެމ .ޑީ.ޕީެގ ރައީސ   އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަމެއ  އޮތީ. އެމ .ޑީ.؟ ރައީސ . ދެނ ، ކޮނ  ވާހަކައެއ  ދައ ކަނ ތޯ

މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ެގއ ލޭކަނ  އަދި ކިރިޔާ    38މި އަހަރ ެގ ޖ ލައިނ  ޑިސެނ ބަރަށ     .އޭމި ކިޔަނީ ގ ރީނ  ޓެކ ސ   ތިއީ. ދެނ 

ރި  ، އިއ ޒަތ ތެއިޞ ލާޙެއ   އައިސ ެގނ  މިއަދ  ސަނީފ  ލައ ވާ މި ތަނަށ ލިޙ ެގ ހިތ ޕ ޅަށ  ކޮނ މެވެސ  ޮގތަކަށ   ރައީސ  ޞާ

ކޮމިޓީތަކ ަގއި ވެސ  އޮތީ  ؟ ކަނ  އެނެގނ ވީމެނ ބަރ  ލައ ވާ މި ތަނަށ  އިޞ ލާޙެއ  ލަިއެގނ  މި އ ޅެނީ. މިއަދ ތޯ މި

ކަނ  ނ ކޮށ ެގނ   އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީ. މި ތާނަގއި ވެސ  އޮތީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީ. ކޮނ ކަމެއ ، ކާކ  ނ ބ ނެެގނ ތޯ މި

ކަނ  ބާއ ވާފަިއ އަނެއ ކާވެސ  ދ އ ަވއި ތި  މި ދަނ ނަވަނީ. މި  އ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ ޓެކ ސެ  ނަަގމ ނ ދިޔަ ؟މި އ ޅެނީ

ލާފައި ޖީ.އެސ .ޓީ އިތ ރ ކ ރަނ . ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބ ނ    ށ . މިހާރ  މި ތަނަށ  މި އޮތީ ބިލެއ އަަގނ ނަނީ ރައ ޔިތ ނ ނާ ދިމާ

ޮގތަކަށ   ަގނ ެވެގނ . މިއީ ކޮނ  ނަަގނ ެވެގނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ވިޔަފާރިތަކ ނ  އިތ ރަށ  ފައިސާ ނަ   އިތ ރަށ  ފައިސާ

ދައ ކާތީ އަޅ ަގނޑ  އަޖައިބ ވަނީ.    ދެވަނަ ދައ ރެއ ެގ ވާހަކަ  ،މި ހ ރިހާ ކަމެއ  މިހެނ  އޮވެމެ ؟ ހިނ ާގ ސަރ ކާރެއ ތޯ

އެސެޓ  ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނ ެގ ހ ރިހާ ؟ ވެނ ޓިލޭޓަރ ެގ މައ ސަލަ ބެލ ނީތޯ؟ ލިބ ނީތޯ ؟ކޮބައިތޯ މިހާރ  ވެނ ޓިލޭޓަރ ތައ 

މި ސަރ ކާރ ނ  ކަެމއ     ،އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ދެނ  ؟ކޮނ ކަމެއ ތޯ ވެެގނ  މި އ ޅެނީ؟ އ ކަތެއ  ހަަމވެ ނިމ ނީތޯމަސަ

ނ ބަިއ   .ކޮށ ފި ދެ ރައީސ ނ  އެބަތިބި މިއަދ  ރާއ ޖޭެގ ވެރިކަނ ކ ރަނ . ދެ ރައީސ ނ . ހ ވައެއ  ފަ.ނެތިކ ރިއ ޔާ ހަނދާނ 

އެ އިހ ވަެއއ .  ނޫނ   ބެލ ނީކީ  ެވސ   ިއނ ތިޚާބ ކަނ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރައީސ .  ނައިފަރ    ؛އ ޒަތ ތެރި  ދެނ މެ 

އަޅަިއެގނ ،  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވިދާޅ ވި ފަދައިނ  ދައ ލަތ ެގ ލޯނ ޗ ކޮޅ ަގއި އިނ ނަ ދައ ލަތ ެގ ނިޝާނ ަގއި ޕެޗ  

މިއީ ޑިފެނ ސ    ،ވިދާޅ ވަނީ   ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ. ދެނ ލިޙ  ދ އ ީވ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ރައީސ ސަތަރި ޕެޗ  ައޅަިއެގނ  ޞާ

ވިދާޅެއ ނ ވޭ އެހެނ ނެއ .   ނ މިނިސ ޓ ރީނ  ނޫނީ އެމ .އެނ .ޑީ.އެފ ނ  ވިދާޅ ެވެގނ  ސެކިއ ރިޓީއޭ. ނޫނ ، އެމ .އެނ .ޑީ.ެއފ 

މި  އަދި  ރަީއސ .ޔައެމ .އެނ .ޑީ.އެފަކ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ވިދާޅެއ ނ ޭވ  އެއ ޗެއ   ސޮިއކޮށ ފިއ ޔާ އެއ ބަސ ވ މެއ ަގ  ކަށ   ިއ 

ސިއ ރ . ދެނ ، ސަރ ކާރ ެގ ަމޢ ލޫމާތެއ  ހޯދަނ  ހ ށަހަޅައިފިއ ޔާ އެއީ ޤައ މީ ސަލާމަތަށ  ނ ރައ ކާ. އޮނ ލައިނ  ފޮރިނ  

މިނިސ ޓަރ  ފޮރިނ   އޮނ ލައިނ   ހ ރީ.  ނ ވިތާކަށ    މިނިސ ޓަރެއ   އަދި  ހ ނ ނަވަިއެގނ .  ނިއ ޔޯކ ަގއި  ހިނ ަގނީ  ރާއ ޖެ 

ވެސ  އެނ ބަސީއެއ  އަޅާ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އިވެނީ. އެނ ބަސީތަކ ެގ ޚަރަދ ތައ  އިނ ތިހާއަށ .   ޓަނ ަގއިވޮޝިނ 

ަގިއ. މިއީ ބިލިއަނެއ ހާ ވ  މިލިއަނ  ނެތޭ ރާއ ޖޭެގ ރިޒާ 282؛ ރާއ ޖެ ހ ސ ކޮށ ފި، ކައި ހ ސ ކޮށ ފި. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޑޮލަރ ެގ ބިލިއަނެއ ހާ  ތަނެއ .  ހ ރި  ވާހަކަތައ   ރިޒާ  ފައިސާ  މި  އެހެނ ވީމާ،  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ތަނެއ   އޮތ   ެވއ  
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ތި ވިދާޅ ވާ ކޮތަރ ކޮށި   ؛ކޮތަރ ކޮށި  މިއަދ  ؛ދެއ ކޭނެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ . ޓިނ  ސ ކޫލ  މި ކިޔަނީ އެހެނ ވެެގނ . ކޮތަރ ކޮށި

އެހެނ ވީމާ، މިީއ   ؛ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކ ރީ ތި ބޭފ ޅ   ކަނ ކައިރީަގއި ައޅާފައި އެހެރީ މިހާރ  ޓިނ  ސ ކޫލެއ . އެ

މިއަދ  ރައ ޔިތ ނ  ާގތަށ  އަިއއ ސަ ތިމަނ ނައަށ  ދެވަނަ    ،ސަރ ކާރ ނ  ކަނ ކަނ  މިހިރަ ޮގތ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

  . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  މީތި ވިސ ނާވިސ ނާ ވެސ  މީެގ ައސ ލ ެވެގނ  މި އ ޅޭ ޮގތ  ވެސ  ނޭނޭގ  ދައ ރެއ  ދޭށޭ ބ ނީމާ

ދ ވަހ  ފެނިެގނ  މި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިހަށ  ؟ކޮނ  ދެވަނަ ދައ ރެއ ތޯ  ،ދ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ެވސ  ވިދާޅ ވާނެ ޚ 

 ޮގތ ނ ..މި  ،ދިޔައީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޤާނޫނ އަސާސީގެ  ؛ހަަގކޮށ ލަދޭނ  ބޭނ ނ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ  ފާޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

ާގނޫނަކ ނ  އަދަބ  ނ ލިބޭނެ ކަމަށ . ފަހ ނ  ހަދާ    ވަނަ މާއ ދާަގއި ާގނޫނ ަގިއ ކ ށެއ  ކަމަށ  ކަނޑައެޅިފައިނ ވާ ކަމެއ   59

  ، ވިދާޅ ވަނީވާ ާގނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ ތަނ ަގއި ތިޔަމި    މިހާރ  ތިޔަ ބޭފ ޅ ނ  މި ތަނަށ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި

ކ ރީަގއި ކޮށ ފައި އޮތ  ކަެމއ  އެހެނ  ޮގތަކަށ  ހެދ މަށ ، ެއ ކަނ  ހިނަގއިދިޔަ ފަހ ނ  ާގނޫނެއ  ހައ ދަވަނ . މި ާގނޫނ ަގއި  

އަރ ވަނީ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި ާމއ ދާެއއ  ނ ހިމެނޭނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ރ  ޙަސަނ  ޢަފީފަށ . މެނ ބަ

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަފީފ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

 ޓޫރިޒަމ  ާގނޫނަށ  ،މެނ  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ  މި ެގނ ދަނީއާދެ! މިއަދ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 

މި ާގނޫނ    ، ޖެހ ނ  ސަބަބެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  އެނިގފައި ިމ އޮތީ. މި ބިލ  ހ ށަހަޅަނ ށ ެގނައ މ ެގ ބިލައިޞ ލާޙ 

ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ކ ރިއިރ ަގއި ރައީސ ގ އިޞ ލާޙ ކ ރަނ  ފާސ ކ ރި ބިލ ަގއި ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނެތ ކަނ  މި ާގނޫނ  ތަސ ދީ

ދެއ ވަނ  ހ ނ ނެވި އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށ  ވެސ   ާގނޫނީ ލަފާ. އަދި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ   ވެސ  އެނިގވަޑައިނ ެގނ ނެވީ

ކޮނ    ކ ރައ ވަނީ  މި  ޖެނެރަލ   އެޓަރނީ  މިއަދ   ބަލަނ ޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީމާ،  އެނިގވަޑައިނ ެގނ ނެވި. 

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތަނ ނ  ފާސ ކ ރަނީ. މި ތަނ ނ    !ރަނަގޅ  ؛. ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ތަނ ނ  ފާސ ކ ރާ ބިލ މަސައ ކަތެއ ތޯ

ކޮނ މެހެނ  ޮގތަކަށ   ފާސ ކ ރާއިރ   ފޮނ ވާ  ެއއީ   ނ ޖެހޭ.ފާސ ކ ރާކަށ   ެވސ   ސަރ ކާރ ނ   ެގނެވޭ.  އ ނިއިތ ރ   ެއައށ  

ޮގތ . އެހެނ ނަމަވެސ  ޮގތަކަށ  މި ތަނ ނ  ފާސ ކޮށ ފައި   ކާރ ނ ސަރ    ،ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ބ ނާ  ޮގތ  ނޫނ   ބޭނ ނ ވާ 

ގ ރީނ  ޓެކ ސ އަކީ ކ ރިނ  ނަަގމ ނ  އައި  އަދި    .ކަނ  ފާހަަގކޮށ ފައި ސަރ ކާރ ނ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތ  ިމ އޮތިއ ޔޭއޮތިއ ޔާ އެ
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ނޭނޭގ ހިސާބ ނ   ؛ކަނ  އެނިގެގނ ކަނ  ނެތީ، އެ އިޞ ލާޙ  ެގނ ނަނ ، ނޫނީ އެ އިޞ ލާޙ  ނެތ ޓެކ ސ ެއކޭ. ކީއ ވެތޯ މި

ދައ ލަތ ެގ ކަނ ތައ ތައ     އާދެ!؛ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ސ ވާލ  އ ފައ ދަނ  އެބަ  ދެނ   މި ސޮއިކ ރެވ ނީމާ

ަގއި އެބަ ދެއ ވާއިރ  ޖެހޭ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށ  ލަފާ  ހަވާލ ވެ މި ތިބި ބޭފ ޅ ނ  މިއަށ ވ ރެނ  ބޮޑަށ  ޒިނ މާދާރ ވާނ  އެބަ

ދަރަޖައިެގ ބޭފ ޅ ނ  ެއބަ ތިއ ބެވި. ާގނޫނީ ބޭފ ޅ ނ  ރައީސ  އޮފީހ ަގއި ވެސ  ެއކިއެކި    އ ޗެއ ތޯ. އެބަލަނ ޖެހޭ މިއީ ކޮނ 

އޮތ  އ ނިކަމެއ   މީަގއި  ބައ ލަވާފައި  ބިލ   މި  ކީއ ެވެގނ ތޯ  ތިއ ބެިވ.  ސާފ ނ ކ ރެވ ނީއެބަ  ކަނ ތައ   ؟ކަނ   އެ 

ޮގތ ނ  ވާހަކަދައ ކަމ ނ  މި ކަނ ތައ  ފާސ ކ ރަނ  މި    މެނ  އަނެއ ކާ މި ބިލާ ބެހޭމިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ؟ފާހަަގނ ކ ރެވ ނީ

ދައ ކަނ ޖެހޭ މީހ ނ  ަގބޫލ ާވ ޓެކ ސ  ؛އާދެ! ޓެކ ސ އަކީ ެއއ ވެސ  ހާލެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ޖެހެނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ނަަގިއެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ފައިސާ  ޓެކ ސ   ހޭ އެއ ޗެއ .ޓެކ ސ ައކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ނަަގނ ޖެ  ،ކަމެއ  ނޫނ . އެހެނ ނަމަވެސ 

އެ ތަނަކަށ  ޚަރަދ ކ ރަނ     ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހޭނީ އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ރާއ ޖޭެގ ކަނ ތައ ތަކަށ . އަދި އޭތި ަވކި ތަނަކ ނ  ނެީގމާ

 ޑަށ  މި ވަނީ ރަށ ވަނ ތަކަނ އަޅ ަގނޑ މެނ  މާ ބޮ   ،ޖެހިެގނ  މި އ ޅޭ މައ ސަލައަކީ  ެގއޮނ ނަ އެއ ޗެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ 

އެހެނ  ބޭފ ޅަކ  ކަމެއ    ޓަށ .ށ ވެެގނ  މި އ ޅެނީ. ައޅ ަގނޑަށ  ރަނަގޅ ، އަޅ ަގނޑ  ކަމެއ  ކ ރަނ ޏާ ހ ރިހާ ކަމެއ  ވިލ ފ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މިޮގތަށ     ،، ޝިޔާމ  ކަެމއ  ކ ރަނ ވެއ ޖެއ ޔާ ހ ރިހާ ކަމެއ  ނައިފަރަށ ކ ރަނ ވީމާ

މި ރާއ ޖެ ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ ޚިޔާލެއ  އެއ ވެސ  މީހަކަށ  ނާނ ނާނެ.   ނަށ ވިސ ނ ނ  ހ ނ ނަ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ މެނ 

  ، އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަކީ ދިވެހިނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ ޖެހޭނީ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ބ ނެެގނ ނ ވާނެ

ށޭ، ިމއީ ެއވެނި މީހާެގ ރަށޭ. ެއއެއ  ނޫނ . މިއީ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖެ. މިއިނ  ކޮނ މެ ރަށަކީ  މިއީ ތިމަނ ނަމެނ ެގ ރަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އޭެގ ހިއ ސާވާ ތަނ ތަނ . އެހެނ ވީމާ، މިޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ިވސ ނ ނ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ  ނޫނިއ ޔާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ދަނ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ރާއ ޖެ  ރައީސ  މި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ނ ެގނ ދެވޭނެ.  މިސ ރާބަކަށ    ؛ވާ 

ކިޔާލިއިރ ަގިއ    މި  އަޅ ަގނޑ  ؛ހ ށަހެޅިފައިވާ މި ބިލ ަގއި ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނެގ ނ  މި އޮތީ. މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށ ގައި

ވ ރެ   ކޮޓަރިއަށ ވ ރެ މަދ  އަދަދަކަށ  ކޮޓަރި ހ ރެއ ޖެއ ޔާ ނޫނީ ފަނ ސާސ     ކޮޓަރިއަށ   50މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށ ަގއި  

މަދ  އަދަދަކަށ  ކޮޓަރި ހ ރެއ ޖެއ ޔާ އެ ނަާގ އަދަދ  އެބަ ކ ޑަވޭ. އާދެ! މީހ ނ  އ ޅޭ ރަށެއ  މާލެއަކީ ވެސ . މާލެއަކީ މި 

މި ތަނަށ     ،ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  ވިދާޅ ވެދާނެ  ެގސ ޓ ހައ ސ ަގއި އެނ މެ ައގ ބޮޑ ކޮށ  ވިއ ކާ ތަނ . އަދި ދެނ   ދަނ ނަވާ ޮގތަށ 

ެއ ތަނ ތަނަގިއ ތިބެނީ. ކޮބައިތޯ ބޭރ ނ  އަނ ނަ  ،ތިބެނީ ރާއ ޖޭެގ އެހެނ  ރަށ ރަށ ެގ މީހ ނ  ައއިސ  ެގސ ޓ ނ  އައިސ  

ތިބެނ  ެގނ ނަނ .   ؟މީހ ނ   އިޞ ލާޙ   މި  ޮގތަކަށ   ރަނަގޅ   މިއަށ ވ ރެ  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މީަގއި  އެހެނ ވީމާ، 

އ ނ މީދ ކ ރަނ  ކޮމިޓީއަކަށ   ،އަޅ ަގނޑ   ބިލ   ދެނ ނެވި    ިމ  މި  އިޞ ލާޙ ކ ރާއިރ ަގއި    އަށ  އެ  ،ކޮޓަރި  50ޮގސ ެގނ  

 ؟ނޫނީ ެއއަށ ވ ރެ ދަށ  އަދަދަކަށ  އެ އަދަދ  ެގނ ދާނީތޯ  ،ތޯ ެއ އަދަދ  ކަނޑަައޅާނީށ ކޮޓަރިއަ  50އެއީތޯ،    ،ބައ ލަވާފައި 
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ސ  ތިބޭއިރ ަގއި މިކަހަލަ ބޮޑެތި  މީހ ނ  އައި  އެހެނ  ރަށ ރަށ ެގ  ގައިމެނ ެގ ރާއ ޖޭެގ މީހ ނ  އެ ތަނ ތަނ އެއީ ައޅ ަގނޑ 

ހައ ސ ަގިއ ތިބެނީ. އެހެނ ވީމާ، ެއ ތަނ ތަނަށ  ތަނ ތަނަކ  ނޫނ  ތިބެނީކީ. އެައށ ވ ރެ މާ މަދ  ކޮޓަރި ތިބޭ ާއދައިެގ ެގސ ޓ 

ޖެހޭ.    ދޭނ  އެބަ  ލ އިދިނ ނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ހަމަ ަގބޫލ ކ ރާ ކަެމއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މީހ ނ ނަށ  އެ ލ އި   މި

އަޅ ަގނޑ މެނ  ހޮޓަލެކޭ މި    ،ކޮޓަރީެގ ބޮޑ  ހޮޓަލެއ ަގއި ތިބޭއިރ ަގއި   50ބޭރ ނ  އަިއސ  ތިބޭ މީހ ނ   ،  އެހެނ ނަމަވެސ 

ކޮޓަރި. އެހެނ ވީމާ،    ވ ރެ މަދ  ރިސޯޓ ތައ   ކޮޓަރިއަށ   50އެބަހ ރި    އަޅ ަގނޑ މެނ  ރާއ ޖޭެގ ރިސޯޓ ތައ  ވެސ   ،ދަނ ނަވަނީ

އ ޖެއ ޔާ ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ނިސ ބަތ ނ  ެއއީ ހަމަ ހޮޓަލެއ ެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބެލެނ ޖެހޭނެ. ކޮޓަރި ވެ  50

ކ ޑަެވެގނ ނެއ  އަދަދ   ދައ ކަނ ޖެހޭ  އެ  ހަމަ  ެގސ ޓ ނ   ބޭރ ެގ  ތިބޭ  ތަނ ތަނ ަގއި  އެފަދަ  އާދެ!  އެހެނ ވީމާ،  ނ ވާނެ. 

ޓެކ ސ  އެ ދައ ކަނީ، އެ    ،ކާ މީހާއަކީ ބޭރ  މީހާ ކަމ ަގއި އޮތ  ނަމަެވސ ކޮނ މެހެނ  އެ ދައ   ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ

ކޮިމޓީނ  މި ކަނ ތަކަށ  ވިސ ނާނެ ނަަގނ  މި ޖެހެނީ އެ ތަނ  ހިނ ާގ ފަރާތ ނ . އެހެނ ވީމާ، މި އިޞ ލާޙ  އަނ ނައިރ ަގއި  

އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެނ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ  މި ނަަގނީ  ؛ ސ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އ ނ މީދ ކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ

ވަނަ    2015  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ސަޢީދ  ވިދާޅ ވިހެނ   ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިއަދ   ށ ޓަށ ތިމާވެއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  

ނ  ޓެކ ސ  މި ނެީގ. އާދެ!  ގ ރީ ރިނ  ފަނ ޑެއ  އ ފެއ ދ މ ެގ ނަމ ަގިއ  ވ ސޮ  އަހަރ  މި ތަޢާރަފ ކ ރިއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ 

ވ ރިނ  ފަނ ޑަށ  ފައިސާ  ވ ރީނ  ފަނ ޑެއ  އ ފައ ދާިއރ ަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެއބަޖެހޭ ހ ރިހާ ދިމާލަކ ނ  ވެސ  ސޮސޮ

އަޅ ަގނޑ މެނ  ފާސ ކ ރާ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ވެސ  އަޅަނ ،    އަޅަނ . ކޮނ މެހެނ  ހަމައެކަނި ގ ރީނ  ޓެކ ސ ައކ ނ ނެއ  ނޫނ .

 އަޅަނ ،  ވ ރިނ  ފަނ ޑަށ  ފައިސާތެރެއިނ  ެވސ  އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ސޮ   ެގނަާގ އެހެނ  ޓެކ ސ   ޅ ަގނޑ މެނ އަ

  ، ލާނަނ  އިއަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ؛ ވ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޖެހޭ އިތ ރ ކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ރިޒާ 

ކީ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބިމ  އަޑީަގިއ ވަ އެބަވޭ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރިޒާފަހ ނ  ވިދާޅ ވެފައި    ސިނ ަގޕޫރ ެގ ބޮޑ  ަވޒީރ  ދާދި

ޤައ މެއ ަގިއ    ކީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ވަ ހ ރި ތެލޭ. އެއިއ ޔޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރިޒާ ހ ރިހާ  ސަރވިސ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ހ ނ ނަ 

އެއީ އަޅ ަގނޑ ެމނ  ކ ރިއަށ  އޮތ  ތަނ ަގިއ    ،ވ  އިތ ރ ކޮށ ެގނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނ  އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރިޒާ

 ޚަރަދ ކ ރަނ  ހ ރި ފައިސާ ކަމަށ  ދެކިެގނ  އެ ފަިއސާ އިތ ރ ކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވަގ ތަށ .މެނ  މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ 
 

 { އަށ  11:01އިނ   10:31 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ    ެގނ ދަނ  މި ފަށަނީ.  ކ ރިއަށ   ޖަލ ސާ  ެގމަޖިލީހ   ކޮޅަށ ފަހ ގ ތ  ހ ސ ވަ  ެގއިނ ޓަވަލ  `.  

ދައ ކަވަނ   ޒަމ ެގ ާގނޫނަށ  ހ ށަހެޅިފައިވާ ިއޞ ލާޙ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ . މި ބިލަށ  ވާހަކަފ ޅ ރިކ ރިއަށ  މި ެގނ ދަނީ ޓޫ

މާފަނ ނ    ،ނަވާފަިއވާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ ތެރެއިނ  މި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީއެދިަވޑަިއަގނ 

 މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދަށ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 

 ؛ށ  ިއޞ ލާޙ ތައ (އަދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ )  2/ 99ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ދޫކޮށ ލި ެގނެވ ނ އިރ ަގއި  އިޞ ލާޙ ތަކެއ   ފަހ ނ   އަލ ނ   ؛އާދެ!  މާއ ދާެއއ   ދޫކޮށ ލެވިފަިއވާ  ޮގތަށ     ސާފ ނ ވާ 

ފޮނ ވާފަ ސަރ ކާރ ނ   އޮތީ  މި  ދެނ ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   ސަރ ކާރ ނ     .  ޮގތެއ ަގއި  ހ ރޭ އާނ މ   ފޮނ ވާއިރ ަގއި    ބިލ ތައ  

ޓޫރިޒަމ  ާގނޫނ ެގ އިޞ ލާޙ ަގިއ ވަރަށ  ިގނަ އިޞ ލާޙ ތަކެއ     މ އ ދަތ ތައ  ވެސ  ވަރަށ  ސާފ ވާ ޮގތަށ  ޖެހިފަ. ފޮނ ވި

ސ ޓޭއާިއ    ހޯމ   އިޭއަގ  ، ިގނަ ބަދަލ ތަކެއ  ެގނެވިެގނ ދިޔަ ބަދަލ ތަކެއ . ޓޫރިޒަމ  ާގނޫނަށ  ވަރަށ ެގނެވި ކޮމިޓީ ތެރެއިނ   

 ނ  އަދި މިނިސ ޓ ރީެގ ބޭފ ޅ ނ  ެވސ  ަވޑަިއެގ،  ހޮޓާތަކާއި ނަނ ތަކަށ  ވެސ  ބަދަލ ތަކެއ  އައިސ  ،  ހައ ސ ތަކާއިއަދި ެގސ ޓ 

އެހެނ ނަމަެވސ އޭެގ މަސައ ކަތ ކ ރެއ ވި.  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ރަ  ،ތެރޭަގއި  އޮތީ،  މި  ޮގތަށ   ސާފ ނ ވާ  އ ޔިތ ނ ނަށ  މީަގއި 

ތ. ަގއި އަނެއ ކާވެސ  ައކ ރ ތަކެއ    މި މާއ ދާަގއި މިހާރ  މި އޮނ ނަނީ  .މާއ ދާނެގ މ ެގ    ޓެކ ސ   ސާފ ނ ވާ ޮގތަށ  ގ ރީނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  )  99/2ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ނ  ފެށިެގނ  އި  2022ޖ ލަިއ    3  ،ތެރޭަގއި ިމ އޮނ ނަނީެގއޭ   އިތ ރ ކ ރެވިފަ.

ެގ  މ އ ދަތ  ހަމައަށ  ހިނާގފައިވާ    ާގނޫނަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ  ފެށ މާ  ެގެގނައ މ ވަނަ އިޞ ލާޙ ބާރަށ   (އަބެހޭ ާގނޫނ   ޓޫރިޒަމާ

ނަމަ، އެ  ފައިސާެއއ  އެ ފަރާތަކަށ     ތެރޭަގިއ ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގިއ ެއއ ެވސ  ފަރާތެއ ެގ އަތ ނ  ފައިސާ ނަާގފަިއވާ

ހިނދަކ ، އެ ޓޫރިސ ޓަކ  ހ ރި ތަނެއ  ހިނ ާގ ފަރާތ ނ  އެ ފައިސާ ދައ ލަތަށ  ދައ ކަނ ވާނެ ކަމަށ    ހާއަނބ ރާ ނ ދައ ކާ

އިބާރާތ  ނެތ  ނަމަވެސ  ނިޔަތާއި ސަބަބ  ވަރަށ  ސާފ . އެ  ސީދާ ސާފ ކޮށ     ގައިާގނޫނ   އި އެއޮތީ. ދެނ  އޭރ ަގ  މި

ވެސ  ެއ  އެއ ޮގތަކަށ   .ފޮނ ވާފަނިޔަތާއި ސަބަބެއ  އޮވޭ ކޮނ މެ ފަހަރަކ  ވެސ  ާގނޫނ ތައ  މާނަކ ރާއިރ ަގއި ެއ ާގނޫނ ެގ 

ޮގތަކަށ    މ އ ދަތ ަގއި  އޮތީ.  ނޫނ   ކެނޑޭ  ފެށިެގނ     1  ޖެނ އަރީ ނ ވަތަ  31އެ  ފ ރަތަމަ   އެޖެނ އަރީނ   ާގނޫނ ަގއި 

  ، ަގއި ހިނ ާގ ޓޫރިސ ޓ  ރިސޯޓާއި ޖޭދިވެހިރާއ   ،)ކ(ަގއި  އިބަޔާނ ކޮށ ފަ  އޮތީ  ާގނޫނ ަގއި ފ ރަތަމަ މި  އެ ؛ބަޔާނ ކ ރާ

  ،ޓޫރިސ ޓ  އ ޅަނދ ތަކާއި  ، ޓޫރިސ ޓ  ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކާއި   ިއ،ރިސޯޓ  ހޮޓާތަކާ  ، ރިސޯޓ ތަކާއިގ ރޭޓެޑ  ޓޫރިސ ޓ   އިނ ޓެ
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ދެއ ަގއި  ނއ ޅަތަނެއ ަގއި ނ ވަތަ    އަތ ނ  އެއިނ  ކޮނ މެ މީހެއ  އެ  ެގއެނޫނ ވެސ  އެފަދަ ތަނ ތަނ ަގއި ތިބޭ ޓޫރިސ ޓ ނ 

ނ   އި  2023ނ އަރީ  ޖެ  1  ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި  ރޭޓ ނ   އެމެރިކާ ޑޮލަރ   6ހޭދަކ ރާ ކޮނ މެ ދ ވަހަކަށ  މީހަކަށ   

ތ ެގ  އިރ ަގއި ހިނާގ މ އ ދަފާސ ކ ރި  މި ފަހ ނ  ާގނޫނ ؛ މ އ ދަތ   . މި ދޭތެރޭަގއި ހިނާގޖެހޭނޭދައ ލަތ  ދައ ކަނ   ފެށިެގނ 

ދެނ  ނެީގ،   .ޖެހޭނެ ކަމަކަށ ސާފ ކޮށ ނެއ  ނަަގނ   އިބ ނެފަ  ެއކަމަކ  ާގނޫނަކ ނ  ނެތ  ؛ނ ނެިގ  ،ތެރޭަގއި ނަަގނ ވާ   ދަތ ެގ

. އަސ ލ  އަނބ ރާ ނަާގފައި ހ ރި ފައިސާ ވެސ  އެ މީހ ނ  ނ ދެއ ކީ  .ެގ ޮގތ ަގއިނ  ނެީގ ގ ރީނ  ޓެކ ސ މީހ ބަޔަކ   

  މި  ތ . މި ހާލ ަގއި މި ާގނޫނ ެގ ނިޔަޖެހޭނީނެިގ ފަރާތަށ  ރައ ދ ކޮށ ދޭނ  ،ޖެހޭނެދައ ކަނ  ެއއ ާގނޫނެއ ަގއި ނެތ  ފައިސާ

ބަދަލ ގައި  ފަރާތަށ   އެ  ،އޮތީ މާލިއ ޔަތާ  ރައ ދ ކ ރ މ ެގ  މީރާއަށ   ހަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދައ ލަތާ ހަވާލ ކ ރަނ .   ވާލ ކ ރަނ ، 

އެ    ،ނެތ  ނިޔަތެއ    ވެސ އޮތީ. އެއ ޮގތަކަށ   ވާލ ކޮށ ދިނ މަށ  އެދި މިހަ   ދައ ލަތާމަނަާގފައިވާ ނަ  ވާލ ކ ރަނ  އެ ފައިސާހަ

މައ ސަލަތައ  ދިމާވަނީ ސަރ ކާރ ނ  ފޮނ ވާ  މިފަދަ  ؛ ނެތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އި  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގ  ކަނޑާކަށ 

މާއ ދާތަ އެކަހަލަ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ބައެއ އ ބިލ ތަކ ަގއި  ފޮނ ވާއިރ ަގއި  ބަހ ސ ކ ރ މ ެގ    ސަރ ކާރ ނ   ފ ލޯަގއި  ފަހަރަށ  

ނ ވަތަ    ަގކ ރޭދިއ ކ ރަނީ ކަމަށ  އެބަ ފާހަދިމާލަށ  އިނިގލި ސަރ ކާރާ  ،ެއކަހަލަ ނ ކ ތާެއއ  ފާހަަގކ ރިޔަސ   އެބަ ތެރޭގައި

އ ޅެނީ އ ނިކ ރަނ   ކޮމި  ކަމަށ .  އެއ ޗެއ   އެބައަދި  ވެސ   ތެރޭަގިއ  ކޮމިކޮމި  ،ޓީ  ނ ވަތަ  ބަހ ސ ތަކ ަގއި   އި ޓީަގޓީެގ 

ލަިއެގނ  ކަނ ކަނ  އިއަރ ވަ ފާހަަގނ ކ ރެވޭހާ ކ ރ  މ އ ދަތެއ ަގއި ައވަސ   ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި ވެސ  އެފަދަ މާއ ދާތައ ދިރާސާ

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ ެމނ ބަރ ނ ނަށ  އެބަ ފ ރ ސަތ    އ  ތަޅ މ ނ  ފާސ ވެެގނ ދާއިރ ަގއިއަދި ބިލެ   .އެބަ ކ ރޭ

އެހެނ މެ، ސަރ ކާރ ެގ   ހަމަ  .އ  ޮއތ  ނަމަ އިޞ ލާޙ  ހ ށަހަޅަނ ޭއަގއި މައ ސަލައެ   ،ތިނ  ދ ވަހ ެގ މ އ ދަތެއ   އެބަ ލިބިދޭ

އިތ ރ ނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހ ރިއ ޔާެގ އޮފީހަށ   ހަަގކ ރަނ  ފ ރ ސަތ  ެއބަ ލިބޭ. އަދި އޭގެ ފޮނ ވި ފަރާތަށ  ވެސ  ެއކަނ  ފާ  ބިލ 

  ، ފާހަަގކޮށ   އ ވާ ބޭފ ނ ނަށ  އެކަމެެވސ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ އޮފީހ ަގއި ތިއ ބަ  އިކ ރަނ  ބިލެއ  ފޮނ ވާިއރ ަގގ ތަސ ދީ

ށ   ކ ރެވޭނެ ޮގތ ތަކަނ ނަ ދޫވަހ  ފޮނ ވާފައި އޭަގިއ ރަނަގޅ ހަމަޖެހިެގނ  އަ  ؛އަނބ ރާ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ފޮނ ވާލަނ 

އެހެނ ނަމަވެސ ، ފ ރ ސަތ .  އޮތ   މަރ   އެބަ  ހ ރިހާ  ކަނޑައ ތ ކ ރިއިރ ަގއި ޙަމި  އޮފީހ ެގ    ލާެއއ   ރަީއސ ލ ޖ މ ހ ރިއ ޔާ 

ނޭނެގނީ.    ލީަގލ  ވެސ   ބޭބޭފ ޅ ނ ނަށ   އެރ ވީމާސ ދީގ ތަ  ށ ތ ޕ ޅަ އަ  ގެ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާދެނ   ބަިއެގ   ކ ރަނ  

، އެހެނ ވީމާ  .އޮތީ  ފައި މިއިލާކަމެއ  ނިނ މަ  ހ ރިހާ  ށ ކޮެގޒެޓ   ،އ  ސޮއިކ ރައ ވަ  ،އި ކ ރައ ވަސ ދީގ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ތަ

ބަރ ނ  ތިބި މަޖިލީހެއ ެގ ނ އަދި އެތައ  ބަިއވަރ  މެ  ،ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ތެރެއިނ   ެގ ތެރެއިނ ،ލަތެއ ެގ ނިޒާމ  އ ދަ

ވަރަށ     ،ނ ޖެހި. އެހެނ ނަމަވެސ   އިމި ބޮލ ގަ   އިޮގސ ފަ އޮތީ ފޭދިެގނ   މިފަދަ އެއ ޗެއ  މި  ނ އި ޓީެގ ތެރެތެރެއިނ  އަދި ކޮމި

  އިެގނެވ ނ އިރ ގަ ޞ ލާޙ ނޫނަށ  އިާގ  ރިޒަމ ސަބަބ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސާފ ވޭ. އެއީ ޓޫ ؛ސަބަބާ  މީެގ ނިޔަތ   ސާފ ކޮށ 

ރިޒަމ  މިނިސ ޓ ރީނ  ނޫނެއ  އަދި ނ ވަތަ ަގވާއިދެއ  ވެސ  ޓޫގާ މިހާރ  ހޯމ  ސ ޓޭެގ    ނ ިއތ ރ ހައ ސ ތަކާިއ އަދި ޭއެގެގސ ޓ 
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ނޫނަށ  ެގނެވޭ ބަދަލ ތަކ ަގއި މީެގ ކ ރީަގއި ެވސ  އަޅ ަގނޑަށ   ާގެގނ ދާއިރ ަގިއ ޓޫރިޒަމ ެގ    ކ ރިއަށ   ެގނ ލައިއިއެކ ލަވަ

  ނ ، ކަ ެއީއ ކޮނ ބަެއއ ެގ ބިނ ތަކެއ  އ ސަރ ކާރ ެގ ބިނ ތަ ؛ބިނ ތައ އެީއ    .ފާހަަގކ ރެޭވ، މިފަދަ ކަނ ތައ ތައ  އެބަހ ރި ވެފަ

ފިހާރަތަކާއި ތަނ ތަނ  ވެސ    އިކޭޝަނ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  ވެސ  އެބަ ހ ރޭ ބިނ ތަކެއ  ދީފަޔ ެއޑި  ،އެކިއެކި މ ޒާރަތަކަށ  

ކޮނ  ވ ޒާރަައކަށ    ، ކޮނ  މިނިސ ޓ ރީއެއ ެގދީފައި ހ ނ ނަ ބިނ ތަކަކީ  އައިސ އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރަކަށ   . ދީފަ  ހ ރޭ  އެބަ

. އަދި ފިހާރައެއ  ދީފައި ހ ނ ނަ ތަނ ތަނެއ  ކަމެއ  ނޭނޭގ ސާފ ކޮށ . ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި ހ ނ ނާނެ ބީޗ  ކ ރެސެނ ޓ  ޖަހާފަ

 .ޖަހާފަބީޗ  ކ ރެސެނ ޓ  ފިހާރަ ނަނ ބަރ  ދޭއ ، ތިނެއ  ހ ނ ނާނެ    ،އިނަސ  ބީޗ  ކ ރެސެނ ޓ  ފިހާރައެއ  ވެއ ޖެއ ޔާ 

ނަސަނ ދ ރައަކީ ޓޫރިޒަށ  ިމނިސ ޓ ރީއަށ  ދޫކޮށ ފައި އޮތ   ؛ޓޫރިޒަމ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  ދޫކޮށ ފައި ހ ނ ނަ ބިނ ތައ  ވެސ 

ދ ކ ރަނ  ރަކޭޝަނަށ  ޚަޔ  ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ނ ވަތަ އެޑި  ށ  ކޭޝަނަބިމެއ . ބޭނ މަކީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މާލިއ ޔަތަށ ، އެޑިޔ  

ނ  ދޫކޮށ ފައި ހޯދަ ؛ދޫކޮށ ފަ  ސަރ ކާރ  ހިނ ަގނ  ބޭނ ނ ވާ ފައިސާ   ،ހ ރޭ ދައ ލަތަށ  ދީފައި  ހ ރި ތަނ ތަނ  މިހެނ  އެބަ

މިހާރަކަށ  ބިނ ތައ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހ ރޭ  މިއީ ކޮނ ކަމަކައެބަ  ފަހަރަށ   ިގނަ  ކޮނ  ސަބަބަކަށ    ށ ،އަިއސ  ނ ހ ރޭ. 

