
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާ ވަނަ 16ދައުރުގެ  ވަނަތިންވަނަ އަހަރުގެ  2016

 

24 B 1438 
 2016 ބަރުޮނވެން 24

 (ދުވަސް )ބުރާސްފަތި

 

 

 

 

6201/18/16ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 19:06 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 20:21: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާ ހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ސޯޅައަ ވަނަ 2016

 ދުވަސް( )ބުރާްސފަތި 2016ބަރު ނޮެވން 24

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  67ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/16އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް . އެްނގުން އަންގާ ރިާޔަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 މިއަދު މި ޖަލްސާ ބޭއްވުމުަގިއ ރިޔާސަތަުށް ދެއްވި އެއްބާރުެލއްވުން ފާހަަގކޮުށް. 
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 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން  . ކޮމިޓީތަކުނ5ް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.  ކޮމިޓީތަކުން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ނެގުމާ ބެހޭ ބިލު ންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްާއއި ފީަޓކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯ -5.1

އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި ރިޕޯޓް  7މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ ރިޕޯޓް. މި ބިލަުށް 

ނޑާ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުްށ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފަިއ މި ވަނީ އަުޅގަ 

ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްާއއި ފީނެގުމާ ބެހޭ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮުތެގ 

ލުގެ މަަސއްކަްތކޮުށްދެްއިވ އުާފ ލިބިގަްނނަން. މި ފުރުޞަތުގަިއ މި ބިގެ ރިޕޯޓް ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމު

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވަރުަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެ ކޮމިޓީގެ 

އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަުށާއި، އިއްޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި، ިއްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް 

ންނަވާ ގޮތަުށް. ައދި އޭގެފަހުަގއި މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ވަނީ މި ބިލުގެ ަމސައްކަތް ވަނީ އިޤްތިޞާީދ ހިމެނިވަޑަިއގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަކިން ރިޕޯތެއްެގ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި އޮތް ޮގތަުށް ފާސްކުރައްވާފަ. އަދި ޭއގެފަހުގައި 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްާވފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި  ސިފައިަގއި ފޮނުވިފައި ވަނީ. އެއާ ގުިޅގެން

ފުރުޞަތުގައި އަިދވެސް އެއް ފަހަރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ފަިއވޭ. އިޞްލާޙުަގއި ހުުށަހެޅުމުގަިއ އިޞްލާޙު ލިބި 7)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އާެދ، ުކރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިްނ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން  83އިނުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަުށްގެންދިއުން މި އޮތީ. މިގޮތުން ގަވާއިުދގެ ފުރަތަމަ

ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަުށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނުޑ އަުރވާނީ. މިގޮތުން ެދވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަުށް ހިތަދޫ 

ތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުްއވުމަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އު

  ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

)ހ( އަުށް އަޅުގަނުޑގެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅާފައި ވަނީ. ދެވަނަ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެވަނަ މާއްދާގެ

މާއްދާގެ )ނ( އޭ ވިދާުޅވީމަ ުކޑަކޮުށް ޮއޅުންއަރާތީ ސާފުކޮުށްަލދެއްވުން އެދެން. ތިން އިޞްާލޙު އަުޅގަނޑުގެ ވާނީ. ކޮން 

 އިޞްލާޙެއްތޯ ފުރަތަމަ ހުުށަހަޅަންވީ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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! ެއއީ ލިޔުމުގެ ުކުށެއް. ދެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މާފުކުރައްވާ

 އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްާލޙު ހުުށަހަޅައިދެއްވުމަުށް ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަުށް އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅާ އިޞްލާަޙކީ، މި ބިލުގެ ެދވަނަ މާއްދާެގ ޝުކުރިއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ )ހ( އަުށް އަންނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުރުން. ދެވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. 

)ތިން ަސތޭކަ( ދިވެހި ރުިފޔާެގ މަގުން އެއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާުޖެގ  300 ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ބިދޭސީ ބޭރަުށް ފުރާ 

 ނަމުގައި ޓެކުެހއް ނެގޭނެެއވެ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢަލި ޢާޡިމުަށް  ެތރި މެންބަރުއިްއޒަތް ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަުްށ ފުރުޞަތުއަރުވަން. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

 ވަން.ފުރުޞަތުއަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޢާޡިމްރާގެ މެންބަރު ދާއި މެދުހެންވޭރު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމުަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއޔާ 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 އްވާ އިޞްލާުޙ ހުުށަހަޅައިދެއްވުމަުށް ފުރުޞަުތއަރުވަން.ރަޝީދު ހުުށަހަޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަސްމާ ރަޝީދުދާއިރާގެ މެންބަރު  މާފަންނު މެދު

ނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަުށް އިޞްލާޙުކުރުން. ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުން ހިމެނޭ ތިްނވަޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. 

 ންޖަރުންގެ އަތުން ސިފަކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ގޮތުން، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން 

ގެ އިތުރުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮުށްަފއިވާ ގޮުތެގ ޗާޖު ސަރވިސް ޕޯޓްެއއަރ މި ގާނޫނުގެ ދެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮުށްފައިވާ

ޑޮލަރު، ކޮންމެ ިދވެހި  25ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފީއެއް ެނގޭެއވެ. ކޮންމެ ިބދޭސީ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް  މަތީން

 ޝުކުރިްއޔާ. ޑޮލަރު. 12ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން އެންެމ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް ތާއީދުކުރައް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުދާއިރާގެ މެންބަރު  ވިލިމާލޭ

ގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައސްމާ ރަޝީދު ހުުށަހެޅުއްވި މަޖިލީހުގެ މެދު ދާއިރާ ަރީއސް. ތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 ހުުށަހެޅުމަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިންވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަުށް ގަމު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާްޟ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ިއްޞލާޙު ހުުށަހުޅުއްވުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިސްމާޢީލް ހުުށަހަޅުއްވާ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

އާދެ، އަުޅގަނޑު ތިްނވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް ހުުށަހަޅަނީ، ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުންގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އަންނަނިވި ގޮަތުށް އެ އިޞްލާޙު ބަދަލުކުރުމަުށް. އިބްރާހީމް ނާޞިރު  އަތުން އޭގެން އުނިކުރުމަުށް. އުނިކޮުށް

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން، މި ގާނޫނުގެ ދެވަަނ 

ުގން އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މަ  25މާއްދާގައި ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ އެައރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ އިތުުރން 

 ޝުކުރިއްޔާ.ފީގެ ނަމުގައި ފީެއއް ނެގުމަުށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަުށްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު އުތުރުތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއިރާގެ މެންބަރު ދާ މާފަންނު އުތުރު

 ގަމު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް ތާއީދުކުރަން.ރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ )ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ތިންޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

  ުޅއްވުމަުށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުުށަހެމެންބަރު 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު އަސްލަމްދާއިރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ އުތުރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  3ޑު ހުުށަހަޅަނީ މި ގާނޫނުގެ މި ބިލުގެ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނއިޝުކުރިއްޔާ 

ރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭން ޞިއިބްރާހީމް ނާ، ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 3ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުރުން. 

ލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުަގިއ ިދވެހި ރުފިޔާގެ މަގުްނ، ެއއަރޕޯޓް ޑިވެ 150ބޭރަުށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން، 

 .ފީއެއް ނެގޭެނއެެވ. ޝުކުރިްއޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުަށް ޡިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާއިތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަުްށ ފުރުޞަތުއަރުވަން. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަ މެދުހެންވޭރު

އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމުަށް އި އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އި ތުރު ދާއިާރގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަުށް ހިތަދޫ އު 3އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްާލޙު ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް ފުރުޞަތުައރުވަން. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ދާގެ )ނ(. މި މާއްދާގެ )ހ( އަުށް ވަނަ މާއް 3ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާުޙކުރުން.  3ބިލުގެ 

މަސްދުވަސް ހަަމވާ ތާރީޚު ހިމެނޭ މަހާ ވިދިގެން  6ފަުށާ ތާރީޚުން ފެުށިގެން  ނޫނަުށް ޢަމަލުކުރާގާޢަމަލުކުރަން ފަުށާނީ، މި 

 ވަނަ ދުވަހުން ފެުށިގެންނެވެ. ޝުކުިރއްޔާ. 1ފެުށޭ މަހުގެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޡިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  ؛ެމންބަރަކަުށް ތާއީދުކުަރއްވާ .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު

ޅި ހުުށަހެޅުމުަށް އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހެއި އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުގެ ްއވުވަނަ މާއްދާެގ )ުށ(ގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅިފައި ވަނީ އެންމެ އިޞްލާެޙއް. ެއ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅު 83ގަާވއިދުގެ 

ރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަުށް ްއޒަތްތެއި ަގމު ދާއިރާގެ  .ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ(އާ ގުޅޭ އިޞްލާެޙއް 3އެއީ  ؛ފުރުޞަތު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ގަމު

ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ(  އުނިކުރަން. ެއއީ މަޖިލީހުގެ  3އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުގަނޑު މި ހުުށަހަޅަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ޖެހޭ ގޮތަުށް. ޝުކުރިއްޔާ.މެންބަރުން ވެސް މި ފީ ދައްކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އި އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވާަހކަދެއްެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުުށަހެޅުްއވި އިްޞލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަން. އި ގަމު ާދއިރާގެ  .ރަީއސް އްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަުށުން އެއް އިޞްލާުޙ  83ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ގަާވއިދުގެ އި ޝުކުރިއްޔާ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއާވ  ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ،ުޅއްވާ ިއޞްލާޙުާދގެ )ނ( އަުށް ހުުށަހަވަނަ މާއް 3ހުުށަހެޅިފައިވޭ. 

 އަުށް ފުރުޞަތުއަުރަވން ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް. هللاޢަބްދު
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 ވާހަކަދެްއެކުވން: هللاއުތުރު ާދއިރާގެ މެންބަުރ އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު

މާއްދާގެ )ނ(ގެ ފަހަތަުށް ައކުރެއް އިތުރުކުރަން ައޅުގަނޑު  ަވނަ 3އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ އި ޝުކުރިއްޔާ 

ފީން ދިވެހީން އިސްތިސްނާވާނެެއވެ. ޝުކުިރއްާޔ ޑިވެޮލޕްމަންޓް މި މާއްދާގައި ބުނާ ެއއަރޕޯޓް  -)ރ( .މި ހުުށަހަޅަނީ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދުކުރަްއވާ މެންަބރަކަުށް ފުރުޞަތުއަުރވާނަން. ހެންވޭރު އުތުުރ ދާއިާރގެ އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ތާއީއި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ދަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ހިޝާهللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއި

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު ހެންވޭރު

ތްތެރި މެންބަރު އެ ހުުށަހެުޅއްވި ހުުށަހެޅުމަުށް ައޅުގަނޑު އްޒައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ  .އްޒަތްތެރި ަރީއސްއި ޝުކުރިއްާޔ 

 ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއ މަރުޙަލާ  ،ލިބިާތއީދު، އިޞްލާޙު ހުުށަެހޅި 7ހިސާބުން ބިލަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ  މި .އްޒަތްތެިރ މެންބަރުޝުކުރިއްާޔ އި 

ަގޑިއިުރގެ ބަހުްސގެ  1ލަ ވަނީ ުޖމު ސްކުރުން. އެ ކަމަުށް ކަނޑަެއޅިފައިމި ނިމުނީ. ދެން އޮތީ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަުށް ބަހު

 4އަުށް ސިުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 10ނެޓު މި 14އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީ 23 މިނެޓު 32ުށް . ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަވަގުތު

. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްުނާވ ޓުމިނެ 2އަުށް ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 3ނެޓު މި 4އަުށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 43މިނެޓު 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަން  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 2ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އި

 އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ އެިދަވޑަިއގެންފައި އިުށީނދެވަަޑިއގެްނ ތިއްބެިވ މެންބަރުންނުަށް 

 ފައިޞަލް  މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ކާުށިދޫފުރުޞަތުއަރުވާނީ. އާދެ، އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.ނަސީމަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

ވާލަން އޮތީ ކުރީަގއި ވެސް ހަމަ ދެންނެވި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަ

ގޮތަުށް، މި ކަމަުށް ތާއީުދކުަރން ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫ ވާަހަކ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު މި ފެނުނީ ކޮމިޓީގައި ެވސް 

ުށް ބޮޑު ވާހަކަތަެކއް ދެކެިވގެްނގޮއްިސ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ، ވަރަުށް ބޮޑު ނުުރހުމެއް އެބައޮތް. ވަރަ
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ކޮންސަރނެއް އެބަޮއވޭ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވެސް. ފުރަތަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގަިއ ވާހަކަެދކެވުުނއިރު ވެްސ 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންގެ ވެްސ، މަިއގަނޑު ގޮތެްއަގއި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެކަމާ ނުުރހުން ފާޅުކުރި. އަުޅގަނޑުމެްނ 

ތަުށް ެޓްކސްތައް އިތުރުކުރުމުން ޭއެގ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ ފެނިގެންދާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަެއކަނި ކުއްލިުކއްލިއަުްށ މިގޮ

ބޭރުމީހުންގެ އަތުން ނަގާ ގޮތަުށް ހެދީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭ ފަތުރުވެރިކަމަުށް އެންމެ ބޮޑު 

