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 9:07 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފަނަރައަ ވަނަ 2016

 ދުވަސް( )ބުރާްސފަތި 2016ބަރު ނޮެވން 24

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .م على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/15އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެްނގުން އަންގާިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 އަޙްމަދު ރަޝީދުދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ ަގއްދޫ، ަގއިވާ  6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -4.1

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްާއއި ފީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 



2 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން  75 ަގާވއިދުގެ ހުގެމަޖިލީ ފެުށުމަުށްޓަކައި، ބަހުސް އިބްތިދާޢީ ބިލުގެނެގުމާ ބެހޭ 

 ވޯޓަކަުށް ދަންނަަވއިލާނަން.

 ނަގައި  ޯވޓު ނަގާ ޓަކައި ނިންމުމަުށް ގޮތެއް މަޖިލީހުން  ޮގތުންގުޅޭ  ބަޖެޓާ ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ ރަުށްއަހަ ވަނަ 2017 -4.2

 ނަވައިލާނަން. ދަން ވޯަޓކަުށް އިތުރުކުރުމަުށް ތުތަންދެމުން މި ޖަލްސާގެ ަވގުހުސްވަގުތުކޮޅަުށް  ނިމެންދެން

ަގިއ  11:00ިމއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮްތ. ، 4.3އެޖެންޑާ އަިއޓަމް  -{4.3}

މިޓީ، ަގއި ާއއްމު ކޮ 11:15. 3ގައި ގަާވއިުދ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  11:15. 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި  މާލިއްޔަތު

ގައްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ަގއިވާ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން  7.1. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓަކުން ިދެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަިސންޖަރުންގެ އަތުން ެޓކްސްާއއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮުތެގ  75 ގަވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ ފެުށުމަުށްޓަކައި، ބަހުސް  އިބްތިދާޢީ ގެބިލުފީ ނެގުމާ ބެހޭ 

 މަތީން ވޯޓަކަުށް ދެންނެވުމަުށް، ކުރިން ދެންނެވި ބަޖެޓާ ގުޅޭ ޯވޓަުށް ވެސް މި ަގޑީަގއި ދަންަނވައިލާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

ުށް )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިީޓއަކަަގއި ދަްނނަވަން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ަޖއްސަަވއިެދއްވުމަުށް އިދާރީ މޭޒު

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ަނއިފަރުކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އިޖްތިމާޢީްއ ދަންނަވައިލާަނން. ބަދަލެއައި 

 ރިފާޢު هللا ދުތްތެރި މެންބަރު ޢަބްރާގެ އިްއޒަދާއި މާފަންނު ދެކުނުގެ ބަދަލުަގިއ އެ ކޮމިޓީއަުށް އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން އްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ހަމަޖައްސަވައިދެ 

ޓްރީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެން 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން،  2016ޮނވެންބަރު  23ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަްނ ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެަކން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

ބަރުންނަުށް ދެންމެ ކިޔުމުގައި ކުުެށއް ވާ ކަމަުށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އަލުްނ ިއްއޒަތްތެރި މެން)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

ދަންނަވައިލާނަން. އިޖްތިމާޢީ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ 

ރިފާޢު ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން هللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތް

 107އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުްށ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ޮގތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަެމންޓްރީ

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  2016ޮނވެންބަރު  23އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއްސއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެަކން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި  107ގަާވއިދުގެ 

 ވޯޓަުށް ދަންނަވައިާލނަން.ން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ަގއްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން  ގަިއވ 7.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

އަރޕޯޓަކުން ދިވެހިާރއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްްސއާއި ީފ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން  75 ގަާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ފެުށުމަުށްޓަކައި، ބަހުސް އިބްތިދާޢީ ބިލުގެނެގުމާ ބެހޭ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ފެުށުމާ ސް މިއަދު ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހު ަކއި އެ ޓަ ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ގޮތަކަުށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   24     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 24        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ވަިކ ުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވ24ޯ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 30އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ 1ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި ހުުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.  .24. ުޖމުލަ؛ 13. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 24އަދަދު؛ 

 . އި ދަންނަވައިލާ ެދވަނަ ޯވޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ދެން މި ަގޑީގަ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮުތން މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަުށްޓަކައި ނަާގ ވޯުޓ ނަަގއި  ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާުކރާ 2017

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މާ އިތުރުކުރުތަންދެމުން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު  ހުސްވަގުތުކޮޅަުށް  ނިމެންދެން

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   32     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 32         ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަިކ  . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކ32ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 33އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

ވަނަ އަހަރަުްށ ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެާޓ  2017އެހެންކަމުން،  .32. ޖުމުލަ؛ 17. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 32

 ގެ ޖަލްސާަގއި ގޮެތއް ނިންމުމަުށްޓަކައި މިައދުގެ ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުރުުކރުމަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު 

 

 ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . މަ 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 2010/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،މެންބަރުއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކްލެމެންސީ ބޯޑަުށް ޢަްއަޔންކުރައްވާަފއިާވ ރަ -5.1

 ،ވާތީ  މުން ވަކިކުަރއްވާަފއިނަ މާއްދާގެ )ުށ( ގެ ދަުށުން އެ ަމޤާވަ 10ގެ (މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮުްށދިނުމުގެ ގާނޫނު)

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  އެ ،ލެމެންސީ ބޯޑަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންގެ ދަުށުން ކްވަނަ މާއްދާގެ )މ( 11ގާނޫނުގެ  އެ

ވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހުަށް ކުަރއްވާ މެންބަރަުކ ހޮވުމުގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިޢައްޔަން

 ަމުށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީންއާއް

 

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

 21ފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ުށް. ވެދުން ސަލާމަުށްމަސީޙު މުޙައްމަދަهللا ޢަބްދުމަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ރައްޔިތުންގެ 

ަހާވލާދީ ދަންނަވަމަވެ. ހަވާލާދީަފއިވާ ސިޓީަގއި ވިދާުޅވެފަިއވާ  ިއ މަނިކުފާނު ފޮނުއްވި ިސޓީއާގަ 2016ބަރު ނޮވެން

 މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ކުަރއްވާަފއި ހުންނެވިޢައްޔަން އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންކްލެމެންސީ ބޯޑަުްށ ރަ ،ފަދައިން

މަތަުށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. ލޫުށްަފިއވާ ވާހަކަ މަނިކުފާނުގެ މަޢުއެ ބޯޑުން މިއަދު ވަކިކޮ އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު

ޔާމީން هللا މް. ޢަބްދު. ޚާދިމްކ2016ުބަރު ނޮވެން 23. 1438ޞަފަރު  23ކުރެއްވުން ެއދެމެވެ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލު

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުތު ހަމަޖެހިފައި  ގެންދިއުމަުށް މިގަިއވާ މައްސަލަ މިއަދު ކުރިއަުށް  5އެޖެންޑާ އައިޓަމު ، ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން

ނަން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް. އެ އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާ ،ވަނީ. މި މައްސަލަ ކުރިައުށްގެންދާނެ ގޮތަކީ މި

ަނންފުޅުތައް ހުުށަހެޅުއްވުމާއި ނަންފުޅުތަކަުށް ތާއީދުކުރެްއވުމުގެ ފުރުޞަތު އެކަނި. އަިދ  ،ފުރުޞަތުގައި އޮންނާނީ

ތެިރ ތާއީދު ިލބިވަަޑއިގެންެނވި ިއއްޒަތް ،ގެ ވޯޓުގެ ވަގުުތަގއި ހުުށަހެޅ1:30ިއޭގެފަހުަގއި އެ މަރުޙަލާ ނިމުމުން މިއަދު 

މެދު މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތެއް އެނގިގަތުމަުށް ޓަކަިއ ވޯޓަުށް ދަންނަވާލުން ވެްސ  މެންބަރުންނަުށް އެ މެންބަރުންނާ

 އެ ،އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ ކްލެމެންސީ ބޯޑަުްށ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން

ްއވާ މެންބަރަކު ހޮވުމުގެ މައްސަލަިއގައި ނަންފުޅުތައް ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު. އަދި ކުރަބަރުން ޢައްޔަންމަޖިލީހުގެ މެން

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫތާއީދުކުރެްއވުމުގެ ފުރުޞަތު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއަުރވަނީ 

 



6 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ގެ ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ުއނގޫފާރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން 

 ނަންފުޅު، ކްލެމެންސީ ބޯޑަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ ރައިދޫއިނގުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ފަލާޙަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 އަޅުގަނޑު ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ުށް. ފުރުޞަތު ދޫކޮުށްލައްވައިފި. ޢާރިފަ ޢަލީ މެންބަރު  ިއއްަޒތްތެރި ދާއިރާގެ ކެލާއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރކު ފުރުޞަތަކަުށް އެދިަވޑަިއގަްނނަވާތޯ ައޅުގަނޑު ބަލާނަން. ާއދެ، އެިދވަަޑއިނުގަންަނވާތީެވ 

އާދެ، ަބންދުކޮުށްލީ. ކުރިން ވެސް ދެްނނެވި ފަދައިން، މި މަްއސަލަާއ ޞަތު ބަންދުވީކަމުަގއި ދަންނަވަން. މިހާހިސާބުން ފުރު

ގެ ޯވޓުގެ ވަގުުތގައި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުްށފަހު( އާދެ، ދެންމެ އެޖެންޑާ 1:30ގުޅޭ ވޯޓު މިއަދު 

ތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުަރއްވާ މެންބަަރުކ ގެ ދަުށުން، ކްލެމެންސީ ބޯޑަުށް ރަްއޔ5ިއައިޓަމް 

ހޮވުމުގެ މަްއސަލަިއގައި ެއއް ނަންފުޅު ހުުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައި ވަނީ. އަދި އިތުރު ނަންފުޅެއް ހުުށަހެއް ނޭޅޭ. ހުުށަހެޅުުނ 

ދު. ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން، މިއަުދ ނަންފުޅަކީ، އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޖޢުފަރު ދާއޫ

 ގެ ވޯޓު ަވުގތުގައި މިކަމާ ބެހޭ ވޯޓު އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 1:30މެންދުރުފަހު 

 

 . މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މަޖިލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު، 6ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން
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ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  -6.1

އެއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްްސއާއި ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން 

 ޓަކުން ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭަރުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްްސއާއި ފީނެގުމުގެ ބިލު.އިްއވުން. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ދު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީ -7.1

އެއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްްސއާއި ފީެނގުމާ ބެހޭ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 

ރުކާރުެގ ފެުށުމަުށް މިއަދު މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފަ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު މިހާރު އެ ފުުރޞަތަުށް މި ދަނީ. ސަ

ފަރާތުން، ގައްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަުކްނ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްްސއާއި ފީނެގުމާ ބެހޭ ބިލުގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސް ފުެށުން. މި 

ޅުއްވައިދެއްވާނީ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުްށ ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ެއއަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަުށް ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާ ބިލު. 

ސަބަބު.  ބިލު ހުުށަހަޅާ ެބހޭ ބިލު. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްާއއި ފީނެގުމާ ބޭރަުށް ފު

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  78/71ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރަމުންދާމިހާރު ޢަމަލު، ބިލު ހުުށަހެޅުއްވުުމގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރުން މި

ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާޖު ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަކީ ެއ  ރޕޯަޓކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަުށްއައެ

ެއއަރޕޯޓް ސަރވިސް ، އާއި ަކުށް ދީފައިވާ ގާނޫނަކަުށް ުނވާތީ ކުރުުމގެ ެއްއެވސް ބާރެއް އެްއވެްސ ފަރާތަގާނޫނު ތަންފީޒު

 ،ުނވާތީއި އެ ގާޫނނުގައި ކަނަޑއެޅިފައިއެިޅގެން ވަކި ފަރާތެްއގެ ޒިންާމއެއް ކަމުގަ ނަަގއި ދައުލަތަުށް ެދއްކުަމކީ ކަނޑަ  ޗާޖު

ގޮތުން ގުޅޭ  އެއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާޖު ނެގުމާ ،ކަުމަގއި ނުވާތީެއުކ ތަންފީޒުކުރެވޭ ގާނޫނެއް ކަމާގާނޫނަކީ ހަރުދަނާ އެ

ތަކެއް ގުޭޅގޮތުން ހަރުދަނާ އުސޫލު ނެގުމާެއއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު ، ގެނެސްހުރި ގާނޫނީ އުސޫލުތަކަުށް އިޞްލާޙު

ރޕޯޓުން އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަ، ާޖއިހިމެނޭ ގާނޫނެއް އެކުަލވައިަލިއ، ެއއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާ

ކަންކަްނ އެކަމާ ގުޅޭ ނެުގމާއި، ފުާރ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ެއއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމެންޓް ފީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް
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ބިލަކީ  މި ،އި، ުއސޫލުތައް ބަޔާންކުރާނެ ގާނޫނެއް ވުޖޫަދުށް ގެނައުން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިންފީޒުކުރުމާތަން

 މަުްށ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓާތަޅު އަދި ބަޖެޓް ކޮިމޓީން ފާސްކުރަްއވައި، ދާކުރަމުންއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބަހުސް

އާމްދަނީ ހޯދުމަުށް  މި ސަރުކާރަުށް ،ނަުށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ންމެއެންއަުޅގަނޑުެމން ގުޅުންހުރި ބިލެއް. 

ވަީނ  ހިތްބިލަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ބައި. އެހެންވީމަ، މި ަގއި ހިމެނިފައިވާ ބަިއގެ ތެރެއިން ެއއްޓަކައި މިއީ ބަޖެޓު

ައުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރާ ބަޖެޓު  ނޫނިްއޔާ ހެންއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ެވސް ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަުށް. އެ

 ނުދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ، ގަިޑއިުރގެ ބަ 3ލަ ވަނީ ޖުމު ބިލަުށް ކަނޑައެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

މިނެޓު  14ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  1މިނެޓު  44ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީައުށް  38މިެނޓު  40ގަޑި  1މަުށް ޕީ.ޕީ.އެ

. ަވކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްުނާވ މިނެޓު 3ދާލަތު ޕާޓީއަުށް . އަ ިސކުންތު 35މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  40

އަރުވަނީ  އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ލަން. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ ިމނެޓު. 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް 

 ުށް. ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަމަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

އޮތް ގާނޫނެްއ  ވެސްގަނޑަުށް ހީވަީނ ކުރިންނަކީ ައޅުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ގާނޫ އާދެ،

ވަރަުށް ތަފާތު އެބަވޭ.  ފެންނަ އެއްޗަާކއި މި ތަނަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އެއްަޗކާ ހެން. ެއއީ ނޫސްތަކުން މިއިޞްލާޙެއް

 ހާރު މި ޑޮލަރު ނަގާ. ދިވެހިންގެ އަތުން ވެސް މި 12ފުރާ މީހުންގެ އަތުން  މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭން، އޮތީ މީގައި މި

ޖަހާ އެްއޗަާކއި،  އަރާ. ެއއީ ނޫސްަތކުަގއި މިޮބޑަުށް އޮޅުން  ވަރަުށް ،ޑޮލަރު ަނގާ ގޮތަުށް. އެހެންނަމަވެސް 12އޮތީ 

 ،އިރު އޭަގއި އޮތީ ތުވާތީ. ައޅުގަނޑު މިއަދު ހަވީރުނޫހުން ފެނުނު އާިޓކަލެއް ކީ އެހާ ޮބޑަުށް ތަފާ ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލާ

ޑޮލަުރ ނަގާ ވާހަކަ. މި ބިލު ހުުަށހެޅުއްވި ފަރާތުން ައޅުގަނޑު  25ދިވެހިންގެ އަތުން  ހަމައެކަނި ރާއްޖެއިން ފުރާ

އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު  ،އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ވަީނ ކިހިނެއްތޯ؟ މި ބޭނުންޭވ އެއީ ތެެދއްތޯ. މިކަން ސާފުކޮުށްލަން އެބަ

ރިްނގ ނަގާ ވާަހކަ ސޮވެ ާޗޖެއް، ލޮޕްމެންޓް އޭ.ޑީ.ސީެއއްއެަބއޮވޭ ިޑވެ ީކކޭތޯ؟ ބަޖެޓު ހުުށަހެޅިއިރުަގއި؛ ހުުށަހެޅިއިރުގައި 

ހަމައެކަނި ެއކަންކަން ެވސް ސާފުކޮުށްލަން ، ޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން އެހެންވީމާޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑެއް ހުުޅަވއިގެން. އިއް 

ހަމަ ކުޑަ އޮޅުެމއް އަރާތީ.  އޮތް ެއއްަޗކާ މީގައި މި އޮންނަ ެއްއޗަާކއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. ެއއީ ނޫސްތަކުަގއި މި

ަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސޮވެރިންގ ންނާއި، ދަރީންގެ ޙައްޤުޖޭގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ދަރީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއް 

ކަމުަގއި  ކުރާ ކަމެއްރުމަކީ ައޅުގަނޑު ވަރަުްށ ތާއީދުކުފަންޑެއް ޤާއިމުކުރަން. އެހެންވީމާ، ޮސވެރިންގ ފަންެޑއް ާޤއިމު
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އެބަ  ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަުށް ބާރަުށް މު ކަމެއްސީކުރުމަކީ މުހިއްތަނަުށް ހުުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެއް ސިޔާ ދަންނަވަން. މި

ނުލާ  އިންކަމް ޓެކްސާ، ވެގެން ހިނގާ ވާހަކަ. ނޫންރިހަމަ ޓެކްސް ނިޒާމެއް ތަޢާރުފުގައި ވަރަުށް ފުނދައްކަން މިތާ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،ނިޒާެމއް ނޫން ގެރެވޭނެ. ޖީ.އެސް.ީޓއަީކ ފުރިހަމަ ޓެކްސްނުކުފުރިހަމަ ޓެކްސް ނިޒާމެއް ޤާިއމު

އް ނިސްބަތުން ުކޑަކޮުށް ާއމްދަނީ ލިބޭ މީހުންނާއި މުސާރަވެރިންގެ އަތުން ޮބޑު ެއްއޗެ ،ޖީ.އެސް.ޓީައކީ ވަރަުށް ެރގްެރސިވް

ޖީ.އެސް.ީޓއަީކ ، ުކޑަ އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ ވަރަުށްފައިާސވެރިންނަުށް ޭއގެ ައސަރު  ދާ އެްއޗެއް. ުމއްސަނދިންނާއި

ޚިލާފު ވާހަކައެއް.  ހަމަ ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު ދައްކާ ވާހަކަައީކ ޙަޤީޤަތާފުރި

އެްއވެސް  ންއިްނކަމް ޓެކްސް ނަގަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއި ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ 

.ޓީ ނަގާ ވާހަކަ ަދއްކަފާނެ. ދެންނެވީމަ ބީ.ޕީނުކެރޭ. ދެން މިހެން ކްސް ނަާގކަުށް. ޕްޮރގްެރސިވްލީ ޓެ މީހަކަުށް ނުއެއް ކެރޭ

ނގޭ ންގެ އަތުން މަދުން ނެެނގިފައި، ނިސްބަތުން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރީ .ޓީއަކީ ވެސް ުކޑަކޮުށް ިވަޔފާރިވެރިންގެ އަތުން ބީ.ޕީ

ރާއްޭޖަގިއ ޓް ރޭެޓއް ކަނަޑއެޅިފައި އޮންނާތީވެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރުފުކުރެވިފަިއވާ ނިާޒމެއް. އެއީ ފްލެގޮތަުށް ތަޢާ

ުށް ންނާިއ، ދަރިންގެ ޙައްުޤގައި އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ލިބޭ އެއްޗަކުން ުމސްތަޤުބަލަުށް ޓަކައި ފަހައަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީ

މިގޮތަުްށ ނެގޭ ީފއެްއ ، އަުޅގަނުޑގެ ބިރަކީ ،ޒާމެއް ކަުމގަިއ ދެކެން. އެހެންނަމަވެސްމު ނިރައްކާކުރުުމގެ ނިޒާަމކީ މުހިއް 

. އެގޮތަުށް ކަމުގެ ބިރުންޒަމްޝަނަުށް ބޭނުންކޮުށްެގންފާނެސް މިހާރުން މިހާރުަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދަުށް ނުވަތަ ކޮވެ

ންެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީ ،ންނަުށްރީޑޮލަރު އޭގެ ަޙއްޤުވެ 25، ނެގޭ ފައިސާ މިހާރު މި އަޅުގަނޑުމެން ނަހަދައި،

ދަރީންގެ  ،ރަްއޔިުތންގެ ޙައްުޤގައި ުޅގަނުޑެގ މައްސަލަެއއް ނެތް. ިވއްޔާ އަ ވަނީ ދަރިންނަުށް ޓަކައި ބަހައްޓާ ަކމަުށް

 އި ޑޮލަރާ 200ނޑުމެންގެ ތެރެއިން މިއަދު އަޅުގަ ޖީލަުށް ޓަކައި ބެހެއްޓޭ އެްއޗެްއ؛މުސްތަޤުބަލުގެ  ،ދަރިންގެ ޙައްޤުަގއި

ވެސް ފްލެޓް  ލައެއް ނޫްނ. ދެން މީގައިގަނެގެން ދާ ފަރާތްތަކުން ނެގުމަކީ މައްސަ ދެ ހާސް، ތިން ހާސް ޑޮލަރުގެ ޓިކެޓު

ޖެހެނީ.  . ޙަޤީޤަތުގައި ޕަސެންޓެއް ނަގަން މިޓް ރޭޓުއޮންނަނީ ފްލެ އޮންނަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ރޭޓެއް މި

ދާނީ  އަތުން ގެގަންނަ މީހާ ތާއީދުކުރަނީ ޕަސެންެޓއް ަނގަން. އޭރުން ކުަޑކޮުށް ޓިެކޓު  އަުޅގަނޑު ޮބޑަުށް  އެއަރޕޯޓުން

ދާނީ ގިނައިން. ޭއރުން ދައުލަތަުށް ލިބޭ އެއްޗެްއ  ގަންނަ މީހުންގެ އަތުން ބޮޑު އަުގގައި ޓިކެޓު، މަދުން. ގިނައިން ބޯކޮުށް

ކަންަތއްތައް ކުރަން.  ތޯ ކަންކަްނ ކުރަން. އިޮނވޭޓިވް އަުޅގަނޑުމެން ޖެހިލުންވޭ ިއނގޭބޮޑުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  މާ

ކުރަން. އް ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުމިއީ ފެުށުމެ ،މިއީ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެހެންވީމާ

ނިޒާމެްއ ކަމުަގިއ ުރވެރި ޓެކްސްެގ ޖީ.އެސް.ީޓއަކީ ފަޚުދުވަުހ . ައޅުގަނޑުމެން އެއްަބއި ުދވަސްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އި ާރއްޖެއިން ކަނަޑއެޅޭ ަވކި ބައެްއގެ އަތުން ޓެކްެސްއ ްނގެ ޙައްުޤގަދަރީއަނެއްަބއި ދުވަހު ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،ބުނެފައި

އީ ހަރާންކަމެއް ކަމުަގއި ދަްއކާދެއްކުމަީކ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަުށް އެ  ،ނުވާނެ ކަމެއް ކަމުަގއިނުވަތަ ފީެއއް ނެގުަމކީ ކޮުްށެގން

ތައް ކުރުމަުށް އި ކުރެވޭ އިްނވެސްޓްމެންޓުކޮުްށގެން ދެެކވޭ ވާހަކަެއއް. މި ޤައުުމގެ މުސްަތޤުބަލަުށް ޓަކަސިޔާސީ

ނޑުމެން ފަސްޖެހޭނެ ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ރާއްޖޭަގއި ހުރި ހުރިހާ އެއްެޗއް ކޮްނޒިއުްމކޮުށްފަިއ އަޅުގަ
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އްޓަން އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާވިސްނުމަކީ ޯގސް ވިސްނުމެއް. ިއއްޒަތްތެރި މާދަމާގެ ދަރީންނަުށް އެއްވެސް އެްއޗެއް ނުބަހަ

ރައީސް. އެ ކަންކަމާ ދޭެތރޭ ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ެއްއގޮތަކަުްށވެސް ޮސވެރިން ފަންޑަކަުްށ، 

ރުކާރު ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް ފަސިންޖަރުން؛ ފުރާ ފަސިންޖަރުން އަތުން މި ނެގޭ އެއްެޗއް މިއަދު ބޭނުންކޮުށްގެންނުވާނެ. ސަ

ޚަރަދަުށް ބޭނުންކޮުށްގެންނުވާނެ. އެކަން ކުެރވެންޏާ މީގެ މަްޤޞަދު ގޯްސވީ. ކަމަކުނުދާނެ އެ ގޮތަުށް އެކަން ކޮުްށގެންނެއް. 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީކޮުްށގެން ނޫސްތަކުން ވެސް އެގޮތްމިގޮތަުށް އަނބުަރއި، 

ސެންސް އެނަލަިއޒްކުރާ މަންަޒރު. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މި ޤައުމު ފިތުނަވެރިެވ، ަބއިބަިއުވން އުފެދި، އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ދަރީންގެ ދަރިންގެ ޙައްޤުގައި ވެސް އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުެރވޭ ހިސާބަުށް މި ދަނީ. ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އިންކަމް 

.ޓީއަކީ ވެސް އިނގިރޭސިވިލާާތއި އެމެރިކާ މީހުން ދޭ އެއްެޗއް ނޫނޭ. އޭގެ އެންމެ ނުސީދާ ޓެކްސް ނަގާނީ؟ ބަލަ! ޖީ.އެސް 

 އަސަރުކުރަނީ އެންމެ ުކޑަކޮުށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަުށް. އެކަންވެސް ގަބޫލު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި 

 ޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް.