ނ ވަތަ ސަރ ކާރ  ހިނ ގ މ ެގ ނިޒާމ ަގިއ    އ ލަތ  ހިނ ގ ނ ސާފެއ  ނ ފޭ. ދެނ  މިފަދަ ދަ  އ ދޫކޮށ ފައި ހ ނ ނަ ބިނ ތައ  ކަމެ

އޮތީ މިކަނ    ދިޔައިރ  މިމި ފާސ ވެެގނ   ސާފ ނ ވާ ކަނ ތައ ތަކެއ  ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ ، ރައ ޔިތ ނ ެގ ަމޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ނ 

އެނ މެ ރަނަގޅ    އިމީގަ   .އިއެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއ  ނެތ  މަީގ  ސާފ ނ ވާ ޮގތަށ . ދެނ  މި ފައިސާ އަނބ ރާ ނ ދައ ކައިފިއ ޔާ

  ނަމަ،   ޮގތަކީ އެ ނެިގ ފަރާތަށ  ދިނ ނ  ނ ވަތަ ދައ ލަތަށ  ދިނ ނ . އެ ފަރާތަށ  ނ ދޭ   ނެިގފައި ހ ރި ފައިސާ އެއ   ،ޮގތަކީ

، އެކަނ  ފާހަަގކ ރަނ   ެއހެނ ވީމާ  ނ ކަނ .ސަރ ކާރަށ  އަނބ ރާ ފައިސާ ހަވާލ ކ ރ   ، ަވރަށ  ސާފ ތ ނ ދައ ކާ ނަމަ، މީެގ ނިޔަ

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ެއދ ނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ   ކަށ މި ފ ރ ޞަތަ އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދ . އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވަޙީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :އ ނ ޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވަޙީދ  

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމ   )  2/ 99ނަނ ބަރ     ާގނޫނ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ   .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ `.  

  ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވޭ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ބަހ ސ ަގއި ވާހަކަދައ ކާއިރ ަގއި ؛ެގނައ މ ެގ ބިލ ށ  ިއޞ ލާޙ (އަާގނޫނ 

ބިލެއ ހ ށަހެޅ   ސަރ ކާރ ނ  މަރ   މަޖިލީހ ެގ  މި  އ ވި  ޮގސ ،ޙަހ ރިހާ  ފާސ ވެ    އެއ ޔާ  ައދި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރި  ލާއަކ ނ  

ދައ ލަތަށ   ހެދިފައި އޮތ  މިސ ޓޭކެއ ެގ ސަބަބ ނ  ނިމ ނ ތަނ ނ  ށ ކޮގ ތަސ ދީ ިއ،ބައ ލަވަނ ޖެހޭ ބެއ ލެވ ނ ތަކެއ  ބައ ލަވަ
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ދާނިނެ. ދިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޯގހެއ  ހެދިދާނެ. މިސ ޓޭކެއ  ހެ  .މާދިޔައިއާމ ދަނީތަކެއ  ެގއ ލިެގނ ލިބެނ ޖެހޭ ވަރަށ  ބައިވަރ   

އ މަށ  ފައިދާ ހ ރި، އެކަމ ެގ ޤަޖ މ ލަކޮނ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ވާނ ޖެހޭނެ އަޅ ަގނޑ މެނ  ރާއ ޖެައށ   ކަމަކ  ހެދޭ މިސ ޓޭކަކީއެ

 މިލިއަނ  ރ ފިޔާެއއ ެގ އާމ ދަނީ ދައ ލަތަށ  ެގއ ލިެގނ  މި  އ  އެތަ  ކަށ .ސަބަބ ނ  ރަނަގޅ  ނަތީޖާެއއ  ނ ކ ނ ނަ މިސ ޓޭކަ

، މިކަނ  މިހެނ ވީ ކީއ ެވެގނ ތޯ، ހަމަ އެހެނ ވީމާ  .އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ސީރިއަސ ކޮށ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ ކަމެއ   .ދިޔައީ

ކަެމއ ތޯ އޮތ   ވެފަިއ  ކަމެ  ،ނޭނިގެގނ   އޮތ   ަގސ ތ ަގިއކޮށ ފައި  އެނިގެގނ   މި ،  އ ތޯ ނ ވަތަ  މީހ ނ   ބަޔަކ   ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ މި މައ ސަލަ ދިރާސާކ ރެއ ވި    ،ކ ރަނ ެވެގނ  ކޮށ ފައި އޮތ  ކަމެއ ތޯޓެސ ޓ    ޮގތ ގައި  ެގމަޖިލީހަކީ ރަބަރ ސ ޓޭމ ޕެއ 

ރިސޯޓ  އޯނަރ ނ ، ެގސ ޓ ހައ ސ ތައ  ހިނ ަގވާ    ،ތ  އޮތ  ވަރަށ  ިގނަ ބޭފ ޅ ނ ހަކޮމެޓީަގިއ ތިއ ބެވި މިކަމ ެގ މަސ ލަ

 ހެއ ޓ މަށ ދައ ލަތ ެގ އަގ  ހިފެ  ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މ އައ ސަސާެގ ައގ  ؟ދޫކޮށ ލައ ވާފައި އޮތ  ކަމެއ ތޯ  އިޅ ނ  ަގސ ތ ގަ ބޭފ 

  ،ނޫނ ކަމ ަގިއވާ ނަމަ، ދ ވާލަކ  ބިލެއ  އިޞ ލާޙ ކ ރަމ ނ ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ވާހަކަ އެބަ ޖެހޭ ދައ ކަނ . އެހެނ  

ޖެހ މ ެގ ަގއި ޓިޕެކ ސ ނޫނ ާގދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނ   ކަމަށ   ނ  ދާދ ވާލަކ  ބިލެއ  އިޞ ލާޙ ކ ރަމ  

ކ ޅިވަރެއ   ކ ޅޭ  އީ، މިއެހެނ ވީމާ  . ޖަހާލީމަ ނިމ ނީއިނ ނަވާފައި ޓިޕެކ ސ   ހަމަ ބަނޑާރަ ނައިބ   އެ ؛ބިލ  ކިޔާ ބިލެއ 

ރަސ މީ ސިފައެއ ގައި    އ ،ދައ ލަތެ ؛ަގނޑ މެނ  މި ކ ރާމ ޅި ނިޒާމާ ދޭތެރޭަގއި އަޅ   އީނ  މިޔ ޮގތ ަގއި މިކަނ  ެވެގނ ދި

މި ރައީސ .   ދައ ލަތ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ   ކ ޑަެވެގނ ދާނެ  އިތ ބާރ   މީހ ނ ެގ  ދޭތެރޭަގއި  މަސައ ކަތާ  މި  މ ޅި  ކ ރާ 

 މިކަމ ަގއި އޮތ  ކަމެއ ކަނ  އިހ ާމލ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެނ މެނ ެގއަދި    .މިކަމާ ދޭތެރޭގައި  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވަނ  

ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި    ، ދ ކ ރަނ ދެވަނަ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ތާއީ  ެއކީ ފާހަަގކޮށ ލަނ .  އަޅ ަގނޑ  ލަދ ވެތިކަމާ

ބަެއއ     ދެނ   .ކިޔާފަޓަށޭ  ށ މި ނަަގނީ ތިމާވެ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ   .ކައަށ ދެއ ކި ވާހަ  ޝަފީޤ هللا މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ 

ދައ ލަތަށ   ބޭފ ޅ ނ  މ ޅި  އޮޅ ވާލަިއެގނ   ވާހަކަ  ެއ  ބޮޑަށ   އިނ ސާފ ވެރިކޮށ     ،ވަރަށ   ެއނ މެނ ނަށ   ހ ރިހާ  މ ޅި 

އެބަ ނަާގ. ޖީ.އެސ .ޓީ    ސ ެއކިެއކި ޓެކ   .އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ކަނީ ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ވާހަކަ ؛ ކިޔާފައިޖެހޭނޭބެހިެގނ ދާނ 

އަދި އެކިެއކި ނަނ ނަމ ަގއި ޓެކ ސ ތައ  އެބަ ނަާގ. ާއމ ދަނީނ  ޓެކ ސ  އެބަ ނަާގ.   ނ އަދި ޓޫރިޒަމ  ދާިއރާއިއެބަ ނަާގ.  

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ޖެހޭ  އެބަ  ަގބޫލ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މިސާލަކަށ   ޓެކ ސ   ، ނަާގއިރ ަގިއ  ނަަގނީ   ގ ރީނ   މި 

ތިސާދާއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ހ ރިހާ ކަމެއ  ބިނާވެފައި ަގނޑ މެނ ެގ މ ޅި އިޤ ޓަކީ ޭއެގ މަތީަގިއ އަޅ  ށ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ތިމާވެ

އެކަމަށ     ،ށ  ހ ރިއިރ ަގއި ހާއަކަނ  އިނ ތިކ ޭއެގ ނާޒ   ؛އޮތ  އެތި ކަމަށ  ވާއިރ ަގއި، ރާއ ޖޭެގ ތިާމވެށީެގ މައ ސަލަތައ 

ށި އެއ ޗެއ  ގ ރީނ   ފެ  ނ ވެެގނ  ނަަގނ ށައަޅާކ ރަނ ޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑ ވެެގނ  ެއކަމަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  ފަނ ޑެއ  ެއކަ

ހޭދަކ ރެވެނީ ހަމަ    އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ނަާގ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ؛ކަމ ަގިއވާ ނަމަ، ގ ރީނ  ޓެކ ސ   އެހެނ ެވއ ޖެ  .ޓެކ ސ ައކީ

ވަރ ކ ރ ނ   ކަށަ  ޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ތިމާވެށީެގ ކަނ ކަމަށ ތޯ ނ ވަތަ ބޯޅަދަނޑ  ހަދަނ ތޯ ނ ވަތާ އެހެނ  ކަމެއ  ކ ރަނ ތޯޙަ
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  ހޮޓަލަކ ނ  ވިޔަސ  އަދި ހޯމ ،  ކ ނ  ވިޔަސ  ހައ ސަރަށެއ ަގއި ޚިދ މަތ ދޭ ެގސ ޓ  .އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ 

  އެ ރަށެއ ަގއި ހިނ ާގ ތަނަކ ނ   ،ދޭ ޚިދ މަތަކ ނ އެ ރަށެއ ަގއި    ،ތާކ ނ  ވިޔަސ    ތަނަކ ނ  ވިޔަސ  އަދި އެހެނ   ސ ޓޭ

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ސެއ   ނެ ެގއ ލ މަކަށ  ޓަކައި ނ ވަތަ ވެށީެގ ކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓ މަށ  ޓަކައި ނަާގ ޓެކ  ޓައ  ލިބިދާށ ވެ

ވަރަށ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ހަމަ އެއ ކޮށ  ހޭދަކ ރެވެނ  ޖެހޭ ނީ ތިމާވެށީެގ މައ ސަލަތަކަށ  ކަމަށ . އަދި ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ 

ނެތިނ . އެކަމަކ ، ގ ރީނ  ޓެކ ސ     އެހެނ  ޓެކ ސ ތަކ ެގ ވާހަކަ ދައ ކާކަނ  ؛ސ  ގ ރީނ  ޓެކ  ؛ދަނ ނަވަނ ، ގ ރީނ  ޓެކ ސ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   .ދާނ ޖެހޭނެެވވޭ ޮގތަށ  ބެހިެގނ   އެއ ސާއ ހިއެ ރަށަކަށ     ،ދާނ ޖެހޭނެބެހިެގނ 

 އެބަ ހޭދަކ ރައ ާވކަނ  ކޮނ މެ ރަށެއ ެގ ފެނާިއ މިޮގތ ނ  ލިބޭ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ފ ދޭަވރަކަށ  ބޮޑަށ   އެބަ އެނޭގ ސަރ ކާރ ނ 

އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ރާއ ޖޭެގ    ފަސ މި    ،ދެއ  އެއީ އ ެގ ވަ ޙ ރައީސ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  ޞާލި  ށ .ނަރ ދަމާެގ ކަނ ތަކަ

  ސ އަށ  ރީނ  ޓެކ ، އެ ނިމޭ ހިސާބ ނ  ދެނ  މި ގ ެއހެނ ވީމާ.  ނިނ މެވ ނ   އިނަރ ދަމާ އަޅ އ ވަ  އިހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ފެނާ

ކޮނ މެ ރަށެއ ެގ ކ ނީެގ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   .ޖެހޭ ވާހަކަެއއ ވާނެ ޮގތެއ  ވެސ  ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ދައ ކަނ 

ވެހިއ ޖެއ ޔާ ބިނ ަގނޑ  ިވއ ސާރަ  .އަށ އޮތީ އިނ ތިހާ  ކޮނ މެ ރަށެއ  ިގރ މ ެގ މައ ސަލަ މި  . އަށ އޮތީ އިނ ތިހާ  މައ ސަލަ މި

ހިނ  މާއިޔ ދިކަނޑަިއެގނ  މި  މައ ސަލަތައ   ކަހަލަ  އިނ ތިހާަގފެނ ބޮޑ ވ ނ   މިއަށ ނީ  މައ ސަލަ  އ ދަެއރ މ ެގ  ދަނީ   . 

އެނގ މަކާ  އިދ ރަތީ ކަނ ކަނ  ިގނަ ފަހަރަށ  މި ދިމާވަނީކީ ކ ރިޔާލަ ގ އެހެނ ވީާމ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މިކަހަލަ    .އަށ އިނ ތިހާ

ެއކަމަކަށ  ޓަކައި ހޭދަކ ރެވޭނެ   އި ، އެކަހަލަ ކަމެއ  ހިނާގއިރ ަގެގނ ނެއ  ނޫނ  މި ހިނަގނީކީ. އެހެނ ވީމާލައި   ވެސ  

  އ  އެ ރަށަކަށ  ދިމާާވ ދަތިތަ  ،ޓާ ގ ޅިެގނ  ކ ރިމަތިވާ މައ ސަލަތަކަށ ށ އޮތ ނ  އެީއ ބޭނ ނ ތެރި ކަމެއ . ތިމާވެ  ފަނ ޑެއ 

، ައޅ ަގނޑ  އޭކ ރެވޭނެ ނިޒާމެއ  ާގިއމ ވެފައި އޮތ ނ  އެއީ މ ހިނ މ  ކަމަކަށ  ވާތީއ ލ ކ ރެވޭނެ، އެކަމަށ  ފަިއސާ ހޭދަހަ

އިނ ސާފ ވެރި ޮގތެއ ަގއި   ،އެއީ   ކ ރެވޭ ޮގތ ރަދ ޚަ  ، މި ގ ރީނ  ޓެކ ސ އެހެނ ވީމާ  .ިމ ނެެގނީ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ގ ރީނ  ޓެކ ސ 

ދަނީ އެއ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ  މި ؛ރި ރައީސ ކ ރެވޭ ޚަރަދެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނ  އެބަ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެ

ބ ރިޖ  އަނެއ  ސަރ ކާރ ނ     ސަރ ކާރަށ   ޖަހަމ ނ ، އެއ ވާދަ  އިޓ ގަ ކޮނ ކ ރީ  އަނެއ  ސާރ ކާރާ   ނ ސަރ ކާރ  ބޮޑ   ވ ރެ 

ސިޔާދަތަ  އަޅަނ  ދައ ލަތ ެގ  ނަމ ަގއި،  އަ  ށ ދައ ލަތ ެގ  ބ ރިޖ ތައ   ނަގައިެގނ   ދަރަނި  ބޮޑެތި  ޅާއިރ ަގއި  ެގއ ލ ނ ވާހާ 

ލަނ  އެބަ ޖެހޭ. ހަިއޭވތައ  ހަދައިފި ކަމަށ  ވަނ ޏާ ދައ ކާމީހ ނ  ކަނ ކ ރަނީ ކިހިނެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަ  އިދ ނިޔޭަގ

ކ ނ  ފީއެއ  ނަަގިއެގނ  ެއކަނ  ކ ރ މަށ ، އެކަނ  ބެލެހެއ ޓ މަށ ، ޭއެގ މެއިނ ޓެނަނ ސ   ތަދަތ ރ ކ ރާ ފަރާތ   ނ އެ ހަިއވޭ

 ތިބޮޑެ  އެހާ  ، ބޮޑ  ހޭދަކޮށ ެގނ   ައޅ ަގނޑ މެނ  ރާއ ޖޭަގއި އެހާ  .އާމ ދަނީ ހޯދޭނެ ޮގތ ތައ  ދ ނިޔޭަގއި ހަދާބެލެހެއ ޓ މަށ   

ައޅ ަގނޑ މެނ  ެއއަށ    ެއކަމަކ  .ޓޯލ  ފީއެއ  ވެސ  ނަާގލެވެނީކީ ނޫނ   ރ ަގިއަގިއ ޭއެގއިނަަގިއެގނ  ބ ރިޖެއ  ައޅާ  ދަރަނި

ޖެހޭނީ   މީހެއ ަގއި  އި ރާއ ޖޭެގ ކޮނ މެ ރަށެއ ތ ަގޤަޤީޙަހޭދަކ ރަނ  މި  މީހެއ ގެ   .ެގ އާމ ދަނީނ ހިމެނޭ ކޮނ މެ  ކޮނ މެ 
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ވާނ .    ޖެހޭ ދެކޮޅ ޖެހޭ ކަމަކަށ   ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާކަމެއ  އެބަދަނީ. އެހެނ ވީމާ  ނަމ ަގއި ެއކަމަށ  ހޭދަކ ރަމ ނ  މި

  ގ ޅ ނ  ހ ރި ކަނ  ކަމަށ  ހޭދަވާ  މަނާކ ރާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އެކަނ  އެބަ ޖެހޭ ޓ ރެފިކާ ގ ޅ ނ  ހ ރި، މަގ މައ ޗާރިރެފިކ  ޖޫޓ 

ވާނ . ބޮޑ ކ ރަނީ ؛ދ ނ ފަތ ނ   އެއ ޗަކަށ   މި  ޑިއ ޓީ  ދ ނ ފަތ ެގ  މަދ ކ ރަނ ވެެގނ   އެީއކީ   .ދ ނ ފަތ   ވެެގނ ނ ވާނެ  އެ 

ކ ރަނ  ނ ވަތަ އެހެނިހެނ  ސަރ ކާރ ެގ ވެރިނ  ތަނ ތަނަށ  ދަތ ރ ކ ރަނ  ހޭދަކ ރަނ  އެއ ކ ރާ  ރާނީ ކަނ ކަނ   މ ޢ އ މ ެގ  ޤަ

ެވެގނ  މަދ   .ނ ވާނެފައިސާައކަށ   އެކަނ   ާވނ ޖެހޭނީ  އެއ ޗެއ   ނަާގ  އާނ މ  ދ ނ ފަތ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނ ވަތަ  ކ ރަނ  

ދ ޅަހެޔޮކަމާ  ،ޞިއ ޙަތާއި  ކަނ ކަމަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ހ ރި  އެހެނ ވީމާގ ޅ ނ   ާވނ ޖެހޭނީ.  އެއ ޗަކަށ   ހޭދަކ ރެވޭ  އެކި  ށ    ،

 .އިެގނ  ފައިސާ މި ހޯދަނީއިލަ ެއ ނެޭގ އާމ ދަނީެއއ  އެހެނ  ޮގތަކަށ  ބޭނ ނ ކ ރަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އޮޅ ވަ  ނަނ މ ގައި

ނަމ ަގިއ     ޓެކ ސ އިެގނ  އާމ ދަނީ މި ހޯދަނީ. ފާޑަކަށ  ފޭރިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އާމ ދަނީ މި ހޯދަނީ. ގ ރީނ އިލަ އޮޅ ވަ 

ޖެހޭނީ. އަދި އެހެނ    ެއކަމ ނ  ޚަރަދ ކ ރަނ ށ ކަމަގ ޅ ނ  ހ ރި ކަނ   ޓާ ށ ފައިސާ ނަަގނ ޏާ ރާއ ޖޭެގ ފެހިކަމާއި ރާއ ޖޭެގ ވެ

ޖެހޭނީ. އެހެނ ނޫނ  ެއއިނ  ކ ރެވެނ   އ ނަމެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އާމ ދަނީއެއ  ނަާގ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ެއ އާމ ދަނީ ނަާގ ބޭނ މެ

  .ަގނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ލ މެއ  މި ހިނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޮޑ  އޮޅ ވާ ، ނަމަވާ ކަމަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ައޙ މަދ . 

 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ކ ރ މަށ ފަހ  ގ ދީސ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ތަ  މި ތަނ ނ  ފާސ ކޮށ ،  ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ބިލ   .ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

  އަޅ ަގނޑ    .އޮތީ  ފޮނ ވާފައި މި  ނޫނަށ  އިޞ ލާޙެއ  ެގނައ މަށ ާގ،  ށ އަނެއ ކާ ބިލަ  ކަމަކާ ބެހޭ ޮގތ ނ   ދިމާވެފައި އޮތ  

ނޫނ ެގ  ާގނެގ މެެގ    ގ ރީނ  ޓެކ ސ   ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ލަނ  ބޭނ ނ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާ  .މި ބިލަށ  ތާއީދ ކ ރަނ   ވެސ 

ޓެކ ސ ގ މިހާހިސާބަށ   ދަށ ނ    ޮގތ ަގއި  ރީނ   ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   އަނ ނައިރ ަގއި    ހައ ސ ތަކ ނ ނާއި، ެގސ ޓ   ނެެގމ ނ  

އޮެވެގނ  ބޭނ ނ ކ ރާ   ގ ދ ރަތީ ަވސީލަތ ނ   އެ ރަށެއ ެގ  ތިޞާދެއ އިޤ   އ ފެދޭ  މ ނ އެ ރަށެއ ެގ ބި  ،ސަފާރީތަކ ނ ނާއި

ނ ވަތަ   އ މ ތަކ ަގއި ވެސ  އެކި ސ ޓޭޓ ތަކ ަގިއ ހ ނ ނަ ރައ ސ ލ މާލ ޤަ  އޮނ ނައިރ ަގއި، ދ ނިޔޭެގ އެހެނ   ގައިކަމެއ ެގ ޮގތ  

  ދ ރަތީ ގ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ގައި. ދެނ     ގ ދ ރަތީ ޮގތ ނ  އެ ސިޓީއަކަށ  ލިބޭ ވަސީލަތ ތައ  ބޭނ ނ ކ ރަނީ އެ ސިޓީއަކަށ 

ކަނ ކަނ  ނ ކޮށ ދޭ ވާހަކައެއ  ނޫނ    ރ ނ އެ އަަވށަކަށ  ކަމެއ  ވެއ ޖެ ހިނދެއ ަގއި މައި ސަރ ކާ  ދިސާއެއ  ދިމާވެެގނ ހާ

ވާހަކައަކީ ދަނ ނަާވ  މި  ެގސ ޓ   ؛ރަށެއ ެގ  .އަޅ ަގނޑ   ހަތަރ   ހ ރީ  ރަށެއ ަގއި  ވަނ ޏާރާއ ޖޭެގ  ކަމަށ   ެއ    ،ހައ ސ  
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އެ ރަށ ެގ ކައ ނ ސިލ  އިދާރާައށ  ވަނ ނަނ ޖެހޭ. މ ޅި ޖ މ ލަ    ެގސ ޓ ހައ ސ ެގ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި

ހައ ސ   ޓ ލެވިދާނެ ެގސ އި، އެ ޓެކ ހ ނ  ބަހައެ ވަސީލަތ  ނެތ  ތަނަކަށ  ެވއ ޖެއ ޔާ  ،ތަކ ނ  ނަާގ ގ ރީނ  ޓެކ ސ ރިސޯޓ 

ނ ވަތަ ރަށަށ   ރަށ   އަތޮޅ ތަކަ  ނެތ   ނެތ   އަތޮޅ ތަކ ަގއި  އެ  މި   . ށ ާއމ ދަނީ  މިހެނ   ައޅ ަގނޑ   އެހެނ ނަމަެވސ ، 

ކައ ނ ސިލަކ ނ   ،ދަނ ނަވައިލީ މަ  އާމ ހޫރިއ ޔާލ ޖ ސ ރައީ  ކޮނ މެ  މިނިސ ޓަރަކާ ފަހަރ   ދެ  ހަކ ބައ ދަލ ކ ރަނ    ،

އި .ނ ވެެގނ  ކަނ ކަށ  އާދޭ އެބަ ފަހަރ   ހަތަރ  މަހަކ  ބައ ދަލ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދާއި ޞާތިޤ ނ ވަނީ 

އ މ  މި އޮތީ. ޤަމިއަދ     އިލަތ ަގހާއެ ދަތި    .ހެދި  ށ ދ ނިޔެއަށ  ދިމާވި ކަނ ކަމަ  ،ލަތާއިހާއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އައި ބަލި  

ހައ ސ  ހިނ ަގިއެގނ  އެ ރަށަކަށ  އެ ެގސ ޓ   ؛ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، އެ ލާރި އ  އ ޅޭ ވާހަކަައކީ އި  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނ 

އެވަނ ނަ   ޓެކ ސ   ދެއ ކީމާ ގ ރީނ   ިގރާ ސަރަ  ،ރަށ   ރަށ ެގ  އެ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ކައ ނ ސިލަހައަޅ ަގނޑ   އެ  ކަށ   އ ދ  

އެ  ހ ނ ނާނެ ލިބިފައި  ފަިއސާއާ އިއިޚ ތިޔާރާ ބެލެހެއ ޓ މ ެގ ރަށަކަށ   އެ  ކ ނިޮގނޑ  ރަށެއ ގެ  އެ  މާޔަތ ކ ރެވޭނެ.ހި  .

 މައި ،  ވަނ ޏާ ކަމަށ  އެހެނ ވެއ ޖެ  އާމ ދަނީއެއ  އެ އަނ ނަނީ ލިބެމ ނ . ރައ ޔިތ ނ ެގ މައ ޗަށ  އެ ރަށ  ބެލެހެއ ޓ މަށ 

 އެ   ކަނ ކަނ  އެ އ ސޫލ ނ  ލާމަރ ކަޒީ ،ޮގއ ސަ ފަސޭހަވެެގނ  ކަމެއ  އެތައ  ދައ ލަތަށ  އަދި  އިބަޖެޓަށާ   ސަރ ކާރ ެގ

 ރިހ ފައި ނ ކ ރެވި ރަށ ރަށ ގައި މިއަދ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ،ވަނ ޏާ ކަމަށ  ހިނ ޭގ ތަކަށ ކައ ނ ސިލ  އެ ބާރ މިނ ގައި

 ހ ނ ނަ ހައ ސ ެގސ ޓ  ރަށެއ ަގއި  އެ ،ޓެކ ސ  ނ ގ ރީ މި ލިބިެގނ ދާނެ ތ ޞަފ ރ  މ މ ެގނ ނި ، ކ ރ މ ެގ  ކަނ ކަނ  ކ ދިކ ދި

ދަނ ވަނ ޏާ ކަމަށ  ލިބޭ ފައިސާ އެ  ކައ ނ ސިލަށ  ެގރަށެއ  އެ ވަނ ޏާ ކަމަށ  މި  ައޑ ަގނޑ   ވާހަކައަކީ،    ނަވާ. 

