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 ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު(ރައީސް މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ަވނަފަސް ހަތްދިހަެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19

 (ުދވަސް ުބދަ) 2019 ަބރުންޑިސެ 04

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

 . ފެށުނީ  މަޖިލިސް  .هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله  ى رسولالم علوالس  الة  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޚިރުަވނަ އަހަރުެގ ރަބީޢުލްއާ 1441ދުަވސް.  ަވނައަށްނަކަތުން  ދޮށަދުަވސް.  ބުދަީވ  2019ންބަރު ޑިސެ 4 ،އީމި

މި  .ަގއިޖަލްސާަވނަ 75ނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިީލހުެގ ަވރަާވނަ ،މިތިބީ އިށީނދެ  ައުޅަގނޑުމެންަވަނ ދުަވސް.  7 ންމަހު

 .ންމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 4 ސަލާމުގައި. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން 29ަވަޑއިެގން ިތއްބެީވ ހާޒިުރެވށް ޖަލްާސއަަވުގތު 

 .ުހންނެިވއެބަ  ކުމެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ެއއް އިަގފުޅުރަސްމީ ދަތުރު

 

 ކުރުން އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  .3

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 . 2019/75މިއަދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/

 

 އެންގުން   އަންގާ   ރިޔާސަތުން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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. ފުރަތަމަ  ތިބޭފުުޅންނަށް ޚުލާސާއެއް އަރުަވްނ ަގސްތުކުރަން އަޅުަގނޑުމަސައްކަތް ކުިރއަްށދާ ޮގތް މިއަދުެގ 

ފަިއާވ ޅުއްާވހުށަހަމެންބަރު ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ  -4.1އެީއ ފުކުރެޭވ ބިލު. ސައްކަތަކަށް މަޖިލީހަށް ތަޢާރަމަ

އްާވފައިާވ ބިލެއް. މި ދެ ބިލުގެ ޅުރި މެންބަރު ހުށަހަދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެ ކުޅުުދއްފުށީ -4.2އަދި  ،ަގރާރަާކއި

 ،ެއއީ  -6.1ފަހުަގއި ެއޖެންޑާ އައިޓަމް  އަށްނަން. އެ ެގންދާކުރިއަށް   ރަތަމަ ކަމެއެްގ ޮގުތަގއި ައޅުަގނޑުން ފުޔުފުރަތަމަ ކި

މީހުން ) 2013/12ބަރު ނު ަނންާގނޫ ،މޫދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

ެގންދާނަން. ނޑު ކުރިއަށް ެގ ބިލު. އެ ބިުލެގ ބަހުސް ައޅުަގމު ެގނައުޞްލާޙު ށް އި( އަނުޓްރެފިކްކުރުން ހުއްުޓުވމުެގ ާގނޫ

ެގންދާނީ ބަހުސް ހަމައެކަނި ފެށުމަށް. އެހެންީވމާ، ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އެ ބަހުސް ކުރިއަށް

ަވނަ   2020ާވ މަސައްކަތް. ެއއީ  ަގއި   7.1ދެން ފަށާނީ    .މުމުން އެ މަސައްކަތުން ައޅުަގނޑު ދުރަށްެޖހިނިއި  ާވހަކަދަްއކަ

ެގންދަން. ެއއަށްފަހުަގއި މިނެޓަށް ުކރިއަށް  15ކުރަނީ  ތުުޅަގނޑު ަގސްޖެޓު. ބަޖެުޓެގ މަަސއްކަތް ެވސް މިއަދު އައަހަރުެގ ބަ

ލު. އެ ބިުލެގ މަސައްކަތް މިއަދު ނިންމުމަކަށް ެގންދިއުން ެއއީ ައޅުަގނުޑެގ އާމްދަނީން ޓެްކސް ނެުގމުެގ ބި  ،ަގއިވާ   8.1

މިސްރާބު ހިފާފަިއާވ އަުޅަގނޑު ެވސް މިއަދު ނިންމުމަށް  ެއއީ ؛ކިކުރުންާވ ފަނިޑޔާރުން ވަ ަގއި  8.2އަމާޒެއް. 

ދުަވހު ޖަލްސާއެއް ާބްއަވން ބުރާސްފަތި  ،މާދަމާ ،ފަހުަގއި  މަސައްކަތެއް. މިއަދުެގ މި ެދންނެިވ މަސައްކަތްަތކަށް

ތް ެވސް ކަމަސައްެގ  ބިލު ނިންމައި، އަދި ބަޖެޓުަކޒީކުރަން. މާދަމާެގ ޖަލްސާގައި ލާމަރުތު ަގސް އަޅުަގނޑު

ީވ ހޮނިހިރު   ބަރުންޑިސެ 7 ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާދަމާެގ ޖަލްސާގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމޭނެ. އެއަށްފަހު އޮތީ

ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ެވސް  ،ޔަންކޮށް އްފަނިޑޔާރުން ޢަ އާ ،ަފނޑިޔާރުންނާއިދުަވސް. އެުދަވހު ެއއީ 

މެންނަްށ  ައޅުަގނޑު  ،ނިމި ސް ދުަވ ނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުާރ ދުަވސް. ެއއަށްފަހުަގިއ އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢައްޔަންކުެރޭވ

މަސައްކަތް ިގަނެވފަިއ ދެމެމު މަޖިލީހުެގ    ހޮނިހިރު ދުަވހާ  މިއަދާއިދުކުރަނީ.  މީމި އުއް  ކަމަށް އަުޅަގނޑު  ޗުއްީޓއަށް ދެޭވނެ

  ތަފާތު.

 

 ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު   މަޖިލީހަށް  .4

 

 ްއެކުވން: ާވހަކަދެރިޔާސަތުން

 އަށް.  4.1ނބުރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަންބަުރ އެއަޅުަގނޑު މިހާރު މި 

ުގޅިެގްނ  ގައި ބޯހިާޔަވހިކަމާމާލޭ ،ާވފައިވާ ހުށަހަޅުއްޖާބިރު هللا ޢަބްދުޒަތްތެރި މެންބަރު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއް  -{ 4.1} 

ލޭަގއި އިއްުވން. މާ ންޔުޅާ ަގރާރުެގ ފުރަތަމަ ކިހުށަހަ ލައި ޮގާވ ށްޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަންބޮޑުުވންތަކަށް ހުރި ކަ

 ރާރު. ގަ ހުށަހަޅާ  ަލއިއް ހޯދައިދިނުމަށް ޮގާވލެ ހުރި ަކންބޮޑުުވންތަކަށް ޙައް ުގިޅެގން ބޯހިޔާަވހިކަމާ
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ޖަމްޝީދު ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާ ދެކުނު ދާއި ށީކުުޅދުއްފު ،ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން -4.2މް ޓައެޖެންޑާ އައި -{ 4.2} 

 މާޔަތްކުރުމުެގ ބިުލެގ ފުރަތަމަހިޚިުދމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް  މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ،ާވފަިއާވއްޅުމުޙައްމަދު ހުށަހަ

 . މާޔަތްކުރުމުެގ ބިލުހިޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް  ން. މުދާ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއިޔުކި

 

 އިބުތިދާއީ ބަހުސް .  6

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ށް. އިއްޒަތްތެރި މޫދައަރުަވނީ ހިންނަަވރު ާދއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީާހން މަޙްއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

ށް ިއޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލު. ިމ ( އަޓުުވުމެގ ާގނޫނުއްމީހުން ޓްރެފިކްކުރުްނ ހު)  2013/12ާގނޫނު ނަންބަރު    މެންބަރު

. އިަވނަ ޖަލްސާގަ   69ަވނަ މަޖިލީހުެގ    19  ،ަގއި ބޭއްުވނު   2019  ބަރުންނޮެވ  20  ،އިއްާވަފއިަވނީ   ންޔުފުރަތަމަ ކި  ެގބިލު

މޫދު. ހިންނަަވރު ޙްހިންނަަވރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަ ،އިެދއްާވނީ އްަވމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މަޙުމޫދު  މެންބަރު ޖީހާން ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ

ަވނަ   60ެގ  (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުުވމުެގ ާގނޫނު)  2013/12ާގނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ރ ންޓަްތކުރާނެ ނެޝަނަލް އެކައުމީ ފެންަވރުގައި މަސައް ކްކުރުން ހުއްޓުުވމަށް ޤަމާއްދާެގ )ށ( އެއީ މީހުން ޓްރެފި

 .އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ ޓަަކއި ައޅުަގނޑު ފިކިންގ ކޮމިޓީ އެކުަލވައިެލިވފަިއާވ ޮގތަށް ަބދަލުެގނައުމަށްހިއުމަން ޓްރެ

ހުރި ކަންކަން ންުގޅު ކްކުރުމާފި ަނާވ ޓްރެންަގއިއްދަަވން ޖެހިަވޑަފަ އު ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ60ާ

 ،ާވީތއާއި ފައި ސްރައީސް، ޮގރި އިްއޒަތްތެ ހަރުއަ 3މި ޭވުތެވދިޔަ  ،ުވންތައް ނުބޭްއިވލުދަޓީެގ ަބއްިވލަރެސްކުރާ ކޮމި

ލަޙަތު ފުށުއަރާ ޞްމަ  އި،ަވހުން ދުަވހަށް ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުަގއި ޮކންމެހެން ލަފާ ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކާދު   އިކޮމިޓީަގ

ކޮމިީޓެގ   އެ  ،ހަމަނުުވމުެގ ސަބަބުން ބައްދަލުުވންތައް ނުބޭއްިވމް  ކޮމިޓީެގ ކޯރަ  ،މުއައްސަސާަތއް އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނުމުން

އޭެގ ައސްލުަގއި  ،މި ކޮމިޓީ ،. ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީއިހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމުެގ މަޤްޞަދުަގ

އެ ކޯުޓެގ  ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކާއި، ސުޕްރީމް ޯކޓުން ން ކަނޑަައޅާހުަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީ ،ަވއިލާފަިއާވ ޮގތުންއެކުލަ 

ިހއުމަން ޓްރެފިކިންގ އި، ކާިއ، ިހއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައާޅ އެ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރަކާފަނޑިޔާރަ

ރެސްކުރުުމެގ ޒިންމާ ހަާވލުެވފަިއާވ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ އެ މިނިސްޓްީރެގ ކަންަކން ިވލަ ހުއްޓުުވމަށް ކުރަންޖެހޭ

ރަލް ކަނޑައަޅާ އެ އޮފީހުެގ ާގނޫނީ ަވކީލަާކއި، ޕްރޮސިިކުއޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ އެ ނީ ޖެނެފަކާިއ، އެޓަރޒަމުަވއް 

ޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިްގޭރޝަން އެންޑް އެމިްގޭރޝަންެގ ޑިކަނޑައަޅާ ރ އޮފީހުެގ ާގނޫނީ ަވކީލަާކއި، ކޮންޓްރޯލަ
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ލިސް  ޕޮސްކާއި، މޯލްިޑްވފަނިސްޓްރީެގ މުަވްއޒަ މިން ކަނޑަައޅާ އެ އެފެއާޒު ފް ފޮރިންއޮނިސްޓްރީ މުަވްއޒަފަކާިއ، މި

ން ކަނަޑއަާޅ  ަކސްޓަމްސް ސަރިވސަްސއިސްސަރަާކއި، މޯލްިޑްވސަސްެގ އޮފިވި ސަރިވސަްސއިން ކަނަޑއަޅާ އެ ސަރ

ީރ ޓްން ކަނޑަައޅާ އެ އޮތޯރިީޓެގ މުަވއްޒަަފކާިއ، މިނިސްޓީރިލޭޝަންްސ އޮޯތރި  ފިސަރަާކއި، ލޭބަރއެ ސަރިވސަްސެގ އޮ

ން ކަނަޑއަޅާ ކް އެފެާއޒުމިއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިްސލާކާން ކަނަޑައޅާ އެ މިނިސްޓްީރެގ މުަވއްޒަފަ އެފެއާޒު ހޯމް ފްއޮ

ޢިއްޔާއަކުން ހުށަހަޅާ ާކިއ، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުުވމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިްއލަ ޖަމުފައެ މިނިސްޓްރީެގ މުަވއްޒަ

 60ީޓއެއް މިްށ ެވސް ބޮޑު ކޮރަމެންބަރުންެގ ަވ  14 މަްއޗަށް ެއކުލެޭވ ެގޢިއްޔާއެއް މު ޖަަފދައެ  ،ޢިއްޔާެގ ަމއްޗަށް އެ ޖަމު

ހަޅާ އިޞްލާަޙކީ، ށައޮތީ ެއކުލަަވއިލާފަ. އަޅުަގނޑު މި ހު ން ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، މިހާރު މިށުއްާދެގ ދަަވނަ މާ

ިއ، ހިއުމަން ކޯޓުން ކަނަޑއަޅާ ފަނިޑޔާރާމް ރީތެރެއިން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަާރއި، ސުޕްމީެގ

ން ކަނޑަައޅާ މިނިސްޓްީރ އޮފް އިސްާލމިކް އެފެާއޒު ާރއި،ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަނަޑއަޅާ އެ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަ

ތައް ފަރާތް  މި ؛ން ކަނޑައަޅާ އެ މިނިސްޓްރީެގ މުަވްއޒަފުއެފެއާޒު  ކާިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންފަމިނިސްޓްރީެގ މުަވްއޒަ

ިވލަރެސްކުެރިވފަިއާވ ކޮމިޓީން، މިހާރު މި އެކުަލަވއިލާފަިއާވ ކޮމިޓީން އުިނކުރުމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އީ މިހާރު މި

ރީން ކަނޑައަޅާ އެ މިނިސްޓްީރެގ ޓްމިނިސްއިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ދެން ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނޭނީ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ 

 އެ  ން ކަނޑައަޅާހަާވުލކުރެިވަފއިާވ މިނިސްޓްރީ ހުއްުޓުވމުެގ ަމސައްކަތް ކިންގ ން ޓްރެފިއެއީ ިހއުމަ ،ަވްއޒަފެއްމު

ޖެނެރަލް ކަނޑައަާޅ އެ އޮފީހުެގ ާގނޫނީ ަވކީލަާކއި، ކޮންޓްރޯލަރ ކަނަޑއަޅާ  ރނީފަކާިއ، އެޓަމިނިސްޓްރީެގ މުަވްއޒަ

ރިވސްއިން ކަނޑައަާޅ ސް ސަޑިްވސް ޕޮލިފަާކއި، މޯލްމިްގރޭޝްނެގ މުަވްއޒައެ އެންޑް ޓްމެންޓް އޮފް އިމިްގރޭަޝންޑިޕާ

ފާިއ، މިނިސްޓްރީ އޮްފ ން ކަނޑަައޅާ އެ އޮތޯރިީޓެގ ުމަވްއޒަލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީ ،ާކއިރިވސްެގ އޮފިސަރައެ ސަ

ލަ ކުރާ އަމިއްން ހުއްޓުުވމަށް މަސައްކަތްކުރުާފއި، މީހުން ޓްރެފިކްން ކަނޑައަޅާ ެއ މިނިސްޓްރީެގ މުވައްޒަޒުހޯމް އެފެއާ

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް   ،އްޔާެގ މެންބަރަކާއި ޢިޖަމު  ޢިއްޔާއަކުން ހުށަހަޅާ އެޖަމު

ފެއް. ކުރީގައި ނެތް މިނިސްޓްރީ ކަމަށްާވ މިނިސްޓްރީ އޮފް މިނިސްޓްރީެގ މުަވްއޒަ ރިވސަްސއިން ކަނޑަައޅާ އެސަ

ރިވސަްސ މި ިއޞްލާޙުަގއި އަުޅަގނޑު ހިމަނާފައިަވނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ސަޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް  

ޚާއްސަ ޮގތެްއަގއި ޑޮމެސްިޓކް މަސަްއކަތަށް  ،ކުރެޭވ މީހުންެގ ތެރޭަގއި ިގނަ އަދަދަކަށް އަންހެނުން ހިމެނިފައިޓްރެފިކް

 ،އިރުއުފެދިފައިވާ ކުރެޭވ ަކމަށް ޝައްކު ފިކް ތެޭރަގިއ ކުަޑުކދިން ެވސް ޓްރެއަދި މީެގ ،ހިމެނޭ ހިނދު ެގންނަ އަންހެނުން

ރިވސަްސެގ ދައުެރްއ ންދާއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ އެންޑް ސޯަޝލް ސަެގމައްސަލަތައް ބަލަމުން  މި

މަށް ކުރުުމަގިއ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމައްސަަލ ިވލަރެސް  ރެފިިކންެގިހއުމަން ޓްއެންޓި  ،ކުރުުމަގއިމި ކަންކަން ިވލަރެސް

 ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ؛ަވުގތު އަުޅަގނޑު  އެއީ މި  ،ރަްއިޔތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރު  .އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާތީ

ިއއްޒަތްތެރި  ،މަކަށް ނުަވނީކޮންމެ ދުަވެހއްެގ މަަސއްކަުތަގިއ އިނުން މުހިންމު ކަ  ،ކުރާ ކޮމިޓީަގއި އިުނންިވލަރެސް

އޯަވރަސއިޓް ުނަވަތ   ،ަވުގތު ހިއުމަންރައިްޓސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީެއްއ އުފެދި  ލީހުަގއި މިރައީސް، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖި
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އް ޓަކަިއ ކުެރޭވ މަސައްކަތްތައް ބަލާނެ ިނޒާމެްއ އޯަވރަސއިޓް މެކޭިނޒަމެހިއުމަން ޓްރެފިިކންގ ހުއްުޓުވމަށް  އިންމިދާއިރާ

ކޯޓުން ކަނަޑއަޅާ ފަނޑިޔާެރއް ކޮންމެހެން މް ޕްރީމުްނދާތީ. ސުރަކުއެ މެކޭިނޒަމް ރަނަގޅު ޮގުތގައި މަަސއްކަތް ،ފެދިއު

މި ކޮމިޓީެގ ކޮންމެ ދުަވެހއްެގ މަަސއްކަުތަގއި އިނުުމެގ މުހިންމު ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި  ،ކޮންމެ ދުަވހެްއެގ މަސަްއކަތުަގއި

 ، ޒިންާމތައް، ސަރުކާުރެގ ޒިންމާތައް މިޝަނަކީ ފާރަެވރިާވ މުައއްސަާސއެއް. ދައުލަުތެގރައިޓްސް ކޮ  ރައީސް ނެތް. ހިއުމަން

ކުުރމަށް އޮންނަ މުއައްަސސާެއއް. ކަންކަުމެގ ޯއަވރަސއިޓްއެ ،އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް ނެެގެހްއޓުމުގައި އަދާކުރޭތޯ ބެލުމަށް

 ިހއުމަން  ކުެރޭވތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،މުަގއި ަގބޫލުތު ފުށުއެރުން ކަޙަލަޞްމުއައްސަސާ މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނުމަކީ މަ  މި

 އިތުރުން ން އުނިކުރުމަށް އަުޅަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ. އަދި އޭގެ ކޮމިޓީކުރާ  ިވލަރެސް ؛ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ެވސް މި ކޮމިޓީެގ

ބޭނުންާވ ކޮންމެ   އަށްްޒެގ ލަފާ މި ކޮމިޓީއި މިނިސްޓްރީ އޮްފ އިސްލާމިކް އެފެއާޒާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއާ   ެވސް

ކޮންމެ ދުަވހެްއެގ  ،އެކުެވފައި ޮއތުމާފަހި ންލާފަިއާވ ަގާވއިދުއިން އެކުލަވަ  މަުގ މި ކޮމިޓީހިނދެއްގައި ލިބުމުގެ 

އަށް  8އިން  14މި ކޮމިީޓެގ އަދަދު  ،އާއި ނުކުރެޭވތީ ުމއައްަސސާ ތަމްސީލުާވންޖެހޭ ކަމަށް ަގބޫލު 2މަސައްކަުތަގއި މި 

ދިޔުމަށް ހިތްަވރަކަށް ާވނެ ކަމަްށ އި ކުރިއަށްއްަގމިނެއިތުރު ބާރު ކުރެއްުވމުން މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް މަދު

ތު ފުށުއަރާ މުައއްަސސާތައް ނެތުމުން މި ކޮމިޓީ ޙަލަޞްކޯރަމް ަހމަކުރަން ފަސޭހަެވ އަދި މަ  ،ާއއިަގބޫލުކުެރޭވތީ

އްޒަތްތެރި ލާޙު އިމި އިޞް  ،އެކު. އެހެންކަުމންަކމުެގ ޔަޤީންކަމާެގންެދޭވނެށްއަކަމުެގ، ކުރި ދާނެށްއަމިހާރަށްުވރެ ބާރަށް ކުރި

 ށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. ޔައާއި ލަފަޝްަވރާމަޖިލީހުެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންެގ މަ މި ،ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގނެިވއްކުުމެގ ން ކުރުން ނުަވތަ އިންސާނުމީހުން ޓްރެފިކް ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

ފުޅާކޮށް ހިންަގމުން އަންނަ ހަރަކާތްތަކެްއެގ ޮގުތަގއި ބޭރުެގ   މައްަސލައަކީ ދިެވހިރާއްޭޖަގއި ަވރަށް  މި ؛ންިވޔަފާރި ހިންުގ

ކުރުމަށް ެގންނަ ރާއްޖޭަގިއ މަސައްކަތް  މި  ،ރަށުގައި  ރުން މި . އަުޅަގނޑުމެން ބޭަވނީ ފާހަަގކޮށްފަ  އެތައް ފަރާތްތަކުން މި

ެއކަންކަން ހަމަޖެހިފައި ހުންނަ    ،މީހުންެގ ެކއުމާއި   މީހުންެގ އުުޅމާއި، އެ  އެމީހުންެގ ނިދުމާއި، އެ ؛ޮގތް   މީހުން ެގންުގޅޭ

ކަންތައްތައް ނޫން ކަމަށް  ވާ ާވމީ މިންަގނޑުތަުކަގއި ގު ބައިަނލްއަ ޙަޤީޤަތުަގއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ،ޮގތްތައް ެއއީ

ާވމީ އިދާރާތަކުން ުގއެިކއެކި ަބއިނަލްއަ  ،ޢިއްޔާތަކުންށް، އެިކއެިކ ޖަމުން މިަވީނ އެިކއެކި ޮގްތޮގތަމަތީ އެިކއެކި ފަހަރު

 ، ނަމަ ނުެގންދެޭވކަންކަން ރަނަގޅަށް ާގތުން ބަލަމުން  މަސައްކަތްތައް މި . އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިފާހަަގކޮށްފަ

ން ނިކުމެދާނެ ނުރަނަގޅު ސް ޭއެގމަށް ެވއްއަމަންއާ   ،ެވސް  ށްތަޙަލަޞްެވސް އަދި އާއްމު މަ  ށްދަޞާތިދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤް

ކުރާނެ ަކމެއް ނޫން. ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެން ެއކަކު ެވސް އިންކާރު ނަތީޖާ

 އެހެން ަވުގެތއްަގއި.  ،ކުރަނީ އެހެން މަސައްކަތެްއަގއިތުތު ހުުޅާވލަން އަޅުަގނޑު ަގސްބިލުެގ ބަހުސްެގ ަވުގ
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 މަސައްކަތް ހުރި    ނުނިމި .  7

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

އަހަރަށް ަވނަ  2020އެއީ  -7.1ބުރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނމި އެ ،ދެންނެިވ ފަދައިންއިހު ަވުގތު އަުޅަގނޑު  މި

 ތެރެއިން ޑަިއެގްނފައިާވ މެންބަރުންެގެގ ބަހުސްަގއި އެދިވަ ށް. މިހާރު ބަޖެޓުދައުލަތުން ކަނޑައަޅާަފއިާވ ަބޖެޓުެގ ބަހުސަ

 ށް.ޙަކީމައަރުަވނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްފުރުޞަތުމި އަޅުަގނޑު 

 

 ޙަކީމް ާވހަކަދެއްކެުވން:ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލް

 ،ބޮޑު ޅާފައިާވ ބަޖެަޓކީ ދަރަނިަވނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަ 2020`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ބަޖެޓުަގިއ ޕީ.އެްސ.ައއި.ޕީެގ   ،ދަންނަަވނީ  އެހާމެ ރައްޔިތުންނަށް ަފއިދާުކރަނިިވ ކަންަތއްތަކެްއ ހިމެނޭ ބަޖެޓެއް. މިހެން މި

 އި ންާވ އެންމެހަކުރުމަށް ރައްިޔތުންނަށް ބޭނުޒުއެމް.ޑީ.ީޕެގ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީ،  އާއި މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިފައިާވތީ   ުގނަިގނަ

 ބަޖެޓުން ަކއުްނސިލަށް މީެގ ކުރިން ލިބިނުދޭ  އަދި މި  ،ިހނދުާވ  ކަންތައްތައް ާގތުން ލިިބަގތުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ބަޖެޓަކަށް

ިގނަ  ަވރަށްބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް ާގތުން  މި ،ހިންުގމުެގ ފައިސާ ލިިބެގންދާއިުރަގއި  ފަދަ ބޮޑެތި ބާރުތަކަކާއި

ބަޖެޓުެގ ފެށުްނ  މި ،ބަޖެޓު ބޮޑުކަމުގައި ިވޔަސް  ޓެއް ކަުމގައި ެދކެން. ހަމަ ެއހެންމެ މިލިިބެގންދާނެ ބަޖެ ކަންތައްތައް

މަލީ ސިފައެއް ލިބިދޭނެ ބަޖެޓަކަށް. ޢަފަށާފަިއާވ ިއޞްލާޙީ މަސައްކަތްތަކަށް  އެކު  ަވނީ ރަީއސްެގ އިސްނެުގމާ   މި  އައިސްަފއި

 ރަީއސްެގ މި  ،ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިާވީތ. އެހެންކަމުން ތުތަްއ މިިއަގނޑު ިސޔާސައެމް.ޑީ.ޕީެގ މަ ،ަވނީއެހެން މިދަންނަ

 އޯާގތެރި ސަރުކާުރެގ ަވޢުދު ެގލިޙްޞާމް މުޙައްމަދު ، ރަީއސް ިއބްރާހީދަންނަަވން. އެހެންީވމާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު

ބަޖެޓުަގިއ   ިވެގންާވ ކަމެއް. މިމު ސިފައެއް އެކުލެބަޖެޓުަގއި މުހިން  ން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމީ މި ރައްޔިތުންނަށް މީެގ  އިއެންމެހަ

ން ކައެކުެލިވފަިއާވ  ތައްކަންތައްހިންމު  މު  ެވފައިާވ، އެންމެަވުގތަށް އެންމެ މުހިންމު  ކުރެންޫދއަށް މި  ،އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާ

ކަންތައްތައް ެއކުލެިވަފއިޭވ.   ންމުަވުގތަށް އެންމެ މުހި  ެވސް މި  މިއީ ަވރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. ަހމަ އެހެންމެ އޮޅުެވލިފުށީެގ

 ، ދުޅަެހޔޮކަމާއި ޙީޞިއް ،ރަްއޔިތުންނަށްހުރިހާ ިދެވހިރާއްޖޭެގ  ،ބަޖެޓަކީ އަހަރުެގ  2020 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ކަށަަވރުކުރުމަށް ދްލުއިންޞާފުޢަ ،އެރުމާއި އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ކުރި ،ބޯިހޔާަވހިކަާމއި ،ތަޢުލީމާއި ،ކުޅިަވާރއި

ަވުގތު ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް   އޮުޅެވލިފުށީެގ ރަްއޔިތުންނަށް މި  ،ކަމަްށ ދެކެން. ކުރެންދޫ  ނެ ބަޖެޓެއްމަުގފަހިކޮށްދޭ

ރަށް ށާއި އަދި ސަރުކާޓަކައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށްކަމަފައިާވ ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާ 2020

އުއްމީދުކުރަން. ލިބިދޭނެ ކަމަށް އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ދިެވހި އި މަންފާ ދަންނަަވން. މި ބަޖެޓުެގ ލާބަޔާ ޝުކުރު

 ަދންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ.  ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު  އަރުަވނީ ހިތަދޫ މެދު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރިފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު 

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ފައި ހުށަހެޅި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެންެގ ކުރިަމްއޗަށް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާ ނިމި

މުިޅ  ،މަޝްރޫޢުތަކެއް އެކުެލިވފަިއާވ ެވސް  ކަށްހަމަ ޮކންމެ ރަށަލަތުެގ ބަޖެޓަކީ އުަވނަ އަހަުރެގ ދަ 2020ާވ  މި

މެންބަރުން   ގެ ރާއްޖެއަށް ޝާމިލާ ބަޖެެޓއް. ެއހެންކަމުން، މި ބަޖެޓަށް އަުޅަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީުދކުރަން. ބަޖެޓު ކޮމިޓީ

ދަންނަަވން. ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރު ފުރުޞަތުަގއި އެ މެންބަރުންނަށް ެވސް މި  ،ަގކޮށްކުރެްއިވ ބުރަ މަސަްއކަތް ފާހަ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ   ަވނަ 19ނުަވތަ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  ންމިއީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ މި ސަރުކާރު .ރައީސް

ޤީއަްށ ެގ ތަރައްބަޖެޓު. ރާއްޖޭެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ސަރުކާރުން މުޅި ޤައުމު

 އަންނަ އަހަރު ނިމިެގންދާނެ ،ފެނޭ. ިގނަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ އަންނަ އަހަރު ފެށިއްާވ ސަމާލުކަން މި ބަޖެުޓން އެބަދެ

އަހަރު އެ މަޝްރޫޢުތައް  ިވިދެގން އަންނަ އެއާ ،މަޝްރޫޢުތައް. އަދި ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކަކީ އަންނަ އަހަރު ފެށި

 ،ިގނަ ރުފިޔާ ހިމަނައިުވރެ ބިލިއަނަށް  8 ށްފާހަަގކުރެެވނީ ތަޢުީލމާއި ޞިއްޙަތަނިމިެގންދާނެ. ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑަށް 

ަގއި ހިމަނާފައިާވ އަދަދުތަކުން އެބަ  ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރެިވފަިއާވކަން. ބަޖެޓުމިލިއަން 1.2އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާއަށް ެވސް 

ަވކިން އިސްކަްނދީފައިާވ ބަޖެޓުކަން.  ،އަާމޒުކޮށްޤައުމުެގ ތަަރއްޤީއަށް  ެވސް އެނޭގ މިއީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ާތރީޚުގައި

މަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ އަތޮޅުަތކަށް ދީފައިާވ ސަމާލުކަ ،ރަށްތަކަށާއި ،ކޮށް ސިޓީތަކަާށއިޞަޚާއް

މަޝްރޫޢުތަްއ ބަޖެޓުަގއި އަްއޑޫ ސިީޓއަށް އަާމޒުކޮށްފައި ހުރި    .އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު އަރިްސކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ެގ ަމުގތައް ޮގެތްއަގއި ައއްޑޫ ސިޓީ   ފަށްަޓވައިެދްއުވމަކީ އަްއޑޫ ސިީޓެގ ރަްއޔިުތންެގ އެދުމެްއ. ޚާއްޞަ   ކުފެށުމާއެ  އަހަރު

އަަވަހކަށް އަހަރުެގ ބޯހިޔާަވހިކަމުން ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ީވހާެވސް    ،ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތާއި   ،އްކުމާއިހިބިން  ،ހަދަން ފެށި

ަޓވައިެދްއުވމަކީ މުޅި އަްއޑޫ ސިޓީެގ ަރއްޔިތުންެގ އެދުމެއް. އަހަރު އްއަހަރު ކުރީކޮޅު ފަ ،ަޓވައިެދްއުވމަކީއްފަޅު ކޮކުރީ

އިންތިޒާމުކޮށްެދއްުވމަީކ  އިިހތްފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ާރަވ ުކެގށް މަުގތަނިމެންާވއިރަ

 7ެވދިަޔ ޭވތު ،ެވދިޔަ މާީޒަގއި ޭވތު  ،ަތކުރާރުޮކށް ދަންނަަވންޖެހެނީ .ތްތެރި ަރއީސްއަޅުަގނޑުެގ އިލްތިމާެސއް. ިއއްޒަ

 ޮގތުން މިއަދު ެގ ާވެލއް ބޮޑުކަމުެގ ާވހަކަ. ޭއެގ ނަތީޖާއެއް އިމާލުެވފަ  އިހުށްކޮށް ައއްޑޫ ސިޓީެގ ކަންކަމަޞަޚާއް ،އަހަރު

ކޮންމެ  ،ޮއެވމެނުލިބި ެގ ާބޒާރަށް ދިުރމެއް ފާޒީން. ވަ ަވމުއިތުރު ހާތައް ހަފާ ނެތް މީހުންެގ ައދަދު މި ދަނީެވސް ވަޒީ

ސަރުކާރުން، އްލެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އަހަރަކު ސްކޫލު ނިމޭ ދަރިަވމުން ަވނީ އިތުރު. ރައްޔިތުންެގ މި ކަންބޮޑުުވމަށް ޙަ

 .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުުކރަން ދެްއާވނެ އިތަޞައްލީއެއް ހޯދަ ށްރައްޔިތުންެގ މި ކަންބޮުޑުވމަ
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އެނދުެގ  8000 ،ކަމަށްާވ ސަރުކާުރެގ ަވޢުދެއް ؛ސަރުކާރުން ކުރައްވާ ، ލިބި ންއަްއޑޫ ސިޓީެގ ފަތުރުެވިރކަމަށް ދިރު

ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަީކ  ،ހިނަގިއަގނެ އިއައްޑޫ ސިޓީެގ ހިތަދޫ ކޯޓު ފުރިހަމަ މާނައިަގ ،ހަމަޖެހިކަންކަން 

ަނީވ ދިރުމެއް ނެތް. އަުޅަގނުޑމެން މަސްެވރިންނަށް މަހަށް  އު މަށް ެވެގން ނޫނީ އައްޫޑ ސިީޓއަށްނަމަކަށްުވރެ ކަމަކަ

 ެވްސ ނެތް. އަްއޑޫ ިސޓީެގ އިޤްތިޞާދު  ބޭރުކުެރޭވކަށް ޮގތުަގއި  ެގޕްރޮޑަކްެޓއް  ެއޑެޑް  ެއ މަސް ެވިލއު ،އަުގ ލިބިހަމަ

އިންޓަރނޭަޝނަލް އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ  ަގުމެގ ،ޭވނީަވޒީފާެގ ާބޒާރަށް މުއްސަނދިކަން ެގނެ  ،ކުރެިވހަރުދަނާ

 މަސްފެކްޓްރީތަާކއި  ،ކުރެވި ޙަޤީޤީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯެޓއް ޮގުތަގިއ އޮޕަޭރޓު ެއތަން ،އިމުކުެރިވގާ ަވސީލަތްތަްއ 

ޓަަކއި ށް ދިރުން ެގނައުމަށްފަންތީެގ  ހީނަރުެވފައިާވ ިވފާރިަތކަ  އުފެދި ބާރަށް ހިނަގިއަގނެެގން. ކުދި އަދި މެދު  ތައްކާރުޚާނާ

ެވްސ ެއސް.އެމް.އީ   ދަނުޑެވރިންނަށް   އިޭވ. އަދި މަްސެވރިންނާއެސް.އެމް.އީ ލޯނާިއ އެނޫްނެވސް އެހީތެރިކަން ބޭނުން އެބަ

އައްޑޫ ސިީޓެގ   .ޖެހޭ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްެވސް ފަހިކޮށްދޭން އެބަ  ސިނާޢަތް ކުރިއަރާނެ މަުގ  ދެ   އިތުރަށް އެ  ،ލޯނު ލިބި

މީހަކު  ޚިދުމަތްތައް ހޯދަންދާ ކޮންމެ ބަލި ކު،ހިނދަހާ ތަނަކަށް ނުާވ  ހޮސްޕިޓަލީ ރަނަގޅު ފެންަވރެްއގައި ހިނާގރީޝަޓާ

 ީސދާ އައްޑޫ ިސޓީން ލިބޭނެ ތަކީސަންދަާއއި އެންސްާޕެގ ޚިދުމަކުރުާވ. އާބޫރުހަމައަށް ެގންނަން ެއބަ މަޖު މާލެއާ

 ،ކަމެއް. ސިޓީން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެޭވތީ  އެދޭ  ްއޔިތުން އިްނތިހާއަށްޑޫ ސިީޓެގ ރަކީ މުޅި އައް ހަދައިދިނުމަ  ޚިދުމަތަކަށް

އަުޅަގނޑުމެންެގ ރަްއޔިުތންނަށް އޮތް ަވރަށް ބޮޑު ތަކުލީފެއް. ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ޚިދުމަތެއް ހޯދަންޖެހޭ ކޮންމެ    މިއީ

އާސަންަދއިެގ   ،އައިސް   ރުފިޔާ ހޯދައިެގްނ މާލެ  ހާހާހެއް  ން ތިންކޮންމެ ޮގތަކު  ،ފަހަރަކު ކޮންމެެވސް މީހެްއެގ ާގތަށް ޮގސް 

ފަހުން އެ  އެންމެ ،ތާއަށް ބޮޑު އަުގަގއި ކޮޓަރި ހިފަިއެގން ހުރެފުހަ ދެނޫނީ  އެއްތާހަފު ،ކަންތައްތައް ހަމަޖެހެންދެން

 ،ީވހާ އަަވހަކަށް ފެށި މަތް ޚިދު ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްެގރުފިޔާ ނުދެއްކިެގން މި ޖެހެނީ ސަލާންޖަހަން. އައްޑޫ ސިީޓެގ ޓާ

ަޓަވއިދެްއުވމަކީ އަްއޑޫ ސިީޓެގ އްއެންމެ އަަވހަކަްށ ފަ ީވ ކަންންކަ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރަން މި ބަޖެޓުގައި ކަންކަން ާވ

ދުެވީލެގ  ެގބޫލުކުރަން އަދި ކިިރޔާކަން ސަރުކާރުަގއަުޅަގނޑު ެވސް  .ރައްޔިތުންެގ އުއްމީދެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ބަޖެޓުްނ   ކަށްދަނޑުތަ  ްނ ޮއތްށް ކުިޅަވރުކުޅެުޒާވނުންނަ  ލަނީކަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ އިބަޖެާޓއެކު މި ިހއްލަ  މި  ޑުަގނތްދަ

އައްޑޫ ިސޓީެގ ޒުާވނުން  އިެދއްުވމަށް ައޅުަގނޑު އެެދން.ފައްަޓަވ މަޝްރޫޢުތައް ީވހާ ައަވހަށް މަށް ހުރިދިރުން ެގނައު

ްސކޫލްތަކަށް   ދެްނެވސް ސިޓީަގއި ހުރި  ،އެހެންމެ ނޫރާނީ ސްކޫލާއި ހަމަ  .އިއިންތިޒާުރަގުދަވހެްއެގ    ތިބީ މި ކަންކަން ާވނެ

ުކރެިވފަިއާވ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ީވ އެންމެ ައަވހަކަށް އްޞަ އައްޑޫ ސިީޓއަށް ޚާ ،ބިކުރިއެރުން ލި މި ބަޖެޓުން

 ،ކުރަނީޒުކުރާ ކަމެއް. ިމކަންކަން އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގަޓވައިެދްއުވމަކީ ރަްއޔިތުން ނުހަނު އިންތިރާއްކުީރކޮޅު ފަ  ެގއަހަރު

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ  .ީވތީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ާވ ކަމަކަށްލާެމހިފައިުގޅި ހާރޫ ިއ،މިއީ އަްއޑޫ ސިޓީެގ ަރއްޔިުތންެގ ިވންދާ

ކަ ދުެވީލގައި ފިނިހަގައި ހު ތަރައްީޤެގ ރޭއަްއޑޫ ސިޓީ ،ާރއްޖޭެގ އެެހން އަތޮޅުތަކެކޭ އެއްފަަދއިން ސަރުކާރެްއގައި

 އަޅުަގނޑު ޔަީޤންކުރަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވން.  ނޯންނާނެކަން
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ މަކުނުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއް

 ދު ރާޢީއަށް. މުޙައްމަ

 

  ދެއްެކުވން:ާވހަކަ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ 

 ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކޮށްލަން ބޭނުންަވނީެވސް ފާހަގަ  `. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަަތމަ

މިތާ އެތެރޭަގިއ ލީމާ    ، ޖަލަށްމާލީ  ށްލަޖަ  ދުަވހަކު ކުީރެގ ރައީސް ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެތިން

ޖެހިލާނަން. އެއީ   ށްސަހުއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާފައި ައޅުަގނޑު ބަޖެޓު ބަ  ކުރާ އުފާޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެމް.ސީެގ މެންބަރުން  

، ާސސްހުއިެގ އުފާެވރިކަމު މިތާ އެތެރެއިްނ. އުފާެވިރ ޝުޢޫރުތައް ެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން އެބަދޭ އެ ބޭފުޅުން

ފާޅުކުރަމުންދަނީ މިނިަވން ޖައްެވއްަގއި. ދެން ައޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު  ާސސް މިތާ އެތެރޭަގއިހުއުފާެވރިކަުމެގ އި

ދަކު އެ ބޭފުޅުްނެގ އެ ހިތްަވެރއް ނެތް. އޭެގެތރެއިން ދެ ބޭފުޅަކު މިހާރު ީވ ރާއްޖެއިން ބޭރު ަޤއުމަކަްށ މިއަ ،ޮގތުަގއި

