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7201/18/5ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:03 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:51: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މުޙައްމަދު މަސީޙު هللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފަސްހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )އަންގާރަ  2017 ެފބުރުވަރީ 14

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .ى رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم علالة 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

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/1/5އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ވާ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ގައި  6.1އެޖެންޑާ އަިއޓަމް  -4.1

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާޫނނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ  79/31ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 
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ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ވޯޓަކަުށް  75ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުުށމަުށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިުދގެ 

 ދަންނަވާލުން ކުޑައިުރކޮޅެްއގެ ތެރޭގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

ަގއި  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. ، 4.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{4.2}

ަގއި މިނިވަން  11:00. 3ަގއި އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  11:00. 3ރި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަ

. 2ަގއި މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:00. 1މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ިއ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ގަ 2:00. މެންދުރުފަހު 3ަގއި ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  1:00މެންދުރުފަހު 

 .2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މަޖިލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު.، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ގެ ބިލުެގ ތަޢުލީމު، ޅުއްވާަފއިވާ ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަހައްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -5.1

 ގެ ބިލު.ރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ތަޢުލީމުފު

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަ -6.1

)ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  79/31ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ކުިރއަުށްގެންދިއުުމގެ ފުރުޞަތު  75ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

ލީހުގައި ޯވޓު ނެގުން. އަދި ބިލުގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަުށްގެންދިއުމަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ ދިނުމަުށްޓަކައި މަޖި

ނަމަ، އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. 

ިއއްޒަތްތެރި  އް ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން.)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަ

 ވޯޓަުށް ދަންނަވައިާލނަން. މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  ަގިއވާ، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 6.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާޫނނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ  79/31ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ުށްޓަަކއި ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރިއަުްށގެންދިއުމަ 75ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދު ފެުށުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުްނ 

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

    ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   27     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި

 14      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 27        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މ85ެމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 3. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 24. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

އެހެންކަމުން، ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ  .27. ޖުމުލަ؛ 14. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 27މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯްޓ  79/31އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ާގނޫނު ނަންބަރު 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތެގ  75ޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަ 

 މަތީން ކުރިއަުށްގެންދިއުމަުށް ެނގުނު ވޯޓު މަޖިލީހުން ފާސްވެްއޖެކަމުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަލަުށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ޒަތްތެރި ިއއް ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ، 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

. )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު 79/31 ގާނޫނު ނަްނބަރު، ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ޒަތްތެިރ . އިއްޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުޑަުހވަދޫމި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ 

 މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަުށް ިމ  79/31ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ހިރާއްޭޖގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަުށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު )ދިވެ 79/31ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއާވ  7ގެނައުުމގެ ގޮުތގައި ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް. އެއީ ބުނެވިިދަޔ ގާނޫނުގެ 

ޕްޓަރަުށް އަންނަނިވި ގޮތަުށް ގެ )ނ( އަުށް އަންަނނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކޮުްށ، ެއ ޗ22ެޗެޕްޓަރުތަުކގެ ތެރެއިން  ޗެްޕޓަރ 

ެނގުމަުށް  15ގައި ބޯފެނުން % 22)ރ(ގެ ގޮތުަގއި އަކުެރއް އިުތރުކުރުން. އާދެ، މިގޮތުން އިުތރުކުރާ ައކުރަކީ ޗެޕްޓަރު 

 ބަޔާންކޮުށްފައި މި ވަނީ ބޯފެނަކީ މިހާރު ގާނޫނުަގއި ބަޔާންޮކުށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޯފެނާއި ސޮފްޓް ޑްރިންުކގެ ގޮުތަގއި 

ކަމަުްށ  15ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުެރވި ނެގެމުން އަންނަ ޑިއުޓީެއއް. އެ ިޑުއޓީގައި ހަމަ މިހާރުވެސް ނަގަމުންދާ އަދަދަކީ %

 4ވާތީެވ، ޭއގެ ފަހަތަުށް އަކުރެްއ އިތުރުކުރާއިުރގައި ވެސް ޮސފްޓް ޑްރިންކާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކުގެ ގޮުތގައި ލިޓަރަކަުށް 

މި ދަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރެިވގެންދިޔައިުރަގިއ ފިޒީ ޑްރިންކާއި އެނަރޖީ  ލާރި ބޮުޑކުރެިވެގން 60ރުފިޔާ 

ޑްރިންކުން ނެޭގ ިޑއުޓީ ޮބުޑކުރެިވގެންދާނެ ކަމަުށް ބަޔާްނކޮުށްފައިވާީތއާ އެުކ ެއ ބަދަލު ގެނައުމަުށްަޓކަިއ ހުުށަހެޅޭ 

މީގެތެރޭގައި ބަޔާންކޮުށްފައިވީ ނަމަވެސް ފެނަކަުްށ  އަުށް މި ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކީ. ފެން 22އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި ޗެޕްޓަރު 

އެްއވެސް؛ ިޑއުޓީައކަުށް އެްއެވސް ބަދަލެއް ނާންނަކަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާުލކަމަުށް ޓަަކއި ދަންނަވާލަން. 

ތެެރއިން ޗެޕްޓަރު  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ ޗެްޕޓަރުތަކުގެ 7އަދި ހަމައެާއއެކު ބުނެވިިދޔަ ގާނޫނުގެ 

، ަގއި މިހާރު ނަގަމުންދާ ސިނގިރޭޓު ުށ(ގެ )24އަުށް އަންނަނިިވ ގޮތަުށް ިއޞްލާޙުކުރުމަުށް މި ހުުށަހަޅަނީ ޗެޕްޓަރު  24

ލާރި. ަނމަވެސް މިހާރު ބޮޑުކުރެިވގެްނ  25ރުފިޔާ  1ޓަކަުށް މިހާރު ގާނޫނުަގއި ބުނާ ގޮތުން ނަގަުމންދަނީ ކޮންމެ ސިނގިރޭ

ރުިފޔާއަުށް ކަމަުށް ވާީތވެ އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ދެން އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ، މި  2އި މި ދަނީ މި ބިލުގަ

ބިލަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެ، ތަސްދީގުކުުރމަުށްފަހު ރާއްޖޭގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެުށިގެން 
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ލު ހުުށަހެޅި ސަބަބެއްގެ ގޮުތގައި މި ބަޔާްނކުރަނީ، ސަރުކާރުން މި ބިލު ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފަ. އަދި ހަމައެާއއެްއކޮުށް މި ބި

ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޞިއްޙަތަުށް ގެއްލުން ލިބޭ ބާވަތްތަްއ ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލިކުރުމުަށް ބާރުއެޅުމަުށްޓަކައި އެފަަދ 

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު(  79/31ބާވަތްތަުކގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ޮބޑުކުރުމުގެ ގޮތުން، ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާެޙއްގެ ގޮުތގައި ސަުރކާރުން މި ބިލު ހުުށަހަޅަނީ. އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، 

ަޤއުމުތަކުަގިއ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބައިނަލްއަްޤވާމީ އެިކއެކި މުޢާހަދާތަކުގައި ަބއިވެިރވެފަިއވާ ބަޔަކަުށް ވާތީެވ، ދުނިޔޭގެ އެކި

މިހާރު މި ދަނީ ޞިއްޙަތަުށް ެގއްލުން ލިބޭ ޒާުތގެ ތަކެތި ބޭުނންކުރުން މަދުކުރުމަުށް ޓަކައި ތަފާތު އެކިެއކި ޕްރޮގްރާމުަތއް 

ހިންގަމުން. އެގޮުތގެ މަތީން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ބައިނަްލއަްޤވާމީ އެިކއެކި މުޢާހަދާތަކުަގއި 

އިކޮުށްފަިއވާީތވެ، އެކަންަކން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެވސް މި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޢަމަލުކުރުމަުށް ޓަކަިއ ސޮ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން އަދުގެ ސަރުކާރުން މި ދަނީ ހާަމކުރަމުން. އަދި ހަމައެާއއެުކ ައޅުގަ

ާވތީވެ ަވކި ހަމަތަކެްއގެ މަތީން، ނޫނީ ވަކި ގޮަތކަުށް  ޓަކީ ިޞއްޙަތަުށް ގެއްލުން ލިބޭ ެއއްަޗކަުށްސިނގިރޭ

ޓުން ލިޭބ ގައި އެކަމެއް ނުކުރެވޭ. ސިނގިރޭއިޝްތިހާރުކުރެިވގެން ނޫނިއްާޔ ހަމަގައިމު ވެސް ދުނިޭޔގެ ެއހެން ޤައުމުތަކު

ުޅގަނޑުމެން ިމއަދު ގެއްލުން ޭއގެ ފޮުށީަގއި ަބޔާްނކޮުށްފައި ނޫން ގޮތަކަުށް ިވއްުކން މަނާ ޤައުމުތައް ވެްސ ާވކަން އަ

ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، ބައިނަލްއަްޤވާމީ އެިކއެކި މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެްސ 

މި ކަންކަން ކުރުމަުށްޓަކަިއ ައދުގެ ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުންަނުށް ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަކަުށް ިމކަން ކުރުމަުށްޓަކަިއ، ލިބޭ 

ދަނީ ވެސް މީގެތެރެއިން އިތުރުކުރުމަުށްޓަަކއި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ އިޚްލާޞްެތރި ނިޔަތެއްަގއި ކުރަންޖެހޭ އާމް

މަސައްކަތެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ހަމަެއއާެއކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބިލު ފާސްކުރަން މިއަދު ައޅުގަނުޑ 

ލުމެއް ނެތި އަުޅގަނޑުމެން ކޮުށްދޭންޖެހޭ ކަމެކޭ. ސަބަބަކަުށް ވަނީ، ަދއުލަތުެގ ދަންނަވާނީ ސިޔާސީ ވަކި ފިުކރަކަުށް ބެ

ބަޖެޓު މި ފަހަރު ފާސްވެގެްނދިޔައިރުަގއި ހަމަަގއިމު ވެސް ދައުލަތަުށް ލިބޭނެ ކަމަުށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ގޮުތަގއި މި 

ތީގެ ޑިއުޓީ ބޮުޑކުރަުމން ލިބޭނެ ކަމަުށް ލަފާކުރާނެ ޑިއުީޓއަުށް ބޮޑުކުރުމުން، މިެދންނެވި ދެ ބާވަތުގެ، ތިން ބާަވތުގެ ތަކެ

އާމްދަނީއެްއގެ ވާހަކަ ަބޔާންުކރެވިގެްނވޭ. އެހެންވީމާ، މި ަމޖިލީހުން ވީހާވެސް އަވަހަކަުްށ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި އަދި 

ވީހާވެސް ައވަހަކަުްށ  މިއަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު ިއޞްލާޙުތަކެއް ވާނަމަ އެ އިްޞލާޙު ގެނައުމަުށްފަހުގައި ވެސް މި ބިލު

ފާސްވެގެްނގޮސް މި ބިުލގެ ަފރާތުން، މި ބިލުގެ ޒަރީޢާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ ދައުލަތަުށް ލިިބެގންދިއުމަކީ ހަމަގައިުމ ވެްސ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ުއއްމީދުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުްށ 

ވެސް ފަހިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެެކން. އެހެންކަމުން، މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަންކަން ހަމަގައިމު 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް އާދޭާހެއކު ދަންނަވަން، އޮުޅަވއިނުލަްއވާ، އޮުޅަވއިނުލައްާވ، މީިޑާއގެ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަދި މި 

ވެސް ބިލުގެ އަސްލާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން އަސްލު އޮޅުަވއިނުލަްއާވ  މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ ބޭފުޅުން

ވާހަކަދަްއކާުށޭ. ތަކުރާުރކޮުށް ަހމަ އަުޅގަނޑު އަދިެވސް ެއއްަފހަރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން. މީގަިއ ފެން ބަޔާންކޮުށްަފއި 



6 

 

ފެނުގެ ޑިއުޓީ ިއތުރަުށް ނަގަނީކީ ނޫން. ފެން  އޮތެއް ކަމަކު ފެނަކުން އިތުރަަކުށް ޑިއުޓީ ނަގަނީކީ ނޫން. އެްއގޮތަކަުްށވެސް

މީގައި ބަޔާންކުރަންޖެހުނު ަސބަބަކީ މިހާރު މި ގާނޫނުގައި ުކރިންވެސް އަުޅގަނޑު މިދެންެނވި ފަދައިން، ފެނާއި ސޮފްޓް 

ުށްޓަކައި ގާނޫނަުށް ޑްރިންކުން ނަގާ ިޑއުީޓގެ ގޮުތގައި ަބޔާންކޮުށްފައި އޮތީތީެވ، އެނަރޖީ ޑްރިންކާއި ިފޒީ ޑްިރންކު ހިމެނުމަ

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ގެްނނައިރުަގއި ފެން ަވކި މާއްާދެއއްގެ ގޮތަުށް އެ އޮްތ ގޮތަުށް ބައިންދާފައި އިތުރަުށް އެހެން 

އަކުެރއްގެ ގޮތުަގއި އަކުެރއް ިއތުރުކުރެިވގެން ޑިއުޓީ ބޮުޑެވެގންދާތީވެ، ެއގޮތުގެ މަތީން ފެނުގެ ވާހަކަ މީަގއި ބަޔާންކޮުށްފައި 

އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއއްގޮަތކަުށްވެސް ފެނުން ނަގާ ޑިުއީޓ ސަރުކާރުން ބޮޑުކުރީކީ ނޫން. ސަރުކާރުން، ދައުލަތުން މި މި 

އަދި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ބިލު ހުުށަހެޅި މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މިދެންނެވިހެން ޞިއްޙަތު ސަލާމަތްކުރުމަުށް ބާރުއެޅުމުަށާއި، 

 ވީހާެވސް އަވަަހކަުށް މި .އެކު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ބިލެއްގެ ގޮުތަގއިމަުށް ޓަކައި ހުުށަހެޅި ކުރުއިތުރު

ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަުށް މީގެ ފޮނިމީރުކަން ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށްޓަކައި ސަރުކާރަުށް ެއްއބާރުލުން، ބިލު ފާސްކޮުށް

  . ޝުކުރިއްޔާ.ވާހަކަ ދަންނަވާލީ ވާތީ އެ ކަަމުށް ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ ގަިޑއިރުގެ ބަ 3ލަ ަވނީ ޖުމު ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ިސކުންތު.  41ޓު މިނެ 14ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް  3މިނެޓު  44ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  41މިނެޓު  40ގަޑި  1

ޒަތްތެރި . ވަކި ޕާޓީއަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިއްމިނެޓު 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީައުށް  35މިނެޓު  12އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުތުޮކޅަަކުށްފަހު( . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެޓު 5މެންބަރުންނަުށް 

 ން ހުސައިންމަނިކަުށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާ ްއޒަތްތެރިދާއިރާގެ އި

 

 ން ހުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާ ވިލިމާލޭ

ެގ ދިވެހިާރއްޖޭ) 70/31ދަނީ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން މި

 ދެްއވީތީވެ ސަރުކާރު ކޯލިޝަްނގެ ޞްލާޙެއް. އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްަވއިމު އި( އަުށް ގެނެވޭ މުހިއްއެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯްޓގެ ގާނޫނު

އެުކ ންބަރަުށް އަުޅަގނޑު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ،ުށްރަމިފަރާތުން އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ޢާ

އަުދ މި ،ފަަދއިން ުށަހަޅުއްވަމުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިބިލު ދެންމެ ހު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޝުކުރު

 ،ހުުށަހެޅުއްވި ފަދައިންމަނިކުާފނު އެ  އެ ޙުގެ ނުކުތާގައިއޮތް އިޞްލާ ން ފެންނަން މި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ޕޯޓަލު

އްާސއި ދިޔާެއއްޗެ  ބާވަތުގެ ތައްޔާރީނުންކުރާ ގެ ބުއިމަުށް ބ22ޭއޮތް ޗެޕްޓަރު  ސާފުކޮުށް ލިޔުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެފައި މި

ތެރޭަގއި  ގާނޫނަުށް ގެެނވިދިޔަ އިޞްލާުޙގެ 79/31ވެސް ހަމަ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓްގެ މިެދންނެވި . އެއީ މިހާރުރާހުތް

ކުރައްވަުމން އަންނަ ގޮުތަގއި )ހ( ގަިއ އޮންނާނީ މި ޗެޕްޓަުރަގއި ިހމެނޭ ބާވަތްތަކުެގ ތެރެއިްނ އެންމެ ފަހަުށް ޢަމަލު



7 

 

 ބޯފެނާއި، . މާނައަކީއެހެނިހެން ތަކެތި ސުން ޕަސެންޓު ހިެމނޭމި ޗެޕްޓަުރގައި  ،ރީގައި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ތި

ުށް ކުޑަކުދިން ސްކޫލަ، އޮތް ބައިގެ އިތުރުން ރޖީ ޑްރިންކްސްގެ ނަމުގައި ެދން ފެންނަން މިއެނަ  ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އަދި

. ގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާަހކަ އަޅު  އެ އްަސކީ ސުން ޕަސެންޓް އިނގޭތޯ.އެްއޗެ މި، ގެންދާ ޕެކެޓް ފަދަ ތަކެތި

ރީޖ މިއީ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އަދި އެނަ ،ބޭފުޅުންނަުށް ހީފުޅުވެދާނެބައެއް ބޭތަނުން  ވާހަކަ ވަކި ހިސާބަކަުށް ދާ މިއެއީ 

މަުށް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރުވެސް ކެތި ހިމެނޭ ކަފަދަ ތައި ްސކޫަލުށް ކުދިން ގެންދާ ޕެކްޓު ޑްރިންކްސްގެ ތެޭރގަ

ޓީ ނުަނގާ ސުން ަޕސެންޓު. އެއީ ޑިއުގާނޫނުަގއި އިޞްލާޙުކުެރވިފަިއ އޮތް ގޮތުން ެއއީ ސުން ަޕސެންޓު އިނގޭތޯ. 

ގާނޫނުަގިއ މިދެންނެވި  ވެސްބޯފެނަކީ މިހާރު، ެއކުަގއި ޭއގެ ތިރިައުށް މިއަންނަމުގައި ދަންަނވާލަން. އަދި ެއއާސާމާނުކަ

ެވސް ކުރެޭވ ސޮފްޓް ޑްރިންކު އަދި އެަނރޖީ ޑްރިންކަކީ މިހާރު ނަމަވެްސ އިތުރު މި 15ހަމަ އެ ނުކުތާަގއި އޮތް %

 ަގއި މި 22ގޮތް. ޗެޕްޓަރ  އޮންނައަސްލު ލާނަން ގާނޫނުަގއި އޮތްއޮތުން؛ އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއި ކޯޑެްއގެ ގޮތުަގއި

ނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެެރއިން ތިރީގައި ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ ތަެކތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުަގއި )ހ( މި ޗެޕްޓަރ ަގއި ހިމެ ،އޮންނަނީ

 ؛އެކުެލވޭ ާބވަތްތައްބަނގުރާ  ބަނގުރަލާއި، ހިމެނެނީ . )ުށ(ަގއި މިހެނިހެން ތަކެތީގެ ސުން ޕަސެންޓުހިމެނޭ އެ

ަގއި ދަންނަވަނީ. )ރ( ބޯފެނުގެ ވާަހކަ މި ކުރާ. ރާއްެޖއަުށް އިމްޕޯޓު 15% ެއއީ؛ ބޯފެން)ނ( ަގއި ހިމެެނނީ  .50% އެއީ

ލާީރގެ  60ރުފިޔާ  6ޓަރަކަުށް ލި  ސް. އެއަުށް މި ހިމެނެނީ މިހާރުރޖީ ޑްރިންކްސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އަދި އެނަ، ހިމެނެނީ

 އެ ވާހަކަ. ރޖީ ޑްރިންކްސްގެސޮފްްޓ ޑްރިންކްސްާއއި އަދި އެނަ، ހަމައެކަނި ބަދަލަކީގެންނަނީ. މިހާރު ރޭޓުން ބަދަލު

ޚާއްޞަކޮުށް އެނަރޖީ ، ންތޯ. ނަމަވެސް ސޮފްޓް ޑްރިންކާއި އެނަރޖީ ޑްިރންކުއުޅެނީ އިނގޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި

. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނުއްވާފަމަރުޙަލާގައި  އް ނެގޭނެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ވާނީ ބަޖެޓުޑްރިންކުން އިތުރު ޓެްކސެ

އްަވިއގެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި މިހާތަނަުށް ކުރަޙަތަުށްޓަަކއި ވަރަުށް ަބއިަވރު ޚަރަދުރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮ ޞިއް

ގެންނަނީ ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ  މި އިދުވަހުގަ އަހަރު 3ންވަރަުށް މި ަސރުކާރުގެ ނުދެވޭ މިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙަތަުށް ސަމާުލކަން

ރައްޔިތުްނގެ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަުށްޓަަކއި ސަުރކާރުން ރާއްޖޭގެ ުށް. އެކަން ފެނުނު ކޮްނމެ ދިމާލަކުން ފެންނާނެ. ކުރިއަ

ޔޯ. މީ ސިޔާސަތެއް. ޕްރިވެންަޝން އިޒް ބެޓަރ ދެން ކިވާނޑު އެއް ސިޔާސަަތކީ ބައިނަލްއަޤް ކުރައްވަްނވީ މައިގަޢަމަލު

ކުން ރައްކާތެރިެވވެން ސަމާލުވުމަކީ ހަމަ ސީދާ ގޮތެއްގައި މުޅި ދުނިޔެ ބަލައިގެންަފިއވާ ނަމޫނާއެއް. ައޅުގަނޑުމެން ބަލިތަ

ވަނީ ޕޯިލޯޔ  . ައޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ުއސްމިންތަކެއް ހާސިލުކޮުށްފަ ޓަކައި މި ޤައުމު މިތް ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ހެދުމަުށްއޮ

ވާން.  ސްއިން ދުރުވެފައި އޮތް ޤައުމަކަުށްމީސެލްޖަހަނީ  . އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމު މިސްރާބު މިފަނެތް ޤައުމަކަުށް ވެ

މިްނގަނޑުން ެވސް،  ޮބޑު ލަނޑުދަނޑިތަކެއް. ޑަބްލިޔު.ެއޗް.އޯ ވަރަުށްސިލުކުރެވޭނެ ޔޭގެ ނިސްބަތުން ހާމިއީ ދުނި

ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ތަރައްޤީަތކާިއ  ނަުށްދެން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން، މީ މިންގަނޑުން ވެސް. އެހެްނވީމާވާބައިނަލްއަޤް

ްއޙީ ދުންތަކުެގ ސަބަބުން ނުކުމެދާނެ ޞިކަހަލަ އުެފއް ދޭ ަބއެއް ގުިޅގެން އުފެއް ވެުށިތަކަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ 

ކުރުުމގެ ވާހަކަައކީ ހުސްއެކަނި ެއއަުށް ސްނުމުގެ ަތރުތީބު އޮންނަންޖެހޭނީ ސަރުކާރެއްަގއި. ޓެކްސް ބޮޑުބަލިމަޑުކަމެއްގެ ވި
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ކުރުވުމާިއ، ރައްޔިތުްނ އްތަކަުށް ހޭލުންތެރިއި އެކަންތަ ކުރަނިވި މިްނވަރެްއގައޮތް ޙައްލެއް ނޫން. ނަމަވެސް އޭގެތެޭރގައި ސާފު 

ދެންނެިވ މަރުޙަލާގައި މި ނެ ކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުމިފަދަ ކަންތައްތަކުން ދުރުކުުރވުމަކީ ސަުރކާރުތަކުން ކުރަންެޖހޭ

އިތުރު  ނުކުތާގައި އާ ެރވެނިއު މެޝަރޒްގެ ގޮުތަގއި އެނަރޖީ ޑްރިންކާއި އަދި ޚާއްަޞކޮުށް އެނަރޖީ ޑްރިންކުން 2

މެންނަުށް . ެއއީ ރަނގަޅު ކަެމއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑުވާހަކަ ާފހަގަކުރިން އް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ އޮީތމަ އަޅުގަނޑުމެން އެޓެކްސެ

އަދަދެއްގެ ަބޔަކު އެކަން ބަލައިގަތީ ވެސް ރަނަގޅަުްށ  ވިިދގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ިގނަ ފާހަގަކުރެވުނީ. އެއާ

ަތްއ ޒާތުގެ ޑްރިންކުއި އަދި ުކޅިވަުރގެ ެއކިެއކި މައިދާންތަުކގައި ިމދެންނެވި ޔާހޭ. ސްކޫލްގެ ހޯލްތަކުގަ ދަންނަވަންޖެ ކަމަުށް

ކުރިން އެންމެ ތަންކޮޅެއް މީެގ ނގޭ ދިޔަ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކުރުން ވެސް އެންެމ ކުޑަމިނުން ހުއްޓިގެންއިސްތިހާރު

ގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 80ހަރުތަކެްއގެ ުކރިއަުށް ބަލައިލާއިުރގައި އަ 10 ،އަހަރުތަކެްއގެހަތަރު ކުޑަމިނުން ދެތިން

އިްނޑަސްޓްީރއަކަުށް ބަދަލުެވގެންދިޔަ ތަން. ރު ރެވިގެންދާ ބޮޑު މާިސންގާ އިސްތިހާކުޓް ެއއީ ިއްސތިހާރުސިނގިރޭ ،ފެނޭ

ބެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ތި އްޙަތަުށް ގެއްލުންދެނިވިކަން ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އެނގިއެކަމަކު ދުންފަތުން ޞި

މިހާރަކު ނުކުރެވޭނެ.  ކުރި. ަނމަވެސްޓް އިސްތިހާރުއި ވެސް ސިނގިރޭކުޅޭ ދަނޑުތަުކގައިސްތިހާރުކުރުން ހުއްޓުިވ. ފުޓުބޯޅަ

ވެސް ބުނާ  ކު އޭރު ނުިވ ެގއްލުމެްއ މިހާރު ނުވާނޭޓް ބޮވޭ. މިހާރަކު ނުބޮވޭނެ. އެކަމައި ސިނގިރޭ ތަކުގަމަތިންދާބޯޓު

ވެންޖެހުނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ މިކަހަލަމިކަހަލަ ކުރެނެ. ނަމަވެސް ެއކަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑެްއގައި މަނާކު އުޅެދާބަޔަ

އެއީ އެނަރޖީ ، ތެރެިއން ހިމެނެނީ ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިއަުދ މި، ގުޅިގެން. އެހެންވީމާކަންތައްތަކާ 

 60ރުފިޔާ  4ޓަރަކަުށް . ެއއީ ލިއެކަން ހިމެނޭތީވެސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ކެަޓގަރީަގއި  އެއީ ؛ގެެނވޭ ބަދަލު ން މިޑްރިންކު

ދުންަފތުން ތައްޔާރުކޮުށްަފއި ހުންނަ  ލިބިފަ. އަދި މީގެއިތުރުން ދުންފަތާއިއޮތީ  މި ނަުށްލާރީގެ ރޭޓުން ައޅުގަނޑުމެން

 ަޓކުން އެއީ )ުށ( ަގއި މި އޮންނަ ސިނގިރޭޓު؛ ސިނގިރޭ ެރވޭ ާބވަތް.ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިން ދުންފަތުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކު

 25ރުފިޔާ  1ދު މިއަ ،އޮތީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހަމައަުށް ގެނެވިަފއި މި އަުޅގަނޑުމެންނާ ރުފިޔާގެ މަގުން މިއަދު 2

ލަ ވެސް ޖުމުމަސައްކަތް  2އީ. މިއީ އަ އެކު މިލާރީގެ އިތުުރުކރުމަކާ  75ކަުށް އޮތުމެއް ގާްތަގނޑަލާރީގައި އޮންނަ 

ޓުެގ، ދުންފަތުގެ ތަުށް އިނގޭތޯ. ސިނގިރޭއްޙަރައްޔިތުންގެ ުދޅަހެޔޮ ޞި ދަނީ ދިވެހި ގޮތެްއގައި ނިިމގެން މި

 ކުރުމުން ލިބޭ ެގއްލުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނ ދައްކަންޏާ އަުޅގަނޑަުށް ީހވަނީ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް އިސްތިޢުމާލު

އަދި ެއކަމުން ލިބުނު ެގއްލުންތަކާިއ، ލިބޭނެ ގެްއލުންތައް ެއއީ އަުޅގަނޑަުްށ  ވާހަކަ ެދއްކިާދނެހެން. ގިނައިރު އެ

ހުރެ  ތަނުގައި  ގެ މެންބަރެއްެގ ހައިިސްއޔަތުން މިޔިތެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން ޚާއްޞަކޮުށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުރައް

އި މި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ އެބަޖެހޭ.  ވާަހކަ ދަންނަވާލަން ވާތީ އެ ހުރި ކަމަކަުށް ތަޖުރިބާކުރެވިަފއި ،ދަންނަވާލަން

 ޔާގެ ަބއެއް ޤައުމުތަާކއި،ޭއސި ެއއް. ދިވެހިާރއްޖެ ފިޔަވައި އަދިވެސް މިވީން އޮންނަންޓުއަދަދެއް ވެސް ނޫން ސިނގިރޭ 

ވަރުން ވުރެ މަތީގައި. މި  ޑޮލަަރުށް 10ވެސް އުޅެނީ ފޮުށްޓެއް ިމހާރު ޓުޕުގެ ގިނަ ޤައުމުތަުކގައި ސިނގިރޭއަދި ޔޫރަ

ޑޮލަރު ުކޑަކޮުްށ  4ޑޮލަރަުށް. އަިދވެސް ގާްތގަނޑަކަުށް  6ޓެއް އެބަލިބޭ ފޮުށް ޓުޖެއްސީމަ ވެސް ރާއްޭޖގައި ސިނގިރޭ
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ގޮުތގައި ބޫުލކުރާ އަުޅގަނޑު ގަ، ައދި މިވަރަކުންނެއް ނޫން، އެހެންވީމާފޮުށްެޓއް މި ލިބެނީ.  ޓްރާއްޖޭަގއި ސިނގިރޭ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ މިވަރުން ގޮްސގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގަިއ  ރުފިޔާ ޖަހަންޖެހޭ. 4ޓަކަުށް ސިނގިރޭ

ބޭ ހިސާބުަށް ފޮުށްޓެއް ލި ޓުސިނިގރޭވަރަކަުށް ރުފިޔާއަުށް  200ނުވަތަ  100މިކަން ހުއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ގާތްގަނޑަކަުށް 

ވެސް އަުޅގަނޑު މިހިރީ ތައްޔާރަުށް. ނަމަވެްސ  ހަމަގައިމުރައްޔިތެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން  ދޭން ދިވެހިހަމަ ގެންދަން ވޯޓު

މުގެ ވިސްނުމަކު ނޫން. ކަންތައްަތއް ކުރު ނަަގއިގެން މިޔިތުންގެ އަތުން ެޓކްސްރައް ދިވެހި ދިވެހި ސަރުކާރުން މި އުޅެނީ

ންނަުށް ދިވެހީ، ވީބޮޑެތި ދުޅަހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ އަާމޒު ރައީސް ާޔމީން ހިއްޕެ އްޙީ ދާއިާރއަުށް މިހާރާއްޖޭގެ ޞި

ޔިތުންނަުށް ލިބެންވީ ރައް އްޙަތެްއގައި ތިބުމަކީ ދިވެހިމިއީ ކަމުަގއިވާީތވެ. ދުަޅހެޔޮ ޞި ލިބެންވީ އެންމެ ޙައްޤު މިންަވރަކީ

ކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއކަން ކަުށަވަރު  އެންމެ މުހިއްމު ޙައްޤު. އެެހންވީމާ،ހައިިސއްޔަތު.  އެންމެ ޚާއްޞަ

ެވގެން އެިޅގެންދާނީ ުޔނިވަރސިޓީ ހޮސްޕިޓަލް ކަންޭނނގެ ފުޅާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލްهللا ނެ ފެންނާ

އޮތް ޤައުމަކަުްށ ކުެރވޭ ރަނގަޅު ވެުށްެޓއް މި އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުަގއި ެވސް ކެންސަރަުށާިއ، މުހިއްމު ަބލިތަކަުށް ބޭސްފަރުވާ

މީހުން ވެްސ ރާއްެޖއަުށް ބޭސްވެިރކަމަުށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަންނާނެ ދުވަހެްއ  ގެ ަޤއުމުތަކުގެހުޅަނގު ޔޫރަޕާއި ޔޫރަޕު

ގެ އަރާމު ޓުއަރިސްޓުން މި ހޯދާ ގޮތަުށް މާދަމާ ނޑުދޮުށްތަކާިއ، ރާއްޖޭގެ އަރާމު މި މަންޒިލްގޮވެގެންދާނެ. ރާއްޖޭގެ ރީތި 

 ގެ ން ހަމަ ތިބުމަކީ އެކަުށީެގންވާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންމެޑިކަލް ޓުއަިރޒަމްގައި ިދވެިހރާއްޖެއަުށް ިޒޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރި

ްއދުގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަުޅ އިުރ ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ މި ސަރަހަބުީރެގ އިމާރާތް ނިމިގެންދާ 25 އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ

 މިއަުދގެ ރައީްސގެ އްތޯ؟ކާުކގެ އަމާޒެފެސިލިޓީހުރި އެއް ހޮސްޕިޓަލަކަުށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ޮހސްޕިޓަލް ވެގެންދާނެ. 

ިމކަހަލަ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ، އެހެްނވީމާގެން. އޭ ކިޔާަފއި މި ނުކުންނަީނ މިހެންވެއަމާޒު. އަުޅގަނޑުމެން ހޭަވްއލާ

ްނ ޓުނގިރޭއެކަމަކު ސި ގެނެްސދާނެ. ވާހަކަ ދެއްކުުމގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ިމވާހަކަ ކޮންމެ ގޮތަކަުށް ވެސް  ތެދެންމެ މި

މުޅި ދުނިޭޔަގއި ، ޑޮްކޓަުރން ވެސް ގެއްލުްނ ނުލިބޭ ކަމަކަުްށ އެަކކަުށް ވެސް ދެބަހެްއ ނުެވވޭނެ. ލިބޭ ގެއްލުން. ލިބޭ

އޮީތ  ގަިއ ހުންނަކަން އެ ޓުކެިމކަލް ސިނިގރޭނުރައްކާތެރި  އެތަެކއްހާ ދިރާސާތަުކގަިއ ވެްސ އެަތކެއް ހުރި ފައި ވިކުރެ

 ތަނުަގއި މާ ން ލިބޭ ގެއްލުުމގެ ވާަހކައަުށް މިބޮނީ. މީގައި އެަނރޖީ ޑްރިންކު ލިޔެވިފަ. އެކަން އެނގޭ. ނަަމވެސް ބޯމީހާ

ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ދައްާކކަުށް ނޫން އަޅުގަނޑު މި ތެދުވީކީ. ނަމަވެސް މި ތަފްސީލުގައި ހުރި ބައެއް ނުކުތާތައް އެހެން 

، މިރު ވެސް ދެންމެ އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންއަޙްމަދު ޢާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގޮތަކަުށް ބަދަލުކޮުށްގެން ގެނެްސދާނެތީ 

މި ތެދުވީ. ައޅުގަނުޑގެ އެދުމަކީ މި ބިލު ޓަކައި ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަުށް އެދިގެން އޭގެ އިތުރު ތަފްސީލު ދިނުމަުށް

ވެއްެޖއްާޔ  ޓީދީ ކޮމިނޑުމެންގެ މި މަަސއްކަތަުށް ޚާއްޞަކުެރވޭ ކޮމިީޓއަުށް، ެއއީ އިޤްތިޞާއަުޅގަ ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލަިއގަނެ

ައދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއްގެ ދީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮުނުވމަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. އިޤްތިޞާ

މަތީން ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަާކ އެކުަގއި ބިލު ފާސްވެގެންދިުއމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮުށްދީފައި އޮތް، އަުޅގަނޑުމެްނ 

އަުށް ބަޖެޓް. އެ ބަޖެޓަުށް ވޯޓުެދއްވި ހުރިހާ މެންބަރުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙަުްށ  2017ނިންމައިފީމު 
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ވޯޓުދެްއވާނެ. ެއއީ އަުޅގަނޑުެމން މިހާރު މި ވަގުތައް ކުރީްއސުރެ ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް. ބަޖެޓް ފާސްކުރީ ބަޖެޓަުށް 

ުޅގަނޑުމެން ހުއްދަދީެގން. އޭރުވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން ވޯޓެއް ނުެދއްވާ. އެހެންވީާމ، ސަރުކާރަުށް ލިބެންޖެހޭނެ ރެވެނިއުއަުށް އަ

އެ ބޭފުޅުން ފަހަރުގައި ބަިއެވރިވެަވޑައިުނގެންފާނެ. ނަމަެވސް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާހިތްޮއތީ މުޅި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންގެ 

ރީން ފިތަުށް ފިއްތަވައިދެްއވަްއޗޭ މި ބިލުގެ މި ހިސާބުން. ޞިއްޙަތަުށް ޓަކައި ގެނެވޭ މިަފދަ ކަމެއްަގއި މިއަދު ވޯުޓގެ ގް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މި ާވހަކަ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ދައްކާނެ ބަޔަުކ އުޅޭނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ުޝކުރިްއޔާ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ގަމު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލަުށް.