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވާ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި

ނެގުުމގެ ބިލެއް. ންޖަރުންގެ އަތުން ެޓކްސްާއއި ފީސިދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަ ޯޕޓަކުންރާއްޖޭގެ ެއއަރހިދިވެ މބިލަކީ

ނޫނު ނަންބަރު ލާއިރު، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގާމި ބިލަކީ ބިލު ހުުށަހެޅި ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރގައި ލިޔެަފއި އޮންނަ ގޮތަުށް ބަ

ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު ނެގުމާ  ކުންޕޯޓަ)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއަރ 78/71

މުައއްސަާސއަކަުށް ލިބިފައި ނެްތ ނޫނު ތަންފީޒުކުމުގެ އެްއވެސް ބާެރއް ސަރުކާުރގެ ެއްއވެސް ބެހޭ ގާނޫނު( އަކީ އެ ގާ

ނުދާތީއާ ގެްނވާ ޮގތަުށް ޢަމަލުކުރެވެމުންެއއަުށް ެއކަުށީ އިގައެއާެއއްކޮުށް ތަންފީޒުކުރުުމގެ މަރުޙަލާމ އަދި ހަމަނޫނަކަުށް ވުމާއިގާ

ބިލެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަުްށ  ގޮތުން ފޮނުވާަފއި އޮތް އާ ން އެ ފީތައް ެނގުމާ ގުޅޭ އެްއކޮުށް މި ދަންނަވާ ގޮތުެގ މަތީ

ސަރުކާރުން  މަޖިލީހަުށް ގެވަަނ އަހަރަުށް ަރއްޔިުތން 2017ބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ދަނީ. ައޅުގަނޑު ގަ ފާހަގަކުރެިވގެން މި

ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައިތަެކއް ހިމަނުއްވާފަިއވޭ ސަރުކާރަުށް  ހުުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓުގައި ެވސް އެއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާޖު

އޮޅުންއަރާ ބައެއް ކަްނކަން އެބަހުރި މި  ،އާމްދަނީ ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން. އަޅުގަނޑަުށް ކޮންމެވެސް ވަރަަކުށް ސުވާލުއުފެދޭ

ވަަނ  2ބިލުގެ  ،ގޮތުން . އަުޅގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮުށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި ދަންަނާވލަން ބޭނުންވޭ. މި ބިލުގައި ޮއންނަބިލުގައި

ންޖަރެއްގެ ޮކންމެ ބިދޭސީ ފަސި، ޯޕޓް ސަރވިސް ޗާޖެއް ނަގާ ާވހަކަ. އޭަގއި މި އޮންނަނީއެއަރ، މާއްދާގައި މި ބުނަނީ
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އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގާ ގޮތަުށް. މި ބައި  12ސިންޖަރެއްގެ އަތުން ކޮންމެ ފައަދި ދިވެހި ، އެމެިރކާ ޑޮލަރު 25އަތުން 

މެޓިކް އިމިއުނިީޓ އިސްތިސްާނގެ ބައިަތކުަގއި ޑިޕްލޮވާ ބައިތަެކއް ވާ ގޮތަުށް. މެނިފައި މި އޮންނަނީ އިސްތިސްނާހި

ގޮތަުށް މި  ކުިދން އިސްތިސްނާވާ އަހަރުން ދަުށުގެ 2އުުމރުން  ،ސިންޖަރުންނާއިޓްރާްނސިޓް ފަ، ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަާކއި

ވަނަ މާއްދާގަިއ  3ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ުސވާލުުއފެދެނީ.  ،ވަނަ މާއްދާއަުށް ބަލައިލާއިރު  3އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ޓްރާންސިޓް ، ލޮޕްމަންޓް ފީަގިއ މި އޮންނަނީމަންޓް ފީއެއް ަނގާ ވާހަކަ. ެއއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕް އެއަރޕޯްޓ ިޑވެ، މި ބުނަނީ

ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން މި ޕޯޓުން ދިވެހިެއއަރ، ގޮތުން ސިންޖަރުން ވެސް ހިމެނޭ ފަ

 25 . އެ ސަރވިސް ޗާޖާ އެްއކޮުށްއަުޅގަނޑު ކުރިން ދަންނަވާލި އެައރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު ވަނަ މާއްދާ؛ 2ގާނޫނުގެ 

ނަ ާމއްދާެގ )ުށ(ަގިއ ވަ 2 ،ފުރަތަމަ ުސވާލަކީ ސުވާލަީކ؛ 2އުފެދޭ އަުޅގަނޑަުށް  . މީގައިއެމެރިކާ ޑޮލަުރ ނަގަްނވާނޭ

ވަނަ މާއްާދގައި ޓްާރންސިޓް ފަސިންޖަރުން ހިމެނޭ  3، އޮތުމާ ެއްއކޮުށް އިސިންޖަރުން އިސްތިސްނާކޮުށްފަޓްރާންސިޓް ފަ

ވަަނ  2މީަގއި އޮންނަ  .އޮންނަ މާއްދާ. މިއީ އަުޅަގނޑަުށް ސުވާލުއުފެދޭ ތަންކޮެޅއް އި ބުނެފަ ގޮތަުށް ފީނަގަންވާނޭ

ޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖަުށް އަދި އެއަރ؟ އެމެިރކާ ޑޮލަރުތޯ 25ލޮްޕމަންޓް ޗާޖަުށް ވެސް ނަގަނީ ސުވާލަީކ، އެއަރޕޯޓް ިޑވެ

އެމެރިކާ ޑޮލަރު. ދިވެހިންެގ  50ވަންޏާ މި ދޭތި އެއްވީމަ އެަބވޭ އެމެިރކާ ޑޮލަރުތޯ؟ އެހެންކަމަުށް 25ސް ނަގަނީ ވެ

ނޫން. މީގައި އަުޅގަނޑަުށް އަރާ  ވަރުގެ ފީއެއް ނެގުމަކީ ައޅުގަނޑަުށް އެހާ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަެމއްއަތުން މި ގޮތަުށް މިހާ

ސާފުކޮުށްލަދެްއވުން.  މީތި ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ައޅުގަނޑަުށް ،އޮޅުމެއް ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑު ވަރަުްށ ބޮޑަުށް އެދެން

ވާނެ ަކންތައް. އަދި ހަމައެާއއެްއކޮުށް އްޤީވަުމންދާ ޤައުމަކަުށް މުހިއްމުީފއަކީ ތަރަ  އިގޮުތގައި ޓެކްސްއާ  ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

ުށް ވަރަުްށ ރަނގަޅަުށް ތުވެރިންނަުށް މަގުފަހިވާެނ ގޮތަޚާއްަޞޮކުށް ފަ ،ޕޯޓް އެކަުީށގެންާވ މިންަވރަކަުށް ތަރައްޤީކޮުށް އެއަރ

ޕްމަންޓް ލޮޤައުެމއްަގއި ެވސް ެއއަރޕޯޓް ިޑވެ ހުރިހާ، ޕޯޓް ތަަރއްޤީެވގެްނދާއިރުކުރެވިަފއި އޮންނަ ގޮަތކަުށް ެއއަރތަރައްޤީ

ގަލުން ން އެ އޭ ،ނުވާނެ. އެ ަހިއސިއްޔަތުން ން ިއސްތިސްނާއެއް ންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެ ވަކި އެކަމަކުނަގަމުންދޭ. އެހެ ޗާޖު

ހިންނަުށް ދެވެން ިދވެ، ގޮތުން ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އެހެންަނމަވެސްގެ ވިސްނާއިރު އަުޅގަނޑު މި ބިަލުށް އުސޫލެއް 

ެވސް އެހެން ކަންތައްަތކަުށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލޮބުވެިތ މެންގެ މި ސަރުކާރުން މިހާރުކަެމއް ައޅުގަނޑުއޮތް ލުއި

އް ލިބެންވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ ރައްޔިތުންނަުށް ދެއްވާ އުސޫުލން މި ކަމުގައި ވެސް ިދވެހިންނަުށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުޔެ

ވަގުތައް ހަމަ މުހިއްމު  ކަ ދަންނަވާަލން. އާދެ، މި ދެންނެވި ަކންތައްތަކަުށް ވިސްާނއިރު މިީއ މިބޫލުކުރާ ވާހަ ގަ

 ކަމުަގއި ެވސް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބިލެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 މަުށް. ފައިޞަލް ނަސީ
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 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީ ކާުށިދޫ

މަޝްވަރާަތކުަގއި މިކަާމ  ހަގަކުރެވެނީ ބަޖެޓް ކޮމިީޓގެރައީސް. އަުޅގަނޑަުށް މިއަދު މި ފާތްތެރި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަ

ހެއްެދވި. މެންބަރުން ގޮތަުށް މި ކަމަުށް އިދިކޮޅު ޭއ.ޑީ.ީސއާ ގުޅޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރެވުުނއިރު ަހމަ ހުރިހާ ،ގުޭޅގޮތުން

ބަިއ އަެނއް، ިމއީ މި ަވގުތައް ރަނގަޅު ކަެމްއ ނޫން ކަމަުށާއި ހާ މެންބަރުން އިނދިކޮޅުހެއްދެވި.ގާތްގަނޑަކަުށް ހަމަ ހުރި

އުެފއްދެވި. އަޅުގަނޑު ހަނދާނަުށް އާދޭ ވެ އެކަމާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ސުވާލުބަރުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދިވެހިންގެ އަތުން ނެގޭތީމެން

ދެން މަޖިލީހުން ގޮތެްއ  ،ގޮތުން އޭރު މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުަގއި ވިދާުޅވަނީ މި ގޮތަުށް ސުވާލުތައް ކުރުމުން އޭގެ ޖަވާބެްއގެ

ދެން ިމ  އަުޅގަނޑަުށް .އޮތީ މި އިހުުށަހެޅިފަގަނޑުމެނަުށް މި މަޖިލީހުން އަދި؛ މި އަދު ައޅުމި  ،ނިންމާުށޭ. އެހެންނަމަވެސް

ފާސްކުާރނެ އެއްެޗއްގެ ގޮތުަގއި ދާނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، މިއީ  ،ގޮުތގައި  ގެނަގާނެ އެްއޗެއް ފެންނަނީ މިއީ ހަމަ 

ލުވެގެން. ކޮންމެައކަސް އާމްދަނީ އިތުރަުށް ބޭނުންވާނެ. އަޅުގަނޑުމެނަުށް ެއ ދުވަހު ެފނުނު މަންޒަރު މިއަދު މި ދަީނ ބަދަ

އަޅުގަނޑުމެނަުްށ ވިްސނާލަންޖެހެނީ  އަޅުގަނޑުމެން މީގައި، ވެސް ެއބަ ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސްއި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގަ 

ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން  އި އެބަހުރި،އި އެނޫން ގޮްތގޮތަުށް ވެސް ެއކި ފަރާތްތަކުން ފަންނީ ލަފާ ލިބިފަބަޖެޓް ކޮމިޓީގަޔާ

ޕްލޭންކޮުށްގެނ ދުރާލައި ާރވަން. ވަގުތުޖެހުނީމަ ޓެކްސް ަނގާ އުސޫލުން ކަންތައްަތއް ކުާރ ަކމަުށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަުށް 

އެތަކެއް ދަތިތަެކއް އިހުސާްސކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިގެންދަނީ، އަންނަ 

ރަުށް ލަފާކުރި ބަޖެޓުގައި ެވސް އެަތއް ކަންަތއްތަެކއް އެަބހުރި، ކޮންމެ ކަހަލަ ޖަސްޓިިފކޭޝަނެއް ެދއްިވޔަސް އެަތއް އަހަ

ކަމެއް އުނިވެަފއި އެބަހުރި. ހުރިއިރު، އަނެްއކާ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ފެންނަނީ އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ ވެސް ބޮުޑެވގެން މި 

ޗާޖެއްގެ ގޮތުަގއި އިތުރު ޗާޖެއް ނެިގގެންދަނީ. ޓެކްސީ ެއއްޗެހީގެ ީފގެ ައގު ދަނީ. މާލޭ އޭރިޔާގެ ކޮންޖެސްޝަން 

ބޮޑުެވގެންދަނީ. އެހެންޮގސް އެތައް ކަންތައްަތކެއް އިތުުރެވގެން އެބަޭދ ރައްޔިތުްނ އަުތން ނެގޭ. އެހެންވީމާ، ިމއީ 

ރަކަުށް އަުޅަގނޑުމެން އަދި ވިސްނާލަން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެ އެކަުށޭނަ ކަމެއް ނޫނޭ. މި ކަމުަށް ކޮންމެވެސް ވަ

ޑޮލަރު އުނިވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެންެމ  12އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަުކރެވޭ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓު ހޯލްޑަރުންނަުށް 

ގޭ. އާދަިއގެ ރައްޔިތުމީހާ އަތުން، އެންމެ ނިކަމެތިމީހާ އަތުން ވެސް، އެންމެ މަދުން ލިބޭ މީހާ އަތުން ވެސް އެބަ ނެ

ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓު މި އޮންނަނީ އާއްމު ގޮތެްއގައި ތަންޮކޅެއް މަތީ ފެންވަުރގެ ބޭފުޅުްނގެ އަތުަގއި. އެހެންކަމަުށްވަންޏާ 

އަޅުގަނޑަުށް ފެނޭ އެއަުށް ެވސް ބަދަލެއް ގެންނަން. ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ގާނޫނުހަދައިގެްނ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުުމގަިއ 

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ ނޫންތޯ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ކަންތައްތައް އޮންނަ ގޮތް ހިންގޭނެ ނޫންތޯ. އަޅުގަ

ބަލާކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫެނއް ހަދާއިރު. އެހެންވީމާ، މިއިން ކިހާވަރެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގެއްލިގެންދަނީ، މިީއ 

މާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިގޮތަުށް އިތުރު ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީ

ޓެކްސްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ކުއްލިކުއްިލއަުށް ނެގުމުން އޭގެ އަސަުރކުރާނޭ. އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ 
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އް ނެތޭ އަުޅގަނޑުމެްނ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު، ބޭރުމީހުން އަތުން ނެގިޔަސް މައްސަލައެ

ައޅުގަނުޑމެންނަުށް މިއަދު މިގޮތަުށް މި  ،އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ވަންޏާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްދަންނަވާ ކަމަުށް 

ބޮޑު ސިނާޢަތަކީ  އަުޅގަނޑުެމންގެ އެންމެ ،އުޅެވެނީ ދަނީ ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިގޮތަުށް މި އުމު ކުރިއަރަިއގެން މިޤަ

ވެސް ބޭުރމީހުން އަތުން. އެހެންވީމާ،  ރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރއަުށް ލާރި ވަންނަނީރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ. ުޓއަޓުއަ

 ދަހިވެތިަކމުގައި ބޮޑު ެއއްެޗއް ދޫކޮުށްލާ ކަމަުށް ވަންޏާ ކޮންތާކުތޯ އެ ،އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މަދު އެއްެޗއްގެ އެދުމުގައި 

ބަޖެހޭ. ހަމަ ކޮންމެ އެއްޗަކަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ ބޭރުމީހުން އަތުން ފީތަކެއް ނީ؟ އެވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނަން އެޖެހެ

ގައި ފަތުުރވެރިކަްނ ކަމަކުނުާދނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދިެވހިރާއްޖޭ ނެތޭ. އެހެން ަމއްސަލަެއއް ،އިތުރުކުރަންީވއޭ

ކަމަކީ،  ގަނޑުެމން މިއަދު ކުރަންވީަވންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަުތ ދަުށްވެގެންދާނީ. އަޅު  ކަމަުށް ނުދާކުރިއަރަިއގެން

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ޓުތަެކްއ ހުޅުވުނަސްގިނަ ރިސޯ ޒަމަުށްއަްނނަ ބަދަލުތަކާއި ާރއްޖޭގެ ުޓއަރިދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަުށް 

މެން ގޮތް އަޅުގަނޑު ގޮތް. ފަތުރުވެރިން ޚަރަދުކުރާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތާއި މިއަދު މީހުން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ރަުށްތައް ވިްއކާ

ކޮަބއިތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި މަޖިލީހަުށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަުށް  ޖެހޭ. ކޮން ސަރވޭެއއްތޯ ހެދިގެން؛ވިސްނަން އެބަ

ރިޒަމް ވަމުންދަނީ އާއްމު ގޮތެްއަގއި. ުޓއަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ލިބޭ މިންވަރު ދަުށްހަޅަންވީ ނޫންތޯ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުހުުށަ

ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަުށް މި  ކަމަުށް ވަންޏާ ނިސްބަތުން ދުަށްވެގެން މިއިންޑަސްޓްީރއަުށް ބަލައިފި 

ގިނައިން ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތްތަްއ އައިސް ރާއްޖޭެގ ގިނަ މީހުން  ،ދުނިޔޭގެ ެއކިތަންތަނުގައި މާކެޓުކޮުށް  ،ފުޅާކޮުށް

އަސަރުކުރާނެ. ބޭރުމީހުން އަތުން އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. މިގޮތަުށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކުން އޭގެ 

ކޭ އަުޅގަނޑުމެން ވަންޏާ ވެސް އޭގެ އަސަރު ިދވެހި މީހާއަުށް ނުކުރާނެއެ ކަމަުށް އެްއޗެއް ިމގޮތަުށް އިތުރަުށް ނަގާ

ލަން އެކު ދަންނަވާ ންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އާދޭހާނުވާނެ. އެހެ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކޮުށްގެންުނވާނެދަންނަވައިގެން

ވެްސ  ންނަުށް ހުރިހާ ގޮތަކަުށްިދވެހީ ންނަުށް ލުއި.ވިސްނަން އެބަ ޖެހެއޭ. ައޅުގަނޑު ބޭުނންވޭ ދިވެހީ މިކަމަުށް ،ބޭނުންވަނީ

ވަންޏާ  މީހުން އަތުން އިުތރަުށް ޗާޖުކުރާ ކަމަުށްއެންމެ އެދޭ ކަންތައް. ހަމަެއާއއިެއކު ބޭރުލުއި ލިބުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން 

 ކަމެކޭ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޖީބުތަކަުށް ބުރަެވގެންދާނެ  އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހިންނަުށް ހަމަ ބުރަވާނެ އެވެސް ،މިދަންނަވަނީ

ކަމެކޭ. އެހެްނވީމާ، މިކަމަުށް ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން ވިސްނަވާނެ ކަމަުށް. 

ތައްތަކަުްށ ދަނީ އިތުރުކުރަންޖެހޭ. މިހާރުވެސް ކޮުށްފައި ހުރި ގިނަ ކަންއުމުގެ އާމުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދު، ޤައަޅު

ުކއްލިއަުށް ައއުމަކީ ިމޮގތަުށް ކުއްލިނުކުރާ ާވހަކައެއް ނުދަންނަވަން ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދު

 ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.  ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ރާގެދާއި ވައިކަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަުށް. ނާޡި މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 ވާ ބިލަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް ާތއީދެއް  ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާފައި މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

. ހެދުނުކަހަލަ ގޮަތކަުށް މިކަމަުށް ދެކޮޅު ލަކޮުށް ހުރިހާ މެންބަރުންޑަުށް ވެްސ ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި ޖުމުނުކުރެވޭ. އަުޅގަނ

ޚިލާފަުށް ހަމަ ދެންމެ  ދެކޮޅު. އެހެންނަމަވެސް، އެއާ  ަހމަ ެނގުންޓެކްސް، ނެގުންޚާއްޞަކޮުށް ިދވެހިން އަތުްނ ނަގާ

ެއއަރޕޯޓު  ،ައއީ ތަފާތު ގޮތަކަުށް. ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލާނަން މި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަުކރެއްވި ފަދައިން 

ްނ ދީގެން ޖީ.އެމް.އާރު ުށްއަހަރަުށް ުކއްޔަ 25 .ުގޅިގެން ބަެއއް ބޭފުޅުން ވަރަުްށ ކަންބޮޑުވި ހަވާލުކުރުމާޖީ.އެމް.އާރަުށް 

ވަގުުތ  ހެދީމާ އެކަމާ ކަންބޮޑުވި. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިޑޮލަރު ނަގަން 25ގޮުތގައި  ޗާޖެއްހަވާުލވެ ިޑވެލޮޕްމަންޓު  އެއަރޕޯޓާ

އޮތީ ެއއްބަްސވުމުަގއި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި  ގެޖީ.އެމް.އާރު  ،ދަނޑިވަުޅގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން މި

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެައރޕޯޓަކަުށް ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓު  ،ހާސް އެނދު އިތުުރކޮުށް 6 ،ހދ.ގެ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓު ޮބޑުކޮުށް

މިކަމަުށް ބަެއްއގެ ނުބައި  ،ދިޔައީ ޖީ.އެމް.އާރު ބޭުރޮކުށް ބަދަލުކުރުމަުށް. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު އެ ތަަރއްޤީ ެވސް މި

މީޓަރުގެ ރަންވޭެއްއ  2.8 ،މިކަމުގައި އޭރުަގއި ެއއްބަްސވުމުގަިއވޭ  .ހަމަ ކަންބޮޑުވަން ރޭވުމެްއގެ ދަުށުން. އަޅުގަނޑު 

ހާސް އެނދު  6އެ ރީޖަންގައި  ންޓަރނޭަޝނަލް އެއަރޕޯޓަކަުށް ހަދައި،ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަކީ އި ހދ. ،ހަނިމާދޫގައި ހެދި

އުތުރަުށް ލިބުނު ބޮޑު ތަރައްޤީއެއް ގެއްުލވާލި ބޮުޑ ޚާްއޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް،  އިތުރުކުރުމަުށް. އެހެންވީމާ، ިމއީ

ވެސް  ދިޔައިމާ މި ކަންބޮުޑވުން ހުރިހާ ފަރާތަކުން. މިކަންވެ ނިމިެގންޖަރީމާއެއް. ައޅުގަނުޑ ފާހަަގކޮުށްލާނަން

ރުމާ ބެހޭ ކުީޖ.އެމް.އާރު ބޭރު  ،ފާހަގަކޮުށްފަިއވޭ. ެއގޮތުން އޭުރގެ ަރއީސް، ަރއީސް މުަޙއްމަދު ވަޙީދު ފާހަގަކޮުށްަފއިވޭ 

 ކުރުމުގައި ޕީ.ޕީ.އެމުން ދޭތެރޭަގއި މިކަން ތޭ. ހަމަ ެއގޮތަުށް ޕީ.ޕީ.އެމުން ވަޙީދާމަޝްވަާރކޮުށްފައެއް ނެ ގޮތުން ތިމަންނައަކާ

ަގިއ ކުިރން މަޝްވަރާކޮުށްފައެއް ނެތޭ. މިކަހަލަ ކޯޅުންގަނޑެްއގެ ތެރޭގައި މިކަން ދިަޔއިރު އެއްބަްސވުން ުއވާލުމުގެ

ރައީްސ  ،ކަމަުށް. އޭރުގެ ރައީސް ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ޖީ.އެމް.އާރު ބޭރުކުރުމަކީ އެންމެ ނަުށް އެނގޭއަޅުގަނޑުމެން

ޚާްއޞަކޮުށް ޕީ.ޕީ.އެމް އިްސވެ އެަކން ކުރީ. ޕީ.ޕީ.އެމްގައި އޭރު ިތބި އިސްބޭފުޅުން އިސްެވގެްނ  ،މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވެސް

ބޮޑުވުމަކަުްށ ކަެމއް ނޫންކަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑމެން މިއަދު ކަން ވެސް މިއީ އެންމެ ރަނގަޅަުށް ކުރެވުނު ކުރިއިުރގައި

ޚާއްަޞކޮުށް ުޓއަރިޒަްމ  ެނގުން.ޑޮލަރު ނަގާ 25ގެ ގޮތުަގއި ންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނ އަތުން ިޑވެލޮޕްމަންޓު ޗާޖެއް މި އޮ

ިއސާ ނަގަމުންދާތީވެ. މިގޮތުން އަޅުގަނުޑ ވަރެްއގެ ހީނަރުކަމެއް މިވަރު ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފަ ުށް ލިބޭ ކޮންމެވެސްސެކްޓަރަ

އަުށް ތަރައްޤީކުރުމަުށް އެއްބަްސވެފަިއވޭ. ަގއި ެއއަރޕޯުޓ ވަރަުށް ފުރިހަމަޖީ.އެމް.އާުރ އެއްބަްސވުމު ،ފާހަގަކޮުށްލާނަން

ވެސް  އަހަރުފަހު ފުރަތަމަ  ދަނީ ޖީ.އެމް.އާރު ބޭލުމަުށް ބަރު ލިބިގެން މިސް، އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މިފަހުން ޚައެހެންނަމަވެ
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ނެތް. ހަމަ  އިން ެއއަރޕޯޓަުށް ކުރި ެއއްވެސް ަފއިދާެއއްސް، އެލިބުނޭ. އެހެންނަމަވެ އަުށްބިލިއަން ރުފިޔާ އާމުދަނީ  1.2

ްއ މަޝްރޫޢެނެތް. ބޮޑު  . މިއަުށް އެްއވެސް ކަެމއް އިތުރުވެަފއެއް. ރަންވޭ ހަމަ ފުނޑުފުނޑުވެފަބާލިދީ އެއަރޕޯޓެއް ގޮުތަގއި

އަތުން ނަާގ ޓެކްްސއިން. ޔިތުންެގ ކުރަނީ ަރއް ނަަގއިގެން. އާަދއިެގ ކަމެްއ ެވއްެޖއްޔާ މިރަނީ ލޯނުކު ވެއްެޖއްޔާ މި

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކަންބޮޑުވުން އެަބއޮތް. މި ލިބޭ ފައިސާއަުށް ވާުނވާ އެނެގންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން 

ވާހަަކ  މިލިއަން ޑޮލަރު ޖީ.އެމް.ާއރަުށް ދެއްކުމުން އެ 271އެކީ  ފަޚުރުވެރިކަމާބަެއއް ބޭފުޅުން ވަަރުށް  ؛ވަރަުށް

 ،ވެސް އެބަފެނޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭރަުށް ދާއިރު ފާހަގަކުރާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ކަންބޮޑުވުން މިއަދު

 ،ދަނީ. ކިއުޖެހި ން މިވެްސ ނުލިބިގެ ޑޮލަރުގަނޑު  500ންނަ ހަމަޖެހިފައި އޮ ދޭން ެވސްބޭސްފަރުވާއަުށް ާދއިރު މިހާރު

ވެސް އެބައޮތް. ރަނަގޅު. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް، އަުޅގަނޑުމެްނ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް މި  އެ ކަންބޮުޑވުން ،ކިއު ބޮޑުވެ 

 ،ގޮތަކީ އާމުދަނީ ލިބިއްޖެއްޔާ ރަނގަުޅ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެން އާއްމުކޮުށް ރާއްޖޭގައި ެވސް މިކަން ކުރާ

ެއ  90% ،މާލޭަގއި ބިނާކުރެވިަފއި ހުރި އިމާރާތްތަކަުށް ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް  ،ިވޔަސް ކަމުަގއިލިމާލެއަުށް ވިސްނާ

ކޮންމެްސ  ،ވަންޏާ ކޮްނމެވެސް ބަަޔކަުށް އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަަތ ޭގގެ ވެރިފަރާތަުށް އެކަން ނުކުރެވޭ ކަމަުށް

ބައެްއ  ފަރާތަުށް ކޮންމެވެސް އެއްގެ ހަދައި، އެއިން ވެރި އަހަަރުށް 30، އަހަރަުށް 25ތަންވަސްކަން ހުރި މީހަކަުށް ދީގެން 

ވަގުތުން ެއއަރޕޯޓު  ނެތީއަުތގައި އެވަރަުށް ަފއިާސ  ގެކުރަނީ. ހަމަ އެގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ވާ ގޮތަުށް 

ދިނުމަކީ އެއީ  ުށްދުވަަހުށް ކުއްޔައަހަރު 25، ދީ ތަކަުށްތަރައްޤީކުރުމުގެ. އެހެްނވެއްޖެްއޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޭރު ފަރާ

ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،މައްސަލަެއއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމަުށް ހަޖަމުނުކުރެވިގެން ބަޔަކު

ކުރީ. މިއީ ދިވެހި  ވެިރކަމުގައި ތަަރއްޤީ އަތުވެދާނެތީ އެކަން ހަޖަމުނުކުރެިވގެން ބަަޔކު މިކަން ގެވެރިކަމުަގއި، އެމް.ޑީ.ޕީ 

ުށް ފެނިގެންދިޔަ އޭރު ބައެއް އިްސވެރިން އެގްރީމެންޓު ބޮޑު އިހުމާލެއް. އަޅުގަނޑުެމންނަ ނަުށް ވީ ބޮޑު ވަރަުށް ރައްޔިތުން

އަހަރަުށް ރަުށްރަުށް  99އުފެދޭ ނޑުމެންނަުށް މިއަދު އެބަ ުސވާލު ލު އެްއެޗއްގެ ގޮުތގައި. ައޅުގަެއއީ ބާތިެވސް  އުފަންވީއިރު 

 ދުވަހު މިކަމަުށް ނިކުތް  އެ .ދިވެހި ަރއްޔިތުން ިމއަދު އެބަޖެހޭ ވިސްނަން މިކަމާ ؟ތޯވިްއކާއިުރގައި މިއީ ކިހިެނއްވާ ކަމެއް

އަުށް ކަރަންޓު ޔުނިެޓއް ރުފިޔާ 7ގަނޑުމެން ރަުށްރަުށުަގއި ބޭފުޅުން ކޮބައިހޭ މިއަދު؟ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ ައޅު

ދިޔައިާމ އެ ރަުށްރަުށަުށް ނިސްބަތްވާ ޔުނިޓެއް ިވއްކަމުންކަރަންޓު އަުށް ލާރި 20ރުފިޔާ  2މާލޭަގއި ، ވިްއކަމުންދިޔައިރު

ްނޒަރު. ޚާްއޞަކޮުްށ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ބޭފުޅުން މާލޭ ކަރަންޓު ބިލު ބޮުޑވެގެްނ މުޒާހަރާއަުށް ނިކުތް މަ ،ބައެއް ބޭފުޅުން 

ޕީ.ޕީ.އެމުގެ  ރަުށުަގއި ނުޖެހޭ ކަންކަން. ޚާްއޞަކޮުށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން އަުޅގަނުޑމެންގެއެހެންވީމާ، ިމއީ ދެކޮޅު

އިސް ސަުފގަިއ އުޅުުނ ބަެއްއ ބޭފުޅުން މާލޭގެ ކަރަންުޓ ިބލު ދެ ރުފިޔާ ބަިއ، އެީއ ބޮޑު އަދަެދއް ކަމަުށް ބަަލއި 

މުޒާހަރާއަުށް ނުކުމެ އިސް ަސފުގައި ބޯޑު ހިފަިއގެން ތިބި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ުދވަހު ެއ ވަގުތު ވަިއކަރަދޫގެ ކަރަންުޓ 

 ރުފިޔާ ބައި ޔުިނޓެއް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ބިލަކީ ފަސް 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މޫސާމަނިކަުށް. ދެ މިނެޓު ފަސް ސިކުންތު. 

 

 އިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހުޅުހެންވޭރު ދާ

ލޮޕްމަންޓް ޗާޖުގެ ގޮުތގަިއ ސް ދެންނެވި ގޮތަުށް އެއަރޕޯޓް ިޑވެވެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ކުރިންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ކަުްށ ސަރުކާރަުށް ފައިސާ ނެގުމަީކ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ޭނނގެ އަުޅގަނޑުމެން ތަނަ

އެހެން ޤައުމުަތކަުށް ދާން ދަތުރުކުރާއިުރގަިއ  .ގަންނައިުރގައި ޓިކެަޓކަުށް ާލފައި އެަބއޮވޭ ޓިެކޓުދާންވެގެން ފުރަިއގެންދާން 

ްލ އެ ޤައުމުތަކުން ވެސް ހަމަ މި ޗާޖުތައް ނަގާފައި އެބަހުރޭ. އަދި އެއަރަލއިނަުށް ވެސް ޗާޖުތަކެއް އެބަ ނަގާ. ފިއު 

. ހޭ ޗާޖާގޮސް ެއއަރލައިނަުށް ނަގަންޖެދެން އެހެންލޮޕްމަންޓް ޗާާޖއި ޗާާޖއި އަދި ިޑވެޖާއި، ެއއަރޕޯޓް ޗާސަރ

އަޅުގަނޑުމެން ޓިކެެޓއް ގަންނައިރު ެއކަން ބަލައިލީމަ އެނިގދާނެ. އެހެން ޤައުމުތަކަުށް އެ ޤައުމުތައް ތަަރއްޤީކުރުމަުްށ 

އުސޫލަކުންތޯ ެއވެސް ބަލަން ދައްކަނީ ކޮންއެ ވާހަކަ މި  އަުޅގަނުޑމެންގެ ޤައުމަުށް ލާރިއެއް ދޭންީވމަ ،ޓަކައި ލާރި ދީފައި

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮްތއިރު ވެސް ޖީ.އެމް.އާރުން މި ފައިާސ  ،އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގައި ބަހުސްކުރިން  ބޭނުން ކަމެއް.

މެ މީހަކު ވެސް ތަރައްޤީ ކޮން ،ހިތް އޮންނަނީކުރާއަޅުގަނޑު ގަބޫލު ނެގުމަކީ ވެސް މައްސަަލއެއް ނޫންކަމަުށް ބަލައިގެން.

ކޮންމެ  ،. ހުރިހާ ކަމެއް އޮންނަން ބޭނުންވޭ. ެއއްވެސް ސަރުކާަރކުންވޭވެސް ބޭނުންޭވ. ެއއަރޕޯޓު ެވސް އޮންނަން ބޭނުން

ގޮތަކަުެށްއ  ދެ ޖީބަުށް ރުފިޔާ އަޅަިއގެން ބަހާ ހޫރިއްާޔ އަންނަނީކީރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމް ވިޔަސް މި  މީހަކު އައިކަުމގައި

ޫނނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމެއް  ،އެްއވެސް ސަުރކާރަކުންެނއް. ދައުލަުތގައި ހުރިއްޔާ ހުރި އެްއޗެއް ބޭނުންކޮުށްގެންނޫން 

ކަންކަން ކޮުްށގެން ިވޔަފާރި އުފައްދަނީ. އަުޅގަނޑުެމން ތަރައްޤީއާއި ކުިރއެރުން ެއންމެން ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ.  ،ކޮުށްގެން

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަމުންގެންދާ ވިޔަފާީރގައި މާދަމާ  . ެއކަމަކު،ބޭނުމެއް ނުވޭ ކަުށްުށް ެއއްެޗއް ދޭއެކަމަުކ، ދައުލަތަ

 ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއަުށް ހުންނަ ކުލި  ފަނަރަ ހާސްގެދޮރު ކުއްޔަުށް ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ުކއްލިައކަުށް ބޮޑުކޮުށްލަފާނެ 

ނަުށް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު. ހަަމ އެކަން އެންމެ ރަނގަޅު. ނަގަން އަޅުގަނޑުމެންބޮުޑކޮުށްގެން އެއިްނ ފައިދާރުފިޔާއަުށް. 