ެމން ކުޑަ އެްއޗެއް ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ސިނާޢަތެއްގެ ގޮތުަގއި އޮެވގެން ލިބޭ ފައިސާ؛ މި އަުޅގަނޑު

ބޮޑު އެްއެޗއް ދޫކޮުށްލުން ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ހަމަ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ހަމަ ސުާވލުކޮުށްލަން. މިފަދަ ޓެކްސެއް 

ޗުއްޓީއަުށް ދާންކަން.  ނަގާއިރު އަުޅގަނޑަުށް ެވސް އެނގޭ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުްށ އަވަްސއަރުވާަލއިގެން މި އުޅެނީ

އެހެންނަމަވެސް، މި ބާވަުތގެ ކަންތައްތައް ކުރާއިރު ކޮންެމެވސް ވަރަކަުށް މިކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދެްއކުމަކީ 

ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް  މި ،ގޮތުަގއި ައުޅގަނޑު ދެކެން. އަުޅގަނޑު ހަމަ މިހާރުވެސް ދަންނަވާލަން ޮއތީ ގެމު ކަމެއްއްމުހި

 ންކޮޅެއް އުނަދގޫ ވާހަކަ. ުޝކުރިްއޔާ.ކުރަން ތަތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައްޔާޟް  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.އިސްމާޢީލަ

 

  :ވާހަކަދެްއކެުވން އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ކުރެވޭ ގޮުތގަިއ މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޑމެންނަުށް ގަބޫލުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނ

ޑެތި ތަކުލީފުތަެކްއ ން ވަރަުށް ބޮއަދި ިދވެހި ާއއްމު ރައްޔިތުންނަުށް މިއި، އިޤްތިޞާދަުށް ވަރަުށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮުށް

ބޭރު  ައޅުގަނޑުމެން ،ކަމުަގއި ވިޔަސް ކުން މި ޓެކްސް ަނގަމުންދިޔައުމުތަކަބޭރު ޤަ . ވެގެންދާނެ ބިލެްއގެ ޮގތުގައިކުރިމަތި

ދަީނ  ޑޮލަރެއް މިހާރުވެސް މި 25ބޭރު ބިދޭސީންގެ އަތުން  ނަގަން މިހާރުވެސް އެބަ  އުމުތަކުަގއި ނަގާ ގޮތަުށް މިައދުޤަ

ދަނީ. އަެންއކާ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި  ގަމުން މިޑޮަލރެއް ނަ 12ނަގަމުން. އަދި އޭެގއިތުރުން ިދވެހިން އަތުން ވެސް 

ތިޞާދަުށް މީގެ ނޭދެވޭ ންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެްނެގ އިޤްޑޮލަަރުށް އިތުރުކުރާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. މިހެ 25ވާހަކަދަްއކަނީ އެ 

ގެ ންޖަރުންފަސި ން އެީއކީ. އަދި ާޚއްޞަކޮުށް ީމަގއި ޓްރާންސިޓްއޮތް ކަމެއް ނޫ ެއްއެވސް ޝައްެކއް މެދު އަސަރުކުރާނެކަމާ

އޮތުމަީކ ވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެންެގ ޓުއަިރޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަުށް ީމގެން ކުާރެނ އަތުން ނަގާ ގޮތަުށް އޮތް

ތަނަުށް، ރާއްޖެއަުށް ަމދުވުމަކީ ވަރަުށް ޮބޑަުށް އޮތް  ތައް މިކުގެ ޝެިޑއުލް ފްލައިޓު ަލއިންތަރުތަުކގެ ތެރޭަގއި ެއއަރއަސަ

ނުލާ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކުއްލިއަކަުށް އެންެމ ރިހާ ކަމެއް އޮތްއިުރގަިއ ވިސްނައިހު އް. މިހާރު މިހެން މިނުރައްކަލެ

 ދިޔައިމަ ދުވަހެއްެގ ތެރޭަގއި މިކަމާ ަމޝްވަރާކުރަންޖެހޭ މީހުންނާ ވާހަކަނުދައްކާ މިގޮތަުށް މަޖިލީހުން ކަންކަން ކޮުްށގެން
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ތިޞާދަުށް މި އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޤް، ވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ިއނގޭތޯ. މީގެއިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މިއަކަުށް ތާއީދުކުރެ

އިތުރުން ިދވެހި ރަްއޔިތުްނ ޭއގެ، ބޮޑެތި އަސަރުތަެކއް ކުރާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ގަބޫލުކުރެޭވއިުރގައި  ؛އަސަރުތައް 

މި ދިވެހިންނެއް ރާއްެޖއިން ބޭރަުށް ފުރައިގެން ބޭސްފަރުވާއަުާށއި މިފަދަ އެތައް ޟަރޫރީ ކަންކަމަކަުށް އެތަްއ ބައިވަރު 

ޖެހޭ ބޭރުަށް ފުރަންޖެހޭ މީހުން އެބަ ޖެހެނީ. އެންމެނަކަުށް އާސަންދައެއް ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. އާސަންދަ ނުލިބުނަސްދާން

ކަންަތއްތަކަުްށ އޮތް ވަގުެތއްަގއި އަނެއްކާ ޟަރޫރީ  ގެ އިްނކަމް މިހާ ދަުށުަށް ގޮއްސަފުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ދިވެހިން

ވިޔަސް އިތުރަުްށ  ޑޮަލރު ކަމުގައި 12އަދި  .ޑޮލަރު 25 ،ޑޮލަރުގެ އިތުރުން  12ފުރައިގެންދާ މީހުންނަުށް ވެސް މިހާރު 

މީގެން އިސްތިސްނާ ަކމެއް. ނަުްށ ލިބޭ ވަރަުށް ބޮޑު ނިކަމެތިދިވެހި ރައްޔިތުން ،ންނަުށްދައްކަންޖެހުމަކީ ވަރަުށް ދިވެހީ 

ބޭ އެންމެހައި މީހުންތައް. މިއީ ދީފައި ތި  ރަތް ޕާސްޕޯޓް، ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުްނނާއި ،ބަރުންނާއިކުރޭ މަޖިލިސް މެންއެބަ

އް ނަގަްނވީ ޓެކްސެ އަތުން ނަގަންޏާ ގެއެއްވެސް ބަެއއް  އެްއގޮތަކަުްށވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން.

ނޑަކަުްށ އެއްކޮުށް އަޅުގަ ކަންކަން މިހެން ހުރުމާ . އެހެންވީމާ، މިހަމައެކަނި ބަޔަކީ މިދެންނެވި މީހުން އެކަނި އިނގޭތޯ

ދިޔަ ގޮތަުށް ބަލާފައި ވެްސ  މިކަން ،ވެސް ތާއީދުކުރެޭވކަުށް ނެތް. މިކަން ގެނައި ގޮާތއިމި ބިލަުށް އެއްގޮތަކަުށް 

ުށެއް މިއަުށް ާތއީދުކުެރވެން ކަމުގަިއ އަުޅގަނޑުމެންަނކަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ޓުއަިރޒަްމ އިންޑަސްޓްީރގެ ބަހެއް ނެިތ މި

 ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް.ނަޢީމަ އަނާރާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

މި ބިލަުށް  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު މި ހުުށަހެޅިަފއިވާ ބިލަުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ތް ކުރާ ގޮުތަގއި އެކަުީށގެންވާ މުއްދަެތއް ނެައޅުގަނޑު ގަބޫލު ؛ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަަކ. ެއއީ އެކަުީށގެްނވާ މުއްދަތެއް

މު ަރއްޔިތުްނ އްޔިުތންނާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގުޅުންހުރި ކަމެއް. އާއްމު ރަ މިއީ ސީދާ އާއްމިކަން ދިރާސާކުރުމަުށް ދެވިފައެއް. 

މިހާރުވެސް ބޭސްފަރުވާއަުށް ިގނަ ރައްޔިތުން ބޭރަުށް ފުރައިެގންދާއިރު އެކި މީސްމީހުންގެ ަފރާތުން އެހީ ހޯދައިގެން ގިަނ 

ހަމަ އިތުރު ފައިސާތަކެއް ދައްކަންޖެހުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާރަުށް އެހާ  ،އިތުރުންވެސް އޭގެ އްޔިތުން ފުރަނީ. އަދިރަ

ނެގުްނ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ސީދާ ސްޓެކް ،ކުރާ ގޮތުަގއި މިފަދަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލު ގަބޫލުކުެރވޭ ކަމެއް ނޫން

ޑަުށް ިދރާސާކުރެިވގެން އަންނަންޖެހޭ މައްސަލަތައްކަން ައޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގޭ ޓެްކސްތައް މިއަުށްވުރެ ބޮ

 ފާހަގަކޮުށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

އްޔާ އެކަެމއް ލަސްކުރާނެ. ޤުތަެކއް ލިބެން އޮތް ކަމެއް ވެއްޖެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންނަުށް ޙައް

ތިން ކިޔުްނ އެއްފަހަރާ އެްއކޮުށްލަިއގެން  ކުރާނެ.އަވަސް  ،ނަމަވާ ްއެޗްއ ދަމައިގަންނަ ކަމަުށްރައްޔިތުންގެ އަތުން އެ

ވެސް  ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ނިންމާ ގެންގޮސްގެން ވެސް އެަކމެއް ކޮުށްލައި މެއް ނެތިމަޖިލިސް ހުއްޓު، ވިޔަސް 

ކްރިމިނަލް  ،ކަމަކީ ކުރި އެއްން މަޖިލީހު ުދވަހުަގިއ އަުޅގަނޑުމެންދާދި އިހަކަުށް، ފެންނަނީ. އެނގިވަަޑިއގަްނނަވާނެ މި

މަލުކުރުން. ދެން ލު އެތައް މަހަކަުށް ލަްސކޮުށްލީ، ފާސްކޮުށްފައި އޮތް ާގނޫނަކަުށް ޢަތުގެ ބިއަޕްރޮސީޖަރ، ޖިނާޢީ އިޖުރާ

މާޢީ ތިޞާދީ އަދި އިޖުތިތަން. އިޤް ްއޔާ ައވަސްކޮުށްލާކަމަކީ، ރައްިޔތުން ފެލައިލުމުގެ މަސައްކަތެއް ވެއްޖެކުރާ  މިއަދު މި

ިމކުާރ އިމުކޮުށްދެޭވ ޮގތެއް މިތަނަކުންނެއް ެއއްގޮަތކަުށްވެްސ ައޅުގަނުޑމެންނަކަުށް ޤާ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު ހަމަ

ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަަދއިން، ރައްޔިތުްނގެ ދިރިުއޅުމުެގ  ގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށްމަސައްކަތު 

ހަކަުށް ދަުށަުށް މި ދަނީ. ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން އެްއޗެހިތަކެއް ަދއުލަތަުށް، ސަރުކާރަުށް ަނގަިއ، ހާލަތު ހަމަ ދުވަހެއް ދުވަ

އެހެންނަމަވެސް ރަްއޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަުށް ހަމަ ެއއްގޮަތކަުށްވެްސ ހެޔޮ ބަދަލެއް ނާދޭ. އިތުރަުށް ޓެކްސްަތްއ 

މެން އެނަރޖީ ޑްރިންކެއް ބޯލައިފި ކަމަުށް ވަނީ ނަމަވެސް ނަގަމުންދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު

ޓެކްސް އިތުރުކުރަމުންދާ ތަން މި ފެންނަނީ. ކޮންޖެސްޝަން ފީއެކޭ ބުނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުަގއި އިތުރު ފީެއއް، 

ސައްކަތްކުރާ ގަާވއިދުެގ ޖޫރިމަނާއެއް ނަގާކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި އިހަކަުށްދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން މި މަ

ކޮމިޓީއަުށް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ގަާވއިދަކީ، ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން އިޝްތިހާރުކުރާ ކޮންމެ އިޝްތިހާރަކަުްށ 

  1000ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަުށް ބަޔާންކޮުށްފައި ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުއްވުމެްއ. އެއީ ކޮންމެ ހުއްދައެއް މި ދެނީ 

ރުފިޔާ ނަގާފަ. އެހެންވީމާ، ހުސް ރައްޔިތުން  500ރުފިޔާ ރައްޔިތުން، ިވޔަފާރިުކރާ މީހާ އަތުން ނަގާފަ. ނޫނިއްޔާ 

ފެލައިލުމުގެ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރާ ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. ބަޖެޓުގައި މި ފާހަގަކުރެވެނީ މިސާެލްއެގ 

ކުޑަކޮުށްލި ތަން. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ކަންޮބޑުޭވ  50މަުށް ވަނީ ނަމަ، އާސަންދަިއގެ %ގޮތުަގއި ެއއް ކަެމއް ދަންނަވާ ކަ

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް. ައޅުގަނުޑމެން ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލަކަުށް، ކްލިނިކަކަުށް ދިޔަކަުމގައި ީވނަމަވެސް ޚިދުމަތް ހޯދަންދާ 

ން އުުޅއްާވކަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. އާދެ! މީހުން ވަރަުށް އިތުރުވެަފއި ަވނީ. ވަރަުށް ހާލުަގއި ެއ ބޭބޭފުޅު

ވަަނ 2016އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް، ސަރުކާރުން ބަޖެޓެއްގައި ޖަހާ ހިސާބުތައް ދިމާނުވާ ވާހަކަ. 

