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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  11އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .1

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .1ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2112/1/11/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -1.1

ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ.  1އަށް  2112/11/11އިން  2112/11/13ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ފާސްކުރުން. ޔައުިމއްޔާ  -1.2

ވަނަ ޖަލްސާ ައށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. ިމ  7ވަނަ ޖަލްސާ އިން  5ވަނަ ދައުުރގެ  1ވަނަ އަހަރުގެ  2112އެއީ 

މެންބަރަކު ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާީތ  ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުާރ ޔައުމިްއޔާތަކެއް ކަމުަގއި 

 ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ން އަންގާ އެްނގުން. . ރިާޔސަތު 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ބަޖެޓު  11:11ގޮތް.  ހަމަޖެހިފައިވާ ތައް ބޭްއވުމަށްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުން -2.1

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ ގަިއ އިޖްިތމާޢީ  11:11 .2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ގެ ސަބް ކޮމިޓީކޮމިޓީަގއި އިޖްތިމާޢީ  11:15 .1

 .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަުތގެ  1:11މި ޭރ  .1ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ބަޖެޓު  ަގއި 12:11 .2

 ދާއިރާގެ ހިންނަވަރުމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް. މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ  2.2

 ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ގެ ބަދަޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަޑަިއެގން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ  ނިޒާރު ޢަލީ  މެންބަރު

ލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖި 117ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ  2112ނޮވެމްބަރު  3ޕާޓީތަލުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  117އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

 އަޙްމަދު  މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ މީދޫކުރަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެގޮތަށް އިޢުލާން

ހަ  މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީ އަށް ސިޔާމު

ޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން އެމް.ޑީ.އޭގެ ޕާލިމެންްޓރީ ގްރޫމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވަޑއިގެން  

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަލުެގ  117މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ަގއި އަންގާފަ.  2112ނޮވެމްަބރު  5ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްތަކުގެ ީލަޑރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  117ހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ އެ

 އިޢުލާންކުރަން.

 

 .. ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުސވާލު ،5 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްނިސްޓަރ އޮފް މި ،ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު -5.1

ހަުއސިންގ އެންްޑ ކުރަްއވާ ުސވާލު. މި ފުރުޞަތުަގއި މިނިސްަޓރ އޮފް  ރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުަޙއްމަދު މުޢިއްޒާ

ނޑު މިހާރު  ރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙަްއމަދު މުޢިއްޒަށްއިންފް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަ

  މަދު ނާޝިދަށް ސުވާލުކުރެްއވުމަށް. ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިފުރުޞަތު މި އަ
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 ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން: މަދުައޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ބަނދަރު  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. ށ. މަރޮށީގެ ބަނދަރު ހެދުން؛ 

ވަނަ އަހަރު ޑޮމެސްޓިކު ބަޖެޓުގައި ސާޅީްސ  2112ރާމްގެ އެްޑވާންާސއި އީ.އައި.އޭ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޕްރޮގް

ވަނަ އަހަުރެގ  2111މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ފަސްދޮަޅސް ފަސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ ހިމެނި، އަދި 

ނިފައި ވީނަމަވެްސ، ބަނދަރުެގ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބަޖެޓުގައި ވެސް މި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެ

 މިހާތަނަށް އައިއިރު ެވސް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވަނީ ކީްއވެތޯ؟ އަދި މި މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮންއިރަކުތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ

`. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާުލެގ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަން. ށ. މަރޮށީގެ ބަނދަރުގެ 

ނަޑކަށް  މިލިއަން ރުިފޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ވަނީ ަލފާކުރެވިފަ. އަދި ބަޖެޓުަގއި  11މަސައްކަތްކުރުމަށް ަޓކައި ގާްތގަ

ގެ ބަެޖޓުގައި ވެސް ހިމެނުނު. އާެދ! މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި 2111ވަނީ ހިމަނާފަ. އަދި  މިދިޔަ އަހަރު ވެސް

ނަޑކަށް ދޮޅު މިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ މަސައްކަްތ  ނޑުެމންނަށް ލިބިފައި ވަނީ ގާތްގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކުޑަވަެރއް. އެްޑވާންސް ޕޭމަންޓުެގ  ހަވާލުކޮށްގެން ބޮޑު މަސަްއކަެތއް ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ވެްސ މާ އަދަދުގެ ގޮތުން

ދޭންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މަސައްކަތްަތއް ތާވަލުކުެރވިފަިއާވ ގޮތުން އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު،  15ގޮތުަގއި ވެސް ޢާއްމުކޮށް %

ނޑުމެންނަށް މި ވަނީ ބަޖެޓު ލިބިފަ.  ނޫނިއްޔާ ފުރަތަމަ އަށެއްކަ މަސްދުވަހު އެކަން ކުރެވޭ ޮގތަކަށް ނޫން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ. މިހާރު  އެހެންކަމުން، އަހަރުގެ ވީާހެވސް ފަހުކޮޅު މަސައްކަތްކުުރމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްަކތަކީ، އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ޓަކައި ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްަކތް. ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމުގެ 

ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ބާކީ މި އޮތް މި އަހަރުގެ ދޮޅު  މަސައްކަތް. އެކަމަށް އިޢުލާންކުރެވި،

ނޑުމެން މި  މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް މަސައްކަްތކުަރމުން މި ދަނީ. މިއަންނަ އަހަރަށް އަޅުގަ

މި މަސައްކަްތ ފެށުމަށް ބޭނުންވާނެ ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ބަޖެޓުަގއި މިއަންނަ ައހަރުގެ ތެރޭގައި 

ނޑުމެން ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައިވާނެ. އެހެންކަމުން، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަޖެޓު  ފައިސާ ހިމަނަން އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ލިބޭވަރެއްގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް، އަހަރުގެ ތެރެއަށް  ފާސްކޮށްދެއްވުމުން އަުޅގަ

ނަޑއެޅިގެންދާނެ ކަމަށް ދަންނަވާަލން. ޝުކުރިއްޔާ.ތާވަލުކުރެ   ވިގެން މި ޕްރޮޖެކްުޓ ފެށޭނެ ތާރީޚެއް ސީދާ ކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މަުއޫޟޢަކީ ށ. މަރޮށީގެ ބަނދަރުހެދުން. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އިތުރު ސުވާލަށް ަވގުތު ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމަންޑޫ ދާއިހުޅުާވލަން. އަޅުގަ

 . މަދު ނާޝިދަށްއަޙް

 

 ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން: މަދުައޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ނޑު މި ތަނުން ދެންނެވި ސު ވާލަކަށް ފޯކައިދޫ ބަނދަރާ ޝުކުރިއްާޔ. ވަޒީރު ވިދާުޅވި އަޅުަގނޑު ކުީރގައި ެވސް އަުޅގަ

ބަނދަރޭ ހެދޭނީ. ބާކީ ބަނދަރު. ެއކަމަކު  11ވެސް ގުޭޅގޮތުން؛ މިހެން ހުރި، މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓން 

އަށް ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓުގައި ވެސް މަރޮށީގެ ބަނދަރު ވެސް ހިމެނިފައިވާ ތަނެއް.  2115އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ 

 2މިލިއަން ޖަހާފަ. އެއީ ތި ބޭފުޅުން އެދިލެއްިވވަރުތޯ؟ އެ  2ކުރުމަށް އެބަ އޮތް އަދި މަރޮށީގެ ފަޅުތޮށި މަރާމާތު

. މީ މަސައްކަތް ނިންމަިއލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރަްއވާ 1.5މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި ވަނީ 

 އަދަދެއްތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ންގހައުސި އޮފް މިނިސްޓަރ

ނުޑ ދަންނަވާލަން.  މަސައްކަތް ވެސް އެީއ ެއްއ  2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަންދާޒާކޮށްފައި މި ވަނީ ދެންމެގަ  ނުޑ ދެންނެިވ ޕްރޮޖެކްޓެއްަގއި ހިމެނޭ މަސައްކަތް. އަުޅގަ ިއ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ނުޑ  1މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ަކމަށް. އެހެންނަމަވެސް  11ފަދައިން، ގާްތގަ އަހަރެއްގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ހިތުން ހުރިހާ ރަށެއްގައި، ޫނނިއްޔާ ބަނދަރުހަދަންޖެހޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހިމަނައިގެން، 

ފައިސާއަކަށް ާވަވރަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުރުަމކީ ދަތި ކަމަކަށް ވާނެ. އެހެންކަމުން، މުޅި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދާ  އަދި ހުރިހާ

ނޑުމެން އެ  ފައިސާގެ ތެެރއިން އަހަުރެގ ތެރޭގައި ކުރެވޭ މަަސއްކަްތ އަންދާޒާކޮްށ، ެއއަށް ނިްސބަތްކޮށް އަުޅގަ

އަހަރަށް ބަހައިލާފައި ބަޖެޓުގަިއ އޮންނާނީ. އެހެންކަމުން،  1ށް އަހަރަކަށް ާވވަރު، އެ އަހަަރށް ޖަހަނީ. ޢާއްމުކޮ

ނޑުމެން ހިމަނާފައިވާ ފައިސާ އަކީ މިއަންަނ  މިއަންނަ އަހަރަށް މި ދެންނެވި މަޝްރޫޢަށް، މަރޮށި ބަނދަރަށް އަޅުގަ

 .އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އެ މަަސއްަކތްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންދާޒާކުެރޭވވަރު. ޝުކުިރއްޔާ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު ހަމަ ސަމާލުކަމަްށ ދަންނަވާލަން. މިއަދުގެ ސުވާލުެގ މައުޟޫޢުެގ ތެރޭަގއި ުސވާލުކުރެްއވުމަށާ އަިދ 

 އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަރަދޫ ޖަވާބުދެއްވުުމގައި ވެސް ވަީޒރު އެކަމަށް ސަމާލުކަންދެއްުވމަށް. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ށްޝަރީފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ަމނިކުފާނުގެ ޖަވާބުން ސާފުެވެގން މި ދިޔައީ ހަމަ އެންމެ 

ިއގެން ފާސްކޮށްދެްއވާފައި އޮތް ކަމަށް ިވޔަސް، އެްއޗެއް. އެއީ މި ސަުރކާރުްނ ބައެއް ރަށްރަށަށް އަދި ބަޖެުޓގައި ހިމަނަ

ލިބެން ހުންނަ ފައިސާ ބަނދަރުތަކާއި ތަންތަން ހެދުމަށް ހިފަހައްޓާކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަްނ 

ބޭނުންވަނީ މިހާރު ކިތައް ބަނދަރު މިގޮތަށް ބަޖެޓުގައި އޮވެ، ނުހެދި އެބަ އޮތްތޯ؟ އެއީ މަރަދޫގެ ބަނދަރު ވެްސ 

ފުންކުރައްވާނެ ކަމަށް ސަރުާކރުން ވިދާޅުެވ، އޮންނަތާ ވަަރށް ދުވަސް ެވއްޖެ. މި ފަހަރު ވެސް ައޅުަގނޑު އެދިގެން 

 އެންމެ މަޝްރޫޢެއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 :މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ްސޓެޓިސްޓިކަލް މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

 ބޭނުންވެލައްވާ ކަމަށް ފާހަގަުކރެއްވުމުން އެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔުމުން އަޅުަގނޑު އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްށ ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިސްމާޢީލަ ފައްޔާޟް ެމންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގަމު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނުޑގެ ސުވާލަކީ ލ. އަތޮުޅގެ މުންޑޫގެ ހާބަރު ވަނީ ވަރަްށ  ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ނޑުގެ ުސވާލަކީ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފަ ނޑިފައި އޮތް ަރށެއް. އަުޅގަ އޭ. އަދި މި ރަށަކީ ސަރުކާރުގެ އެހީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ކެ
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ރައްޔިތުން އަމިއްލަ އަށް މިކަން ކުރަން ވިސްނަންވީޯތ، ނޫނީ ސަރުކާުރގެ ވިްސނުން އެބަ އޮތްތޯ މިކަްނ 

 ރަނގަޅުކޮށްދެްއވަން ެއްއވެސް އިރެްއގައި؟ ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ވަޒީރު.

 

 މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު އެދެނީ ކައުންސިުލ  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވާލަން. ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަދި މިއަާދ ހަމައަށް މެދުވެރިކޮށް ައޅުަގނޑުމެ ންނާ ހަމައަށް ރަސްމީކޮށް ގެނެސްެދއްވުމަށް. އަުޅގަ

 އައިސްަފއިނުވާ މަްއސަލަެއއްެގ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުޭރވެ ތި ކަްނތައް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަްނ.ށް ފުރުޞަތުއިންމަނިކަޙުސަ  ނިހާން އަޙްމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

 

 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ސުވާލުަގއި ށ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. މި ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ

ދެްއވަމުން ންބަރު ކުރެްއިވ ސުވާލަށް ޖަވާބުމެ ؛އެކު އީ.އަިއ.އޭއާ ،ންސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ެއޑްވާމަރޮށީގެ ބަނދަރު

ނޑު ވެސް ހަަމ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ އެ ްސކޯޕް ހިމަނުއްވާފައި ވަޒީރު ވިދާޅު  އެއީ  .ވާނެ ކަަމށް. އަުޅގަ

ނގަމުން އަންނަ އަހަރުެގ މި މަސަްއކަތް ހި، ވާތީ މަރޮއްޓަކީ އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭ ރަށަކަށް

  އޮތްތޯއޭ ވަީޒރަށް؟ ކަމުގެ ކިހާ ޔަޤީންކަމެއް އެބަތެރޭގައި ބަޖެުޓގައި ހިމެނިގެްނ ކޮށްނިންމާލެވޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ



7 

 

އޮތީ ިމއަންނަ  ކޮށްފަިއ މިައޅުަގނޑުމެން އަންދާޒާ ވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ދަންަނވާލަން.ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސު އާދެ!

 ގެ ވަނަ އަހަރު 2113އަހަރު މަސައްކަތް ފެިށގެންދާނެ ކަމަށް. މިއަންނަ އަހަރަކު މަސައްކަެތއް ނުެއއް ނިޭމނެ. 

 ކޮްށފައި ވާނީ. ޝުކުިރއްޔާ.ން ތާވަލްމާ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެތެރޭގައި މަަސއްކަތް ނިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ދަށް ފުރުޞަތުމުޙައްމަ ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރީ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރީ

. އެކު. ށ ތެރި މިނިސްޓަރަށް ވެސް ވަަރށް ޢަދަބުވެރިކަމާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތް 

އެިކ ، ނަމުަގއިއެކި ނަން އިން ފެށިެގން 2111އއ. ހިމަންދޫ ބަނދަރަކީ ވެސް  ،މަރޮށީގެ ބަނދަރު ފަދައިން

 .ން ހިސާބުގައި މިހާރު އޮތީމިހާރު މި އަހަރު ޓެންޑަރި އެކި އަދަދަށް ހިމިގެން ައއި ެއއްެޗއް. އިސިފައިގަ ސިފަ

ހިސާެބއްަގިއ ެވސް އެބައޮތް. ކިހާ ހިމަނާފައި ނުވަތަ ފެނިވަޑަިއގެންމިއަންނަ އަހަރަށް މަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި އަދަދަށް 

 މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ހުރީ. ރު؟އއ. ހިމަންދޫ ބަނދަ ވާނެތޯމަސައްކަތް ފެށިގެން ކުިރޔަށްދާވަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް ރމިނިސްޓަ

ނޑުމެން މިއަހަރު ނުފެށި ހުރި  .އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ގެ ތެޭރަގިއ އަދި ޓެންޑަރކޮށް ނުނިމޭ ޕްރޮސެސް އިސްކަންީދގެން ހަމަ ޓެންޑަރިން ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ވަރަށް 

ނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުަގއި ހަމަ މި ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅާފައިމަޝްރޫޢުތައް މިއަންނަ އަހަރަށް ހިމެނުމަށް  އަހަރު  ވާނެ. އަުޅގަ

 ގާތް ވުމަކީ ވެސްހިމަންދޫގެ ޕްރޮޖެކްޓު ހަވާލުކުރެ، ޕްރޮސެްސ ނިމި ޓެންޑަރިން، ކުެރިވގެންވެސް އިޢުލާން ތެރޭގައި

 ނުކުރެވިއްޖެ ބޫލުކުރެވޭ މިއަހަރު ތެރޭ ހަވާލުމިއަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤަ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

 ދާނެ ކަަމށް އެ މަސައްކަތް. ުޝކުރިްއާޔ. ނަމަ ހަވާލުކުރެވިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުމުބީނަ މަދުއަޙް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ
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 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ މިނިސްޓަރުގެ ޒަޢާމަތުަގއި 

ނުޑގެ ުސވާލަީކ، މީގެކުރިން ހަދާފައި ހުރި މިނިސްޓްރީން ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުން ފާހަގަކުރަން. އާދެ! އަ ުޅގަ

ވަނަ އަހަުރގައި  2115 ފަިއވާއިުރގަިއ އެ މަަސއްކަތްަތަކށްތަކެއް ޖެހިރާމާތުކުރުމަށް ބޮޑެތި މަރާމާތުބަނދަރުތައް މަ

ރަށްރަށުެގ  އި ހުރިދޯނިފަހަރު އަޅާފައި ބެހެއްޓުމަށް ދަތިވެފަ ސްކަެމއްދީގެްނ މަސައްކަތްކުރާނަންތޯ؟ކިހާވަރަކަށް އި

ވަރަށް ބޮޑަްށ  ވަަނ އަހަރުގައި؟ 2115އްވާނަންތޯ މެދު ކިހާވަރަކަށް މިނިސްޓަރު ސަމާލުކަން ދެބަނދަރުތަކާ 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ

ޙަޤީޤަތުގައި ގިނަ ބަނދަރުތަކެއް ޖެހެނީ ހަދާތާ ވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންަނވާލަން. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސު

ޑުމެންގެ މިނިސްޓްީރެގ ކުރަން. އަުޅަގނއަށެްއކަ އަހަރުވީމަ މަރާމާތުގާތްަގނޑަކަްށ ފަސް އަހަުރ ނޫނިއްޔާ 

ދަށުން  އެީއ މަރާމާތުގެ މަަސއްަކތްތައް. ެއގޮތުން ވަިކ އޮީފހެއް މިނިސްޓްރީގެ  ަގއި އެ މަަސއްކަތް މެއިންޑޭޓު

ނޑުމެން ވަކިން ހަމަ ހުށަހަޅާފަިއ  އުފައްދާފަިއވޭ ޕަބްލިކު  ޯވކްްސގެ ނަމުަގއި. ިމއަންނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް ވެސް އަުޅގަ

އެީއ  .އި ހުންނަ ފަޅުތަކާއި ނެރުތައް ފުންކުރުންކުރުމާއި ތިލަވެފަބަނދަރުތައް މަރާމާތު އޮންނާނެ ހަލާކުވެފައި ހުންނަ 

ނޑުމެން ވަރަށް  ފޮނުވާފައި ގެ ގޮތުަގއި ހިމަނާފައި ޕްރޮޖެކްޓުވަކި ޯކޑެއް  ެވސް އޮންނާނީ. އެހެންކަމުން، އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ކުރުމަށްކްްސގެ ކެޕޭިސޓީ އިތުރުވޯ . އަިދ ޕަބްލިކުދޭ ކަެމއް އިސްކަމެއް  ގިނަ  ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން ސް ރާވާަފއި ހުންނާނެ. އެކި ސަރަހައްދުމަސައްކަތްތަެކއް މިއަންނަ ައހަރަށް ވެ ގެ ރީޖަނަލް ަތކުަގިއ އަުޅގަ

ވެްސ ރީޖަނަލް ސެންޓަރުތަކުގަިއ  ތައްއް ފުންކުރުމަށް ޕަމްޕުކުެރިވގެްނ ތިލަވާ ފަޅުތަާކއި ނެރުތަސެންޓަރުތައް ޤާއިމު

ނޑުެމން ވިސްނާފައި ބަޖެޓުކުރުމަށް މިގޮތަށް ކަންަތއްތައް  ބަހައްޓައި، . ފައިވާނެ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ކުރެވި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުނަޢީމަ އަނާރާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ
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 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ވަރަށް ޮބޑަށް  ދެއްވާ ެއއްާބރުލެއްވުމަށް . މިނިސްޓަރުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރުޝުކު

ނޑުމެން ހދ.ޝުކުރު ށް މުންދޫ ބަނދަރު މިހާރު ޓެންޑަރަކު އަދާކުރަމުން އަުޅަގނުޑގެ ސުވާަލކީ، ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަ

ނ ފޮނުވިފައި އޮންނަތާ ދެ  ދެން އެއީ ޙަީޤޤަތުގައި އަސާސީ ަޙއްޤަކުން  .ޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭމަސް ވެއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަ

ަގއި ގެ ބަޖެޓ2115ު، ފަހަރު ިމގޮތަށް ފޮނުިވފައި އޮތް ބަނދަރެއް މި .ވެފައިވާތީއެ ރަށުގެ ރަްއޔިތުން މަޙްރޫމް

ނުޑެގ ސުވާލަކީ ރައްޔިތުންނަްށ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހިމެނިފައި މަޤްޞަދުގައި ނުވާތީ އަޅުގަ

 ...ކަމެއްކުާރއިރު ކިާހވަރެްއގެ ަސމާލުޅުަގނޑުމެން އެންމެން މަަސއްކަތްއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ

ސްގައި އޮތް މަޝްރޫޢެްއ ޕްރޮސެ . ޓެންޑަރިންންބުަގއި ދަްނނަވާލަސުވާލުގެ ަޖވާއާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ 

ައޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވިަފއި  ؛ނަމަ ނި އޮވެއްޖެގެ ބަޖެޓުގައި ނުިހމެނުކުރެވި އޮެވގެން މިައންނަ އަހަރުޓެންޑަރ

ނުޑ ހަމަ ނުލެވި އޮތް ތަން.  ތަކާ ހެދިއޮތް އެގޮތަށް ދެތިން މަޝްރޫޢެއް އިދާރީ ސަބަބު އެބަ އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

މިއަދުގެ ަވގުތެްއގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ ދައްކައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އެއްޮކށް އެ 

އޮތް.  އެގޮތަށް އަޅުަގނޑަށް ވިދާޅުވެަފއި އެބަ ކޮށްލެިވގެންދާނެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުއެ ކަންކަން ރަނަގޅު، އިށީނދެ

މިއަންނަ  ،ނަމަ ނުކުރެވިއްޖެހަވާލު ކޮށްގެން މަަސއްކަތް ގެ ތެޭރގައި ޓެންަޑރައޅުަގނޑުމެްނ މިއަހަރު، އެހެންކަމުން

އަހަރުގެ ތެޭރގައި އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އެންމެ އިްސކަްނދީގެން ކުރާ މަޝްރޫޢެްއެގ ގޮތުަގއި އެ މަސަްއކަތް 

ނޑު އުއްމީދުކުރަން  .  ުޝކުރިްއޔާ  .ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ
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 ،އެއީ އެްއވަނަ ފޭސް ؛ހުރާގެ ބަނދަރުގެ މަްޝރޫޢު އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ. ކ. .ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ވަީޒރު

ނޑު ވާނީ ވަރަށް ިގަނ  ދެވަނަ ފޭސް ނިމިފައި މިހާރު އެ އޮތީ. ތިންވަނަ ފޭސް ފެށުމުގެ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަ

. އަިދ ކަންތައް ކޮށްފަިގނަ  ބައްދަލުކޮށް ވަރަށް މިނިސްަޓރާ ،މަސައްކަތްތަެކއް މިނިސްޓްީރ އަށް ހާޒިުރވެ

ނަޑކަްށ މި ބަނކިހާތާ. ރެްއިވއްޔާ މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއިެވސް ހިމެނިފަރާދަކުއި ދަރުގެ މަސައްކަތް ކުތޯ ގާްތގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ލަމުންގުުޅވަިއގެން ހަމަ ށ. ަމރޮށީގެ ވާހަކަ ދަްއކާ ފެށިގެންދާނީ؟ ދެން މި ސުާވލާ މިއިްނ  ،ައޅުގަ

ތަނަށް  ވަޑަިއގެން އެްއވެސް މަސަްއކަެތއް ކުރަްއވާފައިތޯ މި ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އަށް އެްއވެސް މަސައްކަެތއް ކުރުަމށް

 ނުވަތަ... ؟ވަަޑއިގެން އެ ސުވާލު އެ ކުަރއްވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ

މިއަންނަ އަހަރަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވާލަން.އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ،  ފާސްކުރަްއވާ ބަޖެޓުގައި ާފހަގަކުރެްއވި މަޝްރޫޢު ހިމެނިގެން އަުޅގަ

ގެންޮގސްދޭނަމޭ. ދެން ށ. މަރޮށީގެ ބަނދަރުެގ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ިއސްކަމެއް ީދގެން އެ މަަސއްަކތް ކުރިއަށް

ނާޑ ބައްދަލުކުަރއްވާަފއެއް ނުވޭ ެއއްެވސްއިަރކު ެއކަމާ  މަސައްކަތާ ބެހޭ ގޮތުން ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްދެން. ޝުކުރިއްާޔ.   ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަްއާވކަށެއް. އެހެްނވީމާ، ެއކަން ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަ

އް ފަހަރާ ބަނދަރުގެ ރަށުަގިއ އެ 2ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު ގެމަފުށީ ދާއިރާގެ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންަދާވތީ ރައީސް ޔާމީނަށާ އަިދ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުވެިރވަން. ހަމަެއއާެއކު 

ނޭޑގެ ރަްއޔިތުން މިހާރު ބޭނުންވޭ  ފޫޓު އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލަން. މިކަން ބައްލަވައިެދއްިވއްާޔ  51ކޮ

ނޑުހުޅުޫދގެ ބިން ހިއްކުުމގެ ެއްއވެސް ކަހަލަ ޕްލޭނެްއ  ވަރަށް ރަނގަޅު. އަދި ާޚއްަޞކޮށް ގެމަފުއްާޓއި ދެްއވަދޫ އަދި ކަ

ނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޝުކުިރއްޔާ.   ރޭވިފައި އޮތްތޯ އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ މުޙައް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުާވލުގެ ޖަވާބުގެ ދަންނަވާލަން. މިހާރު ގެމަފުށީ ދާއިރާގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްަތއް ެއއީ 

އަޅުަގނޑުމެން އެ ދާއިާރގެ ުހރިހާ ރަށެއްގެ ަރއްޔިތުންނާ ޮކމިއުނިޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަން ަހދައިގެން ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ 

ނޑު ހިތުން ަރއްޔިތުން ވެސް ބޭނުންވެަލއްާވ ގޮތް. އެހެންކަމުން، ެއީއ ގޮ ތަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަްތތަކެއް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހިތުން ސަރުކާރުްނ ވެސް ެއކަން ކޮށްދޭން ބޭނުންވެގެން ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ ގޮތަށް ކުެރވޭ ކަމެއް ވީމަ، 

އް ގެނައުމަކީ ައޅުަގނޑު ހިތުން ބަޖެޓަށް ވެސް އޭގެން އަސަުރކުރާނެ ކަމަކަްށ މިހާ ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްަގއި ބަދަލުތަކެ

 ވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙިލްމީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ޙިލްމީ ވާهللا ނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތި

ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. މަރުޙަާބ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. ށ. މަރޮށީގެ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންދާނީ 

މިނިސްޓްރީގައި ތިއްެބވި މުވަްއޒަފުންގެ ހީވާިގކަމާ އަދި އެ މީހުންގެ އެއްބާލުމާއެީކގައި. ެއހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގެ 

ލަމުންދާ މަްއސަލައަކާ ގުިޅގެން ވަރަށް ޮބޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ފެންަނ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވައިބަރ ކޮމިޓީއަކުން ބަ

ނޑުމެންނަށް ދަނީ ފެންނަމުން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ދާ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަްތ  ގްރޫޕެްއގައި އަުޅގަ

 އްތޯ މިަކން ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ؟ މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާެނތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ކިހިނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޔަތާނަގއި ކުިރ އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާުލގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވާލަން. މިނިސްޓްީރން ވޭތުވެދި 

ނޑަށް އެތެރެއިން ދިމާވެފައިާވ ގޮންޖެހުންތައް ެއހެން ހުރުމާ އެކީަގއި ވަރަށް  ގެންދިޔަ މަަސއްކަތްތަްއ ކުރުުމގަިއ އަުޅގަ

ނާޑ ެއކީަގއި ަމސައްކަތްކުަރްއވާ ސިާޔސީ ޭބފުޅުންނާ އަދި މިނިސްޓްރީގެ  ނޑާއި އަުޅގަ ގިނަ މަސަްއކަތްތައް އަުޅގަ

ނޑަށް ެއްއބާރުލުންނުދެއްވާ ބޭފުޅުންގެ ހީވާގި ިސވިލް ސަރވި ްސގެ މުވަްއޒަފުންނާ އެީކގައި ކުެރިވެގން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑު އެކަްނކަމަށް ފުރުޞަތުނުދީ، މަސައްކަތްކުރުމުެގ  އެއްބާރުލުންނުދިނުން އެހެން ކުރި ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ައޅުގަ

ެގ އެއްބާރުލުމާ ެއކީަގއި މިހާތަނަށް އާދެވިފައި މި ވަނީ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަދި ިތޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަށް އެދެވޭ ޙައްެލއް ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ގެެނިވ، 

އްލެއް ގެނެސްދިނުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ އެތެރޭަގއި ދިމާވެފަިއވާ؛ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބައްލަވާ މައްސަލަ އަށް ެއދެވޭ ޙަ

 އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެީކގައި އެދޭ ކަމެއް ަކމުގައި ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދެއްކެުވން:ރު ވާހަކަލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީމު

ނޑު މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލީހަށް މިނިސްޓާރު ވަޑައިގެން ކުީރ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑު ބަޖެޓް  ދުވަހެއްަގއި ދެްއވާފަިއވެއްޖެ މ. ކޮޅުފުށީގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ވާހަަކ. ނަމަވެސް އަޅުގަ

އައި.ޑީ.ީބގެ ލޯނުގެ އެހީގެ ދަުށން އަލަށް ފަށާ ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި އެ ރަށް ހިމަނާފައިވާ  ބަލައިލުމުން މި ފެންނަނީ

ވަނަ އަހަރު  2115ތަން. ނަމަވެސް އެްއވެސް ަބޖެޓަކު އެްއވެސް އަދަދެއް ެނތުމުން މި މަސައްކަތް މި އަހަރު، 

ނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުން. ޝުކުރިްއޔާ.   ކުރިއަށް ދާނެތޯ އަުޅގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވާލަން. ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ހަމަ ައއި.ޑީ.ީބގެ ލޯނުގެ ތެރޭަގއި 

ރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ރަށް އެއީ. އެައކު އެްއވެސް ކަހަލަ މައްސަަލއެއް ނެތް. ފައިނޭންޝަލް ރަށުގެ ތެ 11ހިމެނޭ 

ނޑުމެން ހަމަ  އިޝޫޒްަތކެއް ނޫޅޭނެ. ލޯުނަގއި ސޮިއކުރެިވ، ފަިއސާ ހަމަޖެހިފައި އޮތް މަޝްރޫޢެއް އެއީ. އަުޅގަ
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ން. އެހެންނަމަވެސް އަދި ޓެންޑަރިން ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގިއ މަސައްކަތް ފަށަ 2115ތާވަލްކޮށްފައި އޮތީ ވެސް 

ޕްރޮސެސް އައި.ީޑ.ބީން އެޕްރޫވްެވގެން ނުފެއްޓޭތީ ައހަރަކު ކިހާތާކުކަން ދަންނަވާލަން ނޭނގޭ. އެކަމަުކ 

ނޑުމެންނަށް ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަްތ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަންދާޒާ އަކީ އޮކްޓޯބަރ މަސް ިހސާބުގައޭ އަުޅގަ

 ނަމަވެްސ އެއީ މި ަވގުތަށް އަންދާާޒެއްއ. ހަވާލުކުރެވޭނީ. އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 އްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގަ

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. މިއަދު މި  ދެކެނީ ބަނދަރާ ބެހޭ ވާހަކައަކަށް ވާީތވެ އަުޅގަ

ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ަގއްދޫ ބަނދަރުގެ ދެވަނަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް ކުަރއްވަން ަބޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާަފއި އެބަ 

އަދަދެްއ  މިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ އެ މަސަްއކަތަށް ތި ބޭފުޅާ ޖެއްސެވި އަދަދުތޯ، ނޫނީ އެކަން ކުރެވިދާނެ 1.2އޮތް 

 ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.  

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާ ވޭތުވެިދޔަ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

ތިންހަތަރު ދުވަހެއްަގއި ވެސް ކުރެްއވި ުސވާލު ތި ކުރެްއވީ. އަޅުަގނުޑގެ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރާނަން ބަޖެުޓަގިއ 

މަވެސް ޖެހިފައި އޮންނަ އަދަދަކުން ެއ މަސައްކަތް ތާވަލްކުެރވޭ ިހސާބަކުން އަހަރުތެރޭަގއި ކުރިައށް ގެންދަން. އެހެންނަ

މުޅި މަޝްރޫޢު ނިންމައިލެވޭނެ ވަރަށް ވުރެ މާ ުކޑަ އަދަެދއްގެ ވާހަކަ ތި ވިދާޅުީވ. ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި އެކަީށގެންާވ 

އަދަދަކަށް ފައިސާ ހިމެނިފަިއާވ ނަމަ، އެއަްށ ވުރެ ގިނަ ަމސައްކަތްަތއް ކުެރވޭ ވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަހަުރގެ 

 ވަްލުކރެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުރެވޭ. ޝުކުރިއްާޔ. ތަންކޮޅެއް ކުީރކޮޅަށް ތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑގެ ދާއިާރއަކު ނެތް ބަނދަރެއް އެްއވެސް ހާލެްއަގއި. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ުޝކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީ ރު. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިާރގައި ފްލެުޓ  އެކަމަކު ައޅުަގނުޑގެ ސުވާެލއް އެބަ އޮތް. ައޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް އަުޅގަ

ހުރިހާ އެންމެންނަށް ފްލެޓު ، ދިނުމުގެ މައްސަލައިަގއި. ެއީއ ވަރަށް ގިނަ ބޭނުންފުޅުން ފްލެޓަށް ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ

ލިބޭނެތޯ؟ އަނެއްކާ ކޮލިފައިުނވެ ތިބި ބޭފުޅުން، ތި ބޭފުުޅން ޢާމަލީ ގޮތުން ސަރޭވކޮްށލައްވާފަިއ ޭއަގއި މިސްޓޭެކއް 

 އެްއޗެއް އޮތްތޯ ބައްަލވާފައި ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބޭތޯ ބައްލަަވއިފާނަންތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ދަންަނވައިެލވޭނީ މައުޟޫޢާ ސީދާ ނުގުޅޭތީ ައޅުަގނޑަށް ިމއަދު 

 ސުވާލަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޖަވާބުއަރުވާނަން. އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ. ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން ދަތި. އެެހންނަމަވެސް ތި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އިްބރާހީ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ

ތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުރީ ދުވަހު ވެްސ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

މިނިސްޓްރީގައި މަނިކުފާނަްށ ދަންނަވާލެވިފަިއވާނެ، ަރްސދޫގެ ބަނދަރަކީ ވަރަްށ ބޮުޑ ޚަރަދެއް ކޮްށގެން ހަދައި، 

ނާތީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންބޮޑުވުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ބޭނުންނުކުރެވިފައި އޮތް ބަނދަރެއް. އެއީ ަކނޑުތޮށި ނުނިންމާ އޮން

 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ ނަމަވެސް މި ކަމަށް އިސްަކމެއް ދެއްވާނަންތޯ؟ 2115އެބަ އޮތް. މަނިކުފާނު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 
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 އްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ މުޙައްމަދު މުޢި

ނޑަށް ދަންނަަވއިލެވޭނީ މިހާރު ބަޖެޓުގެ މަސައްކަްތ  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ތި ކަުމގަިއ މި ވަގުތު މާ ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމަކަްށ  މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންދާއިުރގައި އަުޅގަ

ވޭ. އެހެންނަމަވެސް ތި ކަމުގައި ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ދެވޭ ކަންަތއްތަެކްއ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެއަްށ ޤަބޫލެއް ނުކުރެ

 އަޅުަގނޑަށް ފަހުން ޖަވާބުދެިވދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޞަތުއަރުވަން. ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ފުރު

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ހަމަ މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރުދަންނަވާލަން ބޭނުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑު ޙަޤީޤަުތގައި ފު ރުަޞތު ދޫވެސް ކޮށްލައިފިން. ބަނދަރުގެ ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންދަވާ ގޮތުން. ައުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ދެްއވީތީ އަުޅަގނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުން. މިހާރު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ދާ ގޮތުން ލަފާކުރައްވަންޯތ 

 އަށް ނިންމަިއލެވޭނެ ކަމަށް؟  11ޑިސެންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ންފްރާސްޓްަރކްޗަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން:އެންޑް އިފް ހައުސިންގ އޮމިނިސްޓަރ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުާވލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. އަލަށް ހެދިގެންދާ ބަނދަރު އަދިވެސް ައޅުަގނޑުމެން 

 އަށް މަސައްކަތް ނިންމިދާނެ ަކމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  11ޤަބޫލުކުރަނީ ޑިސެންބަރު 

 

 ދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:
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 2115ބަނދަރުގެ ތެެރިއން ނުވާ ތަން. ދެން  22ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑަްށ މި ފެންނަނީ މި އަހަރު ވެސް ބަޖެޓު 

މިލިއަން ރުފިޔާ މަރޮށި ބަނދަރަށް ހިމަނާފަ. މިއީ ކޮންގޮތަކަށް  1.5އަހަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު އެބަ އޮތް  ވަނަ

ނޑު ައސްލު މި  2115މިލިއަްނ ރުފިޔާ  1.5ބައްލަވާފައިތޯ  ވަނަ އަހަރަށް ހިމަނާފައި މި އޮތީ؟ ދެން އަޅުގަ

ށް ފޯނުން ވެސް ގުޅޭތޯ ބަލަން އިނގޭތޯ. ެއްއގޮތަކަްށވެްސ ސުވާލުތައް ކުރަން މި ތަނުގައި ބޭނުންނުވާތީ މަނިކުފާނަ

ފޯނެއް ނުނަންގަވާ ވާހަކަ ަދންނަވާފައި އޮންނާނީ. މެސެެޖއް ކުރިަޔސް ެވސް މަނިކުާފނު ޖަވާބެއް ނުދެްއވާ ވާހަކަ. 

