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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސްތިރީފަންސަގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުަވސްހޯމަ ) 2019 އޯގަސްޓު 19

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللال وسرالم على الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަވާަރވަަނ  .ވަސްވަަނ ދު 1140ޛުލްޙިއްޖާ  18 ދުވަސް. ހޯމަވީ  2019 ޯއގަސްޓު  19 މިއަދަކީމިއީ، 

 ވެަވޑަިއގެންރުޒިހާހަށް ތެރި މަޖިލީމި އިއްޒަތް ވަގުތުމި  .ބައްދަލުވުންވަނަ ފަސް ސްތިރީތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔި

  .ބަރުންންމެ 36 ބެވީތިއް

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/35/އޖައކީ، އެޖެންޑާގެ ރޭމި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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ގެންދަީނ  ރޭ ބަހުސް ކުރިއަށް މި ގެ ަބއްދަުލވުމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިމިރޭގެ މި މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަކީ ެއްއގަިޑއިރު

ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން އިހަވަންދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ،ގޮތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ މަސްވެރިކަމާ ުގޅޭ

 ޮގތުން.  ޅޭހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލާ ގު

 

 ރަންޖެހޭ ބިލު . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކު 5

 

 :ންވުކެ ދެއް ން ވާހަކަރިޔާސަތު

 ބައެއް ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން އަޅުގަނޑު ިއއްވާނަން.  ؛ރޭ މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލުތައް އޭެގއިތުރުން މި

 ޙަސަން ލަޠީފް ވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެން ،އެގޮތުން -{5.1}

ގެަނއުމުގެ ބިުލެގ ށް އިޞްލާޙު( އަ ިދވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ގާނޫނު) 2007/5ންބަރު ނު ނަގާނޫ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ފުރަތަމަ ކިޔުން. 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -{5.2}

ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ށް އިޞްލާޙުއަ ( ާގނޫނުނެރަލުގެޓަރ ޖެއުކިޕްރޮސި) 2008/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެަނއުމުގެ ބިލު. ށް އިޞްލާޙު( އަޓަރ ޖެނެރަލުގެ ގާޫނނުއުކިްޕރޮސި) 2008/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނު ގާނޫ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -{5.3}

ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ގާނޫނު ށް އިޞްލާޙު( އަރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު ހިއުމަން) 2006/6ނަންބަރު 

 ގެނައުމުގެ ބިުލ. ށް އިޞްލާޙު ( އަރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫނު ހިއުމަން) 2006/6ނަންބަރު 

ގާޫނނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޟާޢަލީ ރި ތްތެރި މެންބަރު މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -{5.4}

ގެަނއުމުެގ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ށް އިޞްލާޙު( އަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ގާޫނނު-އެންޓި) 2008/13ނަންބަރު 

 ގެނަުއމުގެ ބިލު. ށް އިޞްލާޙު ( އަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނެގ ގާނޫނު-އެންޓި) 2008/13ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -{5.5}

ގެަނއުމުެގ ބިލުގެ ްށ އިޞްލާޙު( އަިރޔާީސ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު) 2008/12ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ގެނައުމުގެ ބިލު. ށް އިޞްާލޙު( އަގާނޫނުރިޔާސީ އިްނތިޚާބުގެ ) 2008/12ފުރަތަމަ ކިޔުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މެންބަރުރި ިއއްޒަތްތެމައްޗަންގޮޅި ދެކުުނ ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން  -{5.6}

ގެަނއުމުގެ ބިުލެގ ްށ އިޞްލާޙު( އައިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު) 2008/8ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ގެނައުމުގެ ބިލު. ށް ިއޞްލާޙު( އައިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު) 2008/8. ގާނޫނު ނަންބަރު ފުރަތަމަ ކިޔުން
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 2016/20ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ هللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް -{5.7}

ވަނަ އިޞްލާުޙ  1ށް އަ (ގާނޫނުވަންކަމުގެ އުުޅމުގެ މިނިެއކު ެއއްވެ ސުލްޙަވެރިކަމާ) 2013/1ގާނޫނު ނަންބަރު )

 ގާނޫނު ނަންބަރު )ެއއީ  2016/20 ުއވާލުމުެގ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު (ގެނައުުމގެ ގާނޫނު

 (ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގާނޫނު 1ށް ( އަުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމެގ ގާނޫނުއެުކ އެްއވެސުލްޙަވެރިކަމާ ) 2013/1

ބަހުްސ  އީތިދާބިލު. އެހެްނވީމާ، އެ ިބލުތަކުގެ އިބު 7ރޭ އަުޅގަނޑު މި ފުރަތަމަ ކިޔުން ީކ  ލުމުގެ ބިލު. މިއިވަ އު

  ފަހުން. ދުވަސް 3ފެށޭނީ 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 7

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

އިހަވަންދޫ ދާއިާރެގ  ،ުރގެ ފަރާތުންހުރި މަސައްކަތަށް. އެއީ ސަރުކާ މިހާރު އަޅުގަނޑު މި އެނުބރެނީ ނުނިމި

ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަްސވެރިކަމުެގ ބިލުގެ ބަހުްސ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޝިފާޢު މުޙަްއމަދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރުއިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫވަނީ އަރުކުރިއަްށގެންދިޔުން. އަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .އަށްމޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަސްވެިރކަމުގެ ސިާނޢަތަކީ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުެރވެންޖެހޭ ސިނާޢަތެއް. އަދި 

ސޭހަ ލިބޭނެ އުސޫލުތަކެްއ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ އިތުރު ގާނޫނުތައް ައއިސް ަރއްޔިުތންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ ލުިއފަ

 ދަނީ މަސްވެރިންނަށް ފައިދާވާނެ ގޮްތގޮތަށް ކަންތައް  ކުރަމުްނ މިކަތްއެކަށަައޅަންޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން މަސައް

މި ބިލު ފާސްވެ ގާނޫނަކަށްާވއިރުަގއި މިހާރަށްވުރެ ލުއިފަސޭހަކަމާ އެކު މަސްވެރިންނަށް  ،ޓަކައި. އެހެންކަމުންކުރުމަށް

 ރަީއސް. ފެލިވަރުން އުތުރުގަިއ ކުެރޭވނެ ނިޒާމުތައް ކަނޑައެޅިަފއި އޮންނަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ކަންކަން ންގެސްވެރިމަ

ާރއްޖޭަގއި މަސްގަތުމުގެ ސިނާޢަތް ހިޯސރުކޮށްފައި އޮތް ހިސޯރުކުރުން  ،ފެކްޓްީރއެއް ނެްތ. އޭގެ މާނަައކީރާއްޖޭގެ މަސް

އިއްޒަތްތެިރ ގިަނއިން މަސްބާނާ  ރާއްޖޭގެ އުތުރުަގއި ވަރަށް. އޭށް ގެންނަންޖެހެމި ބިލު ފާސްވެގެންދާއިރު ނިމުމަކަ

ނެތް.  ވަގުުތ ހަމަޖެހިފައެއް ބާާނ މަސްކިރޭނެ ނިޒާމެްއ މި މަސްބާނާ މޫސުެމްއގައި. އެހެންނަމަވެްސ،ސް، ރައީ

ޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި ން އަންނަންލާއިރަށް ފުރިގެއިދެ ކަންނެލި އޮޑީގެ މަސްކިރަ ،މިފްކޯގައި ހުރި ކުދި ބޯޓުފަހަރު

ރުފިާޔއަްށ  ތިންގެނެސް  ްއޒަްތތެރި ރައީސް. ބާީކ ހުރި މަސްުކރެވޭނެ ގޮެތއް ނޫން އި ރައީސް. އެީއކީެއއް އެކަން

ބޭނޭއިރެްއަގއި  ކިލޯއެްއ ނުިވކިގެން ހަނިމާދޫަގއި ެވސް ހަމަ އުކާލަނީ އިނގޭތޯ ހަމަ މަސްތައް. އެހެންީވމާ، މަސް
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 އް ހަމަޖެހިފައެއްނެތް. އެއަްށ ފައިސާ ލިޭބނެ ގޮތްތަކެ  ރެވޭނެ އުސޫލެްއ ހަމަޖެހިފައެއްކު ެގއް ނުލިބޭ. ެއކަން މަހަކަށް އަ

ނެތް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ގާނޫނެއް ހަމަޖެހިގެންދާއިުރަގއި މިނިވަން މަްސވެރިކަުމެގ ސިނާޢަތެއް ރާއްޭޖގައި 

ލިބޭ  އެއާެއކު އެ އަގަށް ވިއްކީމާއަގު ލިބެން އެބަޖެހޭ. ހަމަހަމަ ހަށް އިމުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. މަސްވެރިން ބާނާ މަޤާ

ދާން އެބަޖެހޭ.  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ގޮތަށް މިކަންކަން ބައްޓަންެވގެން ންނަށް އެންމެފައިދާގެ ނަފާ މަސްވެރި

 ިއކުރުން. މަސްވެރިންނަށް އެމަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަކުރުން. މަސްވެރިންނަށް ލު

ްސ ހާލެއްަގއި މަްސވެރިަކމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދަިއގެން ބޭފުޅުން ބޭނުންވާނެ ކަންތަްއތައް ފުރިހަމަވެގެންދިޔުން. ެއއްވެ

ުނވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އިތުރަށް މަސްވެރިންނަށް އުނދަގޫވާނެ ގޮތްތަެކއް އަުޅގަނުޑމެން ގެންނާކަށް ބޭނުމެއް

 އިދާ ރާއްޖޭގެމަސްވެިރކަމުން ލިބޭ ފަ އި،ކުަރންޖެހޭނީ މަސްވެރިކަމުގެ ިސނާޢަތު ދަމަހައްޓަނޑުމެން މަސައްކަތް އަޅުގަ

އެއްޮކށް ލިބިގެންދާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެިޅގެންދިޔުން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންނެލި ޮއޑިެއްއ  މާކައިލާތަކަށް ހަމަހަމަޢާ

 އޮިޑެއއް ބަނދެވޭަކށް ނޯވޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަހަށްދާ އޮޑިއެއް ގެްނގުޅޭ ތުރުއި ،ބަނދެގެން އެ އޮޑި ބާވާއިުރަގއި

 ހުރިމިހާރު ކަންކަން  ށް ހަމަެއކަނި ޒަޫރރީ ބޭނުން ފިޔަވައި އިތުުރ ކަންތައްތަެކއް ކުެރވޭކަށް ނޯވޭއިލާއަކަޢާ

. އަދު ެއ ހާލަތު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދާ މީހުންގެ ހާލަތަކީ ެވސް ހަމަ މިގޮތުންނެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަހަށް

ނެިތ  އަޅާލުމެއް .ގޮސްފަވަރަށް ބޮޑަށް ރާއްޖޭަގއި ަވޅުޖެހިގެންއޮތީ  މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ސިނާޢަތު މި ،އެހެންކަމުން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަްސވެރިކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއެްއ ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް ިމ  މިއީ ހިނގަމުންދާ ސިނާޢަތެއް

ރައީސް. މަސްވެރިްނ ކޮށްގެން މަސްވެރިަކން ތަރައްޤީވެފައެއް ނެތް އިްއޒަތްތެރި  ން ކަންކަން އެ މިނިސްޓްރީަގއިއުމުޤަ

އުމުގައި މަްސވެރިކަން ޤަ އަމިއްލައަށް ުނވަތަ ރާއްޭޖެގ ވިޔަފާިރވެރިން އަމިއްަލއަްށ  އޮޑިފަހަރު ބަނދެގެން މި

ބަިއވަރު މުވަްއޒަފުންނެއް ލަިއގެން މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ  އޮތީ. ހަމަ އެތައް މިހާހިސާބަށް އައިސްފައި މި

 އޭރުމުގަ ކު ެނހާ ކަންތައްތައްމަްސވެރިންނަށް ދަތިވާ ،ގޫވާނެހާ ގަާވއިދުތަްއ ހެދުމާއިއަބަދުވެސް އޮންނަނީ އުނދަ 

ފުން ލާފަިއ ވަރު މުަވއްޒައެތައް ބައި އި،ބުނުމަކީ މިއަދު ގޯހެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މުައއްސަާސއެއް ހަދަ

 ހޯދައިދޭން. މަސްވެރިންނަށް ޒަމާނީ ތިބެނީ މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަކަން ހޯދައިދޭން. މަސްވެރިންނަށް ކުރިއެރުން

ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނޭގ  އުމުގައި ހިނގާޤަ ޓެކްނޮލޮޖީ ހޯދައިދޭން. އެކަމަކު އެއީ މި

ވެސް ެއ މަންޒަރެްއ  މާދަމާ ،ވެސް  މިއަދު ،ސް ވެ . ިއއްޔެފުޅުްނ އެކަްނކަން ނުކުރަނީކ އެބޭކަމެއް  ކީްއވެގެން

ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މަްސވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލެއް ހެދިގެންދާއިރުަގިއ  ންނަށް ފެންނާކަށްއަޅުގަނޑުމެ

އައްސަާސގެ މަްއޗަށް ލާޒިުމކުރާ ކަންތައްތަެކއް ވެސް މި ދައުލަތުން މިކަމާ ބެހޭ މުއަްއސަސާެއއް ހުންނައިރުަގއި އެ މު

އެކަމަުކ  .ގޮތުަގއި ގެއުމެއް ޤަސް. އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ މަސްވެރި ގައި ހުންނަން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީ ބިލު

މަހުެގ  ދުނިޔޭއަކަށް އެކަެމއް ނޭނޭގ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ުދނިޔޭގެ ފޮތްފޮތަކަށް ނާރާ އަޅުގަނޑުމެން ބާނާ

މިއަދު  އުމުތައްޤަކުދި  މާ ވުރެ ނަށްއަޅުގަނޑުމެންހުރިހާ އެއްެޗއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އަދަދުތަކަާކއި މި
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ުކޑަކޮްށ  ގެންދޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަދި ކަނުޑގެ ސަރަަހއްދު މާ މަސްވެރިކަމުެގ ބޮޑެތި ަފއިދާަތއް ހޯދަމުން އެބަ

ލަިއގެން ކުިރއަށް އެަބގެންދޭ އިްއޒަތްތެރި އިމަްސވެިރކަމުން ރުކުރުވަ  ތިޞާދު މުޅިންބޭފުޅުންެގ އިޤް އުމުަތއް އެޤައޮތް 

ކަނޑުގެ ަފއިދާ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބޭނެ އިތުރު ގޮތްތަްއ  ،ޑުމެން މި ސިނާޢަތު ފުޅާކޮށްރައީސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނ

ނުެދވޭނެ ށް މި ސިނާޢަތައިގެން ކުރިއަކަށްއެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނޫނިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަކަހޯދަން 

ލިބޭނެ ވަސީލަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ.  އުމުަގއި މި ފައިސާޤަނޫން މި  ިރޒަމު އެކަންޏެއްއައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓު 

 ރިޒަމަްށުވރެ ބޮޑަށް ފައިދާ ނެގޭނެ ިސނާޢަތެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ގާނޫެނއްއަމަސްވެރިކަމަކީ ޓު 

އުމަށް ލިބޭނެ ނަފާއާއި މަންފާ ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަމާޒު ހިފަންޖެހޭނެ ޤަފާސްވެގެންާދއިރު މަސްވެިރަކމުން 

ތްތެރި ރައީސް. ދުނިޭޔެގ ތަރައްޤީ މިއަދު ރާއްޖޭަގއި މަސްވެރިކަމަށް ގެންނަން އެަބޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަ

ކިރޭ ހާލަތެއްަގއި އޮތް ކުންފުންޏެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ބާނާ މަސްމަސްވެރިން މިފްކޯއަކީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ

 މިފްކޯގެ އެަތއް ބޯޓުފަހަރެއް ާރއްޖެއިން ބޭރުގައި އެބަހުރި ތާށިވެަފއި ގޮތެއް ހޯދަން އެބަެޖހޭ. މިހާރުވެސް މިނޫން

ކުރަންޖެހޭ ބޯޓު ހިފަހައްޓާފައި އިނގޭތޯ. ތައިލެންުޑަގއި ެވސް އެބައޮތް މިފްކޯ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ދެ 

ނޫން.  އްލެއްޙަމަސްވެިރކަމަށް އޮތް ައޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތަެކއް ނުކުރެިވގެން. އެހެންވީމާ، މިއަދު މިފްކޯ ެއއީކީ

ެއްއކޮށް ރާއްޭޖގެ މަްސގަނެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ގޮތްަތކެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ާބޒާުރގެ ައގުތަކާ 

ށް ން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާެއއްކޮށް ައޅުގަނޑުމެްނ މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުމަކެއް ދުނިޔެއަށް ހުުޅާވލަން އަޅުގަނޑުމެނިޒާމުތަ

ޭއގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ  އި،އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދަ ،ހުރި ކަންތަްއތައް މަސްވެރިންނާ މަޝްވަާރކޮށް ޓަކައި ކުެރވެން

އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް މަސްވެރިކަުމގެ ެއންމެ އެކަށޭނަ ފައިދާެއއް  އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކޮށްގެްނ ނޫނިއްޔާ

 ސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުހޯދޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނީ ހުޅުއަރުވަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އިލްޔާސް ލަބީބަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ގެ ބިލެއް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަސްވެރިކަމު

އަގު ނޫނީ ަމސްވެރިންނަށް ހަމަ ؛ކާރުގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ސިޔާސަތުސަރުމި  ،ކަމީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި

ތް ގޮތަށް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަ ރަނގަަޅށް ލިބޭނެ މަސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތަްށ އޭގެ އުޖޫރަ އެންމެ

މިައދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ  .ަރއީސްއެއީ ޙަޤީޤަެތއްކަން ައޅުގަނުޑމެންނަށް ޔަޤީންވެގެންދާނެ ކަެމއް. ިއއްޒަތްތެރި 
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ބަޔަކީ މަސްކަނޑު. މި  ރާއްޖެ އައިއިރު ރާއްޭޖގެ ބޮޑު ާލއިުރ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއިއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަ

 ،ކަމަކީ  ހުރި ރޯދި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިން ެއންމެ މުހިންމު އެއްކަނޑުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިލބިލިބި

ފައިބަރު ގްލާސްެގ  ،ިކއްސަރުަވޑާމުގެ ބޭފުޅުން ؛ދިވެހި މަސްވެރިކަން. އަދި އެާއއެކީ ދިވެހި އެަތއް ހުނަރުވެރިން

ހިސާބަށް އަީއ މަސްވެިރކަން  ކުިރއަރަިއގެން މި ެއ ވިޔަފާރި  ،ކުާރ މީހުންގެ ހުަނރުތަކުން ދޯނިތައް ބަނދެމަސައްކަތް

ހަރުދަނާކޮށް  ިއ،އެާއއެކީ އެކަން އިތުރަށް ކުރިއަުރވަން. ހަމަ ވެރިކަމި މަސް ،މިހިސާބަށް ގެނެސްދިން ކަމަކީ

ވަނީ.  ވާޖިބަަކށް މިއަދު ވެފައި މި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ކުިރއަށްގެންދިޔުމަީކ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސްއޫިލއްޔަެތއް

އެއިން އެންމެ  އިޅަ  ކަނޑައަލުތައްއެ އުސޫއި، މި ބިލަށް ބަލާއިރު މި ބިލަކީ މަސްވެރިކަމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅަ 

ިވޔަފާރީަގއި އުުޅްއވާ  މިކަމުގެ ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ،އެންމެ މައިގަނޑު މަންފާތައް ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ،މުހިންމު

 ފަންސާސް ،ޅީސް އަހަރުސާ ؛ދުވަހުގޮްތ ކަމުަގއި މި ބިލުން ފާަހގަވޭ. މަސްވެރިން އުމުރުެއއް  ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ

ނޫނީ ދަރިައކު  ،ްސވެިރކަމުގަިއ އެަބއުޅޭ. މަްސވެރިކަުމގެ ތެރޭަގއި އުޅެމުން އަިމއްލަ ގެ ައޅަންނޑުމަތީަގއި މައަހަރު ކަ

ލޯނެްއ  ،އެީކގައި ކުރަން ބަލާއިރު އަދި އެެހން އެހެން ވިޔަފާރިެއއް ދެމަފިރިންވެގެން ކުރަން ދަރިއާ ،ކިަޔވަން ފޮނުވަން

ރެޯކޑަކީ. އޭނަ ސާޅީސް އަހަރު ވަންދެން ކުރި މަސައްކަތުްނ ނަނީ ކޮބައިހެއްޔޭ ބޭންކު ބު ނަގަން ގޮސް ބަލާއިރު މި

އޭަނއަީކ  ،މަސްވެިރކަމުެގ ބިލުގެ ތެރެއިން ލޯނެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ލިބުނު އާމްދަނީއަކަށް ބަލާފައި

ކަމެއް  އް އޮތުމަކީ މުހިންމުބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެެޑއް ރެކޯ އާމްދަނީ ލިބޭ މީހެއް ކަމުގެ ،ދާއިމީ ގޮތެްއގައި މުސާރަ ލިބި

އަދާކުާރ  އް އެހެން ަވޒީފާތަ ،ެވސް އެަބ ލިބެންޖެހޭ ހަމަ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ކަމުގަިއ ައޅުގަނުޑ ދެކެން. ޭއނައަށް

އޭަނގެ  ،ކީއެއާއެ މީހުންނަށް ވެސް ލޯނު ލިބޭ އުސޫލުން އޭނަގެ ރެކޯޑު ބަލާފައި އެ ލޯނު ލިބޭނެ އުސޫލެއް. ހަމަ

ކަން އޮތުމަީކ ަވޒީފާ އަދާކުރަނީ މިެވނި ދޯންޏެއްގައި  އޮންނަންޖެހޭ. އޭނާ ފައިވެމަސްދޯީނގައި ރަިޖސްޓްރީރެކޯޑެއް 

ރުން އޭަނ ވާންޖެހޭ. އޭކަމެއް. ވަޒީފާ އަާދކުރާ ތަން ބަދަލުވީމާ އެހެން ދޯންޏެއްގައި އަލުން ރަޖިސްޓްރީ މުހިންމު

ދުވަުހ އެާއއެކީ އުމުރުކަން އެނގި ސާުފވެގެްނ އޮންނަންޖެހެނީ. ހަމަގައި ކޮން ދޯންޏެއް  ،ހުންނަނީ ކޮން ވަޒީާފއެްއަގއި

 65ގޮތެއް އޮންނަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި  މަސްވެރިކަމުަގއި ުއޅެފައި ަމސްވެރިކަން ދޫކޮށްލާފައި ާދއިުރ ޕެންޝަނެއް ލިބޭނެ

އަދި  ، މަސަްއކަތެއް ކަނޑުމަީތގައި  އެތައް ބުރަލިބޭ އަސާސީ ެޕންޝަނެއް ނޫން ލިބެންޖެހޭނީ. އޭނައަކީ އަހަރު ވީމާ

ކޮށްަފއި ނިމިގެންދާއިުރ ގުޅޭ އެކި ާދއިރާތަކަށް މަަސއްކަތް ކަނޑުމަތީަގއި ނޫނަސް ެއްއަގމުގައި ވެސް މަްސވެރިކަމާ

ގޮތް  އެ ހޭ.ުގޅުންހުރި ޕެންޝަނެއް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ަހމަޖެހިގެންދާންޖެ ެއއާ ،އެަކށީގެންވާ  ކުރި މަަސއްކަތާއޭނައަށް 

އެއާެއކީ އަލަށް ުޒވާނުްނ ކަމެއް ަކމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ހަމަ މި ބިލުގައި ަބއްޓަންވެަފއި އޮތުމަކީ މުހިންމު

މީހުން މަސްވެރިކަމަށް ަޝއުޤުވެިރކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެއް މި ބިލުގެ  ނޫނީ އެ ،މަސްވެރިކަމަށް ނެރެވޭނެ ގޮްތތަކެއް

މީހުންގެ ޕެންޝަނެްއގެ ގޮުތގަިއ  އެ  ،ކަމެއް. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ދެވިދާނެ ހިންމުދިޔުމަކީ މުތެރެއިން އުފެިދގެން

ގޮތަށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ގެންދެވިދާނެ. އަދި އަންހެން  ސަރުކާރުން ޕަސަންޓެއް ލެވޭ 
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 ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ތުރަްށ ދެބޭފުޅުންނާއި ފިރިހެން ބޭފުޅުން އެކީަގއި މަސްވެރިކަމަށް ދެވޭނެ ގޮތާއި އަދި އި

ޓަކައި ެވސް ކުެރވޭނެ ޓަަކއި އަންހެން ބޭފުޅުން އިތުރަްށ މަސްވެރިކަމަށް ޝައުުޤވެރިުކރުމަށްމަސްވެރިކަމަށް ގެަނއުމަށް

ިއ ލާނުކޮށްފަޢުބިލު ތެރެއަށް ލެވިދާނެ. ޭއގެތެރޭަގއި ހަމަ މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން އިނަށް ކަންތައްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން

ނިޓީ ލީވް ލިބޭނެ ވާހަކަ. ރޕެޓައި ނިޓީ ލީވާރމެޓަގޮތަށް  މުސާރަ ލިބޭ ،ދޭ ވާހަކަާއއިނިޓީ ލީވް ރޓަހުރި ޕެއެބަ

މިކަމުގަިއ  އެގޮތްަތއް މަސްވެރިންނަށް ެވސް އޮންނަންޖެހޭ ކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެއް މިއަށް ައއިްސފިކަމުގައި ވަންޏާ

ޝައުޤުވެިރކަމެއް ލިިބގެންދާނެ. އިތުރު ލިިބެގންދާނެ. މިކަމުގައި  އްންިޓވެ ރު އިންސެއުޅުްއވާ ފަރާތްތަކަްށ ެވސް އިތު

އެކަމަށް  ވަންޏާ ކަމަށް ބޭފުޅުްނގެ ޕެންޝަނަށް ވެސް ސަރުާކރުން ކޮންމެވެސް ޕަސަންޓެްއ ދޭ އެއާެއކީ އެއަދި ހަމަ

ވެރިކަުމގެ ހިރާއްޖޭގެ މަސްމި ބިލުގައި ދިވެ  .އީސްއިތުރު ޝައުޤުވެިރކަމެއް ިހމެނިގެންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަ

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ބަިއވެރިކުެރވޭނެ ޮގތްތައް ކަނަޑއެޅެންޖެހޭ. ައިދ  އިބެލެހެއްޓުމުގަ  ިއ،ހިްނގަ އި،ވަސީލަތްތައް ާރވަ 

އެާއއެކީ މި ބިލުގައި އެބަޖެޭހ ހޭ. ހަމަން އެބަޖެވެސް ަކނޑައެޅެ ފަރާތްތަކުގެ ިޒންމާއަކީ ކޮބަިއކަން އެާއއެކީ އެ

ގޮތް ސާުފކޮށް ބުނެދޭން އެބަޖެހޭ. ެއީއ  ންސް ދޭއެބައޮތް. އެ ލަިއސަ ންސް ދޭ ވާހަކަވެރިކަމުެގ ލައިސަމަސް

ބަދަލުކުރާ އުސޫލުގެ ބަދަލުަގއި އެކަން ިއންނަވާ ބޭފުޅަކު  ތަނުގައި އެދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް  ގަާވއިދަކުން ެއއް

ލިޔެަފއި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގައި މި ބިލުގޮތް ސާފުކޮށް، ސީދާކޮށް  ންސް ދެވޭނެލައިސަ

ަގވާއިދަށް ޫދކޮށްލާ ކަމަށް ވަންޏާ ަގވާއިުދގައި އެ އުސޫލު ބަޔާްނކުރާނެ  ،ވަންޏާ ގައިަކމުދެކެނީ. އަދި އެހެން ނުލިޔާ

ރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑަެއޅެންޖެހޭ ކަމުގައި ވެސް އަޅުގަނުޑ ދެކެން. ހަމައެއާއެކީ ިއއްަޒތްތެ

ފެކްޓްރީއަީކ، ދޭ. މަސްއެބަ ގެންފެކްޓްރީ މި ބިލުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިޭގދޮށު މަސް ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

މަސް ވިްއކޭނެ ސްޓޭންަޑޑަކަްށ އުަފއްދާ ގައި އެތަނުން ޕު ފެކްޓްރީއެްއަގއި ހުންނަންވާނެ ސްޓޭންަޑޑް ެއއީ ޔޫރަމަސް

 ރަގު ފުޑް އެންޑް ޑްމީގަިއ ބުނާ ކްޓްރީ ހުންނަންޖެހޭނެ. އަދި އެތަނުަގއި މަސް ފެ ގޭދޮށު ފެކްޓްރީއެްއ، މަސް

 ،މީހުން ޮގސް ކުރަނީ ކޮްނކަމެއްކަން އުރަީކ ކޮބަިއކަްނ އިތުރަށް ސާފުކޮށް ބުނަންެޖހޭ. އެތަނުން އެއޮތޯރިޓީެގ ދަ

 ފު ތާހިރުކަމުގެ ފެންވަރު ބަލަހައްޓާނެނޫނީ އެތަނުގެ ޞިއްޙީ ފެންވަރު ނޫނީ ސާ، އެތަނުގެ ސްޓޭންަޑޑް ކަނޑަައޅަން

ޮއތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އަދި ކަންތައް ސާފުޮކށް މި ބިލުގައި ބުނެދީފައި  ގޮތްތައް. އެ

ވެސް  ދެނީ ކައުންސިލުތަކާއި އަމިއްލަ މީހުންނާ ފެކްޓްރީތައް ހެދުމުގެ ބާރު އަޅުގަނޑުމެން މިހަމައެއާެއކީ ގޭދޮށު މަސް

 ކޮބަިއކަން ސާފުކޮްށ ރުކާރުެގ ދައުރަކީ ޮކބައިކަން، ކައުންސިުލގެ ދަުއރަކީސަގުިޅގެން ރަށްރަށުަގއި. ކުާރިއރު 

އެ  ންސަރުކާރު ،ގާއިރުފެކްޓްީރއެްއ ހިންަކއުންސިލާއި އަިމއްލަ ބަަޔކާެއީކ ގޭދޮށު މަސްޖެހޭ. އޮންނަން އެބަ

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ްށވާން އެބަފަހިކޮށްދިނުމަށް ކުރެވެން ހުންނަ ކަންތައްަތކައޮޕަރޭޝަންގެ ތެެރއަށް ނުވަެދ، އެކަމަށް ަމގު

ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަރުކާުރގެ ދައުރު ސާުފކޮށް އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ؛ުލގައި އެކަން އެގޮތަށް މި ބި

 ،ވިަޔފާރިއަށް އަސަރުކުރާ ކަހަލަފެނިގެންދާނީ އެ ވިޔަފާީރގެ ތެރެއަށް އަންނަ ސަރުކާަރކުން އޭގެތެެރއަށް ވަެދ، އެ 
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 އްތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެ  ގެއަހަރު 5މިދިޔަ ުކރާ ތަން. ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަސައްކަތް 

އަގު މި ބިލުގައި މަްސވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަނީ މި ރާއްޖެއިން ފެނިފަ. ހަމައެއާއެކީ 