ނީކީ ވެސް ނޫން. މިއިްނ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުަގއި ެވސް ހަމަ ޖެހި އެއްވެސް ެއއްެޗއް ދިމައެއް ނުވޭ. އެ ފައިސާ ލިބު
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ކަމެއް ކުެރވޭ ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ. ހަމައެާއއެުކގައި އަނެްއކާ މި އޮތީ ިއތުރު އެއް ެޓކްސް، ނޫިނއްޔާ 

ރައްޔިތުންނަުށް ޖީބަުށް ބާރުބޮުޑކުރުމުގެ ގޮތުން ެއއް ކަމެއް މި ކުރަނީ މި ަވގުތު ވެސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި. 

ހާލަތު އޮތް ގޮްތ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ެއނގޭ. އެމް.އެމް.އޭ؛ މަރުަކީޒ ބޭންކު ކުޑަުކޑަ ބޭންެކއްެގ  އިޤްތިޞާދީ

ބްރާންޗަކަުށްެވ، މިހާރު ޑޮލަރު ކިޔު ޖަްއސާ ހިސާބަުށް ގޮްއަސ. އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގެ އިޤްިތޞާދުގެ ހާލަތު މި ދާ ގޮތް 

އަހަރަުށް ުކއްޔަުށް ދީގެން ބޮޑު އެއަރޕޯްޓ  25ކުީރގަިއ، ޖީ.އެމް.އާރަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގެނީ، ޖީ.އެމް.އާރުން މީގެ 

ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްިދޔައިުރގައި ިމއަދު އަުޅގަނޑުެމން މި ނަގާ ފީގެ ވާހަކަ ެދއްީކމާ އަރުވާިލވަރު އަުޅގަނޑުމެން 

ހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނގެ އަތުންާނއި، ިދވެ ކުރަނީ ކީއްތޯ؟ މިއަުދ މި ،ނގޭ. އެހެންނަމަވެސްންނަުށް ވެސް އެއެންމެ

ކުން ނަގަމުންދާ ތަން. ލާރިތައް ޮބޑެތި އަަދދުތަ ތައް،ޓުއަރިސްޓުންގެ އަތުންނާިއ، ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އަތުން ފަިއސާ

 ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއަގންނަވާ ބޭބޭފުޅުން، ވިދާުޅވާ އަުޅގަނޑުމެން ިމދަންނަވަނީ ސަރުކާރުން، މި، އެހެންވީމާ

ަފއިސާެއްއ ފަހުން ކިހާ ސަރުކާރު އައި ވެސް ިދމައެއް ުނވެއޭ. މިބޭފުޅުން ޢަމަލުތަކާ އެްއގޮތަކަުށް  އެ ތަާކއިވާހަކަފުޅު

ދާވަުރގެ ދު އެނގުނީމަ ވެސް ސިއްަސިއގެންނޫން. އަދަ އް ދައުލަތުން ވަގަުށް ނެީގކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގެީނކީކަމެ

ނަަމ  ވަނީނަކަުށް ނޭނގެ. ެއނގިއްޖެ ކަމަުށް ެވސް ައޅުގަނޑުމެން ރާފުކުރި އަދަދުއަދަދުތަކުން ަވއްކަްނކުރަނީ. އިސް

ބޭފުޅުންނުަށް  ފެންނަނީ. ތި ތަން މި ކުރެވޭުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއަކންކަން ފާހަގައަޅުގަނޑުމެން ސިއްަސއިގެންާދވަރަުށް އަ

. ވޭ ގޮތް ވީމާ ހުއްދަ ލިބޭވޭ. އެނބުރި ުރޖޫޢުތިލު އެބަފެްކޝަން ބަދަލުކުރީމާ ކެފޭގެ ހުްއދަ ބާ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 މި، ހާލަތުގައި. އެހެންވީމާ ރޕޯޓް ޑޮމެސްޓިކް އެބަޭވ. މިސިޔާސީ ގޮތުން ފިކުރު ބަދަުލވީމާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަ

ތުލްމާލު ވެސް ބައިތުބާރު އުފައްދަިއގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ނެތް މެދު އަޅުގަނޑުމެްނ އިނިޒާމާ 

ރާމެއް ބެލުމެއް ނެތި ރުކާރުގެ ފަލްސަފާައކީ ހަލާލެއްހަސަ ކުެރވޭކަުށް. މި ކަުށް. އެއް ކަމެްއ ވެސް ސަލާމަތްކުރެވޭތްސަލާމަ

ކުރަްއާވފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އޮތީ އިޢުލާން ފަލްސަފާ އެ ކެވުނު ގޮަތކަުށް ކެއުން. ެއއީ ފަލްސަފާ. އެ

ހަމައިންނޭ.  ެނގި ފައިސާ ޮގސް ނިމެނީ އަދީބާން ވަގަުށް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއެމް، ވިދާުޅވި ،ނގޭ އެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ

ނޫނޭ.  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ހުރީކީ އަދީބު އިނާމެްއގެ ގޮުތަގއި ދެއްވި ބީ.އެމް.ޑަބްލިޔު ުދއްވަނީ. ލަދެއް ހަޔާތެއް ވެސް

މޯރަލް އޮފް ދަ ސްޓޯރީއަކީ އިްއޒަތްތެިރ ވަނީ، ދަންނަ ވާހަކަތައް ައޅުގަނޑުެމން މި މި، މަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް. އެހެންވީމާހަ

ކައިީރގައި ވަަގކު އިންނާތީ ޑު ސްޓޯރު ފިހާރައިގެ ވަތްަގނޑުބުރަތަކީ ބޮވާހަަކިއގެ ައސްލު ޙަޤީޤަތުގެ އިރައީސް، މިއީ 

 ޤައުމަކަުށް ދިމާވެގެްނވާ މައްަސލަ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ުށް. އަޙްމަދު މުބީނަ
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮްތ މެންގެ ކުރިއަުޅގަނޑު ުރ ކުރިމަތި؛ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު މިހާ

މިއަުދގެ ެއކިއެކި ކޮމިޓީތަުކގަިއ ، ޅުންހުރި ވާހަކަެއއް. އެހެްނވީމާގު މިއީ ވެްސ ހަމަ ފައިސާއާ، ބޮޑަުށް ބިލަުށްވުރެ

ދިޔައިރުަގއި އަުޅގަނުޑގެ ގެންއެކު ައޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފަުށާނީ ބަޖެޓު ނިމިނޑުމެންނަުށް ަވގުތު ހޭދަކުރަންޖެހުމާ އަޅުގަ

ންމެވެސް ވަރަކަުށް ަކންބޮޑުވުން ވެސް ެއކަުށީގެްނވޭ ބޭފުޅުން ކޮ ގުޭޅގޮތުން. ތި ރަުށްރަުށަުށްހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ރާގެ ބަެއއްދާއި

ދު މިއަ ،ގުޅޭގޮތުން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިކަމާ

އަޅުގަނޑުމެން އެއަރޕޯެޓްއ ، ބޫުލކުރަންޖެހޭދެެކވެމުން އަންނައިރު އަޅުގަނޑު ގައަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިގޮތަުށް ވާހަކަ

ފެންނަމުން އަންނަނީ މިއިން ކޮންެމ  ލިޔަސް މިިއ ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ތަނަކަުށް ބަލައިކުރާ ވާހަކަ ަދއްާކއިުރގަތަރައްޤީ

ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން  ގަނޑުމެންނަުށް މިން އަޅުހަމަ ޑިވެލޮޕްެމންޓް ޗާޖުތަކެއް ނަގަމުން އަްނނަ ތަތަނަކުން ވެސް 

 ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން މި ލުމުން ފެނިގެން އެބަދޭ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިހުިރ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ވަރަުށްބަލައިބަލައި

ކުިރއެރުވުމަުްށ  މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އަމިއްލައަުށް އަުޅގަނުޑމެންގެ ތަނެއް، ތަން. އެހެންވީމާ އަންނައަދަދުތައް ނަގަމުން 

 ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ އިޞްލާޙަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތާއީދު މި ، އަންނަނީ. އެހެންވީމާ ޓަކައި މަސަްއކަތެއް ކުރަމުން މި

ޑޮލަރެއް  25ކުަރނީ. ފުރަތަމަ  ެގންދެވޭތޯ މަސައްކަްތ މިމެންނަުށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ކުިރއަުށް ކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑު

މެްނގެ ތެރޭަގއި ގިނަ މެންބަރުންތަކެްއ ިމހާރު އަޅުގަނޑު ،ެދކެިވގެްނ އައީ. އެހެންނަމަވެސްކަނަގަންެވގެން ވާހަ

. ވަނީ ނިންމާފަ  ދިވެހިްނގެ އަތުން ނެގޭ އަދަދު ކުަޑކުރުމަުށް މި ،ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް އެ އަދަދު ،ތަފާތުވެޚިޔާލު

ދާނެ ކުރެވެނީ، އެއާެއއްގޮތަުށް ކުިރއަުށް ބޫލު މި ންނަުށް ގައަންަނއިރު އަުޅގަނުޑމެ މިއިޞްލާޙު ކުެރވިގެން، ވީމާއެހެން

ކޮންމެވެސް ވަަރކަުްށ ، ފަުށަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާިލހެން ކަމަުށް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހަަމ އަޅުގަނޑު ކުރިން ވާހަކަ

ގައި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ،ހަމަނުޖެހުން އައުމަކީ ެވސް އެކަުީށގެންވާ ކަމެްއ. އެެހންނަމަވެސްހިތް

ބިލެތްދޫެގ ސްޕޯޓްްސ ، ދަންަނވާލަން ބޭނުން ހަމަ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ރަްއޔިތުންގެ ތެޭރގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް 

މިއަދު ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ވެސް ެއކަުށީގެްނާވ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ާޤއިމުުކރުމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ލެތްދޫގެ ނަރުދަމާ ހުރި ބި . އެންމެ ބޮޑަުށް ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުުވންހިމަނައިލެވިފަ ވަނީ ރަނގަޅު މިންވަރެއް މި

ލެތްދޫެގ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުެގ ތެރޭގައި. އަދި ބި 2017އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  ނިޒާމު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޤާއިމުކުރެވޭނެ

ބަޖެޓުގެ  މިިލއަން ރުފިޔާ ައުޅގަނޑުމެންނަުށް މި 7ެރްއވިްއޔާ ތޮުށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިރާދަކުބަނދަރުގެ ނެރާއި ބޭރު

ނގޭތޯ. އަދި އެާއިއއެުކ ދަންނަަވނީ އި ލެވުނު ވާހަކަ މިރެވުނު ބަޖެުޓގެ ތެޭރގައި ހިަމނައިެލވުނު. ފާްސކުތެރޭގައި ހިމަނައި

ލަްއކަ ރުފިާޔ  5 ިއމުކުރުމަުށްޤާ ޓްސް އެީރނާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެާއއިެއކު ފީައލީގައި ވެްސ ސްޕޯއަދި  ބިލެތްދޫ؛

ބުރި އިމާރާތެއް  2ރޫމް ކްލާސް  6ީލގެ އަޮތޅު މަދަރުސާގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހިމަނާލެވިފައި އެބައޮތް. ފީއަ



13 

 

އޮތް  ކުަރމުން އައިސް ހުއްޓިފައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހިމަނައިލެިވފައި އެަބއޮތް. އަދި ހަމައެހެްނމެ އެއީ މިހާރު މަސައްކަތް 

އޮތް ބަޖެޓުގެ ބާކީ ބައި އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ  އަހަރު ގައި މިޑަުށް ފީއަލީގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ބޮ ކަތެއް. އަދި އެންމެމަސައް

ޮބޑު ެއްއ  ފުރުޞަތުަގއި ފާހަަގކުރަން. އަދި އެންމެ ެއކު މިަފިއ އޮތްކަން އަުޅގަނޑު އުފަލާ ވަނަ އަހަރު ގެނެވި 2017

ފައިާސ  އެ ބޭފުުޅންގެ ހުރި ފައިސާ، ގައި އެތާރަ، ބާވީސް އެަކއުންޓު ކަންބޮޑުވުެމއް  ފީއަީލގެ ރައްިޔތުންގެ މައްސަލަެއއް؛

އޮތް މަހެއް ުނވަތަ ޮދޅުމަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި،  ުށް މިއްކަތް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ކުިރއަނުލިބިގެން ކުރަމުން ައއި މަސަ 

އުފާވެރި ޚަބަރު  ބޮޑަުށް މި ކަމުގެ ވަަރުށްދާނެހަމަޖެހިގެން ރުފިޔާ މި އިންތިޒާމުގެ ތެރެއިން 521ހާސް  21ލަްއކަ  3އެއީ 

ނެ. ކުެރވޭދެން. މަގޫދޫއަކަުށް ބަލައިިލއިރު މަގޫދޫގެ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުުމގެ ފުޓްސެލްއެއް ޤާއިމު ހަމަ

ުޅގަނޑުމެންނަުށް ރުފިާޔ ވެސް އަމިލިއަން  2ބުރި ކްލާްސރޫމްގެ ބާކީ  2ުކރަމުން އަންނަ މަގޫދޫގެ ްސކޫލުަގއި އިމާރާތް

ކުރެިވގެންދާނެ. އަދި ވަނަ އަހަރު ޤާއިމު 2017ާޔ މަގޫދޫގައި ޓެއް އިރާަދކުރެްއވިއް މީގައި ހިމަނައިލެވިފަިއވޭ. އާ ކުނިކޮުށް

އެކު ހަމަ ގެ ރިެޓންޝަން ފައިސާ ހިމެނިގެންގޮއްސަާވކަން އުފަލާ އަދި ބަނދަރު އާއިމިސްކިތުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ

