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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލާ ބެހޭގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަްނ. މެންބަރުން

 

 ބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެން

ހަަމ ކުީރގަިއ ެވސް ވިދާުޅވިފަދައިން އަުޅގަނުޑ ޓަކައި.  ވި ފުރުޞަތަށްވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ުމޤައްރިރު ދެއް 

 ހުރި ދެތިން  ޑުވުންވެސް ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮހެންނަމައެހަމަ އަވަހަށް ފާްސކުރަންޖެހޭ ބިލެއް. މި ބިލަކީ 

ބެހޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރެިވ  ކަމާ އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެެކވި ވާހަކަތަނެއްގެ މާއްދާއެއް ނޫނީ ދެތިން 

އެ ބޭފުޅުން ވެސް މި ތަނަްށ ހާޒިރުކުރެވި ވަރަށް މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރެިވއްޖެ. މި ބިލަކީ ހަމަ އެންމެ ގިނައިްނ 

ބޭނުންވަނީ މިހާރު  ވާލަންޅުންފިލުއަ ހަމަ އަޅުގަނޑު އެަކނިދެން ހަމަ ަލށް ވެސް ވާނެ.ބި މަސައްކަތްކުެރވުނު ެއއް

 ... މިއަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އިމި ދެކެވުނު ވާހަކަިއގަ  އިނަށް މި ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގަ ންއަޅުގަނޑުމެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ލްއެއަށްފަހު މުޙައްމާ ދެން ފައިޞަ، ޘްމާންޖަމީލް ޢު އާދެ!

 

 ުވން:ވާހަކަދެއްކެ ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

މެންނަށް އެންމެ ފަހުން މި ވާހަަކދެއްކުނީ މި ކަމާ ބެހޭ ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްިރރު. ދެން އަުޅގަނޑު އާދެ!

ވަނީ މިހާރު ނަށްމާތުތައް ައުޅގަނޑުމެންމަޢުލޫ ން މި ބިލުގެ ވަަރށް ގިނަގެމުއައްސަސާަތކުެގ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް 

ބޭނުންވޭ ެއ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި  އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ެވސް އިގަފުޅު ލިބިފަ. ދެން އެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ

ވީނަމަ ވެސް ނު އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނޫގާ އެބަބުނޭ މި އިާދގަވަނަ މާއް 93ނޫުނ ގާވެސް ފާހަގަކުެރއްވީ މި 

ކަމާ އި އަންނަިނވި ކަންޓަކަ . މަޤްޞަދަށްދު ހެދުންޓެކްސްއާ ބެހޭ ަގާވއި ދު އެއީ ެރމިޓެންސްމި ބާބުގެ މަޤްޞަ

ޓެކްސް  އެބަހުިރ ރެމިޓެންސް އިދަށުގަ  ބިގެންވޭ. އޭގެއިދު ހިންގުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިގުޭޅގޮތުން ގަވާ 

ނެގުމާއި ފައިާސ  ޓެކްސް އަތުން ރެމިޓެންސްފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ބިދޭސީން  ކުރަންޖެހޭރަޖިސްޓް

ގެްނގުޅެންޖެހޭނެ ުއސޫލުތަކާއި ިދވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަކީ  ދުމަތްދޭ ފަރާތްތައްޚި ފޮނުވާދިނުމާއި

ހޭ ބެ މާކަަށއެޅޭނެ އެޫނން ވެސް ކަންކަުޒކުުރމަށް ޓަކައި އެޓެކްސް ތަންފީ އިކަން ކަނަޑއެޅުމާިއ ރެމިޓެންސްކޮބަ

ގޮުތގައި މި ދެންނެިވ ގޮތަްށ  ވޭމިހާރު އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެ ވީމާ، މީގެ ދަށުން އުސޫލުތައް ކަނަޑއެޅުން. އެެހން
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ންޏާ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން މި ކަމަށް ވަ އްަގއި މަސައްކަްތކުރެިވއްޖެމަޤްޞަދެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު

ިއސާ ތަކުން ފަތެެރއިން މިސާލަކަށް ކައުންސިލު ގެއޭިއދުގެ ތެރެއިން ހިމެނިދާނެ. ގަވާ  ލިބޭނެ ގޮތް ފައިސާ

ހަމަޖެހިދާނެ ކަމަށް އް ގަޅު ުއސޫލެރަނއެ ވާހަކަދައްަކއިގެން  ނޫނީ ބޭންކްތަކާ .ތަށް ވެސް ހެދިދާނެންނަ ގޮބަލައިގަ

 ޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ބިލު މި ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން އަ ބޫލުކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، މިއަޅުގަނޑު ޤަ

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ދެން ކަތެްއ ބިލަށް ކުރެވިއްެޖއޭ. ބޭނުންވަނީ އާެދ މި ވަރަށް ގިނަ މަަސއް އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން އާދެ!

ހަމަ ވި ގޮތަށް ބިލު ފާސްކުރުމަްށ އަޅުގަނޑު ެވސް އްޘްމާން އެ ހުށަހެޅުޢު އެހެންކަމުން ދެންމެ ހަމަ ޖަމީލު

ބިލުގެ ތަންފީޒުކުރުަމށްފަހު މި އިންނަ ތަންފީޒުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އިން  އް މިމަވެސް ައނެހުށަހަޅަން. އެހެންނަ

 ހަމަ  އެހެންކަމަށް ވަންޏާ އާދެ! ތަ އެއް މަސް ދުވަސް؛މާއްދާއާ ދޭތެރޭގައި އިތުރަށް ހަމަ އިޞްލާޙުކޮށްލުން ނުވަ

 . ކަ ދަންނަވާލަންވާހަ މިހާރު މި ބިލު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ކަމެްއ މި އުޅެނީ. އެއް ކަމަީކ  2ފާހަގަކުރެވޭ ޞްލާޙުގައި އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު މި އި

މި  ދި އެއަްށވުރެން މާބޮޑު ކަމެއްެގގޮުތގައިްއ ނެގުން. އަރެމިޓެންސް ޓެކުހެ ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން، ރެމިޓެންސް

ގެ ވެްސ ބުނާގޮތުން ކަމަށް ވަންޏާމުން ކޮންމެ މީހެއް ނޫނު ންޓަކަށް ަޖމާކުރުން. މިހާރު މި ގާބޭންކް އެަކއު އޮތީ

 ދިވެހިާރއްޖޭަގއި . ބިދޭސީ ކޮންމެ މުަވއްޒަފެްއގެ ،އެަކއުންޓެއް ހުންނަން އެބަޖެހޭ. ބިދޭސީ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ

އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވިޔަސް ޅު ރަށަކަށް ވިޔަސް މީހުން ދިރިފަހަރަކަށް ވިޔަސް އަދި ފަދޯނި މަސައްކަތްކުރާ ފަޅުޮއޑި

އެ މުސާރަ ޖަމާކުރާން މި ން އެބަޖެހޭ. އެަކުއންޓެއް ހުންނަ އިސްތިސްނާެއއް ނެތި ކޮންމެ ބިދޭސީއެއްގެ ބޭންކް

ނުކޮްށފި ކަމަށް ވަންޏާ ހުރި  . މިކަންއެންމެ ބޮޑު ކޮންސާންއަކީއެކައުންަޓކަށް. މިއީ މީގެ  ޖެހެނީ ބޭންކް

 މަޝްވަާރކުރެވުނު  އިކުރީގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް މީެގ އެހެންކަމަށް ވަންޏާ އެބައާދޭ.  ރުމަނާތަކެއްޖު

ރު ެއ ރަެށއް ހުރިއި ހި. ިދވެހިރާއްޖޭ އެތައްއެނގުނީ ކޮަބއިތޯއޭ ބޭްނކުތަކާ ެއއްޗެމި ތަކުން ވެްސ ވުންމަޝްވަރާކުރެ 

ތަނަށް ގޮްސގެންތޯޭއ ކޮން ން. މި މީހުންމުލިބޭ އާން ރު ލަޑޮ 100ޑޮލަރު  150ތިިބ ބިދޭސީ މީހުން  އިރަށުގަ

އިރު ނޫނެއް ފާްސކޮށްލާގާ މެން ުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުއައެހެްނވީމާ، މިއީ  ން ބޭންކަކަށްޯތއޭ.ޖަމާކުރާނީ. ކޮ

ރަްއޔިތުންނަށް އަނެއްކާ ެވސް  ވާނެ އުނދަގޫތަާކއިރައްޔިތުްނނަށް ން އޭގެ ސަބަބުންއަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެހެ 

 ލީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ ކަމަކުނުދާނެހެން. އަދި ބޮޑު އުނދަގުެލއް ދިމާވާ ގޮަތށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް ާވގޮތަްށ ދޫކޮށް

އް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްަކތްތަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި



3 

 

 ނޫނީ އަދި އޮކްޓޯބަރ  1ޤަޫބލުކުރަން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް އަޅުގަނޑުމެން މަގުފަހިކޮސްޭދން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު 

ތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާމުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ވެސް މި ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ެއގޮ

ން. މާލެއަްށ ންނެއް ނޫމެހެން ކޮންމެ ރަށަކުގޭތޯ. އެީއކީ ކޮންކަްނތައްތައް ކުރެވިދާނެ އިނ އެއެ މާލީ އިދާރާތަކުން 

ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަމަްށ ރު މި އޮތްގޮތުން ކަމަށް ވަންޏާމުން ބޭރަށް، އެ ފޮނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިހާ

މި ވެސް ކުރީަގއި ވުރެން ޮބޑަށް މި ޫނން. އެކަމަކު އެއަށް  ެނގޭ ގޮތަށް ިމއޮތީ. ެއއީކީ ަމއްސަލަެއއް 3ވަންޏާ %

ނޑުމެން އެހެން އަުޅގަ އޭެއ ގޮތަށް ނެތި ީކއްެވގެންތޯ ްއޔާރުތޯއޭ. ތައް ތަބޭންކު ކޮަބއިތޯއޭގޮތަށް ދެންނެވި 

މެން ކަންަތއްތަްއނޫންތޯއޭ އަުޅގަނޑު ކަހަލަ ކަން ކުރެވޭނެޯތއޭ. ކުރެވޭނެމި ވަންޏާ ނިންމަންވީ. ނިންމައިފި ކަމަށް

ކަމަށް މި  ވީނިންމަން ދު މި ަކންތާއީ ހަމަ މެ ވެސް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ދެންންވާނިންމަ

 ހޭ ޕޮއިްނޓެއްހެން. ައޅުގަނޑުމެނަށްވިދާޅުވަނީ. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެ

އޮފް  ނިސްޓްރީ. އަދި މިން ވެސް ަވޑަިއގެން ވާހަކަދެްއެކވި އެމް.ޭއއާ ވެސް ވާހަކަދެެކވުނު. އެމް.އެމް.އޭގެ ބޭފުޅުއެމް.

