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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ، ރައ ސްރައ ސް މަޖިލ ހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވ )ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ ) 2022 ފެބ ރ ވަރ  15

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނ   މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރ  .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހިޔަވިހާވަނަ ދ ވަސް.    14  ންމަހ   ރަޖަބ ވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ަވސް.    އަންާގރަވ     2022ފެބ ރ ވަރ     15  ދަކ މިއަ

.  ަގއިޖަލްސާ  ވަނަ  6ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022ައޅ ަގނޑ މެން އިށ ނދެ މި ތިބ ،  ވަނަ ދ ވަސް.    2ނަކަތ ން  

 .  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  5ސަލާމ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.   28ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވ   ޖަލްސާއަމި ވަގ ތ  

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .6/ 1/ 2022އޖ/  އަކ ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 މަޖިލ ހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރ  .  4

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޖެހޭ ބިލާއި ަގރާރ . ންމަޖިލ ހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަ -4ައއިޓަމް  އެޖެންޑާ
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ވާ، މާލ  ައދި އެހެނިހެން މަޞްލަޙަތ ތައް ހ ށަހަޅ ްއވާފައި هللا ބްދ  އ ވާ ޢަދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ލޮޅ  އ ތ ރ   ަގ  -4.1

 . ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ންމަކ ރ މ ހާ

ސަތ ލް އިފްތިތާޙްެގ  ރަމަދްާވ،  ހ ށަހަޅ އްވާފައިއަޙްމަދ  ޝިޔާމް  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ    -4.2

ދިާމވެފަިއވާ ދަތިތަްއ ވ ހާވެސް  ލަށް  ސްކޫ  ، ދެޭވ ތަޢ ލ މ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައިހަރ ދަނާކޮށް،  ހިންގ ން  

ހ ށަހަޅާ   ެއދި  ހައްލ ކޮށްފިނ މަށް  އިްއވ ން.ަގރާއަވަހަށް  ކިޔ ން  ފ ރަތަމަ  ހިންގ ން ރަމަދް  ރ ެގ  އިފްތިތާޙްެގ  ސަތ ލް 

ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައިހަރ ދަނާކޮށް،   ތަޢ ލ މ ެގ  ައވަހަށް ލަށް  ސްކޫ  ،ދެވޭ  ދަތިތައް ވ ހާވެސް  ދިމާވެފައިާވ 

 . ރ ަގރާހައްލ ކޮށްފިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ 

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން   .5

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތ ން

 އެންޑް ދަ ކޮމަންވެލްތ   ޭއޝިއާ  ސްޓޭޓް ފޯ ސައ ތ  މިނިސްޓަރ އޮފް  ޝް  ބްރިޓި   މިއަދ  މަޖިލ ހަށް އިނިގރޭސި ސަރ ކާރ ެގ

ޕްރަ ؛އެންޑް ބޭފ ޅާައކ   ޕްރިވެންޓިންގ ސެކްޝ އަލް    ސްމިނިސްޓަރމް  އިއަދި އެ  ސްޕެޝަލް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އޮން 

ލްޑަން މަޖިލ ހަށް އެބަ ވަޑަިއަގންނަވާ. އެހެންެވ ތި ބެމްމަދ  އޮފް ވިއަޙް (ޠާރިޤް)ކޮންފްލިކްޓް ލޯޑް  ވައިލެންސް އިން  

 ބޭފ ޅ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލ .

 

 ތިދާއ  ބަހ ސް . އިބ  6

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

  އިބ ތިދާއ  ބަހ ސް.  -6އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ، ާގނޫނ  ނަންބަރ    ޢަލ  ރިޟާމެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  މިލަންދޫ ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -6.1

މެދ   2013/6 އަދި  ާގނޫނ (  )ކ ދި  ވިޔަފާރ ެގ  އިޞްލާޙ ފަންތ ެގ  ބިލ އަށް  ކިޔ ން ެގނައ މ ެގ  ފ ރަތަމަ  ބިލ ެގ  މި   .

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި   43ވަނަ ދައ ރ ެގ    3ވަނަ އަހަރ ެގ    2021ަގއި ބޭްއވ ނ ،    2021ނޮވެންބަރ     24ވަނ   އިްއވިފައި 

ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މިލަންދޫ.  ރިޟާ ޢަލ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މިލަންދޫދެއްވާނ   އިބިލ  މަޖިލ ހަށް ހ ށަހަޅ އްވަ

 .  މެންބަރ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޟާ ޢަލ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިއަށް  އާދެ! ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ކ ދި އަދި މެދ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަްއ ިގންތިކ ރ މ ެގ ހަމަތައް ބަޔާންކ ރ މަށް ޓަކައި    ެގ ދަށ ން ގާއިމ ކ ރެިވފައިވާ ކ ދި އަދި މެދ 2013/6

ލ  ހ ށަހަޅަނ . މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން ަވޒ ފާާއ ބެހޭ ާގނޫނަށް ެގނެސްފަިއވާ ބަދަލ ތަކާ އެކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބި  މި

ަމގ ފަހިވެެގންދާނެ. ކ ދި އަދި މެދ    އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ދިނ މ ެގ ކަންކަން ހަމަޖެއްސ މަށް ޓަކައި ވެސް މި ބިލ ން 

ވިޔަފާރިތަ  ޕެންޝަން   ،އިހިމާޔާތްކ ރ މާ   ިގންތިކ ރ މ ގައި  އްފަންތ ެގ  މޯލްޑިވްސް  ތެރޭަގިއ  މަޢ ލޫމާތ ެގ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފ ހ ން ބަލަހައްޓާ މަޢ ލޫމާތ ތައް ހިމެނ ން މި ބިލ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ. ހަމަ އެއާއެކ ަގއި އަލަށް  

ރަޖިސްޓަރ ރަޖިސްޓަ ިވޔަފާރިތައް  ޢަރ ކ ރާ  ިގންތިކ ރ މ ެގ  ފެށިެގން  ތާރ ޚ ން  އ ސޫލ ތަްއ  ކ ރެވޭ  ބަޔާންކ ރާ  މަލ ތައް 

ެގ  ( ަވޒ ފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ )  2008/2ކަނޑައެޅ ން މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން ހިމެނޭނެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކ ަގއި ާގނޫނ  ނަންބަރ   

 ؛ނިސްބަތް  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް ނިސްބަތްވާ  ދަށ ން އެންމެ ކ ޑަމިނ ން ދޭންޖެހޭ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅ މ ަގއި ކ ދި އަދި މެދ  

  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް  ކ ދި ައދި މެދ   ،އަދަދ ތަކެއް ކަނޑައަޅާފަިއވާތ   ވަކިވަކިފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް    މެދ 

މިނ ން ދޭންޖެހޭ  އެންމެ ކ ޑަ ،ިގންތިކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތައް އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކޮށް ފ ރިހަމަކ ރ މަށާއި

މި   ށްހަރަކާތްތެރިވާ ހ ރިހާ ވިޔަފާރިތަކެއް ިގންތިކ ރ މަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އ ޖޫރައަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް ފަށާ ތާރ ޚާ ހަމައަށް  

ދަންނަވާނ  އަޅ ަގނޑ   ސަބަބ ން  ބިލ ެގ  މި  މަގ ފަހިވެެގންދާނެ.  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ބިލ ން 

  ލި އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ދިނ މ ެގ ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ަގއި ކ ދި އަދި މެދ  އިފަހ ން އެކ ލަވަ  ޅ ަގނޑ މެން އެންމެއަ

ވެެގންދާނެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒ ފާ އަދާކ ރާ ހ ރިހާ   ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ެވސް އޭެގ ސަބަބ ން ފަސޭހަތަކެއް

ޙައްޤ ތަ ލިބެންޖެހޭ  ހިމާޔަތްކ ރަފަރާތްތަކަށް  ވަރަށް އް  ފަސޭހަވެެގންދާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބިލ ެގ ސަބަބ ން  މި  ން 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ހ ޅ ވާލަނ  ބަހ ސްެގ ފ ރ ޞަތ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  

 . ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  މެންބަރ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

އަޅ ަގނޑ  އޯލްރެޑ  ޯއވަރ ރެިގޔ ލޭޓ ވެފައި މި އޮތ .   ،ހިތަށްއަރަނ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އަޅ ަގނޑ  ދެން  

ވަރަށް ިގނަ ާގނޫނ ތައް ހެދިއްޖެ. ވަރަށް ިގނަ އަމ ރ ތައް ނެރެިވއްޖެ. ިވޔަފާރިތައް ިގންތިކ ރ މ ަގއާިއ    އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 
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މިެގންދިޔައ ކ  ވެސް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން އަދި ިގންތި މ ޅިން ނި  ނެއްފަންތ ެގ ވިޔަފާރިއޭ އެހެން ބ ނ މަކ ން  ކ ދި އަދި މެދ 

ޒ ބ ވެފަިއވާ ވިޔަފާރިތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގ  ހ ދިވެހިރާއްޖެއަކ  ެވސް ދ ނިޔޭެގ ތަ  ،އާންމ  ރޭޓެއްަގއި އޮޕަރޭޓ ކ ރަންޖެހޭނ 

ރ މ ަގއި ވެސް  މަތ ން އޮޕަރޭޓ ކ ރާ ޤައ މެއް ޮގތަށް. އެހެންނަމަވެސް، ދިެވހިރާއްޖެ މި ފެންނަނ  ވިޔަފާރިތައް ިގންތިކ 

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ިއއްޔެަގއި ދިާމވި   ެގނ ވޭ. މިސާލެއް   ކަމެއް ެވސް މ ޅިން ސާފެއް  އަކ  ކާކ އާ އަދި ވިޔަފާރިވެރި

އޭރ ަގއި ހ ރި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރަކ  ރައ ސް ަމއ މޫނ  ޢައްޔަންކ ރި މެނޭޖިންގ   އިއެމް.ޓ .ސ .ސ އާ   ،މައްސަލައަކ  

ކ ރެއްވ މާ ވެސް އެ މައްސަލަ   އިލ ޑަރަކަށް ހ ންނަވަ  ެގރަޕްޝަނެއް ރައ ސް މައ މޫނ  ޕާޓ ެއވަރ  ބޮޑ  ކޮ .  އްޑައިރެކްޓަރެ 

ަވގ ތ  ލ ޑަރ     ެގއެމް.ޓ .ސ .ސ ން ދިޔައ  ޑ .އާރ .ޕ    އިހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާތ ، ނ ބަްއލަވައެ ބޭފ ޅާ  މި ކޯލިޝަންަގއި  

  ،އްޔޫމްޤަކ ރ  ޕާޓ  ލ ޑަރަކަށް ހ ރެެގން މައ މޫނ  ޢަބްދ ލް ންވަްއކަ ؟ ޮގަވިއެގން ކޯޓަށް ވެސް. މިއ  ކޮންކަހަލަ އަޖައިބެއްތޯ

ްއ  އެނ  އެ ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ   ،  ސަރ ކާރ  އެހެން ކ ރާ ވާހަކަެއއް  ެގމިހާރ   .ބޭނ ންކޮށްެގންތަނަށް ލާފައި ހ ރ  އެމް.ޑ     އެ

 ؛ނ  ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްމި އ ޅެނެތ މަ ކަންނޭނެގ އެ ވާހަކަ ނ ދެްއކިެގން  އަދިއެއް. ދައްކާނެ ޖާަގެއއް    ދައްކަން

އޮޕަރޭޓ ވާން    ވަރަށް ހޫނ ކޮށް  ސްރެިގޔ ލޭޝަންވެސް  ވިޔަފާރިތައް ިގންތިކ ރ މ ަގއި    ،އެހެންވ މާ، މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކ 

ނެ ިގނައިންނޭ މި ހެދެނ . ތަންފ ޛ ކ ރާ  . ާގނޫނ ތައް މާވެސް  ަގއި ކަމެއް   ެވއްޖެ ހ ރިހާ. ރާއްޖެ ޯއވަރ ރެިގޔ ލޭޓ އޭޖެހެ  އެބަ

ވަނ  ކިހާވަރެއްތޯ    އެއްއެންމެ މަދ މިނ ން އ ޖޫރަ؟ ން މި އ ޅެނ  ކޯްއޗެއްތޯތަންފ ޛ ކ ރާ  މ ހަކ  ނެތޭ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން

ކަނޑައަޅާފައި މި އޮންނަނ  ާގނޫނެއްަގއި. އެފަދަ ކަެމއް ކ ރިއިރ ަގއި ެވސް ދައ ލަތ ެގ ސަރ ކާރ ން ކަނޑަެއޅި އާންމ ކޮށް  

ކަނޑައެޅ  ވެސް.    އޭހާސް ރ ފިޔާ  އެންމެ ހަ  ،ހާސް ރ ފިޔާ މަދ މިނ ން ލިބޭއިރ ަގއި  ރަގއި މިހާރ  ދެޕްރައިވެޓް ސެކްޓަ

  ޑްރ ވެންނ ދެންޏާ ނ ދޭން އ ޅެނ  އެއިރެްއަގއި އޮންނަ ސަރ ކާރަކ ން. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ  ؟ އޭތި ނ ދޭން އ ޅެނ  ކާކ ހޭ

ޒ ބ   ހ ޖެހޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ ެމން ދ ނިޔޭެގ އެހެން ތަ  ބިލްޑ ކ ރަން އެބައިކޮނޯމ ެއއް ރާއްޖޭަގއި  

އޮޕަރޭޓ ކ ރާ    ެއއް  ޤައ މ ތަކާ ތަވިޔަފާރި  ހަމަިއަގިއ  ކަނޑަައޅަންވާނ .  އ ސޫލ ތަްއ  ޮގތަކަށޭ  ޒ ބ  ހ  ިގންތިކ ރެވޭ 

އ ނދަޫގތަކަށް ވިޔަފާއަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   ޤައ މ ތަކ ަގއި   ހ ންނަ  އޮޕަރޭޓ ކ ރާިއރ ަގއި  އ ނދަޫގތަްއ    ރި  މާިގނަ  ވ ރެ 

ފަހަރ    115ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައށް ގ ދ ވާންޖެހޭ    ،ކަމަކ   ރާއްޖޭަގިއ. ފ ރަތަމަ  ޖެހޭ މި  ވިޔަފާރިވެރިޔާ ިގރާކ ރަން އެބަ 

ޖެހިދާނެތ    ވެސް އޭނާ ކަމެއް ކޮށްދޭންވަޒ ރ  ެއ ހ ންނަނ  ފެނ ނ މާ  ،حان للا بس   ؛ވަޒ ރ    ،ކަމަކ   ކަމެއް ކ ރާން. ދެވަނަ

ރަނަގޅަށް ސާފ ނ ާވ    އް ވެސްއޭނާއަކ  ވަޒ ރެއް ކަމެ  ،ޮގތ ަގއި ޖ އްބާ ލަިއެގންެގ  ހ ންނަ މ ހެއް  ންރައްކާވާ  އިފިލަ

 !ރާށޭިވޔަފާރިކ ރަން މަގ ފަހިކ   ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށްނޭ.  އޮޕަރޭޓ ކ ރާ ޮގތެއް ނޫދ ނިޔޭަގއި  ޒ ބ   ހ ޮގތަށް. އެހެންވ މާ، އެއ  ތަ

އ ލެއް  ޙަ މާ  ެގވިޔަފާރިވެރ    ަގއިރާއްޖޭ   ،ފަންތި ވިޔަސް   އަދި ޭއެގ މަތ   ވިޔަސް   ޭއެގ ދަށްފަންތި  ،ފަންތި ވިޔަސް  އެއ  މެދ 

ހަދަންވ . އެއްޮގތަކަށް ެވސް އޯވަރ ރެިގޔ ލޭޓ ކ ރ ން ތާ    މިާގނޫނ ތައް    ތަކާއިއޮޕަރޭޓ ކ ރ މަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ 

މިހާރ  އޮތް  ؛އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭެގ އަސްކަރިއްޔާ   ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނިެގންދަނ ރަނަގޅެއް ނޫނޭ. އެއ  ިމއަދ 
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އަސްކަރިއްޔާ ސަރވިސްނާޤާބިލ   ރާއްޖޭެގ  ފޮރިން  ކަމަށް  ިއއްޔެ ވެއްޖެ  ައޅ ަގނޑ .    އޭކަންބޮޑ ވެ   ވިދާޅ ވ މާ  ގައިއިން 

 ެއްއގެ އަޅ ަގނޑ މެން ެއްއވެސް ބަ  ،ޖެހޭ  ވާން އެބަތަނަށް އައިސް ވިދާޅ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަސްކަރިްއޔާެގ ބޭފ ޅ ން މި

ކ  ތެދ ބަހ ން  ޔަހިތާމަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ؟ރަްއކާތެރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަްއޗަށް ނެތ ތޯ ؛ހިމާޔަތ ަގއި ތިބެންޖެހޭ

ވާހަކަދައްކަ ރާއްޖޭގަ   ެގއަޅ ަގނޑ    ! މާއަޅ ަގނޑ މެން  އިންޑިާއއަށް  ނެތް  ަމްއސަލައެްއ  ބޭހެމިލިއި  އެްއވެސް   ؛އް ޓަރ  

  މި  ؛ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން. އަޅ ަގނޑ މެން ނެތިން  މި މަޖިލ ހ ަގއި ވާހަކަދަްއކަން އެބަ  !ރަނަގޅަށް ވާހަކަދަްއކަމާ ހިނާގ

އަޅާ ޓަކައި  ހޯދ މަށް  ރައްކާތެރިކަން  ހިމާޔަތާއި  ފިޔަވަޅެއް  ރާއްޖޭެގ  ކޮންމެ  އަޅަންޖެހޭނެ.  މި  ންޖެހޭ  ސަރ ކާރ ން 

އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ަވރަށް ދެރަވާނެ އިއްޒަތްތެރި   ؛މެންނަކ  ވެސް ބައެއް ނޫން ކަމަށްއެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ 

 ... ންައޅ ަގނޑ މެން ައމިއްލައަށް ފ ނޑިެގންދާ ،ނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ރައ ސް. އެހެނެއް

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

ިއްއޒަތްތެރި   ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ    މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާިއރާެގ މަރަދޫއަރ ވަނ   މެންބަރ . 

 .ށްޝަރ ފަ އިބްރާހ މް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރ ފް އިބްރާހ މް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ެގންނަން    ފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ ާގނޫނަށް(  )ކ ދި އަދި މެދ   6/ 2013އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ޝ ކ ރިއްޔާ. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ގ ޅިެގން އަދި    މިނިމަމް ވޭޖ ެގ ާގނޫނާ  ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މ ެގކ ރިން ފާސްކޮށްފައިވާ  ،ހ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކ 

ައށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް   6/ 2013  ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ގ ޅިެގން  ން ފެށ މާންފ ޛ ކ ރަމިނިމަމް ވޭޖ ެގ ކަންކަން ތަ

ކަމެއް.   މި އިޞްލާޙ  ވ ހާވެސް އަވަހަށް ފާސްކ ރ މަކ  މ ހިންމ  އަދި ބޭނ ންތެރި   ،ކަމ ަގއި ދަންނަވަން. އެހެންކަމ ން

ނާޔަތްތަކެއް މިނިމަމް ވޭޖ ެގ އި ށް ޓަކައި ޚާއްޞަ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކާއި އެ ިވޔަފާރިތައް ބޮޑ ކ ރ މަ  މެދ  އަދި ކ ދި

އެހެންކަމ ން ލިބިދޭ.  އެބަ  ދަށ ން  އިޞްލާޙ   ،ާގނޫނ ެގ  ރައްޔިތ ންާގނޫނަށް  ރާްއޖޭެގ  ޙައްޤ ތައްެގނެސްެގން   ެގ 

ރިތައް  ފަންތ ެގ ވިޔަފާ  މެދ   ، ކ ދި  ،ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅޭނ  މި ާގނޫނަށް ބަދަލ ެގނެސް

ާގނޫނެްއެގ   މިންަގނޑ ތަްއ  އެންމެންޢާރ ޛަކަނޑައެޅ މ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮއެވެގންކަން  ކަނޑައެޅިފަިއ  ވެސް   އިން 

ކ ރަން އޮތް ަމއްސަލަެއއް ނޫން. މިއ  އަޅ ަގނޑ މެން    ގ  ބަހ ސެއްދި  އެހެންވ މާ، ިމއ  މާ  ޙަޤ ޤަތެއް.  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ

ތެރެއިން ބަދަލ ެގންނަން ޖެހިފައި އޮތް މ ހިންމ   ތަކ ެގ  ާގނޫނ   ންނަންޖެހޭގ ޅިެގން ބަދަލ ެގ  ކ ރިން ފާސްކ ރި ާގނޫނ ތަކާ މ ެގ

ރައ ސް  އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަަވން.  ވެސް  ވާހަކަ  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  މާ ؛ާގނޫނެއް  ޑް  ކޮންޕްލިކޭޓެ ބޮޑަށް    މިއ  

ވިޔަފާރި ކަނޑަެއޅ މަށް ޓަކައި ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫމާތ    ފަންތ ެގ  މެދ   ،ކ ދި  ،މައްސަލަެއއް ވެސް ނޫން. މ ަގއި މި ބ ނަނ 
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 ،ކިހިނެއްތޯ އެ މަޢ ލޫމާތ  ނެތި  ،ވަނ  ިވއްޔާ  . އެހެންނޫންކަމަށްނޭސަރ ކާރ ން ހޯދ މ ެގ އިޚ ތިޔާރ  ސަރ ކާރަށް ލިބިެގންވާ

މި އޮތް ަމއްސަލަައކ .  ކ ރާނ . އެއ  ހަމަ އެކަނި މ ަގިއ  ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިއަކ  ކޮބައިކަން ކެޓަަގރަިއޒް  މެދ  އަދި ކ ދި

އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ދިގ ނ ކޮށް މިއ  އަޅ ަގނޑ  ތާއ ދ ކ ރާ އިޞްލާޙެއް ކަމ ަގއި ދަންނަވަން. އެއ  ރަްއޔިތ ންެގ  

މަށް ޙައްޤ  ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ޓަކައި އަދި މިނިމަމް ވޭޖ  ކަނޑައެޅ މ ަގއި ބޭނ ންވާ އ ސޫލ ތައް ހަރ ދަނާ ޮގތެއްަގއި ދެމެހެއްޓ 

ޓަކަިއ  ޓަކައި މި އިޞްލާޙ  ކޮންމެހެން ވެސް ެގންނަން ބޭނ ންާވ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތ . ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މަތިވެރިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  އަރ ވަނ   

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަތިވެރިރަށް. ޒަރ  ޙަސަން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒަރ ރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ނަންބަރ    ާގނޫނ   ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  މެދ )  6/ 2013ޝ ކ ރިއްޔާ  އަދި  ވިޔަފާރ    ކ ދި    ( ާގނޫނަށް  ެގފަންތ ެގ 

ބަޔަކ  ކ ދި   އެންމެ މ ހިންމ  ދައ ރެއް އަދާކ ރާ އެއް  އިޤައ މެްއެގ އިޤ ތިޞާދ ަގ ؛ެގނައ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްއިޞްލާޙ 

މެދ  އަދި  އަދި  ކ ދި  ވިޔަފާރިވެރިން.  ފ ޅާވެ  މެދ    ފަންތ ެގ  ވިޔަފާރިތައް  ޮގތަކަށް   ،ފަންތ ެގ  ނޫން  ިގނަކ ރެިވެގން 

  ،ނ ކ ރެވޭނެ. ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ޅަެއއް

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިވެރިން     އަދި ެމދ އަހަރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ދި  2ޚާއްޞަކޮށް ނިމިދިޔަ    ،ކޮވިޑ ެގ މި ދަތި ހާލ ަގއި 

ޝައްކެ   އިނދަނ ޖެހި އެްއވެސް  ދިޔައ   މި  ސަބަބ ން.    ،ނެތްއް  ސަލާމަތްވެެގން  ލޯނ ތަކ ެގ  ލ އި  ދިން  ސަރ ކާރ ން 

ތަން.    ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް ފ ނޑިެގންދިޔަ  ޤައ މ ތަކ ެގ ކ ދި އަދި މެދ ޓެރި  އްޮގްއސި ައވައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން

ެއބަ ؛ޒަތްތެރި ރައ ސް އިއް  ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ ބައިވަރ  ކަންތައް  ޙަޤ ޤަތަކ   އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް  މިއަދ    ،ހ ރި. 

