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 ވުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލު 

 ދުވަސް(  ހޯމަ) 2022 ަބރުސެޕްޓެން 12

 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސްނައިުބ  މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ން:ވުކެ އް ކަދެހަވާ ންތުރިޔާސަ

ހޯލް   ދަ  އޮފް  ކޮމިޓީ  ިމއަދު  ހިނގައްޖެ.  ކޮމިޓީއަށް  އެކުަގިއ  ަމޖިލިސް  ރައްޔިތުންެގ  ހަުއސްަގިއ މިހިސާބުން 

މަސައްކަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ  މި  ފަރާތުން  ،  ޢަބްދު  ،ސަރުކާރުެގ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ސަނީފް هللا ތިނަދޫ 

ނަންބަރު    ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޓޫރިޒަމާ)  2/ 99ާގނޫނު  ާގނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިޞްލާޙު(އަބެހޭ  ބިލުެގ  ށް  ެގނައުުމެގ 

ައޅުަގނޑު މިހާރު މި   ދެއްކެވުމަށް.  ށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުކޮމިޓީ މި ހުޅުވައިލަނީ މި ބިލަމަސައްކަތް. 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ސް  އްކަނީ. ްގރީން ޓެކްކަ ިމ ދަނަާގ ވާހަދެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާވެސް ޓެކްސް  ،އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ

ެއ   ނަާގއިރުަގއި  ނަަގނީ.  މި  އަނެއްކާ  މިފަހަރު  ދިޔައީ.  މި  ނުނެިގ  އޮތީ.  އެއްބަސްވެފައި  ނަަގން  ދެން  ކުރީަގއި 

އަދި ފައިނޭންޝަލީ ރަށްރަށް ފިޓުކުރުމަށް ޓަކައި   ،ރަށްރަށުން އެ ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން އެ ރަށަކަށް އިޤުތިޞާދީ ޮގތުން

 ،ނޫން އިތުރަށް އިންޑަސްޓްރީން  ޮގތަކަށް ނޫން ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް ބައެއް އެޅޭ ނެޭގ ޓެކްސްއިން  މިހާރު މި

 ތޯ އިޖެހޭނީ. ކޮބަނަަގންހިސާބެއް ހަދައިެގން މީހުން ޓެކްސް އެ އިންޑަސްޓްރީ ނެުގމަކީޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީން ޓެކްސް

 ބަލާއިރު  ހާލަތަށް މިއަދުެގ ؟ހަދައިފިތޯފުޅަކު މިތާ ެއއްވެސް ހިސާބެއް  ަގއި އަޅުަގނޑުެމން އެއްވެސް ބޭއިމައްސަލަމި  

 ަގތަރަށް. ޓޫރިސްޓަކު ނެތް  . ގައ7:30ި ހެނދުނު ވީެއރައިވް  މި އިންއެއަރލައިންސް ރީލަންކަންސް ދެންމެ އަޅުަގނޑު

ބަލަރާއްޖެއަށް މި ވަނީއެރަިއވް  މި މީހުން ދާ  ވާޒީފާައށް. ިގނައީ މީހުން ދާ އެއަށް  އަޅުަގ.  ނޑުމެންެގ އިެގން 

ކުރިއަށްދާ ބާރަށް  ވަރަށް  ވެސް  ބަލައިެގން އިންޑަސްޓްރީ  އެްއޗަކުން ކަމަށް  ނުލިބޭ  އަބަދުވެސް    ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ބަލައިލަން  ޮގތް  ކުރާމެނޭޖު ޓެކްސް އެ ދެން  ދަނީ. ނަަގމުން މި  ،ނަަގމުން  ،އާމްދަނީއެއް ނުލިބި ޓެކްސް ނަަގމުން

 ައއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިޔައިރު ހަމައަށް އަދާ  އުޅެނީ ކޯއްޗެއްތޯ. ކުރަން މިނަަގިއެގން މެނޭޖުޓެކްސް    . ްގރީންޖެހޭ އެބަ

އަދި    އި،. ފުރަތަމަ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް ވެސް ހަދާފަކިހާވަރެއްތޯ ޖެހެނީތިބެން ޕެރޯލްގައި ސަރުކާރުެގ އެނޭގތޯ އެބަ

ވިޔަފާ ޖެހޭ އެނެގންޔަރި ކޮންމެ  އެބަ  ބޭނުންވާނީ،  ގަ ޕެރޯލް   ،ކަސް  މުވަްއޒަފުންތޯ  ކިތަްއ  މީހުންތޯ.  ކިތައް  ތިބެނީ  އި 

ކުންފުންޏަކަށް. ކޮން  ވުޒާރާައކަށް،  ކޮން  މިނިސްޓްރީއަކަށް،  ފަހަރަކު ކޮން  ކޮންމެ  ނެތް.  ބެލިފައެއް  ވެސް  އެެއއް 
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ައއި އިންޑަސްޓްރީ  މާޝޯޓޭޖެއް  ޓޫރިޒަމް  ފިޝަރީޒް  އިންޑަސްޓްރީން،  ކީްއވެެގންތޯ  ޓެކްސް.  އިންޑަސްޓްރީން ން 

ހަމަ އަބަދުެވސް   ؟އުޅެނީ  މި ނުކޮށްެގންޓެކްސް އިންޑަސްޓްރީތައް ދެންހުރި ކީްއވެެގންތޯ  ނުކޮށްެގން މި އުޅެނީ.ޓެކްސް

މައްސަލަތައް. މި  ބައްދަލުވަނީ  މި  އިންޑަސްޓްރީއަށް  ައޅުަގ ޓޫރިޒަމް  ޮގތަށް  މިދެންނެވި  ނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ، 

ެއކަން   ،ހިއުމަން ރިސޯސް ކިހާވަރެއްތޯ، ބަޖެޓަކީ ކިހާވަރެއްތޯ   ،ތު ބޭނުންވާ މީހުންނަކީގު ވަ މި ސަރުކާރު ހިންުގމަށް

މި  އަބަދު  ޮގސްެވެގން ޯއވަރރަން ބަޖެޓް  ދަނީ. އޯވަރރަން ވެެގން މި  ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭތި ކަނޑައެޅިެގން 

 ޮގއްސި   ފުނޑިެގން އިންޑަސްޓްރީ އެ ވަންޏާ ކަމަށް އެހެންެވއްޖެ  .އިންޑަސްޓްރީއަކަށް އެންމެ ކުރަނީ  މި ލޯޑު ވެސް

ކޮމެޓީ އޮފް ދަ ހޯލް ހައުސްަގއި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  އެކަމަށް  ؟ހަދާނީ ކިހިނެްއތޯ ދެން ،ވަންޏާ ކަމަށް

 ކަށްޓެކްސްއަ އިތުރު ެއއްވެސް ދަތި ވަރަށް އަޅުަގނޑަށް  މީދުކުރަން. ންަވކާލާތުކުރައްވާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު އު ވެސް

.  ތާއީދުކުރާކަށް އަޅުަގނޑު ޓެކްސްައކަށް ެއްއވެސް  ބޭނުމެއްނުވޭ ރަްއޔިތުން ދާއިރާެގ ކާށިދޫ  .މަޖިލީހުގައި މި ވޯޓުދޭކަށް

ކުރެވޭނެ ކަެމއް  ަމކީ ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުޔުެގންދިމީހަކަށް ބަހާލައިެގން ތަރިކަމުދާހެން މި ެގންދާ  4އެއީ މި ސަރުކާރުން  

މީހުންެގ ތެރެއިން    4އެ    ،ދެން މިތާަގއި ތިބި މީހުންނާއި 4ބަޔަކު ަގބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެ  ނޫން. އަދި ެއއްެވސް  

މެޖޯރިޓީ ތިބި  ދަންނަވަންއައިސް  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނޭ  ތިބި  ައއިސް  ަގނެެގން  އެހެނެޖެހެނަަގިއެގން    ، ނޫންއް  ނީ. 

ކީއް ނަމަ  ޮގތަކަށް  ނިކުމައެހެން  މީހާ  ރައްޔިތު  ރައް ތިކޮށްފަެވންތޯ  ނުބަލައިހަްއގަ ޔިތުންެގ  އި،  މަސްވެރިންނަށް   ށް 

ދަނީ. ވިޔަފަރިވެރިންެގ ތެރެއިން ހިތުހުރިހާ ސަރުކާރުން އަބަދު ވެސް ރަނުގރަނިޔާ ހަލުވަމުން ދޭންވާ ލާރިކޮޅު ނުލިބި،

ކާރުން ވެސް ސް، އެ ސަރުކާރުން ވެސް، ހުރިހާ ސަރުއަބަދު ވެސް މި ސަރުކާރުން ވެ  ، ފޭރިަގނެ   ބައެްއެގ މުދާ ނަގައި

 ދަންނަވަން. ދަނީ އެ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރު ހަދަމުން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.

