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 { ރަޝީދުދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް  ންނު މެދުމާފަ؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  ޤުއިޝުކުރިއްޔާ   ސަބް  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުން  2ތިޞާދީ  އާދެ  ވަނަ  ވަނީ  އެޖެންޑާަގއި    !ފެށުނީ.  މި 

މަސައްކަތްތައް   އަޅުަގނޑުމެންކުރަމުންދިޔަ  ެގންދިއުން.  ބައިވެރިަވނީ    ެގކުރިއަށް  އެީއ    2ކޮމިޓީަގއި  މެންބަރުން. 

ދާއި އުތުރު  އިްއޒަތްތެތިނަދޫ  ޢަރާެގ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ  ޢަބްދުލްމުޣުނީ.  މެންބަރު  ބްދުލްމުޙުސިން  ރި 

 ދެވާ.ެގންްއޔާ ކުރިއަށް ޙަމީދު. އާދެ، ތި ބޭފުޅުންެގ ހުށަހެޅުމެއް އޮތި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

َعلَْيُكمْ  މސައްކަތްޅުއަ އާދެ!    .السَّالَُم  މި  ރި  ކުރިއަށް  ަގނޑުމެން  މި  ސަރވިސް   މި  ންތަކުޓުސޯެގންދިޔައީ    ނަާގ 

އެ ޗާޖު ކަންތަކާ.  ޗާޖު  އީެގ  އެ  އިލިބިފަ  ސަރވިސް  ސްޓާޓުސޯރި،  އެ ތަކުެގ  ހަމައަށް  އެ  ެއއްޗިހި    ފުންނަށް 

މަސއްކަތްތަކެއް.  އިލިބިފަ ކުރި  ބަލަން  އަޅުަގނޑުމެންވޭތޯ  ދިޔައިރު  މަސައްކަތްކުރަމުން  ފާހަަގކުރެވުނީމި  ،  ނަށް 

ނޫން   އްކަމެނެުގމަކީ މިއީ މަޖުބޫރު ކަމެއް    ސަރވިސް ޗާޖު  ްއަގއި ވެސް މިެވސް ަގާވއިދެާގނޫނެްއަގއި ވެސް ެއއް

ޗާޖު ސަރވިސް  ިއންނަނީ  މި  ވެސް  ާގނޫނުަގއި  ެއއީ  އޮތުން.  އިންނަ  ނަާގ    ޮގތުަގއި  އަދި  ކަމަށް.  ނެިގދާނެ 

  ަމކީ ނެުގ  ތަކުން ސަރވިސް ޗާޖުޓުސޯމަށް. އެހެންވީމާ، ރިތުަގއި ބެހެއްޓިދާނެ ކަެއޑްމިން ފީއެއްެގ ޮގ  1%  އަދަދެްއެގ

ލިބޭކަށް ނުވެސް ޖެހޭ އެހެން އޮތުމުެގ  އެ  ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ސްޓާފުންނަށް އެ ކޮންމެހެން    އެއީ މަޖުބޫރުކަމެއް

ދެން ރި ،  ސަބަބުން.  ރަނަގޅުކަމުންޓުސޯބަެއއް  އެބޭފުޅުންެގ  އަދި  އެހެން  ޮގތަށް    ތަކުން  ެއ  ދެނީ.  އެ  އަސްލު 

އެންމެ ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީ އަދި    ހަމަކަންތައް މި ރާއްޖޭަގއި  މި  ޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. ެއހެންވީމާ، އަ

ކަން ފާހަަގކުރެވޭ. އަދި ވަރަށް ިގނަ ތަންތަނުން ވަރަށް  ނެއްނެެގމުންދާ ތަންތަ  ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ސަރވިސް ޗާޖު

ބަެއއް  ،  ހެންކަމާއެކުރަން. އެން ވެސް ހަމަ ފާހަަގކުސްޓާފުންނަށް ދެމުންދާކަ  ކީ ސަރިވސް ޗާޖުއިޚްލާސްތެރިކަމާއެ 

ނުލިބި ހުންނަ ތަންތަން އެބަ ފާހަަގ ވެސް ކުރެވޭ. އެ ތަންތަނުން އެ ނުލިބި އެ ދަނީ އަސްލު ާގނޫނެއްަގއި ވެސް  

ނެތު ކަނޑަެއޅިފަ  އަދަދެއް  ވަކި  ެއހެން  ވެސް  ަގާވއިދެްއަގއި  އެއްކޮށް.  އަދި  އަޅުަގނޑު  ދެން  މާ  އެހެންވީމާ، 

ފާހަަގކޮށް ބޭނުންވަމިކަމުަގއި  އިތުރުކޮށް  ،  ނީލަން  މާއްދާެއއް  އިތުރު  ާގނޫނަށް  އެީއ  ހުށަހަޅަން.  ހުށަހެޅުމެއް 

ޗާޖު ސަރިވސް  މި  އެއީ  ކަމެއް  10%   ހުށަހަޅަން.  މަޖުބޫރު  އެއީ  އަޅުަގނޑަށް    ނެުގަމކީ  ބޭްއވުމަށް  ޮގތުަގއި 