ެއ  ،މިނިަވންކަމުެގ ޝުޢޫރު އެ ބޭުފޅުން ފާޅުކުރަމުންދާތީެވ ެވސް  ސަ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެންއްގޮ  އަރާމުކޮށްލަން

ބުނާ  މިތާ އެތެޭރަގިއ އެ  ެވސް ފެނިެގންދޭ މިނިކާ ބާޒުަތއް ނަށްނޑުމެންއުފާެވރިކަުމަގިއ ބަިއެވިރަވން. އަދި އަުޅަގ

ބާުޒ  މިނިކާ ެވސް ށް ަގނޑުމެން ބަލަނީ ަވރަްށ ައަވހަ، އަޅުންީވމާެވރިކަން ހޯދަން ުއޅެމުންދާ ޮގތް. އެހެބާޒުތައް 

ކުރީެގ އިކޮނޮމިުކ މިނިސްޓަރ  ، ކަެމއްބޫލުކުރާަގއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދާނެ ކަމަށް. އަުޅަގނުޑ އަދި ަހމަ ަވރަށް 

ޕީ.އެމްެގ ަރއީްސކަމަށް .ޕީ ަބރުންމެސަޢީދަށްުވރެ އަުޅަގނޑަްށ މާ ފުރިހަމަ އިނޭގތޯ ނައިފަުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި 

 ،ުދަވހު އަޅުަގނޑު ކުރީެއއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ޖެހިލާނަން ބަޖެޓަށް.  ޮގތަކީ. ެއކަން ދެކޭ އަުޅަގނޑުނަން. އެއީ ންއަ

 ފައްކާ   ަވރަށް. ައުޅަގނޑަށް ަވރަށް ސްަގއި ާވަހކަދައްކާފަހުމިނެޓު ާވނީ ބަޖެޓުެގ ބަ  15  އިސަްގހުބަޖެޓު ބައެންމެ ފުރަތަމަ  

 ފަ.ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެްއ ަވނީ އިތުރުކުެރިވ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިެގން އަިއއިރުޓެއް މިއީ. ހަމަ ެއޮގތަށް ީމެގތެރޭަގއި  ބަޖެ

ނެއްހާ ރުފިާޔ ަވނީ އިތުރުކުެރިވފަ. އޭެގތެޭރަގއި ބަެއއް މެންބަރުންނަށް ުކރީަގިއ ނެތް ކަންަތއްތައް ެއ އަމިލި  300

ށް އަޅުަގނުޑ ތެރޭަގިއ އެންމެ ބޮޑަނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން މީެގއަޅުަގ ާވކަންދާއިރާތަކަށް ހިމެނިފައި

އެމް.ޑީ.އޭެގ   ،ޕީ.އެން.ސީެގ މެންބަރުންނެއް  ،އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނެއް ؛އެްއެވސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި  ،ފާހަަގކުރެޭވ ކަމަކީ

ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ ދާއިރާައކަށް ަވރަށް ހަމަހަމަ  އް ރެހުރި ޕާޓީއެްއެގ ެއއްެވސް މެންބަދެން، މެންބަރުންނެއް

 ،ކްޓަރކޭޝަން ސެޔު އެޑި ،. އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ހެލްތު ސެކްޓަރރައްޤީ ެއކުލެިވފަޮގތެްއގައި މި ތަ

  މި ަވނީޮގސް ހަމަ އޭ ޓު ެޒޑަށް ހުިރހާ ސެކްޓަރތަެކއް ެސކްޓަރ. މިހެން ސްސްޕޯޓ ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ސެކްޓަރ

ލާފައި އިބުާނހެން ތަފާތު ނައްތަ މި ،ަގކުެރެވނީދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަ .ތެރޭަގއި ހިމެނިފަެގ ބަޖެޓު

ދެްނ ނެތް.  ތަފާތުުކރުމެއް ނެތް. ެއއްެވސް ދިމާލެއް ތަފާތުކުރުމެއް އެއްން. މާލެކަނޭހުރިހާ ދާއިރާއެއް ީމެގތެރޭަގިއ ހިމެ
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  ހުރިހާ  އަކުރުން އަކުރުން ފިއްޔަށް މި ،ކާ ާވހަކައަބަދުެވސް މިތާ ދައް ޮގުތަގިއ އަޅުގނޑުމެން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

 ށް،ހަމަ ރުފިޔާއިން ރުފިޔާއަ  ،ރަން ބޭނުންަވނީޔަޤީންކުނޑު  އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ   ެގ ބަޖެޓު  2020. ދެން  ނަމޭކަމެއް ކުރާ

ދެން އަުޅަގނޑަްށ  ،ިދޔުން. ވީއިރު ުޒެވެގންާރއަކަށް ތަންފީދާއި އެ ދާއިާރއަްށ ހުރި ކަންތައްތައް އެއަށް ލާރިން ލާރި

 ހަމަ ދެންނެިވހެން ެވސް  ނޑު ުކރިންެގ ދާއިރާ ަވރަށް ނިކަމެތިކޮށް އޮތީ. އަުޅަގންައޅުަގނޑުމެ  ،ކަމަކީ   އަނެއް   ކުރެވޭ ފާހަަގ

ދާއިރާއަށް ހަމަ ަވރަށް ިގނަ ެގ ބަޖެޓުގައި އަުޅަގނުޑެގ  2020 ފަހަރު މި ކު،ަވރަށް ނިކަމެތިކޮށް އޮތީ. ެއކަމަ

ެވްސ  މުޅި ރާއްޖެއަށް ،ތިލަދުންމައްޗަށް ެވސްނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޮޑުއިތުރުން އުޅަގހުރި. ދެން ޭއެގ ތައްތަެކއްކަން

މީދު. އަުޅަގނޑުެގ އްެވސް އު  ކީ ައޅުަގނޑުެގއަ   2020ރީ. ދެން  ކުެރިވފައި މިހިތަރައްޤީތައް ބަޖެޓު  މަހުރިހާ ދިމާލަކަށް ހަ

ދާއިރު ކުރެިވެގންތަންފީޒު މި ބަޖެޓު .މީދުއްެވސް ހަމަ އު  މީދު. މުިޅ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގއްެވސް އު އިރާެގދާ

ނުޑ އަުޅަގ ން،ނުޑ ޔަޤީންކުރަުޅަގެވސް އަ މަކީ. ގައިމުޔު ދިެވެގންޒު ދާއިރާއަކަށް ތަންފީ ހުރި ކަންތައްަތއް އެމީގައި 

ަވިކަވިކ  ،ުޑެގ ދާއިރާއަްށ އާދޭތޯ. ދެން މިއަކީ ަވިކަވކި ދާއިރާއަްށުވރެނުޅަގކަންތަްއތައް އަ މި ންކުރާނަކަށަަވރު

ނޑު މި ބަޖެޓަށް ހަމަ ަވރަށް  . އަޅުގަ ބަޖެޓެއް  ތްކޮށްފައި އޮފޯކަސްށް  ދިމާލަށްުވރެ މުޅި ރާއްޖެއަ  ަވކިުވރެ، ަވކި ރަށްރަށަށް

 ެވސް އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ މި ބޮޑު ބަޖެޓު އަކީޢާެގ ދުމީދަކީ އަދި އަުޅަގނޑު އްއު  ެގނޑު ދުކުރަން. އަދި އަުޅަގއީބޮޑަށް ތާ

ޮގުތަގިއ  ނޑުެމންނަށް ތަރައްޤީެގަގކި ދިމަދިމާލަށް އަޅުއެ ކަންތައްތަކެއް ފާހަަގކުެރިވފައި ހުރި ހުރިހާ ،ހުސްެވެގންާދއިރު

ަގިއ ކަމު އްޖަެވރި އަހަެރއްބާނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަކީ އަުޅަގ އްޔާމުޖެ ން. އަދި އިރާދަުކރެވިއްޔުދިފެނިެގން

ެގ ޕީ.ޕީ.އެމް ެލއްުވން. އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށްައޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަންަތއްތަުކގައި ބަރަކާތް ނެގރަސްކަލާމާތް އި،ވަ ލައް

ބޭފުޅުންެގ އުފާެވިރ  ދިޔުން. އެެވސް ފެނިެގން ބޭފުޅުންެގ އުފާެވރި އިހުސާްސތައް ކޮންމެެވސް ަވަރކަށް ކޮންމެ ދުަވހަކު

 ެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުރީެގ ަރީއސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަދި ކުރީ   ،ކަންފެންނަ އުޖާލާމޫނުމަތިން    ،އިހުސާސް

 ،ބައެްއ ެއއްެޗއް ނަމަެވސްސްތާ  ؛ޮގތް   ެގ ތެޭރަގިއ ެއ ބޭފުޅާއަށް ކުޅެޭވނެ  ެވސް ޖަލު ބޭފުޅާ  އެ  ،ލިބި  ެވސް ަޙއްޤު އަދަބު

ކުރުމެއް ނެތި ޖަލުެގ ުގ ފަރައެްއެވސް ކަހަލަ  ،ުވމެއް ނެތި ބަރާބަރަށް ފޯރުކޮށްދީފަނޑުެވސް  ކަހަލަ ކަންތައްަތއްއެ

ނޑަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އަުޅަގ ،ތެރޭގައި ހިތްހަމަޖެހިެގން އުެޅޭވނެ ޮގތް ެވެގންދިޔުން

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިދުން އެކަން ކުެރޭވނެ. ގެއިން ާގތްތިާމެގ މީހަކު  މެންބަރު. ޖަލުތަކަށް ތާސްބައި ެވްއދޭ. ަގވާ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ހުއްދަ ލިބޭނެ.  ޮގތުން ލިޔާ ސިޓީއަކުން އެ ކަރެްކޝަންސްއަްށ އެކަމާ ުގޅޭ ،ެވސް  ސްޔަ ނުަވތަ އަނބިދަރިންނަށް ވި 

 ކަމެއް.  އަދި އަުޅަގނޑު ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ދަންނައް. ކަމެ ާވއެކަން ެއއީ ތަރުތީބުން އިންތިޒާމު ،ލިބި
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 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެނބުރެނީ ބިލުެގ މަސައްކަތަށް. އެއީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ެނުގމުެގ ބިުލެގ މަސަްއކަތަށް.  ނޑުމެން މިހާރު މިއަޅުަގ

 މިހާރު އަުޅަގނުޑ މި  ؛ޓް ިއްއުވމަށްޮގތުެގ ރިޕޯ މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ނިންމި ލުނެުގުމެގ ބި މްދަނީން ޓެކްސްއާ

ދު ޙީއުނޫގފާރު ދއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވ ،ެގ ފަރާތުންރު ކާސަރު ؛ނެުގމުގެ ްކސްދެނީ އާމްދަނީން ޓެއިއިްއަވ

ޓް. މި ރިޕޯ މިޓީން ދިރސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގުގުމެގ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮނެނީން ޓެކްސްދައާމް ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ަގއި އޮކްޓޯބަރު  15 ،ޮގތަކީ ދިޔައި ކަންހިނގަ  ،އެނިގަވޑއިަގންނަާވނެނަށް ހުށަހަޅާއިރު ޓް އަޅުަގނޑު ތިބޭފުޅުންރިޕޯ

ކިޔުން   ަވަނ ޖަލްސާަގިއ ފުރަތަމަ  53  ެގަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަވނަ    2019ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ    ޭބއްުވނު،  ަގއ2019ި

ބިލު މަޖިލީހަށް   ދުަވހު މި ދެ މި ،ރާޮނެވމްބަ 19 އިއޮްކޓޯބަރާ 28އަދި އެއަށްފަހު  ގައި.ޮއކްޓޯބަރު  15 ؛ެގ ކިޔުނީބިލު

ސް ަވނަ ދުަވހު މުޅި މަޖިލި  ބަރުންނޮެވ  27ށް މި ބިލު ބަލައިަގތުމަށް ނިންމީ.  މަޖިލީހަ  ،ބަލައިަގތުމަށް ބަހުސްކުރުމަށްފަހު

 މާއްދާެގ ަވނަ 127 ،ދިޔަ. އެ ޖަލްާސއަށްފަހު މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ އެއީެގންޮގުތަގިއ ކުރިއަށް ެގމިޓީެއއް އެުކގައި ކޮ

ެލުވނު. ބިލަށް އިލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުަވޞްރާތްތަކަށް އިފަ  ބޭނުންާވ  މަށްހުށަހެލާުޙ  ޞްެގ ދަށުން ބިލަށް އި)ޅ(

ނުޑ ރުގައި ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ފަރާތުން އަޅުަގއޭ ،މުންތު ހުޅުާވލުޞަ ހެޅުމުެގ ފުރުލާޙު ހުށަޞްއި

ިރ ތެއިތުރުން ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްނު. ދެން އަދި އޭެގޅުލާޙެއް ހުށަހެހަ އިޞް ލަދާންާވ ޮގތުގައި ޖުމުނހަ

ލާޙު. މި ޞްޮގތުން ހުށަހެޅުނު އި ހަކާ ުގޅޭއެއީ ބިލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެ ދުަވ .ލާޙުޞްމެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ އެއް އި 

ހުރިހާ  ، މިނަމަކު ެގންދާ މީހަެޓއް ިކޔަމުންަބޭވ. ދެން ރިޕޯއެ ަގއި ތަްފސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި ޓު ޙުތައް ރިޕޯއިޞްލާ

ހުރި    ޅިފައި މިލާޙަށް ހުށަހެޞް އި  ،ޓުަގއި ބަދަލުކުެރުވނުމި ރިޕޯ  ،ނިންމީސް. އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގަވނީ   އިާވހަކަތަެކއް ކިޔަ 

 ޮގުތގައި ފާހަަގެވެގންިދޔަ. ތަކަށް ައއި ބަދަލު. އެއީ ބޮޑު ބަދަލެްއެގމަިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ޓެކްްސެގ ބްރެކެޓު ،ކަންކަމަކީ

ލާޙު ބަލަިއަގތް. ޞްއި  ކޮމިީޓން އެ ،ާލޙެއް ޮގތަްށ ހުށަހެޅިޞްހާހުން މަތީެގ އާމްދަނީން ޓެކްސްނެޭގ ޮގތަށް އި 60

ނެޭގ ޮގތަށް. ދެްނ  އާމްދަނީން ޓެކްސް ،ކްސްހާހުން މައްޗަށް ޓެ  40 އިރުަގއި އޮތީއޮތް  ޅާފައިސަރުކާރުން ހުށަހަ

ން ނަާގ ޓެކްސް ެވސް ެއީއ ޑު ތެރޭަގއި ިޑިވޑެންޭއެގ .ެގެނުވނުލާޙުޞްދާތަކަށް ެވސް އި ބަެއއް މާއްއިތުރުން އެހެންމީެގ

އެއާެއކީަގިއ ކުެރުވނު. އަދި ހަމަޙުއިޞްލާއި ސްެގ ޮގުތގަ ން ނަާގ ޓެކްޑުމިލިއަން ރުފިޔާެގ މަތިން ލިބޭ ޑިިވޑެން އެއް

ިވޔަފާިރެވރިން ރާއްޖޭަގއި   ،ކުރުަމށްއިްނެވސްޓު  ،ަވޒަންެވިރުވމަށް ނުަވތަ ދިރިއުޅުމަށްދިެވހިރާއްޖޭަގއި ބޭރުެގ ފަރާްތތައް  

ަވަނ  10ޮގުތަގިއ ެއއީ ބިުލެގ  ދާންވާ ނލާޙެްއ އަުޅަގނޑަށް ހަޞްތަށް ހުށަހެޅުނު އިޮގ ެއއަށް ބާުރ ލިބޭ ،ތިއްބުމަށްބޭ

ހުށަހެޅިފަިއ  ،ގައި ކޮމިީޓއަށް ފާހަަގކުރެުވނީރުބިލު ހުށަހެޅުނުއި ،ރުަގއިލާޙު. އޭޞްށް ހުށަހެޅުނު އިއަމާއްދާެގ )ނ( 

މީހުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހޯދާ  އެ ތަނުގައި ތިބޭ ބޭރުމީހުންެގ އަތުން  އަތުން، މި ެގތަނުގައި ތިބޭ މީހުން މި ،އޮތީ
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 އް ެގެނވިއްޖެ.ޙެލާޞްެއައށް އި ،ނަމަެވސްކުރުމަށް. ނެުގމަށް ކުރެޭވ މަސަްއކަތްތަެކްއ ން ެވސް ޓެްކސްދަނީއާމް

ލޯނުންނާއި އަދި ެގ  ނަާގފައިާވ ހަުއސިންގ  ؛ލޯނު ހައުިސންގ  .މީގެއިތުރުން އެމް.އެމް.އޭާއއި އަދި ލޯނު ނެުގމުގައި

އަެނއްާކ  ،ނޑާފައިކަންކަމަށް ކަ މި ، މިންަވރާއި ެގ އިންޓަެރސްޓަށްާވން ެގތެރެއިން ލޯނުީދެގން ލިބޭ އާމްދަނީ  ކުއްޔަށް

ހާސް   60ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ެނޭގ ޓެކްސް އެެވސް   .ނުން ނިންމު ދިމާލުން ެވްސ އިތުރު ުލެޔއް ެގނައުމަށް ކޮމިޓީ  އެ

ްއެގ ރުފިޔާެގ މަތިން ނެޭގ ޓެކްސެ   ހާސް  60ހާސް، މަހަކު    60،  ްއެގ ޮގުތަގއި ކަނޑަެއޅިެގން ެގ މަތިން ނެޭގ ޓެކްސެ ރުފިޔާ

ަވީނ  ން މި ކޮމިޓީޙުލާޞްއި 7އެ  އި،އް ހުށަހަޅަ ޙެލާޞްއި 7އަޅުަގނޑު މިދެންނެިވހެން  ން ނިންމުނު.މިޓީކޮ ޮގތުަގއި

މުިޅ  ،ަގއި ބޭްއުވނު 2019ންބަރު ޮނެވ 27 ،ން ނިންމާފައިަވނީކޮމިޓީ ؛ން ނިންމުނު ޮގތް. ދެން ކޮމިޓީބަލައިެގންފަ

އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު  ،ުރެގ ފަރާތުންސަރުކާ ،ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގއި 4ެގ ކޮމިޓީެގ މަޖިލީހު

ަތކާެއކު ޙުލާޞްނެުގމުެގ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްިވ އިްނ ޓެކްސްއާމްދަނީ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ން ނިންމަވައިެދއްުވން އެދި މި ރިޕޯޓް ފެނިަވޑައިަގންނަާވ ޮގތެްއެގ މަތީ  ށްހަމި ބިލު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ  .ެވފާސްކުރެްއުވނެ

ެގ ބަހުސްެގ އަުޅަގނޑު މި ޖެހެނީ މި ރިޕޯޓުއަުޅަގނޑު މި ރިޕޯޓް ހުަށހެޅުމަށްފަހުަގއި    މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ.  އަޅުަގނޑު

އަުޅަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   .ލެިވފައިަވއޮތީ ހުޅު ެގ ަބހުސްެގ ަވުގތު މިހާރު މިރިޕޯޓު ަވުގތު ހުުޅާވލަން.

. އެއީ މިހާރު  އެަބއޮތް ހުށަހެޅިފަޙުލާޞްއި 26އެކީަގއި މި ެގެނުވނު ރިޕޯޓަށް އަނެއްކާ  މި އިސްލާޙުތަކާ ދަންނަާވލަން.

ފަހު މެންބަރުން  އަށްއެ ،މެންބަރުންނަށް ފެނުމަށްފަހު ،ެގ މެދުގައިމެންބަރުން ،މެންބަރުންނަށް ،ން ނިންމި ޮގތްކޮމިޓީ

ޓިކް ޕާޓީެގ މެންބަރުން ިޑމޮކްރެ ރީ ދިެވހި ރައްޔިތުންެގތައް ެވސް މިހިޙުލާޞްމި އި ،. އަެނއްާކެވސްޙުލާޞްެގންނަާވ އި

ޮގތުން އަޅުަގނޑުެގ ހިުތގައި  ުގޅޭ ުފރިހަމަެވެގންދާނެ ކަމާ، މިއީ މި ބިލު އެހެންީވމާ .ޙުލާޞްހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އި 

ކިތަންމެ  ،ކީ ެވްސ އެތައް ބަހުސެއް ޙަލާޞްއެހެންނަމަެވްސ ކޮންމެ އި .ތައް ިގނަޙު ލާޞް. އިދޭފެނޫ ޝައްެކއް

މެންބަރުންެގ  ލަބިއްޔަތުޣްށް ުހރިހާ މެންބަރުންެގ ެވސް ުނަވތަ އަޙަލާޞްއް. ެއ އިޙެލާޞްމަޝްަވރާއަކަށްފަހު ެގނެޭވ އި 

އަުޅަގނޑު މިހާރު މި  ތައް ެގންނަން ފެންނާތީ.ޙުލާޞްއެފަދަ އިިގނަ މެންބަރުންެގ ނަޒަުރގައި  ތާއީދު މި ލިބެނީ

މި އަދި  މު ާވހަކައެއް ދަންނަަވން ެއބައޮތް އިނޭގތޯ.ންމުހި އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބިލުެގ ބަހުްސެގ ަވުގތު.ލަނީ އިހުޅުަވ

ރޭަގއި ަވަރްށ އޮތް ބައިަގޑިއިުރެގ ތެ ކުިރއަށް މި ،ާވހަކަ އަުޅަގނޑަށް ސާުފކޮށް ނުެވސް ދެންނެޭވނެ. އެހެންނަމަެވސް

ބޭފުޅުންެގ ަނޒަރަްށ  މުކޮށް ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ތިންޚަބަެރއް ައޅުަގނޑަްށ އަދި އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް މުހި އުފާެވރި

އާދެ! މިހާރު ތިބޭފުޅުންނަށް ތިޔަ ފެނިަވަޑިއަގންނަަވނީ ުމޅި ދެކުނު އޭިޝާއގައި ހުރި  ެގނެޭވތޯ އަުޅަގނޑު ބަލާނަން.

ސްޓް މޭން މިއީ ސައުުތ ާވ މީހާ. އެންމެ ަގދަ މީހާ. މިއަށްުވރެ ަވކި ބާރު އެހެން މީހެއް ފާސްޓެއެންމެ ބާރަށް ދު

 ،. އަުޅަގނޑު ޙަސަން ސާޢިދަށާއިަވނީ ދުެވފަ މީޓަރު 100ސިކުންތުން  49މިނެޓު  10ޙަސަން ސާޢިދު  އޭޝިާއަގއި.

ދު މިކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްިދން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ަވރަށް ޢިސާ  ،އިދާރާތަކަށާއި   އިުގޅޭ އެންމެހަ  ުކޅިަވރާ  އަދި ދިެވހިރާއްޭޖެގ
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އި ޔާހުރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންެގ ނަމުަގ  މި މަޖިލީހުެގ،  ަވންބޮޑަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން. މަރުޙަބާ ދަންނަ

 ޡިމް.ޢާ ޢަލީ މެދު ހެންޭވރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަދި އަުޅަގނުޑެގ އަިމއްލަ ނަމުގައި.

 

 މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

  މްދަނީއިން ޓެކްްސ ނެުގމުެގ ބިލެއް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާ

 ށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިެދްއިވ ކަމަށްޓަަކއި އަޅުަގނޑު އަދިެވސް ެއްއ ފަހަރު ހަމަ ސަރުކާރައްަވހުށަހަޅު

ކުރުމަށްޓަކަިއ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އަާސސީ ކަންކަން ފުރިހަމަ  ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭެގ އަސާސީ ކަންކަން  ،ސަބަބަކީ

ޑު މު ކަމެއް ކަމުަގިއ ސަރުކާރުން ދެކޭތީެވ ހުށަހެިޅ ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނންނުން ެވސް ަވރަށް ެވސް މުހިޤީހަމަ ޔަ

ްށ އަުޅަގނޑުމެންެގ ޓެކްްސެގ ނިޒާމު ަވށާޖެހޭ ނިޒާމަކަށް ެހދުމުެގ ިވސްނުުމގައި ހުށަހެިޅ އިތުރައަދި ޭއެގަގބޫލުކުރަނީ. 

އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ،އާދެ! ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ބިލެއް ކަމުަގއި ެވސް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން.

އެ ބިލު މަޖިލީހަށް  ،ީއސް ދެންމެ ިވާދޅުވެއްޖެ ަވރަށް ތަްފސީލުތައް ރަޮގތުން  ުގޅޭ  ިބލާަވޙީދު މި ހުށަހެޅި ބިލަށް، 

ދިޔަީއ. ބަރުަގއި ފުރަތަމަ ކިޔުން ތިިވދާޅުިވހެން ިއިވެގންޮއކްޓޯ 15ދިޔަ ޮގތް. އިހުށަހެޅި ދުަވހާއި އަދި ކަންަކން ހިނަގ

 ،ަވރަށް ފުންކޮށް  ޔަޝްަވާރކުެރެވމުންދިަގނޑުމެންެގ ޕާޓީަގއި މަ ބަހުސް ނިމިެގން އަޅު އީިތދާއެއަށްފަހު އަުޅަގނޑުމެން އިބު

ނެުގމަކީ ން ޓެކްސްއާމްދަނީ  ،ެވފައި  އުޅޭ ކަމަކީ ބޮޑު ކަމަކަށް  ކުރަން މި  ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން  ަވރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކަކާއެކު.

ތުަގއި ޙަޤީޤަމައްސަލަތަެކއް ްށ ބޮޑެިތ އެީއ ަވރަ ،ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތާ ެވސް ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމުަގއި ީވނަމަެވސް

ައނެއްކާ ަވރަށް ިގނަ ބައެްއެގ  ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭތީެވ. ޅޭ ޮގތަށް ނޫނީ އޮންނަ ޮގތަށް އޮންނަ ކަމެއްއު

 ،ށްތޯނެުގަމކީ. ރައްޔިތުްނެގ ފައިސާ ޚަރަުދކުރަނީ އެންމެ ރަނަގޅަކަންބޮޑުުވންަތއް ެވސް އަބަދުެވސް ހުންނަ ކަމެއް ޓެކްސް

އުފައްާދ ދިެވހި ރައްޔިތުން ތިބެނީ. އުފައްދަ ސުާވލު  ެވސްމެ ރަނަގޅަށްތޯ އަބަދުޚަރަދުކުރަމުން ސަރުކާރުން ދަނީ އެން

މުިޅ މަޖިލިސް  ،ކޮމިޓީ ްސޓޭޖަށް ޮގސް ،ބިލު ނިމި މެން އެއެ ބިަލށް ފުރަތަމައިނުން އަޅުަގނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ްއ ހުށަހެޅިން. ޙެލާޞްއި 6ައޅުަގނޑުމެން ޕާީޓެގ ފަރާތުން ިވދާުޅުވމުން  ޑުމެން ތިަގނއަޅު  ،ކޮމިޓީއަކަްށ ބަދަލުުވމުން

 ،މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން ޕާީޓެގ ޮގުތަގއި  ،އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ކަންބޮުޑުވންތައް

ފާިރެވރިންނާ ެވްސ ިވޔަ އި،ތަކާހެނިހެން ފަރާތްުގޅުންހުރި އެ މި ބިލާ ުކރުމަށްފަހު އަދިސަރުކާރާ ެވސް މަްޝަވރާ

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް، އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ތަކަށްފަހުޙުލާޞްތަކެއް. އެ އިޙުލާޞްާވހަކަދެްއކުމަށްފަހު އަޅުަގނުޑމެން ހުށަހެޅި އި

ލު މި ބި ،ެވސް އެ ރިޕޯޓުއަނެއްކާ  ،މުޅި މަޖިލިސް އިށީނދެފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް

ނޫނީ މި ާގނޫނު ފުރިހަމަ ާގނޫނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުެގ ފަާރތުން ބައެއް ކަންބޮުޑުވންތަްއ ރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ފު

 ،ެއޮގތުން ތަކެއް.ޙުލާޞްއެބަ ހުށަހަޅާ ފުދޭަވރެއްެގ ިގަނ އި ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށްސަރުކާރުން އަނެްއކާ ،ހުރީތީެވ

ބިލު  ނޫނިއްޔާ ،ތުގައި ކަްނބޮޑުުވންތައް ޙަޤީޤަެގ ފަރާތުން ސަރުކާރު  ،ާޕޓީެގ ފަރާތުންތިިވދާޅުިވހެން ައޅުަގނޑު 
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ެވސް މި ބިލަށް އެބަ ހުށަހަޅާލަން.   އަނެްއކާ ޙުލާޞްއި 25 ،ކުރުމަށްޓަކައި ހުރި ކަންބޮޑުުވންތައް ހުރީތީވެ ފުރިހަމަ

 އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  ،ނެއްއެްއކޮށް ފުރިހަމަ ާގނޫ ތަކާޙުލާޞްއަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި އި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މެދު އަޅުަގނޑު ޝަްއކެްއ   ަކމާާގނޫނެއް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ުވޖޫދަށް އަންނާނެ  ނެުގމުެގ ފުރިހަމަން ޓެކްސްއާމްދަނީ  ،މިކަން

 .ނުކުރަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ތުލުސްޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުއްާޔ ޝުކުރި

 .ށްމަސީއިބްރާހިމް ނަ

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވން:ސީމް ނަތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީ

 ފާހަަގކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑަށް މި ބިލުން ލުންދެތިން ކަމެއް މި ބި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ެވސް

ފަރުދީ ިވޔަފާރިއަށް އިްސކަންދެިވފަިއ  ކުރުމަށްުވރެ ބޮޑަށްކުންފުނި ހަދައިެގން ިވޔަފާރި  ،ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ

 ެވސް   ރުެގުރކާސަ  އަުޅަގނޑު  އި،ޖާ ެވސް ނުކުމެދާނެ ކަމަށް ބަލަތީއޭެގ ނޭދެޭވ ނަ  ،ެވއްޖެނަމަ  އޮތްކަން. އެހެން އެކަން

 ހުށަހަޅާފަޭއ ޙުލާޞްއި  ،ބޭފުޅާ ިވާދޅުީވ  ެވސް ބައްދަލުކުރިން. އެ  ޖެނެރަލާ  ރއެިކއެކި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުިރން. ކޮމިޝަނަ

މަތިާވ ކޮންމެ ރުފިޔާއަކުން  ލައްކައަށްުވރެ  5މީގައި ުކންފުނިތަކުން  ،އަުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރަން ާވނީ.

ހަދައިެގން އުޅޭ މީހެްއެގ އަތުްނ  ޕަރޭޓަރޕްރޮސޯލް ،އެހެންނަމަެވސް އޮންނަނީ ނެޭގ ޮގތަށް.  މިހާރު މިޓެކްސް 15%

ުހްއޓޭ ހިސާބެއް ިދެވހިރާއްޖެައކު  ޕަރޭޓްޕްރޮސޯލްއަދި  މިލިއަން ރުފިޔާއަްށުވރެ މަިތީވމަ. 2.4ޓެކްްސ ނެޭގނީ  15%

ހަދައިެގން  ޕަރޭޓަރޕްރޮސޯލްޔަފާރިތައް ހިންިގދާނެ ހަމަ ބޮޑެތި ިވއެންމެ  ،ކަނޑައެޅިަފއެއް ނެތް. އެހެްނކަމަށްަވންޏާ

ކުންފުނި ހަދައިެގްނ  ،ށް މި ބިލު އޮވެއްޖެްއޔާ ބިރު އެބަހީޭވއޮތް ޮގތަ އަުޅަގނޑުެމންނަށް މިހާރު މި  ،މާނައަކީ  ެވސް.

ޭބފުޅުން އެޮގތަށް ބަދަލުކުރަން    އެއީއެ  ބަދަލުކޮށްފާނެތީ.  ށް އަޕަރޭޓަރޕްރޮސޯލްތިއްބެިވ އަމިއްލަ ބޭބޭފުޅުން ފަހަރެއްަގއި  

ލައްކަ ރުފިާޔއަށްުވެރ  5 ފައިދާ ކުންފުނީެގ ސާފު ޑިިވެޑންޑުން ޓެކްސް ނަަގން ފެށޭ ހިސާބުން. ،ިވސްނުމަށް އަންނާނީ

 މަތިްނ ޑިިވޑެްނޑުެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ ުވރެށްނަާގފައި އަދި އެއް މިލިއަނަ 15%މަތިީވމާ، މަތިާވ ކޮންމެ ރުފިޔާއަކުން 

ނުރަނަގޅު ޮގަތކަށް ބަެއްއ  ،ަވންޏާ މީގައި ނުރަނަގޅު ިވސްނުންތަެކއް ައއިސް ފައިސާއިން ޓެްކސް ނަާގ ަކމަށް

އަުޅަގނޑު ެވްސ ާވހަކަދައްަކިއެގން އެކަުމަގިއ  ، ެއކަމާކަމުެގ ބިރު އެބައޮތް. އެހެންީވމާމަލުކުރަން ފަށާފާނެޢަބޭފުޅުން ބޭ

ތަންތަނުަގއި މިކަން އޮތް ޮގތް ެވްސ  ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭެގ އެހެން ދަނީ. އްލެއް ހޯދޭތޯ ބަލަމުން މިޙަ

ރަނަގޅު ، ެގ ބިލު އަންނައިރުއިންކަމް ެޓކްސް ؛ރަނަގޅު ފައި،ކަންކަމާއި މެދު ިވސްނާ، މި އިެވސް އިތުރަށް ބަލަ އަދި

 ރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ބިލެއް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ެގނެސްދެޭވތޯ މަަސއްކަތްކުރަްނ. ދެއްިވ ފު



15 

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ން ޑުޑިިވޑެން  ،ތިިވދާޅުވީ   .މި ބިލު ފުރިހަމަާވނެ ކަމަށް  ،ދެންނެޭވނީ  ށްއަޅުަގނޑަޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  އާދެ!  

ޓެްކސް ނެުގމަށްތޯ އިްއޒަތްތެރި  .އްއެއީ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ނިންމެެވން އޮތް މައްސަލައެ  ؛ނެުގންޓެކްސް

އް ހުށަހަޅުއްަވިއެގން ކަމެއް ޙެ ލާޞްކީ އިސައަޅުަގނޑުެގ ހަަމއެކަނި އިލްތިމާ ؟މެންބަރުން ނިންމަާވނީ ނުަވތަ ނުނެުގމަށްތޯ

މިހާރު   ެގންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް.މުޅި ބިލު ނުރޫޅޭ ޮގތަކަށް އެކަްނަކން އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ،ބަދަލުކުރައްާވއިުރގައި

ްށ ަވނީ ަވރަ ތައް މިޙުލާޞްއެ އި  ؛ޙުލާޞްއި  26މިދެންނެިވ  ،ތައްޙުލާޞްހުރި، ލިބިފައިާވ އި އަޅުަގނޑަށް ލިބިފައި

ެއ  ؛ޙު ލާޞްނެުގމުެގ އިޓެްކސް ންޑު. ދެން ޑިިވޑެންތަކެއްޙުލާޞްބޮޑަށް ބެލި، ބިލު ނުރޫޅޭނެ ޮގތަކަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އި

މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ  ށްއަަވނަ މާއްދާެގ )ށ(  12. ޙުލާ ޞްއަށް ެގނެޭވ އިމާއްދާ ަވނަ 12އެއީ ބިލުެގ  ޙުލާޞްއި

 ،ށްއަމާއްދާެގ )ށ(  12 ؛ދިެވހިރާއްޖޭގައި ؛އް އަުޅަގނޑު ހިތުންޙެލާޞްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްެގ އި

އި ަވޒަންެވިރެވފަިއާވ ެވހިާރއްޖޭގަ ރޝިޕެއްެގ ދިޓްނަޝިޕަކުން ެއ ޕާރޓްނަދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންެވިރެވފައިާވ ޕާ

ލަ ރެސްޓް ހިސާބުކުާރ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ޖުމުޕިޓަލަށް ދައްކާ އިންޓްޓްނަރުންެގ ކެޕާ ޓްނަރުންނަށް ބަހާ ފައިދާ އަދިޕާ

މެއް އިތުރުކުރު ބުނާ  ންށް އެބަ މިހެއަަވނަ މާއްދާެގ )ށ(    12ބުނާ މާއްދާއެއް    އެހެން ؛ހަމައަށް  އެއް މިލިއަން ރުފިާޔއާ

ފުާޅ ތިޔަ އިޝާރާތްކުރަނީ މިދެންނެިވ ބޭ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގުތގައި ތި ްއެގ ޮގުތަގއި ހުށަހެޅޭ.ޙެ ލާޞް އިއެބަ

 .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުަގނޑު ދެން ދާންދޫ  ަވުގުތކޮޅަކަށްަފހު(. )މައްސަލައަށް

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެهللا ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ިއންކަމް ޓެކްސް ބިލަީކ ަވރަށް ުފރިހަމައަށް ތަރުތީބުކުރެިވެގން   ،އަުޅަގނޑު ދަންަނާވނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ފޮނުާވފަިއ  ން ެވސް މިކަމަށް ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ބައްލަާވފައި ރިޕޯޓުތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އިން ބިލެކޭ. އަދި ކޮމިޓީ މި

އަުޅަގނޑު އަދި ެވސް ކަންބޮުޑާވ އެްއ ކަެމއް ފާހަަގކޮށްލަން  ،ޑު ަގބޫުލކުރަނީ. އެހެންނަމަެވސް އޮތް ކަމަށް އަުޅަގނ

ހުށަހެޅިފައި  އިންކަްމ ޓެކްސް ބިލަށް ،އަޅުަގނޑު ެވސް ބޭނުން. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުެރއްިވ ފަދައިން 

އެއީ ައޅުަގނުޑ  ،ްކސް ނެުގންރެސިޑެންޓް ޑިިވޑެންޑުން ޓެން. ެނުގތަުކެގ ތެރެއިން ޑިިވޑެންޑުން ޓެކްސްޙުލާޞްއިން އި

ޓެކްސް ނަަގން  ންޑުރެޒިޑެންޓް ޓެކްސް، ޑިިވޑެން-، ނޮންޓެްކސް ެވސް ކަންބޮުޑާވ ކަމެއް. ދެްނ މީގައި ޑިިވޑެންޑް

ބަދަލުެވެގން  ށް ސަިތ ހަމަ ޑަބަލް ޓެކްެރސިޑެންސް ިޑިވޑެންޑުން ެޓްކސް ނަަގން އިނީމާ އޭ ،އެބައިން. އެހެންނަމަެވސް

އަޅުަގނޑަށް ެވްސ މި ފެންނަނީ. ދެން އަޅުަގނުޑމެން އިންކަމް ޓެކްސް އަދި ައލަށް ނަަގން ފަށަމުންދާއިރު، ތަން    އަންނަ

އް ައދި އެޮގތަށް ފަށައިަގންނަން. ައދި ކުރިއަށް އޮތީ. ކުިރއަްށ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ހުރިހާ ބާަވތެްއެގ ހުރިހާ ޓެކްސެ

ތަށް ދަންނަަވންޏާ  ހަޤީޤަ  ޑުން އިންޓްރޮިޑއުސްކުރަމުން ެވސް ެދިވދާނެ. ދެންނޑުމެންނަށް ހަމަ މަޑުމައަުޅަގ  ތާނަގއި  އޮތް
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އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުެވސް އިނޭގ އިންކަމް ޓެކްްސއިން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އަދި ބަޖެޓުަގިއ 

އެއީ ކިާހަވރަކަްށ  އޮތީ.  ދަތިެވފައި މިންއް އެހާ ބޮަޑަކށް އަންދާޒާކުރައަސްލު އެީއ ކިހާަވރެއް ކަމެ  ،ޖަހާފައި އޮތަސް

ނެުގްނ ކޮންމެެވސް ިޑިވޑެންުޑން ޓެކްސް  ޑޭޓާ ެވސް ލިބިފަެއއް ނޫން އޮީތކީ. އެހެްނީވމާ، އަުޅަގނޑު އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ އަދި

ބަދަލު  ސް އެތާނގައި ެވ ްއޔާ ކުިރއަށް ޮއތްަވރަކަށް މަޑުަޖއްސާލަން. ައުޅަގނޑުމެންނަށް ބަދަލު ެގންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

ރާއްޖެައކީ ބޭރުެގ ފޮިރން އިންެވސްޓަރުންނަށް ަވރަްށ ބޮޑަށް ބަރޯސާެވފައި އޮތް  ،ކޮށްޞަ ެއއީ ހަމަ ޚާއް ެގނެިވދާނެ.

 ާނންނަ ކަހަލަ ެއއްެވްސ ކަެމްއ އަުޅަގނޑުމެންެގ ޓެކްސްބޭރުެގ އިންެވސްޓަރުްނ ރާއްޖެއަްށ  ،ހިނދުާވ ޤައުމަކަށް

ްށ ޑައިތުރަށް މިހާރު ޑިިވޑެން، އޭގެ މަކީ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުާރ ކަމެއް ނޫން. އެހެންީވމާެގ ތެެރއިން ެވސް ުކރުސިސްޓަމު

 ނަާގ ޮގތަށް މި  1%ިޑިވޑެްނޑެްއެގ ، ެގކީ އެއް މިލިައން ރުފިޔާއަށްުވރެ އިތުރުާވ ޮކންމެ އާމްދަނީއެއްޙަލާޞްމިއިން އި

 ކަމެއް ކަމަށް   ެވދާނެބޮޑު އާމްދަނީއެއް އޭެގން ޖެނެރޭޓު  މާ  ،އްބޮޑު އިންކަމެ  އެއީ މާ  ށްޑަނއެހެންީވމާ، އަުޅަގ  އިންނަނީ.

