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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށާނަން. މިއަދު ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ   41`. އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ  

  ިއއްޒަތްތެރި   ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގމައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުެވރިކޮށް. މި ަވުގތު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން ތިއްބެީވ،  

ނާޒިލްމެންބަރު   ދާއި، އިބްރާހީމް  ޒަރީރުމެންބަރު    ިއއްޒަތްތެރިރާެގ  މަތިވެރި  ދާއިރާެގ  ، ޙަސަން  މިލަންދޫ 

ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ، މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ިއްއޒަތްތެރިނައިފަރު ދާއިރާެގ  ، ޢަލީ ރިޟާމެންބަރު    އިްއޒަތްތެރި

ޙަމީދުމެންބަރު    އިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު،    ޢަބްދުލްމުޙުސިން  ދާއިރާެގ  އަދި  ރަޝީދު އަލިފުށި  މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

ނަންބަރު  .  ޙުސައިން ާގނޫނު  ޮއތީ،  މި  އެޖެންޑާކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ޓެކްސް    2019/25މިއަދު  އާމްދަނީން 

އިންލެންޑް   މޯލްޑިވްސް  ފިނޭންސް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  ނެުގމުެގ 

އެޓަ  އަދި  އޮތޯރިޓީ  މި  ރެވެނިއު  ނިމިދިޔަ،  ބިލަކީ  މި  ދެން،  ބައްދަލުކުރުން.  ބޭފުޅުންނާ  އޮފީހުެގ  ޖެނަރަލް  ރނީ 

ޖުލައި   ައޅުަގނޑުމެންނަށް،  ދުވަހު  އިހަށް  ހަފުތާަގއި  ސުންަގޑި    3ހިނަގމުންދާ  ނިންމަން،  ނިޔަލަށް  ެގ 

ެގންދެޭވތޯ މަސައްކަތް  ހަލުއިކޮށް  ތަންކޮޅެއް  އެހެންވީމާ،  ބިލެއް.  އޮތް  ވިސްނުމުަގއި    ކަނޑައެޅިފައި  ބެލުމުެގ 

އަޅުަގނޑު ހިތުން މިއަދު ެވސް ކުރެވުނު ވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި އަދި މާދަމާެގ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭތޯ ކުރެވެން  

ހުރިހާ  ހުރި  ކުރެވެން  ނިންމަން  އެހެންވީމާ،  ނިމުނީމަ.  ނިންމާލެވޭނީ  ދެން،  ކުރަން.  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ހުރި 

ނޑު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާމު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަތި ނުވާ ވަރަށް ބަލައިެގން، އެހެން ބަންދު ދުވަހެއް މަސައްކަތެއް އަޅުަގ

ދެން،   ަމސައްކަތްކޮށްދޭނަން.  އަޅުަގނޑު  ނިންމާލެވޭތޯ  ެގންޮގސް  ކުރިއަށް  ނަމަވެސް  ދިމާވި  ީވކެންޑާ  ނަމަވެސް، 

ސާފުކުރު މަޢޫލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ުގޅޭ  މިކަމާ  މެންބަރުންެގ  މިއަދު  އިްއޒަތްތެރި  އިތުރަށް  ޓަކައި  މަށް 

ސުވާލެްއ އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ސުވާލުކުރެއްވުމަށް ޓަކަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ބޭފުޅުންނާއި، މޯލްޑިވްސް  

އެ ތިއްބެވި.  އެބަ  ވަޑަިއެގން  އޮފީހުން  ޖެނަރަލް  އެޓަރނީ  ބޭފުޅުންނާއި،  އޮތޯރިޓީެގ  ރެވެނިއު  ޮގތުން  އިންލެންޑް 

އާދަމް،  ސަރުވަޝް  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މިނިސްޓަރ.  ޢަމީރު،  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް 

ކޮންސަލްޓެންޓް.  ޕޮލިސީ  ޓެކްސް  ޖަމީލު،  އަރުޝަދު  އަލްފާޟިލް  އެްގޒެކެޓިވް.  ބަޖެޓު  ފައިނޭންޝަލް  ޗީފް 

ކޮންސަލް ރިސަރޗް  ފިސްކަލް  ހަސްނާ،  ޢާއިޝަތު  ލީަގލް އަލްފާޟިލާ  ސަނާ،  އާމިނަތު  އަލްއުސްތާޛާ  ޓެންޓް. 

ފަތު އަލްފާޟިލް  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީެގ  ރެވެނިުއ  އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ޖަމީލު، هللا ހުއެސިސްޓެންޓް. 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން. އަލްުއސްތާޛު ުމހައްމަދު ޢަލީ ވަޙީދު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް. އަލްފާޟިލް  

ޙަލީމް ޢާއިޝާ  މޫސާ  އަލްުއސްތާޛާ  ތިއްބެވީ  ވަޑަިއެގން  އޮފީހުން  ޖެނަރަލްެގ  އެޓަރނީ  ޖެނަރަލް.  ޑިރެކްޓަރ   ،
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އަޅުަގނޑު   ޖެނަރަލް.  ކައުންސެލް  ޑެޕިުއޓީ  މުޙައްމަދު،  ޢާއިޝަތު  އަލްުއސްތާޛާ  ޖެނަރަލް.  ކައުންސެލް  ނަޢީމް، 

ދަ ުގޅިވަޑަިއަގތުމަށް  ކޮމިޓީއާ  ދަންނަވާނަން  ބޭފުޅުންނަށް  މިނިސްޓްރީެގ  އިދާރީ  ތިއްބިވު  ވަޑަިއެގން  ންނަވަން 

ހުރިހާ   މޭޒުން  އިދާރީ  މިހާރު  ބޭފުޅުން.  އޮފީހުެގ  ޖެނަރަލް  އެޓަރނީ  އިތުރުން  އޭެގ  އަދި  މީރާ  އަދި  ބޭފުޅުންނާއި 

 ވަޑައިެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ޖޮއިން ކުރެވުނީމަ އަންަގވާލަދެއްވާ. އޭރަށް އަޅުަގނޑު ކުރިައށްެގންދާނަން!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޭޒުންއިދާރީ

 މުޤައްރިރު، އެ ބޭފުޅުން ޖޮއިން ކުރަްއވައިފި އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް ެގންދަންވީ ދެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީ މޭޒުން

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   އިޤުތިޞާދީ  މިއަދު    41`.  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދަނީ.  ކުރިއަށް  މި  މިއަދު  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ާއމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމާ ބެހޭ ާގނޫނު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކުރު ަވުގތު، މަދު  އެޖެންޑާކޮށްފަިއ މި އޮތީ، 

ކުރެވެމު މަސައްކަތް  ނިންމާލެވޭތޯ  ތެރޭަގއި  ނެތި  ވަުގތުކޮޅެއްެގ  ވަުގތު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވާތީ،  ބިލަކަށް  ންދާ 

ދަންނަވާލީމަ ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުން ވެސް، މިނިސްޓަރު ވެސް ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަށް، އަދި 

 ޮގތަށް،  މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީެގ ބޭފުޅުން، ކޮިމޝަނަރ ޖެނަރަލް ވެސް ބަިއވެރިަވޑަިއަގންނަވާ 

އަދި އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ވެސް ަވޑަިއެގން ތިއްބެވީަމއާ ެއއްކޮށް، ވަޑަިއެގން ދެްއީވތި އެކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް  

ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި، ޝުކުރު ދަންނަވަން ކޮމިޓީެގ އެންމެ މެންބަރުންެގ ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ިމ  

ިއއްޒަތްތެރި ަވޑަިއެގން    މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑު  ކުރީަގއި  އެރުވުމުެގ  ފުރުޞަތު  ދަންނަވަން  މެންބަރުންނަށް ސުވާލު 

ބޭފުޅުންނަށް   ޖެނަރަލްެގ  އެޓަރނީ  ބޭފުޅުންނާއި  މީރާެގ  ބޭފުޅުންނާއި،  ފިނޭންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތިއްބެވި 

ނަށް ސުވާލުތަކަށް އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލާނަން. ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. އަރުާވފައި ޭއެގ ފަހުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން
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ަވުގތުކޮޅެއް ފުރަތަމަ ސުވާލު   3އެޮގތުން، އަޅުަގނޑު ބަލާނަން ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް   މިނެޓުެގ 

ފުރިހަމައަށް ނުލިބި އޮތް ކަމަ ޖަވާބު އެންމެ  ކުރެއްވި ސުވާލުެގ  ުގޅިެގން  ދެއްާވ ޖަވާބަ  ށް ކުރެްއވުމަށް. އަދި އެ 

ވަންޏާމުން އެ ދެވަނަ ފަހަރު ސުވާލު ތަކުރާރުކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

ދެން، ަވުގތު އޮތް ވަރަކުން ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސުާވލުތައް ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ  

އެޮގ ެގންދާނަން.  އަރުވަމުން  ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑު  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ތުން، 

މިނިސްޓްރީެގ   ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ  މި  މިނިސްޓަރ،  އަމީރު،  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  އެޮގތުން  ދަންނަވާނަން. 

ކަެމއް   އެ  ވަންޏާ  ކަަމށް  އޮތް  އިތުރުކަމެއް  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  އަދި  ވިސްނުންފުޅާއި 

 އްސާކޮށްދެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ހި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. `. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން އިންކަމް ޓެކްސްެގ  

 މި ވަނީ، އެ އިންކަމް ޓެކްސްެގ ާގނޫނުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގނޫނަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅާފައި

ފާހަަގވާ ކަންތައްތަކެއް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކއި. އޭެގތެރޭަގިއ ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

 މިއޮތީ ފުރަތަމަ އެއަށް ރާއްޖޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ އިންކަމް ޓެކްސް ާގނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅާފައި

ޓަކައި.   އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކަންތައްތަކެްއ  ފާހަަގވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެކޭނިޒަމްަގއި  ރީއިންޝުއަރެންސްެގ  މިހާރު 

ރީއިންޝުއަރެންސަކީ   ފާހަަގކުރެއްވި  ބައްދަލުވުންތަކެއްަގއި  ބޭްއވުނު  އެމް.އެމް.ޭއާއއެކު  އަޅުަގނޑުމެން  އޭެގތެރޭަގއި 

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ދައްކާ ފައިސާެގ ބޮޑު ނިސްބަތަކަށް ވާތީެވ، ރީއިންޝުއަރެންސް  

އިން ވިތް ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެުގމުން، އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރީެގ ތެރޭަގއި އުޅޭ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ ބޮޑު  

ވިޔަފާރިތަ ކުދި  ިގނަ  ކުރިމަތިވެ،  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ެގއްލުމަކާ  ަގބޫލުކުރެވޭތީ،  ކަމަށް  ހުއްޓާލަންޖެހޭނެ  އް 

ކަމަށް.  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  މިކަމަކީ  އަދި  ނެތުމުން،  ވިޔަފާރިެއއް  ޚިދުމަތްދޭ  ރީއިންޝުއަރެންސްެގ 

ުއވާ މާއްދާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ާގނޫނުަގއި  ނެުގުމން  ޓެކްސް  ިވތްހޯލްޑިންގ  އިން  ެއ  ރީއިންޝުއަރެންސް  ލުމަށް 

އިޞްލާޙުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހިމަނާފައިވާނެ. އެއީ އެްއކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްފައިވާނެ ކަމެއް. ދެން، ޭއެގ  

އިތުރުން ހަމަ އިޞްލާޙުތަކުެގ ތެރޭަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާތައް ވެސް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން 

ޓެކްސް ވަކި    ފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ.  މިންވަރަކުން  ވަކި  އާމްދަނީެގ  ނުވަތަ  އާމްދަނީއަކުން  ލިބޭ  ފަރާތްތަކަށް  ދައްކާ 

އިސްތިސްނާކުރުމުެގ   ނެުގމުން  ޓެކްސް  ހޯލްޑިންގ  ިވތް  ޓެކްސް،  ނަާގ  ާއމްދަނީން  ކަނޑައަޅައި،  މުއްދަތެއް 
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ވެ ކުރީެގ  މިއީ  ހުށަހަޅާފައިވާނެ.  ެއކަމަކު  އިޚުތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ދިނުމަށް  ދެވޭ އިސްތިސްނާެއއް.  ސް 

އުނދަޫގތަކާ   ނެތީމަ  ކުރެވިފައި  ޑިފައިން  އެ  ާގނޫނުަގއި  ޓެކްސް  އިންކަމް  އިޞްލާޙު،  ފަހުން  އަޅުަގނޑުމެން 

ެއްގރިމަންޓްތަކުން ވެސް ދީފައި ހުރި އެްއޗެއް. އެހެންވީާމ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނާ   ދިމާވާތީވެ، ކުރީެގ 

ެވެގން އިޞްލާޙު ކުރަން މި ހުށަހަޅަނީ. މަީގއި މަޤުޞަދަކީ ދައުލަތުން ހިންާގ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީެގ އެްއކޮށް އެހެން

މަޝްރޫޢުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާއި، ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސް  

މަުގފަހިކުރުވުން ދިނުމަށް  ފަސޭހައިން  އަޅުަގނޑުމެންވާނެ  އިންސެންޓިްވއެއް  ދިނުމަށް  އިސްތިސްނާ  މިޮގތުެގމަތިން   .

އިތުރު އުސޫލުތަކެއް ކަނޑަައޅާފަ. އޭެގތެރެއިން އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރުކޮށް ދަންނަވާލާނަން. ފުރަތަމަ ޓެކްސް ދައްކާ 

ހުށަހަޅާފައި ވާ އިސްތިސްނާ  ފަރާތުން އިސްތިސްނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެދުމުން، އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީން 

ލަފާ  މިނިސްޓްރީެގ  ހުށަހެޅުމާމެދު  ިއސްތިސްނާކުރުމުެގ  އިތުރުން  ޭއެގ  އަދި  ެގންދާނަން.  ކުރަމުން  ރިވިއު 

ޮގތެްއ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އިސްތިސްނާއާމެދު  ދެން،  އަރުވާނަން.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޝާއިޢުކުރާނަން. ޭއެގ ފަހުން ކަނޑައެޅުާމއެކު، ިއސްތިސްނާ ތަފުސީލު ދިވެ

ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިސްތިސްނާ ބާޠިލުކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމް ވެސް  

ލިބުނުކަުމަގ އިސްތިސްނާ  ފަރާތަށް  ދަްއކާ  ޓެކްސް  ޮގތުެގމަތީން  މި  މޮނިޓަރ  ހިމަނާފައިވާނެ.  ވީނަމަވެސް،  ިއ 

މަޢުލޫމާތުތައް  ުގޅޭ  އާމްދަނީއާ  ރެޖިސްޓަރީކޮށް،  އާްމދަނީން  ބޭނުމަށް އިސްތިސްނާވާނީ  ހިސާބު  ތަފާސް  ކުރުމަށާއި 

އާމްދަނީ،   އިސްތިސްނާވާ  ތެރެއިން  އުޖޫރަިއެގ  އިތުރުން  އޭެގ  ހަމަ  ދެން،  ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބެނިފި މޮނިޓަރީ  ޮގތުން ނޮން  އޮތް  ާގނޫނު  މިހާރު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެ.  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ޓްސް 

އުޖޫރަިއެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ނޮން މޮނިޓަރީ ބެނިފިޓްސް އިސްތިސްނާ ކުރެވެން ނެތުމާއި، މިފަދަ އިސްތިސްނާ  

ކޮށްފައިވާ އައި.އެމް.އެފްއިން ރެކޮމެންޑް  ާގނޫނުން ކަމުަގއި  ބެނިފިޓު  ދޭންވާނީ  މޮނިޓަރީ  ތީވެ، އިސްތިސްނާާވ ނޮން 

ަގވާިއދުެގ   ާމއްދާަގއި    13ާގނޫނުަގއި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ. ިމއީ މިހާރު އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގުމެގ  ވަނަ 

ހިމަނާފައި މި  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނަށް  ބޮޑަށް  ބަޔާންކުރުމަށްުވރެ  ަގވާއިދުަގއި  އެހެންވީމާ،  ބެނިފިޓެއް.  މި ހިމެނޭ   

ހުންނާނެ  ވެސް  ޓެކްސްއަށް  ހޯލްޑިންގ  ވިތް  ކޮމިޝަން  ބޭއިންގ  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން،  ވަނީ. 

އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅާފަ. ިމފަދަ ކޮމިޝަނަކީ ކުދިކުދި ައދަދުެގ ިގނަ މުޢާމަލާތްތަކަށްެވފައި، މި އަދަދުން ޓެކްސް  

ކަ މި  ދައުލަތަށް  ނަމަ  ކުރަންޖެހިއްޖެ  ހިސާބުކުރުުމަގިއ  ހިސާބު  ޓެކްސް  ފަރާތުން  އެ  އާމްދަނީއަކީ  ލިބޭ  މުން 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ ނުބައްދަލު އަދަދަކަށްވެފައި، މިކަމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ބުރައަކަށް ވާނެތީ 

އިންޓަރ ދެން،  ހުށަހަޅާފަ.  އިޞްލާޙުކުރަން  ެވސް  އެ  ވާނެ  ޗާޖަރސް-އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް ކަނެކްޝަން  ެގ 
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އިންޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  -ހިމެނިފައިވާނެ.  ޚިދުމަތްތައް  މުއާސަލާތީ  ފައިސާައކީ  ދައްކާ  ޗާޖަރސްއަށް  ކަނެކްޝަން 

ކޮންމެހެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް. އިންޓަރ ކަނެކްޝަން ޗާޖަރސްއަކީ އޮސްޓްރޭލިާއ، ސިންަގޕޫރު، ސްރީލަންކާ  

އި ވެސް  ޤައުމުތަކުަގއި  ޔޫ.ކޭފަދަ  އެްއޗެއްކަން  އަދި  ނުނަާގ  ޓެކްސް  ޓެކްސްެއއް.  ކޮށްފައިވާ  ސްތިސްނާ 

ޭއެގ އިތުރުން ހަމަ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ފާހަަގކޮށްލާނަން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ނޮން -ފާހަަގކުރެވިފައިވޭ. ދެން، 

ރުެގ ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ  ރެޒިޑެންޓް ކޮންޓްރެކްޓުަގއި ދައްކާ ފައިސާ، މިހާރު ވިތް ހޯލްޑް ކުރަމުންދާ އެއްޗެއް ެއީއ ބޭ

ފަރާތުން. މީަގއި އަޅުަގނޑުެމން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ ތެރެއިން ދާއިމީ މަރުކަޒެްއ  

ައޅުަގނޑުމެން   ނެުގމުަގއި  ޓެކްސް  ހޯލްޑިންގ  ވިތް  ފަރާތްތަކުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މެދުވެރިކޮށް 

ފައިވާނެ. ވިތް ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެުގމުެގ މަިއަގނޑު ބޭނުމަކީ ދިވެހި ިވޔަފާރިތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ކުރިއަރުާވ ހިމަނާ

އަދި ދެމެހެއްޓުން. އޭަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ އަތުން އާމްދަނީން ޓެކްސް  

އަތުން ޓެކްސް ނުނެުގމަކީ ބޭރުެގ ފަރާތަކަށް ދިވެހި ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް ދެވޭ  ނެޭގއިރު، ބޭރުެގ ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ  

ވާދަކުރުމުެގ   ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ  ބޭރުެގ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ދިވެހި  ސަބަބުން  މީެގ  އެޑްވާންޓޭޖެއް.  ކޮމްޕެޓިޓިވް 

މި ލިބި،  ެގއްލުން  ބޮޑެތި  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ދިވެހި  ެގއްލި،  ހުރަސްއެޅިދާނެ.   ފުރުޞަތު  ކުރިއެރުމަށް  ދާއިރާ 

ހިއްސާކޮށްފަ.  މަތީން  ފަހަރު  ަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނާ އެކި  މި ކަންބޮޑުވުންތައް  ފަރާތުން  ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ 

  ދެން، އޭެގ އިތުރުން އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ރައްކާތެރިކުރުން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓެކްސް 

ެއ   ލިބުމަކީ  ޤައުމަކަށް  އެ  ޓެކްސް،  އާމްދަނީެގ  ހޯދާ  ޤައުމަކުން  އެ  ހިފެހެއްޓުން.  ައޅުަގނޑުމެން  ރައިޓްސް  އިން 

ިވޔަސް،   ހޯދި ކަމުަގިއ  ބޭރުެގ ކުންފުނިތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އާމްދަނީ  މުހިންމު އަސާސެއް.  ޓެކްސް ނިޒާެމއްެގ 

ކަމުަގއި ނުދައްކަނީ  ޓެކްސް  ވަޒަންވެރިާވ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ބައެއް  އެ  އާމްދަނީން  އެ  ފަހަރަށް  ިގނަ  ވަނީނަމަ،   

ޤައުމެްއަގއި ވެސް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ. މިހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޤުެވެގންވާ ޓެކުހެއް ނުނެިގ، އޭެގ މަންާގ  

ނެުގ ޓެކްސް  ކަމަކަށް  ތިންވަނަ  ކަެމއް.  ެއކަށީެގންވާ  ލިބިދިނުމަކީ  ޤައުމަކަށް  މަުގފަހިކުރުމާިއ  އެހެން  ން 

ދާއިީމ  ނަމަވެސް،  ނުވާ  ަވޒަންވެރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިވަނީ  ހުށަހެޅިފައި  އިޞްލާޙު  މި  ފަސޭހަކުރުން. 

މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ އާންމު ޮގތެއްަގއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކަށް ނުވެދާނެ. އަދި 

އުސޫލުން ޓެކްސް ދަްއކާ އަދި ބަޔާން ހުށަހެޅުމަކީ ވަކި ހާލަތެއް ެމދުވެރިެވެގން ނޫނީ ލާޒިުމ  މި ފަރާތްތައް އާންމު  

ތަންފީޛުކުރުމަށް  ާގނޫނު  ފަރާތްތަކަކީ  ކުރާ  ވިޔަފާރި  މެދުވެރިކޮށް  މަރުކަޒެއް  ދާއިމީ  އިތުރުން  މީެގ  ނޫން.  ކަމެއް 

ފާރިތަކެއް. މީެގ ސަބަބަކީ، އެ ފަރާތްތަކުެގ ފިސިކަލް  ޓަކައި މީރާއިން ެއްއވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ވަރަށް ދަތި ިވޔަ

އޮތުމުެގ   ފުރުޞަތު  ދިޔުމުެގ  ރާއްޖެއިން  އުޅުމާއި،  ނުދަްއކާ  ޓެކުހެއް  އޮތް  ދަށްކަން  ދަށްވެފައި،  ޕްރެޒެންސް 
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ހެންކަމުން،  އިތުރުން، ކޯޓުތަކުން ާގނޫނީ ބާރު ހިންުގން އުނދަޫގ އަދި މިހާތަނަށް ދަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާތީ. އެ

ވިޔަފާރި   މެދުވެރިކޮށް،  މަރުކަޒެއް  ދާއިމީ  ަވޒަންވެރިވެފަިއ ނުާވ ނަމަވެސް،  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 

ޙައްލުކުރުމަށް  ފާހަަގކޮށް،  މައްސަލަ  ކޭޝްފްލޯ  ދިމާވާ  ޮގތުން  ކުރަމުންދާ  ޢަމަލު  މިހާރު  ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ 

ޕަސެންޓަށް ބަދަލުކުރުން. އެއީ މިކަން    5ޕަސެންޓުން    10އް ހުށަހަޅާފައިވާނެ  ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެން ިއޞްލާޙެ

ބަލާއިރު،   ހިސާބުތަކަށް  ބައެއް  މީރާެގ  ދެކެން.  ކަމަށް  ޮގތް  އެކަށީެގންވާ  ެއންމެ  ޙައްލުކުރެވޭނެ  ވަުގތު  މި 

ޕަސެންޓަށްވު އެްއ  ފައިދާ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ  ނުވާ  ވަޒަންވެރިފަިއ  ކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހުންނަ  ދަށުަގއި  ރެ 

ނޫންކަން.   ފައިދާެއއް  އެކަށީެގންވާ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް  މިއީ  ފާހަަގކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނަމަެވސް،  ފާހަަގކުރެވޭ. 

މީެގ   އަދި  ަގބޫލުކުރޭ.  ރޭވުންތައް  ކުރުމުަގިއ،  ހިސާބު  ފަރާތްތަކުން  އެ  ބޮޑުވެެގންދާނެކަން.  ފައިދާ  މިއަށްވުރެ 

މިފަދަ ވެސް  އިތުރުން  ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  ވިޔަފާރި  މެދުވެރިކޮށް،  މަރުކަޒެްއ  ދާއިމީ  ތެރެއިން  ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ   

ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާ، އިތުރަށް ދެއްކިފައި ހުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭކަން ފާހަަގކުރެވޭ. ނަމަވެސް، މި ނިޒާުމ  

، މި ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި  މިހާރު އޮންނަ ޮގތުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމުަގއި 

ކުރުމަށް   ހޯލްޑް  ިވތް  އަތުން  ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ  މިހާރު  އެހެންކަމުން  އަދަދު    10ވަނީ.  އިންނަ  ޕަސެންޓު 

އިޞްލާހުތަ  5އަޅުަގނޑުމެން   އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުކޮށް  އެީއ  ހުށަހަޅަން.  ކުެގ  ޕަސެންޓަށް 

ޝުކުރިއްޔާ   ބޮޑަށް  ަވރަށް  ޕޮއިންޓްސްތަކަކީ.  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  މިހާރަށް  ައޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ޚުލާސާއެއް. 

