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

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ތިރީސަގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް އަންގާރަ ) 2019 އޯގަސްޓު 20

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަވާަރވަނަ މިއީ،  .ވަނަ ުދަވސް 1440 ޙިއްޖާޛުލް 19ދުވަސް.  އަންގާރަ ވީ  2019 ޯއގަސްޓު 20 ދަކީމިއަ

ިއއްޒަތްތެިރ  34 ބެވީތިއް ންވަޑަިއގެ ށްމަޖިލީހަ ވަގުތުމި  .ބައްދަލުވުންވަނަ ހަ ސްތިރީތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔި

  .މެންބަރުން

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/36/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4
 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ަބއެއް ވާހަކަ. ސަރުކާރުްނ ރި އަުޅގަމިއަދުގެ ރިާޔސަތުން އަްނގާެއންގުންތައް. އެބަހު

 ފަސް ބިުލގެ ދަކުެރއްިވްއޔާ މާދަމާ އެރާއެބައޮތް އިތުރު ފަސް ބިެލްއ އަނެްއކާވެްސ ފޮނުްއވަވާފަ. އެހެންވީމާ، އި

އްގެ ފުރަތަމަ ަވޑަިއގަންނަވާނެ، އިްއޔެ ވަނީ ހަ ބިލެފުރަތަމަ ކިޔުން އަޅުގަނޑުެމންނަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ. ެއނގި

 ންނަށް ގެެނވޭނެ. އަދި މިއަދު އިބުތިދާއީ މާދަމާ އެ ހަ ބިލުގެ އިބުތިދާއީ ަބހުސް އަޅުގަނޑުމެ ކިޔުން ކީފަ. އެހެންވީމާ،

އިތުރު ދެ ބިލު އެބަވޭ. އެީއ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް  ބަހުސް ފެށޭ

އެންިގވަަޑިއގަންނަވާނެ،  ޓެްކސްނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު(؛) 2010/3ގާޫނނު ނަންބަރު  ާވ،ފައިވާއްށަހަޅުލަބީބް ހު

ހޭ އިދާރީ މަސައްކަތް. ެއ ފުރަތަމަ އެކުލަަވއިލަްނޖެގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެސް ކްމިއީ ވަކި ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ޓެ

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދުމާފަންނު މެަސރުކާރުގެ ފަރާތުން، ބިލުގެ އިތުރުން އެަބއޮތް، 

)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫނު(ައށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު.  2014/18 ގާނޫނު ނަންބަރު ވާ،ފައި ވާއްށަހަޅުހު

. ކޮމިޓީން ، މަަސއްަކތްކުރާނެ ދެ ބިލުން އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރާމިއީ މިއަދު އިބުތިާދއީ ބަުހސް ކުރިއަްށގެންދަ

ން އަދި މިހާރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ތު ކޮމިޓީބައޮތް. މާލިއްޔަޮއޑިޓް ދެ ރިޕޯޓު އެ ވާފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައިފޮނު

 ، ފަށާނީހަމަޖެއްސުމަށް އަޅުގަނޑު ނިންމާފައި މި ވަނީ ނުނިމި އެބައޮތް. މިއަދުގެ ގަޑި  އެއް ރިޕޯޓު ވާފައި އޮތްފޮނު

ިރކަމުގެ ބިލުން. މިއަދު މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް އަޅުގަނޑުމެން ކަތުން. އެއީ މަސްވެނުނިމި ހުރި މަސައް

ސް ނެގުމުގެ ނީން ޓެކްދަރު އަޅުގަނޑުމެން ފަށާނީ، އާމްަޖހާއި 11 ަވންދެން. އެއަށްފަހުގައި 10:30ކުރިއަްށގެންދާނަން 

ިއގަންނަވާނެ، ބަޖެާޓިއ މި ބިލާ ގުޅުން އެބަހުރި. . އެ ބިލު ކުރިއަށް އަުޅަގނޑު މި ފަށާ ސަބަބަކީ، އެނގިަވޑަބިލު

އަުޅގަނޑުމެން  ަގއި 12:30ދިއުމަށްފަހުަގއި ދެން ގެ ބިލުގެ މަަސއްކަތް ުކރިއަށްގެންެޓކްސްއަށް  12:30އިން  11:30

ެއއީ ޚާއްޞަކޮްށ ، ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓު؛ އިރު ތެރޭ މަސައްކަތްކުަރން ބޭނުންރަށް ހުއްޓުމަށްފަހު ބައިގަޑި މެންދު

 އަދި އަލަށް އަންަނ ރިޕޯޓު؛ ަމސައްކަތް ހިނގަމުންދާ އެއް ރިޕޯޓާއި 3، ވާ ރިޕޯޓުތައް ން ފޮނުވާަފއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ން، ވީާހވެސް ބޮޑުވަަރކަށް މަސައްކަްތ ނިންމުމަށް. އެއަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު މި ގަސްތުކުރަނީ ދެ ރިޕޯޓު. އޭގެތެރެއި

، ވޯޓަށް އަހާ ަގޑީަގއި ެއ ވޯޓަކަށް އެހުމަށް. އެހެންީވމާށް މަ އުދިުރ ކުރިއަްށގެންއް ަގޑިއިތުރު އެ ޖަލްސާ އިއިން  2:30

އިން، އެީއ ވޯޓަްށ 1:45ާވ! ؛ މާފުކުަރއްއިން ޮގސް 2:30އްމީދުކުރަނީ، ޓަށް ައޅުގަނޑު އަހާނަން. އަޅުގަނޑު އު ވޯ

ތިދާއީ ބަހުސް އިބު، ނުގެ މަަސއްކަތްގުޅޭ ގާނޫ މާކުރު ރަޖިސްްޓރީއަށް ވިޔަފާރި 2:30އިން  1:45އަހައި ނިމި، 

ވޯޓަށް އަހާ  ،އެކުަގއި ވޯަޓށް މި އަހަނީ ންދަްނ. މި ދެންނެވި މަސައްކަތްތަްއ މިހެން ހުރުމާ ގެއަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް

ތަނުގެ  މި .ނުންގެންދަން. އަދި އަުޅގަނޑު އިތުރަށް ދަންނަވާލަން ބޭްސ އިތުރަށް ކުރިއަށް ްއަގޑިއިރު މަޖިލިގަީޑގައި އެ

 ،ތަުނެގ ކޮއްތުން ފެނިފަިއ އޮތީ ާބވަުތގެ އެްއޗެއް ނޫން. މި އިްއޔެެގ ކޮއްތުްނ ފެނުނީކީ ހުރަހަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ

އެ އެތި ައުޅގަނޑު ބެލިން. ައޅުގަނޑަށް  .ތަހުލީލުކުރިން އިނޑު ބަލައެއީ އަުޅގަ ،ކުރެވޭ ގޮުތަގއިއަޅުގަނޑަށް ލަފާ

އެްއޗެހީގެ ތެެރއަށް ކާ  ،ކޮެޅއް ނުވަތަ ރަބަރުޮކޅެއްގެ މަތީަގއި އަޅާަފއި އޮތް ޕްލާސްޓިކްއީ ާކއެްއެޗއްފެނުމުގައި އެފެންނަ
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އަދި ޚާއްަޞކޮށް ެއ  ، ަކމެއްކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެ ބާވަތުގެ އެްއވެސް އެއީ ރަނގަޅު  .ގޮސްފައި އޮތީ

ން މި ޤީކާެއއްޗެހި ތެޭރަގއި އޮތުމަކީ ހަމަ ޔަ ެޗއްތުގެ ެއއްއުފެދޭ ބާވަގޮތުން ޝައްކު  ގުޅޭ  އޮންނަ އެްއޗެްއގެ ބާވަތާ

ކަމެއް ނޫން. އަދި އަޅުގަނޑު ވެސް އެްއގޮތަކަށް ެވސް ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫން.  ވެސް އެދޭނެ މަޖިލީހުން ކުޑަކޮށް

، މި ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނާ ެއުކަގއި ތިބޭފުޅުންގެ ޮކއްތާއި ބޯފެ މު ކޮމިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއް އެުކގައި އަދި އާ  މާޢްއާއަމީން

ަޣފޫރު އާދެ،  ؛ގެންދާނަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ިމ އެނބުރެނީކުރަމުން ބެހެއްޓޭތޯ އަުޅގަނޑު ަމސައްކަތް

 ،އެއީ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން .ދުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަށްމި އެނބުރެނީ މިއަ  މިހާރު އަުޅގަނޑު  !ވަދެަވޑަިއގަންނަވާ

ގާނޫނުގެ ބިލުގެ ބަހުްސ ގުޭޅ  ފައިވާ މަސްވެިރކަމާތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަ 

 އިަބއޮތް. އަުޅގަނޑުމެން އިްއޔެގަ ދޮުޅ ގަނިޑއިުރގެ ވަގުުތ އެގެ ވަގުުތގަިއ އަިދ މި ބިުލގެ ބަހުސް .ގެންދިއުންކުރިއަށް 

ައށް. ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ގެ ދާއިރާ ހޮޅުދޫވަނީ  އިުރގައި ފުުރޞަތު ދިނުމަށް މިހާރުލެވުނުއިނިންމަ

 .ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

 ،މަސްވެރިންނަށް ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މިފަދަ މުހިންމު ބިލެއް

ދޭތެރޭަގއި އަުދގެ  ދިނުމަށް ހުށަހެޅިކަމީ މަސްވެރިންނާަމސްވެރިންނަށް ޙައްޤުަތއް ހޯަދއި ،ގައި މަސްވެރިންގެ ަޙއްޤު 

ިއއްޒަތްތެިރ  އި މި ބިލުގަ ،ުމގެ ހެްއކެްއގެ ގޮތުަގއި. އެހެންނަމަވެސްސަރުކާރުން ގެްނގުޅޭ ވިސްުނންފުޅު ރަނގަޅުކަ

ލާގައި ކޮމިޓީއަށް ޙަތައްތައް އެބަހުރި ޮކމިޓީ މަރުހަލަ ކަންބަެއއް ކަ  ،ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ވެްސ ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ކަހަލަ ން ރަނގަުޅުކރަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑަށް ގެންގޮސް ކޮމިޓީ

މި  އިކުރޭ، މި މާއްދާގަ ވަނަ މާއްާދގައި އެބަ ބަޔާން 42ގުޅޭގޮތުން. މި ބިލުގެ  ލާނަން މި ބިލާއިކަންތައްތައް ދަންނަވަ 

އަުޅގަނޑުމެންގެ އުސޫލަކީ ލާމަރުަކީޒ  .އަދި ފަޅު ފަދަ ތަންތަްނ ދޫކުރާނެ ކަމަށް ،ން ފަޅުބުނަނީ މިނިސްޓްރީ

ން އި، މިނިސްޓްރީކާން ނުވަތަ މިނިސްޓަރު މިއަށް ދޭ ހުއްދަތަކަންކަން ކުރުން. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީއުސޫލުން 

ތަކަށް ހުއްދަތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ަކއުންސިލު އިގަންޖެހޭ އެންެމހަހޭ ހުއްދަތައް ނަގުިޅގެން ކުރަންޖެ މިކަމާ

 އިވަަނ މާއްދާގަ  48ކުރުން ުބްއދިވެރިކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ެދެކން. އަދި ކަްނ ތައް ެމދުވެރިކޮށް މިބާރުދީގެން ަކއުންސިލު

 ުއސޫލު މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ލެއް އޮންނަށްޖެހޭ. އެކުރުމުގެ ހަރުދަނާ އުސޫރޓަކަލްޗާރ ކަމަށް ބަލަިއ މޮނިރއެުކއަ

ެއއް ކަހަލަ ކަންތައްަތއް އެބަހުރި މިކަހަލަ ބަ، މި ބިލުން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފުވާން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ރުން ތްތެރި ގިނަ މެންބަމަޖިލީހުގެ އިްއޒަ މިކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެްސ އަދި  ނިންމަންޖެހޭނެން ކޮމިޓީ އިލާގަޙަކޮމިޓީ މަރު

، އަުޅގަނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ މިފަދަ ކަންކަްނ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އިވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ފާހަަގކޮށްފަ

ޚާއްޞަކޮށް މަްސވެރިންނަށް  ،ން ނިމިގެން އަންނައިރު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރިށް ގެންގޮްސ ކޮމިޓީ ކޮމިޓީއަ



4 

 

ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ  .ކަމަށް ދާނެ މީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންގޮސް މި ބިލުގެ ފޮނިގެންބޭނުންތެރި ބިލެއް ފާސްވެ

 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ،ފުރުޞަތަށް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ރު ބަމެންިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ ކުރެންދޫ އަރުވަނީއަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު !ކުރަްއވާ ށް. މާފުޒަރީރަ ޙަސަން

 ށް. ޢަބްދުލްޙަކީމަ ޣަނީޢަބްދުލް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

ބެޭހ ބިލެއް ހުށަހަޅުްއވައިެދއްިވ  ުރކާރުެގ ފަރާތުން މަސްވެރިކަމާ` ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ސަ

ކުރެްއވި އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރކަމަށްޓަކަިއ، ސަރުކާރަށް އަދި މި ބިލު ސްޕޮންސަ

އިތުރުވުމާިއ، ދަނީ އާމް ،ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެެކނީ މު ަކމެއްދަންނަަވން. މި ބިލުގެ މުހިން ށް ޝުކުރުޢަޝިފާ

ގުޅޭ މަްސވެރިަކމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުގެ މަސަްއކަތްތައް އިތުރުވުާމއި، ދިވެހިންނަށް މިކަމުަގއި  މަސްވެރިކަމާ

މަސްވެރިކަމުެގ  ދަށުން މިހާރަށްވުރެގުޅިގެްނ ހެދޭ ގަވާއިދުތަުކގެ  މެްއެގ ގޮތުަގއި. މި ބިލާކަ ކުރުވާނެއިތުރު މަންފާ

ކަެމއް.  ދިއުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު އެދޭއަގު ލިބިގެންމަަހށް ހަމަ ، ފެންވަރު ރަނގަުޅވެއް ވިްއކާ މާރުކޭޓުތަުކގެބާވަތްތަ

 ހިފައި، އެ މީހުންގެ އްޔާަތކުެގ ބޭނުންޢިމަސްވެރިންގެ ޖަމުތައް ވެސް އިތުރުެވ، ްއޔާޢިއަދި މަސްވެރިންގެ ޖަމު

ޔާރަތްކުރާ ވަރަށް ޒި މާރުކޭޓަކީ ރާްއޖޭގެއަށް ދިއުން. މާލޭގެ މަސްގެންމަސައްކަތުން މަސްވެރިންނަްށ އިތުރު މަންފާ ލިބި

ގުޅިގެން  ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްުކރާ ތަނެއް. އެތަނުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭ. މި ބިލާ

އަދި . ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ދާނެހުންނަ ބާވަތްތަކުެގ ފެންވަރު ރަނގަޅުެވގެން އިގަ މާރުކޭޓު ،ރިކަމުގެ ާބވަތްތައް ވެމަސް

ރު އެތައް ަބއިވަ ކުދުވާލަ ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އްލެއް ލިބިގެންދާނެޙަ އެުކަގއި، ޞިއްޙީ ދުޅަެހޮޔކަމަށް ވެސް އިތުރު މިއާ

ަގއި އެ ވާހަކަަތއް ލިެޔވެމުންދޭ. އާސޯޝަލް މީޑި އެ ބޭުފޅުންގެ  ،ބޭފުޅުން ތްކުާރއިރު އެފަތުރުވެރިންނެއް ިޒޔާރަ

މަހުގެ އަގު ރަނގަޅަށް ހޯދުމަށް ބައިވަރު ހުރަސްތައް ދިާމވޭ.  ަގއިކުރާ މާކެޓު އަުޅގަނޑުމެން ޓާގެޓު ،ކަމުންއެހެން

 އަެނއް ިއ،ކޮށްފަ، މަސް މާރުކޭުޓަގިއ ބެހެއްޓިފައި ހުންނަނީ ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ނޫން. ެއއް ފަަހރު އައިސް އެހެންވީމާ

އިތުރަށް  ،ްށވެެގންދޭ. އެހެންކަމުންރުމުން މަހުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަފަހަރު އައިސް ކެނޑިފަ. ިމޮގތަށް މަސް ހު

ކަމުަގއި ދެކެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ  މި ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓު މާކެޓުކުރުމުަގއި އިތުރު ހުރަސްތަކެއް ހުރި

 ޝުކުރުއަދާކުރަން. 
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  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ އަރުވަނީއަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 ށް.ޙަލީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

އަހަރު ފަހުން  ބައްތިރީސްމަްސެވރިކަމުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް 

 އިަހވަންދޫ ،ދަންނަވަން ހުށަހެޅި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ުޝކުރު، ިދޔައިމަޅިގެންނެއްާކ ެވސް ހުށަހެއަ

ތެރިކަާމއި އަިދ ދޭތެރޭގައި ތި ބަހައްޓަވާ ޯއގާ ގެ ރައީސް މަސްވެރިންނާހުގެ މެންބަރަށް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލީދާއިރާ

 ރަްއވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް މަނިކުފާނަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރު ތި ކުދޭން އިއަގު ހޯދަމަސްވެރިންނަށް ހަމަ

އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް އުާފވޭ.  ައއިމާ އިމިކަހަލަ ބިލެއް މިހާ ޒަމާންކޮށްފަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަން

ޖެހޭ މެންނަށް އިޞްލާޙުކުރަންނދަގޫ މަްއސަލަތަެކއް ވެސް އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު ވަރަށް އު އިމި ބިލުގަ ،އެހެންނަމަވެސް

މި ބިލަށް އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި  އި ލާގަޙަދުކުަރނީ ކޮމިޓީ މަރުމައްސަލަތަކެްއ ވެްސ އެހެްނީވމަ އަުޅގަނޑު މި އުއްމީ

ަވގުތު މި ބިލަން  ކަަމށް. މި ދާނެބިލު ތަރުތީބުވެގެން ގޮތަށް އޮތް ގައި އި ނާވާރައަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ 

ވަރަށް ބައިވަުރ  އިންނަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން މީގައަުޅގަނޑުމެ ލާއިުރގައި އިބަލަ

 .ވެސް އިމު ކަންތައްަތކުގަ އްން ވަރަށް އާދަިއގެ އާ މުވަރަށް ގިނަ ހުއްދަތަކެއް ަނގަންޖެހޭ ގޮތަކަްށ އޮތު ،ކަންތައްތަެކއް

ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ަގާވއިދުތަްއ މަސްވެރިންނަށް ވީހާ ލުއި ނީުއޅެ ޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށް ވެގެން މިައޅުގަނ ،އެހެންނަމަވެސް

ައޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ އެބަ  އިީމގަ .ގޮތަކަށް ކަންކުެރވޭނެ ގޮތް އޮތުން ފަސޭހަވެސް ވީހާ ލުއި ހެދިފަ އޮތަސް

އި އެ ގަ ގޮތު ރާއަޅުަގނޑު ގަބޫލުކު .ންތައްތައްޕްލާންޓު ކަހަލަ އެްއެޗއްސަށް ލައިސަންސް ދިނުން ކަހަލަ ކައައިސް

ކަމަށް  ކަމުަގއި ިވޔަސް އެހާ ފަސޭހަބާވަތުގެ ލަިއސަންސް ެއއްޗެިހ ހޯދުމަކީ ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކުން ވެސް ކުރި

އަުޅގަނޑުމެން މަްސވެިރކަން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކަިއ  ،އެހެްނވީމާ .ޮގސްގަާވއިދުތަްއ ބޮޑުެވގެން ،ނޯވޭ  ެއއްވެފަ

ުއޅޭ ބަަޔކަްށ  ކަެމއްޮކންމެވެސް ވަަރކަށް ލުއިފަޭސހަތަކެއް  ،އެހެންނަމަވެސް .ޖެހޭދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަްއ ހަދަންހަ

ާލއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އިއަޅުގަނޑު ބަލަ ށްމަސްވެރިކަމަ ޖެހޭނެ. ދެންންއެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ޮއންނަ

އޮތް މައްސަަލއަކީ ބާާނ  ޖެހިފަިއ މި މި ރާއްޖޭަގއި ޒަމާނުްއސުރެ ،ކީދިމާވެގެން މި ުއޅޭ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަ 

ވެސް  މިއަދު .ލިބެންވާ އުޖޫރަ ނުލިބޭ މައްސަލަ އިތުރަށް ބާނާ މަހަށް އޭގެ ، އަގު ނުލިބޭ މައްސަލައާއި މަހަށް ހަމަ

ައކީ ރަނގަޅު މަްސވެރިކަެމްއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ަމއްސަލަ އި ކުީރގައަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިމ  ،ނެތް. އެހެންވީމާ ކިރޭނެ ގޮތެއްއްޔާ ނަ ދުވަްސވަރެްއގައި މަްސ ބާނައިފިއޮން

  ވަގުތުން ށްބާނާ މަސްކޮޅައަދި  ،އަގު ލިބުމާރަނގަޅަށް މަސްވެރިްނނަށް ހަމަ ބިލުގެ ތެރެއިން ލާފައި މިއަށްވުރެ
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 ،. އެހެންނަމަވެސް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގެންެދވިދާނެށް ކަންކަން ުކރިއަށްފައިސާ ލިބޭނެ މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ

 .ކޮށްފިންކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ތަޖުރިބާ މީކީ އެއް ދުވަަހކުން ކުރަން އެހާ ފަސޭހަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގެ ސަުރކާރު އޮްއވާ ެއމް.ޑީ.ޕީވަނަ އަހަރު އުފެދުނު  2008މެްއ އޮތީ ންކަޤީއެންމެ ޔަ އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގަ 

 ވެސް  ެއއީ އަދި މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގިނަ މަްސެވރިން ކުރާ ުއއްމީދެއް .ެދވުނީތީއިއަގު ހޯދައަޅުގަނޑުމެނަށް މަހަށް ހަމަ

ބޮޑު ސިއްަރކީ ވެސް  ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ލިބުުމގެ ެއންމެ 2018އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސަުރކާރު އަނބުރާ  .މެ

އަުގ ެގ ތެރެއިން މަހަށް ހަމ19ަައޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް އެޖެންޑާ . އަގު ނުިލބޭ މައްސަލަހަމަ މަސްވެރިންނަށް

ވެސް އޮތީ މަސްވެރިން  އިގަ ޖާލިބުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީދުވުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢުކަމަށް ވަ ދޭނެއިހޯދަ

ވެްސ  ގައިކުރިއަށް އަންނަ ކައުންސިލު  ،ވެސް އިތާނގަ ޮއތް ދީފަ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުިރއަށްވޯޓުއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަސްވެރިްނގެ ޙައްުޤގަިއ  އިތަނުގަ  އި ދުވާލު މިޔާަދނީ ރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުކުެރވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން މި

ތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތާއެއްހާ ދުވަހު މި ރައްޔިފުިމދިޔަ ދެ ހަ ،ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން. އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ

ވަނީ ފާސްކޮށްފަ. އަދި  ށް އިްސކަމެއް ީދގެން މަސްވެރި ވަރަށް ގިނަ ަގރާރުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން މިވަރަ

ާއއި، ކަމަްށ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފަިއދާހުރި ގަރާރުތަކެއް

ގޮސް އެހެން  ،ޕްލެޓްފޯުމގެ ކަންަތކާއި  ހުށަހެޅުއްވިެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މެންގެ މާފަންނު ެމދު ދާއިރާއަޅުގަނޑު

މިއަދު މީެގ  ،ހުރި. ެއހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސްވެރިންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ހުށަހެޅިފައި އެބަ

ެގ މަްސވެރިން ،ދަނީ ލެއް ހުށަހެޅިގެން މިއިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބިއެންމެ އުފާާވ ކަމަކީ 

ތަން  ިއދިކޮޅަށް ވާަހކަދައްކާ ވަރަށް ބޮޑަްށ  އަުޅގަނޑުމެންެގ އިދިޮކޅު ފަރާތްަތކުން މިކަމާ ،ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް 

، މި ބިލާ ތެިރ މެންބަރު ޝިޔާމްވަގުތެްއގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ިހތާމަކުރަން ރޭގެފެނޭ. އެބަ

ގިނަ ަރއްޔިތުންނަކަްށ ، އެހެންނަމަވެސް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭ މިންވަަރށް ވާހަކަދެްއެކވި. ން ވަރަށް ބެހޭ ގޮތު

 ބޭފުޅުން ވެސް އެ  އެީކގަިއ މިހާރު އެ އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ އޮޅޭނެ ކަަމކަށް. އެއީ ވަަރށް ފަރުވާތެރިކަމާ

އުފެދޭ ަޝއްކު  ،ިއން ވެސް އަުޅގަނޑަްށ ގުިޅ. އެހެންނަމަވެސްަބލަމުން. އަޅުގަނޑުެގ ދާއިރާ  ތްގޮ ކަންކަން ވާ ދަނީ މި

ދަނީ  އޮތީކީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެހެނެއް ނޫންަކން މިކަން މި ،އަޅުގަނޑު ސާުފކޮށްދިނިން.މީހަކު  ދެ

ބިލު  ވީހާ ައވަހަށް މި .ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްގޮަތށް ކަންކަން ކުރަމުން ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަވާ

އެީކގަިއ  ބޭނުންވާ ގޮތަްށ މި އިޞްލާޙުތަކާ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގައި ައޅުގަނޑުމެން އި،އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް ނިންމަ

ކަްނ ހުރި ގޮތަްށ މިއަވަހަށް މިޮކޅަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަިއސް، ަތޅުމުން މިކަން ފާސްކޮށް، މީަގއި އެންމެ ފައިދާ

އިްއޒަތްތެރި  .ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވީހާވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ ކަމެއް  މަގު މަްސވެރިންނަށް ކުރެވޭނެ

އަުޅގަނުޑގެ ފުރުޞަތު ކުރުކޮށްލާފަިއ  ޓަކައި މަށްއަުޅގަނޑު ވެސް މި ބިލު އަވަހަށް ކޮމިޓީައކަްށ ފޮނުވު .ރައީސް

 ކުރިްއޔާ. ބޮޑަށް ޝުފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ވަަރށް  ލާނަން. އަޅުގަނޑަށް ދެއްވިއިނިންމަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ވިލުފުށީއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޢަފީފަ ޙަސަން

 

  ކެވުން:ވާހަކަދެއް ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ގެންދާ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނުގެ  ކުރަމުން މި ިއްއޒަތްތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ 

ގެންނަމުން ައއިްސ ވަނަ އަހަރު މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނަކަްށ އިޞްލާޙު 1987އާދެ! މި ގާނޫަނކީ  ؛ބިލު

މަސްވެރިންނަކީ ިމ  .ލުތަކެއް ގެނެސްފަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަމިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ގާޫނނަ

ން ރިވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކުރާ ބަެއއް. ައޅުގަނޑުމެންެގ މި ރާއްޖޭަގިއ ޓުއަރިޒަމް ފެށުމުގެ ކު އިރާއްޖޭގަ 

ކާރުން ދެއްވާ މި ސަރުވީމާ، މަސްވެރިަކމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި އާމްދަީނ ބިނާވެފައި އޮތީ މަސްވެިރަކމަށް. އެހެން

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ! މި ބިލުގަިއ އަހައްމިްއޔަތުކަން މިއިން ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަވެގެން އެބަދޭ. 

އާދެ!  ؛ގޮތުން ެއކިއެކި ބައިަތއް އަިއސްފަިއވާިއރުގައި ައޅުގަނޑު މީަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ގުޅޭ މަސްވެރިކަމާ

ރާއްޖޭެގ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މެން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑު ،ަނންޖެހޭޑުމެން އެބަ ވިސްއަޅުގަނ

 .މަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްގޮތަކަށް ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމެްއގެ ގޮުތގައި ހެދު ކަމަީކ ދެމިގެންދާމަސްވެރިމަސްވެރިންނަށް 

އަިދ  ،ކަމުގައި ިވޔަސްއަދި ކަންނެލި ބޭނި ،އި ިވޔަސްމުގަކަމަސް ބޭނިޅުބިލަައޅުަގނޑުމެން ކަ ،މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ

 ގެންދަން. އަދިކުިރއަށް  މަދުނުވާ ގޮތަށް އެކަންަތއްްސޓޮކް ޖެހޭ މެން އެބަކަމުގަިއ ިވޔަްސ އަުޅގަނޑުފަރުމަސް ބޭނި

މަްސވެރިކަމަީކ  ، މިއުޭޅ ވާހަކަައކީނަވަންދަން ރަން.ކުޖެހޭ މަސަްއކަތްއެބަސްޓޮކް އިތުުރކުރެވޭ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން 

އެތަނަށް ގޮސް މަްސ ބޭނުމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ދުރަތީ ގޮތުން އެ މަސް އުފެދިގެން އަންނަިއރުގުހަމަ އެކަނި 

މަސްވެރިކަން ނުދާ ގޮތަކަށް ދަށްވެގެން ޖެހޭ މަސްވެރިކަން އަުޅގަނޑުމެން ސްވެރިކަން އާލާުކރަން ވެސް. ޖެހޭ މައެބަ

ން. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން އުގޮތަކަށް އެކަންަތއްތަްއ ކުރަމުންގެންދި ުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭއަބަދުވެސް އަ

އާދެ! ައޅުގަނޑު  .ބަލާއިރު ތަފާތު މަްސވެރިކަމެއްއަޅާ އެހެން ޤައުމުތަކާ  ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަަތީކ ދުނިޔޭގެ

މިއީ ރަނީ ދޮށިން. ކު މި މަސްވެރިކަން ންކަ. އަޅުގަނޑުމެރިކަމުގެ ވާހަމަހުގެ މަސްވެމިދަންނަވަނީ ކަޅުބިލަ

ދާ މަސްވެރިކަމެއް. އާދެ! އެީއ ލިބިގެން ންދުނިޔޭަގއި ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެ ރީތި ނަ މުޅި އަޅުގަނޑުމެން

ނުވާ އެއްޗެހި ވެސް ބޭނުން، ވެސް އްސާައދި އެހެން އެއްޗެ  އްސާއިކުދި އެްއޗެ  ،ގޮތަކީ ވާދާއަޅަިއގެން މަސް ހިފީމަ 

ގަނޑުމެން ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތުްނ ބަލާއިރުަގއި އަޅު  ނެޭގ ެއއްޗެހިތަްއ މަރުެވގެން މި  ،އޭގެތެޭރގަިއ ތާށިެވގެން

ކުރުމަށް އިތުުރ މާކެޓްޓަކައި އަދި ައޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިން ބާާނ މަސް މަސްވެރިކަން އިތުަރށް ފުޅާކުރުމަށްޖެހޭ އެބަ
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އަުޅގަނޑު ދެ! އާ ؛ކުރާއޮތް މިހާރު މިގޮތަށް ިއްޝތިހާރުައޅުގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އެބަ ތްތަެކއް ކުރަން. މަސައްކަ

ކުރާ ކުންފުނީގެ ވާހަކަ. އެ ކުންފުންޏަކީ ހަމައެކަނި ޓުއަރިޒަމް އިޝްތިހާރު ގންސް މާކެޓިމިދަންނަވަނީ މޯލްޑިވް

ތަކަށް މާކެޓުދުނިޭޔގެ  ކެއްއުފެއްދުްނތަ ރިހުިރހާ އުފެއްދުންތެ ކުންފުންޏަކަށް ވެގެންުނވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދާ

ިމ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުރަީނ.ނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުރަންޖެހޭއަދާކު ތު އެ ކުންފުނިންވިްއކުމުގެ މަްސއޫލިްއޔަ

ޑުމެން މިކަމަށް ތައްޔާުރވުމުގެ ދިޔުަމކީ ައޅުގަނުޑ ވެސް އެދޭ ކަމެއް. އަުޅގަނބިލު މި މަޖިލީހުން އަވަހަށް ފާސްވެގެން

އާދެ! މި ވަނީ ފާސްކޮށްފަ.  މިވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ަގރާރު 5ގަރާެރއް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ. އެ  5ލީހަށް ގޮތުން މި މަޖި

 ގަނޑަށް ީހވާ ގެ ވާަހކަ. އަޅު މުއަދި ޕްލެޓްފޯ ފެކްޓްރީގޭދޮުށ މަސް ،ވަނީ  ގެ ތެެރއިން މީގައި ފާހަގަކޮށްފައި މިގަރާރު  5

ކަންތައްތައް ވެްސ  ސާފުވާ ޮގތަކަށް އެ، ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި އިތުަގއި ދެން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ވެސް މީގައި ވިސްނަ ގޮ

މަސްވެިރކަމުގެ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ  .ޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަށް ގެންދަން އެބަކުރި

މީަގއި ވެރިްނނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚާއްޞަ އިނާޔަތެްއގެ ވާހަކަ ވެސް މިހާރު މީގައި މަސްޖެހޭ މި ބިލުގައި ލަން އެބައިބަލަ

މަސްވެރިން ނަށް ޕެންޝަނަށް އެބަ ލިބެމުންދޭ. ންކުރާ އުމުުރގެ އެންމެކަތްމަސައް އާދެ! އެއީ އަޅުގަނޑުމެން. އޮތްއެބަ

ދެން އާދެ!  ؛އުމުރުގައި  ޅިއޮންނަނީ މުސްކު  މި  ީމހުންނަށް ވެސް އެ ގައިދާއިރުދުވަހު މަސައްކަތްޮކށް ނިމިމުޅި އުމުރު

 އެނޫން ފަިއސާެއއް އެ ،އެހެންނަމަވެސް ހާސް ުރފިޔާ ލިބޭނެ.  5 އަށްއެލިބޭނެ. މިހާރު އަސާސީ ޕެންޝަން 

 އޮތް ގޮތުން މަސްވެރިން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ވެސްއެހންވީމާ، މިހާރު މި ބިލުގައި މީހުންނަކަށް ލިބިގެނެއްނުދޭ. 

އޮތީ. އަިދ މިކަމަކީ ކުީރގަިއ މިތާނަގިއ  ގޮތަށް މި ވޭގޮތަށް ޕެންޝަްނ ފަންޑަށް ފައިސާ ލެ  ވާހިއްސާ

އެ ދިމާާވ  މާތަކަށް ލޯނު ނަގަން ދިޔައިބޭންކު ،ބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ިއއްަޒތްތެރި މެން ަބެއއް ްއކެވިދެވާހަކަފުޅު

އާދެ! މަސްވެރިކަާމ  .ރައީސް  ައޅގަނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރިއްެލއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމުގައިޙަ މައްސަލައަށް ވެސް

ހުރި. ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑަްށ ތުން މި ބިލުގައި ދަްއަކން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތކެއް އެބަބެހޭ ގޮ

ދެވަަނ  ،ވަްސވެފަިއވާީތވެމި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާލެއް އަ ،އާދެ! މިދެންނެވީދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދޭނަން. 

ނެތީވެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ގެންހިނަގިއދާލަސްވެ ގިނަ ބޭފުުޅން ވާހަކަދައްަކވަންޏާ މި ބިލު ފާސްވުން  މާ ގައިފުރުޞަތު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ާދިއރާގެ މަރަދޫވަނީ ރުއައަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ



9 

 

ޓަކައި ގާނޫނެްއ ނާޢަތު ރެގިއުލޭްޓކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްސިަކމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގާނޫނުތައް ބައިވަރު ހެދޭ.  އި ރާއްޭޖގަ . އަޅުގަނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައިފާސްކުރުމަ

 ،ދިފަިއ އޮންނަތާ. އެހެންނަމަވެސް ނޫނަކީ ެވސް ވަރަްށ ޒަމާންެވއްޖެ ގާނޫނު ހެކުރަމުންދޭ. މަސްވެރިަކމާ ބެހޭ ގާތަޢާރަފު

ެއއްގޮތަްށ  އޭގެ މަޤުޞަދާ ،ވިޔަސް  ށްގިނައިން ހެދުނު ކަމަކީ މި ގާނޫނުތަްއ ކިތަންމެ ގިނަ ޔަހިތާމަ

ހުރި ވަރަްށ ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްެޖއަށް ވެސް އަދި މުޅި ދުނިޭޔގެ މަްސވެިރކަމަށް ވެްސ އެބަނުދާކަން. ވަމުންޒުތަންފީ

 ،މަސް ދިރި ،ނާއިމޫސުމަށް މިއަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ،ތައް. ޭއގެތެރޭގައި އެއް ގޮންޖެހުމަކީބޮޑެތި ގޮންޖެހުން

ންްސ އާލާެވ، ބޮޑުވަމުންދާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދުނިޔޭެގ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ބައެްއ ހާލަތްތަކުގައި ލައިސަ

މެން މިކަމަށް ޙައްެލއް ނުގެނެސް އަުޅގަނޑު. ކުރަމުންދާ މައްސަލަސް ނެތި މަސްވެރިކަންންލައިސަ ،އޮެވގެންނާއި 

ނާޢަްތ ސިމުޅި މަސްވެރިކަމުގެ  މުޅި ދުނިޔޭގެ ެއންމެން ބައިވެރިެވގެން ،ޔަސްކިތަންމެ ބޮޑު ގާނޫނެއް ހެދި

ޞަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނުޑމެން ބޭނުންވާ މަޤް ،ނުުކރާ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް

ރީޒް މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިފޝަ ނެތް. އްޝައްކެ  މެދު ކަމާކުރެވޭނެނުހާސިލު

ޓަކައި ސިޔާސަތުތައް ށް، ރައްކާތެރިުކރުމަށްާނޢަތު ހިމާޔަތްކޮސިމަސްވެރިކަމުގެ  ،ަތކަްށ ވާނީިލއްޔައިސް އެއް މަސްއޫ

 ން ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަާކއެުކ ވެސް މަޝްވަރާކޮްށގެން،ރެއި، މި ގާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ތެއިކަނޑައަޅަ 

ޖެހޭ. ދެވަނައަށް ކުރަން އެބަކުރުން. އެ މަސައްކަްތ ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ަމސައްކަތްނާޢަްތ ހިމާޔަތްސިމުޅި  މަސްވެރިކަމުގެ

މަސްެވރިކަމުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް  ،ންނަކީ ކުޑަ މަސް ބާނާ މިންވަރު. އަޅުގަނޑުމެ ،އަޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ

ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙަށް  މުޅި ،ވާއިރު ޤައުމަކަށް ބިނާވެަފއި ޮއތް ތިާޞދެއްގެ މައްޗަށްލިބޭ، ވަރަށް ނާޒުކު އިޤް

ބަދުވެސް ދުނިޔޭގެ އަފާނެ. އިތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތައް އަރަބަދަލަުކން ރާއްޖޭގެ އިޤް ،އަންނަ ގުނޑުމަކުން

ގެން ވެ ާސބެއްަގއި. ެއކަން ފުޅާިމއަންނަނީ ކޮންމެވެސް ހި ފައިފެށި ަތއްމިތަނުގައި ހަމަނުޖެހުމުގެ ކަންތައްންއެތަ

ވަރަށް މަށް ވެސް ޒަގެ މަސްވެިރަކމަށް ވެސް އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޓުއަރި ންކަމަށް ވަނީ ިވއްާޔ އަޅުގަނޑުމެހިނގައްޖެ 

 ކޮްށ،ޒު، ތަންފީއިއަޅަ ޑަނެ. އެަކންކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތުތައް ކަނއަސަރުކޮށްފާނޭދެވޭ 

ކުރަން. ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުއިވަން ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ފުންކޮށް ވިސްނައް ކުރަރެގިއުލޭޓް 

މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ެވސް ، އެހެންނަމަވެސް .ފެކްޓްރީ ެވސް ހެދިދާނެމަސްދާނެ. ގޭދޮށު ފޯމް ވެސް ހެދިޕްލެޓް

ހިންގޭ  އިލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެޭވނެ ގޮތަކަށް ރާވަ ުވރެއެއިން ކުރާ ޚަރަދަށް ،އޮެވގެންމީޒް އޮފް ސްކޭލް އިކޮނޮ

ނަމަ،  ކުން ފައިދާވާންޖެހޭނެ. މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރާ ކަމަށް ވަނީރަކާތަހަ. އެ ކަންކަމުަގއި ވާންޖެހޭ

 އި،ސިޔާސަތުތަްއ ރާވަ  ބެހޭ އިދާރާތްތަުކން ލަތުގެ ކަމާަދއު  ،އެބަޖެހޭ ންދެ ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮށް ިވސްނަ

މާކެޓާ ހަމައަށް  އެއް ަކމަކީ ވެލިއު އެިޑޝަން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މަސްވެރިކަމަްށ ލިބޭ އަގު. ތަންފީޒުކުރަމުންދާއިރު

 ،ިވއްޔާ މަށް ވަނީއެ އިންތިޒާމުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަނުޖެއްސޭ ކަ ،ނަމަ ކަމަްށ ވަނީ ނުގެންދެވޭތާޒާކަމާެއކު 
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އަދި މި އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުަގއި ެއކިެއކި ގަރާރުަތއް ހުށަހަޅައިގެން ބަހުްސކުރި ކަމަްށ  ، ހެދިަޔސްނެއްނޫގާއަދި 

ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި  އެއިން ައޅުގަނޑުެމން ހާސިލުކުރަން ،ވިޔަސް 

ބެހޭ އެހެނިހެން  އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާ ންބަރުން ވެސްމަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި މި

ކުރަންެޖހޭނެ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ަޙއްލުތަކެްއ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް އިމުއައްސަސާަތކުން ެވސް ފުންކޮށް ވިސްނަ 

ުޅގަނޑުމެްނ ރޮޑަކްޓް ވަރަށް މަދު. އަވެސް ވެލިއު އެްޑކޮށްގެން ވިްއކޭ ޕް މަސްވެިރކަމުން ޙަޤީޤަތުގައި ަގއިރާއްޖޭ

ބަހައްޓާ މަހުން ެއ ަގއި ާމކެޓުރ ކޮށްގެން ދުނިޭޔގެ ސްޕަ ގަެނގެން ދުނިޭޔގެ އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއި ޕެކް އަތުން މަސް

މި  ގަޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.ބޮޑުކަމީ އަޅުގަނޑުމެން  ވުރެ ނަށް ލިބޭ ފައިސާއަށްއަޅުގަނުޑމެންމީހުން ހޯދާ ފައިދާ 

 ށްޓަަކއިދެވަނަ ކަމަކަށް މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރުމަ .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަންކަން ކުރަްނޖެހޭކަންކަމަކީ ވެސް ޙައްލު

އެ ތަންތަން  ،ވާ ފަރުތައްއި ކަނޑުަތްއ ހިމާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. މުހިންމުކޮށް އެންވެރިކަން ދިރި ާއލާތަކާ ރުރާއްޖޭގެ ފަ

ަކއިގެން ިމ ކަންކަން ކުރަމުންދާއިރު ވެްސ  ބޭނުންވާ ދިމާލެއް ިހއްެއބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިކޮްށ ބަލަހައްޓަން

ނުކޮށްފި ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ައޅުގަނުޑމެންނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މާޔަތްހި ޓްމިދެންނެވި ގޮތަށް އެްނވެރިކަުމގެ ހެބިޓެ

ކެޓުގައި އޭރު އޮންނަ ައގެްއ ނިޔޭގެ މާމަސް ދު .ޒަތްތެިރ ރައީސްއް އިއެދޭ ގޮތަކަށް މަސްވެރިކަން ފުޅައެއް ނުކުެރވޭނެ. 

ބާާނ ކުރިޔަސް. އެހެންވީމާ، ކަންތައް ފޯމް ހެދިޔަސް ައދި އެނޫން ގޮަތކަށް އަުޅގަނޑުމެން ޕްލެޓް ނީމަސްވެރިކަމަށް ލިބޭ

ނޑުމެން ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮަތކަށް އިތުުރކުރެވޭ އިްނތިޒާމުތަކެއް އަުޅގަ ،މަހުގެ އަދަދު އިތުރުކުެރވޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް

 ލަްއކަ ފަންސާސް  ހާސް ޓަނު ބާނައިގެން ލިބޭނީ އެއް ލަްއކަ ފަންސާސް އްހަމަޖައްސަންޖެހޭ. މިހާރު މި ބާނާ އެ

ލިބޭ ެއއްެޗއް  ޑްކޮްށގެންވެިލއު އެ ،ގެން ޭއގެ ދެގުނަ ފައިސާ ލިބޭނީއި ހާސް ޓަނަށް ލިބޭވަރު. ތިން ލައްކަ ޓަނު ބަ

އަުޅގަނުޑ ކަން ވެސް ަޓކީ ައޅުގަނޑުމެްނ ކޮންޓްރޯލްކުރާ އެްއޗެއް ނޫންފިޔަވަިއ. އެހެްނވީމާ، ދުނިޭޔގެ މާކެ

ބައްޓަްނވާީނ  ަތއްސިޔާސަތުހުރިހާ ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ިރޢާޔަތްކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންެގ  މާ، މިއެހެްނވީ. ފާހަގަކުރަން

ފިޝް ފައިންޑަރުތަކާިއ  ،ންކޮށްެގންއަދި މި ޒަމާނުގެ ވަސީލަތްަތއް ބޭނު ،ންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށްމަސްވެރި

އެ އެްއޗެހިތައް މަްސވެރިންނަށް  ،ބޭނުންކޮްށގެން ހިަތއްވެސް ެއއްޗެނޫންރާޑަރު ސިސްޓަމްތަާކއި ައދ މި

 ؛ފަސޭހަކަމާއެކު އިތުރު ،ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްެގންއަުޅގަނޑުމެްނ މިހާރު މި ބޭނުންކުރާ އުސޫލަށް  ،ފޯރިކޮށްދީގެން

މަސް  އެްއޗެއް ލިބޭތޯ ުދޢާކޮށްކޮށް ތިބުމުގެ ބަދަލުަގިއ މި ޒަމާނުގެ މީހުން އަންދާސް ތެޔޮ ައންދަމަސްވެރިންނަށް ހު

ންކަން އެބަ ކުރަންޖެހޭ ކަ ހަމައަށް. މި ތްތަކާއި ަވސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްީދެގން މަސްވެރިންނާއާލާ ބޭނުންކުރާބޭނުމަށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ަވއިކަރަދޫއަރުވަނީ ޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 .ށްޒިޔާދަ ޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

މު ބިލެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ކަމަށްޓަކަިއ ންމުހި  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިފަދަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ސަރުކާރަށާއި މި ބިލު ސްޕޮންސަރކުރި އިހަވަންދޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ނޑުމެން މީެގ އަުޅގަ ؛ސް މީގައިނޫނެްއ އައިުރގަިއ އަުޅގަނޑު ވެގާގޮތުން  ބެހޭ އަހަރަށް ފަހު މަސްވެރިކަމާށް ކަތިރީހަ

ފަރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ެވސް ނައި ޙަޤީޤަުތގައި. ގަރާަރކަްށ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކާއެކު ބަުހސްކުރެވިފަ 5ަގއި ވާނީ ކުރީ

ނޫނަކަށް ހަދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންާވ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ގާތި މީ .ވޯެކއްވިދާޅުވި ފަދައިން މިއީ ފްރޭމް 

ން އަޅުގަނޑާ ކުރިމަތިވި ަބެއްއ ހޭ. އަޅުގަނޑު ބޮޑަށް މީަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުމީ މި ފަހުޖެމީގެތެރޭ އެބަ ހިމަނަން

ވެްސ އީ މި ؛ކަްލޗަރކްއަރަގއި އެ ދާއިާރ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށު މެންގެއަުޅގަނޑަށް އެނގިގެން އަުޅގަނޑު. ކަންތައްތައް

 .އަހަރު 7އްކަތްކުރިން މިކަމަށް ހުއްދައެއް ހޯދަން މަސަ. ންނަށް ދަސްވެގެން އައި ކަެމއްފަހުަގއި އަދި ދިވެހި ގ2008ެ

ވައިކަރަދޫ ފަޅުން އެ ކަމަށް ހުއްދައެއް ދެވޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތް. . ކަމަށް ހުއްދަެއއް ލިބޭތޯ އެ ،ދުޚުއަޅުގަނޑު 

ގޭދޮުށ  ގައި ހަމަރަދޫ ކަދުވަހު ވައިމިދާކަށް . ހަމަ އެހެންއުެޅނީ ދިެވސް ސާފެއްނުެވގެން މިށް އަބެއް އަުޅގަނޑަސަބަ

އަދިވެސް ލިޭބ . ގޮތެއް ނެތީ އެކަން ެވސް ވާ  .ދިޔައިންހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ބިމެއްފެކްޓްރީއާ ގުިޅގެން މަސް

 ަގސް ގިަނކަމުން އެކަން ެއގޮތަށް ވާން ުރއްަވއިކަރަދޫ  ،ސަބަބަކީ. ެވސް ނެތް ދެއްގޮތެއް ނެތް. ލިބޭނެކަމުގެ ުއއްމީ

ގެ ދާއިާރެގ ގަނޑުކެމްޕޭނުގައި ައޅު ހުގެމަށް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތީ. އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީ ކަނެތުން. އެހެން

އި ވަަރށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާރުެގ ދާއިާރގެ ެއއް ރަށް ކަމުގަިއވާ ނެއްަލއިދޫގަ  މެންގެައޅުގަނޑު، ދިޔައިރުރަށްރަށަށް 

ކުދިން ނަގަމުން  ވަރަށް ބޮޑު އާމްދަނީެއއް ުޒވާން .ްސެވރިކަންޑާ މަނލަ ،މަސްވެރިކަމުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ އެއް ކަމެއް

ހަމައަްށ  ތޮޅާއަ .ރ .ހަމަ ވިއްކާނެ ގޮތެއް ،. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނަނީއޮތީ ެއކަން ހުއްޓިފަ ެއކަން . މިއަދުއައި

އޮތީ  މި ދު ހުއްޓިފައިގަންނާެނ ބަޔަކު ނެތިގެން އެކަން މިއަ ،ނަށް ދާންވީމަ ތަންކޮޅެއް ދަތިެވގެންތިމަންނަމެ

 .ޮބޑު ެއއް އަތޮޅު އަދި އަުޅގަނޑުމެން އަތޮޅަކީ  .މިކަުމގެ ހާލަތު ގާތްގަނޑަކަށް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރާގެ

ގަނޑުމެން މިހާރުވެސް ބަލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑު ހދ. ހދ.ގެ މަސްވެރިކަން ނެތިދިޔަ ގޮތެްއ އަޅު ،ތިލަދުންމަތި

 މިޔަރު  ން،ަގވާއިދު އިދިޔައީ ޭއރު އަ އެއް ަމސްވެރިކަެމއް ނެތިާރގެނޑުމެންގެ ދާއިގޮތުަގއި އަުޅގަ ހަނދާންވާ

ލާފައި އެ ަމސްވެރިކަން އެހެން ގޮތަކަށް އިމަްސވެރިކަން ހުއްޓަ  ގުިޅގެން މިޔަރު މަްސެވރިކަމާ މަސްވެރިކަން. މިޔަރު

 މިއަދު އެ މަސްވެރިކަން އެްއކޮށް  ެއ މަސްވެރިކަން ކުރި ފަރާްތތަކަށް ނުލިބުމުންއަނބުރާލުމުގެ ފުރުޞަތު

ހުރި މާވެފައި . އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިވެސް މިހާރު ވަނީ ގޮސް ނިމިފަ އުޅުނު ފަރާތުގެ މަސްވެރިކަންށް ން ކޮމަސްވެރިކަ
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އަށް އަންނައިރުަގއި މިއީ ކުރިްނ ނޫނުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަގާއާ  މި ބުނަނީ، ދަތިތައް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުެމން

ނޫނު ފަރުމާވެގެން ައންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގާ ފުށުނާރާ ގޮތަކަށް މި ޫނނުތަކާގާހުރި އެހެން އި ހެދިފަ

ސްވެިރަކމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ މަ ،ަތއްތައްބިމާ ބެހޭ ގާޫނނުގެ ސަބަބުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންއުއްމީދުކުރަނީ. 

އަގު ހޯދުމުގެ ތް މަހުގެ ހަމަނެީސދާ ލަފްޒުން ލަފްޒަކަށް  ،ހަގަކުރިންހުރަސްއެޅޭ. ދެން ބިލުގައި އަޅުގަނޑު ފާ

ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އަުޅގަނޑުމެން  އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭޯހދާއިރު  އަގުވާހަކަެއއް. މަހުގެ ހަމަ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިސް ހޯދަން މަކުނުދޫގައި. މަސްއަެވސް އެބައޮތް ިކއުަގިއ  ގުތުވަ ދާއިރާގެ ެއއް މަސްދޯނި މި

އޮތީ  . ހދ.ގައި އަިއސް ލިބެން މިންމެ ރަނގަޅީއެ ތުވަގު ިރކަން މިސާބުަގއި ކަންނޭނގެ މަސްވެހި އެ ،ންހެންހުވަދޫ

ކުރޭ. ތިލަދުންމައްޗަށް ބަލައިާލއިރު ތިލަދުންމަތިން އައިްސ ތް ކަިމއްލަ ފެކްޓްރީައކުން މަސައްއަ ،ހަމައެކަނި މަކުނުދޫގައި 

ށް ށަދީއެއް އޮތް ރަެށއް. އެ ރަނި ބޮޑު މަސްވެރިކަުމގެ ހަމަ ބޮޑު އާބާވަންދޫގައި. އިހަވަންދޫައކީ ދޯއިހަ ހުރީލިބެން 

އަުޅގަނޑަްށ އްޔާ ށް ބުނަނީ ކަމަށް ވެއްޖެކޮލައުޅެނީ. ޖުމު މި ނަށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނުންވާވަރަށް ައއިސް ނުއުެފއްދިބޭ

 ޕްރޮވިންސް  ،ައއި އިއޭރުގަ އް ނުމެއަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސް ،ސަބަބަކީ އެއް ޔަ ދިއިގެންނުކުރިއަރަ  ންމަސްވެރިކަ ފެނުނީ

ްސވެރިކަްނ ައސްލު އަުޅގަނޑުމެންގެ މަ ސްނުެވވުުނ ހިސާބަކީއޭއެކަމަށް ެއއްބަ ސޫލުން ރާއްޖެ ހިންގުން.އު

އިން  ހދ. ،ލިބެނީނު އަގު  ސަބަބަކީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަހުގެ ހަމަ ޅޭ އުވިގެްނ ރެކު ވި ގޮތެްއގަިއ ނުއްޓެނިމެހެދެ

ދެން ބޭނޭ  ،ނަން ދިޔައިމާބާ   ކަނޑަްށ މަސްދޫއަަޅިއހެން ހުވަތެޔޮ  މާެލއިން ،އަޅަން މާެލ ައއިސްްނ ތެޔޮ ގެއަަޅއިއެން

ލީމަ އިގެ ޑިއުޓީ ކަނޑަލަތަކީ ެއ. ޑީސަލުހާވެސް  ހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮުޑކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ. މިއަދުމަ

ޓަރަކަށް. މާލެ ރުފިޔާއަށް ލީ 12ން މި ލިބެނީ އަޅާލަތެޔޮ  ާރއިންނަށް ައޅުގަނޑުމެން ދާއިވެސް އަުޅގަނޑުމެން

ޔާގެ ޮބުޑ ރުފި  2 ،ކުާރ ބަޔަކަށް މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް ޮޔވޭ. މަްސވެރިކަންޔާ އަގު ހެފިރު 2އައިސްިފއްޔާ އެބަ 

ރުގަިއ ނީ މި ގާނޫނު ނިމިގެން އަންނައިވަށް ހީ ޑަތަފާތަކީ. މިހެން ހުރި ކަންތައްތައް ިއޞްލާޙުކޮށްލެވުނަްސ އަޅުގަނ

 ނުވުފާހަަގކުރެށް އަގު ހޯދަން. ދެން އަޅުގަނޑަހުގެ ހަމައަޅުގަނޑަށް ުއއްމީދުކުރެވޭ ަވރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މަ

 ،ގަކޮށްފިސް ފާހަރަކު ވެރި ެމންބަތުގެ ގާނޫުނތައް އެހެން އިއްޒަތްތެބާވަރާއްޖޭގެ މި .ދަތައްއްހުމި  ،އަނެއް ކަމަކީ

ރާއްޖޭަގއި ދިމާވާ އެންމެ ބޮުޑ  ށްބެްއ. ގާނޫނަ ބޮޑު ބާޒީމިހާރުވެސް އެބަޮއވޭ ތަްނފީ ޓުަގއިޑްރާފް ، މިކުަގއިގާނޫނުތަ

 ކުރެވުން. ޭއގެ ެއއް ހެއްެކއް ލައިސަންސް، ވަރަށްނުޒުފީންރަން ހުރި ދަތިތައް. ތަކުޒުަތންފީ ،ނީވަ އެއް މައްސަަލއަކަށް

ޑީ ކާޑު ަހއްދާލަން ވެސް .ލައިސަްނސް ނަގަން އެބަޖެހޭ. ދާދިފަހަކާ ޖެހެންދެން ރާއްޖޭގައި ައއި ަތކަށް ކަންތައް ގިނަ

ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މާލެ އަންނަ ގޮތަކަށް އޮނަގަން އަޅުގަނޑުމެން އަންނަނީ މާލެއަށް. މި ލައިސަންސް 

ހިވެފައި އެ ދާިއރާއަކުން ޮއވެގެން ނޫނިްއޔާ ފަ ގޮތްގޮތް ނެކުރެވޭޒުތަންފީ ކުން ބާރުތަޒީތަންފީވަރަށް ދަތިވާނެ. 

މި ލައިސަންސް ވެްސ  ،އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ މިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންނޫނީ

، އެހެންވީމާ. ްއޗަކަށްނެެރވޭ އެނު ނަތީޖާެއއް އިންއެ  ،އްަގއި އޮންނަ ެއއްެޗއް ނަމެ އްދައަށް.ހު  ހަމަ ގަރާޖު ވާނީ
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ން އަންނައިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރާއަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ގެވެ ނޫނަކަށްމި ބިލު ގާ ،އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ 

އެްއޗެހި ލިބޭނެ ގޮތަަކށް އޮންނާނެ ކަމަށް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ްއދަތަކާހު ،މި ކަންކަން ކުރެވޭނެ

 އްާޔ. ޝުކުރި

 

  ދެްއެކވުން:ން ވާހަކަރިޔާސަތު

ރު ބައަރުވަނީ ިދއްގަުރ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންތުޞަހާރު މި ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މި

 ށް. އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން

ވެްސ  ގައި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާއާދު ފްލޯޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަ

ކަމުގަިއ  މު ކަމެއްންހިމުސް އެއްެޗއް ދަންނަވާލުމަކީ ކޮންމެހެން ވެކޮންމެ ާވތީވެ މި ބިލަށް ށްކަވަރަށް ގުޅުންހުރި ބިލަ

އިަހވަންދޫ ދާއިރާެގ  ،ތައްާޔރުކޮށް ިމ ބިލަކީ ސަރުކާރުން .ންނައިލާ ދަންނަވައަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާތީވެ ެއއްެޗއް

އަދި ިއހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް  އިސަރުކާރަށާ  ،ވާތީވެ  ފަިއވާ ބިލަކަށްްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސްޕޮންސަރކޮށްދެްއވާއި

ށް  ވިސްނުންފުޅަށް ވަރަވާއްޅު ގެންގު  ތި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެްއ އަާދކުރަން. އަދި މަސްވެރިްނގެ ަކންކަމުގައި ަރއީސް

ދާުކރަން. މި ބިލުން އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރެވޭ ގޮުތގައި މަްސވެރިންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު އަކުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

ތި ވަރުަގއި ބޮޑެރި ދުވަސް ތްކުގެންދާނެ. މަސްވެރިކަމަކީ އަުޅގަނޑުެމން ކެމްޕޭނަށް ގޮސް މަސަްއކަ ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބި

މަސްދޯނިފަހަރު  ،އެގޮތުން .އިން ރާ ޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުަރން އަބޮޑުވުންތަެކއް ފާހަގަކޮށްަފއިވާ ންކަ

. ހަގަކުރަންތި ކުރިއެރުންތަކެއް ނަިއސް ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާޑެބޮ ރިކަމަށް މާމަސްވެ ،ވެ ނުބަނދެވި އެތައް ދުވަހެއް

 .ންދޭގެއް ދެމުން އެބަ ކެލުންތަ މިކަހަލަ އެއްބާރުއީ ބޭންުކގެ ފަރާތުން.މްއެސް.އެވާ ަފއިއިހުޅުވަމިހާރު ސަރުކާރުން 

 ން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ބުބަބައެއް މަްސވެރިންނަށް މިކަުމގެ ފައިދާ މިހާުރވެސް ކުރަުމން އެބަ ގެންދޭ. މި ބިލުގެ ސަ

ގެ ދާއިރާައކީ ގަނޑު އަޅު  ؛ކަްލޗަރރވާ އެުކއަމި ބިލުގައި  އަންނާނެ. އަދިގެން ގޮތުަގއި އެ ކަންކަން އިތުރަްށ ފުރިހަމަވެ

ކުރުމަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ދާއިރާއެއް. ތްަކލްޗަރގެ މަސަްއކަދުރަތީ ގޮތުން އެުކއަރގުވަރަށް ފަޅު ބޮޑު ދާއިރާެއއް. 

 ފާހަަގކުރަން. އަިދ މަށް ައޅުގަނޑުކަބޮޑު ކުިރއެރުމެއް އަންނާނެ  ވަރަށް ށްގެ ފަރާތުން އެކަމަލުމި ބި ،ންވީމާހެއެ

ފާހަގަކުރަން. މިކަމުގައި ކަންބޮުޑވުމެއް ެވސް  ށް މީެގ މަންފާކުރާނެކަން ވެސް އަޅުގަނޑުވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަ

ގޮންޖެހުންތައް  އިގަ ންގާއިރުހިނިސްޓްރޭިޓވް ކަންކަން މިއަޅުގަނޑުގެ އެަބއޮތް. ެއއީ މިހާރުވެސް ކުންފުނިތަކުަގއި އެޑް

މި ކަްނކަން  އި،ސްވެރިން ދޯނިފަހަރަށް އަރަގޮތުން މަ ދި، ަވޒީފާގެ ހެ އްުމގައި ެއގްރީމަންޓުތަމަސްވެރިކަ .އެބަހުރި

ކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެވެސް  އެ ކަންކަން ފަހިށްރަށުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭނޭ ރަ ،ރާއިުރގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީކު
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އަދި  ،ދީތައް ހަދައިެއްގރީމަންޓުަކއުންސިލުން  ،ެވސް އޮވެ ސިުލގެ ދައުެރއް ނަމަންހަލަ ރޭވުންތަކެއް ާރވަން. ކައުކަ

އެއް ދޯނިން އަނެއް ދޯންޏަށް މަސްވެރިން ބަދަލުވާއިރުަގއި އެ ކަންކަން ތަންކޮޅެްއ ފަސޭހައިން ކުރެވިގެންދާނެ 

އެންމެ ރަނގަޅު ފައިާދ  ނިއްޔާެއޑްކުެރިވގެން ނޫ ވެލިއު ،. ދެން އަނެއް ކަމަކީމެވެސް ގޮެތއް ހަދައިދޭންވާނޭކޮން

އެޑްކުެރވޭނެ  އުވެލި  ،ފާހަަގެއްއ ނުކުރަން. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ ކަށްމަަކށް އަުޅގަނޑަތުންނަށް ލިބޭނެ ކަޔިރައް

އަދި މި  ގޮތެއްަގއި ވަރަށް ރަނގަޅު ބިލެއް. ލަމަށް. ވީމާ، މި ބިލަކީ ޖުމުކަތެެރއިން ހެދިގެންދާނެ ގޮތްތައް ވެސް މީގެ

ބިލު  މި ސްގޮފައިދާހުރި ގޮތަަކށް ނިމިގެން ށްއްޔިތުންނަ ބިލު އަވަހަށް ރަ މިިދއުމަކީ ެވގެންޒުބިލު އަވަހަށް ތަންފީ

ށް ތަދެއްިވ ފުރުޞަ ކަމެއް. އަުޅަގނޑަށް މުންިދއުމަކީ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަަރށް މުހިންފާސްވެގެ

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ށްރަރި މެންބަާރގެ ިއއްޒަތްތެއަރުވަނީ މާވަށު ާދއި ފުރުޞަތުމިޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 މި  .ސްިއއްޒަތްތެރި ަރއީ ،ފީހިެގ ބޭނުން މި އަުޅގަނުޑ ދެވަނަ ފުުރޞަތެއްރި ރަީއސް. ޒަތްތެއް ޝުކުރިއްާޔ އި 

ދަނީ  ރޫުޓެވގެން މި ،ދެެކވުނަސް ކޮންމެ ގޮތަކަށް މި ވާހަކަ އި ެވސް އޮޅުންބޮޅުން ގިނަކަމުން.ޙަޤީޤަތުގަ އި ހަމަ ގަބިލު

ަޅކަށް ގަިއ ވިދާުޅވި ވާހަކަފުސާ ރޭެގ ޖަލް ،ިއ ވިދާުޅވިގަަރއީސް ރޭ ވާތީ އިްއޒަތްތެރި ދީ ކޮމިީޓއަށް ކަމަށް ޞާތިޤްއި

ތެރި ރައީސް. ތްޤީޤީ މައްސަލައެއް ިއއްޒަނިޒާމުަގއި އުޅޭ ޙަ އީން. މިނަވާލަންވެގެންހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް އެްއެޗްއ ދަ

ހަކަ. ތަނުގެ ވާ މި ދެ ސެނެޓް ،ަފހަރު އަޑުިއވޭ ކޮްނގެރެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމެރިކާގެ ވާހަކަ ދެެކވޭއިުރގައި ަބއެއް

ގާނޫނު ހެދެންވާީނ  ، ފަދައިންވި ވިދާޅު ސްްސ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީވެޅިދާނެ. އެހެންނަމައެސަރުކާރުން ސިޔާސަުތ ކަނޑަ 

 މިނޫން މުޒާނިމި  ،ގައި ަގއި ފެށުނު ޮއއިވަުރގެ ތެރެއިން އައި ޤާނޫުނއަާސސީ 2004ޖިލީހުން. މި ނިޒާމުގަިއ މަމި 

ކަމަށް ވެދާނެ ރައްޔިތުްނ  ރަން އެބަޖެހޭ. ެއއީްއޒަތްތެރި ރައީްސ ރަނގަޅުކުން އިކަާޏ އެން ޖާގަދޭ ކަމަށް ވަށްގޮތަކަ

ބޮުޑ  ުކރި އިންތިޒާރުކުރުމަކީ.ރުއިންތިޒާ ކަށްލައެމް.ޑީ.ީޕއަށް މިހާ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ދީގެން ބޮޑު ބަދަ ،ޑިނގޮ 65

ރި ަރއީސް. އްޒަތްތެއި  އިރުވެމުންދިޔަ ގެ ވާހަަކ ދެކެރާރުގަ  5 ބަދަލެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރި

ީތ. ރި ރައީސް، އޮެއއިން ހަމަ އެންމެ ވާހަކައެއް އިްއޒަތްތެ ަގއިއަިއއިރު ސަފުހާއަށް 75އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނު 

، ިއއްޒަތްތެރި ކުރުމެްއ. އެހެންވީމާޓު ރާފްޑްއޮތް  ުކރެވިފައިޑްރާފްޓު ދެން އޮތީ މުޅިން ރަީއސް ަމއުމޫނުގެ ަދއުރުަގއި 

ޒަތްތެރި އް ފާހަގަކޮށްލަން އި އިތުރަށް އަުޅގަނޑު ވަނީ. ޭއގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އެހެން ވިދާުޅވި ކަމަށް އެ

ގޮތަށް ދެ ސިނާޢަތެއްެގ  ރޭޝަލް ޑިަވއިޑް މިއޮްނނަ؛ ސްލީ ިއމްތިޔާޒު މި އޮންނަ ތަފާތުކުރުންނަ ،ވީބޭނުން ސްރައީ
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ފަތުރުވެރިކަުމގެ ވާހަަކ ތަފާތުކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތްހާ ހިނދަކު މިކަމެއް ރަނގަޅެއް ުނވާނެ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ދެކެވެނީ ކިޔާ ލަަވެއއްގެ ގޮތުަގއި. ައޅުގަނޑަށް  ާވހަކަ މި ބޮޑަށް މި ؛މަސްވެރިކަން ،ގަނޑުމެން ދައްާކއިރުަގއިއަޅު

މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ  154ފަތުރުވެރިކަމުެގ ޕްރޮމޯޝަނަށް އަހަރަކު  .ޖަވާބު ދެއްވަބައްަލވާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

މިލިއަން ރުފިޔާ އެަބ ޚަރަދުކުރޭ ފަތުރުވެރިކަމުެގ  750ނިޭމއިރު  ،ެރއްަގއި ޚަރަދުކުރޭ. ިރޔާސީ ދައުބަޖެޓުން އެބަ

ވެސް ގަންނަ މީހުން ހޯދަން. މަސްވެރިކަމަށް ހަމަ  ައޅަިއެގންއަތްފުނާ އި ދުނިޔޭގަ .ޕްރޮމޯޝަނަށް ށްގއަމާކެޓިން

ޖެހިގެންތޯ ނދަން ަމސްދޯންޏެއް އިރޮމޯޝަނަކަށް. ކޮނުކުރޭ މަްސވެރިކަުމގެ ޕް ސުމެއް. އެންމެ ބައިލާރި ވެްސ ޚަރަދެއް

ޓެއް ސޯ އެހެންނަމަވެސް، ރި؟ ޔަޤީންކަމެްއ ދިނީ ؟ައޅާލީ މެއްރިންގ ގެރެންީޓ ދިނީ؟ ސިޔާދަތުެގ ައޅާލުވްސޮ

ރެސްކިުޔކުރަން ނުވަަތ  ވަދޭ އޭގެތެެރައށް. ވަދެފައި އެބަބުނޭ މިެވއްޖެްއޔާ ސްޓޭުޓންވެސް އެބަ ބަނގުރޫޓު

 ގެވާހަކައެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރު ސް މިޔަމަސްދޯންޏެއް ހަލާކުވެގެންދިޔަ  އޭ.ޖެހެއެބަ މަތްކުރަންސަލާ

ޭވވްކުެރޭވ.  ޒާްތޒާތުގެ ޓެކްސް ފަތުރުވެިރކަމުގެ ިސނާޢަތުގައި އެބަ ؛ދައުލަތުގެ ފެންވަުރަގއި ނުދެކެވޭ. ެޓކްސް

ބޭންކު ލޯނުތައް  .ނީވޭ ައޑެއް  ވާހަކަެއއް ނަށް އެކުރެވޭ. މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގައި ައޅުގަނޑުމެންފުމާ

 ،ވެސް ބަނގުޫރޓުެވގެން މިއަދު ތޯފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަުތގަިއ އެބަދެވޭ. މަްސވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގައި ކިަތއް ދޯނި

 އެހެރީ. އެއްކޮށް އެްއގަމަށް އެހެލާފައި މީހުންގެ ދޯންޏާ ކިތައް މަސްވެރިންތޯ މަްސެވރިކަމަށް ކުރި އުއްމީުދގައި އެ 

ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގައި. ުޒވާނުްނ  ،ހޮޓެލް ސްކޫލެއް އެބަހުރޭ .އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އެގައި ައޅާފައި ފަޅު

ޓަކައި މަސްެވރިކަމުގެ ސިނާޢަތުަގއި ކޮން ސްކޫލެއްތޯ ހުރީ؟ މަސްވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ތަމްރީނުކުރުމަށް

ސަފުހާއިން  3ފަުތރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ގާޫނނު އެންމެ  ގެން އަިއއިރުސަުފހާ ހިފައި 75ގާނޫނެއް ހެދިއިރު 

ަތފާތުކުރުން އޮތްހާ ހިނދަކު  އެހެންވީާމ، މި ދެ ސިނާޢަތުގެ ވެގެން.އޮތީ ފަސޭހަކުރަން ލާފައި އެއިނިންމަ

ވެރިންަނކަށް ނެ. މަސް ެދއްކިދާވާހަކަ ވެސް ނުދެވޭނެ. މިތާ އެ އަެގއްމަްސވެރިްނ ބޭނުންވާ ހަމަ ،މަސްވެރިންނަކަށް

 ވެސް މަސްވެރިންނަކަށް ދުވަހަކު ގާތަށް މަސްވެރިންގެ ހަމަ އިސްކޮޅަްށ ތެދުވާކަށް ނުވަތަ ތި ވިދާޅުާވ ޙައްޤު މިންވަރާ

ކުލަޖެއްސޭނެ ުފރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މީހުންގެ އުއްީމދުތަކުގައި  ވެސް އެ

ބޮޑު މެޖޯރިޓީެއއް އޮްތއިރުަގއި މިކަެމއް ނޫންތޯ ުކރަންވީ. މި ދެ ސިނާޢަުތގެ  ންެގ ތިހާ ތިބޭފުޅުއަޅުގަނޑުމެންނަށް

އަުޅގަނުޑ  ވީ.ހުރި ަމސައްކަތްކުރަން  ޓަކައި ކުރަންއަުގ ދިނުމަށްަމސްވެރިންނަށް ހަމަ އި،ތަފާތުކުރުން ނައްތާލަ

ދެއްކީ. ދިވެހިާރއްޖެ  ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ެވސް މި ރަން. އެގެ ވާހަކަފުޅަށް ާތއީދުކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަދި  އުމަކަށް ވާންޖެހޭނޭޤަިކޔޭ ދުނިޔޭގެ މަޝްރަޙްަގއި މަްސވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތަށް ގޮތް 

ްނ ިއގެނެތް. ެއއީ ވަށަ މަސްވެރިކަުމގެ ކެޕިޓަލަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުވާްނވީ ސަބަެބއް ،ދުނިޔޭގެ ޓޫނާ ކެޕިޓަލަކަށް

ައކީ ކަނުޑ. ކްލައިމެޓް ޗެމްޕިއަންކަން ައޅުގަނޑުމެން ކުރަްނ ބޭނުންޭވ. ހަމަ އެގޮތަްށ އޯޝަން 99% .ކަނޑު

ވާމީ ގު ަޙއްުޤ މިންވަރު ބައިނަލްއަ ޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އިކޮނޮމީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޗެމްޕިއަންކަން ކުރެވެން
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 ނެ.ނެތް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭންޖެހޭ ގެ ވެސް ބޭނުމެއްސް ންޓަޑް ނޭޝަޏާ ޔުނައިވަން ކަމަށް ނުދޭ ންމުޖުތަމަޢު

ވާހަކަ ަދއްކާ އެބަ  ވާން ތައްޔާަރށް. އެޤުރަޣައަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ ކުޑަ މިންވަރެއް ފެންމަްއޗަށް ޖެހިލާއިރަށް 

ޕެކްުޓ އެސެސްމަންޓު ހަދަންޖެހޭ. ންޓް އިންޔަރަންމައެންވަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު. ރިޒޯެޓއް ިޑވެލޮޕްކުރާއިރު 

ވާތީ، އަދި  އަބަުދވެސް މަްސވެރިންނަކީ ރާއްޭޖގެ ރަށްރަށުން ައިއސްތިބި ބަޔަކަށް ،މަސްވެރިކަމުެގ ވާހަކަަދއްާކިއރު

މެނޭ ަގއި ހި ތެރޭވިޔަފާރީގެ އި،މަސްވެރިކަމުގެ ދޯނިފަހަރަކީ ައތޮޅުތަކުގެ ރަްއޔިތުން ބަންނަ ދޯނިފަހަރަށް ވާތީ، މިކަމުގަ

އޮންނަނީ އަޅުގަނުޑ މިދެންނެވި ނަސްލީ އިންތިޔާޒު ގޮތަށް ދެ ސިނާޢަތް  ބޮޑުން ނެތީމާ މި އިންޑަސްޓްރީ މި

ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އެހެންވީމާ، މިކަން ަނއްތާލުމަށް އަުޅގަނުޑ ޮގވާލަްނ. އަދި ސަުރކާރުން މިފަދަ  އިތަފާތުކޮށްފަ

 އެކު ފޮނުވުމަްށ އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދާރުކަމާންމާޒި ބިލުތައް ފޮނުވާއިރު ތަންކޮެޅއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  23ކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލު

ެދނީ ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓަށް. މިހެންގޮސް އަުޅގަނޑުމެންގެ  ހަވާލާ މާއްދާވަނަ 25 ،މާއްދާާއއިވަނަ  24 ،މާއްދާއާއި 

ފަސް މާއްދާ މި ބިލުގަިއ އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގުޅޭ ހަަތރު ކޮންމެ ގަރާރަކާ

ލުމުެގ އިގުުޅވަ  ކާއަމާޒުވާ މައްދާތަ ،ގުޅޭ  ިއ،ލަްއވައިލަވަ ގެންދަވާއިުރަގއި ބިލު ބައްބަހުސްކުަރއްވަމުން  ،ވާހަކަދަްއކަވަމުން

ގެންދަވާ ތިބޭފުޅުްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް ފައިާދ އަޑުައއްސަވަމުން  ސްމި މަޖިލިބޭނުންތެރިކަން އަުޅގަނޑު ހިތުން 

 އަށް. ރާޢީ މަދުމުޙައް ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަރުވަނީ ބޮޑުެވގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީމަ

ގައި ހުރި ބައެްއ އަސްލު މީ ،ކޮށްލީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތެއްގެ ބޭނުން މި

ންނަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ިއތުރަށް އޮޅުންފިލުވާލަދޭން ރަްއޔިތު ،ކަންބޮުޑވުންތަާކއި ؛ކަންތައްތައް 

ބަލަނީ  މި މެންުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ މި ބިނާވަނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުހަތަރު ަކމަކަށް އަ ރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތު

ގޮތުަގއި ދެން މުޅި ރާއްޖެ އެކަމަކަށް ބަރޯާސވަނީ  ރިޒަމް. ދަނުޑވެރިކަން. ަމސްވެރިކަން. ދެން ައޅުގަނުޑ ބަލާއަޓު

 ޅި ރާއްޖެއަށް އަސަރުކުރަމުންދާނެއެތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ މު ސް. މިތާ މަޖިލިރައްޔިތުންގެ

 ،މަްސެވރިކަމުގެ ބިލުން އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މުޅި ާރއްޖެއަށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން ކަމެއް. ހަމަ އެގޮތަށް

. އަުޅގަނުޑ މަސްެވރިންނަށް ބޮޑުތަނުން ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެގާނޫނެްއގެ ސިފަޖެހިގެން ައއިމާ އަސަުރކުރާނެ. 

ެވސް ވާހަކަދެްއކެިވ  ެދންމެއަކު ދާދި ،ރޭަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއެީއ ށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުާތތައް އެބަހުރި. ފާހަގަކޮ

ދޭން ބޭނުންވާ ްށ ސާފުކޮށްލަަގއި ރައްޔިތުންނަމީ ،ގޮތަށް މާވަށު ދާއިރާގެ ސަޢީދު ވިދާޅުވި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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 ނެއް އެަތއް މެންބަރުން ކުަގއިވާހަކަތަ  އެ  ،ަގރާރެއް ހުށަހެޅި 5ތަނުަގއި  މި ،ވާހަކަައކީ އަޅުގަނޑުމެން ވާަހކަދެކެވި 

މާއްދާގެ ބިެލއް  80ޔާލު ފާޅުުކރެއްވި. އެ ކަންތައްަތއް ައސްލު ބިލުގައި އެބަހުރި. ަރނގަޅު. ޚިއެތައް ގޮތަކަށް 

ވަނަ  2ހަޅާފައި އަނެްއކާ ހުށަ .އިޞްލާޙުކުރުމަްށ މި ބިލު ހުށަހެޅި ފަހުންއޮތީ  ވެަފއި މި އަހަރު 32، އަންނައިރު

މިކަހަލަ ގޮަތަކށް އަންނައިރު ހުންނާނެ ކަންބޮޑުވުންތަާކއި ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް.  .ބިލެއް ައއިސް

 ؛ކަންތައްަތއް ،ނުންވޭ އަުޅގަނޑުމެްނ ވާހަކަދެެކވި ސާފުކޮށްަލދޭން ބޭވެްސ ހަމަ އަޅުގަނޑު އެކަމަކު ކަނަޑއެޅިގެން 

ޑޭުޓވެފައި އޮްތ ބިލެކޭ. މައުމޫނު ދައުރުގަިއ ރ ނައިފަރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި މިއީ ޯއވަގައިުމވެސް

 ގެޕްލާންޓު  އޮފްޝޯ އި ގަލުތަކުބި  އޭރު އެ ،ސާފުކޮށްލަދޭްނ ބޭނުންވަނީކޮށްފައި އޮތް މަަސއްކަެތކޭ. އަުޅގަނޑު 

 ދުވަސްވަުރގެ އެްއޗެްއސަށް އެ ވެސް. މި އެްއޗިއްަސކީ ގައިމު ވާހަކަތަެކއް ނެތް ގެވާހަކަތަެކއް ނެތް. މަސްފެކްްޓރީ

ތަނަށް ދުރުވި ެއްއވެސް މެންބަރަުކ  މި ،ދެން ވިދާުޅވީ ނާންނާެނ.ވާހަކަަތކެއް  ގޮުތގައި މިއަުޅގަނުޑ ދެކޭ ޏާއްެޖއްވެ

 ނގިހުރެގެން މި . ބަލާފައި އެންގައިުމވެސް އަޅުގަނޑު މީތި ބެލި ެއއްެވސް އެްއެޗއް ނުބަލައޭ. ،ލުތަކެއް ނުބަލައޭމި ބި

ހިމެނޭ ކަމެއް އެއީ މަްސވެރިންެގ ދަފުތަރެްއ ނުގޮުތގަިއ މި ބިލު ތެރޭގައި  ބޫލުކުރާ ގަވާހަކަދަްއކަނީ. ދެން އަުޅގަނޑު 

ދާކަށް އެއީ އުނދަގޫ ގޮުތގައި ހައް އަުޅގަނޑު ދެކޭ ދުން. ޕެންޝަން ސްކީމެޕެންޝަން ސްކީމެއް ހެ އިަލއި،އެކުަލވަ

އަދިވެސް ބޮޑަްށ  އި،ހި ކަނޑައެޅިދާނެ މަސްެވރިންނާއެްއޗެ އެކަމަކު އޭަގއި ނަގާނެ ޕަސެންޓަކާ ކަމެއް ނޫން.

ހުރި  މިހާރު އްއެކަންތައްތަ  އިަލއި. އެކަމަުކ ދަފުތަރެއް އެކުލަވަކުރެިވގެންއެތެރޭަގއި ބަހުސް އި މިތާޔާކޮމިޓީތަކުގަ 

 ންބޫލުކުރަގަވެސް  ެއކަމަކު އަުޅގަނޑު އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ގައިުނކުރެޭވނެ ކަމެއް ކަމު ކުން އެއީ ވަސީލަތްތަ

ންނާނެ ވަރަށް ދެއް އޮޢުވަ ގެ ެއއްޗިހި ނެިގގެންދާއިުރ އެބަޖެހޭ ކުރީގެ ސަރުކާރު މި ފަންޑުތަކާ ،އިޕެންޝަން ސްކީމާ

ނޫނިއްާޔ  ،އޮޅޭނެ ގޮތަށް މަސްވެރިންނަށް  ށްެއގޮތަށް ނުވާނެ ގޮތަ ؛ސްޔަނުބޭނި ،ސްޔަބޭނި އް.ދެޢުމަޝްހޫރު ވަ

ޖަހާނެ ގޮތަކަށް ެއކަން ެއައށް ހަޖޫ ،އޭތި ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް ،އަހަރުެގ ދައުރެްއގެ ވެރިކަން ނިމޭއިރު  5އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މަސްވެރިންނަށް މިހާރު  .ތްށްަލން ބޭނުންވާ ނުކުތާެއއް އެބައޮ ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ އަދިެވސް ފާހަގަކޮ .ނުކުރެއްވުމަށް

ފަހަރު ގެންގުޅޭ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ އުނދަގޫތަެކއް އެބަހުރި ކޮށް މަސްދޯނިޞައްޚާ ،ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ

ތެރޭގައި ލު ބިއަދި، ބޭންކުތަކުން އެދިމާވާ އުނދަގޫަތއް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފަސޭހަކޮށްލަދޭން. ބޭންކުތަކުން

އްލުކޮްށދިނުން. އޭަގއި އަުޅގަނޑަްށ ޙަ ދިމާވާ ދަތިތައް އެކަންަތއްތައް ބޭްނކު ތެރެިއން ބޭފުޅުންނަށް  އެ ނުހިމެނުނަސް.

ލޯނު  ންނައޮބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސ، ނަގާފަިއ  ެވސް ހުރިހާ އޮިޑވެރިން ،އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްެލވެނީ 

 މިކަހަލަ ކަންަތއްަތއް  ، އިތުރަށް އިންޓަރެްސޓް ައރައިޑިުއވެގެްނގޮސް އަނެްއކާވެސް ރ ނުދެއްކިގެން އޭތި އޯވަ

ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުެރިވ  މި ،ން ބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލަ ެވސް ައޅުގަނޑު އިތުރުންމީގެ  އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ.

ވެސް   ވަރަކަށްގާނޫނުަތއް ކިތަންމެ ،މައްސަލައަކީ، އަސްލު ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ވަންޏާ ކަމަށް ގާނޫނަކަށް ހެދިއްޖެ

ފެނޭ ަވރަށް ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކަން ތަންފީޒުކުރުން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެ
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މާލެއިން ހެލްމެޓް އަަޅިއގެން ނޫނިއްޔާ މިހާރު ހުޅު ވާނީ މަހެއް ވަރު ކަންނޭނގެ 3 ،ަމހެއް 2އަދި  ސަރުކާރު ައއިސް

އެހެންވީމާ،  .ވޭ ަތންފީޒުކުރާތީ އެަކން ރަނގަޅަށް ބަލާތީެވ، .ކުޑަުކޑަ ތަންކޮެޅއްއެކަމަުކ  މާލެއަކަށް ނާދެވޭ.

ކުރަންޖެހޭ ޙުލާޞްއި ޅަށްވެްސ ައއިސް ަރނގަ މި ބިުލގައި މިހިަރ ކަންތައް ،ވެސް ީއ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މި

ތަނުގަިއ  ެއކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި އިސްލާހުަތއް އަންނާނެ. ވީމާ ލެއްމާއްދާގެ ބި 80. ކަންތައްތައް އެބަހުރި

ަޕަވރ  ވިލިްނގގޮުތގަިއ ދެކޭ އަުޅގަނޑު  ވެސް  މިކަމަށް ކޮށްގެްނ މީތި ބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ.ޙުލާޞްއެ އި  މިތިބީ.

 ހޯދައިދޭން މި ންނަށްމެން މަސްވެރިަގއި އަުޅގަނޑު. ރާއްޖޭމީތި ތަންފީޒުވެގެންދާނެ ހަމަވެއްޖެްއޔާ  ހުރެއްޖެ ކަމަށް

ހަމަ ކުޑަުކޑަ އެްއެޗއް ރައީސަްށ ، ތަްއ ކަށވަރުެވގެންދާނެ. ޭއގެއިތުުރން އަޅުގަނޑު ަރއީސްޤުއްޙަ ،އަގުަތކާއި އުޅޭ ހަމަ

ވަރަްށ  ކަންތައްތައްހަމަ ޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ ރަީއސަކީ ގަައޅުގަނޑު  .އިނގޭތޯ ވެސް އެަބއޮތް އިލްތިމާސެއް

 ،އަުޅގަނޑު ބޭނުްނވަނީ .ކޮށް އެކަަހލަ ކަންތައްތަކަްށ ވިސްާނ ބޭފުޅެއްޞައްޚާ އަދި  ބޭފުޅެއް. ްއވާ ކުރަން އުޅުޙުލާޞްއި

 ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެކަމަކު .ވެދާނެ ފަހަރެއްގައި ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ކަމުނުދާ ކަމަކަށް

ވެސް ފާހަގަުކރެވޭ، މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  މަޖިލިސް ބަލާއިރު ުޅގަނޑުވެސް އަ ރެއަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ކުރިއްސު

ެވސް  ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް މަަސްއކަތްކޮށްގެްނ، ރައީސް ގަައޅުގަނޑު  ހި ހުށަހަޅަނީ.އެްއޗެ ބިލާ

 ބަރަކާތްތެިރކަމާިއ ގެއޭ ހެޅީމާހި ތަޅުމަށް ހުށަެއއްޗެ އެ ގެންނަނީ ބިލު. ވަރަށް މަސައްކަްތކޮށްގެން ެމންބަރުން މި

 .ުދވަނީ .ތަނުގައި ހިނގަނީ އަުޅގަނޑުމެން އެ  ،ތަނަކީ ޅާތަޅުމަށް ހުށަހަ ،ސަބަބަކީ ދޭ.ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ކެނޑިގެން 

މަޖިލިސް  އި، ީމގެފަހުން ހުށަނާޅަފަހުން ތަޅުމަށްބޫލުކުރާ ގޮުތން މީގެގަޭއގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަނޑު  .މޭޒު ބަހައްޓަނީ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ގަސަބަބަކީ ައޅުގަނޑު  .ންވީ ނޫނީ ރައީސް ކޮންމެވެސް ނަމެއް ހައްދަވާފަިއ ކިޔައިދޭ މެންބަރަށް

ދެން  ،އޭ ކިޔާތީވެ ިވލާތުގައި ނޫނިއްޔާ ާރއްޖޭން ބޭރުގެ ޤައުމުތަުކގައި ޕާލިމެންޓް ފުލޯއިނގިރޭސި  ިކޔަނީއެގޮތަށް 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ން. އެކަމަކު ިދވެހި ބަހުގެ އެަކޑަމީ ޔަނީކި މި މަށޭ، ތަޅުފައި ދިވެހިކޮްށލާއަޅުގަނޑުމެން އޭތި

 ތަޅުމަށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނުގެންނަން. ،ގޮުތަގއި ބަހެއް ދަސްކޮށްދީފާނެ. މީގެފަހުން އަޅުގަނޑުެމން ވިސްނަންވީގޭ އެ

ނުވާީތވެ އަުޅގަނުޑގެ އެހާ ރަނގަޅު ،ްތ ކެނޑި ެއްއޗިހީގެ ބަރަކާ ގޮުތގައި ތަޅުމަށް ގެނައުމަީކ އަުޅގަނޑު ެދކޭ ،ސަބަބަކީ

ފަތެއް ވަރަށް ގާގެ ތެރޭގަިއ އޮތް ސަހު. މިއީ މަޖިލީން ދޭކަންތައް ބަދަލުކޮށް މި ،ށް އިލްތިމާސެއް މިއީ ރައީސަ

ބި ތަނަށް ވަންނަން ތި ކުދިންނާއި ައދި މިަގނޑުމެންގެ ތުއްތުދެކެމުން އައި. އެކަމަކު އަޅު  ވެސް ދުވަސްީވ، އަުޅގަނޑު

ވާހަކަ ައޅުގަނޑު އެ  ،. އެހެްނވީމާވެސް އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ބަލަިއގަންނާނެ ބަދަލަަކށް ވާނެ ކަންނޭނގެ ކުދިން

 ...ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



19 

 

ކުރަނީ.  ވަރާ މި ޝްމަ ޢްމާއަޅުގަނޑު އަމީންއާ  އެކަމާއަޅުގަނޑުމެން ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ުކޑަކޮށް ދިމާވެގެްނ 

އަދި ހިންގާ ަގާވއިުދގައި އެބަސް އޮތް ކަަމކަށް  ،އާއިއިރެްއގަިއތޯކޮން ނީބަސް ބޭނުންކުރެވެން ފެށު މި "ތަޅުން"

ބަހެއް.  ނުށުއެއީ އަުޅގަނޑަށް ލަފާުކރެވޭ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑަށް ބޭނުންކުރެވެން ފެ .އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނަކަށް ނާދޭ

 ކަރާމާތް ެގއްލޭ ފަދަ ބަހެކޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ  ވިދާޅުވަނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިދެން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ

ަވގުުތ  ވިސްނުމުގައި ތި ރިސެްސގެ ދުވަްސަވރު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުގަނޑު ؛އަކަށް ދިއުމަށްޢާއަޅުގަނޑުމެން މުރާޖަ

އެއީ ޗުއްީޓގެ  ؛ރިސެސްެގ ދުވަސްވަރު  އް.ހެބަ  އަޅުގަނޑަށް މިދެންނެވުނީ ބޭރުއަނެއްާކވެސް  ހޭދަކުރާނަން.

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،އަރުވަނީތުޞަދުވަސްވަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ގޮތުަގއި އިންނެވީ  ،ރުބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ !މާފުކުރަްއވާ އަށް.هللاޢަބްދު

ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އިންނެވީ ގައި އެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުހުވަނަ މަޖިލީ 19ގައި. ހުވަނަ މަޖިލީ 17

  هللا.. ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުމެންބަރުގެ ގޮތުަގއި

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު هللاިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާގެ 

ސަރުކާުރެގ  ދޭތެރޭގައި ދިވެހި މަސްވެިރންނާ ،މަސްވެރިން ،އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޗަކުން މަްސވެރިންނަށް ހުރިހާ އެއް  ގެ ސިޔާސަތުތަާކއި މި 19ވިސްނުންފުޅާއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ އެޖެންާޑ 

އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ  .ރި ަރީއސްއަމާޒު. ިއއްޒަތްތެއެންމެ ބޮޑު އެއް މަންފާ ހޯދައިދިނުން އެއީ  ،ރަނގަޅު ނަފާާއއި

ބާނާ މަހަށް  ،މަސްވެރިންނަށް ،ދާއިުރގައި ވަރަްށ ބޮޑު ވިސްނުމަކަށް އެބަވޭތުގެ ާވހަކަދައްކަމުންޢަމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ

ބޭފުޅުންގެ ހަޔާތް  ނެ ޮގތަށް އެމަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭ ،މީހުންނަށް އަދި އެ ،އަގު ލިބިހަމަ

މި  ،ގޮތުްނ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގުޅޭ މަސްވެރިކަމާ .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޓަންކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަްތކޮށްދިނުން.ބައް

ބިލަށް  ާއ ވިސްނުންތަެކއް މި މިއަދު އަރަީނ އަުޅގަނޑުމެންބަހުސްކުރެވެމުންދާއިުރގަިއ އަުޅގަނުޑ ހިތަށް ބިލަށް

ލާގައި މި ބިލަށް ގެނެޭވ ޙަގޮތަށްވުރެ މާ ފުރިހަމައަށް އަދި ކޮމިޓީ މަރު  ބިލު އޮތް . މިހާރު މިބަޖެހެއޭންނަން އެގެ

އަުޅގަނޑުމެންގެ  .. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްގައިދާނެނމަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވގެްނ ހި ތަުކގެ ސަބަބުންޙުލާޞްއި

ވި ކަންކަން މެްނ ގާނޫނީ ނިޒާުމގެ ތެެރއިން މިދެންނެސިޔާސަތުތަްއ ތަންފީޒުކުރުުމގަިއ އަދި އަުޅގަނޑު

ށް ތެރި އަދި ރަނގަޅު މަސައްކަތްަތކަންމު ބޭނުންމަސައްކަތްތަކަކީ ޙަޤީޤަުތަގއި މުހި ކުެރވޭ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުަގއި

މެން ކުރަްނ ގަނޑުއަޅު  .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް މަަސއްކަތްތަްއ ކުރެވުނީމާ.އެ ގޮތަށް  މިދެންނެވި ފައިދާ ލިބޭ ވެގެންދަނީ

ކަންކަން އެބަ ހިމަނަންޖެހޭ.  ބިލުގައި އެ ،ކަންތައްތަކަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ކޮްނކޮން ބާވަތެްއތޯ ދެނެގަނެއުޅޭ  މި

 ،ލޭނުގެ މަސްވެިރކަން، ޮދށީގެ މަސްވެިރކަން ނޫނީ އަިދ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ،މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވާަނމަ

ކަނުޑގެ ނަފާ  ރެވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ.ސްވެރިކަން ާރއްޖޭަގިއ ކުާފތު މަވެސް ތަ ނޫނީ އެހެނިހެން
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ކަމުގެ ކަނޑުަތުކން ލިބެންޖެހޭ ނަފާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނަގޅު ގޮުތގައި ހޯދިދާނެ ؛އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އެއީ ެވސް ކަންުހއިފިލަނޑާގެ މަްސވެރި .. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްވިސްނުން އަުޅގަނޑަށް އެބަާއދޭ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދުނިޭޔގެ މާކެޓުގަިއ ވަރަށް ބޮުޑ ައގު  ކުެރވިދާނެ ކަެމއް. ވަރަށް ފުޅާ ާދއިާރއެްއގައި  ޖޭަގއިރާއް

ގަިއ ފަޅުތަކު  ،އި ޔާރާއްޖޭެގ ފަރުތަކުގަ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަކަށް ލިބެމުންދާ ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމަކީ

މިއަދު އާ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި މަްސވެރިކަމަްށ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް .ްތތެރި ރައީސްރެވިދާނެ ކަންކަން. ިއއްޒަކު

 ،ކަމުަގއި ައލުގަނޑު ދެކެން. މި ގާނޫުނަގއި އެފަދަ ކަންކަން ހިމެނިލާބީ ބަދަލުތައް ހުރިޤި ގެނެވޭނެ ވަރަށް ޮބޑެތި އިން

ައދި ޒުވާނުން މަްސވެރިކަުމގެ  ،ރިން އުެފއްދުމަށްދިއުމަކީ ޒުވާްނ މަސްވެގަ ލިިބގެންއަދި އެފަދަ ކަންތައްތަކަްށ ޖާ

ދެކެން.  އަުޅގަނޑުމު ކަމެއް ކަމުގައި ންމުހި ،ތެރެއަށް ޝައުުގވެިރކަން ެގނައުމަށްޓަކައި ކުެރވިދާނެ ބޭނުންތެރި

ކަުމގައި މަްސވެރި ،ންމެ ބޮޑު ެއއް ވާހަކަައކީަގއި ދަްއކަމުންދިޔަ އެ 19އަުޅގަނޑުމެން އެޖެންޑާ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި މަްސވެރިްނނަށް ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން  ،ޕްލެޓްފޯމު ހެދުމާއި ފްޝޯއޮ ،ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ހެދުާމއި

ެވސް އުެޅވިދާނެ ގޮަތކަށް އެކަންކަން  މަސްެވރިކަމުގެ ތެޭރގައި މީހުންނަށް  ެއކު އެ އިާލއާޢާ މަސްވެރިކަންކޮްށ އަދި 

އަުޅގަނޑުމެން މިދެންނެވި ކަންކަން މި ގާނޫނަްށ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ންޓަންކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް ހަދައިދިނުބައް

މީހުންނަށް  ޕްލެޓްފޯމުގަިއ މަސްވެރިންނަށް ހުރި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަދި އެ ފްޝޯއަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ އޮ ،ގެނެސް

 ދަންނަވާީނ މިދެންނެވި ގާނޫނުަގއި ހިމެނުމަކީ އަުޅގަނޑުވާހަކަ އެކަމުން ލިބެންހުރި ފައިދާތަކާއި މަންފާތަކުގެ 

ބިލުގެ ވާހަކަ  ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި ،ކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށްހަމަ އެއާއެ  ކަމެކޭ.ބޭނުންތެރި

 ގޮތުން ގުޅޭ  ސްކީމާދެކެވެމުންދާއިރު މަސްވެރިންަނށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އޮުޅމެއް އަޅާވަުރގެ ކަމެއް ޕެންޝަން

 7%ބޭފުޅުންނަށް ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އެްއޗަކުން  އެ  ،ޭބފުޅުންގެ ކަންބޮުޑވުމަކަށް. ބަެއއް ވެސް އެަބއުޅޭހެން

އެއީ ކޮންމެވެސް ވަެރއްެގ  ނޫނީ ހިމަނާ ވާހަކައެއް ދެްއކީމަ ،ރުފިޔާ ނަގާ ވާހަކަ 7ނޫނީ ކޮންމެ ސަތޭކައަކުން 

އެކަުމގެ ސަބަބުން ލިބެްނހުރި މަންފާ، ނަފާ އެއަށްވުެރ  ،ނީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ ފާހަގަކުެރވޭގަިއ ގެ ގޮތު ކަންބޮޑުވުެމއް

ބޮޑުތަނުން  އޮތް ފައިދާ މާ ހުރި އޮތް ދުވަސްތަުކގައި ލިބެން އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންގެ ކުރިއަށް .ބޮޑޭ މާ

ން ފަރާތަކުން ނޫނީ އެހެން ފަރާތު ރުފިޔާ އޮިޑވެރި 7ެނއްކާ ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި އަ 7ބޭފުޅުން ބަހައްޓާ  . އެރަނގަޅޭ

ރުފިާޔ  7ބޭފުޅުންނަށް  ، އެގޮސް ުރފިޔާއަށް ބަދަލުެވގެން 14ރުފިޔާ  7އެްއކަލަ  އެބޭފުޅުންނަށް ބަހައްޓައިދިނީމާ

މަށްވުރެ ބޮޑަށް ބޭފުޅުން އަތުން އެއްެޗއް ހޯދު އެ ވުމަކީ އެއީ ށްގޮތަ ރުފިޔާ ބޭނުންކުރަން ލިބޭ 14ރަދުކޮށްފައި ޚަ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން ބެހޭ  އެހެންވީާމ، މިފަދަ ކަންކަމާ ބޫލުކުރެވޭ.ގައަުޅަގނޑަށް ކަމުަގއި ނުންއެްއޗެއް ދި

ކަމެއް ކަމުގަިއ މު ބޭނުންތެރިންކިޔައިދީ ހެދުމަކީ ެއއީ މުހި ،މިދެންނެވީ އިތުރަށް ވާހަކަދަްއކައި އަދި އިތުރަށް ބުނެދީ

އް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސިންގާ ކަނޑެްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާވ ރާްއޖެއެިދވެހިރާއްެޖއަކީ ބޮޑު  ކެން.އަޅުގަނޑު ދެ

 އިަލއިން ަރއްޔިތުންނަށް އެްނމެ ބޮޑު ނަފާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް އެކުަލވައިއެ ،ކަނޑުން ކަނޑު ރޯދި ހޯދައި 
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މިއަުދ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންމެ ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އަދި މެއްމު ކަންފައްކާކުރުމަީކ އެއީ މުހި އްގާނޫނީ ނިޒާމެ

ތު ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ކުިރއަށް ޞަކުރުމުގެ ފުރުވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން މަސް

ތަށް މިދެންނެިވ ސް ގޮްތގޮއަުޅގަނޑުމެންނަށް މަސްއުޅޭ ދިމާތައް ެދނެގަތުމާއި އަދި އެހެނިހެންވެ  ގެންދެވިދާނެ.

. ބޫލުކުރަންގަބާނާ މަހުގެ އަދަދު ިއތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ  ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮްށގެން މިހާރު

އެްއގޮތަށް ަތއްޔާރުކޮށްަފއިާވ  ޒަމާނާ ،ހުރި ގޮތުންއަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮޑިދޯނި ފަހަރު މިހާރު  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވަނީ ދޯނިފަހަރު  ކުެރވޭ ގޮތަށް މިމަސްވެިރކަން ގޮތަށް، ކަނޑުމަތީަގއި އުެޅވޭ ހުނިފަހަރުގައި ގިނަ ދުވަ ދޯއޮޑި

 މިއަދު ބަންނަ ދޯނިތަކަށް އަންނަމުންދާކަން އެއީ ،ން އެ ދޯނިތަކަށްއިތުރުފުރިހަމަކަ ،އެހެންނަމަެވސް .ތައްޔާރުކުެރވިފަ

މަސްވެިރކަމަށް  ވެއްޖެްއޔާ ބުން ލިބެމުންދާ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ނޫނީކަމުގެ ސަބައެ . ވެސް ހަނދާނަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް

 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަީޤޤަތް.ގަވެސް އިތުރުވަމުންދާކަން އެީއ ައޅުަގނޑުމެން  ވެިރވާ މީހުންޤުޝައު

މަހަށް ލިބޭ އަގު ލާފައި އިރަންގޮސް ކި މަސްބާނައިގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރެުވނީމާ

 މަހުގެ ބައެއް ާރއްޖޭަގއި ބަންދުކޮށް އެ  ،ާރއްޖެއިން ގަނެ  މަސް ،ފަހަރު އައިސްއަދި ބޭރުގެ ޯބޓު ރަނގަޅުވީމާ

 ދެއޭ.އެބަވެސް ހުުޅވިގެން  ތުޞަވަޒީފާ ލިބުމުގެ ފުރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އިތުރަށް ،ބޭރުކުރެވޭ ގޮތެއް ވީމާ

 ...ރި ރައީސް ގާނޫނުންތްތެއިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ތުޞައަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

  ލަޠީފަށް.އްމެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޠީފްއްލަބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުެމންކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ 

ން .ޑީ.ޕީދުވަސްތަެކއް ހޯދައިދިނުމަކީ އެމް ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިންނަށް ފަހިއާދެ! . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މަ ވެރިކަްނ ނޑުމެންގެ ފުރަތަގައި އަޅުގަ 2008 ޮގތެއްަގއި ޞައް ޚާއަބަދުވެސް ދަްއކަމުން އަންނަ ވާހަކަެއއް. އަދި 

ައޅުގަނޑުމެން  ވެސް އެނގިލަްއވާނެ. ގޮތް އަުޅގަނުޑމެން އެންމެންނަށް ދިޔަ މަހުގެ ައަގށް ވެގެން ،ިއސްން އަފެށިގެ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،ކީ ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަ ،. އެހެންނަމަވެސްބޫލުކުރާ ަޙޤީޤަތެއްގަވެސް  އެންމެން

ަމށްޓަކައި ތަފާތު އެތަކެްއ ަކންތައްތަކެއް ިދވެހިރާއްެޖއަށް ަނއު ގެލާބީ ބަދަލެއްޤިންތަށް އިޢަމުެގ ސިނާމަސްވެރިކަ

ތުަގއި މިއަުދ ޞަފުރު . ެއގޮތުން ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ މިކުރުމަށް ކުރެވޭ ަމސައްކަތްތަެކއްރަފުޢާތަ

އައިސް، މި ހަށް ޖިލީަގއި މި ބިލު މި މަކުެރޭވއިރުއްކަތްދުވަހު މަސަމަސް 2އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި 

އަދި  ،ގަރާަރކަށް ބަހުސްކުރެވި 5މަސްވެިރކަން ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި  ؛ގަރާރަކަށް 5މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން 
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ްށ ކޮޞައްޚާން އަދި ެއމް.ޑީ.ޕީ، ކަމީކުރެވޭބަހުސް މިކަމާ ،އެހެންމެ މިހާ އަވަހަށް މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ގެނެވިހަމަ

ސާފުކޮށް  ވެސް ނުންޤީެވސް އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޔަ ިރންނަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތު ޙަޤީޤަތުގައިވެއަދުގެ ސަރުކާރުން މަސް

ައދި މީގެކުރިން އަޅުގަނޑުމެން  ،. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގާޫނނުތައް ހަދަމުންދާއިރުގައިފެންނަން އޮތް ކަމެއް

އި ެއހެން ތަންތަނުގައި ހުރެފައި ޔާފީޒުކުރާ ތަންތަނުގަންތަ ގާނޫނުތައް ،ުރގައިލާއިއި ބޭރުގައި ހުރެފައި ބަލަމަޖިލީހުގެ

ައޅުަގނޑުމެން ގިނަ ފަހަރަށް ގާނޫނުތަށް މި ހެދެނީ އޮފީހެއްގަިއ  ލާއިުރގައި އެންމެ ބޮޑަްށ ދިމާވާ އެއް ސަބަބަކީއިބަލަ

ދިމާވާ ދަތިތައް ގިަނ  ނަށްންއެކަން ކުރެވޭ މީހު  އަސްލު ަޙޤީޤަތުގައި ބެގެން.ތި ކު ނޫިނއްޔާ ވަކި ަބޔަކު ތާ ،ތިބޭ ބަޔަކު

ކީ ފާހަގަކުރަން، އަުޅގަނުޑމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފަލާއެ .ނުލެވިފައިންނަނީ ބަލައޮފަހަރު 

ތަްއ ހުޅުވިފައި ކަންތައްަތއް ުކރެވޭނެ ދޮރު އެ. ައޅުގަނުޑމެންނަށް ހާސިލުކުރެވޭނެ މަުގ މި ާގނޫނުގައި އެބަހުރި

ގާނޫނުގެ ސަބަބުން  މި ،ކަމަކީ  އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ އެއް ،އެހެންނަމަވެސް ރި.އެބަހު

ބޭފުޅުންނަްށ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް ކަންތައްތަެކއް ފަސޭހަެވގެންދޭތޯ. ބަދަލުތަކެއްތޯ. އެ އަންނަނީ ޮކން މަސްވެރިންނަށް

މަސްވެިރކަން ުކރިއެރުވުމަީކ އަުޅގަނޑުމެްނގެ  .ޅުގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަންތޯ. އެގޮތުން ހަމަ އަވެގެންދޭކަންތައްތަެކއް ހަލުއި 

ފާސްކުެރވޭއިުރަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެން ކޮމިޓީ  ،މި ގާނޫނު ނިމިގެންދާއިރު ،ެއގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުން.