މެދ   ައދި  ކ ދި  ބޭންކ ތަކ ން  ވިޔަފާރިވެރި ފަ  ރާއްޖޭެގ  ބޮޑ   އެއަށްވ ރެ  އަދި  ކަމަކަށް ޔަންތ ެގ  ފ ރަތަމަ  ވިޔަސް  ކަށް 

މި ކ ރަން  އިންވެސް  ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭންކަ  ހޯދ ން.ޓ މަންޓ   ކަމަކ   ރާއްޖޭެގ  ޕްރޮޕޯސަލް   ކަށް އަޅ ަގނޑ މެން 

އަޅ ަގނޑ މެން  ؛އަހަރ ދ ވަސް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  1ނަާގ    ފަހަރ  އެބަ  ހ ށަހަޅައިެގން އެބަ ނަާގ ހަެއްއކަ މަސް. ބަެއއް

ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ ގައި  ެގބޭންކ  ޑޮކިއ މަ  ،ޑޮކިއ މަންޓ ތައް  އެއެ  ލ މ   ންޓ   އޭތި   އެބަ  ން ތަނަށް  ބޭންކ ން  ޖެހޭ 

ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ލަސްެވެގން ހަފ ތާއެއްވެރިފައި ތެރޭަގއި އެ ޑޮކިއ މަންޓ ތައް ހަމަތޯ ނ ވަތަ ެގ  ކޮށްދޭން އަޅ ަގނޑ  

މިވެނި ެއއްޗެއް މަދޭ. ދެން އަނެއްކާ  އަނެްއކާ    ،ޮގސް ބަލައިލ މާ ވިދާޅ ވާނެ ބަރެއް ނ ވެެގން ޚަފަހ ން    ނޫންތޯ. އެއް މަސް
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ދިޔަިއމާ  މަސް  1އޭެގ   ލޯނަށް   ނެ،ބ ނާ  ފަހ ން  އެ  ކަމެއް.  ކަހަލަ  އަރަތެއް  މިއ   މަދޭ.  އެްއޗެއް  މިވެނި  އަނެްއކާ 

ހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެން ޕްރޮޖެކްޓެްއ    ހ ރޭ ޝަރ ތ ތައް. ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއ މަންޓ ތައް އެބަ  އެޕްލައިކ ރާއިރ ަގއި އޭަގއި އެބަ 

ހ ރިހާ އެއްޗެއް ހަމައޭ.    ،އެޕްލައިކ ރ މަށްފަހ ަގއި މި ވިދާޅ ަވނ   ،ރ ަގއި ލިބިެގން އެމަޖެންސ ކޮށް ލޯނަކަށް އެޕްލަިއކ ރާއި

އެހެންވ މާ،  ިމވެނި އެްއޗެއް މަދޭ.    ،ފަހ ން އަނެއްކާ އެވެނި ެއއްޗެއް މަދ އް  ޭއެގ މަސްތަކެ  ،ދެން ކ ރިން ބ ނިހެން

އެބަ  އަހަރ ދ ވަސް  ޙަޤ ޤަ  މިހެންޮގސް  މިއ   ފ ރިހަމަކ ރަން.  ޕްރޮޕޯޒަލް  އެްއކަލަ  މެދ ދޭ  އަދި  ކ ދި  ފަންތ ެގ    ތ ަގިއ 

ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން އަވަސްކ ރަން.    ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބިެގންދާ ވަރަށް ބޮޑ  ެގއްލ ެމއް. އެހެންވ މާ، އެ ޕްރޮސެސް އެބަ

މަސް ތެރޭަގިއ    1ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ލަސްެވެގން    ެއއްކޮށް އެ ޑޮކިޔ މެންޓޭޝަން އެބަ  އެކިއ ރޭޓ ކަމާ

ނޫންތޯ ޮގތެއް ނިންމެން. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން    ، އެ ޑޮކިއ މަންޓ ތައް ހަމަތޯ ނ ވަތަ ޝަރ ތ  ހަމަތޯ  އި،ނިންމަ

އިންޓް  ،ބޭނ ން ބޭންކ ތަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަހަރ ެގ  އަދިވެސް  ނިމިދިޔަ  ބ .އެމް.އެލްެގ  ބޮޑ ކަން.  ރެސްޓ  

  1.7  މޯދެން  ން ނެރެފަ.ޕްރޮފިޓެއް ވަނ  އެ ބޭންކ   ލްހިއ ޖ  ާމޖިނަ  ، ބޮޑ   ހިސާބ ތަކަށް ބަލައިލާިއރ ަގިއ ވަރަށް ތަފާސް

ޙަޤ ޤަތ ަގއި  މިއަދ   ޖެހޭ    ދިޔައިރ ަގއި އެ ބޭންކ ން ެއބަެގންއެ ބޭންކަށް ލިބި އެއް ބިލިއަން ދިވެހި ރ ފިޔާެގ ބޮޑ  އާމްދަނ 

އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނ  ކ ދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް   ،ކ ދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ،ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ދި ިވޔަފާރިވެރިންނަށް

އިންޓް  މިހާރަށް ވެސް  ލޯނ ވ ރެ  ކ ޑަކޮށް  ެމކޭނިޒަމެއްރެސްޓ   އެނޫން  ،ދެވޭނެ  ރެިވެގންދިޔ ން.  ޮގތަކަށެއް    ނިޒާމެއް 

މެދ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަ އަދި  ކ ދި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ލޯނ ތައް   ށް  ނަާގ  މި  ބޭންކ ން  މިއަދ   ިވޔަފާރިތަކަށް  ފަންތ ެގ 

ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިައކަށް ނ ެގންދެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި   ނަަގިއެގން މި ކ ރާ ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓެނިވި 

މި ނަގަނ     ލިބ ނ މާ  އްިއެގން ކ ރިން ބ ނިހެން ޕްރޮޖެކްޓެނަަގއަޅ ަގނޑ މެން ލޯނ   ،ތަކ ޮގ  ވާވ މާ، މި  އެހެން  ؛ރައ ސް

މި ހ ންނަނ  ކޮންމެވެސް   މެންައޅ ަގނޑ ަގިއ  އެ މ އްދަތ    އަހަރެއް ވާ ފަހ ން. ލިބެނ  އެޕްލައިކ ރާތާ  ލޯނެއް މި  ލޯނ .  

  ޖެހޭ ލޯނ  ލިބ ނ މާ   މ ހެއްެގ އަތ ން އަނެްއކާ ދަރަންޏަށް ލާރި ނަާގފަ. އެ ލާރި ނ ދެއްކިެގން އ ޅެނިކޮށް އަނެްއކާ އެބަ

ކ ރާ މަސައްކަތ  ރަނަގޅަށް ނ ވެސް ފެށޭ. އެއ  ލޯނ  ލިބ ން   އިރެސްޓ  ދައްކަން. އަދި އޭރ  ޕްރޮޖެކްޓ ަގއިންޓް  ށްލޯނަ

ބޭންކ ން   ނަަގއިެގން މަސައްކަތް މި ފަށަނ . ފެށ މާވެސް މ ހެްއެގ އަތ ން އަނެްއކާ ލޯނ   ލަސްވާތ  އަޅ ަގނޑ  ކޮންމެ

ލިބ ނ މާ މި އަނެއްކާ  ،ލޯނ   ލޯނ   3ޖެހެނ       ބޭންކ   ތެރޭަގިއ  ލޯނ    އެހެންވ މާ،  ދައްކަން.  ރެސްޓް އިންޓް  މަސް 

ޚާްއޞަކޮށް ކ ދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް.   ،ޖެހޭ ދިގ ކ ރަން   އެެވސް އެބަ ؛ވެސް   ސް ޕ ރިއެޑް ްގރޭ   ންނަދިނ މަށްފަހ ަގއި އޮ

ނ މަކ   ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިނާޔަތްދޭ ވާހަކަ. އެހެންވ މާ، އިނާޔަތްދި  ކ ދި އަދި މެދ   ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނ 

ދޭ ލޯނ ތަކ ެގ އިންޓްރެސްޓ   ހ ރި ސޯސްތަކ ން    ލިބެން، އެ  ފާމ ތަކ ން  ޝަލްދިވެހިރާއްޖޭެގ ފައިނޭން  ، ޮގތ ންލްފައިނޭންޝަ

ޮގތަކަށް އެ ލޯނ  ދެއްކޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ރޭވިެގން  ،ްގރޭސް ޕ ރިއެޑް ދިގ ކޮށްފައި   ،ކ ޑަކޮށް  ން. އިްއޒަތްތެރި  ޔ ދިލ އި 

ތ ަގއި ރަނަގޅ  އެސެޓެއް ބެހެއްޓ ން. އަޅ ަގނޑ  އެކަމަށް ތާއ ދ ކ ރަން.  ނ ެގ ޮގރަހ ނޫން    ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް ؛ރައ ސް
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ދާ މި  ދެން  އެހެންނަމަވެސް،  ޖެހޭނެ.  ވެސް  ޕްރޮސެސްތައްބަހައްޓަން  ބޮޑ ވ މާއި  ؛  ނަގާ ދޭން  ލޯނ   ،އިންޓަރެސްޓް 

  ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްކަން ބޭނ ންހަމަ  ނޫން.    ިމއ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އެންމެ ރަނަގޅ  ހާލަތެއް   ،މ އްދަތާއި

. ތަކެއް ެގނެްއސިންޙ މ ހ ން ެގނައ މ ެގ ކަންތައްތަކަށް ިގނަގ ނަ ިއޞްލާށް ފޮނި އ ންމ ދ ަގއި ބޭރ ރައަޅ ަގނޑ މެން ވަ

ޙަޤ ޤަތަކ  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ބޭނ ންިވ    ،އެހެންނަމަވެސް،  އަޅ ަގނޑ މެން  ސަބަބ ން  އެކަމ ެގ  މިއަދ  

ފަހ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެން ކޮވިޑ ެގ ހާލަތަށް ؛ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް   އަޅ ަގނޑ މެނަކަށް ނ ލިބ ނ . ކ ދި އަދި މެދ   އެއްނަތ ޖާ

  ވާލަންޖެހިފައިފ ދާ ހާލަތ ަގއި އެންމެ ބޮޑ  ތަކ ލ ފެއް މިއަދ  އ   ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި މަސައްކަތްތައް ފެށިެގން މި  އެކި  ރާއްޖޭެގ

މަސައްކަތްކ ރާނޭ   ނަށްއެ ބޭފ ޅ ންނަށް ލޭބަރ ން ނ ވަތަ އެ ބޭފ ޅ ން  ،ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތ ެގ  އަދި މެދ ކ ދި    ،އެއް ކަމަކ  

އެ ބޭފ ޅ ން އެ ވިދާޅ ވާހެން އޯޕަން  ؛މ ހ ން ވަރަށް ފިލައިެގން އ ޅޭ ބޭރ ،  މ ހ ން ނ ލިބ ން. އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ޓާެގޓަކަށްވ 

ކަމެއް ނ ވި. އޭެގ  އެ  .ޙަޤ ޤަތް  އ އެހެންނަމަވެސް، އެކަެމއް ނ ވި. މި ކިޔާ މ ހ ން މި ޤައ މ ން ބޭރ ކ ރ ން.    ވިސާއޭ މި

އަށް ރ ފިޔާ   9000،  އަށްރ ފިޔާ  8000އެރ     މިލިބ ނ  މ ހ ން މިއަދ     އަށްރ ފިޔާ  4000، ެއއްކަލަ  ޮގތަކ    ބަދަލ ަގއި މި ވ 

ނ ކ ރޭވެނެ. ައޅ ަގނޑ މެން   އްމަސައްކަތެ މ ހ ން ެގނެވޭނެ ޮގތްތައް ަވރަށް އ ނދަޫގ.  މ ސާރަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭރ 

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤ ޤަތް މިއ . މި ޤައ މ ގައެއް ނެތް އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާރަށް ލޭބަރ ފޯސްއެއް. ލޭބަރ ން ެގނެސްެގން  

ނަތ ޖާއަކ   ކ ރެވޭނ .މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އެކަމ ެގ  ދާ  ،ދެން  ކޮސްޓްރަކްޝަން    ، ރާަގއި އިއަޅ ަގނޑ މެން 

ސްޓ  ބޮޑ ވ ަމ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާެގ ކޮޙަޤ ޤަތް މިއ . އެހެންވ މާ،  މ ހ ން.  ލޭބަރ ންނަކ  ބޭރ   90%   ޚާއްޞަކޮށް

އެ   އިންނަ މ ހާެގ މ ސާރަ ބޮޑ ވ މާ މެއްގައިޤާއިންފްލޭޝަން އެބަ ބޮޑ ވޭ. ހޮޓަލ ެގ ވޭޓަރަކަށް ނ ވަތަ ހޮޓަލ ެގ އެހެން މަ

ިވއްކާ    އިންއެ ފިހާރަ  ބޮޑ ވ މާ  މ ސާރަ  ގެ ތި ައގ ބޮޑ ވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ފިހާރައެްއަގއި އިންނަ ސޭޓ ހޮޓަލ ން ވިްއކާ އެ

ޮގސް މި ޖެހެނ  އެއްކަލަ ރައްޔިތ  މ ހާެގ ޖ ބަށް.   ބޮޑ ވޭ. މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް އެބަ ެއޑްކ ރޭ. މ ތި ފައިނަލ އަގ މ ދާ  

ރައްޔިތ ން އެކަމާއި އ ފާކ ރޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބ ނި   ިމނިމަމް ވޭޖ  ބޮޑ ކޮށްފިން. ިގނަ  ،ރަނަގޅ   ،އަޅ ަގނޑ މެން

 ފެންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް މިއަދ  މި ޤައ މ ަގިއ އެްއވެސް...  ޚާްއޞަކޮށް ކ ދި އަދި މެދ  ،ހެދި ކަންތައްތަކާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ވެލިދޫ ދާއިރާގެ   އަރ ވަނ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އާދެ!  

 ޝަފ ޤަށް. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .هللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފ ޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 



2220 ފެބ ރ ވަރ   51ޖަލްސާ                                      ވަނަ   6ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

9 

 

ރައ ސް.   ިއްއޒަތްތެރި  އަދި  )   6/ 2013ޝ ކ ރިއްޔާ  ިވޔަފާރ ފަ  މެދ ކ ދި  މި(ންތ ެގ  ހ ށަހަޅާފައި  ާގނޫނަށް  ާވ    ެގ 

އިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއ ދ ކ ރަން. އަދި މި އިޞްލާޙ ތައް ވަރަށް ައވަހަށް ފާސްކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް 

އެބަ  އިޞްލާޙ ތަކ ަގިއ  މި  އެއ   ަގބޫލ ކ ރަން.  އިޞްލާޙ އި 2022ޖަނަވަރ     1އ ޅޭ    އަޅ ަގނޑ   ފެށިެގން  ތަކަށް  ން 

 އަދި މެދ   އޮތ  ލަސްވެފަ. ކ ދި  ވެސް މި  ކަމަށް. އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިހާރ   ޢަމަލ ކ ރަމ ން ެގންދާނެ

ދ ެގން ސަރ ކާރ ތަކ ން   ޤައ މެއްަގއި އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއެރ ވ ަމށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑ  އިސްކަމެއް  ،ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަކ  

ފާރިތަކަށް އަޅާލ ން ދޭންޖެހޭ. އެހ ތެރިކަން ދޭންޖެހޭ. މި ސަރ ކާރ  އ ފެދިެގން އައ  ެވސް އެ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ވިޔަ

 ލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ކިޔާފައި ކ ދި އަދި މެދ އެސް.އެމް.އ  ޑިވެ   ،ހ ންނާނެެއކ ަގއި. ހަނދ މަފ ޅ   ވާހަކަތަކާ

ދިނ މ ެގ ނަމ ގައި ނޫންނަމަ ލޯނ   ،ފާރިތަކަށް އެހ ތެރިކަން ދިނ ންނޫންނަމަ އަލަށް ފަށާ ވިޔަ  ،ންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަ

 ،އެކ  ދަންނަވަން ބޭނ ންވަނ ޔާ  އިދާރާެއއް ހ ޅ ވިެގން ައއ . ެއކަމަކ ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މިތާހ ރެ ވާހަކަދައްކާއިރ  ހިތާމަ

ޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން  ވެސް އަ  ހާސިލެއް ނ ވޭ. ހަމަގައިމ   އަޅ ަގނޑ މެން އ ންމ ދ ކ ރި ަވރަކަށް ެއކަމެއް

އިއްޔެ ފަހ ން  އެންމެ  އާދޭ.  އިންތިހާއަށް  އަޅ ަގނޑާ  އެ ޝަކ ވާ  އަިއ    ެވސް  ހިސާބަށް  އަޅ ަގނޑާ  އަިއ.  ހިސާބަށް 

އަތޮޅ     ނ. ؛މާފަރާ  ،ލަިއެގން އ ޅެނ . އެ ރަށަކ   އް އެތަނަށް ތިމަން ޕްރޮޕޯސަލެވެއްޖޭ  ދ ވަސްމަސް  6ޝަކ ާވއަކ   

މ ނ . އެހެންނަމަވެސް، އެ   ސްއޮތް. ދިހަވަރަކަށް މިނެޓ  ލޯންޗ  ޑިސްޓެން  އިންޓަނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓެއް އެބަ  ގައިފަރ މާ

އެސް.ޑ .އެފް.ސ ން   ކަމ ގައި  ނޫން  ނޫންނަމަ ހިނަްގން އެއ  ފ ޒިބަލް ކަެމއް  ،ރަށ  ފަތ ރ ވެރިކަން ތަޢާރަފ ކ ރަން  އިރަށ ަގ

ވަނަ ދ ަވހ  ފޮނ ވި ސިޓ ެގ ޖަވާބ ަގިއ    13މި މަހ ެގ    ،ވެސް ޚަބަރެއް ނ ެވފައިެއއް   ދ ވަސްމަސް  6އޮތ .    ނިންމާފައި މި

އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ެއހ ތެރިކަމަކ . ޙަޤ ޤަތެއް ިމ   ، ނޫނ އޮތ  މިހެން. ކޮބައިތޯ ކ ދި ވިޔަފާރިތައް   މި

ައޑ އަހަނ  އަޅ ަގނޑ   ބޭ ؛ދެންނެވ .  ބައެއް  ޙަޤ ޤަތެއް.  ނޭނޭގ  ވިދާޅ ވި އަޅ ަގނޑަކަށް  ބޭފ ޅ ން   ،ފ ޅ ން  ބައެއް 

ދެއްކޭނެ ޮގތެއް ނެތަސް  ނ އެއް ފޮނ ވ މާ އެ ޕްރޮޕޯސަލް ކޮންމެ ޮގތަކަށް އޮތަސް ެއކަން ހަމަޖެހިެގންދޭ. ލޯއެސް.އެމް.އެސް 

ެގންނަން އެ ކަންކަން ހަމަޖެހިެގންދޭ. މ އ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެން   ،ވަރިހަމަ. ވަކި ބޭފ ޅަކ  ބ ނާ ޮގތަކަށް ަވކި ކަމެއް ކ ރ މާ

ހަމައަށް    މިއަދާ  އްެގ ޮގތ ަގއި އެމް.ޑ .ޕ  އ ފެދ ނ އްސ ރެމެންބަރެ  ެގހަމަ ޔަގ ނ ން ވެސް އެމް.ޑ .ޕ ؟ ބޭނ ންވި އިޞްލާޙ 

އަޅ ަގނޑ     ،ނަމަ  ކަމަށް ވަނ   އަޅ ަގނޑ  މި ހ ންނަނ  ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފ  އެމް.ޑ .ޕ ން ަގބޫލ ކ ރާތ . އެހެންނޫން

ކ ރާ  ޮގތ ން ބަލަންޏާ އަޅ ަގނޑ  ިމއަށްވ ރެން ކައިރި މަސަްއކަތް  އިލ ޢާ އެމް.ޑ .ޕ އަކ  ނޫން. ހަމަ ޔަގ ނ ން ވެސް  ހ ންނާނ   

ލ ޑަރ ންނަށް ބެްއޔަސް. އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޑ .ޕ ަގއި ައޅ ަގނޑ  މި ހ ންނަނ     ،ހ ރި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޕާޓ ތައް އެބަ

ޑ .ޕ ން ކޮންމެ  .އެމްމ ެގ ވާހަކަ ންކަހ ރ ތ . އެކަ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ައސާސްތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ލ ކ ރާ އ ސޫލ ތަކެއްބޫއަޅ ަގނޑ  ަގ

ރިކަމެއް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބަެއއް  އް، އެ އިންސާފ ވެނަވަނ ، އެ ހަމަހަމަކަމެހިތާމަޔާ އެކ  މިދަންއިންތިޚާބެްއަގއި ދައްކާތ .  

 ަގނޑ މެން، ރަްއޔިތ ން... ެގ ފަރާތަކ ން ނ ފެނެއޭ. އަޅ ވަޒ ރ ން 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާއިރާެގނިޒާމ  މައްސަލަެއއް، މަޑ އްަވރ  

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

  އާދަމް ޝަރ ފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެންބަރ  ދާއިރާެގމަޑ އްވަރ  

މެންބަރ  ބޮ  އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަމ ން  އަދި  މެއް ނެތް ވާހަކައާ ހަމަހަމަކަ  ޑަށްދެންމެ  ކޮންމެެވސް  އި، 

ކިއ ޒްކ ރަްއވައި ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވާތ ، ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް އެކަން ނިސްބަތްނ ވާނެ ޮގތަކަށް ބޭފ ޅަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެ

 ... ބާރާތަކ ން އެ ވާހަކަފ ޅ  ދެއްކެވ ންޅެއް ސައްޙަ އިތަންކޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގވެލިދޫ  .މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި؛ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގވެލިދޫ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފ ޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ދަން މި  ހ ންނަ  އިްއޒަތްތެރިނަވަނ ކ   އަޅ ަގނޑ   މިނިސްޓަރަކަށް  ޑިފެންސް  ތިއްބެިވ  ވާ ރައ ސް،  ތަނ ަގއި  މި  ފައި 

ދ ްއވަ  ދަތްދޮޅި  މިމެންބަރ ންެގ  ވިދާޅ ވި  ވާހަކައިލާނަމޭ  ނޫންނިސްޓަރ ެގ  ވާހަކަ.  ެއއް  ަވޒ ރެްއެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ިމ   .

 ... ކަމެއް ނެތި މަސައްކަތްކ ރައްވާ ބޭފ ޅ ންެގ ވާހަކަހަމަ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަނ  ހަމަވަޒ ރ ންެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . އްނ ކ ތާއެ ނިޒާމ   ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާއިރާެގމަޑ އްވަރ  

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

  އާދަމް ޝަރ ފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެންބަރ  ދާއިރާެގމަޑ އްވަރ  

 އެނޭގ އެހެން ސަރ ކާރެއްެގ  ނަވައިލ ، އަޅ ަގނޑަށްހަމަ އެހެން މިދަންރައ ސް. އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި    ޝ ކ ރިއްޔާ

 ... ސަރ ކާރ ެގ ވަޒ ރެްއެގ ވާހަކަވާހަކަެއއް ނޫންކަން އެ ވިދާޅ ވަނ . މި 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގވެލިދޫ  .މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފ ޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ޑ މެން ެއކަން ނ އަޅ ަގ  .އެއް ނޫންމި ދައްކަނ ކ  އެ ވާހަކަ ރައ ސް،    ިއއްޒަތްތެރި  ރ ކޮށް ދަންނަވަންހަމަ ތަކ ރާއަޅ ަގނޑ   

ެގ ވަޒ ރެއްެގ ފަރާތ ން ެއކަމެއް އަޅ ަގނޑ  އ ންމ ދެއް ނ ކ ރަން ފެންނާނެ ކަމަކަށް ކ ރާކަށް އަދި މި ސަރ ކާރ ޖ ރިބާތަ

ހ ރިހާ   ،ވަރ  ނ ވެއޭ. ކަންކަން ޯގހޭދ ކ ރިނޑ މެން އ ންމ ސް، އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނ ، އަޅ ގަ ވެސް. އެހެންނަމަވެ

. އެކަމ ެގ ހެޔޮ ސްތަނ ން ރަނަގޅ ކަމެއް ޯގހ ން ޯގހަށް ދަނިއްޔެކޭ ނޫން. ކ ރ  ސަރ ކާރާއި އަޅާބަލާއިރ  މި ސަރ ކާރ  ހާ

ވެސް މި  ތައް ދެމިއޮތ ތ ެގ ިވޔަފާރިންފަ  ކ ދި އަދި މެދ އަސަރ  ރައްޔިތ ންނަށް ކ ރޭ. ނިމިެގންދިޔަ ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި  

ސަރ ކާރ ން އެ ފަރާތްތަކަށް ދިން އެހ ތެރިކަމ ެގ ސަބަބ ން. އެއ  ޙަޤ ޤަތެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  މި 

ނ ވެއޭ.  ،ދަންނަވަނ  އަދިވެސް  ބޭނ ންވާވަރެއް  ެއބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަން  ކަންކަން    ކ ދިކ ދި  މި  ހ އްޓޭ. 

ވާހަކަ އަޅ ަގ  !އިޞްލާޙ ކ ރައްވާށޭ އެ  އައ   ކ ރެވޭނޭ  ނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންކަން  އެ  .  ދައްކައިެގންނޭ. 