 

 ކަދެއްކެވުން: ރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހައިހަވަންދޫ ދާއި

ދެްއތޯ މުޤައްރިރު  މި   ،ޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީއަށް  އާދެ!  ބިލަކީ  ޗެއަރ.  ޓޫރިޒަްމ   ،އޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ަމއްސަލަތަކާ ބައެއް  ހުރި  ބިލުަގއި  މި  ުގޅިެގން  އިޞްލާޙަކާ  ެގނައި  މަޖިލީހުން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ރެ  ހު  ާގނޫނަށް 

އާ ބޮޑު  ލިބެންޖެހޭ  ހިނަގދައުލަތަށް  ެގއްލިެގން  ވެސް  އެކަން  މްދަނީއެއް  އެހެންވީމާ،  އޮތް.  އެބަ  ބިރު  އިދާނެކަމުެގ 

ޮގތުަގއި މި ޮގތެއްަގއި މި ބިލުެގ ބޭނުމެްއެގ  ެއއާެއކު  އިޞްލާޙުކުރުން މަިއަގނޑު  ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމުން   ،އޮތީ. ދެން 

 އޮތީ   މި ކުއެ  އިޞްލާޙުތަކާ ެގނައި  ކުރިން އްބަދަލުތަކެށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ  ނަަގމުން އަންނަ ސްޓްރަކްޗަރަޓެކްސް
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މިއްސައައި  އިޞްލާޙަކީ  މި  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މުހި .  ވަރަށް  ޤައުމަށް  މި  އިސްލާޙެއް. ންވަުގތަށް   ވީހާވެސް   މު 

  ކަމަށް ވަންޏާ ދައުލަތަށް ނޫން. އެހެންޖެހޭ އެބަ ފާސްކުރަން ބިލު މި އަޅުަގނޑުމެން އި ނުެގއްލުވަ ވަުގތު އަވަހަކަށް

އެއް ެގއްލިެގން ހިނގައިދާނެކަުމެގ ކަންބޮޑުވުން ސަރުކާރުން ެވސް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންެގ ލިބެންޖެހޭ ބޮޑު އާމްދަނީ

ޒިންމާ ހޯދައިދިނުމުެގ  މިއަދު  ހައްލެއް  ކަންބޮޑުވުމަށް  އެ  ަވުގތަކީ.  ަވުގތެްއ  އޮތް  ވެސް  ެއކަން    ،މެދުަގއި  އަދި 

ވެ ައޅުަގނޑުމެންކޮށްދެވެން  އޮތީ  ައވަހަކަށް    ،ސް  ވީހާވެސް  އެދެނީ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މަޖިލީހަށް.  ރައްޔިތުން 

ފާސްކޮށް  އިވަުގތުނުެގއްލުވަ  ބިލު  މި  ެގއްލިެގން  ،އަޅުަގނޑުެމން  ދައުލަތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެފެކްޓްެގނެސް  ބިލު   މި 

ެގއްލިެގންހިނގައިދާނެ ކަމަށް ބިރުހީވެފައި އޮތް ކަންބޮޑުން އޮތް އާ ަމުގފަހިކުރުން. ދާނުްމދަނީ  ޮގތަކަށް ކަންކަން  ނޭ 

ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަން އޮތް   މި ބިލު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މި  ، އެޮގތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެއްެގ 

 . ޗެއަރ ޝުކުރިއްޔާ ން.ޓީން ެވސް ފާސްކުރަ ހައުސް ކޮމި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހޯލް

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ންރިޔާސަތު

 هللا. ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދު ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް

ހުށަހެޅުްއވި   އެ  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  އިހަވަންދޫ  ދެންމެ  ޗެައރ.  ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް ޝުކުރިއްޔާ 

ދެ ތާއީދުކުރަން.  މިއަޅުަގނޑު  ހަމަ   ން  ވެސް  ކުރިން  މީެގ  ޓެކްސްއަކީ  މި  އަދި  ވެސް  ކުރިން  މީެގ  އިޞްލާޙަކީ 

މަސައްކަތުަގއި ުއޅުްއވާ ބޭފުޅުންނަށް   އް ނޫން. އަދި މިއީ މި އިންޑަސްޓްރީަގއިޓެކްސެ  އް. އާނަަގމުން އައި ޓެކްސެ 

އެކު އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ  ކެއް ނެތުމާއިތުރަށް ދެން ދައްކާނެ މާ ިގނަ ވާހަކަތައި  މަ މީަގެއއްޗެއް ނޫންވީ  ވެސް އާ

އަޅުަގނޑު ވެސް    އެހެންވީމާ  ،ލަސްާވވަރަކަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ ެގއްލުން ބޮޑުވާނެތީވެ  ިގނަ ަވުގތު ނަަގިއެގން  ދައުލަތަށް

ކުރުކޮށްލާފަ ވާހަކަ  މެންބަރު   އިހަމަ  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކޮށް  ދެންމެ  ހުށަހެޅުަމށް  ހުށަހެޅުްއވި    ެއޮގތަށް  ، އެ 

 ށްދެއްވުމަށް އެދި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ފާސްކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ.  

 

 ޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމު
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ވެ  އަޅުަގނޑު  އެ ޝުކުރިއްޔާ.  އެދުނީ  ފުރުސަތަކަށް  ތާއީދުކުރަން.  ސް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  ެއ    ،ހެންކަމުންއެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރުމުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ސަން ޝިޔާން. ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން

  ރާއްޖޭަގިއ  ެއއީ  .ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެސް މި ބިލާ ުގޅޭޮގތުން ދެތިން ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

އަދަދެްއެގ ފައިސާ    ފަންޑަށް ވަރަށް ބޮޑުްގރީން    ،އެކީަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެނިެގންދިޔަ ްގރީން ޓެކްސް ނަަގން ފެށުމާ

ވެސް  ލިބެމުންދިޔަކަ މިއަދު  އެހެންނަމަވެސް،  ެގސްޓުން.  ދާއިރާެގ  އުޅޭ   ހައުސްތަކުެގއަޅުަގނޑުެގ  ިވޔަފާރިަގއި 

  ޞަ ޚާއް  ،ރަށަށް ކުރުމާއި އަދި ރަށްރަށް ސާފުކުރުމުަގިއ އެ ރަށްފަރާތްތަކުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުާވއަކީ ކުނި މެނޭޖު

ނުވާތީވެ. އެ ރަށްރަށުން   ފައިދާއެއް   އެ ިވޔަފާރިތަކަށް މީގެ ހައުސްެގ ިވޔަފާރި މި ހިންާގ ރަށްރަށުެގެގސްޓު  އި ޮގތެްއަގ

ްގރީން ޓެކްސް  ްގރީން ޓެކްސް ؛އޭެގ ައސަރު،  މި ދައްކާ  ފެންނަން ނެތީމަ  ފަތުރުވެރިން  ރަށްރަށުން  ެގ އަސަރު އެ 

ކަންބޮޑުވުން އާދޭ އެކަމުެގ  އެބަ  ބޮޑަށް  ބޭނުންވޭވަރަށް  ހުށަހަޅާލަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންކަުމން،  އިޞްލާޙުތަކާ  ،.   މި 

ހައުސްެގ ިވޔަފާރި ހިންާގ ރަށްރަށުން މި ނެޭގ ްގރީން ޓެކްސްެގ ޕަސަންޓެްއ  ެގސްޓުްގރީން ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި   އެކީގައި

ން. ޔުދި ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް މި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހިެގންކުރުމަށް ޓަކައިއެ ރަށެްއެގ ކައުންސިލަށް ކުނި މެނޭޖު

މިހެން   ދަންނަވަންއެއީ  ފާހަގަވަނީޖެހެމި  މި  ބޮޑަށް  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަަގނީ   ،ނީ  މި  ޓެކްސް  ްގރީން 

ފައިސާ    ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައިއްދަކަށް  ޙަތިމާވެށީެގ ޮގތުން އެ ޤައުމަކަށް ނޫނީ އެ ރަށްރަށަކަށް، އެ ސަރަ

ޭއެގ އެން.ޖީ.އޯސްއިތުރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެްއކުރުމަށް ޓަކައި.  ޖަމާޢަތްތަކުން   އިތަކުންނާބޭރުެގ އެކިއެކި  އެކިއެކި 

 ފާހަގަވާ މި ޑަށްބޮ އެންމެ ދެން  ޓާ ުގޅުންހުރި ކަންކަަމށް އެކިެއކި ފަންޑުތަކުން އެބަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ.ށްތިމާވެ

 އަދަދުތައް  ޓެކްސްެގ  ގައިތަކު ޤައުމު އެހެން ވާދަވެރި އްދާ ޙަސަރަ މި ައޅުަގނޑުމެންެގ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ،ކަމަކީ

 އެހެން  އަދި ވެސް ޓެކްސް ްގރީން  .ކުރޭއެބަ   އަސަރު މީެގ ފަތުރުވެރިކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ މާދިޔައި ބޮޑުެވެގން

. ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަ ރޭޓު  ކުރޭ އެބަ އިންޑަސްޓްރީއަށް މި އަސަރު ވޭނޭދެ  އޭެގ ޖެއްޔާ ބޮޑުެވއް ވެސް ޓެކްސް

އްދުެގ އެހެން ޙަޓެކްސް މަތިާވވަރަކަށް މި ސަރަ މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގންދޭ ޓެކްސްއާ ިވދިެގން.އެބަ މަދުވެ 

ރަށްރަށަށް ޤައުމުތަ  ،އެހެން  މޫވްކުރާކަށް  އެހެން  ޚާއް ފަތުރުވެރި  ފެނޭ.  އެބަ  ސީޝެލްސް، ޞަތަން  ޮގތެްއަގއި   

ފަތުރުވެ މި  ތަންތަނަށް  ފަދަ  ސްރީލަންކާ  އަދި  ބަދަލުވާ ރިންމޮރިޝަސް  މަންޒިލުތަކަށް  އެބަ  އެކިއެކި  ތަން 
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ޮގތަށް މިދެންނެވި  ބޮޑުެވެގންދާ  ފެނިެގންދެވޭ  ކަންކަން   ޓެކްސް  މި  އެހެންކަމުން،  ބޮޑަށް  ނަމަ.  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު 

ފާރި ހިންާގ  ހައުސްެގ ިވޔަެގސްޓު  އިންްގރީން ޓެކްސް  ދާއިރުގައިނެިގެގންްގރީން ޓެކްސް  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ  

ފެށުމަށް   ހައުސްެގ ވިޔަފާރި ނުފެށޭ ރަށްރަށުަގއި ވެސް މި ިވޔަފާރިެގސްޓު  މަކީޔުދިެވެގން ފައިދާެއއްއޭެގ   ށަށްރަށްރަ