 ންކުރަން އަންނައިންެވސްޓުާރއްޖޭެގ އިްނެވސްޓަރުން  ެގމެދު ޭބރު އެެހންނަމަެވސް، ރާއްެޖއާ. ަގބޫލެއް ުނކުރެޭވ ެވސް

ކިހާަވަރކަށްތޯ ބަަލން އެނަލަިއޒްކުރަމުންދާއިރު  ހީށް ފައުލަޙަ ިވޔަފާީރެގ މާ އިާރއްޖޭެގ ެޓކްްސ ސިސްޓަމާ ،ިވސްނާއިރު 

މާނައަކީ ަޑބަލް ޓެކްސް ަނާގ ޤައުެމއްެގ  .ަނާގ ަޤުއމެއްެގ ޮގުތގައިން ެވްސ ޓެކްސްޑުފެންނާނެ ރާއްޖެއަކީ ޑިިވޑެން

ން ެވްސ ްނެވސްޓަރު. އަދި އިންންީވމާ، ެއއީ އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރާ އުސޫެލއް ނޫއެހެ. ންނާނެެވފައި އޮޮގތުަގއި ލޭބަލް 

ަވރަކަށް ފަސްޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ަގބޫލުކުެރޭވ. ައޅުަގނޑާ ެވސް މި ދޭތެރެއިން ދިމާވެއްެޖ  ކޮންމެެވސް

 .ދާ ބޮޑެތި ަބއެއް ިވޔަފާިރެވރިންނާ ެވސްކޮްށެގން މަސައްކަތްކުރަމުންއިންެވްސޓު އިރާއްޖޭެގ ޓުއަިރޒަމް އިންަޑްސޓްރީަގ

 މި އިޞްލާޙާ  ާވހަޅާފައިހުށަ  ްނ ޓެކްސް ނަަގން އަުޅަގނޑުމެން ޑުުވންތަކެއް އެބަހުރި ޑިިވޑެންެވސް ކަންބޮޑު   އެ ބޭފުޅުންެގ

ރާއްޖެއަްށ އަދި  .  ެވސް ާތއީދުކުރާ އިޞްލާެޙއް ނޫން މި އިޞްލާޙަކީށް ކައެްއޮގތަހަމަ  މެދު. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ެވސް  

ނަަގން ބޭނުންާވ ން ޓެކްސްޑު އަދި ިޑިވޑެން ށް.ތު އެބައޮތް ިމ އިޞްލާޙައަޅުަގނޑު ހިތުން އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފުރުޞަ

އަުޅަގނޑު ހަމަ  މާ،އެހެންީވ .އުޅެނީ ފަށައިަގނެެގން އަދި މި .ެނުގމުެގ ފުރުޞަތު އަދި އޮތީން ޓެކްސްޑުޑިިވޑެން ،ނަމަ

ުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ހާލަތުގައި ތު އަަވުގ  އަދި މި  .ަގން އޮތް އިޞްލާޙު އަނބުރާ ެގންދަންނަ ން ޓެކްސްޑުޑިިވޑެން އެދެން  

ން. އެހެންީވމާ، ެއކަން ބޮޑުުވން އޮތީތީ އެކަްނ ަގނަން ޓެކްސްށުއޮތީ ޑިިވޑެން ހިތުން ރާއްޖެ މި ނޫންހެން އަޅުަގނޑު

އްމީދުކުރަން ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވްސ ފާހަަގކޮށްލަން އަުޅަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް މި އެދުނީ. އަުޅަގނޑު އު

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. .މަށްކަ ނެިވސްާނަވަޑއިަގންަނާވކަމާމެދު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދެން ފަހުން ޓެކްސް . ހުށަހަޅުްއާވފަިއ އޮތީޓެކްސް ނުނަާގ ޮގތަށް ން ޑުސަރުކާރުން ބިލު ހުށަހެޅުއްިވިއރުގައި ޑިިވޑެން

އިްއޒަތްތެިރ  ؛ރުފިޔާއިން މަތިެވފައި މިލިޔަން ެއއް ، މަތިެވފައިއިންލަްއކަ ރުފިޔާ އެއް ،ން ނަާގ ޮގތަކަށް ޑުޑިިވޑެން
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  ފެނޭއަޅުަގނޑަށް  .ދަނީ މަޝްަވރާކުރަމުން މި ެވސް މި މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އަޅުަގނޑު .މެންބަރު

ްނ ޑުއަދި ިޑިވޑެން  .ތަން ޭވހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެްއ ިވސްނުމަކަްށ ނާދެ ޮގތުން ުގޅޭ ނެުގމާން ޓެްކސްޑުޑިިވޑެން

 މެންބަރުން ެވސް މި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހިތުން ކޮންމެެވސް   ެގފިަޔިއެގ ިވސްނުމު ތުބާރުއަުޅއްާވ ަތންކޮޅެއް ާވ  ނެުގމަށްޓެކްސް

ބަރުން މިދެންނެވި އިްއޒަްތތެރި މެން ،ނެ ކަަމށް އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަުޅަގނޑު އެދެންަވރެްއެގ ދުލެްއ ދެްއާވ

 ށް،މި މަޖިލީހުަގއި ިސޔާސީ ިވސްނުމަ.  ަލއްާވ ެހއްދުންއިދައްަކަވާވހަކަ  ފަލްަސފާެގ މެންބަރުންނާ  ،ފިކުރުގެ   ،ިވސްނުމުގެ 

މައަށް އެބައޮތް ފެތުރިފަިއ ހަ ސްޓުންނާތިޕެފެށިެގން އައިސް  ސުރެކޮމިނިސްޓުންއިޤްތިޞާދީ ިވސްނުމަށް ބަލައިފިއްޔާ 

މެންބަރުން މިދެންނެވި  ޮގތުން ިއއްޒަްތތެރި    މި ބިލުެގ އިޞްލާޙާ ުގޅޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް  . އެހެންީވމާ، ެއ  ށްތަތުން ާވކަނާ

އަޅުަގނޑަށް ފެނުނު  .ން އެއީ ބުއްިދެވރިކަމެއް. އަުޅަގނޑު ދަްއކާަލއިފީމުުވދެއްހެއިދަްއކަވަ ާވހަކަ ބާަވތުެގ ބޭފުޅުންނާ

 ާދއިރާގެ  ިދއްަގރުއަރުަވނީ  އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު  ފަހު()ަވުގުތކޮޅަކަށްދެއްަވން.  ޮގތުަގއި އެ ބޭފުޅުން ތިއްެބީވ ދޫ

 ށް.ޙަސަނަ އިކްރާމް މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

ތިން ާވހަކަެއއް ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެުގމުެގ ބިލާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑު ެވސް ދެ

ނެުގމުެގ ބިލަީކ ޤައުމަަކްށ ބިލަށް ތާއީދުުކރަން. ދެން އާމްދަނީން ޓެކްސް  ލަ ޮގތެްއަގިއ އަުޅަގނޑު މި ޖުމު .ދަންނަާވލަން

އެިކ  ،ކަށް ވާއިރު އެ ރައްޔިތުން އަތުން ނެިގެގްނދާ ޓެކްސަ ،މުާވ އެއް ސަބަބަކީންއެ ބިލު މުހި .މު ބިލެއްންަވރަށް މުހި

އަށް ބިނާކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގން އެަބދޭ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި  ދަްއާކ އާމްދަނީ ށްތުން ސަރުކާރަރައްޔި

އެ ރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުން އާްމދަނީން ޓެކްސް ދައްކާއިރުަގއި   ،އަދި އެކި ރަށްރަށަށް ރައްޔިތުން ބެހިފައިވާއިުރަގއި .  ނިސްބަތް

ޕާފޯމަންސަށް   އި،ކިޔަ އެކި ރަށްަރށް އަޅާ  ،ދިއުމާއި ންއެނިގެގ  ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ރަށްރަށުން  

ރަށްރަށަްށ އަުޅަގނޑުމެން އެިކ ބޮޑެިތ އެ ެއއީ  .ޮގުތަގިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ބޭނުންުކރެޭވ މި ެގއް އިންޑިކޭޓަރެ 

މެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެ ރަށްރަށުން އަުޅަގނޑު  އަސްލު  އިކުރަމުންދާއިުރަގތަުކަގއި އިންެވސްޓުޕްރޮޖެކްޓު  ެގޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

މަހަކު  ،އޮތީ މު އެްއޗެްއ ކަމުަގއ ހަމަ ފާހަަގކުެރޭވ. ދެން މިހާރު ޓެކްސް ނަަގްނ ހަމަޖެހިފައި މިންމުހި ެވސް އެއީ 

 ލަްއކަ ފަންސާސް  ެއއްަލްއކަާއއި    އަދި ެއއް  .5.5ދޭޭތރޭަގއި %  އާލަްއކަ  ެއއް  އިހާހާސް  ފަސްދޮޅަ  ން. ހާހުސްފަސްދޮޅަ

. 15%  މައްޗަށް  އަދި ދެ ލައްކައިން  .12ަގއި %ދޭތެރޭ  ލައްކައާ  ަލއްކަ ފަންސާސް ހާހާއި ދެ  އެއް  .8ަގއި %ދޭތެރޭ  ހާހާ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެންމެ ދެން. ޮގތުަގއި މިއީ ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅު އަދަދުތަެކއް އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ަގބޫުލުކރާ

އަށް ައޅުަގނުޑ ދެކޭޮގުތގައި ޭއެގ ނޭދެޭވ ިދއުމަކީ ރާއްޖެ ޓެކްސް ެނިގެގންޑަބަލް  ކުރެްއިވ ޮގތަށް ހަަގފާ ޔަޢުޤޫބް

ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ެވސް ުނނެުގން އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތްން ެޓކްސްޑުިޑިވޑެންއެ  އަސަރުކުރާނެ ކަެމއް. އެހެްނީވމާ،  
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އެހެްނީވމާ   .ފައިދާއަކުންސާފު  ލިބޭ    ށްފަހުަގިއ ޭއެގންޓެކްސް ެދއްކުމަ  ންކުންފުނި  ިމ ލިބެނީ  ޑްއެީއ ިޑިވޑެން   .ހަމަ ދެކެން

  ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރްއޔާ.ދެއްިވ . އެކަން އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ނޫންކަމުަގއި ހަމަ ފާހަަގކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ހުޅުދޫ ަވނީއަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ލަބީބަ އިލްޔާސް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

މަޖިލީހުން  މި  އެ ބިލު    ިއ،ކާރުން ފޮނުަވެނުގމުެގ ބިލެއް ސަރު އާމްދަނީ ޓެކްސް  ރައީސް،  އްޔާ އިްއޒަތްރި ރައީްސ.ޝުކުރި

 ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރައްވައިފި   .ތަްއތައް އެބަހުރިޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންނިމިެގންދާއިރު އަޅުަގނ

 ، ައޅުަގނުޑ ެވސް އެދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމެއް.ން ޓެކްސް ނަާގ ާވހަކަ. އަުޅަގނޑު ެވސް ަކންބޮޑުާވ ޑުޑިިވޑެން

 .ދޭނަަގމުންއިން ޓެްކސްސްޑް ތަކުަގއި ޑިިވޑެންދުނިޭޔެގ ަވރަށް ިގނަ ޤައުމު. އިން ޓެކްްސ ނެުގމަކީސް ޑްޑެންޑިވި 

 ،ައކުންއަިދ އާމްދަނީ  .ެނުގންިވޔަފާރިަތކުން ޓެކްސް  އިން ޓެްކސް ުނނަަގޑުޓްެރންޑަކީ ިޑިވޑެން   ގެ މިހާރު  ،އެހެންނަމަެވސް

ެވސްޓްމަންޓްތަކަްށ ންއި  ،އެ މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތަާކއެީކ ލިބޭ އެއްޗަކުން ޓެްކސް ނެުގން. ިވޔަފާރިއަށް މަުގފަހިާވ ޮގތަށް

ކުރަން ބޮޑަށް ިވޔަފާރިަތކަށް އިންެވސްޓު  ،ންުކަގއި ހުްނނަ އޭނަެގ ފައިސާ އަތުަގއި ބޭީމހެއްެގ  އަމިއްލަ    ،މަުގފަހިާވ ޮގތަށް 

ނެުގމަކީ އެންމެ ން ޓެކްސްޑުިވޑެން ޑި  ،އިރު ާގސް ނައެހެންީވމާ، ފަރުދުންެގ އާމްދަނީން ޓެކް .މި ކުރަނީ ންކަރޭޖުއެ

 ،ާއއެީކ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވހަމައެ  .ެވސް ނުދެކެން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްޮގތް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު  ރަނަގޅު  

 ؛ން ބޭުރެގ ބޭންކުތަކުން ނަާގ ލޯނުއެއީ ާރއްޖެއި ،މި ބިލުގައި ބަހުސްކުރަމުންިދޔައިރު އަުޅަގނުޑެގ ކަންބޮުޑުވމެއް

މަކީ ތެރޭަގއި ހިމެނު  ެގްކޓަބަލްިޑޑެއިންޓްރަސްޓް ޓެކްސް    ގެ ނަާގ ލޯނުބޭރުން  ން  ރާއްޖެއި ށްކުރުމަރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓު

އެހެންނަމަެވސް، މި ރިޕޯޓު ބަލައިލާއިުރަގއި ައޅުަގނޑަކަށް   ން.ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު

ސްްޓ އިންޓްރެ  ނަާގ ލޯނުތަކުގެ ކުރަން  އިްނެވސްޓު   ަގއިާރއްޖެއިން ބޭރުެގ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖޭ  ،ުނޭވ  އެހާ ބޮޑަކަށް ސާފެއް

ެވފައި އިންނަ ބޭންކަކުްނ ޮގތުން ހަމައެކަނި ރާއްޖޭެގ ސެންޓްރަލް ބޭންކުަގއި ރަޖިްސޓްރީ  ތްމިހާރު އޮ.  ެމއްކަ  ކުރެޭވޑިޑެކްޓު 

އެހެންީވމާ، ެއއީ އަުޅަގނުޑ  .އިނީ ލުގައި މިސްޓް ރޭޓު ޑިޑެްކޓްާވ ކަމަށް މި ބިއެ ލޯނެްއެގ އިންޓްރެ ،ލޯނެއް ނަާގފައި

ފައިސާ ެވްސ  ،އަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުން އިންެވްސޓްމަންޓް ެގންނައިރުރާއްޖެ  ކަންބޮޑުާވ ކަެމއް. އަުޅަގނުޑ ދެކޭޮގތުއި

އެކަްނ   ،އަުޅަގނޑު ެދކޭތީމު ކަމެއް ކަުމަގިއ  ންށް މުހިޤައުމުތަކުން ެގންނަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، ެއއަށް މަުގފަިހުވމަ  ންކުބޭ

 ޝުކުރިްއޔާ... ންަވނީނު  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭއަޅުަގނޑު
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 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ތިިވދާުޅިވ ޮގތަށްތޯ ތިޔަ ާމއްދާަގއި ލިޔެިވފަިއ އޮތީ އަުޅަގނޑު ެއބަޖެހޭ ބަލަން. އަޅުަގނުޑެގ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ،ސްޓް ފައިާވ ލޯނެްއެގ އިންޓްރެ ބޭންކަކުން ނަާގލުކުރާަގބޫ  ހަނދާނަށް އަންނަ ޮގތުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސެންޓަރަލް ބޭންކު 

ަގބޫލުކުރެިވަފއިާވ ުނަވތަ  ށްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ޅުދޫހު. ބާަވެތއްެގ ާވހަކަެއްއ އޭަގއި އަންނަނީއެކަހަލަ 

  މާއްދާ ނުހޯދި މި އެ ކަށް އަޅުަގނޑަށް ުކއްިލއަ .އަންނަނީ އްކުެރިވފަިއާވ އެކަހަލަ ބަސްތަކެއެމް.އެމް.ޭއަގއި ރަޖިސްޓްރީ

އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި  .ންކަާވފައި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރަްއާވނެއަުޅަގނޑަށް ޔަޤީން ެއ މާއްދާ ހޯއްދަ  .ދަނީ

އެހެންނަމަެވސް، ތުލުސްދޫ   .ބަހުސްަގއި ތުލުްސދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ފުރުޞަތު އަރުަވން އޮތީ  ޟޫޢުެގއުމަ

 ރާހީމް ނަސީމް.  ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްދާއި

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ާވހަކަދެއްކެުވން:

ކޮށްލުމުެގ ސާއްހިއިތުރު ކަންބޮޑުުވންތަެކއް ހުރީމަ ހަމަ ެވްސ އަުޅަގނޑު އަެނއްކާ  .ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކު

އަޅުަގނޑުމެން މި  .ެގނުމަށްތަްއ އަށް އިްނެވސްޓްމަންޓުކުރަނީ ިދެވހިރާއްޖެ ައޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް .ޮގތުން

ެޓރި ސްރީލަންކާއިން ކަންތަްއ އްދާ ދަނިޑަވުޅގައި މި ބިލާ ހަމަ ުގޅިަފއި އޮތް ަވުގެތްއގައި ައަވކުރަމުން މަސައްކަތް

 ލާއިއް ކަނޑަ ޓެކްސެ ތިރީސް ށްފައި ތަފާތު. އެއޮތީ އިޢުލާންކޮލަން އެބަޖެހޭކުރަމުންދާ ޮގތް ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ބަލައި

ަވުގތު ަވަރށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްަތކެްއ  ޓަކައި މިމަށްޔުތަްއ ެގްނދިމާ، އެ ބޭފުުޅން އިންެވސްޓްމަންޓުއެހެްނީވ ޮގތަށް.

ނެުގުމެގ ކަންަތްއ ްނ ޓެކްސްޑުިޑިވޑެން ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ިވްސނުންތެރިކަމާއެކުއެހެްނިވމާ، ފައްޓައިފި. 

 ،ން ޓެކްސް ނެިގއްޖެ ނަމަށުޑިިވޑެން  ނަށް ޮގަތށް އަުޅަގނޑުމެންން މިހާރު މިއޮތްޑުއަދި ިޑިވޑެން .ެގންދަންާވނީކުރިއަށް 

ްނ ޑުޑިިވޑެން  ،އެހެންމެއަދި ހަމަ  .ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަންެގ އެ  ހަމަ ޔަޢުޤޫބް  ށް ާވނީ. އަޅުަގނޑުއެ ހަމަ ޑަބަލް ޓެކްސަ

އެ ޤައުމުތަުކަގިއ  .ނަާގ ޤައުމުތައްޓެކްސްން ށުޑިިވޑެން ިއ އެބަހުރި އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،ޔޭަގދުނި ،ޓެކްސް ނަާގ ނަމަ

ދާރުންެގ ޕާސަނަްލ ސާއްހިކުރިައށް    ެދއްކުުމެގ  ބީ.ޕީ.ޓީއެއީ    .ަނަގނީ ަވކި ލުޔެއް ިވޔަފާރިަތކަށް ދީފަޑިިވޑެންޓުން ޓެކްސް

އެޮގތަށް ެއކަްނ ކުރުމަށް.  މިކަހަލަ ޚަރަދުތަކެއް    ،ޓީ، ކާރު ޑްރަިއަވރުމިސާލަކަށް ފްލެޓް، ޕާސަނަލް ސެކިއުރި ؛ޚަރަދުތައް

ނެުގމަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮުޑ ޗެލަންޖަކަްށ ްނ ޓެްކސްޑުަވުގުތ ދިެވހިރާއްޖެއިން ިޑިވޑެން ެވސް މި ކޮށްފައި

ންާވީނ ން. އަުޅަގނޑުމެން ކަންތައް ކުރަަވުގތު ކަންތައް ކުރަމުންދާ ޮގތު އޮތް ްސރީލަންކާއިން މި ެވދާނޭ ަކއިރީަގއި މި

ޓެކްސް ނަަގމުްނ   30އެ ބޭފުޅުން %  ންދުމަތްތަކުއެ ބޭފުޅުން އެއޮތީ މިހާރު މުއާސަލާތީ ޚި  .ަވރަށް ިވސްނުންތެރިކަމާެއކު

 އަށް މުންިދޔައިރު ެވސް ިދެވހިރާއްޖެޓެްކސް ނަަގ 30އެ މީހުން % .މިހާރު ެއ އެްއކޮށް ކަނޑާލީ .އައި ީމެގ ކުރިން

 ؟ޓެކްސް ކަނޑާލީމަ 30% އެ  ާވނީ ކިހިނެއްތޯން ަވުގތު ައދި ދެ ދެމުންދިޔައީ. މި ނެޓު ޓަައުގހެޔޮކޮށް އިންުވރެން 

އެކަމަކު  .ޓެކްސް ަނގާއިުރ ެވްސ ޚިދުމަތްދޭ އަުގަގއި 30ާވދަނުކުރެިވެގން % އުޅެނީ އެ މީހުންނާ އަޅުަގނޑުމެން މި
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އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ  ދިޔައިމާ ދާނެ.ބޮޑަށް ކުަޑެވެގން އަދި މާ. ދެން 30 އެ % މީހުން އެ ކަނޑާލީމިހާރު އެ

ަވރަށް ބޮޑަްށ   ށްކަައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންތައްތަ  .ސަރުކާރުތަކަށް ބޮޑުެވެގންދާނެޕްރެޝަރ އަޅުަގނޑުމެްނެގ  

 ޝުކުިރއްޔާ.  ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ން.ިވސްނަ

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ން ނެޭގ ޓެކްސްެގ ާވހަކަ ޑު ިޑިވޑެން  ،ާވހަަކާއއިެގ ޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި މަޖިލީހުގައި ޑިިވެޑން

މިކަްނ  .އެުރޭވތޯއެްއ ސާދެކެެވމުންދާއިުރަގިއ އަުޅަގނުޑ ބަލާނަން އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް މިކަމުެގ ުކޑަ ުޚލާ

ެއއްެގ ސާ އްހިެއއީ   ؟ީކ ކޮބައިތޯޑަ މިސާަލކަށް ިޑިވޑެން  ،އްޔާއްސި ްފޞީލަށް އަޅުަގނޑުމެން ގޮ ހިނާގފައި އޮތް ޮގތެްއެގ ތަ

ދެން ބައްޕަެގ ރިސޯްޓ ބެހުނީ   .ބައްޕަ ނުަވތަ މަންމަ ނިާޔީވ  މިސާލަކީ  އެްއެގ ަފއިދާއަކީ ސާއް ހި އަށް ލިބޭ މިންަވރު.  ފައިދާ

ިރސޯޓުން ކޮންމެެވްސ ެއއްެޗއް  8ނުަވތަ % 2ްށ ެވސް %ބެހުނީމާ، ކޮންމެ ުކއްޖަކަ .ކުދިންނަށް ހަތްދެ ބަނޑުެގ 

ބެހިފައި ތަކަކަށް  ޕަސެންޓުޮގސް މި ބާަވތުެގ  ާއއި ދެން މިހެން  53އިުރަގިއ ބޭރު މީހަކަށް އޮތް %ުވނުއެބައާދޭ. އެ ބަހާލެ

ކޮންމެ   ،ށްކުދިންނަދިެވހި  ،ނުަވތަ ތިން ބަނޑުެގ ކުދިންނަށްދެބަނޑުެގ ކުދިންނަށް  އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް، ބައްަޕެގ

ލިބުނު. ެއހެންީވމާ، ހަމަ ރީތިކޮށް ޭގަގިއ ހުންނަަވނިކޮށް އަހަރެްއެގ  ރިސޯުޓެގ 5، %12، %10، %8ކުއްޖަކަށް %

ރު މީހަކާ އިނދެެގްނ އުނދަުގެލއް ެވސް ެނތް. މިހާ  ،މެދެން ދިރިއުޅުން ތަނަަވސްެވ  .ން ރުފިާޔ ލިބޭއަމައްޗަށް ދެތިން މިލި

ލިބޭ   ޑުޑިިވޑެން  ،ން ޑުމި ޓެކްސް ިޑިވޑެން  މު.ންނަނީ. އަދި ގެއެއް ެވސް ކޮުޅބުަގއި ަގނެފީޑިންަގއި ހު ދަރިފުޅު ބޯ  .އުޅެނީ

 . ރީފިޔައިެގ ިވސްނުމުެގ ބޭފުޅުންެގ ހުތުތަނުަގއި އަޅުަގނުޑ މިދެންނެިވހެން ާވ  މީހާ އަތުން ނެުގމަށް އަޅުަގނުޑ ހިތުން މި 

ން ރުފިާޔއިން އަެއީއ އެ ދެ މިލި .ފިޔައިެގ ިވސްނުމެއްތުަކނާ ،އަންނަނީ އެހެން ިވސްނުމެއް މި ،އެހެންނަމަެވސްދެން 

އަެނއް .  އެހެން ކަެމއް ނުކުރާން އުޅެނީއޭ.  އުޅެނީއޭކުރާން  ނުއިންެވސްޓު   ،ލިބޭ މީހާ  ޑުނެީގމާ އެ މީހާ އެ ޑިިވޑެންޓެކްސް

އަުޅަގނޑުމެން ބަޔަކަށްތޯ ލިބެނީ ކޮން ޑުމިދަންނަާވެހން ޑިިވޑެން ކަމެއް ނުކުރާން އުޅެނީއޭ. އަޅުަގނޑު

ކޮންމެ ރިސޯޓެއްަގިއ   .ެވސް ނެތް  ަޝއްެކއް ؛ޭއެގތެޭރަގއި ހިމެނެނީ ބޮޑަށް ބޭރުެގ ިއންެވސްޓަރުންތޯ  ،ްއާވފައި އިލަިވސްނަވަ 

 .ްއ ެވްސ ލިބޭޑެޮބޑު ިޑިވޑެން  އަށް އަދި އޭނަ .ހިްއސާޭވ ްއެގރާއްޭޖެގ ިގނަ ރިސޯުޓތަކުަގއި ބޭުރެގ އިންެވސްޓަރެ  ،ެވސް

ެގ ޮގުތަގިއ ދެތިން ޑުމުދަލުަގއި ޑިިވޑެންއޭެގން ެޓކްސް ެވސް ނެޭގނެ. ހަމަ ޭއގެއިތުރުން މައިންބަފައިެގން މުޅަ،  މާންީވއެހެ

ްނ ޑުިޑިވޑެން  ޓަކައިމިދެންނެިވ ސަބަބަށް.  ކިތަންމެ ބައެއް ެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އެބަތިބި  ން ލިބޭ އަހަތަރު މިލި

އިމު ެވސް އަުޅަގނޑު އިން މަޝްަވރާތަުކަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރައްަވމުން ަގަހމަ  ނެުގުމެގ ިވސްނުމެއްޓެކްސް

އަދި ޭއެގން ނިކުމެދާނެ  ،އަދި ިވްސނި ،ޮގތުން ފުންކޮށް ިވސްނެވި  މިކަމާ ުގޅޭެގންދެީވ. ދެން އެހެންނަމަެވސް، 

 ުގޅޭ ނެުގމާން ޓެކްސްޑުޑިިވެޑން އި،އަށް ބަލަ ނަތީޖާއެހެން ކަންކަމަށް ނިކުމެދާނެ ،ޞާދަާށއި އިޤްތި ،ިވޔަފާރިއަާށއި

ކުަރއްަވން ަވަރށް ރަނަގޅު ކަމެްއެގ ޮގުތގައި   ،ޮގތުން އިތުރަށް ިވސްނުމަކީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވަޑއިަގންަނަވން
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ކަ ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑު ދަންނަ އެތައް ބައެއް ެވސް މި ާވހައަުޅަގނުޑެގ އަުޅަގނ  .ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ެވސް ފާހަަގޭވ

ޅުދޫ ުތލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހު ،ަގކުރެްއިވ ޮގތަށްތިޔަ ފާހަ

 މިިއން ކޮންމެ މެންބަރަކު ެވސް  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރި، މާލޭ ހެންޭވރު ދެކުނު ާދއިާރެގ 

 ،ން ެޓކްސް ނުނެުގން އެއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ނަމަޑުިޑިވޑެންތިޔަ ފާހަަގކުރަްއާވ ޮގތަށް 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އަރުަވީނ ެވލިދޫ ާދއިރާގެ ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު .އެ މަަގްށ ކުިރއަށް ަވޑަިއެގްނނެޭވނެ

 ށް.ޝަފީޤަهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަފީޤްهللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

އަުޅަގނުޑ   .ނޫނެއް ފާސްެވެގންާދއިރުާގޓެކްސް ނެުގމުެގ    ންމްދާނީ އާ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓެކްސްެގ ބިލެއް

ބަދަލުތަކެްއ  .ފައިދާތަެކއް އަންނަން އޭ އެބަޖެހެ އިން ެވސް ާވހަކަ ެދއްކިން ަރއްޔިތުންނަްށ އެ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާަގއި

މު ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި ފާހަަގއެއް ުނކުރެޭވނެ. ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި ންމުހި  އީަރއްޔިތުންނަކަށް މި   ،ނަމަނޫންއަންނަން. އެހެން

 އަގު   ެގނެޓު ންޓައި  ،ލާ ާވހަކައި ކާަގއި އާ ސަރުކާެރްއ އައިސް ޓެކްސްަތކެއް ކަނޑަސްރީލަން  ،ފާހަަގކުރައްވައިފި މެންބަރު  

އިރު ެފންނަން އެބައޮތް. އަުޅަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑެވެގްނ ލާނޫސްތައް ބަލައި  ެގހެޔޮެވެގންދާ ާވހަކަ ެވސް މިައދު

ދަނީ އެތަްއ   މިަގއި ޮގަވމުން  އާ ސޯޝަލް މީޑިނުކުެރިވެގން އެ ާވހަކަ  ހެޔޮ  އުޅެނީ އިންޓަނެޓްެގ އަުގ ބޮޑުެވެގން. ައުގ  މި

އާމްދަނީްނ  ،އާ ެޓކްސްެއއް ތަޢާރުފުެވެގންދާއިރު  .އެ ާވހަަކ އިެވނީ ،އަުގހެޔޮ ކުރަީނއޭ ،އަބަުދެވސް ިއެވނީ ަވރަކަށް.

ާވހަކަ ޖަޒީރާ ާރއްޖެ  ަޓކައި އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކި އެއްެވރިކަމަށް އައުމަށް އަދި ،ޓެކްސް ތަޢާރުފުެވެގންާދއިރު

ލާނަމޭ. އިމުާވސަލާތީ ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ކަނޑަ ،ހަނދާން އެބަހުރިމެނިފެސްޓޯގައި އޮންނާނެ. ައޅުަގނޑު ރަނަގޅަށް 

ހިސާބަށް އަންނައިރު ެވސް  ފަރުމާެވ ފާސްުވމާބިލު މިޮގތަށް  ލާނަމޭ. މިއިފަތުރުެގ ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ކަނޑަދަތުރު

މެއް. ބަހުސްެގ މަރުޙަލާަގއި ނުުވްނ އެއީ އަުޅަގނޑު ކަންޮބޑުާވ ކަ ެޓކްސް ހިމެނިފައި  2ލެޭވ ޓެކްްސެގ ތެރޭަގއި އެ  އިއުވަ 

ސްެގ ޓެކް ،ެވސް އަޅުަގނޑު ސަމާލުކަމަށް ެގްނނަން ބޭނުންަވނީ ، މިއަދުާވހަކަ ދެްއކިްނ. އެހެންީވމާ ޑު މިއަޅުަގނ

އެންމެ އާއްމު ރަްއޔިުތންނަށް ލުއިފަސޭހަާވނެ ޮގތެއް  ،އިތުރަށް ފުރިހަމަެވެގްނދާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ލުއިަފސޭހަ ނިޒާމު

ދީފަިއ ހުންނަ   ޯގތިެގދޮރު ކުއްޔަށް  ،ަބއެއް ަރްއޔިތުންެގ ކަންޮބޑުުވެމއް  ،ން ޓެކްސް ނެޭގއިރުންނަންޖެހޭ. އާމްދަނީއެބަ އަ

ެވސް ރައްޔިތުންެގ އަތުން ނަާގނެ ާވހަކަ. ިވޔަފާރި ހިންާގ މީހުން ދައްކާ އެިތކޮޅު އަެނއްކާ ށް ސަމީހުން ޓެކް އެ ،މީހުން

ން ޓެކްސް އްލު އަންނާނެ ޮގެތއް ޓެކްސް އާމްދަނީޙަަކންކަމަށް     އޭތި ނަާގނެ ާވހަކަ. މިެވސް ަރއްޔިތުންެގ އަުތންއަނެއްކާ 

 ،ރައްޔިތުންނަށް ިއތުރު އާމްދަނީއެއް ލިބޭއިރު ،ހޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީނެޭގ ބިލު ފާސްެވެގންާދއިރު ެއބަ އަންނަންޖެ

 ުދަވހަކު ެވސް ނިމުމަކަށް ނާންނާނެ. މިފަދަ  ެގ ޝަުކާވރަްއޔިުތން، ނަމަާވ ރައްޔިތުންެގ އަތުން ާދ އެތި ބޮޑުާވ ކަމަށް

ށް، ރައްޔިތުްނެގ ޔަރަްއޔިތުްނެގ ލާބަކޮންމެ ާގނޫނެއް އަންނަނީ ރައްޔިތުންެގ ފަސޭހައަްށ، ރައްިޔތުންެގ ފައިދާއަށް، 
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ނެ. ޝުކުރިއްޔާ އް ނޯންނާހަމަޖެހުމެތްރަްއޔިތުންނަށް އެްއެވސް ހި  ،ނަމަ  ަވނީ  ކަމަށް  މަންފާއަށް. އެކަންކަން ެއޮގތަްށ ނުާވ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު މި ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

ކުރަން. ދުނެުގުމެގ ބިލަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ފުރިހަމައަށް ތާއީން ޓެކްސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާމްދަނީ

 ،ެވސް ޓެކްސްަތއް ތަޢާރަފުކޮށްެގން. ނަމަެވސްމިނޫން  އިއާއަދި ޖީ.އެސް.ޓީ  ޓީ.ޕީ.ބީައންނަނީ    މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި

ޖެހޭ ފުރިހަމަ  ރާއްޖޭގައި ެވސް އޮްނނަންޖެހޭނީ ަވށާ ހޭ ޓެކްސްެގ ނިޒާމެއް ނެތް. މިނުފަށާތީ ަވށާޖެ އިންކަމް ޓެކްސް

 ުގފަރަ ާވދެމެދުގައި  ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އޭރުްނކަން މުއްސަނދިންނާއި ފަީގރުންނާޓެކްސްެގ ނިޒާެމއް ކަމަށް

ން ޑުޑިިވޑެން  ،އީ. ެއހެންނަމަެވސްއެ ރާ މައިަގނޑު ސަބަބަކީ ކުކުޑަކުެރޭވނީ. މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދު

  ބޮޑަށް ުގޅިފައި މި  ަވރަށް ރާއްޖޭެގ ޓުއަރިަޒމާ ،. ސަބަބަކީބޮޑަށް ތާއީދެއް ނުކުރެޭވ ކުރުމަކަށް އަުޅަގނޑަށް އެހާޓެކްސް

 ،ކޮށްފައި ހުރިއިރު ެވސްޓު ންއި އިިގނަ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭަގ ، ބޭރުެގ ަވރަށްދު. އެހެންީވމާޞާތިއޮތީ ރާއްޖޭެގ އިޤް

ކަށް ޔަ. ކުއްލި  ހުންނާނީކޮްށފައިރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓު  އަހަރުތަކަކަްށ ބަލަިއެގްނ މި  އިއެބޭފުޅުން ެވސް ހިސާބުތަެކއް ޖަހަ

  މެދު  ަދށް ކޮށްފާނެ އަސަރަކާޞާތިއިޤްކަށް މިކަހަލަ ބިލެއް ެގނައުމުން ޔައަޅުަގނޑުމެން ކުއްލި ،މެން މިކަހަލައަހަރެ

 ންޑުޑިިވޑެން ބޮޑަށް އެދެން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ެވސް ، އަުޅަގނުޑ ަވރަށް ަގނޑު ކަންޮބޑުޭވ. އެހެްނީވމާއަޅު

 ދެއްަވން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށްލަށް ޯވޓުބި ަވަޑއިަގުތމަށްފަހު މިމެދު ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ިވސްނާ  ޓެކްސް ނެުގމާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުަވނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:
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ނަން. އަުޅަގނޑު އެއްެޗއް ދަންނަާވ ،ބެހޭ ޮގތުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނެުގމާން ޓެކްސްޑުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޑިިވޑެ

. ަގއި ދިެވހިރާއްޖެއަީކ އިްނޑަސްޓްރިައލް އިކޮނޮމީެއއް ނޫން. ިދެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނެްއ ނެތް މަތިންދާބޯޓު ހަދާ ތަންތަނެއް

ހަދާ ެފކްޓްީރއެްއ އުފެއްދީ. މަތިންދާބޯޓު އުމުތަުކަގިއ އަމިއްަލއަށް ކާރުކެްއ ެވސް. ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤަހަދާ ފެކްޓްރީތަކާރު

ން އޭނަ މަސައްކަެތއް އޭެގ  ،ނުަވތަ ކޮންމެެވސް އެހެން ކަަހލަ ކަމެއް އޭނަ އުފައްދަިއެގން  ދެލިަވެޅއްނުަވތަ    ހަދާ ތަނެއް

ހިމެނޭ ދިެވހިރާއްޭޖެގ   މީަގއި އެބަ   ޑު،ކާ ޑިިވޑެންންނަމަެވސް އަުޅަގނުޑމެން މި ދައް. އެހެނުެޖހޭށްކަކޮށްެގން ެޓކްސް ަދއްކާ

ސަބްލީސްކޮށްފައި ދޫކޮްށލާފައި ޮގސް ހަމަ އަރާމުގައި ހެޑްލީސް، ރަށްތައް، ރިސޯޓްތައް. ބަޔަކު މީހުންނަށް ސަބްލީސް، 

 ިވސްނުމަކަށް  ިއެގތުފިޔަރު ީކްއެވހޭ މި ާވަކއްާކ މީހާ އަތުން ނެޭގއިަކއްާކ މީހާ އަތުން، މަސްތިބެނީ. އެކަމަުކ ރިހާކުރު

ަކއްާކ މީހާ، ށް ިވސްނަންޖެހޭ. ެއކަމަކު ރިހާކުރުކީ، ިއކޮނޮމިްކ މޮޑެލަާވންޖެހެނީ. ޤައުމެްއަގިއ ިވްސނަންޖެހޭ މޮޑެލަ

 އްާސއި، އެ ެއއްޗެ ަކއްަކިއެގން ހިއްަކިއެގން ލިބޭމަހަށްދާ މީހާ، މަހުެގ ދޯނިންނާއި އޭަނއަށް ލިބޭ ފައިދާއިންާނއި، މަސް

އްޔާ ނުަވތަ ހަމަވެއްޖެ އާމްދަނީ ންމުޅި މަރުޙަލާގައި އެބަނަާގ. އޭނަެގ އަތު ؛ރިހާން ހަދަިއެގން ހުންނާއި ޭއެގިވްއކަިއެގ

ްއާޔ އޭނަ ަނަގންޖެހޭ. އެކަމަކު ހަަމވެއްޖެހަރުތަުކގައި ހާސް ނުަވަތ މީގައި ބުނާ އަދަދަށް ހިސާުބ އަ 20ލަްއކަ  7

ން ހެޑްީލސް، ސަބްލީސް އެހެންޮގސް ސަުރކާރު މާ،ށްތޯ އޮތީ ީލސްކުރީ ރަކިަތއް އަށްޭއނަ ،ެގ ރީތި ރަށެއް ދިެވހިރާއްޖޭ

ކައްކާ މީހާ އަތުން، ރިހާކުރު އި،މީހުން އަތުން ނުނަަގ ތިބެނީ. އެ ބަަޔކަށް ިވްއކާފައި ޮގސް ހަމަ އަރާމުގައި އެއެތައް 

 ؟ސްނުމަކަށް ާވންޖެހެނީތުފަިއެގ ިވއޭ ާވއްެވެގންތޯހުރިހާ އެއްޗަކުން ނަާގިއރުގައި ކީ  މި ،ދޯނި ދުއްާވ މީހާ އަތުންމަސް

އެ ަޤއުމުތަކުަގިއ   ،ތިބި ަޤުއމުތަކުަގއި   ުދނިޔޭެގ ތަަރއްޤީެވަފއި  ،އަުޅަގނުޑެގ ސުާވލަީކ. ައޅުަގނުޑ ެވްސ ަގބޫުލކުރަންއެީއ  

ން ޭއެގ ،ންއުަފއްދަިއެގ އްހަދާ ތަނެއް ނުަވަތ އެހެނިހެން އީޖާުދތަމަތިންދާބޯޓު އުފައްދާ ފެކްްޓރީއެއް ުނަވތަ ކާރު

 ށްއިލާއަޢާން ލިބޭ މަންފާ  ދުނިޔޭަގއި ނެތް އީޖާދެއް އީޖާދުކޮށްފައި ޮގސް އޭެގ  ،އޭަނެގ ފިުކރީ މުދަލެއްެގން  ކޮށް އްކަތްމަސަ