ހު  ވެފެންނާތީ އެހެންވީމާ، ށަހެއެ  ަގސްތުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ހުށަހަޅަން  ހުށަ  ޅުން   10%  ހަމަ  ހަޅަންއަޅުަގނޑު 

އިތުރުކޮށްލާފަ %ިއ،  މާއްދާއަށް  ޗާޖަ  10އެ  ސަރވިސް  މަޖުބޫރުކުރުމަށްފަހު   ކީައކީ  ޮގތުަގއި  ެއއްޗެްއެގ  ނަާގ 

ވަޒީފާ  އި  ޮގތުގަ   ރާތަށް ފީއެއްާގ ފައެ ނަމިހާރު ވެސް އޮތް ޮގތަށް އެޑްމިން ފީއެއްެގ ޮގތުަގއި    ހަމަ  އެ  1%  އަދި
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ނެިގ ފަރާތައް  ކަމަށްދޭ  އޮތުން.    ދާނެ  އޮންނަ  ަގސްތުކުރާތީ    ެއޮގތަށްއެ  ހުށަހަޅާއެ  ހުށަހަޅަން  ލަން. އަޅުަގނޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އާދެ ކުރެވޭ  !ޝުކުރިއްޔާ.  ކޮމިޓީން  މި  ކަމަކީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށްތި  ނެ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ،  ފާހަަގކުރެްއިވ 

ފަިއވާ ސަރވިސް  ކޮށްމުޣުނީ ތި ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް ސަރވިސް ޗާޖަކީ މިހާރު ލާޒިމު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ  

ނޫންކަ ވަޒީ  ންޗާޖެއް  ދިރާސާކުރުމުފާއަޅުަގނޑުެމންނަށް  ާގނޫނު  ބެހޭ  ދެން  ންއާ  މިއާ ،  ހާމަވޭ.  އަޅުަގނޑުމެން 

އަދި    އީމިހާތަނަށް ވަނީ މިވެސް  ފޮނުވަިއެގން  ކު  ރިކަމާއެތެހީެގ އެ އިދާރާމަޖިލިސް ސިޓީ  އެކި ފަރާތްތަކަށް  ުގޅިެގން  

ނުާވކަން އަޅުަގނޑަށް  އި  އެކުލެވިފަަގއި ވެސް  ަގާވއިދެއް ނުވަތަ  އި  ފަ ލާޒިމުކޮށްނަަގން    10ަގާވއިދަކުން ވެސް މި % 

މި މަސައްކަތްކުރަނީ  ،  ފާހަަގކުރެވޭ. ދެން މަ   މިެއއާެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން  ެގން ކޮމިޓީން މި    ވާ ފައި ޮގސްސައްކަތް 

ހުށަހަޅަން ރެކޮމެ،   ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާފައިޮގތުެގ މިހާރު ،  ކަމުން. އެހެންއިންޑޭޝަނެްއެގ ސިފައިގަ ބޮޑު ކޮމިޓީއަށް 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.  .މުޙުސިނަށްލްޢަބްދުފައިވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުޢަ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވެސް  ޤަމު ހަމަ  .  ޝުކުރިްއޔާ  !އާދެ ވާހަކައިން  ދެން  އްރިރު  ދެއްކެވި  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  އަދި 

ރވިސް  ސަ،  ސައްކަތަކީ މަ  މުންދާކުރަހާރު މި  ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މިއަޅުަގ،  ނުންވަނީފާހަަގކޮށްލަން ބޭއަޅުަގނޑު  

ދެންޗާޖު ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ނަާގ  ތެރެއިން ،  ތައް  މަޢުލޫމާތުެގ  ލިބިފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއޮގތުން 

  އްގެ ނޫނެ ާގ  ،ންނަމަވެސްނަާގކަން. އެހެ  ސަރވިސް ޗާޖުތަކުން  ޓުސޯއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގން މި ދިޔައީ މި ރި

ާގނޫނު،  އަދަދުތެރެއިން   ލޭބަރ  ތެރެއިންމި  ނެތީމާ   ެގ  އެނެގން  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ސީދާ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޭއަގިއ  ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިެގން  ށް  ވާހަކަައކީ ެއއަފެންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ވާހަކަދައްކަވަނީ  މި    މެންބަރުން

ހެޅުއްވި ރު ހުށަދާއިރާެގ މެންބަ  އެޮގތުން ތިނަދޫ އުތުރު،  މާއެހެންވީ  ދެން ކަމަށް.  ސިފް އަދަދެއް ެގންނަން  ވަކި ސްޕެ

ދެންތައްއަދަދު ކޮމިޓީއަށް ،  .  ބޮޑު  އަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހަޅައިެގން  ހުށަހެޅުން  މި  ބޭނުންވަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