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

އެ ވާހަަކ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ވަރަުށް ބޮޑުތަނުން ހަމަ އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ބިެލއް މިއީ އިނގޭތޯ. 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭުނންވޭ. އެއީ އަުޅގަނޑު މި ބިލަުށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ، ވިިލމާލޭގެ

އަޙްމަދު ނިހާން ވިދާޅުވި ސަބަބުތަކެއް ނޫން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް މުސާރަނުދެވި ފަގީރުވެގެން ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ 

ކާރަުށް ޓެކްސްނަގަިއގެން ރައްޔިުތންނަުށް ދޭންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް އެހީތެރިވުމުގެ ހާލަތު ދަުށުަށް ދާތީ ސަރު

ގޮތުން އަުޅގަނޑު މި ބިލަުށް ތާއީދު މި ކުރަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްަޙތެއް ހޯދައިދޭން ބޭނުންވެގެން 

ާކރު ހިންގަން ފައިާސ ހޯދަންެވގެން ނަާގ ޓެްކސެއް. އެހެން ނަގާ ޓެްކސެްއ ނޫން މީކީ. ިމއީ ކަނޑައެިޅގެން ހަމަ ސަރު 

ދަންނަވާލުމަކީ ެއއީ ހަޑި ަކމެއް ނޫން. ހަމަ ރީތިކޮުށް ެއހެން ދަންނަވަންވީ. ކޮންމެހެން އޮުޅވައިލާނެ ކަމެއް ނެްތ 

ނަމަ، މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙަތޭ ިކޔާފަ. ޞިއްޙަތު ތި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމުަގއި އިްސކޮުށް އޮތް ކަމަުށް ވާ

ފަންޑުކޮުށްގެން ހިންގާ ޕަބްލިކު ސާވިސް މީޑިއާ ކުްނފުނީގެ މޯލްޑިވިއަން ައއިޑޮލް  80ނޫނީ % 100ފަންޑްކޮުށްގެން %

ކިޔާ މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ ކުޑަކުދީން ފެުށިގެން މުސްކުިޅންނަުށް ބަލަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެއް އެކްސެލް ޑްރިންަކކުންނެްއ 

ރިއަކަނުދޭނެ ިއނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެން ިމއަދު މި ތަނުން ޓެކްސް ނަގާަފިއ، މުޅި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްޕޮންސަރކު

ގެތަކަުށް އެނަރޖީ ޑްރިންކް ޕްރޮމޯޓް މި ކުރަނީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއއިން. އެހެްނވީމާ، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއެގ 

ޓެްކްސ ނަންގަވަްނވީ. ައޅުގަނޑުމެން ތާއީދު. ސަރުކާރު ހިްނގަން  ވާހަކަ ނުދަްއކަވާ. ޓެކްސް ަނންގަވާ ވާހަކަ ަދއްަކވާ.

ތެރިވެދޭނަްނ އިނގޭތޯ. ސިނގެރޭްޓ؛ ނެގުމަުށް އެހީތެރިވެދޭން އޮތް ގޮތަކަުށް ެޓކްސްނަުށް އެހީންހަމަ އަޅުގަނޑުމެ

ހިންެގވީ ސަރުކާރުން  ،ތި ބޭފުޅުން އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  ވެސް ެޓކްސް މި ނެގެނީ. ކޮން ޕްރޮގްާރމެއްތޯސިނގެރޭޓުން އަނެްއކާ 
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 ތޯ ތިއިކޮން ނޫހެއްގަ  ން ޕްރޮގްރާމެއްތޯ ގެނެސްދެއްވީ؟ޕީ.އެސް.އެމުން ކޮ ދުރުކުރަން؟ ރައްޔިތުން ސިނގެރޭޓާ ދިވެހި 

ހަމަގައިމު ވެސް  ރައްޔިތުން ސިނގެރޭޓާ ދުރުކުރަން؟ކޮން ޕްރޮގްރާމެއްތޯ ގެންނެވީ ދިވެހި  ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަ ލިޔުއްވީ؟

ގެ ހުރި ނުރައްކާތެރިކަން ަވއްދައި، ުށް މި ނެގި ޓެކްސްތަކުން ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ގިނަ ބައެްއގެ ބޮލަުށް އޭމިހާހިސާބަ

. ކޮން ލަަތުށް އޮންނާނީ ވަދެފަދެއްކޭަވރުގެ ފައިސާ ދިވެހި ދައު ހިންތާއަބަދު ބިލަ ބޯޑުތަކުންނާ އެްއޗެ، އަބަދުއަބަދާ

ފައިާސ  މި ްނގެ ިޞއްޙަުތގެ ވާހަކަދައްކާަފއިކޮންމެހެންނަކުންނެއް ދިވެހި ރައްޔިތު އެހެންވީމާ، ޕްރޮގްރާމެއްތޯ ހިންެގވީ؟

ސަރުކާރުން ހިންގަން އެ ފައިސާ ހަމަ ބޯކޮުށް ނަންގަވަންވަްނވީ. އަިދ  ،ލަތްނަންގަވަން އުުޅއްވާނެ ކަމެއް ނެތް. ދައު

ކޮުށްލަން މި ފާހަގަ ޑު ަހމަ މީގައިއާެދ، އަުޅގަނ ވެސް. ލަދެްއވާ. ައޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާނަން އެކަަމުށްމައްޗަުށް ޖައްަސވާ

ސަރުކާރުން ބިލެްއ  ރި ކަންތައްތަކެއް މި އޮތީ ގެނެއްސަ.ހު އިސަރުކާރުން ހުުށަހަޅުއްވާފަ ބަޖެޓް ހުުށަހެޅިގެންދިޔައިރުގައި 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް  ،ހުުށަހެޅިން ނޫނަުށް އިޞްލާޙެއްޖިލީހަުށް އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯްޓގެ ގާހުުށަހަޅުއްވާފަ. އަުޅގަނޑު މި މަ

 ބޫެލއްގޮތުން ތި ބޭފުޅުން އެ ބިލު ގަ . އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އޮންނައިކުރުވުުމގެ އުއްމީުދގަ ފައިދާއެއް

އެކަން ހުުށަހަޅަން. އެކަން  އިރެކޮމަންޑޭޝަނެްއގެ ގޮުތގަ  އިނުކުރެއްިވ. ދެން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރީ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގަ 

ގޮްއަސ ޑޭޝަނެްއެގ ގޮތަުށް ހުުށަހެޅިގެން ެރކޮމަން މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލުކުރަްއވައިޕީ.އެްމގެ މަޖިލިސް ޒަތްތެރި ޕީ.އިއް 

ހި މާލެ ތޮއްޖެހޭތީ މާލެއަުށް އެއްޗެ އެބަހުރި. ހި ބޭނުންވާ ރަުށްރަުށްދިެވހިރާއްޖޭގައި ދުްއާވއެްއޗެ، އޮތީ. އަުޅގަނޑު ހުުށަހެޅީ

އަތޮޅާއި މިފަދަ އެތަްއ ރަުށްރަުށެއްގައި ކޮންމެހެން  އަތޮޅު ގަާމއި އަްއޑު ލ. ،ނަގާފައި ޑިއުޓީ އިމަދުކުރުމުގެ ނަމުގަ

. އެކަމަުށް ގޮތެއް ިއ، ޕިކަޕާ، މިފަދަ ތަކެތިކާރާ ،މި އޮންނަނީ ސައިކަލާއި ރީކޮުށް ބޭނުންވާ އެްއޗަަކުށް ވެފައި ޒަރޫ

 އި ބޭފުޅުން އޮތީ ފާސްކުރައްވާފަ. މި ބިލު އައިުރގަ ދެއްވާުށޭ. އެކަން ުކޑަކުާރނެ ކަމަުށް އެ ރެކޮމަންޑޭޝަން ތި އިހޯދަ

ރަްއިޔތުންނަުށް ކަމެއް ކޮުށްދޭ ކަމަުށް ވަންޏާ މި ޓެކްސް ނެގުމުގެ ަބއި ހަމަ އެ ރެކޮމަންޑޭޝަން  ބައި ަނއީ؟ ކީްއވެތޯ އެ

އްެޗއް ނޫން. ވެްސ ގެންަނވަންވީނޫްނތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ހުުށަހެޅޭނެ އެ ބައި އިރު އެއި ބަޔާ ގުިޅގެން އަ

 އިމި ބިލަުށް ބަަދލުތަކެއް ފާްސވެގެންާދއިރުގަ ކަމަުށް ވަންޏާ  ތަންދޭ އި ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަ ،އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން 

ހި އި ސަިއކަލާ އެްއޗެބޮޑެތި ރަުށްރަުށުގަ ،ތިބި އިދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ކޮންމެހެނެއް ބޭނުންވެފަ ،އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި

ިޑއުީޓ  ،ެވގެން ގޮތެއް އެއްތަުނން އަނެއް ތަނަުށް ބޭނުންވާ، އެ މީހުންނަުށް ވެސް ކޮންމެވެސް ލުއި ،ނުންވާކޮންމެހެން ބޭ

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.  ބޭުފޅުން ހައްދަަވއިދެްއވާނެ ކަމަުށް. ނޫނީ ިޑއުޓީ ެއއްޮކުށް ނެތިގެންދާނެ ގޮެތއް ތި ،ކުޑަެވގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއް

 މޫސާމަނިކަުށް.
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު

ކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓްގެ ގާނޫނު( އަުށް ރާއްޭޖގެ އެ ދިވެހި) 79/31ނޫނު ނަންބަރު ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާޝު

ގެަނއުމުގެ ބިލަކީ ަސރުކާރަުށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްދެއްވި ބަޖެޓާ ުގޅިގެން މި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮުށްދޭ އިޞްލާޙު

މީގެ  ވުރެ ގޮތުްނ ވާހަކަދެއްކުމަުށް ބޫލުކުރަން. ސިޔާސީކަމަުށް އަުޅގަނޑު ވެސް ގަ ކަމަުށް، ކޮުށްދޭންޖެހޭ ަކމެއް ކަމެއް

ނަުށް މި ައޅުގަނޑު ވެްސ އިުށީންނާނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެ އިެއއްެޗއް ބުނެލާފަ އިޙަޤީޤަތާ ދިމާލަުށް ކުޑަކޮުށް ޖެިހލާފަ

އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ  އިމީގައި އޮްއވާ. ެއކަމަކު ދެންމެގަ ފެންނަނީ ސޮފްޓް ޑްރިންކު އަދި އެނަރޖީ ޑްރިންކު

ަގއި ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މައިލޯ ޕެކްޓު ދިން ގެްނދާ އެއްވެސް ޑްރިންކެއް މިައކު ނުހިމެނެއޭ. އާއްމުކޮުށްސްކޫލަުށް ގެންދާ، ކު

އަުޅގަނޑުމެްނެގ  އަދި ހޯރްލިކްސް ވިޔަސް އަދި ބޯންިވޓާ ވިޔަސްޖީ ޑްރިންކެއް ކަމަުށް. ވެސް ޖަހާފަ އެބައިދޭ އެނަރ

ކޮުްށެގން މިހާރު އެބަގެނޭ އިނގޭތޯ. މި އެްއޗެހިތައް ވެސް ެޕކު، ިވޔަސްނީ އިނގޭތޯ. ބާރުލީ އުމުރުގެ އެްއޗެހިތައް މި ކިޔާލަ 

އަދިވެސް އެަބއުޅޭ ރޯމަރު ަގޑި ވެސް. އެްސ.އެމް.އޭ ވެސް ރޯމަރު ގަޑި ެވސް އަދިެވސް އެބަުއޅޭ.  ،އެހެން މި ދެންނެވީ

ނޫން.  ތަކުޖީ ޑްރިންކެއް ގޮއެބަ ގެންގުޅޭ. މި ދެންނެވީ އެނަރ އެބަ ގެންގުޭޅ. އޯމޯ ވެްސ މިހާރު

ކަމަުށް ހަމައެކަނި ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވަނީ  މިހާރު އެނަރޖީ ޑްރިންކު އިލާފައި ުކޑަކޮުށް ވިސްަނއިވާހަކަދަްއކަިއގަންނައިުރގަ

ހުރިއްޔާތޯ. ބަެއއް ފަހަރު ކަސްޓަމުން އެގޮތަުށް ނިންމަވައިފިއްާޔ މި ދެންނެވި މައިލޯ ޕެކެޓް  އިޖަހާފަ އިދަޅުގެ ބޭރުގަ

ރޭޓުން ބޮުޑވެެގން ހިނގައިދާނެތީ ވަރަުށް ބިރުގަނޭ. އެހެން ނަހައްދަަވއްޭޗ.  ލާރީގެ 60ރުފިޔާ  4ޓަރަކަުށް މަ ލިވެސް ހަ

ން މީހާ ބުއްދި ފަސްާވވަރުގެ އެނަރޖީ ޑްރިންކުަތއް ޖީ ޑްރިންަކކީ ކޮަބއިތޯ. ބޮއިގެއި އެ ވިދާުޅވާ އެނަރއެ ހައްަދވާއިުރގަ

. ޓުގެ ވާހަކަރަުށް ރަނަގޅު. ދެން އޮތީ ސިނގިރޭޔާ އަޅުގަނޑު އޯކޭ. ވަވެސް އެބަހުރޭ. ެއއަުށް ކަމަުށް ނުވަނީ ވިއް

ޓު އެކި ސަުރކާރުަގއި މި ގެންނަނީ އެކި ގޮތަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމންގެ ސަރުކާރެްއ؛ އަުޅގަނޑު ސިނގިރޭ

ޓު ައއްޑޫ އަތޮޅަުްށ ެރވޭ ސިނގިރޭއޭރު ކުރިން އުޅުނު ޕާީޓ، މިހާރު ދެން މާޒީވެދިޔައީ. ުކއްިލއަކަުށް އޭުރަގއި އެތެރެކު

ައގުހެޮޔ. އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަްނ  15ައގުހެޔޮ. ހދ. ކުޅުދުއްފުުށްޓަުށް އެތެރެކޮުށްފިއްޔާ % 15އެތެރެކޮުށްފިްއޔާ %

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރު ތެރޭގައި ތިބި ވަކި ބަެއްއގެ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަުށް އެކަން ކޮުށްލި ވާހަކައެއް. އެކަމަކު ހަމަ 

 15ނީ %ޓަަކއި މިކަންކުެރިވފައި މި ހުންނަނީ. ެއއީ ހދ. އަތޮޅުަގއި ތިބި މީހުން ވެސް ޞިއްޙަތަުށް ފައިާދވަޞިއްޙަތަުށް

ކުރީމާ. މިހާރު އަނެއްކާ  ައގުހެޮޔކޮުށް 15ޓު ެއތެރެކުރީމަ. އައްޑޫ އަތޮޅަުށް ެވސް ފައިދާވަނީ %އަގުހެޮޔކޮުށްފައި ސިނގިރޭ 

ސްޓިެކއް ިމ ބޭފުޅުން ވިްއކަާވއިރުަގއި ައދި މިހާރު އެބަ ގަނޭސް ިކޔާ ުރފިޔާ މި ނަގަނީ.  2ޓު ސްިޓކަކުން ސިނގިރޭ

ދުންފަތަކާއި، އަުޅގަނޑުމެްނެގ އެންމެ އަވަުށްޓެރި ޤައުމުަތުކގައި މި ތަނުަގއި މަސައްކަތުީމހުން މި ގެންގުޅޭ ކަލްކީ ބިޑި 

ތަުށް ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ މި ވަނީ؟ އަނެއްާކ ފާޑަުށް އަނބުރާފައި ހުންނަ ބިޑިއާިއ، މި އެއްޗެހި މީގެތެރެއަުށް ނުލީމާ ޞިއްޙަ

ނޑަުށް މިހާރުގެ ސަރުކާުރގައި މި ިބިޑ ހިއްޕަވާ ަބޔަކު ތިބީތޯ؟ ެއީއ ވެސް ބަަލއިލަންޖެހޭ ކަމެއްާތ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އްޙަތަުްށ ޓަކަުށް ނޫން ކަންނޭނގެ އެ ޖަހަންޖެހޭނީ. ދުންފަތް ދަޅުދަޅު ވެސް އެބަ ގެނޭ. ޞިހީވަނީ ހަމައެކަނި ސިނގިރޭ
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ފައިދާކުރާ ކަމަުށް ވަނީ ިވއްާޔ ގުުޑގުާޑއަުށް އަޅާ ދުންފަތާއި، އަދި އަނގަިއގެ ވަކި ހިސާެބއްަގއި ބައިންދާ ދުންފަތާިއ، 

ކިހިލިފަތްދޮުށަުށް ޖަހާފައި ހުންނަ ދުންފަތްގަނޑާ، އެ ހުރިހާ އެްއޗެއްަސކަުށް ވެސް އަގު ލިބޭ ގޮތަކަުށް، ނުވަތަ ަދއުލަތަުށް 

އެކަން ކޮުށްލުން ރަނގަޅުވާނޭ. އެހެްނވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ައޅުގަނޑު ހަމައެކަނި އެދެނީ މިދެންނެވި  ފައިދާވާ ގޮަތކަުށް

ކަންކަން ރަނަގޅުކޮުށްލަން. އެްއވެސް ސިޔާސީ ވާހަަކއެްއ އަުޅގަނޑު ަދއްާކކަުށް ޫނން މި ތެދުވީ. ހަމައެކަިނ 

ޯލ ޕެކެޓު ބޭރުަގއި ެއއް ގޮތަކީ ވިޔަފާިރވެރިން ޭއގެ ބޭރުަގިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ސްޫކލަުށް ގެންދާއިރު ގެންދާ މައި

އެނަރޖީ ޑްރިންކު ނުޖަހާ ގެަނއުން. އެހެްނވީމާ، ަކސްޓަމުަގިއ ތިބި މީހުން ވެސް ާހޒިރުކޮުްށލާފައި ކޮމިޓީަގއި މި ވާހަކަ 

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އިމްޕޯޓު ޑިުއޓީ ދަންނަވާލުމަކީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޮއތް ކަމެއް ކަމަުށް ވާތީ، އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ދެން 

ނެގުމަުށް ޓަކައި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާައކީ ހަމަގައިމު ވެސް ާރއްޖޭގެ ޞިއްޙަތަުށް ފައިާދވުމަުށްޓަކައި ކުރާ ކަންތައްަތއް. 

އާދެ. މީހުންނަުށް ެކންސަރު ޖެހިގެން އެބަ  90، 80ހަމައެކަނި ބަޖެޓަުށް ލާރި އިތުުރކުރަނީއެއް ނޫން. ދުވާެލއްގެ ަމއްޗަުށް 

އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންނަުށްޓަކައި ދައުލަތުން ފައިސާ އެބަ ޚަރަދުކުރޭ. މިއަދުގެ ސަރުކާުރން އެކަން ކޮުށްދެއްވާ. ވަރަުށް 

 ވެްސ އެކަން ޖެހިގެން ހަމަ އެކަމާ މެދު ދެކޮޅަުށް ދުވެދުވެ މި  ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުގެ ަދއްތައަކަުށް

ދައުލަތަުށް ނެގޭ ފައިސާއަކީ ހަމައެކަިނ  ،ނެތް ކަމެއް ހެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވާނެއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ

އާއި ހުރިހާ ޚަރަދުތަެކއް ސަރުކާެރއް ހިންގަން ތިިބ ނޫން. މުސާރަ ދޭ ެއއްެޗއް އަުށްސަރުކާރުގެ ުމވަްއޒަފުންނަުށް މުސާރަ

އާސަންދައިން ބޭސް  ،ެވސް ބޭފުޅަކަުށް ވިދާޅުވާކަުށް ުނކެރޭނެވެސް އެއް  ބަޔަކަުށް ރަނގަޅަުށް އެނގޭނެ ެއކުރެޭވވަރު. ަގއިމު

ނޫން. އާަސންދައިން އެހެން ގޮްތގޮތަުށް  ފަިއސާ ދާނީކީ ކޮންމެހެްނ މުސާރަ ދޭކަުށެއް އެ ،ނުކޮުށްދެއެކޭ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ 

ރައީސް ޔާމީނަުށް ައޅުގަނުޑ ޓަަކއި މިއަދުގެ ސަރުކާރަުށް އަދި ރުާކރުން ޚަރަދުކުރަނީ. އެކަމަުށްވެސް ސަ ހުރި ކަންކަމަުށް

ވާތީ. ވަރަުްށ  ބަޔަކު އަދި ކިތަންމެ ހިތްަހމަނުޖެހުނަކަސް ކަންހިނގަނީ އެގޮތަުށް ކަމަުށް ،ދަންނަވާލަންވެސް ުޝކުރު 

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ުށް. ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްވާ ސަބަބެއް ކަމަުްށ  ،ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލުަގއި  ްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ،`. ޝުކުރި

ޞިއްޙަތަުްށ ލިބޭ ގެއްލުން ލިބޭ ާބވަތްތަުކގެ ެޓކްސް މަތިކުރުމުން އޭެގ މަތިކުރީމާ، އޮީތ ެޓކްސް  ްއވާފަިއ މިބަޔާންކުރަ

ުނވާކަން މި ތުން އެ ާއުގއިމެންޓު ޖަސްިޓފައިކުރަްއވާފައިސަބަބުން ފައިދާތަކެއް ކުރާެނ ކަމަުށް. ހުުށަހެޅުއްިވ ފަރާ
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ވެސް އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ސަރުކާރުން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން މި ލިޔެކިޔުމުން 

ކަމަުށް ޔަޤީންކުރެވޭ. ެއހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ވާީތވެ މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ބަލައިަގންނާނެ  ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަކަުށް

ހެލްތުގެ ބޭފުޅުންގެ  އި އަދި ަޕބްލިކުބޭފުޅުންނާ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްަކވާއިުރގަިއ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ

ޓެކްސް މަްއޗަުށް ޖެއްސީާމ ، ތަކެީތގެ އަގު  ،މިއީ ޝަްއކެްއ އަދި ގަބޫލުކުެރޭވ އުސޫލެއްތޯ  ؛ގޮެތއް ވިސްނުންފުޅު ހުރި

 ތުަގއި ކޮމިޓީ ެއއީ ައުޅގަނޑު ދެޭކގޮ ބެލުން ޑޮލޮޖީއެއްތޯމެތަކަން. އެއީ އެފެކްިޓވް ރާ މީހުން މަދުވާނެބޭނުންކު އެ

މީެގ  ،އިނގޭތޯބައެއް ރިސަރޗުަތއް އެބަހުރި  ،. އެހެން މިދެންނެވީތުގައި ދެކެންމު ކަމެއްެގ ގޮމަރުޙަލާގައި މުހިއް

ޓެކްސް މައްޗަުްށ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ވެސް ބޮޑެިތވެދާެނ ކަމަުށް.  ،ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުެވގެން

ކާިއ ހުރި ބާވަތް ކަމުގަިއވާ އެނަރޖީ ޑްރިން ން ޙަޤީޤަތުގައި ޞިއްަޙތަުށް ގެއްލުންކުާރ މީހު ޖެއްސި ވަރަކަުށް ެއކަން

ވާނެ ކަުމގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ެއ  މާލުކުރާ ފަރާތްތައް އެންމެރަނގަުޅ އެްއގޮތަކަުށްދުންފަތުގެ އިސްތިޢު

ވާނެ ކަމަުށް އުނދަޫގ  މެ އެފިޝެންޓު ޓޫލަކަުށްޓެކްަސކީ ހަމައެކަނި އެންޕްރިވެންޓުކުރުމަުށް ޓަަކއި ފިަޔވަޅުތަެކއް ެއޅުން. 

ފަރާތްތައް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް  މާލުުކރާދުންފަތުގެ އިސްތިޢު، ގަބޫލުކުރަން. އެހެން މިދެންނެވީ

ނެތް.  ކަުށްމާލުކުުރން މަދުކުރުމަުށް ޓަކައި އޮތް ސިޔާސަތެއް ފެންނާގެ ސިޔާސަެތއް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުނުފެނޭ ސަރުކާރު

ނަރަބަލް ގުރޫޕަކީ ކޮބައިތޯ؟ ނުފެނޭ. މިސާލަކަުށް އެންމެ ވަލް ތަނެއް އަދި އެ ސިާޔސަތެްއގެ މައްޗަުށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާ

މާލު އެބަ ކުރާކަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ ލު ދައުރުަގއި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުސްކޫ އެންމެ ުޒވާނުން ޒުވާނުން.

ކަންަކން އެބަ ހިނގާކަން. އެހެންވީާމ، ސްކޫލުތަުކަގއި ކިާހވަރެްއގެ ޕްރޮގުރާމުތަކެއްތޯ ހިްނގެނީ  ސް މިސްކޫލުތަކުަގއި ވެ

މި ކުދިން މި ކަމުަށް ޑިސްކަރޭޖުކުރުމަުށް ޓަކައި؟ އެވެއަރކުުރމަުށް ކިހާ މަސައްކަތެއްތޯ ކުަރނީ؟ ކިހާވަރެއްގެ ފައިާސއެއްޯތ 

އެެވއަރނަސް  ވަރެްއގެ ފައިސާެއއްތޯ ޚަރަދުުކރަނީ އެގޮތަުށްބަޖެޓުން ކިހާ  ،ންފައިސާއިލިބޭ  ޚަރަދުކުރަނީ ދައުލަތުން މި 

ބޭނުންކުރާ  ެއއްކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނުފެނޭ ދުންފަތުގެތައް ހިންގުމަުށް މާލެާއއި އަޮތޅުތެރޭަގއި؟ އަދި ހަަމެއއާޕްރޮގުރާމު

އެޑިްކޓުވެަފއި ތިބި ީމހުންނަުށް ރިހެބްލިޓޭޓުކުރެވޭނެ  ަގއި. އަދި އޭތަެނއް ޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރާމީހުން ހުއްޓުވުމަުށް

އޮތް އަުޅގަނޑުމެން  މި މި ބިލުގައި ،މިދެންނެވީ އެހެންވީމާތަނެއް ނުފެނޭ.  ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތެއް މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރާ

ނޫނިއްޔާ ރަނގަޅަުށް ކަމާ  ،ވީ ހުއްޓުވުމަުށްތޯ ބާރުއަޅަންކުރަންތޯ؟ ދާންވީ އެގްރެިސވް ޓެކްސް ަނގަިއގެން ކަންތައްަތއް 

މީހުން  ޑިސިޝަްނސް ނަގަިއގެން އެ ޑްބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެކަންކަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަުށް ދީގެން އިންފޯމް

ދޭތެރޭގައި ބަހުސްކުާރއިުރގައި އަދި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި  އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަމާ ؟ދުރުހެލިވުމަުށްތޯމިކަންކަމުން 

އަދި މިއަދު މި ސަރުކާރުން ، ކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގަިއ ދެކެން. އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލުމަޝްވަރާ

ބައެްއގެ ޞިއްޙަތަުްށ  ،ޞިްއޙަތަުށްމިހާރު މި ނަގާ ޓެކްސަކީ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި  އުމު ހިންގާ ގޮތަކުންނެއްމި ޤަ

މިހާރުވެސް ވަރަުށް  ެގ ގޮުތަގއި ނުދެކެން. ަދއުލަތުންރުމަުށް ހިންާގ ކަމެއްފައިދާކުރާނެ ކަންަތއްތަކަކަުްށ ފައިސާ ޚަރަދުކު

ބޮޑެތި ޓެކްްސ ނެިގގެން ަރއްިޔތުންގެ އަިދ ޚާއްަޞކޮުށް ސަުރކާރުގެ ުމވަްއޒަފުންެގ މުސާރަައުށް އެްއވެްސ ލުޔެްއ ނުލިބި 
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އުމުގެ އިންފްލޭޝަން ހުރި މި ޤަ ވެސްދަނީ. ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ ގިނަ އަދަެދއްގެ ބަޔަކީ މިހާރު މި

ގަިއ ހާލަތު މީހުންނަުށް އެންމެ ެއކަުށީގެްނވާ ުމސާރަ ނޫންކަން ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން. މި މިންވަރަުށް ބަލާއިުރގައި އެ 

ަފއިސާ  ދައުލަތަުށް މިއީ ެއްއވެސް ހާލެްއގައި ިމއީއުމުގެ ކަންަތއްތައް މިހިީރ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ މި ޤަ

މިގޮތަުށް ފައިސާ ދައުލަތަުށް ހޯދައިގެން ބޮޑެތި  އިހުުށަހެޅުމެއް ކަމަުށް. އަދި މީގަ ބޭނުންވެގެން ހުުށަހަޅާފައި އޮތް

މި ނޫން ކަމުގައި  ކަމެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންަތއްތައް ިހންގުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން އެްއވެސް ހާލެްއގައި ގަބޫލުކުރާ 

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ން. ުޝކުރިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއުވމަުށް މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަަވއިހިސާބުން މަޖި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަތެރި މެްނބަރު މޫސާމަނިކަުށް ދަޢުވަތުނައިބު ރައީސް، ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

 ުށް.ޝުޖާޢަ އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ބާރަުށުއަރުވަނީ  އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި .`

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޝުޖާޢު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަުށު

ުށް ކުޑަުހވަދޫ ގާނޫނު( އަޖޭގެ އެްކސްޕޯޓު އިްމޕޯޓު ދިވެހިރާއް) 79/31ީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ތްތެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަ

 ތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިބިލު ހުުށަހެޅުމެއްގެ ސަބަބެއްގެ ގޮުތަގއި މީގެކުރިްނ ވާހަކަދެއްެކވި އެހެން އިްއޒަތް  ރައީސް.