. އެ ޙިކ މަތްތެރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަޒ ރ ންެގ އޮތޭ. އެ ކަންކަން ކ ރެވޭނޭ  ދ  އެބަގ ސައަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓ ެގ އެ މަ

 ؛ާއދޭ. ބިދޭސ ންެގ މައްސަލަ  ތ ންެގ ފަރާތިން އެބަމި ޝަކ ވާތައް ރައްޔި  !. އެ ކަންކަން ކ ރައްވާށޭވެސް ހ ންނާނޭ

މަސަްއކަތްކ ރާ   ދާއިރާެއއްަގއި  ފ ޅާ  ވަރަށް  ވެލިދޫަގއި  ކ ރިން  ދ ވަހެއް  ދެ  މ ެގ  އަޅ ަގނޑަށް  ރައ ސް،  އިްއޒަތްތެރި 

ޑިއާ މ ހ ން ްގލަދޭޝް މ ހ ން ނ ެގނެވޭތ  އޭނައަށް ދިމާވާ އ ނދަޫގތަކ ެގ ވާހަކަ. އިންބަނ  ،މ ހެއްެގ ފަރާތ ން އަންނަނ 

ހ ްއޓޭ. ވަރަށް ބޮޑ    އެބަ  ނ ކ ރޭ. މި އ ނދަޫގތަްއ މިޮގތަށް  ހާ މަސައްކަތެއްެގނެވެނ . އެކަަމކ  އިންޑިާއ މ ހ ން ހ ރި

  ބިދޭސ ންެގ މައްސަލަ ބޮއްސ ންލައިެގން ޮގްއސަ   ،ެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރ . އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަންޑ ވ ެމއްކަންބޮ

ސަރ ކަރ ެގ   ކ ރ ެގ  މެންބަރ އޮތ   އިްއޒަތްތެރި  ނަންަގވާ  އެ  ނ ކ ތާ  ނިޒާމ   ނިސްބަތްވެވަޑަިއަގންނަާވ    ންސަބބ ން. 

މި   ،ނ ކ ރިޔަސް. އެހެންނަމަވެސް  ،އެ ބޭފ ޅ ން ަގބޫލ ކ ރިޔަސް  ޮގތ ެގ ޙަޤ ޤަތް  ސަރ ކާރ ެގ ސަބަބ ން. އެއ  ކަން އޮތް

  ، ފާދެްއވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅ ވެ އ ވަޒ ރ  އިސްތި   ،ނަމަ  ެއކަން ހައްލ ނ ވެްއޖެ  ،ސަރ ކާރ ން އެކަން ހައްލ ކ ރަން ވިދާޅ ވެ 

އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި.  ހައޮތ  އެކަން    ލާފައި މިއިނ ވޭ. ކޯޓާދިނ ން މެދ ކަނޑަ  އްލެއްހަމިޮގތަށް ކަންތައްތައް ދިޔަ. ައދިވެސް  

އެބަ   ،އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ިއންތިޒާރ ަގއި  ިވޔަފާރިތައް  ެއކަމ ެގ  ކ ދި  ޚާއްޞަކޮށް  ބަޔަކ .  ފަ  ތިބި    ، ރާތްތަކަކ ކ ރާ 

ތިއްބާ ބަންގ ބޭފ ޅ ން  އެ  އިންތިޒާރ ަގއި  އެ  ފަރާތައް.  މަސައްކަތްކ ރާ  ބޭނ ންކޮށްެގން  މަސައްކަތްތެރިން  ލަދޭޝްެގ 

އެ ޝަކ ވާ ހ ންނާނެ. އެކަން އަޅ ަގނޑ  މިއަދ     ،ނަމަ  ކަމަށް ަވނ   ދ ވަސްތައް ދިގ ލަިއެގން ދާ  ،މައްސަލަ ހައްލ ނ ވެ

  އި ގ ޅ ން އޮތް ބިލެއްގަ   މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލ ހ ަގއި ެއކަމާ  ެގ ފަރާތ ން ެއ ޝަކ ވާ އައިމާއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައްޔިތެއް 
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އެމް.ޑ .ޕ ެގ ސަރ ކާރެްއ   ؛ހ ރި ކަންކަން  މިހެން  ،ދައްކާއިރ  ައޅ ަގނޑ  ިމ ފާހަަގކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ   ވާހަކަ

މި  ؛ނޑ މެން ދެއްކި ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ހަމަހަމަވެެގންއަޅ ގަ   ،ކަންމަގާއިމ ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކި ހަމަހަ

އ ންމ ދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެެގންނެއް  ކަންކަން  އެ  ެއޮގތަށް  މިހެންކަންކަން  ނ ދެއޭ.  ވަރަކަށް  ރި ޝަކ ވާތަްއ ހ   ކ ރި 

 ރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.ޖެހެއޭ. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަ  އާދެއޭ. މި ކަންކަން އިޞްލާޙ ވާން އެބަ  ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން އެބަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ    އަރ ވަނ ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި އިރާެގ  އިބްރާހ މް ޝަރ ފަށް. ކެލާ ދާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިބްރާހ މް ޝަރ ފްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރައ ސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މެދ )  2013/6ާގނޫނ   އަދި  ާގނޫނ ފަ  ކ ދި  ވިޔަފާރ ެގ  ށް (އަންތ ެގ 

ކަމެއް ؛ެގނައ މަށްއިޞްލާޙ  މ ހިންމ   ަވރަށް  ދެކެން  މިއ   އަޅ ަގނޑ   ދަނޑިވަޅ ގައި.    ،ކަމ ަގއި  މި  ޚާްއޞަކޮށް 

ވަނ  މިނިމަމް ވޭޖް ތަޢާރަފ ކޮށްފަ. އަދި  މި ންެއކ  ސަރ ކާރ  ވަރަށް ކާމިޔާބ ކަމާ ؛ނ  ސަރ ކާރ ެގވަ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ހަމަޖެހ މާ  ހިނިތ ންވ މާއި  ވަރަށް  ބަލައިަގތ   މިކަން  ވިޔަފާރިެވރިން  އެއާެއއްކޮށް  އަޅ    ހަމަ  ަގނޑ މެންނަކަށް  އެކ . 

  ކ ދި އަދި މެދ   ،ޖެހޭ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ވިޔަފާރިވެރިންެގ ފަރާތ ން މައްސަލަތަކެއް އަދި ނ ފެނޭ.

ންތ ެގ ވިޔަފާރިއަކ  ޤައ މެްއެގ އިޤ ތިޞާދ ެގ  ފަ  ކ ދި އަދި މެދ  ؛ތިކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްފަންތ ެގ ިވޔަފާރިތައް ިގން

މެދ  އަދި  ކ ދި  އެއ   އިންޖ ނ .  އެއް  މ ހިންމ   އިންޖ ނ .  ވިޔަފާރިއަކ ފަ  އެއް  ރައްޔިތ ންެގ އޭެގ    ،ންތ ެގ  ސަބަބ ން 

މ ހ ންނަށް ވަޒ ފާއަދާކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ެގ  ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށ ަގއި އ ޅޭ ނ ވަތަ ރާއްޖޭ  ؛ކަށްޔަިގނަ ބަ   ،އާމްދަނ  އިތ ރ ވެ 

ިވޔަފާރިެއއް. އެހެންވ މާ، އަދި ިގނަ   މ ެގ ސަބަބ ން ސ ދާ ފައިދާކ ރާ ވިޔަފާރިތަކެއް. އެހެންވ މާ،  ޢާ ބޮޑ   އިލާތަކަށް 

ެގ މި ފަންތ ެގ ވިޔަފާރި ފ ޅާކ ރ ަމކ . ޙަޤ ޤަތ ަގއި ކޮިވޑ    ކ ދި އަދި މެދ   ހިންމ  ޤައ މެއްެގ ިއޤ ތިޞާދ ގައިވަރަށް މ 

ނ   ހަމަޖެހ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އ ޅެވެ  އަޅ ަގނޑ މެން އަރައިަގނެެގން އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ރައްކާތެރި ހާލަތ ަގއި ެވސް

ތ ެގ ިވޔަފާރިއަށް ސަރ ކާރ ން ދެއްވި ސަމާލ ކަމ ެގ ސަބަބ ން. އެ ިވޔަފާރިތައް ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ފަން  ޙަޤ ޤަތ ަގއި ކ ދި އަދި މެދ 

 ބޮޑެތި ކ ންފ ނިތައް ނ ވަތަ ބޮޑެތި ދިވެހި ިގނަ ކ ންފ ނިތައް މި  .ހިފަހައްޓަނ   އަދ  މިއަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާދ  މި

ފަންތ ެގ    ށް ބޮޑ  ހެްއކެއް. ކ ދި އަދި މެދ މ ެގ ވަރަ  ނަށްވެސް އަޅ ަގނޑ ެމން  ހިފަ. އެހެންވ މާ، މިއ  ތިބ  ހަމަ އިނދަޖެ

އެބަ  ،ވިޔަފާރިއަށް  އިސަކަންދޭން  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ފެއްދ ންތެރިކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަށްރަށ ަގިއ    ޚާއްޞަކޮށް  ޖެހޭ. 

ޓޫރިޒަމާ ވިޔަފާރިތަކާއި  މިސާލަކަށް  މަސައްކަތްތެރިކަމާ   ،ގ ޅ ންހ ރި  އެހެނިހެން  ިވޔަފާރިތަ  އަދި  ކަށް  ގ ޅ ންހ ރި 
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ބޭރަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރ    ، އަޅ ަގނޑ މެން އިސްކަންދެވިެގން ނޫނިއްޔާ ޙަޤ ޤަތ ަގއި ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ވެ

އަޅ ަގނ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    ެގމެންޑ  ކ ޑަެއއްނ ކ ރެވޭނެ.  ފަިއސާ  ބޭރ   ިއތ ރ ކޮށްެގން    ، ފެހެއްޓިހިއ ފެއްދ ންތެރިކަން 

ފަންތ ެގ    . އެހެންވ ާމ، މި ހ ރިހާ ސަބަބ ތަކަށް ޓަކައި ކ ދި އަދި މެދ ކ ރެވޭނ ށްއިންފްލޭޝަން ދަ  ،ވެށް ފައިސާެގ އަގ  ދަ

ޖެހޭ. މިހާރ  ވެސް ސަރ ކާރ ން ދަނ  ވަރަށް   ވިޔަފާރިއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެްއ ެގންނަން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ 

ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ދެއްކެިވ ވާހަކަފ ޅ ަގއި   ރިން ވާހަކަދެްއކެވި ބޮޑަށް މި ކަންކަމަށް އަޅާލަމ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ 

ހ ރި އިނޭގތޯ.    . ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް. ދަތިތައް އެބައެބަ ވިދާޅ ވޭ   ނަށްކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން  އެ ކަންކަމަށް ދަތިތަކެއް ހ ރި

ނ ވެ. ރަނަގޅ  މަޢ ލޫމާތެއް ނ ހ ރޭ. ފަހަރަށް ޕްރޮޕޯސަލް އެްއޗެހި ލާއިރ  އެ އެްއޗެހި ހ ންނަނ  ރަނަގޅަށް ފ ރިހަމަ  ިގނަ

ެއ މ ހާއަށް ބޭނ ންވާ އެހެނިހެން   ،ޤ ވެރިކަމަށްވ ރެން ބޮޑަށް ހ ންނަނ އ އެ ފަރާތެްއެގ ޙަޤ ޤަތ ަގިއ ިވޔަފާރިކ ރ މ ެގ ޝަ 

ނަގޅަށް  ނާއި މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް ރަޕްލޭ  ެގވިޔަފާރ  ހ ންނަނ . އެހެންވ މާ،    ތައްދ ގ ސަރޫރ  ބޭނ ންތައް ފ އްދާލ މ ެގ މަޒަ

  އަދި އެސް.އެމް.އ  ނޫނަސް އެހެން ބޭންކ ތަކ ން ވެސް ހަމަ ލޯނ  ލިބ މަކ  އ ނދަޫގ  ،ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ 

، ކަމަށް ދެކި  ޮގތ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްެގނައ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޙ . އެހެންވ މާ، މި ބިލަށް އިޞްލާކަމަކަށް ނ ވާނޭ

 ކަމަށް ތާއ ދ ކ ރަމ ން ވާހަކަކޮޅ  ނިންމާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. އަދި އަޅ ަގނޑ  މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ހޯރަފ ށ   އަރ ވަނ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ދާއިރާެގ   އަޙްމަދ  ސަލ މަށް. ހޯރަފ ށ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލ މް ހޯރަފ ށ 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ     ކ ދި އަދި މެދ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

އަދި މިހާރ     ،ެގނެވިފައިާވ ބަދަލ ތަކާއި މިހާތަނަށް  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ ާގނޫނަށް  ވެސް ތާއ ދ ކ ރަން. ކ ދި އަދި މެދ 

މި އޮތް  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ސިޔާސަތ ތައް  ސަރ ކާރ ެގ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފެތޭ  ކެޓަަގރ ތަކަށް  މި  ބަދަލ ތަކ ން  ޮގތް    ވާ 

މަ  ވަރަށް ސާފ . ސަރ ކާރ ެގ  މެދ   ،ބޭނ މަކ   ، ދަކ ގ ސައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދި  ވިޔަފާރިތަކަށް   ކ ދި  ފަހިފަންތ ެގ    

އިޤ ތިޞާދ ަގއި އެ ވިޔަފާރ ެގ ދައ ރ  ފ ޅާކ ރ ންކަން އަޅ ަގނޑ ެމނަށް ވަރަށް ސާފ . ވަކިން    ، މާހައ ލެއް ާގއިމ ކޮށްދ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ހިމެނޭ ތާވަލ ަގއި މިހާރ   3ާގނޫނ ެގ   ،ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ  ޚާއްޞަ

ފަންތ ެގ   ކ ދި އަދި މެދ   ،ކ ރިން އެްއ މިންަގނޑ  މަތިިވ ކަމ ަގއި ވިޔަސް  ،ެގ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަގނޑ ތަކ  

 ،ފަންތ ެގ ވިޔަފާރި ފ ޅާކޮށް   ވާ އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން ކ ދި އަދި މެދ މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި  ،ވިޔަފާރ ެގ ޮގތ ަގއި ނ ބެލިޔަސް 
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ކ ރިއަށް ވިޔަފާރިތަކަށް  އެ  ޮގތެްއަގއި  މި މަޔ ދި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވެ  ވެެގންދާނެ.  ބާރަކަށް  އިތ ރ   ށް 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަކ ، ޤައ މެއްެގ އިޤ ތިޞާދ ަގއި    ކ ދި އަދި މެދ  ؛އިޞްލާޙަށް ތާއ ދ ކ ރަނ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ފަދައިން ފާހަަގކ ރެްއވި  އެ  ވާހަކަފ ޅ ތަކ ަގއި  ބައެއް  ،ކ ރ ެގ  އަދާކ ރާ  ދައ ރެއް  މ ހިންމ   ދިވެހިވަރަށް  ރާއްޖޭަގިއ  . 

ާގތްަގނޑަކަށް  ޓެކްސް ހާދަްއކާ  އޭެގތެރެއިން % ހާހެއްއަށް  ބ ނޭ.  ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި  ކަމަށް  އޮންނަ  ކ ންފ ނި    ، ައކ   90 

%  8000ދަްއކާ  ޓެކްސް ތެރެއިން  މެދ    90ކ ންފ ނ ެގ  އަދި  ކ ދި  މި  އަކ   ވިޔަފާރިތައް.  ހިސާބ ން   ފަންތ ެގ 

ހިމެނޭ ަގއި  މި ކެޓަަގރ    ،އަށް މި ބާވަތ ެގޖ .ޑ .ޕ   ަވޒ ފާެގ ފ ރ ޞަތ ތަކާއި އަދި  ،ޗަކ އްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ އެކަ 

ފަންތ ގެ    އެކ ، ކ ދި އަދި މެދ   މި ޙަޤ ޤަތް މިހެން އޮތ މާ ؛ރައ ސް   އިއްޒަތްތެރިކ ންފ ނިތަކ ން އަދާކ ރާ މ ހިންމ  ދައ ރ .  

ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ން އަރައިަގތ މަށް ސަރ ކާރ ން މ ހިންމ  އެހ ތަކެއް ވެދެއްިވކަން އަޅ ަގނޑ   

ެގ  ކ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި އޭެގ ސަބަބ ން ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް އަިއކަން ވޯލްޑް ބޭންކ އެ  ވަރަށް އ ފަލާ

ހ ސްވި    ،ން ައންދާޒާކ ރާ ޮގތ ަގއިއޮތ  ފެންނަން. ވޯލްޑް ބޭންކ   ރިޕޯޓ ތަކ ން ވަރަށް ރަނަގޅަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

އިޤ ތިޞާދ  ރާއްޖޭެގ  އަހަރ     22.3%  އަހަރ   އޮތް  ކ ރިއަށް  އަދި  ދ ނިޔޭެގ    11%ކ ރިއަރާނެ.  މިއ   ކ ރިއަރާނެ. 

ފަންތ ެގ    ކ ދި އަދި މެދ ؛ ނިސްބަތ ން ފާހަަގކ ރެވޭ ކ ރިެއރ ންތަކެއްކަން ައޅ ަގނޑ  ނޯޓްކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

ބޮޑަށް ވަރަށް  ވެސް  ޙަޤ ޤަތ ަގިއ  މަޝްހޫރ   ވިޔަފާރިތަކަކަކ ،  ބައެއް  ދ ނިޔޭެގ  ބައެއް.  އަޅާލަންޖެހޭނެ  ސަރ ކާރ ން   

މިސާލަކަށް ކޮކާކޯލާ، އެޕަލް، ަމއިކްރޯސޮފްޓް، ޑެލް ކ ންފ ނި   ،ތަކަށް ބަލާއިރ މިއަދ ެގ މަޝްހޫރ  ބްރޭންޑ  ؛ތަކަށްބްރޭންޑ 

ޮގތ ަގއި އ ފެދ ނ  ތަންތަން. އެހެ ންނަމަވެސް، މިއަދ  އެއ  ދ ނިޔޭެގ  ފަދަ ކ ންފ ނިތަކަކ  ވަރަށް ކ ދި ކ ންފ ނިތަކ ެގ 

ބްރޭންޑ  ދިމަޝްހޫރ   އެބަތައް.  ކ ންފ ނިތަކަށް  އެސް.އެމް.އ   ެވސް  ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ލޯނ    ެވހިރާއްޖޭަގއި  ދަތިތައް.  ހ ރި 

އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވސް ފާހަަގކ ރާ ކަމެއް. އަދި    ،ހ ރި. އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް މަތިވ ން   ލިބ މ ަގއި ދަތިތައް އެބަ

މިހާރ  އޮތް ޮގތ ން،    ،ރަހ ނ ެގ ޮގތ ަގއި ބެހެއްޓޭނެ ތަކެތ ެގ ސަބަބ ން  ،އިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭއޭގެ 

ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ލޯނ  ލިބ މ ަގއި ކ ދި ކ ންފ ނިތަކަށް އެބަ ދިމާވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެއް އިޞްލާޙ ކޮށްެގން  

ނ ވަތަ ރަހ ނ ެގ ޮގތ ަގއި ބެހެްއޓޭނެ ތަކެތި ނ ވަތަ މ ދަލ ެގ ޮގތ ަގއި ބެހެއްޓޭނެ ތަކެްއޗަށް ވިޔަސް، ކޮލެޓްރަލްެގ ޮގތ ަގއި  

ރައ ސް ެގންނަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި  އެބަ  ޮގތްތަކެއް  ލ އި  ޙަޤ ޤަތ ަގއި ވެސް ؛ ފަސޭހަ  ހަމަ  ހޯދ މަކ     ބޭންކ ން ލޯނ  

ހ ރި.  އް މ ަގއި އެބަޑ  މައްސަލަެއއް. ލިޔެކިޔ މ ެގ އ ނދަޫގތަދަތިކަމެއް. ކ ދި ކ ންފ ނިތަކަށް މިކަން ކ ރ މަކ  ވަރަށް ބޮ 

ވިޔަފާރިއަށް،  އެކ ަގއި ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ރިޕޯޓ ތައް ހ ރޭ. އޭެގ ސަބަބ ން  އަދި މިއާ  .ވަރަށް ިގނަ ވަގ ތ  އެބަ ނަާގ

ންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ  ތަކ ލ ފ  އ ފ ލަ  ،ލޯނ  ހޯދ މަކ  ހަމަ ޙަޤ ޤަތ ަގއި ވެސް ވަރަށް އ ނދަގޫ   ށްވިޔަފާރިތަކަކ ދި  

ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅ ތަކ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް މ ެގ ދަތިކަން ބޮޑ ކަން ފާހަަގކ ރެވޭ. ރާއްޖޭަގއި  އޮތ .  

ތް  ޚިދ މަެގއަކ  އެސް.އެމް.އ  ކެޓަަގރ ެގ ކ ންފ ނިތައް. އެހެންނަމަވެސް،  ބޭންކ  80އަތޮޅ ތަކ ަގިއ ހިންާގ ވިޔަފާރިތަކ ެގ %
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އެކަނި.  ޚިދ މަތްތައް  ބައެއް  ހިމެނެނ   ޚިދ މަތ ަގއި ވެސް  ލިބޭ  އެޮގތ ން  މަދ  އަތޮޅ ތަކަކ ން.  ހަމަ  އަދިވެސް  ލިބެނ  

ހ ރި.    ތަކ ން ހޯދ މ ަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް އެބަލޯނ  ހޯދ މ ަގއި އަދި މާލ  އެހ  ބޭންކ   ،އެހެންވ މ ެގ ސަބަބ ން

ހ ރި. ލޯނ  ހޯދ މ ަގއި   ިވސްނަންޖެހޭ އެހެން ކަންތައްތައް އެބަ  ގައިެއކ    ރާއްޖެ އައ މާއަޅ ަގނޑ މެން މިހާހިސާބަށް ދިވެހި

ޮގތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދެން އެބަ ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ބޭންކ  ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގއި މިހާރ  ؛ ނޫން 

ފައިނޭން ޮގތްތަކ ން  އިނޮވޭޓިވް  އެކިއެކި  ތަފާތ   ތަނަވަސްކޮށްދިނ މަށް. ޢަމަލ ކ ރަމ ންދަނ   މަގ ތައް  ހޯދޭނެ  ސިން 

  ،ދޫކ ރެވޭނެ ޮގތްތައްއަމިއްލަ ފަރ ދ ންނަށް ލޯނ   ،ދޫކ ރެޭވނެ ޮގތްތައްޖެހޭ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކ ން ލޯނ   އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ނެ ޮގތްތަްއ  ލޯނ  ހޯދޭނެޓް މެދ ވެރިކޮށް ދ ނިޔޭެގ އެހެން ފަރާތްތަކ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަސޭހައިން  ރއަދި އިންޓަ

ޮގތ ަގިއ    ،ާގނޫނެްއެގ ތެރެއިން  ަގބޫލ ކ ރާ  ާގނޫނ ެގ އިމ ެގ ތެރެއިން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަހިވެއްޖެ ނަމަ، އަޅ ަގނޑ  

މި ލިބިެގންދާނެ.  ލ އިތަކެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  ދަތިތަކަށް  މިހިރަ  ާގނޫނަށް    މިހާރ   މި  އިޞްލާޙަށް ކަންކަމަށް  ހ ށަހެޅ ނ  

ކަމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ   ވިސްނ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ބޭނ ންތެރި   ބަހ ސްކ ރަމ ންދާއިރ އަޅ ަގނޑ މެން

 އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ  ސަޢ ދ    ވިލިނިގލ    ،އަރ ވަނ ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ 

 މެންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ށް. ވިލިނިގލ ޙ ސައިނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް    މެދ   ޝ ކ ރިއްޔާ ރައ ސް. ކ ދި ައދި

ރައ ސްއ ތާހަމަ   އިއްޒަތްތެރި  މެދ ؛ ދ ކ ރަން.  އަދި  ކ ދި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ވިޔަފާރިތަކަކ   ފަންތ ެގ 

ދަންނަވަން. ކ ދި އަދި  ހަމަ  ޅ ަގނޑ  ވެސް  އިޤ ތިޞާދ ަގއި އެންމެ މ ހިންމ  ދައ ރެއް އަދާކ ރާ ެއއް ބައެއް ކަމަށް އަ

ލަޙަތ  ޞްފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ މަ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިއަކ  ދިވެހި އިޤ ތިޞާދ ެގ މައިބަދަ. އެހެންވ މާ، ކ ދި އަދި މެދ   މެދ 

ެގ އެންމެ އެ ވިޔަފާރިއަށް ފަހ  މާޙައ ލެއް ގާއިމ ކ ރ މަކ  ހަމަ ޔަގ ނ ން ވެސް ދައ ލަތެއް ނ ވަތަ ސަރ ކާރެއް  ،މާޔަތްކޮށްހި

އަދި ކެޕިޓަލް   ،ައތޮޅ ތެރޭަގއި   ،ތެރޭަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ؛ އިސް ވާޖިބ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް 

ފެންނަނ  އަޅ ގނޑ މެންނަށް  ޮގތ ން  އޮތް  ގާއިމ ވެފައި  މާޙައ ލ   ވިޔަފާރ ެގ  ބޮޑ    ،މާލޭަގއި  ވަމ ންދާ ތަފާތ ކ ރ ންތައް 

 ޒަމާނ އްސ ރެ އަޅ ަގނޑ މެން  ،ނިޒާމ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި   ެގމަންޒަރ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ރާއްޖޭަގއި އ ފެދިފަިއ ހ ރި ވިޔަފާރ 

ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ރެިގއ ލޭޓްކޮށް ތަންފ ޛ ކ ރ މ ަގިއ   އޮތް އިޤ ތިޞާދ ެގ ރާއްޖޭަގއި އ ފެދިފައި މި ،މި ދަނ  ވިޔަފާރ ގައި
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ނ ކޮށް ހިންަގމ ންދާ ތަން އެބަ ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ރެގިއ ލޭޓް  އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތް އެކަމަށް ނ ކ ޅެދޭ ހިސާބަށް ދާ

ބައި  ވިޔަފާރިތައް  ވިޔަފާރިތަކ ަގއި  ކ ދި  ކ ދި  އިތ ރ ވަނ .  ހަވަރ .  އިންތިހާއަށް  ބިދޭސ ން  ރަކާތްތެރިވާ  ހަރަކާތްތެރިވާ 

ސް ެއބަ  ރަްއޔިތ ންނަށް ވެ   އިާވ މ ހ ންކަން ހަމަ ދިވެހި އެންމެހަނ ކ ރެވިފައިެއއްޮގތަށް ރެގިއ ލޭޓް   ބިދޭސ ންނަކ  ަގވާއިދާ

އެްއޮގތަށް ވިޔަފާރިކ ރަމ ންދާ   އ ޞޫލ ތަކާ   ، ަގވާއިދ ތަކާއި  ،ފާރ ެގ ާގނޫނ ތަކާއިއެނޭގ. އެހެންވ މާ، ރެިގއ ލޭޓްކޮށްެގން ވިޔަ

ޚިލާފަށް އ ޅޭ ބިދޭސ ން ބޭނ ންކޮށްެގން އަދި ބިދޭސ ންެގ ހިޔާވަހިކަމ ަގިއ    ަގާވއިދާ ؟ފަރާތްތަކަށް އޮތ  ކޮން ލ އިކަެމއްތޯ

އެ މާޙައ ލެއް.  ފަހި  އޮތ   ވިޔަފާރިއަށް  ކ ރަމ ންދާ  އެބަބިދޭސ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަން    މި  ،ޖެހޭ  ހެންވ މާ، 

ކ ރެވޭނެ ރަނަގޅ  ނިޒާމެއް އެބަ ޖެހޭ ތަންފ ޛ ކ ރަން. ވަރަށް ބައިވަރ  ަގވާއިދ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ރެގިއ ލޭޓް 

އަޅ ަގނޑ     ނދަކ ކަންކަން ތަންފ ޛ ނ ކ ރާހާ ހި  ެއއްޮގތަށް ދައ ލަތ ެގ ތަންފ ޛ  އިދާރާތަކ ން މި  ހެދޭ. އެ ަގާވއިދ ތަކާ

 ؛ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް؛ ހ ރި ެގޕްތައް ފ ރިހަމަވެެގންދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ގައިއިޤ ތިޞާދ    ،ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން

އެބަ ލ އިތަކެއް  ބޮޑެތި  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް  ިވޔަފާރިތަކަށް    ރިސޯޓްތަކ ެގ  ކ ދި  ެއއްޮގތަށް  ލ އިތަކާ  އެ  ދެވޭ. 

