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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 22ަވނަ ޖަލްސާއާއިގެން.  22މިއަދު އަޅުގަނޑުެމން މި ކުރިއަށް ދަނީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ `. 

 ،2008/2ކުރިމަތީަގއި މިއޮތީ ާގނޫނު ނަންބަރު ވަނަ ޖަލްސާިއގެން ކުިރއަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން 

ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް. މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ކޮމިޓީން 

ން ވަނީ އަުޅގަނޑުމެމަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންާދިއރުގައި މެން މިއަދު ކުރިއަށް މިގެންދަނީ. މި ކޮިމޓީން އަޅުގަނޑު

އެހެންމެ އޭ.ޖީ  މި ބިލާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ދެފަރާތެއް ކަމަށްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި ހަމައިްއޔެަގއި 

ކޮޅަށް ބޭފުޅުން މި ސާފުކުރުމަށް އެ ތައްލޫމާތުތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވީ މަޢުއޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ އިއްޒަތް 

އެހެންމެ މިއަދު މި ބިލުގެ ދެން ބާކީ ގުޅުން ހުރި ތިން  ދެއްވާފައި ވަނީ. އަދި ހަމަ ލޫމާތު ވަަޑއިގެން ކޮމިީޓއަށް މަޢު

މިްކ ިޑވެލޮޕްމަންޓާއި އެމް.އެމް.އޭ އަދި ހަމަ އެެހންމެ މީރާގެ ފަރާތުން އެބަ ކަމަށްވާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮފަރާތް 

ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ކޮމިޓީއަށް  ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން. އެހެްނކަމުން މިހާހިސާބުން އަޅުގަނުޑ އެ

އާދެ! ކޮމިީޓގެ އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ޓަކަިއ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ގުިޅވަަޑއިގެންެނވުމަށް. 

ނޫނަްށ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާ ،2008/2ކުރިމަތީގަިއ މިއޮތް ކޮމިޓީން މިހާރު ދިރާސާކުރަމުންގެންދާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

އެހެންމެ މި ބިލުގެ  އަދި ހަމަލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި މިަވނީ މި ބިލާ ގުޅުން ހުރި ބިލަށް މަޢު ވާހުށަހެޅިފައި

ާއއި  ާއިއ މި މޯލްޑިވްްސ އިންލެންްޑ ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީ  ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުަގއިާވ އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީ

މިހާރު މިވަނީ އިއްޒަތްތެރިންނަށް ވަަޑއިގެންެނވުމަށް ދެންނެުވމާ ގުޅިގެން  އެމް.އެމް.ޭއގެ ކަމާ ގުޅުން ުހރި ފަންނީ

ޙަސަން ޒަރީރު. އެއީ ޑެިޕއުޓީ ޮކމިޝަނަރ ޖެނަރަލް އޮފް އިން ަވަޑއިގެން މި ތިއްެބވީ އިންލެންޑް ރެވެނިއު 

އިން ަވޑަިއގެން ިމ އެމް.އޭ އެހެންމެ އެްމ. ނިންގ. އަދި ހަމަޕްލޭއަސްމާ ޝަީފޢު، ޑެޕިުއޓީ ޖެނަރަލް ޓެކްސްޓޭޝަން. 

ތިއްބެވީ އަލްފާޟިލާ ނީޒާ ިއމާދު، އެސިސްޓެންޓް ގަވަރުަނރ. ޝީޒާ އަޙްމަދު، ކައުްނސެލް ޖެނަރަލް. އިކޮނަމިކް 

ެއީއ ެއއީ ޑިރެކްޓަރ. ދެްނ ސަޢީދާ ޢުމަރު، އަޙްމަދު މިޤްދާދު،  މިނިސްޓްރީން ވަަޑއިގެން ިމ ތިއްބެވީ 

ތި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި ފަރާތްތަކަށް. ޙަޤީޤަތުގަިއ ކޮމިޓީގެ ފަރާުތން ރުޙަބާއެއް ކޮންސަލްޓެންޓް. ވަރަށް ހޫނު މަ

އަޅުގަނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ޖެހުނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި، ައޅުގަނޑު މިދެންނެވި ބިލު 

ާރ ކުޓެކުހެއް ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތް ންސްޓެރެމިއިރު ވަޒީާފއާ ބެހޭ ބިލު މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ ޓެކްސްެއއް ނެގޭ

ޔައިރު ބިލާ ގުޭޅގޮތުން، ބިލު ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ ކައި މި ބިލު ދިރާާސކުރަުމން ދިބިދޭސީންގެ އަތުން ެނގުމަށް ޓަ

. ގޮތަށް ތައްޔާރުވެފައިތޯ މިއޮތީ  ކުރެވޭހަގަކުރެއްވީ މިއީ މިހާރު ތަންފީޒުގޮތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާ

ާފ އަދާުކރާއިރުަގއި އެމީހުންނަށްދޭ ފައިާސ ނެގުާމއި ައދި އެމީހުންނަށް ވަޒީށްރަށުގައި އުޭޅ ބިދޭސީންެގ އަތުން މި ރަ

ިކހާވަރަކަށްތޯ ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނ  ތައްފައިސާ، ބޭންކް ތްރޫކޮށް ގެންދިއުމާއި މިކަންތައް

ކަމުން އަުޅގަނޑު ްއ އުޅޭނެތޯ. އެހެން ހަލަ ދަްއޗެމަށް ޓަަކއި ެއްއެވސް ކަކުރުޒުފާސްވެއްީޖވިްއޔާ މި ގާނޫނު ތަންފީ
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ޓުގެ ފުރުޞަތެއް މިއަރުަވނީ. އެއަށްފަހު އަޅުގަނުޑ މިނި 5އަރުވަނީ،  ކޮންމެ މުއައްސަސާައކަށް ވެްސ މި ފުރުޞަތު 

ޓުެގ މިނި 5 ނުޑ މިއަރުވަނީ ައޅުގަބަރުންނަށް ވަގުުތ ހުޅުވާލަމުން ގެންދާނަން. އެހެންކަމުން އިްއޒަތްތެރި މެން

ިވޔަސް ދެބޭފުޅުންނަށް ަބްއސަވަިއގެން ކަމުަގއި ވީނަަމެވސް، ެއއް ބޭފުަޅކު  .ކޮންމެ މުައއްަސސާއަކަށް ފުރުޞަތެއް

 މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެްއޗެއް ދަންަނވާލުމަށް.ކޮމިޓީއަށް މުޚާތަބުކޮށް 

 

  ކަދެއްކެވުން:ވާހަމީރާގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް ޙަސަން ޒަރީރު 

އަޅުގަނޑު ޙަސަން ޒަރީުރ، މީރާގެ ޑެޕިުއޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް. އަޅުގަނޑުމެން ެޓްކސް ކަލެޓް ކުރުުމގައި މި 

އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާބޮޑު  އްީރއަށް ބައްަލވައިފި ނަމަ ޓެކުހެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ހިސްޓް

ކުރިން ޖީ.ެއސް.ޓީ އާއި ބީ.ޕީ.ޓީ ވެްސ  ދެމަހެއް ތެރޭގައި ެވސް. އެއީ މީގެ މަހެއް ދަތިކަމަކަށް ނުވާނެ

 ހެދިފައި ސެޓަޕްތަކެއް އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރ އަޅުަގނޑުމެންގެއަދި ހުރީ. އޭރު ކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން މެންޓްއިމްޕްލި

ވެސް  އި ވާނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރުކޮށްފަމަސް ތެރޭގައި އިމްޕްލިމެންޓް 1 ޖީ.އެސް.ޓީވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ  އިރުނެތް

ކުރުމުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީަތުކެގ އިމްޕްލިމެންޓް މި ޓެކްސް ައއީމަ ނަމަވެްސ މި ޓެކްސް

ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްއެވސް ދަތިކަމެއް ނާންނާނެ. ގޮެތއްގެމަތީން އިމްޕްލިމެންޓް ތެރެއިން އެ ހަމަޖައްސާ

ދާ ސީމުން މިދަނީ. އެގޮތުން ބޮޑަށް ފުޅާކުރަ ރަށުގައި އަޅުގަނުޑމެންގެ ޕްރެޒެންޓްސް މިހާރު ވަރަށްރަށްދެން 

ނިމިގެން ހުޅުވިގެންދާނެ. މިއަހަރު ވަރަކަށް އަޮތޅުަގއި  10މިއަހަރު ގާތްގަނކަށް ެވސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީސްތައް

ކުރުމުގައި ެވސް އެބަ އެިކ ނިހެން ފައިސާ ކަލެކްޓްއަދި އެހެ  އާެއކު އަުޅގަނޑުމެން ޓެކްސްއާއެ ދެން ހަމަ 

ވެސް ހޯދަން. އަޅުގަނުޑމެންގެ އޮފީސް ނެތް ތަންތަނުގައި ަކއުންސިލުތަކުން  ތެރިކަން ކައުންސިލުތަުކގެ އެހީ

ްކސްައކީ ޓެމިޑެންސް ރެ. ދެން ކުާރ ގޮތަްށ މިޮއންނަނީ ހަމަޖައްސާފަށްފަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯވަޑްކަލެކްޓްކޮ

މިޓް ކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ރެކުރާ ފަރާތުން މިޓްރެގޮުތގައި އެ  ެއްއގެޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވިތް ހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއަ

ކުންޭނ އިންސްޓިޓިއުޓަ  ކޮށްދޭ ބޭންކް ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލްއަތުން ނަގާ ެއއްެޗއް ގޮުތގަިއ. ދެން އެ ފައިސާ ރެމިޓް

ކުރާކަށް ވެްސ އެންމެން ކޮންމެހެން ރެޖިސްޓްރީ ީމގައި ހުރިހާުކރާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯވަރޑް 

ގެންދެވިދާނެ ރެމިޓްކުރާ،  ވެސް ނުކޮށްދެންނެވީ ރާއްޖޭގައި މަސަްއކަތްކުރާ ހުރިހާ އެްނމެން ރެޖިސްޓްރީނުޖެހޭނެ. މި

ށް ދައްކާ އެްއޗެްއ ކޮށްފައި ައޅުގަނޑުމެންނަވިތްހޯލްޑް ކޮށްދޭ ފަރާތުން ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިިޓއުޓުން ރެމިޓް

. މިސާލަކަށް ފައިސާ ންތައްތައް އެބަ އޮތްއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންެޖހޭ ބައެއް ކަ ގެގޮތުަގއި. ދެން މި ޓެކްސް

ެގ ތަކުރާއްެޖއިން ލިބޭ ފައިސާ ރެމިޓް މި ކުރަނީ. މިހާރު ވަރަށް ގިނަ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓްކުރުމުގައި ރެމިޓް

ޑެތި މުސާރަތައް ލިބޭ ބައެއް ފަރާްތތައް ހަމަ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެބަ މުސާރަތައް އެބަ ލިބޭ ކުރާ ބޮދަށުން މަސައްކަތް

 ށް އުމުަގއި ހުންނަ އެކައުންޓަކަޤަ އުމަށް އެމީހުންގެން. އެމީހުން އެ އަސްލު އަންނަ ޤައުމުތަކުއެމީހުން އެހެން ޤަ
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ސްލު ބޮޑެތި މުސާރަތައް ލިބޭ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެހެންވީމާ، އަ  އެބަ އޮވޭ. ލިބޭ ގޮތަށް ތައްމުސާރަ އެމީހުންގެ

އިތުުރ ކްޯލޒްތަެކއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަކވަރ ުނކުރެވި ހިނގައިދާނެ. އެހެންީވމާ، މީަގއި އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ

 އްޔާ ާރއްޖޭަގއި ހުރި އެަކއުންޓަކަށްރާއްޖޭަގއި މަސައްކަްތކުރާ މީހެއް ވެއްޖެ އެޑްކުރުން ރަނގަޅުހެން. 

މަ ނަގޮތަށް ގެންދެިވއްޖެޖަމާކުރެވިގެންނޭ އެހެން ދިމާައކަށް އޭތި ޓްރާންސްފަރ ކުެރެވންޖެހޭނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ

އިން ފެންނަ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެްއ ްސއަށްވުެރ، މިހާރުގެ ސްޓެޓިކްސްޓިކްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރުގެ ސްޓެ

އި ލިބިގެންދާނެ. ެދން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޮއިޑޓިންގ ޕްރޮސެސިންގގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޓެކްްސގެ ގޮުތގަ 

ކުރެވިފައި ހުންަނ ދެން ޕޭ ،ތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން މުސާރަތައް ބޮޑެތި

އަންނަ ފައިސާައކީ ެއހެން ޓްރާންސެކްޝަންތައް ެވސް ބައެްއ ފަހަރަށް ރާއްޖެައށް މި އަދި . ދެންތަން ބޭރުން

އެހެން ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބޭރުަގިއ  އެބަވޭ. ކަމުގައި ެއއް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައުލަަތށް ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ

އެހެންވީމާ، އެކަްނތައްތައް ވެސް ކޮންމެވެްސ މެނޭޖްކުރަމުން ވެސް އެބަދޭ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބޮޑެތި ވިަޔފާރިތަކުން. 

ަކއުންޓްތަކަަކްށ ކުރާ މީހެއްގެ މުސާރަ ދޭންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ އެގެންާދނެ ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްޅިވަރަކަށް ހަމަައކަށް އެ 

ެއްއވެސް  ގެންގައި އަޅުގަނޑުމެންދެން އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިެހން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަނަމަ. ހަމަޖެއްސިއްޖެ

އަުޅގަނޑުމެން  މަވާ ނިންމެވުމެއްއިން ހަމަ ނިންރުކާރުގެ ޕޮލިސީތަުކގެ ތެރެމައްސަލަެއއް ނެތް. ސަ

ކުރުމުގައި ހަމަ ކިތަްނމެ ކުރު މުއްދަތެއް މަހެއްހާ ދުވަސް ދެްއވި ނަމަވެްސ ޕްލިމެންޓްމްކުރާނަން. އިއިމްޕްލިމެންޓް

އްޔާ ލިިބއްޖެ މަްސ ދުވަސްވަރު 3ކުރެވޭނެ. ދެން އަިއިޑއަލީ ގާްތގަނޑަކަށް ގަނޑުމެންނަށް އެ އިމްްޕލިމެންޓްއަޅު

 ވެސް ތައް ސްވަރަށް ރިލެކްސްކޮށް މިދެންނެވީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ެއެވއާނަްސ ޕްރޮގްރާމް ނޑުމެން ހަމައަޅުގަ

 ހިންގައިގެން ގެންދެވޭނެ. ތެްނކިއު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެމް.އެމް.އޭ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އިމާދު ނީޒާ  ގަވަރުނަރ އެސިސްޓެންޓް

ކުރަނީ އެމް.އެމް.އޭ އިނގޭތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ ނޑު ރެްޕރެޒެންޓްމަކީ ނީޒާ. އަުޅގަޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނުޑގެ ނަ 

ފުރަތަމަ މި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޖެނަރަލް ކޮމެންޓެއް ލެޖިސްލޭޝަނަށް ފާސްކޮށްލާނަން. އަުޅގަނޑުެމން އެންމެ 

ކުރިން. މިހާރު ތައް ރެިއޒްމި ހަމަ މި ކޮންސަރން ެވސް  ން ްޑރާފްޓަށް ވާހަކަދެްއކިއިރު ލެޖިސްލޭޝަންގެ ިޑވިޜަ

 ކުރާ ފަރާުތން. އެއީ ފައިނޭންޝަލްފައިސާ ރެމިޓް ޓެކްްސެއއް ޓެކްސް ނަާގގޮތަށް މި އިްނނަނީ ވިތްހޯލްޑިންގ

އެއް ހަމަ މީރާއިން ފާހަގަކޮށްލެްއވިހެން . ަނގާ ކަމަށް ވަންޏާމުން ކުަޑުކޑަ ޑިފިކަލްޓީ އިންއިންސްޓިޓިއުޝަްނސް
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ކުރަން. ެއއީ މިސާލަކަށް ބޭރުގެ މީހެްއގެ އެަކއުންޓަށް އެދާ ފަިއސާ ބޫލުމެްނ ވެސް ޤަޑުވެދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނ

ކަށް ެދއްތޯ. އެަކއުންޓަ އި އިންނަ ެއކައުންޓަކުން ބޭުރަގއި އިންނަ ނުކޮށް މިދަނީ ހަމަ ބޭރުގަރާއްޖޭަގއި ހިޓް

އްޔާމުން އަުޅގަނޑަްށ އްޖެ ވެއޮ ގޭޝަންމި އޮބްލި ަވޒީފާދޭ މީހާއަށް އޮބްލިކޭޝަްނ އެމްޕްލޮޔަރ އާއި އެހެންވީމާ، މި

އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ ހަދާފައި  ދެން ކޮންމެ މެކޭނިޒަމެއް ހީވަނީ ޓެކްސް ެއވޯްޑކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަެވގެންދާނެހެން.

ތޯ މެކޭނިޒަމެއް ހެދޭއެ ލޫޕްހޯލެއް ފެނޭތޯެއއް ނޫން. ލޫޕްހޯލެއް ނެތް ގޮތަށް  ގައިބަލަންޖެހޭނީކީއެއް އެ މެކޭިނަޒމް

ޝަނަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނެ ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް ލެޖިސްލޭނަގާށޭ ިކޔާފައި ޓެކްސް އެޯވޑް ދެއްތޯ. ޓެކްްސއެއް

ވެސް މި ފުރުޞަތެއް ދެވެނީ އެކަންަތއް ކުރަން. ެދން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންެގ  ކަމަށް ވަންޏާމުން ައނެއްކާ ދެވިއްޖެ

ޅުގަނުޑ މީަގއި ހިނގާ ކަންތަްއތައް ވެސް ހަމަ އަހުންނާތީ މިހާރު އިކޮނޮއެްއޗެހި  އޮފީހުގެ ތެރޭަގއި އެފް.ައއި.ޔޫ އާއި

ިތ ހުރިހާ ކޮށްލަދޭނަން. ވަރަށް ގިނަ އިލީަގލް ލޭބަރ ފޯސްއެއް ާރއްޖޭަގއި އޮންނަކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ބްރީފް

ކުރަނީ ބޭންކިންގ ޖަމާއިސާ ފަކޮންމެހެން ނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. ދެން މި މީސްމީހުން ބޭފުޅުން

ހޭ ފަރާތްތަކަށް ސިސްޓަމުގެ ތެެރއިންނެއް ޫނންކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޚަބަރުތައް ލިބިގެން ހުންނާެނ އަންގަންޖެ

ކުރާ ަބއެއް ކަންތަްއ، ގޮތަކީ ބައިވަރު މީހުންގެ ފައިސާ އެކަކު މިސާލަކަްށ ވެސް އަންގާފަ. އެމީހުން މަސައްކަތް

ުތގަިއ އިނގޭތޯ. ފައި ފުރާއިރު މިދަނީ ކޭޝްގެ ގޮގެ ަފއިސާ އެކަުކ ކަެލޓްކޮށްލާބައެއް  ށް ަބިއވަރު ބަންގްލަދޭޝް ވަރަ

ވެސް ހަމަ އުފެދިގެންދޭ، އިތުރުެވގެން ވެސް ދޭ. ބޭންކް އެަކއުންޓެއް ހުޅުވާީނ  ގައިއޭގެ ސަބަބުން ބްލެކް މާކެޓް 

ތާ ދެއްތޯ. އެމީހުންނަށް އެކަނިތާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ކުރާ މީހުންސް ލީގަލީ މިތާނގައި މަސަްއކަތްވެ ހަމަގައިމު

އެކްޓިވް ރޯލެއް މީަގިއ ކުޅެގެން ނޫނިއްޔާމުން  އެހެންވީމާ، އެންފޯސްމަންްޓ އެޖެންސީތަކުން ވަރަށް

ކުރެވެނީ ތަންޮކޅެއް ކުޑަ އަުޅގަނޑަްށ ަޤބޫލުަމސް ދުވަްސ  3އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއެތި ިއންޓްރޮޑިއުސް ކުރަން 

އޮިފޝަލް ސިސްޓަމް އަޅުގަނުޑމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް -ކޮެޅކޭ. ެއއީ މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ އަން ދުވަސް

ހިނގާނީ. އެހެން ނޫނިއްޔާ އަނެއްކާ އޮފިޝަލް ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް އެލިމިނޭޓް ކުރެވިގެންނޭ އޮިފޝަލް ސިސްޓަމް 

އަުޅގަނޑު މިތަނަށް އެހެންވީމާ، ބޭންކްްސތަކަށް ން. އޮފިޝަލް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންާދނެހެ-ވެސް ހަމަ އަން

ބޭފުޅުންނާ ވެސް  ވާީތ އެބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކަމަށް އައުުމގެ ކުރިން އެންމެ ޮބޑު އެއް ބޭްނކަކީ

މު ފަހުން ތި ބޭފުޅުން ކުަރއްވާަފއޭ އޮތީ. ެއކަެދން ވިދާޅުިވ ކުރިން އިންަވއިޓްވާހަކަދަްއކާލާފައި މިައއީ. 