ދަށްކޮށް މަސް ގަނެވޭނެ ައގަކީ އެންމެ  ،ންނަނީ މިނިމަމްކޮށްމިހާރު މި އޮޖެހޭ. ެކއް ހޯދަން އެބަޅާނެ ގޮތްތަކަނޑައަ

 އެީއ މަހަކު ެއއް  ؛ެއއްންނަ ައެގއް. އޭެގ ބަދަލުގަިއ އެ ައގު ކަނޑައަާޅ ފޯމިއުލާމިއޭ ކިޔާަފއި އިޢުލާނުކޮށްފަިއ އޮ

ޖެހޭ. އެ އަގަީކ ފަހަރު ނަމަވެސް އެ އަގު ަބދަލުވާން އެބަ މަހުން އެއް 6ފަހަރު، ނޫނީ  މަހުން އެއް 3ފަހަރު ނޫނީ 

ންަނިއރު މަސް ގަންނަ އަުގގެ ތެެރއިން އެންމެ ދަށް ައގު ކަމަށް ޖޭގެ މަސް ގަންނަްނ ކޮމްޕެޓިޝަނެއްަގއި އޮމުޅި ރާއް

އޭގަިއ  ނޫނިއްޔާނެ. އެހެންވެސް ކަނަޑއެޅިދާނެ. އެއީ މަސްވެރިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ައގުގެ ގޮތުަގއި ވާންެޖހޭ

އެއާެއކީ އެ ައުގ ހަމަ .މެންނަށް ފެނުމަކީ ގާތް ކަމެއްނޑުއަޅުގަ ންތަ ބާރުގަދަ ބަޔަކު ޭއގެ ނާޖާއިުޒ ފައިދާ ނަގާ

ކަނޑަެއޅުމުގެ ައގު އެ  ،ކޮންަބއެްއަކން ،ވެފައި ޮއތުމަކީ، ކާުކކަންން އި ބަޔާގަކަނޑައަޅަނީ ކޮންފަރާތަކުންކަްނ މި ބިލު

އަުޅގަނޑު ެދވަނަ  .ރައީސް ކަން ސާފުވާންޖެހޭނެ ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ެދކެނީ. ިއްއޒަތްތެރިއެ އޮންނަނީ. ބާރު މި

އަޅުގަނުޑ  ތައްޕޮއިންޓު އެ .ހުރިބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން އެބަޅުގަނޑު މި ބިލާ އެދޭނަން އަދި އަ ކަށްފުރުޞަތަ

  އްާޔ.ޞަތަށް ޝުކުރިދެއްވި ފުރު ން.ފަހުން ފާހަގަކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އިނުގރައިދޫއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.އަޙްމަދަ ޙަސަން މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލެްއ އްޔާ އި ޝުކުރި

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިަނ  ށަހެޅުއްވީތީ ސަރުކާރަށާއި ައދި ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުހު

ހަމަ ކުން ވެސް ހިތްދަނީ ޔަ އެ އަންނަ ލަވަ  ؛ުޓއަރިޒަމާ ،ާމއިރިކަކިޔާތާ މަސްވެމި ރާއްޖޭގަިއ ެވއްޖެ  ދުވަސް

ވާނެ ކަމަކަށް  ކުންނެްއ، ރައިވަރަކުންނެއް ކަެމއް ިއންސާނަކަށްޔަެއހެންނަމަވެސް ލަވަ ؛އެ ަލވަގުަޑގުަޑއިގެން. 

 ންދާއިރުަގއި ެއއް މުކުރަނުވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން ދެކެން މަސްވެރިކަމުެގ ދުވަސް ާފހަގަ އް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކޮްށގެނެ

މަސްވެރިކަުމގައި އެ ދަނީ. ްތ ޓެއް. އޭުރގައި އިންސާާނގެ މުޅި ހަޔާށްފޮބުޅިލާފައި ބުޅި 4ވަނައަށް އަންނަ ދޯންޏަށް 

މި ބިލުން މިއަދު  ،އެހެންނަމަވެސް މިދަންނަވަނީ. މި ޤައުމުގައި ވަޒަންކުރާ އަދަދު އަޅުގަނުޑމެންޓެއް. ށްފޮބުޅި

ދާ ޒުވާނުންނަށް މި  ރާއްޭޖެގ މަސްވެރިންނަށާއި އަދި ސްޫކލްތަކުން ނިކުމެގެން މަސްވެިރކަމަށް އްޔާކުރެްއވި އިރާދަފުޅު

ކަުމގެ ބިލެްއ އަންނައިރުަގއި ވަރަށް ގިަނ . މަސްވެރިއަށްހުރި ފާހަގަކޮށްފައި އަދި ކުރި ބިލުން ކަންތައްތަކެއް އެބަ
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ކަމާ ބެހޭ ބޭންކު ވެްސ ޭޔގެ އެހެން ަޤއުމުތަުކގައި ަމސްވެރިނިދު ،ވެސް ހުރި ިލޔެފަ. އެހެންނަމަވާހަކަތަްއ މީަގއި އެބަ

އޮންނަނީ ބޮޑު ކޮމާޝަލް ބޭންކެއް.  މި ރާއްޖޭގައި މި ،ހުރޭ. ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ބޭންކު ވެސް ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް

 އި އެ ބޭންުކގަ  މާޔައިއޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދި މަްސވެރި މީހާ ބޭންކުސްގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ގެނެ

ެއއީ ކޮމާޝަލް ބޭންެކއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެްނ . 12، %13%މަްސވެރި މީހާ އަތުން ަނގާނީ. ންނަ ރޭޓުން އޮ

 ދި މަސްވެރިންނަށް ލުއި ފަސޭހަކަމާ ޖެހޭ ވިސްނަން. ބިލެއް އަންނައިރުަގއި އަކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އެބަ މި

ނުލާ  ، މިނިސްޓްރީން ހެދޭ ަގވާއިދުތަަކކީ ވެްސ މަސްެވރި މީހާއަށް ތަކުލީފަކާ ެވގެންދާއިރު ކަށްއެީކގަިއ މި ބިލު ގާނޫނަ

މި ބިލު ކޮމިީޓ . ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުެރިވގެންދާންވާނެ ގޮތަކަްށ ބައްޓަން ރައްޔިތު މީހާއަްށ މިކަން

އަޅުގަނޑު  ،އެހެންނަމަވެސްކޮށްލަން. ގަނޑު ފާހަގަހުރިކަން އަޅު މަރުޙަލާގައި ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ވެސް

މީހާ ެއ  ސަފާރީ ފެންވަރަށް ބަންނައިރުގައި އެ ،ފޫުޓގެ ދޯންޏެއް މަްސެވރިކަމަށް 90އަިމއްލަ މީހަކު  ؛ފާހަގަކޮށްލަން

މެން ދެކެން. ޅޭ ހާލަތު އަުޅގަނޑުެމން މި ރާއްޖޭގައި އެަތއް ތަނަކުން އަުޅގަނޑުދޯނި ނިންމަން ލޯނެއް ނުލިބިގެން އު

ތިޞާދުެގ ާރއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އިޤް ،ތަނެއް އަުޅގަނުޑމެން ދުވަހަކު ެވސް ނުދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ދާ އިކުރިއަރަ

ދަްއކަނީ. މި ވާހަކަ ައުޅގަނޑުމެން ދުމިއަ ގެނާޢަތް އޮތް ހާލަތުސިަޕށް ބޭރުކޮށްފައި ލިބޭ ކިޔާފައި މަސް ޔޫރަ ލޭނާރޭ

ފުކުރެވޭނެ ދޯނިފަހަރު ބަންނައިރުގައި ބޭރުން ގެނެވޭ ތަކެތި މާމަސް ، ދޯނިފަހަރު އޮޑިވެރިާޔއަށްއެހެންވީމާ، މަސްވެރިން

 ން ބަނދެފައި އަދި އިންޖީނެއް ނުލިބިގެ މަސްދޯނި  ކުަރން.ގޮތް ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު 

ކަންކަން ކުރެވިގެން  ޖުބޫރުވޭ. މިނޫން ގޮތަކަށް މިއަހަރު ވަންދެްނ އެ އޮޑި ބަންތާ ބަހައްޓަން އެބަ މަ 2އޮިޑވެރިޔާ 

ން ބިލުތިޞާދަށް ފަިއދާވާނެ ގޮތަކަށް މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤް ންނާޢަތުސިމަސްވެރިކަމުގެ 

މާނުގައި ގެްނދާއިރުަގއި ކުރީ ޒަވެ  ކަންކަން މަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. މިކަންކަން ފާހަކުެރވިގެންދާްނޖެހޭނެ ކައެ

މިގޮތަްށ  ؟ ދިހައެއް، ބާރަ.ކީޯޓކީ ހިފާލާފައި އެންމެ ދުރު މަގަށް ގޮއްަސއި ޮގާވލާނެ ކިތައް މަސް ބޭނިއްޖެވޯ

އްޖޭަގއި ބޭނޭ މަހެްއގެ ިމ ރާ ކުމިއަދަ  ،ޮގސް މަސް ރިޕޯޓު އެ ޒަމާުނގައި އާދޭ. އެހެންނަމަވެސްކިޔަމުންކިޔަމުން

 މަސްވެރިކަމަށް ވަންނަ ފައިދާ ،ނޫން. ޤައުމަށް ވަންނަ ކީ ނގެނީ އެދަެދއް ކުރެވޭ އައަދަދެއް އިނގެނީކީ ނޫން. ބޭރު

 ފެްކްޓރީ އުފެދި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ނޫން. އެހެންވީމާ، މަސް އެްއވެްސ ތަނެްއގަިއ ހިސާބުޖެހިފައި ހުންނަނީކީ ޤައުމުގެ

 ދިަޔއީމާރި ަކންކަން ކާމިޔާުބވެގެންމަސްވެިރންނަށް މި ބިލުން މި ހު ،ޝޯ ހެދިފައި އަދި މަްސެވރިންގެ ދޯނިފަހަރަށްފްއޮ

ހަމައެކަިނ  ކުރަީނކީއަދި މިހާރު މަސްވެރިކަން ،އަޅުގަނޑުގެ ަނޒަރުަގއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަސްވެރިންނަށް ވެސް

ނިކުންނަ މަންޒަރު  މަށްމަސްވެރިކަ ކުޅަދާަނ އަންހެންވެރިން  ؛ރާއްޖޭގެ އަންހެން ނޫން. މި  ފިރިހެނުންނެއް

ކުރާ ކުއްަޖކު ލް މީޑިާއ ބޭނުންކޮށްގެން ރިސޯޓެްއަގއި މަސައްކަތް ންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. ސޯޝައަޅުގަނޑުމެ

 އި ކުރިއަުރވަ  ނާޢަތްސިކޮށް، މަސްވެރިަކމުގެ މަސްވެރިކަމަށް ޮގއްަސ، ސޯޝަލް މީޑިާއގެ ކަްނކަން ހަރުދަނާ

އިްނ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. އުލަްއކަ ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފަިއވާ ވާހަކަ އިންޓަރވި  ފަސްމަށް ތަޢާރަފުކުރު
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 ސްތަކެއް ބުނެފައި ދޫކޮށްެލވޭ ބަމަސްވެރިކަމަށް  ،އެްއވެސް ސަރުކާރަކުންނެއް އަުޅގަނޑަަކށް ނުފެނޭ ،އެހެންނަމަވެސް

 .އަިއއްސަ ތި އޮތީ މަށް މިފްކޯގެ ނައުފައްދަިއގެން ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. ތި މިފްކޯ ތިއީ ކިތައް ކުންފުނި

އެ ކުންފުނީެގ  ،ޖެހެނީކުންފުނި ހަދައިގެން ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް ދަވާލައިގެން އަނެއްކާ ނަން ބަދަުލކުރަން ދިހަބާރަ

 އޮއްާވ ބަނދެ ޔާޑު ހަމަ ރަނގަޅަށް ދޯނިފަހަރު ބަނދެޓުމައްޗަށް ލޯނެއް ެވސް ނުލިބިގެން. އަލިފުށީަގއި ހެދި ބޯ

 ދައުލަތުގެ ތަންތަނާ  .ޖެހޭއި ކަންކަން ކަނަޑއެޅެން އެބަ ގޮތަކަށް މި ބިލުގަ މިހެން ކަން ނުވާނެލާފައި ދިަޔއީ. އިދަވަ

ެއ ަވީޒފާގައި ހުންނަ މީހާއަށް އަދަބެއް ލިބޭނެ ގޮތަށް ބިލުަތްއ  ހަވާލުވެ ތިބޭ މީހުން ކަމެްއ ގޯސްކޮްށ ކުރީމާ

ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ދެއްވި  ކުރަން.އި ލިޔެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ފަރުމާކުރެވިގެން އަންނައިުރގަ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ފުނަދޫއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޝާހިދަ ޙައްމަދުމު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝާހިދު ދުއްމަމުޙަ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ރޭ ވެސް ކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް ދަންނަވަްނ  ކަމަކު މި އް ހަދިާޔެއއް ނެތެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގްރީކު

ސްކޫލުަގއި ުއޅުނުއިރު މެދު ދެކެމުން އައީ އަުޅގަނުޑމެން  ކުރިން ާރއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން މަސްވެިރކަމާ މީގެޖެހޭ. އެބަ

އަހާ ރަނަގޅު ޙަސަަނީކ ވަރަށް ބަސް ވަރަށް ދަށް ފަންތީެގ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި.   ވާހަކަަތކުން އިނގޭ ގޮތުަގއިކިޔައިދޭ 

. ސްކޫލް މުދައްރިސުން ވެސް . އޭނާ ސްކޫލުަގއި ަރނގަޅަށް އުޅޭތީ ހުރިހާ ކުިދން ވެސް ވަރަށް ލޯބިެވއޭކުއްޖެކޭ

މިކަހަަލ  ،ކުދިންނަށް ކިަޔވައިދިނުމާ ،އިފިާލވަޅު ދަްސކުރުމާނިންމާފައި އުޅެނީ  ްސކޫލު ޙަސަނު. ވަރަށް ލޯބިެވއޭ

ކިަޔަވއިގެން ުހރި ކުއްޖަކަށް ވީމަ އޭާނއަށް  ރަނަގޅު އި،ކީ ބަސްއަހަްސކޫލް ނިމުމަށްފަހު ޙަސަންޙަސަން . ކަންކަމުަގއޭ

ނުކިަޔާވ  އި،ބަސްނާހަ ޢަލީއަކީ ވަރަށްބަްސއެހީމަ.  އިކިހާ ރަނގަޅުހޭ މޮޅަށް ކިޔަވަ. ލިބުނީ ސްކޫލް ކާތިބުކަމޭ

. ސްކޫްލ ނިމުމަށްފަހު އޭނަގެ ކަމަކީ  ރުޅިއެުރވުމޭ. އޭާނގެ ކަަމކީ ކުިދންނަށް އުނދަގޫކުރުާމއި ީޓަޗރުންކުއްޖެކޭ

ކިހާ ދެރަ  .. އޭނަ ނިމިގެން ވަޒީފާެއއް ނުލިބިގެން އޭނަ ދާންޖެހުނީ މަހަށޭކުޅުމާއި މަގުމަތީަގއި ސަކަރާތްޖެހުމޭފުޓްބޯޅަ

އެުކ ޔާއަުޅގަނުޑ ހިތާމަމުން ައއި ޮގތް. ރަކުމެދު ގަބޫލު  މަސްވެިރކަމާރެމިީއ ރާއްޖެ ފެށުނީއްސު ؟ތޯނަތީޖާއެއް

މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެްސ ައޅުގަނޑަށް އިނޭގ ކޮންމެެވސް  ؛ާރްއޖޭގެ ވަރަްށ ގިނަ ުޒވާނުން މިއަދު ވެސް .ދަންނަވަން