ވިޔަފާރިތައް އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ޭއެގ މަުގފަހިވެ ކައުންސިލުތަކުން ވެސް ެއ ރަށްރަށުެގ ވިޔަފާރިތަކާ ުގޅިެގން މީެގ  

 ށް ފެންނާތީވެ މި ކަންކަން އަޅުަގނޑު ފާކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިްއޔާ. ކަކަމަ ފެދިެގންދާނެސަޕޯޓް ބޭސްއެއް އު

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 ރިއްޔާ މެންބަރު. މާފަންނުެގ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.  ކުޝު

 

 ކެވުން:  މާފަންނުެގ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއް

ރެވެނީ.  ދިޔައީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޓޫރިޒަމް ާގނޫނު އިޞްލާޙުވެެގން

ެގސްޓު  އި ރަށްރަށުަގ  ؛ހަުއސްތައްެގސްޓު  އެހެންނަމަވެސް، މަހުރި  އަސްލު  ެގ ހައުސް ެގސްޓު، ދަކީުގސަހައުސްތަކުަގއި 

ެގސްޓު ހިންުގޮގތުަގއި  އެހެންނަހައުސް  ހުރީމާން.  ބަދަލުވެފައި  ހޮޓާތަކަށް  ބޮޑެތި  ރަށްރަށުެގ  ބަެއްއ   50  މަވެސް، 

ޑޮލަރުެގ އުސޫލުން ްގރީން ޓެކްސް ރިސޯޓެކޭ އެއްފަދައިން ނަަގންވެެގން    6 ވުރެ ިގނައިން ހުރި ތަންތަނުން ކޮޓަރިއަށް

މައްސަލައެއް އަނެްއކާވެސް ދިމާެވެގން   ަގއި ކޮށް ނިންމާލިއިރުެގޒެޓު  ، އިޞްލާޙުކުރި އިޞްލާޙު މުޅިން ސާފުނުވެ ޮގސް

! ކުރަްއވާތިފުމާ ؛ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  އިޞްލާޙުކުރަން ފޮނުވާފަ. ޮގތަށް ފުވާއޮތީ އަނެްއކާވެސް ސާ އެ އިޞްލާޙު މި

ބަޔަކު  ލަފާކޮށްފަިއ   ާގނޫނުން ސީދާ ކަނޑައެޅިފަިއ ނެތް އެްއޗެއް  ،މީަގއި ދިާމވާނެ އަނެއް ަމއްސަލަައކީ  ؛މުޤައްރިރު

ލަފާކޮށްފަ  މީހުން އެހެންވީމާ،    ތިން އިނަަގނީ.  ތިބީ.  އެ  ނަަގިއެގން  މިޑޮލަރު  އަނެްއކާވެސް   ނަގައިފި  ،ބުނަނީ އެ 

  ؛ލެްއިގ ކަމަށް ވެސް ބެލިދާނެ، ލެއްގި   ޮއވޭ ާގނޫނެއް.  ،ލައްާގ ތަކެތި  އިމިހާރު ހޮވަ !ވަންޏާ އަނބުރާ ދައްކާށޭ ކަމަށް

ވެރިކަެމއްަގއި  ާގނޫނީ  ބަޔާން  މިހާރު  ޢަމަލުކުރަންކަނޑައެޅިެގން ސާފުކޮށް  ކަންކަަމށް  އޮންނަ  މިހާނީޖެހެކޮށްފައި  ރު . 

އޮތިްއޔާ.    އިލިޔެފަ  ނޭނިގ ކަމެްއ ކޮށްފިްއޔާ އެީއ ކުށަކަށް ވެސް އެބަވޭ ާގނޫނުގައި  ؛ނޭނިގ ކުރެވިފަިއ އޮތް ކަމެއް 

ދައުލަތުަގއި    ާގނޫނީ  ެގއަޅުަގނޑުމެން  ،އްންތެރިކަމެާގނޫނީ ހޭލު  ، ކޮށްިއއުލާން  ، ެގޒެޓްކޮށް  ،އަދި ާގނޫނުތައް ފާސްކޮށް 

ިގނަ ނުކުރޭ.  ކަމެއް  މިހަރަފަ އެ  މިހާރު   ށް  ފެންނަނީ.  ޮއއްާވ  އަރާފައި  އެްއޗަކަށް  ކޮންމެވެސް  އައިސް  އޮންނަނީ 

ނީ. ނުދީފިއްޔާ ފަރާތް ދީފިއްޔާ ލިބޭ މިޮގތަށް އިސްލާޙުކޮށްފިްއޔާ އެ  ،ެވއްޖެްއޔާ ދިމާވާނެ މައްސަލައަކީ މީެގން އިޞްލާޙު

 ނިންމޭނީ  ޟީއަކަށްތޯޤާ ކޮން ،ކޯޓަކުން  ކޮން  .މިއީ ސުވާލަކީ  ؟ބޭނެ. އެ ކޮންތާކުންތޯ، ކޮން ކޯޓަކުންތޯ ނަގައިދޭނީނުލި

ާގނޫނުަގއި ނެތް ނަާގށޭ ބުނެފަ. ެއކަމަކު ފަތުރުވެރިެއއްެގ ަގތުން   ކުރެވުނީ. އޭނާއަށް ނޭނިގ  ،ކަމެއް ނެތް ާގނޫނުަގއި
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ދެން ނެީގ.  ނުދެއްކީ  އޭނާ  ބުނީއޭނާ  ލާރި.  ނުދިނިއްޔޭ  މީނާ  ބުނަނީ  މި  ކޯޓުަގިއ  ޮގސް  ދަނީ.  ކޯޓަށް  ނެތް   ، މަމަ 

މީހާއާ  ެގސްޓު  ދެން  ނެުގނިްއޔޭ.  އެ  އި،އެްއޗެއް  ކަމެއް  ޮގތް  ދެމެދު  އޭނާއާ  އަނބުރާ   ފަތުރުވެރިޔާާއއި  އޮތީ. 

ާގނޫނެ މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ދޭންޖެހޭނީ.  ނުނެިގ ަގނޑަައޅު  ؛އް ފަތުރުވެރިޔާއަށް  ކުރިން  މިީއ  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ  ކަށް 

ބަރު.  ންސެޕްޓެ  12މިއީ   އިން ފެށިެގން މިައދުޖުލައި   3މިހާރު    !ނަގޅުން. މީަގއި ރަނޫ އެހެނެއް   ؛އެްއޗެްއ ނަަގން

ުމއްދަތު މި  ނެިގ  ަގއި އެހެންވީމާ،  ފަރާތަކުން  އެ  ފައިސާ  ހިނިގ  ވެސް   ނުނަާގ  ،ކަެމއް  އަދި  ކަމެއް 

ނޭނެގ ހަމަ  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުކަށް    ؛ކުރައްވާ! މުޤައްރިރުފުމާ؛ ރި ރައީސް ނަކަށް ނޭނެގ. އިްއޒަތްތެއަޅުަގނޑުމެން

ބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީ  ވެރިކަމެްއަގއި  ާގނޫނީ  ަގބޫލެއްނުކުރޭ  ެވސް  ނެީގ   އެްއޮގތަކަށް  އޭނާ  އެްއޗެއް  ނުނެިގ  ޮގތަށް 

ެވސް ަގބޫލެއްނުކުރޭ މީެގތެރެއަށް  ޅުަގނޑަކަށް ހަމަ އެއްޮގތަކަށްނުވަތަ އަމިއްލައަށް އޭނާ ހިތުން ދީފިއްޔާ ނޫނިއްޔާ އަ

 ްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެއްދޭނެ ކަމަކަށް. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 ހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުވި ޮގތަށް މިހާރު މި ބިލު މި ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުެގ ކުރިން ވާހަކަދެއްކެވި ބަެއއް  

ކަންބޮޑުވުން  މި މަޖިލީހުގައި ؛އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ިގނަ  6 ހައުސްތަކުންސްޓުެގ  ފާޅުކުރި ކުރީަގއި ނަަގމުން އަންނާތީ. އެއީ ވަރަށް  މިތާނަގއި  ޑޮލަރު ނަަގން،  ފަހަރު 

 ދުވަހު ކުރީ  މާ އެކަން އެ ނިމުނީ. ދިޔައިޑޮލަރަށް ބަދަލުވެެގން  ތިންކުރެވުނު ބަހުސެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެ  

 މި ނަސީބު ހެދުމުެގ ހައުސްެގސްޓު  އޮތީ ފައިޖެހިކުރަންެމނޭޖު ނިކު ހަމައެކަނި  ،ފަދައިން ވާހަކަދެއްކި  އަޅުަގނޑު ވެސް

ެގސްޓުނޫން އެކަންޏެއް ރަށްރަށުގައި ހުރި  ލިބިފައި ވަުގތަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނެތް .  ނަސީބު  ހުރުމުެގ  ހަުއސްތައް 

މެނޭޖު ކުނި  ވެސް  ުއސޫރަށްރަށުަގއި  ޢަމަލުކުރެވޭ  ވެސް  މިހާރު  އެހެންީވމާ،  ޖެހޭ.  އެބަ  އޮތް. ކުރަން  އެބަ    ލުތަކެްއ 

ސަރަ ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ  ޮގސްެގން  ފަންޑަކަށް  ވަކި  ޓެކްސް  މެނޭޖު އްދެްއގައިޙަްގރީން  އޮންނަ ކުނި  އެ  ކުރުމަށް 

މި ބޭނުންކުރަން  ފަންޑުެގ  އެ  ޮގތަށް  ޚަރަދުކުރެޭވ  ޚިލާފަށް ޕްރޮޕޯޝަނަކުން  އެާއ  އިއްޒަތްތެރި   އޮންނަނީ.  ކޮންމެ 