ވާތީވެ، މި ގާނޫނުެގ  އޮތީ ބޮޑަުށް ޞިއްޙަތަުށް ގެއްލުން ލިބޭ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން ދުރުހެލިކުރުން ކަމަުށް ފަދައިން މި

ކްސް އަދި އެަނރޖީ ޑްރިންކްސް" މިހެން އޮުތމުގެ ސަބަބުން ބަެއއް ފަހަރު ސޮފްޓް ޑްރިން"އޮންނަ  ގައި މި 22ޗެޕްޓަރު 

ކަން މާނަކުރުމުގައި އަޅުގަނޑަުށް ކުޑަުކޑަ އޮޅުމެއް އަރާީތެވ އެކަން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. "ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް މި

އަދި އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް" މިހެން އޮތުމުން، ސޮފްޓް ޑްރިންކުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ ކޯކާއި، ފެންޓާ އޮރެންޖު ފަދަ 

ންވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތައްޔާރުކޮުށް މިފަދަ ތަކެތި މާެކޓަުށް ނެރޭކަމުގަިއވާ ނަމަވެސް މިފަދަ ބާވަތްތައް. ދަންނަވާލަން ބޭނު

މިފަދަ ބާވަތްތަކަކީ މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އިމްޕޯޓުކުރަމުންގެންދާ ބައެއް އައިަޓމުތައް. އެހެންވީމާ، "ސޮފްްޓ 

އެްޑވާތީވެ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުުަށހަޅަން "ސޮފްޓް ޑްރިންކްްސ"  ޑްރިންކްސް" މިހެން އޮތުމުން މިފަދަ ބާވަތްތައް މީގެތެެރއަުށް

އޮތްއޮތުން ވަކިކޮުށް "ިފޒީ ޑްިރންކްސް ނުވަތަ އެނަރޖީ ޑްިރންކްސް"އަުށް ބަދަލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން މި 

ތުގެ ބަދަލުަގއި ބޭނުންކުާރ އަުށް ދުންަފތާއި ދުންފަތުން ތައްޔާުރކޮުށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތަާކއި، ދުންފަ 24އޮތީ ޗެޕްޓަރ 

ބާވަތްތައް. މިއީ ވެސް ހަމަ ޞިއްޙަތަުށް ެގއްލުންވާ މާއްާދައކަުށް ދުންފަތް ހިމެނޭތީވެ ދުންފަތުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމަުށް މި 

އޮތީ ހުުށަހަޅާފަ. އެހެންނަމަެވސް، މީަގއި ހިތާމައަީކ، އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް މީހަކު މި ދުންފަތް އިޝްތިހާރުކުރާއިުރ 
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ނުވަތަ މިފަދަ ގާނޫނެއް ހުުށަެހޅިގެން އަންނައިރު ިދވެހިރާއްެޖ ނޫން ހުރިހާ ޤައުމެއްަގއި، އަޅުގަނޑުމެން ދިޔަ ހުރިހާ 

ފޮުށީގެ ބޭރަުށް ދަންދެކަުށް ބަލައިލަން ނުކެރޭ ކަހަލަ ބިުރވެރި މަންޒަރުަތއް ޖަހާފައި  ޤައުމެްއގައި މި ފެންނަނީ ސިނގިރޭޓު

ަގނޑު ހަމަ އެދެން މި ބިލުގެ ސަބަބެއްގެ ގޮުތަގއި ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ ގެއްލުން ހާމަކުރުން، ހުންނަ ތަން. އެހެންވީމާ، އަޅު

މިހެން އޮންނާތީވެ ހަމަ މި ބައި ވެސް ހިމަނާލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ވެސް ދެކޭތީ އެ ވާހަކަ 

ރުކުރުން އެންމެ ދަުށު، ނުވަތަ ދުންފަތް އިޝްތިހާރުކުރުމުަށް ދަންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދުންފަތް އިޝްތިހާ

ހަމަ މި ދެންނެވި ގޮތަުށް  އަޅުގަނޑުމެން ދުންފަތުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ައޅުގަނޑުމެން އިޝްތިހާރުކުރަމުންދާއިރު

ޝްތިހާރުކޮުށްފައި ފޮުށީގެ ބޭރުގައި މި ހުންނަ މިއިން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި އި ސިނގިރޭޓު

ހުންނަ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމުގައި ނެތުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ 

މިފަދަ ގާނޫނެއް، ާޚއްަޞކޮުށް ޞިއްޙަތަުށް ލިޭބ ެގއްލުންތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން ހުުށަހެިޅެގންދާއިރު މި ކަންތަްއ ވެްސ 

އީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ކަމުަގއި މި ފުރުޞަތުގައި ދެކޭތީ އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލީ. ދެން އަނެއް ހިމަނާލުމަކީ މި

ވާހަކަައކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮުްށގެން ލިބޭ ފައިސާ ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބަޖެޓުގެ 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، މިއިން ލިބޭ؛ ދެންމެ  ރެކޮމަންޑޭޝަނެްއގެ ގޮތުަގިއ ހުުށަހެޅިގެން މި ބިލު ފާސްކުރުމަުށް

އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރައްަވއިފި، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެހާ ބޮޑަުށް ޞިއްޙަތަުށް ގެއްލުންާވ 

އްޔިތުންނަުްށ ކަންތައްތައް ުނވަތަ ދުންފަތުން މި ލިބޭ ގެއްލުންތައް އަުޅަގނޑުމެންގެ ސްކޫލް ދަިރވަރުންނަުށާއި ާއއްމު ރަ

އެެވއަރނުކޮުށްދެވޭ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު އެދެނީ ހަމަ ވަކިން ާޚްއޞަކޮުށް މިފަދަ ކަންތައްތަކަުށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެްނ 

ޑިއުޓީ ޮބޑުކޮުްށގެން ނުވަތަ ިމކަމަުށް ޚާއްޞަކޮުށް ހުުށަހެިޅެގންދާ ބިލަކަުށް ވާތީެވ މިއިން ލިބޭ ފައިދާއިން ކޮންމެެވސް 

ން ޚާއްޞަކޮުށް މިއިން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ރަްއޔިތުންނަުށް އެެވއަރކޮުށްދިނުމަުށް ޚަރަދުކޮުށްދިނުމަކީ މުހިއްމު މިންވަރެއް ަވކި

 ގޮތެްއގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މި ބިލަކީ އަުޅގަނޑު ެވސް ވަރަުށް ތާއީުދކުރާ ކަމަކަުށް ލަ ކަުމގައި ދެކެން. ޖުމު ކަމެއް

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވެސް ފުންކުޮށް  ގެރުޙަލާގައި އަުޅަގނޑުމެންމި ދެންނެވި ކަންތައްަތއް ކޮމިޓީ މަ ،ވާތީ

. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ެދކޭތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ކަމުަގއި  ގެނެސްެދްއވުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއް ،ވިސްނަަވއި

 ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އި

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަުށް. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތްއިުރގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަނދުމަފުޅު އެބަހުރިތޯ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަްއކައިާލއިަރުށް މިއަދު މި ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ފަރާްތތަކުން  ޓެކްސްގެ ވާހަކަ

ރިހާ ކަމެއް. ހަނދުމަފުޅު އެހެރީ ފޮޓޯތަާކއި އެ ހު ؟ީލ އެމް.އެމް.ޭއގެ ިބއްލޫރިގަނޑު. ހަނދުމަފުޅު އެަބހުރިތޯގޮސް ތަޅާ

ކޯޓުތަކަުށް މިއަދުގެ މި ސަރުކާރުގެ ބޭބޭފުޅުން އެ  ަކއިލީމާދައް އެބަހުރިތޯ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުާކރުން ޓެކްސްގެ ވާހަކަ

މިއަދު މި ސަރުކާރު މި ދެމިއޮންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ތަޢާރަފްކުރި  ގަތުން؟ަވޑައި ުށްޓަަކއި ަވޑަިއގަތް ހުއްޓުވުމަ

ގެ ިނޒާމެްއގެ ސަބަބުން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ެޓްކސްގެ ނިޒާމު ެވސް ހަލާކުކޮުްށލުމުގެ މަސައްކަތް މިއަުދގެ ޓެކްސް

 ؛ޓެކްސްއިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑައިލާަފއި  ،ސަރުކާރުން މި ކުރަމުންދަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދިޔަ ކަމަކީ

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި  މިއަުދ ޑަބަލް ޓެކްސް ނަގަމުންދާ، އެނޫން ޓެކްސްތައް ތަޢާރަފްުކރީ. އެހެންނަމަވެސް

ތަނަުށް ހުުށަހަޅާ  ަސރުކާރުން މި ކޮުށްާލފައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް؛ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ފެންނަނީ. ތިން މަރުޙަލާ އެއް

ބޭނުމުެގ ގޮހޮރަުށް އަތް ރައްިޔތުންގެ ބިލުތައް ތިން މަރުޙަލާ އެއްކޮުްށލާފައި މިއަދު މި ހިނގާ ގޮތަުށް މި ހިނގާ ކޮންމެ ކަމަކީ

މިސާލަކަުށް، މި ބިލުގަިއ އެަބއޮތެްއ ނޫންތޯ ފެނުގެ ވާހަކަ. ފެން ިޑއުީޓ  ؛ެއއްކޮުށްލާފައި މަސައްކަތް. ތިން މަރުޙަލާ 

ޔިތުން ފަހަކުންެނއް ނޫންތޯ ރާއްޖޭގެ ަރއް ދާދި ުށްލާަފއި ނުދައްަކަވނީ ކީއްވެތޯ؟ލުމުގެ ވާހަކަ ތިން މަރުޙަލާ އެއްކޮނޑާކަ

ފެނުގެ  ،ފަރާތްތަކުންނެއް ނޫންތޯފެނަުށް ޖެހުނީ ވެސް. ފެނަުށް ޖެހުނީމަ ފެން އެތެރެކުރަންޖެހުނީ ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭުރގެ 

އިތުރަުށް ޑަބަލް ޓެކްސް އެހީތެރިކަން މި ދޭންޖެހުނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވިހެން ޓެކްސްތައް ފުލުފުލުން 

ހޮރަުްށ އި ރައްޔިތުން ގޮއިތުރުޮކުށްލާފަ 100ފުުށުން ވެސް %، ހަނޑޫ، ހަކުރު ،އެްއޗަކީ  ނަގަމުން ގޮްސ މި ހަދާނަގަމުން

ފެުށީ. ތަޢާރަފްކޮުށްފައި އާސަންދަ ދޭން ބާނަމުންދިޔައީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދިޔަ ކަަމކީ ޓެކްްސގެ ިނޒާމުއަތް

ެއކުަގިއ ނޫންތޯ ހުންނެވީ. ހަމައެއާ އެކުގަެއއް އާސަންދަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އޭރު އަޅުަގނޑުމެންނާ ތަޢާރަފްކުރީ

ޑަބަލް ޓެކްސް  މުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަުށް އެހީތެރިކަން ދެމުންދިޔައީ. މިއަދު ސަރުކާރުންޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން އުއެމް.

ރުުނެގ ަބއި ގަ ދިޔައަުޅގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދަިއން ވޭތުވެ ؛ފުުށްގޮސް އެންމެ ފަހުން ހަނޑޫ، ހަކުރު، ނަގަމުން

ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުުށުން. ދެން ކުރި ކަމަކީ  100ުނވާ ކަމެއް ުކރީ. %ން ދުވަހަކު ވެސް ކޮުށްފައިތެރޭގައި ރާއްޖެއި

ވުރެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ  ހާހަުށް 33އި ކުީރގެ ޢަރަބިއްާޔގައި ައޅައިދިން ފްލެޓުތަކުގެ ގާކޮުީށަގޔާއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން 

ހާހަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް ދޫކުރަން އޮތް ފްލެޓުތަކުގެ ވާަހކަ. ޓެކްްސ  އީ ހަތްއަދަދު ބޮޑުކޮުށްލީ. އެ 

ކަންބޮޑުާވ ، ނެތް. ހައްތަހާ ޮބޑު. އެހެްނވީމާ ޓެކްސް ނަާގ. ުކަޑވާ އެްއޗެއް ދަނީ. ރަްއޔިތުން ފެލަމުން  ނަގަމުން މި

ދުވަހު ފުލުސް އޮފީހަުށް. ނޫސްތަކުގެ ހެޑްލައިުނަގއި ޖެހި. ަހކަުށްއި ންނުދެވިގެއޮތީ މިކަން ގޮސްފަ. މުސާރަ ހިސާބަުށް މި

ލަތަުށް ދިޔައީ. ނުައގުަގއި ނިކަްނ ހާޓެކްސް ަނގަމުންދަނީ. ރައްޔިުތން ފެލަމުން ޓެކްސް ނަގަމުްނދަނީ. މުސާރަ ނުދެވޭ 

ލާ ކަހަލަ ައުގގައި އިގޮިޅެއއް ވިްއކަމިލިޔަން ޑޮލަރު. މާރުކޭުޓގެ ކުޑަ  4އެންމެ  ،ޑޮލަރުމިލިަޔން  4 ފިނޮޅުފޭދޫ، ބައްލަވާ

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ސަރުކާރުގައި މިހާރު  ،ރަުށްތައް ވިްއކަނީ. ފައިސާ ނެތީ ،ރާއްޖޭަގއި ައގުހުރި ބޮޑެތި ބިންތައް
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ްނ ސީނީ ކޮންތާަކުށްތޯ؟ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ފައިސާ ނެތީ. ރައްޔިތުން ފެލާފައި ފައިސާ އެބަ ވައްދާ. ެއކަމަކު، ފައިސާ ދަ

 ޓެކްސް ަނގާ އެބަ. އަދި ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންގެ އަތުން އެހާމެ ަވއްކަން ކިަތއް ބިލިަޔންތޯ އެ ދިރުވައިލީ؟ ،ކިތައް މިލިޔަން

ވަނީ  ލާަފއިން ކިަތއް ިމލިޔަންތޯ ދިރުވައިއެމް.ޕީ.އެްލއި ވަީނ؟ ލާފައި ން ކިަތއް މިލިޔަންތޯ ދިރުވައިކުރޭ. ފެނަަކއިއެބަ

ތަން. ޖީ.އެމް.އާރަުށް ކިތައް މިލިޔަންތޯ ދައްކަން  މަްސެވރިންގެ މި ،ލާަފއިޓުއަުރވައިމިފްކޯ ބަނގުރޫ ؟ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

ރީތިކުރުމުަށް މޫނުމަތި ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަމލަމަތި ގޮސްސަބަބުން؟ އެހެން  ޖެހުނީ ސަރުކާރުން ކުރި ަކންތައްތަކުގެ މި

ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިން  ،ދަނީ. ހަމަ ފުލުފުލުން ޓެކްސް ނަގަމުން މި ރަދުކުރީ؟ގޮތުގައި ޚަ ޓަކައި ކިަތއް މިލިޔަންތޯ ބޭކާރު

ެއއީ ޮކންމެވެސް ގޮަތކުން ރައްޔިތުްނ  !ތިން މަރުޙަލާ އެއްކޮުށްަލއިފިތަ ،މަރުޙަލާ އެއްކޮުށްލާފައި މި ހުުަށހަޅާ ކޮންމެ އެްއޗަކީ 

އިދާެއއް، މަންފާއެއް ނެތް. ފުލެޓްތަކުގެ ައގު ބޮުޑވަމުންދަނީ. އިލަން ކުރާ މަސައްކަތެއް. އެކަމަކު ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބޭ ފަ ފެލަ

ބޮުޑވޭ. ރަްއިޔތުން ބިކަހާލުގައިޖެހެމުން މި ދަނީ. ޓެކްސް ހަމަ ނަގަމުން  100ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުުށުން ބޮޑުަވމުން، %

އިރުއިރުޮކޅާ ރައްޔިތުްނ ފުލުފުލުން. ކޮންތާކަުށްތޯ މި ފައިސާ ދަނީ؟ އެއީ ުސވާލަީކ. ފައިސާ މި ދަނީ، އަުޅގަނޑުެމން 

ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ މުޖުރިމު ސަރުކާރެއްކަން. ގުންާޑއިންގެ ސަރުކާރެްއކަން. ވަްއކަމުެގ 

ސަރުކާރެްއކަން. ަވގުންގެ ަސރުކާރެއްކަން. އެހެންވީމާ، ފަިއސާ ދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެން ެއންމެންނަުށް ސާފު. ރައްޔިތުން 

ދެން ޓެކްސް ަނގަމުންދަނީ. މާދަން ކަންނޭނގެ އަނެއްކާ އިތުރު ޓެކުެހއް ެނގުމަުށްޓަކަިއ. ތިން މަރުޙަލާ  ނިކަމެތިވީމަ

އެްއކޮުށްލައިފި؛ އެއީ ަރއްޔިުތން ފެލައިލަންވީ. ހާލުގައި ަޖއްސަންވީ. އެހެންވީމާ، މި ދައުލަތް މި ހިނގާ ގޮތުން 

މި ސަރުކާރު މި ހިންގަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް  ްސ،އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ކަންބޮުޑވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީ

ބޮޑެތި ގެއްލުންދެމުން. ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ހަމަ ފެލައިލަމުން. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން ހަމަ ނިކަމެތިކުރަމުން 

 ހާލުގައިޖައްސަމުން، ވަްއކަންުކރަމުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް

ތް، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއ ލިބުމަކީ އެއީ އިންސާނަކަުްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ެއއްވެސް ަޝއްެކއް ނެ

އެންމެ ބޭނުންވާ އެއް ކަންަތއް. ހަމަެއއާެއކު، އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ހަމަޖެހިގެން ދިރިއުެޅޭވ ގޮތް ވުމަކީ ވެސް ެއވެސް 

އް ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަޅުަގނޑަުށް ކުޑަކޮުށް ގަބޫލުކުރަން ަދތިވެގެން މި އުޅެނީ، އިތުރު ެޓކުހެ

ބުއިމާއި އެނޫްނވެސް ޞިއްޙަތަުށް ގެއްލުން  ކޮންޓްރޯލްކުރަްނ، ނޫނީ ސިނގިރޭޓުއިތުރުެވގެން މި ދަނީ ކަންތަްއތަކެއް 

ހުރި ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުަމުށް ބާރުއެޅުން ކަމަުށް ހަމަެއކަނި ބުނާތީވެ. ައޅުގަނޑަުްށ ހަމަ ބޮޑަުށް ގަބޫލުކުރެވެނީ 
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މި ނަގާ ކޮންެމ ޓެކުހަކީ ހަމަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ކުރާ ކަމެއް ގޮުތގައި. އާދެ، އެހެން މި ދެންނެވީ،  އަޅުގަނޑުމެން

ކަމެއް ހުއްޓުވަން ނުވަތަ ބަަޔކު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަުށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަެތއް ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެްނގުޅޭ 

ބުއިން ހުއްޓައިލާަފއި މަގުމައްޗަުށް ނިކުންނަންވީ.  ހުރިހާ އެންމެން ސިނގިރޭޓުސިޔާސީ ކަމަުށް ވަންޏާ، އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ 

މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ މަގުމަތިން ވަރަުށް ވަރުގަަދ ކެމްޕޭނުތަކާ ެއއްޗެހި ފެިނގެން އެބަދޭ. ކީްއވެގެންތޯ 

އި އަުޅގަނޑުެމން ސިޔާސީ ހުރިހާ އެންމެން ރައްޔިތުންނަުށް މިފަދަ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ވެގެންާދއިރު ެއކަން ހުއްޓުވުމަުށްޓަކަ 

ދެއަތްފުޅާކޮުށްލާފައި ނުނިކުންަނންވީ؟ އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު ގޮވާލަނީ، މިއަުްށވުރެ ކުރިްނ؛ އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން 

ހުރި. ބަޖެޓުގައި ވަރަުށް ގިނަ ގޮްތގޮތަުށް ވާހަކަދެެކިވ، އަދި ރެކަމަންޑޭޝަންގެ ގޮތުަގއި ވެސް ހިމެނިފައި އެބަ

ހުރިހާ ސިޔާސީ އެންމެން  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮ ނިޔަތެްއގައި މަަސއްކަތްުކރާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން 

ބުއިން ހުއްަޓއިާލފައި މަގުމަްއޗަުށް ނިކުންނަންވީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްޮރގްރާމުތައް ހިންގަން. އެީއ  ޓުސިނގިރޭ

ރާމުތައް އެބަ ހިންގޭ. ެއކަްނ ވަރަުށް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ުކރިއަުށްދާ ތަން ވެސް އެބަފެނޭ. މިހާރުވެސް މަގުމަތީގެ ޕްރޮގް 

އެހެންވީމާ، ދެން މީގައި އަުޅގަނޑު ވިސްނާލަންޖެހެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުްނނަުށް ފައިދާކުރަން ކަމެއް ކުރާ 

ރަުށްރަުށަުށް ހަމަ މާލޭގައި ވެސް މި ދުއްވާ ގޮތަުްށ ކަމަުށް ވަންޏާ ދެންމެވެސް އަުޑއިިވގެންޮގއްިސ، އަތޮޅުތަާކއި 

ބޭނުންތެރިކަން އޭަގއި އޮެވގެްނ އެބަ އެތެރެކުރޭ އެކި އެްއޗެިހތައް. ވެހިކަލްތައް އެބަ އެތެރެކުރޭ. ކުާރއިރު ޭއގެ ޑިއުީޓ 

ކަމެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ކުޑަކުރާ ވާހަކަ އޮތީ އެަތއް ފަހަރެއްގެ މަތީން ދެކެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ

މީގައި ކުަޑކޮުށް އަޅުގަނޑަުށް އޮޅުންއަރާ ގޮތް އެަބވޭ. ރަްއޔިތުންނަުށް ފަސޭހަކުރާ ކަމުަށް ވަންޏާ މި ހުރިހާ ކަމަކުަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރިޢާޔަތްުކރެވެން އެބަޖެހޭ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަމާހިނގާ ދުންފަތުން ލިބިދޭ ގެއްލުމުން 

ރުމަުށް ޓަކައި ގާނޫުނތަކެއް ހެދިފައި އެބަހުރި. މަުގމަތީގައި ބޯޑުަތކެއް ޖަހާފައި ެއބަހުރި. މިހާރުވެސް ހިންގަާވ ސަލާމަތްކު

މަގުމައްޗަުށް ނިކުންނަމާ! ކުަޑކުދިން، ސްކޫލްކުދިން ހުރަސްކުރާއިރު މަގުމަތީަގއި އުޭޅއިުރ އެ މީހުންނުަށް އުނދަގޫވާ 

ގެންދާއިރު އެކަމަުށް ފިޔަވަުޅއެޅޭތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މިހާރުވެސް ފެންނާނެ. ގޮތަުށް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރެވި 

މިހާރުވެސް ހުންނާނެ، ޕިކަޕުތަކެްއގައި ސައިކަލްަތއް އުފުލާނެ. ސްޓިކާޖަހަިއގެން ގެންދާ މަންޒަރު މިހާރުވެސް ފެންނާނެ. 

ބަލަހައްޓަން މީހުން މަދެއް ނޫން. ފުލުހުން ވަރުަށް  ކީްއވެގެންތޯ ނުނިކުންނަންވީ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކަްނތައްތައް

ގިނަ. އެހެންކަމަުށްވަންޏާ ނިކުމެގެން މި ހުރިހާ ކަމަކަުށް ފިޔަވަުޅއަަޅއި، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން، ބޮުޑެވގެންދާ 

ންތޯ. ދެންމެވެސް ކުދިންނަުށް މި މަންޒަރު ފެނުން، އެ ކަންތައް އަުޅގަނޑުެމން މަނާކުރަންވީ ނޫންތޯ. ހުއްޓުވަންވީ ނޫ

އަުޑއިިވގެން މި ދިޔައީ ްސޫކލްކުދިން ގަިއގައި މި ކަންަތްއ އަުށަގަންނަމުންދާ ވާހަކަ. ުހއްޓުވުމަުށްަޓކައި ކޮްނކަމެއްތޯ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަުީށގެންާވ ގޮތަުށް ކުރަން؟ އަބަދުވެސް ފައިސާގެ ވާހަކަ ެދއްކީމަ ނިމުނީކީ ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނެގ 

އިސާ ބޭނުންވޭ. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މިއަދު ފައިާސ ލިބިގެން އެ ފައިސާތައް ދައުލަތަުށް ފަ

ގެއްިލގެންދާތީ. ބޭކާރު ގޮތުަގިއ ކަންތައްތައް ކުރާތީ. އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަުށް ބަލައިލިޔަސް އެތަްއ 
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ތުން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫން އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިލިޔަން ޑޮލަރެއް މި ދަނީ ގެއްލިގެން. މިއީ ރަްއޔި

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަދި އެކަުީށގެންވާ ޖަވާެބއް ެވސް ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބިލިޔަނުން ގެއްިލގެންދާއިރު 

ޖަލުަށް ލާފައި ގޮޅިއެްއގަިއ، ނޫނީ  މިއަދާ ހަމައަުށް އައިއިރު އެކަުީށގެންވާ ޖަވާެބއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުލިބޭ. ހަމަ މީހަކު

ހޮހަޅައެްއގެ ތެރޭަގއި ބޭްއވިމަ ނިމުނީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ުކރަން. ގެއްިލގެންދިޔަ ފައިާސ 

ްނ ހުރި ދިމާލަކުން ދަމާފައި ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ަރއްިޔތުންގެ ފައިސާ. އެހެންވީމާ، ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގވޭ. ދެ

ހަމައެއާެއކު، ބޯފެނުގެ ވާހަަކ ވެސް އެަބއޮތް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ބޯފެނަކީ ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް 

ލިބެންޖެހޭނެ އެއްެޗއް. ބޯފެނުން ޑިއުޓީނަގަން މިހާރުވެސް އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން. 

ރި ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ އެއްޗެހި. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ދައުަލތަުށް އިތުރު އާމްދަނީ ލިބުމަކީ އަދި މީގެތެރޭަގއ ވެސް އެބަހު 

އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. ަރއްިޔތުންނަުށް ޓަކައި ގިނަ މަޝްޫރޢުތަކެއް ހިންގަން އެބަޖެހޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ހަމައެާއއެުކ 

. ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ އެްއޗެހި ދޭއިރު އަމިއްލަ ޖީބަުށް ނޭޅޭ ގޮތަުށް ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަކަުށް ކަންތައްތައް ކުެރވެން އެބަޖެހޭ

ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ. ރަްއޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ގޮތަުށް، ލުއިކޮުށް، އެންމެ ކުޑަ އަެގއްަގއި ރަނގަޅު ފެންވަުރގެ 

ެއކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ މަސައްކަތް ކޮުށްދޭ ފަރާތްތަކަުްށ ކަންތައްތައް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔާ

އަދިވެސް މި ފެންނަނީ މި ބާވަތުގެ ކަންތައް؛ އަބަުދވެސް ފެންނަމުންދަނީ. ވަކި މީހެއްެގ ބޮލުގައި އަުޅވާކަުށް ނޫން. 

 އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންތައްަތކަކީ ހުއްުޓވަންޖެހޭނެ ކަންތައް. ގާނޫނެއް ހަދާފަިއ، ައޅުގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން

ގާނޫނެއް ހަދާފައި ދޫކޮުށްލީމަ ނިމުނީކީ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގެ ވެސް ިޒންމާއެއް. އަުޅގަނޑުމެން ެވސް 

ބަލަން އެބަޖެހޭ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރެިވގެންދޭތޯ. މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން އެ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮުށްގެން އެ ކަންތަްއ 

އަުޅގަނޑަުށް އެނގޭ ވަރަުށް ދޮރު ހަނިކަން. އެ ކަންތައްަތްއ ކުރުމުގެ ދޮރު ހަނިކަން.  ވެސް ކުރަން އެބަޖެހޭ.

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޖިލީހުަށް އެްއޗެހިތައް، އެިކއެިކ ިއޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ދޮރު ވެސް މިއޮތީ ބަންދުކޮުށްލާފަ. 

ތުންނަުށްޓަކައި، ަޤުއމަުށްޓަކައި އަދާކުެރވޭނެ ދޮރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔި

ވެސް މި އޮތީ ބަންދުކޮުށްލާފަ. އެހެންވީމާ، މި ވާަހކަތައް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ނުދައްކައެއް ނުތިބެވޭނެ. އާމްދަނީ އިތުުރވާއިުރ 

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހެސްކިޔާފައި އެ ޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ގޮތަުށް، ރަނގަޅަުށް. ޕަބްލިކު މީޑިއާަގއި 

އިޝްތިހާރުކުރީމަ އަނެއްޮކޅުްނ ގާނޫނު ހަދާފައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރީމަ މިދެން ދެކޮޅުޖެއްސޭނެ ގޮެތއް ނުވާނެ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިްމޕޯޓް ގާނޫނު( އަުށް މި ގެެނވޭ  79/31ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ާތއީުދކުރަން. މި އިޞްލާޙަުށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ސަބަަބކީ، ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން  އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު

މި އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރު މި ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވަނީ މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަުށް އެއްބަްސވެފަ. 

ގައި އެބަ ހިމެނޭ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް، ިދވެިހ ދެވަނަ ސަބަބަކީ، މި އިްޞލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭ

ރައްޔިތުންގެ ިޞއްޙަތު ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ފިޔަަވޅުތަކެއް އެޅުމުގެ މަޤްޞަދު. ދެން ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ންގެ ިޞއްޙަތު ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާޅު އެބަޭވ، އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރާ ާވހަކަ ވެސް ސަުރކާރުން. ދިެވހި ރައްޔިތު

ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކަިއ މިހާތަނަުށް މަސައްކަެތއް ނުކުެރވޭ ާވހަކަ. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ، މަސައްކަތެްއ ނުކުރި ނަމަ،  

މިހާރު  ރާއްޖޭގެ އޮފީްސތަކުަގއި ސިނގިރޭޓުބައްލަވާނެ. ދިވެހި ހޯލުގައި ެވސް މިހާރު ސިނގިރޭޓު މަޖިލިސްކުރާ މި

ބުއިން މަނާކޮުށްފައި އޮންނާނީ. އަދި ދާދި ފަހުން އަޅުގަނޑަުށް  ޓުތުން ެއއްވާ ތަންތާނަގއި ސިނގިރޭޔިނުބޮވޭނެ. އާއްމު ރައް 

އިމުކުެރވި، އެ ތަންާތ ފެނިގެންދިޔަ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް ތަްނތާގައި ވެސް ނޯސްމޯކިންގ ޯޒނެއް ޤާ

ވީމަ، މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެވޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްއެވްސ ބުއިން މަނާކުރެވިގެންދިޔަ ތަން. އެހެން ސިނގިރޭޓު

މީޑިއާެއްއގައި މިހާރު ދުންފަތް އިޝްތިހާރެއް ނުކުެރވޭނެ. ރަނގަޅު، އެނަރޖީ ޑްރިންކުތައް ައދިވެސް އެބަ ހިމެނޭ. ބައެްއ 

ސް އިޝްތިހާރުކުރެިވގެންނުވާެނ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރެްއވީ ރަނަގޅު ނުކުތާެއއް. އެނަރޖީ ޑްރިންކު ވެ 

އެއީ ިޞއްޙަތަުށް ހުރި ެގއްުލން ހުރި އެއްަޗކަުށް ވާނަމަ. ާވކަން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ އެބަ އެނގޭތާ. އެހެންވީާމ، 

މިއީ މި ހާލަތްތަކުގައި އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ އެތައް ބައިވަރު ލަންގު ކެންސަރު ޖެހިގެން ސަރުކާރުން 

ރަދުކުރޭ އެތައް ބަިއވަރު ަބޔަކަުށް. އެަތއް ސަތޭކަ މިލިަޔން ރުފިޔާއެއް ދައުލަތުން ޞިއްޙަތަުށް ޚަރަދު އެބަކުރޭ. ޚަ

މީގެތެރެއިން ގިނަ ފައިސާ ިމ ޚަރަދުވެގެންދަނީ ކެންސަރުެގ ބަލިތަކަުށް ކަމަުށް ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި ބަެއއް އެނަރީޖ 

މީހުންނާއި އަދި ކިޑްނީ ބަލިތަކުގެ މީހުންނަުށް ހަމަ ގެއްލުން ހުރި އެްއޗެހި.  ސްޑްރިންކަކީ ހަމަ ކަނަޑއެޅިގެން ޑައެބެޓިކް 

 މީގެ ބޭނުން ހަމަ އެބަ ކުރެވޭ. ބޭނުންކޮުށްގެން މީގެ މީހުންނަުށް ހަމަ އިތުރު ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ފަރުވާތައް ދޭން 

ދަނީން ހޭދަކުރަނީ ނާޖާއިޒު ގޮުތަގއޭ ޖެހެނީ. ދެން ސަރުކާރަުށް ލިބޭ އާމް ރަދުކުރަން މިއެބަޖެހޭ. ސަރުކާރުން ޚަ

މިހާރު ސަރުކާރުަގިއ  ،މިވެނި ގޮތެކޭރުކާރަުށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިވެނިވިދާޅުާވއިރު، ތިމަންނާމެންގެ ސަރުކާރުަގއި ސަ

ންފުނިތައް ވިްއކާލިކަން މިހެންނޭ ވިދާޅުާވއިރު، އެ ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާުރަގއި ުމސާރަ ނުދެިވގެން ދައުލަުތެގ ކު

މި ސަރުކާރުން އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ކާރުން ވިއްކިތޯ ެއއްެވސް ތަނެއް؟މި ސަރު ތީތޯ؟ނެންހަނދާ

މަންޒަރު. ކޮންކަމެއްހޭ ދައުލަތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާވެެގންދާ  ންނަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައިފެ މި

އުތުރަުްށ، ދެކުނަުށް  ެރވުނު ކަްނތައް. ހުޅަނގަުށް ބަލައިލީމަ ުކރެވުނު؛ލީމަ ވެސް ކުއިކުރެވުނީ؟ މާލޭގެ އިރުަމއްޗަުށް ބަލަ
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ހަމައެކަނި މާލޭ ފަސްގަނޑަުށް. މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި  ފެންނަނީ ލުމުން ކުރެވުނު ކަންތައް މިއިބަލަ

ތެރެއިން ވެސް ކުެރވިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. ދުްއވަްނ މާލެ ަބާވއިރު މާލެ ވަުަށއިގެން ދުްއަވއިލާއިރު ފެންނާނެމާލޭގައި ތިއް

އުނދަގޫ މިހާރު މަގުތަުކގެ ަމސައްކަތް ގިނަވީމަ. ަމގުތައް ބަންދުކޮުށްފައި އޮންނަލެއް ގިަނވީމަ. އިމާރާތްތައް ގިނަވީމަ. 

ން މާލޭގެ ހުޅަނގުފަރާުތ ޖުތަކާއި ބޮޑެތި ޮއޑިފަހަރުތައް ފީވާރީަގއި ފެންނަނީ މުދާއުފުލާ ބާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކު

 ،މަސް ކުރިން އޭގެ އޮިޑެއއް ކުްއޔަުށް ހިފަންވެއްޖެްއޔާ ވެސް ނުލިބޭ . މިހާރު އެއްއި ހުންނަނީބަނދަރުގައި އަޅާފަ 

ރީ. . މިއީ ކުރެވޭ ކަންތައްތައް މިހިތައް ގިނަެވގެންގިނަެވގެން. ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޖެކްޓު ދަތުރުތައް ގިނަެވގެން. މުދާ އުފުލާލެއް

ނުދެވިގެން ވިްއކާލި ތަްނތަން އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަަތުށް ލިބޭ އާމްދަނީން ނޫންތޯ ުމސާރަ ބޭފުޅުންގެ ޒަމާނުަގއިމި 

ރި ދައްކަންޖެހުނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ އޮތީ ާލރި ދައްކާފައި ނޫންތޯ. އެ ލާ އާރަުށް ވެސް އެ.އެމް.ފައިސާދީގެން އަނބުރާ ހޯދަނީ. ޖީ

އެހެންނުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ކުރޭތޯ؟ ރުކާރުން ެއކަން އެހެންނުދެވިގެން ވިްއކާލީމަ. މި ސަމުސާރަ

ގޮތަުށް އަުޑއަހާނެ.  ާވހަކަތައް ދިވެހި ރައްޔިތުން ައުޅގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ ވެސް އަޑުއަހާވާހަކަފުުޅގައި ތިޔަ ދަްއކަވާ 

ކުިރއްާޔ ަވްއކަންކުރަނީ ރަީއސް ޔާމީެނއް ަވއްކަންވަްއކަންކުރަނީ ކޮްނ ަބއެއްތޯ؟  ؛ހުރިހާ ކަމެއް ވަްއކަމޭ، އެހެންވީމާ

ަދނީ. ދިޔަ މީހާ ޖަލަުށް ލީމަ  ނޫން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެިއން ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ޖީަބުށް އެްއޗެއް އަަޅއިގެން މި

އެހެންވީމާ، މީހާގެ ދިފާޢުގައި ވެސް ނިކުންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން.  އަނެއްކާ ދޫކޮުށްލަން ވެސް ބުަނނީ އަޅުގަނޑުމެން. އެ

ހަދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ހެްއާކ ބެހޭ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަުށް މި  ކުރާތީ ގާނޫނުތައްގައި ވަްއކަންކުރާެނ. ވަްއކަންމުޖުތަމަޢެއް

ހައްޔަރުކުރުމަުށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެްސ، ެއ ތައް ވަުރގަދަކޮުްށގެން ވަްއކަންކުރާ މީހުން ހިފައި ވެސް ހެކި ގެންނަނީ

 ގާނޫނެއް  ނީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން. ރަނގަޅު.އެ ގާނޫނުތައް ވުޖޫދަުށް ުނގެނައުމަުްށ ވަކާލާުތކުރަ ،ހެކިތައް ނުހެދުމަުށް

އުޅެނީ. ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގައި ވެސް  . ައޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ސަރުކާރެްއގައި މިއޮެވގެންތާ ަވަގކު ވެްސ އަުތވާނީ

އުޅެނީ އަުޅގަނޑުމެން.  މޫންގެ ސަުރކާރުަގއި ވެްސ މިއްމަދު އަމީން ަސރުކާރުަގއި ވެސް، ރައީްސ މައުއުޅެނީ. މުޙަ

ން. ިތ ބޭފުޅުން ބުނާނެ ޮކޅަުށް ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން އެަބ އުޅެވެްސ ދެްއގަިއ ވެްސ ސަރުކާރާ ެއއްޮކޅަުށްހުރިހާ ސަރުކާރެ

ކަުށް ުނގެންދޭ . ޖަލަކަުށް ނުލާ. ހައްޔަރެއް ުނކުރޭ. ޕޮިލސް ސްޓޭޝަނަސަުރކާރުަގއި ވެްސ އަުޅގަނޑު ހުއްޓޭ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ަވއްކަންކުރަންާޏ ގެންދާނެ. މާރާމާރީ ހިންގާ  ،. ވަގުން ދަރިޔަކު ވެސް. ަވގުން ގެންާދނީ ައޅުގަނޑު ،އަޅުގަނޑު ވެސް 

ވާތަކެތި ބޭނުންކޮުށްގެން މީހުން ގެންދާނެ. މަސްތުވާތަކެތި ބުއީމަ ގެންދާނެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރގައި ނޫންތޯ މަސްތު

އިއްބެ ހަމަ  ފުރަތަމަ ލީ މީހާ ރައީސް ނަޝީދު ބެހެއްޓީ. ކުޑަުކއްޖަކާ ބެހުން މީހާ ބެހެއްޓީ. ހޯރަލީ، އެންމެ ޖަލަުށް

ދެއްކީމަ މީހުން  ިމކަހަލަ ވާހަކަ، ހުރީ. އެހެންވީމާޮއފީހުގައި  ކުމްކޮުށްފައި އޮތީ. ަރއީސްކުޑަުކއްޖަކާ ބެހިފައި އޮތީ. ޙު 

ނީމަ. ކަ ައޑުއަހަން ތިއްބަ ބުމި ވާހަ މީހުން ތަންކޮޅެއް ބާރަުށް ބުެނވޭނެރުޅިއަންނާނެ. ޚާއްަޞކޮުށް ައުޅގަނޑުމެން ކަހަލަ 