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭނުން   ފާހަަގކޮށްދެއްަވން  އެްއޗެްއ  ިއތުރު  ޓީމުން  މިނިސްޓްރީެގ  ދެން،  މިނިސްޓަރ.  ކަމަށް ޝުކުރިއްޔާ  ނޫން 

 ވަންޏާ އަޅުަގނޑު އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން ިއނޭގތޯ. އޭ.ޖީ އޮފީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް 

އިތުރަށް މި ަވުގތު ކޮިމޓީ މެންބަރުންެގ ސުވާލެްއ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ދެން  

ޖަވާބުދޭން  ސުވާލަށް  އެ  ައޅުަގނޑުމެން  އޮތިއްޔާ  ސުާވލެއް  ޮގތުން  ުގޅޭ  ަމއުޟޫޢަކާ  ވަކި  ނޫނިއްޔާ  އޮތީްއޔާ، 

މައިަގނޑު   ހުށަހެޅުމުެގ  ބިލު  މި  އަނެއްހެން  ފާހަަގކުރެއްވީ  އެ  މިނިސްޓަރ  އެހެންނަމަވެސް،  ތިބީ.  މި  ތައްޔާރަށް 

 މަޤުޞަދުތައް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖަމީލް، ކޮމިޝަނަރ هللا ހު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މީރާއިން، ފަތު

 ޖެނަރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލްهللا ހުކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތު

ފާހަަގކުރަން   ބިލަށް  ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް  މިހާރު  ޮގތެްއަގއި  ަމއިަގނޑު  ައޅުަގނޑުމެން ވެސް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ތަޞްދީޤުކޮށް   ާގނޫނު  ޓެކްސްެގ  އިންކަމް  މި  ދެން،  ފާހަަގކުރެްއވީ.  އެ  ިމނިސްޓަރ  ނުކުތާތައް  ިގނަ  ބޭނުންވާ 

 ދުަވސްެވެގން ދިޔައިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިދާރީ ޮގތުން ދިމާާވ ޢަމަލުކުރަން ފަށައިެގން ާގތްަގނޑަކަށް އަހަރެއްހާ

އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު  އިތުރުން  ޭއެގ  ދެން،  ހިމަނާފައިވާނެ.  ބިލުަގއި  މި  ވެސް  ޙައަލުކުރުމަށް  ދަތިތައް  ބައެއް 

ބައެއް ފާހަަގކުރެވޭ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ދޭތެރޭަގިއ  މި  ހުށަހެޅުާމ  ބިލު  އަދި  ކޮމިޓީއަށް  ބިލަށް،  ކަންކަން   

އަޅުަގނޑުމެން ހިއްސާކޮށްފަިއާވނެ އިތުރަށް އަދި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ބައެއް ކަންކަން. 

ދާނަން.  ތަފުސީލަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއަށް  ެވއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  އޮތް  ސުވާލެއް  ިއތުރު  ދެން  އެއަށް  އެހެންވީމާ، 

ސްފަރަގިއ  ތުރަށް އޮފިޝަލް ޓްރާންބައެއް މާނަތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުެގ އި  އި އަޅުަގނޑުމެންމައިަގނޑު ޮގތެްއަގ

މި ޓެކްސް ނެޭގނެ ޮގތެްއ ާގނޫނުަގއި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ. ދެން، ޭއެގ އިތުރަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ފާހަ ޮގތުަގއި  އެްއކަމެްއެގ  ދިމާވާ  ދައްޗެއް  ބޮޑު  އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަށް  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  އެީއ،  ކަމެއް  ަގކުރެވޭ 

އަދި   ފަރާތްތަކުަގއި  ވިޔަފާރިކުރާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެައށް  އެހެންވީމާ،  ނުލިބުން.  މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންވާ  ހޯދަން 

ޓަރީކުރަންޖެހޭ އަދި ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި މި ތަންތާނަގއި ބަލަހައްޓާފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ލިބުމަކީ މީރާއިން ރަޖިސް

ެއއަށް  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ހިސާބުކުރުމަށް  އަދަދުތަކުން  ރަނަގޅު  ޓެކްސްނެުގުމަގއި 

މަޢުލޫމާތުތައް   ހުންނަ  ފަރާތްތަކުަގއި  ވަކި  މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އެ  ބޭނުމަށް ބައެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަޖިސްޓަރީެގ 

ކަމެ މުހިންމު  ވަރަށް  ބިލުަގއި ލިބުމަކީ  މި  ހަމަ  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަން  އެ  ފާހަަގކުރެވޭތީެވ  ކަމަށް  އް 

ޮގތެްއަގއި  ޚާއްޞަ  ިގނަ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  މިހާރު  އެޮގތުން  ހުށަހަޅާފައިވާނެ.  ހިމަނައިދިނުމަށް 

މަޢުލޫމާތެ ފަހަރަށް  ބައެއް  ެވސް  އޮފީސްތަކުން  އަދި  ެވސް  ކުންފުނިތައް  ާގނޫނުން ސަރުކާރުެގ  އެ  ނުލިބޭ.  އް 

ެއ   ކަމަށް  އޮތް  ބާރެއް  ރިކުއެސްޓުކުރެވޭނެ  ހޯދަން  އެހެން  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުެގ  ަވކިަވކި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކަމަށް  މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭ  ވިޔަފާރިއާ  މަޢުލޫމާތަކީ  އެ  އެކަމަކު  ވެދާނެ.  ވެސް  ކަމަށް  ަގބޫލުނުކުރެވޭތީ  ބޭފުޅުންނަށް 
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ން ކުރިއަށް ެގންދާ ޮއޑިޓެްއަގއި ވެސް ހަމަ މީރާއަށް ލިބޭނެ މަޢުލޫމާތު. އެކަމަކު އޮޑިޓެއް ނުފައްޓާ  ވެއްޖެއްޔާ މީރާއި

ވެސް އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އޮޑިޓުކުރަން މި ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އެންެމ  

ރަކަށްާވނެ. އަދި މިހާރު މި ާގނޫނު ޮއތް ޮގތުން ބަލައިފި ކަމަށް  ހައިރިސްކު ފަރާތްތަކެއްކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ވެސް ބާ

ލިބޭ  އާމްދަނީއެްއ  ވެސް  ވިޔަފާރިައކުން  ކުރާ  ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް  ހިންިގޔަސް،  ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން  އަދި  ވެއްޖެއްޔާ 

ންކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު  ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ޓެކްސްއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ޓެކްސް ދަްއކަން އެބަޖެހޭ. އެ ކަންކަން ޔަޤީ 

ކަމަކަށް އެބަވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުަގއި ހުންނަ ޕޮޓެންޝިއަލީ ނުވަތަ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ބައެްއ   ހިމަނާލާފައިވާނެ  ައޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން،  ލިބުން.  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުެގ  ފާހަަގކުރެވޭ 

ބައެްއ    ޑެފިނިޝަންސްތައް ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ދެން،  ޮގތުންނާއި،  ފުރިހަމަކޮށްލުމުެގ  އިތުރަށް  އެ 

އިޞްލާޙުތައް. ދެން، ޯއވަރޯލްކޮށް މިނިސްޓަރ އެ ފާހަަގކުރެއްވީ ާގނޫނުން މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙުަގިއ  

ޓޭޖުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ.  ހުރި ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމެންޓްސްތައް ޑްރާފްޓިންގ ސް

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: އަމީރު އިބްރާހީމް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ހިތުން މިއުޓުަގއި އިނޭގތޯ. އާދެ! އަޑެއް ނީވޭ އާދެ! 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިނޭގތޯ.   މަިއކް ކަނޑާލަިއެގން އިނދެވުނީ  ޮގތަށް  ތި ދެންނެވި  ހަމަ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނޑު 

މީރާއިން  އެބަހުރި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  ދެންމެ  މީރާއިން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ލިބިފައި  ކަންތައްތައް  ބަެއްއ  ހުރި  އެ    ހުށަހަޅުއްވާފަިއ  ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އިނޭގތޯ. 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން ކުރިއަށް ެގންދާނީ. އަޅުަގނޑު ދެން، ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލާނަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނިލަންދޫ އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ކުރެްއވުމަށް.  ސުވާލު  އެ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އޮތް  ދާއިރާެގ ސުވާލެއް   

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމީދު ޢަބްދުލްމުޙްސިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ
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ބޮޑަށް   ވަރަށް  މިނިސްޓަރ  ބޭފުޅުންނަށް.  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ވަޑަިއެގން  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

މިނިސްޓަރުެގ ވާހަކަިއަގއި މި ފާހަަގކުރައްަވއިފި މި އަޅުަގނޑަށް އަޑުއިުވނު ޮގތުަގިއ، އަހާލަން މި މަރުޙަބާ. ދެން،  

ބޭނުންވަނީ ދެން މިނިސްޓަރު ދެންމެ ފާހަަގކޮށްލެްއވި ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން މި އިންވެސްޓަރުންނަށް މިދޭ ޓެކްސް 

އަސަ ކުރާނެ  މި  ބަޖެޓަށް  ދައުލަތުެގ  ކޮބައިތޯއިންސެންޓިްވއިން  ކިހާވަރެއްެގ  ؟ ރުތަކަކީ  ދައުލަތަށް  ކަުމން  އެ 

އިންެވސްޓަރުންނަށް  އިންސެންޓިވް،  މިދޭ  ދެކިަވޑަިއަގންނަވަންތޯ،  މިނިސްޓަރ  ކަމަށް  ފެންނާނެ  ޑިފަރެންޝިއޭޓެްއ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އެ ކަން ހަމަ އަހާލަންވެެގން.؟ މިދޭ ޓެކްސް އިންސެންޓިވްސްތަކުން

 

   ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  މިނިސްޓަރަށް  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ފުރުޞަތު   އަޅުަގނޑު  ެއޮގތަށް  އަމާޒުކުރައްަވއިފިްއޔާމު  ސުވާލު  ބޭފުޅަކަށް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ސުވާލުކުރައްާވއިރު 

ނިލަންދޫ ެއޮގތުން  ކުރެްއިވ    އަރުވަމުންދާނީ.  މިނިސްޓަރާ  ފިނޭންސް  ސީދާ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 ސުވާލަކަށްވާތީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މިނިސްޓަރ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: އަމީރު އިބްރާހީމް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

ފިނޭންސްެގ   އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޖަވާބުދިނުމަށް ޝުކުރިއްޔާ  ސުވާލަށް  އެ  ފަރާތުން 

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ޗީފް ބަޖެޓް އެްގޒެކެޓިވް ސަރުވަޝް ފުރުޞަތު އަރުވަން، އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރުެގ ިއޒުނަާއއެކު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އާދެ! 

 

 ޝް އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ވައެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ސަރުބަޖެޓް ޗީފް ފައިނޭންޝަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ 

އެީއ   އޮތީ.  މި  ކަނޑައަޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ލާން  މި  އިސްތިސްނާތަކެްއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މިހާރު  އާދެ! 

ތިސްނާ ނެތުމާ މިހާރު ވެސް ބަެއއް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އިސްތިސްނާ ދެވެމުންެގންދާތީވެ ޭއެގ ބަޖެޓު އިމްޕެކްޓެއް ިއސް

ުގޅިެގން އަންނާތީ. މިސާލަކަށް ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖަކީ ެވސް މިީއ ހަމަ ޓެކްސް އިސްތިސްނާ  

ކުރެވިފައި އޮތް މަޝްރޫޢުެއއް. ޓެކްސް އިސްތިސްނާ ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްސް ދައްކަިއެގން  
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ތަށް ބައިލެޓަރަލީ ެއްގރިމެންޓު ހެދިެގން މި ހިންާގ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ޭއެގ ޓެކްސް  އެ ހިންާގފައި ހުންނަނީ. ހަމަ އެޮގ

އިސްތިސްނާ   ދެއްކުން  ދެއްކުން  ފައިސާއިން  ލޯނުެގ  ނޫނީ  ފައިސާއިން،  އެހީެގ  ލިބޭ  ެއ  މި  އެީއ  ކޮމްޕޯނެންޓު 

ެއްގ އިންޑިއަން  މިސާލަކަށް  އެްގރީމެންޓު.  ހެޑްލައިން  ޭއެގ  އޮންނަނީ  މި  އޮންނަ  ކުރެވިފައި  ެއކީަގއި  ޒިްމއާ 

އެްގރިމެންޓުަގއި ވެސް އެ ލިބޭ ފައިސާއިން ރާއްޖެއަށް ޓެކްސެއް ނުދައްކާނެ. އެކަމަކު އެއިން ހިނާގނީ ރާއްޖޭަގިއ  

ބައެްއ   ހިންާގފައި  ެއކީަގއި  ޗައިނާާއ  ކުރީެގ  ހަމަ  އެޮގތަށް  އޮންނަނީ.  މި  ެއޮގތަށް  މަޝްރޫޢުތަކެއް.  ހިންާގ 

 ބަެއއް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް މި ހުންނަނީ މި ޮގތަށް. އާންމުކޮށް މި ްގރާންޓު ދޭ ފަރާތުން  މަޝްރޫޢުތައް ވެސް. އަދި 

އިންސެންޓިްވސްތަކެްއ   ެއކަހަލަ  ވެއްދުމުެގ  ނަަގިއެގން  ޓެކްސް  އިތުރު  އާމްދަނީއަށް  ދައުލަތުެގ  އަނެްއކާ  އެއިން 

އިސްތިސްނާ އަޅުަގނޑުމެން ދޭން މި އޮންނަނީ.    ނުހުރޭ. އެކަހަލަ ޮގތްތަކަކަށް ނޫން ހުންނަނީއެއް. އެހެންވީމާ، އެ

ނެތުާމ  މަެގއް  ދެވޭނެ  އިސްތިސްނާ  ާގނޫނުެގ  ޓެކްސް  އިންކަމް  މިހާރު  އެބަ.  ނޫނަސް  ެއްގރިމެންޓު  ހެޑްލައިން 

ޖެހިއްޖެއްޔާމު،   ދައްކަން  ޖީ.އެސް.ޓީ  މިސާލަކަށް  ތަންކޮޅު،  ޓެކްސްވާ  އެ  ޖެހެނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން، 

އަޅުަގނޑުމެން  ޖީ.އެސް.ޓީއަ އެ އިތުރުކޮށްފައި،  ބަޖެޓުން  ައމިއްލައަށް  ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން  ދޭން. އެީއ  ބަޖެޓުން  ށް 

ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،   މި  ޢަމަލުކުރަން  މިހާރު  ޮގތަށް  އެ  ެއކަން  ދެނީ. އެހެންވީަމ،  ިމ  ހަމަ އާމްދަނީ  އަމިއްލައަށް 

މިޮގތަ ކޮމްޕޯނަންޓު  އެ  މިހާރު  ޮގތުަގއި  ބެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓާ  ެއންޓްރީ  މި  ބަޖެޓަށް  ނުވައްދާ  ށް 

ސަލާމަތްކުރެވިދާނެ މިހާރު މި ެގންދެވޭ އިޞްލާޙުތަކުން. ެއހެންވީމާ، އެކަހަލަ މަޝްރޫޢުތަކަށް އިސްތިސްނާދިނުމުެގ  

ހަ އެހެންނަމަވެސް  ދެން،  އޮތީ.  މި  ހިމަނާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާ  އިން  މިހާރު  ޙަޤީޤަތުަގއި  މަ ޮގތުން 

އިސްތިސްނާދިނުމަށް  މަޝްރޫއުތަކަށް  ބައެއް  ބޮޑެތި  ހަމަ  ލިބޭ  އެބަ  ބާރުތަކެއް  އިތުރު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ކަންކަމެއް ހާސިލުކުރަން   ވަކި  ތެރެއިން  މެކޭނިޒަމެއްެގ  ޮގތުަގއި ޓްރާންސްޕޭރެންޓު  ދެކޭ  ޓަކައި. ދެން، އަޅުަގނޑު 

 މަޝްރޫއުތަކެްއެގ ސިފަދިނުމަށް ޓަކައި އެސް.އީ.ޒެޑް ާގނޫނުެގ ތެރޭަގިއ  މީެގ ތެރެއިން ދެވޭނީ. މިހާރު ވެސް މިފަދަ

ކަން  މި  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ކަންކަން  އެފަދަ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  މާއްދާތަކެއް.  ހަމަ  މި  އެބަހުރި  ވެސް 

މެން ެގޒެޓު ވެސް  ކުރެިވެގންދާނީ. އަދި މި ކަމުަގިއ އުސޫލަކީ މިނިސްޓަރ ެވސް މި ފާހަަގކުރައްަވއިފި، ައޅުަގނޑު

ައދި އެ އިސްތިސްނާ ދެވުނު   ުގޅިެގން އަންނާނެ އިމްޕެކްޓާއި  އެބަކުރެވޭ. އެހެންވީަމ، އެ ކޮންމެ އިސްތިސްނާއަކާ 

ބަލައި   މަންފާއަށް  އިޤުތިޞާދީ  އަންނަ  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރެިވެގން.  ވެސް  ެގޒެޓު  އެއްޗިހި  ތަފްސީލުތަކާ 

އިސްތިސް ކަމަށް  އެ  މި  ރިޢާޔަތްކުރެިވެގން  ބޭނުމަކީ  ޚާއްޞަ  ވަކިން  މާއްދާަގއި  މި  އެކަމަކު  ދެވޭނީ.  ނާެއއް 

ދައްކާ   ޓެކްސް  ައމިއްލައަށް  ދައުލަތުން  ަމޝްރޫޢުތަކަށް  ހިންާގ  އެހީަގއި  ހިލޭ  އަދި  ލޯނާއި  ދެންނެވިހެން 

 ކުރިއްޔާ. ބެއަރކުރުމުަގއި އެ ޑަބަލްެވެގން އަންނާތީވެ އެކަން ޕްރިވެންޓުކުރުން އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު



 2021 ޖުލައި 1                         ވަނަ ބައްދަލުވުން  41ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

11 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޫނީ   އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  އަދި  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އޮތް  ސުވާލެއް  އިތުރު  އަޅުަގނޑު  ޝަރުވަޝް.  ޝުކުރިއްޔާ 

މެންބަރު   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ލިބިވަޑައިނުަގންނަާވ  ޖަވާބު  ސުވާލުެގ  ކުރެްއވި 

 ން ޙަމީދަށް. ސިޙްޢަބްދުލްމު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމީދު ސިންޙްޢަބްދުލްމު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

 މުޤައްރިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުޑަކޮށް އަޅުަގނޑަށް ތަރުތީބު އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން، ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާވަށު ދާއިރާެގ  

އޮޅިފައި އޮތީ މަޢާފުކުރަްއވާތި. އެހެންނަމަވެސް، ފެނުނު ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާވަށު ދާއިރާެގ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

މިނިސްޓަރު   މުޅިއަކުން.  ނޫން  ޯގހެއް  ލިބުން  ފުރުޞަތު  ދެވަނައަށް  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ބައެްއ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  މީރާެގ  ވާހަކަފުޅުަގިއ،  ދެއްކެވި  އެ  މީރާ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  މަރުޙަބާ 

ެގނެ ާގނޫނަށް  ޓެކްސް  ރަނަގޅަށް ބަދަލުތައް،  އެންމެ  ެގންނަންޖެހޭކަން  އެ  ބަދަލުތަކަކީ  ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ  ވޭ 

މާބޮޑު މައްސަލަތަކެްއ ނެތް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ   މީރާއަށް ކަމަށްވާތީވެ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ގައިުމވެސް  ހަމަ  އެނޭގނީ 

ފާހަަގކު މިނިސްޓަރ  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  އެހެންނަމަވެސް،  ބަެއއް އިޝޫސްތަކެއްަގެއއް.  ހުރި  ރައްވާފައި 

ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި އެބަހުރި ބައެއް ސުވާލުތައް ޮއޅުންފިލުވާލަންޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް ދެންމެ، އަޅުަގނޑު ފައްޓާނަން  

ބާރު   އެ  ނުވަތަ  އިސްތިސްނާ،  ލިބޭ  މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ވާހަކަފުޅުން.  ވިދާޅުވި  އެ  ސަރުވަޝް  ދެންމެ 

މަ ޓެކްސް  ޕްރޮޖެކްޓުތައް،  އިނޭގތޯ.  ބިޔަ  ބޮޑެތި  ނޫން  އިޝޫއެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބާރުަގއި  ލިބޭ  އެ  ޢާފުކުރުމަށް 

މިސާލަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭެގން ސީދާ ޑައިރެކްޓު އިމްޕެކްޓެއް އަންނާނެ މުހިންމު މަޝްރޫއުތައް، ޗައިނާ  

އީ ައޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ. އެ ކަހަލަ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖުެގ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ، ދެން، އެ
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ލިބޭނެ   ލުއި  ޓެކްސް  އެ  ކޮންޓްރެކްޓުއަލީ  ވެސް  ވަންނައިރު  ކޮންޓްރެކްޓަށް  މަޝްރޫޢުެގ  އެ  މަޝްރޫޢުތަކަކީ  ބިޔަ 

އެއްޗިހިކަން  ލިބެންޖެހޭނެ  އެއީ  އެނޭގ  ވިސްނިއަސް  ތިލަކޮށް  އެންމެ  ވެސް  ޑިފޯލްޓުން  ޑިފޯލްޓަކުން،  މަޝްރޫޢު 

އެސް.އީ.ޒެޑް  އި މައްސަލަައކީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މަްއސަލައަކީ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނޫން  ެއއީެއްއ  އެހެންވީމާ،  ނޭގތޯ. 

ވަރަށް   ހުންނެިވއިރު  އިދިކޮޅުަގއި  މިނިސްޓަރ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ނޫން.  ވެސް  ލުއިތަކެްއ  ލިބޭ  އެ  ާގނޫނުން 

ސް.އީ.ޒެޑު ާގނޫނަށް ސީދާ ރިބަޓަލްކޮށްފައި ޓެކްސް މަޢާފުކުރާ. ބޮޑަށް މިނިސްޓަރެގ ޓްވިޓަރއިން ހަމަ ހުންނާނެ އެ

ތި  ކަންތަކުަގއި  މަޢާފުކުރުމުެގ  ޓެކްސް  ޚިލާފަށް  ވެސް  ވިސްނުމަކާ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މިައދު  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ، 

ދެއްވަނީ ޓެކްސް، އެ    އަންނަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީާމ، ކޮން ވިސްނުމެއް ބަދަލުެވެގންތޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތި

ސަރުކާރުތަކަކީ   މި  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  އިނޭގތޯ.  އިޚްތިޔާރެްއ  މާފުދެއްވޭނެ  ފަރާތަކަށް  ބޭނުންފުޅު  މަނިކުފާނު 

އެްއޗެއް.   މިހާރު   2023ބަދަލުވަމުންދާ  އިދިކޮޅުަގިއ،  ިމހާރު  އައިަމ،  އަޅުަގނޑުެމންެގ ސަރުކާރެއް  އަނެްއކާ  ަގއި 

 ފަރާތްތައް ފަހުން މިއަށް ފާޑުވިދާޅުާވނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވަނީ ެއއީ ރަނަގޅު  ސަރުކާރުަގއި ތިއްބެވި

ެވސް   އިޚްތިޔާރުތައް  ލިބިދޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ައއުމަކީ  މެޗުއަރެވެގން  ާގނޫނު  ޓެކްސް  ނޫނޭ.  ކަމެއް 

ނޭގތޯ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ބަދަލުވާ ބަެއްއ.  ކަނޑާލުން އެ ޓެކްސްެގ ާގނޫނުން އިތުރު ޯގހެއް ހައްދަވާފާނެތީ އި

އެްއވެސްކަހަލަ ަމއްސަލަެއއް ނޫން ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން، އުމްރާނީ މަޝްރޫޢުތަކުން މި ކަން ކުރުމަކީ. އެހެންވީމަ،  

ވިސްނުމަށް  އެ ކަންކުރަން، މިހާރު ތި ކުރައްވަނީ ރަނަގޅަކަށް ނޫންކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް، ެއކަން ކުރަްއވަން  

ހުރެެގންތޯ ޮގތްތަކެއް  ކަހަލަ  ކޮން  މިއައީ  އެހާ  ؟ ބަދަލު  އެކަން  ވާހަކަފުޅުަގއި  އިމްޕެކްޓުކުރާނެ  ބަޖެޓަށް  ދެންެމ 

ިމ   އަޅުަގނޑު  ވެސް  އަނެއްކާ  ސުވާލު  ެއ  ނުދެކޭތީ،  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ކުރެވުނު  ޖަސްޓިފައި  ރަނަގޅަކަށް 

ދެވަނަ އަޅުަގނޑުެގ  އިނޭގތޯ.  ރީއިންޝުއަރެންސްެގ    ރެއިޒްކުރީ  ދެންމެަގއި  ފާހަަގކުރެްއވީ  މިނިސްޓަރ  ސުވާލަކީ، 

ެއއްެވސްކަހަލަ   މަޝްރޫޢުތަކުެގ  ހިނަގމުންދާ  ރާއްޖޭެގ  މިހާރު  ކަންތަކުަގއި  ރީއިންޝުައރެންސްެގ  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަ 

. ެއއީ، ެއއާެއކުަގިއ  ދައްޗެއް އޮތީތޯ ރީއިންޝުއަރެންސްެގ ިއޝޫަގއި މި ޓެކްސްއަށް މި ބަދަލު ެގންނަން ިއނޭގތޯ

ކަންތަކުަގިއ   ފައިނޭންސް  ސްޓޭޓުެގ  ފައިނޭންސްވީމަ،  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ބޭނުން،  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

މި   ހަމަ  މިއަދު  ައޅުަގނޑު  ވާހަކަދެއްކޭތީ  ޓެކްސްެގ  އަދި  ފަރާތަށްވީމަ  އަދާކުރަްއވާ  ދައުރެއް  އިސް  އެންމެ 

ރައްޔި ބޭނުން،  މި  ރެޖިސްޓަރކޮށްލަން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ކަންތަކުަގއި  ޓެކްސް  މަޖިލީހުަގއި  ތުންެގ 

އަޑުއިވެނީ ސްރީލަންކާެގ ބަޔަކަށް މި ޓެކްސްެގ ކަންތައްތައް، އިންޝުއަރެންސް ކަންތަްއ ހަވާލުކުރި ވާހަކަ އިނޭގތޯ.  

ދޫކޮ އިންޝުއަރެންސް  އެލައިޑް  ރާއްޖޭެގ  ވާހަކަ  ހަވާލުކުރި  ލިބޭނެ  އަމާނާތަކަފުލްއަށް  ސްޓޭޓަށް  ސީދާ  މިއީ  ށްފަ. 

ެގއްލުމެއް ކަމަށްވީމަ އަޅުަގނޑު މިކަން ފާހަަގކުރީ. ދެން، މީެގ ޖަވާބަކަށް އައިސްފާނެ ފަހަރެއްަގއި އެލައިޑުެގ ައުގ  
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ބޮޑިއްޔޭ. ައުގ ބޮޑަސް ސީދާ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރއަށް ނެޯގޝިއޭޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ބަލަނީ އިނޭގތޯ.  