ބޭފުޅެއްެގ ސަ  މެންބަރަކު މަސްލަހަތަޙަރައެ  ވިސްނަަވއިެގންއްދުެގ  އެކަނި  ޮގތުެގ   ،ށް  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުައސާސީަގއި 

ރައްޔި  ،މަތީން ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ  ނުވިސްނަވާމުޅި  މައްސަލަހަތަށް  ވަނީ  ތުންެގ  އެއް   ވިއްޔާ ކަމަށް  ޤައުމު  މި 

 ރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭެގ އާމްދަނީއަކީ ހު  މަުގ ބަންދުވެެގން ހިނގައިދާނެ. ދައުލަތެއްެގ ޮގތުަގއި ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ
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ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ، އިންތިޒާމުކުރެވިފަިއ އޮންނަ   މަތީން ބެހިެގން ދާނެ ޮގތެްއގެ  އާއި ލާބަ ލިބޭ ޮގތަކަށްއޭެގ މަންފާ

ނޑުމެން ެއއް  ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރަން މިތިބީ ވެސް އަޅުަގ 87 ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާނގައި

އްެގ ޮގތުަގއި، އެއް ރައްޔިތެއް ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެން ަގބޫލުކޮށްެގން ތިބީތީ.  ތެޮގތުަގިއ، ެއއް ދަުއލަޤައުމެްއެގ 

ރިޢާޔަތް ވާހަކަތަކަށް  ބަެއއް  ދެކެޭވ  މަޖިލީހުަގއި  އިްއޒަތްތެރި  މި  ދަރަޖަކުއެހެންނަމަވެސް،  ބިރުަގންނަހާ  ކަށް ޔަރީާމ 

އެބަ ކަންތައްތައް ޯގސްވަމުން  މުޅި    އެބަ  ދޭ.  ނަމަވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނިގ  ބައިބައިކުރުުމެގ ވިސްނުން  ޤައުމު 

  ހަސްުގއޮންނާނެ. ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެ    ހަްއުގކޮންމެ ރަްއޔިތެްއެގ ވެސް    ؛ކުރިއަށް ނެރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސަރަ ހުރިހާ  މެނޭޖުެވެގންޙަލިބިެގން  ކުނި  ރައްއްދެްއެގ  ހުރިހާ  އެހެން  އަދި  ލިބޭ ޔި  ރާއްޖެއަށް  ވެސް  ތުންނަށް 

ކުރި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ނޫނީ  ހަމަޖައްސައިެގން  ކަންކަން  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ  މަންފާ  ޤައުެމއްެގ  ޔައާމްދަނީެގ  ކަށް 

. އެއީ ސަރުކާރުން  ރީހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ިގނަ ރިސޯޓްތަްއ މި  ގައިއަތޮޅު  ައތޮޅާއި އަރި ދެވޭނެ. މާލެޮގތުަގއި ނުެއއް

  ޞަވަކި ޚާއް އްދުަގއި ހަދާފައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ހެދުމުެގ ލައިސަންސްޙަވާމީ އެއަރޕޯޓު ާމލެ ސަރަގު ބައިނަލްއަ

ެއ  ހަސަރަ ބަޔަކު  އެްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ނަތީޖާއެއް.  ނިކުތް  ދިނީތީ  ކަނޑައަޅާފަިއ  އްދަކަށް 

މި ރާއްޖެއަކީ ެއއް ޤައުެމއް،    ،ަގނޑުމެން އެންމެން ަގބޫލުކުރަނީއަޅު   ؟. ނުޖެއްސީ ކީްއވެެގންތޯމައްސަލަެއއްނުޖައްސަން

އާމްދަނީ  ލިބޭ  ދައުލަތަށް  ވިޔަސް  ތާކުން  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ތަނެއް  އޮތް  ރައްޔިތެއް  ެއއް  ދައުލަތެްއ،  އެ 

އިންސާފުވެރިކަމާ  ރަްއޔިތުންެގ   ބެހިެގންދާނީ  ހުރިހާ  އަޅުަގނ   ޔާއިބަލާއެކު  ކަމަށް  ަގބޫލުކުރަން.  މަންފާއަށް  ޑުމެން 

މެންބަރުން ިއއްޒަތްތެރި  ބައެއް  މިތާނެގ  ޓޫ ޞަ ޚާއް  ،އެހެންނަމަވެސް،  ބައެއް  ެގސްޓުކޮށް  ހައުސްތަކާއި  ރިސްޓް 

  އެއް އާމްދަނީއްދުތަކުެގ މެންބަރުން އަބަދު ވެސް ވަކާލާތުކުރުމުން ދަނީ ލިބޭ ހުރިހާ  ޙަހުރި ސަރަ ރިސޯޓްތައް ިގނައިން

މި ދެން  ތަނަކަށޭ.  ުގޅުެމއްތޯ މާލެ  އެ  ކޮން  ހުރީ  މާލެާއ  އާބާދީެގ    ؟އަތޮޅާއި  ބަިއ  ރާއްޖޭެގ  ެއއް  ބައިކުޅަ  ތިން 

އެއް ތިބި،  ސަރަ ރައްޔިތުން  ދިރިުއޅޭ  މީހުން  ހާސް  އެތައް  އޮތީޙަލައްކަ  ކޮންރަށެއްތޯ   ލިބޭނީ ރަށަށް މި ؟އްދަށް 

އެއް. މިއީ ނުރައްކާތެރި  ހުމި ބަހުސްއަކީ ވަރަށް ދިުގކޮށް ވާހަކަދެއްކިދާނެ ބަ  ؟ތޯއްވަރެ ކިހާ ޓެކްސްއިން ؟ކޯްއޗެއްތޯ

އަޅުަގނޑުބަހުސެ އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ބަހުސެއް  ކޮށްެގންވާނެ  މިއީ  އިންކާރުކުރަން އް.  ސަރަ  ،ވަރަށް  އްދަކަން  ޙަ ވަކި 

ސަރަ އެ  ޮގތުަގއި  ޓެކްސްެގ  ްގރީން  ފައިސާއެއް  ހުރިހާ  ދޭންއްދަކަށް  ޙަނެޭގ  ކުރެޭވ  މި    އެކަނި  ބަހުސް،  ކުރެވޭ 

އްދަކަށް ޙަކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. ބިރުވެރި ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ސަރަވަކާލާތު. ެއއީ  

ން ޑުކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ފަންކުނި މެނޭޖު  ހައުސް ނެތަސް ކުނި އުފެދޭނެ.ހައުސް ހުއްޓަސް، ެގސްޓުވެސް ެގސްޓު

ޮގތަށް ޢަމަލުކުރީމަ   ވެސް  ަމތިން މިހާރު  އުސޫލުެގ  ވާކަނޑައެޅިފައި  ެއއްޢަމަލުކުރާ  ފަހަރު   ރަނަގޅުވާނެ. އަދިވެސް 

ދަންނަވަނީއަޅުަގނޑު މި  ނިންމާލަމުން  ވާހަކަ  ެގސްޓުހަުއސްތަކުން    ،ެގ  ޮގތަށް  އޮތް  މި  ްގރީން    3މިހާރު  ޑޮލަރު 
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ހޮޓާތަކުން ސިޓީ  ރިސޯޓުތަކުން،  އޮތް  6  ޓެކްސަށް،  މި  ޮގތަށް  ނަާގ  ވާހަކަ  ޑޮލަރު  ތާއީދުކުރާ  ައޅުަގނޑު  އޮތުމަށް 

 ޤައްރިރު. ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވންބްރާހީމް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އި މާމިިގލީ

އިްއޒަތްތެރި   އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!  ބޭނުންވަނީ  މުޤައްރިރު.  އޮތް   ،ދަންނަވާލަން  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މި 

ދެން   !އާދެ ؛ށްހުށަހެޅުއްވުމަ ތާއީދުކުރަމޭ.  އަޅުަގނޑު  އިޞްލާޙަށް  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު  ދާއިރާެގ    އިހަވަންދޫ 

އެބަ ރަ  ވާހަކަދަްއކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ާވހަކަ.  ނެޭގ  ޮގތުަގއި  ޓެކްސްެގ  ދައުލަތަށް  ފަިއސާ  ވާހަކަފުޅެްއ  ިގނަ  ނަގޅު 

މަސައްކަތްކުރާ    ،ވެސް   ިގނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ވެސް ދެވޭނީ ރައްޔިތުންެގ އަތުން ިގނަ ފައިސާ،  އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް 

ންނަށް ޚިދުމަތެްއ  ބިެގން. އެހެންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުއާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އާމްދަނީއެއް ލި  ،ދާއިރާތަކުން

އްޔާ ބޭނުން ނެތް ޮގތަށް ޚަރަދުބަރަދުކުރުމުެގ ވާހަކަ.  ވި  ވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނީ   ވާހަކަައކަށް  ވޭނެ. ދެންވެސް ނުދެ

މެ އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ވާހަކައިަގއި  އެ  ވާހަކަެއއް.  އެހެން  މުޅިން  ސަރުކާރު   ،ންބަރުންއެއީ 

ވިޔާނުދާ ކުރާ  ސަރުކާރުން  ނުވަތަ  ހޯދަ  ޒިންމާދާރުކުރުމަށް  ޢަމަލުތައް  ބަހުސްކޮށް    އި ކަންތައްތައް،  އަޅުަގނޑުމެން 

ހަމަވާހަކަދަްއކަިއެގން އެ  އެކަން  މަޖިލީހުެގ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް. މިއަދު  މި  އަނެްއކާ  އެއީ  ކަާމ  މަަގށް އެޅުވުމަކީ 