 އަޅުގަނޑު މި .ފަުށް އެދެންންގެ ކިބައިން ވަރަުށް ބޮޑަުށް މާހުރިހާ މެންބަރު  ،ފަުށްބޮޑަުށް ހަމަ މާ ގަކޮުށްލަން. ވަރަުށްފާހަ

ކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދުގެ ކޮމިޓީތަ ،ޖެހުނީ ަވގުތުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން މި ގެބަހުސް ގަޑީަގއި މި ވާހަކަ މި

ތު ޑުމެންނަުށް މިއަުށް ބަހުސްކުރަން ވަގުތު ދިަޔއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ ފުރުޞަކުރަންޖެހުނީ. އަުޅަގނމަސައްކަތް

އުަށް އޮތް އިޞްލާޙަުށް ހަމަ އިންތިހާ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުިރމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި، ނުލިބި ދިޔައީތީވެ. އެހެންވީމާ 

ރޯޕޓް ތަރައްޤީވެފައި އޮންނަން. ރާއްޖޭގެ ެއއަ ނުންވަނީ މިތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން. އަުޅގަނޑުމެން ބޭ

ގެ ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕު ފުރުޞަތުގައި ބޮޑަުށް މި އަސްމާ ރަޝީދު ކުރެއްވި ަމސައްކަތަުށް ހަމަ ވަރަުށް

އާިއ ހަމަ ސާބަސް ބާކަމަނާއަުށް ހަަމ މަރުޙަ އެކު އެބޮޑަުށް ހަމަ އިޚުލާޞްތެިރަކމާ  މެންބަރުންގެ ނަމުގަިއ ވަރަުށް 

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުްށ.  ރައްދުކުރަން. ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  އަރުވަނީ ހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުުށީ 

ންބަރުން ބިލަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ބަެއއް މެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ބޫލުކުުްށ ވާހަކަދެްއކުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަގޮްތގޮތަ އެކި ،ގޮތަުށް މުޅިްނ އޮޅޭ ވާހަކަދަްއކާއިރު ބިލު

ދަްއކަނީ ހަމަ އޮތް ބިުލގަިއ ޮއތް ވާހަކަ އެ ގޮތަުށް  ދައްކާ ،ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ލާރި ނަގާ ވާހަަކއެއް 
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ވުރެ ގިނައިުރވާ ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުންގެ  ގަޑިއިރަުށް 24އޮތީ  ސީދާ ކަނޑައެިޅގެން ދޮގު ާވހަކައެއް. ބިލުަގއި މި

ހަަކއެްއ ބޮޑަުށް އޮުޅާވލެވިގެން ެދކެވޭ ވާ އެއީ ެވސް ހަމަ ވަރަުށް .ވާހަކަ ބިުލގައި ހިމެނިފައި އޮތީ އަތުން ލާރި ނަގާ

ބޫލުުކރަނީ. ދެން ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާްސޕޯޓް އޮންނަ ކޮންމެ ބޭފުެޅއްެގ އަތުން ލާރި ަނގާ ވާހަކަ. ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގަ

ނެފައި އޮީތ. ބިލުގެ )ުށ( ަގއި ބުނެފައި އްގެ ވާހަަކެއއް ނޫން ބިލުގައި ބުމިއީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ޮއންނަ ކޮންމެ ބޭފުޅެ

ޭޅ ގެ ވާހަކަ. ެއއީ ެއއް ަޤއުމުން އަނެްއ ޤައުމަުށް ސަީފރުންގެ ގޮުތަގއި ކަނަޑއެނަނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް އެިމއުނިޓީންމި އޮ

ުޅގަނޑުމެންނަުށް އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް ެވސް އަދެކެެވނީ. އެއްގޮަތކަުށް މީހުންގެ ވާހަކަ އެމީސްމީހުންނާއި އެކިއެކި ީމސް

ޕާސްޕޯޓެއް އޮަތސް ައޅުގަނުޑމެން މެންބަރުންގެ އަތުން ލާރި ނުނަގާ ވާހަަކެއއް ނޫން. ޑިޕްލޮމެޓިކް ފާސްޕޯޓް އޮންަނ 

 ފީ ނެގޭނެ އިނގޭތޯ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ،ސްބޭފުޅެއްެގ އަތުން ވެްސ ހަމަ އެއަރޕޯޓް ޗާޖަކޮންމެ 

ބޮުޑ  ލު ފަރުމާކުރެވިގެން ސަރުާކރުން މަޖިލީހަުށް ފޮނުވިއިރުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަުރޙަލާގައި ވެސް ވަރަުށްބި

 ބޮޑު ެއއްބާރުލުމެއް ލިބިގެން ވަރަުށް  ހުރިހާ ޭބފުޅުންގެ ެވސް ވަރަުށް ؛ބޮޑަުށް ެއކިެއކި ބިލަުށް ަވރަުށް، ބަހުސްތަކެއް ކުެރވި

، ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސްބިލު ފާސްކުރެވިެގން ސް އެކުލެިވގެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއެފާޑު ވެ  ،ގެން ބޮޑަުށް ފާޑުކީ

 25ޭއގެތެޭރގައި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އޮތުމާ އެއްކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ އަތުން މި ނެގޭ ފީ ވެސް އަނެއްކާ 

ޅުގަނޑުމެން އެންެމން މި ކަންކަމަުށް ގަބޫލުކޮުށް، ޑޮލަރަުށް ކުަޑުކރެވިގެންދާދިއުަމކީ އަުޅގަނޑު ހިތުން އަ 12ޑޮލަރުން 

އިޙްތިރާމުކޮުށް، މި ކަންކަމަުށް ޝުކުރުއަދާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ މަސައްކަުތގައި އެންމެ އިްސކޮުށްއުުޅއްވީ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ނަުށް ނިސްބަތްވާ އަންހެން އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީއަުށް ނިސްބަތްާވ ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.އޭ ކޯލިޝަ 

ބޭފުޅެއް. އަންހެން ކަނބަލެއް. އެކަމަނާ އެ ކުރެްއވި މަސަްއަކތަުށް އަޅުގަނޑު ފަުށްފަުށުން ޝުކުރު އަދާކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ 

ނެ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތަނެއް ޑިވެލޮޕްކުެރވި، އެ ތަންތަނުަށް މަސައްކަތްތަކެއް ލިބި، އާމްދަނީއެއް ލިބޭ

ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސައްކަެތއް ެއއަރޕޯޓުަގއި ކުރެވެމުންދާއިުރ  1ގޮތަުށް ސަރުކާރުން ބައްޓަންތަކެއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. 

ދައުލަތަުށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ޮގތަުށް މަސައްކަތްތައް ބައްޓަްނުކރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްަޗުށް ވާޖިބު ކަމެއް، ިއއްޒަތްތެިރ 

މެން ރަްއިޔތުން ހޮވާފައި މަޖިލީހަުށް ގެެނސް މި ތަނަުށް ލާފައި، ދައުަލތާއި ރަްއޔިތުންނަުށް، ަޤއުމަުށް ރައީސް. އަުޅގަނޑު

ފައިދާހުރި ކަންކަން ކުރުމުަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހަުށް އައިއްސަ މި ތިބީ. އަޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަުްށވެްސ 

ގޮަތކަުށްެވސް ފައިދާއެއް ނެތް ގޮތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްަތކެްއ ދައުލަތަކަުށް އަދި މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަކަުށް ެއއް

ނުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ ތަރައްޤީއޭ ރައްޔިތުން މި ޮގވަނީ. ތަރައްީޤކުރެވޭނީ ސަުރކާރަުށް އާމްދަީނ 

މާ، މި ބިުލގެ ޛަީރޢާއިން ދައުލަތަުށް މި ވަންަނ ލިބިގެންކަން ައޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަން އެބަެޖހޭ. އެހެންވީ

އާމްދަނީއަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުްނ ވެްސ، އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ރި ރައީސް. ވެސް މިކަންކަމަުށް ޝުކުރުޮކުށް މިކަން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރަން. އިއްޒަތްތެ

އަޅުގަނޑަުށް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް 
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ބުނާނީ، ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ިލބޭނެ ހުރިހާ ބިލުތަކަކަުށް އަުޅަގނޑުމެން ވޯޓުދީ، މި ބިލު އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫުނގެ ތެެރއިން 

ސްކޮުށް ަދުއލަތަުށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮްތތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ަމގުފަހިކުރަން ތައްޔާާރއޭ މި ތިބީ. އަޅުގަނޑުމެން ފާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ެއއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން ބަާލއިރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި މިހާ

އްަކވަން އެަބއޮތް.  ބާީކ ދަޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަުފޅުިއއް 2ވަނީ. އަދި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަުފޅުދައްަކވާފައި

ރިޔާޟަުށް هللا ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ ،ސިކުންތު ޮއތް ވާހަކަ ދަންނަވަމުން 55ޓު މިނެ 3

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބި

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިކަމާ ެބހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރެވުުނއިރު 

ކުރަން. އެހެން މި ދެންނެވީ ކޮމިޓީގައި އެކަުީށގެންވާ ގޮތެްއގައި ބަހުސްކުެރވިފައިުނވާކަން އަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަގަ 

އަޅުގަނޑުމެން ހުުށަހެޅިން، އެްމ.އޭ.ސީ.އެލްގެ ބޭފުޅުްނގެ ިވްސނުންފުޅު ހުރި ގޮތެއް އެނގެން. އަުޅގަނޑުމެން ހުުށަހެޅިން، 

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާކުރަން އެ މަނިކުފާނުގެ ިވސްނުންފުޅު ހުރި ގޮތެއް ސާފުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން އަދި 

ން، މަޓީގެ ވިސްނުްނފުޅު ހުރި ގޮތެއް. އެއީ ިމ ދެންނެވި ދާއިރާތަކާ ގުޅުްނހުރި މައްސަލަތަކަކަުށް ވާތީ. ހުުށަހެޅި

އެހެންނަމަވެސް، ގާްތގަނޑަަކުށް ބައިަގޑިެއއްހާއިުރގެ ކޮމިީޓއެްއގެ މަަސއްކަތް ހިނގައިިދޔައީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު 

ގެންވާ ވަގުެތއް ނޫން. އަދި އެކަުށީގެްނވާ ވަރަަކުށް ދިރާސާކުރެވިގެެނއް ނޫްނ ދެކޭގޮުތގައި ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި އެއީ އެކަުށީ 

މި އައީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ަވރަުށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. ވަަރުށް ބޮޑެތި ކޮންސަރންތައް. ހަމަ އެއާެއއްކޮުށް އަުޅގަނުޑ 

ުކގެ ވާހަކަ. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަވަން، މި ދެންނެވީ، ައުޅގަނޑު މި ދަންނަވާލީ ސަބް ޮކމިޓީގެ މަސަްއކަތްތަ

ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ދިވެހިން އަތުން މި ފައިސާ ނަގައިގެްނނުވާނެކަން. ދިވެހިން އަތުން މި ފައިސާ ނަގަިއގެންނުވާެނ 

ުދ، ލިބޭ ސަބަބަކީ، މިއަންނަ އަހަރަުށް ލަފާކޮުށްފައި އޮތް ބަޖެުޓގައި ެވސް ާއއްމު ދިވެހީންގެ އަތުން ދާ ފައިސާގެ ޚަރަ

އާމްދަނީ މަދުވާކަން. ހުރިހާ އެއްެޗއް ކެނޑިފަ. ސަބްސިޑީ ެކނޑިފަ. ހުރިހާ ކަމެއް ކެނޑިެގންދާއިރުގައި ކުއްިލއަކަުށް ާއ 

ޓެކުހެއް ތަޢާރުފުެވގެން، ާއ ފީއެއް ތަޢާރުފުެވގެން ަރއްޔިުތން އެ ތަަޙއްމަލުކުރަންޖެހުމަކީ އެީއ ެއްއވެސް ހާލެްއަގއި 

ދުކޮުްށގެްނާވނެ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ އެާއއެްއކޮުށް ަވކި ގިންތިެއްއގެ ީމހުންނަުށް، މަތީ ފެންވަރުގެ  އަޅުގަނޑުމެން ތާއީ

މީހުންނަުށް މި ފީ ދައްކަންނުޖެހޭ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންވާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް 

ިމ ހުުށަހެޅިފައިވާ ހުުށަހެޅުމަުށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. އަުޅގަނުޑ  ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ެއއްެވސް ހާލެްއގައި



16 

 

އެދެނީ، މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ވިސްނަން. އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ުއޅޭ ހާލާ 

ެގ 98އި މަސައްކަތްކުރާ %ދޭތެރޭގައި ިވސްނަން. އެ މީހުންނަުށް ލިބޭ ފައިސާއާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނުން. ސިވިލް ސަރވިސްގަ 

ދަނީއެއް ލިޭބ ބައެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ މިއަދު. ވުރެ މަދު އާމް ރުފިޔާއަުށް  10000ންނަކީ މީހު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވިސްަނވާނެ ކަމަުށް، އަދިވެސް ެއްއ 

 ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ޚާއްޞަކޮުށް. ުޝކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ފަހަރު ޕީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މިނެޓު. 1މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަުށް 

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްދާތިމަރަފުުށީ 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއ  6ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑަުށް މި ބިލުން ފާހަގަކުރެވުނީ، 

އިސާައކީ ނުވަތަ ާހްޑ މި އޮންނަނީ މީރާއަުށް ފައިާސ ބަލައިގެންނަންވާނީ އެމެރިާކ ޑޮލަރުން ކަމަުށް. އާދެ! ބޭރު ފަ

ކަރަންސީއަީކ ހަމައެކަނި އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަމަުށް ބަަލއިގަުތން އެީއކީ ރަނގަުޅ ގޮެތއް ޫނން. އެމެރިކާ ޑޮލަަރކީ މިހާރު 

ވެއްޓެމުންދާ ފައިސާެއއް. އަުޅގަނޑު އެހީމާ އަޅުގަނޑު ަވރަުށް ބޮޑަުށް؛ އަޅުގަނޑަުށް ެއނގޭ ބިލުގެ ކަންތައް އޮީތ 

އަުށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. އެކަމަކު މިއަުށްވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެހެން ހީވަނީ މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ފައިާސއަކުްނ ނިމިފައިކަން. މި

ފައިސާ ބަލަިއގަނެވޭނެ ވާހަަކ އޮތުން. ވީމާ، ހުުޅވައިެލިވެގން، މާ ބޮޑަުށް ހުޅުވައިެލވޭ ގޮތަުށް އޮިތއްޔާ. އެހެންވީމާ، 

ަދއްކާނެ ފުުރޞަތެއް ނެތް. އެހެންނޫންނަމަ، ައޅުގަނޑު މީެގ ތަންކޮެޅއް  އަޅުގަނޑު މިައކަުށް މާ ގިަނ ވާހަކަަތކެއް

 ޑީޓެއިލަކަުށް ެދވުނީސް. ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 ޢަލީ ޢާޡިމަުށް.