 އަޅުަގނޑު މާ ކުރާހިްތވާ ކަެމއް ނޫން މިއީ މިތާނގައި. އެީއ ވާ ގޮތަީކ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަްނނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކުރަނީ 

ވޭނެ ޮގތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްވާ ލަފާގެ މަތިން. އަހަރުތެރެއަށް ބަހާލައިގެން ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖުކުރެ

އެހެންކަމުން، އެގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓް ތާވަލްކޮށްފައި ވާނީ. ދެން ފަހުން ވިދާޅުވި ކަންތައް އަުޅަގނޑު 

ވެސް،  ޤަބޫލުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް އެްއވެސް ފަަހރަކު ގުުޅްއވާފައި

ނޑު ެރކޯޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.   މެސެޖުކުރައްވާަފއި ވެސް ުނާވކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސުވާލަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ނިމުނީކަމުަގއި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގައި  5މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިަޓމު 

ޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ައދިވެސް ެއއް ފަހަރު މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެން

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދަންނަވަން.ދަންނަވައި ޝުކުރު

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު . 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހޭ ބިލާއި ޤަރާރު.ޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެމަ 3އިޓަމު އެޖެންޑާ އަ 
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ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުށްވެރިްނ  -3.1

 ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ކުށްވެރިން ަބދަލުކުރުމުގެ ބިލު.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.7

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ބަހުސް.  އިބްތިާދއީ  7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު  -7.1

ބިލުގެ  މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްްސނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު. މި 2111/11ނަންބަރު 

 5ވަނަ ަދއުރުގެ  1ވަނަ ައހަރުގެ  2112ަގއި ބޭްއވުނު،  2112ޮއކްޓޫބަރ  27ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ަވނީ 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ނޑު މިހާުރ މި ފުރު  ޞަތުއަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް.    އިސްމާޢީލް. އަުޅގަ

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަުގން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް 2111/11ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނެވޭ އިޞްލާޙު. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހަޅައިލުމުގެ ބޭނުމަކީ، މިހާރު ނެގެމުންދާ، ނޮވެންބަރުން ފެށިގެން 

އަށް ދިވެހިންގެ އަތުން ުކޑަކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާ ިބލެއްގެ ގޮތުަގއި. ސަުރކާރުގެ  3އިން % 12ނެގެމުންދާ %

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ، 2111/11ކީ، މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަ

އަގުން ޓެކްސްެނގުމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ދިވެހިާރއްޖޭެގ އެެތރޭގެ ވަިއގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުުމގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން 

އިން ދިވެިހންގެ އަތުން ވެސް ެނގެނީ ވިްއކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކްސް، ޓުއަިރްސޓުންނެކޭ އެއްފަދަ

ޓުއަރިޒަމް ދާއިާރގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސްނެގޭ ރޭޓުން ކަމަށް ވާތީ. މިހާރު އެ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ޓުއަިރސްުޓ 

ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓުަހއުސްތަާކިއ އެ ނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަނުގައި މުަވއްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކުރެިވގެން ހިންާގ 

ތަކާއި ވިްއކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް ވެސް ބެލެވެނީ ޓުއަރިސްޓު ދާއިާރގެ މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުަގއި ކަމަށް ފިހާރަ

ވާތީ، އެފަދަ ފިހާރަތަކުން ވިްއކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުން މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ޓެކްސްނެގެނީ ޓުއަިރސްުޓ 

ން ކަަމށް ވާތީވެ، ުޓއަިރޒަމް ދާއިރާެގ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ދާއިރާެއއްަގއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސްނެގޭ ރޭޓު

ނެގޭ ރޭޓު މި އަހަރުެގ؛ ދެން އަޅުަގނޑު މި ބިލު ހުށަހަޅާފައިވާނެ ނޮވެމްބަރު ައުއމުގެ ކުރީަގއި. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑު މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަްތ ހުރި ގޮތުންނާ؛ އަުޅގަ
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ނޑަށް މިހާރު މި ބިލު ތަންކޮޅެއް ލަްސެވއްޖެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެްސ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތް ހުރި ގޮތުން އަުޅގަ

މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ އިނގޭތޯ. މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަުގން ޓެކްސްނެގޭ މި އަހަރުގެ 

ނެގޭތީވެ، ޭއގެކުރިން މި ބިލު އިޞްލާޙުކޮށް، އެނޫންެވސް ދާއިރާތަކުން ޚިދުމަތުން  12%ނޮވެންބަރުން ފެށިގެން 

އިން ޓެކްސްެނޭގ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކަިއ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙު.  3ޓެކްސްނެގޭ ރޭޓު ިދވެހިންގެ އަތުން %

ގުން ޓެްކްސނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އަންނަނިވި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަ  2111/11ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  -1ގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުްނ. 

ވަަނ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަންތަނުަގިއ  1މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ  -2 -)ހ( -15ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 

ންނަށް ޚާއްޞަކުެރިވގެން ހިންގާ ފިހާރަތައް ފިޔަަވއި އެ ތަންތަނުަގއި ޤާއިމުކޮްށފައިވާ އެހެން ފިހާރަތަކާިއ މުވަްއޒަފު

ޑަިއވިން ސްކޫލުތަކާއި ސްޕާަތކާއި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ފެިސލިޓީ ފަދަ އެނޫން ވެސް ތަންތަނުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ 

ވަނަ ނަންބަރު އަންަނނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުރުން.  5ގެ )ހ(ގެ ވަނަ ާމއްދާ 15ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ  -2ޚިދުމަތް. 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެތެޭރގެ ވަިއގެ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޓުއަރިސްޓުންނަށް ިވއްާކ  -5 -)ހ( -15

ޓުއަރިސްޓު  -31 ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ލަފުޒު ާމނަކުރުން. 31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  -1މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ  2117/1ކަމަށް ބުނެވިފައި އެ ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު މި ބިުލ  ޓުއަރިސްޓު ވިާސގަިއ ދިވެހިާރއްޖެ އަްށ އެތެެރވާ މީހުންނެެވ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނަށް ސަރުކާރަކުން ރައީސަކު ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ މި ހުށަހަޅާލީ، މިއީ ރައްޔިތުން

ނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި هللا ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ޔާމީން އަޅުގަ

ނަމުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތްތައް ޤާނޫނުތައް ލަންބަމުން، ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެން

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި އެއްޗެހި ައއިސް މި ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ  ދޭން މި ކަންތައްތައް މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މި ކަންކަމަށް ގެނެވޭ އިޞްލާުޙެގ ތެރޭން ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތްތައް ލިބޭތީ  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ވޭުތވެދިޔަ ސަުރކާރެްއގައި އަުޅގަ  1ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ މަނިުކފާނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ދުށީމު ކަންތައްތަކެއް މި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރަމުންދިޔަ ގޮތް. ބައެްއ  އަހަރެްއގެ ސަރުކާރެްއގައި ައޅުގަ

ހުމަށް ވެސް ގޮވާލި. މިގޮތުްނ ދިޓީވީގައި ވެސް ހުޅުޖަހައި، ވީޓީީވގައި ވެސް ހުޅުޖަހައި ރައީސުން ތަންތަނުގައި ހުޅުޖެ

ސަރުކާރުގެ އެަތއް ބަިއވަރު، އަްއޑޫގެ އެަތއްމިތަނުަގއި ހުޅުޖަހައި، ސަރުކާރުގެ އެތައް ުމދަލަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި 

އް. އެ ބޭފުޅުން މިހާރުވެސް ގޮވަމުންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންދީފަ. އެ ވެސް ރަްއިޔތުންނަށް ޓަކައި އައި ސަރުާކރެ

ޓަކައި ތިމަންނަމެންނަށް ވެރިކަންދޭށޭ. ވެރިކަން؛ ތިމަންނަމެން ރައްޔިތުންނަށް އައު ަމންޒިލަކަށް ގެްނގޮސްދޭނަމޭ 

ދިވެހިރާއްެޖއަކަްށ ނޫންނަމަ، އައު ދިވެހިރާއްޖެައކަށް ގެންޮގސްދޭނަމޭ. ކޮބައިޯތ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުަރން އައު 

ނޑުމެންގެ ިދވެހިރާްއޖޭގައި ިމ ވޭުތވެދިޔަ  ނޑުމެންެގ  1އަޅުަގނޑުމެން ގެންދެވިދާނެ؛ އަުޅގަ ައހަރުތެރޭގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މި އޮތް އަމަންއަމާންކަމާިއ  ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަްށ ބޮޑަށް ދަރައި، ދަރަނިވެިރއަުރވާލަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެރޭގަިއ މުޅިން ހުރީ ތަޅާނެ މީހުން ހޯދުމާއި މާރާމާރީ ހިންގާނެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ގެ އްުލާވލައި، އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ތެރެއިން ޖަލުން ވެސް އެތަްއ ބައިވަރު ަބޔަކު ޫދކޮށްލައި  މީހުން ހޯދުމާ، މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެެކވިފަ. އަުޅގަ

ެގ މި ސަރުކާރަށް މިހާރުެވސް މި އުޅެނީ ހިފައިހަްއޔަރުކޮްށގެްނ ބޮޑެތި ކުްށވެރިން ދޫކޮށްަލއި، އެ މީހުން އަުޅަގނޑުމެން

ނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.   ޖަލަށް އަނެއްާކވެސް ނުެވއްދިެގން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާރތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، ސަުރކާރުގެ ފަ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް  2111/11އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 2މިނެޓު  21 ގަޑި 1ގަިޑއިރު. ެއގޮތުން ޕީ.ޕީ.ެއމަށް  1އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް ަކނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ 

ސުކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަްށ  15މިނެޓު  22ސުކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  7މިނެޓު  27ސުކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

 5މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  5ުސކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  12މިނެޓު  11

ނުޑ މިހާރު އިބްތި ނުޑ މިހާރު މިނެޓު. އަުޅގަ ދާޢީ ބަހުސްގަިއ ބަިއެވރިވަަޑއިގަތުމަށް ފުރުޞަތު ުހޅުވާލަން. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަްށ  2111/11ނަންބަރު  ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނުއްޔާ ޝުކުރި

އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ 

ލާއި ޚިދުމަތުަގއި އެހެންނަމަވެސް މި ފުރުޞަުތގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މި ބިލު ހުށަހަޅަމުންދިޔަިއރުގަިއ މުދަ

ނޑަށް ހީވެގެން ކުޑަކޮށް ޮއޅުންއަރާފައި އޮތީމަ  ހުޅުޖެހުމުގެ ވާހަކަެއއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެސް ވާހަކަ ދިަޔހެން އަޅުގަ

ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ދަންނަވާލަން. އޭގައި ބިެލއް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި މުދަލާއި ިޚދުމަތުގައި ހުޅުޖެހިފައި ހުރި 

ނުނެގޭނެ ަކހަލަ އުސޫލުތަެކއް ަކނަޑއެިޅފައި ތި ބިލުަގއި އޮިތއްޔާ ެއއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ދިމާތަކުން ޓެކްސް

ނޑު މިއަދު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވެގެން މި ތެުދިވ  ނުޑ ވެްސ ލަފާކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ގައި ރާއްޖެ އަށް ޓުއަިރސްްޓ ވިސާަގއި އަންނަ މީހުންގެ ވާހަކަ އަީކ، ޓެކްސްެނގުމުގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުެވގެންދާއިރު 

އަތުން ނެގޭ ޓެކްސް ބަދަުލވެެގންދާއިރުގަިއ، ރާއްޭޖގައި ވިާސދީގެން އުޅެމުންދާ ލައްަކއެއްާހ މީހުންނާއި ވަގަށް މި އުޭޅ 

ނޑުމެނަށް އެބަ އެ ނގޭ ރާއްޖޭަގއި މީހުން ކުރަމުންގެންދާ ވިޔަފާރީގެ ޓެކްސް އަށް ހަދަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަޅުގަ

ބިދޭސީންގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތްކުރުމަށް ަޓކަިއ ކޮްނމެ ސަރުކާރެްއ އޮްތކަމުަގިއ ވިަޔސް ސަުރކާރުތަކުން 
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އެތެރެކޮށްފަިއވާ ބަެއއް މީހުންގެ އަތުން ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް، ކޮންމެވެސް ުއސޫލަކުން މެދުވެރިެވގެން އެތެެރކޮށްފަިއ 

ރަކަށް ހާސް ބިދޭސީން އެބަ ުއޅޭ. އެ މީހުން ރާްއޖޭގައި ިމއަދު ކުރަމުންގެންާދ ރާއްޖޭަގއި ުއޅެމުންދާ އަށްިޑހަވަ

ވިޔަފާރިތަަކކީ ދިވެހި ހުރިހާ ވިޔަފާރިންނަށް އޭގެން ަވރަށް ބޮޑެތި އަސަރުތައް ުކރަމުންދާ ކަމެއް. ސަރުކާރަށް 

ކުރުމަށް ޓަކައި އަަވސް ފިަޔވަޅުތަެކއް އަހަުރވެގެންާދއިރުަގިއ މި ކަންކަން ޙައްލު 1އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން، ސަުރާކރަށް 

ނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ސަބްސިޑީދެމުން މި ގެންދަނީ މަސްވެރިންނަށް،  އަޅައިދިނުމަށް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ، އަުޅގަ

ނޑުވެރިންނަށް، ދެންވެސް ތިބިއްޔާ ތިބި ބަޔަކަށް ދެމުންދާއިރުަގއި ވިޔަފާިރވެރިންނަކީ ސަބްސިޑީ އެކި ގޮްތގޮތުން   ދަ

ނުލިބިގެން ނުވަތަ އެހެން ކަމެއް ނުވެގެން ކަންަކމުގައި ހާސްެވގެން ގޮްސ އޭގެތެރެ އަށް ޓެކްސްަތްއ 

އިތުރުެވގެންދާއިުރގައި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ރައްޔިތުން ކުރިަމތީގައި ަބއެއް ފަހަރަށް ޓެްކސްނަގަން ނުނެގޭ ހާލަތްތައް 

ތްތައް ެވސް ކުރިމަތިވަމުންދާ ބައެްއކަްނ ހަނދާންކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ވެސް، ނުޖެހޭ ހާލަތްތައް ވެްސ ނުވަތަ ނުކެރޭ ހާލަ

ހަމަ ރާއްޖޭގައި މި ދެންނެވި ގޮތަކަށް ދައުލަތަށް ފައިސާދައްކަިއގެން، ރަޖިސްޓްރީކޮްށގެން ނުވަތަ އެހެން ވެްސ 

ިއގެން މަސައްކަތްކުރަމުންގެންިދޔަ ހާލަތެއްގަިއ ރާއްޭޖގައި އެިކ ަރށްރަށުގައި ރިޯސޓްތައް ހެދުމަްށ ޓަކަިއ ގްރޫޕުަތއް ހަދަ

މީހުން އެ ތިބީ މަގުމަތިވެފަ. އެ މީހުންނަކާ އަޅައިލާނެ އެްއވެސް ބަަޔކު ނެތް. އެ މީހުންގެ ވާހަކަ ަދއްކާނެ އެްއވެްސ 

 ބަޔަކު ނެތް. މި ތަުނގަިއ ެއކި ޤާނޫނުތައް ހުށަހެޅިގެްނ އެކި ވާހަކަަތއް ދެެކވެމުންދާިއރުގަިއ، ތިންހަތަރު މީހުން 

އަްށ  3އިން  12އެުކވެލާފައި ގްރޫޕެއް ހަަދިއލާފައި ގޮްސ؛ އަދި ޓެކްްސ އަށް ލިބޭ ލާރިޮކޅުން ެވސް %

އަށް  1111ތިރިކޮށްލައިގެްނ ޭއގެ ފައިާދ ނަގާފައި ރިސޯޓްަތކަށް އަރަިއ؛ އަހަރެން މަސަްއކަތް ދެނީ، ބޭބޭ ދެނީ، ބޭބޭ 

އިެގން މިކަން ކުރަމުންގެންދާއިުރގައި ވެސް އެްއވެސް މީހަުކ އަްށ ކުރަނީ ކިަޔއި ައުގވައްޓަ  511ކުރަނީ، އަހަރެން 

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިން ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތަށް ައޅައިލާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ޭވއިރުަގއި، ިދވެހިންނަށް ޓެކްސްގެ ޤާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ިދވެހިންނަށް ކަމެއް ައގު ހެޔޮކޮށްދޭން ވާަހކަދެކެ

ނޑުމެން ކުރީގަިއ  ނޑު އެދޭ ކަެމއް. އަުޅގަ ފައިސާ ލިބޭނެ، އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަކީ ވެްސ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަބްސިޑީ ދެމުންގެންދާއިރުގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ އެހެން  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލި ފަދައިން، މި ތަނުގައި އަޅުގަ

ިދވެހި ިސިވލް ސަރވިްސގަިއ މަސަްއކަތްުކރާ މީހުންނަކީ އެްއވެސް ފަރާަތކުން ސަބްސިީޑ ދޭ ބަެއއް ކަމެއް އެބަ ޮއވޭ. 

ރުފިޔާ އަށް މަހެްއ ދިނަސް އެ މީހުން ޖެހޭނީ ގަެނގެން ދާން. އެ މީހުންެގ  111ނޫން. މާދަމާ ބާޒާރުގަިއ 

ުމގު ކިޯލއެްއ ދިންކަމުގަިއ ިވޔަސް، ެއ ރުފިޔާ އަށް  151މުސާރައަކަށް އިތުރުާވވަެރއް ވެސް ޯނވޭ. އަދި މާދަމާ 

މީހުން ޖެހޭނީ ގަނެގެން ކާން. އެ މީހުންނަށް ސަބްސިޑީއެްއ ލިބޭނެ ގޮތެއް އެްއވެސް ފަާރތަކުން ނޯވޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށް އެކަ ން އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްްސއާ ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނަކަށް ވާހަކަދައްކައިލާއިުރަގއި ވަރަށް ފަސޭަހ އަުޅގަ

ހުށަހަޅާލަން. މިހާރު ސަރުކާރުން މިހާރު ގަސްތުކުރަމުން ިމ ގެންދަނީ ޓެްކސްެގ ޤާނޫނުން ދިވެހިންގެ އަތުން ނަާގ 

އެްއޗެއް ކުަޑކުރަހަރޭ. މި އުސޫލުން ކަންކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އަނެއް ަބޔަކު ޮގވާލަފާނެ، މިހާރު މާލޭގައި 
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ނޑަަހރޭ. އަނެއް ަބޔަކު އަންގަފާެނ އަޅުަގނޑުމެން މި ތަްއޔާރުަވނީ މާލޭގައި ހުރި ްއޔާ ހުރި ހުރިހާ ފެންފޯންރުކެއް ކަ

މިހާރު ފޯއް ޖަހަމުން؛ މަޢާފުކުރައްވާތި! ފެންފޯއް ޖަހަމުންނޭ މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ އުސޫލަކަްށ 

ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ. މި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްތަްއ ބަދަލުވަމުންދާތީވެ މި ތަނުގައި ކޮންެމވެސް ެއއްޗެކޭ ުބނާ

ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއަްށ މިކަންކަން ވަދެގެން މި ދަނީ. މުޅި ދައުލަތް ފެންފޯކަށް ބަދަލުވެގެންދާއިުރަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. ދެ ފަރާތުން ދެ ފަރާތަށް ފެންފޯއްރުކެްއގައި ހިފައިގެްނ 

ކަމެއް ުނވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް އާދޭހާ އެުކ ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތަށް ދަމަން ތިބެގެނެއް މި

ވެސް އަދި އިނދިޮކޅު ފަރާަތއް ވެސް މި ވާހަކަ ދަްއކަިއލާ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ. މުިޅ ޤައުމު، މުޅި ަޤއުމު އެްއ 

ނުޑމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. ކަމަކަށް އަމާުޒވެގެންިދޔައިމަ ކިހާވަރެްއގެ ސިހުރެއް ހެދިގެން  އުޅޭ ކަމެއްތޯ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް މި ދައްކަނީ. މިައދު ވެސް ުސވާލެއް ކުރަން ިއންއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ހަަމ  ޓެކްސް ވާަހކަ އަުޅގަ

ކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހައިރާންވޭ، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ އަށް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ މަޢުލޫމާތު ނުދޭކަން އެބަ ެއނގޭ. އިދި 

ނޑުމެންގެ ަބނދަރުގެ ވާހަކަަދއްކާއިުރަގއި  މި ތަނުގައި ކުެރވޭ ުސވާލެްއގެ ބަދަލުަގއި ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ ތެދުވެ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ެވސް ހަމަ އެނގޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަަރށް ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާ އެކީަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މުލިއާގެ 

ގެން، ަވޒީުރން އެއްކުަރަވއިގެން ވާހަކަދަްއކަމުންގެންދާކަން. ެއކަމަކު ެއ ތަނެއް މިތަނަކުން ނުފެނޭ. އަށް ެއއްކުަރވައި 

ހަމަ ދައްކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށުެގ ބަނދަރޭ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަށުގެ ފެންފޯއްރުކޭ ކިޔާަފއި ކޮންެމ 

ަރއީސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މަނިކުފާނަކީ ވެސް ސަރުާކުރ މީހަކު އެބަ ތެދުވޭ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި 

ހިންގަވާ ޕާޓީގެ ބޭފުޅަކަށް ވާީތވެ، މި ބޭފުޅުންނަށް ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތް މީގައި ހަދާލަން އެބަ 

ނަަސންދުރަރާ ދިމާލުން އެ އޮތީ  ޖެހޭ. ފުރުޞަތަކަށް އެދިގެން މިތާ އިނދެއިނދެ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ރޭގައި ވެސް

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ. ެއއިން ތަނެްއގެ ވާހަކަެއއް ެދއްކޭނެ ފުރުޞަެތއް ނާދޭ. ދެން މިއަދު ިމ  އަރިއަަޅއިލާފައި އަުޅގަ

އެނގުނު ގޮތުަގއި ވެއްޖެްއޔާ މިހާރު ހުންނެވި ވަޒީރަކީ އެްމ.ޑީ.ޭއގެ ވަޒީރަކަށް ވާތީ ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު 

ނުދެނީ. އެކަން އެގޮތަށް ހިނގައިގެން ކަމަކުނުދާނެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ލިބޭ ވަގުުތކޮޅު ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑު ވެސް އަދި ެއއްފަހަރު ވެސް ހަމަ ދެންމެ  ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އެންމެންނަށް ވެސް ރަނަގޅުވާ ގޮތަށް. އަުޅގަ

މަކު އަޅުަގނޑު ސަރުކާުރަގއި އެދެން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެކަ

ކަންކަމުަގއި މަގުފަހިވާނެ ުއސޫލަކުން ކަންކަން ކުރުމަށްފަހު މި ތަނަށް ތެދުވެވަަޑއިަގންނަވައި މުދަލާއި ޑިުއޓީަގިއ 

ނޑު ހަމަ އެދޭ ކަމަކަށް ވާތީވެ އެ  ހުޅުޖަހާ ވާހަކަ؛ މަޢާފުކުރަްއާވތި! ޓެކްސް ނަގާ ވާހަކަ ވިާދޅުވުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަުޑއެއްެސވީތީ ވެސް ހަަމ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޫޑ  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް.

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް 

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް  2111/11 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެސް ވަރަށް ތާީއދުކުރަން. އަދި ސަރުކާރުން މިފަދަ އިސް ނެންގެވުމެއް  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް ައޅުގަ

ސް ނުހަނު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ވެ ނެންގެވީތީ ސަރުކާރަށް ވެްސ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި

އިޚްލާސްތެރިކަމާ ެއކު ޝުުކރުދަންނަވަން. ރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުން ވަރަށް ަދތިހާލުގައި ުއޅެމުންދާ މި 

ނޑިަވޅުަގއި ޓެކްސް ކުަޑުކރުމުގެ؛ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި މި ވިސްނުން ގެންގުުޅްއވީތީ އަދިވެސް އެއް ފަހަރު  ދަ

ނޑުމެން ވެސް ުފރިހަމަ އަށް އިޙްތިރާމުކޮށް، ޝުކުރުދަންނަވާލަމުން، މި ބާވަތުގެ ހު ރިހާ ނިންމުންތަަކށް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި އަސްލު ނަމަކަށް މި ކަންކަން އިިވގެންދިއުުމގެ 

ހެންވީމާ، އަދި ެވސް އެއް ފަހަރު މި ބިލަށް، ބަދަލުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން މިކަންކަން ފެނިގެންދާކަމީ އުފާކުާރ ކަމެއް. އެ

 މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރުއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ިމ ބިލު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ވަރަްށ 

ކަންބޮުޑވުންތަެކއް އޮތް މައްސަަލއެއް ިމއީ.  ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ަޙޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ބޮޑު

ނޑުމެންގެ ާދއިރާ އިން ެވސް އަިއ ހަމަ ރިސޯޓްތަކުަގިއ ވަޒީާފއަދާކުރާ ކުދިްނ، މި  ވަރަށް ގިނަ ަޝުކވާތަކެްއ ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ މި  ޓެކްސް ބޮުޑެވގެންދާތީ. އަދި މިހާރު ބޮޑުކޮށް ެއ ކުދިންެގ އަތުން ނެގެމުންދާތީ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ވާ އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަްނ 

ބޭނުންވަނީ، މިހާރު މި ނެގޭ ޓެކްސްތައް ވަރަށް މުހިއްމޭ ތަކުރާރުނުވާނެ އުސޫލެްއގެ މަތިން ޓެކްސްތައް ނެގުމުެގ 
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ޙަޤީޤަތުގަިއ ދިވެހިން ުއޅެމުން މި ދަނީ، ފުދިގެްނނެއް ނޫން ގިނަ ިދވެހިން ނިޒާމެއް ޤާއިުމވެފައި އޮތުްނ. 

އުޅެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހީންނަށް ދިރިއުޅުމުގައި ުލއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް 

ން ެއގޮތަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ވެގެންދާެނ މަސައްކަތްކުރަން މި ވަނީ ޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަ

ކަމަށް، ޓެކްސްތައް މިއަްށވުެރ ވެސް އަދި އިތުރަށް ކުަޑެވގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތެްއގެ މަތީން 

ންދާެނ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ދިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭ ފަދަ ގޮތަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޓކްްސގެ ނިާޒމު ވެސް ބައްޓަްނވެގެ

 ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. މި ހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުން ބަލަހައްޓަވައިދެްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް، 

ދަޢުވަތުއަުރވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( `. ސަރުކާުރެގ  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް

ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު  2111/11 ވެްސ  މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސްެނގުމުގެ ޤާނޫނު ބަހުސް ކުރިޔަށް ެގންދިޔުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.  ފަށާނަން. އަޅުގަ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ވެސް ހަމަ އަށް މި ހުށަހެޅި އިޞް 2111/11ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލާޙަށް އަޅުގަ

މަރުޙަބާ ކިޔަން. އެހެންނަމަވެސް ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މާ ބޮޑު މަޢުލޫމާތެްއ 

ނަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުންނަށް އަނިާޔއަކަްށ،  ނޑު ެވސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ެބލިއިރު މީ ކަ ނުދެއްވިަޔސް އަުޅގަ

ތޮޅުތަުކގެ ަރއްިޔތުންނަށް އަނިޔާައކަށް ފާސްުކރެވިފައި އޮތް، މި ޤާނޫުނގެ ެތރެއިން ފާސްކުެރވިފައި އޮތް ޚާއްޞަކޮށް އަ

ނޑު ދަންނަާވނީ. މި ޤާނޫނު ފާސްކުރެވުނުއިރު ވެސް މި ބިލަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުްނެގ  މާއްދާއެކޭ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ރަްއޔިތުން ދަތުރުކުރަންޖެހޭ؛ ޑޮމެސްޓިުކ ވިސްނުން؛ މައުމޫނިޒަްމގެ ޮޑމިނެންސް މިތާ އޮވެ ގެްނ، ކަ

ދަތުރުކުރަންޖެހޭކަން އެނގިިތބެ، ެއ ޓެކްްސ އެޕްަލއިވާެނކަން އެނގިތިބެ މި ތަނުަގިއ ފާސްެވގެންދިޔުމަކީ ވެްސ 

ނޑަެއޅިގެން ދެވުނު އަިނޔާއެޭކ. ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަތޮޅުތަުކެގ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ަރއްިޔތުންނަށް ހަމަ ކަ

ރައްޔިތުން މާލެ އަށް ހިޖުރަުކރުމުގެ ަސގާފަތެއް ބިނާކޮްށ، އެ ަސގާފަތުެގ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެން މިތާ ބައިިތއްބަން 

ނޑުމެންގެ މައިންބަފައިން ކައިިރއަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  މަޖުބޫރުކުރުވައި، އަދި ެއވަރުން ނުވެގެން އަުޅގަ

އެކަނި ވަސީލަތަކީ ދަތުރުފަތުރުކޮށްެގންކަން އެނޭގއިރު، އެ ދަތުުރފަތުރުކުރުމަށް ވެސް ޓެކްްސ ޒިޔާރަތްކުރަންޖެހޭ ހަމަ

ނޑުމެން މި ތިެބނީ ނިދާފަ. މި ރައްޔިތުންގެ  އެޕްލައިކޮްށ، އެ ޓެްކސް ަނގަން މަސަްއކަތްކުިރއިރު ެވސް އަުޅގަ
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މެންބަރުންގެ  15ޤީޤަތަކީ މި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ތިއްބަވަނީ ނިދިފަ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަ

މެންބަރުން ފިޔަވައި އަތޮޅުަތކަށް ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރން ތިއްބަާވއިރު މިޤާނޫނު  11ތެރެއިން 

ނޑު މިހާރު ވެސް މި އައީ ޓެކްސްަދއްކާފައި ިޓކެޓު ނަަގއިގެން. ިމއީ ކޮން އިންސާފެ އްތޯ؟ ކޮްނ ތަންފީޛުވެގެްނ؛ އަުޅގަ

އިންސާފެއްތޯ މީ؟ އަތޮޅުަތކުެގ ތަރައްޤީތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްާކއިރު، އަދި ެގސްޓުހައުސް ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެްނެގ  ނޑުމެން މިހާރު ދަތުރު މި ކުރަނީ އަޅުގަ ތެރެއަށް ތަޢާރަފުވާންޖެހޭކަން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާއިރު، އަޅުގަ

ކުރާ، ެގސްޓުހައުސްތަކަށް ދަތުރުކުާރ ޓުއަރިސްޓުން ދަތުރުކުރަނީ ޑަބަލްކޮށް ޓިކެޓު، ޑަބަލްޮކށް އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރު

ނޑުެމންގެ ޑޮމެސްޓިކު ދަތުރުކޮށް  ނަގަިއގެން. މޯލްޑިވިއަްނގެ މޮނޮޕޮލައިޒްކުެރވޭ ސިޔާސަެތއްގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަތުރު މި ކުރަނީ މާލެ  މްބޯ އަށް ވުރެ މާ އަގު ބޮޑުކޮށް. މިހާރުވެސް ދަތުރު މި ކޮލަ-މޮނޮޕޮލައިޒްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަްށ  ކުރަނީ. މިހެން މިކަން އޮތްިއރު، އަދި ތަރައްޤީ އަށް އޮތް ހަމައެކަނި ފުރުޞަތަކީ އަުޅގަ

ޑަބަލްކޮްށ ޓުއަރިޒަމް ަތއާރުފުވެ، އަޮތޅުތަކަށް މި ތައާރުުފވެގެންިދޔުން ކަމަށް ާވއިރު ުޓއަިރސްޓުންގެ އަތުން 

ފެއަރތަކަށް އެޕްލަިއކުރެިވ، އަދި އޭެގއިތުރުން ޓެކްސް އަނެއްކާ މި އެޕްަލއިކުެރވެނީ. މީ އިންސާފެއް ނޫން. 

ނޑުެމން، މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަ ޖެހޭ މި ކަމަށް ތެުދވެ،  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ވާހަކަ ދަްއކަން. އަުޅގަ

. ތަރައްޤީ ހަމައެކަނި ކުރުމަކީ ބަނދަރުތައް ހެދުމެއް ނޫން. ތަރައްޤީކުެރވޭީނ މި ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުުކރަން

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ވެސް އިތުުރކުރެިވގެން. ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްެޖއަަކށް ތަރައްޤީެއއް  ނޑުމެން އަތޮޅުތަކަށް ތަަރއްޤީ ނައިހެްއ އަުޅގަ ނާންނާނެ. ެއހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނުޑ  އަބަދުވެސް މި ވާހަކަ ދައްަކއި، މިނޫން ވާހަކައެއް ދައްާކނެ ދުވަހެއް ދުވަހަކު ވެސް ނާންނާނެ. ދެން އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ، މި ޤާނޫނު މިގޮަތށް އޮެވގެން، ޓެކްްސ ސަރުާކރަށް ބޭނުން އެބަ ޭވ އާމްދަީނ އަށް. ސަުރކާރަށް އާމްދަނީ 

ދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. މި ޤާނޫނަށް މިހެން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުނެއް ކަމަކު، އަެނއްާކވެސް ކޮމިޓީ ހޯ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުްނެގ  މަރުޙަލާގައި ވެސް އެަތއް ދުވަހެއް ދެމިގެންދާނެ. މިހެން ގޮއްސިއްޔާ އަިދވެސް އަުޅގަ

ރޭ. މި ލާރި ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. މީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާެއއް. ތެރެއިން ބަޔަކު މި ތަޙައްމަލް އެބަ ކު

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މި ދެންނެވިހެން ދަތުރުތައް ކުރަންޖެހޭ މީހުންނަށް ވާއިރު، އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ޝަކުވާ އަުޑ 

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުވާނެކަން އެނގިތި ބެ ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ އެބަ އިޭވ. އަުޅގަ

ހަމަ އަޅައިނުލާ ތިބެ، މި ލާރި މިހާރު ނެގެމުންދާއިރު ވެސް؛ މިހާރު ދެން އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިމަންނަމެން ކުރިން 

ނޑުމެން މިކަން ކުރީ  ހުށަހެޅީމޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނު މިހެން އަންނާނެކަން އެނގިތިބެ ކީްއެވގެންތޯ އަޅުގަ

ނޑަށް ެދްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވެސް؟ މިއީ ވެސް ިވސްނާލަ  ންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ރިފާޢަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެން

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިެގން މި އުޅޭ އިޞްލާޙަީކ ގިަނ ރައްޔިތުންތަެކއް އެ ވާހަަކ 

ދައްކަމުން، ޝަުކވާކުރަމުން އަންނަ އިޞްލާޙެއް. މިއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއްސނަންގަަވއިގެން މި ިއޞްލާޙު 

ނޑުމެންގެ ޕާޓްނަރ، އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޢިއްޒަތްތެިރ؛ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޕީ .ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާުރގެ ތެރެިއން އަޅުގަ

މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ސްޕޮންސަރކޮށްދެްއވި ކަަމށް ޓަކަިއ ެއ ބޭފުޅާ އަްށ ޝުކުރުއަދާކުރަން. އާދެ! ިމ 

ށްލުމެއް ނޫން. ބަަޔކު ފެލުމެއް ވެްސ ނޫން. އެހެންަނމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަަތކީ ބަަޔުކ ހަނާކޮ

މި ޓެކްސްގެ ޤާނޫނު މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ައއީ ޮކންސަރުކާރެއް އޮތްތޯ ަރއްޔިުތން އެބަ ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ. 

