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

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށާނަން. މި ވަުގތު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން ތިއްބެީވ ތިނަދޫ   42`. އިޤުތިސާދީ ކޮމިޓީެގ  

ޢަބްދުލްމުޙުސިން   ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ  ޢަބްދުލްމުޣުނީ،  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު 

މެން އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މިލަންދޫ  މެންބަރު ޙަމީދު،  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރެާގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  ރިޟާ،  ޢަލީ  ބަރު 

އިބްރާހީމް ނާޒިލް، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަދި އަޅުަގނޑު އަލިފުށި  

ާގނޫނު އޮތީ  ކުރެވިފައި  އެޖެންޑާ  މިއަދު  ޙުސައިން.  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ނަންބަރު  ދާއިރާެގ   2019 /25  

ޮގތުން އަޅުަގނޑު މިއަދު މީރާ،   އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ ާގނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙުތައް ދިރާސާކުރުން. މި 

އޭ.ޖީ އަދި ފިނޭންސްއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހުރީ ލިބިފަ. މި މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި ބައެްއ  

މަށް މީރާއިން ވެސް ހުށަހަޅުްއވާފަ އޮތުމާއެކުަގއި އަޅުަގނޑު ަމސައްކަތްކުރަމުން ދާނީ ބިލު އިތުރު ކަންކަން ހިމެނު

މާއްދާއަކުން  ފަހަރަކު  ހަމަ  ފެށިެގން  ބަހައްޓާފައި  ފަހަށް  ބައިތައް  އެ  ކުޑަކަމާއެކުަގއި  މުހުލަތު  އޮތް  ނިންމަން 

މަސައްކަތްކު ޮގތަށް  ނިންމާލާ  ެގންޮގސް  ކުރިއަށް  ކޮށްލާފައި  މާއްދާއަކުން  ޕާކް  މާއްދާއެއް  ކޮށްލަންޖެހޭ  ޕާކް  ރާނީ. 

ހަލުއިކޮށް  ތަންކޮޅެއް  ކުރެވިއްޖިއްޔާުމން  މަސައްކަތް  އެޮގތަށް  ކުރަމުންދާނީ.  މަޑު  ފަހަށް  މާއްދާ  އުފެދޭ  ސުވާލު 

ވެމް ދެން  ެއކުަގއި.  ވެސް  ަގބޫލުކުރެވޭތީއާ  ތަޖުރިބާއިން  މާޒީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  އެބަ  ނިންމާލެވިދާނެ  ކޯއިން 

އޮތް ައޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުންދާ ބިލަށް ކަމެއް ހިމެނުމަށް ޓަކައި ފޮނުވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެީއ މި ބިލުަގއި  

ހިމެނިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އިދާރީމޭޒުން އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ، ހިމެނިދާނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް އިނޭގތޯ. 

އަޅުަގނޑު ކުރިން    އެހެންވީމާ،  ދިރާސާކުރުމުެގ  ިމ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އިދާރީމޭޒަށް  ކުރީަގއި  ފަށަިއަގތުމުެގ 

ހިއްސާކޮށްދެްއވަން އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ކަހަލަ މަޢުލޫމާތުތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. އޭެގ  

 ރުޞަތު އަރުވާނަން އިދާރީޭމޒަށް. ފަހުަގއި އަޅުަގނޑު ފަށައިަގންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނެުގުމެގ   ޓެކްސް  ައުގން  ޚިދުމަތުެގ  މުދަލާ  ވަނީ  މި  ސިޓީއެްއ  ިމއަދު  ފޮނުވާފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެމްކޯއިން 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(، )ށ( އަދި )ރ(ެގ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެުގމުން    20ެގ  10/ 2011ާގނޫނުެގ، ާގނޫނު ނަންބަރު  

އޮތްއިރު އިސްތިސްނާ މުދަލާއި ޚިދުމަތެުގ ތެރޭަގއި ކަރަންޓާ، ފެ ނާ އަދި ނަރުދަމާ ހިމެނިެގންވެެއެވ. ކަން މިހެން 
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ނަންބަރު   ާގނޫނު  ާގނޫނު،  އޮތޯރިޓީެގ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ވެސް  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  އަދި  ނަރުދަމާ  ފެނާ، 

ފާހަަގކުރަމ2020/26ެ ޮގތުަގއިކަން  ޚިދުމަތްތަކުެގ  ބޭނުންތަކުެގ  ާއއްމު  ވަނީ  ިގންތިކޮށްފައި  ދަށުން  ިމ  ެގ  ހަމަ  ވެ. 

ޚިދުމަތްތަކުެގ   ބޭނުންތަކުެގ  ާއއްމު  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ  ވެސް  ޚިދުމަތްތައް  މެނޭޖުކުރުމުެގ  ކުނި  ބީދައިން 

ިގންތިކޮށްފައިާވ   ޮގތުަގއި  ޚިދުމަތްތަކުެގ  ބޭނުންތަކުެގ  އާއްމު  އެހެންކަމުން،  ިގންތިކޮށްފައިެވެއވެ.  ޮގތުަގއި 

ހަމައެ  ތެރެއިން  ފާހަަގކުރަމެވެ.  ޚިދުމަތްތަކުެގ  ޚިދުމަތްކަން  މެނޭޖުކުރުމުެގ  ކުނި  ޚިދުމަތަކީ  ނަާގ  ޖީ.އެސް.ޓީ  ކަނި 

އެހެންކަމުން، މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިޤުތިސާދީ ކޮމިޓީަގއި ކުރިއަށްދާ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގުމެގ ާގނޫނު،  

ނަންބަރު   ބިލު    1އަށް    2019/25ާގނޫނު  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު  ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްާވ  ވަނަ  ކަމަށް  މި  ދިރާސާަގއި 

ނެުގުމެގ   ޓެކްސް  ައުގން  ޚިދުމަތުެގ  މުދަލާއި  އެްއފަދައިން  ެވސް  ޚިދުމަތްތަކެކޭ  ބޭނުންތަކުެގ  އާއްމު  އެހެނިހެން 

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ކުނި 10/ 2011ާގނޫނު،  ތެރޭަގއި  ޚިދުމަތުެގ  އިސްތިސްނާވާ  ނެުގމުން  ޖީ.އެސް.ޓީ  ދަށުން  ެގ 

މިހާރު މެނޭޖުކުރު މިއީ  ދެން  ދެންނެީވމެވެ.  އަދަބުވެރިކަާމއިެއކު  ވަރަށް  އެދި  ހިމަނައިދެްއވުން  ޚިދުމަތް  މުެގ 

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަގއި ކުރިން އިންނާނީ، ކުރިން އިންކަމް ޓެކްސް ާގނޫނުަގއި ކުރީެގ އޮރިޖިނަލް ާގނޫނުަގއި މި 

ސްނާާވ ފަރާތްތައް މި އިންކަމް ޓެކްސް ާގނޫނުން އިސްތިސްނާ އިންނަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން އިސްތި

ދޭޮގތަށް. ދެން މިހާރު ާގނޫނަށް ރެފަރެންސް ދިނުން އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ މާއްދާ އިނީ ޓެކުހާ ުގޅޭ ާގނޫނަކުން ދެޭވ 

ޖީ ހަމަޖެހެިގންދާނީ  ޮގތް  ކުރައްވާ  ރިކުެއސްޓް  އެ  އެބޭފުޅުން  ައސްލު  އެހެންވީމާ،  ާގނޫނު އިސްތިސްނާ.  .އެސް.ޓީ 

އިސްތިސްނާއަށް   ޓެކްސްެއއް  ނަާގ  ޚިދުމަތަކުން  އެ  ާގނޫނު.  ޚިދުމަތުެގ  މުދަލާ  އެއީ  އިނޭގތޯ.  އިޞްލާޙުކޮށްެގން 

އެދިފައި އިނީމަ މިއީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރަމުން މި ދަނީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމާ ުގޅޭ ާގނޫނުެގ  

ތަ ިމއީ  އެހެންވީމާ،  ާގނޫނު އިޞްލާޙު.  އެ  ނެުގމުެގ  ޓެކްސް  އަުގން  ޚިދުމަތުެގ  ދެން މުދަލާއި  ާގނޫނެއް.  ދެ  ފާތު 

ލިބިެގންދާނެ.   ވެސް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ޓެކްސް  އިންކަމް  ހަމަ  އިސްތިސްނާ  ލިބިދޭ  ާގނޫނުން  އެ  އިޞްލާޙުވީމަ 

ސް.ޓީ ާގނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްެގން.  އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުން އެ ރިކުއެސްޓް ކުރައްވާ ޮގތް އަސްލު ހަމަޖެހިެގންދާނީ ޖީ.އެ

މި ސިޓީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން އިދާރީ ޮގތުން ބެލި ބެލުމުން މިހާރު މި ާގނޫނަކަށް އެޕްލަިއއެއް ނުވޭ. އެއީ އަޅުަގނޑު  

 ދަންނަވާލަން އޮތް އެްއޗަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގ ފަހުން  ކޮމިޓީއާ  ަވުގތު  މި  އަޅުަގނޑު  ނިއުޝާ.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  ޅިަވޑަިއެގންފި 

ބިލުެގ   މި  އެދޭނަން  އިދާރީމޭޒުަގިއ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އަޙްމަދު.  އިސްމާޢީލް  ނަންބަރުން    1މެންބަރު  ވަނަ 
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ކިޔުްއވާލަދެއް  ޓަކައި  ދޫކޮށްލުމަށް  ވިސްނުންފުޅަށް  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރެއް  ފަހަރަކު  ވަން ފެއްޓިެގން 

 އިނޭގތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނަންބަރު   ނެުގމުެގ    25/ 2019ާގނޫނު  ޓެކްސް  ެގނައުން.ާގއާމްދަނީން  ިއޞްލާޙުތައް  އަންނަނިވި   -1  ނޫނުއަށް 

މާއްދާ  2ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ   އިތުރުކުރުން.ވަނަ  ައކުރެްއ  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  )ށ(ެގ    -)ނ(  -2 ެގ 

ކޮންމެ  ދިވެހިރާ ލިބޭ  އާމްދަނީ  ދިވެހިރާއްޖެިއން  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުެގ  ވަޒަންވެރިވެފަިއވާ  ަވުގތީޮގތުން  އްޖޭަގއި 

ޮގތާިއއެކު   .ފަރާތެއް އިންނަ  މާއްދާ  މި  ބިލުަގއި  މި  ޝެއާރކޮށްލަން  ސްކްރީން  އެބަ  އަޅުަގނޑު  ދެން 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ ޮގތަށް. މިހާރު ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ ތާވަލެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ކިޔުްއވާލަދެއްވަންވީ ނޫންތޯ. މިހާރު ފެންނަން އިން ޮގތް ވަރަށް ކުދި ފޮންޓުން ފެންނާތީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނުެގ   ެއ    2އާދެ!  މަްއޗަށެވެ.  ފަރާތްތަކުެގ  އަންނަނިވި  ހިނާގނީ  ާގނޫނު  މި  އިންނަނީ  މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ކަ ތަނަކުން  އެހެން  ނުވަތަ  ވީނަމަވެސް  ކަމުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ލިބޭނީ  އާމްދަނީ  ވީނަމަެވސް ފަރާތްތަކަށް  މުަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެއް. އަދި އެ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް  

ޮގތުަގިއ،   )ނ(ެގ  ކުރެވެނީ  މި  އިތުރު  ފަރާތެއް.  ކޮންމެ  ލިބޭ  އާމްދަނީ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ނަމަވެސް  ނުވި  ކަމުަގއި 

ކޮންމެ    ވެހިރާއްޖޭަގއިދި ލިބޭ  އާމްދަނީ  ދިވެހިރާއްޖެިއން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ވަޒަންވެރިވެފަިއވާ  ަވުގތީޮގތުން 

  .ފަރާތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު   ޒަރީރު.  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަތިވެރި  ުގޅިވަޑަިއެގންފި  ކޮމިޓީއާ  ަވުގތު  މި  އާދެ! 

ޮގތެްއގަ  ކަމަށް އާއްމު  އިޢުތިރާޟެއްނުކުރަްއވާ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ކުރަމުންދާއިރު  ދިރާސާ  ބިލުތަްއ  އި 

ވަންޏާމުން އެ ޑްރާފްޓުަގއި ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނުއިރު އޮތް ޮގތް އެއީ ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަށް ބަލާ ފާސްވީ 

ސު އެްއެވސް  ދާނީ.  ނަންބަރަކަށް  އިންނަ  ދެން  ބަލާފައި  ހާމަކޮށްދެއްވަން  ކަމަށް  ވިސްނުންފުޅެއް  ނޫނީ  ވާލެއް 
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ފުރުޞަތު   އޮން ކޮށްލަްއާވފަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިަގތީމަ އަޅުަގނޑު  މައިކް  ހަމަ  ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާމުން 

އިވިެގންދިޔަ   މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ދާނަން.  ނަންބަރުެގ    1ދެމުން  ހިސާބުަގއި    2ވަނަ  އެ  )ނ(  )ށ(،  ވަނަ 

ވަނަ ނަންބަރަށް ދާނީ    2ސް ސުވާލެއް ނޫޅޭ ކަަމށްވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު އެބައި ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފަ  އެްއވެ

 އިނޭގތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޤާނޫނުެގ    -2 އިޞްލާޙުކުރުން.  3ބުނެވިދިޔަ  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ތ(  މާއްދާެގ  ވެސް   އެނޫން  -)ތ(  -3  ވަނަ 

އާ ލިބޭ  ނުވަތަ  ޮގތަކުން  ވިޔަސް  ނޫންކަމަށް  ޮގތުަގއި  މުޤާބިލެްއެގ  މުޢާމަލާތެއްެގ  ނުވަތަ  ާގމްދަނީ  ޚިލާފަށް  ނޫނާ 

ޮގތަކަށް ހުއްދަ ޮގތް    ނޫން  ހޯދާފައިާވ  ނުވަތަ  ޮގތް  ލިބިފައިާވ  އަދި  ފައިސާ  މުދަލާއި  ލިބޭ  ވިޔަސް  ކަމަށް 

ނުިވޔަސް އިންވެސްޓްކުރަން ނުވަތަ   ،ހިމަނާފައި ވިޔަސްކަމަށް    ާއިއ ފޮތްތަކުަގއި ލިބުނު  ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ ފައިސާ

  ލިބުނު   ،ޚަރަދުތަކާ ،  މަންޓްތަކާޮގތް ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ އިންވެސްޓު  ޚަރަދުކުރަން ފައިސާ ލިބުނު ޮގތް ނުވަތަ ހޯދި

ޙުެވެގން  ވަނަ މާއްދާެގ )ތ( ިއޞްލާ  3.  ޮގތް ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ އެންމެހައި މުދާ ހިމެނޭ ޮގތުން  ޮގތް ނުވަތަ ހޯދި

އެނޫން ވެސް ޮގތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ.    -މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހައިލައިޓްކޮށްލާފަިއ އަޅުަގނޑު މި އިނީ )ތ(

މުޤާބިލެްއެގ   ުމޢާމަލާތެއްެގ  އުނިވެފައި  ލިބުނީ"  "އާްމދަނީ  އަންނަނީ.  މި  ބަދަލެއް  ކުޑަ  ޢިބާރާތުެގ  އެހެންވީމާ، 

. ދެން އިތުރު  ވިޔަސް  ގައިކަމު  ނޫން ޮގތަކަށް ނޫނާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ހުއްދަާގތަ  ވިޔަސް ނުވަޮގތުަގއި ނޫން ކަމަށް  

 ކުރެވޭ ބަެއއް މި އަންނަނީ. ެއހެންވީމާ، މިހާރު ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ އިތުރު ކުރެވޭ ބައި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކިޔުްއވާލަދެްއވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ާގނޫނާ  ނުވަތަ  ވިޔަސް  ކަމަށް  ނޫން  ޮގތުަގއި  މުޤާބިލެއްެގ  މުޢާމަލާތެއްެގ  އާމްދަނީ.  ލިބޭ  ޮގތަކުން  ވެސް  އެނޫން 

ލިބޭ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި ލިބިފަިއވާ ޮގތް ނުވަތަ ހޯދާފަިއވާ  ޚިލާފަށް ނުވަތަ ހުއްދަ ނޫން ޮގތަކަށް ކަމަށް ިވޔަސް  

ޮގތް   ާއއި އިންވެސްޓްކުރަން ނުވަތަ ޚަރަދުކުރަން ފައިސާ ލިބުނު ޮގތް ނުވަތަ ހޯދި  ފަިއސާ  ނުކޮށްދެވޭ  ޮގތް ސާބިތު
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ޮގތް ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ އެންމެހަިއ    ޮގތް ނުވަތަ ހޯދި  ލިބުނު  އިޚަރަދުތަކާއި  މަންޓްތަކާސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ އިންވެސްޓު 

 .  މުދާ ހިމެނޭ ޮގތުން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ކަމަށް  ބޭނުންނުވާ  ބުނުއްވަން  ެއްއޗެއް  ވިސްނުމެްއަގއި  އެހެން  ޮގތް  އޮތް  މި  މެންބަރަކު  ިއއްޒަތްތެރި  އެްއވެސް 

ވަނަ ނަންބަރަށް  3އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަވަނީ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ޑްރާފްޓުަގއި އޮތް ޮގތަށް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި 

 ދާނަން. 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

އިޞްލާޙުކުރުން.  9ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ    -3 ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ނ(  މާއްދާެގ  އެއްވެސް    -)ނ(  -9  ވަނަ 

ރުފިޔާެގ ބަދަލުަގިއ    މި މާްއދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަސް ލައްކަ  ނަމަ  އްސެ ރޫޕަކަށް ނިސްބަތްވާ ޝަޚުކީ ުގސަޝަޚު

ހި ްގރޫޕުަގއި  އެ  ޝަޚުބޭނުންކުރަންވާނީ  ޝަޚު މެނޭ  އެ  ތެރެއިން  މި  ސުޞުތަކުެގ  މައްޗަށް  ހިނާގ  ާގތަކުެގ  ނޫނު 

ކުންފުނިތަކުެގ ވާހަކަ ކުރިން   ދަދެވެ. އަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ހަމަހަމަކޮށް ބެހުމުން އަންނަ ފަތަކުެގ މެދުަގިއ ެއ ސުޝަޚު

 ބާރާތް މި ބަދަލުވަނީ ޝަޚުސައް.  ޢިމި މާއްދާަގއި އިންނަނީ. އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ާމއްދާ ވެސް އޮތް ޮގތަށް އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީ ފާސްވީ ކަަމށް ބަލާ އަޅުަގނޑު ދެން   3އާދެ! އެހެންވީމާ،  

 . އިންނަ ނަންބަރަށް ދާނީ އިނޭގތޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ިމ    -)ރ(  ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ައކުރެްއ އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(   9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ    -4

ބޭންކަކަށް  ވަނީ ޕާޓްނަރޝިޕް ހިމެނޭ ޮގތުން ފަރުދެއް ނުވަތަ     ކަމަށް ބުނެފައި އެސުމާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޝަޚު 

 ތަކަށެވެ. ސުނުވާ އެހެނިހެން ޝަޚު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ވަނަ މާއްދާއަށް ދާނަން. 5ވަނަ މާއްދާ ވެސް ިއޢުތިރާޟްނުކުރައްވާތީ ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާ  4އާދެ! 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    -)ޅ(  -11ށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( އަންނަނިިވ ޮގތަ  11ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -5

 . ކުރީަގއި އިންނަނީ އާމްދަނީން ޓްނަރުންނަށް ލިބޭ ފައިސާވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕުެގ ޕާ

 ޕާޓްނަރުންނަށް ލިބޭ ފައިސާ މިހާރު މި ބަދަލުވަނީ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ލިބޭ ފައިސާއަށް.   ޕާޓްނަރޝިޕުެގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ މާއްދާއަށް ދާނަން.   6ނަ މާއްދާ ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާނަން އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވާތީ. ދެން ވަ 5

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  2ވަނަ މާއްދާެގ )ލ(ެގ    11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ    -6  -11  ވަނަ ނަންބަރު 

ޙިއް  -2  -)ލ( ޓްރަސްޓެއްެގ  ނުވަތަ  ޕާޓްނަރޝިޕެއްެގ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއްެގ  ލިބެނީ  ފައިދާ  ނުަވތަ  ސާ އެ  ެއއް 

ފާއިތުވެދިޔަ   ހިނދު  ތަޞައްރުފުކުރާ  އިރެްއަގއި ދުވަހުެގ  365މަޞްލަޙަތެއް  ެއއްވެސް  ތެރޭަގއި  ފަރާތެްއެގ  ،   އެ 

ވިޔަސް ނިސްބަތްވަނީ  އިންސައްތަ    50ވެލިުއެގ   ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން  ވިޔަސް  ބައެއް ސީދާޮގތުން  ބޮޑު  ައށްވުރެ 

  އެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް ތަޞައްރުފުކޮށްެގންސާވާނަމަ އެ ޙިއް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ނުއުފުލޭ މުދަލަކަށް ކަމަށް 

އިންނަނީ ކަމަށްވުން ކުރިން  އިރެއްަގއި.  އެްއވެސް  ވަނީ  މި  އިތުރު  )ލ(ަގއި  އަކުރުަގއި  މި  މާއްދާަގއި،  މި   .

ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ެއއްެވސް   360ދުވަހުެގ ތެރޭަގ. ދެން މިހާރު އަންނަ މި ބަދަލަކީ ފާއިތުވެދިޔަ    360ފާއިތުވެދިޔަ  

އަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ސީދާ ޮގތުން ވެސް، ނުސީދާ ޮގތުން ވެސް އިންސައްތަ   50އިރެްއަގއި އެ ފަރާތެްއެގ ވެލިއު  

 ނިސްބަތް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރި ނުއުފުލޭ މުދަލަކަށް ކަމަށް ވާނަމަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލާފައި ދެން  އާދެ! ެއްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީ މި މާއްދާ އޮތް ޮގތް ފާސްވީ ކަމަށް ބަ

 އިން މާއްދާއަށް ދާނަން. 
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވާމީ އިނަލްއަޤު ބަ   -)ޑ(  -11  ވަނަ މާއްދާެގ )ޑ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ    -7

އޮޕަރޭޓްކުރާ މަތިންދާބޯޓު  ނުވަތަ  ކަނޑުބޯޓު  ފަރާތްތަކުެގ  ދަތުރުފަތުރުަގއި  ަވޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ދާ   ތެރެއިން އެ ފަރާތުެގ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަންޒިލަކުން ފުރައިެގން

ޕާ ލައިވްސްޓޮކް ނުވަތަ ސިޓީ ނުވަތަ  މަތިންދާބޯޓަކަށް ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ  ރުސަލް ނުވަތަ ކަނޑުބޯޓަކަށް ނުވަތަ 

އާމްދަނީ ލިބޭ  އަރުަވއިެގން  މުދާ  ނުވަތަ  ބައިނަލްއަޤުވާީމ  މަރޗެންޑަިއޒް  ބަދަލަކީ  އަންނަ  ވެސް  މާއްދާަގއި  މި   .

ފަރާތްތަކުެގ  ނުވާ  ވަޒަންެވރިވެފައި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އޮޕަރޭޓުކުރާ  މަތިންދާބޯޓު  ނުވަތަ  ކަނޑުބޯޓު  ދަތުރުފަތުރުަގއި 

ދާ ފަރާތުެގ  ޮގތަށް ސްޕެސިފައި ވެފައި އިތުރު  ތެރެއިން އެ  ފަރާތްތަކަށް މި  ހުރި  މަރުކަޒެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އިމީ 

ބާރާތް. ކުރީަގއި މި އިންނަނީ ހަމަެއކަނި ވަޒަންވެރިވެފައިނުާވ ހުރިހާ ފަރާތްތައް މި މާއްދާަގިއ  ޢިކުރެވިފަިއ މި ވަނީ  

 ހިމެނޭ ޮގތުން. 

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނަ މާއްދާ އެްއވެސް މެންބަރަކު ވިސްނުންފުޅެއް ނެތީމަ ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި ކުރިއަށްދާނަން. ވަ 7އާދެ! 
 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
  -11  އަކުރު އިތުރުކުރުން.  4ވަނަ މާއްދާެގ )ޑ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން    11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ    -8

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ މީހުންެގ   -. )ޕ(މިޝަންދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް ލިބޭ ކަ  -)ޔ(

އާމްދަނީ ލިބޭ  )ޖ(ޙަރަކާތްތަކަށް  އެންޑް   -.  ރިސަރޗް  ތަރައްޤީކުރުުމން  ދިރާސާކުރުމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
އާމްދަނީ ލިބޭ  )ޗ(ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން  އާމްދަނީ.ދިވެހިރާއްޖޭ   -.  ލިބޭ  ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ    ަގއި 
 މިއީ އިތުރު ކުރެވޭ ައކުރުތައް. 

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަކުރާ ދޭތެރޭަގއި އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީ   4ވަނަ ާމއްދާއަށް އިތުރު ކުރެވުނު    8
 ނަ މާއްދާއަށް ދާނަން އިނޭގތޯ.  ވަ 9ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފަ 

 
 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    -)ށ(  -12ން.  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރު  11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ    -9
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ޕާޓްނަރޝިޕުެގ  އެ  ޕާޓްނަރޝިޕަކުން  ބަހާ ވަޒަންވެރިވެފައިާވ  ޕާޓްނަރުންނަށް  ވަޒަންވެރިވެފަިއވާ 

އިންޓްރެސްޓް  ދައްކާ  ކެޕިޓަލަށް  ޕާޓްނަރުންެގ  އަދި  ވަނީ ފައިދާ  މި  އިތުރު  ައކުރަށް  މި  ވަނީ،  މި  އިތުރު   .
ޕާޓްނަރުންެގ  އަދި  ިއތުރުން  ފައިދާެގ  ބަހާ  ޕާޓްނަރުންނަށް  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި  ވަޒަންވެރިވެފައިާވ، 

 ލަށް ދައްކާ އިންޓްރެސްޓު.ކެޕިޓަ
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
ވަނަ    10ވަނަ މާއްދާެގ ވެސް ެއއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ިއޢުތިރާޟްނުކުރައްވާތީ ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި    9

 މާއްދާއަށް ދާނަން. 
 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
ާގނޫނުެގ    -10 އިޞްލާޙުކުރުން.  12ބުނެވިދިޔަ  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ދ(  މާއްދާެގ    ނޫނު ާގ  -)ދ(  -12  ވަނަ 

  ރިޓަޔަރމަންޓް  ޕެންޝަނާއި،  އަސާސީ  ލިބޭ  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  2009/8  ނަންބަރު
، މިއީ އިތުރުވާ ބަޔަކީ. ކުރީަގިއ  ފައިސާ  ލިބޭ  ޮގތުަގއި  އެނުއިޓީެގ.  ފައިސާ  ލިބޭ  ޮގތުގައި  އެނުއިޓީެގ  އަދި  ޕެންޝަން

 ހަމައެކަނި.  ފައިސާ ލިބޭ ޮގތުގައިެގ ންޝަންޕެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނާއި، އަސާސީމި އިންނަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ    11ވަނަ މާއްދާ ވެސް ެއއްެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ިއޢުތިރާޟްނުކުރައްވާތީ ފާސްީވ ކަމަށް ބަލާފައި    10

 މާއްދާއަށް ދާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ޕަރސަން  ކީ  -)ތ(  -12  .އިޞްލާޙުކުރުން  ޮގތަށް  އަންނަނިވި(  ތ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  12  ނޫނުެގާގ  ބުނެވިދިޔަ  -11

އަކުރުަގިއ  ފައިސާ  ލިބޭ  ދަށުން  ޕޮލިސީއެްއެގ  އިންޝުއަރެންސް  ލައިފް  ފިޔަވައި  އިންޝުއަރެންސް މި  ކުރީަގއި   .

އެކަނި.   ފައިސާ  ލިބޭ  ދަށުން  ޕޮލިސީއެްއެގ  އިންޝުއަރެންސް  ލައިފް    އިންޝުއަރެންސް   ޕަރސަން  ކީއިންނަނީ 

އަންނަނީ.    ފިޔަވަިއ، މި  އިސްތިސްނާ  ެއ  ލައިފް    ފިޔަަވއި  އިންޝުައރެންސް  ޕަރސަން  ކީއެހެންވީމާ 

 އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއެްއެގ ދަށުން ލިބޭ ފައިސާެގ ޮގތުަގއި މި ބަދަލުވަނީ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތް ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  އޮތް  އެބަ  އެދިވަޑަިއެގން  ފުރުޞަތަށް  ނާޒިލަށް އާދެ!  އިބްރާހީމް  ެމންބަރު  ތެރި 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިލް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

 ؟އަޑުއިވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

 ހަލޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޑުއިވޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

އޮވެފަިއ، މިހާރު އެއަށް    ޕެންޝަން   ރިޓަޔަރމަންޓް  ޕެންޝަނާއި،  އަސާސީއާދެ! ކުރިން އެ ދިޔަ އަކުރުެގ އެ އޮތީ  

އަންނަނީ   ެއ  އަޅުަގނޑު  ފައިސާ  ލިބޭ  ޮގތުގައި  ެއނުއިޓީބަދަލުވެެގން  އޮތީ  މާނަކުރެވިފައި  ކިހިނެއްތޯ  އެނުއިޓީ   .