ލަދެއްހަޔާތެއް ތިެބގެން މިކަހަލަ ވާހަކަެއއް ނުދަްއކާނެ ަބޔަކު. އަމިއްލައަުށް ކުރި ކަްނތައްތަުކގެ ވާހަަކ މިތާނގަިއ 

ކަމެއް ނެތް. މިހާތަނުަށް  ގެ ވާަހކަދައްާކނެއަހަރެމެން ލައްވާ ދައްކުވަން. އެހެންވީމާ، ރައީސް ޔާމީނޭ ކިޔާފައި ފާޑުފާޑު
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ވެސް  ލީ ފައެއް. ސާބިތު ހެއްކެއް ދައްކަބަލަ! ރައީސް ޔާމީން ނަގާ ޖަލަުށްރައީސް ޔާމީން ނޯންނާނެ މިކަހަލަ ކަމެއް ކޮުށް

ލަުށް ލީ. އިބްރާހީމް ވެސް ޖަ ޖަމީލް ވެސް ޖަލަުށް ލީ. ތި ބޭފުޅުން ޤާސިމް .ރ. ތި ބޭފުޅުން، ތި ވިދާޅުވާ ޑތި ބޭފުޅުން

 ،މިަކހަލަ ކަންތައްތައް ކޮުށްފައި ، އެހެންވީމާނީ ވެްސ ތި ބޭފުޅުން. ިމއަދު ެއ މީހުންގެ ެއހީތެރިކަން ބޭނުންވަ 1އާނ

މީހުންނަުށް ވަގަުށް  އެހެން ާލފައިއެ ެއއްޗެހި ަކއި، ހަޑިހުތުރު ޢަމަލުތައް ހިންގާފައި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ތަންތަން ވިއްަކއި

 ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.. ުޝކުރިްއޔާ ގޮވަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާ. އެހެންނަމަވެްސ، ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި އޮންނަނީ ާއއްމުކޮުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ޝުކު 

ންބަރުންނުަށް އުޅޭ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަުށް މި މަޖިލީހުގައި ވާަހކަދެއްކުމަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެމީހުން ބަސްމޮުށެ

ރި މެންބަރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ އަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅީ ހަނދާންކޮުށްލަދޭން އެކަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 އަުށް.މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  މައްޗަންޮގޅީ

ީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަނޑު މިއަދު މި ފުރުޞަތެއް ހޯދާލީ ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް ައޅުގަނޑު އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަ  ުށް މި)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަ  79/31

، ފްޓް ޑްރިންކްސް އަދި އެނަރޖީ ޑްރިންކްސްބަދޭ މި ބިލުން ސޮއެ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން

ތަން. އަޅުގަނުޑގެ ުސވާލަކަުށް  ެއގޮތަުށް އަގުޮބުޑވަމުންދާ ،ރުފިޔާ  2ޓަކަުށް ފަތުގެ ބާވަތުގެ ތެެރއިން ސިނގިރޭއަދި ދުން

ނަުށް ަނގަން ހަމަޖައްސައިފި. ިތ ބޭފުޅުންކާބޯތަކެތިން ވެްސ މިހާރު ޑިއުޓީ ންކީްއވެޯތއޭ މި ބޮުޑވާ އަގު ،ވަނީ މި

ކަރަންުޓގެ ބިލުތައް މުޅި ރާއްޭޖގައި އަުގބޮޑުވަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، ބޮުޑވޭ.  އެހާ ފިއުލް ސަރޗާޖު، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނުވަަތ މި ނަގާފައި؛ އަުޅގަނުޑެގ  ނުވަނީ؟ދިމާލަކުން އަގު ހެެވއް  މި ނަގާ އަގުން ީކްއވެތޯއޭ ަރއްޔިތުންނަުށް އެހެން

ރުފިޔާ ނެގިޔަސް. އެންމެ  10 ،ރުފިޔާ 5ޓަކުން ިސނގިރޭ ،ކީއްކުރަންތޯލާރި  60ފިޔާ ރު 4މައްސަލަެއއް ނެތް 

މެ ކަނޑާލަްއވާފައި މިގޮތަުށް ކިތަން ކާބޯތަކެީތގެ ިޑއުޓީ ،ފަގީރުމީހާ އަތުން ވެސް ކާޯބތަކެތިން ޑިއުޓީ ެނގެމުންދާިއރު

ްއެޗއް ނޫން. އެކަމަކު އެ ރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ަނގާއް ނެތް. އެއީ މިއީ ކޮްނމެހެން ޒަބޮޑުކޮުށް ނެންގެިވޔަސް މައްަސލައެ

ވެސް އުެޅވޭކަުށް ނެތް.  އެޮގތަުށް އުޅޭީނ ކާބޯތަކެތި ނުކައިނުބޮއި؟ ކިހިނެއްތޯ އުޅޭނީ؟ކިހިނެއްތޯ ނުލާ މިއަދު  ކަރަންޓާ

 ނުަވތަ ، އިދީކަނޑާލައަނެްއކޮޅުން ޑިުއޓީއެއް  ،ބޮުޑކުރަމުންދާއިރުއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެްއކޮޅުން ޑިއުޓީ 

 ބޯފެނަުށް 15ނގަޅު. އާދެ، ކުރިން %ގޮެތއް ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަަކއި މަަސއްކަތްކުރުން ވެސް ރަ އްޔިތުންނަުށް ލުއިފަސޭހަރަ

ރާއްެޖއަުށް ބޯފެނުން ވެސް އެތެރެކުރާނީ  ވެސް މި ބޮޑުކުރާ ވާހަކަ ހަމަގައިމު، އެެހންވީމާވާހަކަ އެ ވިދާުޅވީ.  ނަގާ
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ގޮތަކަުްށ  ހުރިހާ ރަުށެްއގައި ސާފުބޯފެން ވެސް ލިބޭ ،ރސަޕްަލއި ފެން ފޯރުޮކުށްދިނަސްގޭެގައުށް ވޯޓަ ގަނޑުމެން މާލޭަގއިއަޅު

ެއްއޗެހި ވެސް ހަލާުކވޭ. އެހެންވީމާ،  ފުޅީަގއި ެފން ބޮނީ. ގޮނޑުދޮުށާނޫން ހުރީ. މާލެއިން ގެންޮގސްގެން ހަމަ ފުޅި

ނަގަން، ނުވަތަ ެއކަހަލަ ޮކންމެވެސް ތަނެއް ހަލާުކވާތީ ުށް ިޑއުޓީންޏާ ެއއަވަ ކަމަުށް ޕްލާސްޓިކް ފުީޅގައި ފެން އެެތރެކުރާ

ކަހަލަ ލުޔެއް ނުގެނެސްެދއްީވ  ީކއްވެޯތއޭ އަެނއްާކވެްސ ބޯފެނަުށް ވެސް ކޮންމެވެސް ،ނަގާ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް ެނގިަޔސް

ަގއި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އެަބ ފެދޭ ަކމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭމިހެން ގެންނަވާއިރު؟ ެއއީ އަުޅގަނޑަުށް އަދި ުސވާލުއު

ކަންކަމެއް ގޯްސެވގެން އަގުޮބޑުކުރަން އިމްޕޯޓް  ،ޞިއްޙަތަުށް ގޯްސވެގެން  މެ. ސޮފްޓް ްޑރިންކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އުފައްދާ

 ވަންޏާ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަރުދަނާ ކޮންމެެވސް  ކަމަުށް ޑިއުޓީ އެކަންެޏއް ނޫން. މި ާރއްޖޭަގއި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ިވއްކާ

 ގޮތެއް ހިނގާނެ ގޮެތއް ވެސް ހޯދަން. ދަންނަވަން ކަންކަން އެނޫން ކަހަލަ ސިޔާސަތުތަެކއް ސަރުާކރުން އެބަ ހެދެންޖެހޭ މި

 މިސާލަަކުށް މޮނާކޯ ތަންތަނުގައި ވެްސ ކުދިކުދި ދަުޅގައި ކޮާކކޯލާ ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންތާނގައި  މި

ކުޑަކުދިންނަުށް ވެސް ގޮްސ ، ންޖެހޭނީ ބޮޑެތި ފޮުށި. އެހެންވީމާގަންނަނާނެ. ގަންނަންޏާ ދަޅެއް ވެސް ިވއްާކކަުށް ނުހުން

ގޮތަކަުްށ  އެަތއް ބައިވަރު މިކަހަލަ، ުށް ލިބޭ ޕޮކެޓްމަނީން. އެހެންވީމާދަޅެއް ގަނެަލއިގެން ނާެދވޭނެ އެ މީހުންނަ

ން ކުާރއިރު ހަމައެކަނި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވެްސ މިކަ ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަުނގައި ސިޔާސަތުތަެކއް ވިސްނަިއގެްނ،

ވެސް ސޮފްޓް ޑްރިންކާއި އެނަރޖީ  ދުރު ރޭވުންތެރި ގޮތެއްަގއި ކުދިންނަުށް ހަމަގައިމު ،ވަސީލަތެއްހެން އެކަން ނުކޮުށް 

ެވސް  ނުލިބޭނެ ގޮަތކަުށް ނުވަތަ ެއ މީހުންނަުށް އެއަުށް އާދަނުވާނެ ގޮތަކަުށް މިކަްނކަްނ ކުރުމަކީ ހަމަަގއިމު ޑްރިންކާ

 ދޭތެރޭ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ  ބޭނުންތެރިކަމެއް. މި ބިލުގަިއ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވަރަުށް ގިަނ ބޭފުޅުން މިއާ

މިހާރު މި ސަރުކާރުން، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަނޑޫ،  ،ދައްކަަވއިފި. އަުޅގަނުޑގެ އަަބދުވެސް ވާހަަކއަކަުށް ވާނީ

 ފަހަރު ތިން ސަރޗާޖު  ވެސް ތިން މަހު އެކަނި އުޓީ ނަގަން ފަުށައިފި. މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީހަކުރު، ފުުށާއި، ތެލުން ވެސް ޑި

އަގުޮބޑުކޮުްށގެން ކަރަންޓު ބިލު ރައްޔިތުންގެ އަތްނުފޯރާފަުށަުށް ހިނގައްޖެ. މާލޭގެ ކޮންމެ ގެއަކަުށް ވަދެލަންާވއިރަުްށ 

 ،. މާލޭގެ މެންބަރުންނުަށް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެންދަނީުގަޅމު ދެއްކިގެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށްކަރަންޓުބިލު ނު ،ފެންބިލު

މާލޭގެ މީހުންނުަށް ދަތިވެގެން ގުޅާވަރު. ހަމައެކަނި އަތްމަތި ދަތިވެގެން. މިދަންނަވަނީ ރާއްޖެިއން ބޭރަުށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއަުށް 

ޮބވޭނެ ގޮްތ ، . ހަމަ ކެވޭނެދެން ދާ މީހުންނަުށް ދޭންޖެހޭ އެހީގެ ވާހަކަ އެކަންޏެއް ނޫން ،ލިބިފައި ދާއިރު އާސަންދަ 

މަދެއް ނޫން. އަދި މި ދަންނަވާހެން ރެންޓު ލިބެންވާ ފަރާތްތަކުަށް   ގުޅާ މީހުންނެއް ނުދެއްކިެގން ނެތިގެން، ރެންޓު

އާމްދަނީ ސަރުކާރަުށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އަންަނއިރު، ، އެހެންވީމާނޫން.  ރެންޓު ނުލިބިގެން ވެސް ގުާޅ މީހުން މަދެއް

މިއަދު ކޮންމެ ހުއްޖަތެއް ދައްކަަވއިގެން ނަމަވެސް ަނންގަާވއިރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ  ކުރަންއިތުރު

ކެތީްނ އޮތަސް ހަމަ ކާބޯތަ އިނަގަން މިއަދު ހުުށަހަޅުްއވާފަުޓގެ ިޑުއޓީއި ސިނގިރޭއެނަރޖީ ޑްރިންކާ އިމި ސޮފްޓް ޑްރިންކާ

ބަދުވެސް އެްއޗެހި ައގުބޮޑުކުރުާމއި އަތްނުޯފރާ ފަުށަުށް ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ މި ދަންނަވާހެން އަ، ނެންެގވުމާވެސް ިޑއުޓީ 

ޒަރޫރީ ބޭނުމަުށް ބޭނުންކުރާ މުދާތައް ދިއުން އެއީ މި ސަރުކާރުގެ ދަުށުަގއި މިއަދު މީހުން ތިބީ ވަރަުށް ހާލުގައި. 
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ކަމަކީ  ރު ވެސް ަހމަ އެކަނި ކުެރވޭަވއްކަާމއި ހުރިހާ އެްއޗެްއގެ ވާހަކަަތއް ދެކެވެމުންދާއި އިހިުތގަރައްޔިތުންގެ 

ނޑު ހަމަ ހަދާއެްއގެ ވާހަކަ ެވސް ހަމަ ދެއްކެނީ ހަމައެކަނި ެއއްެޗއް ައގުބޮުޑކުރަންވީމަ ކަމަުށް އަުޅގަބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާ

 ޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް. ދަންނަވާލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝު

 ުށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ކުރެވޭ ބިލަކީ ޞިއްަޙތަުށް ގެއްލުން ލިބޭ ބާވަތްތައް ހުސްދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަ

ިއމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުުމގެ ގޮުތން ގެނެވުނު އިޞްލާަޙކަުށް  ޓަކައި، އެފަދަ ބާވަތްތަކުން ބޭނުންކުރުން ދުރުހެލިކުރުމަުށް

ގައި ދުނިޭޔގެ ރިކޯޑުަތކަުށް ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތަުށް ބަލާއިރު .ދެއްކެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްވާހަކައަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

ަދއްކާ  ހިސާބުތައް.ެއޗް.ޯއގެ ތަފާސްބަލާއިރުަގއި ެއއް ބިލިއަން މީުހން މިއަދު ދުންފަތުގެ އިސްތިުޢމާލު އެބަކުރޭ. ޑަބްިލއު

މުޅި ދުނިޔޭެގ . 20ގޮތުަގއި މި ދެންނެވި ެއއް ބިލިއަން މީހުންނަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ޕޮޕިއުލޭޝަނަުށް ބަލާިއރު %

މިލިއަން މީހުންނަކީ އެީއ  800ތެެރއިން އޭގެމީހުންނަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުން.  20ޝަންގެ %ޕޮޕިއުލޭ

 އިމިލިއަން މީހުންނަކީ ހަމަ ސީދާ ގޮތެއްގަ  ފަސްތެރެިއން ވެސް މިލިއަން މީހުން މަރުވޭ. އޭގެ 6ފިރިހެނުން. އަހަރަކު 

މިލިއަން  ފަސްއެކު ދާ މީހުން. އޭގެތެެރއިްނ ހަމައެއާބަބުން މަރުވެގެންކުރުމުގެ ސަލުމަޢަމި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު، 

 ،ކޮުށް މީހުންނަކީ އިންޑައިެރކްޓްއަން މިލި ފަސްމީހުންގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފާހަގަކުރެވެމުން އަންނަނީ އަނެއް 

ދާ މީހުން. އިއްޒަތްތެރި ރުެވގެންސަބަބުން މަ ދޫކޮުށްލާ ދުމުގެ ވިހަ ދުމުގެ ންނެވީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންމި ދެ

މުޅި ދުނިޭޔެގ ނިސްބަތަުށް ބަލާއިރު ވެްސ ވަރަުށް ނުރައްކާތެރި ަމްއސަލައެއް މީ. އަުޅގަނޑުމެން . މިއީ ރައީސް

ތީގެ މީހުންނަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަން 80ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮުތަގއި %ޙަޤީޤަތަކީ މި މީހުންގެ ތަފާސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ

. ޙަޤީޤަތުގަިއ ނޫން ޤައުމުތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުން. މި ދަންނަވަނީ ތަރައްޤީވެފައި ހުރި ޤައުމުތަުކގެ މީހުންނެއް

މަލުކުރާ ގިނަެވގެން ިމ އަންނަނީ ކުދި އަދި މެދު ާމލު، ޢަހިސާބުތަކުން ދައްކާ ޮގތުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުތަފާސް

ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ުއމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން. މިންނަ ޤަވެގެން އަތަރައްޤީ ފަންތީގައި؛ އަުޅގަނޑުމެން ކަަހލަ

އަދި މިީއ ، އްލުކުރުމަުށްޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ހަމައެކަނި ގާނޫނަކުންމިކަން ޙަމައްސަލައެްއ. އްލުކުރަންޖެހޭ ޙަ

ެގ އަދި މީގެ ކުރީ ،އްކަތްތަެކއް މި މަޖިލީހުގައި ވެސް ތަފާތު މަސަހަމައަުށް އަންނާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން.  ނިމުމަކާ

ްއ ރެވޭނެ ގޮތްތަކެން އަުޅގަޑުމެންނަުށް ޖޫރިމަނާކުެއގޮތު މިކަން ޙައްލުކުރުމަުށްޓަަކއި. ސްތަކުގައި ެވސް ކުރެިވއްޖެމަޖިލި
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ވްސް ޕޮލިސް މޯލްޑި  އިވަނަ ައހަރުގަ 2013ހިނގައްޖެ. ވެސް ކަނޑަެއޅިގެން ޖޫރިަމނާތައް ވެްސ ކަނަޑއެިޅގެން 

މީހުން  1506ގައި  2014ކުރެވުނު. ކާ ގޮތުަގިއ ދެ މީހަކު ޖޫރިމަނާހިސާބުތަކުން ދައްްސގެ ެއކިެއކި ތަފާސް ރވިސަ

ވުރެ ގިނަ މީހުން  ހާހަުށް ވަނަ ދެ  2016ކުރެވުނު. މީހުން ޖޫރިމަނާ 2881ަގއި  2015ކުރެވުނު. ޖޫރިމަނާ

ދައްާކ ގޮުތގަިއ ރާއްޭޖގެ ހިސާބުން ންނަުށް މިއަދު ތަފާސްއަުޅގަނޑުމެ  މިއީޖޫރިމަނާކުރެވިއްޖެ. މިކަުމގެ ަޙއްލެއް ނާދޭ. 

އަހަރުން މަތީގެ މީހުްނެގ  25ޚާއްަޞކޮުށް  ގޮތުަގއި މުޅި ާރއްޖޭގެ ޔޫތު ޕޮޕިުއލޭޝަންގަިއ، ހިސާބުން ދައްކާތަފާސް

ކަން ބައެްއ ރުން ފެުށިގެން މިއަހަ 9މާލުުކރާ މީހުން. އުމުރުން ސްތިޢުމީހުންނަކީ ެއއީ ދުންފަތުގެ އި 38ތެރެއިން %

އަހަރަކު މިލިއަން ސިނގިރޭޓު  450އެކު ބުތަކުން އެބަ ދައްކާ. އަދި ހަމައެއާހިސާކަމަުށް ތަފާސް ދާ ކުދިން ފަުށްޓަމުން

ނަ ވާހަކަތަކެއް މީ. މެން ދަންއް ނޫން މީކީ. އަޅުގަނޑުމެން ެއންދިވެހިރާއްޖެއަުށް އެބަ އެތެރެުކރެވޭ. މީކީ ުކޑަ ވާހަކަަތކެ

ތަކުންނާއި އަުޅގަނޑުމެންެގ ރިޕޯޓު  ޚާއްަޞކޮުށް ޑަބްލިއު.ެއޗް.ޯއގެ ،ރިޕޯޓުތަކުންެއކު ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެިކއެކި މައެއާހަ

ޮކުށް ކެންސަރު ބަލީގެ ވާހަކަ. ޚާްއޞަހުރި ނުރަްއކާތެރިކަމުގެ ވާހަކަ ވަރަުށް ިގނައިން އެބަ ދެެކވޭ.  އިތަކުން މީގަ ޓީވީ

ޢަމަލުކޮުށްގެން ، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުމީހުންނަކީ ހަމަ ސީދާ  90ންގެ ތެރެއިން %ީމހު މަުރވާ އިކެންސަރު ބަލީގަ

ނުބޯ މީހުންގެ  ވެސް މި ބަލި ޖެހިގެން ސިނގިރޭޓު ތެރެިއންއޭގެހިސާބުން ދައްކަނީ. ކަމަުށް ތަފާސް މީހުން މަރުވާ

މިހާ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ، ޅޭ ވާހަކަައކީދަންނަވަން މި އު، އެހެންވީމާީމހުން މި މަރުވަނީ.  0.5އެކަނި %ހަމަ ތެރެއިން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ފެތުރެމުންދާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުެމން މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން 

ސް މިކަން ވެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަްއ ހިންގައިގެން، އެބަޖެހޭ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން. ގާނޫނުތައް ހަދައިގެން ވެސް

އަހަރުން މަީތގެ  25 ،ެތރެއިން ކުރިން މި ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންގެ ގޮތްތަެކއް ބަލަން އެަބޖެހޭ. ކުރެވޭނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިރކޯޑުަތކުން  ދުންަފތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުން 38ޒުވާނުްނގެ ތެރެއިން %

ދީ އެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް އިޤްތިޞާޓަކައި ތަފާތު  އުމީ ތަރައްޤީއަުށްލައެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުމީ މައްސަ ޤަ މިއީ ދައްކާއިރު

އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުްނވާ  ނޑުމެންގެ ޒުވާނުން ތަަރއްޤީެގ ހިްއސާައޅުގަ، ހިނގަުމން އަންނައިރުއެތައް ކަންތައްަތކެްއ 

ްއެގ ތިބި ޒުވާނުންތަކެ އިމަސައްކަތްތަކަުށް ތަްއޔާރުެވފަދީ އެކިެއކި ތިޞާއިޤްޒުވާނުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ މިކަހަލަ  ،ހިނދު

، ުރވޭނެ. އެހެންވީމާ ުކރިއެއް ނޭދު އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ޑުމެންނަކަުށް ޤައުުމގެ އިްޤތިޞާއަުޅގަނ ގޮތުަގއި ތިބެގެން ނޫިނއްޔާ

ކޮުށް ޚާއްޞަ  ،އިޒުވާނުން މުޖުތަމަޢުގަ ނޑުމެންނަުށްއަޅުގަ ކަންތައްަތކަުށް ޤަތުގައި މިޙަޤީ ތަކުގެ ސަބަބުން މިކަހަލަ ގާނޫނު

 .ގެނެވޭެނ ދޮރު އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވަން އެަބޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ެއކި މަސަްއކަތްތަކުަގއިެއކި އިޤްތިޞާދީ

މަލުކުރާ ޢަ، މިފަދަ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު އެބަ ފެނޭ ސްކޫލްތަކުގައި އުޅޭ ުކދިންނަުށް ވެސް 

ުތަގިއ ގޮ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ .މިއަދު ވަރަުށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް މިއީމަންޒަރުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ. 

ހަލަ ވަރަުށް ގިނަ ލީމީ ބިލުގެ ސަބަބުން މިކަމިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ހެނދުނު ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ތަޢު

 ،ޖެހޭ ގޮތާއިގެ ތެޭރަގއި ކަންަތްއތައް ހުންނަންދައުުރގަިއ ސްކޫލުދާނެ. ސްކޫލު އްލުކުެރިވގެން ކަންތައްތަްއ ޙަ
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ކުރުމަުށްޓަކައި، ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަދި ޚާއްޞަޮކުށް ސްކޫލުތެރޭގައި އެކި ސިްސޓަމުތައް ހަރުދަނާ، މެނޭޖްމަންޓާއި

ައޅުގަނޑު  ،އެހެންނަމަވެސް .ބެހޭ ގޮތުން ކަ މި ދައްކަނީ މި ބިލާހަމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ވާ. ފާސްކުރެިވގެންދާނެބިލެއް 

ކުެރވިގެންނޭ. ާޒމު ވެސް ހަރުދަނާކުރެވޭނީ މި ތަޢުލީމީ ނިޒާމު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބަްއޓަންމުޅި މި ނި ،ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ 

ދީ އެކިއެކި ނޑުެމން އިޤްތިޞާ. ައދި އޭގެއިތުރަުށް އަުޅގަހިންގައިގެންނޭޒުވާނުންނަުށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް 

އުމީ އެިކއެިކ މަުށްޓަކަިއ، ޒުވާުނން އެބަޖެހޭ ޤައިތުރުކޮުްށގެންނޭ. މިކަން ކުރު އްކަތްތަުކގަިއ ުޒވާނުންެގ ހޮއްސާމަސަ

ތެްއގައި ތިެބގެން ޞިއްޙަ އަމިއްލަ ފުރިހަމަ .ންނަނުކުން މަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްަތކަުށްޢަ، މަސައްކަތްތަކަުށް ނުކުމެ 

ތަރައްީޤއާިއ  ؛ަގއިަކންތައްތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެްސ ޤައުމީ ދީ އެިކއެކި މަސައްކަތު ގެ އިޤްތިޞާޤައުމު

 ކަމުަގއި ވާން އެބަޖެހޭ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ތަހުޒީބު ކުރިއެުރވުމަުށްޓަކައި ަމސައްކަތްކުރާ ަބއެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއް

 އަުށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

އް ގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ އިޞްލާޙެ ުޑކުރުމަުށްޓަކައި ހުުށަހެިޅފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އަޅު ޑިއުޓީ ެނގުމަުށްޓަކައި ނުވަތަ ިޑއުޓީ ބޮ

އަުށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  2018ރަުާށއި ހުސްވީމާ ސް ކަމަކީ ިވއްކާނެ ފަޅާއި ފަޅުނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ުކރަން މިއުޅޭހާ ވެ

 ފައިސާކޮޅު އަތުލަން ކުާރ ކަންތައްތައް ހިނގަމުން މި  ކެމްޕެއިނަުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ އަުތގައި ހުރި

ދިރާސާެއއް މި  ގޮތުން ކުރެވިފައި އޮތް ބެހޭ ޓާޖެހުނުއިރުަގއި ކޮބައިޯތ ސިނގިރޭބޮޑުކުރަންޓުން ޑިއުޓީ ދަނީ. ސިނގިރޭ

ްއޔިތަކަުށް ފެނުީނ ކުންތޯ ރައަ ޖެހޭނޫންތޯ؟ ކޮން ީޓވީ މަދުތޯ ވެސް ބެލެން އެބަ ،ބޯ މީހުން އިތުުރތޯވަނީ ޤައުމުަގއި؟

ުޅގަނޑުމެންނަުށް ސޮފްޓް ޑްރިންުކ ނީ އަޖީ ޑްރިންކެއް ބޭނުންކުުރމަކީ ގޯސް ކަެމއް ކަމަުށް؟ ކޮން ޓީވީައކުންތޯ ފެނުރއެނަ

ފެންނަހާ މަންޒަރަކީ ރައްޔިތުން  ގޭތޯ.ނުފެނޭ އިނ؟ ތަން ކުރާލާ ެއއްެވސް ކަހަލަ ކެމްޕެއިނެއް ބޭނުންނުކުރަން ގޮވައި

ކޮަރޕްޝަނާއި ފަސާދަިއގެ ޢަމަލު ފަިއސާކޮޅު ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަަގއި،  އެ ،ައތުލައިގެންފައިސާޮކޅު އަތުަގއި ހުރި 

ސް ހުޅުވުނު ދުވަހު ނުވޭ މާ ގިނަ ދުވަހެއް. މި މަޖިލި އުޅޭ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. މީ އަދިހިންގަން

ޑޮލަރު ޖެހެއޭ. ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ  އަުށް ހާސްސްބަތުން ބޮލަކަުށް އާބާީދގެ ނި އުމުގެޤަ، ވިދާުޅވިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވެސް ޑިއުީޓ ބޮޑުކުރަން ހުުށަހެޅީމާ އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދަްއކާނެ. އި އޮްއވާ އަނެއްކާ ވިދާޅުިވ. އެހެން ވިދާޅުވެފަ 

ން. އެހެރީ ލިޔެިކޔުމުން ެއ ައޅުގަނޑު ަދއްކާ ވާހަަކއެްއ ނޫކީ އަަރނި ބަޖެޓެކޭ ވިދާުޅވި. މިީއ އަހަުރގެ ބަޖެޓަ 2017

ުށް މިވަރު ތަކުލީުފ ވެްސ ރަްއޔިތުންނަހި ފެންނަން. އެހެންވީާމ، މި ހުރިހާކަމެއް މިހެން ުހރިއިރުަގއި އަނެްއކާއެްއޗެ
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ިމ ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ، ހެންވީމާއްދަން އެަބ އިނގޭތޯ. އެއަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ސުވާލުއުފަ  ދޭންޖެހޭތޯ

ބުއިން ހުއްުޓވުމަުށްޓަަކއި  ސިނގިޭރޓުޚަރަދުކުރެވެންޖެހޭނީ  ފައިސާ ނަގާ  ޓުންކަމެްއ ނޫން. ސިނގިރޭ ެނވޭނެބަލައިގަ

ތަންތަނުަގއި  . ދުނިޔޭގެ އެހެންރަދުކުރަންޖެހެނީކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަުށް. ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަކަުށް ނޫން މި ފައިސާ ޚަ

ސްޓްމަންޓުަތއް ރިސޯުޓ އިންވެްސޓްމަންޓް ފިޔަަވއި ިއތުރު އިންވެ ބިލިއަން 1.5އުޅެނީ މި ުއސޫލުން. ވެސް މިކަން ކޮުށް

 ގެއިތުރަުށް މި ތިން އަހަރުއީ. ހަމަ ޭއގެިއިވގެންދިޔަމަ އިހަުށްދުވަހު އަޑުވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ހަ ރާއްޖެއަުށް ވަތް

އް މިހެން ކަމެ ރައީްސ. މި ހުރިހާ  އިއްޒަތްތެރި ،އެ މަނިކުފާނު ހުޅުވި ާވހަކަ ވެސް ހަމަ ވިދާޅުވީރިސޯޓު  25 އިތެރޭގަ

ދުއްާވ ުޒވާނުން  ؛ޒުވާނުންެގ ރައީސް ތޯ؟ޖެހޭއިތުރު ަތކުލީފެްއ ޖައްސަންނަުށް ވެސް ަރއްޔިތުންހުރިއިރުގަިއ އަެނއްކާ 

ން ރޖީ ޑްރިންކުން މިއަދު ޑިއުޓީ ނަގަމުއި ބޯލާ އެނަުޒވާނުން ކުޅެ ނިންމާފަ އަޅާ ޕެޓްރޯލުން ޑިއުޓީ ނަގައިފި. ސައިކަލަުށް

ޓެްއގެ ޑިއުޓީ އެބަ ބޮުޑވޭ އެތަްއ ނީ. ސިނގިރޭމުން މި ދަަނގަޓުން ވެސް ޑިއުޓީުށް ބޯލާ ސިނގިރޭެއއްކޮދަނީ. އަދި އެއާ މި

ރީޖ ޑްރިންކުގެ ޑިއުޓީ އެބަ ބޮުޑޭވ އެތައް ޕަސެންެޓއް. ކޮާކކޯލާެގ ޑިއުޓީ އެބަ ބޮޑުވޭ އެތަްއ އެނަޕަސެންޓެއް އިނގޭތޯ. 

 އަުށް ހާސް  ބޮލަކަުށް ބަޖެޓެއް. ސަރޕްލަސް. ަރންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން އިއްޒަްތތެރި ރައީސްމިކަން ކު . މިއީޕަސަންޓެއް

 އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ، މި ސަރުކާރު މިއީ ދެން ކޮން ޑިއުޓީެއއް ނަާގކަުށްތޯ؟ .އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖެހޭ

ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަވާނެ  .އް ނޫނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށްޓަކައި އެްއެވސް ހެޔޮކަމެއް ކުރާނެ ސަރުކާރެ 

! މަތިންދާބޯޓު ިޓކެޓް. މި ޤައުމު ނޫން އެހެން ނިކަން ބައްލަވާ ކޮންކަމެއްތޯ ކުރީ؟ކަންތައްތައް ވެސް ކޮުށްދޭން ެއބަޖެހޭ. 

 400ޔާ ފަިތހު ފްލައިޓުން ދަންޏާ އްްއ ނުވިއްކޭނެ އިނގޭތޯ. ކައިރި ޤައުމަކަުށް ދާންެވއްޖެއުމެްއގައި މިގޮަތކަުށް ޓިކެޓެ ޤަ

 700އްޔާ ދަންވަުރ ފްލައިޓުން ވެއްޖެޑޮލަރު.  600އްޔާ މެންދުނު ފްލައިޓުން ވެއްޖެޓިކެޓް ވިްއަކނީ.  ގަންނަ ޑޮލަރަުށް

އުމުތަުކަގއި ން ޤަޑޮލަރަުށް މި ގަންނަނީ. މިތާ އެބަހުރޭ ސިވިލް ޭއިވއޭޝަން އޮތޯރިޓީެއއް ެވސް ހަދާފަ. ދުނިޔޭގެ އެހެ

ބޮޑަުށް ޓިކެޓެއް  އެ އަގުަތކަކަުށް ވުރެ .އަގުަތއް އޮްނނަނީ ކަނޑައަޅާފަ ނެވިްއކޭސް އެންމެ ބޮޑު އަުގގައި ޓިކެޓް ވެ

އަުޅަގނޑަުށް މިއަދު ސުވާލުއުފެދޭ ސިވިލް ޭއވިއޭޝަްނގައި ތިްއބަވާ ބޭފުޅުންނާއި ޓުއަރިޒަްމ ، އެހެންވީމާނުވިއްޭކ. 

ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދޭންޖެހޭ ފަސޭހަ އިނގޭތޯ. މިކަންކަން  މިއީެއޅެނީތޯ.  ން ބައެއްބޭފުޅުންނަުށް މިއިމިނިސްޓްރީގެ 

 ނަުށް ދަތުރުކުރަންޖެހުނީމަެއއްޗެހި ގަެނގެން ރައްޔިތުން ތަންތަ ލިބޭނީ. ބޮޑު އަގުަގއި ޓިކެޓާ ކޮުށްދިނީމާ ރައްޔިތުންނަުށް ލާރި

ަރއްޔިތުްނނަުށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން  ،އި މި ތިބެނީރައްޔިތުންގެ ޖީުބގައި ަފއިާސެއއް ނުހުންނާނެ. ސަރުކާރެްއގެ ދަުށުގަ

މިއިން އެއްވެސް  ދާނީ.އުމުގައި އުެޅމުންއެ މީހަކު ހިތަުށްއެރި ގޮތަކަުށްތާ ޤަ، އެހެންނޫންނަމަލިބޭނެތީ.  .ލިބެންޖެހޭތީ

ލާފަޭއ ނިަވއިމިސްކޯލް އެބައާޭދ ދިރާގުން ފޯނު  12 ،މިްސކޯލް 110. ދުވާަލކު އިއުމުގަ ޤަ ކަމެއް ވެސް ނުހިނގާ މި 

ދިަޔއިމަ ނުލިބި ެއތައް ދުވަެހއް ވެގެން ހާ ދުަވސް ކުިރން ފޯނުގެ ޚިދުމަތްލު ބަރާބަރަުށް އާދޭ. މީގެ އަހަރެއްބުނަނީ. ބި

މިކަންކަން ، ބަދަލެއް ެވސް ނުދޭ. އެހެންވީމާ ކަމެއް ވެްސ ނުވި. ެއއް މީގެ ބަަދލު ދޭނަމޭ. އެއް ،އަރާ ބުނިޓީވީއަުށް 

އި މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް އެބަޖެހޭ ކަންތައްަތްއ ކުރަން. ހައްތަހާ ވެސް ުށް ީމގެ ލާބަޔާ ަރއްޔިތުންނަ ހުއްޓުަވއި،
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މިކަމެއް ނުވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަުރކާރެއް އޮތުމުެގ  ލާރިެއއް ަނގާ ޖީބަުށް ީލމަ ރައްޔިތުންނަުށް ލާރިެއއް ލިބެްނޏާ އެ

ކޮުށްދިނުން. އްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްންނަުށް ކޮުްށދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަުށް ކޮުށްދިނުން. ރަރައްޔިތު ،ބޭނުމަކީ

ދާ މަންޒަރު އަތުން ލާިރެއއް ލިބެން ޮއވެއްެޖއްޔާ ަނާގ ޖީބަުށް ލަމުން އެކަންކަން ުނކޮުށް އަިދވެްސ ރައްޔިތުްނގެ

. ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައްއުމުަގއި ހުރި ބޮޑެތި ޙައްލުުކރަންންނަނީ ޤަމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ހުއަޅުގަނޑު

ހާްސ  40ޚިލާފަުށް  މާދަމާ ވެްސ ސަރުކާރުން ބުނަންވީނޫންތޯ ގަާވއިދާނުވޭ.  އްލެއް މިއިން ެއއްވެްސ މައްސަަލއެްއ ޙަ

. ުއޅެންޏާ ސަރުކާރަުށް ނޭޅެވޭކަުށްނޫ އުެޅވޭނީ؛ އެ ބިދޭސީންނަުށް އިތުރައުމުގައި އެބަުއޅެއޭ. މަގުމަީތގައި ބޮދޭސީން މި ޤަ

 200އޭުރން ސަރުކާރަުށް ލިބޭނެ  ރި ހޯދަން ކީްއވެގެންތޯ ނޫޅެނީ؟. އެ ލާދުން ދައްކަންޖެހޭ ލާރި ދައްކަންޖެހޭނޭގަާވއި

ްއޔާ އެ މީާހ އެބަޖެހޭ ލާރި ދަްއކަން މި ްއގޮތަުށް އުޅޭ ރައްޔިތެްއ ވެއްޖެއެ ވުރެ ގިނަ ރުފިާޔ. ަގއިާވއިދާ މިލިއަނަުށް

ަރއްޔިތުންެގ  .ނެ މިކަހަލަ ކަންަތއްތައް ކުރާކަުށްނުވާލަތު ިއއްޒަތްތެތި ަރީއސް. ހެޔޮއުމުގެ ހާޤައުމުަގއި އުޅެންޏާ. މިއީ މި ޤަ

ނީ ދަ ުޒވާނުންނަުށް ލިބޭ ލާރިކޮޅު މި ،ބުނެ ދަނީ. ުޒާވނުންގެ ރައީސޭ  އަތުން އެަތއް ފަިއސާެއއް އިުތރަުށް ނަގަމުން މި

އުމަުށް ފައިާސ ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. މި ޤަ އުމުެގ ަރއްޔިތުންޤަ  މި ކަމަކީ މި. ތުލަމުންސަރުކާރަުށް ބައިަބޔަުށް އަ

، ހާސް ޑޮލަރު އެބަޖެހެއޭ. އެހެންނަމަވެސް ވަންނާތީ ރައީސް އެ ވިދާުޅވަނީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަުށް އަުށް

 ކުރާ ކަންތައްތަކާ އި ދައްކާ ވާހަކަައކާ، އެހެންވީމާ. ހަޅާފައޮތީ ބިލު ހުުށަ މި ނަގަންއަނެއްާކވެސް ަރއްޔިތުންގެ އަުތން ޑިއުޓީ

ތުްނގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަރާ ކަިއރި ވެސް ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވާހަކަަތއް މި ދެއްކެނީ. ަރއްޔި

ހެޕީ.  .ުރން ރައްޔިތުން ދޭނެއޭއި ބުނޭ އެްއެޗއް ދޭުށޭ. ދެން ރަްއޔިތުން ަކއިީރގަ ޙައްޤުތައް ވެސް ހިމާޔަތްކޮުށްީދފައި،

  ..ވެްސ.ނަގަނީ. ބޯލަން ގެންގުޅޭ ކޮާކކޯލާ ދަޅުން ޓުްނ ވެސް ިޑއުޓީސިނގިރޭ، އެހެންނަމަވެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުމެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ރުަށް. ޢަބްދުލްޤާދި މުފީދު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ެވސް ކޮންމެވެްސ  އުޅޭ ބިލާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުުށަހެޅިގެްނ މި

އަުޅގަނޑު  .ކަމުަގއި ދެކޭތީ ަހމަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމަކީ މުނާަސބަތު

ދަނީ ކޮބައިތޯ؟ އާދެ! ާކރުން މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަމިއަދު ފުރަތަމަ ވެސް ދަންަނވާލަން ބޭނުންނަވަނީ ސަރު 

ވަތްތައް ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލިވުމުަށް ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ޞިއްޙަތަުްށ ގެއްލުން ލިބޭ ބާ

ގެ ިދވެހިރާއްޖޭ) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ބާރުއެޅުމަުށްޓަކައި އެފަދަ ބާަވތްތަކުގެ އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީ ބޮުޑކުރުމުގެ ގޮތުން

 އިން މީގަޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. އަދި ފެނުގެ ާވހަކަ ބައެއް ބޭފުޅުއެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯުޓގެ ގާނޫނު( އަުށް ގެންނަން
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ގިންތި ބަޔާންކޮުށްދޭން  ،ރގާނޫނެްއގެ ޗެޕްޓަ، ބުހުތާނު ދޮގެއް. ނަމަވެސްކަނޑައެިޅގެން ރޯއި ެއއީ ހަމަ ދައްކަާވއިުރގަ

މަނާލުމަކީ އޭގެ އެންމެ ހި ނަންބަރުތައް ވެސް އޭަގއި، ބާބުތައް ވެސްޭއަގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެން  އިކޮުށްފަިއވާއިުރގަޑްރާފްޓު

 ،ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ .ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެގޮތަުށް ވެސް ހިމެނިފައި މި ،ވާތީ މަުށްކަ ގޮތް ތަފުސީލު

ބަެއއް  .ގެންދަވާ މަސަްއކަތަުށް ަހމަ ޝުކުރު ޙައްޤޭަކއި މި ސަުރކާރުން ކުަރއްަވމުންރައްޔިތުންެގ ދުޅަހެޔޮކަމަުށްޓަ 

 .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް .ނެ. އެއީކީ ަމއްސަލަެއއް ވެސް ނޫންބޭފުޅުންނަުށް މިހެން ދަންނަވާލީމަ ކަމުވެސް ނުހިނގައިދާ

 .ކުރުެމއް ވެސް ނޫންޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ފެސިލިޓީޒް ކްރިއޭޓުދުޅަހެޔޮ ކަމަކީ ރާއް ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި 

 . އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ އިވެސް ވާނެ މީގަ އަުޅގަނުޑމެންގެ ޒިންމާެއއް .ޑަިއގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރުތައް ހެދުމެއް ވެސް ނޫން

ދެނިވި ނުރައްކާތެރި މިފަދަ ޑުެމން ވެސް ޞިއްޙަތަުށް ގެއްލުން ތިބުމަުށްޓަކައި، އަުޅގަނ އިގޮތުަގއި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއގަ 

 އަދި ދުރުހެލިވެވޭތޯ ބެލުމަކީ އަުޅގަނޑުެމންގެ މައްޗަުށް ެވސް ލާޒިމު  ،ކުރުަމކީމަސައްކަތްތަކުން ދުރުހެލިވާން ކަންތައް

ތައް. ތަަރއްޤީވެަފއިާވ ޖެހޭނެ ކަންތައްަކމަކީ މިގޮތަުށް ހިނގަންކަން  މި ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ، އް. އެހެންވީމާ ކަމެ

އްަތްއ ކަންތަ ުއމުގައި ވެްސ މިރަމުން ައންނަ ބީދައިން ހަމަ މި ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް މި ކަންކަްނ ކުއެހެނިހެން ޤަ

 އިއަދި ކުރާ ުއއްމީދެްއ. ބައެއް ބޭފުޅުން މިތާނގަ ،ދެކޭ ހުވަފެނެއްޅުގަނޑުމެން ވެސް ދިއުމަީކ އަމިގޮތަުށް ބައްޓަންެވގެން

ންޖެހޭނީ ކުެރވެއެ ެޓްކސަކުން ތަރައްޤީ، ެއކަމަކުން ؟ކަމަކުން ަނގާ ެޓކްސް ކޮާބހޭ މިވެނި ،ގެނވިދާޅުެވއްޖެ ކަންނޭ

މެން ހަދާ ފަޅުތަކާއި އަުޅގަޑުމެން ހަދާ ބަނދަރުތަކުން އަުޅގަނޑުައުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އެކަމެކޭ. އެހެންެވއްޖެއްާޔ، 

ތަނުން އެ ލިބޭ އެއްޗަކުން؟ ނޫނީ އެއިން ކުލި ނަގަިއގެން.  ތޯއޭ އިތުރަުށް ރަުށެއްގެ ބަނދަރު ހަދާނީ އެން ކިހިނެއްދެ

ަގއި ައޅުގަނުޑ ވެސް އެންމެ ރަނގަުޅ ާވހަކައެއް ކަމު އަދި އެީއކީ ޓެކްްސގެ ނިޒާމެއްގެ ތެޭރަގއި، އްޔާ އެހެންވެއްޖެ 

ްއެގ ވެސް އެކަމެ ކަުށް ވާންޖެހެނީ ައޅުގަނޑުމެންިއގަނޑު އަާސސަކަމުެގ މަރަން. އަުޅގަނުޑމެންގެ ދުޅަހެޔޮގަބޫލެއް ނުކު

ން އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަުމެގ ކުރުމުގެ ތެެރއިވެސް އަުޅގަނޑުމެން ތަރުބިއްޔަތު އަިމްއލަ ނަފްސު ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ

އަުޅަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ބަލިވީމާ  .ނުވާނެމެން ެއކަމަކަުްށ ޑިޕެންޑުެވގެންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުންޙައްލު ހޯދަ

ައޅުގަނޑުމެން ދެ  ިއ،ލާފަިއ، ައޅުގަނޑުމެން ެއކްސްރޭެއއް ަނގައިލާފަގޮތަުށް ޮގސް ޓެސްޓެއް ހަދައި އަޅުގަނޑުމެން ދާ

އަުޅގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަުށް ، ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާއި ގުޅަ ބޭްސ ކާލީމަ އެއީ ފުދުީނ ކަމަކަުށް ވެސް

ކޮުށްލަން ޑު ިމގޮތަުށް މި  ވާހަކަތައް ިހއްސާއަުޅގަނ، ވެސް ހުންނާނެ. އެެހންވީމާތަކެއް ޖެހޭ ތަރުބިްއޔަތުގަންނަންވެސް ލިބި

އެހެނިހެން  ތިބިއި، މި ެޗންބަރުގައި ނގައަދި މިތާ ހުނީމަ އިއްޒަްތތެރި ރައީސްގެ މަޢުލޫމާތަުށްޓަކަޔާއި،މިއަދު ހަމަ ޖެ 

ކޮުށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ނޑު މި ވާހަކަ ެވސް ހަމަ ހިއްސާލޫމާތަުށްޓަކައި ައޅުގަވެސް ބޭފުޅުންގެ މަޢު

 އަޅުގަނޑަުށް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށްޓަކައި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ހިތަދޫގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު 

  ރަުށް.ނިޒާ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ނިޒާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ސަބަބުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކްސްޯޕޓް އިމްޕޯޓުގެ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުގެ 

 އިމީގަ ،އަޅުގަނޑު އެއަުށް ތާއީދުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް ދުޅަހެޔޮ ގޮތެއް އަންނަންޏާ ިޞއްޙަތަުށްރައްޔިތުންގެ 

އްލެްއ ދި މިކަން ހުއްޓުވުމަކަުށް އޮތް ޙަޓުން ިޑއުޓީ ބޮޑުކުރުމަކީ އަރޖީ ޑްރިންކާއި އަދި ސިނގިރޭއެނަ، ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ

ގައި ޓް ހާލަތުގެ އަތުން ހަމަ ވަރަުށް ޑެސްޕަރޭމުޅި ސަރުކާރު އެއްކޮުށް ނިުކމެ ރައްޔިތުންވެސް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން 

 އި މި ޮއތް ދަނޑިވަުޅގައި މިކަން ކުާރކުރުން މިއީ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ނަގަން ދިމާކޮުށްފަނޫނިއްޔާ ޓެްކސް، ަނގަންޑިއުޓީ

ޓުން ސިނގިރޭ ،ިވސްނާލަންޖެހޭ އިކުކުރަން.  މީގަ މެދު އަޅުގަނޑުމެން އެކަުމގަިއ ޝައް ކަެމއް ކަމާ އެްއކޮުށް ކުރެވޭ

އެތެެރކުރުމުެގ  ކުރުްނ؛ ސިނގިޭރޓުެރވިއްޖެ. އެތެރެމިވީ ތަނަުށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތީން ިޑުއޓީ ބޮޑުކުކުާރއިރު ޑިއުޓީ ޮބޑު

ިމއަދު ވެްސ  ޓުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ، ސިނގިރޭނިސްބަތަުށް އައި ބަދަލު އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަޅު

ގަންނަން މީހުން ކިއުހަދާފައި ތިބީ. މީގަިއ އެބަޖެހޭ މީހުން  މަޖިލީހަުށް އަިއއިރު ވެސް ސިނގިރޭޓު އަޅުގަނޑު މިއަދު ިމ 

ސަރުކާރުްނ ކޮންކަމެއްތޯ ރަްއޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަުށްޓަކައި ކުރީ؟ ހޭލުންތެރިކަންކުރުމުގެ ޕްރޮގްާރމުތަކެއް ހިންގަން. 

ިއ ނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ އާމްދަނީއެއް ލިބެންޏާ ކޮންމެގޮތެއް ވެސް ވަރިހަމަެވެގންދާ ތަން. ސައިހޮޓާތަކާއަޅުގަނޑުމެން

ބުއިން ވެސް ުހއްދަ، ފަިއސާ ދެންޏާ. ފައިސާދީގެން، ަދއްކަންޖެހޭ ތަނަކަުށް ފައިާސ  ރެސްޓޯރެންޓުތަކުަގއި ސިނގިޭރޓު

ބޯންވީ. އެތާ ދެން ތިބޭ މީހުންނަުށް ވާ އުނަދގުލަކާ ދޭތެޭރ ސިނގިރޭޓު ެދއް ަކނޑައަޅާފައި ވެސް ދީފިއްޔާ ަވކި ސަރަހައް

ދަނީ ޑިއުޓީ ބޮޑުިވޔަްސ  ވެސް އޯކޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ގޮތެއްވިސްނުމެއް ނެތް. ފައިސާ ލިެބންޏާ ހުރިހާ 

 ސޮފްޓު ،ީމަގއި ިވސްނާލަންޖެހޭ އޮތީ. . މިކަހަލަ ހާލަތެއްގަިއ މިސަރުކާރަުށް އޯކޭ ގަންަނންޏާ ޔިތުން ސިނގިރޭޓުރައް

މިތާ ވާހަކަދެއްެކވި ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި  އެބަދޭ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަެވގެން، އޮތްއިރުއެނަރޖީ ޑްރިންކު ޑްރިންކާއި 

އެްއ ބާވަތްަތއް ގެ ބަ ްޑރިންކު ސޮފްޓު ެއނަރޖީ ޑްރިންކުންނޭ ިޑއުީޓ ބޮޑުެވގެންދާނީ.  ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި 

ގްރާުމ ހަކުރު އެބަހުރި. އެނަރޖީ  11ގްރާމް ކޮާކކޯލާަގއި  100 ކޮކާކޯލާ، ؛ވިްސނާލަންޖެހޭ. ީމގައި ސްތިސްނާވާނޭއި

ގްރާމް. އެންމެ ގްރާެމއްެގ ތަފާތު. އަުޅގަނޑުމެންނަކަުްށ  12ަގއި ގްރާމު 100ސާބުތަުކން ދައްކަނީ ހި ،ދަްއކަނީ ޑްރިންކު

ން ނޫނިއްޔާ ބޭރު ،ންމުއުފައްދަ ގައިތަނުަށް މި ރާއްޖޭ ވީ . އަުޅގަނޑުމެން މިބުއިންއެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނޫން ކޮކާކޯލާ 

އެހެން ޖެހޭ. ކޮންމެވެސް އި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަދަނީ. އެހެންވީމާ، ީމގަ  ކޮުށްގެން ވެްސ ބޮމުން މިއިމްޕޯޓު

ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންހުިރ ، ކާރުން ވިސްާނއިރުނަގަން ސަރުބޭނުންތަކެއް މީގައި އެަބޮއވޭ. ދެން ޑިއުޓީނަގަން ނޫނީ ޓެކްސް

ކަންތައްަތއް މިީއ  އުނަދގޫތަެކއް ައއިސްގެން މިެޓކްސް ބޮުޑކޮުށްގެން ަރއްޔިތުންނަުށް  ،ނަަގިއގެންބައެއް އެްއޗެހިން ިޑއުޓީ
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ކުން ޓެކްސްަނގަްނ ހުރި ބަެއއް ވިޔަފާރިތަތުންނާ ގުޅުންަރއްޔި ،ވިސްނަންޖެހޭ. މީގަިއ ބޮޑު ކަމަކަުްށ ނުހަދާ މި ދަނީ މާ

؛ ކުރާ ިވޔަފާރިއަކީ ގެދޮރުން ، ގެދޮރު ކުްއޔަުށްދީގެން ، ންމާލޭގެ ގެޮދރު ؛ޖެހޭ. އަުޅގަނޑު އަބަުދވެސް ފާހަގަކުރާ ކަމެއްއެބަ

 ީއ ބަންޑާރަ ގޯތި. ވިޔަފާރިއުަށް ޯގއްަޗކީ މި 99ތަންތާނގަިއ ވެސް % މާލޭގައި ެވސް އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން މީގައި

ުށްގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ޓެކްެސއް ނުދައްކާ. ތަންތަން ބޭނުންކޮ ވިޔަފާރިއަުށް އެ ،ވޭ. އެހެންނަމަވެސްބޭނުމެއް ނުކުރެ

ބޮޑު  ޔިތުން އަތުން ކުލި ނަގަިއގެންބުރިއަުށް އިމާރާތް އަޅަިއެގން އެތަންތަނުން ރައްދިހަބާރަ އް ނުދަްއކާ. ޓެކްސެ

މީަގއި  ،އް ނަގަްނވީނޫްނތޯ. އެހެންނަމަވެސްޓެްކސެއްކާ. އް ނުދަކުރާއިރު ޓެކްސެ  ަކންގެ ގޮުތގައި އެވިޔަފާރިެއއް 

ހުރި މާލޭގައި. ސަރުކާރަުށް ެއތައް ބަެއއްގެ ގޯތިތައް ެއބަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ،ވިސްނަންޖެހޭ

ޮބުޑ  ންޓްރެސްޓް މާއަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަީކ ގޯތި ގަުތމުގައި އި ،ބަެއއް ގޯތިތައް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ އެަތއް 

ގެދޮުރގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާިރއަކީ ގޯތި ުނވޭ. މި ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ާވހަކަދައްކާކަުށް ބޭނުމެއް

މާ، ކުެރވޭނެ ުއސޫލުތަކެއް ނެތް. އެހެްނވީމި މޮނިޓަރ، ރެގިއުލޭޓު  ނުލިބޭ. އްމިދަންނަވާ ޓެކްސެ ، ވިޔަފާރި. އެހެންނަމަވެސް 

ޖެހޭ. ރައްޔިތުންނުަށް . ސިޔާސަތުތަކެއް އޮްނނަން އެބަޖެހޭމިކަން ކުރަން އެބަ އެކު ނަގަން ހިފާއިރު އިޚްާލޞްތެރިކަމާކްސްޓެ

 ،ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް. މިކަމާ ވާހަކަދައްކަން އެބަފެންނަން އެބަޖެހޭދެފުުށް ފެންނަ އުސޫލެއްގެ މަތީން މިކަން ކުރެވޭތަން 

ލައިގެން ލާރި ފެލައިހުރި ކޮންމެ އެއްޗަކުން ރަްއޔިތުން ދަނީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ން މިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެ

ން އެްނމެ ފައިދާވާނެ ކަންަތއްތަެކއް ެވސް ރައްޔިތުންނަުށް އެއި މި ކުެރވޭ ކަންކަމަކީ ނަގަިއގެން ވެސް ކަްނކަން ކުެރވޭތޯ.

 25.އެުޗގަިއ ައއި.ޖީ.އެމް ،ެދއްެކވި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިާދޅުވި ޅުފުކުރެވޭ މިތާ ވާހަކައެބަ  ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަ

 ޚިދުމަތެއް ނުލިބެންޏާ ބުރީގެ އިމާރާތެއް ެއިޅޔަސް  40 ރާތް ކީއްކުރަްނތޯ؟ބުރީގެ އިމާ 25އަޅާ ވާހަކަ.  ބުރީގެ އިމާރާތެއް

 2 ހާސް ނަންބަރު؛ 2ިލބޭނީ ުށް ން ކުރާެނ ފައިދާއެއް ނެތް. މިހާރު ގުޅާލިޔަސް ނާރުގެ ޑޮކްޓަރައްޔިތުންނަުށް އެއިރަ

ސް ބުނާނީ ޔަމީހަކު މިހާރު ވިހަން ދިޔަނޑުމާބަ . މިހާރު ގުޅާލިޔަސް،ލިބޭނީ ޓްހާސް ނަންބަރުގެ ފަހަތުަށް އެޕޮއިޓްމަން

މާދަން ޖެހޭނީ. އެ އެނދު ލިބޭނީ މާަދން. މި ހާލަތުގައި ިޞއްީޙ  ،މީހާ ވިހަންޖެހިފައި އޮތީ  . އެމާދަމާއޭ ވިހަންޖެހޭނީ

ރެއިން އެކު ސިޔާސަުތގެ ތެ އޮންނައިރު އިމާރާތް ބޮޑުކޮުށްގެެނއް މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  މި އޮތީ. މަތްޚިދު

ރަްއޔިތުންގެ ވިސްުނމާއި ރައްޔިތުްނގެ އެދުމަުށް  ،ިސާޔސީ އިންޓްރެސްޓް ކުަޑކޮުށްލައިގެން  ޕްލޭންތަކެއް ކޮުްށގެން،

 އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް ޙައްލެއް ނުކުެރވޭނެ. މިކަމުން ނޫނިއްޔާ ރަނގަޅަުށް ސިާޔސަތުތައް އެުކލަވަިއގެން

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަުށް.  އީމި ކުރެވޭ ިޑއުޓީ ބޮުޑޮކުށްގެން ވެސް އަުޅގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ މި ،ވެސް

މެވެްސ އެހެން ބޭނުންތަކަުށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަުށް ކޮން ،މިއީ މިދެންނެވިހެން އަމިއްަލ އެދުންތަކެއް ީމގައި ޮއވެގެން 

 އަޅުގަނޑަުށް މީަގއި ވިސްނެނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް.ނަޢީމަ ރާއަނާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަުްށ  މި ކުެރވެމުންބަހުސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު 

ދުންފަތަކީ އަދި އެނަރޖީ  ،ނަވަން. ސަބަަބކީވާހަަކ ދަންގޮތެްއގަިއ ައޅުގަނޑު ތާއީުދުކރާ  އިޞްލާޙަުްށ ޖުމުލަގެނެޭވ  މި

ޑްރިންކަކީ ޞިއްޙަތަުށް ވަރަުްށ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާ އެއްޗެއް ކަމަުށް ކަމާ ބެހޭ މާހިރުން އަބަދުވެްސ 

ލީހުން ޖިއޮތް. ީމގެ ކުރިންެވސް މި މަހިތުަގިއ އުފެދޭ ސުވާލެއް އެބަ ައޅުގަނޑުގެ ،އެހެންނަމަވެސްވިދާޅުވަމުްނގެންދަވާ. 

އެ ގާނޫނުން  ،ވަނީ. ެއހެންނަމަވެސް . އަދި ފާސްކުރަްއވާފައި ހޭ ގާނޫނެއް ެއކުލަަވއިލާފަކުރުމާ ބެވަނީ ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް

ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަން ލިބެމުންނުދާކަން ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން. އެީއ އަޅުގަނޑުމެން މަގުމަްއޗަުށް 

ކުރުމާ ބެހޭ ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ،ސަބަބަކަުށް ވަނީވޭ. ދުމުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތެއް ނޯދުންފަތުގެ  ،މަނިކުމެއްޖެ ނަ

ރައީސް އޮފީހުގަިއ އަދިވެްސ އެ ަގވާއިދުަތއް މިހާތަނަުށް ެވްސ ނުހެދި،  ގާނޫނުގެ ދަުށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް

ލިބޭ ނުރައްކާތަކުން ޅުގަނުޑމެން ރައްޔިތުންނަުށް ދުންފަތުގެ ދުމުން ނުހެދިވާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި އަ 

ުމ ބުއިން ފަދަ، އާއް ސިނގިރޭޓުމަގުމަތީގައި  ؛އެކުއެީކގައި ދުންފަތުން ބިލުތަކާރުމަުށް ޓަކައި މިފަދަ ކުސަލާމަތް

ެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރީން ނޫނީެއއްކޮުްށ މަނާކުރަންޖެހޭ. އެހެންުބިއން ފަދަ ކަންތައްތަްއ  ތަންތާނގައި ސިނގިރޭޓު

ބޯ  ސިނގިރޭޓު .ކަމަުށް ޑޮކްޓަރުން ވެސް ވިާދޅުވަމުންދަނީ އްޙަތަުށް ވެސް ވަރަުށް ބޮެޑތި ގެއްލުންތަެކއް ކުރިމަތިވާނެ ޞި

ން ލުއެކުަލވައިކަމަުށް. އެހެންވީމާ، ގަވާއިދުަތއް  އޭގެ ބޭރުން އަސަރުކުރާ މީހުންނުަށް ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާ  މީހާއަުށް ވުރެ

އެނަރޖީ ޑްރިންާކއި މިފަދަ  ،އަދި މީެގއިތުރުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަންއަވަްސކުރުމަުށް ައޅުގަނުޑ ޮގާވލަން. 

ތިހާރުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަުތގެ މީިޑއާއިން ެވސް ކުރަމުންދަނީ. އެއީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށް އަބަދު އިސް އެްއޗެހި

ކުރާ ގޮުތގަިއ ޞިއްޙަތަުްށ ގެއްލުން ހުރި ެއއްޗެހި ބޭނުްނކުރުމަުށް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ނޑު ަގބޫލުއަުޅގަ ދެވޭ ހިތްވަެރއް

ައނެއް ބައި ކަންތައްތަކުން އެއްަބއި ކަންތައްތައް ކޮުށްފަިއ،  ޖެހޭ. ހަމައެކަނިެވސް ހުއްޓާލަން އެބަ ކަންތައްތައް

ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމަުށްަޓކައި ހުރި ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ވާނީ. ދުންފަތުގެ  ގޮތަކަުށް ދުރުހެލިވުމެއް ނޫން ރަނގަޅު 

ތިހާރުކުރުްނ ވެސް ދައުލަތުގެ މީޑިާއއިން އިސް ފަދަ އެްއޗެހި އެނަރޖީ ޑްރިންކު އެގޮތަުށް ބަންދުކުރަންޖެހޭ. ހަމަ

 ހުއްޓާލަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުއަުރވަނީ  ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއް 

 ުށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ުށް ( އަެއކްްސޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ) 79/31އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ކުރާ ގޮތުަގއި ދެއަުޅަގނޑު ގަބޫލުސަރުކާރުން ، ދާ އިޞްލާޙަކީ މި އަޅުގަނުޑމެން ބަހުސްކުރަމުން މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން 

ރުން އެހެން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ނެތް، ެވސް ޝައްެކއް ،ބޭނުމެއްގައި ހުުށަހެުޅއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙެއް. އެއް ބޭނުމަކީ 

ތްތެިރ މި އިއްޒަ ،އަހަރުަށް ދައުލަތުން ކަނޑައެުޅއްވި  ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން. މި ،ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ގެ ތެޭރގައި މި ހުުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ކަންތައްތަކުއުމީ ބަޖެޓުގައި ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ހޯދުމުަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ޤަ

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ވާަހކަދެެކވެމުންދާ ބައި ހިމެނިފައިވާކަްނ އަުޅގަމިހާރު  މިދަންނަވާ ބައި، އިޞްލާޙުަގއި

ާއއްމު ިޞއްޙަތަުށް ، ވުމާެއކު މިއީ ެއއް ބޭނުން ކަމަުށް ވެދާނެ. ެދވަނަ ބޭނުމެއް ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީއެހެންކަމަުށް

ން ުށް އެ ލިބުގެެތރެއިން ކޮންމެވެސް ގޮަތކަުްށ ރައްޔިތުންނައޭ ކުރާ ތަކެތި،މީހުން ބޭނުން، ހުރި ތަކެތިގެއްލުން

ކުރާ ގޮުތގައި މިފަދަ ތަކެތީެގ ބޫލު ައޅުގަނޑު ގަ ،އޭގެތެޭރގައި ން. ދަގޫ ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަަވސްކުރުދުރުހެލިކުރުމަުށް އުނ

ނޫަނުށް މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެިޅގެން ިއ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނިެގން އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާރިްނކާތެރޭގައި އެނަރޖީ ޑް

އުމުތަކުން ވެްސ ހާ ޤަކުރުމަުށް ދުނިޔޭގެ ހުރިޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ކޮންޓްރޯލް ، އުޅެނީ. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ދުންފަތް މި

ެވސް  ޚުަގއިއްކަތްތަެކއް މި ވޭތުވެދިޔަ ތާރީެވސް ަވރަުށް ގިނަ މަސަވަރަުށް ގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަމުންދޭ. ރާއްޖޭގައި 

އުނދަޫގ  ހުއްޓާލުން އީމިއަުށް ދެވިހިފާފައިވާ މިްނވަރަުށް ބަލާިއރު މިޚާއްޞަކޮުށް ުޒވާނުން  ،ކުރަްއވާފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެސް

ދުންފަތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަުކގެ ތަފާސްހިސާބުތަްއ އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ިމ  ،. އެހެންނަމަވެސްނޫން ކަމެއް

ދުންފަތް ކުރާ ގޮުތގަިއ ެވދެއްަވއިފި. ައޅުގަނޑު އެައަކުށް ނުދާނަން. އަުޅގަނޑު ަގބޫލުވިދާޅު މަޖިލީހުގައި މިއަދު 

މިާއ  ،ކަމެއް ގޮތަުށް ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަނީ ެތރޭގައި އެއްކުރެވިދާނެ ތިން ކަމެއް އެަބއޮވޭ. ީމގެކުރުމަުށް ކޮންޓްރޯލް

 ،މިއިން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ބުނެދިނުމާއި ،ތުރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން. ހޭލުންތެރިކަން އި

، ިހމެނިދާނެ. ދެވަނަ ކަމެްއ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަނީމިގެން ބިރުވެިރކަން އުފެދޭ ޮގތަުށް ކަންތައްތަެކއް ކުރުން 

ކަންތައްތަްއ ޭރގައި މިާހރުވެސް ބަެއއް ޭއގެތެ ން.ުއނދަގޫކުރު ތަން، ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ކުރެވޭ ތަންމި ލިބިގަތުމަުށް، ބޭނުން

ވެްސ އެހާ ރަނގަޅަުށް  ެއކަން ،އެހެންނަމަވެސް. ުބއިން ަމނާކޮުށްފަ ނގިރޭޓުކުރޭ. ަބއެްއ ކަހަލަ ތަންާތނގައި ސިއެބަ

އެްއ ބަ ކުެރވިދާނެ. ައޅުގަނޑަުްށ އެނގިފަިއވާ ގޮތުަގއި ދުނިޭޔގެ އެްއގޮތަުށް ެއއްކަެމއް ތަޢާރަފުއެއާ  ހިނގައެކޭ ނޫން. ހަމަ

 މުކޮުށް ކަންމަތީއްހެދުމަކީ އެއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. އާގަނެ ވަކި ސިނގިރޭޓުކަަހލަ އެއްޗެހި،  އުމުތަކުަގއި ސިނގިރޭޓުޤަ

ނގޭ މި ގާނޫނަުށް މި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑުށް އެގަންނަން ލިބޭކަުށެއް ނުހުރޭ. ފިހާރަތަކުން ވެސް ވަކި ސިނގިރޭޓު 

ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު އޮުތމާއެކު ކޮންެމވެސް ވަރަކަުްށ ންނަމަވެސް، ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްއިޞްލާޙު ނުގެެނވޭނެކަން. ެއހެ

ނުލިބޭނެ މަދުން ގަންނަން  ފޮުށްޓަކަުށް ވުރެ މީހާއަުށްގަންނަން ބޭނުންވާ  އް އެއީ. ސިނގިރޭޓުން ރަނގަޅު ކަމެވިސްނާލު

ދެ  ،ޓަކުންސިނގިރޭ ބޫލުކުރަން. އާދެ! ެއީއ އެންމެގައަުޅަގނޑު  އި ެއޅިދާނެ ފިޔަވަެޅއް ކަމަުށްގޮތް ހެދުމަކީ ވެސް މީގަ 



35 

 

އެހެންވީމާ، ެއ  އެއީ ެއވަރަުށް އާމްދަނީ ނުިލބޭ މީހުން. ވަރުގެ މީހުން ވެސް އެބައުޅޭ.ޓަކުން ގަނެގެން ޮބވޭ ނގިރޭސި

ވެސް އެޅިދާެނ އީ ގޮތުން ކޮުށްފި ކަމަުށް ވަންޏާ މި ން ދުންފަތް ކޮންޓްޯރލްކުރުމުގެތެރެއިމީގެމީހުންނަުށް އެވަރުގެ ދައްެޗއް 

ަޓކައި މިހާރުެވްސ ހުއްޓުވުމަުށް ންަތއްކަފިޔަވަެޅއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިަކހަލަ ގޮތަކަުށް މި 

ްއ ބެހޭ ގާނޫނަުށް އެ އިޞްލާޙުތަ ައޅުގަނޑުމެންގެ ކަމާ ،ކަންތައްތަެކއް ތަޢާރުފުޮކުށް އަޅަމުންދާ ފިަޔވަޅުތަުކގެ އިުތރަުށް

ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވޭ،  އަުޅގަނޑު ކަމުަގއި ކުެރވިާދނެ ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރަން. ދެން އިތުރަުށްމި ގެނައުމަކީ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވިއިރު ފާަހަގކުރެްއވި، ސަުރކާރުން އެކްްސޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަުށް މި ބައެއް އި

ގެ ބޭނުމަކީ މުވައްޒަުފންނަުށް މުސާރަނުދެވިގެން، އެަކމާ ހެދި ކަންބޮޑުވެގެން ކުރާ އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން މި ނަގާ ފައިސާ

ރައީސް ޔާމީްނ  .މުސާރަ ދެއްވަނީ މުަވއްޒަފުންނަުށްދައުލަތައް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން  .ނެތް ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި. ަޝއްެކއް

ލިބޭ  ދައުލަތަުށްލިބޭ އާމްދަނީން.  ންަގވަނީ ދައުލަތަުށްއެ ހި ވެސްމި ދައުލަތުގަިއ ހިންގާ ހުރިހާ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްަތއް 

 ނަގުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ހަނދާންކޮުށްލަންއާމްދަނީގެ ތެރެއިން އެއް ާބަވތެއް އިމްޕޯޓް މުދަލުން މި ނަގާ ޓެކްސް 

ހަރާއި އަ 1ނުދީ ން ވެސް މުވަްއޒަފުންނަުށް މުސާރައެބަޖެހޭ ހަމަ މިހުރިހާ އާމްދަނީއެއް ނެގިއިރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު

ގާނޫނުން ހަމަ ކިރިާޔ  . ެއއީީކ ގާނޫުނގަިއ އޮތް ގޮތަކަުށް ކުރި ކަމެއް ނޫން.ުށްލާފަިއ އެބައޮތްއެތައް ުދވަހެްއ ވޭުތކޮ

ވަެރްއ  އިންސައްަތިއގެ 15އިންކަމްގެ ، 15% މަސްދުވަހަުށް އެކަން ކޮންޓްޯރލްކުރުމަުށް 3ފުރުޞަތެއް ދިނީ، ބަރާބަރު 

އަހަރާިއ އެތައް މަސްދުވަހެއް ދިޔަ  1މަުށް ސިިވލް ސަރވިސްގެ މުަވއްޒަފުންގެ. އެހެންނަމަވެސް، މުސާރައިން އުނިކުރު

އެގޮތަުށް. ހުރިހާ ކޯަޓކުން ުޙކުމްކުރި އޭތި  ދޭން ވެސް. ނުކުރޭ. އެންމެ ފަހުން ވެިރކަމުގަިއ ހުރި މީހާ ވެރިކަްނ 

ކުފާނަކަުށް އެނގިަވޑަެއްއ އެ މަނިޮގސް ކެމްޕޭންކުރިއިރު ވެސް ދޫކޮުށްލާފައިދިޔަ ފަހުން، އާ އިންތިޚާބަކަުށް ކުރުމަތިލައިގެން

 އި ޢިޔާަދކޮުށްދެމުންދިޔަ ކަމެއް ވެސް.އެ ކަނޑާލި ބަ  ،ދެމުންަސކު އެ މީހުންގެ މުސާރަ ދެމުންނުގަންނަވާ އެހެން ރައީ

ރުކާރުން އަުޅގަނޑެއް ގަބޫލެްއ ަދއްާކއިރު ރައީސް ޔާމީްނގެ ސަ ގޮތަކަުށް ކަންތައް ހުރިއިރުަގއި، މިކަހަލަ ވާހަކަ މި ހުރިހާ 

އި އެތަްއ އަހަރާ 3އަދި މިކަހަލަ ގޮތަކަުށް އެްއވެސް މަސްދުވަހެއް މި ވޭތުވެދިޔަ ޒަފުންނަުށް މުސާރަނުދީ، ނުކުރަން މުވައް

 ،މިކަން ވެސް ރައްޔިތުްނނަުށް އެބަޖެހޭ ހަނދާންކޮުށްހޭދަެވފައި އޮތް ކަމަކަުށް. އެހެްނީވމާ، އަދި ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 

 . ތެރި ަރއީސްްއޒަތްވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރިއްޔާ އި ގެން.ނން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ރަނގަޅަުށް އެކަންކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ޕާޓީތަކުަށް ލާނަވެފަިއވާއިުރަގއި، ދަންނަވައިކައިރި  ރު. އަޅުގަނޑުމެން ހުސްަވުގތުކޮޅާްއޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ އި

ރީ ޖުމްހޫ ސިކުންތު. 13ިމނެޓު  21ންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ިސކު 40 މިނެޓު 15ޑި ގ1ަުށް .ޕީ.އެމަބާކީ އޮތް ަވގުތު. ޕީ

ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް ަވގުތު ވަނީ ހަމަވެފަ.  35މިެނޓު  12ންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް ސިކު  55 މިނެޓު 5ޕާޓީއަުށް 

 ބަެއއް މިދަންނަވާލީސިކުންތު. އެެހންވީމާ،  25 މިނެޓު 1ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އް ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްުނވާ އި
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ކަހަލަ ސުވާލުތަްއ ކުރިމަތިކުަރއްވާީތ  ަބއެއް މިކަމާ އޮޅުްނއަރާަވޑަިއެގން ރިޔާސަތާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފަހަރު އި

ިއގެްނ ަގއި ޖަލްސާ އަ  11:00ކައި. ހުްސވަގުުތކޮޅަުށް މެދުކަނޑައިލާނަން. ޓަފަސޭހަކުރުމަުށްްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އި

 ކުރިއަުށްދާނަން. 