ޒަމް ޒަމާނެްއގައި މި ތަޢާރުފުވެގެންދިޔަ ވިސްނަންޖެހޭ. ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ، މައުމޫނި

ވާހަކަ. ބިލު ލީ ފަރާތްތޯ ކުށްވެރިވަނީ؟ ބިލު ފާސްކުރި ފަރާތްތޯ ކުށްވެރިވަނީ؟ މި ވެސް ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ލަކުްނ އޭރުަގއި އެ ބިލު ލީއިުރގައި އޮތީ ދެން އަންނަ ބަޔަކު ފެލައިލާ އުސޫެލއް ނުވަތަ އެ ަބަޔކަށް އަނިޔާކުރާ އުސޫ

ނޑުމެން މިއަދު ވެިރކަމާ ހަވާލުެވ، ައޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް  ބިލު ފަރުމާކުރެވިފަ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ހޯދައިދެވެން އޮތް ލުެޔއް ެވއްޖެއްޔާ ހޯދައިދޭން. ާޚއްަޞކޮށް އަތޮޅުތެޭރގެ ތަރައްޤީ އަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް 

ގެ ބަޖެޓް ފޮތް ބަލައިލުމުން ެވސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެއނގި، ހާމަެވގެންދާނެ. ކޮންމެ އަހަމިއްޔަތުކަން ޭދކަން މިއަދު 

ދާއިރާއަކަްށ ބޮޑު ޕްރޮޖެްކޓެްއ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ތެެރއިން ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުަގނޑުެމން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ވަރަްށ 

ޢާފުކުރައްވާތި! ފެންފޯއްރުކުގެ ވާހަކަ މިތާތެރޭަގއި ބާރުލާފައި ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ފެންފޯއްރުކޭ ނުވަތަ ފޯކޭ، މަ

 މިދެކެވެމުންދާއިުރގައި ައޅުަގނުޑމެން ހިތަށްއަރާ މި ވާހަކަ ދައްކާ ބޭފުޅުން މި މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުގައި ކީްއެވގެންބާއޭ 

މި ބުނާ ފެންފޯއްރުއް ހުރީ ަޤއުމުގަިއ ހަމައެކަނި މަގުަތކުަގއި ޖަހާފަިއ  މިދަނީ. ޑު ކަމަކަށް ހަަދއިގެންބޮ މާ ވާހަކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހިާޔ މަގުަތކުަގއި ގަސް ޖެހުމުގެ މަޤްޞަ ދަީކ ކޮބައިބާއޭ.އެކަނިބާއޭ. ޭއގެ މަޤްޞަ ދަކީ އަުޅގަ

ްސ އުޅެނީ ވެ ގެން މިބޮޑު ކަމަކަށް ހަދައި މި ކަންތައްތައް މާ އެހެންނަމަވެސްހޯދުން. މާލޭ މަގުތައް ފެހިކުރުން. 

ނުޑމެންނަކަށް މާއިދިކޮޅު  މެން ހަމަ ގައި އަޅުަގނޑުމެއް ނުވޭ. މިއަދު މި ބިލުކަ ބޮޑު ކަމަކަށް މި ފަރާތްތައް. އަުޅގަ

ޯއގާތެރި ސިޔާސަތު.  ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ގެްނގުޅުްއވާތަކީ މިއަދުޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަ

ޓްތަުކގަިއ ބަހައްަޓވާ ގާތްކަން. ރިސޯދޭތެރޭގައި  މަސައްކަްތކުރާ ޒުވާނުންނާ އަރިޒަްމ ދާއިރާގައިޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ޓު

އެ  ،މީހުންނަށް ތަކުން އެްނޓުއަދި ރެސްޓޯރަ ޚާއްޞަކުެރވިފަިއާވ ފިހާރަތަކާ މުަވްއޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ ިދވެހި

ޭބްއވުމަކީ މިއަުދގެ ސަރުކާުރގެ އި ެއއް ހަމަެއއްގަ  ކްްސ ޢާއްމު ދިވެިހ ރައްޔިތަކަްށ މި ނެގޭ ެޓްކސްއާނެގޭ ޓެ
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ނޑުެމން މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ދުމިއަ ސިޔާސަތު. ގެ ސަުރކާުރން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. އެކަމަްށ ޓަކައި މިއަދު އަުޅގަ

ޅު ފަރާތްތަކުން ެވސް މި ްސ، ިއދިކޮވިޔަ ދަނީ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ކޮންމެ ެއއްެޗއް ީކކަމުަގއި ހުށަހެޅިގެން މި

ތުންނަށް ެރްއވިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުރާނީ ަރއްޔިށްެދއްވާެނ ކަމަށް. އަދި އިރާދަކުޙަށް ތާއީދުކޮއިޞްލާ

 ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަގުހެޮޔ ިޚދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތްަތއް ފަހިދޭން. ރައްޔިތުންތްތައް ހޯަދއިހުރި ގޮފައިދާ

އަތުން  ގެއަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ަރއްޔިތުން  ހެން ވިޔަފާރިވެރިާޔގެ ވިޔަފާރިނުމެއް ނުވޭ ކޮންމެހާލެއްަގއި ބޭ އެްއވެސް

ނަށް ތަންކޮެޅއް ޒަމް އިްނޑަސްޓްީރގެ ބޭބޭފުޅުންއެ ފައިާސ ނެިގގެންދާކަށް. ުޓއަރިޒަމް ދާއިާރަގއި މަސަްއކަްތކުރާ ޓުއަރި 

ނޑު  ޑުެވގެންދާ މަންޒަރުގެންދާތަން، ބޮބޭފުޅުންގެ ޓެކްސްތައް ބޮުޑވެ  އުނދަޫގވޭ ކަންނޭނގެ އެ  ބަލަން. އަޅުގަ

އިން ބޭުރގެ  އަރަނީ ރާއްޖޭަގއި ެއކަިނބާއޭ މިކަހަލަ ޓެކްސްަތކެއް ެނގެނީ. މިއަްށވުރެ ބޮޑެތި ެޓްކސްތައް ރާއްޖެހިތަށް

ނޑުމެން ހަމަ އެބަ ފާހަގަކު ވާ ބޮޑެތި ތަރައްޤީވެަފއި ދު މިއަ ަރންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،ޤަުއމުތަކުގައި ެނގޭކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލު އެކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ޭދތެރޭގައި ވެސް މި ހިމަނާފައިވާ ގްރީން ޓެްކސްއާ ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ

 އެ ، ރީގެ ބޭބޭފުޅުންޓުއަިރޒަމް އިްނޑަސްޓް ،ކަމަށް އެނޭގ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ޓުއަިރޒަްމ ދާއިރާގައި  ފާހަގަކުރަމުންދާ

ތަ ަރއްިޔތުންނަށް ފައިދާ ހޯދުމަށް އެ ނުވަ ،ކުރުމަށް ޓަަކއި ރަްއޔިތުންނަށް އަނިޔާދޭންިއޒްފުޅުންގެ ޕްރޮފިޓް މެކްސިމަބޭ

އެހެންވީމާ، އް. މަސައްކަތްތަކެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ކޮންޓްރިބިއުޝަްނ ވީާހވެްސ ބޮޑަށް ނުދީ ވޭތޯ ކުެރޭވ  ގެންބޭފުޅު

ރެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ އެންމެ ގާތުން ހިއްސާކު ތުންނާދާ ރައްޔިރަނީ މި ފައިމިއަދު ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތްކު

ކޮށްދޭ ަގއި ރަްއިޔތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުސަބްސިީޑގެ ގޮތު  ،ހޯދައިދިނުމަށް. މިއަދުގެ ސަުރކާރުން މި މަސައްކަްތކުރަނީ

ކަށް ތަތްތަކަށް، އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮއެ ފައިސާ ލިބެން އެންމެ ޙައްޤުވާ ފަރާ ؛ފައިސާ ވެސް ސީދާ ޓާގެޓެޑް ސަބްސިޑީ

ދެްއވީތީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޅުއްވައިވެސް އެއް ފަހަރު މި ބިލު ހުށަހައެ ސަބްސިޑީ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މަގުފަހިކުރުން. އަދި

ނޑުސްމާމެންބަރު މުޙައްމަދު އި ޢިއްޒަތްތެރި އެދޭ މިއަދުގެ ހެޔޮންނަށް ތު ރައްޔި މެން އެންމެޢީލަށާއި ައުޅގަ

ޝުުކރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ ޔޫމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްهللا އީްސ ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަ

 އީސް. ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅީ އުތުރު ާދއިރާެގ އަރުވަނީ މައްޗަްނގޮ ރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

  .ށްމެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ
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ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ޓެކްސް ޚިދުމަތުގެ އަުގން މުދަލާއި 2111/11ނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާ

ނޑުމެން އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ތާއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެއް. އަޅު  މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ޓްރީ ގްރޫޕުން އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންގަ

ނޑުމެން މި ިއން ،އަބަދުވެސް ބުނަމުން އަންަނނީ  ދުތަކަށް ހުރަސްއަޅާކަެށއް ނޫނޭ ނުވަތަ ތިޚާބުވަނީ ވަޢުއަުޅގަ

ނޑުދިވެހިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް އޮތިއްޔާ އެ ކަމަށް ހުރަސްއަޅާަކށް ނޫ ުރ ގެން ސަރުކާމެން މަޖިލީހުގައި ތިބެނޭ. އަޅުގަ

ންެގ ދުކުރާނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެމެން ތާއީ ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ކަމެއް ކުރާ ކަަމށްވިަޔސް ރަނގަޅު އެހެން ،ކުރުަވއިޖަވާބުދާރީ

ރަްއޔިތުންނަށް ސަބްސިޑީ ދީ، މާލިއްޔަުތ ގެ ސަރުކާރުން ހަނދާނަށް އަންނަނީ މި ވާހަކަ ދައްކާއިރު ވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީ 

އޮތް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން އޮތް ސަބްސިޑީތައް ވެްސ ރު ށް އިޞްލާޙެކޭ ކިޔާފަިއ އޭނޫނަޤާ

ނޑަށް އެއްޓުވާލަން އުހު ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ރައްޔިތުން އެކަހަލަ ަކންކަން އި ނގެނީ މިއަދު ޅުނު ހަނދާން. އަޅުގަ

ގެން ކަމަށް، ހުަރސްއަޅާނެ ކަމަށް ހީކުެރވި  ފުއްދާނެވަުޢދުތައް  މަކަން ކަންބޮޑުެވގެން އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަށްރީފެނިފައި ހު

މީހުންނަށް މިހާރު  އެ ،ޓީ ދިނީމަ ކަން ކުރާ ގޮތްމިތާނގެ މެޖޯރިޓީ ދެވިފައި ވަނީ. ެއކަމަކު މެޖޯރިމަެވސް ނައޮޅިގެން 

ަމކީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ކްސްގެ ނިޒާހޭ މި ޒަމާނީ ޓެޖެހައްޓަންއެނގެމުންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަނދާނުގައި ބަ ،ފެންނަމުން

ސްގެ ނިޒާެމއްކަން. އަުޅަގނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކްމެން ތަޢާރަފްކުރި ޓެރުން އަޅުަގނޑުުޅވާ ތިން އަހައެ ވިދާ

ށް މި ސަރުކާުރގެ ިއސްކޮ ،ސްައކަށް ވީހިނދުކްގަން ބުނި ޓެކްސް އަކީ ކިތަންމެހާ ވެްސ މަދު ޓެއަޅުަގނޑުމެން ނަ 

ތުންނަށް ޮގވާލަިއ އަދި ކޯޓަްށ .ޓީ ދައްކަްނ ބުނީމާ ނުދައްކަން މުިޅ ރަްއޔިޅުން ޖީ.އެސްތިއްބެިވ ބޭފު

. މިއަުދ އެކަމަކު މި ފެނިގެންދަނީ ްއވިކަންއްވަްނ ވެސް އުޅުޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށް ހުރަސްއަޅުަޑއިގަންަނވަިއގެން ވަ

ނޑު ޖީ.އެސް.ޓީ ނޑުމެން ވަމުންެގންދަވާ ތަޑުކޮށް ނަންގަ ވުރެ ވެސް ބޮ ށްދަދަމެން ނަގަން ހުށަހެޅި އައަުޅގަ ން. އަޅުގަ

ނޑުތަށް ހިނގާތީހިތާމަކުރަން މިކަހަލަ ކަންތަްއތައް މިގޮ  ،ން ފެނިގެން ހިނަގއްޖެމެންނަށް މިދޭތެރެއި. އަިދ އަުޅގަ

ނުޑ  އަނބުރާ ދެއްވި ،ކަމަށް ވިދާުޅވެ ކުން ނެގުނީ އޮޅުމަމާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އި ތަން. އަުޅގަ

މެނޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ޓުއަރިސްޓުންހެން ނުހި  ފަރަގެއް އޮންނަ ގޮތަށް ނީ މިހާހިސާބަށް ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީަގއިޤަބޫލުކުރަ

ނބުރާ ެދއްކޭނެ ގޮތަށް އެހެން ެނގިފަިއވާ ޓެްކސްަތއް އަެއތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރު. އެހެންވީާމ،  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްދިވެހިން 

މާރާްތކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުެޔްއގެ އި، ާމރާތްކުރި ފަރާތްތަކަށްއި، ކީތަގޮ ޅޭ ަދންނަވަން މި އުކުރަން. މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙު

ަތށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ މިގޮ، ވީމާ ންހެ. އެހިމެނުއްވިދެްއވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އެ ެޓްކސް އަނބުރާ  ގޮތުން

ހިމެނޭ ބަަޔކަށް ނުޓުންެގ ގޮތުަގއި ނުވަަތ ޓުއަިރސް ،ކައްސާަލއިގެްނ ގޮްސގެން ނަަމވެސް އިތުރަށް ެނގިފަިއވާ ޓެްކސް

ނޑު ނެގިަފއިާވ ޓެްކސްތަްއ ވެްސ އަނބުރާ ެދއްާވ ޮގތަށްާވއިރު، އެ ނޫން ގޮތަށް  ދިވެހިން ހުށަހަޅަން.  އަުޅގަ

ނޑު  ގޮތްނަށް އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ގޮތް ަރއްޔިތުން  މެންގެ ާރއްޖޭގެއަކީ އަުޅަގނޑު އަޅުަގނުޑގެ ދުޢާ ވުން. އަދި އަުޅގަ

ން މިހާރު މި ކަން ކުރާ ގޮތް ރައްޔިތުން ހަނދާން ޅުަގނޑުމެން މިގެންނަ ނިޒާމާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއަ އެދެނީ

 ،ގެންދާ ގޮތަށް ިވސްނާަވޑަިއގެންތާއީުދކުރަމުންވެސް މެން އަަބދުވާނަމަ ައޅުަގނޑުކަމެްއ  ނގަޅުރަ ،ބަހައްޓަަވއި
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ހަދާ މެޖޯރިޓީ މި ޤާނޫނުަރއްޔިުތންގެ  .ޑީ.ޕީ އަށްަގއި އިންތިޚާބުވީމަ ެވސް އެމް 2111މެްނގެ ސަރުކާރު އަޅުަގނޑު

ހައްޓަވަިއގެން ބަ ހަނދާން މަންފާ އަންނާނެ ގޮތަށް ރައްޔިތުން އާއި މަޖިލީހުގައި ދެއްަވއިގެން ަރއްޔިތުންނަށް ލާބަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ްއވުން. ކަންތައްތައް ކުރެ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު މިހާރު ފުރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ މެންބަރު  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޞަތު މި އަރުވަނީރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީ އަށް.هللا ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނެގުުމެގ މުދަާލއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ެޓކްސް 2111/11ނޫނު ނަންަބރު `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާ

މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް  ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރިޓަކައި  ކަމަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވި

މެންެގ ައޅުަގނޑު ވިޔަސް މަނިކުފާނަކީ ެއމް.ޑީ.ޭއގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި  ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވަން. އެ

އަދިވެސް އެއް ފަހަރު އެ މަނިކުފާނަށް ، ކުރަްއވާ ބޭފުެޅއް. އެހެންކަމުންޕީ.ޕީ.އެމާ އެީކަގއި ވަރަށް ގާްތކޮށް މަސައްކަތް 

ފާނު މިހާރު ތި އިންނެވީ ިރޔާސަތުަގއި. ީމގެ ކުރިްނ އަދާކުރަން. އާދެ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މަނިކުޝުކުރު

ނޑުެމންގެ ބިލު މި ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަތްދަށުން ދޫކޮށްފައި އޮތް މި ސަފުގައި ހުން ގެއަޅުަގނޑުމެން  ނަވައިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނާނޫނީ ދޫވެފައި އޮތް ކަމެްއެގ ވާހަކަ ފާހަގަކުރެްއވި. ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ އަބަދުވެ   ސް މަނިކުފާނު އަޅުގަ

ނޑުމެން އަތުން ކޮޅުގައި އިއެހެންނޫންނަމަ ތިނަމަ ރަނގަޅޭ.  އެީކގައި މިތާ އިންނަވާނެ ންނަަވއިގެން ވެސް އަުޅގަ

ވަރަށް ރަނގަޅޭ. އާދެ، މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަީކ  ،ަނމަ ފައި ވިދާޅުވެެދއްވާދާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރަްއވާ މިހެން

ޤާނޫނު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެކޭ. ވަރަށް ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙެކޭ. މަނިކުފާނުމެން މި 

ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ކަމަށް ވިސްނާަވޑަިއގެންަފއި ހައްދަވާފައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮުނއްިވއިރު މި

ލު ނޫނީ ބި ،ނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށްީކގައި މި ޤާއެން ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ. ހަމައެއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަ

 މިކަން ފާހަަގވި ،ނަމަ ކުރުމުގެ ކުރިން މީތި ފާހަގަވިހިސާބުން ވެސް ތަްޞދީޤު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޮފނުވި

ނޑަށް ޔަޤީން. އެހެންއްވައިއަނބުރާ ފޮނު ،ނަމަ ނުލެވުނުކަން ެއީއ ކަމަށްވެއްޖެްއޔާ އެ އަނބުރާ ފޮނުވައިލީްސކަން އަުޅގަ

މެން މެއް ނޫނޭ. އާދެ، ައޅުަގނޑުއެހާ ރަނގަޅު ކަ ކުީރގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ޮއތް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ

، ެލވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން. މިހާރު މި ޓެކްސް ނަގަން ފެްއޓީމައިޅުވަމީހުންނަށް އޮޚިލާފަށް  ޙަޤީޤަތާީވކީ ވާހަކަދަްއކަން

ކާުރެގ މިއަުދގެ ސަރު ،ހި ސަރުކާރުވެމަ ދި ފަތުރުގެ އަގު ބޮޑުެވގެންދިޔައިެއއްގޮތަްށ އެތެރޭގެ ދަތުރު ނޫނީ ޓެކްސްގެ ބިލާ

އަޅުވަމުންދަނީ ވެސް އް ނޫން. އެންމެ ބޮޑަށް ބަދުނާމުއެެހންނެ މުތަކެއް އެޅެުމންދަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއީބޮލުގައި ބަދުނާ
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ނޑަެއޅިގެްނ އަދި ެއ މެން މަނިުކފާނު ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަާވ ޕާޓީގެ މެންބަރުން. ،އިދިކޮޅު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބަރުން ކަ

ކަމެއްކަން އެނގިތިބެ ރަްއޔިތުންނަށް ދަނީ އޮޅުވާލަމުން. މިއީ ަވރަށް ދެރަ ކަމެއް ރައީސް.  މިއީ ކިހިނެއް ވެަފއި އޮތް

ނޑުގެ ވާހަކަ ައކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް ދެވިފައި އޮތް އިޞްލާޙެޭކ. އަދި މިއަށްވުރެ މާ ބޮޑެތި  އާދެ، އަުޅގަ

ސް ރައްޔިތުން އަތުން ލުިއވެގެންދާ ކަމެއް. ނޫނިްއޔާ މި ކަންތައް ވެސް އަިދވެސް އެަބ އޮތް އިނގޭތޯ. މިހާރު މިއީ ވެ

ޓެކްސް ނަގަން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުނު ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަިއިއރު ބޭނުންވަނީ ދައުލަތަށް އާްމދަނީ އިތުރުކުރުން. ެއކަމަކު 

ޅޭ މީހުންގެ އަތުން ދިވެހި ދަންނަވަންތޯ ދެންމެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން، ފިލައިގެްނއު

ނޑުމެން  ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ޓެކްސް، ވިސާ ނުލިބި މި ދަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟ އަހަރަކު ކިަތްއ މިލިއަންތޯ؟ އަޅުގަ

އިހަކަށްރޭ ދެކުނިން ޓީ.ވީގެ ޕްރޮގުރާމެްއގައި ދެއްިކއިރު ައހަރަކު އެތައްއެަތއް މިލިއަނެްއގެ ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އްލިގެންދަނީ. މިކަާމ ބެހޭ ގޮތުން ކޮން ސަުރާކރަކުންތޯ ފިޔަވަުޅއެުޅްއވީ؟ ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ކޮްނ އަތުން ގެ 

ފިޔަވަެޅއްތޯ ެއޅުްއވީ؟ ދެްނ އޭެގ ފަހުން އަިއ ސަރުާކރުން ކޮންފިޔަވަެޅއްތޯ އެުޅްއވީ؟ އެހެްނވީމާ، މިީއ ދިވެހި 

ނ ޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންެޖހޭ ކަމެއް. އާދެ، ވިސްނުމަކީ ދައުލަތުގެ ނޫނީ ދިވެހި ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން އަުޅގަ

އަންނަންޖެހޭ ހެޔޮ ބަދަލުތަްއ ގެނައުން. ައޅުަގނޑުމެން ސަބްސިޑީެގ ގޮުތަގއި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަުރކާރުން 

މީހުންނަށް ވެްސ ފޯރުކޮށްދޭ އަގުަތއް ެވސް ނޫނީ ޚަރަދުތައް ވެސް ބޭރުމީހުންނަށް، ވިސާނުދަްއކައި މިާތ އުޅޭ ބޭރު

ލިބިގެން ެއ ދަނީ. ެއއީ ވެްސ ކިތަްއ ރުފިޔާތޯ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް؟ އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް 

ނޑު ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެީކަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހިފައި އޮްތ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ްއވާހެން އެމް.ޑީ.ީޕ ައކީ އެންމެ ޯއގާތެރި، އެންމެ ރަްއޔިތުންާނ ގާތުން މަަސއްކަތްކުެރްއވި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަ

ުކއްޖަކު އެ ތިބީ  11ސަރުކާރު. އެކަމަކު ދަންނަވަްނތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިައދު ވެސް ތިނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ 

އި ރޯކުރި މައްސަލަިއގަިއ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުނުވެގެްނ ަގއި ތިނަދޫގ1ަވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  2112ޖަލުގައި. ކުރީގެ 

އެ ކުދިން ބަންދުގައި ބަިއތިއްބަިއގެން، މައްސަލަ ނިމެންދެން ބައިތިއްބައިގެން ކުިރއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި 

ދެއްވަބައްަލވާ! ހައްޔަރުކޮށްފައި މި ތިބީ. މިއީ ކޮންބަޔަކު ކުރެއްވި ކަެމއްޯތ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނު ޖަވާބު

މިއީ ކާކު، ީކއްކުރަން ކުިރ ކަމެއްތޯ؟ ކޮންބަޔަކު، ކޮްނ ޓީ.ވީައކުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދަްއކަިއގެްނ 

ރައްޔިތުން ަކއްކާިލކަްއކާލުމެްއގެ ސަބަބުން ވީ ކަމެއްތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ މަނިކުފާނަށް އެ ުދވަހު ވަރަްށ ބޮޑަްށ 

ނޑު ފާަހގަކުރަން. އެހެންވީމާ، މަނިުކފާނަށް ޙަމްދަރުދީވަން. އެކަމަކު ދަންނަވަންތޯ މިއީ ކުެށްއ އަނިާޔވިކަން ައޅުގަ 

ނޑުމެންގެ ުޒވާން  ކުދިްނ މިހާރު އެ ތިބީ ޖަލުގައި.  11ނެތް އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާަތކެއް ލިބިގެން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ުކ ވެސް ހިމެނޭ. ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެ އޭގެތެޭރގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި ކައުންސިލަރަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެވއްޖެއްޔާ ތި  ކައުންސިލަުރގެ ފަރާތުން ނުދެވި އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިީއ ދެރަ ކަމެއް. އަޅުގަ

ހި ރައްޔިތުން ބޭފުޅުން ވެސް އަދި އަޅުަގނޑުމެންވެސް މަސަްއކަތްކޮްށގެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުން އެބަ ދިވެ
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ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭ. ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ރާއްޖެ ޓީ.ވީން ދައްކަިއގެން އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ތެޭރަގިއ 

އުފެދިގެންދިޔަ އުދާސްތަުކގެ ސަބަބުން؛ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤަސަމް މަރުވެއްޖޭ، ކުރީގެ 

ރު ރީކޯ މޫސާމަނިކު މަރުވެއްޖޭ ކިޔަިއގެން މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުުމގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި، ހިތުތެރޭގައި އޮތް ޖަޒުބާތުަތކެއް އުފެދިގެން ހިނގާަފިއ ހުރި ކަންތައްތައް މިހިރީ. 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން... ުޝުކރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. ޝަހުދީ ޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ، 2111/11ށަހެޅިފައިވާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އިޞްލާޙު މި ހު

ޓެކްސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އިްޞލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަަމށް ޓަކަިއ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ 

ނޑު ނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މި ބިލަކީ އަުޅގަ ެވސް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު އިސްމާޢީލަށް އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ތާއީުދކުރާ އަދި މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން ނުހަނު އުފާކުރާ  ތާއީދުކުރާ، އަދި މި އިޞްާލޙަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަްނ. އާދެ، އަުޅގަ އިޞްލާޙެްއކަން އަުޅގަ

 1އަހަާރއި  1ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ ދެެކވެމުންދާއިރު ައނެއްކާެވސް މިފަދަ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް މި ތަނަށް ގެނެސް 

ނޑުމެން މިތާނގައި ދައްަކއި އިުތރަށް މި މާޙައުލު ހަލަބޮލިކުރުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަްށ  އަހަރުގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

ނޑުގެ ވިސްނުން. މަޢާފުކުރަްއވާތި ވަރަށް ބޮޑަށް. ާއދެ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ނުދެކެން. ނަމަވެސް މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ  51ގޮތުަގއި މި ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަށް  ލާީރގެ ލުޔެްއ ލިބިގެންދިޔަ ކަމުަގއި ވިަޔސް އެއީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ަވރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ާއދެ، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގަިއ ހުށަހެޅިފައި މި 

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ރަްއިޔތުން؛ އާދެ، އެތެޭރގެ އުދުހުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ގިނަ ވާ އިޞްލާުޙގެ ސަބަ ބުން އަޅުގަ

އަދަދެްއގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުެޔއް ލިބިެގންދާނެ. އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން 

ބޮޑު ޝަުކާވއަކަށް ެވސް ިވ، ުޓއަރިސްޓުން އަުތން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގިަނ އަދަެދއްެގ ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ަވރަށް

ނެގެމުން މި ދާ އަދަދަށް، އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުްނެގ އަތުން ވެސް މި ޓެކްސް 

ނޑުމެްނގެ ރައީްސ ތަޞްދީޤުކުރައްާވ ހިސާ ބުން މިއަދަދަށް ނެގެމުންދާތީ. އާދެ، މި އިޞްލާޙު ފާްސވެގެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންެގ  އަޅުަގނުޑގެ އުއްމީދަކީ ވީާހވެސް އަވަހަކަށް މި މަރުަޙލާ ފުރިހަމަވެގެންދިޔުން. ައޅުގަ
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ނޑު އުއްމީދުކުރަން. އާދެ،  މިދެންނެވި ވޭން އަދި ކެކުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މުކަން އަިދ މި އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ މުހިއްމުކަން އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ އިޞްލާޙެއްގެ މުހިއް

އަޅުަގނޑުމެން ހިތްމައްޗަށް ެގންނައިރު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސް 

ކުރެްއވި ފަދައިން ކުރިން؛ އާެދ، މިހާރު މި ކޮޅުަގއި ވާހަކަ؛ މި ިއޞްލާޙަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވިއރު ފާހަގަ

ރުފިޔާ ގާތްަގނަޑކަށް މި ލިބެނީ.  5111އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ އާދައިގެ ިސވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފަކަށް ވެސް 

ނޑުމެން، ިމސާލަކަށް ހަނިމާދޫގެ މަގުން ދަތުރުކުރާ ދެމަފިރިއަކު މާލެ އަށް އަންނަން މިހާރު މި އޮތް  ލިބޭއިރު އަުޅގަ

ާޔ ހަމައެކަނި ޓިކެޓަށް އެބަ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. އަދި އޭގެިއތުރަށް ހަނިމާދޫއާ ހަމައަށް ރުފި 2111ރޭޓުން ވިއްޔާ 

ވާސިލުވުމަށް އެ ބޭފުޅުން ުކރާ ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ އާދެ، މުސާރައިގެ ބާކީ މި އޮންނަ މަދު އެތިކޮޅަކުން، 

ސް ކުރަންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާ ކޮބައިތޯ؟ މިދެންނެވި މުސާރައިގެ ބާކީ މިއޮންނަ މަދު އެތިކޮޅަކުން މާލެ އަށް އައި

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިގޮތަށް ހުރި  ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން އިސްނަްނގަަވިއގެން މި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަށް  ތަކްލީފްތައް ުކޑަކުރުމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑު ތާ  އީދުކުރަމޭ. އަިދ މި އިޞްލާޙު ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ފާްސވެގެްނގޮސް އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ  މިހާރު ވިސްނަންޖެހިފައިވާ މި ވިސްނުން ދުރުކޮށްދެވޭ ކަަހލަ ގޮތަކަށް ވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތު ން ހަމަ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތުން ޓެކްސްނަގަން ފެށުމާ ގުޅިގެްނ އަދި އުފާކުރާ ކަމެއް. އަދި ައޅުގަ

ވެސް މިފަދަ ވިސްނުންތަކަކަްށ ދިޔަތަން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ނަމަެވސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ 

ނޑުމެން އެ ނު  ކުތާ އަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫާސމަނިކު މިތާނގައި ފާަހގަުކރެއްިވ ފަދައިން، އަުޅގަ

ވިސްނާލާއިުރގަިއ ވެްސ މި ފެންނަނީ ކޮންމެ ބިދޭސީއެްއގެ އަތުން ދެ ފޯނު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ ބޮޑަްށ 

ނޑު ައދިވެސް ެއއް ފަހަރު ވާހަކަ  ވާހަކަދަްއކަން؛ ވާހަކަނުެދއްޭކ ނުކުތާއަކަށް އެ ނުކުތާ މި ވަނީ. އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑ މި  އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އަށް.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރު އޮތްއިުރގައި ނަގަންފެށުނު ޓެްކސްގެ ސަބަބުން މިހާރު މި 

ނުޑ އުާފުކރަން. އެހެން ނޫން ނަމަ ހީ  އޮތް ސަރުކާުރ ވެސް އަދި ިމ ދައުލަތް ދެމިއޮންނަ ގޮތް ެމދުވެރިވީީތވެ އަުޅގަ
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ނޑުމެން މި ދައުލަތް ވެސް ނެތުނީސްަކން އަޅުަގނޑަށް އެ ޝަްއކުކުރެޭވ. ސަބަބަކީ، މިހާރު  މިއަދު އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ވަނީ ނުއުފުލޭވަރުގެ ޮބޑެިތ ތަކުލީފުތަކާ ޖެހިފަ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ރީމާ ކޮންބަެއްއތޯ ކޯޓުތަކަށް ވަަޑއިގެންެނީވ؟ ކޮންބައެއްތޯ ކޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން ޓެކްްސގެ ނިޒާެމއް ތަޢާރަފުކު

ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން ުހއްޓުމަށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތްކުެރއްވީ؟ ކޮން ސަުރކާރަަކށް 

ޚިދުމަތްތަކުްނ  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންތޯ މިހާރު؟ އަދި ހަމައެާއއެުކގަިއ ކޮމިއުިނކޭޝަންސް؛ މުއާޞަލާތީ

ނޑުމަްއޗަށް ނުކުމެ  ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރަން މަސައްކަތްކުރީމާ އޭރުަގއި ކޮން ބަެއއްތޯ ވާހަކަފުޅުދެްއެކވީ މަސްެވރިން ކަ

ތިބޭއިރުަގއި ބޭނުންކުރާ ވޯކީޯޓކީން، ނޫނިއްޔާ ފޯނުން ޓެކްްސނެގުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ތިަމންނަމެން ކުރަންވާނެ ކަމެއް 

ވިދާޅުވެ ކޮން ބޭފުޅުންނެއްތޯ؟ އެީއ، މި ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިމ ނޫން ކަމަށް 

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކަވމުން. މިއަދު ބައްލަވާ ކަންިދމާވާ ގޮތް. ދުނިޔެ އެނބުރޭ ގޮތް. އެހެންވީާމ، މިކަމުން 

ނޑުމެންނަށް ަވރަށް ގިނަގުނަ ފިާލވަޅުތަ ެކްއ އެބަ ލިބެންޖެހޭ. ޓެކްްސގެ؛ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ވެސް އަުޅގަ

ޓެކްސްނެގުުމގައި ިދވެހިންނެކޭ، ބޭރުމީހުންނެކޭ، ބިދޭސީންނެކޭ، ޓޫރިސްޓުންނެކޭ އެއްަފދައިން ދިވެހިންގެ އަތުން މި 

ަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށްލާަފއި މި ވަީނ މި ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުޑަކުރުމަކީ ވެސް އަޅު

ކަމެއް. ދިވެހިްނގެ އަތުން ެނގޭ ޓެކްސް އެބަ ުކޑަވާންޖެހޭ. ބޭރުމީހުންނާ ނޫނިއްޔާ ޓުއަރިސްޓުން އަތުން ނެގޭ ެޓކުހާ 

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުަތއް ނިކަމެތިކޮްށ  އެްއގޮތްެވގެންނުވާނެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ނިކަމެތިކުރުމަށް ޓަކައި، އަުޅގަ

ށް ޓަަކއި އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ތަޢާރަފުުކރި ގެސްޓުހައުްސގެ ިސޔާަސތު ފުޑާލުމަށް ޓަކައި މި ފަގީރުކުރުމަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ކުދިކުދި ވިޔަފާރި މި  ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާ ޮގތް މިހާރު އަޅުގަ

ހަުއސްތަކުން ޓެކްސްެނގުން، ބެްޑ ޓެކްސްނެގުން ވެސް ވަީނ ކުރާ ގެސްޓްަހއުސްތަްއ، ރަްށރަށުގައި އުފައްދާ ގެސްޓު

ޑޮލަރަށް އެނދު ވިއްކާ ރިސޯޓުަތކެޭކ  2111ހުއްޓައިލާފަ. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހުގައި އެވަނީ 

ކްސްަނގަން ޑޮލަރު އެނދު ވިއްކާ ގެސްޓުހައުސްަތކުްނ ވެސް ޓެކްސް ނަގަްނ، ހަމަ އެްއވަރަކަށް ޓެ 51އެއްފަދައިން 

ޑޮލަރު. ައދި އެއަށްފަހުަގއި މިހާރު އެ ޓެކްސް އުވާލުމަށްފަހު، އަނެްއކާ މާ ހީލަތްތެރި ގޮެތއް ިމ  1ހަމަޖައްސާފައި 

 51ޑޮލަރު މި ނަގަނީ. އާދަިއގެ ކުިދކުދި  11ޑޮލަރު މި ނަގަނީ ގްރީން ޓެކްްސއޭ ބުނެ. ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  11ހެދީ. 