ނީ ރެއިން ލާޒިުމކުރަމެން މި ގާޫނނުގެ ތެމަސްެވރިކަން ކުރިއެުރވުމަށްޓަަކިއ އަުޅގަނޑު ވެސް ލާގައިޙަމަރު

 ކަންަތއްތަކެއް އުނދަގޫކުރުުމގެ ބަދަލުގައި ވީާހވެސް ފަސޭހަ އެކީަގއި. ހަމަ އެއާކަންތައްތަެކއްތޯ އެކަަށއެުޅންކޮން

ގާނޫުނގަިއ ެއީކގައި މި އަދި ހަމައެއާ .އެބަޖެހޭ ވިސްނަންދެވޭނެ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެްނ ގޮތަކަށް މަސްވެރިންނަށް ކުިރއަށް

ކަންތައްތަެކއް މަސްވެރިންަނށް ވީހާވެސް ކޮމްޕްލިކޭްޓ، ކުރަންޖެހޭނީ ޑުމެން މިއަދު މަސައްކަތްގަނއަޅު  ލިޔަން.

ްނ ޤީށް ހަމަ ޔަގެންެދވޭނެ ގޮތްަތކެއް. އަޅުގަނޑަބޭފުޅުންނަށް ުކރިއަށް ކުރުމަކަެށއް ނޫން. ަފސޭހަކޮށް އެއުނދަގޫ

އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަަތކަށް ވަރަްށ ވެމުންދާއިރުގައި ގޮތުން ބަހުސްކުރެ ބެހޭ ޫނނާމި ގާ  ކޮމިޓީގައިޢީއިޖުތިމާ

ދާއިރާއެްއަގއި ބަހުސްކުެރވޭނެ. ކުޅުުދއްފުށީގެ އުތުުރގެ ދާއިރާެއއްގެ މެންބަރެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން ައޅުގަނޑު ހަމަ  ފުޅާ

ކަން ެއކި ހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިލަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ދިވެވެސް ހަމަ ދަންނަވާ ދީ ކޮމިޓީގެ މެންބަުރންނަށްއިޤްތިޞާ

 އަކީ ވަރަށް ޮބޑަށް ކުރިއަރާފަިއވާ ާދއިރާެއއް.. . ގއހުރީ ެއކި ވަރަށްސަރަހައްދުތަކުަގއި ކުރިއަރާަފއި 

އަރާފައިާވ މަސްވެރިކަމުގަިއ ހަމަ ވަރަށް ކުރިޓަކީ ށްެގމަނަފުއެނގޭ  ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކުިރއެރުމަކީ  އެްއޗެއް  އެްއވެްސ ތަނެްއގަިއ ެއްއވެސް އް ނޫން.ޤެމިއީކީ ިއއްތިފާ ،ސްނަމަވެއެހެން ދާއިރާެއއް.

މު ންއެީއ އެންމެ މުހި ،ދެޭވ އަަހއްމިްއޔަތާބަަޔކަށް ފޯރުކޮށްދެޭވ ވަސީލަތްތަާކއި  އެ އެތަެނއްަގއި . ްއ ނޫންޤެއިއްތިފާ

ކުންނެްއ ޤަިއއްތިފާ . އެއީކީވަނީ ވަރަށް ދަށްވެފަ ިރކަން މިކޮށް މަސްވެޞަ އްޚާ ގައި.އަދު ހދ. ެއގޮތުން މިކަންތައްތައް

ވީހާތަނަށް އަޅުގަނޑުެމންގެ މަސްވެރިނަންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އަޅާލުން  . އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މިނޫން

 މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މައަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަ ،ވެސް ެއއްފަހަރުއަދި ީކގަިއ ފާހަގަކޮށްލަންހަމައެާއއެ .އޮތީމަނުދެވި 
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އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ވަރަށް ބޮޑު އާމްދަނީެއްއ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަެތއް. 

ގަާވއިދުތަެކއް ހެދޭނެ ވާހަަކ ަތކެްއ ހަމަ އެެއކަމުަގއި  .ވައްދަމުން އައި މަަސއްކަެތއް މިޔަރުގެ މަްސވެރިކަން ކުރުމަކީ

ކުރެވޭނެ ގޮްތ  ،އެ ކަންަތްއތަކަށް ވެސް އުސޫެލއްގެ މަތިން ނަމަވެސް .ހެދިގެން ދާނެ ވާހަކަ ވެސް އެބައޮތް .އެބައޮތް

އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނުޑ ހދ. ވެސް  އޮތުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން

ދިމާވެފައި އޮްތ އަށް  ހދ. އަދި ާޚއްޞަކޮށް  ،އަދު އުތުރަށްންނަށް މިޅުގަނޑުމެފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ހަމަެއއާެއކީަގއި އަ 

ދެވޭނެ މަގު ވަރަްށ މަސްވެރިކަމަށް ނިކުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގައި ކުރިއަށް، އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ

ެދވޭނެ ގޮތެްއ ކުރިއަށް އި،ތަކާ އިނޭގ ެއކަމުަގއި ލޯުނ ނަގަންެވގެން އުޅޭ ފަރާތް މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑަްށ އެބަ. ހަނި

ނޫނުގެ ތެރެއިްނ ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ނޫނީ މި ގާފަރާތްތައް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި  ނެތިގެން އުޅޭ

މެދު އަޅުގަނޑު އެްއވެްސ  ކަމާހެދިގެން އަންނަ ގަވާއިެދއްެގ ތެރެއިން ވެސް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހެދިގެންދާނެ

ނޑުމެންގެ މި ވެރިކަން ނިމޭއިުރގަިއ ދިވެހި މަްސވެރިންނަށް ގޮުތގަިއ އަުޅގަ ރަން. އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާކު ނުއްޝައްކެ 

މަސް މި  އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކީ ފާހަގަކުރަން އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ދެ  ގެނެސްެދވޭނެ. ހެޔޮ ގޮތްތަކެއް

ލީހުގައި ތިއްބެވި އެ މަޖި. ގޮތަކަށް އޮތް މަޖިލީހެއްލީހަކީ އެހެން ނިމިދިޔަ މަޖި ،ހުގައި ހޭދަކުރާއިރުގައި މަޖިލީ

 ެވސް މި އޭުރގައި .ކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގލައްވާނެބޭފުޅުންނަށް އެނގިލައްވާނެ ައދި އޭރު މިނިސްޓަރު

އަހަރު  ފަސްރަން ައޅުގަނޑު ހިތާމަކު، ެއހެންނަމަވެސް. މަޖިލީހުގައި އޮްތ ެއ ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް

މިއަދު  މީހުން މަސް ނުވާ ވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސްވެރިންގެ ވާހަކަެއއް ނުދެއްކި. މިއަދު ދެ ނިމިގެންދިޔައިރު

މިއްޔަތު އްމެން މި މަޖިލީހުގެ މަސްވެރިންގެ ވާހަކަ ދައްާކކަީމ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން މި ކަމަށް ދޭ އަހަޑުއަޅުގަނ

 ދަްއކާ ތަށްގޮ އެީއ އަުޅގަނުޑމެން ބިލާހެއް .ތައްތަްއ ހާިސލުކުރާނަންދަކުެރްއިވއްޔާ މި ކަންއަޅުގަނޑުމެން އިރާ

ައޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތް އެ ކަންތައްތަްއ ހާސިލުުކރެވޭނެ .ވާހަކަެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑުެމން ކަންތައްތަްއ ހާސިލުކުެރޭވނެ

ނިގލައްވާ. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތުެގ އަށް ވެސް އެބަ އެރިއްޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫ ެވސްޕާޓީގެ ރައީސަށް 

ެދވޭނެ. ުމސްތަޤުބަލެއް ގެނެސްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް ފަހި . މަތީން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުިރއަށްދަނީ

  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދުވާފަރުއަރުވަނީ . އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

 .ށްއަޙްމަދަ އިސްމާޢީލް

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު
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އަިދ  ،މި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ކަމަށް އްްއޔަތެމިއްސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަ

ދޭތެރޭ ތި  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މި މަޖލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މަސްވެރިންނާއަދި  ،ޚާއްޞަކޮށް މި މަޖިލީހުން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ުޅގަނުޑ އަިމއްަޔތަށް މަސްވެރިއެްއގެ ދަރިެއްއގެ ހައިިސއްޔަތުން އްދެްއވާ އަހައިވަ ބަހައްޓަ

ަމސްވެރިންނަށް ހެޔޮ ގޮތްަތެކއް  މަސްވެރިން ަވރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުަރއްާވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަދާކުރަން. 

ދެްއވީ ިއްއޒަތްތެިރ ފެށިގެން ކުޑަ އަުގގަިއ ަގންނަމުންދިޔަ މަހަށް ހެޔޮ އަގެއް ހޯދައި ންޒަމާނު. ދެއްވާނެ ކަމަށްހޯދައި

ހޯދައިދިނުމަށް މިއަދު މަޖިލީހުގެ  އްއަށްވުރެން ރަނގަޅު ގޮތެ އެ ައގު އަދި އެ ހަމަެއއާެއކު، . ރައީސްގެ ޒަޢާމަތުަގއި

ހިތަށް މި  އަޅުގަނޑު، ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ހަމައެާއއެކުށް ކުރަްއވާ މަސައްކަތަ ރައީސްގެ ހައިިސއްޔަތުން ތި

މަސްވެރިންނަށް އަިދ  އަނެއްކާ ްއޔާ ދެންޖަޖަކަށް މަނިކުފާނު ވެއްޖެޕްރީމް ކޯޓުގެ ޗީފް މާދަމާ ވެސް ސު އަރަނީ

ގޮތެއް ހަދައިދެއްވާނޭކަުމގެ ުއއްމީދު އެބަ ފެނެއޭ. އެކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.  މާ ހެޔޮ އެއަްށވުރެ

ޒަމާނުން  ،ދުމަށް ކުރަމުންއާމްދަނީ ހޯ  ،މަްސެވރިކަމަކީ މި ރާއްޖޭގެ ކާބަަފިއން ދިރިހުރުމަށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފާހަގަކުރާ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން އެ  ،ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ. ކަތްކުރަމުން އައި މަސައްފެށިގެން 

 .އިޙްތިރާމް ވަނީ ނުދެވި، ޤަދަރާއި ،ދޭންވާ ފުރިހަމަ މަޤާމާއިއެ ބޭފުޅުންނަށް މަސްވެރިންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި  ،އިންބީދަ

މަްސވެރިންނަށް ޖޯކެއްގެ ގޮުތގަިއ ސިޔާސަތުތައް ހަދަިއގެން  ،ަގއިތަކުަގިއ ޖޯކެއްގެ ގޮތުއިންތިޚާބުކޮށް މުއްއާ

ހާސް ދޭން   ދިހަސްވެރިައކަށްމަ. ބެޔަސް ނުބެޔަސް  ވަނީ ފެނިފަތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސްވެރިންނަށް ވިްއކިމަ

ންދިޔަ ތަން ޖޯކެއްގެ ގޮތުަގއި އެ ބޭފުޅުން ވެްސ އެއްބަސްެވގެބެނާ ދަމައިގެން އެންމެ ފަހުން އެއީ  ،ބުނެ

ވިާދޅުވާއިުރަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް މެން ވާަދވެރި ފަާރތްތަކުން މި ބިލަށް ފާޑުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު. އަޅުގަނޑު

ފައި ނެތް ަވއިލާލިއަޅު މި ބިުލގައި އަތަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރި ގަރާރު ،ފާހަގަކުރަްއވާ ދެ ކަމެއް. އެްއ ކަމަކީ

ިމ  ،ބައާދޭ. ެއއާެއުކގައި ފުރިހަމަެވގެން އެކަެމއް މި ބިލުން   ަގރާރުތަކުަގއި ހުރި ހުރިހާކަމަށް. އަދި ޙަޤީޤަުތގައި 

ނޫނުގެ ދަށުން ދެން ހުރި ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ަގވާއިދުތަްއ ގާމި  ،ޫނނަކަށް ބަދަލުވެގާމި  ،ނޫނުގެ ދަށުންގާ

އެާއއެުކގަިއ ެއ . ބޮޑަްށ ފަހުމްވެގެންދާނޭ  މާށް މި ސިފަވަނީ ެއ ބޭފުޅުންނަށް މި ކަންކަންއަޅުގަނޑަ ދިޔައިމާހެދިގެން

މި ބިލަކީ ރައީސް  ،ބޭފުޅުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން އަންނާނޭ. ދެން އެ ބޭފުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަްއވާ ދެަވނަ ކަމަކީ

ގެންދަނީ. އަުޅގަނުޑ ކުރިއަށް  ތަުނގައި  ކަމަށް މިއަދު މިއެ ިބލު ށް.ކަމަ ދައުުރަގއި ތަްއޔާުރކުރެްއވި ބިލެއް  ގެމައުމޫނު

ކީ  ހަމަ .މަުތގައި ވެސް މަހަށްޢާއެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު އެ ބޭފުުޅންނަށް ބުނެދޭން އޮތް ވާހަކަައކީ ރައީސް މައުމޫުނގެ ޒަ

ށް މި ކަމަ ،މި ކަންކަމާ ،ނަމާއިންމި ނަ .ވެސް ިކޔަނީ މަހަށް މަސް. މަސްވެރިކަމަްށ މަސްވެރިކަން މިއަދު. މަސް

 މިމިއަދު ލު އޮތް ގޮތަށް ބި  އެ ެއއީ ައއުންޓުވެގެން ކަްނކަން ިރޕީބިލުގަިއ ވެސް ހަމަ އެ މި ބަދަލެއް ނާންނާތީ 

މި ބިލުގައި  .ވިސްނުެމއްހެން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްއެއީ ގޯސް ތަނަށް އައުން ކަމަށް ދެކުން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ 

ބިލުގައި ވަރަްށ  މި ،ން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަުކރަ ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑަށްއަޅުގަނޑު
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ބޮޑަށް ހިފަހެއްޓުންތަކެއް ނޫނީ މަސްވެރިންނަށް ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫވާނެ ގޮތްތަކެްއ އެބަހުރި. އެކަން ެއީއ 

 ނޑު ޅުގައަ  ކަމަށް ލުިއފަސޭހަ ގޮތްތަކެްއ ހޯދިދާނެ ކަންކަން ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަދަލުަތއް ގެނެސް  އަޅުގަނޑުމެން

ގިަނ  މާލޭަގއި ހުންނަ ފިޝަރީްޒ މިނިސްޓްރީއަށް މާ ،ބިލުަގއި މިނިސްޓްރީއަށް  މި، ގަބޫލުކުރަން. ހަމަެއއާެއކުަގއި

ފެނޭ. ައޅުގަނުޑ ބިލުން އެބަ ގިނަ ބާރުތަެކއް ެދވިފަިއ އޮންނަ ތަން ައޅުގަނޑަށް މި  ނޫނީ މާ ން،ބާރުތަކެއް ހިފަހައްޓަ

 އިްނނަ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ ކޮމިީޓގައިއެ ރާސާކުރައްާވއިރު އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި ބިލު ދި

މަސްވެރިންނަށް ުލިއފަސޭހަވާނެ މަގަކަްށ މި ބިލު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ . ލާނަންއިއަޅުގަނޑުމެން ެއ ކަންކަމަށް އަލިއަުޅވަ 

 އް މަްސވެރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތެ ،ށްދިނުމަހޯދައިއަގު ްސވެރިންނަށް ހަމަމަ .ދާނެ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްބައްޓަންެވގެން

ުކ ޮބޑު ހަމަޖެހުމެއް އަންނާނެ. މި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިަނ ބަޔަ ދަށްަގިއ މި ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާތުދެވިއްޖެނަމަ ޙަޤީޤަހޯދައި

. މަްސވެރިކަމުގެ އެންމެ ގިނަ ީމހުން ކުރާ އެއް މަަސއްކަަތކީ މަސްވެރިކަން  ،ަމސައްކަތަކީ  އްއާމްދަނީ ހޯދަން ކުރާ އެ

އަހަރު  49ކީ މީގެ ޔަހިތާމަ، ނަމަވެސް . ޖޭަގއި ގިަނއީދިރިއުޅުން ބަރޯާސވެފައި ތިބި ާޢއިލާތައް މި ާރއް ންއާމްދަނީ

ޒަމާީނ  ،މިސާލަކީ ެއއް ޭއގެ. ނެތުންމިއްޔަތު މަސްވެރިކަމަށް ދެވިފައިއްއުފެދުނު ފަތުރުވެރިަކމަށް ދޭ އަހަކުރިން 

އައުުމގައި ވެސް ސަރުކާުރްނ އައި  ،ލަ ފަރާތްތަކުން ތަޢާރުފުކޮށްއަމިއް .އަށް ތަޢާރުފުވެގެން ައއިއޮޑިފަހަރު މި ރާއްޖެ

މީެގ  ،ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން މިއްޔަެތއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ފެިނފައެއް ނެތް. ެއގޮތުންއްމިކަމަށް ދެއްވި އަހަ 

 ،އަތޮޅަށް ޖެހެނީ ޅ.ދާންުރަގއި ެވސް މަސް ިވއްކަން ަހމަ ށް އަހަރު ކުރިން ައުޅގަނޑުމެން އެންމެ ުކޑައިތިރީހަކަ

އަތޮޅު ފެލިވަރަށް. ރާއްޖޭަގއި މީެގ  ވެްސ ރާްއޖެއިން އުތުރުަގއި މަސް ވިްއކަން ދާންޖެހެނީ ޅ. ފެލިވަރަށް. މިއަދު

ރިސޯޓެްއ  އެަތއް އަތޮޅުަގއި ރ. ،އްޓެ ހުރޭ. އެކަމަކު ރާްއޖޭގެ އެތައް ރިސޯއަތޮޅުަގއި ރިޯސޓްތަކެއް ނު ކުރީަގއި ރ.

ގެ އަތޮޅުަގއި އަުޅގަނޑުމެން. ައތޮޅުގައި ހޯދިފަެއއް ނެތް. ރ .ރސްވެރިްނނަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ހުޅުވިދިޔައިުރަގއި މަ

މިހާރު އެ ނިޒާމު ވެސް ނެތްކަމީ ،އޮތުން ކުރީގައި މަސް ިވއްކޭ ގޮްތ ހަމަޖެހިފައި އޮތް ކަނދޮޅުދޫ ކައިރީ ،ރަށުން ނަމަ

މަސްވެރިްނެގ ، ށް ބޮޑު ދައްެޗއް. ހަމައެާއއެުކގައި މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ވަރަ ގެއަުޅގަނުޑމެން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އެ ބޭފުޅުންނަށް އެްނމެ ބޮޑު ބަދަލެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރާ  ،ކަންބޮޑުވުަމކަށް މިއަުދ އޮތީއެންމެ 

މެއް އަގު އަދި ވަގުތުން ލާރި ލިބޭނެ އިންތިޒާނާ މަހަށް ހަމަނެތި އެ ބޭފުޅުން ބާ ބިރުވެރިކަެމއް ،އެއް ކަމަކީ 

 ...ދެއްވި ފުރުޞަތަށް .ހަމަޖެހިފައި އޮތުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ މުލަކުއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްނަޞީރަ އިބްރާހީމް
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ދިއުމަކީ ންގެހުށަހެޅިމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ތެރި ރައީސް. މަސްވެރިކަުމގެ ބިލެއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ައޅުގަނުޑ  ގައިއް ކަމުއަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެ

ގައި ވެަފއިާވ  19އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑުމެން ،މި ބިލަށް ބަލައިލީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް .އީސް ދެކެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަ

ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއާވ  ކަމާގޭދޮުށ ފެކްޓްރީާއއި އަދި އެހެނިހެން މަސްވެރި ،ވަޢުދުތަކުގެ ތެެރއިން

ެއ  ،ަމސްވެރި ޢާއިލާަތކުަގއި ދިިރއުުޅން އިތުރަށް ތަނަވަްސވެ  ،ޙައްެލއް ލިބި މަށްނޑަށް ފެނޭ. މި ކަންކަތަން އަުޅގަ

ބިލަށް  މި .ޢާއިލާތަކަށް އިތުރު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ދާ އިޞްލާޙުުކރަންޖޭހެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަންވަނަ މާއް 39އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލިއިރުަގިއ 

ެއއަްށ އިޞްލާޙެއް ގެނައުން ެއއީ  އި،ވަަނ މާއްދާއަށް ބަލައިލަ 39 އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ވަނަ  39ންކުރުން ަކނޑު ގޮވާ ނުވަތަ ކަލްޗަރ ވިޔަފާރިްކައރްއެގ ގޮތުގައި ދަންނަވަން. އެއެދޭކަމެ ވަރަށް ޅުގަނޑުއަ

ައޅުގަނޑު އެދެނީ އެ  ،އްދުތަކެއް ކަނަޑއަޅަން މި ބިލުގައި ބުނެފަ. އެހެންނަމަވެސްހަވަނީ ވަކި ަސރަ މާއްދާގައި އެ

ން. އުދިެވްސ ހިންގޭނެ ވިޔަފާރިއެްއގެ ޮގތުގައި ެއކަން ވެގެން އިއްދެއްގަހަޔަފާރިައކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަވި

 .ދުުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމީއްކަމަށް އަުޅގަނޑު އު ކުރާނެޔަތްޢާރުޙަާލަގއި ެއކަމަށް ރި، ކޮމިޓީ މަހެންވީމާއެ

ހައިގެން މަްސ ހިފުން މި ބިލުގައި އެބަ މަނާކުރޭ. އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ގޮުތގައި ފަތުުރވެރިންގެ ތެެރއިން ޖަދަގަނޑު

ގިަނ  ،އަންނަނީ ހައުސްތަކަށްބޭފުޅުން އެ ގެސްޓް އާދޭ. އެކަށް ެއބަަހއުސްތަ ގެސްޓްވަރަށް ގިނަ ބައެއް މިހާރު ރާއްޖޭގެ

އަދި ަދގަނޑު ޖަހައިގެްނ، ސްނޯކްލިްނގެ  ،އިގެްނ މަސް ބޭނުމާއިކަ އުސްވެރިކަާމއި، ދޮށި ފަހަރަށް މިދެންނެވި ދޮށީގެ މަ

 ހުއްދަ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ސް ހިފުން އެއީޖަހައިގެން މަމިދެންނެވި ދަގަނޑު  ،ހިފުން ކަމަށް ވާތީގޮތުަގއި މަސް

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ ވަން. ނަމަވެސް މި ބިލުގައި އޮތީ ެއކަން މަނާކުރެވިފަ. ނަބޭއްވުމަށް ައޅުގަނޑު އެދޭ ާވހަކަ ދަން

ވަން. ގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނައަޅު ނުމަށްކޮށްދިވަަޑއިގެން މިކަން އިޞްލާޙުއި މިކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވިސްނަ

 ކަމަށް މަހުގެ ސަިއޒުްނ ބޮޑެތި މަސްމަހަށް ޖަހައިގެްނ މަސް ހިފަނީމު ގޮތެްއގަިއ ދަގަނޑުއްއާ .ތްތެރި ރަީއސްއިްއޒަ

ގެ ގޮތުން ވިްއިކދާނެ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭތީ ެއ ޓުއަރިޒަމުއެީއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވާތީ، 

ހަމައަްށ ފެކްޓްރީ މި ބިލުަގއި މި ބިލުގައި ވަރަށް ފުރިދޮށު މަސްގޭ .ރައީސްވާހަކަ ނަންގަތީ. ިއއްޒަތްެތރި 

ފަންތީެގ  ކުދި އަދި މެދުހުރި. ދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތކެއް އެބަހަ ،މަވެސްނަގެނެސްފަިއވާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. 

ކަމެއްގެ ގޮުތގައި  އެހާމެ ބޭނުންތެރި ންމުމުހިފެކްޓްރީއަކީ ޓަަކއި މިދެންނެވި ގޭދޮށު މަސްވުމަށްރު ވިޔަފާރިތައް ކުިރއެ

މިނިސްޓްރީން ނަގަންޖެހޭ  ،އޮތް ދޭ ަގވާއިދުތަުކގެ ތެޭރގައި އެބައަޅުގަނޑު ދެކެން. ހަމަެއއާެއއްކޮށް އޭގެތެެރއިން ހެ

 އިށުގަ އަިދ އެހެނިހެން ހުއްދަތަކެއް ެވސް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް. އަުޅގަނޑު އެދެނީ ރަށްރަ ،ކެްއގެ އިތުރަށް ހުއްދަތަ

ދާއިރާތައް މެދުވެރިކޮށް މިދެންނެވި މަސް ފެކްޓްރީއަށް  އަދި ޞިްއޙީ ،އުފެދިފައި ހުރި ކައުންސިލުަތއް މެދުވެރިކޮށް
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ށް ަރށްރަށުގައި އުފެދިފައި ހުރި މުކޮއްން. ެއއީ އާއުދިފެކްޓްރީއަށް ހުއްދަތައް ލިިބގެންން. ައިއސްއުދިހުއްދަތައް ލިބިގެން

އައިސް މިފަދަ ކަންތަކުގައި ުއޅެގެްނ މިފަދަ ހުއްދަތައް ހޯދުން.  އް ެއއީ މާލެފެލީަތކު ބޮޑު ލާތަކަށް ވަރަށްއިޢާ

ކަްށ ަވޑައިން މިދެންނެވި އިޞްލާޙުތައިަމރުޙަލާގައި ވިސްނަ އެހެންވީމާ، މި ބިލުަގއި މިަކންކަމަށް ވެސް މި ކޮމިޓީ 

ދިެވހިރާއްޖޭގައި މި އުފެދިގެންދާ  ،މީދުކުރަނީއްޑު އު ގަނދުކުރަން. ައޅުމީއްޔަތްކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އު ޢާކޮމިޓީން ރި

ކަމާ ބެހޭ ބިެލއް ަގއި ފުރަތަަމ މަސްވެރި 1987އަުޅގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ  ؛ބިލަށް މަސްވެރިކަމުެގ އާ 

ާއ ގަިއ މި ގެނެޭވ އާ ބިލަްށ،  2019ޭއގެފަހުން  ،ގަބޫލުކުެރވެނީ. ނަމަވެސް ޑަށްފަިއވާ ކަމަށް އަުޅގަނލާއިއެކުަލވަ

މީދު އޮތީ. އްކަންތައްތަެކއް، އާ ގޮތްތަެކްއ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް މި ބިލުން ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އު

ޒުްނ ވަނީ ތަފާތުވެ، ަސއި ރާ އުޅަނދުފަހަރު ވެސް މިކުމި ޒަމާނުަގއި މަސްވެިރަކން ކުރިއަްށވުރެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަށް ބޮުޑވެފަ. ލޯނެއް މި ޔަނަވަނީ އެތައް ގު  ޑިވެިރޔާ ކުރަންޖެހޭ ހޭދަތައް މިވެސް ބޮޑެިތވެފަ. މަސްވެރިަކމަށް އޮ

ނުޖެހޭކަން އަޅުގަނުޑ ންވެސްޓްމަންޓް ދެކޮޅުއި އަހަރު ހަމަވާއިރު ކުރާ 5އަހަރަށް.  5ފަހަރަށް  ގިނަ ލިބެނީ

 2 ރު ވަނީ ގޮސްފަ. ނަމަވެސްހާިއގެން މިމިލިއން ރުފިޔާއަށް އަރަ 3މިލިއަން،  2ފާހަގަކުރަން. އިންޖީނެއްގެ ައގު 

 ތަމަސްވެިރޔާއަށް ުނވަ ގައި ާވއިރު މައަހަރު ހަ 5ތެރެއިން ިއގެ ކަމަށް ކުާރ ހޭދަރިމިލިއަން ރުފިާޔ މަސްވެ 3ން، މިލިއަ

، ން ރެއިނަނީ ނުދެއްކިފަ. އެހެންވީމާ، ލޯނު ލިބޭ މުއްދަތު ވެސް މި ބިލުގެ ތެގިނަ ފަހަރަށް އޮން ވެރިާޔއަށް ހަމައޮޑި 

ްށ، ކޮން އެީއ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަެމއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގައުދިގެންއިތުރުވެ  ގެ މުއްދަތުނުާޔއަށް ލިބޭ ލޯވެރިމަސް

 . ޝުކުރިްއޔާ.ވަންަދންނަ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުގަނޑު  ވާހަކަ. ރަްއވާ މި ބިލުގެ މުހިންމުކަމުގެއުއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ދޯންޏެއް ޭގގަިއ އި ހަމަ އެންމެ މެންބަރެއް ވެްސ ނެތޭ މަސްރުގަ އިލިލައިމި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބަ

 ، ނަމަވެސްއް ނެތްދޯންޏެމިހާރު މަސް ،ަގއި މިހާރުމެންބަރުންގެ ގޭ  ެއއްނުދުއްވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް. މާލޭގެ ބަ

ލިއިުރަގއި މިތަނުން ނެތް ހަމަ އެއްވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ މެްނބަރުގެ ޭގގައި މާޭލގައި ވެސް އިއަޅުގަނޑު ބަލަ

 ދާއިރާގެ ނގުހުޅަ މާފަންނުއަރުވަނީ ނުދުއްވާ އޮތް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ކޮންމެވެސް އިަރކު ދޯންޏެއްމަސް

 ށް.ފަލާޙަ މުޙައްމަދު ބަރުންމެއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

މަށް ޓަަކއި ކުރުގޮތް ރަނގަޅު ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންކަން ދާ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

 ދާއިާރގެ  އިހަވަންދޫެދއްވީތީ އިމި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ލު ބި، އެއިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލެްއ ހުށަހަޅުއްވަ 
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އިއްޒަތްތެިރ . ރައީސްށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިއްޒަްތތެރި ޝިފާޢަ މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

ފައިްނ ބަގަނޑުމެންގެ މައިންވެގެން ައއިސް މި ތިބީ އަޅުތިބޮޑެ ންއަުޅގަނޑުމެހަމަ ތި ވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެއް.  ،ރައީސް

އިސާއިން ން ލިބުނު ފައިމާ ބެހޭ ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްގެްނ އެކަން. ހަމަ މަސްވެރިތު ކުރި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަ

ުޓއަރިޒަްމ  ޑެތިެވގެން ައއިސް މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސްއަޅުގަނޑުމެން ކިަޔަވއިގެން ބޮ 

ރޭ. ކުލުބޫވެސް ގަ ކުރަމުްނ އައި މަަސއްކަތަކީ މަްސވެިރކަން ކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންން ކުރި މުގެތަޢާރަފުވު

މިްއޔަތުކަން ނުދިނުމުގެ އްނާރު ކަމަށް ގަބޫލުޮކށް، އެ ލޭނާރަށް ދޭންޖެހޭ އަހަލޭރާްއޖޭގެ ން ންމެއަޅުގަނޑުމެން އެ

ކޮށްލަންޖެހޭ ހަނދާން ންައޅުގަނޑުމެ .ަރއީސް ޒަތްތެރިއޮތީ. ިއއް ސާބަށް އަިއއްސަ މިން މިއަދު މިހާހިބުސަބަ

އިންތިާޚބުގެ ތެރޭގައި ރާއްޭޖގެ ރިޔާސީ  ،ގައި ދާިއރުއަޅުގަނޑުމެން މިވަރުގެ ބިލަކަށް ވާހަކަދައްކަމުން

ރި ހުއެބަންކަން މަސްވެރިކަމަށް ކޮށްދޭނެ ވަަރށް ގިނަ ކަެވވަަޑިއގެން ވަޢުދުތަުކގެ ތެރޭަގއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހުރި ވިދާޅުވެފަ. ހުނަރުވެރި  ެއބަތްރަންޖެހޭނެ މަސައްކަޓަކަިއ ކު މަސްވެރިން އުފެއްދުމަށްރިވިދާޅުވެފަ. ެއއީ ހުނަރުވެ

މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނުޑ ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވި. ޓަަކިއ ތައް ހިންގުމަށްޕްރޮގްރާމު

މަސްވެރިންނަށް  ަޓކައި ނޫނީ އެކަމަށް ބޭނުްނވާ ތަޢުލީމުއްދުމަށްމަސްވެރިން އުފެމި ހުނަރުވެިރ  ކުރަނީގަބޫލު

 ނޫނީ އެކަން ކުރެިވގެންދާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ  ،އުނގަންނައިދިނުމަށް ޓަކައި ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުުމގެ ސިޔާސަތު

 ހަމަޖެހޭނެ ތްިއއެކު މަްސވެރިކަްނ، މަސްވެރިން ހިމި ގާނޫނުގަިއ ލިެޔވިގެންދާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ އެއާ

ޖަޒީާރ މެނިފެސްޓޯގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އެބަހުރި. ގޮތްގޮތަށް ކަންކަން ރޭވުުމގެ ވާހަކަ ވެސް 

ބެހޭ ގޮތުން  މަސްވެރިކަމާމި ބިލު އައުމުގެ ކުރިްނ  ،ބެހޭ ގޮތުން މަސްވެިރކަމާ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ގަރާރުަގއި ކަންކަން ކުެރިވެގންދާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ވަރަށް  5. އެ ދަްއކާފަގަާރރަކަށް ވާހަކަ 5ވަނީ  ޅުގަނޑުމެންއަ

ނަށް ދެކެިވގެން އަޅުގަނޑުމެން. ވާހަކަފެކްޓްރީ ހެދޭނެ ވާހަކަ އެބަހުރި ލިޔެފައޮތީ. ގޭދޮށު މަސްތަފްސީލުކޮށް ލިޔެފައި 

މަްސވެރިންނަށް  ގައްޖެ. އެކަންކަަމކީ ރާއްޖޭގެހިނިވގެންންދާނެ ވާހަކަ ލިޔެ ެދކެއޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯްމ ހެދިގެ .ހިނގައްޖެ

 ބޫުލކުރޭ. އޮފްޯޝ ޕްލެޓްފޯމް ހެދުމުގެ އެންމެ ގަނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަންކަން ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން އެންެމން ވެސް 

ގައި ފުޅާމިނު ،މީޓަރުކިލޯ 580ގުމިނުގައި ރާއްޖެއަކީ ދި މި ،ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ދުރައް ދުއްވާފައި  ،ބޮޑު ބޭނުމަކީ

 ދުއްވާފައި އަލުން ށްޓަކަިއ ދުރަރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުން މަސްވެރިން މަސްބޭނުމަށް މީޓަރު ހުރި ރާއްޖެެއއް. މިކިލޯ 130

އެޅުމަށް ަޓކަިއ އަންނަންޖެހެނީ ރަށަށް ނޫނީ މާލެއަށް. ނޫނީ މާލެ ކައިރި ކޮންމެވެސް ތަަނކަށް. އަނބުރާ ތެޔޮ

 ން ނގާތީ މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮެތއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި ޕްލެޓްފޯމު، ެއކަންކަން ެއގޮަތށް ހިހެންވީމާއެ

ޓަކައި ކުެރވިެގންދާނެ މަސައްކަތެއް ކަމަްށ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ވަސީލަތްތަާކއި އެ ޚިދުމަތްތައް އެ

ތަނުން  އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިސް. ގޭދޮުށ މަސްފެކްޓްރީ ހެދޭބޫލުކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީގައަޅުގަނޑު 

ށް ެއކަން ހުންނަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެްނ އީޔޫ ސްޓޭންޑަޑަ ،ވިދާުޅވެއްޖެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަމުން
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 ކަމަކަށް އް އޮތްބޭނުމެޔުުމގެ ވާހަކަ ލި ބޮޑަށް އެ ފަށާ މަރުޙަލާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުަގއި ކޮންމެހެން އެހާ

ބޮންތީގަިއ  އި ލާގައި އެކަންކަން ކުރެިވެގންދާއިރުގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ބޭނުންވާ އަރައަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ފަށާ މަރުޙަ

 ތިބޭ އަންހެން ނޫނީ ގޭަގއި ،އެކަންކަން ފަސޭހައިން ކުެރވޭ ،ހިފޭކަހަލަ  ގޮތަށް އެކަން ުނކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ކަމަށް އަުޅގަނޑު ެދެކން. ރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުގެ  ކަމެއްން އެއީ ވަރަށް ބުއްިދވެރި ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އޮތު ވެރިންނަށް

ހުރި ކުދިކުދި މަސްފެކްޓްރީތަކުަގއި މަްސ  ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މިގޮތަށް ހެދިފައި، ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު 

މަސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ން އަދި ލޯކަލްކޮށް ބޭނުންފުޅީަގއި ބަންދުކުރެިވގެ  .ސްއި ވެބަންދުކުރެވިގެންދިޔަ ފުީޅގަ

މިހާރު  އިރާއްޖޭގަ ،ކުރެވިގެންދޭ އެބަ. ައދި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭބާނާ މަސް ބޭނުން ؛ބޭނުންކުރަން

ވިގެންދާްނ ގާނޫނުގައި ލިޔެ  ގަނޑުމެންނަށް މި ކުރަނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން. އަޅުބޭރު މަސް ފިނިކޮށްގެން މިކަޅުބިލަ

މަސައްކަތް ކުެރވޭެނ  މި ނަށްުޑކޮށްގެން ާރއްޖޭގެ އެހެން ވިޔަފާިރވެރިންނއެބަޖެހޭ ކަޅުބިލަމަސް ފިނިކޮށްގެން ނޫނީ ގަ

ށް ޓަކައި ، މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރުމަވެސް އެއީ ަރނގަޅު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ ގޮތަށް އޮތުން

ކަންކަން ކުރާއިރު ނޫނީ ގާނޫނު ހެދިގެންދާއިރު ކޮމިޓީގަިއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރިޔާީސ  ރަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ކު

 ،އަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،. އަޅުަގނޑުމެންނަކީލާފަ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި މަސްވެރިންނަށް ވަޢުދުތަކުގެ ތެޭރގައި ވަރަށް 

ގިނަ ވާހަަކ  ކައި ވަރަށްޓަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމަ. މަސްވެރިްނނަށް ރިއެއްމަތްތެހުކޮށް މަސްވެރިްނގެ ރަޞަޚާއް

ހާްސ ރުފިޔާ ދޭނަމޭ ކިޔާަފިއ  10ގެންދާ ޕާީޓއެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮންމެހެން ބެޔަސް ނުބެޔަްސ ދައްކަމުން

ޭއެގ  ،ވޭނެ ގޮތަށް ބަޔެއް ނޫން. އަުޅގަނުޑމެންނަކީ ކުރެވޭނެ ކަންކަްނ ކުރެތްފޮތިގަނޑުަގއި ލިެޔގެން ނުކު 

ހުރިހާ އެއްޗެއް ޖެހުމަށްފަހު އެކަންކަން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އެކަންކަްނ  ،އި ހިސާބުތަކާ ،އަދަދުތަކާއި 

، އް. އެހެންވީމާއެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ައއިސްތިބި ބަ މި ،ރާއްޭޖގެ ވެރިކަމަށް ައއިސް  ވިސްނައިީދގެން މި

އް މި ބިލުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެ އިޓަކަމިކަންކަން ކުރުމަށް

ފުރުޞަތުތައް ރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

ކުރުމަށްފަހު ޗެކް އިބަލަ މެންރާއްޖޭގެ ރިާޔސީ ވަޢުދުތައް ވެސް ައޅުގަނޑު ،ވެސް 19އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ 

ރިހާ ކަމެއް ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ އޭަގއިހުރި ހު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑަުހވަދޫ ދާ އަރުވަނީ ކުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 ށް. މިރަޢާއަޙްމަދު 
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ޓަކަިއ ރަްއޔިތުންެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތު ކުިރެއރުވުމަށް

ކުާރ އިމުވެސް ުޝކުރުގަދާކަމީ އަުޅގަނޑު ހަމަންވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހެޅިގެ 2ލެއް  ބިބެހޭ  މަޖިލީހަށް މަސްވެރިކަމާ

މި ނަންބަރުގެ ، 87/5އެ ގާނޫަނކަށް  ،ކަމެއް. އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބިލެއް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

ދަނީ. މި  ކުރެވެމުން މިމަލުޢަގޮތުން  ގުޅޭ ާމއްދާގެ ަމއްޗަްށ އެކުެލވޭ ގާނޫެނއް މިހާތަނަށް މަސްވެރިކަމާ 14 ،ގާނޫނު

ވަރަކަށް ވާހަކަތަެކްއ ގާނޫނުަގއި ވަރަށް ކުިދކުދި ާވހަކަތަކެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ބުނެފައި ހުރީ. ބޮޑު ސިނާޢަތަކަށް ބޭނުންވާ

ބަދުމެ މިހާރު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ތަކުރާރުކޮށް އަ ،މި ދެންނެވި ގާނޫނުަގއި ނެތްކަން ފާހަގަކުރަން. އެހެްނވީމާ

ބެއްަގިއ ޚާކަމަށް ސިފަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިކަން  ލޭނާރަކީ މަސްވެރިދިވެހިރާއްޖޭަގއި މައިގަނޑު

ޓަަކއި އެެދޭވ އަދި މިހާތަނަށް މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތު ކުރިއެުރވުމަށް ،ވެސް ވާހަކަތަެކއް ދެެކވޭ. ެއހެންނަމަވެސް

ތަނެއް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު  ލިބިގެންދާ އޭގެ ފޮނިމީރުކަން މަސްވެރިންނަށްން ކުެރިވގެ ގޮތެްއގައި މަަސއްކަތް

ބިލުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އެބަޭވ.  ލާއިރުގައި ވެސް މިއިމި ބިލަށް ބަލަ ،ގައިމުވެސް ފާހަގަކޮށްލަންހަމަ

ވެްސ އުފެދޭ ބައިވަރު ކަންަތއްތަެކއް ވާލުކުރެިވދާނެ ކަމަށް ސުޒުބިލުގައި ތަންފީ ވާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

ކޮށް މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކަނުޑގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ޤައުމަކަށް ޞަވާކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ޚާއް

ކަްލަޗރގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ކުރުމުެގ ރއެކުއަދިވެހިރާއްޖޭގެ ައދި މިހާތަނަށް  ،ހިނދުވީ

ލާފަިއވާތީެވ އިބިލުަގއި އެަކމަށް މަގުހުޅުވަ  ުނވޭ. މި އް ކާރަކުްނ ގެްނގުޅެަފއެޔާސަތެްއ އަިދއެްއ ެއއްެވސް ސަރުސި

މި ސިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމަށް  ،ގައިމުެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ އެްއޗަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޝުކުުރވެިރވަން. ހަމަ

ބޮޑަށް  ވެްސ ނެތްކަން. އެންމެ ަމގައިމުއުމެއް ހަޤަވަކި ތަަނަވސް  ްށވުރެގެ ތެޭރަގއި ިދވެހިރާއްޖެއައާއޭޝި ޓަކައި 

ޖަޒީާރވަންތަކަްނ   ވަންޏާ އުމެކޭ ކިަޔއިގެން ވާހަކަަދއްކަނީ ކަމަށް ޤަމިހާރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަޒީރާ 

ނުވަތަ  ،އްުދ މި ހިމެނޭ ކަނޑުހައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގެންދާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮޑު ސަރަ

ކުެރިވގެން. އިމުޤާއްދު ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ހަގެ ސަރަމޫދު

 އިބިލުގަ  ޓަކަިއ މި ކުިރެއރުވުމަށްަދއްާކއިރުަގއި މަްސވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތު މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުެގ ވާހަކަ

އްުދގެ ހަކަނޑުގެ ސަރަ މާްއދާތަކުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ެލވިގެްނވޭ. އެމާއްދާ އެބަ އެކު 80ހަމަގައިމުވެސް 

އްދުތަކަށް ވެސް މި ގާނޫނު ހިނގާނެ ވާހަކަ ބަޔާްނކޮށްފައި ެއބައޮތް. ޭއގެ ތަފްސީލުތަެކްއ ހަ ބޭރުގެ ސަރަ ،އިތުރުން

ކަމަށް ހަމަގައިމު ވެސް ދެކޭނެ  ދާނީ ،ވެމުންދަނީއަންނަންޖެހޭ. ކިހާަވރަކަށްކަން އެކަން ތަންފީުޒުކރެވެސް 

ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި  ،މަްސވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތު އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީމަސްވެރިންތަކެއް ވާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. 

ންމެ ތްެތރި މެންބަރަކު ވެސް އަޅުަގނޑަކަށް އަެޑއް ނީވޭ ދެގުޅޭގޮުތން ވެސް އެންމެ އިއްޒަ ބިލާ މި ،ކުރެވޭނީ

ކޮމިީޓ  ،ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި ،ންމަތީ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ އާ ިތ ފާހަގަކުެރއްިވ ނުކުތާހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 
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ަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މީގެ ކަންތައްަތކަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފާހަގަނުކުރާ. ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ޙަޤީޤަތު

ހިތް އޮތީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެިރކަމުެގ ލާއިއަުޅަގނޑު ދަންނަވަ ވަންޏާ ކަމަށް ކުރާމަރުޙަލާގައި މިކަްނ ފުރިހަމައަށް 

ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި އެބަ  ކުރާ މީހުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ މިހާރު ހޯދާފައިވާ މިންވަރަށްުވރެސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތް 

. އަދި މަސްވެރި ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް. . އަޅުގަނޑަކީ ަމސްވެރި އަތޮަޅކަށް ނިސްބަތްާވ މީހެއްހޯދަންޖެހެއޭ

މުޅި ފަުޅ ެއއްކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ ދޯނިތަކުްނ  ،ާދއިރާައކަށް ިނސްބަތްވާ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރއަީކ ވެސް ޅުގަނޑު އެއަ

 ،ޅަްށވުރެން ގިނަާލއިުރގައި ަވކި ދ. އަތޮއިނިސްބަތުްނ އަތޮޅަށް ބަލަކުޑަުހވަދޫައކީ. އަދި އާބާދީގެ  ފުރިފައިވާ ރަށެއް 

ވެސް މަސްވެރި އުޅަނދު އޮތް އިތުރު އަތޮޅެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  ނިސްބަތުން ހަމަގައިމުބޮލުގެ 

ތަފާތު އެކި ައޑުތަްއ  .ބޮޑަށް މަސްވެރިންގެ މައްޗަށް ބިނާވެަފއިވާ އަޮތޅެއް ކުރަން ކެރޭ. އެހެންީވމަ، އެހާވަކާލާތު

ންދޭ. މަސްވެރިންގެ ކަންބޮުޑވުން ންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންފަތަށް ލިބެމުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސްވެ

ކަމަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން. އަދި މަސްވެރިކަން އަުޅގަނޑުމެން  ދެ ،ޙަޤީޤަތުގައި އޮތީ ހަމައެކަިނ އެންމެ ކަމަކަށް

  މަސްވެރިކަން ައޅުގަނޑުމެންންފެށިގެ ެއއް ކަމަކަށް ވެސް ނޫން. ޒަމާނުއްސުރެކުރަނީކީ ހަމައެކަނި ސިފަ

އެކަނި. އެހެންނަމަވެސް ތަފާތު އެިކ ގޮތްގޮތަށް މަްސވެރިކަްނ  ށްމައީ ދޮށީަގއި ބާނާ މަސްވެރިކަކުރަމުން އަސިފަ

މި ދޭތެރެއިން ފާނަިއެގ  ،ްސވެރިަކންކަންނެލީގެ މަމުން އައިްސ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑުވަތަރައްޤީވަމުން

މަސްވެރިކަާމއި، ކަނޑު މަްސވެރިކަމާިއ،  ނަށް ފަރުމިހެންޮގސް ަމސްވެރިކަުމގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ،މަސްވެރިކަން

ތެޭރގައި ހިމެނިގެްނވޭ. މިހުރިހާ ފިލުވުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން ވެސް ީމގެައދި މުނިފޫހި  ،ކަންނެލި މަސްވެރިކަމާއި

ިއވޭ އެްއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޑު ކަށް ވެސް ހަމަގައިމުބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަ ރިކަމުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ އެންމެމަސްވެ

 .ލާނަންއިވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވަ ގައިމުވާހަކަ މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަުމގެ ވާހަކަ. މިޔަރުގެ މަސްެވރިކަމަކީ ހަމަ

ން އައި ހޯދަމު ްއދުތަކުގައި ބޮޑު އާމްދަނީެއްއ އެކަމުންހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކި ސަރަ ،ކުޅުދުއްފުށިން ފެށިގެން

 ،ހަދާއެްއގެ ސަބަބުން މިޔަރެއް ެކވޭކަށް ޢާނޑުމެންނަށް ޮސއިކުެރވުނު މުައޅުގަ ،ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސްމަސްވެރި

ވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ނަތީޖާއަކަށް މިމިޔަރެްއެގ ގަިއަގއި އަތްެލވޭކަށް ެވސް ނެތް. ނަށް އަޅުގަނޑުމެން

 ުރގެ އުނަދގުލާވަނީ މިޔަ ކުރާ މީހުންގެ ޝަުކާވއަކަށް މިސަްއކަތް ނާޢަތުަގއި މަމަސްވެިރަކމުގެ ސި ،ކުރާ މަސްވެރިކަން

ބެހޭ ގާނޫނެއް  ، ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ ަމސްވެރިކަމާކުެރވޭ ވަރެްއ ނުެވއޭ. އެހެންވީމާ ހެދި މިހާރު މަސްވެރިކަން

ބޮުޑ  ދެން އެންމެގެން.  ދެނެަގނެހުރި ގޮްނޖެހުންތައް ރަނގަޅަށް ވެރިކަމަށްފުރިހަމަވެގެންދާނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ މަސް

 ،ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށްމި އަޑުއިވެނީ މަްސވެރިަކމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސަްއކަތް  ނަށްޝަކުާވއަކަށް ައޅުގަނޑުމެން

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ  !ަލއްވާއި ބަްއލަވަމިހާރުވެސްޓަކައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާަހކަ. އުޅަނދު އުފެްއދުމަށްގެ މީހުން އެ

މީހުންނަށް  ތޯ ހުރީ ފަށާފައި އެުކގައި ކިތަްއ ދޯނިަތކުަގއި ުނވަތަ ަސއިޓްތައޮޑިހަރުގެ ،ުރގެތަުކގައި ހަ ،ރަށްތަކުގައި 

އޭތި ނިންމާލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބި. އަދި ބަނދެ ނިންމާފައި އިންޖީނު އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބިހުރީ ކިތައް 
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ކަށް ވެސް މިފަދަ ބިލަ ހަމަގައިމު ވަންޏާ އިފި ކަމަށްދިރާސާކޮށްލަ އިން ބަލަތޯ އަޅުގަނޑުމެށްތައް ފަރާތަ، ކިނަށްމީހުން

ޒަމާނުއްސުރެން  ،ކުރެވޭނެ. ައުޅގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މިދަންނަވަނީޓަކައި މަސައްކަތް އްލު ހޯދުމަށްޙައެކަންކަުމގެ 

ވަނީ. ދީފައި ށްފުކޮޓީ މާއުއަލް ޑިބަނނުމަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިރު ފަހަގެ ވެރިަކމުގައި އުޅަނދުފެށިގެން މައުމޫނު

މި ސިނާޢަތު  ،، ދަންނަވަންއެހެންވީމާ ؟ކުރަނީކިަތއް ޕަސެންްޓތޯ ބޭނުންނަރާއި، ަލކުީޑގެ ާބވަްތތައް. މިހާރު ކަބީލާ

ނުމަށް ފަހަރު ބަައވަސް ފުރުޞަތެްއގައި އޮޑިދޯނި ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވީ އެންމެ ވަންޏާ ކުރަނީ ކަމަށްތަރައްޤީ

ހުންނަްށ ކުރާ މީ. ލުއި ލޯނު މި ސިނާޢަތު ތަރައްޤީނޭކުރެިވގެންދާންޖެހޭފުީޓ މާއުކުރާ ހުރިހާ މެޓީރިއަލްތަކެއް ޑިބޭނުން

ކުރުމަށް ޓަކައި ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. އެކަން ކުރުމަށްފަހު ދެން މި ސިނާޢަތު ތަރައްޤީ

މަޖިލީހަށް އިތުރު  މި ،ކަމެއް ާވނަމަދައްކާނީ. އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ އިޚުލާސްތެރި ކަދެން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ާވހަ

 މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް  ،ގެން ނަމަވެސް މިޔަރުގެ އުނަދގުލުން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންހުށަހަޅައި ށްވިސްނުމަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއކަން  ،ށް ބެލުމަށްފަހުކޮހަދާ އަލުން ދިރާސާޢާކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ެއ މުހުރި ގޮންޖެހުން ސަލާމަތް

 މޮޅު ގޮްތގޮތަށް ދެްއކި ކަަމކު މަސްވެރިންނަށް މީގެ ޙަޤީީޤ ، ަމސްވެރިކަުމގެ ވާހަކަ ކިތަންމެކޮށްދެވެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ 

 އިގަ ތުކަމިއަދު ަމސްވެރިކަުމގެ މަސައް  ؛ވާހަކަ  އެ ވަްނޏާ ެއްއޗެހި ނުލިބެނީ ކަމަށް އަގާހަމަ ،ފޮނިމީރުކަން

. މިއީ ހުރީކޮންމެވެްސ ރުފިޔާއަކަށް  30ކުރާ މީހުންގެ ޝަކުާވއަކީ ކަންނެލި ކިލޯއެއް މިހާރުވެސް މަސައްކަތް

 ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބަށް ހުރީ މިހާ ންއިގެންމަޑު ނިުޅގަނއަ .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑުމެން އިންޓޯލަްށ މި ހުއްޓަނީ

 ވި،އެިދވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދެ ުގޅޭގޮތުން ބަހުްސކުރަްއވަން މަްސވެރިކަުމެގ ބިލާއަންނައިރުަގއި 

 ޅުން ބޭފު ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއި ތިއްެބވި ބަެއއް ،އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް

ގެ ބޭފުޅުން ވެްސ އެމް.ޑީ.ީޕ ފިޔަަވއި އެހެން ިސޔާސީ ޕާޓީތަކު ؛ިއ އެހެން ސިޔާސީ އެބަތިއްެބވި. އަިދ ޕީ.ޕީ.އެމާ

ެގ ފަހުން އަދި ބައިގަިޑއިުރ 11ކުރަނީ ތުގަސް ތިއްެބވި. ައޅުގަނުޑ ެއހެންވީމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެން އެބަ

ވަން. އެއީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފައި ތިއްެބވި އަރު  ގައިބަހުސް ބޭފުޅުންނަށް މި އަޅުގަނޑު ތި

އި އެހެން ިސޔާސީ ޕާީޓތަކުން ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށާއި، އެމް.ޑީ.ޕީ ިފޔަވަ 

 ލާނަން. އިމެދުކަނޑަ ވުންއްދަލުިހސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ބަ އެރުވުމަށް ޓަކައި. ޝުކުިރއްޔާ. މިބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު

 

 {އަށް 11:01ްނ އި 10:28 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}
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  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ން އެްމ.ޑީ.ޕީ ނޫން އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ވާހަކަަދއްކަށް ބާކީ އޮތް ވަގުުތަގއި ބިލުގެ ބަހުސަ މި`. 

