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 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައްދަލުވުން ފަށާނަން. މިއަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ވަނަ    43`. އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ  

މި ެގންދަނީ މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް. މި ަވުގތު ކޮމިޓީއަށް ުގޅިވަޑަިއެގން ތިއްބެވީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު  

ދާއިރާެގ މެދު  މާފަންނު  ރަޝީދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އިބްރާހީމް    ދާއިރާެގ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ރަޝީދު، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް، ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

އަލިފުށީ   އަޅުަގނޑު  ޢަބްދުލްމުޣުނީ. އަދި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ޙަމީދު،  ޢަބްދުލްމުޚްސިން 

ާގނޫނު ނަންބަރު   ެއޖެންޑާކުރެވިފަިއ މި އޮތީ    2019/25ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. މިއަދު 

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގުމެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު ދިރާސާކުރުން. މި ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް    53ވަނަ ާމއްދާއިން ފެއްޓިެގން ޮގސް    1  ފަހުން ރޭަގއި ބޭްއވުނު ބައްދަލުވުމުަގއި ބިލުެގ

އޭެގ  އަދި  މާއްދާ  ހުރި  ޕާކުކޮށްލެވިފަިއ  ޮގތުން  މި  ކުރެވިފަ.  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުެގ  ވަނީ  އަޅުަގނޑުމެން 

މަސަ ހުރި  ނުނިމި  ެއކުަގއި  ރިކުއެސްޓުތަކާ  ބޭފުޅުންެގ  ބައެއް  ހުރި  ފޮނުވާފަިއ  މީރާއިން  ެއ  އިތުރުން  އްކަތްކޮށް 

އިދާރީމޭޒުަގިއ   އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ެގންދަނީ.  ކުރިައށް  މި  ބައްދަލުވުން  މިއަދުެގ  ނިންމާލެވޭތޯ  މަސައްކަތް 

އެދޭނަން މިހާރު ޕާކުކުރެވިފަިއ ހުރި މާއްދާތަކާ ހަމައިން ފެއްޓިެގން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަދެއްވަން.  

 އެއް ފާސްކުރަމުން ޮގސް ބިލު ނިންމާލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން. ައފްޒާލް.އޭރަށް ފަހަރަކު މާއްދާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ބިލުެގ ހުރިހާ މާއްދާެއއް ރޭަގއި ވަނީ ފާސްކުރެވިފަ. ެއްއެވސް މާއްދާެއއް ޕާކް ކުރެވިފަެއއް ނުވޭ. ދެން މީރާއިން  

ފޮނުއްވާފައި ހުރި ކޮމެންޓުތަކަށް، މީރާއިން އުތުރުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ މާއްދާތަކަށް، މި އޭ.ޖީ އޮފީހާިއ ފިނޭންސް 

ޓުތަކާ އަދި ޭއެގ ތެރެިއން މި ބިލަށް އިންކޯޕަރޭޓްކުރެވޭނެ މާއްދާތައް މިއަދު ިމ  މިނިސްޓްރީން ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެން

 ފާހަަގކޮށްލާނީ އަޅުަގނޑު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ކޮންމެވެސް ެއއް މާއްދާއެއް ޕާކް ކުރެވުނު ހަނދާންވޭ. ރަނަގޅަށްތޯ ައޅުަގނޑަށް މި ދެންނެވުނީ
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  : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

 އަޅުަގނޑު ޑަބަލްކޮށް އެބަ ޗެކްކޮށްލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރުކުރަން ރޭަގއި ކޮމިޓީަގިއ ަވނީ ނިންމަވާފަ. ދެން އޭެގ    12މި އިނާޔަތްތަކާ ުގޅޭ ާމއްދާ. އެއީ  

ވަނީ  ޢިބާރާތްކޮޅު  އެ  މިހާރު  އެކަމަކު  ދެން  ނުވާނެ.  ޑްރާފްޓުކޮށްލާފަެއްއ  ަގޑީަގއި  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ޢިބާރާތްކޮޅު 

 ވަނަ ނަންބަރު. ދަންނަވާލާނަން. 1ވަނަ މާއްދާެގ )ޖ(ެގ   12ޑްރާފްޓްކޮށްލެވިފައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނަންބަރު   އެހެނިހެން   11/ 2009ާގނޫނު  މުސާރައާއި  ނައިބުެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި 

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިނާޔަތާއި،    11ވަނަ ާމްއދާއާއި    9ވަނަ މާއްދާާއއި    4އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ  

ނަންބަރު   މަޖިލީ  5/ 2013ާގނޫނު  ާގނޫނުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އިމްތިޔާޒުތަކާބެހޭ  މާއްދާަގިއ    27-1ހުެގ  ވަނަ 

ވަނަ   13-1ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރުންެގ ާގނޫނުެގ    13/ 2020ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިނާޔަތްތައް. އަދި ާގނޫނު ނަންބަރު  

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ިއނާޔަތްތައް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2021 ޖުލައި 2                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  43ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

3 

 

 ؟ން ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އިން ޮގތް ދެްއތޯމި އަޅުަގނޑުމެން ފަހު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު މި މާއްދާެގ ޢިބާރާތްކުރެވިފައި މި އޮތް ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް  

 ވިސްނުންފުޅެއް އޮތަސް އެ ވިސްނުންފުޅެއް ދަންނަވާލަދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. ވަންޏާ އަދި އިތުރު  

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އަޅުަގނޑުެގ އިޢުތިރާޟެއްނެތް. ރަނަގޅަކަށް ނޫންތޯ މި އޮތީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވެސް ިއއްޒަތްތެރި. އާދެ! އެހެންވީމާ، އެއް 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު. މި އޮތް ޮގތަށް، ިމ އޮތް ޮގތަށް ފާސްކޮށްލަން ައޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތަށް  އޮތް  އެ  މިހާރު  މާްއދާ  އެ  އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވާތީ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

ުގޅޭޮގތުން   ކަންކަމާ  ހުރި  ފޮނުވާފައި  މީރާއިން  ފާހަަގކޮށްދެއްވި  އެ  އިދާރީމޭޒުން  ދެން  ބަލާފައި  ކަމަށް  ފާސްވީ 

 ކުރިއަށްދާން.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޭޒުންއިދާރީ

ވަނަ    50މީރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވލާނީ ާގނޫނުެގ  

ފަހަތަށް   މި    51-1މާއްދާެގ  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ުގޅޭޮގތުން  މާއްދާއާ  އެ  ދެން  އިތުރުކުރުން.  މާއްދާއެއް  ޮގތަށް 

ފާހަަގކުރަްއވާފައި މި ވަނީ ިމ މާއްދާއަށް ެގނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން 

ދެއްވާފަިއވާ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޝަނާ އެްއޮގތަށް ެގނެސްފަިއވާ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަުމަގއި ވާތީ މި މާއްދާ މި ބިލުަގިއ  

ން މުހިންމު ކަމުަގިއ ފާހަަގކުރަމޭ. އެހެންވީމާ، މީރާއިން ފޮނުއްވާފައި އިން ހިމަނުއްވާނަމަ މި އިޞްލާޙުތައް ެގނައު

އިޞްލާޙަށް އުނިއިތުރު ެގންނެވުމަށް ފަހުަގއި އޭ.ޖީ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓިވްސްާއ  

ންޑިރެކްޓް ޓްރާންސްފަރއިން ޓެކްސް އި  ރފްޝޯއެްއކޮށް ފޮނުއްވާފައި އިން ޢިބާރާތް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. އޯ

އެ    -)ހ(  -50-1ދެއްކުން.   އަދި  ކުރާނަމަ  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  މުޢާމަލާތެއް  މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ  ައންނަނިވި 

ފަރާތް   ލިބޭ  ފައިސާ  ނަމަ  ފަރާތަކަށް  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދައްކަނީ  ފައިސާ  ުގޅިެގން  މުޢާމަލާތާ 

ދިވެ ލިބޭ ނުވަތަ  ފައިސާ  ވާނަމަ  ކަމަުގއި  ފަރާތަކަށް  ނެތް  ެއނެގން  ފަރާތެްއކަން  ަވޒަންވެރިވެފައިވާ  ހިރާއްޖޭަގއި 

ޮގތުަގއި   ޓެކުހެުގ  އަދަދުން  ޖުމްލަ  ފަިއސާެގ  ދައްކާ  އެޮގތުން  ފަރާތުން   10ފަރާތް  ފައިސާދައްކާ  އިންސައްތަ 

އުނިކުރަންވާނެެއވެ.   އޭޖެންޓް  ާގނޫނުެގ  -1ވިތުހޯލްޑިންގ  )ލ(ެގ    11  މި  މާއްދާެގ  ނަންބަރުން   1ވަނަ  ވަނަ 

ވަނަ ނަންބަރުެގ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުެގ ތެރެއިން މުޢާމަލާތެއް   4ފެށިެގން  

ކުރުން.   ފަރާތަކާއެކު  ަވޒަންވެރިެވފައިނުވާ  ާގނޫނުެގ    -2ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ގ(ަގިއ    11މި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މި މާއްދާެގ    -ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ މުޢާމަލާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންެވރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރުން. )ށ(

)ހ(ެގ ދަށުން އުނިކޮށްފަިއވާ ޓެކުހުެގ އަދަދު ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް މީރާއަށް ދެއްކުުމެގ ސުންަގޑިއަކީ އަންނަނިވި 

އަން ކުރިން  ތެރެއިން  ތާރީޚެކެވެ.  ތާރީޚުތަކުެގ  )ހ(ެގ    -1ާގ  މާއްދާެގ  ނުވަތަ    1ިމ  ނަންބަރު  ވަނަ   2ވަނަ 

ފަރާތްކަމުަގިއ   ވެރި  އެސެޓެއްެގ  އެްއވެސް  ޮގތުން  ނަތީޖާއެްއެގ  މުޢާމަލާތެއްެގ  މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ  ނަންބަރުަގިއވާ 

ުގޅިެގން ފައިސާ ލިބޭ ފަރާ  -2ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓުވާ ތާރީޚު.   ތްތަށް ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚު. އެ މުޢާމަލާތްތަކާ 

)ނ( ައކުރެއް.  އިތުރުކުރައްވާފައިާވ  ފޮނުއްވި  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  އިނީ  މި  ދަށުން    -ދެން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި 

ދަްއކަންވާނީ   މީރާއަށް  ކުރިން  ސުންަގޑީެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ށ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި  އަދަދު  ޓެކުހުެގ  އުނިކޮށްފަިއވާ 

ކަ ކަމަށް  އެ  )ރ( މީރާއިން  ފޯމަކުންނެވެ.  އުނިކުރަންޖެހޭ   -ނޑަައޅާ  އޭޖެންޓް  ވިތުހޯލްޑިންގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ޓެކްސް އުނިނުކޮށް ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދެއްކި ނަމަވެސް މި މާއްދާގައިވާ ޮގތުެގ މަތިން ވިތުހޯލްޑިންގ 

)ބ( ދައްކަންވާނެެއވެ.  ޓެކްސް  އެ  މީރާއަށް  ލިބޭ    -އޭޖެންޓު  ދައްކާ ފައިސާ  އޭޖެންޓް  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފަރާތަށް 
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މަތިން   ޮގތުެގ  އަންނަނިވި  ދައްކައިފިނަމަ  ފައިސާ  އުނިނުކޮށް  ފައިސާ  އުނިކުރަންޖެހޭ  ފައިސާއިން 

ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތާއި ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް އެކުއެކީަގިއ ައދި ވަކިވަކިން މި ާމއްދާެގ    -1ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  

ދައްކަންޖެ ޒިންމާވުން.  ދަށުން  ޓެކުހަށް  )ހ(ެގ    -2ހޭ  މާއްދާެގ  ނަންބަރާިއ    1މި  ނަންބަރުަގިއވާ   2ވަނަ  ވަނަ 

މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ މުޢާމަލާތެއްެގ ސަބަބުން ެއްއވެސް ެއސެޓެއްެގ ވެރި ފަރާތަށް ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓުވާ ަވުގތުން  

ވެެގ ޓެކުހަކަށް  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ލިބޭ  ފައިސާ  )ޅ(ފެށިެގން  ޓެކްސް   -ންދިއުން.  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ޓެކުހުގެ  އެ  ފަރާތަށް  ލިބޭ  ފައިސާ  ދައްކައިފިނަމަ  ޓެކްސް  އެ  މީރާއަށް  އޭޖެންޓް  ވިތުހޯލްޑިންގ  އުނިކުރުމަށްފަހު 

ޓެކްސް އުނިކޮށް، ޓެކްސް އުނިނުކޮށް ފަިއސާ    -އަދަދު ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް ދީފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެެވ. )ކ(

ދަށުން  )ރ(ެގ  މާއްދާެގ  މި  އަދި  ހާލަތުަގއި  ދައްކާފައިވާ  ފައިސާ  އޭޖެންޓް  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފަރާތަށް  ލިބޭ 

ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް މީރާައށް ޓެކްސް ދަްއކާފައި ވާނަމަ އެޮގތުން ދެއްކި އަދަދާ ެއއްަވރުެގ އަދަދެއް ފައިސާ ލިބޭ  

ހޯދިދާ އޭޖެންޓަށް  ވިތުހޯލްޑިންގ  އަތުން  )އ(ފަރާތުެގ  ފަރާތުން   -ނެއެވެ.  ލިބޭ  ފައިސާ  ހާލަތްތަކުަގއި  އަންނަނިވި 

މި މާއްދާއާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގ މަތިން ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަކަށް ދައްކާ   -1  ޓެކްސް ދައްކާފަިއވާ ކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ.

ެގ )ރ( ނުވަތަ )ބ(ެގ  މި މާއްދާ  -2ފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޭއޖެންޓު ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކޮށްފައިވުން.  

މި މާއްދާެގ )ކ(ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގ މަތީން ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތުން    -ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާފައިވުން. )ވ(

އަޅާ   އަދަދުން  ޓެކުހުެގ  ޖުމްލަ  ދައްކަންޖެހޭ  މުއްދަތަށް  ހިސާބުކުރާ  ފަރާތުން  އެ  އަދަދަކީ  ޓެކުހުެގ  ދައްކާފަިއވާ 

އަދަދެކެވެ  )މ(ކެނޑިދާނެ  ާގނޫނުެގ    -.  މި  ވީނަމަެވސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  މާއްދާަގއި  ވަނަ    11މި 

ޓެކްސް   ޓެކްސް،  ދަްއކަންޖެހޭ  އަހަރުަގއި  ޓެކްސް،  އެ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  ހާލަތުަގއި  ރައްދުވާ  )ލ(  މާއްދާެގ 

ޖެންޓު ނުަވތަ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތުން  އަހަރަށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުެގ ސުންަގޑީެގ ނިޔަލަށް ވިތުހޯލްޑިންގ އޭ

ދައްކާފައި ނުވާނަމަ ހިއްސާ ނުވަތަ މަސްލަހަތު ތަސައްރަފުކުރެިވެގންދިޔަ ކުންފުނީެގ ނުަވތަ ޕާޓްނަރޝިޕްެގ ނުވަތަ  

ެއ   ރޭޓުަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި  ވެރިފަރާތުން  މުދަލުެގ  އުފުލޭ  ނިސްބަތްާވ  ވެލިއު  ޓްރަސްޓުެގ 

މި ާމއްދާެގ )ވ(ެގ ބޭނުމަށް ފައިނޭންސް ލީސްެއއްެގ ދަށުން   -މަލާތަކާ ުގޅިެގން ޓެކްސް ދައްކަންވާނެއެެވ. )ފ(މުޢާ

މި  ައކުރުަގއި  މި  ބެލެޭވނެއެވެ.  ފަރާތްކަމުަގއި  ވެރި  މުދަލުެގ  ނުއުފުލޭ  އެ  ފަރާތަކީ  ކުއްޔަށްހިފާ  މުދާ  ނުއުފުލޭ 

( ެއއީ  އަކުރު.  އެްއ  ވޭ  އެބަ  ޮގތުަގިއ  އުނިކުރަްއވާފަިއ  )ދ(ެގ  އަކުރު.  އިތުރުކުރައްވާފައިާވ  ޮގތުަގއި  )ދ(ެގ  ފ(، 

ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  މާއްދާ  މި  ވަނީ  ބަޔާންކޮށްފަިއ  އަކުރުަގއި  މި  އަކުރު.  އިތުރުކުރަްއވާފަިއވާ 

އޮފީހުން ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ    ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅަންވާނެ ވާހަކަ ކަމަށް ވާތީ މި އަކުރު އުނިކޮށްފަިއވާ ކަމަށް އޭ.ޖީ

ާގނޫނުެގ   މިހާރު ވެސް  ަގވާއިދު    76މި ވަނީ. ދެން  ުގޅޭ  ބަޔާންކުރާ ކަންކަމާ  ާގނޫނުަގއި  ދަށުން  ވަނަ މާއްދާެގ 
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ޮގތަށް   މި  މާއްދާ  މި  ދެން  ވަނީ.  މި  ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ  އިތުރަށް  ކަމަށް  ތަންފީޛުކުރެްއވޭނެ  އެކުލަވާލާ  މީރާއިން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ލ( އަދި )ގ(ަގިއ    11ޅުއްވާފަިއވާ ސަބަބުެގ ޮގތުަގއި މި ފާހަަގކުރައްވަނީ ާގނޫނުެގ  އިޞްލާޙު ހުށަހަ

އެ  އާމްދަނީ،  އެ  އާމްދަނީކަމަށާއި  ލިބޭ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  އަކީ  ގެއިން  އުފެދޭ  ހާލަތްތަކުަގިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ 

ޓެކްސް   އިންކަން  ކަމަށް  ދައްކަންޖެހޭނެ  ޓެކްސް  މުޢާމަލާތަށް އާމްދަނީން  އެ  ނަމަވެސް  އޮތް  ބުނެފައި  ާގނޫނުަގއި 

އެފަދަ   ނެތަތީވެ  މިހާރު  ާގނޫނުަގިއ  ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ  އެންފޯސް  ހާލަތްތަކުަގއި  ހިނާގ  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

  ކަމަށް.ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރުމުެގ ބޭނުަމށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފޮނުއް މީރާއިން  އެހެންވީާމ، މާއްދާއަށް  ދަންނަވާލަދެވުނީ.  އެ  މިހާރު  އެްއކޮށް  ލަފާފުޅާ  އޮފީހުެގ  އޭ.ޖީ  އަދި  ިވ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތެއް ވިދާޅުވެދެްއވީމަ މިައށް ޮގތެއް ނިންމާނީ. ިމ 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ވަުގތު ކޮމިޓީއާ އިތުރަށް ުގޅިވަޑައިެގން އެބަ ތިއްބެވި ދުާވފަރު

އަދި މާވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވެސް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާފަންނު 

 މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިނުވާ ކުންފުނިތަްއ  

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ.  ކުރޭ  ެއބަ  މަސައްކަތް  އެކި  ކޮންޓްރެކްޓުެގ  މި  ކުންފުނިތަކުން  އެ  އޮތް.  އެބަ  ބަިއވަރު  ވަރަށް 

އަދި  ކޮ ފާހަަގކުރެވޭ.  ކުރަމުންދާކަން  އެބަ  ދާއިރާެއއްަގއި  ފުޅާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތްތައް  ންސްޓްރަކްޝަން 

ތި   ބިލުަގއި  މި  ދެންމެ  އެހެންނަމަވެސް  ހުރޭ.  ކަުމަގިއ  މި  ވެސް  ނުތަނަވަސްކަން  ބޮޑު  ވަރަށް  ރައްޔިތުންެގ 

ފާހަގަ  އަޅުަގނޑަށް  ބުނާ  މާއްދާަގިއ  އެ  އޭޖެންޓެއް  ފާހަަގކުރެްއވި  ވިތުހޯލްޑިންގ  އިނޭގތޯ،  އޭޖެންޓެއް  ެވއްޖެ 

ަވޒަންވެރިނުވާ،   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހެދުން.  ކަމަކަށް  ދާއިީމ  އެ  ބަހައްޓާފައި  އޭޖެންޓު  އެ  މެދުވެރިކޮށްފައި 

ރާއްޖޭަގިއ   ދެން  ދައްކަނީ.  އެ  ވާހަކަ  ކުންފުންޏެއްެގ  ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ  ރާްއޖޭަގއި  ބަޔަކީ  ވަޒަންވެރިނުވާ 

އޯފްޝޯރަ ފަހަކުން  އޭަގއި  އެބަ  އަދި  ކުންފުންޏަކުން  އޯފްޝޯ  ރޖިސްޓަރީނުކުރާ  އާދޭ.  އެބަ  ެވސް   ރ ވާހަކައެއް 

ައކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އައްސޭރީަގއި ވަޒަންވެރި ވެސް ނުވާ ތާކަށް  ރއިންޑައިރެކްޓް ޓްރާންސްފަރެއއްެގ ވާހަކަ. އޯފްޝޯ

އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ ިމހާރު މީަގއި އުނިއިތުރު މި   އަނެއްކާވެސް ފައިސާެގ ޓްރާންސްފަރތަކެއް ހެދުން.
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އަދި  ؟ އުނިކުރަން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ އަންނަނީ މިހާރު މި ވަުގތު އޮތީ ކިހާވަރެއްތޯ ނަަގމުންދަނީ

ނޭ. އެ މީހުންނަށޭ މި  މި ބާރުވެރިކުރަން މި މަސައްކަތް ކުރެވެނީ ބިދޭސީ ކުންފުނިތަކެކޭ. ރާއްޖެ ކުންފުންޏެއް ނޫ

ދެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުންފުނިތަކަށް ދެން ވާނެ ޮގތަކާ މެދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކަށް މީެގން  

އަޅުަގނޑަށް  އިދާރީމޭޒުން  ކޮބައިތޯ  އަސަރަކީ  ކުރާނެ  ފާސްވީމާ،  މިހެން  މާއްދާ  މި  މެދު  އަސަރަކާ  ކުރާނެ 

 ؟ސާފުކޮށްލަދެވިދާނެތޯ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

ކޮންމެވެސް   އެ  ނުކުތާަގއި  ފާހަަގކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަފްޒާލް  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އެްއޗެއް ދަންނަވާލަދެއްވުން ރަނަގޅު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެ   ވިދާޅުވާ،  އެ  ހިއްސާކުރައްވާފައެްއ  އާދެ!  މަޢުލޫމާތެއް  އެްއވެސް  ުގޅޭޮގތުން  އިމްޕެކްޓާ  ސީދާ  ސުާވލުކުރެްއވި 

ނުއެްއވޭ މީރާއިން ވެސް އަދި އޭ.ޖީ އޮފީހުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރެްއވި މަޢުލޫމާތުެގ ތެރޭަގއި ވެސް. ދެން  

މުޢާމަލާތްތައް ފާހަަގކުރަްއވަނީ  މި  ޮގތުަގިއ  ސަބަބުެގ  ހާލަތްތަކުަގިއ  ހުށަހެޅުއްވި  ހިނާގ  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭން   

މުޢާމަލާތްތައް  ހިނާގ  ެއ  ބޭރުަގިއ  ރާއްޖެއިން  އެހެންީވމާ،  ކަމަށް.  ެގނައުން  ނިޒާމެްއ  ކުރެވޭނެ  އެންފޯސް 

އި  ދިވެހިރާއްޖެއިން މީަގއި މި ިއންކަމް ޓެކްސް ާގނޫނުެގ ތެރެއިން އެންފޯސްކުރެވޭނެ ނިޒާެމއް ގާއިމުކުރުުމެގ ބޭނުމުަގ

ޮގތުަގއި އޯފްޝ1ޯވަނަ    57ކަމަށް އެ ވިދާޅުވަނީ އެ ހުރިހާ އިޞްލާޙެއް ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވަނީ.     ރ ެގ 

 އިންޑައިރެކްޓް ޓްރާންސްފަރ ދެއްކުން. އެހެންވީާމ، އެކަުމެގ މެކޭނިޒަމެއް އެ. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިރާސާކުރާ  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ނެތޭ.  އިމްޕެކްޓެއް  މިހާރު  ސާފުނުވަނީ  މި  އަދިވެސް  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  މި  އާނ! 

ކޮމިޓީއެްއ މިއީ މަޖިލީސް. ަމޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ކުރަނީ ދިރާސާ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޑްރާފްޓްކުރާ ބަެއއް ވެސް ނޫން.  

ދިރާސާ އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީ.  ބައެއް  ވަންޏާ  ދިރާސާކުރާ  ކަމަށް  ނެތް  ހަދާފައި  އެސެސްމަންޓް  އިމްޕެކްޓް  އެ  ަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ސަބަބުން  ބިލުެގ  މި  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ދޭކަށެއް.  ވޯޓު  މިއަށް  ނޭނެގ  އަޅުަގނޑަކަށް 

ވާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ފައިދާއެްއތޯ  ކޮން  ސަބަބުން  މާއްދާެގ  މި  އެއް؟ ރައްޔިތުންނަށް  ވެސް  އަންނާނެތޯ 
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ވޯޓެްއ  ؟ އިމްޕެކްޓެއް އަޅުަގނޑެއް  ބްލައިންޑްފޯލްޑްކޮށް  އެއްޗަކަށް  ނޭނޭގ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނޭނޭގ  އެހެންވީމާ، 

 ނުލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވއްމުލަކު ުއތުރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފު

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު މުޙައްމަދު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު  ފުވައްމުލަކު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު އިދާރީމޭޒުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއަށް މި ާގނޫނުން 

އަށް ކުޑަވެެގންތޯ ިމ    5ނެެގމުން ައއި ެއްއޗެއް %  10މިހާރު ކުރީަގއި %؟ މިހާރު މި ެގނެވެނީ ކޮން ބަދަލެއްތޯ

މަށް ަވންޏާމު ދިވެހި ކުންފުނިތައް ޭއެގ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެހެން ކަ؟ ދަނީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި

ލިބިެގންދާ  އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް  މީހުންނަށް  ބޭރު  ފާހަަގކުރެވޭ.  ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއްކޮށްފާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް 

މަށް ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގެއްއ ނުކުރެވޭ. އޭެގ ބަދަލުަގއި ެއ ބަދަލު އެޮގތަށް ެގންނަ ކަ

ވަކި  ތެރެއިން  ބާރުެގ  ލިބިދޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އުސޫލުން  މަޢާފުކޮށްދޭ  މި  ޓެކްސް  ވެސް  މިހާރު  ހީވަނީ 

އަށް ކުޑަކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތުން އެއީ އެޮގތަށް ބޭްއވުން    5އިން %   10ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ވަކި ކަންތަްއތަކަށް %

ކަންނޭނގެ  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ކުޑަކޮށްދީފި  އެ  އެންމެންނަށް  ޮގތަކަށް  ފުލެޓް  ެއކަމަކު  ޭއަގއި.  ކަންނޭނޭގ  ެއއީ   .

ފާހަަގކުރެވޭތީ   ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  އަސަރުކޮށްފާނެ  ނޭދެވޭ  ޭއެގ  ކުންފުނިތަކަށް  ދިވެހި  އޭެގ ސަބަބުން  ވަންޏާމުން 

 ހަމަ އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން އަފްޒާލް.  

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް 

އިންޑައިރެކްޓް ޓްރާންސްފަރ، މި ނުކުތާެގ އަސްލު އޯފްޝޯރ  އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަދެކެވެމުން މިދާ  

އަދި ޭއަގއި އެ ވަރކްކުރާ ޮގތް ބައެއް މެންބަރުންނަށް އެހާ ކުލިއަރ ނުވަނީހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އަސްލު މީތި  

ފާހަަގކޮށްފައި ރާއްޖޭަގއި    މީރާއިން  ކުންފުންޏެއް  ބޭރުެގ  ރިސޯޓެއް  އޮތް  ރާއްޖޭަގއި  މިސާލަކަށް  އޮތީ  ިމ 

ފައިސާެގ   ދެކެވޭ  އެ  މުޢާމަލާތުގައި،  ކުރާ  އެ  ަގންނަން  ަގންނަނީ.  ކުންފުންޏަކުން  ނެތް  ރަޖިސްޓަރީވެފައި 

މީ ޮގތަށް  ނެނޭގ  ޓެކްސްެއއް  ކަހަލަ  އެްއވެސް  ފައިސާއިން  ެއ  ރާއްޖެއަށް  ނެތް  މުޢާމަލާތުަގއި  ކުރިއަކުން  ެގ 

ދަނީ.   ކުރިއަށް މި  މި  މިހާރު  ެގންނަ އިޞްލާޙެއް  ާގނޫނަށް  ހޯދައިދޭންވެެގން  ޙައްލު  ެއއަށް  އެހެންވެ  ާގނޫނުަގއި. 

އެހެންވީމާ، ިމއީ ކުރިން ެއއްެވސް ވަރަކަށް ނެތް ެއްއޗެއް ައލަށް މި އަންނަނީ މީެގ ތެރެައށް ވަދެެގން. އަޅުަގނޑަށް  

  ނެތިއްޔާ ެއއީ މި ކުރިއަށްދާ ވާހަކަައކީ. އެހެންވެ އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މި ޙިއްސާކޮށްލީ. މަޢުލޫމާތު އޮޅިފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ހިތުން މި %   50، ޓޯޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ވެލިއުސް ވާނެ %5އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ން މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންވީ ކަމަކީ ކުދި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭރުެގ ޕްރޮފިޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މައްޗަށް. ދެ

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އައުމަށް ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުން. ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭރުެގ ކޮންޓެކްޓަރުންނަށް ނައިސް އަދި 

ކު ެއވަރުެގ  އިންޑަސްޓްރީަގއި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ރާއްޖޭެގ  މިީއ  ހިންގޭވަރަށްވުރެ  އެހެންވީމާ،  މަދު.  ންފުނިތަްއ 

ދެން % ކަމެއް.  ވިސްނަންޖެހޭ  މިކަމާ    5އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އަފްޒާލް  ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑަށް  ތިރިކުރީމަ،  އަށް 

 ުގޅޭޮގތުން އެްއޗެއް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ޮގތަށް  މެންބަރ ނާޒިލް އެ ވިދާޅުވި  މި އިންޑައިރެކްއޯފްޝޯރ  މުޤައްރިރު،  ޮގތުން  ުގޅޭ  ޓް ޓްރާންސްފަރއާއި 

% %  10އަންނަ  ދެން  ެއއްޗެއް.  ނެތް  ާގނޫނުަގއި  ކުރީަގއި  ިމއީ  މި   5އަކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ރޭަގއި  ކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާއަށް ެގނެވުނު އިޞްލާޙުަގިއ އެބަ އިނދޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން   55ާގނޫނުަގއި މި  
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ވަޒަންވެރިވެފައިނުާވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ދިވެހިރާްއޖޭަގއި  ދަްއކާނަމަ  ފައިސާ  ކޮންޓްރެކްޓަކަށް  ަވޒަންވެރިެވފައިނުވާ 

ޖުމުލައިން   ފަިއސާެގ  އެ  ޮގތުަގއި  ޓެކްސްެގ  ވިތުހޯލްޑިންގ  ދެން   5ފަރާތްތަކުެގ  އުނިކުރަންވާނޭ.  އިންސައްތަ 

ވިދާޅުވި   އެ  މެންބަރު  މިހާރު  ައސްލު.  ނޫން  އެީއއެއް  ޑިސްކަސްކުރެވެނީ  އެކަމަކު،  މި  މިހާރު  އޯފްޝޯރ  ޮގތަށް 

އެބަ   އިތުރަށް  ނިއުޝާ  އިތުރުކޮށްލައްވާނީ،  އެްއޗެއް  ދެން  މާއްދާއަށް.  ުގޅޭ  ޓްރާންސްފަރާއއި  އިންޑައިރެކްޓް 

 ކިޔާލަދެްއވާ މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ނިއުޝާ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ުގޅޭ މާއްދާެއްއ    5އީ އަސްލު ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އެ ބަެއއް ނޫން އިނޭގތޯ. އެ %މި އަށް ކުޑަކުރީމަ އެާއއި 

ާގނޫނުެގ   މިހާރު  ެގނައީ  މި  އަސްލު  މިއީ  އިޞްލާޙު  މި  )ގ(ަގިއ    11ނޫން.  އަދި  )ލ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ދިވެހިރާއް ެއއީ  ެގއިން  ކެޕިޓަލް  އުފެދޭ  ޚާއްސަކޮށް  އާމްދަނީން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އެ  ކަމަށާއި  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ޖެއިން 

މުޢާމަލާތްތަކަކީ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ނަމަވެސް  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ާގނޫނުަގއި  މި  ކަމަށް  ދައްކަންޖެހޭނެ  ޓެކްސް 

މިހާރު ނިޒާމެއް  ތަންފީޛުކުރެވޭނެ  ނެުގން  ޓެކްސް  މި  ވާތީ،  މުޢާމަލާތްތަކެއް  ހިނާގ  ބޭރުަގއި   ދިވެހިރާއްޖެއިން 

އަޅުަގނޑަށް   ދެން  މިއީ.  އިނޭގތޯ  އިޞްލާޙެއް  ެގންނަ  މި  ޓަކައި  ތަންފީޛުކުރުމަށް  އެކަން  ނެތިެގން  ާގނޫނުން 

ހީވާޮގތުން ަގބޫލުކުރެވެނީ މި އިޞްލާޙު ައއީމަ ދިވެހިރާއްޖެައށް އިތުރު އާމްދަނީއެްއ ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި ވަދެެގންދާނެ.  