ދެވަނަ އެހެން ކަމަކަށްވީމަ  އުފެދޭ  ހިތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އަންނައިރުަގއި  ކޮންސަރންސްތަކެއް  ހަމަ  ެއއީ  ވީމަ، 

ދެން،   ފާހަަގކޮށްލީ.  މި  އެކަން  ޮގތުަގއި  ވިތްހޯލްޑިންގ   3ސުވާލެްއެގ  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  ވަނަ 

ޓަރެގ ވާހަކަފުޅުަގއި އެ ވިދާޅުިވ  އަށް މި ތިރިކޮށްލަނީ. ކޮށްލީމަ މިނިސް  5ން %  10ޓެކްސްއިނކޮންޓްރެކްޓަރުން % 

އެްއޗަކާއި ކޮންޓްރެޑިކްޓް އެބަވޭ. އެއީ ދިވެހި ބާޒާރުެގ ތެރެއަށް ފޮރިން ކޮންޓްރެކްޓަރުން އަިއއްސަ، ކޮމްޕީޓްކުރުުމެގ  

ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ޤައުުމތައް  ބޮޑެތި  އޮތްތާނަގއި  ކުރިއަށް  އަދި  އިނޭގތޯ.  ލިބެނީ  މި  ފުރުޞަތުތަކެއް  އިތުރު 

ވެރިކަމެްއެގ ތެރެއަށް ވަދެެގން އުޅޭއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ ކުޑަ ޤައުެމއްެގ ތެރޭަގއި ިއކޮނޮމީަގއި މިހާ ބޮޑު  ވާދަ

އަޅުަގނޑަކަށް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ލިބިެގންދާނެ.  ފުރުޞަތު  ކޮމްޕީޓްކުރުމުެގ  ވެސް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދީފި  ލީވީެއއް 

 އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުެގ ޕޮއިންޓަކީ ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ހިއެއްނުވޭ ދެކޮޅުޖެހޭ ވާހަކަެއއްހެންނެއް

ެއްއވެސް   އިންނާނެ  ކަެމއް  އަންއީވަން  ކޮމްޕީޓުކުރުމުަގިއ  އަންނާނެ،  ޑިފިކަލްޓީެއއް  ޓެކްސް  އެްއވެސްކަހަލަ 

މަސައްކަތް  މެޗުއަރކުރަން  ާގނޫނު  ޓެކްސް  ނުވާނެއޭ  ކުރާކަށް  މަސަްއކަތް  ެވސް  ސިފައެްއަގިއ  މީރާ  ކުރާއިރުގައި. 

ޮގތުަގިއ   ސުވާލެއްެގ  ފަހު  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން،  ހައިލައިޓުކޮށްލީ.  ހަމަ  މި  ވާހަކަ  މި  ައޅުަގނޑު  އިންނެވުމާެއއްކޮށް 

ކަނެކްޝަނާ ުގޅޭޮގތުން ވިދާޅުވި ެއއްޗެއް އަދި އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު އިނޭގތޯ.  -އިންޓަރ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަހުަގިއ   އޭެގ  އަދި  މިނިސްޓްރީ.  ފިނޭންސް  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ވެސް  އޭ.ޖީއަށް  ބޭނުމިްއޔާ  ފާހަަގކޮށްދެްއވަން  ެއއްޗެްއ  އޭ.ޖީން  އަދި  މީރާ 

 ސުވާލާ ުގޅިެގން މިނިސްޓަރ ދެްއވަން އޮތް، ނޫނީ ބުނުްއވަން އޮތް ބަސްފުޅެއް ޮއެވއްޖެއްޔާ ެއ  މެންބަރު ކުރެއްވި 

 ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ައރުވަން އަޅުަގނޑު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: އަމީރު އިބްރާހީމް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ާމވަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  

މި   މިހާރު  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ބަލާނަން.  އެރުވޭތޯ  ޖަާވބު  އަޅުަގނޑު  ސުވާލުތަކަށް  ކުރެއްވި  ސަޢީދު  މެންބަރު 

އިސްތިސްނާ   ދެޭވ  ހަމަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ފާހަަގކުރެްއވިހެން  އެ  ހަމަ  އޮތީ،  މި  ހިމަނާފައި  އަޅުަގނޑުމެން 
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އިންކަމް   މި  ފަހުން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އޮތީ.  ލިބިފައި  ފުރުޞަތު  އެ  ާގނޫނުތަކުން  އެކިއެކި  ވެސް  ކުރިން 

 ތެރެއިން މިހާރު ޓެކްސްެގ ާގނޫނުެގ މި ފަރުމާކުރެވި، ފާސްކުރެވި، ތަސްދީޤުކުރެވިފަިއ އޮތްއިރު، އެ މެކޭނިޒަމުެގ

އެކަން   ާގނޫނީޮގތުން  ނުވޭ.  ލިބިދީފައެއް  ބާރެއް  ކުރުމުެގ  އިސްތިސްނާ  މި  އެ  ެވސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

އިންނަނީ ހުއްޓިފަ. އެހެންވީމަ، އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބޭނުންވަނީ އެ ފާހަަގކުރިހެން، ބޮޑެތި ބިޔަ  

އިސް އެ  އިންޑިއަން  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  މިސާލަކަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ދޭން  ތިސްނާތައް 

އެްގޒިމްެގ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވެސް އަދި ޗައިނާެގ ފަންޑިންގެގ ތެރެއިން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ ވެސް އަދި އެހެނިހެން 

އެކިއެ ހަމަ  ހިންަގން  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  އޭޖެންސީސްތަކާ ބޮޑެތި  ފަންޑިންގ  ޑޯނަރ  ކި 

އެްއކޮށް. އަދި ްގރާންޓާއި ކޮންސެޝަނަލް ލޯންސްއާ އެކިެއކި ޮގތްޮގތުން ފަންޑްސް ހޯދައިެގން. އެހެންވީމާ، އެހެން  

ެގންދާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުެގ ެއ ޓެކްސް ެއގްޒެމްޕްޝަންސްތަކަކީ، ޓެކްސް ެއގްޒެމްޕްޝަންކުރުމަކީ އެ ފާހަަގކުރިހެން  

ކޮން ެއ  އެ  ެއކަމަކު  ކަންތައްތައް.  ެއއްބަސްާވ  އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކުރާ  ވެސް  ެއްގރިމެންޓްސްތަކުަގއި  ޓްރެކްޓު 

ނޯޭވ.  ދީފަެއއް  އެޮގތަކަށް  ފުރުޞަތުތަްއ  އެ  ާގނޫނުަގއި  އިން  މިހާރު  އޮތަސް،  އެހެން  އެްގރިމެންޓްސްތަކުަގއި 

ހުށަހަޅަނީ  މި  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން  އަސްލު  ާގނޫނަކަށް    އެހެންވީމާ،  މެކޭނިޒަމްތައް  ދެވޭނެ  އިސްތިސްނާ  އެ 

ކަނޑައެޅިެގން ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން މި ފުރިހަމަ ކުރަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް  

އޯޕަން   ވަރަށް  ފާހަަގކުރިހެން  ކުރިން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އަދި  ދެން،  ނޫން.  އަީއކީ  ބަދަލެއް  ވިސްނުމަކަށް 

ެވސް  ޓް ެގޒެޓު  އެްއޗެއް  ހުރިހާ  ދެވޭ  މި  މި އިސްތިސްނާ  ދެވޭ،  މިއީ  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސްެއއްެގ  ރާންސްޕޭރެންޓު 

އެބަކުރެވޭ. އިސްތިސްނާެގ ހުރިހާ ތަފުސީލުތަކެއް ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާިއުއކުރެވޭނެ. އަދި މިސާލަކަށް 

 ދިމާާވ އެހެން ކަމަކުން، ާގނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިފަިއވާ ހާލަތެއް  އަޅުަގނޑުމެން އިސްތިސްނާއެްއ ދީފައި އޮތްވަިއ، އެ

ދިމާވެއްޖެނަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެ ިއސްތިސްނާ ބާޠިލު ވެސް ކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމް އޮންނާނެ ފާހަަގކޮށްފަ. އެހެންވީމަ،  

ށް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންާވ  އެއީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ެވސް ހަމަ ިވސްނުމަކީ ހަމަ ރާއްޖޭެގ މިސާލަކަ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   ބޮޑެތި  ބޭނުންވާ  އެ  ރަްއޔިތުންނަށް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް،  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ބޮޑެތި 

އެްގޒެމްޕްޝަން  ޓެކްސް  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ކޮންމެ  އެ  ކޮންމެހެން  އިނޭގތޯ.  އޮތުން  ފުރުޞަތު  ެއ  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް 

ތުން. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޓްރާސްޕޭރެންޓް ޕްރޮސެސްއެްއެގ ތެރެއިން އެކަން ކުރިއަށް  ދިނުމެއް ނޫން. އެ ފުރުޞަތު އޮ

އަޅުަގނޑު ހިތުން އަބަދުވެސް  ،  ެގންދިއުން. ދެވަނަ ކަމަކަށް، އަމާނާތަކަފުލް އިޝޫަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން

އަޅު މިހާރު،  އަޅުަގނޑު  އިންޝުއަރެންސަށް.  އެލަިއޑް  ެގންދިޔައީ  އޮފް  ދެމުން  މިނިސްޓަރ  އަ  ޭއޒް  ަގނޑު 

ފައިނޭންސް، އެ ދެންނެީވ ރަނަގޅު ވާހަކައެއް. އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު ރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏަކަށް ެއޮގތަށް ދެވުނުނަަމ 
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އިނޭގތޯ މިސާލަކަށް. އެކަަމކު އެއީ ހަމަ މަޖިލިސްެގ ކޮމިޓީން ނިންމެވީ އޯޕަން ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސްއަކަށް އެކަން  

ެގންދަން. ދެން، އޯޕަން ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސްަގިއ ކުރިއަށް ެގންދަން ހުޅުވާލީމަ ދެން ޖެހޭނީ ހަމަހަމަކޮށް  ކުރިއަށް  

އަޅުަގނޑުމެން   ކުރިމަތިލާން  އެ  ފަރާތެއްތޯ،  ބޭރުެގ  ފަރާތެއްތޯ،  ދިވެހި  ނޯންނާނެ  އޭަގއި  ެގންދަން.  ކުރިއަށް 

ހަމަ އިވެލުއޭޓުކުރާނީ  ެއ  ހަމަހަމަކޮށް،  ޭއެގއިން ހުށަހަޅާލީމަ  ެގންޮގސްެގން،  ޮގތަކަށް  ޓްރާންސްޕޭރެންޓް  ހަމަކޮށް 

މިސާލަކަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  އަނެްއކާ  ވަކިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  އިނޭގތޯ.  އަމާނާތަކަފުލް  ފަރާތަކީ  ހޮވުނު 

ފަރާތްތަކަށް އެހެން  ފުރުޞަތު  ނެގޯޝިއޭޓުކުރުުމެގ  ހަމަހަމަ  އެ  ނެޯގޝިއޭޓުކުރަންޏާ  ބަޔަކާ  ވެސް  އެހެން   

އޯޕަންކޮށްފަިއ،   އެޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމެއް  ޚިލާފު  އުސޫލުތަކާ  ޓެންޑަރިންގެގ  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  އޮންނަންވާނެ. 

ނޫން.  ހަމައެއް  ަގބޫލުކުރާ  ައޅުަގނޑު  އެއީ  ދިއުން.  ެއއަށް  ނެޯގޝިއޭޓުކޮށްެގން  ެއއްބަޔަކާ  ވަކިން  އަނެއްކާ 

ވަ ދެވި،  އަމާނާތަކަފުލްއަށް  ިއވެލުއޭޓުކޮށްފައި  އެހެންވީމާ،  ތެރެއިން  މެކޭނިޒަމެްއެގ  ޓްރާންސްޕޭރެންޓް  އޯޕަން  ރަށް 

ކުރިން   އިނޭގތޯ.  އޮތް  ވެސް  ކުރިން  ފުރުޞަތު  އެ  ހަމަ  އެލައިޑަށް  ހަމަ  ސިންަގލް ސޯސްކޮށް  ދިޔައީ.  އެޮގތަށް 

އެ ނިންމެވީމަ  އެޮގތަށް  ކޮމިޓީން  މަޖިލިސްެގ  ހަމަ  އެކަމަކު،  ެވސް.  ެގންދިޔައީ  ކުރިއަށް  އެޮގތަށް  އެކަން  ޮގތަށް 

ޓެކްސް،   ވިތްހޯލްޑިންގ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ދެން،  އިޝޫަގއި.  އިންޝުއަރެންސްެގ  އެ  ެއއީ  ދިޔައީ. 

އަށް ތިރިކުރަން އޭަގިއ    5ން %  10ކޮންޓްރެކްޓަރސްެގ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްެގ އިޝޫަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެ %

ޤަތުަގއި ހަމަ ވަރަށް ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީވެ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން  ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އެ އޮތީ ޙަޤީ

% %   10މިހާރު  އިނދެފައި،  ހުށަހެޅި  5ަގއި  ެއ  ؛ އަށް  ވާޮގތަކީ  ިގނަފަހަރަށް  ޮގތުން  އޮންނަ  އެ  މިހާރު 

އެ   އަދި  ެވސް  މީރާއަށް  އެހެންވީމާ،  ބޮޑުަވނީ.  އަދަދު  ރިފަންޑުކުރަންޖެހޭ  ޖެހޭއިރު  ކޭޝްފްލޯ ރިފަންޑުކުރަން 

% މިހާރު  ވެސް،  އަބަދު  އެހެންވީމަ،  ދިމާެވެގންދާނެ.  އެ    5އިޝޫސްތައް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުޑަކުރީމަ  އަށް 

ރިފަންޑްކުރަންޖެހެނީ.  ޕަސެންޓެއް  ކުޑަ  ވަރަށް  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ާގތްަގނޑަކަށް  އަދަދު  ރިފަންޑުކުރަންޖެހޭ 

. ދެން، އެހެން އެ ހުރި ހުރިހާ އެްއޗަކުން  5ން %   10ން %އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުމުން ބަލާފައި، ައޅުަގނޑުމެ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ބޭނުންވަނީ  އަޅުަގނޑު  ވެސް،  ކުރިން  ފާހަަގކުރިހެން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު 

ކަންތައް އެ  ޮގތަށް  ނުެގްއލޭ  ކޮމްޕެޓިޓިވްނަސް  އެ  ޮގތަކަށް  އެޑްވާންޓޭޖަސް  ެއންމެ  އޭެގ  ތަްއ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް 

ރީ އިޝޫާއއި  އިންޓަރކަނެކްޝަން  ހުރި  ދެން،  ސަރުވަޝްއަށް -ކުރުން.  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އިޝޫ  ިއންޝުއަރެންސް 

 ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން އެ ިއތުރު ތަފުސީލުކުރުމަށް. 
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އިންޝުައރެންސްަގިއ، ޙަޤީޤަތުަގއި  -އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ، މުޤައްރިރު އަދި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް. ރީ

% ކުޑަކޮށް  ރޭޓު  ޓެކްސް  ވިތްހޯލްޑިންގ  ވެސް  ހިމެނީ  ާގނޫނުަގއި  މި  ރ3ީއަޅުަގނޑުމެން  ހަމައެކަނި   .-

އެމް.އެމް.ޭއއާ އޭރުެގ އަޅުަގނޑުމެން ކުރެވުނު މަޝްވަރާެގ މަތިން. ދެން، އިންޝުއަރެންސް ެއޮގތަށް ހިމެނީ. އެއީ  

އެޑްރެސްކޮށް،   ކޮންސަރންތަކަށް  އަިއ  ފަހުން  ޭއެގ  ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާސްވުމަށްފަހުަގއި  ާގނޫނު 

 އިންޝުއަރެންސް  އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް ބަލާލާިއރު ދިމާވާ ކަމަކީ، އެ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްސްއާެއކީަގއި ރާއްޖޭެގ

ބަދަލުެވެގން   އެ  ޓެކްސްއަކަށް  މުޅިން  ހަމަ  ދަނީ.  މި  ވައިޕްައއުޓުވެެގން  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ކުންފުނިތަކުެގ ސްޓެބިލިޓީ 

ރުފިޔާއަށް   މިލިއަން  އަށްވަރަކަށް  ތަންތަން  ހުރި  ޕްރޮފިޓު  ރުފިޔާެގ  މިލިއަން  ސަތޭކަ  ހަތަރު  މިސާލަކަށް  މިދަނީ. 

އެހެންވީމާ، އިންޝުއަރެންސް އިންޑަސްޓްރީއަށް ވަރަށް ބޮޑު ލޮޅުެމއް މި ޓެކްސްެގ ސަބަބުން  ބަދަލުވެެގން އަންނަނީ. 

ބިލު  ޙަޤީޤުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ެގންނަންޖެހޭ  ޙައްލެއް  ކަމަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  އާދޭ.  އެބަ 

އިންޝުއަރެންސާ  -ވެއްދުމުެގ ބޭނުމަކީ ެވސް ރީ  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް  2020

ހެދި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް އަންނަ ލޮޅުން އެކަމަށް އެޑްރެސްކުރާނެކަން ައޅުަގނޑުމެން އެ އިންޑިކޭޝަން  

ެގންނަންޖެހޭ  މިހާރަށް  މިހާރުން  ހުއްޓާ  ކަންކަން  ިއތުރު  ިގނަ  ވަރަށް  އަދިވެސް  ޙަޤީޤަތުަގިއ،  އެހެންވެ    ދިނުން. 

ރީ މި  ބޭނުމަކީ  ލުުމެގ  އަވަހަށް  ބޭނުމަކީ،  މުހިންމު  އެންމެ  ލުމުެގ  މި  ހިމަނައިެގން  އިންޝުއަރެންސްެގ  -ކަންކަން 

އަދި   ހޯދުން.  ޙައްލެއް  ހޯދުން.   2020މައްސަލައަށް  ޮގތެއް  އެޕްލައިކުރެވޭނެ  ޔިއަރއަށް  ޓެކްސް  އެ  އަހަރު  ވަނަ 

އިންޝުއަ އެލައިޑް  ހަމަ  ފާހަަގކުރެއްވި  ހަމަ މެންބަރ  ވެސް  އިންޝުއަރެންސަށް  އެލައިޑް  ހަމަ  ވާހަކަ.  ރެންސްެގ 

މިހާރު އެހާ ވިޔަފާރިއަށް އެކަހަލަ އަސަރެްއ   ެއހެންވީމާ،  ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެ.  ަވރަށް  މިކަމުެގ ސަބަބުން ވަރަށް 

ކަމަ ވެދާނެ  ެގއްލުމެްއ  ބޮޑު  ވަރަށް  އިންޑަސްޓްރީއަށް  ިއންޝުއަރެންސް  ރާއްޖޭެގ  ދިއުމަކީ  އަދި ވެެގން  ކަށްވާތީ 

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް ދޭ ވިޔަފާރިއެއް ނެތް. ރާއްޖޭަގއި މި ތިބެނީ ހަމަ ރީޓެއިލް އިންޝުއަރެންސް  -ރާއްޖޭެގ ރީ

ދޭ ވިޔާފަރިތަްއ. އެހެންވީމާ، ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑު ހަމަ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏާއި އަދި ރާއްޖޭަގިއ  

މަ އެހެނިހެން އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް މިކަމުން ކުރާ އަސަރު ބޮޑުކަމުން، އަދި ީމެގ  ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި ހަ

ސަބަބުން އިންޝުއަރެންސްެގ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ކޮމްޕީޓުނުވެ ހަމަ ެގއްލުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތީމަ އަޅުަގނޑުމެން  

އެއީ އެހެންވީމާ،  ެގނަީއ.  މި  އެބައި  ބެ-މީަގއި  ެގންނަންޖެހުނު ރީއިންޝުައރެންސާ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން،  ހޭ 

އަދި އޮތްއިރު،  ؛ ސަބަބަކީ.  ާގނޫނު  ބީ.ޕީ.ޓީ  ކުރީެގ  ޗާޖަކީ  އިންޓަރކަނެކްޓިންގ  ޗާޖު.  އިންޓަރކަނެކްޓިންގ  ދެން 

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަާގ ކަންކަމުެގ ތެރޭަގއި ސީދާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އެްއޗެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެއަށް  

ރު މީރާއިން އެޕްލަިއކުރަމުން އައި އިންޓަރކަނެކްޓިންގ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަާގ އުސޫލު.  އޭ
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މީރާެގ   ިވ،  ވެސް  ލޫޒް  ކޭސްއެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަހުން  އެންމެ  ކަންކަމުަގއި  މިކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު 

ކޯޓުެގ މައްސަލަ  ންވީާމ، މިކަހަލަ ކަންކަމާ ުގޅިެގން ޙަޤީޤަތުަގއި  ކޭސްެއއް ލޫޒް ެވސް ވި މީޑިއާނެޓާ ުގޅިެގން. އެހެ

ާގތް  ޗާޖަސްއިން   ވެސް  އިންޓަރކަނެކްޝަން  އެހެންވީމާ،  އޮތް.  އެބަ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ފީތަކާ  މިޒާތުެގ  ަގނޑަކަށް 

ކްސް ާގނޫނުަގިއ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމީ ހަމަ ޕޮލިސީއަށް. ފަހުން އިންކަމް ޓެ

އަޅުަގނޑުމެން އެ ެއކްސެސަބިލިޓީ ހިމަނާފައިވީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެ އުނިކުރަން ނިންމީ އޭރު އެ ފަހަރުެގ 

ލޫޒްވުމާ ުގޅިެގން. ދެން، ބޮޑަށް ކޯޓު އިންޓަރ ޕޮޒިޝަންސް އެހެން އޮތުމާެއކީަގއި. ދެން، މިއީ ހަމަ ފިކްސްޑްކޮށް 

ބޮޑެ ކަމެއް.  އޮންނަ  ސްރީލަންކާފަދަ  ވަރަށް  ޤައުމުތަކުަގއި،  ބަެއއް  އޮންނަ  ތަރައްޤީވަމުން  އަދި  ޤައުމުތަކުަގއި  ތި 

ވަންޏާމު   ކަމަށް  ނަާގ  ޗާޖު  މި  ދެން،  ނަާގ.  ނުއެއް  ޗާޖުތައް  އިންޓަރކަނެކްޝަން  ހަމަ  ވެސް  ޤައުމުތަކުަގއި 

ޓެލެކޮމި އެހެންވީމޭ،  އެބައޮތް.  ފުރުޞަތު  ައުގބޮޑުވުމުެގ  ހެޔޮކުރުަމކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  އަުގ  އުނިކޭޝަން 

ޭއެގ   ެވސް  ޗާޖެއް  އިންޓަރކަނެކްޝަން  ޮގތުން  ދިނުމުެގ  ބާރު  ކަމަށް  އެ  ކަމަކަށްވާނެތީ،  މުހިންމު  ތަރައްޤީއަށް 

ސަބަބު  ެއއް  އެއީވެސް  އެހެންވީމާ،  ފުއްދޭނެ.  ވެސް  އިންސެންޓިވްސް  އެ  ނުނެުގން  ޓެކްސް  ވިތްހޯލްޑިންގ 

އަ ޗާޖުން  ރެސިޑެންޓު  އިންޓަރކަނެކްޝަން  ނޮން  ދެން،  ނިންމި.  ނުނަަގން  ޓެކްސް  ވިތްހޯލްޑިންގ  ޅުަގނޑުމެން 

އެޑްކޮށްލާނަން.  އެްއޗެއް  ކުޑަ  ައޅުަގނޑު  ވާހަކަފުޅަށް  ދެއްކެިވ  މިނިސްޓަރ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ޓެކްސްާއ  ވިތްހޯލްޑިންގ 

ކްސް ެމކޭނިޒަމެއް ިމ ާގނޫނަށް ލީ  ޙަޤީޤަތުަގއި ލުޔެްއ ނޫން މި ދެވެނީކީ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ވިތް ހޯލްޑިންގ ޓެ 

ެއކަން  ައޅުަގނޑުމެން  ބެއްދުމަށް ޓަކައި  ލޯޕްހޯލެއް  މުހިންމު  ހަމަ ވަރަށް  ސަބަބަށް ޓަކައި.  މުހިންމު  ހަމަ ވަރަށް 

ރެސިޑެންޓު ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެއަށް ޓެކްސް ނުދަްއކާ، ރާއްޖޭަގއި ޑިރަިއވްކުރާ  -ކުރީ. އެއީ ބޭރުަގއި ހުންނަ ނޮން

ދަނީއަށް ރާއްޖެއަށް ޓެކްސް ނުދައްކަފާނެތީ އެކަން ޕްރިވެންޓުކުރުމުެގ ޮގތުން ވިތްހޯލްޑިންގ މެޖޭނިޒަމް ެގނައީ.  އާމް

ާގނޫނު   މި  އަދިވެސް  ޮގތަށް  އޮންނަ  ެއކަން  އަދި  އޮންނަންޖެހޭނެ.  މެކޭނިޒަމެއް  ވިތްހޯލްޑިންގ  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ވިތްހޯލްޑުކުރީމަ ދިމާވާ އިޝޫައކީ، އޯވަރ ޓެކްސް ކުރެވެނީ.    ަގއި  10ފަރުމާކޮށްފައި މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، %

ނޮން ނިމިެގން  -އެހެންވީމާ،  އަހަރު  އެހެންނަމަވެސް،  ދަްއކާފަ.  ބޮޑަށް  މާ  ހުންނާނީ  ޓެކްސް  ކުންފުނި  ރެސިޑެންޓް 

ނޮން އެ  ލީމަ،  ވަރަ-ބަޔާން  ރިފަންޑު  އެ  ދޭންޖެހޭނެ.  ރިފަންޑެއް  މީރާއަށް  ކުންފުންޏަށް  ބޮޑުވާނެ.  ރެސިޑެންޓު  ށް 

އަދި   ހުރަހެއް.  އެޅޭ  ވިޔަފާރިއަށް  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ާއދޭ.  އެބަ  ވިޔަފާރިއަށް  ޑިފިކަލްޓީއެއް  ކޭޝްފްލޯ  އެހެންވީމަ، 

އެހެންނޫނަސް އަދި މީރާއިން އެއަށް ރިފަންޑު ވެސް ދޭން އެބަ ޖެހޭ އަހަރު ނިމުނީމަ. އެހެންވީމާ، މީަގއި އެންމެ 

ދޭ ރިފަންޑު  ޮގތަކީ،  އަޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅު  ހެދުން.  މިންވަރަކަށް  އޮންނަ  ކުޑަކޮށް  ވީހާވެސް  މިންވަރު  ންޖެހޭ 

ޕަސެންޓް  ތިރީސް  ފަންސަީވސް،  ާގތްަގނޑަކަށް  އިންޑަސްޓްރީަގއި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އޮންނާނީ  ބަލާފައި 
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ބަ ކަމަށް  އަންނާނެ  މިންވަރު  ދައްކަންޖެހޭ  ޓެކްސް  ވާނަމަ،  ކަމަށް  އޮޕަރޭޓުކުރާ  އެ  މަރޖިންަގއި  ލައިެގން 

އެ  ޕަސަންޓަކީ.  ފަސް  އަދަދެްއ  ކަނޑައެޅި  ބަލައިެގން  ކަމަށް  ވިތްހޯލްޑުކުރަންޖެހޭ  ކިހާވަރެްއ  ހެދީމަ  މިންވަރުަގއި 

ރިފަންޑުކުރަންޖެހޭ  ރިފަންޑުކުރަންޖެހޭއިރު  މި  ނިމިެގން  އަހަރު  އަޅުަގނޑުމެން  ވިތްހޯލްޑުކުރީމަ  ޕަސެންޓް  ފަސް 

ޮއތުން އޭެގ ބޭނުމަކީ. އެހެންވީާމ، ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިމ ވިޔާފަރިއަށް ެވސް އަދި  މިންވަރު ވީހާވެސް ކުޑަކޮށް  

އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަށް މި ެގނައި ވިތްހޯލްޑިންގ މެކޭނިޒަްމ ވެސް ޕްޕްރޮޓެކްޓުކޮށްދޭ ކަެމއްހެން. އެހެންވީމާ، ެއއީ  

ވާހަކައަކީ. ދެން، ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލް އެއްޗެްއ  އެ ތިން ކަންކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  

 އެޑްކުރަން ބޭނުންވަންޏާމު ެއޑްކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު މީރާއަށް ވެސް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން، އެރުވުުމެގ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު ބޭނުން 

ތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކާ ުގޅިެގން އަދި ދެވެމުން އައި ޖަވާބުތަކާ  އޭ.ޖީ އޮފީހުން މިހާތަނަށް މި އިްއޒަތް

މީރާއަށް  ދެން  އަރުވާފައި،  އޮފީހަށް  އޭ.ޖީ  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު  އެ  ބޭނުންވިއްޔާ  ދަންނަވަން  އެްއޗެއް  ުގޅިެގން 

 ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން އިނޭގތޯ. އޭ.ޖީ އޮފީސް. 