އްަކވާ އޮްތ ނުދަވާހަކަފުޅުވީހާތަނަށް  ިއސްކަންދެވޭނީ އެހެން ސިާޔީސ ޕާޓީތަކަށާއި އަދި މި ،ނަމަ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ

ކުރެިވއްޖެ. ބަހުސް އަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތަށް އެމް.ީޑ.ޕީއަށްމިއްލަ މެންބަރުންނަށް. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީއަ

ނިމުމުން  އިއެކު އެހެން ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކން ވާހަކަދައްކަ ސްގައި ބާކީ އޮތުމާ ބަހުލަ ބިލުގެ މުޅި ޖުމު ،އެހެންނަމަވެސް

ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއާވ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ވަގުތު ާބކީ އޮތިްއޔާ 

 . ރިޤްޠާބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހިލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. މަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޤްޠާބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަހި

އި،  ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަބެހޭ މާންތަކަކަށްފަހު މަސްވެރިކަމާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޒަ

ބެހޭ  ބިލާ ކަވަމުންދާއިރު މިއް ދަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަފާތު އެންގަލްތަކަށް ވާހަކަފުޅު

ކަނޑުތަްއ ތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްށް އަޅުގަނޑު ެއދުނީ. އިއްޒަކަފުރުޞަތަގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަވާލުމުެގ 

ޓަަކއި ފުރަތަމަ ދިެވހިރާއްޖެއަކީ މިނިވަން މުްސތަޤިއްލު ޤައުމެްއގެ ގޮުތަގއި ސަލާމަތުގެ ައއްސޭރީަގއި ޭބއްވުމަށް

  ވާހަކައަށްލުގެބި އްަތއް ރާވަމުންދާންޖެހޭނެ. މިމަލުތަކާއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ކަންތަޢަނެ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ އޮންނާ

ބުނެ މިއަދުގެ  ހިނގާ ދާޚިލީ ކަންކަން ކަމަށް އިއުމުތަކުގަ ޤަހުރި  ޖެހިގެން އުމާޤަ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ،ދާއިރު

ސަުރކާރުން  ދިޔައިރު މިގެންައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅވެތިޮކށް ،ން ކުރުއިން ަކޝްމީރުގެ އަުޅވެތިއާސަރުކާރުން އިންޑި 

 .މީހުންގެ އިންޓަރނަލް މައްސަލަެއކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އެ އީއެ ،ރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީފޮ

ރިން މި ދެންނެވި ކުމުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންުކރުބާްއވާ އިންތިޚާބުތަުކަގއި އެ އިްނތިޚާބުތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުަގއި

ށް ނުފޫޒު ރުންނަޝަނަމިއިލެކްޝަްނސް ކޮ ،ތެރެއަށް ވަދެ ޤައުމުގެ ހަިއކޮމިޝަނަރުން ޮގސް އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަން 

 މި ދެންނެވި  ؟ މައްަސލައެއް ނޫންތޯގެ ޤައުމުގެ އެތެރޭ ގެއްކަތްކޮށްފައި އެބަހުރި. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންސަފޯރުވަން މަ

ލީމާ ެއއީ އި ގޮވަ ިދެވހިރާއްޖެއަށް އަރަން، ސިަފިއން އަރަން ،ށް ވަދެގެން އަންަނއިރުއަ ޖެދިވެހިރާއްފަދަ ނުފޫޒުތައް 

އްޤުގައި ކަޝްމީރުަގއި ތިބި މުސްލިމުންގެ ޙަ .ލައެއް ނޫންތޯ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްްއސަތެޭރގެ މައެގެ ންއަޅުގަނޑުމެ

ވަނަ އަހަރު  1973ނާތީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަން. ެޗއް ނުބުވެސް އެއް އް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ިސާޔސީ ލީޑަރެއް އެ

ކަނުޑގެ ރަށްތަކުެގ ތެރެއިން ރަށްތަކުގެ ނަން ނުަވތަ އިންޑިާއގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއވާ އިންިޑއާ އިންޑިާއގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

އިބަމުންދިޔަ ދުވަްސވަރު. ުދވަސްވަަރކީ އިނގިރޭސިން ިދވެހިރާއްޖެއިްނ ފަ ށް ބަދަލުކުރި. އެލަކަޑިްވސްއިން ލަްކޝަދީބަ

ގެ ތެޭރގައި. މި 70އިްނ ދިޔައީ ޖެށް އިނގިރޭސިން ިދވެހިރާއްއެްއކޮ ،ގޮސްގެ ތެޭރަގއި އިނގިރޭިސން ފައިބަމުނ1960ް
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 ވާލި ން ދިރުއިއާންޑި އި އިއް ފެންކޮަޅކާ ނުލަ ކިޔާ ޤައުމެދެންނެވި ދުވަސްވަަރކީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ސިްއކިމޭ

ކުާރ ލްންޓްރޯކޮ ކަނުޑގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެިއން އިންޑިއާއިންޑިއާ ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭ  ސްވަރު ވަ ދު ދުވަސްވަރު. އެ

ްއވެތޯ ެއވަރުެގ އޭގެ މާނަަޔކީ ވަން ހަންޑްރެޑް ތައުޒަްނޑް އޮފް ައއިލެންޑްސް. ކީ  . ކީރަށްތަކުގެ ނަންތަކަށް ލަކްަޝދީބޭ

ކުާރއިރު މި ދެންނެވި ގޮތަށް ިރކަންސްވެނޑުމެން މަ ައޅުގަކަނޑުަގއިއިންިޑއާ ؟ޔައީވިސްނުމެއް އޭރު ގެންުގޅެމުންދި

ޤައުމުެގ  އަޅުގަނޑުމެން މި ދޭތެރޭ އަުޅގަނޑުމެން ަޤއުމުގެ މިނިވަްނކަމާ އިލާލާއުމުގެ އިްސތިޤުއަޅުގަނޑުމެން ޤަ

 .އީސް. އިއްޒަތްތެރި ރަނެތާނގައި ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ތްރުން ކުރިއަށް އޮބަންގެ މަޖިލީހުގެ މެންތުރައްޔި

ްއ ަތކެ ރާރުގަރި މަޖިލީހަށް އެތައް ތެއަދި އެ ގާނޫނުގެ ކުރިން މި އިްއޒަތް އި،ސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫެނއް ހުށަހަޅަމަ

ދިޔަިއާމ މުންވަރުން ދައްކަބަމެންއިއްޒަތްތެރި ގޮތުން ތަފާތު ވާހަކަތައް މި މަޖިލީހުގެ  ބެހޭ ކާތަރާރުގަ އެ އި،ޅަހުށަހަ

ށް ރަނގަޅަ ވަރަށް ށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާނީ ވަރަށްހުރުން މި ބިލު ކާ މި ސަރުކޮށްގެން ުހރީލު އަޅުގަނޑު ގަބޫ

އެކަނި އޮތް އެްއޗަީކ ހަމަ އިގެ މި ބިލުގަސަފުހާނަ ރެ ގިއަްށވު 70ށްފައި ކަމަށް. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިހާރު ފަރުމާކޮ

ެއ ގަާވއިދުެގ ދަށުން ހުރިހާ  ،ހަދާފައިިރކަމުގެ ގަާވއިދު އެ ކުރާ މަްސވެ .ކުރާނަމޭމިވެނި ކަމެްއގެ މަސްވެިރކަން 

މި ބިލުގެ ކޮންމެ  ،ނުވޭ. މިހެން މި ދެންނެވީ ޅުގަނޑުމެންނަކަށް ސާފެއްަގއި އޮތް ެއއްެޗއް އަ ކަމެއް. މި ބިލު

 ންކަން މި ބުނަނީ މީގެ ަދށުން ގަާވއިދުތަެކއް ހަދާފަިއ މިނިސްޓަރު މި ކަ ، ކޮންމެ ޗެޕްަޓރެއްަގއިޗެޕްޓަރެްއގައި 

ރާރެްއ ގަ 5ރުން ބަމަޖިލީހުގެ މެންރައްޔިތުްނގެ  ،ގައި ހުރި އެއްޗަށް ބަާލއިރު އަުޅަގނޑުމެން. މި ގާނޫނުހޭނޭކުރަންޖެ

ސުރުޚީއެްއގަިއ  ތެރޭަގއި ހިމެނިފައެއް ނުޭވ. އަރިމަތީކާ ގުޅޭ ެއްއވެސް މާއްދާެއއް މީގެތަ ދެއްެކވި ވާހަކައެ  އިހުށަހަޅަ

 .ންކަޖެހޭނެންދުތަކެއް ހަދައިއޭގެ ފަހުން ގަވާ  ،ކަމާއި އްދަ މިނިސްޓަރަށް ލިބޭހު އިމުުކރުމުގެޤާޕްލެޓްފޯމުތައް  ފްޝޯއޮ

ންމެ ކޮ ގައިއިންތިޚާބެއް  މަސްވެރިންނަކީ ކޮންމެ ސިާޔސީ .ރި ރައީސް ހުރި ެއްއޗަކީ. އިްއޒަތްތެމިއީ މައިގަނޑުކޮށް 

ްސވެރިންގެ އް. މަްނކުރާ ޓޫލެނުަގއި ބޭޚާްއޞަކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ،އްަގއިބެންތިޚާ، ކޮންމެ އި ކު ސިޔާސީ ބޭފުޅަ

މިވެނި ގޮތެއް ހަދާނަމޭ ބުނެ ވާހަކަތައް ދައްކަނީ.  ،އް ކުރާނަމޭ ކަމެނިތިމަންނާ މިވެވެއްދުމަށް ޓަަކއި ވާ ބޮލަށް

ތަނެްއ އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެންމެ ފަހުން މިއަދުގެ  ގެ ަފއިދާެއއް ލިބޭއޭްސވެރިންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މަ

ހަކަަތްއ ގަިއ އެ ބޭފުޅުންގެ ވާއަށް ވަަޑއިގެްނ މަސްވެރިންގެ ހޮޅުއަށީ  އަށް، ގދ. އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ.ރަ

. ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅީމޭ ސްެވރިކަމާމަ ގެ އޮފީހުންޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް މި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް އަދިފައި، އަުޑއަހާ

ބަރުން ންގިނަ މެ ،ރުން ވެސްންބަ ށް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންނަން. މި ބިލާ ދެކޮޅައޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެ ހުށަހެޅި ބިލު މި

މި  ެކއްތަވަނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވާ ކަންތައް ދައްަކވަމުން އެ ދަނީ. ނަތީޖާއަކަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު

 2005، 2004ލަކީ ބި އީ މިލަވެގެން އަފައެއް ނުވޭ. ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ތިސްގޮބިލަކު ހިމެނިގެން

ރީެގ ކޮށްފައި އޮްތ ބިލެއް. އޭރުަގއި ރައީސް ަމއުމޫނު ވެސް އަދި ރައީސް ޔާމީނު ވެސް އަދި ކުގައި ފަރުމާބުހިސާ

ސުރުޚީަތކެްއަގއި  ީމގެ އަރިމަތީ ،ްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަނާޅާ އޮއްވާތުއޮތް ގޮތަށް ަރއްޔިރައީސް ނަޝީދު ވެސް މި ިބލު 
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މިނެޓު  10އައީ.  ބަދަލުކޮށްލާފައި މި ބިލު ހުށަހަޅައިގެން މި ބާރާތްތަކެއްއި މިކަހަލަ މާއި އަދިވެސް ފްޝޯ ޕްލެޓްފޯއޮ

ބާރާތްތަކެއް އެބަހުރި. އިރަްށ ރީތި ވަ ރުޚީތަކުގައިގޮތަށް ައރިމަތި ސު ވިރި ރަީއސް، މި ދެންނެލިބޭނެތޯ؟ އިއްޒަތްތެ

 އް ކުރާ ކަމެއް ނެއީ ކިހިއެައއިްސ ށް އަތެރެމީގެ ބިލު ؛ރުުމގައި ފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމުތަކަކާއި ައދި ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުއޮ

 ކް ގާނޫނެއް. މި ބިލުގައި މާ ރޭމްވޯފް މިއީ ގަާވއިދުތަެކއް ހަދާ .ތެރި ރައީސްތްއިއްޒަ ވޭ.ގައި ބުނެފައެއް ނުމީކަމެއް 

ޢާއިލާަތކަްށ ވެރި ތައް މަސް މައްަސލަވާސްވެރިންނަށް ދިމާސްވެރިްނނަކަށް ނެތް. ރާއްޖޭަގއި މަޤުތަެކއް މައްޑު ޙަބޮ

 ،ޢަތުނާސްވެރިކަމުގެ ސިށް ވެސް އިނގޭނެ. ރާއްޖޭެގ މަނގައި ިތއްެބވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަނިސްބަތްވާ މިތާ

މިފްކޯއަކީ ެގއްލުންެވގެންދާ  ކުރިން.ފާހަގަ އްަގއިހަރެފަ ސް ެއތައްވެ   އަޅުގަނޑު ކުރިންކީ އަ ޚާއްޞަކޮށް މިފްކޯ. މިފްކޯ

ވަނަ އަހަރު  2008 ންޕީ.ތަކެއް އެަބއޮތް. އެމް.ޑީ ބަބުިދއުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ސަގެންގޮުތަގއި ބަދަލުވެގެ ޏެއްކުންފުން

ކަންނެީލެގ އޭުރަގއި ބޮޑު އި،ޏެއް އުފައްދަ ކުންފުންތިން މަށް ައއިސް މިފްކޯާއއި، ކޫއްޫޑއާއި އަދި ފެލިވަރު ިކޔާ ރިކަވެ

ގިީރގަިއ  އިނދަޖެހިގެން. މިހާރު ކަނޑުއޮތްދިޔައީ އި އޮތް ކުންފުނިދިޔަ ަކނޑުއޮތްގިީރގަ ންކުރަމުސްވެރިކަންމަ

ޓެްއ ންޕްލާިއސް ިވއްކުން. މަހިބަދޫގައި ވެްސ ައއިސްނި ކުރާ ކަމަީކ އަކަން ތިެބގެން ހަމައެފުކަށް މުަވއްޒަސާޅީހަ

 އިގެްނ ކަނުޑއޮތްގިީރަގއިމުަވއްޒަފުްނ ލަ 40ވެްސ އަިއސް ވިްއކާ. ބޮުޑ ރަށެްއ ނަގަިއގެން  އަޅާފައި އެބަހުރި. އެތާ

ށް  ނުވަތަ މިފްކޯއަރިަކންނެލީގެ މާކެޓަށް ކަނޑުޮއތްގިޑު. ކީްއވެތޯ ބޮތޯކޮބައި އައިސް ވިްއކުމުގެ ބޭނުމަކީ 

މިއީ  ؟އެ ކުްނފުނީގައި ތިބި ރަނގަޅު މުވަްއޒަފުންތައް ދެމިގަނެގެްނދިޔައީ ކީްއެވގެންތޯ ؟ނުދެވެނީވަދެގެން

ޕަސަންޓަކީ މިހާރު ބޮޑު ކަންނެއްޔަށް ދާ އާބާދީެއއް.  ދީގެ ޮބޑުހޭ ކަމަކީ. ރާއްޖޭގެ އާބާއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެ

ކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ އަ  70%ނުވަތަ  60ގާްތަގނޑަކަށް  ންގެ ތެރެއިންކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަޅުބިލަމަހާއި، ބޮޑު

ބަދަލުވެަފއި  ައކަށްުޑވެލް ޕްލޭރު ޕްލަޔަރުންނަކީ މިހާޮބޑު ކަންނެލި ގަންަނ ސަ ،ސްކަންނެއްޔަްށ ދާ އާބާދީ. ަނމަވެބޮޑު

މަށް ައއިްސ ކަވެރި އެމް.ޑީ.ޕީ ޓް ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން އެ ދަނީ. މިހާރުކެއޮތީ. ވަުރގަދަ ދެ ކުންފުންޏަކުން މުޅި މާ އެ

މައްޗަްށ  ރެއަްށވުރުފިޔާ  60ކިލޯއަކަށް  ޭރގައި މަހުގެ އަގުތެމަސް ދުވަސް  8ަމސް،  7މިދިޔަ ގާތްގަނަޑކަށް 

އަހަުރ  4އަހަރު ނުވަަތ  3. މިދިަޔ ދޭތެރޭަގއި ރުފިާޔއާ 35ރުފިޔާއަްށ،  50ކޮށް އެ ުއޅެނީ ނުދޭ. ެއވްރެޖުއަރަިއގެން

ގެން ދެނނިތައް ބައޮީތ ބޮޑެތި ދޯ އެތައް ބަަޔކު އެ ،މްދަނީއަށް ބިނާކޮށްސްވެރިަކމަށް ލިބުނު އާ މަތެރޭަގއި ގެދުވަހު

ތަކަށް ލިބޭނެ ގުއަ  ހުރި އެވްރެޖު ހުރީ އޭރު މީހުންގެ ހިސާބުތައް ޖަހާފައި ކޮށްފައި އެންވެްސޓް. އެ އިކޮށްފައިންވެސްޓު 

ދުވަހަށް މަހަށް ގޮސްަފއި  10. ރާފަށް ދަކަކަމަށް. މިހާރު ކަންނެލި މަސްވެރިކަންކުރާ މީހުން ތިބެނީ ަކންމަތި ފިހާރަތަ

މީހާ  ންދަނީ ވެސް އެގެފައިސާެއއް ނޯވޭ. މަހަށް ފުރައިއަނބިމީހާ އަތުގައި އެްއވެސް  އިރުދެން އެނބުރި އަންނަ

 10މީހާއަށް  މީހާގެ އަތްމަތި ދަތިވެގެން ހުރެ. ގޮސް އަންނައިރު އެ ގަިއގައި ލާނެ ލޯޝަންކޮޅެއް ވެސް ނެތްވަރަށް އެ

ހިސާުބ  އޭކިހިނެއްތޯ ؟ޖަހަނީނެއްތޯ ހިސާބުކިހި ރުފިޔާ ލިބުނީމާ 2000ރުިފޔާ،  1000ދުވަހު މަސައްކަްތކޮށްފައި 

ޕަސަްނޓް މަސްވެރިކަމަކީ މިހާރު  60،70ބާދީގެ އާވެރިކަމުެގ ސްމަ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ މި ދެންނެވި ؟ޖަހާނީ
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. ހއ. އިން ފެށިގެން މާލެ އެބަުހރި މަސްވެިރކަން. އެގޮތަށް ބަދަލުެވގެން ދިއުމުަގއި ސަބަބުތަކެއް ވެސް ގެކަންނެލީބޮޑު

ރައްޔިތުން ކުރަނީ  ހިސާބުގެ ޅާތޮއަ .ފ ،ހިސާބުން އާ .އދ . ،އއދި އަ ، ިހސާބުންޅުތޮއަ ޅ. ،ޮގސްއަތޮޅު 

 ްއޑޫާއއި އެތާނގައި ކޫ .މަްސެވރިކަން އިހިސާުބގަ މި އަްއޑުއާ ްސވެރިކަން. ހަމައެކަނި ހުވަދޫާއއިކަންނެލީގެ މަބޮޑު

ނޑުމެން ހިމެނޭ ގައަޅު ކަމުަގއި ޮގސްގެން އުެޅނީ.މަސްވެރި މީހުން  އެ ހުރީމާ މި ތަންތަން ހަދާފައި ފެލިވަރާ

ހަދާނެ ފެކްޓަރީތަެކއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މާލެ ސަރަހައްދުތަުކގަިއ މަސްގަނާޚއްޞަކޮްށ މިދެންނެވި  ،ސަރަހައްދުަގއި

 .ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމީހުން މަސައްކަތްކުރަމުން ޮބޑުކަންނެލި ވިްއކޭތޯ އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެގެން

ފެކްޓަރީ ދެކޮުޅގައި އަޅަްނވީ.  2ވޭނެ ާރއްޭޖގެ ބޮުޑކަންނެލި ގަނެ  ،އްކޮށްދޭ ކަމަށް ވާނަމަމަސްވެރިންނަށް ހެޔޮކޮށް ކަމެ

މަސް ވިްއކަން ދާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ.  ސަތޭކަ މޭލު ބޭރުގައި ައޅަިއގެން  ބޭރުންްއޖޭގެފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމުތަކެއް ރާއޮ

. ން ސަތޭަކ މޭލަށް ދާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެްއކަަމސްވިަވރަށްބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން.  ،ފޯމުތަކެއް އެޅިދާނެ ޕްލެޓް

ކިޔަނީ ޭއގެ ފުންމިން ނޭނގޭ ސަރަހައްދު. އެހެންވީާމ،  މި ؟އެންވެރިކަން ދިުރވާނީ ކިހިނެްއތޯ ސަތޭކަ މޭލު ބޭރުަގއި

އް އަިދ އެ މި ސަރަހައްދުގައި ފެްކޓަރީ ،ެއއީ ހޯރަފުށި ވެސް ނުވަތަ އިހަވަންދޫ ެވސް މިތަނުން ރަށަކު .ރާއްޖޭަގއި ހއ

ހުންނަށް އިްނސެންޓިވް ދީގެން އަދި އެއަރޕޯޓު ކައިރީަގއި މިދެންނެވި މީ އި އެއަްއޑޫ ހިސާބުގައި ެފކްޓަރީެއްއ އަޅާފަ

 މީހުންނަށް ފެކްަޓރީތަކެއް މިދެންނެވި ދެ ސަަރހައްދު ފެކްޓަރީތައް ައޅައިފި އެ ،ދީގެން ނަމަވެސް ރަށެއްގެ ބިން ހިލޭ

 ވާނެ ފައިދާެއއް ނެތް. ިމ ފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމުތަކުންވެގެންދާނެ. ިމ އޮ ބޮޑު ފައިދާެއއް މާމަސްވެރިންނަށް  ،ނަމަ

 ވެސް އަދި އަްއޑޫ އަޮތޅަށް. މާލެ ސަރަހައްދުަގއި މިހާރުއަްށ. ޕްލެޓްފޯމުތައް ބަދަލުކުރަންވީ އެްއގަމަށް. ެއއީ ހއ. 

އެމް.ޑީ.ީޕެގ  އި،ތަރުތީބުކޮށްފަ ތަށްގޮ ސަރަހައްދުގެ މަސްވެރިންަނށް މަސްގަނެވޭނެ 3ފެކްޓަރީތައް އެހެރީ. މި 

ކަމަށް.  ގޮތްތަކެއް ހެދި ވާނީ މަސްވެރިންނަށް ހެޔޮކަމަށް.  ވާނީ ހެޔޮވެރިކަމެއް ކުރި ތީބުކޮށްފިްއާޔ އެވެރިކަމުަގއި ތަރު

ރަށެއް  އި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ކޮށްދެިވދާނެ ބައިވަރު ކަންތައްަތއް ހުންނާނެ. އެތަނުންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރުގަ 

ނޫންތޯ ރަނގަުޅ އުމީ އެއަރލަިއނުން ދޭންވީޤަ ،އަރލައިނުންމީހުންނަށް ފެކްޓަރީ އަޅަން؟ އަދި އެ ދޭންވީ ނޫންތޯ އެ

ބޭރުކުެރވޭނެ ގޮތްތައް  ވެސް ކުަޑކޮްށގެން ބޭފުޅުންނަށް މާލެ ެއއަރޕޯޓަށް ގެނެސްދޭން. އަިދ އެއަރޕޯުޓ ޗާޖު އަުގ އެ 

މީހުންނަށް  އެްއވަރަށް އެ އަގު ލިބިގެންދާނެ. މިފްކޯއަށް ެގއްލުންެވގެންދަނީ މާކެޓާމަހަދަން. އޭރަށް މަސްވެރިންނަށް ހަ

 ކަމުގައި ިވޔަސް. ނަތީޖާއަކަށް ރުފިާޔއަށް ހުރި 15މާކެޓުަގއި ، އަށް ކިލޯެއއް ގަންނަނީރުފިޔާ 19އަގު ތިރިނުކުެރވޭތީ. 

ހަކަ އަުޅގަނޑު ކުރިްނވެސް ހެނިހެން ކަންތައްތަުކގެ ވާ ދެން އޭގެތެރެއިން ހިނާގ އެޖެހިގެންަދނީ. ވަނީ ކުންފުނި އިނދަ

އަޅުގަނުޑ  ންނާނީ ދައްކާފައި މިފްކޯެގ ތެރެއިން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރަނގަބީލު ވެސް ޖަހާފައި އޮތީމާއޮ

ްއާޔ ަމސްވެރިންނަށް ހެޔޮ ގޮތްތަކެްއ އަދާކުރަން ބޭނުންެވއްޖެ ،ނިޔަުތގައި ސިޔާސީ ބޭނުމެއް ނުލާ ހެޔޮ ،ދަންނަވާނީ

ބިމުގައި މިދެންނެިވ  ުކ ނޫން.ކަނޑު ސަރަހައްދަ  ،ގައި މުމިދެންނެވި ގޮތަށް ާރއްޖޭެގ ދެ ސަރަހައްދެްއގަިއ ބި

ގޮތަްށ  ތު ލިބޭއްކޮ  އިއެތަުނން ތެލާއަދި ގޮތަށް  ފެކްޓަރީތަކަާކއި އެތަނުން ައިއސް ލިބޭ އީ އެ އި،ފޯމުތައް އަޅަ ޕްލެޓް



37 

 

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތު ދާނީ ކުރިއަށް. އަދި  ،ވާނަމަ ފި ކަމަށް ޮގތް ހަދައި އަދި އެތަނުން މަސްގަނެވޭ

 ،ސްޓާފުންތައް ވެސް މަދުކޮށް އެހެރައިތުރަށް ނަގާފައި  ؛އެތާނގެ ޯއވަރ ،މިފްކޯގެ ތެރެއިން ވާ ލީކޭޖުތައް ކުޑަކޮށް 

އޭެގއިތުރަށް މިފްކޯއަކީ  އަދި ވި ނަތީޖާއެ ކުންފުންޏަކީ އޭގެ ނަތީޖާ ނެރުވޭ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރެވިގެން މިދެންނެ

 ވަންޏާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުން އެ  ނަންޖެހޭ ކުންފުންޏެއް. ނުވަދެއްޖެ ކަމަށްތެރެައށް ވަން ގެބޮޑުކަންނެލީގެ މާކެޓު 

 ރަން މަސައްކަތްކުރާނެ. ކުމީހުންގެ ޕްރޮފިޓް މެކްސިމައިޒް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙަސަން ޒަރީރުމެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ ގެ މަތިވެރި ދާއިރާ

 

  ން:ވާހަކަެދއްެކވު ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

އަދި ރައްޔިތުްނގެ  ،އުފެދި ަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސ1932ީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 މަސްވެރިންެގ ޙައްުޤގަިއ އެންމެ  ،ހަދާ މަޖިލީހަކާގާނޫނު އި ކާހަރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ ސް އުފެދުނީއްސުރެ ެވސްމަޖިލި

ސް. ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލިރަްއޔިުތންގެ ވަނަ އިްއޒަތްތެރި  19ެއއް މަޖިލީހަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން މި  ވުނު ބޮޑަށް ަވކާލާތުކުރެ

 އެއާެއއްކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓަަކއި މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާްޞތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމައެކަމަށް .ރައީސް

ކުރީކޮޅުަގއި ސަރުކާރުން ފޮނުއްވީތީ ސަރުކާރަށް ެވްސ  މިހާ އިމަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނެއް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ

އުމުގެ މަސްވެރިންގެ ޙައްޤުގައި މި ސަރުކާރުްނ ޤަމިކަމުން މި  .ޝުކުރު އަދާކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު 

ޓަކައި މިއަުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް އެކަމަށް ވޭ.ބޮޑަށް ސާފު ވަރަށް އަޅުގަނޑަށް އްޔަތުކަންމިއްދޭ އަހަ

ކަޝްމީރުެގ  .މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު އަާދކުރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ލޮބުވެތި  އިއެންމެހަދިވެހި  އެއް. މުޅި މިބޮޑުވާ މައްސަލަ ވެސް ހަމަ ކަން މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ އަޅުގަނޑު

 ރައްޔިތުން ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވާ މައްސަަލއެއް. އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއަރާ އިދިކޮޅު ބައެއް މެންބަރުން މިއަދު ކޮންމެ 

 ަގއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމު އެ ،ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަމުންދާއިރުގައި  ގެހަތިޔާރެއް ކަމެއްަގއި ދީން ސިޔާސީ 

އުމަކީ ސީނުކަރަ. ިއއްޒަތްތެިރ ޤަ  މުސްލިމުްނނަށް އެންމެ ނިކަމެތިކޮށް ަކންތައް ކުރަމުންދިޔަ އެއް ތާރީޚުގައި ވެސް

ދަނީ  މި ނަށްމުސްލިމުން އުެޅންޖެހެމުންދާ ނިކަމެތި ހާލު އަޅުގަނޑުމެން އިގަނުމަހަކު އެތަ ކޮންމެ ރޯދަ .ރައީސް

ިއއްޒަތްތެރި  ؟ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނި އެްއެވސް އެްއެޗއްބޭފުޅުންގެ ވެިރކަމުގައި  . ކޮބަިއތޯ އެނޫސްތަކުން ފެންނަމުން

މިއަދު އެބޭފުޅުން  .ދައްކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ވާހަކަ ޖެހޭ މިއެބަމިއީ ޙަޤީޤަތް. އަޅުަގނޑުމެން  .ރައީސް

ދުގަނޭ. ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދިހަ ހާސް ތުަގިއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ލަތާ ވާހަކަދައްާކއިރު ޙަޤީޤަމަސްވެރިންގެ ޙައްުޤަގއި މި

ޑު ދިހަ ގުަނއަށް ތިމަންނަމެން ރޮކެޓު އިންޖީނު ައޅައިގެްނ މަސްވެރިްނގެ ުއަޅނދު ސްޕީ ،ރުފިޔާ ދޭނަމޭ ބުނެ
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ވީއިުރަގިއ  ސްވަދުފަސް އަހަރު އިމަށް އަރަބޭފުޅުން ވެރިކަ އަގު ދޭނަމޭ ބުނެގެން އެއަދި ބާނާ މަސް ހަމަ ،އިތުރުކޮށް

ވެސް ހަމަ ކުރީ ވައްކަން. އެހެނިހެން  މަސްވެރިންގެ އަތުން .ކަމަކީ ވަްއަކން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހަމައެކަނި ކުރި

ެގ 2018އިން  2016 !ރީ ވަްއކަން. މިއީ ޙަޤީޤަތް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދަންނަަވންތޯކުހަމަ ވެސް  ތަންތަނުން

ދައްކަނީ  އަިދވެސް މި ވެފަ.ހަތަރު ސަތޭކަ ތިީރސް މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުން  ޖެވެއްްށ ލަށް ހަމައެކަނި މިފްކޯއަނިޔަ

ފައިާސތައް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ  ަފއިސާތައް؟ އެ  ކޮަބއިޯތ އެ އެވާަހކަ. ބޭފުޅުން މަސްވެރިންގެ ަޙއްޤުތަުކަގއި އެ

ގަިއ 2018ނުޖެހުނީސް. ހޭ ތަކުލީފު އުފުލާކަށްންޖެއުފުލަޑުމެްނގެ މަސްވެިރން މިައދު އަޅުގަނ ،ނަމަ ދައުލަތުގައި ހުރި

 މިއީ ގެއްލުން.  ވެސް އަށް ސަޭތކަ ތޭރަ މިިލއަން ރުފިޔާ ހަމަެއކަނި އެބަޮއތް މިފްކޯއަށް ޚަރަދުކޮށްފަ. ހަމަ ދައްކަނީ

 އްޓަސް ހަމަ އެތުތައް މިހެން ފެންނަން ހުތަކުން ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތައް. މި މަޢުލޫމާޓިސްޙަޤީޤަތް. މިހިރީ ސްޓެ

ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަްތ  ،އިބޭފުޅުން އަދި ޅަފަތުގައި އޮތް ސަރުކާރެއް ބޮލުގައި މި ހުރިހާ ޒިންމާތަކެއް އަޅުވަ 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިނގޭތޯ. ވޭ  ވެސް ޅުގަނޑު ލަދުގަނޭ. ައޅުގަނޑު ދެރައަ  ގައިއޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަދަްއކާތީ ޙަޤީޤަތު

ދިނުމަށް ޓަކައި ހަމަ ޔަޤީނުންެވސް އަގު ހޯދައިމަހަށް ހަމަންަނށް މަސްވެރިން ބާނާ އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރި

އަދި ދިވެހި ރަްއޔިތެްއ  އް،ސެ އީވެސް މަޖިލީހުގެ ރަ ގައިތާރީޚު އުުމގެޤަތިކުރާ މަސައްކަތަކީ މި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި އެކަމަށް ކުިރ އެއް ރަީއސް. އެކު މަަސއްކަތްގަަދއަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާވެސް މަސްވެރިްނގެ ޙައްުޤަގިއ އެންމެ ވަރު

 .ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްުޝކުރު އެދުމާއި  ޓަކައި މަނިކުފާނަށް ވެސް ައޅުގަނުޑގެ އިޚްލާޞްތެރި ހެޔޮ 

 ކޯއަށް ކިރާލުމުަގއި ހުރި އާދެ މިފް؛ ނުލިބެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ބާނާ ަމސްކޮޅު ސަުރކާރުގެ  އަގު ންނަށް ހަމަމަސްވެރި

ގާ ކުންފުންޏަކަށް މިފްކޯއަީކ ޒަމާުނއްސުރެ ފެށިގެްނ ވެްސ ެގއްުލމުގައި ހިން  ،އަުގ ނުލިބެނީމަދަތިކަން. ބާނާ މަހަށް ހަ

ގައިުމވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މިފްޯކއަީކ ގޮުތަގއި ހަމަ ގެކަމެއް ޖެހޭފުރަތަމަ ކުރަން ވާތީވެ. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ

މުންދާ ކުންފުންޏަކަށް އެ ކުންފުނި ބަދަލުކުރުން. އާދެ، އެގޮތުން ސައްކަތްތަެކއް ކުރަފައިދާކުރަނިވި މަ ،ކްޓިވް ޕްރޮޑަ

ސް މިފްކޯގެ އެތެރޭަގއި ހުރި މިހާރުން މިހާރަށް ވެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ

ޓަކަިއ ުކންފުންޏަކަށް ހެދުމަށް ކުރާނިވި މަސައްކަތްމިފްކޯައކީ ފައިދާކުރަ ،ށްމައްސަލަތައް ޙައްލުކޮއެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް 

އަދި އެ މަސް  ،މިފްކޯއަށް ސަތޭކަ ޓަނު މަސްގަނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގެންނަން.ވެސް އެބަޖެހޭ ބަދަލު އެތަނުގެ ބޮޑީ

އިން ދާއިުރަގއި އެ  ނީ ތައިލެންޑަްށ. އެކޮޅަށްދަގޮތް އެނގިލަްއވާތޯ؟ އެ ބޯޓަށް މަސް ބަރުކޮށްގެން  ވާއި ބޭރުކުރާއިރުގަ 

ނާޭދ އަނބުރާ ރިޖެކްުޓވާ މަހެއް ވެސް  ވާނީ؟ފައިދާ ިއންތިންބައިކުޅަ ދެބަިއ ވަނީ ިރޖެކްޓު. ދެން ކިހިނެއްތޯ އެ

 މިއީ ޙަޤީޤީ މައްސަލައަކީ. ައޅުގަނޑުމެން ވީ ސާ.މި ލިބެނީ ފައި 33ބޭ. %މިކޮޅަކަށް. ެއއަށް ފައިސާެއއް ވެސް ނުލި

 ،އެގޮތުން އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ .ަރން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމި މައްސަލަތައް ޙައްލުކު

ގެ މަްސވެރިކަމަކީ ފިލަނޑާއިއާެދ، ހު  ؛އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުަގއި ލަނާޑގެ ަމސްވެރިކަމަކީ ވެސް 

ހުރި މިއީ ވަރަށް ފައިދާ .އްއްކަތެ މަސަ ންޖެހޭއާާލކުރަ އިވަ ދިރު ވެސް ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އެ ސިނާޢަތް
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އަުޅގަނުޑމެން މިފަދަ ބިލަކަށް  ،މިފަދަ ބިލަކަށް ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ،މަސައްކަތެއް. އެހެންކަމުން

 ގެންނައިުރ...އިޞްލާޙު

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 .ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ގެދާއިރާ އަލިފުށީމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  އްެކވުން:ާވހަކަދެ ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ގޮތަށް ހެދިފަިއ  މަސްވެިރކަމުެގ ިބލަކީ ވަރަްށ ޒަމާނުްއސުރެ ަޒމާނާ ނުގުޅޭއާދެ، ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޫނީ އާ ބިލެްއ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެްއ  ،ނަ އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުންމިހާރު މި ބިލަށް ގެން، ދުއޮތް ބިލަކަށް ވީހިނ

ގުޭޅ  މަސްވެިރކަމާ އިގަހުވަނަ މަޖިލީ 18ސް ލިބިގެންދާނެކަން ކަށަވަރު. މިދިޔަ ވެ ގަިއމުދިވެހި މަސްވެރިކަމަށް ހަމަ

ކަންތައްތައް ހުރިކަން ުޅކުަރންޖެހޭ އިތުރަށް ރަނގަ އިބިލުގަ އެ ،މިތަނަށް ހުށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސްބިލެއް އަުޅގަނޑު 

ައޅުގަނުޑ  ،އޮތް ބިލަކީ  ތަނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ުރ އަނބުރާ ނެގުމަށްފަހު، މިހާރު މިއޭ އެ ބިލު ގަބޫލުކުެރވިގެން

ަގއި އޮތް ބިލެްއގެ ގޮތު އި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުެރވިފަގޮތަށް ދެކޭގޮުތގައި މިހާރުގެ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް ފެތޭ

އެުކ ތަކާ ދުކް ގާނޫނެްއގެ ގޮތުަގއި، ގާޫނނީ ބާރުތައް ގަާވއިވޯ ގަބޫލުކުެރވެނީ. މި ބިލަކީ ފްރޭމްއަޅުގަނޑަށް 

ބިލެއް. ގިަނ  އޮތް އިެލވިފައިގޮތަށް އެކުަލވަ މަގުފަހިވާ، ެލވިގެން މަސްވެރިްނނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށްއިއެކުަލވަ

ެއކު ނުަގވާއިދުން ިމ އެއާގައިމު ވެސް މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދޭ. ހަމަގެ ސަބަބުން ހަމަފަސޭހަތަކެއް މި ބިލުލުއި

ލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ފަހިގެން އެބަދޭ. ަވއިރާއްޖޭަގއި ކުެރވޭ މަސްވެިރަކން ހުއްޓު

ގާޑަށް ވެސް އަދި ފިޝަރީޒް ސްޓް ކޯށް  ފަރާތްތައް ހުއްޓުވުމަކުރާޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ، ގަާވއިދާއެގޮތުން ބަލާއިރު

އަށް ވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުގެ ތެރެއިން ލިިބގެްނދޭ. ބޭރުގެ ބާޒާުރގައި މަހުގެ މިނިސްޓްރީ

މުގެ ގު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކުރުބޮޑެތި އަ  ،ރުމަށްޓަަކއި، ިއޝްތިހާރުކޮށްކުބޮޑު ވުރެއަގު މިހާރު ހުރި މިންވަރަށް

 މިހާރު ކުރިން އޮތް ގާނޫނާ ،އަޅާބަލާއިރު   ސަބަބުން ލިބިގެންދޭ. މިހާރު ކުރިން އޮތް ބިލާފުރުޞަތު ވެސް މި ބިުލގެ

ްސ ހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހަމަަގއިމު ވެ ޚިލާފަށް އޮތް ބިލުން ބައިނަލްއަުގވާމީ އުސޫލުަތކާބަލާއިރު މިހާރު އަޅާ

 އިފަހަރުގަެއކު ނުަގާވއިދުން މަްސވެރިކަންކުާރ ބޯޓުއެއާދާކަން ގަބޫުލކުރެވޭ. ހަމަދިގެންއްުލ ހޯޙަގާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިްނ 

ޑް ނޭޝަން މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ބަލާއިރު ޔުނައިޓެ ޢަމީހުން މިހާރު ެކޔޮޅުްނ ފަދަ މީސް ތިބި ފަޅުވެރިންނާއި

ދޭތެރޭގައި  ފަރާތްތަކާދަ މުން މިފަގޮތަށް އޮތު  ސީސްގެ ގަާވއިދުތަކަްށ ނުފެތޭކޮންވެންޝަން އޮން ލޯ އޮފް ދަ

ހައްޔަރުކުެރވޭ  އިއިުތރުން ހިފައަޅަންޖެހޭ ގޮތްަތއް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަަށަވރުކުރެިވގެންދޭ. އަދި އޭގެ ފިޔަވަޅު 

ޕޮލިސް  ،އަށްކުރުމަށްޓަކައި ޕީ.ޖީވާޢުމެދު ދަ  ކަންކޮްށގެން، އެ ަފރާތްތަކާފަރާތްތައް ނުގަވާއިދުން މަސްވެރި
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ށް ެވސް އިތުުރ ލުއިތަކާިއ ފަސޭހަތައް ލިިބގެން އެބަދޭ. ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިހެން ހެދިގެން އަންަނ އަރވިސް ސަ

އޮންނާކަށެއް ނުޖެހޭ.  އިލިޔެިވފަ އިބިލުތައް ގާނޫނަކަށް ވެގެން އަންނައިރު އަލިފުން ޔާޔަށް ހުރިހާ ކަމެއް އޭގަ

 ިއ؛ކުރަން އިންނަ ވާހަކަ އެއީ ބިލުތަުކގަތްޖާޟާހާޤަގަނޑުަގއި ފިލާފަސްޮކޅުގެ ފެންރިކަން ކުރާ އުޅަނެދްއގެ ކޮޅުމަސްވެ

ސް މާނައެއް ވެ ގައިމުއިންނަ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެއީ ބިލުތަކުގައި ލިޔަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނުޑ ހަމަ

 ،ވާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންާގނޫނަކަށް ވެގެން އަންނައި ްއޔާެވއްޖެ އިގައަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ ބިލެއް. ނުކުރަން

ގޮތަށް ެއ ބިލުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަްށ  ހިމެނޭ ކަންތައްަތއް ކުުރމަށް މަގުފަހިވާ ަގއި 19ޚާއްޞަކޮށް އެޖެންޑާ 

ަގއި ފާހަގަކުިރ  19ޑުމެން ެއޖެންޑާ ތުން އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާއިރު އަުޅގަނކަމަށް. މި ގޮ ޖެހޭންއޮންނަ އިމަގުފަހިވެފަ

ފަހަރަށް ދިވެހިން މަސް ވިއްކުމަށް އުޅަނދު ގެމިގޮތުން ބޭރު ންތައްތައް ހުރީ މި ބިލުގެ ތެރެއަށް ވަދެފަ.ގިނަ ކަ

ޝޯ ފްދުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތކާިއ، އޮޕްލާންޓު ހެޕްލާންޓު، އައިސްދޮށު މަސްދިއުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތކާއި، ގޭ

އުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް މަސްިވއްކުމަްށ ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަާކއި، ޤަ ާކއި، ބޭރު ފޯމް ހެދުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަޕްލެޓް

ން ފަހިވެގެން އެބަދޭ. ރ މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުމެރިކަލްޗަ

އި ހިމަނަންޖެހޭ ގައި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްލުމަށްޓަކަކްޓްރީ އުފެއްދުމަށްޓަަކއި، ިމ ބިލުގޭދޮށު މަސް ފެ ެއކުއެއާހަމަ

ން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ދީ ކޮމިޓީ ޞާތިޤްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އި ؛ކަންތައްތައް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ

 ،ށް ވަދެކުެރއްިވ ގިނަ ަކންތައްތައް މި ބިލަފާަހގަ އިތާނގަމި ންން އަންަނއިރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދިރާސާކުރެިވގެ

 އި ދިމާވެފަ ފުރިހަމަވެގެން ގާނޫނަކަށް ވެެގން އަންނައިރު އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މިހާރު މަސްވެރިކަމަށް

 ކަމަށް.  ންދާނެއްލެއް ލިބިގެޙައޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކަށް ބޮުޑ 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 .ޙުސައިންސަޢުދު  މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ގިލީވިލިނ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބެހޭ ބިލެއް،  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްެވރިކަމާ

ފަހުކޮޅުްނ  1970ނުން ވެސް ޤީމަ ޔަދަންނަވަން. ހަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުގެ ސަުރކާރަށް ކަމަށްޓަކަިއ، މިއަދު

ހިސާބަށް ތު މިހާޢަމި ސިނާ، ދިވެހި މަސްވެރިން އިލެވުނު ގާނޫނެްއގެ މަތީގަ އިއެކުަލވަ  އިރުގަ ފެށިގެން، އޭ

ވަީނ  ވެރިން މިވެހި މަސްރަނގަޅު ހަރުދަނާ ގާނޫެނއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ދި  ޖެހުމުގެ ސަބަބުންއަންނަން

. އިއްޒަތްތެިރ ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ ތަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް މިޢަމަސްވެރިކަުމގެ ސިނާ ވެހިާރއްޖޭގެވިހާލެވިފަ. ދިވިއްސި 

ހިން އަމިއްަލއަށް ިބނާކޮށްފައިވާ ވަރަށް ވަުރގަަދ ތަކީ ިދވެހީން ދިވެޢަިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާ .ރައީސް
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ތެއް ނެތްކަން އަުޅގަނުޑ ޢަ އުމެްއގައި މިވަުރގެ ސިނާޤަސް ެތއް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ެއއްވެ ޢަސިނާ ވެރިކަމުގެމަސް

. ދިވެހި ތިވެފަވަނީ ކުރިމަ ހަމައަށް އަިއއިރު ަވރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް މި މިއަދާ ،ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެސް 

ރިވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. ރަކާތްތެތުގައި ހަޢަނުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ ނުފެނޭ. ޒުވާމަސްވެރިން މިއަދު އަުޅގަނުޑމެންނަކަށް

ން އަުޅގަނޑަށް އިލުމުން މިއިމި ބިުލ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިާވއިރު މި ބިލަށް ބަލަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގޮތަްށ  އޮތް  ގާނޫނަކަށް މިމި ބިލު ،ކީ ކަމަ ތެެރިއން އެއްކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އޭގެ ފާހަގަވާ ދެތިން

މަލުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޢަވަނީ ިފޝަރީޒް މިނިސްޓަރު  ޔާ މި ނުވޭ ގާނޫނަކަށް ވެސް. މިއްވެއްޖެ 

 ،ބެހޭ އުސޫލުތައް މިކަމާ ،މި ބަޔާންކުރަނީ އި ކޮންމެ މާއްދާެއއްގަ ތްވަނީ. މީގެ އޮ ކަށް މިމެނޭޖްމަންޓު ޕްލޭނަ

މަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުގައި ވެސް މި ޢަމިހާރު އޮތް . ވާނޭންމުކޮށް ގެޒެްޓކުރަ އްއާ  އިކަނޑައަޅާފަ  ނިސްޓަރުގަާވއިދުތައް މި

ކަމެްއ ކަމަށް ވިަޔސް މިނިސްޓަރު  މެއް ކަމަށް ވިަޔސް އަިދ މި ގާނޫނުަގއި އޮތްކަ ނެތް އި މި ގާނޫނުގަ  ،ބުނަނީ

 ަބއޮތް މިނިސްޓަރަށްކޮށްފިްއޔާ ހަމަ ެއ ބާރު އެގެެޒޓު .ންމަލުުކރަޢަ އުސޫެލްއ ހަދައިގެން އެކަމަށް އި،ގަާވއިދެްއ ހަދާފަ

 އިގެނެސްގެން އެ ބިލުގެ ކޮންމެ މާއްދާއެއްގަ  ، މިހާރު އަލަށް ބިލެއްމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުގައި. އެހެންވީމާ ޢަ މިހާރު 

ފްޝޯ އޮ ؟ތަފާތެއް ހަމަ ުކރިއެކޭ މިހާރެޭކ ކޮބައިޯތ ެއއްވެސް  ލަތް ދޫކޮށްލީމާވަސީ ،ވަކިން ިމގޮތަށް އިޚްތިޔާރު

ޮކންމެ ނަމެއް ކިޔަސް މިކަން ކުރަން ހަމަ މިހާރުގެ  ،ސްވެރިކަމުގެ ޕްލާންޓާތަ ގޭދޮށު މަފޯމެއް ނުވަޕްލެޓް

ެއކަން ކުރުމުގެ ުހއްދަ އެަބއޮްތ  ުއސޫލެއް ކަނޑަެއޅީމާ އިއޮންނަ އުސޫލަކުން ގަާވއިދެްއ ހަދާފަ މިނިސްޓަރަށް ވެސް

ބެޭހ  މަސްވެރިކަމާ ަޔން މިއީނުކިއަުޅގަނޑު  . ނޫންބިލެއް އީމި .ގާނޫެނއް ނޫން އީ، މިމާ ހެންވީމިހާރުގެ ގާނޫނުަގއި. އެ

ޒުވާުނންނަށް މި މަސްވެރިކަމުގެ . ތެރޭަގއި އެބަހުރިއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް މީގެ .ބިލެކޭ

ނިޒާމުތަާކއި،  ާފގެ ދަރަޖަ ކަށަވަރުކޮށްދޭނެށް ވަޒީހަރަކާތްތެރިެވޭވނެ ގޮތްތަކާިއ، ދިވެހި މަސްވެރިންނަތުގައި ޢަސިނާ

ވާންޖެހޭ ތަކަށް ރިޮކގްނައިޒް ވަރުކޮށްދޭެނ އުސޫލުތަކާިއ، އަދި ިދވެހި މަސްވެރިާޔއަކީ ބޭްނކުޕެންޝަން ކަށަ

 މަސްވެރިންނަށް ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ިދވެހި  ،މަސްވެރިެއއްކަން ކަަށވަރުކުެރވޭނެ ގޮތްތަާކއި

އިމުކުރެވޭނެ އުސޫލުަތކާިއ، ޤާއުެލއް ޙަފަހަރުގައި މަސްވެރިޔާއަށް ރައްކާތެރި މާދޯނިވަރުކޮށްދޭނެ އުސޫލުަތކާިއ، މަސްކަށަ

މެ މުހިންމު އެއް ބާވަތަކީ ހަރަކާތްތެރިވާނެ މިންގަޑުތަާކިއ، އަދި މަސްވެރިކަމަށް އެން  އިތުގަ ޢަމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ

ސަލާމަތާއި  އިކަނޑުމަތީގަ  ،ގޮތްތަާކއި ކާކުެރވޭނެއެްނ ރައް ،ކުރެވޭނެ ނިޒާމުތަާކއިލާއެންވެިރކަން އާ  .ވެރިކަންއެން

މަްސވެރިންނަކީ ވަަރށް އަވަހަށް ަވޒީފާ ގެއްޭލ  އިއެީކގައެއާ އަދި ހަމަ، ުއޅެޭވނެ ގޮތްތަކާއި  އިެއކީގަ  ރައްކާތެރިކަމާ

. ހަށް ނުދެވޭނޭ މިއަދު މި ދޯންޏަކުން މަ ، އާނ!ފާނެނެއެީރމަ މަސްވެރިޔާ އަެނއް ދުވަުހ ބުެކޔޮޅު ހަމަ ހިތަށް .އްބައެ

ަވީޒފާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙަްއޤުތައް ކަށަވަރުކުެރވޭ މިންަވރަށް މަސްވެރިންނަށް ވެސް . ޖޮބްލެސްވީ މަސްވެރިޔާ

 މަސައްކަތްތެރިންގެ ަޙއްޤުތައް... 
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .އިބްރާހީމް ނާޒިލްންބަރު މެރި އިްއަޒތްތެހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ދޫތަހި

އަގު ލިބޭނެ މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން އަބަުދެވސް މި އެދެނީ

 .ރަީއސް ންދޭ. އިއްޒަތްތެރިވެސް އެބަ ފަހިވެގެ  ފުރުޞަތެއް ރިހާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުގޮތް ހޯދައިދޭން. މި ބިލުން 

ދޯނި ޮބޑު ކަންނެްއޔަށް ޮގއްސަ ަމސް ބާނައިގެން އަިއސް. އެ  15ތް މިއަދު ވެސް ހުޅުމާލޭ ބަނަދރުގައި އެބައޮ

ޓަނު މަހަީކ އެއިން ހަތަރު  ،ޓަުނ މަސް ބާނައިގެން ައއިއިރުފަސް ދޯނި  ދިހަދޯނިފަހަރު ބޭނި މަހުގެ ތެރޭގައި 

 އަގު މިމަހަ ،ބަރުދަނަށް ބަލާއިރު. އެތަނުން އެންމެ ޓަނެއް ތިރީސް ކިލޯއިން މަތި ،މަސްތިރީސް ކިލޯއިން ދަށުގެ 

ޭތކަ ގްރާްމ ސަ ނަާވވީސް ކިލޯ ނުވަ، އިރު ޅަސް ުރފިޔާއަށް ލިބޭދޮފަސް އްޔާތިރީސް ކިލޯއިން މަިތން ވެއްޖެ . ލިބެނީ

ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަޖެހޭ  އިބިލުގައެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން މި . ރުފިޔާ ލިބެނީ ތިރީސް ފަސް ހުއްޓަސް މި

އަށާރަ ކިޯލއާއި ، ކަާމއި އެއީ ަވކި މިންގަނޑެއް، ށާރަ ކިޯލއިން ފެށިެގން ދަށްއަ ؛މަސްތަުކގެ ަސއިޒު  ،ފާހަގަކުރަން

މަތިން އަުގ ލިބޭނެ   ިކލޯއިންތިީރސް ،މަތިން ެއއަށްވުރެ ،ެއއީ މެދު މިންގަނޑުކަާމއި އި ދޭތެޭރގަ ތިރީސް ކިލޯއާ

 ވަރަށް ގިނަ މަސްވެރިންނާ  ވެސް  ކަމެއް ެއއީ. އަުޅގަނޑު މިއަދު މަްސވެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް އެދޭ. ގޮތެއް

 އީއަގު ލިބުން. މި ދުވަސްކޮޅަކީ މިއެދުމަކީ އެ މީހުން ބާނާ މަހަށް ހަމައެދޭމީހުން  ވާހަކަދަްއކައިފިން. އެ

ދޭތެރޭގެ މަސް ގިނައިން ބޭނޭ  އާއި އަށާވީސް ކިޯލއާލޯއަބަދުވެސް ފަންސަވީސް ކި ށްމީހުންނަ ކަންނެއްޔަށް ދާ ބޮޑު

. ުމގައި ަކންނެލީގެ މަސްވެރިކައާދޭ ެއގޮތަށް ބޮޑުފަސް މަސް އެބަ ،ންމެ އަހަރަުކ ވެސް ހަތަރު މަސްދުވަސްކޮެޅއް. ކޮ

ބިލުްނ  އަގުބޭނުންވާ ހަމަ  އަބަދުވެސް ވެރިންއަުޅގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ މަސް އިއެކީގަ  މިހެން މިކަން އޮތުމާ

އަުޅގަނޑަީކ ައއްޑޫ އަތޮޅަށް ނިސްބަްތާވ  .ތްެތރި ރައީސްންކޮށްދޭން. ިއއްޒަޤީމަްސވެރިންނަށް ޔަ ގެއަޅުގަނޑުމެން

 ޮއވޭ  އިބަނދަރުކުރެވިފަ  އި ފެށިގެން ވެްސ ައއްޫޑ އަތޮުޅގަ އަްއޑޫ އަޮތޅު މީހެއް. އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ކުަޑ އިުރއްސުރެ

 އެ ބޯޑު ެވއްޖެ މިހާރު ދެތިން މަހެއް ،ެވްސ އޮވޭ. މިދިޔަ މަސްބޯޓެއް. އަބަދު ބޯޓެއް، މަސް ިކރާނެމިފްކޯ މަސް

ގެ ައއްޫޑ އަތޮުޅ ހިސާބުން ނކަންބޮުޑވުމެއް އެއީ. މާދަމާ ކަންނޭ އެތަނުން ނުފެންނަތާ. މަސްވެރިންގެ  ވަރަށް ބޮޑު

 އި މަސްވެރިން އަޅުގަނޑު ކައިީރގަ ގޮެތއް ނެތް. މި ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް މަސް ބޭނެން ފެށޭނީ. މަސްކިރޭނެ އެއްވެސް

އެއީ ުހވަދޫ އަތޮާޅއި،  ،ޚާްއޞަކޮށް ދެކުނުގެ މަްސވެރިްނނަށް ؛ޔަޤީންކަން  މުގެކަރޭނެމަސް ކި  ،އުސޫެލއް. ބުނޭއެބަ

 25މިދިޔަ  .ންއޮންނަ އިފަހިެވފަ އްމަސްވެރިންނަށް ެއބަޖެހޭ އެ ފުރުޞަތުތަ ހިސާބުާޅއި އެހާއަތޮ އަްއޑޫ އަތޮާޅއި، ލ.