ހަމަ މިކަމަށް ވަކި ސްޕެޝަލް  ބޭންްކ އެކައުންެޓއް ހުޅުވުމަކީ އެްއެވސް މައްސަލައެއް ނޫން. ކުރަްއަވއިފިއޭ.ކެންސަލް

ބޭފުޅުން ހުޅުްއާވދެއްވާނެ. މިހާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްަގއި އެބައިން  ޓައިޕް އޮފް ބޭންކް އެަކއުންެޓއް ވެސް އެ

ަބއިން ބޭންްކ އެބްރާންޗް  29ބްރާްނޗް ެއ ހުރިހާ ބޭންކެްއގެ  34، ބްާރންޗް. އެހެންވީމާ  34ހެޑް އޮފީހާ ލަިއގެން 

އަތޮުޅތަކުަގއި ހުއްޓަސް ހުރިހާ ހުރިހާ އަތޮޅުތަެކއްަގއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބްރާންޗް. އޮފް މޯލްޑިވްްސގައި. 

ންްކެގ އެްކސެސްެއއް ނީންނާނެ ުކރާ ލޭބަރ ފޯސްއަކަްށ ބޭމަަސއްކަތް  ހުންނަ ކަމަށް ަވންޏާ ރަށްރަށުގައި ރަށްރަށުގައި
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އަނެއް ޅުވުމަށްފަހު. ޖެހެނީ އެމީހުން އަމިއްލައަށް ބޭންކް އެކައުްނޓެއް ހުމި ދާން ދެއްތޯ. އެމީހުންގެ މުސާރަ ނަގަން 

ކުރާ ގޮެތއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، ގޮްސގެން އެމީހުންނަށް އެކްސެސް ނެތް ކަމަށް އަތަށް ކާޑު ދިނުމަކީ ެއންކަރޭޖްމީހާ 

ކުރަން ފަހު އެމީހުން އެ މުސާރަ ބޭނުންދެން ސުވާލަީކ ކިހިެނއްބާަވއޭ މި މީހުންގެ މުސާަރ ޖަމާކުރުމަށް ވަންޏާ

ެއއްޗެހި އެބަ  އިއެމީހަކުގެ އަމިއްލަ ައއިޑެންޓިިފޭކޝަންތަކަކާ ވެސް ހަމަ ސެއް ހަދަންދާއިރުހަދާނީ. ދެން ރެމިޓެން

ކަމަށް ވަންޏާ ދަތިތަކެްއ ދިމާވާނެ. ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވެސް އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ރަށްރަށުގައި ނެތް ބޭނުންވޭ. 

  އެ ޑިފިކަލްޓީސް ދިމާވާނެ .އެކީގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާމި  ދެއްކީމި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބިއިރު ވެސް އެ 

ބަ އިން މި ގާނޫނުގައި އެ ތީގައި ވަރަށް އެމްފަރަސއިޒް ކުަރއްވާަފއި ވިދާުޅވެފައިމީ. ދެން ހަމަ ބޭންކް އެކައުންަޓކަށޭ

މިހާރު އަނެއް ހުރިހާ  ކުރެވެންޖެހޭނީ އެކައުންޓަށް. ެއަކމަކުރެމިޓްމި ފައިސާ  ެޗކަކުންނޭ ނޫނިއްޔާއެހެން އިން ކޭޝް

ވެްސ ތި އޭން. އެހެންވީމާ، ނީ އެމްޕްލޯއީްޒގެ ސެލެރީވަ ދައްތަކުން ެވސް އިެލކްްޓރޯނިކް ޓްރާންސްފަރ ހަބޭންކްސް

މިތަނަށް ބަލާލިން އަުޅަގނޑުމެން  ކުރަން. ދެން ސްޓެޓިސްޓިކްްސއަށް ވެސްއަުޅގަނޑުމެން ކޮމެންޓްން ށްލައިތުރުކޮ

ކުރެވިފައި މިއިންނަނީ ކުންފުނިތަކުންނާއި ބޭންކްތަކުންނާ ރެމިޓްރެމިޓެންސް ލާއިުރ މިހާރު ބަލައި އައުުމގެ ކުރިން.

ގަނޑުމެން ކަލްކިއުލޭްޓ ކޮށްލާފަިއ މިލިއަން. ދެން އަޅު  250 ސްިޓމޭޓްލީއެޕްރޮކްގާތްގަނޑަކަށް 

 7އަދަދަށް ބަލައިފިއްޔާމުން އޮތް ނަަގއިފިއްޔާމުން މި ފޯމަރ ސިސްޓަމުގެ ތެރެއަށް މިހާރު  3އެޕްރޮކްސްޓިމޭޓްލީ %

އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ިއކޮނަމިކް މިލިއަން ކަންނޭނގެ މީރާއަްށ އެ ލިބެނީ އަހަރަކަށް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް 

ކަންަތއްތަްއ ވަރަށް ގިނަ  ހެން. ެއއީ އިކޮނަމީގެ ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެޅުވާނެން މިއަށް އެްއޗެއް ވިދާންޓުޑިވެލޮޕްމަ

ފޯސް ބޭފުޅުންެގ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ިޑޒިަޝނެއް އެަބއިންހެން ފަހުން މިތަނަށް ލޭބަރ  އެ  ކުރަްއވާތީ

ގިނަ ލޭބަރ  ދެން .ގެންދާނެ މިންވަރާ ބެހޭ ގޮތުންއިުތރުވެ ިޑވެލޮޕްމަންޓް އެކްޓިިވޓީޒް އިތުރުެވގެންދާނެ މިންވަރާއި

ކުންފުނިތައް.  ޒްސިސްޓަމަްށވުެރ ބޮޑަށް ހަނި ޓްރާންސްފަރ ރެމިޓަރ ކުރަީނކީ ބޭންކިންގސިސްޓަމް ބޭނުން ފޯސް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ ގާނޫެނއް ނެްތ  ކުރަމުން މިދަނީ. މިހާރުކުންފުންޏެއް މިހާރު އޮޕަރޭޓް  6 އަޅުގަނޑުމެންގެ

ހެދޭނީ އެމީހުންެގ މަަސއްކަތު ރެމިަޓރޒެއް ެރގިއުލޭޝަންްސގެ ތެރެއިން އެފް.ައއި.ޫޔގެ މަށް ވިޔަްސ އަުޅގަނޑުމެން ކަ

 ެއކުރާ ރެމިޓަރޒްތަކާއި ެއއްޗެހި އަށް ހަމަޗެހި ބަހައްޓާފަިއ އެމް.އެމް.އޭ ަދއްކާަފއި ކޮީޕްޒތަކާއި އެއް ވޯކް ވިސާ 

ުކރަމުން މިގެންދަނީ. އެއީ ޅުގަނުޑމެން ލައިސެންސް ކެންސަލްގޮތަކަށް އަ ރިޕޯޓުކުރަމުން ގެންދަންޖެހޭނީ. އެނޫން 

ކުރުުމގަިއ ކޮންމެހެން އެކަން ރެގިއުލޭޓް ެބލުމުގެ ގޮތުންއިން މަނީ ލޯންޑްރިންގ އެކްސްޕެްކޓްސްން އަޅުގަނޑުމެ

 އެޖެންސީްޒއަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންޯފސްމަންޓްަވންޏާ އެްއވެްސ ކަހަލަ އިޝޫެއއް ދިމާާވ ކަމަށް އެގޮތަށް 

ފުޅުންނަށް ލާއިރު އެބަ ހުރޭ ހަމަ ތި ބޭންނާނެ. މި ސިސްޓަމު މަސައްކަތްުކރާ ގޮތަށް ބަލައިޕޯޓުކޮށްފައި ވެސް ހުރި

މި ސިސްޓަމް ވޯކްކުާރ ގޮތް ހަމަ ދަންނަވާލުމުގެ ޮގތުން އެބަ ހުރޭ ދިވެއްސެއްގެ އައި.ޑީ.ާކޑު ބޭނުންކޮށްގެން  އަނެއް

ގެްނ އިންސެއް ހަދާފައި އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންނާ ގުޅަތިން މީހަކަށް ރެމިޓެ ޝްގެ ހުންނަބަންގުލަދޭ
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 ވާހަކަ ދައްކަން ީކްއވެގެންތޯ މިހެން ހަދަންވީ، ބުނީ ތިމަންނަމެންގެ ރައްޓެއްަސކަށް ފޮނުވީއޭ. މިހާރު ރައްެޓއްސަކަށް 

ގުލަދޭޝްަގއި ފަސް ރައްޓެހިންނަްށ ތިވޭ ދެއްތޯ ބަނން ތަންކޮޅެއް ދަ ބޫލުކުރަޤަފޮނުވާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ލީގަލް -އި  ންތަކެއް. އެއީގިފްޓެއް ފޮނުވަނީ ދިވެހި ައއި.ޑީ.ކާެޑއް ބޭނުންކޮށްގެން. އެހެންކަމުން، މަސައްކަތު މީހު

ދިވެހި މީހުންނާ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ މި ދެނީ ދެއްތޯ. ަމސައްކަތް މީހުންތަކެއް. އެީމސްވިޔަްސ، ލީގަލް ވިޔަސް 

ންސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އެކަހަަލ ބައެއް ލޫޕް ހޯލްސް އަދި މަ ވެސް ހަމަ ކޮށްދޭންޖެހޭ ރެމިޓެމީހާގެ ކާޑު ދެއްކީ

އެބަ ހުރި. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ޓެކްެސއް ނަގާ ކަމަްށ ވަންޏާމު ތަންކޮޅެއް ގިަނ ދުވަހު މި ކޮން ކަހަލަ 

ލާފައި އެ ސިސްޓަަމށް ބަދަލުތައް ގެނެއްަސ އިތް ސިސްޓަމަށް ބަލަނީ. މިހާރު އޮބަދަލުތަކެއްތޯ މިއަށް ގެންނެވޭ 

ބޫލުކުރާ ގޮތް. ޤައީ، ައޅުަގނޑުމެން ވާނެ އިނގޭތޯ އެ ޕްސްކޭން މީހުން އެއިިވއްޔާ ނޫނީ މި ލޫޕް ހޯލްގެ ތެރެނެންގެ

ދާނެ ކަުމގެ ފުރުޞަުތ މީތި ިއމްޕްލިމެންޓްކޮށްފިއްޔާ މިހެން ވެ އި ންލާފަޑަވެްސ ދެންނެވިން މީިތ ހެދިއިރު  ކުރިން

އްޔާ އަެނއްކާ ެވްސ ޖެއްއި އޮތީމަ. އިތުރު ސުވާލު އޮވެ ގަނލީގަލް ޓާސް ފޯސެއް މިތާ-އެބައޮތޭ. އެހާ ބޮޑު އި 

 އަޅުގަނޑު ކުިރއަށްދާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ފެށިގެން މި ޓެކްސްގެ ފައިދާ ދިވެ 1ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ޙަޤީޤަތުގައި ޖޫން 

 ބަލާ އެކުެލވިފައި ިމއޮތީ. ދެން މިލިއަން މި އާމްދަނީ ގޮތުަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް 56މި އަހަުރގެ ބަޖެުޓގަިއ  އިބަލަ

މިއޮްތ  އިމިހާރު މި އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިކޮނޮމިކް ިޑވެޕޮލަޕްމަންޓުން މި ބިލު މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފަ

ށް އަދި ހަމަ ތި ބޭފުޅުން މި ބިލު ފަރުމާކުރުމަ މުަގއި ދިމާވެދާނެ މަްއސަލައަކާކުރުޒުގަނޑުމެންނަށް ތަްނފީގޮތުން އަޅު 

 ދެްއވުމަށް.ޯތ ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާލައިގެންގުުޅްއވާ ޚިޔާލުފުޅު ކޮބަ 

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު ޢުމަރު ސަޢީދާ  ކޮންސަލްޓެންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓްގެ 

ކުރިއިރުަގއި އެންމެ ބޮޑު ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުގަނޑު ސަޢީދާ އިނގޭތޯ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން. ބިލު ފަރުމާ

ރެ ުދވަހެްއ އެއް މަޤްޞަދަކީ ހަމަ ރާްއޖޭގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެިރންގެ ލޭބަރ ފޯސް މިދަނީ ދުވަހަކަށްވު

ވަމުންދާ މިންވަރަށް ލޭބަރ ފޯސްގައި އެބަހުރި ވަރަށް ގިަނ ހަމަ އެއާެއކުެއކީަގއި އިތުރު  އިތުރުވަމުން. ދެން

ގެ ަމއްސަލަތައް ެވސް ގިނަވަމުން އެބަދޭ. ޭއގެ ގންންގެ ތެރޭަގއި ހިއުމަން ްޓރެފިކިމައްސަލަތަކެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެ

ގެ ހަަމ އިތުރަށް ބިދޭސީންގެ މަސަްއކަތްތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދިނުމުގެ މައްސަލަައކީ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން

މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ވަރަްށ ބޮޑަށް ހަމަ ފެންމަތިވެފަިއ އޮތް މަްއސަލަެއއް އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، ރެމިޓެންސް 

ފުކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދަކަށްެވގެން މިދިޔައީ. ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ޓެކްސެއް އަޅުގަނޑުމެން ތަޢާރު
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ރެިގއުލޭޓްކުުރމުގެ ެއއް ވިސްނުމުެގ ތެރޭަގއި. ެރވެނިުއގެ އިތުރުްނ ބިދޭސީންގެ މަސަްއކަތްތެރިން ލޭބަރ ފޯސް 

ން މިކަން ކުރަންޖެހޭ އިންމެ ވެސް ކަހަލަ ނިޒާމެްއގެ ތެރެލޭބަރ ފޯސް ރެގިއުލޭޓްކުރުަމށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ކޮ

ސީންގެ މަސަްއކަތްތެރިންނަްށ ބޫލުކުެރވޭ. ދެ ވަނަ ކަމަކަްށ ބިދޭޤަންނަށް ޕޮލިސީ ލެވަްލގައި އެބަ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެ

ން ކަށަވަުރކޮށްދޭން އިޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއެ ބޭނުންވާ ރަްއކާތެރިކަން ެވސް ކޮންމެ ވެސް މިންވަަރކަްށ އަ

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަން ކަމަށް  އިއެބަޖެހޭ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ދިމާވަމުންދާ ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތަކަށް ބަލާފަ

އޮތް ެއއް ކަެމއްގެ ތެރޭގައި ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާަފއި މީރާގެ ފަރާތުން ވެްސ  އިއަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފަ އިބަލާފަ

ކުރުމުެގ ރން ވަރަށް ގިނައިްނ މި ޓްރާންސްފާއިދި އެމް.އެމް.ޭއގެ ފަރާތުން އަންއޮފިޝަލް ސިްސޓަމުެގ ތެރެއަ

ެމވެސް މިންވަރެއްެގ ޙައްެލއް ފަށަިއަގތުމުގެ ގޮތުން ކޮންެމވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް. އެކަންކަމަށް ކޮން

 އި މިންވަރެއްެގ ޙައްެލއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ަގާވއިދުަގއި ޕްރޮޕޯސްކޮށްފަ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކޮންެމ  އޮންނާނީ ރާއްޖޭގެ ވެިލޑް ވޯްކ ޕާމިޓެއް އޮެވގެން. އެހެންނޫނީ ވޯކް ޕާމިޓެއް ޮއެވގެން

ހުިރ  އިބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިައކަށް މުސާރަ އެްއވެސް ކަހަލަ ިއނާޔާތެއް ދޭންވާނީ ރާއްޭޖގަިއ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ

ެއކައުންޓެއް މެުދވެރިކޮށް ހަދާ ގޮތަށް އިނގޭތޯ. އެހެްނ  އިބޭންކެއްގެ އެމްޕޮލޯީއގެ މައްަޗށް ނަންމަތީގައި ހުޅުވާފަ

ލީގަލްކޮށް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަން އޮފިަޝލް ޓްރާންސްތަކުން މިދާ -ގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އިހެދީމާ އަޅު

ގެ ތެރެއަށް ވަެދގެން ދިއުމަްށ ރޓްރާންސްފާތައް ކޮންމެވެސް ިމންވަރެްއގެ ތެރެއަށް މި އޮފިޝަލް އަން ޓްރާންސްފާ

އި، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެ ތެެރއަށް ކަަށވަރު ކުެރިވގެްނ ފުރުޞަތުތަކެއް އެބަ ފަހިެވގެން އެބަދޭ. ހަމަ ެއއާެއކުެއކީގަ 

އާއި ޢިނާޔަތްތައް.  އެބަދޭ އޭރުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ

 މެންޓް ގާނޫނުަގއި މިބުނާ ގޮތަށް ވެސް އަދި ކޮންޓްރެކްޓްތަުކގައި މި ބުނެފައި އޮންނަ ގޮތަށް ވެސް އިއިމްޕޮލޮ

ުރ ންކުރުމަށް ޓަަކއި ެއކަން އެންފޯސްކުރުމަށް ަޓކަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިތުޤީފުޅުން ލިބިގެންދާކަން ެއަކން ޔަބޭ

ން ފަިހވެގެްނ އެބަދޭ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، އެކަންތައްަތއް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހާސިުލވޭ. އިމަގުތަކެްއ މީެގ ތެރެ

ހަދާއިރުގައި އެކްެސސްބިލިޓީގެ  ރފާހަގަކުަރްއަވއިފި މި ޓްރާންސްފާއިން .އޭ އެއާެއކުެއކީަގއި އެމް.އެމް ދެން، ހަމަ

އިޝޫ ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި މުސާރަ ޖަމާކުރުމަށްފަހު އަނެއް ބިދޭސީ މަސަކަތްތެރިންަނށް މި މުސާރަ ނެގުމުެގ 

މުން ދިމާވެދާނެ ތުދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި މި ކުިދކުިދ ރަށްރަށުގައި ސިދާ ބޭންުކތައް ނެ

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ދަނީ އެ ސްޓެޕާ  އްުލކުރުމަށްޙަގަނޑަށް ހީވަނީ އެ މައްސަލަަތއް އަޅު  މައްސަލަ. ދެން

ދިމާލަކަށް ނޭނގޭ. ބޭންކިން ސެކްޓަރގައި ެޓކްނޮލޮޖީެގ ޒަރިއްާޔއިން މިހާރު އަޅުަގޑުމެންނަށް މޮބައިލް ފޯނު 

ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ  ގތައް އެބަ ހެދޭ. އެބަ ބޭުނން އެބަ ކުެރވޭ. މޯަބއިލް ޭބންކިންމެދުވެރިކޮށް ވެސް ޓްރާންްސފާ