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެން އިްއޒަތްތެރި  ޮގތް  އިން  މާނަކުރެވިފައި  އެ  ައޅުަގނޑު  އިދާރީމޭޒުން  ވަރަށް  އާދެ!  ބުނެލަދެއްވިްއޔާ  ބަރުންނަށް 

 ރަނަގޅު.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އަލަށް މި ކުރެވުނު އިޞްލާޙާއި ުގޅިެގން ބިލުަގއި އެނުއިޓީ މާނަކުރެވިފައެއްނުވޭ. ދެން އަޅުަގނޑު އެބަ ބަލާލަން މި 

 ާގނޫނުަގއި މާނަކުރެވިފައި ވޭތޯ އެްއވެސް ހިސާބެްއަގިއ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

 އާދެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އަދި   ބަލާލާއިރުަގއި  ާގނޫނު  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ހިމެނިފަިއވާ  ާގނޫނުަގއި  ވެސް  ކުރިން  ތެރޭަގއި  މާނަކުރުމުެގ 

ރެވިފައި އިންތޯ. މި ވަުގތު ބަލާލާއިރު ނުފެނޭ އެނުއިޓީ ފެންނާކަށް ނެތް. އަދި އިތުރަށް ބަލާލަން ޖެހޭނީ މި މާނަކު 

 މާނަކުރެވިފަިއވާ ތަނެއް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންތޯ. މި ޕެންޝަން ާގނޫނުެގ ދަށުން އެނުއިޓީ މާނަކޮށްފައި އިންނަނީ. ޕެންޝަން ާގނޫނުަގިއ  

ވަނީ ސްކީމްަގއި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ   މި އިންނަނީ އެނުއިޓީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ

ބެނިފިޝަރީން އުމުރު ދުވަހަށް މަހަކު ވަކި އަދަދެއް ފައިސާއެއް ލިބޭނެ ޮގތަށް މި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން  

 ަގންނަ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއަކަށެވެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް ހީމްއިބްރާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

 އާދެ! ލައިފްޓައިމް އެްއޗެއް ޮގތުަގއި. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ މާއްދާ ދެއްތޯ ެއއީ.   10ވަނަ މާްއދާ އަޅުަގނޑު ހިތުން ދެއްތޯ.  9އެހެންވީމާ، ެއއީ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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 ވަނަ މާއްދާ.   10އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާަގއި މިހާރު އެކަން ސާފުެވެގން ދިއުމާއެކު އިޢުތިރާޟުކުރައްާވ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ނެތީމަ  10އެހެންވީމާ،  

ވަނަ   11ދިޔަ  އެ މާއްދާ އޮތް ޮގތަށް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފަހުން ދިރާސާކުރެވެމުން މި

 މާއްދާއަށް ޖެހިލާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ވަނަ މާއްދާއިން ކުރިއަށް ެގންދަންވީތޯ މުޤައްރިރު  12ބިލުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ވަނަ ާމއްދާތޯ ފާސްެވެގން އެ ދިޔައީ ދެންމެ 11އާދެ! އެހެންވީމާ،  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާރީމޭޒުންއި

 ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލައިފިން މީެގ ކުރިން. 11އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަވނަ މާއްދާއިން ދާނީ އިނޭގތޯ.   12އާދެ! އެހެންވީމާ، ދެން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ނަންބަރެއް  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް   ނަންބަރުެގ  ަވނަ  2  ެގ( ގ )  މާއްދާެގ  ވަނަ  12  ނޫނުެގާގ  ބުނެވިދިޔަ  -12

  ކަިއވެނީެގ  ހަދިޔާއަކީ  ޓަކައި،  ބޭނުމަށް   ނަންބަރުެގ  ވަނަ   2  އަކުރުެގ  މި  -(3)   -)ގ(  -12  .އިތުރުކުރުން

 ހުންކުރެ މީ  ދެ  ކަިއވެނިކުރާ  މުނާސަބަތުގައި  ކަިއވެނީެގ  އެްއޗެއް   އެ  ބަލާނީ  ކަމަށް  ެއއްޗެއް  ލިބުނު  މުނާސަބަތުގައި
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  ނުަވތަ   ދުވަހު  ކަިއވެނިކުރާ  ނުވަތަ  ތެރޭަގއި   ދުވަހުެގ  30  ިގނަެވެގން  ކުރިން  ދުވަހުެގ  ކަިއވެނިކުރާ  ލިބުނީ  މީހަކަށް

  12މިއީ ިއތުރުކުރެވޭ ނަންބަރެއް    .ވާނަމަެއވެ  ކަމަށް  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  30  ިގނަެވެގން  ފަހުން  ދުވަހުެގ  ކަިއވެނިކުރާ

 ވަނަ މާއްދާެގ )ގ(އަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދޭތެރޭަގއި   ކަމާއި  މި  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ކަެމއް.  އުފެއްދި  މީހުން  ސުވާލުތައް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިއީ 

 ދެކިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

 މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަށް. ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

ވަރަށް  ހަމަ  ތެރޭަގއި  ރައްޔިތުންެގ  ބޭނުންވީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު،  އިްއޒަތްތެރި  އާދެ! 

ޮގތުަގއި  މާއްދާެއއްެގ  އިތުރުކުރާ  އަލަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޚާއްޞަކޮށް  ާމއްދާެއއް.  ވާހަކަދެކެވުނު  ޮގތްޮގތަށް 

ަގނޑުެގ މަޢުލޫމާތު ކުށް ނޫން ކަމުަގިއ ވަނީ ނަމަ މީެގ ކުރިން ފާހަަގކުރަމުންެގންދާ މާއްދާެއްއ. އަޅުަގނޑަށް، ައޅު

އޮންނަ   ެއކަމަކު  މާއްދާއެއް.  އޮންނަ  ެއ  ޢިވެސް  ދިޔައީ.  މި  ބަދަލުވެެގން  ޮގތް  އޮންނަ  ކޮންމެވެސް  ނޫނީ  ބާރާތް 

 އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލައިދެއްަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު އިދާރީމޭޒުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

 މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަށް އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 .އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުމެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި ދުވާފަރު ދާއިރާެގއާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް އަސްލު ރައްޔިތުންެގ މެދުަގއި ކަންބޮޑުވުން މި މާއްދާއަށް އުފެދުނީ އެީއ  

ނެޭގ   ވާހަކަައކީ ޖުމުލަ ހުރިހާ ރަ  ޓެކްސްެއްއ  ހަދިޔާއިން  ކަިއވެނީެގ  އެ  މެދުަގިއ  މީޑިއާތަކުަގިއ  އްޔިތުންެގ  ކަމަށް 

ފެތުރިެގންދިޔަ ދިއުމަށް. ދެން މި ޓެކްސްއަކީ މިއީ ހަމަ ފަސްދޮޅަސްހާހުން މަތީެގ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ނެޭގ  

އޮންނާނެ   ކުރިން  ބުނަނީ.  މި  ކަމަށް  ނުވާނެ  އިސްތިސްނާ  ޭއެގތެރޭަގއި  ޓެކްސްައކީ.  މި  ޓެކްސްެއއް 

ޮގތުަގ ކަިއވެނީެގ  ކަނޑައެޅިފައެްއ  އިސްތިސްނާވާނެއޭ  ވަުގތެއް  ަވކި  އަދި  ޓައިްމއެއް  އޭަގއި  ދެން  ހަދިޔާ.  ލިބޭ  އި 

މި  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޓައިމެއް.  ވަކި  އޮތީ  މި  ކަނޑަެއޅިފައި  ޮގތުން  އޮތް  މި  މިހާރު  ހަދިޔާއަށް.  އެ  ނޯވެ 

މީެގން،  އެހެންނޫނީ  އެީއ  ޮގތުަގިއ.  އިޞްލާޙެއް  ރަނަގޅު  ވަރަށް  މިއީ  ހަމަ  އެހެނިހެން   އިޞްލާޙު  އޭެގން  ހަމަ 

ކަމެްއެގ   މާއްދާއެްއ،  ޮގތަށް އިސްތިސްނާވާ  އެ  އޮތް.  އެބަ  ޗާންސް  ނެުގމުެގ  ޮގތްޮގތަށް  އެހެން  ހަމަ  މަންފާތަކެއް 

އަހަރު ފަހުން ވެސް ކަިއވެނީެގ ހަދިޔާެގ    2އަހަރު ފަހުން ވެސް،    1ޮގތުަގއި ކަިއވެނީެގ ހަދިޔާ ޮއތުމާއި އެކުަގއި  

ޮއތުމެއް މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފަހުން ފާސްކުރި  ނަމުަގއި ހަމަ ދޭ   ޮގތަށް އޮންނަ  ހަދިޔާ ޓެކްސް ނުނެޭގ 

 30ބިލުަގއި މި އޮތީ. އެކަމަކު މިހާރު މި ބުނެދެނީ މި ހަދިޔާ ކަމަށް ޤަބޫލު، މި ހަދިޔާއެއް ކަމަށް ވަނީ މި ބުނާ  

ހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ. އަދި  ދުވަހުެގ ޕީރިައޑެްއެގ ތެރޭަގއި ހިނާގ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް. އެ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެކަން ސާފުކޮށްދިނީމަ އެއީ ހަމަ  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް މިއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އި  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ދާއިރާެގ  އްޒަތްތެރި  އުތުރު  ކުރެްއވި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ތިނަދޫ  އެ 

 ސުވާލާއި ުގޅިެގން އިދާރީމޭޒުން ދެއްވެން ހުރި މަޢުލޫމާތުކޮޅެްއ ދެއްވުން އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ފަރުދަކަށް    -(1)   -ވަނަ މާއްދާެގ )ގ(  12ރު އިންނަ ޮގތް.  އާދެ! ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން މި ާގނޫނުަގއި މި އަކު

އަންނަނިވި ޮގތުެގ    -(2)ރުފިޔާާއ ހަމައަށް ނުވަތަ،    40000ލިބޭ ހަދިޔާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ޖުމުލަ  
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ފަރާތުން ލިބުނު  އެއީ އޭނަެގ ތިމާެގ މީހެއްެގ    -(1ެގ )(2)މަތީން ފަރުދަކަށް ލިބޭ ހަދިޔެާގ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް.  

އެްއޗަކަށްވުން ނުވަތަ އެއީ ޭއނަެގ ކަިއވެނީެގ މުނާސަބަތުަގއި ލިބުނު އެއްޗަކަށްވުން ނުަވތަ އެއީ ދައުލަތުން ނުވަތަ 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް ހުއްދަކުރާ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ލިބުނު އެއްޗަކަށްވުން. ދެން އިތުރު 

ކުރެވެނީ   ައކުރުެގ    ވަނަ  3މި  މި  ޮގތުަގިއ  އަންނަނިވި    2ނަންބަރެއްެގ  ެއއީ  ޓަކައި.  ބޭނުމަށް  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ައކުރުެގ   އެ  ނަންބަރު.  ބުނާ  އަކުރު،  ބުނާ  މިންވަރެކޭ  ކޮންމެ  ހަދިޔާެގ  ލިބޭ  ފަރުދަކަށް  ަވނަ    2ޮގތުެގމަތީން 

ޓަކައި   ބޭނުމަށް    އެއްޗެއް  އެ  ބަލާނީ  ކަމަށް  ެއއްޗެއް  ލިބުނު  މުނާސަބަތުގައި  ކަިއވެނީެގ  ހަދިޔާއަކީނަންބަރުެގ 

  30  ިގނަެވެގން  ކުރިން  ދުވަހުެގ  ކަިއވެނިކުރާ  ލިބުނީ  މީހަކަށް  މީހުންކުރެ  ދެ  ކަިއވެނިކުރާ  މުނާސަބަތުގައި  ކަިއވެނީެގ

  ތެރޭަގއި   ދުވަހުެގ  30  ެގންިގނަވެ   ފަހުން  ދުވަހުެގ  ކަިއެވނިކުރާ  ނުވަތަ  ދުވަހު  ކަިއވެނިކުރާ  ނުވަތަ  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ

 ަވނަ ނަންބަރުެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި.  2އެހެންވީމާ، ހަދިޔާ މި މާނަކުރެވެނީ  .ވާނަމައެވެ  ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ސާފުވެަވޑަިއެގންފިތޯ މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

ދަންނަވާލަން   އޭތި  ހަމަ  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ބޭނުންވީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ.  ވަރަށް  މުޤައްރިރު،  އާދެ! 

ތި   މިހާރު  ޮގތަށް  އެނެގންޖެހޭ  އެކަން  މީހާއަށް  ރަްއޔިތު  އެ  ވެއްޖެ.  ވެސް  ެއކަން  އެހެންވީމާ،  އަސްލު. 

 ފުވެަވޑަިއަގތީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު، އިދާރީމޭޒު.ސާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީން  ކަންކަން  ހުންނަ  ކަންބޮޑުވުން  ރައްޔިތުންެގ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން ރެކޯޑަށް ޓަކަިއ ވެސް އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ވެސް މަޢުލޫމާތުތަްއ އިތުރަށް ބުނެދެްއވުމަކީ  

ޑު ވެސް ދެކެން. ދެން އެހެންވީމާ އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  އެީއ ހަމަ ރަނަގޅު ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނ

ިމ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވެނީ.  މި  ޤަބޫލު  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާ  ބަޔަށް  އިތުރުކުރެވުނު  އެ  މިހާރު 

 މާއްދާ އޮތް ޮގތަށް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު ދެން އިން މާއްދާއަށް ދާނަން.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާރީމޭޒުންއި

 މީހެްއގެ   -(1)   -)ޒ(  -12  .ިއޞްލާޙުކުރުން  ޮގތަށް  އަންނަނިވި(  ޒ )  މާއްދާެގ  ވަނަ  12  ނޫނުެގާގ  ބުނެވިދިޔަ  -13

 ލިބޭ   ތަޞައްރުފުކޮށްެގން  ތަން  ހަމައެކަނި  މިލްކުަގިއވާ  އޭނާގެ   އަދި  ޤާއިމުވެފަިއވާ  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު  ދިރިއުޅުން

  ޮގތެްއގައި  މައިަގނޑު  ދިރިއުޅުން  މީހެއްެގ  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ނަންބަރުެގ  ވަނަ  1  އަކުރުގެ   މި  -(2).  އާމްދަނީ

  ފެށިެގން  ތާރީޚުން   ލިބުނު  މިލްކުވެރިކަން  ތަނެއްެގ  އެ  މީހާއަށް  އެ  ވަނީ،  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ތަން  ޤާއިމުވެފަިއވާ

  2  ދިރިއުޅޭތާ  މެދުނުކެނޑި   މީހަކު  އެ  ތަނެްއގައި  އެ  ފެށިެގން  ތާރީޚަކުން  އަންނަ  ފަހުން  ތާރީޚުެގ  އެ  ނުވަތަ

  ނަންބަރުަގއި   ވަނަ  2  އަކުރުެގ  މި  -(3)  .ތަނަކަށެވެ  ކޮންމެ  ފާއިތުވެފައިވާ  މުއްދަތެއް  ކުރުނޫން  އަހަރަށްވުރެ

  ދިރިއުޅުން  ތަނުަގއި   އެ  އޭނާ   ސަބަބަކާހުރެ  ސަބަބުތަކުންކުރެ  އަންނަނިވި  ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވީ   އެފަދައިން

  އެނޫންވެސް   ނުވަތަ  ކުްއޔަށްދީެގން  ތަން  އެ  މުއްދަތުގައި  މެދުކެނޑޭ  ޮގތުން  އެ  ނަމަވެސް،  މެދުކެނޑުނު  ވަުގތީޮގތުން

 ކަމަށް  ޮގސްފައިވާ  ދިރިުއޅެމުން  މެދުނުކެނޑި  ެއތަނުގައި  އޭނާ  ނަމަ  ހޯދާފައިނުވާ  އާމްދަނީެއއް  ތަނުން  އެ  ޮގތަކަށް

) ( 3)  .ބަލަންވާނެއެވެ  ނަންބަރ1ުެގ  ވަނަ    ނުވަތަ   މާރާތްކުރުމަށްއި  އަލުން   ތަން  ދިރިއުޅޭ  އާދަެވެގން  އޭނާ  -( 

  މާރާތްކޮށްއި  ތަން  އެ  އަދި  ވީނަމަވެސް   ބަދަލުކޮށްފައި  ތަނަކަށް   އެހެން  ދިރިއުޅުން  އޭނާގެ   ޓަކައި  މަރާމާތުކުރުމަށް

 އޭނާ  -( ވަނަ ނަންބަރ2ުެގ ) ( 3).  ބަދަލުކޮށްފައިވުން  ތަނަށް   އެ  ދިރިއުޅުން  ނިމުމުން  މަރާމާތުކޮށް  ނުވަތަ  ނިމުމުން

  -( ވަނަ ނަންބަރ3ުެގ ) ( 3) .  މަޖުބޫރުވެފަިއވުން  ޭއނާއަށް  ދިރިުއޅެން  ތަނެއްަގއި  ެއހެން  ސަބަބުން   ވަޒީފާެގ  އަދާކުރާ

 ޙާޞިލުކުރުމަށް  ތަޢުލީމު  ނުަވތަ  ހޯދުމަށް  ފަރުާވއެއް  ޞިއްޙީ  މެދުކެނޑުނީ  ވަުގތީޮގތުން  ދިރިއުޅުން  ތަނުގައި  އެ  އޭނާ

  ހުރީ   ތަން  ދިރިއުޅޭ  ޭއނާެގ  ުމއްދަތުަގއި  އެ  ވެފަިއ،  ކަމަށް  ޖެހުމުން  ހުންނަން  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  ތަނެއްަގއި  އެހެން

  މީހެއް   ތިމާެގ  ގެ އޭނާ  ޞަދުގައިމަޤު  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ތަން  އެ  ދިރިުއޅުނީ  މުއްދަތުަގއި  އެ  ތަނުަގއި  އެ   ނުވަތަ  ހުސްކޮށް

  ނަންބަރުަގއި   އެ  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  އެފަދައިން  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ  3  އަކުރުެގ  މި  -( 4)  .ކަމުަގިއވުން

  ަވުގތީޮގތުން   ދިރިއުޅުން  ތަނުގައި  އެ  އޭނާ  ލިބޭނީ  އިސްތިސްނާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  ޙާލަތްތަކުަގއި،   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  އެ   އޭނާ   ށްވުމާެއކު،ކަތަނަ  ދިރިއުޅޭ  އާދަެވެގން  ނާއޭ  ތަނަކީ  އެ  ވެސް  ފަހުން  އަދި  ކުރިން  މުއްދަތުެގ  މެދުކެނޑުނު

  ބޭނުންކޮށްފައި   އިސްތިސްނާއެއް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި  މުއްދަތުގައި  މެދުކެނޑުނު  ަވުގތީޮގތުން  ދިރިއުޅުން  ތަނުގައި

 ބޭނުމަކަށް  އެހެން  ފިޔަވައި  ދިރިއުޅުން  ބަެއއް  ތަނެއްެގ  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  -(5)   .ނުވާނަމައެވެ

  . ނޫނެވެ  ބަެއއް  ހިމެނޭ  މާނަިއގައި  ތަނުެގ  ޤާއިމުވެފަިއވާ  ޮގތެްއަގއި   މަިއަގނޑު  ދިރިއުޅުން  ބަޔަކީ  އެ  ނަމަ  ބޭނުންކުރާ

  ބޭނުންކުރުމުެގ  ބޭނުމަކަށް  އެހެން   ފިޔަވައި   ދިރިއުޅުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ނަންބަރުގައި  ވަނަ  5  އަކުރުެގ  މި  -(6)

  ކަމަކަށް   އެހެން ނެތި ތަނެއް ޚާއްޞަކުރެވިފަިއވާ  ބޭނުންކުރުމަށް ކަމަކަށް  އެހެން  ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ  ތެރޭަގއި  މާނައިެގ
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 ތަނެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ  5  އަކުރުެގ  މި  -(7)  .ނުހިމެނެއެވެ  ބޭނުންކުރުމެއް  ބައެއް  ތަނުެގ  އެ

(  1ެގ ) (7)   .ޮގތުެގމަތިންނެވެ  އަންނަނިވި  ހިސާބުކުރާނީ  ދަދުއަ  އިސްތިސްނާވާ  ފަިއދާއިން  ލިބޭ  ތަޞައްރުފުކޮށްެގން

  ނިޓެއްޔު  ކޮންމެ  އެއިން  ައދި  ޔުނިޓްތަކަކަށްވެފައި  ލެވޭއިބަހަ   ށްކަބަޔަ   ަވކި  ތަނަކީ  ތަޞައްރުފުކުރި  -ވަނަ ނަންބަރު

  ފޯމިއުލާ  ތިރީގައިވާ  ނަމަ  ޔުނިޓެއް   ބޭނުންކުރެވޭފަދަ  ވިޔަސް  ބޭނުމަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ދިރިއުޅުމަށް  ވަކިވަކީން  އެއީ

ފޯމިއުލާެގ  ބޭނުންކޮށްެގން ވަނީ.  މި  ހިމަނާލާފައި  ފޯމިއުލާ  ދެން   .A  ީއިންނަނ މި    މައިަގނޑު   ދިރިއުޅުން  ކަމަށް 

 ލަޖުމު  ހުރި  ތަނުަގއި  ތަޞައްރުފުކުރިައކީ    B.  ދަދުއަ  ޔުނިޓުގެ   ހިމެނޭ  މާނަިއގައި  ތަނުެގ  ޤާއިމުވެފަިއވާ  ޮގތެްއަގއި 

އަދި  ދަދުއަ  ޔުނިޓުެގ  .C    ީދެން  ފައިދާ  ލަ ޖުމު  ލިބުނު  ތަޞައްރުފުކޮށްެގންއަކ  .(7)( ނަންބަރ2ުެގ  ވަނަ   )- 

  ެއކަށީެގންވާ   ނަމަ  ތަނެއް  ބަހައިނުލެވޭ   ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި( 1)  ނަންބަރުެގ  މި  ތަނަކީ  ތަޞައްރުފުކުރި

  (1)   ނަންބަރުެގ  މި  ތަނަކީ  ތަޞައްރުފުކުރި  -( ވަނަ ނަންބަރ2ުެގ ) ( 7).  ބިނާކޮށް  މަްއޗަށް  އަސާސެްއެގ  ދުލުވެރިޢަ

ނަންބަރުަގއި   (2)  އަދި   އޭރިޔާގެ   ރފްލޯ  ތަނުެގ  އެ   ނަމަ  ތަނެއް  ބަހައިނުލެވޭ  ވެސް  މަތިން  ޮގތުެގ  ވާވަނަ 

  ދަށުަގއިވާ   މިލްކުވެރިކަމުގެ   ފަރާތުގެ   އެ  މާރާތްކޮށްފައިވަނީއި  ތަން  ތަޞައްރުފުކުރި  -(8)  .ބިނާކޮށް  ނިސްބަތަށް

  ވަނަ   8  އަކުރުެގ  މި  -(9)  .ހިމެނޭނެެއވެ  ވެސް  އަުގ  ބިމުގެ   އެ  ތެރޭގައި  އަުގެގ  ތަޞައްރުފުކުރި  ނަމަ  ބިމެއްގައި

 ޮގތުން  ނުހިމެނޭ  މާރާތްއި  އެ  ބަެއއް  ބިމުެގ  ހުރި  މާރާތްކޮށްފައިއި  ތަނެއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ނަންބަރުގައި

  އިސްތިސްނާ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި   މި  ބަޔަށް  ތަޞައްރުފުކުރާ   އެޮގތުން  ނަމަ   ތަޞައްރުފުކޮށްފަިއވާ

 ފަދަ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ނަންބަރުަގއި   ވަނަ(  2)   އަކުރުެގ  މި   -( ވަނަ ނަންބަރ1ުެގ )(10)   -( 10)   .ރައްދެއްނުވާނެެއވެ

  މިލްކުވެރިކަން  ތަނުެގ  އެ  ނަމަ  ތަނެއް  ޙިއްޞާކުރާ  މިލްކުވެރިކަން   މީހުން  ިގނަ  އެއަށްވުރެ   ނުވަތަ  2  ތަނަކީ

  ންކުރާ ބަޔާ  މާއްދާަގއި  މި  ލިބޭނީ  އިސްތިސްނާ   ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  މި  މީހުންނަށް  ންވަކިވަކި  ނިސްބަތްވާ

) (10)   .ފުރިހަމަާވނަމައެވެ  ޝަރުޠުތައް  މީހެއްެގ  އެ  އެްއޮގތަށް  އުސޫލުތަކާ ނަންބަރ2ުެގ  ވަނަ   ނަންބަރުެގ  މި  -( 

 ލިބުނު  ތަޞައްރުފުކޮށްެގން  ތަން  އެ  ނަމަ  ހުރި  މީހެއް  ނުލިބޭ  އިސްތިސްނާ  ޙާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި(1)

   .ނުލިބޭނެއެވެ އިސްތިސްނާެއއް  އެ ބަޔަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް އެ އާމްދަނީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅިވަޑައިެގންފި   ކޮމިޓީއާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަުގތު  މި  ޝުކުރިްއޔާ.  ދާއިރާެގ  އާދެ!  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  މާވަށު 

ވެސް. ދެން އަޅުަގނޑު ިމ މަސައްކަތް މި ެގންދާ ޮގތަކީ ާމއްދާައކަށްފަހު މާއްދާއެްއ ިއއްޒަތްތެރި    މުޙައްމަދު ސަޢީދު

އެކަމަކާިއ   ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  ޚިޔާލުފުޅެއް  ެއއްެވސް  އަޑުއިްއވާލާފައި  ވިސްނުންފުޅުތަކަށް  މެންބަރުންެގ 
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ކަމަ ފާސްވީ  މާއްދާެއއް  އެ  ެއްއޮގތްވީމަ  ޚިޔާލު  މިހާރު  މަޝްވަރާކޮށްފައި  އެޮގތުން  ދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  ބަލާފައި  ށް 

ވަނަ މާއްދާެގ މި ނިމިދިޔަ ހުރިހާ ބައިތަކާއި ުގޅޭޮގތުން އެްއވެސް ވިސްނުންފުޅެއް އޮތް    13އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  

މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އެްއވެސް  ކުރިއަށްދާނީ.  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  އެއަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވަންޏާމުން   ކަމަށް 

އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާތަން ނުފެންނާތީ މި އޮތް ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު ދެން އިން ނަންބަރަށް ދާން  

 އިދާރީމޭޒުަގއި އެދޭނަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ނޫނެްއެގާގ  -)ޓ(  -12  . އިޞްލާޙުކުރުން  ޮގތަށް  އަންނަނިވި(  ޓ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  12  ނޫނުެގާގ  ބުނެވިދިޔަ  -11

ާގނޫނު ޓެކްސް  ނަާގ  ދަށުން އިންނަނީ  ކުރީަގއި  ބަލާއިރުަގއި  ޮގތަށް  އިން  މާއްދާ  މި  ކުރިން  ާގނޫނުަގއި  ދެން   .