ވެސް އެބަހުިރ  އިއިގަ ވަލޮޕްމަންޓުން ވާހަކަދެްއކެވި. އެކަމަކު އެދުަވހު ވެސް ހަމަ ބޭފުޅުންގެ ާވހަކަމިކް ޑި އިކޮނޮ

ެއކައުންޓް ހުުޅވަްނ  ޭބންކް ހުންނަ މީހާ އިގަ ތައްޔާރުނޫންކަމަށް. ފަުޅ ރަށެއްަތއްޔާރުނޫން ަކމަށް.  އިފާހަގަކޮށްފަ

މި މާލޭގައި ހުންނަ ބޭންކަށް ނުވަތަ މި ކައިރީަގިއ  ވީ މުސާރަ ޖަމާކުރަންެއ މީހާގެ  އިހެއްގަމަ ކޮންމެ ނުވަތަ

ޓިކަލް ައޅުގަނޑުމެްނ ކްޕްރެ ގަން ައންނަވީތޯ. އެހެންވީމާ، ީމގެއްކާ އެ ަފއިސާ ނަބޭންކަށްތޯ. ދެން ައނެ ރަށެއްގެ

ޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަންއަނެއްކާ ފަހުން ހަދައިފިްއާޔ ނޫނިއްޔާ  އިނާލާފަޖެހޭނެ. ވިސްވިސްނާލަން

 ވަރު އަުޅގަނޑުމެން މި ގޮތަށް ނިންމައިފި ކަމަށް ަވންޏާމުން ފަހުން ޖެހޭނެ ން ކަށަޤީއަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަ

. ށް މި ކަންތައް ނިންމާކަށްގޮތަެދއްނުުކރަން އަދި މި އޮތްތާއީގޮތަކަށް ކުރަން. އަޅުގަނޑު ެއއްވެސް ބަދަލު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުޅގަނޑުމެނަށް  ެއއްަޗކަށް ދާޅުވިވިތި ފަިއޞަލް ދެންމެ  ތު ދިނުމުގެ ގޮތުންބާރީއަށް ުފރުޞަބާރީ ދެން އޮތީ. 

އެއީ ނަގުދު ފައިސާއިްނ  މާތު ލިބިފައި އޮތީހަމަ އެހެން ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ  މިނިސްޓްރީންނާއި އަދި އިކޮނޮމިކް

އަިދ ހަމަ  ކް ޓްރާންްސފާއެއް ވިަޔސްއިލެްކޓްރޯނި ިވަޔސްެއކައުންެޓއް ތްރޫކޮްށ ، ތްރޫކޮށް  އަދި ބޭްނކްވިޔަްސ 

ވަީނ. ތްރޫކޮށް މިކަްނ ކުރެވިދާނެ ކަމަށްއް ތަނަކަށް ގޮްސގެން ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެން ވެސް ެއ އެަކއުންޓެ އެހެންމެ

 ަވއިގެން ބޭންކެއް ހުޅު ތި ވިދާުޅވިހެން ޮކންމެ ރަށެއްަގއި  ންނަށް މި ވަގުުތކޮެޅއް މި ެދވެނީއެހެންވެ އަުޅގަނޑުމެ

ެއ  އްޔާ ވަަރށް ދުވަސްނަގާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަމަށް ފެސިލިޓޭްޓކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށްކުރަންެވއްޖެ މިކަން

 ން. އަރުވަ ށް ފުރުޞަތުބާީރއައަޅުގަނޑު މިހާރު . އެހެްނކަމުން ބޭފުޅުންވަނީ ވިދާުޅވެފަ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނަމަ އާ ޚިލާފުވެއްޖެވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާ 2ނޫނުގެ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި ގާ 

ރުމަނާކުރަން. ދެން މީގައި ޖު އިން ރުފިޔާ 50000 އާއި ރުފިޔާ  10000އަދަބު  މި އޮންނަ އިޑައަޅާފަކަނމި މިހާރު 

ުކގައި ހަމަ ހުރިހާ ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރުގަިއ ކުީރގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނުގައި ބޭްއވި ަބއްދަލުވުންތަ

ެއއީ ފުދޭ  އާރުފިޔާ 50000 އާއި ރުފިޔާ 10000 ފާހަގަކުރަްއވަިއފި ވެސް އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން މެންބަރުން

ޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް މީގެ ގަނޑު ގޮތެްއގައި މެދުފަންތީގެ ވި ްއގެ ބޮޑު އެްއޗެއް ކަމަށް. ޚާއްޞަކޮށް މީގައި މައިވަރެ

ޤަތަކީ ޮކންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް ބޭރުެގ ލޭބަރުން ގެނެސްގެން ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު ފެންނަ ޙަޤީއަސަރުކުރާނެ. 

ގެ މަސަްއކަތްކުރާ މީހުން އްޖެ ކަމަށްވަންޏާ މެދު ފަންތީށް ނެތް. އެހެްނވެހިފެހެއްޓޭކަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިޤްތިާޞދު

ރުފިޔާއިްނ  50000ާއއި  ރުފިޔާ  10000މަސަްއަކތްކުރަނީ.  މި ގެނެްސގެންގަރީެގ މީހުން ކެޓަ  ބަރވެސް ލޭ

އެހެްނވީމާ،  ފާހަގަކުރަނީ. މި ދެން މިއީ ދަްއކަންޖެހޭ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ރުމަނާކޮށްފި ކަމުގައި ވަންޏާ ޖު

ވަނައަްށ މީގެ ކުރީަގިއ  2 .ވެްސ ބަދަލެއް ނައިްސ، އަިއއްސަ ުނވާަކން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަންމި މައްދާއަށް އަދި

ނޫނު ތަންފީޒުކުާރ ގާ ،ދުވަުހން ފެށިގެން ބިލު ތަންފީޒުުކރާއެ ބައްދަލުވުންތަުކގައި އަުޅގަނުޑމެން ފާހަގަކުރިން 

ފާހަގަކުރަން.  ިއޞްލާޙެއް ައއިއްސަ ުނވާކަްނ އަޅުގަނޑުެވސް އެކަީށގެންވާ ބަދަލެއް  ެއއަށް، މާހެްނވީވާހަކަ. އެ

ނޫުނ ތަންފީޒުކުރަން ތިއްަބވާ މެ ބޮުޑ މަްއސައެްއ ދިމާވާނީ މި ގާއެއީ ީމގަިއ ައސްލު ޙަޤީޤަަތކީ މީެގ އެން

 ވަގުުތ ދޭންޖެހޭ  އެއްނޫން. އެެހންވީމާ،ތަކެއް ރެޑީ އެއްނޫން. އަދި އެހެން ވެްސ ފަރާތްތަކެއް ެރޑީ ނަށް. ބޭންކުބޭފުޅުން

ދުވަސް. ދެން މަސް 6އިންޑިކޭްޓކުރެްއވި އެމް.އެމް.އޭގެ ބޭުފޅުން ވެސް އެ  ށީގެްނވާ ަވުގތެއް ކަމަށްެއކައެބަ. ވަގުތު 

 އެމް.ޓީ.އޭ ވެސްތަކަށް އެއީ ޭބންކުުދވަސް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  އެހެންވީމާ، އެހާކަންހާވަރު

ވަނަ  3ދެން މަުގ ހަމަޖައްސައިދިނުން.  ންމެވެްސ ގޮަތކުން ިމ ކަންކުެރވޭނެކޮ މެޝިން އަދި ެއ ނޫން ެވސް

ޝަންތަާކ ންައއި.ެއލް.އޯގެ ކޮންވެ ކުީރަގއި ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮްށލަން ބޭނުން މި ބިލު ފްލޯއަށް ދިއުމުގެ

އަރާރުންވޭތޯ. އެއީ ޮކންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް މިީއ  ާދއެއްކުގެ އެްއވެސް މާއްބިލުގައި މި މާއްދާތަ އެްއގޮތަށް މި

މަސަްއކަތަކުްނ  ކުރާ އެ މަސައްކަތްކޮްށގެން، މަަސއްަކތްކުރާ މީހުންނާ ބެހޭ ބިލެއް މިއީ. އެހެންވީާމ، ެއ މީހުން 

މަޖިލީހުން  މަކީ އަޅުގަނޑުމެންބެލު ޝަންތަކާ ޚިލާފުވޭތޯހުންނަ ކޮންވެންއެ .އޯގެ އަިއ.ެއލް ނަގާ ރެމިޓެންސެއްވީމަ

ވީމާ، އަުޅގަނޑު ެއކަން ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން މި ބިލު ންއެހެ ކަމެއް. ނެނޫނެއް ފާސްކުާރއިރުަގއި ަބލަންޖެހޭގާ

ދިނަސް ވޯޓު ނުދިނަސް މި ބިލު ތި ބޭފުޅުން  ވެސް ައޅުގަނުޑމެން ވޯޓު އިއެނގޭ ކޮންމެ ޮގތެއް ހަދާފަ އަޅުގަނޑަށް

އިރުަގއި، އެ ގާނޫުނ ފާސްެވގެންދާއިރުަގއި އެ ފާްސވެގެންދާ  ންވީމާ، އެެހންނަމަވެސް މި ބިލެއްފާސްކުރާނެ. އެހެ

ވަނަ ކަމަކީ ެއއީ މި  3އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  އި ހުރި އުނދަގޫަތކެއް ހުރިަކންނޫނެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ަޓކަ ގާ
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އިމިގްރޭޝަްނ  އެހެން މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ އްނޫނާ ުގޅިގެންހުރި ބައެއި މި ގާލާުޙވެގެންާދއިރުގަ ނޫނު އިޞްގާ

 ން އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވީ ާބޒާރަށް. އެހެނުކުެރވޭަރކުން ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްަގއި ތަްނފީޒެއްނޫނު ެވސް ސަރުކާގާ

ސޯަޓާކ  ޓަކާ ތިން ޓަކާ ފަންޗާސްޓަކާއެއްޓަކާ ދޯބަންގާޅިން ހަމަ  ބާޒާރު ހުރިހާ ގޮޅިެއްއގަ އެ ތިބީ ސްދާއިރު ވެ

މީހުންނަކަށް އެ ތަނުގެ  ނޫނުގެ ދަށުން އެކިަޔކިޔާ އެ ތިބެނީ. އެކަމަކު، ގާ ކިޔަިކޔާ އެ ތިބެނީ. ޕަންޗާސްޓަކާ

ދޭބޯ ދޭބޯ ހަމަ  ހޯބޭ ހޯބޭ އްާޔ ހޯބޭފަިއވާ ގޮތުަގއި ެވއްޖެކޭޝިއަރުންނަކަށް ނުތިޭބވެނެ. ދެން އަުޅގަނޑަްށ އެނގި

ގައި. ދެން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ބައެއް ފަހަރު އެނގޭ ކިޔާ ެއއްެޗއް. އަެނއްބަިއ ތިބެނީ އެ ތަނު ކިޔަިކޔާ އެ މީހުން އެ

ތިބެންވީތޯ  ންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދޭބޯ ދޭބޯ ހޭބޯ ހޭބޯ އެހެން ކިޔަން ައޅުގަނޑުމެން ބަލަންއެހެފަހަރަކު ނޭނގޭ. 