ރަށްރަށަކަށް ވެސް އެބަދޭ. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ައޅުގަނުޑމެންގެ ބޮޑެތި އާބާދީަތއް ަކަވރކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާމު 

ތެރެއަށް ކަވަރކުެރވި ޭއގެ ތެރެއިން  ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރީްނގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެ
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އާިއ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭގެ ލީގަލީ މަސައްކަްތކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ލީގަލީ އެ ލިބެންވާ މުސާރަ

ން ކޮންެމެވސް މިންވަރެއް އިކޮނޮމިްކ އިޅުން އޮންނަ ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެޢިނާޔަތްތައް ލިބެވި މިތަނުެގ އެ ބޭފު

ން އެބަ ލިބިގެން އެބަދޭ. ދެން، އިމްޕްލިމެންޓޭޝަނާ އިންކަމެއް މި ބިލުގެ ެތރެޤީާސކިއުލޭޓްކުެރވޭނެކަުމގެ ޔަ އިތެރޭގަ

މަރުޙާލާ އެކީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުެރވި ެއ  ޒީތަންފީއެީކގައި 

ވިދާެނ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނުޑ މަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަގުގައި ކުރެ އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައު

ބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގޮތުަގއި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ މިހާރު މި ތިބި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤަ

ވަންޏާމު ލީގަލީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ  އަދަދަށް ބަލާއިރުގައި އިިމގްޭރޝަންގެ ތަފާތު ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ކަމަށް

ލީގަލީ ގާތްގަނަޑކަށް -ސިސްޓަމުގެ ތެރޭަގއި ސަތޭަކ އެއްލަްއކަ ވިހި ހާސް ވަރަކަށް މީހުން އެބައުޅޭ. އަދި އި 

ވިއްަސކަށްހާސް، ނޫނީ ތިީރހަކަށްހާސް ބިދޭސީން އުޭޅ ކަމަށް މަޢުލޫމާތުތަކުން އެބަ ދައްކާ. މި އަދަދު 

ގުަގއި މިހެން ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބަލާ ކަމުގައި ވަީނނަމަ މި އަދަދުތައް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރި މަ 

ދުވަހަކަށްވުރެ ުދވަހެއް އިތުުރވަމުންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑމެންނަށް މި ލަފާކުރެވެނީ. ެއހެންކަމަށްވާނަމަ ރާއްޖޭެގ 

ވަމުންދާ ދަނޑިވަެޅއްަގއި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އިކޮނޮމީގެ ތެރެއަށް ވާންނާނެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ައދަދު އިތުރު

ނޭނގޭ މި މު ކަމެއް ކަންން ށް މުހިމިކަހަލަ ހަރުދަނާ މެކޭނިޒަމެއްގެ ތެރޭން ލޭބަރ ފޯސް މެނޭޖްކުރުމަކީ ވަރަ

 ޅުގަނޑުމެން މި ަވގުތު އަ ެއޑްރެސްކުރުމަށް ޓަަކއި. އެއީ  ދަނޑިވަުޅގައި. މިހާރު ރާއްޖޭަގއި މި ހުރި މައްސަލަަތކަށް

 ންާވ ކަންތައްތަކަކީ އިނގޭތޯ މި ިބލާ ގުޅޭ ގޮތުން. ުޝކުރިްއޔާ.ޓްކޮށްލަން ބޭނުއިމި ހައިލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރަޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. 

 ޓުގެ ުފރުޞަތެއް އަުރވާނަން. ެއއަްށފަހު އަޅުގަނޑު އަނެްއކާމިނި 3އަުޅގަނޑު  ރި މެންބަރަަކށްކޮންމެ އިްއޒަތްތެ

ވެސް ތި ބޭފުޅުްނ ސާފުކުަރން ބޭނުންވާ ކަންކަްނ ސާުފކުރުމަށް ޓަކަިއ މި ބޭފުޅުްނނާ އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު 

 ހު ފައިސަލް.ޘްމާނު އެއަށްފަހު ބާރީ، ދެން، އެއަށްފަޢުމިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަމީލު  އަރުވާނަން.

 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އީއްރިރު. ައޅުަގނޑު ވަރަށް ޝުކުރުވެިރވަން ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ތި ދެއްވި މަޢޫލުމާތަށް ޓަކައި ތިޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ށް ގިަނ ބޭފުޅުންގެ އިޝޫތަަކކަށް ހަމަ ބައެއް އިޝޫތަަކކީ އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ތެޭރގައި ވެސް ހަމަ ވަރަ

ވެގެން މިދިޔައީ. މި ގާނޫނާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެން މުޅި ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ބަލާއިރުަގއި 

އަޅުގަނޑުގެ ވެސް އަދި ޮކމިޓީގެ އެހެން ބޭފުޅުންގެ ވެސް މި ބޭއްވި ބައްދަލުުވންތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު 
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އައި މި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މި ދައްކަން މި ޖެހެނީ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރާ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ.  އިޝޫައކަށްެވގެން

އި ބޭންކިްނ އޮންނައިރުަގއި މިވާ ގޮތަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި އާބާދީތަުކަގއި ކުދިކުދި ރަށްރަށުަގއި ދިރިއުޅޭ އާބާދީތަުކގަ

)ނ( ަގއި  ސާ ދެްއޭކނެ ގޮތެއް ނެތި އަދި މީަގިއ މި އޮންނަނީން ފައި އިނިޒާމެއް ނޯވޭ. ދެން އެ ިނާޒމުގެ ތެރެ

މަނާ ރުރުފިޔާ ާއއި ފަންާސސްހާސް ރުފިޔާެގ ޖުހާސް )ހ( އާިއ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ިދހަމި އޮންނަނީ  އިބަޔާންކޮށްފަ

ފާސްކޮށްލެވިއްޖެ  އަންނަ ވާހަކަ އެބަ އޮތް. އެެހންވީމާ، މި ގޮތަށް މި ގާނޫނު މިހެން އޮވެގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

 ްއ. ދެން ތަކެއް ެވގެންދިއުމަކީ ހަމަ އެކަީށގެންވާ ކަމެމަނާރުޖުކަމަށް ވަންޏާ މި ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ބޮޑެތި 

ަނ ގާނޫނީ ގޮތުން ަޞއްޙަ ވަނަ މާއްާދގަިއ މި އޮން 2އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭުނންވާ އަެނއް ޮޕއިންޓަކީ ީމގެ 

މިއޮތީ ީކއްެވގެްނތޯ. ދެން. ޞައްޙަ ނޫން  އިގޮުތަގއި. މި ޞައްޙަ މިތަނަށް ޭބނުންކޮށްފަ ައކުން ނަގުދުގެފައިސާ

ބޫުލކުރެވެނީ. ޤަގެން ުނވާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ފައިސާ ދަްއކާނެ ކަމަކަްށ ައުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނުަގއި މިހެން ލިޔެ

މާއްދާ މި ބުނާ ގޮތުން  2ރާއިރުަގއި މިހާރު މި އަނެއް ކަމަކީ ަނގުދު ފައިސާައކުން ނުވަތަ ެޗކަކުން ޖަމާކު ދެން

މަނާވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ރުޖުހަދާކަމަށްވަންޏާ މި ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ  ރމިސާލަކަށް، އިެލކްޓްރޯނިކް ޓްރާންސްފާ

ނެްއ އަ ބޭނުންވަނީ އެކައުންޓަކަށް. ދެންބާވައޭ. އެހެން ގޮތަަކށް ޖަމާކުރެވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ. ޖަމާކުރަން އޮންނާނެ

މީހުންނާިއ ފަރާތުން ޭގަގއި ގެންގުޭޅ މީސް ކަމަކީ މީަގއި މި އޮންނަނީ ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތުން މިސާލަކަށް، ަވޒީފާ ދޭ

ނޫނިއްޔާ މި ގެންގުޭޅ މީސްމީހުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނޫން ެއހެން މީހަކު މި ފައިސާތައް ަޖމާކޮށްފި ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ 

ކަމުން ސަލާމަތްވުމުގެ ުފރުޞަތު އޮންނާނެހެން ހީވަނީ މި ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ، މި މި އޭނައަށް ހަމަ ގާނޫނީ ގޮުތން މި

ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު އަޅުގަނުޑމެން ބައްޓަންކުރެވިފައި ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު 

ށްލަން މި ކީއްެވގެންތޯ މިގޮތަށް މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ެވސް ބޭނުންވޭ ސާފުކޮ

 ގާނޫނުަގއި މި ގޮތަށް ފާހަގަޮކށް މިއޮތީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ޓްކޮށްލި ވާހަަކ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި އިޅުގަނޑު ކުރީ ުދވަހު ެވސް ހައިލައްރިރު. އަ ޤަ ޝުކުރިއްޔާ މު

ހާސް  ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ވިއްަސކަށް ނާއެކީ ހިއްސާކޮށްލަްނ ބޭނުން. އާދެ! ގާތްގަނޑަކަްށ ތަފާތު ހިސާބުބޭފުޅުން

އެ މަަސއްކަތްކުރާ މީހުން އަންނަނީ ދުވަހެްއ  ހާ މީހުން ރާއްޖޭގެ މަަސއްކަްތކުރޭ ވަަގށް. ދެންނުވަތަ ތިރީސްހާހަކަށް

އް ަވުޅގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަ ދުވަހަކަށްވުރެ އިތުުރވަމުން. އަޅުގަނޑު މި ދަނޑި

ގައި އެ ގާނޫނު ފުރިހަމަ ކުރުމުަގއި މިހާރު ވެސް ިމފަދަ ގާނޫނެއް އުފެދިގެންދާއިރު ޒުއިމިގްރޭޝަްނގެ ގާނޫނު ތަންފީ

. އެހެންވީމާ، އަުއ ނުކުރެވޭތީ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ކަމެއް މި ބިލަކަށް ވެސް ނާންނާނެ ޒުތަންފީ

ހުރި ގާނޫނުތައް.  އިކުރަން ނިމިގެންދާއިރުގައި އެބަޖެހޭ މިހާރު އުފެދިފަޒުލުތަކެއް ފަރުމާކުރެވި އެ ތަންފީބި
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ކުެރވެން. މިހާރު ބަލާލިޔަސް މާލޭގަިއ ޒުރޭޝަން ގާނޫނު ރަނގަޅަށް ތަންފީމިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަްށަވންޏާ އިމިގް

ވިްއކާ ތަނެއްަގއި އެ ތިބީ ހަމަ ބަންގާޅު މީހުން ހަމަ އެކް ޓަކަށް، ދު ޓަކަށް، ތިން  ހުރިހާ މާރުކޭޓު ތަރުކާރީ

ހަމަ ފިހާރަތަކުގައި ވެސް މީހުން އެބަ ތިބި. އަޅުގަނޑު މިހެން  ކިޔާލަ. ދެންޓަކަށް، ޕަންޓަކަށް، ދަސްޓަަކށް ކިޔާލަ

މިފަދަ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހަމަ  ދަންނަވާއިރު ައޅުގަނޑުމެން ާގނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑުމެން

ވަރަށް އިސްކޮށް ސަރުކާުރގަިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ހަމަ ނެޓް ވޯކެއްގެ ތެރޭަގއި ރޭިވގެން މިކަމަށް ތަރުހީބުދީ 

ވަަނ . ދެކުރަން. މިއީ، ެއއް ޕޮއިންޓްމިކަން ކުރަމުންދޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، އެބަޖެހޭ މި ގާނޫނު ރަނގަޅަށް ތަންފީޛު

ޕޮއިންޓަކީ މީރާގެ ބޭފުޅުން ެވސް މިތާނގައި ތިއްބެވީމާ ގާްތގަނޑަކަށް މި ެއވްރެޖު ގޮތެްއގައި ވިހި، ނުވަތަ ތިރީސް 

ހާސް މީހުންނަށް ބަލާ ކަމަށްވަންޏާ މަހަކު ސަތޭކަ ފަްނސާސް ޑޮލަރުެގ މަގުން އެްވރެޖްކޮށް މިދެންނެވީ އާދަިއެގ 

ކުރޭ ބައި މިިލއަނެއްހާ ކުރޭ އިނގޭތޯ. ާރއްޖޭއިން ޭބރު ޑަކަށް ރާއްެޖއިން އެަބ ބޭރު ލޭބަރުންނަށް. އެ މީހުން ގާްތަގނ

ރުފިޔާ. އަހަރަކު. ބައި މިލިައނެއްހާ ރުފިޔާ. އެ ބައި މިލިއަން ރުފިޔާ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހޯދަން ދެއްތޯ. މި 

ސަރިކއުލޭޓްުނވެ އެހެންވެއްޖެނަމަ، މި ަބިއ  އިދަންނަވާ އެްއޗަކީ މި ވަގަށް ބޭރުވެގެންާދއިރުަގއި މި އިކޮޮނމީ ތެރޭގަ

މެން އެބަޖެހޭ މި ގާނޫނު މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތިން ަޕސެންޓަކީ ވެްސ ފުދޭ ވަރަަކށް ބޮޑު ެއއްެޗއް. ައޅުގަނޑު 

ބޭރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް  3ކުރާއިުރގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިކަން މި ވަގަށް ބައި ބިލިއަން ރުފިޔާގެ %ޒުތަންފީ

ޑޮލަުރގެ ރޭޓުން ގާތްގަނަޑކަށް  150މެން މި ގާނޫނު ފަރުމާކުރަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފިން އަޅުގަނޑު

މަހަށް ބައި ބިލިއަން  12ޑޮލަރުގެ ރޭޓުްނ، ެއއީ،  150ވިހާހާއި ތިރީސްހާހަށް މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު މަހަކު 

ދޭ ވަރަކަށް ބޮޑު އެއްެޗއް. ފު ކީ ކިހާވަރެއް ހެއްޔޭ. ެއއީއަ  3%ރުފިޔާ އެ މީހުން އެބަ ވައްަކންކުރޭ. އެ ވައްކަުމގެ 

ތައް ބަނގުރޫްޓވެގެންދާނެ. ެއއް އަުޅގަނޑުމެން ބަލާއިުރަގިއ ކުދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި މަނާރުޖުވަނަ ކަމަކީ ދެން ދެ

ންނަށް ބިދޭސީންނާ ުޅަގނޑުމެލަތަށް ބަލާއިުރގައި އަޙާރާއްޖޭގެ ލޭބަރ ާމކެޓް މިއޮްތ  ކޮންމެ ގޮތަށް ިވޔަސް އެއީ 

އަދި އަުޅގަނޑުމެން ޒުވާުނންނަށް މި ފުރުޞަތު ދޭން  . ެއއީށްގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް މަސައްކަތްކުރެޭވކައަޅު އިނުލަ

ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ަޙޤީޤަތަކީ ލޭބަރުން ބަންގާޅުންނާ އަދި އެހެން ރަށްރަށުން  އިގާނޫނުތަކަށް ާގވައިދުަތއް ހެދިފަ

ުޅގަނުޑމެންނަކަށް ނެތް ކުދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަްއ ެދމެހެއްޓޭކަން. އެހެްނވެއްެޖ މީހުން ނުގެނެސް އަ

ގެ ކުރާ ބައި އެބަޖެހޭ ކެޓަގަަރިއޒްކުެރެވން. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި މަނާރުޖުކަމަށްވަންޏާ މި ކެޓަގަރީ އިނގޭތޯ. މި 

 ބޮޑެިތ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް. ެއއީއި އެއަްށވުރެން ކެޓަގަަރއިޒޭ މިދެންނެވީ ކުިދ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެިރންނަށާ

ވަްއކަން ރެމިޓެންސް ނުދީ ވެސް ބޮޑެތި ިވޔަފާރިވެރިްނ ބޮޑުކޮށް ދާނީ. ކުދި މެުދ ފަންތީގެ ިވޔަފާރިވެރިން 

ކުޑަކޮށްދާނީ. އެހެންެވއްޖެ ަކމަށްވަންޏާ މީގައި އެންމެ ޮބޑު މައްސަަލއެއް މި ދިާމަވނީ ކުދި މެދު ފަންތީގެ 

ކުރެވުނަސް  މަނާރުޖުެއުކރާ  އިއެ ކެްޓގަރަިއޒެްއކޮށްފަ އިފާިރވެރިންނަށް. އެހެންވީާމ، އެ ދަރަޖައަށް ބަލާފަވިޔަ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުން މައްސަލަ 
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އެންމެ ފަހު ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި  އަޅުގަނޑު ން. ދެންއިެވގެންދާނެހެން މި ގާނޫނުގެ ތެރެޙައްލު

ކުރަން ވެްސ ޒުގެ ތެރޭގައި މި ތަންފީތިން މަސް ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ހަ މަސް ދުވަހު

ރާތްތައް ވެސް މި ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން. އޭރުން ބޭންކުތަކާއި އަދި މި ެއހެން ސަރުކާރުގެ އެހެން ފަ

 ކުރުމަށް ތައްޔާުރވެގެްނދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.ޒުންފީތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ލަްށ. އެއަށްފަހު ޝާހަޞަނީ ފައިއާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަ

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ލާޒިމުކުރުމަކީ  ސީއެއްެގ އަތުން މުސާރަ ބޭންކަށް ޖަމާކުރުންއްރިރު. މި ކޮންމެ ބިދޭޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭންކަްށ ޖަމާކުރުމުން އޭގެ ރަނގަުޅ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ޤައަޅުގަނޑު ެވސް 

ން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަކީ އެކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް، މީގައި ފާހަގަޮކށްލަ

މިކަމަށް ތައްޔާރުތޯއޭ. އެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ ވެސް އަޑު ިއިވގެންދިޔައީ ާރއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަުކގައި ިމ 

ވުރެ ގިނަ އަށް  180ރާންޗް. މި ރާއްޭޖގައި ބް 34ިވޔަްސ   ށް ބަލާލި ކަމުގައި ހުރީ ގާތްގަނަޑކަށް ބީ.އެމް.ެއލަ

ބަ އުޅޭ. މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބިދޭސީން އެބަ އުޅޭ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަމަ ގިނަ ކަމަްށ ރަށްރަށުގައި މީހުން އެ

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބާރީ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ހަމަ ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ވަރަށް 

ގިނައިން މި އުޅޭނީ. އަދި ފަޅު ރަށްތައް ވެސް ޑޮލަރުގެ މުސާރަ ލިބޭ މީހުން ހަމަ  150ޑޮލަރު  100އާދަިއގެ 

އެބަހުރި. ވަރަށް ގިނަ އަދަދަަކށް ރިސޯޓްތައް ވެސް އެބަހުރި. އެހެން ހުރި އިރު އެގޮތަށް ލާޒިމުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ 

ތި ގާނޫނު ަގނޑުމެންނަށް މީއޭގެ ހުރި ހަމަ އުނދަގޫތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރިޢާޔަތްކުރެިވގެންތޯ މިހާވަރަށް އަޅު

ފި ކަމަްށވަންޏާ މީގެ ވަރަށް ގިަނ ފައިދާތަެކއް ހުިރ ވާހަކަ މި ެދއްކެނީ. އަުޅގަނޑަށް ބޮޑަށް މި ފެންނަނީ އިހިންގަ

ޑު ދެ ވާހަަކ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަށް ހަމަ ވިސްނާލަން އަޅުގަނ

އި ބުނާ ގޮތުން ައޅުގަނޑު ހަމަ ތަންކޮޅެއް ކައިރިން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ަވޒީފާ އަދާކުާރ މި ގާނޫނުގަ ދަންނަވާލަން. ދެން

ރެމިޓެންސް  3ަވނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ % 2016ޖޫން  1ބިދޭސީން 

ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ދައްކަންެޖހޭ. އެހެން ކަމަށްވަންޏާ، މިހާރު މިއޮތީ ފޮނުވައިފި

ކިހިނެއްތޯ މިއަކުން ާލޒިމެްއ ނުކުރޭ ކޮންމެ މީހަކު ފަިއސާ ފޮނުވާ ަވކި މާލީ އިދާާރ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާކަން. 

އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއގޮތަށް ނޫން މި  އިބޭންކަށް ޖަމާ މިކުރަނީ ެއއިްނ ެއއްެޗއް ަނގަން ކަމަށް ޮބަޑށް ހީވެފަ

ކުރީގައި ވެސް ިއއްޔެ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ކަށް ފާހަގައެއް ނުކުެރވޭ. ދެންން ދިމާވާތަނެއް ައޅުގަނޑަ ދޭތި މުޅި
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މި އޮންނަނީ  އިވެސް މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަަކށްވެފަ ފާހަގަކޮށްލިން މީގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ އަބަދު

ދިނުން ކަމަށްވަންޏާ. ކޮންމެ ގޮތެްއ އިހޯދަ ޒީފާ އަދާކުރުުމެގ ފުރުޞަތުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިވެހީންނަްށ ބޮޑަށް ވަ 

އޮތް ތާނގަިއ  ައދި ކުރިއަށް ށްޑޮލަރު ނުގެނެސްާވކަ 150ޑޮލަރު،  100ވިޔަސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދަކު މި 

 100. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެ ލޭަބރ ފޯސްއަކަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް މީހުން ނުގެނެވޭ. ށްވެސް ނުގެނެްސާވކަ

ޑޮލަރު ލިބިެގންނެއް އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކަށް މިއަދަކު ނުކުރެވޭނެ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ،  150ޑޮލަރު، 

ރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ވިސްުނމަކަށްވާންވީ ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑެތި މުާސރަތައް ލިބޭ ފަ

ދިނުން. އެހެން ކަމަށް އިެއ ފަރާތްތަކަށް ހޯދަ ޒީާފ ބޮޑަށްނޭނގޭ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދިވެހިންެގ ވަ ހިތްވަރުދިނުން ކަން

ގަނެގެން އަުޅގަނޑުމެން އުޅެންވި ސަބަބެއް ެއބައޮތްތޯ. މިއަށްވުރެ ބޮޑު އިޑޮލަރު ހިފަ 150ޑޮލަރު،  100ންޏާ ވަ

ޑޮލަަރށްވުރެ ބޮޑަށް ލިބޭ ބައެއްގެ ައތުން ނަގާ ކަހަލަ އުސޫލެއް  500،1000ގެ ޓެކެެސއް ނަމަވެސް  5އް %ޓެކްސެ

 ން މި ވިސްނާކަމަށްވަންޏާ. ދެންއަރާ ާއމްދަނީއަށް އަުޅގަނޑުމެއްވެޯތ، ެއވެސް އަުޅގަނޑު ހިތަށްގެންގުެޅވެންީވ ކީ ނު

ވެސް  އަށް ިވސްނާލާއިުރގައި މިހާރު ވެސް ހަމަ ބަެއއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން އިއްޔެމަނާ ރުޖުއޭގެ އިތުރަށް މީަގއި 

ކުރާ މީހަކަށް މި ލިބެނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ދިހަވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ.  ފާހަގަކުރެްއވި ދަނޑުވެރިކަްނ ކޮށްގެން

ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ދަްއކާ ކަމަށްވަންޏާ މުޅި އަހަުރ ދުވަހުގެ އާމްދަނީ ވެްސ  މަނާރުޖުލިބޭއިރުަގއި އޭނަ 

ނީ މިހުރިހާ ކަމަކަށް ދޫކޮށްލާއިރު އަުޅގަނޑަށް ހީވަިއ އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފަ ދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، މި ގާޫނނަށް

ވިސްނިގެން ީމގެ ސަބަބުން ދިމާވާނެ ހުރިހާ ދަތިތަކަކާއި މީހުނަށް ނުވަތަ ކުރިމަތިވާނެ ގެއްލުންތަކަށް ވެްސ 

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެަބޖެހޭހެން. ފަސޭހަތަކެއް ހޯދައިދޭން އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިެގން ގޮއްސަ މިއީ މުޅިްނ 

ބަޔަކު ވަްއޓާލެޭވގޮތަށް ކަމެްއ ކޮށްފިކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށްބޮޑު މައްސަލަެއއް.  ނުބައި މަޅިއެްއގެ ތެރެއަށް

މުއައްަސސާގެ ފަރާތުން ވެސް މި އަޑުިއވިގެންދިަޔއީ ޙަޤީޤަުތގައި މީަގއި މައްސަލަތަެކއް  3އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މި 

އެބައެނގޭ ފުިރހަމައަށް މި. އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި. އަުޅގަނޑުމެން ތަްއޔާރު ނޫންކަމަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ނޫނު ައޅުގަނޑުމެން ައލުން ރީޑްރާފްޓު ކުރުމަީކ ގާއި ިމ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ މިންވަެރްއގަ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްހެން. އެކަންތައް އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ދަންނަވާލީ. 

 އްާޔ. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝާހް.

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ން ޙާސިލުކުރަން ގެ ޖުމްލަ މަޤުޞަދާއި އަދި މީގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑަށް ވެސް ީމގެ ބިލު

މަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ުރގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަމިނިސްޓްރީން ބޭނުންފުޅުވާ އަދި ސަރުކާ

އީދުކުރަން. އަިދ އަުޅގަނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެމަގުތައް އަޅުގަނޑުމެްނ ތާ

ންގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ ފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތް ވެްސ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް. އެއާެއކު ވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަންދޫބު

ތިބޭކަމަށް ވަންޏާ ރަްއޔިތުންެގ ހުރި ކޮންސަރންތައް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރެއިްޒކުަރން. އަދި ޖުމްލަގޮތެްއަގއި 

ންަނށް ލުއި ފަސޭހަގޮތަކަށް ިމ ނޫނެއް ުވޖޫދުވެގެންދާއިރު ަރއްޔިތުގާވެސް ބޭނުްނވާނީ މިފަދަ ކޮންމެ  ސަރުކާރުން

ްއ ނޫނުތަގާުތގައި ޫދކޮށްލާކަށް ނޫން. މި ނޫެނއްެގ ގޮގާތަންފީުޒކުރެިވެގން. ހަމައެކަނި ނޫނުތައް ގާ

ނޫނުތައް އޮތުން. އޮންނަިއރުގައި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަުކރެވޭ ބައެއް ނުކުތާތަްއ ގާތަންފީޒުކުރެވޭެނގޮތަކަށް މި 

އިން އަުޅގަނަޑށް ސާފުނުވާ އެއްކަމަީކ އިްއޒަތްތެރި އެހެން ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވެދެއްަވއިފި. މީގެ

ފައިޞަލް ވެްސ އެ ވިދާުޅިވފަދައިން މި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ހީވެފަިއ މިއޮތީ ުމސާރަ، ދެން ެއއީ ވެދާނެ 

ރެގިއުލޭުޓކުރުމަށް ޓަކައި ނުަވތަ އިތުރަށް ގަވާއިާދއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ކަންތައްތަުކގައި ކޮންމެެވސް ވަރަކަްށ 

ޅުގަނޑުމެންނަށް ލިމިޓޭޝަނެއް ނުވަތަ ކޮންމެވެސްވަެރްއގެ ހިފެހެއްޓުންތަކެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރެވިފައި އޮްތ އަ

ޕަރސެންޓުންތޯ ނުވަތަ އެީއ އެމީހުން ބޭރަށް ފޮނުވާ  3ކަމަކަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ ޓެކްސް ނެގެނީ މުސާރައިގެ 

ން ކުރާކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެްނނަށް ވެސް މިއަދު އެނގޭ ފައިސާއިންތޯ. ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން ެއކަ

ޙަޤީޤަތެއް ައޅުގަނޑުމެން ެއންމެންނާއި ވެސް ބިދޭސީންާނއި މިއޮތީ ގުޅިަފއި މަަސއްަކތުގެ ގޮތުން. އެހެްނވީމާ 

ނެއްތޯއޭ ވާނީ ަބދަލުގައި ކިހި ބިދޭސީން ފައިސާ ފޮނުވަީނ ކިހިނެއްކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެބައެނގޭ. އޭގެ 

ގޮތަކަށް އޮެވއްޖެއްާޔ  ގެ ގޮުތގައި ތިބޭފުުޅން ވިސްނަވާފައި އޭތި ނެޭގނ3ެމިސާލަކަށް އެ މުސާރައެއްެގ %

އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ބޮޑަްށ ރެިގއުލޭޓުކުރުމަށް ަޓކަިއ ނުވަތަ ތަންފީުޒކުރުމަށް ޓަކަިއ ވަރަށްބޮޑު ތަްނ 

ެއކު އަުޅގަނުޑމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއްކަމަކީ، މިހާރު މި ޓެކްސް ފަސޭހަވެގެންދާނެހެން. ދެން އަނެއްކަމަކީ މިއާ

ދައްކަން މިޖެހެނީ ނުވަތަ ޓެކްސްގެ ކަންތައްތަުކގެ ޒިންމާން މިހެނީ ފައިސާ ފޮނުވާ މާލީ އިދާރާ ދެއްތޯ. ބޭރަްށ 

ނުވިކަމަށްިވޔަސް ނުވަތަ ެއ ފައިސާ ފޮނުވާ. މާލީ އިދާރާއިން އެ ފައިސާ ފޮނުވާއިރުަގިއ އެ އިދާރާއިން ފައިސާ ނުފޮ

ނޫނަކުން ގާންގެ ޒިންމާައކީ. ެއހިސާބެއް މި ޓެކްސްއަށް ޒިންމާ ނުވިކަަމށް ވިޔަސް ދެން ކޮަބއިޯތ އެމީހު

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ސާފެއް ނުވޭ. މާނައަކީ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސއިން މީހެއްގެ ޓްރާންސްފަރއެއް މިހަދަނީ ބޭރަށް 

ެޓކްސްެގ ގޮތުަގއި ނުނެިގޔަސް ދެން ކިހިނެއްކަމެއް ިމވަނީ ެއއީ  3ށް ަވންޏާ އޭގެ %ޑޮލަރު. ހަދާކަމަ 100

ކު ފޮނުވާލާކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ސާފެއްުނވޭ. ނުވަަތ މިސާލަކަށް ޕޯްސޓް އޮފީސްެގ މަނީގްރާމު މީހަ

ނޫނުތަކުަގއި ޮއވެދާނެ. ގާހެން ހާބެހޭ އެފަހަރެއްަގއި ޓެކުނޫނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ސާފު؛ ގާމި 

ނޫނު އެގޮތަށް އެ މާލީ އިދާރާައަކށް ޒިންމާކުރާ ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ގާމި އެހެންނަމަވެސް 
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އްކާ އެްއ މިއަށްތުރެ ތަފުޞީލުކޮށް އެަކން ލިޔެވެންޖެހޭނެ. ދެން ހަމައެާއއެކު ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ހަމަ ދަ

ވިަޔސް ބޭްނކުތަކުެގ ތެރޭަގއި ރޯުލާވ  ގޮެތއް ޚިލާފަށް މިއުޅޭ ބިދޭސީން. ދެން އެީއ ކޮންމެ ވާއިދާވާހަކަެއއް ގަ 

ފައިސާައކީ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އިކޮނޮމީއަށް ޭއގެ ސަބަުބން ހަމަ ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ. އަދި އަުޅގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ވެސް އަދި ބޭރު މީހުންނަށް  މިހާރު ވެސް މިދައްކަނީ ޑޮލަރު ލިބުމުގައި އުނދަގޫތަެކއް

 ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިޓު ވެއްޖެ.  3އާދެ! ޝާހު ކުރުކޮށްލަްއވާ 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙާގާބެހޭ  ށް މިއަރަނީ މިހާރު މި ވަޒީފާއާއާދެ! އެވާހަ ދެެކވޭއިރު ައޅުގަނޑު ހިތަ

އެއްކޮށް މީަގއި އެަބހުރި އިނގޭތޯ ހަމަ ހުރި  ނޫނުތަުކގެ ހުރި އިޞްލާޙާގާނޑުމެންގެ އިިމގްރޭޝަާނ ގުޅޭ އަޅުގަ

ގަނޑު ދަންނަވާީނ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ. ަބއެްއ ވާހަކަތަކެއް ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ އަޅު 

އެޖެންސީތަކުގެ ފައިްލއެއް ެއބަހުރި ލާފަ. ހުރިއިރުގައި ައޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓަށް 

ޚިލާފުވެގެން އެޅޭނެ އިތުރު ފިޔަވަެޅއް ނެތިގެންތޯ ހަަމ  ނޫނާ ގާރަޖިްސޓަރީކުރާ ފަރާތްތައް ެއ  ނުވަތަ އެ ވިޔަފާިރއެއް

ނޫނަަކށް އަުޅގަނޑުމެން ފައިްނ ގާއް ލާފައި ހުރީ. ކޮންމެ ރުިފޔާެގ ފައިންއެ  50000ާއއި  ފިޔާރު 10000މިއަށް 

ލާކަމަށް ވަންޏާ ެއވެްސ އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެކަންަތއްތަްއ އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަްނ 

ނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ. ދެން އެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ. ޖުމްލަގޮތެްއގައި މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ައޅުގަ

 އެކަންތައްަތކުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ފާހަގަމިކުރަނީ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަާނރާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް މަކުނުދޫ

އްސާކުެރއްިވ ހިނަށް ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ތި އްާޔ މުޤައްރިރު އަދި ޝުކުރު ދަންނަވަން ހުރިހާ ޭބފުޅުންޝުކުރި

މު މަޢުލޫމާތުކޮޅަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން މިހާރު ދެންމެ ވިދާޅުވެްއޖެ އެމް.އެމް.އޭއިން ވެްސ ންމުހި

އްޔާުރވެ ހޭުލންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމު ެވސް ހިންގަންޖެހޭ ކަމަށް ބޭނުންވޭ ަވގުތުކޮެޅއް ބޭނުންވޭ މިކަމަށް ތަ
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ފާހަގަކުރަްއވައިފި. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނުޑގެ ުސވާލަކީ، ިކހާ ވަގުތެްއކަމަށްތޯއޭ ފެންނަނީ މިކަމަށް ތައްޔާރުވާން. 

ން ކެނޑޭ މީހުން، މިކަމަށް ތައްޔާރުކުރަން އެބަެޖހޭ ބިދޭސީން ވެސް. ބިދޭސީން މުސާރަ، އެމީހުންގެ މުސާރައި

އެންމެންނަށް ވެސް މި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުަރން. ހަމައެގޮތަށް ވަޒީފާޭދ 

 ކަމަށް. ހަމަ  ފަރާތްތަކުން، އެ ފަރާތްތަކަްށ ވެސް މިކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ލިބެންޖެހޭ. ފުރުޞަތުތަކެއް ޮއންނަންޖެހޭނެ

 ަތއްޔާުރވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކްއ ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، ތިއެގޮތަށް ބޭންކުން ވެސް 

ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުަގއި ހަމަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ިކހާ ދުވަހެއް މިކަމަށް ހޭލުންތެރިވާން ބޭނުންވާނެކަމަށް 

ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ ދެންމެ ހަމަ ބައެއް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ ެއއީ ައޅުގަނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. ދެން އަ

ިޚލާފަށް އުޅޭ މީހުންނަށް އެމީހުން ބޭނުންކުރާނެއޭ ތަފާތު  ުކރައްަވއިފި ެއއްކަލަ ަގވާއިދާބޭފުޅުންގެ ވާހަަކިއގައި ފާަހގަ

ޅޭ މީހުންނަށް އެްއގޮތަށް އު ބޭރުކުރަނީ. އެގޮތުން ަގާވއިދާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮްށގެނޭ މިހާރު ވެސް ބޭރަށް ފައިސާ

ފުެވ ނުަގވާއިދުން އުޅުމަށް މަގުަފހިވެގެންދާނެ މިހާރު މިއޮްތގޮތުން އިތުރު ޕޮއިންޓުަތެކްއ އް ތަޢާރުވެސް އެކަންތައްތަ 

އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް މި މާްއދާތަކަށް. ދެން އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ފާހަގަކުރަން ރާއްޭޖެގ ދައުލަތަށް އެބަ ބޭނުްނވޭ 

ފުކުރާއިރު ކަންތައްތަްއ މެން އެކަހަލަ ސިސްޓަމެއް ތަޢާރުވަޞީލަތްތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނޑު  އާމްދަނީ ލިބޭނެ

އިންތިޒާމުެވގެން ފެށުން އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ވާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

 ކުރިްއޔާ. މިދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ދެއްވުން އެދެން. ޝު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަނާރާ، ނަޞީރު، އެއަށްފަހު ރަޝީދު. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ަވޑަިއގެންތިއްެބވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ދެންމެ ދެއްވި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ވެސް 

ފުކުރާއިުރ ތިއިން ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ވިދާެޅއް ނީ މިކަހަލަ ބިެލއް ތަޢާރުޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަުޅގަނޑަށް ީހވަވަރަށްބޮ

ނުވޭ މިއީކީ ލަްސކުރަންޖެހޭ އެްއޗެކޭ ނޫނިްއޔާ މިއީ ތިަމންނަމެންނަށް އެބަހުއްޓޭ ދަތިތަކެއް. އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ 

ިއގެންނެިވ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވެްއޖެ ތިމަންނާމެން ބެންކާއި ވިދާޅެއްުނވޭ. މިސާލަކަށް ެއމް.އެމް.އޭއިން ަވޑަ

ން އެބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ރެޑީކޮށްނޭ ކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ ްއކާފައޭ މިވަަޑިއގަތީ. ބޭންކުވާހަކަދަ

ނެތް ހިސާބެއް؛ ޔަޤީންކުރަން ބިލެއް ތަންފީުޒކުރާއިރު ވަރަށްކުޑަ ރަެށއްަގއި ހިސާބުގަނުޑގައި ވެސް ބެންކެއް 

އެހެންވީމާ، ަވގުތެއް ލިބޭނެ ދެއްތޯ ހަމަ. ވަގުތެއް ލިބޭނެ އެމީހުން ބެންކުން ސިސްޓަމަށް އެ އެޕްލައިކޮްށގެން އުޭޅ 

ނާކުރާތަން މި މާއްދާގައި މި އަިއއްސަ މަހާްސ ރުފިޔާ ޖުރު 50އާއި  ާހސް ރުފިޔާ 10މީހަކު؛ އަނެއްކާ މީ 
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އްކަމަށް. އެހެން އަިއސް އުޅޭ ފާތުމައާއި އައިމިަނގެ ވާހަކަެއއް ނޫން ދެއްތޯ އޮންނަނީ އެއީ އެިކއެކި އެެޖންސީތަ

ރުފިާޔ  10000، 8000ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ  މީގައި މިއޮންނަނީކީ ރަށެްއގަިއ ހުންނަ. އެހެންވީމާ، އޭގެއިްނ ވެސް އެ

ބޮޑަށް އެބައިން ެދއްތޯ؟ ކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން މީަގިއ މިއޮތީ. އެޖެންސީޭއ ވަރަށް މަނާރުޖު 50000ތެރެއިން 

އެހެންވީމާ، ވަގުތުަތއް ލިބޭެނހެންނޭ އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ. އަުޅގަނޑު، އެކަަމކު އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް 

ެވސް ައވަހަކަްށ  ވިސްނަމާތޯ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޤައުމަްށ އެިކއެކި ނޭެދވޭ ކަންަތއްތަަކށް ވީހާ

ށް ވަީނވެްއޖެއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން އެހެން ހުންނަ އެކިއެކި ޑިިފކަލްޓީސް އޯވަރހަރްޑކޮށްގެން ވެސް ޙައްލެއް ލިބޭނެކަމަ

އެބަޖެހޭ މީތި ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަން. އަުޅގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ މާފަސޭހައެއް ުނވާނެކަން. އެހެންނަމަވެްސ 

ދިނުމާއި ކަންަތއްތައް ހިންގަމުން އެދަނީ ދެއްތޯ؟ އެމީހުންނަށް ބޭރަށް ލާރި  މިހާރު ވެސް ހަމަ މީހުންނަށް މުސާރަ

ފޮނުވަނީކީ ހަމަ ދިވެހި ރުފިޔާ ރަށްރަށުގައި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުން ދޭ އެއްޗެއްަސކުން ޫނން. ރަށަކުން މިހާރު ވެސް 

ރާ މީހުންނަށްވުރެ. ރަށެއް ރެއިުޑކޮށްިފ ބަލައިލާއިުރގައި އިީލގަލީ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ގިނައީ ލީަގލީ މަސައްކަތްކު

އެބަދޭ. އެކަމަކު އަނެްއކާ މި ފައިސާ ބޭރުކުރާ އެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަަކްށ  300، 200ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ 

 150އަޅުގަނޑުމެން މީހަކު ހިނގައްޖެއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށްވުރެ ކިއު ދިގީ އެމީހުންެގ ފައިސާ ބޭރުކުރަން. 