ގޮތުގައި ޭއގެ ފައިސާ ނެިގގެން އެއިން  ދައުލަތަުށް ހެޔޮ، ކަން ބަލަނީ. އެހެންވީމާހަމަ ރަނގަޅު އުސޫލެއްގެ ގޮުތގައި އެ 

ހެން ޤައުމުަތކުަގއި ވެސް ިވްއޔާ ެއއީ ަމއްސަލަެއއް ކަމަުށް ނުބަލަންވީ ނޫންތޯއޭ. ދުނިޭޔެގ އެ ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަުްށ ވަނީ

ނުލިބޭނޭ. އެކަން އަުޅގަނޑު އްޔާ މިައކުން ެއްއވެސް ަފއިދާެއއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނީ މިގޮތަުށޭ. އެހެްނނޫނިމިކަން ކުރަ

 ލަން އަޅުގަނޑު ތެުދވީ. ުށް ކުރަން. އެ ވާހަކަ ދަންނަވާ ލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން މިކަން މިގޮތަ ދަންނަވާ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިޔާޟަުށް. هللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލަން އީސް. އާެދ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާްއޒަތްތެރި ރަ`. ކުިރއަުށް ގެންދަްނވީތޯ؟ `. ުޝކުރިްއާޔ އި

 ބަކީ، މި މައްސަލައަކީ ބަޖެޓުގެވާ ބިލަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުނުކުރާ ކަމަުށް. ސަބަ މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މި ،ބޭނުންވަނީ

ންގެ އަތުން ވެހީހުގެ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ދިބަހުސްގައި ެވސް ވަރަުށް ބޮުށަުށް ވާހަކަދެކެިވގެން ގާްތގަނަޑަކުށް މި މަޖިލީ

ދޭެތރޭގައި ދެޮކޅުހަދާ ކަމަުށް ބަާޔންކޮުށްފައި އޮތީ. އަުޅގަނޑު  ވަގުތަުށް އެއަރޕޯޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޗާޖެއް ނެގުމާ މި

 ނެ ކަމަުށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ެއއްގޮތަުްށ ޢަމަލުކުރަްއވާއާއުއްމީދުކުރަން އޭުރގަިއ ދެއްިކ ވާހަަކ މިއަދު ވެސް ހަމަ އެ 

އިތުރު ފައިސާތަެކްއ  ުކއްިލއަކަުށް، ައނެއްކާެވސް ކުއްިލއަކަުށް ،އަުށް ތާއީދުނުކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީއަޅުގަނޑު މި

ހުުށަހެޅިފައި  ދެވޭ. މިހާރުގެ ގޮތުަގއި ެއބަ ޑޮަލރު އެއަރޕޯޓް ފީ  12ސް ރައްޔިތުން މީަގއި ދޭންޖެހޭ މައްސަލަ. މިހާރުވެ

 އިތުރުންއަދި އޭގެ ، ޑޮލަރު ކޮންމެ ދިވެއްސަކު  12ވިސް ޗާޖެްއގެ ޮގތުގައި އޮތް ބިލު އޮތް ގޮތުން އެއަރޕޯޓް ސަރ މި

ލޮޕްމަންްޓ އަރޕޯޓް ޑިވެއެޅާފަ. އަދި އޮތީ ހުުށަހަ ގޮތަުށް މި ޑޮލަރު ދޭ 12ލޮޕްމަންޓް ފީއެއްގެ ގޮތުަގއި އެއަރޕޯޓް ިޑވެ

ންމެ ދިވެއްެސއް، ފުރާ ކޮންމެ ދިވެއްެސްއ މިގޮތަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތީމާ ކޮ . މާފުކުރައްވާ!ޑޮލަރު 25ފީއެްއގެ ގޮުތގައި 

ކޮންެމ  އެއް،ލޮޕްމަންޓް ފީައުށް. އަދި ބިދޭސީ ވެއެއަރޕޯޓް ޑި  ޖެހޭ އެއަރޕޯޓަުށް ސަރވިސް ޗާޖާއި ޑޮލަރު އެބަ ދަްއކަން 37

އް ނޫން. ޖެހެނީ. މިއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ުކއްލިައކަުށް ނަަގއިގެްނވާނެ ކަންތަކެމި ދައްކަން ޑޮލަރު 50ބިދޭސީއަކު 

ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑު ވަަރުށް ބޮޑަުށް އެދެން ދިވެހިންެގ  ،ގޮތުން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރަމުންދާއިރުަގއި ބެހޭ މިކަމާ

އަތުން މި ފައިސާ ނުނަގަން. ނުނެގުމުގެ އެންމެ ޮބޑު ެއއް ސަބަބަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮްތ 

 ކަމެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ ރައްޔިތުްނގެ ދިރިއުޅުން ތަރައްޤީކުެރވޭނެ އެްއވެސް  ،ތުންަނުށް ފައިދާވާރައްޔި ،އެްއވެސް ކަމެއް 

އޮތީ  މި މުޅި ސިސްޓަމުއޮީތ.  ވަނަ އަހަރު. ޭއގެ ަބދަލުގައި ަރއްޔިތުންެގ އަތުން ފައިސާ އަތުލާ ގޮތަުށް މި 2017

 ޔާ މަދުވޭމިލިޔަން ރުފި  117ނަުށް މިއަންނަ އަހަރު ސަރވިސް ުމަވއްޒަފުން ގޮތަުށް އޮތީ. ިސވިލް އެގޮތަުށް. ބަޖެުޓ އޮތް

ަރއްޔިތުންނަުށް  ،އެބަ މަދުވޭ 50އެބަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ އެ ަމްއސަލައިަގއި. އާސަންދަ %

ުށް ކަނޑާލެވިަފއި ސަްބސިޑީ އެްއކޮ ،އޮތީ އެއްކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން ފުޑް ސެިކއުރިޓީ މި، ބޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް. އެހެންވީމާލި

ފަ. އެހެންވީާމ، ރައްޔިތުން ިމއޮތްހާ ދުވަހު ޮއތީ ކަނޑާލެވި ސަބްިސޑީ މި ތެރި ރަީއސް. ކަރަްނޓާއި ފެނާއިްއޒަތް

އޮތީ ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ  އަދި އިތުރަުށް ފައިސާތަެކއް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަަކުށް މި ،ނާޔަތްތަކެއް ަކނޑާލެވިފައި ލިބެމުންދިޔަ އި

ލެްއަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ އެހެންވީމާ، މިއީ އެްއވެސް ހާ .މީހަކު އަތުން

ކުާރއިުރގައި މި ކަންކަމަުށް ތާއީދުކޮުްށގެން ނިންމެންޖެހޭނެ ކަމަުށް. މިތަނުަގއި ތިބެގެން މަސައްކަތްމަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި 
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އިނގޭތޯ. ރުން ވެސް ފަގީމިއީ އަެނއްކާ  .މަ ވަރަުށް ަކންބޮޑުވޭ އިނގޭތޯެއއްޮކުށް އަޅުގަނޑު ހަމައެއާ އަދި ހަ، އެހެންވީމާ

ނެގެނީ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، ސާތައް ރުން އަތުން ނުވަތަ ފުދުންތެރި ނޫން މީހުންގެ އަތުން މި ފައިފަގީ

ޓް ހިފައިގެންދާ މީހުންގެ އަތުން މި ފައިސާ ޑިްޕލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯ ،ކެބިނެޓުގެ މީހުންނާއި، ސަުރާކރުގެ އިސް މަޤާމުތަުކގައި 

 ދޭތެރޭގައި މި ފުދުންތެރިންނާރުންނާއި މެންގެ ިވސްނުމަކީ ފަގީައޅުގަނޑު .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްއޮތީ.  ނުނަގާ ގޮތަުށް މި

ދާއިރުަގއި ހަތަނުގައި ގާނޫނު ކުޑަކުރުން. ެއައުށް އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްަކންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ތް ފަރަގުއޮ

 98ސަރިވސްގެ % ސިވިލް، 98ހޭނެ. މިއަދު ނިކަމެތިންނަުށް %ދޭތެރޭގައި ިވސްނަންޖެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންތައްތަކާ 

މީހުން ބޭރަުށް ދާންޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަނެްއކާެވސް  ރުފިޔާގެ މަދު މުސާރަެއއް. މާަދމާ އެ ދިހަ ހާސްމީހުންނަުށް ލިބެނީ 

ކަްނޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ޙައްެޤއް ނޫން. ިމއީ ގޮެތއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ޑޮލަރު މި ަދއް 25އިތުރު 

އެންމެ ދިވެއްސެއް އަތުްނ  ފައިސާ ނަގަންޖެހޭނޭ  ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ގެންގުޅޭ ދިވެހިންގެ އަތުން ވެސް މި ،ހުުށަހަޅަން

 ބެހޭ  މި ބިލާ ،ހުުށަހެޅުމެއްހުުށަހަޅާ އަުޅގަނޑު ، . އެހެންވީމާިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޑޮލަރު ަނގާ ކަމަުށް ވަންޏާ 25ވެސް 

ހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން އަތުްނ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަދެެކވެންޖެ މެން މިކަމާގޮތުން ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާުކރާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު

މަުކ، ނުޖެހޭ. އެކަިއސާ ދައްކަންސް ފަހަރަކު އެ ފަ ުނޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރުކުާރ އެްއވެދައްކާކަުށް ލޮޕްމަންޓް ފީޑިވެ

ވުރެ މަދުން މުސާރަ ލިބޭ މީހާ ދައްކަންޖެހޭ  ރުފިޔާއަުށް ދިހަ ހާސްމީހާ ައތުން މި ދައްކަންޖެހެނީ. އެންމެ އާދަިއގެ ރައްޔިތު

އަތުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ ިއންސާފެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ިމޮގތަުށް މިކަހަލަ އެއްޗެހި ހުުށަހަަޅއިގެން ަރއްޔިތުްނގެ 

ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަޅުގަނޑު  ނުވާނެހަނާކުރެވޭނެ ގޮތަުށް ސިސްޓަމުތަްއ އައިްސގެން ރަްއޔިތުން ؛މި ކަންކަން

ކޮމިޓީގައި މަޝްވަާރކުރާިއރުގައި އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން  މި އެްއކޮުށް އަުޅގަނޑުއާއެ މިއަުށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. އަިދ ހަމަ

ލޮޕްމަންޓް ފީއެއް ލިއަކަުށް ެއއަރޕޯޓް ިޑވެހޯދަން ކުއްަމސައްކަތްކުަރްއވާ ފަރާތްތަުކެގ ލަފާ ރިޒަމް ެސކްޓަރުަގއިޓުއަ

ދޭތެރޭގައި މަޝްވަރާކޮުށްފައި ަނގަންޖެހޭނެ  އެ ކަންކަމާއެއީ އަުޅގަނޑުެމން  .ބިދޭސީންގެ އަތުން ވެސް ަނގާއިުރގައި 

 ސް.އެްއޗެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަަވއިދެްއުވމަުށް މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ހު( )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަ އަރުވަން.މެްނބަރު މޫސާމަނިކަުށް ދަޢުވަތު ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ،ނައިބު ރައީސް

`. އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ، ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ަގއްދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން 

ހުސް. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޓެކްސްާއއި ފީނެގުމާ ބެހޭ ބިުލގެ ބަ

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ރުންގެ އަތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަ

އެއަރޕޯޓް ޗާޖެްއގެ ގޮުތގަިއ، ނޫނީ އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖެްއގެ ގޮުތގައި މި ަނގާ ޓެްކސް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން 

ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު އަުޅަގނޑު ހަމަ ހައިރާން އެބަވޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ބަޔަުކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯެޓއް 

ެޓކްސް ނެިގަޔސް މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަުށް ފެންނަހެން ވާހަކަދައްކާީތވެ. ދިވެހި ދައުލަތުން ިދވެހި  ހިންގާއިރު މި

ރައްޔިތުންނަުށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަސރުކާރުން އެއަރޕޯޓް ހިންާގއިރު މި ނެގީމަ މިއީ މައްސަލައެއް 

ްއކަވާތީ. ތި ބޭފުޅުްނ ގޮތަުްށ ވާހަކަދަ އެ މީހުން ނެީގމަ މައްސަލައަކަުށް ުނވާކަމަުށް. ބޭރު ބަޔަކަުށް މި ެއައރޕޯޓް ދީގެން 

ޑޮލަުރ  25ހެްއގެ ގޮތުަގއި މި މަހުން ފެުށިގެން ޖީ.އެމް.އާރުން އެއަރޕޯްޓ ޓެކު ޖަނަވަރީ ގެ ވަނަ އަހަރު 2012 ބައްލަވާ!

އެ މީހުން  ން އެ ނުނަގާ ގޮތަުށް ނިމުނީމާޓުގޮތަުށް ނިންމައިގެން އެ މައްސަލަ ކޯަޓކަުްށ ގޮސްގެން ކޯ ނަގަން ފެުށި. ނަގާ

 .ދިވެހި ދައުލަތަުށް ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާއިން މި ފަިއސާ ުއނިކޮުށްފައި ފައިސާ ަދއްކަމުްނދިޔަކަން އެހެރީ ފެންނަން

ން ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާއިން މި އަދަދު ކަނޑަމުންދިޔަކަން އަުޅގަނޑު . ދިވެހި ދައުލަަތުށް ޖީ.އެމް.އާރުސާބިތުވާން

ހަމައަުށް މިކަން ިމގޮތަުށް  އާ 2012ޑިސެންބަރު  12އެ މައްސަަލއާ ގުިޅގެން  ަދއްކަމުންދިޔައީ. ،ފާހަގަކޮުށްލަން. ކަނޑަމުން

ތަކުގެ ތެރެއިން މި އެައރޕޯޓް އަތުލީ. އަތުލަންޖެހުނީ. ދިޔަ. އެހިސާބުން އެ މައްސަލައާ ގުިޅގެން އުފެދުނު މައްސަލަ

މީހުން އަތުންނެއް ނޫން  ރަނގަޅު. ެއއަރޕޯޓުން ފުރާ ދިޔައިމަ މި މައްސަލަެއއް ނޫން. ުށްއޭރު މިކަން މިގޮތަ ، އެހެންވީމާ

ފުރި މީހުންނަުށް  ހެންނަމަވެްސ، ޭއގެ ބަދަލުގައިނެގީ. ެއއީ ކޯޓަުށް ޮގސްގެން ަމއްސަލަތައް ިމގޮތަުށް ދިމާވުމާ ގުިޅގެން. އެ

ޖެހޭ ފައިސާ މި މީހުން އުނިކޮުށްފައި ފައިސާ ދެްއކީ. މިއީ ޑޮލަރު ާވވަރަުށް ދިވެހި ދައުލަތަުށް ދަްއަކން 25ފަސިންޖަރަކަުށް 

ޙަޤީޤަތް. އެކަމަކު ިމއީ ހަމަ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާ ނޫްނތޯ ދިވެހި ދައުލަތުަގއި ހުރީ. ިދވެހި ދައުލަތުގެ ފައިާސއިން 

ތުްނ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަދަުއލަތަުށް ވަންނަންޖެހޭ ފައިސާ އުނިކޮުށް ފައިސާ ދެްއކުމަކީ  ،އެ މީހުން އުނިކޮުށްފައި

ިމއީ ކަންަތއް ގޮއްަސ އޮތް ގޮތް. ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ، އެްއޗެއް ެނގުން ފަދަ ކަެމއް. އެހެންވީމާ

 ދާއިރު ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ލިބޭ ާއމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ިޑވެލޮޕުކުރަމުން ،ތަރައްޤީއާ ދޭތެރޭ ިވސްނާއިރު

 ކޮބަިއތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަރައްޤީއަުށް ޓަަކއި މިތާ ،ކުރެވޭ މަސަްއކަތްތަކަުށް އަުޅަގނޑުމެން ދެކޮޅުހަދާއިރު

ުށް އަުޅގަނޑުމެްނ ކާިއ އަޅުގަނޑުމެން ރަުށްތަކުގެ ިޑވެލޮމެންޓައަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުތަ  ތެރޭގައި މި ދައްކާ ވާހަކަަތއް؟

ދައްކާ. ހުރިހާ ރަުށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި އަދި ސްކޫލް  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ވާހަކަ  ތޯ؟ބައިދައްކާ ވާހަކަަތއް ކޮ

އްދުގެ އެންމެ ރަނގަުޅ ފެންވަރުގައި ޚިދުމަތް މި ކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަުށް. މި ސަރަހައިމާރާތާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު

ވެސް އެބަ ވިދާުޅވޭ، ިއއްތިފާޤުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދުނިޭޔެގ  ކަމުަށް ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ރާއްޖެއިން ލިބެންޖެހޭނެ

އެ ޤައުމެްއގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އަތުންނާއި އެ ޤައުމަކަުށް ޒިޔާރަތްކުާރ  ،ހުރިހާ ޤައުމަކުން ވެސް ހުރިހާ ޚިދުމަތަކަުށް ވެސް
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. އަދި އެންެމ ންމެންނަުށް އެބަ އެނގޭނެގޭ. ފައިސާ ެނގޭ. މިކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެމީހުންގެ އަތުން ފީނެގޭ. ޓެްކސް

ވެސް.  ވެފަިއވާ ޤައުމުަތކުން މި އަދަދުތައް އެންމެ ަރނގަޅަުށް ހުރިހާ ނިޒާމެއްގެ ެތރެއިން ނެގެމުންދަނީބޮޑަުށް ޑިވެލޮޕް 

މެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިތާގައި މި ވާހަކަ ދައްަކާވއިުރ އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްަކވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެން

ޑަސްބިނަުށް ލާ ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުން ކުަރއްަވއި، އެ ބޭފުޅުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދުނިޭޔގެ ޤައުމުތަކަުްށ ޒިޔާރަތް ގިނައިން

ދަްއކަން ެއބަޖެހޭ. މި ހުރިހާ ނިޒާމެއް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުެމއްަގިއ  ވެސް ފަިއސާ މަތިން ސްބިން އުކާ ވެސް އެ ޑަ

ްއޔާ ެއ ފެންފުޅިއަުށް ވެްސ ޓެކްސް ލާ ފެންފުޅި މަގުމައްޗަުށް ެއއްލައިފިބޭފުޅުން ބޯ އެ ،ވެސް އެބަ ޮއވޭ. އެ މީހުން

 1ސެންޓަުށް ގަންނަ ފެންފުޅި ިވއްކާފަިއ ހުންނާނީ  50ފެންފުޅި ގަންނަިއރު ، ދެއްކިފައި އޮންނަނީ. ެއ ފުޅި ގަންނައިރު

ސެންޓު ެނގިފައިނޫންޯތ  50އޮތީ  ންވީމާ، މިލިބެނީ. އެހެ ސެންޓު 50ޑޮލަރަުށް. އަނބުރާ ފުޅި ގެްނދިޔައިމަ އަނެއް 

އޮތް. ހުރިހާ ޤައުމެއްަގއި ވެސް އެބަ މި ނިޒާމު ދުނިޔޭގެ، އްޗަުށް ެއއްލިމަތިން. އެހެންީވމާްއގެ ގޮުތަގއި ފުޅި މަގުމަޓެކްސެ

ކަމަކީ  މި ،ވަނީ ކަމެްއ ތަޢާރުފުކޮުށްފިއްޔާ ައޅުގަނުޑމެންނަުށް މި އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރްއޖޭގައި މިއިން ެއއްވެސް

ރަްއޔިުތންގެ ތަރައްީޤއަުށް މަސަްއކަތް  ،މަންޓަުށްކަމަުށް. ރަްއޔިުތންގެ ިޑވެލޮޕް މިއީ ރައްޔިތުން ހަނާކުރަްނވެެގން ކުރާ ކަމެއް

ގޮތް.  ކަމަުށް. މިއީ ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް އޮންނަްއިޔތުން ހޭދަކުރަންޖެހޭ އެކަންހޭދަކޮުށްގެން ކުެރވޭނީ. ރަ

ތިތެެރ ތަރައްޤީކުރަން ޑިވެލޮޕްކުަރންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ޖީބުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ގޯ ،ގަނޑުމެން ދިރިއުޅޭ ގެއަޅު

ނޑުމެން ޤައުމު ވެްސ ވާނީ ހަމަ ެއގޮތަުށް. އަުޅގައަޅުގަނުޑމެން ވަުށަިއގެންވާ މާަޙއުލު ެވސް ޑިވެލޮޕް ރަދުކުރަންޖެހޭނެ. ޚަ

ސަްއކަތް ވެްސ ންނަުށް މި ޤައުމު ތަރައްޤީެއއް ނުކުރެވޭނެ. ތަަރއްޤީކުރަން މަވާނީ ެއގޮތަުށް. ބޭރުން އަންނަ މީހުޑިވެލޮޕް 

ގަނޑުމެްނގެ އެްއވެްސ މީހުންނަުށް. އަޅުޖެހެނީ ބޭރު ވެސް މީހުންނަުށް. ތަރައްޤީކުރަން ފައިސާ ދޭންކުރަންޖެހެނީ ބޭރު

ވިސްނުްނ  އެހެންވީމާ، ހެޔޮ އްޤީކުރާނީ؟އްތޯ ޤައުމު ތަރަމަންޓެއް ޤައުުމގެ އެްއވެސް ކަމެްއގައި ނެތި ކިހިނެއިންވޯލް

އޮތް ެޓކުހަކީ ވެސް  ނަގަން ނިްނމާފައި މިން ޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރަނީ. މިހާރު ވިސްނަން ައޅުގަނޑުމެ

 ތަުށް.ބޫލުކުަރނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަހަމަ އެ އުސޫލުން ނަގާ ޓެކުެހއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަުށް.

 

  ން:ވާހަކަދެްއކެވު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ގެ ޗާޖު މިހާރު މި ނަގަމުންދާ ސަރވިސް ،ވަނީ ވާ ބިުލގައި މި މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހުުށަހެޅިފައި

 ޑޮލަރު ނެގުމަުށް. ނަތީޖާއަކަުށް 25އިތުރަުށް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަަނލް އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން އިތުރަުށް 
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މާލޭ  ،ވާހަކަދެްއކެވި ަބއެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން ކުރިން އަޅުގަނުޑގެ، ދަނީ ވެގެން މި

ޑޮލަރު ނެގުން.  50ން ޑޮލަރު، ބޭރުމީހެްއގެ އަތު 37އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ބޭރަުށް ފުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން 

ނަާގ ެއއްެޗއް. ައޅުގަނޑުމެން ވެސް ެއ  ދުނިޭޔގެ ޤައުމުތަުކަގއި ،ބޫުލކުރަންޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖަީކ އަުޅގަނޑު ވެްސ ގަ

ކުަގއި ެއކަްނ ގޮތުން މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދުނިޔޭެގ ގިނަ ޤައުމުތަ ނެގުމަކީ އަުޅގަނޑަުށް ުއސޫލެއްގެ

ގޮތަކަުށް  މިކަހަލަ، ަނގަނީ. ެއހެންވީމާ އަދި ަވކި މުއްދަަތކަުށް އެ ފައިސާ މި ،ތަަރްއޤީކޮުށްފައި ،ކޮުށްފައިކުރަނީ ޑިވެލޮޕް 

މިފަދަ ، . މީގެއިތުރުން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނީކަމަުށް އަޅުަގނޑު ދެކެން ބައްޓަންކުރެިވގެން އަުތވެއްެޖްއޔާ ރަނގަުޅވާނެ

ފެުށީމާ މީގެ އަސަރު ކުރާނީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަުށް. އަދި ބޭރުން ރާއްޖޭަގއި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ބޮޑު އަދަދެއް ނަގަން

ވެދާނެ. އެކަމަުކ، ކަުށް ހޭދަކުރާ މީހަކަުށް މިއީ މައްސަލައަކަުށް ނުޑޮލަރު ރެޔަ  1000ރެއިން ވެސް ގެ ތެއަންނަ މީހުން

މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު  ޑޮލަރު ދަްއކަންޖެހުނީމާ 50ރަުށް ޑޮަލރު ދީގެން ހުންނަ މީހާއަުށް އިތު 50ްއގައި ގެސްޓްހައުސެ 

ންގެ އަތުން ލިބޭ ޓެކްސް ރިސްޓު ޖެއަުށް އަންނަ ޓުއަގެ ރާއްވެގެންދާނެ. އޭެގ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ތަކުލީފަކަުށް

. މިކަހަލަ ދިރާސާއެއް ނުކޮުށް މިކަން ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑަުްށ ޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ެއއްެޗހިވާނީތޯ ނޫންތޯ މިހިރީ އަ އިތުރު

ން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ޓެްކސްތައް ނެގުމުގެ ކުރިން އަުޅަގނޑުމެ

ެއކު  ފައިސާ ހެޔޮގޮތުަގއި ރަްއކާތެރިކަމާ ދައުލަތަުށް މި ލިބޭ ،ވަރަުށް ގިނަ ކަންަތއްތައް އެަބހުރި. ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް

ދިޔައީ މިދިަޔ ންެވގެބޮޑު ޚިޔާނާތް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އެބަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ. ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ މިލްކިްއޔާތުން އެންމެ

. ެއކަން އެނގޭނެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަިއދިޔައީ އެމް.އެމް.އޭ ަގވަރުނަރަުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަަވއިގެން. އިތެޭރގަ ގެއަހަރު

ކުރަްނވީ. ހެޅި. އެ ަކންތައްތައް އިޞްލާޙުއެ ރިޕޯޓުތައް އެމް.އެމް.ޭއގެ ެވރިންނަުށް އެކަން ބަލަހައްޓަން ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ހުުށަ

އެކު ބެލެހެްއޓޭނެ ގޮްތތަކެއް ހަދަންވީ. ެއއަުށްފަހުގަިއ  މި ލިބޭ ފައިސާ ަރއްާކތެރިކަމާ ަދއުލަތަުށް ،ބޭ ފައިސާ ރާއްޖެއަުށް މި ލި

ތެރެއިން މި ހުރިހާ ކަމެއް  ގެނޫނިއްޔާ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެއްެޗއް ނަގާކަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ. ބީއެމް.އެލް 

ލަުށް ލީ. ކޮބައިތޯ އެތާގެ ވެރިން؟ އެ ކޮުށް ޖަތި އެތާ ހުރި މެނޭޖަރަކަުށް ހުކުންނިކަމެފަހުން  ހިނގަމުންދިޔައީ. އެންމެ

ވެސް ޭއގެ  ދެއްއަދަުށްދާން ދިޔަީއ. އަދި  ކިހާޮބޑު ެގއްލުމެއްތޯ ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަުށް ވެގެން މި ޒިންމާއެއް ުނއުފުއްަލވާ.