ޓުހައުސްތަކުން ވެްސ. ހަމައެއާެއކުަގއި ފަތުރުވެރިންގެ އަުތން ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް އެ ޑޮލަރަށް އެނދު ވިްއކާ ެގސް 

ރުފިޔާ އެބަ ދަްއކަންޖެހޭ.  5111ނަގާ އިތުރު ެޓކްްސގެ ސަބަުބން، ބ. އަތޮޅަްށ މިސާލަކަށް، ޓޫރިސްޓަކު ފުރަންވީމަ 

ޓޫރިސްޓެއްތޯ ދާނީ؟ މިކަހަލަ އެތައްއެަތއް ކަމެްއގެ ދެން، ކާކުތޯ ކުދިކުދި ގެްސުޓހައުސްަގއި ރޭކޮށްލުމަށް ޓަކަިއ ކޮން 

ސަބަބުން ގެސްޓުހައުސްަތއް މި އޮތް ނެތިގެންދަނީ. ދިވެހިރާްއޖޭގައި ެއކި ކަންޮކޅުތަުކގައި ުކދިކުދި ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން 

ނޑިގެންދަނީ މި ސަުރކާުރގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން. އެެހންވީމާ، ިސޔާސަތުތައް ހިްނގަާވއިުރގައި މި ކަންކަމަށް  ފު

ސަމާލުކަމެއް މި ސަރުކާރުން ދެއްވަން އެބަ ޖެހޭ. ޢާއްމު ކުދިކުދި ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާިރ 
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ސަލާމަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ގެސްޓުަހއުްސގެ ސިޔާސަަތއިގެން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަިދވެސް ހަމަ 

ޅަށްޖެހުމުގެ ަމސައްކަތް އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރަުމންދާނެ. ކުރީ ދުވަހު ވެސް ކުރިއަށްދާނެ. ގެްސޓުހައުސްަތއް ނަަގއި ކޮ

ބައްލަވާ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަޑަިއެގން އެ ހެއްދެވި އިތުރުފުޅު. ަވޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމާ ބެހޭ 

ނަޑއެިޅގެން ނަޑއެޅިަފއިވާ  ޤާނޫނާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫާނ ކަ ޚިލާފަށް ޖިނާޢީ އަދަބު ކަ

އަމަލެއް ކުަރއްަވިއގެން އެ ދިޔައީ. އަދި ޭއގެ މަތިމަތިން އިތުރުފުޅު އެބަ ހައްަދވާ. މިހާރު އަނެއްކާ ނޫސްބަޔާން 

ޒަތްތެިރ ނެރުއްވާފައި އެބަ ވިދާުޅވޭ ެއ ވާހަކަފުޅެއް ެއގޮތަކަށް ނުަދއްކަމޭ. ބައްަލވާ! ިއއްޔެ ހިނގި ކަމެއް ނޫންތޯ ޢިއް

ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ބައްލަވަން އިންނެވި. އަދި ހަމައެާއއެުކ، މުޅި ރާއްޭޖގެ އެންެމހައި ރައްޔިތުން ަލއިްވކޮށް 

ޓީވީން ބައްލަވަން ިތއްބެވި. އެކަމަކު މިހާރު އެ ވާހަކަފުުޅ ނުދައްކަވާ ކަމަށް މި ވިދާުޅވަނީ. އިންިޑޔާ ސަރުކާރުްނ 

ހިސާބަށް ދިޔައިމަ އެއީ ލަދުވެތިަކމެއް. އެީއ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ރާއްޭޖގެ ައގުެވއްޭޓ ނޫސް ބަޔާން ނެރުއްވާ 

ނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ލީޑަުރ  ކަންތައްތަކަކީ ެއއީ. އެ ކަމަނާ ވިދާޅުވި އެ ދުވަހު ވާހަކަފުުޅދައްކަވަމުން؛ މިސާލަކަށް، ައޅުގަ

ކުފާނު އެމެރިކާ އިން ެއ ވަަޑިއގަންނަވަނީ އިނާމު ދައްކަާވ ވާހަކަފުޅުންނޭ ރާްއޖޭގެ ައުގވެއްޓެނީ. ެއ މަނި

ހޯއްދަވަިއގެން. ެއއީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރުކޮށް، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ނަން ދުނިޔޭގެ ަކންކޮޅުތަުކގައި އުުފއްލެވުުމެގ 

ވައްޓެރި ޤައުމުތަކުްނ މަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވާ ބޭފުޅެްއ. އެއާ ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިތުރުފުޅުހައްދަަވއި، އަ 

ނޫސްބަޔާން ނެރޭ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ެއއީ ާރއްޖޭގެ ައގުެވއްޓޭ ސަބަބަކީ. ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުްނވާ ކަންަތއްތަްއ ިމ 

ނުޑ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލަމުން އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ނޑުމެން ބަހުސްުކރަމުން މި ގެންދަނީ. މުދަލާއި  2111/11އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަށް އަުޅގަ

މުގެ ޤާނޫނަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ބަހުސްކުރައްވަމުްނގެންދަާވއިރުަގއި މިދެންނެވި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްެނގު 

ޤާނޫނުގައި ހުރި އެްއޗަާކ އަދި ެއއާ ގުިޅގެން ަރއްިޔތުންނަށް ނުވަތަ މަޖިލީހަށް ޢްމުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަމަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގޭ  ބައްލަަވއިގެން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާނަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

އަށްޙަމްދުކުރަން. ުއއްމަތަްށ ކަުއކުރެްއވި ސާހިބާ އަށް هللا ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަދަ ކީރިތިވަންތަ 

ލާވާތްިކޔަވަން. އަދި ިމ ސަލާވާުތގައި އިތުރު އެަކލޭގެފާނުގެ މިތުރު އާލުންާނ އަދި މަތިވެރި އަޞްޙާބުން ސަ
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ޝާމިލްކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަތި އުނދަގޫަތކާއި ތޫފާންތަކާއި ގުދުރަތީ މުސީާބތްތަކާއި ހަނގުރާމަތަާކއި މި 

ްޛ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫްމ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެިރކަން ހުރިހާ ކަންތައްތަކުެގ ތެޭރން ރައީސް އަލްއުސްތާ 

ބިލިއަންގައި. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މި ދެކެނީ މި އަދަދު  2ނިންމަވައިލެްއވިއިުރަގއި މި ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އޮތީ އެންމެ 

ްސ، މިއަދު މި އަދަދު ބިލިއަނަށް އަރައިެގންދިޔަ ވާހަކަ. ތިން އަހަރު ބައިގެ ވެިރކަމެްއގެ ތެރޭން ނިމިގެންގޮ 22ވެސް 

ބިިލއަނަށް އަރާފަ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މީ ޤައުމެއް ަހލާކުވެ، ފަާނވެގެންިދއުމުެގ  12އަހަުރވެގެންދިަޔއިރު މި އޮީތ  5

ވަނަ އަހަރުަގއި ފާސްކުިރ  2111ސަބަބު. މިހެން ވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް އެބަ އޮތް. އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ 

ޓެކްސް ނަގަމުންދިޔަ ވާހަކަ. މި އަދަުދ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި  12ން ދިވެހި ރަްއޔިތުން އަތުން %ޤާނޫނެއްގެ ތެރޭ

ނޑުމެންނާ ގުޅިފައި ހުރި ޕާޓީތަކުްނ  ސަރުކާރުން ވެސް އަދި ސަުރކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން ވެސް އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  3މި %އަށް ތިރިކޮށްލުމަށް ޓަކައި.  3ވެސް މަސައްކަތް މި ކުރަނީ % ތިރިކޮށްލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ސަބަބުަތކެއް އެބަ އޮތް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ސަބަބުތަކަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތްަތއް 

މި ނޫން  ހޯދައިދިނުން. ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަޔާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުން. ރައްޔިތުންގެ ޖީބުތައް މުއްސަނދިކުރުން.

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދާ ބަޖެޓުގައި،  ކޮން ކަމެއްަގއިތޯ ޤައުމެްއގެ ވެރިޔަކު ވެރިންކަންކުރަްނވީ؟ ބައްލަވާ! މިއަދު އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުފިާޔ ހިމަނާފައި މި އޮތީ ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ޓަަކިއ  1.2ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުގައި  2115

ޓަކައި ޚާއްޞަކުެރިވގެްނ މިއަދު އުމުރުން ދުވަސްީވ މީހުންނަށް މި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަކުެރވިގެން. ފަގީރުންަނށް 

ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު ޓަކިޖަހައިލާފައި މާމަ އާއި ކާފަގެ ކޮޓަރިތެރެއަށް މި ަވއްދައިލާ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ 

ނޑުެމން ބޭނުމެއް ނުވޭ. ހަމައެާއއެކު، ހުސްނުވާ އާސަން ދަ. ހުސްނުވާ އާސަންދަ އަށް ހުއްޓުަވއިލާކަށެްއ އަުޅގަ

ބަދަލުކޮށްލަން މި ޖެހުނީ ހުސްވަމުން، ހުސްވަމުން ގޮސް ހުސްެވގެންދިޔައިމަ. އެ އާސަްނދަ، ހުސްނުވާ އާސަންދައަކަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖީބުަތކަށް ވައްދާލަން ބޭނުންވަނީ.  751ބަދަލުކޮށްފައި މިއަދު މި ސަރުކާރުން 

މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނީ، ހަމައެކަިނ  511ޓަކައި ކަރަންްޓ ސަބްސިޑީްޒގެ ގޮުތގައި  ފަގީރުންނަށް

ނޑުމެން ޓެކްސް ނަގަންެޖހޭ ސަބަބުތަކަކީ. ޓެކްސް އުާވލަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީ ވެސް.  ފަގީރުންނަށް ޓަކައި. އެީއ، ައޅުގަ

ން. އަޅުަގނޑުމެން ޓެްކސަްށ ނަގާ ފައިސާ މި ވައްދަނީ ޓެކްސް ނަގަންޖެހެނީ ޓެކްްސ ދައްކަންޖެހޭ މީހުންގެ އަތު 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައި އެބަ  113އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަގީރުންނަށް ޓަކައި. ހަމައެާއއެކު ާކޑުގެ ަސބްސިޑީޒް ގޮުތގައި 

ނުޑމެންގެ 21އޮތް. ފެނުގެ ސަބްސިޑީްޒގެ ޮގތުގައި  މި ރާއްޖޭގައި ތިބި  މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައި އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ މި އޮތީ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފަ. ހަމައެކަނި އެކަނިވެރި  121ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް 

ނުޑވެރިކަން  11މައިންނަށް ވެސް އެބަ އޮޭތ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފަ. މަސްވެރިކަާމއި ދަ

އަުޅަގނޑުމެން ވެފައި ހުރި ވަޢުދުަތއް ފުއްދުމަށް ޓަކަިއ؛ ފުއްދާެނ މި ސަރުކާރުން. ފުއްދާނެ.  ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކަިއ،

މިލިއަން ރުފިޔާ.  51މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނާފަ. ވިޔަފާރިތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް ަޓކައި  11އެއަށް އެ އޮތީ 
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ްއ ފިހާރަ، ދެ ފިހާރަ އަށް ބަދަލުކޮށްލަން މި ސަރުކާރު ކުދި ވިޔަފާރިަތއް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ކަންމަތީ އެ

ބޭނުންވޭ. ެއއް އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވެރިމީހާ އަކީ ެދ ޮއޑިދޯނިފަހަރުގެ ވެރިމީހާ އަށް ބަަދލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މިކަްނ 

ނޑައަަޅިއ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީގެން. ގެދޮ ރުގެ ހިޔާވެހިކަުމގަިއ ކުރެވޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ މި އަދަދުތައް ކަ

މިިލއަން ުރފިޔާ؛ ސަބަބުތަެކއް އެބަ ޮއތޭ މި އަދަދު ހިމަނަންޖެހޭ. މިއަދު ވެސް ފްލެޓުތަކަށް  21އެބަ އޮްތ 

އިޢުލާންކޮށްލީމަ އެ ލަނީ ދިހަ ހާސް މީހުން، ފަނަރަ ހާސް މީހުން ފްލެޓުތަކަށް. މި މީހުންނަށް ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭްނ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދުެވގެން މަޖިލީހަށް ވަދެމިތިބެނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެ ހޭ. އަޅުގަ

އެޕްލިކޭޝަން އަްނނަންޏާ އެއީ މައްސަލައެއް،  2511ކުރަންެވގެން. އަޅުަގނޑުމެްނ ވަޒީފާއަކަށް އިޢުލާންކޮށްލީާމ 

ެއޕްލިކޭޝަން އަންނަންޏާ އެއީ  1111، 2111މާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ފްލެޓުތަކަށް އިޢުާލންކޮށްލީ

މައްސަލަެއއް. މިކަން ޙައްލުުކރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭން މަސައްކަތްކުަރން މި ޖެހެނީ. ހަމައެއާއެުކ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ނަގާ ފައިސާ ނަގަންޖެހޭނީ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން. މިސާލަކަށް، ޓެކްްސ 

ނޑުމެން މި ނަާގ  3ކަންޖެހޭނީ ޓެކްސް ދައްަކންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން. ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މީ %ދައް ފައިސާ. އަުޅގަ

މި ދަނީ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކަިއ، ރަްއޔިތުންގެ ޚިުދމަތަށް ޓަކައި، ަރއްޔިތުްނެގ  3ޓެކްސް، މި ބިލުން މި ލިބޭ %

ބިލިއަން ރުފިޔާ  2.1ޞިއްީޙ ފަރުވާ އަށް ބަލާއިރުަގއި ެވސް  ބޭސްފަރުވާތަކަށް ޓަަކއި. ހަމައެކަނި އަުޅަގނޑުމެން

ބިލިއަން ރުިފޔާ މި ދެނީ އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެުޓގައި ހިަމނާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  2.1ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ޓަަކއި. 

ކަށް މި ދަނީ ދުވަހަ 15ދުވަހަކަްށ،  11ފާހަގަކުރެވޭނެ މި ސަރުކާރު މި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ 

ނޑުމެންގެ ރަށްފުށުެގ ރައްޔިތުން ބޭސް ގަތުމަްށ  ފާމަސީއެއް ހުޅުވަމުން. މި ފާމަސީ ހުޅުވަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީ އަުޅގަ

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްލައިގެން ކަިއރި ރަށްތަކަށް ދާން އެބަ ޖެހޭ. މީ ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ  2111ރުފިޔާ،  1511ޓަކައި 

ނޑުމެންނަްށ ޒުވާނުންނަށް ޓަަކއި ެވްސ ޙަޤީޤަތަކީ މީ. އެހެންވީ މިލިއަން ރުފިޔާ މި  111މާ، ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު މި ތިބީ؛  ބަޖެޓުގައި ހިމެނެފައިވޭ. ުޒާވނުން ތަރައްޤީކޮށްގެން ނޫނީ ޤައުމެއް ތަރައްީޤއެއް ުނކުެރވޭނެ. އަުޅގަ

ތްތަކެއް ހޯަދއިދޭން އެބަ ޖެހޭ. މުއްސަނދިންގެ އަތުްނ ޒުވާނުންނަށް ގޮތްަތކެއް ހޯދަިއދޭން އެބަ ޖެހޭ. ނިކަމެތިންނަށް ގޮ

ނުޑމެން ދޭންޖެހޭނީ ނިކަމެތި  ވެސް ަނގަންޖެހޭ ޓެކްސް ވެސް ަނގަން އެަބ ޖެހޭ. އެ ނަާގ ޓެކްްސ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޓެކްސް ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރަމުންދާހިނދު، ހަމައެއާެއކު، ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރިވައިްޒކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ސޯޝަ ލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ޮގތުގައި މި ދޭ ސަބްސިޑީޒްަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަަލން އެބަ ޖެހޭ މި ދެވެނީ ޙަީޤޤީ ނިކަމަތިންނަށްތޯ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮްށ   1.2ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަހަ އިާލއިރު މީ ޙަޤީޤީ ފަގީރުންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ބިލިއަން ރުފިޔާ ރައްޔިތުންނަްށ އަުޅގަ

މިކަން އަޅުަގނޑު މިއަދު ިމ ގޮވާލަނީ ސަރުކާރަށް ވެްސ މި ކަންތައްތައް ރިަވއިްޒކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ފަގީރުންނަކީ 

އްކަތްކޮށްދިނުމަށް. ައޅުަގނޑު ކޮބައިތޯ ބަލަިއ، ފަގީރުންނަްށ ޙައްޤުެވގެންާވ އިނާޔާތްަތއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަސަ 
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ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާ އެކު ަކމާ ބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ، ިމ ސިސްޓަމު މުޅިން އަލުން 

ބިލިއަން ރުފިޔާ، ޭއެގ  112އަޅުަގނޑުމެން ިރވަިއޒްކުރުަމށްފަހުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ 

 ދާކޮށްދޭށޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޙައްޤުވެރިންނަށް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

 ެކވުްނ:ވާހަކަދެއް ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑު ހިތަށް މިއަުދ މި އަރަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޭވ ައޑުތަކާ އެްއގޮތަްށ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުެމން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް  ކަންތައްތައް ެވގެންދާ ނަމަ، ހާދަ އުފާވެރި ބަޔަކަށޭ، ހާދަ އުފާވެރިކަންމަތީަގއޭ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިއީ އަޅުަގނޑު ެވްސ ، ދިރިއުޅެމުންދާނީ. އާދެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެކޭ. ރަްއޔިތުންނަށް ލުޔެއް ލިބޭ ކޮންމެ ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަކަށަވަރުން ވެްސ 

ނޑު މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެކަަމށް  ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަކީ 

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިވެހިން 12އަޅުަގނޑުމެން % ެގ އަށް މި އިޞްލާޙު ގެނަިއއިރު ެވސް އަުޅގަ

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުަގއި ިޚދުމަތްހޯދާނެކަމާ އަދި ރިސޯޓްތަކުަގއި މުަވްއޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކުެރވިގެްނ އަާސީސ 

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ޚާްއޞަކުެރވިގެްނ ފިހާރަތަކެއް ހުންނާނެކަމާ، މިކަންތައްތައް އެނގިތިެބ 

ކާުރވެގެންދާ ޮގތަށް މި ފަދަ އިޞްލާޙުތައް މިތަނުން ފާސްވެގެންދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖލީހުގެ މަސައްކަތް ބޭ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުެމން މި މަޖިލީހުގައި ކުރަންޖެހޭ އެތައް މަސަްއކަތްތަެކއް ހުރި  އެީއ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ  ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އަބަދުެވސް ރައްޔިުތން އަޅުގަ ދިމާއަށް އެ ވާހަކަ ދައްކަމުން އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އެތައް މަސައްކަތެްއ ހުރި ވާހަކަ. އެ މަސައްކަތައް ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންާދ  ގެންދަވަނީ އަުޅގަ

ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކަންތައްތަްއ މަޖިލީހުން ގެންނަންޖެހޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އެީއ އެހާ 

ނުޑމެން ކުރާ މަސައްކަތްަތއް ޒި ނުޑ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ ންމާދާރުކަމެއް ނޫން. އެެހންވެ، އަުޅގަ

އަށް ބޮޑުކުރިއިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް  12ތަކުރާރުނުވާ ގޮަތކަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. %

ނޑުމެން މި ކަންތައް ރަނގަޅަށް އެބަ އެނގޭ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެނީ ކޮ ންކަމެއްކަން. އެނގިތިބެގެންޭނ އަޅުގަ

ގެ  3ކުރީ. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދު ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަީކ، އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާ %
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ންނާ އަދި ބައެއް ރީފަންޑު އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅަންނުޖެހޭނެބާއޭ. ސަބަބަކީ މިހާރު އެތެރޭގެ ުއދުހުންތަކު

ކަމަށް ޗާުޖުކރެވޭނީ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ  12ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނުގައި އެ ޮއތް ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ އެ %

ނޑުމެްނ މިހާރުން މިހާރަށް އިތުރު  ރަނގަޅުވާެނ ެއގޮތަށް ރީފަްނޑުކުރުމުެގ ވިސްނުެމއް އޮްތ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ރީފަންޑުުކރާ ގޮތަށް ެއކަންތައް ކުރުން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ  3ގެެނސްގެން، އެ % އިޞްލާޙެއް ީމގެތެރެއަށް

މީގައި ގޮވާލަން ބޭނުްނވަނީ މިއީ ވަރަށް ޮބޑަށް މުޅި ދިވެިހ ރައްޔިތުންނާ ުގޅިފައި އޮތް ކަމަކަށް ވާީތ، މި ކަންތަްއ 

ހޭ. މި އިޞްލާޙު ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ނިންމަން އެބަ ޖެ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ދައްކަންނުޖެހޭ އެްއޗެއް ަދްއކަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މީ  ރައްޔިތުންގެ އަތުން ބޭކާރު ޮގތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިކަންތައްތައް ވީާހވެސް ައވަހަ ކަްށ އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކާ ޚިލާފަށް އަޅުގަ

ނޑު  12ނިންމައި ރައްޔިތުން އަތުން މިހާރު މި ނެގޭ % އަްށ ހުއްޓުމަށް ގެންނަން. އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތްތޯ ިމއަދުން ފެށިގެން ވެސް މި ކަންތައް ނިންމައިލެވޭނެ ގޮތެްއ  ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަގުތީ ގޮތުން ނަމަވެސް. ޯކޓުއަމުރެ ނޑުމެންނަށް ނިންމައިލެވޭތޯ، އެވެސް އަުޅގަ ްއގެ ދަށުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށް ނިމެންދެން ހުއްޓައިލާ ގޮތަށް. އެީއ،  12ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. % އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ުލއިޭދ  ރައްޔިތުންނަށް ލުއިދޭން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  ނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭނެ ކަެމއް ކަމަކަށް ައޅުގަ ވާހަކަ. އެހެންކަމަްށވާނަމަ، އެީއ، އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ކޯޓުއަމުރެްއގެ ދަށުން % މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓަން؛ އެގޮތަށް އެ ކަންތަްއ  12އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވަންޏާ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދްއވި ފުރުޞަތަށް.ކުރެވޭ ކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 އަށް.هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاއީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން މިއަދު 

ނޑުގެ ކުރިން ވާަހކަފުުޅދެއްކެިވ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ބިަލށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ބިލަށް މެންބަ ނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދު. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ ރުންނެކޭ އެއްފަދައިން ައޅުގަ

ވަރަށް ތާއީދު. އެހެންނަމަވެްސ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ތަކުރާރުކޮށް އެާހ 

އަާކއި ހުޅުޖެހި ވާހަަކއަާކއި ތަންތަން ރޯކުރި ވާހަަކއަާކއި އަނިާޔކުރި ވާހަަކއަާކ؛ ބޮޑަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާެރްއގެ ވާހަކަ 
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ނުޑގެ ސުވާަލކީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލުގެ މަޤްޞަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޅޭ ހިސާބަށް ދިޔަ. އަުޅގަ

ވެސް މިހާ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ގެންނަިއުރ  ކީްއވެގެންތޯ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ޓެކްސްއާ ބެހޭ ބިެލއް ހުށަހަޅުއްާވއިރު

ވެސް އަމިއްލަ ސިާޔސަތުތަުކެގ ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ބަދަުލގައި ތަކުރާރުކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރެއްަގއި ނުވަތަ އެމް.ޑީ.ީޕ 

އްަލ މެންބަރުން މިހެން ހެދީއޭ، އެހެން ހެދީއޭ، ހުޅުޖެހީއޭ، އަނެއް ކަމެކޭ ކިޔަންޖެހެނީ ކީއްެވގެންތޯއޭ؟ އަމި

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓ  2115އިޤްތިޞާދީ ވިސްނުމެއް ނެީތތޯއޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް؟ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ހުށަހަޅުއްވަމުން މާލީ ަވޒީރު ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނު، ެއއްެވސް ކަހަލަ ިދުގ 

ހަލަ ތަސްވީރެްއ، އެްއވެސް ކަހަލަ އަމާެޒއް ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ މުއްދަތަކަށް، ދިގު ރާސްތާ ެއއްވެސް ކަ

އެ މޭރުމުން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރުން، އެމް.ޑީ.އޭެގ މެންބަރުން، ސަރުކާރަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުން 

ވާހަކަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަިމއްަލ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅިޔަސް ދައްކަން މި ޖެހެނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރެްއގެ 

ނޑަށް  އިޤްތިޞާދީ ވިސްނުމެއް މި މަޖިލީހަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

އި ިމ އަށް އިތުރުކުރި ވާހަކަައކާ 12ހީވަނީ މާ ރަނގަޅުވާނެހެން. ީޕ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން މިތާ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން %

ޓެކްސް ޤާނޫނަކީ އެމް.ޑީ.ީޕން ތަޢާރަފުކުރި ބިލެއް ަކމުގައި ވިދާުޅވާއިުރ؛ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ޕީން 

އަްށ އުފުއްލީ މި ސަރުކާރުން  12ތަޢާރަފުކުރި ބިލެއް، އެމް.ޑީ.ޕީން ތަޢާރަފުކުރި ޤާނޫނެއް ކަމުގައި ވިޔަސް %

ހަވާލުެވވަަޑއިގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެންމެ ފުރަތަމައިނުން  އިނގޭތޯ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވެިރކަމާ

ަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަުރކާރުްނ  2112ފެބްރުއަީރ  3ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙެްއގެ ޮގތުގަިއ ހުށަހެޅުއްިވ ެއއްެޗއް މީ 

ައށް  12ސް އިނގޭތޯ %ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި ފާސްކުރެްއވި ިއޞްލާޙެއް މީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

އުފުއްލި އުފުއްލުމަކީ. އެހެްނީވމާ، އެމް.ޑީ.ޕީންނޭ ކިޔަިއގެން މިތާނގައި ވާހަކަދެއްކުުމގެ މާނައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ. ިދވެިހ ރައްޔިތުންނަކަށް އެވަަރކަްށ ނޯޅޭނެ. ދެން މިތާނގައި ޓެކްސްގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު، 

ބިލިއަން ދިވެހި  11ހިނގާ އަހަރަށް ވެސް އަންދާޒާކުެރވޭ ާއމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ޓެކުހުން އެކަނި  މިއަހަރު، މި

ބިލިއަން ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނ  12އަހަރަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި އެބަ އޮތް  2115ދައުލަތަށް ވަންނާނެ. 

ޓެކްސްގެ ިނޒާމެއް ތަޢާރަފުޮކށް، އިންސާުފވެރި ޓެކްްސެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން މި ތިބީ މިކަމާ ހަވާލުވާން. ވަށާޖެހޭ

ނޑިނޭޅި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި އާމްދަނީ ވައްދާނެ ގޮތް ތަޢާރަފުކުރީ  ނިޒާމެއް ތަޢާރަފުކޮށް، ދިވެިހ ދައުލަތަށް ކެ

ނޑުމެން މި ތިބީ ހަވާލުވާން. ެއ ދުވަހު އެ ެޓކްސްެގ ނިޒާމު  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވިްނ،  ތަޢާރަފުކުރަމުން، ބިލުތައް ތަޢާރަފުކުރަމުން ވެސް އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީން ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ތަޢާރަފުކުރަނީއޭ. ދެން އަންނަ އެއްވެސް ސަރުކާަރކުން މި ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ހުއްަޓެއްއ 

ރުކާރަކުްނ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ، ޓެްކސް އުފުއްލާނީތޯ، ތިިރކުރާނީތޯ؛ އެ ވިސްނުން ެއކަންޏޭ. ނުލާނޭ. އަންނަ ސަ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މިހާރުގެ ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަްނނަވާ އެަތއް ވަޒީރުންނެްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓެކްސްަތއް 
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މެން ތާއީދުކުރާ އެްއެޗްއ ނޫނޭ ޓެކްސް ނެގުމަީކ. ތަޢާރަފުކުރަމުންގެންދިޔައިރު ވަކާލާތުކުރަމުްނގެންދިޔަ ތިމަންނަ

ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓު ޓެކްސް އަކީ ެވސް ތިމަންނަމެން ތަޢާރަފުކުރާ އެްއޗެއް ނޫނޭ މިައދުގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު 

ދަނީ ބިލިއަނުން އާމް 12ބިލިއަނުްނ،  11ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާުޅވެފައިވޭ. އެކަމަކު ވެރިކަމާ ހަާވލުވެަވޑަިއގެން 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ވަންނަންހެދީމާ ތާއީދުކުރޭ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބިިލއަނާ ހަވާުލވާށޭ  12ފަރާތުން، މިތިބީ މި ވަށާޖެހޭ ޓެކްސްގެ ިނޒާމުގެ ފަާރތުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ވަްނނަ 

ނޑުމެން މިތިބީ މި ނަމުގައި ވާށޭ،  އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ. މިކަން ތަޢާރަފުކުރި ބައެއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މިކަމާ ހަވާލުވާށޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުންގެ ވާހަކަ ދައްާކއިުރ 

ނޑުމެން ކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ އެހެން ކަްނކަމެްއ އެ 2115 ބަހުރި. އަލުން އަނބުރާ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް ބަަލއިލާއިރު އަުޅގަ

އިންޑައިެރކްޓް ޓެކްސް އަށް އެބަ ދޭ. ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރާން އެބަ އޮތް ބަޖެޓުގައި ހުށަހަޅާފަ. ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށްފައި އަިދ 

ނޑުމެން  ނޑާން ވެސް އެބައޮްތ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހުށަހަޅާފަ. މީ އަޅުގަ ނުވީތާކަށް ސަބްިސޑީޒްަތްއ ކަ

ނޑުމެން ވިސްނުމަކަށް އަީއ  2111. އެްމ.ޑީ.ޕީން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީ ވަނަ އަަހރުއްސުރެ ފެށިގެން އަުޅގަ

އިންޑައިެރކްޓު ޓެކްްސއާ ދުރަށް ގޮއްސަިއ، ޑައިެރކްޓު ޓެކްޭސޝަނަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާން ވިސްނީ. އަލުން އަނބުރާ 

ޔިތުން ތަުކލީފެއްގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު، ސަރުކާރުން ދެކޮޅުން ޓެކްްސނަގާން އެ ފަށަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައް

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ބަލަންވީ  ވަަނ  2115ރައްޔިތުންނަށް ލުެޔއް ގެނެްސދޭ ވާހަކަދަްއކާއިުރ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި މި ޮއތް ބަޖެޓުގައި އިންޓްރޮޑިުއްސކުރާ އަލުން އަނބުރާ ިޑއުީޓ ބޮޑުކުރާތީވެ. ޝުކުިރއްޔާ 

 އްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޚަލީލަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ަޓަކއި ޝުކުރުދަންަނވަމުން އަުޅަގނޑުެގ ވާަހކަައއިގެން ކުރިއަްށ  `. ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެބަ އަުޑއަހަމު މުހާވިރާެއއްަގއި ބުނާ ވާހަކަ،  ދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ޔާބުވާނެ ކަމެއް ނޫންަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އަމާކީތީ ފަރަށް ދާ އުސޫލުްނ ކުރާ ެއއްެވސް ކަމަކީ އެީއ ކާމި

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް  އެނގޭ. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޢާރަފުވެގެންދިަޔއިރުަގއި އަުޅގަ

ްނ އެނގޭ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުާކރުން ތަޢާރަފުވެގެންދިޔައިުރަގއި އުސޫެލއް ނެތި ތަޢާރަފުކުރެއްވުުމގެ ސަބަބު
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ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑެިތ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިެވގެްނދިޔަ. ހަމައެާއއެުކގައި އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ 

ޖެހޭ، ހަމަ އެ އުސޫލުން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ަރނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ޔުޓިލިީޓ ކުންފުނިތަކެއް ހަދައިގެން ެއ 

ީނ އެއީ ކަރުދާސް ކުންފުނިތަެކްއގެ ގޮުތަގއި. ެއ ކުންފުނިތައް ވެގެންދިަޔއީ ަރއްޔިތުން މި ކުންފުނިތައް ވެސް ވެފަިއ ވަ

ދައްކާ ޓެކްސް އިން މުސާރަދޭ އެކްޓިިވސްޓުންތަކެއް ބައިތިއްބާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރޮމޯޓުކުރާ ވަޞީލަތްތަކެްއ 

ތީޖާއަކަށް ެވގެންދިޔަީއ ޞިއްޙީ ާދއިރާ ޢާއިމުކުރުމުގެ މުައއްސަސާަތަކށް އެ ތަންތަން ވެްސ ެވގެންދިޔައީ. ނަ

ތަރައްޤީވުުމގެ ބަދަލުގައި އެަތން ވެސް ހަލާކުވެގެންދިއުން. ރައްޔިތުން ނަގާ ޓެކްސް އިްނ ޚަރަދުކުރެވިގެންދިޔަ ބަޔަުކ 

މެއް ތިބުމުގެ ނަތީޖާ. ހަމައެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވިގެންދިޔަ ިދވެހި ޤައުމު، ހިނގަހިނގާ އޮތް ޤައު

ވެލްފެއަރ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުޮކށް، ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ، ކޮމިއުިނޒަމާ ދިމާލަށް ގޮސް މުޅި ދައުލަތުްނ 

ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގޭ ޓެކްސް ސަބްސިީޑގެ ގޮތުަގއި މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންނާ ދޭތެރޭ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތް 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އެހެންވީާމ، ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާަހކަ ައކީ، އުސޫލަކުން ބެހިގެންދިޔަ ތަްނ ވެސް އަ 

އެއް ރޭ ފަތިހު ތެދުވެަވޑަިއެގން ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ފެނުނު ހުވަފެނެއް ތަންފީޒުކުރަން ުއުޅއްަވއިގެން ކަރަންޓު ވެްސ 

ވުމާ ހަމައިން ނަސީބަކުން ކަންދިމާކުރި އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި ނުދެްއވުނު ފަދައިން ޓެކްސްގެ ނިާޒމު ވެސް ފެއިލް

ގޮތުން ރައީސް އިސްތިޢުފާދެއްވުމަށްފަހުަގއި އެހެން ސަރުކާރެއް ައއިސް، އެ ސަުރކާުރންނާ އަދި އޭގެއިތުރުން މި 

ވަމުން މި ދަނީ. ދިވެހި ސަރުކާރު އައިސް ޓެްކސްެގ ނިޒާމު ހަމައަކަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރައް

ރައްޔިތުންނަށް ޓެކްްސގެ ނިާޒމުގެ ފުރިހަމަ ހެވާއި ލާބަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިާހރު ކުރެވެމުން މި ދަނީ. މި 

ނިޒާމުގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަެކއް ހުރިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އެ ކަންކަމުގެ ތެރޭން މި 

ޔާމީންގެ އޯގާތެރި ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުންގެ އަތުން މިހާރު ނެގެމުންދާ، އެޕާޓްމެންޓުތައް ސަރުކާރުން، ރައީސް 

ވިްއކަިއގެން ނެގެމުންދާ ޓެްކސް ވެސް އުނިކުރުުމގެ އިްޞލާޙެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، އެ ބިލު ވެސް މަޖިލީހުގެ 

ހޭ. އަދި އޭގެއިތުރުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ އަތުްނ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި އޮތްކަން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެ

ނެގޭ ޓެކްސްއިން ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ ނިޒާމު ވަރުަގދަކުރުމުގެ ގޮތުން ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލެއް ހުށަހެޅި، ޞިްއޙީ ނިޒާމު ވަރުގަދުކުރުުމެގ މަސައްކަތްތަެކއް ވެސް 

ންދާކަން އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެބަ އެނިގގެންދޭ. ހަމައެއާެއކު ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެވިގެންިދއުމުގެ ވަރަށް ކުރެވެމު

ނޑުމެންނަށް ެއބަ އެނގޭ. އަދި ހަމަެއއާެއކު  ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ ެވްސ މި ސަރުކާރުން ކުެރވެމުންދާކަން އަުޅގަ

މި ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ވަުރަގދަވުމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރިވގެން އެބަ ދޭ

ޑޮލަރު ގަންނާކަްށ، ރާއްޖޭްނ ބޭރަށް ދާކަށް ދިވެހި ަރއްޔިތުން މާ ބޮޑެިތ ބުރަތަކެއް ކުރީަގއި އުފުލިހެން 

ދާ ކަމެއް. ލާރި އަށް ހޯދުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން މިއަދު ކުރެވެމުން 22ރުފިާޔ  15އުފުލާކަށްނުޖެހޭ. 