މުދަލާިއ ޚިދުމަތުެގ އަުގން ޓެކްސް ނެުގމުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން މީރާަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ    10/ 2011ނަންބަރު  

 ކުހަށް.ޓެ  ނަާގ ދަށުން ނޫނެއްެގ އެ ާގނޫނުެގ ދަށުން ނަާގ ޓެކްސް މި ބައްދަލުަވނީ ާގފަރާތްތަކުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ މާއްދާއަށް އިތުރު ިވސްނުންފުޅެއް ހާމަކޮށްފައި ނެތީމަ އަޅުަގނޑު އެ މާއްދާ 

 ންބަރަށް ޖެހިލަން އިދާރީމޭޒުަގއި އެދޭނަން. ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި ދެން އިން ނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  -12  .އިތުރުކުރުން  އަކުރު  3  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ެގ(ޕ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  12  ނޫނުެގާގ  ބުނެވިދިޔަ  -15

 ނޫނުާގ  -(1).  މަންފާ  ނާޔަތާއިއި  އެހެން  ނޫން  ފައިސާ  ލިބޭ  ޮގތުގައި  އުޖޫރައިެގ  ޮގތުެގމަތިން   އަންނަނިވި  -)ޖ(

 ނާޔަތްތަކާބެހޭއި  ެއހެނިހެން  މުސާރަާއއި  ނައިބުެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  11/ 2009  ނަންބަރު

  ދައުލަތުން،  -(2).  ނާޔަތްއި   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  11  މާއްދާއާއި  ވަނަ  9  މާއްދާއާިއ،  ވަނަ  4  ނޫނުެގާގ

  މަސައްކަތުގެ   -(4).  ރައްކާތެރިކަން  މާޔަތާއިހި  ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތަކަށް  ެއްއވެސް  މެދުވެރިކޮށް،  ޚިދުމަތެއް  ސަލާމަތީ

އުޖޫރަ ލިބޭ މީހެއްެގ ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް އުޖޫރަ ދޭ    ހާދިސާއަކާ ުގޅިެގން  ދިމާވާ   އުޅެނިކޮށް  މާޙައުލުގައި

ކޮށްދޭ ކޮށްދޭ،  ފަރާތުން  ފަރާތުން  ދޭ  )ބޭސްފަރުވާ   އުޖޫރަ  ނަންބަރު  ާގ  -(4.  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ   2007/1ނޫނު 

އަ ނުވަތަ  ހެއްދުމުެގ  ިވޒާ  ވަރކް  ދަށުން  ޤާނޫނު(ެގ  ޗެކްއަޕްއު އިމިްގރޭޝަންެގ  މެޑިކަލް  ހަދާ  ބޭނުމަށް  .  ކުރުމުެގ 
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ރުވައިދީފަިއވާ ތަނެްއަގއި އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން މީހާ ަވޒީފާެގ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ފޯއެ    -(5)

މަންފާ ޢިނާޔަތާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  ފޯރުވައިދޭ  ހަމަހަމަކަމާއެކު    -2.  ކެއިންބުއިން  -1.  މުވަްއޒަފުންނަށް 

ކުޅިވަރު )މުނިފޫހިފިލުވުމާއި  ތަނެއްއެ    -(6.  އެހެން  ފިޔަަވއި  ތަން  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާެގ  ަގިއ  މީހާ 

ނަމަވެސް ޢާންމު އުސޫލުން ނޫން ޮގތަކަށް ަވކި ޚާްއޞަ ކަަމކާ ުގޅިެގން މުަވއްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުވައިދޭ  

ޖޫރަ ދޭ ފަރާތުެގ ބޭނުމަށް، އެ މީހާ ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ައދާކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި  އު  -(7. ) ކެއިންބުއިން

ބޭތިއްބުމަށް ދިރިއުޅުުމެގ  މުވަްއޒަފުން  ތަނުަގއި  އެ  މީހަކަށް  އެހެން  ފިޔަވަިއ  ުމވަްއޒަފުން  އަދި  ޚާްއޞަކުރެިވެގން   

ނެތް ފޯރުވައިދޭ   ،ޙައްޤު  ފަރާތުން  ދޭ  އުޖޫރަ  ޮގތަށް  ދިރިނޫޅެވޭ  މީހަކަށް  އެހެން  ފިޔަވައި  މުވަްއޒަފުން  އަދި 

ފުންނަށް އެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތުެގ މަރުކަޒެއްަގއި  އުލަތުެގ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުެގ މުވަްއޒަދަ  -(8. )ދިރިއުޅޭނެ ތަން

ތަން ދިރިއުޅޭނެ  ފޯރުަވއިދޭ  ޕޯސްޓެއްަގއި  ނުވަތަ  އޮފީހެްއަގއި  )ނުވަތަ  ވެފައިާވ  ދަ  -(9.  އޮފީހަކާއެކު  އުލަތުެގ 

ރުކޮށްދޭ އަދާކުރާ މީހަކަށް ދައުލަތުން ފޯ  އެއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުރި ތަނެއްަގއި ވަޒީފާ

ޖޫރަ ދޭ ފަރާތުެގ ބޭނުމަށް، އެ މީހާ ވަޒީފާެގ މަިއަގނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަނީ އު  -(10. )ދިރިއުޅޭނެ ތަން

އަދި އޭނާ ދިރިއުޅެނީ އެ ތަނުަގއި ނޫންނަމަ، ވަޒީފާެގ    ، ނަމަ  މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ފިޔަަވއި އެ ނޫން ތަނެއްަގއި

.  ދޭ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ދަތުރުފަތުރު  ވުމަށް އުޖޫރަ  ައިއސް  އަދާކުރާ ތަނަށް ޮގސް  މައިަގނޑު މަސްއޫލިްއޔަތުތައް 

ހަމައެކަނި    އެ  -(11) ތަނަކަށް،  އެހެން  ފިޔަަވއި  ތަން  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ަމއިަގނޑު  ަވޒީފާެގ  މީހާ 

ރެ ދިުގނޫން ުމއްދަތަކަށް ދިއުމަށް އުޖޫރަ  )އެކެއް( އަހަރަށްވު  1ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ  

ވަްއޒަފުންެގ މެދުަގއި އޮންނަ ުގޅުން ބަދަހިކޮށް މު  -(12. )ދޭ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ދަތުރުފަތުރާއި ކެއުމާއި ހުރުން

ޚަރަދު    ޞަދުަގއި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިެވވޭ ޮގތަށް ައދި އެ ކަމަށް ހިނާގކުރިއެރުވުމުެގ މަޤު

ހިންާގ   ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ފަރާތުން  ދޭ  އުޖޫރަ  ނުކުރެވޭ،  އެލޮކޭޓް  ކަނޑައެޅިެގން  މުަވއްޒަފުންނަށް  ވަކިވަކި 

ންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ، އިންޓްރެސްޓަކާ ނުލައި ނުވަތަ އޯޑިނަރީ  އަ  -(13. )ރެކްރިއޭޝަނަލް ޙަރަކާތްތައް

ކު ރޭޓަށްވުރެ  އިންޓްރެސްޓް  މާކެޓް  ނުވަތަ  އޯޕަން  އިންޓްރެސްޓް  ލޯނެުގ  ދޭ  ފަރާތުން  ދޭ  އުޖޫރަ  ރޭޓެްއަގއި  ޑަ 

ވަުގތެްއަގއި   )އެއް  އިންޓްރެސްޓް  ނުވާޮގތަށް(  1އެޑްވާންސްެގ  ިގނަ  އެޑްވާންސްއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ލޯނު  .  )އެކެއް( 

ވަނަ    2.  ނުވުން)ބާރަ( މަސްދުވަހަށްުވރެ އިތުރު  12ނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު  އަ  -ވަނަ ނަންބަރު  1(ެގ  13)

  -(14އަދި )؛  ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ިއތުރުނުވުންސް)ފަ  -/5,000ނު ނުވަތަ އެޑްާވންސްެގ މިންވަރު  ލޯ  -ނަންބަރު

ޖޫރަ ދޭ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އުޖޫރަ ލިބޭ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ލާންޖެހޭ އަންނައުނު، އެ އަންނައުނަކީ  އު

ބޭނުންކުރުމަ އެކަށީެގންނުާވ  މަސައްކަތުަގއި  ލުމަށް  ޢާންމުކޮށް  ބޭރުަގއި  މާޙައުލުން  މަސައްކަތުެގ  އަދި  ޚާއްޞަ  ށް 
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)ފަސް ހާސް(   5,000/-ދަދު  އަލަ  ޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދޭ އެވޯޑް، އަހަރަކަށް ދެވޭ ޖުމުއު  -(15. )އަންނައުނެއްނަމަ

އިސާއިން ނޫން ޮގތަކަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދޭ ޢިނާޔަތާއި މަންފާ، )މަހަކަށް ފަ -(16. ) ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ

  2007/1ނޫނު ނަންބަރު  ގާ   -(17. ))ެއއްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ(  -/1,000ދެވޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު  

އިންޝުއަރެންސް މެޑިކަލް  ދޭންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނު(ެގ  އިމިްގރޭޝަންެގ  ނަންބަރު ާގ  -)ޗ(  . )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނޫނު 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު(ެގ ދަށުން އުޖޫރަ ލިބޭ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ރިޓަޔަމަންޓް   2009/8

ފައިސާ ދައްކާ  ސްކީމަށް  )ހހ(ޕެންޝަން  ޑިޕްލޮމެޓިކް ދި  -.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހުންނަ  ބޭރުަގއި  ވެހިރާއްޖެއިން 

.  ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް އެ ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމުެގ ސަބަބުން ލިބޭ ޢިނާޔަތްމިޝަންތަކުަގިއ މަސައްކަތްކުރާ 

މި މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ކޮމެންޓް އަޅުަގނޑު ހިއްސާކޮށްލާނަން. ކޮމެންޓް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މި ވަނީ މީރާއިން. މި  

ނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އާިއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދިރިއުޅޭނެ  ބިލުަގއި  ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވާ  ދައުލަތުން  އިބަށް 

ރަސްމީ ެގ އާމްދަނީން ނަާގ ޓެކްސްއިން އިސްތިސްނާކުރުމަށް ހިމަނާފައި ވާތީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްއަށާިއ  

އިދެްއވާ ރަސްމީ  އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް ރަސްމީ ެގއެއް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސަވަިއދެއްވާނަމަ އެބޭފުޅުންނަށް ހަމަޖައްސަވަ 

އިސްތިސްނާކުރުމަށް   ޓެކްސްއިން  ނަާގ  އާމްދަނީން  ކަންކަމާއެކު  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  މާނައިެގ  ޭއެގ  ެގ 

 ވަނަ ނަންބަރަށް ިއސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވަނީ.   1ހިމެނުމަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، )ޖ(ެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މާއްދާަގއި ވަރަށް ިގނަ ބައިތަްއ އާއިރު މީރާއިން އިސްލާޙެްއ ވެސް ފޮނުއްވާފައި އެބަ  

ބުނެދެްއވުމަށް   އެްއޗެއް  ޮގތުން  އެކަމާބެހޭ  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  އޮތް  ވިސްނުންފުޅެއް  ަވކި  ުގޅޭޮގތުން  ެއކަމާ  އޮތް. 

ރެކޯޑުަގއި ކުޑަކޮށް ވާހަކަދައްކާލަމާތޯ މި މީރާއިން އެ ފޮނުވާފައި އޮތް    އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އޯފް ދަ

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ދުވާފަރު  އަޅުަގނޑު  ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ.  ކިހިނެތްތޯ  ބެހޭޮގތުން  އިސްލާޙާއި 

 އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު އެްއޗެއް ބުނުއްވަން ުއޅުްއވާތީ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަ

ވެސް   ބައްދަލުވުުމަގއި  ިމއަދުެގ  މީރާއިން  ހަމަ  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ދެން  އެދުނީ  ފުރުޞަތަކަށް  ައޅުަގނޑު  އާދެ! 

ކުރީެގ   އޭެގ  ބަޔަކީ.  އެ  ބައެއް  އިތުރުވާ  ސަބަބުން  ާގނޫނެއްެގ  ހަދާ  ފަހުން  އަޅުަގނޑުެމން  ދެން  ފާހަަގކުރި. 

 ެއބަ އޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެގކޮޅާ ބެހޭޮގތުން ވެސް.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެވސް އެ އޮންނަ މާއްދާއެއްަގއި
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އެހެން އޮތުމާެއއްކޮށް މި އިތުރުވާ ދެބައި މި އަލަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުރި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ،  

އަޅުަގނޑުމެން އެއީ  ޕޮއިންޓް  ފާހަަގކުރި  އެ  މީރާެގ  ތާއީދުކުރެޭވ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ފާސްކުރާ  އަޅުަގނޑަށް  މި   

 ާގނޫނުަގއި ހަމަ އެޮގތަށް ހިމަނާފައި އެކަން ކުރިއަށްެގންދަން. އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެންނާތީވެ ފާހަަގކޮށްލީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ާވ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތުރު އެހެން ވިސްނުންފުޅެއް ެއއްވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ފާޅުނުކުރައް

 އަދިެއއް. ނުކުރަްއވާތީ ައޅުަގނޑު ހިތުން މީރާއިން...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހީމް ނާޒިލަށް.އާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް

 ؟ އާދެ! މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ައޑުލިބޭތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސާފު ހަމަ އިނޭގތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް

އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު ކޯއްޗަކުންހޭ ޓެކްސް ނަާގނީ. ކައިފަިއ، ބޮއެފަިއ، ލައެފައި، ހުރިހާ ކަމެއް 

ކިހިނެތްހޭ ކަނޑަައޅަނީ  އަދަދު  އެ  އެތިކޮޅު،  އޮންނަ  ބާކީ  ނިމުނީމަ  އަންނައުނަށް ؟ ކޮށް  މީތިން  މިހާރު  ދެން 

ަގނޑަށް ހީވަނީ މީތި އޯފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ ެވސް އެބަ ޖެހޭހެން އަދިވެސް  ދާންދެން އެބަ އާދޭ. އެހެންީވމާ، އަދި ައޅު
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އިތުރަށް މީތި ކިޔާލަން. ވަރަށް ދިުގ ލިސްޓެއް މިައއީ. އެހެންވެ ހަމަ ހިތަށްއެރީ ފާހަަގކޮށްލާނީއޭ. އެންމެ ކުޑަމިނުން 

 ލާ ހެދުމަށް ދާންދެން އެބަ އާދޭ މީެގތެރެއަށް ވަދެެގން.  

 

  ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ައޅުަގނޑުމެން މި ބައިތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފަހުމުވާ މިންވަރަށް ކިޔާލެވޭތޯ   އެހެންވީމާ، އިތުރަށް އަދި 

 ؟މަސައްކަތްކުރަންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް

 އާދެ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ބުނުްއވާ  އެ  ނެުގމަށް  ޓެކްސް  ހުރި  މާއްދާަގއި  އިިވެގންދިޔަ  މި  ހަމަ  އަދި  ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑަށް  އިދާރީމޭޒުން 

 ކަންކަމާ ުގޅޭ ބައިތައް އިތުރަށް ކިޔުްއވާލަދެްއވުމަށް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ނަވާލި ޮގތަށް )ވަނަ ނަންބަރުަގއި އަޅުަގނޑު ދެންމެ ދަން  1އާދެ!  

(ެގ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއެްއ އެއީ. ދެން މީރާއިން ިމ  ނައިބުެގ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

ދެ އިތުރުކުރުމަށް.  ރައީސް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި  މި ހުށަހަޅުއްވަނީ  ޕޮއިންޓުަގއި  ދެވަނަ  ން 

 .  އުލަތުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތެއް މެދުވެރިކޮށް އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޙިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަންއިންނަނީ، ދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާހަ މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް  މައްސަލަެއއްނެތް  އެއްވެސް  އަނެއްހެން  ހިސާބަށް  އަޅުަގނޑަށް  ތި  ކަފުޅުން 

ދޭހަވީ އިނޭގތޯ. ދެން މީރާިއން އެ ފަހުން ފާސްކުރަން މި ާގނޫނާ ުގޅޭޮގތުން އެ ައއި އިތުރުކުރުމެއް އަިއއްސަ އެ  

އަދި   ބައިތައް  އަންނަ  އެ  ތިރިން  ޭއެގ  ދެން  އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވާތީ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވީާމ،  އޮތީ. 

 ިވއްޔާ ރަނަގޅު.  ކުޑަކޮށް ކިޔުްއވާލަދެއް 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ލިބޭ މަ  -(3) ޞިއްޙަތަށް  މީހެއްެގ  ލިބޭ  އުޖޫރަ  ުގޅިެގން  ހާދިސާއަކާ  ދިމާވާ  އުޅެނިކޮށް  މާޙައުލުަގއި  ސައްކަތުެގ 

 . ގެއްލުމަކަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ކޮށްދޭ ބޭސްފަރުވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގޅު    4ދެން   އަޅުަގނޑަށް  ނިމުނީމަ  މާއްދާެއއް  އެ  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  ެއއްވެސް  ހަމައަށް،  އާއި 

ުގޅޭ ވިސްނުންފުޅުަގިއ   ވިސްނުންފުޅެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާމުން އެހިސާބުން އެ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގން އެކަމާ 

 ވަނަ ނަންބަރަށް ޖެހިލާނަން އަޅުަގނޑު.    4ރު ހުރި ކަމެއް ބުނެލަދެއްވަން ިއނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ރޭޝަންެގ ޤާނޫނު(ެގ ދަށުން ވަރކް ވިޒާ ހެއްދުމުެގ ނުވަތަ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިިމުގ  2007/1ނޫނު ނަންބަރު  ާގ  -(4)

ލިއްޔަތު ައދާކުރާ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ީމހާ ވަޒީފާެގ މަސްއޫއެ    -(5. )ކުރުމުެގ ބޭނުމަށް ހަދާ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕްއު އަ

ތިރީަގިއ   ފޯރުަވއިދޭ  ހަމަހަމަކަމާއެކު  މުވަްއޒަފުންނަށް  ފަރާތުން  ދޭ  އުޖޫރަ  ތަނެްއަގިއ  ފޯރުވައިދީފަިއވާ 

ޢިނާޔަތް މަންފާތަކާބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ައންނަނީ  ިއ  މި  އޭެގތެރޭަގއި  ދޭ .  އުޖޫރަ  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާެގ 

ފޯ ފަރާތުން  ރުކޮށްފަރާތުން  ދޭ  އުޖޫރަ  ތަނެއްަގއި  ތެރޭަގއި،    ފޯރުވައިދޭ މުވަްއޒަފުންނަށް  ދީފައިވާ  ކަންތައްތަކުެގ 

 މި އަންނަނީ. މި ދެ ބައި.   ކުޅިވަރު  ،މުނިފޫހިފިލުވުމާއިމަންފާތަކުެގ ތެރޭަގއި ކެއިންބުއިމާއި، 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު

 ފުރުޞަތެއް.  މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ. ދުވާފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު
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މިހާރު ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަދެއްވަންވީ މިހާރު ައނެއްކާެވސް ތި ދިޔައީ ކުރިން ކިޔާފައި ހުރި މާއްދާތަކަށް  

 ؟ ދެއްތޯ މިހާރު ތި ދަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޮޑަށް ބޭނުންވާތީ އިތުރު  އާދެ. އާދެ. އެ މާއްދާތަކުަގއި އިތުރަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ރަނަގޅަށް ތަފުސީލުވެލަން  

 ތަފުސީލާއެކުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މާއްދާއަކުން މާއްދާެއްއެގ ހުރި އެކި ބައިތައް ކިޔަމުން މި ދަނީ އިނޭގތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު

ން އެކަމަކު. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި މާއްދާތައް އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން ހަމަ ޯއވަރޯލްކޮށް ެއްއޗެއް ބުނެލަން ބޭނު

ކިޔާލީމަ މިއީ ވަރަށް އަސާސީ ކަންތައްތަކެއް އިސްތިސްނާކޮށްފައި މި ހުރީ. ެއއީ މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ ދެންމެ އެ ކީ  

އެންމެންނަށް އެ  ނޫނީ  ކުންފުންޏަށް  މުޅި  އެއީ  ވިޔަސް  ދޭކަމުަގއި  އެކޮޮމޑޭޝަނެއް  އެއީ  ވެސް  ދޭ  މާއްދާަގއި   

ޔުނީފޯމެއް   އައިސް،  ދެން  ނުވޭ.  އޭތި އިސްތިސްނާ  ނަަމ  އެްއޗެއް  ދޭ  ފަރުދަކަށް  ަވކި  ވާންޖެހޭ.  އެްއޗެްއކަމުަގއި 

ވިޔަސް އަދި އެހެން، ވަރަށް އަސާސީ، ބޭސްފަރުާވއެއް ވިޔަސް އެ ދިުގ ުމއްދަތަކަށް ބޭސްކުރަން ޖެހިެގން އެ ދޭ  

ވަރަ އަސްލު  އެހެންީވމާ،  ތެރޭ.  ކަމަށް ބޭސްފަރުވާެގ  އޮތް  އިސްތިސްނާވެފައި  ައސްލު  ކަންކަމެއް  އަސާސީ  ށް 

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. ދެން މި އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގން، އަޅުަގނޑު ކުރިން ހަމަ ކައިވެނީެގ ހަދިޔާ ާއއި 

ައކީ. ޭއެގތެރެއިން  އިން މަތީެގ ފަރާތްތަކުެގ ާއމްދަނީން ނެޭގ ޓެކްސްއެއް މި ޓެކްސ60000ްބެހޭޮގތުން ދެއްކި ވާހަކަ.  

ވެސް އިސްތިސްނާކުރަން ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ ވަރަށް ބޭސިކް ވަރަށް އަސާސީ ކަންކަމެއްކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ މި 

 މާއްދާތައް ކިޔާލީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވާތީ އެކަން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  މާއްދާތަކުަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ  ތިރިއަށް  ހިސާބުން  ކިޔުނު  މި  ހަމަ  ައދި  އަފްޒާލް  އެހެންވީމާ،   .

މެންބަރެއްެގ ވިސްނުންފުޅެްއ   ެއއްެވސް  އޭރަށް އިޢުތިރާޟް،  ބައިތައް ކިޔުްއވަމުން ޮގސް ނިންމާލަދެއްވާ.  އެކުލެވޭ 

 އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ މިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ދެން ތިރިއަށްދާނީ އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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މީހާ ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްަގއި ނަމަވެސް ޢާންމު އުސޫލުން   އެ  -(6އާދެ. )

ޖޫރަ  އު  -(7. )ނޫން ޮގތަކަށް ވަކި ޚާއްޞަ ކަމަކާ ުގޅިެގން މުަވއްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުވައިދޭ ކެއިންބުއިން

 ފަރާތުެގ ބޭނުމަށް އެ މީހާ ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި މުވަްއޒަފުން ބޭތިއްބުމަށް ދޭ

އަދި  ނެތް  ޙައްޤު  ދިރިއުޅުމުެގ  ތަނުަގއި  އެ  ީމހަކަށް  އެހެން  ފިޔަވައި  މުަވއްޒަފުން  އަދި  ޚާއްޞަކުރެވިެގން 

 . ނޫޅެވޭ ޮގތަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ދިރިއުޅޭނެ ތަންމުވަްއޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް ދިރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނުވަތަ  ދަ  -(8) މަރުކަޒެއްަގއި  ޚިދުމަތެުގ  ސަލާމަތީ  އެ  މުވަްއޒަފުންނަށް  ޚިދުމަތްތަކުެގ  ސަލާމަތީ  އުލަތުެގ 

އުލަތުެގ އޮފީހާއެކު ވެފަިއވާ ެއއްބަސްވުމެްއެގ ދަ  -(9. )ސްޓެްއަގއި ފޯރުަވއިދޭ ދިރިއުޅޭ ތަންއޮފީހެއްަގއި ނުވަތަ ޕޯ

ތަން ދިރިއުޅޭ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދައުލަތުން  މީހަކަށް  ައދާކުރާ  ވަޒީފާ  ތަނެއްަގއި  ހުރި  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  . ދަށުން 

  ....ަގނޑު މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭޖޫރަ ދޭ ފަރާތުެގ ބޭނުމަށް އެ މީހާ ވަޒީފާެގ މައި އު -(10)

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދިރިއުޅޭ ތަން ނޫނީ އެ ދިރިުއޅޭ ތަނަށް ދައްކާ ފައިސާތޯ، މިސާލަކަށް އެ ތަނަކަށް ދަްއކާ އުޖޫރައެްއެގ ޮގތުަގއި ެއ  

އަންނަނީ ިމ  ވާހަކަތޯ  އެ  ލާރިއެއް،  ކޮންތަނަކުތޯ؟ ދޭ  އިންނަނީ  ތަނަކަށް ؟ އޭތި އެނެގން  އެ  ނުވަތަ  ތަންތޯ  އެ 
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އެކޮމޮޑޭޝަނަކަ ވާ  މިސާލަކަށް  ލާރިއެއްތޯ؟ ރުފިޔާތޯ  10000ށް  ދާ  ކެއިންބުއިމަށް  ޮގތަކަށް.  ކިހިނެތްތޯ ؟ އެކަހަލަ 

 ؟ މުޅި އެތި ކުލިއަރ ަވނީ ކިހިނެތްތޯ؟ އެބައި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އިނާޔަތާއި    )ޖ( ފަށާއިރުަގއި މި އިންނަނީ އަންނަނިވި ޮގތުެގމަތީން އުޖޫރަިއެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ ފަިއސާ ނޫން އެހެން

 މަންފާ. އެހެންވީމާ، އިނާޔަތާިއ މަންފާ ނުވަތަ އެލަވަންސްެގ ޮގތުަގއި މި ކަންކަމަށް ލިބޭ ިއނާޔަތް އަސްލު ހިމެނެނީ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެ ފަިއސާއެއް ނުދީ ހަމައެކަނި އެ ދޭ، ނިދަން އެ ދޭ ކޮޓަރިތޯ  ؟ އާދެ! އެ ވާހަކަ. ފައިސާ، ިއނާޔަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 ؟   އެޮގތަށްތޯ އެ އިންނަނީ؟ އެއީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މީަގއި   ހިމެނެ  1އިނާޔަތްތައް  މި  ތެރޭަގއި  އިނާޔަތްތަކުެގ  މިއަންނަ  ނަންބަރުަގއި  މި  ވަނަ  އިނާޔަތްތައް  ނީ 

ަގއި އެބަ އިނދޭ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިނާޔަތްތަކެއް. އެހެންވީާމ، 1ސްޕެސިފިކްކޮށްފައި މި އިންނަނީ )ޖ(އަށް ބަލަންޏާ  

ނަންބަރުގައި،   ދެވަނަ  މިސާލަކަށް  އަސްލު.  ފައިސާ  ލިބޭ  ޮގތުަގއި  އެލަވަންސްެގ  އަސްލު  ހިމެނެނީ  މި  ދެން 

ަގިއ،  3.  ފޯރުކޮށްދޭ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން  އް މެދުވެރިކޮށްެގން އެްއވެސް ފަރާތަކަށްދައުލަތުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތެ

ވަނަ    5އަށް އެ ހިނާގ ޚަރަދު. މެޑިކަލް ޗެކަޕަށް މި ހިނާގ ޚަރަދު. ދެން   ފަރާތުން ކޮށްދޭ ބޭސްފަރުވާއުޖޫރަ ދޭ

އެ ބަލާނަމަ،  މަސްއޫލިއްޔަތު  ނަންބަރަށް  ވަޒީފާެގ  މީހާ  ތަނެްއަގިއ    ފޯރުވައިދީފަިއވާ  ފަރާތުން  ދޭ  އުޖޫރަ  ައދާކުރާ 

މަންފާ ޢިނާޔަތާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  ފޯރުވައިދޭ  ހަމަހަމަކަމާއެކު  މުވައްޒަފުންނަށް  ފަރާތުން  ދޭ  . އުޖޫރަ 

 ންސް ފައިސާ. އެހެންވީމާ، ކެއިންބުއިމަށް ދޭ އެލަވަންސް ފަިއސާ ނޫނީ މުނިފޫހިފުލުވުމާއި ކުޅިވަރަށް ދޭ ެއލަވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ! އޯކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އިނާޔަތްތަކެްއ   ދައުލަތުން  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ބޭނުން.  އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަން  އަދި  އަޅުަގނޑު  މިހާރު،  އަޅުަގނޑު 

ފަރާތެއް އެ އުޅުްއވާ ެގކޮޅު، ކާރުކޮޅު، ލޯންޗުކޮޅު މިކަހަލަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ެވސް މީެގތެރެއަށް ވަދެެގން ފޯރުކޮށްދޭ  

 ؟ދާއިރު އެ ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި އުނިކުރެވޭ ޮގތަށް މިހާރު މި އޮންނަނީ ދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ކުރެވެނީ  މި  މާނަ  މީތި  ެއޮގތަށް  ހަމަ  މާއްދާއިން ވެސް  އަންނަ  މި  ކުރެވިެގން  މި އިސްލާޙު  މިހާރު  އެހެންވީމާ، 

 ؟ ދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއްއޗިހި މީެގތެރެއަށް ވަދެެގން  ލައްކަ ރުފިޔާެގ މުސާރަ ލިބޭ ބޭފުޅެއް އެ  1އެ ޙާލަތުަގއި    ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކާއި 

އެހެންތޯ  ؟ ދިޔައީމަ އެ ލިބޭ މުސާރައަށްުވރެ ބޮޑު އެއްޗެއް ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި ނެޭގނެ ޮގތަށް ދެއްތޯ މި މާނަކުރެވެނީ

 ؟ މި ވަނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ ބަ އިންތޯނިއުޝާ، ނިއުޝާ ިމއަށް ެއްއޗެއް އިތުރުކޮށްލަން އެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ުގޅީމަ އައިޝާ  ދެންމެ  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ނޭނެގ ،  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑަކަށް  އިނޭގތޯ.  ުގޅައިެގން  ައއިޝާއަށް 

 ކުރިއަށްދާ ޑިސްކަޝަން މިހާރު ޮގްއސަިއން ހިސާބެއް. ދެންމެ ކޮމިޓީަގއި 
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  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ މާއްދާެގ.  12؟ މުޤައްރިރުެގ ސުވާލަކީ، އިސްތިސްނާވާ އާމްދަނީ މި މާއްދާއާ ުގޅޭޮގތުން ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އަދި   އަޅުަގނޑަށް  އާމްދަނީ،  ލިބޭ  އަސްލު  ިއސްތިސްނާ  މިވާ  ޮގތުަގއި  އިސްތިސްނާެގ  މާއްދާަގއި  މި  އާދެ! 

 ރަނަގޅަކަށް ސާފެއްނުވޭ އިނޭގތޯ މުޤައްރިރުެގ ސުވާލެއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު   ސުވާލަކަށްވީ  އަޅުަގނޑުެގ  އޮތް  އާދެ!  އެނިގފައި  އަޅުަގނޑަށް  ބުނޮގތުން  ާގނޫނުަގއި  ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

މިންވަރުން ކަމަށް ވާނަމަ ދައުލަތުން އިނާޔަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ދިރިއުޅުްއވާ، އިނާޔަތުެގ ޮގތުަގއި ދިރިއުޅުްއާވ  

ކްސްެގ ޮގތުަގިއ އެ ފަރާތެއްެގ ލިބޭ ެގކޮޅު، ދެން ކާރުކޮޅު ނުވަތަ ލޯންޗުކޮޅު، މިކަހަލަ ހުރިހާ ެއއްޗެއް ވެސް މި ޓެ 

މިހާރު ދަނީ  ނަަގމުންދެއްތޯއޭ  ޮގތުަގއި  ޓެކްސެއްެގ  ނަާގ  ދެންނެވުނީ؟ އާމްދަނީން  މި  ހާލަތް، ؟ ރަނަގޅަށްތޯ  އެ 

އެފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި އެ ލިބިަވޑަިއަގންނަވާ، އެ ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިަގންނަވާ މުސާރައަށްުވރެ ބޮޑު އެްއޗެއް ޚަރަދުެގ  

ދޭހަވަނީ މާނަ  މި  މީެގ  ޮގތަކަށްތޯއޭ  ކަހަލަ  ދައްކަންޖެހޭ  ޓެކްސްއަށް  މުޅިން  ؟ ޮގތުަގއި  ހަމަ  ދެން  އަޅުަގނޑަށް 

 ކަށަވަރުނުވާތީ ޔަޤީންކޮށްލަންެވެގން. 

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރައްވަން އެ ބޭފުޅުން މި ޚަރަދު ދާ ވަރެއް އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް އެހެނެއް ނޭނެގ. އެކަމަކު މިހާރު އިސްތިސްނާ ކު

ބޭފުޅުންނަށް  ދެ  އެ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  އެ  ނައިބުެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި  ހުށަހަޅުއްވަނީ 

އިންނަ   އެ  ުގޅިެގން  ެގކޮޅާއި  ެގކޮޅު.  އިންނަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް    4ހަމަޖައްސާފައި  މާއްދާައކީ  ވަނަ 
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އިންނަ މާއްދާ.  ހަމަޖައްސާފައި  ުގޅޭ  ެގކޮޅާ  ެގކޮޅު    9  ނައިބަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  މާއްދާއަކީ  ވަނަ 

 ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ެއއާއި ރިލޭޓެޑް މާއްދާ އިނޭގތޯ. ދެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭތީ މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑަށް ސާފުވެއްޖެ. މިހާރު އެ އޮތް ޮގތުން، ެއ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ޮގތަ

 ؟އިޞްލާޙެްއެގ ޮގތުަގއި މިހާރު މި އޮތް އިޞްލާޙު މި ފެންނަނީ ދެއްތޯ

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ފަހުން  މި އެންމެ  ެގކޮޅު ޚަރަދު. ދެން މިހާރު  އިސްތިސްނާވަނީ އެ  ހުން މި  އާދެ! މިހާރު މި 

އުއްތަަމ   ރަީއސަށާއި  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  މިއީ  ވަނީ.  މި  ތަސްދީޤުކުރަްއވާފައޭ  މި  ބިލު،  ދެ  ފާސްކުރި 

 ފަނޑިޔާރަށް ވެސް އެ އިނާޔަތް ލިބޭ ޮގތަށް. ފަނޑިޔާރުންެގ ާގނޫނަށާއި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އެްއވެސް  އެހެން  މާއްދާެގ  ތި  ދެން  އިނޭގތޯ.  ސާފުެވއްޖެ  ސުވާލު  އަޅުަގނޑުެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ސުާވލު އުފެދުނު ހެދުންކޮޅާިއ މިހިރަ ކަހަލަ ެއއްޗިހިތަކުެގ ބައިތައް. އެ ބައިތަކަށް ކުޑަކޮށް  

 ރިޢާޔަތްކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑު. 