ތައް އަުޅގަނޑުމެން ފުރަަތމަ ކުރަންވީ. ެދވަނަ ކަަމކުަށް ކަްނތައް ތަފުސީލަކަުށް ނުދެވޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނޭނގެ. މި

ދަލުގައި ޓެކްސް ނިޒާމު މިފަދަ ކުދިކުދި ޓެކްސް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގުމުެގ ބަ ،އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން

ކްސް މިހާރުން އިންކަމް ޓެ ،ކުރައްވާުށޭ. ޭއގެ މާނައަކީ މި ތަނުގައި ަބއެއް ބޭުފޅުން ވާހަކަދެްއކެވި ފަދައިންފުރިހަމަ

 ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އިންކަމް ެޓކްސްއިން ލިބޭ އާމްދަނީ މާ ގޮތް މިހާރަުށް ތަޢާރުފުކުރުމަކީ އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު

ޭއގެ ސަބަބުން ބިޒްނަްސ  ކަމް ޓެކްސް ތަޢާރުފުކޮުށްފިއްޔާއިން. އެެހންނަމަވެސް، އޭގެ ސަބަބުން، ބޮޑު ެއއްަޗކަުށް ނުވެދާނެ

ޑުިއވޭ އިންކަމް ފަހަރުަށް އަ ބޫލުކުެރވޭ. ބައެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަ އިތުރުވެގެންދާނެ ފަދަ ތަކެތި ސްޕްރޮފިޓް ޓެކް

. ވާހަކަ. ައޅުގަނޑަކަުށް އެކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭކުރީމާ މި ތަނުަށް އަންނަ އިންވެސްޓަރުން ަމދުވާނެ ޓެކްސް ތަޢާރުފު
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ނުޖެހޭ. ބޭރުގެ ބައެްއ ތަނަކަުށް ޓެކްސް ދައްކާކަުށް ދައްކަންޖެހެނީ. ދެ ސް މްދަނީއަކުން މި ތަނަުށް ޓެކްމި ތަނުން ލިބޭ އާ

. އަުޅގަނޑުމެން އޭެގ 35، %30ކުިރއަރާފައި ހުރި ޤައުމުތަކުގައި އިންކަމް ޓެކްސް އެބަ ދައްކާ % ،ޤައުމުތަކުަގއި

ން ދައްކާނީކީ. . ބޭރަކަުށް ނޫމި ތަނަުށް ންޏާ އެ މީހުންގެ ހުރިހާ ޓެކްސެއް ވަންނާނީވަ ކަމަުށް ަނގާ 15ބަދަލުގައި %

އި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. ކަމުގަތަޢާރުފުކުރުމުން ލިބޭނެ ފައިދާ ރީ އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އިންކަމް ޓެކްސްއެހެންވީމާ، މިހި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަަބބުތަކަުށް ޓަކައި މިހާރުން މިހާރުން މިކަން ތަޢާރުފުކުރަން އަޅުގަނޑަުށް ނުފެންނަ ވާހަކަ 

ންނަވަން. އެހެންނެއް ނޫން. ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޗާެޖއް ެއއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަުށްފަހުގަިއ ނެގުމަކީ މައްސަަލއެއް ނޫން ދަ

އަޅުގަނޑަކަުށް. ހަމަ އޭގެއިތުުރން މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ބޭރަުށް ފުރާ މީހެއްގެ އަތަކުން އެކަންެޏއް ނޫން 

ސިީޓގައި އެަބއޮތް އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް. ެއީއ ވެސް ތަރައްޤީކޮުށްފައި އޮތް  މި ޓެކްސް ނަގަންޖެހެނީކީ. އައްޑޫ

ތަނެއް. އެތަނަުށް ވެސް އެބަޮއތް ޚަރަދުތަކެއް ކޮުށްފަ. ޑިވެޮލޕްމަންޓު ޗާޖެއް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ނަގާ 

 އަޅުގަނޑު ެދކެން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. ކަމަުށް ވަންޏާ އަްއޑޫ ސިީޓގެ އެއަރޕޯޓުން ވެސް ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ދު ވަޙީދު އިބްރާޙީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށްފުރާ 

މަ ވެސް ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީނެގުމާ ބެހޭ މި ބިލަުށް ބަހުސްކުރަމުންގެންދާއިރުގައި އެންމެ ފުރަތަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އެންެމ ފުރަތަމަ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންެގ ހާލަތާއި ދިެވހިންގެ ހާލާ މެދުގައި ވެްސ 

ވިސްނަންވާނޭ. އަުޅގަނޑުމެން ކުއްލިައކަުށް، އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ ކަމެއް ކުއްިލއަކަުށް ކުރަންއުޅެފި ކަމަުށް ވާނަަމ 

ލާއި ުދއްތުރާތަްއ އިންތިހާަދރަޖައަުށް ބޮުޑވެގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ގާނޫެނއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޭއގެ އުނދަގު

އޮތަސް، ަގވާއިެދއް އޮތަްސ، މިއަުށް ޢަމަލުކުރާނެ ފަރާތެއް ނެތި، އެންމެ ފަހުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ަގވަރުނަރު ލަްއވާ ވެސް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ަގިއ  250އިިފއޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސާއ ޚިލާފަުށް ކަންތައްތަކެއް ކުރުވަ

ދައުލަތުގެ މާލިްއޔާގެ ިރޒާުވގައި ބަހަްއޓާފައި ހުންނަ އެްއވެސް ފަިއސާެއއް، މުަދލެއް، އެނޫްނވެސް އެްއޗެްއ 

އްޔަތުން ޚަރަދުކުރަންވާނީ އެކަމަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ ތިން ބައިކުަޅ ދެ ބައިގެ އަޣްލަބި

މިލިޔަނަުށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދިވެހި ބައިތުލްމާލުން ނުވަަތ  141ފާސްކޮުށްގެން ކަމަުށް ބުނެފައިާވއިރުަގއި، ޖީ.އެމް.އާރަުށް 

އެމް.އެމް.ޭއގެ ރިާޒވުން ނަަގިއ ދޫކޮުށްލިއިރުަގއި ަގވަރުނަރު މިހިރީ ގޮހޮރުނަރަކަުށް ވެފަ. ގޮހޮރުނަރު އެްއގޮތަކަުްށވެސް 



23 

 

ގޮހޮރުނަރެއް ކަންތައްތައް ނުވާނެ. މަސައްަކތްކޮުށްގެންނުވާނެ. ެއއީ ގޮހޮރުނަރެއް ނޫން. އެއީ ގަވަރުނަުރ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެހެންވެއްެޖއްޔާ ަގވަރުނަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭާނއަުށް ގާޫނނުން މަތިކޮުށްފައިވާ ކަންތައްަތއް ކުރަންވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި 

ޑޮލަރު ބޭރު  50ޑޮލަރު ދިވެްއސެްއގެ އަުތން، އަދި  37ފީގެ ގޮުތަގއި  ރައީސް. ެއއަރޕޯޓު ޓެކްްސގެ ގޮތުަގއި، އަދި

ރައްޔިތެްއގެ އަތުން، އަދި ޓްާރންސިޓު ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ވެސް ހަމަ މި ފައިސާަތއް ެނުގމަުށް ޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް 

ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާެގ ، ކޮުށް، މި ގާނޫނަުށް މި އިޞްާލޙު ގެނައީ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނުމެން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދުމެން. މިފަދަ ބޭބޭފުޅުން ކަނޑައެިޅގެްނ 

ފައި ސަރުކާުރެގ ކޮމިޓީގައި އިންތިހާއަުށް އިްނާކރުކޮުށްފައި، މި ކަންތައްަތއް ެގނައުމަުށްފަހު އެ ބޭފުޅުންނަުށް ގޮންޖައްަސވާ

ފަރާތުން، ކެލޭމެން ކިތަންމެ ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް މިކަން ކުރަންުށޭ ޖެހޭނީ. ތި ބޭފުޅުންނަުށް ޖެހޭނީ ތިމަންނަ ބުނާ 

ގޮތަުށް ހަދައިގެންނޭ ކަންތައްަތއް ކުރަން. ވޯޓު ެވސް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަުށް ބުނެ ގޮންޖައްސަާވފައި މި އޮތީ މިއަދު މި ބިލު 

 ގަނޑުމެން ައުޑއަހާނަމޭ މިއަދު އެ ބޭބޭފުޅުން މިއަދު ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ. ހުުށަހަޅާފަ. އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަުށް. 

 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ބިލުަށް ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަނޑު ހިތަުށް މި އަރަނީ މި ބިލުގައި 

ޅޭހެން. ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް، މިހާރު ބައެްއ ވަރަުށް  ބޮޑެތި ޮއޅުންތަކެްއ، ސާފުނުވާ ވަރަުށް ަބއިވަރު ަމސައްކަތްަތއް އެަބއު

ބޭފުޅުން އެބަ ދައްަކާވ، މިހާރު ނަގާ ޓެްކސްގެ އިތުރަުށް، ިމހާރުވެސް ކޮންމެ މީހެްއގެ އަުތން މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ގޮތުަގިއ އެއަރޕޯޓުން ބޭރަުށް ފުރާ ކޮްނމެ ޓިކެޓުގެ އަުގގެ ތެރެއަުށް ަވދެގެން ޓެކްެސއް ނެގޭ އެބަ. ައޅުގަނޑު ހަނދާންވާ 

ޑޮލަރުގެ އިތުރުން އަނެއްކާ އިތުރު ޓެކްސެއް މީގެތެޭރގަިއ  12ޑޮލަރު. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު ހިތަުށް މި އަރަނީ އެ  12

ޑޮލަރުތޯ ދިވެއްެސްއގެ އަތުން މި ނެގެނީ؟ މިއީ ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް. ޙަޤީޤަތުގައި  12ހިމެނެނީތޯ؟ ނޫނީ ހަމަ އެ 

މަޢުޫލމާތުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް، ދިވެހީންނަުށް ސާފުވާން ބޭުނންވޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު  މި ބިލުން ވަރަުށް ގިނަ

އެދެން ކޮމިޓީ ލެވަްލގައި ިމަކން ރައްޔިތުންނަުށް ރަނގަޅަުށް ސާފުކޮުށްދެއްވާަފއި، ިމއާ ބެހޭ ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާުލ 

 ތްތެރި ރައީސް. ހޯދިގެން މިވަރު ކަމެއް ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޭޖގެ ެއއަރޕޯޓަކުން ިދވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ 

އަތުން ޓެކްްސއާއި ފީނެގުމާ ެބހޭ ބިލު މިއަދު ހުުށަހެޅިގެންދާިއރު އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ޭބނުންވަނީ، މިފަދަ ޓެކްެސއް 

ން ނަގަންވާނީ ވަރަުށް ބޮޑެތި ދިރާސާތަކެއް ކުެރވިގެްނކަން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން. އެީއ ނުވަތަ ފީއެއް ަރއްޔިތުން އަތު 

ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ވަރަުށް ތަފާތު. ރައްޔިތުންނަުށް އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު ވެސް ވަރަުށް ތަފާތު. އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ 

ނޑު ހިތުން ބައެއް ރަްއޔިތުންނަކީ ަވރަުށް ހާލުގައި ބޭހަުށް ވެްސ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ހަމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅގަ

ނުފުރިގެން އުޅޭ ަބެއއް. ެއކިެއކި ފަރާތްތަކަުށް ގޮސް އެިކއެިކ މީހުން ކައިރިން ފައިާސ ހޯދައިގެން ބޭރަުށް ބޭަހކަުށް ެވްސ 

ރު، ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އަތުން ފުރެން އޮންނަނީ. ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އެގޮތަުށް ވެސް އެަބ ދިރިއުޅޭ. މިހެން އުޅޭއި

އެއް އަދަދަކަުށް ޓެކްާސއި ފީނެގުމުން އެީއވެސް އިންސާފެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ައޅުގަނޑު ހިތުން 

ންނާ، ބޭސްފަރުވާއަުށް ފުރާ މީހުންނާއި، ނޫނީ ުޗއްޓީ ހޭދަކޮުށްލަން ބޭރަުށްދާ މީހުންނާއި، ވީކެންޑުތަކުަގއި ބޭރަުށްދާ މީހު

މި ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ވެްސ ތަފާތު އެކި އަުގަގއި އެ މީހުން އަތުން ެއއަރޕޯޓު ިޑވެލޮްޕމަންޓު ޗާޖު ނަގަންޏާ ެވސް 

ނެގެންޖެހޭނީ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި. އެީއ ވަރަުްށ ހާލު ދެރަވެގެްނ، ވަރަުށް ދަތިާހލުގަިއ ސަރުކާުރގެ އެހީާއއި، 

ެގ އަތުން އެހީ ހޯދައިގެން ބޭރުަށް ދާ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ވެސް އުޅޭތީ. އެހެންވީމާ، އަދި އާއްމު އެިކއެކި މީހުން

ތަފާތު  މި ކަންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކުރައްަވއި،ބައްލަވާއިރު އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ިމ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން 

 ދާއިރު އެންމެ އިންސާުފވެރި އަތުން ޓެކްާސއި ފީ ނެިގގެން ުށް ަރއްޔިތުްނގެ ރައްޔިތުންގެ މެުދގައި އިންސާުފވެރިވާނެ ގޮތަކަ

މު ތަކަުްށ މިކަން އޮތުން ެއއީ މުހިއްގޮ ިއ ފީ ނެިގގެންދާއިރު އެންމެ އިންސާފުވެރިުށް ަރއްޔިތުްނގެ  އަތުްނ ޓެކްސާގޮތަކަ

މި ތިބެނީ  ޖިލީހަުށް އައިސްވެސް މި މަ ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލަން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ކަމެއް

ވަރަުށް  ރަނަގޅަުށް ގެންދިއުމަުށް ަޓކަިއ.ުއމުގެ ނިޒާމު އެންމެ ުށް އިްނސާފާއި ހަަމހަމަކަން ހޯދައިދޭން. އަދި ޤަ ރައްޔިތުންނަ

 ޓަކައި.  ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 ުށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ، ކީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ހުުށަހެޅިގެން ވާހަަކދެކެވޭ ބިލަ

އި ފީނެުގމާ ބެހޭ ބިލެއްގެ ވާހަކަ މި އާ ންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސް ސިތަކުން ިދވެހިރާއްޖެިއން ބޭރަުށް ފުރާ ފައެއަރޕޯޓް

ވާމީ ވަިއެގ އެައރޕޯޓަކީ އަބަދުވެސް ދުނިޭޔގެ ބައިނަލްއަޤް  ދެއްކެވެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިންޓަނޭޝަނަލް

 ،އް. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީޑިޓުތައް ހަދަމުންދާ އެއަރޕޯޓެއިދާރާތަކުން ތަފާތު އޮ ބެހޭ ތަކާދަތުރުފަތުރު

އި. ައއިއްަސ މި އަންނަނީ ޕްަރއިވެްޓ ޖެޓެްއގަ ،ރޕޯޓަުށް ގެނެސްލްެގ މީހުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއއަޓޮޕް ވީ.އައި.ޕީ ެލވަ

ވީމަ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދެޭވ ަގިއގެން ާވރޭކޯޓު ލަިއގެން އަންނަން ހަމައެކަނި ފެރީއާ ހަމައަުށް ިވއްސާރަުކޑަެއއް ނަ

ަރއީްސގެ ސިާޔސަތުެގ  އާދެ،؛ ގަޫބލެއް ނުކުެރވޭ. ސަުރކާރުން ޚިދުމަތެއް ކަމަކަުށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ރަނަގޅު ފެންަވރުގެ

 ހަތް  ،ުށްމަކަންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ވަރުގަދަ އެ ޕޯޓަކީ ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ އެންމެުށުން މިއަދު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރދަ

ސަރުކާރުެގ  ،ދާއިރު އްކަތް ކުރިއަުށްޯޕޓް އަޅުގަނޑުމެން މަސަޑޮލަރެއް ޚަރަދުކޮުށްލައިގެން ެއއަރސަތޭކަ އެތައް މިލިއަން 

. ރާއްޖެއަުށް ގެނައުންގެ ންޖަރުން އަޅުގަނުޑމެންސިއޮތީ ހަތް މިލިއަން ފަމާަޒަކުށް ވެފައި މި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަ

އް ނެގުމަކީ ޓަކައި ިޑވެލޮްޕކުރުމުގެ ޓެކްސެ  ކުރުމަުށްއެއަރޕޯޓް ަތރައްޤީ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ 

ުށް ލެްނޑަުސވިޒަ ކަމުަގއި ވިޔަްސ، ލި ނެދެލެންޑަުށް ބަލައި، ކަމެއް. އޮސްޓްރޭިލޔާ  ެވސް ކުރާ އިއުެމއްގަ ޤަދުނިޔޭގެ ހުރިހާ 

ކަމުގަިއ  ލިބަލައިސްީރލަންކާއަުށް  ،ލިކަމުަގއި ވިޔަސް ދި އަވަުށްޓެރި އިންޑިާޔއަުށް ބަލައިކަމުގައި ިވޔަސް، އަ  ލިބަލައި

 ،ޖެހޭ ކަމަކީުޅގަނޑުމެން ސުވާުލކޮުށްލަންއަ ،ވިޔަްސ ޓެކްްސ އެަބ ނަގާ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެެހންނަމަވެސް

 މިއީއަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް ނަގާނެތޯ ނުނަގާނެތޯ.  އަތުން ގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ިމތިބަ ތިން ލައްކައެއްހާ މީހުން

ލާތަކުގެ ތެރޭަގިއ މަރުޙަ ނޑުމެން ޖެހޭނެ ކޮމިޓީްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން އަޅުގއަޅުގަނޑުމެން ކޮުށްލަންޖެހޭ ސުވާލެއް އި 

ފާސްކޮުށްގެން ، ކޮުށްގެންއަދި ޚާއްޞަކޮުށް މިފަދަ ބިލެއް އަޅުގަނޑުމެން ފަރުމާ .ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މަޝްވަާރުކރެވެންޖެހޭނެ

 ގޮތް ހުރި ކުރާ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރުއި؛ ޓުއަިރޒަމް އިންޑަްސޓްރީަގއި މަސައްކަތް ލާއިރު އިންޑަސްޓްީރގަ ނިންމައި

ލަ ރީ އަމިއްއި މިހިހުރި ރިސޯޓުަތއް ަތރައްޤީވެފަ  ބަލަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ިޑވެލޮްޕކުރެވިފައި

 ؛އުމުތަކުން ފެންވަރުގެ މީ. ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ޤަހުރި ބުރަ މަސައްކަތްަތއް އި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ކޮުށްފަ ،ފަރާތްތަކުން

އިންޓަނޭަޝނަލް ބްރޭންޑުތައް ރާއްޖެއަުްށ  ،އެއް ނަންބަރު ފެންވަުރގެ ިރސޯޓުތައް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރާްއޖޭގައި ތަރައްީޤވެ 

ކަންތައްަތއް ކުެރވިފައި މިހިރީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ  މި ،ވާމީ ެއވޯޑުަތއް ލިބި ލިބި، ބައިނަލްއަޤް އައިސް މި ޚިދުމަތްތައް

، އިްނވެސްޓަރުްނގެ ިހއްސާ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ  ތިބި ކޮުްށފައިއެަބއޮތް. ރާއްޭޖގައި އިްނވެސްޓު ވަރަުށް ބޮޑުމީަގއި ހިއްސާ 

ަތއް މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު ގެ،ދުނިޔޭގެ ފެންނަވަރު  ،އެަބޖެހޭ ރު ބަލަންކަމެއް އަުޅގަނޑުެމން ކުރަމުންދާއި މި ހުރިހާ

މަތްތައް ހުރިހާ އަދި މި އަންނަ މަތީ ފެންވަރުގެ ފަތުރުވެރިންނަުށް ދެވޭނެ ޚިދު ،ަތރައްޤީކުެރވި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި

 ،ރޕޯޓުން ފެުށިގެން އައިސް ެއއަ، ގެން ައއިސްރލައިނުން ފެުށިދިމާއަކުން ވެްސ އަުޅގަނޑުެމން އޮންނަން އެބަޖެހޭ. ެއއަ
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ވެސް އެ ޚިދުމަތްތައް އެ  ދެންއަންނަން ހަމައަުށް ތެރެިއން ރިސޯޓާ ތަކުގެއެކިއެކި ޓްާރންސްޕޯޓް ނިޒާމު ފަތުރުކުރާދަތުރު

ރޕޯޓު ންނެވި އެއައަުޅަގނޑުމެންނަުށް މެއިންޓެއިންކުެރޭވނީ މި ދެ ދޭން އެބަޖެހޭ. މި ކަންތައްަތއް އި އަުޅގަނޑުމެންލެވަލްގަ 

ޓުއަރިޒަމް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޓެކްސް ވެސް ަނގަިއގެން. ެއކަންތައް ކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަިއގެން.

މި އަންނަނީ. ދުނިޔޭގެ އެިކއެިކ ކުރަމުން ުޅގަނޑުެމން މިއަދު މެނޭޖުޓިވް ގޮތެްއގަިއ އައިންޑަސްޓްީރއަކީ ވަރަުށް ކޮމްެޕޓި

އެ ފެންވަުރގެ ރިސޯޓުތަްއ  ހުރި ރިސޯޓުތަކާ ާވދަކުރަމުން އެބަދޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފެދިފައި އާކުން ދިވެހިރާއްޖެއުމުތަޤަ

ކުރަމުން އަންނަ ަޤުއމުތައް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ލްަތްއ ތަރައްޤީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މޮޑެްލ ނަކަލުކޮުށްގެން އެ މޮޑެއެބަހުރި

ޖެހެނީ. ކުރަންވަރަުށް އުނަދގޫ ޮގތަކަުށް މިކަން  ގޮތެއްަގއި، ންނަުށް ވަރަުށް ކޮމްޕެޓެޓިވްބަލުގައި އަުޅގަނޑުމެ މުސްތަޤު

އަދަދު  ބޮޑުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮމޯޝަންތަކަުށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ އަުށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ވަރަުށްގމާކެޓިން ގެއަޅުގަނޑުމެން

ންތައްތައް ކުެރވޭީނ ކަ މި، ދުމަތްތައް ބޮޑުވާނެ. އެހެންވީމާ ހޭ ޚި ރތަކަުށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮުށްދޭންޖެބޮޑުވާނެ. ެއކިެއކި ފެއަ

ެއއްކޮުށް ވާަހކަދައްަކއިގެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން ސީދާ ރައްޔިތުންނަުށް މީގެ ހެާވއި  އާއިންޑަސްޓްރީ 

ޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓަުށް އަޅުގަނޑުމެން ރއެއަރޯޕޓް ޓެކްސަކީ ހަމަ އެއަ ވަންޏާ މި ނަގާ ކަމަުށް އި މަންފާ ހޯދަން ބޭނުންލާބަޔާ

ރޕޯޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓު ފަންޑެއްގެ ގޮތުަގިއ ތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން ެއއަުށް ވާން އެަބޖެހޭ އިއްޒަތްދަކުރާ ޓެކްސަކަހޭ

ރޕޯޓުތަުކގެ ފެންވަުރ އެއަ ،ހޭދަކުރަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓުތަާކއި އެ ފައިސާ ައޅުގަނޑުމެން އި،ބަހައްޓާފަ

ރޕޯުޓގެ ކަންތައްަތކަުށް ގެ ފެްނަވރު ރަނގަޅުކުރުމަުށް. ހަމައެކަިނ އެއަރޕޯޓުއަރަނގަޅުކުރުމާިއ، މާލޭ އިންަޓނޭޝަނަލް އެ

 ރޕޯުޓގެ ތަަރއްޤީއަުށްާކވެސް އަުޅގަނޑުެމން އެއައަެނއް އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިްއޔާ އަމާޒުކޮުްށގެން ކުެރވޭ ކަމަކަުްށ ވާން

ތަކުލީުފ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޖެހޭނެ.  ،އުނދަގޫ ނައިރުގަިއ ހަމަ މި ފަންނުގެ ދަތިޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަމުން ައން

ދާއިރު ބަޖެޓު ންއަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމު ،ދާއިރުއް އަުޅގަނޑުމެން މެނޭޖުކުރަމުންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ ފަންޑެ

ނުން ހުރީ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ވިސްދެެކވުނު. ވާހަކަތައް ވަރަުށް ގިނަ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގައި ވެސް 

ނުކުރަން  ކަމަުށް. އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ޖެހޭގޮތްަތކެއް ހޯދަން ންނަުށް މީގައި ލުއިހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހީ 

. ޖެހޭނެ ކަމުަށް ނަ ފެންވަރުގައި ދަތުރުކުރަންދަތުރުކުރަމުން އަން އި ހަމަބަލުގައި އަުޅގަނޑުެމން ދިވެހިން ކުރީގަމުސްތަޤު

 ދުނިޭޔގައި ތަނުަގއި ަޑއިގްނޯިސސް ސެންޓަރުތަކާއި  އެ ،ފްލޯގެ އިމާރާތެއް ހަދައި 25 އިއަޅުގަނޑުމެން ައއި.ޖީ.އެމް.ެއްޗގަ

ލުގެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ބޮޑު ހޮސްޕިޓަ ،ރަފުކޮުށްގެންވަރުގެ އެިކއެކި ޚިދުމަތްތައް ތަޢާނެތް

ާވނެ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ ކުޑަ  މަ އަުޅގަނޑުމެން ދަތުރުކުަރންޖެހޭ ދަތުރުކުރުންތައްއަުށްގެންދިަޔއިމަސައްކަތްތަްއ ކުރި 

ންނަުށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގާޫނނެއްގެ ތެެރއިން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސިސްޓަެމއް ިދވެހީމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން 

ޖޭަގިއ ރަފުކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހަދަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްއަރިޒަމް ތަޢާއިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. ލޯކަްލ ޓުޤާ

. އިނގޭތޯ މީހުންނަކީ ހަމައެކަނި މެޑިކަލް ރީޒަންތަކަުށް ދާ ބޭފުޅުން 90ވެސް ދަތުރުކުރާ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން %މިހާރު

، ޓު އެބައުޅޭ. އެހެްނވީމާުށް ޕަެސންއެޑިުޔކޭޝަން ރީޒަންތަކަުށް އެބައުޅޭ ގާތްގަނޑަކަުށް ޭއގެެތރެއިން ފަންސަވީހަކަ
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މެޑިކަލް ީރޒަންަތކަުށް އަތުން ބޮޑެތި ހޭދަތަްއ  ،ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް މިދާ ބޮުޑ ޕަސެންޓު އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ

ތަކަުށް އުމުަޓކައި އަވަުްށޓެރި ޤަ އެިކ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަުށްބޮޑެތި ހޭދަތައް ކޮުްށގެން ެއކި ކޮުށްގެން އަދި ސަރުކާރުން ެއހާ

ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތަްއ  އެ، ދަތުރުކުރުންތަކަުށް ނިމުމެއް ގެނެވޭނީ އެ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ދަތުރުކުރާ މި

ދަކުރެްއިވއްޔާ މި ޚިދުމަތްތަކާ އެކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އެއަރޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި ތަޢާރަފުކޮުށްގެން. އިރާ

ނެ. އެހެންކަމަުށްވަންޏާ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ަނގާ ފަންޑަކުން ެވސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖެގ ކުރެިވގެން އަންނާތަރައްޤީ

ލުއިފަސޭހަ ކޮުށްދޭން އެބަޖެހޭ. އެ ޚިދުމަތްތައް  ލިބޭ ގެއްލުމެްއ ނޯންނާނެ. ދިވެހީންނަުށް އަޅުގަނޑުމެންރައްޔިތުންނަުށް 

. ޑުމެން ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ދަތުރުކުރުންތައް ވެސް ނިމުމަކަުށް އަންނާނެރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނ

ެގ އުމުތަކަުށް ލިބޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ. އެ ދިމާއަުށް އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖެއިން އަވަުށްޓެރި ޤަ 

ުށް މެޑިކަްލ ބަލެއްގެ ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަޤުކުރު މުސްތަރީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އި އެހެހިފާފަރައީސުލްހުމްހޫރިއްޔާ އަމާޒު

ައޅުގަނޑުމެން ، ރަފުކުރެވިނަުށް ތަޢާލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް އަުޅގަނޑުމެން އެިކއެކި ފަރުވާަތއް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ލިބި،

 ދަ ޤައުމުތަކަުށްފަ ސްރީލަންކާ ،އިންިޑޔާ ،ނިމުމަކަުށް އައިސް އުމުތަކަުށް ދަތުރުކުރާ ދަތުރުކުރުންތައްތައިލެންޑު ފަދަ ޤަ

 ،އުމުތަކަުށް ދަތުރުކުރާ ދަތުރުތައް ނިމުމަކަުށް އަިއސްސިންގަޕޫރު ފަދަ ޤަ، ދަތުރުކުރާ ދަތުރުކުރުންތައް ިނމުމަކަުށް އައިސް 

މި ފައިާސއަީކ ައޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި އެނބުރޭ  ،އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ އެިކ ތަންތަނަުށް ދިވެހިން ދަތުރުކޮުށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  .ގެންދާނެފައިސާތަކަކަުށް ވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ުށް. ޢާޡިމަ ޢަލީ

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

އާ ހަމަހަމަކުރަމުން އުމުތަކާއި އަުޅގަނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖެތްތެރި ަރއީސް. ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 ،ބަލައިލާއިުރގައި ޒިންބާބުވޭ  އުމުތަކުގެ ހިްނގުމަުށްވޭ. އަުޅގަނޑު ދުިނޔޭގެ ެއހެން ޤަދަްއކާތީ ައޅުގަނޑު ކަްނބޮޑުވާހަކަ

ވެރިކަެމއް، ަރއްޔިތުްނެގ  ތާރުރަުށް އެްއގޮތަުށް މި ހިނގަމުންދަނީ. ޚުދުމުޚްވަ ކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާމުތައުނޯތު ކޮރެއާ ފަދަ ޤަ 

 ،ގޮތް އެނގޭ. އެހެްނވީމާ އުމުގައި އޮތްގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ. ަޢދުލުއިންޞާފު މި ޤަ ސް ހިނގަމުންދާމަޖިލި

ކަމަުށް ބުނެ ވަކާލާތުކުރާތީެވ  އުމުން ވެސް ނަގަންޖެހޭނެ ނަގާީތވެ މި ޤަ އުމުތަކުން ފީއެއްއަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަ

ރަޝީދު  އަޙްމަދު ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން .އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

 ؛ޑޮލަރު 25ންޖަރުންގެ އަތުން ސިވެހިރާްއޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަރޕޯަޓކުން ދިއަިދވެހި ރާްއޖޭގެ އެ ،ޅުއްވާފަިއވާހުުށަހަ
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އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ތަްމސީލުކުރަން ތިބި ބައެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން 

ުށް ތަނަ ސަުރކާރުން ބުނާ ކޮންމެ ެއއްެޗއް މި ،ތިބި ބައެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން އެްއކަލަ ސަރުކާރުން އަންނަ ޮކންމެ ބިލެއް

ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ ގިަނ  ،ބައެއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ަވކާލާތުކުރަންޖެހޭ އަުށްހުުށަހަޅައިގެން އެ

ފަރާތްަތއް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ިޚޔާނާތުެގ ތިބި  އިތާުިށވެފަ މެންބަރުންނަކީ ތަފާތު ކަންކަމުގައި އެކި ގޮްތގޮތުން 

ކުޅެގެން ެއ ލްމުބަެއއް މެްނބަރުން ފި .ގޮްއވިޭއ ބުނެގެން އެ މައްސަލަިއގައިލޯންުޗގައި ބޮން .އިލަިއގަމައްސަ

 ތިބި މެންބަރުންތަކެއް މި  އިވެސް ގޮތަކުން ތާުށިވެފަ ނެތް. ކޮންމެ ދެން މިހެން ގޮސް ބަލާނެ ކަމެއް. އި މައްސަލަިއގަިއގަ

ން ފައިސާ ނެގުމުގެ ވިސްނުމުަގއި ތަފާތު ބިލުތައް އެ ފަރާތްތައް ލައްވާ މި މަޖިލީހަުށް ރައްޔިތުންގެ އަތު، ތިބީ. އެހެންވީމާ

ންބަރުންތައް އެވަރު ނުވިސްާނ ދާއިރު އެ މެ ތަނަުށް ހުުށަހަޅަމުން އެކި ނަންނަމުގައި ފައިސާ ެނގުމުގެ ިވސްނުމުގައި މި

ތީ ކޮންމެެވސް އޮ ފަރާތްތައް މިމި  ދަނީ. އަނބުރާލާއިރު ެއއްކަލަ ތަންޮކޅަުށް މި ހުުށަހަޅަމުންދަނީ ކީއްވެތޯ ިވސްނައި

އްެޗއް ހުުށަހަޅަިއގެްނ އެހަމަ ތަނަުށް ކޮންމެ  މިހަމަ ބުނީމަ  މާ، އެބަ މަޖުބޫރުވޭ ވަގު ޔާމީންގޮތަކުން ތާުިށވެފަ. އެހެންވީ

. އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަކޮުށް ކުރިއަުްށގެންދަން މި ޖެހެނީ. މިއީ

ތަަރއްޤީ  އަންަނުއނު ލައިގެން ތިބެގެން ބޮިއގެން ތިބެގެްނ،، ކަިއގެން ތިެބގެން ،ބޭނުން. އެހެންނަމަވެސް ަރއްޤީވެސް ތަ

، ދާއިރުގައި ރަްއޔިތުން ައތުން މި ފައިސާ ނަގަމުން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެ ތަރައްޤީއާ ދިމާލަުށް

ުޅގަނެޑްއ ނުން ވެސް އަހަމަ ޔަޤީއަުޅގަނޑުމެން  ން ކާންބޯން ނުލިޭބ ގޮތަކަުށްޔިތުއަޅުގަނޑުމެން ރައް ،ކުރަމުންތަރައްޤީ

ލަމާ ނިކަން ބަލައި. މި ޓެކްސްތައް ނަގާކަުށްރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ހުރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތާއީދެއް ނުކުރާނަން 

 2017ވިސްނަމާ ހިނގާ. ައޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު ކުރަން އިސާ ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އިޤްތިާޞދުފަ ! އަުޅގަނޑުމެންހިނގާ

 ުށް ހިމެނޭޓެއް. އިސްރާފު އޭގައި އިންތިހާއަލާއިރުގައި އާަދޔާ ޚިލާފު ބޮޑު ބަޖެބަލައި އަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓުަށް

ދުކުރަން ވިސްނުމުެގ ޭއގެ ބަދަލުަގއި އިޤްތިޞާ، އަުޅގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރަންވާނެ، ތް ބަޖެޓެއް ބަޖެޓަކީ. އެހެންވީމާއޮ ގޮތަުށް

 24ރައީސް އޮފީުހގެ  !ާމހިނގާނިކަން ބަލައިލަ ދަަމއިގަންނަުށް.ވެސް ުތން އަތުން އަނެއްކާ އުޅެނީ ަރއްޔި ބަދަލުގައި މި

ވުރެ ގިނައިން އެަބ  ހާހަުށް 12އިަރކަުށް ަގޑި 24ކޮންމެ  ވުރެން ގިނައިން. ާހހަުށް 12ގަިޑއިރެްއގެ ޚަރަދަުށް 

 ސަތޭކަ  ހަތަރު ،ސަތޭކަ ތިން ،ދުއިަސއްތަ އިގަ ތާ. އެކަންނުޖެހޭނެނޑަުށް ޔަޤީން މިހާވަރު ކުރާކަުށްޚަރަދުކުރަމުންދޭ. އަޅުގަ

އުމެްއގެ ރަީއސް ހަތަރު ލައްކަ މީހުން ހަމަނުވާ ޤަ . އަުޅގަނޑުމެންރައީސް އޮފީހަކު ނުޖެހޭނެމުވަްއޒަފުން ތިބޭކަުށް

ނުޖެހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ބެގެން ކަންކަން ކުރަމުންދާކަުށްހުން ތިސަތޭކަ މީފަސް ، ސަތޭކަ މީހުން އޮފީހުގައި ހަތަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް  .ކަމެއް ނެތް މިހެން ގޮސް ބަލާނެ .ހާސް ރުފިޔާ 72ހާސް ދުވާލަކަުށް.  72ގެކޮޅަުށް ބަާލއިރުަގއި 

ބޭްއވިޔަސް ނުބޭްއވިަޔްސ  ޖަލްސާއެއްތަނުގައި  މި ،ކެއް ދިއްލިޔަސް ނުދިއްލިޔަސްލައްކަ ރުފިޔާ. މިތަނުން ބޮތް 5ބަލާއިރު 

އަޅުގަނުޑ  ،ފަހު މި ބައި މަދުކުރުމަުށް ބައި. ރައްޔިތުން އަތުން ނުނަގާދުުކރަންވީ ނޫންތޯ މި ލައްކަ ރުފިޔާ. އިޤްތިޞާ 5

ަގޅު އަުޅގަނުޑމެން ވެސް ބޭނުން ރަނ ގެނެވޭނެ. ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ގެންނަުށް ބޭނުންާވ ތަރައްޤީ ގަބޫލުކުރާ
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. ެއއަރޕޯުޓތައް ތަރައްީޤވެ އޮންނަން، އި އޮންނަންމަގުަތއް ހެދިފަ ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް،، ޞިއްޙީ ނިޒާެމއް

ކަންކަން  ރަްއޔިތުންެގ އަތުން ގަދަކަމުން މި ފައިާސ އަތުލަިއގެން މި .ންެއއީ ވަކި ުއސޫލެއްގެ މަތީ، އެހެންނަމަވެސް

ބަެއއް މެްނބަރުން ވާހަކަދަްއކަމުން އެބަ  .ުނކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޑު ގަބޫލެއްވެސް އަުޅގަނކުރާކަުށް އެްއގޮތަކަުށް 

 ގޮތަުށް އޮތީ. ދިވެހިްނ އަތުން ނުނަގާ .ނޫންއި އޮތޭ. އެހެނެްއ ޑޮލަރު ނަގަން ހަމަޖައްސާފަ 25ޖީ.އެމް.އާރުން  ،ވިދާޅުވޭ 

ިދވެހި  ޑޮލަރު 25ަދވަމުން އެބަ ގެންދަވާ ހައްން އިތުރުފުޅުހަކަދަްއކަމު ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން މިާތގައި ބައެއް މެންބަރުން ވާ

ދިޔަީއ. އަދި އަޅުގަނޑުމެްނ ވާހަކަދައްކަމުންސުރެ އޭރުންގޮތަުށް  ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން ނުނަގާ ގެ އަތުްނ؛ރައްޔިތުން

އްިލއަކަުށް ތަަރއްޤީކުރަން، ކަންތައްތައް ހިނގާފައި ވެްސ އޮތީ އެގޮތަުށް. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު ސަުރކާރުން ހަމަ ކު

އެއަރޕޯޓް ތަރައްީޤކުރަންުށޭ ކިާޔފައި ރައްޔިތުން އަތުން މި ފައިސާ ނެގުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތެއް ނޫން. އަުޅގަނުޑ 

ޖެހޭ އެ ރަުށްރަުށުގެ، އެ ޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާ މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ެއބަގޮތުަގއި މިފަދަ ބިލުތައް މި މަ ގަބޫލުކުރާ

 ތުން މި ަފއިސާ ަނަގމުންދަންޏާ އެ މެންބަރުންނާ އަ ގެތޮޅުތަުކގެ ަރއްޔިތުން ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ސަމާލުވާން. ރަްއޔިތުންއަ

ސަރުކާރުން ހަމަ ވިދާުޅވާ ކޮންމެ ކަމެްއ  ،ނަމަމާލުވާން. ެއހެންނޫންޖެހޭ ސައަުޅގަނޑުމެންެގ ރައްިޔތުން އެބަދޭތެރޭ 

މެދު އަޅުގަނޑު ޝައްެކްއ  ޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަމުން ގެންދާނެކަމާ ސަރުކާރުން ބުނާ ކޮންމެ ގޮތަކަުށް މި މަ

އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީތައް ހިނގަމުންދާނީ އެކިެއކި ފަރާތްތައް ގެނެސް  ،ނުކުރަން. އެހެންެވގެން އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ

ތަނުަށް  ޕެއް ޖަހާފައި އަނެއް ުދވަހު މިސްޓޭމް ރުގޮތަުށް ރަބަ ތަނަުށް ހުުށަހަޅާ ހަމަ މި ރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކޮުށް.ދި

ރަްއޔިތަކަުްށ  ަނގަންވީާމ، ުއޅެނީ ހުުށަހަޅަިއެގން. ރައްޔިތުން އަތުން ފައިާސއެއް ެވސް ެއކަހަލަ ބިލެއް މި . ިމއަދުއަިއއްސަ

ުށް އެްއޗެއް ދޭްނވީމަ ވެގެންދާނެ. ަރއްޔިތަކަ އެހެނެއް ނޫން. އެ ވަރަުްށ ގިނަ ދުވަސް ީވމާޚިދުމަތެއް ސަރުކާރުން ދޭން

 ރައްޔިތުން އަތުން ނަގަންޏާ ، އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ތަކުަގއި އެަތއް ދުވަހަކު ެވގެންދާނެ. ކޮމިޓީ ވަރަުށް ގިނަ ދުަވސް

އެގޮތަުްށ ، ޔާ ސޮއިކުރީމަ ނިމުނީ. އެހެންވީމާމާދަން ބިލު ފާސްކޮުށްފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ،ިކޔުން ކިޔާަފއި 3އެއްފަހަރާ 

އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެކި  ،ގަނޑުމެން މި މަޖިލިސް ނުހިންގުމަުށް މަޖިލީހުގެ ރައީސުަށް ވެސްއަޅު

އެކު ދަންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑުަށް  ގޮތްގޮތުން ފިތިފައި ތިބި މެންބަރުންނަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އާދޭހާ 

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަުށް. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން
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ގުޅިގެން ައޅުގަނޑު ފުރަތަމަ  . މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލާ ވި ފުރުޞަތަުށްޓަކައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއް

ދައުލަުތގެ މާލިއްާޔގަިއ އްދާގެ )ުށ( ގައި އެބަ ބަޔާްނކުރޭ، ވަނަ މާ 250ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ، ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ

 ؛ނަވާލަން. އެއްވެސް ފަިއސާެއއް އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ދަން އްޓާަފއިވާ އެއްެވސް ފައިސާެއއް؛ރިޒާްވގެ ގޮުތގައި ބަހަ

ދައުލަތުގެ ރިާޒްވގައި ބަހަްއޓާފައިވާ އެްއވެސް ފަިއސާެއއް ނުަވތަ މުދަލެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެްއޗެއް ޚަރަދުކުރަްނވާީނ 

ުށް ނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްޮކުށްގެން 3/2ލަ މެންބަރުންގެ ުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމުއެކަމަ

ނެތި ަރްއޔިތުން މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިީޓ  ހިނގައްެޖ މިފަދަ ގޮތަކަުށް ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމެއްއެނިގގެން

ގޮތުން  ނެތި ޖީ.އެމް.އާރަުށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުުމގެ އެަފދަ ފާސްކުރުމެއް ފާސްކުރުމެއް ،ސަރުކާރަުށް މެޖޯރިޓީ އޮވެ 

ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ  މިިލޔަނަުށް 250އެމް.އެމް.އޭ މެދުވެިރކޮުށް ބޮންޑުތަކެއް ގަނެގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ރިޒާވުން 

ޑޮަލރު މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް  25އައީ ެއއަރޕޯޓު ިޑވެޮލޕްމަންޓުގެ ނަމުގައި  ޖީ.އެމް.އާރަުށް ދެްއކީ. މިއަުދ މި

ުއޭޅ އެނގޭ ވަނީ ީކއްކަން. މި ެވގެން ންނަުށްައޅުގަނޑުމެ ކު އަތުން ެނގުމަުށް. އެހެްނވީމާ،އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ކޮންމެ މީހަ

އުޅެނީ އެއަރޕޯޓުން ފުރާ މީހުންގެ އަތުން ނަގަން. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި  ގޮތަކީ ޖީ.އެމް.އާރަުށް ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާ މިހާރު މި 

މީތި ނަގާނެތޯ  ންންގެ އަތުދިވެހީ ، އުޅޭ ގޮތަކީ. ދެން ައނެއް ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ ވާން މި

އުޅޭ  ދިވެހި އާަދއިެގ މީހުން އަތުްނ ނަގާނޭ. އާދަިއގެ މި ،އެަބ ވިދާޅުޭވ ބަެއއް ބޭފުޅުން މިތާ ،ބަލާއިރު ނުވަތަ ނޫންތޯ

 އޮންނަ މީހުންގެ އަތުން ނުނަގާނޭ. މު ދެރަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާނޭ. އެކަމަުކ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓްއާއް

 އެނގޭ މި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އޮންނަނީޑިޕްލޮމެިޓކް ޕާސްޕޯޓު އުޅެނީ؟ ައުޅގަނޑުމެން އަތުން؛  މިކީއްކުރަންތޯ 

ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އާދަިއގެ ގޮތެްއަގއި ހަމަ ފެންވަރު ރަނގަޅު މީހުންގެ އަތުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯްޓ 

އިން ގެ ދެރަ ނިކަމެތި މީހާ އަތުން ނަގާނޭ. ދެން މި ނަގަނީ ރާއްޖެއާދައި ،އޮންނަނީ. އެ މީހުން އަތުން ނުނަގާ މި

ކަމަުށް ވަންޏާ  އުޅެނީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖޭ. ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖެއް ޑޮލަރު. ނަގާފައި ކިޔަން މި 25މީހުން އަތުން ބޭރު

ޖެހޭނޭ. މިގޮތަުށް ޗާޖު ނެގެންޓަކުން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާހިތްއޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަދާފައިވާ ޮކންމެ އެއަރޕޯ

އުމުތަކުަގއި ެވސް ނަގާ ެއްއޗެއް. ރަނަގޅު ވާހަަކއެއް. އެހެން ޤަ، އުމުތަުކގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖަކީ ދުނިޭޔގެ ޤަ

 ކަންނަގަނީ ކިހާ މުއްދަަތކަުށް ،ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް  ކެއް.އުޫސލުތަޮއވޭ އެހެންނަމަވެސް، ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ޗާޖު ނެގުުމގަިއ 

އެިޅގެން އެނގެންޖެހޭނެ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖެްއ ނަަގންޏާ ނަގާ އަދަުދ ވެްސ އެނގެންޖެހޭނެ. ެއ އަދަދު ކަނޑަ

ކަވަރުކުެރވޭނެ މުއްދަތެއް ެވސް އެނގެންޖެހޭނެ. އަދި އެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖުގެ ގޮުތގަިއ ނަގާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭެނ 

ތަކުގައި ައޅުގަނޑު ވަކިން ުއމުގޮތެްއގައި ދުނިޔޭގެ ޤަ މުޖެހޭނީ. އާއްކަމަކަުށް ަޚރަދުކޮުށްފައި ނެގެން މެކޭނިޒަމާއި ވަކި

އޮްތ  ވެސް ހަމަ އިންިޑޔާަގއި އެއީ  ،ޯކޓުން ވެސް އޮންނާނެ ޕްރީމްަގކޮުށްލަން ބޭނުން، އިންޑިާޔގެ ސުކޮުށް ފާހަޚާއްޞަ

ީނ ޑިވެލޮޕްކޮުށްފަޭއ. އެހެންވީމާ، ގޭޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖު ނެއޮންނާނެ، ގުޭޅގޮތުން ނިންމާފައި  ޖީ.އެމް.އާރު ެއއަރޕޯޓަކާ

 ބަޔާންކުރުމަުށް  ޖަކީ. އެ ިޑވެލޮޕްމަންޓުކުރި ޚަރަދު، އެ ޚަރަދު ކަނޑައަަޅއިވެލޮޕްކޮުށްަފއި ނަގާ ެއއްެޗއް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޑި
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ްއޒަތްތެރި ނީކީ އި އުޅެ މިހާރު ނަގަން މި، ވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖަކީ. އެހެންވީމާ ފަހު އެ ޚަރަދު ހޯދުމަުށްޓަކައި ނަގާ ެއއްެޗއް ޑި 

އީ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ވެސް ިޑެވލޮޕްމަންޓް ޗާޖެއް ނޫން. އެއަުްށ ނަން ކީދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެރައީސް އެްއގޮތަކަުށް 

މި ދޭތި އޮުޅވާލަިއގެން  ނަގާ ޓެކްެސއް އެީއ. އެހެންވީމާ، ެޓކްސަާކއި ޗާޖަކާ، ްއ ެއއީ. ހަމަ ޮރލަުށްރޯ ޓެކްސެ

، އެހެންވީމާ އުެޅނީ ހަމަ ޓެކްސް. އިގެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާުޖގެ ނަމުަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި ަނގަން މިރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލަ 

އުމުން އެއަރޕޯޓުްނ އްޔިތުްނ އަތުން އިތުރަުށް ޓެކްސްނަގަން. މި ޤައުޅެނީ އަނެއްާކވެސް ދިވެހި ރަ ދިވެހި ރައްޔިތުން މި

އުޅޭ ކަމަކީ ޖީ.އެމް.އާރަުްށ  އް ަނގަން. ކުރަން މިުށް ޓެކްސެއުޅެނީ އިތުރަ ފުރާ ކޮންމެ މީހަކު އަތުން މި ،އަންނަ

ވަނަ ާމއްދާެގ  250އަާސސީގެ ނޫނުޓުން އެމް.ެއމް.އޭ މެދުވެރިކޮުްށ ޤާދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިހާރު ަވނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެ

 އެހެންވީމާ، ގާނޫނާ. ންމާފަމަ ކަނޑަެއޅިގެން ިޚލާފަުށް ދައްކައި ނިންމާފަ. ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފަުށް ދައްަކއި ނިހަ )ުށ(އާ

ނަގަން. ހިތާމަހުރި އުޅެނީ އިތުަރުށް ޓެކްސް އަތުން މި ގެޓަކައި އަނެްއކާ ރައްޔިުތން ޚިލާފަުށް ކުރި ކަންތައް ފޫބެއްދުމަުށް

މުތަުކަގއި، އުޑުމެންނަުށް އެބަ އެނޭގ ދުނިޔޭގެ ޤަަނގާއިރު ައޅުގަނއިނގޭތޯ. އަނެްއކާ މީގައި ޓެކްސްކަމެއް މިއީ 

ެޓއް ކަުށް ަތއްާޔރުވުމަުށްޓަކައި. އެ ޕޭމަންޓެްކސަ ުީށގެންވާ ުމއްދަތެއް ެވސް ޮއވޭތަކުަގިއ އެކަޓިކް މުޖުތަމަޢުޑިމޮކްރެ

ޓަކައި ފުރުޞަތު ވެސް  މީހުންނަުށް ތައްޔާރުވުމަުށް ވާނަގާފައި  ރިޔާލަިއ، ދުރާލައިކު ދެއްކުމަުށްޓަަކއި މީހުންނާ އަދި ޓިކެޓު

ނެތި ހަމަ ހިތަުށްއެރީމާ ހިތުހުރި މިންވަރަކަުށް ދިވެހި  ހަމައެއް ،ހަމަ އުސޫލެއް  ،ދީދޭ. މިފަދަ އެއްވެސް ފުރުޞަެތއް ނު

 ވެސް ތާރީޚު ދެކެފައެއް ހުރި ރައީެސއް ދުަވހަކުިމވަރުގެ ގަޓު، ަނގާފައި ދެން މި ވިދާޅުވަނީގެ އަތުން ޓެކްސްރައްޔިތުން

ުނވެއޭ. ގަޓު އަުޅގަނޑު މިތާ މާނަކުރަނީ ހަމަ ސީދާ  ވެސް ެދކެފައެއް ނުވެއޭ. މިވަުރގެ ގަޓު ހުރި ސަރުކާރެއް ދުވަހަކު

 އަނިާޔވެރިކަމަުށް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަުށް.މޫސާ ބްދުލްޣަފޫރުޢަ މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިންގެ ެއއަރޕޯޓް ިދެވހީންނަުށް. ވަރަުށް ސާފު ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ދިވެހި 

އެއަރޕޯްޓ  ގެންޖެހުނީ މި. މިއީތޯ ދިވެހީރުފިޔާ ދައްކަން 571ދަލުގައި ރުފިޔާގެ ބަ 185ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ 

ފޮތެއް ރައީްސ. އަނެއްކާ މީަގއި ގޮތެއް ނޯވެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ހަމަ މި ސަރުކާރަކަުށް މިކަން ނުކޮުށް ދިވެހިންނަުށް ލިބުމަކީ؟

 ،ނުޖެހެޭއ. ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓާއިުށްދައްކާކަ ދައުލަތުގެ އާްމދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަުށް ލިބޭ މީހުން މި ،ނެތް ކަމަކީ

. އޭރުންތާ ރައްޔިތުން ނަުށްދައްކާކަުށްނުޖެހޭ. ނިކަމެތި ރައްިޔތުން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ،ސަރުކާރުގެ ިއސްވެރިންާނއި



32 

 

 މުގެ ބޭނުމަކީ؟ކުރު ކުެރޭވނީ. އެނޫން ކޮން ބޭނުމެްއގައިތޯ މިކަންފަގީރުކަން އިހުސާސްނިކަމެތިވެ، ީބވެ، ަރއްޔިތުންަނުށް 

ންގެ އަތުން ވެސް އްޔާ މިއަންނަ އަހަރުން ފެުށިގެން މިސްކިތަުށް ނަމާދަުށް އަރާ މީހުދެމިއޮެވއްޖެމި ސަރުކާރު އިތުރަުށް 

ުށް އަރާ އުމުަގއި ނުކުރެވި އޮތް ކަމަކީ. މިސްކިތަުށް ނަމާދައިނޭގތޯ. ދެން އެއީ މިހާރު މި ޤަ  ނަގަން ފައްޓާނެޓެކްސް

ދެން އިންސާނެއްގެ  އެކަން ކުރީމާނެގުން މިއަންނަ އަހަރު އަންނާނެ އާ ބިލެއް މި މަޖިލީހަުށް. މީހުންގެ އަތުން ޓެކްސް

ނިންމައިފި. އެހެންވީާމ،  ހުރިހާ ެއއްެޗއް ހަމަވީ. ކުލަފޮުށީގެ ހުިރހާ ކުލަޔަކުން މިހާރު ޓެކްސްަނގަން އަތުން ނެގެން ހުރި

 ކާރުގައި ަރއްޔިތުންނާ މެދުަގއި.ތެރިަކން ހުންނަންޖެހޭއިރު ސަރުފެންނަނީ މި މަންޒަރު. އިޚްލާޞް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

 އުޅެނީ. ނުލެިވގެން މިބިލަުށް ޚަރަދުކުރާއިރު އެ ކަނޑައި މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރަކު މޮބައިލް 150ކީްއވެގެންތޯ ދައުލަތުން 

ހަމަ  އުޅެނީ؟ ްކސް ނުނެގިގެން މިކީއްެވގެންތޯ މުއްސަނދިްނގެ އަތުން އިންކަމް ޓެ އެކަން ީކއްެވގެންތޯ ނުކުރެވެީނ؟

ވެސް ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ނިކަމެއްޗަކަުްށ ވާނެ ކަެމއް ނޫން. އެއްގޮތަކަުށް  އުމުަގއި. އެއީުްށވެސް ނުނެގޭނެ މި ޤައެްއގޮތަކަ

ުރ ނޫނީ ނިކަމެތިންގެ އަތުން އެްއޗެއް އަުތލެވެންޏާ އެ އެްއޗެއް އަތުލަންވީ. ެއއަުށްވުރެ މި ސަރުކާ ،އެްއޗެއް ލިބެންޏާ

މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ރަްއޔިތުންނަުށް މިހާ އަނިޔާވެރި  ،އުފާވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ދެރަވަނީ

ވެސް ހަމަ ބިލެއް ހުުށަހަޅަންވީނޫންތޯ  ފެންނަނީ. މާދަމާ ގޮތެްއގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުންދާތީ. އެއެއް ނޫންތޯ މި

މިލިއަން ރުފިޔާ.  150އް ނުކުާރ ގޮތަުށް. ސަރުކާރުން ސަލާމަތްވީ ވެސް ކަހަލަ ހޭދައެބިލަުށް އެއްދައުލަތުން މޮބައިލް 

ކާޑުގެ ސަބްިސޑީދޭން އުނިކުިރ ލާރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަމައަުށް ލިބުނީ. އެހެންނަމަވެސް އެކަންކަން ނުކުރާ މަންޒަރު 

ން އޮތް ގޮަތކަުށް، ހޯދެން އޮތް ގޮތަކަުށް ފެންނަނީ. ރައްޔިތުންގެ އަތުން ާލރިއެއް އަތުެލވެމި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ތުންނަުށް ވަރަުްށ އުމުގެ ރައްޔިމި ޤަ  އުމުގައި ދިރިއުޅެވެން މިހާރު ނެތްކަން ފެންނަނީ. މި ޤަ ދަމައިގަންނަ މަންޒަރު މި

ކައިިރ ާހސް މީހުން ދިރިއުޅެނީ ނގޭ އިނގޭޯތ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ޮބޑު ބަެއއް ިވއްަސކަުށް، ތިރީހަކަުށް ސާފުކޮުށް އެބަ އެ

 .ނެތިގެންމެލޭޝިާޔގައި މި ޤައުމުތަކަުށް ގޮސްުއޅެނީ މިތާ އުޅެވެންއި އިްނޑިާއގަޔާ ، އިސްރީލަންާކގަޔާ އުމުތަކުަގއި. ޤަ

ތަނުން ފުރައިގެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، މިކަންކަން މިހެން ހުރިއިރުގައި ދެން ތިބި މީހުން ވެސް މި

އި ހުރިހާ ތަން ދޫކޮުށްފަ ޖެހޭ މިލާމަތްެވވެވޭނެ ގޮެތއް ހޯދުމަުށްޓަކައި ދާން އެބަިއގެން ސަވެގެން އަިމއްލަ ފުރާނައަސލާމަތް

ރަްއޔިތަކަުްށ  ތެރި ަރއީސް. ކިހިނެއްތޯ ުއޅޭނީ؟އުމުަގއި ދެން އުޅެޭވކަުށް ނެތް ިމައދު އިްއޒަތްރައްޔިތުން ވެސް. ިމ ޤަ

އި އެނދުގަފިޔާ ދައްކަްނ. ބަލިވެގެން ބަލިރު 385ޖެހެނީ  ުށް މިއަނެއްކާވެސް އިތުރަ ،އިތުރަުށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތި

ލާ މީހާގެ އަތުން ެވސް މި ލާރިއޭ މި ނަގަނީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެން މި ވާހަކަ އަުށިގަނަޑކަުށް ަލއިގެން ފުުރަވއި

ން ދިވެހިންނަުށް ހޯދައިދި  ކުރަންޖެހޭ ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓްނދާންދެއްކީމަ ދައްކާ މީހާ ގޯްސވަީނ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަ

ބުނަން ިއއްޒަތްތެިރ ޖެހޭ ނޫނެކޭ ަގއި މިއަުށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަމަލުތައް ހިންގަމުންދާއިރުމީހުން މިކަހަލަ އަނިޔާވެރި ޢަ 

ގައި އުމުގެ ރައްޔިތުންނަުށް ދަތިވާނެ ހުރިހާ ގޮތެއް ހަދަމުންދާއިރުމި ޤަ، އުމުގެ ރައްޔިތުްނނަުށް ނިކަމެތިކަމާއިރައީސް. މި ޤަ

ޖަހަމުންދާތީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ލަދުގަނޭ ންބަރުން ހަމަ ސަނާކިޔާފައި އަތްހަމަ މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަާވ ބައެއް މެ
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މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ތަރައްޤީކުރުމަުށް ހޯދޭނެ އިތުރު  އިރުގައި އެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިުތންނަުށް އަހަރެއް ނިމިގެންދާ

 ،ދަންވަާރއި ،އަންަނނީ. ރޭގަނޑާއި  އަންނަނީ ބިލު. ބިލުގެ މައްޗަުށް ބިލު މި . ހައްަތހާވެސް މިއެްއވެސް ގޮތެއް ނެތް

ފޮްއޗެއް ދަމަިއގަނެވޭެނ އަތުން ފައިސާ ތަން ހުޅުވަިއގެން ވެސް ރައްޔިތުްނގެ ހުުކރު ދުވަހު މި ،ފަތިހާއި ބަންދު ގަޑިއާއި 

ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ ޮގތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މި ދަނީ. މިއީކީ ނޫން ކަންކަން ާރވަުމން މި ގޮތަކަުށް މި

އަތުން. މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން ދަރިފުޅަުށް  ގެމީހުން ޖެހޭނީ އެެއްއޗެްއ ދީފައި އެއްެޗއް ހޯދަންރައްޔިތުންނަުށް ވެސް 

ން. މިއީ ބޮުޑވަނީ ެއއި . ކަސްޓަމް ޑިއުޓީރުފިޔާއަުށް 8ޕެކެޓް ދެން ލިބޭނީ ކިރު ރުފިާޔއަުށް ގަންނަ 6އިންޓޯލަުށް ގެންދަން 

ސަރުކާުރެގ  ލަުތގެ،ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ުނވިތާކަުށް އެމް.އެމް.ޭއގެ ރިާޒްވގައި ހުރި ލާރިކޮޅު ދައު

 ތިބީ؟ ސިކުނޑި ހަމަޖެހޭ ބައެއްތޯ މި ސަރުކާރުގައި މިނަރު އެ ިވއްކާލީ. ކުންފުންޏަުށް ދަރަނި ގަންނަން ގަވަރު

ނޫނުއަސާސީަގއި ުށް މިހާރު ސުވާލު އެަބ އުފެދޭ. ޤާމެދު ހަމަ ވަރުަށް ބޮޑަ މީހުންގެ ިސުކނޑި ހަމަޖެހުމާ އެ އަޅުގަނޑަުށް

ބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނޫނިއްާޔ  ތިން ބައިކޮުށްފައި މި މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ަގއި އަތްލަިއގެންނުވާނޭދައުލަތުގެ ރިާޒވް

ޕާޓްމަންޓްތޯ އެމް.އެްމ.އޭ ެއއީ؟ ހަމަ ބުނާހާ ކަމެްއ ފައިނޭްނޝަލް ޑި ރައީސް އޮފީހުގެ ސަރުކާރުން ، ބުނެފައި އޮްއވާ 

 ނޫން ދުަވސް ވެސް އަންނާނެ. މަރު ޖެހޭ. ހެޔޮނުވާނެ މަގާމުގެ ދަހިވަިތކަމުަގއި ތިހާވަުރވެގެން އުޅޭކަުށް. މިކުރަން އެބަ

ލައިގެެނއް ޮއެވވޭނެ މަކީ އަބަދު ބަނޑުދަުށުމަޤާ . ތިޔަރިވުމުަގއި ހައްދުފަހަނައަޅާފަވާނެ. ރަްއޔިތުންނަުށް ިޚޔާނާތްތެ ވެސް

ހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާ މު ގެއްލޭނެ. ގެއްޭލ ދުވަސް އަންނާނެ. އެނޫން ެއްއވެސް މީހަަކުށް. ތި މަޤާ އެްއޗެއް

 ނގަުޅވާނޭ ރަ ނުކުަރއްވާުށޭ. ތިއަުށްވުެރ މާވަރަުށް އަނިޔާ ހެން ނަހައްދަވާުށޭ. ރަްއޔިތުންނަުށް ތިިތޔައެކު މިދަންނަވަނީ 

 ދިރިތިއްބާ ރައްޔިތުން ަވޅުލިަޔސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

ޅުގަނޑުމެން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ޮކމިޓީގައި ވެސް އަ 2017ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބަޖެޓުގަިއ، 

 ންމެންޑޮލަަރުށް އަޅުގަނޑުމެން އެ 25އޮތް  ކޮުށްފައި މިތަޢާރަފުއެއަރޕޯްޓ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖަުށް  އެންމެންހެން ވެސް

. ސަރުކާރުގެ ެމންބަރުން ވެސް ތަކުރާރުކޮުށް ކާރުގެ މެންބަރުން ވެްސ އިދިކޮޅުހެދިހެދިން. އަދި ސަރުޮކޅުވެސް އިދި

ވިދާުޅވި.  އަތުން ަހމަ ނަގަންޖެހޭނެ ޓެކްސެއް ކަަމުށް ނުފެންނަ ކަމަުށް ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން ވެސް ގެިދވެހިން ،ވިދާޅުވީ 

ދުންތެރި، ަމކަުށް ބޭރަުށް ދަތުރުކުރަނީ ހަމަ ފުކަ އެއް ،ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ ައޅުގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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ތަނަވަސް ދިވެހިން އެކަންެޏއް ނޫން. ފަތުރުވެރިކަމަުށް ނުވަތަ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮުށްލަންާދ ދިވެހިން އެކަންޏެއް ނޫން. 