 12އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ރަީއސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމަށް އައުމާ ގުޅިގެން ކުރި ކަމަކީ، 
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ލާރި އަށް ބަދަލުކޮށް، ދިވެހި ރަްއޔިތުން ފަގީރުކުރުން. ދިވެިހ  22ރުފިޔާ  15ލާރި އަށް ހުރި ޑޮލަރު،  11ރުފިޔާ 

ޓާލީ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންިދޔައީ ބާޒާުރަގއި ތަކެީތގެ ައުގ އިންތިހާ އަށް ބޮުޑވެ، އެ ދައުލަތުގެ ފައިާސގެ އަގު ަވއް

ރައްޔިތުން ޓެކްސް ަދއްކަންެޖހި، އަދި ޭއގެއިތުރަށް ތަކެިތ ގަތުމަށް ޓަކައި ހޭދަކުރަންެޖހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ވެސް 

ރިމަތިވެގެންދިޔަ ވަަރށް ބޮޑު ބުރައެއް. ިމއަދުގެ އިތުރުެވގެންދިއުން. އެހެންވީާމ، މީ ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުްނނަށް ކު

އަްށ އިތުރުެވގެންޮގއްސަ އޮތް  12ސަރުކާރުން މިކަންކަމާ ވިްސނަވާކަމުގެ ހެްއކެްއ، އެތެޭރެގ އުދުހުންތަކުން %

ސް އަށް އިތުރުކުުރމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަެކްއ ކުރަްއވަމުންދާކަން. މި ަސރުކާރަކުން ެއްއގޮތަކަށްވެ  3ޓެކްސް %

ނުވިސްނާނެ ޓެކްސް އިްނ ފައިސާ ނަގަިއގެން ެއްއ ދުވަހު ސިވިލް ސަރިވސް މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަ 

ބޮޑުކުރުމަށްފަހުގައި ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު މުސާރަ ކުަޑކުރާކަށް. ެއއީ މި ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަެތއް ނޫން. މި 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ިވސްނަވަމުން ގެންދަވަނީ ޓެްކސް އިން 

ރައްޔިތުންނަށް ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ވިޔަސް ވެސް، މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ މުަވއްޒަފުންނަްށ 

ވަހަށް ވިޔަސް ވެސް، އެ މުވަްއޒަުފންނަށް އެކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު އުޖޫރައެއް ދިނުމާ އެުކ، އެ ުއޖޫރަ އަކީ ދުވަހުން ދު

ބޮޑުވާނެ އެްއޗަކަްށ ހެދޭތޯ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަްށ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން ައބަދުވެސް ގެންދޭ. ެއކަހަލަ 

ސިޔާސަތުތަުކގެ ތެރޭން މި ސަރުކާރު ކުިރއަށް މި ދަނީ. މި ސަރުކާރަކުން ނުވިސްނާެނ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި، ިދވެހި 

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ފްރީ އޮފް ޗާޖުގައި ނޫނިްއޔާ  ަފޅުރަށް 211ދައުލަތުގައި ހިމެނޭ 

އުސޫލެއް ނެތް ގޮަތކަށް ދޫކުރާކަށް. އެއީ މި ސަރުކާރުން ޭބނުންވާ ގޮތެއް ނޫން. މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ، ޓެކްްސ 

ދަނީ އިތުުރކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ ކޮންމެ ނެގިގެން ިދއުމާއެްއކޮށް މި ެޓކްސްގެ ިނޒާމު ހަރުދަނާވެ، ައދި ދައުލަތުގެ އާމް

މަސައްކަތަކީ ދެ ފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތެްއގެ ތެރޭން ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އެްއޗަކަށް ހެދުން. އެއީ 

ނޑު ގޮތެްއަގއި މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް މި ދާ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ދެްއވި ފުރުޞަތަކަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެ ިރ މައިގަ

ނުޑގެ ާވހަކަ ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.   ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުުރ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މުބީނަށް.  އަޙްމަދު

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަުގން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް  2111/11ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު  ނޑުމެްނގެ ުކރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ ާތއީދުކުރަން. މި އިޞްލާޙު މިއަދު އަުޅގަ
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ހުށަހެޅުއްވީތީެވ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީީތވެ ައޅުަގނޑު މި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް 

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ވަިއގެ ދަތުރުފަތުރުެގ ޚިދުމަތުން ނެގޭ ެޓކްސް އަށް ިމ 

ނޑުމެން ދިވެހިން މި ޚިދުމަތަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑު ތަން ގެނެވުނު އި ޞްލާުޙގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ކުޑަެވގެންދާނެ. ކުީރގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ދިވެހިންގެ އަތުން ބިޭދސީންނެކޭ އެްއގޮތަށް؛ އާދެ! 

ގިެގންދިއުމަކީ ދިވެހިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ބުރައެްއ ރާއްޖެ ވަަޑއިގަންަނވާ ބިދޭސީންނެކޭ އެްއގޮތަށް އަގު ނެ 

ނޑު ެވްސ  ނޑު ވެސް ދެެކން. އެހެންކަމުން، މީގައި ދިެވހިންގެ ޖީބަށް ލުއިތަކެއް ެވެގންދާތީވެ، އަުޅގަ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓެކްްސގެ ވާހަކަ  ނޑުމެން  ދިވެއްަސކަށް ވީީތވެ އެކަމާ ވަރަށް އުފާކުރަން. ިމއަދު ައޅުގަ ދައްކާއިރު އަުޅގަ

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ިމއަދު ހުށަހެޅިފައިާވއިުރގައި މީރާ އަްށ   2115ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން 

ނޑުމެންނަށް އެބަ  11ވަނަ އަހަރުަގއި  2112އެކަނި ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި  ބިލިއަން ލިބޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ  11ވަނަ އަހަރުަގއި  2115ފެނިގެންދޭ. އަދި  ބިލިއަން ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް މި ބަޖެޓު ޮފތުން އަުޅގަ

ސާފުވެގެންދޭ. މިހެން މި އަދަދުތައް ފެންނަން ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

އަްށ ނުގެންދެވިދާކަން. ކޮންމެ ބަޔަުކވެސް މަސައްކަތްކުރަމުްނ ދިވެހިން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރި

ނޑުމެންނަށް  މި ދަނީ އިސްލާޙަށް. ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވޭތޯ. މިައދު ވެސް އަޅުގަ

އަހަރުގެ ވާހަކަ  1އަހަރުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރުަގއި އަެނއް ބަޔަކު  11އަުޑއިިވގެން މި ދަނީ އެއް ބަޔަކު 

ދައްކަމުން، ތިމަންނަމެންނޭ ޓެކްސް އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ހުށަހަޅައިދެމުން މި އަންނަނީ. ތިމަންމެންނޭ 

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން މި ދަނީ. މީގައި  ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ހެޔޮެއދޭ ބަޔަކީ. މި ޒާތުގެ ވާހަަކތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮ ށްލަންެޖހެނީ ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް މި ކުރަމުން އަންނަނީ އެއް މަސައްކަތެްއ. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ މައިަގނޑު އަމާޒަކަްށ  ވަކި ބަަޔކު ކުްށވެރިކުާރކަށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ނިޔަެތއްަގއި ތިބި ބައެއް ނޫން. އަުޅގަ

ންަނށް ވެސް މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ ރައްޔިތުންނެކޭ ެއއްފަދައިން، ވެގެން މި އަންނަނީ އަތޮޅުެތރޭގައި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތު

ކަންތައްތަްއ، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވެގެން ައއުން. މިއީ ދިވެހިން އަތުން ނެގޭ ޓެކްސް. އަޅުަގނޑުމެން އަތުން ނެޭގ 

ހިނގާ! މާލޭަގއި ޓެކްސް އިން ރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށް ވެސް ސަބްިސޑީ ެވސް ފޯރުކޮށްދެމުން މި ދަނީ. ބަލައިލަމާ

ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރައްޔިތުްނނަށް ކަރަންޓުފީ އިން މި ނަގާ ވަރާއި އަތޮޅުތެރޭަގއި ދިރިުއޅެމުން މިއަންނަ ރައްޔިތުން 

އަތުން ނަގާ ފީގައި ހުރި ަތފާތު. މިއީ ހަމަ އެއް ބަޔަުކ ދެމުންއަންނަ، މި ދައުލަތުން ދެމުންއަންނަ، ދައުލަތުން 

ނޑުމެންނަށް ީމގެ ކުީރގަިއ ސަބްސިޑީ ފޯރުކޮށްދެ މުން މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ިމހިރީ ފަރަގު ހުންނަވަރު. އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެިވގެންހިނަގއްޖެ ބިދޭސީ އެތައް ަބޔަކު މި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅެމުން އަްނނަ ވާހަކަ. ދައުލަތުން ވަރަްށ 

ިމ ރާއްޖޭަގއި ވިްއކަމުން މި އަންނަނީ. މި ފޯރުކޮށްދޭ ބޮޑު ސަބްސިީޑއެްއ ފޯރުކޮްށދީގެން ކާުޑގެ ާބވަތްތައް 

ކޮށްދިނުމުގައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެވޭ ސަބްސިޑީގެ ތެރެއިން ހަމަ ބިދޭސީން މިދެންނެވި ކާޑުގެ ބާވަތްަތްއ 



43 

 

މާ، މިއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ބޭނުންކުރަމުން އެބަ އާދޭ. ދިެވހިންނާ އެއް އަދަދަކަށް ގާްތަގނަޑަކަށް ބޭނުންކުރަމުންއާދޭ. އެހެންވީ

ނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން މިއަދު ވެސް ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ބިލެތްދޫަގއި ޕްރީސްކޫެލްއ  ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިމެއް. ައޅުގަ

ނެތި، ސްކޫލް ކުދިން މިއަންނަ އަހަރު ވެސް ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތްއިރުގައި އެކަްނ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ނޑުމެން އަތުން ނެގޭ ފާހަގަކުރެވިަފއެއް ނެތް . ދައުލަތަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވިފަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ޓެކްސްތަްއ މި އަންނަނީ ުދވަހުން ދުވަހަށް ޮބޑުވަމުން. ބިލެތްދޫގެ ބަނދަރު ވެްސ އެ އޮތީ މަރާމާތުނުކުެރވި. 

ަގއި ެވސް ބައިވަރު ަމއްސަލަތަެކއް ހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އަންނަނީ ފީއަލީގަިއ ވެްސ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 

ތަން. އެ ރަށުގައި ވެސް ަބއިަވރު މައްސަލަތައް، ފެނުގެ ނިާޒމުގައި ެވސް މައްސަލަތައް އެަބ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް މި 

ނެގޭ ޓެކްސްަތއް ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަންނަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޮޑުވަމުން. ެއހެންނަމަވެސް އަތޮޅުތެރޭަގއި 

ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރައްޔިުތންގެ ހާލަތު ދުވަހުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަށްވަމުން މި އަންނަނީ. ކޮންމެ ބަޔަކު ވެްސ 

ބުނަމުން މި އަންނަނީ ތިމަންނަމެންގެ ސަރުކާރުން ތިމަންނަމެންނޭ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އޯގާތެރީ. ޯއގާތެރި 

އެްމގެ ސަުރކާރު ވެްސ. އަދި ަމއުމޫންެގ ސަރުކާރު ވެސް ވަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރު ވެްސ، އޯގާތެިރ ޕީ.ޕީ.

ނޑުމެން ރައްޔިތުން މި ތިބެނީ  އޯގާތެރި. އެހެންނަމަވެސް މި ދަންނަވާހެން މިކަންކަން ވަމުން މި އަންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތިބެނީ. އަދިވެސް ިނކަމެތި ހާލުގަިއ. މިއިން ކަމެއް ެވގެން އަންާނނެ ދުވަހެްއގެ އިންިތޒާރުަގިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން މިތިބީ ޓެކްސް ދައްކަން ތަްއާޔރުވެގެން. ހަމަ މި ތަންތަނުން މި ހެދޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުން މި އަންނަނީ ޓެކްސް ދައްކަމުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދަންނަވާ ބަޖެޓް ފޮތުން ފެންނަމުން 

ނޑު ހިތާމަކުރާ އެބަ ދޭ އަހަރުން އަ ހަރަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވަމުްނދާ ތަން ވެސް. އެހެންނަވެްސ މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ނުދެކެން. ައޅުަގނުޑ  ކަމެއް. މިކަންކަން މިހެންވެެގން އައުމަކީ މިއީ އެންމެ އިްނސާފުވެރި ގޮެތއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ންނެވި ޒާތުގެ ކަންަތއްތަކަށް ބަލައި، ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އުއްމީދުކުރަމުން މި އަންނަނީ މި ދައުލަތުން ވެސް މިދެ

ޚިދުމަތް މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ޓެކްސްެއްއ މި ނަގަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ރަނގަޅަށް ދިނުމަށް 

ކަމަށް ވާނަމަ،  ޓަކައި. މިނެޭގ ޓެކްސް ިއން ރަނގަޅު އިންިތޒާމެްއެގ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް ޚިުދމަތްނުދެވޭ

ޓެކްސްނެގުުމގެ އެްއވެސް މާނައެއް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުން ޓެކްސް ޕޭކުރަމުން މި އަންނަނީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ރަނގަޅު 

ޚިދުމަތްތަކެއް ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ބޭނުންވާތީވެ. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ަޓކައި ކަންތައްތަެކއް މިހާރަށް 

ނުޑ ހަމަ ވުރެ ރަނގަ  ނޑު މިއަުދގެ ަސރުކާރަށް ވަރަށް އިލްތިމާސްކުަރން. އާދެ! އަުޅގަ ޅަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސް މި ބިލު މިގޮތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާތީެވ، އަުޅގަ

ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ދިވެހިންގެ އަތުން ނެގެމުން އަންނަ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ވަރަށް 

ނޑު ވެސް ހަމަ  އުފާކުާރ ކަމަކަށް ވީހިނދުަގއި މި ެދންނެވި ވާަހކަ ފާހަގަކޮށްލަްނ  އެްއޗެްއ ކުަޑެވގެންދިއުމަީކ ައޅުގަ

 ޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޢިއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުސްވަގުުތކޮޅަށް  އެކީަގއި ކޮޅު ައއިސް ޖެހުމާމެންގެ ހުސްަވގުތުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑައި ނޑާލުމުގެލާނަން. އެމެދުކަ ނުޑ ދަންނަވާލަން ހެންނަަމވެސް ހުސްަވގުތުޮކޅަށް މެދުކަ ަގއި  11:11 .ކުީރަގއި އަުޅގަ

އްވުން ދެގްރޫޕުތަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހިންުގންތެރިން އެއްބާރުލުންގެން ކުރިއަށް ދާއިރުަގއި ޕާލިމެންޓްރީ ޖަލްސާ އައި

މެންބަރުން ފުރުޞަތު ޖެހޭއިރުގައި މަޖިލީހުެގ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިޢްއޒަތްތެރި ،ތަށްއެދެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަ

ދާކަން. އަދި  ވެސް ެއނގޭ ކޮމިޓީތަުކގެ މަސަްއކަްތ ކުރިއަށް އެބަ ށް. އަޅުަގނޑަށްމާލަމުގައި ަވޑަިއގެން ތިއްެބުވމަ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓް މަސައްކަތް ކުރިައށް އެބަހަމަ ދެއްވުްނ ންވީމާ، މިކަމުގައި ެއއްބާރުލުންދޭ. އެހެ އެއާެއކުަގއި އަުޅގަ

ން ނީންނަ ވަގުެތްއގައި ފުރުޞަތުޖެހުނީމާ، އެ ިއގެޑަހާޒިރުވެވަ ވަރަށް އެދެން. ެއއީ ބައެއް ަފހަރަށް ބައެއް މެންބަރުން 

ގެންދަނީ. އެއީ ކޮމިީޓތަކުގެ ބޭފުޅުން ތިއްަބވާތީ.  އަރުވަުމން މިތްވާ އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތުނިސްބަ ޕާޓީއަކަށް

ތަކުެގ ންޓްރީ ގްރޫޕުބޭފުޅުންނަށް ޕާލިމެތިއްަބވާ  އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގަންނަަވއިގެން

ބޭފުޅުންނަށް އެދޭ  ދެްއވަިއގެްނ އެކަމަށް އެހީތެރިވުމަކީ ރިާޔސަތުން ތިބޭފުޅުންނަށް އަންގަަވއި އިސް ހިންގުންތެރިން އެ

ނޑައިލާނަ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެްއ. މި  ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  .ންވަުގތަށް މެދު ކަ

 

 ]އަށް  11:12އިްނ  11:11: ހުސްވަގުުތކޮޅު[
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަން ކަމަށް. ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެން މި ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު  `.

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓީަތކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމި .1ޓަމު ައއި އެޖެންޑާ

ޤާނޫނު  ،ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -1.1

މުިޅ  ،ގެނައުމުެގ ބިލު...ވަަނ ިއޞްލާޙުެނގުމުގެ ޤާނޫނަށް ދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްމު، 2111/11ނަންބަރު 
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ަގއި ޢިްއޒަތްތެރި  2112ބަުރ އޮކްޓޫ 11ޓް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓް. މި ރިޕޯ

ބިލަށް އެއް އިްޞލާޙު ލިބިފައިވޭ. އާދެ! ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައިވޭ. މި

ނމިޓީްނ ނިންމަވާމުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ުޑ ދެންމެ މި ދަންނަވާލި ފައިާވ ރިޕޯޓެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުިރންހޯލް  ންވީމާ، މި ރިޕޯޓް ކޮމިޓީ އޮފް ދައެހެފަދައިން؛  ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހައުސް އިން އަުޅގަ

އާދެ! އެހެންވީމާ، ސަރުކާުރެގ  ގޮތަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގައި ެއގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަން އަޅުަގނޑު މި ފަށަނީ.

 2111/11ގައްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފަރާތުން

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން  ...ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ،ނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްމު

ނުޑ ބަލަިއގަންނަން. މި ނިންެމވި ޮގތުގެ  ްއވައިދިރާސާކުރަ ރިޕޯޓު ިޢއްޒަތްތެރި މަިޖލީހަށް ހުށަހެޅުނީކަމުގައި އަުޅގަ

ދެންނެވި ފަދައިން، ކުރިްނ ކުރިން  ްސ ފެނިވަަޑއިަގންނަވާނެ ވާހަކަ އާއިން ވެރިޕޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޕޯޓަލު

 ެވސް ަދންނަވަން. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައިާވ 

އަރުވަނީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އާދެ! ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ރަޝީދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. 

 

 ކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަ

ގެ ޤާނޫނަށް ޚިދުމަތުގެ އަގުްނ ޓެކްސްނެގުމު މުދަލާއި 2111/11ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބިލު މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެން  މި އިޖެހުނީ ކުރީގައިޞްލާޙެއް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަންގެަނއުމުގެ ބިލަށް އިޞްލާޙު

ރިޯޕޓް މަޖިލީހަށް އައިުރގަިއ ސައްކަްތުކރެވި، ބިުލ އަނބުރާ ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގަިއ މަ ކުރެއްވުމަށްފަހުބަހުސް

އަށް ިއޞްލާޙެްއ ނުވާތީވެ އެބޭުނންވާ މަޤްޞަދު އޭަގއި ހާސިލުސަރުކާރުން ކުރަން  ،އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ

ނޑު އެ ހުށަހަޅާލަނީ.  އަޅުަގނޑަށް އަޅުަގނުޑ  ލާނަންއާދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިގެންނަން ފެންނާތީވެ އަުޅގަ

ންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެްއ ގެ ފަހަތަްށ އަވަނަ މާއްދާެގ )ލ( 21ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑަައޅާ އުޫސލަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ  -)ގ( ގ02ެކުރުން. އިތުރު ކުރުުމގެ ބާުރ އަުގ ކޮންޓްރޯލްން މަތީ ސަރުކާރުން ކަ

ވަނަ ފަރާެތއް ތިން ނުވަތަ  ،ްނގާ ބޯހިާޔވަހިކަމުގެ މަޝްރޫުޢތަކުގެ ދަށުން ސަުރކާރުންހިސަރުކާރަށް ލިބޭ ގޮތަށް 

ދަލާިއ މު 2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މާރާތްއި ނުވަތަ ގޯތި ނުވަތަ ޓުވިްއކާ ފްލެ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން 

ށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، މި ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަވަނަ އިޞްލާޙު 1ށް ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެުގމުގެ ޤާނޫނަ

އެްއވެްސ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީައކުރުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކޮށްފަިއވާ މުދަލަާކ ގުިޅގެން މި  މާއްދާގެ މި

ރު ފަރާތަކުން ަދއްކާފަިއާވ ފައިސާ، ޤާނޫނު ނަންބަ ނަމަ، އެފަދައިން ޖީ.ެއސް.ޓީެގ ގޮުތަގއި އެ ފަރާތަކުން ދައްކާފަިއވާ 

ވަނަ އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  2ށް ދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަގުން ޓެކްސްެނގުމުގެ ޤާޫނނަމު 2111/11
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. މި އިޞްލާޙު ައސްލު ހުށަހަޅަންޖެހުނީ އެންމެ ެއވެ ފަރާތަކަށް އަނބުރާ ދަްއަކންވާނެ ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އެ 11ފަށާތާ 

ކުރަނިވި ގައި ރައްޔިުތންނަށް އޭގެ ފައިދާހިޔާވަހިކަން ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭއިރުހުރި ގޮތަކީ ރައްޔިތުްނނަށް ބޯފައިދާ

 ން ެއކަން ކުރުމުެގ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، މި ިއްޞލާޙު އަޅުަގނޑު ތި ފަރާތަށް ހުށަހަޅަން. މަތީ ގޮތުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ތާއީދުކުަރއްާވ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! އިޞްލާޙަށް  މެންބަރަކަށް އަުޅގަ

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަުފށީއަރުވާނަން. ފުރުޞަތު

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ދެން ށް ާތއީދުކުާރ މެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަކަ މަނިކުފާނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހުގެ

ނަޑއެޅި ންތު. ސިކު 51 މިނެޓު 27އެްއގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު. ެއގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ލަޖުމު، ފައި ވަނީކަ

މިނެޓު  1ކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ސި 21 މިނެޓު 7ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސިކުން 51 މިނެޓު 12އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

. މިނެޓު 1ޒަްތތެރި މެންބަރަށް ނުާވ ޢިއްށް ނިސްބަތްމިނެޓު. ވަކި ާޕީޓއަކަ 1ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާީޓ އަށް  15

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ވަގުތުޮކަޅކަށްފަހު(އަޅުަގނޑު މިހާރު ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ހުޅުވާލަން.   ހިތަދޫ އަރުވަނީ  އަޅުގަ

 މުޙައްމަދުދީދީ އަށް. އިބްރާހީމް ެމންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު

 

 މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ބަރު މެން ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

 2111/11ކުރަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އަުޅަގނޑު ވާހަކަ ދައްކަން ގަސްތު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު

ިވ ތުންނަށް ދިމާ ގެނަިއ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔި ނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް މިދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްމު

 ރުފަތުރުކުރާ؛ ާޚްއޞަ ގޮތެްއގައި ފްލައިޓުަތކުންދަތު ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީގެ ގޮުތަގއި ވަރަށް ހިތްދަތިކަމެއް،

، ވަނަ އަހަރުގެ ކުީރކޮޅު  2112ދިއުން. ޙަޤީޤަތުގައި ދިޔަދަތުރުކުރާ ދިވެހީންނަށް ވަރަށް ބޮޑު މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވެެގން

މައްސަަލއެްއގެ ސަބަބުން ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެއް މިއީ. ިމކަމާ ދެތޭރޭަގިއ ލީހުން ނިމިފައި އޮތް ޖެނުއަރީ މަހު މި މަޖި

އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ނާޅާ މިކަން ބޭއްވުުމގެ ސަބަބުން މިހެން  ،ކުަޑކުރުމުގެ ސަބަބުންޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފަރުވާމި
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 ތްތެރި މަޖިލީހުން މިކަން ައވަސްކުަރްއވައި މިޢިއްޒަ ،ން އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޮގވާލަ ދިމާވެގެން މި

ެނގުން ުހއްޓާލުމަށް ވީހާ ައވަހަކަށް  12ިމ ނެގޭ %ރައްޔިތުންެގ އަތުން ވަރަްށ ނާއިންޞާފު ގޮުތގައި 

 ކުރާ ދިވެހީންނަކީ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސަށް އަޅުަގނުޑ އިލްތިމާސްކުރަން. އާދެ! ދަތުރުފަތުރު

ފަރުވާުކރަން ނޫނީ ކޮންމެވެސް މުހުާތދެއްަގއި ދަތުރުކުރަންޖެހެނީ. ކަމެްއގަިއ ބޭސް ވެސްކޮންމެ  .ވަރަށް ނިކަމެތި ަބއެއް

 އެްއގޮތަކަްށވެސް ުޓއަރިސްޓުްނނެއް ނޫން އެއީ. އެހެންވީމާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ިޢއްޒަތްތެިރ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި، ިޢއްޒަތްތެރި،  އާދެ! އަުޅގަ

ޤާނޫނު  ދެންނެވީ މި ،އޮތީ ަގއި މިރު މި ހުށަހެޅި އެޖެންޑާ އައިޓަމުއަޅުަގނޑުމެން މިހާ .މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން

ލު. އެ ޤާނޫނަށް ނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިެނގުމުގެ ޤާދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްމު 2111/11ނަންބަރު 

ނޑުމެން މިހާރު އެޖެންާޑ ވިަޔސް ެއ އިޞްލާަޙކީ ގޯތިގެދޮރާ ުގޅޭ އިޞްލާޙަކަށް އަުޅގަ ކަމަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު

އޮީތ  ަވގުތަށް މި ގެ ަދށުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓއާ ގުޅޭ ަބހުސް މ7ިނޑުެމން އެޖެންޑާ އައިޓަމު ކުރިން އަުޅގަ އައިޓަމު؛

ނޑައިެލވިފަ ނޑު އެ ފުރުަޞތު އަރުވާނަކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގެ  މި. މެދުކަ ން ޢިއްޒަތްތެިރ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގަިއ ބަހުސްކުރަމުންދިޔަ އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިަޔްށ  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަވައިލާފައި  މަޢުލޫމާތަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ހަމަ  ގެންދިޔުމަށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ރިޔަށް ގެންދެވުމަށް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ވާހަކަފުޅު ކު އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު މިހާރު ހިތަދޫ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ެކވުން:މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ލުްނ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އަ ހަމަ އޮޅުމެްއގެ ތެރެިއން އޮޅުމަކުން މި  ދިޔައީ.ައޅުަގނޑަށް ވެސް  !މަޢާފުކުރައްވާ

 ދަްއކާނަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކަވާހަ އަނބުރާ ފުރުޞަތު ހޯދައިގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާޙަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި މެންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ޢިއް  އަރުވަީނ ަގއްދޫ ދާއިާރެގ  އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ގެަނއުމުގެ ބިލަީކ މުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުމު 2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދޭ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދިނުުމގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަރަށް ގޮތުން، ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިާޔވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ގެން ވެްސ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިކައި ކުރިންޓަމަތިވެރި މަޤްޞަދެއްަގއި ކުަރއްވަމުން ގެންަދވާ ކަމެއް. ެއ ސަބަބަށް 

ެއއީ އެންމެ  ،ބަދަލުވެފައި އޮތީމަ މިސްރާބުުކޑަކޮށް ީމގެ ރާގު ބަދަލުވެގެން އައިސްަފއި، ހަމަ އެ މަރުަޙލާގައި 

ނޑު ފެލިބޭ ޮގތަށް ނޫން ކަމަށް  އޭެގ ޙައްޤު ވެރީންނަށްގޮތެްއަގއި، އެކަީށގެންވާ  ންނާތީވެ އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

 .އީ. ޙަޤީޤަުތގައި ީމގެ ފައިދާ ލިބެން ބޭނުންވަނީ އެންމެ އާދައިގެ މީހުންނަށްއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަިއގެން މި ގެންދިޔަ

ދެވަނަ ފަރާތަކުން ބިނާކުރާ  ސަރުކާރުން ނޫނީދެވަނަ؛ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ނޫނިއްޔާ އަގު ކޮންޓްރޯލް ސަރުކާރުން 

އި އޮްތ އެްއޗެްއ. މިއީ ަލގްޒަީރ ށަހަޅާފަހު ްތތަކުން ދައްކަްނވާ ޓެްކސް ިލބިދޭ ގޮތަށްއެ ލިބޭ ފަރާ ،ތަކުންފްލެޓު

ތަކުން ލިބޭ ގޮތަްށ ވާ ފަރާތްތަކުން ިވއްަކވާ ފްލެޓުނުކުަރއް އަުގ ކޮންޓްރޯލްސަރުކާުރން  ފްލެޓެއް ނޫނިއްޔާ 

ނޑުމެން  ސަބަބަކީންކޮށްަފިއ އޮތް އެްއޗެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ބައްޓަ އެއީ ސަުރކާރުން އަދި ެއ ފްލެޓުތަކަށް އަޅުގަ

އަިދ  ،ކުރި ނަމަވެސް ޭއގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ނުކުރާތީވެ ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިަކމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުންޓެކްސް ކުޑަ

ނަޑއަޅާފައި  ވެރިެވގެްނ އޭގެ ައގު ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ވަނަ ފަރާތެއް ސަރުކާރު މެދު ގޮތަކަށް ނޫނީ ތިން ވާސަރުކާރުން ކަ

ދަނީ. މިހެން މީގެ ޓެކްްސ ދައްކަވާފައި ވާނަމަ، އެ ެޓކްސް ލިބިގެން ންނާޔަތްތައް ލިބިގެގޮތަށް ފްލެޓުތަކަށް މި އި

ސަުރކާރުެގ ތައް ލެޓުަތކުން ބަެއއް ފްގުަތއް އެބަހުިރ އެ ބިލްޑިންނީ މިސާލަކަށް ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުހަދަންޖެހެ

އޮެވގެން ެއ ކޮންޓްރޯލް އްލަ އަމި ތައް އެ ިވއްކާ ފަރާުތގެ ތައް އޭެގ ފްލެޓުއަެނއް ބިލްޑިްނގުކޮންޓްރޯލްގަިއ ޮއވެފަިއ، 

ނުޑ ނުދެކެން. ސަބަބަކީ، ކަުމގައެންމެ ެއކަށީގެްނާވ ގޮތެްއ  ެއއީއުސޫެލއް. ކުރާ މީހުން ކޮންޓްރޯލް ެއއީ އި އަުޅގަ

ނޑާލި ނަމަވެްސ، ިވއްާކ ފަރާތުން އެ އަގު އިތުރުއަޅުަގނޑުމެން ޓެކްސް  ހެްނވީމާ، ޮކށްފައި ވިްއކާތީ. އެެއއިން ކަ

ނމި ހަމަޖެއްސީ. އެހެންކުާރ ޮގތަށް އޮންނަ ގޮތަްށ އަުޅަގނުޑމެން ންޓްރޯލްސަރުކާރުން ކޮ ޑު ޤަބޫލުކުރަްނ ީވމާ، އަުޅގަ

ވެސް މިކަމާ ވިސްަނވައި ީވހާވެސް ައވަހަކަށް މާ ިދގު  ހުރިހާ ބޭފުޅުން މި އިޞްލާޙާ ެއއްކޮށް މުިޅ މަޖިލީހުން

 ވާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރއްޔާ.ބަހުސަކަށް ނުގޮސް، މިކަން ނިންމައި މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ
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ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އިޞްލާޙަކީ، ަގއްދޫ އާ ދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި މިައދު އަޅުގަ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅުްއވި ިއޞްލާޙަކީ ހަޤީޤަތުަގއި މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

ންނަށް ހެޔޮ ގޮްތތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްަގއި ވަރަށް މުހިއްމު މަޤްޞަދެއްަގއި ރައްޔިތު

ނޑުމެންނަށް ގޯތިގެދޮރަުކންނެއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޓެކްސް ަނަގއިގެންެނއް  ހުށަހެޅި ބިލެއް މީ. އަުޅގަ

ޙަޤީޤަުތަގއި  އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުން ނިކަމެއްެޗއް ނުކުެރވޭނެ. ިމ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް މި އައީ ވެސް

ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، މިއަުދ 

ވެސް މި ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކަްށ، މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސް އަށް ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުެގ 

ނޑުމެންނަށް ޯގތިގެދޮރު ލިބިގެން، ފްލެޓު ލިބިގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއ މި 211ފައިދާ އަީކ  ލިއަން ރުފިޔާ. އަުޅގަ

ތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް ޓަކައި މި ދާންޖެހެނީ ބޭންކުތަކަށް. އާދޭސްކުރަންޖެހެނީ ބޭންކުތަކުގައި. 

ނުޑމެންގެ ގޯތިގެދޮރަށް، ނޫނީ  މިިލއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ކިތައް  211އެހެންނަމަވެސް މި  މިލިއަން ރުފިޔާތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢާއްމު ރައްޔިުތންގެ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި ޭހދަ މި ކުރެވެނީ؟  ލައްކަ  1ޒުވާނުްނގެ ތަރައްޤީ އަށް، ައޅުގަ

ފިޔާ ލިބޭކަްށ ލައްކަ ރު 1ހާސް ރުފިޔާ އެަކއުންޓުަގއި ހުރެގެން ނޫނިއްާޔ  51ލައްކަ  2ރުފިޔާ ހޯދަންދާ މީހަކު، 

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން މިއަދު ބިލުތައް ހުށަހަޅައި، އާ ޤާނޫނުތައް ުހށަހަޅައިގެން މި އަންނަނީ 

ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު މަޤްޞަދެއްގައި. މި ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ވެސް 

މަޤްޞަދަކީ އިތުރު ބޭންކުތައް ވެސް އުފެއްދުން. ރައްޔިތުންނަށް ލޯނާއި ލުިއ އިޞްލާޙުގެނެްސ، ޤާނޫނެއް ހުށަހަޅާފަ. 

ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތްތައް، ވަީޞލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން. ފްލެޓުތައް؛ އުމުރުދުވަހުން ެއއްކުާރ ލާރިކޮޅަށް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ން ޓެކްްސ ދަްއކަިއގެނެްއ ފްލެޓް ގެނެގެްނ ނޫނިއްާޔ ބިން ގަެނގެން މަސަްއަކތްކުރާ ހިނދު އަނެްއކާ ެއއި

ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތި ގޮތްތަކެއް ާވކަށެއް މި ސަރުާކރު ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާުޙ 

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ  ހުށަހެޅުއްވި، ަގއްދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ނަގާ ޝުކުރުދަންނަވަން. މީ ޙަ ޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަްށ އުފާވެރި ދުވަހެއް މިއަދު މީ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ނިކަމެތި ަރްއޔިތުން އަތުން ބިންަތއް  ޓެކްސްތަްއ މަދުކުރެިވގެން ނޫނިއްޔާ، ާޚއްަޞކޮށް ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގޯިތގެދޮރު މިލްކުކުރެިވގެންދާ ނޑުމެންނަށް ފްލެޓުތަްއ  މިލްކުކުރެިވގެންދާ ހިނދު، ައޅުގަ ހިނދު، ައޅުގަ

މިލްކު ކުރެވިގެންދާ ހިނދު އެއިން ބޮޑެތި އަދަދުތައް ޓެްކސްނެގުމަކީ ެއއްގޮަތކަށްވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އަދި 

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ައނބުރާ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެން ނަގާަފއި ހުރި ޓެކްސް ވެސް އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.އާދެ! 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރުތެރި މެންބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް 

 ށް. ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްެނގުމާ  2111/11އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގުޅޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަތކަކާ ގުޭޅގޮތުން މިއަދުގެ ެހނދުނު ދަންފަޅީގައި ެވސް 

ޔައީ. އަދި މިހާރުވެސް މި ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙަކާ ގުޭޅގޮތުން ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތެްއެގ ވާހަކަދެެކވެމުންދި

ނޑު ދަންނަވާނީ ިމައދަކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ަވރަށް އުފާވެިރ ދުވަހެކޭ. ެއއީ  ބަހުސެއް ހިނގަމުން މި ދަނީ. އަުޅގަ

އްމު ރައްޔިތުްނގެ ނިކަމެިތމީހުންގެ އަތުން ނެގުމުްނ ޓެކްސްނެގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެ ޤާނޫނުަގއި ޢާ

ނޑާލުމަށް، ުއާވލުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަާކ ބެހޭ  ނަޑއެޅިފައި ހުރި ެޓކްސްތަެކއް އަސްލު ކަ ކަ

އި ވެސް އަދި ކުރީަގއި ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަމުންދާ ދުވަހެއް. އެހެންވީާމ، މިހާރު މިއަދުގެ މި ދަންފަޅީގަ

ވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ  21ވެސް ވާހަކަދެްއކެިވ މެންބަރުން ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދަިއން، އެ ޤާނޫުނގެ 

އިޞްލާޙެއް އެީއ، މާލެ ާއއި ރާއްޖެތެރޭގަިއ ހަދާފައި މި ހުންނަ، ޢާއްމު ބޯހިޔާވަހިކަުމެގ ދަށުން ހަދާފައި މި ހުންނަ 

. މި ފްލެޓުތަކުން ސަރުކާރަށް މިހާރު ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަގަމުންދާ ޓެކްސްތައް ނިކަމެތި ފްލެޓުތައް

ނޑާލުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙެއް. މީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. ޙަޤީޤަތުގައި  ފަރުދުންގެ ކަ

ންދަނީ މި ޓެކްސްތަކާ އެުކގަިއ ކަަމށް ވާތީއާ އެކު ވަރަށް ޮބޑު ނިކަމެތި ރައްޔިތުން މިހާރު ފްލެޓުތަކަށް ކުލި ދަްއކަމު

އަެގއް ސަރުކާުރގެ ފްލެޓުތަުކން ވެސް، ޢާއްމު ވިޔަފާަރެވރިން އުފައްދާފައި ހުރި ފްލެޓުތަކުން ވެސް ދަްއކަން އެަބ 

ންވަރެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ޖެހޭ. އެ މީހުންނަށް ފުދޭ މިންވަރެއް ނޫން. އެ މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ އެކަީށގެންވާ މި

މިކަހަލަ ވިސްނުންފުޅެއްަގއި، ހެޔޮ ވިސްނުންފުޅެއްގައި ސަރުކާރުން މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ފޮނުވަިއގެން މި ތަނުގައި 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުއަދާކުރަން ސަރުކާަރށް. އަދި ހަމައެއާއެްއކޮށް މި  ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ވެސް، ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް ބިލު ސަރުކާ

ނޑުމެން ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ، މީގެ އެހެން އިޞްލާޙުތަކެއް؛ މި ޤާނޫނުގެ   5ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުަރން. އަޅުގަ

ހުސްކުރަމުން މި ދިޔައީ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި. ެއއީ ވެސް ހަމަ ވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކަކާ މެދު ބަ

އެހާ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް. ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވުުމގެ ނަމުގައި ވާހަކަފުޅުެދއްކެވި 

ހެޔޮ ވިސްނުންފުޅެއްގެ ހެޔޮ  ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ރާއްޭޖެގ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ސަރުކާރަކުން ިވސްނާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ މި  ނަތީޖާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ ދެ އިޞްލާުޙގެ ފަރާތުން، ދެ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަށް އެދެން، މާ ގިނަ ބަުހސްތަކަކާިއގެން ަވގުތައް ެގއްލުވައިނުލާ ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި  ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ން ވެސް ހެޔޮ ިވސްނުންފުޅަކާ އެްއކޮށް މި އިޞްލާޙުތަކަށް ވީހާ ބޮަޑަކށް ތާއީދުކޮށްދެްއވަިއ، މީތި މެންބަރު

 ފާސްކޮށްދެއްވުަމއިގެން ކުރިއަްށ ވަަޑއިގަތުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަހުްސގެ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަފުޅުދެްއެކުވމަށް އެްއވެސް މެންބަރަކު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ!

އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާތީ އަުޅަގނޑު ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިުމމަކަށް ގެނައުމަށް ަކނަޑއަޅަްނ. އާދެ! ެއގޮތުން އެޖެންޑާ 

ފައިވާ ދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާގައްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ، 1.1އައިޓަމު 

ގެނައުުމގެ ބިލު ...ަވނަ އިޞްލާޙުނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސްމު 2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރިޕޯުޓގެ ބަހުސްގެ މަރުަޙލާ ނިމުމަކަށް އައީކަުމަގިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ  މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި 

ނަޑއަޅަން ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ، އެ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ  1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  5. އެހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ ކަ

ފައިާވ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާގޮތުގެ މަތީން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، 

...ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުެގ  ނެގުުމގެ ޤާނޫނަށްން ެޓކްސްދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުމު 2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ ިކޔުން ިއއްވަން.  1

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އިބްތި، 7ޑާ އައިޓަމު އަޅުަގނޑު މިހާރު އެނބުރި ރުޖޫޢަ ވަނީ އެޖެން ާދީއ ބަހުސްގައި އަުޅގަ

ާކރުގެ ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީްލ ބަހުސްކުރަމުންދިޔަ؛ ސަރު

މުަދލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް  2111/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ިކޔުން ިއްއވި  1މެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ަބހުސްގެ މަރުޙަލާ. އާދެ! މި ފުރުޞަތުގައި ދަންަނވަން، ެދން

ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދުގެ ވޯޓުގެ ވަގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. އަދި މިއަދު ވޯޓު 

ވަގުތަށްފަހު ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ހޯލް ހައުސް ކުރިއަށް ގެންަދން ގަސްތުކުރާ ވާހަކަ ެވސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. 

ނޑު ިމހާރު މި ހުޅުވާލި ފުރުޞަތު؛ އާދެ! އެޖެންޑާ ައއިޓަމު އާދެ! ެއއަށްފަހު އަ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،  -7.1. 7ުޅގަ

މުދަލާިއ  2111/11ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެުގމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެ
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ފަށައި މި ގަންނަނީ. ެއގޮތުން، އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް. 

 

 ދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަންތައް ދިާމވި ޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ކުީރގަިއ އޮޅިގެން ވާހަކަދެެކވުނީ. 

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ދިމާވެފައި އޮތް ދައްޗެްއގެ 

އި ދަްއަކން. އާދެ! މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސްނެގުުމގެ ތެރޭަގއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮުތގަިއ؛ އާދެ! ވާހަކަ މި މަޖިލީހުގަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންަތކެއް ުޓއަިރސްޓުންނަށް ބަދަލުވެ، މި ާރްއޖޭގެ އެތެޭރގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ތެރެއިން ކުރާ ދަތުރުތަުކގަިއ 

ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  2112ވެރިވީ، ދިވެހިން އަތުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓ ނެގޭނެ ގޮތް މެދު

ނިންމިނިންމުމެއްގެ ސަބަބުންކަން އަޅުަގނޑު ހިތާމައާ އެުކ ފާހަގަކުރަން. ފާހަގަކޮްށ، އޭރުގެ ވެސް މި މަޖިލީހުެގ 

ނޑު ފާ ހަަގކުރަން. އެއީ ވަކި މިވެނި މެޖޯރިޓީ އޮތީ ހަމަ މިހާރުގެ ސަރުކާރުެގ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަްތޕުޅުގަިއކަން އަުޅގަ

ނުޑ  ބޭފުޅެއްގެ އިސްތަށިފުުޅަގއި މިކަން އަޅުވަން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރްއވާތީ އަުޅގަ

ނުޑގެ އިލްތިމާސަކީ މިހާުރން މިހާރަށް މިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްަވއި ރަްއޔިތުންގެ އަތު ން ހިތާމަކުރަން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ނުގަަވއިދުން، ބޭއިންސާފުން މި،ނެގޭ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭނެ ގޮތަކަށް ވީހާ އަވަަހކަށް އަަވސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭަގިއ 

މި މަޖިލީހުން މި މަސައްކަތް ކުރައްަވިއގެން މި ބިލު އަނބުރާ އިޞްލާޙުކުރަްއވަިއ، ދިެވހި ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަޔާއި 

ބައެއްެގ ގޮުތގަިއ ދިވެިހ ރައްޔިތުން، ނިކަމެތި ދިވެިހ ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ޭބކާރު އިންސާފުން ޓެކްސް ަދއްކަްނޖެހޭ 

 ގޮތުަގއި ބޭކާރު ޓެްކސްނުނެގޭ ގޮތަކަށް ައވަހަށް މިކަން ކޮށްެދއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލާ ބެހޭ  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްެނގުމުެގ  2111/11ގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ  ޤާނޫނަށް މިހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވީތީ އަުޅގަ

ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެސް ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަށް މުހިއްމު، ވަރަްށ  ވެސް އެ މަނިކުފާނަށް
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ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ދައުލަތަކުން، ސަރުކާރަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ 

ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރާކުުރމަކީ އެ ސަރުކާެރއްގެ ވެްސ  ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ލުއި ގޮތްތައް ހޯދައިދިުނމަށް

އަދި އެ ދައުލަތެއް ހިންަގވަްނ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ެވސް ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ އޯގާތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްޭދ 

ނޑު އެހެންަނމަވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންާވ ވާހަކަ  ނުޑ ޤަޫބލުކުރަން. އަުޅގަ އަީކ، މިކަހަލަ ބަެއއް ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ކުދިކުދި ކަންތައްަތއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މޭރުމުން އިޝާރާތްވީކަުމގައި ވިޔަސް ެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް މިައންނަ ކުރިއެރުމާއި ތަަރއްޤީެގ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ހިއްސާ އަދިެވްސ 

ރާއްޖޭަގއި ބެހެމުން މި ދަނީ، ނޫނިއްޔާ ދެވެމުން މި ދަނީ އިންސާފަކުންނެއް ނޫނޭ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ވަރަކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ  11ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުަގއި ވެސް  2115އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު 

ނޑުމެްނގެ މުިޅ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް ެޓކްސްގެ ގޮުތގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އަން ދާޒާކޮށްަފއި އެބަ ޮއތް. އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ އަްށ އަންދާޒާކޮށްފައި އެބަ އޮތް. ރައްޔިތުންގެ އަތުން ވަރަްށ  22ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މިއަންނަ ައހަރު 

ބަ ކުރެވޭ. ިމ ބޮޑު އަދަދަކަށް ޓެްކސް އެބަ ކުރެވޭ. އަދި ރާއްޖެ އިން ބޭުރން އަންނަ މީހުންގެ އަތުން ެވސް ޓެކްސް އެ

ޓެކްސްެގ ބޭނުމަކީ ރަްއޔިުތންނަށް ލުއިފަސޭހަ ހޯދައިދީ، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

ނުޑ ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވާލަްނޖެހޭ ވާހަކަ އަީކ، ރާއްޭޖގަިއ  ސަރުކާރަކުން ފޯރުކޮށްދިނުން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވާ ބަެއއް ރައްޔިތުންނަށް މިކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ފޯރުކޮށްނުދެވޭކަްނ. ބައެއް ހިސާބުތަުކގައި ިތއްބަ

ނޑުމެން ކަހަލަ އާބާދީ މަދު ހިސާބުތަކުގައި ތިބި  ވޭތުވެިދޔަ ތިންހަތަރު ސަރުާކރަކުން ވެސް މިކަުމގައި ައޅުގަ

ޑަށް އެ މީހުން ވަނީ ހަނދާންނައްތައިލާފަ. އެ މީހުންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް ކުރިމަތިކުރުވާފަ. ވަރަށް ބޮ

މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުން އެ މީހުން ވަނީ މަޙުރޫމްކުރެވިފަ. މީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ަބލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. 

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން. ޤާނޫުނައސާސީން ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ 

ންޖެހޭނެ ކަމަށް؛ ޚާއްޞަކޮށް އަސާސީ ޚިދުމަްތތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ޚިދުމަތްދޭ

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން  ގޮތެްއގަިއ ެއކަން ކޮށްދޭންެޖހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސ ލާޒިމްކޮށްފަިއވާއިުރ ެވްސ އަުޅގަ

ަނ ސަރަހައްދުތަކަށް ބަޖެޓުން ެވސް، ދައުލަުތގެ ޚަރަދުތަކުން އަބަދުވެްސ މި ފެންނަނީ ބާރުަގދަ ފަރާތްތަކަށް، މީހުން ގި

ވެސް ނާއިންސާފުން، ބޭއިްނސާފުން މިކަންކަން ކުރެވެމުންދާ ތަން. މިއީ މިކަން ކުރެވިގެންވާނެ ގޮެތއް ނޫން ކަމަށް 

ދުލުވެރި ވެރިކަަމކަށެްއ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. މިގޮަތށް މިކަން ކުރާކަުމގަިއ ވަންާޏ އެ ކުރާ ވެރިކަމަކީ ވެްސ ެއއީ ޢަ

ނުވާނެ. އެއީ ބޭއިްނސާފުން އަނިާޔވެރި ގޮތުަގއި ކުެރވޭ ވެރިކަމަކަށް ވާނީ. ވެރިކަުމަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވެސް 

ނޑު ިމ  ވިސްނަވަްނވާނެ ކޮންމެ ަރއްިޔތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް ހަމަ އުސޫލު ގެންގުެޅވޭތޯ. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ހުށަހެޅިފައިވާ އި ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަ ޞްލާޙާ މެުދ ވިސްނައިާލއިރު ވެސް ައުޅގަ

ތެރެއިން ކޮންމެތާކު ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކު ކަމުަގއި ިވޔަސް، ކޮންމެ ހިސާބެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކު ކަމުަގއި ިވޔަްސ 
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ނޑުމެން އަހަމިްއަޔތުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތަކަްށ ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަްއ ދި ނުމުގަިއ އަުޅގަ

ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނޭ. ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އެ ތަންތަނުގެ ރައްޔިތުން ލޮނުފެން ބޮއިގެން އުޅޭއިުރަގއި، އެ ތަންތަނުގެ 

ނަށް ރަށަށް ފަތާފައި ރައްޔިތުން ސާފުތާހިރުވާެނ ރަނގަޅު ފެންފޮދެއް ނުލިިބގެން ުއޅޭއިުރގަިއ، އެ ީމހުން

އަރަންޖެހޭއިރުަގއި، ރަށަްށ ފަސޭހަ ގޮުތގައި އަަރއިފޭބެން ނެތްއިރުަގއި އަެނއްބަިއ ރަށްަރށުގަިއ ތިންހަތަރު، ދިހަބާރަ 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްޕޯޓްްސ އެރީނާތަކާ އެްއޗެހި އެޅުަމށް ސަރުކާރުން އެބަ ޚަރަދުކުރޭ. ވިހިތިރީސް، ސާޅީސް 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ތިިބ ރައްޔިތުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ރަށުގައި. މީކީ މިކަ ްނކަން ުކރެވިގެްނވާނެ ގޮެތއް ނޫން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުާރ  އަސާސީ ޚިދުމަތްތަާކއި ކަންަކން ނުކުރެވި ހުއްާޓ ކުިޅވަުރކުޅޭ ސާމާނުތަކާިއ އެފަދަ ަކންކަން އަުޅގަ

ނޫން. ެއއީ ކޮންމެ ަސރުކާރަކުން ކޮންމެ ވެިރއަކު  ކުރުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ރަނގަޅަށް ކުެރވޭ ކަެމއް

ކުރިކަމުަގއި ވިަޔސް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ މިފަދަ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް 

ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމަކީ ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި ރަނަގޅު ކަމެއް. ެއކަމަށް ސަރުކާރަށް 

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި އަޅު ަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަްނ. އެހެންނަމަވެސް މި ާބަވތުގެ ކަންކަްނ އެބަ ުހއްޭޓ އަުޅގަ

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. ހެޔޮވެިރަކމެއް ކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވަންޏާ މިކަންކަން ވެސް ިވސްނާވަަޑއިގެން ރަނގަޅަށް 

ކަްނކަމަށް، މިހެން ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލައި ަރއްޔިތުންނަށް ކުރާށޭ. އަދި ބަޖެޓްެގ ބަހުސްކުރެވޭ ވަގުުތަގއި ެވސް މި

ނޑުމެން ދެންހުރި  ދޭންވާ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަަކށް އިސްކަންެދއްވާށޭ. ެއކަންކަން ފުރިހަމަކުރައްވާަފއި ެދނޭ އަުޅގަ

 ކަންތައްތަކަށް ދާނީ. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ  2111/11ނުޑމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަ 

އަގުން ެޓކްސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ މި ިބލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދު ކޮންމެހެން 

ތުރުފަތުރުކުރުމުެގ ވެސް ބޭނުންވެަފއިާވ އިޞްާލޙެއް. ަޝއްކެއްނެތް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރައްޔިަތުކ ވެސް ދަ

ނޑުމެން އެްއވެސް ަރއްޔިތަުކ  ބޭނުންތެރިކަންޖެހިފައިނުވާ އެްއވެސް ރަްއޔިތަކު މި ރާއްެޖައކު މި ވަގުތު ނެތް. އަުޅގަ

ނޭދޭ އެ ބޭފުޅުންގެ އެ ދަުތރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް މިވަރުެގ ބޮޑު ޓެކްްސގެ ެއއްެޗއް ޭއގެތެރެއަށް އިތުރުެވގެންދާކަށް. 

މުގެ ސަބަބުން މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ކަމަށް ޓަކައި، މި އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި ކަމަށް އެހެންކަމަށްވު

ނޑު ަވރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު  ޓަކައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް އަޅުގަ
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ޔާމީންގެ هللا މެްނނަށް ފެނިގެން އެަބ ދޭ ރައީސް ޢަބްދުޝުކުރުދަންނަވަން. ަޝއްެކްއނެތް. މިއިން ައޅުަގނޑު

ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ކަމެއް ބޮޑުވެއްޖެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ެއކަމެްއ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެ ކުރައްވަމުން ގެންަދާވ ބުރަ މަސައްކަތް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކޮންމެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރައްވައިފި. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ އަކީ މިކަހަލަ މުހިއްމު ބިލުތައް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ހުަށހެޅިގެންދާ ހިނދުގައި ވެސް ިމ ކަންކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި ސަުރކާރަށް ޝުކުރުދެންނެވުމުގެ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ބަދަލުގައި، ސަރުކާރަށް ަބެއއް ފަ ހަރަށް ެއއްޗިހިިކޔޭ ަކމަކީ އަުޅގަ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަިއދާހުރި އެއްތައް ބިލުތަކެްއ މި މަޖިލީހުން ވަނީ 

ޕުން ތާއީދުކޮށްގެން މިފަދަ އެތަްއ އިޞްލާޙުކޮށްދެްއވާފަ. މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެްނ، ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫ

ބިލުތަކެއް ވާނީ ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްަގިއ އިޞްލާޙުކުރެިވގެންޮގއްސަ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި 

ނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް.  ޓެކްސްގެ މި އިޞްލާޙުތަަކކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ބިލުަތކުން، މި ކަްނކަމުން ޓެކްސްެނގިގެންާދއިރު ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ ދަތުރުފަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުުރވެރިންެގ ައތުން ޓެކްސްތައް ޮބުޑވެގެންިދއުމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ އަްށ އެއާ ދޭތެޭރގަިއ ވިސްނާލަންެޖހޭ ކަމެއް ކަ ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ސަބަބަީކ ައޅުގަ ުމގައި އަުޅގަ

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެއް ވަސީލަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަސީލަތް ކަމަށް ވާތީ. ޗައިނާގެ ރަްއޔިތަުކ 

ނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް  ެޓްކސްގެ ނިޒާމު އޮންނަ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަންނައިުރަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ކޮންމެހެން ބަލައިލައިލަންޖެހޭހެން. ޗައިނާ ރައްޔިަތކު ދިވެހިރާއްެޖ އަށް އުފާކޮށްލުމަށް ޓަަކއި 

 ޓޫރިސްޓެްއގެ ގޮުތގައި އަންަނއިރުަގއި ދިވެހިރާއްެޖއާ ހަމަ އެއްފަދަ ރީތި މަންޒިލުތައް ޗަިއނާ ރައްޔިތުންނަށް އެއަްށވުރެ

ނޑުމެންނަށް ހުރިހާ އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ަބެއްއ  ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަ ކައިީރގައި ވެްސ ހުރިކަން ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެނީ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ކަުމގައި ވާއިުރގައި ުޓއަރިސްޓުންނަށް ވެސް ޓުއަިރސްޓުންގެ އަތުން 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ އަދި އެހެްނ ވެސް ގޮްތގޮތުން ނެޭގ ޓެްކސްތަކަށް ވީާހވެސް ުލޔެްއ ދިނުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު މި ހުރިހާ ކަމަކާ ވެސް ވަރަށް  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ދޭ. އަދި ޭއގެިއތުރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  ފުންކޮށް ވިސްނާވަަޑިއގަންނަާވކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެން އެބަ

އަތުން ކާބޯތަކެތިން ވެްސ، ދަތުރުފަތުރުކުރުމުން ވެސް އަދި އެހެން ވެސް ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ޓެކްސްަތއް ވީހާެވްސ 

ކުޑަކޮްށ އަދި ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވިހާ ެވސް ހަމަހަމަކަންމަތީ ބެހޭނެ ގޮތަކަްށ ދިވެހި ސަރުކާުރ 

ޓަންކުރަމުންދާކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ބައް

ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓް މިއަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައި 

ފުހާތަކަށް ައޅުަގނުޑމެން ބަލައިލާއިރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އޮންނައިރު، އެ ބަޖެޓްގެ އެިކއެކި ސަ
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ނޑުމެންނަށް އެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފެންނަން އެބަ އޮތް.  ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަހަމަކަމަށް އިސްކަންދީފަިއވާކަން އަުޅގަ

އި މީހުން މަދުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަކަށް ވަިކ އެްއވެސް ހާލެްއގައި އެ ބަޖެަޓކު ނެތް އާމްދަނީ ކުޑަކޮށް ލިބޭ ރަށްރަށާ

ނޑު އެ އަތޮަޅކަްށ  އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކޮށްފަިއ ނެތްކަން މި ބަޖެޓުން އެބަ ފާހަގަވޭ. ހަމަގައިމު ވެްސ އަޅުގަ

އުޅޭ ނިސްބަތްވާ ރ. އަތޮޅަށް ބަލައިލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ކުދިކުދި އާާބދީތަކުގައި މީހުން ދިރި

ނޑު  ރަށްރަށަށް ވެސް އެ ބަޖެުޓގެ ތެރެއިްނ ވަރަްށ މުހިްއމު އިސްކަެމއް ދެްއވާފަިއވޭ. ހަމަ އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރާގެ އާބާދީގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަ ރަށް ކަމުގައިވާ ރ. ފައިނަށް އެކަިނ  ފާހަގަކޮށްލަން، އަުޅގަ

މިިލއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާކަން ައޅުަގނުޑ  11.5ށް ޓަަކއި ބަލައިލިކަމުަގއި ވިޔަްސ އެ ރަށުގެ ބަނދަރުހެދުމަ

އުފަލާއެްއކޮށް މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކުރަން. ހަމައެާއެއއްޮކށް އާބާދީ ކުޑަ އަނގޮޅިތީމާިއ ރަސްގަތީމު ފަދަ ރަށްރަށަށް 

ކަން ފާހަގަކޮށް، ދިވެހި ވެސް މުހިއްމު ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ހިންގުމަށް ޓަކަިއ އެ ބަޖެޓުން ފުރުޞަތުދީފައިވާ 

ނޑު އަަވރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެއްޮކށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ނިންމާލަމުން ވެސް  ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުން ކޮށްދެމުންގެންދާ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ގެ އެްއެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ރައްޔިތުން މަޖިލީހު

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަީކ ހިތަމާހުރި ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، މި ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅައިދެްއވި ކަމަްށ ޓަކަިއ ދިވެހި ސަުރކާރަށާިއ 

ބަރަށް ުޝކުރުދަންނަވަމުން، އަޅުަގނުޑެގ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިލާނަން. މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިެދއްިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެމްބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ނާޝިދަށް. 

 

 ރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:މަންޑޫ ދާއިކޮ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ައުގން ޓެކްސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަްށ  2111/11ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެސް   އަޅުަގނޑު ވެސް ވާހަކަަދއްާކލަން މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ މި ބިލުގެ މުހިއްމުކަމާ އެއްކޮށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ދައްކަމު، މިީއ  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިޞްލާޙަްށ ތާއީދުކުރަމު. އަދި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ނޫނީ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ގެނެސްދޭ ވަރަށް 

ތެރި ރައީސް. މި ބިލަށް މިއަދު މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުން މި ފެނިގެންދަނީ ޢިއްޒަތް ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް ކަމުަގިއ.

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ިވސްނުންތެރިކަމާ އެކު މި ކަްނކަން މުރާޖަޢާކުރަންވާ ވަރަށް 
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ން ަރއްޔިތުންނަށް ޖެހޭ، ެއކަމުެގ ނުކޮށް، ައވަްސއަރުަވިއގަނެެގން ބިލުތައް ފާސްކުރީމާ އެަކމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތު

ނުޑމެން ޖެހުނީމާ އަނެއްކާވެްސ  ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ާވ އުނދަގުާލއި މި ކަްނކަން ރަނގަޅުކުރަްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަްށ މާ ރަނގަޅު ކަެމއް ކޮށްދެިނއްޔޭ ކިޔާފަިއ އަުޅގަ

މުގެ އެއްެވސް ޖާގަެއއް ނެތް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނ މި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ވެފަިއވާ މެޑަލްޖެހު

ނޑުމެން މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރި ފަރާތުން އަދި ބިލަށް ލަފާދެއްވި ބަްނޑާރަ ނައިބު ކަމަށް  އިހުމާލެއް. މިއީ އަުޅގަ

މްހޫރިއްޔާ ވިޔަްސ މި ފަރާތްފަރާތުން؛ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުަގއި ވިޔަްސ އަދި ބިުލ ތަޞްދީޤުޮކށްދެއްވި ަރއީސުލްޖު

ނޑުމެން  ވިޔަސް މި ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ވެފައިވާ އިުހމާލެއް. މިކަން ރަނގަޅުކުރެވޭޯތ މި ބަލަނީ. އަޅުގަ

ބިލަކުންނެއް، މި އިޞްލާޙު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި  އަށް ބޮޑުވި ވާަހކަ. 12މި ދައްކަނީ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ %

ނޑުމެްނ  ނޑަަކށެއް ނުފެނޭ މީގެ އަސްލު މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ ކަމެއް. އަުޅގަ ގެނެސްގެންެނއް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ ޓޫިރޒަމް ޖެނެރަލް ސޭލްސް ޓެކްސް އެްއވެސް ިދވެއްެސްއގެ އަތުްނ ނެގެންޖެހިދާނެ ކަމަކަށެއް. 

ނޑުމެން އެއަރަލއިނަކުން އަޅުަގނޑު ހަަމގައިމު ވެސް ަޤބޫލެ އް ނުކުރަން. މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން ތެދުފުޅެްއ، ައުޅގަ

ނޑުމެން އަތުން %  12ނަގާ ޓިކެޓާ އަދި ޓޫރިސްޓު ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ހުންނަ ފިހާރައަކުން ނަގާ އެްއޗަކުން ައޅުގަ

ނުޑ ނުނެގިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މުޅި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބަލާިއރުގައި އަދި  މި އިޞްލާޙަކުންނެއް ނުފުދޭ. އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީ ޓެކްސް، ދިެވއްެސއްގެ އަުތން އެއީ ޓޫރިސްޓެްއގެ ގޮތުަގިއ ބަލައިގެން ހަމަ އެއްެވސް 

ެގ ޓެކްސެއް ނެގެންޖެހިދާނެ ކަމަކަށް ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭ

ވަރަށްގިނަ ރަށްރަުށގައި މިހާުރ އަދި މާލޭގަިއ ވެްސ ގެްސުޓހައުސްތައް ވެސް އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެތެރޭގެ 

ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކިެއކި ކަންކަމުަގއި ބޭނުންތަކުަގއި އަިއސް މަޑުކޮށްލަން މި ޖެހެނީ މި ގެތަކުަގއި. 

ތުަގއި ދިެވއްސަުކ ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީ ޓެކްސް ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭނެ. އަދި ގެސްޓުހައުސްަތކުަގއި. މިއީ ެގސްޓެްއގެ ގޮ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ ުޗއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ޓަަކއި ާދނެ މާ ކައިީރަގއި ފަޅުރަށްރަްށ ނެތުމާ އެްއކޮށް އަމިއްލަ، 

ދޭ. މި ދާ ފަރާތްތަކަށް އަނެއްކާ  ދިވެހިންނަށް ހުންނަ ޚާއްޞަ ޕެކެޖުތަކެއްގެ ގޮތުން ބައެއް ރަށްރަށަށް އެބަ

ނެޑއް ޤަބޫލެއް ުނކުރަން.  12ޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓގެ ގޮުތގައި % ދައްާކކަށް ޖެހިގެްނ އޮވެދާނެ ކަމަކަެށއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޓެއްަސުކ ގޮަވިއގެން ޓޫރިސްޓު ިޚދުމަތްދޭ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ގޮސް، އެ ތަނުން 

އްކަންޖެހޭނެ ކަަމކަށެއް ޮއެވގެނެއް ުނވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ެޓކްސް ދަ 12ކެއުމަށްފަހުގައި %

ނޑުމެން ވެްސ ދަްއކަންޖެހޭނީ ޖީ.އެސް.ޓީެގ ގޮުތަގއި. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އަމިއްަލ  އިޞްލާޙުެވގެންދާންޖެހޭނީ، ައޅުގަ

އަނެއްާކވެސް މި ދެކޮޅުނުޖެހޭ ޤައުމުަގއި ޓުއަރިސްޓުންނަށް ވެގެން ޓެކްސް ދަްއކަންޖެހޭނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު ނިމުމަކީ 

ނޑުމެން ިމ  ނޑުމެން ވަރަށް ބަިއވަރު ެޓކްސްތަްއ ނަގަިއގެން، އަުޅގަ ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖީ.ެއސް.ޓީ ޓެކްސްެނގުނުއިުރަގއި  ދައްކަނީ ވަރަށް ބޮޑު ބަޖެެޓއް ހުށަހެޅިގެންދާ ތަން. ފުރަތަމަ ކޮޅުަގއި އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް  ނޭޑ ވާހަކަ. އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަެދކެވުީނ އިންޑައިެރކްޓު މިހެން ހުރި ހުރިހާ ޓެކްސްތަކެއް ކެ

މިހާރު މި ބެލެނީ ޓެކްސް ނެގުމަށްފަހުގައި އެ އެްއޗެހި ބޮޑުވަމުންބޮުޑވަމުން ގޮސް، ައނެއްކާ ޭއގެ ފަހުން އެއްކަަލ 

ޢިޔާަދވާ ތަން. އަނެއްާކ ޭއގެފަހުން ތިމާވެްއާޓ ބެހޭ ޓެކްސެްއ ެވސް ނެޭގ  އިންޑައިެރކްޓް ެޓކްސްތަްއ ެވސް އަނެްއކާ

ތަން. ފުރަތަމަ އޭތި ފެއްޓޭނީ ޓޫރިސްޓުންނަށް، އޭގެފަހުން އޭތި އަންނާނެ ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ވެސް. ގިނަ އަނބިްނ 

އިުމވެސް ދޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެިހ ތިބޭ މީހުންގެ ކިބައިން ވެްސ އެ ޓެކްސް ެނގިދާނެ. ެއީއ އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގަ

ގިނަވާނެީތވެ. އެއީ އެންަވޔަރަންމަންޓަށް ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް ވާީތވެ، އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ވެސް ތިމާވެށީެގ 

ނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީން އެ ހިސާބަށް  ޓެކްސް ނެގޭ ހިސާބަށް މިހާރު ޓެކްސްގެ ސިސްޓަމު ފަރުމާވެގެންދާ ގޮތުން އަުޅގަ

ނެކަން. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ބުނާނީ މިހާރު ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙުން އަދި މުޅި މަޤްޞަދެއް ވެސް ދާ

ހާސިލެއް ނުވެޭއ. މި އިޞްާލޙު ހުށަހަޅުއްވަންވާީނ، ދާންާވނީ ޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓގެ ގޮުތގައި ދިވެއްެސްއގެ އަތުން އެްއވެްސ 

 ކުރަނީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ޓެކްސެއް ނުެނގޭ ގޮތަށް ކަމަޭށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް. 

 

 ކަެދއްެކވުން:ވާހަ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ 

ނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެކޭ.  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި ާވ އިޞްލާޙަކީ، ޖުމުލަ ގޮެތްއގައި ބަާލއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހޯދަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނުވަތަ ދިވެހި އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާ ޙު އަދި ހުށަހެޅިގެނެއް އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ލުއިފަސޭހަކަން ޙަޤީޤަތުގައި ލިބިގެނެއް ނުދޭ. މިހެން ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ އިޞްލާޙު 

އި ވާަނމަ، އޭގެ ސަބަބުން ފައިދާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާިއރު، މި އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމުގަ 

ލިބިގެންދާނީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ެއއްތަނުން އަނެއްަތނަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް. 

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފަގީރުން އެބަ އުޅޭ، ނިަކމެތިން އެބަ އުޅޭ. އެ މީހުން ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބޭރަށް 

ދަތުރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ސްރީަލންކާ އަށް ވެސް އަދި އިންިޑޔާ އަށް ވެްސ އަދި ކައިިރ 

ޤައުމުތަކަށް ދަތުރު މިކުރަީނކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަރާމުކޮށް، އުފާހޯދާކަށް ނޫން. ދަުތރުކުރަނީ ބޭސްފަރުވާކުރަން. 