ލޮލުން މީހާ ޮގއްަސ އެަބ ދެތިން ހައެްއކަ ސަޭތކަ ޑޮަލރު ހަމަ ގޮްއސަ ޖަމާކުރާތަްނ އަުޅގަނުޑ ޚުދު  ޑޮލަރު ލިބޭ

ނިއަންކަހަލަ ތަންތަން ެއއޮންނަނީ އެމީހުންނާ ހެދިއޭ ދެންނެިވއަސް އެންމެ ރަނގަުޅ ެއ ވެސް ެދކެން. ެވސްޓަރން ޔޫ 

ވެސް ލީގަލީ އަނެކަތި ކުރެޭވނެ ދެއްތޯ. އެމީހާ ލީގަލީ  ހިނގަނީ ވެސް އެހާވަރަށް. ެއހެންވީމާ، މިހުރިހާ ކަމަކަށް

އެކަން ކުރާކަމަށް ވަީނވިްއޔާ ދާނީ އެމްޕްލޯއި ކުރާ މީހެއްެގ އެގްރީމެންޓު ހިފައިގެން. ހިފައިގެން ދިޔައިމަ އޭަނއަށް 

އުންޓަކަެށއް. ޑޮލަރު އޭނަގެ އެކަ  1000ޑޮލަރު ލިބެންޏާ އޭނައަކަށް ބޭރަކަށް ފޮނުވައެއް ުނލެވޭނެ ދެއްތޯ  150

އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެްސކަހަލަ ވައްކަެމއް، ތަނަކުން ަވަގށް އެއްެޗއް ނަަގއިގެންނަމަެވސް ކޮންމެވެސް ކަމެްއ 

ހިނގައިފިކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެބައެނގޭ. އެހެްނވީމާ، އަނެއްކާ އެ ފައިސާ ފޮނުވާ ބަޔަކަށް ވެސް ނުފޮނުވޭެނ 

ެވއްޖެ ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ޭއތި ވެސް އޮންނަންޖެހޭނީ ހަމަނުވާ ހަމަ ލީގަލް އެްއޗެއް. ލީގަލީ. އޭަނގެ އައި.ޑީ ާކޑެްއ އޮ

އިކުރާ މީހުންނަށް ވެްސ އްކޮޅުން އަުޅގަނޑުމެން އެމްްޕލޮއެހެންވީމާ، މިހުރިހާ ކަމަކަްށ ވެސް ފުރުޞަތު ލިބޭ. އަނެ 

އިރީަގއި އޮންނަ ދޯންޏަކަށް އަަރއިގެްނ މިއީ ވަރަށްޮބޑު ސަލާމަތެްއ މިލިބެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ގެަނއިމަ އެަބ ކަ 

ރައްާކވެގެްނގޮސް ރާއްޖެތެޭރ ކޮންމެވެސް ތަނެއްަގއި ދަނޑު ހައްދަން އެބައުޅޭ. ިކތަންމެ ބައިވަރު މީހުންނެއް 

އެބައޮތް. ެއއިން މީހަކު ގޯސްކަމެއް ކުރިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން އެގްރީމެންޓް މި ހަދާފައި މިއޮންނަނީ އެމީހާ މަރުވިއަްސ 

ޅުލަން ެވސް ޖެހެނީ ގެންނަ މީހާއަށް. އެމީހާއަށް ެގއްލުެމއް ލިބިއްޖެްއޔާ ެވސް ަވޅުަލން ވެސް މިޖެހެނީ، އަދި ވަ

ކޮންމެކަމެއް ކުރަން ވެްސ ިޒންމާނަގަން، އަުޅގަނުޑ މީހަކު ގެނަިއއިރު ވެސް ޮސއިކުިރން އޭނަ މަރުެވއްޖެްއާޔ 

އެހާބޮޑު ޒިންމާއެއް އެޭޅއިރު އެެހންވީމާ އެމްޕްލޯޔަރު ވެސް  ރަށަށް ފޮނުއްވަންޏާ ރަށަށް ފޮނުވާ ހިސާބަށް ވެސް.
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ވަރަށްބޮޑަށް ސަލާމަްތވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިހެން ހުންނަ ކުދިކުދި ކަންަތއްތަްއ، ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތަްއ 

ން މިއާއިގެން ކުރިއަްށ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީތެރޭ އިޞްލާޙުކުރަންވީ. މި ޕޮއިންޓުތައް އިޞްލާޙުކޮށްލާ އަުޅގަނޑުމެ

ނުދެވޭނެ ސަބަބެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. އެންމެންނާއި ދެކޮޅުވިޔަސް އަޅުަގނޑު އެއްޮކޅު އެގޮތަށް. 

އެހެންވީމާ، ެއކަންތައްަތއް ބަދަލުކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެން ެގނެސް އަނެކަތިކޮްށގެން މި ބިލު ފާސްކުރީމަ ހުސްއެކަނި 

ީނކީ ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ނޫން. ަރއްޔިތުންނަށް؛ މިސާލަކަށް، އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނަ

 ަގއި އަންަނއިރު... 8:30މަޖީދީމަގުން ހެނދުނު ދަޅައިަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިޓު ވެއްޖެ.  3އަސްމާ، 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާއިރު އޮންނާެނ މަގުމަތީގައި މިހެން އަތްދިއްކޮށްގެން ކިޔު ހަދާފަ. ބައްލަވާލަްއވާ އެހިސާބުގަނޑު.  8:30އާދެ! 

ކަށް ނޭނގެ މިއުޅެނީ މީހަކު ގެންދެތޯ މަސައްކަތަކަްށ. މިއީ އިލީގަީލ އުޅޭ މީހުން ދެއްތޯ. މިމީހުން އަޅުގަނޑަ 

އް ދުވަހު އެކަކު ގެންދާނެ އަނެއް ދުަވހު އަނެކަކު. އެހެންވީމާ، ކުރަން ނުވަންނަ ކަމެއް. އެތަންތަނުން ވައްކަން

މިހުރިހާ އެންމެން ލީގަލްާވނެ. ަގވާއިދުން ލާރި ފޮުނވަން ފެށީމާ މިމީހުން އަމިއްލައަށް އަިއސް އެމީހާ 

ބުން ިމ ސަރެންޑަރެވގެން ެވސް ރަަށށް ވެސް ދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިމީހުންގެ އިލީގަލީ ުއޅޭ މީހުންގެ ސަބަ

ޤައުމަށް ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި އެއްޗެހިތައް ރަނަގޅުކޮށްގެން އަެނއްކާ ވެްސ 

އެއް އޮތިއްާޔ ަކނޑާލައިގެްނ ވެްސ މީތި މަނާރުޖުހިތްހަމަޖެހޭ އެއްޗެއް ޮއވެްއޖެއްޔާ ބަދަލުކޮްށގެން ެވްސ 

 ށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދަން. ވަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަޞީރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. އެއަށްފަހު ރަޝީދަށް. 

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ލުކުރަްއާވ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިމ ދައުވަުތ ޤަބޫ

ވަަޑއިގެންެދއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުަރއްަވއިފި ވަރަްށގިނަ 

ޕޮއިންޓުތަކެއް. އަުޅގަނުޑ ެވސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ މިައށް އަލިއަުޅވާލާނަން އިނގޭތޯ. ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ މީރާ ާއިއ 
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ނޫނަށް ގާމިހާރު މިއޮތް ޓެކްްސގެ  ދެްނ އަދި އެމް.އެމް.އޭއަށް ވެސް. އަޅުގަނޑަށް، މީާރގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓު

އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި އިްޞލާޙެއް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ އިނގޭތޯ. ތިބޭފުޅުން މި ޕޮއިންޓު ނޯޓުކޮށްލެއްިވއްާޔ ވަރަްށ 

ން އަުޅގަނޑުމެންގެ ޢާއްުމ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ރަނގަޅު. ޢާއްމުކޮށް ޖީ.ެއސް.ޓީ، ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިގެ

ރުފިޔާ،  50އެބަދޭ ކޮންޓިނުއަސްކޮށް އެ ހުށަނާޅާ އޮތްހާ ދުވަހަކަށް ހަމަ ދުވާލަކަށް  މަނާރުޖުވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާ 

ނގެ އެ ކަންނޭ  ރުފިޔާ އިތުރުެވގެން. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޭއގެ ހުއްޓުމެއް އަްނނަންޖެހޭ 50

ފަރާތެއް ހޯދުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މުޢާމަލާތުތައް ކެންސަލްކުރެވޭނެ މެކޭިނޒަމެްއ އެބަޖެހޭ މީރާ މިކަން 

އަނަކެތިކުރަން. ވަރަށްގިނަ ަފރާތްތަކުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ބައްދަލުވާ ވަރަްށގިނަ ހަމަ ިވޔަފާރިވެރިން، ާޚއްޞަކޮށް 

 ރުފިޔާ އެ  80000، 75000ނަށް އަޅާފައިވާ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިގެން ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ހަމަ އެ ބޭފުޅުން

ބޭފުޅުން ދައްކަން އެއްފަހަާރ ޖެހުނީމަ ވަރަށްބޮޑު މައްަސލައަކަށް ވެފައި ިމއޮންނަނީ. އެޓްލީސްޓު މަސްުދވަހެއް 

ސާ ހޯދުން ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް އެ ހިމަނާފައި އޭގެފަހުގައި އެެހން ގޮތްގޮތުން އެ ފައި މަނާރުޖުއެކަމަށް އެ ބީ.ޕީ.ޓީ 

ފައިސާ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅޭނެގޮތަކަށް މީރާގެ ަގާވއިދު އިޞްލާޙުކުރަން އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަކަމަށް 

މިލިއަްނަވރު މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް މި  53ދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން މި ބިލުން ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ 

އެއްގެ ގޮުތގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް އެބައޮތް ބަޔާްނކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް މިއަްށވުރެ މާބޮުޑ ރެމިޓެންސް ފީ

އެތައް މިިލއަން ރުފިާޔއެއް ަދއުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ.  500އަދަދެއް އެބައޮތޭ އެސް.އީ.ެޒްޑގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަްށ 

ބޭފުޅުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް  ހަމަ ސުވާލު އުަފއްދަން ކީްއވެގެންތޯ ތި އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓުން އަޅުގަނޑަށް

ހުންނަަވނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން  ޓަކައި ނުވަަތ، އެ އިމްޕްލިމެންޓު ކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަކެއް ނުކޮށް ތި

ގަކުރެޭވ ޚާއްޞަކޮށް ބޭރުމީހުންގެ ބޭފުޅުން އެޓެންޑުވުން. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަ މިކަމަށް ހަމަ ތި 

ކަންތައްތައް ރާއްޖެތެޭރގައި މިހިރި ބޭރުމީހުން މި ގެންގުޅޭހާ އިލީގަލްކޮށާއި ލީގަލްކޮށް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް ގިަނ 

މީހުން މި ބޭނުންކުރަނީ ހައުސް ސަރވެންެޓއް ގޮތުަގއި ެގނެސްގެން ނުވަތަ ދަނޑުވެިރަކން ކުރުމަށް ޓަކަިއ ދެތިން 

)ނ(ގެ ، މަނާރުޖުގެނެސްގެން މަސައްކަްތތަކެއް އެބަކުރޭ. ޙަޤީޤަުތގައި މި ބިލުގެ )ހ( އަށް ބާރުދީފައި މިއޮތް  މީހަކު

ހާހާއި ދެމެދަށް އެބަޮއވޭ ަވޒީފާދޭ ފަރާތަކުން މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި  50ހާހާއި  10. މަނާރުޖުދަށުން މިއޮންނަ 

ކަންނޭނގެ  ކުރުން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީތި އެބަޖެހޭމަނާ ރުޖު ހާހާއި ދެމެދުގެ 50ހާހާއި  10ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ 

ކެޓަގަަރއިޒް ކުެރވެން. ެއއީ މުޅި ޢާއްމުކޮށް މީތި އައީމަ އެންމެ ސަރުކާރުގެ އަސްުލ ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާުރެގ 

ތަށް އޮވެގެްނ މައިގަނޑު އަާމޒަކީ ކުދި ައދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން ކަމަށްވާނަމަ މި މާއްދާ މިގޮ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަްއޔިތުްނނަށް ލިބޭނީ އިތުރު ގެއްލުމެްއ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެން މީތި

 ބޭފުޅުން ކެޓަގަަރިއްޒކޮށް އެ ލިމިޓޭޝަން ތަންކޮޅެްއ ކުޑަކުެރއްވުން.  ވެސް ތި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިޓުވެއްޖެ.  3

 

 އިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާ

އާދެ! އަުޅގަނޑު މި ނިންމާލަނީ. ހަމައެއާއެއްކޮށް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ރާްއޖޭގައި އިލްީލގަލްކޮށް މި 

ޝަްނެގ ދޭތެރެއިން މި އިމިގްރޭޅޭ. އަޅުގަނޑު ދޭތެރެެއބައު ހާހެއްހާ މީހުން 35ނޑަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހާެގ ގާްތގަ

މިކަމާ ބެހޭ ބައެއް ބޭފުޅުންނާ އެބަ ބައްދަލުކުރެވޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ޝަކުާވއަކީ ތިމަންނަމެން މީހުން ނަގަން ދިއުމުގެ 

އި ޕޮލިސް .ޑީ.އެފާ .އެން.އަންނަކަން. މިހާރު ެއމްކުރިން އެބަ އިނގެޔޭ އެ ަތނުގައި ތިބޭ މީސް މީހުންނަށް އެބަ 

މަސައްކަތްކުރަްއވާ އެ ކަްނކަން ހުއްޓުވަން. އެހެންނަމަެވސް، ދައުލަތައް މިދެންނެވި މެދުވެރިކޮށް އެ ބޭފުޅުން ވަަރށް 

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން އަތުން ނަގަންޖެހޭ ފައިާސ ިކހިނެއްތޯ ދައުލަތުން ނަގަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން ިމ 

މުއައްސަސާތަުކގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދައުލަތުްނ  އިލީގަލްކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތައް ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިވެ މި ހުރިހާ

މި ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތަކަށް ިމދެންނެވި މީހުން ބަންދުކޮށްގެން ވިޔަސް ުނވަތަ އެ ބޭފުޅުްނނަށް ބަހައްޓަވާ ޑިޕޮސިޓް 

 ށް.ސަރުކާރަށް ނެިގގެން ވިަޔސް މި މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ހަދަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަހު އަޅުގަނޑު ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.މިހާރު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އެއަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙްަމދު ރަޝީދު  ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

ޅުންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނުޑ އެއްެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ ުކރިން ވަޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފު

 އި ދަންނަވަން ހަމަ ދެއްވި މަޢުލޫމާތާއި އެއްބާރުލެްއވުމަށް ަޓކައި. ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފުޅާދާއިރާެއއްގަ 

ުކރެވިއްޖެ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ށް ިމކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަްޝވަރާތިން ހަތަރު ދުވަހެްއގެ މަތިްނ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަ

ހުރިހާ  އިންބޮޑުވުންަތކެއް ހުރީމަ މިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާ ފުޅާދާއިރާެއއްގަ ތެރޭގައި ހަމަ ކަ

ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެްއ ފާސްކޮށްފަިއ  އިއިދާރާތަކާެއކު މަްޝވަރާކުަރން ޖެހިގެން މިއުޅެނީ. ޙަީޤޤަތަކީ މީގަ 

ންތައްތަެކއް ހުރީމަ. އެއީ ެއންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ. ދޫކޮށްލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަ

ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަކީ ރަނަގޅު މަޤްޞަދެއްަގއި ރަނގަޅު ބޭނުމެއްގައި އަދި ފަރުމާކުރަްއވާފައި އަދި ކުރަން ެވްސ 

ސް މިއަްށ ޖެހޭ ކަމެއް އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ވިދާުޅވި ފަދަިއން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރުަގއި ވެ

މައްޗަށް. ހަމަެއއާެއކު،  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަްތކުރެވިފައި ވެސް އެބަ އިނދޭ މިހެން ލިބޭ އާމްދަނީއެއްގެ 
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މިކް މިނިސްޓްރީން ަވރަށް ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެއްޖެ މީގެ ދެ މަޤްޞަދެއް އޮތް ކަން. އެްއކަމަކީ، މިހާުރ އިކޮނޮ

ސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި މި ުނގަާވއިދުން ތިބި މީހުން ެއ ތިބި ބޭރު މީހުން އެ ކޮންެމވެ އިރާއްޖޭގަ 

ނޭ އެކަކު މި އެ ކަން ކަންތައްތައް ަޙއްލަކަށް ެއުޅވުން. ދެން އަުޅގަނޑު ެވސް އެ ކޮމިޓީެއްއގައި ހިމެ 

ގުޅުންހުިރ  ދެކެޭވ ވާަހކަތައް ވެސް ކޮންެމވެްސވަރަަކށް މި ބިލާއި އި ޭއގަ، ެއހެންވީމާ .ކުރުމަށް ޓަަކއިކޮންޓްރޯލް

ައޅުަގނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވާ ދެތިން ޕޮއިންޓެއް މިއިނީ. އެްއ  އިއެހެންނަމަވެސް، މީގަ  .ވާހަކަތައް ެވސް އެބައޮތް

ނުަގަވއިދުން އުޅޭ މީހުންނަށް ތަންކޮޅަށް ބޮޑަށް މި ފުރުޞަތު  އިޖިއްޔާމު މީގައްކަމަކީ މި ގާނޫނު މިހެން ހެދި

އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުަމށް. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން މި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލިބިގެން އެބަދޭ އަނެްއކާ ެވސް 

ވާ ވާހަކަާއއި މަނާރު ޖުއެަބ ބުނޭ އެއްކަލަ މީހާ ގެންނަ މީހާ  އިމަޤްޞަދު މި ހާސިލުނުވޭ. ސަބަބަކަށް ވަނީ މީގަ

ޅޭ ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ މީހުން އެަކއުންޓް ހުޅުވާ ވާހަަކއާއި މި ހުރިހާ ވާހަކައަށް ބައެއްަފހަރު މިތާނގައި މިއު

ށް. އޭރުން އެ މީހާ ވެސް ކުރަން ފެއްޓުމުގެ ޖާގަ ހުޅުިވގެން އެބަދޭ ބޮޑަމުސާރައަށް މީހުން ބޭނުން ދުވަހުގެ

ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ލާރިކޮޅެއް ދީފަިއ އެ މީހާ ގެނެސް މަސައްކަްތކޮށްފައި ދޫކޮށްލީމަ އެަކްނ  .ވާކަށް ނުޖެހޭޒިންމާ

 އި އީ އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ެއއް ކަެމއް. ދެން ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގަނިމުނީ. އެ