މިއޯފްޝޯރ   މިހާރު  ިމ    ޓްރާންސެކްޝަންސްތަކުން  ކަމަށް  ނެނިގެގންދާނެ  ޓެކްސް  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ 

ނަަގން  ޓެކްސް  ާގނޫނުަގއި  ވެސް  ކުރިން  އިނޭގތޯ.  ގާއިުމކުރެެވނީ  މި  މާއްދާއިން  ިމ  ނިޒާމު  އެ  ަގބޫލުކުރެވެނީ. 

ޓަކަިއ  އިންނާނެ. އެކަމަކު އެ ނިޒާުމ ގާއިމުކުރެވިފައި ނެތީމަ މިހާރު އިޞްލާޙު މި ލަނީ އެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް  

 އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 
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 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

؟ ން، ނިޒާމު ގާއިުމކުރީމަ މީެގ އިމްޕެކްޓް ެއސެސްމަންޓެއް މި ހެދިދާނެތޯއާދެ! އިދާރީމޭޒުން ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަ

ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް މިފަދަ ބިލެއް ފާސްކުރާއިރުަގއި ީމަގއި ބިލު ފާސްކުރުމުެގ ސަބަބުން އަންނާނެ އިމްޕެކްޓަކީ  

ބޭ ހަމަަގއިމުވެސް  ައޅުަގނޑު  އެނުގން.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިރާސާއިން  ކަށަވަރުކުރަން.  ކޮބައިކަން  އެކަން  ނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ެއއީ  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  އިތުރުެވއްޖެއްޔާ  އާމްދަނީ  ދައުލަތަށް  އިތުރުަވނީތޯ،  އާމްދަނީ  ރާއްޖެއަށް 

ދަނީ.  ފުރައިެގން  ވިޔަފާރިކޮށްފަ  ބޮޑުސިންާގ  ވަރަށް  ވެސް  މިހާރު  ތިބުނާހެން  ކުންފުނިތަކުން  ވަޒަންވެރިނުވާ 

އެްއޗެއް  ޮގތުން  އެްއވެސް  އޮތް  ބިލުަގއި  ިމ  މިހާރު  ޓެކްސްަގއި  ވިތުހޯލްޑިންގ  އެހެންވީމާ،  ނުދައްކާ.   

ދެން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ޖެހޭނެ  ހުންނަން  އޭޖެންޓެއް  އޮތް  އެބަ  ފާހަަގކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހިންާގ   ފޮރިންގ ކޮމްޕެނީއަކުން ކަމެއް، ޓްރާންސެކްޝަންތަކެއް  ކަމަށް ވަންޏާ އޭޖެންޓެއް އެޕޮއިންޓްކުރަން ބޭރުެގ 

ޭއޖެންޓެއްެގ ޒިންމާ އެބަ ނަާގ. ދެން އޭޖެންޓްތާ ޒިންމާ  ާގނޫނީ ބާރުވެރިކަން އެބަ ލިބޭ.  އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

ޓީން ނަަގންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން އިދާރީމޭޒުން ކޮބައިކަން މަީގއި ިއކޮނޮމިކް ކޮމި

އިމްޕެކްޓް  މި  ދައްކައިދޭށޭ  ައޅުަގނޑަށް  ރިސަރޗްަގއި  އެ  ދިރާސާކުރަނީޭއ،  ބިލެއް  ކޮމިޓީން  ދިރާސާކުރާ  މި 

އެސެންމެންޓެްއެގ ކުޑަކުޑަ ރިޕޯޓެއް ނަމަވެސް، މީެގއިން ާވނެ ފައިދާއެއް ެގއްލުމަކީ ކޮބައިކަން މިކަން ކުރީމަ. އެީއ  

ނި ދެންމެ  އިދާރީމޭޒުން  ދެންމެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހީއަކަށް،  ހީވާޮގތުަގއޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ފާހަަގކުރެްއވީ  ތި  އުޝާ 

އެހެންވީމާ،   އިނޭގތޯ.  ކުރެވޭނީ  ކަމެއް  ކަށަވަރުެވެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުހެދޭނެ.  ާގނޫނެއް  ހީވާޮގތުަގެއއް 

ހަމަގައިމު ައޅުަގނޑަށް  އޭތި.  ފޯރުކޮށްދޭށޭ  އަޅުަގނޑަށް  އިދާރީމޭޒުން  ނޫން.  މާއްދާ  ހިވާޮގތަކުން  އެ  ވެސް   

 ސާފުނުވާތީ އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކުރަނީ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެވސް   އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމެއް  މިންވަރަކަށް  ކިހާ  އިތުރުވާނީ  އާމްދަނީ  ދެން  ިއނޭގތޯ.  އިތުރުވާނެ  އާމްދަނީ  އާދެ! 

ހާވަރަކަށް ދައުލަތުެގ އާމްދަނީއަށް އިތުރުވާނެ ނޭނެގ. ދެން އެ މަޢުލޫމާތު ޖެހޭނީ މީރާއިން ހޯދަން ދެއްތޯ. އެއީ ކި

ދެން   މަޢުލޫމާތު.  އެ  ދެްއތޯ  ބޭސްކޮށްފައި  ކަލްކިއުލޭޝަންސްތަކަށް  ޓެކްސް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ދެން  މިންވަރު. 

ސީދާ   ކަނޑައެޅީމަ  ނިޒާމު  މި  މާއްދާއަށް  މި  މިހާރު  ކުރެވިދާނެ  ރިކުއެސްޓް  އެޮގތަށް  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން 

ށް މިވެނި ބަދަލެއް އަންނާނެއޭ އެހެން ޙިްއސާކުރައްވާފައެއް ނެތް އެ މަޢުލޫމާތެއް. ދެން އަޅުަގނޑަށް އަދި އާމްދަނީއަ

އަށް އުނިކުރީމަ، އަޅުަގނޑުމެން    5އެހެން މެންބަރަކު ފާހަަގކޮށްލައިފި މި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްެގ ސަބަބުން މި %
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އިބްރާހީމް   މެންބަރު  ބައްދަލުވުުމަގއި  ހުރީ. އިްއޔެެގ  ފޮނުވާފައި  މަޢުލޫމާތު  އެ  މީރާއިން  ފާހހަަގކުރެއްވީމަ  ނާޒިލް 

ދެން އަޅުަގނޑު ްގރޫޕަށް ޝެއަރކޮށްފައި ވާނީ މިހާރު އެ މަޢުލޫމާތު. ދެން އެޮގތަށް މިހާރު އަނެއްކާވެސް މި ނިޒާމު 

ިއނޭގތޯ. ޔަީގންވާ ކަެމއް،    ގާއިުމވީމަ އަންނާނެ ބަދަލުތައް އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ރިކުއެސްޓްކުރަން

 އާމްދަނީ އިތުރުެވެގންދާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިން ވާހަކަދައްކަމުންދިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު   އެއީ  ހުށަހަޅާއިރު  ބިލު  މިހާރު  ބޭނުން.  ސާފުކުރަން  އަދިވެސް  މިހާރު  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  އާދެ! 

ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް. ކޮންމެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާއިރުަގއި ވެސް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓެއް މިހާރު އޮންނަނީ 

 ފާސްކުރުމުން ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީއެއް ނުވަތަ ވާނެ ޚަރަދެއް  ހަދާފަ. އެއީ ޝަރުޢީ ާގނޫނީ ޮގތުން އަދި ބިލެއް

ސުވާލަކީ،   އަޅުަގނޑުެގ  ޖެހޭނީ.  ހުށަހަޅަން  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ވެސް  ބިލެއް  ކޮންމެ  ބަޔާންކޮށްފައި 

ހިމެނޭނެ ވެސް  ބިލުތައް  އެހެން  ހިމެނޭ.  ޭއަގިއ  ެއސެސްމަންޓް  އިމްޕެކްޓް  ެއ  ކޮބައިތޯޭއ  ކޮބައިތޯޭއ  އެޓޭޗްކޮށްފަ.   

އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މި ބިލު ބަލައިެގންފައި ިމ  ؟ ީމެގ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭތޯއޭ؟ އެބައި

އެ އޮންނަން ޖެހޭނެ. އެއީ ާގނޫނުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހަޅާއިރުަގިއ  ؟ އޮތީ ޯގސްކޮށްނޭ. ކޮބައިތޯއޭ

 ަގާވއިދުަގއި އޮންނާނެ އެކަށަައޅާފައި އެކަން. ެއއީ ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެްއކަން އަޅުަގނޑު ހަނދާން މިހާރު

އެބަ ހުރި ރަނަގޅަށް. އެ އޮތް ޮގތް ވެސް ހަނދާން އެބަ ހުރި. ރީޒަން ވެސް ހަނދާން އެބަ ހުރި. ކީްއވެެގންތޯޭއ 

ނޭ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާެއއް ވާނެއޭ. ެވއްޖެއްޔާ ވަރަށް އުފާވެރި  ެއއީ ރަްއޔިތުންނަށް މީގެއިން އެބަ ބު؟ އެބައި ނެތީ

 ؟ޚަބަރެއް ތިއީ. ކޮބައިތޯ އެ ާވނެ ވަރެއް. ލަފާކޮށްފައި ވެސް އެ އިންނަންޖެހޭނެ ހުށަހަޅާފަ. ކޮބައިތޯ އެބައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން   އަރުވާފަިއ  ފުރުޞަތެއް  އަދި  ނިއުޝާއަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެން އާދެ!  ތިއްބެވި  އެދިވަޑަިއެގންފައި  ފުރުޞަތަށް 

 ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނޭގތޯ. 
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އަސްލު ބިލު ހުށަހެޅިއިރު އެ ބުއްނުވާހެން މިހާރު ފައިނޭންޝަލް އިމްޕެކްޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އެކަމަކު 

ންނަވައިލެވުނު އިޞްލާޙަކީ ބިލު ހުށަހެޅިއިރު އިން އިޞްލާޙެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެއާއި  މި ެގނެވުނު ދެންމެ މި ދަ

އަޅުަގނޑުމެން   މީރާއިން  މިހާރު  އިޞްލާޙެއް  ނެތް  ހުށަހެޅިއިރު  ދެއްތޯ.  ނުއިންނާނެ  ރިޕޯޓެއް  އިމްޕެކްޓް  ުގޅޭ 

އިތުރުކުރެވޭ އިޞްލާޙެއް މިއީ އިނޭގތޯ. ދެން   ކޮމެންޓަށް  ފޮނުވީމާ އެ ބޭފުޅުން ޕްރޮޕޯޒްކޮށްފައި އިން މުޅިން ބިލަށް

މީރާއިން   ހަދާފައި  އެނަލިސިސްތައް  އިމްޕެކްޓް  މި  ޖެހޭނީ  ދަންނަވައިލިހެން  ވެސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން 

 ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދެން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ، ޭއެގ ފަހުން ހިތަދޫ ދެކުނު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

ދާއިރާެގ   އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  އެހެންވީމާ،  މެންބަރުންނަށް.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  ފަހުަގއި  ޭއެގ  ދާއިރާ، 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 

  ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު

އަޅުަގނޑަށް   ޮގތުަގއި  ާމއްދާެއއް  ރަނަގޅު  ހަމަ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޮގތަށް  އޮތް  މި  މާއްދާ  މި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އެއީ   ނޫން.  ވާހަކައެްއ  މާއްދާެގ  މި  ފާހަަގކޮށްލީ  އެ  ކުރީަގއި  އަޅުަގނޑު  ދެން  ފާހަަގކުރެވެނީ.  ވަނަ   55ވެސް 

ވަނަ މާްއދާއަށް ޮގސް އެ މާއްދާއާ    55ަގނޑަށް ފެނޭ އަދި ބިލު އެްއކޮށް ނިންމުމުެގ ކުރިން  މާއްދާެގ ވާހަކަ. ައޅު

ބެހޭ ޮގތުން ކުޑަކޮށް މަޝްަވރާކޮށްލަން. މި މާއްދާ މި އޮތް ޮގތުން، މިހާރު މި މަޝްަވރާކުރެވޭ މާއްދާއެްއ ޮގތަށް  

ޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުެވެގންދާނެކަމާ މެދު އެ ްއވެސް ޝަްއކެއްނެތް. ިމ މާއްދާ މި އޮތް 

 ފާސްކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުެގ ެއއްވެސް އިޢުތިރާޟެއްނެތް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާއަށް ފަހުން ރީވިޒިޓްކޮށްލާނަން. ދެން މިހާރު މި ވާހަކަދެއްކެމުން މިދާ މާއްދާެގ ކަންތައް ަވކި   55އާދެ!  

ައޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު  އޮތް މާއްދާއެްއ ނަމަވެސް.  ާމްއދާއަށް ދާނީ ފާސްކުރެވިފައި  އެ  ޮގތަކަށް ނިންމާލާފައި 

 އަރުވާނަން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނާޒިލްއަށް.
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 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ުމޤައްރިރު.  ޝު ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޔެަގިއ  އޯފްޝޯރ  ކުރިއްޔާ  މިއީ  ޓްރާންސްފަރ،  ޓެކްސް  އިންޑައިރެކްޓް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ވާހަކަިއަގިއ  ދެކެވުނު  މިނިސްޓްރީއާެއކީަގއި  ފިނޭންސް  އަދި  މީރާއާ  އަޅުަގނޑުމެން 

އޮވޭ އެބަ  ނެެގން  ޓެކްސް  މި  ާގނޫނުން  ވެސް  މިހާރު  މި ފާސްވެެގންދިޔަ  ނެުގމުަގއި  ޓެކް  އެހެންނަމަެވސް،   .

މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން މީރާައށް ދަތިވާ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ހުރީ މީަގއި. ހުރެެގން ަގާވއިދު ތެރެއަށް ވެސް ެއ  

ިއ  ކަންތައްތައް ލަިއެގން ަގާވއިދުެގ ތެރެއިން އެކަން ކުރުމަށްުވރެ ާގނޫނަށް މިބައި ެގނެވިއްޖެއްޔާމު އެކަން ކުރުުމަގ

މަޢުލޫމާތު   އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  އަދި  ވާހަކަ  ފަސޭހަވެެގންދާނެ  ވެސް  މީރާއަށް 

ވަރަށް  ވެސް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ވާހަކައާއެކީަގއި  ެގންނަންޖެހޭ  އިޞްލާޙު  މި  ާގނޫނަށް  މި  ކޮންމެހެން  ދިންޮގތުަގއި 

ފަ ަވުގތަށް  ަވުގތުން  މަސައްކަތްތަކެއް  މީތި  ބައިވަރު  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އޮތީ.  މި  ނިންމަދީފައި  ޮގސް  ށަިއެގން 

ބަލާލިއިރުަގއި މީަގއި މިހާރު މީރާއިން އިއްޔެަގއި ފާހަަގކުރި ހުރިހާ ޕޮއިންޓެއް އެބަ ކަަވރ ކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މި  

 އްޔާ.  އޮތް ޮގތަށް މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙު މި އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ދުވާފަރު  މެންބަރު. ދެން އަޅުަގނޑު  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް. 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރިރު. އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑު އަސްލު މިހާރު މި ވާހަކަދެއްކެމުންދާ މާއްދާއާއި ބެހޭޮގތަކުން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައް

ނުކުތާ   ފާހަަގކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ދެން  ވެސް.  އަޅުަގނޑު  ނޫން 

ކިހާވަރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތް.  އެބަ  ކަންބޮޑުުވން  ވެސް  ޮގތުން  އަޅުަގނޑަށް  ާގނޫނީ  ނޫނީ  ޔަޤީންކަމެްއތޯ  ްއެގ 

ވަނަ މާއްދާއަށް މި އިތުރުކުރެވޭ ޓެކްސް ދެއްކުމުން    12ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި    55ކިހާވަރަކަށް ކަށަވަރުކުރެވޭތޯ މި  

 ކުދި ؟ އެްއކަހަލަ ދެވޭ ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ ކުންފުނިތަކަށް ކިހާވަރެްއެގ ައސަރެއް ކޮށްފާނެތޯ

މަސައްކަތްތަކަށް މި ރާއްޖޭެގ ކުންފުނިތަކަށް ކުރިމަތިލައިެގން ވިން ކުރުމާއި، މިހިރަ މިހިރަ ކަންކަމަށް ކިހާވަރެއްެގ  

ލިބޭ  ޔަޤީންކަމެްއ  އެ  ާގނޫނަކުން  ެއއްެވސް  ޔަޤީންކަމެއް،  ާގނޫނީ  ނުކުރާނެކަމުެގ  ނޫނީ  ކޮށްފާނެތޯ  އަސަރެްއ 
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ާގނޫނެއް   އެްއވެސް  މާއްދާއެއް  އޮތްތޯއެްއވެސް  ފާސްކުރަމުން  ؟ އެބަ  ެއއްޗެއް  މިވަރުެގ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ެއއީ 

ރާއްޖޭެގ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ  ދެކެނީ،  ކަމަށް  ކަމެއް  ޖެހޭނެ  ކަށަވަރުކުރަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާއިރުަގއި 

ކުން، ކޮން ާގނޫނަކުންތޯ  ކުންފުނިތަކަށް ޭއގެއިން އެްއެވސް ހުރަހެއް ދިމާވޭތޯ. ނުވާނެކަން ޔަޤީންވަނީ ކޮން މާއްދާއަ 

 އެކަން ސާފުނުވާތީވެ ައޅުަގނޑުެގ ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވުން ެއބަ އޮތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ައޅުަގނޑު ދުވާފަރު ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާއާ ުގޅިެގން އިދާރީމޭޒުން ެއއްޗެއް  

 ފާހަަގކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވިްއޔާމުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނޭގތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ން ާގނޫނުެގ އެހެން މާއްދާތަކާއި މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙާއި މިހާރު އަލަށް އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އިތުރަށް ބަލާލަ

ވަނަ މާްއދާއާ ުގޅިެގން ދެން ހުރި މާއްދާތަކަށް އިތުރަށް ބަލާލަން   55ތަޢާރުފުކުރެވުނު އިޞްލާޙާއި ުގޅިެގން އަދި  

 އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ. ސީދާ މި ވަުގތު... 

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 މުޤައްރިރު..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުަވން އިނޭގތޯ.  

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ށްފިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ. އަޅުަގނޑު ވެސް އެބަ  އަށް ރީިވޒިޓްކ55ޮމުޤައްރިރު، މި މާއްދާ ކުރިައށް ެގންޮގއްސަ  

 އަދި އިތުރަށް ކިހިނެއްތޯ އޭތި.   55ޖެހޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ވެސް   ބެހޭޮގތުން  އެއާ  މެންބަރު ސުވާލުކުރެްއީވމަ  އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ެއކަމަކު  ވާނީ.  ވެސް  ދަންނަވާފައި  އެޮގތަށް 

އޮތް  ފާހަަގކުރެވިފައި  އަޅުަގނޑު    އެްއޗެއް  މަސަްއކަތްކޮށްދެްއވީ.  ެއ  އިދާރީމޭޒުން  ދަންނަވައިލަދެވޭތީ  މިންވަރަކުން 

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  އަރުާވނަން  ފުރުޞަތު  ދެން  ައޅުަގނޑު  މަުގން.  ތި  ެގންދާނީ 

 ޢަބްދުލްމުޣުނީއަށް.  

 

 ދެއްކެވުން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަ

މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  އެދުނީ  ފުރުޞަތަކަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިތްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މީެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައި  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި ހުރިހާ ކަމެއް  ޮގތަށް ފާސްކުރަން. އަޅުަގނޑު  ނާޒިލްެގ މި މާއްދާ އެ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހެން ތާށިވެފައި ތިބެންޖެހޭ މާބޮޑު ސަބަބެއް އަޅުަގނޑަކަށް ވެސް    ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާަގއި

 ނުފެނޭ. އެހެންކަމުން، އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ދެން   ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާވަށު ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް.

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިްއޔެ  އަޅުަގނޑު  ސާފުކޮށްލަންެވެގން.  ކަމެްއ  އިދާރީ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

މީރާަގއި ރިކުއެސްޓްކޮށްފަިއވާނެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްެގ ވާހަކަެއއް އިނޭގތޯ. ދެން ޭއަގއި އަޅުަގނޑު އެދިފައި ާވނީ  

% ނަނގާ   10މިހާރު  ޓެކްސް  ވިތުހޯލްޑިންގ  ސްނެޕް  އިން  ެވސް  ވަުގތުަގއި  މި  ަވުގތު،  މި  ދައުލަތަށް  އިރުަގިއ 

  5ދެން އެ އަދަދު %؟ ޝޮޓެއް ނަަގއިފި ކަމަށް ވަންޏާ ކިހާ ފައިސާއެއް އެބަ އޮތްތޯ ލިބެން ވިތުހޯލްޑް ކުރެވިފަ

ރިލީޒްކުރަން މި  އަށް މި ާގނޫނާއެކު ތިރިކުރީާމ ކިހާވަރެއްެގ އަދަދެއްތޯ މި ކޮމްޕަންސޭޓް ކުރަންޖެހެނީ، ިވތުހޯލްޑް  

އެވެސް ސާފުކޮށްލަން. އަދި އޭެގ ނޭޝަނަލިޓީ ވަިއސް ބްރޭކްޑައުންެއއް ދޭން އަޅުަގނޑު ވާނީ އެދިފަ. ދެން ؟ ޖެހެނީ

މީރާއިން ވިދާޅުވި އެ ފޮނުވަިއދޭނަމޭ. އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ އިނޭގތޯ. ެއީއ  

ދެން ވާހަކަެއއް.  ލިބޭ  އެއް  އެ  މަޢާފުކުރުމުަގއި  ޓެކްސް  ލިބޭ،  އެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ވާހަކަައކީ  ދެވަނަ   

އިތުރު  ޭއަގިއ  ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ޙަޤީޤަތުަގއި  މާއްދާއަކީ  ެއ  ،  އިސްތިސްނާ 
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އަޅުަގ އެއީ.  ނެތްކަމެއް  ާގނޫނަކު  އެހެން  ވޯލްއެްއ  ފަޔަރ  ވާތީ ހުއްޓުވޭނެ  އަންޑެސްޓޭންޑް  ެއަވރު  ދެން  ނޑަށް 

 އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ އެ ވާހަކަ ބުނެލާނަމޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުންނަށް   ހުރިހާ  ތިްއބެވި  އެދިވަޑަިއެގން  ފުރުޞަތަށް  ދެން  މިހާރު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ، 

އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުން މި   މިހާރު  ލިބިފައި އެބަ އޮތް  ހުށަހެޅި ތާއީދު  އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު އެރުިވއްޖެ. 

ނޑުމެންނަށް މީރާއިން އެ ފޮނުއްވި ފޮނުވުމާިއ އަދި އެހެން ފަރާތަކުން  ެގންދާ މާއްދާ މިހާރު އެ އޮތް ޮގތަށް އަޅުަގ

އޮތީ.  ލިބިފައި  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  ފާސްކުރުމަށް  ޮގތަށް  އޮތް  މި  ޑްރާފްޓުކުރެވިފައި  އެއްކޮށް  ލަފައާއި  ހުރި  ލިބިފައި 

 ެއ މަުގން އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟްނުކުރައްާވ ކަމަށް ވަންޏާ

 ؟ ދަންތޯ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ. 

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރަށް ލިބުނީމަ ފާސްވާނެ ދެއްތޯ.  އާދެ! ައޅުަގނޑު އިޢުތިރާޟްކުރަން އިނޭގތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ވޯޓަށް ހަމަާވވަ

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްލަން ހިތަށްއެރީ އިނޭގތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވޯޓަކަށް އަހާނަން އިނޭގތޯ. މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރަން ފެނިލައްވާ ބޭފުޅުން  

 އަރުވާނަން.   ވޯޓުދެްއވަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ؟ވޯޓު ލިޔަންވީތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ. 

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު، ޔޭސް ނޫނީ ނޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަށް އެހެން ވޯޓުދެއްވަުމން ެގންދާކަން ފެނޭ އެބަ   ޔޭސް، ނޫނީ ނޯ ޖައްސަވަންީވ. މިހާރު ޔޭސް ނޫނީ ނޯ 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިޢުތިރާޟްކުރުން އަދި އިޢުތިރާޟް ނުކުރުން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އީ ދެން ނޯ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ބަލާނީ އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އިދާރީމޭޒުަގއި އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުން މިހާރުގެ އެ

 ؟ ވޯޓުެގ ނަތީޖާައކީ ކޮބައިތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ވޯޓު.  6. 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އެހެންވީމާ، ފާސް ދެއްތޯ
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 ދެއްކެވުން: ވާހަކައިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން   ޑްރާފްޓުކުރެިވެގން  މި  މިހާރު  ބަލާނީ  ކަމަށް  ފާސްވީ  މާއްދާ  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ދެން  އެހެންވީމާ، 

މި ؟ ލްވަނަ މާއްދާައށް ރީވިޒިޓުކޮށްލާނީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަފްޒާ  55މަޝްވަރާކުރެވުނު ޮގތަށް. ބަލާފައި ދެން  

 ވަުގތު އަޑުކެނޑިފައި ހުރީމަ ކުޑަ ަވުގތުކޮޅެއް ދަނީ އިނޭގތޯ. 

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟މުޤައްރިރު، އަދި ކިތައް މާއްދާ އެބަ އޮތްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 މުޤައްރިރު، އަފްޒާލްެގ އިންޓަނެޓު ކަނެކްޝަން މި ވަުގތު ކެނޑިފައި ވީމާ، އިރުކޮޅެްއވާނެ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާހަަގކުރެްއވި  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ފާހަަގކުރެްއވި،  ެމންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މިހާރު  އާދެ! 

ންނަވަން އޮތީ ހުރިހާ މާއްދާެއއް ފާސްވެފައޭ އޮތީ. ދެން މިހާރު އިތުރަށް ރީވިޒިޓުކޮށްލަން އޮތް  ސުވާލުަގއި އަސްލު ދަ

 ވަނަ ާމއްދާއަށް މި ދަނީ.  55މާއްދާއެއް އޮތީމަ 

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ހާދަ ހީވާިގއޭ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ން އިދާރީމޭޒު

އަލަށް   ބިލަށް  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ުއޅޭނެ  މާއްދާތައް  ިއތުރު  ހުރި  ކޮމެންޓުކުރަްއވާފައި  މީރާއިން  އަދި  މުޤައްރިރު، 

 އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކުެގ ޮގތުަގއި.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުރިހާ   ޑްރާފްޓުކުރެވުނު  މާއްދާ،  ހުރި  އަނެންހެން  ދެްއތޯ.  ެއއީ  މަސައްކަތެއްތާ  ކުރާ  އިތުރަށް  އަނެންހެން  އާދެ! 

 މާއްދާތަކެއް އަނެންހެން ފާސްކުރެވިފަިއވާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ިމ ދެންނެވީ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ދިޔައީ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެގ ކަނެކްޝަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ވަނަ މާއްދާ އެބަ ދައްކާލަން. މިހާރު ފެނިވަޑައިަގންނަާވނެ.  55

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާ ކިޔުްއވާލަދެއްވާފައި ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން    55

 ރިޢާޔަތްކުރާނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ވަޒަންވެރިވެފައި  55ާގނޫނުެގ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަޅުަގނޑު.  ދަންނަވާލާނަން  އިންނަޮގތާއެކު  މާއްދާ  ނުާވ  ވަނަ   

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   ފަރާތްތަކުން  ނުާވ  ވަޒަންވެރިވެފައި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޓެކްސް،  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފަރާތްތަކުެގ 

 ؟ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް... އަޑުިއވޭތޯ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޑުއިވޭ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އިންސަްއތަ    10ނުާވ ފަރާތްތަކުެގ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުެގ ޮގތުަގއި އެ ފަިއސާެގ ޖުމްލައިން  އާދެ! ވަޒަންވެރިވެފައި

ކުލި.    -1އުނިކުރަންވާނެއެވެ.   މުދަލެއްެގ  ނުއުފުލޭ  ހުރި  އެ    -3ރޯޔަލިޓީ.    -2ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  އިންޓްރެސްޓް. 

 ނޫން މާލީ އިދާރާއަކަށް ކަުމަގިއ ނުވާނަމަ،  އިންޓްރެސްޓް ދަްއކަނީ މީރާިއން ަގބޫލުކުރާ ބޭންކަކަށް ނުަވތަ ބޭންކު

ޑިިވޑެންޓް، ޓެކްނިކަލް ސަރިވސް ފީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކާ ކޮމިޝަން، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  

މާއި ރިސަރޗް  މުނިފޫހިފިލުވާދޭ މީހުންެގ ހަރަކާތްތަކަށް ދަްއކާ ފައިސާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރު

ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ދައްކާ ފައިސާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  

)ށ( ފައިސާ.  ދަްއކާ  ޮގތުަގއި  ޕްރީމިައމްެގ  އިންޝުއަރެންސް  ފަރާތްތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    -ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ 

ފަރާތްތަ ޕްރީމިއަްމެގ  ވިޔަފާރިކުރާ  ރީއިންޝުއަރެންސްެގ  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒަންވެރިވެފަިއނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކުން 

ޮގތުަގިއ   ޮގތުަގއި ފައިސާެއއް ދަްއކާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުެގ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުެގ 

މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށް މި މާއްދާެގ )ހ( އާިއ    -. )ނ(އިންސައްތަ އުނިކުރަންވާނެއެވެ   3އެ ފައިސާެގ ޖުމްލައިން  

)ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފައިސާ ދައްކާއިރު އެ ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތެްއ  

ފައިސާ ލިބޭ  ކަމަށް އެ ފައިސާ ދަްއކާ ފަރާތަށް އެނެގން ނެތްނަމަ އެ ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފަރާތް، އެ  

  -2ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ބަލާ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަންވާނެެއވެ.  

ހިމެނެނީ  ތެރޭަގިއ  ރޯޔަލިޓީެގ  ދަްއކާ  ލިބިަގތުމަށް  ޙައްޤު  ބޭނުންކުރުމުެގ  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރުމަށް  ކޮޕީރައިޓެއް 

ރެިއން ބާވަތެއްެގ ކޮޕީ ރައިޓު ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިަގތުމަށް އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުެގ ތެ

ފަރާތުން  ދައްކާ  ރޯޔަލިޓީ  ނުވަތަ  ކޮޕީރައިޓް  ސޮފްޓުެވައރެގ  ކަސްޓަމަރައިޒްކޮށްފަިއވާ  ފައިސާެއވެ.  ދައްކާ 

ނު ކޮޕީރައިޓް  ލިބިފައިވާ  ޙައްޤު  ހިފުމުެގ  ބޭނުން  ކޮޕީކުރުމުެގ  އިޚުތިޔާރުކުރާޮގތަށް  ފަރާތުން  ދަްއކާ  ރޯޔަލިޓީ  ވަތަ 

ލިބިފަިއާވ   ޙައްޤު  ކޮމްޕްލަިއކުރުމުެގ  ޑީ  ނުވަތަ  ކުރުމުެގ  އިންޖިނިއަރ  ރިވަރސް  ނުވަތަ  ބަދަލުކުރުމުެގ  ނުވަތަ 

ކޮޕީރައިޓް.   ެއވަނީ   -3ސޮފްޓުވެއަރެގ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ވަޒަންެވރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ނުަވތަ  ދިވެ ކޮންޓްރެކްޓެއް  ޮގތަކަށް  ނޫން  ޮގތުަގިއ  މުަވއްޒަފެއްެގ  އަދި  ނުވާ  ވަޒަންވެރިެވފައި  ހިރާއްޖޭަގއި 

ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތެއް  ބާވަތެއްެގ  ެއްއވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދަށުން  އިންތިޒާމެއްެގ  އެހެން  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުމެއް 



 2021 ޖުލައި 2                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  43ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

22 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްެގ ޚިދުމަތެއް

ހުއްދަދޭ ފަރާތަކަށް. ދެން މި މާއްދާއަށް މިހާރު އިޞްލާޙުެވެގން މި އަންނަނީ )ށ(. އެހެންވީމާ، )ށ(އަށް މި އަންނަ 

ފަރާ  5އިޞްލާޙަކީ   ިވޔަފާރިކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބަދަލުވަނީ.  މި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އިންސައްތަައށް  ތްތަކުން 

ފަރާތްތަކުެގ   ވަޒަންެވރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދައްކާނަަމ  ފައިސާ  ކޮންޓްރެކްޓަކަށް  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ 

 އިންސައްތަ އުނިކުރަންވާނޭ.   5ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުެގ ޮގތުަގިއ އެ ފައިސާެގ ޖުމްލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން މާވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް. 