ބޭންކިންގ   ؛. މ ރާއިން ވެސް އަދި އެހެނިހެން ިއދާރާތަކ ން ވެސްތަން  ނޭ ހަމަ ލ އިތަކެްއ ދެިވެގންދާއަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެ

އެކ ަގއި ކ ދި    ތެރެއިން ވެސް ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް އޮތ  ހަމަ ޮގންޖެހ ން އަދިވެސް. ކޮންމެ ޮގންޖެހ މަކާ  ެގސިސްޓަމ 

ށް ބަދަލ ވ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އިންތިހާއަށް  ސްކޭލަ އިޤ ތިޞާދ  ޮގތ ން މ ޑިއަމް   ،ވިޔަފާރިތައް އަރަިއަގނެ

  ަގވާއިދާފަސޭހަ ޮގތެްއަގއި    ، ބޮޑ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ެއހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ިމ ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން

ޖެހޭ. އަދި   ނިޒާމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދާން އެބަ  ސް ދެވޭނެއެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް އިންސެންޓިވް 

ފަރާތްތަކާ  ަގާވއިދާ ވިޔަފާރިކ ރާ  ފިޔަވަޅ    ޚިލާފަށް  އެކަށ ެގންވާ  އެބަ  އި،އަޅަ ދޭތެރޭަގއި  ހ އްޓ ވެން  ޖެހޭ.    އެކަން 

އިޤ ތިޞާދ   ،ނޫނިއްޔާއެހެން ޮގތ ަގިއ  ފ ރިހަމަ  އެންމެ  މެކޭނިޒަމް  ވިޔަފާރިތަކ ެގ  ކ ދި  ތަނެއް   ންދާވެެގރާއްޖޭަގއި 

 . އެހެންވ މާ، މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އެކަން ފާހަަގކޮށްލ . ޝ ކ ރިްއޔާ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އަރ ވަނ  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ   

 ށް. ދިއްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވަޙ ދަهللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙ ދ هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް   މެދ ،  ކ ދި   ،ވަނަ މަޖިލ ހ ން ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނ ނަވާރަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ެގނެިވއްޖެ.    ،ފަސޭހަކޮށް ާގނޫނ ތަކަށް  ބަދަލ ތައް  ިގނަގ ނަ  ގާއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި  ލ އިކޮށް ކަންކަން ކ ރެވޭނެ ނިޒާމ  
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ރައ ސް ދަންނަވަންޖެހޭނ ޔާ ހިތާމަ؛ އިްއޒަތްތެރި  ބޭންކ   ،އެކ   ފަސޭހަ   ެގވޯލްޑް  ވިޔަފާރިކ ރ މަށް  ރޭޓިންަގއި  އެނ އަލް 

ހިމެނޭ   ތެރޭަގއި  ހިމެނެނ     190އިޤ ތިޞާދ ތަކ ެގ  ރާއްޖެ  މިއަދ   ތެރެއިން  ަގއި  2018ވަނައިަގއި.    147ޤައ މ ެގ 

ދާނ139ް ހިސާބަށް  އެ  މިއަދ   ޤައ މެއް  ހިމެނ ނ   އަވަނަިއަގއި  ސަބަބ   ާގނޫނ ތަކަށް ޖެހ ނ   ބަލަންޖެހޭ.  ޅ ަގނޑ ެމން 

ާގއިމ ކ ރ މަށް މާޙައ ލެއް  ފަސޭހަ  ިވޔަފާރިކ ރަން  ބަދަލ ތަކަކ ،  ެގނައި  ދިމާވި    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ފަރާތްތަކަށް  ެއ  އަދި 

މަސައްކަތެ  ކ ރެވ ނ   ޓަކައި  ހައްލ ކ ރ މަށް  ެއޮގތަށް އް މައްސަލަތައް  ރޭންކިންަގއި  އެ  މިއަދ   އެހެންނަމަވެސް،   .

  އާ 19-. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮވިޑ  އޭޖެހެ  އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަން އެބަ  ،އަރަނ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް  މާދިޔައިފާހަަގެވެގން

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކާއި އަދި    މެދ   ،ެގން މި މަޖިލ ހ ަގއި އިޤ ތިޞާދ  ކޮމިޓ ން ކ ރި މަސަްއކަތ ެގ ތެރެއިން ކ ދިޅި ގ 

ެގންނަންޖެހޭ އިޤ ތިޞާދަށް  އެ   ގޮތ ން  ބެހޭ  ބަދަލ ތަކާ  ރާއްޖޭެގ  ސަރ ކާރަށް  ހ ށަހެޅ ނ .  ހ ށަހެޅ ންތަކެއް  ިގނަ 

އެ ހ ށަހެޅ ންތަކަށް ޢަމަލ ކ ރެވިެގންދާ މިންވަރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ޙަޤ ޤަތ ަގިއ    ،ހ ށަހެޅ ންތަކެއް ހ ށަހެޅި

ލަފަ ދޭ  މަޖިލ ހ ން  އެ   ،ކ ޔަމި  ރައްޔިތ ން  ރާއްޖޭަގއި  ދެކޭމެ  ކަންކަމާ  މި  ފާހަަގކޮށް  ދ   ލަފާ.   ،ޮގތް  އެކަންކަމ ެގ 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް މި ސަރ ކާރ ން ވަރަށް ިގނަ    މެދ   ،ކ ދި  ،ދަނ އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގެވެގން؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ހ ހެއް ޝަކ ވާ  ފަރާތްތަކ ެގ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެހ ތެރިވަމ ންދާކަން.  ބަލަޮގތްޮގތ ން  އެބަ  ކ އްވެތޯ  ންޖެހޭ. ނ ޭވ. 

އެކ ަގއި ރަނަގޅ  ގ ޅ ެމއް. އެ ފަރާތްތަކ ެގ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްރ ން އެބަ ގާއިމ ކ ރަންޖެހޭ އެ ފަރާތްތަކާ

ޖެހޭ. މި ދޭންއިއަޑ އަހަންޖެހޭ. ސަރ ކާރ ން ސިޔާސަތ ތަކަށް ެގންނަ ބަދަލ ތަކަކ  ކޮބަިއކަން އެބަ ކިޔަ  އެބަ  ޝަކ ވާތައް

ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކ ރ މަށް   ،ޖެހޭ ސަބަބަކ  ކޮބައިކަން ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ. މިނިސްޓްރ ން ދެކެނ ެގންންނަން  ބަދަލ ތައް

އެ ފަރާތްތަކަށް    ،ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކ ން ަގބޫލ ކ ރަނ   މެދ   ،ޓަކައި ކ ރެވޭ މަސަްއކަތެްއެގ ޮގތ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ކ ދި 

ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ވ ޒާރާތަކ ން ެވސް   ، ތަކ ން ެއކަންޏެއް ނޫންބޭންކ  ؛ އ ސްހ ރ  އ ނދަޫގތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި. ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

.  މަށްެވޭވނެ ޮގތެއް ގާއިމ ކޮށްދިނ ކެޕިޓަލްއަށް އެކްސެސް  ަގއިއެކ    ލ އިފަސޭހަކަމާ  ،އެކ ަގއި  އެބަ ބަލަންޖެހޭ ފަސޭހަކަމާ

  ޑ  . އައި  ،ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްއަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ކަމަކަށް އެޕްލަިއކ ރާއިރ  ވެސް    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނ 

އެހާ ފަސޭހަކޮށް ކ ރެވެން   ކާޑ  ނަންބަރ ން މިއަދ  ނ ވާންވ  ކަމެްއ މި ރާއްޖޭަގިއ ނެތް.  ޑ . އޮތް. އައި  ކާޑެްއ ދ ފައި އެބަ

ޖެހޭ. މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ހޭދަކ ރަންޖެހޭ ހޯދަން  އެބަ  އޮތް ކަމެްއަގއި ބޮޑ  ފޯމ  ސެޓެއް ައޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ފަހަރަކ 

ވާނ ވާ ނޭނޭގ ކަމަށް.   ވެސް  ތިން މަސް ވާއިރ   ،ދެ މަސް  ،މ އްދަތ  ކ ރިން ވާހަކަދެއްކި މެންބަރ ން ވެސް ފާހަަގކޮށްފި

ރަން އޮތް ކަަމކ ، ދެ  ކ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ފ ޅާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ކަމ ަގއި ެވއްޖެއްޔާ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ  

ެގނެވޭ ބަދަލަކ ، ވެސް    އަށްރ  ޝަޮގތެއް ާގިއމ ކ ރަންވ . ރާއްޖޭެގ ޖ ޑ    ފެންނަ ނިޒާމަކ ން އެކަންކަން ހާމަކ ރެވޭނެށްފ 

މަށް ވެސް ޔ އަދި ޖ ޑ ޝަރ އަށް ދެވޭ އިތ ބާރަކ  ވެސް އިޤ ތިޞާދަށް ެވސް ދެވޭ އިތ ބާރެއް. އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއަރައިދި 

ހ ންނަ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހައްލ ދެވޭ އިތ ބާރެ ރަްއޔިތ ންނަކަށް   ންޏާނ ކ ރެވިދާ ކަމ ަގއި ވައް. މިހެންމިހެން 
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  ،އަބަދ  ކޮންމެވެސް މެންބަރެއް ކައިރ ަގއި ނޫނ  ދަންނަ ފަރާތެއް ކައިރ ަގއި ވާހަކަދަްއކަިއެގންއް ނ ލިބޭ. އަބަދ ޔެލ 

ކަމެއް  މެސެޖ   ،އަހާލައިެގން  ެއއަށްމަސައްކަތްިމ  ހައްލ ކ ރެވޭތޯ  ކޮށްލަިއެގން  ފަސޭހަކަމާވ ކ ރަންޖެހެނ .  އެކ     ރެ 

ބައެއް ފަހަރ  މަސައްކަތްތަކަށް   ؛ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ މި އޮންނަނ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްެގ  ދެވޭނެ ޤައ މެއް ޚިދ މަތް

ބިޑ ކ ރަންޖެހޭ ކ ރިމަތިލާއިރ ަގއިއިރ އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތަށް  އެ  އަދި  އަ  ،ަގއި ،  އަންނަ ކ ދި  ފެށިެގން  ލަށް 

އެތަ ހ ރޭ.  ދަތިތަކެއް  އެތައްވިޔަފާރިތަކަށް  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ.  ތަޖ ރިބާތަކެއް  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ.    އް  ވަރަށް  ލިޔެކިޔ ންތަކެއް 

،  ހ ރި. އެކަމަކ  މި ދެންނެވ   ރަނަގޅ  ިވޔަފާރިތަކެއް އެބަވަރަށް   ،ކ ދިކ ދި މަސައްކަތް. ޙަޤ ޤަތ ަގއި ވަރަށް ހ ނަރ ވެރި 

ވެސް ތިބެނ  ލިސްޓ ެގ    ބޭފ ޅ ންނަށް ކަންކަމާ ކ ރިމަތިލާން ނ ލިބޭ. އެބޭފ ޅ ން ައބަދ   ޮގސް އެނަެވެގންޝަރ ތ ތައް ިގ

ކ ރަންޖެހޭ. ނިޔަތ ަގއި މަސައްކަތް  އެންމެ ފަހަތ ަގއި. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެން މިކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި ހެޔޮ

މިއަދ  އެހާ ބައިވަރ    ؛މި ހެދޭ ަގާވިއދ ތައް  ،ާއއެކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގެވެގންދަނ އެ  ހަމަ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ތަކަށް ވެސް ފ ރިހަމަ ބާރ ވެރިކަން ކ ރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. ރާއްޖޭެގ ކައ ންސިލ   ހަދަިއެގން މި މަސައްކަތް  އްަގާވއިދ ތަކެ 

ހ ރ .   ެއއ ދ ފައި  ރައްޔިތ ން  އ ޅޭ  ރަށެއްަގއި  އެހެންވ ާމ،   އެ  އެނޭގ.  އެބަ  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ހ ރިހާ  ކާކ ކަން 

ޖެހޭ. ހަމައެކަނި އިޤ ތިޞާދަށް   އެކ ަގއި މަސަްއކަތްތަކަށް ވެސް ކ ރިމަތިލެވޭނެ ނިޒާމެއް ާގއިމ ކ ރަން އެބަ  ފަސޭހަކަމާލ އި

ބ ނ ން އެކަންޏެްއ  މ ަގިއ ބ ނެވޭއަދި އިޤ ތިޞާދ  މައިނާރ  ކަމ ަގިއ ދެކޭ ކ ދި ިވޔަފާރިތައް ކަ  ،ހ ރި އެންމެ މ ހިންމ 

ކަންކަން    އެާއއެކ  ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ަވރަށް ބައިވަރ . އެ   ،ެއކ ަގއި ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކާއިެއއާ  ،ނޫން

 ؛، އަތޮޅ ތަކ ެގ ކ ންފ ނިތައްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެިވެގން މިކަން ހަމަޖެހިެގންދާނ . ހަމައެާއއެކ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

މެދ ަގއި ެވވޭ އިހ ާމލ  އިންތިހާއަށް ބޮޑ . ެއއ  ަވކި ސަރ ކާރަކ ންނެއް ނޫން.    ތްކ ރާ ފަރާތްތަކާއަތޮޅ ތަކ ަގިއ މަސައްކަ

 ތިބެވޭކަށް ވެސް ނެތް. ންއެކަން ދަނ  ކަމަށް ނިންމައިގެ   މަގ ން  އެރާއްޖެ އ ފެދިފައި އޮތް ޮގތ ން    ެގއަޅ ަގނޑ މެން

 ހ ށަހެޅ ންތައް ހ ށަހެޅޭނެ ޮގތްތައް އެބަ   އިންސް ކަންކަމަށް ފަސޭހަރ ޢާއިން ވެޛަމިއަދ  އޮންލައިންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ މި މާ ިގނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރަން. އަދިވެސް  އ ލ  ރަނަގޅ ޙައޮތް.  ކ ރ މަށް ޓަކައި 

މެދ     ޖެހޭ ބަލަން. އެކަމާ  ން އެބަޔ ަގއި ރާއްޖެ ފަހަތަށް ދިޔަދިން ރޭންކި  ެގޯވލްޑް ބޭންކ   ،އެއްފަހަރ  ފާހަަގކޮށްލަން

 ސ ރިއަސްކޮށް ސަރ ކާރ ން ިވސްނަންޖެހޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނ  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޙަސަން އަޙްމަދަ
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 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާފަިއވާ   މެދ   ،ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ކ ދި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

  ވަނަ މަޖިލ ހ ން ނަވާރަ  ާގނޫނ ތައް އިންތިހާއަށް އެބަ ހެދޭ. މި؛ ދ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް އ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާ

 ާގނޫނެްއ  އްދިވެހި ޤައ މަށް ފައިދާހ ރި އެތަ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް  ކ ރި ފަހ ންއިންތިޚާބ ކޮށްފައި ހ ވާރައްޔިތ ން  

ކ ރާ ހިސާބަށް ޛ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކ ، މި ހެދޭ ާގނޫނ ތައް ތަންފ މި އޮތ   މިއަދ  ވެސް މި މަޖިލ ހ ން ފާސްކޮށްފައި

ރައްޔިތ ންނަ  ،ދިއ މަށްފަހ  ާގނޫނ ތަކ ން  ލާބައެއް އެ  ކޮން  ލިބެނ   ސ ވާލ ކ ރަންޖެހޭ.   ،ށް  މިއަދ   މަންފާއެއްތޯ  ކޮން 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިއަކ ، ޤައ މެއްެގ އެންމެ ބޮޑ  ެއއް އިޤ ތިޞާދ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    މެދ   ،ކ ދި ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ޤައ މެްއަގިއ  ލާފައި އޮންނަ ބޮޑ  ރިސޯޓެއް. އެއިހަ ސަތޭކަ ރޫމް އަޅަ؛ ފެނިދާނެ ހަ ސަތޭކަ ރިސޯޓ 

 ،ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިއަކ ، އެންމެ ބޮޑ  އިޤ ތިޞާދ  ކަމ ަގއި ދެކެމ ންދޭ. އަދި ދ ނިޔޭެގ ވޯލްޑް ބޭންކ   މެދ   ،ވެސް ކ ދި

ލޯނ ދޭ  ސަރ ކާރަކ   ؛ އައި.އެމް.އެފް ތަންތަނ ން ނެރޭ ރިޕޯޓ ަގއި ވެސް އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްފައި ހ ރޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ިވޔަފާރިކ ރާ ތަނެްއ ނޫން. ސަރ ކާރަކ ، ޤައ މެްއެގ އިޤ ތިޞާދ  ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް    ،ތަނެއް ނޫން. ސަރ ކާރަކ 

ެއޮގތަށް ރައްޔިތ ންނަށް ފައިދާވާ ޮގތަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ސަރ ކާރަކ . އަޅ ަގނޑ     ،ޕޮލިސ  ކަނޑަައޅާފައި  ،ފަހިކޮށްދ ފައި

 ސަތޭކަ މިލިއަން، އަށް   ްއަގއި ހަތްރެކ އާޓަ  ،މިއަދ   އި ތިބި ބޭފ ޅ ންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނ ންތަކ ގަ ބޭންކ   ،އަރާހިތަށް

އާދައިެގ އަތޮޅ ތެރޭެގ  ؟ ކޮންތާކ ން ނެރޭ ފައިސާއެއްތޯ އެއ   ގައިލާފައި ނޫހަށް ނެރޭއިރ އިސަތޭކަ މިލިއަން ފައިދާ ޖަހަ

މަސް އެބަ    އަށްހަތް މަސް،  ންވެެގން ބޭންކަށް ލައިެގން  ރައްޔިތަކ  ޑިންގ ެއއް ބަނދެެގން އޭަގއި ައޅާނެ އިންޖ ނެއް ހޯދަ

ދިޔަ ައގ  ލިބޭހާ މ އްދަތ  އެބަ ނަާގ އެ އިންޖ ނ     ފަރ މަހެއް ބާނައިެގން އެ  ،މ ހާ އެއިން ފައިދާެއއް ހޯދަިއެގން  ނަާގ. އެ 

މަސްވެރިކަމޭ    ،ތިޞާދަކ ބޮޑ  އިޤ   އަށްދިވެހިރާއްޖޭެގ ދެވަނަ   ،ނަަގން އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އަނެއް ކަމަކ  އް  ަގންނަން ލޯނެ

ޔާތެއް ވޭތ ކ ރަމ ންދާއިރ .  ހަ  ، މި ކިޔަނ   ޔާތް ދަންދެން އަޅ ަގނޑ މެންހައަޅ ަގނޑ މެން ފެށ ނ އްސ ރެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  

ންކ ަގެއއް. އެ މ ހާ ދޯންޏެއް ބަންނަން  ރ ކ ރެވިފަެއއް ނ ހ ރޭ ބޭށް ެގ ރަޖިސްޓަވެރިޔާއައެހެންނަމަވެސް، ެއއްކަލަ އޮޑި 

ލ މަ ަގންނަން  އިންޖ ނެއް  ބ ނަނ   ނ ވަތަ  ހޯދަނ   ،މި  ފައިސާ  ލިބެނ ؟ ކޮންތާކ ންހޭ  ފައިސާ  އެކަމަކ   ؟ ކިހިނެއްހޭ 

އަހަރެްއެގ މައްޗަށް ނ ވަތަ ަމހެއްެގ މަްއޗަށް އެތައް މިލިައން ރ ފިޔާއެއް ލިބޭ އާމްދަނ ެއއް އެ ޮއޑިވެރިމ ހާއަށް އެބަ  

ންކ ެގ ަގާވއިދ ތައް  ންކ ެގ ޕޮލިސ  ވެސް، ބޭވ މާ، ބޭއެހެން  . ލިބޭ. އެކަމަކ  ެއ މ ހާއަށް ލޯނެއް ނ ލިބޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

ތަރައްޤ ވާ  ދ ނިޔެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ެވސް  އ ސޫލ ތައް  ޓެކްނޮލޮޖ ވާ ވެސް،  އެބަ  ވަރަކަށް،  ވެސް  އެކަން  ވަރަކަށް 

ކ  އެ  ޔަ ފާރިވެރިޮގތަށް. ކ ދި އާދައިެގ ިވޔަ  ަގއި ހެދ1950ިންނަނ   ހ ންކ ެގ ަގވާއިދ ތައް އެ  ކ ރަންޖެހޭ. މިއަދ  ވެސް ބޭ

ންކ ތަކ ން ންކ  ހ ރަސްކޮށްލައިފިްއޔަކާ ދ ވަހަކ  ެވސް ެއކަމެއް ނ ވޭ ލައިެގންނެއް. މިކަންކަން ިއޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ބޭބޭ

މެދ  ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިއަށް    ،އެކ  ލިބެންޖެހޭނ . ކ ދި   ކަމާވެސް. ހަމަެއކަނި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަކަށް ނޫން ލޯނ  ފަސޭހަ
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ލ ތަކާއި ހަމަތަކަށް ތަބާވާން  ސޫ އ   އި، ބޭންކ ެގ ަގވާއިދާ   ންކ ން ލޯނ ނަާގ ފަރާތްތަކ ންނަމަވެސް، އަދި ބޭވެސް. އެހެން

ނޭގ. އެ ލާރި ނ ދައްކަިއެގން ރަނަގޅަށް މަސައްކަތްކ ރާ މ ހ ންނަށް ވެސް ޖެހޭ. ލާރި ނ ދައްކާ ހ ންނަކަން ވެސް އެބަ އެ

  ، އެއްވެެގން ރަނަގޅ  މަޝްވަރާއަކާއި  އެންމެންހެންނަމަެވސް، ހ ރިހާ  ނޭގ. އެވެސް ދަތިވެފައި ހ ރިކަން ެވސް އެބަ އެ

ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ރަނަގޅ ޮގތްތަށް ހޯދައިދިނ މަށް މިއަދ  އެބަ   ،ރަނަގޅ  މަޝްވަރާއެއް ކ ރެިވެގން ރައްޔިތ ންނަށް

ޝަކ ާވ ާއދޭ. ޝަކ ާވ އާދޭ. ހަތް މަސް،   ،މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވިހެން

ލާއި ހަމަތަކ ެގ ތެރެއިން އޭނައަށް  ސޫމާ އެ އޮންނަ އ ލ   ރަްއޔިތަކ  ެއްއޗެއް   ،ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ ؛ އަށް މަސް

ން  ދެ ؟ކިހިނެއްވަނ  ؛. ދެން ައނެއްކާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގ ޅައިެގން އިދެްއވަބައްލަވާށޭ އެ ޮއންނަ މ އްދަތެއްަގ  ޖަވާބެއް

ވެސް އެއްޗެއް ހޯދާލަންވެެގންނޭ މިކަމ ަގއި މި އ ޅެނ . މިޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ މެން އެއިން ކޮންމެއަރަނ  ބޭފ ޅ ން މި ހިތަށް