މަޝްވަރާކުރަ ޖެހިެގންޮގސްެގން  ވެސް    މުއްޖިއްޔާން  އިޞްލާޙު ހަމަ  މަޝްވަރާކޮށްެގން  މި  ތެރެއަށް  ަގނޫނުެގ  މި 

  ،ކަން. އެހެންނަމަވެސް ނަާގ  ސަރވިސް ޗާޖު  ފާހަަގކުރެވޭބަ  އެށް  ތްކުރަން. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަެގނެވޭތޯ މަސަްއކަ

ޕްރެކްޓިސްަގއި  މީެގ    ،ދެން ؛ވެސް ކިހާވަރެއް ކަމެއް  ނޯންނާތީ އެ ނަާގ ޮގތް  މީގައި  ސީދާ   އަދަދެއްަވކި  ވީ  ނަަގން

،  ނަާގ ކަމަށް މި ފާހަަގކުރެވެނީ. އެހެންވީމާމި    10%އޮންނަ ޮގތުން ިމ    އިލިބިފަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު
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ާގ މި  މި  ސީދާ  ޮގތަށްނޫނަށް  ެގނައިމަ    މި  ހީވަނީ  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ކަމަށް  ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގނޑަށް  ރަނަގޅު 

 . ޝުކުރިްއޔާ.  ވާހަކަ ދަންނަވަންހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ންއަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅު ،ފެންނާތީ

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

ށް  ކަމަ  ކަމާ ބެހޭޮގތުން މީރާެގ އެހީތެރި  ޅުަގނޑުމެން މިއާދެ! އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އެހުުމެގ ކުރިން ދަންނަވާލާނަން. އަ

 % ޗާޖަކީ  ސަރވިސް  ބަލާއިރު  ައޅާ  ޓީ.ޖީ.އެސްޓީއާ  ނަަގމުންދާ  ިމހާރު  އެއީ  އެދުނިން.  .  10ވެސް 

ެއ    . ސީޒަންގައި  ކިހާަވރެއްވާނެތޯ  ޮގތުންލެްއެގ  މު އުސޫންހަރު އާ ާގތްަގނޑަކަށް ެއއީ މި އަ  .12.ޖީ.އެސް.ޓީއަކީ %ޓީ

ޖެއް ނަާގނަމަ މިހާރު އެއީ ބައެއް މަސްތަކުަގިއ  ރިޕޯޓްަގއި ވެސް އެބަވޭ ސަރވިސް ޗާއެ  ތަކުން ފޮނުވާފަހުރި  ފަރާތް

މިލިއަން ޑޮލަރު ެވސް    17އެޮގތަށް އެ  ،  . ދެންމިލިއަން ޑޮލަރު  30މިލިއަން ޑޮލަރު. އަނެއްބައި މަސްތަކުަގިއ    34

އިންޑަސްޓްރީއަށް   މި  އެހެންވީމާ،  އަރާފަ.  ބޮޑު  އެބަހުރި  ވަރަށް  ލިބޭ  މުަވއްޒަފުންނަށް  އަދި  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބޭ 

ބަރާބަރަށް   ޤުއްޙަައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މި ކަށަވަރު މި ކުރަނީ މި  ،ްއ މިއީ. އެހެންކަމުންޤެއްޙަ މުވަްއޒަފުންެގ 

އަދާސޯރި ޗާޖު،  ކުރަމުންޓްތަކުން  ސަރވިސް  ނެެގމުންދާ  މި  ދެމުންދޭތޯ  ފަރާތްތަކަށް  ނޑުމެންނަށް އަޅުަގ  .އެ 

ބަެއއް ތަންތަނުން   ،ރަނަގޅަށް މިކަން ކުރަމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސްހަމަ ވަރަށް    ގައިޓްތަކު ސޯފާހަަގކުރެވޭ ބައެއް ރި

ޭއަގއި ަވޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނުަގއި ހިމަނާ   10ނީ %އެކި މިންވަރަށް ދޭތީ ައޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަ

ދާއިރާެގ   ދޫލަންނި  ،މުޣުނީ ހުށަހަޅައިޢަބްދުލް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ  ތިނަ  އެހެންވީމާ،ފާސްކުރަން.  

ޢަބްދުލް ޙަމީދުމެންބަރު  އެހުން  މުޙުސިން  ވޯޓަކަށް  އަޅުަގނޑު  ތާއީދުކުރެްއވުމަށް  ން ޤުއްތިފާއި،  ތާއީދުކުރެއްވި 

ފާ އާދެސްއަޅުަގނޑު  ަގބޫލުކުރަން.  ކަމަށް  ދެންމިހާހިސާބު  !ވެފައިވާ  ނިމުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީެގ  މި    ،ން 

ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ޤުއިއި  އެކުލަވާލާފައި  ށްފަިއވާ މަސައްކަތް ރިޕޯޓެއް ސިފައިގަ ން މި ކޮކޮމިޓީމި  އެދެނީ    އަޅުަގނޑު

 ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ނިމުނީ. މި ން ފޮނުވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. މިހިސާބު
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