 ޖ މ ލަކޮށ    އެ ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ވަނ ނަނ ޖެހޭނީ އެ ރަށެއ ެގ ކައ ނ ސިލަށޭ.  އ  ރަށެއ ަގއި ހިނ ާގ ކަމަށ  ވަނ ޏާއ ސެ ހަެގސ ޓ 

 ދައ ލަތ ގެ  މ ޅި. އާމ ދަނީ މ ޅި ރާއ ޖޭެގ  މި ިމއީ.  ތައ ރިސޯޓ  ހިމެނެނީ މި ދ ގައިޞާތިޤ އި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މައިަގނޑ  

ހައ ސ  ނެތ  ރަށެއ  އަޅ ނަގނޑ  ހިތަކަށ  ނ ބ ނޭ ކ ރިއަށ   ވަސީލައ ތައ  މަދ  ެގސ ޓ  ،. އެއިނ  ލިބޭ އެއ ޗެއ  އާމ ދަނީ

މަދ ވާ  ލަތ  ބެހޭ ޮގތ ތެރޭަގއި ރާއ ޖޭަގއި ނ ހ ނ ނާނެއެކޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ ވަސީެގ  ހަތަރ  އަހަރ އޮތ  ދެތިނ  މި

ދ  މިއީ.  ޞާތިޤ މި ރާއ ޖޭެގ ެއނ މެ ބޮޑ  އި . ދެނ  ކޮނ މެ ފަހަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެއއިނ  ލިބި ދެވިދާނެ  ކަމަށ  ވަނ ޏާ

  ދާއިރ ަގއި ވެސ  ނޫނ ތައ  ހެދެމ ނ ދާއިރ ަގއި ެވސ  އަދި ދިރާސާކ ރަމ ނ ާގއަޅ ަގނޑ މެނ    ނާރާނެ ޮގތަކަށ މިއަށ  ލޮޅ ނ 

ސެކ ރެޓޭ މިތާ  ބެލެނ ޖެހޭ،  ވެސ   ތަނ ނ   މި  ބެލެނ ޖެހޭ.  އެބަ  އަދި ރިއެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބެލެނ ޖެހޭ.  ވެސ   ޓ ނ  

މިހިރަ ކަހަލަ ކަނ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ފ ނ  ނަޒަރަކ ނ   ނައިބ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ބަނ ޑާރަ

އ ޔަކީ ކ ރާކަށެއ  އެހާ ފަސޭހަ ވެސ  ކަމެއ  އިއަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ. މި  ،ެގނކަނ ނޭ މިއަދ  ވިސ ނާލަނ  ވެސ  އެބަޖެހޭ

.  އެކަނ  ވެދާނޭ ތެރޭގައި މިތާ ތިބީތީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހީވެދާނެ ސިކ ނ ތެއ ެގ 65 ނޫނ . މިއަދ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ

މިއަދ  މިއީ ކިހާ އ ނދަގޫ   ،ނަމަ އޮތ ތަނ  އެހެނ  ޮގތަކަށ  ބައ ޓަނ ކޮށ    މާދަމާ މި   ،ވެދާނެ. އެހެނ ނަމަެވސ   !ރަނަގޅ 
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ގ ޅ ނ ހ ރި   ދާޞާތިޤ އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ އި  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ހަރަކާތ ތެރިކަމާއި  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ފަރ ވާތެރިކަމާއި  ؟ކަމެއ ތޯ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ސަމާލ ވެލައ ވާފައި  އެނ މެނ   އަޅ ަގގ ޑ ނ ކަނ ތައ ތަކ ަގއި  މައ ޗަށ   ޮގތެއ ެގ  ނޑ މެނ ެގ  ނާރާނެ 

ޢަމަލ ތައ  ވެސ ، އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ބަސ ތައ  ވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޢަމަލ ތައ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ބަހައ ޓަނ  

އި އެބަ ރަީއސ އ ޖެހޭ.  ނަަގމ ނ  ؛ޒަތ ތެރި  ޓެކ ސ   ަވއ ތަރ ެގ  އެކި  ނަަގނ ޖެހޭ  ؛ދާިއރ އަޅ ަގނޑ މެނ    .ޓެކ ސ  

ލައ ކަ ރ ފިޔާ   . ބަލިމީހަކ  ތަނަކ ނ  އެބަ ެގނ ނަނ ޖެހޭ ދޮޅ ސާފ ކޮށ ލަނ  އެބަ  ޅ ަގނޑ މެނ އަ  ކީއ ކ ރަނ ތޯ ނަަގނީޓެކ ސ 

އެހެނ ވީމާ،   .ޖެހޭ  އެބަ ބޭސ ފަރ ވާކ ރަނ  ހިލޭ. ދޭނ ޖެހޭ ހެބަ  އާސަނ ދަ މިތާ  ބަލިމީހ ނ .  އިދީފައި ފ ލައިޓ  ޗާޓަރ ކޮށ ފަ

ކަނ ކަނ ޓެކ ސ  އެކަމަކ  ނަަގއިެގނ   ވެސ   ޓެކ ސ   ކ ރެވޭނީ.  އަވަސ ައވަހަށ    ށ ނިޒާމަ  ޓެކ ސ   ނަާގއިރ ަގއި  އެހާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިކަހަލަ    ؛ނާނ ނަ ޮގތެއ ެގ މައ ޗަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ ކ ރަނ ޖެހޭނެ. ކޮނ މެ ކަމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަދަލ 

ކ ރަނީ ވަރަށ  އަވަސ  މ އ ދަތެއ ެގ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ހ ރިހާ ކަމެއ  މި  ،މި ދަނ ނަވަނީ  ޒަތ ތެރި ރަީއސ އ ޤައ މެއ ަގއި އި 

ޮގތ ނ  ައޅ ަގނޑ ެމނ  މިކަހަލަ ކަނ ކަނ  ކ ރީާމ   ނ ނަހ ތެރޭަގއި. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އ ޅ މާއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ަވއ ޓަފާޅި 

 ޮގތ ަގއި  އ މެއ ެގޤަ  ،ނޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ޤައ މެއ ނ ހަމަ ޭގަގއި ތިބެލާފައި އެބަ ބަސ ވިދާޅ ވޭ، މިހެނ  ހެދީމަ މިހެ

ޒަތ ތެރި  އ  ެއއީ އެ ޓެކ ސ  ފައިސާއިނ . އި  ؟ދާއިރ ަގއި މިއަދ  ކިތައ  ދަރިވަރ ނ ތޯ ހިލޭ ޑިގ ރީއަށ  ކިޔަވަނީވެޤީތަރައ 

 ؟މ ނ ދަނީވަގ ތ ކޮޅެއ  ދެއ ަވިއފިއ ޔާ ވަރަށ  ރަނަގޅ . ރާއ ޖޭެގ ކިތައ  ޢާއިލާއަށ ތޯ މިއަދ  ބޭސ ފަރ ވާކ ރެވެ  ؛ރައީސ 

ހ ރި މި  އ ނިނ ވާނޭއެހެނ ވީމާ،  ފައިސާ  މީެގ  ދާއިރ ަގއި  މިޮގތަށ   ކަމެއ   މައ ޗަށ  ހާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ،ޮގތެއ ެގ 

އެނ މެނ ެގ ނަޒަރިއ ޔާތ  ހ ނ ނަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . ދެއ ވި   މައ ޗަށ  ައޅ ނޑ މެނ  ޚިދ މަތ ކ ރ ކ ެގ

  ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާ

 ޖާބިރ . هللا ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ އ  އި. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  މެނ ބަރ  ޒަތ ތެރިއ އި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  މި އިނީ  ދިޔަ ވާހަކަ. އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ހަމަ  ރައީސ  ޒަތ ތެރި އ އި  ޝ ކ ރިއ ޔާ! އާދެ

އަ  ،ޑީޓެއިލ ކޮށ  އެހާ. ފަވެހައިރާނ  އެހާ  ރަނަގޅަށ ،  ރަނަގޅ .އެހާ  ބަނިޔާދަނ .  ޚ ލާޤ    ބޮޑ   ހާދަ   .سبحان هللا  އެހާ 

 މިހާރ   ކަމަށ   ކަމެއ  ހ ރި  ގ ޅިފައި  މޫސ މާ ؟އެހެނ ނޫނ ތޯ އަނ ނަނީ މިހިރަ ރައީސ  ޒަތ ތެރިއ  އި މަޖިލީހަށ  ތަރައ ޤީއެކޭ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ަގއި  ދިވެހިރާއ ޖޭ ފ ރަތަމަ ކަމަކީ،  ؛ޒަތ ތެރި ރަީއސ އ އި ކަމެއ .ހ ރި    ގ ޅިފައި މޫސ މާ .ބެލެވެނީ މި



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  5               ޖަލ ސާ                        ވަނަ   8ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

47 

 

 

އިނ ޑަސ ޓ ރީައކަށ  ބަރޯސާކ ރެވިެގނ  މިހާ އެނ މެ  ހ ރިހާ  ، ބޮޑަށ   އިނ ޑަސ ޓ ރީއަ މ ޅި  އެ  ެގނ ދިޔ މ ެގ  ށ   ކަމެއ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ޑަކޮށ    މިހާރ  ކ ރަމ ނ ދާ މަސައ ކަތ  ނޫނ  އެހެނ  ޮގތެއ  ފެނޭތޯ  ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގޑ މެނ  މި

. ކަނ ނޭނގެ  ތައ ޔާރ ވަނީ ަމށ ޔ ދިނޫނީ    ،ކަނ ނޭނެގ ޮގއ ސި މިހާރ  އަދި ؛ައވަހަށ  ވަރަށ  ެއޮގތ ނ   ޖެހޭ. ބަލައިލަނ  އެބަ

ތަމަ ފަހަރ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  އެއ  ހާސ  މީޓަރ   ފ ރަ  ،ބަލަނ  ކޯއ ޗެއ ތޯ ހ ރީ ކަނޑ ަގއި ައޑީަގއި މީޓަރ   ހާސ  އެއ 

 ނ ގެ އަނ ހެނ  ބޭފ ޅ  ަގއި ހ ރީ ކޯއ ޗެއ ތޯ ބަލައި ދިރާސާކ ރ ަމށ  ޓަކައިނާ ޒާޚަ  ަގނޑ މެނ ެގ ކަނޑ ޅ އަ   އިއަޑިއަށ  ފައިބަ

ހާ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ދަނީ. އެ ހ ރިމ ެގ ކަނ ތައ  ތައ ޔާރ ވަމ ނ ޔ  ދި ދިެވހިރާއ ޖޭެގ ކަނޑ ައޑިއަށ   ސައިނ ޓިސ ޓ ނ ެގ ޓީމެއ  

މަރ ޙަބާ ؛އަޅ ަގނޑ  ހ ރިހާ ސަިއނ ޓިސ ޓ ނ ނަށ   ތަހ ނިޔާއެ  ޚާއ ޞަކޮށ     އާއިއާއި  އަދި  އަރިސ ކ ރަނ .  މ ބާރަކ ބާދ  

ވެސ  ވަރަށ    ކަމަށ  ޓަކައިއެވެ  ގ ޅިެގނ  އެ މަސައ ކަތ  ދާތީ  ކ ނ ފ ނ ޏަކާ  ެގވިލާތ ރިސޯސ އާއި އިނިގރޭސި  މެރިނ 

ދ ވަސ ވީއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނޭނޭގ އަދި ެއއ  ހާސ  މީޓަރ  އަޑީަގއި ހ ރީ  އޮތ ހާބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . މި 

 އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަމާ   ރ ތައ  ބައ ދަލ ވާނެ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖޭަގއި ޭގސ  ެއބަހ ރި.ޔަ ވެސ . ބޮޑެތި މި  ނ ކަކޯއ ޗެއ 

. ރަނ  ފަރ ބަދަ ހ ނ ނާނެ. ބައިވަރ  ހ ނ ނާނެ ތެޔޮ ައޑީަގއި ރާއ ޖޭެގ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ؟ނ ތޯކ ޑަކޮށ  ފިކ ރ ކ ރަނ ވީނޫ

ވިސ ނަނ ވީނޫނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ   އެކަމާ  ހ ނ ނާނެ.  އިތ ރަށ    ؟ރެކ ތައ   ކޯއ ޗެއ ތޯ  ރާއ ޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

 ؛އެއާެއކ ެއކީަގއި މަސ ވެރިކަނ އެކަމާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ ވީ. ހަމަ    ؟ދެނ  ހޯދޭނީ  ނ ލާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޓޫރިޒަމާ

ޕ ރޮޑަކ   ަގނޑ މެނ އަޅ  އ ފައ ދާ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ ވީ.    ،އިތ ރ ކޮށ   ޝަނ މަސ ވެރިކަމ ނ   އ ފައ ދަނ   އާމ ދަނީ  ޭއެގނ  

 ވެސ   ކޮނ މެ އިރެއ ަގއި  ،އޮތީ ފިކ ރ ކ ރަނ ވީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޖެހިފައި މި   އިއެކަމާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަ 

ހޯދަނ  ވެއ ޖެއ ޔާއެއ ކަލަ   ޖެހެނީ.    މ ޓޫރިޒަ  އެއ ޗެއ   މި  ދޮރ ަގއި ޓަކިޖަހަނ   އިނ ޑަސ ޓ ރީއަކީ  އެ  އިނ ޑަސ ޓ ރީެގ 

. ލަނ އިބަލަ ޖެހޭތާ  އެބަ  ؟ފ ރަތަމަ ކަމަކީ ރިސޯޓެއ  ހަދަނ  ދަނީ ކިހާވަރެއ ތޯ  ؛ނ ލާހިކ  ބޮޑ  އިނ ވެސ ޓ މެނ ޓ  ބޭނ ނ ވާ

މި  ވާނ ޖެހޭތޯ ރ ބާނީއެއ ގ  ބޮޑ  ކިހާ ފަސޭހަވާނެ. .  ވަރަށ   ވާހަކަދައ ކާއިރ ަގއި  މިހެނ   އައިސ   މީހަކ    މަޖިލީހ ަގއި 

ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކ ަގިއ    ެގސަރ ކާރ   ،ރާއ ޖޭެގ އެކި ކަނ ކަނ   އިހަކަށ ދ ވަހ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ؛ރާއ ޖެއިނ  މި އ ޅެނީ   އެކަމަކ 

ރިސޯޓަކަށ  ފަޅ ރަށެއ  ލިބ ނީމާ އޭނާ ލާރި  ނީ ހަމަ ބަޖެޓ  އަތ ަގއި ޮއެވެގނ .  ވެސ  ވަރަށ  ވާނ ކޮށ  މަސައ ކަތ ކ ރެވެ

ކޮށ ެގނ ، އެ މަސައ ކަތ ކ ރާ   އަދި މިހާ އ ނދަޫގކޮށ  ފައިނޭނ ސ  ލިބެނ  އޮނ ނަ ތަނެއ ަގއި އެ މަސައ ކަތ   ،ހޯދައިެގނ 

އެކިއެކި  ބަޔަކަށ  ވެސ  އެއ ޗެއ  އޮނ ނަ ޮގތަކަށ ތާ އިނ ޑަސ ޓ ރީ ބައ ޓަނ ވެފައި އޮނ ނަނ ވާނީ. އެކިއެކި ނަނ ނަމ ަގއި  

ނ ވާވަރަށ  ދިޔައިމާ ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  މި އިނ ޑަސ ޓ ރީނ   މިހާރ  ރިސޯޓެއ  ހިނ ަގއިެގނ  ފައިދާ  ،ޓެކ ސ ތައ  ނަަގއި 

. އެހެނ ވެއ ޖެ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ކ ރާނެ މީހ ނ ނެއ  ނ ލިބޭނޭއިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ  އިނ ެވސ ޓ   ،. މާނައަކީެގއ ލިެގނ  ހިނގައިދާނޭ

ނ ލިބޭނޭއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   އާމ ދަނީއެއ   ލިބެނ ވާ  ިއނ ޑަސ ޓ ރީނ   މިހާރ  ޓޫރިޒަމ   ކިޔަިއެގނ ،  ނަނ ނަނ   އެކިއެކި   .
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ޮގތ ނ   ބެހޭ  މި ގ ރީނ  ޓެކ ސ އާ  ،ޮގތަކ ނ  ވިޔަސ  އަދި މިސ ޓޭކަކ ނ  ވިޔަސ  އަދި ެއނޫނ  ތިރީހަކަށ  މިލިއަނ  ޑޮލަރ 

ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ެގ   އަޑ އަހަނ  ިއނ ދާައޅ ަގނޑ    ވެފަ. ޮގތ  ވާމަދ   ސާޅީހަކަށ  މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ، އޮތީ ތިރީހަކަށ  މި

މި ާގނޫނަކީ އެބޯޓ ކ ރަނ ޖެހޭ ާގނޫނެކޭ. މިއީ ކ ރިނ  އަނ ނަނ ޖެހޭ   ރައީސ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ދެނ މެ ވިދާޅ ވި، ރައީސ ،

ޮގތަކަށ  ކަނޑައަޅާ  އަދަބ   މިހާރ   މިއޮ  އެއ ޗަކަށ   ބަލާއިރ އެ   ،އެހެނ ވީމާ. ެގނ ތ ވަނިއ ޔޭ  މި   ،ޮގތ ނ   ަގވާއިދ ނ  

 ވިދާޅ ވި  އެހެނ   ނޫނޭ. ެގނ ދެވޭނެ މައ ސަލައެއ  މިހާރ  މި ބަހ ސ ކ ރެވޭ މައ ސަލައަކީ މި މަޖިލީހ ަގއި ކ ރިއަށ   ،ާގނޫނަކީ

އެހާކައެނެގނީ  މި އަޅ ަގނޑަށ  ކަމަށ  ދެނ   އިށ .  ސާފ ެވެގނ ދިޔައީ.  އަޅ ަގނޑަށ   ރައީސ  އ  ހާވަރަށ    ؛ޒަތ ތެރި 

ތިބެނ   ރެޒަމާނ އ ސ  އެއ ޮގތަކަށ   ނޫޅެ  ހޯދަނ ވެެގނ   ޮގތެއ   އާ  އަޅ ަގނޑ ެގ   .ވީއަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތ ނ   މިސާލެއ ެގ 

ތ ރެނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ެގ   ޒަތ ތެރި ރައީސ ެގ ދޯނި ބޮޑ ކ ރަނ ، ނ ވަތަ ައޅ ަގނޑ ެގ ރިސޯޓަށ  އ އި ތ ރެނ  ދޯނ ޏަށ 

ވަގ ތ  މިތާނަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޮޑ ކ ރަނ   ކަމާރިސޯޓ   ނެތ .  ބޭނ މެއ   ވާހަކަދެއ ކ މ ެގ  ބޭކާރ ކ ރަނ   ބެހޭ   

މާކެޓަށ  ވަރަށ     ެގޔޫރަޕ   ،ިއެގނ  ކ ރިއަށ ދާނ ވީ. ޯއވަރޯލ ކޮށ  ދ ނިޔޭެގ ބާޒާރަށ  މިއަދ  އަނ ނަ ބަދަލ ތަކަށ މަސައ ކަތާ

. އަނ ނައިރ ަގއި ޭގސ   އަނ ނަނީ  ތ އޮ ދ ވަސ ތެރޭަގއި. ފިނި މޫސ ނ  މިއަހަރ  ބޮޑ  ބަދަލެއ  އަނ ނާނެ ކ ރިއަށ  އޮތ 

ޕ ކ ރަނީ  ޕަމ ބިލިއަނ  އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ޖަރ ަމނ ނ  އެކަނި އެ   65 ؛އެތައ  ބިލިއަނެއ  ެވސ  ހ ރި. މިއަދ  މައ ސަލަ އެބަ

އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިޔަފާރިއަށ  ބައ ޓަނ ވެފަިއ ،  ޭގސ  މައ ސަލަިއގައި. އެހެނ ވެއ ޖެ ކަމަށ  ވަނ ޏާ

ޓޫ ބަރޯސާކޮށ ެގނ   ށ ރިޒަމަމިހިރަ  ޔޫރަޕ ނ ނާ ؛އެކަނި  އަނ ނަނީ  މި  މޮޑެލަކަށ     އިއަދިވެސ   އާ  މީހ ނ .  ތަނ ތަނ ނ  

މިޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޢަމަލ ކ ރަނީ ކަމަށ    ؟ކަމެއ  ކ ރަނ  މަސައ ކަތެއ  ފަށަނ ވެއ ޖެ ނޫނ ހެއ ޔޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އާ

ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ އިނ ޑަސ ޓ ރީއަކަށ  ބަރޯސާކޮށ ެގނ  މި   ،ނަކީ. ައޅ ަގނޑ މެނ ނަތީޖާ ވަރަށ  ސަކަރާތ ވާނޭ ވަނ ޏާ

އާ ޮގތ ތައ  ބައިވަރ    ؟އޮތ ތޯ ޮގތެއ  އެބަ  އާ  .ޖެހޭ  . މ ޅި ޤައ މ  އެއ ކޮށ  ިވސ ނަނ  އެބަތިބޭތިބ މ ނ  ނ ކ ނ ނަނ ވެއ ޖޭ

އާ  އެބަ މިސާލެއ ެގ  ހ ރި.  ނަަގނ ޖެހޭނެ.  ެވސ   ރިސ ކެއ   ކ ޑަ  ހޯދަނ ވެއ ޖެއ ޔާ  ހ ވަދޫޮގތެއ   ޮގތ ނ   އަތޮޅަށ     

ެއއީ އިމ ޕޮސިބަލ  ކަމެއ . އެކަމަކ  ެގނ ޮގސ ެގނ  އެތާނަގއި އެނ މެ  ؛އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓޫރިސ ޓ  ރިސޯޓ ތައ  ެގނ ދަނ 

ކޮށ ފި.  ފ ރަތަމަ ރިސޯޓެއ  އެޅީ އަޅ ަގނޑ . އެކަނ  ކ ރީމާ މިއަދ  ބައިވަރ  މީހ ނ  ފަހަތ ނ  އައިސ  އެ ތަނަނ  އިނ ވެސ ޓ 

ތަނ  އޮޕަރޭޝަނެއ  ެގނައިނ . ފ ލ ކޮށ  މީހ ނ    . އެނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ނެިގ  ރެކޮށ ފި. ހެރެތެއަތޮޅަށ  އިނ ވެސ ޓ   އައ ޑޫ

މިހާރ  އެ ތަނަށ   ؛ލަބ އަތޮޅ ަގިއ ހެދި ރޮބިނ ސަނ  ކ   ލިނ . އޭެގފަހ ނ  ދ ވަހަކ  ފ ލެއ ނ ވޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ ަވދޫ

ތަނ  ދަނީ ފ ލ ކޮށ . ެއއާ ޖެހިެގނ  އައި ތަނ ތަނ  ޭއެގ އިތ ބާރަށ     ދ ވެސ  އެއަބަ.  އ ޑޯފ ނަމޯ  ،ލަބ  ކ ކިޔަނީ ރޮބިނ ސަނ   

ހ ވަދޫ ކަނޑ  ހ ރަސ ކޮށ ފައި އިމ ޕޮސިބަލ  ކަމެއ  ެއކަނ  ކ ރ މަކީ. ދެނ    ،އައިސ  ވިޔަފާރިކ ރަނ  ފަށަިއފި. އެހެނ ޏާ

 ..ޑ މެނ  ފިކ ރ ކ ރަނ  އެބަޖެހޭ.ކަހަލަ ކަނ ތައ ތަކަށ  އަޅ ަގނ މި ިއ،މިއަދ  ރާއ ޖޭެގ މޫސ މީ ކަނ ތައ ތަކާ



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  5               ޖަލ ސާ                        ވަނަ   8ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

49 

 

 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   !ވާހަކަފ ޅ  ނިނ މާލަދެއ ވާ ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ފާތ ކ ރާ  ދަދެނ  ސިނ  ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިނާޢަތ ތައ  ބައ ޓަނ ވ ނ   ،އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ އަރަނީ

ތަފާތ ވ ނ ތޯދަދައ ކަނީ. ސިނ  ެއއީ ސިނާރިއޯެގ  ތަފާތ ވ ނ ތޯ    ތައ ިއނ ޑަސ ޓ ރީ  ،ފާތ ކ ރާ ވާހަކަ. ސިނ ތަފާތ ކ ރ މަކީ 

ރޭވ މ ނ    އެ  އެހެނ ވީމާ،  ރާވާފަ.  އޮތީ  މި  ޮގތަކަށ   ނަާގ  ލާރި  ދިމާލަކ ނ   އެއ   އަބަދ ެވސ   ނ ވޭ.  ސާފެއ   މ ޅިނ  

މިހާރ  ކިތައ   ؛ޖެހޭ. އިނ ޑަސ ޓ ރީތައ  ބިނާކ ރ މަށ  ޓަކައި ހަރ ދަނާ ސިޔާސަތ   ރަިއަގނ ނަނ  އެބައަޅ ަގނޑ މެނ  އަ

ލަނީ ކިތައ  ބޯޓ  މިހާރ  ހ ވަދޫ ކަނޑާއި މި ރާއ ޖޭެގ  އިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ސިރީ ކައިރިނ  މި ައހަ ؛ބޯޓ  މި ަވގ ތ 

އޮޕަރޭޓ ވޭހޭ  އެބަ  ބައިރ ފިޔާ  ،ވަށަިއެގނ   ނ ވާނ ވީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެކަނ   ކީއ ވެެގނ ހޭ  ނ ލިބެއޭ.   ؟ވެސ  

ބޮޑ ތިލަދ ނ މަތިނ ނާއި ޗެނަލ ނ ނާއި،  ހ ވަދޫ  ެވސ   ަވގ ތ   ިމ  އެތައ     ،ބަލައިލާއިރ ަގއި  ކ ރޮސ ކޮށ ފައި  ރާއ ޖެ  މ ޅި 

 ؟ނ  މި އ ޅެނީކީއ ެވެގނ ހޭ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  އެއިނ  އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  ނ ލިބިެގ ؛ބައިވަރ  ބޯޓ ފަހަރާ އެތައ  ބަިއވަރ 

މ ޅި ރާއ ޖޭެގ އެނ މެހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވީ  މީހ ނ ނަށާއި  ެގއ ލ ނ ވި ނައިފަރ   މި ވިއ ސާރައިަގއި  އެހެނ ވީމާ، މިއަދ  

  އިޖެހެއޭ. ރާއ ޖޭެގ އެނ މެހަ  އަޅ ަގނޑ  ހިތާަމކ ރަނ . އެ ކަނ ކަމ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަރަިއަގނ ނަނ  އެބަ   ،ެގއ ލ މަށ 

މިއަ ެވސ   ބަލައިެގނ ނޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   މަސައ ކަތ ކ ރާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   މޫސ މ ަގއި  މި  ދ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ޅެނ ޖެހޭނީ. ހަމަ އެއާެއކ ެއކީަގއި ލިބެނ ޖެހޭ އެއ ޗެއ  ނެތ  ތަނެއ ަގއި އެއ ޗެއ  ހޯދަނ ށޭ މި އ ޅެނީ.  

. ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ނ ވާނޭ ބަރޯސާކޮށ ެގނ ނ ލިބޭނެ އެއ ޗެއ ެގ ަމއ ޗަށ   ،ނަސ ޔ އަދި ކިތަނ މެ ވަރަކަށ  ލި

. މިހާރ  މި ޑިބޭޓ ކ ރާ މައ ސަލަައކީ މި މަޖިލީހ ަގއި ޑިބޭޓ ކ ރެވޭނެ ަމއ ސަލައެއ  ނޫނ  ކަމަށ  މަޖިލީހ ގެ އޭޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ހެނ ވެއ ޖެ... އަޅ ަގނޑ  ާގތ ަގއެއ  ނޫނ  މި މަޖިލީހ ަގއި ވިދާޅ ވިއޭ. އެ ؛ރައީސ  އަޅ ަގނޑ  ާގތ ަގއި 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ބ ނާ ޤާނޫނ އަސާސީ  އާދެ!  މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމަށ     ޝ ކ ރިއ ޔާ  ކ ށެއ   ެއއީ  ާގނޫނ ަގއި  ވެއ ޖެއ ޔާ  ޮގތ ނ  

ކޮށ ފައި ކަމެއ   ނެތ   ކަނޑައެއ ކަނޑައެޅިފައި  ކަމަށ   ކ ށެއ   އެއީ  ާގނޫނަކ ނ   ހެދޭ  ފަހ ނ   މިނޭޅޭވަނިކޮށ   ހާރ  ނެ. 

 އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރަށ . 
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 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ނައ ނ . ެގށ  އިޞ ލާޙ (އަބެހޭ ާގނޫނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ)   99/2ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

ގ ރޭޓެޑ  ޓޫރިސ ޓ   މި ާގނޫނ ަގއި އެބަ ބ ނޭ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ހިނ ާގ ޓޫރިސ ޓ  ރިސޯޓ ތަކާއި، އިނ ޓެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

  ަގއި ހައ ސ ، ޓޫރިސ ޓ  އ ޅަނދ ތަކާއި އެނޫނ  ވެސ  އެފަދަ ތަނ ތަނ ރިސޯޓ ތަކާއި އަދި ހޮޓާތަކާިއ، ޓޫރިސ ޓ  ެގސ ޓ 

އެ ތަނެއ ަގއި ނ ވަތަ އެ އ ޅަނދެއ ަގއި ހޭދަކ ރާ ކޮނ މެ ދ ވަހަކަށ    ،ެއއިނ  ކޮނ މެ މީހަކ ބޭ ޓޫރިސ ޓ ނ ެގ އަތ ނ   ތި

ޮގތ ަގއި    6މީހަކަށ    ޓެކ ސ ެގ  ގ ރީނ   ޓެކ ސ   2023ޖަނަވަރީ    1ޑޮލަރ   ދައ ލަތަށ   ފެށިެގނ   ކަމަށ . އިނ   ނެޭގނެ 

ވ ރެ މީހ ނ    ރޫމަށ   50ޑޮލަރ     6  ތ ަގއި މި އޮމި ގ ރީނ  ޓެކ ސ   ،އެއާެއކ  ޖެހިެގނ  އޮތ  ާމއ ދާަގއި އެބަ ބ ނޭހަމަ

ޑޮލަރަށ . އަޅ ަގނޑަށ     3ހައ ސ ތަކ ނ  ެއބަ ކ ޑަވޭ. އެ އެބަދޭ ބަދަލ ެވެގނ   ދިރިއ ޅޭ ރަށ ރަށ ަގއި ހަދާފައި ހ ނ ނަ ެގސ ޓ 

ކޮށ ލަނ ޖެހޭ ހީވަނީ އެއީ ވަރަށ  ރަނަގޅ  ނިނ މ މެއ  ކަނ ނޭނެގ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ނަމަެވސ ، ހަމަ ފާހަަގ

ރިޢާޔަތ ކ ރާއިރ   ،ނ ކ ތާއަކީ  ހާލަތަށ   ޓޫރިޒަމ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ސަފާރީތަކަށ   ،މިއަދ   އަޅ ަގނޑ    ؛ޚާއ ޞަކޮށ  

އެއީ މިހެނ  މި   ؟ނާޔަތެއ  ދިނިއ ޔާއިހިތަށ އަރާ ކިހިނެއ ބާއޭ ވާނީ ހަމަ ސަފާރީތަކަށ  ވެސ  މިފަދަ ކޮނ މެވެސ  ކ ޑަ  

ފަރާތ    ،ބ ނީ ދ އ ވާ  ޙަޤީސަފާރީ  ަވގ ތ ަގއި  މި  ވެސ   ނ ލިބ މ ގެ ޤަތަކަށ   މީހ ނ   ފަތ ރ ވެރިނ    ،ެގސ ޓ ނ  ؛ތ ަގއި 

އެހެނ ވީ ބޮޑ .  ވަރަށ   މައ ސަލަތައ   ރައީސ މާ،  ނ ލިބ މ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފާހަގަކޮށ ލީ.  މި  އެކަނ   ހަމަ   ؛އަޅ ަގނޑ  

ޓެކ ސ  މި   ،ލަނ ޖެހޭ ވިސ ނާ  ޑ މެނ  އެބައަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކަނީ އަނެއ ކާެވސ  ހަމަ ޓެކ ސ ެގ ާވހަކަ. އަޅ ަގނ 

އެ ޚިދ މަތ ތައ   .ޓެކ ސ  މި ނަަގނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ ތަކެއ  ކޮށ ދޭނ  ؟ނަަގނީ ކީއ ކ ރަނ ތޯ

އެ ވަސީލަތަކީ ޓެކ ސ . އެީއ    ،އެކަނ  ކ ރެވޭ ޒަމާނީ ނިޒާމަކީ  .ލިބިެގނ   ކޮށ ދެވެނ  މި އަނ ނަނީ ދައ ލަތަކަށ  އާމ ދަނީ

ނަަގނ   އެމ .ޑީ.ޕީަގއި ފ ރަތަަމ ވެރިކަމ ަގއި ޓެކ ސ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ   .ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މެއ ަގއި ެވސ  އެކަނ  ކ ރާ ޮގތ 

އ ޗެހި، ލެވިހާ ހަޅޭއ ، ޖެއ ސިހާ މަސައ ކަތ  ފެށީމާ ައޅ ަގނޑ މެނ ނާ ދެކޮޅަށ  އޭރ ެގ އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކ ނ  ޮގވިހާ އެ 

އެހެނ ނަމަވެސ ،    .ބިލިއަނ   7ނ ވަތަ    6އޭރ  ރާއ ޖޭެގ އާމ ދަނީއަކީ    . ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނ އ ވައ ތަރ ، އ ޅ ނ  ޮގތ ތަ 

ބިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓެކ ސ   ޤައ މަށ  ޓަކައިޙަޤީޤަތ ަގއި  މި    މި   ،ށ  ޓަކައި ނަިމ ޤައ މ ެގ ރައ ޔިތ ނ   ،ކަނޑައިލާފައި 

އަދި އެ   އިޚާއ ޞަކޮށ  ރަށ ފ ށ ަގއި އ ޅޭ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެ ރަށ ރަށ ެގ ޢ މ ރާނީ ތަރައ ޤީއާ  ،ޤައ މ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

ބޭސިކ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  ދައ ލަތަށ     ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ފޯރ ނ ކޮށ ދެވިފަިއވަނީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އޭރ   ރިކ އަރމަނ ޓ ސ ތައ  

އެ ހ ރިހާ ކަމަކަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަަމ ސަރ ކާރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ     .އެކަށީެގނ ވާ އާމ ދަނީއެއ  ނ ލިބޭތީ

ބައެއ     އި،ޙަޤީޤަތ ަގއި ބަޣާވާތަކާ ދިމާލަށ  މި ރާއ ޖެ ދީލައިލަ  ،ޓެކ ސ ެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރީ. އޭެގ އާޚިރ  ނަތީޖާއަކީ 
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  ގެ އަހަރ   3ފ ރަތަމަ ވެރިކަނ     .ޒަތ ތެރި ރަީއސ އެކަނ  ކ ރީ. މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތ  އިއ ނ   މަހ ޖަނ ނ  އަޑީަގއި ތިބެެގ

އެމ .ޑީ.ޕީ ނިމ ނ އިރ ަގއި  ވަނީ  ނ ތެރޭަގއި  އާމ ދަނީ  އަރާފަ.ބި  13  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ބަޖެޓަށ   ެގ  2022  ލިއަނަށ  

ހިނ ަގއިލާއިރ  ލިބޭ އާމ ދަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ނަޒަރ   ޮގތ ޮގތ ނ  ދައ ލަތަށ   ނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓެކ ސ  އަދި އެހެނިހެނ  

ބިލިއަނ ނ  މިހާރ  އޭެގ ހަތަރ ގ ނަ އެ ދިޔައީ އިތ ރ ނ .    7  .ބިލިއަނ   24.3  އޮތ   ާގތ ަގނޑަކަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، އެބަ

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެބަ  ؟ މަސައ ކަތ ކ ރެވޭތޯއެބަ  މާ  މި އާމ ދަނީ އިތ ރ ވީ  ،ނެގ މ ެގ ބޭނ މަކީ. ދެނ  ސ ވާލަކީމިއީ ޓެކ ސ 

  ،ނޑ  ދަނ ނަވާނީޚިދ މަތ ތައ  އެބަ ދެވޭ. މި ލިބޭ އާމ ދަނީއަށ  ރިޢާޔަތ ކ ރާއިރ  އަޅ ަގ  !ރަނަގޅ ؟ ޚިދ މަތ ތައ  ދެވޭތޯ

ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ބޭސިކ  ދަނީ  ޚާއ ޞަކޮށ    ؛ރިކ އަރމެނ ޓ ސ ތައ   ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  ދައ ލަތ ނ  މި 

އަދި އެހެނިހެނ  ވެސ  ޒަރޫރީ ވަރަށ  ިގނަ ބޭނ ނ ތައ     ، އާސަނ ދަ، އެނ ސ ޕާ އަދި ޞިއ ޙީ އަދި ެއކިެއކި ލ ިއ ލޯނ ތަކާއި

  .ރީމާނިޒާމ  ާގއިމ ކ   ކ ރަމ ނ . އެކަނ  މި ކ ރެވެނީ މި ޓެކ ސ ެގދ ދަނީ ދައ ލަތ ނ  ޚަރަ  ޚިލާފަށ  ބޮޑ  އަދަދަކ ނ  މި  ޔާކ ރި

ރައީސ އެއާިއއެކ   ހަމަ ފާ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޭނ ނ އަޅ ަގނޑ   އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ    ،ހަަގކޮށ ލަނ   ޓޫރިޒަމ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

އެ އިވިސ ނަ އަދިވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ލާއިރ ،  ައޅ ަގނޑ މެނ    ،ބަޖެހޭ  ވެރިކަމ ަގއި  ފ ރަތަމަ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ޚާއ ޞަކޮށ  

ކ ރަނ . ޙަޤީޤަތ ަގއި އެއ ވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ   ޖެހޭ މާކެޓ  ެއބަ  އ ހައ ސ ތަެގސ ޓ  ؛ހައ ސ ތައ ކ ރި ެގސ ޓ އިނ ޓ ރޮޑިއ ސ 

މާ މިހާތަނަކަށ   ެގސ ޓ   އަދި  މި  މާކެޓ  ބޮޑަކަށ   މާހައ ސ ތައ   ރާއ ޖޭެގ    ކ ރ މ ެގ  ނ ކ ރެވޭ.  މަސައ ކަތ ތަކެއ   ިގނަ 

ކައަށ  ވ ރެ ިގނަ  ސަތޭ  އ ޅޭ އަށ   ާގތ ަގނޑަކަށ  ބ ނާ ނަމަ، އެބަ  ،ހައ ސ ތައ  އެބަހ ރި ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ެގސ ޓ 

ހައ ސ ތަކ ަގއި ފަނަރަ  ހައ ސ  ހ ރިއިރ  އެބަ ޝެއަރކ ރޭ ެއ ެގސ ޓ ސަތޭކަައށ  ވ ރެ ިގނަ ެގސ ޓ   ހައ ސ . އަށ  ެގސ ޓ 

ބެޑ ތަކ ެގ   ވެސ   މިއަދ   އެހެނ ނަމަވެސ   ބެޑ .  ައށ   އަށ ޑިހަ  ތިނ ސަތޭކަ  ހައ ސ ތަކ ެގ  ެގސ ޓ   އޮކިއ ޕެނ ސީ،ހާސ  

ނ ކ ރެވ ނީމަ.  ޮގތ ަގއި މާކެޓ   ޮގތ ަގއި އެކަށީެގނ ވާ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  . ިމކަނ  މި ދަނީވަރަށ  ދަށ   އޮކިއ ޕެނ ސީ

ހިނ ާގލިޔަސ   ނަޒަރ   އިނ ޑަސ ޓ ރީައކަށ   އެހެނ   އަދި  އިނ ޑަސ ޓ ރީަގިއ  ޓޫރިޒަމ   ރާއ ޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިއީ 

ފިޔަ  ބޮޑ   ވައިރިސޯޓ ތައ   އެނ މެ  ދައ ލަތަށ   ވައ ދަ އާމ ދަނީއެ  ދެނ   މި  ެގސ ޓ އިއ   އެހެނ ވީމާ،  ދެނީ  ހައ ސ ތަކ ނ . 