ޮގސް ޤައ މ  ފަސާދަވެދާކަން އެބަ ހ އްޓ ވަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ދައ ލަތެއްެގ ތެރޭަގއި ރަްއޔިތ ން ކަމަކަށް އެދި 

އޮންނަ އެ  ފިއްޔެްއެގހ ށަހެޅ މާ،  ލިބެންޖެހޭ.  އެބަ  ޖަވާބެއް  ތެރޭަގިއ  ދ ވަސް  ފަސް  ނ ވަތަ  ދ ވަސް  ހަތް  އަކ ރެއް    

މިއަދ  ެވސް   ،ލާއިރ  ޖަވާބ  އަންނަ ދ ވަސް  ވާއިރ ، އެ މ ހާ އަދި މަރ ވެެގން ސަންދޯކަށް  އެއް އަހަރ   ސްޮގނ ބައިެވެގން

ދައ ލަތ  ދިވެހި  އެހެންވ މާ،  އެހެން.  ހިނަގނ   ކަން  ރައްޔިތ ންނަށް އޮވޭ.  ފަރާތްތަކ ން  ތިބޭ  މަސަްއކަތްކ ރަން  ަގއި 

ޮގތ ގައި، އެންމެ ފަސޭހަކަމާ އެކ ަގއި އެ ޚިދ މަތް    އެންމެ ހެޔޮ  ،ޚިދ މަތްދޭއިރ ަގއި އެ ޚިދ މަތް އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި 

ކޮ ޕާޓ އެއްތޯ،  ކޮން  އެއ   ނެއްޓެންޖެހޭ.  އެބަ  ވިސްނ މ ން  ފޯރ ކޮށްދޭން. ސިޔާސ   ޖެހޭ  މ ހެއްތޯ އެބަ  ކ ލައެްއެގ  ން 

ފިއްޔާ ޭއެގ ޖަވާބ   އިޢިއ ލާންކ ރ މާ ެއްއޮގތަށް ރަނަގޅަށް ޑޮކިއ މަންޓް ހ ށަހަޅަ  އޮތްޢިއ ލާންކޮށްފައި    ނ ޖެހޭނެ.ބަލާކަށް

ނ ދާނެ. ެގންންކަމ ން އަރައިަގނެ ކަ  މި  ،ނޫނިއްޔާ މ ހާއަށް ލިބެންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އެހެން  ޮގތ ަގއި ރައްޔިތ   ފ ރިހަމަ

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ!  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ،އަރ ވަނ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ އިބްރާހ މް ނަސ މަށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ނަސ މް ިއބްރާހ މް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.   ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިމިޝ ކ ރިއްޔާ  އެކި    ،ވާ އިޞްލާޙަކ ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ 

އޮތް ާގނޫނެއްކަން    ިގންތިތައް ބެހ މ ަގއި ކ ޑަ ނަމަވެސް ލ ޔެއް ލިބޭ ޮގތަށް ހ ށަހަޅާފައި  ،ވިޔަފާރިތަްއ ފަންތިކ ރ މ ަގއި 

މ ެގ ލ ޔަކަށް.  ހަމަ  ވާނ   އެ  ލިބެންޏާ  ލ ޔެްއ  ވިޔަސް  މިންވަރ   ޒައްރެއްެގ  ިވޔަފާރިތަްއ    ަގބޫލ ކ ރަން.  ކ ރިން 
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ފ ރިހަމަވ ިގންތިކ ރ މ ގަ  ކަމެއް  އެންމެ  އޭެގތެރެއިން  ފާހަަގކޮށްފަ.  އޮތް  އެބަ  ކަމެއް  ތިން  ވިޔަސް   އި  ެއ    ،ކަމ ަގއި 

އޮތް އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރ ، އެ ތިން ކަމ ެގ    ހ ށަހަޅާފައި މިއެހެންނަމަވެސް،  ކަށް އެބަ އެ ވިޔަފާރިއެއް ފެތޭ.  ޔަފަންތި

އެއ  ލ ޔެްއ ކަމަށް    ،ކަށް އެ ިވޔަފާރިއެްއ ނ ފެތޭ. އެހެންކަމަށްވ މ ންތެރެއިން ދެ ކަެމއް ފ ރިހަމަެވެގން ނޫނ  އެ ބަޔަ 

ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހެޅ ތ  އ ފާކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މި 

ކަމެްއ. ރަްއޔިތ ންނަށް   ހަދައިފިން. އެއ  އ ފާވެރި ވޭޖ  އަޅ ަގނޑ މެން  މްމިނިމަ ؛ޔަފާރިތައްވިވާ ޮގތް.    ކަންކަން މި

ނ ކ ރަން އެ    ިގންތިކ ރ މ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް   ވެސް އޭެގ އ ފާވެރިކަން އެބަ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، ވިޔަފާރިތައް

 މި އޮންނަނ   ހ ރ  އެންމެ ރަނަގޅަށް ކަމަށް. އެންމެ ކ ދި އެބަ އޮތް، ކ ދި އެބަ އޮތް، މެދ  ފަންތި އެބަ އޮތް، ދެން

 ެއންމެ ކ އްޖާ ައއިއިރ ، ބޮޑާއި އެންމެ ބޮޑެްއޗާ ނަިއސް މި  އިކ ްއވެބާއޭ ކ އްޖާ   ،އަރަނ ބޮޑ  ފަންތި. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް 

ެގ ޮގތ ަގިއ   ވޭޖ މްކ ދި ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކ ން މިނިމަ   ،އޮތ . އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ

އަދި ބޮޑ  ވިޔަފާރިތަކ ން އަށް ހާސް    .ތޭކަ އަދި މެދ  ފަންތ ަގއި ހަތް ހާސް އެބަ ޕޭކ ރަންޖެހޭސަ  ހަތަރ  ހާސް ފަސް

ކަށް އެބަ ފެތޭ  ޔަބޮޑ  ފަންތ ެގ ިވޔަފާރި؟ ލަ އާމްދަނ  ހ ރ  ކިހިނެއްތޯރ ފިޔާ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލަންވ  ޖ މ 

އަޅ ަގނޑ   ލިބ މ ން.  ރ ފިޔާ  މިލިއަން  ވިހި  އާމްދަނ   ހިތަށްޖ މ ލަ  އާމްދަނ ެގ    ،އަރަނ   ޖ މ ލަ  ރ ފިޔާ  މިލިއަން  ވިހި 

ހަމައެކަނި ފައިދާއަށް އެއް ބިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބޭ ކ ންފ ންޏަކާ ވެސް މި ޕޭކ ރަންޖެހެނ     އި،ޮގތ ަގއި ލިބޭ ކ ންފ ންޏަކާ

ކ ންފ ންޏަކަށް އޭަގއި އެ ބ ނާ ސަތޭކަ މ   ،އެްއވަރަކަށް. ޕޭކ ރާއިރ    ވައްޒަފ ން ބޭތިއްބ މާ ވިހި މިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބޭ 

މ ވަްއޒަފ ންެގ މ ސާރަ  ހަމައެކަނި  މ ހ ން  ބަލައިލާިއރ ، އެ  އާމްދަނ ެގ  އައަޅ ަގނޑ  ހިސާބ   ޖެހޭ  ހޭދަކ ރަން އެބަ  ށް 

ބަލަމ42%ާ ކ ންފ ންޏެއް  !ހިނާގ.  ލިބޭ  ރ ފިޔާ  މިނިމަ  ، ސަތޭކަ  މ ހ ން  މ ސާރަމްއެ  އެލަވަންސާިއ  ؛ށްއަ  ދާއިމ  

އަދި  ޅ ސް ދެ ރ ފިޔާ. ސަތޭކަ ރ ފިޔާ މޭކްކ ރެވޭނ  ފަންސާސް ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށްެގން.  މ ސާރައަށާ އެބަ ދޭންޖެހޭ ސާ

އޮންނަނ  އަށް ރ ފިޔާ. އޮފ ސް  ؟ކޮބައިތޯ އޯ.ޓ އާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ސާޅ ސް ދެ ރ ފިޔާ ހޭދަކ ރ މާ ބާކ  މި 

މާ އެ އަރަނ  ތިން ރ ފިޔާ ދާނޭ، ދިޔައި ހިތަށްބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  މި  އެހެން ހ ރިހާ ޚަރަދަކަށް  ،ހިންގ މ ެގ ޚަރަދާއި

ސަވަިއްވވާނެތޯއޭ ެއ  ރ ފިޔާއޭ.  ފަސް  މި ؟އޮންނަނ   ބަލާފައި  ހިސާބ   މަޖިލ ހ ން ؟ ހ ރ   ކިހިނެްއތޯއޭ  ރައްޔިތ ންެގ 

ނޫނ ޑައިރެކްޓ   ވަދެަގތ މާ  ތެރެއަށް  ކަެމއްެގ  ކޮންމެ  ދިރާސާ  ޙަޤ ޤަތ ގައި  ،ކޮށް  ބޭފ ޅ ން  ކ ރައްވާފައި  ދިރާސާކ ރަްއވާ 

ނ ކ ރެވޭ. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ     ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް ިގނަ ފަހަރަށް ަގބޫލެއް  އަސްލ ަގއި އެންމެ ރަނަގޅ  ެއއްޗެއް އަންނަ

ކ ދި ފަންތިއާއި    ،ހެންމެއެހަމަތިޞާދ  ކޮމިޓ ން ވަރަށް ރަނަގޅަށް މިކަން ދިރާސާކ ރަން. އަދި  އިޤ   ،ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

 ވޭޖ ަގއި  މްމިލިއަން ރ ފިޔާެގ ތަފާތ . އެކަމަކ  މިނިމަ  4.5ތަފާތަށް ބަލާއިރ ، އާމްދަނ ަގއި އެބަ އ ޅޭ    މެދ  ފަންތިއާ ހ ރި

  ،ސަތޭކަ ރ ފިޔާެގ ތަފާތ . ކ ދި ފަންތިާއއި ބޮޑ  ފަންތިއާ އާމްދަނ ަގއި ފަނަރަ މިލިއަން ރ ފިޔާެގ ތަފާތ  ދެ ހާސް ފަސް

މި ޝަކ ވާ އެބަ އާދޭ ؟ ބެލެންސްވޭތޯއޭ އެބަ ؟ކިހިނެއްތޯއޭފިޔާެގ ތަފާތ . ދޭންޖެހޭ އެއްޗެްއަގިއ އެއް ހާސް ރ  ؛ވޭޖަސް
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ފަންތި  މެދ   ފަންތިއާއި  ކ ދި  ދައްކަނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ޅޭ.  އެބަ  ސަވަިއވްނ ވެެގން  ފަރާތ ން.  ވިޔަފާރިވެރިންެގ 

މި ކަންތައްތަކާ މެދ     ،ަވންޏާކަމަށްހަކަ. އެހެންސަވަިއްވކޮށްެގން ރަނަގޅ  ިވޔަފާރިތަކަކަށް އެ ވިޔަފާރިތައް ބަދަލ ކ ރާ ވާ

 އަިއސް... ވިސްނަންޖެހޭ. އަދި މިހާރަކަށްއެބަ އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑަށް  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ! ްއވާއިލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިންމަވަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ނަސ މް ިއބްރާހ މް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

އެބަ   ކ ންފ ނިތަކ ން  މަސަްއކަތްކ ރާ  އިންޑަސްޓްރ ަގއި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޚާްއޞަކޮށް  ނިންމާލަނ .  މި  އާދެ! 

ްގލަދޭޝް މ ވައްޒަފ ން އެކި ޤައ މ ތަކ ން މ ވައްޒަފ ން ެގންނައިރ ، ބަނބޭރ ން މ ވަްއޒަފ ން ެގންނައިރ ،    ،ކޮމްޕްލެއިންކ ރޭ

އާ ދެން  ސްރ ލަންކާފިޔަވަިއ  އިންޑިާއ،  ނޭޕާލް،  އަންނަނ   މި  ބަނ  ، ންމ ކޮށް  މިހާރ   ތަންތަނ ން.  ްގލަދޭޝ ން މި 

މިސާލަކަށް    ،ދައޭ ހަދެން ހ ންނަ ޤައ މ ތަކ ން އަންނަ ލޭބަރ ން ެއބަ އިދިކޮޅ ލޭބަރ ން ނ ެގނެވޭތ     މ ވަްއޒަފ ން ނ ެގނެވޭތ ،

އެ ކާޕެންޓަރަކ   ކަމޭޝަނަކ ،  އެއްވެސް  އެހެން  އޮތްނޫން  ރާއްޖެ  ނ ކ ރާން.  ކ ދިކ ދި   މެއް  ހ ރި  ރާއްޖޭަގއި  ޮގތ ން 

ރ ން ލަްއވާ  ލޭބަ  އިަގމިސާލަކަށް ބިލްޑިންގ ހަދާ ބޮޑ  ކ ންފ ންޏަކ ން އެ ބިލްޑިންގ   ؛ކޮންސްޓަރްކްޝަން  ،ވިޔަފާރިތައް 

 ވޯކ ކ ރެވ ނަސް،  މޭޝަނ ން ލައްވާ މޭޝަނަރ  ވޯކ ، ކާޕެންޓަރ ން ލަްއވާ ކާޕެންޓަރ   ،ކޮންކްރ ޓް ސްޓްރަކްޗަރ ހަދާފައި

ރަށްރަށ ަގއި ސްކޫލެއް ހަދަން، ކައ ންސިލ  އިދާރާެއއް    މިއަށް ފެތޭ ވިޔަފާރިތައް ؛މި މެދ  ފަންތި ؛ކ ދިކ ދި ކ ންފ ނިތައް

ދޯނި ެގންދިޔައ މާ ދޯނި ހ ސްކ ރަން  ؛ރަންސ ދާ މޭޝަނ  މަސައްކަތްކ  ؛ހަދަންދާއިރ ، އެ މ ހ ންނަކަށް ނޯވޭ މޭޝަނ 

ހަދާތ  އެ އ ނދަޫގ ވެސް އެބަ ހ އްޓޭ.    .އެބަ  ހަދައޭޖެހެނ . އެހެންވ މާ، އެއްކަލަ އިދިކޮޅ ދާންށް  ވެސް އެންމެން ެއއްކޮ

ލާަގިއ ޙަިގންތިކ ރ މ ަގއި ވެސް މިހިރަ ކަންތައްތަކަށް ކޮމިޓ  މަރ   އެހެންވ މާ، މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދި

. ދެން އަޅ ަގނޑަށް ލިބ ނ  ވަގ ތ ކޮޅ  ކ ޑަކަމ ން ޙަޤ ޤަތ ަގިއ  ެގންދިޔ ން އެދެން  ށްއަކަންތައް ކ ރި  ރިޢާޔަތްކޮށް، މި

އަޅ ަގނޑ     .ައވަހަށްހ ރިހާ ކަމެއް ފާހަަގެއއް ކޮށެްއ ނ ލެވ ނ . ދެން އެހެންނަމަެވސް، މި ހައިލައިޓްކޮށްލ  ވަރަށް އަވަސް 

ކ ދި ފަންތިއާއި މެދ     ،އްވާނެ ކަމަށްއ ންމ ދ ކ ރަން މި ބިލާ މެދ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް ރައްޔިތ ން މަޖިލ ހ ން ރިޢާޔަތްކ ރަ

 ...ޢަމަލ ކ ރ ން ނ ދާނެ ޮގތަށް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ  ހެދ މ ެގ ބޭނ މަކ  އެ ާގނޫނަށްފަންތި އިނދަޖެހިެގން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ނަސ މް ިއބްރާހ މް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ  ހެދ މ ެގ ބޭނ މަކ  އެ ާގނޫނަށް ރައްޔިތ ން ލައްވާ ޢަމަލ ކ ރ ވ ން. ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެއް ހަދާފައި  

ބޭނެ. އަޅ ަގނޑަށް އެންމެ ފ ރިހަމައަށް ނ ލިމ ރ ކަން  ރައްޔިތ ންނަށް އޭެގ ފޮނި  ،ދޫކ ރާ ތަނ ން އެއަށް ޢަމަލ ނ ކ ރެވޭ ނަމަ

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނ  ފ ނަދޫ ދާއިރާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ؛އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ތަނ ގައި ؛ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  އެރ ވ މ ެގ ކ ރ ަގއި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ މ ޙައްމަދ  ޝާހިދަށް.  

  ،ެގ މ އްދަތ ެގއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަރަށް ރަނަގޅ  ނ ކ ތާތައް ފާހަަގކޮށްދެްއވ . އެހެންނަމަވެސް، ފަސް މިނެޓ 

ފާހަަގކޮށްދެއްވ މަ ނ ކ ތާެއއް  ހ ރިހާ  އެ  ބަހ ސްަގއި  ބާަވތ ެގ  މި  ތެރޭަގިއ  ވިސްނަވަ ވަގ ތ ެގ  ކ ރިޔާ    އި ށް 

ކ ރެވޭނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ    އެ ަވގ ތ ެގ ތެރޭަގއި އެކަން  ،އަޅ ަގނޑ  ދެކޭނ   ނަމަ  ތައްޔާރ ވެަވޑަިއެގންފި

  ލާަގއި ޙަކޮމިޓ  މަރ  ، ކަށަވަރ ން ގ އަޑ އަހަން ިއނ މ . އަދި ައޅ ަގނޑަށް ޔަ   އިފާހަަގކ ރެްއވި ނ ކ ތާތައް އަޅ ަގނޑ  ކަނ ލަ

މި ފ ރ ޞަތ ކޮމިޓ ން   މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން މަޝްވަރާކ ރާނެކަން.  ގ ޅޭ  ދާއިރާެގ  އެ ނ ކ ތާތަކާ  ފ ނަދޫ  އަރ ވަނ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދަށް.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝާހިދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫ

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އަޅ ަގނޑަށް ލިބިފައި އޮތް މަދ  ަވގ ތ ކޮޅ ެގ ތެރޭަގިއ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން  

ސަރ ކާރ ން   ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ިގންތިކ ރ މާ  ވިޔަފާރިތަްއ  ފަންތ ެގ  މެދ   އަދި  ކ ދި  ބަލާނަން.  ފާހަަގކ ރެވޭތޯ  ނ ކ ތާތައް 

އަޅ ަގ ބިލަށް  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ތާއ ދ ކ ރަން.  އިޤ   ،ނޑ   ވެސް  ޤައ ެމއްަގއި    ެގތިޞާދ ކޮންމެ 

ރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް އައިއިރ ަގއި ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ   ވިންދަކ  ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިތައް. ޒަމާނ އްސ ރެ

  ޚާއްޞަކޮށް ސަރ ކާރ ން ދެްއވާފައި ؛ އެްއވެސް ފަރާތަކ ންއަޅާލ މެއް ދައ ލަތ ެގ    ،ބޮޑ  އެހ ތެރިކަމެއް  ވިޔަފާރިތަކަށް މާ

މި  މިއަދ   މިންވަރަށް  އެހ ތެރިވަމ ންދޭ.   ނެތް  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތ ެގ  މެދ   އަދި  ކ ދި  ސަރ ކާރ ން  އޮތް 

ދ  އޮތް ބޮޑ  ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ތެރޭަގއި ެވސް ރާއްޖޭެގ ކ ދި އަދި މެ  ދ ނިޔެއަށް ދިމާވެފައި މި  ،ނިގވަޑައިަގންނަވާނެއެ

ރައްކާތެރިކަމ ގަ  ޭގޭގަގއި  ެގންގ ޅ ްއވ ތ ވެ،  ައޅާލެްއވ ން  ސަރ ކާރ ން  ޚާްއޞަކޮށް  ވިޔަފާރިތަކަށް  ތިބި   އިފަންތ ެގ 

ެއ    ،އ ޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ވެސް ލިބ ނ . އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރ ކާރ ން ދެއްވި އެހ ތެރިކަމ ެގ ތެރެއިން މ ހ ންނަށް ކައިބޮއި
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ހަމަ ހަމަވިޔަފާރިތަްއ  ތެދ ފ ޅެއްނޭވާލ މާ  އާދެވ ނ .  ހަމައަށް  މިއަދާ  ދެންެމ   ! އަށް  ހ ރި.  އެބަ  މައްސަލަ  ބަިއވަރ  

ކަށް ޔަފާހަަގކ ރެއްވިހެން، ެއ ޝަކ ވާ އާދޭ. ތިމަންނަ  ޝަފ ޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

ައޅ ަގނޑަށް މ ެގ ާގތްަގނޑަކަށް ހަެއއްކަ  ؛ ސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ނ ވޭ  ކަމެއް  . ތިމަންނައަށް މިވެނިއޭލޯނެއް ނ ލިބެ

ކަށް މި ލޯނެއް  ޔަތިމަންނަ ؛ޝާޑ    .މަސް ކ ރ ަގއި ދިމާިވ ހާދިސާެއއް. ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ މ ހަކ  ގ ޅަނ 

ށް ގ ޅާލިން. އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓަރަ  ،މިކަން ބަލާލަދޭށޭ އެދ ނ މާ  !ކަށް ޚަބަރެއް ނ ވޭ. އަޅެޔަހަމައެއްނ ޖެހ ނ . ތިމަންނަ

ނ ލިބޭނޭ އެހެންނެއް. ދަންނަވަން މި  ؟ ދެން ތި ގ ޅ ، ގ ޅ މާ ލޯނ ދޭނެ ކަމަށްހޭ   ،ވިދާޅ ވ   .މި އ ޅެނ  މިހެން ވެެގންނޭ

ކޮށްެގން، އެ ތަނަކ ންނެއް ލޯނެއް ނ ދޭނެ. އެއ  ހަމަ މ ޅިން   ވަކި މ ހަކ  ބ ނެެގން، ވަކި މ ހަކ  މެސެޖެއް  ،އ ޅެނ 

. ވަނ   ންނަ ޮގތ ން ފ ސިބަލް ނޫން ކަމަށްހ ބައެއް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހ ށަހެޅިފައި    !ފ ޅެއް. ތެދެއްމ ޅިން އިތ ރ   އެއ   .ދޮގެއް

ިމލިއަން، ދޮޅ  މިލިއަން ރ ފިޔާ. ޕްރޮޕޯސަލްަގއި މި އޮންނަނ     1.5މި ދެންނެވި ހާލަތ ަގއި ދިމާވި ކަމަކ ، ކެފޭއެއް ހަދަން  

ެގ މައްޗަށް ދެއްކޭނ  ފަސް ހާސް ރ ފިޔާއޭ ލޯނަށް. ދެން ދެ  ދ ވާލަކ  ލިބޭނ  އެ ތަނަށް އެއް ހާސް ރ ފިޔާއޭ. މަހެއް

 ހ ށަހެޅިފައި ޮގތަކ ންތޯ އެ ވިޔަފާރި ފ ސިބަލްވެެގން،    އަހަރ  ބައިެގ ތެރޭަގއި ތިމަންނަ ލޯނ  ދައްކާ ނިމޭނޭ. ދެން ކޮން

އެ  ނ ލިބޭނެ  ލޯނ ދޭނ ،  އެއަށް  ބިނާކޮށް،  ޕްރޮޕޯސަލަށް  ބ  ޔައޮތް  މ ހަކ   އެހެންވ މާ،  ހަމަ ކަށް.  ެއއ   އެހެން.  ނެފާނެ 

އެ  ދޮގ .  ރޯބ ހ ތާނ   ހަމަ  ެއއ   ތަޖ ރިބާަގިއ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ދޮގ .  އަޅ ަގނޑ     ރޯބ ހ ތާނ   ނ ހިނަގއޭ  މ ޅިން  ކަންކަން 

ޮގތެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި    ޮގތެއް ނޫން. ހިނާގ  ނ ދަންނަވަން. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ ެގ ތަޖ ރިބާަގއި އެއ  ެއކަން ހިނާގ

ިގނަ ކ ދި ައދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ދިމާވެ ވާހަކަދެކެވެމ ން، އެންމެ ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑަށް ވަރަށް  ؛ ރައ ސް

ރާއްޖެއަކަށް އެއް ޤައ ަމކ ން އެްއ    ޮގތ ން މިހާރަކ   އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލ ހ ން ހެދި ާގނޫނެއްަގއި އޮތް  ،ފާހަަގކ ރެވެނ 

އެކަމަކ  މި ާގނޫނ   ރެެއއް ނ ވެވޭނެ ބިދޭސ  މަސައްކަތ  މ ހ ންެގ ޮގތ ަގެއއް.  ިގނަެއއްކޮށް އެތެ  ވ ރެ  ލައްކަ މ ހ ންނަށް

ްގލަދޭޝް މ ހ ން ތިބި. އެ ސަބަބާ ހ ރެ  ިގނަ ބަނ  ވ ރެ  ލަްއކަައށް  ވ ޖޫދ ެވެގން އައ މ ެގ ކ ރިޔަށް ވެސް ރާއްޖޭަގއި ެއއް

ބަނ އެތެރެެއއްމިހާރ   މ ހ ން  ދަތިކަންްގލަދޭޝ ން  އެކަމ ެގ  ބޮޑ   ވެހ ދި ވެސް    ނ ކ ރެވޭ.  އެންމެ  ފާހަަގކ ރޭ.  ން 

ިގނަ    ކ ރިން ައއިސްތިބި މ ހ ންެގ ތެރެއިން  ،މިޮގތަށް ތިބި މ ހ ންެގ ތެރެއިން   ،މައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގިއ ފާހަަގކ ރަނ 

ެއކ ަގއި އ ޅ މާ  ތަނ ަގއި  މި  ނެތި  ހ އްދައެއް  އެްއވެސް  އެތަން  ،ބަޔަކ   ޚިލާފ  ބާޒާރ މަތ ަގާއއި  ަގވާއިދާ   މިތަނ ަގއި 

 ހިންާގ ދިވެހި  އްދެންނެވި ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަވިޔަފާރިތައް ކ ރެވެމ ންދާ މަްއސަލަ. އެކަމަކާ ހެދި މި

އަޅ ަގނޑ     ފަރާތްތަކަށް، ާގނޫނާ އެްއޮގތަށް ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑ  ދަތިތަކެއް ކ ރިމަތިވޭ. މިހެން މިކަން އޮތ މާ

ދެއްވ ން. ެއކަން އެހެން ކ ރެވިއްޖެ ނަަމ އިއްލެއް ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ހޯދަހައެކަށ ެގންވާ  މި މައްސަލައަށް    ،އެދެން

ހަމަ ނަތ ޖާ އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ ދިވެހިންނަށް  އޮތް ބިލ ެގ އެންމެ ފ ރި  މިއަދ  ހ ށަހެޅިފައި މި  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ 

 ންނަވަން.ލިބޭނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި   ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  ،އަރ ވަނ އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ނޮޅިވަރަމް ދާިއރާެގ އަށް. هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ޢަބްދ މެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ޢަބްދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ   

. ކ ދި އަދި  ިވޔަސްޮގތެއްކ  ކޮންމެޔަޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއް މި

ފަށަންވެއްޖެއްޔާ ައލަށް  ވިޔަފާރިއެއް  ފަންތ ެގ  މެންބަރ ން   ންދިވެހިރާއްޖެއަކ   މެދ   މިތާ އިއްޒަތްތެރި  ނ ލިބޭ.  ލޯނެއް 

ންކަށް އަލަށް ޑިންގ އެްއަގއި އިންޖ ނ  ތެރޭަގއި ހަ މަސް، ހަތް މަސް ވާ ވާހަކަ. ބޭންކ ފާހަަގކ ރަްއވައިފި، ލޯނ  ނަަގން ބޭ

ކަމަ ބ ނާނެއަޅަންދާ  ެވއްޖެްއޔާ  ބަޔަކަށޭ.   ،ށް  ޚިދ މަތްދޭ  ފެރ   ލިބޭނ   ތިކަން  ލޯނެއް.  ނ ލިބޭނޭ  އަޅާކަށް  އިންޖ ނ  

މި ކަެމްއ  ތަޖ ރިބާކ ރި  އެކަމަކ   ޔައަޅ ަގނޑ   ލިބޭ.  ލޯނ   ެއސް.ެއމް.އ   ދަްއކާއިރ ،  ވާހަކަ  ލޯނ ެގ  ެއސް.އެމް.އ   ކ . 