 

  ކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިތަދޫ ދެ

 ނޫންނޫން. މުޤައްރިރު. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ސާފު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސާފުވެއްޖެ. 
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 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއއީ އަސްލު މިހާރު މި އިސްތިސްނާ. ެއއީ ނޫންތޯ ؟ ކްސް ނެެގމުންތޯ ައއީއާދެ! މީެގ ކުރީަގއި އެހެންީވމާ އެ ޓެ

 މުޤައްރިރު މި އުޅޭ. 

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދަދުތަކަކުން ޓެކްސް ރަނަގޅު. މި ކުރިން އޮތް ޯގސްެވެގން، އޮތް ޮގތުން މި ދެންނެވި ކަހަލަ ނުކިއްސަރު ބޮޑު  

 ؟ނެޭގތީ މިއަށް އިޞްލާޙުތަކެއް މި އައީ. ިއސްތިސްނާވާނީ މިހާރު ދެއްތޯ

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު   މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އެްއވެސް  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މާއްދާަގއި  މި  ދެން،  އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ.  އާދެ! 

 ނުކުރައްވާތީ ދެން ޖެހިެގން ޮއތް މާއްދާއަށް ވަޑަިއަގންނަވާ އިނޭގތޯ. 

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން. ޓެކްސް    12ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -16އާދެ!  

މި ާގނޫނުަގއ އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ިމ   -)ހ( -1 -12ތިސްނާ. ދެއްކުމުން ދެވޭ ޚާއްސަ އިސް 

އާމްދަނީން  ލިބޭ  ދާއިރާތަކަކުން  ނުވަތަ  މަޝްރޫއުތަކަކުން  ވިޔަފާރި  ވަކި  ހާލަތްތަކުަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި 

 ޓެކްސް ނެުގުމެގ އިސްތިސްނާ ކުރުމުެގ... 
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  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 )ޅ(، އަފްޒާލް. އަޑުިއވުމުަގިއ ކުޑަ މައްސަލައެއް އުޅޭތީ ކުޑައިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލާނަން ިއނޭގތޯ. 

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަފްޒާލްެގ އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން މި ވަުގތު ދިއުމާ ުގޅިެގން. ކުޑައިރުކޮޅަކަށް މަޑުކޮށްލަދެއްވާ. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 އާދެ! މިކަހަލަ ޓެކްނިކަލް މަްއސަލަތައް ދިމާވާނެ މިހެން ކުރިއަށްދާއިރު އިނޭގތޯ. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު ކުރީ ދުވަހު ހުށަހެޅުނު. މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވާ. އާދެ! އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަ 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެކަން  ؟ ކުރީ ދުވަހު ހުށަހެޅުނު މި ބިލުެގ މަސައްކަތް މަޖިލީހުަގއި ކުރެވޭ ޮގތަށް. އެއަށް ކިހިނެްއތޯ ނިމިެގންދިޔައީ

 ؟އެ ޮގތަށް ހަމަނުޖެހުނީތޯ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 މިހާރު މި އަންނަ ހަފުތާއިން ފެއްޓިެގން ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ އިނޭގތޯ މަންޑޭަގއި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ.  

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟މިއަދަކީ މިއީ ެއކީަގއި ހުޅުވާލެވުނު ދުވަހެއް ނޫންތޯ
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  ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ބިލުެގ   މި  ހިތަށްއެރީ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެކަމަކު  އާދެ!  ދުވަސް  ހުޅުވާލެވުނު 

 މަސައްކަތް... 

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫން ތިއީ އިނޭގތޯ. މަޖިލިސް ހުޅުވުނީމަ އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު އެއީ ެއއްޮގތަކަށް ވެސް ދެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް  

 ކަހަލަ އަތޮޅުތެރޭ.. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދަތިތަކެއް އުޅެދާނެތީ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ މި ޮގތަށް ެގންދަން.

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ އަތޮޅުތެރޭެގ މީހުން... މުޤައްރިރު 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫންތޯ ބައިވެރިވެވޭނެ  މުޣުނީއަށް  އޮންލައިންކޮށް  ހަމަ  މުޣުނީ  މުޣުނީ،  މެންބަރު  އިޝޫެއއް ؟ އިްއޒަތްތެރި  އޭެގ 

 ؟ ނޯންނާނެ. އެހެން ނޫންތޯ

 

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިނަދޫ އުތު

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އަހަރެެމންނަށް މަސައްކަތް މި ލިބެނީ މި ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު. އަނެްއކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް  

 ޗުއްޓީން ބަެއއް ނަާގފައި ެއ ދުވަސްތަކުަގއި މަސައްކަތްތައް މި ލިބެނީ. ދެން ރަނަގޅު މި ޮގތަށް ވެސް ދާނީ. މި 
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 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ލަިއވްކޮށް މި ދަނީ އިނޭގތޯ. ލަިއވްކޮށް އެބަ ދޭ ހަމަ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެ

 އެހެންވީމާ، ެއކަން ފާހަަގކުރީ. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އަޅުަގނޑުމެން ދިރި ވެސް ުއޅެނީ ލައިވްކޮށް ދޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި މާ ބޮޑަށް ކޯރަމް ރަނަގޅުކޮށް އިނޭގތޯ. ވަރަށް ހާލު ދަށްކޮށް ދުވާލު ަގޑީަގއި  ރޭަގނޑު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ  

 ދަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

 މެންބަރުން.  9މިހާރު އެބަ ތިއްބެވި ކަންނޭނެގ 

 

 ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ވެސް ހަމަވާނެ ލަސްވާ ވަރަކަށް.  10އަދި 

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކަނެކްޝަން ދިޔައީ އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުެގ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަފްޒާލް ކުރިއަށްެގންދަާވ.
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  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު ދެންމެަގއި، ދެންމެ މި ނިންމާލި މާއްދާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އިން، މީރާިއން ހުށަހަޅުއްވާފައި އިން  އާދެ!  

 ؟އިޞްލާޙާ މެދު އަދި ޮގތެއް ނުނިންމަވާ ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހަޅުްއވާފައި   މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ހިމަނަން  ޮގތަށް  އޮތް  ިއޞްލާޙު  އޮތީ  އެ  އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ  ދެން 

އިއްޒަތްތެރި   ހިމަނާޮގތަށް  އެ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މެންބަރަކު.  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެން  ެއްއވެސް  އިނޭގތޯ 

އިނޭގތޯ.  ކުރިއަށްދާނީ  ހިމަނައިެގން  ޮގތަށް  އިން  އޭތި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ހުރީ.  ވިސްނުންފުޅު  މެންބަރުންެގ 

 ރާޟުނުކުރަްއވާތީ އެ ޮގތް ެއއީ ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަށް ދެކި.އެއަށް އިޢުތި

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން. ޓެކްސް    12ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -16އާދެ!  

ިއސްތިސްނާ،   ޚާއްސަ  ދެޭވ  ދަ  -)ހ(  -1  -12ދެއްކުމުން  )ށ(އިން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ންނަވައިލާފަިއވާނެ. 

ދާއިރާތައް   މަޝްރޫއުތަކާއި  އިސްތިސްނާކުރެވޭ  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި  ެގންދާނަން.  ކުރިއަށް  ފެށިެގން 

މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށުން   -ކަނޑައަޅަނީ ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހުެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ. )ނ(

 ދިނުމަށް ކަނޑަެއޅޭ މަޝްރޫއުތައް ނުވަތަ ދާިއރާތައް އެ އަކުރުަގއިވާ ޮގތުެގ މަތިން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު  އިސްތިސްނާ

ެގޒެޓުަގިއ ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ. )ރ(  ދަށުން މަޝްރޫޢުއަކަށް ިއސްތިސްނާެއއް    -ދިވެހި ސަރުކާރުެގ  މި މާއްދާެގ 

ރައީ ދަށުން  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  ިމ  މަޝްރޫޢުއަކާ  އެ  )ބ(ދެވޭނީ  މުއްދަތަކަށެވެ.  ކަނޑަައޅާ  މި    -ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

. އިސްތިސްނާެއއް ދިނުމުެގ 1މާއްދާެގ ދަށުން އިސްތިސްނާދިނުމުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.  

އަސަރު.   ކުރާނެ  އާމްދަނީއަށް  އިޖުތިމާ  -2ސަބަބުން  ޮގތުންނާއި  އިޤުތިޞާދީ  ދިނުމުން  ޢީޮގތުން އިސްތިސްނާެއއް 

ެގއްލުން.   އަދި  ފައިދާ  މިންވަރު.    -3ކުރާނެ  ހާސިލުވާނެ  މަޤްޞަދު  ބޭނުންވާ  ހާސިލުވުމަށް  އިސްތިސްނާދިނުމުން 

ބެލެނިވެރި    -)ޅ( ދާއިރާެއއްެގ  ެއ  ނުވަތަ  މަޝްރޫެއއް  އެ  އެދި  ހޯދުމަށް  އިސްތިސްނާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

މާލިްއޔަތުެގ ދައުލަތުެގ  ހުށަހަޅާނީ  ހަވާލުކޮށްފަިއާވ    ވުޒާރާއަކުން  މަސްޫއލިއްޔަތު  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ކަންކަން 

)ކ( މިނިސްޓްރީއަށެވެ.  އެ  މަތީން  ޮގތުެގ  ެއއްޮގތްވާ  ުއސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާ  ދަށުން   -މިނިސްޓްރީން  ާގނޫނުެގ  މި 

ދެމިއޮތުމަށް ހޯދުމަށާއި އިސްތިސްނާއެއް  ކުރުމުަގއި އެ އިސްތިސްނާއެއް  ފުރިހަމަ  ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާ   
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ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް ނުަވތަ ކަމާ ުގޅޭޮގތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކެއް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ދައުލަތުގެ 

ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  މިނިސްޓްރީން  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިްއޔަތު  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ކަންކަން  މާލިއްޔަތުެގ 

)އ( މާއްދާެގ  -ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ދިނުމަށް  ިމ  އިސްތިސްނާ  ވިޔަފާރިެއްއނަމަ  ފަރާތަކީ  އިސްތިސްނާކުރާ  ދަށުން   

ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން   2014/18ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުއަށް ޚާްއސަކޮށްެގން ާގނޫނު ނަންބަރު 

)ވ( ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.  ޝަޙުސެއް  ާގނޫނީ  އި  -ވަކި  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ސްތިސްނާކޮށްފަިއވާ މި 

ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ ިއދާރީ ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކާ އެްއޮގތްވާ    2010/3ފަރާތެއް ާގނޫނު ނަންބަރު  

ޮގތުެގ މަތީން މީރާއިން ޮއޑިޓްކުރަންވާނެެއވެ. ެއޮގތުން މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓެްއަގއި ފާހަަގކުރެވޭ ކަންކަން ދައުލަތުެގ  

ކަން ލިބިފައިާވ  މާލިއްޔަތުެގ  އިސްތިސްނާ  މިނިސްޓަރަށާިއ  ހަާވލުކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ކަން 

މި މާއްދާެގ ދަށުން އިސްތިސްނާކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްތިސްނާދީފައިވާ މުއްދަތާިއ    -ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. )މ(

މާލިއް ދައުލަތުެގ  ލިސްޓެއް  ހިމެނޭ  ސަބަބު  މަސްއޫލިއްޔަތު  އިސްތިސްނާދިން  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ކަންކަން  ޔަތުެގ 

)ފ( ވާނެެއވެ.  ޝާއިޢުކުރަން  ެގޒެޓުަގއި  ސަރުކާރުެގ  މިނިސްޓްރީން  )މ(ަގއި   -ހަވާލުކޮށްފަިއވާ  މާއްދާެގ  މި 

ިއސްތިސްނާއަށް   ެއ  ެއއީ  ދީފިނަމަ  އިސްތިސްނާ  ފަރާތްތަކަށް  އިތުރު  ނުހިމެނޭ  ލިސްޓުަގިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ ިވޔަފާރި ހަރަކާތް އެ ލިސްޓަށް އިތުރުކޮށް އެފަދައިން   14ން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  ޢަމަލުކުރަ

)ދ( ވާނެެއވެ.  ޝާއިޢުކުރަން  ެގޒެޓުަގއި  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި  ލިސްޓެއް  ައއު  އަންނަނިިވ    -އިޞްލާޙުކުރެވޭ 

މާއްދާެގ މި  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ހާލަތެއް  ކުރެ  ބާޠިލުކުރުމުެގ    ހާލަތްތަކުން  އިސްތިސްނާ  ދީފައިވާ  ދަށުން  )ހ(ެގ 

ލިބިެގންވެެއވެ.   ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް  ހުށަހެޅުމުަގިއ    -1އިޚުތިޔާރު  އެދި  އިސްތިސްނާއަށް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ނުވަތަ   ހިމަނާފައިވުން،  މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަނޫން  މަޢުލޫމާތުަގއި  ދަށުން   -2ދީފައިވާ  މާއްދާެގ  މި 

ނާކޮށްފަިއވާ މަޝްރޫއު ހުއްޓާލުން ނުވަތަ އެ ަމޝްރޫއުެގ ނަުމަގއި އިތުރު ިވޔަފާރިއެއް ހިންަގން ފެށުން،  އިސްތިސް

ކުށެއް    -3ނުވަތަ   ޖިނާޢީ  ކޯޓަކުން  ޝަރުޢީ  މައްޗަށް  ވިޔަފާރީެގ  ދީފައިވާ  އިސްތިސްނާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ނުވަތަ   ހާސިލުވުން  -4ސާބިތުވުން،  މަޤުޞަދު  ެއްއވެސް    ިއސްތިސްނާދިން  ހެްއކާެއކު  އެކަށީެގންވާ  ނުވަތަ 

ނުވަތަ   ބެލެވުން،  ކަމަށް  ހާސިލުވާނެ  މަޤުޞަދު  އިސްތިސްނާދިން  ދެމިއޮތުމުން    -5ސަބަބަކާހުރެ  އިސްތިސްނާ 

ދައުލަތަށް ސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ގެއްލޭ ޓެކްސް ފިޔަވާ މާލީޮގތުން ނުވަތަ ެއ ނޫން ވެސް، އެ ނޫން 

ޮގތަކުން ެގއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެކަށީެގންވާ ހެްއކާއެކު ބެލެވުން. )ތ(  ވެސް  މި   -ެގއްލުމެއް ލިބުމަށް، ނުވަތަ 

މާއްދާެގ )ދ(ެގ ދަށުން އިސްތިސްނާ ބާޠިލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމައިފިނަމަ އެ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރަން  

ރައީސުލްޖުމްހޫ ބާޠިލުކުރުމަށް  އިސްތިސްނާ  އެ  )ލ(ފަށާނީ  ފެށިެގންނެވެ.  ތާރީޚުން  ނިންމާ  މާއްދާެގ    -ރިއްޔާ  މި 
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ނަންބަރު   ާގނޫނު  ަގާވއިދު  ޮގތުެގ  ޢަމަލުކުރާނެ  އިސްތިސްނާކުރުމުަގއި  މަޝްރޫއުތަްއ  ވިޔަފާރި   2019/25ދަށުން 

ތާރީ ޢަމަލުކުރަންފަށާ  ާގނޫނު(އަށް  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު  އެއްވަނަ  ާގނޫނަށް  ނެުގމުެގ  ޓެކްސް  ޚުން  )އާމްދަނީން 

ހަވާލުކޮށްފަިއވާ   3ފެށިެގން   މަސްއޫލިއްޔަތު  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ކަންކަން  މާލީ  ދައުލަތުެގ  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  މަސް 

ިމ މާއްދާެގ )ލ(ެގ ދަށުން   -މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާ ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގިއ ޝާއިުއކުރަން ވާނެއެެވ. )ގ(

މަށް ކަނޑައަޅާ ަމޝްރޫއުތައް ނުވަތަ ދާއިރާތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑަައޅާފައި  އެކުލަވާލާ ަގާވއިދުަގއި އިސްތިސްނާ ދިނު

 އޮންނަން ވާނެެއވެ. މި ދަންނަވާލެވުނީ އެ މާއްދާ އިން ޮގތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު   މެންބަރު  16އާދެ!  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ދަންނަވާލެވުނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާއްދާ  އެއްވެސް  ވަނަ  ންެގ 

ރިޢާޔަތްކޮށްފައި   އެއަށް  ހަަމ  އަޅުަގނޑު  އޮެވއްޖެްއޔާމު  ފާޅުކުރަން  ުގޅޭޮގތުން  ބަޔަކާ  ެއއްެވސް  ވިސްނުންފުޅެްއ، 

 ކުރިއަށްދާނީ. އަޅުަގނޑަށް. 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފުރުޞަތެއް. ފުވަްއމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ. މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މާއްދާ މި އޮތް ޮގތުން މި ކުރިން ނިމިފައި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގ

ނޫނީ އެ ބިލު ތަސްދީޤުކޮށް މި  ؟ ހުރި ވިޔަފާރިތައް، މުއާމަލާތްތަކަށް އެ އިނާޔަތް ެއޮގތަށް ިއސްތިސްނާ ދެވިދާނެތޯ

އެއީ ކުރިން ނިމިފައި ހުރި  ؟ ވެނީާގނޫނަކަށްވާ ހިސާބުން އޭެގ ފަހުން އަންނަ ކަންތައްތަކަށްތޯ އިސްތިސްނާ މި ދެ

ކަންތައްތަކަށް އިސްތިސްނާ ދެވޭ ޮގތަކަށް އިނދެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ސްޕެސިފިކްކޮށް ލިޔަން 

އެހެންވީމާ،  ދެވޭނީ.  އެ އިސްތިސްނާ  ކަމަށް  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ހިނާގ  އެ  ފަހުން  އޭެގ  ވެެގން  ާގނޫނަކަށް  އެ  ހަމަ 

 ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އެ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ ޮގތުަގއި ތަސްދީޤުކުރާ ފަހުން ޭއެގ ފަހުަގއި ކަންތައްތަކަށް  

 ާވލާނަން. ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑު އަދި އިދާރީމޭޒުން އިތުރަށް ޔަޤީންކޮށްލަން ވެސް ދަންނަ

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކުރިއަށް އޮތް ތަނަށް މި މާއްދާ އެޕްލައި ކުރެވޭނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟މިހާރު ސާފުވެވަޑައިެގންފި ދެްއތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ދެކެނީ.   އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  މާއްދާއެއްެގ  ފުރިހަމަ  ވަރަށް  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  އެހެންވެްއޖެއްޔާ  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

ސަރުކާރުން ހިންަގން ބޭނުންވާ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކަށް، މުހިންމު ދާއިރާތަކަށް އިސްތިސްނާ ދެވޭ ޮގތަށް އޮތުމަކީ  

ތަރައްޤީއަށް،   ދެކެނީ. ޤައުމުެގ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަެމއް  ލިބިެގންދާނެ  ފުރުޞަތުތަކެއް  ފަހި  ވަރަށް  ކުރިެއރުމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އިޤުތިޞާދީ ބޭފުޅުން ހައްތަހާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީަގިއ މި ތިއްބަވަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ރަނަގޅު  

ވަނަ މާއްދާ އޮތް ޮގތަށް އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި    16ވިސްނުންފުޅު ތި ދެްއވަނީ ިއނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ،  

ުގ ބަޔަކާ  ެއްއވެސް  އިޢުތިރާޟެއް  ބަލާފައި  މެންބަރަކު  ކަމަށް  ފާސްވީ  ނެތިއްޔާ  ކުރައްވާފައި  ވަނަ   17ޅޭޮގތުން 

 މާއްދާއަށް ދާނީ އިނޭގތޯ.  

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 -13ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    3ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(ެގ    13ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -17

އެ  -3  -)ބ( މުއްދަތެއްެގ  މުއްދަތު ހިސާބުކުރާ  އެ  ހިސާބުކުރުމުަގއި  އާމްދަނީ  ބިނާކުރެވޭ  ޓެކްސް  ފަރާތެްއެގ   

ޭއެގ   ލޮސް،  އަންރިއަލަިއޒްޑް  ލިބޭ  ުގޅިެގން  ދަރަންޏާ  ނުވަތަ  މުދާ  ހުރި  އެކައުންޓެއްަގއި  ރެވެނިއު  ނިމުނުއިރު 

ވަނަ މާއްދާއާ އެްއޮގތްާވ    17ތެރޭަގއި އަންރިއަލައިޒްޑް ފޮރިން އެކްސްޗޭން ލޮސް ވެސް ހިމެނޭ ޮގތުން މި ާގނޫނުެގ  

 ޮގތުެގ މަތީން އުނިކުރެވިދާނެެއވެ. ދެން މި މާއްދާ ކުރިން ިއން ޮގތް ވެސް އަޅުަގނޑު ދަްއކާލާނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ. 

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުއްދަތެއް ހިސާބުކުރާ  ސްކްރީނުން  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވނެ  މި  ފައިދާ  މިހާރު  ބިނާކުރެވޭ  ޓެކްސް  ފަރާތެއްެގ  އެ  ެގ 

ލިބޭ  ުގޅިެގން  ދަރަންޏާ  ނުަވތަ  މުދާ  ހުރި  އެކައުންޓެްއަގއި  ރެވެނިއު  ނިމުނުއިރު  މުއްދަތެއް  އެ  ހިސާބުކުރުމުަގއި 

ހިސާބުކުރާ  ބަދަލަކީ  ެގނެވޭ  މި  ދެން  އިންނަނީ.  މި  އަކުރުަގިއ  މި  މާއްދާަގއި  މި  ކުރިން  ލޮސް  އަންރިއަލަިއޒްޑް 

ބަދަލަކީ. ކުރިން މު އަންނަ  މިހާރު މި  ބިނާ ކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުަގއި  ޓެކްސް  ފަރާތެްއެގ  އްދަތެއްަގއި އެ 

 އިންނަނީ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހިތުން   ިއއްޒަ  17އަޅުަގނޑު  ދޭތެރޭަގިއ  ޮގތާ  އޮތް  ޑްރާފްޓުކުރެވިފައި  މިހާރު  މާއްދާ  މެންބަރުންެގ  ވަނަ  ތްތެރި 

ފާސްވީ   މާއްދާ  އެ  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީ  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ޮގތް  އޮތް  ވިސްނުންފުޅު 

 ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު ދެން އިން މާއްދާއަށް ދާނަން.

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި މާއްދާެގ    -)ކ(  -13)ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާެގ    13ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -18

އާމްދަނީެގ   އެއީ  އިންޓްރެސްޓް  ލިބޭ  ދަރަންޏަކަށް  ދޫކުރާ  ބޭންކަކުން  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއ  އެހެން  )ށ(ަގއި 

 ޮގތުަގއި ނުބަލާނީ އެ ދަރަނީެގ ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓުެގ... 
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 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟މި ާގނޫނުަގއި؟ މި މާއްދާެގ އަރިމަތި ސުރުޚީަގއި އިންނަނީ ކިހިނެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ؟ވަނަ މާއްދާ ކުރިން ނިމުނު ބައި  17އެއީ 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އާދެ! މުޅި މި ބައިެގ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ކިހިނެއްތޯ އިންނަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަފްޒާލް ެއއީ ެއކައުންޓިންގ ބޭސިސް.

 

  ދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އި

 ވަނަ މާއްދާ ެއއީ ާގނޫނުެގ އެކައުންޓިންގ ބޭސިސް އަރިމަތީ ސުރުޚީައކީ. މި ސްކްރީނުން މިހާރު ތި.  13އާދެ! މި 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އޯކޭ. އާދެ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! ކުރިއަށް. އާދެ

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް ބޭންކަކުން ދޫކުރާ ދަރަންޏަކަށް    -ވަނަ މާއްދާެގ )ކ(   13އާދެ!  

ެއއީ   އިންޓްރެސްޓް  ނުބަލާއެ  ލިބޭ  ޮގތުަގއި  އިންޓްރެއެ    އާމްދަނީެގ  އެ  ނުވަތަ  ޕްރިންސިޕަލް  ސްޓުެގ  ދަރަނީެގ 

ދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް  އަލަތުަގއި އަދި އެ  ހާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ    ނުލިބޭނެއެްއވެސް އަދަދެއް އަނބުރާ  

މިންަގނޑުތަކާ ހިސާބުކުރުުމެގ  ހުއްދަކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ކަމަށްވާނަމައެ އި  މަނިޓަރީ  މިޮގތުން    .ވެއެްއޮގތަށް 

. އަދި  ވެަގއި ހިމަނަންވާނެއެރެސްޓް އިންކަމް އޮން ސަސްޕެންސް ެއކައުންޓު  އިންޓްދަދުއަ އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި ނުބަލާ  

ދަދު އާމްދަނީެގ ޮގތުަގިއ ހިމަނާ ހިސާބުކުރާ އަދަދުން ޓެކްސް ނަާގނީ ެއކައުންޓިންގ ުއސޫލުތަކާ އެްއޮގތަށް އެ  އައެ  

އެ   ނުވަތަ  ކުރިންއަމުއްދަތު  ތެރެއިން  މުއްދަތުެގ  ހިސާބުކުރާ  ލިބޭ  ހިސާބު  ދަދު  ދެން   .ވެމުއްދަތުަގއެ  ެގއަންނަ 

ޮގތް އިން  ހިމަނާލާފައި  ހިސާބުކުރާ    ، ާގނޫނުަގއި  ބަދަލުކުރަނީ  ިމ  ުމއްދަތު  ނެޭގ  ޓެކްސް  ބަދަލަކީ  ެގނެވޭ  މި 

 އެ ލަފުޒު މި ބަދަލުކުރެވެނީ.  ،ބާރާތްޢިމުއްދަތަށް. އެ 

 

 ން: ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވު

 މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ ައންނަނީ ބަދަލު. އެ ބަދަލުން ައސްލު ކޮބައިތޯ އެ އަންނަ   ށްޒަފާހަަގކުރި ހަމައެކަނި ެއ ދެ ލަފުއެ އާދެ! ދެންމެ 

  ، ކުރުމުެގ މުއްދަތުހިސާބުާއދޭތޯ އެކަން ސާފުކޮށްލަން ހަމަ.   އަދި ާގނޫނީ ޮގތުން އެ އަންނަ ޗޭންޖެއް އެބަ ؟ޗޭންޖަކީ

  ؟ުގތީަގއި ކޮބައިތޯ ފަރަ އެޓެކްސްެގ ުމއްދަތު. އެ ދެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކު

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

މިހާރު އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު އެ ބުނަނީ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ނަަގންެވެގން ެއ އިންނަ މުއްދަތު އިނޭގތޯ.  

ތެރޭ އެ   ެގއެ ތާރީޚުދެން  ޓެކްސް ނަާގ މުއްދަތު އެއީ ޓެކްސް މިހާރު ވަކި އެބޭފުޅުން ދެއްވާނެ ދެއްތޯ ތާރީޚުތަކެއް.  

މުއްދަތު ުއސޫލުތަކާ  އަޅުަގނޑަށް  ހެންއެހެން  ،އިންނަ  އެކައުންޓިންގ  އިންނަނީ  މި  މީަގއި  ކުރެވެނީ.  މި  މާނަ   

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހިސާބުތައް  އެބޭފުޅުން  ފައިނޭންޝަލް    .އެްއޮގތަށް  ބުނަންޏާ  ފަސްޓް އިޔަމިސާލަކަށް،  ރައކީ 

ކްސް ނަާގ ުމއްދަތު ޮގތަށް ެއއީ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ޮގތަށް. ެއކަަމކު ޓެ  އެ  .ޖަނަވަރީން ތަރޓީފަސްޓް ޑިސެންބަރަށް

އަށް އެޮގތަށް ވެސް. އެ ތަފާތު. މިހާރު އެ    އިން ފެށިެގން ދެން އަންނަ އަހަރުެގ ޖޫން  ކިޔާފާނެ ދެއްތޯ މިހާރު ޖޫން

 ޑާ އަޅުަގނޑަށް މި މާނަ މި ކުރެވެނީ. ޑާއި، ޓެކްސް ޕީރިއެ އިންނަނީ އަސްލު ެއކައުންޓިންގ ޕީރިއެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސާފުވެަވޑަިއެގންފި ދެއްތޯ.  ،ރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޮޅުންމިހާ

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑަށް ސާފުެވއްޖެ.  