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބަލާލިއިރުަގއި   އަޅުަގނޑު  ޝީޓު  އިން  ފޮނުވާފައި  މީރާއިން  ވިތުހޯލްޑިންގ    4މުޤައްރިރު،  ޑޮލަރުެގ  ލައްކައެއްހާ 

މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. ދެން    7އިނީމަ ވެސް. ޭއެގ މާނައަކީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން    10ކްސެއް މި އުޅެނީ އިނޭގތޯ %ޓެ

އަދަދު % މި  އެްއޗަކަށްެވެގން  ބޮޑު  ޚިލާފު  އާދަޔާއި  މިއީ  އަދަދު  އަނެްއކާ، %  5މި  އަށް    5އިން %   10އަށް 

ށް ވެސް ދެކޮޅެއްނުޖެހޭ. އަނެްއކާ އެ ދެއްކީ ހަމަ ސީދާ ތިރިކުރަން ފިނޭންސްއިން އެ ދެއްކި ވާހަކަ ހަމަ އެްއޮގތަކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތުން ބޭރުެގ ކުންފުންޏަކަށް ނުދެއްކޭ ވަރަށް    7ކަނޑައެޅިެގން ދޮުގ އިނޭގތޯ. އެއީ މި  

ވާހަކަ   ދިޔަ  ެވއްޖެ އި  ސަރުަވޝްޤައުމު  އަންތަރީސް  އަޖައިބުވެ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ވިދާޅުވީމަ  ދެން  ިއއްޔެ  ނޭގތޯ. 

މިލިއަން ރުފިޔާ ވިތުހޯލްޑު ކޮށްލީމަ އެންމެ ރަނަގޅޭ. މިހެން   3.5އަށް ތިރިކުރީމާ ެއ ބުނާ އެްއޗަކީ    5މީތި %

މިއީ   ކިޔާފަ  ބުންޏޭ  ިމހެން  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ފުނޑުނީ  ކުންފުނިތައް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ރާއްޖޭެގ  ބުނީމަ 

ދަވެރިކަމަކަށް މީތި ނުލާ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެްއ  އަނެއްކާވެސް ދެ ޕާޓީެގ މެދުަގިއ އޮންނަ ވާ

އަށް ތިރިކުރަން،    5އިން %  10މިއީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު މި މާއްދާ %

 މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ރެޖިސްޓަރކޮށްލަން މި ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

 އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ވެސް ހިނާގ ބޮޑެތި ހުރިހާ މެަގ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްހެން މި ހިންަގނީ 

  4ބިދޭސީ ކުންފުނިތަކެއް. ދެން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ެއ ދަްއކާ ެއއްޗަކީ މިހާރު އެ ފާހަަގކުރެއްިވ މެންބަރު ވެސް  

އެ އޮތީ.  ދައްކާފަ  ޑޮލަރޭ  %ލައްކަެއއްހާ  އޮްއވާ  %  10ހެން  ިމ    5އިން  ކީއްކުރަންތޯއޭ  ތިރިކުރަނީއޭ.  އަށް 

ކޮބައިތޯޭއ   ކުންފުނިތަކަށް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ދިވެހި  އަނެްއކާ  ތިރިކުރީމާ  ދެން  ތިރިކުރަނީ. 

ފައިދާއަކީ ވާ  އޮންނަ؟ މީެގން  މަޖިލީހުަގއި  ބިލު  އަޅުަގނޑުމެން  ސުވާލަކީ.  އަޅުަގނޑުެގ  ބިލެއް  ެއއީ  ނީ 

ެގނެއްސަ   ހަމަ  ކޮމިޓީއަށް  ެއސެސްނުކޮށް  އެހެންނަމަވެސް،  އެސެސްމަންޓެއް.  އިމްޕެކްޓް  ވެސް  ބަލައިަގންނައިރު 

ކޮމިޓީަގއި ތިބޭ ބަެއއް މެންބަރުން ލައްވާ މި ރަނަގޅޭ، މި ރަނަގޅޭ މިޮގތަށް އެލިސް އިން ވޮންޑަރލޭންޑުަގއި ެއ  

ޮގތަށް ނިންމާލީމާ އޮންނަ ޝަރީޢަތް ނިންމާހެން ފަނޑިޔާރަ ޮގތަކަށް ދެން ތިބި ބަޔަކު ބުނީމަ ިވދާޅުވާ  ށް ފެންނަ 

މީތީެގ ؟ ކަމަކުނުދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ ޕޮލިސީއޭ ވެސް ބުނެފައި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، މިއީ ކޮން ޕޮލިސީއެއްތޯ

ހަދާ މި  އެސެސްމަންޓަކީ  ކޮބައިތޯ  ނުވަތަ  ބޭނުން.  ސާފުކުރަން  އަޅުަގނޑު  އަންނާނެ ޕޮލިސީތޯ،  އޮތް،  ފައި 

އެ އަޅުަގނޑަށް ސާފުނުވާހާ ހިނދެއްަގއި ކިހިނެއްތޯއޭ ައޅުަގނޑުމެން ވޯޓުދޭނީ. މިހާރު މި މަޖިލީސް  ؟ އިމްޕެކްޓަކީ

ނުހަދާ  ދިރާސާެއއް  ކޮމިޓީ.  ދިރާސާކުރާ  މިއީ  ކޮމިޓީ  ދެން  ހަދާފަެއއް.  އެ  ނެތް  ެވސް  ފޮނުވިއިރުަގއި  ފްލޯރއަށް 

ކިހިނެއްތޯ އިމްޕެކްޓް އަޅުަގނޑުމެން  މީެގ  ިއދާރީމޭޒުން  އެދެން  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު.  މިއީ  މިއަށް.  ޯވޓުދެނީ   

މިހާރަކު.   ހަދާކަށެއް  ހިސާބުތަކެއް  މީތި  ނުނަާގނެ  މާިގނައިރެްއ  މި  ހެދުމަށް.  ދިރާސާެއއް  އެސެސްމަންޓް 

؟ ށްދޭށޭ މީެގންވާ ފައިދާައކީ ކޮބައިތޯކޮމްޕިއުޓަރުަގއި ހުންނާނެ މަޢުލޫމާތުތައް. އެހެންވީމާ، އޭތި އިދާރީމޭޒުން ފޯރުކޮ

އެހެންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހި އަނެްއކާެވސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތައް ސަރުކާރު ބޮލަށް އަރާނީ. މިހާރު 

ކޮންޓްރެކްޓަކުން  ހެދީމާ  މިހެން  މީެގން  ޖީބަށް  މީހެއްެގ  ަވކި  އެހެންވީމާ،  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަތައް  އެ  ވެސް 

ކޮމިޓީެގ  ފައިސާކޮޅެ  ހޯދަން  ރިޝްވަތު  މިއީ  ނުކުރާށޭ.  ކަންތައްތައް  ލިބޭތީެވ  ރިޝްވަތަށް  ޑޮލަރުކޮޅެއް  ލިބޭތީ،  އް 

ތެރޭަގއި ކަންކަން ކުރަން ނޫޅޭށޭ. މިހާރު ވެސް މި ބިލާ ބެހޮޭގތުން މީޑިއާތަކުަގއި ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަ އެބަ ދެއްކޭ.  

މިލިއަން ޑޮލަރެއްތޯ އެްއޗެްއ    10އް ދޮެގްއ ނޭނޭގ. ަވޒީރަކަށް  ވަރަށް ބޮޑު ރިޝްވަތެއް ވަޒީރަކު ނަގައިފިއޭ. ތެދެ

ވެސް ދީފިޭއ އެބަ ކިޔާ. އެހެންވީމާ، މި ތެދު ޙަޤީޤަތް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރާއިރު ހާމަކުރަން  

އަޅު ވެސް  ނުނެިގތޯ  ނެިގތޯ،  ެއ  އެހެންވީމާ،  ހުރެދާނެ.  ވެސް  ނުނަާގ  ވަޒީރު  ފަހަރެއްަގއި  ަގނޑުމެންނަށް އެބަ. 
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ކޮބައިތޯ މި  ފާހަަގކުރެްއވި  ؟ އެނޭގނީ  ކަންތައް   4ެއ  މި  މުޤައްރިރު،  އެހެންވީމާ،  ލިބެނީ.  ޑޮލަރޭ  ލައްކަ 

 ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގނޑު ދެކެނީ އިޤުތިޞާދީ  އަޅުަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވިސްނުންފުޅަށް އިޙުތިރާމުކުރަން އިނޭގތޯ. އަޅު 

  5ކޮމިޓީަގއި މި ތިއްބެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ތި ހުރިހާ ކަންކަމަކަށް ވިސްނާ ފިކުރުކުރަްއވާ، 

ވޯޓުދެްއވަނީ   އަދި  ތާއީދުކުރަްއވަނީ ވެސް  އަދި  ހުށަހަޅުއްވަނީ ވެސް  ހުށަހެޅުންތައް  ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު  ބިލުތައް 

ތޯ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެއް ވިސްނުންފުޅެއް ނުހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު  ވެސް އިނޭގ

އިންޓްރެސްޓެއް  ިވސްނުމެއް،  އަިމއްލަ  ެއއްވެސް  އަޅުަގނޑުެގ  އިޙުތިރާމުކުރާނަން.  މެޖޯރިޓީއަށް  ހަމަ  ވެސް  އަބަދު 

ހަމަ   ނުދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑު  ިމ  ދިރާސާކުރަމުންދާއިރަކު  ދޫކޮށްލަިއެގން  ައޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި 

ބޭނުންފުޅުވެެގން  ކަމެއް  ސާފުކުރަން  އިތުރަށް  އެ  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ކުރިއަށްދަނީ. 

ކަމަކަށް   އެ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީން  އަދި  އިދާރީމޭޒުންނާއި  ކަމެއް  ެއ  ފާހަަގކޮށްދެްއވައިފިއްޔާމުން 

ރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށްެގން ވެސް އަދި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްެގން ވެސް ބިލުތައް ދިރާސާކޮށް ނިމިެގން ހާޒި

ޮގތަށް   ަވުގތަކަށް ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި  އެ ދަނީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ހަމަ މުޅި ކޮމިޓީެގ މެޖޯރިޓީން އެ 

ކަމަށް ޮގތަށް  ރަނަގޅުވާނެ  ކަންކަން  މެންބަރުން އެންމެ  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  އިޤުތިޞާދީ  ދެކެނީ  އަޅުަގނޑު   

ެއ  ވެސް  މެންބަރަކު  ކޮންމެ  އިއްޒަތްތެރި  މަސައްކަތްކުރާނަން  ވީވަރަކުން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ނިންމަވާނީ. 

ުގޅޭ   ކަމަކާއި  ވެ \ފާހަަގކޮށްދެްއވާ  ދިރާސާކުރުމުަގއި  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ދެވެން  އެ  އެހެން  ޮގތުން  އަދި  ސް 

ފުރުޞަތު  ދެން  ައޅުަގނޑު  ދެވޭތޯ.  ދެްއވޭތޯ،  ެއއްކޮށް  ވެސް  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  އޮތް  ހޯދައިދެވެން  ޮގތަކުން 

  . މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުިއްއޒަތްތެރި ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ އަރުވާނަން 

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީ

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް...  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 
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ވަނަ    55މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު ކުޑަ އެްއޗެއް ސާފުކޮށްލަން އިނޭގތޯ އޭެގކުރިން، މިހާރު މި ދެކެވޭ ވާހަކައަށް.  

އަކަށް    5އިން %  10ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( %  55މާއްދާެގ )ށ( މިހާރު މަޝްަވރާކުރަްއވަމުން ެގންދަވަނީ ދެްއތޯ.  

އިންސައްތައަށް މި ބަދަލުވަނީ. އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެެގން.    5އިންސައްތަ އިން އެްއޗެއް    3ނޫން ބަދަލުވަނީއެއް.  

ދެން ކުރިން މި މާއްދާަގއި ިމ އިންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފަިއ  

ޒަންެވރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުެގ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ރީއިންޝުައރެންސް ޕްރީމިއަމްެގ ޮގތުަގއި ފައިސާެއއް ދަްއކާނަމަ ވަ 

ޖުމްލަ   ފައިސާެގ  އެ  ޮގތުަގއި  ޓެކުހުެގ  މިހާރު    3ވިތުހޯލްޑިންގ  ދެން  ކަމަށް.  އުނިކުރަންާވނެ  އިންސައްތަ 

ރީއިންޝުއަރެންސް ޕްރީމިއަްމެގ ޮގތުަގއި އިން ބައި އުނިވެފައި އެ މި ބަދަލުވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ފައިސާެއއް ދަްއކާ 

ވާނަމަ ބަދަލުވަނީ  ކަމަށް  މި  އަދަދު  އެ  ދެން  ވާހަކަ    5އިންސައްތައިން    3.  އެ  އެހެންވީމާ،  އަށް.  އިންސައްތަ 

 ސާފުކޮށްލަދިނުމުެގ ޮގތުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު  

 

 ލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުވައްމު

  5އިންސައްތަ އިން    3ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެންެމ އިދާރީމޭޒުން އެ ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތުން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

އަދި  ފުރަތަމަ  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން  ދަނީ  ެއ  ބޮޑުެވެގންތޯ  އަދަދު  ކުރެވޭ  ވިތުހޯލްޑު  އަށް  އިންސައްތަ 

 ރިން. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަށް، ވާހަކައަށް ދިއުމުެގ ކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އިންސައްތައަށް    5އިންސަްއތައިން    3އިންސައްތަައށް މި މަތިވަނީ.    5އާދެ. އުނިކުރެވޭ، އާދެ. އުނިކުރެވޭ އަދަދު  

 ދެއްތޯ. 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންސައްތައަށް އެ އުނިކުރަން    5އިންސައްތައިން    3ަގނޑުެގ ސުވާލަކީ ސަރުކާރުން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަޅު 

އެއީ އަޅުަގނޑަށް ސާފުނުާވ އެއްޗަކީ. ޭއެގ ސަބަބުން ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ؟ އެ ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ 
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ބަދަ އެ  ެގންނަ  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ހަނިެވެގންދާނެތީ.  ފުރުޞަތުތައް  އިޞްލާޙެއް  ހުރި  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  ލު 

އިންޮގތަށް    100ޮގތުަގއި   މިހާރުވެސް  ހަމަ  ބަދަލުެގންނަން  އެ  ކޮންޓްރެކްޓުތަކަށް  މަތީެގ  ޑޮލަރުން    3މިލިއަން 

ހުށަހަޅަން.    100އިންސައްތަ   އަޅުަގނޑު  ެއޮގތަށް  ބަހަްއޓަން.  ކޮންޓްރެކްޓުތައް  ދަށުެގ  ޑޮލަރުން  މިލިއަން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  އަރުވަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް.

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ   އިދާރީމޭޒުން  ދެންމެ  ބޭނުންވި  ފާހަަގކޮށްލަން  ދެންމެ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ފާހަަގކޮށްލެވި ނުކުތާ. މާވަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ 

ޮއޅުމެއް. ބޮޑު  އެީއ ވަރަށް  ފާހަަގކުރާ ނުކުތާއެްއ    ފާހަަގކުރާ ނުކުތާ  ތެރެިއން  ޮއޅުވާލުމެްއެގ  ބޮޑު  ވަރަށް  އަސްލު 

ެއއްކޮށް % ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑު.  ނޫނީ    10ވީމާ އަސްލުަގއި  ވާހަކަ.  އަށް   55އުނިކުރާ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ހޯލްޑިންގ ޓެކުހުެގ  އެްއވެސް ބަދަލެއް ެގނެވިެގން ނޫން. އޭެގ )ށ(އަށް އަންނަ ބަދަލެއް. )ހ(ަގއި މި އޮންނަނީ ވިތު

އިންސައްތަ އުނިކުރަންވާނޭ ބުނާ މާއްދާއެއް އޮންނަނީ ހަމައެކަނި )ހ(ަގއި. ދެން   10ޮގތުަގއި އެ ފައިސާ ޖުމްލަ  

ފާހަަގކުރެވުނު   އެ  ދެންމެ  )ށ(ަގިއ  )ށ(.  އޮތީ  މި  ހުށަހެޅިފައި  އިޞްލާޙެއް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  މިހާރު  އޮވެފައި 

ފައިސާެގ އެ  ޮގތުަގއި  ކުރިން  ޓެކުހުެގ  ޖުމްލަ  މި    5އިންސައްތައިން    3  ބަދަލުވުެމއް  ބަދަލުވާ  އިންސައްތަައށް 

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެއްވި ނުކުތާއަށް އަޅުަގނޑު  އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ދެން ދެންމެ  

ހޭ ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް މީެގން  ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރެވޭ. މީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ސާފުވާން އެބަ ޖެ

އަރާނެ ބުރޫއެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ސާފުވާންޖެހޭ. ކޮން ެގއްލުންތޯ ވަނީ، ފައިދާތޯ ވަނީ. ދެން އެ ކަންކަން،  

އެބަ  ލޭޔަރެއއް  ކޮންމެވެސް  އަންނަޖެހޭ.  އެބަ  މީަގއި  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ހިމާޔާތްކުރުމަށް  ކުންފުނިތައް  އެ 

ހޭ އެ ޮގތަށް. ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެޭވ ވާހަކަފުޅެއް އެ ިވދާޅުވީ. އެހެންވީމާ، އެކަން  އަންނަންޖެ

އެހެން ާގނޫނަކުން އޭތި ކަށަަވރުނުކުރެވޭ ކަުމަގއި ވަންޏާ މި ާގނޫނުެގ މި މާއްދާެގ ދަށުން ނަމަވެސް އެބައި އެބަ  

އަ ަވކި  ލެވަލްއެްއަގިއ  ވަކިވަކި  ކޮންޓްރެކްޓްތަކަކަށޭ  ެގންނަންޖެހޭ.  ނޫނީ  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްތަކެއްކުރާ  ދަދެއްެގ 



 2021 ޖުލައި 2                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  43ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

27 

 

ފެންނަންޖެހޭ.   އެބަ  ޮގތުން  ާގނޫނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބުނުމެއް  ބުނާ  އެހެން  ހިންޭގނީ.  ކަންކަމެއް  މިވެނި  މިވެނި 

ދެން  އަ هللا سبيل في  އެްއކޮށް އެީއ  ބަދަލުަގ.  ދޫކޮށްލުމުެގ  ތާއީދުކުރެޭވ  ށް  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް 

ވާހަކަފުޅެްއ، ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެއްވީ. އެހެންވެ އެ ނުކުތާ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން.  

 ވާހަކަ، ެއ ވާހަކަ އެ އިޞްލާޙެއް ނާދޭ މިއަކު ެގންނަ ވާހަކަ ވެސް. ޝުކުރިއްޔާ.   10އަދި ކުރިން %

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން، 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު މިހާރު ސާފުކޮށްލަންތޯ އިނޭގތޯ. ނޮންރެސިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުެގ އެ މާއްދާ 

% މި  މިހާރު  ދެން  އުނިކޮށްފައި  އެބަިއން  ކޮންޓްރެކްޓަރސް  މިހާރު  ެވއްޖެްއޔާ،  ބަޔަށް   5އިންޮގތުން 

ދައްކަންޖެހިފައި މިހާރު   10ރިން ކޮންޓެކްޓަރސް %ކޮންޓްރެކަޓަރސް ލަނީ. އެހެންވީމާ، މި އަންނާނެ ޗޭންޖަކީ ކު

% އިންނާނީ  ކޮންޓްރެކްޓަރސްއަށް  ޮގތުަގއި  ޓެކްސް  ވިތުހޯލްޑިންގ  ނޮންރެސިޑެންޓު  ސަބަބުން  އިޞްލާޙުެގ    5މި 

ދެން ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ބައެއް ބަދަލެއްނުވާނެ.    10ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އެ %  55އިނޭގތޯ. ދެން މި  

އަށް މި    5އިން މިހާރު %  10އެކަނި ކޮންޓްރެކްޓަރސްެގ އެ ބައި މި ބަދަލުވަނީ އިނޭގތޯ. އެ ބޭފުޅުންނަށް %ހަމަ

 ޗޭންޖު އަންނަނީ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  އަރުާވނަން  ފުރުޞަތެއް  ދެން  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

 ބްރާހީމް ނާޒިލަށް.އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ހި

ވާހަކައިަގިއ   މެންބަރުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށު  އޭރު  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވާހަކައެއް އެ ބޭފުޅާ ދެއްކެވީ. އެހެންވެ އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން.  ފާހަަގކުރި ނުކުތާަގއި އެއީ މުޅިން ޙަޤީޤަތެއް ނެތް  

ޮގތް. އެހެންެވ    ދެން މިދާ  ކުރިއަށް  މިކަން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ފާހަަގކުރެއްވީ  މެންބަރުން އެ  މިހާރު އިއްޒަތްތެރި އެހެން 

 އަޅުަގނޑު ދެން އިތުރަކަށް ނެތް މި ދައްކާނެ ވާހަކަެއއް.  

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ

ޢަބްދުލްމުޣުނީއަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީެގ އަޑު ނުލިބޭތީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެްއ  

 ... އަރުވާނަން މާވަށު ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މުޤަްއރިރު އާދެ! އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ މި ވިތުހޯލްޑިން ޓެކްސްެގ މި އަންނަ  

ދާއިރާެގ   މާވަށު  އަދި  ހުރި.  އެބަ  ކަންބޮޑުވުންތައް  ެވސް  މެންބަރުންެގ  ބައެއް  އިްއޒަތްތެރި  ުގޅިެގން  ބަދަލާއި 

ންތައްތަކަކީ މީަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ެއ އޮތް ކަމެްއެގ ވާހަކައެއްނޫން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ފާހަަގކުރެއްިވ ކަ

އަސަރަކާއި  ކޮށްފާނެ  މީެގން  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ކުދި  ދިވެހި  އެއްކޮށް  ބަދަލާއި  އަންނަ  މި  ވެސް  އެކަމަކު 

ހުރި.   އެބަ  ކަންބޮޑުވުން  ހުރި.  އެބަ  ކަންބޮޑުވުންތައް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މީަގިއ ުގޅޭޮގތުން  އެހެންކަމުން، 

ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވެފަ.  ނިންމަން  މި  އަވަހަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ދެން  ތިބީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު 

ބޭނުން ހަމަ ވީހާ ވެސް ައވަހަށް ނިންމާފައި މި ދައުރުަގއި ފާސްވެެގން ާގނޫނަށް މި ެގނެވޭ ބަދަލުެގންނަން. އެކަމަކު  

ވުންތައް، ޚާއްޞަކޮށް މި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއަށް މި އަންނަ ބަދަލާއި އެްއކޮށް ދިވެހި  ވެސް، މި ހުރި ކަންބޮޑު

ކޮންމެހެން   ލިބުމަކީ  ހަމަ  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ުގޅޭޮގތުން  އަސަރަކާއި  ކޮށްފާނެ  މިކަމުން  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ކުދި 

މި ކަމުަގއި   ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން  މަޢުލޫމާތު  ވެސް އަޅުަގނޑު ވެސް  ެއއްެވސް  މަަގކުން  ނޯންނޭތޯ ކުރު 
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ޮގތެއް ެއއްެވސް  ޙިއްޞާކޮށްލެވޭނެ  ކޮމިޓީއާ  މި  މަަގކުން  ؟ ހޯދާފައި  އެ  އޮެވއްޖެއްޔާ  މަެގްއ  އެކަހަލަ  މުޤައްރިރު، 

ދާނެ އެކަން ކޮށްލަދީފިްއޔާ އަޅުަގނޑަށް ވެސް އަދި ދެން ތިބި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެވސް ވަރަށް ފަސޭހަެވެގން

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން މާވަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ބަެއއް  ވެސް  އަބަދު  ެއއީ  ވާހަކަ.  ދޮުގ  މުޅިން  ދައްކަނީ  އެ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މާވަށު  މުޤައްރިރު، 

ބަ އޮތޭ ތިމަންނަމެންެގ މެންބަރުންނަށް އެ ޮގތަށް ވިސްނިދާނެ. އެކަމަކު، އެބަ ބުނޭ އެ ވާހަކަ ނިންމާލާފައި އޭަގއި އެ

އަޅުަގނޑު   ވާހަކަ  ދެއްކި  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ިއއްޔެަގއި  މިތާ  އޮތީއޭ.  މި  ކަންބޮޑުވުމަކީ  ކަންބޮޑުވުެމއް. 

އަށޭ    5އިން %  10ެގ އަނގައިން ވިދާޅުވީ %ސަރުވަޝް އިދާރީމޭޒުަގއި އެދެން ރެކޯޑިންގ މި ަވުގތު ޖަހާލަދިނުން.  

މި ތިރިކުރަނީ. މިއީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއަކީ މާއްދާައކުން މާއްދާއަކުން އެހެން ނިންމަމުންދާ އެްއޗެްއ ނޫން. މުޅި 

  އެތީެގ ސިޔާސަތު ބަލާފައި ެއއަށް ޮގތެއް، ހެދުމެއް ފަހަން ޖެހޭނީ. އެ ވާހަކަ، މި ދަްއކަނީ ެއއް ވާހަކަެއއް އެކި 

ދެން   ބައަކަށް،  ތާޒާ  އަދި  މާ  ނެރޯކޮށްލާފައި  އެހާ  ވިސްނުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ދެކެވެނީ.  މި  ޮގތްޮގތަށް 

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީވީމަ ދެން މިއީ ރާއްޖޭެގ އިކޮނޮީމެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މިއީ ވަކި ބައެއްެގ ިއކޮނޮމީއެއް ނޫން. 

އެ މިީއ  އޮތަކަސް  ޕާޓީެއއް  ތާކު  ކޮންމެ  ޙައްޤުަގިއ  މިއީ  ރައްޔިތުންެގ  އެހެންވީމާ،  ިމއީ.  އެްއޗެއް  ންމެންންެގ 

ދެން   ދެން    5000ވާހަކަެއއްދަްއކާއިރު  މިއީ  ދޮުގ.  ހަދަނީ  އޭނަ  އެއީ  މީހެއްެގ  ހުންނަ  ހޮވާފައި  މެންބަރަކު 

މިއުޓް މަިއކްތައް  ބާްއވާފައި  ކޮމިޓީއެއް  މި  އޮންލައިންކޮށް  މިތާ  ނޫން.  ކަންތަކެއް  މިކަން ތާކުންތާކުޖެހޭ  ކޮށްެގން 

ނުކުރެވޭނެ މި ޮގތަށް. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓެކްސް ާގނޫނު. މިއީ އިދާރީމޭޒުން ސީދާ ކަނޑައެޅިެގން އިތުރުފުޅެއް ެއ  

 5އިން %   10ހުންނާނެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި މުޅި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްަގިއ %  ސަރުަވޝްހައްދަވަނީ. ިއއްޔެަގއި  

މިލިއަން ރުފިޔާއޭ މީަގއި. ދެން ދެންެމ މި ުގރޫޕަށް ލާފައި އިން    7ލަ ދޫފުޅުން ވިދާޅުވީ  އަށޭ. އެމަނިކުފާނު އަމިއް

 މިލިއަން.  7ޝީޓުަގއި ވެސް އޭނީ 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މުޤައްރިރު. ނިޒާމީ، ނިޒާމީ، ނިޒާމީ..

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދުމުޙައްމަދުމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ފޯނެއް ހިފައިެގން ކޮމްޕިއުޓަރު ހިފަިއެގން އެންމެން ފިލާތިބެެގން  ދެން ނިޒާމީ ނެިގދާނެ މުޤައްރިރު. މި ޮގތަށް މި 

މިއީ ރާއްޖޭެގ ޓެކްސް ާގނޫނުެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ދެން އެހެންވެއްޖެްއޔާ މި ؟ މިކަން ކިހިނެއް މިޮގތަށް ކުރަނީ

 ޗެއް ބަރާބަރު ރަނަގޅު. މިހެން ކިޔާފައި ނިންމާލަންވީނޫންތޯ މީތި އަވަސްކުރަން ބޭނުމިއްޔާ. ޝުކުރިްއޔާ. ހުރިހާ އެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ހި

އަދަދު   ޓެކްސްެގ  ހުރި  ނެިގފައި  ޮގތުަގއި  ވިތުހޯލްޑިންގެއްއެގ  ކަހަލަ  މުޤައްރިރު،  އޮޅޭ  އެ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި 

ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ިވތުހޯލްޑިންގެއއްެގ ޮގތުަގިއ    5.6ޮގތަކަށް އެ ވާހަކަ ދެންނެވީަމ އަޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ ދެންނެވީ.  

 މިލިއަން ރުފިޔާއެއްެގ ވާހަކައެއް ކުރީެގ އިކޮނޮމިކް ަވޒީރު ނޫނީ އިޤުތިޞާދީ ވަޒީރު  7ލަްއކަ ރުފިޔާ،    4ނެިގފައޭ.  

 އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޭއެގ    ސަރުވަޝްއިްއޔެަގއި   ރިކުއެސްޓުކުރީ  މި  އިދާރީމޭޒުަގިއ  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  ައޑުއަހަން  ވާހަކަފުޅު  ދެްއކި 

 ރެކޯޑިންގ ޖައްސަވާލަދެއްވާށޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅިއިރު   ބިލުަގއި ދިރާސާކުރާއިރު ސަރުކާރުން  މި  ފެނޭ  އެބަ  މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ޮގތް ވެސް، ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަން މި މަޝްވަރާކުރެވޭ ކަންތައް ެވސް. އެހެންވީމާ، އަދި އިްއޔެ    އޮތް

އުޅޭކަމަށް   ފުށޫއެރުމެއް  އެހެންވީާމ،  އެނޭގ.  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ވާހަކަތައް  ދެއްކެވި  އެ  އެބޭފުޅުން 

ޮގތަކު އަޅުަގނޑުެގ ވެސް ނުދެކެން ވަންޏާމުން އެ އެއްޗެހި އެްއޮގތް ކުރުމަކީ އެއީ ހަމަ  ނުކުރާންވީވަރު ކަމެްއެގ 

 އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.
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 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއ   މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު  ނިންމަން  އަވަހަށް  ަވރަށް  ބިލު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މިލިއަން ޑޮލަރުން ދަށުެގ   100ނިންމުމުެގ ޮގތުން އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑު އިޞްލާޙެއްެގ ޮގތުަގއި ހުށަހެޅީ  

ބަހައް ހުރިޮގތަށް  ެވސް  މިހާރު  ޗޭންޖެއް  ކޮންޓްރެކްޓްތައް  ެގނެވޭ  ިމ  މަތީެގ    100ޓާފައި  ޑޮލަރުން  މިލިއަން 

ތެރޭަގއި   ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ  ދިވެހި  ސަބަބަކީ  ހުށަހަޅާ  މި  އަޅުަގނޑު  ެގންނަން.  މިލިއަން   100ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 

ކޮންޓް ވާދަކުރެޭވވަރުެގ  ތިބި  އެބަ  ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ހިންޭގވަރުެގ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ދަށުެގ  ރެކްޓަރުން.  ޑޮލަރުެގ 

މިލިއަން ޑޮލަރުން މަތީެގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭރު މީހުންނަށް އެ އިސްތިސްނާ ދެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް    100އެހެންވީމާ،  

ެގނެއްސިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ކުރު މަަގކުން މިކ ަަމަށް އިޞްލާޙު ެގނެވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  

 އީދުކޮށްދެްއވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އެދެން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މުޤައްރިރު.  މުޤައްރިރު، ފުރުޞަތެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތަށް   ވަުގތު  މި  ތަރުތީބުން.  ފުރުޞަތުައރުވަމުންދާނަން  އަޅުަގނޑު  މިލަންދޫ އާދެ!  އޮތީ  އެދިވަޑައިެގންފައި 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. އޭެގ ފަހުަގއި ދުވާފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މެންބަރުންެގ ބައެއް  ފެނޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު.  ާމއްދާތަކުަގިއ    ޝުކުރިއްޔާ  ބައެއް  ޚިޔާލުތަފާތުވުން 

ކުދިކުދި ކަންތައްތަކުަގއި. ައސްލު އަޅުަގނޑަށް ވެސް ބޮޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ވާނުވާ ރަނަގޅަށް އަދި 

ޮގތަށް   ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ވެސް  މުޣުނީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ.  މި  ސާފުނުވެެގންނޭ  ހަމަ 

އެއްފަހަރު އަޅު އަދި  ކުރިން  ފާސްކުރުމުެގ  އެއްކޮށް  ބިލު  މިީއ  ކަމެއްހެން  ކޮށްލެވިދާނެ  މުޤައްރިރަށް  ހީވޭ  ަގނޑަށް 

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް މި ސާފުނުވެެގން އުޅޭ ނުކުތާ ނުވަތަ މި އަންނަ ޗޭންޖުން ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  

އެއް ވަންޏާ ެއ ފައިދާވާކަން އަދި އެއްފަހަރު ތަފުސީލުކޮށްލަދެވޭނެ ކުރު  ެގއްލުމެްއ ލިބެންޏާ ލިބޭކަމަށް ނުވަތަ ފައިދާ 

ޮގތެްއ   މަޝްވަރާކޮށްލެވޭނެ  އެކީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ބޭފުޅަކަށް  އެފަދަ  އަދި  ހޯއްދަވައި  މަެގއް 
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ކަންތައްތައް، %  ިގނަ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެނަށް  އޭރަށް  ނިމިފައި  99ހޯއްދަވައިދެއްަވއިފިްއޔާ.  ބިލުެގ. މިހިރީ  މުޅި   

އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް މަދު ކަމެއްެގ ތެރޭަގއި މިހާރު މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ިމ މަްއސަލައަށް ހައްލެއް އަވަހަށް  

ެއ   އޮތިއްޔާ  މަެގއް  ެއފަދަ  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  އެ  ަގބޫލުކުރެވޭތީެވ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ހިނގައިދާނެ  ލިބިެގން 

 ވަފާންނަތޯ ދަންނަވަލަންވެެގން ފުރުޞަތު ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ. މަަގށް މަސައްކަތްކޮށްދެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަަމ  ދެްއވާ.  އަޅުަގނޑަށް  އިރުކޮޅެއް  ކުޑަކުޑަ  ފެނޭ.  އެބަ  އަޅުަގނޑަށް  ފުރުޞަތުތައް  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި 

ޖަލް އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ަވުގތުކޮޅެއް  ކުޑަކުޑަ  ތި  މިނެޓެއްހާއިރުެގ  އެހެންނަމަވެސް،  މެދުކަނޑަެއއްނުލަން.  ސާ 

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑު އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ވަުގތުކޮޅެްއ ބޭނުންވާތީ ކުޑަކުޑަ  

 އިރުކޮޅަކަށް މެދުކަނޑާނުލައި. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑު ކުޑަ ވާހަކައެއް ތިކަމުގައި ކުރިއަށް ބުނެލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ދުވާފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރައްވާ ނުކުތާ ބުނުއްވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ހުށަހެ އޮތީ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުެގ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ެވސް  މިއީ ސަރުކާރުން  ބިލު،  މި  އެދެން  އަޅުަގނޑު  ޅުމެއް. 

އަވަހަށް ނިންމަން ބޭނުންވާ ބިލެއްހެން. މި ބިލު މިޮގތަށް ނިންމުމުެގ ކުރިއަށް، އޮންލައިންކޮށް ނިންމުމުެގ ކުރިއަށް 

ުގޅު ިމ ކަމާއި  ންހުރި އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި އެކު  މަޖިލީހުަގއި މިރޭ ވިއަސް ެވސް މާދަން ވިއަސް ވެސް 

ނަމަވެސް މީަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާިއ އެްއކޮށް ހިއްސާކުރެިވެގން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވިެގން  

ހުށަހެޅުން  އަޅުަގނޑު  ހޯދައިދެްއވުަމށް  ފުރުޞަތު  އެ  ެއޮގތަށް  އެދެން.  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތަކަށް  ނިންމުމަށް 

ހައްދަވާފަިއ  ހުށަހަ ދޭޮގތަށް  ފުރުޞަތު  އެ  އޮންލައިންކޮށް  ބޭފުޅުންނަށް  ބައިވެރިނުވެވޭ  ޖަލްސާަގއި  ދެން  ޅަން. 

ވަރަށް  ހަމަ  ކަންކަން  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާންޖެހޭނީ  ނިމިެގން  ކަމެއް  މުހިންމު  މިހާ  އެއީ  ނަމަވެސް. 
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ނިންމައި ައވަސްއަރުވާލައިެގން  ކްލިއަރެވެގން.  ބިރު ރަނަގޅަށް  ބޮޑުވެދާނެ  ބުރަ  އުފުލަންޖެހޭ  ފަނުން  އޭެގ  ެގން 

އަޅުަގނޑަށް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރާިއ  

 އެކުަގއި ނަމަެވސް މި ބިލު އެއްކޮށް ނިންމުމުެގ ކުރިއަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގނޑު ެއ މަުގން މަސައްކަތްކުރާނީ އިރާދާކުރެއްިވއްޔާ. ެއކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ކުޑަކުޑަ ަވުގތުކޮޅެްއެގ ވާހަކަ  އަޅު

ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  މަސައްކަތްކުރާނަން.  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ވެސް  ދެންނެވީ 

ސާފުކުރެއް ކަންކަން  އިތުރަށް  ތި  އެދި  މެންބަރު ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުްއވި  އެ  އެދި  ވުމަށް 

ސީދާ   ސާފުކުރަން  ެއއްފަހަރު  އަދި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުަވއްމުލަކު  ެއއީ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު 

 ބޭނުންވާ ކަމެއް ހިއްސާކޮށްލެްއވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ރަޝީދުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ެގނެވޭ ބަދަލުން ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  

މައްސަލައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް   މީަގއި ކުރާނެ އަސަރެއް، ދިެވހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އޭެގ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ 

މިލިައން ޑޮލަރުން މަތީެގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް   100ޑު ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށްލާފައި  އެބަ އޮތްތޯ މި ބޭން

ތި އިސްތިސްނާ ދޭޮގތަށް. ޭއެގ ދަށުެގ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ހަމަ މިހާރު ވެސް ތި އިންޮގތަށް. އެޮގތަށް ސަރުކާރުން 

ން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  އޯކޭތޯ. އެޮގތަށް ެއއްބަސްވޭތޯ ބަލައިދިނުން. އެީއ މީެގ

މީެގ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ހައްލެްއ ލިބޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި 

 ބިލު ބައްޓަންެވެގން ދިއުން ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަުމަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

ކޮމިޓީ   ކުރިއަށްދާ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަސަްއކަތްކޮށްލާނަން  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑަށް.  ސާފުެވއްޖެ  އާދެ! 

މަޢުލޫމާތު   ުގޅޭ  ތިކަމާއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބައްދަލުވުމުަގއި  މި  ނުބާއްވާ  ަގޑިެއއްަގއި  ފަހުެގ  އަދި  ބައްދަލުވުމަށް 

މިނިސްޓަރު ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަން ައޅުަގނޑުމެންނާއި އެކުަގއި ބަިއވެރިވެދެވިދާނެތޯ އިނޭގތޯ.    ދޭނެ ބޭފުޅަކު

ފޯނުން  އަޅުަގނޑު  ކޮށްލާފައި  އޯފް  މައިކް  ައޅުަގނޑުެގ  މިނެޓެއްހާއިރަށް  ދެ  ކުޑަކުޑައިރުކޮޅަކަށް،  އެހެންވީމާ، 
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ޝު )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިނޭގތޯ.  ެވސް  މަސައްކަތްކޮށްލާނަން  ަގޑީަގއި  މެދުކަނޑާލި  ަވުގތުކޮޅަކަށް  ކުޑަ  ކުރިއްޔާ، 

ކޮމިޓީަގއި   މި  ދަންނަވައިފިން  މިނިސްޓަރަށް  ފިނޭންސް  ައޅުަގނޑު  މަޑުކޮށްލަދެއްވީތީ.  ތިބޭފުޅުން  ކެތްތެރިކަމާިއއެކު 

ބިލުެގ    55 މި  ސުވާ  55ވަނަ،  ބައެއް  ހުރި  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ުގޅޭޮގތުން  މާއްދާއާ  ލުތަކަށް  ވަނަ 

ޖަވާބުދާރީެވވަޑައިަގތުމަށް ކޮިމޓީއާ ުގޅިވަޑަިއަގތުމަށް. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ޖޮިއންކުރައްވަނީ ކަމަށް. މިހާރު 

 ލިންކް ވާނީ ފޮނުވާލެވިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރު ޖޮއިންކުރެްއވީމާ ފަށާނަން. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. ޖޮއިންކޮށްފިން އިނޭގތޯ. . السَّالَُم َعلَْيُكمْ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރު  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް ކުއްލިޮގތަކަށް ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަކޮށް ހުކު

ދުވަހެއްަގއި މި ަގޑީަގއި ޖޮިއންކޮށްލަދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީެގ އެންމެ މެންބަރުންެގ ނަމުަގއި އަޅުަގނޑު ވަރަށް  

ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ައޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް މި ދަންނަވާލީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުންދާ ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ުގޅޭޮގތުން ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި    55ފާސްކުރެވި ނިމިފައި ހުރިއިރު    ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް ާގތްަގނޑަކަށް

އެ  ބޭނުންވާތީ  ދެނެަގތުމަށް  އިތުރަށް  މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާއި  އެ  ހުރުމާއި،  އިތުރު ސުވާލުތައް  މެންބަރުންެގ 

ފުރު އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ސުވާލުކުރުމަށް.  އެކަނި  ުގޅޭޮގތުން  މެންބަރުންނަށް  މާއްދާއާ  އެދިލަްއވާ  ޞަތަށް 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަުމންދާނަން މި މާއްދާއާއި ުގޅޭޮގތުން އޮތް ސުވާލެއް ެވއްޖެްއޔާ ކުރެއްވުމަށް. މި ަވުގތު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.  ފުރުޞަތައް އެދިަވޑަިއެގންފަިއ އޮތީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ

 

 މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ންނު ފަމާ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ވަޒީރު، އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ބިލުެގ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހަށް 

އިމް އެ  ހުށަހަޅާއިރު  ބިލު  އޮންނާނެ  ަގާވއިދުަގއި  މަޖިލީހުެގ  އަސްލު  ހުށަހެޅިއިރުަގއި  ެއސެސްމަންޓެއް  ބިލު  ޕެކްޓް 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަދަން. މީެގން ވާނެ ފައިދާާއއި ެގއްލުމާ ރި ޕޯޓް. އެހެންނަމަވެސް، ބިލު މިހާރު ހުށަހަޅާފައި 
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އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ބަދަލު  އަންނަ  ެއ  ސަބަބުތަކުެގ  އިޞްލާޙުތަކުެގ  އަންނަ  އެ  ސްޓޭޖުަގިއ  ކޮމިޓީ  އަނެއްކާ 

ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ އަންދާޒާެއއްނުކުރެވޭ.   ރާްއޖޭަގއި  ފާސްވީމާ  މާއްދާ  ެއ  މާއްދާތައް،  އެ  ސުވާލަކީ، 

؟ އަދި ރާއްޖޭެގ ޭއެގން އަންނާނެ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކަށް ވާނީ ކޮން ފައިދާެއއްތޯ

ކޮބައިތޯ ފައިދާއަކީ  ވާނެ  އުނިއިތުރެ؟ ދިވެހިންނަށް  މީެގ  އިތުރުން  މީެގ  ޓެކްސްއަށް  އަދި  މިހިރަ  ެގނެއްސަ  މި  އް 

ވިޔަފާރިެއއް  ނުވަތަ ނަާގ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ނުވަތަ ރާއްޖޭަގއި ރަ ނުހިންާގ  ޖިސްޓަރީވެފައި 

% އޯފްޝޯރ  ބޭރުެގ   ކުރާިއރުަގއި  ޓްރާންސްފަރ  ކުންފުންޏަކަށް  %   10އެ  އެ   5އިން  އުނިވާތީވެ  މިހާރު  ައށް 

އަން ޭއެގން  ބަދަލެއްތޯކަމާއި،  ކޮން  އޮތް  ؟ ނާނީ  އެބަ  ފާހަަގކޮށްފައި  މެންބަރަކު  މިހާރު   4ދެން  ޑޮލަރޭ  ލައްކަ 

ނުކުރާ   ރަޖިސްޓަރީ  ބޭރުަގއި  އެޮގތަށް  ކަމަށް  ެއއްޗެއް  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  ޓެކްސްަގިއ  ވިތުހޯލްޑިންގ  ލިބެނީ. 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނުވަތަ  މަސައްކަތް  ކޮންޓްރެކްޓް  ރާއްޖޭެގ  ޕްރޮޖެކްޓް  ކުންފުނިތައް  މަސައްކަތްކޮށްެގން   

ހިންގައިެގން ވަރަށް ކުޑަ ެއްއޗެކޭ ދަްއކާފައި ހުރީ. ދެން ޖުމުލަކޮށް އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ ކޮބައިކަން ައޅުަގނޑު މި 

ކޮބަިއކަން ފައިދާއަކީ  ވާނެ  ރައްޔިތުންނަށް  މީެގން  ވާނެ  ؟ ދަންނަވަނީ  އާމްދަނީއަށް  ބަދަލަކީ،  އަންނާނެ  މީެގން 

 ؟  ކޮބައިކަންއިތުރަކީ

 

 ނުޒްހާ  5ޕާޓް 

  

މިސާލަކަށް   ދެވިފައި.  އަނެއްބަިއ    100ބުރެކެޓުތަކެއް  ބިލުެގ  ވަންޏާ.  ކަމަށް  އިންނަ  އެ  އޭތި  ޑޮލަރުން  މިލިޔަން 

މިީއ   އޭރަށް  ރަނަގޅު.  ދިނުން  ސާފުކޮށްލަ  އަޅުަގނޑަށް  ބައި  އެ  ސާފުކޮށްލީ.  ނުފެންނާތީ  އަޅުަގނޑަށް 

މިލިޔަން    200ރަން ބޮޑެތި މެަގރ ޕްރޮޖެކްޓްތައް. ެއއީ  ކޮންމެހެންވެސް އިންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުނުކު 

ތި   20ވެއްޖެއްޔާ   އުނދަގޫވާނެ  ވަރަށް  ހާލަތެއްަގއި  ވިތުހޯލްޑްކުރަންޖެހޭ  އަޕްފްރަންޓްކޮށް  ހަމަ  ޑޮލަރު  މިލިޔަން 

ިގނަފަހަ ނޫން.  އާމްދަނީއެއް  ވަންނަ  ދަުއލަތައް  އެއްޗެއް.  ލިބޭ  އަނބުރާ  އަނެއްކާ  އެއީ  ވާނީ  ބުނުއްވާހެން.  ރަށް 

ދައްކަން.   އަޅުަގނޑުމެން  އަނެއްކާ  އެއްކޮށް  ޖުރިމަނާތަކާ  ދެން  އޮންނާނީ.  ހުސްވެފައި  ހުރެއްޖެއްޔާ  ދައުލަތުަގއި 

ސާފުކޮށްލަން  ތަންކޮޅު  މިދެންނެވި  އަޅުަގނޑު  ެއހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ރަނަގޅު  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެްއޮގތަކުން 

ކަނ ބުރެކެޓުތަކެއް  ކުންފުނިތައް  ؟ ޑައެޅިފަިއވޭތޯކިހާވަރަކަށްތޯ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް  ނުވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ރާއްޖޭަގިއ 

ހުންނައިރުަގއި މިހާރު އެބައިން ބިލުަގއި އޭޖެންޓެއް، ޒިންާމވާ އޭޖެންޓެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އޭެގ މާނަައކީ ެއ  

މެ، އެކަމަކު ެއީއ ކުދިކުދި. ލޯންގ ޓަރމް  މީހުންނަށް ލީަގލްކޮށް ހަމަ ހުއްދަ ދެވޭނީއޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންާގ ކޮން
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އެްއޗިއްސެއް ނޫން. ަވުގތީ ެއއްޗެހި. އެހެންވީމާ، އެބައި ސާފުކޮށްލަން. ކިހާވަރަކަށް ތުރެޝްހޯލްޑްތައް ކަނޑައެޅިފަިއ  

 ؟ހުރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނި އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ެވސް  ޝުކުރިއްޔާ  ސަރުވަޝް  އަދި  ސްޓަރަށް. 

 ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންފަިއ އޮތީމަ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް ހަމަ އިނޭގތޯ.

 

އާދަމް  ސަރުވަޝް  އަޙްަމދު  އެގެޒެކެޓިްވ،  ބަޖެޓް  ފައިނޭންޝިއަލް  ޗީފް  ފިނޭންސެްގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 މިނިސްޓަރ ކުރިއަށް ެގންދަވާ. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރ ނިމުނީމަ ކުރިއަށް. 

 

 :މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން

ދެތިން  ފާހަަގކޮށްލާނަން  އަޅުަގނޑު  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން،  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ކަމެއް. މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ރޭޓްސްަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ވިސްނުން ހަމަ ވަރަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ދެން ޭއެގ އިތުރުން ައޅުަގނޑުމެން  މެންބަރުންނަށް ވެސް ސާފުެވަވޑަިއަގންނަވާނެ  

ހަމަ މި ވިސްނުމުގައިކަން ޔަޤީންކޮށްދެން ބިލު އަޅުަގނޑުެމން ހުށަހެޅީ. އެއްވެސް އެހެން ކަހަލަ ވިސްނުމެއްަގއެއް  

ވަރަ ބޭނުންވާ  ޙައްލުކުރަން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލުަގއި  ވެސް  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން  ކަންތައްތައް  ނޫން.  ިގނަ  ށް 

ހިމެނިފައިވާނެ ދެން މިހާރު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮކިއުަމންޓް މެކޭނިޒަމްެގ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ  

ވަކިން   އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ރާއްޖޭެގ  މިސާލަކަށް  ކުރިން  ެގންނަން.  އެބަ 

ކުރިމަތިލެޭވ  އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް  ހަމައެކަނި  ބަދަލުތަކެއް،  ެގނެއްސަ އިންނާނެ  ހިތުން  ނޑު 

އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުތައް  އެ  ތެރެއިން  މެކޭނިޒަމްެގ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  އެ  އެހެންވީމާ،  މިހާރު  ބޭންޑްސްތަކެއް. 

ންބޮޑުވުންތައް މެންބަރުންެގ ވެސް އަދި މިސާލަކަށް ޕޮލިސީ ލެވަލްެގ އެ ބަދަލުތަްއ ެގނައީމަ މިހާރު އެ ހުންނަ އެ ކަ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީަގިއ އެ ހުންނަ ކަންބޮޑުވުންތައް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އެޑްރެސް ކުރެވޭނޭ.  

 ފެނާިއ  އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ބަދަލުތަްއ މިސާލަށް ރާއްޖޭަގއި މަުގހެދުން އެހެންނޫނިއްޔާ މިސާލަކަށް، މިހާރު ވެސް

ކެޓަަގރީސްތަކެްއ   ވަކި  އެކަހަލަ  ދެން  ކޮންޓްރެކްޓަރަށް.  ދިވެހި  ހަމައެކަނި  އިންނާނީ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ނަރުދަމާ 
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ކުރިއެރުމަށް   އަދި  ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ސެކްޓަރ  ދިެވހި  ވެސް  ތާނަގއި  އޮތް  ކުރިައށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ނެ. އެހެންވީމާ، ެއ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން. އާދެ! ސަރުވަޝް. ޓަކައި އެކަހަލަ ޑިޒިޝަންސްތަކެއް ނެިގދާ

 

އާދަމް  ސަރުވަޝް  އަޙްަމދު  އެގެޒެކެޓިްވ،  ބަޖެޓް  ފައިނޭންޝިއަލް  ޗީފް  ފިނޭންސެްގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ަގއި ހަަމ ރަނަގޅު ކޮންސަރނެްއ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތު 

މަސަްއކަތްކުރެވޭނެ.  ރާއްޖޭަގިއ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ބޭރުެގ  ަވކި  އޮވޭތޯ  ތުރެޝްހޯލްޑެއް  ވަކި  ހަމަ  އިނޭގތޯ. 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޓެކްސްެގ ާގނޫނަށް މި އޮންނަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް ނޫންހެން ެއއީ. ކޮންެމެވސް އެހެން ާގނޫނެްއަގިއ  

އެހެން ޖެހެނީ  ނޫނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނު  ޓެކްސްެގ  ޖެހެނީ.  ކަނޑައަޅަން  އެބައި  ތެރެއިންހެން  ަގާވއިދެްއެގ   

ޓެކްސްކުރާނެ މެކޭނިޒަމެއް ކަނޑައަޅަން. ެއއީ ކޮންމެ އަދަދެއް ކޮންޓްރެކްޓެއް ނަމަވެސް ހަމަ ޓެކްސް ނެޭގނެ ޮގތް 

ގަވާއި ނޫނީ  ާގނޫނެއް  އެހެން  ކޮންމެވެސް  ކަނޑައަޅަނީ.  އެީއ  މި  އޮތުން  ކަނޑައަޅާފައި  ެއކަން  ތެރެއިން  ދެއްެގ 

 ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކެން. އެހެންވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޞަތެއް އަރުވާނަން.  ށް ފުރުމެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ ސަރުަވޝް. ައޅުަގނޑު  

ވެސް   ުގޅޭޮގތުން  ހުށަހެޅުމާ  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ޮގތަށް  ހުށަހެޅުމެއް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހިތުން  އަޅުަގނޑު 

އިންނެވި   ވަޑަިއެގން  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  އަދި  ކަމަށް  ސަރުވަޝްއަށް  މިނިސްޓަރަށް  އޮެވއްޖެ  ސުވާލެއް 

 ވުން ރަނަގޅު ކަމަށް ދެކެން.ވަންޏާމުން އެ ސުވާލު ވެސް ކުރެއް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ރަޝީދުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު 

ބަދަލާއެކު   ެގނެވޭ  މި  ޓެކްސްއަށް  ވިތުހޯލްޑިގން  މިހާރު  ޮގތެއްިވޔަސް  ކޮންމެ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭރުެގ   މި ދަނީ  ފެނިެގން  ފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަހި  މިހާރު އޮތް ފުރުޞަތަށްވުރެ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް 

ެއ   އެހެންވީމާ،  ވާނެ.  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ  ދިވެހި  ވިޔަސް  ޮގތެއް  ކޮންެމ  އެީއ  ހުޅުވިެގންދާތަން. 

ވިތުހޯލްޑްކުރާޮގތަށް    5%  މިލިޔަނުން މަތީެގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މި  100ކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުެގ ޮގތުން މިސާލަކަށް  

% ޮގތަށް  ހުރި  ވެސް  މިހާރު  ކޮންޓެރެކްޓްތައް  ދަށުަގއި  އޭެގ  ހެދިއްޔާ  10ހަދާފައި  ޮގތަށް  ވިތުހޯލްޑްކުރާ  ަގއި 
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ކިހިނެއްވާނެތޯ. އެހެން އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ ތެރޭަގއި ހަމަ އެބަ ތިބި   

ރުެގ އެހިސާބަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަމަ ޓެާގޓު ކުރެވޭނެ އަދި ހިންޭގނެ ފަރާތްތައް. ތިބީމަ ދިވެހި  މިލިޔަން ޑޮލަ  100

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ފަހި ފުރުޞަތެއް ދެވެމުން އެ ދަނީ. ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފާހަަގކޮށްފި އެކްސެސްކޮށް  

ޖެހޭ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ނެިގފައި ހުރި ޓެކްސް ކުރެވޭތީވެ ޯއވަރ ޓެކްސް ކުރެވޭ ރީފަންޑެއް ދެވެން 

އެްއޗެއް ދެއްތޯ މި ދައްކަންޖެހެނީ. ކޮންމެ ޮގތެއްވިޔަސް ދައުލަތުން އިތުރަށް އެްއޗެއް ދައްކަނީކީ ނޫން. އެ މީހުން 

އެ އެހެންވީމާ،  ޖެހެނީ.  މި  ދައްކަން  ެވސް  ޮގތުަގއި  ރިފަންޑުެގ  އެ  އެްއޗެްއ  ނަާގފައިހުރި  އަޅުަގނޑު  އަތުން  އީ 

ތުރެޝްހޯލްޑެއް   ވަކި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ޮގތުަގއި.  މައްސަލައެްއެގ  އެއްެވސް  ނުދެކެން 

މީތި ؟ އެޅިދާނެތޯ މިންަގނޑަކަށް  އެއް  ކޮންމެވެސް  އިނދެއްޖިއްޔާމުން  ެއޮގތަށް  އިންތޯ  އެބަ  ފުރުޞަތު  އެ 

 ޝުކުރިްއޔާ. ؟ ދަލު ެގނައުން ކިހިނެއްވާނެތޯފައްތާލާފައި އެ ޮގތަށް މި ާގނޫނުއަށް މި ބަ

 

 ރިޔާސަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. 

 

 :މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން

. ިމހާރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރިހެން ެއއީ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު

% މިސާލަކަށް  މިހާރު  ެއ   5އިން %  10ތެދެއްމެ،  ކަންނޭނެގ  އަންނާނެ  އީޒްއެއް  ފްލޯ  ކޭޝް  ކުޑަކުރީމަ  އަށް 

ލިޔަން  މި  100ކުންފިނިތަކަށް ވެސް. އެކަމަކު މީަގއި ައޅުަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް  

ޑޮލަރުެގ ދަށުެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުަގއި ެއ ބްރެކެޓެއް ެއޮގތަށް ބޭއްވުން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެންނަ ޮގތުަގިއ  

ެއ   ޮގތަކުންނޭ  އެހެން  ނޫނިއްޔާ  ަގާވއިދަކުން.  އެހެން  ޖެހޭނީ  އޮންނަން  ކަންކަން  އެ  މިސާލަކަށް  އެއީ 

ޓެކްސްެގ ވިތުހޯލްޑިންގ ެމކޭނިޒަމުެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް   ލިމިޓޭޝަންސްތައް އަޅުަގނޑުމެން ެގންނަން ޖެހޭނެ. މިހާރު 

ސިމްޕަލް ޮގތަކަށް އެ ޑިފައިން ކުރެވިފައި އޮތީމަ އެންމެންނަށް ވެސް ފަސޭހަވާނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ  

ހުންނާނެ ވެސް  މިހާރު  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުަގއި  ެގންދެވޭ  މެދުވެރިކޮށް  ޓެންޑަރ  މިސާލަކަށް   ނޭޝަނަލް  އުސޫލެއް 

ހަރބާަގއި ވެސް ވަކި ވެލިުއައށް ވުރެ މަތީެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށޭ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލެވެނީ. އޭެގ މާނައަކީ  

އަދި ހަމަ ކޮންމެ ރޭޓެއްަގއި ވިތުހޯލްޑް ކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ހަމަ ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ފަހިވާޮގތަށް އެއީ  

ނީ އެހެން ޮގތަކަށޭ. ދެން މީަގއި މިސާލަކަށް އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ފާހަަގކުރެްއވީ އެ ކޭޝް،  ޕޮލިސީ ެގނެވޭ
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މި ކުރަނީ ކޮންެމހެން ދައުލަތައް އާމްދަނީ  ލާރި. ވިތުހޯލްޑް  ހުރި  މީރާއިން ނަާގފައި  ިވޔަސް  ޮގތެްއ  ކޮންމެ  އެއީ 

ޓެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަނީ  މި  ވިތުހޯލްޑް  ނޫން.  އެހެންވީމާ،  ހޯދުމަކަށް  ޕްރޮޓެކްޓްކުރަން.  ރައިޓްސް  އެންޑް  ކްސް 

އަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ. ެއކަމަކު ޭއެގ މާނައަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ރާއްޖޭަގއި    20އިން %  10މިސާލަކަށް %

ކުރިއަށް   ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  ބޮޑެތި  ބޭނުންވާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ސެކްޓަރަގއި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ންދަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭރުެގ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު އެބަ ދޭންޖެހޭ. އެ ފުރުޞަތު ދޭއިރު އެ މީހުންނަށް ެގ

ޮގތަށް   ނުެގންދެވޭ  ކުރިއަށް  ކަންތައް  އެ  މީހުންނަށް  އެ  ޮގތަށް،  ޓައިޓްާވ  އެްއކޮށް  ފްލޯ  ކޭޝް  އެ  ހަމަ  އެްއކޮށް 

މިލިޔަން ޑޮލަރަށްވުރެ މަތީަގއި ވެސް    100ަގއި ވެސް ތިބެދާނެ ހަމަ  އެކަން ކުރުމެއް ނޫން. އެ ދަންނަވާހެން ރާއްޖޭ

ހިންޭގނެ ޕްރޮޖެކްޓްސް، ެގންދެވޭނެ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވެސް. އަދި ެއއަށްވުރެ މަތީެގ ބޮޑެތި ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަްއ  

ަގނޑުމެން އެ ބާްއވާފަިއ  ެގންދެވޭނެ ކޮންޓްރެކްޓަރސްތައް ވެސް. އެހެންވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން އެ ކޮމްޕެޓިޝަން އަޅު

އެހެންވީމާ،   ދެން  ހޯދަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތްތަކެއް  ކުރުވޭނެ  ވިތުހޯލްޑް  މި  ތެރެއިން  މެކޭނިޒަމްެގ  މި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅީ ިމސާލަކަށް ެއ ކަންތަްއ ކުރާއިރު ހަމަ އެ ބްރެކެޓްސްތަކެްއ ލެވެންޏާ އެ ލެވޭނެ އެހެން 

ތެރެއިން ެއ  ަގާވއިދެްއެގ  ހަވާލުވެ  ސަރުކާރު  އަޅުަގނޑުެމން  ކަންތައް  އެ  ވެސް  މިހާރު  ކުރަންޖެހެނީ.  އެކަން  ނޭ 

ބަދަލުތައް   2019 އެކަހަލަ  ހުންނާނެ  ެގނެްއސަ  ަގާވއިދުތަކެއް  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރު  ވަނަ 

ކުރިމަ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުަގއި  މި  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށޭ  ދިވެހި  އިންނާނެ ހަމައެކަނި  އެޮގތަށް  ދެން  ތިލެވޭނީ. 

 އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް ބަދަލުތަކެއް ެގނެއްސަ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ސަރުވަޝް އެްއޗެއް ބުނުއްވަން ުއޅުްއވާހެން ހީވާތީ. 

 

އާދަމް  ސަރުވަޝް  އަޙްަމދު  އެގެޒެކެޓިްވ،  ބަޖެޓް  ފައިނޭންޝިއަލް  ޗީފް  ފިނޭންސެްގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

% މިހާރު  ިއތުރުކޮށްލަން.  ެއއްޗެއް  އަޅުަގނޑު  އެ   5އާދެ!  ސަރުކާރުން  ބަދަލުކުރީމަ  ޓެކްސްެއއް  ވިތުހޯލްޑިންގ 

ރި ދަްއޗެްއެގ ާވހަކަ އަސްލު ައޅުަގނޑުމެން ިމހާރު މި އެޑްރެސްކުރަން  ކޭޝްފްލޯރއަށް ވުރެން ބޮޑަށް ވިޔަފާރީަގއި ހު

ބޭނުންވަނީ ވެސް. ދެން މި ސަރުކާރަށް ދަތިވާނެތޯ، ނުވާނެތޯ އެ އޭންަގލަކުން ބަލާފައެްއ ނޫން. މިހާރު ސަރުކާރުެގ  

ޑުމެން ަގބޫލުކުރަން. މިހާތަނަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި ޓެކްސްެގ ނިޒާމު ފުރިހަމަ ވާނީ ރީފަންޑް ވެސް ދެވިެގން ކަމަށް އަޅުަގނ
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ރީފަންޑް މެކޭނިޒަމް މި އޮތީ ހަމަ ވީކްކޮށް. އެހެންވީާމ، ރީފަންޑްކުރާ މެކޭނިޒަމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުެގ ކަންކަން 

ހުރުމުެގ  ނުދީ  ޮގތަށް  މި  ރީފަންޑް  ދުވަހު  ިގނަ  ވަރަށް  ދެން  ކުރަމުން.  މިހާރު  ދަނީ  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން 

ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެްއ ޕައިލްއަޕް ވެފައި މިހާރު ވެސް އޮތީ. ދެން އެއަށް ހަމަ ޙައްލެއް ަގންނަން އެބަ ޖެހޭ. ސަބަބުން  

% މިހާރު  ދައްޗެއް   10ދެން  ދިމާވާ  މި  ވިޔަފާރިައށް  ހުރުމަކީ  ޓައިޓްވެފައި  ކޭޝް  ެއޮގތަށް  ވިތުހޯލްޑްކޮށްފައި 

އަޅުަގނޑުމެ ޙަޤީޤަތުަގއި  މަްއސަލަ  އެ  ެއއް  ޙަޤީޤަތުަގއި.  މި  ދެން  ތެރެއިން.  މީެގ  ކުރެވެނީ  މި  ޙައްލު  ންނަށް 

މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ކުދި މަޝްރޫޢުތައް އެޮގތަށް ިމ ޑިފަރެންޝިއަލްކޮށް މި   100މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަކީ  

ހެދީމަ ޓެކްސްެގ ސިމްޕްލެސިޓީ ާގނޫނުަގއި އެހެން އެޮގތަށް  ފެންނަނީ ޓެކްސް  އަޅުަގނޑަށް   ކޮންމެވެސް  ބޭއްވުން. 