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މޫސާމަނިކު(ރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ބަހުސްކުރަމުން މި ދިއުަމުށް ފަުށައިގަންނާނަން. އަޅުަގނޑުމެޅީގެ މަސައްކަަތއިގެން ކުިރއަުށްމި ދަންފަ`. 

ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު އިކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ރުގެ ފަރާުތން ސަރުކާ ،ގެންދަނީ

ގެަނއުުމގެ ބިލުގެ ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ. ޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުިދވެހިރާއް ) 79/31 ނަންބަރު

 މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިާރގެ ވަިއކަރަދޫފުރަތަމަ މި ދަްނފަޅީގަިއ ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ އަޅުގަނޑު 

 ނާޡިމަުށް. 

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

އަުށް ގެނެވުނު  24އި އާ  22 މި ގާނޫުނގެ ޗެޕްޓަރު، 79/31 ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ޝުކުރިއްޔާ އި

 ،ދަނީ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެނގިގެން މިުށް އެދުނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޞްލާޙަުށް ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން ފުރުޞަތަކަ

ކަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިްނ ބަެއއް ބޭފުޅުްނ ްތގޮތަުށް ފައިާސ ނަގަްނ ދިމާކުރާތަފާތު ގޮ ދައުލަތް ނުހިންގިގެން 

ަގއި. އަުޅގަނޑަުްށ ހުރި ބިލެއްގެ ގޮތު ފައިދާނުވަތަ ރައްޔިތުންނަުށް ޞިއްޙަތަުށް  މިއީ ރައްޔިތުންގެ ،އިފި ފާހަގަކުރަްއވަ

. ެއގޮތަުށް ދައުލަތުެގ ކަުމގެ ހެކިތައް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ބައެްއ މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރައްަވއިފިމިކަން ގަބޫލުނުކުރެވޭ

 ،ލް އިޝްިތހާރަުށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސްެއކްސެ، ބަލައިލާއިރުތިހާރުތަކަުށް އިން މިހާރު ބާރަުށް ހިންގަމުންދާ އިސްމީޑިއާ

ގެ ގޮތުަގއި ގަބޫެލއް ނުކުރަން. ިމއީކީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަެމއް ،އެހެން އިސްތިހާރުތަކަުށް ބެލިަކމުގައި ިވޔަސް

ކަލްކީ ބިިޑ، ރި ރައީސް، ވެސް ާފހަގަކުރެްއވިހެން ްއޒަތްތެއިތުން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ، ެގނޭޝް، ދުންބޯފަތް، ޝީޝާ، ގޮއެ

އެ ެނގެނީ  666އަދަދުގެ %މިހާރު ނަގާ  ،ރުފިާޔ. އޭގެ މާަނއަކީ  2ޓަކުން އަިދ ސިނގިރޭމި އަކަުށް ބަދަލެއް ނާދޭ. 

ލަިއގެން ުކޑަކުޑަ މެޝިނަކަުށް ވަިކވަކިން ދުންފަތް ގެނެސް، ކަރުދާސް ގެނެސް،  ހުރިއެބަ ޓުޑިއުީޓއަުށް. މިހާރު ސިނގިރޭ

ހަމަ ބޭނުންކުރެވޭ އެއްެޗއް. އެހެންވީމާ، ެއއީކީ އަދި އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަުށް  ވެސްެއވެސް މިހާރު .އަނބުރާލެވޭ ގޮތަުށް

ޓުން މި ބޮޑުކުރާ ކަމަުށް ރޭސިނގި މެންނަުށްއަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން.މިކަން ކުރެވޭ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު 

ދިމާލަކަުްށ  ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ިޑއުޓީ ުކޑަކުރެިވގެންދޭ އެން ބަނދަރުދެ އުތުރާއި ެދކުނުގެ  ،ބަލަމާމެން އްޔާ އަޅުގަނޑުވެއްޖެ 



37 

 

ޚާއްަޞކޮުށް  ،ެތރެކޮުށްފައި ވަނީ ައގުބޮޑު ތަކެތި އެބޮޑެތި ،މިަކހަލަ އިތަކާ ޓު. މިގޮތުްނ، ގިނަ ސިނގިރޭއްޖެްއޔާކުރެވި އިމްޕޯޓް

ހެންވީމާ، މިއީ މި ކަމެްއ . އެ. ރާއްޖޭގެ އުތުާރއި ދެކުނަުށްއެކި ދިމަދިމާލަުށް ވެހިކަލްތައް އެތެރެކޮުށްފައި ަވނީ ތަފާތު

ައޅުގަނުޑ  ،ަފއިދާހުރި ގޮތަކަުށް ކުރާކަުށް ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނުޑ ގަބޫެލއް ނުކުަރން. މިސާލަކަުށް ކުރާކަުށް،

 ދީްނ، ސްކޫލު ހިމަްނދޫގައި ކުޑަކު ،މާތަކީިހމަންދޫގައި ައޅުގަނޑަުށް ލިބިފައި އޮތް މަޢުލޫ ؛ހަމަ ކުޑަކުޑަ މިސާެލއް

ުކޑަުކއްޖަުކ ެއހެންވެއްޖެްއޔާ، ްއޗެއް ުނގަނެވޭނެ. އެ ،ފިހާރައަކުން މުދަލެއް ،ކުދީންނަުށް ވިޔަފާރިެއއް ނުުކރެވޭނެ

. އެ ކައިޓަހޯދަނީ އެްއޗެއް ގަތުމަުށްފައިސާ  .ޓަކައިއްކަްނކުރަނީ އެްއެޗއް ހޯދުމަުށްވަްއކަންކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެްތ. ވަ

ބޯޑުން ނިންމާފައި އޮތީ  އެހެންވީމާ، ސްކޫލުގެމެއް ނެތް. ކުރުުމގެ ބޭނުވައްކަންނުކުރެވޭ ކަަމުށް ވަންޏާ ފައިސާގެ ބޭނުން

ުޓ ސިނގިރޭ ، ްއޔާ ެއއްެވސް އެްއޗެއް ނުގަެނވޭ ގޮތަުށް. އޭގެ މާނައަކީ ފިހާރައަުށް ގޮއްސިްސކޫލު ކުއްޖަުކ  ،ކުޑަުކއްޖަކު

އްޖަކަުށް ފިހާރައަކުްނ ސްޫކލު ކު ،ުކއްޖަކަުށްބު ވެސް ކުޑަޕެކެެޓއް ހިސާ ،ްއވެްސ އެއްެޗއްއެއެްއޗެއްެސއް ނޫން، 

ބަޑި ވިްއކާ ފަރާތުން މޮޔަޔަކުަށް  ަވއްކަންކުރުުމގެ ބޭނުމެއް ނެތް. މިސާލަކަުށް ބަޑި. ވިޔަފާރިނުކުެރވޭނެ. އެހެންެވްއޖެއްޔާ

ެއއް ކުރިބޮޑު  ބަޑިން ިޑއުޓީ، ުށް ަކމެއް ނޭނގޭ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ބަޑި ިވއްިކއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ބަޑިޖަހާނީ ކާކާ ދިމާއަ

މިސާލަކަުށް ަބޑިައކަުށް ލާ  ތެްއ އެނިގ،ރާދޭ. އެހެންވީމާ، ިވއްާކ ފަރާތަކީ ކޮން ފަެއކަން ހުއްޓުަމކަުށް ައދި ނުކަމަކު 

 ކާކު ިވއްކި ަބޑިެއއްތޯ  ،ބަިޑއަކުންކޮން ެއއީ ބަލަިއގެން  އެނގޭ. އެހެންވީމާ، ަވޒަންގެ ކޮޅު ވަޒަުނގެ ނަންބަރު ވެސް އެބަ

ކުރުމުގެ ގޮތެްއަގއި ކުރުން މާ ފަރާތް ޒިންމާދާރުކުުރވުން. އެހެންވީމާ، ޒިންމާދާރު ވިއްކާބެލޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއ  ވެސް

 ްއޔާ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރާ ުށް ެވއްޖެކަމަ ގޮތަކަުށް މިކަން ކުރާ  ހުރިިއދާރަނގަޅޭ ަރއްޔިތުންނަުށް ފަ

 ،ަރއްޔިތުންނަުށް ،ލް ފާހަގަުކރެއްވިހެންއިސްމާޢީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟްއަުޅގަނުޑމެންގެ ، ކަންކަމުގެ ތެޭރގައި 

ދަނީ.  އްޔާ ހުޅުވަމުން މިންނަުށް އޮތް މަގެއް އޮެވއްޖެބޭފުޅު ލާރި ނެގޭނެ ގޮތްތައް މި ާބނައިރައްޔިތުންގެ އަނަގއަުށް އަތް

ޓެކްްސއިން މި ފައިސާ އިތުުރކުރާ ވާހަކަ.  ،ވާހަކަ ފާހަގަކޮުށްފައި އޮތް  އިުރގައި މިޓް ފާސްކުރިަދއުލަތުގެ ބަޖެ ؛ރަނގަޅު

 ރާއްޖެ އެތެރެ މި ،އެތެރެޮކުށްގެންވެހިކަލް  ،ހަމައެކަނި މިއެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަމާ ،އެހެންނަމަވެސް

ުށް އަ 200ހާ ވެހިކަލް ދުއްވަނީކީ މާެލއަކު ނޫން. އެ %ުށް. ވެހިކަލް އެތެރެކުރާއިުރަގއި އެތެެރކުރާ ހުރިއަ 200ކުރަނީ %

ވާތީވެ.  މާެލއަކަުށް ތްޮތއްޖެހިފައި އޮ ؛މާލޭަގއި ،އޮންނަނީ ގޮތުަގއި ގަބޫލުކޮުށްފައި މި ގެސަބަބެއް ޑިއުޓީ ޮބޑުކުރަންޖެހޭ 

އި ްނވީމާ، ހިނގަމާހޭ ރާއްޖޭގަ ކުރަީނކީ. އެހެނޫން ހުރިހާ ވެހިކަލެއް އެތެރެ މާލެއަކަުށް ތޮއްޖެހިފައި އޮތް، އެހެންނަމަވެސް

އެހެން ތަންތަނަުށް އެތެރެކުރާ ވެހިކަލުން  މާލެ ފިޔަވައި، ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ،މާލެ ރީޖަން އެހެން ރަުށްތަކަުށް، މާލެ ފިޔަވައި،

ންނަކަުށް ވަންޏާ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެ ކަމަުށް ިމކަން ކުރާގޮތަކަުށް  ަރއްޔިތުންަނުށް މަންފާއެއް ހުރިއުޓީ ުކޑަކުރަން ޑި

ުށް ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ. މިއީ ދައުލަތް ހިންގާނެ ގޮްތ އި ލާބައަގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ އަިދވެސް މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް ހެވާ 

ިއ ވެސް ުދވަހަކު އަޑުނާހާ ވާހަކަެއއް. މިދިޔަ މަުހގެ މުސާރަ ނުދެވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ތާރީޚުގަ ؛ހުސްވެގެން 

ފުންގެ މުސާރަ ނުލިބި ދިއުމަކީ ޔާމީން ސަރުކާރުަށް ންދިޔައިުރަގއި ސަރުކާރު މުވަްއޒަމުސާރަނުދެވިގެން، މަސް ނިމިގެ
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ކުރިއަުށް އޮތް  ؛ކަމެއް ނޫން. އޭގެ އެތައް ބައިވަރު ކަމެއް  ދެ  ،ކަމެއް ލިބުނު ވަރަުށް ބޮޑު ހުތުރު ނަމެއް. އެއީ އެންމެ

ދޭ. މި މަޖިލީހުގެ މުސާރަ ވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އުފެނަުށް ޝައްކުމަހުގައި މުސާރަ ލިބުމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން

މާ މިގޮތަުށް ެޓކްސް ވީމާ، މިފެންވަރަުށް ަދއުލަތް ދިޔައިއެިޅގެން. އެހެން  ހަުށްެގ ފ30ަވަނީ ގޮތުަގއި ޖަމާކޮުށްފައި 

ދަނީ.  ޓެކްްސ ނަގާ ހިސާބަުށް މި އިުރގައި ހިނގާހިނގުމަުށްލާ އަުޅގަނޑުމެްނ މަގުމަތީަގއި ހިނގައި ؟ކީއްކުރަންތޯ

 އި ޮއްއވާ އެތައް ާބވަެތއްގެ ޑިއުޓީ ހިލޭކޮުށްފަ ވެިރކަމުަގއި ަކސްޓަމް ޑިއުޓީން  ގެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައީސް ަނޝީދު

 ޑިއުޓީ  ދީފައިވާސް ަނޝީދު މާފުކޮުށްބާވަތަކުްނ ޑިއުީޓ ނަގާފަިއވޭ އިތުރަުށް. އަލަުށް. ެއއީ ަރއީ 25މިވެރިކަމުަގއި 

 .. ކާީތވެ، ލަްގޒަރީ ޔޮޓުން.ަދއްހަމަ ޑިއުޓީއަުށް ވާހަކަން. ޚާއްޞަކޮުށް ފާހަގަކޮުށްާލނަން އުނިކޮުށްލާފަިއވާ ބަެއއް ކަންަކމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ދު އިބްރާހީމަމުޙައްމަދު ވަޙީ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ން އަޅުގަނޑަުށް ވެްސ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަުށް ލިބިަފއި އޮންނަ އެހެން މީހުންނާ ތަފާތުކަ

އެކަނި ބިލުގެ ސުރުޚީ ހަމަ އީސޭ ބުނެފައި ދެންޒަތްތެރި ރައަޅުގަނޑަުށް ހަމައެކަނި ިއއް  އެނގޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ނުެދކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދެއްވަނީ. މިއީ އިްނސާފެއް ކަމަުށް ވަރުގެ ަވގުތެއް އަޅުަގނޑަުށް މިބުނެލެވޭހާ

ލު މި ބި ،އިުރގައި މައްޗަުށް ބަލާގެންނަ އިޞްލާޙުގެ  ޓް ާގނޫނަުށްދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯ، މައްޗަުށްމި ބިލުގެ 

ނިޔަަތކީ ަޙޤީޤަތުގައި ހަމަ ިދވެހިރާއްޖޭެގ މާލިއްޔަތަުށް ފަިއސާ ހޯދުންކަން އަުޅގަނޑުމެން މި ބިުލ  ހުުށަހަޅާފައި އޮތް

ހަމައެކަނި ނަމެއްގައި.  ގެ ވާހަކަ މީަގއި ވިދާުޅވެފައި އޮންނަނީ! އެނަރޖީ ޑްރިންކު ލަްއވާަބއްލަަވއިއެބަ އެނގޭ. ލީމަ ބަލައި

ަތއްޔާރީ ިދޔާ ؛ މީަގއި އެބައޮތް ބޯފެނުގެ ވާހަކަ. މީަގއި އެަބއޮތް ބުއިމަުށް ބޭނުންުކރާ ބާވަތްތައް ،ތެރި ރައީސް ތްއިްއޒަ

ާއއްމު އުސޫލެްއގެ  ދިޔައީ. މެނިގެން މިތެރޭގައި ހިޕެކެޓަުށް ދާންދެން މީގެުކޑަކުދިން ބޯން ގެންނަ ކިރު، އްާސއިއެްއޗެ

ީޖ މަ އެްއކަލަ އެނަރތެރޭގައި ހަކަނި ބޯފެންފޮދު ވެސް މީގެހަމައެ ބެން ބޭނުންވާއަސާސީ ގޮތުން ލި ގޮތުން މީހުންނަުށް

 ހާލެްއަގއި މިއީ  އެްއވެސް އޮތީ މިކަން ކޮުށްފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، އެބަ އެނޭގ، ޑްރިންކަކާ އެްއވަރަުށް މި

ން ވަރަުްށ ކަމެއް ޫނންކަމުގެ ނިޔަތް މިއި އި ކޮުށްގެން އުޅޭކުރުމަުށްޓަކަޓަަކއި، ނުވަތަ ަވކިކަމެއް މަނާވަކިކަެމއް ހުއްުޓވުމަުށް

ޖީ ޑްރިންކާއި ބޯފެނާ ސީ އެްއެޗއް. އެކަމަކު އެނަރނގޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ބޯފެނަކީ މިއީ އަސާއެ ސާފުކޮުށް އެބަ

ނު ނުވަތަ މި އިޞްލާޙުެގ ޕެކެޓަުށް ދާންެދން ހަމަހަމަ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫރުބޯ ކިކުޑަކުދިން  ،ދެން ހުރިވެސް ހަމަހަމަ.  

 ސިނގިރޭޓު  .ެއްއވެސް ހާލެްއަގއެއް ަބާޔންކޮުށްފައެއް ުނވޭ، ކުރުމަުށްޓަކައިހާެލއްަގއި ދުންފަތު ކޮންޓްރޯލް ބޭނުމަކީ އެްއވެސް
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މެ މިވެނި އަދަދަކަުށޭ ގެނެވޭނީ. ކޮން ،މިއިން ޖާގައެއް ހުުޅވާފައެއް ނުވޭ. އިމްޕޯޓުކުރަން އިމްޕޯޓުކުރުން މަދުކުރުމަކަުށް

މި ، ކޮންމެ ހަފުތާއަކަުށް މިހާވަރޭ ގެނެވޭނީ ަބޔާންކޮުށްފަެއއް ުނޭވ. ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ، ކޮންމެ މަހަކަުށް ،އަހަރަކަުށް

ކުރާނެ ތާރީޚީ ގޮތުން މި ސަރުކާރަުށް ފައިދާކްސްނެިގގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެކްސްނެގުުމގައި ހަމަ އެންމެ ބޮޑަުށް ޓެ 

ވެސް އިތުރަުށް ފައިސާަތއް ރައްޔިތުން އަތުން ހޯދާނެ ކަމަުށް ވާއިުރަގއި އަެންއކާ ފެންނަން އޮތް ދުވަސްވަރަކީ މިއީ

ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ފެންނަނީ. މި ބިލުގައި ނެތް އެްއވެްސ  ނިޔަތުަގއި ެއކުލަވާަފއި އޮތް ބިލެއްތަެކއް ތަްއޔާރުކުރުމުގެ ގޮތް

މި ބިުލގަިއ  ރި ރައީސް.ިއްއަޒތްތެ ނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ.ކަމަުށް އަުޅގަ ހާލެއްގަިއ އިޚްލާޞްތެރި ރަނގަޅު ނިޔަެތއް ނެތް

 ..އި އާދަިއގެ އަާސސީ ކަްނތައްތައް.ެތރޭގައް ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މީގެކިތަންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ޓް ގާނޫނަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ މި އިޞްލާޙުގެ ވެހިރާއްޖޭގެ ެއްކސްޕޯޓް އިމްޕޯއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދި

މީގައި ކަންބޮުޑވާ ކަމަކީ މި  ،ސަރުކާރަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ،ނެތް ކެއްސަބަބުން ޝައް

ތަުްށ ޚާއްޞަކޮުށް ާއއްމު ޞިއްޙަ ބަޖެޓު، ތާ ބެހޭނެގޭ ފައިސާ ހެޔޮގޮުތގައި ޚަަރދުކުރުން. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ، ޞިއްޙަ

އި، ކުރުވަ ިއ ެއަކުށީގެންވާ ަފއިާސއެއް ނެްތ، ަރއްޔިތުން ހޭލުންތެރިގަޖެޓު އަހަރުގެ ބަ ވަނަ 2017 ،ބަޖެޓްކަނޑައެޅިަފިއވާ 

 ،ކުރުމަުށްޓަކައިކުދިންނާއި ަރއްޔިުތން ސަލާމަތްާރްއޖޭގެ ކުޑަ ން ދިވެހިޓުައދި ސިނގިރޭޖީ ޑްރިންކުންނާިއ އެނަރ

 އެްއ ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޅިފަ ަގއި އެކަުީށގެންވާ ވަރަުށް ކަނަޑއެލުންތެރިކުރުމަުށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާއެއް ބަޖެޓުހޭ

ލިކު ތަންތަނުގައި އެ ހުންނަނީ އެނަރޖީ އް ނަގާއިުރގައި ޕަބްމެން އެނަރޖީ ޑްރިންކުން މިހާ ބޮޑު ޓެކްސެއަޅުގަނޑު

 ނަގަނީ ޓެކްސް. އަނެްއކޮޅުން ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގައި. އެއްކޮޅުން ސަރުކާރުން މި. ބެހޭ އިޝްތިހާރު ޖަހާފަ ޑްރިންކާ

މޯޓުކުރަނީ. މިހާރުވެސް ތަންތަނުގަިއ ބޮޑެތި ބޯޑު ޖަހާފައި މި ޕްރޮ ރުކާރުގެ ހަމަ އިމާރާތްތަުކގަާޔއި ޕަބްލިކުސަ

 ކެއްތޯ ދަންނަވާކަުށް ޖީ ޑްރިންން ބްރޭންެޑްއގެ އެަނރކޮ ؛ންނާނީ ކޮންމެވެސްހުދެ ބަލައިލާއިރު ގެ ފެރީއަުށް ވައެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

 ތިހާރު ންނަނީ އެނަރޖީ ޑްރިންކެްއގެ ބޮޑު އިސްއަުޅގަނޑަުށް ފެ ،އެހެންނަމަވެސް ކުރާކަުށް.ބޭނުމެއް ނޫން އެ މަޝްހޫރު

 އި ލާބަ ރައްޔިތުންނަުށް ހެވާ  ކޮޅުން އަުޅގަނުޑމެން ހެޔޮގޮތުގައި ެޓކްސްަނގަިއ،. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެއް ޖަހާފައި ހުއްޓާ

ދެފުުށް ފެންނަ  ،ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ރަދު ގައި ޚަނެގޭ ަފއިާސ ހެޔޮގޮތު  ކަމުގައި ވާނަމަ މިދޭން މަސައްކަތްކުރާ ހޯދައި

އެތެެރކުާރ  މިހާރުެވސް މި ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ،ކަމަކީ ދެވަނަގޮތަކަުށް ފެންނަންޖެހޭ. އެ ބަޖެޓަކުން ފެންނާކަުށް ނެތް. 
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ލަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަ  ސް. ޓެކްސްނެީގމާނަގަނީ ޓެކް ޓުން އެްއކޮޅުން އަުޅގަނޑުމެން މިސިނގިރޭ ؛ސިނގިރޭޓު

މާ ނުރައްާކ  ދުވާނޭ. އެހެންނެއް ނޫން. އެއަުށްވުރެބޯ މީހުން މަ ޓުއެތެރެކުާރވަރު މަދުވާނޭ. ސިނގިރޭ ޓުސިނގިރޭ

ން ަރއީސް، ހެޔޮނުވާނެ ެއއި އިއްޒަތްތެރި ކޮޓިން؛ނި އެ ހުންނަ ޓުން ތައް އެަބވޭ. އެތެެރުކރާ ސިނގިރޭކަންތައް

ިއ ކަމެއް އަޅާފަމިކަލަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަކަުށް ނޭނގޭ ކޮންފަދަ ކެމިކަލެއް ައޅާފައި ހުންނަ ކެ ޓެއް ބޯން. ެއއަުށްސިނގިރޭ

ޅާފަިއ ގޭ ކިާހވަރެްއގެ ނިކޮޓިން އަހުންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންެގ ާކބޯތެކެތި ކޮންޓްރޯލްކޮުށް ޗެކުުކރާ ތަންތަނަކުން ނޭނ

ޚާްއޞަ ގޮތަކަުށް ބަލާއިުރގައި ވަރަުްށ ޓަކީ ހިރާއަޖެއަުށް އެތެރެކުރާ ސިނގިރޭއެީއކީ. ދިވެ ޓެއް ކަމެއްހުންނަ ސިނގިރޭ

ކަމުަށް  މި އެތެރެކުރަނީ. މި  ކުރާ ސިނގިރޭޓުޑަމްޕު އުމުތަކަުށްވަނަ ޤަ 3އަދި ދުނިޔޭގެ ، ހައިކެމިކަލް ކޮންޓެންޓްސް 

ންގެ ދިވެހި ކުިރައސް އަޅުގަނޑުމެރުރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް ނުގެެނސް އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ޓެކްސް އިތު

ަނގާއިުރަގއި ންނާނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، މި ޓެކްސްގޮތުްނ ލިބޭނެ އެްއވެސް ަފއިދާެއްއ ނޯ ތުންނަުށް ޞިއްޙީ ރައްޔި

ަނގަިއގެން ކުރާ ކަންތައްަތކަުށް ބަލާއިުރ ސްކްއި ވެސް ޓެއަުޅގަނޑުމެންގެ ާދިއރާގަ ޑުމެންގެ ާދއިރާއަުށް ބަާލއިރުަގއިއަޅުގަނ

 ،ކަސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް. ފައިސާ ނެިގޔަނަގާސްދަނީ. ޓެކް މިވެގެން ރު ހަތަފަޅު ވެސް އަދިވެސް ނުހެދޭ. ތިން

 . ތަނެއް ނުފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާންތައް ނިމިގެތުންގެ ޕްރޮޖެކްޓުރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ނުވަތަ ރައްޔި

ަތްއ ރައްޔިތުންގެ ޕްރޮޖެކްޓު، ފައިސާ ބެހިޓެކްސް ފައިސާއިން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި މި 

 ބަޖެޓަކުންެނއް މި ފެންނާކަުށް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ތަންފީޒުވާންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޝާހިދަުށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ްޓގެ ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙެްއ ސަރުާކރުން ހުުށަހެޅުއްވީމަ، މިއަދު ޕޯޓް ެއކްސްަރީއސް. އިމްޕޯ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ޓް ުރކާރުގެ ހެޔޮފުުޅކަމުން އިމްޕޯއައީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރެގ ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ސަ މި ޖަލްސާއަުށްމި އަޅުގަނޑު 

ވޭރު އުތުރުގެ ގިނަ ުށް ރަނާއި ލަގްޒަރީ ޮޔޓުން ޑިއުޓީ ނަްނަގވާތީ، ހެންސުން ޕަސެންޓަެއއީ  ،ޑިއުޓީން ދެްއވާފަިއވާ ލުއި 

ަގއި އުޅުުމގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާަފއިވާީތ، ެއކަމަުށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަުށް. ރަން އަަޅއިގެން ލަްގޒަރީ ޔޮޓު  ިއަގއިގަރައްޔިތުންގެ 

ެއކޮޅަުށް، ެއކަމަުށް ދެކޮޅުހަދަިއ ގެ ޑިއުޓީ ބޮުޑކުރެްއވުމަުށް ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅުއްވީމާ، ސިނިގރޭޓު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ތައް އެީއ ކިާހވަރެްއގެ ެގއްލުންތަކެްއކަން، ުޓން ލިބޭ ެގއްލުންރަނގަުޅ ކަމަކަުށް ުނވާނެ. ސިނގިރޭއެްއޗެްއ ބުނުން ެއއީ 

ޞިއްޙަތަުށް ލިބޭ ގެއްލުންތަަކކީ ކިހާވަެރއްގެ ެގއްލުންތަެކއްކަން އަުޅގަނޑުމެން ުކޑައިުރއްސުރެ މި ދަނީ ސްކޫލުތަކުންާނއި 
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ގެއްލުންތަުކގެ ވާހަަކ  އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން އިސްތިހާރުކޮުށް އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަންަގއިދެމުން. ޞިއްޙަަތުށް ލިބޭ

ދައްކާއިުރ، މާލޭގެ ރައްޔިތުން ޝުކުރުވެިރކަމާއެކު މިއަުދގެ ސަރުކާރަުށް ތަހުނިޔާކިޔަިއ، މަރުޙަބާދަންނަވަމުން އެބަ ގެންދޭ 

ުޓން އެ ދަމާލީމާ ހަުށިގަނޑުގެ ތީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސިނގިރޭމާލޭގެ މަގުތަކުން ބޮކިޖަހާފަިއ ނަޖިސް އަރަމުންދާ

ުށް ދާ ވިހަތަކަުށް ވުރެ ހަމަގައިމު ެވސް މިއަންނަ ވިހަަތކާ މެދު މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިތުރަުށް ތެރެއަ

ޓުގެ ޑިއުޓީން ބޮުޑކޮުށްގެން މި ލިބޭ އެއްަޗކުން ކޮންމެވެްސ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެނޭ. ސިނގިރޭދިރާސާކުރަްއވާފަިއވާނެ 

މަގުތަުކގައި ޮބކިޖަހައި އަރަމުންދާ ނަޖިސް ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ަހއްދަަވއިދެްއވައިފި  ގޮތެއް ަހއްދަަވއިގެން ނަމަެވސް މާލޭގެ

ނަމަ، އެކަމަުށް ޝުކުރުއަދާކުަރމުން، ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ސޮއިކޮުށްފާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ލަފާކުެރވޭ. 