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

މިހާރު ޑިފައިން  އެހެންވީމާ،  އިތުރަށް  ޓަރމް  އެ  ހަމައެކަނި  ބަދަލަކީ  ެގނެވޭ  އަންނަ   މި  ޮގތުން  ކޮށްދިނުމުެގ 

މާއްދާއާ މި  އެހެންީވމާ،  ޮގތުަގއި.  ެއއްެވސް   ބަދަލެއްެގ  ވިސްނުންފުޅެއް  އެއްވެސް  އެހެން  އިތުރު  ދޭތެރޭަގިއ 

އޮތް މިހާރު  ނެތީމާ  ފާޅުކުރައްވާފައި  ބަ  މެންބަރަކު  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ދާނަންޮގތް  މާއްދާއަށް  އިން  ދެން   ލާފައި 

 އިނޭގތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ާގނޫނުެގ    -19 އިތުރުކުރުން.    24ބުނެވިދިޔަ  އަކުރެއް  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ    -24ވަނަ 

މަރުކަޒުން އެ ދާއިމީ މަރުކަޒުެގ ވެރިފަރާތަށް މާއްދާެގ )ށ(ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް ދާއިމީ  މި    -)ނ(

ހުރި އެހެން ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ދާއިީމ    ނުވަތަ އެ ދާއިމީ މަރުކަޒުެގ ވެރިފަރާތުެގ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

  -1.  ވެރެވޭނެއެ މަރުކަޒުެގ ވެރިފަރާތާ ުގޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ދައްކާ އަންނަނިވި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް ުއންޏެއް ނުކު

ފައިޕެ ނުވަތަ  ފީ  ދައްކާ  ޮގތުަގިއ  ރޯޔަލްޓީެގ  ުގޅިެގން  ޙައްޤަކާ  ނުވަތަ  މަރުކަޒަށް  ދާ  -2ސާ.  ޓަންޓެއް  އިމީ 

 ން.  ފޯރުވައިދީފަިއވާ ަވކި ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ ހިންުގމާ ުގޅިެގން ދައްކާ ކަމިޝަ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާއްދާއަށް ،  އެހެންވީމާ އިން  ދެން  ނުކުރައްވާތީ  މެންބަރަކު  ިއއްޒަތްތެރި  އެްއވެސް  ިއޢުތިރާޟެއް  މާއްދާއަށް  މި 

 ވާ.  ވަޑައިަގންނަ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަކުރު    24ޤާނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ    -20 އެ  ހަމަޖައްސައި،  ކަމުަގިއ  )ރ(  މާއްދާެގ  އެ  އެީއ  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ެގ  ތަކުދާއިމީ މަރުކަޒުެގ ހެޑް އޮފީހުެގ ޚަރަދު  ،ބޭނުމަށްމި ާމއްދާެގ    -)ރ(  -24ން.  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރު

ޚަރަދުތައް ކުރާ  ނުވަތަ  ފައިސާ  ދައްކާ  ފަރާތަކަށް  ުގޅުންހުރި  ވެރިފަރާތާ  މަރުކަޒުެގ  ދާއިމީ  ވެސް   ތެރޭަގއި 

ޮގވެހިމެނެއެ އިން  މާއްދާ  މި  ާގނޫނުަގއި  ދެން  މި .  އަކުރު،  މި  އިންނަނީ  މި  ާގނޫނުަގއި  ދަންނަވައިލާނަން.  ތް 

ވެރިފަރާތާ   މަރުކަޒުެގ  ދާއިމީ  ތެރޭަގއި  ޚަރަދުތަކުެގ  އޮފީހުެގ  ހެޑް  ހިނާގ  މަރުކަޒަށް  ދާއިމީ  ބޭނުމަށް  މާއްދާެގ 

ހިމެނެއެ  ޚަރަދުތައް ވެސް  އެހެނިހެން  ޚަރަދާއި  އޮފީސް  ހެޑް  ކުރާ  ފަރާތަކުން  ކުރީ ުގޅުންހުރި  މި   ަގިއ،ވެ.  މިހާރު 

ާގނޫނުަގއި އިންނަނީ. ދެން މި ެގނެވޭ ބަދަލަކީ، މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށް ދާއިމީ މަރުކަޒުެގ ހެޑް އޮފީހުެގ ޚަރަދުތަކުެގ  

 ތެރޭަގއި ދާއިމީ މަރުކަޒުެގ ެވރިފަރާތާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ ނުވަތަ ކުރާ ޚަރަދުތައް ވެސް ހިމެނޭ

އެހެންވީ ދައްކާ ކަމަށް.  ފަރާތްތަކަށް  ުގޅުންހުރި  ވެރިފަރާތާ  މަރުކަޒުެގ  ދާއިީމ  މި  ބަދަލަކީ.  ެގނެވޭ  މި  ިމއީ  މާ، 

 ތައް. މިއީ ެގނެވޭ ބަދަލަކީ. ކުރީަގއި މި އިންނަނީ އެހެނިހެން ޚަރަދު ،ފައިސާ ނުވަތަ ކުރާ ޚަރަދުތައް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ހިތުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވާތީ މިހާރު އޮތް ސާފުވެއްޖެ  އާދެ! މިހާރު  

 ން. ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު ދެން އިން ނަންބަރަށް ޖެހިލާނަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 -)ބ(   -30ރުން.  ނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުވަނަ ާމއްދާެގ )ބ(ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަ  30ނޫނުެގ  ާގދިޔަ  ބުނެވި  -21

)ރ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް އަންނަނިވި ޮގތަކުންކުރެ    ،)ށ( އާއި   ،މާއްދާެގ )ހ( ާއއިމި މާއްދާެގ  

ެގއްލުމެއް ނުވަތަ  ފައިދާެއއް  ފިޔަވައި  ޮގތަކަށްވާ  އާމްދަނީ  އާމްދަނީ   ވިޔަފާރި  ބިނާކުރެވޭ  ޓެކްސް  ފަރުދެއްެގ 

ނަވައިލާނަން. މި މާއްދާެގ  . ދެން މި މާއްދާއަށް، ިމ އަކުރަށް ެގނެވޭ ބަދަލު ދަން ވެއެހިސާބުކުރުމުަގެއއް ނުހިމެނޭނެ

ކުންކުރެ ޮގތަކަށްވާ ފައިދާެއްއ  ތަ)ރ( އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އަންނަނިވި ޮގތް  ،)ށ( ާއއި  ،)ހ( އާއި

ހިސާބުކުރުމުގައި އާމްދަނީ  ބިނާކުރެވޭ  ޓެކްސް  ފަރުދެއްެގ  ެގއްލުެމއް  ެގނެވެނީ    ނުހިމެނޭ  ނުވަތަ  އެ  ބުނާއިރު 

ވިިވޔަ  ، އިސްތިސްނާެއއް އިންނަނީ  މި  މިހާރު  އެހެންވީާމ،  ފިޔަަވއި.  އާމްދަނީ  ފިޔަަވއިފާރި  އާމްދަނީ   ޔަފާރި 

 ކަމަށް.  ނުހިމެނޭނެ  އެފަރުދެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި   އޮއާދެ!  ވިސްނުންފުޅު  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދޭތެރެ  ަގބޫލުކުރެވެނީ   ތްމާއްދާއާ  ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ޮގތް 

 ރަށް. ކަމަށް ބަލާފަިއ ދެން އިން ނަންބަ ޮގތް. އެހެންވީމާ، މާއްދާ ފާސްވީ މިހާރު އޮތް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  -30ކުރުން.  ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙު  2ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(ެގ    30ނޫނުެގ  ދިޔަ ާގބުނެވި  -22

ޮގތެްއަގއި  މީހެްއެގ    -2  -)ބ( މައިަގނޑު  ތަން ގާ ދިރިއުޅުން  ހަމަެއކަނި  މިލްކުަގއިވާ  އޭނާެގ  އަދި  އިމުވެފަިއވާ 

ޓަކައި މީހެްއެގ ދިރިުއޅުން މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި   ެގ ބޭނުމަށްވަނަ ނަންބަރު  1ނަންބަރުެގ މި  -1ން.  ފުކުރުތަޞައްރަ

  12ނޫނުެގ  ާގމި    ވަނީ  އޭނާެގ މިލްކުަގއިވާ ހަމައެކަނި ތަން ތަޞައްރުފުކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެފަިއވާ  ކުރެވިއިމުާގ

މާނައިަގ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ޒ(ަގއި  މާއްދާެގ  އަޅުަގނޑު  ވެއެ ވަނަ  ޮގތް  އިން  ާގނޫނުަގިއ  މި  ބިލުަގއި   .

ގަވާއިދު  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އިންނަނީ  މި  ކުރިން  އެްއޮގތްވާ  ހިއްސާކޮށްލާނަން.  އުސޫލުތަކާ  ކަނޑަައޅާ  ަގއި 
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ޮގތުެގ މަތިން އޭނާެގ ދިރިއުޅުން މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި ާގިއމުވެފައިވާތަން އަދި އޭނާެގ ިމލްކުަގއިވާ ހަމަެއކަނި ތަން  

މީހެްއެގ   ބަހާލެވިފައި  ބަޔަކަށް  ދެ  އަކުރު  މި  މިހާރު  ދެން  ޮގތެްއގައިތަޞައްރަފްކުރުން.  މައިަގނޑު    ދިރިުއޅުން 

ވަނަ ނަންބަރުެގ    1އަދި މި ނަންބަރުެގ  ފުކުރުން  އޭނާެގ ިމލްކުަގއިވާ ހަމަެއކަނި ތަން ތަޞައްރައަދި  ފަިއވާ  ވެއިމު ާގ

ޮގތެއްަގއި  ހާމީބޭނުމަށް ޓަކައި   އޭނާެގ މިލްކުަގއިވާ ހަމަެއކަނި ތަން އަދި  ފަިއވާ  ވެއިމުގާ ެގ ދިރިުއޅުން މައިަގނޑު 

ިއ  ވަނަ މާއްދާެގ )ޒ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާނައިގަ   12ނޫނުެގ  ާގމި    ވަނީ  ފުކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެތަޞައްރަ

 ނީ.ކަމަށް ބުނެ މި މާނަކުރުން ސްޕެސިފިކް މި ކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ީވ  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މި ެގނެވޭ ބަދަލާއެްއކޮށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީ އެ ފާސް  22އާދެ!  

 ތޯ.  މާއްދާއަށް ދާނަން އިނޭގ އިންކަމަށް ބަލާފައި ދެން 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކު  3ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    32ވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  ބުނެ  -23   -32ރުން.  ަވނަ ނަންބަރު 

ލުމަށް  މަސަ   -3  -)ށ( ބޭރުަގއި  މާޙައުލުން  މަސައްކަތުެގ  އަދި  ޚާއްޞަ  ބޭނުންކުރުމަށް  ންމުކޮށް  އާއްކަތުަގއި 

ދު. މި ެގނެވޭ  އެ މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ލާންޖެހޭ އަންނައުނަށް ހިނާގ ޚަރަ  އެކަށީެގންނުވާ އަންނައުނު ފިޔަވައި

އަންނަ"ބަދަލަކީ   ލާންޖެހޭ  މަސައްކަތުަގއި  ކުރާ  މީހަކު  އަދި  އެ  ޚާއްޞަ  ބޭނުންކުރުމަށް  މަސައްކަތުަގިއ  އުނަށް 

މިހެން އޮތް ޢިބާރާތުން   "މަސައްކަތުެގ މާޙައުލުން ބޭރުަގއި ލުމަށް ެއކަށީެގންނުވާ އަންނައުނު ފިޔަަވއި ހިނާގ ޚަރަދު 

އަންނައުނަށް" ލާންޖެހޭ  މަސައްކަތުަގއި  ކުރާ  މީހަކު  މި   "އެ  ބަދަލެއް  ޢިބާރާތުެގ  އުނިވެފައި  ބައި  އަންނަނީ.    މި 

މާޙައުލުން   މަސައްކަތުެގ  އަދި  ޚާއްޞަ  ބޭނުންކުރުމަށް  މަސަްއކަތުަގއި  ޮގތަކީ،  އިންނަ  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ، 

ބޭރުގައި ލުމަށް އާންމުކޮށް ެއކަށީެގންނުވާ އަންނައުނު ފިޔަަވިއ އެ މީހަކު ކުރާ މަސަްއކަތުަގއި ލާންޖެހޭ އަންނައުނަށް  

 ށް. މި އަކުރަމިއަށް. ޢިބާރާތުެގ ބަދަލެއް މި އަންނަނީ ހިނާގ ޚަރަދެއް. އެހެންވީމާ،  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ބައެއް އާދެ!   ބަދަލުތައް  ކުދިކުދި  ވަރަށް  މާނަކުރުމާއި  މިހިރީ  އިޞްލާޙުތަކުަގއި  ެގނެވޭ  މި  ހިތުން  އަޅުަގނޑު 

ވަރަށް   ހަމަ  އޮތީ  މި  ވެސް  މާއްދާ  ިމ  އެޮގތުން  މެންބަރުން މާއްދާތަކުަގއި.  އިްއޒަތްތެރި  ިއޞްލާޙެއް.  ކުޑަކުޑަ 

 ން.މާއްދާއަށް ދާނަ ންއިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވަންޏާ އަޅުަގނޑު އެ ާމއްދާ ވެސް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި ޖެހިެގން އި 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަންނަނިވި  5ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    32ނޫނުެގ  ދިޔަ ާގބުނެވި  -24   -32ރުން.  ޮގތަށް އިޞްލާޙުކު  ަވނަ ނަންބަރު 

ސީދާ ުގޅުންހުރި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ހިނާގ ޚަރަދުތައް   އޭނާ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ  ،ނަމަ  ލިބޭ މީހެއްއުޖޫރަ    -5  -)ށ(

ަވޒީފާއާ ުގޅުންހުރި ތަޢުލީމެއް ނަމަވެސް ނުވަތަ ނޫން ނަމަވެސް އެ މީހަކު    ފިޔަވަިއ، އޭނާ އަދާކުރާ  ސީދާޮގތުން 

އެ މީހަކު ތަޢުލީމު  ނަމަ    ލިބޭ މީހެއްއުޖޫރަ  "ދު. ދެން ާގނޫނުަގއި މި އިންނަނީ  ލުކުރުމަށް ހިނާގ ޚަރަސިހާތަޢުލީމު  

ހިނާގ    ނޫން ނަމަވެސް  މަވެސް ނުަވތަތަޢުލީމެއް ނަުގޅުންހުރި  ޮގތުން  ސީދާ   އޭނާ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާހާސިލުކުރުމަށް  

ނާ އަދާކުރާ ަވޒީފާާއއި ސީދާ ުގޅުންހުރި ތަމްރީނު ހޯދުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ަވޒީފާެގ ކުރިއެރުން އޭ  ޚަރަދު

ފިޔަަވއި ޚަރަދުތައް  އެހީތެރިވެދޭ  ސީދާޮގތުން  މި   " ހޯދުމަށް  ބައި  މި  ކަނޑާލާފައި  ޢިބާރާތް  އިން  މިޮގތަށް 

އޭނާ އި  ވަޒީފާއާ  އަދާކުރާ"ރެވެނީ  އިޞްލާޙުކު ފިޔަަވއި  ޚަރަދުތައް  ހިނާގ  ހޯދުމަށް  ތަމްރީނު  ުގޅުންހުރި  ސީދާ 

ލުކުރުމަށް ހިނާގ ސިހާތަޢުލީމު    ސީދާ ުގޅުންހުރި ތަޢުލީމެއް ނަމަވެސް ނުވަތަ ނޫން ނަމަވެސް ިއ  އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ

 ނަމަ. އެއީ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހެއް "ދުޚަރަ

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ވިސްނުންފުޅެްއ  އަޅުަގނޑުމެން   އިތުރު  އެްއެވސް  ހަމަ  މެންބަރުންެގ  ިއްއޒަތްތެރި  ދަންނަވާލެވުނީމަ  މާއްދާތަްއ  މި 

އިްއޒަތްތެރި   ންއޮެވއްޖެްއޔާމު އަޅުަގނޑުމެން  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  އެއަށް  ހިއްސާކޮށްދެްއވާތި.  ވިސްނުންފުޅެއް  އެ 

ދަންނަވާލެވުނު   މި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފާސްކުރަމުންދާނީ.  މާއްދާތައް  ޮގތަކަށް  އެއްބަސްެވޭވ  މެންބަރުންނަށް 

އޮތްޮގ  އަށްމާއްދާ ާމއްދާ  އެ  އިޢުތިރާޟެއްނުކުރަްއވާތީ  މާއްދާއަށް އެްއވެސް  އިން  ދެން  ބަލާފައި  ރަނަގޅުކަމަށް    ތް 

 ދާނީ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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  އުޖޫރަ ލިބޭ   -6  -)ށ(  -32ން.  ަވނަ ނަންބަރު އުނިކުރު  6ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    32ދިޔަ ާގނޫނުެގ  ބުނެވި  -25

  ނުހިމެނޭ   ޚަރަދެއްކަމުަގއި  ބޭނުންވާ  ކޮންމެހެން   އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ވަޒީފާެގ  އޭނާެގ  ،ނަމަ  މީހެއް

ވަނަ މާއްދާަގއި މި އިންނަނީ އުނިކުރެވޭ ޚަރަދުތައް. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ    32ޚަރަދުތައް. ދެން ާގނޫނުެގ  

ދިރިއުޅުމަށް    6 ބޭނުމަށް  މާއްދާެގ  މި  އިންނަނީ  މި  )ށ(ަގިއ  އުނިކުރެވެނީ.  މި  ނަންބަރު  އަިމއްލަ ވަނަ  ނުވަތަ 

 ބޭނުންތަކަށް ހިނާގ ޚަރަދުެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ޚަރަދުތަްއ ހިމެނޭނޭ ކިޔާފައި އިންނައިރުަގއި އުޖޫރަ ލިބޭ މީހެއް 

ކޮންމެ  ނުހިމެނޭ  ޚަރަދެއްކަމުަގއި  ބޭނުންވާ  ކޮންމެހެން  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާެގ  އޭނާެގ  ނަމަ 

 ވެނީ.  އުނިކުރެ ޚަރަދެއް މި ނަންބަރު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދާނަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީ ައޅުަގނޑު ދެން އިން މާއްދާއަށް އެްއވެސް 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނުެގ  ބުނެ  -26 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރު  34ވިދިޔަ  ާމއްދާ އަންނަނިވި  މި    -)ހ(  -34  ،ކެޕިޓަލް ލޮސްން.  ވަނަ 

ެގއްލުމެއް  30ާގނޫނުެގ   ކޮންމެ  ހިސާބުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  މާއްދާއާ  ވަނަ  އެ  އުނިކުރެވޭނީ    ެވސް 

ޮގތުެގ ފައިދާއިން  އެްއޮގތްވާ  ހިސާބުކޮށްފައިވާ  މުއްދަތު މަތިން  ހިސާބުކުރާ  ެގއްލުންވެފައިވާ  ެއ    ވެ.ަގއެ ެއ  ނުވަތަ 

ެގއްލުުމެގ  ފައިދާއަށްވުރެ   ނޫނުެގ  ާގދަދު އިތުރުވާ މިންވަރަކަށް ވިދިެގން އަންނަ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުަގއި މި  އައެ 

ެގއްލުމުެގ    30 ިއތުރުވާ  ފައިދާއިން  ދަށުން ހިސާބުކޮށްފައިވާ  އަޅާ އަވަނަ މާއްދާެގ  މި ވެ ކެނޑިދާނެއެ  ދަދު  . ދެން 

މި ބަހާލެެވނީ މިހާރު )ހ(، )ށ( އަދި   ށްައކާއި )ށ( އަކަލާއިރުަގއި )ހ(  ާގނޫނުަގއި މި މާއްދާ އިންނަ ޮގތަށް ބަލާ

ާގނޫނުެގ   މި  އިންނަނީ  މި  މާއްދާަގިއ  މި  ކުރިން  މާއްދާ.  މި  ބަހާލަވެނީ  މި  )ށ(ެގ    30)ނ(އަށް  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މަތިން  ޮގތުެގ  ެއއްޮގތްވާ  މާއްދާއާ  އެ  ުއނިކުރެވޭނީ  ވެސް  ެގއްލުމެއް  ކޮންމެ  ހިސާބުކޮށްފައިވާ  ދަށުން 

ނުވަތަ އެ ފަިއދާއަށްވުރެ އެ ެގއްލުމުެގ    ވެ.ކޮށްފައިވާ ފައިދާއިން ެއ ެގއްލުންވެފަިއވާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުަގއެ ހިސާބު

ާގނޫނުެގ   މި  މުއްދަތުަގއި  ހިސާބުކުރާ  އަންނަ  ޖެހިެގން  މިންވަރަކަށް  އިތުރުވާ  ދަށުން   30އަދަދު  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ކެނޑިދާނެއެ އަޅާ  އަދަދު  ެގއްލުމުެގ  އިތުރުވާ  އެ  ފައިދާއިން  މި ެވ.  ހިސާބުކޮށްފައިވާ  އިތުރަށް  ދެން  އިނދެފައި 

ާގނޫނުެގ  އަންނަ މި  އަދި  ކަމަށް   33ނީ  އާމްދަނީ  ބިނާކުރެވޭ  ޓެކްސް  ނުވަތަ  ެގއްލުން  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ިމއާ . މި ޢިބާރާތްކޮޅު އުނިވެފައި )ށ( ވެއެްއޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތިންނެ  އިބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަންތަން މާނަކުރުން ވާނީ 



 2021 ޖުލައި 1                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  42ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤު

 

 

46 

 

)ހ(ެގ ދަށުން ެގއްލުމުެގ އަދަދެއް ކުރިއަށް ހުރި މި މާއްދާެގ    ،އަދި )ނ( މި އިތުރުވަނީ. )ށ(ަގއި މި އިންނަނީ

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުަގއި އުނިކުރާނަމަ އެޮގތުން އުނިކުރުމަށް ެގންދެވޭނީ  

ެގއްލުންވި ިގނަެވެގން    އެ  ފެށެިގން  ތާރީޚުން  ނިމުނު  މުއްދަތު  މުއްދަތަށެ  5ހިސާބުކުރާ  ދުވަހުެގ  އަދި  ވެއަހަރު   .

އިތުރުކުރެވެނީ މި  ޮގތުަގއި  ެގންދަންވާނީ   ،)ނ(ެގ  އުނިކުރަމުން  އަދަދު  ެގއްލުމުެގ  ދަށުން  )ހ(ެގ  ާމއްދާެގ  މި 

 ންނެވެ. ތަރުތީބުން ކުރިން ވީ ެގއްލުން އުނިކުރާ އުސޫލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފުެވވަޑައިެގންފި  ހިތުން މިހާރު އިތުރުކުރެވުނު ބައިތައް  އަޅުަގނޑު  

ޮގތް ރަނަގޅު    ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ެއްއވެސް ިވސްނުންފުޅެއް، ކޮމެންޓެއް ނުކުރަްއވާތީ. އެހެންވީމާ، މި އޮތް

 ދާނަން. ކަމަށް ބަލައި އަޅުަގނޑު ދެން ޖެހިެގން އިން މާއްދާއަށް

 

 ކެވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއް

ާގ  -27 އިތުރުކު  36ނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ  އަކުރެއް  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ    -36ރުން.  ވަނަ 

އުނިކޮށްފައިވާ  މި    -)ނ( ދަށުން  )ހ(ެގ  މުއްދަ  ދަށްދައަމާއްދާެގ  އެ  ތުހިސާބުކުރާ  ލިބިއްޖެނަމަ،  ދަދަކީ  އަަގއި 

މުއްދަތެ ލިބުނު  އް ހިސާބުކުރާ  ބަލަންާވނެަގިއ  ދެން  ވެއެއާމްދަނީކަމުަގިއ  ޮގތް    36.  އިން  ާގނޫނުަގއި  މާްއދާ  ވަނަ 

  36 އުސޫލު. ދެން  ސަވަނަ ބާބުެގ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއް  6ވަނަ މާއްދާ މި އަންނަނީ    36ހިއްސާކޮށްލާނަން.  

ދާެގ )ށ(ެގ ފަހަތަށް އަކުރެއް މި ވަނަ މާއްދާެގ އަރިމަތި ސުރުޚީއަކީ ބޭންކް. އެހެންވީމާ، މި އިތުރުކުރެވެނީ މި މާއް

އި މި  )ށ(ަގއި  ބޭންކަކުން  އިތުރުކުރެވެނީ.  ފިޔަވައި  އަދަދުތައް  އުނިކުރެވޭ  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި  ންނަނީ 

ކޮށްފައިާވ އެހެނިހެން އިންެވސްޓްމަންޓުތަކާ ުގޅިެގން އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ދަރަނީެގ ޕްރޮވިޝަން  

 ޮގތުަގއި.   . އެހެންވީމާ، އިތުރު މި ކުރެވެނީ )ނ( ެގވެކުރެވޭނެއެ އުންޏެއް ނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވާލެވުނު   އޮތްތި  ނެތީމަ  ިވސްނުންފުޅެއް  ތަފާތު  އެްއވެސް  ބަލާފަިއ    މާއްދާަގިއ  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ޮގތް 

 ދާނަން.  އަޅުަގނޑު ދެން އިން މާއްދާައށް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

.  އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  3ަވނަ ނަންބަރުެގ    2ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    39ާގނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ    -28

ހިނާގފަިއވާހިސާބުކުރާ    -3  -(2)  -)ށ(  -39 ނިމުނުއިރު  ރިޕޯޓުކޮށްފައި  ،މުއްދަތު  ކްލެއިމްތަްއ    ނަމަވެސް  ނުވާ 

ނޮޓް   ބަޓް  ހިސާބުކޮށްފައި)އިންކަރޑް  ކްލެއިމްސް(  ކޮމިޝަނަރ އާވަނީ   ރިޕޯޓެޑް  އަދި  ބަލަިއަގންނަ  ންމުކޮށް 

 އަދަދުތަްއ. ދެން ާގނޫނުަގއި އެ ާމއްދާ އިން ޮގތް ވާނަަމ އެ    ބޫލުކުރާ އެކްޗުއޭރިއަލް އުސޫލަކުން ކަމަށްަގޖެނެރަލް  

އަޅުަގނޑު ސްކްރީނުން )ވަުގތުކޮޅަކަ  މިހާރު  ވަނީ.  މި  )ށ(ެގ    39ށްފަހު(  ޝެއަރކޮށްލާފައި  )ށ(.  މާއްދާެގ  ަވނަ 

އުނިކުރުން.  އާމްދަނީން  ޖުމްލަ  ފަރާތެއްެގ  އެ  އަދަދުތައް  އަންނަނިވި  އިންނަނީ  މި  ކުރީަގއި  ނަންބަރު  ދެވަނަ 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހުރި އެކްސްޕަޔަރޑް ރިސްކް ރިޒަރްވެގ ބާކީ އަދި ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު  

ކުލެއިމްތަކަށް  ރިޕޯޓުކޮ ހުރި  ނުދައްކާ  ފައިސާ  ނަމަވެސް  ދަްއކަންޖެހޭ  ފަިއސާ  ުގޅިެގން  ެއއާިއ  އަދި  ށްފައިާވ 

ހިސާބުކުރާ  އަދި  ކުލެއިމްސް(  ޕެއިޑް  ނޮޓް  ބަޓް  )ރިޕޯޓެޑް  އަދަދު  އަންދާޒާކުރާ  މިންަގނޑެއްަގިއ  އެކަށީެގންވާ 

ވާ ކުލެއިމްތައް އެއީ )އިންކަރޑް ބަޓް ނޮޓް ރިޕޯޓެޑް  މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހިނާގފައިވާ ނަމަވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނު

އެކްޗުއޭރިއަލް  ޤަބޫލުކުރާ  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  އަދި  ބަލަިއަގންނަ  ޢާއްމުކޮށް  ވަނީ  ހިސާބުކޮށްފައި  ކުލެއިމްސް( 

ނާގފަިއވާ.  އުސޫލަކުން ކަމަށް ވާނަމަ އެ އަދަދުތައް. ދެން ކުރީަގއި މި އިންނަނީ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު ހި

ދެން މި ެގނެވޭ ބަދަލަކީ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހިނާގފައިވާ، ފެށުނުއިރުެގ ބަދަލުަގއި ނިމުނުއިރު މިހާރު  

 މި ބަދަލުކުރެވެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަދަ ެގނެވޭ  މި  މިހާރު  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ޮގތް  އާދެ!  އޮތް  ލާއެއްކޮށް 

 ރަނަގޅު ކަމަށް ބަލާފައި ައޅުަގނޑު ދެން އިން މާއްދާއަށް ދާނަން. 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރު.  އާދެ! ދުވާފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ
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 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މި ކޮމިޓީ ކިހާއިރެްއވަންދެންތޯ ކުރިއަށް ދަނީ ސާފުކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަސައްކަތްކުރެވޭ    11އަޅުަގނޑު   މިރޭ  ދެން  އިނޭގތޯ.  ކުރަނީ  މަސައްކަތް  މި  ބަލައިެގން  ކަމަށް  ޖަހަންދެން 

ނިންމަން   އޮތީމަ.  ދީފައި  ސުންަގޑި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނިންމަންޖެހޭތީވެ،  މާދަމާ  ބަލަިއ  ަމއްޗަށް  މިންވަރެއްެގ 

މާދަމާ އަދި އެއް ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވައިލެޭވވަރަށް މިރޭ   މަސައްކަތްކުރަން އޮތީމަ އިނޭގތޯ. އޮތީމަ ހިތަށްއަރަނީ

ިއއްޒަތްތެރި   އެކަމަކު  ދަނީ.  މި  ވިސްނުމުަގއި  އެ  ެގންދާނީއޭ.  ކުރިއަށް  މަސަްއކަތްކޮށްފައި  ީވވަރަކަށް  ވެސް 

އެޮގތަކަށް   ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅު  އަވަސްކުރަން  ަގޑި  ވެސް  މިރޭ  ކުރިއަށް  މެންބަރުންނަށް 

 ެގންދާނަން. އަފްޒާލް ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެއްާވ! 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނުެގ    -29 ބައިނަލްއަޤުވާމީ    40ބުނެވިދިޔަ  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ހ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ވިޔަފާރި   ބަޔާންކޮށް  -)ހ(  -40ދަތުރުފަތުރުެގ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ާގނޫނުަގއި  ާގނޫނުެގ  މި  މި  ވީނަަމވެސް    11ފައި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ޑ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އާމްދަނީން ޓެކްސް ދައްކާނީ ެއ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުަގއި ލިބުނު އާމްދަނީެގ  

އިންސައްތަިއެގ ރޭޓުަގެއވެ. ދެން ާގނޫނުަގއި ިއން ޮގތް ދަންވައިލާނަން. މި ާގނޫނުަގއި އެހެން ޮގތަކަށް    2ޖުމްލައިެގ  

ވަނަ ާމއްދާެގ )ޑ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ާއމްދަނީން ޓެކްސް ދައްކާނީ    11ޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ިމ ާގނޫނުެގ  ބަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި މިހާރު މި އިންނަނީ. ދެން    40ިއންސައްތަިއެގ ރޭޓުަގއި ކަމަށް    2އެ އާމްދަނީެގ ޖުމްލައިެގ  

ދައް ޓެކްސް  އާމްދަނީން  އިޞްލާޙަކީ  ެގނެވޭ  ޖުމްލަ  މި  އާމްދަނީެގ  ލިބުނު  މުއްދަތުަގއި  ހިސާބުކުރާ  އެ   2ކާނީ 