ވަރަކަށް އެބަ ެގއްލޭ. އަދި ޭއެގތެރެއިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ކޮންޓްރެކްޓްސްތައް ބަިއކޮށްެގން މަސައްކަތްކުރާނެ 

މި   ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ެއކިެއކި  ެއއީ  އުފެދިދާނެ.  ރޫޙެއް  އަދި    100ކަހަލަ  ޓަކައި  ކުޑަކުރުމަށް  ވުރެ  މިލިޔަނަށް 

ކުރުމަށް ޓަކައި ހަމަ އެކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފާނެ އަދި މުޅި ޖުމްލަކޮށް ބޮޑުކޮށް ވިތުހޯލްޑް ޓެކްސް ރޭޓު ކުޑަ

ވަކިން   ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ދިވެހި  ހަމަ  ބުރަވެވެނީ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  ވިޔަސް.  ކަމުަގއި  އޮތް  ކޮންޓްރެކްޓް 

ނޫނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ރަޖިސްޓަރީެގ ތެރެއިން ޚާއްސަކޮށް ކަމެއް ކުރާނަމަ، ފޮރިންގ އިންވެސްޓްމަންޓްެގ ތެރެއިން  

ޭއަގއި   ވެއްޖިްއޔާމުން  ކަަމށް  އެހެން  ެގންނަން.  ޙަްއލެއް  ެއކަހަލަ  ތެރެއިން  ަގާވިއދުެގ  ނޫނީ  ާގނޫނުެގ  މީެގ 

ބޮޑެތި   ވަކިވަރަކަށްވުރެ  ކުންފުނިތަކަށް  ބޭރުެގ  އޭރުން  ކުރެވިދާނެހެން.  ރެިގއުލޭޓް  ޮގތަށް  ެއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

މަޝްރޫޢުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ. އޭރުން އެ ކުންފުނިތަކުން މިކަހަލަ ކަންކަމުަގއި ނުެއއް އުޅޭނެ.  

ޮގތަށް   ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ބައި ރެގިއުލޭޓުކުރަްއވަން ވާނީ. މިނިސްޓަރ ވެސް އެ  އެހެންވީމާ، އެ އޭންަގލުން 

 ފާހަަގކުރެްއވީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ކުރެްއވި  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  އަދި  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ައޅުަގނޑު  ސަރުވަޝް.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ސުވާލާ ުގޅިެގން ޖަވާބު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވެންޏާ އެ ކަެމއް ފާހަަގކޮށްލަ ދެއްވަން އަދި. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ރަޝީދުެގ ެމންބަރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
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އިނޭގ   އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ލިބިއްޖެ.  ފުރިހަމައަށް  ަވރަށް  ޖަވާބު  ސުވާލަށް  އަޅުަގނޑުެގ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ތުރަށް  އެހެންވީމާ ސަރުކާރުެގ ވިސްނުމަކީ މިހާރު ބިލު މި އޮތް ޮގތަށް ބިލު ނިންމާލަދިނުންކަން. އެހެންވީމާ، ދެން އި

 މިއަށް ދައްކާނެ ވާހަކަެއއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަރުވާނަން   ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  އާދެ!  އުތުރު  ތިނަދޫ 

 . ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ހަމަ  ދެންމެ  ނުކުތާތައް  ހަމަ  ބޭނުންވި  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ހަ އަޅުަގނޑު  ހަމަ  އަދިެވސް  މުޤައްރިރު  ހަމައެާއއެކު  ފާހަަގކޮށްލީ.  އެ  މެންބަރު  ސާފުކޮށްލަން އިްއޒަތްތެރި  މަ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ސަބަބުން  ހެދުމުެގ  މިހެން  ވެސް  ެއކަމަކު  ސާފުެވއްޖެ.  ކަންތައްތައް  ިގނަ  ހަމަ  ބޭނުންވި 

ދިއުމާއެކު   ހަމަ  ފްލޯރއަށް  ޔަޤީން  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  މި  އަސްލު  ކަންބޮޑުވުމަކަށް 

މެންބަރު ިގނަ  ހަމަ  ވެސް  ކޮމިޓީެގ  ފްލޯރަގއި  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ފާޅުކުރާނެ.  ކަންބޮޑުވުން  ކަމަށް  މި  ންތަކެއް 

މެންބަރަކަށް ވީތީ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑައިނުަގންނަވާ ބަެއއް އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ 

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހަމަ މި މަޢުލޫމާތު އެބަ ހިއްސާކޮށްލަްއވާ މިހެންވުމުެގ ސަބަބުން ދިވެހި  

ވާހަކަ   މި  ތެރޭަގއި  ޢާންމުންެގ  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  އަދި  ަގބޫލުކުރެވޭ.  ހަމަ  ކަމަށް  ކުޑަެވެގންދާނެ 

ދެކެިވެގން ދާނީ މިކަހަލަ ޮގތަކަށް. ސަރުކާރުން މިކަން ހަމަ ަގސްތުަގިއ ކުރީއޭ ބުނެ ިމ ވާހަކަ ފެތުރިެގން ދާނީ. 

އެދިވަޑައިަގންނަވަނީ.    ދެން އެ  މިނިސްޓްރީން  ކުރުން  ކުރެވޭނެ،  މިކަން  ާގނޫނަކުން  އެހެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި ިމއީ އެ ޮގތަކީ. ެއކަމަކު ވެސް މި ހާލަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިހެން މި ކޮށްފައި 

ތުތައް ކުޑަވެެގންދާކަމަށް ހަމަ އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. ަވޒީރު ހަމަ ނޫނީ  ދޫކޮށްލާއިރު ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ހުރި ފުރުޞަ

ދެވިދާނެތޯ ތަފުސީލެއް  އިތުރު  މީެގ  ހުރި  ؟ މިނިސްޓްރީން  ކުންފުނިތަކަށް  ދިވެހި  ހަމަ  ވެސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ހަމަ 

ކުންފު ބޭރުެގ  ނޫން.  ކުޑަވުމެއް  ފުރުޞަތު  ހުރި  ކުންފުނިތަކަށް  ދިވެހި  ކުޑަވެފައި،  ކުދި  ފުރުޞަތު  ނިތަކެއް 

ކިހާވަރަކަށް މިކަން  ؟ ކޮންޓްރެކްޓްތަްއ މަސަްއކަތްތަކަށް އައުުމެގ ފުރުޞަތު ބޮޑުެވެގން ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ދޭތޯ

މި ބަދަލާއެކު  ؟ މިހާރުެގ ހުރި މެކޭނިޒަމްެގ ތެރެއިން އެކަން ހުއްޓުވޭނެ ެއްއވެސް ޮގތެްއ އެބަ އޮތްތޯ؟ ހިނގައިދާނެތޯ
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އިންވެސް ބޭރު  ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ވެސް  ކުދި  ވިޔަފާރިތަކަށް  ކުދި  އެ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ބޭރު  ޓަރުންނަށް، 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ މަސައްކަތްތަކަށް އައުުމެގ، ައއުން ހުއްޓުވޭނެ ަމެގއް އޮތީ ކިހާވަރަކަށްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް

 

 :މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ފާހަަގކުރިހެން ވެސް ދެން މިއީ ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ރަނަގޅަށް ކިޔައިދީފިން. ދެން މީަގއި އަޅުަގނޑު ހިތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ވިސްނުން ދެން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  

ޮގތްޮގތުން ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހެން   އުނދަޫގތަކެއް މި ދިމާވަނީ ައސްލު ބޭރުެގ ތެރޭަގއި އަދި އެކި 

ޮގތްޮގތުން އެކިއެކި  އެކިއުޒޭޝަންސްތަކާ  އެކިއެކި  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  ވެސް  މެންބަރުން  ވާހަކަތައް    އިްއޒަތްތެރި  މި 

ޓެކްނިކަލް  ޕްރޮފެޝަނަލީ  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ދެން  ނޯންނަނީހެން.  ޓްރަސްޓް  އެ  ދެކެވޭތީވެ 

ކުރެވޭ  ރީފަންޑް  ހަމަ  ރަނަގޅަށް  ނިޒާމު  މި  ޓެކްސޭޝަންެގ  މި  ޓެކްސް،  މި  ޭއެގން  ކޮށްފައި  މަސައްކަތްތަކެއް 

ކަންތައްތައް ެވސް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ވިސްނުމުަގއި ހުށަހަޅާފަިއ    މެކޭނިޒަމް ވެސް އަދި އެހެން ހުރި ހުރިހާ

އިން އިޞްލާޙުތަކެއް މިއީ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީންކޮށްދެނީ އެްއވެސް ވަކި އެހެން ކަމެއް ނުފޫޛެއް ކަމެއް ޮއވެެގން  

ބަރސްތަކުން މިއަންނަ ންމްނަ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔައިދެނީ މީެގ މި

ބަދަލުތައް ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އިނޭގތޯ. ދެން މީަގއި ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ ެވސް އަދި ކުޑަ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކެްއ  

ެގ ވިތުހޯލްޑިންގ މެކޭނިޒަމްެގ ތެރެއިން ވެސް ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އެ ސީދާ 5ވެސް މިހާރު ވެސް އަދި %

ތެރެ ބިލުެގ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް.  މި  ދިވެހި  އޮތީ  އެ  އަދިވެސް  އެޑްވާންޓޭޖް  ހަމަ  ނަމަ  ވިސްނާ  ވެސް  އިން 

% %  10ކުރިން  މިހާރު  ދިވެހި    5ކުރެވިފައި  އޮންނާނެ  ައދިވެސް  އެޑްވާންޓޭޖް  އެ  ހަމަ  ނަމަ  ކުރެވޭ 

ޖެ މި  ވިސްނަން  ައޅުަގނޑުމެން  އަސްލު  އޭަގއި  މިހާރު  އެކަމަކު  ހިތުން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް.  އަޅުަގނޑު  ހޭ، 

ބަޔަކަށް  ކޮންމެހެން  ކުރަނީ  މި  ވިތުހޯލްޑް  އެއްހަމައެްއަގއި  މިހާރު  ޖެހެނީ  މި  ވިސްނަން  ވެސް  އެންމެން 

ރެސްޓްރިކްޓްކޮށް، އެއް ބައެްއ ރެސްޓްރިކްޓްކޮށް އަނެއް ބަޔަކަށް އޭެގ ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަކަށް ނޫން. ވިތުހޯލްޑް 

އަޅުަގނޑުމެ ކުރެވެނީ  ޤައުމުަގއިމި  ޤައުމަށް    ންެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރައިޓްސް  އެންޑް  ޓެކްސް  ޭއެގ  ވެލިޔު  އެޑްވާ 

މި  މެކޭނިޒަމްެއއް  ކުރެވޭނެ  ކަށަވަރު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓެކްސް  އެ  ޓެކްސްއިން،  އެ  ލިބުން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 
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ޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ، ައޅުަގނޑުމެން އޭޒް  ެގންނަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީާމ، ދެން އެ މެކޭނިޒަމް ެގންނައިރު އަޅުަގނ

އަ ކަންޓްރީ ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ އެ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ެވސް ނިމި، އެ ތަރައްޤީެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ެވސް ހިނާގ 

ކުރެވޭކަން   ކަންތައް  އެ  ނުހުއްޓި  ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  ސެކްޓަރެގ  ޕްރައިވެޓް  އަދި  ވިޔަސް  ސަރުކާރު  އަދި 

ެގންނަންޖެހޭ، ޔަީގންކުރަ މި  ބޭރުން  އޭެގ  ދެން  ކުރަންޖެހޭ.  ޔަީގން  އެބަ  ކުރެޭވކަން  އިންވެސްޓް  ޖެހޭ.  އެބަ  ން 

މިލިއަން ޑޮލަރު، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން މިސާލަކަށް ރާއްޖޭެގ ެވސް   100މިސާލަކަށް ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  

ފެންވަރުެގ ހިންޭގނެ  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  ބިޔަ  ބޮޑެތި  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  އުފެދެން  ކޮންޓްރެކްޓަރސް.  ބޮޑެތި   

މިލިއަން    500މިލިއަން އެހެންނޫނިއްޔާ    350އަޅުަގނޑުމެން ެގންނަންޖެހޭ މެކޭނިޒަމަކީ މިހާރު މިސާލަކަށް ރާއްޖޭެގ  

އެކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ލެވެލްަގއި  ސަރުކާރު  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  ދަށް  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

މެކޭނިޒަމް ކު އެ  އެހެންވީމާ،  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށޭ.  ދިވެހި  ހަމައެކަނި  ކުރިމަތިލެވޭނީ  ކަންކަމަށް  އެ  ރަންޏާ 

މިހާރު   ފާހަަގކުރަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭރުންނޭ  ާގނޫނުެގ  މި  ޓެކްސްެގ  ޖެހެނީ މި  މި  ެގންނަން  އަޅުަގނޑުމެން 

ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރާއި   ައޅު  2019ވެސް  އަހަރު  ވެސް  ވަނަ  އަިއއިރު  ފެށިެގން  އޭރު  ަގނޑުމެން ސަރުކާރުން 

ހިތުން  ައޅުަގނޑު  ވާހަކަ  އެ  ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ދިވެހި  ރާއްޖޭެގ  ހަމަ  ހުންނާނީ.  ެގނެްއސައޭ  ބަދަލުތަކެްއ  އެކަހަލަ 

ޑުމެން  މަރުޙަބާ ވެސް ކިޔާ އެޕްރިޝިއޭޓު ވެސް ކުރޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ިގނަ ފުރުޞަތުތަކެްއ އެޮގތުން އަޅުަގނ

ހޯދައިދީފައި ވާނެ ހަމައެކަނި ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށޭ މިސާލަކަށް މި ބާވަތުެގ ކަންތަްއތައް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނީ.  

ވެލިޔު،   ިމެވނި  މިސާލަކަށް  އަދި  ހުންނާނެ.  ެގނެއްސަ  ބަދަލުތައް  އެހެންނޫނީ    50އެ  މިލިއަން    75މިލިއަން 

ށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ހަަމއެކަނި ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށޭ. އަދި ައޅުަގނޑުމެން ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުދި ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަ

އެސް.އެމް.އީ ާގނޫނަށް ެގނަިއ، އެސް.އެމް.އީ ާގނޫނުެގ ތެރެިއން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް މިސާލަކަށް  

ފަރާ  2.5 ބޭރުެގ  ޮގތަކަށް  ެއްއވެސް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ރުފިޔާެގ  ބަދަލުތަްއ  މިލިއަން  ެއކަހަލަ  ނުދެވޭނޭ.  ތްތަކަށް 

ކަހަލަ   އެ  ހަމަ  ދެކެނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ެގނެއްސަ.  ވެސް  ހުންނާނީ  ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ތެރެއިން   ޕޮލިސީއެއްެގ  އެހެން  އެއީ  ބޭރުންނޭ.  ާގނޫނުެގ  ޓެކްސްެގ  މި  ޖެހެނީ  ެގންނަން  ލިމިޓޭޝަންސްތައް 

ކުރިއަރުވަ ވާހަކަތަްއ  ސަރުކާރުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ޖެހޭ ފުރުޞަތެކޭ.  އޮންނަން  ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރިއަރުވަން  ން 

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އިތުރަށް   އަދި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  އަޅުަގނޑު  މިނިސްޓަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ތިނަދޫ  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަން  ކަމެއް  އެ  ޮއވެއްޖިއްޔާ  ކަމެއް  ުގޅިެގން  ސުވާލާއި  ކުރެްއވި  ސާފުވެަވޑައިނުެގން 

 އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުާވނަން.

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤައްރި ބޭނުންވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ  ސާފުކުރަން  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މީތި.  ސާފު  ވަރަށް  ހަމަ  ައޅުަގނޑަށް  ރު. 

މިއަށް ސާފު   ހަމަ  ވާހަކަތައް.  ދެކެޭވ  ތެރޭ  ޢާންމުންެގ  ހަމަ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ެއ  ވެސް  ަވޒީރު  އިްއޒަތްތެރި 

ކޮ ކުދި  ވިޔަފާރިތަކަށް،  ކުދި  މިރާއްޖޭެގ  ދިން.  އަޅުަގނޑަށް  ކިހާވަރެއްެގ  ޖަވާބެއް  މިކަމުން  ންޓްރެކްޓަރުންނަށް 

ކޮށްފާނެތޯ ނުކުރާނެތޯ؟ އަސަރެއް  ޖަވާބެއް  ؟ ނޫނީ  ސާފު  ހަމަ  ެއއަށް  ސުވާލަކީ.  މަިއަގނޑު  އަޅުަގނޑުެގ  އެއީ 

މި   ފްލޯރަގއި  ޔަީގން  އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެން  މިއީ  ނިމުނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ދެއްވީމަ 

ިމ ވާހަކަ   އަސްލުަގއި  ދަންނަވާލަން.  ވެސް  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  ދެކެވޭނެކަން. 

ފުރުޞަތުތައް  ހުރި  ބަދަލާއެކު  މިއަންނަ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ދިވެހި  ހޯދަން.  ޖަވާބެއް  މީެގ  ކޮށްލަން  ސުވާލު 

 ؟ ކިހާވަރަކަށް ހަނިެވެގންދާނެތޯ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސީދާ އެ ކުރައްާވ ސުވާލާ ުގޅޭޮގތުން ަވކި  

 ކަމެއް ފާހަަގކޮށްދެއްވަން އޮތިްއޔާ އެ ކަެމއް ފާހަަގކޮށްދެްއވުަމށް. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން، މިހާރު ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރިހެން ދިވެހި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އި 

ލިބޭނެ.   ނުއެއް  ލިބޭނެހެނެއް.  ހިެއއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ެގއްލުމެްއ  އިތުރަކަށް  ލިބޭ  މި  މިހާރު  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް 

ފާހަަގކުރިން އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ލޯކަލް އެކަމަކު  ބޭނުމަކީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިސާލަކަށް   

ައޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  މެކޭނިޒަުމެގ  ޓެކްސްެގ  ވިތުހޯލްޑިންގ  ކުރުމޭ.  ޕްރޮޓެކްޓް  ހަމަ  ލޯކަލް  ކޮންޓްރެކްޓަރސް، 

ޓެކްސްެގ    ދިވެހި ލޯކަލް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ޕްރޮޓެކްޓްކުރަން ބޭނުންާވތީވެއޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ޓެކްސް ވިތުހޯލްޑިންގ 

މެކޭނިޒަމް ވެސް މި އިންނަނީ. އަދި އެާއއިެއކު ައޅުަގނޑުެމންެގ ޓެކްސް އެންޑް ރައިޓްސް ޕްރޮޓެކްޓްކުރަން. ދެން 



 2021 ޖުލައި 2                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  43ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

45 

 

މިހާރު % ފާހަަގކޮށްފިން  ވެސް  ކުރިން  އެ    5އިން %  10އަޅުަގނޑުމެން  ވިޔަސް  ޮގތެއް  ކޮންމެ  ެގނައީމަ  އަށް 

ެއކަމަކު ެއއީ %  ކޭޝްފްލޯ ފަސޭހަތަކެްއ އަންނާނެ ވިތުހޯލްޑް   5އިން %   10ކުރާ ރޭޓްސް ދަށްެވެގން ދިޔައީމަ. 

ކިޔައިދެނީ.   މި  ައޅުަގނޑުމެން  ވިސްނުން  މުޅި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަދަލުކުރުމުެގ  އެ  ކުރެވެނީ.  ބަދަލު  މި  އަށް 

ލިބޭނެ    އަށް ދިޔައީމަ ބޭރުެގ ފަރާތަށް އެ  5ަގއި އިދެފަިއ މިހާރު %  5ަގއި ކުރެވެންޏާުމން ކުރީެގ %  5ދެން %

ކޭޝްފްލޯ ފަސޭހަތަކެއް. އެކަަމކު އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ެގއްލުމެއްވާނެހެން އިނޭގތޯ. 

ޕްރޮޓެކްޓް ކޮށްފަ ދިވެހި   އިންޓެންޝަނަކީ ވެސް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްެގ މެކޭނިޒަމް ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން މި ހަމަ 

ެގ ތެރެއިން ޕްރޮޓެކްޓްކުރުން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ފަހުން  ކޮންޓެރްކްޓަރުން ވެސް ހަމަ އޭ

އެބޭފުޅުން   މާބޮޑު،  ޮގތަށް  އަނެއް  ެވސް  އެބޭފުޅުންެގ  ދެން  މީޓުކޮށްލިން.  ވެސް  ބޭފުޅުންނާ  މަސީެގ  ވެސް 

އަދި ތެރެއިންނާ  މެކޭނިޒަމްެގ  އެން.ސީ.އާރު  އެޑްވައިސްއަކީ  ދިން  ރެިގއުލޭޓްރީ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެނިހެން 

ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް   ެއކިއެކި  އެބޭފުޅުންނަށް  މިސާލަކަށް  އަދި  ބެލުން.  ރަނަގޅަށް  އެބޭފުޅުން  ތެރެއިން  މެކޭނިޒަމުެގ 

އަޅުަގނޑަށް  އޮތުންކަން  ޮގތްޮގތުން  އެހެން  މެކޭނިޒަމެއް  ދެވޭނެ  ޕްރެފަރެންސް  ކުރާއިރު  ޓެންޑަރ  އަޅުަގނޑުމެން 

  އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. ފާހަަގވެފައި އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ދެން  ައޅުަގނޑު  މިނިސްޓަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

 އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު. 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރިރު. ައޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ މިީއ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައް

ނޫން  އެހެނެއް  ޮގތުަގއި،  އެއްޗެްއެގ  ހުށަހެޅި  ދޭން  ެގއްލުމެްއ  ބަޔަކަށް  ވަކި  ނޫނީ  މަންފާއެއް  ބަޔަކަށް  ވަކި 

ެގ މަުގސަދަށް ބަލާއިރު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ޓެކްސް އަޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ. އެކަމަކު މީެގ، މި ާގނޫނުެގ ދަށުން މީ

ވަޒަންވެރިވެފައިނުާވ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ިއޞްލާޙުކުރުމާއި،  ބާވަތްތައް  އިސްތިސްނާވާ  ތެރެއިން  އުޖޫރަިއެގ  ނެޭގ 

ޕްރިމިއަމް  ރީިއންޝިއުރެންސް  އަދި  ޗާރޖް  އިންޓަރކަނެކްޝަން  ކޮމިޝަނާއި،  ބޭން  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް 

ކްސް ދެްއކުން އިސްތިސްނާކުރުން. މިކަންކަމުެގ ސަބަބުން އެކަމަކު ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ހަމަ ފުރުޞަތު  ޓެ

ނޫން  ވާހަކަެއއް  އުޅުއްވާ  ކުރަން  މިކަން  ކުރަން  އެކަން  ކޮންމެހެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  ފެނޭ  އެބަ  ހަނިވާތަން 
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ދެން   އޮތީ.  ިވސްނުމުަގއި  އަސްލު  ާގނޫނުެގ އަޅުަގނޑުމެންެގ  މި  ފާހަަގކުރައްަވއިފި  ތަކުރާރުކޮށް  ވަރަށް  މިހާރު 

އެޮގތަށް ލިޔެލުމަކީ ެއއީ ރަނަގޅު ކަެމއް ނޫނޭ ޓެކްސްެގ ާގނޫނުަގއި. އަޅުަގނޑު ެއ ކަމަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ާވއިދުަގއި އެބަ އޮތޭ  އެްގރީވަން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުެގ ކޮންސަރންއަކީ މިހާރު އެބަ ފާހަަގކުރައްާވ އުސޫލުަގިއ، ގަ 

މިނިސްޓަރ   ބުނާބުނުން.  ޮގތަށް  މި  ކުންފުނިތަކަށް  ދިެވހި  ކުރެވޭނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ކަންކަމެްއ،  މިވެނިމިވެނި 

ވިސްނުެމްއ   ެގންުގޅޭނެ  ކޮށްދޭން  ކަށަވަރު  އެކަން  ކުންފުނިތަކަށް  ދިވެހި  އެކަން  ާގނޫނަކުން  ވިސްނުމެއްނެތްތޯއޭ 

އޮތް  ؟ ނެތްތޯ ނަާގނެތޯއެވިސްނުން  ދުވަހެއް  ކިހާ  ކުރަްއވަން  އެކަން  ެއ  ؟ ނަމަ  ދެން  ކަމަކަށް.  ފުރަތަމަ 

ވަނަ މާއްދާއަށް މި ެގނެވޭ އިތުރު ކުރެވޭ   12އަސަރުތަކުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަމަކީ  

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުތަކެއް މި ދެނީ  އަދަދު. ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ. މީެގ އިސްތިސްނާ ދިނުމަށް ރައީސު

ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހުެގ މަޝްަވރާެގމަތިން. މިއަދު އޮތް ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެތް  

މި ކަންކަން ކުރުުމަގއި ރަނަގޅަށް ެގންުގޅެދާނެ. މާދަމާ ފަހުން ބަދަލު ވެެގން އަންނައިރުަގއި ެވސް މީެގ ެއއްެވސް  

ދެއް ވަކި މިންވަރަށްވުރެ ދަށުެގ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ނުދެޭވ، ދެވޭ، އެޮގތަށް ބުނާ ބުނުމެއް ނެތުމަކީ އަޅުަގނޑުެގ  އަދަ

ކަންބޮޑުވުން އުފެދޭ ކަމަކަށް ާވތީ އެކަން އެޮގތަށް އޮތުމާއި ނެތުމުަގއި މިނިސްޓަރެގ ވިސްނުން އަޅުަގނޑު ސާފުވާން  

ޮގތުަގއި ނުކުތާއެއްެގ  ފަހު  ދެން  ކުރުމުެގ  ބޭނުން.  ފާސް  މިޮގތަށް  ާގނޫނު  މި  ފާސްވުމުެގ ސަބަބުން،  ާގނޫނު  މި   

ކޮށްފާނެތޯ އަސަރެއް  ޓްރާންސެކްޝަނަކަށް  އެްއވެސް  މުޢާމަލާތެއް  އެްއވެސް  އޮތް  ހިންާގފައި  ކުރިން  ؟ ސަބަބުން 

  ބޮޑަށް އެދެން.  އެކަން ެވސް ސާފުކޮށްލަދޭން ވަރަށް؟ އެއަށް އެްއވެސް މޮޅު ޮގތެއް ނޫނީ ދެރަ ޮގތެއް ވެދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކޮމިޓީެގ   އިޤުތިޞާދީ  ދުަވހުެގ  ކުރީ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  އާދެ! 

ދެކެނީ  މި  ނިޒާމު  ޓެކްސޭޝަންެގ  ވެސް  އަބަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކުރިން  އަޅުަގނޑު  ެވސް  ބައްދަލުވުމުަގއި 

ން ެއްއެވސް ޮގތަކަށް ނުވިސްނަމޭ ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވް ކޮށް ފަހަތަށް ފޯވަރޑް ލުކިންގ އެްއޗެްއެގ ޮގތުަގއޭ. އަޅުަގނޑުމެ

ދާނީ. އަޅުަގނޑުމެން   ޮގތަކަށޭ އޭރު  ކުރުމަކީ އެއީ ޯގސް  ބިލުތައް ފާސް  ޮގތަކަށް ޓެކްސްެގ  ކުރެވޭ  އޭތި އެޕްލައި 

ބަލާ ކުރިއަށް  ދުވަހުން  ތަސްދީޤުކުރާ  ައޅުަގނޑުމެން  ެވސް  މީަގިއ  އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ.  އިނޭގތޯ.  ބޭނުމެއް  ނީ 
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މިހާރު  ފަހަތަށް  އޭެގ  މިޮގތަށޭ.  ކުރާނީ  ވިތުހޯލްޑް  ރާއްޖޭެގ  ކުރިއަށް  ދުވަހުން  ތަސްދީޤުކުރާ  އެހެންވީމާ، 

ޮގތަށް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް   ރެޓްރޮސްޕެކްޓިްވކޮށް ކުރީަގިއ ހިނާގފައިހުރި ކަންތައްތަކަށް އެޕްލަިއ ކުރެވޭ 

ޕްރެކްޓި އެކަން  އެޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ނޫން  ކުރާ  ނިޒާމެއްަގއި  ޓެކްސޭޝަންެގ  ރަނަގޅު  ެއއީ  ކުރާކަށް.  ެއކަން  ސް، 

ކަންކަމެއް ނޫން. ވަރަށް ޑޭންޖަރަސް ޕެރެސީޑެންސްއަކަށް ވާނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ައޅުަގނޑުމެން ކުރާކަށް ބޭނުން 

ވާ އެ  ފާހަަގކުރިން  ެވސް  ކޮމިޓީަގއި  އިޤުތިޞާދީ  ދުވަހުެގ  ކުރީ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު ނޫން.  ެއކިެއކި  ދެން  ހަކަތައް. 

ވެސް  މިހާރު  ނުކުރަން.  ފާހަަގެއްއ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަންތައްވީމަ  ެގންނަންޖެހޭ  އަސްލު  ތެރެއިން  ާގނޫނެްއެގ 

މިސާލަކަށް   ލެވެލްތައް.  އެކިެއކި  ހުރޭ  އެބަ  ހެދިފަ  ތެރޭަގިއ  ނިޒާމުެގ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ދައުލަތުެގ  މިސާލަކަށް 

ވަރަ ބޯޑުން  އަޅުަގނޑުމެން  ޕޮލިސީ  ޕްރޮކިއުމެންޓް  އިދޭ.  އެބަ  ވެސް  ބޯޑެއް  ޕޮލިސީ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ފަހުން  ށް 

ކުރެޭވ   ޓެންޑަރ  ރަށެއްަގއި  މިސާލަކަށް  ެގނެްއސަ.  ބަދަލުތައް  ެއކިެއކި  ިގނަ  ވަރަށް  ހުންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވަ މިސާލަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ރަށެއްެގ  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ައޅުަގނޑުމެން  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ގދ.ގައްދޫަގއި  ރަށެްއެގ،  ކި 

މާރކްސް ިމސާލަކަށް. އެހެންވީާމ، ެއ    10ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންާގނަމަ ެއ ަގއްދޫެގ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ލިބޭނޭ އިތުރު  

ނެތީ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް  ރަށުެގ  މިސާލަކަށް  އަތޮޅަކަށް.  ނަމަ  ޕްރޮޖެކްޓެްއ  ައތޮޅެއްެގ  ނަމަ.  ޕްރޮޖެކްޓެއް  .  ރަށުެގ 

އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަތޮޅަށް ބަލަންޖެހެނީ. ބަލާފަ ދެން ދާންޖެހެނީ ނޭޝަނަލްއަށޭ. އެކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް ވެސް މިހާރު 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ    350ވެސް އޮންނާނެ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ ވަކި ލިމިޓްސްތަކެއް ލާފަ މިސާލަކަށް  

ތްތަކަށް ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ހާލަތްތައް ވެސް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޮގތަށް ދަށުެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް ބޭރުެގ ފަރާ

ހަމަ  ެއއީ  ޕޮލިސީއަކީ  ނުދެކެން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ެއްއޗެއް  ެގންނަންޖެހޭވަރުެގ  ާގނޫނަކަށް  އެ  ދެން  ހުންނާނީ. 