ތްތައް ނެތީމަ. އެހެންވީމާ، ބޭސްފަރުވާކުރުމަްށ ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ދަތުރުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފަދަ ވަސީލަ

ބޭރަށް ފުރައިގެންދާ؛ ޚާްއަޞކޮށް އެންމެ ޢާއްމުކޮށް އެްނމެ ނިކަމެތި ދިވެހި ފަރުދުން، ދިވެހިން ދާ ތަންތަނަކީ 
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ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ މިކަމާމެދު ަވރަ ށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަން. ސްރީލަންކާ ާއއި އިްނޑިޔާ ކަމަށް ާވއިރު، އަުޅގަ

އާސަންދަިއގެ ނިޒާމުގެ ތެރެިއން ވިޔަސް އަދި އަމިއްލަ ގޮުތން ޚަރަދުކޮށްގެން ނަމަވެސް މީހުން ގާތު ސަލާންޖަހައިގެން 

ނެޭގ ގޮތަށް އަނެއްާކވެސް މި އިޞްލާުޙ  12ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާ އަށް ާދ ދިވެހިންގެ އަތުން ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީގެ %

ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއް ޫނން. ޓެކްސްގެ ނިޒާމަކުން ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ، އަިދ  ފާސްވެގެންދިޔުަމކީ

ހޯދައިދޭންޖެހޭ ފަސޭހަ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ފަސޭހަތައް. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ލުއި ގޮތްތައް. އަޅުަގނުޑ 

ދައްަކއިގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާިއރާގައި ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު މި ވަގުތު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ދައުލަތަށް ޓެކްސް 

ރަށް އެބައޮތް. ހަ ރަށުގެ ތެރެއިން ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ރަށުގައި އަދި މިއަދާ ހިސާބަށް ޖެހެންދެން ވެސް ސަރުކާރުެގ 

ނޑެއްހާ ހިސާބު ވެސް ހަދައިދެވިފައެއް ނެތް. ކިހާދޫ އާިއ ކުޑަ ގަިއ ރިކިލާއި ދޮންފަނުޚަރަދުގައި ނެތް ބަނދަރުގަ

ގާުތ  ކޮށްގެން މީހުންއަށް މަސަްއކަތް ރަށްރަށުގެ ަރއްޔިުތން އަމިއްލަ ފައި އޮތް ބަނދަަރކީ އެ ހަދައިދީ

ރުތައް އެބަ އަަހރުވެފަިއވާ ބަނދަ 15 ވާ،ވެފައި  އަހަރު 21އެހީ ހޯދަިއގެން ހަދާފައިާވ ބަނދަރުތައް.  ،ސަލާންޖަހައިގެން

ުޅަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ މިއިން ވެސް އަ . ނަމަވެސް މިއަދުެގ ބަޖެޓު ހެދިގެން ައއިއިރުާނވެފަހުރި ހަލާކުވެގޮސް ވީރާ

ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް އެއްވެސް  ޭފބުމަށް އަދި އެބަނދަރަށް އެއްެވސް ޙައްލެއް. އަަރއިއެްއވެސް ރަށެްއގެ 

ނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ ޙައްލެއް ހޯދޭނެ އެންމެ ގޮެތއް   . ނަމަވެސް ދުވަހުން ުދަވހަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވެްސ އަުޅގަ

ތަން. އަދި އުފެދިފައި ހުިރ  ތަން. ތަޢާރުފުވަމުންދާ ފެންނަނީ އެކި ފާޑުފާުޑގެ ެޓކްސްތައް އިންޓްރޮިޑއުްސވަމުންދާ

ނޑުމެން މިހެން  ޓެކްސްގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން އިތުރު އަދަދުތަކެއް އިތުުރެވެގންދާ ޖެހެނީ  ން މިދަންނަވަތަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މެންނަށް ފެނިގެންިހނގައްޖެ އިމްއަޅުަގނޑު ޕޯޓް ިޑއުޓީ ިއތުރުވެގެންދިަޔ މަންޒަރު. ައޅުގަ

އަށް އިތުރުެވގެންދިޔަ މަްނޒަރު. ނަމަވެސް ަރއްޔިތުންަނށް މީގެ ސަބަބުން ލިބުނީ  12ހިނގައްޖެ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ %

ނޑު ނޑު މި ބިލު ،ކަމެްއ. އެހެންކަމުން މެން ސުވާލުކުރަންޖެހޭކޮންފައިދާެއއްތޯ މިއީ އަުޅގަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް  އަުޅގަ

އިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ދާ ދަތުރުތަކުން މި  ރައްޔިތުން ރާއްޖެ މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދާއިރު ދިވެހިގޮވާލަން، 

ގޮތަކަށް  އެހެން ަވއި،ބިލު އަލުން ފަރުާމކޮށްދެއް ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ ނުނެގޭނެ ޮގތަކަށް މި 12ޓުވެލް ޕަސަންޓް ުނވަތަ %

 ކޮށްދެއްވުމަށް. ފުރުޞަތުދެއްވީތީ ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލު ބަދަލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ
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ނޑުެމން ބަހުސްކުރަމުން މި ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ މު، 2111/11ދާ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ  ނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުެގ މަރުޙަލާ ކަޑައްތުކުރަމުން މިްކސްއަގުން ޓެ ދަނީ. އެގޮތުން އަުޅގަ

ވެސް  އިމުދެތިން އެއްޗެއް ބުެނލަން ގަސްތުކުރަން. އާދެ، މި ބިލަކީ ހަމަގަ ވެސް މިއަދު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން

ވެސް  މެދު ކުޑަ ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސްދޭނެ ބިލެއް ކަމާ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެން މި ޝައްެކއް ކުރަމުންދާ ަމސައްކަތަީކ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއިކއެކި ދާއިާރގެ ކަންތައްތަަކކީ  ނުކުރަން. އެއީ އަުޅގަ

އްެގ މަތީން ކަންތައްަތއް ާއިއ މަންފާކުރަނިވި ހަރުދަނާ ުއސޫލެ ން ލާބަަރއްޔިތުންނަށް ޭއގެ އަދި ިދވެހި ،ބިނާކުރަނިވި

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަށް މި ގެނެޭވ ބަދަލުތަކަީކ  ރޭވުމުގެ މަަސއްކަތް. ެއގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ވެސް ގެންނަންެޖހިފައި ހުރި ބަދަލުތައް ކަމަށް މީގެކުރީަގއި ދެކެމުންދާ އޯގާތެރި  ވިޔަސް މިއަދު އަުޅގަ

 ،ބޭފުޅުން މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅައިގެން ިދވެހި ރަްއޔިުތންނަށް މި ނަފާ ލިއްބައިދިުނމަށް ޓަކަިއ އެ ސަރުކާރުން 

އަދި ދުރުވިސްނުމުގެ ފުރިހަމަ މިސްރާބަކީ  ކަންކަމަށް ބަހައްޓަވާ ގާތްކަމާ މިއަދުގެ ޯއގާތެރި ސަރުކާުރން އެ

ޒިލަކަށް އަުޅަގނޑުމެްނ ވާސިުލވުމަށް ޓަަކއި ކުރާ ނޫނީ ެއ މަން ،އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރާެނ މިސްރާބެއްކަން

ނޑުމެން  ނުޑ ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަގުހުރި މަސައްކަުތގެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާއެއް ކަމަށް އަޅުގަ އެގޮތުން އަުޅގަ

ނަީކ ވެގެންދާނެ ައޅުަގނޑުމެންވެސް ކަަށވަރު  ގައިމުގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން ހަމަ ދިވެހިންނަށް މިއަދު މި

ނޑުމެން ކޮންމެ ދިވެިހ ރައްޔިތަީކ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ިދެވހިރާއްޖޭގަިއ ތިބޭ ހިނދު .ނޫންކަން ރިސްޓުންޓުއަ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ބޭރު ބިދޭސީން ،އޭަގއި ޤައުމީ ވަންތަވެިރކަމެްއ ލިބިގެންވާ ތަނަށް  ރިްސޓުންގެ ގޮުތގަިއ މިޓުއަ، އަުޅގަ

 މަތީން ތަނުން ލިބެން ހުންނަ ތަކެތީގެ ައގުތަުކގައި އެ ކުަގއި އެ ހޭދަކުަރއްވާ އުޫސލުގެހޭދަކުަރއްވާ ަވގުުތތަ ވަަޑއިގެން

ނޑާބޭފުޅުން ނޑައެޅިަފއިވާ މިންގަ ޭޖގެ ދިވެހިރާއް ،ނަމަ އަދި ދިވެހި ރަްއޔިތެއް ކަމަށް އެމީހަކު ހިމެނިފައިވާ ނަށް ކަ

ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަްށ  ،ބޭފުޅުންނަށް އެއީ އެ ،ންގެ ތަފާތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކ3ަން %ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޭއގެ

ނޑަްށ ދެންނެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ކުރާ މަސައްކަތަީކ  މިއަދު ކަށަވަުރވެގެންދާނެ ެއްއޗެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖެ ޔޮ ނިޔަތުގައި އަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެން ހެ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކެއްކަން. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި  އެީކަގއި ައޅުގަ

ނޑުެމންގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ  އަކީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް އިދާރީ  ސަރުކާރުން މި ކުރައްވާ މަަސއްކަުތގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

އެ ޚިދުމަތަކަށް ނުކުމެ ފަހުަގއި ރަްއޔިތުްނނަށް ޭއގެ، ކޮށްޖެހޭ ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް ޤާއިމު ނަންގޮތުން ެއކަމަކަށް ގެން

އަރަިއގަނެގެްނ އްތަުކގައި ައޅުަގނޑުމެން އަވަސް ފަހަރަށް ދުނިޔަވީ ކަންތަ  ޮއޅާލަިއގެން މަސައްަކތްކުރުން. ގިނައަތުކުރި

ނޑުމެންނަށް ގިނަ  ،ނަމަ އަަރއިގެންފިއަވަސް ސައްކަުތގައި ެޖހުމުގެ ބޭނުމުގައި މަމެޑެލްހަމައެކަނި އެކަމެްއގެ   އަުޅގަ

ވަރަށް ނުވިސްނައި ކަމެއް އެކަަށއަޅާލައިިފއްާޔ  ވިްސނަންޖެހޭ ނޑަކީ އެަކމަށް ދޭންވާ ވަގުތާއިފަހަރަށް ލިބޭ ލަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކޮންމެ ހަމަ ބުއްދި ހުރި އިންސާނައިލާފައަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފުރޮޅަ ކޮންމެ  ،ކު ޤަބޫލުކުރާނެ. އަޅުގަ
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ްއޔާ މިއަދު މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ޢަމަލުފުޅު . އެެހންވެއްޖެކަމެއްގެ ވެސް އަސްަލކީ އެަކމެއްގެ ފެށުމުގެ ބިންގާ

 ބާރާއި  ބަހައްޓަވާނީ ކޮންމެ ކަމެްއގަިއ ވެސް ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެަކމަކަށް ޤާނޫނާއި އޭގެ ޒާުތަގިއ އެއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަަށވަރުކަްނ ފުރަތަމަ  އިން އެ ަރއްިޔތުންނަށް ލިއްބައިދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާރާިއ ޭއގެތިޔާއިޚް

ނަޑއަަޅއި ނިމިގެން ނޫނީ ޚިދުމަތަކަށް އަތުކުރި އޮޅާަލއި  ނޑުގެކަ މެން ނެއް ނުނިކުންނާނެ. އެނޫްނ އުސޫލަކުން އަުޅގަ

އެާހމެ ހިތާމަވެރި ކަންތައްތަކަކީ  ،ެއއިން ލިބިދާނެ ދެރަ ،ނަމަ ން ފަަށއިފިއަަރއިގެން ނުކުމެ ަމުގމައްޗަށް ދުވައަވަސް 

ށް މައަ ައޅުަގނޑު ެވސް މި ބިލަށް ފުރިހަ، އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ކުީރަގއި ވެސް ފެންނަމުންދާ ޙަޤީޤަތް. 

އިޞްލާަޙީކ  ވާ ތަކަށް މި ގެންނަނޫނީ މިފަދަ ޤާނޫނު ،ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މިފަދަ ކަންަތއްތައް

ށް ަބލައިގަންނަ އަދި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރަްއޔިތަަކށް އެއިން ހެޔޮ ނަފާ އަދި ރިހަމަ އައަޅުަގނޑު ފު

ނޑަށް ެދއްވި  ،ކަމުަގއި ދެކެމުން މަންފާކުރާނެ ބިލެއް ދަންނަވަމުން ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ އަިދ ަރއީސަށް ުޝކުރު އަުޅގަ

 . ޝުކުިރއްޔާ. ވަިކވެލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް. 

 

 :މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން

ނުޑ ެވސް ޤާ  ޚިދުމަތުގެ ައގުން  މުދަލާއި 2111/11ނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އެްއ ކަމެްއ  ާތއީދުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސްނެގޭ ޤާނޫނަށް އުސޫެލއްެގ ގޮތުން ސްޓެކް އަުޅގަ

މިއީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ  ،މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިާދޅުވެއްޖެ  އޮތް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި އެބަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ައވަސް؛ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ހެޔޮފުޅުކަމުން ގެެނސްދޭ ކަމެ ދެންމެ  ކޭ. އަުޅގަ

ނެ ގެއްލުމުގެ ވާހަަކ. ައރުވާލަިއގެން ކުރާ ކަމަކުން ލިބިދާމުން ވިދާޅުިވ، ައވަސްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދައްަކވަ

އަތުން ޓެކްސްނަގަްނވެގެން ވަރަްށ  އަުރވާލަިއގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންކާރުްނ އަވަސް މިއީ މިއަދުގެ ސަރު

ނޑުމެން މިށް ގަސްތުލާފައި ފާްސކުިރ ޤާނޫނަކުން ދިވެހިންނައަވަްސއަުރވައި ނެޑއް. އަުޅގަ ވަގުތު  ގައި ީދގެން އުޅޭ ލަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ރަހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ ރާއްޖޭ  12އްޔިތެްއގެ އަތުން %ގެ ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދަތުރުކުރާއިރު އަުޅގަ

އަްށ  ބޭސްފަުރވާ އިސްގެ ގޮުތގައި ަނގާއިުރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުން ާމލެ އަޓެކްސް

މީހުންގެ އަތުން ނަގަމުން. އެއީ  އެ 12% ނީވަގުތު ވެސް ދަ އައިސް ތިބޭ ގެސްޓުހަުއސްަތކުން ވެސް މިއަދު މި

ގައި ކޮްށގެން އުޅޭ ކަމެއް. ޅޭ، ގަްސތުމަނިކުފާނު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންަނާވ ޕާޓީން ކޮށްގެން އު ،މިއަދުގެ ސަރުކާރުން
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ބޭނުްނޭވ  ުއޅޭތީ. ދެން އަުޅަގނޑު ދަންަނވާލަން ހަމަ އެބަކޮްށގެން އަޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރަން މިކަހަލަ ކަމެއް ިމގޮތަށް

ތަނުގައި ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާުޅވެއްެޖ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ިފނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަޑަިއގެން މި

އަށް އިތުބާރު  ރާއްޖެ އިން ބޭުރން އަންނަ އިްނވެސްޓަރުންނަށް މި އުޅެނީ ރާއްޖެ ރައްޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑުމެްނ މި

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ  ތެޭރގައި މި ގެަގޑިއިރު  22 ،ދުވާލު  ޤާނޫނު ރެޔާއި ިމކަހަލަ ހޯދައިދޭށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޮކން އިތުބާރެއް، އެހެންވީމާމަޖިލީހުން މެޖޯރިޓީ އޮތިއްޔާ ޤާނޫނު ބަދަލުކުރެވޭ އެބަ.  ނީ ތޯ ހޯދައިދެވޭއަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ނޑުމެން މިއަދު ޮކށްލަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ދެން ައޅުގަ ށް ށް އެ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްުލކުރުމަމިއީ އަުޅގަ

ޖެހޭ. ޤާނޫނެއް މިގޮތަށް ބަދަލުވެގެންާދއިރުަގިއ  ކަެމއްތޯ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ވިސްާނލަން އެބަޓަކައި ކުެރވެނީ ކޮން

 ލާފަިއ ބަދަލުެވގެންދާއިރު ަރއްޔިަތކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތަކަްށ މިފަދަ ބޮޑު ެގއްލުމެއް އަވަްސއަުރވައި

ވެްސ  ެއއީ ،ވެގެންާދއިރުަގއި ދެން ބޭުރން އަންނަ އިްނވެސްޓަރަކަްށ ކޮން ކަހަލަ ފައިާދއެއްޯތ ެވގެންދާނީ

ނޑު މިއަދުގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ، އް. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ހަމަ ބޭނުން ގެންދަާވއިރުަގއި އަބަދުެވްސ ކުރައްވަމުންބޭފުޅުން ކަންކަން  ތި  .މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީން ހެިދ ން މިވެިނ ކަމެްއ ކޮށްފިއޭ. . އެމް.ޑީ.ޕީން މިވެނި ކަެމއް ކޮށްިފއޭލަވަމުން މި ގެންދަނީ ެއމް.ޑީޕީހަޅޭއް

ނޑު  ންނޭ މިވެނި ވަރަކަށްމް.ީޑ.ޕީންނޭ މި ޓެކްސް ނަގަމުންދަނީ. އެޤާނޫނެކޭ. އެމް.ޑީޕީ ލާނީ ދަންަނވައިހެދީ. އަުޅގަ

އޮތީ ައޅުަގނޑުެމންގެ ޕާޓީން ތަޢާރަފްކުރި ޓެްކސްގެ ނިޒާމަކުންނޭ. އެހެން  މިއަދުގެ ސަރުކާރު ކޮޅަށް ަހމައިަގއި މި

 . ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކިއ. ދާނޭއޮތް ސަރުކާރު އިނދަޖެހި މިއަދު މި ،ނޫންނަމަ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަނއިފަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ށް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަުގން ޓެކްސްމު 2111/11ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހޯރަފުށީ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ާޔ ރިއްވާ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަާވކަމުގެ ވަރަށް އަިލަގދަ ހެއްކެކޭ. އާެދ، ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާ

ވަނީ  މި ދެ އިޞްލާޙު ވެސް މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ގުޅިަފއި މި ޑަ ދެ އިޞްލާޙު. ެއހެންނަމަވެސްކުޑަކު 

އެ  ،ންނަނީއޮ . ފުރަތަމަ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުަގއި މިޑަސްޓްީރއާއިން . އާދެ، ޓުއަރިޒަމްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ލޭނާރާ
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ންނަނީ މުވައްޒަފުންނަށް އޮ ހަމައެކަނި އިތުރުކޮށްެލވިފައި މި ،ަގއި 2ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 15ޤާނޫނުގެ 

ނޑުމެން މި ފިހާރަތަކަށް މި ކިޔަނީ ޓަކް ޝޮޕް. އާދެ، ޓަކް ޝޮޕަީކ  ޚާއްޞަކުެރވިގެން ހިންގާ ފިާހރަތައް. އާދެ، އަުޅގަ

ިރސޯޓުަގއި މަސައްކަްތކުރަްއާވ  111ވާ  އޮޕަރޭޝަނަށް އަިއސްފައި މި ،ވާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި މި

ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިލާމެހިފައިވާ ޓަކް ޝޮޕްތަކެއް.  ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ުޒާވނުންނާ ަވކިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހީން،

ނޑުމެން މި އަހަރުގެ ފެބްރުައރީ މަހު މި މަހު މިދިޔަ އަހަރުގެ؛ އަރީއަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ ފެބްރު  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ަމޖިލީހަކުންނެއް ނޫން. ؛ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ަވނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  17އެއީ އަުޅގަ

ށް ޓެކްސް ބޮުޑކުރެިވގެންދާ އަ 12އިން ފެިށގެން % 1ފާސްކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙެްއގެ ވާހަކަ. އެ އިޞްލާޙުން މި މަހުގެ 

ވާހަކަ. އާދެ! މިއަދުގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ވަނީ ުޒވާނުންނަށް ޓަކަިއ، ައޅުަގނުޑމެންނަށް ޓަކައި މި ޓެކްހަީކ 

ބޮޑުނުކުރެވޭނެ ެޓކްހެއް ކަމަށް ނިންމައި އިޞްލާެޙއް އަލުްނ ހުށަހަޅުއްވާފަ. އާދެ! ދެން އޮތް އިޞްލާަޙކީ ވެސް ހަމަ 

މާއްދާ އަށް ެގނެވިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް. އެތެރޭގެ ވަިއގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ވަނަ  15

ޓޫރިސްޓުންނަށް ވިްއކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެްކސް. އާދެ! މި ދެ އިޞްލާުޙ ވެސް މި ވަނީ ކުރިންެވްސ 

ނޑުމެންނަށް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ާލބަ އަށް އެދޭ ސަރުކާރަކުން އަޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން، ައޅުގަ

ގެނެސްދެްއވައިަފއިވާ ދެ އިްޞލާޙު. މި ދެ އިޞްލާޙުގެ ަސބަބުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދިެވހިންނަށް ފާގަތިކަން ލިބޭނެ. 

ޤައުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން ޓެކްސްެއއް ޤައުމަުކން މި ނެގެނީ ކިހިނެއްތޯ. އާދެ! މި ދަނީ އެ

ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް. އާދެ! އެ ޤައުމެްއގެ އިޤްތިޞާދު ދަށަށް ގޮއްސި ނަމަ، ޓެކްސް އެއީ ޔަޤީނުން ވެސް އަންނާެނ 

ަވނަ އަހަރު، އޭރުގައި އޮތް ސަރުކާރުން މި ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގެނައުމަށް  2111ނިޒާމެއް. ެއގޮތުން 

ރެްއވީ އިޚްލާޞްތެިރ ހިތަކުން ނޫންކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ. ޓަކައި އޭުރގައި މަަސއްކަްތކު

ބިލިއަނަށް ގޮްއަސ  12ބިލިައނުން  2ކުޑަދުަވސްކޮެޅއްގެ ތެޭރގަިއ، މަދު އަހަރުތަކެއްގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަރަނި 

ންކުރަްއަވއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އޮތްއޮތުން. އާދެ! މި ކަންތަްއތައް މިގޮތަށް ކުެރއްވުުމގެ ިނޔަތުަގއި ވެިރކަ

އަތުން ނަގާ ޓެކްސް އިން ިމ ކަންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ރާަވވާފަިއވާކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ. އާދެ! ެއ 

ނޑުެމން ކުރަންޖެހިފަ. ޤައުމެއް މިއަދު މި ވަނީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ  ކަންތަކުގެ ހިތި ތަޖުރިބާ މިއަދު މި ވަނީ އަުޅގަ

އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ ޤައުމުގެ ދަރަނި ގޮްއސަ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދު  75ތުން %ނިސްބަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ިއޤްތިޞާދީ ބަޖެޓެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ. ވަރަށް ވިސްުނންތެރިކަމާ އެކު މި ޤައުުމގެ 

ޔާމީން هللا ެގ ނިޔަުތގަިއ މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އޮނަރަބަލް ޢަބްދުއިޤްތިޞާދަށް ރަނގަުޅ ބަދަލެއް ގެނައުމު

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިފަިއވާ މި ބަޖެަޓކީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ައޅުަގނަޑށް ހަމަ ޔަޤީން އިޤްތިޞާދީ 

ކުރަން ހުރި ކަްނތައްތައް ވަރަށް ވެސް ގިނަ. ބަޖެޓަކަށް ހުށަހެޅުނު ފުރަތަމަ ބަޖެޓް. މި ބަޖެޓްގެ ޛަރީޢާ އިން ހާސިލު

ނަޑށް އަލިއަޅުވާލަން އުނަދގޫ. އެހެންނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުން  ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅްއގެ ތެރޭގައި މި ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ދަރަނި ފިލުވުމަށް ޓަކައި އެލޮކޭ ޓުކުެރވިފަިއ ބަޖެޓަށް ބެއްލެވީމާ އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ، މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ މި ދިވެހިާރއްޖެ އަްށ  ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާުދ ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ ހުރި ފައިސާ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އިންވެސްުޓކުރަން އަންނަ ިއންވެސްޓަރުން މިތަނަށް އިްނވެސްޓުކުރާެނކަން، އިންވެްސޓަރުން އަުޅގަ

 ބަޖެޓެއް މި ބަޖެޓަކީ. އާދެ!... ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ގެެނސްދޭނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެްނޭވރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

 ޝާހިދަށް.هللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެްނގެ ކުިރމަތީގައި މި ވާ ޤާނޫނު ަނންބަރު  މުދަލާިއ ، 2111/11ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްެނުގމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު. ައޅުަގނޑުމެން ިމ ކަމަށް ވާހަކަަދއްކަން ިމއަދު 

 ؛މަހުގެ ތެރޭގައި މި ބިލަށް ގެނައި އިޞްލާެޙްއގެ ސަބަބުން. އެ އިޞްލާޙުޖެހިފައި މި ވަނީ މި އަހަރުެގ ފެބްރުއަރީ 

ބެހޭ ބިލުތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ.  ންނަ ސަރުކާރަކުން ޓެްކސްއާއަބަުދވެސް އޭަރކު އޮ ،ސަރުކާރުން

ޤައްޔޫމް، ޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ރިއްޔާ ޢަބްދުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫ 2111ވެމްބަރ ނޮ 17މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރު 

ައވަސް ެގ ނިޒާމަށް ގެންެނވި ބަަދލުތަކުގެ ތެެރއިން ުމގެ ުހވާކުެރއްވުމަށްފަހު ޓެކްސް ކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުގަިއ ުކއްލި  ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްަވއިގޮުތގައި ަރއް  ގެެއއްމައްސަލަ

 12ިއގެން ފާްސކުރެްއވި ބިލެއްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ ދައްކާ ބަަޔކު %ޖަލްސާއެއް ބާްއވަ

ދެްއކޭތީ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މި  މި ޓެކްސް ބޮޑުކުެރްއވީ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި މި ވާހަކައަށް 

ވާހަކަފުޅުދައްަކވާތީ އަުޅަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. ެއ  ވެސް އިޞްލާޙުކުަރއްވަން ޕީ.ޕީ.އެަމށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން

ކުރެްއވުން ެއގޮތަށް ެއ ކުރެްއވެނީ ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމުެގ އްވާ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އެ ުޝކުރުއަދާުކރަ ،ބޭފުޅުން މިއަދު

ދިމާލަށް  ރައްިޔތުންގެ އަތުން ނަގާ ޓެްކސް ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރުން މި ޓެކްސް ބޮޑުކުރަްއވާފައި ވާތީ.

ނެތި އަވަސްއަުރވާަލއިގެން ފާސްކުރުމުގެ ނަތީޖާ  ބެލުމެއް ،ގޮތަށް ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާްއވަިއގެން ފަތުއަޑުިކޔާފައި ދާ

ގޮތަށް ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާްއވަިއ، ދައުރުން ބޭރުގައި ުކއްލި  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މި ދެންނެވި

ހަމައަށް  ފާސްކޮްށ، މި ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމާ އުރުްނ ބޭރުގައި މި ބިލުޖަލްސާއެއް ާބއްަވއި، ދަ 

ިއގެންފަެއއް ކަން އެނގިަވޑަސް މި ދަީނ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނާ ދިމާލަށްެއއްވެްސ ބޭފުޅަކަްށ މި ނަގާ ެޓކް ،ދިޔައިރު

އެކަން ެއގޮތަށް ކުރެްއވީ. ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭަގއި މި ވާހަކަ  ނެތް. ނުވަތަ ހަމަ ގަސްތުގަިއ އެނގިަވޑަިއގެން ތިއްބަަވއި
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ނޑުގެ އިލްތިމާަސީކ  ވަނީ މި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފަ. ހަލަބޮލިވެ، ސަރުކާަރށް ގޮތްހުސްވީމާ މިއަދު މި  ،ދެކެވި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަށް ވުރެ ޮބޑަށް ރަޓެކްސްެގ ބިލުތައް، ޓެކްސް  ްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގަިއ ެގ އަދަދުތައް ބަދަލުކުާރއިރު ައޅުގަ

 ގެ. މި ބިލު މިއަދު މިތަނުން ފާސްވީމާ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުން ރައްޔިތުންއި ޯއގާތެިރވާން ދަސްުކރަންވެއްޖޭއަޅާލަ

ވަނީ. ކުރިން އެަކން އޮތް ގޮތަށް. ފެބްރުއަރީ އަށް ބަދަލު 3ދިަޔއީކީ ނޫން. %މުޅިން އުިވގެން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް

ގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ބަދަލުވެގެންދަނީ. އެކަމަށް ޓަަކިއ މަހު، މި އަހަރު

ނޑުމެންވަޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް މި ގެންނަ ބެޭހ  ްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ޑިޔުޓީއާވަނަ ރަ 17 ،ނީ. އަުޅގަ

ދި އިރު އެންމެ ބޮޑަށް އޭރުގެ މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނު  ޓެކްްސއާ، ގޮތުން

ލާީތ ލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ މުއާޞަޔާމީން ޢަބްދުهللا ރިއްޔާ އަްލއުސްތާްޛ ޢަބްދުމިހާރު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުްމހޫ

ސީދާ ދެކޮޅޭ. ައޅުަގނުޑ ކުފާނު އެަކމާ މަނިހި ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ަނގާކަްށނުވާނޭ. ތިމަންޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކްސް ިދވެ

ރިއްާޔ އަށް އޭުރވެްސ މަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރެއްިވ ގޮތަށް ިދވެިހ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ، ިމއަދުގެ ސަުރކާރަށް ގޮވާލަން

ނޑާލަދެްއވާށޭ. ރާއްޖޭެގ އެންމެ ނިކަމެތި މީހާ މި ރައްޔިތުންގެ އަތުން  އަށް  ނަގާ ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް އެ ޓެކްސް ކަ

ރަދުކުރުމުން ޓެކްސް ނުނަންގަވާށޭ. ނުން ވާހަކަދަްއާކލަން އެ ޚަރަދުކުރާ ޚަފޯ އަްށ ގުޅާލަިއ، އެ މީހާގެ ޢާއިލާ ،ވެސް

ނޑާލަން ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާނެއަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މި ޓެްކސް  ކަން. ެއއީ ރަްއޔިުތންގެ ތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ ކަ

ބޮޑުވީމަ. ދެކޮޅުން ރަްއޔިތުންގެ އަތުން މިހާރު އެްއޗެހި ނަންގަވަނީ. ެއއްކޮޅުން ތެރޭގައި މިކަމުގެ އުދާސް ަވރަށް 

މަ ދެކޮޅުން ފިތާ އެއްޗެްއ ފިތެމުން. ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔައި ޑިއުޓީ. އަެނއްކޮޅުން ޓެކްސް. ރައްޔިތުން މި ދަނީ ދެކޮޅުން

ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ  އަދުގެ ސަރުކާރުން ގެ ކުރިން މިވިްއޔާ މެދުން ގޮވާނެ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެކަން ވުމު 

ނޑު އިލްތިާމސްޑިއުޓީ ުކޑަކޮށް ،ޓެކްސްތައް  ރައްޔިތުންގެ ކުރަން. މިހެން ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ެދއްވުމަށް އަުޅގަ

 ރަީއސް.ޢިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރަށް ކަމަށް ވާތީ. ޝުކުިރްއޔާބެހޭ ބިލެއް  މަޖިލީހަށް ޓެކްސްއާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާ ޝުކުރިއްޔާ އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދަށް.މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

މުދަލާއި ، 2111/11ރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު ވާހަކަެދކެވެމުން މި ދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެ

ެނުގމުގެ ޤާނޫނަށް ފޮނުއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު ސަރުކާުރގެ ފަރާުތން ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް ދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްޚި

ސްމާޢީލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ހަމަ މި ޓަކައި، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އި
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އަށް ގެނެވޭ ުކޑަުކޑަ  ވަނަ މާއްދާ 31 އަށް ގެނެވޭ ދެ އިޞްލާޙަކާއި ވަނަ މާއްދާ 15އިޞްލާޙަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 

 ،ފަދައިންއިޞްލާޙެއް. ައޅުަގނުޑގެ ކުިރން ވާހަކަދެއްެކވި ވަރަށް ގިަނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި 

ވަނަ އަހަރު މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއި  2111ނެގުުމގެ ޤާނޫނަކީ ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ެޓކްސްމު

ދަނިކޮށް، އެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ނިމެމުން ވަނަ 17 އެހެންނަމަވެސްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނެއް. 

ގުޅޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަްނޖެހިފައިވާ ގޮެތއްެގ ސަބަބުން  ނަށް ގެންނެވި އިޞްލާަޙކާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ޤާނޫ

އަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުމަްށ  ވަނަ މާއްދާ 15ަރީއސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ައލުން  ،މިއަދުގެ ސަރުކާރުން

ގެ ދެ ވަނަ އަކުރަށް )ހ( ވަނަ މާއްާދގެ 15ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ެގ ދެ ވަނަ؛  15ތީ. އާދެ! އޮ ފޮނުއްވާފައި މި

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަުނަގއި  1މި ނަންބަރުގެ  ،އޮންނަނީ ގެންނަވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަގިއ މި

 ފިހާރަތަކާއި  އެ ތަންތަނުަގއި ޤާއިމުކޮްށފައިވާ އެހެން ންނަށް ޚާއްޞަކުެރިވގެން ހިންގާ ފިހާރަތައް ފިޔަަވއިމުވަްއޒަފު

ޓެކްސް  ނަގާ ވެސް އެ ަފދަ ތަންތަނުން ސް ފެސިލިޓީޒްތަާކއި އެނޫންރސްޕޯޓްލުތަާކއި ސްޕާތަކާއި ވޯޓަޑަިއވިން ސްކޫ

ނޑު  12ދިވެހިންގެ އަތުން % ނެގުން ހުއްޓާލުމުގެ އިޞްލާެޙްއ މި އިޞްލާޙަކީ. އާދެ! މިހާރު މި ކުރިން އަޅުގަ

 ށް މި މާއްދާ އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުަގއި މި ދަނިކޮސް ނިމެމުންވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލި 17ދެންނެވި ފަދައިން 

އަްށ  12ން ފެށިގެން %އި 1ބަރ ންދިޔަ ޓެްކސް މި އަހަރުގެ ނޮވެންގެސް.ޓީ ނަގަމުންޓީ.ޖީ.އެ  1އޮންނަނީ ކުރިން %

ކަމަށް ވާނަމަ މި މަހުގެ މިހާތަނަށް ހިނގި  ދާއޮތް ގޮތަށް އޮެވގެން ކުރިއަށް ބޮޑުކުރާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މި

ނެތް. މެދު ޝައްެކއް ކަމާާވނެޓެކްްސ ނެގިފައި  12ސްތަކަށް ވެްސ މި ޚިދުމަތްތައް ހޯދި ދިވެހިްނގެ އަތުން ެވސް %ދުވަ

ވެހި ރައްޔިތުން އަތުން ޓުއަރިްސޓުންގެ އަތުްނ ނަގާ ރޭޓުްނ އެހެންވީމާ، މި ސަުރކާރުްނ ވިސްާނވަަޑއިގަީތ ދި

ސް، ދިވެިހ މާއްދާގެ މި އަކުރަށް އިޞްލާޙުގެނެ މި ،ށް މި އަކުރަށް. އެެހންވީމާ، ވީހާ އަވަަހކަޓެކްސްނެިގގެނެއް ނުވާނޭ

ނަޑއެޅިފައި މި ރާށޭ ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ބަދަލުކުއަށް  3ގެ ޓެކްސް % 12ވާ % ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގުމަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް ފަމަސް ފެށުމަށް ބަރުގޮތުން ނޮވެން ކަންދިމާކުރި  .ބަރ މަސް ތެރޭަގއި ފޮނުވި އިޞްލާޙެއް އޮކްޓޫ ހު އަޅުގަ

ވާ  މެދުގަިއ ގޮތްތަކެއް ނިންމައިގެން މިައށް މިހާރު ގެނެވިފައި މި ނަމަވެސް ވީހާ އަވަހަކަށް މިއާ ވާހަކަދަްއކަން ލިބުނު

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން ާއދެ! މި ދެންނެވި މާއްދާގެ ޖެހޭ.  އެބަ ހެޔޮ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް އަޅުގަ

ފަރާތްތަކުން  ދޭަވިއގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެތެރޭަގއިނަންބަރުަގިއ މި އޮ ވަނަ 5)ހ(ގެ 

 1ބަރ ގޮތަށް ނޮވެން ވެސް ހަމަ ކުރިންމި ދެންނެވިއީ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ. މި ޓުއަރިސްޓުންނަށް ވިްއކާ

ޭވ އެތެރޭެގ ދަތުރުތަކުން ހަމަ ެގ އަތުްނ ވެްސ ަވއިެގ މަގުން ކުރެން ފެށިގެން ިދވެހިރާއްޭޖެގ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންއި

އްސަ އޮތް އިޞްލާޙެއް. މިހާރު މި ނެގޭ ގޮަތށް ޤާނޫނަށް އޭރު ގެނެ އްގެ ޓެްކސްއެ 12ރިސްޓުންނެކޭ ެއްއގޮތަށް %ޓުއަ

ބަެއްއ  ،ވާނެ ފަދައިންވަނީ ފޮނުއްވާފަ. އެނިގވަަޑއިގަންނަ  ގޮތަށް ސަރުކާރުން މި  ިތރިކުރާއަށް  3އިޞްލާޙު ހަމަ %

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭެގ އުދުހުންތަކުން ދިވެހިންނަށް  ،ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަިއފި
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މާެލ އިން ރާއްޖޭގެ އުތުރަށާއި ާމލެ އިން ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުން ނަގާ އަގު،  ވިްއކާ ޓިކެޓުތައް ވެސް،

ނަޑކަށް ެއއްވަރު. ޙަޤީޤަތުގަ އި ެއއްޮކޅުގެ އަގު ިދވެހިރާއްޖެ އިން މާލެ އިން ޮކލަމްބޯ އަށް ކުރާ ދެކޮޅު ދަތުރެކޭ ގާްތގަ

ްނ މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މިއި، ގެްއގަިއ މި ިވއްަކނީ. އެހެންވީމާއެކަީށގެންވާ މިްނވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު އަ 

ޖެހޭ ރައީސް ޔާމީން  އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާންކުރަން ން އެބަކުރާނެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރަ

ށް. ެއ ރުފިޔާ އަ 21 ،ރުފިޔާ 11ހަވާލުވެަވޑަިއގެންއިުރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑޮލަުރގެ އަގު ެވސް ހުރީ  ޒަޢާމަތާ

 ން މިހާރު ޑޮލަރުގެ ައގު މިެއކު އިޤްތިޞާދަށް ގެންނެވި ުފރިހަމަ އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ސަަބބު މަނިކުފާނު ޙިކުމަތްތެރިކަމާ

އުޅެނީ.  ރުފިޔާ އަށް ވިްއކާ މީހުންގެ އަތުން ވެސް ޑޮލަރު ގަންނާނެ މީހަކު ނުވެގެން މި 13ވަނީ ވަރަށް ތިިރކުރެވިފަ. 

ހަމައަކަށް ނާދޭ. ުގގެ ހެޔޮ ބަދަލު ރައްޔިތުންނާ އެއްކޮށް މުދަލަށް އައި އަ އެހެންނަމަވެސް ޑޮލަރަށް އަިއ ހެޔޮ ބަދަލާ 

ގެ ޓުތަކަށާއި ަވއި ހެންވީމާ، މީެގ ސަބަބުން ވެސް ޓުއަރިްސޓް ރިސޯފައިދާ ލިބެނީ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް. އެ އޭގެ

ރާނެ ގޮތަކަށް ޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ފޯ އެބަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ހެޔޮ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރަންދަތުރުފަތުރު

 އްޔާ މީގެ ހެޔޮ ބަދަެލއްނޫނި. އެހެން ޖެހޭ ކުން މޮނިޓަރކުރަން އެބަބެހޭ ފަރާތްތަ ން ގެންދެވޭތޯ ސަުރކާރުެގ ކަމާމިކަ

ނޑުމެން ިކތަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާަހކަދައްަކއިގެްނ ޤާނޫނުތަކަށް  ތާ ތިބިމެ ވަރަކަށް މިނުގެނެވޭނެ އަުޅގަ

މެދު ވެސް ސަރުކާރުން  ންކަމާ. އެހެންވީމާ، މި ކަހަމައަކަށް މިއެއް ނުފޯރާނެ ތުންނާއިޞްލާޙުތަކެއް ގެނަޔަސް ަރްއޔި

މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިތުރަށް ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް އަުޅަގނޑު މިއަދު ޮގވާލަން ބޭނުންޭވ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ މެދު މާ 

ނޑު ހަމަ  ،ގިނަ ބަހުސެއް ނެތް. ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް މީތި ނިންމައިގެން މިހާރު މި ގެނެވޭ ހެޔޮ ބަދަލު އަޅުގަ

ގޮތަށް މި ބިލު  ނީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވައި ސަުރކާުރން ފޮނުވިއެދެ

ނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި. ފާސްކޮށްދެއްވުން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ  އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ދިއްޫދ ާދއިރާޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ލަޠީފް މުޙައްމަދަށް.ޢަބްދުއް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދުދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މުހޯރަފުށީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

ނެގުމުގެ އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ެޓކްސް މު، 2111/11ފައިވާ ހުށަހަޅާ

ނެގި ކަުމގައި ވިަޔސް، ިޑއުޓީ ނެގި ކަމުަގއި ިވޔަސް،ންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެްނ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޓެކްސް ދަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަ  ތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ނޫން ވާހަކަ އަބަުދވެސް މި ދަންނަވަނީ. އަުޅގަ
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ނެގިދާނެ. ކިތައްމެ ވަރަކަށް ިޑއުޓީ ވެސް ނެގިދާނެ. އެކަމަުކ ތަންމެ ވަރަކަްށ ވެސް ޓެކްސްގޮތުަގއި ކި

ވަުހން އަނެއް ދުވަހަށް މި ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅެއް ނުވޭ. ެއއް ދު

ނިޒާމުގެ ފެންވަރު  ދަށް ވާހަކަ.  ނަށް ދޭ ޞިއްޙީދަށަށް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ައބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ އެ މީހުން

ިމ ، ންވަުރގެ ދަށް ވާހަކަ. އެހެްނވީމާތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދަށް ވާހަކަ. ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ލިބެންވާ ޚިދުމަތުގެ ފެ

ވަނީ ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެިރކަްނ ނުހުންނާތީ. ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ވެސް ޭއގެ ކުީރ  ތައް މިހެން މިކަންތައް

ސަރުކާރުތަުކގައި ވެްސ އަދި މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން ަރއްިޔތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންަވރު އެހައި ރަނގަެޅއް ނޫން. 