 މިއަދު އެހެންިވޔަސް ާރްއޖޭގެ ގިނަ ރަްއޔިތުންކަމަށް.  ސައްކަެތއްކުރާކަން މަްސެވރިކަމަކީ އަބުުރވެރި މަވަރަކަށް ގަބޫލު

ނިަކމެތި، އެންމެ ނުކިަޔވާ ތިިބ، ނާތަހުޒީބު މީހުން ކުރާ ކުރަނީ ެއއީ ެއންމެ އާދައިެގ، އެންމެ ގަބޫލުވެސް 
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 އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. މިކަން ބަދަލުކުރެވެންމަސައްކަތެްއގެ ގޮުތަގއި. މިަކން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ލަވަަލވަިއގަިއ ކޫލްތަކުން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިނޫން ގޮތަކަށް މިކަްނ ކިަޔއިދިނީމަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިަޔވައިޭދ ސް

އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގަިއ އެހެން ކަންކަްނ  ޒާތަށް ޖަހާ ހަޖޫލަމަސްވެރިކަމަކީ ިދވެހިންގެ ާނރޭ، ލޭނާރޭ ބުނެ މިކަހަ

ރުވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އިންތިޚާބަކުްނ މޮޅު ކަމެއް ނޫން. މިހާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެނީ މާ ކުރެވުނީމާ

ދާންޖެހޭ މީހެއް.  އްޔާ އޭނަ ާދންޖެހޭނީ މަހަށް. ކޮންމެ ކަމަކުން ނާކާމިޔާބުވާ ކޮންމެ މީހަކީ މަހަށްމީހަކު ބަލިވެއްޖެ

ން ިމއަދު މި ބިލު ،އެހެންނަމަވެސްއް ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ. އޭނާއަކީ މި މުޖުތަމަޢުގައި އަބުރުވެރި މީހެ

ކުރަން މީހުންނަކީ ެވްސ އަބުރުވެރި ބަެއްއގެ ގޮުތަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު އެ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ

މިސާަލކަށް ބުނާ ބައެްއ ކަންކަން.  ހުރި އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭމި ބިލުަގއި އެބަ !ތައްޔާރަށް ތިބިކަން. ބައްަލވާ

ސް ހިފުން ކަހަލަ ކަންކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން މީގައި ހުއްުޓވަންޖެހޭ ކަންކަްނ ޖަހަިއގެން މަދަގަނޑު، ނަމަ

 އިކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ ،ވެން އޮތް ނަމަދަކުރެކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނު. ެއކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުއް

ބޭނުމުގަިއ މަސް ،ކުރޭގޮެތއް ނިންމުން އަޅުގަނޑު އެދެން. ހަމަ އެގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުން އެބަ ޝަކުވާ  އެކަމަށް

ބާނަން ހަމަ ދަތިވާވަރުާވ ހެދި މަސް ަނއިން އުޅޭ ކަމަށް. ެއކަމާމިޔަރު ވަރަށް ގި ،ވަރަށް އުނދަޫގވާ ކަެމއް ކަަމށް

ގެ މަސް ިގނަވެ، މަްސވެރިކަމަށް އުނދަގޫވަންޏާ އެކަމަށް ވެްސ އްތަރެއް ކަމަށް. އަުޅގަނުޑ ހިތުން ވަކި ވަ 

އްލެއް އަންނާނެ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް މީަގއި ހޯދޭނެ ޙައެކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެްސ ގޮތެއް ހޯދެންވާނެ. 

ދަ ތަންތަން ހަދާއިރު ލާްނޓް ފަމީދުުކރަން. ހަމަ އެގޮތަށް ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި އައިސްޕްއްކަމަށް އަޅުގަނޑު އު 

ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ކޮންމެހެން ބޮޑެތި ހުއްދަތަކެއް، އީ.ޔޫ ސްޓޭންޑަޑް ހުރިތޯ ބެލުން އެއީ އަޅުގަނޑު ކޮންމެެހން ގަބޫލު

 ކު ެއކަމަ ،އަޅުގަނޑު ހިތުން އެތަންތަން ރަނގަޅުވާނެ އެ ރަށްރަށުަގއި ހުރި ޞިއްޙީ ކަންކަން ަބލަހައްޓާ ތަނަކުން

ތަނުގައި އެކަން ކުރުމަކީ ުހްއދަ ކަމެއް ކަމަށް ނިންމުން.  ރަނަގޅު ތަނެއް ކަމަށް ކަނަޑއެޅުމުން އެ މެކީ އެންއެތަނަ

ުޓއަރިޒަމް ފަދަ ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން  ،ކުރަނީއިތުރަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުހުރި. އޭގެމިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންކަން ެއބަ

ރަން ދުނިޔޭގެ ކުަކން ޕްރޮމޯޓް ޚަރަދުތަްއ ކުރޭ. ދިވެހިންގެ މަސްވެރި  ބޮޑެތިކުަރން ވަރަށްދުނިޔޭގެ ލެވެްލގައި މާކެޓު 

ރާއްޖެއަކީ ދެމެހެއްޓެިނިވ އަޅުގަނޑު ހިތުން ނުކުރޭ.  ؟ކޮންތަނެއްަގއި ކޮންކަެމއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ކުރީ

ދުނިޔޭގެ ގިނަ މީހުންނަކަށް  ،ކުާރއިރުބޫލުކުރާ ޤަުއމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ގަގޮތުަގއި މަސްވެރިކަން 

ޖެހޭ. ނގޭ ކަމަކަށް ައުޅގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. މިކަން ކުރެވޭނީ ކޮންމެެވސް ގޮތެއް ހޯދަން އެބައެކަން އެ

މި މަހަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޕްރޮޑަކްޓް ކަމުަގިއ  ،އަގު ހޯދާ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުއަޅުގަނޑުމެންގެ މަހަށް ހަމަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންާޏ ދުނިޔޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް، ދުނިޔޭގަިއ ތިބި އެހެން މީުހންނަށް މި މަހުގެ މޮޅުކަން ޅުގައަ

ކުރަން. މީހުންނަށް ައންގައިދިނުމަކީ ދިވެހި ދައުލަުތން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު  އެ ،މާކެޓްކޮށް

ދިވެހިންގެ މަސް ހޯދަން އުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް  ،އުޅޭހެންރިޯސޓުތަުކގައި  ޑެތިމީހުން އައިސް ރާއްޖޭގެ އަގު ބޮބޭރު
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އަުޅގަނުޑ  .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕްޮރޑަކްަޓކީ ެއހާ މޮޅު ޕްރޮޑަކްޓެްއ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ށް ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް ލޯބިޖެހޭ މަކަކުރަނީ މި ބިލުަގއި ހުިރ ގިނަ ކަންކަމުން މިހާރު ުޒވާނުންނަށް މަސްވެރިގަބޫލު

 ...އިމުޤާފަދަ ކަންކަން  ވާނެ ކަމަށް. މިސާަލކަށް ހައުސިންގ ްސކީމު ކަންކަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ނައިފަރުއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޝިޔާމަ ދުއަޙްމަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ފެންނަނީ މި މަޖިލީހަށް ކުރި މަލާމާތެއް  އަޅގަނޑަްށ މަސްވެިރަކމުގެ ބިލު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ފެންނަނީ.  ލާމާތެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް މިކަމަށް. ދިވެހި މަސްވެރިންނަްށ ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށް. މަނިކުފާނަށް ކުރި މަ

ގަރާރަކަށް،  ފަސްއެީކގައި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި  ނެންެގވުމާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މަނިުކފާނުގެ އިސް

ދި ށް ގަިޑއިރު. އަތިރީހަކައެކީަގއި  ގަާރރަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ހޭދަކޮށްފީމު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއާފަސް ގުޅޭ  ކަމާމަސްވެރި

ތަނަށް  މި .ޔޫ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާެއީކގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އީ ނިކުފާނުގެ އިްސނެންގެވުމަކާއޭގެފަހުން މަ

ވަތަކަށް ވަަޑިއގެން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ކުރިމަތީަގއި މަނިކުފާނު ޢުވަަޑއިގެްނ، އެއީ މަނިކުފާނުގެ ދަ

މު ފިޔަވަެޅއްެގ ގޮުތގަިއ ންދަން އެންމެ މުހި އަގު ހޯބާނާ މަހަށް ހަމަ ރިންއެދިަވޑަިއގަތީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެ

މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅަްށ  ތީ.މަށް އެދިވަަޑިއގައީޫޔއިން މިހާރު އެ ނަގަމުންދާ ޑިއުޓީ ކަނޑާލު .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

  އަުޅގަނޑުމެން ރެ ގިނަ ވަގުތު ވުަގޑިއިރަށް  30އައްސަރިބަާހއި ސާބަސް. މަލާމާތެކޭ އަުޅގަނޑު މިދެްނނެވީ 

ބިލެޭކ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބުނީ މަސްވެރިަކމުގެ ބިލޭ ިކޔާފައި  މަސްވެރިކަމުެގ ގަރާރުަތކަށް ހޭދަކޮށް ނިމުނީމާ

ޒަމާނަށް ނުފެތޭ  ،ޒަމާނަށް ނުފެތޭ ކުރެްއވި ބިލެއް.މަތުގައި އެމަނިކުފާނު ޑްާރފްޓުޢާއީސް މައުމޫނު ޒަ ކިޔާފައި ރަ 

ބިލު  ވެސް އަުޅަގނޑަކަށް ހިޔެއްުނވޭ މި . މަނިކުފާނުއައީ ހިސާބަށް މި ޯވކެއް އަުޅގަނޑުމެންނާމްޑް ފްރޭޑޭޓެއައުޓް 

ވެސް  އިަހވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ރބިލުެގ ސްޕޮންސަ  އަދި މިރަނގަޅަށް ވިދާޅުވިހެެނއް. 

ތެރެއިން އެްއވެސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ގެ މީ ދި. އައަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްުނވޭ މި ބިލު ވިދާޅުވިހެނެއް

ބިލު ވިދާޅުވިހެނެއް  އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ މި މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ،ަވޑަިއގަންނަވާ ނިސްބަތްވެ

އިންނަވާފަިއ ބިލު ތަނުަގއި މަޖިީލހުގައި  ުކްއލިއަކަށް މި ،އަޅުގަނޑަކަށް ހިެޔއްުނވޭ. ެއއީ އެހެން މިދެންނެވީ 

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ  ؛ކަެމއް މިވެނި ،ކަމެއް  މިވެނި ބިުލގައި  ވެސް ވިދާޅުވަނީ މި ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވިދާޅުވެަފއި 

 ލިޔެވިފަ. ބިލަކު ނެތޭ މި ދެއްޞަމު މަޤްންބިލުގެ އެންމެ މުހި މި ،ވިދާޅުވީ هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ އަބްދުއި
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މެންބަރު އިލްޔާސް  ދެންމެގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި .ވީދައިދޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ ވިދާޅުހޯ ގުއަމަސްވެރިންނަށް ހަމަ

 .އޮތީ މި އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ މިއީ މަލާމާތެކޭ .ވެސް އެ ވިދާުޅވީ ހަމަ އެފަދައިން ލަބީބް

ކޮށްފައި އިްއޒަތްތެިރ  އޮތީ ކުފާނަށް މަލާމާތެއް މި ، މަނިމަސްވެރިންނަށް މަލާމާތެއް، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މަލާމާތެއް

ގާނޫނެްއ  ފައި އެބަދެވޭ.ކިޔާފައި ޓާޓާ ދެއިރު ދެދަޅައަށް ާރއްޖޭން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދާންވީމާ ފުލައިޓަށް އަރާ ރައީސް.

ން. ެއކަމަކު ނޫއެއް ގާނޫނެއް ަހދާފަ ދޭންވީމާ ތިމާގެ މީހުންނަށް ަވޒީފާ ،ޅިޔަނު ،ރިނުޖެހޭ. ފަހަހަދާކަށް

 ؛މަްސެވރިންނަށް ކަމެއް ކޮށްދޭްނވީމާ ،އެބަޖެހޭ ގާނޫނު މަްއޗަށް ގާނޫނު ހަދާފައި  ކޮށްޭދންވީމާ، މަސްވެރިންނަށް ކަމެއް 

 ޒްއަެނއްކާ ފިޝަރީ  .ންވީ ަގވާއިދުަތކާއި ުއސޫލުތަކާވޯެކކޭ. އަނެްއާކ ހަދައަނެއްާކ މިދެންނެވީ މިއީ ާފޑެްއގެ ފްރޭމް

ވާ ަފއިދާެއްއ  ންއިމަސްވެރިްނނަށް މި ކަންތައް ކުރަްނވީމާ މި އިގެން ލައިެގން އިންނަވަ ކަށްތަނަލާ މިނިސްޓަރު

ލް ކަނޑާލިތާ ފަހަރަށް އަޅާ ޑީސަދުނެތް. އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިންނަްށ މަސްވެރިންެގ ުއޅަނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

. އެކަމަކު މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަ ނެވީވާހަކަ އަުޅގަނުޑ މިދެން ޑިއުީޓ ކަނޑާލި ވެއްޖެ. އެއް އަހަރު

. މަސްވެރިންނަށް އެނގެނީ ޑިއުޓީ ކަނޑާަލއިެގން މަސްވެރިންނަށް ކުރި ރާަހތެއް ނެތްވެްސ  މަސްވެރިންގެ ކޯލްތަކުން

 ްއޔާނިނޫ ،ޫނނިއްޔާ ޫކއްޫޑއަށް ،މަްސވެރިން މިއަދު ފެލިވަރަށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޑީސަލަކުްނ.ނެތް  ހެޔޮވީ ައެގއް

 މަސް އެބައް މަސްވެރިންނަކަށް ލާރިކޮެޅއް ނުލިބެއޭ އެ  ީލމާއިލީމަ ބައިޓަުނ ހަމަނުވާ މަސްކޮޅު ކިރަރައިކި މަސްކޮޅު

އަޅުގަނޑުމެްނ  ؟ންތައްތައް ކުރަންކަ ދަކުރަންޖެހޭތޯ މިވެރިކަމުަގއި ހޭ ދުވަސްވޭތުވެދޭ. އަުޅގަނޑުމެން ެއްއ އަހަރު

ތް އަނެއްކާ ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ޢަންމެ ބޮޑު ސިނާެދވަނައަށް އެ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ .ހިތާމަކުރަންހިތާމަކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން 

މިއީ  ހުރި ކަމެއް.. މިއީ ހިތާމަފެންނަނީ ތަން އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ނިޔަތުގައި މަަސއްކަތްަތކެއް ކުރެިވގެންދާ

ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭރުެގ ބޯޓު ސް.ތެރި ރައީތްއިްއޒައިލާއެއް ބިަކވެގެންދާނެ ކަމެއް ޢާދިވެހިރާއްޖޭގެ އެަތއް 

އަުޅގަނޑުމެން  ކުާރ މަސަްއކަތަކީ ިމީއ ބޮޑު ޖަރީމާއެޭކ ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ. ސަރަހައްދުތަކަށް ވެއްދުމަށްޓަަކއި މި

ރާއްޖެައކު ވެހިމެންގެ މި ދިކޮްނމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އަުޅަގނޑުމެން މިދައްކަނީ އަުޅގަނޑު  ،ަދއްކަނީ އަބަދުވެސް މި

ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ނެތޭ. ނެތްއިރު ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ފަހަރުވާ ބޯޓު ބޭރު ، އެތެރެވެނެތޭ

ކީއްކުރަންޭހ  ދާ. އަަޅއޭނިކުންނައިރު އެބަ އަޅައޭ ދާ،އްަދއިގެްނ، ވަންނައިރު ެއބަބޯޓުތައް ވަ އަޅުގަނޑުމެން މި

 އެ ަމސްގަތުމުގެ މަޤްޞަދެއް ؟ ގަންނަން ބޭރުގެ ބޯޓެއް އަންނަންވީމަސްނު ޓަ 15އޮންަނ ނައިފަރު ބަނދަރުގައި 

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި ގޭދޮުށ  ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ އެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނޯންނާނެ ބޯޓަކު

ކަހަލަ ިމއުނިީޓތައް އެބަ ގެންުގޅޭ އެކި ކޮއެކި ގޮްތގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެ ާނއި. ލޯނު ނަގައިގެންފެކްޓްރީތައް ހެދިފަ

ގޮތުަގިއ ގެ މިފްކޯ މިފްކޯ، އަުޅގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ.  ނޫންތޯއޭ ވީ. މި ެފކްޓްރީތަްއ ރަނގަުޅކުރަްއވަންފެކްޓްރީތައް

ްނސީ ؟ އެތާނގެ އެފިޝެއޭއެތާނގެ ކެޕޭސިީޓ އިތުރުކުރަންވީނޫންތޯ އޭ،ކުަރއްވަްނވީނުންތޯރަނގަޅު

ވަރު ލާރިކޮޅު ލިބޭނެ ލީމާއި. މަސްވެރިން ގޮސް މަސްޮކޅު ިކރައަުޅގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީއޭ ންތޯވީނޫރަނގަޅުކުރަން 
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 ައޅުގަނޑުމެން  ރަދުކޮށްގެންޚަމިިލއަން  600ކުަރންތޯއޭ ކީއް ހަދާލަދޭންވީނޫންތޯ އަޅުގަނުޑމެން މިދަންނަވަނީ.