މާކެޓ ޖެހޭ ެގސ ޓ   މިހާރަށ ވ ރެ ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ެއކަށީެގނ ވާ  ހައ ސ ތައ     މަސައ ކަތ ތަކެއ ކ ރ މަށ  ޓަކައި 

ޖެނެރޭ އިނ ކަެމއ   ޮގތަށ   ޓ ކ ރަނ .  އޮނ ނަ  ކ ރަނ   އެކަނ   ޒަމާނ ަގއި  މި  އެީއ  ކޮށ    މަސައ ކަތ އެ  ކ ރެވޭނީ  ެގނ . 

 ؛ކޮމ ޕެޓިޓިވ ކޮށ  ދ ނިޔޭަގއި މިއަދ  ހ ރިހާ ވިޔަފާރިވެރިނ  ވެސ  އޮތީ އެޮގތަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ކ ރ ނ . މިމާކެޓ 

ހިނ ަގ ނަޒަރ   ރިސޯޓ ތަކަށ   އެބަ  ލާއިރ އިއަޅ ަގނޑ މެނ   ާގތ ަގނޑަކަށ   ރިސޯޓ .   ރާއ ޖޭަގއި  ހަތ ދިހަ  ސަތޭކަ  އޮތ  

އޮތ . ހަމައެއާއެކ  ސަފާރީ   ަގއި ެއބައޮޕަރޭޓިނ    އި،ވަގ ތ  ރަނިނ ަގ  ދޮޅަސ  ހަތަރ  ރިސޯޓ  މިއޭެގތެރެއިނ  ސަތޭކަ ފަސ 

ހާސ    އެބަ ހިއ ސާކ ރޭ ދެވެސ   ސަފާރީނ     .ނ ސާސ  ހައެއ . ސަފާރީނ  ވެސ  އެބަ ވިޔަފާރިކ ރޭއޮތ  ސަތޭކަ ފަ  އެބަ
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ކ ރާ އެނ މެ ބޮޑ   ދިވެހިރާއ ޖެ އިނ ކަމ  ޖެނެރޭޓ   ،ސަތޭކަ ާގތ ަގނޑަކަށ  ތިރީސ  ދެ އެނދ . މި އިނ ޑަސ ޓ ރީ  ނ ވަ

ެއއ ވެސ  ޝައ ކެ  ނެތ އ އިނ ޑަސ ޓ ރީއަކީ  ިއނ ޑަސ ޓ ރީ.    ،   ނަަގޓޫރިޒަމ   އިނ ޑަސ ޓ ރީ  ޖަހަ  އި މި  މި އިކޮޅަށ    ،

އަނ ނަނ  އޮތ  ޖީލ ތަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަށ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި ވެސ     ގެ އިނ ޑަސ ޓ ރީ އަޅ ަގނޑ މެނ 

ގާއިމ ކ ރެވިފައިާވ    ތ ހަލަމި ޤައ މަކީ ޞ ލ ޙަމަސ   ،އޭެގ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ބޭނ މަކީރ ބާނީތަކެއ  ވާނ .  ގ ޖެހޭ    އެބަ

ހިއ ސާވާ އެ އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ  ލޮޅ ނ އަރާ ފަދަ ކަމެއ     89%  އ މ ެގ ބަޖެޓ ެގޤަ ؛ ޤައ މަކަށ  ހެދ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 މެނ ނަށ ނ ވާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ މެނ  އިދިކޮޅ  މީހ ނ  ވެސ  އަދި ެއއ ކޮޅ  މީހ ނ  ވެސ  ކޮށ ެގނ 

އަދި މީެގ ކ ރީ އަހަރ ތަކަށ   ، ހިނ ާގލިޔަސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖެއަށ  މި އަހަރ  ނަޒަރ  ،ދަނީ މިއަދ  ފެނ ނަމ ނ  މި

ދެކޮޅަށ  ޣައިރ  ާގނޫނީ،    ފަތ ރ ވެރިނ  އަނ ނަމ ނ ދާ އެއ  ޤައ މާ  ،ލިޔަސ ، ޓޮޕ  ތ ރީަގއި ެއނ މެ ިގނައިނ  ެގސ ޓ ނ ލައިބަ

ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރީ  ތަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަ  ތ ތަކ ނ  ހިނ ަގމ ނ ދާދިކޮޅ  ފަރާޚިލާފ  ނޭއ ާގނީ ޢަމަލ ތަކެއ  އި  ާގނޫނާ

ކޮނ މެވެސ  އިނ ޓަވިއ އަކ ނ   ފެނ ނ   ނެރ ނ     ދ ވަހ   ލިބިެގނ ދިޔަ.  ހިތ ހަމަޖެހ މެއ   ސަބަބ ނ   ަގވަރެއ ެގ  ރާރެއ ެގ 

ހިތ ހަމަޖެހ މެއ   ވަރެއ ެގ  ކޮނ މެެވސ   ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ   ދެނ   މަޑ ކޮށ ލީއޭ.  އިހަށ   މިވަގ ތަށ   ދެނ   ތިމަނ ނަމެނ  

 ، އިރ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ބ ނިހެނ އިލާ ެއއާެއއ ކޮށ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ނަޒަރ  ހިނ ަގ؛ އ ޒަތ ތެރި ރައީސ ެގ އެއީ. އި ނކަނ ނޭ

ހިނ ަގިއެގނ ހަމިފަދަ   ؛ރަކާތ ތައ ހަމިފަދަ   ހަޤީޤަތ ަގއި  ބޭނ މ ަގއި ވެސ   ައޅ ަގނޑ މެނ  ސިޔާސީ  ނ ވާނެ. ރަކާތ ތައ  

ލެއ ެގ ދަށ ނ .  ސޫވަކި އ   ،ވަކި ލިމިޓޭޝަނެއ ަގއި  ،ޙ ދޫދެއ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެނ  ސިޔާސީ ކަނ ތައ  ވެސ  ކ ރަނ ޖެހޭނީ ވަކި  

ދައ ލަތަށ  ެގއ ލ ނ  ލިބޭ  ،  ލަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މ ސ ތަޤ ބަ  ،އެއީ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މަށ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދަރިނ ނަށ 

ދެކިެގނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ   ޮގތ ަގއި  އިއ ޒަތ ތެރިކަމެއ ެގ  އާދޭ  އެބަ  އިނ ޑިއާިއނ   ރައީސ ނ ވާނެ.    31ައޅ ަގނޑ މެނ     ، 

  އީ ހާސ  ފަތ ރ ވެރިނ . މި  ލައ ކަ ފަނ ސާސ  ތިނ   ާގތ ަގނޑަކަށ  އެއ   ޔަސ ލިއިމިދިޔަ މަހ ެގ ނިޔަލަށ  ބަލަ؛ އޮަގސ ޓ 

މި އަ ިގނައިނ   ައއި ޤައ މ .  ރާއ ޖެއަށ  އެނ މެ  ފަތ ރ ވެރިނ   ބ ނަނީހަރ ަގއި  މި  ދެކޮޅަށ    މި ޤައ މާ  ،އެހެނ ެވެގނ  

ކޭ. އެހެނ ވީމާ،  .އޮތީ ޔޫ  އޮތީ ރަޝިޔާ. ތިނ ވަނައަށ  މި  އ ާގނީ ޢަމަލ ތައ  ނ ހިނ ާގށޭ. ދެވަނައަށ  މިއަޅ ަގނޑ މެނ  ނޭ

ހިނ ާގލިޔަސ  ނަޒަރ   އަހަރ ތަކަށ   މި  ،ވޭތ ވެދިޔަ  ޓޮޕ ަގއި  ހަމަ  ހިނ ާގލިޔަސ ،  ނަޒަރ   އަހަރ   އިނ ޑިއާ.    މި  އޮތީ 

ބޮޑ    ނެތ . މާ  ޗޮއިސ ތަކެއ   ބޮޑ   މާ  ކަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ދެކޮޅަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ  އެހެނ ވީމާ، މިފަދަ ޤައ މަކާ

ކ ރިއެރ ވ ނ . އެ އިނ ޑަސ ޓ ރީ ކޮށ   ޗޮއިސ ތަކެއ  ނެތ . މި ޤައ މަށ  ހަމައެކަނި އޮތ  ޗޮއިސ އަކީ ފަތ ރ ވެރިކަނ  ތަރައ ޤީ 

ތިޞާދީ މާހިރެކޭ ތިމާ މޭމަތީަގއި ދެނ  މިއަދ  އިޤ   ،އެ އިނ ޑަސ ޓ ރީައށ  ެގއ ލ ނ ވާ ކަނ ތައ ތައ  ކޮށ ފައިފ ޅާކ ރ ނ .  

އެއ ކޮޅ ނ  އިޤ ތިޞާދ  ފ ނޑާލަމ ނ ، އެއ ކޮޅ ނ  އިޤ ތިޞާދ  ފ ނޑާލަމ ނ   ؟ ޖަހާފައި ބ ނ ޏަކަސ  ކާކ ތޯ ަގބޫލ ކ ރާނީ

ކަިއރީަގިއ ތިބި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ    ، އެ މަސައ ކަތ  ކ ރަމ ނ  މި ބ ނަނީ ،އިޤ ތިޞާދަށ  ދެވ ނ ހާ ހ ރިހާ ެގއ ލ މެއ  ދެމ ނ 
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މާހިރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ވެ މިފަދަ އިޤ ތިޞާދީ  އެހެނ ވީމާ،  މާހިރެކޭ.  ލީޑަރަކީ އިޤ ތިޞާދީ  ތިމަނ ނަމެނ ެގ  މި   ގެ ސ  

ތަނ ަގއި ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ    މި  ،އަޅ ަގނޑ  ނިނ މާލަމ ނ  ބ ނަނ  ބޭނ ނ ވަނީ ؛ޤައ މަކަށ  ބޭނ މެއ  ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ފާޅ ކޮށ ލަނ .    އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ބޭނ ނ  ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  އަޅ ަގނޑ ެގ ޚިޔާލ   ށ ކަމަކަކ ޑަ  ޚިޔާލ  ތަފާތ ވި  ކ ޑަކޮށ   

ގ ރީނ  ގ ރީނ    އެއީ  ރަށ ތަކ ނ   ޓެކ ސ .  ނަާގ  ހަމަ  ބ ނޭ  ބައެއ  ؛ޓެކ ސ   އެބަ  އެ    ،ބޭފ ޅ ނ   ހާލެއ ަގއި  އެއ ވެސ  

ދޭކަށ  އެއ ޗެއ   އެއ ވެސ   އޭެގ  ތަހ ޒީބ   ،ނޫނ ނ ޖެހެއޭ.  ރަށ ތަކަކަށ   ދ ނިޔޭެގ  ރައީސ .  އޮތ   އިއ ޒަތ ތެރި  ވެފައި 

އެއީ ަވކި   ؛ އެ ނަާގ ސަރަޙައ ދ ތަކ ނ އެ ިގނައިނ  ހ ރި ސަރަޙައ ދ ތަކ ނ  ނ ވަތަ ؛ޤައ މ ތަކ ަގއި ނެޗ ރަލ  ރިސޯސ 

އ ނަކަށ  ނ ވަތަ ެއ  ރަށަކަށ  ނ ވަތަ އެ ސަރަޙައ ދަކަށ  ނ ވަތަ އެ ޓަ  ރާއ ޖޭަގއި އެކަނ ޏެއ  ނޫނ  އެކަނ  ކ ރަނީކީ. އެ

ށ   ޚާއ ޞަކޮ  ،އިނ  ކޮނ މެެވސ  ޕަސެނ ޓެއ  ނަާގ. އެީއ ހަމައެކަނި މިތާ ކ ރާ ކަމެއ  ނޫނ . އެހެނ ކަމ ނ ސިޓީއަކަށ  އެ 

އަޅ ަގނޑ  ނ ބ ނަނ  އެއ ކޮށ  ދޭކަށެއ .    ،އިނ  ކޮނ މެވެސ  ޕަސެނ ޓެއ އެ ؛ ޓެކ ސ ތައ   އ ސ ތަކ ނ  މި ނަާގ ގ ރީނ ހަެގސ ޓ 

ލިބިެގނ ދާނެ ޮގތަށ  މި ގާނޫނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފަރ މާކ ރެވި، ފާސ ކ ރެިވއ ޖެއ ޔާ  ށ   ކޮނ މެވެސ  ޕަސެނ ޓެއ  އެ ރަށަ

ހީވަނީ   ހަމަ އަ މިއީ  އަޅ ަގނޑަށ   އެދެނީ  އަޅ ަގނޑ   މަސައ ކަތެއ ހެނ .  ރަނަގޅ   ވަރަށ   ކ ރެވޭ  ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

،  އިދޭތެރޭ ހަމަ ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނަ   މެނ ބަރ ނ ެގ ޚިޔާލ  ކޮނ ެމވެސ  ވަރަކަށ  ތަފާތ ވި ނަަމވެސ ، ކޮމިޓީ މަރ ހަލާަގިއ މިކަމާ

ލަރ ނ  އެ ރަށ ތަކަށ  ކޮނ މެވެސ  ޕަސެނ ޓެއ   ޓެކ ސ އިނ  މި ނަާގ ތިނ  ޑޮ  ގ ރީނ   ،އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  މި ބ ނިހެނ  

 ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ޔ ފާސ ވެެގނ ދި  ކަށ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ ދެވޭނެ ޮގތަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ޤާނޫނ ައސާސީަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައި މި ؛އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ދަނ ނަވާލި ވާހަކަޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

ނ ދިނ ނ .  ާގނޫނ ަގއި ކ ށެއ  ކަމަށ  ކަނޑަެއޅިފައިނ ވާ ކަމަކަށ  ފަހ ނ  ހަދާ ާގނޫނަކ ނ  އަދަބ   - މާއ ދާެގ )ހ(ވަނަ  59ވާ  

ވަކި ކަމެއ  ކ ރ ނ  ނ ވަތަ ވަކި ކަމެއ  ނ ކޮށ  ދޫކޮށ ލ ނ  އެއީ ކ ށެއ     ،ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާނ  މި ކ ރަނީ  59

ެއކަމެއ  ކ ރި މީހަކަށ  ނ ވަތަ އެކަެމއ    ،ނޫނ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައި ނެތީސ ާގކަމ ަގއި އިސ ލާމީ ޝަރީޢަތ ަގއި ނ ވަތަ  

ނ ވާނެެއވެ. އަދި ކ ށެއ   ނ ވަތަ ނ ކޮށ  ދޫކޮށ ލި ކަމަކާ ގ ޅ ަވއިެގނ  އަދަބ ދީެގނ   އެ ކ ރި ކަމަކާ  ،ނ ކޮށ  ދޫކޮށ ލި މީހަކަށ 

ައދަބެއ  ކ ށެއ   ކ ރި މީހަކަށ  ދީެގނެއ    އެ ކ ށ ކ ރިއިރ  އެ ކ ށަށ  ކަނޑަެއޅިފައިވާ އަދަބަށ  ވ ރެ ބޮޑ   ނ ވާނެއެވެ. 

ދެމެދ  އެ ކ ރި ކ ށެއ ެގ އަދަބ  ާގނޫނަށ  ެގނ ނަ ބަދަލަކ ނ  ލ ޔެއ     ކ ށެއ  ކ ރި މީހާއަށ  ހ ކ ނ ކ ރ މާެއ  ކ ރ މާއި  

ޑ  ފ ރ ޞަތ   މި ާގނޫނ ަގިއވާ އަދަބެވެ. އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނނ   މީހަކަށ  ދޭނ ވާނީ ފަހ ނ  ހެދ   ނަމަ، އެ  ދީފައިވާ

 ށ . ވަޙީދަهللا އަރ ވަނީ ދިއ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 
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 ވަޙީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ދިއ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ެގނައ މ ެގ  ބެހޭ ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ    )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ  99/2ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ާގނޫނ ނ  މި ކ ރަނ އ ޅޭ ކަމަކީ ގ ރީނ    ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ގައިލާިއރ އިބިލަށ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވަ 

ނަށ  ެގނެވ ނ   ާގނޫ ؛ކ ރިނ  ެގނެވ ނ   ،ނެގ މ ެގ މަރ ހަލާ ހިނަގމ ނ  އައިސ ޓެކ ސ   ޓެކ ސ  ނެގ ނ . ރާއ ޖޭަގއި ގ ރީނ 

. އިއ ޒަތ ތެރި  އޮތީ ޖެހިފަ  ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިޞ ލާޙެއ  ހ ށަހަޅައިެގނ  އެ މަސައ ކަތ  ކ ރަނ  މިކ ަގއި އަލ އެ  ބަދަލަކާ

ދާނީ ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދ  މ ސ ތަޤ ބަލަށ  ފިޓ ވެެގނ  ،ޓެކ ސ  ސިސ ޓަމަށ  ތަފާތ  ބަދަލ ތައ  ެގނެވެމ ނ  ދަނީ؛ ރައީސ 

ގ ރީނ  ބަލަނ .  ޮގތަކަށ ތޯ  ނެެގމ ނ ދަނީ   ،ޓެކ ސ އާއި   ކާބަނ   ،ޓެކ ސ ާއއި  ކޮނ   ޓެކ ސ ތައ   ބަިއަވރ   މިފަދަ  އަދި 

މަށ  ޓަކައި. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޔ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ރަނަގޅ  ދެމެހެއ ޓެނިވި ޮގތެއ ަގިއ ކ ރިއަށ  ެގނ ދި 

ށ  ކ ރަމ ނ ދާ ނޭދެވޭ އަސަރ . އޭެގ އެކ ަގއި ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަ  ޓަށ  އަނ ނަ ބަދަލ ތަކާށ  ތިމާވެ  ،މިއަދ  އެބަ ފާހަގަވޭ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެގނ ދި   ސަބަބ ނ   ކ ރިއަށ   އިޤ ތިޞާދ   ޮގތެއ ަގއި  އެތަ ޔ ދެމެހެއ ޓެނިވި  ޓަކައި  ބޮޑެތި އ މަށ    

އ   ނ ރައ ކާތަކެއ  އެބަ ދިމާވޭ. ެއހެނ ވީމާ، އެކަނ ކަނ  ހައ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ދ ނިޔޭެގ ޓެކ ސ  ސިސ ޓަމަށ  ތަފާތ  ބަދަލ ތަ

މަގ ނ  ހިނަގމ ނ .   ޙަޤީޤަތ ަގއި މި  ެގނ ނަމ ނ ދޭ. އެޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރާއ ޖޭަގއި ވެސ  މިކަނ  މި ދަނީ މި 

ޮގތަށ  ެއކަނ  ކ ރެވިެގނ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ    ސަދ  ހާސިލ ވާގ މި ކ ރަނ  ބޭނ ނ ާވ ކަނ  ކ ރެިވެގނ ދާނީ މަ ؛ކ ރެވޭ

ގ ރީނ  ޮގތަށ   ބޭނ ނ ކ ރެވިެގނ ސ ޓެކ    ފާހަަގކ ރާ  އެ ޓެކ ސ   މަ ދާނ   ނެިގ،  ޮގތަށ .    ނެސަދ  ހާސިލ ވާގ ޖެހޭނީ އޭެގ 

ޓެކ ސެ  މިހަޤީޤަތ ަގއި  ެވެގނ   މާނައަކަށ   ނެގ މ ެގ  ެއކަނ    ،ދަނީ  އ   އެހެނ ވީމާ،  ހައ ލ ކ ރ ނ .  ކަމެއ   ކޮނ މެވެސ  

ދާ އަ  ހައ ލ ނ ވެ  މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވަނ ޏާ،  ޙަޤީޤަތ ަގއި ކަމ ަގިއ  އިޤ ތިޞާދެއ     ޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

  ޓަށ  އަނ ނަ ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކާ ށ އެކ ަގިއ. އެހެނ ވީމާ، ދ ނިޔޭެގ ތިމާވެ  އެ އަނ ނަ ބަދަލ ތަކާ  ށ ޓަށ ތިމާވެ  ނ ކ ރެވޭނެފިޓެއ 

ޓެކ ސ  ދ ނިޔޭެގ  ޓަކައި  ހައ ލ ކ ރ މަށ   އަޅ    އެއ ޮގތަށ   ެވސ   ބަދަލ   ެގނެވޭ  މި  ރަނަގޅަށ   ސިސ ޓަމަށ   ަގނޑ މެނ  

އެއ   ނޫނިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  އޭެގ ފ ރިހަމަ މަނ ފާއެއ  ނ ަގބޫލ ކ ކޮށ ެގނ  އެކަނ  ކ ރިައށ  ެގނ ދަނ ޖެހޭނީ. އެހެނ 

ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ބަލަ؛ ކ ރާނެ.  ޮގތަކ ނ   އިޤ ތިޞާދީ  އިޤ ތިޞާދ ަގިއ    ަގއިލާއިރ އިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރާއ ޖޭެގ 

ށާއި އަދި  ޑައިވަރސިފިކޭޝަނަ  ،ދަނީ  ޮއތީ. އަބަދ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަޑ އިިވެގނ  މި  މ  މިމަސ ވެރިކަމާއި ޓޫރިޒަ

ހަމައަށ  އައިއިރ ަގއި   ތަނ . ައދި މިއަދާ  އެހެނިހެނ  ޮގތ ޮގތ ނ  އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ކ ރިއެރ ނ  ހޯދ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ

 އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ  މި ރާއ ޖެައކަށ  ނާދޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިތ ރ    އިޔަވަ މި ދެ އިނ ޑަސ ޓ ރީ ފި  އ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެ

ނ ކ ރެވޭ. އެ ަމސައ ކަތ  ވެސ  އެ މަގ ނ ނެއ  ނ ކ ރެވޭ. ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ     އިތ ރ  ަވސީލަތެއ  ާގއިމެއ   ނެއާމ ދަނީ ލިބޭ
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ލ ކ ރެވޭ ޮގތަށ . އެކަމަށ   ސަދ  ހާސިގ އަނ ނަނ ޖެހޭނީ އަހަރ ނ  އަހަރަށ  ައނ ނައިރ ަގިއ އެ މަ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އަދި ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރތަކ ނ  ވެސ  މަސައ ކަތ ކ ރެވިެގނ     ،ޖެހޭ ދައ ލަތ ނ  ވެސ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ   ކަނޑައެޅިެގނ  އެބަ

 އެ ފ ރ ޞަތެއ  ނ ލިބޭނެ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ާގނޫނ ތައ  އެބަ ވާނ ޖެހޭ އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ިވޔަފާރިކ ރަނ  ފަހި ނޫނިއ ޔާ

ެއ    އިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެކިއެކި އިނ ޑަސ ޓ ރީތައ  ެގނެވެނ  ޮއތީ ކޮނ  ޮގތަކަށ ތޯ ބަލަ  ވާނ .އ  އޮތ  ޤައ މަކަށ   އ ލެމާޙަ

ދީެގނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވެނ  ޮއތީ ކޮނ  ޮގތަކަށ ތޯ ބަލަނ ޖެހޭ. ކ ރަނ  އެބަޖެހޭ. އިނ ސެނ ޓިވ މަަގށ  މަސައ ކަތ  

އެތައ  ކަމެއ  ،  އ މ ތަކ ަގއި ނެތ ދ ނިޔޭެގ ބައެއ  ޤައ މ ތަކ ަގިއ މިއަދ  އެ ޤަ އެ ޤައ މ ތަކ ަގއި ނ ވާނެ ކަމަށ  ބ ނި 

ޮގތ ަގއި  ޮގތ ަގއި އެ ޤައ މ ތައ     ،މިއަދ  ކ ރަމ ނ ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ވަރ ަގދަ ޤައ މެއ ެގ  ޤައ މ ތަކެއ ެގ 

ފާހަގަވެެގނ  ޤައ މ ތަކ ެގ  ،ދަނީމިއަދ   އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނިޒާމ ތަކަށ   ޙަޤީޤަތ ަގއި   އެހެނ ވީމާ،  ބަދަލ .  ެގނައި   

އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ޓޫރިޒަމ ެގ ދާއިރާ   ،ބަރޯސާވެެގނ  އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  މިކަމ ަގއި ތިބެެގނ  މިކަނ  ކ ރިއަރ ވަނ އަބަދ   

ށ  ޑަސ ޓ ރީތައ  ެގނައ މަމި ކ ރެޭވ ހޭދައާއި ެއކ ަގއި ދެނ  ހ ރި އިނ  މަސ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާ ކ ރިއަރ ވަނ  ،ކ ރިއަރ ވަނ 

އެހެނ ވީމާ، ޖެހޭ.     ބަދަލ  ެގނ ނަނ  އެބަޖެހޭ. ާގނޫނ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ނަމަވެސ ، އެ  ެވސ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ  އެބަ  ޓަކައި

ނޑ މެނ ނަށ  ވަނ ޏާ އަޅ ަގ  ށ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  އަނ ނައިރ ަގއި އެ މަަގށ  ބަދަލ ކ ރެިވއ ޖެ ކަމަ  ،އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ

. މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަދަލ  އަނ ނަނީ އަބަދ ވެސ  ކ ރަމ ނ ދާ ކަނ ކަނ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި. ދަރަނި  އެކަނ  ކ ރެވޭނޭ

ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި ބަޖެޓ  ައއިސ ެގނ  އަބަދ ވެސ  މި ޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކެޕިޓަލ  ޚަރަދ ކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި  

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ؛ނޑ މެނ ނަށ  ަވރަށ  ނ ބައި އަސަރެއ  ކ ރާ ކަމަކަށ  ވެެގނ ދާނެ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކެޕިޓަލ ައޅ ަގ؛ ރައީސ 

ޙަޤީޤަތ ަގއި މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ެވއ ޖެއ ޔާ.  ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ ތައ  އިނ ތިހާއަށ  ބޮޑ ވަމ ނ ދާ ކަމ ަގއި

އަޅ ަގ  ،މައ ސަލައަކީ   ނެދިމާވާ ލިބޭ  ެއކަމ ނ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ވާނެ.  ޮގތެއ   އަރަިއަގނެވޭނެ  ނޑ މެނ ނަށ  

ނަަގއިެގނ  ިމ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓެކ ސ ؛ ކަނ ކަމެއ  ނ ކ ރެވޭނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އާމ ދަނީއަކ ނ  ދެކޮޅ ޖެހޭވަރަށ  އެ

ލިބޭ. ބޭސ ފަރ ވާެގ ޚިދ މަތ  އެބަ ލިބޭ.    ބަރ  ހިލޭ އެމިއަދ  ދައ ލަތ ނ  ފޮތ ފަނ ސ   ގައިފޯރ ކޮށ ދޭ ޚިދ މަތ ތަކަށ  ބަލާއިރ 

ޮގސ  ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ކަނ  އެބަ ކޮށ ދޭ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފ ރ ޞަތ  އެބަ ލިބޭ. އަދި މިހެނ   ެގމަތީ ތަޢ ލީމ 

މީހާ   އެ ؟ މީހާއަށ  ވީ ކިހިނެއ ތޯ  އެ؟ ތޯއ ސިރައ ޔިތ  މީހާއަށ  ބަދަލެއ  ައއި   ، ޖެހޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ވިސ ނަނ  އެބަ 

ދައ ލަތ ނ  މިހާވަރަށ   ؟ ނ ވީއެ ދ ވަހ  ވެސ  ހ ރި ހާލަތ ަގއި މިއަދ  ހ ރީ. ކީއ ެވެގނ ތޯ މިއަދ  އޭނަެގ ހާލަތ  ބަދަލ 

ޚިދ މަތ ދޭއިރ  ހިތ ހަމަ  ރައ ޔިތ   ގައިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެމީހާެގ  ައއިސ ،  ބަދަލެއ     ، އ ފާވެރިކަމަށ   ،ޖެހ މަށ މީހާއަށ  

ވާ ޮގތ    ނަަގއިެގނ  މި ކޮށ ދޭ ކަނ ތައ ތަކ ނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މިޓެކ ސ   ލެއ  ނާދޭ. އެހެނ ވީމާ،އޭނަެގ ދިރިއ ޅ މަށ  ބަދަ

ބަލަނ ޖެހޭ.   އެބަ  ކޮމިޓީނ   އިޤ ތިޞާދީ  ކޮމިޓީާއއި  މާލިއ ޔަތ   މަޖިލީހ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދިރާސާކ ރަނ ޖެހޭ.  އެބަ 
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ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ     ޚަރަދ ކ ރޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ     ބިލިައނ  ރ ފިޔާ ދައ ލަތ ނ  އެބައ އެތަ  ؛ބޭސ ފަރ ވާ ހިލޭ

ތަނެއ  ނ ފެނޭ. އެހެނ ވީމާ،    މަޖެހިެގނ  އ ޅޭތަނެއ  ނ ފެނޭ. ހިތ ހަ  ނ ތަނަވަސ ކަމެއ  ފިލައިެގނ ދާ  ެގރައ ޔިތ މީހާެގ މޫނ މަތީ

ކޮބައިތޯ މައ ސަލައަކީ    ،ނ ނަނީލ  ނާމީހާއަށ  އެ ބަދަ  ކަނ ކަމ ނ  ކީއ ވެެގނ ތޯ ރައ ޔިތ   ިމ ކޮށ ދޭ   އިނ މި ނެޭގ ޓެކ ސ 

ކަނ ކަމަށ  ބަދަލ  ެގނ ނަނ . ޙަޤީޤަތ ަގއި ބޭނ ނ ވާ ފަރާތ ތަކަށ  އެ ޚިދ މަތ ތައ    ޖެހޭ މި   ސާފ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  އަނ ނަނ ޖެހޭ.  އެބަ  ބަދަލ   ދެނ ނެވި  މި  ޮގތ ަގ؛ ދެވިެގނ ދާއިރ   ަގބޫލ ކ ރާ  ިއ އަޅ ަގނޑ  ވެސ  

ހިނ ެގނ  އޮތީ ދައ ލަތަށ  ބޭނ ނ ވާ އާމ ދަނީ ލިބިެގނ . ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ އެތައ  ކަެމއ  ދައ ލަތ ނ  އެބަ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ.   ދައ ލަތ 

 ދ ކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އީއެހެނ ވީމާ، މި ހ ށަހެޅިފައި ޮއތ  އިޞ ލާޙަށ  އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ތާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވާ އިޞ ލާޙ ެގ ވާހަކަ ކ ރިނ     ހ ށަހެޅިފައި މިޓޫރިޒަމ  ާގނޫނަށ     ، ވާ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ހ ށަހެޅިފައި މިޝ ކ ރިއ ޔާ  

ސަތޭކަ މިލިއަނ  އ ނިވާ ޮގތަށ  މިދިޔަ    ދައ ލަތަށ  ހަ  ،ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދައ ކައިފިނ . ތަކ ރާރ ކޮށ ލަނ  ވެސ  ބޭނ ނ ވަނީ

އިަގއި މި ޖ ލަ  3ވަނަ ދ ވަހ  މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ    30މި މަޖިލީހ ނ  ޖޫނ  މަހ ެގ   ؛ޖޫނ  މަހ 

ނޭނިގ  ނ  މި ވަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ވާނ ވާލ ެއކީަގއި ދައ ލަތަށ  ހަ ސަތޭކަ މިލިއަނ  ެގއ   ކ ރި ިއޞ ލާޙާރެޓިފައި

ދަނ ނަވަނީ މި  އެހެނ ވެ  ކަނ ކަނ .  މިއަދ     ،ކ ރާ  ނޫނޭ  ބޭފ ޅެއ   ވެރިކަނ ކ ރައ ވާ  ެއނިގަވޑަިއެގނ   ވާނ ވާ 

ނޭނިގެގނ  ހަ ސަތޭކަ މިލިއަނ   ވާނ ވާ  ، ހ ނ ނެވީ. ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ ނ ލިބިެގނ  އ ޅޭއިރ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާައކަށ  މި

ފަހ ނ  މި އެނެގނީ   ލާފައި މާއިޖަހާފައި ނިނ މަތަނ ަގއި ސ ޓޭމ ޕ   ވަރ ެގ އިޞ ލާޙ ތައ  ެގނެސ ، ރާސ ލާފައި މިެގއ ލޭ 

އިޞ ލާޙ ކޮށ ލަނ ވެމިހެނ   އާނ  އެކަނ   އެހެނ ވީމާ،  މިވެއ ޖެކަނ .  އަނެއ ކާ  ޓޫރިޒަ  ެގނ   ާގނޫނަށ އޮތީ  އިޞ ލާޙ     މ  

އިނ  ޖ ލައި   3މިހާރ  މި ެގނެވ ނ  އިޞ ލާޙ ަގއި    ،ހ ށަހަޅާފައި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އަޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑ ވޭ

ނ ޖެހޭ. ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ދައ ކާކަށ   ޓެކ ސ   ފެށިެގނ  މި އިޞ ލާޙ  ރެޓިފަިއކ ރާ ހިސާބަށ  އަސ ލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ދައ ލަތަށ  ގ ރީނ 

މި އަހަރ ެގ ނިޔަލަށ    ،އެކީަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ފާސ ކ ރެވ ނ  ިއޞ ލާޙާމި  ޖ ލައިަގއި   3 ؛އިޞ ލާޙ   އެ ާގނޫނަށ 

  ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަކަށ  ނޭނޭގ. ބަނ ޑާރަ   އ ނ ޖެހޭ. އެކަަމކ  އެކަނ  އެޮގތަށ  ކ ރެވ ނ  ކަމެ ޓެކ ސ  ދައ ކާކަށ   ގ ރީނ 

ެގނެސ ނައި އިޞ ލާޙ   މި  ޮގތަކީ  ހައ ދަވާ  މި  މިހާރ   އެނިގވަޑައިނ ަގނ ނަވާ.  އިޞ ލާޙ    ،ބަހައ ޓާފައިބަކަށ   މި 
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ދިނ މ ގެ  އަދަބ   ފައި ކ ށަކަށ  އަރަިއަގތ  ކަމަށ  މި ހަދަނީ. ހަދާއީޖިނާ  ވަނީ.ބަހައ ޓާފައި ރައ ޔިތ ނ  ކ ށ ވެރިކ ރ  ެގނެސ 

ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެއީ ކ ރެިވެގނ ވާނެ ކަެމއ  ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އޮތ  އިއ    ވާހަކަ ެވސ  މި އިޞ ލާޙ ަގިއ އެބަ

މިއީ ވަރަށ  އެހެނ ވީމާ،    ޮއތ .  އެބަ  ީމހާ ކ ށ ވެރިވާނެ ވާހަކަ  ކ ރެިވެގނ ވާނެ ކަެމއ  ނޫނ  ެއއީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެ

ަވނަ އިރ ނ  ފެށިެގނ  ނަަގމ ނ     2015އިރ   ޓެކ ސ ެގ ވާހަކަ ދައ ކާ  ގ ރީނ ؛ ކަނ ބޮޑ ވާ ިއޞ ލާޙެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