ހިސާބުކުރާ   ެގނެވެނީ.  މި  އިޞްލާޙު  މި  ޮގތަށް  މި  އެހެންވީާމ،  އިތުރުކުރެވެނީ.  މި  ކަމަށް  ރޭޓުަގއި  އިންސައްތަ 

 އިންސައްތައެއް.  އިންސައްތަ. ކުރީަގއި މި އިންނަނީ އެ އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ  2މުއްދަތުަގއި ލިބުނު އާމްދަނީެގ ޖުމުލަ  

 ދެން މިހާރު ބޮޑަށް ސްޕެސިފިކްެވެގން މި އަންނަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! ައޅުަގނޑު ހިތުން މި ދަންނަވައިލެވުނު މާއްދާާއ ދޭތެރޭަގިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތަފާތު ވިސްނުންފުޅެްއ  

  ދާނަން އިނޭގތޯ.  ނެތީމަ މި އޮތް ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް ދެކި ކުރިއަށް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނުެގ    -30 އިތުރުކުރުން.    41ބުނެވިދިޔަ  ައކުރެއް  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  )ރ(ެގ  މާއްދާެގ    -41ވަނަ 

ާގނޫނުެގ    -)ބ( މި  ލިބޭ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބަޔާން  ޓެކްސް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ާމއްދާަގިއ    12މި  ވަނަ 

ހުށަހެޅުމަށް  މީރާއަށް  ބަޔާނާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި  މަޢުލޫމާތު  އާމްދަނީެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ލިބެިގންެވއެެވ.   ޖެނެރަލްއަށް  ކޮމިޝަނަރ  އިޚުތިޔާރު  އަރިމަތީ    41ކަނޑައެޅުުމެގ  ާގނޫނުަގއި  މާްއދާެގ  ވަނަ 

ދެއްކުން ލާޒިމުވުން. އެހެންވީމާ، މި މާްއދާަގއި )ހ(އިން ފެށިެގން  ސުރުޚީއަކީ، ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ޓެކްސް  

 )ރ(އަށް މި އިންނަ އަކުރުތަކަށް މި އިތުރުކުރެވެނީ )ރ(ެގ ފަހަތަށް )ބ(ެގ ޮގތުަގއި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާއްދާެގ    30ދަންނަވައިލެވުނު   އިއް 41ވަނަ  ރަނަގޅުކަމަށް  ޮގތް  އޮތް  ތި  މިހާރު  )ބ(  މެންބަރުންެގ  ެގ  ޒަތްތެރި 

 ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް ނެތީމަ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ދެން ޖެހިެގން އިން މާއްދާއަށް ދާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނުެގ    -31 ިއޞްލާޙުކުރުން،    43ބުނެވިދިޔަ  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ޅ(  މާއްދާެގ  އެްއވެސް    -)ޅ(  -43ވަނަ 

ހިސާބުކުރާ    ޓެކްސް ނިމޭ  އަހަރުަގއި  ޓެކްސް  އެ  ދެއްކުމުަގއި  ޕޭމަންޓެއް  އިންޓަރިމް  ދައްކަންޖެހޭ  އަހަރަކަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ    55ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    54މުއްދަތުެގ އެ ފަރާތުެގ އާމްދަނީން މި ާގނޫނުެގ  

ދަ ާގނޫނުެގ  މި  އަދަދު  އުނިކޮށްފަިއވާ  ޮގތުަގއި  ެއ  ޓެކުހުެގ  މަތިން  ޮގތެްއެގ  ކަނޑައަޅާ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ށުން 

ެއ   އެހެންނަމަވެސް،  އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.  އަދަދުން  ޕޭމަންޓުެގ  އިންޓަރިމް  ދައްކަންޖެހޭ  މުއްދަތަކަށް  އެ  ފަރާތުން 

ާގނޫނުެގ   މި  ާގނޫނުެގ    27ފަރާތުން  މި  އިޚުތިޔާރުކޮށްފިނަމަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  )ހ(އަށް  މާއްދާެގ  ވަނަ   55ވަނަ 

ދައްކަންޖެހޭ   މުއްދަތަށް  އެ  ފަރާތުން  އެ  އަދަދު  އުނިކޮށްފައިވާ  ޮގތުަގއި  ޓެކުހުެގ  ވިތުހޯލްޑިންގ  ދަށުން  މާއްދާެގ 

އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓުެގ އަދަދުން އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިީއ ާގނޫނުަގއި މި މާއްދާ އިން ޮގތް މިހާރު ދައްކާލެވިފަިއ  

ާގނޫނުަގއި  ކުރިން  ވަނީ.  ޕޭމަންޓެއް   މި  އިންޓަރިމް  ދައްކަންޖެހޭ  އަހަރަކަށް  ޓެކްސް  އެއްވެސް  އިންނަނީ  މި 
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ވަނަ    54ދެއްކުމުަގއި އެ ޓެކްސް އަހަރުަގއި ނިމޭ ހިސާބުކުރާ މުްއދަތުަގއި އެ ފަރާތުެގ އާމްދަނީން މި ާގނޫނުެގ  

ށްފައިާވ ނުވަތަ އުނިކުރާނެ ކަމަށް  ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްހުެގ ޮގތުަގއި އުނިކޮ  55މާއްދާ ނުވަތަ  

ބާރާތުން މި އުނިކުރެވެނީ ނުވަތަ އުނިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެޭވ  ޢިބެލެވޭ ވިތުހޯލްޑިން ޓެކްހުެގ އަދަދު. އެހެންވީމާ، މި  

ާގނޫނުެގ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުެގ އަދަދު. އެހެންވީމާ، އެތަންކޮޅު އުނިކުރުމަށްފަހުަގއި ދެން މި އަންނަނީ މި  

ޮގތެްއެގ މަތިން އެ ފަރާތުެގ މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓުެގ އަދަދުން  ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅާ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(އަށް    27ކުރެވިދާނެއޭ އިދެފައި ދެން އިތުރު މި ވަނީ، އެހެންނަމަވެސް އެ ފަރާތުން މި ާގނޫނުެގ  

އިޚުތިޔާ ާގނޫނުެގ  ޢަމަލުކުރުމަށް  މި  ޮގތުަގިއ    55ރުކޮށްފިނަމަ  ޓެކުހުެގ  ވިތުހޯލްޑިންގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

އުންޏެްއ   އަދަދުން  ޕޭމަންޓުެގ  އިންޓަރިމް  ދައްކަންޖެހޭ  މުއްދަތަށް  އެ  ފަރާތުން  އެ  އަދަދު  އުނިކޮށްފަިއވާ 

 ށް އޮތް އޮތުމަށް.ނުކުރެވޭނެެއވެ. އެހެންވީމާ، ިއސްތިސްނާއެއް މި އަންނަނީ ުއނިކުރެވިދާނެ ކަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު  އެހެންވީމާ،  މެންބަރުންނަށް.  އިްއޒަތްތެރި  ދެކެނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ސާފުވެއްޖެ  މިހާރު  އާދެ! 

ޖެހިެގން އޮތް މާއްދާއަށް    އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަންނަވައިލެވުނު މާއްދާ އޮތް ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް ބަލާފައި ދެން 

 ދާނަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ާގނޫނުެގ    -)ށ(  -44ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    44ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -32

ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    54ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅާ ޮގތެއްެގ މަތިން އެ ފަރާތުެގ އާމްދަނީން މި ާގނޫނުެގ  

ވަނަ    43 މާއްދާެގ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްހުެގ ޮގތުަގއި އުނިކޮށްފަިއވާ އަދަދުެގ ތެރެިއން މި ާގނޫނުެގ  ވަނަ  55

މި  އިންނަނީ  މި  ާގނޫނުަގއި  ދެން  އަދަދު.  އޮތް  ނުކުރެވި  އުނި  އަދަދުން  ޕޭމަންޓުެގ  އިންޓަރިމް  ދަށުން  މާއްދާެގ 

ގަވާއި ޮގތެްއެގ މަތީން އެ ފަރާތުެގ އާމްދަނީން މި  މާއްދާެގ )ށ(ަގއި، މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  ދުަގއި ކަނޑައެޅޭ 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުެގ ޮގތުަގިއ އުނިކޮށްފައިާވ ނުވަތަ    55ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    54ާގނޫނުެގ  

މި   ވެސް  މާއްދާއިން  މި  އަދަދު.  ޓެކުހުެގ  ިވތުހޯލްޑިންގ  ބެލެވޭ  ކަމަށް  އުނިވަނީ.  ބާރާތްކޮޢިއުނިކުރާނެ  މި  ޅު 

ާގނޫނުެގ   މި  ތެރެއިން  ައދަދުެގ  އުނިކޮށްފަިއވާ  ޕޭމަންޓް    43އެހެންވީމާ،  އިންޓަރިމް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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އުނިވަނީ.   މި  އަދަދު  ބެލެވޭ  ކަމަށް  އުނިކުރާނެ  އަންނަނީ.  މި  މިހާރު  އަދަދު  ޮއތް  ނުކުރެވި  ހިސާބުކުރުމުަގއި 

 ކަނި މިހާރު މި އަކުރުަގިއ މި ހިމެނެނީ.  އެހެންވީމާ، އުނިކޮށްފަިއވާ އަދަދު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިމ   އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ޮގތް  އޮތް  މި  މިހާރު  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ސާފުެވއްޖެ  އާދެ! 

އަޅުަގ ދާނަން.  ނަންބަރަށް  އޮތް  ޖެހިެގން  އެހެންވީމާ،  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީ.  ޖެހިެގން ދެކެނީ  މިހެން  އަދި  ނޑު 

އިން ނަންބަރަށް ދާ ފަހުން ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވިސްނުންފުޅަށް ތަފާތު ވިސްނުމެއް އައި ކަމަށް ވާނަމަ 

ހަމަ އިޝާރާތްކޮށްލީމަ އަޅުަގނޑު އެ މާއްދާއަކަށް ރިޢާޔަތް ވެސް ކުރާނަން ފަހުން އިނޭގތޯ. ދެން ޖެހިެގން އިން  

 ލަދެްއވާ!  މާއްދާ ދަންނަވައި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  -46ވަނަ މާއްދާ އަންނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ޓެކްސް ބަޔާން އިޞްލާޙުކުރުން،    46ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -33

ާގނޫނުެގ    -)ހ( )ހ(އާިއ    44މި  މާއްދާެގ  ބަޔާނެއްަގއި    57ވަނަ  ޓެކްސް  ހުށަހަޅާފަިއވާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ އަދަދުތަކަކީ ރަނަގޅުނޫން އަދަދުތަކެއް ކަމަށް  ބައިތަކެއް އުނިވެފައިވާ ކަމަށް ނުވަތަ އެ ބަޔާނުަގއި

ާގނޫނުެގ  އެ ބަޔާން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މި  )ނ(އާއި    42ަގބޫލުކުރެވޭނަމަ  މާއްދާެގ  މާއްދާަގއި    58ވަނަ  ވަނަ 

ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ހުށަހަޅަިއ    12ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބަޔާނެއް  ޓެކްސް  އިޞްލާޙުކޮށްފައިާވ  ތެރޭަގިއ  މަސްދުވަހުެގ 

)ށ( ިއޞްލާޙުކުރެވިދާނެެއވެ.  ބަޔާން  ހުށަހެޅި  ފަ  -ކުރިން  ހުށަހަޅާ  ބަޔާން  ޮގތުަގިއ  ޓެކްސް  ޓެކުހުެގ  ރާތުން 

އަދަދުަގިއ   ބަޔާނުަގއި ހިސާބުކޮށްފައިވާ  ބަޔާނުަގއި ނުވަތަ އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް  ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ޓެކްސް 

އެރިތުމެޓިކް އެރަރއެއް ނުވަތަ ޓައިޕޮްގރެފިކަލް އެރަރެއއް އޮތް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ 

ޮގތުެގ މަތިން   -ަގޅުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ނިންމިދާނެއެވެ. )ނ(އެ ކުށް ރަނ މި މާއްދާެގ )ށ(ަގިއވާ 

ސަބަބާއެކު   ފަރާތަށް  ދައްކާ  ޓެކްސް  އެކަން  ނިންމައިފިނަމަ  އިޞްލާޙުކުރަން  ކުށެއް  ޖެނެރަލްއަށް  ކޮމިޝަނަރ 

އިންނަ ިމ  މާއްދާ  މި  ާގނޫނުަގއި  ދެން  އަންަގންވާނެެއވެ.  ކުރިން    46ޮގތް،    ލިޔުމުން  ާމއްދާ،  ވަނަ   46ވަނަ 

ބަޔާނުަގއި  ޓެކްސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  އިންނަނީ،  މި  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ 

ެއ   ކަމަށް  އަދަދުތަކެއް  ނޫން  ރަނަގޅު  އަދަދުތަކަކީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނުވަތަ  ކަަމށް  އުނިވެފަިއވާ  ބައިތަކެްއ 

މި  ފަރާތްތަކަ ނުވާނަމަ  އިޞްލާޙުކޮށްފައި  ބަޔާން  ޓެކްސް  ދަށުން  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  މި  އަދި  ޤަބޫލުކުރެވޭނަަމ  ށް 
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މަސްދުވަހުެގ   12ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން    58ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(އާއި    42ާގނޫނުެގ  

ކު މި  ހުށަހަޅަިއ  ބަޔާނެއް  ޓެކްސް  އިޞްލާޙުކޮށްފައިާވ  ކަމަށް.  ތެރޭަގއި  އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެ  ބަޔާން  ހުށަހެޅި  ރިން 

ވަނަ    57ވަނަ މާއްދާއާިއ    41ދެން މި އިޞްލާޙު ކުރެވެނީ، މި އަކުރުން މި އިޞްލާޙު މި ކުރެވެނީ މި ާގނޫނުެގ  

ތަކެްއ  މާއްދާެގ ރިފަރެންސް އިތުރުކުރެވިފައި މި ބުނަނީ އެ ދެ ާމއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާފަިއވާ ޓެކްސް ބަޔާނެއްެގ ބައި

އުނިވެފަިއާވ ކަމަށް ނުވަތަ ެއ ބަޔާނުަގއި ކަނޑަައޅާފަިއވާ އަދަދުތަކަކީ ރަނަގޅު ނޫން ައދަދުތަކެއް ކަމަށް އެ ބަޔާން  

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުން    58ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( އާިއ    42ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ަގބޫލުކުރެޭވނަމަ މި  

ތެ  12ފެށިެގން   ބަޔާން  މަސްދުވަހުެގ  ހުށަހެޅި  ކުރިން  ހުށަހަޅައި  ބަޔާން  ޓެކްސް  ިއޞްލާޙުކޮށްފަިއވާ  ރޭަގއި 

އިޞްލާޙުކުރެވިދާނޭ. ދެން )ށ(އަށް ެވސް މި އަންނަނީ ހަމަ އެކަހަލަ ބަދަލެއް. އެހެންީވމާ، )ށ(ަގއި ކުރީަގިއ މި 

ިއ ޚިލާފުނުވާ ޮގތެއްެގ މަތިން ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނަށް ދީފައި އެ ާގނޫނޫނާ  3/ 2010އިންނަނީ، ާގނޫނު  

ކޮމިޝަނަރ   ފަރާތަށް،  ެއ  އެކަން  މީރާއިން  ކަމަށް.  އެންިގދާނެ  ފަރާތަށް  އެ  އެކަން  ރަނަގޅުކޮށް  ކުށް  އެ 

ޖެނެރަލްއަށް އެންިގދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިފަހަރު މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙުަގއި އިތުރަށް މި ސްޕެސިފިކް ކުރެވެނީ 

ހުށަ ބަޔާން  ނުވަތަ  ޓެކްސް  ބަޔާނުަގއި  ޓެކްސް  ކަމަށް  ދައްކަންޖެހޭ  ޮގތުަގިއ  ޓެކްހުެގ  ފަރާތުން  ހަޅާ 

ޓައިޕޮްގރެފިކް  ނުވަތަ  އެރަރެއއް  އެރިތެމެޓިކް  ައދަދުަގއި  ހިސާބުކޮށްފަިއވާ  ބަޔާނުަގއި  ޓެކްސް  އިޞްލާޙުކޮށްފަިއވާ 

ރަނަގޅުކުރުމަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް މި   އެރަރެއއް އޮތް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ެއ ކުށް

ފަރާތަށް   ދައްކާ  ޓެކްސް  ނިންމައިފިނަމަ  ިއޞްލާޙުކުރަން  އެ  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  )ނ(ަގއި  ދެން  ބުނަނީ. 

 ސަބަބާއެކު ލިޔުމުން އަންަގންާވނެ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެ ެއއްެވސް  ާމއްދާަގއި  ދަންނަވައިލެވުނު  މި ތި  ހާމަނުކުރަްއވާތީެވ  ވިސްނުންފުޅެއް  އިތުރު  ެމންބަރަކުެގ  ރި 

 އޮތް ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް ބަލައި އަޅުަގނޑު ދެން ޖެހިެގން އޮތް މާއްދާ ދާނަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނުެގ    -34 ޕޭމަ  49ބުނެވިދިޔަ  އިންޓަރިމް  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ  ދެއްކުމާިއ  ވަނަ  ންޓް 

ވަނަ ާމއްދާަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް    42މި ާގނޫނުެގ    -49ބަޔާން ހުށަހެޅުން ލާޒިމުނުވާ ޙާލަތްތައް،  

ާގނޫނުެގ   އަދަދަކީ    43މި  ޖުމްލަ  ޕޭމަންޓްެގ  އިންޓަރިމް  ދައްކާ  ކުރިއަށް  ދަށުން  މާއްދާެގ    20000ވަނަ 

ައދަދެއް   ބޮޑު ނޫން  ޖެހުނު ޓެކުހުެގ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ފަރާތުން ދެއްކަން  އަހަރަށް އެ  ޓެކްސް  ފާއިތުވި  ނަމަ، އަދި 
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ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(   50ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދެއް ނަމަ ނުވަތަ ެއ ފަރާތަކީ މި ާގނޫނުެގ    20000އަދަދަކީ  

ކުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ދެން  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(އަށް އެ ފަރާތުން ޢަމަލު  41ރައްދުވާ ފަރާތެއް ނަމަ މި ާގނޫނުެގ  

ޮގތް. އިންޓަރިމް ޕޭަމންޓް ދެއްކުމަށް ބަޔާން ހުށަހެޅުން ލާޒިމުނުވާ ޙާލަތްތަްއ   ާގނޫނުަގއި މި މާއްދާ ކުރިން އިން 

މާއްދާ   ާގނޫނުެގ  މި  ރިފަރެންސް ސޯސް،  އެރަރ  ާގނޫނުެގ  މި  އިންނަނީ  މި  ކުރިން  މާއްދާެގ  މި  އަންނައިރުަގއި 

ެގއްލިފަ އަޅުަގނޑު  ނަންބަރު  ނުލާ  ނަންބަރު  މާއްދާ  އެހެންވީމާ،  ހިމަނާލިއިރުަގއި.  އަޅުަގނޑުމެން  މިއިދީ  އި 

  20000ދަންނަވައިލާނަން. އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކުްއޔަށް ދައްކާ އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓުެގ ޖުމުލަ އަދަދަކީ  

ޓެކް ފާއިތުިވ  ނުވަތަ  ނަމަ  ައދަދެއް  ނޫން  ބޮޑު  ޓެކުހުެގ  ރުފިރާއަށްވުރެ  ދައްކަންޖެހުނު  ފަރާތުން  އެ  އަހަރަށް  ސް 

ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދެއް ނަމަ މި ާގނޫނުަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިން އެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުން    20000އަދަދަކީ  

ރައްދުާވ  ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(    50ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެންވީާމ، މި އިތުރުކުރެވެނީ ނުވަތަ އެ ފަރާތަކީ މި ާގނޫނުެގ  

 ބާރާތްކޮޅު މި އިތުރުކުރެވެނީ. ޢިފަރާތެއް ނަމަ، އެ ޮގތަށް މި  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން   ައޅުަގނޑު  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  މާއްދާއަށް  ދަންނަވައިލެވުނު  ތި  އާދެ! 

 ޖެހިެގން އިން މާއްދާ ދަންނަވައިލަދޭން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ހުށަހަޅާފަިއ   މި  ކޮމެންޓެއް. ކޮމެންޓް އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން.  ހުށަހަޅުއްވާފައި އިން  މީރާއިން  މި އިނީ  ދެން 

ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް    50އިން އިޞްލާޙުަގއި ނެތް މާްއދާއެއް ާގނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް މި ހުށަހަޅުއްވަނީ ާގނޫނުެގ  

ޮގތުަގއި،  50-1 )ހ(  ެގ  ޓްރާންފަރ.  އިންޑައިރެކްޓް  ޝޯ  މުޢާމަލާތެއް   -އޯފް  މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ  އަންނަނިވި 

އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކުރާނަމަ އަދި އެ މުޢާމަލާތާ ުގޅިެގން ފައިސާ ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައި ނުާވ  

ދިވެހިރާްއޖޭަގއި   ނުވަތަ  ފަރާތް  ލިބޭ  ފައިސާ  ނަމަ  ނެތް ފަރާތަކަށް  އެނެގން  ފަރާތެއްކަން  ވަޒަންވެރިވެފައިާވ 

ޮގތުަގއި   ޓެކްހުެގ  އަދަދު  ޖުމުލަ  ފައިސާެގ  ދައްކާ  އެޮގތުން  ފަރާތް  ލިބޭ  ފައިސާ  ވާނަމަ    15ފަރާތްކަމުަގއި 

ވަނަ މާއްދާެގ    11ާގނޫނުެގ    -1އިންސައްތަ ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތުން ވިތުހޯލްޑިންގ އެޖެންޓް އުނިކުރަންވާނެއެވެ.  

ފެށިެގން    1  )ލ(ެގ ނަންބަރުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    4ވަނަ  ނަންބަރުތަކުަގއި  ހުރި  ނިޔަލަށް  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ކުރުން.   ފަރާތާއެކު  ަވޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މުޢާމަލާތެއް  ތެރެއިން    11ާގނޫނުެގ    -2މުޢާމަލާތްތަކުެގ 
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ލާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފަިއނުވާ ފަރާތަކާއެކު ކުރުން.  ވަނަ މާއްދާެގ )ގ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މުޢާމަ

ދެްއކުމުެގ    -)ށ( )މީރާ(އަށް  އެޖެންޓް  ވިތުހޯލްޑިންގ  އަދަދު  ޓެކްހުެގ  އުނިކޮށްފަިއވާ  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި 

ްއވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ އެ  -1ސުންަގޑިއަކީ އަންނަނިވި ތާރީޚުތަކުން ކުރިން އަންނަ ތާރީޚެވެ.  

ެއސެޓެްއެގ   އެސެޓެއް  އެްއެވސް  ޮގތުން  ނަތީޖާއެއްެގ  މުޢާމަލާތެއްެގ  މުޢާމަލާތްތަކުންެގ  ނަންބަރުަގިއވާ  ދެވަނަ 

އެ މުޢާމަލާތަކާ ުގޅިެގން ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފައިސާ   -2ވެރިފަރާތްކަމުަގއިާވ ވިތުހޯލްޑިންގ އެޖެންޓްވާ ތާރީޚު.  

މި މާްއދާެގ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ެއޖެންޓް އުނިކުރަންޖެހޭ ޓެކްސް އުނިނުކޮށް ފައިސާ ލިބޭ    -ދައްކާ ތާރީޚު. )ނ(

ފަރާތަށް ފައިސާ ދެއްކި ނަމަވެސް މި މާއްދާގައިވާ ޮގތުެގ މަތީން ވިތުހޯލްޑިންގ އެޖެންޓް މީރާއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.  

ދައްކާ  -)ރ( އެޖެންޓް  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފަރާތަށް  ލިބޭ  ނުކޮށް    ފައިސާ  އުނި  ފައިސާ  އުނިކުރަންޖެހޭ  ފައިސާއިން 

ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.   މަތީން  ޮގތުެގ  އަންނަނިވި  ދައްކައިފިނަމަ  ވިތުހޯލްޑިންގ    -1ފައިސާ  ފަރާތާއި  ލިބޭ  ފައިސާ 

ެގ )ހ(ެގ މި މާއްދާ  -2އެޖެންޓް އެކުއެކީަގއި އަދި ަވކިވަކިން މި މާއްދާެގ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހަށް ޒިންމާުވން.  

ނަންބަރާއި    1 ެއސެޓެްއެގ    2ވަނަ  އެްއވެސް  ސަބަބުން  މުޢާމަލާތެއްެގ  މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ  ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ 

ވެރިފަރާތަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޭއޖެންޓުވާ ަވުގތުން ފެށިެގން ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހަކަށްެވެގންދިއުން.  

ޓެކް  -)ބ( ދަށުން  މާއްދާެގ  ދައްކައިފިނަަމ މި  ޓެކްސް  އެ  މީރާއަށް  އޭޖެންޓު  ވިތުހޯލްޑިންގ  އުނިކުރުމަށްފަހު  ސް 

)ޅ( ބެލެވޭނެެއވެ.  ކަމަށް  ދީފައިވާ  ޭއޖެންޓު  ވިތުހޯލްޑިންގ  އަދަދު  ޓެކުހުެގ  ފަރާތަށް  ލިބޭ  ޓެކްސް    -ފައިސާ 

ލަތުަގިއ އަދި މި މާއްދާެގ )ނ(ެގ އުނިނުކޮށް ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަށް ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓު ފައިސާ ދައްކާފަިއވާ ހާ

އަދަދެްއ   އެްއވަރުެގ  އަދަދާއި  ދެއްކި  އެޮގތުން  ވާނަމަ  ދައްކާފަިއ  ޓެކްސް  މީރާއަށް  އޭޖެންޓު  ވިތުހޯލްޑިންގ  ދަށުން 

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުަގއި ފައިސާ    -ލިބޭ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތުެގ އަތުން ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓަށް ހޯދިދާނެއެވެ. )ކ(

ބެލެވޭނެއެވެ.  ލިބޭ   ކަމަށް  ދައްކާފައިވާ  ޓެކްސް  ލިބޭ   -1ފަރާތުން  ފައިސާ  މަތީން  ޮގތުެގ  އެްއޮގތްވާ  މާއްދާއާ  މި 

އުނިކޮށްފައިވުން.   ޓެކްސް  ިވތުހޯލްޑިންގ  އޭޖެންޓު  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފައިސާއިން  ދައްކާ  ާމއްދާެގ    -2ފަރާތަކަށް  މި 

މި މާއްދާެގ )ކ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގ މަތީން   -އ()ނ( ނުވަތަ )ރ(ެގ ދަށުން ޓެކްސް ދަްއކާފަިއވުން. ) 

ޖުމްލަ   ދައްކަންޖެހޭ  މުއްދަތަށް  ހިސާބުކުރާ  ފަރާތުން  ެއ  އަދަދަކީ  ޓެކުހުެގ  ދައްކާފައިވާ  ފަރާތުން  ލިބޭ  ފައިސާ 

)ވ( އަދަދެކެވެ.  ކަނޑަެއޅިދާނެ  އަދަދުން  ބަޔާންކޮށްފައި    -ޓެކުހުެގ  ޮގތަކަށް  އެހެން  މާއްދާަގއި  ނަމަވެސް  މި  އޮތް 

ދައްކަންޖެހޭ    11ާގނޫނުެގ   އަހަރުަގއި  ޓެކްސް  އެ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  ހާލަތުަގއި  ރައްދުވާ  )ލ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އޭޖެންޓު   ވިތުހޯލްޑިންގ  ނިޔަލަށް  ހުށަހެޅުމުެގ ސުންަގޑީެގ  ބަޔާން  ޓެކްސް  އިންކަމް  އަހަރަށް  ޓެކްސް  ެއ  ޓެކްސް 

ފައި ނުވާނަމަ ހިއްސާ ނުބަތަ މަޞްލަޙަތު ތަޞައްރަފުކުރެިވެގންދިޔަ ކުންފުނީެގ  ނުވަތަ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތުން ދައްކާ
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ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕްެގ ނުވަތަ ޓްރަސްޓުެގ ވެލިއު ނިސްބަތްވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުެގ ވެރިފަރާތުން މި މާއްދާެގ )ހ(ަގިއ  

ުގޅިެގން ޓެކްސް ދައްކަންވާނެެއވެ މުޢާމަލާތާއި  އެ  ބޭނުމަށް   -. )މ(ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރޭޓުަގއި  މި މާއްދާެގ )ވ(ެގ 

ކަމުަގިއ   ވެރިފަރާތް  މުދަލުެގ  ނުއުފުލޭ  އެ  ފަރާތަކީ  ކުއްޔަށްހިފާ  މުދާ  ނުއުފުލޭ  ދަށުން  ލީސްއެްއެގ  ފައިނޭންސް 

)ފ( ގަވާއިދުަގއި    -ބެލެވޭނެެއވެ.  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  މާއްދާ  މި 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ލ(   11ެއވެ. ދެން ިމ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުނު ސަބަބު ކަމަށް މި ވިދާޅުވަނީ ާގނޫނުެގ  ކަނޑައަޅަންވާނެ

އެ  ކަމަށާއި  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަކީ  ެގިއން  އުފެދޭ  ހާލަތްތަކުަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ގ(ަގއި  އަދި 

ާގނޫނުަގއި ބުނެފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ މުޢާމަލާތްތަށް  އާމްދަނީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިންކަމް ޓެކްސް  

އެފަދަ  ނެތަތީ  މިހާރު  ާގނޫނުަގިއ  ނިޒާެމއް  އެންފޯސްކުރެވޭނެ  ހާލަތްތަކުަގއި  ހިނާގ  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

މި  މެދު  މާއްދާއާ  ހުށަހަޅުްއާވ  އިތުރުކުރުމަށް  މާްއދާ  މި  ދެން  ކަމަށް.  ބޭނުމަށް  ގާއިމުކުރުުމެގ  އަދުެގ  ނިޒާމެއް 

 ބައްދަލުވުމުަގއި ޑިސްކަސްކުރެވިފަިއވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އިތުރުކުރަން މީރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް ާމއްދާއާ ުގޅޭޮގތުން އޭ.ޖީ އޮފީހުން އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 

ކުރަްއވާފައި މިއަދު އޮތް ކަމަށް ަވންޏާމުން އެކަމާ ުގޅޭޮގތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެްއވެސްވަރަކަށް ރިޢާޔަތް 

 ހިއްސާކޮށްލަ ދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އަޅުަގނޑުމެން ބިލު ފެއްޓިއިރު، ދެން އަފްޒާލަށް އޮޅިެގން އެ މާއްދާ އެ ކިޔާލަދިނީ. އަޅުަގނޑު މީރާއިން ހުށަހެޅި 

އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ައޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ދެން  އެއްބަސްވީ.  ދާން  ނިންމާފަ  އެްއކޮށް  ބިލު  ކޮމެންޓްތަކަށް  ހުރިހާ 

އެބޭފުޅު ދެންނެވި  ުގޅާފައި  މިރޭ  ކަމަށް. އަޅުަގނޑަށް  ނިމިއްޖެ  މަސައްކަތް  ޑްރާފްޓުކުރުމުެގ  މިހާރު އަނެންހެން  ން 

އެކަމަކު އޭ.ޖީ އެބަ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އެބަ އެ ކޮމެންޓްސްތައް ބައްލަވާލަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް. ދެން މި ަވުގތު 

 އެދިފައި އިނީ.   ރާއްޖޭަގއި ނޫން ކަމަށް ހުންނެވީ. އެހެންވީާމ، މާދަމާެގ ހެނދުނަށް ވަުގތު ދެްއވަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ހުރި  އެދިލައްވާފައި  އިތުރުކުރަން  ނޫނީ  ކޮމެންޓްސް  ހުރި  ފޮނުއްވާފައި  މީރާއިން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

 ބައިތަކާއި ުގޅޭޮގތުން ހުރި މާއްދާތައް ޕާކް ކޮށްލާފައި ދެން ހުރި މާއްދައިެގން ކުރިއަށްދާނަން އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

މާއް  36އާދެ!   ާގނޫނުެގ  ވަނަ  ބުނެވިދިޔަ  ބިލުެގ،  މާއްދާ.    35ދާ  ޤާނޫނުެގ  ވަނަ  މާއްދާެގ    54ބުނެވިދިޔަ  ވަނަ 

ުމވަްއޒަފުންެގ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ހިސާބުކުރާނެ ޮގތް.    -1  -)ބ(  -54  ވަނަ ނަންބަރު ުއނިކުރުން.  1)ބ(ެގ  

އަރިމަތީ ސުރުހީއަކަށް ާގނޫނުަގއި މި   ވަނަ މާއްދާެގ  54އެހެންވީމާ، މި ނަންބަރު މިހާރު އުނިކުރެވިެގން މި ދަނީ.  