ފޮލާއެްއގަިއ ގެްނގުޅުމުެގ ޔާލީޚިމަސްވެރިން  ؟ކަވަނީއްދަ ަގއި ޕްލެޓްފޯމްތަކެްއ އަޅާ ވާހަކަތަެކއް މިތާނަގއި މިފްޝޯއޮ

 ލާށޭ،އިއަޅަށް މަސްވެރިންނަ ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ. ވާށޭ މިއްއެ ިވސްނުން ދޫކޮށްލަ ،ވިސްނުން

 ންނަވަނީ އެހެއަޅުަގނޑުމެން މިދަން އޭސަރުކާރަކަށް ނޭނގެ  މަސްވެރިންގެ ހުރި ޙަޤީޤީ ަމއްސަލަތަކަކީ ކޮބަިއކަން މި

ވެސް  ބިލު މަތިން ބިލު ؛ބިލުތައް  .. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގަރާރުަތކަްށ ވާހަކަދެްއކިދާނެވެގެން އެތަްއ ފަހަރަކު

 ޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ.ޙަޤީޤީ މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން އަ ،ގެނެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

  ...މަސްވެރިކަން ެއކަންޏެއް ނޫން

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އަރުވަނީ ހެންވޭރު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުސަތު

  .ށްމެންބަރު އިބްރާހިމް މުޢިއްޒަ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: މެންބަރު އިބްރާހިމް މުޢިއްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ 

ބާބުގެ މައްޗަށް ެއކުލެިވގެންާވ  12ދަނީ  މުން މިވެވަގުތު ބަހުސްުކރެ . މިޒަތްތެރި ރައީސްއް އިޔާ ޝުކުރިއް

ށް އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢަ ސްޓްކޮށްދެްއވީތީ. މި ބިލު ހޮށްމަސްވެިރކަމުގެ ބިލަދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މަލުކުރަމުންދާ ޢަޑުމެން އިރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނއަންނަ. މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް

 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް 1987ޯއގަސްޓު  24މި ގާނޫނަކީ  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުެގ ގާނޫނެއް އެބައޮތް

. ސްވާ ދުވަ އަހަރު 32މި ގާނޫަނށް  ،ވަނަ ދުވަހަކީ 24މަހުގެ  މި އައިސްަފއިވާ ގާނޫނެްއކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ.

އަހަރުެވގެން ދިަޔިއރު މި ގާނޫނަށް ެއއްވެްސ  32މި ގާޫނނަށް ، މީގަިއ ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މެންގަނޑުއަޅު

. މިހާރު ތަްށ ވެފައިވާ އިހުމާލުޢަވެސް ދޭހަކޮށްދެނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ މިކަމުން. އިސްލާހެއް ައއިސްފައިުނވާކަން 

ޒާމެއް ބެލެެހއްޓުމަށް ފުރިހަމަ ނި އިހިންގަ  ،ކޮށް ޤީތް ތަރައްޢަނާކަލްޗަރ ސިެއކުއަރ ،ިއރުލާ އިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ބަލަ

އޮތުން ެއއީ ވަރަށް ުދގެ ތެޭރގަިއ އޮތް ޞަބިލުގައި މަޤް އަށް ަމގުފަހިކުރުމަށް މިޤީތަރައް ގެ އިޤްތިޞާދު އިަލއި،އެކުަލވަ

 ވަރަށް ފުޅާ  ،ފުރިހަމަަވރަށް  އިކީ ިދވެހިރާއްޭޖގައަަކލްޗަރ. ެއކުއަރރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެން

 އުެމއް.ޤައުލު އޮތް ޙަުގދުރަތީ މާ ކަލްޗަރ ކުރެވިދާނެ. ދިވެހިާރއްޖެއަކީ އެުކއަރެތއްމަސައްކަ ދައިރާެއއްަގއި ކުެރވިދާނެ

ދާއިރާއެްއގަިއ  ފުޅާަކލްޗަރ . އެުކއަރއުމެއްޤަގުދުރަތީ ގޮތުން ލިބިފައި އޮތް  އްކަލްޗަރ ކުެރވިދާނެ ކުޅިތައެުކއަރ

ފައިދާ  ަމސްވެރިކަމުން ލިބޭ ފުާޅކޮްށ، ދިވެހި އިޤްތިޞާުދގެމަްސެވރިކަމުގެ ެއކްސްޕޯޓް  ،ނަމަ ވިއްޖެކުރެއް 

ިދވެހިރާއްޖެއަްށ ބަރޯސާވެފަިއ އޮްތއޮތުމަީކ  ށްރިޒަމައަހަމަެއކަނި ޓު .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް އިތުރުެވގެންދާނެ.
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ދިވެހި  ،ކޮށްތް ފުޅާޢަވެރިްނެގ ސިނާމަށްަޓކައި މަސް މިކަން ުހއްޓުވު ރި ގޮެތއް ނޫން.ދިވެހިންނަށް އެންމެ ފައިދާހު 

 ިއ،ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ދިވެހި މަސްވެރިކަން ދިރުވަ ކަމުގެ އުސޫލާ. ހަމަހަމަކުުރވަންޖެހޭބާރުވެރި އިޤްތިޞާދު

 ވެސް  ުދގެ ތެރޭަގއި އޮތްއޮތުންޞަގެ މަޤްމި ބިލު އުލު ހިންގާ ެބލެހެއްޓުމުގެ އޮިނގަނެޑއް އެަކށައެޅުންޙަމާ ގެއެތަކެތީ 

މި ބިލުގައި ކޮމިޓީ ލެވެލްަގއި އިތުރަށް  ،ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެެކން.

 އ40ާވަތަ ނު  30ބިލުގައި  މި ،ެވސް ފާހަގަކޮށްެލވޭ. އެގޮތުން ދިރާސާކޮށްލަންޖެހޭ ކަންތައްަތކެއް ހުރިކަްނ އަުޅގަނޑު 

ކަމަކީ އިތުރަށް ކޮމިޓީ  ހަގަކޮށްލެވޭ. އެހެންވީމާ، މިމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާދޭތެރޭގެ ަގވާއިދުތަެކއް ހަަދންޖެހޭ ކަ

ވަނަ  48އިތުުރން މި ގާނޫނުގެ އަދި މީގެ ސްޓޭޖްގައި ދިރާސާކުރަންޖެޭހނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން.

 ؛ނުލައި ބާރުގެ ބޭނުން ކާގެ ތަންފީޒީ އޮފިސަރުން ކޯޓުގެ އަމުރަ ލިސް ސަރވިސްމޯލްޑިްވސް ޕޮ ،މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ

ވެްސ އިުތރަށް ކޮމިޓީ ސްޓޭުޖގަިއ ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގިއ  ބެހޭ ގޮުތން އޮތް މާއްާދއަކީ  ލިބިފައިވާ ބާރުތަަކކާ

 . ތަށްޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ ޞަދެްއވި ފުރު އަޅުގަނޑު ދެކެން.

 

 ެކވުން:ހަކަދެއް ޔާސަތުން ވާރި

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެމަނަފުށީއަރުވަނީ ތުޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 .ށްއަޙްމަދު ސަޢީދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ސަޢީދު  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

އިލާއަށް ދިމާވެފަިއވާ ޢާދިެވހި މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިަކމުގެ  ތުންފަރާގެ ސަރުކާރު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

ރަްއޔިތުންގެ މި މު ބިލެއް ން ފަދަ މުހިމިއިަހަވންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝިފާޢު  ،އި ދަތިތަކަށް ވިސްަނވަ

ދެންމެގަިއ  ،ުޅގަނޑުެދން ދަންނަވާނީއަ. ނަވަންދަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވި ަކމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު

ދެއްެކވި ވާހަކަަތކަީކ ދު ގެއްލޭ ގޮތަށް ޞަ މުޅި ބިލުގެ މަޤްނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމު

 ،ކޮށްމާރުފަބިލުތައް ނުވަތަ  ،ދުވަނީޢުން ވަ.ޕީއެްއވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް. އަުޅގަނޑުެމން އެމް.ޑީ

 ލިބޭ  ޙަޤީޤީ މަންފާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ،ގެނެސް ތައްޙު ލާޞްލާގައި ގެންނަންޖެހޭ އިޙަދިރާސާކޮށް އަދި ކޮމިޓީ މަރު

މިތާނަގިއ ދުަތއް ޢުައޅުގަނޑުމެން ނުވާ ވަ ކަމެްއގެ ޮގތުގަެއއް ނޫން. ލުމުެގ ނިޔަތުަގއި ކުރާއިހަދަނީ އޮުޅވަ ގޮތް މި

ސަުރކާރުން  ގެރުފިޔާ ދޭނަމޭ މިދިޔަ ދައުުރަގއި ޕީ.ޕީ.އެމް  10000 ަޔސްނުބެ ޔަސް. ބެނޫން ވާކަށް ވަކާލާުތކުރަނީކީ

. ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ިދވެހި ަދނީ ތަެކއް މިތާނގައި ވާކަށް ނޫން އަުޅގަނޑުެމން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދުޢުކަހަލަ ވަ ކުރި

ންފާ މަ ގޮތުގައި ދިވެިހ މަސްކަނޑުތަކުގެ މަހައިލާތަކަށް ޭއގެ އެްނމެ ފުރިޢާސްވެރި ދިވެހި މަ ،ރައްޔިތުންނަށް

 ،ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހޯދައިދިނުމުގެ މާތް ނިޔަތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަެތއް މި މަަސއްަކތަކީ.
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އް ތަޙުލާޞް، ެއއަްށ ގެންނަންޖެހޭ އިލާތަކަށް ގޮސްޙަމަޖިލީހަށް އައީމާ ބިލު ތަފާތު މަރު ގެބިލެއް އަުޅގަނޑުމެން

ވަނަ މާއްދާގަިއ  51މި ބިލުގެ  ،ވެސް ދަންނަވާނީ . އެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެކޭކަ ނައުމަކީ އަބަުދވެސް ކުރަމުްނ އަންނަގެ

ން ފާސްކުރަ އިބަލަ ،ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ގޮސް އެރުން ތަންތަނަށް މި ،އި ނުލައި ދޯނިތަކާ  އަމުރަކާކޯޓު

ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ތަނަަކށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އެރެން .ކަމަށް ޖެހޭނެއޮތްއޮތުން ބަދަލުވެގެންދާން

އަމުރުތައް ފައިވާ ކޯޓު ގާނޫނުތަކުްނ މަތިކޮށް މިހާރުވެސް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ގާޫނނުގައި ނޫނީ ދަންނަވާނީ 

ނެ ކަމަށް ވާތަނަށް އެގޮތަށް ވަެދވިގެން ންގުޅުންހުރި ތަ ތާޢަ . ހަމައެކަނި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާހޯދުމަށްފަހުގައި ކަމަށް

ތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާެގ ބިލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުެގ ފަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އް ނުކުަރން.ބޫލެގައަޅުގަނޑު 

ގަިއ މަސަްއކަތްުކރާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ އިނާޔަތްތަެކއް މި ގާނޫނު ފާސްވެގެން އަންނައިުރގަިއ އިންޑަސްޓްރީ 

ވެްސ މި ގާނޫނުން ހަމަ އެފަދަ މަންފާތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނު  ވެހި މަސްވެރިންނަށްދި

 4ރަ މަސައްކަތެްއ، އަޅުގަނޑުމެންެގ ދާއިރާގެ މިހާރުެވސް ބު . މަސްވެރިކަމަކީ އްޓަންކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށްބަ

. އެއްެވސް ގޮތަކަށް މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިާރަގއި މިހާރު ރަށް 4ކުރާ ތްވެސް މަސްވެރިކަުމގެ ދާއިރާަގއި މަސައްކަ ރަށަކީ

ރީ ހަދައިގެން ދާިއރާތަކުގެ ިޑގްތަފާތު އެކިއެކި  ،ނޫން. ޑިގްރީ ހަދައިގެން  ިތބި ބައެއް ކުރަނީ ނުކިަޔވާމަސައްކަތް

ބިލު  ހާރު މި މެން މިުޅަގނޑު. އެހެންވީމާ، އަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި އެބަތިބި ދާ ކުދިން މަހަށް

ފަރުމާކުރެވިފައި ނިމިގެން އަްނނައިރުަގއި މަސްވެރިންނަށް މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ މަންފާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ފުރިހަމައަށް ކުރެިވގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް  ވެސް ނުދެކޭހާުކ ޒަމާނަ އިންދިވެހި މަސްވެިރކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ،ލިބި

 ޕްލެޓްފޯމް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝައްކުކުެރވިގެން މި  އޮފްޝޯ ބޫލުކުރަނީ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީގަ ޅުގަނޑުއަ

 ޑުމެން މިފްކޯގެ ދަުށގައި ކޫްއޑޫާއއި ފެލިވަުރަގިއ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފީމު.އަޅުގަނ ؟ހެދިތޯ އުޅެނީ ކޮންކަަމކާ

އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ އަބަދު . އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުވުޤީ ުނގެނެއަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ބޭނުންވާ ތަރައް

ނަަގއިގެްނ މިކަމަްށ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރިސްކު .ދޫކޮށްލަިއގެން ތިެބވޭކަށް ނެތް ޕްޮރޑަކްެޓއްެގ ގޮުތގައި  ޓެސްޓިންގ

އެްއވަރަށް  ތާޢަމުގެ ސިނާފަތުރުވެރިކަތަކީ ޢަ ސިނާމި ،، ިދވެހި މަސްވެރިކަަމކީއިންވެސްުޓކުރަން. އިންެވސްްޓކޮށްގެން

އިލާތަކަްށ ޢާ ރި ައދި މީގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ދިވެހި މަސްވެ، މި ޤައުމަށް ފައިސާ ވަންނާނެ މަސައްކަެތއްގެ ގޮުތގައި 

ޑީ.ީޕގެ އަޅުގަނޑުމެން އެމް. ،އާލާކުަރން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިލިބޭނެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮުތަގއި މިކަން ދިރުވަ

ބިލުްނ  ހުރިހާ ވާހަކައެއް މިދެއްކި  ދިޔަިއރުގައި އަުޅގަނޑުމެންކުރަމުންއަދި އަޅުަގނޑުމެން ކެމްޕޭނުާއއި، 19ންޑާ އެޖެ

ތަށް ޞަލިބިގެންދާެނ ކަމަށް. ދެްއވި ފުރު ެގ ޙަޤީޤީ މަންފާ ދިވެހި ހުރިހާ މަސްވެރިންނަށްއޭ  ،ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފެނި

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ
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އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ތުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރު

 . މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު  މުޙައްމަދު ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 ކާުރގެ ފަރާތުން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށްޓަަކއި ިމފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވީތީސަރު .ޒަތްތެރި ަރީއސްިއއްާޔ ޝުކުރިއް

ކޮށް، މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި ޞައްޚާ. އަިދ ދަންނަވަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު

 ދަންނަވަން. ށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުޢަމުޙައްމަދު ޝިފާބަރު  މެންކަމަށްޓަކައި އިހަވަންދޫ ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި

ގޮސް ނިމެންދެން ބަލައިލަިއފިން. މި ބިލު ބަލައިލިއިުރ އަުޅގަނޑަކަްށ މި ބިލުްނ އަޅުގަނޑު މި ބިލު ފެިށގެން

. ތްނެ ށްންނާކައަުޅގަނޑަކަށް ފެބިލަކުން  މި އެމް.ީޑ.ޕީގެ ކުލައެއް ،އެްއގޮތަކަްށވެސް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސިފައެއް

 ން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ބިލަކަށް ދީ ކޮމިޓީޞާތިކޮމިޓީައކަށް ނިސްބަތްވާ އިޤް ވެސް އެ އަުޅގަނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ބުނާ ކަންތައްތައް. މި ބެިލއިރު އަުޅގަނޑަށް ފާަހގަކުެރެވނީ މި ވާތީ މި ބިލު އަުޅގަނޑު ވަަރށް ރަނގަޅަށް ބަލައިފިން.