. އޮތ  ބ ނެފަ  ޖެހޭ ސަބަބ  ނ ވަތަ ނަާގ ސަބަބ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެބަ އ  މި ޓެކ ސ ައކީ. މި ޓެކ ސ  ނަަގނ އަނ ނަ ޓެކ ސެ 

ހޭދަކ ރެވޭނީ ފައިސާ  މި  ކަމަކަށ ތޯ  ރައ ކާތެރިކ ރ މާއި  ،މާޔަތ ކ ރ މާއިހި ތިމާވެށި  ؟ ކޮނ   އ ޓެނިިވ ދެމެހެ  ، ތިާމވެށި 

ސަދ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއ  ގ ނ ކ ރަނ  ާގނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މަޚަރަދ   އިނ ނެޭގ ފައިސާމި  ތަރައ ޤީއަށ  ނޫނ  ޮގތަކަށ   

ިގނަ ރ ފިޔާ   ވ ރެ ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި އެއ  ބިލިއަނަށ  ގ ރީނ ؟ އެހެނ ނަމަވެސ  އެހެނ ތޯ މި ވަނީ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މި އަހަރ ެގ   ،މަހާ ހިސާބަށ   އެބަ ވަދޭ މިހާރ  ވެސ  ދައ ލަތަށ . މިހާރ  ވެސ  އެބަ ވަދޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޖޫނ 

ޓެކ ސ ެގ   ކަލެކ ޓ ކޮށ ފައި ގ ރީނ  އިނ ސަތޭކަ ނ ވަދިހަ ފަސ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ އޮތ  މީރާ ހިސާބަށ  ފަސ ޖޫނ މަހާ 

ޖޫނ ތ ަގއިޮގ އެހެނ ވީމާ،  ފެށިެގނ   .  ލިބެނ މަހ ނ   ރ ފިޔާ  މިލިއަނ   ސަތޭކަ  ހަ  ހިސާބަށ   ޑިސެނ ބަރާ  . ޖެހޭޮގސ  

. އެހެނ ވީމާ، ނ ނެވީނޫނ  އިޞ ލާޙ ކ ރި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދެމަހ  ާގ  އެހެނ ނަމަވެސ  ނ ލިބޭ ޮގތަށ  ކ ރީަގއި ޖ ލައި

އެތައ  އާމ ދަނީެއއ  އެބަ  ވާނ ވާަގއި ތިބެެގނ  ެއތައ   ،ނޭނިގެގނ    ،އޮޅ މަކ ނ   އާމ ދަނީ  ޖެހޭދައ ލަތަށ  މިޮގތަށ  ވަނ ނަނ 

ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  . ވާނ ވާެއއ  ހަމަ ނޭނޭގ ިއއ އެތައ  އާމ ދަނީެއއ  ނ ލިބޭ ޮގތަށ  އެބަ ހަދާއި،  ހ އ ޓ ވަ 

ބޮޑެތި ފެނ ނަނީ  ތަނ މި  ަވއ ކަނ ކ ރާ  އިއ ޔެ ބޮޑެތި   . ސިނ ާގހާ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ތަނ   ަވއ ކަނ ކ ރާ  ސިނ ާގހާ 

  .ވަގ ތީ ސ ކޫލެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ހ ޅ މާލޭަގިއ ަވގ ތީ ސ ކޫލެއ  ެއޅި ވާހަކަ.  ،ިއެވނީއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އަޑ  

އެހެނ ނަމަވެސ ،  ؟ޖެހޭނީހ ޅ މާލޭަގއި އެތައ  ރައ ޔިތަކ  އެބަ ދިރިއ ޅޭ. ހ ޅ މާލޭަގިއ ަވގ ތީ ސ ކޫލެއ  ނޫނ  ދެއ ތޯ ައޅަނ 

ނެގނީ މި ސ ކޫލަށ  ތޭވީސ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އެލިވަގ ތީ ސ ކޫލެއ  ޓިނ ނ  އަޅަިއ ނިނ މާ

ދެނ މެަގއި ރިޔާސަތ ނ  މި    . ދ ކޮށ ފިއޭ. ޓިނ ނ  ހަދާ ނިނ މި ސ ކޫލަކަށ  ތޭީވސ  މިލިއަނ ޚަރަ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އ  އެނޭގނީ ައގ  ޮގއ ސަ ހ ރި ވަރެ ،  ދެއ ކެވީާމ ރިޔާސަތ ނ  ވިދާޅ ވިތަނ ަގއި އެހެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ވާހަކަފ ޅ 

ރިޔާސަތ ނ  އޭރ ަގއި  ؛ ރީޓ  ކަލ ކިއ ލޭޓ ކޮށ ފައި ވިދާޅ ވާށޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކޮނ ކ ރީޓ  ކަލ ކިއ ލޭޓ ކ ރީމައޭ. ކޮނ ކ 

ހިތަށ  އަޅ ަގނޑ   ޓިނޭ    ،އެރިއެއ ސެިވއިރ   ހ ރީ،  ޓިނޭ  ކަލ ކިއ ލޭޓ ކޮށ ލާނެ.  ކޮނ ކ ރީޓެއ   ނެތޭ  ެއއަކ  

ހަ   ،މާރާތެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އި  ރ ެގޖެހޭނީ. ޓިނ  ކަލ ކިއ ލޭޓ ކ ރީމާ، ޓިނ  ކަލ ކިއ ލޭޓ ކ ރީމާ އެވަކަލ ކިއ ލޭޓ ކ ރަނ 

ރީަގއި  ޓ ހަ މިލިއަނ ، ހަތ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހޭދަކޮށ ެގނ  އެޅޭނެ ކަމަށ  އެ އިނ ޑަސ  ؛މިލިއަނ ، ހަތ  މިލިއަނ  އެޅޭނެ ކަމަށ 

އެބަ    ،މަސައ ކަތ ކ ރައ ވާ  ބޭފ ޅ ނ   މަސައ ކަތ ކ ރައ ާވ  އިނ ޑަސ ޓ ރީަގއި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ   ވިދާޅ ވޭ. 
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ތިރީސ  ހަތ  ރަށެއ ަގއި ފެނާއި   ،ހ ނ ނާނެކ ރާ ޮގތަކީ. މި ވެރިކަނ  ފެނ ނ އިރ ަގއި ހަނދ މަފ ޅ   މިއީ މިކަނ ؛ ރައީސ 

ގ ރީނ  ؛ނަރ ދަމާ ހޭދަ  މި  މިކ ރަނ ޓެކ ސ ނ   އޭރިއާތައ   ނަރ ދަމާހިޖެހޭ  ފެނާއި  ހަތ    .ރީ  ތިރީސ   ނަރ ދަމާ  ފެނާއި 

 އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ސަރ ކާރ ަގިއ، ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި އޮނ ނާނީ އަށ  ސަތޭކަ ކޮނ މެެވސ   ރަށެއ ަގއި ައޅަނ 

ރަށ ަގ ހަތ   ތިރީސ   ޮގތަށ   ހޭދަކ ރާ  ރ ފިޔާ  މިލިއަނ   އެ  އިވަރެއ   ބޭރ ަގއި އަ.  އޭރ  ސަރ ކާރ ނ   ބޮޑ ވެެގނ     ،ދަދ  

އެއ ކަލަ ތިރީސ  ހަތ  ރަށ ެގ ތެރެއިނ   ؟ ހެދީ   ކިހިނެއ ތޯެގނ  އެ ވާހަކަ ދެއ ކި. ސަރ ކާރަށ  ައއިއ ސަ އިދިކޮޅ ަގއި ތިބެ 

ބިލިއަނ   1.2ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.   1.2ދެ ރަށ  އ ނިކޮށ ފަިއ ތިރީސ  ފަސ  ރަށ ަގިއ ފެނާއި ނަރ ދަާމެގ މަސައ ކަތ ކ ރަނ   

އަށ  ސަތޭކަ މިލިއަނ ނ     ތިނ  މަހެއ ެގ ތަފާތޭ މި އ ޅެނީ.؟ ކަމަކަށ ތޯކޮނ   ފި،ރ ފިޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޚަރަދ ކޮށ 

ވެނ ނޫދ  ކިޔާ ކ ނ ފ ނ ޏަކާ    ، ފަޅ  ހިއ ކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަޑ  މި ިއވެނީތަފާތ . ިގރާވަރ   ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  1.2

ނ ވަ މިލިައނ  ޑޮލަރ  ސަތޭކަ ހެކ ޓަރ    ފަސ ދޮޅަސ   ،ވާލ ކ ރީ ސަތޭކަ ހެކ ޓަރ  ހިއ ކަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ހަމި  

އެ ތަނ ނ    ،އ ކާ ސަތޭކަ ހެކ ޓަރ ެގ ތެރެއިނ  ފަނަރަ ހެކ ޓަރ  އެ މީހ ނ ނަށ  އެބަ ދޭ ހިލޭ. ރާވާފައި އޮތީހިއ ކަނ . އަނެ

  އީ މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ  އާބާދ ވ މަށ . އަނެއ  އެހެކ ޓަރ     ހަތ ދިހަ  ،އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ ފަނަރަ ހެކ ޓަރ  ސަރ ކާރ ެގ ބޭނ މަށ 

މާފ ކ ރައ ވާތި! ހަތ ދިހަ ހެކ ޓަރަކީ ެއއީ މާލޭ ރައ ޔިތ ނ     ،ރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑ ދެނީ ހިލޭ. ިއއ ޒަތ ތެ  މިބާކީ    ،ބައި

އަނެއ    ބޭނ މަށ .  ސަރ ކާރ ެގ  ހެކ ޓަރަކީ  ފަނަރަ  ހިލޭ  ދިރިއ ޅެނ .  ކ ނ ފ ނ ޏަށ   ހިއ ކާ  ދެނީ  މި  ހެކ ޓަރ   ފަނަރަ 

ކަ ހެކ ޓަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރައީސ   މިލިއަނ  ޑޮލަރަށ  ސަތޭނ ވަ  ފަސ ދޮޅަސ     އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހިއ ކަނީ 

ހިއ ކާފަ. ދ އިސައ ތަ ސާޅީސ  ހެކ ޓަރ     ަގއިޔާމީނ  ދ އިސައ ތަ ސާޅީސ  ހެކ ޓަރ  އޮނ ނާނެ ހ ޅ މާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީ

  ފަނ ސާސ  މިލިއަނ  ޑޮލަރަށ . ފަނ ސާސ  މިލިއަނ  ޑޮލަރަށ . އެ ސަރ ކާރ  ބަދަލ ވި ފަހ ނ  އަދި ؟ ކިހާވަރަކަށ ތޯ ހިއ ކީ

މި ސަރ ކާރ  ކިއ ބިކ  މީޓަރަކަށ  ސޯޅަ ޑޮލަރ ެގ    .ިގނަ ދ ވަހެއ  ނ ވެއޭ. ކިއ ބިކ  މީޓަރަކަށ  ފަސ  ޑޮލަރ ެގ އަގ ނ   މާ

؟ ކޮނ ތާކ ނ ތޯ މި ފައިސާ ދެނީ  .މިއަށ  ކިޔަނީ ަވއ ކަނ . މިއަށ  ކިޔަނީ ވައ ކަނ  ؛. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ހިރީއަގ  މި

  ، . ދައ ލަތަށ  ވަނ ނަހާ އާމ ދަނީއެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އޭނ ެވއ ދެ  ؟އިތ ރަށ އ ދެނީ  ދައ ލަތަށ  ކޮނ  އާމ ދަނީއެއ ތޯ ވެ

ހޭދަކ ރަނީ ވެރިކަނ    ،މި  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ހޭދަކ ރަނީ  މި  ބައެއ   ބޮޑ   އޭެގތެރޭަގއި  ޚަރަދަށ .  ހޭދަކ ރަނީ  މި 

ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  ވެރިކަމަށ  ވަޑަިއަގތ މަށ  ޓަކަިއ  އަށ  ރައީސ  ިއބ ރާހީމ  މ  2023ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ    ،ހިފެހެއ ޓ މަށާއި

ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ސ ޓ ރަކ ޗަރތައ  ހަމަ އިރައިލާފައި މީސ މީހ ނ ނަށ  ސިޔާސީ  ،ކ ނ ފ ނިތައ  ސ ޓ ރެޗ ކޮށ ލާފައި އިނޭގތޯ

ަވޒީފާދީެގނ ނާއި އ ލަތަށ  ލިބޭހާ ސަރ ކާރ ަގއި ބޮޑެތިހެނ  ހީާވ ސިޔާސީ ވަޒީފާދީެގނ  މަތި ބަރ ކޮށ ެގނ ، ދަ  ،ޮގތ ނ  

ހިތާމަ ހ ރި، ހިތާމަ ހ ރި. ދެނ މެަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ؛ މި ހޭދަކ ރަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ރައ ޔިތ ނ ެގ ފަިއސާ  އާމ ދަނީއެއ   

މި  ؟ ރައ ޔިތ ނ ެގ ދިރިއ ޅ މަށ  ކޮނ  ބަދަލެއ ތޯ ެގނެވ ނީ  ، ހެނ މެނ ބަރ ، ދިއ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވިދާޅ ވި
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ެއކީ ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ނިނ މައިލާނަނ .   އެހެނ ނަމަެވސ ، ވަގ ތ  ނެތ މާ  .ހ ރި ާވހަކަ ވަރަށ  ިގނަ  އ ކަނ ަގިއ ދަޢ ޟޫއ މަ

 ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ  ވެސ  ދެއ ވި ކަމަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .  ،ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހ ސ  ވަގ ތ ކޮޅެއ  އަރ ވަނ . ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 ޖަހާއިރ . 1އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖަލ ސާ ފައ ޓާނީ 

 

 { އަށ  13:04އިނ   11:53 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ (  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ  .  8

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ،ފަށަނީ. މިޮގތ ނ މި ށ  ެގނ ދިޔ މަށ  އަޅ ަގނޑ  އަމަޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާ ކ ރި`. މެނ ދ ރ ެގ ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ  

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ .  -8އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފަށަނީ އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ  

  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ  ، މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  -8.1

ށ  ެގނ ދިޔ ނ . މި ބިލަށ  ބަހ ސ ކ ރ މަށ  ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ޖ މ ލަ ހަތަރ  ަގޑިއިރ ެގ ތެރެއިނ  ބާކީ  އަބިލ ެގ ބަހ ސ  ކ ރި 

ފަނ ސާސ  ފަސ  މިނެޓާއި ެއކާވީސ  ސިކ ނ ތ . ެއއީ އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ހަތާވީސ  މިނެޓާއި އޮނަތިރީސ  ސިކ ނ ތ .   ،އޮތީ

.  ވަގ ތ  ހަމަވެފަ  ށ އަސާދަ މިނެޓާއި ސާޅީސ  ހަތ  ސިކ ނ ތ . ޕީ.އެނ .ސީ  އަށ ޖ މ ހޫރީ ޕާޓީ  .ށ  ވަގ ތ  ހަމަވެފަޕީ.ޕީ.އެމަ

ސާޅީސ  ތިނ  ސިކ ނ ތ . ަވކި  ބާރަ މިނެޓާއި    އަށ ސާދަ މިނެޓާިއ ސާޅީސ  ހަތ  ސިކ ނ ތ . ެއމ .ޑީ.އޭ  އަށ އެމ .އެނ .ޕީ

ޓާއި ސާޅީސ  ހަތ  ސިކ ނ ތ . މިހާރ  މި ބިލ ގެ  ޕާޓީއަކަށ  ނިސ ބަތ ެވވަޑަިއެގނ ނ ަގނ ނަވާ ކޮނ މެ މެނ ބަރަކަށ  ތިނ  މިނެ

މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ    ؛ދައ ކަވަނ  އެދިވަޑަިއެގނ ނަވާ ބޭފ ޅ ނ ބަހ ސ ަގއި ވާހަކަފ ޅ 

 ރަޝީދ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 
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މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ    ، އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަށ  މި އެދ ނީ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ަމއ ސަލަެއއ  މި މައ ސަލަައކީ. ޤައ މީ ސަލަމާތާ ބެހޭ ބިލ ެގ ބަހ ސ   އޮތީ    ށ  ެގނ ދަނ  މިއަކ ރި  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ    ؛ައޅ ަގނޑ  މިއަށ   ،އި ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ ތަކ ެގ ތެރޭގައި. އެހެނ ނަމަވެސ  ހ ށަހެޅިފައި އެޖެނ ޑާަގ

ބިލަށ   އެމ .ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ނ  ވަރަށ  ިގނަ މެނ ބަރ ނ  މިއަށ  ބަހ ސ ކޮށ ފި. އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ނ ވަ ފަހަރ  މިހާރ  މި 

  ،  އެއ ވެސ  ބޭފ ޅަކ ، މެނ ބަރަކ . ހަމައެކަނި މި އިނ ނެވީސ  ފ ލޯަގއި ނެތ  މި ަވގ ތަކ  . ދެނ  މަޖިލިއ ޖެވާހަކަދެއ ކި

މާފަނ ނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިމ ތިޔާޒ  ފަހ މީ، ދެނ  އަޅ ަގނޑ . ހަަމއެކަނި މާފަނ ނ ނ  މިއަދ  މި 

ދ ވަހަކަށ  ލަސ ކޮށ ލާފައި    އެހެނ އެއ ވެސ  ބޭފ ޅަކ  މި ކޮޅ ަގއި ނެތ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑަށ  ފެނޭ    ހެނ ފެނ ނަނީ. އެ

. މިހާރ  އެއ ވެސ  މީހަކ  ނެތ  މިއަށ  ބަހ ސ ކ ރާކަށ . މަޖިލީހ ަގއި  މީަގއި  ޯވޓަށ  އައ ސަވަނ   ށ  ެގނ ދަވަނ . ނ ވަތައަކ ރި

ނެތ . ހ ށަހަޅާފަިއ  ވަނީ. ހ ށަހެޅި ފަރާތަކ ނ  ވެސ   މި    ދަނީ. ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަގ ތ ތަކެއ  ބޭކާރ   ވަގ ތ ތަކެއ  ބޭކާރ ެވެގނ  މި

އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ ދެނ  މީަގއި މިހާރ     .ބަހ ސ ކ ރާކަށެއ  ވެސ  ނާދޭ ދެނ  މި ބިލަކަށ   ފައިއޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމ ނ . ހ ށަހަޅާ

ށ  ކަރަނ ޓަ  ނެގމިތާ  ،އިރައ ޔިތ ނ ނާ  އެހެނ ވީމާނ ވަނީ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.  އިތ ރަށ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ބޭނ ނ 

ެގއަށ  ދިޔައީމާ ރަނަގޅ ވާނެވެސ  ޚަރަދ ދާނީ . އިތ ރ   ނޫނ ތޯ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަމެއ  ނެތިއ ޔާ ހަަމ ލައ ޕާފައި 

 ށ . ބަހ ސަ އެހެނ ނޫނިއ ޔާ އެހެނ  ބިލަކަށ  ފ ރ ޞަތ ދެއ ވ ނ  އެދެނ ؟ ކަމެއ  ނެތެއ  ނޫނ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ލިއ ޔަތެއ  މި ތަނަށ  ވަޑަިއަގތ ނ  އެއީ. ދެނ   އޫއާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ މަސ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

މެނ ބަރ ނ  އެބަ އ ޅ އ ވާ މި ތަނ ަގއި. މާލަމ ަގއި ވަޑަިއެގނ ނެތީ. އެހެނ ވީމާ، ހ ރިހާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވެސ  

ބަހ ސ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގތ ނ  ކޮމިޓީެގ    ށ ދާއިރ އަކ ރި  ބަހ ސ   އިމިތާނގަ   ،ޖެހޭ ކަމެއ  އެއީވިސ ނާަވޑަިއަގނ ނަވަނ 

ަވގ ތ  ކޮމިޓީއަށ  ވަޑައިަގނ ނަަވނ  ޖެހޭނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މަސައ ކަތެއ  ނެތިއ ޔާ. ކޮމިޓީެގ މަސައ ކަތ ަގއި އ ޅ އ ވާ 

ކީ އިއ ޒަތ ތެރި  އ ޔަނ  ެއއިދަށ ަގއި ތިއ ބެވ ހ ސ ަވގ ތ ަގިއ ބޭރ ަގއި ކ ޑަ  ،ކޮމިޓީެގ މަސައ ކަތެއ  ނެތި ؛އެހެނ  ަވގ ތ 

ޖެހޭ މަސައ ކަތަށ  ަވގ ތ  ެގއ ލޭ ކަމެއ . އާދެ! މާފަނ ނ  ލިއ ޔަތ ެގ ތެރެއިނ  މި ތަނ ަގއި ކ ރަނ އޫމެނ ބަރ ނ ެގ މަސ 

 މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 
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އެދ ނީ މި  ފ ރ ޞަތަކަށ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ    ، އަނެއ ކާވެސ   ައވަސ ކ ރަނ .  ސ ޕީޑ   ތަނ ކޮޅެއ   ހިނގ ނ   މަޖިލީހ ެގ 

ނޭގ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ބަހ ސ ކ ރާނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ވާހަކަދައ ކަނީ އި

ވެސ  މިހާރ  މި ނެރެނީ ތ ރ ކީވިލާތ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިޕ ލައިނ  އަނ ނަނީ ތ ރ ކީވިލާތ ނ .   ވިޕ   އަނެއ ކާ  ށ ،ބޭބޭފ ޅ ނ ނަ

މިތާނގައި ޗ އ ޓީަގއި އ ޅ އ ާވ ތަނ . ދެނ  ރިޔާސަތ ނ  ނ އެތަ އިމެނ ބަރެއ  ނާދޭ. ވިޕ ނ  ފެނ ނަނީ ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ަގއ ޔާ 

ޮއތ  އެބަ  އަނ ގަވާފައި  ކޮ  ،މިހާރ   ެވސ   ވެސ     ކ ަގއި މިޓީތަވަރޗ އަލ ކޮށ   ކޮމިޓީއަށ   އެހެނ ވީމާ،  ނ ތިބެވޭނެކަނ . 

ރައ ޔިތ ނ    ،ކީ ޔައެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތާމަ  .ތާއިނ  ފެށިެގނ  އެބަ އޮތ  އަނ ގަވާފަމިހާރ  މިދިޔަ ހަފ   ޖެހޭނެކަނ ހާޒިރ ވާނ 

ނ ފެނޭ. ދެނ     ނެރޭތީވެ. މެނ ބަރ ނ ނެއ  ލޮލަކަށ   ވިޕ ލަިއނ ނެރޭއިރ ަގއި ވިޕ  ތ ރ ކީވިލާތ ނ  ވިޕ ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވޭ އެބަ  

ެގ ރައީސ . އެ ބޭފ ޅާ ކޮނ މެ ދ ަވހަކ  ވެސ  ވަޑައިެގނ  ފަތިހ   ހ މެދ  ދާއިރާެގ ެމނ ބަރަކީ ރިޔާސަތ . މަޖިލީ  މައ ޗަނ ޮގޅީ

ކ  އެހެނ  މައ ޗަނ ޮގޅި  އެ ބޭފ ޅ ނ  ވަރަށ  ަގދަޔަށ  މަސައ ކަތ ކ ރައ ވާ. އެކަމަ  .ތެދ ވަިއެގނ  މި ތަނަށ  ވަޑަިއަގނ ނަވާ

އ ފ ލަނ   ޖެހޭނެ. އަޑ . މައ ޗަނ ޮގޅި ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ތަމ ސީލ ކ ރަނ ކ ނ މެނ ބަރަކ  ވެސ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ މިތާ

ހަދަިއެގނ  ސަާގފަތަކަށ   މިއީ  އެހެނ ވީމާ،  ޖެހޭނެ.  މަޖިލީހަހަ ؛ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ވަނ ޏާ   ށ  މަ  ކަމަށ   ހާޒިރ ނ ވާ 

ޮގތ ނ  މެނ ބަރ ކަ އޮނ ނަނ   މި  މިހާރ   ތިއ ބެވޭނެ.  ެވސ   ހޮލިޑޭަގއި  ތިއ ބެވޭނެ.  ހަމަ  ޭގަގއި  ހަމަ  ވަކިވެެގނ   މ ނ  

ރައ ޔިތ ނ  ހޮވީމާ އަހަރ ދ ވަސ   ؟ ކަމެއ ތޯމެނ ބަރ ކަނ  އެބަ އޮވޭ. ިމއީ ކޮނ ކަހަލަ މެނ ބަރ ވެއ ޖެއ ޔާ އަހަރ ދ ވަހ  ނަޔަސ   

ދ   ،ވަނ ދެނ  އެއ   ވަނ ދެނ   އަހަރ   މ ސާރަފަސ   ނައިސ ،  ތ ރ ކީވިލާތ ނ ނާއި  ަވސ   ތިއ ބަވަނީ  މި  ނަނ ަގަވއިެގނ  

. ނޫނ ތޯއ  ނ ެގނ ދެވޭނެހެމިތާ މި ތިއ ބަވަނީ. ދެނ  މި ޮގތަކަށ  މި މަޖިލީ، ފަރަނ ސޭސިިވލާތ ނ ނާއި އެތަނ އި ރަޝިޔާަގޔާ

އަކަށ  ނޫނ  އެރާއެރީ. މ ޅި  ސ  މެނ ބަރ ނ ެގ ސިކ ނޑިމަޖިލިމިއަދ  އެރާއަރަިއެގނ  މި އ ޅެނީ.  މި އ ޅެނީ،  ވެސ     މިހާރ 

އެީއ ޓެކ ސ ނެގ މާ ގ ޅޭ ބިލެއ .    ،ތަނ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފާސ ކޮށ ފައި އޮތ  ބިލެއ   ޮއތީ. މި  ސިސ ޓަމަށ  އެރާއަރާފައި އެ

ށ ޓަށ  ެގއ ލ ނ ދޭ ވިހަ ޭގސ ތަކާ ދެކޮޅަށ  ނަާގ ޓެކ ހެއ . އެ ޓެކ ސ   ކ ސ ، ކާބަނ  ޓެކ ސ  ނ ވަތަ ތިމާވެޓެ  އެއީ ގ ރީނ 

ބާރާތ ނ ޖެހި އޮތީމަ އި  ކޮށ ދެމިެގނ ދާނެ ކަމަށ  ބ ނެވޭ މ އ ދަތ  ސާފ   ،އޮތީ   ފާސ ކ ރިއިރ ަގއި ީމަގިއ މ އ ދަތ  މިނަަގނ 

ދިރާސާކޮށ ފައި އަނެއ ކާ މަޖިލީހ ނ    .ދިރާސާކ ރެވިއ ޖެކޮމިޓީ އޭރިާއަގިއ    . ދިޔައިރ ަގއި މަޖިލީސ  ފ ލޯަގިއ ބަހ ސ ކ ރެވިއ ޖެ

ކަށ  ވެސ  ފެނިވަޑައިނ ަގތ . ރައީސ  އޮފީހަށ   ރނީ ޖެނެރަލަލިއިރ ަގއި އެޓަވެސ  ލެވިއ ޖެ. ފޮނ ވާފާސ ކޮށ ފައި ފޮނ ވާ  

 ... އެނިގނ ލައ ވާ. އެހެނ ވީމާ މި އެރާދިޔައިރ  ރައީސ  އޮފީހ ަގއި ތިބީ ލީަގލ  ފަރާތ ތަކަށ  ވެސ   

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ރ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ތި ފާހަަގކ ރައ ވާ ކަނ ތައ ތައ  ިގނަިގނައިނ  ފާހަަގކ ރެއ ވ ނ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަ

މެނ ބަރ    އިއ ޒަތ ތެރި  ރާެގމަޑ އ ވަރީ ދާއި،  އޮތީ  މެނ ބަރ ނ ނާ ބެހޭ ޮގތ ނ . ދެނ  މި ަވގ ތ  ހ ށަހެޅިފައި މި،  ރަނަގޅ 

ހ ށަހަޅ އ ވާ ޝަރީފ   ސަލާމަތާ    ފައިވާއާދަމ   ޤައ މީ  އެހެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދެނ   ބަހ ސ .  ބިލ ެގ  ބެހޭ 

ބަސ  ނެތ މާއެކ  އަޅ ަގނޑ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފަށ  ފަހ ދައ ކަވަނ  އެދިވަޑައިެގނ ފައިމެނ ބަރަކ  ވާހަކަފ ޅ 

 އަރ ވަނ . ވިދާޅ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޝަރީފ  އާދަމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އ ވަރީ

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބިލަށ  ފަހ  ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑަށ  ދެއ ވި ކަަމށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރިޔާސަތަށ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޚިޔާލަށ  ެގނ ނަމާ ހިނ ގަވާ

ދިޔަ ޮގތ ެގ  ވެެގނ   ދިޔަ ޮގތާއި ެއއިނ  ނިކ ތ  ނަތީޖާެގ މައ ޗަށ . އެކަނ އިރ ވަރީެގ ހާދިސާ. ެއ ހާދިސާ ހިނަގފެބ   7

ޚިޔާލަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހަމަ  ވެސ   އަދި    ، ވިސ ނ މަށ   ،މައ ޗަށ   ކަެމއ ތޯ.  ކިހިނެއ ވީ  ހިނ ަގާވ  ެގނ ނަމާ  ފިކ ރަށ  

ޔާމީ  1ހަމައެއާެއކީަގއި   ރައީސ   ކަނ  ފެބ ރ ވަރީަގއި  ބަޣާވާތ ަގއި  ެގނައި  ެއ  ކޯޓ ނ   ސ ޕ ރީމ   ވެރިކަމ ަގއި  ނ ެގ 

  ، ޚިޔާލާއި  ،ދިޔަ ކަނ ކަމ ެގ މައ ޗަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ވިސ ނ މާއިއިފަހ ނ  ގ ޅިެގނ  ހިނަގޭއެގ  ،ހިނގައިދިޔަ ޮގތާއި

، ކ ރީެގ ރައީސ   ެގ ރައީސ ހ ޖިލީކައިރިއަށ  ޖެހިލާފައި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަ  މާ  ައދި އެއަށ ވ ރެ  !ފިކ ރ  ެގނ ނަމާ ހިނ ގަވާ

ދިނ    ޓަކައި  އަވަހާރަކޮށ ލ މަށ   ނަޝީދ   ކަނ ކަނ   ހަމ ޙައ މަދ   ރާއ ޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދެނ   ގ ޅިެގނ   މަލާއާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަށ    ،ދިޔަ ޮގތާ ދޭތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  ޚިޔާލާއި ފިކ ރ  ހިނ ގާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ އިހިނަގ

ެގ ިއއ ޒަތ ތެރި  ހ ދޫކޮށ ލާފަ. މި މަޖިލީ  ރޭ މ ޅި މާލެ އޮތީ ހިތަކަށ   އެ   ، ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ފެނިެގނ ދިޔަ މަނ ޒަރެއ ވެސ   

  ،ހަރ ދަނާ  ،އެ ހާދިސާއާ ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ ދިޔައީ  ،ކަމަކ   މެނ ބަރ ނ  މި ތަނަށ  ވަޑަިއެގނ ނެވިެއއ 

އަޅަނ  ފިޔަވަޅެއ ރަނަގޅ   ެއއ ެވސ   އެ  ޖެހޭ  ތަނ . ކިހިނެއ ތޯ  އަޅާފައި ނެތ   ނޭގނީ ރައީސ  ނަޝީދަށ   ސަރ ކާރ ނ  

އެކަމަކ    ؟މަލާތަކެއ  ނ ދޭނެކަނ ހަމަލާއެއ  ދިނ މަށ ފަހ ަގއި ހަމަ އެ ވަގ ތ  ނ ވަތަ ެއއާ ގ ޅިެގނ  އެހެނ  ދިމަދިމާއިނ   ހަ

 ؟ށ ދިޔައީއަތެރެ ބެލެހެއ ޓ މ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރިކ މެ މާލެމ ޅި މާލެއިނ  ކޮނ  ހިސާބެއ ަގއިތޯ ފ ލ ހ ނ  ނ ވަތަ ސިފައިނ  ނި

އޭ.ޑީ.ކޭ ތެރެއިނ  ެވސ  ފިސ ތޯލައެއ  ފެނިެގނ ދިޔަ.   ،އެއާެއކީަގއި ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާފައި ޮއނ ނާނެ  ހަމަ

 ޤައ މީ ސަލާމަތާ   ،ިމ ކަނ ކަމާ ދޭތެރޭަގއި ރިާއޔަތ ކ ރާއިރ  ؟މި ދިޔައީ  އިކީއ ވެެގނ ތޯ މި ބާވަތ ެގ ކަނ ކަނ  ހިނަގ

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ؟ ކ ރޭތޯ  މި ކަނ ކަމ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކިހާވަރެއ ެގ އަސަރ ތަކެއ  ؟ ކިހާވަރެއ ެގ ގ ޅ މެއ ތޯ މި ހ ރީ

 ، ޖެހޭ ކަމެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ބިލ  ހ ށަހެޅީލަނ މިއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ިވސ ނާ
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ވީ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ    ޮގތ ނ  ދިފާޢީ ވަޒީރަކަށ  ޮގސ  އަޅ ަގނޑ  ވަނ ތާ ދެވަނައަށ   ހަރ  ކަނ ދިމާވިވަނަ އ2015ަ

ޖެހ ނ . އެއަށ ފަހ ަގިއ  ހިބަޅިދޫނ  ހޯދައިެގނ  ެގނައި ހަތިޔާރ ތައ  ބަލަނ  އެ ތަނަށ  ދާނ   ،ޖެހ ނ  މަސައ ކަތަކަށ  އޮތީކ ރަނ 

؛ ޖެހ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނ  ސ ޓޭޓ  އޮފ  އެމަޖެނ ސީ ހިނ ަގނ  ތިނ  ފަހަރެއ ެގ މަތީރައީސ  ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި

މިއީ ދައ ކަނީކީ ތަރާނާެއއ ެގ ާވހަކައެއ  ނޫނ . މި ދައ ކަނީ ޤައ މީ ސަލާމަތަށ  ނ ރައ ކާވެފަިއ ހ ރި ބޮޑެތި ހާދިސާތަކެއ ެގ 

ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސ    ،ައޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ަގބޫލ ކ ރެވ ނީ  ،ރަީއސ   މާ އިއ ޒަތ ތެރިދިޔައިއިވާހަކަ. މި ހ ރިހާ ކަމެއ  ހިނަގ

ޖެހޭކަނ . އެހެނ ވީމާ، މި ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބިލ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބިލެއ  އެބަ ތައ ޔާރ ކ ރަނ 

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހ ރެެގނ  ބިލ  އަދި ދިފާޢީ ަވޒީރ .  މަސައ ކަތ  ައޅ ަގނޑ  ފެށީ ދިފާޢީ ވަޒީރަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ހ ރެެގނ 

ިމ މަޖިލީހާ ހަމައަށ  ފޮނ ވޭތޯ.   ނ ސަރ ކާރ  މެދ ވެރިކޮށ  އަޅ ަގނޑ  މި މަސައ ކަތ ކ ރި  އޭރ ގެ   އި،ފ ރިހަމަކޮށ  ނިނ މަ

އެކަމާ    ،މިކަނ  އެކަނ ޏެއ  ނޫނ . ސިފައިނ ެގ ތެރޭަގއި އަސ ކަރީ ކޯޓެއ  އ ފެއ ދ މަށ  ބޭނ ނ ވާ ބިލ  ވެސ  ތައ ޔާރ ކޮށ 

އެކަާމ ބެހޭ ޮގތ ނ  ވެސ  ކ ރަނ  ޖެހޭ ހ ރިހާ މަސައ ކަތެއ  ކ ރ މަށ ފަހ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލ ގެ    ،ތ ތައ  ލިޔެ އިޖ ރާބެހޭ