އޮތް  އެކަމަކު މި ދިެވހިރާއްޖޭގައި މި ؛ން އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ެވސްކޮޅަްށ ދާންޖެހޭ. އޭެގދަރިލިބޭ އެއްޗެިހ، ދަރި

މަސްެވރިކަން، ފަތުރުެވރިކަން، ފަތުުރެވރިކަުމެގ  ލަންޖެހޭ.ިވްސނާ މެންދަކީ އަުޅަގނޑުޞާތި އިޤް ،ކީލަ އިކޮނޮމިކް މޮޑެ

، އެއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރީތިކަން ވިއްކަިއެގން. އަުޅަގނޑުމެން ވިއްކަނީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޮގނޑުދޮށް، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ންޚިދުމަތު

 ،ެއއީ  .ާސެއއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންެގ ހިއްސާެއއް. ދިެވހިރާއްިހއް ންެގހުރިހާ ރައްޔިތު ކަނޑުެގ ރީިތކަން، އެ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރިސޯްސއަކީ. ެތލެއް ނުނަަގން އަުޅަގނޑުމެން. ކުރީެގ ސަރުކާރުން ތެޮޔަވޅު ެފނުނު ާވހަކަ ބުނި. އަދިެވްސ 

ހިރާއްޖޭަގިއ އަާކއި ދިެވލް އިކޮނޮމީއަޓްރި ، އިންޑަސްތެލެއް ނުފެނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންީވމާ

ކުދިުކދި ޖަޒީރާތައް ވިއްަކިއެގން ޭއެގ ފައިދާ ނަަގިއެގން ބަޔަކު  ،ދުރަތީ ރީތިކަންުގ ރީތިކަން ނުަވތަ އޮތް ކުޑަކުޑަ މި

 ަގނޑު. އަޅުތުަފއިެގ ިވްސނުމަކަށް ނުާވނެާވން ކޮންމެެވސް މިްނަވރެއް ިދނުމަކީ އެީއ ޭއގެ  ،އަރާމުަގއި ދިރިއުޭޅއިރު

ކުރަން އިސްތިސްނާުނާވ ފަރާތް  ވަޒަްނެވިރެވފައި  ،ބޭރުެގ ފަރާތްތައް  ،ންނަމަެވސްނަަގން ާތއީދު. އެހެން ޓެކްސްޑުޑިިވޑެން

 އެއީ އަުޅަގނޑު އެދޭ ކަެމއް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކަށް. ެއަކމަކު އެީއ ޯގސް ިވއްކުެމކޭ ތުފިޔައިެގ ިވސްނުމަާވނީ ވާ  ިވސްނުން ްނބަރު. އެޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ތުފިަޔިއެގ ިވސްނުމަކަށް. އަުޅަގނޑު އެްއެވސް ހާލެްއަގިއ ެއއްެވސް މީހަކު ދަންނަަވނީކީ ނޫން. އެަފދަ ިވސްނުމެއް ާވނީ ާވ

ަގނޑު ހުޅުދޫ އަޅު   ،ލަބީބަށް. ެއއަްށފަހުގައި  ބަރު އިލްޔާސްޒަތްތެރި މެންއަރުަވނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއް ފުރުޞަތު  މިހާރު މި

ަވނަ ކިޔުން ކިޔާނަން. ެއއަށް   3ބިލުެގ    ެއރުުވމަށްފަހުަގއި މިށް ފުރުޞަތުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަ

އީ އެޖެންާޑ ށް އެދޭނަން. އެމަދިނުއިށަހަޅަޮކމިޓީެގ ރިޕޯޓް ހު އަޅުަގނޑު ދެން ޖުޑިޝަރީ ،ަވނަ ިކޔުމަށްފަހު 3ބިލުެގ 

 .ބީބްޒަތްެތރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއް .އިާވ މަަސއްަކތްފަ  8.2އައިޓަމް 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް

ފާހަަގކުރި އިތުރަށް   އިކުރީަގ ؛ ބޭރުރާއްޖެއިން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި ެވސް ފާހަަގކުރިން،

ތަކުެގ އިންޓްެރސްޓް ރޭޓް ކެޑޭ ާވހަކަ. މި ލޯނު ،ތަކުން ނަާގ ފައިސާބޭންކު ެގެޖއިްނ ބޭރުެވެގން. ރާއްސާފުކޮށްލަން

ްނ ނޫ ކަށް ުނަވތަ ބޭންކުކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ަގބޫލުކުރާ ބޭްނކަ ،ބުނަނީ  މިަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ަގއި  22ާގނޫނުެގ 

 ފަރާތަކަށް ނަާގފައިާވ ބޭނުމަށް އެްއެވސް ހޯދުމުެގމުލަ އާމްދަނީ ފިޔަަވިއ، ޖުސްޓް ކަށް ދައްކާ އިްނޓްރެއިދާރާއަ މާލީ

ެގ 6ޭވނީ މަހަުކ %ކުރުމުަގިއ އިންޓްރެސްްޓ އުނިކުރެުގިޅެގން އެފަރާަތއް ެޓކްސް ބިނާކުެރޭވ އާމްދަނީ ިހސާބު ލޯނަކާ

ަވނަ   71މަލުކުރާނީ ާގނޫނުެގ  ޢަ   މާއްާދގައި  މި  ،)ށ( ަގއި އެބަބުނޭ  ދި ޭއެގ. އަންނެެވެގ މަތީުނާވ ޮގތު ރޭޓަށްުވރެ އިތުރު

ަފއިނޭންސް ލީސިންގ ކޯޕަރޭޝަންތަްއ   ނަާގ.ނޫން ތަންތަނުން ެވސް އެބަ  ންނެެވ. ބޭންކުމަތީ  ާވ ޮގުތެގނުޚިލާފު  އާމާއްދާ

 ނިިވ ފަރާތްތަކުެގ ަމއްޗަށް މި އަންނަ  ،ނަނީަވނަ މާއްާދެގ )ށ( ގައި ބު 71. މާލީ އިދާރާތައް އެބަހުރޭ. ރޭެވސް އެބަހު

 ފައިނޭންސް ލީސިންގ ،މާއްދާ ނުހިނާގ ތަންތަނުެގ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ، މިމާމާއްދާއެއް ނުހިނާގެނެއެވ. ެއހެންީވ

 ސް ހަރަކާތްންސް ދީެގން ފައިނޭންަވކި ލައިސަންޏަކީ ެވސް ، ފަިއނޭންސް ލީސިންގ ކުންފުފުނިތައް. އެހެންީވމާކުން

އަޅުަގނޑު ދެކެން.   ށްމަނަާގ ލޯނުތަކުެގ އިންޓްރެސްޓް އެބަ ކެނޑެންެޖހޭ ކަ  ންތަންތަނު  ، އެހެންީވމާާގ ތަންތަން. އެންހި

އޮންނަނީ މީރާެގ ކޮމިޝަނަރ   އި މިބޮޑަށް ބާރުފަ ކުން އެާހ ބޮޑަކަށް ސާފެއް ނުޭވ. ދެން ަވރަށްޔަމި ،އެހެންނަމަެވސް

ުޑާވ ެނތުމަކީ އަޅުަގނޑު ކަންބޮއުސޫލެއް ކަނަޑއެޅިފައި ބާރު ބޭނުންކުރާނެ އެ ށް. އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްޖެނެރަލަ

ަގނޑު ކަންޮބޑުޭވ. އަިދ ބޭނުްނާވ ޮގަތކަށް ހަމައެކަނި އެ ދޫކުރުން ެވްސ އަޅު  ބޭފުޅާ ބޭނުންާވ ބަޔަކަށް، ކަމެއް. އެ

މާލީ ިއދާރާތަކުން ނަާގ ލޯނުތަުކެގ  ށްްށ ބަލާއިުރ އަުޅަގނޑުމެންނަަވނަ މާއްާދެގ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކ71ަ

ާވތީ އެކަން އަުޅަގނުޑ  ކަންބޮުޑުވަމކަށް ެގސްޓް ނުކެނޑޭ ޮގތަްށ މި ފާހަަގަވނީ. އެހެންީވމަ، އެއީ ައޅުަގނޑުއިންޓްރެ

 ފާހަަގކޮށްލީ. 



25 

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާދންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި  ،އަުރަވން އެބަ ފުރުޞަތުެއއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! އަުޅަގނޑު 

ބަރަކު ިއތުރު ނުކުތާއެްއ ފާހަަގކުރަްނ އަުޅަގނޑު ީމގައި ެއއްެވްސ އިްއޒަތްތެރި މެންهللا. މެންބަރު ޔައުޤޫބް ޢަބްދު

 އަރުާވނަން. ފުުރޞަތު ،އެދިަވޑަިއަގންނަާވނަމަ

 

 ން:ާވހަކަދެްއކެުވهللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބް ޢަބްދު

ޮގތުން ެގދޮރު  ތް  މި އެދުނީ. މިހާރު ބިލު އޮށްމި ފުރުޞަތަ ރު ނުކުތާއެއް ފާހަަގކުރަްނެވެގންއަޅުަގނޑު ހަމަ އިތު

ހެނީ އެކި ބޭންޑުތަކުން. ޖެދައްކަން ބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސްލި ފަރާތެއް ވެއްެޖއްޔާ އޭަނއަށް ޅޭދީެގން އު ށްކުއްޔަ

ށް، މަހެްއެގ މި ރޭޓުތަކަށް އެބަ އެޕްަލިއޭވ. އަހަރެްއެގ މަްއޗަ 15% ،ާއއި 12އާިއ، % 8% ،ާއއި 5.5މާނަޔަކީ %

ބޮޑު ، 15% އޭެގ ފަހުން އަްށުވރެ އިތުުރީވމާ ޔާލައްކަ ރުފި ރެ، ދެުވރުފިޔާއަށްހާސް  ލައްކަ ފަންސާސް  މައްޗަށް ދެ

ޮގތުން ވެއްޖެްއޔާމު ތް ނުަގއި އޮމިހާރު ހިނަގމުންދާ ބީ.ޕީ.ޓީ ާގނޫ ،ަވނީ. މިހާރު ިވޔަފާރި ފައިދާއިން ރޭޓު އެޕްލައި މި

އެބަ  ފައިާދއިން ެގން ލިބޭ އާމްދަނީ ިގަނއިރެ ޔާއަށްުވފިރު ލަްއކަ  ިވޔަފާރިެއއް ކުރާ ފަރާތެްއ ވެއްެޖއްޔާ ފަސް 

 ދެ ، މާނަޔަކީ ؛މިހާރު ޑީމް ޕާޓްނަރޝިޕް ،ންޓަކީުއޅޭ ޕޮއި . މިހާރު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން މ15ިދައްކަންޖެހޭ %

 ަވނީ ޕާޓްނަރޝޕަކަށް.  ެއކަހަލަ ހާލަތެއްަގިއ އެ  ،އެއް ެގީމހަކު އޯންކުރާ އެޕާޓްމަންޓެއް ޫނނީ    ުވރެ ިގނައެއަށް  މީހަކު ނޫނީ

 ސްބަ ަދްއކަންޖެހެއޭ ފައިދާއިން ފަކަށް. އެ ހާލަތުަގިއ އެޔަފާރި ޔަކަށް އެ ބަދަުލަވނީ ވި ޔަން އެ ބަދަުލަވނީ ހަމަ ކުްއލިއޭރު

ހާއަށް ެވސް ހަމަ ިވޖުއަލް މީ. ހަމަ އެެވސް ަހމަ ރެންޓަލް އިންކަމް. އިންޑި 15% ،މަނަ ރެ ބޮުޑާވާޔއަށްުވކަ ރުފިއްލަ

 ދެ އެބަ ކުރެޭވ. އެކަމަކު ދައްކަިއެގން ެވސް މެނޭޖު 5.5އޭނަ އެ ހާލަތުގައި % ލިބެނީ ރެންޓަލް އިންކަމް. އެކަމަކު

ްއ އެރަމުންދާ އެޕާޓްމަންޓެއް ނޫނީ ެގކުއޯން ންދާ ނޫނީ ންަގމު މީހަކު ނޫނީ އެއަށްުވރެ ިގނަ ބަޔަކު އެްއެވެގން ހި

އެންމެ މީހެއްގެ   މިސާލަކަށް  ،ިއޝޫއަކީ ެވސް އެއް އިޫޝ. އަނެއް    . ެއއ15ީނެޭގ %މީހުން އަތުން އެބަ  އެ  ންވެއްެޖއްޔާމު

ެވެގން އޭނަ މަރު ،ޓުަގއި ޓެކްސް ދަްއަކމުންދާއިރުކުޑަ ރޭތަން އޭނަ  އެ ؛މާރާތެއް ނޫނީ ގެއެއްއިނަމުަގއި ހުންނަ ބޮޑު 

ށް ރޝިަޕކަށް. ޑީމް ޕާޓްނަރޝިޕަކަެވސް ޑީމް ޕާޓްނަަވނީ ައނެއްކާލުއެ ބަދަ ،އިރުދާ އެތަން ބަދަލުެވެގންށްސުންނަާވރި

، ރެންޓަލް އިންކަމް މާީވޑަ ޭރޓުން ބޮޑު ރޭޓަށް ބަދަލުަވނީ. އެހެންކު ލަ ކުީރަގއި ެދއްކި  ކައްެވސް އެ އަނެްއކާ  ،ބަދަލުާވއިރު

ތް ކުރެިވފައި އޮމިހާރު ޑްރާފްޓު އިަގއްލޭ އުޫސލެއް އެބައޮތޭ މި ބިލު މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ެގެގކުތަތްލިބޭ ބައެއް ފަރާ

ކޮންެމެވސް ަވަރކަށް   އަުޅަގނުޑ ހަމަ އުއްމީދުކުރަން އަޅުަގނުޑމެން މި ބިލު ފައިނަލްކުރާއިރު އެއަށް  ،އެހެންީވމާ  ޮގތުން.

 ެގޓެކްސް ޕޭޔަރުން ައނެއްބައި  ،ޑަ ރޭޓެއް ނެިގފައި ކުެގ އަުތން ތަކުރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަމަށް. އެހެންނޫނީ ބައެއް ފަރާތް

އެކަމަކު ދެ ރޭޓު ެނިގެގންާދއިރު ެވސް މި ެނެގނީ ހަމަ  ،މި ދޭއްޗަކީ ެވސް  ތަން އަންނާނެ. ބޮޑު ރޭޓެއް ެނޭގއަތުން 
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 ؛، ދެ ެއޕާޓްމަންޓް ނޫނީ ދެ ބާަވތެއް އް ތަކަން  ދެ  ،ކުން. ހަމައެކަިނ ތަފާތަކީޔަްއ ބާަވެތއްެގ ިވޔަފާރިއެ  ،ކުން އެއް އިންކަމަ

އެއީ އެކަކަްށުވރެ ިގަނ   ،ންކުރާތީ. އަނެއް ތަނަކީމީހަކު އޯ  ންމެއެއޯނަރޝިޕްެގ ތަފާތެއް މި އިންނަނީ. އެއް ބަޔަކު ެއއީ  

ނޑަްށ އަުޅަގ ކަމަށް އްދާެއއްހަމަހަމަކަން ެގއްލޭ މާ އީ، މިއެހެންީވމާއެޕްލަިއަވނީ.  އަންނަ ދެ ރޭޓެއް މީހުން އޯންކުރާތީ

ޞަތަްށ ށްލަންެވެގން މި ފުރުަލއިްޓކޮއިަގއި ެއކަން ައޅުަގނޑު ހަޝޫޕް އިޑީމް ޕާޓްނަރޝި  ައޅުަގނޑު  ެއކަން  ،ފާހަަގކުރެޭވތީ 

 އް ކުރެޭވނެ ކަމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. ކޮްނމެެވސް ަވރެްއެގ އެޑްރެސެ  ، ައޅުަގނުޑ އުއްމީދުކުރަން އެކަމަށްއެދުނީ. އެހެންީވމާ 

 

 ން:ހަކަދެްއެކުވރިޔާސަތުން ާވ

އަރުަވނީ ކާށިދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުޔާ ރިއްޝުކު

 ޖާބިރަށް. هللا ޢަބްދު

  

 ާވހަކަދެްއކެުވން:ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ، އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަަވނީިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  .  حيم الر  ن  محر  هللا البسم   ،جيـم الرَ   ـطانيالش    ِمن  اهللب  أَعـوذ

. ސަަބބަކީ ާވުނާވ ނޭނޭގ ިނޒާމެްއެގ ކަށްއަތުން ިއންކަމް ޓެކްސް ނަގާ   ެގއަޅުަގނޑުމެން ރެޑީެއއް ނޫނޭ ދިެވހި ރައްޔިތުން 

 ފަހަރު ދިރާސާކުރިން. މަނިކުފާނުހާ   މިޅުަގނޑު  އަދާތީެވ. ާރްއޖޭެގ ބަޖެޓު  ެވެގންމެނޭޖު  ެގ ަފއިސާސް ޕޭޔަރުންކްތެރެއިން ޓެ

ދިމާނުާވކަން ފާހަަގކުެރޭވ. ާރއްޖޭެގ  ަފއި ހުރި ނަންބަރުތަކާޔެލި ،ކިޔާ އެްއޗެއް  ަގއި މިޓުބަޖެ ،ހުނަރުެވރި ނޫނަސް

ެގ އިންކަމް ނޭންޝަލް ޓެކްސްތައް އެބަ ރަނަގޅުުކރަންޖެހޭ. ރާއްޖޭއިދަނީ. ފަތި ޖުޑިޝަރީ މަނިކުފާނު ރަނަގޅުކުރަމުން 

 ގެ ތުންޔިރާއްޖޭެގ ރައް   މި ދައްކަނީ. އެ ާވހަކަައށް އަުޅަގނޑު އިޢުތިރާްޟކުަރން. މިނަާގ ާވހަކަ އަުޅަގނުޑމެން    ސްޓެކް

އަޅުަގނޑުެގ ދާއިާރގައި ެއއަރޕޯޓެއް ޚާއްޞަކޮށް ލުގައި މީހުން ތިބީ. ހާިގްއޖެ. ަވރަށް ދަތި އަތުން ބައިަވރު ޓެކްސް ނެ

ހުރި    ލިބެންރާްއޖޭަގއި އިްނކަމް    މި ؛ލަ ފަރުާވލެއްއްޖެހިފައި މީހުން ތިބީ. އެކަމަށް އެްއެވސް ކަހަބިނެތުމުެގ ސަބަބުން  

ެގ ރަޙުމަތުން އިންކަްމ هللاމެްއަގިއ ކައަުޅަގނޑުމެންެގ ޕާީޓެގ ެވރި .ހުންނުކުރާށޭ މީެޓކްސް. ށޭލަތްތައް ބޭނުންކުރާސީަވ

އަޅުަގނުޑ   ޔަކު ތިބީ. ދެންކުރަން ނޭނޭގ ބަެރޭވނެ. ރާއްޖެ މެނޭޖުކުނޭޖުމެ  އް ނުނަާގއެްއެވސް ޓެކްސެ  .އް ނުނަާގނެޓެކްސެ

ްނ ކަމުނުޮގސް ރިޑެންޑެންޓްކުިރ ޕީ.ޓުަގއި ތިބީ ެވސް. ކުރީެގ ޑީ.އާރުެވސް ކެބިނެން މިހާރުހު.އާރު.ޕީ މީއުފާކުރަން ހުސް ޑީ

. ރަށްތައްޔާމިހިރީ  ޓެންސީ ދޭން އަޅުަގނޑު  ބްރާހީމް މުޙއްމަދު ޞާލިޙަށް ކޮންސަލްކެބިނެޓު ެވސް. އި  މީހުން. ކްލީންކުރޭ

ލާރި އެބަހުރި. ަވްއކަންކުރުމުެގ ިނޒާމުތައް   ަގއިަކށް ބަރާބަރަށް ލާރި ދެޭވަވރަށް ދިެވހިރާއްޖޭރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަްއޔިތަ  މި

  ލޭ ގެއަށް. ހަމަ މާރުއުޅެނީ ފަޑިޔާ   ލާން ތިދުމިއަދު ެވސް ޙުސްނުއްސުޢޫ  ،ކީޔަހިތާމަ.  ފުނޑާލަންީވ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަުޅަގނޑުމެން މި ތިބީ ފައްޓާފަ. ފަނޑިޔާރުެގ ތަހުޒީުބކުރަން އުޅެނީ.  ސް ލާން ތިެވީވމަ ދެންހުރި މީހާ  ބޭފުޅަކަށް

 ކޯޓުަގއި އަުޅަގނުޑެގ ފަރާތުން ދަށު އަުޅަގނޑާ ޮއތް މައްސަލަިއގައި އިޝަރީފާ ުޅޭގބޮޑުފެންވަ  ޙުސްނުއްސުޢޫދަކީ
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ަވުގތުން  ،ނަމަ ބާ އެސޯިސޭއޝަން ހުރި. ސީދާ ކުރީން ަވާކލާތުތުރާފަަނެގ ކޯޓުަގއި އޭ އްކާ މަތީަވކާލާތުކޮށްަފއި އަނެ 

ބެހޭ ާވހަކަ.   އާކްސްބަލަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ހަމަ ޓެމެން  . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިކަހަލަ ކަންތަކަށް ައޅުަގނޑުންަވކިކުރާނަ

އެޅޭ ޮގްތ . ދާންީވމަސް ބޭނޭ ޮގތް ހަދަ ؟ންޖެހެނީކާތޯ ެޓްކސް ނަަގރާއްޭޖެގ ކޮންކަމަ .ނުޖެހޭ ސަބަބުތައްޓެކްސް ނަަގން

ކައިރިއަށް  ހިންަގންެވއްޖެްއޔާ މިހާރު ޖެހޭނީ މިނިސްޓަރުއް ދޭންީވ. ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓެ ްއދަހުހަދަންީވ. ރިސޯޓުތަކުަގއި 

  އަނބުރާަވކިކޮށްފިްއޔާ އަލުން މީހާެގ އެްއެވސް ކަހަލަ ބާރެްއ ނޯޭވ. ވަޒީފާއިން މީހަކު ުގދުާވން. އިްނެވސްްޓކުރާ

ކްސް ޓެ ަނަގންޏާޓެކްސް .ރި ަރީއސްިއއްޒަތްތެޮގތަށް މި އޮންނަނީ.  އެންސްޓޭޓްކުރާރީ މިނިސްޓަރު ޮގސް އޭނަ 

ދުނިޭޔެގ  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ށް ީއސައް ަބރާބަރަށް ހަރުދަނާކޮށްެގން. އިްއޒަތްތެރި ރަތަނަަގންޖެހޭނީ ނިޒާމު

ނާތްތެރިން ތިބޭ  އަމާ  އޮންނަ ތަހުޒީބުއްކާރުތަތަހުޒީބު ސަރު ،ތަކުަގއި ކްސް ނަަގީނ ތަހުޒީބު ޤައުމުޤައުމުތަކުަގއި ޓެ

އަޅުަގނޑު    ބަރާބަރު ސާފު ހެކި އެބަހުރި.ށްަވރަެގ މަނީ ނުބައިކޮްށ ދިޔަކަމުެގ  ްކސް ޕޭޔަރުން. މިތާނަގއި ޓެއިޤައުމުތަކުގަ 

ން ލަތުން ނުނަާގްއކަންކުރި މީހުންެގ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުަވން  ެގ ލާރިން ރުޔަންތޯއޭ ޓެކްސް ޕޭކީްއެވެގ  ،ެވސް އަރާށް  ހިތަ

މިއީކީ މުނާސަބު ަވުގތެއް   .ކޮށްނެ އެްއޗެއް. ސާފުކްސް އަުޅަގނޑު ނަްފރަތުކުރާއެ ލާރި ނަާގށޭ. ިއންކަމް ޓެ ؟އުޅެނީ  މި

ްއާޔރެއް ނޫނޭ ޓެކްސް ަދއްާކކަށް. ތަ  ަރއްޔިތުންރާއްޖޭެގ    ެއބޯޓްކުރާށޭ ަވުގތުން ަވުގތަށް. މި  ،ނޫނޭ. މި ބިލު އޮފްލޯޑުކޮށް

ޝްމިންާވން ެވސް ާވނީ ހިތަށް ދު ޯއޭކ މައްސަލައެއް ނެތް.ހުރި.  އެބައްތައްނެއްކާ ީމގައި ަވރަށް ޑޭންޖަރު ކަންތައަ

 . ރާއްޭޖެގއިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާނަ މިންަވރަކަށްޅަޖެހޭނީ ހިތަށް ކުނަ މިންަވރަކަށް. ލޯބި ެވސް ާވންކުޅަދާ

ރައްޓެހި އަީކ ިވޔަފާރިެވރިންނާ ޕީ ..ޑީއެމް . އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަެއއް މީހުން ާވހަކަދައްކާިއްސެގންދެކެ ރުޅިއަންެވރިިވޔަފާރި 

. ރީ ކޯިލޝަން ހަދައިެގން އެމް.ޑީ.ޕީއާކުރާ މީހެއް. މިއަދު އަުޅަގނޑު މިހިޕާޓީއެއް. އަުޅަގނަޑކީ އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ފައިނޭންސް

ިވދާެޅއް ުނޭވ. ދެން އަިދ ރައީސް އެްއޗެއް    ،ެވސް. ަރީއސް ނަޝީދަށް  ކީޝަްނ ހަދާ ާވހަކަ ދެއް އަޅުަގނޑު އެކަނި ކޯލި

 އަޅުަގނޑު ކަހަލަ ބޮޑު ޕާޓީއެއްެގ މީހަކު ކޯލިޝަން ހަދަން އަތް ދިއްކޮށްލީމަ ރައީސް ނޫނެކޭ ނުިވދާޅުާވނެ. މައުމޫނާ

 ބައްލަާވ ؟އަޅުަގނޑު ހަޑީތޯ ؛ެވ އަުޅަގނޑު ކޯލިޝަން. ކީއް އުޅެނީ  ެވސް ހަދައިެގން ިވއްޔާ ތި  ެވސް ހެދީިވްއޔާ. ޤާސިމާ

ެވްސ ، ެއްއޮގތަކަށް އެހެންީވމާ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ހުރި އެްއޗެހި. ބައްލަާވ އަުޅަގނުޑެގ ޓައީ އިަގނޑު ލާފައަޅު

ން. އެކަން ދު މިތާ އެ މަޤާމަށް ލާޢޫސްނުއްސުޙުމި ރާއްޖޭަގިއ އިންކަމް ޓެކްސް ނަަގން. އަދި  ންނުދޭނަހުއްދަ

 ކާސަބަބައެްއެވސް    ކޮށްލީއޮފްލޯޑް  މަމަޤާމަށް ލާން އުޅުނީ  އަުޅަގނުޑެގ އަންހެނުން އެއަުޅަގނޑު،  ނުާވނެ. ކުރިން  ކޮށްެގން

ތިބީ. ަވރަށް ބިރުަގނޭ ައޅުަގނޑު.   ނުލައި. ައއިސިސްއަށް ާތއީދުުކރާ ކުއްޖަކު ފަނޑިޔާުރެގއަށް ަލއިެގން އަުޅަގނޑުމެން މި

ޖެހޭނެ. ރައީސް ންންނައަ ޓޯޓަލް ޕެކޭޖު އޭނާ ެވސް މަޤާމުން ަވކިކުރޭ. ފަނިޑޔާރުން ތަހުޒީބުކުރާ .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ހޮރާެގ  ބޮޑުމޮ. އަދި  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން. މިހާރު ފައްޓަނީ މި  ކީ ރަނަގޅު ބޭފުޅެއްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަ

. ށޭެއއްކޮށް ދެްއާވ  އެއްބަްސެވފައި އޮތީ. ކެސިނޯ ލައިސަންސާ  .ޖެހޭނެކުރަން  ،ެއހެންނަމަެވސް  ޔެއް ނުކުރޭ.އެ ބޭފުޅުން ސޮ

 . އޭރުން އިންކަމް ެޓކްސްމި އެކަން އޮތީ އެހެންކަން. މަސައްކަތް ފަށަނީ މިހާރު ޭގނެށް އިނއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ
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ކުރަން ރަށް އޮޕަރޭޓުއަާޅފައި ބަރާބަ ޯވޓަރ ކެސިޯނއެއްޯވަޓރ ކެސިނޯއެއް މި އަޅަނީ. ައންޑަރނުޖެހޭނެ. އަންޑަރނަާގކަށް

 .هكاتبر ومة هللاكم ورحليم ع الوالس   ނެ.ާވްނޖެހޭދެން އިންކަމް ޓެކްސް ނުލައި މި ޤައުމު އޮޕަރޭޓު ފެށީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ ނަންބަރުެގ ެގ ތިންަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( 87ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ 

އުނޫގފާރު ާދިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ،ންޮގތުެގ މަތީ ާވއެ މާއްާދެގ )ށ(ަގއި  ،ދަށުން

ން ޓެކްސް ެނުގމުެގ ބިލުެގ ތިްނަވނަ ކިޔުން ިއއްުވން. އާމްދަނީން ޓެކްސްއާމްދަނީ ،ޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ މު

 ، އެުކަގއި. އަުޅަގނޑު ދެންނެިވހެން އިޞްލާޙުތަކާ ، ަގީޑަގއި މި ބިލަށް ޯވޓަށް އެހޭނެލު. މިއަދު ޯވޓަށް އަހާނެުގމުެގ ބި

އަދި މި  ިއްޞލާޙަކީ ސަރުކާރާ 26. އެ ެވސް ހުށަހެޅިފަން ނިންމިޮގތަށް އަނެއްކާމި ޮކމިޓީ އިޞްލާޙެއް އެބަޭވ 26

އިޞްލާޙު ކަމަށް  26އެްއ ިވސްނުމަކަްށ ެގެނިވފައިާވ  ،ކުެރިވްޝަވރާއެކުަގއި މަ މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ

، އިްއޒަތްތެރި ތު ލިބިފައިަވނީ މި ދެންނެިވ ފަދައިން. އެހެންީވމާލޫމާޢުބޫލުކުރަން. އަިދ އަޅުަގނޑަށް މަަގއަޅުަގނޑު 

ކަްށ ެއއްެޗއް ޔަލިނހާ ހުންނަ ަވުގތުަގިއ ުކއްއހަޮގތުން ޯވޓަްށ އަ ުގޅޭ މެންބަރުން މީެގން އިޞްާލޙަކާ

ހި ކުިރއަްށ އެރީ ތިބޭފުުޅން މި އެއްޗެއަުޅަގނޑު ހިތަށް ،އެނިގަވަޑއިަގންަނަވިއެގން ުއޅުއްުވުމެގ ބަދަލުަގއި

 ެގންެދޭވނެ. ފަހު ަވުގތުެގ ހާސް ތިބޭފުޅުްނނަށް ނުލިބި މިކަން އަުޅަގނުޑމެންނަށް ކުރިއަށް  އްޔާ ލަްއާވފައި ޮއވެއްޖެ ބައްލަަވއި

މް ކޯޓު ފަނިޑޔާރު ށް. ިދެވހިރާއްޭޖެގ ސުޕްރީއަ 8.2ހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ ައިއޓަމު ނޑު މިއަޅުަގ -{ 8.2}

ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ   ުގޅޭ ޮގތުން  ޣަނީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން ަވކިކުރުމާޛު ޢަބްުދލްއޮނަރަބަލް އަލްުއސްތާ

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓު. ިމ ޓީހުެގ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީ  ،ކޮމިޝަނުން ފޮނުާވފައިާވ މަްއސަލަ

 އިމްތިޔާޒް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު  ،އްރިރުޤަ މުރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވިއދެއްާވނީ ކޮމިީޓެގ

 .ފަހުމީ ްމތިޔާޒްއި މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު. ފަހުމީ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ފަންނުމާ

ކޮމިީޓެގ ނިންމުން  ،ނުލާނަން. އެހެންނަމަެވސްއިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު މުޅި ރިޕޯޓެްއ ދަންނަަވ

ާގނޫނު ނަންބަުރ  ،ެގ )ށ( އާއި ަވނަ މާއްދާ  154ސީެގ ލާނަން. ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާ އިދަންނަަވ

ިދެވހިރާއްޖޭެގ  ،ންަވނަ މާއްާދެގ )ށ( ަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީ 22 ެގ(ިދެވހިރާއްޭޖެގ ަފނޑިޔާރުންެގ ާގނޫނު) 2010/13

ުގޭޅ   ިކކުރުމާޣަނީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން ަވމް ކޯޓުެގ ފަނިޑޔާރު ޮއނަރަބަލް އަލްއުސްތާުޛ ޢަބްދުލްސުޕްރީ

 ބަރުންޮނެވ 28 ،ުކރުމަށްފަހުން ދިރާސާސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްާވފަިއާވ ަމއްސަލަ މި ކޮމިޓީ ޖުޑީޝަލް ޮގތުން

ޯވޓުަގިއ  ،ަވނަ ބައްދަލުުވުމގައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރެވ 56މި އަހަރުެގ މި ކޮމިޓީެގ  ،ަވނަ ދުަވހު  ބޭްއުވނު 2019



29 

 

ދެންެނިވ މައްސަލަ ޖުީޑޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން އިސްެވ ؛ފައިަވނީއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްމެންބަރުންެގ އި  ހަތްބައިެވިރިވ  

ޖުޑީޝަްލ ) 2008/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ާވފައިަވނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީާއއިބައްލަަވއި ނިންމަ

ސް ކޮމިޝަނުން މަށް ޖުޑީޝަްލ ސަރިވއި އަދި އެފަދަ މައްަސލަތައް ބެއްލެުވ(އާސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ާގޫނނު

 ،މް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީދިެވ ،ން ކަމުންއެްއޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތީ  ްތތަކާއައަުޅްއާވފަިއާވ އިޖުރާކަނޑަ

 ،ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް. އެހެންކަމުންޣަނީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން ަވކިއޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލް

މެދުަގއި ިމ  ކުރުމާޣަނީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ަވކިނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލް ނިޑޔާރު އޮ މް ކޯޓުެގ ފަސުޕްރީ

 މި ިއއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުން ފެނިަވޑައިަގންަނވާ  ،ކޮށްދެއްަވއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމެިވ ޮގތުެގ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަތް ކޮމިޓީ

  ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އެދި މިްއުވމަށްދެނިންމަވައިން މި މައްސަލަ ޮގތެްއެގ މަތީ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ައްށ ލަ ދެ ަގޑިއިރު. އެމް.ޑީ.ޕީއޮތީ ޖުމު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި މި

. އެމް.ޑީ.އޭއަްށ މިނެޓު 8. ޕީ.އެން.ީސައށް މިނެޓު 10ށް . ޕީ.ޕީ.ެއމަމިނެޓު 10 ޕާޓީއަށް މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ 12އެްއަގިޑ 

ަވނީ މި ރިޕޯޓުގެ   މިނެޓު. މިހާރު މި  1ނެޓު. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނަގންނަާވ ކޮްނމެ މެންބަރަކަށް މި 7

އް ނެތް. ޮގުތން އިތުރު ބަހުސެ ުގޅޭ އްޔާ މި ރިޕޯޓާޝުުކރި( )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު.  ެލިވފައިބަހުސްެގ ަވުގތު ހުޅުވަ 

ކަނޑާލަނީ އިންޓޯލްެގ މޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މެދުޮގތުން ޮގތެއް ނިން  ުގޅޭ އެހެންީވމާ، ޯވުޓެގ ަގީޑގައި ިރޕޯޓާ

 ަވުގތަށް. 

 

 {އަށް 11:06 އިން  10:27 ހުސްަވުގުތކޮޅު:}

 (ފުސަން ޢަފީެމންަބރު ޙަ ިވލުފުށީ ދާިއރާެގ ؛ )ރިޔާސަުތގައި ިއންެނީވ

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް .  7

 

  ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

އަުޅަގނޑުމެން ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި  `. 