ބ ނެެގން. އެއް މިލިއަން ދޭން  މ ހ ންނަށް ވަކި ވަރެްއެގ ކަޓެއް  ފަސޭހައިން ލިބެނ  އެތާ ލޯނ ދޭން ތިބޭލޯނ   އެސް.އެމް.އ   

އަޅ ަގނޑ ެގ ާގތް ރައްޓެްއސަކަށް  ބ ނެެގން ލިބޭ.  ރ ފިޔާެގ ލޯނެއް ވަރަށް ފަސޭހައިން އެއް ލައްކަ ރ ފިޔާ ކަޓަށް ދޭން

އިރ  މި  ެގން، ލޯނ  ލިބ ނ ލައި  އެއް މިލިއަން ރ ފިޔާެގ ލޯނަކަށް  .ލ   އެސް.އެމް.އ  ބެންކަށް ލޯނަކަށް ؛ދިމާވި ކަމެއް

ެއއް މިލިއަން   ؛ޢަލ  ކިޔާ ފަރާތަކަށް މި ލޯނ ޙައްސާން    މާތޮޑާ ފަރެސް  ލިބ ނ  ފިހާރަ ތަރައްޤ ކ ރަންެވެގން ލޯނ . ގދ.

ފިހާރަ ހަދަން ތަން ކ އްޔަށް    . ވެެގންފިހާރައެއް ތަރައްޤ ކ ރަން   ބަިއކޮށްފައި ެއއްބަިއ މި ލިބ ނ   ރ ފިޔާެގ ލޯނެްއެގ ތިން

ކިހިނެއް   ؟އްޔޭމ ދަލެއް ނެތެއް ނޫންހެ  ،ބ ނ   ހިފާފައި ފިހާރައަށް ބޭނ ންވާ ސެޓަޕް ހަދާފައި ދެން ލޯނ  ހޯދަން ދިޔައިމާ

ވެެގން ފިހާރައަށް ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ ކަމެއް  އެ ބޭފ ޅާެގ ހ ރި އެްއޗެހި މޯޭގޖ ކޮށްެގން ފިހާރަ ތަރައްޤ ކ ރަން  ؟މ ދާ ަގންނާނ 

.  ކ ރ . މިއަދ  އެ ބޭފ ޅާ ލޯނ  އެބަ ދައްކަންޖެހޭ މ ޅި އެއް މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް ވާވަރަށް. ލޯނ  ދިން އަދަދަކަށް ނޫން

ންނަ އިންޓްރެސްޓާ އެްއކޮށް އެބަ ލޯނ  ދަްއކަންޖެހޭ މިއަދ . ކޯޓަށް މައްސަލަ  ން ރ ފިޔާެގ ލޯނެްއެގ އެ އޮއެއް މިލިއަ

ންތ ެގ ވިޔަފާރި ފަ  ދައްކަން ފަށައިފި މިއަދ  އެ ބޭފ ޅާއަށް. އެހެންވ މާ، އެއ ތޯއޭ ކ ދި ައދި މެދ ެގންދާނެ ކަމަށް ބިރ 

މަސައްކަތް ިމައދ   ޮގތަކ ކ ރިއަރ ވަން ސަރ ކާރ ން  އެއް   ތިން  ެގލޯނ  ؟ކ ރާ  ދ ފައި  ބަިއކޮށްފައި  ލޯނަށް   ، ބައި  މ ޅި 

  ސަރ ކާރ ން މި ކަންތައްތައް ކ ރާއިރ  އެބަ   ،އަދި ފ ރިހަމައަށް ލޯނ  ނ ލިބެއޭ. އެހެންވ މާ  .ވާވަރަށޭ މި ދަްއކަންޖެހެނ 

ޮގތަށް ަމސައްކަތްކ ރާ  ކ ރިއަރ ވަން  ރައްޔިތ ން  ރަނަގޅަށް  މިއަށްވ ރެން  ހަ  ؛ޖެހޭ  އެމް.ޑ .ޕ އަށް ނިސްބަތްވާ  މިތާ  މަ 

ކަމަށް.    އިވަނަިއގަ   137  ޑ  ބޭންކ ގައިަވނަ އަހަރ  އިނ  ވޯލް   2018ދިވެހިރާއްޖެ    ،މެންބަރަކ  މިތާ ފާހަަގކ ރަްއަވއިފި

އިނ    ކޮންމެ  އި ވަނަިއގަ   147މިއަދ   ދާނ . ޮގތެއް ކަމަށް.  ދަށަށް  އެޅެމ ންދާތ ވެ  ހ ރަސްތަކެއް  ވިޔަފާރިތަކަށް  ވިޔަސް 
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  190ދަށަކަށް ނ ދާނެ ދ ވަހެއް ދ ވަހަކަށް.    ،ށް ވާނަމަްއ ކަމައްޖެައކ  ވިޔަފާރިކ ރަން ފަސޭހަ ތަނެދިވެހިރާ ؛ކ ރިއަރަމ ން

 ؛ފަންސާހެއްހާ ޤައ މަށް ވ ރެ ؛ވަނައަށް ވެއްޓ ަމކ  ފ ލަށް ެވއްޓ ން ކަހަލަ ކަމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް   147އިރ   ތްޤައ މ  އޮ

. އެހެންވ މާ، ކ ދި ދިޔައިރ   ފ ލަށް ނ ދާކަން މިއަދ  މިހާހިސާބަށްއެންމެ    .ވެއްޓިފަ  އޮތ   ވަރަށް މިހާރ  މި އެއް ޤައ މާ  37

މެދ  ވިޔަފާރިކ ރަ  އަދި  މޯ  ބޭންކ  ؛ންފަންތ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެން   ށްލްޑިްވސްއައޮފް  ފައިދާވ މަކ   ރ ފިޔާ  ބިލިއަން  ެއއް 

ެއއް ބިލިއަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން    ބޭންކ   ،އަތްޖަހަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން އ ފާކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން

ލާރި ؛ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަދ   .ެއއ   ކަށ ެގ  ަގއިެގ  ބޭންކ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަމެއް  ކަހަލަ  އޮފް    ފެލާލ ން 

% ށް  މޯލްޑިވްސްއަ ފައިދާވ ަމކ   ރ ފިޔާ  ބިލިއަން  % އިން  18ެއއް  ނަަގިއެގން  20،  ފައިދާވ މަކ     އިންޓްރެސްޓް 

ސަރ ކާރ  ކ ންފ ންޏެކޭ ކިޔާފައި އަޅ ަގނޑ މެން ނ ޖެހޭ އަތްޖަހާކަށް. އެްއ އަޅ ަގނޑ މެން އ ފާކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.  

ައޅ ަގނޑ  ނިންމާލަން ފ ރ ޞަތެއް ދ .  ؛އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލާރި ފެލާލަިއެގން އެޮގތަށް ހޯދާ ލާރި  ؛ބިލިއަން ރ ފިޔާ ފައިދާ 

ތަކަކ  ދިވެހ ންެގ އެންމެ އާދަިއެގ  ފެލާލ މ ެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ދި ވިޔަފާރިެއޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލާރި  

ތަންކޮޅެްއ    ،ންނާނ  ތަންކޮޅެއް އާދަިއެގ މ ސާރައެއް ލިބޭއި  އިކަންމަތ  ފިހާރައިަގ  .ގ ޅިފައި ހ ންނަ ވިޔަފާރިތައް  މ ހާއާ

ކ ެއއް. ެއކަމަކ  އެ ވިޔަފާރި ކ ރިައރ ވަން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ފ ރ ޞަތެއް ނެތޭ މިއަދަ ؛އާދަިއެގ ޢާއިލާައކަށް ނިސްބަތްވާ

އަޅ ަގނޑ    ؛އެކަންޏެއް ނޫންމި ސަރ ކާރ   ؛ ފެށ ނ އްސ ރެނެއް. އެއ  މި ޤައ މ ަގއި  ލޯނެއް ނ ލިބޭނެ ފަސޭހައެއްކޮށް

ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން ހަމަ ވިޔަފާރިއަށް ވަރަށް    2006  ާގތްަގނޑަކަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ސްކޫލ  ނިންމ ސ ރެހަމަ  ވެސް  

ނެއް ނ ލިބޭ މި ޤައ މަކ ންނެއް. ލޯނ  އަބަދ ވެސް މި ލިބެނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ލޯ  .ިގނައިން މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރިން

 ، ރިސޯޓ  އޯނަރ ންނަށް ލޯނ  މި ލިބެނ . އަލަށް ވިޔަފާރިެއއް ފަށާކަށް   ،މ އްސަނދިންނަށް  ، ރ ފިޔާ ހ ންނަ ފައިސާވެރި

ޔަފާރިތައް ބަނގ ރޫޓ ެވެގން  ކ ރަމ ންދާ ވިޔަފާރިއެއް ތަރައްޤ ކ ރާކަށް ލޯނެއް ނ ލިބ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިއަޅ ަގނޑ މެން  

އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތ ަގިއ އެ ވަރަށް ެއ މޯޭގޖ ތަކާ ެއއްޗެހި    . ދަނ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތ ަގިއ އެ ވަރަށް ފައިސާ ނެތ މަ  މި

، އަޅ ަގނޑ  ލިބޭ ޮގތަކަށް ނ ލިބޭ. އެހެންވ މާމ ހ ންނަށް  ވަރަށް އެ މޯޭގޖ ތަކާ އެްއޗެހި ހ ންނަ  ނެތ މަ. އެހެންވ މާ، އެ

އަލަށް ވިޔަފާރިެއއް ފަށަން ބޭނ ންވާ ފަރަތްތަކަށް އެ ވިޔަފާރިެއއް ފެށޭނެ ޮގތަށް   މި ބިލ  ނިމިެގންދާއިރ   ،ކ ރަންމ ދ ންއ 

މި ބިލާ ގ ޅިެގން ހަދާ ަގވާއިދ ތައް   ؛ސަރ ކާރ ން ަގވާއިދ ތަކާ ެއއްޗެހި  .ސަރ ކާރ ން ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް

ޮގތަށް ފަހިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ  ބޭނ ން  ށަންއާ ިވޔަފާރިއެއް ފަ ވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ވިޔަފާރިެއއް ކ ރެވޭނެ 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ށް.  ޝަރ ފަ އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ ްއވަރ   އަރ ވަނ ފ ރ ޞަތ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރ ފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރ 

 މަހެއްހާ ދ ވަސް އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑަށް މި   ޝ ކ ރިއްޔާިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. މި ވޭތ ވެދިޔަ ާގތްަގނޑަކަށް ދެ

ެވސް އަދި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    ނ އިރ  ވެސް އަދި މިހާރ އ ޅ    .އެކ ަގއި ގ ޅިެގން  އ ޅ ނ  ރަށްރަށ ެގ އާންމ  ފަރ ދ ންނާ

ޮގތް މަޢ ލޫމާތައް ބަލާއިރ  ވެސްޮގތ ން އެއް އެކި  ިވޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ހ ރި   ކ ދި އަދި މެދ   ،ކ ރެވ ނ   ފަންތ ެގ 

  ގެ ެގ އިޤ ތިޞާދ ވެސް ެއ ޤައ މެއް  ކޮންމެ ޤައ މެއްަގއި  ، ޮގންޖެހ ންތައް ވަރަށް ބޮޑ . ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން

 އެކ ަގއި ހިނަގމ ންދާ ޔާފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކ ން ޤައ މަށް ލިބޭ ނަފާ  އެ ޤައ މެއްެގ ކ ދި އަދި މެދ ައކ ،  70ނ ވަތަ %   60

ހ ންނައިރ  މިހެން  މި ކަންކަން  މެދ    ،ކަންކަން.  އަދި  ފަރާތްތަކަށް ރަނަގޅ  މާ  ކ ދި  ިވޔަފާރިކ ރާ  އ ލެއް  ޙަ ފަންތ ެގ 

ކަމެއް. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ    ތ ން އެ ޤައ މަކަށް ވަރަށް މ ހިންމ  އަދި ބޭނ ންތެރިއ ފެދ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ހި

އަޅ ަގނޑ     ެގންނައިރ ޮގތ ން ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙ   އެ ފަރާތްތަކާ ގ ޅޭ  ، ފަރާތްތަކަށްފަންތ ެގ ިވޔަފާރިކ ރާ  ކ ދި އަދި މެދ 

އެ ބޮޑަށް ވިސްނަން  ވަރަށް  އަދި  ިމއަދ   މެދ   ،ޖެހޭ  ބަދެކޭޮގތ ަގއި  އަދި  ފަސޭހަވާނެ   ކ ދި  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތ ެގ 

މާ  ، ޮގތަކަށް ރަނަގޅ   މ ހ ންނަށް  ެއ  އ ސޫލ ތަކާއި  ޙައަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތަކަށް  އ ފެއްދޭނެ  އ ލެއް 

ބައްޓަންކ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނޭގ ކަމެއް   ،ަގާވއިދ ތައް  ާގނޫނ ތަްއ  މެދ  ކ   ،އަދި    ދި އަދި 

އެހެންނަމަވެސް ިގނަ    ،ވަރަށް މަދ  ަވސ ލަތްތަކާ އެކ ަގއި   ،އެކ ަގއި   ިވޔަފާރިތަކަކ  ވަރަށް މަދ  ރިސޯސްތަކާފަންތ ެގ  

ކ ރ މަށް ެވސް އެހ ތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭ މ އްތިއަދި ިގނަ ބަެއއްެގ ބަނޑ ފ ރާނަ  ،ބަޔަކަށް ނިސްބަތ ން ވަޒ ފާތަކެއް ލިބޭ 

  ،އެ ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަ ެއންމެ ބޮޑ  އެއް ޮގންޖެހ މަކ   ،ކަން އޮތް ކަމ ަގއި ިވޔަސްކަން. އެހެން އެކަމެއް

ފަހަރ     އެކި  ،މ ޢާމަލާތްކ ރ މ ަގިއ ެއއްެވސް ވާހަކަެއއް ނ ވަތަ ެއއް ކަމެއް ނ ވަތަ އެްއ މަޢ ލޫމާތެއް  ދައ ލަތާ  ،ސަރ ކާރަށް

ހަމަ  ؛ތަކަށް ކަންކަން އޮތ ން. ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރ  ބައެއް މަޢ ލޫމާތ ކ ރަންޖެހޭ ފަދަ ޮގ  ތަކ ރާރ ކޮށް ެއއް މަސަްއކަތް

ޖެހ މަކ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް،  މިކް މިނިސްޓްރ އަށް ފޮނ ވަންއެ މަޢ ލޫމާތ  އަނެއްކާވެސް ރަޖިސްޓްރާއަށް ނ ވަތަ އިކޮނޮ

މެދ  އަދި  ކ ދި  ޮގންޖެހ މެއް.    މިއަދ   ބޮޑ   ަވރަށް  އޮތް  ވިޔަފާރިތަކަށް  ާގނޫނ ތައް އަޅ ަގނޑ ފަންތ ެގ  މި  މެން 

ދ ނިޔެ    ،އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ޒަމާން ބަދަލ ވަމ ންމެން  ބަދަލ ެގންނައިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ ،އިޞްލާޙ ކ ރާއިރ   

ށް. ދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ހަމަ އެ މަގ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ފައިތިލަ ސާބިތ ކ ރެވޭތޯ މަސައްކަތްކ ރ މަތަރައްޤ ވަމ ން

މިއަދ  ކޮންމެ އޮފ ހަކ ން ކޮންމެ އޮފ ހަކަށް ހ ށަހެޅޭ މަޢ ލޫމާތަކ   .  އޮތ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރިއަރާފަ  ޖ  މިޓެކްނޮލޮމިއަދ   

ބަދަލ ަގއި  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ބޭނ ންކ ރެވޭ  ތަނަކަށް  އެ  ހަމައެކަނި  ހަމަ  މަޢ ލޫމާތ   ،ވެސް  ިގނަ  ކަންކަމަށް  އަދި    ،ިގނަ 
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މަޢ ލޫމާ ެއކ ލަވަ ހަމައެއާެއކ ަގއި އެ  ޮގތަށް  ބޭނ ންކ ރެވޭ  ޭއެގ  ބަޔަކަށް  ިގނަ  ހެދ މަކ   އިތ ތަކަކ   މަޢ ލޫމާތ ތަކަށް  ލެވޭ 

ހަމަ ެއ    ،ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. ކ ްއެވެގންތޯ އެްއ މަޢ ލޫމާތެއް ެއއް އޮފ ހަކަށް ހ ށަހަޅާފައިކޭ ޮގތ ަގިއ   ދެޑ އަޅ ަގނ 

ދ  އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  މިއ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަ ؟ޖެހެނ މަޢ ލޫމާތެއް އަނެއް އޮފ ހަކަށް ހ ށަހަޅަން

ނަފާވާނެ ޮގތަކަށް   ޮގތަކަށް،  އިދާވާނޭފަތެދ ވެރިކަމާެއކ  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް    ަގއިއެކ   އަޅ ަގނޑ މެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ،  ބ ނާ ކަންކަން އެއް އޮފ ހަށް އެ މަޢ ލޫމާތ   މި އިޞްލާޙ ަގއި މި  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ   ،އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކ ރާނަމަ 

ފަތް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ. ޓެކްސް އޮފ ހަށް  ގާ ހ ށަހެޅ މ ެގ ސަހަމަ އެ މަޢ ލޫމާތ   އޮފ ހަށް  އަނެއްކާ އަނެއް  

މިކް  އަނެއްކާވެސް ރަޖިސްޓްރާއަށް ނ ވަތަ އިކޮނޮދެން  މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހެޅ މ ން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިއަދ  ތަކ ލ ފަކަށް ވާނެ ކަމެއް.    މިނިސްޓަރަށް އެ މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަކ  އެއ  ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން

ޓެކްސް އޮފ ހަކ  މިސާލަކަށް ނ ވަތަ  ؛ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ެއ މަޢ ލޫމާތ  ހަމައެކަނި އެއް ފަރާތަކ ން ލިބ ނ މަ  އެއަށްވ ރެ

 ހަދައިފި ށްހިއްސާކ ރެވޭ މަޢ ލޫމާތަ  ފަރާތްތަކާބެހޭ    މިކް މިނިސްޓްރ އަކ  ެއ މަޢ ލޫމާތ  ދެން ސަރ ކާރ ެގ ކަމާއިކޮނޮ

ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް    ޚާއްޞަކޮށް ކ ދި  ،ކަމަށް ވާނަމަ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް

ހަމަޔަފަސޭހަ ެވެގންދާނެ.  ރައ ސް  ކަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ބޭނ ން  ،އެއާެއކ ަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން  މ ަގއި    ،އަޅ ަގނޑ  

އަނެއްކާ  .  ބަރ ގައިން އަހަރ  މި ނިމިނެނ  ޑިސެރމްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ފިޒިކަލް ޓަ  ،އޮންނަނ   ކެޓަަގރައިޒްކ ރ މަށް ވެސް މި

ޮގންޖެހ ންތަކެްއ    ،ޖެހ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ޭއެގ ސަބަބ ން ވެސް ދަތިތަކެއްކ ރަންޖެނ އަރ ަގިއ މި ކެޓަަގރަިއޒް

އެ ކަމެއް.  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިމަތިވާނެ  މިޮގތަށް  އެހެންވ މާ،  ކަމެއް.  ާގތް  ނ ވ މަކ   އެކަން  ކަމަކަށް  ޕްރެކްޓިކަލް  ހާ 

އް ދިނ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ފަސޭހަ ކަމަކަށް  ލަތެކެޓަަގރައިޒްކ ރ މަށް ަވގ ތ  ކަނޑައަޅާއިރ  ވެސް އެކަށ ެގންވާ މ ހ 

އެއ  ޢަމަލ ކ ރަން އ ނދަޫގ ކަމެއް ކަމަށް    ،ވަކި ޮގތަކަށް އޮވެފައިވާނެ. އެހެންނޫނ ވިްއޔާ ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ަގއި  

ރަްއޔިތ ންނަށް ނ ވަތަ   .ބޮޑ ވާނެ ،ދަތިތައް ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް ނިކ ންނަ މައްސަލަތައް ނ ވަތަ  ވާނަމަ، އޭެގ ސަބަބ ން

ޑ މެން މި މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށް  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޭއެގ ދަތިތައް ކ ރިމަތިނ ވާނެ ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނ

ފަންތ ެގ ިވޔަފާރިވެރިންނަށް    ެގންނައިރ  ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ކ ދި އަދި މެދ މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ   .ެގންދަންޖެހެނ 

ބޭނ ން   ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ނިންމާލަކ ން  ކ ރަންޖެހޭނެ.  ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަކަށް  ފަސޭހަވާނެ 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިވެރިންނަކ  ަވރަށް ބޮޑ  ހިއްސާެއއް އަދާކ ރާ   ޔާތ ަގއި ކ ދި އަދި މެދ ހަތްތެރި ރައ ސް، ޤައ މެްއެގ  އިްއޒަ

އެ މ ހ ންނަށް ލިބޭ ވަސ ލަތްތަްއ އެންެމ    ،ބައެއް. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެ މ ހ ންނަށް ލޯނ  ލިބޭނެ ޮގތްތަކާއި

އަދި ފަސޭހައިން ކ ރިއަށް ދެވޭނެ ަމގ  ފަހިާވނެ ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ،  ތަކަށްފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރެޭވނެ ޮގ

 ބައްޓަންކ ރަންޖެހޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  ތައްާގނޫނ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކދެްއކެވ ން:

މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މާވަށ  ދާއިރާެގ    އަރ ވަނ ، ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  

  .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ ށް. މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢ ދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ބަދަލެއް ކ ޑަކ ޑަ  ވަރަށް  ެގނެވެނ   މި  މިއަދ   ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ 

ބަދަލެއް. އެ ބަދަލަށް ހަމަ އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ހ ރިހާ މެންބަރ ން ވެސް ތާއ ދ ކ ރަްއވަމ ން މި ެގންދަނ . 