މުއަ  އެހެން  އެބަުގޅޭ  ވެސް  އެހެންނަމަެވސް  އްސަސާތައް  ލިބޭނެ    ،ހުރި.  އާމްދަނީ  މަުގފަހިނުވާނެ   ށްޮގތަދައުލަތަށް 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ތަރައްޤީއާ ދިމާއަށް ދެވޭނެ  އެއީ  ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތައް ިވސްނުމަކީ  

ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ ޮގތަކަށް    ،އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތަކަށް  ކަމެއް ނޫންހެން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ދިމާއަކުން ވެސް

އުސޫ ވިސްނުން  ހަމަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަެމއް.  ކުރަންވާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ނެުގމަކީ  ފައިސާ  ތެރެއިން  ލެއްެގ 

ހަމަ   ފެންނާތީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ެގންުގޅެންޖެހޭނެ  ތާއީދުކުރާ  މިޕޮޒިޓިްވކޮށް  އަޅުަގނޑު ބިލަށް  ވާހަކަ     

ދަންނަވަ  ވެސް  ކުރިން  ނިންމާލުމުެގ  އެއިދަންނަވާލަމުން،  ކަމަކީލާނީ  ކުރެވޭ  އިޞްލާޙުން  އަންނަ  މި  މިހާރު   ، އީ 

މިހާތަނަށް މިހާރު ވެސް ނަަގމުން އަިއ    ،ކުރިންނޭ މި ދެންނެވީ  .ޓެކްސް ނަަގމުން އައި ނެުގމޭ  ކުރީަގއި ވެސް ްގރީން

ުގޅިެގން  ުގއައި ިއޞްލާޙު ތަސްދީ  ފަހުން ؛ރުމާކުުގއެ ބިލު ތަސްދީ   .ނެުގމޭ ނެިގދާނެތީ އޮންނަ  އެ ފައިސާ ނުކުރުމާ 

ކަމެއް  އޮތް  ގޮއްސަ  އަތްދަށުން  އަތުން،  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ  އަދި   ،މައްސަލަެއއް.  ވެސް  މަޖިލީހުން 

އްބެވި ބޭފުޅުންެގ ބެއްލެވުމުން ެވސް.  ކުރެއްިވއިރު ާގނޫނީ ޮގތުން ބައްލަވަން ތިުގރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބިލު ތަސްދީ

މި ދެންނެީވ    ިއތުރު އެްއޗެއް ނަަގނީކީ ނޫން އިނޭގތޯ. ދެން   އެްއވެސް ކަމެއް ނޫން.ނޫން އެހެންއެއީ މި ކަމަކީ. އެ
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  50  އަކުދެންމެ  ، ވިދާޅުވިހެންމެ  ެއހެންނަމަވެސް ޭއަގއި ދެން  ނޫނޭ. ދެން  ރިސޯޓުތަކުން އިތުރު ެއްއޗެއް ނަަގނީކީއެ  

އިތުރު އެްއޗެްއެގ ޮގތުގައި.    ނަާގ ވާހަކަ އެއީ ދެންޓެކްސްވުރެ ިގނައިން އެނދު ހުންނަ ތަންތަނުން ްގރީން    ނދަށްއެ

ސެކްޓަރެއއްަގއި އެ ެއއް  ވެސް  ދިމާއަކުން  ހުރިހާ  ޮގތުަގއި  ވިސްނޭ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެން.  ދާންޖެހޭނީ  ކަން 

އެ މީހުންނަށް  އުސޫޔަހަމަ  އްމަސައްކަތްކުރާ  އެއް  އެއްޗެކުން،  މި  ާގނޫލަކުން  އެއީ  އޮތުން  ޮގތަށް  ނެޭގ  ނީ،  ހި 

ލުކުރާ  ހަމަ އަޅުަގނޑު ަގބޫ  ،ން މި ދެންނެވީޤާނޫނުއަސާސީެގ ސިފަެއއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން އިނޭގތޯ. މިހެ

ކަނޑައަޅާ  ޮގތުަގއި ެއއް މަސައްކަތެއް ފައި އޮތްއޮތުން.  ކުރާ އެއް ބަޔަކަށް ެއއް އުސޫލުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ތަފާތެއް ކުޑަބޮޑުމިނެ  އޭަގއި  ދެންނުކުރޭ  އެހެންނަމަވެސް  ނެތީން.   އް.  ދައްކާކަށެއް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  އެ 

ދައުލަތުން އެންކަރޭޖު  ،އެހެންނަމަވެސް ދިނުމަކީ  ލުޔެއް  ޮގތަކަށް  ަވކި  ޕީރިައޑެްއަގއި  ވަކި  ޮގތުން  ކުރުމުެގ 

ވެސް. އެހެންވީމާ،  ެއއްޮގތަކަށްހިނދުަގއި މި ާވހަކަދައްކަން ުއޅެނީކީ ނޫން    މި  ނުޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންކުރަން

 ދަންނަވަން. އްޔާ މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް. ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

ވެސް ބިލު ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް ޮގތަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން މިހާރު އޮތް   އަޅުަގނޑުމުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

އެހެންނަމަވެސް  އޮ   ،ޮގތަށް.  ކަންބޮޑުވުމެއް  މިހާރު ައޅުަގނޑުެގ  ހުށަހަޅާލަންވެެގން.  ހުށަހެޅުމެްއ  އަޅުަގނޑު  ތީމަ 

ސަ މި އޮތް އިޞްލާޙު  ން ފެށިެގން މިހާރު އައިއްއި  2021ޖުލައި    2އެކު    މާޔުދިއަސްލުަގއި މި ާގނޫނު ފާސްެވެގން

ްގރީން އަންނަނީ  މި  ހުސްކަމެއް  ާގނޫނީ  ޖަވާބުދާރީ  ފާސްވަންދެން  މީރާއިން  ދެން،  ނެުގމުަގއި.  ރާއިން މީ ؛ޓެކްސް 

އޮތީ ިވޔަސް    ،އަންާގފައި  ކަމުަގއި  ނެތް  ދެންާގނޫނުަގއި  ދަްއކާށޭ.  އަނބުރާ  އެ  މީަގއި    ނަަގިއފިއްޔާ  އަސްލުަގއި 

މަހު ޖޫން  ކުރީކޮޅަށްއެބަހުރި  މަހުެގ  ޖުލައި  ފެށިެގން  ފަހުކޮޅުން  ޓޫ  ެގ  ތިބި  ޭއެގ  ސްޓޭކޮށްފައި  ވެސް.  ރިސްޓުން 

ޖުލައި   ލާޒިމުކުރޭ  ާގނޫނުން  ނަަގން.    އ1ާމާނައަކީ  ހުރީ  އި  2ހަމައަށް  އޭތި  އެހެންވީމާ،  ނުނެޭގ.  ފެށިެގން  ން 

ބައެއް އަދި  މީރާއަ  ކޮންޓިނިއުވެފަ.  ދެންތަންތަނުން  ދައްކާފަ.  ހަމަ  ެއއްޗެއް  ނިެގ  ހުރީ  އަޅުަގނޑުެގ    ށް  މީަގއި 

ބި ބަޔަކު ތިބެދާނެބާއޭ. ތިބިއްޔާ  ްގރީން ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި ނެިގ އެްއޗެއް ނުދައްކާ ތި  ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ މި މުއްދަތުަގއި

ފިޔަވަޅު  ހަމަ  ނެތޭ  މުއްދަތެއް  މީެގ  ވަކި  މީ  10އަޅަން  އެ  ވެސް  ފަހުން  ދުއްވަިއަގނެވިދާނެ  އަހަރު  ފަހަތުން  ހެއްެގ 

އަޅުަގނޑު ލާޒިމުކޮށްފައި  މައްޗަށް  މީރާެގ  އެހެންވީމާ،  ޮގތުން.  އޮތް  ްގރީން   ،ހުށަހަޅަނީ  މި  މިހާރު  މުއްދަތުަގއި  މި 

ޮއެވއްޖެސްޓެކް ޮއވެއްޖެއްޔާ އެ ފަރާތަކާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަޅު ިގނަެވެގން   ؛ނަމަ  ނުނަާގ    6ްގރީން ޓެކްސް ނުދައްކާ 



2102 ސެްޕޓެންބަރު 12                                                  ބައްދަލުވުންފުރަތަމަ ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މު  

 

10 

 

ދުވަސް ތެރޭަގިއ އެ ނުނެގިއްޖެއްޔާ  މަސް  6ކޭސް ނިންމަންާވނޭ މީރާއިން.    ،، ެއ މައްސަލައި ތެރޭ އަޅަ  ދުވަސްމަސް

ދުވަސް ތެރޭަގއި މި މަސް  6ތަށް، ެއޮގތަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށްލަން.  ފަހަތުން ނުދުވެވޭ ޮގ  ނައިތުރަށް ފަހުން އޭ  ދެން

 ޝުކުރިއްޔާ.  ނެިގ އޮތިއްޔާ.ވަހުން ފެށިެގން ެއޮގތަށް ނުވާ ދު ުގބައި ނިންމަން، މި ާގނޫނު ތަސްދީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދުލްޙަކީމް. ޝަހީމް ޢަބްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

ިއއްޒަތްތެރި   ިއނޭގތޯ.މުޤައްރިޝުކުރިއްޔާ  ޮގސްެގން  ފަނުފުލުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އުޅެނީ  މި  ދާއިރާެގ    ރު.  ތުލުސްދޫ 

 މަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 . ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށީ

ޓެކްސް    މި އޮތް ބިލަކީ ްގރީންމެންެގ ކުރިމަތީަގއި މިހާރު  ރު. އާދެ! މިއީ އަޅުަގނޑު މުޤައްރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  ޓޫރިޒަމް  މިއީ  ބިލު.  ފާސްކުރީ  ނެުގމުެގ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  ެގނައިއިރުަގއި 