ެގ އިާވ ބަޖެުޓެގ ކޮމިޓީ ތުން ހުށަހަޅުއްާވފަ ދައުލަަވނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް  2020ެގންދަނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. ެއއީ 

 ތުލުސްދޫ ،އަރުަވނީ ަވުގތު އަުޅަގނޑު ފުުރޞަތު މި މި ،ެގންދިއުން. މިޮގތުންޮގތުން ބަހުސް ކުރިއަށް  ުގޅޭ ރިޕޯޓާ

 ށް.ނަސީމަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ
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 ކެުވން:ާވހަކަދެއް ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

 ،ން ެގެނއްސަ ހުރި ިއޞްލާޙުތަކަށް އަުޅަގނޑު ބަޖެޓު ލަ ޮގތެްއަގއި ބަލާއިުރ ކޮމިޓީރި ަރީއސް. ޖުމުިއއްޒަތްތެ  ޝުކުރިއްޔާ 

 ،ރު ެގ ބަޖެޓުެގ ކޮމިޓީއިްނ ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަށް ތާއީުދކުރަން. އަދި މަޖިލީހަށް ސަރުާކރުެގ ފަރާތުން ހުށަހެޅިއ2020ި

އެއީ ބަެއްއ  .ބިލިައނަށް އިތުރުެވފަ 37.8ލާއަށް ފަހު ޙަަވނީ ކޮމިޓީ މަރު ރު މި ރުފިާޔެގ ބަޖެޓު މިހާބިލިއަން  37.5

ބަޖެޓު ސަރުކާރުން ފޮނުވިއިުރަގއި  ،ުގޅިެގން. އެޮގތުން އަުޅަގނުޑ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ކަންތައްތައް އިތުރުކުރުމާ

ެއއީ ހަމައެކަިނ  .އޮތީ  ރުފިޔާ ޖަާހފައިލަްއކަ ތިރީސް ހާސް ބިން ހިްއކުމަށް ެއއްއަޅުަގނޑުެގ ދާއިާރެގ ދިއްފުީށެގ 

ކުރުމަށް އްދު ހިމާޔަތްހަދަްއކަިއެގން ބިން ހިންކުމާއި ިގރާ ސަރަާވހަކަ އަުޅަގނޑު ،ސަރޭވ ދަތުރެއް. އެހެންނަމަެވސް

ަގނުޑ ދާކުރަން. އަދި އަޅު އި އަުޅަގނޑު ޝުުކރުއަ. ެއކަމަށްޓަކަމިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުކުރެިވފަ 7.5ަވނީ  މިހާރު އެ

 ،ކުރަން. އެހެންނަމަެވސްޓަށް  ެވސް ކަމެއް ިއތުރުށްން ހިންމަފުކުރިން ހިންމަފުށީެގ ކައުންސިުލެގ އެދުުމެގ މަތީމަސައްކަތް

ރު އަޅުަގނޑު ދެްނ އަންނަ އަހަ .އިތުރު ކަމެއް އިތުަރކަށް ިއތުރުކަމެއް ނުެގނެޭވނެ ކަމަްށ އެ ބޭފުޅުން ިވދާޅުީވ

ކަމުގައި ިވޔަސް ޚަރަދުތަކުެގ ން. މި ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުތައް އިތުރުކުެރުވނު ެވސް ދަންނަާވލަ ކޮށްދޭނެ ާވހަކަތްމަސައްކަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ފަހަރެއްަގިއ   އާމްދަނީެގ ބަޔަށް ެއއްެވސް ބަދަލެއް އަިއއްސަ ނެތް  ،ބަޔަށް ބަދަލެއް އަޔަސް 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިންކަމް  ،ެވސް މިހާރު ބަދަލެއް އަންނާނެ ށްއަޮގުތަގއި އާމްދަނީކުެރޭވ ަގނޑަށް ލަފާެވދާނެ، ައޅު

ކަމަށް   އާމްދަނީ ދަށްުވންއަށް ބަދަލު އަންނަންޏާ އަންނާނީ ، އާމްދަނީޮގތުން. އެހެންީވމާ ދާޓެކްސްެގ ބިލު ކުރިއަށް

މާ ބޮޑަށް ބަޖެޓު   ،ހިމަނާ އޮތީނު  އެބައި އެހާ ބޮޑަށް  ،ނެފަހަރެއްަގއި ެވދާކަމަށް  މަ  ީވ  ކުރެެވނީ. އެހެންއަޅުަގނޑަށް ލަފާ

ތަންކޮެޅއް  ،ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް  ،ެވސް ހިމަނާލި ނަމަ ޑެފިސިޓް ފެނިދާނެ ކަމަށް ބަލާފައި ކަމަށް. އެކަމަކު އެބައި 

ބަޖެޓަށް އިޞްލާޙު ދެން ހަމަ މިހާރު މި  ކުރަނީ.މީދުއްްއ ފެންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުލަފާކުރާ ފިަގރެ  ،އެިކއުރޭޓް

ާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަިއ އެބަޭވ އިނޭގތޯ. ެއއީ ަވކިްނ މެދު ހެންޭވރު ދާއި  .ހެޅިފައި އެބަޭވހުށަ

މަިއ  .ޞްލާެޙއް ެއއީއާއި އަދި ކުެރޭވ ަޚރަދު ހިމެނޭ ޮގތަށް ހުށަހަޅާފައާިވ އިލިބޭ އާމްދަނީ ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލުަތކަށް

ހުރިާހ  ،ޮގާތއި ޚަރަދު ާވނެ ެއއްކޮްށެގން އުންިސލަށް ލިބޭ ބަޔާަގއި ދޭ ބަާޔއި އަދި ކަރުކާރުން ްގރާންުޓެގ ޮގތުސަ

ތާނަގއި   ކުިރއަށް އޮތް  ަވރަށް ރަނަގޅު ކޮންސެްޕޓެއް.  އެްއޗެއް. މި އިޞްލާޙު އަުޅަގނޑަށް ލަފާކުރެެވނީ މި ކޮންސެްޕޓަކީ

ލަފާކުެރެވނީ މާ  ައޅުަގނޑަށް ބޮޑަށްމި ފަހަރު  ،ެވސް ރަނަގޅު. އެހެންނަމަެވސް ނަގޅު ކަމެއް. ފޯެމޓުކުރަން ރަ

ލޫމާތުތަކުގައި ަވރަްށ ބޮޑެތި ކުށްތަކެއް އެބަހުރި. ޢުއަުރާވލަިއެގން ކޮށްފަިއ ހުރީމައޭ. މީ ކޮށްފައި ހުރިއިރު މައަަވސް 

ބެހޭ  ކަމާލިން މިދަްއކާެވސް ާވހަކަ ނޑު ހަތަރު ރަށާައޅުަގ .ލާއިރުއިށް ބަލަާދއިރާެގ ރަށްރަށަ އެޮގތުން އަޅުަގނޑުެގ

ކައުންސިލު އާމްދަނީެގ   ހަމަ އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި ލިޭބނެ ހުރިހާ ބައެއް ހިމަނާފައި އެބަހުރި ހިންމަފުށީގައި  ،ޮގތުން. ހުރާ

ފަހަރެއްގައި   ، ނެތް. އެއީ ެވދާނެއް މުޅިން ހިމަނާފައެއްޓަކު އެ ބައިތަށްއަދި ދިއްފު  ތުުލސްދޫ  ،ޮގތުަގއި. އެހެންނަމަެވސް



31 

 

  ، ޭއެގތެރެއިން ެއްއޮގތް އެ ބޭފުޅުން ހިމަނާފައި ކަމަށް. އެހެންީވމާ ދެ ޮގތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭބޭފުޅުން  ބައްލަާވ މި އެ

  އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި ހާސް ކަުއންސިލު 35ކޮށް ޖުޓަށް ބަލާއިރު ދިއްފުށީގައި މަހަކު އެަވރެށްހުރީ. މިސާލަކަށް ދިއްފު

މިއަުދ  .ބޫލުނުކުރެިވެގން އަުޅަގނޑު ުގޅައި ާވހަކަދެްއކިންގަ  ކަމަކު އަުޅަގނޑަށްލިބޭނެ ކަމަށް މިއިން މި ފެންނަނީ. އެ

ކަމަށް.   ލިބޭ  86300އަދި    ،ހާހުެގ އިތުރުން   35އޮތް    ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި މި  މީަގއި ލިބޭނެ  ،އަޅުަގނޑަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެ

މީަގިއ ހުރި އިތުރު   ެވސް އެކަން އޮތީ ެއޮގތަށް. އަދިެއއް ނުފެނޭ. ހަމަ ތުލުސްދޫަގއި  ޕިްކޗަރ، އަސްލު މުޅިހެންީވމާއެ

ހައުސްަތއް ހުރި ަވާރއި، އަންހެނުްނ ެގސްޓް، ރަށްރަށުގައި ިވޔަފާިރކުރާ ތަންތަން ހުރިަވރާއި  ،ލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރުޢުމަ

އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ   ،އެހެންނަމަެވސް  .ެޗއް ހިމެނިފައި އެބަހުރިމި ހުރިހާ އެއް  ،ަވރާތިބި ަވރާއި، ފިރިހެނުން ތިބި  

ަކމަކަށް ނެތް. އެަބއި ެއއްކޮްށ  ކަމަކަްށ ނެތް. ިވޔަފާރިެގއެއް ހުރި އް ހުރިހައުސެ ތުލުސްދޫގައި ހަމަ އެްއެވސް ެގސްޓް

ދޭން ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޯވޓު ށަހެޅީމާކޮށްފައި ހުފުރިހަމަ ، އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާއިރުނުެވ އޮތީ. އެހެންީވމާފުރިހަމަ

  ެގ.ނއަތޮުޅެގ ރަށެއް، އަުޅަގނޑު ހަނދާންަވނީ ކަމަދޫ ކަންނޭ ލިން ބ.ލައި. ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ބަސޭހަާވނެފަ

 ނީރުކާރުން ދެމައި ސަ ،ނެތް. އެހެންނަމަެވސް ކަމަކަށް ލިއިުރގައި އެ ރަުށެގ ަކއުންސިލަކަށް އާމްދަނީެއއް ލިބޭއިބަލަ

 2.8ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކަނޑާފައި ސާފު ފައިދާއަށް ެވސް  މަ ހުންެގ ހަ. އެ މީމިލިއަނޭ 2.81ހަނދާންަވނީ  އަޅުަގނޑު

ކުރަންޖެހޭ  ަކމަށް ހުރީ. މީަގިއ ަވރަްށ ީރތިކޮށް އެބަހުރި އެްއެވްސ ޚަރަދެއް ާވ ރަށެްއ ނޫން ،އޮތް. އެހެންީވމާ

. އަުޅަގނޑު ދާއިާރެގ ކަމާާވންޏާ ޑެފިސިޓް ކަމަށް ަވޑެފިސިޓްާވ  ކަމަށް ަވންޏާ ސަރޕްލަސް،، ސަރޕްލަސް ާވ  ޚަރަދުތަކާއި

ޮގތަށް.   ލަސް ާވސަރޕްއޮތީ    ޮގތަށް. ެދން އޮތް ތިން ރަށް ެވސް މި  ާވރަށަށް ބަލާއިރު ހިންމަފުށި އޮތީ ޑެފިސިޓްހަތަރު  

 ،ދެނީއަުޅަގނުޑ އެ ،ްނކަމުންަވރަށް ބޮޑެތި ަމއްސަލަތަެކއް އެބަހުރި. އެހެ ގައިލޫމާތުޢު، މި އިޞްލާޙުެގ މައެހެންީވމާ

 މި އިޞްލާޙާ، ެގންދިއުމަށްޮގތަށް ކުިރއަށް  ން ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް ނިމުނުބަޖެޓު ކޮމިޓީ ،ެވސް ކުރަނީ  އީދުނޑު ތާއަޅުަގ

ކުރަން ބޭނުންާވތީެވ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރެެވން ނެތް ާވހަކަ ެވސް އަޅުަގނޑު ނުލައި. މި އިޞްލާޙު އިތުރަށް ފުރިހަމަ

 އްޔާ.  ބޮޑަށް ޝުކުރި ރުޞަަތށް ަވރަށްންނަާވލަން. ދެއްިވ ފުދަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނީ. ބާީކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަތް މިނެޓު ބޭނުންކުރައްާވފައި )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

މިނެޓުެގ   7  ،ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނީދަްއކަާވއިރު ެއއް ފުރުޞަތު  ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފުޅުން  ބަޖެޓު ކޮމިޓީ  ަވުގެތއް ނެތް.

އާދެ! ފުރުޞަތު  ؛މެންބަރަކު  ނުަދއްަކވާ ާވހަކަފުޅު.  އެދިަވޑަިއެގްނފައި ނެތްފުރުޞަތެއް. ދެން މިަވުގުތ ިއތުރު މެންބަރަކު  

. މިނެޓު ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ 7ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ންަނވާ ށް އެދިަވަޑއިަގނުކުރައްާވ، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަބޭނުން

 ނިންމައެއް ނުލަން.  މުެގ މަރުޙަލާބަޖެޓު ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރު ަވުގތު އާދެ! އަުޅަގނޑު މިުތކޮޅަކަށްފަހު( )ަވުގ
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 އިބުތިދާއީ ބަހުސް .  6

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ކުރަީނ ަގސްތު އަުޅަގނޑު މިހާރު ކުިރައށް ެގންދަން މިެދން ނެތީމަ ަވުގުތ އިތުުރ މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއެގންފައި މި

 ޖީހާން  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ހިންނަަވރުބަހުސް ފެށިފައިާވ،  ތިދާއީއެއީ މިއަދު އިބު 6.1ންޑާ ނަންބަރު އެޖެ

ށް ( އަާގނޫނު ކުރުން ހުއްޓުުވމުގެ މީހުން ޓްރެފިކް) 2013/12ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  މަޙްމޫދު

ފުރުޞަތު   ބޭފުޅުންނަށްދައްަކަވން އެދިަވަޑިއަގންނަާވ  ާވހަކަފުޅުށްދެ! މިަވުގތު މި ބިލަެގަނއުމުެގ ބިލު. އާއިޞްލާޙު

ަގިޑއިރާިއ   2އެމް.ޑީ.ޕީއަށް    ،ަގޑިއިރު. އެޮގތުން   4ލަ  ަވނީ. އާދެ! މި ބިލަށް ކަނޑައެޅިފައިަވނީ ޖުމުމި    ެލިވފައިއިހުޅުަވ

ސިކުންތު.  21މިނެޓާއި  20ށް ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަ 21 މިނެޓާއި 20ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓާއި  24

ޓީައކަށް ސިކުންތު. ަވކި ޕާ 8މިނެޓާއި  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  12މިނެޓާިއ  16އަށް ޕީ.އެން.ސީ

 އާދެ! އަޅުަގނޑު މިހާރު ސިކުންތު ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ.  30މިނެާޓއި  3ނިސްެވަވޑައިުނަގންނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

 . ޙަސަން އަޙްމަދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ ، ނީމި ފުރުޞަތުއަރުަވ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގަރއިދޫ

ްށ (އަާގނޫނުން ހުއްޓުުވމުެގ ކުރުމީހުން ޓްރެފިކް) 2013/12ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްީވތީ ަވރަށް  މަޙްމޫދު  ޖީހާން  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ހިންނަަވރުެގަނއުމުެގ ބިލެއް ލާޙުއިޞް

 ؛ދިެވހިާރއްޖޭެގ  .ކުރަންބޫލުަގްސވެއްޖެ ކަމަށް ެވސް އަޅުަގނޑު  އައުން ލަާއދެ! މިފަދަ ބިލެއް  ދަންނަަވން.    ބޮޑަށް ޝުކުރު

ެގްނ ަގާވއިދާއި ެވނަމީހުން ިގބޭރު   އިާރއްޖޭގަ   ،ކަމަކީ   އެންމެ ކަންބޮުޑާވ އެއް   ރިާހ ރައްޔިތުންަވުގުތ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ހު  މި

. ޚިލާފަށް އުޅޭ ބޭރު މީހުންެގ ކަންތައް ެއއީ އިންތިހާައށް ބޮޑުެވފައި އޮތް މަްއސަލަެއއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން  ާގނޫނާ

ުކާރ ޒުއަހުލުެވރިކުުރވައި އެ ތަންފީ ށްކުރުމަށްފަހު، އެ ާގނޫނަުގދީސްާގނޫނު ތަާގނޫނުތަކެއް ހެދުމުން  ،ދަ ބިލެއްމިފަ

ހަދާ މަޖިލީހުން ާގނޫނެއް އަދި ާގޫނނުޖެހޭ މި ރާއްޖޭގައި. އެބަ މަލުކުރުމަށް ޢައިދާރާތަކުން މި ާގނޫނުތައް ފުރިހަމައަށް 

ންނަމުންދާކަން   މަދު ފަހަރަކު ފެމަލުކުރުން ަވރަށްޢަކުރުމަށްފަހު އެ ުގދީ ސްއްޔާ ތަަރއީސުލްޖުމްހޫރިފާސްކޮށްފައި، 

ިމއަދަކު، ިއއްެޔއަުކ  ކީޔައްަމއްސަލަ، މި ރާއްޖޭގައި ފެިށެގން ައއި މީހުންެގ ކަންތަކުެގ . ބޭރު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނ ަވރަށް ކަންބޮުޑެވެގން އުޭޅ ަވަރކަށް އަހަރު ކުރިން ެވސް  15ަވަރކަށް،  10ނޫން. މީެގ 

މިތާނަގިއ އްޭޖެގ އެތަންރާ، އިތަނެްއ ހެދުމަށްފަހު، މާލެ ދޫކޮށްލަ ،މި މައްސަަލއަކީ. އެ މީހުން ެގނެއްސަ  އްސަލަެއއްމަ

 ނުރައްާކާވ ހިސާބަށް ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތަށް ެވސް ،މި މީހުން އުޅެމުން އެބަ ެގންދޭ. މިއަށް އެއްެވސް ަޙއްލެްއ ނުލިބި

ާރއްޖޭެގ ސަލާމަތީ  ،ިލއިރުަގއިއިދެިތން ދުަވހެއްެގ ނޫސް ބަލަ  ،ން. ިއއްެޔަގއި އޮތްކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަ އްސަޮގ
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މީހަކު އިންާޒރުދިން ޚަބަރު ނޫސްތަކުން   ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެން ހުންނަ ުވޒާރާައކަށް ޭވނެއް ަވދެެގން، ބޭރު

 ތެރި ރައީސް. ޤައުމެްއެގ ސަލާމަތީއާަދއިެގ ާވހަކައެއް ނޫން ިއއްޒަތް އްަޔކީން. މި ދައްކަނިއަޅުަގނޑުމެން ދެކުނި

ަވދެެގްނ، ބޭރު މީހަކު އިްނޒާރުދިން ާވހަކަ ނޫސްަތކަްށ  ަގއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ުހންނަ ވުޒާާރއަކަށް ޭވނެއް 

ލަތެއްަގިއ ަވރަްށުވެރ މާ ނުރައްކާތެރި ހާ  ެބޭވނުދައްކާ ތިހަކަައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލަހައްޓައިެގން ެއއަށް ާވ  އްަޔކީއެރީމާ މިއި

، އެ ީމހުންެގ ކަންތައް ސަރުކާރުން ލައި އިހުނެްގ ކަންތައް ީވހާެވސް ައަވހަކަްށ ޕޮލިސީ އެކުލަވަ މީބޭރު    އޮތީ.  މި ރާއްޖެ މި

ބުަރ  އްޭޖެގ ުވޒާރާތަކުން ކެނޑިނޭޅިމިއަދު ެގންދާކަން ެވސް އުފަލާއެކީ ފާހަަގކުރަން. އެ ކަންކަުމން އަރައިަގތުމަށް ރާ

ފާހަަގކުރަން. ައދި ބޭރު މީހުން ެގންނަ ފަރާތްތަކުން ެވސް މި ކަންކަމަށް  ފަލާެއކުާރކަން ައޅުަގނޑު އުމަސައްކަތް ކު

 އްޔަީކ،މަތީން ކުރުމަކީ ެވސް ެއއީ ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއި އެްއޮގްތާވ ޮގުތެގ ސަމާލުެވ، މި ކަންކަން ާގނޫާނއި ަގވާއިދާ

މިަވރުެގ ބޮޑެތި ކަންަތއްތަކަީކ.   ، އެކަނި ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫންަވތަ މަޖިލީހަށްސަރުކާރަކަށް ނު  ނުަވތަ  ހަމައެކަނި ދައުލަތަށް

މާދަމާ ތިމާއަށް މިަވނީ ކޮން ެގއްލުެމއްކަން   ،މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ފަރުދީ ޮގތުން މި ޒިންމާ ނަގައިެގން 

، އި އަޅަ މިކަމަށް ފިޔަަވޅު އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ުވމަށްުވެރ ޭއެގ ކުރިން ޮގސްެގން، ކަމެއްހިސާބަށް  ެވސް އެނިގދާ

އްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުިރ ރާއަދި ާރއްޖެއަްށ އެތެރެާވ މީހުންނަކީ ެއއީ ިދެވހި ،މި ރާއްޖޭެގ ސަލާމަާތއި ރަްއކާތެރިކަމާއި

. އަުޅަގނޑު މި ޖެހޭންއަޅާ މީހުންެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ކަނޑަން އެތެރެކުރެޭވމަތީ  އެްއޮގްތާވ ޮގުތެގ  ާގނޫނުތަކާ

ޖެހިެގން،  ރިންޓުޕްއޭނަެގ ފިންަގރ ،ކުެރިވެގން ، އޭތި ޗެކުދަންނަަވނީ މީހަކު ބޭރުން އަންނައިރުގައި ޕާސްޕޯެޓއް ޮއެވ

  އެ މީހާ ތަނަކަށް  ލާފައިއިމަންޓެއް އެްއލަހުރިހާ ޑޮކިއު އެ މީހާ ، ލޫމާތު ލިބެނީޢުން މަރާއްޖެއަށް އެތެރެަވނީ. ޭއެގފަހު 

 މީހާ ައއިސް ހުރި  އެ  ،އެބަ އިނޭގ. އެ މީހާ ހުރި ތަން ނޭނުގަނސްޚު އައި ތާރީއެ މީހާ  ،ންނަމަެވސް ހެއެދަނީއޭ. 

ޤައުމަކުން ައއި މީހެްއކަްނ ތާރީޚު އެބަ އިނޭގ. އެހެންީވމާ، ުވޒާރާތައް އެުކެވެގން ެއ މީހާއަކީ އެ ތާރީޚުަގއި ކޮން

އުނދަޫގ އެހެންީވމާ، ދެކޭޮގުތގައި ެއކަން ކުރެެވންެޖހޭނެ.  ަގނޑުއަޅު ދޭ ލިޔުންތައް ހުރެއްެޖ ކަމަށް ަވންޏާއަންަގއި

އިންޑަސްޓްީރއަށް ބޭނުންާވ  ،ކަންކަން ބާރުެއޅިެގން މި ރާއްޭޖެގ  ،މަރުޙަލާއެއްަގއި އޮތް ކަމެްއ މިއީ. އެހެންނަމަެވސް

 ނެްއ،ސް ޤައުމެއް ތަރައްޤީެވެގލާ ެވނު ދާއިުރަގއި ބޭރު މީހުންނާ ޤައުމެއް ތަރައްީޤެވެގންމީހުން ެވސް ެގންނަންޖެހޭ. 

އެ މީހުން ލަްއާވ  ،ެދއްާވަފއިއިއެ މީހުންނަށް ަވިކ ޮގތްތަެކއް ޯހއްދަވަ  ،ނުދޭ. އެހެންނަމަެވސް ދުނިޔޭެގ އެްއެވސް ާތކު

ިއ ުވމާކުރު  ކަމަށް ދެކިެގން، އެ މީހުން ލައްާވ މަސަްއކަތްއެއީ އިންސާުނން  ،ޮގުތަގއި އެ މީހުންނަށް ެވސް  ހެޔޮ  ރަނަގޅަށް

ޖެހޭ އެންމެން އެކުެވެގްނ އެބަން މި ހުރިހާ ކަމެއްެގ މަްއޗަށް އަުޅަގނޑުމެ ،އެ މީހުން ނިދާތަން ެވސް ރަނަގޅުކުރުމާ

ން. އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތަގިއ ޤައުމީ މަަސއްކަެތއްެގ ޮގތުަގިއ އެންމެން ެއުކެވރިކަމާިއ އެއްބާރުަލިއެގން މިކަން ކުރަ  އީމި

ޚާއްޞަކޮްށ މި މައްސަލަ. ،ރައްޔިތުންނެއް އެންމެ ިގނަިއން ޖައްސާ އެއް މައްސަަލއަީކ ތައް ެވސް ރާއްޭޖެގ އެ މިއަދު

ސިޓީެގ ަރއްޔިތުންނަށް ެވސް އަދި ރާްއޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ދިމާެވފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު  ކުރާ މާލެެވރިކަން

ންކަން ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ރަނަގޅުކޮށް، ާރއްޖޭެގ މި ކަބޭރު މީހުންެގ ކަންތައް. އެހެންީވމާ،    ެވފައި އޮތީ  ށްމައްސަލައަކަ
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ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ އަދި ކޮމިޓީ މެންބަރުންެގ 

އް ެގނެްސ، މި ޙުތަ، މި ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާއިޔާލާއި މަޝްަވރާ ހޯދައަދި އެހެން މީހުންެގ ޚި ،ިވސްނުންފުޅާއި 

ދައުލަުތެގ ެވސް އަދި ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ  މަކީ މި މަޖިލީހުެގ ެވސް އަދިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާިއ ރަްއކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު

  ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ރައްޔިތުންެގ ެވސް ާވޖިބެއް ަކމުގައި ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއިވ

 

 ްއެކުވން:ކަދެރިޔާސަތުން ާވހަ

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވީނ، 

 އަށް.ޢަލީ ރިޟާ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ދާއިރާެއްއގައި މިހާރު ޓްރެފިކްކުރުމުެގ  ގައި ފުޅާޅުތަކު ަކންކޮ ކިއާދެ! ދުނިޔޭެގ އެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ެވްސ ހުރި ކަމެއް. އެްއޮގތަކަށް ބިރު ، ަވރަށްއަދި އެއީ ަވރަށް ނުރައްކާތެރިމަސައްކަތް ބައެއް މީހުން ކުރަމުންދޭ. 

ޅުތަުކަގިއ ބޮުޑެވފަިއާވ ކަންކޮނިޭޔެގ  ެގ ކަންތަްއ އިންތިހާ ދަރަަކއަށް ދުަވުގފާރީޓްެރފިކްކުރުމާއި  ކޮށްެގްނާވނެ ކަމެްއ ނޫން.  

އެއާެއީކގައި މި ާރއްޖޭަގއި ފެނޭ. ަހމަުހރި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެިކެއކި ދިރާސާތަކުން އެބަކަމަށް ފާހަަގކުރެިވަފއި އެބަ

ފައި އޮްތ އުފައްދާ ންާގނޫނު ނަންބަރު، ެއ ާގނޫނު 2013/12ހެދިފައި އޮތް ޓަކައި މަލުތައް ހުއްޓުުވމަށްޢަެވސް އެފަދަ 

 ؛ކުރަންޒު ނުަވތަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ިވަޔސް، އެކަން ތަންފީ ،ތައް ނުަވތަ އުަފއްދާފަިއ އޮތް މުއައްސަާސެއއް ިވަޔސް ކޮމިޓީ

ރަނަގޅަށް  ހަާވލުކޮށްފައިާވ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތައްން ކުރުން ލާިޒމުކޮށް، މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދުކރަޒުތަންފީ ންާގނޫނު

ރާ ކަމަށް ފެންނާތީެވ، ހިންނަަވރު ާދއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މި މަޖިލީހަށް  ނުކުންޝަކްމަްށ، ފަންނުކުރާ ކަމަސައްކަތް

ަވނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިާވ  60ެގ (ހުއްޓުުވމުެގ ާގނޫނު ރުންމީހުން ޓްރެފިކްކު) 2013/12 ؛ހުށަހަޅާފައިާވ މި ބިލު

އަދި ހަމައެއާެއީކގައި ެއއީ ަވރަށް  .އް ކަމަށްޙުތަކެމު އިޞްލާއަުޅަގނޑު ދެކެނީ މިއީ ަވރަށް މުހިންއިޞްލާޙުތަކެްއ. 

ޖެހޭ.  އެބަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮންމެހެން ކުރަންމުހިންމު، ނުހަނު ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް. ކޮންމެހެން 

ެވސް  އަދުއަދި މި ،އެީކަގއި  އްޖޭެގ ތަޞަްއުވރާރާަގނޑުމެްނ މި ެގ އަޅު 2020އްޔާ އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ވެއްޖެ 

ބަޖެޓު  އިލާަވނަ އަހަރުެގ ިދެވހި ދަުއލަތުން އެކުލަވަ  2020ދިެވހިރާްއޖޭެގ ކުރިއަށް އޮތް، ދާ ކުރެެވމުންބަހުސް

އްޭޖެގ މުޅި ދަުކރެއްިވއްާޔ ދިެވހިރާރާަވނަ އަހަަރކީ އި 2020 ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ސިފަކުެރޭވއިފާސްެވެގންާދއިރުގަ 

ބޭނުންާވ އެިކއެކި ކަންތައްަތއް ފުޅާެވ، އިންތިހާ ދަރަޖައަށް   އަދި ރައްޔިތުންނަށް  ،އަށާއިރައްޤީމްރާނީ ތަޢުތިޞާދަށާއި  އިޤް

 ދިޔުމާ ބަޖެޓު ފާސްެވެގން  ޅޭ ާވހަކަައކީ،އު  ދަންނަަވން މި  .އޮތް ބަޖެޓެްއކަންޮގތަކަށް    އޭެގ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ުކރާނެ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކާއި އަދި އަލަށް ނެރޭ  ،ރަށެއްަގއި ރިހާގައި ރާއްޭޖެގ ކަންކޮޅުަތުކަގިއ، ރާއްޖޭެގ ހުއެކީ 
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މްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން ހުރި ިގނަ ުގނަ މަސަްއކަތްތަކަްށ ޢުއަދި    ،މިހާރު ޑިެވލޮޕްުކރަމުންދާ ތަންތަނާއި  ،ރިސޯޓުތަކާއި 

ޔަސް، ައދި ބޭރު މުވައްޒަފުން ކަމަށް  ށް ިވބޭނުންޭވ. އެއީ ދިެވހި މުަވްއޒަފުން ކަމަ  އެތައް ބަިއަވރު މުަވްއޒަފުންނެއް އެބަ

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަްއ އެތެރެކުރުމުަގއި މި ހިންާގ  މު ޮގެތްއގައި ބޭުރ މުވައްޒަފުން ނުަވތަ ބޭރުންއްިވޔަސް. އާ

ޓަަކިއ މަށްޓުުވފައި އެބަޭވ. އެހެންީވމާ، މިކަންކަން ހުއްމައްސަލަތައް ޮބޑުެވ ފާީރެގ ކަންތައް ުނަވތަ ޓްރެފިކިންެގަވުގ

ަވނަ މާއްާދއަށް  60ެގންނަން މި ާގނޫނުެގ އެ ޮކމިޓީއަށް ބަދަލު ،ީތެވރާއެކުެލިވފައި އޮތް ކޮމިީޓއެްއ މަސައްކަތް ނުކު

ދާއިރާައކުން   8ތާއެްއ،  ނުކު  8ފަރާތެއް،    8. އޭެގތެރޭަގއި  ބޭނުންާވ ބަދަލު ނުަވތަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައި މި އޮންނަނީ 

އޮތީ. މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ.  ބިލު މި ރެިވފައިފަރުމާކު ކަށްކުެރޭވ ޮގތަ ންއްޔަޢަބޭފުޅަކު  8

ހުން ާގނޫނުތައް. މި މަޖިލީ ިގނަދިެވހިރާއްޭޖގައި އުފެދިފައި އެބަ ހުއްޓޭ ަވރަށް  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ

 އެީކަގއި، މި ާރއްޖެއަްށ އުފަްނުވމާ ދުނިެޔއަށް މަޖިލިސް އުފަންުވމާެވްސ މަިޖލިސްތަކުން ެގ ެވސް އަދި މީެގ ކުރީ 

އެ ާގނޫނުތަްއ  ،ހުިރ ހެދިފަ. ޙަޤީޤަތުަގިއ ދިމާެވެގން މި އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެީކަގިއ ާގނޫނުތަްއ އެބަ

ކުރަނީ ޒު ާގނޫނުތައް ތަންފީ ޖެހޭ ުޅަގނޑު ހިތުން މިއަދު އެބައަ ؟ހާަވރަކަށްތޯކުެރެވނީ ކިޒުތަންފީ .ކުރުންޒުތަންފީ

ުކރެޭވ މިންަވރު ބަލާ، އެއަްށ ޒުތަންފީކުރަން ނުަވތަ ޒުކިހާަވރަކަށްތޯ ބަލާ މުއައްަސސާއެއް އުފައްދަން. ާގނޫނު ތަންފީ

ސް ޑިޕާޓްމަންޓެއް ިވޔަ  އް ިވޔަސް ނުަވތަނުަވތަ މިނިސްޓްރީއެޖެހޭ.  ފާރަެވރިާވނެ އިތުރު މުައއްަސސާއެއް އުފައްދަން އެބަ

އަދާކުރާ  ށްިއެގން ާގނޫނުން ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަުތ، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުަރންޖެހޭ މިންަވރަނޑައަޅަ ކަ

ނޫނަށް ކިހާަވރަކަށްތޯ އެ ާގ  .ކަމެއްތޯކިހާ މުހިންމު  .  ރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަނީ ކިހާަވަރކަށްތޯފަރާތްތަކުން، އަދާކު

ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުން  ނޫނާއެ ާގ ދޫކޮށްލުމަކުން ެވސް އަދި ނުފުދޭ.  . ާގނޫނެއް ހަދާފައިރުަވނީލުެވރިކުހުމީހުން އަ

ާވން ޒުތަންފީޖެހޭ. ާގނޫނު  ޖެހޭ. ާގނޫނުަގއި އޮތީ ކޯްއޗެްއކަން ރައްޔިތުންނަށް ބުނެދޭން ެވސް އެބަރިކުރުަވން އެބަތެހޭލުން

ހަމަ ާގނޫނުތަްއ  ،އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑަށް ެދންނެޭވނީއާދޭ.  އެބަ ފެށުމުެގ ކުރިން ބުނެދޭންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކެއް ެވސް

ލަން އެބަ ޖެހެއޭ އިތުރު ުމއައްަސސާެއއް އުަފއްދަން. ާގނޫނު ހެދުމަކުންނެއް ާގނޫނު ބަކުރަނީ ކިހާަވަރކަށްތޯ ޒުތަންފީ

ކުރުން ކަމަށް ިވޔަްސ، ން ޓްރެފިކް މީހުޔާ އްއެހެްނީވމާ، އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތަގއި ެވއްޖެްއ ނުުކރެޭވ.  ޒެންފީކަށް ތަޔަ އަމިއްލަ

ކުރެިވެގންދާ ކަުމަގިއ ޒުާގނޫނުަތއް ޭއެގ ަރނަގޅު ޮގތުަގއި ރަނަގޅަށް ަތންފީެއ އަދި އެހެން ާގނޫނުތަކަށް ިވަޔސް، 

ްސ ރުެވިގނަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ލިބޭނެ ާގނޫނުތަްއ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިހާއަުޅަގނޑު ދަންނަާވީނ މިފަދަ ަވރަށް    ،ާވނަމަ

ަވނަ  2018ަވނަ ައހަރުން ފެށިެގން  2012ފާއިތުެވދިަޔ  ،އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުްނޭވއެބަ ހުއްޓޭ. 

ސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާތައް ކަންަތއް ކުީރ ބަުރެގ ނިޔަލަްށ މި ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި ހުރި މިނިަވން މުންއަހަރުެގ ނޮެވ

ްއޖޭެގ ރަްއޔިތުން ެވްސ އެަބ ރާ އަދި  .ކުރައްާވމަތުހުަވރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކުން ެއބަ ތު؟ ކުރީ ކޮންކަެމއްތޯ ؟ކިހިނެއްތޯ

ތިއްބެީވ ނިދިކުަރްއާވފައޭ. ނުކުަރއްަވއޭ. އެ ބޭފުުޅން  ްށ އަދަެއއްކަރައްާވ އެ ބޭފުޅުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ބަރާބަރަމަތުކުހުތު

އެތައް ބައިަވރު މުައއްސަސާަތކެއް.   ،ހުރި އުފައްދާފައިއެބަާގނޫނުން    ސާތައްތަިޤއްލު މުއައްސަ ސްއެހެންީވމާ، މިނިަވން މު
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ރި  ޚަރަދުކުރޭ. ރައްޔިތުންެގ ޓެްކސް ފައިސާއިްނ ބޮޑެތި އެތައް އަދަދަކުން މުސާރަދީފައި އުފައްދާފައި ހުބަދައުލަތުން އެ

 ރިހަމަ ޮގތުަގއި ރަނަގޅަށް، ބާުރެވރިކަމާ ެގ ފުމިނިަވން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަާސތައް ެވސް އޭ   ހުރި.އް އެބަތަ މުއައްސަސާ

ފެނޭ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑަށް އެބައެީކަގިއ، ހަމަ އިސްޮކޅަށް ދެިވން އެ ބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެެވން ފަށަން ެއބަ

ޙްގެ ަރއީސް އިްބރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލި ،އެކީަގއި ކަން ބަދަލުުވމާރިަވނަ އަހަރު މި ެވ 2018އިރާދަކުރެްއީވީތެގ، 

ފެނޭ މަޑުމަޑުން މިނިަވން މުސްތަޤިއްލު މުައއްަސސާތައް ެވސް މިހާރު އަލުން ސަރުކާރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންަނށް އެބަ

އެ ަރއްޔިތުންނަށް،  ،ކުރަން ފަށާފަިއާވ މަންޒަރު. ދިެވހި ަރއްޔިުތން އެދޭކަތްހޭލުންތެރިެވ، ނުަވތަ ހޭލަިއަގނެ، މަސައް

އޫލިްއޔަތުތަްއ، މިނިަވން މުސްތަޤިއްލު މުައއްސަާސތަކުން ެވްސ ޭއެގ ރަނަގުޅ މަސް އެ ަރއްޔިތުން ަހާވލުކޮށްފަިއވާ 

ޅުންނަށް ލިބިފައި އޮތް އިޚްތިޔާުރެގ ތެރޭަގިއ މިނުަގއި ހަމަ އިސްކޮޅަށް ދެމިެގްނ ތިބެ، އެ ބޭފުމިނުގައި، ާގނޫނީ ބާރުބާރު

އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ކުިރއަށް އޮްތ  ،ކުެރޭވ ނަމަޒުންފީކުރަން. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ މިޮގތަށް ާގނޫނުަތއް ތަމަސައްކަތް

. ން ސަލާމަތްެވެގންދާނޭކިތަންމެ ނުރައްކާތެރި ކަންަތއްތަކަކުން ަރއްޔިތުތާނަގއި ެވސް މި ާރއްޖޭަގއި ހިނާގ މިފަދަ ކިތަންމެ

ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ ްއިވ ެވްސ އެއްފަހަރު ތާއީދުކުރަން. ދެ އިޞްލާޙަށް އަދި  ާވއެހެންީވމާ، މި ާގނޫނަށް ހުށަހަޅާފައި

 އީސް.އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޭވޖް ކަނޑަެއޅުމުެގ ބިުލ  މިނިމަމް ؛ޓީތަކަކީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިަވުގތު ހިނަގމުންދާ ކޮމި

 ޑްތަރިަކއިެގ ކޮމިޓީ، ސްޓޭޓް އޯން  އާއިމުެގ މަސަްއކަތް ހަާވލުެވފަިއާވ ސަބް ކޮމިޓީ، ޤައުމީ ތަރައްޤީލުއިަވއެކުލަ 

ލުުވުމެގ މަސަްއކަތް ހަާވުލެވފަިއާވ ސަްބ ކޮމިޓީ. އާދެ! އިއެންޓަރޕްރައިސަްސ ކޮމިޓީ އަދި ކަރަންޓު ބިުލ ެއކުލަވަ 

ރާ ކުޖަލްސާ ހިނަގމުންދާއިރުގައި ޖަލްސާ އި،ޔަވަ ފި ަވުގތުކުަރްއާވ ޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސައްކަތްއިއް 

ދައްކަަވްނ ވުަގތު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ބިލަށް ާވހަކަފުޅު ލަމުގައި ތިއްބެުވން ެއީއ މުހިންމު ކަމެއް. މިމާ

އެހެންީވމާ، އަދި  ެމންބަރުން. 3ތާނގައި ަވަޑއިެގން ިތއްބެީވ ެވސް އަދި މި މެންބަރަުކ ނެތް. އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ

ދައްަކްވަނ ަވަޑއިަގންަނަވތޯ. އާދެ! މި ޅުބިލަށް އިތުރު މެންބަރަކު ާވހަކަފު  ، މިލާނަންއިަވުގތުކޮެޅއް ަބލަޑަ އަޅުަގނޑު ކު

ުގުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ނިލަންދޫ ވަ ެވސް ލިިބެގން. )  ލެޭވީނ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާުތެގ ފަހުބަސްއިބިލުެގ ބަހުސް ނިންމަ

 . ޟާދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޟާރު ޢަލީ ރިމެންބަނިލަންދޫ ދާއިރާެގ 

ނޑު ދަްއކަން ހުރި ލިބުނު ަވުގުތކޮޅު ކުަޑީވމާ، އަޅުަގ ގައިރު ަގނޑަށް އޭރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުޝުކު

ނުންާވތީެވ. އާދެ! ދަންނަަވްނ ުއޅުނު ބޭހިތަށްއެީރ ހަމަ ނިންމާލަން  ،ކޮންމެެވސް ަވރަަކށް ނުނިމޭތީެވ އް ާވހަކަތަ
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ިވަލރެސްކުރަން އުފައްދާފައި އޮތް  ތައުޅެނީ. ޓްރެފިކް ކޮމިޓީ ނުަވ މުައއްސަސާަތއް ހިނަގންޖެހޭ ާވހަކަ. މި ،ައކީާވހަކަ

 ނުހިނަގންީވީކ.ކަެމއް    ކަށް ނޭންޭގ ކީްއެވެގންނޑަ އުެޅނީ. އަޅުަގ  އުޅެނީ. ނުހިގައިެގން މި  ނުކޮށްެގން މިކޮމިޓީ ފަންކްޝަން

ެގ ދެން ނކަންނޭ ެވސް ކަނޑައެޅިަފިއ އޮންނާނެ އެލަަވންެސއް ނުަވތަ ުމސާރައެއް ެވސްށް ެވސް ކޮންމެތިބޭފުޅުންނަ

ލިބޭނެ. ދައުލަތުން  އް ެވްސ އެްއޗެމެއްޔާ. ކޮންފައި ޮއވެއްޖެ ެވސް ނަމެއް ކިޔާ ަވންޏާ ކޮންމެ ކަމަށް ާބްއާވ ބައްދަލުުވމެއް

 ކަމަށް  ތުން ހިނަގންޖެހޭނެ. ނުހިނާގ ޮއވެއްޖެޑު ހިނއަުޅަގ،އެޮގތަށް. އެހެންކަމަށްާވނަމަ  ެގނކަންނޭ ކުރާނެރަދުޚަ

ކަްތ ސައް މަެގނައުން. އެ  ނުަވތަ އޭެގ ފޯމޭޝަނަށް ބަދަލު  ުކރުންން ބަދަލުޅުބޭފު  ދެން ކުރަްނ އޮތް ަމސައްކަތަީކ އެ   ންޏާ  ަވ

ަވނަ   2020މި    ،ލިންކޮށްއަޅުަގނޑު ކުރިންެވސް އިޝާާރތް  ،އުޅޭ ާވހަކަައކީ  ދަނީ. ދަންނަަވން މި  މިހާރު ކުރެެވމުން މި

މިހާރު ކަތެއް ިނންމުމުެގ މަރުޙަލާގައޭ އްންމު މަސަހިއެީކގައި އިރާދަކުެރއްީވީތ މި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ަވަރށް މު

ެގެނޭވ  ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް މި ،ޖޭެގ އުަފއްދާ ާގނޫނު ދިެވހިާރއް  ،ތެޭރަގިއ ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންޭވެގމިތިބީ. އޭ

ތަކުެގ ހިންުގމަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބައާދޭ. ށްެގ ރަޖޭެވސް ދިެވހިާރއްއި  އެކީގަ   ލާހުތަކާ  އިޞް. މިއްލާޙުތަޞްއި

މުއައްސަސާަތކެއް. ކޮންމެ  ،ސް އުަފއްދަނީވެ  ސް، ކޮންމެ ާގނޫނަކުންރި ަރއީތެެވސް ިއއްޒަތް ކޮންމެ ާގނޫނަކުން

ަވީސލަތްތަކެއް. އެ ަވސީލަތްަތއް  ،ންެވސް އުފައްދަނީ ނޫނަކުބާރުތަކެއް. ކޮންމެ ާގ ،ެވސް އުފައްދަނީ ާގނޫނަކުން

ބޭނުންކުރަން ތބި ފަރާތްތައް ނުަވތަ އެ ާގނޫނަކުން އުފެދޭ ފަރާތްތައް ނުަވތަ އެ ާގނޫނަުކން އުފެދޭ ކަންކަން ރަނަގޅަްށ 

ރުކަޒީ ާގނޫނު ލާމަ ،އުޅޭ ާވަހކައަކީ  ދައްކަީނ. ދަންނަަވން މި ނޑުމެން މިަގތަންފީޒުނުެވެގން އުޅޭ ާވަހަކ އަޅު

ެގ ތަކަށް ެވސް ަވރަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެްއ ދޫކޮށްލުމުޖޭަގިއ އުފެދިފައި އޮތް ަކއުންސިލުދާއިުރަގިއ ދިެވހިރާއްެވެގންލާޙުޞްއި

ޭޖެގ ިދެވހިރާއް ،ެވސް ހަދާ މަޖިލީހުންއުޅެނީ ާގނޫނު އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންެވެގން މިމަރުޙަލާގައި މިއަުދ މިތިބީ. 