ނިމިދިޔަ   ،އެއް ކަމަކ   .ވ މަ އަޅ ަގނޑ  ދެ ކަމެއް ފަހަަގކޮށްލާނަން   ވަގ ތ ކޮޅެއްކ ޑަ  ، މިއާއެކ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް 

ކ ރާ ޕާޓ ެގ ިއއްޒަތްތެރި  ވެރިކަން  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިންތިޚާބާ ގ ޅިެގން އިްއޔެ ހިއްސާކ ރެވ ނ  ބައެއް ވާހަކަތަކ ަގއި

މެޗް ނިންމާލ މޭ    .ވެެގންދިޔަ ޮގތެއް  ކަން އެނ ބަލާނޭ   ޖެހ މަ މެޗް ނިމ ނ މަޯގލް  ،މެންބަރަކ  ވިދާޅ ވި އަޅ ަގނޑ  ާގތ 

އަދި ހިމެނިެގން ދައްކާ ވާހަކަެއއް ޮގތަށް މި މިސާލ  ެގންނާކަށް   ،ވެ ޢަކ ން ވަކި ބަރ ޔަމ ަގއި މ ހިންމ . އަޅ ަގނޑ  މި

ރައ ސް އިއްޒަތްތެރި  ވިސްނ ަމކ ؛ ނޫން.  ކަންކަން  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފޭ  ެއޮގތަށް  ދައ ލަތ ަގއި    ރިަގތ ން،ިމ 

ބޮޑ  ބަދަލެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މ ސްތަޤ ބަލަށް ރޭވިެގން    ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑަކަށް ހިެއއްނ ވޭ މާ  އިންތިޒާމ ކ ރ ން

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިންތިޚާބާ ގ ޅިެގން ވަރަށް ،  ލައިފި ކަަމށް ވަންޏާއިނެއް. މި މިސާލ  ިވޔަފާރިއަށް ގ ޅ ވަ ެގނެވޭނެހެ

ނޫން   ކަށްޮގތަ  އް ހ ރިސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި އިންތިޒާމ ތަ  ،ދައ ލަތ ެގރ ަގއި  ިގނަ މަޝްރޫޢ ތަކެއް އިޢ ލާންކޮށްެގން ދިޔައި

ޮގތ ން އޭ.ސ .ސ  އޮތ  ކަށްވަޅ ަގއި.   ވަގ ތ  ކަން އޮތް  މި ؛އެ ކަންކަން ކ ރ . ސަރ ކާރަށް ކަނޑައެޅިެގން އެނޭގ އޭ.ސ .ސ 

އެ  . ޖެހ މޭ މ ހިންމ އޮންނަނ  ޯގލް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ މ ަގއި މި ،ދެން މިހެން މިކަން އޮއްވާ. ވެސް އެނޭގ އެކަން

އަދި    ،ފަންތި  ކަމަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ދި މެދ   ގައިއެ ވިސްނ .  މެޗް ނިމ ނ މަ ރެފްރ  ނ ބަލާނޭ  އްޯގލް ޖެހި ޮގތެ

ދައްކަ   އެއަށްވ ރެ ވާހަކަ  ވިޔަފާރިތަކ ެގ  ފަށާ  އަލަށް  ނ ވަތަ  ިވޔަފާރިތައް  ބޭން. އެސް  އި،ބޮޑ   މި  އެމް.އ   ދެން  ކާއި 

ބޮޑ  ބޭނ މެްއ މާނައެްއ ޮއތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ އިްއޒަތްތެރި  އްކ މ ެގ މާދެ ންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ ކަ

ޙަޤ ޤ  ޮގންޖެހ މަށް  ؟ ޙަޤ ޤ  ޮގންޖެހ މަކ   ކޮބައިތޯ  ،ރައ ސް. ދެން ދެވަނަ ވާހަކަައކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނ 

. ވަރަށް ހަމަ ރަނަގޅަށް ހިނަގމ ން  އަށްރައ ސް، އަޅ ަގނޑ މެން ފަޚ ރ ވެރިވަން ޓެކްސް އޮތޯރިޓ   ބަލާއިރ  އިްއޒަތްތެރި

ފައިވާނަށް    ކ ދި ވިޔަފާރިތަކ ެގ  އަންނަ ތަނެއް އެއ . އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ބޮޑ  މ ައއްސަސާއެއް ޓެކްސް އޮތޯރިއަކ 

ކައ ންޓަރ     ،ރެކްތައް ބަންދ ކ ރާނެ. ފިހާރައިެގ  ނެާގފިއްޔާ ދަްއކަން އަންޓެކްސް ނ ދައްކައި  ބަރާބަރަށް  އަރާ ބަލައިލާއިރ .

ކަމެއް  .ބަންދ ކ ރާނެ ހ ރިހާ  ިވޔަފާރިތައް ސަަވއިވް   މި  ނޭވާލ މަށް   ،ވ މަށް ޓަކައި ވެސް ކ ރާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ 

ބަލައިލާކަށް ވެސް ަވގ ތެއް   ، ވެސް ނ ވޭ ކަށް  ކ ރެވޭ ކަންތަޓަކައިކ ރާ މަސަްއކަތެްއ ޓެކްސް އޮތޯރިޓ އަކަށް އިހ ސާސް 
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ދެވޭނެ އެހ ތެރިކަމެއް އަމިއްލައަށް ދިރާސާެއއް ކޮށްލަިއެގން ވިސްނާލާކަށް ވެސް ބޭނ މެއް   ؛ޓެއްރނޯވޭ. އަދި އޮތް ކޮންފަ

ބޭންކަކަށް ދާންޖެހެނ   މި  ފަރާތްތައް  ފަށާފައިވާ  އަލަށް  ވިޔަފާރި  ހާލަތެއްަގއި  އޮތް  މިހެން   . ނ ވޭ. 

. ފައިސާެއްއ  ހ ރި ދިވެހި ޒ ވާނ ންެގ ެގ އިންޓްރެސްޓް. ވިޔަފާރިކ ރާނެ ވިސްނ ން އެބަ 15، %12، % 10% ދިޔައިމާ

ިގނަ މެންބަރ ން   ؛ބޮޑ  އަޅާލ މެއް ދެނ ކ  ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް ކަށް މާޔަ ތަކަކ ން އެބޭންކ  ދޭނެ ފަރާތެއް ނެތް. 

މިލިައނ ން ފައިދާ ޖައްސައިފ މޭ.   800،  700ބ ނޭ    ބައެކ  އެ  ބޭންކ ން ވަރަށް ޝަރަފ ވެރިކަމާ  ،ޮގތަށްްއވި  ފާހަަގކ ރެ

ބ ރަކަށ ެގ މަދ  ފެލާލައިެގން ޑިޕޮޒިޓަރ ންެގ ފައިދާ ެގންޮގސް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ދި   ،ދެންމެ މެންބަރަކ  ވިދާޅ ވި ފަދައިން

ހ ންނަށް ފައިސާއެއް  އެ މ   ، ެއއ އޭ އިޤ ތިޞާދ ެގ މައިބަދަައކ  ބ ނެފައި  ،ައކ ެއއ އޭ ދ ނިޔެ  ،ވިޔަފާރިތައް އެއ  ރަނޭ

ބަހައްޓާފައި ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭން ކަމަށް ވަންޏާ މިއ  ކޮންކަހަލަ    އްޕްރޮފިޓެ  ދިޔަ ފެލައިލައިެގން ނެރޭ  ދޭންވ މާ

ައޅ ަގނޑ  ހިމެނިެގން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނ . މ ސްތަޤ ބަލަށް  ؟ޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދެކެވެނ ދެކޮޅ ޖެހޭ ވާހަކައެއްތޯ އަ

އަދި    ،ކ ދި ވިޔަފާރިތައް  ،ދާއިރ ަގއި ޭގތެރޭަގއި ތިއްބަަވއިެގން މަސަްއކަތްކ ރާ ފަރާތްތައް  ރާވަިއެގން ކ ރިއަށް  ކަންކަން

ިވޔަފާރިތައް ވިސްނ ން އެބަ  މެދ   އެއަށްވ ރެ ދާއިރާއިން ެވސް - އ ،  ބޭރަށް އިލެކްޓްރޯނިކް   ،ހ ރި   ފަންތ ެގ  ކޮމާސްެގ 

  .ކޮމާސްެގ ވާހަކަ ދައްކަން-ން ހަތަރ  ދ ވަސް ހޭދަކ ރި އ މަޖިލ ހ ަގއި ދެތި   އި،އަދި މިތާނަގ  ޔ މަށް.ިއެގން ދިއަރަކ ރި

 މިތާަގއި ބަހ ސްކ ރިން   ތާ ަވންދެންމަސްވެރިކަމ ެގ ާގތްަގނޑަކަށް ހަތަރ  ހަފ ؟ ެވއްޖެތޯ  ކަމެއް ؟އެއަށް ކަެމއް ހިނަގއިފިތޯ

ޕްލެޓް ޕްލެޓް  7  އި،ފޯމާއޮފްޝޯ  އެޅ މާއިސަރަޙައްދެްއަގއި  މަސް،  ފޯމް  އި ގަ އެތާ   ންކްޓްރ ފެމަސް  ،ފެކްޓްރ ާއއި ޭގދޮށ  

ގ ޅިެގން މިހެން އ ފެދޭ ކަންތައްތަކ ން ވާ ފައިދާތަކެއްެގ ވާހަކަ.    ޮގސް އެކަތި އަނެއް ކައްޗާއ ފެދިެގން ނަފާވެރިކަން  

ހިނއެ ކަމެއް  އެބަ އިން  ޢަބްދ ަގހަމަ  ކ ރިން؟ ާގތޯ  މ ހައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ވެސް   ؛ޝަފ ޤްهللا އިމ  

 މިއަދ  ރިސޯޓ ތަކަށް އެ މ ހ ންނަށް ދެވޭތޯ  .ްގރާފަރ ންތަކެއް އ ފެއްދިކެމެރާ ދ ފައި ފޮޓޯ 1000 ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

  ،ހަމަެއއާެއކ   .ކ ރިހ ންނަށް ޚާއްޞަވިޔަފާރިތައް ދިވެ  ސްވެނިއާ 50% ؟ިވޔަފާރިތައް  ކޮބައިތޯ ސްެވނިއާ؟ ނަަގންފޮޓޯ  އެބަ

ޚާއްޞަ  50%ސްޕޯޓްސް  ވޯޓަރ  ،ޑަިއވިން ތަންފ ޛ ކ ރެވޭތޯދިވެހ ންނަށް  މިއަދ   ކައ ން؟ ކ ރި.  ތަކ ަގިއ  ޓަރ ކޮބައިތޯ 

ފައި ހ ންނަ  ކ ރިން ރޭވިސަރ ކާރ ތައް ބަދަލ ވ މަކ    ؟މިައދ  އެބަ  ކ ރެވޭތޯޛ ތަންފ   ،ދިވެހ ން ބައިތިއްބަން  ށްކޭޝިއަރ ންނަ

  ެއކި ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި   ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  6ކަންތައްތަކެއް ހ އްޓ މެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

އެހ ތެރިކަމާއެކ   ނ ގާއިމ ކ ރެވ  ކ ރެވޭތޯ  .އޭ.ޑ .ބ ެގ  އެކަން  އ އެސް.އެމް.  ؟އެކަން  ބ ނެފައި  ބޭންކެކޭ  ޑެވަލޮޕްމެންޓ    

އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލ ހ ަގއި ތިބެފައި ބ ނާ އެްއޗަކ ން ވަކި ފައިދާއެއް ވާނެ ކަމެއް ނޫން    ނިންމާލ މަކ  ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް

ބ ނ މަކ  އެހެންވ މާ، މިއަދ  މި ެގނެވޭ ބަދަލ ން ވަރަށް ބޮޑ  ބަދަލެއް ިވޔަފާރިތަކަށް އަންނާނޭ ބ ނާ  .އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ކ ރާ  ކޮލިފައިމިނިމަމް ވޭޖަށް    މިހާރ   ،ބޭސިކް ސެލަރ އަށް   ، މި ެވެގން އ ޅޭ ޮގތަކ .  ޯގހެއް. އެްއވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ

އަންނަ ބ ރަދަނެްއ  ސ އަށް  ބިއ ރޮކްރަށް އިތ ރ   އ ސޫލަށް އަންނަ ބަދަލެއް ޭއެގ ސަބަބ ން ވެސް އަނެއްކާ ވިޔަފާރިތަކަ
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ހަމަ ެއއްޗެއް   ށް އަޅ ަގނޑ ށް ަގބޫލެްއ ނ ކ ރެވޭ. އެހެންވ މާ، މި ބިލަކަފިޔަވަިއ އިތ ރ ކަެމއް ވާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ. ހިފ ދަންނަވާލ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަލ   ރ މެންބައިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މިލަންދޫއަރ ވަނ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ންދޫމިލައަށް. ރިޟާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޟާ ޢަލ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރިތަކަށް އިދާރ  ބަދަލ ތަކެއް އަންނައިރ ަގއި   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ! ކ ދި އަދި މެދ 

ންތ ެގ ވިޔަފާރިތައް  ފަ   ދެއްކެވި ޮގތަށް ކ ދި އަދި މެދ ވަރަށް ިގނަ މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ   ،އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނ 

އ ނދަޔ ދި ކ ރިއަރައި ހ ރި  މިއަދ   މ ަގއި  މެންބަރ ން  ިގނަ  މަްއޗަށް  މިވާހަކަ ޫގތަކ ެގ  މިހާރ    ދައްކަމ ން  ދަނ . 

ފަންތ ެގ    އެންމެ ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް އަދި މެދ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބިލ ން އަސްލ  ޙަޤ ޤަތ ަގއި މި ކޮށްދޭ ކަމަކ 

މިނިމަ ތެރެއިން  ވޭޖ މްވިޔަފާރިތަކ ެގ  މިނިމަ    ނ ވަތަ  ވޭޖ މްކަނޑައެޅޭ  ލިބެންޖެހެނ     ިގންތި  ،މި  ކ ރ މ ަގއި  އެ 

ވިދާޅ ވާ ޮގތަށް އިދާރ     އެ ؟ކިހާހިސާބަކަށް ދިޔައިމަތޯ؟ ނ ވަތަ ކޮން ިވޔަފާރިތަކެއްތޯ   ވާންޖެހެނ  ކޮންބައެއްތޯހަމަހަމަ

ތަކެްއ  އެކ ަގިއ ަވރަށް މ ހިންމ  ވާހަކަ  ޟޫޢާއ ބިލ ެގ ސަބަބ ން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  މަމި  އަންނަނ     ބަދަލ ތަކެއް މި

ކ ދި ވިޔަފާރިތައް   ،ދިޔައ   ޚާއްޞަކޮށް ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް ފާހަަގކ ރެިވެގން މި  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މެންބަރ ންެގ ފަރާތ ން

ނ ވަތަ  ޔ ދި ކ ރިއަރައި ކޮންސަރނަކަށް  ެވސް  މެންބަރ ންެގ  ހ ރިހާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަްއޗަށް  އ ނދަޫގތަކ ެގ  ހ ރި  މ ަގއި 

 އޮތ . އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ފާހަަގކ ރެވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިން   ރެވިފައި މިކަންބޮޑ ވ މަކަށް ފާހަަގކ 

އޮންނަން.   އޭޖެހެ  ދެވޭނެ ފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް އެބަދާނެ،  ކ ދި ިވޔަފާރިތައް ކ ރިައރައި  ،ވެސް ދައްކަމ ން ައއި ވާހަކަތަްއ އެއ 

އ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއެރ މަށް  ޤަ  ،ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް  ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް  ،ފ ރަތަމަ ކަމަކ 

ވިޔަފާރި  ހިންަގންޓަކައި  ކަމެއް  އ ސޫލ ން  ވިޔަފާރި  ނ ވަތަ  ފަރާތްތަކަށް  ،  ކ ރަން  ބޭނ ންވާ  ފަށަން  ެއ މަސަްއކަތެްއ 

 ިގނަ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެއްިވ  ށްކަމެއް. ވަރަ  ަވރަށް މ ހިންމ   ،ކ ަގއި ލިބޭނެ މަެގއް އޮތ ން އެއ އެ  ފ ރ ޞަތ  ފަސޭހަކަމާ

ހަމަ އެ ިވދާޅ ވާ ޮގތަށް ވަރަށް ިގނަ،  ލޯނ  ހޯދ މ ަގއި ހ ރި އ ނދަޫގތައް. ވިޔަފާރިއެއް ފެށ މަށްފަހ  ލޯނ  ހޯދ މ ަގއި  

ށްލަން ަވސް ލޯނެއް ހޯދ މ ަގއި ހޭދަކޮދ އަހަރ   2  ،އަހަރ   1އ ނދަޫގ ހާލަތ ަގއި   ދަތިށްވަރަ،  ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތައްވަރަށް  

ތިޞާދ  ކ ރިއެރ ވ މަށް  ވިޔަފާރިތައް އ ފެއްދ މ ަގއި ޤައ މ ެގ އިޤ   މ ަގއި ނ ވަތަޔ ދިއިޖެހޭ. ކ ދި ިވޔަފާރިތައް ކ ރިއަރަ  އެބަ

ޖެހެއޭ ިވޔަފާރިތަކަށް    ތެރެިއން އެބަ  ސަރ ކާރ ން ނަމަވެސް ނ ވަތަ ކޮންމެވެސް އ ސޫލެްއެގ  ،ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ 
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ވަންނަން   މާއަލަށް  ފަހި  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތް  ފަސޭހަކަމާ  ،އ ލެއްޙަބޭނ ންވާ  ކ މެވޭނެ  ނ ށް  ތަކައެކ ަގއި 

 މެދ  އަދި  ހިސާބ ން    އެ  ނ . ފެށ މާކ ޑަކޮށް ފަށާ  ޖެހެއޭ ހ ޅ ވައިދެވެން. އޭރ ން އެންމެ  ބަށިތަކެއް އެދޮރޯ  ،ޮގތްތަކެއް

މ ޢާމަލާތ ކ ރެވޭނެ ފަސޭހަ   ލޯނ ތައް ހޯދ މ ަގއި ވެސް ބޭންކ ތަކާކަށް ބަދަލ ވ މ ެގ އިތ ރަށް ބޭނ ންވާ  ޔަފަންތ ެގ ވިޔަފާރި 

ެއކ ަގއި    މާ ފަސޭހަކަމާ   ، މާ ފާަގތިކަމާ އެކ ަގއިރެވ   ިމައދަށް  ،ޮގތްތަކެއް ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާ އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނ 

ކ ރިއަވިޔަފާރި އޮތ ންދާނޭެގއިރަ ތައް  ކ ރިއެރ މ ން  ވިޔަފާރިތައް  ކޮ.  ފައިދާެއއް  ކ ރިއަ؟ ތޯން  ،  ރައިެގން ވިޔަފާރިތައް 

ސް މި ިގނަވަނ .  ވެއާމްދަނ     ބޭަގއި ދައ ލަތަށް ލިތ ވިޔަފާރިތައް ިގނަކ ރެިވެގން ޙަޤ ޤަ،  ވިޔަފާރިތައް އިތ ރ ކ ރެވިެގން

ސްތައް ދައ ލަތަށް ޓެކް   ކޮންމެ ަވއްތަރަކ ން ިވޔަސް  ،ސްރ ޢާއިން ވިޔަސް އަދި ބ .ޕ .ޓ  ކަމަށް ިވޔަޛަ  އެއ  ޖ .އެސް.ޓ ެގ

ިގނަ ިވޔަފާރިތައް ފަށަން ބޭނ ންވާ ފަސޭހަ ،  ން ބޭނ ންވަނ ށަ ރިތައް ފަން. ިގނަ ވިޔަފާެގލިބޭނ  ިގނަ ވިޔަފާރިތައް ފެށި 

މިދިޔަ ކޮިވޑ ެގ ދަތި    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ ބޭނ ންވާ މާލ  އެހ ތެރިކަން.    ށްލ  ނ ވަތަ އެ ބޭފ ޅ ންނަ އ ޙަމާ

އެކިއެކި ޕެކޭޖ ތަކ ެގ  ހަމަ  ނ ދިނ މަށް ޓަކަިއ  ސަރ ކާރ ން ވަރަށް ސަމާލ ކަންދ ެގން ވިޔަފާރިތައް ބަނގ ރޫޓ ިވޔަތ ަގއި  ލަހާ

އަދި    ިއ،ލ ަގއި ޖެހ ނަނ ދިނ މަށް ޓަކައި އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސާހާރ ޢާއިން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތ ން ދަތި  ޛަ

ޓަކައި ވެސް އެކިެއކި ޕެކޭޖ ތަކ ެގ ތެރެއިން މާލ  ެއހ ތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދެމ ންދިޔަ. ނ ދިނ މަށް  އެކިއެކި ވިޔަފާރިތައް ފ ނޑ ނަ 

ިވޔަފާރިތަްއ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑ  އ ނދަގ ލަކ ން މި ފާހަަގކ ރަްއވާ ޮގތަށް  އެހެންނަމަވެސް، ިގނަ މެންބަރ 

ބޭނ ންވާ ލޯނ ތަްއ   ޙަޤ ޤަތ ގައިބޭންކ ތަކ ން    ،ތަކ ންތްބި ފަރާރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ނ ވަތަ ތި ކ ރ މ ަގއި މާލ  އެހ ތެރިކަން ފޯފ ޅާ

ަގކ ރެވޭ އެހެން ނ ކ ތާއެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް،  ހަފާ  ޑަށްއ ނދަޫގތައް. ހަމަ އެއާއެކ ަގއި އަޅ ަގނ ހޯދ މ ަގއި ހ ރި ދަތި

ރާއިރ ަގއި މި އޮންނަ ބޭންޑ ތަކ ެގ ކ ނ ންބޭ ކަރަންޓާ ފެނާއިން، އާންމ  އ ސޫލ ން ބޯ ލ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވިޔަފާރި އ ސޫ

 ވިޔަފާރި  ޔާއް ޖެއެއް ެވއްފާރިޔަ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަދ  ކޮންމެހެން ވެސް ހަމަ ދައްކާލަންޖެހޭ ވާހަކައެއް މިއ . ވި 

  ތަ ގ ނަ ނ ވަ  އަގ ެގ ދެރ ކޮށްދޭ  ގ  ވަރަށް ަމތި. އާންމ  ރައްޔިތަކަށް ފޯއަރ ކ ރ މަށްފަހ  ކަރަންޓ  ޔ ނިޓެއްެގ  ޓަރަޖިސް

އެ    ތިން ހަމަ  ފެން  އެއ  ލ ސޫއ  ގ ނަ.  ބޮޑ   ވެސް    ން.  ވެސް  އ ނދަގ ލެއްވަރަށް  ކ ރ ަގއި  ތަންކޮޅެއް  އަޅ ަގނޑ    .