މި ދެންނެީވ  އޭ އަުޅގަނޑުްނވީތޯ. ޖާބޯކިޔަ ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެން ހޭއަރަިއގެން ދޭބޯ ދޭބޯ ޖާބޯ ޖާބޯ އަޅުގަނޑުމެން

 . ޝުކުރިއްާޔ.ނުތިބޭށޭ އެތަނުގައި ދާށޭ ދާށޭ މި އަނެއް ބަންގާޅީ ބަހުން

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

އޮތީ. ދެން މި އިފަމިއޮތީ މި ބިލު ނިންމަން ހިފާ ންދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  އާދެ!

އިޞްލާޙުތައް ވެސް މިއަްށ ގޮތަށް މިހާރު މި އިންގޮތަށް. ދެން  މި މި  ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް މި ނިމޭނެ

އެހެންަނމަވެސް ހިއެއްުނވޭ ެއކަން ދެން . ޅިދާނެ އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ވާހަކަހެވާހަކަދެެކިވއްޖެ ހުށަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 އިމެ ވާހަކަތަކެްއ މީގަ ިކތަންމި ނީ އަުޅގަނޑަްށ ހަމަ މި އި އިޑަށް ާޓގެޓްކުެރވިފަބޮ މި ވެސް ވޯްކކުރާހެނެއް. ދެން 

އެއްގެ ރުމަނާއެހެން ވާހަކަތަކެްއ ހުއްޓަށް ޖު އިތުރު މުގެ ވާހަކަ ހުއްޓަސް ވުހުއްޓަސް ބޭންކް އެކައުންްޓ ހުޅު

ޓެކްސް ެނގުން.  3ލަފާކުެރވެނީ މި % ށްނީ އަޅުގަނޑަމި ކުރެވެ ހަމަ ހަމަ ބޮޑަށް ޓާގެޓް  އް ހުއްޓަސް ީމގެވާހަކައެ 

ޓެްކސްެގ ބޭނުމުެގ  ެހންވީމާ،މިއޮތީ. އެ އިޓެކްްސ ނަގަން ހިފާފަ ހަމަ .ކު ނެތްދެން އިތުރު އެހެން ވިސްނުމެއް މިއަ 

ސް ވެ އިއަދި މި ކޮމިޓީގަ ދުނުުކރާނަން. ވޯޓު ނުވެސް ދޭނަން.މިއަށް ތާއީމަނީ. ދެން އަޅުގަނަޑކަށް މިކަން މި ނިން 

. އަުޅގަނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވެނީ ރަްއޔިތުންެގ ނުެވސް ދައްކަންދުކޮށް ވާހަކަެއއް ށް ތާއީވެސް އިަރކު އަުޅގަނޑު ިމއައެއް 

ައއިސް ިމ  ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ގެ ގޮުތގައި މިތަނަށްމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން

ނޫނުަތއް ސަރުކާރަްށ ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނާވ ކުރުމަށް ފަޭސހަވާ ގާތިބެނީ. ސަރުކާރުެގ ސިޔާަސތުތައް ތަންފީޒު

ެއހެންނަމަވެސް ސަރުކާރެްއ ތަާކ ެއކު ޮލބީކޮށްގެން ފާސްކުރަްނވީ. ރުން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ޚިޔާލުމެންބަ

 5އްކަްތކުރެވުނަްސ މަސަ ވަަރކަށް  ކުރެޭވ ކިތަންމެ ނަށްައޅުގަނޑުމެ މަހައްޓަންއަހަރަށް. ސަުރކާރު ދަ 5ންނަނީ މިއަ

ާސ ޖައް  ހެން އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށްމި ންކަމެއްއަހަުރގެ ޔަޤީ  5 މިއޮންަނނީ. އަނެއް  ސަރުކާެރއް އަހަރަށް

 ވެސް  ން ކުރެވޭ މަސަްއކަތުންއެ ެޓކުހު ންކޮށެއްނުދެވޭނެ. ެޓްކސް ނަގަިއގެންޔަޤީ އަަހރު 5މުސީބާތަކުން އަދި އެ 

އަުޅގަނޑުމެން މި  ނުދެވޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން މި ޭދ ވޯޓު ންކޮށެއް ހަުރ ޔަޤީއަ 5އަެނއް  މި ދަންނަވާ
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ނަަގިއގެން ކުރި  ތަކުން ސަުރކާރުން ޓެކްސްރުން ގެންގުޭޅ ސިޔާސަހޯދަނީކީއެއް އެްއގޮތަކަށް ެވސް ސަރުކާ

ންކުެރވޭ. މި ޙާލަތުގައި މިކަން ޮއއްާވ ވެސް ެއކަން ޔަޤީ ގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްކަމަކުންނޫން. އެކަން އަޅު 

ހަމަ މިހާ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް ުއނދަގޫތަކެްއ ކުރިމަތިވާެނ ބިލެއް ހަމަ ިވސްނާނުލާ މިއިން ގޮތަށް ފާސްކުރުމަީކ 

. އަުޅގަނޑުމެންެގ ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރަނީ މެންއްެގ ގޮތުގައި އަުޅގަނޑުރައްޔިތުންނަށް މުސީބާތެ

ކޮށްފި މިތާ މި ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވެސް ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކޮށްފި ފާސްހަގަ

 އެންމެ  .ތައް ހުރި ގޮތްސްތަުކގެ ފެސިލިޓީ އޮްނނައިރު ބޭންކު ވަރަކަްށ ރަށް 180 ރާއްޖޭގެ ރަށްަތއް މި ެއކި ަތންތާ

ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅާ ވެްސ ވެސް ިމކް މިނިސްޓްރީން ކޮނޮވެސް އި ފަހުން މި ތަނަށް ވަަޑއިގެްނނެވި ބޭފުޅުން

މިތާ މަަސއްކަްތ އެބަުކރޭ. އަދި ނުރަނުޅގޮތުަގިއ ބޭރު މީހުން ޞައްޙަ ޮގތުގައި  ހާސް 20ލައްަކ  1 ވިދާޅުިވ ގޮތަށް 

ސް މީހުްނެގ ހާ 20ލައްކަ  1ނުން ވެސް ޔަޤީ މީހުންގެ އަދަދެއް ުނވެސް އެނގޭ. ހަމަ އިލީގަލްކޮށް މަަސއްކަްތކުރާ

ހަކަށް ހާސް މީހުންގެ ކަސްޓަމަރުން ބޭންކް  50މިހާރު ހުޅުވަންޖެހޭއިުރ  އެކައުންޓް މިހުޅުވަން އެބަޖެހޭ.  އެަކއުންޓް

މީހުންގެ އެަކއުންޓް މިހާ ކުރު  ހާސް 20ލައްކަ  1ިއގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ތަ ނުކަ އަށްއޮފް މޯލްޑިވްސް

 ޕަބްލިކަށް ހަމަ  ވާނީ. ގެން މި ކަންތައްތައް މިހެން ކުރުން މިއީ ބޮޑު ޑިޒާސްާޓައކަށްމުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ހުުޅވައި 

ޓެކްސް އިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި ކުރީ  3ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، % ހަމަ ކޭ އަޅުގަނޑުމުޞީބާތެހަމަ ބޮޑު 

ހެޅިފަ އިން ވާހަކަ. ހުށަޖެޓުގައި . މި ޓާގެްޓުކރީ މި ފަހަރު ބަމިލިއަން ރުފިާޔއެްއގެ ވާހަކަ 53ދުވަހު 

. ޒެޑުން ވެސް.ސީއެބަިއން އެސް.މިލިއަން  500ފާހަަގުކރިހެން  އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނޑު ޭއގެ ކުރީ ުދވަހު ވެސް

ނުލިބޭ. ނުލިބޭ ޙާލު ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫަތކެއް ޖެހިގެން މި ބިލު  އެައކުން ވެސް ެއްއވެސް އެްއޗެއް

އަުރވަިއގެން މި އަުޅގަނޑުެމން އަވަސް  ްއކުރަންތޯއޭހޯދަން ކީ އެއް ރުފިޔާ  މިލިއަން 54 ލިބޭ މިއިން ފާސްކޮށްގެން

ހޯދަިއގެން  ޓަރުންއިންވެސްޓަރުްނ ގެނެްސގެން ސަރުކާރުން އިންެވސްގެން ސަރުކާރުން މަަސްއކަތްކޮށް އުޅެނީ.

އްޔިތުންނަްށ ފެލައިގެން ރަރަްއޔިތުން  މި ބަޖެޓުން ޝޯޓްވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މިލިއަން 500ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

މި ބިުލ ނިންމައިގެން މިކަން ކުރަްނ  އޭޖައްސަިއގެން ީކްއވެތޯ ަޖއްސަިއގެން ަރއްިޔތުންނަށް މުސީބާތްއުނދަގޫ 

ިމ  ވިދާޅުވޭ ހަމަ ނުން ވެްސ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުެރވެނީ ތީގެންހަމަ ޔަޤީމިއުޅެނީ. 

މުން ސިކްސް ސެވަްނ ްއޔާިވއްޖެމުއްދަތުތަކެއް ދެ ފަސޭހަތަކެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ނާދޭ. މިއީމި ބިލަކުން ބިލު. 