ކީްއވެޯތ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ނެތީ އިއެތާނގަމިހާރު އެ ބޯޓު  ިއ،އި އެތާނަގއި އެ ބޯޓު އޮވެފަރުގަ އަހަ

ތާއެއްގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެްނ ސުވާލުކުރަން. އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރަްނ. މިދިޔަ ދެތިން ހަފު
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ޅުގަނޑު ވެްސ އެ ކޮމިޓީއެްއގައި ހިމެނޭ  ރައީސް އައިްއޒަތްތެރި ފަސް ގަރާރަކަށް. ށްފިން ބަހުސްކޮ އިމިތާނގަ

ބެހޭ ވުޒާރާތަކުގެ އިްސ  މަސްވެރިކަމާ ،ބެހޭ ބެހޭ ވަޒީރުންނާއި، މިކަމާ ައޅުަގނޑުމެން މިކަމާ އިދީ ކޮމިޓީގަޞާތިޤްއި

ޔާ މި ބިލަށް އިތުރު އަުޅގަނޑުމެން އިރާަދުކރެއްިވއް އިގަ ެއކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލާ ،ސުވާލުކޮށް ވާހަކަެދކެވި ބޭފުޅުންނާ

 ުޝުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  .ނަވާލަންކަމުގެ ވާހަކަ ދަންއް ގެނެސްދޭނެފުރިހަމަކަމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ދަމޫމަޙް  ޖީހާން މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހިންނަވަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްވެިރކަން ކުިރއެރުވުމަށާިއ، މަްސވެރިންެގ  ށްިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހިތުޝުކުރިއްާޔ 

ޓަަކިއ ނާުރގެ ގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށް، ލޭިދވެހިންގެ ލޭނާރު ދިއަ ދިނުމަށާއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަަރކުކޮށް

މަޝްވަރާ މީގެ ކުރިން ދުވަަހކު ވެްސ ނުކުެރވޭ ވަރަްށ މި  ،ވަރަށް ނުކުރެވޭއި ެވސް ބަހުސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގަ 

އިން ދައުލަތުގެ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތަާކއި ޢާރީޛަގައި ގާނޫެނއްގެ މަޖިލީހުން ކޮށްފި. އަދި މި ވޭތުވެދިޔަ ތާނ

އްޞަ ގޮތެްއަގއި ޚާ ،ރަްއކާތެރިުކރުމަށް އި ގެ ގޮުތަގއި ދަމަހައްޓަކަން އޭ މަސްވެރި ،ވެރިކަން ކުިރއެުރވުމަށްސްމަ

ހުރިހާ ގުޅުންހުރި  ދުނިޭޔގެ މި ކަމާ ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ކުރެވޭ ޒާތުގެ މަްސވެރިކަމަކީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

 ،ުތގެެއންމެ ދެމެހެއްޓެނެވި ޒާ އީ ކުރާ ގޮތުަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މިއްޔާަތުކން ވެސް ފާަހގަޢިޖަމު ވުޒާރާަތކުންނާއި

މަްސވެރިކަން މީގެ ާޒތުގައި ިދވެހި މަސްވެިރކަން ، އެންމެ ރައްޓެހި ބާވަތުގެ މަްސވެރިކަން. އެހެްނވީމާ ޓާށްތިމާވެ

ެއ ސިޔާސަތުަތކުެގ  ، ކަނަޑއަޅައި ސަުރކާރުން ސިޔާސަތުތަެކއް ދިވެހިން މަސްވެރިކަުމގެ ގޮުތގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަަކއި

ން ހުށަހަޅާފައިާވ ގޮތުެގ މަތީ އެްއގޮްތވާ ކޮށްފަިއވާ ިސޔާސަތުތަކާން އެްޑވޮކޭޓް މް.ޑީ.ޕީގޮތެްއަގއި، އެ ޚާއްޞަ ؛ށުންދަ

ޕީ ްނ ބައެްއ އިިދކޮޅު އެމް.ޑީ.އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަ .މި ބިލަށް އަުޅގަނޑު ނުހަނު ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

މަސްވެރިކަމުެގ  އީނުވާތީ. މިބާވަތް ރަނގަޅަށް ފަހުމް  ގާނޫނުގެ ޒާތް ނުަވތަ މި ،ނޫން މެންބަރުންނަށް މި ބިލުގެ

ކުރާނެ ގޮތުގެ ސަރުކާރު ސިޔާސަތުަތކާިއ، ދެނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މަސްވެރިކަންއިަކނޑައަޅަ  އިންކް ބިލެއް. މިވޯފްރޭމް

އެންްޑ  ނޭޖްމަންޓްމެ ،ްނތައްލިއުޝަިރޒޮ ،ނެރޭ ިސޔާސަތުތަކާއި ކުރިއަށް  ަމޖިލީހުން ،ދުތަކާއިޢު.ޕީެގ ވައެމް.ޑީ

. ިއއްޒަތްތެިރ ކް ބިލެއްވޯފްޭރމް އީއިްނ މި ފައްތައިދެނީ. މިޢާރީޛަެކއްގެ ެތރެއަށް މި ބިލުގެ ވޯރީ ފްރޭމް ރެގިއުލޭޓަ

ވަނަ  11ޚާއްަޞކޮށް  ،ާލިއރުއިބަލަ އި މި ހުރި ަބއިތަކަށް ރަނގަޅަށްރައީސް. އެހެންކަމުން އަުޅަގނޑުމެން މީގަ

 ކަނަޑއަޅަންޖެހޭވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމުެގ ބާވަތްތައް  11 ރު،އިލާއިދާައށް ބަލަވަނަ މާއް 12އާއި މާއްދާ

 ދެމެހެއްޓެނެވި މަސްވރިކަން ކުެރވޭނެ ރާއްޖޭަގއި ،އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާހުރިޢާރީޛަކަމަށް އެބަބުނޭ. މީގެ 
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ޚިލާފަށް  ގާނޫނާ ން؛އަދި ަމސްވެރިކަ އި،އަގު ލިބޭނެ ގޮތަކާ ހަށް ހަމަމަ ،ނެލިބޭ އަގުގޮެތްއގައި ހަމަ ޚާއްޞަ ؛ތްތައް ގޮ

މީެގ . އަދި ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ .ކުރެވޭ މަްސވެރިކަން ހުއްުޓުވމަށް އެޅެންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅުަތއް އެޅިގެންދާނެ

އޮތީ މަސްވެރިކަމުެގ  މި ރި ަރީއސްވަނަ މާއްދާާއިއ ވިދިގެން ިއއްޒަތްތެ 11ވަނަ މާއްާދގަިއ ހަމަ  12ދަށުން 

 ލަންޖެހޭނެއިގުޅުވަިއގެން އެކުަލވަ ބާވަތްތައް ކަނަޑއެޅުމަށްފަހު މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓު ޕްލޭންތައް މި ދާއިރާތަކާ

ުޑ ނގަޅު އަ .ގޮތުން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ކޮށްދިނުމުގެމިއަށް މަުގފަހި ،ވަނީ މި ކަމަށް މި ގާނޫނުަގއި ބަޔާްނޮކށްފައި

 ަވޒީފާެގ ކީއް ކަމަށް، މަސްވެރިކަމަމަސްވެރިކަމަކީ ޕްރޮފެޝަނެ އިންޢާރީޛަމި ބިލުގެ  ،އެންމެ އުފާކުރާ ކަމަކީ

 ާޚއްޞަ  ؛ކުރުަމށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާތީ މިއަށް އަުޅގަނޑު ދާއރާތަކުެގ ތެރެއިން ާދއިރާެއއް ކަމަށް ެރކޮގްަނއިސް

ކުރުން ނުވަތަ ދެނެގަތުްނ އެއީ މި ގާނޫނުގެ އެންމެ ގެ ދައުރު ރެކޮގްަނއިސްމަްސވެރިކަމުަގއި އަންހެނުންތެްއގައި ގޮ

ގެ ތެރޭގަިއ، މައިގަނޑު އަސާްސތަކުގެ ތެރެއިން އަާސސެްއ ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެންދާީތ ތަކުމުހިންމު އަސާސް

ތަކެްއ ކަށި އަދަބުވަނަ ބާބުން ވަރަށް ވެސް ހަރު 7ބާބު. ވަނަ  7ޞަ ގޮތެްއަގއި އަދި ޚާއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވާ ގޮތަށް ންއްޭޖގެ މަްސވެރިކަމަށް ެގއްލުދިވެހިރާ ،ދަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑަގއި ނުަގާވއިދުން ކަނޑައެިޅގެން މި

 ކަންތައްތައް، ޓަަކިއ ކުރަންޖެހޭށްއެކަން ހުއްޓުވުމަ ،ޚިލާފަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސްވެރިކަމާ

ިއއްޒަތްތެިރ  .ަކ ވެްސ ވަރަްށ ސާފުެވގެން ބަޔާންެވގެންދާތީތަްއ، ގެންނަންޖެހޭ ނިޒާމުތަކުގެ ވާހައަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު

 ހުރި.އަުޅގަނޑުމެން ކޮިމޓީގައި މިއަށް މަްޝވަރާކުރާިއރު ވިސްނަންޖެހޭ ބައެއް މުހިންމު ކަންތައްތައް އެބަ .ރައީސް

ކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ ޕެންޝަންގެ އިސްައޅުގަނޑުމެން ެރކޮގްނަ ޕްރޮފެޝަނެއް ކަމަށް  މަްސވެިރކަމަކީ ،ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި 

މިކަންކަން ހިމެނިގެން ދިޔުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދެޭކ  ،ވަޒީާފގެ ދަފްތަރަކާއި  ،ޙައްޤާއި

 ސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ  އާދެ، ؛ ވެސް މި ބިލުގައި އިތުުރންވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަވގުތު ހަމަވީ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ބިލަށް ބަހުސް

ބަސް ފަހުބިލުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދޫ ދާއިރާގެ ވަނީ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިަހވަންއަރު މި

 ވިދާޅުވުމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

ވަީނ  އާދެ! މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، ބަހުސްގެ މަރުޙަާލ މިހާރު ނިމިފައި މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 32ދިވެހި މަްސވެރިންެގ  އީށްލަންޖެހެނީ މިލުގެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ފާހަގަކޮދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަުމެގ ބި

މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް އައިއިރުަގއި މިއަުދގެ ސަރުކާުރެގ  .އަހަރުގެ ދިގު އިންތިޒާެރްއގެ ނިމުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް
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ވެްސ މަީކ ެއއީ އިްއތިފާޤެއް ނޫން. އަބަދު ެއމް.ޑީ.ޕީ އޮތު ގައި ގެ މެޖޯރިޓީއެމް.ޑީ.ޕީ އޮތުމަކީ އަދި ިމ މަޖިލީހު

ކުރާ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ފިކުރަކީ މި ޤައުމުގަިއ ންނާއި މަސްވެރިންގެ ޙައްުޤަގއި ވަކާލާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސަްއކަތްތެރި 

ިއއްޒަތްތެިރ  ވެރިންނަށް، ަނއިފަރުގެ ާދއިރާގެ ަނއިފަރުގެ މަސް  ،އެމް.ޑީ.ޕީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ

މީދެއް. ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އްމި ބިލަކީ މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮތް އު ،ކަށް ވިޔަސްމެންބަރު އެއީ މަލާމާތަ

. އެ މީދެއް. މި ބިލުްނ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ވީ ވަޢުދުތައް ުފރިހަމައަށް ފުދިގެންދާނެއްއޮތް އު 

ތުރު ފުރިހަމަ ބާޒާުރގައި ިދވެހި މަސްވެރިކަމަށް އި ލިބިގެންދާނެ. މި ބިލަކީ ދުނިޔޭގެ މީރުކަންވަޢުދުތަކުގެ ފޮނި

 ޓާ ށްމި ބިލުން ދިވެހި މަސްވެރިކަމަކީ ތިމާވެ .ންކަމަކާއި އިތުބާރެއް ިލްއބައިދޭނެ ބިލެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްޤީޔަ

މި ބިުލ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ންކޮށްދޭނެ. ޤީވެރިކަެމއްކަން މުިޅ ދުނިޔެއަށް ޔަރަށްޓެހި، ދެމެހެއްޓެނިވި ަމސް

ކުރެިވގެްނކަން، ބެލެހެއްޓިގެންކަން. ރިޕޯޓު ،ެއއްގޮތަްށކަން ގާނޫނާކުރަނީ ދިވެހިން މަސްވެރިކަން ،ންކޮށްދެނީޤީޔަ

ޚިލާފަށް ކުރެވޭ މަސްވެރިކަްނ  ދިެވހި ކަނޑުތަކުގެ ގާނޫނާ ،މި ބިލު ކަށަވަރުކޮށްދެނީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިއއްޒަތްތެިރ  .ގޮވުންތައްއާދޭހާއެކު ޮގވަުމންދާއްޔާތަަކކުން މިހާރުވެސް ޢިނަ ޖަމު ގިވާމީގުއްޓުވާނެކަން. ިމއީ ބައިނަލްއަ ހު

ނާޢަތަކަށް ހަދައިދޭނެކަން. ސި ނާޢަތަކީ ވާދަވެރި ސިގެ މި ބިލުން ކަަށވަުރކޮށްދެނީ ދިވެހި މަސްވެރިކަމު  .ރައީސް

މި ބިލުން  .އީސް. އިއްޒަތްެތރި ރައަގު ހޯދައިދިނުންންނަށް ހަމަސްވެރިވެގެންދާނީ ދިވެހި މަ ނަތީޖާއަކަށް

ލުން މި ބި .ން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްކަޙައްޤު މިންވަރު ވަދެގެންދާނެ ށްކަށަވަރުކޮށްދެނީ ދިވެހި މަސްވެރިާޔގެ ޖީބަ

ފެކްޓްރީ ްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް މަސްރާގެ އި މަހިބަދޫ ދާއިނީށްދެކޮމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ކަށަވަރު

ހުގައި އެޅުނު ފަދަ އެްސ.އީ.ެޒޑަކަށް ނުދާނެކަން މި ޕްލެޓްފޯމަކީ މެޑަމް އޮފީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔާ މަސްއެޅޭނެކަން

ޚިލާފަށް ކުރާ  ދިވެހި ކަނޑުަތކުަގއި ގާނޫނާ .ަކށަވަރުކޮށްދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ގެ މަހަށް ބޮޑެިތ ަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ އާދޭސް. ުދނިޔޭގެ ެއކި ބާޒާރުތަކު ކަން ހުއްުޓވުމަކީ ދިެވހި މަސްވެރިންމަސްވެރި

ޚިލާފު  ަލމައެއް ނެތި ގާނޫނާތަުކގައި ހަމައެއްދިވެހި ކަނޑު ،އަދަދުތަކުން ޓެކްސް ނެގެމުންދާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ

އަމިއްލަ ޭގގައި ގަަދ . ސްތެރި ރައީ ިއއްޒަތްން އެކަންކަން ހުއްޓުވާނެ. ން. މި ބިލުއުދި ވެގެން އެތައް ކަންތައްަތކެއް

ލަނީ ކަސޯޓީ. ދޯނީގައި އޮެވގެން ބަހޫނުގައި ނިދާފައި އޮވެ، މިހާރު މަސްވެރިޔާ މަހަށް ގޮސް ނިދަނީ އެއަރކޯންަގއި. 

ވެރިކަން ތަރައްީޤވެފައި އޮްތ މިއީ މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ މަސްދޯނީގައި ކުޅެނީ ފުޓްސެލް. މަސްކުޅެނީ ޕަބްޖީ ގޭމް. 

އަާރ  ވާ މަްސވެރިކަމާވަނަ އަހަރުެގ ގާޫނނު އަުޅގަނޑުމެންެގ ތަރައްީޤވެފައި  1987 .. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ރުވަމިން

ނާޢަތަށް އިންތިހާއަށް ސިަކމުގެ ކުރެވޭ. އެހެންކަމުން މިއަދު މި ގާނޫނަކީ ދިވެހި މަސްވެރިފައިތިލަ ހަމައެއް ނު

އެންމެ ހަޑި މަސައްކަުތގައި އޮތުމަށްފަހު ދިވެހި މަސްވެރިކަމަކީ  .އޮތް ގާނޫެނއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޭނުންވެފައި 

ޒަމާންތަކެއް ހިނަގއްެޖ  .ވެފަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މަސްވެރިކަމަީކ އެންމެ ބަލާޣާތްތެރި މަސައްކަތަށް ވަނީ މިއަދު މި

ިރ ރިވެބަލައިގަންނަނީ އަބު މިއަދު މަްސވެރިކަން  ،އެހެންނަމަވެސްއަބަދުވެސް ކަެމއް ނުވީމާ ަމހަށް ދާން ބުނާތާ. 
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ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން  ؛މި މަޖިީލހުގެ ފްލޯގަިއ ފާހަގަކުެރވިގެން  .މަސައްކަތެްއގެ ގޮތުަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މޫނުގެ ވެރިކަމުަގއި މި ކޮބއިތޯ؟ ތެދެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސް މައު ގެ އަސްލުމި ބިލު އިފިފާހަގަކުރަްއވަ

ންިދޔަ. މަރުޙޫމް ފާޠިން ޙަމީދުގެ ބުރަ މަސައްކަތް އެ ބިލުަގއި ހުށަހެޅިގެ މާ ބެހޭ ގާނޫނެއްކަސްވެރިމަޖިލހަށް މަ

ންްސ ނަގަންޖެހޭ ވާހަކަ އޮތުމުން. ލައިސަ އިދިޔައީ އެ ބިލުގަ އެކުެލވިގެންދިޔަ. އެ ބިލު އޭުރ އޮތް މަޖިލީހުން ބޭރުވެގެން

ންެމ މަސްވެރިއަކު ގަބޫުލކުރޭ ސްވެރިކަން ތަރައްޤީވެ، ކޮވެސް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއަދު މައެހެންނަމަ

ނުވާނޭކަން. އެ ބިލު އޭރުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލުމާއެކު ނިމިދިޔަ ންސެއް ނެތި މަސްެވރިކަން ކޮށްގެންލައިސަ

ކަްނ ސްވެރި، އެހެންނަމަވެސް ެއ ސަރުކާރަށް މައިއް ގެންަނން ފަށަކެސަރުކާރުަގއި އަެނއްކާ އެ ބިލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަ

 ގައި އޮްއވާ، ިމައދުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމާސްޕީޑު  ހަކަންމު ކަމަކަށް ނުވުމުގެ ސަބަބުން ފިނިއެއީ އެހާ މުހި

މަްށ ޒަމާނީ މަްސވެރިކަ ،ެގންގޮސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަާކެއކުހަވާލުވުމަށްފަހު ބިލުގެ މަސަްއކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުިރއަށް

ބޮޑެިތ  .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއްސަހަމައަށް ގެނެ ލީހާއޮތީ މި ަމޖި ގެން މިއަދު މިގޮތަށް މި ބިލު ބަދަލުކޮށް ފެތޭ

ލަ ހަހިފުން ކައި ދަގަނޑު ޖަަހއިގެން މަސްގަމި ބިލު ،ނީވުކަންބޮޑުވުންތަުކގެ ތެެރއިން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެ 

ރީ ހިަޑއެޅިަފއި މިއް މި ބިލުގައި ކަނދަބުތަކެ ބޮޑެތި އަ ،ކަމަކީ ކޮށްލަންޖެހޭ އެއްފާހަގަ ،އްތައް. އެހެންނަމަވެސްތަކަން

 .ހުއްޓުވުުމގެ ބޭނުމުަގއިަކން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ކަން ޚިާލފަށް ކުރެވޭ މަްސވެރި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫނާ

ވެހި އި ތިމަންނާ މިއީ ދިފަން ކޮޅަށް ަޖހާމިހރު ގިރުވާ ،ހަކަށް އިރުއަރާ ފަދަިއންޗާލު ފަތިރިފަމާ  ށްފަހުއިރުޮއއްސުމަކަ

ބުނާކަށް އެއްެވސް ދިވެއްސަކު ލަދެއް ނުގަްނނާނެ. އެއީ އެއަްށވުރެ މާ ޝަރަފުވެރި، މަސައްކަެތއް. ެއ  މަސްވެރިެއކޭ

ތަރައްޤީެވގެންދާންޖެހޭތީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލު  ވެސް  އެްއވަރަށް މިއަުދ ގާނޫނީ އޮިނގަނޑު މަސައްކަތާ

 ތެރި ރައީްސ.ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްންމުވެގެންދަނީ. މުހި

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 އިބުތިދާއީ ބަހުސް . 5

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

  އިލްޔާސް ލަބީބް ިރ މެންބަރުތެގެ އިްއޒަތްހުޅުދޫ ދާއިރާ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ،މިހާރު މި ފަށަނީ މެންއަޅުގަނޑު

އުުމގެ ބިލުގެ ނަގެށް އިޞްލާޙު( އަޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު)  2010/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މިނެޓާިއ  24ގަިޑއިާރއި  2އަްށ ގަިޑއިރު. އެމް.ޑީ.ޕީ 4ލަ ޖުމުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ކުރު ބަހުސް. މި ބިލަށް ބަހުސް



47 

 

ިސކުންތު.  21މިނެޓާއި  20ށް .އެމަސިކުންތު. ޕީ.ޕީ 21މިނެާޓއި  20 އަށް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީސިކުންތު ލިބޭނެ 29

ސިކުންތު. ވަކި ޕާޓީައކަށް  8މިނެޓާއި  14އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  12މިނެޓާިއ  16އަށް ޕީ.އެން.ސީ

 ގަންަނވާނެ. މި ބިލު އި ންތު ލިބިވަޑަސިކު 30މިނެޓާއި  3ަވޑައިުނގަންނަވާ ޮކންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްވެ

ގައި ބޭްއވުނު ޖަލްސާގައި. ބިލު މަޖިލީހަށް  2019 ޯއގަްސޓު 6ވާނީ  ކިޔުން އިްއވާފައި މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ

 .ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުދޫމަށް ެދްއވުއިހުށަހަޅުއްވަ

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވު ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ރައީސް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ްއަޒތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި `.

 .ށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް( އަެޓކްސް ނެގުުމގެ އިދާީރ ގާނޫނު) 2010/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ބިލަކީ

 ،ރުމަށާއިއްލުކުޙަދިމާވާ ަބއެއް އިާދރީ ދަތިތައް  ގައިކުރުމުޒު ތައް ތަންފީގެ ގާނޫނު ޓެކްސްމި ބިލުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ 

މީރާގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ކޮިމޝަނަރ ޖެނަރަލް އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް 

ފަސޭހަ އިކާ ފަރާތްތަކަށް ލުސް ަދއް ޓެކް ،މާއިބޮޑު ނިޒާމެއް ަތޢާރަފުކުރު ޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ މިހާރަށްވުެރ ހާމަކަން

މި ބިލު ހުށަހަޅާއިރު  މައިގަނޑު އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަނޑުންނަ އިޞްލާޙުތަެކއް. ގެޓަކައި ގޮތްތައް ހަމަޖައްަސއިދިނުމަށް

 ހ(ވަނަ މާއްދާގެ ) 4މި ގާނޫނުގެ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރަތަމަ މި ހުށަހަޅަނީ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

މި ކުރަނީ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް އިތުރު 4ވަނީ. ރެވިފައި ކު އިޞްލާޙު  ތައް ވެސްއަރިމަތީ ސުރުޚީ ށް.ރުމަކުއިޞްލާޙު

މި ގާނޫނުން ކަނޑައަޅާ  ،މީރާގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ތެރެއަށް. މީރާގެ ބޯުޑގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަާށއި 

. ކަމަށް ކުެރވޭ ބޯޑެއް އޮންނަންވާނެްއޔަންޢަ މަތީން ިއވާ ގޮތުގެމަށް މި ގާނޫނުގަ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުއެންމެހައި 

 4ވަނީ މީރާގެ ބޯޑަށް. މި ގާނޫނުގެ ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެަފއިޒުމި ގާނޫނުގައި ބުނާ ހުރިހާ ކަމެއް ތަންފީ

ލުތަްއ ން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫްސ ދައްާކ ފަރާތުލިއްޔަތުަތކުގެ ެތރެއަށް ޓެކްއޫމަސް ބުނޭވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި އެބަ 

. ބުނަނީ އެ އުސޫލުތައް ކަނަޑއެުޅމުގެ ގަާވއިދެއް ހަދަންޖެހޭ ބުނޭ. މީގައި މިނޫނުަގއި އެބަގާވާހަކަ  ކަނޑައަޅާނެ

ގޮުތގަިއ ގެ ގިނަ ަފހަރަށް އެ ގަާވއިދުތަުކގެ ބޭރުން ޓެކްސް ރޫލިން ،އެހެންނަމަވެސްމިހާރުވެސް ގަާވއިދުތައް އެބަހުރި. 

. ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު ޓެކްސް ނެގެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ުމ އްއާތަކުން  ރޫލިންއެިކއެކި

ވާނެ ގޮތް. މިހާރު މީރާެގ ބޯުޑ އޮންނަން ،ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ 4ނޫނުގެ ގާ މި ،ހަމައެއާެއކީ

މެންބަރަކީ މަޤާމުގެ  ދެތެެރއިން ރުން. އޭގެމެންބަ 7ލަ ނޭނީ ޖުމުގެ ބޯޑުަގއި ހިމެރާމީއިޞްލާޙުގައި އަލަށް މި ހުށަހެޅޭ 

މުގެ ހައިސިއްޔަތުން ތިއްަބވާ ބޭުފޅުން. ފުރަތަމަ މެންބަރަކީ އެއީ ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތެގ ކަންކަން ބެލެހެއްޓު

ރު ހެއްޓުމަށް މިނިސްޓަޅޭ ކަންކަްނ ބެލެގު ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާ ެޓކްސްއާ އިލިއްޔަތު ަހވާލުކޮށްފަިއާވ ވުޒާާރގައޫމަސް

މިއީ މަޤާމުގެ  .ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ،އި އިންަނވާ ބޭފުޅެއް. ދެވަނަ ބޭފުޅަކީކަނޑައަުޅްއވާފަ
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 5  ބޭފުޅުންނަީކ. އޭެގއިތުރަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންކުރަްއވާދެ މި ޯބޑުަގިއ ތިއްބަވާހައިސިއްޔަތުން 

 މިަގއި ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 4ނޫނުގެ ގާ. މި 7 މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ބޯޑުލަ ތިއްަބވާނެ. ޖުމުން މި ބޯޑުގައި މެންބަރު

ނޫނުަގއި ގާމިހާރުގެ  ،ނީބުނަ މި އިޞްލާޙުަގއި މި  .މި ބޯޑުެގ ެޗއަރާޕސަނަކީ ނޫނީ ެޗއަރމަނަކީ ކާކުތޯ ،ބުނަނީ

ޅެކޭ. މި އިޞްލާޙު އްޔަްނކުރަްއާވ ބޭފުޢަުޑގެ ތެެރއިން ކީ ބޯ ާޕސަނަީކ ނޫނީ ޗެއަރމިބުނަނީ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނަ

ަގއި ބުނެފައިވާ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓަރުގެ  1ގެ (ރ)މި މާއްދާގެ  ކަށް ވާނީޕާަސނަގެނައުމުން ބޯޑުގެ ޗެއަރ

ފުެޅއް. ތެރެއިން އެއް ބޭވާ ދެ ބޭފުުޅންގެ މަޤާމުގެ ަހިއސިއްޔަތުން ިތއްބަ ެއއީގެ މަތިން ޢައްޔަންކުަރއްާވ ބޭފުޅެއް. ލަފާ

ދައުލަުތގެ މާލީ އިާދރާތަކުގެ ތެރެއިން ެޓކްްސެގ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް  ،ދާރާތަުކގެ ތެެރއިންއެއީ މާލީ އި

ިމ  ގައި  2 ގެ)ބ( ވަނަ މާއްދާގެ 4ންކުަރއްވާަފއި އިންަނވާ ބޭފުޅާ. މި މާއްދާެގ ޢައްޔަށް ޒީރަންނަ ވަހުއެއިެރއްަގއި 

އެީއ  .މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަްއވަނީ ކިހިނެއްތޯ 5 ، ބޭފުޅުންޔާ ޢައްޔަންކުަރްއވާއީސުލްޖުމްހޫރިއްރަ ،ހުށަހަޅަނީ

 ތަރުތީބުކޮށްފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާްނކުރަްއވާފައި ެއކަމާ ގުޅޭ ބޭުފޅުންގެ ނަންތައް

ަރއްޔިތުްނގެ  ،ންފުޅު ފޮނުއްވާފައިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނައިތުރަށް ަރއްޔި ންވާ އަދަދަށް ވުރެބޭނު ފެންނަ ނަންފުޅުތަކެއް

ވަނަ މާއްދާެގ  4ނޫނުގެ ގާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުން ރުހުންދޭ ފަރާތްތައް. މި  މަޖިލީހުގެ ކަމާ

ވަނަ  10އަންނަ ތަކުެގ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ސިފަ ބޯޑު އެއީ  .ވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 10ގެ )ޅ(

ފަންނީ  ،ބަހުސްކުރެވިޮގތުން  ުގޅޭ ޓެކްސްގެ ކަންަތއްތަކާ ،ބުނަނީނޫނުގައި ގާމިހާރު މި  ،ބުނަނީ . މިހާރު މި ސިފަ

ކީ ކޮަބއިކަން . އެހެންނަމަވެސް، އެ ޤާބިލުކަމަލުކަން ހުންނަ މީހަކަށް ވާންޖެހޭނޭޤާބި ުމގެަބިއވެރިވުގޮތުން އެކަުމގައި 

ލާޙުގައި މި ގެންނަނީ ސަރުާކރުން ގަބޫލުކުރާ އިދާރާއަކުން ހެންކަމުން، މި އިޞްނޑުތަެކއް ނެތް. އެނެގަނެވޭނެ މިންގަދެ

ނޫނީ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީެއއް ނުވަތަ އެާއ ގާ ވަތަ އިޤްތިޞާދު މާލީ އެކައުންޓިންގ ވިޔަފާރި ނު، ޓެކްސް

ެއއާ ެއްއ  ތަމަ ޑިގްރީ ނުވަތަން ދާއިާރއަކުން ފުރަނުވަތަ އެއި ވުންހާސިލުކޮށްފައި އެއް ފެންވަެރއްގެ ސަނަދެއް 

ންނަ ހުޖުރިބާ އަހަރު ތަ 5އެ ދާއިާރއެްއަގއި މަސަްއކަތްކޮށް މަދުެވގެްނ  ،ފެންވަރުގެ ސަނަެދއް ހާސިުލކުރުމަށްފަހު

ބޭފުޅަކަށް  ންނަވެސް ހު ތަޖުރިބާންޖެހޭނެ އަދި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ޤާބިލުވާ ،މީހަކަށް ވުން. ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އެއީ 

ެއއީ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ  ،ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް އަކުެރއް މި އިތުރުކުަރނީ 4ނޫނުެގ ގާހޭނެ. މި ޖެވާން

ކޮމިޝަނަރ އޮްފ  .ނުދޭ މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައިއޮފް ޓެކްސޭޝަން ބޯުޑގައި ހިމެނެނީ ވޯޓުޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ 

 ،ހުރިހާ ކަމެއްގައި މަޝްވަރާދީ  ތައްތަކުަގއި ބޯޑަށްކީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކޮމިޝަނަރަ ،ނެނީޖެނެރަލް ބޯޑުގައި ހިމެ

ެދވޭ ނިންމުމުގައި ވޯޓުން ކަންތަްއތައް ބޯޑު ،ވާތީ. އެެހންނަމަވެސް ކުރަްއވާެނ ބޭފުޅާ ކަމުގައިޑިސްކަސް  ކަމާކަން

އ( ވަނަ މާއްދާގައި ) 4ނޫނުެގ ގާމި . ނީލް ބޯޑުަގއި އިންނަވާގޮުތަގއެއް ނޫން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަގެ ބޭފުޅެއް

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންުކާރ މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ އެއް ކީ ޕާސަނަބޯޑުގެ ެޗއަރ .ވަނީ ށަހަޅާފައި މިއިޞްލާޙުކުރަން ހު

 .ކީޕިުއޓީ ެޗއަރޕާސަނަލަާފގެ މަތިން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތް ބޯުޑގެ ޑެ މިނިސްޓަރުގެއެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ  .ފަރާތް
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ލެވޭ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އި ހޮވަ  ،އެ ޭބފުޅުން ޢައްޔަންކުރާ ،ެލވޭއިހޮވަ ންބަރުންގެ ތެރެއިންއެއީ ބޯޑު މެ

 ބޭފުޅުންގެ  5ހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުަރްއވާފައި އިންަނވާ ބޭފުެޅއް. ެއ ބޭފުޅާއަކީ ވެސް ަރއީސުްލޖުމް ަރއްވާޢައްޔަންކު

ވަަނ  5 .ޅިފަިއވޭޞްލާޙުަތކެއް ހުށަހެވަނަ މާއްދާއަްށ އި 5ނޫނުގެ ގާނެ. މި ދާބޭފުޅެްއގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިގެން ތެރެއިން

އި ެގ ބަދަލުަގއި ބޯޑުން މީހަކު ަވކިކުރުމުގަ  4އަދި  3، 2، 1ގެ އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅިފައިވޭ. )ހ( އަށްމާއްދާގެ )ހ(

ށް ބޯުޑގައި ދެްނ ބަރަުކ ވަިކކުރުމަބޯޑުން މެން ،ންނަނީމިހާރު ިމ އޮ. ވަނީސީލުކުރެވިފައި ންނަ ބައި ތަންޮކޅެއް ތަފު އޮ

ެއ ބޭފުޅަކީ ެއ  އި،ކޮމިޓީްނ ބަލަބެހޭ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަމާ ،ފެނިގެންބި މެންބަރުންނަށް ތި

 ހުންބޫުލކުރެިވެގން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގަޚިލާފުކަމެއް ކޮށްފި ކަމަށް  ނޫނާގާއަދި  ،ކަމަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް

އެ މާއްާދގައި ބަާޔންކުރާ މެންބަރުގެ ތެރެއިން  ،ހުށަހަޅާ ގޮތަކީދަލުގައި މިހާރު މި ަވކިކުރަން. ޭއގެ ބަދީގެން ވޯޓު

ނާާޖއިޒު ގޮުތގައި  ފައިދާ މަޤާުމގެ ނުވަތަ ލުވި ކަމަށްންބަރަކު އޭނާ މަޤާމުގެ ަމސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ިއހުމާމެ

އެ މަޤާމުން ވަިކކުރުމަށް ނދެްއަގިއ ށް ފެނިއްޖެ ހިބެހޭ ކޮިމޓީއަކަ ކަމާލީހުގެ ްނގެ މަޖިބޭނުންކުރާ ކަމަށް ރައްޔިތު

ކުރެޭވ ގޮތަށް. ލަިބއްޔަތުން ވަކި ޣްވޯުޓަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ އަ ،މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާގަިއ ހާޒިުރވެރައްޔިތުންެގ 

، ކަމުންއެހެން ންޖެހޭ.ަބސްވާވެސް ެއއް ލީހުންމަޖި .ވާންޖެހޭކުރީަގއި އޮންނަ ގޮތުން ޯބޑުން ވެްސ ެއއްބަސް 

 ޚިލާފު ކަމެއް ކުރިޔަސް ވަިކުކރުން ވަރަށް އުނދަގޫ ދަތި ގާނޫނާ ،މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވުނަސް  ނެ؛ވަކިކުެރވޭ

އްާދގެ )ރ( ައށް ހުށަހެޅިފައި އެބަވޭ ިއޞްލާޙެއް. ބޯުޑގެ މަޤާމެްއ ގޮތަކަށް ވެފަިއވަނީ. ހަމައެާއއެކީ މި މާ

އަލުން މީހަކު ށް ދުވަސް ތެރޭަގއި އެ މަޤާމަ 60ނު ބުނަނީ ގެ ގާނޫމިހާރު ،ނަމަ  ވަނީސްވެއްޖެކަުމގައިހު

ވަސް ެތރޭގައި އެ މަޤާމަށް މީހަކު ދު 45 ،އިޞްލާޙަކީ  ގެންނަމި ، މިހާރު . އެހެންީވމާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނޭ

އްަތއް ބޯޑުަގއި ކަންތަ ،ނީޙު މި ުކރައިޞްލާ އިވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަ 7. މި ާގނޫނުގެ ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނޭ

ންނަމަވެސް، މިހާުރ ހެރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެންނަ ގޮތް ވަިކވަިކން ޔައުމިްއޔާކުދީފައި އޮރު ބޯޑު މެންބަރުން ވޯޓުނިންމާއި

ހޭ. ނުޖެާރކަށްކުގޮތުގެ ތަފްސީެލއް ޔައުިމއްޔާ ކުރަންޖެހުނަސް ަވކިވަކިން ބޯޑު މެންބަރުން ވޯޓުދޭޔާޔައުމިއް 

ދެއްވާ ގޮްތ ތަފްސީލުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް މި އިޞްލާޙުަގއި މި ބުނަނީ. ރުން ވޯޓުބަމެން ޑުަވިކވަކިން ބޯ ސް،އެހެންނަމަވެ

ހައްޓަން މިހާރު ގާނޫނުގައި ބުނަނީ ޗެއަރޕަރސަން ޢައްަޔންކުރައްވާ ފަރާތެއް ކަމަށް. ލަޓް ބަިރއެބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭ

އްޔަތާ ބެހޭ ކަންކަން ލިޓާނީ ދައުލަތުގެ މާރީ ަކންކަން ބަލަހައްބޯޑުގެ އިދާ ،ކީިއޞްލާޙަ އެހެންނަމަވެސް، މިހާރުގެ

ަތކުެގ އްރީ ކަންތަރުގެ ވުޒާާރއިންނޭ. ެއއީ ީމރާގެ އިދާސްއޫިލއްޔަުތ ހަވާލުކުެރވިފަިއވާ ސަރުކާ މަބެލެހެއްޓުމުގެ 

ޙެއް. އަށް ކުަޑކުޑަ އިޞްލާނަންބަުރގެ )ހ(  ވަނަ 8. ހަމައެކަނި ޯބޑުގެ އިދާރީ ކަންތައްަތކުގެ ާވހަކަ .ވާހަކަެއއް ނޫން

އެ ޭބފުޅާގެ މަޤާމަކީ ކޮމިޝަނަރ  .ންނަނީ މީރާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއޮ ކުރީަގއި މި ؛ރ ޖެނެރަލްއެއީ ކޮމިޝަނަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު އެދެން ަވގުތުކޮެޅއް  ؛، އެ ިއޞްލާޙުޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން. އެހެންވީމާ

ވެސް ހަމަ  ރުގެ )ށ( އަށްބަވަނަ ނަން 8ހަމަ ގައި. ޝުކުރިއްާޔ. ލުމި ބި ތައް އެބަހުރި ބައިމު ން މުހިށް. ވަރަދިނުމަށް
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 ށް ފް ޓެކްސޭޝަނަނަރ ޖެނެރަލް އޮޝަމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ބަދަލުގައި ކޮމިކޮމީރާގެ  ،ކީކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަ

 އްދާގައިމި މާން. ކުރައަކުރެއް އިތުރުށް ތަ)ޅ( ގެ ފަހަވަނަ މާއްދާެގ  8އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާނެ. މި ގާނޫނުގެ 

އި ޑެިޕއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްޭސޝަންެގ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްޭސަޝނާ ،އިތުރުކުރާ ާމއްދާއަކީ 

 ދުވަހޭ.އަހަރު 5 މަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންޤާމުގެ މުއްދަތަކީ އެ މަގެ މަޤާންމަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހު

ފިޔަަވިއ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ލަތުހާށުން މަޤާމުން ވަިކކުރެޭވ ާމއްދާެގ )ށ( ެގ ދަ އެހެންނަމަވެސް، މި

އްަޔންކޮށްފައިވާ މީހަކު އިތުުރ މަށް ޢައޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާ ރ ޖެނެރަލްއި ޑެޕިއުޓީ ކޮިމޝަނަޓެކްސޭޝަނާ

ދިާމވެގެްނ  ރާއްޭޖގައި ނަށް މިހާރުެވސް މިަޅއޭ. އަުޅގަނޑުމެންހުރަހެއް ނާ ންނުމި ގާނޫ ދައުރަކަށް ޢަްއޔަންކުރުމަކަށް

 މުއްދަތު ދެމިގެންދާ  ގެމަޤާމު. ދަތަކީ ކޮބައިކަން ސާފުވެފަެއއް ނުވޭކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުގެ މުއް ،އުޅޭ ގޮތަކީ 

 މަށް. މިއަހަރު ކަ 5ދަތަކީ އްލްގެ މުބުނޭ ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަމި ގާޫނނުގައި ސާުފކޮށް އެބަކަމުން، އެހެންތަން. 

މު ންތްތެރިކަމުގެ ވަރަްށ މުހިހާ އެބަ ހުށަހަޅާ. މިއީ ނަޒާކުަރން ށް އަކުރެއް އިތުރުތަުރެގ ފަހަބަވަނަ ނަން 10 ގާނޫނުގެ

 ބޯޑުްނ އަދި ،ކާއިރަބޯޑުަގއި ތިބޭ ކޮްނމެ އަހަ ،އަހަރު ކުރިއާއި  1ލުވުމުގެ ހަވާ އަކުެރއް. އެއީ ޯބޑުގެ މެންބަރުން ބޯޑާ

 ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ލީ އޮޑިްޓކުރެވިަފއިވާ މާ ،ހިސާބު މާލީ ދެން އެ ބޭފުޅުންގެއަހަރު ވަން 1ފަހުން ވަިކވާ 

ުދވަހުގެ ކުރިން ވަނަ  31ްޗ މާރި އް އަހަރުޔަ އަހަރުގެ ހިސާބު އަނެނިމިދިށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

 ބެހޭ  މާލީ ބަޔާނާ ، އެވުމަށްފަހުޓަރ ޖެނެރަލް ބެއްލެއެކީ އެ ރިޕޯްޓ އޮޑިޖެހޭނެ. ހަމައެއާންޅަ ހުށަހަހުތައްޔާރުކުރުމަށްފަ

އްދާެގ  މާވަނަ 15ގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރުކުުރމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ. މި ގާނޫނުގައި 

 ...ޙުއަށް އިޞްލާ)ހ(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުތު. އެ ވަގުުތ  ންބަރަށް ވެސް ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ އިްއޒަތްތެިރ މެބަރު. ބަހުސްގައިންމެޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

 ގެ ހުސް ލުގެ ބަލަނީ މި ބިއި މިހާރު މި ހުުޅވަ ހަކަތަކަށް. އަޅުގަނޑުހުރި ވާ ދެން ބާކީ ،ވަންއް ކުރަންރަށް ބޭނުއިތު

  .ބީބްއިލްޔާސް ލަ  ބަރުޒަތްތެރި މެންށް. ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއް ތަވަގު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރު އިްލޔާސް ލަބީބްރާގެ މެންބަހުޅުދޫ ދާއި

ގާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދާ މި  ،ވަނަ މާއްދާަގއި )ހ( ައށް އިޞްލާޙެއް މި ގެންނަނީ 15 ޝުކުރިއްާޔ. މި ގާނޫނުގެ

ާދ އްވަނަ މާ 16އަދި . ފެހެއްޓޭނެ ކަމަށްިސއްރު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ިސއްރު ހި ތަކުގެ،މަޢުލޫމާތުތަކާއި ލިބޭ މަޢުލޫމާތު

އެހެން އިދާރާތަަކށް ދޭންޖެހިގެން ލާޒިމުވެގެްނ  ،ަފއިަވނީ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއަްއސަސާއަށްއިތުރަށް ތަފްސީލުކުރެވި

ނަ ވަ 30އް ދިނުމަކީ އެއީ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން ނޫންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް. މި ގާނޫނުގެ ހޭ މަޢުލޫމާތެދޭންޖެ
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ަގއި ޓެްކްސ ތު ލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްހީ ަކރާއިއި މަކްސް ެދއްކުމުގަ ޓެ ، އިތުުރކުރަނީއަށްމާއްދާގެ )ނ( 

 2ންކޮށްފަިއވަނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާ ،ނަމަ ކަމަށް ޝައްކުކުެރވޭ ދެއްކުމުން އެްއކިބާވުުމގެ ކުެށއް ކޮށްފި

ކްްސެގ ޓެ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއިއަހަރު 3 ރީޚުން ފެށިގެން ތާއެ ،ނަމަ  ކޮށްފިއަހަރޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިިއން ކަމެއް

ނެ ކަމަށް. ިމ އެންގުން މީާރއަށް ފޮނުވިދާަޑއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިސާބުތަާކއި ލިޔެިކއުންތަްއ ބަލާކަން އަންގާ ކަނ މިންވަރު

ން ތުނޫނުގެ ފަހަގާ އިވާނެ. އެއީ މިގެން )ޅ( އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަށިއްދާގެ )ނ( އިން ފެވަނަ މާ 31 ގާނޫނުގެ

ވަނަ 42 މި ގާނޫނުގެ ؛އްދާގެ )މ( ގައިވަނަ މާ 31ށް އެބަިއތައް ގެނެވިަފއިވާނެތީ. މި ގާޫނނުގެ އަްށވުރެ ފުރިހަމައެއަ

 ެޓކްސް ދައްކާ ަފރާތްތައް ޓެކްސް ދެއްކުުމގައި މު މާއްދާއެއް. ންތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް މުހިމާއްދާގެ )ހ( އަކީ ިއްއޒަ

ނުކުެރވޭ އަދަދެްއ ލުއިން ގަބޫރާފަިއވާ އަދަދަީކ މީކާއްދަ ހުފަސް ެދއްކުމަށް ދޭ. ޓެކްފުރުޞަތު ލިބިގެންން އިޢުތިރާޟްކުރަ

 ޓެކްްސގެ އަދަެދްއ ކަނޑަެއޅޭ. ެއ ކަނަޑއެޭޅ ގެށްފަހު މީރާމީާރއިން ައލުން ހިސާބުކިތާބު ބެލުމަ ،ވާނަމަ ކަމުގައި 

 ،ގައި ދުވަްސ ތެރޭގައި އެކަން މީރާ  30 ،މަވާނަ އް ކަމުގައި ދަދެ ނުކުރާ އަލުގަބޫ ޓެްކސް ދައްާކ ފަރާތުންއަދަދަކީ 

ންނަ ގޮތުން ެއ ބޭފުޅާ ހާރު ަގވާިއދު އޮ. މިނެމައްސަަލއެްއގެ ގޮުތގަިއ ހުށަހެޅޭ ޓެކްސް ޓްަރއިބިއުނަްލގަިއ ެއ ބޭފުޅާއަށް

 އަްނާގ ދައްކަން މީާރއިންސް ޓެކްޅަންޖެހެނީ ހުށަހަ މަްއސަލަ ށްެއ ބޭފުޅާ ޓެކްސް ޓްަރއިބިއުނަލަ ،ޢުނާފަށްއިސްތި

ޙައްެޤއް ވެސް ނޯންނަނީ ޓެކްްސ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް  މަށްފަހު. އެހެންނޫނިއްޔާއަށް އެކީ ދެްއކުދަދު ފުރިހަމައަ

 ސް ުދވަ 30 ،އްާދގެ )ހ( ަގއި މި ބުނަނީވަނަ މާ 44އެ މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި. ިމ ގާނޫުނގަިއ  ށްޓްރައިބިއުނަލަ

އެކަްނ  ރާ ކަމަށް ވަންޏާ. އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެކަން ގަބޫލުނުކުންޖެހޭނޭއިސްތިޢުނާްފކުރަން ރޭގައި އެކަތެ

އިގެން ޓެްކސް ދަްއކާފައި އެ ބޭފުޅަކަށް އެ މައްސަލައާ  30އަދަުދގެ %ކަނޑައަޅާފަިއވާ ދައްކަން މީރާއިން  ،ހެޅުމަށްށަހު

ވިޔަފާިރކުރާ  ،ިވޔަާފރިވެރިންނަށް ،ޔިތުންނަށްގިނަ ދިވެހި ރައް ށްމިއީ ވަރަ. ިވދާނޭދެޓްރައިބިއުނަްލގައި ކުިރއަށް

ދުވަހު މީރާއިން އައިްސ  ކުރަމުން ގޮސް އެއްވިޔަފާިރކުރަމުން .ކަށް ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަެއއްތަތްފަރާ

 އޮތް ހިސާުބގައި  އިރުފިޔާޭއ. ހަދާފަ މިލިއަން 1ެޓކްސް ދަްއަކންޖެހެނީ ިތ ބޭފުޅާ މިއަދު އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ބުނެފާނެ 

 ށް މައްސަަލއެއްގޮތުން ޓެްކސް ޓްރައިބިއުނަލަ އެކަމާ ބެހޭށް އެ ބޭފުާޅއަާޔއޭ. ިދމަލެއް ނުވޭ. ރުފިަލއްކަ  5އޮތީ 

. ވޭއަކު ނޯކޭޝްފްލޯ ިވަޔފާރީގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާކަށް 1. މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފަ 1މި އޮންނަނީ  ހުށަހެޅެން

ޔާ ލަްއކަ ރުފި 3 ،ަދއްކާފައި  30ޔާގެ ތެރެއިން %ން ރުފިމިލިއަ 1 އެ ލާޙު ގެނައިމާއިޞް ނުހާރު މި ގާނޫމި

ުމގެ ޖާގަ އެ ފަރާތްތަކަށް ލިިބގެންދޭ. އުށް ހުށަހަޅަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދިދައްކާފައި އެ މައްސަލަ ެޓްކސް ޓްރައިބިއުނަލަ

އެްއވެްސ  އެއިން ޓްރަސްޓާންއި ،އި އާންނަ ފައިންއޮ ށް އައިސްަފއިުކރާއިރު އެ ދުވަހަލޭޓް އުކިކަލް 30އަދި އެ %

، ިވަޔފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަްށ ބޮޑު ލުޔެއް ީމގެ ސަބަބުން . އެހެންވީމ30ާހިމަނާ އެ އަދަދުގެ %އެްއޗެއް ނު

 ގައި ކޯޓު ހައި ،ނިންމުން ގަބޫލުނުކޮށްފި ކަމުގަިއ ވާނަމަމި ނިންމާ  ލިބިގެންދާނެ. އަދި އެ ފަރާތްތައް

ވަނަ ބާބަށް އިޞްލާޙެއް  5ގާނޫނުގައި މި  .ންދާނެ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްޞަތު ވެސް ލިބިގެފުކުރުމުގެ ފުރުނާޢުއިސްތި
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ޑަބަލް ޓެކްޭސޝަން ެނޭގ  ،ބުނަނީ ވަނަ ބާުބގަިއ ހެޑިންއަށް ވެސް ބަދަލެްއ ެގނެވޭ. ހެޑިްނގައި މި 5ގެނެވިަފއިވޭ. 