 ޚާއ ޞަކޮށ    ، ކަނ ކަމ ަގއިށ  ނ ރައ ކާާވ  ެއއީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތަ؛ އޮފީހަށ  ފޮނ ވިނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ޝަނަލ  ނޭ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ޮގތ ނ  އޮނ ނަ ތަރ ތީބ ކ ރެވިފައި   މަސައ ކަތ ތައ  ސިފަިއނ ެގ ފ ލ ހ ނ ނާއި ދިވެހި

 އިއ ޒަތ ތެރި  ،ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ  ކަމަކަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މަސައ ކަތ  މ ހިނ މ  ވަރ ަގދަކ ރ މ ެގ އިނ ޓެލިޖެނ ސ 

އިނ ކ އަރީއެއ    އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  މިއަދ  ވެސ  ރާއ ޖޭަގއި ހިނާގފައި ހ ރި ބޮޑެތި ކަނ ތައ ތަކ ެގ  ،. ަގބޫލ ކ ރާނެރައީސ 

މަލާއާ ގ ޅިެގނ  ހަ  ރައީސ  ނަޝީދ  އަވަހާރަކޮށ ލަނ  ދިނ   ،ހ ރި އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަދަމ ނ ދާއިރ  ފާހަަގކ ރެވިފައި އެބަ

 ބާރަށ  ޢީދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤައ މީ ދިފާ ،ނޑ މެނ  ހެދި އިނ ކ އަރީނ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ފާހަަގކ ރެވިފައި އޮނ ނާނެއަޅ ަގ

މަ ފ ރިހަމަ  ިމކަމ ެގ  ވެސ   ޚިދ މަތަށ   ފ ލ ހ ނ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ލިބިޢ ވެސ   އަޅަނ ޖެހޭ    ،ލޫމާތ   ގ ޅިެގނ   އެކަމާ 

ޮގތ ަގއި އެކަށީެގނ ވާ  އެނ މެ  ލަިއެގނ ޓީ ފިޔަވަޅ ތައ   އެފަރޓެއ   ކ ރެވިފައި  ، މ   ގ ޅިެގނ   ފަރާތ    ނެތ ކަނ .ދެ 

 ކަމ ަގއި  ދެއ ކި ވާހަކަ މި އަާމޒ ކޮށ  ، ނިސ ބަތ ކޮށ  ާވހަކަތައ  މިކަމ ެގ ވަރަކަށ   ކިތަނ މެ ސަރ ކާރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

 ބިލެއ   ބެހޭ  ކަމާ  މި އަޅ ަގނޑ މެނ ، ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި އޮތީ  ޮގތެއ  ލިބޭނެ ކަނ ކަމަށ  މި ފަރ ާވެއއ  ާގނޫނީ ،ވިޔަސ  

. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ނ  މި ކ ރީ އަޅ ަގނޑ  މިކަނ  ، ވާތީވެ   ކަމަށ  ތައ ޔާރ ކޮށ ެގނ  ާގނޫނެއ  ބެހޭ  ކަމާ  މި ނ ވަތަ

ތަޖ ރިބާ ބިލ  ދެނ ނެވި  އަލީަގއި އި  ޔާ މި  ކަނ ކަމ ެގ  އަސ ކަރިއ ޔާގަ   ،މި  ދިވެހި  ބޭފ ޅ ނ ގެ   އި އަދި  ތިއ ބެވި    އޭރ ެގ 

ޖ ރިބާއާއި އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ޢިލ މީ ޤާބިލ ކަމާ އެކ ަގއި ހ ށަހަޅާފައި އޮތ  މި ބިލަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި މަޖިލީހ ަގއި  ތަ

ރަނަގޅ  ނިނ މ މެއ  ެގނ ނަނ ޖެހޭނެ ބިލެއ    ،އަދި މި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީތަކ ނ  މިއަށ  ފަރ ވާެއއ  ލިބި  ،ބަހ ސ ކ ރެވި

އަދި ސަރ ކާރަށ  ތާއީދ ކ ރާ އެތައ     އި، ނާމެނ ބަރ ނ   65 އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ސަބަބަކީ،  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ  
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މި މަޖިލިސ  ވެސ  މިހާރ  މި ދަނީ މީެގ ހަތަރ ވަނަ އަހަރަށ  ގ ނެމ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ،މެނ ބަރ ނ ނެއ  ތިބެ

ނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  މަ ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނަ ދިޔައިރ  ރަނަގޅ  ނިޔަތެއ  އޮތ އަހަރ  ފ ރިހަމަވެެގނ  4ސަރ ކާރ ެގ  

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ     އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ ށަހެޅީމާ  ސ  އޮއ ވާ. ނ ެގނެބެހޭ ބިލެއ  ެގނ ނާނެ ޤައ މީ ސަލާމަތާ

ވަރަށ     ؛ޒަތ ތެރި ރަީއސ އިއ  . ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ނ  މި ބިލ  ބަލައިަގނެ ވާހަކަދައ ކަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

ނ  ަވގ ތ ކޮޅެއ  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ލައަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ަގއި ހ ރި ބައެއ  ކަނ ތައ ތަކަށ  އަލިއަޅ ވާ  ،ދެރަ

ވެސ ، ޮގތަށ  ނިނ މާފަ. އެހެނ ނަމަ ޖަހާކަމ ެގ ބާވަތަށ  ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ  އެމ .ޑީ.ޕީނ  އޮތީ މި ބިލަށ  ރަތ މި

ޮގތެއ  ކަނޑައެޅ މަށ  އަދިވެސ  މި  އަޅ ަގނޑ  މީަގއި ދަނ ނަވަނ  އޮތީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ބިލާ މެދ  ނިނ މާ 

މަޖިލީހަށ  އެބަ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދަނ ނަވާނީ  ފ ރ ޞަތ   ައޅ ަގނޑ   ީމަގިއ  މެދ   ،އޮތޭ.  ޮގތަކާ  ިމ  ނިނ މާ  ރައ ޔިތ ނ  

މިނެކިރާނިނ މި ޓަކައި ނިނ މ ނ   ދަނ ނަާވނީ  ލ މަށ   ސިޔާސީ  ،ައޅ ަގނޑ   ރައ ޔިތ ނ   ސިޔާސީ   ؛ދިވެހި  އެމެރިކާެގ 

ެއވ ރެޖ    ،ައއިޑިއަރސ  ގ ރޭޓ  ަމއިނ ޑ ސ  ތިނ ކ ސ " ،އެލީނިޯއ ރ ޒ ވެލ ޓ  ވިދާޅ ވެފައި އޮނ ނަ މ ފައ ކިރެއ  ކަމ ަގއިވާ

ނ ވީމާ، މިކަނ  ކ ރި މީހާއަށ  . އެހެ"މައިނ ޑ ސ  ޑިސ ކަސ  އިވެނ ޓ ސ  އެނ ޑ  ސ މޯލ  މައިނ ޑ ސ  ޑިސ ކަސ  ޕީޕަލ 

މި ޤައ މަށ  ކޮނ މެހެނ  ބޭނ ނ ވާ   ،ވާ މިއީ ޤައ މީ ބޮޑ  މައ ސަލަައކަށ   ،ބެއ ލެވެމެއ  ނެތި މި މައ ސަލައިެގ މައ ޗަށ 

ނިނ މަވައިދެއ ވާށޭ   ،ވާތީވެ ކަމަކަށ  ޮގތެއ   މެދ   ބިލާ  މި  ރިޢާޔަތ ކ ރައ ވަިއެގނ   ޮގތަކަށ    !އެކަމަށ   ނިނ މާ  މިއަށ  

ޖެހޭ. ރައ ޔިތ ނ  މި މަނ ޒަރ  ބަލަނ   އ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ނ  ޖަވާބ ދާރީވާނ  އެބަދިވެހިރާ

 ތިބޭނެ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝަރީފ   އާދަމ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އ ވަރީ  މިހިސާބ ނ   ދެ!އާ  .މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ޯވޓަށ   . މި ބިލ  މަޖިލީހަށ  ބަލައިަގތ މަށ ނިމ ނީ ބަހ ސ  ބިލ ގެ  ބެހޭ  ސަލާމަތާ ޤައ މީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ، ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ

 . ނ އެހ ނ  ވޯޓ  އޮނ ނަ ދ ވަހ  ޮއނ ނާނެ ވާހަކަ ވެސ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ދަނ ނަވަ

 ހ ށަޅ އ ވާފަިއވާ  ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ވަށ މާ  -8.2  ދަނީ މި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   -{ 8.2}

 އޮތ ނ އޮތ  ކޮށ ފައިސަސ ޕެނ ޑ ( ބ) އަދި( ރ(، )ހ) މާއ ދާެގ ވަނަ 32 ާގނޫނ ެގ ޒިނ މާވ މ ެގ ޚަރަދަށ  ދައ ލަތ ެގ

މިމަށ ޔ ެގނ ދި ކ ރިއަށ    ބަހ ސ  ަގރާރ ެގ ހ ށަހަޅާފައިވާ  ޮގވާލައި ސަރ ކާރަށ  ެގނައ މަށ  ނިމ މަކަށ  ަގރާރަށ    . 

 އިަގޑިއިރާ  1 ޕީއަށ .ޑީ.އެމ  މީެގތެރޭގައި އޮތ . ސިކ ނ ތ  އެބަ 11މިނެޓާއި  3ަގޑިއިރާއި  3ބަހ ސ ކ ރ މަށ  ބާކީ އަދި 

 47މިނެޓާއި    14ރީ ޕާޓީއަށ   ސިކ ނ ތ . ޖ މ ހޫ  40ިމނެޓާއި    15ށ   . ޕީ.ޕީ.އެމައޮތ   އެބަ ސިކ ނ ތ  55 މިނެޓާއި 56
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  8ސިކ ނ ތ . އެމ .ޑީ.އޭއަށ     47މިނެޓާއި    14  ޕީއަށ .އެނ .އެމ . ސިކ ނ ތ  46 މިނެޓާއި 2  ސީއަށ .އެނ .ޕީ  ސިކ ނ ތ .

 .ސިކ ނ ތ  47 މިނެޓާއި 3 މެނ ބަރަކަށ  ކޮނ  ނިސ ބަތ ވެވަޑަިއނ ަގނ ނަވާ ޕާޓީއަކަށ  ވަކި   ސިކ ނ ތ .  16މިނެޓާއި  

 އެދިވަޑަިއަގތ މަށ   މެނ ބަރ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ެއދިވަޑައިަގނ ނަވާ ބައިވެރިެވަވޑަިއަގނ ނަވަނ  ބަހ ސ ަގއި  ރ ެގަގރާ މި   މިހާރ 

 . ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  .ދަނ ނަވަނ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ 

. ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވާ ާގނޫނާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ބޭރ ެގ ެއކިެއކި މާލީ އިދާރާތަކ ނ   ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ގ ޅޭ މިކަމާ ؛ފަހަރަކ   ެއތައ  އޮތ   އެބަ ވެސ  އެފ ނ .ެއމ . އައި.  ދ ވަސ ކޮޅ  ތ ތެރިވަމ ނ ދަނީ މިހަވަރަށ  ބޮޑަށ  ނަސޭ

 ރެސ ޕޮނ ސިބިލިޓީ ފިސ ކަލ   .ދެއ ކެނީވާހަކަ މި ފަހަރ   ހައެއ ކަ ާގތ ަގނޑަކަށ  ށ ބިލަ މި  މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށ  ޮގތ ނ 

ދިވެހި    ،މިއީ މި ރާއ ޖެއަށ   ،އޮތ  ތަކ ރާރ ކޮށ  އަނ ާގފައި އެބަ  އެފ ނ . އެމ .އައި  ޮގތ ނ  ބެހޭ ާގނޫނާ ނ ވަތަ އެކ ޓ 

 އިނ ޓަރނޭޝަނަލ . ދެއ ކީ ވާހަކަ  މި ނޫނ  ނޑެއ އަޅ ަގ  ނ ކ ރެޭއ.ތިރާމެއ ހ ދައ ލަތ ނ  ާގނޫނ  ހަދާފައި އެ ާގނޫނަކަށ  އި

އެ ދައ ލަތ ނ     ؛ދައ ލަތަކ ނ . ތިމަނ ނާމެނ ނޭ ފައިސާ ދޭނ  ތިބީ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދައ ކާފަ ވާހަކަ އެ ފަނ ޑ ނ  ރީމަނިޓަ

ސަރ ކާރަކ ނ  ނޫނ    ނ ކ ރެއޭ. މިހަދާ ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރާ ާގނޫނ ތަކަށ  އެ އޮނ ނަ ސަރ ކާރަކ ނ  ޢަމަލެއ 

 ދެނ    .ނ ކ ރެއޭޢަމަލެއ  ެއއަށ  ވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ  މި. އޭ ނ ކ ރެ ޢަމަލެއ  ވެސ  ސަރ ކާރ ނ  ނިމިދިޔަ  ހަމައެކަނި.

 ؟މަޖިލީހެއ ތޯ ކީއ ކ ރާ މިއީ  .ނ ކ ރޭޢަމަލެއ  ެއއަކަށ   ހަދާފައި ާގނޫނެއ   .ސ ވާލަކީ ިމއީ؟ ކީއ ކ ރަނ ތޯ ހަދަނީާގނޫނ 

ކަށ   ޔައެ ރައ ޔިތ ނ  ާގނޫނ  ހަދާފައި އެ ނިނ މީމާ . ފޮނ ވީމާފޮނ ވަނީ މި ތަނަށ  މި ބަޔަކ  ތ ނ ރައ ޔި މި ހަދަނ ާގނޫނ 

 ރައ ޔިތ ނ  ނަާގފައިޓިނ  ފ ރާޅ ނ   ެގކޯޓ   ސ ޕ ރީމ   ،ނަާގފައިޓިނ  ފ ރާޅ ނ   ވެސ  ސަރ ކާރ ނ   ކ ރީ  ނ ކ ރޭ.ޢަމަލެއ 

ވެސ    އެހެނ ވީމާ، މިހާރ  .ނެނ ެގވީ އަތަށ  ބާރ  މަޖިލީހ ެގ ނ ެގރައ ޔިތ  އ ކައިލާފައި  ނަގައި މެނ ބަރ ނ ތައ  މަޖިލީހ ެގ

ނ ވިކޭ.  ބަހެއ    ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހ ރިހާ ؛ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ތިބީ  މި މިތާ. ނ ިވކޭ  ބަހެއ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ 

ހަދާ ާގ .ބަޔަކ  ތިބި ަވއ ދާފައިފައި  ނެރެ ތާކ ނ  ނެރ ނ  ދެނ  ނ ވަދެވޭނެތީވެ ކ ރީަގއި ހެދި   ؛ނޫނ ދެނ  މި ބަޔަކ  

އެހެނ ޮގސ  ދ ނިޔޭެގ އެކި    ިއ، ބޭނ ކާ  ލ ޑ ރީ ފަނ ޑާއި، ވޯއިނ ޓަރނޭޝަނަލ  މަނިޓ  ާގނޫނަކަށ  ވެސ  ޢަމަލެއ  ނ ކ ރޭ.

އިދާރާތަކ ނ    ާގނޫނ   ،އަނ ާގއެބަ  މާލީ  ޒިނ މާވާ  ޚަރަދަށ   ދައ ލަތ ެގ  ޚަރަދ ތައ   ؛ތަކ ރާރ ކޮށ   ބަޖެޓެއ  ، ބަޖެޓ ެގ 

. ބިލިއަނ   37  ؟ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ފަހ ނ  ފާސ ކ ރި ބަޖެޓ  އެީއ ކިހާވަރެއ ތޯ  !ކަށ  ބައ ލަވާމިސާލަ. ފާސ ކ ރަނީ

މިލިއަނެއ ެގ ވާހަކައެއ    އަށ ވ ރެ ިގނަ ބިލިއަނ  އެބަ އަރާ. މި ދައ ކަނީ  758  ލީމާއިބިލިއަނ  ގ ނަ ފަހެއ  ހަދަ  37ދެނ   

ހާސ   ސަތޭކަ އަށ ޑިހަ ؛ހާސ  ނ ެގ ވާހަކަ. އެހެނ ވީމާ، އެތައ  ހާސ  މިލިއަ ނޫނ . ބިލިއަނ ެގ ވާހަކަ. ބިލިއަނަކީ އެއ 
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ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އާމ ދަނީެގ   ، . ފާސ ކ ރާއިރ ަގއި ޭއެގތެރެއިނ  ދައ ލަތަށ ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ އެބަ ފާސ ކޮށ ލާ މިލިއަނަށ 

ބިލިއަނ ަގއި މި    24ދ   އަދި އެހެނިހެނ  ޮގތ ޮގތ ނ  ލިބޭ ފައިސާެގ އަދަ  އިޮގތ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ެގ އަތ ނ  ނަާގ ޓެކ ސ އާ

ގ ނަ    13ބިލިއަނ  ބައ ލަވާ އެއީ ކިހާވަރެއ ތޯ.    13ބިލިއަނ .    13ހ ނ ނަނީ. ހ އ ޓާ އަނެއ ކާ އޭެގތެރެއިނ  ބާކީ މަދ ވާ  

އަހަރެއ ެގ ދައ ރެއ ަގއި ހޯދާއިރ ަގިއ    5ބިލިއަނ  ކޮނ މެ    65ބިލިއަނ  ެއއީ އަނެއ ކާވެސ . މި    65ާގތ ަގނޑަކަށ     ؛ފަހެއ 

 ދިވެހިލަނީ.  ވިއ ކާ ދަރަނި އެ ނަާގފައި  ކ ރީ ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  މި ނަަގނީ ކޮނ މެވެސ  ތާކ ނ  ދަރަނ ޏަށ . ،އަނ  ބިލި  65

 ދަރަނި ވެސ  ދައ ލަތ ތަކ ނ  ބޭރ  އަދި އެތަނ މިތަނ ނ  ތެރެއިނ ނާއި ފަނ ޑ  ޕެނ ޝަނ  ، ވިއ ކަނީ ދަރަނިތައ  ދައ ލަތ ެގ

 އި . މިހެނ  ހެދީމާ މި ފައިސާ އާޚިރ ަގަަަގނީ ލޯނ  އަނެއ ކާވެސ . ނަަގނީ ވެސ  ދަރަނި ދައ ކަނ  ދަރަނި ނަާގފައި  .ނަަގނީ

. ޖީ.އެސ .ޓީ ނަާގ ވާހަކަ.  ވާހަކަ  ބިލެއ ެގ އެބަދޭ އަޑ އިވެމ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިހާރ   ދައ ކަނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބ ނ .

 ސާފ ކޮށ  ވަރަށ  އޮނ ނަނީ މި ސ ރ ޚީަގއި  ނޫހ ެގ ކިޔާލިއިރ  ނޫސ   އަޅ ަގނޑ  ؟ޖީ.އެސ .ޓީ ބިލ  މި އަނ ނަނީ ކީއ ވެެގނ ތޯ

؟ އ ޅެނީ މި އިތ ރ ނ ެވެގނ  އާމ ދަނީ ތޯށ ސަރ ކާރަ  .ބިލޭ ފޮނ ވާ އިތ ރ ކ ރ މަށ  އާމ ދަނީ ސަރ ކާރަށ   ،ލިޔެފައި

 އަށ ،ރައ ޔިތ  މީހާ. އާމ ދަނީ ވަނ ނަނ ޖެހޭނެ  ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި އ ޅެނީ މި ނެތިެގނ  އާމ ދަނީ ޖީބަށ  ރައ ޔިތ ނ ގެ 

ފ ދ ނ ތެރިވާނ ޖެހޭނީ. ރައ ޔިތ  ހިނ ަގނ  މީހާ  ސަރ ކާރ   އިތ ރަށ   އަނެއ ކާ  ކިޔާފައި  ހޯދާށޭ  އާމ ދަނީ  ، ސަރ ކާރަށ  

ސަރ ކާރ  ކ ނ ފ ނިތަކާިއ، . ސަރ ކާރ  މ ޅި ދައ ލަތ ަގއި ފ ޅާކ ރަމ ނ  ޮގސ   ،ފ ޅާކ ރަމ ނ   ،ފ ޅާކ ރަމ ނ   ،ބޮޑ ކ ރަނ 

ސަރ ކާރ  ސަރ ކާރ ެގ ބޯޓ ތަކާިއ، ސަރ ކާރ ެގ ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  ކ ނ ފ ނިތަކާއި، ސަރ ކާރ   ސަރ ކާރ  އ ޅަނދ ތަކާިއ،

ދައ ލަތ ގަ  ހިއ ސާއެއ   ެއއ ެވސ   ނޯޭވ  ރައ ޔިތަކަށ   ދެނ   ފ ޅާކ ރީމާ  ެއވަރަށ   ކ ނ ފ ނިއި.  ހ ސ .  މަސ   ، ސަރ ކާރ  

ޮގސ  ސަރ ކާރ ެގ މަސ ދަޅ  ާގ ކ ނ ފ ނި މިހެނ ެއޅި  ެގސަރ ކާރ ، ހަވާދ  ކ ނ ފ ނި  ެގސަރ ކާރ   ،ބޯޓ  ކ ނ ފ ނި  ެގސަރ ކާރ 

ެއއ ޗެހި.  މިހެނ ޮގސ  ސަރ ކާރ ެގ    .ިވއ ކާ ކ ނ ފ ނި ރިހަދަޅ   ގެ ރިހަކައ ކާ ކ ނ ފ ނި، ސަރ ކާރ   ެގކ ނ ފ ނި، ސަރ ކާރ  

 ެއކަމަކ  ށ .  އިތ ރ ކ ރ މަ ނ ތެރިކަނ ފ ދ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ހޯދަނ ޖެހެނީ މި ފައިސާ  ށ ދައ ލަތަ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މ ނ އާ ކޮބައިތޯ

 ؛ބަދަލ ތައ  އަނ ނަ މި ދަށ ޞާތި ޤ އި ދ ނިޔޭެގ މ ޅި އަނެއ ކާވެސ  ހ ނ މަޖިލީ ެގރައ ޔިތ ނ  ނ ވަތަ  ފައިސާ ނަާގ މި  މިހާރ 

 ، ރޫރީ ބޭނ ނ ތަކަށ ޒަ ެގ އަގ ،ކާބޯތަކެތީ  ތެރެއިނ  ނީ. އެ އަނ ނަ ބަދަލ ތަކ ެގއ ޔާ ރަނަގޅ ވާއި ނ ދިޔަ  ށ ތަފ ސީލައޭެގ  

މައ ޗަށ    ހ ރިހާ އެއ ޗެއ ެގ ައގ  ޮގސ  މިމިހެނ   އިފ ށާިއ ކިރާ  ،ހަނޑޫ، ހަކ ރ  ؛  ކާޑ ެގ ބާވަތ ތައ ޭގަގއި ބޭނ ނ ވާ

 ގ ތައ  ބެލިއިރ ަގއިއަ ވަދެ މިހާރ  ބެލިއ ޖެ.  ވެސ  ފަހަރ  ދެތިނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑަށ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ޔަީގނ ނ  ހިނގައ ޖެ. ހަމަ

ދެނ  އިނ ފ ލޭޝަނ  މި  . ރ ފިޔާއަށ   85އޮއިލ  ފ ޅި މިހާރ  ލިބެނީ  ށ  ދިނ  ކ ކިނ  އަ  45ކ ރީަގިއ    ،އިލ  ފ ޅިެއއ އޮ ކ ކިނ 

ށ . އަޅ ަގނޑަކަށ   އަ  60، %50މައ ޗަށ . ިއނ ފ ލޭޝަނ  ގޮއ ސި %  5، %1ދިޔަިއމަ % ތަކެތީެގ ައގ   އޮނ ނަނީ

ކ ރީަގިއ    ،ނޭގއެ  ހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  އެބައިނ ފ ލޭޝަނެއ . އެނޭގ ރައ ޔިތަކ  ނެތ . ތަކެތީެގ އަގ  ހ ރި  ނޭނެގ
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. ލިބޭކަނ  އެބަ ރ ފިޔާއަށ  85 ފ ޅި ލިބ ނ  ރ ފިޔާއަށ   45 ކ ރިނ   ެއއ  ރ ފިޔާއެއ  ނޫނ ކަނ  ބޮޑ ީވކީ.  ނ ލިބ ނ  އަގ 

% ޖަހަނީ  ހެޑ ލައިނ ަގއި  ނޫސ   އިނ ފ ލޭޝަނ  . 6، % 5އެހެނ ނަމަވެސ ،  މަހ ެގ  މަހެއ ެގ   ؛ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި   ކޮނ  

ކަމަށ  ވަނ ޏާ   މަހަކީ އޭރ ަގިއ ބޭނ ނިއ ޔާ ައގ ހ ރި އެއ ޗެއ  ނ ބޭނ ނިއ ޔާ ައގ ބޮޑ . ނ ބޭނޭ  ؟ކަށ ބަލާ ލޭޝަނ އިނ ފ 

އިތ ރ ނ  މީގެ   ،ހަނޑޫ، ހަކ ރ ، ފ ށާއި   .ކަމެއ  ނެތޭ. މަހ ެގ ނ ބަލާ ެއނޭގ. މަހ ެގ ބަލާނެ އަގ ބޮޑ ވާ ެއއ ޗެއ ކަނ  އެބަ

ށ .  އ140ަރ ފިޔާއަށ  ކިލޯ ލިބޭ ކެރެޓ     15ނ ވަތަ    12ރީ  ކެރެޓ  މިދޭތެރެއިނ  ހ   ؛ބޭނ ނ ވާ  ބޭނ ނ ވާ ޒަރޫރީ ބޭނ ނ ތަކަށ 

ކަސ ޓަމ ނ  ޑިލޭިވއ ޔޭ ބ ނީ ޝިޕ މަނ ޓ     ؟ށ  އަރަނ ޖެހ ނީއަ   140ކަށ   ޔަދެނ  އަޅ ަގނޑ  އަހާލައިފިނ  ކީއ ެވެގނ ތޯ ކ އ ލި

. ކެރެޓ  ވިއ ކާ މީހ ނ  ހ ރިހާ ކެރެޓެއ   ފަހަރ  މި އަނ ނަނީނޫނ  މި ޮގތަކީ ހަމައެކަނި ސަރ ކާރެއ  ނ ވަތަ މި ވީ  ނ ނެރެ

ކެރެޓ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރީ. އެހެނ ވީމާ،    ފައިއެކަކ  ޮގސ  ހ ރިހާ ކެރެޓެއ  ަގނެލީ. ަގނެލާފައި ޭއނަ ގ ދަނަށ  ވައ ދާ ަގނެލީ.

އިކޮނޮމިކ     .ނެއ  ފާސ ކޮށ ފިނ ނޫާގއަޅ ަގނޑ މެނ   . ކިޔާ ބަޔަކ   މަނ ސ ޓ ކޮނ ސިއ މަރ އޮމ ބަ  އޭމި ކަނ ކަނ  ބަލަނ  އޮވެ

މޮނޮޕޮލީ ނ ވަތަ ވިޔަފާރިނ  ނަާގ  ފައިދާ    ލާ މިޮގތަށ  ނާޖާއިޒ ބިކަރަނ ޓ   ، ބިލާއި ފެނ   .ނެތެރޭަގއި އޮނ ނާ   ެގމިނިސ ޓ ރީ

ފައިދާ  ިވޔަފާރީެގ  އަތ  ތެރެއަށ   ެގެގނ ގ ޅޭ  ބާވަތ ތަޞަ ޚާއ   ،ފަރާތަކ ނ   ބާނާވަދެ  ކާޑ ެގ  ބާވަތ ތައ   ޒަރޫރީ  ، އ  ކޮށ  

 އޮމ ބަޓ ސ    ރކޮނ ސިއ މަ ނޫނ . ެވސ  ފެނ ނަނީކީ ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރާނެ ބަޔަކ  ތިބޭ ކަނޑައަޅާފައި ދައ ލަތ ނ . އެ ބަޔަކ 

ކަރަނ ޓ  ބިލ ެގ ޝަކ ވާތަކައ ، ފެނ  ބިލ ެގ   ؟ދިވެހި ރައ ޔިތަކަށ  އެނޭގތޯ  ،މަނ އޭ ކިޔާފައި މީހަކ  އެބަހ ރޭ. ކޮބައިތޯވ 

ކަރަނ ޓ  ފެނ ޝަމީޓަރ ެގ    ޝަކ ވާތައ ،  ނ ދޭޝަމީޓަރ ެގ  ކ ވާތައ ،  ދ ވަހެއ   ނ ކ ރާ  ރައ ޔިތ ނ ނެއ .ކ ވާތައ   ިމ    

ޓާއަށ   ށ ބޮޑ ތިލަދ ނ މަތިނ  ބަޔަކ  އައީ ކަ ވިޔަފާރިެވރިނ ެގ ޒަމާނ ަގއިވޯރާ  މި ރާއ ޖެއަށ   ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    އިރާއ ޖޭގަ 

 ެގނ ނަނ ވީތޯ  ެއޮގތަށ .   ތިބި ވޯރާއިނ  މާލެއިނ  ބާލަނ  އައި ބަޔަކ އޭރ   ،ވައ ކަނ ކ ރާތީވެ   ނ ހަދާތީ. މިނެކިރ މ ވަގ 

 ؛މިނިކިރ މ ނ  އެއީ ޒިނ މާއެއ  ދައ ލަތެއ ެގ ،ސަރ ކާރެއ ެގ މިނެކިރ މ ނ  ؟ބަޔަކ  ބޮޑ ތިލަދ ނ މަތިނ  އަނެއ ކާވެސ 

 މި އި،މިނަ ިއ،ކިރަ އޭެގ ނ ވަތަ  ގ ގައިއަހަމަ އ މ ދާތަ ަގނެވިއ ކާ  މީހ ނ ނަށ   އެ ކަނ ކަނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ ޚާއ ޞަކޮށ 

 ދައ ލަތެއ ގެ  ވަޒަނ ކ ރ މަކީ ބަލައި  އެ ،ލިބެނީ  ހ ނ ނަނ ވާވަރަށ ތޯަގއި  އޭ  ނ ވަތަ އަގ ަގއިތޯ  ރަނަގޅ   އެއ ޗެއ  ހ ރިހާ

އެޒިނ މާއެއ  މި  ސަރ ކާރ  ،ނަމަކީ ކިޔާ މި ބަޔަކަށ  ނަާގ ޓަކައި  އަދާކ ރ މަށ  ޒިނ މާ ދައ ލަތ ެގ .  ސަރ ކާރ ނ    .

ިވއ ކާ ބޭސ .  ؟ކޯއ ޗެއ ތޯ  ؟އ ތޯ ބައެ  ބަލަހައ ޓަނ ޏާ ކޮނ ނ   ކާބޯތަކެތީެގ ނ ވަތަ   ބޭސ ތޯ އ ޙަ ސަ  އީއެ  ބޭހަކީ  މިހާރ  

. ބަނ ދ ކޮށ ފާނެ ތަނެއ  ބޮޑ  ނ ވަތަ ކެފޭއެއ  ސީަގލ  ކޮނ މެެވސ  ދޭތެރެއަކ ނ .  އެއ ޗެހިތޯ އ ޙަސަ ހ ނ ނަނީ ތެރޭގައި

 އި މ  ޞިއ ޙަތ ެގ މިނ ަގނޑާ ޚިލާފަށ  ވެސ  ޮގސ  ތަނ ތާނަގއި ޮގނޑ ނ ނާނ އާ  ،ފެނޭެއބަ  ނޑ މެނ ނަށ   ަގއެކަމަކ  އަޅ  

ނަގައި މ ދާ  ނ ބަލާނެެގނ   ތަނ ތަނ ނ   މީހ ނ   އެ  ހ ރީ.  ތަނ ތަނ   ހިނ ާގ  ބިދޭސީނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ    ،ނ ވަތަ  ދިވެހި 

 ލާފައި ހ ނ ނަ އެއ ޗެހި ޮގނޑ ނ  ނަގައިނ  އައިސ  އިނ ވަތަ އ ކަ  އިރިސޯޓ ތަކ ނ  ކައ ކާފައި ހ ނ ނަ ތެލާ. ޞިއ ޙަތަކަށ 
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ވާ ކަށީދޮހޮއ ކޮ ކިޔާ މީހެއ    ތިބި. ކ ރީަގއި  ވެސ  އެބަ ިމކަނ  ބަލަނ  ތަކ ަގއި ކައ ކާފައި ކާނ ދޭ.ނ ޓ ހޮޓާ، ކެފޭ ރެސ ޓޯރެ

އެނ މެ   .ހެއ  ެވސ  އ ޅ ނ މަރ  ޒާހިރ  ކިޔާ މީޢ   ނީ.އ ޅޭނެ މާލެތެރޭަގއި. އެނ މެ މީހެކޭ ހ ނ ނަ  ކ ކެރަފާ ކިޔާ މީހަ، އ ޅޭ

ތިބޭ މާލެ ސިޓީ   ހާސ  ބަޔަކ  އެބަ ވަރ ވަރ ނ  ެއކި ނަނ ނަނ  ކިޔާފައި ޮގސ  އެތައ   ،މީހެއ  އ ޅެނީ. މިހާރ  ވަރ ވަރ ނ 

 އޮތޯރިޓީ ކިޔާ ތަނެއ  ވެސ    އެނ ޑ  ޑ ރަގ  ޑ ފ  އޭެގ މީހަކ  ނ ކ މެ ބަލާ ތަނެއ  ނ ފެނޭ.  ،ނ ރާހަކައ ނ ސިލ ަގއި ެވސ .  