  ،ފައިޓެކްސް ނެުގމަށް. ނަަމވެސް މި އިޞްލާޙު ައިއއިރުަގއި މި އޮތީ ވަކި މުއްދަތެްއ ޖަހާ  ެގސްޓުހައުސްތަކުން ްގރީން

ވާނެ ޮގތަށް    ޓެކްސް ނަާގ ޮގތަށް. މިހާރު ނަަގމުން ައއި ޓެކްސްއަށް  ން ފެށިެގން ްގރީންއި  2023ޖެނުއަރީ    1  އެއީ

ނެތުމުެގ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ނުލިބިެގން އަނެއްކާ ެގނައިިއރުަގއި ލިޔެވިފައިމި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު

ްގރީން އަ  އެ  މިހާރު  ނެުގމަށް  ހުށަހެޓެކްސް  ބިލު  މި  ރައީސްނެއްކާ  ިއއްޒަތްތެރި  އޮތީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން ؛ ޅިފައި 

އެބަ ވިސްނަން  ނަާގއިރުަގއި  އެބަ   ،ޖެހޭ  ޓެކްސެްއ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެިއން  ޓެކްސްެގ  ނަާގ  ޖެހޭ   އަޅުަގނޑުމެން 

ޮގތަށް   ޮއތް  ކުރީަގއި  ފަންޑެއްސޮ އަޅުަގނޑުމެން  ރިޒާ  ވްރިން  އަޅުަގނޑުެމން  ބިލްޑު ނޫނިްއޔާ  ކުރަން ެވއް 

އެބަމަސަ ޓެކްސެްއެގ  އްކަތްކުރަން  ހުރިހާ  ނަާގ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން    ޖެހޭ.  ެއއީ  ޕަސެންޓެއް  ަވކި  ވެސް 

ޮގތުަގއިރިޒާ އިޞްލާޙު  ެވއްެގ  ާގނޫނަކަށް  ޮގތުަގއި  އެއްޗެްއެގ  މާލިއްޔަތު    ނަމަވެސް،ެގނެސްެގން  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ެއއީ 

ވެްއ ނެތި ެވއް ބިލްޑުކުރަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ރިޒާ ރިޒާމެން ޖެހޭ  އަޅުަގނޑު  ވިޔަސް  ެގންެގނެސް ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު 

އެއްޗެއް ޚަރަދުކޮށްެގންދާ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފެްއ ފަހުން އުފުލަން އެބަޖެހޭ.   ހުރިހާ
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ރައީސް ފާހަަގކޮ؛ އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވަނީދެން،  ބޭނުންވަނީ  ޙަޤީޤަތުގައި  ،ށްލަން  ައޅުަގނޑަށް  ނެޭގ  

ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެއްޮގތަކަށް ނެެގން. އެހެންނަމަވެސް ޮގތަށް.   ،ޓެކްސެއް  ތަފާތުކޮށް ނަާގ  މި އޮތީ  ބިލުަގއި  މި 

  3ސިޓީ ހޮޓާ ެގސްޓުހައުސްތަކުން  ކޮޓަރިން ފެށިެގން މަދު އަދަދަކަށް ހުންނަ    50ުވރެ،    ކޮޓަރިއަށް  50ތެރޭަގއި  އޭެގ

ރިސޯޓުތަކުަގިއ ވެސް   މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށެއް ނެތް. ؛ަގއި އާދެ! މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށު  އޮތީ. ޭގ ޮގތަށް މި ޑޮލަރު ނެ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް. އެހެންވީމާ، މިީއ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ ެވސް 

ކޮޓަރި ވީމާ ެއއީ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު އަދަދެއް   50ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ  ންސާފުވާން. ދެޖެހޭ   އެބަ ނަށްޅުަގނޑުމެންއަ

ައޅުަގނޑުމެން ތަނަށްމި  ޓެކްސް    އެއީ. އެހެންވީމާ،  ެއ  ދިވެހިންެގ    ންއަންނަ ޓޫރިސްޓު  ނަަގނީ  ތިބޭ  އަތުން. އެތާ 

ޓެކްސް މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން  ޮގއަތަކުން  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންީވމާ،  އެބަޖެހޭ ނަަގނީ.  އަދަދު  މި  ތުަގއި 

އެީއ   ދަށްކޮށްލަން.  ެގސްޓު  25ތަންކޮޅެއް  ދަށް  ފެށިެގން  ެގސްޓުކޮޓަރިން  ނެގޭ ހައުސްތަކުން،  މި  ހައުސްތަކުން 

ކަށް އަދި ސިޓީ ހޮޓާތަކުން  މިސާލަ ؛. ެއއީ ެއއަށްވުރެ ބޮޑު ބާްއވަން  ޑޮލަރު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ 3ޓެކްސްައކީ  

ބޮޑު މި ދައްކަނި  ތައް  ރޭޓު  ހަމަ  މީހުން ވެސް  އެ  ެއއިްއޔަކީ    3ނަަގމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ،  ޑޮލަރު. އެހެންވީމާ، 

ވިސްނާނެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުަގއި މާ ރަނަގޅު އުސޫލެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  ކަމަށް 

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް ވާހަކަދަްއކާއިރުަގއި ީމަގިއ   ؛ރުކަމަށް އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރި

ބުނެފައި   މިހާރު  އެބަ  އަނެއްކާ  ޓެކްސްއޮތް  ފެށިެގން  ފަރާތަކުން  ޖުލައިން  ތިބި  އަނބުރާމި  ނަާގފައި  އެ  ؛ޓެކްސް 

ދައް އަނބުރާ  ފަރާތަށް  އެހެންނަމަވެސްދެއްކި  ފަރާތަކަށް    ،ކަން.  ވަންދެްއކި  ކަމަށް  ކަމަށް ޏާނުދެއްކި  ނުދެއްކޭ   ،

ނަާގފައި އޮތް ކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ   . ދެންއެބަޖެހޭ ދައުލަތަށް ދައްކަންވަންޏާ  

  ،ކަމެއް  ތެރިޞްނެ. ދެން، މީަގއި އޮތީ އެ މީހުންެގ އިޚްލާއަތުން އަތުލެވިދާެގ  ޓެކްސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ މީހުން

ެވސް   .އްއަމާނާތްތެރިކަމެ އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ދަްއކަންޖެހޭނެ  ދައުލަތަށް  ޓެކްސް  އެ  އޮތިްއޔާ  ނަާގފައި  ޓެކްސް 

މަށް ވަންޏާ  ަގބޫލުކުރަނީ. އެީއ ާގނޫނުަގިއ ނުބުނާ ެއއްޗެއް މީހެްއެގ ައތުން ނަަގިއެގންނެްއ ނުވާނެ. ނެިގފައި އޮތް ކަ

މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ؛ ރާ ދޭން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނޫނިއްޔާ އެ މީހާއަށް އަނބު  ،އެ ޖެހޭނީ ދައުލަތަށް ދައްކަން 

 މެން ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ތަނުން އިޞްލާޙާ އެއްކޮށް މި ބިލު އަޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވިލިމާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް.ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އުޝާމް އަޙްމަދު ންބަރުމެ ވިލިމާލޭ
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އެހެން ބޭފުޅުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ކުޑަކޮށް   ،ެގ ިވސްނުން ކުޑަކޮށް މި ބިލާ ުގޅޭޮގތުން. އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާއާދެ!  

ާގނޫނީ   ،ނަމަ  ތަފާތު. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޮގތަށް މި ބިލު ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި ވަނީ

ކަނޑަެއޅިެގން  ހަމަ ޮގތުަގއި މި ބިލު މިހާރު މި އޮތީ   އިތުރު ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކެްއ ދިމާވާނެ. އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ

ވާނެ ކަމަށް    ވަނަ މާއްދާއާ ކަނޑައެޅިެގން ޚިލާފު ނިންމުމަކަށް  97ޤާނޫނުއަސާސީާއ ވެސް ޚިލާފަށް. ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

ަގބޫލުކުރަނީ މި ވަނަ   97  ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ނަމަ.  ވަނީ  ށް ބިލު މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށް ފާސްކޮށްފި ކަމައަޅުަގނޑު 

ޓެކްސް މާއްދާ.  މާއްދާއަކީ  ބަޔާންކުރާ  ވާހަކަތައް  ޚަރަދުކުރުމުެގ  މި   97ނެުގާމއި  ބަޔާންކޮށްފަިއ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

ޮގތު   ،އޮންނަނީ ާގނޫނެްއަގިއވާ  ފާސްކޮށްފައިާވ  މަޖިލީހުން  މަރަްއޔިތުންެގ  ފަރާތުން  ތީެގ  ހިންާގ  ވެރިކަން  މެނުީވ  ން 

ކުރެ ކަންތައްތަކުން  ކަމަކަށްއަންނަނިވި  ފުރަތަމަ  ކޮށްެގންނުވާނޭ.  ކަމެއް  އެްއވެސް  ފައިސާ    ،  މުދަލާއި  ދައުލަތުެގ 

ކަމަކަށް ދެވަނަ  ހޭދަކުރުން.  އެ  ޚަރަދުކުރުމާއި  ނުވަތަ  ޓެކުހެއް  އެއްވެސް  ހޯދުމަށް  ާއމްދަނީއެއް  ން ނޫދައުލަތަށް 

ސާފުކޮ ވަރަށް  ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  އެހެންވީމާ،  ނެުގން.  ެއއްޗެއް  އޮންނަނީއެްއވެސް  މި  ލިޔެފައި  ރައްޔިތުންެގ    ،ށް 

ނުވާނޭ. އެހެންވީމާ،  މެނުވީ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ޓެކުހެއް ނަަގިއެގން  ންެގ މަތީމަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ާގނޫނެއްަގިއވާ ޮގތު 