 މިއަށް ތަކަށް ވެސް އި ބޭންކުފަހަރެއްގަ ންކަންދެވިދާނެއަޅުގަނޑުމެނަށް ޔަޤީ ްއޔާމުން ދެވިއްޖެ ވަރަކަށް މަންތްސް

ެއކަމަކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ ހަމައެކަނި  .ވާންރުމިއަށް ހޭނިގެން ތައްޔާޔިތުން ވެސް ތައްޔާުރވެ ރައް

މިއަށް ޢަމަލުކުރެއްވީމަ ެޓކްސް ނަގަން އެބަޖެހޭ. އެ  އިއޮކްޓޯބަރުގަ  1ހަކަށް ދުވަސް ސެޕްޓެމްަބރު މި ލިބެނީ.  30

މަނާ އެބަކުރޭ. މި ރުދޭެތރޭ ޖުރުފިާޔއާ  50000އި އާ ރުފިޔާ 10000އަނެއްކާ ީމގައި ޕެނަލްޓީތަެކްއ އެބަހުރި 

ްއޔާ ރަްއޔިތުްނ މިއަށް އިޙުމާލުެވއްޖެއަނެްއކާ  އިރުމަނާ އޮންނަިއރު މިހާ ކުރު މުއްދަތެއް ދީފައަދަދަށް ޖު
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ރުމަނާތަކެއް ރައްޔިތުްނގެ މައްޗަށް އައުމަީކ މިއީ ޤަޫބލުކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން. ައުޅގަނޑު މި ދެންެނވިހެން ޖު

ކުރުމަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންެމ ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީޒު

ްނވާ ކަމަކީ އެްމ.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތް ނަމަެވސް އެ ސަރުކާރުން ކުރާ ޤީރެއް އޮތަސް ހަމަ އަުޅގަނޑަށް ޔަސަރުކާ

ނުން ވެސް. ޤީމަކުްނ ހަމަ ޔަން ކުރިކަކަމަކުން އަުޅގަނޑެއް ނުހޮވޭެނ. އަޅުގަނޑެއް ނުހޮވޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު

އަޅުގަނޑު މިހާރު ވެސް އަުޅަގނޑު އަމިއްލައަށް މަސަްއކަތުްނ މި ތަނަށް ހޮވިގެން އަިއސް މި ހުރީ. އެހެންވީމާ، ތި 

ބޭފުޅުން ވެސް ސަރުކާރު ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނާ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ޔަގީނުން ެވސް ރައީސް ޔާމީނު ގެންގުޭޅ 

ވޭނެ. އެހެންވީމާ، އްކަތަކުން ތި ބޭފުޅުން ނުވެއް ހޮކާރުން ެއޅި ކަމަކުން ސަރުކާރުން ކުރި މަސަސިޔާސަތަކުން ސަރު

ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގިއ ތިބެގެން މިހާ ބޮޑު އުނދަގޫތަކެއް، އަޅުގަނޑަކީ ބޭރު 

ަގނޑަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު މީހުން ގެންގުޅޭ މީހެއް. ބޭރު މީހުން ގެންގުޅޭ މީހެއް އަޅު

އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއިން މި ކަންތައްތައް މިހެން ކުރަން ހުންނާނެ އުނދަގޫތަކެއް އިްޙސާސްކުރެވޭތީ. އަުޅގަނޑު 

ނަން. ްނވީމަ ލާރި ވެސް ފޮނުވާހުުޅވާނަން އަދި މި ޓެކްސް ދައްކަގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ބޭންކް އެަކއުންޓް ވެސް 

މި ކަން މިހެން އަވަްސއަުރވާލަިއގެން މިކަން ކުރީމާ ހަމަ އުނދަގޫތަެކްއ  ށް ވަގުުތން ވަގުތަ އިއެހެންނަމަވެސް މީގަ 

 ހުންނާނެތީ ހަމަ ކޮންސާން ރެއިޒްޮކއްލީ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނޑަށް އެނގޭ ިމއަދުން މިއަދަށް މި ފާސްކޮށް ތި

މިހާރު ވެސް މި ދާ  މުންބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ހަމަ ބުނަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންބޭފުޅުން މި ނިންމާނެކަން. އެހެންނަމަ

އުސޫލުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ބުނެލީ. ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު މިހެން ބުނެލީ. އަޅުގަނޑުމެން އެއްގޮަތކަށް ވެްސ 

 ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.  ރުހިގެން ނިންމާ ނިންމުމެއްނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަުކރާރުކޮށް ބުނެލާނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް އެންމެ ބޭފުޅުންެގ ފާޅުކުރަމުންދާ ޚިޔާލަށް ހަމަ މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން ހަމަ 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އެްއޗެކޭ ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތު ހޯދާލީ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އިއް 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ައޅުގަނޑުމެން ކުރިއަުރވަން ައބަދު ވެސް ސަރުކާރުން 

ދު ވާހަކަދަްއކަވަމުން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން މެ

އްމުކޮށް މިއުޅެނީ ޢާއެއްނޫން. މި ދަންނަވާހެން ހަމަ އަދި ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އުިވގެންދާނެ. އެ ސަބަބެްއ ނެތި

 އި އްމު ބިދޭީސގެ ުމސާރަ. އަުޅގަނުޑ ެއްއގޮތަކަްށ ވެްސ މި ރިޒޯޓްަތކުގަ ޢާ އިޑޮލަރާ ދެމެދުގަ 200ޑޮލަރާިއ  150

ން މެދު އަދި ކުދި ފަންތީގެ ލުގެ ވާހަކަެއއްނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ެލވައެ އުުޅްއާވ ބިދޭސީން އި ހައި ލެވަްލގަ

އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ މުސާރައިގެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. މި ބޭފުޅުންނަށް  އިވިޔަފާރުތަުކގަ

ކުރާނެ ގިނަ ވެސް ނު އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި އެަކއުންޓެއް ހުުޅވައިދޭން ޭބނުންވި ކަމުަގއި ވިޔަްސ ަޤބޫލު
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ދަރިންނަށް އެ ފައިާސ ފައިސާ ލިބި އެ ބޭފުޅުންެގ ައނބިެއ  ށްންަވނީ އެ ބޭފުޅުްނގެ އަތަފަހަރަށް. އެ ބޭފުޅުން ބޭނު

 1ހެރަ ޕޮިއންޓްތަކެއް ބަލައިެލވި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް، )ހ( ގެ އެ 53ފޮނުވާލަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލުގެ 

އަކުެރްއ  ،ުއންޓެއް ހުޅުވަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އެ ތަނަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ބޭނުން އެއްެޗއްވަނަ ނަންބަރަށް އެއޮތީ ެއކަ

ޅުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ހު އް އިތުރުކޮށްލަން. އެއީ އެ ހަމަ އެ މާއްދާއަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ބޭންކް އެކައުންޓެ 

ފޮނުވާ އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކުން އެ ފައިާސ ހުރި ބޭރަށް ފައިސާ  އިނުވަތަ ދިވެހިރާްއޖޭގައި އުފެދިފަ ށްއޮތްތަނަ

ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް އެ މާއްދާ އިޞްލާޙުެވގެން އުެއ ޓެކްސް ނަންގަަވއި ދިވެހި ދަ ފޮނުވާއިރު އެ ފަރާތްތަކުން

ްނ ަގވާއިދަށް އުޅޭ މީހު ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ މި ދެންނެވީ އައުން. އެީއ ައޅުގަނޑަށް ހީަވނީ އޭރުން މި ސަރުކާރަށް 

ވެސް އަދި ނުަގާވއިދަށް އުޭޅ މީހުން ވެސް ގިނަ ފަހަރަށް މި ފޮނުވަނީ ބޭންތަކުން ނޫނިއްޔާމުން ރާއްޭޖަގިއ 

ތަކުން. އެހެންވީމާ، މި ގޮތަށް މި މާއްދާ އިޞްލާުޙވެގެްނ ސްޓަން ޫޔނިއަން މިފަދަ ބްރާންޗްހުރި ވެއި އުފެދިފަ

އަުޅގަނުޑ ހަމަ ކުރިން ވެސް ދެންނެިވހެން މިކަމުގެ ސަބަބުން  ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑު އެދޭ ކަެމއް. ޖުމުލަގޮތެްއގައި

ވާނީކީ ފަސޭހަެއއްނޫން. އުނދަގޫތަެކއް ވާނީ. ައޅުގަނޑު ެވސް ބޭނުން ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރާނެ ބިލުތައް 

ލަތަށް ރެވެނިުއ އުދަ ވެނިއު އިތުރަން. މި ދެންނެވީމި ކޮމިޓީތަކަށާއި އަދި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ސަރުކާރަށް ރެ

އިތުރުކުރަން. އެހެްނވީމާ، ިމ ބިލަކުން އަުޅގަނޑަކަށް ހަަމ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ނުފެނޭ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ްއނޫން މި ހުރީކީ މިއަދަކު. ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ ން އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ރުހިގެނެނިޒާރު އެ ދެންނެވިގެ

ވެސް ލިބޭ ދެރައެއް ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކިގެން މި ބިލަށް ވޯުޓ ދޭނީ އަދި ނުދޭނީ ވެސް.  ދެރައަކީ އަުޅގަނޑަށް

 . ެދއްވފި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނުޑމެން އެންމެ ފަހުން ދުވަހު  .އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލާނަން އިއަޅުގަނޑު އަނާރަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރީގަ 

އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްީރއާ  މީރާއާ އިއާ  ފަހުގައި އެމް.އެމް.އޭޖަލްސާ ބައްދަލުވުން ޭބއްވުަމށް

ޮއކްޓޯބަރުން ފެށުމަކަށް  1ވާ ގޮތަށް ވަނީ ިމހާރު އެ ބިލުގައި އިފަހުގައި އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފަ ބައްދަލުވުމަށް 

އެ ވަނީ. މިހާރު  އިންވެ ައޅުގަނުޑމެން މިހާރު އެ އިޞްލާޙު ެގނެވިފައެްއވެސް ކަހަލަ ދަްއެޗއް ނެތް ކަމަށް. އެހެ

 އަރުވާނަން. އަޅުގަނޑު އަނާާރއަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް 

ބިލު ފާސްކުރުމުްނ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ ަހމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް މި

މީގެ އަސަރުތަެކއް ކުރާނެ ބިލެއް. އެއީ ގިަނއިން ބިދޭސީން، ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަްކޝަން އިންޑްސްޓްރީގެ ެވސް 
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އްމުކޮށް ބިދޭީސން މި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އިނގޭތޯ. ހަރަކާތްތެރިވާއިުރ ޢާ އިހަމަ އެންމެ އާދައިގެ ވަީޒފާތަކުގަ

ގަނޑުމެން މި ބިލު ވަކި ގޮތަކަށް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި ައޅު

މަަސއްކަތްކޮްށއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ެއ މީހުން، އެ ބޭފުޅުން ވެސް  އިކަންނޭނގެ މި ކޮންސްޓްރަްކޝަން އިންޑަސްޓްީރގަ

ދަތިތަކަަކށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްނ އެަބޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުުޅންނަށް ދިމާވެދާނެ

ގޮތަްށ ައޅުގަނޑު އޮތީމަ. ދެްނ ހަމަ އެ އިވިސްނަންޖެހޭ. ވަރަށް ަބިއވަުރ އެަކއުންޓްތަެކއް ހުުޅވާ ވާަހކަ މި ބިލުގަ 

ގޮތުަގއި ބޭންކުން ވެސް މި ކަމަށް ތައްޔާރުތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެ ދުވަުހ  ޤަބޫލުކުރާ، ދެން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ގެ ބަހެއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަސްމީ ބަހެއް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވި. ދެން އެކަމަކު ބޭންކު ހާލަންވެސް އަ

ލަތުން ބައެއް ޓެކްސްތަްއ އުސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ހަމަ ދަކޮމިޓީއަށް ލިބިފައެއް ނުވާހެން. ދެން ކުރީ ދުވަހު ވެ

ލަތައް އާމްދަނީ ގޮތްތަކެްއ އުެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ދަ ގަނޑުމެންލަތް ހިންގަންޖެހޭނެކަން އަޅުއުނަގައި ދަ

. އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މި މުއްދަތު އަުޅގަނުޑ ވެްސ ހަމަ ސުވާލު އުފެދެނީ

ން ގެންގުޭޅ އްމު ބިދޭސީޢާމަ މި މުއްދަތައް ތަްއޔާރުެވވޭނެބާއޭ ބޭންކަށް ވެސް ނޫީނ ވީދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަެތއް 

ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ މީހުންގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސޭނެބާއޭ. އެއީ އިތުރު މުަވއްޒަފުން ވެސް ބޭނުންވާނެ. އިތުރު 

ެވސް  އިކަންތައްތަެކއް ކުރަންޖެހޭނެ. ދެން ހަމަ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވެސް މައްޗަށް ދާނެ މި އިންޑަސްޓްރީގަ 

އްމުކޮށް މި ބޭރުެގ ޢާމަދު ވަރަށް ކުޑަ މުސާރައަަކށް  މި ހަމަ އަދި ވަރަށްއަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުަގއި. 