ހެއް މިއަދު މީ. އެއީ ޓެކުާހ ބެހޭ ގޮތުން ހުުށަހެޅިފައިވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސިއްޙަާތ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާ ދުވަ

ބުީރގެ  25ބިލަކަުށް ިވޔަސް، ޓެކްސް ޮބުޑކުރެްއވުމުގެ ބަހަނާެއއް ކަމުަގއި މި ދައްަކވަނީ ިޞއްޙަތު. ައިއ.ޖީ.އެމް.އެުޗަގއި 

 5ުށް އެބަ އަރާކަން އޭގެ ބުރީގެ އިމާރާތަ 25އިމާރާތެއް އަޅަނީ. ޭއގެ ައގު، އޭގެ ބިލު ބަލައިލީމާ އެބަ އެނގޭ އެ 

އިމާރާތުގެ ައގު. އެ ައގު އަާދކުރާނެ ގޮތެއް އެބަޖެހޭ ހަދަން. އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަުށް އޮީތ ޓެކްސްނެގުން. އިްއޒަތްތެރި 

ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ޓެކުާހ ބެހޭ ބިލު ބަލައިލާއިުރ، ުކަޑކޮުށް ޞިއްޙަާތ ބެހޭ ދާއިާރގެ މީހުން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން 

ގެ ޓެްކސް މިހާރު 5ލުއުަފއްދާ ކަހަލަ ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ނުކުޅެޭދ މީހުންނުަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި، %ސުވާ

ވެސް ަނގަމުންގެންދޭ. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ސަުރާކރުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ އެީއ ކޮންމެހެން ޞިއްޙަތާ ބެޭހ 

ެއއީ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަުށް. އެފަދަ މީހުން ބޭނުންކުރަން ގެންނަ ވެހިކަލްތަްއ،  ކަމެއް ނޫން ކަމަުށް. އެ ަލގްަޒރީއެްއ،

އެފަދަ މީހުން ބޭނުންކުރަން ގެންނަ ހިއަރިންގެއއިުޑ، މި ތަކެތި ސަރުކާރުން ދެކެވަޑަިއގަންނަވަނީ އެއީ ލަްގޒަީރއެްއ 

ައޑުިއވުމުން މަޙްރޫމުވެފަިއވާ މީހާގެ ކަންފަތުގައި  ކަމަުށް. ރަން، ލަގުޒަރީ ޔޮޓުން ސުން ޕަސެންޓަުށް ޑިއުޓީ ކަނޑައިލާފައި

 ނޫނީ ހަމަގައިމު  ިޑއުޓީ ނަާގަކން އެއީ މި ސަރުކާުރގެ ހެޔޮފުޅުކަންކަމުަގއި 5ހަރުކޮުށްލާފައި އިންނަ ހިއަރިންގެއއިޑުން %

ބީދައިން. އަޅުގަނޑުމެންެގ ދޭތެރޭ ވެސް ކަންތައް އޮތީ މި  ނުދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކިަޔވާކުދިްނނާ ވެސް އަުޅގަނޑު

ގެ ޓެކްސް ކިަޔވާކުދިން ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން ނަގާ. އަޅުގަނޑުމެންެގ 5ޓެކްސް ބިލަުށް ބަަލއިލައިފިްއޔާ ހަމަ އެގޮތަުށް %

ވެސް މިއަދުެގ  އެީއ ވެސް ލަގްޒަީރއެްއގެ ގޮތުަގިއ ހަމަގައިމު ؛އަންހެން ކަނބަލުން ބޭނުންކުރައްވާ ސެނެޓަރީ ނެޕްކިން

ރުން ގޮުތން އަދިވެސް ސަުރކާ ބެހޭ ހާާވ ކަމެއް. ެއއަުށް ނަންަގވަުމންގެންދަވާ ޓެކުރުން ދެކެަވޑަިއގަންނަސަރުކާ

ގޮތުގައި މި ސަރުކާރުން  ބޫލުުކރާއޮތީ އަޅުގަނޑު ގަ އް ނުކުރަްއވާ. އެކަން ެއގޮަތުށް އެވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވކަުށް ގަްސތެ

 1. އެ ތަނެއް ނޭނގޭ އް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވީއްޙަތަުށް ދެްއވާ އިްސކަމެްއގެ ސަބަބުން. އެ ޞި

، މީ. އެނަރޖީ ޑްރިްނކޭގެންދާ ބޮޑު ޖަރީމާެއއް ކުރަމުންގެންދާ، ިހންގަމުން ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަުށް ސަރުކާރުން

ޅުން، ދެކޮޅުން ފެލަމުން އަތުން ެދކޮމީއްެޗކޭ ކިަޔިއގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ރައްޔިތުން ޓޭ، ދުންފަތޭ، އޭްއެޗކޭރޭސިނގި
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ލާ ަސރުކާރެއް. ަވގު ސަުރކާރެއް. ތަކެއް މީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ސަރުކާރަކީ އޮުޅވައިޓަަކއި ހުުށަހަޅާ ބިލުގެންދިއުމަުށް

 މި ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާ އެއްެވސް އެްއޗަކަުށް އަޅުގަނޑު ާއެއކޭ ނުބުނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު މުބީނަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދުބިލެތްދޫ ދާ

ކާރުން ކިަތންމެ ހެޔޮ ނިޔަތެއްގަިއ، ރަނގަޅު ނިޔަތެްއގައި ބިެލއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރު

ދަނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް  ހުުށަހެޅިކަމުގައި ވީނަަމވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަބަދުމެ، ތާއަބަދުމެ ފެންނަމުން މި

ނޑުެމން ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފަިއ ފުރައްސާރަކުރުމާިއ، މަލާމާތްކުރުމުގެ ވާހަކަަތއް އިިދކޮޅު ަފރާތްތަކުން. މިއަދު އަުޅގަ

ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިހިަރ  ޞަދަކީ ޮކބައިތޯއޮތް ބިލުެގ މަޤް މި

އްޗަުްށ ކުރުމަކީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންގެ މަދިވެހި ރައްޔިތުން ދުރުކުރުމަުށްޓަަކއި މަސައްކަތް ނުރަނގަޅު އާދަަތކުން

ނޫނުތައް ކަހަލަ ގާ ބޮޑު ވާިޖބެއް އިނގޭތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންކަމަުށް ލީޑުވާ އެޅިފައި އޮތް ވަރަުށް

ގޮުތގަިއ  ބޫުލކުރާޅުގަނޑު ގަވެސް ފުރައްސާރަކޮުށް ވާހަކަެދއްކުމަކީ އަ  އެކަންކަމަުށް، އަޅުގަނޑުމެން ހަދަން ނުކުތީމާ

 ބައެއް ބޭފުޅުްނ ފާހަގަކުރަްއވައިފި، ވަކިން ޮބޑު މަލާމާތެއް އިނގޭތޯ.  ތުންނަުށް ކުރެވޭނެ ވަރަުށްމިއަދު ދިވެހި ރައްޔި

ބޯފެން ރާއްޖޭން  ގެ ވާހަކަ މީގައި އޮތް ވާހަކަ.އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި ފެނުޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނާ 

ވެސް ަލގްޒަީރ  ލިބެން. އެކަމަކު އެއަުްށވުރެ  ހުއްޓޭ މީރު ބޯފެން އެބަ ،ލިބެން އެބަހުއްޓޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ސާފު

ޓަކައި. އެ ފެުނގެ ވާހަަކ ބައުޅޭ މި ރާއްޭޖގައި ވިްއކުމަުށްޓަކަިއ، ވިޔަފާިރކުރުމަުށްފެން އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް އެ

 ތްތެރި ރައީސް.ކަންެޖހޭނެ. އިްއޒަދައް ަތކެއް އިތުރު ޓެކްސް، ދައްކަނީ. ެއ ފެން ގެންނަކަމަުށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ހުއްޓޭ އަމިއްލައަުށް ޕިއުރިަފއިކުެރވޭ ފެންވަރުގެ ކުންފުނިތަްއ  ހުއްޓޭ، ކުންފުނިތައް އެބަ އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި އެބަ

އްދައޭ. ދެން އުފަ  ހުއްޓޭ. އަމިއްަލއަުށް ިޕުއރިފައިކޮުށްގެން ަރއްޔިތުންނަުށް ބޯން އެކަުށޭނަ ރަނގަޅު ކޮލިީޓ ފެން އެބަ އެބަ

އެހެންވީާމ، މިކަންކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ވަކާލާތުކުރަނީ. މި ވާހަކަަތއް އުޅެނީ؟  ސަކަރާެތއް ޖަހަންތޯ މިކޮން ކީއްކުރަން

ފެންނަނީ  ހިސާބުތަކުން މިުށް ތަާފސްދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި ބަލަިއލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަ އަޅުގަނޑު މި

ދަނީ. ކިަތއް  ުށް ައޅުގަނޑުމެން މިޮބޑު ބަލިމަޑުކަމަކާ ދިމާއަ ިފގަރތަކެްއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަުށްވަރަުށް ބޮޑެތި 

ރާއްޖޭްނ  ތެޭރގައި ގެއަހަރު 3ޖެހިެގން ކިތައް ޕޭޝެންޓުން މިދިޔަ ނޑު ދާިއރާއިން އެކަނި ކެންސަރުޕޭޝެންޓުންތޯ؟ އަޅުގަ

 ންނަ ކަންކަން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، މިމަކީ ގުޅިލާމެހިފައި ހުހުރިހާ ކަ ޖެހިއްޖެތޯ؟ މިބޭރުގައި ފަުރވާކުރަން
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ދެއްކެީނ  ދަނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކުރަމުން މިއުލަތުން އަބަދުވެސް ަމސައްކަތްކަންކަމަުށް ރަނގަޅު ަޙއްލެއް ޯހދޭތޯ ދަ

ުކޑަކުަޑ  ގެމިވަރު ދަްއަކނީ. މިއީ  ކަ މިޓު އަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި މި ރާއްެޖ އެތެރެކުރާ ވާހަމިލިއަން ސިނގިރޭ 462

މި ރާއްޖޭގެ  އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅު؛މަުށް ޓަކައި އާބާދީއަކަުށް ބަލާފައި މި ވަރަުށް ބޮޑު އަދަދެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަ

 ައއިމަ އެ  ޓުެގ ވާހަކަ ޅުގަނޑުމެން ބަލައިިލއިރު ިސނގިރޭއަ  ން ކުަރނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.އެކަންޏެއް ނޫން ިމކަ

ައއީ.  ކުރަމުން މި ަޑވަެރއްެގ ދިރާސާެއއް ހަދާލެވޭޯތ މަސައްކަތްކު އްސުެރ ފެުށިގެން އަޅުގަނޑުހިސާބުން ފެުށިގެން، ރޭ 

ޑޮލަރަުށް ވުެރ  6ފޮުށްޓެއް މި ލިބެނީ  މުތަކުން ވެސް ސިނގިޭރޓުހުރި ޤައު ބައެއް ޤައުމުަތކުން، އަދި ުކރިއަރާފައި

ޑޮލަރާ ހަމަިއަގއޭ ގާްތގަނަޑކަުށް މި އުޅެނީ.  4ދު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި ބޮޑުކުރާ ައގު މަތީގައޭ މި ުއޅެނީ ައގު. މިއަ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަބަުދވެްސ އޮުޅވާލަިއގެން ރަްއޔިތުންނާ  އެހެންވީމާ، މީތި އޮުޅވާލަން މަސައްކަތްކުރަނީ ަބޔަކު

ޔަކު ީމގެތެރޭަގއި މި އުޅެީނ މުޅިން ވެްސ ިއްއޒަތްތެރި ހަމައަުށް ނުބައި މެސެޖުތަެކއް ގެނެސްދެވޭޯތ މަސައްކަްތކުރާ ބަ

ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިއީ ަވރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ރަނގަޅު ނިޔަތެްއގައި ރަނަގޅު ކަމެއް ކުރަން ނުކުތަސް ވެސް 

ސުްނކުރުމުގެ އެްއވެސް ކަެމއް ހަމަ ނެތީޭއ އަުޅގަނޑުމެނަުށް ރަނގަޅަުްށ ކުރެވޭ. ކޮންމެ ކަމަކީ ފުަރއްސާރަާއއި ޖެއް

ތެރެއިން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެަނުށް ކުރިއަުށްނުދެވޭ ގޮތަުށް ހުރި ކަންކަން. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ 

ލަތަުށް ލިބޭ ރައްޔިތުންގެ ހެާވއި ލާބައަުށްަޓކައި. ރަްއޔިތުންނަުށް ރަނގަުޅ ގޮތް ހޯދައިދޭން. ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. ދައު

ތެރެއިން ބޮުޑވެގެން އެބައާދޭ. އެ ލިބޭ އާްމދަނީ ބޮޑުވެގެން އައިމަ އެ ފައިސާ ވަންނަ ތަނެއް ހޯާދ މީގެ އަުށްއާމްދަނީ

ވާހަކަ. ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުަތުށް މި ބޭފުޅުންނަުށް ބަލައިލީމަ ނުފެންނަނީތޯއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަުށް މި އަރަނީ. މާލޭގެ 

އަހަރު އެ ބޭފުޅުންނުަށް  3ެއބަ ދައްކާ ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ. ބޭފުޅުން، މާލެއަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން 

 3ވެރިކަންކުރަން ދިނީމާ މާލެއަުްށ ކޮންބަދަލެއްތޯ ގެެނވުނީ މިައދު ބުނެލަދީބަލަ އަޅުގަނޑުމެަނުށް؟ މި ފާއިތުވެގެންދިޔަ 

ޅޭ އެިކއެކި ރަްއޔިތުންނަުށް، އަހަރުތެރޭ ކިތައް ކަންތައް، ިކތައް މަޝްރޫޢުތޯ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް، މާލޭގައި މި ދިރިއު

އަތޮޅުތެރެއިން ަވޑަިއގެން އުުޅއްވާ ރަްއޔިތުންނާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް އަމާންއޮމާން މާޙައުލެއް، އެކަުށޭނަ މާޙައުލެްއ 

ްނގެ ޤާއިމުކުރުމަުށްޓަކަިއ ކިަތއް ަމސައްކަތްތޯ ކުރެވިަފއި މި ދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވާަހކަތައް ަދއްަކއި، ަރއްޔިތު

މެދުގައި ފިތުނަފަސާދައާއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން މިހެން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްަތކަުށް އަުޅގަނޑު ގޮވާލަްނ، 

ރައްޔިތުންނަުށް ރަނގަޅަުށް ުކރެވޭ ކަންކަމުަގއި ެއއްބާރުލުންދޭުށޭ. ތި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހަމަ ސައިކޮޓަރީގައި އެަބ 

މި ރަނގަޅޭ. މި ގޯހެއް ނޫނޭ. މި ސިނގެރޭޓުން ބޮޑުކުރަންޖެހެއޭ. އެ ވާހަކަ އެބަ ދައްކައޭ މި ރަނގަޅޭ މި އޮތް ގޮތް. 

ދައްކައޭ. މާ ހަރުއަޑުލާަފއި އެ ވާހަކަ ދަްއކާކަުށްނުކެޭރ. އެހެްނނަމަވެސް، ވަކި ހިސާަބކުން މި ފައިސާއަުށް ވަނީ ކިހިނެއްތޯ، 

ޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭނުމަީކ އަބަދު ފަސާދައުފެއްދުން. އަނެކެްއޗަކަުށް ވަނީ ކިހިނެއްޯތ. މިއީ ބޭކާރު ވާހަކަަތކެއް އިއް 

ފިތުނަވެރިކަން އުފެއްދުން. ައބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ނަފުރަތުކަމާއި މިއަދު ެގއްިލގެންދާ ތާއީދު ހިފެހެއްޓުމަުށްޓަކަިއ 

ން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ވާހަކަަތކެްއ، ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ބަހަނާތަކެއް ދައްަކއިގެން ހިފެހެއްޓޭތޯ ެބލު



44 

 

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރަން މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަުށް. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން ެއބަޖެހޭ، އެނަރޖީ ޑްރިންކްސްެގ 

ނޭ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުޅި ޖީލަުށް ވަމުންދާ ެގއްލުން. ެއކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެ

އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އެ ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެނގެން އެބަޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން 

ރާއްޖެއަުށް އެތެރެކުެރޭވ  .މިއަުށްވުރެ ބޮޑަުށް އަުޅގަނުޑމެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަން އެބަޖެހޭ

ހިފައި މި ހުންނަ ފޮޓޯތައް ބަދަލުވާން އެބަޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ޓުެގ ބާވަތްަތކުަގއި ިމހާރު ޖެސިނގިރޭ

އެބަހުރި؛ ތެދު ވާަހކަެއއް ކެްނސަރުން ލިބޭ ގެއްލުާމއި، އެިކ ކަހަލަ ފޮޓޯތައް ފެންނަން ހުންނަ ގޮތަުށް ސިނގެރޭޓްފޮުިށ 

ފެނޭ ދުނިޔޭގެ ބަެއއް ޤައުމުތަކުން އިސްތިހާުރ ފެނުނީމަ ވެސް ބިރުވެރިކަން އިހުސާސްވާ ގޮތަުށް އަުޅގަނުޑމެނަުށް އެބަ

އެގޮތަުށް ފޮުށީަގއި ޖަހާފައި ހުންނަ ތަން. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަުށް؛ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުަގިއ މިއަދު ވެސް ވަރަުށް ރީތި 

ްއކޮުށް ބަދަލުވާްނ ފޮުށިތަކެއް މި ހުންނަނީ. ތެދު ވާހަކަެއއް އެއީ. އެ ކަންކަން ބަދަލުވާން އެބަޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަމެއް އެ

ގޮުތގަިއ  ބޫލުކުރާދަލުވާން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު ގަބަ ަކމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްމި ޖެހެނީ އިނގޭތޯ. އެއް 

ޚާއްޞަކޮުށް ުޒވާުނންނަުށް އަމާޒުކޮުށްގެން ހިންގަން ގެ ޕްރޮގަރާމުަތއް ުޒާވނުންނަުށް؛ ބޮޑަުށް ހޭލުންތެރިކުރުމު ވުރެ މިހާރަުށް

ތައް އެބަހުރި. މި ހުރިހާ ކަމެްއ އެބަހުރި މައްސަލަ އިބޫުލކުރަން. މީގަގަނޑު ގަކަންކަން ކުރަންޖެހޭކަން އަޅު އެބަޖެހޭ. އެ

ނޫނަުށް ގެެނޭވ ބަދަލުތަކަކީ ހުރިހާ ކަމަކަުްށ މަސައްކަތްކުރަމުން ިމ ދަނީ. މި ގާއްލުކުރަން ައޅުގަނޑުމެން ނުކުމެ ޙަ

ުށް ހެދޭތޯ އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަުށޭނަ ގޮތަކަުށް ގެެނވޭ ބަަދލުތަކެއް ކަމަ

މިއަދު. ސިޔާސީ މަންފާ  އަބަދު ނުކުރުާށޭ  ުްށ އިންސަލްޓްމި ކުރެވޭ ރައްޔިތުންނަ ،އަޅުގަނޑު މި ބުނާ ވާހަކައަކީ

 ލުކުރާ މެންބަރުންނޭ މި ަތމްސީ ތިބެގެން. ިތއީ ރަްއޔިތުން ޓަކަިއ ތި ޒާުތގެ ވާަހކަތައް އަބަދު ނުފަތުރާުށޭ މިތާނެގުމަުށް

މި ކުެރވޭ؛ ، ދައްކަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަަކުށް ވިސްނާލަންއިން ނަުށް އައިސް ވާހަކަ ތި ބީދަ ތަ

 ވާހަަކދެއްކުމުގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނާޓަކައި މާމެންގެ ސަޕޯޓް ދެމެހެއްޓުމަުށްއަބަދު ތިއަބަދު

 ދޭތެރޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ިވސްނާލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ނޮިޅވަރަމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

 .ން ޢަރީފަުށްޙުސައި

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފްނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. `. ޙަޤީޤަުތަގއި ވެސް މި ސަުރކާރު އައުމަުށްަފހުގައި ަރއްޔިތުން ކަންބޮުޑވާ 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ވަނީ. އަދި  އި މިނަގަުމން އައިސްފަ  ،މިންވަރަުށް ޓެކްސްަތކާއި ޑިއުީޓތައް މިހާރު ބޮޑުކުެރވި 
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 ،ނޫނެްއގެ ތެެރއިން ލާފައި ގޮސް ަރއްޔިތުން ކަިތވެަވއްދައިިފއްާޔ އެ ގާންނަނީ މި ސަރުކާރުން މި ތަނަުށް ގާނޫނެއް ފެ

ުޅގަނަޑކަުްށ ފަހުގައި އަހަވާލުވެވަަޑއިގެްނނެވުމަުށް ގުމާަލތް ހިންދައު، ތަން. މާ މޮޅު އިކޮނޮމިސްޓެކޭ ވިދާުޅވެ ހަނާވަމުންދާ

ފޮއްެޗއް ވަންނާނެ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަަތުށް ފައިސާ، ގެ ވަްސވެސް. މި ދެންނެވީއިކޮނޮމިސްޓު ޤީނުން ވެސް ނުފެނުނު ހަމަ ޔަ

ނޫނުތަްއ ރިކަމުގެ މަޅިތަކެްއގެ ގޮުތގައި ގާހައްތަހާ ފެންނަމުން މި ދަނީ ކެހިވެ ،ނުދެވިވެސް އިތުރު މަެގއް ތަނަަވސްކޮުށްއެއް 

ފޮތި ފޭރިގަެނިވގެންދާ މަންޒަރު. މި ސަރުާކރަުށް ހީވާ ކަހަލަ ރައްޔިެތްއގެ ތް ފައިސާޖީުބގަިއ އޮ ގެޔިތުންރައް  ،ހަދައި

 އި ލާރި އޮތަްސ ެއއީ ލަްއކަ ފައިާސއޭ. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. ހިންޏަުށް ވެސް ހީވަނީ ނާުށްޓެްއގެ ފުލުގަ  25ޖީބުގައި 

ކާުރގެ މި ސަރު އިވިއްޔާ ހިނީގެ ބައިގަނޑަކާ ދުތެދަުށް ދަންނަވަނީކަމުަގއި ވިްއޔާ. ތެ ފެންފޮދެއް އޮތަސް އެއީ ކަނެޑއް

ވެސް ތަފާތެްއ ނެތް. ަރއްޔިތުން އަތުންނާއި ކޮނޑުން  މި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަކާ ކުޑަން އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަުތ ހިނގާ 

ނޫން.  ނޫނެއްނެވެނީ. މިއީ ގާގޮތަުށް ފޭރި މި ގަނަންނަމުގައި ތަފާތު ގޮތްފޮތި ތަފާތު ލޭ ގޮސްގެން ހޯދާ ފައިސާ، ހަންމެުށި

ން ފައިދާ ގައި ޖަހާ މަޅިތަކެއް. މިއަކަުށް ގާނޫނެކޭ ނުކިޔޭނެ. މިއިއެކު  މިއީ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުަށްޓަކައި ކެހިވެިރކަމާ

ގެ ބޭފުޅުން. މި ލިބެނީ ނާޖާއިޒު ފައިދާގަނޑު ދަމައިގަންނަ ބާބޭރިއަނުްނގެ މި ސަރުކާރު ހިންގަން ިތއްބެވި ސްަޓއިލް 

ުށް އެްއޗެއް ވަންނަން އަުޅގަނޑު ގެ މާިލއްޔަތަ މި ސަރުކާރު ެވސްއެްއގޮތަކަުށް ނުން ެވސް އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑަުށް ހަމަޔަޤީ

 ބިއްލޫރި އިބޮޑު ދިދަ ދޮުށުގައި ޖުމުހޫރީ މައިދާނުގަ ލަުތގެ ޚަޒާނާަދއު، ުޅގަނޑު ޮގވާލަން މި ސަރުކާރުމިހާރު ބިރުގަނޭ. އަ

އެ ަނގާ މީހާ ރައްޔިތުންނަުށް އެނގޭޭނ  ،ބަހަުށްޓަން ރައްޔިތުންނަުށް ފެންނާނެ ގޮތަުށް އިފަޅާ ކޮުށްޓަކަުށް އެ ަފއިސާތައް އަ

 ލތުގެ ކަންތައް މި ހިނގާ ފަ. އަޅުގަނޑަކަުށް މިހާރު މި ދައުނީ ގޮސް ވަުށް މި ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް މި އެ ދަރަޖައަ .ގޮތަުށް

، ބާބޭރިއަނުން ،ންލުޓޭރީހަމަ  ނުވޭ. އަުޅގަނޑަުށް ަވއްތަރީ އްހިތެ ގޮތުން އަުޅގަނޑަކަުށް މިއަކަުށް ސަރުކާރެކޭ ވެސް ިކޔާ

  މި ޤައުމު ހިންގަން ތިބި ކަމަުށް. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. ންހަރާމީ ނަމަކް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނދު ދާއި

 ުށް.މުޙައްމަދު ފަލާޙަމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ފަލާޙްދާއިރާގެ މެންބަރު  މާފަންނު ހުޅަނގު

ން މިއަދު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ބިލަުށް ސަުރކާރު

ވަރަުށް  އިހުުށަހެޅުްއވުމަކީ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގަ ހުުށަހަޅުއްވާ ންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމަުށްޖީ ޑްރި ސިނގެރޭޓާއި އެނަރ

ހުރި ކަންތައް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ސަރުކާރުގެ ަބއެއް މެންބަރުން  އިމަކަރުވެރި ހީލަތްތެރި ރޭވުމެްއގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅުއްވާފަ

ބުއިުމެގ  ނގެރޭާޓއި އެނަރޖީ ޑްރިންކުސި އި ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށްދިވެހިރާއްޭޖގަ އީމި ،ވިދާޅުެވއްޖެވާހަކަދަްއކަވަމުން 
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ވިްސ ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކު ސަރ، އެހެން ވިދާޅުާވއިރު އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންޖެހޭ ވާހަކަ. ސަބަބުން ކެންސަރު

ތިހާރުކުރަމުން އެ ދަނީ ޑްރިންކު އިސް އި އެނަރޖީައއިޑޮލް ްޕރޮގްރާމުގަ  ޓީ.ވީ.އެމުން ގެެނސްދޭ މޯލްޑިވިއަން ،މީޑިއާއިން 

ންޓްރެކްެޓްއެގ އޮތް ކޮ އިކުރިން ހަދާފަ އީައޑުިއވިގެން މި ދަނީ އެ ހަމަ ހައްދެއް ނެތް މިންވަރަުށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެނަުށް 

 ،ަލއިލުމެއްވެސް ބަތުންނާ ދޭތެރޭަގއި ެއއްގޮަތކަުށްގެންދާ ކަންތައްތަކެކޭ. މި ސަރުކާރަކީ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިދަުށުން ކުރަމުން

ރަްއޔިތުންނަުށް އެންމެ  މުންދާ ސަރުކާރެއް. ކިަތއް ޮކންޓްރެކްޓްތޯ ބާތިލުކުރަމުންދިަޔއީ؟ކުރަ  ނެތި ކަންތައް އަޅާލުމެއް

ލަުތެގ ރުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންެގ، ދައުލުކު.އެމް.އާރު ކޮންްޓރެކްޓް ބާތިޖީ، ބޮޑު ެގއްލުންވިން އެއް ކޮްނޓްރެކްޓް

ލުކުރަމުންދިޔަ. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު . އެހެންވެސް ބާތިންޖެހުނު އެތައް ބައިވަރު މިލިއަން ޑޮލަރެއްފައިސާއިން ދައްކަ

ކުިރއަުށް ަވޑަިއގަންނަާވއިރު އެނަރޖީ ޑްރިންކު އިސްތިހާރުކުރަމުން ެއ ގޮވާލަން މިކަހަލަ ބިެލއް ހުުަށހަޅުއްަވއިގެްނ 

 ،ލުކުރުމަުށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. އަދި ައުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންތިއްޓާލުމަުށް. އެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާގެންދިއުން ހުގެންދާ

ޓުން ކޮންެމ މި ރާއްޖެއަުށް އެތެެރކުރާ ސިނގިރޭ ތަުށް ގެއްުލންވާނެތީއަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ އަުޅގަނޑުމެން ޞިއްޙަ

ގަނޑުމެން ކޮންމީޑިާއއަކުންތޯ، މިއަުދ މި ދެކެވެމުންދަނީ. އަޅު ގާ ވާހަކަ ރުފިާޔގެ ޑިއުީޓއެއް ނަ  2ޓަކުން ސިނގެރެ

 ތިހާރެއް ެދއްކި ޒަމާނެއް.ޑްރިންކުން ލިބޭ ގެއްލުުމގެ އިސް ޖީްނއިަރކުތޯ ސިނގެރެޓުންާނއި އެނަރލަތުގެ މީިޑާއއިން ކޮދައު

 ލަތުގެ އެްއވެްސ ފަރާތަކުންޑުެމންނަކަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް ދައުއަުޅގަނ ރައީްސ ހަނދުމަފުޅު އެބަހުރިތޯ؟ އިްއޒަތްތެރި

ންކުރީމަ ނޫނީ އެނަރޖީ ޑްރިންކު ބޭނުންކުރީމާ އެއިން ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ސިނގެރެޓް ބޭނު

އިތުރުން އަުޅގަނޑުމެނަުށް އެްއޗެއް ފެންނާކަުށް ނެތް. އޭގެ ތިހާރެއް ގެެނސްދިން އެއްވެސް ޓީ.ވީެއއްވާހަކަެއއް، ިއސް

އި ބޮޑެިތ ހުންނެވި ބޭފުޅާގެ ފޮޓޯ ޖައްަސވާފަ މުޅި މާލެ ވަުަށއި މިައދު ވެރިކަމުަގއިމުޅި މާލެ ވަުށަިއ،  ،ފެނިގެން މި ދަނީ

ން ލިބޭ ގެއްލުމުެގ ޖީ ޑްރިންކުއި އެނަރޓާސިނގިރޭ އި ީކއްތޯ ވާނީ މި ލިބޭ ލާރިންތަން. މީގެ ބަދަލުގަ ބޯޑު ހަރުކުރާބިލް

އުޅެނީ  ކުރަން މި ކަންތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ޖެހިއްޔާ. ެއކަމެއް ުކރާ އިލިޔެފަ ވާހަކަ ބޮޑެތި ބިލްބޯޑުތަުކގައި

އަުޅގަނޑު  ކުރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބޫލުރެއިންކަން އަުޅގަނޑުމެްނ ހަމަ ގަވަރަުށް ހީލަތްތެރި ރޭވުމެްއެގ ތެ

ގަނޑުމެނަުްށ އަޅު  އިރަީއސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގަ  ،ސަރުކާރުމިއަދުގެ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ހުއްޓާ. އެހެންީވމާ، މި ދައްކަވާ ވާހަަކއަާކއި  އިލާފަުށް ކޭސްޭކްސ ޖަހައިބަރިބަރިއަ ފެންނަން އެހެރީ އެނަރޖީ ޑްރިންކު

އި ހުރި ފައިާސ ލަތްތެރި ރޭވުމެއްގެ ދަުށުން ރަްއިޔތުންގެ ޖީބުގަނުވޭ. މިއީ ހަމަ ސީދާ ހީ މި ކުރަންއުޅޭ ކަންތަކާ ދިމަލެއް 

 މިއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ގެއްލުެމއް ލިބިދާނެތީ ކުރަންއުޅޭ ކަމެއްލަތަުށް ނަގަން ކުރާ ކަމެއް. ދައުއަލުން އަނބުރާ 

އެ ބޯ މީހަކަުށް މާ ޮބޑު ޫނނީ  ،ރައްޔިތުންނަުށް ފައދާ  ަޓކީ ސިނގިރޭ، ބޫލުކުރަންނޫން. އާދެ، އަުޅގަނޑު ވެްސ ގަ

ދަކީ އެއެއް ނޫން. މި ޤްޞަބިލުގެ މަ ރި އެްއޗެއް. އެކަމަކު މިއެްއޗެއް ޫނން. ހަމަ ބޮޑު ގެއްލުން ހުހުރި  ފައިދާތަކެއް

ުއޅޭތީ މައްސަަލއަކީ. ބޭފުޅުން ނަގަންއުޭޅ ެއއްެޗކޭ ވިދާޅުެވ ނަގަން އްޙަތަުށް ގެްއލުން ލިބޭތީ އެޞި އީ ބިލު މި

ފައިސާ ނަގަންފެުށީ ހަމަ  ޓީ ބޮޑުކޮުށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ިއތުރުއުހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުުށުން ޑި އްާޔ،އެހެންވެއްޖެ 
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ޓީ ކަނޑައިލާފައި އޮްއވާ ެއއިްނ އިން ޑިއުނަުށް ކާން ެއތެރެކުރާ ކާނާ، އެ ކުޑަކުދިން ؟ލިބޭތީތޯއޭ ރައްޔިތުންނަުށް ެގއްލުން

މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ނޭދެޭވ ، އެހެންވީމާ ؟ކުޑަކުދިންނަުށް ގެއްލުންވާތީޯތއޭ ޑިއުޓީަނގަން ދިމާކުރީ އެ

ން ލިބޭނޭ ކިޔާފަިއ ގެއްލު އްޙަތަުށް މިއަދު ޞި، ކުރަމުން އެބަގެންދޭ. އެހެންވީމާ ސަރުކާރުން ތަެކއް މިކަންތައް

ކުރާއިުރގަިއ ެއ ެއއްޗެިހ ބޭނުންކޮުށްގެން ާރއްޖޭެގ ތުޓީނަގަްނ ަގސްއުންނާ ޑި ރޖީ ޑްރިންކުންނާއި އެނަޓުސިނގިރޭ

ލީަމ އިލްސާއަުށް ބަލައެ ޖަ ،ކުރާ ކަންތައްަތއް ްކޝަނުން އެފެ ޕީ.އޭއީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާުރގެ ޒުވާނުންނަުށް މިއަދުގެ ރަ 

އްޙަތަުށް ގެއްލުްނ ޞިބަހަމުންގެންދަނީ.  ޓާރޖީ ޑްރިންކާއި ސިނގިރޭނުންނަުށް ކިާހވަރަކަުށް ކަން އެނަނގޭނެ އެ ޒުވާއެ

ން ލިބޭނޭ ކިޔާފަިއ މި ބިލަުްށ އްޙަތަުްށ ެގއްލުޞި ،ނުކުަރއްވާނެ. ެއހެންވީމާ ވަަރކަުށްބޭފުުޅން އެ އެ ،ކަމުގައި ވާނަމަލިބޭ

 .އިނގޭތޯ  . ޝުކުރިއްޔާބިލު އަޅުގަނޑު ވޯޓުޭދކަުށް ބޭނުމެްއ ނޫން. މިއަުށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ތަފްސީލުވާންޖެހޭނެ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ހަމެންބަރު ޢަލީ ޝާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު

ވާ  ވާ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މިެގ ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން

ދެކެވިދާނެ. ުޅގަނުޑމެންނަުށް ވާހަކަދުކުރާ އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ދަންނަވާލަން. އައިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ނުހަނު ތާއީ

ޓަަކއި ިކތަންމެ ގިނަ ވާހަކަތަެކްއ ވެސް ދެްއކުމަކީ މިއަދު ުށް ރައްޔިތުްނނަުށް އޮޅުވާލުމަުށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

 އި ދިވެހިާރއްޖޭގަ  ،ނުންާވ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭ ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

މެންނަުށް ލިބޭ ހާލަތަުށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހެއޭ ިވސްނަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ހަކަައކީ އްުމވަމުންދާ ވާގަޔަުށް ނާރާ ބަލިތައް އާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ގައިން  ،ާއއިމުސާރައިން ދެކޮޅުނުޖެހޭ ވާހަކަ

ައޅުގަނޑުމެން  ،ނަމަ ވަނީ ދީ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކޮުށްލާ ކަމަުށްޞާތި. އިޤްއެއް ވެސް ެދކެޭވ ވާހަކަ އަބަދު

ހައިެވގެންދާނެ ކަމަުށް އެ އެއްެޗއް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާ  ން އެބަޖެހޭ އެްއޗެްއ ކޮންސިއުމްކުރާ ރޭޓުބޫލުކުރަގަ

ކުރުުމގެ ނުވަތަ އެ ެއްއޗެއް ބޭނުން ،ޓަކައި މީހާައުށް އެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ްއެޗއް ބޭނުންކުރުމަުށްނުވަތަ އެ އެ .މިންވަރަކުން

 ކުރުމުގެމިންވަރަކަުށް އެ އެްއޗެއް ބޭނުންކުރުމުގެ މަުގތައް ކޮުށެމުންދާ ބޭނުންވާވަަރކަުށް ެއ އެއްެޗއް ފުރުޞަތު އިތުރު

 ،އަުޅގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ، ތް ަޙޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާނަން އޮކަން އެއީ ފެންފުރުޞަތު ވެސް އިތުުރެވގެންދާނެ

މީހަުކ ބޯ ބިލާ ދެކޮޅަުށް ވެްސ ވާހަކަދަްއކާނެ. ރާ ވާަހކަ ދަްއކާނެ. މި ކުރާ މީހުން މިއަދު އެދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު

ޓަަކއި ވެސް ކުޑަކުރުމަުށް ޕަސެްނޓޭޖުޓީެގ އުއިމްޕޯޓް ޑި  ނަން އޮ އިރުަމުށްޓަކައި ުނވަތަ ރަލުގަ ކުދިވެހިރާއްޖޭގެ ާރ ހުއްދަ
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ައޅުގަނޑުމެން ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެްއ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ  ކުރާނެ. ެއއީލާތުވަކާ

ފައި ތިިބ ވެމިއަުށް އެޑިކްޓު  ،ކުރާމާލުޢުރޭަގއި ދުންފަތުގެ އިސްތިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި އެކި ަވިކ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ތެ

ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ ފިުކރުގައި ޤައުމަުށް ނުވަތަ ާއއްމު  އެ ،ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ ވިސްނުމުަގއި އެ، ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ

މީހުންގެ ވިސްނުން ދިފާޢުކުރުމަުށްޓަކައި  ރައްޔިތު މީހާއަުށް ކުރާ ގެއްލުމުގެ ވާހަކަ ދެްއކުމުެގ ބަދަލުގައި އެ ދިވެހި

މިއަުދ  ،ނޑުެމން ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީކުރުމަކީ އަުޅގަވަކާލާތު

ގިނަ ބޮޑެިތ  ކުރާ މީހުންގެ ސަބަބުން އުެފދިފައިވާ ވަރަުށްހުއްޓޭ ދުންފަތުގެ ިއސްތިޢުމާލުއަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި ެއބަ

ބަލިތަުކގެ ސަބަބުްނ އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުން  އެ ރެއޭ.ބަލިތަކެއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަުށް އެބަ ފެތު

ެއއީ އެންސްޕާގެ ތެރެއިން ކަމަުށް  ،އިތުރުވެއޭ. ެއއީ އާސަންަދއިގެ ެތރެއިން ކަމަުށް ވިޔަސްކުރަންޖެހޭ އާމްދަނީ އެބަ 

އަުޅގަނޑުމެްނ ، ހެންވީމާގެ ބަޖެޓުން އިނގޭތޯ. އެޖެހެނީ ދައުލަތު ކުރަން މިއްމަލްޙަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ތައެކަ ،ވިޔަސް 

ބަދަލަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުގެ އިމްޕޯޓް ެއކްސްޕޯޓް ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ ،މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ 

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ  އާރިވސް މީޑިކަންތައް އެބަހުރި. ޕަބްލިކް ސަ ކުރަންޖެހޭހޭ ބަދަލެކޭ. ތެދެންމެ އިޞްލާޙުކުރަންޖެތާއީދު

އިން ނުރަނގަުޅ އާ ރވިސް މީޑި ފުުޅން ކީްއެވގެންތޯ ޕަބްލިކް ސަވާހަކަ ަދއްަކވާ ބޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހޭ. އެ ތަނަކީ މި

ތައް ތެރެިއން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޓަަކއިމަުށްވުޖަވާބުދާރީކުރު  އާމީޑި ވަންޏާ އެ ކުރާ ކަމަުށް ކަމެއް

ޮގވީމަ ދެން މާ ރީއްޗެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އައިސް ގުޯދގުދޯ ގައިތަނު އެމަސައްކަތް ނުކޮުށް މި؟ ނުކުރަނީ

ރީޖ ެއއީ އެނަ ،ކަމަުށް ވިޔަސް  ްއލުންދޭ އެއީ ސޮފްޓް ޑްރިންކުކުރަން ހަުށިގަނޑަުށް ގެގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުއަޅު

ހުރިހާ  ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް ުނވަތަ މި މި ،ސް ެއީއ ދުންފަތުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ކަމަުށް ވިޔަ ،ވިޔަސް  ކަމަުށް ޑްރިންކު

ތެރި ރަީއސް. އެބަޖެހޭ ުކޑަުކރެވެން ިއއްޒަތް ޓީ ބޮުޑކުރަން. މީތި ކޮންސިއުމްކުރާ ރޭޓުއުލެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޑިމުދަ

 އެއްޗެީހގެ ދާ ކަމަުށް މީހާ އަތްނުފޯރާ ފަުށަުށް މިުޅގަނޑުމެންނަުށް ާއއްުމ ރައްޔިތުކުޑަކުެރިވގެން އަ ކޮންސިއުމްކުރާ ރޭޓު

އޮތް ޙަޤީޤަތް.  ދުނިެޔއިން ފެންނަން އީނިސްބަތް މަދުވާނެ އިނގޭތޯ. މި  ،ވަންޏާ އެ އެްއޗެހި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު

ވާަހކަެއއް ނޫން. މިއީ  މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ަދއްކާ މިއީ އިކޮނޮމިސްޓުން ދިރާާސކުރުމަުށްފަހު ބުނާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ.