މި   އެހެނ ވީމާ، މި ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވާ ާގނޫނ ަގއި  ؟ ވެސ  ދެތިނ  މީހަކ  އ ޅެނީ. ކިހިނެއ ތޯ ބަލަނީ. އެތާނގައިއޮވޭ

ިމވެސ    ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހ ރިހާ ނިކަމެތިކަމެއ  ލިބެނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ . ކޮނ  ބަހ ސެއ  ކ ރާކަށ ތޯ ، ހ ރިހާ ބ ރައެއ 

 ،ލިބޭތޯ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   ކޮނ މެވެސ . ނެތ  ނގައިމިތާ. ނޫޅޭ މިތާނަގއި   އޮތީ. މިތާކ  ނެތޭ މީހ ނ ނެއ  ވެސ . ލައިެގނ  މި

މިހާރ  އެއ ވެސ  ކަމެއ  ނެތ     ،. ނެތޭޑ ފިނިޝ   ވަނަ މަޖިލިސ   19 ؛. ނެތޭ ދިޔައީ ލިބޭތޯ އެއ ޗެއ   ހިނ ާގލަނ  ސަރ ކާރ 

  ޝ ކ ރިއ ޔާ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 -8.3 ،ދަނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  ތީމާނެ އިތ ރ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ނެވާދައ ކަ މި ބިލަށ  ވާހަކަފ ޅ އާދެ!    -{ 8.3}

ބަދަލެއ    ދިވެހި ފ ލ ނ ެގ މ ސާރައަށ  ހެޔޮ  ،ށަހަޅ އ ވާފައިވާ ޖާބިރ  ހ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 އެދިވަޑަިއަގނ ނަވާ  ނ ވަދައ ކަވާހަކަފ ޅ  ަގރާރަށ މަށ . މި  ޔ  ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ބަހ ސ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދިެގނައ މަށ  އެދި

 މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާގެ  މެދ  މާފަނ ނ   .ދަނ ނަވަނ  އެދިަވޑަިއަގތ މަށ  ފ ރ ޞަތަށ  އިނ ނެިވއ ޔާ  މެނ ބަރަކ 

 . ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ

. ރިޔާޢަތ ކ ރަނ ޖެހިފަ ނޑ މެނ ގަ އަޅ   ާގނޫނަށ  ޒިނ މާވާ ޚަރަދަށ  ދައ ލަތ ެގ އޮތީ މި އަނެއ ކާވެސ  . ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި

ދިވެހި ފ ލ ހ ނ ެގ މ ސާރައަށ  ހެޔޮ ބަދަލެއ  ެގނައ މަށ    ،ފަިއވާ ޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އ ވާهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ެގ މ ސާރަތަކަށ    ؛ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ބަހ ސ . ކީއ ކ ރަނ ތޯ ހަމައެކަނި ފ ލ ހ ނ ެގ

ެގނ ނަނ ޖެހޭ ހެޔޮ އެބަ  އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަދަލ   ރަީއސ .  ެގނ  ހެޔޮ  އިއ ޒަތ ތެރި  ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަދަލ   ނައިރ ަގިއ 

 އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހަޅާއިރ ގައި ބިލ   އަދި؛ ފައިސާ މި .ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި؟ މި ފައިސާ ދެނީ ކޮނ ތާކ ނ ތޯ  ،ލަނ ޖެހޭވިސ ނާ
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ައޅ ަގނޑ  ؛ ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  މާލިއ ޔަތަށ   ދައ ލަތ ގެ  މިހާރ   ،ބޭނ ނ  ސާފ ކޮށ ލަނ އަޅ ަގނޑ    އިދާރާއިނ  މަޖިލިސ 

 އެއ ޗެއ  ސާފ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ  ރިޔާސަތ ނ  އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  އެއ ޗެއ  ސާފ ކޮށ ދެއ ވިއ ޔާ ވަރަށ  ރަނަގޅ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އާދެ! ވިދާޅ ވޭ.  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 

ހަމަ   ދިޔައީމަެއއ ޗެހި ބޮޑެެވެގނ   އެއީ މ ސާރަތަކާ  ،އެއީ ދައ ލަތ ެގ މާލިއ ޔަތަށ  ބޮޑ  ބަދަލެއ  އަނ ނަ ބިލަކަށ  ވާނެ

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ؛ޖެހޭނީ. ރައ ޔިތ ނ ެގ ފައިސާ. ސިފައިނ ެގ ނ ވަތަ ފ ލ ހ ނ ެގމާލިއ ޔަތ ނ  ޚަރަދ ކ ރަނ ؛ މާލިއ ޔާއިނ 

ެއއީ ؟ ހޭދައެއ  ވާނެތޯ  ،ޚަރަދެއ   މ ސާރަތަކަށ  ައނ ނަ ބަދަލ ނ  ކިހާވަރެއ ެގމެނ ބަރ  ޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި އޮތ އިރ ،  

ޮގތ ނ  ދާނެ ޚަރަދެއ  ބެލިފައި،   ބިލެއ  ހ ށަހަޅާއިރ  އެ ބިލާ ގ ޅޭ  ،މި ކޮޅަށ  ހ ށަހަޅާއިރ   ، އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ  އެބަ ހ ރި

އޮނ ނަނ  ނޫނ .  އަނ ދާޒާކ ރެވިފައި  އެއ ޗެއ   ނަާގ  ކޮނެެގނ   ނޫނ .  ެއއ ޗެއ   ނަާގ  ކޮނެެގނ   މިއީ  ފައިސާ  މި  ޖެހޭނީ. 

އ ޗެއ   ކައެ   އެއ ،އަޅ ަގނޑަށ  ސާފ ކޮށ ދެއ ވާ ިމ ކިހާވަރެއ ތޯ. އޭެގ ދިރާސާއެއ  ހެއ ދެވިފައި އޮތ ތޯ. އަޅ ަގނޑަކަށ  ދިރާސާ

 ވިޔަސ ...  ކަމ ަގއި   ރާރެއ  ހ ށަހެޅިަގރާރެއ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތީ. ަގވެސ  ނ ފެނޭ. އަދި 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޖެހޭނީ. މިއީ  މިއީ ބިލެއ  ނޫނ . ބިލ  ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި ތި ވިދާޅ ވާ ޮގތަށ  ޚަރަދ ތައ  ހ ށަހަޅަނ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

މީެގ ސަބަބ ނ  އަނ ނާނީ   !ނ ޖެހޭ. ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވިސ ނާވަޑަިއަގނ ނަވާ އެކަެމއ  ކ ރާކަށ  ރާރަކަށ  ވީމާަގ

ެގނެއ ސިޔާ  ބަދަލ މި    ، ސ ނާަވޑައިެގނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  މިކަމ ަގއި ރަނަގޅަށ  ވިސ ނަވާފައިކޮނ  ބަދަލ ތަކެއ ތޯ. ވި

މެނ ެގ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތަކަށ  އިތ ރ ވާނެ  އަޅ ަގނޑ   ،ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ކ ރާނެ ޚަރަދާއި؛ ދެނ  އަނ ނާނެ

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ނިނ މަވާނީ އެ ޮގތ . އާދެ! ކ ރިއަށ   .ނިނ މަވަނ ޮގތެއ     މިއަށ   މިކަމަށ  ވިސ ނާފައި   ،އަދަދާއި

 ! ެގނ ދަވާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 

ރާރެއ  ަގރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަކ ނ     ،ރާރެއ  ވިޔަސ  ަގތި ސާފ ކޮށ ދެއ ވީތީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ     !ވަރަށ  ރަނަގޅ 

ޢަމަލ ނ ކ ރެވޭ ެއއ ޗެއ  ކީއ ކ ރަނ ތޯ    އިރާރ  ފާސ ކޮށ ލަަގއެހެނ ވީމާ، އެ    ރާރެއ ަގފާސ ކ ރާނީ ވެސ . އެ ފާސ ކ ރާ  
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 .ޖެހޭރާރ  ފާސ ކ ރ މ ގައި، ބަދަލ ެގނ ނަނ ަގއެއީ ވެސ  ައޅ ަގނޑ ެގ އ ފެދޭ ސ ވާލެއ . އެހެނ ވީމާ، މި   ؟ފާސ ކ ރަނ ވީ

؛ ކ ރެއ ވި ޮގތ ނ  އަދި ފާސ ކ ރިޔަސ ަގރިޔާސަތ ނ  ތި ފާހަރާރ ތައ  ފާސ ކ ރެވިފައި ހ ރީ. އެހެނ ވީމާ،  ަގވަރަށ  ިގނަ  

ރާރ  ފާސ ކ ރިޔަސ ، ބޮޑ ކ ރާކަށ  ވެސ  ނ ޖެހޭ ަގޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އ ވާ މި  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  ޢަބ ދ 

. މިހާރ   ނ ވާނެވެސ     ބޭކާރ  ާވހަކަތަކެއ  މި ދެއ ކެނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި. އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދައ ކަިއެގނ   މ ސާރަ. އެހެނ ވީމާ،

ކ ޑަކ ރ މ ެގ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ     ކަރަނ ޓ  ޚަރަދ  ވެސ  ދާނެ. ޓީވީތަކ ނ  ވެސ  ލައިވ  ވެސ  ކ ރާނެ. އެހެނ ވީމާ، މި ޚަރަދ 

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  ،. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އިލާނަނ އިހަށ  މި ވަގ ތ  ވާހަކަ ހ އ ޓަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދޫ  ކާށި   ދިޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ  އެޖެނ ޑާ ކ ރިއަށ  މި ެގނ ދަނީ މި އޮތ  ތަރ ތީބ ނ . އަޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ  

 ރާރ ެގ ބަހ ސ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ނ ނިނ މަނ . ަގޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ މި هللا ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

  ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ބަރ  އަޙ ަމދ  ޠާރިޤ ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  ،ދެނ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނީ -{ 8.4}

. އެހެނ ވީމާ،  މަށ ެގނ ދިއ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ  ކ ރިައށ 

އެދިވަ ފ ރ ޞަތަށ   މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާ  ފ ރ ޞަތަށ   ބަހ ސ ަގއި  ދަނ ނަވަނ . މި    ޑައިަގތ މަށ  

   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (

 ބަރ  މީކާއީލ  އަޙ މަދ  ނަސީމ ނ  މެިއއ ޒަތ ތެރި  ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ    -8.5އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ދަނީ    - { 8.5}

ރާއ ޖޭަގ  ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ މައ ސަލަ  ތަހައ މ ލ ކ ރަނ އިތ ރ ވަމ ނ   އިދަރިމައިނ ވ މ ެގ  މައ ސަލަ  މި  ޖެހިފައިވާ ދާތީެވ، 

 ނ ނަށ  އިޖ ތިމާޢީ ޞިއ ޙީ އިނ ޝ އަރަނ ސ ެގ ޤައ މީ ނިޒާމ ެގ ދަށ ނ  ބޭސ ފަރ ވާެގ ފ ރ ޞަތ ތައ  މިހާރަށ  ރައ ޔިތ 

ދައ ކަވަނ  ރާރަށ  ވާހަކަފ ޅ ަގއާދެ! މި  ެގނ ދިއ މަށ .    ރާރ ެގ ބަހ ސ  ކ ރިއަށ ަގވ ރެ ފ ޅާކޮށ ، ފަސޭހަކ ރ މަށ  ހ ށަހަޅާ  

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ބަރ  ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި  މާފަނ ނ  މެދ  ދާިއރާެގ  ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލަނ .    ނަށ ނ އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާ 

 .އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 

 މިއީ ަވރަށ  މ ހިނ މ  ބިލެއ . އަޅ ަގނޑ  މި ބިލަށ ... ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .  އިނޭގތޯ  ރާރެއ ަގމިއީ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ލ  އަޙ މަދ  . ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މީކާއީރާރަށ  ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ ަގމި    !މާފ ކ ރައ ވާތި

މި ރާއ ޖޭަގއި، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،   ؛ނަސީމ  ހ ށަހަޅާފައިވަނީ ދަރިމައިނ ވ މ ެގ މައ ސަލަ ރާއ ޖޭަގިއ އިތ ރ ވަމ ނ ދާތީ

.  މައ ސަލަވަޒީފާެގ ބާޒާރަށ  ދިވެހިނ  ނ ލިބޭ    ،ށ  ދިމާވެފައި އޮތ  މައ ސަލަައކީމެނ ނަމިހާރ  އެނ މެ ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ 

މީހ ނ ނެއ  ނެތޭ ދެނ ނެވޭނީ. ވަޒީފާެގ    ބަލާފައި  ށ ތ ތައ  ކ ރިއަށ ދާ މިނ ވަރަޢަޖޭެގ މ ޅި ސިނާޙަޤީޤަތ ަގއި ދިވެހިރާއ 

އަނެއ ހެނ  ަވކި ަވޒީފާތަކެއ  ނ ލިބި އެބަ ހ ރި. ެއހެނ ނަމަވެސ ، ބޮޑަށ  ބިދޭސީނ  މި އ ޅޭ މަސައ ކަތ ަގއި،   ؛ބާޒާރަށ 

ާއއި އަދި ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  ދާއިރާަގއި ބޮޑަށ  ސަ ގ ދަނ ތަކ ަގޮގއ ކޮށ  ފިހާރަތަކ ެގ ވަތ ަގނޑ ތަކ ނ  ފެށިެގނ ޞަޚާއ 

ބިދޭސީނ  އ ޅެނީ  ހަމައެކަނި  މިހާރ   މި  އެއީ  މި؛ އަތ ަގދަވެފަ.  އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރި   ކަނ ކަނ   ދެނ   ސާފ ކ ރަނ  

ތީއޭ. ދެނ  މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ރައީސ ، ވަރަށ  ިގނަ މަސައ ކަތ ކޮށ ފިނ . ިގނައިނ  ބ ނަނީ ތިމަނ ނަމެނ ނަށ  ނ ލިބެނީއޭ. ނެ 

ފިޝަރީޒ   ؛ ސިނާއަތ ތައ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ،  މެރިޓައިމ   ކަނޑައެޅިފަ.  އޮތ   އެބަ  ސިނާއަތ ތައ   ިގނަ  ވަރަށ   މިހާރ  

މިހެނ ޮގސ  ވަރަށ  ބައިވަރ  އިނ ޑަސ ޓ ރީތަކެއ     ،އިނ ޑަސ ޓ ރީ، އެގ ރިކަލ ޗަރ، ފިޝަރީޒ އިނ ޑަސ ޓ ރީ، ޓޫރިޒަމ   

ބަޔާނ  މި ކ ރަނީ ދަރިމައިނ ވ މ ެގ މައ ސަލަ. މިީއ  މީަގއި  ؛ . މި ސިނާއަތ ތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ މީހ ނ އެޅިފައެބަ ހ ރި ކަނޑަ

ބޮޑ  މައ ސަލަެއއ . ތަކ ރާރ ކޮށ  އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  ހަަމ ޤަދިވެހި   އ މަށ  ދިމާވެފައިވާ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ހިތާމަވެރި 

މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދާ ތަނ . ކ ރީަގއި އޮނ ނަ ސިޔާސަތަކީ    އ މ ތަކ ަގއި ޤަ  ދަރިނ ، ކ ދިނ  ނ ލިބިެގނ ، ބޭރ   ،އަޑ އިވޭ 

ކޮށ  މިކަމާ ޞަޖެހޭ. ޚާއ ދިރާސާއެއ  އެބަ ކ ރަނ   ދ ރ ކ ރ ނ . އަޅ ަގނޑަށ  ލަފާކ ރެޭވ ޮގތ ަގއި  ދަރި ނައ ތާލ ނ . ދޭތެރެ

ލަފައެއ  މާހިރ ނ ެގ  ފަނ ނީ މާހިރ ނ ، ޑޮކ ޓަރ ނ ، ޞިއ ޙީ  ބެހޭއަދި  ،ބެހޭ  މިއާ  ހ ނ ނާނެ މަޢ ލޫމާތ ތައ .      ޮގތ ނ  

ހ ނ ނަނ  ެވސ   އެނ ސ ޕާަގއި  ހ ނ ނާނެ.  ހ ނ ނަނ ޑޭޓާތައ   އެނ ސ ޕާަގއި  އާސަނ ދައިނ ،  ކިހާ  ޖެހޭނެ.  މިފަދަ  ޖެހޭނެ. 

އެ ކޮބައިތޯ.  އަދަދަކީ  މީހ ނ ެގ  ދަރިމައިނ ވާ  ތިބީ.  ދަރިމައިނ ވެ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ރައ ޔިތ ނ ތޯ  ކ ރީަގއި  އަދަދެއ ެގ  އީ 

އެއީ މައ މޫނ  ދައ ރ ަގިއ  ؛ ދާއިރާެގ ކ ރީެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ   ށީތިމަރަފ   ، ައޑ އަހަނ ނ ވަރަށ  ިގނައި  އަޅ ަގނޑ 

ދޭތެރެދ ރ ކޮށ ފައި ޖަހައިެގނ   އިނ ޖެކ ޝަނެއ   ދޭނެ.  ؛ ރ ބެއ ލާެއއ ތޯ  ވެސ   ައއ ޑަނަ  އޭރ ަގިއ  ދޭތެރެދ ރ ކ ރީނ ނ  

ރ ނ  ހިތ ވަރ ދޭ ކަމެއ . ައއ ޑަނަ ވެސ  ދޭ ކަމެއ . އެހެނ ވެ،  ރަށ ރަށ  ފަޅ ވ މަކީ އޭރ ަގއި އޮނ ނަ ސަރ ކާ  ،ދޭތެރެދ ރ ކޮށ 

ދަރިކޮޅަށ  ދަރިިގނަ ރަށ ތައ  އޮތީ ފަޅ ވެފަ. ެއހެނ ވީއިރ ، އެ ޒަމާނ ަގިއ ދޭތެރެދ ރ ކ ރަނ  ދިނ  ވެކ ސިނ ެގ ސަބަބ ނ  ދެނ   

ފަރާތ ތަކ ނ   ފަނ ނީ  ޙަތާ ބެހޭ  އ ކޮށ  ޞިޞަޚާއ   ،ނީތޯ ވެސ  އެބަ ޖެހޭ ދިރާސާއެއ  ކ ރަނ . މިކަމާ ބެހޭދަމީެގ އަސަރ   

ރާރަކީ އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ   ަގ  ދެނ ނެވީ އޮތީ. ެއކަމަކ  ރިޔާސަތ ނ  ތި    ރާރެއ  ހ ށަހަޅާފައިަގ ؛އަޅ ަގނޑ    މީެގ ދިރާސާެއއ 



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  5               ޖަލ ސާ                        ވަނަ   8ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

72 

 

 

ީމެގ ؛ ނޫނ  ކަމަށ . ދެނ  ކޮނ މެެވސ  ވާހަކައެއ  މިތާ ދައ ކަނީ ކަމަށ . ެއކަހަލަ ޮގތަކަށ   އެކަމަކ  މ ސ ތަގ ބަލ ަގއި 

ާއއި އެނ ސ ޕާަގިއ ހ ނ ނާނެ އާސަނ ދަ  ،މަޢ ލޫމާތ ތަކެއ  ެއއީ  މ ހިނ މ   ވަރަށ   ކ ރެިވެގނ  އަނ ނައިރ ަގއިމާބިލެއ  ފަރ 

ވަރަށ  ބޮޑެތި ޚަރަދ ތައ  އެބަދޭ ކ ރަމ ނ .    ދެމަފިރިނ  ބޭހަށ  ޮގސ ؛ އިލާޢާނ  ދަރިމައިނ ެވެގނ   މަތީ  މިހާރ  އެކި ފަހަރ 

ބައެއ  ފަރާތ ތަކ ނ    ؟ނ ސ ޕާ ތަނ ތަނ ަގއި އެދެމ ނ  އެބަދޭ. މިއީ ކިހާ އަދަދެއ ތޯ އާބާދީެގފައިސާ ހޯދ މަށ  އެ  އަދި މި

ދިވެހިނ  ދަރިމައިނ ވާ   60ާގތ ަގނޑަކަށ  %؛ ލިބިފައި ހ ރި މަޢ ލޫމާތ   ށ ނ ސީދާކޮށ  އަޅ ަގނޑަ  ،އެބަ ފާހަަގކ ރައ ވާ

މ  ދާނީ  އ ޤަމި    ،ދެނ  ދަރިމައިނ ވާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ؟ނ ވަނީކޮނ  ސަބަބަކާ ހެދިތޯ ދަރިމައި   ،މައ ސަލަ. ކިހިނެއ  ެވެގނ ތޯ

  އާއިނ ޑި  ،ކ ރީެގ ސިޔާސަތަކަށ  އޮތީ  ޮގސ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގމަޑ މަޑ ނ  މީހ ނ  މަދ ވަމ ނ ، އާބާދީ މަދ ވަމ ނ . މަދ ވަމ ނ 

ބޮޑެތި ޗައިނާ ކަހަލަ   އާބާދީ ކޮނ ޓ ރޯލ  ޤަނ ވަތަ ސ ރީލަނ ކާ ނ ވަތަ  ނ   އެއ  ޒަމާނެއ ަގިއ އ ޅ   ކޮށ ެގނ  އ މ ތަކ ަގއި 

ވެސ  ބޮޑަށ  އާބާދީ ނައ ތާލައިެގނ  ދޭތެރެދ ރ ކޮށ ެގނ ،  ޮގތަށ ، މާލޭަގއި ވެސ  އޭރ ަގިއ ވެރިކަނ  ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި، ވީހާ

 ، ޚަރަދ   ޖެހޭ ޚަރަދ  ބޮޑ ވާތީވެ. ދަރިނ  ވިހެއީމަ، ދަރިނ ނަށ  ކ ރަނ   ،ތ ނ  ެގނ ގ ޅެފައި ތިބީހަދައިެގނ  ރައ ޔިއެޮގތ ިމޮގތ 

އޭރ ެގ ސިޔާސަތަކީ ރަށ ތައ  ފަޅ ކޮށ ފައި، ރައ ޔިތ ނ  މަދ ކ ރ ނ . ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ ނ .    ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  ބޮޑ ވާތީ

ދެނ  ހ ރިހާ އެނ މެނ  ނެތިދާ ޮގތަކަށ   ފައިަގނޑ ވަރ  އިނ ނަވާ ގެ ޙަޤީޤަތ ަގއި އޭރ ަގއި ހަމަެއކަނި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ

އެީއ ޯގހެއ ކަނ  އެބަ އެނޭގ. ރަށެއ ަގއި އަދި ރައ ޔިތ ނ     ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ރ ސަތ . އެހެނ ނަމަެވސ ، މިހާއޮތީ ސިޔާ 

ރަށަކ ނ  ފައިސާ ނެރެވިދާނެކަނ  މިހާރ  ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  ސާފ ވޭ.    ނ ނަށ ސ ، ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ކިތަނ މެ މަދަ

މި ތަނ ތަނަށ  އެބަ ވަދޭ    ،ފައިސާ އެބަ ވަދޭ. ވ. ކެޔޮދޫ، ފ ލިދޫ، ރަކީދޫވ ރެ ިގނަ    މާފ ށ ޓަށ  އެއީ ސަނ  އައިލެނ ޑަށ 

ވ ރެ ބޮޑ  އަދަދެއ    ވ ރެ ިގނައިނ . އޭރ ަގއި ަމއ މޫނ  ވެރިކަމ ަގއި ފާސ ކ ރާ ބަޖެޓަށ   އޭރ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ ބަޖެޓަށ  

އޭރ    މައ މޫނ ެގ  އެހެނ ވީމާ،  މިހާރ .  އަތޮޅަށ   ވ.  ވަދޭ  ވިސ ނ މަ   30އެބަ  ކަމަށ   އަހަރ ެގ  ވިސ ނ މެއ   ޯގސ   ކީ 

  މި ތިބި   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ރާއ ޖޭަގއި މިހާރ   ،އޭރ ަގއި ދ ރ ނ ކޮށ  ތިބި ނަމަ؛ އަޅ ަގނޑަށ  ސާފ ވޭ. ދެނ  އާބާދީ

ވެއ ޖައީސ . ދިވެހިނ  ތިބޭނީ ހ ރިހާ ސިނާއަތެއ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރަނ .  ބިދޭސީނ ެގ ކަނ ކަމ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސަލާމަތ 

ފަހ ، އެތައ  ބައިވަރ  ބިދޭސީނ ނެއ  އެ ރިސޯޓެއ ެގ ކ ރ މަށ ކޮނ މެ ރިސޯޓެއ  އިޢ ލާނ  ؛ފަހ ކ ރ މަށ  ރިސޯޓެކޭ އިޢ ލާނ އެއީ

  އެތެރެކ ރާނެ. އަދި މ ވައ ޒަފ ނ  ވެސ  އެތެރެކ ރާނެ. އިތ ރ ވާ ރިސޯޓަކަށ  މ ވައ ޒަފ ނ ނާއި އެ  ނަށ ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަ

ނާއި ަވގ ތީ މީހ ނ ނާ އެތެރެކ ރާނެ. އެހެނ ވީާމ، ެއއީ އިތ ރ ވާ ރިސޯޓަކަށ  ހަމަ މީހ ނ  ދާއިމީ މީހ ނ   ،ތަނ ެގ މަސައ ކަތ 

ސައ ތ  ތައ ފީޤާ   ދާނެ މީހަކ  ެވސ  ނ ލިބޭ. އެނ މެ ފަހ ނ  އަޅ ަގނޑާ  އިތ ރ ވަމ ނ  އެ ދަނީ. މިހާރ  އެނ މެ ފަހ ނ  މަހަށ 

، ވަރަށ  ދެރަވެފައި ބ ނ ޏޭ ބ ނީ، ތިމަނ ނަ މަހަށ  ދާނ ތިމަނ ނަ ކައިރިއަށ  މީހަކ  ައއިސ     ،ދިމާވެެގނ  ތައ ފީޤ  ބ ނީ 

ބިދޭސީނ ތަކެއ  ލައިެގނ ނޭ މަހަށ  ފޮނ ވީ ތިމަނ ނަ މަސ އޮޑި. އޮޑިވެރިެއއ . ސައ ތ  ތައ ފީޤ  އަޅ ަގނޑަށ     މަހަށ  ފޮނ ވަނ 
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  އ  ބިދޭސީނ ތަކޭ ތިބީ. ދެނ  އޮޑިދ އ ވާނެ މީހެށެއ .  މަހަށ  ދެވޭކަ  ނެތޭ  ދެނ   ޏޭ. ދ ވަސ ކޮޅަކ ނ  ައއިސ  ބ ނ ކިޔައިދިނީ

ދ އ ވަނީ. ައއިސ   ބައިކ ޅަބައޭ   ؛ކަށ  މި މީހ ނ  އައިސ ޔަނެތިެގނ  ފަޅ ަގއި ބޭއ ވީއޭ ބ ނީ. އެހެނ  އ ޅެލާފައި ކ އ ލި 

ތިމަނ ނަ އިތ ރ  ޮގތެއ  ނެތޭ. ބިދޭސީނ ނަށ  އޮޑި ހަވާލ ކ ރިއ ޔޭ. ދެނ     !ވާލ ކ ރާށޭދެނ  ތިމަނ ނަމެނ ނަށ  އޮޑި ހަ  ޏޭބ ނ 

އ މީ ސަލާމަތަށ   ޤައ ޅެނީ. ދެނ     މަސ އޮޑިެއއ  ޖަހަިއަގތިއ ޔޭ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އޮޑިއެއ . މިހާރ  ހ ސ  ބިދޭސީނ  ކަނޑ ަގއި

ކަނޑަށ  ނ ކ މެ ބިދޭސީނ  މަސ   100މަސ އޮޑިެއއ ަގއި %   ބިދޭސީނ ތަކެއ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ؟ތޯއިކޮބަ  ކީނ ރައ ކަލަ  އޮތ 

ބިދޭސީނ  މަހަށ    ދެކެ ލޯތ ބެއ  ނ ހ ނ ނާނެ. ކޮނ މެ ފަދަ ކަމެއ  ވެސ  ކޮށ ފާނެ  އ މ ޤައެ މީހ ނ    ؟ކޮނ  ކަމެއ ތޯ ކ ރާނީ

ދީެގނ  ނަމަވެސ ، އާބާދީ ފަިއސާ  ،ފޮނ ވަނ  ފެށީމަ. އެ ހާލަތ ަގިއ އޮތީ. އެހެނ ވީމާ، ދިވެހިރާއ ޖެ ކޮނ މެހެނެއ  ވެސ  

ޮގތ ނ  ވެއ ޖެޔާ، ތަނ ކޮޅެއ  ލ އި މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ  ވެސ  އެބަ ލިބޭ.   ޖެހޭ. މިހާރ  އޮތ ހަދަނ   އެބަ  އިތ ރ ވާނެ ޮގތެއ 

ކަށ  މި ރާއ ޖޭެގ މ ސ ތަގ ބަލަށ  ކ ރެވޭ އިނ ވެސ ޓަ   ، ެއއީޓީތައ  ެވސ  އެބަ ލިބޭ. އެހެނ ވީމާ، ިގނަިގނަ ދަރިނ  ހޯދ މަކީޗ އ 

މި ރާއ ޖޭ    ،ޖެހޭ އިތ ރަށ . އެހެނ ނޫނިއ ޔާވާނީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެއ  ކ އ ޖަކ  ހޯދާ. ތިނ  ކ ދިނ  އެބަ ހޯދަނ 

ސިނާ ނ ވަތަ  ދިވެހީޢަތަރައ ޤީެވ،  ނ ލިބޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ދާވަރަކަށ   ފ ޅާެވެގނ   ބިދޭސީނ ެގ ތ ތައ   ނ ނެއ . 

ހިނގައިދާނެ.ޤަ އަތ މައ ޗަށ    މި  އ މ   ޖެހޭ  އެބަ  ދިވެހިނ   ކ ރިނ   ޭއެގ  މި އެހެނ ވީމާ،  އަޅ ަގނޑ   ވިސ ނަނ .  ކަމަށ  

 ރާރަށ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ަގ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

ާގނޫނ     ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ބަރ  އަޙ މަދ  އ ޝާމ ނ މެިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ    ވިލިމާލޭ  -8.6އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ     -{ 8.6}

ެގނ ދިޔ ނ     )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ާގނޫނީ ފަނ ނ ެގ ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ  ކ ރިއަށ   8/ 2019ނަނ ބަރ   

ނ ބަރ ނ  ފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑައިަގތ މަށ   ވާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެފ ޅ މި ފަށާނީ. މި ބަހ ސ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑަިއަގނ ނަވަނ  ބޭނ ނ 

 . ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ ނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި  މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގދަނ ނަވަނ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 

ާގނޫނ  ނަނ ބަރ    ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ބަރ  އަޙ މަދ  އ ޝާމ ނ ދާއިރާެގ މެ   ވިލިމާލޭ  -8.6އެޖެނ ޑާެގ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އަޅ ަގނޑ  މި ؛ )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ާގނޫނީ ފަނ ނ ެގ ާގނޫނ (އަށ  ިއޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   2019/5

ޖެހޭ. މިހާރ  ބިލެއ  ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި އެ ބިލަކަށ  ނަމެއ  ދޭނ ؟ ޗެއ ތޯއ  ނޫނީ ފަނ ނ  އެއީ ކޯގާ ؟ ެއއ ޗެއ  އެނިގލައ ވާތޯ  ކީ

ެއއ ކޮށ . ދެނ  ާގނޫނީ ފަނ ނޭ    ބާސަބަ  އިދީފަ   ނަމެއ ޞައ މ ތަކ ަގއި ހ ނ ނާނެ ޚާއ  ޤަބޭރ    ؛ރައީސ  ނަޝީދ  ވެސ  
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ޤާނޫނ އަސާސީޭއ    ،އަނ ނަނީ. ާގނޫނޭނަ ފަހަރަށ  ރ ޅި ތ ނ  ިގރައ ޔި  މާމިހާރ  ާގނޫނޭ ކީ ؟ދެނ  ކޮނ  ފަނ ނެއ ތޯ  މާކީ

ޖެހޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ާގނޫނީ  ސާފ ވާނ   ވަރަށ ފޫހިވަނީ ިގނަ ރައ ޔިތ ނ . އެހެނ ވީމާ، މި ބިލ ެގ މަގ ސަދ   ބ ނީމަ  

ތާލ މ ެގ ބިލ .  ނައ   ލ އިކާޓެރ ކ ރާ  މިީއ ާގނޫނީ ަވކީލ ކަނ  ކިޔަަވިއެގނ  ނ ކ ނ ނަ ކ ދިނ  ހިސޯ  ،ވ ރެ ބޮޑަށ   ފަނ ނަށ 

  ، ފާހަަގކ ރެއ ވި  ރ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އ ޝާމ  ކ ރީ ދ ވަހ  ވެސ  ވާހަކަދެއ ކެިވއި ؛އަލަށ  ކިޔަަވއިެގނ  އެބަ ތިބި  އީއެ

ވަޒީފާއަށ     ،ހޯދަނ   އަށ  ވ ރެ ިގނަ ކ ދިނ  ާގނޫނީ ވަކީލ ކަނ ، އެ ތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކޮށ ެގނ  އެ ފ ރ ޞަތ ސަތޭކަހަތަރ   

 ، ޝަރ ތ ތަކެއ  ކަނޑަައޅަިއެގނ   ،ނ ނަމަވެސ ، ވަކި ފަރާތެއ  ެއބަ އޮތ  އެ ފ ރ ޞަތ ނ ދީ. އެހެ އ ބޭތިއެބަ  ނ ކ ނ ނަނ   

ަވކި ނަނ ނަނ    ،އަދި ޮއވޭ ެއކަމާ ބެހޭ އެހެނ  އިދާރާއެއ  ވެސ  ޮއވޭ ؛ބަޔަކ  އެބަ ތިބި. ބާ ކައ ނ ސިލ   ހިފަހައ ޓާ

ހަތަރ   މި   ؛ާގނޫނީ ވަކީލ ކަނ  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނ ލިބިކ ދިނ ނަށ   އ ޅޭތީވެ، އެ  އިެގނ   ހިފަހައ ޓަނ   . އެތަނ ތަނ ކިޔާފަ

ނ ކ މެއ ޖެ  ސތޭކަ ާމކެޓަށ   ވަކީލ ނ   ައގ އ  ާގނޫނީ  ަވކީލ ނ   ާގނޫނީ  ެއއ ކަލަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ .    ޔާ  ލިބޭނެ  ހެޔޮކޮށ  

ވާ ކަނ ކަނ  ކ ރ ނ . ތ ނ  ބޭނ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލިސ  މެނ ބަރ ނ  އަބަދ ވެސ  ބޭނ ނ ވާނީ، ނ ވަތަ ރައ ޔި

ނ ވަތަ މި ާގނޫނީ   ހެޔޮކޮށ  ލޯޔަރ ނ  ލިބ ނ . މި ބިލ  ފާސ ކ ރީމާ އެ މީހ ނ  ހިތ ހަމަޖެހޭ ޮގތަށ  ކަނ ކަނ  ކ ރ ނ . ައގ 

ކ ދިނ  މާކެޓަށ  އެބަ    ހަތަރ  ސަތޭކަށ  އެބަ ލިބޭ ާގނޫނީ ވަކީލ ނ . އިތ ރ   ފަނ ނ ެގ ބިލ  އިޞ ލާޙ ކ ރީމާ، އަގ ހެޔޮކޮ

ވަކީލ ނ     ހަތަރ  ސަތޭކަމި ބިލ  މި މާއ ދާ އިޞ ލާހ ވެއ ޖެޔާ. އެހެނ ީވމާ،    އެބަ އ ފަނ ވޭ  ަވކީލ ނ   ހަތަރ  ސަތޭކަނެރެވޭ.  