ބޭފުޅުން، ބޭރު ބިދޭސީން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ވަރަށް ުކޑަ މުސާރައަކަށްވީމަ އެ ުމސާރަ ވެސް ފަހަރެއްގަިއ 

ައޅުގަނޑުމެން ބޮޑުކުރަން ވެްސ ޖެހިދާނެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް. ިމ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކާ ެމދު ވެސް 

ނޫނެްއ ފާސްކުރާއިރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މި ގާޅުގަނޑު ެދކޭ ގޮުތގަިއ މިފަދަ ވިސްނަންޖެހޭނެ އަ

ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުެރްއވިހެން އަދި އިތުރު ބޭފުޅުންާނ ބައްދަލުކޮށްލަން އަުޅގަނޑަްށ ފެނޭ. ބޭންކާ އަދި މީގެ 

ރާތީވެ ޭއގެން ެވްސ އެްއކަލަ ިގނަ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކު އިއިތުރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްީރގަ

މު ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން މި ބިލަށް ޮގތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން. ންފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮްށލުން މުހިބައެއް ބޭ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރަްއވާ! ޝާހް.

 

  ކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަ
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އްރިރު. އަުޅގަނޑަްށ މި ގާނޫނު ހުށަހަޅާފައިވާ ަސބަބަށް ބަލާއިރު މި ގާނޫނު ޤަ`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި މު

ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހަޅުމުގެ ބޭނުމަކަށް  ޙެއްގެ ގޮުތގައި މި ފެްނނަނީ. މިސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާ

ދަށުން ދޫކުރާ ވޯކް ވިސާ ލިބިފައިވާ ބިދޭސީންނަށާއި ވޯްކ ވިސާ ލިބިގެން މެނުީވ  މިއޮތީ އިމިގްރޭޝަނުގެ ގާނޫނުގެ

އާއި ސަރވިްސ ޗާުޖގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަވޒީފާ އަދާކުުރން މަނާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުްނނަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން މުާސރަ

ތުން ކަމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ރެ ހަރުދަނާ ގޮމަލުކުރާނެ އުސޫލު މިހާރަށްވުޢަދަދު ދިނުމުގައި ގޮތުަގއި ދެވޭ ފައިާސގެ އަ

ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން މުސަރާ އާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ސަރވިސް ޗާޖު އަދި ވަޒީފާ  ފުކުރުމާ އަދި ވަޒިފާއާ ތަޢާރު

 ގެްނގުޅުމުގެ ބޭނުމުަގއި. އެއީ  އަދާކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުްނނަށް އުޖޫރު ދިނުމުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކެއް

ޚިލާފުވުމުަގއި އަސްލަކަށް ިމވަީނ ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ެއ  ވަރަށް ގިނަ ބިދޭސީން ަގވާއިދާ  ރު ވެސްމިހާ

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަުތ ނުވަތަ ދޭންޖެހޭ އުޖޫަރ ފުރިހަމައަށް ނުވަތަ ެއ މީހުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތު 

ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، މި އުސޫލު  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަން އެއީ އަދާނުކުރުމުން

ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ވެްސ  ަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ގަާވއިދާ ހަރުދަނާވެގެންދިއުމަކީ ައޅު

މަސައްކަތްތެރިންގެ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި އަުޅގަނޑުމެން އިންސާނިއްޔަތަށް ަޓކައި ިމފަދަ

 ވިަޔސް އަދި އެހެން ަބއެއް ކަމަށް ބިދޭސީން ކަމަށް އި ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތެއް ެއއީމާޔަްތކުރުމަށް ޓަކަ ހިޙައްޤުތައް 

ބޫުލކުަރނީ އެ މަސަްއކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަުޅގަނޑަށް ޮބަޑށް މި ފެންނަނީ މީގެ ދެ ޤަވިޔަސް އަުޅގަނޑު 

ދެން އޭެގ އިތުރުން  އިއާ  ެގ ވާަހކަ  3ރެމިޓެްނސް ޓެކްްސގެ %ެއއްބަަޔކީ މި  އެއް ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި އޮތްިއރުގައި ބަ

ވާހަކަ ައޅުގަނޑަށް  މާޔަތްުކރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްަކތެއްގެހިސީ މުވައްަޒފުންގެ ޙައްޤުތަކެއް މި ދަންނަވާ ބިދޭ

ހެން މެންބަރުން ވެްސ ބޫލުކުރެވެނީ މި އިޞްލާޙުަގއި ބޮޑަށް ޯފކަސްުކރެވިފައި މިއޮީތ. ިއއްޒަތްތެރި އެޤަމި ބޮޑަށް 

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ކޮންމެ ބިލަކަށް ވެްސ ވޯުޓ ދެނީ އަިދ މި ިބލުތަކަށް އިޞްލާުޙ ކޮމިޓީ 

އަދި ައޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކަނީ ައޅުގަނޑުމެންެގ  .މަރުޙަލާގައި ވާހަކަ ަދއްކަނީ ެވސް ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި

ވަތަ ފިކުރާ، ައޅުގަނޑުމެންނާ އަދި މަޝްވަާރކުރެވޭ ތަފާތު ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުގެ މީހުން ޤައުމު ވިސްނުމަށް ނު

ޓަކައި ުނވަތަ ައޅުގަނޑުމެންެގ މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ރަނަގޅު ކުރަންޖެޭހ  ބިނާކުރުމަށް

ެގ ތެރޭގަިއ ޝާމިލްކުރެިވގެން ިހމެނެން، އަުޅގަނޑުމެންެގ ކަންކަން ކަމަށް އެ ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅވާ ކަްނކަން މީ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ  އި ށް ައޅުގަނޑުމެން ިޑސްކަސްކޮށްފަ މެޖޯރިޓީ މެންބަރުންނަށް ހިމެނެން ފެންނަ މިންވަރަކަ

އި މަސައްކަތް މި ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ނުވަތަ ޤައުމަށް ޓަކަ އީނިމިގެން މިދަނީ. މި

ބޫލުކުރެޭވ ގޮތުގައި މި ބިލު އަވަހަށް ފާސްކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި ޤަތަފާތުވެދާނެ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ކުރަނީ. ޚިޔާލު 

އަުޅގަނޑު ހަމަ  ކުއެ މާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއާހިމުވައްޒަފުންގެ ަޙއްޤުތައް ވެްސ މީގެ ސަބަބުން ބިދޭސީ 

ަވަނ  2 ވަނަ މާއްދާ. އެއީ  53ގާނޫުނގެ  ނުޑމެންނަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި މިވަނީ މިފާހަގަކުރަން މިހާރު އަުޅގަ
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ވާނެ މުއްދަތާ މިއޮތީ ބޭންކު އެަކއުންޓް ހުޅު އިއިޞްލާޙު. ޭއގެ ޚިޔާލު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ތަފާތުވެފަ

އް ނުވޭ މި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔެށް ހިތަފާތުވުމެއް އަޅުގަނަޑކަ ގުޅޭ ެއްއެވސް ކަހަލަ ޚިޔާލު ހާދޭތެރޭގައި. ޓެކު

ވަނަ ާމއްދާއަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  53ތެރޭގައި މާޮބޑަށް ހުރިހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ 

ޑު ހުށަހަޅަން. އެއީ އެމް.އެމް.އޭއިން ެއ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ައޅުގަނ ވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވަނީނަމައެއްބަްސވެ 

ަދއުަލތުގެ ހުރިހާ ބޭންކުތަކުެގ  އަކީދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެމް.އެމް.އޭމަސް 6ވިދާުޅވި އެންމެ ގިަނވެގެން  ދުވަހު

ނިކޭޓްކުިރ ބޭންކުތަކުެގ ބަލަދުވެިރ ޔުންޓްރަލީ އަުޅގަނުޑމެން މި ކޮމިބަލަދުވެރި ފަރާތް. އެހެންީވމާ، ސެ

ަދއުލަތުން  ެސއް ުނގެނެވޭނެ. އެއީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިތަނަށް މަށްވާތީވެފަރާތްކަ

 ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެބަތިބި. އަދި ދިވެހި ކުންފުނި އެއް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އިހުއްދަދީފަ

ދުވެރި ފަރާތުން ބަލައިުރގައި ެއއް ފަރާތުގެ ންފުނިތަކެއް ތިބިއެތައް ކުދޭ ވިޔަސް ވެސް. އެހެންވީާމ، ެއއް ޚިދުމަތެއް 

އެކަން ކުރެވޭނެ ފަރާތެއް.  މަސް ދުަވހަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ތިމަންނަމެންނަށް ކަށަވަރުކަމާއެކު 6 ވިދާޅުވަނީ ެއއީ

ނިކޭްޓުކރެވުނުއިުރގައި ޮއކްޓޯބަރުެގ ޔުއަށްފަހު ކޮންމެވެސް ވަރަށް ކޮމިއިއްޒަތްތެރި މުގައްރިުރ ތި ވިދާޅުވީ އެ ދެން

ން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެްއވިއޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނިޔަލަށް އެކަ

ވަނަ ނަންބަރުެގ  2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  53ޓަކައި އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ  ވިސްނުން ެއއްގޮތް ކޮށްލުމަށް

 2ާއއި ، 1ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ  53ނޫނުގެ ތިންވަނަ އަކުރެްއގެ ގޮތުަގިއ މި ގާ އި ކޮށްފަ ތިރިން އަކުރެއް އިތުރު