 ،ހަާވލުކުރާެވސް ބޭނުންާވނީ ާގނޫނުން ން ހިރައްޔިތު ދިެވ ،ދައުލަތުން، މުޅި ދައުލަތުން ،ެވސް ރާތުންރާ ފަކުެވރިކަން

ެވެގންދާެނ ޮގުތަގއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ޮގތެްއގައި ތަންފީޒު ޙަ ޭއެގ ސައްޮގތުގައި  ޅުއޭެގ ރަނަގ މަތިކުރާ ޒިންމާ

ލިޭބ ދަންނަަވން ބޭނުންަވނީ ލާަމރުކަޒީ ާގނޫނާ ެއކީަގއި  ،ަވނީ މަކަށް މިބޭނު އިންތިޒާމު ހޯދުން. ެއއީ ާގނޫނު ހެދުމުެގ

 ލިބެން  ޞްެގ ތެރެއިންޞާތިޚް ެގ އިށުރަ ،ކަމާއި ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭ މާލީ ބާރުެވރިކަމާއި އަދި އެ ާގނޫނީ ބާރުެވރި

ބަ ދޫކުރެޭވ. ސުާވަލކަށް ެވެގްނ ނުން އެާގނޫ ެވސް ހެޔޮޮގުތގައި ބޭނުންކުެރޭވނެ އިންތިޒާމު އާއި އެއްޗެހިހުންނަ އާމްދަނީ

ނުަވތަ އޮފީހުަގިއ ެވރިން ރަށު އޮފީސްތަކުަގއި ތިބޭ ޒިންމާދާރުނުަވތަ އެ މަސައްކަތުަގއި ނުަވތަ ކައުންސިލު  ،އުޅެނީ މި

ނުނު  ފެ ށް. އަޅުަގނޑުމެންނަނެއްތޯ. ިވަލރެސްކުރާ ކޮމިޓީއެއް އެބައޮތްނުަވތަ ކަންކަން ކުރައްަވނީ ކިހި ތިބި މީހުން 

ިގނަ ބޭފުޅުން އެބަ  ެވްސ ަވރަށް މިއަދު .ފަރާތް އެއީ ަކއުންސިލުތަުކެގ ޒިންމާދާރު ؛އަހަރު އެލް.ޖީ.އޭ 7ފާއިތުެވދިޔަ 

ިއން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އޭެގ އެންމެ ބޭނުންާވ ޮގތުގައި ނުަވތަ އެދެޭވ ޮގތުަގއި ނުކޮްށ އެލް.ޖީ.އޭއިޝާރާތްކުަރއްާވ 

މިހާރު ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް މިެގންނަ . ެވިވފަފަަހރަށް އިހުމާލު ޓޭ ބައެއްސިުލތަކުން އެބަހުއްކައުންއޮތުމުެގ ސަބަބުން 

ތައް ކައުންސިުލތަކަށް ދޫކޮށްލީމާ، އަނެއްާކެވސް ކައުންސިލުތަކުން ޯގސްކޮްށ ލާޙާ އެީކަގއި އަނެްއކާެވސް އިތުރު ބާރުޞްއި
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ދާކުރަން. ހިއުމަން އިން ެވސް އަލުން އެ ޒިންމާެވސް އަ.އޭލް.ޖީއެދެނީ އެ ނޑުމެން މިއަުޅަގ ،ނަމަ ކުރެޭވ ކަމެއް

ކަތް. ަބއްދަލުުވމެްއ އްމަސަ  އެއުޅެނީ    ެވެގން މިނުެވސް  ައށް  ކުރުން ހުއްޓުުވމަށް ިވލަރެސްކުރަން އޮންނަ ކޮމިޓީފިކްޓްރެ

 ސައްކަތްތައް ުނކުރެިވެގން. އެހޭ މަުނަވތަ ދުަވހުްނ ދުަވހަށް ނިންމަންޖެ ނުކުރެިވެގންަދލުޭވނެ ޮގތް ނުެވެގން. ބައްއްބޭ

ާވހަަކ  އުެޅނީ. އެހެންީވމާ، މި  އި އިރުޝާދާއި ބޭނުްނާވ ކަންަތްއތަކުަގއި ނުދެިވެގން މިޔާދުަވހަކަށް ބޭނުންާވ ލަފަ 

ެގ ޔިތުން ބޭނުންެވއޭ ާގނޫނުން ހާަވލުކުރާ މަސްއޫލިްއޔަތު އޭއްރަ  ނަނަަވން ބޭނުންަވނީ. އަޅުގނޑުމެން ބޭނުމޭ ދިެވހިދަން

ެގ ޮގތުަގިއ ކަމެއް މުހިންމު އީކުރެޭވ ބޭފުޅުން އެަކންކަމުގައި ދެމިތިބުން. އެދެޭވ ޮގތުަގއި އެ ާގނޫނުތަްއ ތަންފީޒުއެ

 ދީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްރި ރައީސް. ފާހަަގކޮށްލަން. އިތުރު ފުރުޞަތެއް ހޯ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެއއީ  -6.1ންޑާ ނަންބަރު އެޖެ ،ެގންދަނީ ޅުަގނުޑމެން ކުރިއަށް މިރު އަމިހާ ރި މެންބަރު. އާދެ!ތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ނޫނު ާގ ފައިާވ،މަޙްމޫދު ހުށަހަހަޅުއްާވރި މެންބަރު ޖީހާން ތެ ޒަތްމިއަދު ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއް. ސްހު ބައީތިދާއިބު

ަވުގތު  މި .ުމެގ ބިލުެގނައުލާޙު އިޞްށް ( އަށްެގ ާގނޫނުން ހުއްޓުުވމު ކުރުމީހުްނ ޓްރެފިކް) 2013/12ނަންބަރު 

ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ކަށްފަހު( )ަވުގުތޮކޅަިއެގންފައިާވ ބޭފުޅަކު ނެތް. ކަށް އެދިަވޑަތަފުރުޞަ

 ޙުސައިން. 

 

 ެކުވން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ާވހަކަެދއް

ބެހޭ ާގނޫނެއްެގ   ުރން ހުއްޓުުވމާކުމީހުން ޓްރެފިކް  ،ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ މެން  ރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

އީ އިންސާނީ ކުރުމަީކ އެ މީހުން ައޅުެވތި  އި،ެވތިކަން ނައްތާލަ ދުނިޔޭަގއި އަޅު   ،ކަމަކީ  ާވހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި ފާހަަގކުަރންޖެހޭ

ތަކުަގިއ ކަމަށް ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢު ން ނުެގންުގޅޭޭވނެމީހު އަޅުންެގ ޮގުތަގއި  އި، ކަމެްއެގ ޮގުތގައި ބަލަ ކަރާމާތް ެގއްލޭ

ައޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭަގއި ހުރި ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށް އަޅުން  ދިދު ަގބޫލުކުރޭ. އަދިރިއުޅޭ ހުރިހާ އިންސާނުން މިއަ

 ނީތިބެ  ޅުަގނޑުމެން މިއި އަ ެއކަމުގަ   ،އަިދ އަޅުްނ ެގްނުގޅުން މަނާކޮށް  ،ކޮށްތަކުަގއި ޮސއިހަދާޢާކަމަށް މުނެ  ނުެގންުގެޅޭވ

ފެނޭ އެބައަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ކޮްށެގން. އެހެންނަމަެވސް ނުކުރަން ިއްގރާރުެވ ސޮއިމީހުން ޓްރެފިކް ،ންއަޅުން ނުެގްނުގޅޭ

ެއ  ،ޤައުމުތަަކށް ބެލިކަމުގައި ިވަޔސްެގ ދުނިޔޭ  ،ދިެވހިރާއްޖެއަށް ބެލިކަމުަގިއ ިވޔަސް ،ނިޔޭެގ އެކި ޤައުމުތަުކަގއިދު

 އޭެގ މަންފާ އެންމެ ޖާިއޒު ،ހޯދަނީ ނަފާބޭނުންކޮށް އެ ަވސީލަްތތައް  ،ަރތީ ަވސީލަތްތައް ުގދުގައި މި ހުންނަ އުމެއް ޤަ

ން އަދި އެ ރައްކާތެރިކޮްށެގ  ،ެގން ިވަޔސްދީރަތީ ނިޒާމަށް ެގއްލުން  ުގދުއަދި    ،ިވޔަސް   ނާޖާއިޒު ޮގުތގައި  ،ޮގތުަގއި ިވޔަސް

ަވުރެގ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހަމަ ހޯދާ ބަޔަކީ އަޅުަގނޑުެމން މި ކިޔާ ކޯޕަރޭޝަންސް.  ންނުާވެއކަީށގެ  ،ިވޔަސް ބާއްަވއިެގން

ފަހަރު މަލްޓިނޭޝަނަލް ކޮމްޕެނީސްތަކޭ ބުނީމާ ނުަވތަ ިމަވުރެގ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަެއއްމަލްޓިނޭޝަނަލް ކޮމްޕެނީސް.  
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ހިސާަބށް ޙަޤީޤަތުގައި ކަންކަން މި  މެއް ނޭނޭގއް ކަާވހަކަތަމި ދައްކަނީ ކޮން  ،މި ކިޔެނީ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކޭ ބުނީމާ

ަވނީ ޮގސްފަ. އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މި އިެވނީ އަބަުދެވްސ މި ރާއްޖޭގައި އަުޅަގނުޑމެން ދަންނަ ކޮންމެެވސް 

މި އަުދ ކަނީ. އެހެންނަމަެވސް، ޙަޤީޤަަތކީ މިެއއްެގ ާވަހކަ ނުަވތަ ކުންފުންޏެއްެގ ާވހަަކ ައުޅަގނޑުމެން ދައް ެވރިިވޔަފާރި 

ބޭުރެގ ބޮޑެތި ުކންފުނިތައް. އަޅުަގނޑުމެންެގ   ،ސް ކޮންޓްޯރލްކުރާ ބަޔަކީެވ  އޮތް ޓުއަިރޒަމް ސިނާޢަތް  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މި

ްނާގ ރިސޯޓުތަުކެގ އަުޅަގނުޑމެންެގ ރީތި ރަށްތަކާިއ ފަރުތަުކަގއި މި ހި ؛ދިެވހި ޤައުމުަގއި މިހިރަ ބޮޑެިތ ރައުސުލްމާލުތައް

ަޓކައި ަވރަށް ިގނަ އަދަދަކަްށ މީހުން އެ ރަށްތައް ހެދުމަށް   މިލްުކެވިރންނަކީ ބޭރުެގ ކުންފުނިތައް. އެ ނުަވތައޯނަރުންނަކީ  

ިގނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ޮގތުަގއި އެންމެ  ،ެގނޭ. އެ މީހުން އައިސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން މީހުން އެބަ

ބޮޑެިތ  ،އަދި އެ މީހުން އައިސް .ޔޮައުގަގއި މީހުން ެގނެޭވތީން. ހެްގލަދޭޝްއިމީހުން މި ެގންނަނީ ބަނއަދަދަކަށް 

އަދި ަސރުކާރުެގ އޮފީސްަތކުަގއި ތިބޭ  ށާއިިގނަ އަދަދަކަށް ފައިސާ ދަްއކަިއެގން އެޖެންޓުންނަ .އަުގަތކުަގއި އިނޭގތޯ

ތިބި  ިއެގންފޫަގޅާލަ އައުމަށް އަށް އާދެުވނު ޮގތަކަށް ދިެވހިރާއްޖެ  މީހުންނަށާއި ދެއްކުނު ޮގތަކަްށ ފައިސާ ދައްަކއިެގން

 ،ކުރާނުބޫލުަގބޫުލކުރާ ޮގތުަގއި އިްނސާނީ ކަރާމާތް  ަގްގލަދޭޝްަގއި އެބަތިބި. އަުޅަގނޑު  އެތަކެއް ަބއިަވރު މީހުންނެއް ބަނ

އުން ެގނަ  ދިެވހިރާއްޖެއަށް މަަސއްކަތްކުރަން މީހުންބޫލުނުކުރާ ޤައުަމކުން މި ަގއިންސާނީ ޙައްޤަކީ އޮންނަ ެއއްެޗއްކަން 

ެވސް  މަސައްކަްތކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ،އިންސާނީ ޙައްޤު ،ކަމަށް ޖެހޭ. އެއީ އިންސާނުންއެބަ އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާލަން

ހުރި ބަެއްއ ބޫލުނުކުރާ ަސރުކާރުތައް އެބަަގކަމަށް ކަރާމާތް ލިބިެގންާވ  އިންސާނީ ޙައްޤު ލިބިެގްނާވަކން އިންސާނީ

ެއ  ،ޮގަތކީ ާވ މަެގނައިއޮންނަ ޤައުމުތަކުން މީހުން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ތައް ފަދަ ސަރުކާރު، އެ ޤައުމުތަކުަގއި. އެހެންީވމާ

ކުންތޯ. އެ މީހުންނަށް  ތުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި އުޅެީނ ކިހިނަބަލައެއްނުލާ އެ ޤައުމުެގ ރަްއޔި ެނއްޤައުމުތަކުެގ ސަރުކާރުން

އެ މީހުންނަށް ޗުްއޓީ ؟ އާެދޭވތޯާގތަށް ެގ ންެގ އަނބިދަރިހުންއެ މީ ؟އެ މީހުން ަވނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ ؟މުސާރަ ލިބޭތޯ

ަސރުކާރަކުންނެއް ބަަލއެއް ނުލާ. ެގ  ެޖހުނަސް މިއިން ޤައުމެއް   އިލެްއގަ ހާކޮންމެ    ،މަރުިވޔަސް   މީހަކުއެ މީހުން   ؟ލިބޭތޯ

. ބޮެޑިތ އްސަލަެއއް ިމއީުޑ މަ ބޮުޑ ޮގންޖެހުމެއް މިއީ. ަވރަްށ ބޮ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާެވފަިއާވ ަވރަށްއެހެންީވމާ

މީހުން ބޭނުންާވ ެއއްަޗކީ ބޮޑު ފައިދާ. އިތުރު ެއއްެވްސ   . އެރޮފިޓްެވސް އެްއޗަކީ ޕް  ކުންފުނިތަކުން އެ މީހުން ބޭނުންާވހާ

 ،އި ދުނިޔެ ހޫނުުވމާ ،ނަ ބަދަލުތަކާއި، އަުޅަގނޑުމެްނ މިއަދު މޫސުމަށް އަންނުޭވ. އެހެންީވމާ  ބޭނުމެއް އެ މީހުން ކަމެއް

ޖެހޭ.  ބަދަލުކުރަން އެބަ ޮގތް އަދި މިހުރިހާ ކަމަކަށް ނަޒަރު ހިންާގއިރުގައި އަޅުަގނޑުމެން ޙައްޤުތަކުެގ ާވހަކަ ދައްކާ

ޖެހޭ ާގނޫީނ ރަތީ ަވސީލަތްތަކަށް ެވސް ައޅުަގނޑުމެން އެބަުގދު  ،ާގނޫނީ ހައިސިްއޔަތެއް ެދިވފައި އޮންނައިރު   ށްކުންފުންޏަ

ބޫލުުކރަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ފަރަކީ  ަގްއަކމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން  ޞެރަށަކީ ަވކި ާގނޫނީ ޝަޚު  ންމެހައިސިއްޔަެތއް ދޭން. ކޮ

ަވށަިއެގްނ  ޖެހޭ. ރަށެއްަގިއ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއް ހަދާއިުރގައި އެ ރަށެްއެގބޫލުކުރަން އެބަގަ ްއކަމުަގއި ޞެާގނޫނީ ޝަޚު

ލިބެންޖެހޭ    ޞަށްާގނޫނީ ޝަޚު  ،ކަމަށް ބަލައި   އްޞެޝަޚު  ާގނޫނީ ރަތީ ނިޒާމަކީ ަވކި  ުގދުއެ    ،ފަރާއި އަދި ރަށާއޮންނަ  

 ކަށް ޞައަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ ކުންފުންޏަކީ ާގނޫނީ ޝަޚު  .ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ދޭން އެބަެޖހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ބޭ ކުންފުނިތަކަށް. ލިއެބަ ން ެވސްޤާނޫނުއަސާސީއަސާސީ ަޙއްޤުތައް އް. ލިބޭ ޙައްޤުތަކެ ީވމާ ކުންފުންޏަކަށް އެބަ

ެވސް ަވކި ާގނޫނީ  ކޮންމެ ފަރަކީ ،ެވސް ބޫލުކުރަން ފަށަންވެއްެޖ ކޮންމެ ރަށަކީަގުޅަގނޑުމެން މިއަދު ، އައެހެންީވމާ

ިއ އެންމެ ބޮޑު ިއސްކަމެްއ މިންތިކުާރއިރުގަ  ،، ޙައްޤުަތއް ައޅުަގނޑުމެން ިގންތިކޮށްކަމަށް. އެހެންީވމާ  އްޞެޝަޚު

ޓަށް. އެއަށްފަހު އެ ރަށެއްެގ ަވަށއިެގން ދިިރއުޭޅ ށްރަތީ ނިޒާމަކަށް، އެ ރަށަކަްށ. އެ ެވުގދުޑުމެންެގ  ޅުަގނނީ އަދޭންޖެހެ

ިއ އިްސކަންދޭންޖެހޭނެ. އެއަށްފަހުަގއަުޅަގނޑުމެން  އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކަށް    ެގއެ މީހުން  ،މީހުންެގ ޙައްޤުތައް  އެ  .މީހުންނަށް

މަސައްކަތްކުރާ މަަސއްކަތެިރންނާއި އަދި އެ މީހުންނަށް  ްއަގއި އެ ރިސޯޓެ ،ަގއިދެން އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ އެ ރަށެއް

ޮގުތަގިއ ެއ ކުންފުންޏެއްެގ ޙައްޤުަތއް.  ބޫލުކުރާ ަގޚިދުމަތްކުރަން ތިބޭ މީހުންނަށް. ެއއަށްފަހުަގިއ އަންނާނީ އަުޅަގނޑު 

މާތުެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ނުދައްކާ  ކަރާރަން ތިބޭ މީހުންެގ އިްނސާނީ ޙައްޤާއިމަަސއްކަްތކު އިއޭރަށް ތަނެްއަގ

ޓުއަިރސްުޓ  އި،ޔާ އެބަ އިނޭގ ދިެވހިރާއްޖޭގައި އެަތއް ިގނަ ރިސޯޓުތަކެްއަގ ނަށްދޫކޮށްލެޭވކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން

 ަވންޏާ  ކަމަށް ނަާގ ސް ޗާޖުސަރވި  .އެބަ ަނާގ ޗާޖު ެވްސ ސަރިވސް އިއަދި ސަފާރީތަކުގަ  ޔާިއ،ެގސްޓުހައުސްަތކުގަ 

ޖަކީ އެްއެވްސ ސަރިިވސް ޗާ  ދޭންޖެހޭނެ.   އިމަަސއްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ބަހާފަ  ޒަތްތެރި ރައީްސ، ސަރިވސް ޗާޖު އެތާއިއް 

މަަސއްކަތްތެރިންނަްށ  އި،މީހުންނަށް ދޭށޭ ކިޔާފަ ހެންީވމާ، މިޮގތަށްނޫން. އެ ޮގތަކަށް އެ ކުންފުންނަކަށް ަނާގ ެއްއޗެއް

އެ މީހުން އިތުރަށް  ،އެ މީހުން މަހްރޫމުކޮށް ،މަަސއްކަތްތެރިްނނަށް ނުދީ ޖެއްޗާަނާގ ސަރިވސް  އިށޭ ކިޔާފަދޭ

ހަމަ ދައްކަންޖެހޭ ާވހަކައެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި މީހަކު  ެވސް ދައްކާއިރު ބިކަކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅަގނޑުެމން މި ާވހަކަ

ލަތަށް ހުށަހެޅުމުން.  ހާއިންސާނާ ިނކަމެތި    ،ނީޓްރެފިކުެވެގންދަނީ ނުަވތަ ިވަޔފާރީެގ ޮގތުަގއި އިންސާނަކު ިވއްކާެލިވެގންދަ

 ެގއަުޅަގނޑުމެން  ތައް ނުފުދޭ ހިސާބަށް އޭނަ ދިއުމުން.ލަތްހާީރ  ރޫއިންސާނާެގ ނިކަމެތިކަން އަްނނަނީ އޭނައަށް ބޭނުންާވ ޒަ

ނެތް. އަުޅަގނޑު އް  ހިސާބަށް ދާންޖެހޭނެ އެއްެވްސ ސަބަބެ  މި ދިެވހި ޤައުމުަގއި އަުޅަގނަޑށް ފެންނަ ޮގތުަގއި ިދެވހިން އެ 

ަވސީލަތްތައް އެންމެ މުއްސަނދި އެއް ަޤއުމަކީ ިދެވހިރާއްޖެ.   ،ސަނދިއްމުއެންމެ  ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ދުނިޭޔަގއި އޮތް ހަމަ  ަގ

ިމ  ،އެއީ  ހަމަ އަުޅަގނުޑ ާގުތަގއި ބުނި ާވހަކަެއއްއަޅުަގނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 މި  .ިމލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ާގުތގައި ދެންނެިވ ާވހަަކއެއް އެއީީކ، ރަށްރަށަ ހިރާއްޖޭެގދިެވ

ުތގައި ހުރި ހުރިހާ ތެލަކަށްުވރެ މުއްސަނިދކަން ޭވކުމުޅި ެވސް  ރަށަކީ ، އެންމެ އޮތް އެންމެ ރަށަކީދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

 އަހަރުން ހުސްާވނެ 50 ،އަހަރުން  40ުތގައި ހުރި ތެޔޮ ޭވކު  ،ދާޅުަވނީތެިރ މެންބަރު ިވލިބިފައިާވ ރަށެކޭ. އިްއޒަތް

 އަުޅަގނޑުެމންެގ ރަށެއްެގ ަވށަިއެގން މި  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ިވދާޅުަވނީ،ނޫންހެއްޔޭ. ހުސްާވނެ. އެހެްނނަމަެވސް، 

އެތަން ސް ން ެގސްޓުން ައއިބޭރު  މިޮގތުަގއި އެބަ ދެިމއޮެވއޭ. އްތަޅުރީިތ ހުދު ދޮންެވލި ފިނޮ ،ނަ ރީތި ޮގނޑުދޮށްއޮން

މާ ޖެހިެގްނ އަންނަ ރާޅު އެ އަތިރިމަތި ުނަވތަ އެ ޮގނޑުދޮށް ނުަވތަ އަުޅަގނޑުމެން މި ކިޔާ ެވލިމަލަ ދިޔައި  އިހަޑިކޮށްލާފަ

އި ތަނުަގ ަގއި މި ރަށްތައް ބޭއްުވން އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ކަމަކީ. އެ. އެޮގތުރީތިކޮށް ދޮެވލައޭ ،ސާފުކޮށް

ޮގތުަގިއ  ެގތިރާމު ލިބިެގން މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންހުއިިއ ނަކީ ިއންސާނީ ކަރާމާތާއި ޤަދަރާމަސައްކަތްކުރާ މީހުން
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މި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ބަެއއް އެބަ އިނޭގ  އަޅުަގނޑަށްއެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ.  ،ހެދުންއަޅުަގނޑުމެން 

އައުްޓ ުއސޫލުން   ތަކުަގއި އެބަުހރި ބޮޑެތި ބިަޔ މަސަްއކަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓްރިސޯޓުހަމަ ނަން މަޝްހޫރު    ،ތަކުަގއިރިސޯޓު

 ބ. ،ދީފައި އެބަހުރި. އަޅުަގނޑު ނަމެއް ނުދަންނަާވނަން. އެހެންނަމަެވސް، ނަން މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ރިސޯޓުތަކުަގއި 

އެއްހާ މީހުން ތިން ސަތޭކަން އެބަ ެގންުގޭޅ  ްގލަދޭޝް މީހުަގއިމު ެވސް ެއބަހުރި ބައެއް ރިސޯޓުތައް. ބަނއަތޮޅުަގއި ހަމަ

 .ެވސް އާދެޭވށް ނުބައުޅޭ މުަވްއޒަފުން އުޭޅ ހިސާ މީހުންނަށް އާދައިެގ މި . އެއިކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފުންެގ ޮގުތަގ

 ހަރު. އެ އަ 10އަހަރު،  8 ތާންެގ ަޤއުމަށް ނުދާހުއެ މީ ،. އެ މީހުންެގ ހާލަތުމުމިީއ މިޤައު .ސްރި ރައީ އިްއޒަތްތެ

ދައްކަނީ. އަދި އެަވރުން މި   އަުޅަގނޑު  ހަކަާވތަކުެގ މީހުންެގ ޕާސްޕޯޓެއް ނޯޭވ. މަޝްހޫރު ރިސޯޓު  ަގއި އެމީހުންެގ އަތު

 ފިނޮޅުގައި ަގސް ހެދުނީމާ  ތަަވނު ބޭންކުމީހުން ލައްވައި ފަޅުގައި އޮންނަ ސޭންޑް ދޫީވކީ ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެ

 ހިނާގއަތޮޅުަގއި    ސްތައް ެވސް އެބަ ކޮށައިލާ. ައޅުަގނޑު މި ދައްަކނީ ހަމަ ބ.ަގ އެ  ޮގސް ަގނޑު އެ މީހުން ލައްާވރޭ

ާގ މީހުން މި   މިކަހަލަ ޖަރީމާ ހިންންދަރަޖައަށް މި މީހުންެގ ހާލަތު ދުއްާވލަިއެގ މި ދަށުކަންތައްތަުކެގ ާވަހކަ. 

އެހެންނަމަެވސް،  އްބޭ.ތި ގައި ެއބަނިތަކުޝަނަލް ކުންފުނެދަންނަާވ ބޮޑެތި މަލްޓި މި މެންހިރާއްޖޭެގ ހަމަ އަުޅަގނޑު ދިެވ

ކޮންމެެވސް   ،ތަނުަގއި މި ދެއްކެނީ އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަ ކޮންމެެވސް މީހެއްެގ ާވހަކަ   މި  ެވސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދު

އި ިމ ހިންާގ ަޤއުމުގަ  ލަތްތަާކއި، މިސީަޤއުމުަގއި ހުރި އަުގހުރި ަވ ޤަތުަގއި މިްއކެނީ. ޙަޤީކުންފުންޏެއްެގ ާވހަކަ ިމ ދެ

 ،ާވއި ެގ ހާލަތަށް ެވއްޓިފަކަމުތިއަޅުެވ ،ތެރޭަގއި ނިކަމެތި ހާލަތަށް ޓުއަރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންެގ

ިތ ޤައުުމަގިއ ހުރި ބޮޑެ އަުޅަގނޑު ދަންަނާވނީ މިއަދު ެވސް މިންޖެހޭ ިގަނ ބަޔަީކ ަގމީހުން ެވއްޓިފަިއުވމުެގ ޒިންާމ ނަ

ރާ ޮގތަށް ކުމަލުނުޢަމީހުންެގ ަޤއުުމތަކުަގއި އެ މީހުންެގ މުަވްއޒަުފންނަށް  އެ    ،މީހުން  . އެލް ކުންފުނިތަކޭޝަނަމަލްޓިނެ

ތަނުަގިއ  ެގ ކުންފުންޏަކުން މިރާންސް ފް ؟ތައް ކުރަނީންދޭތެރޭަގއި ކަ  ަގއި އަޅުަގނޑުމެންނާމުަޤއު އޭ މިތޯ ކީްއެވެގން

ނާޔަތްަތއް ކީްއެވެގންޯތއޭ ައޅުަގނޑުމެން އިދޭ    ،ކަތްތެރިންނަށް ދޭ ޙައްޤުތައްމަސައް   ެގއިރުަގއި ފްރާްނސްންގާ ރިސޯޓެއް ހި

ޓްރެފިކިންގ   ަގއި ިހއުމަންޖެހޭ ސުާވލަކީ. ފްރާންސްކުރަންެއއީ އަުޅަގނޑުެމން   ؟މިތަނުަގއި މަސައްކަްތކުރާއިރު ނުދެެވންީވ

ހަމަ އެޮގތަށް މީހުން ެގނެސްެގން  ،ގ ހިންަގއިެގން ޤައުމުަގއި ހިއުމަން ޓްެރފިކިން ނުހިންޭގއިރުަގއި ީކްއެވެގންޯތޭއ މި

ކުުރަވނީ  މަަސއްކަތްން އެ މީހުން ލައްާވ އަޅުެގން ބައިތިއްަބއިެގހައި ަގހަ ޖަރަުށެގ ަވކި ހިސާބެއްަގއި ޖަ ،ޓަށްށްކޮކޮށި

އިނޭގ ެއއްެވްސ    އެބަައޅުަގނޑުމެންނަށްރި ރައީްސ،  މަސައްކަޭތ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ އިްއޒަތްތެޅުއަ  ؟ކީްއެވެގންޯތއޭ

ހެން  ކަންތަކެއް ނޫން. މި  އި ދެިވެގްނާވނެފައައުްޓކޮށް  މަސައްކަތަކީ ކޮްނޓްރެކްޓް  ކޯ  ،ކީފަންކްޝަނަ  ރިސޯޓެްއަގއި ކުރާ ކޯ

ކަމަކީ. ެއ  ނުދޭންެވެގން. އެއި މި ކުރާ ޗާޖު ންނަށް ސަރިވސްހުމީ ރާމިކަން ކުރަނީ ރިސޯޓުތަުކަގިއ މަސައްކަތްކު

 ން  މިކަށް، މިޮގތައެހެންީވމާ  .ން ކުާރ ކަންތައް ފައިާސ ނުދައްކަންެވެގށްންޝަންެގ ފަންޑު ނުަވތަ ޕެންޝަނަޕެމީހުންނަށް  

އްަވިއެގން ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭގައި މީހުން އެހެންީވމަ، މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅު ނުާވނެ.ންދީެގ ކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ޖާަގ
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 އަުޅަގނޑު ނިހާޔަތަްށ އުފާކުރާ ކަެމއް. ަވއްސަލާމް  ާވކަމީރުން ަފއްާޓފައި ސަރުކާހުއްުޓުވމަށް މަސައްކަތް މި  ންކްކުރުޓްރެފި

 ބަަރކާތުހޫ. ަވهللا މަތުޢަލައިކުމް ަވރަޙް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު ބަރި މެންޒަތްތެެގ ިއއްއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު 

 ޙުސައިން ޒިޔާދަށް. 

 

 ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ާވހަކަދެްއކެުވން:

ލާޙެއް. ޞްމު އިން މުހިށްމިހާރަށް ަވރަ ،ށްަވުގތަ މި އިޞްލާޙަކީ މި ، ރަީއސް. މި ބިލަކީރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ރުންެގ ބަމެން  ކޮމިޓީތައް ހަދައި އެއަށް ލާ  ،ސޫލުެގ ޮގތުންައޅުަގނޑުމެން އާއްމު އު ކަްނކަން ޙައްލުކުުރމުަގއި   ؛ޓީތައްކޮމި

ަގނޑުމެްނ މިހާތަނަށް ަގބޫލުކުރެެވމުން ކަމަށް އަޅު   ކޮމިޓީަތއް ިގނަކުރުމަކީ މިއީ ކޮންމެ ކަމެއްެގ ޙައްލު  ،ނަކޮށްއަދަދު ިގ

އި ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ޙަޤީޤަތުަގއި މީަގ ،ހަމަޔަށް މިކަން ހިނާގ ޮގތަކީ ކޮމިޓީ ބޮޑުެވ މިއަދާ ؛އީ. ނަތީޖާއަ

ން ޔުދިދާ އްކަތް ނުކުެރިވ ލަސްަވމުންދަނީ.ސަށް މި މަޔަމަސައްކަތްކުރަން ބަލައިާލއިުރ ކޮމިޓީ އެއްުނެވ މިއަދާ ހަމަ 

މީހުން  މިޓީތަކަށްކޮބޭނުންކުެރޭވ ިމންަވރަށް  ޭވ،އެ ަވުގަތކަްށ ހާޒިރުވެ  ،ުވމަށް އޮތް އެންމެ ަރނަގޅު ކަަމކީއްޓުހު

 އްުސރެ އަުޅަގނޑުމެން މީހުންނަށް ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ފެށުނީމިީއ އަބަދު . ނަީތޖާއެއް ނެރުން ުމެގެވސް މިކަ ެގންލައި

 އޮތީ އޮންނަންވާ   ާވހަކަ. ާރއްޖޭަގިއ މިކަން މި  ެގިހއުމަން ޓްރެފިކިން  .ާވހަކަެވސް ަދއްކާ    ެވެގްނ ައއިއިރުތި ބޮޑެ  ،ެވެގން 

އްޖެ ކަހަލަ ޤައުމެްއަގއި ިމއީ މިއަދު އޮންނަންޖެހޭނެ ހާލަތު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން . ރާެވފަޮބޑަށް ެވސް ޯގސް  ަވރަށްުވރެ މާ

އިންތިޚާބުުވމަށްފަހު ެވސް އަުޅަގނޑާ އެންެމ  ހަށްލީމިއަދާ ހަމަޔަށް މި މަޖިރޭ. އެްއެވސް ދިެވއްސަކު ަގބޫލެްއ ނުކު

އޮންނަ އުސޫލުްނ   ތިމަންނާމެން ަގާވއިދުން ؟ ކުރަނީހޭޖެ އެތެެރާވ މީހުން ހުއްޓުަވްނ ކީއް ސުާވލަީކ، ާރއްޭވިގނައިން ކުރެ

އްޖެއަށް ހޯދައިލަން. އެހެންނަމަެވސް، ރާ  ކޯޓާ ށްމަސް އެަބ ނަަގޭއ މީހަކަ 7މަސް،  6މިކަން ކުރަން ެވއްޖެްއޔާ 

ންނަ. ނާށް ތަނަ މީހުން އިތުރަށް ލޭބަރުންެގ ޮގތުަގއި މި ފަންސާސް، ފަސްދޮޅަސް ނާދެއޭ  އެްއެވސް ފުލައިެޓއް އަދި

ގައި ކޮށްަފިއ ތުމިކަން ކުރަނީ ެވސް ހަމަ ަވިކ ބަޔަކު ރޭުވމެްއަގއި ަވކި ބޭނުމެއްގައި ަވކި މަޤްޞަދެއް ހޯދުމަށް ަގސް

އޮތީ އެއް  އަދު މި މިނީ. ނައަދާ ހަމަޔަށް މި އަން މިިވ އްޓުއެހެންެވ މިކަން ނުހުދާ ހަމަޔަށް މިއީ. އަތް ކަމެއް މިއޮ

އަުޅަގނޑުމެންެގ   ލެުވނުއިރުއި . އެހެންނަމަެވސް، ހުއްޓަ ފަެގނައުން ހުއްަޓިއލާައޅުަގނޑުމެން    ލޭބަރުންެގ ޮގުތަގއިޤައުމުން  

ރާއްޭޖގައި ަގވާއިާދ  ެގ ސަުރކާރަށް ެވސް ޭނނޭގ މިމީހުންެގ އާބާދީ ޮބޑު. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު  މިއަދު އެރެއާބާދީއަްށުވ

ކިތަްއ މީހުންކަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ ކަމަކީ ެގްނުގޅޭކަން.   ސް އަދި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ެވސް ެގންުގޅެނީެވ  ށްއެްއޮގތަ

ެވސް ހިނގައްޖެ.   ފާރިފަންތީެގ ިވޔަ  މެދު  ،ފާރި ޮގސްޔަށުން ކުިދ ިވދަތްން އަމިއަުދ އަޅުަގނޑުމެ  ،ވީ   މީެގ ނަތީޖާއަކަށް މި
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މަސައްކަްތ  ށްސަަވިއަވހުންެގ  އެ މީތަނަށް ެގނެސް އަޅައިލާފައި އަުޅަގނޑުމެން ދޫކޮށްލަނީ. އެ މީހުން ެވސް ބަޔަކު މި

ހިާސބުން އެ މީހުން ެވސް ުއޅޭނެ  ، އެއެބަ. ެގންނަނީ ަގާވއިދާ ިޚލާފަށް. އެހެންީވމާ އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އެކަން ކުރޭ 

ބަބުން ސަ  ކިހިނެއް ކަމެއް ެވސް ނޭނެގ. އޭގެ  ،ސް ނެތް. އެ މީހުން ުއޅެނީ ކޮންތާކުެވ. އުޅޭެނ ޮގެތްއ  ަގާވއިދެްއ ނެތް

ްސ މިނޫނަ ،ަވްއކަމާއި، އި އާ ކުރިމަތިެވފައި އެބައޮތް. މާރާމާރީށްއުމަޤަ މި މައްސަލަތަކެއް މިއަދުއެތައް އިޖްތިމާޢީ 

ނޭިޅެގން. ިމ ކަށް ފިޔަަވޅުމަމިއިން އެއްެވސް ކަ ދަނީ ސާބަށް މިތަކެއް މިއަދު އާއްުމާވ ހިލުބަދުއަޚްލާޤީ އެތައް ޢަމަ

، އެ ނީ. އެހެންީވމާޅެއަޅުްނެގ ޮގތުގައި ޤައުމަށް އެތެެރެވެގން އުސް ިވކިެގން.  ެވމީހުން މި އަންނަނީ ފުރަތަމައިނުން

އިދަކަށް ބެލިފައެްއ ަގވާ   ،އެއްެވސް ާގނޫނަަކށްއެ މީހުން ެވސް    ،މީހުންެގ ސަލާމަތަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު  އެ  ،މީހުން

ނިގަފއެއް ނެްތ މިއިން އެމަގައިމު ެވސް އަުޅަގނޑަަކށް ަޔަވެޅއް އެޅިކަެމްއ ހަނެތް. މިއަދާ ހަމަޔަށް ެވްސ އެްއެވސް ފި

. ެއއީކީ ަވރަަކށް މީހުން އެބައުެޅއޭ ތެރެެވަފއި ިމެވނިއެަގާވއިދާ ޚިލާަފށް  ،އެނެގނީމި . އަުޅަގނޑުމެންނަށް ށްކަމީހަ

ށެްއަގިއ އުޭޅ އް ުނކުރެޭވ. ަބއެްއ ރަށްރަށް އެަބހުރި އެ ރަލެ ކަްށ އަުޅަގނޑަކަްށ ަގބޫކަމަ ެވސް ޙަޤީޤީ އަދަދު

ްއ ރެެވަފއި ތިބޭ ބޭރު މީހުން. ޚާއްޞަކޮށް އެޤައުމުން އެތެމު ަނއިން ޤައުިގރެ ތުންނަށްުވރަްއޔި ންނަށްުވެރ، ާއއްމުއާއްމު

އެ   ،އަށްލައުޅެނީ. އެ މީހުން އަމިއް  އަުޅަގނޑުމެންނަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް މީހުން ިގނަެވެގން މި  ްގލަދޭްޝެގބަނ ؛އުމެއްޤަ

ިހންާގ ރަށްރަށް ެވސް އެބަހުރި  ތްަގނަޑކަށްކަެމއް ާގ ެވރިލަ އަމިއް މީހުން ެގން އެ ކެއް ހަދައިތަ ލަ އުސޫލުމީހުން އަމިއް

 ކަން. މިއީ ތެރެކުރޭމީހުން އެއިނޭގ     އެބަށްތަކުާރރުކޮށް އަުޅަގނޑަެވހިން.  ދި   އަީޑަގއި މި ތިބީހާރު. މިކަން ކުރުމުަގއި  މި

ކުރިން އެ ިވދާުޅިވ ނަން މަޝްހޫރު ބޮޑެތި  ،ނަން މަޝްހޫރު ،ނާއިންެވހިެގ ތެރޭަގިއ ތިބި ދިން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެ

ަގއި ކޮްށެގން ުއޅޭ ޔަތުދުމުެގ ނިހޯއެ މީހުން  ނަާގ ފައިދާ އެތެރެކޮްށެގން  މީހުން ުގތީ ަފއިދާއަށްަވލިބޭ  ކުންފުނިތަކުން

ޓެްއ ސޯށް ެއނިގެގން ހދ.ެގ ރިޅުަގނޑައަެވސް ނުބަލާ. ށް ތަކަކަމެއް. ފަހުން މިއިން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަކަށް އެއްޮގ

އަދިެވސް އެ  ؛ްގލަދޭޝް މީހުންއެއްހާ ބަނކަކަ، ހަތަރު ސަތޭތިން ސަތޭެވސް އެބައޮތް މީހުން އެތެރެކޮށްފަ.  ންހަދަ

ރާއްޖޭގައި ކަމަށް  މި ތިބޭނީަވނީ އެކަމަށް. އެ މީހުން  އަހަރު މި ިވހިފަންސަީވސް. މިހާރު މަސައްކަތެއް ނުެއއް ފެށޭ

މޮނިަޓރކުރެޭވނެ އެްއެވްސ ޮގެތއް ެނތް. ކޮންޓްރެކްެޓއް ަނަގިއެގން   ،އް ބެލޭނެ ޮގތެ  ،ރަނީ. ީވ ތަނެއްމި ަގބޫލުކު  ަގނޑުއަޅު

 އެބަ ެގނޭ ފަސްދޮޅަހަކަށް، ފަންސާހަކަށް އޭނަ ެވސް ،ބުނީމާއް ހަދާލަން ލިބުިރ ގެއެ 10އިމާރާތެއް ކޮށްލަން 

 އެ މީހުންނަށް ަވނީދެން    ނިމުނީ.  އި އެ މަސައްކަްތކޮށްލީމަ އޭނަޔަށް ެއކަންނުއަުގގަ   ްގލަދޭޝް މީހުން. ެގ ނިމުނީމާބަނ

ކޮބައިޯތ ކަކީ ޙައްޤުތަތޯ، އެ މީހުންެގ ފޮނުަވއިލަންޖެހޭމީހުން  އެ މީހުން ކަންތައް ކުރަނީ ކިހިނެއްޯތ، އެ  ،ކިހިނެއްތޯ

ެގ ޮގުތަގިއ ންއަޅު ،އިއްގަ ދެނީ ކުޑަ ޚަރަމެންނަކަށް ބެލިފައެއް ނެތް. މިކަން މި ކުރަައޅުަގނޑުެވސް އެްއޮގތަކަށް 