ުގނު ޖުލައިން ފެށިެގން ނެ  3ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ެގނެވުނު އިޞްލާޙުެގ ދަށުން    ،މި ދިމާވެެގން އުޅޭ މައްސަލަައކީ

ޓެކްސްއަކީ  ވަނީ  ،ހުރިހާ  ކަމުަގއި  ނަާގފައިވާ  ޓެކްސް  ްގރީން  ޓެކްސްއަކީ،  ްގރީން  ޤާނޫނުއަސާސީާއ    ނެުގނު  ނަމަ 

ވަތަ ެގސްޓުހައުސްއަކުން އެ ޓެކްސް އް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުައސާސީއާ ރިސޯޓަކުން ނުޓެކްސެ  އޮތް  ޚިލާފަށް ނަާގފައި

ކަުމަގއި    ނަާގފައި އެހެންވީމާ،   ކަންއެ  ،ނަމަ  ވަނީ އޮތް  ޚިލާފަށް.  ޤާނޫނުައސާސީއާ  އޮތީ  އެ  ކޮށްފައި  ފަރާތުން  އެ 

މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ދިނުމަށް  ހައިސިްއޔަތު  ާގނޫނީ  ކަމަކަށް  އޮތް  ކޮށްފައި  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ހެދެނީ އަދި މިހާރު   ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެ  ،ނަމަ  ވަނީ  ޮގތަށް ފާސްކޮށްފި ކަުމގައިއޮތް  ންދާ ބިލު މި  ބަހުސްކުރަމު

އްލުކުރުމަށް  ހައަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެގ ފަރުވާކުޑަކަމުން ދިމާވި މައްސަލަެއއް    ވުރެ ބޮޑު ޯގހެއް.  ހެދިފައި އޮތް ޯގހަށް

ޑައެޅިެގން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން  ކަނ ؛ޓަކައި ކަމަށް ބުނެ ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ

ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ިމ    ،އި އޮތް ޯގހަށްުވރެ ބޮޑު ޯގހެއް ހެދިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާތީ މިހާރު ހެދިފަ

 ބިލު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރާކަށެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަްއޗަންޮގޅި އުތުރު މެންބަރު މުޙައްަމދު ރަޝީދު.ރިއްޔާ މެންބަރު. ޝުކު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ
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ފާހަަގކޮށްލަން  މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ   ހަމަ  އެ  ،އަޅުަގނޑު ވެސް  ޮގތަށް  މި އޮތް  ާގނޫނު  ކުރުމަކަށް    ކަންހަމަ މި 

ާގނޫނުަގއި ނެެގން ނެތް   ،ނުކުރެވޭ. ނުކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ސަބަބަކީ    އެހާ ބޮޑަކަށް ތާއީދެއްކަށް ވެސްއަޅުަގނޑަ

ކުށެއް ާގނޫނުން  ކުށެއް.  ާގނޫނީ  އެީއ  ނެުގމަކީ  ފައިސާެއއް  އަނބުރާ    އެްއވެސް  ފައިސާ  އަތުން  ބަެއްއެގ  ކޮށްފަިއވާ 

ކަނޑައެޅި ެގންނަން   ެއއީ  ވެސް  ކުށެމަސައްކަތްކުރުމަކީ  އިްއޒަތްތެރި  ެގން  ފާހަަގކުރެވޭ  ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  އް 

އެ ފައިސާ    ،ނަމަ  ބަޔަކު ނަާގފަިއވާމުޤައްރިރު. ާގނޫނުން އޭރު ނެެގން އޮތް ފައިސާ، ނޫނީ ނެެގން އޮތް ފައިސާއެއް  

މުން ކުރަަގނޑުމެން  ައޅު  އްކުރާ މަސަްއކަތެން މި  އެ ބައެްއެގ އަތުން ފަިއސާ ހޯދަ  އަނބުރާ ާގނޫނީ އިމުެގ ތެރެިއން

ދަނީ. ފާހަގައެއް  މި  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ކަމެއް  ރަނަގޅު  އެހާ  ެއއީ  ޮގތުަގއި  ދެކޭ  ެއއީ އަޅުަގނޑު  ނުކުރެވޭ. 

މި އިނދެެގން  މިތާ  ދެންޔައަޅުަގނޑަކަށް  އުނދަޫގ.  ވަރަށް  ހަމަ  ެވސް  ތާއީދުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން   ކަށް  މިއީ 

ފާހަަގކުރުން ވެސްއަޅުަގނޑު މި  މުލާޒި  ށްަގނޑަފާހަަގކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅު  ދެން އޮތް    ކަނޑައެޅިެގން. ދެން  ކަން 

ވުރެ ދަށް    ކޮޓަރިއަށް 50 ؛ކޮޓަރިއަށް ނުވަތަ ދަށް އަދަދެްއގެ   50ހަމަ ބޭނުން    ،ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

އޮ ެއ  ނޫތްނޫނިއްޔާ  ރަނަގޅެއް  އެހާ  އަޅުަގނޑަކަށް  އަދަދުތަްއ  ފު  50ން.    އަދަދެއް.  ކޮޓަރިައކީ  ބޮޑު  ދޭވަރެްއެގ 

ދެން  ކޮޓަރިއަށް  50ރަށެއްަގއި   ހުންނާނެ.  ވަރަށް ނުވެސް  އާންމުކޮށް  ތަންތަން  ބޮޑު  ދޭތެރޭަގއި   ުވރެން  އަދަދާ  އެ 

ބޮޑުވޭ.   ތަންކޮޅެއް  އަދަދު  އެ  ކަންބޮޑުވޭ.  ވަރަށް  ހަމަ  ައޅުަގނޑަށް  ކޮޓަރި   ދެންވެސް    ހަމަ؛ އަށްފަންސަވީހަކަށް 

އޮތް    ދުކުރަން. ދެންެއ އަދަދަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީހަމަ  ހުށަހަޅުއްަވއިފި.    ކުތްތެރި މެންބަރަ ިއއްޒަ  ވިލިމާލެ

ެގންުގޅުއްާވއިރު  ،ނެުގމުަގއިޓެކްސް އަޅުަގނޑަށް    ،ކަމަކީ އުސޫލުތައް  ސަރުކާރުން  ނެުގމުަގއި  ޓެކްސް  އެ    ،ްގރީން 

ޓަށް މީެގން ކުރަންޖެހޭ  ށްތިމާވެއެއީ  ހެދުން އެއީ ހަމައެކަނި  ބަނދަރު   ނަރުދަމާ ނޫނިއްޔާ  ،އެކަނި ކުނިރަށެއްަގއި ހަމަ

އިންސައްތައެއް  ެއއް  ކޮންމެވެސް  ޭއެގން  ަގބޫލެއްނުކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ޓެކްސްެގ   ؛ޚަރަދު  ނަާގ  އެ 

އެ ލިބޭނެ    އިންސައްތައެއް  ވަކައުންސިލަކަށް  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ރޭވުން  މެކޭނިޒަމެއް  ކަހަލަ  ބޮޑަށް  ކޮންމެވެސް  ރަށް 

ކަން ެއކަންޏެއް ނޫންހެން އެދެން. ހަމަ މި ކޮމިޓީތަކުން އެހެން ވިސްނާފައި އެ ކަންކަން ކުރުމަށް. އެއީ ހަމަެއކަނި އެ

ކަންޏެއް  އެ  އް ނޫނީ ހަމައެކަނި އެ ކަންކަމެ ރަށުެގ ބަނދަރު ސާފުކުރުން ކުނި ނަްއތާލުން ނޫނިއްޔާ  .އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

ކްސްެގ ފަރާތުން އެ އިތުރު ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ލިބޭނެ ހަމަ އާމްދަނީއެްއެގ ޮގތުަގއި ެއ  ޓެ،  ނޫން. އެހެނިހެން

ެއންކަރޭޖުރަށަކަށް   ބޮޑަށް  މަވަރަށް  ެވެގންދާނެުގސަކުރުމުެގ  ވެސް  ފުޅާރިޓޫ  ،ދަކަށް  ވެސް    ކުރުމަށްޒަމް 

ންެމވެސް އަދަދެއް ެއ ރަށަކަށް ލިބޭނެ ކޮންމެެވސް  ޓެކްސްެގ ކޮެވެގންދާނެ    ކުރުމުެގ ވަރަށް ބޮޑު ނިޔަތަކަށްއެންކަރޭޖު

އޮ އެދެން،  ކަމަށް  ތްނިޒާމެއް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ެއ    ވާނަމަ.  ނިޒާމުން  ޓެކްސްެގ 

ޒަމެްއ  ފައިދާެގ ކޮންމެވެސް އިންސައްތައެއް އެ ކައުންސިލަކަށް އެ ލިބޭނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މެކޭނި އަންނަ  ރަށަކުން  

ާގނޫނުަގއި ނެެގން ނެތް    ،ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ވަޑައިަގތުން އެދެން. ދެން، އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދިރޭވުމަށް ވިސްނާ 
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ތާރީޚުން،ާގނޫނެއް    ،އެްއޗެއް  ިއޞްލާޙުކޮށްެގން  އެ  ހަމަ  އިތުރަށް  ފަިއސާެއްއ    އަނެއްކާވެސް  ހުރި  ބެކްޑޭޓުަގއި 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ންއުނދަޫގވޭ ހަމަ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ނަަގންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ތިނަދޫ  މެންބަރު.  މެންބަރު   ސަނީފް.هللا ޝުކުރިއްޔާ   އިއްޒަތްތެރި 

ހަމައަށް ދެ ހުށަހެޅުމެއް   ނާޓީެގ ޯވޓަށް އަޅުަގނޑުެމންެއީއ ކޮމި  ވޯޓަށް އަހާނީ. ދެްއކެވުމަށްފަހު ފަހު އަޅުަގނޑުވާހަކަފުޅު

  ސަނީފް.هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތިނަދޫ ދެކުނު އެބަ އޮތް. އިއައިސްފަ 

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ިމއީ ނުނަާގ    ؛ވާހަކަދަްއކަވާއިރު ައސްލު އޮޅިެގންއި  ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މި ތަޅުމުަގ  ނެުގުމެގ ބިލު ބަެއއްޓެކްސް

ތެރޭަގިއ    ެގދައުރު  އެްއޗެއް. އަޅުަގނޑުމެން ނިމިދިޔަ  ހަމަ ކުރީަގއި ނަަގމުން ދިޔަ  އެްއޗެއް ނޫން. އާ ބިލައެއް ނޫން.