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން: ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިއަުްށވުރެ ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭ އިޚްލާޞަތެރި، ރަނގަުޅ، މަސަްއކަތްތެރި މަޖިލީހެއް 

ކުކުެރވޭ. މިއަުްށވުރެ ަރނގަޅު މަޖިލީހެއް ދެން މީގެ އޮންނަ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ިމއަދު މި މަސައްކަތުން އެބަ ޝައް
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ޖެހިއިރު އަޅުގަނޑުމެން  9ކުރިން މި ތަނަުށް އައިއްސަ ެއބައޮތްތޯ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހެނދުނު 

ެއއް ނެގުމުެގ އައި ގޮތަުށް އަދި މިއަުދގެ މި ގަޑިއާ ހިސާބަުށް މަޑުކޮުށްެގން މި ދަނީ. ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާ

ވިސްނުމުަގއި އެ މަސަްއކަތް ުކރަމުން މި ގެންދަނީ. ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބެނީ. އަުޅގަނޑުމެން 

މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހައެްއ، ރަނގަޅެއް ހޯދައިދިނުުމގެ ބަދަލުގަިއ، އެ މީހުން އަތުްނ 

ގަިޑއިރު ހޭލާ ތިބެގެން ވެސް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  24ގަނެވޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންއެްއޗެއްތޯ ދަމައި 

ވާނެ މަސައްކަްތކުރަން ރަްއޔިުތންގެ އަތުން އެްއޗެއް ދަމަިއަގނެވެންޏާ އެކަން ކުެރވޭތޯ. މި ތަން ހިނގަމުން އަބަދުވެސް 

ވަނީ އެކަމަުްށ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި އިންނަން ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށްުށް. ސަރުކާރުކަދާންވާނީ ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންވާ ގޮތަ

 އިްއވާފައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކިޔުން 3މިއަދު ހެނދުނު ފުރަތަމައިނުން  ،ދަންނަވަނީ މަގުފަހިކޮުށްގެން. އެހެން މި

ހޯލް އޮފް ހައުްސ  ބް ކޮމިޓީއެްއ؛ޅުގަނޑުމެންގެ ސަައރަނީ އަގޮތުން އަޅުގަނޑު ހިތަުށް ގެންިދޔަކުރަްއވަމުންކަންތައްތައް 

ގޮތް އާއްމުންނަުށް ފެނުނު  ކުރަމުންދިޔަނަގަިއގެން މަސައްކަތް ެއއް އަދި ޭއގެއިތުރުން ސަބް ކޮމިޓީ، މި ކޮމިޓީ ނަގައިގެން

 ތަނުަށް  ިމވަރު ބޮުޑ ބިލެއް މި  ދިރާާސކޮުށްފަ. އޮތީ ކޮމިޓީން ކިާހވަރަކަުްށތޯ މި ،ގޮާތއި މި ދިރާާސކުރާ  ނަމަ އެނގޭނޭ

ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނވާެނ  ތަކުލީފެްއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ޖައްސަްނ، ބޮޑު  ލަނީ. ަރއްޔިތުްނނަުށް ވަރަުށް ގެނެސް މި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއިން ފުރައިގެންދާ ގިނަ މީހުންނަކީ ހަމަ މަޖާކޮުށްލަން ދާ ބައެއް ނޫން. ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަެއްއ 

އަތުން ސަލާންޖަހައިގެން ޙަޤީޤަތުގަިއ  ގެމީހުން .ން. ކިިރޔަކިރިޔާ ލާރިޮކޅެްއ ލިބެނީއެބަދޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރަން ފުރައިގެ

ޑޮލަުރ  12ނޫނީ  ،ޑޮލަރު 25ދަނީ. ދާއިރެްއގައި އަދި އިތުރަުށް އަުޅގަނުޑމެން އެ ރައްޔިތުން އަތުން  ފުރައިގެން އެ

އެކަުށީގެންވާ ރަނަގޅު ވަރަކަުށް އެބަ ކޮމިޓީަގއި  ދާއިުރގައި ެއބަ ދިރާސާފާސްކޮުށްލައިގެން ނަގާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން 

ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ.  ކުރެވެންޖެހޭ. މި ކޮމިޓީގައި ދިރާސާކުރުމުގެ ވިސްނުުމގައި ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް

ކިހިނެއް  ،ގެނެސްގެން  ތަފާތު ފަރާތްތައް ،އަޅުގަނޑަުށް ދެންމެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވި ކޮމިޓީަގއި ހުުށަހެޅި ކަމަުށް

ރިޒަމަުށް ވާނީ ކޮްނކަހަލަ ގެއްލުމެއްތޯ؟ މީރާއިްނ ފައިސާ ނެގުމުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަ ނަގާ ފައިސާެއއްތޯ؟ މި

ދެކެވަަޑއިގަންަނވަނީ މިކަމާ ދޭތެރޭ ކިހިނެއްތޯ؟ މި އަދަދަުްށ  ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ ކިހިނެއްޯތ؟ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

. އަުށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ވާހަކަ އޮތީއިތުރުން މާ ބިރުވެރިކަމެއް ޙަޤިޤަތުގައި މީރާއަދި އޭގެ ނެއްތޯ؟ބަދަލު އައިމަ ވާނީ ކިހި

 އިން ލިޭބ ފައިސާ ވެްސ މި އެދީގެން ުނވަތަ  ރަުށްަތއް ޙަޤީޤަުތަގއި ުކއްޔަުށް ން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފަޅުމީގެކުރި

ދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނަގއިދިޔައީ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން ޮގތަުށް. އެހެންނަމަވެސް، އޮންނަނީ މީރާއަުށް ޖަމާކުރާ

މް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ތެރެއިން. އެ އީދިޔަ ބޮޑު ވައްކަން މި ދިޔަ އެންމެ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހިނގައި؛ ބޮޑު ވައްކަން އެންމެ

ަނގަމުން ފައިސާ ވަގަުށް އެ  ޤީޤަތުގައި މީރާއަުށް ޖަމާކުރަންވީ ފައިސާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަުށް ޖަމާކޮުށްގެންޙަ

ހުރި މީހެއްގެ  ދެންވެސް ސަރުކާރުގައި، މެޑަމް ފާތުންގެ އެަކއުންޓަުށް ލަމުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއކައުްނޓަުށް ލަމުން

ބަހަމުންދިޔަ ތަން މި ފެނުނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާއިން ކަންތަްއ  ލަުމންއެަކއުންޓަކަުށް ވެއްެޖއްޔާ 
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ާލިއރުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ަބލަންޖެހޭ މީރާގެ މި ކެޕޭސިޓީ ބޮުޑ ބިލެއް ފާސްކޮުށް ނިންމައި ގޮތް. މިވަުރގެ ކުރަމުންދާ

އެއްގޮަތކަުށްވެސް ެއކަުށީގެްނާވ  ،ނެތި ފައިސާ މީރާއުަށް ބަލައިގަންނަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މި ކަންތައްތައް ބެލުމެއް މި .އެބަހުރިތޯ

ޙަޤީޤަތުގަިއ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް؛ އާދެ! ދަނީ  ންނަުށް ނުދީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުަރމުން މިވަގުުތ ދިވެހި ަރއްޔިތު

ސީދާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ބެލުމުގެ މަތީން  ؛ކުރަން ޮއތް މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލު

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަުށް އިތުރު ހިތްވަރެްއ ަގއި ސަރުކާރުން މުގެ ވިސްނުމުއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ އަތުން ފޭރިގަތު

ސައުވީސް ގަިޑއިރު އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން  ،ގެންދާ މަސައްކަތެްއ. އެހެްނނޫންނަމަދިނުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ކުރަުމން

ނަމަވެްސ ަދމާ ހުކުރުކަމުގައި ވީުށް ބޮޑަުށް ޔަޤީން. މާިނންމައެއް ނުލާނެކަން އަުޅގަނަޑުށް ވަރަ ،މިވަރު މަސައްކަެތއް ކޮުށް 

ދުވަސް ވެސް އެބައޮތް. ހަމަ ކުރިއަުށް މަޖިލިސް ގެންގޮްސގެން މި ބިލު ދިރާސާކޮުށްގެން  އާދިއްތަ ދުވަސް އެަބއޮތް. ހޯމަ

ކަ މިަފދަ ބިލުތަކަުށް އަުޅގަނޑަުށް ހަަމ ތާއީދުކުެރވެން ނެތް ވާހަ ،ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާތީވެ 

 ދަންނަވާލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ. ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ރާގެދާއި އުނގޫފާރުއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ދަުށް. ދާއޫ ޖަޢުފަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެ

އިން  9ހެނދުނު  ،ފަދައިން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، މިއަދު އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ވިދާޅުވި

ދަނީ.  ފެުށިގެން މި މަޖިލީހުގައި ިއްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަރަުށް ބުރަ މަސައްަކތްތަކެއް ކުރަމުން މި

 2017ެގ ަވުގތުގައި. ޭއގެފަހުގައި 1:30ގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރީ 2017 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އަުށް ދައުލަތަުށް ބޭނުންވާ އާމުދަނީ ހޯދުމުަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއްގެ މަސައްކަތް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ 

ބިލުެގ  ްއވަމުން މި ގެންދަވަނީ. އާދެ،ތަނުގައި ތިއްބަަވިއގެން ކުރަ ނެތި މި އިގަތުެމއްމެންބަރުން އެއްވެސް ައވަދިެވވަޑަ 

ަވގުުތ  ނެތް މި ޝައްކެއް ؛ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަކުން ބިލު ދިރާސާކުރަްއވައިފަހުގައި ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީުށްބަހުސަ

ނޫން. އަޅުގަނުޑގެ  ވާހަކަެއއް ދައްކާކަުށް ބޭނުމެއް ގިނަ ދަނީ. އަޅުގަނޑު މިއަުށް މާ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި

ޕާޓީއަުށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ައދި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަުށް ތަފްސީލުކޮުްށ 

ތަރެއްގެ ނަގަނީ ދެ ވައް މީަގއި މި ،ކަމަކީ ވާހަކަފުޅުތައް ދަްއކަަވއިފި. ައޅުގަނޑު އިތުރަުށް ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުންވާ އެއް

ެގ ުށްވެސް އެއަރޕޯޓު ސަރވިސް ޗާޖުނަގަނީ މިހާތަނަ ގޮުތަގއި މި ޭރގައި އެއަރޕޯޓު ސަރވިސް ޗާޖުގެޓެކްސެއް. މީގެތެ

ޓެކްެސއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެ ޓެކްސް ހަމަ މިހާރުވެްސ  އީ އާގޮތުަގއި ހަމަ ގާނޫނުގެ ދަުށުން ނަގަމުން އައި ެޓކްެސއް. މި
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ޑޮލަރު. ހަމަ އޭތި މިއަުށް  12ޑޮލަރު. ިދެވއްސެްއގެ އަތުން ެވއްޖެްއޔާ  25މީހެއްގެ އަތުްނ ވެއްެޖއްޔާ ނަގަނީ ބޭރު މި

ގޮުތގައި ަނގާ ެއއްެޗއް. ދެން ެއ  އެއަރޯޕޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޗާުޖގެ އޮތީ އަުށް މިއޮތީ. ދެވަނަ ފުރަތަމަ ގެނެސްފައި މި

މީހެއް ވިޔަސް ވެސް ބޭރު، ޑޮލަރު ދިވެއްެސއް ވިޔަސް  25އޮތީ  އި މިފުރަތަމަ ހުުށަހެޅިއިރުގަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނަގަީނ  ެއއަރޕޯޓު ިޑވެލޮޕްމަންޓު ޗާޖު މި ،އޮތީ. ެދން މީގައި ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ައނެއް ތަންކޮޅަކީ  ގޮތަުށް މީތި މި ނަގާ

ޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ރު ިއންނާޞިނޫން. ަހމައެކަނި އިބްރާހީމް  ރާއްޖެއިން ބޭރަުށްދާ ހުރިހާ ެއންމެން އަތަކުންނެއް

އެއަރޕޯެޓއް.  ތިންއަޤްވާމީ އެއަރޕޯޓުަތްއ އެބައޮތް ާރއްޖޭަގއި ބައިނަލް، ހެއްގެ އަތުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެފުރާ މީ

އެއަރޕޯޓުން ފުރާ މީހުން ައތަކުންނެއް ެއއަރޕޯޓު ިޑވެލޮްޕމަންޓު ޗާޖެއް ނުނަންގަވާ.  ދެއެހެންނަމަވެސް، އަނެއް 

ޑޮލަރު ދިވެހިން  25 މަރުޙަލާގައި އިނގޭތޯ. އާދެ! އެހެންވީމާ، ެއކަންވެސް އެބަެޖހޭ ފާހަގަކޮުށްލަން އަޅުގަނޑުެމން މި

މީހުންގެ  ރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރާއިބްރާހީމް ނާޞި، ބޭރުމީހުން އަުތން ވެސް ނަގާ ގޮތަުށް ،އަތުން ވެސް

އްސަލަ ވަރަުށް ކަންބޮުޑވި ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ެވސް. ޚާއްޞަކޮުށް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ އޭގެ މަ  ،އަތުން ނަގާ ގޮތަުށް އޮތުމުން

އެއްހަމައެއްަގއި މިކަހަލަ ޗާޖެއް ނަގާތީވެ.  ބޮުޑވި ދިވެހިްނނާއި ބިދޭސީންނާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ވަރަުށް ކަން

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާަހގަކޮުްށލަން ބޭނުންވޭކަމަުށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަުކގެ ތެރޭަގއި އަ އެހެންވީމާ، މި

ބިލު މިޮކޅަުށް ސަރުކާރުން ފޮނުވާަފއި  .ދެްއވީ ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި އް މިޮބޑު ލުޔެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަުށް

މަނިކުފާނު  ކަމެްއގެ ސަބަބުން އެމަނިކުާފނުގެ ހިތްޕުޅުގައި ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް އޮތް އޯގާތެރި  އެ ،،އޮތް ނަމަވެސް

ގުޅިގެން އަުޅގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ހަމަ އެންގެިވއެންެގުވމަކާޑޮަލރަުށް ތިރިކުރަން  12ދެއްވާފައި ހަމަ ލުއި

ވަކިން ާޚއްޞަކޮުްށ އަސްމާ ރަޝީދު ކުެރއްިވ  ،އެގޮތަުށް މި ނިންމީ. މީގެތެޭރގައި ޕީ.ީޖގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް

އަުށް އޮތް ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ެޓއް ވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތްޕުޅު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމަ ހުރިހާ ކްރެޑިމަސައްކަ

އައި ދިވެހިންނަުށް ޓަކައި ވަުގތު  މި ބިލަުށް މި  ،ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ެއަކން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ޭބނުންވަނީ

މަނިކުފާނުގެ އިރުޝާދުގެ ދަުށުން ގެނެވުުނ  ސްގެ ހަމަ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހެޔޮ ބަދަލަކީ މިއީ އިއްޒަތްެތރި ރައީ

 ބަދަލެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތިވެރިމައަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ދަުށް.މުޙައްމަ ޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިވެރިމަ
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. ޖެހެނީ ދަްއކަން މިުށް ކަންނޭނގެ އަުޅގަނަޑުށް ވާހަކައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ޮޕއިންޓު ފޯމަ

ތަރައްީޤގެ ކަންކަމަުށާއި ރަްއޔިތުންގެ އާއްމު ޚިދުމަތްތައް  ،އަުޅގަނޑުމެން އެކި ކަންކަމަުށް  .ދައުލަތަުށް އާމުދަނީ ހޯދަންޖެހޭ

ވެސް ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކީްއވެގެންޯތ އިންކަމް ޓެކްސް މިގޮތަުށް  ހިންގުމަުށް. އެކަމަުށް އަޅުގަނުޑމެން ތާއީދުކުރަން

މިގޮތަުށް އިްނކަމް  ،ކިޔުން ނިންމައިގެން ކޮމިޓީ ނިންމައިގެން ތިންއެއްުދވަހު ހު ހުުށަހަޅައިގެން، ގަނީ؟ އެއްދުވަމި ނުނަ

މެން ޓެކްސް ނަގަން ނޫޅެންވީ ކީްއެވގެންތޯ؟ އެ އަުޅގަނޑު ުސވާެލއް ގޮތަުށް ބާްއވާފައި ނިންމާލަނީ. އާދެ، ދެން އަުޅގަނޑު

 އަޅާ ކުކުޅޭ. މީގެ ކިޔަނީ ރަންބިސްކުެރވޭނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީން ކިހާވަރަކަުށްތޯ ޓެކްސްޓުއަ

ދުވަހުން  ނޫނިއްޔާ އެއް ؟އިން ލިބޭ މިންވަރު ބަލައިގެން ލިބޭނެވަރަކަުށް ބަލައިގެން އުުޅންތޯމާނައަކީ ކުކުޅު ބިްސއަަޅއި އެ 

ދެންމެއަުކ  ،ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަަކއަކީ  ނެގުްނތޯ؟ އާދެ، ދެންގޮތުން އޭގެ ަފއިދާ ަވގުތީ ގެންމި ބިސްކޮޅު ދަމައިގަނެ 

އާދެ،  ންޖަރުން އަތަކުން ނުނަގަމޭ ތިމަންނަމެން މިއެއް.ވިދާުޅވި ވަރަުށް އަުޑބާރުކޮުށް، ޓްރާންސިޓް ފަސި ބޭފުޅެއް

 މަތީން މި  ންޖަރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުގެރާންސިޓް ފަސިފެންނަނީ ޓް ަވނަ މާއްދާއިން މިތިން ލިއިރު އަޅުގަނޑު ބަލައި

ވުެރ  ގަިޑއިރަުށް 24ސިންޖަރުންނަކީ އްދާއިން ެފންނަނީ ޓްރާންސިޓް ފަވަނަ މާ 16ޓެކްސްތައް ެނގެމުންދާނެ ވާހަަކ. ދެން 

 މީހުން ިއސްތިސްނާވީ ގޮތެއް. އާދެ، މި އެހެންވީމާ، ައޅުގަނަޑކަުށް ނޭނގެ ނޫން މުއްދަތެްއަގއި މަުޑކުރާ މީހުންނޭ. ދިގު

ިއން މި އެނގެނީ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮުށްދެއްވާ ފުރިހަމަކަންންއެކްސްޕްލޭ  ބޭފުޅުން މިކަންކަން

ޤީޤަތުގައި ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ދެން އެއް ޚިދުމަތެއް ބޭނުންކުރާ ބައެއްގެ ައތަކުން އަޅުގަނޑަކަުށް ނޭނޭގ ޙައެބަޖެހޭ 

އަޅުގަނޑަކަުށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މި ުށް ައގު ނަގަްނވީ ސަބަބެްއ. އެްއގޮތަކަުްށވެސް ދެ މިންގަނަޑކަ

ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރަްނ  ،ބޭފުޅުން ޙަޤީޤަތުގައި ދައުލަތަުށް އާމުދަނީ ހޯދަން ތި ،ރައީސް ައޅުގަނޑު ދަންަނވަނީ

ހުރެގެން ގަޓު ބޭފުޅުން ނީ؟ ތިއަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަންަގވާުށޭ. ކީްއެވގެންތޯއޭ ނުނަންަގވަ  ގެބޭނުންވަންޏާ މުއްސަނދިން

ތެރޭަގއި މިކަހަލަ އެއްޗެހިތަެކއް ނަގަން ނިންމަވާއިރުގައި އިްނކަްމ  ގެދުވަހު ކަންކަން ކުރަްއވާއިުރގައި މިޮގތަުށް އެއް

މް ބޭފުޅާ ާތއީދުކުރަްއވާނެކަން. އިންކަ ައޅުގަނޑަުށް ޔަޤީން އެ ،ވިޔަފާރި ވެރިޔާ އެަބ ބައްލަވާ. އެހެންނަމަވެސް ؛ޓެކްސް

ގޮުތގެ ަމތީން ހުރިހާ އެންމެ ނިކަމެތި  ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގާ ،ޓެކްސް ނަންަގވަން ފޮނުްއވާުށޭ. މިގޮތަުށް އެންމެން އެްއގޮެތއްަގއި

 ސް މެންބަރުން އިސްތިސްނާކުރަން. ްއގޮތަކަުްށވެސް ހެޔޮނުވާނެ މަޖިލިއެ އިދެން މީގަ ؟ގޮތަުށް ކީއްވެގެްނތޯއޭ މީހުން ހިމެނޭ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

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

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމުަށް. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:
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ރައީސް. ހަރުދަނާ ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ރާއްޭޖގައި ާޤއިމުވެފައި އޮތުމަކީ އަުޅގަނުޑ  އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ިއއްޒަްތތެރި

އަުޅގަނޑުމެްނ  ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އަދި އަުޅގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ޕާޓީން ވެސް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސް،

އުސޫަލކުންނެއް ނޫން. މިއަދު ހެނދުނު  ޓެކްސެއް ަނގަން މި ޖެހެނީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ބިުލ ކުރިއަުްށގެންދާ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބިލު ލިބި، އަދި މިއަދުން މިއަދަުށް ޓެކްސްނަގަން، ޓެކްެސއް ތަޢާރަފްކުރަން މި ނިންމައިލެވޭ 

 އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ކުރިއަުްށގެންދެވޭ އުސޫލަކީ ައޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަން  ނިންމުމަކީ، އަދި މި ބިލުގެ ަމސައްކަތް

ވަނަ މާއްދާއަުށް ބަލާއިރު އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ،  117ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއް ވެްސ ނޫން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

އަޅުގަނޑުމެން މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަކަުށް މި ދަނީ ވެސް ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ަވކިން ޚާއްޞަކޮުށް ޓެކްްސގެ 

ުށް ޓަކައި. އަދި އެ މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި ބުނާ ގޮތަުށް ޢަމަލުކުރުމުގެ؛ އާދެ، ބިލުތަކަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ޖާގަދިނުމަ

އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހަޅަިއ އިްޞލާޙުތަކަުށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ުފރުޞަތެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ނުދެއްވާ. ދެން އަުޅގަނުޑ 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަެތއް މި  6ލާޙަކީ އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅާަފއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އޭެގތެރެއިން އެްއ އިޞް 3ވާނެ 

ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ޖާގަދިނުން. ދެން އަޅުގަނޑު ހުުަށހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ަމއިގަނޑު ބޭނުމަކީ، ޑޮލަރުން 

ޑޮލަރު އަޅުގަނޑުމެން ައގުކުާރކުރުން ދިވެހި ރުފިޔާއިން ައގުކުރާ ގޮަތުށް ބަދަލުކުރުން. ގާނޫުނގައި ައޅުގަނޑުމެން ލިެޔގެން 

ނަގަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާއިރު، ޑޮލަރުން އާމްދަނީއެއް ހޯދަން ނިންމާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރަކީ ދިވެހި 

ރުފިޔާކަމުަގއި އެމް.އެމް.އޭގެ ާގނޫނުގައި ބަޔާްނވެފަިއވޭ. އެެހންކަމުން، ދިވެހި ރުފިޔާއަީކ، މީގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ަގއި، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫނީ ުޙކޫމަތް ހިނގާ އެންމެހައި ސަރަހައްދެްއގަިއ ދިވެހި ރުފިާޔއިްނ ސިޔާސީ ސަރަަހއްދު

މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤު ލިބިގެންވާންޖެހޭ. އަދި އޭގެއިތުރަުށް ޑޮލަރު ައގު ބޮޑުެވގެންދާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނ 

ެކވޭ ެއްއ ވާހަކަ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެެތރޭގެ ޓްރާންސެްކޝަންތަކަުށް ދައްކާއިުރ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ދެ

އަޅުގަނޑުމެން ޑޮލަރުގެ މުޢާމަލާތްކުރަމުންދިއުމާއި އަދި ޑޮލަރުގެ ޑިމާންޑު އަުޅގަނޑުމެން އިތުރުކުރަމުންދާ ވާހަކަައކީ. 