ން ަބއެްއ ވެްސ ޫނން އެ ެރގިއުލޭްޓކުރަްއާވ ނެގުމާއި އަދި އެ ިލބުމާއި ޭއގެެރމިޓެންސް  އިއަޅަިއގަންނަ ކަމަކީ މީގަ 

ެއހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެ  .ެމންގެ ކަންބޮުޑވުން މިއޮތީފަރާތުން ކުރައްވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ބަލަނީ އަުޅގަނޑު

ވިދާޅުވިހެން ާރއްޖެތެރޭގެ ރަްށރަށުގެ ޢާއްމު ފަރުދުން ގެނެސްގެން ތިބޭ މީހުންނަށް އެ ީމހުންގެ އެަކއުންޓަށް ަފއިާސ 

ކޮންމެ  .ނެތޭ އިގަ ޖަމާކުރުމާއި ޗެކުން ނޫނިއްޔާ ފައިސާއިން ނަމަވެސް އެކަން ދެއްކޭނެ ގޮތް ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަށެއް

ޑޮލަރު ލިބޭ މީހާގެ  150ތަނޭ ހުރީ. އެ ނޫނިްއޔަކާ ނެތޭ އެ  އަތޮޅެްއގެ ހުރީ އެއް ބޭްނުކ ނޫނިއްޔާ ދެ

 70ވަރަކަށް ރުފިޔާގެ ވާހަކައޭ.  70ކަމަށް ވަންޏާ ގާތްގަނޑަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ  3މުސާރައިން %

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި. އެހެންވީމާ،  400ނޫނިއްޔާ  300އެބަ ދާންޖެހޭ  ރުފިޔާ މި ޖަމާކުރަން ނޫނީ ދައްކަން އެ މީހާ

އެންމެ އާދަިއގެ  ކަށް. މި އަުޅގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ޮޕއިންޓަކީށް އެފޯޑެއް ުނެވޔޭ އެކަން ކުރާއެ މީހާއަކަ

ށުގައި އަދ ކައުންސިްލ އަށް މިކަން ނުކުރެވޭނެތީ. އެހެްނވީމާ، ރާްއޖެތެރޭގެ ބޭންކެއް ނެތް ރަށްރަރައްޔިތު މީހާ

އިދާރާއިން ނަމަވެސް މީރާއިްނ ނަމަވެސް އަދި އެމް.އެމް.ޭއިއން ވިޔަސް އަދި އެހެން ފަރާތަކުން ވެސް ކޮންެމވެްސ 

ނިޒާމެއް އެަބ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ މި ލާރި ކަލެކްޓްކުެރވޭެނ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ިނޒާމެްއ. އެީއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެްއ ތަންކޮޅަކީ އަުޅގަނޑަށް ީހަވނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޕޮއިންޓަކީ. އަުޅގަނޑު 

ޖަމާކުރާއިުރ  .އެބައިނދޭ ސަރުކާުރގެ ވަޒީާފގައި އުޅޭ ދިވެހީްނގެ ހަމަ މުސާރަ މި ޖަމާކުރަނީ އެކައުންޓްތަކަށް

ހީވަނީ ެއއްކަލަ މި ރެމިޓެންސްގެ  ޕްރޮވިޝަން ފަންޑަށް ހަމަ ެއބަ ކަނޑާ އެ އޮންނަ ޕަސެްނޓެއް. ައޅުގަނޑަށް

ވަންޏާމު ހަމަ އެ އުސޫލުން  ބަދަލުގައި މުސާރައިން އެ ެކނޑޭ ޕަސެންޓެއް މިގޮތަށް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރާ ކަމަށް
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އްޔާ މި ސަރުކާރަށް ލިބޭ އެްއޗެއް ވެސް ތަންކޮެޅްއ ޖެ އްމެޓިކުން އެ ޕަސެންޓު ކެނޑޭގޮތަށް މީތި އިނދެއޮޓޮ

 ބަރަށް ލިބިގެންދާނެހެން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެަކއުންޓް...ފަސޭހައިން ބަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހަމަވެއްޖެ. ޓުމިނި 3

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޙްަމދު ރަޝީދު  ގައްދޫ

ށް މުސާަރ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މަޖުބޫރު އެބަ ކުރަން އެ އެކަުއންޓެއް އޮންނަން. އެހެންވީާމ، ެއކައުންޓަ

 އިޖަމާކުރެވެންޏާ އޮޓޮމެޓިކުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލާރި ލިބޭ ގޮތް އެބަވޭ. އެހެންވީާމ، އެީއ ކަންނޭނެގ މީގަ 

އަޅުގަނޑުމެން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްަތއް ހުރީމަ 

ރަްއޔިތުންނަށް މި ، ވެސް ައވަހަކަށް ފަސޭހަކުރަން. އެެހންވީމާ ވޭ މި ބިލު ވީހާއަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބޭނުން 

ވާނެ ގޮތަކަށް މި ކަލެކްޓްކރެވޭނެ ނިޒާެމއް ތި ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިދެްއވާށޭ. ދެން ހަމަ ނިންމާލަމުން ލުއިފަސޭހަ

ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ބުނަުމ  އިރުަގއި މީގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އޮތީ ދެން ހަމަ މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ަދއްާކއި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނޭ. ދީޤުކުރާ ދުވަހުން ފެއްޓިގެން މިއަށް ޞްބިލު ތަގާނޫނުަގއި އެބައިނދޭ ލިެޔފައި މި 

މުންނަކަށް ންއާ އި ކައުންޓު ހުުޅވަން ެވސް މީގައްާޔ، އެބަޖެހޭ ަމއްސަލަެއއް. ކޮންމެވެސް މުުހލަތެއް އެ އެހެންވެއްޖެ 

ެގ އްާޔ، ަވގުތުކޮެޅއް އެބަ ދޭންޖެހެޔޭ. ެއހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުގަނޑުެވއްޖެ އެހެންނުލިބޭ ަވގުތުޮކޅެއް ނުލިބޭ.  ޖާގަެއއް

 ޝުކުިރއްޔާ. .ވާހަކަައކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.ހު ެއންމެފަހު ފުރުޞަތު މޮހައްމާެއއަށްފަ .މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން ނިޒާރު

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ދޫކެޔޮ

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު އިްއޔެ ެވސް ހަމަ ފާހަގަކުރިހެން އަުޅގަނޑު އެހާ ރުހޭ ގާނޫނަކަށް މި ބިލު 

ޓްވެ މި ގާނޫނު ންޓްރޭއަްށ ޮކންސެކޮށްލަން ަވރަށް ބޮޑަށް ރެވެިނއުނުވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަ

ހަމަ  .އިމްޕްލިމަންޓްކުރެވޭތޯ މަސައްަކތްކުރަނީ. ހަމަ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ހަމަ ވަރަށް ޑެސްޕަރޭޓް އެޕްރޯޗެއް މިއީ

ރެވެނިުއއަށް ޓާެގޓްކޮްށގެން މި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރެޭވތޯ މަސައްކަތް މި ކުެރެވނީ. އެހެންވާއިރު ޕަބްިލްކ 

ގޫތަެކއް އެބަ ކުރިމަތިވޭ. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ން އުނދަރައްޔިތުންނަށް މީގެ
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ްނ ންނެިވހެން ރައްޔިތުންނަށް އޭގެދައުލަތައް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުެރވޭނެ ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިދެ

މަ ވަރަށް ހަމަ ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އުނދަގޫ ޖެހޭ ކަންތައްތަކުަގިއ ވަގުތުތަެކއް ދޭންޖެހޭނެ. ދެން ހަ

އަށް ޓާެގޓްކުރެިވގެން މިކަން ިމކުރެވެީނ. އެހެންވީމާ، ެއ ކަމަްށ ސް ފާަހގަުކރިހެން ހަމަ އާމްދަނީއިނގޭ ކުރިން ވެ

އް ހުރި ން ވަިކވާ ކަމެހޭ. ދެން ބޭރު މީހުންގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މީގެއިތުރަށް ވިސްނަންޖެހޭ އެބަޖެ

ތެރެއިން އަންނަ  ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ފާހަަގއެއް ނުކުެރވޭ. މިދެންނެވީ އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކިއ މީގެ

ން ވެސް ފާހަގަކުެރވެނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ދާހެން ބޭރު މެއް ފާހަގަެއއް ނުކުރެވޭ. މީގެއެްއވެސް ކަ

ވެްސ އެ ެރވެނިއު ޖެނަރޭްޓވާނެ ރިސޯްސއެއް ގޮުތގަިއ  އެ މީހުން ެއއީ އަެންއކާ މީހުންގެ ކަންތައްތަކަށް އަޅާ ނުލެވި

ބޭރު މީހުން ބޭނުންކުރެވޭ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލުން ފެނިގެން މިދަނީ. އެައށް ޙައްލެއް ނުހޯދާ އެ 

އްކަތް މިކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މީހުންނަށް ލިބޭ ލާރިން އަނެއްކާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އިންކަމެއް ޖެނެރޭޓްކުރަން މަސަ

އަޅުގަނޑުމެން ނުލެވި ިމދަނީ. ދެން އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބެންޏާމު  ޤަތުގައި ބޭރު މީހުންގެ ަމއްސަލައަށް އަަޅއިޙަޤީ

ނުލެިވދާނެ. ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މިދަނީ މިހެން. އެހެންވީމާ، މިކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން.  ސަރުކާރުން އެ އަަޅއި

ނޑު ހުށަހަޅަން މިއަށް ބޭރު މީހުންގެ މުސާރަ ޖަމާކުރެވޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފައިނޭންޝަލް ބައެްއ އަޅުގަ

ސާ ބޭރު ތަންތަނަށް. ވެސްޓަްނ އިންސްޓިޓިއުޝަންަތއް ހަމަެއކަނި ބޭރު މީހުން ތްރޫކޮށެއް ނޫން މިފޮނުވެނީ ފައި

އެ ޖަމާކުރެވެމުންދާ ފައިސާ ކޮންމެ މީހަުކ  އެ ަތންތަނަށް ތަންތަނުން ވެސް އެ ޖަމާކުރެވޭ. ނިއަން ކަހަލަޔޫ

ދިޔަޔަސް އެ މީހާގެ އެ ެއމްޕްލޯޔަރ ދީފައި އިންނަ މުސާރައިގެ ސްލިެޕއް ނޫނިއްާޔމު އެ މީހާގެ މުސާރަ 

ކަނޑައެޅިަފއި އިންނަ ލިޔުމެއް ގެންދިއުމުން ނޫން ގޮތަކަށް އެ މީހުންނަށް ޓްރާންސްފަރ ނުކުރެވޭ. އެ ހަތަރު 

ސާ ޖަމާކުަރން ދިޔަޔަސް އެ މީހުންގެ ަފރާތުން އެދޭ ލިޔުމެއް ގެންިދަޔއިމަ އެ ޓްރާންސްފަރކުެރވޭ މީހުންގެ އެ ފައި

ކަހަލަ އުސޫލެއް އޮތުމުން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި އިީލގަލީ މިއުޅޭ ބޭރު މީހުންގެ މައްަސލައަށް ކޮންމެވެްސވަރެްއެގ 

. އޭރުން އެ މީހުންނަކަށް ވެސް ފައިާސއެއް ރާއްޭޖގެ ޕްރެޝަރެއް އަންނާނެ. އެ މީހުންނަށް އަންނާނެ ޕްރެޝަރެއް

އެްއވެސް މި ަފއިސާ ފޮުނވާ މި ޓްރާސްފަރކުރެވޭ ަވސީލަތެއް ތްރޫކޮެށއް ނުފޮުނވޭނެ އެހާ ފަސޭަހއިން. 

ދީފަިއ އެ ލާރި ވެސް ފޮނުވާނެ  މު އެ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އަތަށްމިދެންނެވި ލިޔުން ހުށަހަޅަންޏާ، އެހެންނަމަވެސް

އަށް ވެސް ފޮުނވަން އެަބއިން މިހާރު މިއިން ގޮތުްނ ޑޮލަުރގެ މީހާ 150މި. ެއ  ބުނާނެ ތިމަންނަގެ މުާސރައޭ އޭނަ

އަށް ވެސް. ން ހަންޑްރެޑް ޑޮލަރްސ ވެސް އޭނައަށް ފޮނުވިދާނެ. ހަންޑްރެޑެން ފިފްޓީ ޑޮލަރސް ލިބޭ މީހާސެވަ

ން އެ ލާރި ނުފޮނުވޭނެ. އޭރުން އިލީގަލް ޕްރޮެސސްައކަށް އެކަމުން، މިދެންނެވި ިލޔުން ހުށަހަޅަންޏާމު އެ ތަންތަނު

އަށް ަޙއްލު ހޯދަން ީމގެ ތެެރއިން މި ގާނޫނުގެ ޅަން މި ބޭރު މީހުންގެ މައްސަލައެދަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނުޑ ހުށަހަ

ން ބޭރު މީހުންގެ ތެރެއިން ކުރެވިދާނެ މަސަްއަކތެއް ކަމަށް. އެ ކަމަށް ިވްސނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ިމދެންނެވިހެ

ވާއިުރ ހަންޑްރެޑް ެއންޑް ފޯޓީ ތައުޒަން މައްސަލަ ނިކަން ވިސްަނވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ޕޮިޕއުލޭޝަން ތްރީ
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އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ ހަންޑްރެޑް އެންޑް ފިފްޓީ ަތއުަޒން ބޭރު މީހުން މިތާ އެބައުޅޭ. އިލީގަލީ އުޅޭ މީހުންެގ 

. ހަމަ ސްޓޭޓްމަންޓެއް މޭލްކޮށްލަނީ ތާޓީ ފައިވް ްޓވެްނޓީ ތައުޒަން ވިދާޅުވަނީ އަދަދު ސަރުކާރަކަށް ނޭނގެ 

އާދެ! ކުރުކޮށްާލނަން. ތާޓީ ފައިވް ަތއުޒަްނ ޓްވެންޓީ ތަުއޒަން ވިާދޅުަވނީ ނޭނގެ ޭއގެ އަސްުލ  ؛ޙަޤީޤަތަކީ

ޝަަނަކށް އަުޅގަނޑުމެން މިދަނީ އޭ. މި ޑޭންޖަރަސް ސިޓުގިަނއިން އެަބއުޅޭ ފިގަރެއއް. އެހެްނވީމާ، އެއަްށވުރެން މާ

ޝަނަށް ރެއަށް އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވި އޮޕްތެ މީގެ، ން ވިްސނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާމިކަމާ އަޅުގަނޑުމެ

ގޮސްފިްއޔާމު އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ކޮންމެވެސްވަެރްއގެ ޙައްލެއް އަންނާނެހެން. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް 

 .ވާނެހެންުޅގަނޑަށް ީހވަީނ މިކަން ރަނގަޅުކަން ކުރިއަށް ގެންގޮްސފިއްޔާމު އަވިސްނަަވޑަިއގެން ރިޢާޔަތްކޮްށ މި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މޮހައްމާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު އިހަވަންދޫ

ފުޅުން ވެސް ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަފުޅުތައް ަދއްަކވާ ްއޒަތްތެިރ ބޭއިއާދެ! ހުރިހާ  .ިރއްޔާ މުޤައްރިރު ޝުކުއާދެ! 

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދެތިްނ ކަމެއް ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުްނ. ެއއްކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން 

ހަމަ  ރުފިޔާ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ މިއީ މިވަރު ކަމަކަށް 5000ގެ އަދަދު މަނާރުޖުމި ހިމެނިފައި މިއިން  އިމީގަ

ގޮުތަގއި ނަމަވެްސ  ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނައިރު ަރނގަޅު އަދަދެއްެގ ގޮުތަގއި ެވގެން ހިނަގއިދާނޭ. ހަމަ ިއޞްލާޙެއް

އްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެބަ ދެކެވޭ އިދިއުން. ދެން މިތާ ވަރަށް ގިނަ އަށް މި އަދަދު ބަދަލުވެގެން ރުފިޔާ 5000

ން ެއްއވެސް ެއއްެޗއް ނުނެިގ ހަމަ ަގާވއިދާ ެއއްގޮތަށް އުޭޅ ބޭފުޅުންެގ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިޭދސީންގެ އަތު

އަތުންނޭ މި ލިބެނީ ޓެކްސް ވެސް. ައޅުގަނޑު ހިތަށް އަންނަނީ މި ގާނޫނު ބަދަލުވެގެންދިޔައިމަ ަގވާއިދާ ޚިލާފަްށ 

ގަނޑު ތަކެއް ައންނާނެ ކަމަށް އަޅުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދާނޭ. ަވރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙު އުޅޭ ފަރާތްތައް

 ބޫލުކުރަން. ަގވާއިދާ ޚިލާފަްށ މި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން އެ ދެން ަވއްކަން ކުރަްއވާ ޭބފުޅުން ވަްއކަން ކުރާނެ.ޤަ

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ އެ ޭބފުޅުން އަތުން ޓެކްސް ނެޭގނެ ވާހަކަ މި ގާނޫނުަގިއ ޤަދެން ގާނޫނަކުން އަުޅގަނޑަަކށް 

ޕަސެންޓް ނަގަންޖެހޭނޭ އެ މީހުން ލާރި ފޮނުވާއިރު  3ކަމަކަށް. ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބޭފުޅުން އަތުން  ލިޔެވިދާނެ

ކުރާ ވާހަކަ މަނާރުޖުނުކުރެއްވީމަ ލެއް ނުކުރެވޭ. ދެން މުސާރަ ޖަމާބޫޤަވާހަަކއެއް ގެެނވިދާެނ ކަމަކަށް އެކަހަލަ 

ރާތެއް ަކމަށް މިސާލަކަށް ނޭނގެ. ިމސާލަކަށް ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރަނީ ކޮން ފަމަނާރުޖު މިއޮތީ. ޓެކްްސ ނުދެއްކީމަ 

ކުރަނީ މަނާރުޖުއުޅޭ މީހާ ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ މީހާތޯ ނުވަތަ އެ ބިދޭސީ މީހާތޯ މިސާލަކަށް މި ޓެކްސް ނުދެއްކީމަ 
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އެ އިދާާރ ެއއްކޮްށ  ދެން ނުވަތަ ކޮްނމެވެސް މަނާކުރަނީ؟ރު ޖުވަޒީފާދޭ ފަރާތްތޯ ުނވަތަ ވަީޒފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތޯ މި 

އެީއ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަކަށް . ދެން އެ ކޮން ފަރާތެއްކަން ގާނޫުނގައި ބަޔާްނވެފައި އޮތުން އި ވެސް ވެދާނެ ފަހަރުގަ

މިސާލަކަްށ  ހަގަކުރެވޭ. ދެން ައޅުގަނަޑށް ފާހަގަކޮށްލެޭވ އަެނއްކަަމކީ މުސާރަ މި ލިބުމުެގ ހަމަ ދަތިކަންފާ

އެ މީހާގެ މުސާރަ އެކައުންޓަށް ަޖމާކުރުމަށްފަހު އެކަން ޙައްލުެވގެން މެނުވީ މި ގާނޫނު  އަށްވަޒީާފއަދާކުރާ މީހާ

ކުާރ މި ގާޫނނުގައި މިބުނާ ތަންފީޒު، އަސްލު ތަންފީޒުކުރުމަީކ މުހިންމު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދެކެން. އެހެންކަމުން

ސްދުވަހަްށ ނުވަތަ ދެމަސް ދުވަހުގެ މަ 3ދުވަހުން ފެށިގެން މިއޮންނަ ނަންބަރު ހަމަ ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ 

 ޝުކުިރއްޔާ. .މުހުލަތަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިުއން. މިއީ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމިގެން ެއ ދިޔައީ. ދެން ފުރުޞަތު އިއާދެ! މިހާހިސާބުން ހުރިހާ 

މިފަހަރު އަޅުގަނޑު  ،ްއޒަތްތެރިއިކުރުމަށް ަވޑަިއގެން ތިއްބެވި ސާއްހިމާތު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫ އަރުވާނީ

ދެން  .އަށްދެން އެއަށްފަހު އެމް.އެމް.އޭ .އަށްމިކް މިނިސްޓްރީކޮޅުން މިކޮޅަށް. ފުރަތަމަ އިކޮނޮފުރުޞަތު އަރުވާނީ އެ

ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ ތެެރއިން އްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެ ފާޅުކުރެވުނު އިއެންމެ ފަހުން މީރާއަށް. އެހެންކަމުން، މިހާރު 

ގޮތުން ތި ބޭފުޅުްނ  މިކް މިނިސްޓްީރއަށް އަދި މި ގާނޫނު ތަންފީޒުުކރުމުގައި ދިާމވާ ކަްނކަމާ ގުޅޭއިކޮނޮ

 ެވވަަޑއިގަެނވޭ ކަމަަކށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޖަވާބުދާރީ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުމަރު ސަޢީދާ  ކޮންސަލްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓްގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަނެއް މި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ތި ދެއްވި ބިލަށް ދެއްވި ލަފާފުޅު 

އަުޅަގނޑު ބަލާނަން ތި ބޭފުޅުން އެހެންނޫނީ ދެއްވި ހަމަ ސެެޖސްޝަން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ަބލައިގަންނަން އިނގޭތޯ. 