ނޑުމެން ދޭ ޚިދުމަތުގެ  ނަގަިއގެންގޮުތގަިއ ޓެކްސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވެސް އަިދ ޑިޔުޓީ ނަގަިއގެން ވެސް ައޅުގަ

ފެންވަރު ރަނގަުޅވާންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންެގ އުފާވެިރކަމެއް ނެތް. މޫނުމަތިން ފެންނަނީ މާޔޫސްކަން، 

. ައޅުަގނޑުމެން ރު ދަށްވެގެންރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަ ،ދެރަވުން، ހިތާމަ. މިހެން ވާން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ

އެއްުދވަހުން އަެނއް ުދވަހަށް ޓެކްސްތަްއ ބޮޑުކުރަމުން މި ދަނީ. ނަގާ ިޑއުޓީަތއް ބޮުޑުކރަމުން މި ދަނީ. ސަރުކާރުން 

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރެއް ރަނގަޅެއް ުނވޭ. މިކަންކަްނ ރަނގަޅުެވގެން ނޫނީ އަުޅގަ

ނާންނާނެ. ރައްޔިތުން އުފާވާނީ ަރއްޔިތުްނނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން. ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ  އުފާވެރިކަެމއް

އާމްދަނީ އިތުރެްއ ނުވޭ. ެއއް ދުވަހުން އަނެްއ ދުވަހަށް މި ދަނީ ދަށަށް. މިހެން މި ވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ ސަރުކާރުަތކުްނ 

ށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭ ފެންވަރު ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމާއި ރަްއޔިތުންނަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ސަރުކާރުން ވެސް ރައްޔިތުްނނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް  ރަނގަޅުނުވުުމގެ ސަބަބުން. އަޅުގަ

ސާރަ؛ އެކަީށގެންވާ ދޭނެ ކަމަށް. ރައްޔިތުންނަށް ިލބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް. ސަރުކާރުެގ މުަވއްޒަފުންނަށް ލިބޭ މު

އަހަރުދުވަްސވީއިރު މުސާަރއަަކށް އެްއވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ނާދޭ. މީ ބޮޑު މައްސަލައެްއ.  5މުސާރައެއް ނޫން. މިދިޔަ 

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ، ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ، ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަތައް އެއް ދުވަހުން 

ނޑުމެން އިހަަކށްދުވަހަކު މި ފާސްކުރީ ދަުތރުފަތުރު ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަނެއް ުދވަހަ ށް ދަނީ އިތުުރވަމުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާ ފޯނުން  އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްސްަނގަން. އަޅުަގނޑުމެން އިހަކަށްުދވަހަކު މި ފާސްކުރީ އަުޅގަ

ންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅެއް ނުވޭ. ޓެކްސްނަގަން. މި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކުން ޓެކްސްނަގާއިރު ރައްޔިތު

ނޑު ގޮާވލަން ޢަބްދު ޔާމީންެގ ސަރުކާރަށް ެވސް ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް ރަްއޔިތުންނަށް هللا އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުމަށް. އިޚްލާޞްތެރިެވގެްނ ނޫނީ އެއްވެސް ކަެމއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ލުކުރަނީ. އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ކަމުގައި ވަންޏާ ސަރުކާރު ދެމިއެއް ނޯންނާނެ. ޤަބޫ

ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނީ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ެފންވަރު ރަނަގޅުެވގެން. ސަުރކާރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދަނީ 

ނިޒާމު ދަނީ ދަށަށް. ޒުވާނުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ދަނީ ދަށަށް.  ދަށަށް. ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ދަނީ ދަށަށް. ޞިއްޙީ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަްނ އެ ކަންތައްތައް ރަނގަުޅެވގެންދާ ކަމަކަށް. މި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި 
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ނޑުމެން މިކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އަ  ޅުަގނޑުމެން ިޑއުޓީނަގަނީ. ިމ އަޅުަގނޑުމެން ެޓކްސްނަގަނީ. އަުޅގަ

ނުޑ ޮގވާލަން.  ޑިއުޓީ ަނަގއިގެްނގޮސް ބޭނުްނކުރަނީ ސިޔާީސ ކޮންމެެވސް ބޭނުންތަކަކަށް. ެއކަންތައް ުހްއޓާލަން އަުޅގަ

މި ސަރުކާރުން ވެސް، ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުން ެވސް މުޅިން ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ ސަރުކާރުެގ 

ރުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް. އޭގެ ބަދަލުގަިއ ބޭނުންތައް، ސަރުކާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުވާނީ. 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަތާއި މި ކަންކަން ރަނގަޅުެވގެން ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑާލުމަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ިލބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް.  އުފާވެރިކަެމއް ނާންނާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ެޓކްސް ކަ

 ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކު  ާދއިާރގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ  2111/11ތީގައި މި ވާ `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުެމންގެ ކުރިމަ

އަގުން ެޓކްސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައި މި ވާ އިޞްލާަޙކީ ައޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. 

ނުޑ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ެވސް  އަދި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިެދއްވި ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކުރުއަދާކުރަން. އާދެ! މިަފދަ ކޮންމެ ހާލަތެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނާަލން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އޮތް، ޝު

މަޢާފުކުރައްވާ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިއަދުގެ ހާލަތު މި އޮތް ގޮތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ައޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ އާއި 

ނޑުމެން ަވޒަންކުރަްނޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރިއެރުން ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަ އި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ހާލަުތ އަުޅގަ

ޓެކްސްތަާކއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތަށް ޓަަކއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އަުތން ނެގޭ އެކިެއކި؛ ދިވެހި 

ނޑުމެން ިދެވހި ރައްޔިތުންެގ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުން ދައުލަތް ހިްނގުމަށް ޓަކަިއ ދައްާކ ެއކިެއކި ޓެްކސްތަކަކީ އަ ުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ެއބަ ޖެހޭ. އެކަމަކު އެކަންަކން އޮންނަންޖެހޭނީ ދިވެހި  ޓަކައި ނެގޭ އެްއެޗއްކަން ައޅުގަ

ވާހަަކ  ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެކަންކަން އަދާކުރަންޖެހޭ މިންވަރަކަށް. އަޅުަގނޑުމެން ތަރައްޤީގެ

ނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނޑުމެން ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ އެބަ ދައްކަން. އަުޅގަ އެބަ ދައްކަން. އަުޅގަ

ހުރިހާ ސަރަހައްދަކީ ވެްސ ކުރިއަރާފަިއވާ ސަރަހައްަދކަށް ވާން. އެހެންނަމަވެްސ މި ނެގޭ ޓެކްސްތަކާިއ 

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އޮންނަ ހަމަޖެހުމާ ގުޭޅގޮތުން، މިފަދަ ކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތު ްނ، އަުޅގަ
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ނޑިަވޅެްއގައި އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ފިތުނައުފެއްުދމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުަމކީ އެއީ ައޅުަގނޑު ހިތުން  ދަ

ވެހި ތާރީޚުގައި ވެސް ހިނގާފަިއވާަކްނ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަެކއް ނޫން. އާދެ! މިފަދަ ކަންކަން ދި

ވަނަ ދުވަހު މަޝްހޫރު އިނގިރޭިސވިލާތުގެ ަޓއިމްސް  25ވަނަ އަހަރު މޭ މަހުގެ  1151އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 

އޮފް ލަންޑަނަށް އޭރު ދެކުުނގައި ހިނގަމުންދިޔަ ހިތާމަވެިރ ނުވަތަ ސަރުކާރާ ވަިކެވގަުތމުގެ ޝުޢޫރުތައް ފިތުނަިއގެ 

ނުޑގެ ތެރެއިން ޓައިްމސް މަޖައްލާ އަށް އޭރު އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީަގއި ކީކޭތޯ ހުޅުގަ

ނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ  ނޑުމެންެގ މަސައްކަތުން ހޯދޭ ެއްއޗަަކށް ވުރެ މާލޭެގ ސަރުކާރަްށ އަުޅގަ ވިދާޅުވަނީ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތުން ެއކި ސިފަސިފަިއގައި އެ މީހުން ދިޔައީ ތަކެިތ ޓެކްސް ބޮޑޭ. ފޭރުމާ ދާދި އެއްކަހަލަ ގޮތަކަ ށް އަުޅގަ

އަތުލަމުންނޭ. މިއަހަރުން ފެށިގެން ައއިއިރު މި ދެންނެވި ޓެކްސް އިހުނަށް ވުރެ ވެސް ހަރުކަށިކޮްށ، އިތުުރ 

ނޑުމެްނގެ އަތުން މާލޭ ސަރުކާރުން ފޭރެ ނުޑ ދާއިރާތަކަކުން ވާރު އަތުލުމުގެ އުސޫލުން، އަުޅގަ މުންދާކަން އަޅުގަ

ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމައެއާެއކު އެ ސިޓީ ފަށަިއގަތުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ އޮޅުޫދކަރަ އާއި ވިލާުތގެ ލަންޑަނާ 

ނުޑ  ގުޭޅގޮތުން މާލޭ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު އެތައް ވާހަކަތަެކއް ފަތުރަމުންދާކަން ވެސް އަުޅގަ

! މިީއ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އޭުރެވސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭަގއި ފާހަގަކޮށްލަމޭ. އާދެ

ނޑުަބނޑުަތއް އުެފއްދުމަށް ޓަކައި މި އޮތީ ިދވެހިރާއްޖެ އިން ބޭރުަގއި އޮންަނ ގުޅުންތަާކއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ގަ

ޅިފަިއވާ ޤައުމުތަުކގެ ޭދތެރޭގައި ފިތުނައުެފއްދުމަށް ރަހުމަތްތެރި ގުޅުން؛ ދިވެހިރާއްޖެއާ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގޮުތން ގު

ޓަކައި ބަޔަކު ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކުަގއި، ބޭރުގެ ެއކި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންާނއި ދިވެހި 

ގެ އެކި ވަިކ ސަރުކާރާ ޖެއްސުމަށް ޓަކަިއ މިއޮތީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފަ. ޭއގެ ނަތީޖާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ

ސަރަހައްދުތަކުަގއި ރަްއޔިތުްނ ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި ެދކޮުޅވެރިެވގެންދިޔުން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ 

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް މި ގެނައި އިޞްލާޙަކީ ދިވެިހ  2111/11އަކީ، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑަށް އެބަ އެނގޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ހި ތްހަމަޖެހުން ލިބިދޭނެ ކަމެކޭ. އަޅުގަ

މީހަކީ މިއަދު ދަރާފައިާވ މީހެއްކަން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަދުއލަތުން ދަރަނި އަދާކުރަން އެބަ ޖެހޭކަން. ެއކަންކަން 

ޤްތިޞާދީ ތަޞައްވުރުތަެކްއ އެކުލަަވއިލުމަށް ޓަކައި މި އަދާކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ސަލާމަތްވެވޭެނ އި

ސަރުކާރުން މިއަދުެގ ބަޖެޓަށް ބަލައިލި ކަމަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު. އަދި ހަމަެއއާެއުކ 

ޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މާލީ ޮގތެއްަގއި ުނވަތަ ިދވެހި ރަްއިޔތުންގެ ތެރޭަގއި ތިިބ ނިކަމެިތ ރައް

ނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން.  12ޓަކައި ިދވެހި ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން % ހޭަދވާކަމީ ެވސް އަުޅގަ

ހަމައެއާެއކު އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުދަލުގެ އަގުތަާކިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތުގެ 

ހާ އެއްޗެހި ބިނާވެފައި މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢާއްމުކޮށް އަޅުަގނުޑމެންގެ ހަކަތަ އޭގެ ޒާތުަގިއ އަގުަތކާ، މި ހުރި

ނޑުމެން ހަނދާނުއްސުރެ  އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި މި ބޭުނންކުރަނީ ތެޔޮ. ތެލުެގ ައުގ ހެޔޮެވގެން މި ދިަޔއީ. ައޅުގަ
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ނުވާ މިންވަރަށް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވިޔަފާިރވެރީން ކުީރގަިއ މިހާތަނަށް ދުވަހަކު ވެްސ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ތެލުެގ ައގު ހެޔޮ 

އަޅުަގނޑުމެން ދެކެމުންދިޔަީއ ވަރަށް ބޮޑު ވިސްނުމެްއގެ ތެރޭގަިއ، ވަރަށް ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަެމއްގެ ތެޭރގައި ތިިބ 

ންވާ ފޮރިން ކަރަންސީ، ބޭފުޅުން ބޭނު މަންޒަރު. ކީއްެވގެންތޯ؟ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މުދާ ގަތުމަށް ޓަކައި އެ

އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންކުަރނީ ޔޫ.އެްސ ޑޮލަރު. ޔޫ.އެްސ ޑޮލަރު ލިބޭނެ ަމގެއް އޭުރގެ ސަުރކާރުެގ ސިޔާސަުތެގ 

އަްށ  ުޗއްޓީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ބޮޑުތެރެއިން ފަހިވެފައިނުވާތީ. މިައދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ އުފާކުރަން

ައގު  ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޑޮލަރުގެ ،ން ބޭރަްށ ސްޫކލްތަކުގެ ބަންދުަގއި ހުރިހާ ަރއްޔިތުން ފުރަިއގެންދާއިރު އި ދިވެހިރާއްޖެ

ޖެޭހ  ނުދޭ. މި އޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތަްއ އެބަ ނުދޭ. އިންފްލޭޝަނެއް މަްއޗަކަށްކަޅު ބާޒާުރަގއި އުފުިލގެނެްއ 

އޮންނަ އިޤްތިޞާދީ ހަމަޖެހުމާއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި  އި މިތަންފީޛުކުރެވެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގަ 

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މިއޮންނަ އެުކވެރިކަމަކީ ޤައުމެްއގެ ހައިިސއް މި ޔަތުްނ އޮންނަ އެއްަބއިވަންތަކަާމއި އަުޅގަ

ަގނޑުމެންނަށް ބުރަވާ ފުެދންޖެހޭ ކަންކަން. އަޅުަގނުޑމެންގެ އިޤްތިޞާދުގެ ތެެރިއން އަޅުބޮޑުވާންޖެހޭ، ތަސައްރަފު

ނުޑ އުފަލާ އެކު ފާހަަގކުރަން.  ކޮންމެ ކަމެއް މި ސަރުކާރުްނ މި އަންނަނީ ެއކަމަކަށް ަމގުފަހިކޮށްދެމުންކަން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  އިރާގެދާ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

وعلى آله  الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  والص   .العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ނުޑމެން .وصحبه أجمعين ހުރި އާއި ލާބަ ތެރެއިން ރައްޔިތުްނނަށް ފައިދާ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ އަުޅގަ

އަދި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ، ތެރެއިން ފެިނގެންދާތީވެ ަބއެއް ފަރާތްތަކަށް  ތަެކއް ައޅުަގނޑުެމންގެ މަޖިލީހުގެމަސައްކަތް

ގެ ސިަފ ދައްކަމުންދިޔަ ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް މިއަދު ސަރުކާުރގެ އެކަމަކީ އެއީ ަރއްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް 

މަލުކުރަމުންދާ ފުކޮށް އެބަ އޮތް ބަޔާންކޮްށފަ. މިހާރު ޢަފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިކަން ވަރަށް ސާ

ށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭެގ ނެގުުމގެ ޤާނޫނު. ޭއގެ ދަދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ެޓކްސްމު 2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޓޫރިސްޓުންނެޭކ  ،ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކްސްދޭ މުދަލާއި  ފަރާތްތަކުން ވިއްކާވަިއގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

 ނެގޭ ރޭޓުން ކަމުަގއި މަތުން ޓެކްސްރިޒަްމގެ ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުގެ އަތުން ވެސް ނެގެނީ ޓުއަފަދައިން ދިވެހީން އެއް

ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް  ދިނުމަށް ޓަކައި މިފަޭސހަ މަގެއް ހޯދައިދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ލުއި ،ފާތުކޮށްވާތީވެ އެ ތަ
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ގެނެވުނީ ކޮން އަހަރެްއގަިއ ކޮން ަވގުތެްއގައި ގެނަިއ  ދިޔައީ. އާދެ! މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅިގެން މި

ވަނަ އަހަރުަގއި އުފެދިގެން އަިއ  2111ބަލާިއރުގައި މިއީ  އިޞްލާޙުތަކެއް ުނވަތަ އުފެދިގެން އައި ޤާނޫނެއްތޯ

ބޭފުޅެއްތޯ ުރގެ ވެރިކަުމަގއި ހުންނެވީ ކޮންއަހަުރގައި. އެ އަހައެ ހަމަ  އައީ ވެސް ޤާނޫނެއް. ތަޞްދީޤުވެގެން މި 

އޮުޅވާލަިއގެން  ވިދާޅުވެގެން ަރއްޔިތުންނަށްދޭނަމޭ އް ެގނެސްވެރިކަމެ  ތެރިއިރުަގއި އެއީ ަރއްޔިތުްނނަށް އޯގާބަލާ

 12%ނެއް. މި ޤާނޫނުގައި އޮތީ ބަޔާންކޮށްފައި ވުޖޫދަށް ގެނެްސދިން ޤާނޫކަމެއް ކުރަމުްނ އައި ބަޔަކު އަނިާޔވެރި ވެރި

ށްފަިއ ކޮފެށިގެން ކަމަށް ބަޔާން ނެގެނީ މިއަދު މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު 12އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، %

ކުރި މީހުން މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ އުފަންއްޔާ އެ ާޤނޫނު ނޫނުގައި. އެހެންެވއްޖެހަމަ އެ ޤާއޮތީ ވެސް 

 މީްނގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާމިއަދު ރައީސް ޔާ އެްއޗެއް ނޫންކަމުގެ ސިފަ ދައްަކއި، ތިއްބަަވއިގެން ެއއީ ރަނގަޅު

 އަސްލު ލަދުގަންނަން އެބަ  އެއާ އިދިކޮޅަށް ފާޑުކިޔުމަށް  ކުީރމާތެރިކަެމއް ގެނެސްދޭން މަސައްކަތްއި ޙަޤީޤީ އޯގާދޭތެރޭގަ

 ގެތުން މިއަދު މުޖުތަމަޢުޮސއިކުރި ފަރާތަޞްދީޤުކޮށް  ،ބޮުޑކޮށް ،މިހާ ވަރަށް ބޮޑު ކޮށްފައިމެ 12% ޖެހޭ. ޙަޤީޤަތަކަކީ

ނަށް ދޭ އަނިޔާއެކޭ. މިއީ މިއަދު ރަީއސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ވޭ،ވިދާޅު ތެރެއަށް ނިކުންނަވާފައި އެބަ 

އައީ ރައީސް ނަޝީދުގެ  މި އަނިތޔާވެރިކަން އަސްލު ފެށިގެން މި މީގެ ައސާސަީކ، މީގެ ބިންގަލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި

 ގެ ތެރެއިން އޮތް ޙަޤީޤީ ހުރި ފެށުން. އެހެންވީމާ، މި ފެށުމު ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން. މިއީ މި އަނިޔާވެިރކަމުަގއި

ބިުލ  ފާގަިތކަން ލިިބގެންދާ ގޮތަށް ަރއީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިއުފާ ދު އޭގެ މިއަ  މަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް

ގެންދާ ވާހަކަތަކަކީ މިއަދު ބަހަނާ ޮކޅު ފަރާތްތަކުން އެ ދައްކަމުންކުރަން ފޮނުވީމާ މިއާ ދޭތެރޭގައި އިދިއިޞްލާޙު

ހަކަތަެކއް. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ގެންދާ ވާށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކއި ދައްަކވަުމންރައްޔިތުންނަ ތަެކއް.ވާހަކަ

ޖެހޭ  ގެންދިޔުމުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދު އުފުލަން މިގެްނދާ ކުރަމުން މިހުރިހާ ކަމެއް  ން މިޖީ.އެސް.ޓީ ނަަގިއގެ

ކެްއ ތަޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު އުޅެނީ ަރއީސް ަނޝީދުގެ ސަރުކާުރގެ ތެެރއިްނ މި ތަކުލީފުތަކެއް އަސްލު އައިްސގެން މި

ން ވާަހކަދައްކާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ކިަޔއިގެ 12% މިއަދުކުރުމުގެ ސަބަބުން. ވުޖޫދުމި  ޤާނޫނުތައް މި ،ގެނެސް

އެއީ ރަނގަޅު ނޫން ކަމެއް  ތަށް،އްލަ އަތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަގެންދާއިުރގައި މިއަދު ތިމާމެން އަމިވާހަކަދަްއކަމުން

ން އިދިކޮޅުން ކަމެއްކަން އަސްލު މިއަުދ އިޢުތިރާފުވަމު އަނިޔާެވރި ހެދުނު ށްމެންނަންނާއެއީ ތިމަ  ،ކަމުގައި ނޫންކަން 

މުން. ނަމަވެސް އެ ނިާޔވެރި ޢަމަލެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެކުރެވުނު އަ އެއީ ތިމާމެންނަ ،ދަްއކަމުން އެ ގެންދަވަނީ ވާހަކަ

މިއަްށ  ،ޖެއްސުންތަެކއް ކޮށް ،ނދަގޫތަކެއް ކޮށްލުމަށް އުފިލުވައި ވެސް  12މި % ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަނިާޔވެރިކަމަކީ

ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމުަގއި ނޫން ގޮތަކަށް އަސްލު ގޮތަށް  އެ އޮތް  12ގެންދަނީ އަދިވެސް އެ % ފާޑުކިޔަމުން މި

ހުރިހާ އުނދަގޫތަކެއް  ދަނީ މިފަދަ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ މާނަކުރެވޭނެ އެްއވެސް ޖާަގެއއް ނެތް. މި ސަރުކާރުން މި 

އޮތް ގޮތަށް  މި ބިލު މި ށް ވާހަކަަދއްކަމުންގެންާދއިރު ހުށަހެޅީތީވެ ެއކަމާ ދެޮކޅަ ބިލު ކުރަމުން. މިއަދު މިލާމަތްސަ

ރަްއޔިތުން  ،ނަމަ ވަނީ ކަުމަގއިޮއތް ގޮތަށް ބާްއވައިފި  ނުގެނެސް މިއިޞްލާޙު، ނަމަ  ވަނީ ބާއްަވއިފި ކަމަށް
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ޙަޤީޤަތުަގިއ ދިވެހި ރައްޔިތުނަށް ަޓކައި  ،ޓަކައި  ދަނީ. ެއ ސަބަބަށް ން މިއުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފު އިންތިހާ އަށް ބޮުޑވެގެ

 ށްބަޔަ އްބައިކުޅަ އެ  ދެ .ށްއަ  3ޭއގެ % ،ދިޔައީ. އިޞްލާުޙތަކެއް ހުށަހެޅި ގެ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުަށހެޅިގެން މިބިލު މި

މި މަޖިލީހުގެ  ފަރާްތތަކުން މިއަދު ވެްސ މި ޖެްއސި އުނދަޫގ ޖެއްސިއިމާ ދިޔަ  ތިރިކޮށްެލިވގެން  .ތިރިކޮށްލީ މި

 މީހުން ޖެއްސި އުނދަގުލެއް  ނަމަވެްސ އެއީ ޙަޤީޤަެތއް ނޫން. އެވީ ދެއްކި ކަުމގައިތެރޭގައި މި ބިލާ ދެކޮޅަށް ާވހަކަ

ގެ ތެރެއިން މި ޖެހުނީ ވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު އުޅެނީ. މިއަދު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން މި ދިމާވެގެން މި

ރަީއސް  ،ގެ ސަރުކާރަށްާވނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދުދިޔައިމަ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަޖެހިގެންއުނދަގޫ 

މި ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ޓަކައި އަދި ކެބިނެޓަށް  ރައީސް ާޔމީނަށް،، މިއަދުގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އަށް ؛ޔާމީން

ަނވަން. ވަރަށް ބޮޑު ުޝކުަރކުން ޝުކުރެއް ދަން އެީކގައި ތިރާމާނޑު ވަރަށް އިޙްއަޅުގަ  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ތިއްބެވި

 ،ކުރަމުންާޤނޫނުތަކެއް ދިރާސާ، ތަކެއް ދިރާސާކުރަމުންދަނީ ބިލު މިފަދަ ލުއިތަކެއް ިމއަދު މިދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، 

ރި ހުރިހާ އުނދަގޫތަެކްއ ެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، ގެނެްސ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މިކަމަށް ހު މިކުރަމުން  ކަންމިކަން

ރީންގެ ދަރިންނަށް ޓަކަިއ ކުރުމަށް ޓަކައި ދަމީހުންގެ މުސްަތޤްބަލް ބިނާ އެރަްއޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުމާއި  ،ވައިފިލު

ަރީއސްގެ ޔާމީްނގެ ސަރުކާރުން  ،މި ސަރުކާރުންރާދަކުެރްއވިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ންދާ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް އިކުރެވެމު

ފަހަރު ރައީްސ  ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަިދވެސް އެއް  ކުރިޔަށް މި  މަގުފަހިކޮށްދެމުން މަ ހުރިހާ ކަމެއްހަ މިދަނީ

ބާދީ ދަންނަވަން. މިފަދަ އި މުބާިރކްޝުކުރާހަމަ ދަބުވެިރކަމާެއކީަގއި ވަރަށް އަ، ތިރާމާެއީކގައި މީނަށް ވަރަށް އިޙްޔާ

ކުރެްއވިްއާޔ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގަިއ . އިރާދާމެން ކުިރޔަށް ދާނީއިޞްލާޙުތަކަިއގެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަޅުަގނޑު

ކަމެއް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ލިިބގެންދާނެކަމުެގ އިން ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފޮނުމީރުރައްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުގެ ތެރެ

ންކޮށްދެމުން. ޝުކުރިއްާޔ ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާުރން މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ޔަޤީންކަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއވެްސ  ޢިްއޒަތްތެރި އިުތރު އަުރވާނެ ހިސާބުން ބަލައިާލއިރު ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

މަދު އިސްމާޢީލް ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްފުށީ ދާއިރާހޯރަ ،ެގ ފަރާތުންނެތް. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރު މެންބަރަކު

ދަލާއި ޚިުދމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްެނގުމުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުނެގުމުެގ މު 2111/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

މިއަދު ވޯޓު  ،ޖެހޭ ވޯޓުގޮތުން ަނގަންބިލާ ގުޅޭ ކަމުގައި ދަންަނވަން. މި ތިދާޢީ ބަހުްސގެ ަމރުޙަލާ ނިމުނީގެ އިބްބިލު

ޚާއްޞަކޮށް ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ދޭ.  ގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން އެބަގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވްސ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީތަކު

ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަގުތު އެ ކަންކަަމށް މަގުފަހި މިމަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އެހެްނވީމާ، 

 ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. .ގައި ަބއްދަލުކުރާ ގޮތަށް 1:11 ،ަކނޑާލަންއަޅުަގނޑު މެދު
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 ]އަށް  11:11އިްނ  12:17ކޮޅު: ހުސްވަގުތު [
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 1
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުދވަހުގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ޮގސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ  1.1 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

، 2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޖެހޭ. އެއީ ފުރަތަމަ ވޯޓަކަށް ދަންަނވާލަން އެބަ 1ަދށުން އަިއޓަމުގެ މި  އެއްެސވުން.

ގެނައުމުގެ ބިލު. އެީއ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްމު

އެއީ އެ ބިލަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި  ؛ވޯެޓއް 2ބިާލ ގުޅޭގޮތުން  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލު. އެ

ގުިޅގެން މުިޅ ބިލާ މެދު  އިޞްލާޙާ ނިންމެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އިޞްލާޙަށް ދަންނަާވ ވޯޓާިއ ޭއގެ ފަހުަގއި އެ 

 ،ގެންދިޔަ ހުސްގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށްބަފަހުަގއި މިއަދު އިބްތިދާޢީ ދަންނަާވ ވޯޓު. ޭއގެ ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢިލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލު، އެ ބިލު ބަލައިގަތުމަށް. 

ނޑު ކުިރއަށް ެގންދާނީ. ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން މި ،އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް . ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ކަމަށް ތަުރތީބުން އަޅުގަ

، 2111/11ލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު ނަންބަރު އި ދެްއވުމަށް ދަންނަވަކޮށްޑުކޮޅުތަްއ ޗެކުވެސް ކާ މެންބަރުން

ގެނައިމުގެ ބިލަށް ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސްމު

ެދއްވުމަްށ ކުރެއްވި އިޞްލާޙު ިއްއވައިދުއީޢުޘްމާން ތާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލްހުށަހަޅުއްވަިއ ގެމަނަފުށީ ދާިއރާގެ 

 މަށް ދަންނަވަން. އްއަމީންޢާ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ޘްމާން ޢުޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލް  ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި، ެގމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެްއ ަވނަ މާއްދާގެ )ލ( 21 ދިޔަ ޤާނޫުނގެކުރެްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ ބުނެވިދުއީތާ

ނަޑއަޅާ އުސޫލަ ދާގެ )ގ(. ސަރުކާރުންއްވަނަ މާ  21އިތުރުކުރުން.  ން އަުގ ގޮުތގެ މަތީ ކާ ެއއްޮގތްވާކަ

ުނވަތަ  ،މަޝްރޫޢުތަކުެގ ދަށުން ސަރުކާރުން ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ކުރުމުގެ ބާރު ސަުރކާރަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހިްނގާ ކޮންޓްރޯލް

، 2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުވަތަ ގޯދި ުނވަތަ އިމާރާތް  ިރކޮށް ސަރުކާރުން ިވއްކާ ފްލެޓުމެދުވެވަނަ ފަރާެތއް  1
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ގެަނއުމުގެ ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ަވނަ އިޞްލާޙު 1ގުމަށް ޤާނޫނަށް ނެެޓކްސް ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުންމު

ގުިޅގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ީޓ  ކޮށްފަިއވާ މުދަލަކާމި ައކުުރގެ ަދށުން އިސްތިސްނާ މި މާއްދާގެ

ޤާނޫނު  ،ފަރާތަކުްނ ދައްކާފަިއވާ ަފއިސާ ގެ ގޮތުަގއި އެމަ، އެފަދައިން ޖީ.އެސް.ޓީއެްއވެސް ފަރާތަކުްނ ދައްކާަފިއ ވާނަ

ގެ ޤާނޫނަށް މުގެނައުނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙުޤާނެގުމުގެ ޓެްކސް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ، 2111/11ރު ނަންބަ

 ެއވެ. ވާނެފަރާތަކަށް އަނބުރާ ދައްކަން ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އެ 11ކުރަން ފަށާތާ ޢަމަލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްުވން އެދެން. ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ގައްދޫ ދާއިާރގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާން ޢުޘްމެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   31     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. 15އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ 31. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 32ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ޯވޓުަގިއ  މަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކުގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި 

އެހެންކަމުން،  .31. ޖުމްލަ؛ 11. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 31ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މާން ޢުޘްިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ގައްދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަިއ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

 ން ފާސްވެއްޖެ.ޤުމެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޙު ވޯުޓގަިއ ބައިެވވަަޑއިގެންެނވި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ،ލާނަން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއިދަންނަވަ  ދެވަނަ ވޯޓަށް

.ވަަނ ..ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްމުދަލާއި ޚި، 2111/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ،ފާސްކުރުމާ މެދު އެކު  ލަްށ މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްާލޙާގެަނއުމުގެ ބިއިޞްލާޙު

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   31     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 15އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ 31. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 32ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ޯވޓުަގިއ  މަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކުގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި 

އެހެންކަމުން،  .31. ޖުމްލަ؛ 11. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 31ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

، 2111/11ަގއްޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ގެަނއުމުގެ ބިލަށް މަިޖލީހުން ގެންނެވި ިއޞްލާޙާވަނަ އިޞްލާޙު...ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެްކސްމު

 ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު() ްނ ފާސްވެއްޖެ.ޤުގެްނނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާއެކު  ޯވޓުަގއި ބަިއެވވަަޑއި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ރި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ ،ޖަލްސާެގ ފަހު ޯވޓު. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ލާަނން. އެއީ މިއިންވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ ތި

މަތުގެ އަގުްނ ދަލާއި ޚިދުމު، 2111/11ލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ

ގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުޓެކްސް

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ލް ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   31     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ
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 11      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 15އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ 31. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 32ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ޯވޓުަގިއ  މަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކުގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި 

އެހެންކަމުން،  .31. ޖުމްލަ؛ 11. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 31ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީހޯރަުފށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މަޖިލީހުން  ،ގެނައުުމގެ ބިލުނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުޓެކްސް  ޚިދުމަތުގެ އަގުން މުދަލާއި، 2111/11ނަންބަރު 

 ކޮމިޓީ  ހުގެސްެވއްޖެ. މި ބިލު މުޅި މަޖިލީމެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ފާ ންނެވިަވޑަިއގެއިގަތުމަށް ވޯުޓަގއި ބަިއެވރިވެބަލަ

ނަޑއަޅަން. މި  ހިސާބުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިސް އެުކގައި ކޮމިީޓއަކަށް ހިނަގއްޖެ. އަށް ހިނގައްޖެކަުމގައި ކަ

 

 އަށް( 12:11އިން  11:23ކުރިައށް ގެންދެވުން:  )މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ން ނިންމު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން، 2111/11ާޤނޫނު ނަންބަރު  ކުިރއަށް ގެންެދވުނުމުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިީޓގަިއ  އާދެ،

އަލުން މި ރުޖޫޢަވަނީ މަޖިލީހުގެ  ނިމުމާ އެކު، މިހާރުއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ މަސައްކަތް  ނެގުުމގެ ޤާނޫނަށްޓެކްސް

 އާދެ، އަުޅަގނޑުމެން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުން މިހާރު )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް. 

 އެހެންވީމާ،ގައި ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ފަށާނެ ވާހަކަ. ނޮެވންބަރު 12އްގެ ޛަރީޢާ އިން، ސިޓީފުޅެ  ދަންނަވައިލާފަިއވާނެ

ދަންނަވަން. ވޭނެ ވާހަކަ ެވސް ޮނވެންބަރުަގއި ެއކަންތައް އެޖެންާޑކުރެ  12އެގޮތަށް ބަޖެުޓގެ ބަހުސް ފެށުމުގެ ގޮތުން 

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ  އާދެ،ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް.  ެއއީ . އެހެންވީާމ،11އަކީ ނޮވެންބަރު މާދަމާ 

 ބާދީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރިކުއާއި މުބާރި ނިޔާއިޚްާލޞްތެރި ތަހު ށްރައްޔިތުންނަ އްޭޖގެ ލޮބުވެތިމުނާސަބަތުގައި ރާ
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މި ފުރުޞަތުގައި ިތޔަ ޢިްއޒަތްތެރި ދި އަ ރިސްކުރަން.ނަމުަގިއ އަ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަޔާިއ އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ

ނޑު، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު މެންބަރުންނަށް ވެސް ޖިލީހުެގ މަ ގެ ހެޔޮ ދުޢާ އާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން.އަޅުގަ

ނޑަށް ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަުލވުންތައް ހަމަ މި ރޭ ވެސް   މަޢުލޫމާތު ހިފައިވާ ކަމަށް އަޅުގަ

ވަޒީރު ވެސް މިއަދު ަވޒީރުގެ ޓީމާ މާލީ ކުިރއަށް އެބަ ދޭ.  ބަޖެުޓ ކޮމިޓީގެ ބަހުސް ވެސްއަދި ލިބިފައި އެބަ ވޭ. 

ނޑަްށ  ދާ ކަމަށް ވެސްންމުބަދަލުކުރަ ކުރެިވ،ތައް ސާފުކޮމިޓީ އަށް ދަންނަަވއި، ހާޒިރުކުެރވި، މަޢުލޫމާތު އެްއކޮށް އަުޅގަ

ބުދަ ުދވަހުގެ ހެނދުނު ވާ  2112ޮނވެންބަރު  12ންނާނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮ ދެން ލިބިފައި އެބަ ވޭ.  މަޢުލޫމާތު

  ގަިއ. 1:11
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