 

 ޢައިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ އުންސެލް ޖެނެރަލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކަ 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ފާހަަގކުރައްވާފައި ހުރި ކަންކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން 

ދާއަކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެގ މި އިތުރުކުރާ މާއް  1-12ވަކި އިތުރު ެއއްޗެއް ދަންނަާވކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،  

ހަމަ   ވަންޏާ،  ކަމަށް  ދަންނަވާ  އެްއޗެއް  ޮގތުން  ުގޅޭ  ކޮންސަރންތަކާ  ފާހަަގކުރެއްވި  އެ  ސަޢީދު  މުޙައްމަދު 

އެީއ   އެހެރީ.  ލާފަިއ  ޗެކްސްތަކެއް  ތެރޭަގއި  މާއްދާެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކުރެްއވިހެން  އެ  ވެސް  މިނިސްޓަރ 

ޚްތިޔާރެއްެގ ޮގތުަގެއއް ނޫން. މީެގ ތެރޭަގއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީެގ މެކޭނިޒަމަކާިއ، ވަޒީރުންެގ  މުޠުލަޤުކޮށް ލިބިދޭ އި

ެއ   ތެރެއިން  ޕްރޮސެސިންގެގ  އެ  ައއިޑެންޓިފަިއެވެގން  މަޝްރޫޢުތަކަކާއި  ދާއިރާތަކަކާިއ،  ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން 

ރެވޭނެ ަގވާއިދުަގިއ ހަމަ ތަފުސީލުތައް ައއިސް  އިސްތިސްނާ ދެވޭނީ. އެހެންީވމަ، ެއއީ އެ ކޮންސަރންއަށް އެޑްރެސްކު

ޕަބްލިޝްކުރެވޭނެ،  ހަމަ  ެވސް  ފަރާތްތަކަކީ  ދެވޭ  އިސްތިސްނާ  އެ  ކޮންމެ  އަނެްއކާ  އައިމަ.  އިޖުރާޢައްތައް 

އެކަށީެގންވާ  މިހާރު  އެ  ަގބޫލުކުރެޭވޮގތުިއ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ފަރާތްތަކެއް.  އާންމުކުރަންޖެހޭނެ 

ރެއްެގ ޗެކްސްތަކެއް މި މާއްދާއާ ުގޅޭ ޮގތުން މިއޮތް އިޚްތިޔާރަށް އެބަ އޮތް ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، އެއީ ެއާއ  މިންވަ
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ުގޅޭ ޮގތުން ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން، ޭއެގ އިތުރުން ދެން އަޅުަގނޑުމެން ފަހުެގ ފުރުޞަތެްއަގިއ ނަމަވެސް، މީރާއިން  

ހުށަހަޅުއްވާފައި   ކޮމިޓީއަށް  ވަކިން  ފާހަަގކޮށްލަން  މިހާރު  ކަންކަން  ބަެއއް  އަދި  ޮގތުން  ުގޅޭ  އިޞްލާޙުތަކާ  ހުރި 

ހުރީމަ ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. މިވަުގތު އިތުރު ކަމެއް މިހާރު ޑިސްކަސްކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ުގޅޭޮގތުންނެއް ނެތް 

 ފާހަަގކޮށްލާކަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެންވީަމ، ައޅުަގނޑު މީރާއިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާލަށް ޖަވާބެްއ އެރުވީމަ އޭ.ޖީ އޮފީހަށް  

އެރުވުމުެގ   ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އިތުރަށް  ސުވާލުތަކަށް  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެއް  އަޅުަގނޑު 

 ޞަތު އަރުަވން އިނޭގތޯ.  ކުރީަގއި. އެހެންވީަމ، އަޅުަގނޑު މީރާއަށް ފުރު

 

 ޖަމީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ހުކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތު

މީރާއަށް   ސުވާލެއް  ވަކި  ސުވާލުަގިއ  ކުރެްއވި  ެމންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މީރާއަށް  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކުރިމަތިކޮށްފައި ނެތީމަ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލާނެ އިތުރު ކަމެއް ނުެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ދި މެންބަރު ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ އަތުން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، މިނިސްޓްރީން ވެސް އަ

މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާތަނަށް  އެއީ  ކަމަށް.  ކަމެއް  މުހިންމު  އޮތުމަކީ  މެކޭނިޒަމެއް  ނެޭގނެ  ޓެކްސް  ވިތްހޯލްޑިންގ 

ނޮން ވެސް،  ދިޔައިރު  ބައެ-ޢަމަލުކުރަމުން  އެހެން  އަދި  ވެސް  ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ނޮންރެޒިޑެންޓު  ރެޒިޑެންޓު  -އް 

މަސައްކަތްކުރައްާވ ބޭފުޅުން ެވސް މީަގިއ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް މެކޭނިޒަމެއް ނެތިއްޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލީ ދިމާާވ  

ޓެކްސް   މީރާއިން  ވެސް  ކުރީަގިއ  މީެގ  ހަމަ  ބޭނުން،  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އެޮގތުން،  ހުރޭ.  އެބަ  ދަތިތަކެއް 

އައި ފަށަމުން  ނޮންނަަގން  ބައެއް  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއޗެހި  ބަެއްއ  ޖީ.އެސް.ޓީކަހަލަ  ރެސިޑެންޓް -އިރު 

ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް   ޑޮލަރސްވަރުެގ  މިލިއަން  ޓެން  ޯއވަރ  ރާއްޖޭަގއި  ޚާްއޞަޮގތެްއަގއި  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް، 

ކު ރަޖިސްޓަރީ  ަގދަކަމުން  ރަޖިސްޓަރީނުކޮށްެގން  މީރާަގއި  ފަރާތްތައް  ހުރި  ކްރިމިނަލް ހިންާގފައި  ރުވަިއ، 

ނެތް.   ރާއްޖޭަގއެއް  ފަރާތް  ެއ  ބަލާލިއިރު  ރިކަަވރކުރަންެވެގން  ފައިސާ  އެ  ެގންޮގސްެގން  އިންވެސްޓިޭގޝަންތަކެއް 

އެހެންވީމާ، އެ ފައިސާ ހޯދޭނެ ޮގތެއް ނެތް. ދެން، އަދި ހަމަ މިޮގތަށް މިކަހަލަ މެކޭނިޒަމެއް ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  

ތެރޭަގއި ސަބް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭެގ  ހުރޭ. އަދި  އެބަ  އަދި  ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ދިމާވާނެ  ދަތިތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް 



 2021 ޖުލައި 1                         ވަނަ ބައްދަލުވުން  41ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

20 

 

ކޮންޓްރެކްޓަރުން އެބަ މަސަްއތކަތްކުރޭ ރާއްޖޭަގއި. އެހެންީވމަ، އެ މެކޭނިޒަމް އޮތުމުެގ މުހިންމުކަން ހަމަ އަޅުަގނޑު  

 ފާހަަގކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އަދި މާވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެމްބަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން އެ ކުރެއްވި  އާދެ!  

ެއ   ަގބޫލުނުކުރެވެންޏާމު  ކަމަށް  ނުލިބޭ  ޖަވާބު  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ޖަވާބުތަކަށް،  ލިބުނު  އެ  ުގޅިެގން  ސުވާލުތަކާ 

 ވަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. ސުވާލު ތަކުރާރުކޮށްލެއްވުމަށް އަނެއްކާ ވެސް. މާ 

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން ސަރުކާރުެގ ޕޮޒިޝަން ސަރުކާރުން ކިޔައިދެްއވާނީ. ދެން 

މުޤައްރިރު   ފާހަަގކޮށްލާނަން،  މީަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ކަމެްއ.  އެހެން  ނުވުމަކީ  ފުރިހަމަވުމާއި  ޖަވާބު  މީެގ 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ތި ފުރުޞަތު ދެއްވީ އަށް އައިމަ އޭެގ    5ން %  10ތީ. ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްަގއި % ވަރަށް 

ވަރަށް   ރާއްޖޭއަކީ  ސަބަބަކީ،  ެއއީ  އަންނާނެ.  ިއމްޕެކްޓު  އެ  ޯގހެއް.  ވިދާޅުވުމަކީ  ކަމަށް  ނާންނާނެ  އިމްޕެކްޓެއް 

ޤައުމުތަކުގެ  ބޮޑެތި  އަންނަނީ  މި  ފަހަރަށް  ިގނަ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް  ރާއްޖޭެގ  އިކޮނޮމީެއއް.  ކަމަށް ކުޑަކުޑަ  އެ  ހަމަ   

ސީދާ ޓާެގޓުކޮށްެގން އަންނަ ކުންފުނިތަކެއް. އެ މީހުންނަށް އެނޭގނެ ފައިސާ ެގންނަ ބޭންކާއި، ދޭ އަދަދާ ހުރިހާ 

އެްއޗެއް. ހޯދަިއެގން ިގނަފަހަރަށް ވިތްހޯލްޑިންގ މިކަހަލަ ފަޔަރވޯލްއެއް ނުވަތަ ީމެގ ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ައޅާފައި ނެތް 

ތަކީ، ެއ ދިވެހި ކުންފުނިތަކާއެކުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮމްޕީޓުކުރަން އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރޭ. ކަމަށް ވަންޏާމު މިވާޮގ

ކަންތައްތައް  ެއކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ކުރޭ.  ވެސް  ހޯދައިެގން  ޮގތް  އަނެއް  ނެތިއްޔާ  އެްއޮގތް  ކޮމްޕީޓުކުރެވޭނެ  ދެން، 

މި ބަ   10އެޮވއިޑްކުރަންެވެގން %  އަދަދެްއ  ބޮޑު  އަދި  ޭއެގ ަގއި  ދެްއވީ  ެއ  މީރާ  ޖެހެނީ އިނޭގތޯ. ދެން،  އިދަން 

ޖަވާބު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ދެން، މީަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑަިއަގންނަވާ އިޚްތިޔާރުތަކުަގއި،  

އު ވަންޏާ،  ކަމަށް  މަޝްރޫޢުއެއް  ބިޔަ  ދައްކަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ބިޔަ މީަގއި ވެސް  މްރާނީ 

ބަޔާންކޮށްފައި،   އެއްބަސްެވެގން  ފަރާތް  ދެ  ކަނޑައެޅިެގން  ތެރޭަގއި  ސްކޯޕްެގ  އޭެގ  ވަންޏާ  ކަމަށް  މަޝްރޫޢުއް 

އޮތީރިޓީ   ޓެކްސް  ދައުލަތުެގ  ދިވެހި  އެއީ  ހުށަހަޅައިެގން،  މީރާއަށް  ދެން  މިއީ  ކަމެއް،  ެގންނަ  ވާހަކަ   ޓެކްސްެގ 

އެއަށް   ހުށަހަޅަިއެގން،  ވީމަ  އިނޭގތޯ.  ކަމަށް  ހޯދޭނެ  އެކަން  ޮއވެއްޖެްއޔާ  މާއްދާެއއް  ލިޔާ  ހޯދަން  މަޢާފު  ސީދާ 

ފޮރިން ޑައިރެކްޓު އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާިއ،   ހިނާގ  ެއހެން  ޮގތެއްަގއި  ޖުމުލަ  ބަދަލުަގއި ރާއްޖޭަގއި  ޭއެގ  އެކަމަކު، 
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ރައީސަ  ހުންނަވާ  ެއއިރެްއަގއި  ކަންތައްތަކަކީ  މި  އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާ،  ވިސްނޭ  ފޮރިން  ސަރުކާރަކަށް  ނުވަތަ  ކު 

އެއަށް   ޮގތުން  ާގނޫނީ  ައދި  ކުރިޔަސް  މަސައްކަތް  ޓްރާންސްޕޭރެންޓުވާން  ކިތަންމެ  ވެސް  ހާލަތެއްަގއި  ކޮންމެ 

ޓެކްސް   އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ކަންތައްތައް  ހޯދޭނެ  އޯޕަނިންގެއްއ  އެތައް  ޭއގެއިން  ެއޑްކުރިޔަސް  މާއްދާތަކެއް 

 އަންނައިރުަގއި އެ ޗާންސް ނުދޭންވެެގން އަޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަޅުަގނޑު މި ާގނޫނެއް މެޗުއަރެވެގން

ދައްކަނީ ކުރީެގ ވާހަކައާއި ިމއަދުެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. މިައދު މެޗުއަރކުރަން މަސަްއކަތެއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޏާ  

ކީްއކުރަންތޯ ައންނައިރު  ފުރިހަމަވެެގން  ެވސް  އަނެއްކާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް، ާގނޫނެއް  ޭއ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދޭން ނުޖެހޭ އިތުރު ބާރުތަކެއް މި ދެނީ. ބްރިޖެއް އަޅަން ބޭނުމިއްޔާ ބްރިޖުެގ ކޮންޓްރެކްޓު  

ތެރޭަގިއ ެއކަން ލާފައި ެގނެޭވނެ. ެގނައިމަ ާގނޫނުެގ ތެރެިއން އެ މާއްދާ ފިޓްކުރެވޭނެ، ެއ މާއްދާ ހިމަނާފައި ޓެކްސް 

ދެން،  އޮ އިނޭގތޯ.  ކަމެއް  ވަކި  ެއއީ  ހިންގަވާ!  ޑްރާފްޓްކުރުމަށް  ޮގތެއް  އިންނާނެ  އެ  ހުށަހެޅީމަ  ތޯރިޓިއަށް 

ކަމަށް   އޮތް  ކޮންސަރންއެއް  ބޮޑު  މިހާ  އިންޓަރކަނެކްޝަންެގ  ސަރުކާރުން  ކަންތަކުަގިއ،  އިންޓަރކަނެކްޓިންގ 

ެގން މި ދިޔައީ ބޮޑު ކާޓަލްއެއް އިނޭގތޯ، ދިރާުގ، އުރީދޫ  ވަންޏާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރުތަކުން މިއަދު ވެސް ފެނި

އިންނާނެ   ހުށަހެޅުއްވި  ބަޖެޓަށް  ތިބޭފުޅުންެގ  ުގޅިެގން  ފަރާތް  ކުންފުންޏަކަށް   300ދެ  ތިންވަނަ  ޑޮލަރު  މިލިއަން 

ލްއަށް ތިންވަނަ ހުއްދީެގން ެގންނަން. އޮތް ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރުން އެނޭގ ޮގތުަގިއ އާރު.އޯ.އެ

ބޮޑުތަނުން  ައުގ  އިންޓަރނެޓުެގ  ފަރާތުން  ދެ  މި  އަނެްއކާ  ދަނިކޮށް،  ޑިސްކަޝަން  ދިނުމުެގ  ލައިސަންސްެއއް 

ެވސް އެ ފަރާތްތަކާ ވެސް ކޮންސަލްޓުކޮށްލުމެއް ނެތި އެލިިމނޭޓުކޮށްލިތަން. އެހެންވީމާ،    ހެޔޮކުރާނެ ވާހަކަ ބުނީމަ

ޮއޕަރޭ މާކެޓެްއަގއި  މިއީ އިންޓަރއެއީ ވާދަވެރި  ެއހެންވީމާ،  ޮގތެއް ނޫން ސަރުކާރަކުން ވަރަށް އިނޭގތޯ.  -ޓުކުރާ 

ނެތް.   ިއޝޫެއއް  އަޅުަގނޑުެގ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އިންޓެންޝަންަގއި  ރަނަގޅު  ެގންނަނީ  އެ  ޗާޖު  ކަނެކްޝަން 

އްކާ އެއާ އިދިކޮޅަށް  އެހެންނަމަވެސް، ރަނަގޅު ިއންޓެންޝަން ކަމަށް ބެކްކުރާނެ މިހިރަ ރިފަރެންސްތަކުަގއި އެބަ ދަ

އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން، ފަހު ވާހަކަެއއް ޮގތުަގއި ިމނިސްޓަރ ފާހަަގކުރެްއވި،  

އޯޕަން ބިޑެްއަގިއ، އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން އޯޕަން ބިޑެއް ަގންނާނީ ޭއަގއި އެ ޮއންނަ ސީދާ ހޮވޭ ފަރާތަށް.  

ދިވެ ހާލަތަކަށް އެހެންނަމަވެސް،  ހުރިހާ  މި  ޮގތާއި،  އޮތް  މިވަުގތު  ކޮންޑިޝަން  އިކޮނޮމިކް  ރާއްޖޭެގ  ހިރާއްޖެއިން 

އެ   އިނޭގތޯ.  އިންޓަވީންކުރަން  އެބަލިބޭ  ރައިޓު  އެ  ަވޒީރަށް  މާލީ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ބަލާފައި 

އެބައޮ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި  މި  މިއަދު  ވެސް  ކަވަރ  އެ  އަދި  މަޖިލީހުެގ  އިންޓަވީންކުރަން  ހުރިހާ    65ތް  މެންބަރުންނާއި 

ރާއްޖޭެގ   އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ދެނީ  ކުންފުންޏަކަށް  ސްރީލަންކާެގ  ކީއްކުރަންތޯއޭ  އޮްއަވިއ  ެއއްކޮށް.  އޮތޯރިޓީައކާ 
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އަޅުަގ މުޤައްރިރު  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަންތައްތައް  ަވކާލާތުކުރެވެންޖެހޭނެ  ޙައްޤުަގއި  ނޑު ރައްޔިތުންެގ 

 މިހިސާބުން މި ވާހަކަ ކުރުކޮށްލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރުކޮށްލަދެްއވިްއޔާ ރަނަގޅު އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިތުރު  

ވަ އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ކުރީަގއި  އެރުވުުމެގ  ފުރުޞަތު  މެންބަރަކަށް  އެހެން  ބޭފުޅުންނަށް އިްއޒަތްތެރި  ތިބި  ޑައިެގން 

މީރާއިން އެ ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތަކާ ުގޅޭޮގތުން އިތުރަށް އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން އެދިވަޑަިއެގންފައި އޮތީމަ، ފެށުމުަގިއ  

އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެއް  އަޅުަގނޑު  މެދުތެރެއިން  ދޭތެރެ  ެއއްކޮށް  ނެތީމައާ  ިވދާޅުވެފައި  ެއއްޗެއް  އިތުރު  އެްއވެސް 

 ތޯ. އިނޭގ

 

 އިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢާއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ 

އެބައޮތް   ފޮނުއްވާފައި  ސެކްރެޓޭރިޭއޓުން  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އަޅުަގނޑުމެން   މިހާރު  ފާހަަގކުރުްއވާ  ކަމެއް  ތިން  މަިއަގނޑު  އޭަގއި  ދެން،  ކޮމިޓީއަށް.  ސިޓީ  ފޮނުއްވި  މީރާއިން 

އިތު ތެރެއަށް  ބިލެއްެގ  ހުށަހެޅި  މި  ޮގތުން  ސަރުކާރުން  އުސޫލެްއެގ  ދެން،  ކަމަށް.  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ރުކުރައްވަން 

އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އެހެންނަމަެވސް،  ނެތް.  އިޢުތިރާޟެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމަށް  ކަން  ބައެއް  ހިމެނޭ  މީަގއި 

އްވާފައި މިއޮތީ ާގނޫނުެގ  ކޮންސަރންވާ ބަެއއް ކަންތަްއތައް އެބަހުރި. ފުރަތަމަ ނުކުތާއެްއެގ ޮގތުން، މީރާއިން ހުށަހަޅު

ވަނަ މާއްދާެގ )ލ( އަދި )ގ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަތްތަކުަގއި އުފެދޭ ކެޕިޓަލް ގެއިންއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް    11

ލިބޭ އާމްދަނީއެއް ކަމަށާއި، ެއ އާމްދަނީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިންކަމް ޓެކްސް ާގނޫނުަގއި ކަނޑަެއޅިފަިއ  

އެނޭބަލްކުރަން  އޮތަސް   އެކަން  ނެތީަމ  ގާއިުމވެފައި  މެކޭނިޒަމެއް  ޮގތުެގ  ކުރެވޭނެ  އެކަން  އެކުޗުއަލީ  ވެސް، 

މާއްދާތަކެއް މީަގއި ހިމަނުއްަވން ހުށަހަޅުއްވަނީ. ދެން، ުއސޫލެއްެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުެމން އެ ކަމަށް އިޢުތިރާޟެްއ  

ހުށަހަޅުއްވަން މިހާރު  އެހެންނަމަެވސް،  ނޫން.  ތެރޭަގިއ  އޮތީެއއް  ކަންތައްތަކުެގ  ޕްރޮޕޯސްކުރުއްވާ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ   

ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ޕޮލިސީ ކޮންސިޑަރރޭޝަނަކަށް ދާންޖެހޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އެބައޮތް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ތަންކޮޅެއް ދަތިވާތީވެ    މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ެއވަރުެގ ކަމަކަށް ޕޮލިސީ ނިންމާފައި، އެްއޗެއް ދަންނަަވން

އަދިވެސް ހަމަ އިންކަމް ޓެކްސް ާގނޫނަކީ އިޞްލާޙުތަކެްއ، ހަމަ ރިވިއުެއއް ދެވަނަ މަރުޙަލާއެްއަގއި އަންނާނެ، ހަމަ 

އިޞްލާޙުތަކެްއ ެގންނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ާގނޫނެއް ކަމަށް މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިއޑެންޓިފައިކުރެވިފަިއ  
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އް ކަމަށްވާތީވެ، އެ މަރުޙަލާަގއި އެ ކަންކަމަށް އެޑްރެސްކުރަން މިހާރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް ނުފެނޭ  އޮތް ާގނޫނެ

ވަުގތު   ކޮމިޓީެގ  މިހާރު  ދެން  ެއއަށް،  އެކަމަކު،  ެގންނާކަށް.  ޮގތަށް  ހުށަހެޅުއްވާ  އެ  އިޞްލާޙު  މި  މާއްދާެގ  މި 

ޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  އޮތްޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެއް

ފުރަތަަމ   އެ  ެއީއއެްއ،  ނޫންކަންނޭނޭގ  ިއޝޫެއއް  ނިންމޭަވރުެގ  ޮގތެްއ  ތެރޭަގއި  މީޓިންެގ  މި  މިއަދު  މިސާލަކަށް 

މެދުވެ ފަރާތެއް  ތިންވަނަ  ެއއީ  ވެސް،  ކަންކަމުަގިއ  ހުށަހަޅުްއވާ  އެ  ދެވަނައަށް  ދެން،  މީރާއަށް  ނުކުތާއަކީ.  ރިކޮށް 

ކޮމްޕްލަޔަންސްެގ  ބައެއް  ތަންފީޛީ  ޮގތުން  ުއސޫލެއްެގ  ދެން،  ބާރެއް.  ބޭނުންފުޅުވާ  ހޯއްދެވުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

އެހެންނަމަވެސް،   ަގބޫލުކުރަން.  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ލިބެންވާނެ  ބާރުތައް  ބައެްއ  ުގޅޭޮގތުން  ކަންތައްތަކާ 

ހުށަހަޅު އެ  މިހާރު  ވެސް  ހުށަހަޅުއްވަނީ.  އަނެއްކާ  އެ  ިމހާރު  ޮގތަށް  ބާރެްއެގ  ފުޅާ  ފުދޭވަރެްއެގ  ކަަމކީ  އްވާ 

؟ އެހެންވީމާ، މި އިންކަމް ޓެކްސް ރެޖީމަކީ އަދި އަޅުަގނޑުެމން ވަރަށް ފަހުން އިންޓްރޮޑިއުސް ކުރި ރެޖީމެއް ދެއްތޯ

ދުންެގ އަތުން މި ޓެކްސް މި ނަަގނީ.  އަދި މީެގތެރެއިން މި އިތުރަށް އަލަށް ތަޢާރަފުވާ ޓެކްސްެއްއެގ ޮގތުަގއި ފަރު

އެހެންވީމާ، އެ ޓެކްސް މެކޭނިޒަމް އިންޓްރޮޑިއުސް ކޮށްެގން އަދި އަޅުަގނޑުމެން، ދެން އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ބަެއއް  

އެސްޓެބްލިޝްވެފަިއ   މިހާރު  ެއއީ  ވެދާނެ.  މަޢުލޫމާތުތަކަކަށް  ނެތް  ޮގތެއް  ހޯދޭނެ  މިހާތަނަށް  މީރާއަށް  މަޢުލޫމާތަކީ 

ރި މެކޭނިޒަމްެގ ތެރެއިން ބޮޑަށް ބިޒްނަސަސްެގ މަޢުލޫމާތު ކަންނޭނެގ މި ހޯއްދެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި  ހު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް ކަންތަްއތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ، ޓެކްސް ނެުގމާ ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނަށް ެގންނަން މާ ެއކަށީެގންާވ  

ހުށަހަޅުއްވާފަ އެ  ކަންނޭނެގ  ާގނޫނުެގ  އިޞްލާޙެއް  މި  އޮތީ  އެ  ތެރެއިން.   64އި  ރެޖީމްެގ  މާްއދާެގ  ވަނަ 

ޮގތުަގިއ   ަގބޫލުކުރާ  ވެސް    64އަޅުަގނޑުމެން  ފަރާތްތަްއ  ނުކުރާ  ރަޖިސްޓަރ  އޮތްވަރުން  މި  މިހާރު  )ށ(  ެގ 

އަޅު ހަމަ  ަވުގތަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ހުޅުވާލާފަ.  ީމެގން  އެބައޮތް  ެމކޭނިޒަމެއް  އެ  ަގނޑުމެން  ރަޖިސްޓަރކުރެްއވުމަށް 

މީެގ   ވިސްނާފަިއ،  ުގޅޭޮގތުން  ބާރާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މަރުޙަލާއެްއަގއި  ދެވަނަ  ބާްއަވން.  އޮތްޮގތަށް  މި  އެދެނީ 

ކަނޑައަޅަން،   ޮގތެއް  ވިސްނާފައި  ކަމަށް  މި  މަރުޙަލާއެްއަގިއ  ފަހުެގ  ބަލަން  ކޮބައިތޯ  ސޮލިއުޝަނަކީ  ޕޮސިބަލް 

ވަނައަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ސިޓީަގއި ިމ   3ޅޭ މާއްދާެއއް ނުހިމަނާ. ދެން،  މިހާރަށް މި ބިލުެގ ތެރޭަގއި މި ކަމާ ުގ

ފަހުން   ހުށަހެޅި  ބިލު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ނޫން.  ކަެމްއ  އޮތް  އިޢުތިރާޟެއް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމަކީ  އޮތް 

ން މި ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި މި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް އަދި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ރަސްމީ ެގކޮޅެއް ހަމަޖައްސަ 

ެގކޮޅަށް ެއ   އޮތީ. އެހެންވީމާ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނައިބަށް ވެސް ހަމަ އެ 

ދެ   އައި  މި  އިތުރުެވެގން  މި  ފަހުން  މި  ސިމިލަރލީ  ފެނޭ  ކަމަށް  އެކްސްޓެންޑުވާންވާނެ  ހަމަ  އިސްތިސްނާ  ލިބޭ 

މާ، ެއައކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ އިޢުތިރާޟެއް ނުއެއް ނެތް. ދެން އެކަމަކު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކެޓަަގރީއަށް. އެހެންވީ
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ޮގތުަގއި މި ތިން ކަންތަކުެގ އިތުރުން ެވސް ބަެއއް ކަންކަން މީރާއަށް އެބައޮތް   މިހާރު ފަހުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނު 

ޮގތުން ދެ ކަމެއް އަޅުަގނޑަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި ނޫނީ ފޮނުއްާވފަ. ކޮމިޓީއަށް އެކަމަކު، އަނެ  އްކާ ެވސް އުސޫލެްއެގ 

ެއކަމަކު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން   ޮގތުަގއި އިތުރުކުރަްއވާ ދެ ކަމެއް.  ފާހަަގ މި ކުރެވެނީ. އެއް ކަމަކީ، މާނަކުރުމުެގ 

މައްސަލައެ  އިތުރުކުރުމަކީ  ާގނޫނުެގ  މާނަކުރުމުެގ  ބަލާލާފައި،  ކޮބައިކަން  އިމްޕެކްޓަކީ  އަންނަ  ނޫން. އޭެގން  އް 

ބަލާލާފައި  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ވަނީ  މި  އޭެގ ސްކޯޕަކަށް  އިތުރުކުރާއިރު،  މާނަކުރުން  އެ  އެހެންނަމަވެސް، 

އެއީ   ޖެނެރަލީ  ދެން،  ެވސް.  އެީއ  ކަމެއް  ބޭނުންވާނެ  ފުރުޞަތެއް  ދަންނަވާލަން  އެްއޗެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކޮމެން ހުރި  ވަުގތަށް  މި  ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމަށް  އިތުރުކުރާ  ބިލަށް  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރަށް  ޓްސް. 