ޙާސިލުކުރަން ކޮންކަެމއްތޯ  ބޭނުންވަނީ  ިމސާލަކަށް  ކަންތައްތައް.  އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުވެދާނެ  މިހާރު  އެހެންވީާމ،   .

ެގނެއްސަ ހުރި ބަދަލުތަކުން ރާއްޖޭެގ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދިެވހި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް ހަމަ ރަނަގޅު  

އަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަނީ    5އިން %  10ބަދަލުތަކެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ެގނެއްސަ ހުރީ. ދެން %

ޅުަގނޑުމެން މި ދެއްކި ވާހަކަތަކުެގ މަްއޗަްއ ބިނާވެ އެ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެން ކުރީ. އެްއވެސް  ޕިއޯލީ ހަމަ އަ

ނިޒާމުެގ  މި  ނޫން.  ކުރިކަމެއް  ދިނުމަށް  ެގއްލުމެއް  ބަޔަކަށް  ވަކި  ދިނުމަށް،  މަންފާއެއް  ބަޔަކަށް  ަވކި  ޮގތަކަށް 

ވެފަ ޕްރޮޓެކްޓް  ހަމަ  ކޮންޓެރެކްޓަރުން  ދިވެހި  ކުރިއަށް    ތެރެއިން  ހަމަ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ލިބޭ  ވެސް  މިހާރު  ތިބޭނީ. 

އޮތްތާަގއި ވެސް ލިބޭނެ. އެީއ ހަމަ އެ ޔަީގންކަން ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެޔަީގންކަން އެބަ އަރުވަން. ކުރިން ވެސް  

ނިޒާމުެގ ތެރެއިން، މި އަދި   ން  އަށް ދިޔަޔަސް ހަމަ އެ ޕްރޮޓެކްޝަ  5އިން %   10ލިބޭ ޕްރޮޓެކްޝަން ހަމަ މި 
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ސުވާލުތައް  ކުރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ވާހަކަތައް  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަން.  ލިބިެގންދާނެ 

 އަޅުަގނޑަކަށް މިހާރަކު ފޮތެްއަގއި އެްއޗެއް ލިޔަން ނެތީމަ ހަނދާނެއް ނެތް އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު އެ ސުވާލު ތަކުރާރުކޮށްލެއްވުމަށް އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިއްޒަ

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަަގކުރީ   އިޙުތިޔާރު    12އަޅުަގނޑު  އިސްތިސްނާކުރުމުެގ  ޓެކްސް  ެގނެވޭ  ިމ  ާމއްދާއަށް  ވަނަ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ، އެ ބަޔަށް. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކުރީަގއި   ައސްލު  ކުރެވެނީ  މި  ފާހަަގކުރިން އިސްތިސްނާ  ދުވަހު ވެސް  ކުރިން  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން  ޭއަގއި  އާދެ! 

އޮ ކަންތައް.  ކުރާ  ެވސް  ސަރުކާރުތަކުަގއި  ހަމަ  ކުރީަގއި  އިނޭގތޯ.  ހަމަ  މެކޭނިޒަެމއް  އޮންނަ  ންނަ ވެސް 

ެގނައި  ޓެކްސަށް  ެގނަިއ،  ާގނޫނު  ޓެކްސްެގ  އިންކަމް  މި  ފަހުން  އަޅުަގނޑުމެން  ީވޮގތަކީ  ދެން  މެކޭނިޒަމްއެއް. 

ޮގތަކަށް ނޫން މިހާރު   ޮގތަކަށް އެްގޒެމްޝަންސް ދެވޭ  ބަދަލުތަކުން ާގނޫނު ފާސްވެެގން އާއިރު މި އޮތީ އެއްވެސް 

މިސާލަ އަދި  އޮތީ.  ނިޒާމް  ޓެކްސްެގ  ފަންޑިންގ ރާއްޖޭެގ  ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓެއްެގ  ވަކި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަށް 

ދޭންޖެހޭނޭ  ލުއިތައް  އެ  ޓެކްސްެގ  ެއްގރިމަންޓުަގިއ  ލޯނު  ެއ  ސޮިއކޮށްފަ  ެއްގރީަމންޓުަގއި  ލޯނު  އެޖެންސީއަކަށް 

ހެންވީމާ، ެއ  އޮތަސް ރާއްޖޭެގ މިހާރު ފާސްކުރެވިފަހުރި ޓެކްސްެގ ާގނޫނުތަކުެގ ތެރެއިން އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. އެ

ފުރުޞަތު ނުދޭ، ާގނޫނުން ފުރުޞަތު ނުދޭއިރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް އަދި ކޮންޓްރެކްޓެއްަގިއ ވަކިން އެހެން އޮތަސް ެއ  

ކަމެއް ކުރެޭވކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަދި ކިތަންމެ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވިޔަސް ހަމަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުެގ ކޮންސެޝަނަލް 

ޑިންގެއއް ައޅުަގނޑުމެން ެގންދާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުން ވެސް އެކަން ކުރެވޭ ޮގތެއް ނެތް. ލޯނުެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ ފަން

އެ  ެގނައީ.  މި  މެކޭނިޒަމް  އޮތް  މި  މިހާރު  ވެެގން  ެގންނަން  ބަދަލު  އެ  ޖެހޭ  ެއބަ  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

 ރަނަގޅަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  އިޞްލާޙު މި ެގނައީ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ެގންނަ ިއޞްލާޙުެގ ތެރޭަގިއ ވަރަށް

ޓްރާންސްޕޭރެ ވަރަށްބޮޑަށް  އޮންނާނެ  ިވސްނާފަ  އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަގަވާނެ  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  ފެއަރ ވެސް،  ންޓް 

ޮގތަށް   އެނޭގ  ދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް  ހުރިހާ  ކޮންކަމެއްތޯ  ކުރަނީ  މި  ކުރަން.  މިކަން  ތެރެއިން  މެކޭނިޒަމެއްެގ 
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މި ދެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެން،  އެ  އެކަހަލަ  ސެކްޓަރތަކަކަށްތޯ  ކޮންކޮން  މިހާރު  ނިންމަނީ  ލެވެލްެގ  ކެބިނެޓް  ސާލަކަށް 

ެގޒެޓު   ވެސް. ދެން އޭެގ އިތުރުން ެއ ދެވޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް އަޅުަގނޑުމެން އެ ކޮންޑިޝަންސްތަކާެއކު އަޅުަގނޑުމެން 

ފެންނާނެ ރަްއޔިތުންނަށް  ހަމަ  އެވެސް  އެހެންވީމާ،   ކުރާނޭ.  ކީއްކުރަންކަން    ވެސް  ވިސްނުމެއްަގއި  ކޮން 

އޭެގ   ކުރެޭވއިރު  ެގޒެޓު  ދެޭވއިރު،  ެއ  އެހެންވީމާ،  ދެވުނީ.  ިމ  ެއގްޒެމްޝަންސް  ޓެކްސްެގ  ިމ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ޭއގެއިތުރުން   ދެން  ދެކެނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ވާންޖެހޭނެ  ެއ  ކަމަކަށް  ހުރި  ބުރަދަނެއް  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް 

ބަދަލުތަކެްއ  ކޮންޑިޝަންސްތަ ޭއެގ  ނުވެވުނީ.  މީޓު  ކޮންޑިޝަންސްތައް  ެއ  މިސާލަކަށް  އައީ.  ބަދަލެއް  ފަހުން  ކަށް 

އައީ. އެހާހިސާބުން އެ ދީފަިއން ޓެކްސް ެއގްޒެމްޝަންސް ވެސް ބާތިލުވާނެ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވިސްނުން  

ފާހަަގކު ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  މީެގ  ދެން  ހުރީ.  ޕްރޮޖެކްޓްސް. ވެސް  ބިޔަ  ބޮޑު  ވަރަށް  ވަކި  ރެްއވީ 

އަޅުަގނޑުމެން   ވަކި  އަދި  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަްއ  ބިޔަ  ބޮޑެތި  ހިނާގނީ ވެސް  މިކަންކަން  ޮގތެއްަގިއ  އާއްމު  މިސާލަކަށް 

ޕޯޓްރީ   ބްރިޖެއް،  ބޮޑު  އެހެންނޫނިއްޔާ  ހައުސިންގ،  ސޯޝަލް  މިސާލަކަށް  ބޭނުންވާ.  ެގންދަން  ކުރިއަށް  ވަކިން 

ބޭނުންވެދާނެ ލޮކޭޝަ ހަމަ  މިސާލަކަށް  އެކަަމކު  ތެރެއިން.  ޭއެގ  ވިޔަސް  ކަމެއް  ކަހަލަ  އެހެން  އެހެންނޫނީ  ނެއް 

އަޅުަގނޑު   ކަމެއް  ހުރި  ނުވެ  ތަރައްޤީ  އަޅުަގނޑުމެން  ނުވެ،  މިސާލަކަށް  ޒަމާނުއްސުރެ  ރާއްޖޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

މިސާލަ ފާހަަގކުރާނަން.  ކަމެއް  ޮގތުަގއި  މިސާލެއްެގ  އޮރ  ހަމަ  އެކުއަރކަލްޗަރ  މެރިކަލްޗަރ،  އިނޭގތޯ  ކަށް 

ކަމެއް.   ޑިޖިޓަލް  ެއއީ  ކޮންމެވެސް  ވެދާނެ  ޑޮލަރު،    200އޭަގއި  ބިޔަ    100މިލިއަން  ބޮޑު  ޑޮލަރުެގ  ިމލިއަން 

ިއ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ނުވެދާނެ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭެގ ކުރިއަށް މިސާލަކަށް ދެތިން އަހަރުެގ ތެރޭަގ

ެއ   އެްއކޮށް.  ބަޔަކާއި  ބޭރުެގ  ޑިވެލޮޕްކުރަން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ސަރަޙައްދެްއަގއި  ވަކި  ެއކުއަރކަލްޗަރ  ރާއްޖޭެގ 

ރަނަގޅަށް   10ވެދާނެ   ހަމަ  ިވސްނުން  އެ  އެީއ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ެވސް  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ޑޮލަރުެގ  މިލިއަން 

، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވި، ޭއެގތެރެއިން ޓެކްސް ެއްގޒެމްޕްޝަންސް ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދީފަިއ، އެ ެގޒެޓު ކުރެވި 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް،  ދިނުމަކީ އެއީ އެ ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އިނޭގތޯ، ވަނީ ނަމަ އެއީ ހަމަ 

ފުރުޞަ ެވސް  ކަންކަން  ކަހަލަ  އެ  އެހެންީވމާ،  ކަމެކޭ.  ފައިދާކުރާނެ  ވެސް  އިޤުތިޞާދަށް  އޮންނަންވާނެ ދިވެހި  ތު 

ހިއްސާކުރުމުެގ  މަޖިލީހާ  އިޞްލާޙުތަްއ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށޭ 

 ވިސްނުމެއް އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ހީކުރަން ޖަވާބުއެރުިވއްޖެ ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. ދުާވފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަށް އިތުރަށް ސާފުެވވަޑަިއެގން، ކަމެއް ނެތް ކަމަށް 

 ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެްއ އަރުވާލާނަން އަދި ސުވާލު ތަކުރާރުކޮށްލުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

ނޫން އާދެ!   ޮގތަކަށް  ހިތްހަމަޖެހޭ  ައސްލު  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން  އެކަމަކު  ސާފުވެއްޖެ.  އަނެއްހެން  ައޅުަގނޑަށް 

ދިވެހި  ދެއްކީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ  ލާ  ލޭޔަރެއއް  ައޅުަގނޑުެގ  ސާފުެވއްޖެ.  ދެން  ދިޔައީކީ.  އެ  އަސްލުަގއި 

ދެ މި  ވާހަކަ  ލާ  ލޭޔަރެއއް  މި  ހިމާޔަތްކުރުމަށް  މިސާލަކަށް  ކުންފުނިތައް  ނޫނީ،  އިޝޫތަކަށް  ކުދިކުދި  އްކީ 

ކޮށްފަިއ،   ފިކްސް  ެއޮގތަށް  އަދަދެއް  ވަކި  ވާހަކަ.  ލާ  ކަންތައް  ކުދިކުދި  މިޮގތަށް  ޚާއްސަކުރުން.  އަތޮޅުެގތަކަށް 

ތައް އެޮގތަށް ހިމާޔަތްކުރުމުެގ ިވސްނުމެއް ނެތްތޯ އަޅުަގނޑު ސުވާލުކުރީ. ދެން އުސޫލުތަކަށް އަންނަ ކުދިކުދި ބަދަލު

ނުެގނެވޭ ޮގތަށް އެކަން ކުރާ ވާހަކަެއއް. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ލިޔެވިފަިއ އޮންނަ  

ކުރާތީެވ،   ކަންތައްތަކެއް  ހޯދައިެގން  ލޫޕްހޯލް  އޭެގތެރެއިން  ވެސް  ޮއއްވާ  ުއސޫލުތައް  ަގވާއިދުތަކާއި  ާގނޫނުތަކާއި 

ކުޑަވެފައި ވާތީ ައސްލު ައޅުަގނޑުމެން ެއ ޮގތަށް އެ ފާހަަގކުރަނީ ަވކި އަދަދުތަކެްއ    ދިވެހިންެގ އިތުބާރު ފުދޭވަރަކަށް

ލްތަކެއް ލެިވެގން ދިއުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމަކަށް ވާތީ، އެކަން  ވޯއެޮގތަށް ހިމެނިެގން، އެ ކަންކަން ކުރުން. ެއޮގތަށް  

 މުޤައްރިރު.އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަމުން ދިޔައީ. ދެން ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު. މިނިސްޓަރު   އިްއޒަތްތެރި  މި    5އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ  އަޅުަގނޑު  އޮތުމާއެކު  މީޓިންގއެްއ  އެހެން  ޖަހާއިރު 

ވަުގތު ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް ެއދިވަޑައިެގން ތިއްބެވި ދެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ސުވާލުކުރަން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

ފާހަަގކުރެްއިވ   ފަހުން  އެ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  ިމނިސްޓަރ،  ފަހުަގއި  ޭއެގ  އަރުވާފައި 

ކަންތަކުަގއި އިތުރަށް އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުމިއްޔާމުން ވިދާޅުވާށާއި އަދި އެ ދެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފަހުން މި  

އަޅު ޖަވާބުދިނުމަށް  ސުވާލުތަކަށް  އަރުވާނަން ކުރަްއވާ  ފުރުޞަތު  މިހާރު  ައޅުަގނޑު  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  ަގނޑު 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު
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ފާސްކޮށްފިއްޔާ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު މިހިސާބަށް މިކަން މި ދިޔައީ އަޅުަގޑުމެންނަށް މި ބިލު 

ކުރާނެ އަސަރެއް ސާފު ނުވާތީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިލު ފާސްކުރީމަ ކުރާނެ އަސަރު ވެސް ސާފުވެއްޖެ. ދެން 

ވަރަށް   ތިކޮޅުން އޮޅުންފިލުވައިދީފި ހަމަ  ޕްރޮޖެކްޓެއް އަދި  ބޮޑު  ސާފުކޮށް ރާއްޖޭަގއި އެވްރެޖް ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

އުޅެނީ   ޕްރޮފިޓަކަށް  ނެޓް  ތިމަންނަމެން    30އާއި    20ހިންޭގނެ  ޭއެގތެރެއިން  އުޅެނީ.  އަދަދެކޭ    10ޕަސެންޓުެގ 

އެބަ   އަނބުރާ  އަނެއްކާ  ވިތުހޯލްޑިންގަގއި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަހައްޓައިފި  ނަާގފަ  ޑޮލަރު    5ދައްކަންޖެހޭ  މިލިއަން 

ޕޮލިސީާއ   މެނިފެސްޓޯއާއި  ސުވާލަކީ،  އަޅުަގނޑު  މެނިފެސްޓޯާއއި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެހެންވީމާ،  ޑޮލަރު.  މިލިއަން 

އެބަ ؟ ތަޢާރުޟުވޭތޯ ފައިދާކަން  ވަނީ  މީެގން  ކުންފުނިތަކަށް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  މީެގން  ތަޢާރުޟެއް.  މި  ނުވޭ 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު ސާފުނުވެެގން ައޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރެއްވީ.  އެނޭގ.  އަޅުަގނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކައި އެބަ  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   100ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   އޭަގއި  އައިއްސިއްޔާ،  މީހަކު  ބޭރު  ައދި  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ޑޮލަރުެގ  މިލިައން 

އި. ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ  މީހުން ތިބޭނެ ކުންފުނިތައް ތިބޭނެ ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ ޮގތުަގ 40، 30ދިވެހިންެގ 

ޮގތުަގއި އަދި ތަންތަނުން ބަންާގޅިންނާއި އަނެްއކާ ބޭރު މީހުން ނަަގިއެގން ޮގސް މުސާރަ ނުދެވިެގން އުޅޭ ަމއްސަލަ  

މި ޮގތަށް ފާސްެވއްޖިްއޔާ ެއކަމަށް ޙައްލެއް އެބަ އާދޭ. ެއއީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް   މިހާރު މި ދިމާވަނީ. މި ބިލު 

ކަަމށް  ބަހައްޓާފަ ވާނެ  ިއކޮނޮމީ އިންޖެކްޓް  ކޭޝްފްލޯ  ބްލޮކް ކުރާ ފައިސާ،  ފަިއސާ، ސަރުކާރުން  ކުރާ  ބްލޮކް  އި 

ވަރަށް  ސާފުކޮށްދިނީމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މީތި  ކަންކަމަކީ  ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުެވއްޖެ.  ވެސް  ވަޒީރު 

ށް. އަދި މިނިވަން ިވޔަފާރިައށް ފުރުޞަތު އެބަ ހުޅުވޭ.  ސާފުވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕޮލިސީާއއި އެލައިން ވޭ އެބަ ބަރާބަރަ 

މި    100 އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެންމެ  ބުންޏަސް  އެްއޗެކޭ  މިވެނި  މިއީ  ހަދާފައި  ތުރެޝްހޯލްޑެއް  ޑޮލަރު  މިލިއަން 

ނޫޅޭނެކަން   ެއކަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެނިގލައްވާނެ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ޑޮލަރުގެ   100ފާހަަގކުރި    މިލިއަން 

ިގނައިން   ވިޔަސް،  އެއްޗަކަށް  ބެހިެގންދާ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ސަބް  އެއީ  އެކަމަކު  ހިންާގލެޭވވަރުެގ.  ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ޕަސެންޓް  ފައިވް  އެ  ހެދީމަ.  މިހެން  މުސާރަދެވޭ  ލޭބަރުންނަށް  އުޅެނީ.  މި  މަްއސަލަ  ނުދެވިެގންކަން  މުސާރަ 

 އިންޖެކްޓް ކުރީމަ، ބްލޮކްނުކޮށް ކުރީމަ އެ އިޤުތިޞާދު މި ވަުގތު  ވިތުހޯލްޑިންގަގިއ ނުބަހައްޓާ ކޭޝްފްލޯ މިކޮނޮމީ

ހުރި ކަންތައްތަކަށް އެބަ ލުއިފަސޭހަވޭ. އަޅުަގނޑު އެދެން މިނިސްޓަރު އަރިހުން މިފަދަ ބިލުތައް ފާސްކުރާއިރުަގއި  

ކައެއް ދެްއކީމަ އަޅުަގނޑު  މިލިއަން ޑޮލަރެކޭ ކިޔާ ބަހައްޓާފައި ބަޔަކު މީހުން ކޮންމެވެސް ވާހަ  15މިހާރު މި އުޅޭ  

ޖެހޭ  އެބަ  ކިޔައިފިްއޔާ  ރައްޔިތުން  ެވއްޖިއްޔާ  ެއއްޗެއް  ކަހަލަ  މި  ވާނެޮގތަކީ  ދެން  ޤަބޫލުކުރިން.  ހަމަ  ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރަން. ެއހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފައިދާ އިކޮނޮމީެއއް. ފައިދާ ހުރި ކަމެއްަގއި މި ޮގތަށް  

އުފެދެނީ ކުއްލިކުއްލިއަ ހައްތަހާވެސް  ކުރީާމ  އަވަސްއަރުވާލަިއެގން  މިހެން  ސިއްރުސިއްރުން  ކަންތަްއ  މި  ށް 
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މިކަން   ވެސް  މުޤައްރިރު  ރޭަގއި  ބޭނުންވާތީވެ  ފާސްކުރަން  ައވަހަށް  ސަރުކާރުން  ެއީއ  ޝަްއކު.  ރައްޔިތުންނަށް 

ޅުަގނޑު މި ބިލަށް ވޯޓުދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ކުރެްއވީ. މީަގއި އެބަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާތަކެްއވޭ. އެހެންީވމާ، އަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތަކަށް  ނޫން  ފުރިހަމަކޮށްފައި  އިޖުރާޢަތްތަކެއް  ހުރިހާ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެ  އިނޭގތޯ.  ނިންމައެއްނުލާނަން  ދިރާސާކޮށް  ބިލެއް  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓަރާއި  ވެސް  ިއއްޔެ  ޮގތުން 

ބޭނުންފުޅުވި  މެންބަރުން  ހަމަ އިްއޒަތްތެރި  ވަޑަިއެގން  ފަރާތަކުން ކޮމިޓީއަށް  ހުރިހާ  ޕީ.ޖީންނާިއ  އޭ.ސީ.ސީންނާިއ، 

ޖެހުނީ   ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެްއވި. ދެން އަޅުަގނޑަށް މިއަދު މި ބަ މި  އިންތިޒާމުކުރަން  އިތުރަށް  އްދަލުވުން 

އިްއޒަތްތެރި   ލިބިަވޑަިއނުެގންނެވި  ފުރުޞަތު  ކުރަން  ސުވާލުތައް  ބައްދަލުވުމުަގއި  ެއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

އަރުވާނަން،   ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ސާފުކޮށްދެއްވުުމގައިހެން.  އިތުރަށް  ދާއިރާެގ  މެންބަރުންނަށް  އުތުރު  ތިނަދޫ 

 އަށް. ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

ހަމަ  ވަޒީރުކުރެން  އަޅުަގނޑު  ނުކުތާައކީ  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝކުރިއްޔާ 

ރު މި އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ިއސްތިސްނާ ކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް، ޓެކްސް އެ މިހާ

އެީއ  ؟ އިންނަނީ އެއްެވސް ހައްދެއް ނެތި ކުރެވޭ ޮގތަށް މި އިންނަނީ. މިކަމާއި ދޭތެރޭ ވަޒީރުެގ ޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮބައިތޯ

މިކަމުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވެސް ހަމަ ަމޢާފުކޮށްލައިދީ، ެއ އޮންނަ  

ޮގތަ ކަހަލަ  ދެވޭ  ަވޒީރުެގ  ލުއިތަކެއް  ދޭތެރޭ  ބޭއްވުާމއި  ޮގތަށް  މި  މިކަން  ނެތި.  ހައްދެއް  ވަކި  އޮންނަނީ  ކަށް 

ކޮބައިތޯ އެކަން ؟ ވިސްނުންފުޅަކީ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ބޮޑެތި  ތަރައްޤީެގ  ރާއްޖޭެގ  ޤަބޫލުކުރާޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު 

ފަދަ   ކޮންމެ  އިންވެސްޓަކަށް  ކޮންމެ  އަންނަ  ރާއްޖޭެގ  އެކަމަކު  އޮންނަ  ކޮށްދެވިދާނެ.  ޮގތަށް  ދެވޭ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 

ކޮބައިތޯ   ވިސްނުންފުޅަކީ  ވަޒީރުެގ  ފުރަތަމަ  ވަޒީރުެގ،  ހަަމ  ނުވާތީ  ކަމަކަށް  ޤަބޫލު  އެހާ  ައޅުަގނޑު  ެއއީ  އޮތުން 

 ބަލާލަންވެެގން އަޅުަގނޑު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންފައި ތިއްބެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު  

ެވސް  ސަރުވަޝް  އަދި  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  މިނިސްޓަރަށް  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިމުނީ.  އެ  ސުވާލުތަްއކޮށް 

ންބަރުންެގ ނުތަވަސްކަމަށް  އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުފުޅިއްޔާ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން، އެ ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ވީހާެވސް މެ

ދިރާސާކުރުމުަގއި  ބިލު  މި  އިތުރަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ެއީއ  ދެއްވުުމގައި.  ޖަވާބުތައް  ޮގތަށް  ލިބޭ  ތަޞައްލީެއއް 

އަޅުަގނޑު   ނޫނީ  ލިބުނިއްޔާ  ތާއީދު  ތާއީދުކޮށްެގން،  ހުށަހަޅާ،  ތަކުރާރުކޮށް  އަނެއްކާވެސް  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި 

 ންނަވާނަން. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން މިނިސްޓަރަށް އިނޭގތޯ. އިތުރަކަށް ނުދަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އަމީރު އިބްރާހީމް، ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ސަރުވަޝް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ދެން ނިންމާލަމުން އަޅުަގނޑު ެއއްޗެއް ފާހަަގކޮށްލާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ސަރުވަޝް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ބޭނުން.   ޅުވަޒީރުެގ ވިސްނުންފުހަމަ މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު ދެންެމ ކޮށްލި ސުވާލުަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނިސްޓަރަށް ވަޒީރު   ދެން  ބުނުްއވާފައި  އެްއޗެއް  ސަރުވަޝް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އިނޭގތޯ.  ފަހުން  ޖަވާބުދެއްވާނެ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން. 

 

އާދަމް ސަރުވަޝް  އަޙްަމދު  އެގެޒެކެޓިްވ،  ބަޖެޓް  ފައިނޭންޝިއަލް  ޗީފް  ފިނޭންސެްގ  އޮފް   މިނިސްޓްރީ 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް 

 އަޅުަގނޑުމެން ބިލު މި ފޮނުވީ މިދިޔަ އަހަރު ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވީ މި އާދެ! އަޅުަގނޑަށް، މިހާރު

ބިލު ފޮނުވަން މަޖިލީހަށް. ދެން މި ބިލުެގ ޑްރާފްޓިންގ މަސައްކަތް ނިމުނީ މަޖިލިސް ހަމަ ރިސެސްއަށް ދިޔަ ތަނާ.  

އަށް މި ދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު މި  ދެން މި އަހަރު ފެށުނުތަނާހެން ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިެގން މި ކުރި



 2021 ޖުލައި 2                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  43ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

54 

 

ވަުގތު އިންކަމް ޓެކްސްެގ ާގނޫނަށް ެގންނަން އެބަ ހުރި ހަމަ އަދި އިތުރު ބަދަލުތައް ވެސް. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން  

 ދެން ދިރާސާތައް ކުރެވެމުން މި ދަނީ އެކި ކަންކަާމއި ުގޅޭޮގތުން. ބައެއް ޕޮލިސީ ކަންކަން ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން

ހިމެނޭ  ބިލުަގިއ  މި  ވަުގތު  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ެގންނާނަން.  ެވސް  ކަންކަން  ިއތުރު  އަދި  ފަހަރެއްަގއި  އެހެން 

އިންކަމް   އެ  ވިސްނާފައި  ލޮޅުންތަކަށް  އަންނަ  ެގއްލުންތަކަށް،  އެކި  އަންނަ  ވިޔަފާރިތަކަށް  އެކިއެކި  ކަންތައްތަކަކީ 

އައި  ުގޅިެގން  އައުމާއި  ާގނޫނު  އެޮގތުން  ޓެކްސް  ޮގތުން.  އެޑްރެސްކުރުމުެގ  ކަންކަމަށް  އައި  އިމީޑިއެޓްލީ  ހަމަ   ،

ރީއިންޝުއަރެންސްެގ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް މި ބިލުން ބޭނުންވީ. އިންޝުއަރެންސް  

އި ރީއިންޝުއަރެންސް  ދޭ  އެބަ  ަވއިޕްައއުޓް  ހަމަ  އެްއކޮށް  ޕްރޮފިޓް  ލިބޭ  ނަާގތީ.  ކުންފުނިތަކަށް  ޓެކްސް  ން 

ައވަހަށް  އެންމެ  ޙަްއލުކުރަން  އެއީ  ުގޅިެގން  ނެތުމާއި  ރާއްޖޭަގިއ  މެކޭނިޒަމެއް  ެއހެން  ނަާގނެ  ރީއިންޝުއަރެންސް 

ބޭނުންވި މައްސަލައަކީ. ދެން އެކަމާއި ުގޅިެގން މި ބިލު އެހާ އަވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު ނިމުމުެގ ކުރިން  

ވިސްނުމުަގއި   ިގނަ ލާން  ފުދޭވަރަކަށް  ހުންނާނެ  ބިލުަގއި  ދެން  ވެސް.  އައީ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން 

ފުރަތަމަ   އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  ލިމިޓްކޮށްފަ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިސްތިސްނާތައް  ދެން  ެއއީ  އިސްތިސްނާ.  އެކިއެކި 

ެގ ކުރީަގއި ބީ.ޕީ.ޓީ ާގނޫނުަގއި ހުރި ބައެްއ  އިންކަމް ޓެކްސް ާގނޫނު މި ޑްރާފްޓް ކުރަމުން ައއީ. ދެން އެކަމަކު އޭ 

ކަންކަން، ބަެއއް އިސްތިސްނާތައް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް އުނިވެފައި މީެގތެރޭަގއި އޮތީ. އެ ޮގތުން ތަރައްޤީެގ  

ކަން  މަޝްރޫޢުތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެ ކުރީަގއި ބީ.ޕީ.ޓީ ާގނޫނުެގ ހުއްދަ، އެ

ކުރެވުނު. ެއކަމަކު އިންކަމް ޓެކްސްެގ ާގނޫނުަގއި ނެތް. އެހެންވީމާ، މީެގ ސަބަބުން ދިމާވާ އިޝޫއަކީ ހަމަ ހިންާގ،  

ޖެހެނީ.  ދައްކަން  ޓެކްސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ތަރައްޤީ  ހިންަގންވާ  ރާއްޖެ 

ނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް އަންނަނީ ހަމަ ދޭދޭ ޤައުމުތަކުެގ  އެކަމަކު ޓެކްސް ދައްކަން ބަލާއިރުަގއި ިގ

އެފަދަ  ޮގތެްއަގއި  އާންމު  އެހެންވީމާ،  ވެސްމެ.  ތެރެއިން  ެއްގރިމަންޓްސްތަކުެގ  ލެވެލް  ބައިލެޓްރަލް  ހެދޭ  މެދުަގއި 

ސަކޮށް ހިލޭ އެހީއެއް ދީފިއްޔާމުން  އެްގރީމަންޓްތަކުެގ ތެރެއިން ޓެކްސް މި އޮންނަނީ އިސްތިސްނާކޮށްފަ. ވަކިން ޚާއް

އެހީެގ  ހިލޭ  ެއއީ  މާނައަކީ  ދަްއކަިއެގންނުވާނެއޭ.  ޓެކްސްއެއް  މި  ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  އެްގރީމަންޓްަގިއ  އެހީދޭ  ހިލޭ 

ޚަރަދުތަކެއް،   އިތުރު  ހަމަ  ވައްދާ  އާމްދަނީއަށް  ދައުލަތުެގ  ޮގތުަގިއ  ޓެކްސްެގ  އަނެްއކާ  ެއއްޗެއް  ދޭ  ޮގތުަގއި 

 ޚަރަދުތަކެއް ކުރުުމެގ ބަދަލުަގއި ަގވަރުނަރު އެހީތެރި ފަރާތެއް އެބަ އިންޝުައރ ކުރަން ބޭނުންވޭ ސީދާ ދައުލަތުެގ

ތަރައްޤީެގ   ލާރިދީފިއްޔާ  ައޅުަގނޑުމެން  ަމޝްރޫޢުއަކަށް  ތަރައްޤީެގ  މި  ކުރަނީ.  މި  ޚަރަދު  ކަންކަމަށޭ  ދޭ  އެ 

ޓެކްސް. އެއި އަނެއްކާ ހަމަ ދައުލަތުެގ އެއް ޖީބުން ހަމަ  މަޝްރޫޢުއަކަށް ޚަރަދުކުރަނީ. އެ ޔަީގންކުރަން ބޭނުންވާ  

އަނެއް ޖީބަށް ދިޔުން ކަހަލަ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، މި ކަހަލަ ހާލަތްތަކުަގއި މިހާރު އިސްތިސްނާއެއް ދެވެން ނެތީމަ މި 
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އްކަން މި ޖެހެނީ ވެސް. ޖެހޭ ޮގތަކީ ދައުލަތުން އަމިއްލައަށް ބައިލެޓްެގ ތެރެއިން ހަމަ ޓެކްސްއަށްވާ ކޮމްޕޯނަންޓް ދަ

އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހެނީ  މި  ވެސް  ބީ.ޕީ.ޓީ  ތެރެއިން  ޓެކްސްތަކުެގ  އިންކަމް  އަދި  ވެސް  ޖީ.އެސް.ޓީ  އެހެންވީމާ، 

އަމިއްލައަށް ދަްއކަން. އެހެންީވމާ، އެ ކަމަށް ޙައްލެއް ެގނައުމުެގ ޮގތުން. އެހެންވީާމ، ބަޖެޓު އާޓިފިޝިއަލީ ވެސް  

  12ުގޅިެގން. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް ޙަްއލެއް ެގނައުމުެގ ޮގތުން ހަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން  އެބަ ބޮޑުވޭ އެކަާމއި  

ެއ   އިތުރަށް  ދެން  މަޝްރޫޢުތަކަށް.  ބޮޑެތި  ތަރައްޤީެގ  ހަމަ  އޮތީ  މި  ޓާެގޓްކޮށްފައި  ހަމަ  ލުއި،  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އޭ  ެއޑްކޮށްލާނެ  މިނިސްޓަރ  އަޅުަގނޑު  ުގޅޭޮގތުން  ހުރި ލިމިޓްކުރުމާއި  ދެން  ުގޅޭޮގތުން.  ޕޮލިސީާއ  ެގ 

އިސްތިސްނާތަކަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ އެކިއެކި ޕޮލިސީ އެކި ލެވެލްތަކުަގއި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުެގ އަލީަގިއ  

ގަވާއިދު   ހެދުމަށްފަހު  ާގނޫނު  ޓެކްސް  އިންކަމް  ކުރިއިރު،  ފަރުމާ  އަޅުަގނޑުމެން  ަގވާިއދު  ކަންކަމަކީ  ބަެއއް  އަދި 

ރު ަގާވއިދުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވުނު އެންފޯސްކުރުމަށް ޓަކައި ބައެއް ކަންކަން އެބަ ޖެހޭ ާގނޫނަށް ހެދިއި

ޕްރޮމޯޓްކުރަން. އެ ކަންކަންާވނެ ގަވާއިދުަގއި ލިޔެފަިއވެސްެމ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަންކަން ާގނޫނުަގއި ހުރުމަކީ މާ 

ާގނޫނަށް ެއ ކަންކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުެގ ޮގތުން ވަރަށް ިގނަ ަގާވއިދުަގއި ހުންނަ  ޖާއިޒު ކަމަކަށް ވާތީ ައޅުަގނޑުމެން  

ހުންނާނެ މި  ކަންކަން  ިގނަ  ވަރަށް  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިއިރު  ފަރުމާ  ަގާވއިދު  ބައިތަްއ،  ބައެއް 

ރަނުން އެ ވާހަކަ ެވސް. އެ ޙަޤީޤަތުަގއި  ާގނޫނުަގއި ހިމަނަން ފޮނުވާފަ. ޭއެގތެރެއިން އެްއ ކަންތަްއ މި ކަިއވެނީެގ  

ަގާވއިދުަގއި ހިމެނޭ ބައެއް. ެއކަން އެޮގތުން އެންމެ ރަނަގޅީ ާގނޫނުަގއި ކަމަށް ވާތީ އެ ކަހަލަ ބައިތައް ހިމަނާފައި 

ތަކީ.  ވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި މި ޓެކްސްެގ ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ފަރުމާކުރިއިރު ވިސްނުންހުރި ޮގ

 ؟މިނިސްޓަރ އެބަ އޮތްތޯ ެއއްޗެއް އިތުކޮށްލަން

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އަމީރު އިބްރާހީމް، ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

އާދެ! ތެންކިއު ސަރުވަޝް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަދި ކޮިމޓީ މެންބަރުން، ދެން ހަމަ 

ސުވާލުތަކަށް  ހުންނަ  އެ  ތިބޭފުޅުންެގ  ޮގތަށް  މި  އުފާވޭ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް.  މިއަދު  ފުރުޞަތު  މި 

ފާހަަގ ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  މީަގއި  ދެން  ޖަވާބުދިނުމަށް.  ވެސް،  މިއަދު  ެވސް  ދުވަހު  ކުރީ  ބޭނުންވަނީ  ކޮށްލަން 

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް މި ބިލު ފޮނުވުމުެގ ވިސްނުން އެކިއެކި ކަންކަމުަގއި އިޞްލާޙުތައް ލުމުެގ ިވސްނުން 

ރެއިން އެ ެގނެޭވ  އަޅުަގނޑުމެން ކިޔައިދިނިން. އެ އެްގޒެމްޝަންސްތަކަށް ިވޔަސް އަދި ވިތުހޯލްޑްކުރާ މެކޭނިޒަމްެގ ތެ

ބަދަލުތަކަށް ވިޔަސް އަދި އެހެނިހެން ރީއިންޝުއަރެންސް، އިންޓަރ ކަނެކްޝަން ޗާޖަރސް، މި ހުރިހާ ކަންތަކުަގިއ  

ދެން  ސަބަބުތައް.  މުހިންމުވާ  އިޞްލާޙުތައް  އެ  ކިޔައިދިނީ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ވިސްނުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް 
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ހެން އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގތެރެއިން ޙައްލުތަކެއް އެބަ ެގނެޭވ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރި

އެ ބޭރުެގ މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދެވި މި ތިބޭ ކަންކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލުތަކެއް އެބަ ލިބިެގން އެބަ 

ޓްސްތައް ނުހިން، ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ އަހަރު ދެ  ދޭ. ދެން މީަގިއ ބަެއއްެގ ކޭޝްފްލޯ ދަތިކޮށްލާފައި ެއ ހިންޭގ ޕްރޮޖެކް

އަސްލު   އެހެންވީމާ،  ވާންާވނީ.  ވިސްނުމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނޫން  ވެސް  ހުރުމެއް  އެޮގތަށް  ނުނިމި  އަހަރު 

ރަނަގޅު   ވަރަށް  ވިސްނައިފިއްޔާ  ޖުމުލަކޮށް  ފަިއދާތަކެއް،  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އިޤުތިޞާދަށް  ރާއްޖޭެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި 

މިސާލަކަށް  ފައިދާތަކެ އިތުރުން  އޭެގ  ދެން  ވެސް.  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޤަބޫލުކުރެޭވ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަކަށް  އަންނާނެ  އް 

އެްގޒެމްޝަންސްތަކުެގ ވިސްނުމަށް އަޅުަގނޑު މީެގ ކުރިން ވެސް މި ފާހަަގކުރި، ވަރަށް ބޮޑަށް ޓްރާންސްޕޭރެންޓް 

ާގނޫނު ވާނީ.  ކަމަކަށޭ  ެގންދެވޭނެ  ތެރެއިން  ކަންކަން  މެކޭނިޒަމެއްެގ  އެ  ކިހިނަކުންތޯ  އޮންނާނެއޭ  ލިޔެފައި  ަގއި 

ނުޖަހާ   ޖެހުމުެގ  އެޮގތަށް  ޕްރޮޖެކްޓެްއ  ބޮޑު  އަދަދެއްެގ  ަވކި  މިސާލަކަށް،  ވަކި  އިތުރުން  އޭެގ  އަދި  ދެން  ކުރާނީ. 

ކު ޑިފައިން  އޭަގއި  ބޭނުންވަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަސްލު  ޕްރޮސެސްއެއް  އޮތީ  މި  ރެވިފަިއ  ހުށަހަޅާފައި 

ބުނެފަިއ   ޮގތަކަށޭ ކިޔާފައި،  ކުރެވޭނީ މިވެނި  ޕްރޮސެސްއެއް. އެ ކަމެއް  އޮންނަން. ކޮންމެ ކަމެއް ެވސް ކުރެވޭނެ 

  300،  200ާގނޫނުަގއި އެ ލިޔެވިފައި އޮތުން. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރެްއވިހެން އަދި  

ކަމުަގިއ ވަނީ ނަމަެވސް ރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަށް ެގންދަން   މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ނުވި

ބޭނުންވާނެ ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޓަރއެއް ހުރެދާނޭ ބޭރުެގ ފަރާތަކުން ރާއްޖެއަށް އަިއއްސަ، ރާއްޖޭެގ ބަޔަކު މިސާލަކަށް  

އެ އަދި  ވިޔަސް  ޮގތުަގއި  އެފް.ޑީ.އަިއެއއްެގ  ނޭނެގ  އަޅުަގނޑަކަށް  ހަމަ  ރާއްޖެއަށް  އިނޭގތޯ  ވެސް  ޮގތަކަށް  ހެން 

ވިޔަސް،  މެރިކަލްޗަރ  މިސާލަކަށް  ހަމަ  ބަޔަކު  ބޭނުންވެދާނެ.  ކުރަން  ކަމެއް  އިންވެސްޓްކޮށްެގން  އައިސް 

ބޭރުެގ   ޑިޖިޓައިޒޭޝަން  އިނޭގތޯ  ބޭނުން  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ރާއްޖޭަގއި  އަދި  ިވޔަސް  އެކުއަރކަލްޗަރ 

ެގ މިސާލަކަށް ކްލަުއޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ، މި ކަހަލަ ކަންކަން ވެސް ކުރަން. އެ މޭ ބީ ފަރާތްތަކުން އައިްއސަ ރާއްޖޭ 

މިލިައން ޑޮލަރުެގ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް. ެއކަމަކު ރާއްޖޭެގ ސެކްޓަރ   300،  200އޭެގ ޖުމުލަ އަދަދު ނުވެދާނެ މިސާލަކަށް  

ެއއަށް ޓެކްސްެގ ލުއިތަކެްއ ދި ެއ ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ފެއަރ    ނުމުެގ ބާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާތީވެ 

މެކޭނިޒަމެއްެގ ތެރެއިން އޮތުން އެއީ ހަމަ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަސްލު.  

ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްސްެގ އެ ެއގްޒެމްޝަންސް ދެވޭނެ ޮގތް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިމިޓުކުރެވިފައި އެ އޮތީ ތީެގ،  

ކަންބޮޑުެވވަޑަިއަގންނަވާނެ  ތި މެންބަރަކު  އެްއވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  އޭަގއި  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ   

އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ؟ ތޯ  5؟ %ތޯ 7؟ %ތޯ 10ނުކުތާއެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއްނުކުރަން. ދެން %

ަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި   5އް. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް % ހަމަ ޑިބޭޓު ހަމަހަމަ ކޮށްކޮށް ތިބެވިދާނެ ކަމެ
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ައޅުަގނޑުމެން މި ދެއްކީ މި އަންނަ   ވިތުހޯލްޑް މި ކުރާ ބަދަލު، ރޭޓު ބަދަލުކުރަން މި ވިސްނީ ނަންބަރސްއިން 

 މިއީ ވަކި އެހެން ބަދަލުތައް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ޭއެގ ިވސްނުމަކީ. ދެން، ެއްއވެސް ޮގތަކަށް

ކަމެއް ހާސިލުކުރާކަށް ނޫން. އަދި އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކުރިހެން ޓެކްސްެގ ނިޒާމަކީ ަވރަށް ސިމްޕަލްކޮށް އޮންނަން 

ޓެކްސް  މި  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  ޓެކްސްެގ  ވަރަކަށް  ކޮމްޕްލިކޭޓުވި  މިއީ  އެއްޗެއް.  ޖެހޭނެ 

ބޮ މިންވަރު  ނިޒާުމ ދޫވެެގންދާ  ޓެކްސްެގ  ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވްކޮށް  ނުވެޔޭ  ބޭނުމެއް  ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  ޑުވެެގންދާނެ. 

ނުވާނޭ.   އެޕްލައިެއއް  މިިއން  ކަމަކަށް  އިން  ހިނާގފައި  ކުރިން  މާނަައކީ  އޭެގ  ބަލާކަށް.  ބަދަލުތަކަކަށް  ެގންނަ 

ފެށިެގން ކުރިއަށް ައންނަ އިންޮވއިސަސްތަކަށޭ    ލުކިންގ ކުރިއަށޭ ބަލާނީ. އެީއ ާގނޫނު ތަސްދީޤުވާ ދުވަހުން-ފޯވަރޑް

ަގއި ވިތުހޯލްޑް ކުރެވޭނީ ތަސްދީޤުކުރެވުނު ދުވަހުން  5އަށް ބަދަލު ިވޔަސް، %  5އިން %  10މިސާލަކަށް އަދި %

ރެއިޒްކޮށްފައި    5ފެށިެގން ކުރިއަށް އެ ރެއިޒްާވ އިންވޮއިސްތަކަކުންނޭ މި % ަގއި ވިތުހޯލްޑުކުރާނީ. ޭއެގ ފަހަތަށް 

ަގއޭ. އެހެންީވމަ، އެއީ ހަމަ އަޅުަގނޑު    10ރި ހުރިހާ އިންވޮއިސްތަކަކުން ވިތުހޯލްޑްކުރާނީ ހަމަ މިހާރުވެސް % ހު

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއެއް. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީކުރަން އެންެމ 

 ކަންބޮޑުވުންތަކަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޑްރެސްކުރެިވއްޖެ ކަމަށް. ވަރަށް  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މި ދެން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔަ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ އަދި ސަރުވަޝް، ހުކުރު ދުވަހެްއަގއި މި ަގޑީަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އޮޅުންފިލުވާލަން 

ުގޅޭޮގތުން   ބިލާ  މި  ެވސް  ދެވަނަފަހަރަށް  އަދި  ުގޅިވަޑަިއަގތީ.  ކޮމިޓީއާ  ޖަވާބުދެއްވަން  ސުވާލުތަކަށް  ބޭނުންވި 

މެންބަރުންެގ ނަމުގައާއި ައޅުަގނޑުެގ ނަމުަގއި ައދި ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި  މަޢުލޫމާތު ދެއްވީތީ ހަމަ ކޮމިޓީެގ އެންމެ  

މިނިސްޓަރާ  އަދާކުރަމުން  ޝުކުރު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށް  ހަމަ  އެއްބާރުލުން  ެގންދަާވ  ދެއްވަމުން  ތި  ވެސް 

 .  އެްއކޮށް ކުރިއަށް ެގންދާ މި ބައި ނިންމާލާފައި ދެން، އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްދާނީ އިނޭގތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓަރު އަމީރު އިބްރާހީމް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން ެއހެންވީމާ ވަކިވެލާނަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ހިތު އަޅުަގނޑު  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ކުރެްއވުމުެގ  އާދެ!  ސުވާލުތައް  ބޭނުންވި  ން 

ވިސްނުެމއްަގއި   އެއް  ކަންކަމުެގ  ޮގތަށް  ބޭނުންވާ  ެއންމެ  ކަންކަމުަގއި،  ޮގތަށް  އެދެވޭ  އެންމެ  ލިބުނު  ފުރުޞަތު 

ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަެވސް،  ވީނަމަވެސް.  ކަމުަގިއ  ނައި  ޖަވާބުތަކެްއ 

ަވނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙާ ުގޅޭޮގތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވިސްނުންފުޅު   55ންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެ

އެ   ބަލާއިރު  ޮގތަށް  އޮތް  ތާއީދު  ކަމަށް  އެ  އަދި  ވާހަކަފުޅުތަކާއި  މިނިސްޓަރުެގ  ހުރީ  ވާހަކަދެއްކެވިއިރު  ފަހުން 

 އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކުރިން އެ އޮތް ޮގތަށް ފާސްވެފައި  އިޞްލާޙަިއެގން ކުރިއަށް ަވޑައިނުަގންނަވާ ޮގތަށް. ދެން

އޮތް މާއްދާއަކަށް ވާތީ އެ މާްއދާ އޮތް ޮގތަށް ފާސްވެފައި ޮއތް ކަމަށް ބަލައިެގން އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްދާނީ އިނޭގތޯ. 

ކަ އެ  އޮވެއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  ނުނިމި  އިން  ދެން  އެދޭނަން  އިދާރީމޭޒުަގއި  ައޅުަގނޑު  ުގޅޭޮގތުން  އެހެންވީމާ،  މަކާ 

 ކުރިއަށްދާން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ހުށަހެޅުއްވި   50-1އާދެ!   އިތުރަށް  މީރާއިން  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ވަނީ.  ފާސްކުރެވިފައި  ކުރިން  މާއްދާ  ވަނަ 

މިނިސްޓްރީއާއެކު   ފިނޭންސް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  މިއީ  ުގޅިެގން  މާއްދާއާ  އެ  ދެން،  ތެރޭަގއި.  އިޞްލާޙުތަކުެގ 

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިިވ    3ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ެގ    50ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަ ވޭ އިތުރު ދެ މާއްދާ. ެއއީ، ާގނޫނުެގ  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައި ނުވާ އަދި އެ ފަރާތުެގ ދާއިމީ މަރުކަޒެްއ   -3  -)ހ(  -50ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  

ާގނޫނުެގ   މި  އާމްދަނީއަކީ  ލިބޭ  ފަރާތަކަށް  ނެތް  ބަޔާންކޮށްފައި   50-1ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މާއްދާަގއި  ާވ  ވަނަ 

ާގނޫނުެގ   މި  ނުވަތަ  ލިބޭ،  މި   55މުޢާމަލާތްތަކުން  ކަމުގައިވުން.  ާއމްދަނީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 އަށް ހަވާލާ ިއތުރުކުރެވުން.   50-1މާއްދާއަށް މި އަންނަ އިޞްލާޙަކީ މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި   ފަހުން  މެންބަރުން  ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި  އިޢުތިރާޟެއްނުކުރަްއވާ  ެއްއވެސް  ދޭތެރޭަގިއ  ބަޔާ  އިތުރުކުރެވުނު 

ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑު ވޯޓަކަށް ނާހާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއަށް ތާއީދުކުރައްާވ ކަމަށް ބަލާފައި ައޅުަގނޑު  

 ؟ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާނީ އިނޭގތޯ. އަފްޒާލް ދެން، އެބަ އިންތޯ އިތުރު މާއްދާެއއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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އިތުރުން   ޭއެގ  ހަމަ  ދެން  ހަމަ    51އާދެ!  ެވސް  އެީއ  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ    50-1ވަނަ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ   އިތުރުކުރަންޖެހޭތީވެ  މާއްދާއަށް ވެސް  މި  ހަވާލާ  މާއްދާެގ  އެ  ާވތީވެ  ހުށަހަޅާފައި  އިތުރުކުރުމަށް 

މި ާގނޫނުަގއި އެހެން  -51. އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓާއި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ދައްކަން ނުޖެހޭ ބައެއް ހާލަތްތައް.  އިޞްލާޙެއް

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    50ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްަގއި ވީނަމަވެސް މި ާގނޫނުެގ  

ާގނޫނުެގ   ށުން ޓެކްސް ނަާގ މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއާ ުގޅިެގން  ވަނަ މާއްދާެގ ދަ  50-1މީހުން ނުވަތަ މި 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޓެކްސް ނަާގ އާމްދަނީއާ ުގޅިެގން ެއްއެވސް އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓެއް   55ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ  

 އަދި ފައިނަލް ޕޭމަންޓެއް ދަްއކާކަށް ނުޖެހޭނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އެްއވެސް ިވސްނުންފުޅެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާުމން ވިސްނުން.އަޅުަގނޑު ހަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގިއ އެ ބަޔާންކުރާ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ސާފު.    50މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ބޭނުން މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑު އިދާރީމޭޒުަގިއ އެދޭނަން އެ އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްލަދޭން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ    50ވަނަ މާއްދާަގއި ާގނޫނުަގއި މި އިންނަނީ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ހާލަތްތައް. އެހެންވީާމ،    50

މި   ާގނޫނުެގ  މާއްދާަގއި  މި  )ހ(ަގއި  ދަންނަވާލާނަން.  ައޅުަގނޑު  އެހެން   41އިންނަނީ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ފަރާތުން ޓެކްސް އަހަރަކަށް  ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާލަތެއްަގއި ޓެކްސް ދައްކާ  ައންނަނިވި  ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް 

ޓެކް މި  ތެރޭަގއި  ޭއެގ  ނުޖެހޭނެއެވެ. ދެން  ހުށަހަޅާކަށް  ބަޔާން  ފަރާތްތަކުގެ ޓެކްސް  ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ  ބަޔާން  ސް 

ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީފަ. ދެން   55ވަނަ ނަންބަރުަގއި ކުރީަގއި މި ިއންނަނީ ހަމައެކަނި    3ތެރޭަގއި މި މާއްދާެގ  

  ާއއި ުގޅިެގން މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙު އެ މާއްދާއަށް ރިފަރެންސް ިއތުރުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އެ  50-1އޭެގ އިތުރުން  

ޮގތުަގއި.   ބައެްއެގ  ނުޖެހޭ  ހުށަހަޅަން  ބަޔާން  ޓެކްސް  މި  ކުރެވެނީ  އިސްތިސްނާ  މި  އޯފްޝޯރ ފަރާތްތައް 
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މި   ފަރާތްތައް  ބަޔާންކުރާ  އެ  މާއްދާަގއި  ެއ  އެހެންވީމާ،  ދެްއކުން،  ޓެކްސް  ޓްރާންސްފަރ  އިންޑައިރެކްޓް 

 ވަނަ ނަންބަރުަގއި.  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ   50އިތުރުކުރެވެނީ 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 ؟އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސާފުވެަވޑަިއެގންފިތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ިމ   ައޅުަގނޑު އަދި އޯފްޝޯރ އިންޑައިރެކްޓް ޓްރާންސްފަރ،  އިންޑައިރެކްޓް  އޯފްޝޯރ  އާދެ! ސާފުވެއްޖެ. މިހާރު 

މިސާލަކަށް ؟ ޓްރާންސެކްޝަންތަކުެގ ޭއެގ ޑެފިނިޝަން މާނައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭނެތޯއޭ މި ާގނޫނު ހަދާއިރު

ބޭރުަގއި   ައއްސޭރިން  ރާއްޖޭެގ  އެހެން  ރާްއޖޭއޯފްޝޯރ  އެއީ  ކުންފުންޏަކާ  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ބޭރުަގއި  ން 

ހަދާފައި  ބަޔަކަށް  އަނެއް  ެއއްބަޔަކު  މުޢާމަލާތެއްަގއި  ިވޔަފާރީެގ  ހިނާގ  ރާއްޖޭަގއި  ވިޔަފާރީަގިއ  އެ  ކުންފުންޏަކާ 

ކަމަށް ޖާގައެއްދީފި  އަޅުަގނޑުމެން  ހަދަން  ޓްރާންސެކްޝަން  އެ  މާނައަކީ  އޭެގ  ޓްރާންސެކްޝަން.  ވަންޏާ   އޮންނަ 

ކޮށް ހުރިހާ ޓްރާންސެކްޝަންތަކެއް ހަދައިފިއްޔާ، ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރމުޅި ޕްރޮޖެކްޓު ނިންމާއިރު ޯއފްޝޯ

ރާއްޖޭެގ އެތެރޭަގއި ދައުރުވާ ފައިސާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނެތި ހިނގައިދާނެތީ އެތެރެއަށް ވަންނަ ފައިސާ، ރާއްޖޭެގ 

ފޯ ދަމާ  މި  އެތެރެއަށް  ދިމާލަކަށް.  އެތެރެއަށް.  އެހެން  ވެލޯސިޓީ  އޮންނާނީ  މުޅިން  އޭރަށް  ނުހުންނާނެ.  ސްއެއް 

ޑައުންވަރޑް އަޕްވަރޑަށް ވެފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ ެއއީ އެ ޓްރާންސެކްޝަންތައް އެ އިސްތިސްނާާވ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ  ކިހިނެއްތޯއޭ  ހެދީމަ  އެހެން  އޭެގން  މިސާލަކަށް  ޭއެގން  ފަ؟ ސަބަބަކީ  ބޭރުަގއޭ.  އިސާތައް 

އޯފްޝޯ ޓްރާންސެކްޝަންތަކެއް  ހުރިހާ  އެހެންވެްއޖެއްޔާ  ނުޖެހެޔޭ.  ބަޔަކަށް  ރދައްކަން  އަނެްއ  ބަޔަކު  އެްއ  ކޮށް 

މިހާރު   ކުންފުންޏެއް އޯފްޝޯރ  ހަދާފާނޭ.  ބޭރު  ރާްއޖޭން  ެއކަމަކު  ނޫން.  ކުންފުންޏެއް  ރާއްޖޭެގ  ކުންފުންޏަކީ 

ވަޒަންވެރިިވ   ހިންާގ  ރާއްޖޭަގއި  މި  ފަރާތުަގިއ  ދެ  ނިމެންދެން  ޕްރޮޖެކްޓު  ކަނޑައަޅައިެގން  އެޖެންޓެްއ  ކަަމށް 

އޯފްޝޯ ބޭރުންބޭރަށް.  ބޭރުންބޭރަށް،  ވެސް  ކަމެްއަގިއ  ހުރިހާ  ަގތުާމިއ  އެްއޗިހި  ނިންމަނީ. ރމުޢާމަލާތް،  ކޮށް 

ކިހިނެއްހޭ ވާނީ ކަމަށް ވަންޏާ  އަޅުަގނޑު އުފެދޭ ސުވާލެއް ؟ އެހެންވެއްޖެ  މަޢުލޫމާތެއް  މިއީ  . އިދާރީޭމޒަށް އެފަދަ 

 ؟އެބަ އޮތްތޯ ލިބިފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އަފްޒާލް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! ނިއުޝާ އެބައި ބޮޑަށް އެކްސްޕްލެއިންކޮށްލަދެްއވާނެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ނިއުޝާ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އަޅުަގނޑު އެބަ ބަލާލަން ނިއުޝާ. އާދެ! ނިއުޝާ. ؟ ނިއުޝާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ހުށަހަޅަން   ބަޔާން  ޓެކްސް  ެވސް  އެބޭފުޅުން  އިނޭގތޯ.  ހުރި  އެބަ  ހާލަތްތައް  ނުޖެހޭ  ހުށަހަޅަން  ބަޔާން  ޓެކްސް 

މި   އެބޭފުޅުން  އެބޭފުޅ50ުނުޖެހޭނީ  ކުރަނީ  ،  ރެފަރ  މި  ދަށުން    50-1ން  މާއްދާެގ  ދެ  އެ  އިނޭގތޯ.  އަށް 

އިންނަނީ،   މި  ހާލަތްތައް.  ޖެހޭ  ހުށަހަޅަން  ބަޔާން  ޓެކްސް  މި  ކަމަށް  ެއ 1އިސްތިސްނާވާނެ  އިންނަނީ  މި  ަގއި 

ޅާ އަދަދަކަށްުވރެ  ފަރާތަށް އެ އަހަރު ތެރޭަގިއ ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގިއ ކަނޑައަ 

އާމްދަނީ ލިބިފައި ވަނީ ަވޒީފާދޭ އެންމެ 2ކުޑަވުން.   ަގއި މި އިންނަނީ، އެ އަހަރުަގއި އެ މީހަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ 

ނުވަތަ   ވުން.  ކަމަށް  ފަރާތްތަކުެގ  3ފަރާތަކުން  އެ  އަދި  ަވޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  އިންނަނީ،  މި  ަގއި 

ދިވެ މަރުކަޒެއް  ާގނޫނުެގ  ދާއިމީ  މި  އާމްދަނީއަކީ  ލިބޭ  ފަރާތަކަށް  ނެތް  ާމއްދާަގއި   55ހިރާްއޖޭަގއި  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އާމްދަނީ ކަަމށް ވުން. އެ ހާލަތްތަކުަގއި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިނޭގތޯ މި 

 ބުނަނީ.

 

   ކެވުން: ވާހަކަދެއް މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
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މީެގ   އަނެްއކާ  ަގވާއިދަކުން  ލާފަ.  އިންނަނީ  މި  ީމަގއި  އޭރިާއއަށް  ްގރޭ  މިހާރު  އަޅުަގނޑަށް.  ސާފުވެއްޖެ  އޯކޭ 

ެއ   އަޅުަގނޑަށް  ެއހެންވީމާ،  ކުރަނީ.  އިސްތިސްނާ  ަގާވއިދުން  އެ  ދިނީމަ  ދެނީ.  އެނެކްސެްއ  މިއަށް  ތެރޭަގއި 

އެކަަމކު މީަގިއ ކީއްެވެގންތޯ އެ ާގނޫނަކަށް އެބައި ނުލަްއވަން،    ޕްލޭނެއް ދެއްތޯ ަގާވއިދުަގއި އެ އިންނާނީ. އެްގޒެކްޓު 

ދޫކޮށްލަނީ އެ  އެީއ  ؟ ަގާވއިދަކަށް  މިއަށް.  އިޢުތިރާޟެއްނެތް  އަޅުަގނޑު  އެކަމަކު  ދެން  ސުވާލެއް.  އުފެދޭ  އެއީ 

 ނޫން އެއީ. މުޤައްރިރު.    ަގާވއިދު ހައްދަާވއިރު އަޅުަގނޑަކަށް ަގާވއިދު ލެވިދާނެ ލިމިޓުކުރާއިރު. ެއއީކީ ަމއްސަލަެއއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  އާދެ! ސާފުވެއްޖެ. 

ނެ ސުވާލެއް  މެންބަރެއްެގ  އިްއޒަތްތެރި  ެއއްެވސް  އެހެން  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  އެްއކޮށް ސާފުވެަވޑަިއެގންފި.  ތުމާ 

 އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަށްެގންދާ މާއްދާ އިތުރަށް ދަންނަވާލަދެްއވުން އެދެން. 

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ މާއްދާ ދެންމެަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓާއި ފައިނަލް ޕޭމަންޓު ދައްކަންނުޖެހޭ   51އާދެ!  