. ކޮންމެވެސް ގޮތަކަްށ ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލާނަން ބަސް ބޭނުންކޮށްފައި އިނގިރޭސި ބިލުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް

މީދުކުރަީނ އް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އުވެސް މީގައި ހަމަ ކޮންމެ ބަހަކަށް ދިވެހި ބަހެއް އޮންނާނެ ނުންޤީޔަ ހަމަ

ކުެރވިގެންދާނެ ޙުލާޞްިބލު އި މި ،ށްޔަތްކޮޢާ ރިމަށްަކންކަ މިބިލު ދިރާސާކުރެވެމުންދާއިރު  ލާގަިއ މިޙަކޮމިޓީ މަރު

ގާނޫނު ިހނގާނޭ ދާއިރާތަުކގެ ގޮުތގައި )ހ( ގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގަިއ  ،ވަނަ މާއްާދގައި  4އިތުރަށް މިބިލުގެ . އޭގެ ކަމަށް

އޭގެ  .ހިންގޭނޭނޫނު މި ގާ ައންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް  ،ކަނުޑގެ ސަރަަހއްދުތަކުން ބޭރުގައި ނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މި އަުކރުގެ ެއްއވަނަ ނަންބަރުަގިއ  ،ބުނަނީ ދޭއްަގއި މި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އުޅަނދުތައް. ،އެެކއްަގއި މި އޮންނަނީ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑގެ  ،ައޅުގަނޑުގެ ސުވާަލކީ ގައި ިދވެހި އަދި ބިދޭސީ ަފރާތްތައް.ފަހަރުބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުއޅަނދު

ބިދޭސީއަކު ކުރާ ކުެށއް ކިހިެނއްތޯއޭ ާރއްޖޭގެ ގާނޫނަކުްނ އެކަން މަނާކުރާނީ ނޫީނ  ރުގައި  ބޭހައްދުންސަރަ

. އެކަމަކު ާރއްޖޭެގ ކަެމއް ކަމަށް ވެދާނެ ެއއީ އެ ަޤއުމުަގއި ހުއްދަމިސާލަކަށް  މީހާގެ ަޤއުމުަގއި އެ ؟ކުށްވެރިކުރާނީ

ގެ ނޑު ގެ ކަވެހިރާއްޖޭރުީމހަކު ދިހައްދުން ބޭރުގައި ބޭރަރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަ. ކަމަށް ކަެމއް ގާނޫނުން އެއީ މަނާ

 .ވާބުދޭނީމިއަށް ޖަން ަކންނޭނގެ ޅުނީ ބޭފުނޫގާ ،އަރަނީ ކިހިނެއްތޯއޭށްތަުޅގަނޑު ހިމަެވްސ އައުޅަނދެްއގަިއ ކުރި ނަ

 އި އްާދގަނަ މާވަ 16ުތރަށް އި. ގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީވީމަ އަޅު ށްޕޮއިންޓަކަޖެހޭ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ވިސްާނލަން

ގެ ދަށުން ހަާދ އްދާ މި މަ ،ބުނަނީ )ށ( ގަިއ މި .ވާިއދުތައްގަ  ހޭބެ މާ ބެލެހެއްޓު އި،ހިންގަ  ،އި ކަން ާރވަމަސްވެރި

ގުޭޅ  ބެލެހެއްޓުމާއި ންގަހި އި،ރާވަ ،ބުނަނީ ގައި މި 4ގެ )ށ( .އޭްނކަން ހިމެނިދާނެނިވި ކަ އަންއިދުތަުކގައިގަވާ 

 ،މަނާކުރުން ކުރުންތެްއގެ މަްސވެރިކަންކި ާބވަވަެއގޮތުން  .ތައްދަބުއަކަނޑައަޅާަފިއވާ  އެ ކަްނކަން ،އިފިޔަވަޅުތަކާ 

 ތަނުވަ  ބަރުދަންދާއިއަދަ ބޭނޭ ބަހުގެ ލުން ނުވަތައިމާޒުކޮށް މަސްވެިރކަން ހުޅުވަަރކަށް އަދުވަްސވަނުވަތަ ވަކި 
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ށް މިސާލަކަ ،އި އޮތުމުންފަބުނެ މޭމިން ކަނޑައެޅުޑުބަރުދަން ނުވަތަ ބޮއި މަހުގެ އަދަދާ އި ގަމިން ކަނޑައެޅުން. މީބޮޑު

 ލަކީުސވާހިނެއްތޯއޭ ައޅުގަނޑުގެ ނުމުގެ ކުރިން ކިއެކަމަކު ބޭ. ނުން ނުވަތަ މަނާކުރުންޅިދާނެ ބޭޑައެމަހުގެ އަދަދު ކަނ

ނޑުމެން އެހެންވީމާ، މިހިރީ އަޅުގަ ؟ކުރަނީނާއްތޯ ެއކަން މަނެ. ކިހިނގޭނީއެ ރުަދންއޭގެ ބޮޑުމިނާއި އޭގެ ބަ

ވާހަަކ ގެނެސްަފއި  ފޯމްގެލެޓް ޕް ފްޝޯ އޮގައިލު ބި  ަރއީސް މިއެގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި ހަމަ .އް ންތައްތަ ކަޖެހޭންވިސްނާލަ

ތަކުގެ ތެޭރަގއި ހަމައެކަިނ ބަހުްސކުރި ގަރާރު  އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ެއއީ ހަމައެކަނި  .އެބައޮތް

ރޭަގއި  ގަާވއިދުތަުކގެ ތެކޮށްދޭފަހި ލުން ބި މި ،ވެސް. ނަމަނީވަކޮށްފައި އި މި ބިލުގައި ފާހަގަހިމެނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ 

ބިލު ރަނގަޅަށް  މަށްފަހު މި ތައްތައް ކުރުލާަގއި މި ކަން، ކޮމިޓީ މަރުޙަމާ. އެހެންވީވެސް  ކަންތައްތައް ކުރަން

މި  .ސަންސް ދޫކުރުންނަ މާއްާދގަިއ ލައިވ29ަ އޭެގއިތުރަށް ކުރަން.ނޑު ގަބޫލުޞްލާޙުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގައި

ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއާވ ލައިސަންސް މަސްވެިރކަން ކުރުމުގެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 

ނީ. ުޅގަނޑު ދެކެގޮތުަގއި އަ ގެ . އާދެ! މިއީ ިދވެހި މަސްެވރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ނުވާނޭއުޅަނދަކަށް ދޫކޮްށގެން

މި  ންކުރުއްުދަގއި މަސްވެރިކަން ހަސަރަ ކަނުޑގެ ހިާރއްޖޭގެބޭރުގެ ެއްއވެސް މަސްބޯޓަކަށް ދިވެއެއީ ރާއްެޖއިން 

ނޫނުން ވަރަށް ބޮެޑތި ބާރުތަކެއް ސިަފއިންނާިއ ގާމި  ،އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮްށލެވޭށް ިއތުރަނޫނުން އެބަ މަނާކުރޭ. އޭގެ ގާ

ބިުލގަިއ މިހާރު  ފާސްކުުރން ވެސް މި އިކަށް އަރަ ަމސްދޯނިތަ އިނުލައަމުރަކާ ކޯޓު  ،ންތުެއގޮ  .ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާކަން

އެހާ ވައްތަރު ބިލެްއ  އާއެމް.ޑީ.ޕީ ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ހުއްދަކުރެވިަފއި އެބަޭވ. މިހެން ހުރި ސަބަބުތަކާ ހެދި

 ނޫނޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ތުން ވާރިޔާސަ

ނޫނު ގާ ،އެބަޖެހޭކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށް އަރުވަން ޝު

އަޅުގަނޑަށް ެވސް . ށްވަނީ މި މަޖިލީހަ ލިބިދީފައި ވަނަ ބާުބގައި 3ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ންމެހައި ބާރުހެދުމުގެ އެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،ވަނަ މާއްާދގައި  132ރޭގައި ތަުކގެ ތެލިްއޔަތުއޫ މަޖިލީހުގެ މަސްރުްނގެޒީވަ ،ފާހަގަވޭ

ވެސް ހުށަހެޅުންތައް ތައްޔާރުކުރުުމގަިއ ންއެނޫބިލުތަކާއި  ންވީފާސްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ

 އިހަގެ އެންމެ ހެދުމުނޫނުގާހެންނަމަވެސް، ދެއްވަން ޖެހިވަަޑިއގަންނަވާކަން. އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ ޭބފުޅުން ލަފާ

ޙަޤީޤީ އުސޫލެއް އަުޅގަނޑުމެންެގ  ނަށް ބިލެއް ހުށަހަޅާތަ  ސަރުކާރުން މި . ބާރު ލިބިގެންވަނީ މި މަޖިލީހަށް

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެހާ ާސފެއް ނޫން. ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންނެއް މިއަދަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކު ނެތް. 

އެީއ ސަރުކާުރގެ  ،މެންބަރުން 8ނުވަަތ ރަދުން ޢައްޔަންކުެރްއވި  ބަރުންމެން 8 ހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަްނކުރަްއވާރައީސުލްޖުމް

ަވނަ އަހަރުެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  2008އި. ގެން އަ ށް ެއ މާނަކުރެވި ނަމެންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ ދެެކވިެގން އަުޅގަނޑުމެން

އެީއ  .ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީީނ ސީ ނިޒާމު. ސަރުކާރު ހިންަގވަސިފަައކީ ިގނަ ޕާޓީ އެކުލެޭވ ސިޔާެއއް ބޮޑު އެންމެ
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ލަބިއްޔަތު މިއަދު ޣުޑިޑޭޓު. އަދި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެން ިޓކްކްރެމޮޑިދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 

މެންބަރުންނަށް. އެހެންވީމާ، މި ޓިކް ޕާޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި ވަނީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮްކރެ ދީފައި މިރައްޔިތުން 

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ  ؛އެ ބިލަށް .ވޯކެްއގެ ގޮތުަގއިފްރޭމް .ހުަގއިއެ ރޫ ،ހުށަހަޅަނީ ން ލީހުގައި ބިލު ސަރުކާރުމަޖި

 ،ތަކީ މިައދުގެ ސަރުކާރު ދެކޭގޮުތަގއިިލއްޔައޫގެނައުމުގެ މަސް ފުރިހަމަކަން މުްއސަނދިކަމާއި، ބިލަކަށް ތަނަވަސްކަމާއި 

ލިއްޔަެތއް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި އޫހުގެ މަސްެއއީ މި މަޖިލީ ުތގައިނުހިނގާ ގޮ އްޅުގަނޑު ެއްއވެސް ޝަްއކެ އަ

 އަރުވަނީ ހެންވޭރު ުހޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް.ފުރުޞަތު

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު ލަޠީފް ންޙަސަ މެންބަރު ދާއިާރގެ ހުޅަނގު ހެންވޭރު

 މަސްވެރިކަމުގެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި  ،ބިލު ން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މިސަރުކާރު އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުރި

ކޮށްދެއްވި ކަމަށްޓަަކއި އިހަަވންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އަދި އެ ބިލު ސްޕޮންސަރކަމަށްޓަކައި ރައީ

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ  .ރައީސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ށް ވަރަށް ބޮޑަށްމެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

ރަނގަުޅ  ގޮތުްނ މަސްވެރިންނަށް  އަދި މަސްވެިރކަމާ ގުޅޭ .ނަތާެވއްޖެ މަްސވެރިކަމުެގ ވާހަކަ ދަްއކަމުން އަން ދުވަސް

ޖަޒީާރ ރާއްެޖ  ،ަގންނަވާނެވެްސ ކުރަުމން އަންނަތާ. އެނިގވަަޑއި ތަެކއްދިނުމަށް މަސައްކަތްގޮތްތަެކއް ހޯދައި

ތް ެގ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭަގއި އޮ 19އެޖެންޑާ  ންމެ،އެހެމު އެއް ވަޢުދަކީ އަދި ހަމަންގައި އޮތް އެންމެ މުހިމެނިފެސްޓޯ

އަގު ހޯދައިދިނުން. އަޅުގަނޑު މިއަދު އެންމެ މަހަށް ހަމަ ހިެމނޭ އިޤްތިޞާދުގެ ތެޭރގައި ، ނޫއެންމެ މުހިންމު ވަޢުދަކީ

އެއަށް  ،ށް އެ ބިލު ސަރުކާރުން ލިބުނު ދުވަސް. އެއަށް ބަހުސްކޮށްރާ ކަމަކީ މިއަދު މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނައުފާކު

ނޫނެއް އުެފއްދުމަށް ގާ ،ދެންމެ ތިވިދާުޅވި ފަަދއިން، ގެން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއިހުށަހަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަ

އައިސް ރާއްޖެ ބޯޓުފަހަރު  ބޭރުގެ  އަުޅގަނޑުމެން .އްޒަތްތެރި ރައީސްލިބުނު ދުވަސް. އިއެ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހަށް 

. ހަމައެއާެއކީަގއި ގޭދޮުށ ސްކޮްށފަގޮތުން ގަރާެރއް ވާނެ ފާ ުގޅޭ ދިނުމާއަތުން މަސްގަތުމަށް ހުއްދަ ގެދިވެހި މަސްވެރިން 

ޭއގެއިތުރުން ބޭރުގެ  ،ގަރާރާއި ފޯމް ޤާއިމުކުރުމުގެއޮފްޝޯ ްޕލެޓް އި،ފެކްޓްރީ ޤާއިމުކުރުމުެގ ގަރާރަކާމަސް

ދާ އެޅުްނ ކަނުޑަގއި ބޮޑުިއންޑިއާ ،ކުުރން ހުއްޓުވުމުގެ ގަރާާރއިމަސްވެރިކަން ކަނޑުތަކުަގއި މަސް ވެހި ދިހަރުމަސްބޯޓުފަ