ކުރަން މި ަވުގތަށް އިޢުތިރާޟެއް ނެތީ މި ދަންނަވާހެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ ރައީސާިއ އަދި ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރުެގ  

 ެގކޮޅުެގ އެ އެކްސެޕްޝަންެގ އިޞްލާޙު އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަ އަރުވާނަން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ނާޒިލަށް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި މިނިސްޓަރ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އޮފީހުެގ   ޝުކުރިއްޔާ  އޭ.ޖީ  އަދި  ބޭފުޅުން  މީރާެގ  ޓީމު،  މިނިސްޓަރެގ 

ކަންތައްތަކެއް   ިގނަ  ވަރަށް  ސާފުނުވެހުރި  އަޅުަގނޑަށް  ކުރިން  މިހާރު  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް.  ބޭފުޅުންނަށް 

ތިން   އޮތް  ފޮނުވާފައި  މީރާއިން  ހުރީ  ކޮންސަރނަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ވެސް  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން،  ސާފުކުރެިވއްޖެ. 

ތާއެްއެގ މަްއޗަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ލެޓަރ. ޭއެގ ެއކެްއ، ދޭއް އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެ ތަފުސީލު ދެއްވީ. ދެން، ޭއެގ  ނުކު

މިހާރު،   މީރާއަށް  ތަންފީޛުކުރުމުަގއި  އޮތް  އެ  ފާހަަގކުރައްވާފައި  ޕޮއިންޓުަގއި  )ށ(    64ދެވަނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ކޮން ދަތިވަނީ  މިހާރު  މީރާއަށް  ރަނަގޅު.  ތަންފީޛުކުރުމުަގއި  ސާފުކޮށްލަދެވިއްޖެއްޔާ  އިތުރަށް  އޭތި  ކަމެއްތޯ،  ކޮން 

ދެން، ދެވަނަ ސުވާލަކަށް އަޅުަގނޑުެގ ވެސް އެބައޮތް ކޮންސަރނެއް މިނިސްޓަރާއި ެއކީަގއި، މިނިސްޓަރ އަރިހުން  

ބޮޑު އަދަދެއް  އަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ވަރަށް    5އިން %  10ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ. އެއީ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް %

ޮގތަކަށް އެ ޗޭންޖުކުރެވޭނެ   ކޮިމޓީެގ އެހެން މެންބަރަކު ވެސް ފާހަަގކުރައްަވއިފި. އެހެން  އަދި މީެގ ކުރިން ވެސް 
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ޮގތެއް ހަމަ ނެތީތޯއޭ. އަޅުަގނޑުެގ ެވސް އެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބައޮތް ޭއަގއި. އެއަށް ެވސް އިތުރު ވިސްނުމަކަށް  

 ދާނެތޯ އެ ސުވާލު އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤަްއރިރު.އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މީރާއަށް   ފަހުަގއި  އޭެގ  އަރުވާފަިއ،  ފުރުޞަތު  މިނިސްޓަރަށް  އަޅުަގނޑު  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. މިނިސްޓަރ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރުމިނިސްޓަރ އޮފް 

ސުވާލުެގ   ކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން،  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ވެސް ވިތްހޯލްޑުކުރެވޭނެ .  ޖަވާބުަގއި، ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރިހެން، އަނެއްޮގތަށް ހަމަ މިހާރު 

ރާއްޖޭަގިއ   އަިއއްސަ  ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ބޭރުެގ  މެކޭނިޒަމް،  ވިތްހޯލްޑިންގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން، 

މަސައްކަތްކުރާއިރު ވިތްހޯލްޑުކުރުމުެގ މުހިންމުކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިން ވެސް ކިޔަިއދީފިން. ދެން، ވިތްހޯލްޑު 

% ރޭޓު  %  10ޓެކްސް  ކުޑަކުރަންޖެހޭ    5އިން  މި  އަޅުަގނޑުމެން އަށް  ވެސް  ވިސްނުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކިޔައިދީފިން. މިއީ އޯވަރ ޓެކްސްކުރެވޭ ކަމާއި އަދި އޭެގ ިއތުރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިފަންޑުކުރެޭވއިރު ވީހާ ވެސް  

ދެ ވިސްނުމަކީ.  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ެއހެންވީމާ،  ޮގތް.  އިން  ވިސްނާފައި  ރިފަންޑުކުރަން  ެއއްޗެއް  ން،  ކުޑަ 

މިހާރު ކޮންމެ ޮގތެއްވިޔަސް ިވތްހޯލްޑިންގެގ މެކޭނިޒަެމއް ިއންނަންވާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރަނީ، އެއީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން 

ކޮމްޕެޓިޓިވްނަސް  އެ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ދިވެހި  އިންނަންވާނެޭއ،  މެކޭނިޒަމް  އެއިން  ވެސް  މިހާރު  ހަމަ 

ވިތްހޯލްޑުނުކު ންނޫނިްއޔާ  ބަދަލުކުރަން އޮންނަންވާނެއޭ.  ރޭޓު  ހަމައެކަނި  މި  އަޅުަގނޑުމެން،  ނޫން  ޮގތަކަށް  ރެވޭ 

ބޭނުން ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން،  ހުށަހަޅަނީ.  މި  މުޤައްރިރު،    އަޅުަގނޑުމެން  އިއްޒަތްތެރި 

ނަަގން   ވާހަކަ،  ނަާގނެ  ވާހަކަ،  ނެޭގ  ޓެކްސްެއއް  ެގއިންސް  ކެޕިޓަލް  ާގނޫނުަގއި  ޓެކްސް  އިންކަމް  މި  މިހާރު 

ދެން،   ނެތް.  ޑިފަިއންކޮށްފައެއް  ރަނަގޅަށް  ެމކޭނިޒަމެއް  ުއސޫލެއް،  ނަާގނެ  އެ  އޭެގތެރެއިން  ދެން،  އެބައިން. 

ެއއިނީ މިހާރު ެވސް އެ ނެޭގނެ މެކޭނިޒަމެްއ، ޓޫލް ކިޓެްއ. ދެން، އެކި  އަޅުަގނޑު ހިތުން މީރާއިން ހު  ށަހަޅާފައި 

ބޭނުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  މެކޭނިޒަމެއް.  ނެޭގނެ  މިހާރު  ތެރެއިން  ކިޓުެގ  ޓޫލް  އެ  ޭއެގތެރޭ،  އޯ.އީ.ސީ.ޑީެގ 

ންނަން އިނޭގތޯ. އެއީ މިހާރު ވެސް  އިނޭގތޯ އެ ކެޕިޓަލް ގެއިންސް ޓެކްސް ނެޭގނެ މެކޭނިޒަމެއް މި ބިލުަގއި އޮ

ބިލެއްަގއި  ނަމަކަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވިްއކިެގންދާއިރު،  އެސެޓްސްތައް  ބޮޑެތި  ހަމަ  ބޮޑެތި،  ވަރަށް  ރާއްޖޭަގއި 
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އޭތި  ނެތީސް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މެކޭނިޒަމެްއ  ނެޭގނެ  ެއ  ކިޔާފައި  ނެޭގނެއޭ  ޓެކްސް  ެގއިންސް  ކެޕިޓަލް 

ވެސް ޮގތަކަށް އެންފޯސްނުކުރެވޭނެ އެްއޗެއް އެ ބިލުަގއި އޮތުން އެއީ އެހާ މުހިންމު ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއް 

ނުވޭ. ކެޕިޓަލް ެގއިންސް ޓެކްސް ނަަގން އެބަޖެހޭ. ެއއީ ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ޓެކްސްކުރާ ެއއްޗެއް.  

ނޑު ބޭނުން، މިހާރު ވެސް ވަރަށް ފަހުން ވެސް ރާއްޖޭެގ  މީރާއިން ެއއޮތީ އެ ނެޭގނެ ެމކޭނިޒަމެއް ހުށަހަޅާފަ. އަޅުަގ

ވަރަށް ިގނަ ރިސޯޓުތައް އެތައް އެތައް ޓެންސް އޮފް މިލިއަންސް އޮފް ޑޮލަރސް އަދި ހަމަ އެހެން އެސެޓްސްތަްއ  

ޓެއް،  ވެސް އެބަ ިވއްކޭ. އެ ޓެކްސްއެއް ނުކުރެވޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް އޭެގން ޭއެގ ޓެކްސިންގ އެްއވެސް ރައި

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ލާން  އެ  ބިލަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  މެކޭނިޒަމެއް  ޓެކްސްކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އޭތި   ވެސް،  މަސައްކަތްކުރައްަވއިެގން  އެހެންވީމާ  އިތުރަށް  ވެސް  ބޭފުޅުން  ޮއފީހުެގ  އޭ.ޖީެގ  އިނޭގތޯ.  ބޭނުން 

ހިމެނޭނެ މެކޭނިޒަމެއްެގ ތެރެއިން ކުރިއަށް ެގންދިއުން އަޅުަގނޑު އެދެން.    އިތުރަށް ބައްލަވާފައި ވެސް ެއކަން ޭއގައި

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މީރާއަށް. 

 

 ޖަމީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ހުކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތު

ޝުކު ފާހަަގކުރެްއިވ  އާދެ!  އެ  ވެސް  މިނިސްޓަރު  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  މުޤައްރިރު.  ރިްއޔާ 

ފަދައިން، މީރާއިން އަޅުަގނޑުމެން އޮޕްޝަނެްއެގ ޮގތުަގއި ޑްރާފްޓިންގެއއް ހަދާފަިއ މިިއނދީ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން  

ޓޫ ހުންނަ  ހަދާފައި  ޯއ.އީ.ސީ.ޑީން  ބަލަނީ  މި  ބޮޑަށް  ހިމަނާނެ ވެސް  ާގނޫނުަގިއ  ީމަގިއ  އެބަހުރޭ  ކިޓެއްެގ  ލް 

ައޅުަގނޑުމެންެގ   ދިޔަޔަސް  އޮޕްޝަނަކަށް  އޭެގން ކޮންމެ  ެގންދެވިދާނެ ކަމަށް.  ދެ އޮޕްޝަނަކަށް  ލޭންގުއޭޖު ެވސް 

ޮގތުަގއި ރާއްޖޭެގ މާހަ ަގބޫލުކުރެވޭ  އުލަށް މާބޮޑު އިޢުތިރާޟެއް އޮތީއެްއ ނޫން. އެކަމަކު، އަޅުަގނޑުެމންނަށް ދެން 

އެއޮތީ.   ތައްޔާރުކޮށްފައި  ޑްރާފްޓެްއ  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭސްކޮށްެގން  މޮޑެލްއަށް  ަގބޫލުކުރެޭވ  ކަމަށް  ފެތޭނެ 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމންނަށް ވެސް ބޮޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ މި މެކޭނިޒަމެއް ާގނޫނުަގއި އޮތުން މިއީ މުހިންމު  

މިލިއަނަށްވުރެ ައުގބޮޑުކޮށް    200ްއަގއި އޮތް ރާްއޖޭެގ އެންމެ ރިސޯޓެއް  ކަމެކޭ މިހާރަށް ވެސް. ިއއްޔެ ވެސް ނޫހެ

ނޫން.  ވެސް  ރާއްޖޭަގއެްއ  ކޮންމެހެން  ހިނަގނީއެްއ  މި  ޓްރާންސެކްޝަންސް  އެ  އެހެންީވމާ،  ވާހަކަެއއް.  ވިްއކާލި 

އޯ.އީ.ސީ.ޑީ  ަގބޫލުކުރާ،  ދުނިޔެ  މެކޭނިޒަެމއް  އެންފޯސްކުރެވޭނެ  ެއްއޗިހި  އެ  ތަންތަނުން  އެހެންވީމާ،  ކަހަލަ 
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ފަސޭހަކޮށް  ރިލޭޓިވްލީ  ވެއްޖެްއޔާ  ދާކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއޮގތަށް  ޑޮކިއުމަންޓާ  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި 

ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ެއައށް  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެވިދާނެކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ންނަށް މި އިޞްލާޙާ ެއއްކޮށް ހިެމނިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ަގބޫލުކުރެވެނީ އަޅުަގނޑުމެ

ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެކޭ މި ތަންފީޛުކުރުމަށް. ދެން، ދެވަނަ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ޭއ.ޖީ އޮފީހުން ވެސް ފާހަަގކުރެްއިވ، 

ިމއީ މީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެވސް ފާހަަގކުރެްއވި ކަެމއް  ރާަގއި ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ މައްސަލައިަގއި. އޭަގއި  އަދި 

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާފައި އޮތް ޑްރާފްޓުަގއި މާ ފުޅާކޮށް އޮތީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އޭ.ޖީއަށް އިތުރަށް ވެސް  

ަގނޑު ހަަމ  ވިސްނަންޖެހޭ ކަމުަގއި. ެއކަމަކުވެސް، ޭއަގއި ައޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް ހަމަ އަޅު

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، އަޅުަގނޑުމެން މީެގން ޙައްލުކުރަން މި ބޭނުންވާ މައްސަލައަކީ ނުވަތަ މީރާއަށް މި ދިމާވާ 

ދައްޗަކީ ކޮބަިއކަން. މީަގއި ާއންމު ޮގތެްއަގއި މި އިންނަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އާމްދަނީ ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް  

ށް. ދެން، ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން، މި ސިސްޓަމު މި އޮންނަނީ  ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަ

ބަޔާން   ޓެކްސް  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި  އަމިއްލައަށް  ީމހަކު  އެ  ޮގތުަގއި.  ސިސްޓަމެއްެގ  އެސެސްމެންޓު  ސެލްފް 

ހަ ދެން  އަޅުަގނޑު  ނޯވޭ.  މެކޭނިޒަމެްއ  ޔަޤީންކުރެވޭނެ  ެއކަން  އެކަމަކު،  އެގެޒާމްޕަލެްއ  ހުށަހަޅަން.  ދެތިން  މަ 

ނަާގނަން. ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ޮގތުން، މާލޭަގއި ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި ދެން މި ބިމާއި އިމާރާތުެގ ކުލީެގ ައުގ ވެސް ހަަމ  

މާލޭަގއި   އެހެންވީމާ،  ބޮޑު.  ޓެކްސްއަށް   10ވަރަށް  އިންކަމް  ީމހަކު  ުއޅޭ  ހަދަިއެގން  އިާމރާތެއް  ބުރިއަށް 

ރުފިޔާއަށްވުރެ    720000ހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ. ެއީއ  ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެ

ކިހިނެއްކަން،   އެނޭގނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަން  ެއކަމަކު،  ލިބޭނެކަމަށް.  އޭރަށް  އަހަރެއްެގ  އާމްދަނީެއއް  ބޮޑު 

 ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ މީހެއްކަން އެނޭގނެ ޮގތަކީ. ެއްއ  މިސާލަކަށް ބަލައިެގން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ މީހާއަކީ ެއވަރުެގ

އިމާރާތުެގ  މި  ބަލަން،  ހުރެެގން  ކައިރީަގއި  އިމާރާތް  ފޮނުވަިއެގން  މީހަކު  ކޮންމެވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކީ 

އިމާރާތް   ބަލަން  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ހިސާބަކުން  ކޮންމެވެސް  އަނެއްކާ  ދެން  މިއޭ.  ރަޖިސްޓްރީއަކީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަޖިސް މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުެގ  އޮންނަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި  އެ  ކާކަށްތޯ.  އޮންނަނީ  ޓްރީކޮށްފައި 

ނުލިބޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ މީހާ ޓެކްސްެގ ސިސްޓަމުެގ ތެރެއަށް ެވއްދޭކަށް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، މި ޓެކްސް ބޭސް  

ވެއް ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ހިފަހައްޓަން  ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވާ  އެޕްލައިކުރަން  ހަމަހަމަކަމާއެކު  އަދި  ޖެއްޔާ 

ކައުންސިލަށް   ސިޓީ  އަޅުަގނޑުެމން  ެއޮގތުން،  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  މަޢުލޫމާތުތައް  ހުރި  ިމޮގތަށް  ވެއްޖެއްޔާ 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް   ެއއީ  އެކަމަކު،  މަޢުލޫމާތުތައް.  ބައެއް  ދެއްވީ  ކަުއންސިލުން  ސިޓީ  ފުރިހަމަ  ރިކުއެސްޓުކުރީމަ 

ލިސްޓެއްެގ ޮގތުަގއި ނުބެލެވޭ. އެއީ ޭގެގ ރަޖިސްޓަރީ މި އޮންނަނީ. އެ ެގއަކީ ކިހާ ވަރެްއެގ ެގއެްއކަމެއް، އެ ެގައކީ  
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ބަލަނީ   މި  މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުެމން  ދެން،  ނުހުރޭ.  އެނޭގކަށް  ެގެއއްކަމެއް  ހުންނަ  ހަދާފައި  ބުރިއަށް  ކިތައް 

ސްޓެލްކޯ މެދުވެރިކޮށް ކިތަްއ މީޓަރު އެ ގެއަށް ލާފައި ހުރޭތޯ ބަލަން މި ބޭނުންވަނީ  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީން ނުވަތަ  

ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ޭއެގ   ތަނެއް  ހުންނަ  އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ ފަސް ހަ މީޓަރު  މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ. ޖެނެރަލީ 

ތަނެކޭ ބޮޑު  ވަރަށް  ފުރުޞަތު  ލިބުމުެގ  އާމްދަނީ  ދީެގން  ކުއްޔަށް  ސްޓާޓިންގ  މާނައަކީ  ރަނަގޅު  ެއއީ   .

ނަމުަގއި   އެކެްއެގ  މިސާލަކަށް  ރިކުއެސްޓުކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  ެއ  އެހެންވީާމ،    6ޕޮޒިޝަންއެކޭ. 

ެއއީ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުެގ ލިސްޓެއް ފޯރުކޮށްދޭށޭ. ބުނީމައެއް އެ މަޢުލޫމާތެއް  މީޓަރަށްވުރެ ިގނައިން ހުރި 

ށް ނުލިބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް. ހަމަ އެޮގތަށް މިސާލަކަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑުމެން ިމ ކަމަށް ފާހަަގކޮ

ބުނަނީ ދޯނިތަކުން މަސް ކިރާފައި ހުރި އަދަދެްއެގ ލިސްޓެްއ އެތަނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮންނަ ރިޕޯޓު ފޮނުވައިދޭށޭ. ެއ  

އެކަހަލަ ހަމަ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އެ ޖެނެރަލީ   މަޢުލޫމާތެއް ވެސް ނުއެއް ލިބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.

އެސްޓެބްލިޝްކުރެވޭނީ   ކަމަށް  މީހެއް  ދައްކަންޖެހޭ  ހަމަ  ެއއީ  ޮގތުން  ސްކޭލެްއެގ  ވިޔަފާރިކުރާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފޮ އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އެ  އެބަހުރި.  ދަތިތައް  ިގނަ  ވަރަށް  އެކަހަލަ  އެހެންވީާމ،  ތަންތަން، ލެވަލްަގއި.  ިގނަ  ނުވި 

ފޮނުވަނީ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކައުންސިލަށް  ޑެންޓަލް  އެންޑް  މެޑިކަލް  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ބުނާ  މިސާލަކަށް 

ވެސް   ލިސްޓެއް  އެ  ވާތީ  ކަމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ޒާތީ  ެއއީ  އެކަމަކު،  ހޯދަން.  ލިސްޓެއް  ޑޮކްޓަރުންެގ  ރަޖިސްޓަރޑް 

އެއީ މިސާލަކަށް އެ މީހާއަކީ އައި.ޑީކާޑު ނަންބަރާއި ނަމާއި، ެއއީ އެހެން ކަމެއްެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުއެއް ލިބޭ.  

މެކޭނިޒަމެއް  ބެލޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫންތޯ  ީމހެއްތޯ  އޮންނަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި  ަވޒީފާެއއްެގޮގތުން  ޮގތުން 

އެހެން  އެބަހުރޭ.  ދަތިތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  އެޑްމިނިސްޓަރކުރަން  މި  ހަމަ ނެތިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަކުން  ވިޔަފާރިކުރާ  މަޢުލޫމާތަކީ  ިގނަ  މިހިރަ  މީަގއި  މަޢުލޫމާތަކީ،  މި  ަގބޫލުކުރެވެނީ 

އެކަމަކު އޭެގ ކުރިން އެ ފަރާތުެގ އޮޑިޓެއް ނުފައްޓާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އޮޑިޓެއްަގއި ިވޔަސް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް.

މަ ާގނޫނީ އެ  އޭެގ  ދެން  ނުވަތަ  މިއުޅެނީ.  ދިމާނުވެެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިގނަފަހަރަށް  ޮގތެއް  ހޯދޭނެ  ޢުލޫމާތު 

މި  އަޅުަގނޑުމެން  އޮޑިޓެްއކުރާއިރު  މިފްކޯ  ވެއްޖެްއޔާ  ކަމަށް  ބުނާ  މިސާލަކަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ބަލައިފި  ޮގތުން 

އެހެން ބަލާއިރު އެބަހުރޭ ދޯނިތަކަކުން މިސާލަކަށް މިލިއަނުން ؟ ނަަގނީ ސޭލްސް ލިބިފައި ހުރީ ކޮން ފަރާތަކަށްތޯ

ދެކޮޅަށް   ޕޭޔަރާ  ޓެކްސް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ޚަރަދުކޮށްފަ.  ވިޔަފާރި  ރުފިޔާ  މިލިއަނުން 

ވެއްޖެއްޔާ. އޭެގ ބަދަލުަގއި    ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ އެ ވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ާގނޫނުން އެ ބާރު ނުލިބޭ ކަމަށް 

ވެއްޖެްއޔާ   ކަމަށް  ބުނާ  މިސާލަކަށް  މިފްކޯއަށް  ބުނަނީ  މި  ބޮޑެތި    1އަޅުަގނޑުމެން  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން 

މަޢުލޫމާތު  ެއހެންވީމާ، އެ  ދޭށޭ.  މަޢުލޫމާތެއް  އަދަދުެގ  ވިޔަފާރިތަކުެގ  ހުރި  ދޫކޮށްފައި  ލާރި  މިފްކޯއިން  އަދަދަކުން 
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ކަމަ ކަމެއް  މުހިންމު  މެންބަރު ހޯދުމަކީ  އިްއޒަތްތެރި  ަގބޫލުކުރަން  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ށް 

 ކުރެްއވި ސުވާލަށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާރު ދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަަގކުރެިވއްޖެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު  

އަދި   އެކަެމއް  ަގބޫލުފުޅުކުރެއްވެންޏާމު  ކަމަށް  ލިބިވަޑައިނުަގންނަވާ  ފުރިހަމައަށް  ެއންމެ  ޖަވާބު  ސުވާލުެގ  ކުރެްއވި 

ިއނޭގތޯ ފާހަަގކޮށްދެއްވަން  ޖަވާބުން އިތުރަށް  ދެްއވި  އެ  ައމީރު  މިނިސްޓަރ  އަދި  ޖަވާބާއި  ދެްއވި  އެ  މީރާއިން   .

 އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާމު ެއކަން ތަކުރާރުކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މުޤައްރިރު. މިނިސްޓަރ އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަށް އެހާ ކްލިއަރެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިނިސްޓަރ މިހާރު އާދެ!  

ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޮގތް ޗޭންޖުކުރެވޭކަހަލަ ޮގތަކަށް ނޫން ާވހަކަފުޅު ދެއްކެވީ. ދެން، މީރާެގ ދެ ޕޮއިންޓެްއ، މީރާެގ  

ޕޮއިންޓުެގ ދެވަނަ  ޕޮއިންޓާއި  ވަނަ  އެއް  ޔަޤީންކުރެިވއްޖެ. ލެޓަރެގ  އެބަ  ިމހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުހިންމުކަން   

އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނަށް މިހާރުން މިހާރަށް އެކަން ެގނެވެން އުނދަޫގ ވާހަކަެއއް އޭ.ޖީ ޮއފީހުން އެ ދެންނެވީ. ދެން 

ހަނދާންވާ   އަޅުަގނޑު  ދުވަސް  ފަހު  މާދަމާ  މިއޮތީ  ކޮމިޓީއަށް  މިއޮތީ،  ހޮނިހިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުގައި. 

ދުވަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ލަސްވެެގން ރިޕޯޓު ނިންމަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި އޭ.ޖީ އޮފީހާ އެކީަގއި  

ސިޓްކޮށްލަިއެގން ިވޔަސްެވސް، މީރާެގ އެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަދި މިނިސްޓަރެގ ވެސް ެއބަ މިނިސްޓަރ ވެސް އެބަ  

 ކެއް ޙައްލުތަކެއް ހޯދައިދޭން. އެހެންވީމާ، ެއކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ވިދާޅުވޭ ޭއެގ އިޝޫސްތަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާހަގަވެފަެއއް   ކުރެއްިވކަން  ބޭފުޅަކާ  ަވކި  ޚާްއޞަ ސުވާލެއް  ވަކި  އަނެއްހެން  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ިއތުރު   މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައި ނެތީމައާ ވެސް އެކުަގއި  ނެތް. އެކަމަކު އަޅުަގނޑު  އެހެން އިއްޒަތްތެރި 

ކަމެއް އަޅުަގނޑު  ވެސް  އޮފީހަށް  އޭ.ޖީ  އިތުރުން  އޭެގ  އަދި  މީރާއަށް  ައދި  މިނިސްޓަރަށް    އަޅުަގނޑު 

ފު ފާހަަގކޮށްދެްއވުަމށް  އެކަމެއް  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅު  އަދިވެސް  އަރުވާނަން. ފާހަަގކޮށްދެްއވަން  ރުޞަތު 

 އެޮގތުން މިނިސްޓަރ އަމީރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކިޔައިދޭން.   އިޝޫ  ވިތްހޯލްޑިންގ  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  އިތުރަށް  ސައިޑުން  އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

 ޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ސަރުަވޝްއަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނ 

 

 ޝް އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ވަބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ސަރުޗީފް ފައިނޭންޝަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ 

ކުރިން  މިނިސްޓަރ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ުގޅޭޮގތުން.  ކުރެްއވި ސުާވލާ  ނާޒިލް  މެންބަރު  މިނިސްޓަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ދެްއވީ ނޮން އެކަމަށް އޯލްޓަރނޭޓިްވ އެހެން  -ޖަވާބު  ުގޅޭޮގތުންހެން.  ެމކޭނިޒަމާ  ރެސިޑެންޓު ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

ރެސިޑެންޓް -ަގކުރެވުނީ މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާލަކީ. މިހާރު ނޮންމެކޭނިޒަމެއް އޮތްތޯ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރު ފާހަ

ވިތްހޯލްޑިންގ ެއއީ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް މި އޮންނަ ޕަރސެންޓް ކުޑަކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން މިއަންނަ ބައި. މިހާރު ޭއަގިއ  

ކަން ބޭނުންވާތީ އެ ޕޮލިސީ  އަޅުަގނޑުމެން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް މެކޭނިޒަމެއް ލާންޖެހޭކަން ހަމަ އެނެގން، ހަމަ އެ

ސިސްޓަމެއް، އިންކަމް ޓެކްސް ާގނޫނުަގއި ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް މެކޭނިޒަމެއް ެއއަށް ލުމަށް. މިހާރު ކުރިން މާވަށު 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް މެކޭނިޒަމެއް އޮންނަންޖެހޭ 

ވި ކަންކަން ހަމަ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓެކްސް ނުކުރެވި އެ ލޫޕްހޯލެްއ އެ ވިދާޅު 

އުފެދެނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ިވތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް މެކޭނިޒަާމ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑަށް ހިެއއް ނުވޭ ސުވާލެއް އޮތްހެނެއް،  

ދެން އޮތްހެނެއް.  ެވސް  އޯލްޓަރނޭޓިްވއެއް  މިހާރު  އޭެގ  އިޝޫ.  ދިމާވާ  ުގޅޭޮގތުން  ޕަސެންޓާ  މީަގއި   ،10  

ޕަރސެންޓުތޯ ނޫނީ އެއަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްތޯ. މިހާރު އޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި މި    5ޕަރސެންޓަށްތޯ  

އެ ފައިސާ  ވިތްހޯލްޑު ކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓްެގ ްގރޮސް ވެލިުއއިން އެ ބިލް ކުރާ ަގޑީގައި.    10ދިމާވާ އިޝޫއަކީ % 

ފަހުން  ދޮޅުއަހަރު  ފަހުން،  އަހަރެްއ  ޭއެގ  ެގންނާނެ. އަދި  މީރާއަށް  ެއަގޑީަގިއ ފައިސާ  ަގޑީަގއި.  ެގންނަ  މީރާއަށް 

ކުރެވެމުން  ވިތްހޯލްޑް  މެދުތެރޭގައި  އަހަރު  ދެން.  ނުވާނެ  ވެސް  ދޮޅުއަހަރު  ބަޔާން،  ޓެކްސް  އެއަހަރުެގ 

ހަ ބަޔާން،  ނިމުނީމަ  އަހަރު  ބަޔާން ކުރެވެމުންދާނީ.  ފަރާތްތަކުން  ޮއންނަ  މި  އެސްޓެބްލިޝްމެންޓު  ޕޭމެންޓް  މަ 

ޖޫންމަހުެގ   ލާނެ  ބަޔާން  މީރާއަށް  ޕްރޮފިޓަކީ  30ތައްޔާރުކޮށްފައި  އަންނަ  ބަޔާންލާިއރުަގއި  އެ  ކުރިން.  ެގ 

ރީފަންޑްކޮށްދޭން ޖެހެނީ  މި  ައދަދެއްނަމަ،  ކުޑަ  ޓެކްސްއަށްވުރެ  އޮތް  ދައްކާފައި  އެހެންވީާމ، ވިތްހޯލްޑުކޮށްފަިއ   .

ަގއި ވިތްހޯލްޑްކުރީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވެނީ   10ޙަޤީޤަތުަގއި ޓައިމިންގ ޑިފަރެންސެއް މި އަންނަނީ. %

ފައިނަލް ބަޔާން ލާ ނިމުނީމަ، ދެން އެބަޖެހޭ  ؛ މާ ބޮޑަށޭ ޓެކްސް ވިތްހޯލްޑް ކުރެވެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ޖޫން މަސް
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އެހެންވީމާ ދޭން.  ދޭންޖެހޭ.  ރިފަންޑެއް  ރިފަންޑެއް  އަނެއްކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހިސާބުަގއި  އޮަގސްޓް، ސެޕްޓެންބަރު   ،

ވެސް.   ކޭޝްފްލޯއަށް  އާމްދަނީއަށް،  އަންނަނީ  އެ  އިމްޕެކްޓެއް  ބޮޑު  އެ  ހަމަ  އަނެއްކާ  ބޮޑުވާނެ.  ވަރަށް  ރިފަންޑް 

ކުރުމަ ވިތްހޯލްޑް  ބޮޑުވޭ  އެބަ  ވެސް  ދައުލަތަށް  އިމްޕެކްޓު  އެ  އަހަރުތަކުަގއި.  އެހެންވީމާ،  އަންނަ  ށްފަހުަގއި 

ޮގތަކީ،   ރަނަގޅު  އެންމެ  މީަގއި  އެހެންވީމާ،  އިމްޕެކްޓް.  އެ  އާދޭ  އެބަ  ވެސް  ވިޔަފާރިއަށް  ވިތްހޯލްޑުކުރާއިރު 

ީއކުއޭޓްވާ   ާގތްަގނޑަކަށް  ޕްރޮފިޓްެގ އަދަދާިއ  ބަޔާނުަގއި އޮންނަ  ލާ  އަހަރު ނިމިެގން  ވިތްހޯލްޑްކުރާ ޕަރސެންޓަކީ 

ޓަކައި  އަދަދަކަ ހެދުމަށް  އެޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  މިހާރު    5ށްވުން.  ކިޔަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޕަރސެންޓޭ 

ޮގތުން   ދައްކާ  ހިސާބުތަކުން  އަސްލު  ވިތްހޯލްޑުކުރަން    5އަޅުަގނޑުމެން  އަސްލު  އަދަދެއް  ކުޑަ  ޕަރސެންޓަށްވުރެ 

ޕްރޮ އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ޓަކައި.  އީކުއޭޓްވުމަށް  %ޖެހެނީ  ހަަމ 5ޕޯސްކުރަނީ  ސަބަބަކީ،   .

ވިތްހޯލްޑުކުރުމަށްފަހު، ބަޔާން ލުމުެގ އިންސެންޓިވް އަދި ބޮޑުވާނީ އެޮގތަށް އޮތީމަ ކަމަށް ވާތީ. އެހެންވީމާ، ެއީއ  

އެ   ކުރެވޭތީ،  ޓެކްސް  އޯަވރ  ޕޭޔަރުންނަށް  ޓެކްސް  ެއއީ  ސޮލިއުޝަނަކީ.  ހުށަހަޅާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުަގއި 

އްލުކޮށްފަިއ، ނަމަވެސް ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްެގ މެކޭނިޒަމް އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮޓެކްޓުކުރާ ޮގތަށް މިހާރު މައްސަލަ ޙަ

ބަޔާންކުރެވިފައި މި އޮތީ. ދެން، ދެވަނަ، ފަހުން ދެކެވުނު ާވހަކައިަގއި އަނެްއކާ ވެސް ހަަމ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްެގ  

ހުށަހެ މީރާއިން  ެއީއ  ދެކެވޭ.  އެބަ  ވިތްހޯލްޑުކުރާ  ވާހަކަެއއް  އޮތީ  ހުށަހަޅާފައި  މީރާއިން  ުގޅޭޮގތުން  އިޞްލާޙާ  ޅި 

ކެޕިޓަލް   ެއ  ވިއްކަިއެގން،  މުދާ  މިއޮތީ %   ގެއިންސްޮގތަށް  ޭއަގއި  ދެން،  ޓަކައި.  ކުރުމަށް  މިހާރު 15ޓެކްސް   .

އޯ.  އޭަގއި  މިހާރު  އޮޕްޝަންސް.  އެބަހުރި  ވާހަ  .ޑީ .ސީއީއޭަގއި  އޮޕްޝަނެއްެގ  ދެ  ކިޓުަގއި  ކޮމިޝަނަރ ޓޫލް  ކަ 

ޖެނެރަލް ވެސް ފާހަަގކުރަްއަވއިފި. ދެ އޮޕްޝަން ތެރެއިން ކޮންމެ އޮޕްޝަނެއް ެވސް ރަނަގޅު ކަމަށް. ދެން، ޭއެގ  

ވެސް ކޮންސަރނަކީ، އަސްލު މީރާއިން ހުށަހެޅުްއވި ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވެސް. ދެން، ައޅުަގނޑު ޕޮލިސީ ސީދާ އެ 

އަޅުަގނޑުމެ އޭރު  ނިންމާނީ.  ރީކިހިނެއްތޯ  އަޅުަގނޑުމެން  މިއޮތީ  ނުހިމަނާ  ޮގތެއް  ހުށަހެޅިއިރު  އިޞްލާޙު  -ން 

އިންޝުއަރެންސް މެކޭނިޒަމް ހެދި ވަރަށް ބޮޑަށް އިޞްލާޙު އަވަސް ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ވިސްނާފައި  

ޖެހޭ މައްސަލައެއް އެޑްރެސް ކުރަން  ހަމަ  އެކަމަށް ލޫސް  އޮތީމަ. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ޓައިމް ބައުންޑު،  ިމއީ.   

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސޮލިއުޝަނެއް ެގންނަންޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ ވާ ޮގތަކީ، ހަމަ މިނިސްޓަރ ވެސް ވިދާޅުވިހެން  

ރާއްޖޭެގ އެސެޓް ޕްރޮޕަރޓީތަްއ ިވއްކާލެވި، ރާއްޖޭެގ މިސާލަކަށް ރިސޯޓެްއ ިވއްކާލާއިރު ރިސޯޓު އޯންކުރާ ކުންފުނީެގ  

ނުވާނެ ބަދަލެއް  ފެންނާނީ ނަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫހުން  ެއކަމަކު  ބަދަލުވީ.  ކާކުކަމެއް  ނޭނޭގނެ  ރާއްޖެއަކަށް   .

ޭއެގ ސަބަނުން އެއްެވސް ޓެކްސްއެއް   ރިސޯޓު ވިްއކާލައިފިއޭ. މީހުން ބަދަލުވެއްޖެއޭ، އެ އަދަދު. އެހެންނަމަވެސް، 

ރާ ކުރީ  މި  ކްރިއޭޓު  ވެލިއު  ޕްރޮޕަރޓީެގ  ލިބޭ.  ނުެއއް  ލިބެންޖެހޭ ރާއްޖެއަށް  ވެލިއުއިން  އޭެގ  ެއކަމަކު  އްޖޭަގިއ. 
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ކުރާނެ.   ޓެކްސް  ފައިދާއިން  ލިބުނު  އެ  އެހެންތާކުން  ކޮންމެވެސް  އެކަމަކު  ދާނީ.  ނުލިބި  ރާއްޖެއަށް  ޓެކްސްެއއް 

 އެ އެހެންވީމާ، ރާއްޖެ އަދި ޓެކްސް އިން ރައިޓް ހޯދުމަށް ޓަކައި، އެ މެކޭނިޒަމް އެންފޯސްކުރުމަށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ

ޮގތަކަށް ކިހާ މިންވަރަކަށް،   ާގނޫނަށް ެގންނަން. ދެން، ެއ ާގނޫނަށް ެގންނާނީ ކޮން  މެކޭނިޒަމް އިންކަމް ޓެކްސް 

ޕަރސެންޓުތޯ އެީއ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން. ދެން، އެކަަމކު ެއކަން    15ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  

 ނީ ވަރަށް ސާފުކަެމްއހެން. ެގންނަންޖެހޭކަން އެއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޝަރުވަޝް. ައޅުަގނޑު މީރާއިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަހުން އެ ފާހަަގކޮށްދެއްވި ނުކުތާއާ ުގޅިެގން 

 އެްއޗެއް ބުނުްއވަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 ޖަމީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ހުއޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް

 މިވަުގތު ނެތް އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ެއއްޗެއް ފާހަަގކުރާކަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާއިރާެގ   ނައިފަރު  ެއބައިން  މިަވުގތު  އެދިވަޑައިެގންފައި  ފުރުޞަތެއް  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ވަރަށް ބޮޑަށް ަމރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން މީރާ، އޭ.ޖީ އަދި  

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލު އަމާޒުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ދެންމެަގއި މާވަށު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި 

ުގޅުން   ެވސް  ސުވާލާ  ކުރެއްވި  ާގނޫނުެގ  މެންބަރު  ކަންނޭނެގ.  އިތުރުކުރަން    12އެބަހުރި  މި  ާމއްދާއަށް  ވަނަ 

ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ކިޔާ ވެސް ލާނަން. އަރިމަތި ސުރުޚީަގއި ިމޮއތީ ޓެކްސް ދެއްކުމުން ދެޭވ  

ިއސްތިސްނާ.   ބަޔާ  1  -12ޚާއްޞަ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ާގނޫނުަގއި  މި  ިއންނަނީ  މި  ަގއި  )ހ(  ންކޮށްފައި  ެގ 

ލިބޭ  ދާއިރާތަކަކުން  ނުވަތަ  އުސޫލުތަކަކުން  ވިޔަފާރި  ހާލަތްތަކުަގިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  މި  ވީނަމަވެސް، 

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމުން އިސްތިސްނާކުރުުމެގ އިޚުތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިެގންެވއެެވ. )ށ( ަގއި ިމ  
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)ހ(ެގ މާއްދާެގ  މި  ަވޒީރުންެގ    އޮންނަނީ  ކަނޑަައޅަނީ  ދާއިރާތަްއ  މަޝްރޫޢުތަކާއި  އިސްތިސްނާކުރެޭވ  ދަށުން 

އިސްތިސްނާެއްއ   އެްއވެސް  ޮގތުން  މާއްދާަގއިވާ  މިވާ  ހުށަހަޅާފައި  މި  މީަގއި  މަތިންނެވެ.  މަޝްވަރާެގ  މަޖިލީހުެގ 

ޓެ އާމްދަނީން  ލިބޭ  ދާއިރާތަކަކުން  ނުވަތަ  މަޝްރޫޢުތަކަކުން  ިވޔަފާރި  ވަކި  އިސްތިސްނާ  ނެތި،  ނެުގމުން  ކްސް 

ކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި ލިބިެގން މި ވަނީ. މި ާގނޫނުަގއި ެއްއވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި،  

ބާރު   ާގނޫނުތަކުެގ  ޓެކްސް  ެގނައުމަކީ  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  މިފަދަ  ކަނޑަެއޅިެގން  ހުދޫދެއްނެތި  ެއއްވެސް  މިޮގތަށް 

ަގބޫލުކުރެވެނީ އިނޭގތޯ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެޮގތަށް ހުދޫދެއް ނެތި ކެނޑިެގންދާ   ައޅުަގނޑަށް  ކަެމއް ކަމަށް 

އެީއ   ބޭްއވުން  ެއޮގތަށް  ނެތި  ހުދޫދު  އެ  އިސްތިސްނާކުރުން،  ޓެކްސް  ލިބޭ  ފައިދާއިން  އާމްދަނީ  ޓެކްސް  އެޮގތަށް 

ަގބޫލުކު ޮގތަށް އަޅުަގނޑަށް  ަގބޫލުކުރަނީ އެކަންތައް ކުރާނަމަ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް  ރެވޭ. އޭރުން އަޅުަގނޑު 

ާގނޫނުެގ   އިދާރީ  ނެުގމާބެހޭ  ޓެކްސް  ބަދަލުަގއި،  ބަދަލެްއެގ  ެގންނަ  ާގނޫނަކަށް  ޓެކްސް  މިޮގތަށް  ކުރަންޖެހޭނީ 

ނުކުރެވޭނެ   އެކަން  ނޫނީ  ތެރެއިން  ާގނޫނެްއެގ  ޚާއްޞަ  ަވކި  ދެވޭ  ިއސްތިސްނާ  ޓެކުހަށް  ނުވަތަ  ކަމަށް  ތެރެއިން 

ކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ެއޮގތަށް.  އޮންނަނީ  މި  ކަންތައް  ިމ  ޤައުމުތަކުަގއި  ިގނަ  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ދެކެނީ  އަޅުަގނޑު 

ތަހުޒީބު   ދުނިޔޭެގ  ައނެއްކާ  ދެވިެގންދާއިރު،  ބާރުތަކެއް  މިވަރުެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ސުވާލަކީ،  ބޭނުންވާ 

ނުކުރާ ކަންތައްތަކަކީ  މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޤައުމުތަކުަގއި  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ވާއިރުަގިއ،  ކަމަކަށް   

ައޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  އިދާރާތަކުން  ޓެކްސް  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ކުރިމަތިވެދާނެ  އުނދަޫގތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ނިޒާމަށް 

ފަރާތްތަ ދައްކާ  ޓެކްސް  ެގއްލެނީ.  މި  ހަމަހަމަކަން  ެއއީ  އެޮގތަށް.  ހަމަހަމަކަން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ކުެގ 

މަރުޙަލާތަކަކާ   އުނދަޫގ  ހަަމ  މީަގއި  ފަރާތްތައް  ދައްކާ  ޓެކްސް  ަގވާއިދުން  ޮގތެއްަގއި  އާންމު  އަނެއްކާ  ެގއްލި، 

ިމ   އަތްމަތީަގއި  ހިނގައިދާނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ވެސް  ހިސާބަށް  ބަނުގރޫޓުވާ  ވިޔަފާރިތަްއ  ކުރިމަތިލާންޖެހި، 

ރުތަކެއް މި އޮންނަނީ. ދެން، އަޅުަގނޑު ސުވާލުތަްއ ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ދެން އޯކޭ، މިއަދު މުޅި ދައުލަތް،  ހުރިހާ ބާ

ވިދާޅުިވ   ކުރެްއވި ސުވާލެްއަގިއ  މެންބަރަކު  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް  ދެންމެ  އެކީަގއި  އިންނެީވމައާ  ވެސް  އޮފީސް  އޭ.ޖީ 

ކުރަނީ އިމްޕެކްޓެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ދައުލަތް  ؟ އާމްދަނީއަށް  ދައުލަތް،  މިއޮތް  މިހާރު  ަގބޫލެއްނުކުރަން  އަޅުަގނޑެްއ 

ކޮށްދެްއާވ   މަސައްކަތް  އެކަނި  ސަރުކާރަށް  ފެންނަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ވެސް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ެއއީ  ކިޔާނީ.  އަޅުަގނޑު 

ކުރައްވާ ކަންކަން  އޮފީހުން  ޕީ.ޖީ  އޮފީހުން،  އޭ.ޖީ  ރައްޔިތުންެގ ވިސްނުުމން ވިސްނަވާފައި  ނުފެނޭ. ތަން.  ތަނެއް   

ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ދޭ ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކަައކީ، ިމ ޕަރޓިކިއުލަރ މި މާއްދާ  

ވެސް  ކަންތައްތަކަށް  ހުރި  ވެފައި  ކުރިން  އަދި  ކަންތައްތަކަށާއި  ހިނާގނެ  މުސްތަޤުބަލުަގއި  އޮތީ  މި  ެގނެވިފައި 

ބޭނުމުގަ  ދިނުުމެގ  ވަކި  ؟ އިތޯލުއިތައް   ވިޔަފާރިެއއް  އޮތް  ހިނާގފަިއ  ކުރިން  މީެގ  ސަބަބުން  އިޞްލާޙުެގ  މި 
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ކުންފުންޏަކަށް، ވަކި ކުންފުންޏަކުން ދައުލަތަށް އާމްދަނީން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްެއއް އިސްތިސްނާކުރުމުެގ އެްއވެސް  

ެގ ވާހަކަ ަވރަށް ަގދައަށް މަޖިލިސް މިހެން މި ދެންނެވީ ލަންކާ ކުންފުންޏެއް؟ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުެގ އެބަޮއތްތޯ

ތެރޭަގއި އެބަ ައޑުިއވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ލަންކާ ކުންފުންޏަކުން، ޓެކްސް ދައްކަން އޮތް  

ކުންފުންޏަކަށް   އެފަދަ  އެބަިއވޭ.  އަޑުތަކެއް  ވާހަކަެއއް  ކުރި  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ހޭދައެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ކުންފުންޏަކުން 

ސްތިސްނާ ދިނުމުެގ އެްއެވސް ވިސްނުމެއް މި އިޞްލާޙު ެގނައިއިރުަގއި އޭ.ޖީެގ ެވސް ނުވަތަ ސަރުކާރުެގ އޮތްތޯ  އި

ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން، ކުރިއަށް މިހިރީ ވަރަށް ބައިވަރު އިންޑިާއެގ ޕްރޮޖެކްޓްތައް  

މިހެން މި ދެންނެވީ އިންޑިއާެގ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެްއ އަންނަން އޮތީތީވެ މީެގ    ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަން މި އޮތީ. ދެން،

ވެސް   ކުންފުނިތައް  ލޯކަލް  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ކުންފުނިތައް،  މިދިޔަ  ހިންަގމުން  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކުރިން 

ނުވާނެ ބޭއިންސާފަކަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  މިީއ  އިނޭގތޯ.  ދަންނަވަނީ  މި  ޮގތަށް  ޤައުެމއްެގ  ؟ ތޯ ހިމެނޭ  ވަކި  ހަމަ 

ތިހާ  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  ނިޒާމެްއ  ދެވޭނެ  ލުއިތަކެއް  މިފަދަ  އުޅޭތީވެ،  އަންނަން  މިތަނަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރުންތަކެއް 

ސުވާލުކޮށްލަން.  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ނުވާނެތޯ  ބޭއިންސާފަކަށް  މިއީ  ކުރުން  ކުރާ  ތި  ޮގތެްއަގއި  ބޮޑު  ފާޅުކަން 

މީ ވަރިހަމަ  ފިނޭންސް އަޅުަގނޑަށް  ދެއްވިޔަސް،  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ވަރިހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ދެއްވިޔަސް،  ރާިއން 

 މިނިސްޓަރ ދެއްވިޔަސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް. 

 

 ފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން، އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރިހެން މިހާރު އިސްތިސްނާ ކުރުމުެގ މެކޭނިޒަމް ކުރިން  

އި ވެސް ޮއވޭ. ހަމަ ކުރީެގ ސަރުކާރުތަކުން ވެސް ހަމަ މަޝްރޫޢުތައް ޓެކްސް އެކްސެމްޕްޝަންސްތަކެއް ެއއަށް ދީފަ

މެކޭނިޒަމްެގ   ޓެކްސްެގ  އިންކަްމ  ޓެކްސްެގ،  ފާހަަގކުރިހެން  ވެސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ފަހުން  ދެން،  ހުރީ. 