-1ވަނަ ނަންބަރަށް ެގނަިއ ފަދައިން    3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    50ާމއްދާަގިއ ވެސް ކުރިން މި  ހާލަތްތައް. ހަމަ އެ  

ބަޔާންކުރާ  50 މި  މި  އޯފްޝޯރ  ަގއި  ހަވާލާ  މާއްދާއަށް  އެ  ުގޅޭޮގތުން  މުޢާމަލާތާ  ޓްރާންސްފަރެގ  އިންޑައިރެކްޓް 

ވަނަ މާއްދާެގ    55އި މި ވަނީ ހަމައެކަނި  ވަނަ މާއްދާަގއި ވެސް ކުރިން ހަވާލާދެވިފަ  50އިތުރުކުރެވެނީ. ހަމަ މި  

ދަށުން ޓެކްސް ނަާގ އާމްދަނީއާ ުގޅިެގން އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓެއް ވެސް ފައިނަލް ޕޭމަންޓެްއ ވެސް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ 

ެގ ދަށުން ޓެކްސް ނަާގ މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއާ ުގޅިެގން ވެސް  50-1ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އޭެގ އިތުރުން  

 ވަނަ މާއްދާ.  51ންޓަރިމް ޕޭމަންޓަށް ނުވަތަ ފައިނަލް ޕޭމަންޓެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް މި އިޞްލާޙުކުރެވުނީ އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އާދެ! އެހެންވީމާ، އެކައްޗެއް ތި އެޕްލައިވަނީ މި ކޮޅަށް ެވސް ދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ. އަނެއް ާމއްދާ އިތުރުކުރެވުނީމަ އެ އިސްތިސްނާ މި ެގނެވެނީ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ތި މާއްދާެގ ެވސް ހަމަ ކުރީ މާއްދާއެކޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަންޏާމު

 އެްއޮގތަށް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާނަން އިނޭގތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙެއް. ދެން ޭއެގ    68އާދެ! ދެން އިނީ ާގނޫނުެގ  

މަޢުލާ އަޅުަގނޑު  ާގނޫނުެގ  ކުރިން  ދަންނަވާލާނަން  ޓަކައި  އިޞްލާޙެްއ   64މާތަށް  މީރާއިން  ާމއްދާައށް  ވަނަ 

ެއ އިޞްލާޙަކީ ޢާންމު ފަރުދުންެގ މަޢުލޫމާތު   ވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް މީރާއިން    3ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ. އެކަމަކު 

ލިބި ބާރު  ދާއިރާއެްއަގއި  ފުޅާ  ވަރަށް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  މާއްދާއެްއ  ހޯއްދެވުމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޮގތަށް  ދޭ 

ކަމަށް ވާތީ އެ ާމއްދާ އެފަދައިން ބިލުަގއި ހިމަނަން ނުފެންނަ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފަ. އެ ާމއްދާ އުނިކުރަްއވާފަިއ  

ފަިއާވ  މި ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ އޭ.ޖީ އޮފީހުން އަލުން ޑްރާފްޓް ފޮނުއްވިއިރުަގއި. އަދި މީރާއިން ހުށަހަޅުއްވާ

ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދޭނެ އިތުރު ޮގތްތަކާ މެދުަގއި ފަހުން މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހު ޓެކްސް ނެުގމާ ބެހޭ އިދާރީ  

މީޓިންގަގއި   މި  ވަނީ،  ބަޔާންކުރައްވާފަިއ  ކަމަށް  ކުރަްއވާނެ  މަސައްކަތް  ެގންނެވުމަށް  ިއޞްލާޙުތައް  އެ  ާގނޫނަށް 

 އިން.ވެސް ިއއްޔެ ފާހަަގކުރެްއވި ފަދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަތުޙު މީރާެގ  ދާއިރާެއއްަގއި  هللا އާދެ!  ފުޅާ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ވެސް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  އަދި  ޢަމީރު  މިނިސްޓަރ  އަދި 

މަޝްވަރާކުރެވިފައި އޮތް ކަެމއް. ދެން އެ ބައްދަލުވުމުަގއި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އޭ.ޖީ އޮފީސް އަދި ފިނޭންސް 

ފުރުޞަތު  މިނިސް އަޅުަގނޑު  ޮއތީ.  ވަކާލާތުކުރަްއވާފައި  އުނިކުރަން  ފުރުޞަތަށް،  އުނިކުރަން  މާއްދާ  ތި  ޓްރީން 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު މެދު   އަރުވާނަން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު
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މި ޓްރާންސްޕޭރެންސީއަށް އޮތް ޖާަގެއއްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީެގ ތެރޭަގއި މި އޮތީ މީރާއިން. ެއއީ ތަރޑްޕާޓީ  

އޯފްޝޯ ތަރޑްޕާޓީއާ  ރ ޓްރާންސެކްޝަން  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ޭއެގ  ހަދާއިރުަގއި  ޓްރާންސެކްޝަންތައް  އެ  ބެހޭ ެގ 

ނުވަނީނަމަ.  ކަމުަގއި  ކުށްނޫން  މަޢުލޫމާތު  ކަމަށް،  ކުށް  މިއީ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ  ހޯދުން  މަޢުލޫމާތު 

އެދެނީ  މީރާއިން  މާއްދާއެއްތޯ.  ބެހޭ  ޓްރާންސްޕޭރެންސީއާ  މިއީ  ޔަޤީންކޮށްދީ  އިދާރީމޭޒުން  އަޅުަގނޑަށް 

އެދެނީ   މި  އަނެއްކޮޅުން  ކަމަށް.  ކަމަށް. ހާމަކުރަންޖެހޭނެ  ނުޖެހޭނެ  ހާމަކުރާކަށް  ކޮންމެހެން  އެބައި  އަނެއްކާ 

ނުޖެހެނީ ހާމަކުރަން  ކީްއެވެގންތޯ  އިނީ؟ އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ  ާމއްދާެއއްތޯ  ބުނީ  ؟ އެކަހަލަ  މި    64މިސާލަކަށް 

ޢާންމު ފަރުދުންެގ    ވަނަ މާއްދާއަށް މީރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ޢާންމު ފަރުދުންެގ މަޢުލޫމާތު، މަޑުކޮށް،

ވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް މީރާއަށް ހޯއްދެވުަމށް ކޮމިޝަން ޖެނެރަލް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބާރު ލިބިދޭ   3މަޢުލޫމާތު  

ޮގތަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް މާއްދާއެއް ކަމުަގއި ވާތީ ެއ މާއްދާ އެފަދައިން ބިލުަގއި ހިމަނަން ނުފެންނާތީ. ކޮމިޝަނަރ 

އޮފް   ެއ  ޖެނެރަލް  އިނުގނީމާ  ބައެއްކަން  ކޮން  އެއީ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ފުޅާދާއިރާއެްއަގިއ  މުޅިން  އެ  ޓެކްސޭޝަނަށް 

ކަންކަން ކުރަން ފަސޭހަވާނީ. އެކަމަކު ތަރޑްޕާޓީ ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހަދާއިރުަގއި އެ ފައިސާ އެ ހިފައިެގން ޮގއްސަ  

ނޭނ މީހާ  ދިން  ފައިސާ  ޮގްއސަ  އަޅައިެގން  ދަބަހަށް  އުޅެނީ.  މިސާލަކަށް  މި  ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ިގެގން 

ވަނަ ފަރާތަކުން ޮގސް ދޭއިރުަގއި ެއ    3އެހެންވީމާ، އެ ދެ ފަރާތުން ހިންާގ މުޢާމަލާތެއްެގ ތެރޭަގިއ އެ ފައިސާ  

ދަބަސް   ފޮރުެވއޭ  އެބަ  ތެރެިއން  މީެގ  މާނައަކީ  ޭއެގ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޮއެވއްޖެ  ޮގތަށް  ނޭނޭގ  މީހާއަށް  ދޭ  ދަބަސް 

ކުރިއަށް  ެގން ޮގތަށް އެ ނިންމުން  ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް  މީރާިއން އެ  ހަމަ އެދެން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މީހާ.  ދިޔަ 

ެގންދިއުމަށް. ކުށްކަމުަގިއ ނުަވނީނަމަ. އިދާރީމޭޒުން އަޅުަގނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ އަނެއްކާ އޮޅިެގން ދައްކާ ވާހަކައެްއ  

ޅުަގނޑު މި ދެންމެ ފާހަަގކުރި ވިސްނުމުަގއި އެ މީރާަގއި އެ ވިސްނުމުަގއި  ކަމުަގއި ނުވާނަމަ މި ވިސްނުމުގައި، އަ

 އޮެވއްޖެްއޔާ މީރާެގ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  އިއްޔެ އޭ.ޖީ އޮފީހުންނާއި ފިނޭންސް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު އިދާރީމޭޒުަގއި އެދޭނަން  

ުގޅޭ ޮގތުން ދެއްވި ތަފުސީލުެގ ިއދާރީމޭޒަށް ދެއްވެން ހުރި މައުލޫމާތެއް ޙިއްޞާކޮށްދެްއވާ   މިނިސްޓްރީން ތި މާއްދާއާ

 އިނޭގތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވެސް    އްުގތު ޑޭޓަރ ޕްރޮޓެކްޝަންެގ ާގނޫނެ ވަ   އާދެ! އަސްލު އޭ.ޖީ އޮފީހުން ވެސް ިއއްޔެ ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެއްވީ މި

އެވަރުެގ   ާގނޫނަށް  މި  ހޯދުމަށް  މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތެއް  ތިންވަނަ  އެޮގތަށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރުދުންެގ  ނެތުމާއެކުަގއި 

  ތީ މި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރާއިރުަގއި ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭތީއާއެކުަގއި އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރަންޖެހޭ

އެހެންވީމާ ކަމަށް.  ނެތް  އިތުރުކުރެވެން  މާއްދާ  އެ  ެއންމެވަުގތު  ބިލުެގ  މި  މާދަމާއަކީ  ކަމަށް   ،  ދުވަސް  ފަހު 

ވިދާޅުވީ   ކަމަށް  ބައްލަވާފައި  ބެއްލެވުންތައް  އިތުރު  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  އަދި  ވެސް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ވުމާއެކުަގއި 

އިތުރުކުރެއްވޭނީ މާއްދާއެއް  ކުރިއަށް    އެކަހަލަ  ވިދާޅުވަނީ  އެ  ދެން  އިތުރުކުރެްއވުމަށްވުރެ.  ަވުގތަށް  ވަުގތުން  މި 

ކަަމށް ކުރާނެ  މަސައްކަތެއް  ހުރި  ކުރެވެން  ިއތުރުކުރުމަށް  މާއްދާ  އެ  ޓެކްސް    .އޮތްތަނުަގއި  އަދި  ދެން 

އެކްޓަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވަ   ކަމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ިއތުރުކުރުމަށް  މާއްދާ  އެ  އަދި  ބޮޑަށް  ނިއުޝާ  ދެން  ނީ. 

 އިތުރުކޮށްލަްއވާނެ މި މާއްދާާއ ުގޅޭޮގތުން މަޢުލޫމާތު.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު މިއަށް ކަމެްއ ސާފުކޮށްލަދޭނަން އިނޭގތޯ. މިހާރު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ދާ ޮގތް ބޮޑަށް. މީރާއަށް މިހާރު 

ރިކުއެސްޓް މަޢުލޫމާތު  އެ  މިޮގތަށް  ޮއޑިޓަކުރެވޭނީ  ެގންދަވާ  ކުރައްވަމުން  ޮއޑިޓެްއެގ    ކާއި ބޭފުޅުން  އެ  ުގޅިެގން 

މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނީ. ދެން މިހާރު އަސްލު މި މާއްދާ މީރާއަށް މި ލާފައި ހުރި ސަބަބަކީ އޮޑިޓަކާ ުގޅިެގން    މަށްބޭނު

ދައްކާ  ހޯދަންވެެގން ޓެކްސް  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި  މީރާއިން  ފަރާތަކުންނޫނަސް  މިސާލަކަށް   . 

މަޢުލޫ މިހާރު  ފާހަަގކުރެްއވި  މަސް  އެބޭފުޅުން  ހުށަހަޅާ  މި  މިނިސްޓްރީއަށް  ފިޝަރީޒް  ބުނަންޏާ  މިސާލަކަށް  މާތު 

ހުރި ފަރާތްތަކާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ވެރިފައިކުރަން އެބޭފުޅުން މި ފަރާތްތަކާ ުގޅިެގން   ެއޮގތުން އެ ރިޕޯޓުަގިއ އެ  .ރިޕޯޓް

އޭ.ޖީން އެ ފާހަަގކުރާ ކަމަކީ ެއއީ ބައެްއެގ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް.   މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެކަހަލަ ޮގތަކަށް. ދެން  އެ

ސަބަބުން އެޮގތަށް ވަރަށް ފުޅާ   އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދަން އިސްލާޙުެގ، މީރާއިން އެހާ ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި  އެހެންވީމާ

ހޯދަން އެ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން އެޮގތަށް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އެ މަޢުލޫމާތު   ތައްދާއިރާެއއްަގއި އެ މަޢުލޫމާތު

ރިކުއެސްޓްކޮށްެގން އޮތޭ  ހޯދަން  އެބަ  ައފްޒާފުރުޞަތު  ދެން  ޕްރޮޓެކްޝަން  .  ޑޭޓާ  ފަދައިން  ފާހަަގކުރި  ވެސް  ލް 

ނާނެ އިމްޕެކްޓް ރަނަގޅަށް ބެލިފައެއް  ާގނޫނެއް ނެތްއިރު އަދި މިއީ މިހާ ފަސޭހައިން މިހެން ލައިެގން އަދި މި އަން

  އި ހިމެނުމޭ ރަނަގޅީ. ދެން ފަހުެގ މަރުޙަލާއެްއަގިއ އެބޭފުޅުން މިއާ ނު، މި ަވުގތަށް މި އިޞްލާޙު  ނެތޭ. އެހެންވީމާ

   ެއޮގތަށް. ޤަބޫކުކުރަނީ.މި މެދު ވިސްނާނެ ކަމަށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް..ތުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ހި

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް އޮޑިޓްެގ ބޭނުމަށް މީރާއަށް    މިހާރު  .މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު ކުޑަކުޑަ އެްއޗެއް. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ސާފުވެއްޖެ

ހޯދޭ މަޢުލޫމާތު  އިތުރުން  ނެއެ  ޭއެގ  އެކަމަކު  މި.  މީރާއަށް  ބޭނުމަ  އޮޑިޓުން  ޮއޑިޓް  އެދިފައި  ެއ    ށްއޮތީ  ނޫނަސް 

ޕްރައިވެސީއާ  އެއީ  ނުހެދޭނެ.  އެހެނެއް  މަޢުލޫމާތު.  މި  ބޭނުމޭ  ާގނޫނެއް  ން ޕްރޮޓެކްޓްކުރު  އިމީހުން  ޢާއްުމ    .އޮވޭ 

ޖެހިއްޖެްއޔާ މަްއސަލައެއް  އޮޑިޓެއް  މީރާއިން  އޮންނާނެ.  ޙައްޤުތަކެއް  ކުރެިވއްޖެްއޔާ، ޝަްއކެތްރައްޔިތުންެގ  އޮތީ     

އޮްއާވ    .ތިޔާރު ާގނޫނުން އެބަ އޮތް ދެއްތޯ، އެއީ އަޅުަގނޑު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާވެސް އޭތި ހޯދުމުެގ ިއޚު  މިހާރު

އެދުނީ މި  ފުޅާކުރަންތޯއޭ  އަނެއްކާ  މީރާއިން  ފާހަަގކުރެއްވީ   ؟އިތުރަށް  ތި  ދެންމެ  ޙާލަތުަގިއ  އޮޑިޓްެގ  މިހާރުވެސް 

ޑޭ ބުނުއްވާހެން  ތި  އަނެްއކާެވސް  ޮއއްވާ  އެހެން  ހޯދެއޭ.  ޕާޓީއަށް ވެސް  ތަރޑް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ބޭނުމަށް    ޓާ އޮޑިޓް 

ޕޭމަންޓާ ޑިޖިޓަލް  އެ  އާދޭ.  އެބަ  ވާހަކަ  ހެ  ޕްރައިވެސީއެްއެގ  އަދި ނުވެސް  އެްއޗެހިތަކެއް  ާގނޫނުތަްއ .  ދޭއެކަހަލަ 

ކުރެވެ މީރާއަށް  ބޭނުމަށް  އޮޑިޓް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރި  ތި  ޕާޓީެގ  ތަރޑް  އެހެންނަމަވެސް،  ނުވޭ.  ވެސް  ން  ފާހެއް 

މާނައަކީ   އޭެގ  ކޮށްފިއްޔާ  އެ  ޓަކަިއ  ފުޅާކުރުމަށް  މީރާއަށް  އިތުރަށް  އޮްއވާ  އެފަދަ  ދެން  ފުރުޞަތު  މިހާރު 

މުއައްސަ އެހެން  އޮންނާނީ  އޮންނާނެކަންތައްތައް  ފުރުޞަތު  ވެސް  ޕޮލިސް    ،ސާތަކަށް  އެއީ  ފަރާތެއް.  ތިންވަނަ 

ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކާއި ޮއއްވާ މީރާައކީ ތަޙުޤީކުކުރާ، އެޮގތަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ    ،އިންޓަލިޖެންސްއާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާއި 

އެހެންވީމާ  ތަނެއް ވާނެ.  އެދިއްޖެްއޔާ  މީރާ  އެކަމަކު  ހީވަނީނޫން.  އަޅުަގނޑަށް  ެއ   ،  ޖެނެރަލްއިން  އެޓަރނީ 

 ރަނަގޅުހެން. ޝުކުރިއްޔާ.  ޮގތް  ފޮނުވާފައި އޮތް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ނެތް.  މެންބަރެއްެގ  އިްއޒަތްތެރި  ވިސްނުމެއް  ތަފާތު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކުރެވިފައި   ޑްރާފްޓް  ދެ  ކުރިއަށްދާކަށް.  ތް  އޮ  އެއޮތްއިރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބާްއވަިއެގން  މާއްދާ  މި  ޮގތަށް 

ޮގތަށް އެހެންވީމާ އޮތް  ކުރިން  ނުހިމަނާ  ތެރެއަށް  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ޮގތް  އެދުނު  އެ  މީރާއިން  ފަހުން   ،

 . ންކުރިއަށްދާން ބަލާފައި ފާސްވި ކަމަށް ބަލާފައި ކުރިއަށްދާނަ
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  -68ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(އަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.    68އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން ާގނޫނުެގ  

އެ    -)ނ( ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން  ޕްރައިސިންގ  ޓްރާންފަރ  ބަލަހައްޓާ  ތައްޔާރުކޮށް  ދަށުން  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  މި 

ބަ ޓެކްސް  މުއްދަތުެގ  ހިސާބުކުރާ  ނިސްބަތްވާ  ތައްޔާރުކޮށް  މުޢާމަލާތަށް  ނިޔަލަށް  ސުންަގޑީެގ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޔާން 

، ިމ  . އެހެންވީމާވެ. އަދި މީރާިއން ކަނޑަައޅާ ސުންަގޑިެއްއެގ ނިޔަލަށް މީރާއިން ހުށަހަޅަންވާނެއެ ވެނިންމަންވާނެއެ

  . ހަޅަންވާނެ ކަމަށްއިތުރުކުރެވޭ އިބާރާތްކޮޅަކީ ީމރާއިން ކަނޑައަޅާ ސުންަގޑިެއއްަގއި އެ ޓެކްސް ބަޔާން މީރާއިން ހުށަ

އެ މި    ކުރިން  ޮގތުަގއި  ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބު. ސަބަބެްއެގ  ިއޞްލާޙު  އޭެގ  ދެން  ނުވާތީވެ.  ބަޔާންކުރެިވފައި  ޮގތަށް 

އޮތް    ،ބަޔާންކުރަނީ ލާޒިމުކޮށްފައި  ާގނޫނުަގއި  ތައްޔާކުރުމަށް  ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން  ޕްރައިސިންގ  ޓްރާންސްފަރ 

ަވުގތު އެ މާއްދާ އެ އޮތް ޮގތުން ެއ    ނަމަވެސް މީރާއިން އެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެ ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިނުވާތީވެ މި

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް    65  ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސް ނެުގމާ ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނުެގ

 ، ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައި މި އިބާރާތް އިތުރުކުރެވުނީ.  ނުފެންނާތީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ހަމަ؟ އަނެއްހެން ެއއްވެސް ކޮމެންޓެއް ނެތް ދެއްތޯ، އޭ.ޖީއަކުން، އެހެން ދިމާލަކުންނެއް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު އާދެ! މީރާއިން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން އެޑަޕްކުރަްއވާފަިއ ފޮނުވި ޮގތް މިއީ  

 ދެންމެަގއި މި ދަންނަވައިލެވުނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު   މެންބަރުން  ިއްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމަ،  ސުންަގޑިެއްއެގ  އާދެ!  ކަނޑައަޅާ  މީރާއިން  އަދި  އިތުރުކުރެވޭ  މި 

ނުކުރައްވަންޏާމު  ހުށަހަޅަންާވނެއޭ އިންތަންކޮޅު އިތުރުކުރުަމށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ިއޢުތިރާޟް  ށްނިޔަލަށް މީރާއަ

ފުޅެްއ ން ތަފާތު ވިސްނުއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު؟ ތަންކޮޅު އިތުރުކުރުން ކިހިނެއްތޯ  އެ

 ތަންކޮޅު އިތުރުކުރުން.... ނެތީމަ އެ
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 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ  އެނޫން.   ކީއްކުރަންތޯއޭ  ދޭތެރެ  ނުމިހާރު  ؟ އިންނަނީ  މައްސަލައެއްނެތް؟ އިދޭތޯއޭާގނޫނުަގއި    . އަޅުަގނޑުެގ 

 ؟ ބައި ީމރާއިން ކަނޑައަޅާ ވަށްތަރެއްެގ ޚިދުމަތް ކަނޑައަޅަިއެގން، ަގވާއިދަކުންތޯ އެ، އޭއިންނަނީތޯާގނޫނުަގއި ނު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމައެކަނި ބަޔާންކުރެވިފައި މި ވަނީ    .ހުށަހަޅަން ލާޒިމުކުރެވިފައި ނުވަނީ. މިހާރު މި މާއްދާ ާގނޫނުަގއި އިން ޮގތުން

އެ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން މުޢާމަލާތަށް ނިސްބަތްކުރާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުަގއި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންަގޑީެގ  

 .  ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމަންވާނޭ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ! ޯއކޭ.  ންތޯ. އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތަންކޮޅު އިތުރުކޮށްފައި  ،  އެހެންވީމާ ާމއްދާ    ކުރިއަށް ދާނީއެ  ފަހަތަށް އިތުރުވީ   68އިނޭގތޯ. އެ  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

 ތަންކޮޅު އިތުރުވީ ކަމަށް ބަލަިއ ކުރިއަށްދާނަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ޓ(ގައިވާ ލޯނުެގ މާނަކުރުން އަންނަނިވި ޮގތަށް   -ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  79ދާއަކީ ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  ދެން މި މާއް

)ހ( ެއއްފަރާތުން    -އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނީ  ެއ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ލޯނު  ފަރާތް))ޓ(،  ފަރާތަށް،    (ފުރަތަމަ  އަނެއް 

ފަރާތް) ދެއް  (ދެވަނަ  އަދަދެއް  ކުރިމަުގަގއި  ފަރާތުން  ެއއްބަސްވުމެްއެގ ދެވަނަ  ވެޭވ  އުފުލުމަށް  އިލްތިޒާެމއް  ކުމުެގ 

ޮގތަކަށް ިވޔަސް ދޭ އަދަދަކަށެ  . މީެގތެރޭަގއި ފައިނޭންސް  ވެދަށުން ފައިސާއިން ިވޔަސް ނުވަތަ ފައިސާއިން ނޫން 

ދަދުތަްއ ލީސް ނުވަތަ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓް ނުވަތަ ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖު ނުވަތަ ބޮންޑަކާ ުގޅިެގން ދައްކަންޖެހޭ އަ

. ދެން މި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބެްއ ކަމަށް ފާހަަގކުރަްއވަނީ ފަިއނޭންސް ލީސްއާއި ލޯނަކީ  ވެވެސް ހިމެނެއެ

ފައިނޭންސް ލީސް ލޯނުެގ    ންއިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ބަލާއިރު އެކައްޗެއް ކަމުަގއި ވާތީ، ލޯނުެގ މާނަ މިހާރު އޮތް ޮގތު

ަގއި ބަެއއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފަށްދާތީެވ، އެކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުެގ މާނައިެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމާމެދު
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އެހެންވީމާ  ކަމަށް.  ލީސް"،  ޮގތުން  މާނަިއެގ    "ފައިނޭންސް  ލޯނުެގ  ވަނީ  ިމ  އިތުރުކުރެވިފައި  ިއބާރާތްކޮޅު  މި 

 ތެރެއަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟މެންބަރުން ކިހިނެއްތޯ ދެކެަވޑަިއަގންނަވަނީ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިޢުތިރާޟެއްނެތް. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރަނަގޅު ކަމަށް ފެންނަނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އިޢުތިރާޟްއެހެންވީމާ މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ބަލާފައި،  ކަމަށް  ރަނަގޅު  އެ  ކަމަށް   ،ނުކުރަްއވާތީ  ފާސްވީ  އެ 

 ބަލާފައި ކުރިއަށް ދާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުންއިދާރީމޭ

އޭ.ޖީެގ ފަރާތުން ފަހުން ފޮނުއްވާފައިވާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަދި    އިންމި ދަންނަވައިލެވުނީ ބިލަށް އިތުރުކުރުމަށް މީރާ

 ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތޯ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްނުކުރެވި އޮތް. ންއި އެބަ މާއްދާެއއް، ެއްއވެސް އެހެންވީމާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އް ިއއްޔެ ވަނީ ފާސްކުރެވިފަ ރޭެގ ބައްދަލުވުުމަގއި. ދެން ޭއެގ އިތުރުން ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް، ބިލުެގ ހުރިހާ މާއްދާއެ

  50ބިލަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތައް މިއަދު މި ދަންނަވައިލެވުނީ. އެއީ    ،ބިލުަގއި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވިއިރުަގއި ނެތް 

 ެގ )ހ(، )ޓ(.    79، ދެން  68ާގނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް، ދެން    50-1ވަނަ މާއްދާ ދެން އަދި    51ވަނަ މާއްދާ،  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުރެވުނު ާގނޫނުަގއި މިހާތަނަށް ކުރެވުނު  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންވީމާ

ނިމުނީ   މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ނެތް.  މަސައްކަތެއް  އެްއވެސް  ހުރި  ނުނިމި  އެ މަސައްކަތުން  އިދާރީމޭޒުން  ކަމަށް 

 ؟ފާހަަގކޮށްދެްއވަނީ ދެއްތޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .އާދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކުރެވުނު އާދެ!  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު   ،

ރަނަގޅުކުރުން ޢިމްލާކުށް  ދޫކޮށްލާމަސައްކަތް  ިއދާރީމޭޒަށް  ކަންތައްތައް  ފަދަ  އަރުވާނަން   ،  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑަިއެގންފައި އޮތީމަ. 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ރިކޯޑަށް ޓަކައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި މަޖިލީހުން މިޮގތަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

  ،ރަތު އުފެދޭ ޮގތަށްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް މިހެން އަންނަ ބިލުތަކާމެދުަގިއ ނަފުއަންނަ ބިލުތައް އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިޤު

ބަލާ ކަންކަން ބަލަންވާ ހިސާބަށް ނުބަލާ ސާފުނުވެ ހުރެ މީހުންެގ ބޮލުަގއި ތުހުމަތު ެއޅުވޭ ޮގތަށް މީެގ ޙަޤީޤަތް ނު 

އެކި ވަށްތަރުެގ ހެޑްލައިންގ ހަދަމުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުން ދާ ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. 

ޑަ ތަންކޮޅެއް ިމ  ބިލުެގ ހަވާސާ ބޭރުން އަންނަ ކުޑަކު  . ދެން ޙަޤީޤަތުަގއި މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނުވެސް އާދޭ ބިލަކަށް

ތަފްސީލުކޮށްދިނީމަ މުޅި ބިލު ރަނަގޅުެވެގން ބައެއް މެންބަރުން އުޅުއްވާތަން އެބަ ފެނޭ. އަޅުަގނޑަށް އެބަ ޝަްއކު  

އުޅެނީ ނޫނީ ވަކި ފަރާތެްއެގ    އުފެދޭ އެ މެންބަރުން ކޮންމެހެން މި ބިލު ރަނަގޅުެވެގންތޯ ބިލު ރަނަގޅު ވެެގން މި
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ރަނަގޅުވީ ބިލު  އެހެންީވމާ  .ތޯއޯޑަރަށް  އުފެދޭ.  ބޮޑަށް  ަވރަށް  އަޅުަގނޑަށް  ޝައްކު  އާދޭހަކީ  އެ  އަޅުަގނޑުެގ   ،

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ބިލެއް އޭަގއި ރަނަގޅަށް ދިރާސާކޮށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމުެގ ކުރިއަށް 

ކި ބޭބޭފުޅުން ބޮލުަގއި އެކި އިލްޒާމުތައް އަޅުަވިއ  ހެޑްލައިންގ ހަދަިއެގން ސަރުކާރުެގ މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެކިއެ 

އަޅުަގނޑުމެން މިއީ  ހެދުން  އެހެންވީމާ  ެގހެޑްލައިން  ޯގހެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  މިއީ  ކުރުން  މިކަން  މިހާރު  ،  ތެރޭަގއި 

އިޤު ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ.  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  މަަގކުން  ނުކުރެވޭނެ  ކޮމިޓީމިކަން    ކަންކަން  ންތިޞާދީ 

އިޤު އިޤުހިނަގންޖެހޭނީ  މައްޗަށް  ނަތީޖާއެއްެގ  ނުކުންނަ  ދިރާސާކޮށްފައި  ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީެގ  ތިޞާދީ  ތިޞާދީ 

ބުނެވެންޖެހޭނީ ޕަބްލިކުަގއި  ެއޮގތަށް  އަސްލު  ބަހެއް  އެހެންވީމާ  މެންބަރަކު  ޮގތުން.  ބެހޭ  ބިލަކާ  އޮތް  ،  ކޮމިޓީަގއި 

ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެގ މައްޗަށް ބުނެވޭ އެްއޗެއް ޮގތުަގއި  އެނޫން ޮގތަކަށް ދިރާސާނުކޮށް ބުނެފި  

ޮގތަށް   ، މީެގ ފަހުން އެކަން އެބައެއް ބޭފުޅުން ސިފަކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އިނިގލި ެއބަ ދިއްކުރޭ. އެހެންވީމާ

. އަދި  ޙައްލުކުރަން އުޅޭނީ  ތި ޅެންޏާ އޭނުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާ ހިންާގފައި ޯގހެއް އު

މިއަދު   ޓަކަިއ  ރިކޯޑަށް  ހަަމ  އެދޭތީ  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަދެްއކުމަށް  ެއ  ނުކުމެ  ޕަބްލިކަށް  ދެން  ނުެވއްޖެްއޔާ  ޙައްލު 

ސިކުންތުން މުޅި އެތި ބަދަލުވެެގން ދިޔަތަން މި ފެނުނީ ސާފުވެެގން މިވަރުެގ ބިލެއް    5ހިނާގދިޔަ ކަމެއް. ހަމަ  

ެގން ހަމަ މި ބިލާ ހެދި، މި ބިލާ ނުލާ ނޫޅެވޭވަރުެވެގން ވެސް ދިޔަތަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ.  ނެތި

ޮއތުމާއެކުަގއި އެ ރިކޯޑަށް ޓަކައި ހަމަ އެކަން އެއެހެންވީމާ ޮގތަށް   ، އަޅުަގނޑުެގ ކުޑަ ޝައްކު ނަޒަރެއް ވެސް 

 ަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ތަކުރާރުނުކުރުމަށް އާދޭހާއެކު އެދޭތީ އެކަން ފާހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ހިތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާވަޑަިއަގންވާނެ  

ައޅުަގނޑު އޮތްތާނަގއި.  ެގ  ކުރިއަށް  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  އެއްޮގތަށް  ިވސްނުމާ  ތި  އެކަުމަގއި  ންދިއުމަށް ވެސް 

ވަނަ   53އެޅެން އޮތް ބާރެއް އަޅާނަން. އަޅުަގނޑު ދެން ނިންމާލުމުެގ ކުރީަގއި މިހާރު ބިލު ދިރާސާކޮށް މި ނިމުނީ.  

އިޢުތިރާޟް  އަށްހަމަ  އާމާއްދާ މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ނިމުނުއިރު  އަޅުަގނޑު ެއއްކޮށް  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ނުކުރަްއވާ 

ޞްލާޙުކޮށްލުމަށް އިދާރީމޭޒަށް ފުރުޞަތު ދީފައި މި މުޅި ބިލު އޮތް ޮގތަށް ފާސްވީ ކަމަށް ޢިމްލާކުށް ފަދަ ކުށްތައް އި

ނިންމާލަންވެެގން   ެއޮގތަށް  އަޅުަގނޑު  އޮތުމާެއކު  ެވސް  ކޯރަމް  ވޯޓިންގ  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ބަލާނަން  އަޅުަގނޑު 

އިޢުތިރާޟް ެމންބަރަކު  ިއއްޒަތްތެރި  އެއް އެްއވެސް  އާދެ!  މެންބަރަކު  ނުކުރަްއވަންޏާ.  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް 

، އަޅުަގނޑު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިއްތިފާޤުން މިހާރު މި ދިރާސާކޮށް  އިޢުތިރާޟެއްނުކުރައްާވ. އެހެންވީމާ
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ކަމަށް ބަލައި މިއަދުެގ ކޮމިޓީ ނިންމާލުމުެގ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ވަރަށް   ނިމުނު ޮގތަށް ފާސްވީ 

ބޭނުން  ބޮޑަށް ބުރަ   ،ޝުކުރުއަދާކުރަން  ކޮށްދެްއވި  ތި  މަސަްއކަތްކޮށްދެއްަވއި  ރޭަގނޑާއެްއކޮށް  ދުވަހު  ދެ  ބަންދު 

  ފުރިހަމަ މަސައްކަތަކީ ހަމަަގއިމުވެސް މަޖިލިސްއިން ވަކިޮގތަކަށް ެއކަމެއް ކުރަން ރިޔާސަތުން ނިންމެވީމާ ކޮމިޓީން  

ދެއްަވއި  ކޮށްދެއްވަން  ެގންއެއްބާރުލުން  ބޭފުޅުން ެއކަން  އިދާރީ  އެއާެއކު  ހަމަ  މިސާލެއް.  ނަމޫނާ  ހުރިކަުމެގ 

އެންމެ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މަސައްކަތަކީ  ކޮށްދެްއވި  ތި  ވަުގތުަގއި  ބަންދު  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކު ނިންމާލުމުެގ  ެއއްފަހަރު  އަދިވެސް  ޓަކަިއ  ެއކަމަށް  ކަމެއް.  ފާހަަގކުރާ  ނަމުަގއި  ހުރިހާ  މެންބަރުންެގ  ރީަގއި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުައދާކުރަމުން މިއަދުެގ ބައްދަލުުވން ނިންމާލާނަން. ވަރަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  
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