މި ާގނޫނުގެ ފަހަތަށް އަކުެރއް މި  .ހަދާތައްނީ ެޓކްސްގެ މުޢާނަންގެ ބަދަލުގައި މިހާލަތްތަކާއި ދެވޭ ުލއި. އޭެގ 

އަދި  .ހެދޭ މުޢާހަދާތަކުގެ ވާހަކަ ،ެއއީ ދިވެހިރާްއޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގިއ ޓެކްސް އިދާރާތަކާއި  .ރަނީއިތުރުކު

ތުގެ އުލަދަ ށްޢާހަދާތަކަ މުފަރާތްތަކުން ހަދާ  މުޢާހަދާތައް ހެދޭނެ ވާހަކަ. އެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ. އަދި އެ

އަދި މިކަމުގައި މަސައްކަތްކުަރްއވާއިރު ފޮރިްނ  .ޖެހޭނެ ކަމަށްފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރަން އިއެންމެހަ

 ބަދަލެއް ހަކަ. އަދި ގާނޫނަށްޖެހޭނެ ވާންއެކީ މަަސއްކަްތކުރެވޭނެ އިންިތޒާމުތަކެއް ެވސް ހަމަޖެހިގެންދާ މިނިސްޓްރީއާ

ޮގތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. މި  ގެގާނޫނަށް ބަދަުލގެނައުމަީކ ދައުލަތުެގ ޒިންމާެއއް  ،ނަމަ ޖެހޭ ކަމުގަިއ ވާންގެންނަ

ތެޭރަގއި މި  ދުވަސް 30ގޮތުން މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  މި ާގނޫނު ބަޔާންކުރާ ؛ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަްއ  ށް މީރާގެ ބޯޑަ ނަންބަރުގެ ދަށުންނަ ޔާންކުރާ އެއްވަވަނަ މާއްާދގަިއ ބަ 4ގާނޫނުގެ 

 30ެވގެންދާތާ ގުދީސްމި އިްޞލާޙު ތަ ،ެވގެންދާތާގުދީސްމި ގާނޫނު ތަ  ،ޔަންކޮށް ނިންމަންޖެހޭ. އެހެންކަމުންޢައް

އާއްުމ  ،އިނަށާ ިވޔަފާރިވެރިންމީރާގެ ހިންގުްނ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވި ،ތެރޭަގއި ައއު ބޯޑެްއ އެކުލެވި  ދުވަސް

ޓަކަިއ މި އިޞްލާޙު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަން ކަށަވަރު. ޔިތުންނަށް ލުރައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ދު ގެންނެވި ަގއި އައި ސަރުކާރުްނ ރައީސް ނަޝީ 2008 ،ރުކާރުންއް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަމެގެ ފުރިހަމަ ނިޒާޓެކްސް ޕާޓީއަށް

 ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަނިކުފާނަށް ވެސް ވަރަށް ާޚއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވަން.  ކަމަށް ޓަކައި އެ

 

 ަވޑަިއގަތުން(މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ)ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ 

 

  ްއެކވުން:ސަތުން ވާހަކަދެރިޔާ

 .ށްމެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނައިްއޒަތްތެރި ކެންދޫ ދާއިާރގެ އަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ހަކަެދއްެކވުން:ވާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ 

 ގުޅޭ  އިޞްލާޙާވާ ނަށް ހުށަހެޅިފައިނޫސާ ބެހޭ އިދާރީ ގާޓެކް ،ުގޅޭ ގާނޫނަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓެކްސާ

ދުވަހެއްަގއި ވެސް ިމގޮތަށް ކުރިން  ،ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ޭވ ލެއިރެއިން ުއވަ އޭގެތެ ،ާވއިރުަގއި އިޞްލާުޙކުރެވޭ ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްަފހުއިގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފަ 

ގައި ދެންހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުުކރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަނެއްކާެވސް ހަމަ މި ގާނޫނުގައި ވެްސ މަށްފަހުއަކުރުތައް ުއވާލު

ނަށް ހުށަހެޅުނު އެކަން ހަމަ އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ައޅުގަނޑުމެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނާ ބެހޭ ގާނޫ އޮތީމާ
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ގޮތުން މިގޮތަްށ ގާނޫުނގެ ެގ ފާހަގަކޮށްފަ. އަދި އުސޫެލއް ނާނީއޮންމިކަން އިރު ޔަޞްލާޙުކުރަުމންދިއި އިޞްލާޙުތައް

ފަހުން އަންނަ އަކުރުަތްއ  ،ެލވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމައިެކއް ވެްސ އުވަ މާއްާދއެްއަގއި ހިމެނޭ އަކުރުތަުނވަތަ މާއްދާއެއް 

އަނެއްާކ  ،ވަންޏާ  ކަމަށްެލވިްއޖެއިބ( އުވަ ، )ންނެވީ )ނ(، )ރ(ދެމިތަރުތީބުކުރާކަށްނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން 

 އި ެލވިފައި ުއވަވަނީގާނޫނުަގއި ލިޔަންޖެހޭނީ )ނ(، )ރ(، )ބ(  .ނުޖެހޭނެ)ޅ( އަލުން އަނބުރާ )ނ( އަށް ާވކަށް

 ށް އޮންނާނެ ކަމަމިދެގޮތުަގއި  އޮތް ގޮތަށް އަދި ބާކީ ހުރި އަކުރުތައް އެ ހަމަ އޮތްކަމަށް. އެހެންވީމާ، )ޅ( އޮްނނާނީ 

ލެވިފަިއާވ އިވެފައި ވަނީ ކިިހނެއްކަން އަދި ުއވަ  ފަހުން ގާނޫނު ބަލާ މީހަކަށް ގާނޫނަށްކުރަނީ. އޭުރން އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

 އޮްނނާނީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ޓަކައި ވެސް ގޮަތށް ތާރީޚަށްވެގެްނކަން އެނގޭނޭކީއް ވަނީ ެލވިފަިއ އިގާނޫނު ުއވަ

އެއާެއކީަގއި ގާނޫނުގެ ނަންބަރު ޖެހުމުގައި ހަމަ .ގޮތަކީ ވެސް އެއީ  ރާކަންކުތަކުަގއި އުމުޤަ ޔޭގެ ތަހުޒީބުގޮތުަގއި ދުނި

ގާނޫނު ނަންބަރު ޖަހާފައި  ،ރިންވެސް ފާހަަގކުރި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ކު މި ފެންނަނީ ހަމައަދިވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ކަން އެހެންވީމާ، އެ . ރެކެޓުގެ ތެރޭގައިބް އޮންނަނީ މި (ނުޓެްކސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫ) 2010/3ވަނީ  މި

ން ދަންނަވަ ށްބަދަލުކުރެވޭނެ އުސޫެލއްގެ ެތރެއިން މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ސަރުކާރަ

ރު އަުޅގަނުޑ ޓެކްސާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއި ،ވެސް. ެދވަނަ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

 ޓެކްސާ ބެހޭ ގާނޫަނކީ ޚާއްޞަ ގާނޫނެކޭ. ޓެކްާސ ބެހޭ ގާނޫނުތައް މާނަކުރަން  ،ކަެމްއ އެއީ ވެސް ފާހަގަކުރާދުއަބަ

 ،ވަނީ މިހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިފައި ވެސް ޖެހެނީ ޚާއްޞަ ުއސޫލުތަކެްއގެ މަތީންނޭ. އެ 

ން ވެސް ޓެކްްސ ހާހިސާބުން ފެށިގެޅިގެން ުނވަތަ އެގު  ތަޢާރަފުކުރުމާދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޓެކްސޭޝަން ؛ފެށުނީއްސުރެ

 ،ގޮތަށް އަީއ ޓެކްސް ނަގާ ފަރާތް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ފަހިވާ ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް އަބަދުވެސް މާނަކުރެވެމުން މި

މަީކ ނެގުޓެކްސް  .ރައީސް . އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި ގޮތަށް ބޮޑު ޓެކްސް ނެގޭ ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ އެންމެ

ނޫީނ ގޮތަކަށް  ކަމެއް. އަދި ވަކި ހާލަތްަތކެްއގައި ވަކި ޭޓރިއަނުން އެއާ ކޮންޓެސްޓުކުރާ އި އަދިވެސް ލިބައޭެގޒާތުގަ 

އޮންނަ  ދައުލަތަކުން ޓެކްސް ނެގުަމށް ޙަޤީޤަތުގައި މި .ވެސް އެބަތިބި ންމީހު ކުރާވާޢުޓެކްސް ނުނެގޭނެ ކަމަށް ދަ

އެއީ ޢަދުލުއިންޞާފު  .އް ެއއާ މަތިޮކށްފަޖެޭހ ޒިންމާތަކެލަތުން އަދާކުރަންއުެލވެީނ ދައިހުޅުވަފުރުޞަތު މި 

 އަދި މިހާރުގެ ތަުހޒީބީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ހެލްތު .އިމުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައިޤާ ރިޓީ އުއެތަނެްއެގ ސެކި ،އިމުކޮށްދިނުމާއިޤާ

ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށް  ކުރަންޖެހޭތީ މިރަދުށް ދައުލަތުން ޚަލީމީ ނިޒާމަޢުއެިޑޔުކޭޝަން ނުވަތަ ތަ އާއިސަރވިސް 

ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، ނިޒާމެއް ަދއުލަތަކުްނ ޓެކްސް ނެގޭނެ ކަމަށް ގަޫބލުކުރާ މީހުން އެކަން ޖަސްޓިފައިޓެކްސް 

 ،ވެންޖެހޭނީކުރެބަދުވެސް ފަރުމާޓެކްސާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް އަ ،މިއާއި ެއކީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

 ،އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ .ގޮތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ްއކާ ފަރާތަށް ފަހިވާސް މާނަކުެރވެންޖެހޭނީ ޓެކްސް ދަދުވެއަބަ

 އިގޮތަށް. އެއީ ދައުލަތުގެ އެންމެހަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ފަހިވާނެވެސް މާނަކުރެވެންޖެހެނީ  ޖިނާޢީ ގާނޫނުތައް

ނޫން.  އަުޅގަނޑުެމން ގަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ިނޔާެއއް ދިނުމަކީ އެއީކަށް ނުޙައްޤު އަށްގެން ރައްޔިތަންކޮފޫޒާއި ބާރު ބޭނުނު
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ފުެގ އުސޫެލްއ ނޫން. އެހެންކަމުން ޓެްކސް ވެސް އާދަިއގެ ިނކަމެތި މީހެއްގެ އަތުން ނުވަަތ ސާއެއީ އިން

ލަތްތަކާ އެީކގަިއ ދަުއލަތުގެ ަވސީ ްއގެ ހަތިޔާާރއިލަތެދައު ،ތެއް ަދއުލަމުޅި ެއއްެގ އަތުން ެޓްކސް ނަގަން ވެރިވިޔަފާރި 

އުމުތަކުން ޤަ އަދި ދުނިޔޭގެ  ،ޓެކްސް ަނގާއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ،ގެ ފިހާރައަށް ވަދެ ގޮސް މީހެއް 

ގޮތަށް.  ވާހިްއކާ ފަރާތަށް ފަގަބޫލުކުރާ ުއސޫލަކީ ެވސް ޓެކްސާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް ާމނަކުރެވެންޖެހޭނީ ޓެކްސް ދަ

ެބހޭ ގާނޫނުތައް މާނަކުެރވެންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ގޮތަށް ޓެްކސާ  އިާދއާިއ މަންފާ ލިބޭތަށް ޭއގެ ފައެފަރާ

ޭޖގެ ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަުލންނާއި އަދި ިދވެހިރާއް ބުނެވިދިޔަ އުސޫލު އަދި މިހާތަނަށް

މި ގާނޫުނގަިއ  ފާހަގަކޮށްލާނަމޭ. ެއހެންނަމަވެސް،ހިތަށްެއރީ ހަމަ ކަން އަުޅގަނޑު  އެ ވެސް ނުފެންނާތީކޯޓުތަކުން

 އް އެބަހުރި. ވަރަށް ގައިުމެވސް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ބައެއް ކަންތަ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ؛އެބައޮތް އަުޅގަނޑުމެން ވަަރށް

ބިލު  ދެންމެ ،ހަގަކޮށްލާނަންއްގެ ގޮތުަގއި ފާކަމެ އެއް ގެތެރެިއންއޭ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅިފައި އެބަހުރި.

ވަކި ގޮތެްއ  ގޮުތން މީރާއިން ގުޅޭ ޓެކްސް ދެއްކުމާ ،ވެސް ފާހަގަކުރަްއވައިފި  ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މަށް ގޮތުން ެއކަ ގާޫނނު އޮތް ގެމިހާރު ،ނަމަ ވަކި އަދަދެއް ކަނޑަައަޅއިފި ،ވާނަމަ  ކަނޑައަަޅއިފި ކަމަށް

 އަދަދު ސަރުކާަރށް ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށްފަހު. ކުރެވެނީ މީރާއިން ކަނޑައަޅާަފއިވާނާފުޢުން ިއސްތި ކޮށް އެކަޟުތިރާޢުއި

ެއއް މިލިއަން ރުފިޔާ  ،ޓެކްސް ދައްަކންޖެހެނީ އެއް މިލިއަނުގެ ގޮުތގައި  ވިޔަފާރިައކުން ،މިސާލަކަށް މީރާއިން ބުނަނީ

ިވއްާޔ  ބިއުނަްލގަިއ މިހާރު އޮތް ގޮތުން އިޓްރަ އެޕީލް ޓެކްްސ  ،ން. އެހެންވީމާކަދައް އިގެ ގޮތުގަ އެބަޖެހޭ ޓެކްސް 

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަރަށް ބޮުޑ  ،މިލިއަން ރުފިޔާ ދެްއކުމަށްފަހު. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ެއ އެއް ކުރެވެނީނާފުޢުއިސްތި

ދެއްކުމަށްފަހުގައި ެއކަން  30%އަޅާ އަދަދުގެ ނޑައިން ކަމަށް މީރާ ކަ ނެޓެކްްސގެ ގޮުތަގއި ދައްކަންޖެހޭ ލުޔެއް އެބަދޭ.

ބޫުލކުރާ ޮގތުގައި މިއީ ޓެކްސް ދަްއކާ ގަދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ކުރެވޭނެ ގޮތަްށ އެކަން ހަމަޖެހިގެންނާފުޢުއިސްތި

ށުމެއް ކަމަށް މިއީ ފެ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭޔެއް. އެހެންވީާމ، ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ލު ފަރާތްތަކަށް

ފެށުން ކުރެވެން ފެށިފަރާތްތަކަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ތަރުތީބު ދައްކާވިދާނެ. ޓެކްސް ނޑުމެންނަށް ބެލެޅުގައަ

. ނެވިދާނެ ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގޮުތގައި ބަލަިއގަ ކަމުގައި

 . ރިްއޔާކުވަރަްށ ބޮޑަށް ޝު ތަށްޓަަކއިޞަދެއްވި ފުރު

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ތުން ވާރިޔާސަ

އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރު

  . އަށްޢަލީ ރިޟާ

 

 ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު މިލަންދޫ ދާއިރާގެ 
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ވަރަށް ރަނގަޅު ށް ( އަބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު އާސްޓެކް) 3/2010ދެ! އާ .ޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ އިއް 

މި ބިލު މަޖިލީހަށް އަދި ދަންނަވަން.  ތަކެއް މި ސަރުކާުރން ފޮނުއްވައިެދއްވި ކަމަށްަޓކައި ޝުކުރުޙުލާޞްއި

އާދެ!  ކުރު ދަންނަވަން.ޝު ލްޔާސް ލަބީބަށްކަމަށްޓަަކިއ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި 

އަދި  ،އްލުކުރުމަާށއިޙަގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުުމަގއި ހުރި އުނދަގޫަތކާއި ދަިތތައް  ،އްުލކުރުމަށްޙަތިތައް އިދާރީ ދަ

 އަިދ ކޮމިޝަނަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ  ،އި ޔާ ފެންނަ ހިނދުގަހިންގުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް

ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ޖަވާުބދާރީކުރުވަންޖެހޭ ކަމަށް އޮްތ  މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ؛މަށްކުރުވަްނޖެހޭ ކަރީދާކޮމިޝަނަރ ޖަވާބު

ތުންނަށް ފެންނާނޭ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެްއަގއި ރައްޔި ؛ެއީކގައި ހާމަކަން ބޮޑު ނިޒާމެއްމްތަކާއި އަދި އެއާފްހޫމަ

 ބެހޭ ކަންތަކުަގއި މިހާރު އޮތް  ޓެކްްސއާ ގެ ިއދާރާ ނުވަތަސްޓެކް ،ޖެހޭ ކަމަށްއިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖެހިގެންދާން

އަިދ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަްށ  ،ގޮތަށްވުރެ އިތުރަށް ެއކަންަކން ފުޅާވެގެންދާންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ހިދުގައްޔާއި 

ރެވޭީތވެ ވަރަްށ ކުބޫލުގަޖެ ކަމަށް ފަޭސހަތަކެއް ލިބެންޖެހިއްރަށްުވރެ ބޮޑު އިތުރު ލުއިމިހާ ؛ފަސޭހަތަކެއްލުއި

. އާދެ ދައުލަތުެގ  މާއްދާަތކުަގއި މި ތަފްސީލުތައް ބަޔާންކޮްށދީފައި މި ބިލު ފޮނުވައިދެްއާވފައި އޮތީތަފްސީލުކޮށް އެކި

 ލިބިގަންނަ ވެސް ނުވަތަ ންއިސާ އެ ބަލަިއގަންނަ ފަރާތުމާލިއްޔަތަށް ވަންނަ ފައިސާ، ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެްކސް ފަ

އިންތިޒާމު ނެތް ކަމަށް  ހާމަކުރެވޭނެ ތަކެއް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށްނުވަތަ ހުރި ދަތިރި އުނދަުގލެއް  ހުެވސް ފަރާތުގައި

ބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް އެކަްނ ގަތުން އެބަޖެހޭ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ރަްއޔި ބޫލުކުެރވުނީމާގަރައްޔިތުންނަށް 

ބަދަލުގެ ތެރެއިން  ގެނެވުންނޫނަށް ގާ މި  ޑު ހިތުން މިހާރު ގަނއަޅު ްއ ހޯދަން.ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެ 

ގަިއ ޙު ލާޞްއި މި ގާނޫނުގެމު އިސްލާހުތަކެއް އެަބއާދޭ. ންވަރަށް މުހި ،ކަމެއްސޭހަފަރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ުލއި

 ކަމެއް މުންމުހި އީކުރުމުެގ ބައި އެޟުތިރާޢުއި އޮތްވަނަ މާއްާދގައި  44ވަނަ މާއްދާ.  43ވަނަ މާއްދާ،  42އޮތް 

 ،ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވިދާޅުވި ފަަދއިން ،ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަމުން އިްލޔާްސ ލަބީބް  ދެކެން.ކަމަށް

ފައިސާ  އެ ،ގޮތަކަށް ެއއީ ކިތަންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ިވޔަސް މިހާރު މީރާއިން އަންގާ. ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ޯނވޭޟުތިރާޢުއި

 ަތކާޙުލާޞްމި ގެނެވުނު އި ،އެހެންނަމަވެސް  ސް ބުނެވޭނެ ގޮތެއް ޯނވޭ.ވެ ނީ ދެން ބަހެއްނޫ ލާްސކޮށްފައިޚަ އިދައްކަ

ލަތްތަކުގައި ތިބި ކިތަންމެ ފަރާތްތަކަކަށް އެީކގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފަދަ އުނދަގޫ ހާ

ތު ޙަޤީޤަތުަގއި ްކސްގެ މަޢުލޫމާކުރާ ގޮތުަގއި ޓެބޫލުގައަޅުގަނުޑ  ށް.ފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް ެވެގންދާނޭ ކަމަލުއި

ީވ ށް ވާންޓެކްސަ ،ކަމާއި ޓެކްސްއަކީ ކޯއްެޗއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަކަށް އަދިވެސް ނުލިބޭ.

ކޮށް ޞަ އްޚާ ،ށްރަށްުވރެ ރަނގަޅަޓެކްސްަތއް މިހާ . މިތަފާތު ެއކި ވައްތަުރގެ ެޓކްސްތަްއ އެބަުހރި ،ކިހިނެއްކަމާއި 

 އަޅުގަނޑާ ރާތްތަކަާށއި ައދި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ަރނގަޅަށް މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެންޖެހޭ އެބަ.ފާރިކުރާ ފަވިޔަ

 ވެސް ވިދާޅުވީ ެޓކްސް ދެއްކުުމގެ ފަސޭހަ ލުއި ގޮތްތަކެއް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ރިައކުދާދި ފަހުން ބައްދަލުވި ވިޔަާފރިވެ

އަދި  ިއސާ، މިހާރަށްވުރެ އެަތއް ުގނައެއް އިތުުރެވގެންދާނޭ.ންޖެހޭ ޓެކްސް ފަދައުލަަތށް ދައްކައި ންޏާ، ޙަޤީޤަތުގަ ވަ
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ތަކެއް ެޓކްސް އިދާރާއިން ހަމަޖައްސައިދީފި ސާފުކޮށް ކައިރިން ލިޭބނޭ އިންތިޒާމު ،ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރީތިކޮށް އެކަމާ

އެތާނެގ  ،ފަހަރު ނަމަވެސް ވިޒިްޓކޮށް އްކޮންމެ މަހަކު އެމަ ފަރާތްތަކަށް ހަ ނުވަތަ ެއވިަޔފާރިކުރާ ،ވާނަމަ ކަމަށް

 ،ލިބޭ ފައިސާ މިއަދު މި ،ވާނަމަ ހާލަތު ހުރީ ކިހިނެއްކަން ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވޭނެ އިންިތޒާމެއް ޮއެވއްޖެ ކަމަށް

 ދޭ ގޮތަށް އޮންނަ ހެެވްސ މަކަރު އަކީޓެކްސް . ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެތައް ގުނަައކުން އިތުރުެވގެން ހިނގައިދާނޭދައު

 ،ެއކަންކަން ކުޑަކުރުމަށްަޓކައި  ނުވަތަ ހެދޭނެ ގޮތްތަކެއް ޮއވެދާނެ. ކިތަންމެ މަކަރުތަކެއް ހެދިދާނެމެއެްއޗެއް. ކިތަން

 ކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ. އަޅުގަނޑު  މުންރަނގަޅަށް ރެގިއުލޭްޓކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ އޮތުމަކީ މުހި މަޢުލޫމާތުތަކާއި

މު ންދާއިރުަގއި މުހިމަޝްވަާރކުރަމުން މަރުހަލާގައި  ގޮތުން ކޮމިޓީ ބެހޭ  މި ބިލާނޑު ހިތަްށއަރަނީޅުގައަ  ،ގޮުތގައި ދެކޭ

ކަަމކަށް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާެއއްަގއި ަމދުވެގެން މީރާގެ އޮފީހެއް ުހރުން އެއީ ުބއްދިވެރި؛ ކަމެކޭ ޓެކްސް އިދާރާ

ުނވަތަ އެ ާދއިރާެގ މުިޅ  ،ވިކުރެ ނިޓަރތައް މޮިވޔަފާރި ުނވަތަ ތައްގައި ހިމެނޭ ރަށްދާިއރާއެއް  . އެ  އޮފީހުން އެވެދާނޭ

 ،ވާނަމަ ފު މަޢުލޫމާތުތައް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ނަމަވެްސ ފޯރުކޮށްދީފި ކަމަށްހޭ ސާބެ ޓެކްްސއާރައްޔިތުންނަށް 

ސް. ޔަވި ށްނުކުރި ކަމަރަފުޢާތަ އް އަދިރު ޓެކްސެއިތު.ލިބޭ ފައިސާއަށްވުރެ ަހމަ އިތުރު އާމްދަނީ ލިބިގެންދާނޭ މިއަދު

ވީހާ އަވަހަކަށް މި  މު ބިލެއް.ންދެޭކގޮތުަގއި މިއީ ވަރަށް މުހި އަުޅގަނޑު ،މު ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭީތވެންމިއީ މުހި

ންދާނެ ގެމީގެ ފައިދާ ލިބި ދިއުމަކީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނށްތަންފީުޒެވގެން ،ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ މަޖިލީހުން މި

ތަށް ޝުކުރިްއޔާ ޞަދެްއިވ ފުރު ދީ.މުކަން ފާހަގަކޮްށލަން ފުރުސަތެއް ހޯންިމކަމުގެ މުހި ،ށް ފެންނާތީވެ މަކަ ކަމެއް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި  ދާއިރާގެ އިްއޒަރަދޫއަރުވަނީ މަ  މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނުޑ ދެން ފުރުސަތު 

 .  ށްއިބްރާހިމް ޝަރީފަ މެންބަރު

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ލިބޭ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި  ން ނެގުުމގެ ނިޒާމުއާދެ! ެޓކްސް ނިާޒމު، ޓެކްސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ގާނޫނަްށ  ކަމެއް. އެގޮތުން މިބޭނުންތެރި މު ކަމެއް.ންކީ މުހިތައް ހުށަހެޅުމަޙުލާޞްނާކުރުމަށް އިރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަ

ހުއްޓުވުމަށް މަޢުލޫމާތު މަކަރުހެުދން ޓްރީީޓޮކށްގެން ޓެކްސްއަށް  ކުއިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކާއެ

ށަހެޅުނު  ހުވަނަ ާމއްދާއަށް 44ަނ މާއްދާާއއި ވަ 43މި ގޮތްޮގތުން  ،ކުރުމާއިނާފުޢުއަދި ިއސްތި ،ބަދަލުކުރުމުގެ ބަާޔއި

ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެެކންޙެލާ ޞްކީ ރަނގަޅު އިޙަލާޞްއި

 . ރައްޔިތުންނަށް މަށްދައުލަތް ހިންގު މަށް.އިމުކުރުޤާދާލަތު ޢަ ޢީނަގަނީ ކީއްުކރަންތޯ. އިޖުތިމާ މިޓެކްސް 
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އިްނ ޢާރީޛަދެވެނީ ޓެކްސް ން ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްކޮންމެހެން ދައުލަތުގެ ފަރާތަކު ޖެހޭ،ރުކޮށްދޭންފޯ

އޮތް ފްލެޓް  . އަޅުގަނޑުމެްނ ޓެކްސް ނަގާއިުރަގއި ރާއްެޖއަށް މިހާރު މިންތަށް ލިބޭ އާމްދަނީލިބޭ ފައިސާއިން ދައުލަ

ވެްސ  . އަުޅގަނޑުމު ކަމެއްންހިކުރުމަކީ ވަރަށް މުރަފުޢާ ތަ ސްޭޒޝަން ނިޒާމެއްކް ޕްރޮގްރޮިސްވ ޓެރޭޓް ބަދަލުކޮށް

ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ކަންކަްނ  އަލަށް ކަެމްއ ތައާރަފްކޮށްގެން ޓެކްސް ނެގެމުންދާއިރު ،ބޫލުކުރަންގަ

އެީއ  ،ށްގެންފްކޮރަޢާނިާޒމެއް ތަ ގެއި މިހާރު ޓެކްސްރާއްޭޖގަ ،އެހެންނަމަވެސް ނުކުރެވުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ަކމެއް.

 ،. އެހެންނަމަވެސްެވއްޖެ ނަގާތާ ުދވަސްކޮެޅއް ،އަދި ބިޒްނަސް ޕްރޮފިްޓ ޓެކްސް ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓއާއި  ،ޖީ.އެސް.ޓީާއއި

ީކ ދަ ޓެކްސަފަޓެކްސް  ެވލްތު ކޮށް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްޞައްޚާ އޮީތ ފްލެޓް ރޭޓެއް. ވެސް މި މިކަންކަމުގައި

ޓެކްސް ނެޭގ  އިގަމިައދު ރާއްޖޭ އިން ނަގަންޖެހޭ އެްއޗެއް ކަުމގައި ދެކެން. ނިޒާމެްއގެ ތެރެރެސިވް ެޓކްޒޭޝަންގްޕްރޮ

 ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންނެކޭ ދާދި އެއްގޮތަކަށް މި ކޭގޮތަކީ އެންމެ ކުަޑކޮށް އާމްދަނީ ލިބޭ މީހާއެ

ލިބޭ މީހުންނާއި ނުލިބޭ މީހުންގެ  ،ސަލައަކީ  ބޮޑު އެއް މައް ފައި އޮތް އެންމެމާވެވެސް މިހާރު ދި ދުނިޔޭަގއި ގެނީ.ނެ

 ،ދުނިޭޔގެ ެއންމެ މުއްސަނދި ޤައުމު ،މިސާލަކަށް ދިއުން.ދުވަހުން އަނެްއ ދުވަހަށް އިތުުރވަމުން ފަރަގު ެއއް

ތާނގެ ން. މިކަމަކީ އެމީހު 1%ރަނީ އެންމެ ިހއްސާ މިކު 90%ުތގެ ުނވަތަ މިލްިކއްޔާ ގެ ވެލްތ90ު%އެމެރިކާެގ 

ައޅުގަނޑުމެްނގެ  ނުކުރެވޭ މައްސަލަެއއް.އްލުޙަމީހުންނަށް  ެވސް އެ  އިރުަގއިވް ެޓކްޒޭޝަން ިނޒާމެއް އޮތް ޕްރޮގްރެސި

ޔިތުންނަށް ތްކޮށް ޤައުމުެގ ހަމަޖެހުމާއި ރައްޔަޢާމިދެންނެވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރި، ރާއްޖޭަގއި ޓެކްސް ނެގެން ފެށޭއިރު

ކަން އަދިވެްސ މި. ރަފްކުރަން ެއބަޖެހޭޢާރެިސވް ެޓކްޒޭޝަްނ ނިޒާމެއް ތަޓަަކއި ޕްރޮގްފައިސާ ހޯދުމަށް ވާބޭނުން

ކްސް ޔަތްކޮށް މިފަދަ ޓެޢާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިކަމުގެ މައްޗަށް ރި ދައުލަތުގެ ކަމާ ،އަޅުގަނޑު ޮގާވލަން .ނުކުރެިވވަނީ

އިންކަމް ޓެކްސް ނިޒާމެއް  ރަފްކުރަން.ޢާވެސް ތަ ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއްމް އިންކަ ، އަހަންއަޅުގަނޑުމެން އެބަ  ނެގުމަށް.

އެިކއެކި ބޭންޑުތަކަށް ، ޔަތްކޮށް ޢާރި ެވސް ައޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި ނުކުތާގެ މަްއޗަށް ރަފްކުރެވޭއިރުޢާތަ

ބޮުޑ   ހަމަތުންންގެ އަހުރަށް އާދަިއެގ މީއެހެންނޫނިއްޔާ، ހަަމ ދެކޮޅުނުޖެހި ވަ ކުަރންޖެހޭ. ކަނޑައަަޅިއގެން ެއކަން

އަންނަނީ  މިއަދަދެއް ދީފަިއ ވަރަްށ ޮބޑެތި މުއްސަނދިން ވަރަްށ ކުަޑކުޑަ ނިސްބަަތކުން ެޓކްސްދޭ ތަން 

މިކަންކަުމގެ  ،ެޓކްސް ފްރޯޑާ ،ޓެކްސް ެއވޮިއޑްކުރުމާއި  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދަނީ ފެންނަމުން. މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އިދާީރ ދާއިރާގެ ޓެކްސް ނެގުމުެގ  މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ބަޖެހޭ.ޮކށް ވިސްނަން އެންވެސް ވަރަށް ފު ށްމައްޗަ

ކަންކަން ބެލޭެނ އިންތިޒާމުތައް އަދިވެްސ  ވާ މިްނވަރަކަށް މިގާނޫނު ހެދެމުންދާއިރުގައި ަޙޤީޤަތުގައި އެކަީށގެން

ެއކު މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ބާއާތަޖުރި ،ދުފުޅެއްތެ .ރެވިފައެްއ ނެތްގާނޫނުގެ ތެރެއިން ައޅުގަނުޑމެންނަކަށް ހާސިލުކު

ދާއިރު، އަުޅގަނޑަްށ އަެށއްަކ އަަހރުވަމުން ،ވެސް ެޓކްސް ނަގަމުްނދާތާ ހައެއްކަ  މީރާ ،އެހެންނަމަވެސް ކުރެވޭނީ.

ވެސް  ބާބޭފުޅުންގެ ތަޖުރި އެބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި މިފަދަ ކަންކަން ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގަ

ވެސް ފުރިހަމައަްށ  ިމހާރަށްވުރެ ،މީދުކުރަނީއްއަުޅގަނުޑ އަދިވެްސ އު އެހެންވީމާ، . އަށް ޮގސްފަނާނީ ކުރިމިހާރު އޮން
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. އަދިެވސް ބައެްއ ބޭފުޅުން ވިާދޅުާވ ގެނެވެްނވާނެ ކަމަށްޙު ލާޞްއި ކަށްމި ގާނޫނުތަ ،ކަންކަން ދިރާާސކުރެިވގެންއެ

ގުމުގެ އިދާރީ ގާނޫުނ ޓެކްްސ ނެއަިދވެސް  ،ކަސް ބާރުލާފަިއ ކިޔަ ކިތަންމެ އަޑަށް ކޭގާނޫނެ  ފުރިހަމަގޮތަށް ވަރަށް

އަިދވެްސ  ެއކުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން.ޔާ ެވސް ހަރުދަނާވެފަިއ ނެތްކަން ހިތާމަ ގާތަކަށް މިންވަަރކާ ންވީހަރުދަނާވާ

އެކަންކަން ކޮްށގެން  އެބަހުރި.ތަކެއް ގެންނަން ޙުލާޞް ބައިވަުރ އިއިދާީރ ދާއިރާގެ ގާނޫނަށް ބައިވަރު ކަންަތއްތައް

ރޯުޑގެ ކަްނތައް ހުއްޓޭނީ. އިްއޒަތްތެިރ ޓެކްސް އެޮވއިޑެްނސާއި ޓެކްސް ފްހިނގާ  މި މެންގެ ތެރޭަގއިއަޅުގަނޑު

 ށްތަކެކޭ ެއއްގޮަތކަކޭސް ރޯޑު ވަރަށް ބޮޑެތި ފް ،ވަރަށް އާދަިއގެ ކުދި ކުދި މައްސަލަތަކެކޭ ،ތެދުފުޅެއް .ރައީސް

ރަްއޔިތުންެގ  ،މީހުންގެ ޝަުކވާ ށްފައި އޮންނާތީބައްޓަންކޮގާނޫނު  ައޅުގަނޑުމެން މަލުކުރެވޭ ގޮތަށްޢަ މީރާއިން މިހާރު

ކުދި މަްއސަަލތަކާއި ޮބޑެތި މައްސަލަތަާކިއ ޓެކްސް އެޮވއިންޑެންާސއި  ؛ޝަކުވާ އިތުުރވަނީ. ެއކަންަކން އެބަޖެހޭ

ވޭނެ އިންތިާޒމުތައް ގާނޫނުެގ ތެރެއިން އެކަންކަން ކުރެ  ފަރަގުކޮްށގެންކޮށްިހ ތަފާތުެއއްޗެ މި ،ރޯޑާޓެކްސް ފް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީާރއާ ނޫން މީރާގެ މައްސަަލއެއް .އަށް އިނގިލި ިދއްކުރަނީއަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން. މީރާ

 ންކަން ކުރާށް ކަލާފަޚި އެއާ ނީ.ކުރަތަންފީޒުމީހުން  ގޮތަށް އެ ހަވާލުކުރި ކަެމއް ގާނޫނުަގއި އޮތްއަޅުގަނޑުމެން 

 ...ޖައްސަންވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެން މައްސަލަ ކަމަށް

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

   މުޙައްމަދު ނިހާދު.ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފޭޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު ހާދުނި މުޙައްމަދު ރުެމންބަ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 ހުށަހެޅުމަށްޓަަކިއ ޙުލާޞްްށ އި( އަބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު ޓެކްްސ ނެުގމާ) 2010/3 ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ތަކެއް ކަުމގައި ދަންނަވަން.ޙުލާޞްމު އިންެވސް ވަރަށް މުހި ތަކަކީޙުލާޞްމަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިހާ އި މި

ޖެ މެނިފެސްޓޯގަިއ ހިމަނައިގެން ޓެކްސް ނިޒާުމ  ައޅުގަނޑުމެން ޖަޒީރާ ރާއްކަކީތަޙުލާޞްއި  މި .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

ޓެކްްސ  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ތަކެއް.ޙުލާޞްދުފުއްދުމަށްޓަަކއި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޢުހަރުދަނާކުރާނެ ކަމަށް ވެފަިއވާ ވަ

 ކި ޮގތްގޮތުން ނެގެމުންދާ ޓެކްސްެގ އަތުން އެ، ރައްޔިތުންނެސް ގެ ނަ ބަދަލުތަެކއްބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނަށް ގިނަގު ނެގުމާ

ނުގޮތުގައި ެނގެމުންދާ ޓެކްސް ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި އިދާީރ  ،އިމުކުރުާމއިޤާހަމަހަމަ އުސޫލުން ނެގޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް 

ގަނޑުމެންެގ ޅު އަ .ިރ ރައީސްތެޒަތްއިއް  އި ދެކެން.އޮނިގަނުޑ ބަދަލުކުރުމަކީ ެއީއ ކޮންމެހެން ކުރާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަ 

ވަނީ ހެދޭ އަދި ހަދާފަިއވާ ައމިއްލަ ކުދި ަގާވއިދުތަކެްއެގ  ކުދި އަިދ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތއް ؛ބައެއް ވިޔަފާރިަތއް

ރާގެ އުސޫލު މީ .. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްތެރެއިން ޖޫރިމަނާ، ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން ނެތިގޮސް، ނިމިފަ

އަމިއްަލއަްށ  ވެސް، ސިންގާ ގާނޫނެއް އޮންނަ ހިނދުބޮޑު ،ހިނދުކަމުގައި ނެތް  ެނތް ގާނޫނެއް ،ގޮތަކީ  ނައޮން
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ްށގެން ޮގސް ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާކޮށް އެ ކޮިވޔަފާރިތަކަށް ާޓގެޓު ާޓގެެޓޑް ،ގަާވއިދުތަެކއް ހަދަިއގެން ކުިދ ވިޔަފާރިަތކަށް

 ނެސް އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާން ގެތައްޙުލާޞްއި، ސްގެނެފަދަ ގާނޫނުތައް މި ވިޔަފާރިތައް ަނއްތާލުން.

ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިހާ  މި އެހެންކަމުން އަުޅގަނޑު  އިމުކުރުމަށް.ޤާ މަޖުބޫރުވަނީ ރަނގަޅު އިްނތިޒާމުތަކެއް 

ުޑ އަުޅގަނ އިގަޙު ލާޞްފަިއވާ އިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހުށަހެޅި 44 ،ތަކަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްޙުލާޞްއި

ނާފުކުރެޭވ ޢު. ެއއީ މައްސަަލއެްއ ދިމާވެގެން އިސްތިއޭސް ނަގާކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުެފނެވެ 30%ދަންނަވާނީ 

ެވސް  ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅެންދެން އެންމެ ރުފިޔާއެއް ަނގާކަށް ،ލާ ނިމިޙަނާފު މަރުޢުހާލަތުގައި އިސްތި

ޔަތްކޮށް ޢާކަންތައްތަކަށް ރި ލާގައި ބަހުސްކުެރވޭއިުރގައި މި ޙަ މިޓީ މަރުކޮ ،މުންކައެހެން ނުކުރަން. ތާއީދެއް އަޅުގަނޑު

. ެއއީ ގިނަ ފަހަރަށް މީެގ މީދުކުރަންއްެއގޮތަށް ކުިރއަށްގެންދާނެ ކަަމށް އަުޅގަނޑު އު  ، ބަލަިއގަނެޙުލާޞްމި އި

ހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް އެކަްނ  ހުރީ ވިފައިކުރެއަނުްނ ޖޫރިމަނާކިާޔއިުރގައި މިލިކުރީަގއި ކަންވެަފއި އޮތް ގޮަތށް އަޅާ

 ނާފަށް ޢުލައްކަ ރުފިާޔ ދައްކާފައި އިސްތި 3ތެެރއިން އޮންނަންވާ އުސޫލެްއގެ ތެރެިއންނެއް ނޫން. އެހެންކަމުން އޭގެ

 ން އިމި 30%ނީ މި ބޫލުކުރަގައަޅުގަނޑު  ވެސް ެއއީ ބުއްދިވެިރކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނެޑްއ ނުދެކެން. ދިއުން

މުޅި ޓެކްސްގެ ނިޒާމަްށ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް  ،މުޅި ނިޒާމަށް .ޖެހޭ ކަމަށް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްނިކުރާންއު

ްނ ގެ ތެެރއިން ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯއ19ިގެންނާންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ިމއަދު ހަމަ އެޖެންޑާ 

މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރަން  ،ކަލް ޓުއަރިޒަމަށްފްކުރާ ލޯރަޢާތަ ،ށަވަރުކޮށްޭދން އުޅޭއަޅުގަނޑުމެން ކަ

 .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްބޫުލުކރަންގަވެސް ޓެްކްސގެ ވަރަށް ބޮޑު ލުެޔއް ލިބެންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު  ވިސްނާއިުރގައި

ެރއިން ބޮޑު ތެމީގެ އްޔާވެއްޖެށް ރާ ކަމަރަފްކުޢާރިޒަމް ތައަޓު ހިސާބަށް  .، ހދ. ކޮށް ައއްޑޫ ސިޓީ، ހއޞައްޚާ

ލުއި ދީގެން ނޫން ގޮތަކަށް ޑިމާންޑެްއ  ޓެްކސްގެ ތެރެއިން ލުޔެއް ލިބެންޖެހޭކަން އެއީ ކަށަވަރުކަެމއް. ،ލުޔެއް

 !ބަލައިލަމާތޯ ހަމައެކަނި އަްއޑޫ ސިީޓގެ ހެރެތެރެައށް .ކްރިޭއޓެްއ ނުކުރެވޭނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކަށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

އެތަން ހިންގަން ކިހިނެއްތޯ ޑިމާންެޑްއ  ،ން ޮޑލަރު ނަގަިއގެންއަން ޑޮލަރު ނޫނީ ދެ މިލިއަމިލި 1.8ށް ބިމު ކުއްޔަ

 އޮޕަރޭެޓއް ނުކުރެވޭެނ އިނގޭތޯ. އެހެންކަމުން، ޓެކްސްއިން ލުއިދީގެން ައއްޑޫ އް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްލައިޓެ ،ނެތް

އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ  ގެންދަންމް  ޓުއަރިޒަހުވަދޫ، ފުަވއްމުލަކު ހިސާބަށްއަްއޑު، ، އަށް

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ ގޮތަށް އައްޑޫ، ހުވަޫދ، ފުވައްމުލަކަށް ޓުއަިރޒަމް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ރުޞަތަށްފު  ދެްއވި .ންކަުމގައި އުއްމީދުކުރަތަޢާރުފުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްްސިއން ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.އަޙްމަދަ ޙަސަން މެންބަރު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

އަށް (ނޫނުގާ ބެހޭ އިދާރީ ޓެކްސް ެނގުމާ) 2010/3ނޫނު ނަންބަރު ގާ. ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއްޔާ އިކުރިޝު

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެިރ  އަދި މި ގެަނއުމަށް މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާފައިވާތީ ސަރުކާރަށާއިއިޞްލާޙު

ގަިއ އިންތިޚާުބގަިއ އެކި ރަށްރަށަށް ަވޑަިއގެން ދެކޭގޮތު  ނޑު ުޝކުރު  ދަންނަވަން. އަުޅގަމެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ެނގޭ  އިގަ ިދވެހިރާއްޖޭ ،މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ާސލިޙް ވެފަިއވާ ވަޢުދުފުޅެްއ މިއީ

ދަނީ.  ނަމުން މި ންވެަފއިޭވ. ޭއގެ ނަފާ މިއަދު ފެދިނުމަށް އެ މަނިކުފާނު އެތައް ރަށެްއގައި ވިދާޅުށް ލުއިޓެކްސަ

ކަށް ވެގެނެއް ނުވާނެ. ރަނުވާނެ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ބިއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މީރާ ވެގެން

ނޫނުތަކުްނ ގާ ދިޔަީއ ެއ މަންޒަރު. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީާއއި އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި

ފަންތީގެ  މެދު ،ބެލިގެެނއް ުނވާނެ. ކުދި  އް ކަެމއް ކުެރޭވނެ ކަމަކަށެ ޔަަވއި އިތުރުްނކަން ފި ކަ ލާޒިމްކޮށްފަިއވާ

 ކަންަކން ކޮށްފައި ހުރި ގޮތުން. އިންމީރާ އަުދ އެބަހުރިއެަތއް ބަަޔުކ ހާލުގައި ޖެހިފައި މި ؛ވިޔަފާރިތައް 

 ،ަދއްާކ ގޮތަށް އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް އްޓެކްސެހޭ ްއކާ ެއްއޗަކުން ަދއްކަްނޖެވިޔަފާިރވެރިއަުކ ިވޔަފާރިކޮށްަފއި ވި

ރިމަނާކޮށްފައި އެބަހުރޭ ތަންތަނަށް ގުދަނުަގއި ހުންނަ މުދާ ބަލާފައި ެއ މުދަލަށް ވެްސ ޖޫ ،ފަހަރު ވަދެފައި މަހަކު ތިން

ތަްށއެރި ޓާފައި ހިއްބަހައި ދަލެއް ނޫންހޭ ކިޔަމުމިހިރީ  ،ހުރެަފއިވަދެފައި މީރާއިން. ުނވިކޭ ެއއްެޗއް ގުދަުނގައި 

ދައްކަން. އާދޭސްކުރިަޔސް އެ ކަެމއް ިވަޔފާރިވެރި މީހާ ޖެހޭނީ  އަަގކަށް އެ ބޭފުޅުން ރިޕޯޓެްއ ހަދާފައި އެކަން ކުރީމާ

ޭޖގެ ެޓކްސްެގ ނުހުރޭ މިއަދަކު. އެހެްނވީމާ، ދިވެހިރާއް އި ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ ވިސްނުްނފުޅެއް ެއ ބޭފުޅުންގެ ަގއިގަ 

 .ަރއްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން އޮންނަ ކަމެއް މި ކަމަކީ ،ފައިސާ ހޯދާފައި ށްއުލަތަ ދަ  ،ފައިށްނިޒާމު ބިނާކޮ

އަދި މީރާެގ  ،ވެސް އަދި ިވޔަފާރިކުރާ މީހާއަށް ވެސްށް ދައުލަތަ ؛އޮންނައިރުަގއި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް

 ،ޓެކްސް ލިބިގެން ކޮްށގެން ވިަޔފާރިން ފުޅާފާރިޔަވި ،ފާރި ފުޅާކޮށްފައި ތިރާްމކޮށްގެން ިވޔަހުނޫނުތަކަށް ވެސް އިގާ

  އެ ފައިސާ ލިބިެގން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މިކަން ބައްޓަންވެގެންދާނެ ކަމަށް.ށްތަދައުލަ

 ަގޅު އެންމެ ރަނ .ލުކުރަންބޫ ގައަުޅގަނޑު ވެސް  ،ހުށަހެޅިފައި މިހިރަ އިޞްލާޙުތަކަކީ މިހާރަށް ބަލާ ނަމަ

 އަދި މިަކމުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިުތރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ  .ޙުތަކެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަންއިޞްލާ

އަދި  ،ތެޭރަގއި މީރާގެ ގޮފިަތއް ހެދިފައިއަތޮޅު ،ެޕއް ހެދެންޖެހެނީއަކީތްކަމަށް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަަމވެސް، މީާރގެ ގޮ

ކަެމއްކަން ަރނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނީމާ ކުރަްނ އޮންނަނީ ކޮންމި ލޫމާތު ދެވިފައި ޢުގެ މަ މީޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށްވި

ކީ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ްއޔައެކަމުަގއި ަބިއވެރިވާން. އެްއެޗއް އަުގ ކަނަޑއަޅަނި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ފަސޭހަެވެގންދޭ

ބަހައްޓާފައި އި މިއީޭއ އަގަކީ ކިޔަ ނޫނެކޭ  .ޅާފަ ކަނޑައައަގު ރާއިން އެބަހުރި މީ ،މީރާއަކުން ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

 އެ ވިޔަފާރިވެރިންނާލައްކައިން މިލިޔަނުން ރިޕޯޓު ހަދާފައި  ހަ ،އިންލައްކަ ފަސް ިއ،ހަމަ ރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިގަ
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ށް ވުރެން ކަނޫނަ ގާ.  ދެޭކގޮތުަގއިއެހެންވީމާ، ިމީއއަކީ މިކަން ކުެރވިގެން ވާެނ ގޮތެއް ނޫން އަުޅގަނޑު. ހަވާލުކޮށްފަ

އަދި ކަން ކުރުމަށް ދެން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކަން ، މިހިރަ ކަހަލަ ުނާވނެ. އެހެންވީމާމަތިެވގެންނެއް  ގަާވއިދެއް

ެއކަން ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ފަހިވާނެ ގޮތުެގ މަތިން މިކަން ކުރަން.  ފައިތިރާމްކޮށްހުމިއަދު ތިބި ފަރާތްތަކުން އެަބޖެހޭ އި

ވެްސ  އް ިމއަދުެއ ނަގަމުންދާއިރުަގއި އެތައް ަސތޭކަ ޓެކްސެ ، ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަންގަނޑު މިއަޅު އަދި 

ޓެކްސް ކަނޑާލަން ކުން ބާަވތަ 21ވަނަ އަހަރު އެްމ.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި  2008މި ރާއްޖޭގައި ނެގެމުން އެަބދޭ. 