ތު ވަޒީފާ ޭދ ދުވަހުގެ މުއްދަމަސް 6ިއވާ އެަކއުންޓް ހުޅުވުން ވީނަަމެވސް މި މާއްދާގައި ބުނެފަ އިގައި މިހެން ބުނެފަ

ިމ  . އެހެންީވމާ، މި އަކުރު އިތުރުކުރުމުން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެސްފަރާތަށް ލިބެންވާނޭ

މާޔަތްކުރުަމްށ ހިީކ އަބަުދވެސް އެެކއްެގ ޙައްޤު އޮންނާނެ ގޮތަ ކަންނޭނގޭ. ދެން ންވާ މަޤުޞަދު އެަބ ހާސިލުވާބޭނު

ޓަކައި ކުރާ މަަސއްކަުތގެ ައނެކަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ތަކުލީފު އަދާކުރަންޖެހޭނެ. މި ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން 

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ދޭސީ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާތީޚިލާަފށް ބި ގައި ަގވާއިދާގަނޑުމެންގެ ތެރޭހަދަން މި ޖެހެނީ އަޅު

 އި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބިދޭީސން ވެސް ހަމަ ތިބެފަ ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ެއަކމަށް

ްނ އިނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއެ ލިބޭ ގާ  ން ނުވަތަ ކޮންމެވެްސ ބަޔަކު ޯވކް ވިާސ ނުވަތައަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢި

މި ވަޒީފާ ައދާކުރާ ފަރާތާ ކޮންމެވެްސ  އިޚިލާފުވެ ުނވަތަ ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތާ ކާކަކޮންމެެވސް ުއސޫލުތަ ގެނެއްސަ ދެން

ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ކަހަލަ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއްެގ ތެރޭގައި ުނވަތަ އެއްބަސްުނވެވޭ ެއއްބަސްނުވުެމއްގެ ތެޭރގައި މި

ފަދަ ހުޅުވާެލވިފަިއވާ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވިާދޅުވި މެން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ކުރީަގއި ހަމައަޅުގަނޑު

ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން. އެހެްނވީމާ،  މާޔަތްކުރުމަށްހިހުރިހާ އެންމެންގެ ޙައްޤުތައް  ބަވަނަވެފަިއވާ ދުނިޭޔގައި

ދެިވއްޖެ ކަމަްށވަނީނަމަ އިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެން  ުދވަސްމަސް 6ނީ މިގޮަތށް މި ދެންނެވި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ
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އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ޖުމްލަކޮށް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް މީގެ  ނަމަވެސް އެއީ އިމަޝްވަރާކޮށްފަ

 ޝުކުރިއްޔާ. .ތެރޭން ހާސިލުވެގެންދާނެ ކަމަށް

 

 ވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގައި މި ތިބެގެން މި ދެއްކެނީ ހުސް އެއް ވާހަކަތަެކއް ދެއްތޯ. 

ންދެން މަޑުކުރަްއވާ. ތި ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަނުޖެހޭ ނޑު ެވސް ދައްކާނެ ވާަހކަ ދައްކަހުސް  އެއް ވާހަކަަތކެކޭ. ައުޅގަ

 އި ބޭންކާ ވާހަކަތަެކކޭ މި ދަންނަވާ ކަމަކީދެއްކޭނެ ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ. ހުސް އެއް ވާހަކަ ދެްއކީމާ އަުޅގަނޑަށް ެވސް 

އިން ވިދާޅުވި ދެއްޯތ ވަޑަިއގެންނެވިއިރު އެމް.އެމް.އޭ މީރާގެ ތަންތަނުން  އިއާ ާއއި ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ.އޭ އެމް.އެމް

ގެނެސް ގެންނާނީ، ުނގެންނާނީ ކޮން ބޭންކެއް.  ތިމަންނަމެން ބޭންކާ މަޝްވަރާކޮށްފައޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނެތް. ދެން އަނެއް ކަމަކީ މިސާލަކަށް،  ށްވެސް ިއތުރު ކުރިއަކަށް ދެވޭކަ އެހެންވީމާ، ެއއަކަށް

ން ޭއގެންމެ އެނެކަތި ގެންުގޅޭނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ވިދާުޅވެއްޖެ ކޮންސްްޓރެކްޝަން މީހުންނޭ އެ ދެންމެ

ކޮންސްޓްރެކްޝަން؛ މިހާރު ކޮންސްޓެރެކްޝަން ކުންފުނިތައް ޤައުުމގަިއ ވަރަށް ގިނަ އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅުްނގެ 

ޙަޤީަޤތުގަިއ އެ މީހުންނަށް ެއ  ފުޅަށް ެވސް ވިދާުޅވިަޔސް. އެއީނަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަމިއްލަނެއް އޮތްރކޮންސާ

ގެން ރަްއކާވާ މީހުން އިއަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެ ފިލަ  އިދާތަެކއްބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ފައިދާތަކެއް. ފަ

ވަރަށް ގިނަ ގެނައިމާ. އަުޅަގނޑަށް އިހަށް ދުވަހު ދިމާވި މީހަކު އޭނަ ކުީރގައި އަިއްއސަ ހުރީ އެހެން ނަމެއްަގއި. 

ގައި ުއޅެނިކޮށް އެނަ ގެްނ ގޮސް އެހެން މީހަކު ކައިރީއިފިލަހަމަ  ރީ އެހެން ނަމެއްގައި. އެކަމަކުމިހާރު ހު

ނަމެއް ބަދަލުކޮށްގެން އައިމާ ވެސް މި ގެންުގޅެނީ ކޮން ބައެއްތޯ. ހަމަ ދެން  ގޯސްޑީޕޯޓްކޮށްލީ. ޑީޕޯޓްކޮށްލީމާ ޭއނަ 

 ...އި ގޮތް ވިދާުޅވީޭއނަ އަ .ވަރަށް ެޓލަންޓެޑް ކާޕެންޓްރީެއއްވީމާ ކްޝަން ކުންުފނިން އެ މީހާ. އެއީއައި ކޮންސްޓްރެ

ޖަްއސާފައި އޭނަ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ހެދި ދުވަހު ހަދާގޮތަކީ ގަމް ތެރަސް ލާފައި ޖައްސާފަިއ  ގަމްއާ ޕްރިންޓުގައި

ދެން އޭނަ ބުންޏޯ ފުއްގަނެޑއްަގއި ލާފައި ދެން އޭަނއަީކ ވަިޑއެްއވީމާ އޮމާންކޮށް ަހދާފައި ދެން ރޮނގުތަކާިއ 

ގޮތަކަްށ  އެޮކޅުން ޕާސްޕޯޓު ހެދިދާނެ އޭނައަްށ ކޮންމެ. އެްއޗެހި ތަފާތުވާނެ. ެއގޮތަށް ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޖަހައިގެނޯ

ވެސް. ފިންގަރ ޕްރިންޓެއް، މިތަނުގައި ޖެހި ފިންގަރ ޕްރިންޓެއް. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑު ނަމާިއ 

މީހާއާއި، ައޅުގަނޑު މިދައްަކނީ ނޭނގޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. އޭނަ އައިސް އެހެން ނަމެއްަގއި މިހާރު އޭނަ އެބަ 

ސައްކަތް ކުރޭ. އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވީ އެހެން ހުރިހާކަމެއް ވެސް އެބަ ކުރެއޭ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންެގ މަ

ތެރޭގައި ވެސް މި ގޯސްތަެކްއ ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ތެރެއިން ވެސް ހަދަމުން ހެދެމުން މިދަނީ. 

ރީކުރާނެ މީހުން ހަމަ ސް ދިނަސް ެވސް މި ަރޖިސްޓްމަސްދުވަ  6އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިަދންނަވަނީ މި 

ރީ ނުކުރާ ބަޔަކު ައދިވެސް ުއޅޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ހަމަ ލަސްނުކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނ ރަޖިސްޓް
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އިން ވެސް މި ބިލު ހަމަ ފާސްކުރަންވީއޭ. ފާސްކޮށްގެން މީގައި ހުރި ަކންތައްތަކަށް ހަމަ ވަގުތު ލިބޭނެ. އެމް.އެމް.އޭ 

ންކުތަކަށް އަންނާނެ ގޮތް ހޯއްަދވައިދެްއވާނަމޭ. ންކު ނެތިއްޔާ އެއަށް ެވސް ބޭވިދާޅުވަނީ ހުރިހާ ތަނެްއގަިއ ބޭ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ފެްނނަނީ ބިލު ފާސްނުކުރަންވީ އެއްވެސް ސަބަެބއް ނެތް. ލަސްނުކޮށް ބިލު ފާސްކޮށްގެން 

 މެން ބޭރުކޮށްލަންވީ. ެއއީ އަުޅގަނުޑގެ ބޭނުމަކީ. އުޅޭ ހުިރހާ އެން މިއުޅޭ ގޯްސކޮށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ހުިރހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް. މި ބިލު ފާސްކުުރމަށް ވަނީ ގައްދޫ ާދއިރާެގ 

މާނު ޘްޢުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު ގެަމނަފުށީ ދާއިރާ އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަ 

 ...އެއްކޮށް މި ބިލު ގެނެވިފަިއވާ އިޞްލާޙާ  ތާއީދުކުރަްއވާފަ. އެހެންކަުމން އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މި

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އެހެންވީމާ އަުޅގަނޑު، ފުރަތަމަ... 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މާނު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޘްޢުލު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީ

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން ތެރޭަގއި އެަބތިބި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުްނފުނި ވެސް ހިންގާ މީހުން. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ެއބަތިބި ބިދޭސީން ވެސް ގެންގުޅޭ މީހުން. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ބިލަކީ މިހާރުން މިހާރަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ބިލެއް. ެއއީ މިހާރު  ޙަޤީޤަތަކީ މި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަގުމަތީ މިތިބި ބައިސްކަލުތަކުަގއި ކުނި އުފުލާ މީހުންނާއި ސައިކަލު ދޮވެ އިސްތިިރކުާރ 

. މި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިންވާ އިނައިރުގަ މީހުންނާއި މިހިރަ މީސްމީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ނުކުން

ކަންތައް. މިކަންތައް ހުއްުޓވަން އެބަޖެހޭ. މި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާެއއްކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިކަންތައް 

ސް ޙާލެއްަގިއ މިތަނުން ނުބުނޭ އެއްވެ ؛ ގެ ވާހަކަ ހުއްޓުވުމަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ރެމިޓެންސް ފީއެއް 

ނޫނުގެ ެއްއވެސް މާްއދާއެއް ނީންނާނެ. ބޭރަށް ގާރެމިޓެންސް ފީއެއްގެ ވާހަަކ މި  ވަޒީފާ ދޭ މީހާގެ އަތުން ނަގާ 