އި ގަ ޅޭ ހުޅުމާލޭއުޅޭ، ދިރިއު މެން މިއަޅުަގނޑު ،ށިންދުެމން އަުޅަގނޑު ބޮޑުީވމަ. ދާފައިލިބޭ ެއއިން  ޭވތީރު ކުތްކަމަސައް

 ؛ތުހައުސްތަުކެގ ހާލަެގސްޓްީއ މިެވސް.  ަތއްހައުސްސަތޭކަ މީހުން ނިދާ ެގސްޓް ސަތޭކަ މީހުން، ތިން ހަތަރުެވސް 

 .ރަނީމެން މި ަގބޫލުކުއަޅުަގނޑުކަމަށް    މެންނަށް ބެލޭނެއަޅުަގނޑުަގއި ހުރި ތަންތަން. މި ތަންތަން މޮނިޓަރކޮށް  ޖޭމިއީ ރާއް
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ށް އަޅުންެގ ޮގުތގައި ތަމިޮގ ،އް ނަތީޖާއަކީ ށް ނުދާނެ. މީގައި އަނެކަހިސާބަމިއަދު މި ،ނަމަ ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ބެލުނު

އޮީތ މަސައްކަތްކުރާނެ ފުރުޞަުތ   އުމުެގ ޒުާވނުންނަށް މިޤަ ދު މިއަތްކުެރުވނީމާ މިކަކޮށްެގން ަމސައްތެރެއެ  ބޭރު މީހުން

ލިފަ. މިއަުދ އްޞަތު ެވސް އޮތީ ެގއެ މީހުން މަސައްކަތަށް ނެރޭނެ ފުރު ،ެގ އިތުރުންމުެގއްލިފަ. ފުރުޞަތު ެގއްލު

ހާހުން ކުދިން ސްކޫލް  ހާހުން، ފަސް މެން ހައަުޅަގނޑުހަރަށް ހަރުން އައަާވނުން ަމުގމަތީަގިއ ިގަނެވެގން އެ އުޅެނީ ޒު

ބޮޑެިތ  ،ފައި ނޯންނަނީދިހޯދިފައެއް ނެތް. ހޯ މެންނަކަށްައޅުަގނޑުރާނެ މަސައްކަތްތަެކއް އެ ކުދިންނަށް ކު ،ރުއިނިންމާ

ކަްނ ކުރެެވން އޮތީމަ. މަުގމަތިން ލުއި ޮގތަކަށް މި  ންމިއަްށުވރެ ފަސޭހައި  ،އަުގަގއި  ފަސޭހަ  ިވޔަފާިރެވރިންނަށް މިއަށްުވރެ

ބުރީެގ ެގެއއް ހަދާލުމަކީ އާދަިއެގ ކަމެއް. އަިދ  25ބުރި،  10ފަންސާހަކަށް، ތިރީހަކަށް މީހުން ނަގައިެގން މިއަދު 

 މި  ؛ން ެވސް މަުގމަިތން ހޮާވލައިެގން މީހުންތަކުޕުކުރާ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ްގރޫަމސައްކަތް  . އާއްމުޓްތައް ބާްއާވފަސޯރި

މީހުން ކަނީ ކިހިެންއ   މި ކުަޑކުޑަ މާލޭަގއި ހޮާވަލއިެގން ެނޭގ ާވހަކަ. އެ  ،ރާްއޖޭގައި، މާޭލަގއި   އްކަނީ އިންސާނުން މިދަ

ެވްސ  އިމުކަމެއް، ނިދަނީ ކިހިނެއް ކަެމއް، އުޅެނީ ކިހިނެއް ކަެމއް، ބަލިީވމަ ހަދަނީ ކިހިނެއް ކަެމއް ނޭނެގ. ހަަމަގ

މިޓް. މިއިން އެްއެވސް ޕާކްއާއި ޯވިވސާ ކްލިީވމަ ެވސް ބޭސްކުރަންޏާ އެބަ ބޭނުންޭވ ޯވބަ، މިހާރު ނިޒާމެއް އޮންނަ ނަމަ

ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޕާސްޕޯޓް ނައްތާލަނީ. އެ ،އެްއޗެއް ނެތް. ިގނަ މީހުން އައުމަށްފަހު

 ްއޔާ ާވނެ ޮގތަކާނުދެވިއްޖެންނަށް ސާބިތުޮކށްލަދޭޝް މީހުންކަްނ އަުޅަގނޑުމެްގމާ އެީއ ބަނމާދަ .ބިރުަގންނަން އެބަޖެހޭ

މިހާ   ކައިރި. ނުުވން ަވރަށް  ން ކުރަން ަގވާއިދުން އުެޅެގން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަމެދު ެވސް. އެމީހުން މި ޤައުމުން ބޭރު

ޓީ އަދި އެއަްށުވރެ ކަމަށް ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ނެޭގ. ކޮމިކަން  ޤައުމު ދިޔައިރު ެވސް މި  ބިރުެވރި ހާލަތަކަށް މި

ިމއިން ެއއްެވްސ ކަމެއް ުނޭވ.  ،ަވނީ ަވނީ. ނަތީޖާއަކަށް ަވރުަގަދކޮށްލަން އަުޅަގނޑުމެްނ މެންބަރުންެގ އަދަދު ިގނަ މި 

ބޫުލކުރަނީ ެއޮގތަށް ކުާރ ކަމެކޭ. ބާުރ ން ލިބޭ މަންފާ ޮބޑުީވމަ، އަުޅަގނުޑ ަގަބލައިެގން ީމެގ  ،ޭރިވެގން   ،މިއީ ރާަވިއެގން

ސަރުކާރުަގއި  ،ިވަޔފާރިެވރިންނަށް ،ފައިާސެވރިންނަށްހަމައަށް މިހެން ކުރަމުން އައީ.  ރާތްތަކުން މިކަން މިއަދާހުރި ފަ

 ދޫކޮށްލީމަ މީގެ  ކޮށްފައި  ެގ ބޮޑުކަމުން މިކަންރާ މަންފާްނ ކުެގއެއިރެްއެގ އޮންނަ ސަުރކާރެްއަގއި ތިބޭ ބަޔަކަށް މީ  ،ތިބޭ

އަުޅަގނޑުމެން ުޒާވނުންނަށް  ،ހާރު މި ކުރިމަތިަވނީ. މި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާއި މި އާޚިރު ނަތީޖާ އަުޅަގނޑުމެްނނާ

މީހުން ައޅުަގނޑުމެން މަްއޗަށް ބާުރ  ދައްކާ ިތއްބާ މިާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދަްއކަށް މިކަމަ އި،ހޯދަންޖެހޭ ވަޒީފާތަކާ

ން މާދަމާ އަުޅަގނޑުެމން އަޅުންެގ ޮގުތގައި ތިބު ،ނެތީ އަރާ ހަމަކޮށްފައި އިނޭގތޯ. މީެގ ނަތީޖާައކަްށ ެވދާއޮ މިހާރު މި

 ،ހިސާަބށް ޤައުމުެގ ހާލަތު އެބަދޭ. މިީއ މިހާރުން މިހާރަށް ކޮމިޓީެގ އަދަދު ކުޑަކޮްށެގން ނަމަެވސް  މީހުންެގ. އެ  ެވސް އެ

ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓަން   މަންހިއު  ،ން މިކަމަށް ުވާޒރާއެއް ހަދަިއެގން ނަމަެވސްސަރުކާރު  ،އެންމެ މީހަކު ލައްަވއިެގން ެވސް

، އަށް ބޮޑު. އެހެންީވމާހާން ޤައުމަށް ލިބޭ ެގއްލުން އިންތިބޮޑު އެކަން ކުރާ ބަޔަކަށް. ޭއެގ އެބަޖެހޭ. މީެގ ފައިދާ ަވރަށް

ކުރާ ާވހަަކ ދަންނަަވމުން ޙަށް އަުޅަގނޑު ާތީއދުިމ އިޞްލާ ،އްލުކޮށް ހައަޅުަގނޑު އެދެނީ ީވ އެންމެ އަަވހަށް މިކަްނ 

 ން. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ެވލަަވކި 



45 

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދައްކަަވން އެދިަވޑަިއެގންފައި ނެތް. ަވުގތު އިތުރު މެންބަރަކު ާވހަކަފުޅު އާދެ! މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އަުޅަގނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަތްތެިރ  ،އެކުނެތުމާދައްަކަވން އެދިަވޑަިއެގންފައިާވހަަކފުޅުއާދެ! އިތުރު މެންބަރަކު 

 އަރުަވން. މޫދަށް ފަހުބަސް ިވދާޅުުވމަށް ފުރުޞަތުޙްހިންނަަވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަ ،މެންބަރު

 

 މޫދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޙްމަހިންނަަވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން 

ތަކުރާރުކޮްށ ޒަތްތެރި މެްނބަރުން ެވސް އްބިލަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްިވ ހުރިހާ އި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ގެގ ަމއްަސލައަކީ ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ބޮުޑ އިްނސާނީ ަވުގފާރި ުނަވތަ ހިުއމަން ޓްރެފިކިން ،ފާހަަގކުރަްއާވފަިއާވހެން

މި  ،ެލުވނު ނަމަެވސްއިނޫނެއް ެއުކލަަވަވނަ އަހަރު ާގ 2013ޓަކައި އްލު ހޯދުމަށްޙަމައްސަލަައށް  . މިމައްސަލަެއއް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ -ނަލް އެންޓިޝަނެ ،ތަކާއި ާގނޫނުެގ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަާކއި، ހިްނަގންޖެހޭ ޕްރޮްގރާމު

ޮގުތަގިއ ަވނީ މި ޭވތުެވދިޔަ ދުަވސްަތކުަގއި އެންމެ އެދެޭވ    މިޓީ މިލެުވނު ކޮއިއަދި އެަކމަށް އެކުލަވަ   ނާއި،އެކްޝަން ޕްލޭ

ހިސާބަށް އަިއއިރު ެވސް   ނުކުރެުވނު ސަބަބުން ިމއަދާޒުއަދި މިާގނޫނު އެންމެ ރަނަގޅަށް ަތންފީ  ،ނުހިނުގމުެގ ސަބަބުން

ޝަނަލް އެންިޓ ހިއުމަން ިމއީ ނެ  .ރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެއްލުތަކެްއ ހޯދުމުެގ މަުގ ނުޮކށިފަޙަމައްސަލައަށް އެދެިވެގްނާވ    މި

ޤައުމީ ފެންަވުރަގިއ   ،ަދކީ ެވސް އަދި މި ކޮމިޓީ އުެފއްދުމުެގ ބޭނުމަކީޤްޞަސްޓިއަިރންގ ކޮމިޓީެގ މަ  ،ޓްރެފިކިންގ ކޮމިޓީ

 ޕްލޭން ފިޔަަވޅުަތއް އެޅުމަށް އެ ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތަކކީ ކޮބަިއކަން ދެނެަގނެ ،އިއްލުތަެކއް ހޯދަޙަމައްސަލައަށް  މި

ކުރުަވިއެގން މި މުައއްސަސާަތްއ ޒިންމާދާރު އެ ،އްސަސާތައް ެދނެަގނެިވެއކަމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއާވ މުއަ  އިަލއި،އެކުަލަވ

ާގނޫނުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ  ،ކޮމިޓީ މިޮގތަށް އެޅުން. ުފރަތަމަ މިކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންަވރުގައި ބާރު ޒުޕްލޭން ތަންފީ

އުމީ ފެންަވރެއްަގއި ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން މިކަމަށް ޤަ  ،މިކަުމެގ ބޮުޑކަމުންނާއި ަވނީ ެވސްއިހުށަހެޅުނު ޮގތަށް ހުށަހެޅިފަ

ކޮމިޓީެގ  ،ޮގސް ކޮމިޓީ ބޮޑުެވެގން ،ާއއްމު އުސޫލަުކން ކަންކަން ހިނާގހެން ،އެހެންނަމަެވސްެވފައި ބޮޑުކަމުން. މުހިންމު

 ؛ެގ މަުގފަހިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމު  ބޭނުންާވ،  ށް ޓަަކއިކުރުމަޒުނުެވ އަދި މިކަން ރަނަގޅަށް ތަންފީކޯރަމް ހަމަ

. މި ކޮމިީޓއަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ުނާވތީެވ މި އިޞްލާުޙ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީކޮމިޓީ ނުބޭްއޭވތީ ަމުގފަހިެވފައިމި 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ  ،ހުންމަޖިލީ މި ،ެގެނސްެގން ެވސް، ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އެހެން ބަދަލެއް ެވސް

އްެލއް ހޯދުމަށް ޙައިންސާނީ ަވުގފާރީެގ ަމްއސަލައަށް  ،މައްސަަލައށް ތްތައް ކޮްށެގން ނަމަެވްސ މިމަސަްއކަ އިއެންމެހަ

 އެޅުމަށާއި، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކޮށްދެެވން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކަންކަން ކުރުމަށް ބާރު އިކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ

ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ކޮމިޓީ ލާޙު އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅައިެގްނ މި އިޞް .އިްއަޒތްތެރި ރައީސްކޮށްދިނުމުެގ ނިޔަތުަގިއ. 

ވަނީ   ަވުގތު މި ދިެވހިރާއްޖެ މި ،ބަހައްޓަންޖެހޭއެބަ އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާނުގައި  ކުރަމުްނދާއިރުމަރުޙަލާގައި މަޝްަވރާ
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ގައި. ދަރަޖަ  2ށް. ދަރަޖަ ަގއި ކަމަ  2ޓިއާރ  ެގލިސްޓު ޗްޮވ ޓްމެންޓްެގ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންެގޑިޕާޔޫ.އެސް ސްޓޭޓް 

ދުަވުހެގ ތެރޭަގިއ މަސް  7ުދަވހުެގ ތެޭރަގިއ،  މަސް  6ްށ އޮތް  އަކުރި،  އަށް އަުޅަގނޑުމެން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ެވއްޓޭނ3ެ

 ،ދިެވހި ދައުލަތަށް ،ާވލަތަށް ފާހަަގކޮްށދީފައިއުދައަުޅަގނޑުމެންެގ  ؛ކެއް އަޅުަގނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަަވޅުތަ

 ޓީޕް ޓްމެންޓްެގކޮށް ޔޫ.އެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޞަާވމީ ފަރާތްތަކުންނާއި އަދި ޚާއްގު ބައިަނލްއަ، އައްސަސާަތކުންނާއިމު

 ކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިެގން ފިޔަަވޅުތައް ނާޅައިފި ޒުދާކަން ނުަވތަ ތަންފީކުރަމުންޒުަގއި ފާހަަގކޮށްަފއިާވ ކަންކަން ތަންފީރިޕޯޓު

ށް އެިކއެިކ އަޅުަގނޑުމެންނަ ،އަށް ެވއްޓުުމެގ ނުރައްކަލަކީ  3ށް ެވއްޓޭނެ. ިޓއާރ އަ 3އަޅުަގނޑުމެން ޓިއާރ  ،ނަމަ

ދިޔުން. ެވެގންޑް ފިޔަަވއި އުނިއި ން އެ ިހއުމެނިޓޭރިއަ  ،އެހީތައްާވމީ ފަާރތްތަކުން ލިބޭ ަވރަށް މުހިންމު  ުގޮގތްޮގތުން ަބއިނަލްއަ 

ކޮންމެ  ،އިޞްލާޙެއް  އިާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އެްނމެހަޓަކަިއ ، މިކަން ހުއްުޓުވމަށްދިޔުން. އެހެންީވމާ ޑިެގންނކެ

ބިލު  މި ،ކުރަނީ އިޞްލާޙެއް ެގނެސްެގން އެަކން ކުރުމުެގ ނިޔަތުަގއި އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅި ބިލެއް. އަޅުަގނޑު އުއްމީދު

ްއުވމަށް ފުރުޞަތު ކުރެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޢާޔަތް ،ކޮމިޓީ ެފންަވރުަގއި މަޝްަވާރކުރެެވމުްނދާއިރު ،ކޮމިޓީ ލެެވްލަގއި 

ުގޅުންހުރި އެހެނިހެން މާއްދާތައް   ކުރާ ކޮމިީޓެގ މަސަްއކަތާިވލަެރސް ؛ދެން މި ާގނޫުނަގއި ހުރި އެހެނިހެން  ،ލިބޭނެ ކަމަށް

މާއްާދތަކަކީ ިދެވހިރާއްޖެއަްށ މިހާރު ހުށަހަޅާފައިާވ ހުށަހެޅުންތަްއ  ިއ އެ  ޮގތެްއަގޞަޚާއްެއއީ ކުރަން. ެވސް އިޞްލާޙު

 ހައްޓަން އަށް އަުޅަގނޑުމެން ނުެވއްޓި ހިފަ 3ަވުގަތށް ޓިއަރ  ަވުގތުން މި ކުރަންޖެހޭ. މިޒުނޑުމެން ތަންފީއަޅުަގ

ކަްނކަމަށް  އެ ،ނަމަ އިޞްލާޙުތަެކއް ެގންނަންޖެހޭކަމުަގއި ަވނީ ،މު ާގނޫނީ ބަދަލުތަކެއްންކޮންމެހެން މުހި

ފަރުާވެއއް ހޯދުމުެގ ފުރުޞަތު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގިއ މެން  އަުޅަގނޑު  ކަންކަމަށް  އެ ؛އެޑްރެސްުކރުކުރުމުެގ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

 ތާަގިއ ތިން މިާހރު މިދިޔަ ހަފު ،އެހީތެރިކަމާއި  ްސ އޮފީހުެގޖެނެރަލް އެޓަރނީ ޮގތެއްަގއި ޞަސަރުކާުރެގ ާޚއް ،ލިބި

މި ބޭއްުވނީ ނެޝަނަލް ހުން  ފަ އަހަރު  ތިން  ،ފަހުން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްަލން ބޭނުންަވނީ  އަހަރު

ބައްދަލުުވން ފުރަތަމަ    ، މިއެހެންީވމާބައްދަލުުވން.    ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ    ންޓިކޮމިޓީެގ، އެސްޓިއަރިން  

ރިހާ  އަދި ާގނޫނީ ޮގތުން ފަރުާވހޯދަންޖެހޭ ހު އި،ހުރިހާ ާގޫނނީ ހުރަހަކާ ހުރި ،މަަސއްކަތް ފަށަިއަގެނިވެގންދާއިރު ބޭއްިވ

އުއްމީދުކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ   ކަމަށް  ލިބިެގންދާނެ  މި ބިލު ރިޢާއްޔަތްކުރާއިރު ަޙއްލު  އިލެެވްލަގ  ކޮމިޓީކަމަކަށް  

 ރައީސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިޮގތުން މަޖިލީހުގަ  ބަލަިއަގުތމާ ުގޅޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މިއަދު ޯވޓަށް ައހާ ަވުގތު މި ބިލު

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަަވން. އާދެ! މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން މި އެނބުރެނީ އިއް  ާވހަކަ ޯވޓަށް އެިހެގންދާނެ

. ސަށްހުެގ ބަޮގތުެގ ރިޕޯޓު  ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ،އަށް ދަުއލަތުން ލަފާކޮށްފައިާވ ބަޖެޓު  2020އަނެއްާކެވސް  

، އެ ށް ާވހަކަފުޅުދަްއަކާވފައި ނެތް. އެހެންީވމާމެންބަރުން އަދި މި ރިޕޯޓަަބއެއް ިތއްބެިވ  އިގަ ަވުގތު މާލަމު އާދެ! މި
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ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ  ބަޖެޓު    )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(  އްޔާ.ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިަވޑައިަގންަނާވނެ މިހާރު އެދިަވޑަިއެގންފި

އަޅުަގނޑު   ިއތުރުކަމެއް ނެތީމާ  ަވުގތު އެޖެންޑާަގއި   އަދި ނިންމާލޭެވކަށް ނެތް. ދެން އެހެންނަމަެވސް، މިސްހުރިޕޯޓުެގ ބަ

 ޯވޓު ދެން އޮންނާނީ.  ަގއި 1:30ަވންދެން.  1:30އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްަވުގތުކޮެޅއް އަުރަވން 

 

 {އަށް 13:32އިްނ  12:02 ަވުގުތކޮޅު:ހުސް}

 (هللاއީާވ ަޢބްދު ަރއީސްއިބު ނަ ަމޖިލީހުެގ ؛ ެނީވިއން )ރިޔާސަުތގައި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން .  9

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ޯވޓެއް ިމއަދު އެަބ  29މޭޒުން ޯވުޓ ރަނަގބީލު ޖައްަސވައިެދއްުވން އެދެން. އަުޅަގނޑުމެން ޖުމުލަ  އިދާރީ`. 

ފުރަތަމަ   )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(ކޮށްލަދެްއުވން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮުޅތައް ޗެކު   ފަހު(ލާންޖެހޭ. )ަވުގތުކޮަޅކަށް

ޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ޅި މަމުެގ ބިލު މުނެުގޓެކްސްއާމްދަނީން    ،މި ފަށަނީ

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށުން  93ަގާވއިުދެގ  ،ދި )ށ( އިްޞލާޙުކުރުމަށްަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( އަ 12 .އިޞްލާޙުތަކުން

ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ަވޙީުދ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ  ،ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙު. ހުށަހެޅުއްވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއުވްނ އެދެން. 

 

 ން ަވޙީދު ާވހަކަދެްއކެުވްނ:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ުޙސައި

ރިޕޯޓަށް ޮގތުެގ  ނިންމި ރައްާވަމޖިލީހު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުމުޅި ޝުކުރިއްާޔ. އާމްދަނީން ޓެްކސް ނެުގމުެގ ބިލުެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ާއއި )ށ( އަންިނިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  12 ބިލުެގބުނެިވދިޔަ  ؛އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު

ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒަްނެވިރެވފަިއާވ ފަރާތްތަކަށް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ  -ދާެގ )ހ(ަވނަ މާއް 12

ޝިޕަކުން ރނަދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވފަިއާވ ޕާޓް، ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ައށް 12 ޑް.ކުންފުންޏަކުން ލިބޭ ޑިިވޑެން

 ާވ ޕާޓުނަރުންނަށް ބަހާ ފައިދާ. ޝުކުރިއްޔާ. ރާއްޭޖގައި ވަޒަްނެވިރެވފައި ދިެވހި އިގަ ޝިޕްނައެ ޕާޓް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ސާ.ޢީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ
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 ހަކަދެއްެކުވން:ާވ ސާޢީމެންަބރު އަޙްމަދު  އކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ

ުޙސައިން ަވޙީދު  ޚް، އަުޅަގނޑުެގ އަެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުކޮމަންޑޫ ާދއިރާތެިރ ރައީސް. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތް

 . އީދުކުރަންޑު ތާ ހުށަހެޅުްއުވމަްށ އަޅުަގނޅުއްިވހުށަހެއެ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާވ ލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްާވފައި  ޢަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމެދުހެންޭވ ށްބާރަަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ިއްޞލާޙުކުރުމަ

ޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ޅި މަ މުެގ ބިލު މުނެުގޓެކްސްއާމްދަނީން ( ތުކޮަޅކަށްފަހު)ަވުގއިޞްލާޙު. 

ކޮމަންޑޫ  ،ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް 12ދަށުން، )ށ(ެގ ަވނަ މާއްދާެގ  93ަގާވއިދުެގ ރިޕޯޓަށް 

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކެނިދކުޅުދޫ ދާއިާރެގ، ހުށަހަޅުްއަވއި ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ަވޙީދުރާދާއި

 ނަށް ފެނިވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. ތާއީދުކުރަްއާވފަިއާވ ިއޞްލާޙަށް އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ސާޢީ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  :ޯވޓުެގ ނަތީޖާ

 ުޙސައިން ަވޙީދު  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކޮމަންޑޫ  ބަރު:ހުށަހެޅުއްިވ މެން

 އަޙްމަދު ޢީސާ މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެނދިކުޅުދޫ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    ެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހު

 64    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 62    ންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު:  ޮގތަކަށް ޯވޓުަވކި

   62     ދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަ

    32      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ސްފާ       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ަވނަ  93ަގާވއިދުެގ  ،ޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގުތެގ ިރޕޯޓަށްޅި މަުމެގ ިބލު މުނެުގޓެކްސްއާމްދަނީން 

ރު ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަކޮމަންޑޫ ާދއިރާ  ،ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( އަދި )ށ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް  12ދަށުން،  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  

ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ . 64؛ ރުންެގ އަދަދުބަހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެން ލާޙު.ާވ އިޞްހުށަހަޅުއްަވއި  ޙުސައިން ަވޙީދު

ން ބޭނުންނުާވ ދޭަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު  ސުމެއް.؛ ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު. 62؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 މަށް ބޭނުންާވުވފާސް . 62؛  މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވުޓގައި ަބއިެވިރިވސުމެއް. ؛ ެގ އަދަދުޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންކަމަށް 

 ފާސްެވއްޖެ.  .32؛ އަދަދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާވ ލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްާވފައިރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަމެދުހެންޭވ  ށްަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ިއޞްލާޙުކުރުމައެާކީވސް 

 ިވދާުޅެވދެްއުވން އެެދން. އިޞްލާޙު

 

 :ާވހަކަދެއްކެުވން ލީ ޢާޡިމްމެންބަރު ޢަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވ

ަވަނ  21. ންއިޞްލާޙުކުރުއަންނަނިިވ ޮގތަްށ  )ށ(ަވނަ ާމއްދާެގ 21 ެގމުެގ ބިލު ނެުގޓެްކސްއާމްދަނީން  އްާޔ.ޝުކުރި

ގެ ޝަން ނޭ)ހ(ަގިއ ބަޔާންކޯށްފަިއާވ ޑޮ  ބޮޑު ައދަދަކީ، މި މާއްދާެގ  މި މާއްާދެގ ަދށުން އުނިކުރެޭވ އެންމެ  -މާއްދާެގ )ށ(

 ެގއްލުން އުނިކުރުމުެގ ކުރިން އެ ފަރާތަކުން ޓެކްސް ބިނާކުރެޭވ ަވނަ ބާބުެގ ދަށުންނޫނުެގ ފަސް އަދަދާއި، މި ާގ

 ެއެވ.  5ެގ %އާމްދަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަޙްމަދު ޚައިތަމް.ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާ ެދކުނު މައްޗަންޮގޅީ؛ ންރި މެންބަރުރަްއާވ ިއްއޒަތްތެކުތާއީދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޚައިތަމްމެންބަރު ެގ ދާއިރާ  ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

ްށ ޞްލާޙައި  އްވި ޅުހުށަހެއެ  ލީ ޢާޡިމް  ރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަމެދުހެންޭވޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  

 ަގނޑު ތާއީދުކުރަން.ޅުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފެނިވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. އިޞްލާޙަށް މި ؛ ރި މެންބަރުންއިްއޒަތްތެ
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 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު  ބަރު:ހުށަހެޅުއްިވ މެން

 އަޙްމަދު ޚައިތަމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ޮގޅީ ދެކުނުމައްޗަން ކުރެްއިވ މެންބަރު:ތާއީދު

 

 87    ެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހު

 64    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 58    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    :ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު

 00 ދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ތަކަށް ޯވޓު ޮގަވކި

   58     ދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަ

    30      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ސްފާ       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 64؛ ދަދުންެގ އަރުބަހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެން

؛ ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ދޭަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓު  ސުމެއް.؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 ފާސްެވއްޖެ. .30؛  އަދަދުނުންާވމަށް ބޭުވފާސް . 58؛  މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރވި ސުމެއް. 

ކުރުަމށް މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  ޙުލާޞްަވނަ މާއްދާެގ )ނ( އި 25 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 . ޙުލާޞްހުށަހަޅުއްާވ އި

  

 މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:

ަވަނ  25 ކުރުން.ޙުލާޞްއަންނަނިިވ ޮގަތށް އިަވނަ މާއްދާެގ )ނ(  25ނެުގމުެގ ބިުލެގ ން ޓެްކސްމްދަނީޝުކުރިއްާޔ. އާ

ކަނޑައެޅުމުަގއި ާގނޫނު  ަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ކެޕިޓަލް އެލަަވންސް ރޭޓު 4ެގ މި މާއްދާެގ )ށ( -މާއްދާެގ )ނ(

 ންސް ދީފައިާވ ބޭންކުތަުކެގ ނުަވތަެގ ދަށުން ލައިސަ(ބެހޭ ާގނޫނު އާދިެވހިާރއްޖޭެގ ބޭންކިންގ) 2010/26ނަންބަރު 

ފައިާވ ބޭންަކކުން ނޫނީ ލިބިންްސ ެގ ދަށުން ލަިއސަ(މޯްލޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު) 81/6ާގނޫނު ނަންބަރު 
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 ަވންސް ޭރޓު ހަދާފައިަވ އިމާރާތެއްެގ ކެޕިޓަލް އެލަ  މާލީ އިދާރާއަކުން ެގދޮރު ިއމާރާތްކުރުމަށް ނަާގފައިާވ ލޯނަކުން

ުގޅޭ އިތުރު   މިކަމާ   އަދި    ޔަތްކުރަންާވނޭ.ޢާމަށް އެއްބަސްެވަފިއާވ މުއްދަތަށް ރިއެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކު  ،ކަނޑައެޅުުމަގއި 

  އުސޫލުތައް މި ާގނޫުނެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގައި ކަނަޑއަަޅންާވނޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 هللا.ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ  ؛ންބަރަކުތާއީދުކުރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: هللاދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

 މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްުވމަށް ައޅުަގނޑު ާތއީުދކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދިްއަގރު ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(  )  ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުެދްއުވން އެދެން.  ،ށް އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންޙަލާޞްމި އި

، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުޭވ. އެެހންީވމާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ މެޝިނުން މަސައްކަތްނުުކރާ ކަމަށް އެބަ

 !ެވދެްއާވޅު ތެދުެވަވޑަިއެގން ިވދާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް    ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 هللاމެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ   ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 64    ބަރުންެގ ައދަދު:މެންހާޒިރުެވ ތިބި 

 59    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   60     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 30      ުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:ފާސް

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 59؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 64؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 .ސުމެއް؛ ެމންބަރުންެގ އަދަދުދޭން ޭބނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ  ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު. 1؛ ންެގ އަދަދުޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު

 30 ފާސްެވްއޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. 30؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް . 60؛ ދުޯވޓުަގއި ަބއިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަ

ަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްމެދު ،ކުރުމަށްޙުލާޞްަވަނ ނަންބަރު އި 3ެގ )ބ( ަވނަ މާއްާދެގ

 . ޙުލާޞްހުށަހަޅުއްާވ އި

 

 މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:

 ކުރުން.ޙުލާޞްނަ ނަންބަރުަގއި އަންނަނިިވ ޮގތަށް އި ަވ  3ެގ  )ބ(ަވނަ މާއްާދެގ    30ން ޓެކްސް ނެުގމުެގ ާގނޫނުެގ  އާމްދަނީ

ކަށް ނުަވތަ މަންމައަށް ޔަމީހަކު އޭނާެގ އަނބިމީހާއަށް ނުަވތަ ފިރިމީހާއަށް ނުަވތަ ދަރި -3 ެގަވނަ މާއްާދެގ )ބ( 30

މުދަލެްއ ނުަވތަ ފިކުރީ މުދަލެްއ ނުަވތަ ޣައިރު މާއްދީ މުދަލެްއ ނުަވތަ ުނއުފުލޭ އަށް އުފުލޭ މުަދލެއް ބައްޕަ ނުަވތަ 

  .ންދިނު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް. މައްޗަންޮގޅީ ؛ތްތެރި މެންބަރުތާއީދުކުރަްއާވ ިއްއޒަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

 ށްޙަލާޞްއި ށަހެޅުއްިވ  ހުއެ  ޢަލީ ޢާޡިމް  މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ުޝުކރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.ށް ޙަލާޞްމި އި

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 އްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ އި   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްދެކުނު ދާއިާރެގ  މައްޗަންޮގޅީ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެން

 00 ދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަ

   68     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް             ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

ނުފެންނަ ކަމަށް . 68؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ . ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ސުމެއް؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(  ފާސްވެއްޖެ.. 35؛ ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 68؛ ިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. ޯވުޓަގއި ބަސުމެއް

ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  ކުރުަމށް މެދުޙުލާޞްަވނަ ނަންބަރު އި 6ެގ ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( 32

 .ޙުލާޞްހަޅުއްާވ އިހުށަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ

އަންނަނިިވ ޮގތަށް  ަވނަ ނަންބަރު 6ެގ ަވަނ މާއްދާެގ )ހ( 32ނެުގމުެގ ބިުލެގ ން ެޓްކސްޝުކުރިއްާޔ. އާމްދަނީ

ަވނަ  39 ،ަވނަ މާއްދާާއއި 36 ،ަވަނ މާއްދާާއއި 23މި ާގނޫުނެގ  -6 ެގަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 32ކުރުން. ޙުލާޞްއި

ކުރަންޖެހިދާނޭ ޚަރަދަކަށް ނުވަތަ ެވދާނޭ ގެއްލުމަކަށް ހަދާ   ،ންޚިލާފުނުާވ ޮގތުެގ މަތީ  ަވނަ ނަންބަރާ  2ެގ  (މާއްދާެގ )ށ

  .ންޜަޕްރޮިވ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު ހުޅަނުގ ؛ތާއީދުކުރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ންނުމާފަ

 ށް އަުޅަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. ޙަލާޞްހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހެޅުއްިވ އިމެދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޓުދެްއުވން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ވޯ 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް ންބަރު މެދާއިރާެގ  މާފަންނު ހުޅަނުގ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 70    އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   70     ދަދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަ

 36      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ސް  ފާ            ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ނުފެންނަ ކަމަށް . 70؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ ދު . ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަމެއްސު؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 ފާސްވެއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. 36؛ ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 70؛ . ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް

ހަޅުއްާވ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަކުރުމަށް މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގޙުލާޞްަވނަ މާއްާދެގ )ހ( އި  33

 .ޙުލާޞްއި

 

 ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަކަދެއްކެުވން:މެދު

 -ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  33ކުުރން.  ޙުލާޞްައންނަނިިވ ޮގތަށް އިަވނަ މާއްދާެގ )ހ(    33ނެުގމުެގ ބިުލެގ  ން ޓެކްސްއާމްދަނީ

ހުރި ހިސާބުކުރާ  ކުރިއަށް ،ނަމަ ެވފަިއާވ އްލުމެއްރާަތކަށް ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެްއަގއި ގެ ިވޔަފާރި އާމްދަނީ ލިބޭ ފަ

  ެގއްލުމުެގ އަަދދު އުނިކުރެިވދާނޭ.ފަރާތުެގ ޓެްކސް ބިނާކުރެޭވ އާމްދަނީ ހިާސބުކުރުމުގައި އެ  އެ އިމުއްދަތުަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝަރީފް.  މްއިްބރާހީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ާދއިާރެގ ކެލާ ،ްއުވމަށްތާއީދުކުރެ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް މްއިބްާރހީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

  ާވހަކަ ދަންނަަވން.ށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާޙަލާޞްހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހެޅުއްިވ އިމެދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.ށް ޙަލާޞްމި އިޒަތްތެރި މެންބަރުން އިއް 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ރީފް. ޝަ މްއިބްާރހީމެންބަރު ދާއިރާެގ  ކެލާ މެންބަރު:ތާއީދުކުރެްއިވ 
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 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރު

   68     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 68؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ . ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ސުމެއް؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 ފާސްވެއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. 35؛ ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 68؛ ދު. ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަސުމެއް

ހެންޭވރު މެދުކުރުމަށް ޙުލާޞްަވނަ ނަންބަރު އި  3 ،ަވނަ ަނންބަރާއި 2 ،ަވނަ ނަންބަރާއި 1ެގ   މާއްާދެގ )ބަވނަ 33

 .ޙުލާޞްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށާހަޅުއްާވ އި 

 

 ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަކަދެއްކެުވން:މެދު

ަވނަ  3 ،ަވނަ ނަންބަރާއި 2 ،ަވނަ ނަންބަރާއި 1ެގ . )ބ(ަވނަ މާއްާދެގ )ބ( 33ލުެގ ނެުގުމެގ ބި ން ޓެކްސްއާމްދަނީ

ެއއީ ކުންފުްނޏެއް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ްސޓޮކް  -ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( 33ކުރުން. ޙުލާޞްނަންބަރު އަންނަނިިވ ޮގތަށް އި

 ާވ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ފެށުނީއްސުރެ ެވފައި ެގއްލުން އި،އެކްްސޗޭންޖުަގއި ލިސްޓުކުެރިވފަިއާވ ކުންފުނިތައް ފިޔަވަ 

ހިސާބުުކރާ މުއްދަތު ނިމެންދެން އެ ކުންފުނީެގ އޯޑިނަރީ ޝެއަރެގ ެގއްލުުމެގ އަދަދު ނުަވތަ އެިއން ބައެއް އުނިކުރާ 

އްދަތުަގިއ ތަެކއްެގ އަތުަގއި އަދި އެ މުތްރާއްފައެ ތެއްެގ ނުަވތަ  ެއއް ފަރާ  ،އަްށުވރެ ބޮޑު ބައެއް ބަދަލުނުެވ  50%ކެޕިޓަލްެގ  

ެގއްލުންެވފަިއާވ  ،ޝިޕެއް ނަމަރޓްނައެއީ ޕާ -2ެގްނދިއުން. ބާަވތެްއެގ ިވޔަފާިރއެއް ކުރަމުން އެ ކުންފުނިން އެއް

ންދެން  ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ފެށުނީއްސުރެ ެގއްލުމުެގ އަދަދު ނުަވތަ އެއިން ބައެއް އުިނކުރާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއް ނިމެ

އަދި ެއ  .އޮތުން ޓްނަރެއްެގ އަތުގައިއަްށުވރެ ބޮޑު އަދަެދއް ބަދަލުނުެވ އެ ޕާ 50%ޓަްލ ޝިޕެއްެގ ކެޕިރޓްނައެ ޕާ

 ،އެއީ ޓްރަސްެޓއް ނަމަ -3 ެގންިދއުން.އްެގ ިވޔަފާިރއެއް ކުރަމުންބާަވތެ  ޝިޕުން އެއްރޓްނަމުއްދަތުގައި އެ ޕާ

ދު ނުަވތަ އެއިން ބައެއް އުނިކުރާ ހިސާބުކުާރ ެގއްލުްނެވފަިއާވ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ފެށުނީއްސުރެ އެ ެގްއލުމުެގ އަދަ
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 ފަރާތެްއގެ   ތެއް އެއްޙަލަޞްއަްށުވރެ ބޮޑު މަ  50%ކެޕިޓަލެއް ުނަވތަ ާއމްދަނީެގ    ެގޓްރަސްޓެއް   މުއްދަތެއް ނިމެންދެން އެ

ިރއެއް ެގ ިވޔަފާއަދި އެ މުއްދަތުގައި އެ ޓްރަސްޓުްނ އެއް ާބަވތު .ފަރާތްތަކެްއެގ އަތުަގއި އޮތުން ެއއް ނުަވތަ

  ެގންދިއުން.ކުރަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދު ޚައިތަމް.ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ މައްޗަންޮގޅީ ؛ްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުތާއީދުކުރަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

 ށް އަުޅަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.ޙަލާޞްއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް އެ ހުށަހެޅުއްިވ އިހެންޭވރު ދާމެދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓުެދއްުވން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   ންބަރު:ހުށަހެޅުއްިވ މެ

 ދު ޚައިތަމް.މެންބަރު އަޙްމަދެކުނު ދާއިާރެގ  މައްޗަންޮގޅީ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 69    ން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދި

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   69     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:
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 ފާސް              ޖާ:ޯވޓުެގ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 69؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ ބަރުންެގ އަދަދު . ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންސުމެއް؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 ފާސްވެއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. 35؛ ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 69؛ ދު. ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަސުމެއް

މް ހުށަހަޅުއްާވ ޡިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާއި ހެންޭވުރ ދާއިރާެގ  ކުރުމަށް މެދުޙުލާޞްަވނަ ާމއްދާެގ )ރ( އި  35

 އިޞްލާޙު.