. ައޅުގަނުޑ ގަރާުރ ާވނީ ފާސްކޮށްފަ 5މި  ތައް.ާލ ގަރާރުއިސްވެރިކަންކުރުމަށް ޮގވަދެމެހެއްޓެިނވި މަ  އި،ހުއްޓުވަ 

 އިޮއތް މާއްދާތަކެްއގެ ސިަފއިގަ މިދެންނެިވ ބިލުގަިއ މި މަފްހޫމް އެބަ ،ވެްސ އެންމެ އުފާކުާރ އެްއ ސަބަބަކީ އްކާ އަނެ

ލާަގއި ޙަނެތީމާ ކޮމިޓީ މަރުިއ ލިެޔވިފައިބޭނުންާވ މިންވަރަށް ޭއގަ އެހެންނަމަެވސް، ައޅުގަނޑުމެން ހުރި.މިކަން އެބަ

މަކުރުން. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ މި ބިލު ފުރިހަ އި،މިކަްނ ހިމަނަ އިގެ ސިަފއިގަ ވަކި ބާބުތަކެއް އީމި ،އަޅުގަނޑު އެދެނީ

އިންތަކާއި މިންަތއް ، އޮނިގަނޑުަތާކއި ،އެ ކަްނކަމުގެ އުސޫލުތަާކއި ،ލުކުރެވިސީ ތަފް އިބާބެއްގެ ސިަފއިގަ 

 ގިނައިން އަުޑއަހާ ައޑެްއ ުޅގަނޑު ވަަރށްއަ .ފުރިހަމަވުން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ،ނޫަނކަށްވެގާއި އޮންނަ ބަޔާންކުރެވިފަ 
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އީ އެ ކަނޑުގެ ބިޔަ ޤައުމެކޭ. މިއީ ކުޑަ ަޖޒީރާ ޤައުމެއް ނޫނޭ. މިއީ މާ . .ީޕގެ ރައީސް ވިާދޅުވާ ވާހަަކއެއްއެއީ އެމް.ޑީ

 އަުޅގަނޑުމެން  ،ވަނީމެން ވަރަށް ކަމުދާ ވާހަކައަކަށް އެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު .ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް 

ހުނަރު  ަވއްޓަފާިޅއާއިސަތޭަކ އަހަރެއް ވެއްޖެ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުރަމުން އަންނަާތ މި ރާއްޖޭގައި އެަތއް މަސްވެރިކަން

ކުރާ މަސްވެރިކަމަކީ ދުނިޭޔގެ ގިަނ  އި މި. ައދި މި ރާއްޖޭގަލިބފައި ތިބި މަސްވެރިން ރާއްޖޭަގއި އިންތިހާއަށް ގިނަ

ވަރަށް  ނޑުެމންނަށް ލިބިފައި އޮތް. ިމއީ އަުޅގަމެއްމަްސވެރިކަވެސް  ތަފާތު ވަރަށް ޤައުމުތަކުަގއި ކުރާ މަްސވެރިަކމާ

ދިވެހިރާއްޖެއަީކ  ،ގެން އެބަދޭފެނިއަޅުގަނޑުމެްނ މި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  .ބޮޑު ނިޢުމަތެއް

 ތު ސިނާޢަ އްެގ ގޮުތގަިއ މަސްވެިރކަމުގެިވކޭ ޤައުމެ ެވސް ބަސް އްުދަގއި އަިދ މުޅި ދުނިޭޔގައިހަކަނުޑގެ ސަރަޑިއާ އިން

ިމ  ،ީކގައި އެކަން ކުެރވިދާނެ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަތައްއެއާ ކުރާ އާ ފަލްސަފާ މި ކުރުމަށްފުޅާ

ނޫން.  ހޫމަށް ބަލާއިރު އެއީކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްގެނެސްފައިވާ މަފް މި ބިލުގައިއަދި  ،ކުން ދެއްކި ވާހަކަަތއް ގަރާރުތަ

ހަޅާފަިއ ހުރި ހުށަ ިބލުން ވެސް މިީކަގއި އަދި ހަމަެއއާ ،ކްޓްރީ ހެުދމާފެގޭދޮުށ މަސް އަދި، ހެދުމާއި ފޯމްފްޝޯ ޕްލެޓްއޮ

ތުގަިއ ައދި ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަ ،ބަެއއް ކަންކަމަްށ ބަލާއިރު އަންހެނުންނަށް ވާމި ބިލުގައި 

އިގަންަނވާނެ ިއއްޒަތްތެިރ މު ކަމެއް. އެނިގވަޑަ ންތަޢާރުފުކުރުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހި ށްތެރެއައް ީމގެބައިވެިރެވވޭނެ ގޮތްތަ

ކޮށްަފއި ަބިއކުޅަ ެއއްަބއި ބާކީ އާބާދީގެ ދެ އަންހެނުން. ބަޔަކީ  ބަިއކުޅަ އެއް  ިދވެހިރާއްޭޖގެ އާބާީދގެ ދެ، ރައީސް

އެީއކީ އޮންނާނެ ގޮތެއް ނޫން. އް ރައްޤީކުެރވޭނެ ގޮތެ ތަތެްއ މިވަރުގެ ސިނާޢަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޭނާރު ކަމަށް ބުނާ

 .ދޭންޖެހޭއެހެންވީމާ، އަންހެނުންނަށް އަދި ޒުވާނުންނަށް މި ސިނާޢަތުގައި ބައިވެިރވެޭވނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައި

ަގއި އެކީ ހަމައެއާޖެހޭ. ހޯދައިދޭންއެބަ ގަނޑުމެން އަޅުމި ސިނާޢަތުގެ ތެެރިއން ނާޔަތްތަެކއް ލިބޭނެ ގޮތްަތކެއް އި

 އެއީ މަސްވެރިންނަށް ޕެންޝަން ދިނުމަކީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. 

ބިލުގެ ތެރެއިން ހޯދައިދޭންޖެހޭ ަކމެއް މަސްވެރިންނަށް ޕެންަޝން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުެރވޭނީ   މިއަޅުގަނޑުމެން ވެސް

މިންތައް މި ބިލުން ބަޔާންކުރަންޖެހޭ.  އިންަތކާއި ،ހަމަތަކާއި، ލުތަާކއިއުސޫއޭގެ އަދި  .ކެއްތޯކަންތައްތަ ކޮން

އަުޅގަނޑުމެން އަބަުދވެްސ ައޅުގަނޑުމެން ކުރުމަކީ މަސްެވރިކަންދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؛އަދި މި ގަރާރުތަކުން .މެން ކުރާ މަސްވެިރކަންޅުގަނޑުދޮށީގެން މަސްވެރިކަމަކީ މިދެންނެވި ގޮތަްށ އަބާރުއަޅާ ކަމެއް. 

ވާ ގަރާރުތަކުްނ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮަޑށް ބާރުއެޅި ކަމަކީ ވެސް ފާސްކުރެވިފައި  ،މި ތަނުގައި ބަހުސްކުެރވި

އްދުަގއި ހަ ގެ ސަރަކަނޑުއާޑިޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ އިން ނކުރުން. އަުޅގަޓެނިވި ގޮެތއްަގއި މަްސވެރިކަންދެމެހެއް

 އްލުންކުރާ މަްސވެރިަކމަކީ އިންތިހާއަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދަށް ގެ  ގެ ަބއެއް ކުންފުނިތަކުން އަިއސް އެޔޫރަޕު

އެއަްށ  އެބަޖެހޭ. ކުރަން ކަިއ އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ެއކަން ހުއްުޓވުމަށްޓަ މެްއކަން.ހުރި މަސްވެރިކަ

ހިނގައްޖެ ޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެންއެބަ އިތުރުކުރެވެންށް ބިލަ މި ކެއްބާރުއަޅާ މާއްދާތަ

. މަންޒަރު ވެފައިވާ މާޔަތްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެިއން ދިވެހިރާއްޖެ ޗެމްޕިއަނުންނަށްހިތިމާވެށި 
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ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ތިމާވެށި  ކުން މަސައްކަތަކުރި ން ލައްކަ އާބާދީ ހިނގައްޖެ މި ހަތަރުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

 ހަމަ ހަތަރު  ތަން. މާޔަތްކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައިވާ އެއް ޤައުުމގެ ޮގތުގައި މުޅި ދުނިޔެ ބަލައިގެްނފައިވާހި

 މާވެށި ތި  ކީޖަޒީރާ ރަށްތައް. މި ބިޔަ ކަނުޑ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަހަމަ މި . ލައްކަ މީހުން

ސަޭތކަ  ަމސްވެރިކަމަީކ އެަތއް ،ޗެމްޕިއަނުން. އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ  ޔޭގެދުނި ތުންގޮ މާޔަތްކުރުމުގެހި

މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  .ކަތެއް އަހަރު ވަންދެން އަޅުގަނުޑމެން މި ރާއްޖޭގައި ކުރަުމން އައި މަސައް

 ވިސްނުންތެރިކަމާެއކީ ކޮށްފި  އަުޅގަނޑުމެން ަގއިއެކީ ހަކަމާށް ފަސޭވަރަ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ވެވޭނެ ގޮަތީކ އެއީ މިއަދު 

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް  މި އާ ފަލްސާ މުޅި ދުނިެޔއަށް ިވއްކޭނެ.، ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ފަލްސަފާ ،ނަމަ

ބިލު  އެއީ މި ،ނަމަ ޖެިހފިއް އަޅުގަނުޑމެންނަށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުން އޮތް ފުރުޞަތުގެލިބިފައި ކުރަން މިކަން 

ކުރާ އެހެން  ސްވެރިންނަށާއި އަިދ އެ ިވޔަފާރިމި ިބލުން މަ ،ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފާސްކުރެވި

އޭރުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުޅި ދުނިޔެ މިސާލެއްގެ ގޮުތގައި މި  ،ފަރާތްތަކަށް ގޮތްގޮތް ހޯދައިދެްއވިއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ

ެއއީ މުޅި ދުނިޔެއަްށ  ،ކަންކަންއާ ރުފުކުރާ ދެއްޭކނެ. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި މި ބިލުން ތަޢާ ިރކަންރާއްޖޭގެ މަސްވެ

އަގު މަހަށް ހަމަ. ކީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކޭނެ ކަމެއް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީން ވެފަިއާވ ވަޢުދަ

ކަންކަމުގެ ނަފާ އެ ވި ކަންކަން ތަޢާރުފުކޮށްގެން ިމދެންނެ ،ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ

މި ބިލު  ،ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އިމިހާރު މި މަޖިލީހުގަ ގެ ވާހަކަ.މަސްވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމު

ޙްމަދު ބަރު އައަދި ހަމައެެހންމެ، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން .ޔާފައެއް ނެތޭކި ، ދިރާސާކުރެވިފަެއއް ނެތޭ

ބަލައިލާފައި ވެސް ނެތް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،  އެްއވެސް މީހަކު މި ބިލު ގެއަުޅަގނޑުމެން ،ޝިޔާމް އެބަ ވިދާުޅވޭ

 30ގޮތުން  މި ބިލުގައިާވ ކަންކަމާ ގުޅޭ އަޅުގަނޑުމެން މަގޑިއިރު 30ގޮތުން  ގުޅޭ ބިލާ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި

ަވގުތު ދަންނަވާލަން ނޭނގުނު  އަުޅގަނޑު މިދެއްިކއިރު ށަހަޅަިއގެން މިތާ ވާހަކަކެއް ހުގަިޑއިރު އަުޅގަނޑުމެން ގަރާުރތަ

ގެ އަދަދު އޮތީ ވާަހކަދެއްކި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކީމާ އެ މިނެޓު 3އިުމެވސް ކޮންމެ މެންބަރަކު ގަހަމަ ،ކަމުގައި ވިޔަސް 

އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ދިވެހި މަްސވެރިންނަށް  ކުެރވޭ.ނު ގަބޫެލއް ކަށްއެނގެން. އެްއެޗއް ނޭނގި ވާހަކަދެްއކޭނެ ކަމަ

 ،އަދި މި ސަރުކާރުން މިކަން ކުރާނީ .އަގު ހޯދައިދޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީން. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަޢުދެްއ މި ވަޢުދަކީހަމަ

 އިަލއި ބިލު އެކުލަވަ އަުޅގަނުޑމެން މި. ނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ތެރެއިންގާހެދީމާ އެ ލު ފާސްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބި

ާމ  މޮޅު އިޤްތިޞާދީ ިވސްނުމުގަެއއް ނޫން. އެއަްށވުރެ ،ހާސް ރުފިޔާ ދޭ ޔަސް ދިހަޔަސް ނުބެރު އޮންނާނީކީ ބެނިމޭއި

 ން ައޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ނިޒާމަށާއި ުއސޫލަށް ގެްނނަ ބަދަލެއްގެ ތެެރއިމި ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުެރިވގެން 

ޯހދައިދޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ނިޒާމު އަުޅގަނޑުމެން އިތުރަށް ގު އަހަމަ ށްކަމަބިލުން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް މަސްވެރި

ުޅގަނޑު ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެގންނާނެކަން އެއީ އަކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި  ،ތަޢާރުފުކޮށް

 އީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ތެރި ރަޝައްކުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތް 



22 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ދީދީއަށް. ދުމެންބަރު މުޙައްމަ

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ ދީދުދީމުޙައްމަ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

މުންދާ ބިލަީކ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އްކަދަ ވާހަކައަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ!