އަޅުަގނޑު  ހަމަ  މިހާރު  ދެން،  ހުރީ.  ބަންދުވެފައި  ދޮރުތައް  އެ  ޮގތަކަށް  ލެވޭނެ  ެއކްސެމްޕްޝަންސް  އެ  ތެރޭަގއި 

މެކޭ ޓްރާންސްޕޭރެންޓް  ފާހަަގކުރިހެން  ވެސް  ބޮޑެތި ކުރިން  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީއަށް  ހަމަ  ތެރެއިން  ނިޒަމެއްެގ 

ހަަމ   ދެން،  ކުރެވޭނީ.  މިކަން  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ބޭނުންވާ  ކޮންމެހެން  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ދެ!  އަޅުަގނޑުމެން ެއްގސެމްޕްޓު މި ކުރެވޭ ެއއްޗެހިތައް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ގެޒެޓުަގއި ޝާޢިރުކުރެިވެގންދާނެ. އާ
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ބިޔަ  ބޮޑެތި  ޑޮލަރުެގ  މިލިއަން  ސަތޭކަ  އެތައް  މިސާލަކަށް  ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އިތުރުން  އެެގ 

ވެދާނެ  ކްރިއޭޓު  ހަމަ  ހާލަތްތަކެއް  ހަމަ  ލެވޭނެ  ެއކްސެމްޕްޝަން  ޓެކްސް  ހަމަ  ވިޔަސް  ނޫން  ޕްރޮޖެކްތްތަކަށް 

، ހަމަ ކުރިއަށް އޮތްތާނަގއި ހަމަ އެހެން ސަރުކާރުތަކުން ވެސް  ރާއްޖޭަގއި. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ

ނީޝް ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނ .  ކްރިޭއޓްކުރަންޓެއް  މާކެ  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާކަމުަގއި   ޑަކަށް،މިސާލަކަށް  މިސާލެއް    ހަމަ 

ބޭނުންވަނީ ފަހަރެއްަގއޭެގ  .  ވަނީނަމަ، މިސާލަކަށް ޑިޖިޓަލް ސެކްޓަރ ކުރިއަރުވަން  ނުވެދާނެ އި  އިންވެސްޓްެމންޓް 

މިލި ބިލިއައެތައްސަތޭކަ  ޑޮލަރުން  ވެދާނެއަން  އެކަމަކު  ޑޮލަރުން  ޑޮލަރުެގ  އަމިލި  20،  10  ހަމަ  ން  ން 

ެއްގ ޓެކްސް  އޭެގ  ވެސް.  ރާއްޖޭެގ  ސެއިންވެސްޓްމެންޓަކަށް  މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދިނުމަކީ  މްޕްޝަންސް 

ޤީކުރުމަށް އެ ވިސްނުމުެގ ތެރެއިން ހަމަ ކުރުމަށް އެންމެ ރަނަގޅު ކަމެއް ކަުމަގއި ވެދާނެ. ޑިޖިޓަލް ސެކްޓަރ ތަރައް

ޮއންނަ ކެބިނެޓުެގ ތެރެއިން   ންޓް ޕްރޮސެސްެއއްެގ ތެރެއިން އޭރުއެހެންވީމާ، ެއކަމަކު އެކަން ކުރެވޭނީ ޓްރާންސްޕޭރެ

ނަކުންތޯ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަކަން  ޑިޒިޝަނެްއ ނެެގވި އެ ޑިޒިޝަން ނެުގނީ ކިހި،  ވާހަކަތައް ދެކެވި 

ކިޔައިދެވި ޮގތެްއަގއި  މެކޭނިޒަގެޒެ،  ބޮޑު  ޝާއިޢުކުރެވިެގންދާ  ކުރިން މެޓުކޮށް  ކުރެވޭނީ.  މިކަން  ތެރެއިންނޭ  އްެގ 

ހުރި ފެނިފައި  ެއްގ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓެކްސް  ދީފައިސެއެ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  މްޕްޝަން  ލިސްޓެްއގެ   ހުރި    ވެސް 

މި  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ޝާއިޢުކުރަމުންދާހެނެްއ  އެޮގތަށް  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  އިން  ހުށަހަޅާފައި  ޮގތުަގއި 

ެގޒެ ދެވުނު    ޓުގައިޕްރޮޕޯސްކުރަނީ  އޭެގއިތުރުން އެ އިސްތިސްނާ  އަދި  އެހެންވީމާ،  ެވސް ޝާއިޢުކުރަން އިނޭގތޯ. 

ކޮންޑިޝަންސްތަކަ  ެގމެކޭނިޒަމް އެހުރި  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  ވެސް  އިސްތިސްނާ  އެ  ައއިސިްއޔާ  ބަދަލެއް  ށް 

ދެން ާވނީ.  ހުށަހަޅާފައި  ައޅުަގނޑުމެން  ބާޠިލުާވޮގތަށް  ައބަދު،  އިސްތިސްނާ  އެ    އަޅުަގނޑުމެން  ޓެކްސްެގ  ވެސް 

އަބަދު ހިތުން  ައޅުަގނޑު  މިވަނީ  ފޯ  ޕްރިންސިޕަލްއަކަށް  އަބަދުެވސް  ބަދަލުތަކަކީ  ެގންނަ  ޓެކްސްެގ  ޑް  ރވަވެސް 

މި  ގ ލުކިން ނޫން  ރެޓްރޮ  ވަނީ.ެއއްޗަކަށް  ކަމެއް  ކުރާ  ބޮޑު  މު  އެހެންނޫނިއްޔާ  ޓެކްސްެގ.ސްޕެކްޓިްވކޮށް  ވަރަށް 

ޓެކްސްެގ    ށްސްޕެކްޓިވްކޮށް ފަހަތަށް ބަލާ އެްއޗެްއ ނޫން ާގނޫނުތަކަޯގހަކަށް އެކަން ެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، ރެޓްރޮ

ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިެގން ކުރިއަށް ބަލާ އެއްޗެއް.  ޞްދީޤުނިޒާމުެގ ތެރެއިން މި ެގންނަ ބަދަލުތައް. އަބަދުވެސް އެ ތަ

މި ެގނެވޭ ބަދަލުެގ ސަބަބުން ހަމަ  ހަމ  އަޅުަގނޑު ހިތުން    ދެން،  އެހެންވީމާ، އެކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން.

ެއްއ  ކުރާތީމެންނަށް ކުރިއަށް ލިބޭނެ އިނޭގތޯ. ހަމައެކަނި ވަކި ޤައުމަކުން އިންވެސްޓު އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް އަޅުަގނޑު 

ޤައުމުތަކުެގ  .ނޫން ިގނަ  ވަރަށް  ހަމަ  އިނޭގތޯ  އެބައުޅޭ  މިހާރު  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ރާއްޖެެގ  ހަމަ    ހަމަ 

އެބައުޅޭ  އިންޑިއާ.  ކޮންޓްރެކްޓުން ކޮންޓްރެކްޓަރު  .ެވސް  ޤަުއމުތަކުެގ  އެބައުޅޭއެހެން  ެވސް  ޗައިނާެގ .  ން 

ޮގތަކަށް ދައްކާ   ކޮންޓްރެކްޓަރުން ެވސް އެބަުއޅޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތުން އެއީ ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެހެން 
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ވާހަކަެއއް ކަންނޭނެގ. އެހެންވީމާ، އެއީ ކޮންމެހެން ވަކި ޤައުމަކަށް ވަކި ޮގތަކަށް ވިސްނާފައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ  

. ޓެކްސްެގ މި ނިޒާމު ވަށައިޖެހޭ ރަނަގޅު ނިޒާމަކަށް އަދި އެ ޓެކްސް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނަށް ވެސް  ކަމެއް ނޫން

ބަދަލުތަކެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ެގނެޭވ  ބޮޑަށް   މިއީ.  އެންމެ ފަސޭހަޮގތަކަށް  މުޤައްރިރު ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

  ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ އަޅުަގނޑު އަދި ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން ކުޑަ 

ޖަވާބު ސުވާލުެގ  ކުރެްއވި  ސުވާލެްއ  ފުރިހަމައަށް    ވަުގތުކޮޅެއް  އެ  ޮއވެއްޖިއްޔާމު  ކަމެއް  އޮތް  ލިބިވަޑައިނުެގން 

 ތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ފާހަަގކޮށްދެްއވުމަށް އިނޭގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ދަންނަވަން. އާދެ!   ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  މިނިސްޓަރަށް  ފިނޭންސް  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުެގ ާވހަކައަކީ މި ބަދަލަކީ މިއީ ،  ވިދާޅުވާނީ. ދެންސަރުކާރުެގ ވިސްނުންތާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  ،  ދެން

ބޮޑެތި    ، ޓެކްސްެގ ނިޒާމަށް އޮތް ނިޒާމަށް ވަރަށް  މިހާ ދުވަސްވަންދެން  ހަރުދަނާ  މި  މި ޓެކްސްެގ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

ަގބޫލުކުރާ  އީ.ޔޫފަދަ މި ޤައުމުތަކުން އަ  އޯ.އީ.ސީ.ޑީ،ވާީމ ޓެކްސް އިދާރާތަކުން  ޤުމަލާމާތްތަކެއް ބައިނަލްއަ ޅުަގނޑު 

ކަމެއް ހަމަހަމަ  ެއއްެވސް  ރާއްޖެއަކީ  ދެކޭނެ  ބަދަލާެއކު  މި  ޤައުމެއް  ޮގތުަގއި  ނަާގ  ޓެކްސް  ދެން  ނެތި  ، ކަމަށް. 

ިމ   އެއީ  ކަމަށް.  ކަމެއް  ޕޮސިބަލް  ހަމަ  ވެސް  ލިސްޓުކުރުމަކީ  ބްލެކް  ދިވެހިރާއްޖެ  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގަގނޑަށް 

ނެުގމު ޓެކްސް  ެގއްލުވާލާދަންނަވާހެން  އެބަ  މީެގން  ހަމަހަމަކަން  މިހާރު   .ެގ  މަުގފަހިވާޮގތަށް  ކޮރަޕްޝަނަށް  އަދި 

ެގންދިޔަ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރިއަށް  މެދުެވރިކޮށް  ޓީމްސް  )މައިކްރޯސޮފްޓް  އިޚްތިޔާރަށް...  މިއޮތް  ދެވިފަިއ 

ވިދާޅުވާ   މެންބަރު  އަންނާތީ  ކެނޑިކެނޑިެގން  އަޑު  އޯޑިޯއެގ  ސާފެއްނުވޭ(ކޮމިޓީަގއި  ބްލެކް    ެއއްޗެއް  ރާއްޖެ 

މިއީ   ކަމެއްހަމަ  ލިސްޓްކުރުން  މީެގ  ެވދާނެ  މިފަދަ    ކުރިން.  ކުރިމަތިވެފަ  ހާލަތެއްވެސް  އޮތީ  .  ރާްއޖެއަށް 

އަޑު   އޯޑިޯއެގ  ކޮމިޓީަގއި  ެގންދިޔަ  ކުރިއަށް  މެދުވެރިކޮށް  ޓީމްސް  )މައިކްރޯސޮފްޓް  މިނިސްޓަރ...  އެހެންވީމާ، 

 ންނާތީ މެންބަރު ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެްއނުވޭ( ކެނޑިކެނޑިެގން އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލެްއ ސާފެއްނުވޭ... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ކޮންޮގތަކަށްތޯ   ދެކެަވޑަިއަގންނަވަނީ  ކުރިއަށް  މިކަމުަގއި  މެދުވެރިކޮށް  ޓީްމސް  )މައިކްރޯސޮފްޓް  ވިދާޅުވެދެްއަވން... 

 ެގންދިޔަ ކޮމިޓީަގއި އޯޑިއޯެގ ައޑު ކެނޑިކެނޑިެގން އަންނާތީ މެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްޗެއް ސާފެއްނުވޭ( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިވއްޔާ ރަނަގޅީ އަޅުަގނޑަށް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ  ތައް އޮފް ކޮށްފަިއ ބެހެއްޓެވަރަށް ައޑު ކެނޑޭ އެބަ އިނޭގތޯ. މައިކު

އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި   ,އިްއޒަތްތެރި.  ދާއިރާެގ  މާވަށު  އެބައިންނެވި  މިވަުގތު  އެދިވަޑަިއެގން  ފުރުޞަތަކަށް  ދެަވނަ 

ދެއްވިއްޔާ  މިނެޓުެގ ވަުގތުކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއި ސުާވލުކޮށް ނިންމަލަ  1މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. މުޙައްމަދު ސަޢީދު  

 އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު. މިހާރު ނިންމަން ހިފަން އަޅުަގނޑު ިމ މަސައްކަތްކުރަނީ އިނޭގތޯ. 

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިންމަ ހިއްޕަވައިފިއްޔާ  ނިންމަވަން  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ޔަޤީވާއާދެ!  އަޅުަގނޑަށް  ން.  ނެކަން 

ސާފު މި  ބޮޑަށް  ކަންނޭނެގ  މީރާއިން  ހީވަނީ  ކޮށްލެވޭނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޓެކްސް  .  ވެސް  ވިތްހޯލްޑިންގ 

 % އެބަހުރިތޯ    10ކަންތަކުަގއި  ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ކުންފުނިތަކަކުން  ފޮރިން  ކިހާ  ދައްކަަގއި  އެއީ   ؟ންފައިސާ 

ކިހާ މި  5  ،ދެން؟ ވަރެއްތޯއެމައުންޓަކީ  ކިހާވަރަކަށް   ެއމައުންޓު  ޕަރސެންޓަށް  އަދަދު  ހުރި  މިހާރު  ތިރިކުރީމަ 

އޭެގތެރޭަގއި ހަމަ ނޭޝަނަލިޓީ ވައިސް މީތި  ،  ދެން.  ޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންދަށްވެެގންދޭތޯ އިނޭގތޯ. މިއީ އަ

ވެސް ފަސޭހަވާނެ އަދި   އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މި މަސައްކަތްކުރާިއރު.  ހަދާލަދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

ޑިބޭޓުަގއި އެ  ރިޕޯޓުެގ  މި  ފާސްކުރަން  މިބިލު  ފަސޭހަވާ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށްެވސް  ކަމެްއ  އަޅުަގނޑަށް  .  ވާތީ  ނެ 

އެވެ  ަގބޫލުކުރެވޭ ފިންަގރޓިޕް  މީގަ އިލެޮގތުަގއި  އެއްބައި  އި ބިލިޓީއެއް  އެއީ  ބަޔަކީ  .  ނީދެދާނެ.    ސަރުވަޝްދެވަނަ 

%   ރޯއވަ  ވިދާޅުވީ،  ވިދާޅުވިފަދައިން ވިތްހޯލްޑިންގ  ކުރެވެނީޭއ  ހީަވނީ    ަގއި  10ޓެކްސް  އަޅުަގނޑަށް  އިނީމަ. 

އިޝޫއަކީ ނޫން  އެއްމިއީ ކުރެޭވ  ވިތްހޯލްޑު   10%  .ހެން  ހަމަ  ވިސްނާއިރުަގއި  ނަޒަރަކުން  ވިޔަފާރީެގ  ކުރީމަ 

ކުރުމުެގ ހުންނަ ޑިފިކަލްޓީސްތަކަކީ މުޅިން އެހެން އެތެރޭެގ ސްޓޭޓެއްެގ ފައިނޭންސް މެނޭޖު،  ވިޔަފާރިެއއް އެއީ. ދެން

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްެގ އިޝޫއެްއ  .  ެއޑްރެސްކުރަންވީ އެ އިޝޫ ކަންނޭނެގކަމެއް. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން  
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އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނޫން ކަންނޭނެގ ައޅުަގނޑުމެން އެޑްރެސްކުރަންވީ ިމޮގތަށް އަދަދު ދަށްކުރުމުަގއި އިނޭގތޯ.  

 ޝުކުރިއްޔާ. .  މިނެޓު ހަމަވާތީ އިހަށް ކުރުކޮށްލާނަން މުޤައްރިރު އިނޭގތޯ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ފައްތާލަިއެގން  ،  ޝުކުރިއްޔާ  ދެްއވީމަ.ެގންަވުގތަށް  ނިންމާލަ  ފުރުޞަތެްއ    ޮގސް  އަޅުަގނޑު 

 މީރާ.ދެން.  ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަންވެސް އޭެގފަހުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް .  އަރުވާނަން މީރާއަށް

 

 ޖަމީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا  ފަތުހުކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން

ވިދާޅުވިހެން ަވކިަވކި ޤައުމުތައް އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި އެަވއިލަބްެއްއ    ތިަގއި  މިަވުގތު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

ބޭނުންފުޅު  ނަމަވެސް،ނޫން.   ކޮމިޓީން  ޝެއަރކޮށްލަދެވިދާނެ    ވާއަޅުަގނޑު  މަޢުލޫމާތު  އެ  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުަގއި ވިތްހޯލްޑިންގ    2020އެކަމަކު    އި.ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ސިސްޓަމްަގ  ލްއިލަބަޑުމެންނަށް އެ އެވެ އަޅުަގނ 

ޮގތުަގއި   އެބަ އަމިލި  16.6ފަރާތަކުން    48ކޮންޓްރެކްޓަރސް    ރެސިޑެންޓު-ނޮންޓެކްސްެގ  ދައްކާފައި  ރުފިޔާ    ވޭ. ން 

ނިޔަލަށް    2021އަދި   މަހުެގ  މޭ  އަހަރުެގ  ރުފިޔާ  އަމިލި  7ވަނަ  އެ    21ން  އެބަވޭ  ދައްކާފައި  ފަރާތަކުން 

ޮގތުގައި.   ޓެކްސްެގ  ކޮމްޕޯނަންޓު   ރެސިޑެންޓު-ނޮންވިތްހޯލްޑިންގ  އަޅުަގނޑު    ކޮންޓްރެކްޓަރެގ  މި  އެކަނި 

ދެންފާހަަގކޮށްލީ ޑީޓެ ،  .  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެންއިަވކިަވކިން  ެވއްޖިްއޔާ  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ތެރޭ    ެގލްެއއް  ސިސްޓަމް 

 . ޝުކުރިއްޔާ ފަހުން ވެސް. ކުރެވިދާނެއަޅުަގނޑަށް ކޮމިޓީއާ ޝެއަރ އިލަބަލް ޑޭޓާއެއް ވެއްޖިއްޔާ އެވެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް. މިނިސްޓަރުެގ އަޑުނުލިބޭ  هللا. ފަތުހުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  

 އިނޭގތޯ. 

 

 ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް 

އަޅުަގނޑު މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ހަމައާދެ!  ކޮންޓްރެކްޓަރ   ކުރިން  މެން  ފާހަަގކުރެއްވިހެން    ވެސް 

  އަޅުަގނޑު،  އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކިޔައިދީފިން. ދެންއި  ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްެގ އިޝޫަގ  އޮން

ބަދަލެއްހަމަ  ހިތުން އެއީ   ޭއަގ.  ރަނަގޅު    އިމެކޭނިޒަމާ  ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ރިފަންޑުހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އި  ދެން 
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ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ރަނަގޅަށް    އެޓެކްސް ނުކޮށް    ރއަދި ޭއެގއިތުރުން ހަމަ ދެ ފަރާތަށް ވެސް ޯއވަ

އެހެންނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ދިވެހި   .އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފާހަަގކުރިހެން ވިތްހޯލްޑް އެބަ ކުރަންޖެހޭދެން،  އޮތުން.  

ވެސް އިން    ކުރެވޭ ެމކޭނިޒަމް މިހާރުކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ޭއެގ ެއ ެގއްލުންތަކެއް ވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވިތްހޯލްޑު 

ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު  .  ށް އިންނަ  5ން %   10ކުރަނީ %  ޮގތަށް އޮންނާނެ. ހަމަެއކަނި އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލު މި

ޕްރިންސިޕަލްއަކީ    ކުރިން އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ހަމަ  އިންނަ  ޓެކްސްެގ  ފާހަަގކުރިހެން  ލުކިންގ  ރފޯވައެ  ވެސް  ޑް 

ކުރާކަށް އެްއވެސް ވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ތަރުހީބުދޭ  ކަން  ނޑުމެން  ކްސްޕެކްޓިްވކޮށް އަޅުަގރެޓްރޮ .  އެްއޗަކަށް ވާނެ

 . އެއް ކަމެއް ނޫން އެއީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މިނިސްޓަރ. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 .ޖީ އޮފީހުން އޭރު ނެިގ... އޭއަޅުަގނޑުމެން 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

އިނޭގތޯ.   އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެްއ  ައޅުަގނޑު  މެންބަރަށްއަޅުަގނޑު  އާދެ!  އިްއޒަތްތެރި  ފުރުޞަތެއް ،  މިހާރު 

އޮ އަރުވަ   ތްއެދިަވޑަިއެގންފައި  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  އެ    އިހުރިހާ  މިަވުގތު  އެހެންވީމާ،  ނިމުނީ. 

އަޅުަގނޑު ަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްެގ   ، ފުރުޞަތުތައް ބަންދުކޮށްލާފައި

ން ޮއވެއްޖިްއޔާމު ެއ  ވަކި ކަމެްއ ފާހަަގކޮށްދޭ  ޖީ އޮފިހުން ފަހުބަސްެގ ޮގތުގައި.އޭ،  ޖެނެރަލް  ލްއިތުރުން ކައުންސެ

ތަމަ ފަށާނީ މިފަހަރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް  އަޅުަގނޑު ފުރައެހެންވީމާ،  ފާހަަގކޮށްދެްއވީމަ އަޅުަގނޑު ނިންމާލާނީ.    ކަމެއް

 ޖެނެރަލް. ލްކައުންސެ، އިޝާ ނަޢީމްޢާ އޮފީހުން އަލްއުސްތާޛާ 

 

 އިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢާޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކައުންސެ

އެްއކޮށް ފާހަަގކުރެްއވީމަޔާ  ވެސް  މިނިސްޓަރ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ފުރަތަމަ   ،ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބައްދަލުވުމަށްފަހު  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ނުކުތާއަށް  ފުރަތަމަ  ކަންތަްއތަކުެގ  ހުށަހެޅުއްިވ  މީރާއިން 



 2021 ޖުލައި 1                         ވަނަ ބައްދަލުވުން  41ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

40 

 

އެކަމަކު ދެވަނަ ނުކުތާަގިއ  ،  މަސައްކަތްކޮށްލާނަން. ދެން  ލަން އަޅުަގނޑުމެންލާއެއަށް ސޮލިއުޝަނަކަށް އާދެޭވތޯ ބަލާ

ލިބެންޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް  ށް  ންސަޔައެ ހުށަހަޅުްއވާ ކަމަކީ ފުދޭަވރަކަށް ބޮޑު ކަމެްއ އިނޭގތޯ. އަނެއްހެން ކޮމްޕްލަ

ކޮ އެ  ޮގތަކުން  ކޮންެމވެސް  ަގބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  އެންޝުއަރކުރަން ޔަމްޕްލަ ބާރެއް  ންސް 

މިޮގތަށް މިހާރު  އެކަމަކު  އޮންނަންވާނެކަން.  މި    މެކޭނިޒަމެއް  ފުޅާދާއިރާއެްއަގއި  މިހާ  ސަބަބުން  އިޞްލާޙެްއެގ  ލާ 

ދީެގން ެއޮގތަށް  އެބަހުއްޓޭ.  ،  ބާރެއް  ކަންތައްތަކެއް  ބައިވަރު  ނިކުންނާނެ  ސަބަބުން  ޭއެގ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަޅު  ކަމަށް  އެހެންވީމާ،  މި  މިއަދި  ަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  ބޭނުންވާ  ަވުގތު  ކޮންސިޑަރޭޝަނެއް   އިތުރަށް 

ޑޭޓާ ރާއްޖޭަގިއ  މި  ނެތް  އަޅުަގނޑުެމންެގެއއް  އެ  ާގނޫނެއް  ފާހަަގކުރަނީ.  މި  ޕްރޮޓެކްޝަނާބެހޭ  ަވުގތަކު.    ވެސް 

ތަ ހަމަ  ޕާޓީރއެހެންވީމާ،  ހޯއްދަ  އެއްޑް  އިންފޮމޭޝަން  އެ  ރިކުތްރޫކޮށް  އެ  އެ    އެސްޓު ވަން  ބާރު  އެ  ކުރައްވަން 

ކުރަްއވަނީ މިހާރު. އެހެންވީމާ، އެ ރޫޓުން ަވޑަިއަގންނަވާތީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި މައްސަލަައކީ މިހާރަށް. އެސްޓު ރިކު

އެބަ    އިސް އަނެއްހެން އިތުރު ކަންތައްތަކެއް މީަގއަެއއްޗެއް ޕްރޮޕޯސްކުރެއްވި ސްރެއިޓް ފޯވަރޑް  ލް  އެހާ ސިމްޕައެއީ  

 އިއެ އިދާރާގަ ،  ދާތީ  ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކަށް ރަްއޔިތަކު ޚިދުމަތް ހޯދަން،  ހިމެނެއޭ. އެއީ ރަްއޔިތުންެގ މަޢުލޫމާތެއް

ރިކު އެ  މަޢުލޫމާތަށް  ހުންނަ  ރައްކާކޮށްފައި  ުގޅޭޮގތުން  ރައްޔިތަކާ  ޕައެސްޓުއެ  ޓެކްސް  ސަސް ޕަރކުރައްަވނީ 

ހިސާބުން   އެހެންވިާމ، ެއއާ ުގޅިެގން ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތެއް ދިނީމަ އެ  .ންފޯސް ކުރަްއވަންރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އެ

ފިޔަވަޅުތަކެއް   ނިމޭނީއެއް ހަމަ  ުގޅިެގން  އެާއ  ނޫން.  އިން  ވެސް  އަޅުްއވާނެ.  ބީ  ވެސް  ވުޑް  ދެޓް  ކޭސް   ދިސް 

އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ނަަގންރަޖިސްޓްރޭޝަން.  ޓެކްސް  ރަޖިސްޓަރކުރުމަކީ  ާގނޫނުަގއި    ނޭގ  މި 

ތްރެޝްހޯލްޑް  ،  ކަނޑައަޅަިއެގން ލާޒިމުމީޓުވާ  އެ  ރަޖިސްޓަރކުރަން  ދޫކޮށްލާފަިއ  ބަޔަކު  ެއކަން  ެއކަމަކު  ވާނެކަން. 