އެންމެ ދި  ފަހުން  އަޅުަގނޑުމެން  ފާސްކުރީ  މުގެ ޔުޗުއްޓީއަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަ  .ކުރީަގިއ  ބިލުަގއި  ޤަތުަގިއ  ޙަޤީ  ށްެއ 

އް. އެހެންނަމަވެސް، މިފަހަރު ނަަގމުން އަިއ ޓެކްސެ     ބައެއް. ކުރީަގއި ވެސް  ތްބަލަންވާވަރަށް ނުބެލި ދޫކޮށްލެވިފައި އޮ

ޓެކްސް، ހުށަހެޅިފައި   ްގރީން  މި  ނަަގން  ބޮޑަށް  އޮތްއިރު   ޓެކްސް  އޮތް.   ސީލުކޮށް ތަފު  ވަރަށް  އެބަ    ފާހަަގކުރެވެން 

ފަންސާސް ދަށުެގއެާއއެކު،  ކޮޓަރީެގ  މަތިެވއްޖެްއޔާ    ެއއަށްވުރެ  ނެުގމާއި،  ޑޮލަރު  ތިން  ެގސްޓުހަުއސްތަކަށް    އިންނަ 

ނަާގހެން ފާހަަގކޮށްލަން ؛ކުރީަގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ކަމަށް  ުއސޫލު  ނަާގ  ޑޮލަރަކީ.    ކުރީަގއި  ހަ  ީމެގ  ބޭނުންވޭ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފްސީލުވެެގން އެބަ ދޭ.    އެކު  ހުށަހެޅުމާ  އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު  ންނާނެ.ތިން ޑޮލަރެއް ނީ  ކުރީަގއި

މިސާލަކަށް    ،ައޅުަގނޑު ހަމަ ދެބަސްވަން ؛ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ  ،އެބާ ފާހަަގކުރެވޭ   ،އެކުމެދެން، ހަމަ އެއާ

ކަމަށްާގބުނަންޏާ   ބޭފުޅެއް  ހަމަ  ދާއިރާެގ  ދެއްކި  ނޫނީ  އެ  ާގނޫނަކުން  ާގނޫނުގައި.  އަށްވާހަކަ   ވާ އުޝާމް  ބުނަނީ،   

  ވެސްއި  ހުށަހެޅިއިރުަގ  އިއެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުަގ.  ނޫނަކުން ފާސްކޮށްެގނޭާގ  ނެޭގނީ.ތެދެއްމެ ފާސްކޮށްެގނޭ ޓެކްސް 

  ެއއް އޮޅުންތަކެްއ އެރުމުެގ ސަބަބުން އެ  ބުނާ ޮގތުން  ނޫނުަގއި އެާގމި ބިލު ހުށަހެޅީ    ،ންނާނެމީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮ

މި ޓެކްސް ނަާގފައި    ،އޮތް  ކަނޑައެޅިެގން ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ  ހަމަ  ބިލުަގއި   މި.  އެހެންވުމާ ުގޅިެގން  ،ސާފުނުވާތީވެ 

ޓެކްސް ލެވި، އެ ޓެކްސް    މީެގ ކުރީަގިއ ބުކިންތައް ހެދި، އޭެގތެރެައށް  ،އިބުކިން ހަދަ  އީވެއްޖެްއޔާ، އެ  ހުރި ކަމަށް

ޓެކްސް އެ  ެވއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ހުރި  ނެގި ނެިގފައި  ރައްދުނުކުރާންޏާ    އަނބުރާ  ފައިސާ  އެ  ދައުލަތަށް   ފަރާތަކަށް 

އެްއވެސް    ތުން ނޫން ޮގތަކަށްެގ އައެްއެވސް ފައިސާެއއް، ެއްއވެސް ފައިސާެއއް އެހެން ބަެއއް  ޖެހޭނެ ވާހަކަ.ދަންކަން

ނެިގފަ ހުދިމާލަކުން  ފިޔަފާ  ،ރެއްޖެްއޔާއި  ނެިގފައިޔަ ރިއެްއވެސް  ފައިސާެއއް    ކޮންމެ  ެއއީ   ެވއްޖެއްޔާ  ހުރި  ކަށް  ފަދަ 
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ދައުލަތާ ފައިސާއަކީ  އެ  ފައިސާެއއްހަވާލުކުރެވެން  ވިޔަސް  ިމއީ  އެހެންވީމާ.  ޖެހޭނެ  އަސް  ނޫނީާގ،   ލު  ޮގތުން 

 ފުދޭވަރަކަށް ހަމަ ބޮޑަށް   ނުއެއް ނެތް. މިއީ  ެއއްޮގތުން މިކަން އޮޅުންއަރާފަ  އޮތް ކަމެއް ނޫން. ާގނޫނީން  އޮޅުންއަރަ

ސީލުކޮށް ވެސް ނަަގމުން ދިޔަ ޓެކްސެއް ެއއަށްވުރެ ތަފު  އުޅެނީކީ. ކުރީަގއި  ކަމެއް ނޫން ކުރަން މިއަނެއްކާ އާ    ސާފު.

ރިކޯޑަށް ޓަކަިއ    ކަުމަގއި ވިޔަސް ހަމަ ނުހިމެނި އިމި ބިލުަގ  ، ބޭނުންވަނީ. ައޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ  މިކަން ހާމަކޮށްދޭން މި

ޓެކްސް ްގރީން  ބޭނުން.  ދަންނަވާލަން  ްގރީންުގމުަގއިނެ ހަމަ  އެއް   ،  ނެނޭގ  ވިޔަފާރިކޮށްެގން  މިއީ  އް.  ޗެޓެކްސް 

 އެ ވިޔަފާރި އެންމެ ފުޅާ  ދޭ ފަރާތުން އެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައިއިދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދަ، އެހެންވީމާ

ހިސާބުތަކަށް ހިނާގ  ހުރިށްތިމާވެ  ދާއިރާެއއްަގއި  ުގޅުން  ޓެކްސް  ންކަމާކަ  ޓާ  މިންވަރެްއ ތެރެއި  ެގމި  ކޮންމެވެސް  ން 

ކޮންމެވެސް    ފަހުންމީެގ ،ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. މި ބިލުަގއި ނޫނަސްަގ  ހަމަ އަޅުަގނޑު ދިނުމަކީ

މިކަން އި  ހަމަ އަޅުަގނޑު އެއަށް ރުހުންޞްބަޔަކު ނަމަވެސް  ައޅު  ލާޙުކުރުމަކީ  ަގނޑު ދެކެން. ދޭނެ ކަމެްއ ކަމުަގއި 

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވުމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުވެސް ތާއީދު މި ފައިސާ ނެުގމަށް އޮތް ޮގތުން މިހާރު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލިބިފައި  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތުލުސްދޫ  މެންބަރު.  ެއއީ  އިޞްލާޙެއް.  އެންމެ  މެންބަރު   ވަނީ  ދާއިރާެގ 

އިޞް އެހުށަހުޅުވާފައިވާ  އެހެންނަމަވެސް،  ގަވާއިދަ  ލާޙެއް.  އިދާރީ  ކުންމުޅިއަ ؛ށް އިޞްލާޙު  ފިޓުނުވާތީވެ    ަގާވއިދަށް 

  ދައްކާލަން.އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ  ިމނެޓެށް ނަާގނަށް މެންބަރާދެ  ދަްއކަވާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަފުޅު  ބަރާންމެ  މޭޒުން

ޗެކްކޮށްލަދެްއވުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަުގތު  އެދެން. ކާޑުކޮޅުތައް  ފަރާތުން  ން  މެންބަރު   ،ސަރުކާރުެގ  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ތިނަދޫ 

ނަންބަރު    ،ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ  ސަނީފްهللا ޢަބްދު ޓޫ)  99/2ާގނޫނު  ާގނޫދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބެހޭ  ނު(އަށް  ރިޒަމާ 

މަޖިލީހަށް  އިޞްލާޙު ބިލު  މަޖިލީހުެގެގނައުމުެގ  މުޅި  ޮގތަށް  މެދު ކޮމި  ހުށަހެޅުއްވި  ފާސްކުރުމާ  ކޮމިޓީން  ޓީގެ  

  ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.  ބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށްންމެ

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

  ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ެގ ޖުމުކޮމިޓީ
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 41    ދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަ

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު:  

    38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު: 

  20      ންވާ އަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނު

 ފާސް        ވޯޓުެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 38؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު. 41؛ ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ އަދަދު

ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި    ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

ފާސްެވއްޖެ. އެހެންކަމުން، މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި  . 20؛ މަށް ބޭނުންވާ އަދަދުފާސްވު. 38؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ތިން ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީ  ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  ފާސްވީ.  ޮގތަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ބިލު  ތެރޭަގިއ    ދުވަސް  އެ 

 ދުެގ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ނިމުނީ.  މިހިސާބުން މިއަކުރާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސަރކިއުލޭޓު 
 

____________ 