ގޮތަުްށ ގާނޫނު އައުމަީކ އަުޅގަނުޑ އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުން ޓެކުެހއް ނަންަގވާއިުރ، ޑޮލަރުން މި ޓެކްސް ނަްނގަވަން މި 

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ދިވެހި ރުިފޔާގެ ައގު އިތުރަުށް ަވއްޓާލުަމުށް ކުރެޭވ ކަމެއް. ދެން އެހެްނކަމުން، ދިވެހި ރުފިާޔގެ ައގު 

ައޅުގަނޑު  އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމަުށާއި، ދިވެހި ރުފިޔާއިން މި މުޢާމަލާތްކުރެވޭ ގޮތަުށް އޮތުމަކީ މުހިއްުމ ކަމެއް ކަމުގައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެ ނެގޭ އަދަދު ދެ ބައިކުޅަ އެއްބަޔަުްށ  3ދެކޭތީ ރުފިޔާއަުށް އަޅުގަނޑު ަބދަލުކޮުށްފައިވާނެ. އަދި 

 އަޅުގަނޑު ތިރިކޮުށްފައި ވެސް ވާނެކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އޭދަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އި

 އަޙްމަދު ސަލީމަުށް. 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުުށީ

ންނަވާލަންޖެހުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް މިއާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ދަ

އާމުދަނީ ހޯދުމަުށްޓަކައި ޓެްކސްތައް ެނގުމަކީ މިީއ އަުޅަގނޑު ވެްސ ތާއީދުކުާރ ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަަލ 

 ކަންތައްތަކަކީ ޙަޤީޤަުތަގއި ުކރިންސުރެ ރޭވިގެން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން؛

ޚާއްޞަކޮުށް ިދވެހިން އަތުން މި ޓެކްސް ނެޭގއިރުަގއި ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ އިންތިހާއަުށް ޑޮލަރުެގ 

އަުށް ވުރެ މަތީަގއި މިހާރު މި ހުރީ ޑޮލަރުގެ ރޭޓު. އެހެްނވީމާ،  17.50އަުގ؛ މިހާރު މިއަދު ހުރި ރޭޓަުށް ބަލާއިރުގައި 

ހާ ދަުށުދަރަޖައަުށް ވެއްޓޭނެ. އެއީ ތަކެތީގެ ައގު އިންތިހާައުށް މައްޗަުށްދާނެ މިހެންވުމުެގ ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުން ހަމަ ިއންތި

ސަބަބުން. ދެން އަނެއްކާެވސް ދިވެހިންގެ އަތުން އިތުރު ެޓްކސްތަކެއް ނަގަންޖެހުނީމާ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ޙަޤީޤަތުަގއި 

އް އިތުރެއް ނުވޭ. މިސާލަކަުށް، ސަރުކާރުގެ މުަވއްޒަފުންނަުށް ހަމަ ދާނީ ހަމަ ދަުށްވަމުން. އެ މީހުންނަުށް ލިބޭ އެއްޗެ

ބަލައިލާއިުރގައި ެވސް އަދި ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުްނނަުށް ބަލައިލާއިރުގައި ވެސް ހަމަ ލިބެމުންދަނީ ހަމަ މުސާރަ 

ެރންޓަުށް ވިޔަްސ، އަދި ތަކެީތެގ  އެްއވަރަކަުށް. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ހުރިހާ އެއްެޗއްގެ ައގު އެބަ މައްޗަުށް އަރާ. ތަނުގެ

އަގު ިވޔަސް، ހުރިހާ އެއްެޗްއ ވެސް މައްޗަުށް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން 

 އަދި ޚާއްޞަކޮުށް ދެންމެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން، ކީްއެވގެންތޯއޭ ައޅުަގނޑުމެން އިންކަމް ޓެކްސް 

ނުނަގަން މި އުޅެނީ؟ އިންކަމް ޓެކްސް އަުޅގަނޑުމެން ނަގަންެޖހޭ އެއްެޗއް ެއއީ. އެހެންނޫނީ، ކީްއވެގެންތޯ ައޅުގަނޑުމެން 

ޒަކާތް ނުނަގަން މި އުޅެނީ؟ ޒަކާތާ ބެހޭ ގާނޫނެއް މި ތަނަުށް ނާންނަން މި އުޅެނީ؟ ފެުށުނީއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ 

ނެއް ީކއްެވގެންތޯ ސަުރކާުރން މި ތަނަުށް ނުފޮނުވައިގެްނ މި އުޅެނީ؟ ތަކުރާުރކޮުށް ވާހަކަެއއް، ަޒކާތާ ބެހޭ ގާނޫ 

އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމިކް ިމނިސްޓްރީގައި ވެސް މި ވާހަަކ ދައްކަމުން އަންނަނީ. ހަމަ ތައްޔާރުކުރަމުންނޭ ދަނީ މި 

ނެގޭ ނަމަވެްސ  2.5ރިންގެ އަތުން ަޒާކތުގެ %ބުނަނީ. މިސާލަކަުށް، ޒަކާތުގެ؛ މުއްސަނދިންގެ އަތުން، ތަނަަވސް އަހުލުވެ

ޙަޤީޤަތުގައި މި ރާއްޖޭގައި ފަީގރުންނެއް ނުތިބޭނެ. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ނުތިބޭނެ. ނިކަމެތިކަން ޙައްލުެވގެން އެ ދިޔައީ. 

އްދެވި ފަރާތުން އެއް ނޫން. މިއީ މަތިން، އަުޅަގނޑުމެން ހެ 2.5އެއީ މިއަކީ އަުޅގަނޑުމެން އަިމއްލައަުށް ހަދާފައި އޮތް %

ޒަކާުތގެ ގޮުތަގއި ނަގަން. ެއއީ ނިކަމެތިންނަުށް އެހީވުމަުށް ޓަަކއި. އެހެްނވީމާ،  2.5ފޮނުއްވާފައި އޮތް އަދަދެއް ިމއީ %

އެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ އެ އަދަދު ެނގުމުގެ ސަބަުބން ނިކަމެތިން ޙަޤީޤަތުގައި ަސލާމަތްވެގެންދާނެކަން. މިކަމަުށް 

ކާ ހެްއކެއް ތާރީަޚުށް ބަލައިލާއިުރގައި ވެސް އެަބއޮތް. ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ުދވަްސވަރުަގއި ޒަކާްތ ދަލީލު ދައް

ރަނގަޅަުށް ނެގުނު. އެ ދުވަްސވަރުަގއި އާއްމުން ަޒކާތް ބޭނުމެއް ނުކުރިއޭ އިނގޭތޯ. ތަަނސްެވގެންގޮސް މީހުން ަޒކާްތ 

ަގއި ކޮންމެ މީހަކު ކައިރިއަުށް ދިޔަަޔސް މި ބުނަނީ ތިމަންނާ ޒަކާތެއް ބޭނުމެއް ބޭނުންނުކުރާ ހިސާބަުށް ދިޔައީ. އެއީ ޒަކާތު 

ނޫނޭ. ތިމަންނާއަުށް އުޅެވެއޭ. ދަނޑުވެރިައކު ކައިިރއަުށް ދިަޔޔަސް ދަނޑުވެރިަޔކު ވެސް ިމ ބުނަނީ ތިމަންނާ ބޭނުމެއް 
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ިރއަުށް ދިަޔޔަސް ިމ ބުނަނީ ތިމަންނާ އަތުގަިއ ނޫނޭ. ތިމަންނާ އަތުގައި އެބަ ހުއްޓޭ ފައިސާ. އަދި ވިޔަފާރިެވރިއެއް ކައި

އެބަ ހުއްޓޭ ފައިސާ. ތިމަންނާ ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެ ހިސާބުަށް އެބަދޭ މި. އެހެންވީމާ، ޒަާކތްނެގުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

އިއިުރގައި މި ހުރިހާ ކަމެއް ޙައްލުވެގެްނދާނެ. ކީއްެވގެންތޯއޭ ޒަކާތާ ބެހޭ؛ އަބުރާ ބެހޭ ބިލެއް މި ތަނަުށް އައި. އަ

ކީްއވެގެންޯތއޭ؟ އަދި ަޒކާތަީކ ހަނގުރާމަކޮުށްގެން ެވސް ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއް. ހަނގުރާމަކޮުށްގެން ެވސް ހޯދަންޖެހޭ. 

އަބޫބަކުރުގެފާުނ، ޢުމަރުގެފާނު، މި ބޭބޭކަލުންގެ ދައުރުގައި އެހެރީ ހަނގުރާމަކޮުށްގެން ޒަާކތް ހޯދާފަ. އަނެއްކާ މިއަީކ 

ސް ސަާލމަތްވާން އޮތް ކަމެއް ެވސް ނޫނޭ. ޒަކާތްނުދޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ޙައްލެއް ނުކުެރވޭނޭ. ޤިޔާމަތްދުވަހުަގއި ވެ

 މި މީހުންގެ ކޮބައިތޯ؟ މި މީހުންގެ ސަލާމަތެއް ނެތޭ އިްއޒަްތތެރި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްތިރީސް ިސކުންތު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ބާކީ ެއއް މިނެޓު ތެ

 މި އަރުވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ، މި ބިލު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް އަުޅގަނޑު ދަ

މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމުން މިހާރު ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެްއވެސް އިޚުލާްޞތެރިކަމެއް، ތެދުވެރިކަެމއް، 

ރައްޔިތުންނަުށް ޯއގާތެރިކަެމއް މިހާތަނަުށް ދެއްކެވި އެްއވެްސ ވާހަަކއަކުން ފެންނަން ނެތްކަން، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ރައީސް ޢަބްދު 17އަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފީއާ ދެކޮޅަުށް އެ

ވަކާލާތުކުަރްއވާފައި، ެއއާ ދެޮކޅަުށް ވަކާލާތުކުަރއްވާަފއި އަނެްއކާ އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމަުށް އައުމާ އެީކގައި މިދިޔަ އަހަރު 

ޑޮލަުރގެ ޓެކްެސއް ނަގަްނވެގެން ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތީ.  25އް ނަގަން، މި އަހަރު އަނެއްކާ ޑޮލަުރގެ ސަރވިސް ޗާޖެ  12

ޑޮލަުރގެ ެޓކްސް ދަްއކަިއގެން ނޫނިްއޔާ  27ޑޮލަރަުށް ތިރިކުރިކަމުަގއި ވިޔަސް ކޮންމެ ދިވެއްަސކު  15އަދ މިއަދު އެ 

ނަުށޭ ކިޔާފައި ނުކުމެފައި، ދިވެހިން އެތައް މަސަްއކަތެއް ދެން މި އެއަރޕޯޓަކުން ނުފުރޭނެ. ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓް ިދެވހިން

ކޮުށްގެން، އެަތއް ބުރަ މަސައްަކތަކުން އެޅި އެއަރޕޯެޓކޭ ކިޔާަފއި، ވާހަކަަދއްކާަފއި، އެ ެއއަރޕޯޓަުށް އަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

ްސ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭ އެްއވެސް ސަބަބެއް އަޅުގަނޑަަކުށް ނުފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީ 27ދިވެހިން 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ފެންނަމުން މި ދަނީ ޓެކްސް މައްޗަުށް ޓެކްްސ، ޓެްކސް މަްއަޗުށް ޓެކްސް. މި ތަނުަގއި ޢަބްދު 

ދައްކަވާަފއި ހުރި ވާހަކަތަްއ ނަންގަަވިއގެން ބައްަލވައިަލއްަވއިފި މީހަކަުށް ވެއްޖެްއާޔ އެ މަނިކުފާނުެގ ހަމައެކަިނ 

ސަލައަީކ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެވރިކަމެއް އޮތުާމއި، އެ ވަގުުތ ރައީސްކަުމގައި ަރއީސް ަނޝީދު ހުންނެވުން އެކަނިކަްނ މައް
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އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު އެނގިގެންދާނެ. ެއއްކަލަ ވިދާުޅވި، މަސްވެރިން އަތުން ބައްތިފޯނެއް އޮތީމާ، އެ ބައްތިފޯނުން 

 ކަން ވެސް...ވެސް ޓެކްސްަނގަނީއޭ ވިދާުޅިވ ބޭފުޅާ އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު ހަމަވީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނޮޅިވަރަމް 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަުށް.

 

  ކަދެްއކެުވން:ވާހަ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް

އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަުޅގަނޑަުްށ ހީާވގޮތުަގއި ެވއްޖެއްާޔ މިހާރު ފާޑުފާޑުެގ 

ނަންނަމުގައި ޓެކްސްތަާކއި ޑިއުޓީތައް ރަްއޔިތުންގެ އަތުން ނެގިއްޖެ ފުދޭވަރަުށް ވުރެ އިުތރަުށް ވެސް. އަޅުގަނޑަކަުްށ 

ނަމުގައި ޓެކްސްތަްއ ތުރަުށް އަުޅގަނޑުމެން އެިކ ނަންރައްޔިތުންަނުށް މި ލިބޭ އެއްޗެްއގައި ދެްނ އި ހިއެއްނުވޭ މިހާރު

ކަމަކަުށް. އަޅުގަނޑަުށް  ރަްއޔިތުން އަތުަގއި އިތުރަުށް ދައްކާނެ ފައިސާެއއް ހުރި ،ކަމުގައި ިވޔަސްތަނުން ފާސްކުރި ނަގައި މި

ން މި ތިއްބެވީ ހިނީގެ ސިޔާސަތުގެ ބޭފުޅުންތަކެއް ނޫންބާވައޭ. ރު ހިންގަވާމި ސަރުކާ، ވެސް ހީވާ ަކހަލަ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

ވެސް ހިންޏަުށް ވެސް ހީވަނީ ނާއްޓެްއގައި ފެްނފޮދެއް ހުއްޓަސް ެއއީ ކަނެޑްއގެ ގޮުތގައި ހިންޏަުށް ވެްސ  ޙަޤީޤަތުގައި

 ފެންނަނީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅުއެއްކޮުށް ހަމަވީ. މިހާހިސާބުން  ޝުކުރިއްާޔ. އެމް.ޑީ.އޭގެ ވަުގތު

ކަުމގަިއ ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން، ނިމުމަކަުށް އައީމި ނިމުނީ. ބަހުސް  ފުރުޞަތުއަރުަވއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

އެ ާމއްދާގެ )ުށ( ަގިއާވ ގޮުތގެ މަތީން، ސަރުކާުރގެ  ،ންވަނަ ނަންބަުރގެ ަދުށު 3ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 75ގަާވއިދުެގ 

ފަރާތުން ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯަޓކުން 

 ޔުން އިްއވަން. ވަނަ ކި 3ބެހޭ ބިލުގެ  ނެގުމާއަތުން ޓެކްްސއާއި ފީދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ކަމަުށް ޯވޓަުށް އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީވޯޓަުްށ އެހުމަުށް ހުރި ކަން، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ުށްލަދެްއވުމަުށް ކޮން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު ްތތެރި މެންބަރުމޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ިއއްޒަ

ހިސާބަުށް ގޮސްފަިއާވ  ުދވަހުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެެރއިން ވޯޓުން ނިންމާ ،6.1ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ންނަވައިލާނީ. ެއގޮތުން، މިއަދު ބިލަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތައް ފުރަތަމަ ވޯޓަކަުްށ ދައެހުން.  ކަމަުށް ވޯޓަުށްކަން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ  2ފުރަތަމަ، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

 އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް ައމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުުށަހަޅުއްވައި، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަުށް  2މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާުޙ؛ ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

)ހ(. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރަުށް  -2 އިޞްލާޙުކުރުން. އެއަރޕޯުޓ ސަރވިސް ޗާޖު ެނގުން.