ފަރުވާއަުްށ އަީކ ނެތްވަރުން ބޭސް 90% ނގޭ ދަތުރުކުާރ މީހުންގެ ގާްތގަނަޑކަުށްއަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަުށް ެވސް އެ

އުޅެނީ އިތުރު  އަތުން އަނެއްާކވެސް ަސރުކާރުން މި ގެމީހުން  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ މީހުން. އެ

 ދިރާސާއެއްދެވަނަ ކަމަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވަނީ އެްއވެސް ކަހަލަ  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.އް ނަގަން. ޓެކްސެ

ކުރާއިުރ ރަްއިޔތުން އަހުލުވެިރވާން ެވސް ެއބަ ޓެްކސެއް ތަޢާރަފުުކއްލިއަުްށ ޓެކްސް ަނގަމުންދާތީ. ނުކޮުށް މިހެން ކުއްލި

އް ވެސް ނޫން. އްލަ އަތުން މިހެން ަނގާ ޓެކްެސއް. ވިޔަފާިރއަކުން ނަގާ ޓެކްސެ މުއްދަތެއް ދޭންޖެހޭ. ޚާއްޞަޮކުށް އަމި

ފެންނަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ޖެހޭ. އޭގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިސް ދޭން އެބަވެިރވާން ވެސް ހަެއއްކަ މައަހުލު

ނަގަިއގެން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ ނުވަތަ އިޤްިތޞާދަުށް އަންނަ އިމްޕެކްޓަކީ  ދިރާސާެއއް ނުކޮުށް މި ޓެކްސް އެްއވެސް

 ކުރާތީ ިމހެން ޓެކްސް ތަޢާރަފު ނުލާކީ ވެސް ބަލައިއަންނަ ިއމްޕެކްޓަ ައދި ފަތުރުވެރިކަމަުށް، ނުލާބަލައިކޮބައިތޯ ެވސް 

ގަިއ ޖެޓު ކޮމިޓީަގއި ވިދާޅުވީ ސިންގަޕޫރު، ޑުބާއީ ތަންތާ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުޭވ. މާލީ ަވޒީރު ބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

ން ވެސް ވިާދޅުިވ އްކަމުދަވެސް މިކަހަލަ ޓެކްސް ނަަގއޭ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެންމެ ވާހަކަފުޅު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ސް ނަގައޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގައި ވެސް މިކަހަލަ ޓެކްސް، އޮސްޓްރޭލިއާ ކަހަލަ ތަންތާނެދަލޭންޑް

. ައޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން ެއ ޕޫރެއް ނޫން. ޑުާބއީެއއް ނޫންއޮްސޓްރޭލިއާެއއް ނޫން. ސިްނގަ ނެދަލެންޑްސްއެއް ނޫން.

ޖެހޭ މީހުންނަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއ ރަންބޭސްފަރުވާއަުށް ދަތުރުކު އް ިނކަމެތި. އަދި ޚާއްޞަކޮުށްތަންކޮޅެ ވުރެ އުމުތަކަުށްޤަ

އް އަުޅގަނޑަުްށ އަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޓެކްސެރަފުކުރަން. އެޓެްކސެއް ތަޢާ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭ ނަމަވެސް ަރނގަޅު މިކަހަލަ 

. އެއަރޕޯޓު އެކަނި ތަރައްޤީކޮުށްަފއި އެ ޓެކްސް ނަގާކަުށް ވެސް ތަރައްޤީކޮުށްފަ ފެންނަނީ، ނަގަންޏާ އަޅުގަނަޑުށް ފެންނަނީ 

މާލެ ެއކަންޏެއް ވެސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ  ޚިދުމަތްތައް ވެސް،ގެ ތަކުހުރި ޚިދުމަތްތައް ވެސް. ހޮސްޕިޓަލުން. ދެންނޫ

އަުށް ދިވެހިރާްއޖެއިން ބޭރަުށް ދަތުރުކުރަން ެދން ބޭސްފަރުވާ ،ކަންކޮޅުތަެކއްަގއި ެއކަންކަްނ ވެސް ތަރައްޤީކޮުށްަފއި

މަޖުބޫރުނުވާ ފެންވަރަުށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކަްނކަން ތަރައްީޤކޮުށްދީފައި ދެން މިކަހަލަ ެޓްކސްތައް ަނގަން ިއއްޒަތްތެިރ 

ައއްޫޑެގ  ،ރައީސް، އަުޅގަނޑަުށް ފެނޭ. ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ވިދާޅުވި 

، އް ނަގަންޏާކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ޓެކްސެވާހަކައަ  ހޭނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އެއަރޕޯޓުން ވެސް ޓެްކސް ނަގަންޖެ

ޖެހެނީ. ކާރަކުން ޫނނޭ އެ ެޓކްސް ަނގަންްއ ނަގަންޏާ އެ އިްނސާފުވެރިކޮންނޭ ަނގަންޖެހޭނީ. ހަމައެކަނި ސަރު ޓެކްސެ

ްއޔާ ެއ އްލަ ފަރާތައް ވެސް އެހެންެވއްޖެކުރި އަމިޕްކުރީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން. އެ ޑިވެލޮއެ ިޑވެޮލޕްއަްއޑޫގެ ެއއަރޕޯޓް 

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ޓެކްސްއާ އަުޅގަނޑުމެްނ ދެކޮޅު. އެކަމަކު ނަގަންޏާ މަންޓް ޓެކްސް ނެގެްނޖެހޭނެ. ޑިވެލޮޕް

ޕްރަިއވެްޓ  ރޕޯޓުތައް ިޑވެލޮޕްކަންކޮޅުތަުކގައި ވެސް އެއަ  ުނވާނެ. އެެހންއެކަނި ސަރުކާރަުށް ވަންނަ ޓެކްސަކަުށް ވެގެންހަމަ

ކުެރވެންޖެހޭނެ ރިހާ އެއަރޕޯެޓއް ވެސް ތަަރއްޤީމީހުންނަުށް އެ ޓެކްސްަތއް ެނގެންޖެހޭނެ. އެހެން ހު ފަރާތަކުން ކުރަންޏާ އެ

ންބަރުން ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެން ހުރިހާ މެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށްލަން ބޭނުންމީ
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ިބޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެްކސް،  ؛ކުރަން މި ސަުރކާރުންޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ތަޢާރަފުކުރި ހުރިހާ ޓެކްެސއް ތަންފީޒުއެމް.

 ނުއިރުތަންފީޒުކުރަން ކެރުއް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ތަޢާރަފުކުރި ހުރިހާ ޓެކްސެގޮސް .އެސް.ޓީ، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ؛ މިހެންޖީ

ނޭގ ންނަުށް ވެސް އެރިގެން. އަުޅގަނޑުެމން އެންމެއުޅެނީ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަންނުކެ ިދވެސް މި ސަރުކާރަުށް އެވެސް އަ

ނަ އަހަރު ރަްއޔިތުންެގ ވަ 2011ދިރާސާކުރެވޭީނ، ައޅުގަނޑުމެން އޭރު އެމް.ޑީ.ޕީަގއި  ކަމް ޓެކްްސއިން ގާްތގަނަޑކަުށްއިން

 100މިލިއަނާއި  65ހެޅުމުން އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރިއިރު ގާތްގަނޑަކަުށް އިންކަމް ޓެކްސް ބިލެއް ހުުށަ މަޖިލީހުަށް 

ކުރީމާ ތްތެރި ރައީްސ، އިްނކަމް ޓެކްސެއް ތަޢާރަފުމިލިއަނާ ގާތަުށް ލިބެނީ. ލިބޭ އެއްެޗއް ކުަޑވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އިއްޒަ

ވޭ. ެއހެންވީމާ، އިންކަމް ެޓކްސެްއ ސާފުވެރި އިން .އިޤްތިޞާދު އެބަ އިންސާފުެވރިވޭ. ޓެްކސްގެ ިނޒާމު އެބަ ވަުށާޖެހޭ

މީހުންގެ އާމްދަނީން  އަތުން އެ ގެމީހުން 10ދިވެހިާރއްޖޭގެ އާބާީދގެ ގާތްގަނޑަަކުށް % ،ނުކުރެވިަފއިނަގަން

އް ވިފައި އަިދވެސް ފަހަރަކު ޓެކްސެްއ، ފަހަރަކު ޓެކްސެ ދައްކަނީ. އެ ނަގަން ުނކުރެ ނަގާ ވާަހކަ މި 3ގާތްގަނޑަކަުށް %

ދޭންވީ.  ރައްޔިތުންގެ ފުްއދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ސަރުކާރުން އިސްކަމެއް ދަނީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ގަމުން މިނަ

އިތުުރކޮުށްގެން ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ވައްދަްނވެގެން ސަރުކާރުްނ  ރައްިޔތުންގެ ފުއްދުންތެރިކަން، ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ

ުށް ވާީތވެ ހަމަ ފަހަރަކު ޓެކްސެއް، ޔިތުން މަޖުބޫރު ހާލަތުގައި ވެސް ދައްކާނެ އެްއޗަކަކީ ރައްކުރަްނވީ. ޓެކްސަ މަސައްކަތް

އްޔިުތންނަުށް މީގެން ކުރާނީ ކޮންައސަރެއްތޯ ބަލައިނުލާ، މިހެން ރަ  ެއއްެވްސ ދިރާސާއަކާ ނުލައި، އް ފަހަރަކު ޓެކްސެ

 ތިޞާދަުށް އަސަރުކުރާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.މަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އިޤްގެްނދިޔައިޓެކްސެއް ތަޢާރަފުކުރަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައި.11:00ގެންދާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަުށް ލާަނން. ބުން ހުސްަވގުތުކޮޅަުށް މެދުކަނަޑއިޝުކުރިއްާޔ. މިހާހިސާ

 

 ] އަުށް  10:59އިްނ  10:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް އިބު ނަޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން މިއަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުކުރިއަުށްދާން ފަުށައިގަންނާނަން.  މި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަަތއިގެން`. 

 ނާޡިމަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. މުޙައްމަދު މެންބަރުއްަޒތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ަވއިކަރަދޫއޮތީ 

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ
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 ހަކަތައްނީ މި ބިލަުށް ދައްކަންހުރި ވާއަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުުރޞަތަކަުށް މި އެދު. ްއޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ އި

 ކުރީެގ ވާހަަކއާ  ،ނޑުމެން ނޭދެންއަޅުގަ .ސާުފކޮުްށދިނުމަުށް ޓަކައިބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ރަްއޔިތުންނަުށް  .ގިނަކަމުން

 ބޭރަުށްދާގެ އެއަރޕޯޓުން ޖޭާރއް ،އަތުން  ގެދިވެހީން ،ން ނޭދެންއަުޅގަނޑުމެ. ދަންނަވަނީ ލަިއގެން އަުޅގަނޑު މިގުުޅވާ

ނެްއ ންއަުޅގަނޑުމެހަމައެކަނި  އްަގއިަވރަުށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެ  ހަމަ އީއެ . ޑޮލަރު ނަާގކަުށް 25އްގެ އަތުން ކޮންމެ ދިވެސެ 

އެ ބޭފުޅުން ވެސް ނޭދޭ ކަމަުށް  ފާހަގަކުރެއްވި ންމެންބަރު ބަެއއްވަރަުށް ގިނަ އިސް ގެ ކޮމިޓީގައި ޕީ.ޕީ.އެމްބަޖެޓް  .ނޫން

 ދާ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ، އެހެންވީމާމި ކަމަުށް. 

ދާ  ިވޔަފާރިއަުށް ،ުކޅިވަރަކަުށް ، މަޖަލަކަުށް. ކޮުށް ބޭސްފަރުވާއަުށްޞަޚާއް. ބޭފުޅުންރޫރީ ބޭނުންތަަކުށް ޟަގޮތުަގއި 

ެރވޭެނ އެހެންވީމާ، ިމއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަން ގަބޫލުކު. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މަދު ބަޔަކު އުޅެނީ ފުދޭވަރަކަުށް 

ނަގަންޖެހޭ . އެހެންނަމަވެސް، އޭޖެހެތަރައްޤީުކރަން ޓެކްސް ނަގަންޤައުމު  ،އް ނޫނޭ. އަުޅގަނޑު މިަދންނަވަނީކަމެ

ން ނަާގ ފާޅުކުރަނީ. ިވޔަފާރީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވުން މިވެ ދާތީ ނިކަެމތިންނާ ދިމާލަުށް ިއ،ނުަނގަ ޓެކްސްތައް

ްނ ނުލެވިގެއިޖީ.ެއސް.ީޓގެ ރިޕޯޓް ހުުށަހަޅަ ،ޓެކްސްތަުކގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ އާދަިއގެ މީހާ އެންމެ ނިކަމެތިވާ ގޮތަުށް

އަރާ އެބަރިމަނާ ޖޫދެ ލައްކަ ނާރާ ފިހާރަތަކަުށް  ހުރިހާ އެއްެޗއް ައުގކޮުށްލިޔަސްފިހާރައިގެ ލަ ޖުމު އިކަންމަތީ ފިހާރައެއްގަ

ހަމަ އެގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން  .ގެން. ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަންވިރިޕޯޓް ހުުށަނޭޅު ލައްކަ ރުފިޔާ ތިން ،ލައްކަ ދެ

 އިން ހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން އެ ފުކޮުށްދީފައިވާނެ. އެްއ ބައިވަރު ަތކެތިން ޑިުއޓީ މާއެތަ  ވެިރކަމުަގއި ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ

ލާފަިއވާކަްނ އިރަނުްނ ޑިއުޓީ ކަނޑަ މި ސަރުކާރުން ލަގްޒަރީ ޔޮޓާއި ހަމަ އެގޮތަުށް .ނަގަމުްނދާކަންިޑއުޓީ ކުންާބވަތަ 21

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކުރެވޭ ކޮންމެ  ،ވަނީމި ުށަހެޅުނު ބިލުގައި ވެސް މި ހު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އެަކމަކު މިއަދު

ގާނޫުނެގ ހަމަ އެގޮތަުށް މި  .ދާ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލާނަން ދިމާލަުށް އާއެންމެ އާަދއިެގ މީހާ ކަމަކުން ވެސް

. ންނަނީއޮ ދާގައި މިޑޮލަރު ނުނަގާ ވާހަކަ މި މާއް 25ން އަތުން މީހު ޑިޕްލޮމެޓިކު، ތިން ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(

ވިަޔސް އާަދއިެގ ކުން ގޮތަ ެމއް ނޫން. ކޮންމެ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމއީ މިހެން ވެގެްނވާނެ ކަ

ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެްއ  ުށް ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ިމއީކަުށް އާަދއިގެ މުަވއްޒަަފކަުށް މި މަޤާމަކަރައްޔިތަ

 އަތުން  ގެބޭފުޅުން ގެއި ތިބޭ މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުޑޮލަރު ވެސް ސަރުކާރުގެ އިސްމަތީ މަޤާމުތަކުގަ 25ނޭ. މި ނަގާ ނޫ

 އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޖީ.އެމް.އާރް ބޭރުކޮުށްލުމުަށް  .ްއޒަްތތެރި ރައީސްއި ދުނުކުރެވޭ. ފުވޭ. މިއަކަުށް އަުޅގަނޑުމެްނނަކަުށް ތާއީމާ

 ،ވަގުތަުށް. އެހެންނަމަވެސް އަންނަނީ މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމޭ ރާއްޖެއަުށް މި  މި ފަހު އަޅުގަނޑުމެން ބުނަމުން 

ފަހު ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ރައީސް ވަޙީދު ކަމަުށް ޕީ.ޕީ.އެމުން ބުނެފައި  ޖީ.އެމް.އާރް ބޭރުކޮުށްލުމަުށް .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން

ޖީ.އެމް.އާރް  ،ގޮތުން ނަމަ ވޭ ނޫސްަތކުން ބުނާ ބުނެފައި ޙީދު ވަ ،ފާހަގަކޮުށްލާނަން އެގޮތަުްށ އަުޅަގނޑު ވޭ. ހަމައެބަ

އެ ކަމަުށް ޝުކުރު ެވސް އަާދކޮުށްފަިއވޭ.  .ވަނީ ަރއީްސ ޔާމީން ކަމަުށް ފައިމުގައި އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ދީބޭރުކޮުށްލު

ޖީ.އެމް.އާްރ  ،ޔެފައި އެަބވޭލި ަގއި ބައެއް ނޫސްތަުކަގއި 2013ޖޫން  9 ،ހަމަ އެގޮތަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަން
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 .އޭުށް ލަފައެްއ ނުދެކަޑަ ނ. ައޅުގައޭޕީ.ޕީ.އެމަކުން ނުދެ ލުކޮުށްލުމުަގިއ އެްއވެސް ކަހަލަ މަޝްވަރާައކަުށްތިއެއްބަްސވުން ބާ

 އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންކަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާުރގެ ގެންދަނީ  އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަުމން މި ލާނަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ަގވާިއދު ދަންނަވައި

ޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރ، މަދު ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަޙްފަރާތުން ގައްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ކުރުމާ ބެހޭ ރާއްޖެއިން ބޭރު ރުޖީ.އެމް.އާ. ޓެކްސްނެގުމުގެ ބިލަުށް ރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުން އަތުންދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް މިއަދު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުްށ އިިބލެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  ެއއްގެއެްއވެސް މަޝްވަރާ 

މަވެސް، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަުށް ދައްަކވާއިރު. އެހެންނަފުޅުއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކައިއިންަނނީ  އެީކގައި މި ކެތްތެރިކަމާ

 ހިތުމަުށް ދަންނަވަން. ރުމަތްތެރިކޮުށްޙު

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

އެމް.ޑީ.ީޕއާ  ،ައޅުގަނޑުމެން ؛ޖީ.އެމް.އާރް .ަކންނޭނގެ ތަންކޮޅެއް ުމއްދަތު ދިގުވީމަ ހަނދުމަފުޅުނެތީރައީސް، 

ޓެކްސް ނަގަްނ  އަނެއްކާ މިއަދު ހަމަ އެ ބޭފުޅުން މިދައަުށް ދެެކިވފައި، މި ޓެކްްސގެ ވާހަކަ ވަރަުށް ގަހަވާލުކުރިއިުރގައި 

 މުއްދަތުުކރަނީ. އެހެންވީމާ، ޟޫޢާ ގުޅޭ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުއުމިއަދު އެ ޓެްކސް ނަގަންޖެހުނީމާ މަ ،ނުވެފައިބޭނުން

ން ދު ނަގާ ޓެކްސަކީ ޖީ.އެމް.އާރުރަނީ މިއަކުންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުނެތިދާނެ. އެހެހަނދުމަ އިފަހަރެްއގަދިގުވީމަ 

ސަބަބުންނޭ. މިއަދު  ޖެހުނީ މި ޓެކްސްގެމާ އޭރު ޖީ.އެމް.އާރް ބޭރުކުރަންއެ ނަގަންޖެހުނީ .ކޭގަން ނިންމާފައިވާ ޓެކްސެނަ

ނުގުެޅވެންީވ ، އެހެންވީމާ ؟ން ނުނިންމީ މި ޓެކްސް ނަގާތީވެއެއަރޕޯޓް ހަވާުލވި ފަރާތަކުން އެހެން ފަރާތަކަުށް ދޭ ކީްއވެތޯ 

އެންމެ އާދަިއގެ  ،ޖެހެނީ މިގޮތުން ަރއްޔިތުންނަުށް ައޅުގަނޑުމެން ކަންޮބޑުވާން މި .ތެރި ރައީސްއްޒަތްއި ސަބަބެއް ނެތް. 

. މިގޮތުްނ ޖަހާފައިވާތީވެމިސްރާބު ރުން އިތުރުކުރަން ސަރުކާރުންގުޅޭ ކަންކަމުްނ އާމްދަނީ ސަރުކާ ރައްޔިތުންނާ

މަސްެވރިކަމަުށް ބަލައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ މިއަދު އާދައިގެ މަްސކިލޯެއއް އާދަިއގެ މީހަކު ރަުށަކަުްށ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

ވެިރކަމުގައި މިކަން ކުރީ އެހެނެއް  ގެއަުށް ކިލޯއެއް. އެެހންނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ޖެހެނީ ހަތަރު ރުފިޔާ ން މިލަިވއްކާގޮސް 

ނީ އެހެންަނމަވެސް، ިމގެކުރިން ުއޅެ އުޅެނީ ތިރީހުަގއި. އް މިއަދު ނޫން. ތިރީހުން މަތީގައި އުެޅނީ. ކަންނެލި ކިލޯއެ 

އާމްދަނީއާ ައޅުގަނޑު ފާހަގަ މި ކުރަނީ އްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަނޑު އިަގއި. މި ކަްނަކން މިހެން ދާތީ ސަތޭކައިން މަތީ

 .ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި ޝުކުރިއްޔާ  .ހަކަ މި ދެވެނީ ގުޭޅގޮތުން މި ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާކަެދއްެކވުން:
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ރި މެންބަރު އްޒަތްތެއި ރާގެ އަރުވަނީ ތިމަރަފުުށީ ދާއި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަުށް.މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ 

ގޮތުން އަޅުގަނުޑ  ނެގުމާ ބެހޭުފރާ މީހުންގެ އަތުން ޓެކްސްްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިތެރި ރަީއސް. ްއޒަތްއިޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް ެއ  ހުރިހާ ތަނެއްގައި ،ެއކަމަކު. އްޓެކްސެ ޓެކްސްަތކަީކ ނަގާ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް ،ދަންނަވާނީ

ދެން އިތުރަުްށ  ދިވެހީން އަތުން ،ޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނޫންއަ .ލާމެއްގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ބައެ ޤައު  ،ތަނެއްަގއި ދިރިއުޅޭ 

 ނަގާކަުެށއްައދި އެއަރޕޯޓުން އެތެރެވާ މީހުންގެ ނަމުގައި ެވސް  ،އް ެއއަރޕޯުޓން ފުރާ މީހުންގެ ނަމުގައިއެްއވެސް ޓެކްސެ 

އަންނަ މީހުން  ތުންނާއިފުރާމީުހން އަ ،ބިދޭސީން އަތުންގެ އަތުން، ާރއްޖެއިން ބޭރު މީހުން، ނަމަެވސް ގަބޫލެއް ނޫން.

 ރަން އެބަޖެހޭ. މީގައިކުދައުލަތުގެ ރެވެިނއު ިއތުރު ކަމެއް. ގަބޫލު. ރަނގަޅުހަމަ ނަގަން އަުޅގަނޑު އަތުން ޓެކްސް

ނުދީ ަރއްޔިތުން ކަިއ، ސަުރާކރުން ކިޔައިމައްސަލައަކީ ަރއްޔިތުންނަުށް ިއތުރު އެްއޗެއް އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނުދައް 

 .ނަގާ ވެސް މި އެބަ އިއުމުތަކުގަ ެގ ހުރިހާ ޤަދުނިޔޭ ރި ަރީއސް.އުޅޭތީ. ިއއްޒަތްތެވެސް ފައިާސ ނަގަން އްތަހާއަތުން ހަ

 ދުނިޔޭގަިއ ނެތް. ދައުލަތުގެ ރެވެނިއު  އުމެއް މިމުގައި ފީެއއް ނުނަގާ ެއއްެވސް ޤައޮންއެަރއިވަލް ވިސާ ފީގެ ނަ 

ހައްތަހާވެސް ދިވެހި މީހާގެ ޖީބުން  ؟ންވީކަންކަމަުށް ނުވިސްނާ ްއވެތޯ މިދަްއކާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ކީއިތުރުކުރަން ވާހަކަ

ދުނިޭޔގެ އިހަކަުށްުދވަުހ  ނުނަަގންވީ؟ ހުރީ. އެހެންވީމާ، ީކއްވެތޯ އަުޅގަނޑުމެން ގޮތަކަުށް ސަުރކާރުެގ ިވސްނުން ފެލާ

 ދެ  ،ދުަވސް ކުރީަގއި އެ ނިންމީ . ދެވުރެ ގިނަވީ ުށްވަނީ ބައިގަުރނަ ގައި ޓެްކސް ނަގާތާ މިތައިލެންޑުދާދިފަހުން 

ކުރީ. ެއއީ  ޑޮލަރު ކުޑަ އެ 30ޑޮލަރު.  . މީގެ ކުރިން  ނަގަމުން ައއީ ފަސްދޮޅަހަކަުށްބައިކުޅަ އެއްަބއި ުކޑަކުރާ ގޮަތުށް

 1.3 ޤައުމުން ނުނަގަންވީ؟ އޮންއެަރއިވަލް ިވސާ ފީގެ ނަމުގައި ނަގާ ފަިއސާެއއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަޑުމެން ީކއްވެތޯ މި 

ުށް ޮޑލަރު ނެގިކަމުަގއި ިވޔަސް ެއީއ ގާތްގަނަޑކަުށް ސާޅީހަކަ 25މީހެއްގެ އަތުން  މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން އެބަ ެއތެރެވޭ.