ހަދަންޖެހޭ ގޮތަކީ، މި  ނެގެނީ. ެއވެސް މި ފޮނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ، ބޭރަށް ފޮނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފައިސާއަކުން މި

ނަ މީހުން ހޯދައި އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ ފަންސާސް ހާހަށްވުރެ ގި ޚިލާފަށް މިއުޅޭ މީުހން ނޫނާގާ

ެއބަތިބި އިތުރުވަމުން ބޭރު މީހުން އަންނައިރުގައި މި ބޭރު މީހުންގެ މައްސަލަތައް  އިއަޅުގަނޑުމެން އާބާދީގަ 

އިރު މިފެންނަނީ ސައިކަލު ފެންނަނީ، މަޖިލިސް ހަމަ ނުކުންނަ ޙައްލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތީ މި

. އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަބަލަ ކޮންތަނެއްަގިއ އިދޮވެ އިސްތިިރކުރާ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ހަމަ ކުރިމަތީގަ
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ނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ެއއީއޭ. މި މީހުން ހުއްޓުވުން. އެހެންވީމާ، ގާމަސައްކަތްކުރަނީ. މި  ވޯރކް ޕަރމިޓް ޮއެވގެންތޯ މި

ބު ހީއެކު އަުޅަގނޑު އެދެނީ ހަމަ ތަރުޅުގަނޑު އެދެނީ ަހމަ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ެވސް ހަމަ އިޙްތިރާމާމިކަމަށް އަ

ދެއްވުމަށް. ައޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި އެބަތިބި ކޮންސްޓްރަްކޝަން ކުންފުނި ހިންގާ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭ 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި އެބަތިބި ބޭރު މީހުން ގެންގުޅޭ މީހުން. އެކަމަކު އަޅުގަ

ގެނައުމަށް ަޓކަިއ މި ބިލު ފާސްކުރަން އެބަޖެހޭ. މި  ްނދާ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން އަނބުރާއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ގެއްލެމު

ތަކުަގއި ދޯނިފަހަރު ޓުތަކުަގއި ެވސް އަދިމަތީގައި ެވސް ހަމަ މާރުކޭލުކުރަން އެަބޖެހޭ. ހަމަ ބާޒާރުމައްސަލަތައް ަޙއް

ވެސް ހަމަ އެބަތިބި މީހުންތައް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއނގޭ ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، މިކަން ޙައްލުކުރުން އޮތީ 

އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާެއއް ގޮުތގައި މިއޮތީ މި ބޭރު މީހުންގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަީކ. 

ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މިއުޅޭ ބޭރު މީހުން ފޮނުވާލުމަށް  އަވަހަށް މިކަންތައް ަގާވއިދާ ގަނޑު އެދެނީ އެހެންވީމާ، ައޅު

 ދީ އަވަހަށް މި ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މީހުން އައިޑެންޓިަފއި ކުރުމަށް މި ބިލަށް ވޯޓު ޓަކައި މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމްކާށިދޫ ދާ

މިނިޓުވި. ޝުކުިރއްާޔ  5ާޔ މުޤައްރިރު. ކޮބާ ކުރިއަށް ގެންދަންވީތޯ؟ އެ ކީްއވެތޯ ދެންމެ ޖޭ.ޔޫ ވެސް ޝުކުރިއް

އެދުނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެކަަމުކ  މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަށް މި

ކީ މި ބެންކު އެކައުންެޓްއެގ މައްސަލައެއް ިމއުޅެނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު މި ވާގޮތަ

އިނގޭތޯ. އެްއވެސް ޙާެލއްަގިއ މިއުޅެނީ ރެމިޓެންސް ފީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް މާީލ އިދާރާތައް މެދުވެިރކޮށް 

ނެތްކަމަްށ އޮްކޓޯބަރުން ފެށިގެން ވެސް ެއްއވެސް ދަތިކަމެއް  1ފޮނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ނަގާ ާވހަކަ އޮތީ. އެކަންަތއް 

އާއި ލަފާ ލިބިފައި އޮީތ  އެކަމަކު ކުރީަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާލިބިފަ. އޮތީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާ  އެ

ބެންކު އެަކއުންޓު ތައްޔާުރވުަމށް. ބެންކު އެކައުންޓު އިމީޑިެއޓްލީ ވަގުތުން ަވގުތަށް ޖަމާުކރަންވެއްޖެްއޔާ ޭއގެ ވާހަަކ. 

ރު އެ ން ހަމަ ފުރަތަމަ ވެސް މިދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބައެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެ

ހާސް ބަަޔކަްށ  ދުަވހުގެ ފުރުޞަތެްއ ލިބިއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާ މުޅި ާރއްޖޭަގއި އުޅޭ އެތައް މަސް 6ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް 

ނާ އަންނަނީ ދިހަ ހާހާއި މަނޫންކަމަށް ވަންޏާ ޖުރު. އެހެން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެގެންދާނެ އެކަންތައްަތއް ކުރަން

ފަންސާސް ހާހާއި ދެމެދު. އެހެންވަންޏާ ވަރަށްބޮޑު އަދަބެއް އެ ދެވެނީ. އެ ފީ ނެގޭނެ. ރަނގަޅޭ. އެހެންވީާމ، އާދެ! 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ިމދެއްކުނީ ެއއް ވާހަކަެއއް. ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަޅު 

ވީނަމަވެސް ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ދެން ހަމަ މައިގަނޑު؛ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ތަފާުތ ވާހަކަައކަށް

ައޅުގަނޑުމެންނަށް މާބޮޑަށް އުޅެނީ މަިއަގނޑު ދެކަމެއްގެ ވާހަކަ.  ގޮތެްއގައި މި ބިލުގައި މި މައިގަނޑު

ނަށް ވެސް ންހައިލައިޓުކޮށްަފއި މި ޓެކްްސ ނޫނީ ރެމިޓެންސްގެ ވާހަަކ ދެއްކޭއިުރގައި އަުޅގަނޑުެމން އެންމެ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ކޮންމެހެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. ެއ ސަބަބަކީ ެއއީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮުނވާ 

 3އްގެ ވާހަކަ. ކޮންމެހެން އެމީހެއްގެ މުސާަރއިން ނެގޭ ެއއްެޗއްގެ ވާހަކަެއއް ނޫން ޕަސެންޓެ  3ފައިސާއިން ނެގޭ 

ެއއާެއއްކޮްށ ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އިދާރާއެްއ ދެްއިކ  އްެގ ވާހަަކއެްއ ނޫން މިދެކެވެނީ. ހަމަޕަސެންޓެ

މި ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ުދވަހުން ފެއްޓިގެން މިކަްނ  ބޭފުޅުން ވެސް މިހާރު ާއއި ކުރި މަްޝވަރާގެ މަތިން އެ ވާހަކަ

ކުރުމުގެ ެއއްެވސްކަހަލަ ދަްއޗެއް ނެތްކަމަށް އެބަ ވިދާުޅވޭ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި ބޮޑެިތ 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކުގެ ވާހަކަ. ކޮންްސޓްރަްކޝަން ކުންފުނިތައް ނޫނިއްޔާމު ބޮޑެތި އެހެނިހެން 

 ސަބަބަކީ އެ އީވާނެހެންނެއް އަުޅގަނޑަށް ީހނުވޭ. އެ ަވއްަޒފުން އެއީ މީގެ އިޝޫައކަށް ންފުނިތަކުގެ ތިބި މުކު

ގޮެތއްަގއި އަިމއްލަ ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ ކަމެއްިވްއާޔ  ބޭފުޅުންނަކީ މިހާރު ވެސް އެަކން ކުރައްާވ ބޭފުޅުން. މައިގަނޑު

 މިއޮތީ ވެފަ. އެހެްނވީމާ، މިއޮްތގޮތަށް ފާސްކުރަްނ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ދިމާވާނެ. އެކަން މިހާރު ޙައްުލވާނެ ގޮތް 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ވަގުތުން މިވަގުތަށް ބިލު ފާްސކުރަން. އެއީ ރެމިޓެންސް 

ްއގެ ވާހަަކ ޕަސެންޓެ 3ްއގެ ވާހަކަ. ޕަސެންޓެ 3ވާހަކަ މިދެެކވެނީ ދެއްޯތ؟  ޑޮލަެރްއގެ 3 ފޮނުވާއިރު ނަގާ

އަޅުގަނޑުމެން މި ދެއްކެނީ. އެއީ ރެމިޓެންސް ފޮނުވަން ދާނީ ލީގަލީ މިތާ އުޅޭ މީހުންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ 

އޭނައަކަްށ  އްޔާއިގެން ިދޔައިމަ ނޫނިއްެޗއް ހިފަޔަޤީންކުރެވޭނެ ދެއްތޯ؟ އެީއ އެމީހާގެ ވޯރކް ޕަރމިޓު ނޫނީ އެ

ގޮތަށް ބޭރަކަށް ލާރި ނުފޮނުވޭނެ. ދެން ޖެހޭނީ ކިހިލި ޖަހައިގެން ޓިކެޓެއް ނަަގއިގެން ރަށަށް ދާނެ. އެހެންވީމާ، މި

 މިާސލަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ިވސްނަންޖެހޭނެ ރާއްޖެތެރޭގައި ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ކުދިކުދި އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފައި

މީހުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަީނވިްއާޔ  3މީހުން،  2މީހުންނަށް، މިދެންނެވީގޮތަށް 

އިންިޑވިޖުއަލް ަވކި އަދަދެްއެގ މީހުންނަށް އެގޮތަށް ވެސް ހެދިދާނެ. ވަކި މަދު މީސްކޮޅެއް ގެްނގުޅޭ މީހުންނަށް 

ހުންަނ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މީހުންނަށް ކުޑަ ބޭންކުތައް ނުހުންނަ ރަށްރަށުގައި ާދއިރާތަުކގައި 

ކަންނޭނގެ. ެއކަމަކު ހަމަ  ނޫން މަސް ހެދުމަކީ މައްސަލައެއް  6މަސް ނޫނީ  3ލުއިކަމެއް ދިނުމުެގ ގޮތުން ަހމަ 

މެންނަށް މީގައި އޮތް މުއްދަތަށް މި ބިލު ފާސްކޮށްފައި ޓެކްސް ނެގެންޖެހޭނެ އެ މީހުން އަތުން. އޭރުން އަޅުގަނޑު

 މިއުޅޭ ފީ ހޮވާލަން ވެސް އެނގޭނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. 
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  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޓެްކސް ނެގުމަށް އަޅުގަނޑުމެންެގ ވެސް އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނެތް. ހަމަ ޓެކްްސ 

ިށގެްނ ވެސް ިމކަން ހަމަ ޓެކްްސ ދައްކަން ފަށާނަން ރަްއޔިތުން. އެ ޔަޤީން ކަމެްއ. ދެން ނަގަންވީ. މާދަމާއިން ފެ