ސަރުކާރުން ދޭ  މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތަށް .ކަހަައށް އެންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތުގެ ވާސިނާޢަތުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ

ސެއް އަިދ ރައީ ފާހަގަވެގެންދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާހިސާބަށް އެތައްމި ޅުގަނޑުމެންނަށް ން އައިމިްއޔަތު މިއްއަހަ

 އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ހުން މީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެދުވަހު  ހާއޮތް އަދި މި ،އިރުބަޔަކު ވެިރކަން ކޮށްފައިވާ  އެތައް

 ބިލެްއ ކެއް އަދި ހެދިފައެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، މިފަދަނޫުނތަގާ މިކަހަލަ މަްސވެރިކަމުެގ ވާަހކަތަކެްއ ނޫނީ ،އެްއކަން

ޝުކުރު އަދާކުަރން. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުން ށް ވަރަްށ ބޮޑަމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީތީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ޙުތަކެއްފުރިހަމަ ބިލެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބިލަށް އިޞްލާ ،ަހމަ އެންމެ ރަނގަޅު ،ބިލަކީ  މަސްވެރިކަމުގެ މި

 ،ވާއިްނޑަސްޓްރީއަށް ދިމާވެަފއި  ގެމުކަމަްސވެރި ،އަާގއިރާ ހަމަކުުއއްމީދު މަސްވެރިން ގެނެވި ފާްސކުރެިވގެންދިަޔއިމާ

ދަތިަތއް މި ބިލުެގ ތެރެއިން ޙައްުލެވގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުްނ  ވާވެަފއިކުރުމަށް ދިމާމަސްވެރިކަން

ރަނގަޅަްށ  ތަކުަގއިކުރެޭވ ގޮތަށް ބޭުރެގ މާކެޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމަށް މާކެޓުހަމަ  މަސްވެރިކަން އެބަޖެހޭ

އަގު މަހަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ވާ ހަމަންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ވަޢުދުމާކެޓުކުރެވެން. އޭރުން ައޅުަގނޑުމެ

ޓުކުެރވޭނެ ގޮތްތަކާއި އަދި މިނިސްޓްރީެގ ށް މާކެބިލުގެ ތެެރއިން ރަނގަޅަ ވެސް ލިބިގެންދާނެ. މަްސވެިރކަމުގެ މި

އެކުލެިވގެންދާނެ ކަމަށް  ޭއތި ،އި ހުށަހެޅިމިކަމުގެ ރޯލްތަކާ ެއއްޗެހި ަރނގަޅަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގަ

ކީ ވެްސ އްޓުމަކަނޑުެގ ދިރުން ބެލެހެ ނޫނިއްޔާ  ،ބިލުގައި އެަބވޭ މަްސވެރިކަމުެގ ވެށި އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. މި

މަހުން އެންމެ  ،ގޮުތގައި. ނަމަވެްސ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުން މަްސބާނަމުން އޫިލއްޔަެތއްގެ މިނިސްޓްރީގެ މަސް

 ކުރުމުގެ މެންޑޭޓު ބިޔަ ،ހަމަ އެ މިނިސްޓްރީއަށް މަސްެވރިކަމުގެ އިންަޑސްޓްރީ ބޮޑުޮކށް ،ނަފާ ހޯދަމުން މަންފާއާއި

ިިމާޔަތްކުރުމުގެ ޒިންމާ ނޫނީ އެ ވެށި ރަނަގޅަށް  އި،ބަލަހައްޓަ ނގަޅަށްރަ މިނިސްޓްރީއަކަށް މަހުގެ ކަންކަން އޮތް

ައޅުގަނުޑ ނުދެކެން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުްނ  ކަމަކަށް  ކުެރވިދާނެއަދާރަނގަޅަްށ  ިލއްޔަތު އޫއެ މަސް

އޮންނަންޖެހޭނީ  ޒިންމާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަންތަންމި  ،މަހުގެ ދިރުމާއި ފަޅާ  ށްމަންޓް މިނިސްޓްރީއަންއެންަވޔަރަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ކުރީގެ އެއީ  .މަންޓް މިނިސްޓްރީައށްންޔަރައަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުން އެްނވަ

  ގޮތަށް ކުާރއިރު އެންމެ ުކޑަ ސަިއޒެްއެގ ފާނައަކަށް ބޭނޭ ފާނައިގެ މަްސވެރިކަން އި ދުވަސްތަުކގައި ިދވެހިރާއްޭޖގަ
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ވިޔަފާރި ހީނަރުވުމުގެ  ،ހަމަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން މަހުގެ ސްޓޮކް މަދުވުމުގެ ސަބަުބން ،އިްނޗި. ނަމަވެސް 10އޮތީ 

 އިންިޗއަްށ ކުޑަކޮށްފަ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުން ހަމަ 6ން ވަނީ އެ ސަިއޒު ސަބަބުން މިނިސްޓްރީ

ނީ އަުޅގަނޑު ކުރިންެވސް މިދެންނެިވ ކުރުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބިގެންދާ ގޮތެްއގައި އެކަންމަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި 

މަހުގެ ވެށި ހިމާޔަތްކޮށްގެން.  ،ރެގިޔުލޭޓުކޮށް  ފަދަ މިނިސްޓްރީއަކުން މިނިސްޓްރީ ގޮތަށް އެންަވޔަރަންމަންޓް

މުަގއި ޭބނުންކުރާ އެންމެ މުހިންމު ގިނަ ރަށްރަށުގައި އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ ހަމަ ެކއު މަސްވެރިކަމަކީ ވަރަށް

ުފވައްމުލަުކގެ މީހުންނަކީ ވެސް މަްސވެރިކަމަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯާސވާ  ،ތް. އާެދ، ައޅުގަނުޑ ރަށުގެާބވަ އެއް

 ގިނަ އަދަދެއްގެ މަެހއް ބޭނޭ މަސްވެރި ރަށެއް ބޮޑު މާ ކެއުމަށް. ނަމަވެްސ، ފުވައްމުލަކަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި މާ  ؛ބައެއް

ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަީކ މަހުގެ މާއްދާތައް  ބުނާ ކެއުމަށް މިވެސް ރަށުގެ މީހުންގެ ނޫން. ނަމަ

ގޮސް.  ކުރަމުންދަނީ ވަދާނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގެ މީހުން މަސްވެރިކަން އެމުގެ މަސްވެިރކަން އޮތް ރަށެއް

ނެތް ރަށްރަށުގަިއ  މުގެ ަކންކަން ފާސްވެގެންދާިއރު އެފަދަ އެްނވެރިކައެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުން މި ބިލު

ގޮސް  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަސްވެރިންނަށް ވެސް މަހަށް އެ ،ސަރަހައްދުތަކުަގއި ވެސް  ،އަޮތޅުތަުކގައި ެވސް ،ވެސް

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ނަފާ ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު ފަރުމާވެގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރްއޔާ ،ރަނގަޅަށް މަހުގެ މަންފާ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މާލެުހޅު ،އަރުވަނީ ރޭގެ ފަުހ ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މި

 ށް.ނިޔާޒަ ޢަލި މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލި ނިޔާޒްދާއިރާގެ މެންބަރު މާލެ ހުޅު

 ރުކާރުން ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއް ކަމަށް މި ބިލުގައި މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލު ސަ

އުލު މުސްތަޤުބަލުގެ ޙަަތކެތީގެ މާ އެ ،ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑެގ ސަރަހައްދުގަިއވާ މަސްވެިރަކމުގެ ދިރުންތަކާއި

ލު ބެލެހެއްޓުމާ ބެޭހ އުޙަަތކެތީެގ މާ ަތކެްއޗާިއ އެ ޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮެތްއގަިއ އެނުމަށްޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދި

މާކަނުޑަގއި  ،ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސްވެރިކަާމއި އިިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަހއްދުަގއި ެއންމެހަ ،އުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅުމާއި

 ، ާމކަނޑުަގއި ކުރާ މަްސވެރިކަން ކޮންޓްރޯުލކުރުމާއިއަދި ިދވެހި އުޅަނދުފަހަރުގައި ިއ،ދިވެހިން ކުރާ މަސްވެިރކަމާ

އެފަދަ ކަންކަން  ،ނެތި ކުާރ މަސްވެިރކަން މަދުކޮށް ޚިލާފަށް ެބލެހެއްޓުމެއް އަިދ ރިޕޯޓުކުރުެމއް އިދާގާނޫނާއި ަގވާ

ބިލު  ،ހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި ގާނޫނު ޓަަކއި އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާްނކުރުން ކަމަށް މިހުއްޓުވުމަށް

 ،ތަނުަގއި ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި .ެތރި ރައީސްށަހެޅުއްވިއިުރަގއި ސަރުކާުރން ފާހަގަކޮށްފައިޭވ. ިއއްޒަތްހު

ގޮތުްނ  އަުޅގަނޑުމެން ިމ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ  ،ވާަދވެރި ފަރާތްތަކުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ،ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ އިދިޮކޅު
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 ހުރި ކަމަށް.  ބަހުސްކުެރިވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް މި ބިލުގައިގަރާރުތަެކއްގެ ސިފަިއގައި ިމ މަޖިލީހުގައި

ސް ވީހާތަނަށް މި މަޖިލި ގޮުތގަިއ މި ތިީބ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖުގައި. ައުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑުމެން އަދި މި

ސްބަތްވާ ޕާޓީގެ އޮޕަރޭޓުކުރަމުންދިޔަ ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި ެއ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެބައޮތް އެ މެްނބަރުން ނި

ސް ލި އި ގެންަނވަިއގެން ބަަދލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެްސ. މިހާތަނަށް މި މަޖި ވިސްނުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓތަކުގަ 

ގަރާރުގައި ހުރި ަބއެްއ ކަންަކްނ  ބޭފުޅުން އެކަން ފާހަގަކުރަްއވާނެ. ދެން ގޮތަށް ބަލާިއރުގައި އެ ހިނގަމުންދިޔަ

 މަށްކަންކަ ގޮތަށް މަްޝވަރާކޮްށގެން އެ މެންނަށް އަނެއްާކވެސް އެބައޮްތ ކޮމިޓީތަުކގައި އެ ތަފްސީލުކޮށް ނެތީމާ އަުޅގަނޑު 

މި ބިލަށް  ،ފާހަގަކުރާ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރިވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން 

ެގ ތަކުދުޤްޞަވަނަ މާއްދާގައި ބިލުގެ މަދެގޮތުން . އެއްއެިކއެކި މާއްދާތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގެނެވިދާނެ އިޞްލާޙުތަ

މަސްވެިރަކމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަަސއްަކތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު  ،ތެރޭގައި ކަނޑަެއޅިގެން ފާަހގަވާން އެބަޖެހޭ

އެކަްނ އަުޅގަނުޑ ދެއްގެ ގޮުތގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޤްޞަ އާމްދަނީއާއި ނަފާ ހޯދައިދިުނން އެއީ މި ބިުލގެ މަ

ިއގަންނަވާނެ އަުޅގަނޑުމެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ެވސް ރައްޔިތުންނަްށ އެނގިަވޑަ، މިހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ

ގޮތުން ައޅުގަނުޑމެން ދައްކަމުންދިޔަ އެއް  ން. ޭއގެތެރޭަގއި މަސްވެިރކަމާ ގުޅޭދުތަެކއް ވިޢުޓަކައި އެަތއް ވަ

ދު މި ބިލުން ހާސިލުވާެނ ޞަޤްމަށް. އެހެންވީމާ، ިމ މަދޭނެ ކަ ސްވެރިންނަށް ހޯދައިއަގު މަމަހަށް ހަމަ ،ވާހަކަައކީ

ދުގެ ތެރޭގަިއ އޮންނަންވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި އެއަށްފަހު ބިލުގައި ހުރި އެހެނިހެން ޞަޤްކަމަށް މަ

ދުތަކުގެ ެތރޭގައި މި ސިނާޢަތަކީ މިހާރު ޤްޞައެއާެއކު މަމާއްދާތަކުން ވެސް އެކަން ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި ހަމަ

ގޮތަށް  ބޮޑު ސިނާޢަތަކަށް ހެދޭ ،ންތެރި ކަމަްށ ހިއްސާކުރާ މިންވަރަްށވުެރ ބޮޑު މިންވަރެއް އުމީ އުފެއްދުޤަ

ންނަންވާނެ ކަމަށް އޮގޮތަށް މި ބިލުގައި އެިކއެކި ކަްނކަން ފަރުމާކުރެވިފައި  ކުެރވޭގޮތަށް މަސައްކަތް ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ދެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ. ޤްޞަމަށް ބާރުއެޅުމަކީ މި ބިލުގެ މަ މަސްވެރިކަމަށް ނެރު ންނޑު ގަބޫލުކުރަން. ުޒާވނުއަޅުގަ

ނާޔަތްތަެކއް މި ބިލުގައި ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އިއެގޮތުން ުޒވާން މަސްވެރިންަނށް ދެވޭ 

ވެްސ  ކަްނކަން ނެރެވޭދަކަށް ާވންޖެހޭ. އަގުަވޒަންކުރުމުަގިއ ކުޤްޞަ މަމަސްވެރިންގެ އަުގަވޒަންކުރުމަކީ ބިލުގެ

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކޮމިީޓ  މި ބިލުގައި މިހާރަކު .ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން

ވަނަ މާއްާދގަިއ ގާރައެުކރަން. އެކަންކަން އިތުުރކުރަްއވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު  ިއ،ސްޓޭޖުގައި ފާހަަގކުރަްއވަ

މިނިސްޓަރު ގެޒެޓުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބުނާއިރުަގއި ަގއި ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ާބވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭ

ވެގެން އަންނައިރުަގިއ  ތަފްސީލުކޮށް އެއީ ކޮންކޮން ާބވަތެްއކަން މި ބިލުގައި ފާހަގަާވންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ ގާނޫނަކަށް

ލޭނު މަސްވެރިކަމަކީ  ،ން. އެގޮތުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަކީ ކޮބަިއަކމާއިންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަފާހަގަވާ

 ،ފަޅުތެޭރގައި ކުރާ މުށިމަހުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ކޮަބއިކަާމއި ،ަކމަކީ ކޮބައިކަމާއި ވެރިފަރުމަސް ،ކޮބައިކަާމއި

ނެގުމުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ތަކެތި އިހިފަދަ ލަނޑައާއި  ،ާމއި މަސްވެރިކަމަކީ ކޮބައިކަ ގެ އެުކއަކަލްޗަރގެ ސިނާޢަތު
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މަސްވެރިކަމަީކ ކޮބައިކަން މި ބިލުގަިއ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުރާ  ،އެްނވެރިކަމަީކ ކޮބައިކަމާއި  ،ކޮބައިކަާމއި

 މާއްދާގެ )ރ(ގައި ބަޔާންކުރާ މި  ،ވަނަ މާއްދާއަށްތޭރަފާހަގަވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެހެންމެ 

ބާވަތެްއގެ މަސްވެިރކަމެްއެގ  އެ މަސްވެރިކަަމކީ ވަކި ،ހަދަންޖެހޭނީ ވެިރކަމުގެ މެނޭޖުމަންޓު ޕްލޭން ގޮތުަގއި މަސް

ުމްއދަތެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  އޮތުމަކީ ެއއީ ދިގުއަހަރު ކަމަށް އޮންނަފަސް ގޮތުަގއި ކަނަޑއަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ތެޭރ  ދުވަސް ޅަސފަސްދޮމަސްދުވަސް ނުވަަތ  ތިން . ގާްތގަނަޑކަށްނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެ ުމއްދަތު ކުރުވާންޖެހޭއަޅުގަ

ލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިގަާވއިދުތައް އަލުން އެކުަލވަ  ،މެނޭޖުމަންޓު ޕްލޭނުތައް ތެރޭގައި ދުވަސް ނުވަދިހަނުވަތަ 

ުމއްދަތެއް. އެ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގިއ  އެހެންވީމާ، ެއއީ ދިގު އަހަރަކީ ވެރިކަމުގެ ަދއުރެްއގެ މުއްދަތު. ސްފަގަބޫލުކުރަން. 

އިތުރަށް މި އޭަގއި ކުެރވޭނެ ފުރުޞަތު އެބަދެވޭ  މިހާރު މި ގާނޫނުގައި މަނާކޮްށފައި ހުރި ކަންތައްަތއް ވެްސ އަލުން

ގުކޮށް ދި ގާނޫނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ނެހެދޭ ކަމަށް ވާނަމަ. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އެހާ

އަިދ އެއްކޮށް ކޮމިޓީަގއި  މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކާ  .ނުކުރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނާކަށް އަުޅގަނޑަށް ތާީއދެއްއޮން

ަދއްަކާވ ވާހަކަތައް ވެސް ހިމަނުްއަވިއގެން އަލުން އަނބުރާ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް މި ބިލު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން 

 ދުތައް ހާސިލުވާޤްޞަބުނާ މަ ަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ޔަޤީން އަުޅގަނޑު މިވެގެންާދއިރު ގާނޫނަކަށް  ،އަންނައިރުަގއި

ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ  މަށް.ކަ ގޮތަށް މި ބިލުން ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ

ކަމުގެ ުލން މި ބިލު ނޯންނާނެދޭ އުސޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަުކރެއްވިހެން ބެަޔސް ނުބެޔަްސ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ 

 ން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުަޞތަށް. ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެ

 

 ން މު ން ނި
 

 ން:ވުކެ ދެއް ކަވާހަ ސަތުންޔާރި

މަޖިލީހުގެ ދެން ނީ. ލެވެއިރެއަށް މި ނިންމަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަމސައްކަތް މި

 ަގއި.  9:00އެއީ މާދަމާ ހެނދުނު  ؛ވާ އަންގާރަ ުދަވހު ހެނދުނު 2019އޯަގސްޓު  20ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
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