ވަނ ޏާ ކަމަށ   ައަގކީ   އަިއއ ސި  ވަކީލެއ ެގ  ލިބޭ  މި  ހާސ .މިހާރ   ތިރީސ   ހާސ ،  ވިހި  ހާސ ،  ދިހަ  އެހެނ ވީާމ،   ، 

ނ ބަފައިނ  މި ކ ދިނ ެގ މައި؛ ، ހަތަރ  ސަތޭކައެބަ ތިބި ވަކީލ ނ  މި ކ ދިނ   ށ ސިސ ޓަމަ  ލ އިކާޓެ ؛ ލ  އިވަކީލ ނ ެގ ކާޓެ

ދެނ  އިޤ ތިޞާދީ  ؛ ވެސ  ވެސ  އ ނ މީދެއ ަގއި ކޮނ ެމެވސ  އ ނ މީދެއ ަގއި އެ ކ ދިނ ނަށ  އިނ ވެސ ޓ ކ ރީ. މިހެނ  ކިޔާފައި  

މި އިބާރާތ ނ  ވާހަކަދެއ ކީމަ. މިހާރ  މައިނ ބަފައިނ    ،ޓީަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސ  އ ޅޭތީވެ ތަނ ކޮޅެއ  ފަސޭހަ މިޮގތަށ ކޮމި

ކިޔަވަ  ކޮނ މެވެސ    ދިނ މަކީއިދަރިނ ނަށ   ވެސ   ފަރާތ ނ   ކ އ ޖާެގ  އެ  ިއނ ވެސ ޓ ކޮށ ފަިއ  ެއއީ.  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓެއ  

 އަމިއ ލަ ހާލައިެގނ  އ ޅެވޭނެ ޮގތަކަށ  ަވޒީފާ  ޖާކ އ އެ    ،އަދި ބަެއއ  މައިނ ބަފައިނ  ބޭނ މެއ  ވެސ  ނ ވާނެ ؛އ ނ މީދެއ 

  ދީފައި، އިދިވެހިނ ެގ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ކިޔަވަ  ،އިނ ބަފައިނ ެގހޯދައިެގނ  އ ޅެނ  ދޫކޮށ ލަނ . އެ ނިޔަތ  އޮނ ނާނީ ިގނަ މަ

ހަތަރ   ދ ވ ނީމަ، ވަރަށ  ހިތ ދަތިވާނެ މައިނ ބަފައިނ . އެހެނ ވީމާ، މި  ވަޒީފާެއއ  ނ ލިބިެގނ  ތަނ ތަނަށ  ސަލާނ ޖަހަނ   އަދި

ާގނޫނީ    ހަތަރ  ސަތޭކައަހަރ  ވެއ ޖެ މި  ދެ  އަހަރ  ވެއ ޖެ. އަޅ ަގނޑަށ  އަޑ ިއވޭ.    ދެކ ދިނ ެގ ވާހަކަދައ ކާތާ  ސަތޭކަ  

ލ  ހިފަހައ ޓަިއެގނ  އ ޅެނީ. އެހެނ ވީމާ، މި  އިކޮނ މެވެސ  ބަޔަކ  މި ކާޓެ ؛ވަކީލ ނ  ސ ޓަކ ވެފަިއ، ަވޒީފާއެއ  ނ ލިބިފައި

ބިލަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ . މިއީ ާގނޫނީ ވާ މި  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި   އަޙ މަދ  އ ޝާމ   ދާއިރާެގ މެނ ބަރ   ވިލިމާލޭ ؛ބިލ 

ލ  ނައ ތާލައި، ރާއ ޖޭެގ އެކިެއކި  އިޔަަވއިެގނ  ނ ކ ނ ނަ ކ ދިނ ނަށ  އޮތ  ހ ރަސ ، އެ އޮނ ނަ ކާޓެ ފަނ ނަށ  އަލ ނ  ކި
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އ ދީ ކޯޓ ތައ  ވެސ  އެބަ ހެދޭ. ހެދިެގނ ދާއިރ ަގިއ  ޙަސަރަ  ޝަރީ ފ ޅާވެެގނ ދާިއރ ރަށ ރަށ ގައި، ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި މިހާރ  ޖ ޑީ

ތިބެެގނ  އަތޮޅ ތަކ ަގއި  ވަކާލާތ   ރާއ ޖޭަގއި  ޮގސ   ކޯޓަށ   މައ ސަލަތަކ ަގއި  ދިމާވާ  މީހ ނ ނަށ   މި  އެ  ކ ދިނ   ކ ރާނެ 

ޝަރ ޢީ ނިޒާމޭ ބ ނާއިރަށ  ހަނދާނަށ  އަނ ނާނީ މާލެ    ،އ ޔާޮގތ ނ  ވެއ ޖެ  މިހާރ  މި އޮތ އ ފަނ ވަނީ އަތޮޅ ތަކ ނ  ެވސ .  

މަތިނ . މާލެއަށ  އަނ ނަނ ޖެހ ނީ ދެނ  އެ މީހަކ . މާލޭެގ ބަނ ދ ެގ ހ ރ މެކޭ އެއ ޮގތ ވާނެ ކޯޓަށ  މައ ސަލައެއ  ވައ ދައިފިއ ޔާ.  

މިހާރ  ާގނޫނީ   ؛ނީ ވަކީލ ނ  އ ފައ ދާނެ ކާޓެއިލ  ސިސ ޓަމ ިގނަ ާގނޫ  އިއެހެނ ވީމާ، މި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ކަނ ކޮޅެއ ގަ 

ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  ލާ ބިލެއ  މިއީ. އެހެނ ީވމާ، މި ބިލަށ  ތާއީދ އިވަކީލ ނ ނަށ  އޮތ  ހ ރަސ  ނައ ތަ

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

ނަނ ބަރ   އެޖެ  -{ 8.7} ފަރާތ ނ   -8.7ނ ޑާ  ނި   ، ސަރ ކާރ ެގ  މ ޙައ މަދ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ދ  ހާފޭދޫ 

ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ  ށ  އިޞ ލާޙ އަ(ޤޫބާތ ޢ ނޫނ ލ ޤާދިވެހިރާއ ޖޭެގ  )  9/ 2014ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

ފ ރ ޞަތަށ  އ ަވނ  އެދިވަޑަިއަގނ ނަވާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ   ކ ރަކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ މަށ  މި ފަށަނީ. މި ބިލަށ  ބަހ ސ 

   ޅަކަށ ފަހ ()ވަގ ތ ކޮ އެދިަވޑަިއަގތ މަށ  ދަނ ނަވަނ .

 

 ކަނ ކަނ  ތަކ ނ  ހ ށަހަޅާ  . ކޮމިޓީ 9

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދަނީ   އެކ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  ކ ރ ަމށ  އެދިަވޑަިއަގނ ނަާވ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ނެތ މާއާދެ! މި ބިލަށ  ބަހ ސ 

 ކޮމިޓީތަކ ނ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ކަނ ކަމަށ . 

ކ ރެވިެގނ   ކ ރ މަށ  ޚާއ ޞަތ ތެރިކަނ  ހަރ ދަނާހަނަޒާ  ެގދިނ މ ެގ ނިޒާމ ތަކ ަގއި ެގއ ލ މ ެގ ބަދަލ ރޫޢ  މަސ ދައ ލަތ ެގ  -9.1

އެކ ލަވާލަ -އެނ ޓި ކޮމިޝަނ ނ   ހ ދ އި  ކޮރަޕ ޝަނ   ނިނ މި    ،ކަރ ދާސ ނެރ އ ވާފަިއާވ  ދިރާސާކޮށ   ކޮމިޓީނ   މާލިއ ޔަތ  

  1ލަ ކ ރ މަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖ މ މި ރިޕޯޓަށ  ބަހ ސ  ؛އާދެ! މި ބަހ ސ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސ  ކ ރިައށ  ެގނ ދިއ ނ .

ދައ ކަވަނ  އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ  ކ ނ ތ . މި ރިޕޯޓަށ  ވާހަކަފ ޅ  ސި   31މިނެޓާއި    38ަގޑިއިރ ެގ ތެރެއިނ  މިހާރ  ބާކީ އޮތީ  
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ދަނ  އެދިަވޑައިަގތ މަށ   ފ ރ ޞަތަށ   އިނ ނެވިއ ޔާ  މެނ ބަރަކ   މެދ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ނަވަނ .  އިއ ޒަތ ތެރި  މާފަނ ނ  

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ . 

 

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ކަރ  ހ ދ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އޭ.ސީ.ސީދާސ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހ ދ ،  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ހ ދ ނ   މި ކަރ ދާސ .  ކަރ ދާސ  

ެގ ނ  ދައ ލަތ ެގ މަޝ ރޫޢ ތަކ ެގ ެގއ ލ މ ެގ ބަދަލ . ދައ ލަތ ެގ މަޝ ރޫޢ ތަކ ަގއި ެގއ ލ މ ެގ ބަދަލ ހ ށަހަޅ އ ވަނީ އޭ.ސީ.ސީ

ނަޒާ ހަރ ދަނާހަނިޒާމ   އެނ ޓިތ ތެރިކަނ   ޚާއ ޞަކ ރެިވެގނ   އެކ ލަވާލަ -ކ ރ މަށ   ކޮމިޝަނ ނ   ނެރ އ ވި    އިކޮރަޕ ޝަނ  

ދިރާސާކޮހ ދ  ކޮމިޓީނ   މަޝ ރޫޢ ތަކ ަގއިކަރ ދާސ   ދައ ލަތ ެގ  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ  ނެރ އ ވި  ބަދަލ ދިނ ނ .   ،ށ   ެގއ ލ މ ެގ 

ވަރަށ  ރީއ ޗަށ     ،ލާފައިއިއަތ ރަމިއީ ބަސ ތަކެއ  ހަމަ.   ؛ކ ރ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ތ ތެރިކަނ . ހަރ ދަނާހަނަޒާ  ެގނިޒާމ 

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ާވ  ؟ ތޯ ދައ ލަތ ެގ މަޝ ރޫޢ ތަކަކީކޮބައި؛ ލާފައި ހ ރި ބަސ ތަކެއ . ދައ ލަތ ެގ މަޝ ރޫޢ ތައ އިއަމ ނަ

މިއީ ސ ވާލެއ . ރައ ޔިތ ނ ެގ  ؟ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަށ ތޯ ކަނ ތައ  ކ ރަނީ ؟މަޝ ރޫޢ ތަކެއ ތޯ ހިނ ަގނީ ިގނަިގނައިނ 

ހ ރި   މިހާރ  ޮގއ ސަ  ށ ހިސާބަ  އޭ.ސީ.ސީއާ  ،ިގނައިނ  ބަޖެޓެއ  ވެސ . އެހެނ ނަމަވެސ   މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ފި ވަރަށ 

ފަހަރަކ  އޭ.ސީ.ސީ ބަދަލ ވާއިރ ަގއި ެއއިރެއ ަގިއ ތިއ ބަވާ ބޭފ ޅ ނ     އެއީ ކޮނ މެ ؛ލާއިރ ަގއި ހ ދ  ކަރ ދާސ އިކަނ ކަނ  ބަލަ

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ     ،އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑަށ  ފެނޭ  ލާފައި ހ ރޭ.އިކަރ ދާސ ތައ  ެއކ ލަވަ   މިފަދައަލަށ  އަިއއ ސަ  

އަހަރ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  އެ ވާހަކަތައ  ދެއ ކިނ .   2 ،ފ ރަތަމަ އަހަރ  ،ަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރީގައިކޮމިޓީތަކ 

އަނބ ރާ ހޯދަނ ޖެހޭ    ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާ  ، ހ ރި ބޮޑެތި ކޮރަޕ ޝަނ   ކ ރީ ދ ވަހ  ސަރ ކާރ ނ  ކޮށ ފައި

މިހާ އޭ.ސީ.ސީއިނ   އަޅ ަގނޑ  ފައިސާ  ހިތަ  ހަމަ ؛ހިސާބަށ   އެކ ލަވަށ އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓެއ   ފަދަ  މި  ލެއ ވިއިރ   އިއަރާ 

މިހާތަނަށ  އޭ.ސީ.ސީ މި ކޮމިޓީނ   ޚަރަދެއ   އަހަރ   4  ފާއިތ ވި   ނ ކީއ ވެތޯޭއ  އެތައ   ާމލިއ ޔަތ ނ   ދ ވަހ  ރައ ޔިތ ނ ެގ 

ރައ ޔިތ ނ  ައނެއ ކާ ބަދަލ  ވެސ  ކޮށ ފި.  ނ ޮގސ ެގނ  އޭ.ސީ.ސީ  ކ ރީަގއި އޮތ  އޭ.ސީ.ސީ ކަމ ،  އަދި އޭރ ކ ރެިވއ ޖެ.  

.  އެއ މި ރިޕޯޓެއ ަގއި ނެތޭ މިހާރ ެގ އޭ.ސީ.ސީއަށ  ހޯދ ނީ ކިތައ  ރ ފިޔާތޯ  ؟މިހާރ ެގ އޭ.ސީ.ސީއަށ  ހޯދ ނީ ކިތައ  ރ ފިޔާތޯ

ލަތ ެގ  ރިޢާޔަތ ކ ރި ލިޔ ނ ތައ . ދައ  އ ވިއިރ  ކޮމިޓީ މައ ސަލަ ދިރާސާކ ރެ ، އޮތީ  . މީަގއި މިއ މީަގއި ފާހަަގކޮށ ފައެ ނެތ  

ކޮރަޕ ޝަނ   - ކ ރެވިެގނ  އެނ ޓިކ ރ މަށ  ޚާއ ޞަރ ދަނާހަތ ތެރިކަނ   ހަނަޒާ  ެގނިޒާމ   ެގތަކ ަގއި ެގއ ލ މ ެގ ބަދަލ މަޝ ރޫޢ 

ކޮރަޕ ޝަނ  ކޮމިޝަނ  ނަނ ބަރ ގެ - ވަނީ އެނ ޓި  ކޮމިޓީނ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ފައި ؛ކަރ ދާސ ނެރ ނ  ހ ދ   އިކޮމިޝަނ ނ  އެކ ލަވާލަ

  އި ކޮރަޕ ޝަނ  ކޮމިޝަނ ނ  އެކ ލަވާލަ-ަގއި އެނ ޓި  2022ޖޫނ     14އަދި    ،ލ  ނަނ ބަރ ޖަދ ވަ  ،ހަވާލާދީފައިވާ ސިޓީ

ހ ދ  ކަނ ކަމާނެރ އ ވާ  ފާހަަގކޮށ ފަިއވާ  ކޮމިޓީެގ    ގ ޅޭ  ކަރ ދާހ ަގއި  ކޮމިޓީެގ ސަބ   މާލިއ ޔަތ   ބައ ދަލ ވ މ ަގިއ  ޮގތ ނ  
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އެޓަ ފިނޭނ ސ     ،ޖެނެރަލ   ރނީ ބައިވެރިެވވަޑަިއެގނ   އޮފ   މައ ޗަށެެވ.    އ ވާފައިވާކ ރަސާއ ހިމިނިސ ޓަރީ  މަޢ ލޫމާތ ެގ 

ހަރ ދަނާ ނަޒާހަތ ތެރިކަނ   ނިޒާމ   ބަދަލ   ެގއ ލ މ ެގ  މަޝ ރޫޢ ތަކ ެގ  ޚާއ ޞަދައ ލަތ ެގ  - އެނ ޓި  ެގނ ކ ރެވި ކ ރ މަށ  

ވަނަ    35ަގއި ބޭއ ވ ނ  ާމލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީެގ  ބަރ ނ ސެޕ ޓެ  20ހ ދ ކަރ ދާސ   ފައިވާ  ނެރ އ ވާ  ނ ކޮރަޕ ޝަނ  ކޮމިޝަނ 

މަޝ ވަރާބައ ދަލ ވ މ ގަ  އެޖެނ ޑާކ ރެިވ  ކޮމިޓީެގ    2022  މޭ  17އަދި  ކ ރެވ ނެވެ.  އި  ބޭއ ިވ  ދ ވަހ   ވަނަ    6ވަނަ 

މައ ސަލަ ސަބ  ކޮމިޓީއަށ     އި، މެނ ބަރ ނ ެގ ސަބ  ކޮމިޓީެއއ  އެކ ލަވާލަ  3ކަރ ދާސ  ދިރާސާކ ރ މަށ   ބައ ދަލ ވ މ ަގއި ހ ދ 

ގ ޅޭ ަމއ ސަލައާ  އެޮގތ ނ   ކޮ   ފޮނ ވ ނެވެ.  ސަބ   ކަނ ތައ ތަކާއި ޮގތ ނ   ފާހަަގކ ރެވ ނ   ކޮމިޓީެގ    ،މިޓީނ   ސަބ  

ެގއ ލ މ ެގ  ތަކ ެގ  ދައ ލަތ ެގ މަޝ ރޫޢ ކޮށ ފަެއވެ.  ަވނީ ހިއ ސާ  މައި ކޮމިޓީއަށ   ނ ރެކޮމެނ ޑޭޝަނ  ހިމެނޭ ސަބ  ކޮމިޓީ

ޚާއ ޞަ  ެގބަދަލ  ހަރ ދަނާކޮށ   އެނ ޓިނަޒާހަތ ތެރިކަނ   އެކ ލަވާ-ކ ރެިވެގނ   ކޮމިޝަނ ނ   ނެރ އ ވި    އިލަކޮރަޕ ޝަނ  

  އަށ  އީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާރަ   -4.1އޮތީ އެކައ ޗެއ .    މި  ަގއޮ ެވސ  ރިޕޯޓ އަނެއ ކާ ؛ޮގތ ނ  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ   ގ ޅޭ  ހާކަރ ދާހ ދ 

އ ސޫލ  އޮތ  ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސ     ވާފައި ކ ރ މަށ  ކަނޑަައޅާމަލ  ޢަލ މަނ ޓ  ކޮމިޓީނ   ސެޓ   ފަިއވާ އިލާއެރ ވ މަށ  ެއކ ލަވަ ލަފާ

އ ސޫލ     އެވަކި ކަނ ތައ ތަކެއ   ކ ރާނެ  ނ ވަތަ ރިޢާޔަތ   މަލ ކ ރާނެ ވަކި މިނ ަގނޑ ތަކެއ ޢަ  މައ ސަލަތައ  ނިނ މ މ ގައި

ބަޔާނ ކޮށ ފައި ެއކިނެތ ތަނ ފީޒ ކޮށ   ަމއ ސަލަތައ   އެކި  ޮގތަށ     މާއި،  ބޭނ ނ ވާ  ކޮމިޓީނ   ނ ވަތަ  ނިނ މަމ ނ   ޮގތަށ  

މަނ ޓ  ކޮމިޓީ ކިޔާ ކޮމިޓީއެއ  ލ  ސެޓ   ،ނ  މި ބ ނަނީއޭ.ސީ.ސީއޮތީ.    ފައި މިނިނ މ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތ ކަނ  ފާހަަގކޮށ 

މިއީ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނ  ހިތައ އެރި ޮގތަށ ، އޭރ  ފެނ ނ  ޮގތަކަށޭ ނިނ މަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އޮތޭ. އެ ކޮމިޓީ  އެބަ

ހިތަ އަޅ ަގނޑ   ކޮމިޓީ.  މާލިއ ޔަތ   ކޮމިޓީ.  ދިރާސާކ ރި  ކޮމިޓީކީނީ  އަރަށ މަޖިލީހ ނ   ާމލިއ ޔަތ   ސަރ ކާރ    ؛އ ވެތޯ 

ނ ހައ ދަވާށޭ މިހެނ   ރައީސ އޭ  ގޮއ ސަ  އޮފީހަށ   ރަީއސ   ވަޑައިެގނ   މެނ ބަރ ނ   ސަރ ކާރ   ތިބެނީ.  މި   !މެނ ބަރ ނ  

  ސަރ ކާރ  ދީފައި ރައ ޔިތ ނ  އެބަ   ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ  ؟އެރި ޮގތަކަށ  އެބަ ކަނ ތައ  ކ ރެއޭ. ކޮނ ކަެމއ ތޯށ ކޮމިޓީނ  ހިތަ

މިތާފޫޅ   ،ބ ނޭ އެމ .ޑީ.ޕީއަށ .  ބ ނަނީ  ކަނޑަނީ  މެނ ބަރ ނ   ހ ރިހާ  ދެނ     ،ތިއ ބެވި  އެމ .ޑީ.ޕީއޭ.  ތިމަނ ނަމެނ  

ކައިރީަގއޭނ ނަވަނ ވީނޫވަޑައިަގ މިތާ  އޮފީހަށ .  ރަީއސ   ވެސ ރައީސާ  .ނ ތޯ  ރައީސަ  ޭވ.ބައ ދަލ     ތިހެނ    ،ށ  ޮގސ  

ކޮމިޓީ  !ނަހައ ދަވާށޭ ސެޓެލ ަމނ ޓ   ބޭނ ނ ނ   މިތާ  ބަދަލ   އިރ އިރ ކޮޅ ނ   އެބަޮގތަކަށ   މީަގއި  ދެނ    ކ ރެއޭ  އޮތ . 

  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އެބަ ހ ނ ނެވި. އެބަ  ؟ނ ތޯ ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަނީއަޅ ަގނޑ މެނ  ލައ ވާ މިތާ ކޮނ  ވާހަކަެއއ  ދައ ކަ

ޮގތައެ އެކި  މީހ ނ ނަށ   އެކި  ބަދަލ ދިނ މ ަގއި  ނ ވަތަ  މާލިއ ޔަތަށ   ދައ ލަތ ެގ  އޭެގނޭގ  ައދި  އެބަ ޚ އިތ ރ ނ   ށ ،  ދ  

ވިދާޅ ވޭ އެބަ  ވެސ   ވަޒީރ   ފައިސާ   ،ވިދާޅ ޭވ،  ނޭނޭގނޭ.  ތިމަނ ނަ  ހ ނ ނާނީ ނެިގޔަސ   ޚަރަދ ކޮށ ފައި  ތިމަނ ނަ 

ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލ  ށ  ެވސ . ޕ ރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަިއވެއޭ ޕ ރޮސި  މިލިއަނ  ނެީގމޭ. އެ އަޑ  އެބަ  70މެނ ބަރ ނ ނަށޭ.  

 ކ ށެއ  ަވކި މީހަކ  ކ ރާ  އީދައ ލަތ ެގ ޖިނާ   ،އޮތ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި  ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ އެބަ ؛އ  ޒިނ މާއެ
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ކިއ ޓަރ  ހ ނ ނަ ޕ ރޮސިއި  ކ ރ މަކީ ެއއިރެއ ގަ ތަޙ ޤީޤ   އިއެކަނ  ބަލަ  ، ނަމަ  އ ޔާ ނ ވަތަ ފާހަަގކ ރެވިއ ޖެކަމަށ  ސާބިތ ެވއ ޖެ

އ ާވކަށ ތޯ ޔ  މާެއއ  ކަމަށ . ނ ކ ރޭ. ދެނ  ކޮނ  ރިޕޯޓެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ލައ ވާ ކިހ ނ ނަވާ ބޭފ ޅެއ ެގ ޒިނ   ކަށ ޖެނެރަލަ

ހަވާލ ކ ރެވޭ ކ ނ ފ ނ ޏަކީ އެ ހަވާލ ކ ރެވޭ    އ މަޝ ރޫޢެ  - 4.1  ،އޮތީ   މީަގިއ ދެނ  މި ؟އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މިތާގައި

ނ ކޮށ  މަސައ ކަތ   ކަތެއ ކަނ  ޔަީގނ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މަސައ ޞ  ޞާތިޚ މަސައ ކަތެއ ، އެ ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ އަސ ލީ އި

ސަބަބ ނ   މަސައ ކަތަ  ،ހަވާލ ކ ރ މ ެގ  ޮގތ ނ   ތަޖ ރިބާެގ  މަދ   ށ މަސައ ކަތ ެގ  ހ ނަރ   ފަނ ނީ  އ ކ ޅާއި،    ، ބޭނ ނ ާވ 

ފަދަ  އަދި މި  ،ކަމާއި ށ ފައިވާ  ކަނ  ފާހަަގކޮ ޮގސ ފަިއވާޅަފަތ ަގއި ކ ނ ފ ނީެގ ޮގތ ަގިއ ބޮޑެތި މަޝ ރޫޢ ތައ  ހަވާލ ވެެގނ  

ވަނަ   3މެދ ، މަސައ ކަތ  ހ އ ޓާލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބޮޑ ވެފަިއވާ ކަމާއި، ނޫނ ނަމަ މަސައ ކަތ     ކާކ ނ ފ ނިތައ  މައ ސަލަތަ

 މަސައ ކަތ  ަވކި ހިސާބަބަކަށ   ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ނ ، މިސަރ ކާރ ނ  ދިނީމާ  .އެބަހ ރި މަސައ ކަތ  ދީފަ ؛ހަވާލ   ފަރާތަކާ

ނަާގ ހިސާބ ނ   ފައިސާ  އަށ އ ސަ، ކޯޓާޅެއ  ެގނެކޮކޯޓާފ ރ ޞަތ  އޮތ  ނަމަ،    ،ނަމަ  ެގނ ނަ ބައެއ  އޮތ   ޮގސ  ބިދޭސީނ 

ބެހޭ ކަނ ކަނ  ކޮމިޓީއަކ ނ    ނ ފ ނިތަކާކ އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ  ނ ފެނޭ. ކަރ ދާސ  ކ ނ ފ ނ ޏެއ  އޮނ ނަނީ.  

  ޮގތަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދިވެސ    ނ ކ ރެވޭނެބަލާފައި، ދަރަޖަ ވެސ  ކ ރެިވފައި އޮނ ނާނީ. އެފަދަ ކ ނ ފ ނިތަކާ ހަވާލ 

ބަލާއިރ  މި ތިބެނީ އެއ  ބަޔަކ . ައޑީަގިއ    ،ދެނީ. ދޭއިރ   ކަށ  އެކަމެއ  ނ ހ އ ޓޭ. އެއ  ކ ނ ފ ނ ޏައެކަމެއ  ނ ހ އ ޓޭ.  

. ކީއ ކ ރަނ ތޯ  ނީދެނީ. އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއ  މީަގއި ފާހަަގކ ރަ  ށ  މިޮގތަ  މީހ ނ ެގ ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ  ފައިދާވާ  ތިބެެގނ  އެ

ސ ވާލަކީ.    ،ދެނީ ނިމ ނީސައަޅ ަގނޑ ެގ  ނ ދިނިއ ޔާ  ބޭފ ޅ ނ   ތިއ ބަވާ  ތިއ ބަވާ  ރ ކާރ ެގ  ކޮމިޓީަގއި  މީަގއި  ނޫނ ތޯ. 

ލިއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީެގ  އިފަހ ނ  ބަލަ  އެނ މެެވސ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ވެސ  ދަނީ.  ބޭފ ޅ ނ ެގ އަނެއ ކާ

އެބަތިބޭ    އި، ކޮމިޓީަގ700ސަ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ހ ރި ގޮއ   މިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ  އެބަ  700އިނ  ބޭފ ޅެއ ެގ  

މި ކ ނ ފ ނިތަކަށ   މީހ ނ ެގ  އެ  މީހ ނ ނާއި،  ކޮމ ޕެނީެގ  އޮފ     ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ   ކޮނ ފ ލިކ ޓ   ކިޔަނީ  އެއަށ   ދަނީ. 

ޅ ަގނޑ    ކ ށެއ  ބޭރ  ދައ ލަތ ތަކ ަގއި. އައީ. އެއީ ސީދާ ކޮރަޕ ޝަނ . އެއީ މަސ ލަހަތ . އެއީ ބޮޑ  ޖިނާއިނ ޓ ރަސ ޓ 

 ކަށ  ހ ރެެގނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ  އަޅ ަގނޑަށ  ލިބ ނީމާޔައިނ ނަ ކ ނ ފ ނ ޏެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  ކ ނ ފ ނީެގ ވެރި

ދަނީ. މ ސ ތަޤ ބަލަށ     އެފަދަ ޚިޔާނާތ ތައ  ހިނ ަގމ ނ  އެޚިޔާނާތެއ  ެއއީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .    އ .ޔާނާތެ ޚި  އ ،އެއީ ވައ ކަމެ

އެކ ލަވަ އަލަށ   މަޖިލިސ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އިއ ޒަތަތެރި  އިޓަކައި  ޮގތަށ   ނ ކ ރެވޭ  ކަނ ކަނ   އެފަދަ  ލާއިރ  

ސޯޓ ެގ ބިލެއ   އަޅ ަގނޑ  ރި  ،މިސާލަކަށ  ރިސޯޓ  ހިނ ާގ މީހެއ  ނަމަ  ، އަޅ ަގނޑަކީރައީސ ، ާގނޫނެއ  އޮނ ނަނ ޖެހޭ.  

ވިޔަފާރިކ ރާ    ،ބޮޑ  ހައ ލަކީ  ނ ވާނެ. އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  ވިޔަފާރިކ ރަނ ، މިކަމ ެގ އެނ މެކ ރާއިރ  ކޮމިޓީއަށ  ވަދެެގނ ފަރ މާ

  ތ  އޮތީމަ ވާ ޖަކ ރާ ފަރާތ ތައ  ނ ވަނ ނ . މަސ ލަމީހ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ނ ވަނ ނ . މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި ވިޔަފާރި

ބެހޭ ޮގތ ނ  އިނ ނައިރ     ޕ ރޮޖެކ ޓާސިމެނ ޓި    ،ސިމެނ ތި ެގނ ނަ މީހާ ؛ކ ނ ފ ނ ޏަށ  ހ ރިހާ އެއ ޗެއ ލައަށ   ޮގތ  އަމިއ 
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ރޭ.  ކ ދެނ  އެހެނ ޮގސ  ކިޔާނެ ކަމެއ  ނެތ . މި ހ ރިހާ ކަމެއ  އެބަރ  މަސ .  މަސ  ބޭރ ކ ރާއި.  ކަނ ތައ ެގ  ސިމެނ ތީ

ވާ މަސައ ކަތާއި، އެއ ބަސ ވ މ ަގއި ކ ރަނ  ކޮށ ފައި ކ ރ މ ެގ އެސެސ މަނ ޓ  ކަޑައަޅާނީ  ފަިއވާ ެގއ ލ ނ  އަގ  ބިަގއި ލި  4.1

ފަރަކަނޑައަޅާ މަސައ ކަތ ެގ  ހިނދ   ގ ފަިއވާ  ވީ  ހެދ މ ަގއި    ، ކަމ ަގއި  ހަމަތަކެއ ޢައެސެސ މަނ ޓ   އެއ     ، މަލ ކ ރާނެ 

ހ ރި    ގ ޅ ނ ރޮޒޭމެނ ނާއި    މކީއ ވެެގނ ތޯ މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީަގއި ތިއ ބަވަނީ ަގިއޑ ލައިނެއ  ހެދިފައި ނެތ ކަނ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  

ޯގހޭޓ ސެ  މި؟ ގައިސަރ ކާރ ެގ ބޭފ ޅ ނ  ޮގސ  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީ  އި،މީހ ނ ނާ ދަނ ނަވަނ ވީ   ށ ރައީސަ  .ލ މަނ ޓ ، މި 

  ، ކިހާވަރެއ ތޯ  ދެއ ކީ. ވިދާޅ ވީ  ފަހަރަކ  ބައ ދަލ ކ ރީ. ޯގތީެގ ވާހަކަ  އެނ މެ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ރައީސާ  ހަމަގައިމ ނޫނ ތޯ.  

ޭއރ  ބޭނ ނ ވަނީ.  ޯގތިތޯ  ބ ނީމާ  5000  ކިތައ   އަދަދޭ  އެ   ޯގއ ޗޭ  ނިނ މަަވއި  ބައ ލަވާފަިއ  ވެސ   ނ . ދިކަނ ތައ ތައ  

 ށ   ހިސާބަށ  ވެސ  ނ ެގނ ޮގސ . ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއާ ހިސާބަމި ރައީސާއ ޅެނީ މި މީހ ނ     އަޅ ަގނޑަށ  ޔަީގނ  މި

އޮތީއޭ    މި  !ރައީސ އޭ  ؛ެގނ ޮގސ ެގނ މި މައ ސަލަ    އަށ ވެސ  މި މައ ސަލަ ނ ެގނ ޮގސ  ކަނ ނޭނެގ. ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ 

ކ ރާ ކަނ ކަނ   މި  މި  މިމީހ ނ   ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ   ބަޔާނ ކ ރިޔަސ   މިޮގތަށ   ރަނަގޅ ެވެގނ     ޮގތ .  ކަނ ކަނ  

ސަރ ކާރޭ ބ ނެ، މި ސަރ ކާރ  ތަމ ސީލ ކ ރަނ    އީމި  ތަނަށ  އަިއއ ސާ  އެކަމަކ  މިހިނގައިދާނެހެނ  ކޮނ މެވެސ  ަވރަކަށ .  

ބޭފ ޅ ނ  އިޢ ލާނ ތިއ ބަވާ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   ކޮނ މެވެސ   ސަރ ކާރ ނ   އ ޅެނީ  ިގނައިނ   މިތިބީ.  ިގނަިއނ   ކ ރާއިރ  ތަކެއ  

އަހަރެނ     .އޮތީ  މި  ަާެއކ ަގިއ ހ ނ ނާނެ ބޯޑެއ  ހިފަހައ ޓަިއެގނ . އަހަރ ނ  ރަށ ެގ ނަރ ދަމާ ނިޒާމ   އެއ ކޮޅ ަގއި ވަޒީރ 

ނ  ބާރާއި  އަހަރެނ ެގ  މެނ ބަރ .  މިއީ  އަހަރެނ   އަޅަނީއަޅަނީ.  މި  އަހަރެނ   ބޯޑެއ    ، ފޫޒ ނ   ހ ނ ނާނެ  ބ ނާހެނ  

. ކޮނ ކަެމއ ތޯ މި ކ ރަނީ ިއއ ޒަތ ތެރި  ލާއިރ  ހ ނ ނަނީ އޭނަެގ ރައ ޓެއ ސަކަށ  ދީފައިހިފަހައ ޓައިެގނ  ކައިރީަގއި. ބަލަ

މަޖިލީހެއ  ؟ރައީސ  ކަނ ކަނ ކ ރާ  ހަޑިހ ތ ރ ކޮށ   ތަފާތ  ؛މިހާ  މިހާރ   ރަީއސ ،  ފެނޭިއއ ޒަތ ތެރި  އެބަ  ކ ރީެގ   .ކޮށ  

އ ކާލީ. މިހާރ    އިމެނ  މިތާ ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ  ނަަގއޭރ ަގއި އާދަމ  ޝަރީފ އ  ނެތ  ފެނ ނާކަށ .  ހެރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީ

ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  ފާޅ ކ ރެޭވ.   މި  ، ޚިޔާލާއި  ،ފާޅ ކ ރެވޭ. ޝ ޢޫރާއި   ތިބި. ވާހަކަ ެވސ  ދެއ ކޭ، ޚިޔާލ   މެނ ބަރ ނ ތައ  އެބަ

ަގިއ ހ ރިހާ ވާހަކަެއއ  ދެކެވޭ އެބަ. އެހެނ ވީމާ،  ރައ ޔިތ ނ  ކ ރިމަތީހ ރިހާ ވާހަކަެއއ  ދެކެވޭ. މި ަމޖިލީހ ެގ ތަފާތަކީ ެއއީ.  

ށ   ޮގތަިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި  މިހާރ  މިއީ ޖޯކެއ  ؛މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ނ  މިފަދަ ކަނ ތައ ތައ 

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ނ ވަތަ ޕާޓީެގ ފަރާތ ނ  ޮގސ  މިފަދަ ކަނ ތައ ތައ   އީސ .  ކަނ ކަނ  ކޮށ ެގނ ނ ވާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރަ

ތަނ .    ހ ރިހާ ބޭބޭފ ޅ ނ  އެއ ކޮށ  އ ޅ އ ވާ  އާިއ ފެނިއ ޖެ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާފަށ  ކޮނ ގ ރެސ އަޅ ަގނޑަ ؛މޭޒ ދޮށ ަގއި އެއ 

ތަނަށ  އައިއ ޔާ. ކޮނ     ޮގސ  ކ ރިމަތީަގއި ތިއ ބަަވއިެގނ  ރަނަގޅ ކޮށ ެގނ  މިކީއ ތޯވާނީ މި ކަރ ދާސ ަގނޑ  ހިފައެގނ 

ސަރ ކާރޭ މިއީ ވެސ .  ؟މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީއޭ ކިޔަިއެގނ   ނީތަނަށ  މި ހ ށަހަޅައިެގނ  އ ޅެ  ވާހަކަތަކެއ  ދައ ކާކަށ ތޯ މި

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެއ ތޯ.  ނ ާވނެއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ދެނ  މި ވަރަށ  ފ ރައ ސާރަކ ރާކަށ 
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 ނ  ނިނ މ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ގެ ވާ އަނ ާގރަ ދ ވަހ   2022  ބަރ ނ ސެޕ ޓެ  6ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ދެނ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާެއއ  އޮނ ނާނީ  

 ަގއި.    9:00ހެނދ ނ  
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