ކ ން ތަރ ކޮށްދޭ ފަރާތްހ ރި ހަމަ މި ނ ކ ތާ ފާހަަގކޮށްލިން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ކަރަންޓ  ފޯ  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަ

މި   ،އާންމ  ރައްޔިތ ންނެކޭ ެއްއ އ ސޫލެއް އެ ޔ ނިޓ    ،ިވޔަފާރިެއކޭ   ،ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ން ވެސް އަދި ފެން ފޯރ ސްވެ

ބޭންޑ ތަކ ގައިއޮ ފަރަ  ންނަ  އަގ   އަޅ ަގނޑ ގ އޮންނަ  ކ ޑަކ ރަންޖެހޭ.  މަ   ކ ރ ން  އަޅ ަގނޑ   ޢ  ހަމަ  ޓަކައި  ލޫމާތަށް 

ކޮށްލަން. އާންމ  ަގއި ހިއްސާޢ ައޅ ަގނޑ  ބޭނ ން މި މައ ޟޫ  ކޮށްފައި އޮތް މަޢ ލޫމާތެއް އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، މިއަދ ފ ސާ

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ޅިޖޭަގއި މިހާރ  މި ދަނ  ބޯފެނ ެގ ސާފ  ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރެވެމ ން މ އްމ ޅި ދިވެހިރާ ؛ރައްޔިތ ން

ބަލާއިތ ރައްޔި ބޭންޑަށް  ބޯފެނ ެގ  ބޭނ ންކ ރާ ސާފ   ފަރ ދަކ   އާންމ   ފެން މި    ތަމަފ ރަ  ،ަގއި ރ ންނަށް.  ޓަނ ެގ  ތިން 

ދެަވނަ  ރ   22ކަނ   އް ވި ތިން  45ޓަނ     3ފިޔާއަށް.  އެހެން  90ޓަނ     3  ނަވަރ ފިޔާއަށް.  ޖ މ ލަ  ރ ފިޔާއަށް.  ވ މާ، 
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.  ރ ފިޔާއަށޭ  45  ނ ބެފެން ޓަނެއް ަގންނަން މި ލި  ،ކ އަރ ފިޔާ. ޭއެގ މާނަ  45ޓަނ ެގ ފެނަށް މި ޖެހެނ     9  އެްއކޮށްލ މާ

 ޓަނެއް މި ލިބެނ  ންޓަނ  ފެން. އެހެންވ މާ، ފެ  15  ،ޓަނ   10އެބަ ބޭނ ންކ ރޭ    ްއަގއި އާންމ ކޮށްމ ހަކ  އ ޅޭ ެގއެ  4

މިއ    ،އަށް. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނ ޔާފިރ    22ންނަނ   މި އޮ  ންޑ ބޭމަ  ތަ ރ ފިޔާއަށް. ެއކަމަކ  ފ ރަ  45

 އަޅ ވާފައި ހ ރ މާ  ބޭންޑ   ނިޓ ޔ ށް ކަރަންޓ  ވެސް  ތަމިޮގ  ހަމަ  ،ބޭނ ންކ ރ މ ގައިން  ފެސް  ވެނަށް  ންއަދި އާންމ  ރައްޔިތ 

ދެން   ރެ މައްޗަށް ދިޔައިމާވ   ޓަނަށް  10 އޮންނަ ކަމަށް.  ސަ ން މައްޗަށް ގޮއްނ ފެނ ެގ އަގ  ވަރަށް ބޮޑ ތަބޯކަރަންޓާއި  

 ޖެހޭ ދެ  އ ޅޭ ެގއަކަށް ާގތްަގނޑަކަށް އެބަރިމ ހަކ  ދި  4ކ  އާންމ   އަޔާ. ޭއެގ މާނަރ ފި  90ކޮންމެ ޓަނަކަށް އަނެްއކާ  

ރ ހާ  ންތި  ،ހާސް ޖެހޭ. ވިޔަފާރި    ނަށް ދައްކަން. މި ބޭންޑ ތައް ކ ޑަކ ރަން އެބަފެ ޔާ ފެނަށް ދައްކަން. ސާފ   ފިސް 

،  ނ އި ފެން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާޓާސް ކަރަންވެށް  ކަތްތަތައް ހިންާގ ފަރާއ ސޫލ ން އަދި ވިޔަފާރި

ރެވޭ. ވޮލިއ މް އިތ ރ ކ ރ މަ އެބަ އިތ ރ ކ    ބޭނ ންކ ރާ ވޮލިއ މް  ޖެހެއޭ. ބޭންޑ ތައް ކ ޑަކ ރ މާ  މި ބޭންޑ ތައް ކ ޑަކ ރަން އެބަ

އެބަ ސްޓޯރކ ރެވިފައި  ފެން  އެއްވަރެއް.  ރޭޓ   ޖެހޭ  ހަމަ   ހަމަ  ރަްއޔިތ ން  ކެޕޭސިޓ އެްއ.  ބޮޑ   ވަރަށް  ހަމަ  ހ ރޭ 

ހ ރޭ ފެން ސްޓޯރކ ރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ފެނ ެގ    އެބަވަރަށް    ފެން ބޭނ ންކ ރެވޭ  ،ރަށްކޮށްފައި ފ ދި އިތ ރ ާވވަ ންބޭނ 

މި އޮންނަނ  އ ނދަގ ލެްއ  ރައްޔިތ ންނަށް  ބޭނ ންާވވަރަށް ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި    ގ  ބޮޑ ވ މާއަ ކަރަންޓ ެގ    ނ ވަތަ  އަގ  ބޮޑ ވ މާ

  ، ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނ   ބަޑ ތައް ވެސް ކ ޑަކ ރަން އެންކ ރިމަތިވެފަ. އެހެންވ މާ، އާންމ  ފަރ ދ ން ބޭނ ންކ ރާ ބޭ

މްދަނ އެއް  ލިބޭ އާތަ  ނ ވަ  އްއިދާއެ ފަވާ  ވެސް    ހާރ މިކޮށްލެވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، ހަމަ  ދޫއެްއ ބޭންޑެްއެގ ޮގތ ަގިއ މި  

މަށް ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ  ލޯނ ތަްއ  ކ ރިއެރ ވ   ބޭނެ ކަމަށް. ވިޔަފާރި އ ސޫލ ން ކ ދި ިވޔަފާރިތައްއެއަށްވ ރެ އިތ ރަށް ލި

މެކޭ. ވަރަށް  ކަ  ހިންމ ވ ރެ މާ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމ ތަކެއް ވ ހާ އަވަހަކަށް ހަމަޖެއްސ މަކ  ވަރަށް މ   މިހާރަށް

ވިޔަފާރި  ؛ނ ންވާެއކ ަގއި ައދި ބޭންކ  މެދ ވެރިކޮށް ނޫނަސް ފަށަން ބޭ  ފަސޭހަކަމާ  ،ފިަވއިއް ިގނަ މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރަ

މ ކަމ ެގ  ހިންމ   ެގއިންތިޒާމެއް އެހ ތެރިކަމެއް ލިބޭނެ  އަލަށް ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފަސޭހަިއން މާލ     ،ފަށަން ބޭނ ންވާ

ތާއ ދ ކ  ެއކަމަށް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ދަރަވާހަކަ.  އަޅ ަގނޑ   ފާސްެވެގންދި  ،ވާނ ންނަން.  ބިލ   ެއކ ަގިއ  ޔ މި  މާ 

އެއާއެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ދޭންޖެހޭ އެންމެ  ހަމަ  އަދި    ،ކ ަގއި އެ  މާރ ކ ިގންތި  ިގންތިކ ރެވޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނި ވަޒ ފާ އަދާކ ރާ  ޔ ދިވިޔަފާރިތައް ިގންތިކ ރެިވެގންމި  ކ ޑަ އ ޖޫރަ ދިނ މަށް ޓަކައި   މަކ  ވެސް 

 ރައ ސް، ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.   ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި. ވަރަފަރާތްތަކަށް މ ހިންމ ކަމަކަށް ވެެގންދާނޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ 

ރައ ސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މެޝ ކ ރިއްޔާ  އަދި  ކ ދި  އަޅ ަގނޑ މެން  ިމއަދ   ެގނެވޭ    ދ ޙަޤ ޤަތ ަގއި  މި  ބިލަށް  ފަންތ ެގ 

މި   ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްބަދަލެއްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް    ވާހަކަައކ    މަމް ވޭޖާ ގ ޅިެގން ެގންނަންޖެހޭނިމި  ،އިޞްލާޙަކ 

  ކާ ޤައ މ ެގ އިކޮނޮމި  ވިދާޅ ވެއްޖެ ިމއަދ  މިފާޑ    ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަރަށްށ  ން މާވަބިލަށް ވާހަކަދައްކަމ 

މާ ބޮޑަށް    ،ޭގނެ ނކޮންމެެވސް ވަރަކަށް އެ  ސް ކްދެން އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން ެއ ބޭފ ޅާ އިކޮނޮމި  !. ރަނަގޅ ދޭތެރޭ

އެހެންނޫނަ ސަރ ކާރ ގަ   ،ނަމަވެސްސް.  ބޭފ ޅާިއކޮނޮ  އިނިމިދިޔަ  އެ  ހ ންނެވ   މިނިސްޓަރަކަށް  އިނޭގތޯމިކް     .

ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލައިލަން. އަޅ ަގނޑ  ދ ށިން   ޤައ މ ެގ ހާލަތ  އޮތ  ކިހިނެއްތޯ އެބަ  ހ ންނެވިއިރ ަގއި މި

 މ ންދިޔަތާބ  އެ ބޭފ ޅ ން ބަލަހައްޓަކިއެއ  ގ ޑްސް ސޭލްސްެގ ޮގތ ަގއި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ހިސާބ  ؛ކޮސްޓް އޮފް ގ ޑްސް 

  ،އްކ  ނެޓް ސަރޕްލަސްެގ ޮގތ ަގއި. ްގރޮސް ޕްރޮފިޓް އެ ބޭފ ޅ ން ދެއެ ބޭފ ޅ ން ދެއްކ   ސަރޕްލަސްތަން. ްގރޮސް  

ކ ންފ ނިތަކ ތ ރައްޔި އެ  ހިސާބ ތައް ންނަށް  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  މިޮގތަށް  ޮގތ ަގއި.  ޕްރޮފިޓ ެގ  ނެޓް  އެއ   ހިސާބ ތަކ ން  ެގ 

 އި  މި ހާލަތ ަގެގއަދ  މިެގރާއްޖޭ ެގ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަކަށް އިން ބޭފ ޅަކ  މިއް ސަރ ކާރެއެ ޔަކ  މިއަދ  ބައްޓި ބެލެހެ

ވައިލ . ޙަޤ ޤަތަކ  ދަންނަމި  ދެއްކ ަމ ޙަޤ ޤަތ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް    ެގ ވާހަކަސް އިކޮނޮމިކް

ން ވެސް އެބަ  ކ ހާލަތ ަގއި ދ ނިޔޭެގ ިގނަ ފަރމްތަ  ތިޞާދ  މި ދަނ  މި ކޮވިޑ ެގއިޤ   ،ސްޤައ މ ެގ އިކޮނޮމިކް   ދ  މިއަމި

. ހަރ ދަނާ ކަންޞާދ ތިތިޞާދަކ  މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ހަށް ރިކަވަރވެެގން ކ ރިއަރައިެގންދާ އިޤ ވައެންމެ އަ  ،ަގބޫލ ކ ރޭ

މަ ހަސް،  ވެނަމަ. އެހެންން އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ެއޮގތަށް އެ ކަންތައްތައް ކ ރިއަށްދާނ ގެ އް އެޅި ކެ ރަނަގޅ  ފިޔަަވޅ ތަ

މިއަދ  ވެސް   ؛ސްތެރި ރައ ތްޒަ ސް. ިއއް ެގސްޓްހައ   ،ޚާއްޞަކޮށް ކ ދި ިވޔަފާރިވެރިން  ،ން ބޭނ ންލައަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށް

ބޮޑ  ފަރާތްތަކަންބޮޑ   ވަރަށް  ހިންާގ  ެގސްޓްހައ ސް  ިގނަ  ހަމަ  ދަތިބޭފ   އެ  ،އްވ ެމއް  ލިބ މ ެގ  ލޯނ   ން. ކަޅ ންނަށް 

އަދި އެހެނިހެން    އި،އިންޓްރަސްޓް ބޮޑ ވ މާ  ،ސް ދިގ ވ މާއި ން ލޯނަށް އެޕްލައިކ ރ މ ެގ ޕްރޮސެ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ބ ނިހެ

މަވެސް،   ހެދި އެ ލޯނ  އެ ބޭފ ޅ ންނަކަށް ނ ލިބޭ. މަދ  މ ހަކަށް ނ ލިބޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންނަކާ ބައިވަރ  ކަންތައްތަ

  އްކޮށް ެއއާއެ   ންނަން. ހަމަެގއްލެއް  ހަޖެހޭ    ބަމެން އެއަޅ ަގނޑ   އިސޫއަށް  އެ ކަށް ނ ލިބޭ. ެއހެންވ މާ،  ނަިގނަ މ ހ ން

  އެއް    އަދާކ ރާއްދައ ރެ  މ ހިންމ ށް  ރަވަ  ،ތިޞާދ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ   ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ެއބަ ދައްކާ. އެހެންނަމަވެސް،  ށް  އަހަރަކ  ޓެކްސައެއް  . ދައ ލަތަށް އެތައް މިލިއަން ރ ފިޔާކަކ އް މި ެގސްޓްހައ ސްތަބައެ

އެކަ އެންމެ  ސ ވާލަކ ،  ެގސްށ އަޅ ަގނޑ ެގ  ެއ  ޮގތ ަގއި  މާކެޓްކ ރެވޭތޯއޭޓްހައ ެގންވާ  ވެސް    ހަމަަގއިމ ؟ ސްތައް 

އެބަ ދެން. ވެސް  ޓެއް  ޖެރެއް ނ ފެނޭ. އެމް.އެމް.ޕ .އާރ .ސ ައށް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ އަހަރަކ  ބަކަށް އެ މަންޒައަޅ ަގނޑަ

ތަފ ސ ލެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ލިބޭ. ހަމަގައިމ   ެގ، އެ ބަޖެޓ ެގ ބޭނ ންކ ރާ ޮގތ ސްހެންނަމަވެއެ ވެސް    މާ ބޮޑ  

ކ ރ   މާކެޓިން ކަންތައްތަކެއްތޯ،  ކޮންކޮން  ހ ރ   ޚަރަދ ކޮށްފައި  ބޭފ ޅ ން  އެ  ޚަރަދ ކ ރ   ކެއްތޯއްތަކަންތަކޮން  އަށް   ،
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 އްތަނެ  ތައް މާކެޓްކ ރާވެސް ެގސްޓްހައ ސް  ގައިމ މަނޑ މެންނަކަށް ނ ލިބޭ. ހައަޅ ަގތައް  އިލްސްޑ ޓެ  ، މިކިހާވަރެއްތޯ 

ޓޫރިޒަމް   ؛އަޅ ަގނޑ މެން  ލެއްަގއި ެވސްހާކޮންމެ    ޖެހޭ  އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ މެން ެއބައަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ.  

ޮގވާ ކ ރ މ ެގ  ށް ެގސްޓްހައ ސްތައް މާކެޓ  ޚާްއޞަކޮށް އެމް.އެމް.ޕ .އާރ .ސ  މެދ ވެރިކޮ  ،ލަންމިނިސްޓްރ އަށް އަޅ ަގނޑ  

ައޅ ަގނޑ   ؛ވ ރެ ފ ޅާކ ރަން. ހަމައެާއއެކ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ރަށްކަންތައްތަްއ މިހާ

ބ ނިހެން މި  ،ކ ރިން  ނަާގ  ބޭންކ ން  ޮގތ ަގއި  ލޯނ ެގ  އިންޓްރަސްޓް  ބޮޑެތި  ެއންމެ  ބޭންކ ތަކަކ   ޤައ މ .    ޤައ މ ެގ 

އި ލާރި  އެހެންވ މާ، މިވެސް ބޭންކ ގަ   .3% ނ ވަތަ    2.3%ނ   މި ލިބެ  ށްފިކްސް ޑެފިސިޓަ ؛އެހެންނަމަވެސް، އެފް.ޑ 

ޮގތ ަގއި ބަހައްޓައިެގން ހޯދަން ބޭނ ންވާ މ ހ ންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑ  ެގއްލ މެއް.    ެގއެފް.ޑ  ބަހައްޓަިއެގން އެއިން އާމްދަނ   

ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރާއިރ ަގއި އެފް.ޑ ެގ  ބޭންކިންގ  އެހެންވ މާ،އެބަ ދ ރ ވޭ.   ވެސް ވަރަށް ިގނަ މ ހ ން  ކަމާއެހެންވ މާ، މި

ޓް އަޅ ަގނޑ މެން ންމް ފައިވް ޓ  ޓެން ޕަސަމަޖެހޭ އިންޓްރަސްޓް މިނި  ބަވެސް އެން  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބަހައްޓާ ލާރި

ފަހަރ  އަދި   ނ ވަތަ ބައެއް  12ނ ވަތަ %  10ޅ ަގނޑ މެން އެބަ ނަަގން %ން. ެއއ  ލޯނ  އިންޓްރަސްޓް އަރަކ އިތ ރ 

ދ ނިޔޭެގ ތަރައްޤ ވަމ ންދާ   ިއ،އަށް. އެހެންވ މާ، މި ނިޒާމާ  13އެބަ އަރާ %   އެޑްކ ރ މާ  1ެގން % ޖ  ލައިއެޑްމިން ޗާ

ރޭންޖ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ، އެ  ސްޓަމަށްސިެގންދާ    ނިޒާމ   ންކިތަކ ެގ ވެސް ބޭންމ އ ޤައެހެން    ވާތަރައްޤ ވެފައިއަދި  

ފިކްސް  ކ ރިއަރަިއެގންދާނެ.    ކ ރ މާއިންޓްރަސްޓ ތައް  ވިޔަފާރިތައް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ  

އިއެ އާހަމައެ ބޭނ ންއް ކ   ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ރައ ސް،  މެދ   ؛ޒަތްތެރި  އަދި  ވާހަ   ކ ދި  ވިޔަފާރ ެގ   ކަފަންތ ެގ 

 އެންމެ  ހ ރި  ރައިމް އެްއ ލޮކޭޝަނ ގައި ޕްމެއެން  އެ ރަށ ަގއި އޮތް  .މަތިވެރި  އއ. ؛ކާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއްދަ

ެވއްޖެ އެ ެގސްޓްހައ ސް ހ އްޓިފަިއވާތާ.    އެތައް އަހަރެއް ؛ރި ރައ ސް ތްތެބޮޑ  ެގސްޓްހައ ސް މިއަދ  ވަނ  ހ އްޓިފަ. އިއްޒަ

ތަނެއް ހިނަގމ ންދިޔަ  ެގސްޓްހައ ސް  ،ބަރާބަރަށް  އެ  އެ  ްއޔަށްކ   ިވޔަފާރިވެރިޔަކ   ހަމައިން  އެއްކޮށް ތަ  ނެގ ާމ  ން 

 ިގނަ މ ވަްއޒަފ ން މަސައްކަތްކ ރަމ ންދިޔަ ތަނެއް. އެ ރަށ ެގ ފިހާރަތަކަށް ެއ  ރެވ   ށްހަޅ ސާ އްޓިފައި އޮތ . އެ ރަށ ެގ  ހ 

ސްެގ ސަބަބ ން ދިޔައ  ކ ރިއެރ ންތައް ލިބެމ ން. ވިޔަފާރިތަކަށް ތަފާތ  ިގނަ ޮގތްޮގތ ން އެ ެގސްޓްހައ   އިރަށ ެގ އެންމެހަ

ތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އެތަްއ ވިޔަފާރި މ ޢާމަލާތްތަކ ަގިއ    އެއެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ވަނ  އެ ެގސްޓްހައ ސް ހ އްޓިފަ.  

މި ޖެހ ނ    އަޅ ަގނޑ  ިމ ވާހަކަ ދައްކަން ؛ރައ ސް  ޒަތްތެރިއެތައް ބިލ ތަކަކަށް ފައިސާ ނ ދައްކާ. އިއް ހ ރި  ކޮށްފައި  

ރަށް ވައްލެއް ނ ލިބޭ. މަތިވެރ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ  ހަ  ކަށްޔަފިން. އަދިެވސް މިއިތަކ ރާރ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  މި ާވހަކަތައް ދައްކަ 

ޮގވާ ެއއ . އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް  ައވަހަކަށް    ،ލަންބޮޑ  ޝަކ ވާެއއް  މޯލްޑިވްސްއަށް ދ ފަިއާވ    ލަބ ރިޗް ކ ވ ހާވެސް 

ތަނ ން މަތިވެރ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް މިއަދ  ލިބެމ ންދާ ެގއްލ ން އެ ރައްޔިތ ންނަށް    އެ  ،އްލ ކޮށް ހަލަ  މިާއެގ މައްސަކާޒާ

ިމ   ؛ން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްޔ ހަމަޖެހިެގންދި  ތަނެްއެގ ޮގތ ަގއި އެތަން  ެގތަނަކ  މަތިވެރ ެގ ރަްއޔިތ ން  އެ  ،ހޯދައިދ 

 ކ ރިން ބ ނިހެން ެއ ރަށ ެގ މ ޅި ޓޫރިޒަމް މިއަދ  އެ   ޅ ަގނޑ ވާހަކަ ނ ދަްއކާ އަޅ ަގނޑަކަށް މިއަދަކ  ނ ހ ރެވޭނެ. އަ 
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އޮތް ރަށް. އެ ރަށ ެގ އެންެމ  އް ފަ. އެއ  އަތޮޅ ެގ ދާއިރާަގއި އޮތް އެންމެ ރ ތި ެއއް ރަށް. އެންމެ ރ ތި ބ ޗެ ޓިވަނ  ހ އް

  ، އްޓ އެރޫމ ެގ ބޮޑ  ޕްރޮޕަ  43  ތްނިމިފައި އޮ  އިހަދަ  ،ެގ ބިެމއްޓަރ ހެކްހާސް    ޕްރައިމް ލޮކޭޝަނ ން ސާޅ ސް އެތައް

ދައ ލަތަށް   ންނ ތަ  އެލާފަ.  އި ރ  ހ އްޓަތަން އެހެ  ިގ ފަރާތ ން އެތަން ކ އްޔަށް ނެ   އެ  އް،  ތަނެތްންޓަށް އޮބ ޗް ފްރޮ

ތަން   ދައްކަންޖެހޭ ކ އްޔެއް ދައްކަނ ކ  ނޫން. ކައ ންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ކ އްޔެއް ދައްކަނ ކ  ނޫން. ދެން ކ އްވެެގންތޯ އެ

މިއަތ ނ ލެިވެގ ވާހަ ؟އ ޅެނ   ން  ބިލަށް  މި  އަޅ ަގނޑ   އެންމެ ކައެހެންވ މާ،  އޮތް  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ދަްއކާއރ ަގިއ 

ކ ރާ  ،ވިޔަފާރިތަކަށް   ފަންތ ެގ  މެދ   ،ކ ދި،  ކަންބޮޑ ވ މަކ   ކައ ންސިލ ން  ރައްޔިތ ންނާ   ޚާްއޞަކޮށް  ރަށ ެގ  މިފަދަ 

ެއ ރަށްރަށަށް އެކަމ ން    ،އެ ކައ ންސިލ ތަކަށް  ،މަކަށް ެގނެސް ހ ރ ން ނިމ ގ ޅ ންހ ރި މިފަދަ ވިޔަފާރިތަްއ ހ އްޓިފައި ހ ރި

ބައްޓަންކޮށް ނިޒާމ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތްތަކަށް  ކަހަލަ  ލިބޭނެ  އަވަހަށް   ،އާމްދަނ   އެބަޖެހޭ  މައްސަލަތައް  އެ  އަދި 

   ނިމިެގންދާން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަރަށް ބޮޑަށް  ވަގ ތ  މި މެދ ކަނޑާލަނ  ސައިެގ ަވގ ތަށް.  މި މެން މިހާރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

 ޖަހާއިރ .  11ވ . އަޅ ަގނޑ މެން ދެން އެނބ ރި ބައްދަލ ވާނ    10:30 މިހާރ ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 { އަށް 11:02އިން  10:28 ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :}

 (هللاމަޖިލ ހ ެގ ނައިބ  ރައ ސް އ ވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ، ެއއ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛`. މި ދަންފަޅ ަގއި ކ ރިއަށް މި ެގންދަނ  ހެނދ ނ  ބަހ ސްކ ރަމ ން ެގންދިޔަ ބިލަށް

  ކ ދި އަދި މެދ  )  6/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،އްވާފަިއވާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލ  ރިޟާ ހ ށަހަޅ 

ދައްކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ވަގ ތ  ވާހަކަފ ޅ    ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލަށް މިށް އިޞްލާޙ (އަ ފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ ާގނޫނ 

އެދެން.   އެދިވަޑައިެގންދެއްވ ން  ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރ ން  ަގޑ ަގިއ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އިްއޒަތްތެރި  މި  އަދި  މިއަދ ެގ 

ަގާވއިދ     ،ޖެހިއިރ    10މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓ ެގ ސަބް ކޮިމޓ .    ، ަގއި  9:30ހިނަގމ ންދާ ބައެއް ކޮމިޓ ތައް ދަންނަވައިލާނަން.  

  ،ޖެހިއިރ   11މިނިވަން މ އަްއސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓ .    ،ޖެހިއިރ   11ޚާރިޖ  ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓ .    ،ޖެހިއިރ    10ޓ .  ކޮމި

 1ތިޞާދ  ކޮމިޓ .  އިޤ   ،ަގއި   12:30  އިޖ ތިމާޢ  ކޮމިޓ .  ، ޖެހިއިރ    11  ކޮމިޓ .އެންޑް ޖެންޑަރ  ހިއ މަން ރައިޓްސް  
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ބެހޭ ކޮމިޓ .    ،ޖަހާއިރ  ޚިދ މަތްތަކާ  މި ވަގ ތ     ޑްސްޓޭޓް އޯން  ، އިގަ   1:30ސަލާމަތ   އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ . 

 ޖަހާއިރ  މަޖިލިސް ފަށާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  1ލާފައި އަޅ ަގނޑ މެން ދެން އިމެދ ކަނޑަ

 

 { އަށް  13:03އިން   11:04  :މެދ ކަނޑ އްަވއިލެއްވ ން}

 (هللاމަޖިލ ހ ެގ ނައިބ  ރައ ސް އ ވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިބ   .` ފަރާތ ންމި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްެގންދަން އޮތ  މިއަދ ެގ  ެއއ  ސަރ ކާރ ެގ  ބަހ ސް.   ،ތިދާއ  

ވާހަކަފ ޅ  ވަގ ތ   މި  އެހެންނަމަވެސް،  ބިލ .  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެްއކެވ މަށް  މިލަންދޫ 

މިއަދ  ތަޅ މ ަގއި ކ ރ ަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް    ،އެކ   މެންބަރަކ  ނެތ މާ  އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި

  10ޓ .  ަގވާއިދ  ކޮމި  ،ޖެހިއިރ   10ަގއި.    9:30  ،ޓ ޓ ތަކ ެގ މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި މާލިްއޔަތ  ކޮމިހަމަވ . މިއަދ ެގ ކޮމި

ހިއ މަން ރައިޓްސް    ،ަގއި  11ޓ .  ތަކ ެގ ކޮމިމިނިަވން މ އައްސަސާ  ،ޖެހިއިރ   11ޓ .  ޖެހިއިރ  ޚާރިޖ  ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމި

ސަލާމަތ  ޚިދ މަތްތަކާ    ،ޖަހާއިރ   1.  ޓ ތިޞާދ  ކޮމިޤ ަގއި އި  12:30ޓ .  ަގއި އިޖ ތިމާއ  ކޮމި  11ޓ .  އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމި

 ޓ .  ަގިއ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރަިއސަސް ކޮމި  13:30ޓ . އަދި ބެހޭ ކޮމި

 
 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޖަހާއިރ  9ދ ވަހ  ހެނދ ނ   ބ ދަވާ  2022ރ  ވަރ ފެބ  16ނާނ  ދެން މަޖިލ ހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއން

 

 . ނިމ ނ  ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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