އެބަޖެހޭ  ދުވަހެއް ކުރިން ލިޔެފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް. މިާއއިެއކު ައދި އަޅުގަނޑުމެންގައި މީގެ އެތަެކްއ ތަކުފުުށްތްފަ

ދަނީ.  ދަނީ. ހިުތގެ ބަލި އިތުުރވަމުން މި އިތުރުެވގެން މި ާރއްޖޭަގއި ީކްއވެގެންތޯ ކެންސަރު  މި ،އިތުރަުށް ދިރާސާކުރަން

 އިލާތަކަުށް ފެތުރިފަިއވާ ަމއްސަލަތަެކއް އިނގޭތޯ. ިމއީޢާައޅުގަނޑުމެން ހުިރހާ  ނީ. މިއީދަ ކިޑްނީ ބަލި އިތުރުެވގެން މި

ތަކާިއ މަުށްފަހު މީގައި އަޅަންޖެހޭ ޓެގުދިރާސާކުރު ،އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ، ވަކި މީހަކަުށް ނޫން. އެހެންވީމާ

 ވޭ ދެކޮޅަުށް ކުރެ އެބަޖެހޭ ގެންނަން. ދުންފަތާ ނޑުމެންބޮޑުކުރަންޖެހޭ ބޮޑުކުރުންތަާކިއ، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ައޅުގަ

ދުރުކުރުމަުށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ  ރުތަކާއި، ދުންފަތާހާތިސް ތަކާއި، ދުންފަތާ ދުރުކުރުމަުށްޓަކައި ކުެރވޭ އިމަލާތްޢާމު

 ތަްއ ނުހަނު ގިނަ. އެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުުރމަުށް ޓަކައި އިާވ ގާނޫނުތަްއ އިމްޕްލިމެންޓުއަދި ހެދިފަ ،ގާނޫނުތަކާއި 
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ކަތްތައް ކުރާުށޭ. މަސައް މި ،މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ަދއުލަތުގެ ުހރިހާ މުއައްސަސާތަކަުށް ގޮވާަލން

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެޭނ  ،ސަުރކާރުން ކުާރނެ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް  އެކު  ކެރިެގން ކުރާުށޭ. މި ނުހަނު ހީވާގިކަމާ

ދަނީ  އިންސާފެްއ ނެތި ދުންފަތުގެ ބޭނުންކުރަމުން އެ  ،ތޯ ަމގުމަތިން މިއަދު ެވސް ުޒވާނުން ެއްއވެސް ހަމަެއއްއިނގޭ

މީހުންނަުށް އުނދަގޫވާ މިންވަަރުށް. ކުޑަުކއްޖަކު ުހއްޓަސް، ޮބޑު މީހަކު ދިޔަަޔސް، މާބަނުޑ މަގުމަތިންދާ އެ ބޭނުންނުކުރާ 

މިކަންކަން އާއްމު އިޖުތިމާޢީ ، އެހެންވީމާ ؟މާލުކުރާއިރުޢުތިލަނީ ދުންފަތުގެ އިސްއިކައިރީަގއި ހުއްޓަސް ާކުކތޯ ބަލަ މީހަކު

، ބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މި ޮގވާލަނީއަުޅވަން އެޓެގު  އިގޮތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން ހުއްޓުވަ  ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހުއްޓެން އޮތް

ދައުލަތުން އެބަޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ ބޮޑުކުރަްނ  ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އެތެރެކުެރޭވ ތަފާތު ކެމިކަލްތަކަުށް ވެްސ ދިވެހި

ސާކުރުމަުށްފަހު. އަޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ކެންސަރު ާއްއމުވާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޕެްސޓު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަުށް ޓަކަިއ ދިރާ

މި ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަުްށ  ދިވެހިރާއްޖެއަުށް މި ގެނެވޭ ަތފާތު ކެމިކަލްތައް އެބަޖެހޭ ވަިކ ބައެްއގެ ޖީބު ފުރާލުމަުށްޓަކައި 

 ގެނެސް ކޮންިސއުމްކުރާއިރު ައޅުގަނޑުމެންގެ އާއްމު ަރއްޔިުތންނަުށޭ މި ގެއްލުންވަނީ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑްއވަރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަުށް. 

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރީ

އާދެ، އަޅުގަނޑު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ާގނޫނަުށް މި ގެނެވޭ ބަދަލަުށް އަޅުގަނޑު ބަލައިާލއިރުަގިއ 

މައިގަނޑު ދެ މަޤްޞަދެއް ީމެގތެރޭގައި އޮތް ކަމަުށް. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ، ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑަުށް މިއިން ފަހުމްވަނީ 

ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ހޯދުމުަށްޓަކައި މި ބޭނުންކުރެވޭ އެއް ވަީސލަތަކަުށް ވެގެން މި ދަނީ ބައެއް ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީނެގުން. 

އިުރަގއި އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ިޑުއޓީނެގުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މީގެ އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް ބަލާ

ދެވަނަ މަޤްޞަދު. މި ބިލުަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ އެްނމެ ބޮޑު މައިގަނޑު ެއއް މަޤްޞަދަކަުށް ވެގެން މި ދަނީ 

ކްސް ނުވަތަ ޑިުއޓީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންޓްރޯލްކުަރން ބޭނުންވާ ބައެްއ ބާވަތްަތއް، ޓެ 

ބޮޑުކޮުށްގެން ކޮންޓްރޯލްކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީަޤތުގައި ވެސް ދުންފަތުގެ އިްސތިޢުމާލުކުރުމަކީ ނުވަތަ އެއަުްށ 

ދެވިހިފުމަކީ އެއީ ވަރަުށް ބޮޑު ވަބާެއއް. ހަމައެާއއެއްކޮުށް މިައދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ފެތުރެމުންދާ 

ުށް ބޮޑު ވަާބެއއް އެނަރީޖ ޑްރިންކުތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުން ދެވިހިފުން. މި ކަންކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަުށް ވަރަ

ޓަކައި ފިަޔވަޅުަތކެއް ޭނޅިއްޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒުވާން ޖީލު ހަލާުކވެގެން ހިނގައިދާނެ. އާދެ، އަުޅގަނޑަީކ 

ުށް ނުވަތަ ޑިއުޓީ އިތުރަުށް ބޮޑުކުރުމަުށް ތާއީދުކުރާނެ މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ޓެކްސްެނުގމަ
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ތަފާތު އެކި މުދަލުން ތަފާތު އެކި ސިނާޢަތްތަކުން މި ދަނީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޓެކްސްކުރެވެމުން. 

ޓަކައި އިތުރު ޓެކްސްަތްއ ހޯދުމަުށްނަމުގައި ނުވަތަ ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ އެހެންކަމުން، އިތުރަުށް ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ 

ތަޢާރަފްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ެއަކމަކަުށް ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން 

ދަނީއެއް ލިބޭނެ ބަދަލެއް ނޫން. ދައުލަތަުށް ބޮޑު އާމް ޑިއުޓީ ބޮުޑކުރިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް މިއީ ދައުލަތަުށް މިއިްނ މާ

އް މިއިން މި ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، މީގެ ޙަޤީޤަތުގައި އާމްދަނީައކަުށް ނުވާ ކަހަލަ އާމްދަނީއެ ؛އާމްދަނީެއއްވަރަުށް ކުޑަުކޑަ 

ރެކުރެވޭ މިންވަރު ދަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުން ނުވަތަ ރާއްޖެއަުށް ދުންފަތް އެތެޙަޤީޤީ މަޤްޞަ

އަދި އެައުށް ޒުވާނުން ދެވިހިފަމުންާދ  ،ފަދަ ޞިއްޙަތަުށް ގެއްލުން ހުރިއާެއކީަގއި ެއނަރޖީ ޑްރިންކު ދަުށްކުރުން. ހަމައެ

ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ޑިުއޓީ  ރައީސް. އިްއޒަތްތެރިބައެއް ާބވަތްތައް ކޮންޓްރޯލްުކރުން. 

ގެން ިޞއްޙަތަުށް ެގްއލުން ހުރި ބާވަތެއް ކޮންޓްރޯްލކުރުމަުށް މަސައްކަތްކުާރއިުރގަިއ މިއީ މިއަދު ެއކަނި ކުރެޭވ ބޮޑުކޮުށް

މަސައްކަތެއް ނޫން. އަދި މިީއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި އެކަނި ކުެރވޭ މަސަްއކަތެއް ވެސް ނޫން. މިއީ ދުނިޔޭެގ 

އަދި ދުންފަތުގެ ުނވަތަ ާރއްޖެއަުށް އެތެެރކުރެވޭ ދުންފަތުގެ  .ލަެތއްހުރި ވަސީ ނުންކޮުށްފައިއެހެން ޤައުމުތަުކގައި ވެސް ބޭ 

އެކި ބާވަތްތަުކގެ ޑިުއޓީ ބޮޑުުކރުން މިއީ ހަމައެކަނި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފަުށާ މަސައްކަތެއް ނޫން. މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ 

ތްތައް. އެހެންނަމަވެސް، ައުޅގަނޑަުށް ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ބަޖެޓުގައި ވެސް ޮބޑުކުރަމުންޮބޑުކުރަމުން ައއިސްފައި ހުރި ބާވަ

ުށް ން އަޅުގަނޑުމެންނަމަދުވަމުންދާކަފެންނަފެނުމުަށް ބަލާއިރުގައި ރާއްޖޭަގއި ދުންފަތުގެ އިްސތިޢުމާލުކުރާ އަދަދު 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ކޮންމެެވސް މައްސަލަެއއް ޭއގައި އެބައުޅޭ. އަދި ޭއގައި، އެހެްނކަމަުށްވާނަމަސާސެއް ނުކުެރވޭ. އިހު

ކޮންމެވެްސ  ،ޢަމަލީ ގޮތުން މަގުމަތިން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާ ކަމަުށް ނުފެންނަ ކަމަުށް ވާނަމަ

އުޅޭ ވާހަކަައކީ ހަމައެކަނި މިފަދަ  ދިރާސާއަކުން ެއކަން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމަ، ދަންނަވަން މި

ސިލެއް ނުވެއޭ. ދުންފަތުެގ ން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާނޫނަކަުށް ގެންނަ ބަދަލަކުގާ

ވާނަމަ،  ބޭނުންކުރެވޭ އަދަދު މަދުނުވާ ކަމަުށް ޑްރިންކު އެަނރޖީ ،ވާނަމަ ނުކުރެވޭ ކަމަުށްއިސްތިޢުމާލުކުރުން ކޮންޓްރޯލް

ބޮޑު އާމްދަނީއެއް  މި ގެނެވޭ ބަދަލުން ދައުލަތަުށް މާ ،ޙަޤީޤީ ބޭނުމެއް ނެތް. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަދަލު ގެނައުމުގެ

ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެބަޖެހޭ ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ލިބިގެންނުދާތީވެ. އެހެންވީާމ، މިއަދު މި ގެނެވޭ ބަދަލާ އެީކަގއި މި ރެގިއުލޭޓު 

ެއކީަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ރާއްެޖއަުށް އެތެެރކުރެޭވ  ގެެނވޭ ބަދަލާރކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ދިރާސާކުރަން. ވަރަުށް ޮބޑަުށް މޮނިޓަ

 އަޅަންޖެހޭ ދެން  ،ވާނަމަ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރެޭވ ބާވަތްތައް ކިހާވަރަކަުށްޯތ މަދުަވމުންދަނީ. އަދި މަދުނުވާ ކަމަުށް 

ނެ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ  ؟ވެދާނެތޯއިފެކްޓިވްފިޔަވަަޅކީ ކޮބައިތޯ. އިތުރަުށް ައޅުގަނޑުމެން ިޑއުޓީ ބޮޑުކޮުްށެގން މި 

ގިނަ ދުވަހެއް ނުވޭ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަުށް ތަޢާރަފްކުރެވިގެން އައިތާ މާ ކަންކަން. ހަމައެއާެއކީަގއި އެަނރޖީ ޑްރިންކު

ރޭގައި ވަިކ ޢުގެ ތެއޮތީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަުޅގަނޑުމެްނެގ މުޖުތަމަ އެހެންނަމަވެސް، ވަރަުށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި މި

. ޙަޤީޤަތުގައި މި ދަރަޖައަުށް މިފަދަ ޞިއްޙަތަުށް ގެއްލުން ހުރި ބާވަތްތައް ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ހިއްޕައިލާފަ



51 

 

ތިހާރު ވެސް ކުރެޭވތީވެ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެްނެގ ުށް ބޮޑަުށް އިސްޚިލާފަ އެ ތަކެތި އާަދޔާ ހިއްަޕއިލާނީ އެއީތެރޭގައި މި ަވކި 

ޙަޤީޤަތުގަިއ  ،ވާނަމަ ލަެތއް ކަމަުށްވާ ވަސީނުވަތަ އެޑިކްޓު  ،ވާނަމަ ގުޅުން ހުންނަ ކަންކަން ކަމަުށް ތާޖަޒުބާ

ހަމައެކަނި ިޑއުޓީ ޮބޑުކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ، ވާެލއް މާ ފަސޭހަވާނެ. ެއހެންވީމާތިހާރުކޮުށްގެން އެއަުްށ ެއިޑކްޓުއިސް

ސިލުކުރެވިދާނީ. މި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ހާ މަސަްއކަތްކޮުްށެގން ކިހާވަރެއްތޯ  ރާއްޖެއަުށް އެތެރެކުރުން ހުއްުޓވުމަުށް ޓަަކއި

ޑިުއޓީ ބޮުޑކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ،ކުރެވޭ މަަސއްކަތުން މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްގެން

ދައުލަތަުށް އާމްދަނީައކަުށް ނުާވ  ޓީ ަނގަންވީ؟އަުޅގަނޑުމެން ިޑއު ވާނަމަ ީކއްކުރަންތޯ މީގައި ނަތީޖާެއއް ނުނެެރވޭ ަކމަުށް

އަުޅގަނުޑމެން މި ކޮންޓްރޯލްކުރަން  އެހެންނަމަވެސް، ބޭނުމުގައި ޑިއުޓީ ބޮުޑކޮުށްގެްނ، ކަހަލަ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ

މީގެ  ގޮތުަގއިވާނަމަ އަޅުގަނޑު ދެކޭ  ނުވާ ކަމަުށްޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރޯލްބޭނުންވާ ބާވަތްތައް އަުޅގަނުޑމެންގެ މު

ހިތްވަނީ ރާ ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑު ޮގަވއިލާއަޅުގަނޑު ގަބޫުލކު، އެހެްނވީމާސިލެއް ނުވާނެ. ުށް ހާދު އަޅުގަނޑުމެންނަމަޤްޞަ

މި ބަދަލު ގެނައުމަުށްފަހުގައި ކިހާ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގަިއ  އެ ބޭފުޅުން ދިރާސާކުރައްާވުށޭ ،ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަުށް ވެސް

އަޅާބަލާއިރު  ުށް ކުރިން އެެތރެކުރި މިންވަރާމި ލިބިެގންދަނީ ކިހާވަރެްއގެ ކުިރއެރުެމއްތޯ. ރާއްެޖއަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

 މިފަދަ ިރސަރޗްތަެކއް ނުހެދޭ ކަމަުށް  ،ދިރާސާކުރެވި މި މިންވަރަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ؟މަދުކުރެިވއްޖެތޯކިހާވަރަކަުްށ 

 ެއކީަގއި އަުޅގަނޑުިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހަމައެއާ ަސއްަކތެއްއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ިމ ކުރެވެީނ ބޭކާރު މަވާނަމަ 

ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އަދި އެނަރޖީ  ،ހިމެނޭ ހިތްވޭ މި ބިލުަގިއ މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުގެ ެތރޭގައި އެބަފާހަގަކޮުށްލާ

ުމގެ ާބވަތްތަެކއް. އިދާއިާރެއއްަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މާނަކުެރވޭނެ ބު ކީ ވަރަުްށ ފުޅާްޓ ޑްރިންކަ ޑްރިންކްސް. ސޮފް

އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަުށް މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ތެރޭަގިއ  ައޅުގަނޑު ދެކޭޮގތުގައި ،އެހެންވީމާ

 އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މެ. ވެސް  ލަތަކަުށް ވެްސ ވާތީޖެހޭ. އެއީ ވިޔަފާިރއާ ގުޅުންހުރި ަވސީސްޕެސިފިކްކުެރވެން އެބަ

ެއކީަގިއ އަދި ހަމަެއއާނީ މި ބިލު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ ެތރޭގަިއ މި ކުެރވޭ ބަހުސްެގ ައލީގައި އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަ

ކަމަުށް. އަދި  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނުޑމެން ކުރާ މަޝްވަރާތަކުގެ ައލީގައި މިއަުްށވުރެ އިތުރަުށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ

ގޮުތގަިއ ައޅުގަނުޑ  ގެުޅގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއްމިއީ ހަމަ ވީާހވެސް އަަވސް މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އަ

 ލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރިއްޔާ. ވާވެސް ގަބޫުލކުރާ ވާހަކަ ދަންނަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއް މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުުށީފުރުޞަތު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ޠަފާއަުށް. މުޙައްމަދު މުޞް

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޞް ތިމަރަފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު
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 ޓުކީ މައްސަލަެއއް ނޫން. ސިނގިރޭޓުގެ ައގު ބޮުޑކުރުމަސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިސނގިރޭޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ރުފިޔާ ޖެހުނީމަ  80 ،ރުފިޔާ 70ޓަކަުށް ފޮުށް ދުންތެރިން. ސިނގިރޭޓު ބޮމުންދަނީ ފުއް ޓުގޮތެްއގައި ސިނިގރޭ ާއއްމު ،ބޮނީ

އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަީކ، ަދއުލަތަުށް އާމްދަނީ އިތުުރވާ  ފައިސާ ނުލިބޭ މީހެއް. ެއކަަމކު ޓެްއ ނުބޯނެވެސް ސިނގިރޭ

މި  ،މި ބިލުން ހަމައެކަނި ؟ނުބާއްަވނީ ންޖެހެއޭ. ީކއްވެހޭ ސަުރކާރުން އެ ވިސްނުންވަރަކަުށް ރައްޔިތުްނގެ ޖީބަުށް ލުއިވާ

 އިތުުރވަމުން އެބަދޭ. މި  އަުށްބިލު ފާސްވުމުން މި ބިލުން ވެސް ސަުރކާރުގެ އާމްދަނީ ފަސްދޮޅަހަކަުށް މިލިޔަން ރުފިޔާ 

 4ދޭތެރޭގެ އަދަދެއް. މީގެ ކުީރގައި  ޔަނާމިލި 50އާއި  40ރާއްޖެއަުށް ކާުޑގެ ސަބްސިީޑައުށް އެވްރެޖުކޮުށް ދިޔައީ 

މިފަދަ ކަންތައްތަކުން  ،ލަންވާ ރުފިޔާައުށް. އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަުށް ގޮ  8ރުފިޔާއަުށް ިވއްކި ހަނޑޫ ކިޯލެއއް މިހާރު ވިއްކަނީ 

ވާުށޭ. ެއއީ މިއީ ދައުލަތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ކުރީގައި ހުރި އަގަުށް ކާޑުގެ ބާވަތްަތއް ބަދަލުކޮުށްދެއް

 ޓަކައި ކުރާ ކަމެއް އުލަތުގެ އާމްދަނީ ބޮޑުކުރުމަުށްޑިއުޓީ ބޮުޑކުރަީނކީ. މިއީ ދަ އްޙީ ބޭނުމަުށްޓަކަެއއް ނޫންހަމައެކަނި ޞި

ޓަކައި ސަރުކާރުން ރޮީނީކ ރަްއޔިތުންނަުށްލަތު ގޯސްވެދާނެތީ ތުންގެ ިޞއްޙީ ހާކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ހަމައެކަނި ރަްއޔި

ރައްޔިތުްނގެ އަތުްނ ކަމަުށް ަވންޏާ،  ކަމެއް. ަރއްޔިތުްނގެ އަތުން ފައިސާ ަނގާ ޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުުކރަން އެނޫން. އަ

އަުޅގަނުޑ  ،މާއެހެންވީގިނަ ފައިސާ ނަާގކަމަުށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަުށް ުލއިކޮުށްދޭން ވެސް އެބަޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ވީމާ ސަރުކާރުން ެއ  ރުފިޔާއަުށް 70ުށް ިވއްކާ މުދާ ަފއި ޭއނައަރުފިޔާ ނަގާ 50ދެކޭގޮުތގައި ަރއްޔިތުްނގެ އަތުން 

މިފަދަ ކަންކަން މި ކަންތައްތައް ކުރާ ކަމަުށް ވަންާޏ ، އެހެންވީމާކަންތައް.  ކޮުށްދެވެނީ ރަނގަޅު ނިޔަެތއްަގއެއް ނޫން އެ

 ޓު އި ހުރި ޤައުމުތަުކގައި ސިނގިރޭތް ކައިީރގައަުޅގަނަޑކަުށް ަމއްސަލަެއއް ނެ .ރައްޔިތުންގެ ޖީބަުށް ލުއިކޮުށްޭދން އެބަޖެހޭ

ިވއްކާެލްއ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައގު ހެޔޮ.  ޓުަގއި ައގު ބޮެޑއް ނޫން ސިނގިރޭވިްއކާ ައގަުށް ބަލާއިރު އަދިެވސް ދިވެހިރާއްޖޭ

 ،ލަން ސަރުކާރަުށް ނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޮގވާއެކަމަުކ، ެއ މަންފާ ރައްޔިުތންނަުށް ލިބެންޖެހެއޭ އަޅުގަނުޑ މި ބުނަ

ދޭން އެަބ މިހެން ލިބޭ އާމްދަނީން ދައުލަތަުށް އިުތރުވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ރަްއޔިތުންގެ ޖީބަުށް ލުިއކޮުށް ،ލިބޭ މި ބިލުން މި

 ސަބްސިޑީ.... އެގޮތުން ާކޑުގެ ޖެހެއޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އަުރވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު

 ޙިލްމީއަުށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ުށް ިމއަދުޓުގެ ގާނޫނު( އަދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯ) 79/31ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލަން. އާދެ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވާ މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަ
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ާބވަތުެގ ކަންތައްަތކުން ިޑއުީޓ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ިޞްއޙަތަުށް ގެއްލުން ހުރި މި އްާޔމުންގޮތުަގއި ެވއްޖެގަބޫލުކުރާ 

 ؛ދިމާވާ ގޮތުން ދުންފަތުގެއްޓުވެން އެބަޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަންތައްތަްއ ބޮޑުކޮުށްގެން ނަމަވެސް މިކަްނ ހު

ތަޖުރިބާތަކަުށް ބަލާިއުރ  ޚާއްޞަކޮުށް މި އޮންނަ ކަންަތއްތަކަކީ ުހއްޓުވުން ތަންޮކޅެްއ އުނދަގޫ ކަންަތއްތަެކއް. މާޒީގެ

ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ެވފައި އޮތީ. އެހެންވުމާެއީކގަިއ  ދުންފަތް ހުއްޓުވައިލީމާ އޭރުަގއި ބޮޑެތި ަގޑުބަޑުތަެކއް ހިނގައި 

މިގޮތަުށް ޑިއުޓީ ބޮުޑކޮުށްގެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަން ކުރެިވއްޖެ ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާމުން ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު މަޞްލަޙަތު 

ގާފައި ދާިއރު ވެސް، ޕޭމަންޓުމަތީގައި ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު މަގުމަތީގައި ހިނ

ޓާ ހެދި. ނޫނިއްޔާމުން ފެރީ ތި ުއނދަގޫތަކެއް ދިމާވޭ ސިނގިރޭ ހިނގާފައިދާއިރު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑެ

ޓާމިނަލުގެ ބޭރުގައި ވެސް، ނޫނިއްޔާ އަދި ފެރީަގއި ފަިއބާފައި އަދި ޖެހިގެން ލަގެޖު ބަލާ ތިބޭތިބުމުގައި ވެސް 

އެހެންވީމާ، މިގޮތުން ެވސް  ނޑުމެންނަުށް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަެކއް އެބަ ދިމާވޭ ދުންފަތުގެ ސަބަބުން.އަޅުގަ

ދުންފަތް ހުއްޓިއްޖެ ކަމުަށް ވެއްޖެއްޔާމުން އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭނެ ވަރަުށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ 

ޓުން ޭއެގ ޓު ނުބޯ މީހުންނަކީ ސިނގިރޭނގިރޭުޅގަނޑުމެންގެ ކުދިން އަދި އަދި ސިގަބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަ

ގެއްލުންތަެކއް ވާންޖެހޭ ބަޔަކަުށް ެވގެންނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަންދިމާކުރާ ގޮތުްނ މަގުމަތީގަިއ، ނޫނިްއޔާމުން 

ނގާފަިއ ދާ މީހުންނަުށް، ނޫނީ އެ ތަން؛ ގޯިޅގޯޅިކަންމަތީަގއި ދުންފަތުެގ އިސްތިޢުމާލުކުރާ ކަމަުށް ެވއްޖެއްާޔ ެއ ހި

ކުޑަތަންވާ މީހުންނަުށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާކަްނ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަްނޖެހޭ. އެހެންވުމާއެކީަގއި މި 

ކުރުމަީކ އިޞްލާޙުަގއި މި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ދުންފަތުގެ ިޑއުޓީ ނޫނީ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން އުފައްދާ ތަކެތީގެ ިޑއުޓީ ބޮޑު 

އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ކަމަުށް ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެީކަގއި އެަނރޖީ ޑްރިންކުން ވެސް އޭގެ 

ގެއްލުންތަެކއް ާއއްމު ޞިއްޙަަތުށް ކުރަމުންދާ ކަމަުށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ. ހަމަ ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ދިރާސާތަކުން 

ވާީތވެ މި އެފަދަ ބާވަތްތަކުން ވެްސ ޑިއުީޓ ބޮޑުކުރުމަީކ ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ މިކަން ފާހަގަކުރެވިަފއި

ތާއީދުކުރާ ވާހަަކއެއް ކަމަުށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވިސްނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި މީގަިއ 

ވުރެ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  އެ ޑިއުޓީ ޮބޑުކޮުްށގެން ލިބޭ އާމްަދނީއަުށް .ނޫން ލިބޭ އާމްދަނީ އެކަންޏެއް  ޑިއުޓީ ޮބޑުކުރުމަކުން އެ

ލަކަުށް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ވަަރުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރެވޭ. މިސާ

ހާ މެންބަރުން ވެސް ިސކުނީޑގަިއ އެހެންވީާމ، މިަކން އަުޅގަނޑުމެން ހުރި .އި ދުންފަތުެގ ސަބަބުންއެނަރޖީ ޑްރިންކާ 

ެއއް ކަމަުށް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުެގ ވާަހކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއާޔ ގަނުޑ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދޭ ވާހަކަބެހެއްޓުމަކީ އަޅު 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މިުރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޖޭެގ އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ގާނޫނު( އަދިވެހިާރއް) 79/31 ގާނޫނު ނަންބަރު، ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ގަީޑގަިއ ވޯޓަުށް އެހުން  ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ިނމުނީ. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ މިއަދުެގ ވޯޓު

 ހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން. އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:44ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.7

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުްށ ، 7މި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  .الّسالم عليكم

ައއްސަލާްމ ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( 

ވެ. މަްއސަލަެއއް އުޅޭތީ  މުގައިނަގާ ިސސްޓަމުކޮުށް ވޯޓުއާއް ،ަސލައެްއގައި ވޯޓު ނެގުުމގައި ލައިކުމް. ޓެކްނިކަލް މައްޢަ

އިްއޒަތްތެރި )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  ގެންދަން.އްޗަުށް ނަަގިއެގން ވޯޓު ކުރިއަުށް މަ ކުރަނީ އަތްއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަސްތު 

ފަހަުރ  3 ،ލާނީ)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މިއަދު ވޯޓަުްށ ދަންނަވައި ވުމަުށް ދަންަނވަން.ުރކޮުށްލެއްަތއްޔާ މެންބަރު އަތްޕުޅުތައް

 ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވާ މެންބަރުންނަުށް. ލާނީ ހުުށަހަޅާ މައްސަލަ ފެންނަ. ފުަރތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން

. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން އަތްޕުޅު ތިިރކޮުށްލައްވަްނވީމަ. ޭއގެފަހުަގިއ ލީމާ އަތްޕުޅު ަމއްަޗުށް ހިތްލަވައިލަްއވާނީދަންނަވައި

 ،. ދަންނަވާލީމަެފނިވަަޑއިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓުދެއްވުމަުށް ،އޭގެ ނަތީޖާ ިއްއވުމަުށްފަހު އަުޅގަނޑު ދެން ދަންނަވާނަން

ދަންނަވާނަން ވަިކއަތަކަުށް  ގަނޑު ދެން އަޅު  އެގޮތަުށް ވޯޓުދެްއވީމަ ޭއގެފަުހގައި ޭއގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންުކރުމަުށްފަހުގައި

ވޯޓަުްށ   ގެންދާނީ.ވާނީ. ެއގޮތަުށް މިައދު ކުރިއަުށްލައް ވުމަުށް. ދެން އަތްޕުޅު ހިއްލަަވއިދެއް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު

  .ދަންނަވާލަނީ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގާނޫނު ނަންބަރު ، ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މިރު ޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢާއިއް ުކޑަހުަވދޫ ދާއިރާގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ގެނައުުމގެ ިބލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް )ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު  79/31

ކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް. ޝު )ވޯޓުދެްއވުން(  ދެްއވުން އެެދން.ވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުފެނިވަޑަިއގަންނަ
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މެންބަރުން.  67ވަަޑއިެގން ތިއްބެވީ ގައި ހާޒިރުވެ މަޖިލީހުެދއްިވއިުރ އި ބިުލ ބަލައިގަތުމަުށް ވޯޓުދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގަ

ޓުދެްއވަން ކަމަުށް ވޯ  މެންބަރުން. މިދަންނަވާލަނީ ބިލު ބަލައިގަތުމަުށް ފެނިަވޑައިުނގަންނަވާ 51 ވޯޓުދެްއވީފެންނަ ކަމަުށް 

މިރު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  ،ދެއްވުަމުށް. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން

ުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިުލ )ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަ 79/31 ގާނޫނު ނަންބަރު، ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 .ުޝކުރިްއޔާ)ވޯޓުދެްއވުން(  ްއވުން އެދެން.ދެވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުގަތުމަުށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަމަޖިލީހުން ބަލައި

 67ަވޑަިއގެން ިތއްބެވީ ންމެ ދަންވާލި ވޯުޓގައި ާހިޒރުވެދެ ޝުކުރުދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. ޝުކުރިއްޔާ 

މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ  9ގަންނަވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވީ ންބަރުން. ބިލު ބަލައިގަތުމަުށް ފެނިވަޑައިނު މެ

ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްުވމަުށް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  79/31އްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅު

އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ވަކިއަތަކަުށް ޯވޓުދެްއވަން 

ދެންމެ  ،ނަވާލަނީމި ދަންބޭނުންފުޅުނުވާ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. )ވޯޓުދެްއވުން( ުޝކުރިްއޔާ. 

 ފުޅުނުވާވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން މެންބަރުން. ބިލު ބަލައިގަތުމާ މެދު 67 ހާޒިުރެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވީއި ނެގުނު ޯވޓުގަ 

 އިުރކޮޅަކުން ފުިރހަމަ ނަތީޖާ ދަންނަވައިލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(  .3މެންބަރުންެގ އަދަދު: ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި 

 

 ]ްއވުން ވޯޓުދެ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 09    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން 

 03 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

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

. 9މެންބަރުންގެ އަދަދު:  . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވ51ި. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ . 3ންގެ އަދަދު: ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓު

ކުޑަުހވަދޫ އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  .60ލަ؛ . ޖުމ31ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް ) 79/31 ނަންބަރު ނޫނުގާ ،ހަޅުއްވާަފއިވާ ހުުށަ  އަޙްމަދު ޢާމިރުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ 

އަުށް ލީހުގެ ކޮމިޓީ ފާްސވެއްޖެ. މި ިބލު މުޅި މަޖިއިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަުށް 

 އި ދަންނަވަްނ.ފޮނުއްވިއްެޖކަމުގަ 
 

 ނިންމުން 
 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ފެބުރުވަީރ  15އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
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