ްނ ވަރަުށް މިލިއަ 80ޑޮލަރު ނަގައިިފއްޔާ ގާތްަގނޑަކަުށް  25ައއީ. ހަމަ އެގޮތަުށް ފުރާ މީހުންގެ އަތުން  މިލިއަުށް ޑޮލަރު އެ

ވިސްނުްނ  އުމުެގ ާއމްދަނީއަުށް ވަންނާނެ. ީކއްވެޯތ ސަރުކާރު މިން ޑޮލަރު މި ޤަ އަވަރަކަުްށ މިލި 100 ،ޑޮލަރު

މަގެްއ  އޭނައަުށް އެްއެވސް އެްއޗެއް ލިބޭނެ ،އަތުން އެއްެވސް ެއއްެޗއް ނުދީ ހައްތަހާވެސް ދިވެހި މީހާ ނުބަހައްޓަނީ؟

 ގެއަުޅގަނޑުމެން ،ންއްތަހާވެސް ދިވެހި މީާހގެ އަތުހަ، އޭނައަުށް ާއމްދަނީ އިތުރުވާނެ މަގެއް ކިަޔިއނުދީ ،ނުކޮުށްދީތަނަވަސް

 ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ގޮތަުްށ ސަރުކާރުން މި ވިސްނުން ބަހައްޓާތީ މައްސަލަައކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޝާހިދަުށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދަނީ ނެގުނު އެއްޗެްއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަޖެޓުގެ ދުވަސްވަރު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސިފަަވމުން މި

ވެސް  ވިސްނުން ސަުރކާުރން ގެންުގޅޭ ދުަވސްވަެރއްެގ ގޮތުަގއި. މިދިަޔ އަހަރު ނިްނމާލުމުގެ ުށް ނަަގއިނެގުނު ގޮަތކަ

 ހަރު ބަޖެޓުގެ ދުވަްސވަރު އަިއއްސައަ ބީދައިން ކަންތައްތަްއ މިތާ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދިޔައީ. އަެނއްކާ މި ހަމަ މި

ޑޮލަުރގެ ވާހަކަ.  25ައއީ  ފަހަރު މި ކަ. މިއޮތީ ދެން އޮތް ެއއްެޗއް ވެސް ެނގުނު ގޮތަކަުށް ނެގުމުގެ ވާހަ އޮތްއިރު މި 

ކަމުން. ކޮުށްދެްއވި ސަރުކާުރގެ ހެޔޮފުޅު ތިރި ންނަުށްޑޮލަރަުށް ދިވެހި 12 ޑޮލަެރއްގެ ވާހަކަ ައއިއްސަ  25ެވސް  އަހަރު މިދިޔަ

ވާހަކަ  މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ،ގޮތަކީ  ފަހަރު ވެފައި އޮންނަ ވިސްނުންފުޅެއް އަދިެއއް ނެތް. ގިނަ މިފަހަރު އެ

ދެްއވާ. ގޮތުން ުކޑަ ތަންކޮޅެއް ތިރިކޮުށްފެުށީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހެޔޮކަްނފުޅުކަން ދެއްކުމުގެ ކަންތަކުރާރުކޮުށް ދައް

 ،މީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްކަމަުށް އަުޅގަނޑު ުއއް  ެދއްވާނެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ތިރިކޮުށްވެ ފަހަރު އެހެންވީމާ، މި

ގޮތަުށް. ކުރެވޭނެ ނިކަމެތި މީހާ ނިކަމެތިކޮުށްލައި، މުއްސަނދި މީހާ މުއްސަނދި، އޮތީ މުޅި ވިސްނުން މިމި ސަރުކާރުގެ 

ކުރިއަރަމުްނ  ހިނގަމުން، ާރއްޖޭަގއި މިހާރު އެންމެ ބޮޑަުށް އެންމެ ބާރަުށް !ނިކަން ެދކިވަަޑިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތެރެއިން އަިއއްސަ އޮތް ގެސްޓްަހއުސް ިސޔާސަތުގެ ކަންތައް. އެކަުމެގ  ގެ ިވސްނުމުގެއެމް.ޑީ.ޕީ ، ކަމަކީ އަންނަ އެއް 

ޒުވާނުްނނަުށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގު  ،ތެރޭގައި ރާއްޭޖގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަކުަގއި ދިރިއުޅުމުންދާ ނިަކމެތި ރައްޔިތުންނަުށް

، ބަޔަކީ  ކަުށް އިތުރުވަމުންދާ ެއއްތަނަވަސްެވގެން އެބަދޭ. ރާްއޖެއަުށް ޓުއަރިސްޓުން ައއުމުަގއި އެންމެ ގިނަ އަދަދަ

ޑޮލަރަުްށ  65ރަުށް. ޑޮލަ 65ނީ ވިއްކައް މި ގެސްޓްހައުްސގެ ުޓއަރިސްޓުން. އާއްމު ގޮތަކަުށް ބަލައިާލއިރު ގެސްޓުހައުސެ 

އެބަ ަނގާ  12ޑޮަލރު އެބަނަގާ ގްރީން ޓެކްޭސ ކިޔާފަ. % 6ޑޮލަރުގެ ތެެރއިން  65ކުން ވިްއކާ ެގސްޓްހައުސަ 

ޑޮލަރު.  25މީހާގެ އަތުން މިހާރު އެބަނަގާ އެއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާޖޭ ކިޔާފައި  . އަދި އެ އަންނައޭ ކިޔާފަޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ޑޮލަރު މި 115. އޭޑޮލަުރ އެ އަންނަ މީހާގެ އަތުން ނަގަންވީ  25ބުނަނީ އަނެއްކާ  އިތުރުން އަުޅގަނޑުމެން މިއޭގެ 

ން މިހާރު އްޖެއަުށް ގެސްޓްހައުްސެގ ސިޔާސަތުގެ ދަުށުއަންނަނީ. ރާ ެގ އިތުރުވުމެއް މި 76އަރަނީ. % ންހިސާބު

މިހާރު ހުރި ގެސްޓްހަުއސްތަކަުށް އަންނަން ގަސްތުުކރާ މީހުންނަުށް ރާއްޖެ މިީއ  ،ހައުސްަތކަުށްމުވަމުންދާ ެގސްޓްއިޤާ

ންނަނީ އެންމެ އަ މީގެ ނިކަމެތިކަން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަގުޮބޑު މަންޒިލެއްކަމުަގއި ައނެއްކާ ެވގެން މި

ންނަުށް. ތަންތަން ހިންގަމުންގެންދާ ނިކަމެތީ ނިކަމެތި މީހާއަުށް. ރަުށްރަުށުަގއި ކުިދ ކުދި ގެސްޓްހަުއސް ހަދައިގެން އެ

އިްނ މިހާރު ވަރަުށް ވެަފއި އޮތީ. ެއމް.އެމް.އޭ އެްއޗަކަުށް  އެއީ ާރއްޖޭަގއި ލިބުން ދަތި  ރި ރަީއސް. ޑޮލަރު އިްއޒަތްތެ

ިވއްަކވާ. ައޅުގަނޑުމެން  ޑޮލަރު އެބަ 500ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް ޓިކެާޓއި ާޕސްޕޯޓް ދެއްކީމާ ހެޔޮފުޅުކޮުށް މިހާރު 
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 ނެ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ޑޮލަރު ކޮންމެ މީހަކު ަސރުކާރަުށް އަނބުރާ ދޭންޖެހޭ 25ތެެރއިން ދައްކަނީ އޭގެ މިއަދު މި

ަފހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޮތއް ޓެކްސް  އްަހޔާތެްއ ނެތި ނެގުމުގެ ވާހަކަ. މިނެގެން އޮތް ކޮންމެ ެއއްެޗއް ނެގުނު ގޮތަކަުށް ލަދެ

އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތައްޔާރުވަނީ. އެ ބިލު މިމި ނަގަން އަޅުގަނުޑމެން ރު ޓެްކސް މިހާ . އެބް އިނީިޝއޯއޮތީ އެ

ރަުށް ުފރާ ކޮންމެ ދިެވއްސަކީ ުޗއްީޓ ޓުން ބޭ! މާލޭ ެއއަރޕޯނިކަން ެދކިަވޑަިއގަންނަވާ  ،ކުރިމަތީގައި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނެއް ވެސް ނޫން. ރާއްޖޭގެ އެިކ ންހޭދަކޮުށްލަން ދާ މީހެއް ނޫނޭ. އެއީކީ އަދި މާލޭ ސަރަހަްއދުގައި ދިރިުއޅޭ މީހު

 މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ނުހަނު އަގުޮބޑުކޮުށް ރޭދުވާ ހޭދަކޮުށްަފއި ކޮޓަރި ުކއްޔަުށް ހިފަިއގެން  ،ކަންކޮޅުތަކުން މާލެ ައއިސް

 އެތައް ަސތޭކަ ޑޮލަރަކަުށް ާވވަރަުށް މާލެައުށް ފުރަތަމަ ޚަރަދުކޮުށްފައި އެ ؟ޮޑލަރު ކީއްކުރަންތޯ 25ތިބެފައި ފުރަންޖެހެނީ. 

ޓުން . އެއަރޕޯަޓކީ ދިވެިހންގެ ފަޚުރު. އެއަރޕޯޓްއެއަރޕޯޓަކީ ިދވެހިންގެ އެއަރޕޯޓާ ހަމައަުށް ދަނީ. މީހުން އެއަރޕޯ

އޮތް ސަރުކާރު ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.  ދިެވއްސެްއގެ އަތުން ަފއިސާ ަނގަން މިހާރު މި ،ތުންފުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މީހަކު އަ 

ކަމަުށް  ުކރަމުން އައީ. އެތަން ހެދީ ދިވެހިންގެ ދަލާއި ލެއިންއެއަރޕޯޓު ެއއީ ދިވެހިންގެ ައމިއްލަ އެއަރޕޯެޓއް ވަކާލާތު

 ؟ޑޮލަރު ކީއްކުރަންތޯ 25ން ފުރަންދާ ދިވެހިންގެ އަތުން ތަނު އެދިޔަީއ. ކަމުންގެންާވހަކަ ދައް އެކީ އެ ފަޚުރުވެރިކަމާ ،ބުނެ

 ެނގުން އަުޅގަނޑު ކުުްށވެރިކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް ނަގާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެިރ ރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް އަ ވަނަ ފުރުޞަތު މިރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ތިންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 މަުށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

 ބޮޑުވާތީެވ، އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާީތވެ، މިއަުޅގަނުޑ ހަމަ ރައްޔިުތންނަުށް ބުރަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ދެވޭތޯ އަުޅގަނޑު މަަސއްކަތް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުށް ފޯރުކޮުށް  ރުޞަތަުށް އެިދގެން ަނމަވެސް ބަެއއް މަޢުލޫމާތުތައްވަރަުށް ފު

ގެ ަރއްޔިތުންނާ އެންމެ އާދައި  ؛ފަހުން ރަްއޔިތުންގެ  ސަރުާކރު އައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ރި ރަީއްސ.ކުރަނީ. އިްއޒަތްތެ މި

ދާއިރު އަޅުގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ދައްކަމުން އަޅުގަޑުމެން ތަކުރާރުކޮުށް  ނަގަމުންދާ ވާހަކަދިމާލަުށް ޓެކްސް

ވެސް ހިމެނިފައި ައޅުގަނޑު ބަެއއް މިނިސްަޓރުންނާ ސުވާލުކުރިން. ިމއަުދ އި ސާފުކޮުށްލަދޭން. އަުޅގަނޑު ަބޖެޓު ކޮމިޓީގަ 

އުމަުށް އިތުރުވާނޭ. މަުށް ވެއްޖެއްޔާ އާމްދަނީ ޤަކަ ުށްލައިފިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ތަންޮކޅެއް ރަނގަޅަުށް ޯއގަނަިއޒްކޮުްށ ކޮ

ނުވަތަ  ،ދިނުންރާތްތަކަުށް މަްސަގންނަން ހުއްދަޑޮލަރު ެނގުމުގެ ބަދަުލަގއި ބޭރު ފަ 25މިއަދު އާމްދަނީ އިތުުރކުރަން 

ފަހު  ނާކުރުމަުށްކަްނނެލީގެ މަސްވެރިކަން މަނާުކރުން. މަނަގާ ލޭނުގެ ބޮޑުފަރާތްތައް ލޭނުއަޅަިއގެން  ގެބޭރު

 ،އުމަުށް އިތުރުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ހަދައިދީފިއްޔާ އާމްދަނީ ޤަ ވިްއކޭ ގޮތް ރާތްތަކަުށްމަސް ބޭރުގެ ފަ 100ދިވެހިންނަުށް %
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ކަުށް ނެތް ބޭފުޅުންނަ އެ .ާވތީވެ ކަމަުށް ަސރުކާރުގެ ިއސްވެރިން ފައި ތިބީހަދަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިކަމާ ގުޅިދެކޮޅުމިކަމަުށް 

ޓަނުން  30ޓަނުން،  25ން ހުއްދަދީ ރި ރައީސް. ބޭރު ބައެްއ ބޯޓުތަކަުށް ލޭނުއަޅަކުރެވޭކަުށް. ިއްއޒަތްތެހަޖަމު މިކަމެއް

. ޭއގެ ބަދަުލގަިއ 90. ބޭރު ކުންފުންޏަުށް މި ިލބެނީ %10ކަންނެލި ގެނެސް ކިރާލީމާ، ިކރާ ކުންފުންޏަުށް މި ލިބެނީ %

ދިވެހިންނަުށް އެބަ ލިބޭ. ެއއީ ބޭރުން އެތެރެކުެރވޭ ފަިއސާ.  100ޏާ %ވަން ކަމަުށް ވެހިންގެ އަތުން މި މަސް ަގނެފިދި

ރާއްޖެއަުްށ  އީގޮތުަގއި މި ގަނޑު ގަބޫލުުކރާިވއަސް ެއއީ ހަމަ ޑޮލަރު. އަޅު ނަުށް ލިބެނީ ދިވެހި ރުފިޔާކަމުަގއިމަސްވެރިން

ލޯނުނަގައިގެްނ  ފެންނަނީ ންނަުށް މިމިއަދު އަުޅގަނޑުމެ ،އާމްދަނީ ވަންނާނެ ވަރަުށް ފުރިހަމަ މަގެއް. އެހެންނަމަވެސް 

ންގެ އަތުން. ާޚއްޞަކޮުްށ ދައްކަމުން އަެނއްކާ އިތުުރ ޗާޖެއް ަނގާ ވާަހކަ ދިވެހީ  ކުރާ ވާހަކަ ވެލޮޕް ޓް ޑިއެއަރޕޯ

ޑޮލަރުން  70ުށް ހައުސަކުމިކަމުން އާދަިއގެ ެގސްޓް ،ވެފައި ހަމަ ޓުއަރިޒަމަކީ ރާއްޖޭގެ ލޭނާރު ކަމަުށް ،ފާހަގަކޮުށްލާނަން

ޑޮލަރު. އަެންއކާ އިތުރު ެއއްެޗއް، އިތުރު  ުށްދާގެ ގޮުތގައި އޯނަރަުށް ލިޭބނީ ވިްއސަކަްއކާ ބެްޑ ޭއގެން ސާފު ަފއިވި

މިގޮތުން ެގސްޓްހައުްސގެ  ،ެކޓް ވެްއޓިގެންދާނެ. ހަމަ ެއގޮަތުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން މި މާ ޓެކްސެއް ަނގަންވީމާ

ވެސް  ހެދީމު. ހަމަ އެގޮތަުށް މިއަދުން ދެކޮޅުނެގުމަުށް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެނަގާ ފަޅުަގއި އޮތްއިުރަގއި ގްރީްނ ޓެކްސްޅަ

 .މިކަމުން ައޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްވުމަުށްޓަކައި .އުމަުށް ލިބިދާނެ ނުރައްކަލަކަުށްޤަހަދަނީ  ގަނޑުމެން ދެކޮޅު މިއަޅު

މިލިއަން ރުފިޔާ  200ކާުޑގެ ާބވަްތތަކުން  ،ަދންނަވަންޖެހެނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް މި

ާލ އިޢާ 70 ،އިުރގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުންއެއް ލިބުނުއުނިކޮުށްފައި ސަުރކާރަުށް އިތުުރ އާމްދަނީ

ޖެހެނީ  ޗަުށް މިރުފިޔާ މަހެްއގެ މަްއޗަުށް. ައހަރެއްގެ މައް  240 ެއއީ، އިލާ ކަމަުށް ާވއިރުއެއީ ކާުޑކުގެ ސަބްސިޑީ ލިބޭ ޢާ

ޯތ ިއރުގައި ާރއްޖޭގެ މިއަދުގެ ބަޖެޓަުށް ކިތައް މިލިއަން ރުފިޔާދެ ލައްަކއަުށް ތިިރވިމިިލއަނުން ދެ ލައްކަެއއްހާ ރުފިޔާ.  ދެ

ގޮތް ކަމުނުދާތީ  މިރުާކރު ހިނގަމުންދާ މަގު ގަބޫލުނުުކރެވޭތީ، އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ސަ މި އިތުރުވީ؟

ްއ ޑްރިންކުން ވެސް އިތުރު ެޓކްސެ  ސިނގިރެޓާއި އެނަރޖީ .ދަްއކަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވާހަކަ މި ނޑު މިއަޅުގަ

 ،ބޭނުންުކރާ ވެހިކަލްތަކުްނ ދެގުނަ އިުތރުވޭ އެބަ. އެހެންނަމަވެސް  ަތުށް މާލޭގަިއ ދުްއވަންެއގޮ ނަގަނީ. ރަނަގޅު. ހަމަ

ސަރުކާރުގައި  އަުޅަގޑުމެންނަުށް މި ،ތުރުވޭ ސްިޓކާއަުށް. އެހެންނަމަވެސް ޕާކިންގ ސަރަހައްދެއް ނެތް. މީގެ ތިން ގުނަ އި

މިލިއަނުންމިލިއަނުން ދައްކަންހުރި  ަވކި ބޭފުޅެއް ބޭނުންވެެގން ޒުވާނުންގެ ނަމުަގއި ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ

މިކަން ކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަުްށ ސްޓިކާ މާފުކޮުށްދީފައި އަނެްއކާ ޖަހަންފުެށީ ސްޓިކަރ. ވަކި މީހަކު ބޭނުންވީމާ 

ހެވާއި ލާަބޔަކަުށް މި ސަރުާކރުން ކަމެއް ކުރާ ތަނެްއ ައޅުގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ 

ނުޑ ޑޮލަރު ނަގާކަުށްނުފެނެއޭ. އަުޅގަ 25ތަކުރާރުކޮުށް މިދަންނަވަނީ، އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޗާޖުެގ ގޮތުގައި ނަގާ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އިޞްލާޙު ެވސް އެއަުްށ ލާނަން. މިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ގަބޫެލއް ނުކުރެވޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްަވއިފި، ވަރަުށް ބަިއަވރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިިފ، ރާއްޖޭން 

ގޮތް ނެތިގެން މީސްމީހުން ކިބައިން ސަލާންޖަހައި، އެަކކު ައތުން ޓިކެޓު ހޯދައި، އަނެކަކު  ދިވެހިންނަކީ 90ބޭރަުށްދާ %
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ޑޮލަރު ހޯދައިގެން ރާއްޖޭން ބޭރަުށް ދާ ގިނަ ދިވެހިން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަނެއްާކވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  200އަތުން 

ވަންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް މި ފެންނަނީ އިތުރު ބަޔަކާ ދިމާލަުށް ސަލާންޖަހަން ފޮނު

ޑޮލަރުގެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނުޑ  25ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މި 

 5އަހަރާއި  6ގެ ފާހަގަކޮުށްލާނަން، ޖީ.އެމް.އާރު އެއަރޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެންނާ، ދިވެހިންނާ އެްއކޮުށް ޮސއިކޮުށްަފއި ވަނީ މީ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަީނ  1.2މަސް ކުރިން. އެހެްނވީމާ، މިައދު ޖީ.އެމް.އާރު ބޭރުކޮުށްލުމަުށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަުށް 

ފުރަތަމަ އަހަރު ވެސް ވަްނކަމަުށް ބުނިއިރުަގއި އެއަރޕޯޓަުށް ެއއްވެސް ކުިރއެރުމެއް ލިބިަފއެއް ނެތް. ޭއގެ ފަހުން ޖެހިގެްނ 

ރުން މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ވާހަކަ ސަރުކާ 344ން ފަހު ހަވާލުކުރި މިލިއަން؛ ޖީ.އެމް.އާރުން 344ރު އަހައައި 

ރުން ުރކާރަުްށ ލިބޭ އާމްދަނީއެއް. އޭސާފު ފައިދާގެ ގޮތުަގއި ސަ ގޮުތގައި ިމއީ ޫބލުކުރާބުނެފައިވާއިރު އަުޅގަނޑު ގަ

ވެސް ބުަރއެއް ނެތި ސަރުކާރަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް. އޭގެ ބަދަލުަގއި އެއަރޕޯޓު ތަރައްީޤވެފައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެއް 

ގޮްސ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރީމާ ެއއަރޕޯޓު ތަރައްީޤެވގެންވާލު ފެންނަނީ ބަޔަކާ އެއަރޕޯުޓ ހަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

 ގޮތުަގއި ޭބނުން... އެއަރޕޯޓު ފުރިހަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުރވަނީ ނޮިޅވަރަމް ދާއިއަ ތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 އިން ޢަރީފަުށް. ޙުސަ

 

 އިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:ޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަނޮ

ދޭ އަިނޔާައުށް އިތުރުިވ ބޮޅެްއ. ދިވެިހ ިރ ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގަިއ ެވސް މިއީ ދިވެހިންނަުށް އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

އިތުރުން ދު ވެސް ވަީނ އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަުށް ނަގާފަ. އަނެއްކާ އޭގެ ރައްޔިތުން މޯގޭޖުކޮުށްފައި ބޮެޑތި ލޯނުތައް މިއަ

ިރ ތެދިއުން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އިްއޒަތްޑޮލަރު ނަގަން ފެުށުމަކީ މިއީ އަނިޔާ ހައްދުފަހަނަޅައި 25ން އެއަރޕޯޓު

މެދު  ކަމާކުރަނީ ކޮންގޮތަކަުށް  ކަންކަން މި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެްނނާ މެދުގައި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.

މަނިކުފާނާ ޔާުރެގއިން ކަން ނިންމީމާ ތިމަންފަނޑި ،ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަން. ޙަޤީޤަތުގައި ރަީއސް މީހާ ވިދާޅުވަނީ

، ކަމެއް ނޫނޭ. ކަންކަން ވެގެންދަނީ މަނިކުފާނާ ބެހޭޖިލީހުން ފާސްކުރީމާ ތިމަންމަ. ކަމެއް ނޫނޭ އެއީކީ ބެހޭ

މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދުޝްމަނުވެއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި،  އަޅުގަނޑުމެންނާ

ިއއްޔެ ވެސް އަުޑއިވުނީ ތުުރކީެގ  އްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޖެހިއްޖެ. އި މި ހުރިހާ އެންމެން ހޭވެރިވާން، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ

ތަން. އަޅުގަނޑަކަުްށ  ބަޔަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން މޯގޭޖުކޮުށްފައި އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ނަގަން ލޯނު ދިން

ބޮޑެތި ޖަރީމާ މި ހިންގަނީ ކަމެއް މިަފދަ  ގެ ގޮުތގަިއ ކޮންބަޔަކަުށް ކިަތއް މިލިއަްނ ޑޮލަރު ލިބިގެންކަމިޝަން ، ނޭނގެ
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ނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ަޤއުމު މިއަކީ. މިއީ ަރއީްސ ނުވާ ފަ. މިކަންކަން މިހެން ވެގެންލާދިވެހި ރައްޔިތުން ވިްއކައި

 ނޫން މީކީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވާުލކޮުށްފައި އޮްތ ތަނެއްޔާމީން ސިންގާައކު ބަކަިރ ޮބލެއް ަކއިލާހެން ކާލަން ހަ

މެންބަރުން ފަހަތުން ވެސް ރައްޔިތުްނ  އިފި. އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުގެމެންގެ ލެޔަުްށ އެބަ ހޫނުވާން ފަުށައަޅުގަނޑު

އި އަުޅގަނޑުމެން ކަމެއް ކުރަން މި ޤައުމު މިހެން ދޫކޮުށްލާފަ ދުއްވާނަން. ައޅުގަނޑުމެން ުނދޭނަން މިގޮތަުށް ބޭނުންހާ

ޑުމެންނަުށް މިހާރު ހުރިހާ އެްއޗެއް ވަޅުލާފަިއ އޮތް ތަން. އަުޅގަނ އިހާއަޅުގަނޑުެގ ވެސް ފޫާޅއި މަ ނުތިބޭނަން. މިއީ

 ދައްކާ ވާހަކަ... ކަންަފތަކުން މިބީރު، ކަންކަން ތިބެން އުނދަގޫެވއްޖެ. މިމިގޮތަުށް ހަނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޮޑަުށް ޯކފާވެގެން ވާހަކަފުޅުދަްއކާއިރު  ރަުށްފަހަރު ވަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައެއް

ަކވާއިުރަގއި އެހާޮބޑަުށް ދައްަބ ހީވޭ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަުފޅުވާހަކަދެްއކުމުގެ އަދަބުތަުކގެ ތެރޭން ބޭރަުށް ދާހެން އެ

ދެން ، ކަމެއް. އެެހންވެގެން އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލީ. އެހެންނަމަވެސް ވަަޑއިނުގަތުމީ އަުޅގަނުޑ ވަރަުށް އެދޭކޯފާވެ 

ޖެޭހނެ. އެހެންވެގެން އަުޅގަނޑު ރުން ހޫނުކޮުށް ބަހުސްކުރައްވަންުގޅިގެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ޅިފައިވާ މައްސަލައަކާހުުށަހެ

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ިރާޔސަުށް ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަުށް. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ަވރަުށް

 އަުށް. هللاދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއަރުވަނީ ކުރެންދޫ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ލަންޖެހޭ އެއަރޕޯޓުން ފީއެއް ަނާގއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބަލައި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެއަރޕޯޓުން ީފއެއް

ކިހާވަރެއްގެ އަސަެރއް ކުރާނެތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ބަޖެޓުން ގައިމުވެްސ  ންތުންނަުށް މި ފީނަގާއިުރގައި ަރއްޔި

 ،. އެހެން މިދަންނަވާލީުށް އޭގެ ފައިދާެއއް ކުރާނެ ކަމަުށްއޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓަކުން ފެންނާކަުށް ނެތް ރައްޔިތުންނަ ކުރިއަުށް މި

ފުުށީގެ ނަރުދަމާއެއް ވެްސ އެއް ވެސް ނެތް. އޮުޅވެލަކުރެންދޫގެ ނަރުދަމާ މިސާލަކަުށް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރއަުށް ބަލައިލިައސް

ޑޮލަރު ނެގުމަކީ އަުޅގަނޑު  25ގޮަތކަުށް މި  ނުކުރާިއގެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފައިދާޑޮަލރު ނަގަ 25ނެތް. އެހެންވީމާ، މި 

ޖެއް ނަާގއިރުަގއި ޓުން މިވަރުގެ ޗާކަމަކީ، ެއއަރޕޯ ކަމެއް ނޫން. ދެވަނަ ދެކޭގޮުތގައި ެއްއވެސް ގޮަތަކުށް ރަނގަޅު

އެއަރޕޯޓު އޮންނަންޖެހޭނީ ވެސް ޑިވެލޮްޕވެފަ. ެއއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްކުރުުމގެ ކުީރގަިއ މި ޓެކްސް ނެގުމަީކ އަުޅގަނުޑ 

 ،އެއަރޕޯުޓ ވަރަުްށ ރަނގަަޅުށް ފުރިހަމައަުށް ތަރައްޤީވެ  ،ގޮތެްއ ނޫން. އެހެންނޫން ދެކޭގޮުތގައި އެންމެ ެއކަުށީގެްނވާ

 ،ވެލިއު އެޑެޑް ސަރވިްސެއއް ގޮތަުށް  އީދެން އެައރޕޯޓަުށް ރައްޔިތުން އަތުން ެއއްެޗއް ނަަގއިގެން އެ ،އަރޕޯޓު ހެދިފައިއެ

ވާތީވެ އެ ފައިސާ ނެގުން އެީއކީ މައްސަލައެއް ނޫން.  ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ ތަނަކުަށް 

ނުކޮުށް ިމ ފައިސާ ނަގަން ފެުށުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުަގއި މިހާރު ެއއަރޕޯޓު ތަރައްޤީ، އެހެންނަމަވެސް
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ން އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާައކަުށް ކަމަކީ، އަޅުގަނޑު ކުރީަގއި ދެންނެވިހެ  ަކމެއް ނޫން. ދެވަނަ އެްއގޮތަކަުްށވެސް ރަނގަޅު

ދި އެހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ ން އެްއވެސް ފައިާސެއއް ނެތް ފެންނާކަުށް ކުރިއަުށް ޮއތް އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭން. އަމިއި

އިތުރު ޚިދުަމތްތައް ރަނގަުޅވާނެ ކަމަކަުށް ވެސް ފެންނާކަުށް ނެތް. އެހެްނވީމާ، މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑު  ތެރެއަކުން ެވސް

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތު. އަދި ފުރުޞަތަުްށ  3ކަުށްފަހު( އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ބާކީ މިހާރު އޮތީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުުތކޮޅަ

އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބައޮތް މަަރދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުަށް އަޅުގަނޑު 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަ

 ސިކުންތުގައި ައޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން، ދިވެހިްނނާއި ބޭރު މީހުންނާ ތަފާތުކުރުމަުށް ޓަކައި... 3މި ލިބުނު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯަޓކުން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްްސއާިއ 

ފީނެގުމާ ބެހޭ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލު ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ 

 ން މިއަދުގެ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ގޮތަކަުށް ވޯޓުދިނު

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުާރ  2017. ކޮމިީޓތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. 8އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވައި ނިންެމވި ގޮުތގެ ރިޕޯްޓގެ ބަހުސް ކުރިއަުްށގެންދެވުން. ިއއްެޔގައި ވެސް މި ބަހުސްަގއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާާސކުރައް 

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއިވޭ. އަުޅަގނޑުމެން ކަނޑައަޅާފަިއ، ާއްއމު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައި  26އިްއޒަތްތެރި 

މިނެޓުގެ  7ގަނޑުމެން ކޮންމެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކަުށް އޮންނާނީ، މި ބަހުސްގެ މަުރޙަލާގަިއ، މި މަރުޙަލާގައި ައޅު

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅގަނުޑ  7ފުރުޞަތު އަރުވާ ގޮތަުށް. ކޮްނމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ެވސް 
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އިންނެވި ނަމަ، އަުޅގަނޑު... އަތުަގއި މިހާރު ހުރި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ެއްއވެސް މެންބަރަކު މި ތަނުަގއި 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަުށް.

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ދެތިން ނުކުތާއެްއ އޮތީމަ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަުށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު

ތެރެއިން ެއއް ރަުށަކީ މި ރަުށް. މީގެ 3އި ހިމެނޭ އަޅުގަނޑު ވާހަަކެއއް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނުޑެގ ދާއިރާގަ 

 ،އެއީ އދ. ހަންޏާމީދޫ. ނަމަވެސް ތެރޭަގއި ެވސް އެްއވެސް މަސައްކަެތއް ނުހިނގާ އޮތް އެއް ރަުށް އެަބއޮތް. ގެއަހަރު 3

ގައި ޖެހިފައި މި އޮތް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުށް މި އޮތް އަހަރު ބަޖެޓު އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިހާރު

ަގއި މި އަހަުރގެ ބަޖެޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސްމަހިބަދޫެގ ބަނދަރުއދ.  ،އިތުރުންދާނެ ކަމަުށް. މީގެތެރޭގައި ފެުިށގެން

ދޫގެ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އަުޅގަނޑު ބައެކު ފާހަގަކޮުށްލަން. މަހި ހިމެނިފައިވާކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ އުފަލާ

މި ފެުށޭ އަހަރު ތެރޭގައި މަހިބަދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނީ، . އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަރަމުންދިޔައިންފާހަގަކު

މަހިބަދޫގެ ޒުވާނުންނަުށް އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތައް ކުުރމަުށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަުޒ  އިތުރުން މީގެ ފެުށިގެންދިއުން.