ކުރެްއވި ުސވާލުތަކަށް ެދއްިވ ޚިޔާލުތަކަށް ހަމަ ކޮންެމެވސް މިންވަރަކަށް މިނިސްޓްީރއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުްނ 

 ކަމެއް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މިހާރު މި ގާނޫނު އަޅުގަނޑު ފެށުމުގެ ގޮތުން ދެ އިޖަވާބުދެވޭތޯ އިނގޭތޯ. މީގަ 

ދެކަމެއް ދެ ބައެއް އެބައޮތް ާގނޫނުގައި އިނގޭތޯ. އެ އެއްަބޔަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޓްކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން ޑްރާފް

ފައިނޭންޝަލް ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރޭ. ދެން ޓެކްސް ކަލެކްޓްކުރުމަްށ ޓަކައި 

ރ އޭޖެންސީސްތަކުން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ތަުކގަިއ ހުރި ބޭންކުތަކަށް މަނީ ޓްރާންސްފައިންސްޓިޓިއުޝަްނސް

ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދެން ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި އެއް ކަމަީކ 

ލީގަލީ މިއުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް މުސާރަ އެ  އިއަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ރާއްޖޭގަ 

ށް ހަމައަށް ލިބޭކަން ޔަޤީންކުރުން އިނގޭތޯ. އެަކން ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަކައި މި ރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްަފއި ބޭފުޅުންނަ
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މި މުސާރަ އެބަ ޖަމާކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން ެއީއ  އިހުޅުވާަފއި ހުރި އެކައުންޓެްއގަ  އިހުރި ބޭންކެއްގަ

މިހާރު ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި މިއޮތީ. ދެން  އިެއއްބަިއގަ  އިއްގެ ގޮތުގައި ބިުލގަވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެ

އިްނޮކށްފައި މިއޮތީކީ ެއއްވެްސ ޓެކްސް ނަގާނެ ގޮތް އިނގޭޯތ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޑްރާފްޓްކޮށްފައި މިއޮތީކީ ިޑޒަ

ނަގާ ޓެކްސްއެްއގެ ގޮުތަގއި މި ބިލު ވޭޖް ޓެކްްސއެްއެގ ގޮތުަގއެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ރެމިޓެންސުން މި  އިލަތެއްގަ ޙާ

އެމްޕްލޯޔަރެގ މި ވޭޖުން ނަގާ ޓެކްސްއެއް ނޫން. އަދި  އިލަތެްއގަ ޙާމިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް  ފަރުމާކުރެވިފައި

އެހެންވީމާ، ބައެއް ބޭފުޅުްނ  .ކުރާ ޓެކްެސއް ވެސް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ތަފާތު އެބައުޅޭމައްޗަށް އިމްޕޯސް

ޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުތަކުން ެއޮގތަށް އަޅުގަނޑަށް އެ ޚިޔާލުަތއް ލިބިފައި ހުރީމަ ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ އިނގޭތޯ. ފާ

ހަމައެކަނި މުސާރަ ރެމިޓެންސް ޓެކްސެއް މިއީ. ޭވޖް ޓެކްސެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެމްޕްލޯޔަރ ޒިްނމާވަނީ 

ރެމިޓެންްސ ދިނުން. ދެން ރެމިެޓންސްއިން އަެނއް މި ެޓކްސް ނަންގަވާނީ އެ އަށް ލިޭބކަން ކަަށވަރު ކޮށްއެ އެމްޕްޯލއީ

އްޔާުމ މާ، މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން ެވއްޖެެދްއާވ އިންސްޓިިޓއުޝަނަކުން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީއިޓްރާންސްފަރ ހައްދަވަ

ޅާަފއި މިއޮތީ އަސްުލ ހިމަނާފައި މިއޮތް ގޮތުން މިއޮތީ އަދަދުތައް ކަނޑައަ އިމަނާ މީގަޖުރުއަޅުގަނޑުމެން 

ނުން ވެްސ ޑިޓަރެންޓެްއގެ ގޮތުަގއި އިނޭގތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އެަބ އިްނޝުއަރކުރަން އެބަ ބޭނުންވޭ އެމްޕްލޯޔަރ ޔަޤީ

ކުރަން އެބަ ބޭނުްނވޭ. އެހެްނވީމާ، އަދަދުތައް ޖަމާކޮށްޭދކަން. ދޭަކން ޔަޤީން އަށް މުސާރަ ކަނަޑއެޅިގެންއިމްޕްލޯއީ

ެވގެން އެ އިނދީ. އެއީ ބޮޑު އެްއޗަކަށް  ރުފިާޔގެ އަދަދެއް ިމހާރު ޖަހާފައި 50ރުިފޔާ  10000އަޅުގަނޑުމެން 

އަންނާނެކަން އަށް މުސާރަ ދިނުމުގައި ފަސްޖެހުންތަކެއް ކަނޑައެިޅގެން އެމްޕްލޯއީ  ނޫނިއްޔާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވެސް

ގޮތަްށ ވިސްނާފައި މިހާރު މި ގެ ގޮތުަގއި އެ އެ ިޑަޓރެންޓެއް، ބޫލުކުރެވޭތީވެ. އެހެންވީމާޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަނާގެ އަދަދުތައް އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސްޮކށްފައި އެހެރީ. ދެން ޓެކްްސ ނަގާ ފަރާތްތަކުން ެވސް ޖުރު

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެ ކަންކަމަށް އެވޮިއޑްކުރުމަށް ޓަކައި އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އެހީޭދ 

 ވާހަކަ ބުނެފައި މަނާއަށް އަުޅގަނޑުމެން އިންޯފސްކުރާނެވެސް ޖުރު  ތްތަކަށް ވެސް މި ގާނޫުނަގއި އެަބއޮތް މިހާރުފަރާ

މަނާ  ރުށްދޭ ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް ވެސް ޖުވާން މަސައްކަތް ކޮ)ށ( ަގިއ މި ޓެކްސްއިން ބަރީޢަ ވަނަ މާއްާދގެ 92

އިތުރުން ވެސް ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން  ގެސްކުރާނެ ވާހަކަ އެބަިއން. ދެން ހަމަ އޭފޯއިން

ބޭންކުތަކުން މިސާލަކަްށ ، ނެ ގަާވއިދެއް. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ހައްދަވާ  މީރާއިން އިދާރީ ގާނޫުނގެ ދަށުން އެ

ދަށުްނ  ބޭފުޅުން އެ ކަލެކްޓު ނުކުރައްާވ ކަމަށް ވަންޏާ މި އިދާރީ ގާނޫނުގެ ޓްރާންސްފަރ ހައްދަާވއިރުަގިއ އެ

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ެވސް މީރާގެ ފަރާތުން އަޅަުމން ގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، މީގެ ެއްއވެސް ފަރާތުން 

 މަނާ ރުޖުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމުން މި ގާނޫނު މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން ހަމަ މި އިުޑކުރަން މަސައްކަތްއެވޮ 

ކަހަލަ ގޮަތކަށް މި ޑިޒައިންކުެރވިފަިއ މިއޮތީ އިނގޭތޯ. ދެން ސްކުރެވޭ ފޯފަރާތަކަށް ވެސް އިން ކޮންމެ

ފާހަގަކުރަްއވައިފި އެކްސެްސެގ އިޝޫ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކުރިންވެސް އެކްނޮލެުޖކުރިން މި ރާއްޖޭގައި ކުިދ 



26 

 

ކޮޅެއް ުކރަން ވެސް ވަގުތު ޒު ށީގެްނެވޭއ. އެކަންކަމަށް ތަންފީރަށްރަށުގެ އެ ަމއްސަލަަތއް ދިމާވުން ެއކަ

ޒާމު ބޫލުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، ރާއްޭޖގައި މިާސލަކަށް ޕެންޝަންގެ ނިޤަވެދާނެކަން އަުޅގަނޑުެމން ވެސް ބޭނުން

އަހަރުްނ  65ފުވެގެންދިޔައިރު ވެސް ހަމަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކެްއގެ ެއކިެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ތިބި ހަމަ ތަޢާރު

މަ ބޭންކް އެަކއުންުޓ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީ ެއއަށް ނަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހަމަތީގެ ޕެންޝަން ލިބިަވޑަިއަގން

ކޮށްދީ އެއިން ލާރި ނެގޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ެއ ޓްރާންސްފަރ

ކަުތގެ އެ ލިބޭ އާމްދަީނ ވެސް މި މަސައްޕްރިންސިޕަލް ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މަސައްކަތްތެރިންނަށް 

ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ޝުއަރިޓީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ބޮުޑ ލިބޭނެ

ބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭސިްސ އިްނ ޤަދާެނ ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެންނަްށ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވި

އިގަެނެގން ތައްޔާުރވާން މަސަްއކަތްަތކެއް ހުންނާނެ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިީއ ރަނގަުޅ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަށަ

ފަރާތުން ދެކެނީ ެއގޮތަށް ެއކަން އޮތުން އިނގޭތޯ. ބޭންްކ  ން ވެނިސްޓިންގެ ސްޓެޕެއް ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެ

މުސާރަ ެއަކއުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ ގޮތަށް އެަކއުންޓެއް ހަމަ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންނަށް ހުޅުިވގެން ެއ މުވަްއޒަފެްއގެ 

ުކރަމުންދާއިރުގައި މީރާގެ ެއ ޒުސްގެ ނިޒާމު ތަންފީއޮންނަ އޮތުން އިނގޭތޯ. މިހެން އޮތުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެކް

 ބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންކުރެވޭނެ ޓްރާންސްފަރ ކުރާއިރުަގއި މިހާރު ސްލިޕް ވެސް ގެންދަން ހައްދަވާ ގާނޫުނގެ ދަށުން އެ

އިން ސްލިޕްކޮޅު ވެސް ގެންދަން. އޭުރން ޓްރާންސްފަރ ކުރާއިރު ޭއގެ މައްޗަށް ބޭްސކޮށްގެން  އިބޭންކަށް ޖަމާކޮށްފަ

ުކރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ޒު ބޭފުޅުންގެ ެއކަންކަން ތަންފީ ބޭފުޅުންނަށް ޮޑކިޔުމެންޓްީރ ެއވިޑެންްސއާ ެއއްކޮްށ އެ  އެ

ނޑުމެން މިހާރު ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް އެަކން ހަމަޖެހިގެން ދިޔައިާމ މިގޮތަށް މިކަން މި ގާނޫނުަގއި އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. ދެން ބަެއއް މެންަބރުން ފާހަގަކުރެްއވި އަުޅގަނުޑމެން ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް އެްއަކލަ ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ 

ެއއްކަމަކީ ައޅުގަނޑު  ފަރާތްތަކަށް ޓާގެޓުކުރުމާ ުކދި މުސާރަ މި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޓާގެޓުކުރުން ީމގެ

އެންޝުއަރކުރަން ބޭނުންވާ އެްއކަމަކީ ކުޑަ މުސާރަ ލިބޭ މީހާއަށް ވެސް ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ މީހާ ވެސް މުސާރަ 

އިރެސްޕެކްިޓވް އޮފް ސްކިލްޑް ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަން ސްކިލްޑް ފަރާތްތަކެއް ން ޔަޤީންކުރަން އެބަ ބޭނުންވޭ. ލިބޭކަ

ލާ ަކމަށް ވަންޏާ ބޮޑު ބަޔަީކ އިއްކަތްތެރިްނގެ އާާބދީގެ ރޭޝިޯއއަށް ބަލަރާއްޭޖގައި މަސަ  ކަމުގައި ިވޔަސް. ދެން

އަސްލުަގއި އަން ސްކިލްޑް ޯވކަރސް ދެއްތޯ؟ ގާތްގަނަޑކަްށ އަށްޑިހަ ޕަސަންޓުވަރު އުޅޭނެ އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުްނ 

ށް އަން ސްކިްލޑް ޯވކާރސްެގ ގޮުތގައޭ. ވެއްެޖއްޔާމުން ލަފާކުރެވެނީ އަށްޑިހަ ޕަސަންޓު ުއޅޭނީ ގާތްގަނޑަކަ

ކުރަން ޒުންޏާ މި ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ތަންފީބޭފުޅުންގެ އާބާދީ މީގެތެރެއަށް ނުެގންނަ ކަމަށް ވަ އެހެންވެއްެޖއްޔާމުން އެ

ންކު ން ދާނެ. ދެން މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ވެްއޖެއްޔާ އަުޅގަނޑު ބޭޏާމުން ވަރަށްބޮޑު ބައެއް މީގެނުގެންނަ ކަމަށް ވަން

އެަކއުންޓަށް ހުރިހާ އެކައުންޓެއްގެ ލާރި ޓްރާންސްފަރ ކުރާގޮތަށް ހަދައިފި ކަމަށް ވަންޏާމުން ހުރިހާ ވައްތަރެްއެގ 

ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ ހުރިހާ ިގންތިއެްއގެ މަސަްއކަތްތެރިން މީގެ ތެރެއަށް އެބަ ގެނެވޭ. އެހެންވީމާ، ީމގެ ތެރޭަގިއ 
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ެރވިގެން ެޓކްްސގެ ނިޒާމު ކުޯވކަރްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަވަރން ސްކިްލޑް އޭރުން ސްކިލްޑް ވޯކަރސް ެވސް އަ

ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެން އެބަދޭ. ދެން އެއް މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެއްިވ ޒުތަންފީ

ވާނެ ރާއްޖޭަގއި ީލގަްލ ގަންނަ. ދެން އެނިގވަަޑއި އިކީްއވެތޯ ައޅުގަނޑުމެން ަޞްއޙަ ފައިސާައކުން ނަގުުދގެ ޮގތުގަ

އަކީ ިދވެހި ރުފިޔާ ދެއްތޯ؟ ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަަކށް ޑޮލަރުން ވެސް މުސާރަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަްއ ޓެންޑަރ

އަސްލުަގއި ރާއްޖޭަގއި ކުރެވެުމން އެބަދޭ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ހަމަ ގަވާއިުދ، ގާނޫނުަގއި ވަރަްށ 

އިން ާރއްޖޭަގއި އޮންނަ ޞައްޙަ ަފއިސާައކުން ބަ ބޭނުްނވޭ ހަމަ ލީގަްލ ޓެންޑަރއެބަ ަބޔާންކުޭރ އެ ކަނޑައެިޅގެން

އެކަންކުރުމަށް ބާރު އަޅަން ބޭނުންވާތީވެ މި ގަާވއިދުަގއި ެއގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަރުމާކޮށްފައި އެއޮތީ އިނގޭތޯ. 

ވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް އަުޅގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލީ. ދެން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

އިތުރަށް އެހެން އިންސްޓިިޓުއޝަންތަކުން ެއއްެޗއް ވިދާުޅީވމާ އެްޑކޮށްލަންޖެހޭ އެްއޗެްއ ަކމަށް ވަންޏާމުން އަުޅގަނޑު 

 އެޑްކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާ. މިާހރު އަޅުގަނޑު މީރާ، އެމް.އެމް.އޭއަށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން.ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިމާދު ނީޒާ  ގަވަރުނަރ އެސިސްޓެންޓް

ވެސް މިދަްއަކނީ އެްއ ވާހަަކެއއްހެން.  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަނުޑމެން އެންމެން

ން ބޭނުންވެއޭ ެދއްތޯ؟ އެކަމަކު އަުޅގަނުޑގެ ެވްސ ހަމަ އެންމެބޮޑު އެއް ރެވެނިއު ބޭނުންެވއޭ. ެޓކްްސ ނަގަ

ކޮންސަރނަކަށްވީ ަވގުތުޮކޅު ކުޑަކޮށް ނުދެްއވާށޭ. ވަގުުތކޮެޅއް ދެއްވާށޭ ސިސްޓަމުތައް ެއސްޓެބްލިޝްކުރަން. އެީއ 

ށްވުރެ ތަންކޮެޅްއ . ޕެްނޝަނަރޒަކެއް ދިމާވާނެތީއޭއަޅުގަނޑު ެއގޮތަށް ފާހަގަކޮްށލީ އެކައުންޓު ހުުޅވުމުަގއި ދަތިތަ

ބޭފުޅުންގެ  އުނދަގޫ ގޮެތއް ދިމާވެދާނެ ލޭބަރ ފޯސް އިނގޭތޯ. އެއީ ބޭރު މީހުންނަށް ވެސް އެ

 ބޫލުކުަރން އުނދަގޫވެދާނެތީ ކޭ.ވައި.ސީ ނޯ ޔޯ ކަސްޓަމަރ އެޤަސްތަާކއި ެއއްޗެހި ބޭންކުތަކަށް އަިއޑެންޓިފިކޭޝަން

ސްދުވަސް މިނިމަމް އަޅުގަނުޑ ވަން ބައްލަވާ އެްއޗެހިތައް ުއނދަގޫވެދާނެތީ ހައެްއކަ މަބޭފުޅުން އައިޑެންޓިފައި ކުަރއް 

މަންޑުކުރަންޏާ ކުރާނަން ބޭންކްސްތަކަށް ވަގުތުކޮެޅްއ ދެއްވަން. އަނެއްކާ މި ލޭބަރ ފޯސް މޫވްކުރުމުގައި ރެކޮ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ  ވީމާ، އެ އެމީހުންގެ ޕްރެޒެންްސ ބޭނުންވާނެ އިނގޭތޯ އެަކއުންޓެްއ ހުޅުވަން. އެހެން

ެގ ކުރެވޭނީ. ދެން އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި މޮބައިލް ބޭންކިން  ވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ެއކަމެއް 

މަސްދުވަސް ބޭނުންވާ މަުދވެެގްނ  6ފުކުރި ސަރވިްސެއއް ެއއީ. ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވާހަކަ. ވަރަށް އަލަށް ތަޢާރު

އެއް ސަބަބަކީ މޮބައިލް ބޭންކިންގައި ކޭޝް ައުއޓެއް އަދިެއއް ނުހެދޭ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސގައި ވެސް.  މިދަންނަވާ
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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ެއންމެ ރާއްޖެތެރޭގައި އެންެމިގނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެއްވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

އިން ކިހިނެއްތޯއޭ ލޭބަރ ޅުން އިލެކްޓްރޯނިކް ޓްރާންސްަފރކަމަށްވެފައި ޭކޝް ައއުޓު ުނހެދޭ ކަމަށް ވަންޏާ މި ބޭފު