ކުރަން އެކަން  ހުށަހަޅައިެގން  އަމިއްލައަށް  ރައްޔިތުން  އޮ،  ދެން.  މިއޮތީ  އެބައޮތް    ާގނޫނުަގއިކަށް  ޝަނަޕްދެވަނަ 

ޮގތަކު ލިބޭ  އިންފޮމޭޝަން  އެ  ލިބިއްޖެއްޔާމީރާއަށް  ރަޖިސްޓަރކޮށްފައި  ން  އެ  ނޮ،  ހަމަ  ދެވޭނެ އެ  ޓިފިކޭޝަން 

ވެއަރ  ރިޑިއުސް އެވަނީ  ކޭ އެންމެ ސިމްޕަލް މާއްދާއަކުން އިންޓޮކަމަށް. އެކަމަކު މިހާރު ާގނޫނުަގއި ނެތް މެކޭނިޒަމްއެ 

ދައު  މި،  އަޅުަގނޑުމެންެގ އަންނަ  ދެންނެވީ  ހޯދަން  ޚިދުމަތް  ކުންފުނިތަކަށް  ނޫނިއްޔާމު  އިދާރާތަކަށް  ލަތުެގ 

ފޯރުކޮށްދޭން މީރާއަށް  ތަންތަނުން  އެ  މަޢުލޫމާތު  ރައްޔިތުންނާމެދު .  ރައްޔިތުންެގ  އެ  ާވނީ  ރިޒަލްޓަކަށް  އޭެގ 

ރަޖިސްޓަރ ކުރާނަމޭ    ންގ  ސޭއިއެކްޝަނެްއ އެ ނެެގނީ ދެއްތޯ ބައި  ނޫނީ އެންފޯސްމެންޓު،  ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިެގން

ޮގތްވެސް    ނޫނީ ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކެއް. އެ ކުރަން އެކަމަކު މި ދަނޑިވަޅުަގއި އެހާ ސިމްޕަލް އެއްޗެްއެގ .  ޖެހޭ 

އެހެންވީމާ  ބޮޑުވާނެއޭ.  ތަންކޮޅެއް  ނަތީޖާ  އަންނަ  އޭެގ  ލައިެގން  މި   ،އިޞްލާޙެއް  ޓައިމަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން 

މީަގރިކު އޮ  އިއެސްޓްކުރަނީ  އިތުރު  ބަލާލާފައިޕްހުރި  ކޮބައިތޯ  އެޑްރެސްކުރަން. ،  ޝަންސްތަކަކީ  ފަހުން  ކަމަށް  އެ 
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ުގޅޭޮގތުން ެއއާ  ނުކުތާއަކީ  މައިަގނޑު  ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް .  އެއީ  ހަމަ  ދެން  ނުކުތާަގއި  ފުރަތަމަ  އެކަަމކު 

ކަމަކަށް ހޯދިދާނެ  ކަ.  ވެދާނެ  ޙައްލެއް  ޑެޑްލައިން  މާދަމާއަކީ  މި  މަށްއެކަމަކު  ައޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވީ   ވާތީވެ 

 އިތުރަށް ަވުގތުކޮޅެއް ބޭނުންެވދާނެކަހަލަ އިޝޫއެްއވީމަ. ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަެމއް   ،އިޝާ ނަޢީމް. އަޅުަގނޑު ދެންޢާޝުކުރިއްޔާ   ަވކި  ޮގތުން  މީރާއިން ނިންމާލުމުެގ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޖެނެރަލް ،  އެ ކަމެްއ ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް. މީރާބުނުްއވަން ޮއވެއްޖެއްޔާމު  ފާހަަގކޮށްދެްއވަން ނޫނީ  

 ޖަމީލް. هللا ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުއޮފް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖަމީލް هللا ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުއޮފް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް 

ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ލިޔުމުންވެސް އަދި   ހަމަވެސް  ނަށް  އަޅުަގނޑުމެން،  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން

ފާހަަގކޮށްލާނަން ދެންމެ އޭ.ޖީ އޮފީހުން  ހަމަ  އެކަަމކު އަޅުަގނޑު  ،  ވެސް ފާހަަގކުރެވިއްޖެ. ދެން  ހުށަހަޅާފައި މިއަދު

ވިދާޅުވި ނުކުއެ  ނަތަސް  ޑޭޓާ ތާަގއި،    ާގނޫނެއް  ބެހޭ  މީރާއަށް  ،  ޕްރޮޓެކްޝަން  ނެުގމާ  ާގނޫނުެގ ޓެކްސް  އިދާރީ 

 ދެން، އަދިވެސް އޮވޭ.    ދަށުން ލިބިފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުެގ ޮގތުަގއި މިހާރު

ވަނަ ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ   3ދަށުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް    ހަމައެޮގތަށް ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނުެގ

ވެސް. އެކަމަކު ެއއީ މީރާއިން ކުރިއަށް ެގންދާ ޮއޑިޓަކާ ުގޅޭޮގތުން ކަމަށް ވެއްޖިްއޔާމު.    ވެސް އެބަޮއވޭ މިހާރު  ބާރު

މުޅިން މެކޭނިޒަމަކީ  މި  ސްއެހެންވީމާ،  ެގންދާ  ކުރިއަށް  މީރާއިން  ނޫން.  މެކޭނިޒަމެއް  ނެތް  ޓެކްސް   ޕެސިފިކް 

ދެން ެގންދިއުން.  ޮގތަކަށް  ހޯދޭނެ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ވެސް  ނުލާ  އޮޑިޓަކާ  މިހާރު   އިއޭަގ  ،ޕޭޔަރެްއެގ  އޮފީހަށް  އޭ.ޖީ 

ފުޅާ  އޮތްޮގތަކީ ސްކޯ  ކޮށްމާ  އަދި  ެއއަށްވުރެ  ވެއްޖިްއޔާ  ކަމަޕް  ކަމަށް  ވިޔަސް ކުޑަކޮށްެގން  މަޢުލޫމާތަކީ އެ    ،ށް 

ޭއގެއިތުރަށް ވަކި ކަމެްއ    ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއްކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން

ައޅުަގނޑުމެން   އެހެންވިާމ،  ފާހަަގކުރާކަށް.  ނެތް  ނުއެއް  ދަށުން  ން  މާނައިދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނުެގ  ވެސް 

  އިތުރަށް އެ ބޭފުޅުން އޭރު ވިދާޅުވި  ވެސް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ،  ދެން  ލާފައި ވާނެ.ހުށަހަޅާމަށް އަޅުަގނޑު  ފުރިހަމަ ކުރު

 ކޮމެންޓެއް ދޭނެ ވާހަކަ. ޝުކުރިއްޔާ. ، ެއައށް ވެސް ބައްލަވާލަްއވާފައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ށް.މުެގ ޮގތުން މިނިސްޓަރ އަމީރައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ނިންމާލު

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދެން މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ޝުކުރު    ،އާދެ!  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ 

މީރާ  ،ދަންނަވަން ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މި ،  މި ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީއަށް އަދި  އޭ.ޖީއަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މުެގ ތެރޭަގިއ  ކޮމިޓީ މިދިޔަ ބައްދަލުވު  ހަމަ މި   އަޅުަގނޑުމެން،  ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން. ދެން

ހުރީ   ހުށަހަޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  އިޞްލާޙުތައް  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  މަސައްކަތްކުރީ  މި 

ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އި  ތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ފާހަަގކޮށްދެނީ. އެހެންވީމާ، އޭގަ އިކޮންކޮން ވިސްނުމެްއގަ 

ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ވެސް އެއަށް ވިސްނާވަޑަިއެގން  ހަމަ  ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އޮތްޮގތަށް  އަޅުަގހަމަ މީަގއި  އެދެން  

ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ހަމަ   ޔަޤީންކަން އަރުވަނީ، ހަމަ ވިސްނުމަކީކުރިއަށް ެގންދެވުމަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ  

ފެއަރންޓުޓްރާންސްޕޭރެ ައޅުަގނޑުމެ    ހަމަ  ނިޒާެމއް  ހަަމ ޓެކްސޭޝަންެގ  ބޮޑަށް  ބަްއޓަންކުރުން.  ރާއްޖޭަގއި  ން 

ޓްރާންސްޕޭރެ ޭއގެއިތުރުދެން،  ކުރުން.  ޕެއަރކޮށް  ންޓުއިތުރަށް  އަދި  ޓެކްސް   ން އެ  މީރާއަށް  ހަމަ 

ދަތިތައްއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގަ  ދިމާވާ  ޙައްލުކޮށް  ެއ  ބޮޑަކަށް  ިވހާވެސް  ެއއް   ، ވެސް  ބޮޑު  އެންމެ    އަދި 

ހި އަޅުަގނޑު  ރާއްޖޭގައިވިސްނުމަކީ  ކުރެވެންޖެހޭނެއޭ،  ތުން  ޓެކްސް  ރާއްޖޭަގއި  ވެލިއު  ެއޑްކުރާ  އެ  އެ ރާއްޖޭެގ   .

ކުރެވޭ މަސައްކަތަކުން ލިބޭ އެ  ރާއްޖެއަށޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމުން    އޮންނަންޖެހޭނީ އިން ރައިޓްސް މި    ޓެކްސް

އެ  އެ  ފައިދާއެްއެގ   ރާއްޖެއަށޭ.  ކުރެވެންޖެހެނީ  ނުކުރެވެންޏާމު ޓެކްސް  ޓެކްސް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރާއްޖޭަގއި 

ކުރާނެ. ޓެކްސް  އެ  ހަމަ  ޤައުމަކުން  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ،  އެހެންވީމާ  އެހެން  ރައިޓްސް  އިން  ޓެކްސް  އެ 

ލޫޕްހޯލެއް ދޫކޮށްލައިެގނެއް ނުވާނެއޭ. ެއހެންވީމާ، އެ ޓެކްސޭޝަންެގ ނިޒާމު ފުރިހަމަވުމަކީ މީެގ އެކަހަލަ އެއްެވސް  

އިޞްލާޙުތަކުަގއި މި  އިޞްލާޙުތަކެްއ،  ބޮޑަށް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ެއއީ.    ނެތުން.  ވިސްނުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަ މިނިސްޓަރ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  މަސައްކަތްކުރެުވނު  އާދެ!  މި  މިއަދު  އާމްދަނީން   2019/25ޅުަގނޑު 

މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންފުޅުވި  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތުން  ުގޅޭ  ެގނައުމާ  ިއޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  ނެުގުމެގ  ޓެކްސް 

ފަތު ޓެކްސޭޝަން  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  އަދި  އަމީރު  އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ  އަ هللا ހުފިނޭންސް  ދި  ޖަމީލް 
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ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޢާއިޝާ ނަޢީމްއާ އެކުަގިއ ަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ޓީމުން ތި ދެއްިވ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ވަރަށް  

ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ހަމަ ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ނަމުަގއި. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާމު ައޅުަގނޑުމެން މި 

އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކަށް    ،މަޢުލޫމާތުތަކުެގ އަލީަގއި ރިޢާޔަތްކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކުރާ މަސައްކަތުަގއި ތި ލިބުނު  

ނިންމަ،  ރިޢާޔަތްކޮށް ބިލެއް  ފުރިހަމަ  ޔަޤީންކަން    އި އެންމެ  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެކަމުެގ  ޓަކަިއ  ހެދުމަށް  ާގނޫނަކަށް 

އަރުވަން. އެހެންވީމާ، މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުން އަދިެވސް ެއއްފަހަރު ތި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  . ލާނަން އިނޭގތޯ ކުރުކޮށް ނިންމާ

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ނާޒިލް ެއއްޗެއް ބުނުްއިވހެން ހީވި ދެންމެ. ކޮމިޓީ ނިމުނަސް އެްއޗެއް ބުނުްއވިދާނެ ައދިވެސް.  

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ދެ! އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ ދެއްތޯއާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި   އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު  ެއ  ބޭނުމިއްޔާމު  ފާހަަގކޮށްދެއްވަން  ޮގތުން  ުގޅޭ  ދިރާސާކުރުމާ  ބިލު  އެްއޗެްއ  ލަފައެއް 

އަރުވާފައި ޮގ،  ބޭފުޅުންނަށް  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  ކުރިއަށް  ދެން  ނިންމައި  ތެއް 

 ެގންދާނީ. އަނެއްހެން އޮފް ދަ ރެކޯޑުެގ ޮގތަށް މަޝްވަރާކޮށްލެއްިވޔަސް އެންމެ ރަނަގޅު ިއނޭގތޯ. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ެއޮގތަށް ެވއްޖެއްޔާ ބޮޑަށް ރަނަގޅީ ދެއްތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ފެންނަނީ ދެއްީވ  ،  ދެން ؟ކިހިނެއްތޯ  އެ  ސުންަގޑި  ދެން  އެ  ދެްއވާފަ.  ސުންަގޑިއެއް  އޮތީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރިޔާސަތު މިހާރު  ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާމު  މާދަމާ  ކުރީަގއި  ޭއެގ  އޮތީ  ރިސެސްއަށްދާތީ.  އެ  ފާހަަގކޮށްދެއްވާފައި    8ން 

އާދީއްތަ ދުވަހު މަޖިލީހާ  ،  ޖުލައިަގއި ރިސެސްއަށް ދާން. އޭެގ ކުރިން އެ ނިންމާލުމަށް ޓަކައި މާދަމާ އެކަން ކުރެވި

މާ،  ށް ފޮނުވާލެވުނީމަ އެ ިއޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ތަޅުމަށް ެގނެސްެގން އެ ޑޭޓަށް ނިންމާލެވޭނީ. އެހެންވީއަހަމަ

ފާހަަގކޮށްދެއްވާފައި   މި އޮތް ޑްރާފްޓު،  އޮތީ. ދެންއެ  އެޮގތަށް  ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ،  ސީދާ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ 

،  އަލީަގއި ތި ބޭފުޅުން ަވކި ޚާއްޞަ ޮގތެއް، ލަފައެއް ދެްއަވން އޮެވއްޖެއްޔާމު އެ ލަފަެއްއ އަޅުަގނޑު އަޑުއަހާފައި

ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތް ފަށާނީ. ފަހަރެއްަގއި އަޅުަގނޑު ޖެހިދާނެ ،  އަށްދާނީއެއް ިވސްނުމަކަށް އާދެވުނީަމ ކުރި

މިއަދު މި ބައްދަލުވުން ނިންމާފައި އަދި މިރޭ ވެސް ނޫނީ މާދަމާެގ މެންދުރުފަހުެގ ވަުގތެއްަގއި ނަމަވެސް އަލުން  

 ބައްދަލުވުން ބާްއވަން ވެސް ިއނޭގތޯ. 

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ 

ދެން މިއަދު މި ،  އިތުރު އެހެން މެންބަރަކު އެއްޗެކޭ ވިދާޅުނުވާތީ. އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅީ،  އާދެ! މުޤައްރިރު

އޭރުން  ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާމު.  ޮގތެއް  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ވާހަކައިން  ދެކެވުނު 

ޅުަގނޑުމެންނަށް އިދާރީ ޮގތުން ކުރަން ހުރި ކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ ެއކަމެއް ކުރަމުން ކުރިައށް ެގންދެވޭނެ. ެއޮގތުން އަ

 އަޅުަގނޑު މިޮގތަށް މި އެ ިވސްނުމުަގއި މިޮގތަށް މި ދެންނެވީ. އަދި އިތުރު އެހެން މެންބަރުންެގ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތުން ނޫނީ މިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނާޒިލްެގ   ުގޅޭ  ޮގތަކާ  ަވކި  އެބައޮތްތޯ އަނެއްހެން ކުރިއަށް ެގންދަންީވ 

އެކަހަލަ   ނޫންތޯ  އޮތްތޯ،  ކަމެްއ  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަލީަގިއ  މަޢުލޫމާތުތަކުެގ  ލިބުނު 

 ޅުަގނޑަށް ފަށައިަގންނަން ފަސޭހަާވނެ. އޭރުން އަ ؟ލަފައެއް އޮތްތޯ އެްއވެސް ވިސްނުންފުޅެއް،

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ،  އާދެ! އާދެ! މީރާެގ ސިޓީަގއި ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓު މިނިސްޓަރ ވެސް އަދި ފާހަަގކުރެްއވި

އޭ.ޖީ އޮފީހުން ެވސް ފަހުން އެ ވިދާޅުވީ އެ ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނެ ކަމަށް.    ވެސް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު. އެާއއެކީަގއި 

އެހެންވީމާ، އެ ޑްރާފްޓްކުރެިވ އެ ާގނޫނު ތެރެއަށް ވަދެވޭނެ ޮގތެްއ، އެ އިޞްލާޙު ތެރެައށް ވެއްދޭނެ ޮގތެއް ހޯދަން  
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މެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން ެއއަށް ޮގތެއް  އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެކަން ކުރަން. އޭރުން ދެން އަންނަ ބައްދަލުވު

ނިންމޭނީ އެހެންނޫންތޯ. އެއީ އެއް ޕޮއިންޓު. އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ މީރާެގ އެ ލެޓަރެގ ދެަވނަ ނުކުތާަގިއ އެ ވާހަކަ  

ެއއީ ވަރަށް ޕަރސަނަލް އިންފޮމޭޝަންސްތަކެއް  ،  މީރާއިން ވެސް އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތާ އެކީަގއި

. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ެގންނަ ބަދަލާއެކީަގއި ާގނޫނަށް އެ ޕޮއިންޓު ލެވޭނެ ޮގތެއް އަޅުަގނޑަކަށް ވެސް އެހާ  އޭެގ

ތެރެއަށް ނުލަިއ   ެގންނަ އިޞްލާޙު  މި  ާގނޫނު،  މިހާރު މިއަންނަ  މުޅިއަކުން. އެހެންވީމާ، އޭތި  ކްލިއަރެއއް ނޫން 

ބައިޕާސްކޮށްލަން ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ހުށަހެޅުން   އޭތި  އަޅުަގނޑުެގ  ހަމަ  އެީއ  ހިނާގށޭ.  ދޫކޮށްލަމާ  ެއ 

ދެން އިނޭގތޯ.  ދަންނަވަނީ  މި  %،  އަޅުަގނޑު  ޓެކްސްަގިއ  ވިތްހޯލްޑިންގ  %   10އަޅުަގނޑަށް  އަށް    5އިން 

ވިދާޅުވަނީ   އެ  މީރާިއން  އެތީަގއި  އަހަރުަގއި    2020ކުޑަެވެގންދާ  ވާހަކައެްއ.    16ވަނަ  ރުފިޔާއެްއެގ  މިލިައން 

ދައްކަންޖެހޭ ދައު އެ  ސަރުކާރަށް  ނޫނީ  ދައުލަތަށް  އަދަދުތަކަށް  ވިދާޅުާވ  އެ  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ލަތަށް، 

ބަލާއިރު  ެއއްޗެްއ    16  ،ފިަގރތަކަކަށް  އަންނަ  ބޮޑުެވެގން  ކިހިނެއް  އެ  އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ  ރުފިޔާއަކީ  މިލިއަން 

އެީއ  ،  އަށް ައއުމުެގ ބަދަލުަގއި  5އިން %  10ވީމާ، އެ %އެހެން.  ކަމެއް. ޕޭ ބެކް އަލުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ

ބޮޑު   އެކަމަކު  ކުރަންޖެހޭ.  އެކަން  ނެތް.  ޝައްކެއް  ހަަމ  ދޭތެރެ  އެާއއި  ނަަގންޖެހޭ.  ޓެކްސްއެއް  ވިތްހޯލްޑިންގ 

ކުންފުނިތަ ބޭރު  ބޮޑީ  ވެސް  ފައިދާ  ޭއެގ  ކުންފުނިތަކަށް  ދިެވހި  ހޯލްޑްކުރެވުނީމަ  ކުދިކުދި  ެއއީ  ކަށްވުރެ.  އަދަދެއް 

ބޭނުން   ޕްރޮޕޯސްކުރަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އޭތި  ހުރީމަ  އިޝޫސްތަކެއް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަކުަގއި. 

 އަށް ބަދަލުކުރަން.    7އެ %

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދޭތެރޭަގއި ރިޢާޔަތްކުރެވިދާ  ތި ކަންކަމާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިޔަ މިއަދު ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު  މި ވަުގތު ދެން  ނެ. 

ޕޮއިންޓްސްތަކުެގ   ހުރި  ފޮނުވާފަިއ  މީރާއިން  މިހާރު  ޮގތަކީ،  ފަޙުމްީވ  އަޅުަގނޑަށް  ނުކުތާަގިއ  ފާހަަގކޮށްދެްއވި 

ހިމަނައިެގން  ދިރާސާކުރުމަށް  ތެރެއިން  ޑްރާފްޓުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންތަކުަގއި  އޮތް  އެ  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން 

ނިންމާލެވު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގންޮގސް  އެދޭނަން  އިދާރީޭމޒުަގއި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ރަނަގޅޭ.  ަވރަށް  ނިއްޔާ 

ވިސްނުންފުޅު   އޭ.ޖީެގ  ަގޑިައކަށް  އެ  ކޮބައިތޯާއއި،  ަގޑިައކީ  ބޭްއވޭނެ  އަވަހަށް  އެންމެ  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީެގ 

ޮގތް އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭތޯ މަސައް ކަތްކުރަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ލިބުނީމަހެން އެކަމުަގއި ހުރި 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފަށައިަގނެެގން ޮގސް ޮގތެއް ނިންމާލެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  

މެންބަރުންނަށް އިދާރީމޭޒު އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑު ހތަށްއަރަނީ  ދެން  ން އަދި  މި ވަުގތުެގ 
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ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ސަމާލުެވ މި ބައިވެރިވުމަށް ވަުގތުކޮޅެއް ދީފައި ތަންކޮޅެއް ހާޒިރީ ރަނަގޅުވެ ތިބެ މި މަސައްކަތް  

ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ޮގތެްއވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން. އެޮގތުން މިރޭ ވެސް ެއކަން ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑު  

މަ އެ  އެދޭނަން  ވަރަށް އިދާރީމޭޒުަގއި  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ވަުގތު  ދެން މި  އިނޭގތޯ.  ކޮށްދެއްަވން  މަސައްކަތް  ުގން 

ިގނަ ަވުގތު ހޭދަވެފައި ތިބީމަާއ އެްއކޮށް އއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެހާ ފަސޭހަފުޅު ނުވެދާނެ މި ވަުގތު މި ކޮމިޓީ  

މަސައްކަތްކޮށް ދަންމަން  ަގޑި  އަޅުަގނޑު  ެގންދަން  ކުރިއަށް  އެހެންީވމާ،އިތުރަށް  ވަުގތު    ފިއްޔާމު.  މި  އަޅުަގނޑު 

 ؟ ނިންމާލާނަން. އެޮގތް އެންމެ ރަނަގޅުތޯ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތުރުކުރެެވން މި އުޅޭ މާއްދާ އެ ބައި އޭ.ޖީ އޮފީހުން އިދާރީމޭޒާ  މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ާގނޫނަށް މި  

ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާ ކުރިން  ބައްދަލުވުމުެގ  އަންނަ  ދެން  ޮގތެއް  އެއަށް  ފަސޭހަވާނެ    އެކީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ؟ މަށްނިންމާލަން. އެއަށް ޮގތެއް ނިންމާލެވޭވަރުވާނެތޯ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ދެން އަންނަ ބައްދަލުވު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ބައްދަލުވުން ފެށެންވާއިރަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ެގނެވުނީމާ އެ ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތެއް ނިންމޭނެ  

ފުރަތަމަ  މީރާެގ  ފާހަަގކުރެވުނު  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ުގޅިެގން  އިދާރީޭމޒާ  އޮފީހާއި،  އޭ.ޖީ  މިހާރު  ދެއްތޯ. 

އޮފީހާ  ނަ އޭ.ޖީ  އިދާރީމޭޒުން  މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންވާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ުގޅިެގން  ކަންތަކާ  ހުރި  އެ  ންބަރުަގއި 

ުގޅިެގން އެ ހޯއްދެވީމަ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ެގންދިއުުމަގއި ދައްޗެއް ނޫޅޭނެހެން. 

އިދާރީމޭޒާ މަސައްކަތްކުރަނީ  މި  މިހާރުން  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ކޮށްދެއްވޭ  އެކަން  އޮފީހަށް  ޭއ.ޖީ  އި، 

 ؟ މިހާރަށް މަސައްކަތް ފައްޓަަވިއެގން އެ ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން. ކިހިނެއްތޯ އެ ޮގތް

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭ. އަދި  ޭއަގއި  ރަނަގޅު.  އާދެ!  ޖެހޭނެ އާދެ!  އެކީަގއި  މިނިސްޓްރީއާއި  ފިނޭންސް  ވެސް  އޮފީހުން  ޖީ 

މަސައްކަތްކުރަން ކިހާ ޕަސަންޓެއްތޯއާ ެއޮގތަށް ކަލްކިއުލޭޝަނެއް ވެސް ހެދެންޖެހޭނެ އޭަގއި. އެހެންވީމާ، އުނދަޫގ  

ޮގތެއް ނިމިފަިއ އަޅުަގނޑު ޭއަގއި ކުރަންޖެހެއޭ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ.  އެއަށް  މެންނާ ހިސާބަށް މަސައްކަތެއް 

 އަިއއްސިްއޔާ އެ ފައިނަލްކޮށްލަން ފަސޭހަވާނެ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ވެސް  ދަންދެން  ހަމަޔަށް  ަވުގތާ  ފަހު  އެންމެ  މަސަްއކަތްކުރާނަން  އަޅުަގނޑު  ދެން 

ންނަވަރަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުން ފިނޭންސުންނާއި، މީރާއިން ެގނެވޭތޯ އިނޭގތޯ. ނޫނީ އެއް ިވސްނުމަކަށް އަ

އަޅުަގނޑު   ބައްދަލުވުމެއް  ައވަހަކަށް  ވީހާވެސް  އެއްކޮށްފައި  ދެން  އެއްކުރެވޭތޯ.  މަޢުލޫމާތު  ހޯދަންޖެހޭ  އަތުން 

ްއ  ބާއްވާނަން. ދެން މާ ދިުގލައި ބައްދަލުވުން ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވި މަޢުލޫމާތު ނުލިބެންޏާ އަޅުަގނޑު މަޑުކޮށްެގނެ

ނުއެއް ހުންނާނަން. ޕާކުކުރަންޖެހޭ މާއްދާއެއް ޕާކުކޮށްފައި ބާއްވާފައި ކުރިއަށްދާނީ އެ ބިލު ނިންމުމަށް ޓަކައި. އޭރަށް  

އެއްކުރެވޭތޯ.   މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ވެސް  ހަމަޔަށް  މިރެޔާ  ބަލާނަން  އަޅުަގނޑު  ނިމޭނީ.  މަސައްކަތް  ބިލުެގ 

ކޮމި މި  ައޅުަގނޑު  ވެސް  މި އެއްނުކުރެވުނަސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގންދާިއރު  ކުރިއަށް  ެގންދާނަން.  ކުރިއަށް  ޓީ 

މައްސަލަތައް ފާހަަގވާ މާއްދާތައް ޕާކުކޮށްލާފައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާފައި އޭެގފަހުަގއި ޕާކުކުރެވުނު  

ދާނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މި ވަުގތު މާއްދާތަކަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައި އެ ނިންމާޮގތަށް ކުރިއަށް ެގން

ދެކެވުނު   މި  އަޅުަގނޑުމެން  އިދާރީމޭޒުން  ދެން  އަޅުަގނޑުެމން.  ނިންމައިލާނީ  މީޓިންގ  މި  ހިތުން  އަޅުަގނޑު 

ވާހަކަތަކުެގ އަލީަގއި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވާނެ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ކޮމިޓީެގ އެންމެ މެންބަރުން 

 އްބާރުލުމަށް. މި ަވުގތު ކޮމިޓީ ނިންމައިލާނީ. ދެއްވި އެ
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