ތެޭރަގއި ކުރެވޭެނކަމުގެ ުއއްމީދު އަުޅަގނޑަުށް އެަބއޮތް. އަޅުގަނޑުެގ ގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ެވސް މި އަންނަ އަހަރު

ކުޅުމަުށް ބޭނުންވާ ދަނޑު ން ފުޓްބޯޅަރަުށުގެ ޒުވާނު އެ ،ކުނބުރުދޫ ރައްޔިތުން ،ހިމެނޭ އެންމެ ކުޑަ ރަުށް އިދާއިރާގަ 

ންކުރަން. ޔަޤީ ތެރޭގަިއ ހިނގާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށްގެ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ވެސް ކުރިއަުށް މި އޮތް އަހަރު

އްަތކަުށް ވެްސ ކުެރވިފަިއ ހުރި ކަންތަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ަގއި ހިމެނިފަިއވާަކން ވެސް ފާަހގަކުރަން. އަދި ބަޖެޓު

 2ތެރޭަގއި ނުވަތަ  ގެރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެއް އަހަރު ގެއަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން

ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މަހިބަދޫގެ މަގުބޫލުކުރަންޖެހޭ. އދ. އަުޅގަނޑުެމން ގަތެރޭަގއި ހިނަގއިގެްނނުދާނެކަން ވެސް  ގެއަހަރު

ބުރުދޫގެ މިސްކިުތެގ ނތެޭރގައި އެ މަަސއްކަތް ނިމޭނެ. އދ. ކުގެ ފެުށިގެން ކުިރއަުށް. މި އަންނަ އަހަރު މިހާރު އެ ދަނީ

ސްކޫލްެގ ނބުރުދޫގެ ޕްރީވަނީ ނަމާދުކުރަން ފަުށާފަ. ކުއި ވަނީ ނިމިފަ. އެ މިސްކިތުަގއި މިދިޔަ ރޯދަމަހުގަ މަސައްކަތް

ސްކޫލަުށް ެވސް ޕްރީ އެ ރަުށު ،ސްކޫލްތައް ިކޔަވަން ފަުާށއިރު އިއަރީގަ ވަނީ ނިމިފަ. މި އަންނަ އަހަރު ޖެނު މަސައްކަތް އެ

 ކަންތައްަތކަކީ؟ އުޅޭ ައޅުގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންެވެގން މި ،ނޫންތޯ އަުޅގަނޑުމެން ކުދިން ދާންފަުށާނެ. މިއީ

އޮތް، އި ެއއީ އެ ރަުށުގެ އެތެޭރގައެްއވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހިނގާ އޮތީ ވަރަުށް ގިނަ ސަބަބުތައް އޮތީމަ.  ންޏާމީދޫގައިހަ

އެ ރަުުށ  ން ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ގެންދިއުމުގެ ސްީޕޑުހިނގާ ކަންަތއްތަެކއްގެ ސަބަބުން ސަުރކާރު އިއެތެރޭގަ 

ޓަކައި  ކައުންސިލު މެދުވެރިކޮުށް ކޮްނމެވެސް މަޤްޞަދެއްަގއި ބަަޔކު މީހުން އަންނަނީ ހުއްޓުވަމުން. މި ސަބަބުަށް 

އެްއވެސް ޕްޮރކެޖްޓެއް ހިނގަމުންނުދާތީ މި ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑު ަހމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ.  އިޏާމީދޫގަހަން

މީދުކުރަނީ ހަްނޏާމީދޫގެ ރައްޔިތުން ހަންޏާމީދޫގެ ަކއުންސިލާ ގުިޅގެން ަސރުކާރާ ުގޅިގެން އެ ރަުުށެގ އަޅުގަނޑު އުއް
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އެ ރަުށަުށް ތަރައްޤީ  ،އްލުކޮުށްކޫސަނި ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ޙަ ރަުށް މި ހުންނަ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ފެުށެންވާއި

އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ބަޖެޓް  ކަމަުށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖުމުލަކޮުށް މި ބަޖެޓުަށް  ގެނެވޭނެ ގޮތަުށް މަގުފަހިކޮުށްޭދނެ

ވަަނ  2017ލަތުގެ ވެސް ިދވެހި ދައުތްތަކުން ދިކޮޅު ފަރާައޅުގަނޑު އެދެނީ އި  އަދި ،ރިޕޯޓަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކޮުށް 

 .تهوبركا هللا عليكم ورحمةمالس  الوއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮުށްދެްއުވމަުށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ރަުށް ލަފާކުރާ ދައުވަނަ އަހަ  2017ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ްސކުރުމަުށް އެދިަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ހުރިާހ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ރިޕޯޓަުށް ބަހު ނިންމެވި ޮގތުގެ ވައި ދިރާސާކުރައް 

 ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ހިސާބުން ބަޖެޓް ބަހު ނިމުނީ. މި އިފުރުޞަތުއަރުވަ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށްހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 9

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . 9ޖެންޑާ ައއިޓަމް އެ

 ގަިއ އޮންނާނެ. މ1:30ިދުވަހުގެ މަސައްކަތުްނ ނިންމާ ހިސާބަުށް ވޯޓަުށް ގޮްއސަ ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް ެއހުން  -9.1

 ލާނަން.ޑައިހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަނ

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:26ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޯވޓަުށް އެހުމަުށްހުރި ކަންކަމަުށް ، 9. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދަން ަކމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމް الّسالم عليكم

ކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިާދރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮޅަ 

މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ބަެއއް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ކާޑުކޮޅު އަިދ 

ުށް ޗެކުނުކުެރވި ވާ ކަމަުށް ފާަހަގކުރެވޭ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކާުޑޮކޅުތައް ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަ

ުދވަހުގެ މަސަްއކަތްަތކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ، 9.1ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. )ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( އެޖެންޑާ ައއިަޓމް 

ވޯަޓކަުށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް.  21ހިސާބަުށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަަމުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުގެ ދަުށުން މިއަދު 



47 

 

ްނނަވާލަން ކަމަުށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކޮކުށްލަދެއްވުމަުށް އަިދވެސް ެއއް މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަ

 ފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)މަޢާފުދިނުމާއި  2010/10ަފއިވާ މެންބަރު، ގާނޫނު ނަންަބރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކްލެމެންސީ ބޯޑަުށް ޢައްޔަންކުރަްއވާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ(ެގ ދަުށުން އެ މަޤާމުން ވަިކކުަރއްވާަފއި ވާީތ، އެ ގާނޫުނގެ  10އަދަބު ލުއިކޮުށްދިނުމުެގ ގާނޫުނ(ގެ 

ންބަރުން ޢައްޔަންކުރަްއވާ ވަނަ މާއްދާގެ )މ(ގެ ދަުުށން ކްލެމެންސީ ބޯޑަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، އެ މަޖިލީހުގެ މެ 11

މެދު ިއއްޒަތްތެިރ އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހަމަޖެއްސެވުމާ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި އުނގޫާފރު ދާ

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުމެންބަރުންނަުށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ    :ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ވަކި . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. 69. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 78އަދަދު؛ 

ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ . 6ންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ،ކްލެމެންސީ ޯބޑަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުންއެހެންކަމުން،  .69ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 69އަދަދު؛ 

ފަރު އިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުކުރަްއވާ މެންބަރެްއގެ ގޮުތގައި އުނގޫފާރު ދާޔަންއް ރުން ޢަމަޖިލީހުގެ މެންބަ އެ

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ދާއޫދު ހަމަޖެއްސެވުމަުށް ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 ބަލަިއގަުތމުގެ ވޯޓު.ވަނަ ވޯޓަުށް ދަްނނަވައިލާނަން. ބިލެއް  2މިއަދުގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ަގއްޫދ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

މަޖިލީހުން  އެއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްާއއި ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ބިލު 

 ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒި

 53    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   75     :ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 38      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 22. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނ78ައަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ަގއްދޫ  .75. ޖުމުލަ؛ 38؛ . ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދ75ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް 

ތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މުޅި ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްާއއި ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަ

 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވިްއޖެކަމުގައި ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާެޙއް އެބައޮތް ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން. ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  18ދެން މި އޮތީ ބަޖެޓާ ގުޭޅ؛ ފުަރތަމަ 

 އްާވފައިވާ އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއުވމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅު

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ކިނބިދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނަ އަހަރަުށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ވަ  2017ރިޔާޟް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. هللا ޢަބްދު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެުޓ؛ ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަުށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމުަށް 

ންވާ ހުނަރުވެރިން ބިނާކުރުމުަށް ޚާއްޞަކޮުށްފަިއވާ ތަންތަނުގެ ަވސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަުށާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަނުަށް ބޭނު

 މިލިޔަން ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ފެމިލީއަުށް ދޭންވާނެެއވެ. 2ޓަކައި ަދއުލަތުގެ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެިވ އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ވަރަުށް ބޮަޑުށް މާފު. ދެންމެ އެ އިއް 

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 28    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރު

   76     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 76        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 48. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 28. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 78އަދަދު؛ 

މެންބަރުންެގ  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި

. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 76. ޖުމުލަ؛ 39. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 76އަދަދު؛ 

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ުހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ިއްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމުަށް 

 ވަން.ދަންނަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުުށަހަޅުއްވަިއ، މެދުހެންވޭރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޓަލް ޚަރަދުެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާާރގެ ބަޖެޓުން ކެޕި، 2ޢަލީ ޢާޡިމް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. ބަޖެޓު ކޯޑު 

ަގއި ހިމެނޭ  22.076އިން ފެުށިގެން ބަޖެޓު ކޯޑު  22.2013މިލިޔަން ރުފިޔާ ުއނިކުރުމަުށް ފަހު، ބަޖެޓު ކޯޑު  30ބައިން 

 އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ަދުށުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކުގެ ަމސައްކަތުމީހުންގެ މުސާރައަުށް މި އަދަދު އިތުރުކުރުން.
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް    ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޡިމް ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާންވޭމެދުހެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

   76     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 76        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ލީހުގެ ޖުމުވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖި މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 49. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 78އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ  .1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމުްނ، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. . އެހެނ76ްލަ؛ . ޖުމ39ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ76ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ލާޙު އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞް)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 އްމަުށް ދަންނަވަން.އިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއިްއވަ
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 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ،އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމް ހުުށަހަޅުއްަވއި

 5ެގއިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ 1.002މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. ބަޖެޓު ކޯޑު 

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަުށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ  35.004މި ފައިސާ ބަޖެޓު ކޯޑު  ،ފަހު މިލިޔަން ރުފިޔާ އުނިކުރުމަުށް

 ގޮތުަގއި އިތުުރކޮުށްދެްއވުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން އެދެން.ދެްއވުނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުމެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަން މެދު އިއްޒަތްތެރިދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ  . ހާޒިުރެވވަަޑއިގެނ85ްލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 78އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 49

)ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު(  އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. .71ލަ؛ . ޖުމ36ުދު؛ . ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދ71ަދަދު؛ އަ

މަުށް އަމީންޢާއްމަުްށ ެދއްވުހަޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު އިްއވައިމް ހުުށަޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއް 

 ދަންނަވަން.

 

 ޒުން އިްއެވވުން:މޭ އިދާރީ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެދުހެންވޭރު ާދއިރާގެ ، ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުުށަހަޅުއްވައި ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ އިއް 

މިލިއަން ރުފިޔާ  7ގޭން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ަރސްމީ، 1.002ބަޖެޓު ކޯޑު  .މް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުޢަލީ ޢާޡި

 ފައިސާ ސިވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަުފންގެ މުސާރައަުށް އިތުުރކުރުމަުށް.  ފަހު، މި ކުރުމަުށްއުނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  އިޞްލާޙާދެންމެ އެ އިްއވެވި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މް ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 20    ންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 51    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 36      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

އްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދ20ެ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 78އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 2. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 51

 އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. .71ލަ؛ ޖުމު .36. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 71މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފަިއވާ އިޞްލާޙު ހިތަދޫ ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވާޅަކަުށްފަހު( )ވަގުުތކޮ

 ެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. އިްއވައި

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ، އިސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވަހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަ

މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ތާީއދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީން ރަްއޔިތުންގެ 

އްަވއި ނިންމެވި ދިރާސާކުރަވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން  2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

ވާ ކުންފުނިތަކާއި، ސަުރކާރުެގ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ސަރުކާުރ ބައިވެރި ންޑޭަޝނަުށް އިތުރުކުރުން. ގޮތުގެ ރިޕޯުޓގެ ިރކަމެ

ލުން ހިންގާ ަސރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ ޯބޑަުށް ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މީގެ ފަހުން ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ވިޔަފާރި ުއސޫ

ރަްނވާނީ، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޓިޓިުއޓް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރސް އެންްޑ ޢައްޔަންކު

ކޯސް ފުރިހަމަޮކުށްފައިވާ ފަރާތްތަެކވެ. އަދި  ގާ ޑައިެރކްޓަކުްނގެ ޓްރެއިނިންގސެކްރެޓަރީޒް )ައއި.ސީ.ޑީ.އެްސ( އިން ހިން

ލުން ހިންގާ ސަުރކާރުެގ ވާ ކުންފުނިތަާކއި، ވިޔަފާރި އުސޫރުކާުރ ބަިއވެރި މިހާރު ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ސަ

ގެ ދަުށުން ހިންގާ ތަކުގެ ތެރެއިން ައއި.ސީ.ޑީ.ެއސްތަންތަނުގެ ބޯޑަުށް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮުށްފައިާވ ފަރާތް

ގެ ނިޔަލަުށް އެ ކޯސް  2017 ޖޫން 31ނުާވ ފަރާތްތައް، ެރއިނިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކޮުށްފައިޑައިރެކްޓަރުްނގެ ޓް

 އެ ފަރާތްތައް ބޯޑުން ަވކިކުރަންވާެނެއވެ. ،ނަމަ ނުކޮުށްފިފުރިހަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  އިޞްލާޙާދެންމެ އެ އިްއވެވި 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 25    މަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަ

 50    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 25. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 78އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 50

)ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު(  ނުވި.އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއް .75ލަ؛ . ޖުމ38ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ75ްއަދަދު؛ 

ދެްއވުމަުށް ޅުއްވާފަިއާވ އިޞްލާޙު އިްއަވއިހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަ

 އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ، ހުުށަހަޅުއްވައި މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ  ބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެން

ކުރައްަވއި ނިންމެވި ރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދި 2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުުމގަިއ ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ދަުށުން ުނވަަތ ންޑޭަޝނަުށް އިތުރުކުރުން. ގޮތުެގ ރިޕޯޓުެގ ރިކަމެ

އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް ދައުަލތުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނޭ އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި ރަުށްތައް ކަނަޑއެޅުމާިއ 

އްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ފައިސާ ކަނަޑއެޅުމުަގއި ފާއިުތެވފައިވާ ފަސް އަހަުރގެ ތެރޭަގއި އެކި އިދާރީ ދާއިރާތަާކއި ތަރަ

 ،ރަުށްތަކުގައި ހިްނގާފަިއވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަާކއި، އެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ހޭދަވެފައިވާ ފައިސާއަުށް ރިޢާޔަތްކުރުާމއި

މަދުން ތަރައްީޤގެ ަމޝްރޫޢު ހިންގާފައިވާ ުނވަތަ އަމުދުން ހިންގާފައިނުވާ އިދާރީ  އަހަރުގެ ެތރޭގައި 5ފާއިތުވެފަިއވާ 

 އާބާދީގެ ނިސްބަތުންނާއި، ތައްޔާރުކުރާއިރު އިްސކަންދިނުމާއި  ުށް ކުރިައުށް އޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓުދާއިރާތަކާއި ރަުށްތަކަ

ބެލެންްސ ދާއިރާަތކާިއ ރަުށްތަކަުށް އޮތް އިންދާރީ ފަހަތުގައިވާ އިބަލާއިުރ ހަމަހަމަކަމަުށް ވުރެ  އަހަރަުށް 5ފާއިތުވި 

ން ފައިސާ މަތީ ައދި އެގޮުތގެ ،ނިމުމަކަުށް ގެނައުމަުށްޓަކައި ުކރިއަުށް އޮތް އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ފައިސާ ކަނަޑއެޅުމާއި 

އޮފް  ގައި މިނިސްޓްރީން.އެސް.އައި.ޕީ ބައި އެލޮކޭޓްކޮުށްަފއިާވކަން ބަޔާްނޮކުށްދޭ ކަރުދާހެއް ނުވަތަ ޓޭބަލެއް ބަޖެޓް ފޮތުގެ ޕީ

 .ވެސް ހިމެނުން ކޮންމެ އަހަރަކު ންފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  އިޞްލާޙާދެންމެ އެ އިްއވެވި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ހެޅުއްވި މެންބަރު:ހުުށަ

 ޢަލީ ޢާޡިމް ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެދު ހެންވޭރު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެން

 47    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   74     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވ27ޯ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 78އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 47

ުށްފަހު( )ަވގުތުޮކޅަކަ އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. .74ލަ؛ . ޖުމ38ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ74ްއަދަދު؛ 

ދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ޅުއްވި އިޞްލާޙު ިއއްަވއިހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެ

 ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ނު އުތުރުމާފަން، މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވައިހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

ތާީއދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީން ރަްއޔިތުންގެ  ބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމެން

މެވި ރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދި 2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

)ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ  2010/8ގާނޫނު ނަންބަރު  ންޑޭަޝނަުށް އިތުރުކުރުން.ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ރިކަމެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއ،  26ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކޮުށްދިނުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ ގާނޫނު(ގެ 

ހާސް ރުފިޔާއަުށް ވުރެ މަދު ނޫން އިނާޔަތެއް ދޭންވާނެ ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައިވީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަުށް ދެ

ހިނދު، އަދި ވޭުތވެދިޔަ ހަ ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ާރއްޖޭެގ އިންފްލޭޝަން އެތަްއ ގުަނަޔކަުށް ބޮުޑވެފަިއވުމާ އެުކ، އެ 

ރަުށް އިތުރަުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ ވަނަ އަހަ 2017އަދަދު ފަސް ހާސް ރުފިޔާއަުްށ ހަމަޖައްސައި، ެއކަމަުށް 

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީގެ ޚާއްޞަ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  އިޞްލާޙާދެންމެ އެ އިްއވެވި 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ދު:ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަ

 75        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 26އަދަުދ؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ 78އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 49

)ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު(  ލާޙު ފާހެއްނުވި.އެހެންކަމުން، މި އިޞް .75ލަ؛ . ޖުމ38ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ75ްއަދަދު؛ 

ދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ޅުއްވި އިޞްލާޙު ިއއްަވއިހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެ

 ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މެދުހެންވޭރު، ސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވައިމުޙައްމަދު އަހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންެގ  ބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެން

ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓ، ބަޖެޓު ދި 2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

ަވޒީފާއަދާުކރާ އުމުރުފުރައިަގއި ަވޒީފާެއއް ހޯދަންއުޅެ ނުލިބިފައިވާ، އަިދ  ންޑޭަޝނަުށް އިތުރުކުރުން.ގޮތުގެ ރިޕޯުޓގެ ރިކަމެ

ންމެ އެްއވެސް އާމްދަނީެއއް ނުލިބޭ، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އިދާރާއެްއގައި ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ ޮގތުގައި ރަޖިސްޓަީރވާ ކޮ

މީހަކަުށް މަހަކު ދެ ހާސް ރުފިޔާގެ ވަޒީފާނެތުމުގެ އިނާޔަތެްއ ކަޑައަަޅއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީެގ 

 އިން ފެުށިގެން މި ފަރާތްތަަކުށް މި ފައިސާ ދޭންފެުށުން.  2017ޖެނުއަރީ  1ޚާއްޞަ ބެޖެޓުން މި ފައިސާ ހަމަޖައްސައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  އިޞްލާޙާދެންމެ އެ އިްއވެވި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަލީ ޢާޡިމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މެދުހެންވޭރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ގެ ޖުމުވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 23. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 78އަދަދު؛ 

ުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވ2ޯވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނ47ު

 އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. .70ލަ؛ . ޖުމ36ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ . ާފސ70ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޅުއްވި އިޞްލާޙު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަްސލަމް ހުުށަހެ)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 އްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.ދެ އިްއވައި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މާފަންނު އުތުރު، މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވައިހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރަްއޔިތުްނެގ  ތާީއދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. މިނިސްޓްރީ އޮފް ބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމެން

ރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓ، ބަޖެޓު ދި 2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

ތައް ަވނަ އަހަރުގައި ހިންގަން ކަނޑައެޅިަފއިވާ މަޝްރޫޢު 2017 ންޑޭަޝނަުށް އިތުރުކުރުން.ގޮތުގެ ރިޕޯުޓގެ ރިކަމެ

 ހިންގާއިރު އަާސސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްނުދެވި ހުރި ރަުށްތަކުަގއި އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުްށދިނުމަުށް އިސްކަންދިނުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  އިޞްލާޙާދެންމެ އެ އިްއވެވި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީދާއިރާގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 27    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 47    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   74     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަުށް ބޭ

 74        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މ78ެއަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 1ވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނ47ު

 ހެންކަމުްނ، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި.އެ .74ލަ؛ . ޖުމ38ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ74ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޅުއްވި އިޞްލާުޙ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެ)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 ެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.އިްއވައި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެދުހެންވާރު ، މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވައިންބަރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެ

ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންެގ  ބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެން

ރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓ، ބަޖެޓު ދި 2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

އިމްޕްލިމެންޓުކުރެވެމުންދާ  ަވނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު  2017 ންޑޭަޝނަުށް އިތުރުކުރުން.ގޮތުެގ ރިޕޯޓުގެ ިރކަމެ

 މިންވަރު އެނގޭނޭ ގޮތަުށް ކޮްނމެ ތިން މަހަކުން ކްއަރޓަލީ ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  އިޞްލާޙާދެންމެ އެ އިްއވެވި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަލީ ޢާޡިމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މެދުހެންވޭރު  ރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭ

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުވޯޓު  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 26. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 78އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ ކު ނެތްވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަ. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނ49ު

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(  އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. .75ލަ؛ . ޖުމ38ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 75އަދަދު؛ 

ދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުްށ ިއއްަވއި ޅުއްވި އިޞްލާޙުހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެ

 ނަވަން.ދަން

 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރަްއޔިތުްނެގ މިނިމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ތާީއދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. 

ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ  ުޓ، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީންވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެ 2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 
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 ަވތަ ޓެކްސެއް ެނގޭ މިންވަރު ކުރުމުގެ ކުރިން ނުއް ތަޢާރުފުން. އަލަުށް ެޓކްސެ މެންޑޭޝަަނުށް އިތުރުކުރުގޮތުގެ ރިޕޯްޓގެ ރިކަ

 ދުވަހުގެ ގްރޭސް ީޕރިއަެޑއް ދިނުން.މަސް 6އިތުރުކުރުމުގެ ކުރިން މަދުވެެގން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ދު:ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަ

 73        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 49. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 24އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގ78ެއަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. ، އެހެންކަމުން .73. ޖުމުލަ؛ 37. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 73މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު 

 އިްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. 

 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވަިއ، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. 

އި ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވަ  ކޮމިީޓން ޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެ 2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

ވަނަ މާއްާދގެ  59)ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ  2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ން.މެންޑޭަޝނަުށް އިތުރުކުރުގޮތުގެ ރިޕޯްޓގެ ރިކަ

 ގެ ކުރިްނ ކަނޑައެޅުން. 2017ޖަނަވަރީ  1)ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާނެ އުޖޫރަ، 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް.  ރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓު

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ:
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 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯ

. 49. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 24. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 78އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަ

އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއް ނުވި.  .73. ޖުމުލަ؛ 37. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 73މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވި އިޞްލާޙު )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެޅުއް

 އިްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. 

 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރަްއޔިތުްނެގ ލާޙު. މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ތާީއދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞް

އި ނިންމެިވ ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓ، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

ދުަގއި ޝެއަރކުެރވޭ ގޮތަުށް ހުންނަ ދައުލަުތެގ އެކި އިދާރާތަިކގެ މެ ން.މެންޑޭަޝނަުށް އިތުރުކުރުގޮތުގެ ރިޕޯްޓގެ ިރކަ

ލަތްަތކަކީ ހުރިހާ ސީލަތްތަްއ ަވކިަވކިން އެިކެއކި އިދާރާަތކުން ހޯދައި ުނވަަތ ތަރައްޤީކުރުުމގެ ބަދަލުަގއި އެފަދަ ވަސީވަ

ަގއި ލަތްތަެކްއގެ ގޮތުސީއިދާރާތަކަުށް ބޭނުންކުެރވޭ ޮގތަުށް ތައްޔާުރކުރެޭވ ނުވަތަ ތަރައްޤީކުރެޭވ އިންެޓގްރޭެޓްޑ ވަ

 ކުރުން. ކުރުމަުށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންޤާއިމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް   ވި މެންބަރު:ހުުށަހެޅުއް

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން

 49    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 49ުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމ23ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 78އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. ، އެހެންކަމުން .72. ޖުމްލަ؛ 37. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު 

 އިްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. 

 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ވަނަ އަހަުރގެ ދައުލަުތގެ  2017އްވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅު

 ން.މެންޑޭޝަނަުށް އިތުރުކުރުގެ ރިކަ އި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

ުށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮުށްދޭ ކާޑުގެ ާބވަތްތައް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަުށަކުން ވެސް ެއއް ައގެްއގައި ލިބޭނޭ ގޮތަ

 އިންތިޒާމުކުރުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 24. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 78އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 2ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭނ48ް

އެހެންކަމުްނ، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި.  .72. ޖުމުލަ؛ 37. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެން

 އިްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން
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ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރަްއޔިތުްނެގ ޒު ފަހުމީ ތާީއދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. މެންބަރު އިމްތިޔާ

އި ނިންމެިވ ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓ، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

ގޮތުަގއި ފޯރުކޮުށްދޭ ކަރަންާޓއި  ގެދުމަތުޚިދައުލަުތގެ ފަރާތުން އަސާސީ  ން.މެންޑޭަޝނަުށް އިތުރުކުރުގޮތުގެ ރިޕޯްޓގެ ރިކަ

 ވެސް ެއއް އަގުަތކެްއގަިއ ފޯރުކޮުށްދިނުން. ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަުށެއްގައިތްތައް ދުމަޚިފެނުގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. ންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުންދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއ85ިމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 47. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 26. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 78އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.  .73. ޖުމުލަ؛ 37. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 73ބަރުންގެ އަދަދު؛ މެން

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު 

 އިްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވަިއ، މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުްނެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. 

އި ނިންމެވި ވަނަ އަހަުރގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެުޓ، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 2017ލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި މަޖި

ވުުމެގ ނޫނާއި ދަުއލަތުގެ ޚަރަދަުށް ޒިންމާގާދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ  ން.މެންޑޭަޝނަުށް އިތުރުކުރުގޮތުގެ ރިޕޯްޓގެ ރިކަ

 ކުރުން.ގެ މައްޗަުށް ރިޢާޔަްތކޮުށް ބަޖެޓު ތަންފީޒުނޫނުަގއިވާ އެންމެހައި ކަންަކމުގާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ
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 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 46. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 78އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ާފހެއްނުވި. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  .73. ޖުމުލަ؛ 37. ފާްސވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަދަުދ؛ 73އަދަދު؛ 

ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަްސލަމް ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުްށ  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ 

 ދަންނަވަން.

 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. 

އި ނިންމެވި ވަނަ އަހަުރގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެުޓ، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

 ކުޑަ  އިންޓަރެސްޓް ބަނުމަުށް އޮޑިދޯނިފަހަރު މާރާތްކުރުމަުށާއިއި  ގެދޮރު ން.ަޝނަުށް އިތުރުކުރުމެންޑޭގޮތުގެ ރިޕޯްޓގެ ރިކަ

 .ކުރުންޤާއިމު އިންތިޒާމެއް ދޫކުރެވޭނެ ލޯނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. ދެްއވުންދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒި

 27    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 48. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27ނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެނ78ްއަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ާފހެއްނުވި. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  .75. ޖުމުލަ؛ 38. ފާްސވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަދަުދ؛ 75އަދަދު؛ 

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަްސލަމް ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުްށ 

 ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އިްއޒަތްތެރި  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ،ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވައިއިްއަޒތްތެދާއިރާގެ ހިތަދޫ އުތުރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޡަރީން ރައްޔިތުންެގ  .ދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުއީމް ތާޢާޡިމެންބަރު ޢަލީ 

ވައި ނިންމެިވ ކުރައް ޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާޖެްޓ، ބަވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަ 2017މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

ކުރުން. އާސަންަދިއގެ ދަުށުން ރާއްޖެއިންާނއި ރާްއޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާކުރާ މެންޭޑަޝނަުށް އިތުރުގޮތުގެ ރިޕޯުޓގެ ރިކަ
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ތެރިކަން ދަތިވާ ފަރާތްތަކަުްށ ބުއިމާއި ެއކޮމަޑޭޝަންގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަުށް ފުދުންންފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ެކއި

 ިދނުން. ން އެކަންކަން ހަމަޖައްސައިތަކުން ކަނޑަައޅާ އުސޫެލއްގެ ަމތީބެހޭ ފަރާތް ސަރުކާރުގެ ކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން. ދެންމެ އެއިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ    ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މްޢާޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ

 24    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 49. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 24މަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކ78ައަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. .73ލަ؛ . ޖުމ37ު . ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛73މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ނިމުނީ.  އިވޯޓަުށް ދަންނަވަ .ނިމުނީ ހުުށަހަޅައި ތަކެއްހާ އިޞްލާޙުމިހާރު ބަޖެޓަުށް ހުުށަހެޅުނު ހުރި ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( )

ވުމަުށް. ވޯޓަުްށ ގޮތަުށް ފާސްކުރެއް ވާފޮނުއްވާފައި  ކޮމިޓީން ބަޖެޓު  ،ުށް ވޯޓަުށް  ދަންނަވާލުންމިހާރު ދެން އޮތީ މުޅި ބަޖެޓަ

ދެްއވުމަުށް ލަކޮުށްކު ސް އެއްފަހަރު ކާުޑޮކޅުތައް ޗެލާނަން. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދިވެއިދަންނަވަ

 އަރުވަން.ހަނދުމަފުޅުކޮުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު ދިރާސާ ކޮމިޓީން  އުލަތު ބަޖެޓްވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދަ 2017

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓު ތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ އިްއޒަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    މަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަ

 15    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 15. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60ދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އ78ައަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 2ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ  2017އެހެންކަމުން،  .75ލަ؛ . ޖުމ38ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 75މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮަތުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އުލަތުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާދަ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމެްއ މުޅި މަޖިލީހު، ފަހު، އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ އޮްފ ދަ ހޯލް ހައުސް މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލުމުަށް 

ރުންނަުށް ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ ބާއްވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ަގއި.3:30އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