ބޭފުޅުންނަށް  ފޯސްގެ ެއވަރުގެ ނޮލެޖެއް ެއބަހުރިތޯއޭ ބޭންކިންގ ސިްސޓަމު ބޭނުންކުރައްވަން. ފުރަތަމަކަމަކީ އެ

ން އެަކއުންޓްސް ހުޅުވުުމގައި ެވސް ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ ިއނގިރޭސި ބަސް ެވސް ނޭނގޭ ވަރަްށގިނަ ބޭފުޅު

ކުެރވިގެން ޒުހީވަނީ މިކަހަލަ ާގނޫނެއް ތަންފީވެސް އެކީ ިއނގޭތޯ. ެއކަމަުކވެސް އަުޅަގނޑަށް  އާއުޅުްއވާތީ 

މު ގޮތެއްަގއި ޓެކްސް ަނގާހެން އްޢާންެވއޭ ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ޙައްލުތަކެއް ގެނެވޭނެހެން ެއަކމަކު ވަގުތު ބޭނު

އަުޅގަނޑުެމން މި ވަގުތު ޓެކްސް ަނގަން މިއުޅެނީ ޓެކްްސއަީކ އްމުކޮށް ވިޔަފާރިތަކުން ެޓކްސް ނަގާހެން ޢާ

ކޯްއޗެއްކަން ވެސް ރަނގަޅަްށ ދެނެގަންނަން ނޭނގޭ ބައެއްގެ އަތުން އެއީ މި ލޭބަރ ފޯސް އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ 

ވީމާ، ހަެއއްަކ އެއީ. ދެން އެހެންވީމާ، ަވގުުތ ބޭނުންވޭ. އެކަމަކު މި ޓެކްސް މިއީ ހަމަ ނަގަންޖެހޭ ޓެކްސެއް. އެހެން

މަސްދުވަހުގެ ވާހަކަ ވެސް މިދަންނަވަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އެބަ ފާހަގަކުަރއްވާ ީޝޒާ ވުޑް ޫޔ 

އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ލައިކް ޓު ސޭ... ަނގުދު ީކކޭ، ޞައްޙަ ަފއިސާ. ަޞްއޙަ ފައިސާއޭ ިދވެހި ރުފިޔާ

ވެހި ރުފިޔާ. ެއކަމަކު ޞައްޙަ ނޫން ފައިސާެއކޭ އެަކއުންޓަށް ފިކްސް މިވަނީ. މުސާރަ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ދި

ބޭފުޅުން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ކޮމެންޓަކަށް މީތި އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރާނަން މި ކޮމިޓީއަށް ތި

ތައްޔާރުތޯ ވެްސ ކުތައް ކިހާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވައިިފއްޔާ. އަުޅގަނޑުެމން އަދި ބޭނުން ބޭން

ލާފައި ކިހާ ުދވަހެއް ިމސާލަކަށް މީއޭ ލޭބަރ ފޯސްައކީ ވިދާުޅެވއްޖެއްޔާމުން މި ިކހާ ދުވަހެއް ެއކައުންޓުަތްއ އިބަލަ

ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންފުޅުވޭތޯ މިކަންކުރަން. އެއީ ގާނޫނެްއގެ މިބުނަނީ ހުޅުވާ ދޭންޖެހޭނެއޭ ދެއްތޯ؟  ހުޅުވުމުަގއި އެ

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހުއްދަ ނުލިބި ވިާސ ނެްތ  ...ގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެްއކަމަކީދެން އިތުރަށް ައޅު

ސް އަުޅގަނޑު އެންމެފުރަތަމަ ދެންނެވި ވެ ބަޔަކު މި ގާނޫނުގެ ސަބަބުްނނޭ ލީގަލަިއޒެއް ުނކުރެވޭނެ ިއނގޭތޯ. މިހާރު

ވެސް ލީގަލް މީހުްނ  ންގެ ބޭންކިންގ ސިސްޓަމުން މިހާރުވާހަކަައކީ ަސވާލާ ސިސްޓަމްޭއ ބޭނުންކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެ

އިނގޭތޯ ބޭްނކިންގ ސިސްަޓމު ވެސް އަދި މަނީ ޓްރާްނސްފަރ ބިޒްނަސްަގއި ވެސް ކުރެވޭނީ ީލގަލް މީހުންނަށް. 

ްމ އެމީހުންގެ ވިސާ ދައްކަންޖެހޭ. އެމީހުންގެ ޕާސްޕޯޓު ކޮޕީ ދައްކަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިސްޓަ

ލާރި  ބޭނުންކޮށްގެންނޭ އަުޅގަނޑުެމންގެ ފައިނޭންޝިއަލް ސިސްަޓމް ބޭނުންކޮށްގެންނޭ އެމީހުންނަށް އެބޭބޭފުޅުންނަކަށް

އެއް ނުކުެރވޭ. ބޭނުންފުޅުކުރައްވަނީ ިއއްީލގަލް ސިސްޓަމް. އެއީ ކޭޝް ހޯދަިއގެން ކޭޝް ހިފައިގެން ެއ ޓްރާންސްފަރ

 ...ވެސް ކޮންމެހެން . އެހެންވީމާ، ސިސްޓަމް ބޭނުމެއްނުކުރެވޭނެ މިހާރުރަށްރަށަކަށް ގޮސް ބަހާލަނީ އިނގޭތޯ

ނުހުުޅވުނު ކަމުގައި ވިަޔސް ވެސް. ެއއީ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަަމ  )ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ(

ޭވނީ އަދިވެސް ަވގުތުކޮެޅއް ކުރެޒުރަނގަޅަށް ތަންފީ ން. ދެން އެންމެކުރަޒުއެއްބާރުލުން ދޭނަން މީތި ތަންފީވަރަށް 

ދެއްިވއްޔާ. ެއއީ މިކަމަށް ތައްޔާރީތަެކއް އެބަ ބޭނުންޭވ ބޭންކިންގ ިސސްޓަމް ެތރެއިން ެވސް. ބޭންކިްނގ 
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އެކަންޏެއްނޫން އިނގޭތޯ، ނޮްނ ބޭންކް މަނީ ޓްރާންސްފަރ އެއީ ބޭންކްސްަތއްހާ އެހާ ޯއަގނައިެޒއްނޫން. އަނެއްކާ މި 

ންކިންގ ސިސްޓަމުން ންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ މިހާ ކުޑަުކަޑ މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށް ބޭބޭފުޅުން ވިސްނާލަްއވަ

ޑޮލަރު ލިބޭ  100ޑޮލަރު އެބަ ނަގާ. އެހެންެވްއޖެއްޔާ  28ޑޮލަުރ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފިއްޔާ  500އަށް ޓްރާންސްފަރ

އެއްނޫްނ އެކި ރަށްރަށަށް އެިކވަރު. އެޕްޮރްކސިމޭޓްލީ އެްގޒެކްޓްލީ  މީހާއަށް މިސާލެއް އިނގޭތޯ ައޅުގަނޑު މިދެންނެވީ

ޑޮލަރު ލިޭބ މީހާއަށް އެމްޕްލޯޔަރ މީތި ޕާސްކުރެވެނިތޯ މި އެމީހާގެ ޭވޖު ރެއިސްކުރެވެނީތޯ މި.  100އެހެންވީމާ، 

ައްށ ޑޮލަުރ އެކައުންޓު ހޯލްޑަރ 100 އެހެންވެއްެޖއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ވާހަކަދައްަކިއގެން ކިހާވަރަކަށް

ކުރެވިދާނެތޯ ެވސް ބަލަންޖެހޭ. އެއީ ޭއގެ އިކޮނޮމިކް އިންޕްލިކޭޝަނެްއ އިންނާނެތީ މިދަންނަވަނީ.  ޓްރާންސްފަރ

މާ އެބަ ވިދާުޅޭވ ވެސް އަުޅގަނޑުެމން އައި ދެން ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހުރިހާ ފަހަރަކު

. ބޭންކްސްތަކަަކށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ން ަވކި ޙަްއލެއް ޑޮލަރުެގ ތާށިކަމަކަްށ ނާންނާނެދެއްތޯ؟ މީގެ

މަޖުބޫރެއްނުކުރެވޭ ދިވެހި ރުފިޔާ ގެންދިޔައިމާ ޑޮލަރުން ޓްރާންސްފަރ ހަދާދޭށެކޭ. ބޭންކްސްތަކަށް އެބައޮތް ކެޕިޓަލް 

ކޮންޓްރޯލު ނެތީމައާ ވެސް އެކީަގއި ރައިޓްސް ބުނާނެ ޑޮލަރު ހިފައިގެން އައިމައޭ ތިމަންނަމެން 

ބޭފުޅުން ހަމަ ބޭންކިންގ ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން  ވޭނީ. އެހެްނވެއްެޖއްޔާ ހަމަ އެ ލާ ފައިސާ އެޓްރާންސްފަރކުރެ

ުކރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނުޑމެންނަށް މިވަގުތަކު ނެތް ރު ގަެނގެން އައިމަ ޓްރާންސްފަރނަންގަަވއިގެން ޑޮލަ

ފިޔާެއއް އެމީހުން ބުނީމަ. އެހެން ބުނެވޭކަެށއް. ކުރާށޭ މިހުރިހާ ދިވެހި ރުއި މިހިރީއޭ ޑޮލަުރ ޓްރާންސްފަރބޭންކުތަކުގަ 

އެހެންވީމާ، މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ވާހަކަ މިދަންނަަވނީ އިނގޭތޯ. ރެވެނިުއެއއް ލިބުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން 

ވެސް ެރެވނިއު ލިބިގެން ޓެކްްސ ނަގަިއގެން ެދއްތޯ. އެކަްނ  އެންމެ އެދޭ ކަންތައް. ަގއުމު ހިންގޭނީ

 ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މީާރއަށް އަުޅގަނޑު ފަހު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މީރާގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް ޙަސަން ޒަރީރު 

ނުޑމެންގެ ޚިޔާލު ކުޑަކޮްށ ތަފާތު. ެއއީ މިހާރު ރާއްޭޖގަިއ ޓައިމް ފްރޭމުަގއި އަުޅގަ ހިއުމެންޓޭޝަން ޝުކުރިއްާޔ. 

ގެ އަހަުރތަކުގެ ތެޭރގައި ެޓކްސްގެ ގާޫނނުތައް ޑްރާފްޓުކުެރވެމުން 90ޓެކްސްގެ ހިސްޓްީރއަށް ބަލާިއރު ގާތްގަނަޑކަށް 

އެގޮތަށް ެއގޮތަށް ގޮްސ ެވސް ބުނަނީ އަދި ެރޑީެއއްނޫނޭ. އަދި ރެީޑެއއްނޫނޭ.  އައީ. ދެން އޭރު ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު

ވެސް އަދި ެރޑީެއއްނޫން އަދި ރެީޑއެއްނޫްނ އެގޮތަށް ިދޔައީ. އެކަމަުކ  ވަނަ އަހަރާ ހަމައަްށ އަންނަންދެން 2010

 6ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް އިންޕްިލމެންޓުކުރީމަ އެއޮތީ ރެޑީވެަފިއ ދެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ،  2010ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން 



30 

 

ންނަށް އިންޕްލިމެންޓުކުރެިވއްޖެ. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް ޖީ.އެްސ.ޓީ ވެސް ެއއީ ައޅުގަނޑު މަސްތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެ

އިންޕްލިމެންޓުކުރިއިުރ ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ކުަޑ  ބީ.ޕީ.ޓީފުރަތަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ އިންޕްލިމެންޓުކުރިއިރު ރާއްޭޖގަިއ އަދި 

ބު ބަލަހައްޓަމަކުންނުދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވިޔަފާރި ޚާްއޞަކޮށް މެދު ައދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ވެސް ހިސާ

ފޮތްތަކެއް ހަދަިއގެން ެއވެއަރނެސް ޕްރޮގުރާމްސްތަކެްއ ހިންގަިއގެން އަލިފު ބާ ކިަޔވައިދޭެހން ކިޔަަވއިދީގެން ހިސާުބ 

ނޑުމެްނގެ ެއްއ މިހާރު ވަރަށްބޮޑަށް ިޑވެލޮޕްކުެރވިފައި މިއޮތީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަކަްލޗަރ ބެލެހެއްޓުމުގެ

 ވެްސ ރެޑީެއއްނުވާނެ. ުދވަހަކު އެކްސްޕީިރއަންސަކީ ެރޑީެއއްޫނނޭ ރެޑީެއއްނޫނޭ ބުނެގެން ައުޅގަނޑުމެންނަށް ދުވަހަކު

ވެސް ތަްއޔާރެއްުނވާނެ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިސާލަކަށް ަކއިރި ަގއުމުތަކަށް ބަލާލިއަސް އިންޑިޔާ ނޫނީ މެލޭޝިާޔ 

 އި ކޮށްފަ ޑިާޔއިން މިހާރު ގާނޫނު ޑްރާފްޓުއަހަރު. އިން 10ސް.ޓީ އިންޕްލިމެންޓުކުރަން ކަހަލަ ތަންތަނުގައި ޖީ.އެ

ހަމަ އިންޕްލިމެންޓުކުރަން ރެޑީވަމުން ރެޑީވަމުން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އެއްމަހުން  .އަހަރު 12އޮންނަތާ ވެސް 

ިޓވްލީ ގައި މި ރެމިޓެްނސް ޓެކްސަކީ ރިލޭގޮތު އިންޕްލިމެންޓުކުރީ ހަމަ ރެޑީެވފައި ތިބީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދެކޭ

 3ވެސް ގޮްތގޮތުން ކުަޑ ޓެކްސެްއ. އެހެްނވީމާ،  އަދި ކުަޑ ޓެކްެސއް އަނެންހެން ބަލާއިރު މީގެ ކަވަރޭާޖއި އެހެން

މަ މަސް ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އިންޕްލިމެންޓުކުރެވޭނެ. އެެވއަރނެސް ޕްރޮގުރާމްސްަތްއ ހިންގޭނެ. ދެން ފުރަތަ

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އަްނނާނީ ލުއިތަކެއް ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ރެގިޔުޭލޝަންތައް މި ގާނޫނުތަކުން 

ހެދޭ ރެގިޔުލޭޝަންތައް ހަދާފައި ހުންނާނީ ވެސް ލުއިތަކެއް ޓެކްސް ޕޭޔަރްސއަށް އެ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ 

ލިޭބގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ  ޒިންމާތައް ނަގަންޖެހޭ ަފރާތްތަކަށް ލުއިތަެކއް

ރެގިޔުލޭޝަންސްތަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޫނީ ގާނޫނު ތެރެއިން ވެސް ލުއިަތކެއް ދެވިދާނެ. އެއީ މިސާަލކަްށ 

ސްގެ ވެސް މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި ގެންދެވިާދނެ. ދެން މިހާރު ޓެކް ފުރަތަމަ ސްޓޭޖުތަކަކަށް ހަދައިގެން

މަނާތަެކއް. ރުނިސްބަތުން ވެސް ަވރަށް ކުޑަ ޖު މަނާތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ދުނިޔޭގެރުނޫނުތަކުެގ ތެރެއިން ިމއޮންނަ ޖުގާ

އެއީ ިމއިންނަނީ ޒީރޯ ޮޕއިންްޓ ޒީރޯ ފަިއވް ޕަސަންޓް ޓެްކސްގެ ަދއްކަންޖެހޭ ެއއްެޗއްެގ ޒީރޯ ޕޮއިންޓް ޒީރޯ ފަިއވް 

ގެމާނައަކީ އަހަރެްއގެ މަްއޗަްށ އަށާރަ ޕަސަންޓޭ ެއއީ ބޭްނކަކުން ލޯނެއް ވެސް މި ޕަސަންޓު މިދައްކަންޖެހެނީ. އޭ

ޕަސަންޓުގެ ރޭންޖުގައި. އެހެްނވީމާ، ލިބޭއިރު ޙަޤީޤަތުގަިއ  18ކޮމާޝަލް ރޭޓުގައި ލިބޭނީ ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް 

މިހާރު އެަބއޮތް. ދެން ޭއގެ އިތުރަށް ޓެކްސް ނުދައްކާ ތިެބގެން އެ ލޯނެއް ގޮުތގައި ބޭނުންކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ވެސް 

ވަިއލޭޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެއީއ ެވސް ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން ފިަޔވަޅު ައޅާއިރު މި ފުރަތަމަ  ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން މީގެ

މަ އްމު ގޮތެްއގައި ދިގު މުއްަދތެއް ވިޔަސް ވެސް އެފަރާތްަތކަށް ލުއިތަކެއް އެބަ ދެން. ެއ ލުއިތަކުގެ ތެރެއިން ހަޢާ

ވަރަށްގިނަ ޓެކްސް ޕޭޔާރްސައށް އެ ލުއިތައް ލިބިފައި ހުންނާނެ. އެ ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ 

ކަމެއް ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން. ެދން ހަމަ އެގޮތަށް އެެވއަރނެސް ޕްރޮގުރާމްސްތައް ައޅުގަނޑުމެން ހިންގަން. ފައިން 

ތޯ ނޫނީ އެ ވިޔަފާިރއެްއެގ އެްއ ހުރިތަނަށް ިޒާޔރަތްކޮށް އެ ިވޔަފާރިއެތަން ކުރީމާ ފުރަތަމަ ފައިންކުރުމުެގ ބަދަލުގައި 
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އިން ކޮންޓެކްޓަށް ގުަޅއިގެން އެ ކޮންޓެކްޓުތަުކގެ ެތރެއިން ެވސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ރީޗްވޭޯތ ބަލަން. އަިދ އި ދީފަ

ކުރެޭވ ވިޒިޓުކުރުންަތއް ވެސް. ރެކޯޑުކުެރވެމުންދާނެ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ ހުރިހާ ކޯލްސްތަކާ ހުރިހާ ވިޒިޓު

ްކސް ދައްކާ ފަރާތްތަްއ އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ެޓކްސް ސިސްޓަުމގެ ތެރެއިްނ މިދަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ޓެ

ކޮްށގެން ޓެކްސް ަދއްކާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެިރެވދީގެން ޓެކްސް އިންޕްލިމެންޓުކުރުމުގެ ސިާޔސަތުތަެކއް އެެވއަރ

ވެްސ  މިަކމުގައި ވެސް މި ޓެކްސް ިއންޕްލިމެންޓުކުރުމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ކުރިން މިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، 

މަހުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް އިންޕްލިމެންޓުކުރަން އުނދަގުެލއްނުވާނެ. ދެން  3ދެންނެވިހެން ހަމަ ތްރީ، 

ތަކަކަށް މި ބިލު ވާ ވަރަށް އިތުރު ރެްސޓްރިކްޝަންސްތައް ެލވޭެނ ގޮތްކް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕް ބޭން

އިން އެ ފާހަގަކުަރްއވާ ަކންތައްތަކަށް އެޑްރެްސކުރެވޭެނ. ދެން މި ފުރުޞަތު ރުމާކުރެވިއްޖެނަމަ އެމް.އެމް.އޭފަ

 ދެއްވީތީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާސއިން ެވސް ތި ދެްއވީ މި ބިލު އަުޅަގނޑުމެން ނިންމުމަށް ޓަކައި ުމއައްސަ 3ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. 

މެން ބިލު ނިންމުމުގެ ބޭނުންވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް. އެހެންވީމާ، ތި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އަޅުަގނޑު

ތިތައް ހުރި ކަމުން ިއގެން ކޮމިޓީން ކުރިއަށްދާނަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ މިވަގުތު ކޮމިޓީ ރޫމުެގ ދަމަސައްކަތާ

ކޮމިޓީއެއް. އެހެންަކމުން އަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ  2އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ަފހުގައި އެަބއޮތް ލައިނުަގއި ެއހެން 

މިހިސާބުން މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލަން. ވަރަްށބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ތި ދެްއވި ފުރިހަމަ ބިނާކުރެިވ 

 . މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. ޝުކުރިްއޔާ
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