 

 :މް ާވހަކަދެއްެކުވންޡި ދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެ

 -ަވނަ މާއްާދެގ )ރ(  35  ން.ކުރު ޙުލާޞްޮގތަށް އި  ަވަނ މާއްދާެގ )ރ( ައންނަނިިވ  35ނެުގުމެގ ބިުލެގ  އާމްދަނީން ޓެކްސް

ދަދު ކުޑަކުރުުމެގ އަދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުެގ    ނޫނުެގ ަދށުން އެ ފަރާތުންާގމި    ،ެގއްލުމެއް ުނަވތަ އެއިން ބަެއއް ެވފަިއަވނީ

ޮގތުން އެ ފަރާތުން ނުަވތަ އެހެން ފަރާތަކުން ކޮށްފައިާވ މުޢާމަލާތަކާ ުގޅިެގން ނުަވތަ ހަމަޖައްސައިފަިއާވ އިންތިޒާމަާކ 

  އެއިން ަބއެއް ދަދު ނުަވތައަާވނަމަ، އެެހން ފަރާތެއްެގ ެޓކްސް ބިނާުކރެޭވ އާމްދަނީން އެ ެގއްލުމުެގ  ިޅެގން ކަމަށްުގ

 ެއެވ.ންނުާވނެެގނޑި ކެ އަޅައި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ ؛ތާއީދުކުރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

 އެ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުުކރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.މި އިޞްލާޙަށް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[
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 :ޯވޓުެގ ނަތީޖާ

 މް ޡި މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 66    ންެގ އަދަދު: ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުފެންނަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   66     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 66؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

. 1 ؛ންެގ އަދަދުްއިވ މެންބަރުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެަވިކ ޮގަތކަށް ޯވޓުޭދން ބޭނު  .ސުމެއް ؛ންެގ އަދަދުޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު

 36 ފާސްެވްއޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( .34؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް . 66؛ ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 .މް ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙުޡިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ މެދުހެންޭވރު ިއޞްލާޙުުކރުމަށް ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު

 . އަރިމަތީ ސުރުޚީ ؛ކުން. ބޭންކުރު ޙުލާޞްޮގތަށް އި  ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ައންނަނިިވ  36ނެުގމުެގ ބިލުެގ  އާމްދަނީން ޓެކްސް

ެވސް، އަންނަިނިވ ފޯމިއުލާ މަނަީވ ަވނަ މާއްދާަގިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި 23ނޫނުެގ ާގމި  -ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( 36

ބޭންކަކުްނ ދޫކޮށްފައިާވ ަވކި ލޯނަކުން ،  ންދަދަށްުވރެ އިތުރުނުާވނެ ޮގތެއްެގ މަތީއަބޭނުންކޮށްެގން ހިސާބުކުރުމުން އަންނަ  

ބޭންކެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކުރެޭވ އާމްދަނީ  އެ ކުން އަނބުރައި ނުލިބޭނެ ދަރަނީެގ ޕްރޮިވޜަންނުަވތަ ަވކި ެއޑްާވންސަ 

ބޭންކުން ދޫކޮށްފަިއާވ ލޯނު ނުަވތަ އެްޑާވންްސެގ  ،އަކީ "x a) – b' )a %5ެވ. ބުކުރުމުގައި އުިނކުރެިވާދނެއެސާހި

ކުރާ ހިސާބު އިުތިވއަކީ ފާ ""b. ެވލިއު ބޭންކު ދަދުެގ އަޮގތުަގއި އެ ބޭންުކެގ ހިސާބުުކރާ މުއްދަތު ނިމޭ ދުަވހު ހުރި 
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ދަރަނީެގ ޕްރޮިވޜަންެގ ޮގުތަގިއ  ބުކުރުމުގައި، އަނބުރައި ނުލިބޭނޭސާމުއްދަތުެގ ޓެކްސް ބިނާކުރެޭވ އާމްދަނީ ހި

 .ދަެދެވއައުނިކޮށްފަިއާވ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް. މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގމާފަންނު ހުޅަނުގ 

 

 :ންާވހަކަދެއްކެުވ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ މާފަންނު

 އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ.   ހުށަހެޅުމަށްމް އެ ހުށަހެޅުއްިވ  ޡިޢަލީ ޢާ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓުެދއްުވން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޖާ:ޯވޓުެގ ނަތީ

 މް ޡިމެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ފަލާޙް މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާެގމާފަންނު ހުޅަނުގ  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 66    ން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދި

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރު

   66     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޖާ:ޯވޓުެގ ނަތީ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 66؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ެގ އަދަދު: ންއްިވ މެންބަރުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެަވކި ޮގތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނު ސުމެއް.ންެގ އަދަދު: ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު

 ފާސްވެއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( .34؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް. 66؛ ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު.  ސުމެއް

 މް ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު. ޡިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާކުރުމަށް މެދުހެންޭވރު  ޙުލާޞްަވނަ މާއްާދެގ )ނ( އި   41

 

 :މް ާވހަކަދެއްެކުވންޡި ޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާހެންމެދު

ަވަނ  41ން. ކުރުޙުލާޞްަވނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިިވ ޮގަތށް އި 41ބިުލެގ ނެުގމުެގ ޓެްކސް ންއާމްދަނީ .ޝުކުރިއްޔާ 

 ން އެ ަކމަށް ކަނޑަައޅާ ފޯމަކުންނެެވ.އިޅަންާވނީ މީރާހަަބޔާްނ ހުށަ  ،މި މާއްާދެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ  -މާއްދާެގ )ނ(

 ކުންއަ އިދާރާބެހޭ    ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުން ލާޒިމުކުރާ ފަރާތްަތކުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަްނާވނީ ކަމާާގއަދި މި  

 ކޮށްފައިާވ މާލީ ހިސާބުތަކާ އެުކަގެއެވ. ާވ ފަރާތަކުން ޮއިޑޓުފައިދީހުއްދަ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 .ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިާރެގ ހަަވންދޫއި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ހަަވންދޫއި

 މް އެ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްާލޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ޡިޢަލީ ޢާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރުޝުކުރިއްާޔ.  

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ތުންރިޔާސަ

 ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓުެދއްުވން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މް ޡި މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު ރުމެންބަ ދާއިާރެގ ހަަވންދޫއި ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01 ެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ޯވޓު ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް

   67     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 67؛ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ . 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

. 1ންެގ އަދަދު:  ންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުޭދން ބޭނު.  ސުމެއްންެގ އަދަދު:  ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު

( ަވނަ 1ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ) 55 ފާްސވެއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. 67؛ މެންބަރުންެގ އަދަދުޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ 

 މް ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު. ޡި ންބަރު ޢަލީ ޢާޞްލާޙުކުރުމަށް މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިނަ

 

 :މް ާވހަކަދެއްެކުވންޡި ްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަ

ން. ކުރުޙުލާޞްޮގތަށް އި ންނަނިިވ( ަވނަ ނަންބަރު އ1ަެގ )ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( 55ނެުގމުެގ ބިލުެގ އާމްދަނީން ޓެކްސް

ބޭ އެ ފަިއސާ ލި ،އާއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފައިސާ ަދއްާކއިރުމި މާއްދާެގ )ހ( -1ަވނަ މާއްދާެގ )ނ(  55

އެ   ،އެނެގން ނެތް ނަމަ ކަށްއެ ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތަ ފަރާތަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ަވަޒންެވރިެވަފއިާވ ފަރާތެއް ކަމަށް 

ިވތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްްސ  ،ބޭ ފަރާތަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒަްނެވރިެވަފިއނުާވ ފަރާތެއް ކަމަށް ބަލައިފައިސާ ލި

 ެވ.އުނިކުރަންާވެނއެ

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 هللا.ޢަބްދުއަޙްމަދު މެންބަރު ިއއްަޒތްތެރި  ބާރަށު ދާއިރާެގ ؛ތާއިދުކުރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا އަްޙމަދު ޢަބްދުމެންބަރު  ބާރަށު ދާއިރާެގ

 ޅުަގނޑު ާތއީުދކުރަން. އަ ެގ ހުށަހެޅުއްުވމަށް މްޡި ޢަލީ ޢާ މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓުެދއްުވން އެދެންން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ]ްއުވންޯވޓުދެ[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މް ޡިމެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 هللاއަްޙމަދު ޢަބްދުމެންބަރު  ބާރަށު ދާއިރާެގ ންބަރު:ތާއީދުކުރެްއިވ މެ

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 67    ށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01  ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި

   67     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޓުެގ ނަތީޖާ:ޯވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 67؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

. 1ންެގ އަދަދު:  މެންބަރުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ  ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުޭދން ބޭނު.  ސުމެއްންެގ އަދަދު:  ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު

 ފާްސވެއްޖެ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(. 34؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް . 67؛ ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ެގ ހުމަޖިލީ ެގދުކުރިން އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެން އަންނަ އިޞްލާޙަށް ޯވޓަށް ެއހުމުެގ 

 އިލަަފއެއް ުނުކރެޭވ ހުރިހާ ޯވަޓކަށް އަހަ ،ެގ ކުރިން ައޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނޭވ 2:30 .އިތުރުކުރަން ަވުގތުެގ ޖަލްސާ

ނިމޭނެހެނެއް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު މި އަހަނީ މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި ޯވޓަށް އެހުަމށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް 

 ދެްއުވމަށް.ތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑައިަގންނަާވ ޮގތަށް ޯވޓުމެދު ިއްއޒަ   ރުކުރުމާން މި ޖަލްސާެގ ަވުގތު އިތުނިމެންދެ  އިއަހަ
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 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 66    ންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރު

 00    ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު: ކަމަށް ނުފެންނަ

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   66     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ން:ެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

ނުފެންނަ ކަމަށް . 66؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 .1މެންބަރުންެގ އަދަދު:  ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ    ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުޭދން.  ސުމެއް އަދަދު:  ންެގޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު

 ފާްސވެއްޖެ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(. 34؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް . 61؛ ބަރުންެގ އަދަދުޯވޓުަގއި ަބއިެވިރިވ މެން

ަވަނ  93 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓަށް ަގވާއިުދެގެގ ބިލުެގ މުޅި މަޖިލީހުެގ ނެުގމުއާމްދަނީން ޓެކްސް

 ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރުބަރު އިޞްލާޙުކުުރމަށް ަވނަ ނަންތަރު ދާެގ )ނ( ހައްަވނަ މާ 55 ،ެގ ދަށުންމާއްދާެގ )ށ(

 .ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ެގދާއިރާ މެދުހެންޭވރު

ން. ކުރުޙުލާޞްޮގތަށް އި ( ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިިވ4ެގ )(ަވނަ މާއްދާެގ )ނ 55ނެުގމުެގ ބިލުެގ އާމްދަނީން ޓެކްސް

 ިއންޝުއަރެންސް ިވޔަފާރިކުރާ   ނީ،ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަވ  ރީއިންުޝއަރެންސް ޕްރީމިައމް  -(4)  ެގަވަނ މާއްދާެގ )ނ(  55

ަވކި ރިްސކަކާ ުގިޅެގން ެއ  ،ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތަށް އްެގފަރާތަކާއެކު އިންޝުއަރެންސް ކޮންޓްރެކްޓެއް އިންުޝއަރެންސެ
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ަވރެްއެގ ބަދަލެއް ދެޭވ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދާ ފަރާތަކަށް، އެ ކޮންޓްރެކްޓާ ުގިޅެގން  ދަށުން އެްއެވސްްއެގ ކޮންޓްރެކްޓެ

 ށެެވ.ދައްކާ ޕްރީމިއަމަ

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

 .  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެލާ

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން:ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

 . ދަންނަަވން ާވހަކަ ތާީއދުކުރާހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު  މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ންޭވރުމެދުހެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓުެދއްުވން އެދެން ން،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  މެންބަރު: ހުށަހެޅުއްިވ

 ޝަރީފް  ހީމްއިބްރާ  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 66    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01 ަބރުންެގ އަދަދު: ާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނު

   66     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ނުފެންނަ ކަމަށް . 66؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 71؛ ޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުހާ

. 1ންެގ އަދަދު:  ންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުޭދން ބޭނު.  ސުމެއްންެގ އަދަދު:  ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު

 60 ފާސްެވއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( 34؛ ށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވމަފާސް. 66؛ ދަދުެވރިިވ މެންބަރުންެގ އަޯވޓުަގއި ބައި 

 އިޞްލާޙު.  މް ހުށަހަޅުއްާވޡިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ ިއޞްލާޙުުކރުމަށް މެދުހެންޭވރު ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު

 ؛ން. އަރިމަތީ ސުރުޚީ ކުރުޙު ލާޞްޮގތަށް އި ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( އަންނަނިިވ 60ނެުގުމެގ ިބލުެގ އާމްދަނީން ޓެކްސް

 -ަވަނ މާއްދާެގ )ހ( 60. ބަޔާން ގެ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވފައިނުާވ ފަރާތްތަުކެގ ިވތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް

ރަކާތްތެރިާވ އެހެން ފަރާތަކުން ެއއްެވްސ ހަރާ ފަރާތަކުން ނުަވތަ އެ ފަރާުތެގ ބަދަލުަގއި ފާރިކުދިެވހިރާއްޖޭަގއި ިވޔަ

ތެރެއިން ބާަވތެްއެގ  ްއެގަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ބާަވތެ 55ނޫނުެގ ާގމި  ، މަހެއްަގއި 

ަވނަ ާމއްދާަގއި  58ނޫުނެގ ާގމި  ،ދައްކާނަމަށް ިދެވހިރާއްޖޭަގިއ ވަޒަްނެވރިެވަފއިނުާވ ފަރާަތކަ ، ފައިސާެއއް

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނެވރިެވަފއިނުާވ  ،ޔާނެއްފަރާތުން މީރާއަށް ބަކި ފައިސާ ދެއް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ސުންަގީޑެގ ނިޔަލަށް

 ެވ.ހޯލްޑިްނގ ެޓކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންާވނެއެ ފަރާތްތަކުެގ ިވތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ދޫނިމާހަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

 މް އެ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްާލޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.  ޡިޝުކުރިއްާޔ. މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ން ާވރިޔާސަތު

 .ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓުެދއްުވން އެދެން ން،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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  މް ޡިމެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 . މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިމާދޫހަ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00 ރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންބަ 

   67     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ފެންނަ ކަމަށް ނު. 67؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ؛ސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު  ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 ފާސްވެއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. 34؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް. 67؛ ިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް. ޯވުޓަގއި ބަ

މް ހުށަހަޅުއްާވ ޢާޡިކުރުމަށް މެދު ހެންޭވުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ އްދާެގ )ރ( ިއޞްލާޙުަވނަ މާ  65

 އިޞްލާޙު. 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: މްޢާޡިލީ މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ

 -ަވނަ މާއްާދެގ )ރ(  65ން.  ކުރު ަވަނ މާއްދާެގ )ރ( ައންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙު  65ނެުގުމެގ ބިުލެގ  ން ޓެކްސްއާމްދަނީ

ެގ މާއްާދެގ )ހ( މި ،ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދުަވހުފަކު މީރާަގިއ ރަޖިސްޓްރީެގ ދަށުން މުަވްއޒަމާއްދާެގ )ހ( އާއި )ނ( މި

 ،މާްއދާެގ )ށ( ާއއި )ނ( ާއއި މި ،މާއްދާެގ )ހ( ފެްއެގ މައްަޗަކށް މިން މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީޮކށްފައިާވ މުަވްއޒަދަށު

 ނުހިނާގނެއެެވ. ( ބއަދި )

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 އާދަމް.ާނ އިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ ؛ކުރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުތާއީދު

 

 ނާ އާދަމް ާވަހކަދެއްެކުވން:އިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒަ

 ކުރަން.  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުެގ އެމެދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދެްއުވން އެދެން. ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަށް ޯވޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ޢަލީ ޢާޡިމް  މެންބަރުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 އާދަމް ނާ އިމެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ  މެންބަރު: ތާއީދުކުރެްއިވ

 

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 68    ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަ

   68     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ނުފެންނަ ކަމަށް . 68؛ ންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުފެ. 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ؛ސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު  ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 ފާސްވެއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. 35؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް. 68؛ ސުމެއް. ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ހެންޭވރު ކުރުމަށް މެދުަވނަ ނަންބަރު ިއޞްލާޙު 3ަވނަ ަނންބަރާއި،  2ަވނަ ނަންބަރާއި،  1ެގ މާއްާދެގ )ނ( ަވނަ 67

 މް ހުށަހަޅުއްާވ ިއޞްލާޙު. ޢާޡިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މްޢާޡިހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މެދު

ަވަނ  3ަވނަ ނަންބަރާއި،  2ަވނަ ނަންބަރާިއ،  1ަވނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ  67މުެގ ބިލުެގ އާމްދަނީއިން ޓެކްސް ނެުގ

ަވނަ ނަންބަރުެގ  3މިމާއްދާެގ )ހ(ެގ  -1ަވނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ  67ކުރުން. ނަންބަރު އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙު

ަވނަ ނަންބަރުެގ   3ެގ  މާއްދާެގ )ހ(  މި  -2ކުރުން.  ފައިާވ ފަރާތުެގ އާމްދަީނެގ އަަދދު އިތުރުަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށް 1

ކުރުން. ކުރުުމަގިއ އުނިކުެރޭވ އަދަދު ކުޑަ ަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ފަރާުތެގ ޓެްކސް ބިނާުކރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާބު  2

ލިބިފަިއާވ ެގއްލުުމެގ  ބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ފަާރތްތަކުެގަވނަ ނަން 3ަވނަ ނަންބަރުެގ  3ެގ މާއްދާެގ )ހ( މި 3

 އަދަދު ކުޑަކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.  ؛ރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުކުތާއީދު

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން

 ކުރަން. މްެގ އެ ހުށަހެޅުއްުވމަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުޢާޡި މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދެްއުވން އެދެން.ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު ،އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންމި 

 

 ]ްއުވންޯވޓުދެ[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މް ޢާޡިމެންބަރު ޢަލީ މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:
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 މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމްހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 66    ނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެން

 00    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ 

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   66     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 66؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

. 1؛ ދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް. ަވިކ ޮގަތކަށް ޯވޓުޭދން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓު ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 72 ފާސްެވްއޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. 34؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް . 66؛  އަދަދުޯވޓުަގއި ަބއިެވިރިވ މެންބަރުންެގ

މް ޢާޡިކުރުމަށް މެދު ހެންޭވރު ދާއިާރެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަވަނ ނަންބަރު އިޞްލާޙު 3ެގ ަވނަ މާއްާދެގ )ށ(

 ށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު. ހު

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢާޡިމެންބަރު ޢަލީ ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެދު

ިމ  ،ފެންނަނީ އިނޭގތޯ އަުޅަގނޑަށް ކަމަށް މި ުނާވދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހާ ަގޔާ ފެނުމަށް މާމިިގލީފެންނަ

ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިިވ  3ެގ ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( 72ނެުގމުެގ ބިލުެގ ން ޓެކްސްްމދަނީދޭތެޭރގައި. އާ އިޞްލާޙުތަކާ

ިދެވހިރާއްޖޭގައި ެޓކްސް ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސްއަީކ މި ާގނޫނުެގ  -3ެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 72ކުރުން. ޮގތަށް އިޞްލާޙު 

ރާަތކުން ފަ   އެން ހިސާބުކޮށްފައިވާ މަތީ  ެއްއޮގތްާވ ޮގުތެގ  އާަވނަ މާއްދާ   9  ަވަނ މާއްދާ ނުަވތަ  8ަވނަ މާއްދާ ނުަވަތ    7

 ކޮށްލައިފިއްޔާ ަވރަށް ރަނަގޅު. ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެކެެވ. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޒު.އްހެންޭވރު އުތުރު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢި
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 ހަަކދެއްކެުވން:ޒު ާވއްހެންޭވރު އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢި

ކުރާ ުކރަން. އިޞްލާޙަށް ތާއީދުމަށް ތާއީދުްއުވމް ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުޡިޢާހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ  މެދު

 ާވހަކަ ދަންނަަވން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދެްއުވން އެދެން. ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް ޯވޓު ،ޒަތްތެރި މެންބަރުންއިޞްލާޙަށް ިއއް

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މް ޡިޢާމެންބަރު ޢަލީ ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޒުއްމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިހެންޭވރު އުތުރު ދާއިާރެގ  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 66    ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   66     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 66؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ؛ޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް  ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 ފާސްވެއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. 34؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް. 66؛ . ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް
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ެގންނެުވން އެދެން. ުނަވތަ މާލަމުން ބޭރަށް ަވޑައިނު  ،ޯވޓު ަގީޑގައި ަތޅުމުެގ ބޭރަށް  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ކުރުމަށް މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ަވަނ މާއްދާެގ )ށ( އިޞްލާޙު 74ކޮށްލަްއާވފައި ަވަޑއިެގން ދެއްުވން އެދެން. އިޝާރާތް

 ހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު. މް ހުށަޢާޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ްނ:މް ާވހަކަދެއްކެުވޢާޡިމެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 -ަވނަ މާއްދާެގ )ށ(  74ކުުރން.  ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙު  74ނެުގމުެގ ބިލުެގ  ން ޓެކްސްއާމްދަނީ

މަހެއްަގއި ހިމެނޭ ދުަވހުެގ އަދަދެެވ.  ހިމެނޭނީ މީލާދީ ޮގތުން އެމަހެއްގައި  ،ަވނަ މާއްދާެގ ބޭނުމަށް 54މި ާގނޫނުެގ 

ަވނަ  29ރީ މަހުެގ ރުަވދުަވސްތަކުެގ އަދަދު ބެލުމުގައި ލީޕް އަހަރެއްަގއި ފެބު ހިމެނޭ  ރީ މަހުަގއި ރުަވފެބު ،ނަމަެވސް

 . ދުަވހެއް ނުުގނޭނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް.  ހުޅުމާލޭ

 

 ންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ާވހަކަެދއްެކުވން:ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެ

  ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް، އަޅުަގނޑު އަޚް ހުށަހެޅުއްިވ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. މެދުހެންޭވރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެދއްުވން އެދެން. ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   ރު:ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަ

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:
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 66    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00     ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ

 00 ދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަ

   66     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

ނަ ކަމަށް ނުފެން. 66؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 69؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ ސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(  ފާސްވެއްޖެ.. 34؛ ށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވމަފާސް. 66؛ ިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް. ޯވުޓަގއި ބަިއެވރި 

 ަވނަ މާއްދާ އިޞްލާުޙކުުރމަށް މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު. 78

 

 އްކެުވން:މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަކަދެ

ާގނޫނަށް  ؛އިޞްލާޙުކުރުން. އަރިމަތި ސުރުޚީަވނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް  78ނެުގމުެގ ިބލުެގ ޓެކްސް ންއާމްދަނީ

މި ާގނޫނު   ،މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ -އްދާެގ )ހ(ަވނަ މާ 78 .ޓެކްސް ނަަގން ފެށުން ކުރަން ފެށުމާއިލުޢަމަ

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  -ަގއި ާޝއިޢުކުރާ ދުަވހުން ފެށިެގންނޭ. )ށ(ޓު ރުކާރުެގ ގެޒެސަ ދިެވހި  ،ކޮށްގު ދީސްފާސްެވ ތަ

މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއ  -އިން ފެށިެގްނނޭ. )ނ( 2020ޖަނަަވރީ  1ފަށާނީ  ކްސް ނަަގންޓެ

 ލުރީޕްއެ 1ށާނީ ފަ ޓެްކސް ނަަގންަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިާވ އާމްދަނީން  3މި ާގނޫުނެގ  ،ީވނަމަެވސް 

 އިން ފެށިެގންނޭ.  2020

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

  ޚައިތަމް. ދުދެކުނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ މައްޗަންޮގޅީ

 

 

  ޚައިތަމް ާވހަކަދެއްެކުވން:ދުދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަ މައްޗަންޮގޅީ
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އެ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާަޙށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެދުހެންޭވރު ޝުކުރިއްާޔ.

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދެްއުވން އެދެން. ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންމި އިޞްލާޙަށް 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   ިވ މެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

 އަޙްމަދު ޚައިތަމްދާއިާރެގ މެންބަރު  މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 66    ރުންެގ އަދަދު:މެންބަ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   68     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 66؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ސުމެއް. ؛ ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ޭބނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ ެމންބަރުންެގ އަދަދު .2؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

  )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(  ފާްސވެއްޖެ.. 35؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް . 68؛ ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ަވނަ ނަންބަރު އިޞްލާޙުުކރުމަށް މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ނުަވަވނަ މާއްދާެގ )ބ( ެގ  79

 ޙު.ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާ
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 މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަކަދެއްކެުވން:

ިވ ޮގތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިނުވަ ެގ ަވނަ މާއްާދެގ )ބ( 79ނެުގމުެގ ިބލުެގ އާމްދަނީން ޓެކްސް

ންބަރުެގ ނިޔަލަށް ހުރި  ަވނަ ނަ 6ަވނަ ނަންބަރުން ފެށިެގން  4ެގ މި މާއްދާެގ )ބ( -(9) -ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( 79

 ނަންބަރުތަކުަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ޢިލްމެއް ނުަވތަ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓުުވން ނުަވތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުން. 

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް. 

 

 ެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާ

 އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ން. ެދއްުވން އެދެފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ޢާޡިމް މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ދު:ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަ

 67    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00     އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   67     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 34      ާވ އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުން

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ނުފެންނަ ކަމަށް . 67؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ ާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނު؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(  ފާސްވެއްޖެ.. 34؛ ށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވމަފާސް. 67؛ ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް.  

 ށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު.ދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުއްާދެގ )ފ( އިޞްާލޙުކުރުމަށް މެަވނަ މާ  79

 

 މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަކަދެއްކެުވން:

 -އްދާެގ )ފ(ަވނަ މާ  79ން.  އިޞްލާޙުކުރު އަންނަނިިވ ޮގތަށް  ަވނަ މާއްދާެގ )ފ(    79ނެުގމުެގ ބިލުެގ  އާމްދަނީން ޓެކްސް

އްެގ މާލީ ކަންތައްތައް ން އެ ކުންފުންޏެފުންޏަކުެއްއެވސް ކުން ،ަވނީ  އެއިކަުމގައި ބުނެިވފަކުންފުނިތަކުެގ ްގރޫޕު

ށުން ހަާދ ދަކަމަށް މި ާގނޫނުެގ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ށްދައްކުަވއިދޭ ކޮންސޮިލޑޭޓެޑް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް މީރާއަ

 ަގާވއިދުަގއި ބުނެފަިއާވ ހާލަތުަގއި އެ ކުންފުނިތަކަށޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު.ދާއިާރެގ  ހެންޭވރު އުތުރު

 

 ހެންޭވރު އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ާވހަަކދެއްކެުވން:

 ދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއުވމަށް ތާއީުދކުރަން. މެ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ދެްއުވން އެދެން. ތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުއިްއޒަތް

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުހެންޭވރު އުތުރު ދާއިާރެގ  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަ

   69     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

މަށް ނުފެންނަ ކަ. 69؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ؛ސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު  ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 ފާސްވެއްޖެ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. 35؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް. 69؛  ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް. ޯވުޓގައި

 މް ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު. ޢާޡިހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ކުރުމަށް މެދު( އިޞްާލޙުަވނަ މާއްދާެގ )ޓ  79

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:ޢާޡި ޢަލީ މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު

 - މާއްާދެގ )ޓ(ަވނަ  79ކުުރން.  ަވނަ މާއްާދެގ )ޓ( ައންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙު  79ނެުގުމެގ ބިލުެގ  ން ޓެކްސްއާމްދަނީ

ޓެކްސް ސެކިއުރިީޓއެްއ   ،ޑިސްަކއުންޓެއް ނުަވތަ ޕްރިމިއަމް ިވޔަސް ހިމެނޭ ޮގތުން  ،ަވނީ  އިންޓްރެސްޓް ކަމަށް ބުނެފައި އެ

އިންތިޒާމެއް ުނަވތަ އިންޓްެރސްޓާއި އެފަދަ ފައިާސއެއް  ،އް ނުަވތަ ލޯނެއް ނުަވތަ ުސަވޕެއް ނުަވތަ ަޑއިރެކްިޓެވ

ޕްރިންސިޕަލް ފިަޔަވއި  ،ޖެހޭ ފައިާސައކަށްތެއްެގ ދަށުން ދަްއކާފަިއާވ ނުަވތަ ދަްއކަންލޫމާޢުެވސް މަނޫންޖެހޭ އެދައްކަން

ުގޅިެގްނ ދައްކާފައިާވ ކޮމިޓްމަންޓެްއ  ުގިޅެގން ނުަވތަ ެޑރިެވޓިްވ އިންތިޒާމަކާ ުގޅިެގން ުނަވތަ ސުަވޕަކާ ނުަވތަ ލޯނަކާ

ޝަލް އިސްލާމިކް ފައިނޭން ތެޭރގައި ޕެިސްވ އިންޓްރެސްޓާއި ެގކަށޭ. މީނުަވތަ ެގރެންޓީެއއް ނުަވތަ ޚިދުމަތެއްެގ ފީއަ

 ުގޅިެގން ލިބޭ ފައިދާ ެވސް ހިމެނެއެެވ.  އިންސްޓްރޫމަންޓަކާ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޝަހީމް ޙުަސއިން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރުކުރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދު

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 މްެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތީއދުކުރަން.ޢާޡިމެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އްުވން އެދެން. ދެ ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މް ޢާޡިމެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަ

 66    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު

   66     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      މަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:ފާސްުވ

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ނުފެންނަ ކަމަށް . 66؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ؛ން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭ ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ފާސްވެއްޖެ.  . 34؛ ދުމަށް ބޭނުންާވ އަދަުވފާސް. 66؛ ސުމެއް. ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

މް ހުށަހަޅުއްާވ ޢާޡި ޢަލީ ހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުކުރުމަށް މެދު( އިޞްލާޙުޅަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ) 79

 އިޞްލާޙު. 

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢާޡިހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މެދު

ަވނަ ާމއްދާެގ   79ކުރުން.  ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙު ޅމާއްދާެގ )ހ( )ަވަނ    79ނެުގުމެގ ބިުލެގ  ން ޓެކްސްއާމްދަނީ

 ުގޅިފަިއާވ ިރސްކާއި   މިލްުކެވރިކަމާ  ެގމުދަލެއް   ،ަވނީ    ބުނެފައި އެ ކަމަށް  ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ަފއިނޭންސް ލީސް  -(ޅ)ހ( )

 ރިޯވޑް އެްއކޮށްހެން ކުއްޔަށް ިހފާ ފަރާތަކަށް ބަދަލުާވ ކޮންމެ ލީސްއަކަެށެވ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޚައިތަމް އަޙްމަދު ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ ؛ކުރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުތާއީދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

މެްގ އެ ހުށަހެޅުްއިވ ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަްނ. ޢާޡި  ޢަލީ ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުމެދު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މް ހުށަހަޅުއްާވ ޢާޡިހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ކުރުމަށް މެދުމާއްާދެގ )ހ( )ޅ( އިޞްލާޙު ަވނަ 79

 ދެްއުވން އެދެން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަަކށް ޯވޓު ށްއިޞްލާޙަ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މް ޢާޡިރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މެދު ހެންޭވ  މެންބަރު:ހުށަހެޅުއްިވ 

 ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 67    ރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަ 

 00    ނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެން

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   67     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ނުފެންނަ ކަމަށް . 67؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ؛ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް  ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(   ފާސްވެއްޖެ.. 34؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް. 67؛ ިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް. ޯވުޓަގއި ބަިއެވރި 

މް ހުށަހަޅުއްާވ ޢާޡިކުރުމަށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( )ލ( އިޞްލާޙު 79

 އިޞްލާޙު. 

 

 ުވން:މް ާވހަކަދެއްކެޢާޡިހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މެދު

ަވނަ މާއްާދެގ   79ކުރުން.  ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙު ލަވނަ މާއްާދެގ )ހ( )  79ނެުގުމެގ ބިުލެގ  ން ޓެކްސްއާމްދަނީ

ެވިރެވފަިއާވ ފަރާތާިއ ިއ ަވޒަންދިެވހިރާއްޭޖަގ  ،ަވނީ  ނުާވ ފަރާތް ކަމަށް ބުނެފަިއ އެަވޒަންެވިރެވފައިދިެވހި    -ލ()ހ( )

 ޮގތުން ވަޒަްނެވރިެވަފއިާވ ފަރާުތެގ މާނައިެގ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތެކެެވ. ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވުގތީ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާެގ ލާކެ ؛ތާއީދު ކުރަްއާވ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ
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 ާވހަކަ ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާއްިވ އިޞްލާޙަށް ހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުމެދު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އެދެން.  ންެދއްުވފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މް ޢާޡިމެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   ށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:ހު

 ޝަރީފް  އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 70    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 69    ންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   69     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 69؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ؛ދަދު ސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަ ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު()  ފާސްވެއްޖެ.. 35؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް. 69؛ ންެގ އަދަދުސުމެއް. ޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރު

 މް ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު. ޢާޡިހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ކުުރމަށް މެދުއިޞްލާޙު  ަވނަ މާއްދާ 87
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 މް ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢާޡި ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީމެދު

 ؛އަރިމަތީ ސުރުޚީ  ކުރުން.ަވނަ ާމއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙު  87ނެުގުމެގ ބިލުެގ ކްސްން ޓެއާމްދަނީ

 2010/3ނަމަެވްސ ާގނޫނު ނަންބަރު ޮގތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ީވ މި ާގނޫނުަގއި އެހެން -87ނުޖެހުން. ކުރަންރަޖިސްޓްރީ

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  ،ކޮށްފައިާވ ފަރާަތކުންމީރާަގއި ަރޖިސްޓްރީެގ ދަށުން (ހޭ އިދާރީ ާގނޫނުބެ ޓެކްސް ނެުގމާ)

 ނުޖެހޭނެއެެވ. ށްކުރާކަނުކުރާނަމަ އަލުން ރަޖިސްޓްރީަގާވއިދުަގއި ލާޒިމު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން އެއަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެދއްުވން އެދެން. ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މް ޢާޡި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މެދު ހެންޭވރު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަ

 00 ނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭ

   67     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް             ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

ނުފެންނަ ކަމަށް . 67؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ؛ސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު  ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(ފާްސވެއްޖެ.  . 34؛ ަމށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް. 67؛ ންެގ އަދަދުމެންބަރުޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ    އެެކއް.

 މެދު ހެންޭވރު ދާއިރާގެ  ުކރުމަށްަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އިޞްލާޙު 98މި ރިޕޯޓުެގ ހުށަހެޅިފަިއާވ ެއންމެ ފަހު އިޞްލާޙު. 

 މް ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު. ޢާޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢާޡިމެންބަރު ޢަލީ  ދާއިރާެގހެންޭވރު މެދު

ތަކުން ބޭންކު ؛ކުރުން. ައރިމަތީ ސުރުޚީަވނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙު  98އާމްދަނީއިން ޓެކްސް ނެުގުމެގ ބިލުެގ  

ަވނަ މާއްދާަގިއ  42މި ާގނޫނުެގ  -ަވނަ ާމއްދާ 98 .ޕޭމަންޓް މްމި ާގނޫނުެގ ދަށުން ދަްއކަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންޓްރި

ތަކުެގ ފުރަތަމަ ފަުހން ނިމޭ ބޭންކުނަމަެވސް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ެޓކްސް ުނަވަތ ފަށާ ދުަވސް ުނަވތަ ޭއެގބަޔާންކޮށްފައި ީވ

ާވީނ ޕޭމަންޓު ދައްކަން މްަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންޓްރި 41މި ާގޫނނުެގ  ؛ދަތްހިސާބުކުރާ މުއް

 ަވނަ ދުަވހުެގ ނިޔަލަށެެވ.  30މަހުެގ  ބަރުންތުެގ ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އަންަނ ސެޕްޓެއެ ފަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

 މް އެ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީުދކުރަން. ޢާޡިރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  މެދު ހެންޭވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެދއްުވން އެދެން. ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[



84 

 

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މް ޢާޡިމެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   :ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު

 ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:     

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 67    މެންބަރުންެގ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   67     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ނުފެންނަ ކަމަށް . 67؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ؛ސުމެއް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު  ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު 

ށްފަހު( )ަވުގުތކޮޅަކަފާސްވެއްޖެ.  . 34؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް. 67؛ ންެގ އަދަދުޯވުޓަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުސުމެއް.  

 ެއކު ކޮމިީޓ ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް. ތަކާމި އިޞްލާޙު ،އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަާވލަނީ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ނެުގމުެގ ން ޓެކްސްއާމްދަނީ  ،ދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވއުނޫގާފރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މުޙައްމަ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 އެުކ ފާސްކުރެްއުވމާން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް މަިޖލީހުން ދެންމެ މި ެގނައި އިްޞލާޙުތަކާބިލު މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ

 . ދެްއުވމަށްމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ ޯވޓު
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މުޙައްމަުދ ަވޙީދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 67    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަ

 03    ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   70     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

  ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 67؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 އް.ސުމެ ؛ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ޭބނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ ެމންބަރުންެގ އަދަދު. 3 ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

)ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ފާްސވެއްޖެ. . 34؛ މަށް ބޭނުންާވ އަދަދުުވފާސް . 70؛ ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

މަޖިލީހުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ   ،ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންަނާވނެ  ށްޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ   ދާއިާރެގ ކުޑަހުަވދޫ

 ،ބުެވަވަޑއިެގން ތި އިްނނެީވ. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެޚާއުރަކަށް އިންތިނަ ދަމެންބަރު މިހާރު ދެ ދައުރު ނިންމައިފި. ތިންަވ

މިއަދުެގ ދެަވަނ  ،އަުޅަގނޑު މި ދަންނަާވލަނީ ؛ޯވޓު ަގީޑަގިއ ނިޒާމީ ނުކުާތެއއް ނުނެންެގޭވނެ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ދަންދެން އިއްޒަތްތެރި ށް ހަމައަ ކުރުމާނަތީޖާ އިޢުލާނު ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު)ަވުގުތކޮަޅކަށްފަހު( މައިަގނޑު ޯވޓަށް. 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކުަޑހުަވދޫއިންެނީވ. އެކަަމކު ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން އެބަ    އިމެންބަރު އިޝާރާތް ެވސް ނުުކރައްވަ 

އިދާރީ މޭޒުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( . ެގ މެޝިނުެގ މައްސަލަެއއް ޖެހިފަޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު

އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ؛ކުޑަހުަވދޫ ާދއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(  ދެްއުވްނ އެދެން.ލަކޮށްެޗކުމެޝިންކޮޅު  

ނުލެްއޭވ ކަމަކަށް ެވސް ނޫން، ހުދަކަްށ . ޯވޓުއި ކަމަށްތަކުން ަދއްކަނީ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އޮތީ ރަތަށް ފިްއތަާވފަރެކޯޑު

 އަޅުަގނޑު  ން،އެހެންީވމާ، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު؛ ރަތަށް ފިއްތަާވފަ. ދެން އަޅުަގނޑަަކށް އެހެންެވސް ނޫން. ހަމަ ސީދާ  

ެގ ލާނަން. ދިެވހިރާއްޖޭ އިޓަކައި ދަންނަަވތަށްލޫމާޢުމިއަދުެގ މަިއަގނޑު ދެަވނަ ޯވަޓށް ދާނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަ

ފަނިޑާޔރަކު މަޤާމުން ވަކިކުެރޭވީނ  ، )ށ( ގައި ަބޔާންކުރަނީަވނަ ާމއްދާެގ 154ޤާނޫނުއަސާީސެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 
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 މަޤާމުން ަވކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވ، ޯވޓުަގއި ބައިެވިރިވ މެންބަރުންެގ ތިން  ކުފަނޑިޔާރަ

ދެން މި ދަންނަާވލަނީ .  ޓަކައިލޫމާތަށް ޢުއިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންެގ މަދެބަިއެގ އަޣުލަބިއްޔަުތން ފާސްުވމުން ކަމަށް.    ޅަބައިކު

  ޯވޓަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ދި ،ަވަނ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށުން 154 ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖޭްއެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި  ަވިކކުރުމާފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަްލުއސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން ެއދެން.

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 64    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   66     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 44      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 64؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

. 1؛ ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓުޭދން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު .2 ؛ަދދުއަޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކުންެގ 

ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމުން، . 44؛ ފާސްުވަމށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 66؛ ޯވޓުަގއި ބަިއެވރިިވ މެންބަުރންެގ އަދަދު

  އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާުމން ަވކިެވއްޖެ.
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 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ހުށަހަޅުއްާވަފިއާވ، ާގނޫނު ނަންބަރު   މަޙްމޫދު ޖީހާން ެމންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރެގ ހިންނަަވރުަވނަ ޯވުޓ.   3މިއަދުެގ 

މެދު   ެގަނއުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާްށ އިޞްލާޙު(އަުކރުން ހުއްޓުުވމުެގ ާގނޫނުމީހުން ޓްރެފިކް) 2013/12

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވުޓދެއްުވން އެދެން.

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  މަޙްމޫދު  ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަަވރު  ހެޅުއްިވ މެންބަރު:ހުށަ

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   70     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 36      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ނުފެންނަ ކަމަށް . 70؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 71؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

؛ ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ސުމެއް.؛ ަދދުމެންބަރަކުންެގ އަޯވޓުދެްއިވ 

 ފާސްވެއްޖެ.  . 36؛ ފާްސުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 70؛  ެމންބަރުންެގ އަދަދުސުމެއް. ޯވުޓަގއި ބަިއެވރިިވ

 

 ންމުން ނި
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މިއަދުެގ މަސައްކަތް މި ނިމުނީ. ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ، މާދަމާ. ދެން މަޖިލީހުގެ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 .ޖަހާއިރު 9މާދަމާ  ؛ދުަވހު ބުރާސްަފތިާވ  2019ބަރު ންިޑސެ 5 ،ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ

 

 . ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