އިންނަނީ ބުނެވި، ުމވަްއޒަފުންެގ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް. ެއހެންވީމާ، މި މާއްދާެގ )ބ(ިއން، )ބ(ަގއި މި އިންނަނީ 

މި ާގނޫނުަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ަވޒީފާ ދޭ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ިގނަ  

ގަވާއިދުަގިއ  ފަ ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ުގޅިެގން  އުޖޫރައާއި  އެ  ލިބޭނަމަ  އުޖޫރަ  ރާތުން 

 ވަނަ ނަންބަރު މި އުނިކުރެވެނީ.      1ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. އެހެންީވމާ، މި އަކުރުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންބަރުން މި ވިސްނުންފުޅު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  އާދެ! ސާފުވެއްޖެ މިހާރު. އިއްޒަތްތެރި މެ

 ަގބޫލުކުރެވޭތީ ދެން އިން މާްއދާއަށް ދާނަން އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ޤާނޫނުެގ    -36 )  55ބުނެވިދިޔަ  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  އުނިކުރުން.  9ވަނަ  ނަންބަރު  ވަނަ    -9  -)ހ(  -55( 

ފައިސާ.   ދައްކާ  ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް  ަވޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    55ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ާމއްދާއަކީ  ވަނަ 

ުގޅޭ   ޓެކްސްއާ  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފަރާތްތަކުެގ  ނުވާ  މި  ވަޒަންވެރިވެފައި  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި  އެހެންވީާމ،  މާއްދާ. 

އަންނަނިވި   ފަރާތްތަކަށް  ަވޒަންވެރިވެފައިނުާވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަރާތްތަކުން  ިވޔަފާރިކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އިންނަނީ 

ފަރާތް ނުވާ  ވަޒަންވެރިވެފައި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދައްކާނަަމ  ފައިސާއެއް  ބާވަތެއްެގ  ތެރެއިން  ތަކުެގ  ބާވަތްތަކުެގ 

އިންސައްތަ އުނިކުރަންވާނޭ އޮތް އޮތުމުެގ ތެރެއިން ިމ  10ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުެގ ޮގތުަގއި އެ ފައިސާެގ ޖުމްލައިން  
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ވަނަ ނަންބަރު މި އުނިކުރެވެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް    9މާއްދާެގ މި އަކުރުެގ  

 ދައްކާ ފައިސާ. މި ނަންބަރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަށް   ނެތް  ތީަގއި  ވިސްނުންފުޅެއް  އިތުރު  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު.  ސާފުވެްއޖެ  އަޅުަގނޑަށް  އާދެ! 

މާއްދައިެގން   އިން  ދެން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނެތީމަ.  އިޝާރާތެްއ  އެްއވެސް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 ކުރިއަށްދާނަން. 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ މޭޒުން އިދާރީ

ިއޞްލާޙުކުރުން   55ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ     -37 ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ށ(  މާއްދާެގ  ައޅުަގނޑު  ވަނަ  ދެންމެަގއި   .

އެއީ   މާއްދާ  )ށ(55ދަންނަވައިލީ  މާއްދާެގ  އެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    -.  ފަރާތްތަކުން  ވިޔަފާރިކުރާ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ފައިސާއެއް ދައްކާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވރިވެފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުެގ  

އިންސައްތަ އުނިކުރަންވާނޭ. ދެން ާގނޫނުަގއި މި މާއްދާ މި   5ގ ޓެކުހުެގ ޮގތުަގއި އެ ފައިސާެގ ޖުމްލަ  ވިތުހޯލްޑިން

ފަރާތްތަކަށް   ނުވާ  ަވޒަންެވރިވެފައި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަރާތްތަކުން  ވިޔަފާރިކުރާ  "ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އިންނަނީ 

ްއކާނަމަ" މި ޢިބާރާތްކޮޅު މި އުނިވަނީ. އުނިވުމަށްފަހުަގއި  ރީއިންޝުއަރެންސްެގ ޕްރީމިައމްެގ ޮގތުަގއި ފައިސާެއއް ދަ

ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް   ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަރާތްތަކުން  ވިޔަފާރިކުރާ  "ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އަންނަނީ  މި 

ވިތުހޯލްޑިން ފަރާތްތަކުެގ  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދައްކާނަމަ  ެއ  ފައިސާެއއް  ޮގތުަގއި  ޓެކުހުެގ  ގ 

އިންސައްތަ އަށް މި    5އިންސައްތަ އޮތް އޮތުން    3އިންސައްތަ އުނިކުރަންވާނެެއވެ. ދެން    5ފައިސާެގ ޖުމްލައިން  

 ބަދަލުވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖެހިެގން އިން މާއްދާއަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 
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ޤާނޫނުެގ    -38 )ނ(ެގ    55ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާެގ  ޮގތަށް    2ވަނަ  އަންނަނިވި  ޢިބާރާތް  ފެށޭ  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ޙައްޤު    -2  -)ނ(  -55  އިޞްލާޙުކުރުން. ބޭނުންކުރުމުެގ  ނުަވތަ  ބޭނުންކުރުމަށް  ކޮޕީރައިޓެއް  ސޮފްޓްވެއަރއެްއެގ 

ތެރެއިން   ބާވަތްތަކުެގ  އަންނަނިވި  ހިމެނެނީ  ތެރޭަގއި  ރޯޔަލްޓީެގ  ދައްކާ  ކޮޕީރައިޓް  ލިބިަގތުމަށް  ބާވަތެްއެގ 

ވަނަ ނަންބަރުަގިއ    2ެގ )ނ(ެގ  55ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިަގތުމަށް ދައްކާ ފަިއސާެއވެ.  

ާގނޫނުަގއި މި އިންނަނީ ކޮޕީރައިޓެްއެގ ބޭނުންކުރުމަށް ނުަވތަ ބޭނުންކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިަގތުމަށް ދައްކާ ރޯޔަލްޓީެގ  

ހިމެނެ ބޭނުންކުރުމުެގ  ތެރޭަގއި  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރުމަށް  ކޮޕީރައިޓް  ބާވަތެއްެގ  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުެގ  އަންނަނިިވ  ނީ 

ޙައްޤު ލިބިަގތުމަށް ދަްއކާ ފަިއސާއެެވ. އެހެންވީމާ، މި އިތުރުކުރެވެނީ ސޮފްޓުވެއަރެއއްެގ، ސޮފްޓުެވއަރެއއްެގ ކޮޕީ  

 ޤު ލިބިަގތުމަށް ދައްކާ ރޯޔަލިޓީެގ ޮގތުަގއި މި އިޞްލާޙުކުރެވެނީ.  ރައިޓެއް ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުެގ ޙައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޖެހިެގން އިން މާއްދާއަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

  -55  އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ައކުރެއް    55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ    -39

ބޭންކެްއ    -)ރ( ތޭރޭަގއި  ކަމިޝަންެގ  ދައްކާ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނުމަށް  މާއްދާެގ  މި 

ދޫކޮށްފައިާވ  ބޭންކުން  ކަމިޝަނާއި  ނަާގ  ބޭންކުން  ޖަމާކުރުމަށް  ކޮށްދިނުމަށާއި  ޓްރާންސްފަރ  ފައިސާ  މެދުވެރިކޮށް 

ބޭންކު ބޭނުންކުރުމަށް  ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ކާޑު  ކަމިޝަނެއް  ނަާގ  މުއާޞަލާތީ    -2ން  ތެރޭަގއި  މާނައިެގ  ރޯޔަލްޓީެގ 

ނުހިމެނޭނެއެވެ.   ޗާޖެއް  އިންޓަރކެރިއަރ  ނަާގ  މެދުަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  އިންޝުއަރެންސް    -3ޚިދުމަތް 

ނުހިމެނޭނެއެވެ ޕްރީމިއަމެއް  ރީއިންޝުއަރެންސް  ތެރޭަގިއ  މާނައިެގ  އަކުރުތަކަކީ.  ޕްރީމިއަމްެގ  އިތުރުކުރެވޭ  މިއީ   .

 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަށް. )ނ(ެގ ފަހަތަށް.  55އިސްތިސްނާތަކެއް މި އަންނަނީ 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ޤާނޫނުެގ    -40 އިޞްލާޙުކުރުން.  62ބުނެވިދިޔަ  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ޢިބާރާތް  ފެށޭ  މާއްދާެގ  ވިތުހޯލްޑިންގ    ވަނަ 

ސެޓްފިކެޓް،   ާގނޫނުެގ    -)ހ(  -62ޓެކްސް  ނުވަތަ    54މި  މާއްދާ  ދައްކާ    55ވަނަ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ންގ ޓެކްސް، އެ ޓެކްސް އުނިކުރާ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ސެޓްފިކެޓެްއ ެއ  ވިތުހޯލްޑި

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ީމރާއިން ދޫކުރަންވާނެެއވެ. ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދަްއކާ    7ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

ންގ ޓެކްސް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަކީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރާ  ފަރާތަށް، އެ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ ވިތުހޯލްޑި

ވިތުހޯލްޑިންގ   ސެޓްފިކެޓް  އެ  ފަރާތުން  އުނިކުރާ  ޓެކްސް  ވިތުހޯލްޑިންގ  އެހެންނަމަވެސް،  ޒިންމާެއކެވެ.  ފަރާތުެގ 

އެދިފައިވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ސެޓްފިކެޓް  އެ  އިންކާރުކުރާނަމަ  ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ދައްކާ  އެކު  ޓެކްސް  ހެއްކާއި  ކަން 

މީރާއަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން އެ ސެޓްފިކެޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް  

ވަނަ    62މީރާއިން ދޫކުރަންވާނެެއވެ. ދެން ާގނޫނުަގއި މި މާއްދާ އިން ޮގތަށް ބަލާލާއިރުަގއި ކުރީަގއި މި އިންނަނީ  

ވަނަ ނަންބަރާއި ހަމައަށް މި   6ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިެގން    1ބަރުތަކަކަށް ބަހާލެވިފަ. ެއޮގތުން  މާއްދާެގ )ހ( ނަން

ޓެކްސް   ވިތުހޯލްޑިންގ  އިނދެފަިއ  ޮގތަށް  އިން  ޢިބާރާތް  ފުރަތަމަ  ބަދަލުވަނީ  މި  މިހާރު  އޮތުން  އޮންނަ  އިންނަނީ 

ޓެކްސް ވިތުހޯލްޑިންގ  އެދިއްޖެނަމަ  ފަރާތުން  އެ  ފަރާތަށް  ޓެކްސް  ދައްކާ  ވިތުހޯލްޑިންގ  ދިނުަމކީ  ސެޓްފިކެޓް   

ސެޓްފިކެޓް   އެ  ފަރާތުން  އުނިކުރާ  ޓެކްސް  ިވތުހޯލްޑިންގ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ޒިންާމއެްއ  ފަރާތުެގ  އުނިކުރާ 

އެދިފައިވާކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ސެޓްފިކެޓް  އެ  އިންކާރުކުރާނަމަ  ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ދައްކާ  ޓެކްސް    ވިތުހޯލްޑިންގ 

ހެއްކާއި އެކު މީރާއަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން އެ ސެޓްފިކެޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  

 ދައްކާ ފަރާތަށް މީރާއިން ދޫކުރަންވާނެ ކަމަށް މި ބަޔާންކުރަނީ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޮޑަށް   މިހާރު އޮތް އާދެ! ވަރަށް  އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވަނީ  މެންބަރުން  ހިތުން އިްއޒަތްތެރި  ސާފުވެްއޖެ. އަޅުަގނޑު 

 ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް ދެކި އެހެންވީމާ، ޖެހިެގން އޮތް މާއްދާައށް ދާނަން އަޅުަގނޑު. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ވިތުހޯލްޑިންގ    -3  -)ހ(  -62  ަވނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން.  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ    -41

ލިބުނު ފަރާތަށް އެ އަހަރެއްެގ ތެރޭަގއި ދަްއކާފަިއވާ ފަިއސާެގ ޖުމުލަ ވިތުހޯލްޑިންގ   ޓެކްސް ނަާގފަިއވާ އާމްދަނީ 

ދެން   ކުރިން.  އުނިކުރުމުެގ  މާއްދާ.    62ޓެކްސް  ވިތުހޯލް  62ވަނަ  ސުރުހީއަކީ،  އަރިމަތީ  މާއްދާެގ  ޑިންގ ވަނަ 

މާއްދާެގ ދަށުން   55ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    54ޓެކްސް ސެޓްފިކެޓް. އެހެންވީާމ، )ހ(ަގއި މި އިންނަނީ މި ާގނޫނުެގ  

 7މީރާއަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކާފަިއވާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ސެޓްފިކެޓެއް  

ދޫކުރަންވާ މީރާއިން  ތެރޭަގއި  އަކުރުެގ  ދުވަސް  މި  އިރުަގއި  އޮތް  ކަމަށް  އުނިކުރެވެނީ.    3ނެ  މި  ނަންބަރު  ވަނަ 

 ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަާގފަިއވާ އާމްދަނީ ލިބުނު ފަރާތަށް އެ އަހަރެްއެގ ތެރޭަގއި ދަްއކާފައިވާ ފައިސާެގ ޖުމްލަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިހާރު ޑްރާފްޓުަގއި އޮތް ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް ބައްލަވާފައި އިތުރު  އާދެ! ައޅުަގނޑު ހިތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ކޮމެންޓެއް ނެތީމާ އަޅުަގނޑު ދެން އިން މާއްދާއަށް ދާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ާމއްދާެގ )ހ(ެގ    67ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .  42 ޮގތަށް    3ވަނަ ނަންބަރުެގ    3ވަނަ  ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި 

ނަންބަރު  3ެގ  3)ހ(    -67  އިޞްލާޙުކުރުން. ފަރާތަކަށް   -ވަނަ  ފަރާތްތަކުންކުރެ  އެ  މުއްދަތެްއަގއި  ހިސާބުކުރާ 

ވެފަިއވާ ެގއްލުުމެގ އަދަދު ކުޑަވުން. ކުރިން މި އަކުރު، މި ނަންބަރު މި އިންނަނީ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެްއަގއި އެ  

  އަދަދު ކުޑަކުރުން. މިޮގތަށް މި އިޞްލާޙުކުރެވެނީ. ފަރާތްތަކުންކުރެ ފަރާތަކަށް ެވފައިވާ ެގއްލުމުެގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ރަނަގޅު. ވަރަށް ސާފުެވއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީ ދެން ޖެހިެގން އިން މާއްދާއަށް  

 ދާނަން. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ޤާނޫނުެގ  -43 )  67  ބުނެވިދިޔަ  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  ނަންބަރުެގ  3ވަނަ  ވަނަ  ފަދައިން 3(  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ެގ 

އިތުރުކުރު ނަންބަރު  4ެގ  3)ހ(    -67މަށް.  ނަންބަރެއް  ފަރާތްތަކުންކުރެ   -ވަނަ  އެ  މުއްދަތެއްަގއި  ހިސާބުކުރާ 

މި   ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ެއީއ  ކުޑަވުން.  އަދަދު  ކްރެޑިޓްެގ  ޓެކްސް  ލިބޭ  ނަންބަރު  ފަރާތަކަށް  މާއްދާެގ  ދަންނަވާލި 

 އިޞްލާޙުކުރުމާެއކު އެ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އިތުރުކުރެވުނު ނަންބަރެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއއްެވސް   ވިސްނުންފުޅެއް  އިތުރު  ުގޅޭޮގތުން  ނަންބަރާއި  އިތުރުކުރެވުނު  މާއްދާއަށް  ތި  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

މެންބަރެއް ވާހަކައެްއ  އިްއޒަތްތެރި  ކުޑަ  ހަމަ  ައދި  ކުރީަގއި  ދިއުމުެގ  މާއްދާއަށް  އިން  ދެން  އަޅުަގނޑު  ނެތީމާ  ެގ 

ޖަހަންދެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްެގންދަން ނިންމައިެގން ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ.   11ދަންނަވައިލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު  

ކޮށް މަސަްއކަތް  އިތުރަށް  ބާކީ  ިއންތޯ  އެބަ  މާއްދާ  ކިތަްއ  ޮގތަކަށް  ؟ ލަންއަދި  ކަހަލަ  ނިންމާލެވޭ  ައވަހަށް 

 އޮެވއްޖެްއޔާމުން އަދި ކުޑަކުޑަ އިރުކޮޅަކު މަސައްކަތްކޮށްލުމުެގ ވިސްނުމުަގއި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވަންޏާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 .  43މާއްދާ މި ބިލުަގއި މި ހިމެނެނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމީ  53މުޅިއަކު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވަންޏާ... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް، މުޤަްއރިރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިރޭ ދެން ނިންމާލަން. މާދަމާ ހުކުރު ވީމާ. އޭރުން ދެން 

ދިނުމަށް  ވަުގތު  މަސައްކަތްތަކަށް  އިދާރީ  ދެން  ނިންމާފައި  މަސައްކަތް  ަމއިަގނޑު  މަސައްކަތް،  ބިލުެގ  މި 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ
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 ވަރަކަށް މިނެޓު.   10އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އަދި ކުޑަކުޑައިރުކޮޅަކަށް ެގންދަންތޯ.  

 

 ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ވަރަކަށް މާއްދާއެއްނު ބާކީ އިނީ.   10ނިމެންދެން ކުރިއަށް ެގންދަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެއަށްވުރެ ވެސް ކުޑަވާނެހެން ހީވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ކޯރަމެއް ނެތް އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ކީކޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ކޯރަމެއް ނެތް މި ވަުގތު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ދެން އެހެންވީމާ ނިންމާލަންޖެހޭނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު އަދި ެއއް ކަމެއް ކުރީަގއި ދެންނެވުނު އޮޅުމެއް ސާފުކޮށްލަދިނުމުެގ ޮގތުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ދެންނެވުނީ   އަޅުަގނޑަށް  އޭރުަގިއ  އަޅުަގނޑު  ޭއރުަގިއ  ުގޅިެގން  ސުވާލާ  ކުރެއްިވ  ުގޅޭޮގތުން  އިސްތިސްނާާއ 

އެްގޒެ ވިދާޅުވަނީ  އެ  މީރާއިން  ދެން  ދެއްތޯ.  ދެވޭނީ  އިސްތިސްނާ  ކަމަށް  ޢިނާޔަތުން  މްޝަންސް  ފައިސާއިން 

ނޮން ދެވެނީ  މި  ެއ  -އިސްތިސްނާތައް  ކަމަށް  ނޫން  ފައިސާއިނެއް  އެހެންވީމާ،  ޮގތުަގއޭ.  ބެނިފިޓްސްެގ  މޮނިޓަރީ 

 ވިދާޅުވަނީ މި ިއސްތިސްނާތަްއ މި ދެވެނީއެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތު ކޯރަމް ނެތީމާ... އާދެ! ސާފުެވއްޖެ މިހާރު އިނޭގތޯ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ހިތުން މި ވަުގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލާނަން ިއނޭގތޯ. ެއ ފައިސާއިން ެއްއެވސް އިސްތިސްނާއެއް ނުވާނެ ކަމަށް. ފައިސާއިން އެ ލިބޭ  

މޮނިޓަރީ ބެނިފިޓްސްެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ ހަދިޔާ ކަހަލަ އެއްޗެހި އިސްތިސްނާ ވާނީ. އެއީ އެ -އެްއވެސް ެއްއޗެއް ނޮން

 ބުނާ މާނައަކީ އިނޭގތޯ.  

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މެންދުރުފަހުެގ މާދަމާެގ  ހިތުން  ައޅުަގނޑު  ިއނޭގތޯ.  ސާފުެވއްޖެ  މިހާރު  ދެން    އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެން  ަވުގތެްއަގއި 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ. މި ަވުގތު މާ ލަސް ގަޑިއަކަށްވުމާއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ވަުގތު ބައްދަލުވުުމަގިއ  

އް ހުރީމަ އަދި އެއް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު އިނދެއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑަށް ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ  ތިބުމުަގއި ކުޑަކޮށް ދަތިތަ

 އެކަމަކު އިނޭގތޯ.  

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު އެބަ އިނިން ހަމަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ަމސައްކަތްކޮށްލަންތޯ އަދި އިތުރު މެންބަރަކު. ނިއުޝާ ކުޑަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްލަވަބައްލަވާ.  އާދެ! އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް 

މަސަްއކަތް   އަނެއްކާ  ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑަށް  އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބައްލަވާލަްއަވބައްލަވާ.  ކޮބައިތޯ  ޒަރީރު 

އިދާރީމޭޒުގަ  އޮތުމާއެްއކޮށް  ކޯރަްމ  މާއްދާ  ކުރިއަށްެގންދެޭވވަރަށް  އިން  ޖެހިެގން  ދެން  އެދޭނަން  ައޅުަގނޑު  އި 

 ދަންނަވާލަދެއްވަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާއްދާެގ    67ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ    -މާއްދާވަނަ    44 ފަހަތަށް  ވަނަ  ނަންބަރެއް  )ނ(ެގ  ފަދައިން  އަންނަނިވި 

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް   4ެގ  ވަނަ ނަންބަރު  3މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ    -4  -)ނ(  އިތުރުކުރުން.

ވަނަ މާއްދާެގ އޭރުަގިއ    66. ކުރިން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ ހަމަ  ެގ ޢަދަދު ކުޑަކުރުންރެޑިޓު ލިބިފައިވާ ޓެކްސް ކް

ރު މި އިތުރުކުރެވެނީ އިތުރުކުރެވުނު ކަމަށް. ދެން މިހާ  4ެގ ފަހަތަށް    3ވަނަ ނަންބަރުެގ    3ދަންނަވާލެވުނީ )ހ(ެގ  

 ވަނަ ނަންބަރުެގ ޮގތުަގއި.  4ެގ ފަހަތަށް 3ހަމަ އެ މާއްދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އަޅުަގނޑު ހިތުން މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސާފުވެވަޑަިއެގންފި. މާއްދާ ތި އޮތް ޮގތާއި ދޭތެރޭަގއި 

 ޖެހިެގން އިން މާއްދާއަށް ދާނީ. އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާތީ ައޅުަގނޑު ދެން

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނުެގ    -45 ޓްރާންސްފަރ   68ބުނެދިޔަ  ިއޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  އަރިމަތީ ސުރުޚީ  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

މި އަރިމަތީ ސުރުޚީ ާގނޫނުަގިއ  މިހާރު  ާގނޫނުަގއި،  ކުރީަގއި  ޮގތް  ޕްރައިޒިންގ ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން. ދެން   އިންނަ 

ދަންނަވާލަނަން. އިސްތިސްނާާވ އިންތިޒާމުތައް ނުވަތު މުޢާމަލާތްތައް. މި އިޞްލާޙު ކުރެެވނީ ޓްރާންފަރ ޕްރައިޒިންގ  

 ޑޮކިއުމަންޓޭޝަންެގ ޮގތުަގިއ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދަންނަވާލަދެއްވަންވީނޫންތޯ. އާދެ! ދެން މި މާއްދާ 
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަވނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް   2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    68ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -46

ގަވާއިދު   -3  -)ހ(  -68އިތުރުކުރުން.   ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  މުޢާމަލާތަކީ  ނުވަތަ  އިންތިޒާމު  ަގިއ  އެ 

ވަނަ   68މަލާތެއްކަމުަގިއވުން. ދެންމެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ އިސްތިސްނާ އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ މުޢާ

)ހ(ެގ   މާއްދާެގ  އެ  މާއްދާ.  އިޞްލާޙުކުރެވުނު  ސުރުޚީ  އަރިމަތީ  ެއއީ  ފަހަތަށް   2މާއްދާ.  ނަންބަރުަގއި  ަވނަ 

އިތުރުކުރަނީ.   މާއްދާެގ  68ނަންބަރެއް  ހާލަތްތަކުންކުރެ  ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  އިންނަނީ،  މި  )ހ(ަގއި   

  2ވަނަ ނަންބަރާއި    1ހާލަތެއްަގއި މި މާއްދާ ރައްދެއްނުވާނެއެވެ. އެ ޮގތަށް އިންނައިރުަގއި އެ ައކުރުަގއި ހިމެނޭ  

ތަ މުޢާމަލާތަކީ މި ާގނޫނުެގ ވަނަ ނަންބަރެއް އިތުރު މި ކުރެވެނީ. އިންތިޒާމު ނުވަ  3ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް މި  

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސްތިސްނާ އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ މުޢާމަލާތެއްކަމުަގިއވުން. އެހެންވީމާ، ެއ  

 ހާލަތުަގއި މި މާއްދާ ރައްދެްއނުވާނެ ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތް   ތި އޮތް  މިހާރު  މާއްދާ  ތި  ރަނަގޅުކަމަށް ިއއްޒައާދެ!  ޮގތް  އޮތް  އިޢުތިރާޟްނުކުރައްވާތީ  މެންބަރުން  ތްތެރި 

 ބަލާފައި ދެން އިން މާއްދާ ދަންނަވާލަދެއްވުން އެދެން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނުެގ    -47 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    68ބުނެވިދިޔަ  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  ދެަވނަ  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ    -68ވަނަ 

ކުރީަގިއ    -2  -)ށ( ހަމަ  މިއީ  އުސޫލުތަކާއި ޝަރުތުތައް.  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފަރާތަކުން  އެ  މުޢާމަލާތްކުރުމުަގިއ  އެ 

ވަނަ މާއްދާެގ، އެ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދެވަނަ ނަންބަރު މިއީ. އިޞްލާޙުކުރެެވނީ )ށ(ަގއި މި އިންނަނީ،   68ދަންނަވާލި 

ކާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންމެ އެ ފަރާތަކުން ުގޅުންހުރި ފަރާތަކާއިެއކު  މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އާމްދަނީން ނަާގ ޓެކްސް ދައް 

ޕްރައިޒިންގ   ޓްރާންސްފަރ  ލިޔެކިއުންތަްއ  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  އަންނަނިިވ  ުގޅޭ  މުޢާމަލާތަކާިއ  ކޮންމެ  ކުރާ 

އިންނައިރުަގއި   އިންނަނީ.  މި  ކަމަށް  ބަލަހައްޓަންވާނެ  ތަްއޔާރުކޮށް  ނަންބަރު  2ޑޮކިއުމަންޓް  މި    ވަނަ 

ަވނަ ނަންބަރުަގއި ކުރީަގއި މިހާރު މި އިންނަނީ، އެ އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ މުޢާމަލާތެްއ    2އިޞްލާޙުކުރެވެނީ. ދެން  

އެ  ބަދަލުކުރެވެނީ  މި  އޮތުން  އިންނަ  ކަމަށްވުން  ުގޅިެގން  އާމްދަނީއަކާއި  އިސްތިސްނާ  ވަނީ  ކޮށްފައި 

 ވާ އުސޫލުތަކާއި ޝަރުތުތަްއ، މި ޮގތަށް. މުޢާމަލާތްކުރުމުަގއި އެ ފަރާތްތަކުން ކަނޑަައޅާފައި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މިހާރު ސާފު.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ނަންބަރާއި ދެމެދުަގއި މި އިންނަނީ "ނުވަތަ" ބޭނުންކޮށްފަ. އެހެންވީމާ،   3ވަނަ ނަންބަރާއި    2ދެން ކުރީަގއި  

ހާލަތުންކުރެ ކޮންމެވެސް އެއް ހާލަތެްއަގއި މި އިންނަނީ ކުރީަގއި. ދެން މިހާރު އިޞްލާޙުކުރެިވެގން ާއއިރުަގިއ  އެ ދެ 

 ވަނަ ނަންބަރާއި އެކުަގއި މި އަންނަނީ.  4ވަނަ ނަންބަރާއި  3ވަނަ ނަންބަރު އަދި  2ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެން ިއއްޒަތްތެރި  ތި  އަޅުަގނޑު  ޮގތް  އާދެ!  އޮތް  އެ  ޑްރާފްޓްަގއި  މިހާރު  އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާތީ  ބަރުން 

 ރަނަގޅުކަމަށް ބަލައި ދެން ިއން ނަންބަރަށް ދާނަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިވެހިރާއްޖެއިން   -)ނ(  -70ވަނަ ާމއްދާ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    70ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -48

ޝަ % ބޭރުެގ  ކޮންމެ    10ޚުސެއް  ވަޒަންވެރިވެފައިާވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އޮތް  ހިއްސާއެއް  ބޮޑު  ެއއަށްވުރެ  ނުވަތަ 

އަންނަނިިވ   ހިއްސާ  ފަރާތެއްެގ  ެއ  ތެރެއިން  އާމްދަނީެގ  ބިނާކުރެވޭ  ޓެކްސް  ޝަޚުސެއްެގ  އެ  ވެސް  ފަރާތަކުން 

ޓެ ފަރާތްތެއްެގ  އެ  ހިސާބުކުރުމަށްފަހު  ބޭނުންކޮށްެގން  ތެރޭަގިއ ފޯމިއުލަރ  އާމްދަނީެގ  ބިނާކުރެޭވ  ކްސް 

ހިމަނަންވާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތުެގ ހިއްސާެގ ޖުމުލަ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ. ދެން 

ބަޔާންކުރާއިރުަގ ކޮބައިކަން  ހިއްސާއަކީ  ފަރާތުެގ  ަވޒަންވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އިންނަނީ  މި  ިއ  ފޯމިއުލަރަގއި 

ނުވަތަ   ޝަޚުސެއް  ާގނޫނީ  ނޫންެވސް  އެ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  ޝަޚުސަކީ  ބޭރުެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއީ 

ހިްއސާ   ފަރާތުެގ  ަވޒަންވެރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތެރޭަގިއ  މުއްދަތުެގ  ހިސާބުކުރާ  އެ  ނަމަ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް 

ރިެވފައިވާ ފަރާތުެގ ވޯޓުދިނުމުެގ ޙައްޤުެގ ެއވެރެޖުން މިއިން ރައުސްމާލުެގ ެއވަރެޖު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެ

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   ދަންނަވާލެވުނީ  މި  ެއއީ.  ހިސާބުކޮށްފައެވެ.  ވަކިން  ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ  އަދަދެއް  ބޮޑު 

ހިރާއްޖެއިން  ަގއި މި އަންނަނީ، ދިވ2ެވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތުެގ ހިއްސާ މި ފޯމިއުލަރ މި ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތް. ދެން  
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ބޭރުެގ ޝަޚުސަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ާގނޫނީ ޝަޚުސެއް ނުވަތަ ޕަރޓްނަރޝިޕެއް ނޫންނަމަ އެ 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ އެ ޝަޚުސެްއެގ ރަުއސުލްމާލުަގއި އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެފައިާވ ފަރާތުެގ  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ޝަޚުސަކީ ފިކްސްޑް    -3ހަކަށް ވަކިން ހިސާބުކޮށްފައެވެ.  މަޞްލަޙަތުެގ ެއވްރެޖު ކޮންެމ ދުވަ

ޓްރަސްޓެއް ނަމަ އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އެ ޓްރަސްޓް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ބެނިފިޝަރީ  

ަގއި ދިވެހިރާްއޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެފައިާވ  މަޞްލަޙަތުެގ ެއވްރެޖު އަދި ޑިސްކްރިޝަނަރީ ޓްރަސްޓެއް ނަމަ އެ ޓްރަސްޓު

ަގއި މި އިންނަނީ މި ފޯމިއުލަރަގއި ހިއްސާެގ ޖުމުލަ ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތް 2ސެޓްލަރ މަޞްލަޙަތުެގ އެވްރެޖު. ދެން  

ތަފުސީލުކުރެވިފަ. ެއއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ޝަޚުސަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ާގނޫނީ ޝަޚުސެއް  

ތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އެ ޝަޚުސެްއެގ ހިްއސާެގ ރައުސުލްމާލުެގ ެއވްރެޖު  ނުވަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން    -2ނުވަތަ އެ ޝަޚުސުެގ ވޯޓުދިނުމުެގ ޙައްޤުެގ ެއވްރަޖު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކިން ހިސާބުކޮށްފަ.  