މިއަދާ ހަމައަށް ވެްސ އެކަން ކުރަމުން އެބަދޭ.  ،ށާފައިފަ މިއަދު މިދިޔަ ސަރުކާރުން ެއކަންހަމަ  .ކަނޑައެޅި 

ޓެކްސް ނެގިގެން ދާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލްއ  ، ފަސްހަ ތަނަކުންހަތަރު ތަނަކުންފަސްއެހެންވީމާ، 

މަ ރަން. ހަނިކުއު ޓެކްސްތައްމިހާރު ކަސްޓަމުން ނެގެމުންދާ  ގަނޑު ގޮވާލަްނ މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ވެސް ނުކުރަން. އަޅު 

އަެނއްކާ މީރާއަްށ  ،ކަސްޓަމަށް ދަްއކާފައި ކޮށް އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިއަކުންޙަވަރަށް ސަރީ

ައގުހެޮޔވެގެންދާެނ އަދި މުދާ ވެސް ވިޔަފާިރއެއް ފުާޅވެގެންދާނެ ކަމަކަށް  ދެން އޮތް ތަނަަކށް ދެއްކީމަ ،ދައްކާފައި 

ކުރަންޖެހޭ ކުރަން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ގެންގޮސްފައި އަދިވެސް ފުރިހަމަލެއް ނުގަބޫ މެންކަމަކަށް އަުޅގަނޑު

ގެންނާެނ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  ކަމެއްމަޝްވަރާކޮށްފައި މި ބިލަށް އިތުރު ފުރިހަމަ އެއް ކަެމއް ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ

 ކުރިްއޔާ ރައީސް.ބޮޑަށް ޝުްށ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުަރން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ  ދޫކާށިއިލަނީ، . އަުޅގަނޑު މިހާރު މިދަންނަވަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ެއ  ،ށް އިޞްލާޙެއް ގެނެސްނޫނަގާކުރުމަށް އީސް. އާދެ! ޓެކްްސގެ ެއްޑމިނިސްޓްރޭޓްތެރި ރަ ޒަތްިއއްޝުކުރިއްާޔ 

އިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ކުރަްއވާތީ އަުޅަގނޑު ހުޅުދޫ ދާ މަސައްކަތް

 އަުޅގަނޑު ުކރިއަށްދާނަން. އިއްޒަތްތެިރ ރުމާއެކުދުކުށް ތާއީހަމައެއާެއކު ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ދެއްކި ވާހަަކއަ

ަނގަނީ ޓެކްސް ފައިސާ ރަނގަޅަްށ ޓެކްސް  އެއީ.ފުރަތަމަ ކަމަކީ ؟ޓެކްސް ނަގަނީ ކީއްކުރަންތޯ .ރައީސް

ޓެކްސެއް ނެގުމަކީ ކޮންމެހެން މީހުން ކުށްވެރިކުރަން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންެގ . ކުރުމަށްމެނޭޖު

ބިލު  ގެނޫނު ގާމަސްވެރިންގެ  ނޫން. މިއަދު އްޔާ ކޮންމެ ކަމަކީ ވެްސ ކުށްވެރިވުމެއްނަ ގޮތުން ވެއްޖެ އޮން އިިއގަދައާދަކާ

ވާންީވ  އަސްލު ،ގޮތަށް އަްސލު ،އަސްލު ކަމަށް .ޮއންނަނީ ކުށްވެރިވާ ގޮަތކަށް މިހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު ވެސް އެންމެން 

 ސް،. ައޅުގަނޑު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންބޭނުމަކީ ގެނޫެންއ އުފަންކުރުމުގާއެއީ އަސްލު  ،ގޮތް
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ރާއްޖެއަށް ޓެކްސް ަތޢާރުފުވުމާއެކު މި މަޖިލީހުން  އަލަށްްށ ވަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިންލޭންޑް ރެވެނިުއގެ ަޔޒީދަ

 ،ވަރަށް ހަރުކަށި   ރެިވއުންޑްޖެހުންތަކަކާެއކު ރާއްޭޖގެ އިންލޭތަނަށް ލީ. ދެން ވަރަށް ގިނަ ގޮން އެ މަނިކުފާނު އެ 

 ،ވެްސ ލާރިއެއް ނުދައްކައިިފއްޔާ ޭއނަގެ އެަކއުންޓް ފްރީޒްކޮށް މީހަކު ކިރިޔާ. ެވެގން އައީރުދަނާ ގޮތަކަށް އޮޕަރޭޓްހަ

ޤައުމުތަކުގައި ޓެކްްސ ތަހުޒީުބވެފައި ހުރި  ،މާ، ދުނިޭޔގެ ޤައުމުތަކުަގއިއެހެންވީ .އުސޫލު ެއއީ އޭރުަގއި އޮންނަ

ވެސް އަލަށް މި  މު އޮންނަތާ ހަންޑްރެޑް އޮފް ޔެއަރޒް ވެްއޖެ އިނގޭތޯ، މި ރާއްޖޭގައި ޮކންމެ ކަމެއްގެން ނިޒާއި ދައްކަ

އެ  ،ކޮންމެ ކަމަކަްށ ވެސް ޓައިމް އޮެވގެން ،އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ ށްތަޢާރުފުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެކްސް މި . ކަންޑުމެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭނެއަުޅގަނ ންއިފްރޭމް ތެރެޓައިމް ،އި ތެރޭގަޓައިމް 

ނޫނަކަށް ގާަގވާއިެދއް  ،އެހެނެއް ކަމަކު ނުދާނެ. އަުޅަގނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކއެއް  .އެރިހާ ގޮތަކަށްނަގަނީ ހިތަށް

ގޮތެއް ނޫން. ކުރާ  ކުޭޔގެ އެްއެވސް ތާއީ ދުނި. އެއް ނުނެގޭނެޓެކްސެ ޫނނެއްގެ ތެރެއިން ގާމައްޗެއް ނުވާނެ.  ތުރެން

ގެންނަ މުދާ ،އަދި ފިހާރަައށް ވާނެ ގޮތެއް ،ވާނެ ގޮެތއް ުކންއިންޑަސްޓްރީތަ  .މި ރާއްޖޭގަިއ ޓެކްްސ ނަގަްނވީމަ ނަގަނީ

ދުތަްއ ތުގެ ޚަރަލަަދއު އިނަގަޓެކްސް  ،ނެތި ވިޔަފާރިވެިރޔާ ެއއަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ގެއްލުެމއް އަންދާޒާކުރުމެއް  ،މީހާ

ގޮތުންނާއި އަދި  ސިޔާސީ .ދަނީ ގެން މިވެ އިމުޤާދަނީ. ދުވާލަކު އެތައް އެަތއް ަވީޒފާތަކެއް  އިންތިހާއަށް މައްޗަށް މި

އެހެންވީމާ، . މީހުން އިތުރުވާ ގޮަތކަށް ޮއންނަ މަޖިލީހެއް ،ވެސް ދިރިދެމިގެްނވާ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ބަލާއިރު

ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ތަްއޔާރަްށ  ށްމުސާރައަ ނަގެއްާޔ އޭވެއްޖެދެ މީހަކު އިތުރުށް މަޖިލީހަ މި މާދަމާ ވެސް

ބޭކާރު  ކުރަން.ތިބެންޖެހޭނީ ދައުލަތުން. އެހެންވީމާ، ދައުލަެތއް ހިންގުމަށްަޓކައި ެޓކްސް ަނގަނީ ރަްއޔިުތންނަށް ޚިދުމަތް

 ން ތިބި ހެނީ ވިޔަފާރިވެރިޔާާއިއ އަދި ވިޔަފާރިކުރާުކރަންޖެޓަރޑްމިނިސްޓްރޭޅުަގނޑުމެން އެޚަރަދުކުރާކަށް ނޫން. އަ

އެންމެންނަށް ޚިދުމަތް  ،ުނލާއިމަރަ ވެސް ރައްޔިތުން ؛ނުލާ އެ މީހުން އަތުން އަދި ޓެކްސް ޭޕޔަުރންއިމީހުންވެސް މަރަ

. ހިފަޖެ އޮތީ  މިކުރަން މެން ަކން ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑުއެ .ޖެހޭނީޖެހޭ ިނޒާމެއް އޮންނަންވަށާ ،ވޭ ނިޒާެމއްދެ

ހއ. ގައި އޮންނަ ވިދާޅުވާ  އެ ،ރިޒަމަށް ބެލިޔަސް އައެހެންީވމާ، އަބަދުވެސް މި ާރއްޖޭަގިއ ޓު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ރިސޯޓުަގއި އޮންނަ ރެންޓާ ަގއި އޮންނައަތޮޅު  މާލެ ،ައތޮޅުގައި އޮންނަ ރިސޯޓު ރެްނޓާއި ައއްޑު ،ރިސޯޓުގެ ރެންޓާއި 

 .ިރބާގެ ވެސް އެންމެ މަތިން ވެސް އެ .ިރމަނާ މި އަރަނީދެން ޖޫތާ.  ޓެްކސްއެވެސް  ؛ކުންކޮންމެވެސް ިސސްޓަމަ

 އިރު ރަށް ހުުޅވޭ ގެފަހުން ދަރަނިވެރިވެ، އޭނަ އެންމެ އިންވެސްްޓކުރި މީހާ ށްރިސޯޓަ .ންރާމުހަ ގެ ވެސްމުރާހަ

. އޮންނަނީ މި ޅުވިފައިޓު ނުހުރިސޯގެން ށް އޮންނަނީ ސަރުކާރުން ކޮންމެވެސް ކަމެްއ އޭނާއަށް ގޯނާކޮމި މަނާވެފައި ޖޫރި

ނުޖެހޭ. އެއިރެްއގެ ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަ ކުާރކަށްެއއަށް ކޮންސިޑަރަނގާ ވުޒާާރއަކުން އެހެންވީމާ، ޓެކްސް

އް. ފުޅެވަރަށް ރަނގަޅު ބޭޓަރު ވަަރށް މިނިސް މްޢަލީ ވަޙީދު އަޅުގަނޑުމެްނެގ ޓުއަރިޒަހުންނަ ދެން މިހާރު  ؛ކުބޭފުޅަ

ރައްާވ މަލުކުޢަކަންތައް ކުރަްއވަނީ. ުކރީގައި ހުންނަ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރުން  މަނިކުފާނު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ

. ޖެހިއްޖޭ ނާށޭ. އޭނާ ސިޔާސީ ގޮތުްނ ތިމަންނާމެންމިވެނި ރިސޯެޓއް ބަންދުޮކށްލާ ،އެބޭފުޅުން އަްނަގވާނެ ،ގޮތަކީ



63 

 

 އި މިދިޔަ ސަރުކާުރގެ ސިޓުޭއޝަނާ ނީ. ދެން މިހާރުގެ ސިޓުއޭޝަނާ އޮންނަ  މިމިކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮންނަ ިސސްޓަމެއް

ކޮންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް ވެިރކަމެއް ކުރަން މި ޖެހެނީ. ވެސް ވަރަށް ތަފާތު. ެއއީ ރަސްކަމެއް ކުރި ބަެއއް. މިހާރު 

 މިހާުރ ކުރަންޖެހޭނީ.  މެއްޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދު މާފަްނނުވަނީ އާދެ! މިހާރު އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތުއަރުއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އްާޔ އި ކުރިޝު

 ށް.ރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

. ިއއްޒަތްތެިރ (ިއދާރީ ގާނޫނުެޓކްސް ނެގުމާ ބެހޭ ) 2010/3ރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަ

 ،ދިރާސާކޮށް އި އަުޅގަނޑު ވެސް އިން ކޮމިޓީއެްއަގއިގަ ވަނަ މަޖިލީހު 2018ރައީސް، މި ގާނޫނެއް އުފަންވީ 

މުެގ ކުރުގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް  ށްޞާދަތިއަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު ނިަޔތެއްަގއި މިކަން ކުރީ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިޤް

ޔަ ދި ކުިރ މީރާގެ ގާނޫނުން ދިވެހި ދައުލަތަށް އޭރު ލިބެމުންސްރު އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ފާޔަތުގަިއ. އާދެ! މިހާނި

އޭރު  ،އްޔާރިލްޖުމްހޫސުން، ރައީމުގެ ވެިރކައޭރު  ،ބިިލއަން. އެހެންނަމަވެސް 6ގެ ގޮުތަގއި ފައިސާައކީ ރެވެިނއު

 އާމްދަނީ ލިބޭ.ށް މިހާރު އެތައް ގުނައަކަށް ލަތަބަބުން ދިވެހި ދައުނުގެ ސަގާނޫމި  ފޮނުވި ދު ނަޝީދު މުޙައްމަހުންނެވީ 

ބިލިއަނަށް  16ބިލިއަނުން  6 އެހާ ގިނައިން. ބިލިއަން. ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީން 5ބިލިއަން،  4ސް.ޓީން ހަމައެކަނި ޖީ.އެ

ައކީ ކުހެއް ނޫން. ޖީ.އެސް.ޓީނަގާ ޓެ ންއިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ޖީ.އެސް.ީޓއަކީ ިވޔަފާރިވެރިންގެ އަތު .އީ ދިޔައަރަިއގެން

ްނ ނަގާ އެްއޗެއް. ޖީ.އެސް.ީޓއަީކ ތުޖީ.އެސް.ީޓައކީ ދަނޑުވެިރާޔގެ އަކޮބައިތޯ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނަންޖެހޭ. 

 ދަނުޑވެރިައކު ކަރާ .ކުހެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނެގޭ ޓެ ކަާރއިްނ ޓެުކހެއް. ދަނޑުވެިރާޔގެ އަތުން ނެޭގ  މަސްވެރިޔާ

 ،ން ގިރާ ފަންޏާއިއިނުވަތަ ރެސްޓޯރެްނޓަކަށް ނުވަތަ ރިސޯަޓކަށް ިވްއކީމާ އެ އިންފިހާރައެ ކަރާ ގަެނގެން  ،އްދީމާހެ

އިން ނުވަތަ ކޮންމެވެްސ ޑްރިންްކސް އުފެދޭއެްއޗެހިން  ގެންދާ ފޮނުވަިއގެން  ނުވަތަ މާރުކޭޓަކަށް ގޮސް ހޮޓަކަށް

 ފަރާތްތަކަށް އެ ންމެހެއަދި ހަމައެއާދޭ މީާރއަށް. އެބައަނުބރާ  ުތގައި ގޮ ަތކުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ކުން ރިސޯޓުޗައެއް 

ވެސް  ގެ އަތުން މީހާދަނޑު ހައްދާިލބޭ. އެހެންވީމާ، ކަރާއިތުރު ފައިސާ އެބަވެސް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުަގއި 

ޓެކްްސ  ،ގާނޫނުއިދާރީ  އިިލއިރުގަ އިމި ބިލު އެކުލަވައަުޅގަނޑުެމން  ،އެހެންނަމަވެސް ނަށް ފައިދާވޭ.އަޅުގަނޑުމެން

މި ބުނީމާ  ންކުރަޑްރާފްޓު .ގޮތަށް ވާކުށްވެރިވަރަށް ބޮޑަށް  ނޫނު ފޮނުވިއިުރގައި އޭަގއި އޮތީގާ ؛ޓްރައިބިއުނަލް

. ގިނަ ޖިނާޢީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް އޭަގއި ހުރި ންަކނޑާލި އަޅުގަނޑު ހުރީ. ވެިރާވ ގޮތަށްބުނާހެން ގިނައިން ކުށް

ޔަކު ޭއގެތެރެއަްށ ކޮްނމެވެސް ބަ ޑްރާފްޓަށް ދިންއިރުަގއި .ލީކަނޑާ އިޅައިޞްލާޙު ހުށަހަ ނޑުމެންޅުގަމައްސަލަތައް އަ 
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ކީ . ކަންމަތީ ފިހާރަތަކަ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކާލުކުރަނީނޑުމެން ޓެކްސް ނަގަން މި ހަވާައޅުގަ ައކު؛އޮތީ އަދަބު. ފިހާރަވެރި

 ނަގަން މުދަލުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އިމްޕޯޓް  ،ޖެ ގެނެސްރި ރާއްޔަފާވި  ،އިވިއްކަ  މުދާ އިމްޕޯޓްއެޖެންޓުންތަކެއް. 

، އަތުންގެ ރުއަންނަނީ ހޯލްސޭލަމި ކަންމަތީ ފިހާރައިން  ލިބޭ.އެބަ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮުތގައި. ހޯްލސޭލަރުންގެ އަތުން

ލިބޭ.  ގަނޑުމެންނަށްއަޅު .ޓީ އެސް ން އެބަ ޖީ.އި. އެބަަލހައްޓަނީ މަތީ ފިހާރައިގައިގަެނެގން ކަންހޯލްސޭލަރުންގެ އަތުން 

ތުން ނުވަތަ މަްސވެރިންެގ މި ބުނާ ކޮންިސއުމަރ ޓެކްސް ަރއްޔިތުްނގެ އަ ؛ންވީމާ، އިދާރީ މައްސަލަަތއް، ެޓކްސްހެއެ

މިފްޯކ  ގޮސް،ން ދަޅުމަސް ބަންދުކޮށްގެންއިބާނާ މަސް މިފްކޯގެ ކޫއްޑޫ ނުވަތަ ފެލިވަރަށް ގޮސް އެ މަސްވެރިން ،އަތުން

 ؟އުފެއްދީ ޓީން.. ެއއީ ޖީ.އެްސ.ޓީައކީ. ކޮންަބއެްއތޯ ޖީ.އެސްނަގާދަުޅން ޖީ.އެސް.ޓީ އެބަ  އެކީމާށް ިވއްކައަފިހާރަ

ފިހާތަކުން އުފެދޭ އެއްޗެްއ  ތަކުން،، ޑްރިންކުރިސޯުޓތަކުންރިން އުފެއްދީ. ދަނޑުވެރިން އުފެއްދީ. މަސްވެ

މަތީ ފިހާރަިއން ނަގާ ޓެކުެހއް ނޫން. ކަން ؛ރިޔަފާައކީ ެއްއގޮތަކަށް ވެސް ވި ޖީ.އެސް.ޓީައކީ. ޖީ.އެސް.ޓީ

 1.5ހުށަހެޅީ  އަުޅގަނޑު ،ގަނޑުމެން ޓެކްސް ެނގީ ޓެކުހެއް. އަޅު ން އެވިޔަފާިރވެރިންގެ އަތުން އަުޅަގނޑުމެން ނުނަގަ

 ؛ބިލިއަން 1.5ފޮނުީވ ފްލޯއަށް އެްއކޮށް  ރައީްސ ނަޝީދު މި ޓެކްސް ބިލާ ،ބިލިއަން ރުފިޔާ އޭރު ކަނާޑލަން

ގޮސް އެހެން ،ކުޑަކުދިންެގ ސާމާނުންނާއި ،އިމާރާތް ކުރާ ސާމާނުންނާއިދިޔަ ރުފިާޔގެ އޭުރ ނަގަމުން !ވާތިފުކުރައްމާ

އަުޅގަނުޑ ޑިއުީޓ ބިލިއަްނ ރުފިޔާގެ  1.5 އްޖެއަށްރާދިވެހިމުދަލުން ާރ ކުޓްޭބނުންވާ އިމްޕޯމު ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އާން

މިދިަޔ މަޖިލީހުގައި އަނެއްާކެވްސ  އި،ޖެހިގެން އައި މަޖިލިހުގަ ލީމާއިނޑަ ކަ އިތަނަށް ހުށަހަޅަ ބިލު މި ފުކުރާމާ

 ؛ލާފަިއ ޖީ.އެސް.ޓީ އިއަުޅގަނޑުމެން ކަނޑާލީ. ކަނޑަފާސްކުރީ. ފާސްކޮށްފައި ަނަގން ފެށީ އިތުރު ޓެކްސްަތއް. 

ކެފޭތަކުަގިއ  ށް އެނގުނުޑުެމންނަގަނކެފޭ ހުޅުވީމާ އަޅު ގިަނިއން ،ކެފޭތަުކަގއި ؛ޔިތުންގެ އަތުން ލިބޭ އެއްެޗއްއްރަ

އެ ހައްދަނީ އެ  ނަށް އެނގޭއަޅުގަނޑުމެން ޖީ.އެސް.ޓީ ގިނަާވކަން. ރާއްޖޭގެ ދަނުޑވެރިން ދަނޑު ހެއްދީމާ ކޮފީ ބުއީމާ

 ން.ެއއީ ޖީ.އެސް.ޓީކަ ފިހާރަތަކަށް އައީމާށް ނުވަތަ ކާބޯތަކެްއަޗށް ބަދަލުވެގެން ޖީ.އެސް.ޓީކަން. އެ ެއްއޗެހި ޑްރިންކަ

ވަރަށް ބޮުޑ  އިންމީރާ މިހާހިސާބަށް .ކުރަން މީރާއަށްނޑު ަތޢުރީފުއަުޅގަ އެންމެ ބޮުޑ މައްސަލަައކީ ،މަވެސްއެހެންނަ

ނުކުރި ފާސް މީާރަގއި ވަރަށް ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތައް. އެހެންނަމެސް ައޅުގަނުޑމެން އެ ބިލުކުެރއްވީ. މަސައްކަތެްއ 

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ލަކީ ކޯޓެއް ޓްަރއިބިއުނަ ؛ރަިއބިއުނަލާޓެކްސް ޓްއި ގާނޫނާ ކަމަކީ ޭއގެތެޭރގައި އިދާރީ 

. ެޓކްސް ކަންީކ ކޮންތަނެއްޓްރައިބިއުނަލަ އިނެގންޖެހޭނެ .ފަނޑިޔާރުން ގައި ތިބެންޖެހޭނީޓްރައިބިއުނަލް 

 ،ާމއިޑިޓްކުރު އޮކުރާ އިދާރީ ކަންތައްތައްޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ ނުވަތަ ހަވާލު ؛ އިްނސާފުތިބީ ޓްރެއިބިއުނަްލގައި

ޝަނެްއ ކްފަރާތްތަކެއް ފަން އޮތް. އެންތަކުގައި ޭއގެތެެރއިން އިދާރީ އިހުމާލުވެފައި އެބަކަ  މި ،ވަނުމާއި ފިހާރަތަކަށް

އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮށްފި.  ތިާޞދަށްއިޤްގުނަ ކަންތަްއތަކެއް މި ާރއްޖޭގަިއ މީރާއިން ވަރަށް ގިނަ  ،ނުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް

ޖެހޭ މައްސަލަތަކެްއގަިއ ަކންމަތީ ފިހާރައިން ޖީ.އެސް.ީޓ ރަިއބިއުނަލަށް އިސްތިޢުނާފު ކުަރންކަމަީކ ޓްޭޅ މި ކުރަން އު

އަދި އިތުރަށް އޮޑިޓަްށ ވަންަނނީ. އޮޑިޓަށް ވަދެ އޮޑިްޓ ތެރޭގައި ޖެހޭ ަމއްސަލަތަުކގަިއ  ،ަހވާލުކޮށްފައި  ޓްރައިބިއުނަލާ
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އިޞްލާޙު. ން ހުއްޓުވަ، ެއކަން  އެޖެންްޓ ކުށްވެރިވަނީ. އެހެްނވީމާއި އިންނަގަފިހާރަވެރިޔާ، ެއއްކަލަ ކަންމަީތ ފިހާރައި

އޭުރ  ފުކޮށްދީފައި ވަރަށް ގިނަ އަަދދަކަށް. އަުޅގަނޑުމެންހުރި މާމިހާރު ކަންމަތީ ފިހާރައިގައި މީރާއިން އެބަ

އްތައް ތަ، އެ ހުރިހާ ކަންއިަތއް ައޅަމްސިސްޓަ .އީސޮފްޓްެވައރ، ޕީ.އޯ ކުރަންއިންޓްރެ ވެރިކަމުަގއި ކަންމަތީ ފިހާރަތައް

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސާުފ ، ނަމަނުކުިރ . ބަޣާވާތIްކުރާނ ކުރީ. ކީއްޯތ ައޅުގަނޑުމެންކޮށްފައި އޭުރ ބަޣާވާތްމަސައްކަތް  ރަންކު

ޔާ ރި ަދނޑު ހައްދަން އެ އުފައްދަނީ ޖީ.އެސް.ޓީކަން. މަސްވެައޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ކަރާ ކަްނ،ކޮންސިއުމަރ ޓެކްސް

 ..، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޖީއެސްީޓ އުފެދޭކަން. އެހެންވީމާ ޅު ގެންގޮސް މިފްކޯ ިފހާރައިަގއި ބެހެއްޓީމާމަސްދަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުތުކޮެޅއް މި

 . ޖަހާއިރު 1ހުގެ ޖަލްސާ ފެށޭނީ  މަޖިލީދެންއަރުވަނީ. 

 

 {އަށް 13:01ްނ އި 12:33 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 ( ނަޝީދުއްމަދުޙަސް، ރައީސް މު ލީުހގެ ރައީމަޖި ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

 ތް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަ . 7
 

 :ހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާ

އަުރވަނީ  ނޑު އެންމެ ަފހު ފުރުޞަތު މި. އަުޅގަފެށީ `. ައޅުގަނޑުމެން މެންދުރަށް ހުއްޓުމަށްފަހު މި

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަުޅއްވާަފއިވާ  ހުޅުޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ،ކާރުގެ ފަރާތުންސަރު

މިހާރު ށް ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަ . އެގެނައުމުެގ ބިލުށް ިއޞްލާޙު( އަެބހޭ އިދާރީ ގާނޫނު ޓެކްްސ ނެގުމާ) 2010/3

ފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. ދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ އެއް މެންބަރަކު. އެއީ މާއެ

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގޮތުން ހުށަހަޅާފައި  ބެހޭ ނީ އިދާރީ ގާޫނނާއެދުޑު ޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ައޅުގަނއްާޔ ިއއްރިޝުކު

ނެގުމުގެ އިދާރީ މަލުކުރަމުންދާ މިހާރު ޓެކްސްޢައެކު އެްއެޗއް ދަންނަވާލުމަށް. ދިވެހިރާްއޖޭގައި ތަކާ އޮތް އިޞްލާޙު

މަނިކުފާނު ވެިރކަމުަގއި  ،ތިސާދީ ގޮތުން އިޤް އަށްރާއްޖެ ދިވެހި ބުންޖީއެްސީޓ ގާނޫނުެގ ސަބަ އިންމީރާ ،ގާނޫނާއި

ދިޔަ ދު އެތައް ބިލިއަްނ ރުފިޔާއަކަށް ފުޅާެވގެންޞާތިއިޤްހުންނަވައިގެން ފޮނުވި ބިލުަތކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޭޖެގ 



66 

 

ެއކައުންޓްސްަތްއ  ،ޅުވެ އް ަރނގަތައިތުރުން ރާއްޭޖގެ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކުގައި ވިޔަފާރިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ޭއގެ

ެއުކ ިމއާ ،ހެންނަމަވެސްބެލެހެއްޓި ކަންތައްަތއް ވަމުންދިޔަ. ރަނގަުޅވަމުންދިޔަ. ވިޔަފާރިތަްއ ކުިރއަރަމުންދިޔަ. އެ

ކުރުމުެގ އިސްތިޢުނާފު ،އި އިދާރީ ކަންތައްތަުކގައި ލާފައިވާ ޓެްކސް ޓްރައިިބއުނަލާއިއަޅުގަނޑުމެން އޭރު އެކުލަވަ 

ކަންމަތީ ފިހާރަ އޭރުގައި ބޮޑަށް ދަތިވެގެންދިޔަ.  ކަންތައްތަުކގަިއ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކަށް ވަރަށްއާއި މިލާޙަމަރު

ފައިސާ  އެޖެންުޓންގެ ގޮުތގައި އެ ،ތައް އެޅި ސިސްޓަމު .އީޕީ.އޯ ތަކަށްަކންމަތީ ފިހާރަ ،ނަމަ އޮތީ ރިނުކުބަޣާވާތް

 ށް މާނާތެއް. ޖީ.އެސް.ޓީ.އަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތައަކީ އަ.ޓީއެއީ ޖީ.އެސް ން.ހަވާލުކުރަ ދައުލަތާ ،ނެގޭނެ

ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭްނ  އާ އެއީ. އެ އަމާނާތް ހެޔޮގޮުތގަިއ މީރާހަވާލުކުރާ އަމާނާތެއް އާ އާއްމު ަރއްޔިތު މީހާ ފިހާރަ

ނުކުރަނީވެސް ވެރިކަން ފުރިހަމަ ކަންތައްހޭ ދިޔައީ އަުޅގަނޑުމެން ފުރިހަމަކުރަންޖެކަންމަތީ ފިހާރަތަކަށް ދަތިވެގެން

ގަރާރަށް  5އި ައޅުގަނޑަށް މިދިޔަ ދުގެ މުޅި ސިނާޢަތުގަ ޞާތި ލީމަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި އިޤްއިފުރޮޅަ

އްޖޭގެ ހިރާދިވެކުރުމަށް. ެދއްކީ ާރއްޖޭގެ އުެފއްދުންތެރިކަން ިއތުރުގަާރރުގައި ވެސް ވާހަކަ 5 ،ދެްއކިއިުރގައި ވާހަކަ

 މަހަށްދާ މީހާ ގޮސް  .އިން އުފެދޭ ޖީ.ެއސް.ޓީއެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ުފޅާކުރުމަށް، މަސްވެިރކަން ފުޅާކުރީމާ

ގަންނަ މީހާ އެދެނީ މިފްކޯ ފިހާރައިން ނިކުންނައިރުަގއި  ،ގޮސް މިފްކޯއަށް ވަދެދަޅަށް ބަދަލުވެގެން ކިރުވާފައި މަސް

ރިވެިރެއއްގެ ައތުން ނަގާ ެއއްެޗއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ިވޔަފާރި ވިޔަފާ ،ންޖީ.އެސް.ޓީ. ކަންމަތީ ފިހާރައި

ބިލިއަން  1.5ޓަކައި ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޭރު ނަގަމުންދިޔަ ފާރިތައް ދުޅަހެޔޮ ކުރުމަށް ކުރާ ވިޔައިމްޕޯޓް އަށްދިވެހިރާއްޖެ

ހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިަތކަށް ން. ދިވެލިކަނޑާ ކުރަްނ ފޮނުވީ މަނިކުފާނު. އަުޅަގނޑުމެން އެފުޓީ މާއުގެ ޑި ރުފިޔާ

ކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނާިއ، ނާއި، އިމާރާތްކުރާ ސާމާއިމާރާތްބިލިއަން ރުފިޔާ  1.5ޓަކަިއ ދުޅަހެޔޮކަން ގެަނއުމަށް

 ،. އެހެންނަމަވެސް ންޓީތައް ކަނޑާލިއުގިނަ މުދަލުން ޑި  އެހެްނގޮސް ވަރަށް ާކބޯތަކެތި؛ ކުޑަކުދިްނގެ ސާމާނަާކއި، 

ފަށާފައި ޮއތީ. މައްސަލައަކީ އިދާރީ މަްއސަލަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޓީ ނަގަންއުެވސް ޑިއި އަެނއްކާ ރިކަމުގަ  ވެމިދިޔަ

މީާރގެ  އެހެންނަމަވެސް، .ްއސި އައި ންކުރިއެރު އަށް ވަރަށްހަމައެކަނި މީރާ  ،އި އްޔިތުންނަށް އަިދެވސް މީރާގަރާއްޖޭގެ ރަ 

ކުރަން ފުރަތަމަ ޖެހޭ އިސްިތޢުނާފު ނޭނގެ. ކަމެއް ކީ ޯކޓެއް އުނަލަޓްަރއިބި އް.މައްސަލަތަކަކީ އިދާރީ މައްަސލަތަކެ

ެއ އަދަދު ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުަގިއ  ،ަޑއަޅާފައި މައްސަލަތަކުަގއި ފިހާރައަކަްށ ވަދެ އޮޑިްޓކޮށްފައި މިވެިނ އަދަދެކޭ ކަނ

ނެފައި އޮތް ކަންތައްަތކާިއ، އިދާރީ ހެން ބު. މިކުރެވޭނީނާފުޢު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ދެއްކީަމޭއ ޓްރައިބިއުނަްލގައި އިސްތި

ތަނަވަސްކަމާއި،  ދާންމުދެކެ ތީ ގެނެއްސަ. ދިވެހިާރއްޖެ މިހާރު އޮ މިވެސް ހަރުކަށި ކަމެއް މިދިޔަ ވެރިަކމުގައި އަެނއްކާ 

ވަތަ ނު . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތޮްއޑޫަގއިންާއއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއޮތީ ޖީ.އެސް.ޓީ އައިއްސަ މިމިހުރިހާ ކަމެއް 

މީހާ އަތުން ބޭުނންކުރާ ގެސްޓްކަރާ  ލީމާ އެ އިގެންޮގސް ރިސޯޓަްށ ވިްއކަކަރާ  ދަނޑެްއގައި ކަރާ ހެއްީދމާކަރާ

 ؛ އެ ލިބޭ ބިލިއަން 5 ގެ ައތުންާއއްމު ރައްޔިތުން  ،ބިިލއަން 4ރިސޯޓްތަކުން  .އަށްވަނީ ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ ޑްރިންކްސް

ދު، ޞާތިމި ދެބިލަްށ މުޅި ރާއްޖޭެގ އިޤްއެއީ.  ބިލު ދެ ގެމަނިކުފާނު ދުމެއް. އްީކ މަނިކުފާނުގެ އުފެ ބިލިއަން، ބިލިއަނަ
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މި  ،ކުރުމަށް. އެހެންކަމުންއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރީ ވެސް ދިވެހިރާްއޖޭގެ އުފެގަރާރަށް ބަހުސް 5އަޅުގަނޑުމެން މި 

 ސޭޓުންނަށް ތަމްރީނު  ،ިދނުމާއިމްރީނު  ތަކަންމަތީ ފިހާރަތަކުަގއި އޭުރަގއި ؛ހުށަހެޅިފަިއ މި އިޞްލާޙު ،ގާނޫނުަގއި

ުނވަނީސް އިމުޤާކަމެއް ުހރިހާ  އި މިިސސްޓަމާ .އީދޭްނޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާިއ ތަމްރީނާިއ، ޕީ.އޯދިނުމާއި، އެފަރާތްތަކަށް 

އި ގަެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯބަޣާވާތްކޮށްފައި އޮތީ. މިހާުރ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އަނެްއކާ

ސާސްާވ ހުއި ތަކަށްފަރާތް ކީ އެޖެންޓުންކަން އެ އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ކަންމަތީ ފިހާރައަ ،ފައިވާ ގޮތަށްހިމެނި

ވިޔަފާީރގެ އިޖުތިމާޢީ  ،އިންސާފުވެރި ކޯެޓްއކަން ކީއް ތަމްރީނުކޮށްދިނުން. ކޮށްދީފައި މި ޓްރައިބިއުނަލަފަރާތަ ވަރަށް އެ

ން. އިދިނުކަންތައްކޮށް ނިންމަ ޮކށްދޭވަރަށް އަޅުގަނޑު މިއިމުޤާ އްކަން އެއީ ރުެގ ކޯޓެވަ ކުރެވޭއިމުޤާދާލަތު ޢަ

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ބިލުގެ އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނުމަށް ފުރުޞަތު މި

 އާދެ!  ؛ރާގެދޫ ދާއިހުޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޤޫބު ޢަބްދުޢުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަ

ެނ ވޭމައްސަލަެއްއގައި އަުޅގަނޑަށް ފުރުޞަތަށް އެދެ އުޅެނީ. އެކަމަުކ ިސސްޓަމު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަްށ އެެދން މި

 އުޅެނީ. ގޮތެއް ުނވެގެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ..އްޒަތްތެރި މެންބަރުއިރާގެ އި ދާ ދާންދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޔަުއޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ދެްއވީީތވެ ހުޅުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިބިލު 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މިީއ  ، އުއްމީދުކުރަީނ މިއީއަުޅގަނޑު. ދަންނަވަން ޮބަޑށް ޝުކުރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް ވަރަށް

ކޮްށ ޞަހިންމު އެއް ބިލު ކަމަށް. ާޚއްދުތަުކގެ ތެެރއިން އަންނަ ވަރަށް މުޢުގެ ދަށުން އަުޅަގނޑުމެން ވީ ވ19ައެޖެންޑާ 

ރާތަކުން ސަލާމަތްވާްނ  ދުއްތުންދާުދއްތުރާތަްއ، ކުރަމު ަތކާއިވިޔަފާިރވެރިންނަށް މިހާރު މީރާއިން ޖައްސަމުންދާ އުނދަގޫ

ބޭނުން މީރާއިން  ،ކަމެއް ލާ ެއއްތެރެިއން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްއަޅުގަނޑުމެން ފަށާ ފުރަތަމަ ފެށުން ކަމަށް މިއީ. އޭގެ

ާސ ރުންނަށް މިލިއަނުން، ަލއްަކއިން، މިލިއަނުން ަފއިޔަޕޭ ޓެކްސް  ،ހިތުހުރި ގޮތަކަްށ ޮއޑިޓްކުރަމުން ައއިސް  ،ގޮތަކަށް
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ެއއަށް އިތުރަްށ  ،ފައިސާ ނުދެްއކި ކުންފުނިތައް އަިދ ިވޔަފާރިތައް ަބގުރޫްޓވަމުންދާއިރު އެ  ،އަންގަމުންދާއިރު ދައްކަން

އަުޅގަނޑުމެންގެ މި  ،ދެވޭނެ އެްއވެސް ތަނެއް، ކުރެވޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް ނެތްއިރު ؛ްއެވސްވިޔަފާރިތަކަށް ކުެރވޭނެ އެ

ޓެކްސް  ،ކޮށް ފާހަގަކުރަންޞަ ކަން. ޚާއްބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ެވގެންދާނެ ށްނަށް ވަރަން ތަކުން ވިޔަފާިރވެރިއިޞްލާޙު

 ،އާއި ށްފަހު އޮޑިޓްގެ ގޮތުަގއި ދައްަކންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާކުރުމަ ށް މިހާރު ދެވެން އޮންނަނީ އޮޑިޓްއެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ

މިހާރު  ،ވާއިރު ކުރުމަށްފަހުގަިއ ކަމަށްޚަލާސް އިދައްކަ ށް އި ހުރިހާ ޖޫރިމަނާތައް ެއއްކޮ ގުޅޭ ހުރިހާ ޓެްކސާ  އަދި ެއއާ

 30ތެރެއިން %ޭއގެ އި،ްއކަހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުްނ ހަމައެކަނި ޓެކްްސގެ ގޮުތަގއި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދަ

. ދެން ންށް ކޮންމެ ކްލައިންޓަކަށް ވެސް ދެވެން ޮއތްކަން ފާހަގަކުރަދައްކާފައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ

މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓަރ  ކުރުމާއި ައދި އެއިތުރަށް އަުޅގަނޑު މީރާެގ ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން އާއްމުގެ އޭ

ވެސް މި އިޞްލާޙުތަކުން  ގުޅޭ ހުރިހާ ކަންކަން  ކުރުމާއި، މިއާއެއްޗެހި އޮޑިޓް އެ  ،ހުށަހެޅުމާއިށް ޖެނެރަލަ

މީރާގެ ބޯޑުގެ މާލީ  ެވސް މީރާގެ ވެިރންނާއި ަޙޤީޤަތުގައިބޮޑަށް   ވަރަށްނޑުފަހިވެގެންދާނެތީ އެއީ ވެސް އަޅުގަ

 30ފު ގަިއ އުޅޭ ެއންމެ އާދައިގެ ުމވަްއޒަނހެންނޫނީ އެތާދާންޖެހޭނެ. އެބަޔާންތައް ާއއްމުކޮށް ފެންނާނެހެން އާއްމުެވގެން

ގަިއ ނތާ ީއ މީރާގެ ފާއިުތވިލަރު. މިޑޮ ހާސް 10 އަތުކުީރ ަގޑީެގ ައގަކީ ފުވަރަކަށް ހާސް ރުިފޔާ ލިބޭ މުވަްއޒަ

 10 ހާސް ރުފިޔާ މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފަށް 30އަުޅގަނޑަކަށް ނޭނގެ ހުރި ކަންތައް.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި

 އަިމއްލަ އި މީރާގަ ،ލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުަގއިޢުގަިޑެއއް ގަނެެގން އުެޅވޭނެ ގޮެތއް. އެކަމަުކ އަޅުގަނޑަށް މަ ގެހާސް ޑޮލަރު

ކުރުުމެގ ފައިސާ ކަނޑަައޅާފައި އޮޭވ. ފުޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މާ ތަުކގެ ތެެރއިންކަނަޑއަޅާފަިއ އޮްނނަ އުސޫލުމީހުން  އެ

ގޮތަކަށް  މީހުން ބޭނުން ތެެރއިން ބަެއއް އެ ލިބޭ. އޭގެމީހުންނަށް ވަރަށްބޮޑެތި ލޫޕްހޯލްތައް އެބަ  އެތެެރއިން އޭގެ

ފައިސާ ނެގޭނެ އިންތިޒާުމތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަކަން  ކުން އެ ން ގޮތައެހެފުކޮށްފައި އަނެއްބައި ކޮންމެވެސް މާ

ލިބޭ ފައިސާއިްނ  ންމި ވެދާނެ އެގޮތު، މިއީ އެހެންވީމާރޭ. އެކު ދަންނަވަން ކެންކަމާޤީއަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ޔަ

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ޅުގަނޑު އަ އިތުރަށްމުދާތައް ކަމަށް ވެސް. ދެން މީގެ ގަންނަ ަގޑިތަކާިއ އަދި އެހެނިހެން ހަރު

 5މުއްދަތަކީ  މުގެޤާކަނޑައެިޅގެން މަ ގެ،މުޤާޖެނެރަލްގެ މަ ވެސް މީރާގެ ކޮމިޝަނަރ މިހާރުގައި އޮތް ގާނޫނުަގއި

އަހަރު.  5މުގެ މުއްދަތަކީ ޤާކީ ބޯޑުގެ މެންބަރެއް. ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ މަޖެނެރަލަ އަހަރު ހަމަ. އެއީ ކޮމިޝަަނރ

މުގަިއ ޤާންޖެހޭނެ. މިހާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ މަވާކޮމިޝަނަރޖެނެރަލް ވެްސ އާ ިއރުާއކުރާ ޔާ ޯބޑުއްޖެ އެހެންވެއް

މިހާރު މި ، ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސްޚިލާފަށް ހުންނަ ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ވާއިދާ ގަ ބޭފުޅާ އެއީ  ވިހުންނެ

ސަރީޙަކޮށް ސާފުވެގެން އަންނާތީ ެއވެްސ އަދި ްށވުރެ ެވސް އެއަ ދާާމއް ެގ ތެރެއިން އެގާނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު

ެއކު ޙުތަކެއް އެބަހުރި މިއާފުދޭވަރަކަށް ގިނަ އިްޞލާ އިތުރަށް އަުޅަގނޑުކަންތައް. ީމގެ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާ ެއއް

ން. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަ ސްއިްޞލާޙުތައް ހުށަހަޅާނެ ވާހަަކ ވެ ެއ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ައޅުގަނުޑ އަދި ހުށަހަޅަން. 

މަިތވާ ބޯ ،ކަށް އޭރަކު ދިާމވާޖެނެރަލަ ބިލު ފާްސވެގެން އަންނައިރު ދެން އަްނނަ ކޮމިޝަނަރ ކުރަނީ މިއުއްމީދު
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ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުންނާއި އަިދ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި،  މްޕްރީދިމާކޮށް ރޭގަނުޑ ދަންވަރުގަީޑަގއި ސު ބަކާޚާއިންތި

މަލާތްތައް ކުރަން ފުރުޞަތު ޢާގައި ފައިާސގެ ބޮޑެތި މުނއެކު މީރާ ހުޅުވަިއގެން އެތާ ނާސްމީހުން މީ ޕާޓީގެ އެހެނިހެން

ހުރިކަން  ބުގެ ތެޭރގައި ވެްސ މިފަދަ ކަންކަން ކޮށްަފއިޚާ ރިޔާސީ އިންތި ގެފަހު ެއންމެ ،ފާއިތުވި  ނުލިބޭނެ ކަމަށް.

މައްސަލަތައް މިހެން  މި ،ވާލަން ދަންނައަށްއަޅުގަނޑަށް އިނގޭ. އަުޅަގނޑު މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސާރވިސް 

އާއި ހުރިހާ އެްއޗެއް. ގައި ހުންނާނެ ސީ.ސީ.ޓީ.ީވ ކެމެރާނކުރަން ވެސް. އެތާތަޙުޤީޤު ،ވާނަމަ ކޮށްފައިހުރި ކަމަށް

 އްތައޮތް ގާނޫނު އެކު މީރާިއން ނުލިބޭ އެތައް ބާރެއް މިހާރު މިނެގންޖެހޭނެ. ހަމައެއާއެ އިލީމަބަލައެެއއްޗެހި 

 ކުރަމުންދާކަން ވެސް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުްނ މިޖެނެރަލް ބޭނުން ން މިހާރު ކޮިމޝަނަރންކޮށްގެބޭނު

 ތަކެއް އެތަނުން ފާސްކޮްށގެްނ އާއްމު ރަްއޔިތުންގެ އަތުން ތަކަށްވުރެ ގިނަ ޓެކްސް ރޫލިންމަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނު

ެއކު މީރާައށް ނުލިބޭ ބާރެއްގެ ތެެރއިން ެރވޭ. ހަމަެއއާފާަހގަކު ށްޓެކްްސ ނަގަމުންދާަކން ވެސް އަުޅގަނޑަ އިތުރު

 ކުރުާމއި، މިންސް ދިނުމާއި، ގްރޭޑުލައިސަޮއޑިޓަރުންނަށް ކުރުމުގެ ުއސޫލުތައް ކަނޑަެއޅުމާއި، އޮޑިޓް  އޮޑިޓަރުން

މަކު ޮއޑިޓަރ އް. ެއކަމާއެހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ިޒން ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ގާނޫނަކުން ޮއޑިޓަރޖެނެރަލާ

މަަސއްކަތް ވެސް  ކޮށްގެން ނަަގިއގެން އެކޮމިޝަނަރަ ޖެނެރަލްގެ ނުފޫޒު ބޭނުންޖެނެރަލް ޒިންމާ ވެސް ހަމަ 

އެދޭނަން. ދެވަަނ އަޅުގަނޑު  މުންދާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ައޅުގަނޑު އަދި ިއތުރު ފުރުޞަތަކަށް ވެސް ކުރަ

 ދަންނަވަން މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ.  ޮބޑަށް ޝުކުރު ން އަޅުގަނޑު ވަރަށްްނނަވަމުދަ ފުރުޞަތަކަށް އެދޭ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހުޅުދޫ  ފުރުޞަތު މިބަސް ބުނުމުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ބިލުގެ ފަހު

 . ޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްށް. ހުބަލަބީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓެކްސްގެ އިދާރީ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ 

ށް މި ފްލޯގައި މިއަދު ވާހަކަދެްއކެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި. ޙެއް ކަމަލާވަރަށް މުހިންމު އިޞް

އެންެމ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަށް ދިމާވާ  ންކުރާ ފަރާތްތަކުިވޔަފާރި ،އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

ދި މީރާއިން އެއީ ރަނގަޅު ބަޔާެނއް ކަމަްށ ނާއި އަބަޔާ ެޓކްސް ދަްއކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް  ،ކަމަކީ

ކުރުމަށްފަހު އާ ިވއްޖެ ހިނދެއްގައި މީާރއިން އޮޑިޓް ކަމަށް ގަބޫުލކުރެ ރަނގަޅު ބަޔާނެއް ނޫން ؛ކުެރިވއްޖެޝައްކު

 ވުމުގެ ޑު ބޮ ދަްއކަންޖެހޭ އަދަދު .އެބަ އަންގާެޓކްސް ަދއްކަންޖެހޭ ފަރާތައް  ބަޔާނެއް މީާރގެ ބަޔާެނއްެގ ގޮތުަގއި

 ބޭފުޅުން ދާން މި  ކުރުމަށް އެއްލު ޙަ. އެކަން ގިނަ ވިަޔފާރިވެރިންނަށް ކަންބޮޑުވުންަތކެއް އާދޭ ސަބަބުން ވަރަށް
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ްށ މަްއސަލަ ޓެކްސް ޓްރައިިބއުނަލަ މަ އެތަނުަގއި އެއިްށ ދިޔަށް. ޓެކްސް ޓްަރއިބިއުނަލައޮންނަނީ ޓެކްސް ޓްރައިިބއުނަލަ

ިއ  އިންޓްރެސްޓާ ްއޔާތިއާއި އިންޓްރެސްޓެއް އޮޖޫރިމަނާ ،ބުނާ އަދަދެއް އެކީއިން ނީ މީރާލިބެއްޤު މި ޙަހުށަހެޅުމުގެ 

ބޮޑު އެންމެ  އަންނަ އެންމެ ށްޓެކްސްގެ އިދާރީ ގާނޫނަ ކުރުމަށްފަހު. މި ޚަލާސް ،ހުރިހާ އެއްޗެއް އެކީ ދެްއކުމަށްފަހު

އަދި މީރާއިން ެއއީ ރަނގަޅު ނޫން އަދަދެްއ  އްވުާމއިޅުބޭފުޅުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެ އެ  ،މުހިންމު އެއް އިޞްލާޙަކީ

ކުރުމުގެ ަޙއްޤު ނާފުޢުއެކަން އިސްތި ވަންޏާ ށްމަހުށަހަަޅއިފި ކަމީާރއިން އެހެން އަދަދެއް ކަމަށް ދެކިގެން 

 30އިންޓްެރސްޓް އެްއވެސް ެއްއޗެއް ނުާލ ޓެކްސްގެ އަދަދުގެ % އެއް،ޖޫރިމަނާ ގެޓެކްްސގެ ައދަދު 30އެބަލިބޭ %

ލިބޭ. ށް އެބަގެ ބާރު ކޮމިޝަނަރަ ޖެނެރަލައެކީ ޓެކްސް ޫރލިންގ ނެރުމުއެއާ އި ެއކަން އެބަ ކުެރވޭ. ހަމަދައްކާފަ

އެްއ ރޫލިން  އް ެނގުމުގެގެ ތެރެއަުކ އިތުރު ެޓކްސެިމ ރޫލިން ،ވެގެްނވާ ކަަމކީމިީއ އިޞްާލޙު ކަށަވަރު  ،އެހެންނަމަވެސް

 .ނުވާނެއް ލިިބގެންބިގެްނ ނުވޭ. އިތުރު ޖޫރިމަނާއެއް ުކރުމުގެ ބާރެކަށް ލިލަޝަނަރ ޖެނެރަނެގުމުގެ ބާެރއް ޓެްކސް ކޮމި 

ތައް ނެރެވޭނީ ހަމައެކަނި މީރާގެ ހިންގުމުމުެގ ނުވާނެ. ރޫލިންއިތުރު އިންޓްރެސްެޓއް ލުމުގެ ބާރެއް ލިިބގެން

ކުރާ ސް އިދާރާައކީ ިވޔަފާރިެޓކް  .ންބެހޭ ގޮތު ތްތަކާމަލުކުރަންެޖހޭ ގޮޢައި ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ޔާ ކަންތައްތަުކގަ

ކުރުަމށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ގޮތަކަްށ މިކަން ބައްޓަންެވގެންދާނެ މީހުންނަށް ވިޔަފާރި އެކީ އެސޭހަކަމާފަރާތްތަކަށް ފަ

ބަރުން  މެންިއއްޒަތްތެރި ،ގިނަ ބޭފުޅުން  ބިލުގެ ތެރެއިން ފާހަަގެވގެންދަނީ. ވަރަށް މިައޅުގަނަޑށް އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި 

މީރާއިން ބުާނ  ،ަބގުރޫްޓވާން ދިމާވެފައިވަނީ   ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތުގައިވާ ވާހަކަ. ވެަފއިވާ ހަގަކުރެްއވި ވިޔަފާރިތައް ަބުގރޫޓްފާ

ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އެކީ ދައްކަންޖެހުމުގެ  .ނުވުމުގެ ސަބަބުންދިމާ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާނާ އި އެއަދަދާ

ޮބޑު ފުރުޞަތެްއ  ރިންނަްށ ވަރަށްއަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިވޔަފާރިވެ ޞްލާޙު އައިމާން މި އިން. އެހެންކަމުސަބަބު

ލާފައި އެހެން ކަމެއްަގއި އިމިކަމަށް. އެބަތިބި ކުދި ވިޔަފާރި ކުރި ފަރާތްތައް ވިޔަފާރި ބަންދުކޮށްފައި ިވއްކަ ލިބިގެންދާނެ 

ން ކުިރ އަހަރު ކުރި 2ތިބޭފުޅާ ީމގެ  ،އް އެބަ އަްނގާފަރާތަ އެއަނެއްކާ މީރާއިން އުޅެނިކޮށް ދެތިން އަހަރު ފަހުން 

 މި ،ވިމިހާރު ވަކި މުއްދަތެއް ދެ ،ދެތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް. އެހެންނަމަވެސް  ތޭކުޑަ ވިޔަފާިރއެްއަގއި އެބައޮ

ށް ނިންމާފައި އޮތިްއާޔ ޚަާލސްކޮ ،އި ސާފުކޮށްބިލުގެ ތެރެއިން ވަކި މުއްދަެތއް ދެވި އެކަން ވަކި މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގަ

މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި އިޞްލާުޙ،  ،ވެގެންދާނީ. އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަންއިޞްލާޙު މި އެކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް

ޙު އަނބުރާ އިޞްލާ މިރަނގަޅަށް ދިރާސާުކރެއްވުމަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް  ންއެކީ ޮކމިޓީހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅާ 

ޓަަކިއ ދެްއވި ކަމަށްއިމިބިލު ފޮނުއްވަ  ކަމަށް. ސަރުކާރުން ގެން މިަކން ނިމިގެންދާނެށް އަިއސްފްލޯއަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ދަންނަވަން. ަވރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަުޅަގނޑު ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމުގެ  ން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ބިލު މިމެން އާމްދަނީ ުޅގަނޑުރި މެްނބަރު. އަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ވޯޓަށް އެހޭނެ. ަގއި އެ 1:30ވޯޓު މިއަދު ުގޅޭގޮތުން ފެންނަ ގޮތެއްގެ  ވޯޓު، ބަލަިއގަތުމާ

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެންޑް ކޮރަލް ރީްފ ޝަން ރވޭ ކޮްނޒަ ޑްންޓްލޭ. އެީއ ވެ 6.2 އައިޓަމްއެނުބރެނީ އެޖެންޑާ  މިހާރު އަޅުގަނޑު މި

ދިރާސާކޮށް ނިންމުނު ގޮތުގެ ން ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 2014ގެ މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓު

ގައި  ބަހުސް. ެއހެންވީމާ، މިލެވިފައިވަނީ ހުޅުވަ  ގެންިދޔުން. މި ބަހުސަށް މިހާރު ބަހުސްކުރިއަށް  ގެރިޕޯޓު

 ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނުޭބނުންވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޕޯޓަލަށް ނަންދެއްވުން އެެދން.  ންނަންވަންގަބައިވެިރެވވަޑައި 