ާލޙަށް ތާއީދުކުރަން. އެީއ ޞްންބަރު ޝާހު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިއަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން އިއްޒަތްތެރި މެ

ވާނެ ކަންނޭނެގ ށް ބޮޑު ފަސޭހަކަށްއްޔާމުން ވަރަމަންތްސްގެ މުއްދަތެއް ދެއްވައިފި  6އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހީވަނީ 

ބޭންކު އެަކއުންޓް ހުޅުވުމަށް. އެ ަވގުތެއް އެ ެދވެނީ. މުއްަދތެއް އެ ެދވެނީ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު މި އިންގޮތުން 

މަނާތަކެއް ވެސް ހިމެނިގެން އައީމަ އުނދަގޫތައް އާދޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުން މީގެ ޖުރު

ވެސް ނޯންނާނެ.  ނިންމާފައި ދެން ނިމުނީމަ ދެން މިއަކު އަތެއް ނުެލޭވނެ. އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނެ ވާހަކަެއއްބިލު 

ތެރޭގައި ހުރި ކަމެްއ ހަމަ ހުންނާނެ. ދެން މި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މި  މި އޮންނާނީ ނިމިފައި. ދެން މީގެ

އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެބަ ޖެހޭ މިކަމާ ދޭތެރޭ ، ޖެހޭ. އެހެންވީމާމަލުކުރަން އެބަ އިމްޕްލިމެންޓުކުރުމަށްފަހު މިއަށް ޢަ

ން. ދެްނ ބޭރުމީހުންގެ މައްސަލަ ލާޙަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ އެއަށް ތާއީދުކުރަޞްަވޑަިއގެން ޝާހު އެ ުހށަހެޅި އިވިސްނާ

އެކަން  ޝަަނކީ، މި ބިލަކީ މިއީއްލުކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ އެންމެން ވެސް ބޭނުން އެބަ ވޭ. މި އޮޕްޙަ

އްލުކުރުމަށް އޮތް އޮޕްޝަެނއް ެވއްޖެއްޔާމުން އަުޅގަނޑު މިއަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނަޑކަށް ވެސް މިއަްށ ޙަ

ެއކު މި އައިސްފިއްޔާމުްނ  ލާޙާޞްނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އި ތެރެއިން މާ ބޮޑު ހައްލެއް އަންނަތަނެއް މީގެ

 ވިސްނާނަން.  ދޭތެރޭ ދިނުމާ އަޅުގަނޑު މިއަށް ޯވޓު

 

  ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވެސް ތަުކރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ގާނޫނު އަިދ  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަނޑު އަެނއްކާ

ނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަިދ  ފާސްވުމަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް އަދި ރެމިޓެންސީ އިތުރެއް ވެސް

ރޭޝަްނ ނުކުރުން، މިހާރު ވެސް އޮތް އިމިގުޒުމަންފާއެއް ނުވޭ. ގާޫނނު ތަންފީ މި ލިބެންޖެހޭ މީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ

ނުކުރެވޭީތވެ އަުޅގަނޑުމެންަނށް އެންމެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ. އަުޅގަނުޑ ޒު ގާނޫނު ރަނގަޅަށް ތަންފީ

މަ ތަކުރާރުޮކށް ދަންނަވަން. ބާޒާރުމަތީގަިއ އެ ހުރިހާ ގޮޅިތަކެްއގައި އެ ތިބީ ބަނގުލަދޭޝް، އަނެއްާކވެސް ހަ

ކަމެއް ެއއީ.  ދުއިަޓކަށް، ތިންަޓކަށް، ޕަޗާސްަޓކައި ިކޔާލަ ިކޔާލަ ހަމަ އެ ތިބެނީ. ހަމަ ގާނޫނުގައި މަނާ، އޭކްޓަކަށް 

ކްަޓކަށް، ދުއިޓަކަށް ކިޔާަފއި އެ މީހުން އަތުގައި ތަރުކާރީ މަނާ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ގޮސްފައި އޭ

އިނގޭތޯ. އަނެްއކޮޅުން ޭއގެ އިތުރުން ތި  ޑުމެން މަޖިލިސް މެންބަރުން ވެސްވެސް ގަެނގެން މި އަންނަނީ އަޅުގަނ

ނީ. އަުޑއިޭވ ވިދާޅުވާހެން ހަމަ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭ ބައެއް ޭބފުޅުން ބުނާ، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އަޑުިއވެ
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ގޮތުަގއި ބަެއއް މެންބަރުންެގ ގޮޅިަތއް ެވސް އެބަ ހުރި. ދެން އަސްމާއްތަ ގޮިޅއެއް ނެތްކަމުގައި ވިަޔސް ބަެއްއ 

މެންބަރުން ގޮޅި ވެސް އެބަ ހުރި. ތިން ހަތަރު ގޮޅި ތިބި މެންބަރުން ވެސް އެބަ ތިބި. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މިހާރު ޝާހަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަ ތުއަރުވަން. 

 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަދި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ މި ބިލަށް މިހާރު ތާއީދުކުރައްާވ 

ުޅގަނުޑމެންގެ މި މައްސަލަތައް ވެސް ވަރަށް ބޮަޑށް އުފާވޭ. އަދި އަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާތީ ވެސް ައޅުގަނޑު

ކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ އްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް ބަޙުސްކުެރވިގެން ިޚޔާލު ެއއްގޮްތކުރެުވމަޙަ

ެވސް ހަމަ އަޅުގަނޑަށް މި މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ، އެހެންވީމާ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ހަމަ ޤާބިލުކަމޭ. ކޮމިޓީގެ

ފެންނަނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

ާލޙުގެ ސަބަބުން ޓެކްސް ނެގުަމށް ޓަކައި ނުވަތަ މިހާރު ޞްވާ މަްނޒަރު. އަުޅގަނުޑގެ މި އިޓަކައި މަސަްއކަތްކުަރއް

 ގެ ކަންތައްތަުކގައި ިމއޮތް މުއްދަތަކަށް ެއްއެވސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. އެާއެއކު މިއަންނަނީ އެަކއުންޓްމި ރެމިޓެންސް

މަނާއެއް އިންނާތީ ައޅުގަނޑުމެން މިކަން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނާލަން. ެއީއ ހުޅުވުމަށް ޓަކައި ިމއަންނަ ޖުރު

ްއގެ ބޮޑު ލޭބަރ ފޯސްއެއް. އަދި ފެތުރިފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިދޭސީ މުަވއްޒަފުންގެ ލޭބަރ ފޯސްައކީ ފުދޭވަރެ

މިއޮތީ. ެއއާެއކު ައޅުގަނޑުމެން މި ޓެކްސް ނުވަަތ މި ެއކައުންޓް ހުުޅވުމަށް ޓަަކއި ުޖރުމަނާއެއް މި ކަނޑައަޅަީނ 

ންނަ އަހަރު ީމެގ ވާގޮތަށް ުނވަތަ މިއަިމއަންނަ ައހަރަށް ފޯލް، ްއގެ ަވކި ހިސާބަކުން. އެހެންވީމާއަހަރެ

ންބަރުންނަށް ވާީތވެ ިއއްޒަތްތެރި މެބޫލުުކރެވޭ ކަމެއް ކަމުަގއިޤަމުއްދަތެްއ ލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް  ވަުރގެކުރެވޭނެޢަމަލު

ލުކޮްށ މިދެންނެވީ. މީގެ ސަބަބުން އިތުރު ެއއްވެސް ބަދަެލްއ މިއަކަށް ނާންނާނެ. އަދި ޞީއަދި އިތުރަށް ތަފް

ގާނޫނު މިހާރު މި ބައްޓަންކުރެިވފައިވާ ހިސާބުން ފެށިގެން  ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ލިބިގެންދާނެ. އަދި މީގެ ސަަބބުން ތައްޔާުރވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިކަމަށް ަޓކައި ަތއްާޔރުވުމަށް ފުރުޞަތުތަކެްއ، 

 ތޯ. ައޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ިއނގޭ، ގުތުަތކެއް އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާވަ
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 3ގެ ތެރޭަގއި އެަކއުންޓް، މަސް ދުވަހު 3ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޭއގައި އެހެންވީމަ މުއްދަތު އަުޅގަނޑު ބޭނުން 

އެކައުންޓް ހުޅުވަން ބޭނުންވެއްެޖ  މަހަކީ ދެން 3ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެަކއުންޓް ހުޅުވަން. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މަސް

ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވޭނެހެން. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އެހައި ދަންމާލީމަ 

 ދެން އަނެއްކާ ހަނދާންނެތިގެންދާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ުދވަހަްށ މަސް 6އެީއ  ާލޙު، ޝާހު ހުށަހަޅުްއވާ ފަިއޞަލް އެ ާތއީދުކުރެްއވި އިްސލާޙުޞްއަޅުގަނޑު މިހާރު މި އި

ލިޔެލާފައި ެދއްވުަމށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ  ،ެއހެންވީމާ .ލާޙްޞްންޓް ހުުޅވުމަށް އެ ގެންެނވި އި ބޭންކު އެަކއު

ދުގެ ބައްދަލުވުމުެގ ނިންމާލާ ގަޑި ވެސް ޖެހިއްޖެ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި މިހާރު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިހާރު މިއަ

ަގިއ  2އަދި  1. އެ މި މާްއދާގެ )ހ( 3ވަނަ މާއްާދގެ މިއަށް މި އިތުރުެވގެންދިަޔ އަކުރު. އެީއ  53ދަންނަވާލަނީ 

ނަވަން. މިހާރު ޝާހު ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަން ުތކޮޅަކަށްފަހު(ވަގު) ...ކް އެަކއުންޓްއެވާ ބޭން

ގަިއ އެހެން  2އަދި  1މި މާއްދާެގ  -3ފައިޞަލް ާތއީުދކުރި އިޞްލާުޙ އަުޅގަނުޑ ަދންނަވާލާނަން.  އި ހުށަހަޅުއްވަ

)ހައެއް(  6ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގާންކު އެަކއުންޓު ހުޅުވުމަށް މި ވީނަމަވެސް ބޭ ބުނެފައި

ވަީޒފާ ދޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއޭ. އެހެންކަމުން މިގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިއއްޒަތްތެިރ  އްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެ

ދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަދިވެސް ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުން ވޯޓު

ށް މިހާރު މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް އެްއކޮ ދަންނަވާލަން. މިހާރު ދެންމެ ހުށަހެޅި ފާސްވެގެން އެދިޔަ އިޞްލާޙާ

. މިހިސާބުން 6ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. އޯކޭ ވަރަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  މިއަދުގެ ބައްދަުލވުން ނިމުނީ. ވަރަށް
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