ެއ    ބޭރުެގ ޝަޚުސަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނޫންނަމަ  ާގނޫނީ ޝަޚުސެއް ނުވަތަ  ވެސް 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ އެ ޝަޚުސެްއެގ ކެޕިޓަލްަގިއ މަޞްލަޙަތު އޮތް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުެގ ހިްއސާެގ ޖުމުލަ 

ވަކިން   ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ  ޝަޚް   -3ކޮށްފަ.  ހިސާބުއެވްރެޖު  ބޭރުެގ  ެއ    ،ޓްރަސްޓެއްނަމަކީ  ސަދިވެހިރާއްޖެއިން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ތެރެއިން  ޓްރަސްޓީންެގ  ފޯމިއުލަރެގ ަވޒަންވެރިވެފައިވާ  ޓްރަސްޓުެގ  ދެން  ޖުމުލަ.  ޓްރަސްޓީންެގ 

ޓެކްސް ބިނާކުރެޭވ  ަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ.  3ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ މާނަކުރެވޭ ޮގތް ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތް  

މި  އާމްދަނީ މި  ނޫނުާގއަކީ  އުނިކުރުމަށް  އާމްދަނީން  ޖުމްލަ  ހިސާބުކުރާ  ދަށުން  ހުއްދަކުރާ  ާގެގ  ނޫނުން 

މި   އޮންނަ   33ނޫނުެގ  ާގއުނިކުރުންތަކާއި  އުނިކުރުމުން  ެގއްލުން  ޮގތުެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 .  އާމްދަނީއެވެ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އާދެ! އަޅުަގނޑު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އިންނަނީ މި  ކުރީަގއި  މާއްދާަގއި  މި  ާގނޫނުަގއި  ދެން  ޝަޚް  އާދެ!  ބޭރުެގ  ކެޕިޓަލް ސެދިވެހިރާއްޖެއިން  ެގ  އްެގ 

ނުވަތަ    10ްއެގ %ސެދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ޝަޚްއެްއވެސް ހިއްސާއެއް އޮތުން، މި އޮންނަ އޮތުން މި ބަދަލުވަނީ  

. އެހެންވީމާ، އެ ބަދަލު އެބަ ެގނެވޭ. ދެން ހަމަ އެއާެއކުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ެއއް ޮއތްކަމަށްސާއްހިއެއަށްވުރެ ބޮޑު  

ައކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރާއިރުަގއި ެއ އިތުރަށް، އިތުރު ތަފުސީލުތަކެއް އެބަ އާދޭ  ވަޒަންވެރިވެފައިާވ ފަރާތުެގ ހިއްސާ

ތަފުސީލުތައް   ފޯމިއުލަރެގ  މި  އަދި  ވެސް  ޖުމުލަ  ހިއްސާެގ  މި  ހަމަ  ދެން  އިޞްލާޙުަގއި.  ެގނެވޭ  މި 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޮގތަށް އިޞްލާޙުތަކެއް މި އަންނަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއްވެސް   މެދު  ޮގތާއި  އޮތް  މި  މިހާރު  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ސާފުވެއްޖެ  އާދެ! 

ދަންނަވާލަދެއްވުން   ނަންބަރު  އިން  ދެން  ބަލާފައި  ރަނަގޅުކަމަށް  ޮގތް  އޮތް  އެ  ފާޅުނުކުރަްއާވތީ  ވިސްނުންފުޅެއް 

 އެދެން އިނޭގތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ން. ކުރިން  ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރު  70ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ    -49

މި   މާއްދާަގއި  ދަންނަވާ  މި  މިހާރު  ދެން  އިޞްލާޙުކުރުން.  )ނ(  މާއްދާެގ  އެ  ިއނީ  މި  މާއްދާަގއި  ދަންނަވާލި 

ފަހަތަށް    70އިންނަނީ   )ބ(ެގ  މާއްދާެގ  )ނ(ެގ  ވަނަ  މާއްދާެގ  މި  ޮގތުަގއި  )ޅ(ެގ  މި  އިތުރުކުރަނީ  އަކުރެއް 

ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ބޮޑު ހިއްސާެއއް އޮތް ކަމަށް   10ބޭނުމަށް. ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ޝަޚުސެްއެގ ކެޕިޓަލްެގ %

ފަރާތްތަ ުގޅުންހުރި  ހުރިހާ  އޮތް  މަޞްލަޙަތު  ކެޕިޓަލްަގއި  އެ ޝަޚުސެްއެގ  ބަލާނީ  ހިއްސާެގ ކަނޑައެޅުުމަގއި  ކުެގ 

 ޖުމުލައަށެވެ. އެހެންވީމާ، ކުރީަގއި މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙާއި ުގޅިެގން މި ެގނެވުނު، މި އިތުރުކުރުމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަވޑަިއެގންދެްއވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޢިއުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީ ދެން އިން ނަންބަރަށް އާދެ! ެއއްވެސް  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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)ޅ(ެގ    71ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ    -50 މާއްދާެގ  ޮގތަށް    5ވަނަ  އަންނަނިވި  ޢިބާރާތް  ފެށޭ  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

  33ނޫނުެގ  ާގއެ މުއްދަތުަގއި މި  ، ވަނީ  ކަމަށް ބުނެފައި އެ  "އެބިޓާ  ޓެކްސް"  -(5)  -)ޅ(  -70.  އިޞްލާޙުކުރުން

އަންނަނިވި   ެގއްލުމަށް  ނުވަތަ  ފައިދާ  ޮއންނަ  ކުރިން  އުނިކުރުމުެގ  ެގއްލުން  ދަށުން  މާއްދާެގ  ދަދުތަްއ  އަވަނަ 

ެވ. ދެން ާގނޫނުަގއި މި މާއްދާ އިންނަ ޮގތަށް ބަލާލާއިރުަގިއ "ޓެކްސް އެބިޓާ" ކަމަށް ދަދަށެ އައެްއކުރުމުން އަންނަ  

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ެގްއލުން އުނިކުރުމުެގ ކުރިން    33ވަނީ އެ މުއްދަތުަގިއ ޓެކްސް މި ާގނޫނުެގ    ބުނެފައި އެ

އޮންނަ ފައިދާ ނުވަތަ ެގއްލުމަށް އަންނަނިވި އަދަދުތައް އެްއކުރުމުން އަންނަ އަދަދަށޭ އޮތް އޮތުމުަގއި މި އުނިވަނީ  

 33" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ އެ މުްއދަތުަގއި މި ާގނޫނުެގ  ޓެކްސް. ޭއެގ ބަދަލުަގއި މި އަންނަނީ، "ޓެކްސް އެބިޓާ

ދަށުން މާއްދާެގ  ެގއްލުމަށް    ވަނަ  ނުވަތަ  ފައިދާ  އޮންނަ  ކުރިން  އުނިކުރުމުެގ  ދަދުތަްއ  އަ  އުނިކުރުމުެގެގއްލުން 

 ށްކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ލަފުޒު ިމ އުނިވަނީ. ދަދައައަންނަ މުން އެްއކުރު

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ރަނަގޅު.   ޮގތް  އޮތް  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްާވތީ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތް  އޮތް  މިހާރު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

 އެހެންވީމާ، ދެން އިން ނަންބަރު ދަންނަވާލަދެއްވުން އެދެން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަކުެގ  ސު"ޝަޚް -)ފ( -79. އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާއްދާެގ )ފ(   79ނޫނުެގ ާގބުނެވިދިޔަ  -51

އެ  ްގރޫޕް ބުނެފައި  ޝަޚް  ކަމަށް  އެްއވެސް  ޝަޚްސަ ވަނީ،  އެ  ދައްކުަވއިދޭ ސެކުން  ކަންކަން  މާލީ  ްއެގ 

ފައިނޭންޝި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއަ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް  މީރާއަށް  ސްޓޭޓްމަންޓްތައް  މި    ލް  ހަދާ  ާގކަމަށް  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ޝަޚްަގ އެ  ޙާލަތެއްަގއި  ބުނެފަިއވާ  މި ތަކަށެ ސުާވއިދުަގއި  އޮތުން  އޮތް  ުގރޫޕު  ކުންފުނިތަކުެގ  ކުރީަގއި  ދެން  ވެ. 

ބަދަލުވަނީ ޝަޚްސުތަކުެގ ުގރޫފަށް. ދެން ހަމަ މި އަކުރުަގިއ ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްފައިުވން މި ޝަޚުސުތަކަށް މި  

 ބަދަލުކުރެވެނީ އެ ޢިބާރާތް. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އާދެ! ދެން ޖެހިެގން އިން ނަންބަރު ދަންނަވާލަދެއްވާ.  
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ހ  79ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ    -52 މާއްދާެގ  އިޞްލާޙުކުރު ވ(  -ވަނަ  ޮގތަށް    -1  -ވ(-)ހ  -79ން.  ައންނަނިވި 

އެ" ބުނެފައި  ކަމަށް  މަރުކަޒު"  ހިންާގ    ،ވަނީ  ދާއިމީ  ބައެއް  ވިޔަފާރިން  ނުވަތަ  ިވޔަފާރި  ފަރާތެއްެގ  ެއއްވެސް 

ތަނަކަށެވެ ދާއިމީ  ހިންުގމުެގ  އަންނަނިިވ    -2.  ވިޔަފާރި  ތެރޭަގއި  މާނަިއެގ  މަރުކަޒުެގ  ދާއިމީ  ޮގތެްއަގއި  ޚާްއޞަ 

ހިމެނެއެވެ ކަންކަން  ތަނެއްާގމެނޭޖްމަންޓް    -1.  ތަންތަނާއި   -4އޮފީހެއް.    -3ޮގތްޕެއް.    -2.  އިމުވެފަިއވާ 

މަޢުދަން ހޯދުމުެގ މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ ނަާގ ތަނެްއ. ޭގސް ނުވަތަ ތެޔޮވަޅެއް    -6ވޯކްޝޮޕެއް.    -5ފެކްޓަރީއެއް.  

ުގ ތަނެއް،  ނަާގ  ނުވަތަ  މަސައްކުރާ  ހޯދުމުަގއި  ވަސީލަތްތައް  ުގދުރަތީ  ވެސް  އެނޫން  ވަސީލަތެްއ  ނުވަތަ  ދުރަތީ 

 -3ދެން    ވެސް ހިމެނޭ ޮގތުން.  ތުރުކުރާ އުޅަނދު ނުވަތަ ބޯޓު ނުވަތަ ޕްލެޓްފޯމްނެުގމަށް ބޭނުންކުރާ ކަނޑުދަތުރުފަ

ހިމެނެެއވެ ކަންކަންވެސް  ތަންތަނާއި  އަންނަނިވި  ތެރޭަގއި  މާނަިއެގ  މަރުކަޒުެގ  ތަނެއް    -1.  ދާއިމީ  ޢިމާރާތްކުރާ 

އް ނުވަތަ އެ ތަނަކާ ނުވަތަ ެއ  ނުވަތަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނުވަތަ އިންސްޓޮލޭޝަން ނުވަތަ އެސެމްބްލީ ޕްރޮޖެކްޓެ

ޕްރޮޖެކްޓަކާ ުގޅިެގން ސުޕަަވިއޒްކުރުމުެގ މަސައްކަތްކުރުން އެ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެ ފަރާތާ ުގޅުންހުރި ފަރާތަކުން 

އެއް މުއްދަ  ކުރިއަށްެގންދާ  މަސައްކަތްތަކުެގ  ކުރާ  ނުވަތަ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ުގޅިފަިއވާ  ނުވަތަ  ެވސް  ތު  ބާވަތެއްެގ 

މަސައްކަތެްއ  ހިމެނޭޮގ ނުވަތަ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ނުަވތަ  ތަނެއް  އެ  މަސައްކަތް    90ތުން  ދުވަހަށް  ިގނަ  ދުވަހަށްވުރެ 

މި އިންނަނީ،  2. ދެން  ހިނަގމުންދާނަމަ ބޭނުމަކަށް  ަގއި  ރަކާތްތެރިވާ ހައެ ފަރާތެއްެގ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެފަދަ 

ފެށޭ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް  އަހަރެްއަގއި  ބަޔަކު  ތެރޭގައި  12ނިމޭ    ނުވަތަ  އެހެން  އެ   މަސްދުވަހުެގ މުއްދަތެއްެގ 

ހިންާގ އެއް ފަރާތްތަކުން  ުގޅުންހުރި  ފޯރުކޮށްދޭ އެއް  ފަރާތާ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގ ނުވަތަ  ުގޅިފަިއވާ    ބާވަތެއްެގ ނުަވތަ 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ިގނަ ދުވަހު  ދުވަހު    183ބާވަތެްއެގ ނުވަތަ ުގޅިފަިއވާ ޚިދުމަތްތަކުެގ މުއްދަތުވެސް ހިމެނޭ ޮގތުން  

ޚިދުމަތް )ކޮންސަލްޓަންސީ  ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތެއް  ޮގތުން(  ހިމެނޭ  ެވސް    މަސްވެރިކަން   -3.  ވެސް 

ހޯދުން   ނަފާ  ަވސީލަތަކުން  އެ  ނުވަތަ  ނެުގން،  މަސައްކަތްކުރުން،  ހޯދުމުެގ  ވަސީލަތްތައް  ޤުދުރަތީ  ހިމެނޭޮގތުން، 

އެ ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ މަސައްކަތް    ،މަސްދުވަހުެގ ުމއްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި  12ަވތަ ނިމޭ  ޓެކްސް އަހަރެއްަގއި ފެށޭ ނު

ދެމިެގންދާނަމަ  90 ދުަވހަށް  ިގނަ  ނުވަތަ   -4.  ދުވަހަށްވުރެ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެްއެގ  ނުވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ 

މެޝިނަރީ ނުވަތަ  އިކުއިޕްމަންޓް  ސައިންޓިފިކް  ނުވަތަ  މެކޭނިކަލް  މިންވަރަކަށް    ބޭނުމަށް    90އެކަށީެގންވާ 

މަރުކަޒެްއ   ދާއިމީ  އެއީ  މަސައްކަތްކުރުން  އިސްޓޯލްކުރުމުެގ  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރުން  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  ދުވަހަށްވުރެ 

ބެލެވޭނެއެ  މާ  -5ވެ.  ކަމުަގއި  އަކުރުެގ  މި  މި  ނަންބަރާއި    1އްދާެގ  އެހެން    2ވަނަ  ނަންބަރުަގއި  ަވނަ 

ނަމަވެ އަކުރުެގ    ،ސް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  ޮގތުގެ   7މި  ޚިލާފުނުވާ  ނަންބަރާ  "ފުރަތަަމ    ވަނަ  ފަރާތެްއެގ  ވަކި  މަތިން 
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ދިވެހިރާްއޖޭގައި ބަދަލުަގއި  އެޮގތުން  ހަ  ފަރާތް"  "އޭޖެންޓް"  ފަރާތަކުން  ތެރޭަގއި  ހަރަކާތްތެރިވާ  ރަކާތްތެރިވުމުެގ 

ނަމުަގއި   ފަރާތުެގ  ހަދާނައާފުރަތަމަ  ކޮންޓްރެކްޓް  ޮގތެއްަގއި  ހެދުމާންމު  ކޮންޓްރެކްޓެއް  އެ  ނުވަތަ  ހަމައަށް   އިމަ 

މަސައްކަ އިސްެވ  ތު ކުރެވޭ  ފަރާތުން  ފުރަތަމަ  ކޮންޓްރެކްޓަށް  އާލަތުަގއި  ހާރަކާތްތެރިވާ  ހަަގިއ  އެ  ޮގތެއްަގއި  ންމު 

ފަރާތުގެ  ފުރަތަމަ    އަދި އެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަދަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ނުެގނެސް އޭޖެންޓް އެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާނަމަ

ފުރަތަމަ ފަރާތުެގ މިލްކުަގިއވާ މުދަލެްއެގ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުަމށް ނުވަތަ އެފަދަ މުދަލެްއ    ނުވަތަ  ނަމުގައިނަމަ

ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުެގ ޙައްޤު ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ  ވާނަމަ  ބޭނުންކުރުމުެގ ޙައްޤު ދިނުމަށް ކަމަށް

ފުރަތަމަ ފަރާތުން ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް   ވާނަމަ ނުވަތަ  ރުމުެގ ޙައްޤު ދިނުމަށް ކަމަށްމުދަލެއް ބޭނުންކު

ވާނަމަ. ފުރަތަމަ ފަރާތުެގ ބަދަލުަގއި އޭޖެންޓް ކުރާ މަސައްކަތަކާ ުގޅިެގން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ފުރަތަމަ ފަރާތުެގ ދާއިމީ  

ވަނަ ނަންބަރުެގ    5  ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިެގން  1މި މާއްދާެގ މި ައކުރުެގ    -6މަރުކަޒެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.  

ފަރާތަކުން  ވިޔަފާރިކުރާ  އިންޝުއަރެންސްެގ  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ހުރި ނަންބަރުތަކުަގއި އެފަދައިން  ނިޔަލަށް 

ހޯދާނަމަ   ޕްރީމިއަމް  އިންޝުއަރެންސް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޮގތަކަށް  ނޫން  ުގޅިެގން  ވިޔަފާރިއާއި  ރީއިންޝުއަރެންސްެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭގަ  މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ނުހިމެނޭ  ޮގތުަގއި  އޭޖެންޓެްއެގ  މުސްތަޤިއްލު  ރިސްކެއް  އޮތް  އި 

ހުރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މަރުކަޒެއް  ދާއިމީ  ފަރާތުެގ  ިވޔަފާރިކުރާ  އިންޝުއަރެންސް  އެ  އިންޝުއަރކުރާނަމަ 

ބަދަލުަގިއ    -7ބެލެވޭނެެއވެ.   ފަރާތް"  "ފުރަތަމަ  ފަރާތެއްެގ  ހައޭއެްއވެސް  ފަރާތަކުން  ޖެންޓެްއަގއި  ރަކާތްތެރިވާ 

އޭ  ންޓް"ޖެ"އޭ މުސްތަޤިްއލު  ވިޔަފާރިކުރަނީ  ފަރާތުެގ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ފުރަތަމަ  އަދި  ޮގތުގައިނަަމ  ޖެންޓެއްެގ 

 ޖެންޓުެގ ދާއިމީވާނަމަ އެ އޭ  ކަމަށް  ންމު އުސޫލުންއާޖެންޓުެގ ިވޔަފާރީެގ  ރަކާތްތެރިވަނީ އެ އޭހަޖެންޓް  ބަދަލުަގއި އޭ

ބެލެވޭނެއެ ހުރިކަމަށް  އެހެންނަމަވެސް، އެ އޭވެމަރުކަޒެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޖެންޓާ  ރަކާތްތެރިވަނީ އެ އޭހަ ޖެންޓަކު  . 

ކަމަށް އެކަނި  ބަދަލުަގއި  ފަރާތްތަކެްއެގ  ނުވަތަ  ފަރާތެްއ  އޮތް  ުގޅުެމއް   އެ  ާގތްަގނޑަކަށް ނުވަތަ ވާނަމަ   ާގތް 

އޭ ވާނަމަ  ކަމަށް ެއކަނި އިބަދަލުަގ ފަރާތްތަކުެގ ނުވަތަ ފަރާތުެގ މުސްތަޤިއްލު އެ  ބޭނުމަށް  މާއްދާެގ  މި  ޖެންޓަކީ 

 މި ދަންނަވާލެވުނީ.   .ވެނުބެލެވޭނެއެ  ޖެންޓެއްކަުމގައިއޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ތި މާއްދާ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފަހުމުވާ ޮގތަށް ޢިބާރާތްތައް ހުރީމަ އިްއޒަތްތެރި  

ޮގތަށް   އޮތް  ތި  މާއްދާ  ތި  އެހެންވީާމ،  ައޅުަގނޑަކަށް.  ނުފެނޭ  އިޢުތިރާޟްކުރުމެއް  އެްއވެސް  މެންބަރުންެގ 
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އަޅުަގ މާއްދާއަށް  އިން  ދެން  ބަލައި  އަޅުަގނޑު  ފާސްވީކަމަށް  މާއްދާއޭ  ފަހު  އެންމެ  އިނޭގތޯ.  ދާނަން  ނޑު 

 ހަނދާންވަނީ ދެން އިނީ. 

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

ބިލުެގ   ދެން  ދަންނަވާލެވުނީ.  މި  އިޞްލާޙެއް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ާގނޫނަށް  މި  މި    53އާދެ!  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

ތަާގމި  އިންނަނީ   ފާސްވެ  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން  ދިވެހިދީޤުޞްނޫނަށް  ެގޒެޓުަގިއ   ކޮށް  ސަރުކާރުެގ 

 ކަމަށް.  ފެށިެގން  ތާރީޚުންޝާއިޢުކުރާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި   އޮތުމާއެްއކޮށް  ވެސް  ކޯރަމް  ވޯޓިންގ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވަުގތު  މި  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

އަިއސް    1މެންބަރުންނަށް   ފެއްޓިެގން  މާއްދާއިން  ދަންނަވާލެވުނުއިރު    53ވަނަ  ހަަމއަށް  ާމއްދާއާ  ވަނަ 

އިޞްލާ ކަންތައްތައް  މާއްދާެއްއ  ފާހަަގކުރެވުނު  އޮތް  ކުރެވިފައި  ޕާކް  ދެން  ހުރީ.  އެ  ެގނެިވފައި  ެއއްކޮށް  ޙުތަކާ 

ފާސްވީކަމަށް  ވާނަމަ  ކަމަށް  އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާ  މެންބަރުން  ިއްއޒަތްތެރި  މާއްދާއެއް  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި 

ފަސޭހައީ ތިބޭފުޅުންނަށް  މާދަމާ  މިޮގތުން  ކުރިއަށްދާނީ.  ދެން  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ބަލާފައި  ަވުގތެއް  ރޭަގނޑުެގ   

މެންދުރުފަހުން   ވިްއޔާ  މެންދުރުފަހުން  ނޫނީ  ހަދާނީ.  ބައްދަލުވުން  ައޅުަގނޑު  ރޭަގނޑަށް  ވަންޏާމުން 

އިތުރު   ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހިސާބުން  އޮތް  ެގންދެިވފައި  މަސައްކަތް  މިހާރު  އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވަންޏާމުން 

 ޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުެގ މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ކަމަށް. އެއް ބައްދަލުވުމުން ދެން އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މާދަމާ މެންދުރުފަހުން ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ެގންދަން. މާދަމާ ރެޔަކީ ދެން ވަރަށް 

 ިގނަ ބޭފުޅުން އެހެން ކޮންމެެވސް ކަމަކާ މަސްޢޫލުވެެގން ުއޅޭނެ ރެއެއް ކަންނޭނެގ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގ2:30އެހެންވީމާ،   މާދަމާ  އޭރަށް  ަގއި  ދަންނަވާނަން.  އިދާރީމޭޒުަގއި  ބާއްވަން  ބައްދަލުވުމެއް  އިތުރު  ނޑު 

 އަޅުަގނޑު ހތުން ަގޑިއެއްހާިއރު މަސައްކަތްކޮށްލަނިކޮށް ަމސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ. ހުކުރު ދުވަހުެގ... 
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 ލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާ

 މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! 

 

 ލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާ

ބަިއ   އިތުރުކުރެވޭ  މި  ބިލަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮފީހުން  ޭއ.ޖީ  ބައްދަލުވުމުަގއި  މެންދުރުފަހުެގ  މާދަމާ  އާދެ! 

 ؟  ލިބޭނެތޯ

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

ލިބޭނެ ލިބޭނެ. މިރޭ އެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި މާދަން ހެނދުނު ފޮނުވާނެ ކަމަށް އިދާރީޭމޒުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

 މަޢުލޫމާތު ދެއްވި މިރޭ އިނޭގތޯ. 

 

 ލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާ

 އާދެ. އާދެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މެންދުރު   މާދަމާ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ދެން    2އެހެންވީމާ،  ބާއްވާނީ.  ދެން  ބައްދަލުުވމެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޖަހާއިރު 

ަގޑިއިރު އެ ކަމަށް ހުސްކޮށްލަދެއްިވއްޔާ. އޭރަށް މި ވޯރކިންގ ކޯރަމްާއ،    1އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު ހަމަ އެ  

މެންނަށް ނިންމާލެވޭނެ. ދެން މިއަދު ވަރަށް ބުރަކޮށް މެންދުރުފަހުގައާއި  ވޯޓިންގ ކޯރަްމއާ އެކުަގއި ޮގސް އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް،   ދިޔައީތީ  ލިބިެގން  ެއއްބާރުލުން  ފުރިހަމަ  ވަރަށް  ެމންބަރުންެގ  ިއްއޒަތްތެރި  މިރޭ  އަދި 

ފެ ިމ  މިހާތަނަށް  މަސައްކަތް  ރީޗްާވވަރަށް  ސުންަގޑިއަށް  އޮތް  ލިބިފައި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފެނުމުަގއި  ނުނު 

ައޅުަގނޑުމެންނާ   މަސައްކަތް  މި  ހަމަ  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ަގބޫލުކުރަން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  ެގންދެވެނީ. 
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ހަވާލުކޮށްފައި މި އޮތް ސުންަގޑިއަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އެއްބާރުލުމާ އެްއކޮށް ނިމިެގންދާނެ ކަމަށް. އެޮގތަށް 

ވެ މުަވއްޒަފުން  ކުރިއަށް. އިދާރީ  ެގންދެވެނީ  މި  މިހެން  ދެްއވާތީ  ސަޕޯޓު  މި  ކަުމަގިއ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ސް 

ވަރަށް   ބައްދަލުވުން  ިމރޭެގ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ޝުކުރުއަދާކުރަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު 

 ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.  ބޮޑަށް ނިންމާއިލާނަން. މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން މިރޭ. ވަރަށް ބޮ
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