ދިވެހި ރުފިޔާގެ މަގުން އެއަރޕޯޓު ސަރިވސް ޗާޖުގެ ނަމުގައި ެޓކުހެްއ  300ފުރާ ބިދޭސީ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން 

 ނެގޭނެެއވެ. 

 

  ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 17    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 03 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯ

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ  . ހާޒިރުެވަވަޑއިގެނ85ްމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 17. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 3. ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 48

ހެއްުނވި. އެހެންކަމުްނ، މި އިޞްލާޙު ފާ .65ލަ؛ . ޖުމ33ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 65ގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން

ލާނަން. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ެދވަނަ ޯވޓަުށް ދަންނަވައި )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 ޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއަވިއދެއްވުމަުށް އަމީން

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

މެންބަރު   ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ުށަހަޅުއްވައި، ވިލިމާލޭމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހު

އްދާގެ )ހ( އަންނަނިިވ ަވނަ މާ 3މަނިކު ތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްާލޙު؛ ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން

ގޮތުން އިބްރާހީމް  ންޖަރުން ހިމެނޭގެ )ހ(. ޓްރާންސިޓު ފަސ3ިޓު ފީ؛ ގޮތަުށް އިޞްލާުޙކުރުން. ެއއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަން

 2ންޖަރެއްގެ އަތުން މި ގާނޫުނގެ އްެޖއިން ބޭރަުށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓުން ދިވެހިރާ

މަތީން  ޖުގެ  އިތުރުން ތިރީަގއި  ަބާޔންކޮުށްފައިވާ  ގޮުތގެުށްަފއިވާ ެއއަރޕޯޓު ސަރވިސް  ޗާ ަބޔާންކޮ ވަނަ މާއްާދގަިއވާ

  އެމެރިކާ  25ްނޖަރެއްގެ އަތުން ކޮންމެ ބިދޭސީ ފަސި -1ނގޭެނއެެވ. އެއަރޕޯޓު ިޑވެލޮޕްމަންޓު ފީެގ ނަމުގަިއ ފީއެްއ ނެ

 އެެމރިކާ ޑޮލަރު.  12ންޖަރެއްގެ އަތުން ކޮންމެ ދިވެހި ަފސި -2ޑޮލަރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ    ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18    ންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެ

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 48. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 2ން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދ18ޭ

 އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ. .66ލަ؛ . ޖުމ34ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 66މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގުިޅގެން ގަމު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔްޟ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ދެންމެ ފާސްވގެންދިޔަ އިޞްލާޙު ފާްސވުމާ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙަުށް ވޯޓަުްށ އަހާކަުށްނުޖެހޭ. އަދި ހިތަދޫ  3އިސްމާޢީލް ގާނޫނުގެ 

ޅުއްވި އިޞްލާޙަުށް ވޯޓަުްށ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ތިންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް ހުުަށހެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ެގ 3ގާނޫނުގެ هللا އަހާކަުށްނުޖެހޭ. އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ފަހަތަުށް އަކުރެްއ އިތުުރކުރުމަުށް ހުުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަުށް ެވސް ވޯޓަުްށ އަހާކަުށްނުޖެހޭ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ދެން އޮްތ 

ޙު؛ ހިތަދޫ އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ތިންވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަުށް ހުުށަހެޅުްއިވ އިޞްލާ

 އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް ައމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.
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  އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ހުުށަހަޅުއްވައި، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު؛ ބުނެިވދިޔަ ގާނޫުނގެ ތިންވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަުްށ 

ޢަމަލުކުރަން ފަުށާ އިޞްލާޙުކުރުން. ތިްނވަނަ މާްއދާގެ )ނ(، މި ާމއްދާގެ )ހ( އަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާނީ މި ގާނޫނަުށް 

)ހައެްއ( މަސްދުވަސް ހަމަާވ ތާރީުޚ ހިމެނޭ މަހާ ވިދިގެން ފެުޭށ މަހުގެ ެއްއވަނަ ދުވަހުން  6ތާރީޚުން ފެުށިގެން 

 ފެުށިގެންނެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ދެންމެ  އެ އިްއވެވި އިޞްލާާޙ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކުށް

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް    ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  ތީާއދުކުރެްއިވ މެްނަބުރ:        

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 46. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 19ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 2ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.  .65. ޖުމުލަ؛ 33އަދަދު؛  . ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވ65ާމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ތިންވަަނ  ،ިއސްމާޢީލް ފަްއޔާޟް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  ގަމު)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އެންމެ ފަހު އިޞްލާޙު. 

 ުށް ދަންނަވަން.މާއްދާގެ )ުށ(އާ ގުޭޅގޮތުން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ިއްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ައއްޑޫ މީދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމު

 .ރޮޒައިނާ އާދަމް ތާއީުދކުރަްއާވފައިވާ އިޞްލާޙު؛ ބުނެވިިދޔަ ގާނޫނުގެ ތިންވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( އުނިކުރުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ  އެ އިްއވެވި އިޞްލާާޙ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ްއިވ މެްނަބުރ:        ތާއީދުކުރެ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 46. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 21. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެ

އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.  .67. ޖުމުލަ؛ 34. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 67މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗއްކޮުށްލަދެްއވުމަުްށ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މިއަުދގެ ެއންމެ ފަހު ވޯޓަުށް މި ދަންނަވާލަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އަދިވެސް އެއްފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގައްޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ، ިދވެހިރާއްޭޖެގ 

ން ބޭރަުށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެްކސްާއއި ފީނެުގމާ ބެހޭ ބިލު، މުޅި މަޖިލީހުގެ އެއަރޕޯޓުތަކުން ިދވެހި ރާއްެޖއި

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ެގންނެވި އިޞްލާޙާ އެކު ފާްސކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެިރ 

  މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ
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   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ހުގެ ޖުމުވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 20. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 48. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ . 1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ަގއްދޫ  .68ލަ؛ . ޖުމ35ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ68ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ން ވެހި ރާއްޖެއިރޯޕޓުތަކުން ދިދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއއަ، އިވާފަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާ

 ނިންމެވި ރައްަވއިން ދިރާސާކުގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީނެގުމާ ބެހޭ ބިލު މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީންޖަރުންބޭރަުށް ފުރާ ފަސި

 ފާސްވެއްޖެ.އެކު މަޖިލީހުން  މަޖިލީހުން ގެންނެވި ިއޞްލާޙާ ގޮތަުށް

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވީ ބުރާސްފަތި ުދވަސް 2016 ބަރުނޮވެން 24. މިއަދަކީ ދަންނަަވން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު 

އި މިއަދު އަުޅގަނުޑގެ ހިތުގަ  ހު ޖަލްސާއަުށް.ދަނީ މި ދައުރުގެ އެންމެ ފަ މި މިއަދު ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން މިއަދު ެވގެން

ތްތެރި އުފެދެނީ ހަމަ އެންމެ ޝުޢޫރެްއ. އެއީ ޝުކުުރވެރިކަުމގެ ޝުޫޢރު. އަުޅގަނޑު ުޝކުރު ދަންަނވަން މި ޖެހެނީ ިއއްޒަ

މެންބަރުންނަުށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން. އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ. އެްއވެސް ގޮތެްއަގއި 

އިމާރާތެއް ނޫން. ގޮނޑިގޮނިޑެއއް ވެސް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

ންތައްތަކެއް ރަނގަޅަުށް ކުރެވުަނސް، ނުރަނަގޅަުށް ކުރެވުނަސް، ކަލެކްިޓވް ޮގތެއްަގއި ެއއީ ރައްޔިތުްނެގ މި މަޖިލީހުން ކަ

މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ މަސައްކަތުން ކުރެްއިވފައި އޮތް ކަެމއް. އެހެންކަުމން، އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު 

ކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެފަދައިން މަޖިލީހުގެ ހީާވިގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރި

އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި ވަކިން 

ރިންޓު މީޑިޔާ ވިޔަްސ، އެހެން ޚާއްޞަކޮުށް ައޅުގަނޑު ޝުުކރު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ، މީޑިޔާގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް. ޕް
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މީޑިޔާތައް ިވޔަސް، ީޓވީތައް ިވޔަސް، އަދި އެހެން ގޮްތގޮތުން ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ ބެހޭ ގޮތުން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު 

ުްށ ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދެްއވުމުގައި މީިޑޔާގެ ފަރާތްތަކުން ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ މަަސއްަކތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަ

ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ެއކަމުގެ ައގުަވޒަންކުރާ ކަްނކަންކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޑިމޮކްަރސީއަކީ ވަރަުށް އެހެން ކަހަލަ 

އެްއޗެއް. ޑިމޮކްރަީސގައި މި ޮއންނަނީ، ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ އެދޭ ގޮތަކީ ހުރިހާ ފަހަރަކު ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ވެސް ހުރިާހ 

އެރުން. އެހެންނުވާ ހާލަތްތަކުގައި ޑިމޮކްރަސީަގއި މި އޮންނަނީ، ިގނަ ބަޔަކަުށް ފެންނަ ގޮތުަށް  މީހުން އެއްގަލަކަުށް

އެކަންކަން ނިންމުން. އެއަުްށުވރެ ދެން ނިންމަންޖެހޭ އެހެން؛ ނިންމޭނެ އެއްވެސް ގޮެތއް ނެތިގެން އެގޮތަުށް ނިންމާފައި 

މާ ކަންތައްތަުކގައި އުނިކަމެއް ހުންނަ ކަމަުށް ވާނަމަ، އެީއ ވަނީ. އެހެންވީމާ، ގިނަ މީހުންނަުށް ފެންނަ ގޮތަކަުށް ނިން

ޑިމޮކްރަސީަގއި ދެން މި ަވގުަތުށް އޮތް އުނިކަމެއް ކަުމގައި ައޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ. މިައދުގެ ޖަލްސާ ނިންމައިާލއިރު 

ނުޑ ކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ރިޕޯޓު ކާޑަުށް ވެސް ބަލައިުލން އެއީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޢިޒުނަޔާ އެކު އަުޅގަ

ވަނަ އަަހރު ނިމިގެންދާއިރު މުޅި ޖުމުލަ  2016ކަމުގައި ދަންނަވަން. އެއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް. 

ުށް ބިލެްއގެ މަސަްއކަތް މަޖިލީހުން ވަނީ އެއްކޮ 43ބިލެއް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަތކުަގއި މަސައްކަްތކުރެިވ، އޭެގތެރެއިން  47

ގަރާރު ނިމުނު. ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅުއްވި ޖުމުލަ  3ގަރާެރއް ހުުށަހެޅި،  3ބިލެއް.  4ނިންމައިލާފަ. ޖުމުލަ ނުނިމި ވަނީ، 

 6މައްސަލަެއއް ހުުށަހެޅި،  6މައްސަަލއެްއ ވަީނ ނިންމާފަ. މެންބަރުން ހުުށަހަޅުއްވާ  50މައްސަަލއެއް ހުުށަހެޅި،  50

މިނިސްޓަރުންނާ  52މަްއސަލަ ނިންމާފަ.  2މައްސަލައެއް ހުުށަހެޅި،  2ން ހުުށަހެޅި މައްސަލަ ވަނީ  ނިންމާފަ. ރިޔާސަތު

ުސވާލު މިނިސްޓަރުންނާ  52މިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލުކުިރ ވާހަަކއެްއ ނޫން.  52ސުވާލުކުެރއްވިަފއިވޭ. ޭއެގ މާނައަކީ 

ވަަނ  2016ރިޕޯެޓއް ނިމިފައިވޭ.  4ހެޅި، ރިޕޯޓެއް ހުުށަ 4ކުރެވުނު ވާހަކަ. އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުަތއް؛ 

އިން މިއަދުެގ  2014މެއި  28. 97.6އަހަރުގެ މި ހުރިހާ ވާހަަކއަުްށ ބަލައި ނިންމައިލާއިރު ޕްރޮަޑކްޓިވިޓީ ރޭަޓކީ %

. މައްސަލަެއއް 4މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފަ. ޕެންޑިންގައި ވަނީ  376މައްސަލަ ހުުށަހެޅި،  380ނިޔަލަުށް މުޅި މަޖިލީހުަށް 

. މި ހުރިހާ ކަމަކަުށްޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު 98.9ޕްރޮޑަކްޓިިވޓީ ރޭޓު؛ %

 ޝުކުރު ދަންނަވަން.
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