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ،ތެރޭަގިއ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭގެ ކޮްނޒަވޭޝަްނ ކޮރަލް ޕްރޮޖެކްޓު ންޑްީއސް. ވެޓްލޭތެރި ރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިތަާކިއ  ،އަދި ޚާްއޞަކޮށް ތިމާވެށި ރައްާކކުރުމަށް ،އުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީތައްޤަބޭރު 

މާޔަތްކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހި މި ،ކާއިނޑޫފާތަކުޅީގެ ކަ ،ފަރާ ގުޅިފަިއވާ ތަންތަނާއި ،ފަރުތަކާއި

 3.5ެއއީ  ،މުޅި ޕްރޮޖެކްޓު ނިމިގެންދިޔައިުރަގއި ދަނީ،ެގންތަން. މި ރިޕޯޓުން ވެސް އަުޅގަނޑަށް ފެނި އިސްރާފުކުރާ

ދިޔައިުރަގއި އަން މިލި  50 ށް އެ ޕްރޮޖެކްޓަ .މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް ،ބިލިއަން ޔޫ.ެއސް ޑޮލަުރގެ ްޕރޮޖެކްޓެއް

އެއީ  ؛އަދި އެ ޕްރޮޖެްކޓުގައި ކޮްނޒަވޭޝަން  ،ބޭނުންކުރި ސާމާނާއި ތަކެއްޗަށް ވީނުީވެއއް ނޭނގި އިޕްރޮޖެކްޓުގަ  އެ

 ިއ،ޮގްއވަ ިއ،ެއތަންތަން ހިއްކަ ،ަކނޑޫފާތައް ހިމާޔަތްކުރަްނވެގެްނ ކުރި ހުރިހާ މަސަްއކަތް ،ކުޅިތަާކއި ،ޗަކަބިންތަާކއި

ރައީސް، މި ފަރުތަކާއި، ފަޅުތަާކއި އަިދ  އިްއޒަތްތެރި ދިޔަީއ. އްކޮށްއެ ފަރުތަކާ ،އިގޮްއވަ  އިައޅަމައިޓު ޑައިނަ

ެގ ގުޅިލާމެހިފައިވާ މުޅި ެއންމެ ކުޑަކުޑަ ފަނިފަކްސާ ދޫނިސޫފާސޫފި ިއ،މެނޭ ގަސްގަހާަގއި ހިޭއގެތެރޭ ،ކުޅިތަާކއި

ދިޔައީ  މިވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންގޮސްފައި  ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިުރން ދެމިހެއްޓިގެން

ސޫފާސޫފި ާރއްޖޭގެ އަތޮުޅގަިއ ތިބި ހުރިހާ ދޫނި ގައިމުިޅ މާލޭ އި،ޮގއްވުމާ  އި ފާއިތުވި ވެރިކަުމގައި ޑައިނަަމއިޓު ައޅަ

އީސް، ކުީރގެ މަްސވެރިން ތެރި ރަމަސްވެރިްނެގ ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަުހސްކުރިއިުރގައި އިްއޒަތް ،ކުރުމާއިހިޖުރަ

 .އެ ދާ ދިމާ ފާހަގަކޮށްގެން ،ދުވެއި ހުރިހާ އެއްެޗއް ފަހަ މި ވައްަލއާ ،އިޔާހޯރަ ،މަސްބާނަނީ ދޫންޏާއި

ކޮށްފި. އަތޮޅުަގއި ނެތް ހުރިހާ އެއްެޗއް ހިޖުރަ ިމހާރު އަރި ،ރާއްޖޭަގއި މާލެ އަތޮޅުަގއި ނެތް އެހެންނަމަވެސް، މި
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ބޭރުެގ  ،އުމުތަކުންޤަދަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށް ބޭރުގެ ޤްޞަމަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ށްފިހިޖުރަކޮ ހުރިހާ އެއްޗެއް

 ،ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅާ ވެސް ވިދާުޅވިހުން ފަ ފަރާތްތަކުން އެންމެ އެ ،ން ާޚްއޞަކޮށް ޔޫިނއަޔޫރަޕިއަން

ތްކުރަން ފަިއސާ ދޭނެ ވާހަކަ. މިއަންނަ ށި ހިމާޔަވެ ފާަތކާއި، ުކޅި އި، ކަނޑާހިމާޔަތްކުރަްނ ކަނޑު އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

އެތަްއ  ،ވަނީ އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާެއއް ގައި ފާއިުތިވ ވެރިކަމު  .ހުރި ފައިސާއެބަ ވެްސ ކަނަޑއަޅާފައި  އަހަރަށް

 މައެކަނިމިލިއަން ޑޮލަރެއް އެހެރީ ިއސްރާފުގެ ގޮުތގައި ގޮއްސަ. ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވިއިރު މަްއސަލަތައް އެބަހުރި. ހަ

ލިއަން ރުފިާޔއަށް ވީ މި 50  އެ ަގއި ފާހަަގކުރެވެނީ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަނޑު ވާހަކަެދްއކީ. ެއކަމަކު އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، މީ

މިނިސްޓްރީޭއ  އެްނވަޔަރަންމަންޓް ؛އީ.ޕީ.އޭ  ؟ކޮންތަނެއްޯތ ހިމާޔަތްކުރީ ،ޮކން ޗަކަބިމެއްތޯ، ކުިޅއެއްތޯ ކިހިނެއްތޯ؟ ކޮން

 ގައިކޮމިީޓ ނުބޭއްވިގެން. ޭއގެތެރޭ އެސް.އޯ އުޅެނީ މިހާރުވެސް  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ؛ެއއް  ފައިސާހުރިހާ ކިޔާފައި އެ

ކޮށްފައި ހުރިކަން. ބިިލއަްނ ވަްއކަން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަެންއކާ އަނެްއ ބިލިއަން ނެފެންނާމެންނަށް އަޅުގަނޑު

 މެންނަށް ފެނުނިއްޔާ ފެންނާނެ ައޅުގަނޑު ގައިކޮމިޓީކުަރނީ. ކޮމިޓީ ނުބޭއްިވގެން މި މަސައްކަތް .ނޑަށް ފެނޭއަޅުގަ

މާތައް. ހަމައެކަނި ނަގައިގެން ކޮށްަފއި ހުރި ޖަރީަވަގށް އޭތިމީތި  ؛ އިްނސޭނަރުތަކާއިބިލިއަން ،ބިލިއަން

އޮީތ  އިާސއެއްއުމުތަކުން ދީފައިވާ އެަތއް ފަޤަރު ބޭ ށްެއއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުަލތައެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 އިަޑއިނަމައިޓު އަޅައޮތީ  އެ ިއ،ހިްއކައެތަންތައް ވެސް ކުޅުދުއްފުީށަގއި  ؟ކޮން ފަރެއްތޯ ،ކުިޅއެއްތޯ  ކޮން .ޚިޔާނާތުގައި 

 ަރއިސް، އިއްޒަތްތެރި ޓަށްމި ރިޕޯ އެހެންވީމާ، .އަުޅގަނޑުމެން ދިެވހިރާއްޖެ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ިދރުން. ގޮްއވާފަ

  އިނގޭތޯ. ރުޞަތަށް ެދއްވި ފުޝުކުރިއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕަޭރޝަން ފޯ އެކްސަލަރޭޓިްނގ ރެއަށް. ެއއީ ޕް 7.1އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ އަހަުރގެ  2015އަދި  2014ރޖީ ޕްރޮޖެކްޓު ިއވެޓް ިއންވެސްޓުމަންޓް އިން ރިނިއުަބލް އެނަބަލް ޕްރަސަސްޓެއިނަ

ައޅުގަނޑު މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީެގ  ،ދިނުމަށްއިގޮުތގެ ރިޕޯޓު އިްއވަ  ނިންމި އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ މާލިއްޔަުތ ކޮިމޓީން ދިރާސާކޮށް

 އްރިރު. ޤަ ޓީގެ މުއްރިރުގެ ކިަބއިން އެދެން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޤަމު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރޭޓިންގ ޕަޭރޝަން ފޯ ެއކްސަލަިމއީ ޕްރެ ؛ވަނަ ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ 10ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވަަނ  2015އަދި  2014ރޖީ ޕްރޮޖެކްޓުެގ ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރަިއވެޓް އިންވެސްޓުމަންޓް އިން ރިނިއުބަލް އެނަ

 ،ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓުގައި ފާަހގަކުެރވިފައިވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން ޑިޓު ރިޕޯޓު ދިާރސާކޮށް ނިންމިހަރުގެ އޮއަ

އެކު ސާީޅސް ަހ ޕްލޭން އެސައިންމަންޓު ފެއްޓުމާއިންޓަގްޭރޝަން ރޖީ ނައެރިނިއުބަލް މާލޭ ރީޖަން  ރދި ގްރޭޓަ

ގުޅޭ ވޯކްޝޮްޕ  ޕްލޭނާއިންޓަގްރޭަޝން ރޖީ ފް ރިނިއުބަލް އެނަޝަން އޮތާ ތެރޭގައި ބާއްވަންޖެހޭ އިންޕްލިމެންޓޭހަފު

 ގެ ސް ރުިފޔާސަތޭކަ ބާވީ ަގއި ބޭްއވުމަށް ތިން ސަތޭަކ ނުވަދިހަ އަށް ހާސް އަށް  2013 ބަރުންޑިސެ 22

ދު ޞަޤްމި ވޯކްޝޮޕް ބާއްވާަފއި ނުވުމުގެ ސަބަުބން ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަ ،ކުރެވިަފއި ީވނަމަވެސް އްކޮންޓްރެކްޓެ

ރޖީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެްއވުމަްށ ހަވާލުކުރެވުނު ފަރމިންގ ރިނިއުބަލް އެނަ -2ނުާވކަން. ލުވެފައިހާސި

ުނވާެނ ފަރާތަށް ފައިސާ ދީފައި ނުވާީތ އެ ވާ ވޯްކޝޮޕް ބާްއވާފައިކޮންސަލްޓެންސީގެ ދަށުން ޭބއްވުމަށް ކަނޑަެއޅިފައި 

 އާވާމީ ބެސްޓްޕްރެްކޓިސްގުަތކުަގއި ޢަމަލުކުރާނީ ބައިނަލްއަ ރޮޖެކްޓުއަދި ބޭުރގެ އެީހަގއި ހިންގާ އެފަދަ ޕް ،ކަމަށާއި

ލާަފއިވާ ގޮތުން ބޭންކު ޗާަޖީކ އިކުަލވަން ހިންގާ ބަެއއް ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެމިނިސްޓްރީ ،މަތީން ކަމަށާއި އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ

ެއ ބޭންކް ޗާޖު ދިވެހި  ، ވުުމންރަަދކަށްކުރާ ޚަޕްޮރޖެކްޓަށް ްނޓުން ދިވެހި ސަރުކާރުްނ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ލޯކަްލ ކޮންޕޯނަ

 ރާތާާވކަން. އަިދ މި ވޯކްޝޮޕް ހިންގުމަށް ޮކންޓްރެކްޓުކުރެވިަފިއވާ ފައިސަރުކާރުގެ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ދެއްކިފަ

ކުގަިއ މިފަދަ ހާލަތްތަ ،ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި ،ނަމަ ކު ެވވިފަިއވާ ެއއްބަްސވުމުގައި މަސަްއކަތް ލަސްެވއްޖެ އެ

ނުވުމުގެ ސަބަބުން އަދި ވޯްކޝޮޕް ބާއްވާަފއި ،ކަމާއި ުނވާ މާއްދާއެއް ހިމަނާފައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ކަނަޑައޅާ

ނުކުރެވުނު.  ސް އެކަމަށް ޒިންމާ ނަގާނެ ފަރާތެއް ކޮމިީޓއަަކށް ފާހަގައެއް ނަމަވެ ވިދު ހާސިުލނުޤްޞަޕްރޮޖެކްޓުގެ މަ

ލަރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ޕަރޭޝަން ފޯ އެކްސަޕްރެ -1 ؛ވަނީނިންމުމުގައި  ކޮމިޓީގެކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުެރވުނު. ދެން 

ވަަނ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގިއ  2015، 2014ރޖީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އިން ރިނިއުބަލް އެނަ ޕްރައިވެޓް އިްނވެސްޓުމަންޓް

ލާޙުކުރަްއވަން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ން ިއޞްގޮތަށް ެއކަ ުނާވނެފާހަގަކުރެވިަފއިވާ ަމއްސަލަަތއް ކުރިަމގުަގއި ތަކުރާރު

ވާ ދު ހާސިލުޤްޞަޕްޮރޖެކްޓުގެ މަ -2 ؛އްވާފަިއވާ ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރެްއވުމަށް އެ މިނިްސޓްރީއަށް އެްނގުމާއިދެލަފާފުޅު

 އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  ،ގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްގެންިދޔުމަށާއި

އަދި  ،އެރުވުމަށާއިކަނޑަެއޅިފަިއވާ މުއްދަތަްށ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކަްނކަން ނިންމުމަށް ލަފާ ،ކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަާށއިމަސައް

ގެންދަާވއިރު ެއ ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ ކަންަތއްތަްއ ކްޓުތައް ކުިރއަށް މުސްތަޤުބަލުގައި މިފަދަ ްޕރޮޖެ

ގޮތަށް  ދު ހާސިލުނުވާޤްޞަޕްރޮޖެކްޓުތަުކގެ މަ  -3އަދި  ؛އަށް އެންގުމަށާއި ނިސްޓްރީނުދިނުމަށް އެ މި ތަކުރާރުވިޔަ

އަިދ  ،މަސައްކަތް ނުނިންމުމުން ދަުއލަތަށް ލިބޭ ެގއްލުމާއިމުއްދަތު ތެރޭަގއި ޕްރޮޖެކްުޓގެ ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ޕްރޮޖެކްޓަށް 

ރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަދި ކޮ-ތައް އެންޓިމަްއސަލަ އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އި،އެހެނިހެން އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް ހޯދަ
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ފަރާތްތަކާ  ވާަފއިޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރައްވާ ަގވާއިދާ އި،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވަސސް ފަދަ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ބަލަ

 .ނުވަމޭމިޓީން ފޮމި މައްސަަލއިަގއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ާމލިއްޔަތު ކޮއަދި  ިއ،ެއޅުްއވުމަށް ދަންނަވަމެދު ފިޔަވަޅު

ދެްއވުމަށް ޓަަކއި އިވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް މި ރިޕޯޓާ މެދު ގޮެތްއ ނިންމަވަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ދ(ގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓު ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް،  98ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ ރައް

 . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޅަމޭށަހަހަށް ހުއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަީނ މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްަގިއ ފުރުޞަތުމި މެންބަރު. އަޅުގަނުޑ މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 .ލަބީބް އިލްޔާސް ންބަރުމެތެރި އިްއޒަތް ދާއިރާގެ ހުޅުދޫބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް. 

 

  :ވާހަކަދެްއކެވުން ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ޚާއްަޞކޮށް  ،ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިހާރު މި ބަލަމުންދާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުގެ ތެރެއިންމާޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ތަކުގެ ދަށުން ދައުލަތަްށ އެބަހުރި އެިކއެކި އެހީެގ ދޭ ފަރާތްއެިކއެކި ޑޯނަރ އެހީ ،ކުންބޭރުގެ ެއކިެއކި ފަރާތްތަ

ޕްރެޕަރޭޝަން  ؛ތެރެއިން ަސސްޓެއިނަބަލް ގެއަހަުރގެ ރިޕޯޓުތަކު  2015އަދި  2014 ،. އެގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ލިބިފަ

 2014ެގ ރޮޖެކްޓުއޮން ެއކްސަލަރޭޓިންގ ސަްސޓެއިނަބަލް ޕްރަިއވެޓް އިންެވސްޓްމަންޓް އިން ރިނިއުބަްލ އެނަރޖީ ޕް

މެންނަށް އިރު ައޅުގަނޑުވުނުާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރެއަޅުގަނޑުމެން ވަނަ އަހަރުެގ ރިޕޯޓް  2015އަދި 

. މި ޕްރޮޖެކްޓް ވޭބައޮއެ ނިޓެއް ދައުލަތުން އުފައްދާފައިޔުޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން  ،ފާހަގަކުރެވުނު

ތަން ހަރުދަނާކަމާއެީކ  އެ ،އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން ރަނގަޅަށް ބަލައި  ޓުނިންގ ޔުމޮނިޓަރި އެންޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

ކްޓުތައް ޖެއިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓުން ރަނގަޅަށް ޕްރޮ ،ތަނުން ، މިހިންގޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑަައަޅން. ސަބަބަކީ

ރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންަތއް ތަށް ވަލަދައުނުުވމުގެ ސަބަބުން މޮނިޓަރ އިމްޕްލިެމންޓްވަމުންދާއިރު ،އިމްޕްލިމެންޓްނުވެ

 ސްބުމަށް ވެއި ލިބެންހުރި މިކަހަލަ އެހީތައް ލިއެބަވޭ. މާލީ ެގއްލުންތައް ެއަކންޏެއް ނޫން. ދައުލަތަށް ދެން އޮތް ތަނުގަ

 ވިފައިޔެ ޕްރޮޖެކްަޓކަށް އެހީެއއް ދޭއިރު ޕްރޮެޖކްޓުގެ ތަފްސީލު ލި ،ކުރޭ. ްޕރޮޖެކްޓެއް ދޭއިރު ން އަސަރު އެބަ މިއި

 ދިމާވެގެން ވިފައި އެބަޮއވޭ. އަދި ޮކންމެވެސް ކަމެއްޔެކުރާނެ ގޮުތގެ ޑީޓެއިލްްސެގ ލިޒުވޭ. އެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަންފީއެބައޮ 

މީހުންނާ ވާހަކަދައްަކއިގެްނ  އް ވެސް އެ ތައެކަްނ ކުރެވޭނެ ގޮތް ންޏާވަގެ ތެރޭަގއި ނު މުއްދަތުއޮންނަ  އެކަން ނުާވ،

 ނޫނީ  ،ރިހާ ކަމަކަށް ަފރުވާކުަޑކުރުމަށްފަހު އެކަން ނުކުރުމުގެ ސަބަބުންއެ ހު ،. އެހެންނަމަެވސްވޭހޯދެން އެބައޮ

 ތްކުިރއަށް އޮ ންންނަ ގޮތަްށ އެކަން ނުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ މާލީ ގެއްލުން ދައުލަތަށް އެބަވޭ. އެކަމުްސވެފައި އޮބައެއް

ރަނަގޅަށް އެބަޖެހޭ  މުން، ިމ ޔުނިޓުއެހެންކަކުރޭ. ތަކަށް އަސަުރ އެބަޓުނުގައި ަދއުލަތަށް ލިބެން ހުރި ޕްރޮޖެކްތަ
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ންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަ އިތުރަށް ވިޔަނުދިނުަމށް ކުއެކަން ،ަރނގަޅަށް ފަންކްޝަންކޮށް އި،އެސެސްމަންޓެއް ހަދަ

 ންމިކަ  ،ވާނެ ެއޅުމަށް. ހަމައެއާއެކީ މި ކޮމިޓީެގ ނިންމުމުގައި އެ ފިަޔވަޅު އި،ށް ބަލަޅަސަރުކާރުން ރަނގަ

 ،ތައްބަބުން ޓެކްސް ޕޭޔަރުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުސަގެ ލު މާހުމާލުން. މި އިހުކޮންމެވެސް ަބއެްއގެ އިއިވަނީ ދިމާވެފަ

 ހި އޮތް މަންފާ ދިވެންއެ ޕްރޮޖެކްޓުން ލިބެ ،އޮތީ. އަދި އެއިން ިލބެން އޮތް އި މިފަކުރަންޖެހިޚަރަދުތައް އިތުރު 

 ަބއެްއތޯ މާލުވީ ކޮންހު، އިއަސަރުކޮށްފި. އެެހންވީމާ ވެސް އޭގެށް ކްޓަޖެރޮނުލިބޭ. އަިދ ލިބެންހުރި ޕް ރައްޔިތުންނަކަށް

މުގެ ސަބަބުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެބަ އެޅެންޖެހޭ. ވު މީހުންނާ ދޭތެރެ އިޙުމާލު ސާފުވާން އެބަޖެހޭ. އަދި އެ 

ންކަމުން، ހެނެ. އެޅިގެން ލިބޭމާ ގު މިކަލުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންަތއް ބަނަށް މުސްތަޤުން ނަމަ އަޅުގަނޑުމެނޫންއެހެން

މާލުވި ފަރާތްތަުކގެ ހުއިފަިއވާނެ ޅިކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަގއި ހުށަހެ ،މި ރިޕޯުޓގައި  ؛މި އިޞްލާޙުަގއި ،މި އިޞްލާޙު ބަލަިއގަނެ

 އީ ން ބެލުމަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް. އެންނާއި އޭ.ސީ.ސީއިލިްސ ސަރވިސްޑިވްސް ޕޮމައްސަލަ މޯލް

ޓަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން، މި ޓަކައި އަުޅގަނުޑމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްޤުބަލަށްމުސްތަ

ން ބަލަމުން އެބަ ގެންދޭ. ޓީ ޔަތު ކޮމިއް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. މިަކހަލަ އަދި މައްސަަލ ހުރި ރިޕޯޓުތައް މާލި

އެކަން  ،ވާތީ ޖެހޭ ކަމަކަށްރަން ކުށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރަރުން މިހާއީ މިހާމި ، އަޅުގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި އެހެންވީމާ

  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޔާުޝކުރިއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. ވަނީ ެއއްވަޑަިއގެންފައި ދިށް އެތަގޮތުން މިހާރު ފުރުޞަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ

މެންބަރު އިބްާރހީމް ރަޝީދު. އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ  އިއްޒަތްތެރި އެއީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ

ގެ ވާހަަކއަށްފަހު މި ރިޕޯޓު ވެސް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ނޫން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  ؛އަރިހުން އެދޭނަން ފަހު

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. އް  ގެންނާނަން. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިގެ ވޯޓަށް ނޑުމެން މިއަދުއަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ނީ ދެން ރަލް ލަފާދެއްވަ. އޮޑިޓަރ ޖެނެއޮތީ ރިޕޯޓެއް އައިސްފަ އަނެއްާކވެސް މި ،ދުނީއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި އެ

 ،އިޖަލަށް ލަ ،އިޑި ޖަހަނސަމުސާ ނެގި އަންހެނާ ގެންގޮސް އަނދަގޮ . އެކަމަުކ، ކިރުރާށޭނުކުފަހަރަކުން ވައްކަން

ރުކަން ަނއްތައިލުާމއި ގީފަ ާރއްޖޭގެ ހިން ދިވެއޭ.ޑީ.ބީ ،ބޭރުެގ ދައުލަތްތަުކން ތުންލަދެވުނު. ކީްއެވގެންތޯ ަދއުދަބުއަ

ާޔއެއް ފިިމ ހުރިހާ އެްއޗެްއ ދިނުމަށް އެތައް މިިލއަން ރު ިއ،ާއއި، ކަރަންޓާިވ ހަކަތަނި ދަކުރަޔާޖޭަގއި އިދިވެހިރާއް

ިއ ހުޅުމާލޭަގއާ ،ލުގައިއަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ދިމަދިމާ ންއި އެތަންމިތަނުކާގްެރްޑތަ ސޯލާ ،ހޭދަކުރާއިރުަގއި

 ނިންމާއިރު ހެންނަމަެވސް، ޕްރޮޖެކްޓްއީސް. އެްއޒަްތތެރި ރައި އެތަންމިތާނގައި ފުރާޅުތަުކަގއި ހުއްޓާ ައޅާފައި



76 

 

ލްގެ ރިޕޯޓެއް. އެ ރިޕޯުޓަގއި ރައް ވެސް ނޭނެގ. އަންނަނީ އޮިޑޓަރ ޖެނެތެ ގޮ . ވާނޭނގެގޮތެއް  ވީ ށްޕްރޮޖެކްޓަ

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއުޅެނީ  ކޮްށގެން މިށޭ. ކިހާަވރެއްތޯ ަވއްކަންރާުނކުވައްކަން ދެން ފަހަރަުކން ،ނީފައިވަބުނެ

ޔާެއއް. ައޅުގަނޑު ަތކުރާރުކޮށް އެދެން މާިލއްޔަުތ ފިއެތައް މިލިއަްނ ރު، ޔާއެއް . އެަތއް ބިލިއަން ރުފިސުވާލަކީ

 އަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަކީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ނޭއް ނޫހެކޮށްފައި ހުންނަ ވަްއކަންތައް ތިއީ އޮޑިޓް އޮފީ  ،ކޮމިޓީގައި 

 އި،އި، ޕްރޮޖެކްޓަށް ދިޔަ ޚަރަދާތާގޮތަށް ޚިޔާނާ މެންބަރުންނަށް ފެންނަގެ ހުލީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިޓުގައި ހިމެނޭނޭރިޕޯ

ގައި ޓު ިމ ހުރިހާ އެއްޗެއް ރިޕޯ ،ދަށުން ކޮްށފައި ހުރި ވައްކަންތަާކއިގެ .ޕީ.އޭއީ އި،ޭއގައި ދިން ޚަަރދާ ންއޭ.ޑީ.ބީ

ރައްޔިތުްނެގ  ،ަރއީސް. ޮކށްފައި ހުންނަ ޒަތްތެރިއް ވެސް ނޫން އިއްހެކީ އޮޑިޓް އޮފީމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަ .ހިމެނެންޖެހޭނޭ

ސާ ނެގި ނިކަމެތި އަންހެނާ ގެންގޮްސ ސަމުހިމެނެންޖެހޭނެ. ކިރު ތަުކގައިރިޕޯޓު އްތަކަށް އަރާފައި ހުންނަ ޙައްޤުތަޙައްޤު

ުޓގަިއ ރިޕޯ މި ،ިމ ހާމަކުރަނީ ައޅުގަނޑު ؛މި ދައްކަނީ ، ދައުލަތުްނ ކު އެކަމަ .ޒަތްތެރި ރައީސްއްއި  ހައްޔަރުކުިރއްޔޭ

މީަގިއ  ،އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ އޭ.ޑީ.ބީ ޕްރޮެޖކްޓުަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ޮކށްފައި މިހިރީ.އްމެނޭ ބޮޑެތި ވަްއކަންތަހި

ޑް ރެޑިއުްސ ވަރ އެންލްިޕންގ ދަ މޯލްޑިވްސް ޓެޕް ސޯލަރ ޕަހެއޭ.ޑީ.ބީ އިޒް  ،ނެޓުން ބަލާއިރު މީގައި މި އޮންނަނީ

ރިްޑ ބްަދ ޕްރޮޖެކްޓް ވިލް އިންސްޓޯލް ސޯލަރ ޑީސަލް ހައި ،ލިއުޓިންގ ޑީސަލް އޮއިލްޕޮޓްލީ ންސް އޮން ކޮސްލަޔަރި

ވިލް އޯްލސޯ ލް ިޑވަލޮޕްމަންޓް ސަޕޯޓް ކިދަ ގްރޭޓަރ މާެލ ރީޖަންސް. ސް އިލެްނޑްސް އެްނޑްއޮން ައއުޓަރ އަ  ގްރިޑް

ޒަތްތެިރ ރައީސް. ކާލީ ލާރިގަނުޑ. ިއއް ،ރޖީއެނައެންޑް ބީ ގިވެން ޓު ދަ މިނިސްްޓރީ އޮފް އެްނވަޔަރަންމަންޓް 

ސާ ނެގި. ސަމުރި ރައީސް. ކިރުއަގުހެޮޔކުރުން އިްއޒަތްތެ ވަޢުދެއް ކަރަންޓު ގެ ސްޓެލްކޯ ވެސް ކާލީ. އަުޅަގނޑުމެން

 ،ދައުލަތުން މިލިއަން ގައިހައްޔަރުކުރާިއރު އިނެގި އަންހެނާ އަނދަގޮނޑި ޖަހަ ސާކީ، ކިރު ސަމުލަވާއަޅުގަނޑުގެ ސު 

މާލިްއޔަުތ  ؟ނުކުރަނީހަގަން ަވއްކަންކުރާ މީުހން ކީްއވެގެންތޯ ަހއްޔަރުނުުކރަން އަުޅގަނޑުމެން ރިޕޯޓުަގއި ފާބިލިއަނު

ންޖެހޭނެ. ދާރުވާންމާޒިިމއަށްވުރެ  ޓީއް ނޫނޭ އަޅުގަނޑު މި ބުނަނީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިހެކޮމިޓީއަކީ އޮޑިްޓ އޮފީ

ބައިވެރިވަީނއޭ. މި   އެ ބޭުފޅުންނާވެނީގަބޫލުކުރެށް ފުޅުން އަޅުަގނޑަބި ބޭބޭއެހެންނޫނިއްޔާ މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގައި ތި

 ހުރި ހުރިހާ  ޖޭގައި ކޮށްފައިއްއިން ދަންޏާ ދިވެހިރާދަޔަތު ކޮމިޓީން އެދާ ބީއްމާލި .ހިމަނަންޖެހޭ ަގއިތަކުރިޕޯޓު

 ޞަތަށް. ރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުވަްއކަންތަކެއް ފޮުރވިގެންދާނެ އިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތާ އިނގޭތޯ ވާހަކަދައްަކވާނީ. ތާމި ؛ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ހުން ވޯޓަށް އެޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް . ވ8ޯ
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  ެކވުން:ދެއް ސަތުން ވާހަކަރިޔާ

ގޮތުން އަހާ  ން. ފުރަަތމަ ވޯޓަީކ މިއަދުެގ ަގޑި އިުތރުކުރުމާ ގުޅޭ ކަްށ އަހަޓަމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ފަސް ވޯ

 ބަހުސްގެ ެއއް ބިލު. އެ ބިލުގެ މަސަްއކަތް އީތިދާއެއީ އަުޅގަނޑުމެންަނށް އަދި އެބައޮތް މިއަދު ިއބު .ވޯޓެއް

ުޅގަނޑު ވޯޓަށް އެހުމުެގ ވޯޓު. އަގެންދިއުމަށް އެހޭ ވަންދެން މަސަްއކަތް ުކރިއަށް 3:30ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ކުރިއަށް 

ގަލޮުޅ  ؛ކުރީަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން އިށީނދެވަަޑިއގަތުން ެއދެން. ޚާއްޞަކޮށް ލަހުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން

 ގެ ދަށުން އެއް ވޯޓު، އެއީ ވަގުތު އިތުުރކުރުމަށް  5އެޖެންޑާ ނަންބަރު މެންބަރާއެކު.  އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި

ޮގތުން ނެގޭ  ވޯޓު. އެޖެންޑާ  ގުޅޭ ވޯޓު.  ެއީއ މަސްވެރިކަުމގެ ބިލާ 1ެގ ދަށުން  6.1ޓު. އެޖެންާޑ ނަންބަރު ނެގޭ ވޯ 

 ގުލޭ ގޮތުން ނެގޭ ވޯޓު. އަުޅގަނޑަށް އެބަ ނެގުުމެގ އިދާރީ ބިލާެއއީ ޓެްކސް ؛ގެ ދަށުން އެްއ ވޯޓ5.2ުނަންބަރު 

ޅޭ ިބލު ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ބަލަނީ ޓެކްސް ނެގުުމގެ  ގުގުމާސްނެ ޓެކް ތުންއައީ ަވކި ފަރުދުންެގ ދެންނެވޭ އެ 

. އެޖެންޑާ ނަންބަރު ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުެގ ބިލުންން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރީަގއި ގެންނައާމްދަނީ އިދާރީ ބިލަށް،

 ން ޕްރިޕަރޭޝަން ފޯ ގެ ދަށ7.1ުޝަްނގެ ވޯޓު. އަދި އެޖެންޑާ ނަންބަރު ވޭރޒަކޮން ޑްންލެވެޓްއެއީ  ،ގެ ދަށުނ6.2ް

 .ގޮތުން ޭއގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ގުޅޭ އާރޖީއެނަ ރޭޓިްނގ ސޯލާލެއެކްސަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއްަގޑިއިރަްށ  ގެ ދަށުން މި ަޖލްސާގެ ވަގުތު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 36ފުރަތަމަ ވޯޓު. ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ރި މެންބަރުނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާްއޒަތްތެމެދު އި އިތުރުކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ށް ވޯޓުދިނުފެންނަ ކަމަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަން ރިޔާސަތު

. ފެންނަ ކަމަްށ 73؛ ކީ. ާހޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދ87ަ؛ ކީއަދަދަ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ދެންމެ

ޓުދޭން . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވ72ޯ؛ ކީވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދަ

. 37؛ ނީމަށް ބޭނުންވަވު. ފާސ72ް؛ ކީނެތް. ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަ ވެސްރަކު މެންބަބޭނުންނުވާ 

 އިރު، ވަގުތު އިތުރުކުރުމަްށ ފާސްވެއްޖެ. އެހެްނވީމާ، ެއްއގަޑި  .72؛ ލަޖުމު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ން ރިޔާސަތު

ށަހަޅުއްވާަފއިާވ ހު ޢުބަރު މުޙައްމަުދ ޝިފާރި މެންިއއްޒަތްތެ އިަހވަންދޫ ދާއިާރގެ ،ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން .ދެވަނަ ޯވޓު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވެވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢު މަދު ޝިފާާރގެ މެންބަރު މުޙައްންދޫ ދާއިއިހަވަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ނުވާ ންވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަްށ 73؛ ކީ. ާހޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދ87ަ؛ ކީދައަދަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެނެގުނު  ދެންމެ

 ެވސް  މެންބަރަކު  ނުދެއްވާގޮތަކަްށ ޯވޓު. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެްނބަރަކު ނެތް. ވަކި މެންބަރުން 72 ވޯޓުދެްއވީ

އެހެންވީމާ،  .72ލަ؛ . ޖުމ37ު ؛ކީދަދަމަށް ބޭނުންވާ އަވު. ފާސް 72؛ ކީއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަނެތް. ވޯޓުގަ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ން ރިޔާސަތު

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޔާްސ ލަބީބްހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލް ،ވަނަ ވޯޓު. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުންތިން

އުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ގެނަލާޙު ށް އިޞް( އަބެހޭ އިާދރީ ގާނޫނު ޓެކްސް ނެގުމާ) 2010/3ގާނޫނު ނަންބަރު 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވެވުްނ އެދެން.  ބަލައިގަތުމާ

 ތިސާދީ ކޮމިޓީ. ޤްވާ ކޮމިޓީ އަުޅގަނޑަށް ނުދެންނެވޭ. ެއއީ އިފޮނު ުގޅޭ ބިލު މަސްވެރިކަމާ

 

 ]ްއވުންވޯޓުދެ[

 

 ޖާ:ގެ ނަތީވޯޓު

  ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދު:ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަނުފެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުެގ   ނެގުނު ޯވޓު.ތުންއެީއ ޓެކްްސ ނެގުުމގެ އިދާރީ ބިލު ބަލައިގަތުމާ ގުޭޅ ގޮ  ުޓގެ ނަތީޖާ.ނެގުނު ވޯ ދެންމެ

. 72. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73. ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ޖުމު

ނެތް. ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވި ވެްސ މެންބަރަކު  ނުދެްއވާގޮތަކަށް ވޯޓު . ވަކިތްނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެ

މި ބިލު  ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު ބަަލިއގަތުމަށް . އެހެންވީމާ،37؛ ނީމަށް ބޭނުންވަވު. ފާސ72ް؛ ކީމެންބަރުންގެ އަދަދަ

 ގައި ަދންނަވަން. ދީ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެކަމު ޞާތިޤްދިރާސާކުރުމަށް އި

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާން ސަތުރިޔާ

ވަނަ އަހަުރގެ އޮިޑޓް  2014ވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރކޮްނޒަ  ންޑްވެޓްލޭ .ވަނަ ވޯޓ4ު

މެދު ިއއްޒަތްތެިރ  ގޮތުެގ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ ްނ ދިރާސާކޮށް ނިންމިރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

  ނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއެވވުން އެދެން.ޑައިގަން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދަދު:މެންބަރުންގެ އަނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 73؛ ކީ. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ އަދަދ87ަ؛ ކީދައަދަ ހުގެމަޖިލީ

ެއއް ނެތް. ވަިކ ފަކަމަށް ބޭފުޅަކު ދެްއވާ ނުފެންނަ ؛ންގެ ައދަދުމެންބަރު. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 72؛ ކީއަދަދަ

މަށް ވު. ފާސް 72؛ ކީ. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަނެތްސް ވެމެންބަރަކު  ނުދެްއވާ އިންެނވި  ވޯޓުގޮތަކަށް

 ޖެ. ފާސްެވއްމި ރިޕޯުޓ ބަލައިގަތުމަށް އެހެންވީމާ،  .72ލަ؛ . ޖުމ37ު؛ ކީބޭނުންވާ އަދަދަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ން ރިޔާސަތު

ބަލް އިން ރިނިއު މަންޓްްނެވސްޓުއެކްސަލަރޭޓީންގ ސަްސޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އި ސްވަނަ ވޯޓު ޕްރެޕަރޭޝަން ފޯފަ

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ވަނަ އަހަރު ޮއޑޮްޓ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 2015ައދި  2014ރޖީ ޕްރޮޖެކްޓު އެނަ

 ވުން އެދެން. ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެއް އިއް ދުމެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްުވމާ

 

 ]ންޓުދެްއވުވޯ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    މަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ށް ވޯޓުދެ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯުޓގަިއ . 73 ކީ؛އްބެވި މެންބަރުންެގ އަދަދަޒިރުވެ ތި . ހ87ާ؛ ކީއަދަދަ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ދެންމެ

ޯވޓުަގއި ބަިއވެރިިވ . 72؛ ކީ އަދަދަފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ . 72ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ؛ 

ބަރަކު ްއވާ މެންނުދެގޮަތކަށް ވޯޓު ކަމަށް ވޯޓު ދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ނުފެންނަ. 73މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ؛ 

. 72ލަ . ޖުމ37ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 72ވެސް ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއެވރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ސްެވއްޖެ. ރިޕޯޓު ފާމި  އެހެންވީމާ،

 

 އިބުތިދާއީ ބަހުސް . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް. ެއއީ ސަުރކާރުެގ އަ 5.1ނަންބަރު  ގެ ންޑާރެނީ އެޖެައުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި އެނބު  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 2014/18ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ، ފަރާތުން

ގެނައުމުެގ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ށް އިްޞލާޙު( އަގެ ގާނޫނުކުރުމު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ)

ވަނަ ދުވަހު. މި ބިލު  2019ޖުލައި  31އެއީ  .ވަނަ ޖަލްާސގައި 28އިގަންަނވާނެ، ިއްއަވވާފަިއވަނީ ނިގވަޑަ އެ

މާފަންނު މެދު  ޝީދު.މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަ

 ޝީދު.ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަ

 

 ފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މާ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިަތއް ހިންގުމުަގއި ގާނޫުނގެ ތެރެއިްނ 

ވެްސ  އިއުމުތަުކގަ ޤަރި ކުރިައރާފައިވާ ިވޔަފާ އިމިއަުދެގ ދުނިޔޭގަ ،ނައްތާލައި ޓޭޕުތައްރެޑް  އުފެދިފައިވާ ދަތިތަާކއި،

އަިދ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަާނ ކޮށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ  ،ގާނޫެނއް އޮިނގަނަޑކަށް ފެތޭ ލާފަިއވާ ފަދައިއެކުަލވ

 ބިލު އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި . ހަޅާ ބިލެއްހުށަން ގޮތުގެނައުމަށް ތަންދިނުމުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު

ލާ އެކުލެވިފަިއާވ ޙަ މަރުޒީކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގައި ތަންފީމަލުޢަ ށްބިލަ ،ފާސްވާ ދުވަހާއި  ބިލުިއވާ ގޮތުން ލާފައިއެކުަލވަ

އަިދ  ،ބޮޑުވެ  ،ފުދިރަފުތަަސއް ،ކުރެިވގެން އުފަްނވެރަޖިސްޓްރީ ންާގނޫނުގެ ދަށުދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،ގޮތުން

ގޮތަށް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެން  ަޙއްުޤ ނުގެއްލޭ ްއގެޞެޚުޞަފުރިހަމަވެފައިވާ އެަތއް ވިޔަފާރި ފުރާ

ނަފްސު  ކުގެތަޞްޝަޚު މި ދެންނެވި ވިަޔފާރި، އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ންން މި ބިލަން ބަދަލުތައް ގެނެސްދޭނަކޮމިޓީ
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 ރި ހު ،ތާރީޚުފައިވާ ލިޔެއުމުުރގެ ގޮތުްނ  ކުގެތަޞްޝަޚުއެ ނެތި  ނުވަތަ ބަދަލަަކށް ހުއްޓުމެއްހުއްޓުވުމަކަށް 

 .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޭދނަންލު ފްލޯއަށް ގެނެސްބިފުރިހަމަކޮށް ން އަުޅގަނޑުމެން ފުރިހަމަކޮށް ޮކމިޓީއެކު ފުރާނަފަޔާ

ގާނޫނަކީ މި އޮތީ  ގެެއއީ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ފޮރިން އިންެވސްުޓމަންޓު .މި ބިލުގައި ކަންޮބޑުވުންތަެކްއ ވެސް އެބަހުރި

ނެތް އެއްވެސް ެއްއޗެއް.  އި މީގަ. މި އޮތީ އިންވެސްޓުމަްނޓުގެ ގާނޫނުހިާރއްޖޭގެ ފޮރިން ދިވެ . ރައީސްއިްއޒަތްތެރި

ތަެކއްާޗއި، ިވއްކާ ހޮޓަލާއި، ކާބޯ .އެްއކޮށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އޮތީ. އުވާލަންޖެހޭ ގާނޫނު މިއާ ގެ ދެން މ1979ި އީމި

އިްއޒަތްތެރި . ރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގާނޫނުތަންަތން ސާފުތާހި ޔާރުކުރާތަންތަނާއި، ިވއްކުމަށްޓަަކއި ކާބޯތަކެތި ތައް 

 ިއ،އިމްޕޯޓް މުދާ ިވއްކާ ހުރިހާ ިވޔަފާރިތަކާ އިއޮތީ އެ ގާނޫނު. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެިހރާއްޖޭގަ  ރައީސް މި

 ިއވަނީ ކުީރގެ ޓްޭރޑްުކރެވިފަހުރިހާ އެއްެޗއް ރަޖިސްޓްރީ  ،އި ހޮޓާ ކެންޓީނުތަކާސައި ވާހަކަ.ގެ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކު

 ،ގޮތަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކޮށްފައިވަނީ. މި ވާަރޖިސްޓްރީ އިށް ެއޑްރެސްކޮށްފައަރާޓްމިނިސްޓްރީގެ ދަށުަގއި ރަޖިސް

 ރިންބިދޭސީ ފޮ ،އި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ހަވަަނ މާއްދާގައި ގާޫނނުގަ ،ލުމުން އަދި މީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އިމި ބިލު އެކުލަވަ 

ނޫނުގެ ފަސްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޮގތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަްށ ޓުމަންޓު ހުއްދަ ހޯދުން. މި ގާއިންވެސް

ފޮރިން  ވިޔަާފރިއެއް ހިންގޭނީ އިބިދޭސީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ،މުގެ އިތުރުންކުރުރަޖިސްޓްރީ

ިމ ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ، . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިގެންނޭދަށުން ހުއްދަ ހޯދަ ގެއިންވެސްޓުމަންޓު ގާނޫނު

 (ގާނޫނު ބެހޭ ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓާ) 79/25އެ މާއްދާއަކީ  ،އެހެންނަމަވެސް. އިރު އެ މައްދާއެއް ުނހިމެނޭހުށަހެޅި

ެގ ވަނަ މާއްދާ 8ގެ  ގާނޫނުއިތުރުން ބުނެވިދިޔަ އަދި އޭގެ .ންނެވި ގާނޫނު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުގަނޑު ކުރިން މި ދެ

ެއއްެވސް  ،ކުރާ މަސައްކަތް ގައި ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(  8އިތުރުްނ އިޞްލާޙު ވެސް ެއބައޮތް ހުށަހަޅާފަ. އޭގެ އަށް )ށ( 

އިމުކުރުން ޤާތަ މަސަްއކަްތކުރާ ތަނެއް ނުވަބާވަތެްއގެ ފިހާރައެއް ުނވަަތ އޮފީހެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތްޭދ ތަނެއް 

މި  ،ހިމެނޭ ލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު މީަގއިއިއަުޅަގނޑުމެން ބަލަ ،. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިންޢާ ރީޛައިލެކްޓްރޯނިކް 

 ކުރުމުގެ ގާނޫުނގައި ބަޔާންކުރާ ބިދޭސީ ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓު ގާނޫނު ހުއްަދ ހޯދުން މިހާރުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ

ބަދަލުގެންަނ  .ދި އުސޫލުތައްވޭ ާބވަުތގެ ވިޔަފާރި އަ ފާރިކުރެމީތި ތަފާތު. ބިދޭސީން ިވޔަ ގޮތާ ބަދަލު އަންނަ ،ގޮތް އޮތް

ވަނަ  5މި ގާނޫނުގެ . ގޮތް ވަނަ މާއްދާގައި މިހާރު އޮތް 6ގާޫނނުގައި މި ބަޔާންކުރަނީ  އަށްވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރާ

 އެއިން  ،ނަމަވެސް ކުރިސްޓްރީރެއިން ގޮަތކަށް ބިދޭސީ ފަރާތެއް ރަޖިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ ތެ

ރޝިޕަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތްަޕކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވިޔަފާރިެއއް ކުެރވޭނީ ނަކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ޕާޓް

ިޞއްީޙ ، ގާނޫނީ ދާއިރާ -1. ވި ޝަރުތުތައް ފުރިަހމަވާ ިވޔަފާރިއަކަށް އެތަނުން ހިންގާ ވިޔަފާިރއެއް ނަމައޭ އަންނަނި

މި  -2ފަދަ ފަންނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ވުން.  ދާއިރާމާލީ ޚިދުމަތުގެ ، ސް ދާއިރާޓެކް، ރާ ެއކައުންޓިްނގ ދާއި، ދާއިރާ

ެއްއ  މާލުއެ ވިަޔފާރިއެއް ރައުސުލް ،ނަމަ އަކުުރގެ ެއއްވަނަ ނަންބަރުަގިއ ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތަކަށް ނުވާ ވިޔަފާރިެއއް

ޑޮލަރު ދިވެހި  އި ެއއް ލައްކަ އެމެރިކާގެ ގޮތުގަ ސެިކއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓު ،ެއކުއެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އިތުރުވުމާމިލިއަން 



84 

 

ބަޔާން އެބަކުޭރ ަވކި  ގައިމީމި ދެންނެވި އިޞްލާޙު، ބަހައްޓަން ޝަރުުތކޮްށފަ.  އިސަރުކާރުގެ ކަނަޑއަޅާ ފަރާެތއްގަ 

ނޫީނ ތުރުން ގާއިޭއގެ .ބަޔާްނކޮށްފަހިންގޭނީ  އެއް ވިޔަފާރި ޖޭަގިއ ިދވެހިރާއް ެއއްެވސް ފަރާތެއް ބިދޭސީ  .ވިޔަފާރިތަެކއް

ފަދަ  މާލީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ  ،ެޓކްސް ާދއިރާ ،ެއކައުންިޓންގ ދާއިރާ ، އީސް. ޞިއްޙީ ަދއިރާއިްއޒަތްތެރި ރަ  ،ދާއިރާ

ވެސް ފޮރިން  އެއްކޮށް އެ ުހރިހާ ފަރާތެއް މި އަންނަ އިޞްލާޙާ ،ކޮށްފަިއޭވ. އެހެންނަމަވެސްއިސްތިސްނާ ؛ފަންނީ

 ؛ތުރުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައްއިދަލުވެގެންދާނެ. އަދި އޭގެދަށަށް ބަ އިންވެސްޓުމަންުޓގެ ގާނޫނުެގ 

ގޮސް ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނުމުެގ ޑަިއވިްނގ ސްކޫލުތަކާއި މިހެންއި، ތަކާކާއި، ރިޯސޓު ޝޮޕްރިސޯޓު ފިހާރަތަ

ހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ ، މި ުހށައިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އެހެންަކމުން އަޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަނީ .ފުރުޞަތު އެބައޮތް

ަޙއްުޤ  ކުގެއިން ޙައްޤު ެގއްލިދާ ފަރާތްތަމި ،ކޮިމޓީން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުުރމަށްފަހު ،މަރުޙަލާއަށް ގެންޮގސް

ޑަށް ުޝކުރު ބޮ ކުރުމަށް. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ެދްއވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށްހޯދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފުރިހަމަ

 ރަން. އަދާކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ހުޅުވައިލަނީ މި ބިލުެގ ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުތު. މާވަުށ 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން  މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ޝުކުރި

އެއަށް ހަމަ އެްއޗެްއ  ޞަދަކީ ވިާދޅުވީމާޓޭްޕ ނަްއތާލުން ކަމަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވުުމގެ މަޤްރެޑް ،ވާހަކަފުުޅގައި

ވަނީ އިނގޭތޯ.  ޭޓޕް އިތުރު މިއިން ެރޑް ޓޭޕް ނެއްޓުމަށްވުރެ ރެޑްޤީޤަތުގައި މިވަނީ. ޙައަޅުގަނޑު ބޭުނން ދަންނަވާލަން

ނުަރއްކަލަީކ. އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިޤްތިޞާދީ  ވަނަ މާއްދާ މީގެ 6އެއީ މި އިޞްލާުޙގެ 

ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާއަށް  ،ވާތީ އެ ިވދާޅުވީ ށްބޭފުޅަކަ ތްޕުޅުތަެކއް ކުރަްއވާކޮމިޓީގަިއ ވަރަްށ ވިސްނުންެތރި ހަމަ މަސައްކަ

ޓަކަިއ އެ މަނިކުފާނަށް ުޝކުުރ ކޮށްފައި ގެންނަން ިވސްނުންފުޅު އެބަހުއްޓޭ. ެއކަމަށްމި ބިލު ގެންޮގސްގެން ރަނަގޅު

ށް ގޮތަ އޮތްސަރުކާުރން ފޮނުވާފައި ވަނަ މާއްދާ މިހާރު  6 ގޮަތކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ވާ ،އަދާކުރަން. ެއއީ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަުކގެ ތެރެައށް ބިދޭސީންނަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިެލވެނީ. ެއްއ  ،ނަމަ ފާސްކޮށްފި

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ދަށުގެ ިވޔަފާރިތައް ނުވަތަ ތަކަށް މިހާރަކު ބިދޭސީންނަކަށް ނުވަދެވޭނެ. 

ނަމަ، ެއއް ިމލިއަން އެމެރިާކ ޑޮލަރަށްވުެރ  ގޮތަށް މި ިބލު ފާސްކޮށްފި  އޮތްހަޅާފައިސް، ސަުރކާރުން ހުށައެހެންނަމަވެ

ދަށުގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކަށް ބިދޭސީންނަށް، ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް ވަދެވޭނެ. ަވނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީތީެވ 
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ކުރީ.  ަޓކައި އަުޅަގނޑު ޝުކުރު އަދާ މިށް. އެ ކަމަތަށް އެ ިވދާޅުވީމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެގޮ

ސަރުާކރުގެ އެ ސިތާސަތު ތަންީފޒުކުރަން ނުވަތަ ިސޔާސަތު ، އެހެންވީމާ، މި ބިލު މިގޮަތށް އަންނައިރުަގއި

 ުޅގަނޑަށް ވާފަިއ ކަމަށް އައުފައްދަވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ ފަާރތްތަކުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނީ މިފަދަ ކަންތައްަތއް ަބއްލަ

މީގެތެރެއިން ފޮޓޯގްރަފީގެ ވިޔަފާރީަގއި ދިވެިހންނަށް، މިހާރު ހަމައެކަނި  .ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ބޮޑަށް ޝައުުޤވެރިވާ  ދާނެ. ދިވެހި ޒުވާނުން ވަރަށްއޮތް ފުރުޞަތު ެގްއލިގެން ދިވެހިންނަށް ކުރެވޭ ިވޔަފާރިެއއް ގޮތަށް

ގިނަ އަދަދެްއގެ ުޒވާނުން ފޮޓޯގްރަފީަގިއ  ފާރިައކީ. މީގެތެޭރަގއި ވަރަށްެގ ވިޔައްކަތެއް ފޮޯޓގްރަފީމަސަ

ނަމަ، ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އެ ފުރުޞަތު  ޮގތަށް ފާސްކޮށްފި އޮތް ވަނަ މާއްދާ މި 6ވާއިުރ، މި ބިލުގެ ރަކާތްތެރިހަ

ނޭގތޯ. ކަންމަތީ ފިހާރަތަކަށް އި އީ މިންެގ ހަމަ ބަހުރުވަތިބޭފުޅު ؛ދާނެ. އަދި ހަމައެާއއެކު، ކަންމަތީގެއްިލގެން

ގޮތަށް އިޞްލާުޙ  އޮތް ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަްށ މި ބިދޭސީންނަށް އައިސް ިވޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުިވގެން އެ

 އަރައިގެންރުމިައދު ހެނދުނު އި ،އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ .ހުށަނޭޅުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން ކުރަން. ޓެކްސް ދަށްކުރަން. އީ.ޔޫޓެކްސް ކަޓު ،ރު އެމެރިާކގެ ރައީސް ފެޑެރަލް ރިޒަރވަށް މި އަްނގަނީއަިއއި

ދާަކމުގެ ކޮޅުމަތި އެބަ ފެނެއޭ. ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސެންޓްރަލް  ރިސެޝަނަކަށް ،ސެންޓްރަލް ބޭންކަށް މި އަންގަނީ

ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަތުޢުއޮތްއިުރގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަ  މިހެންފި. މި ކަންތައްތައްއެލަރމް އަޅައި  މި ބޭންކުން

ޑޮލަރު މި ވަންނަީނ  80ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަންނަ ކޮންމެ ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރެްއެގ 

ބޭފުޅުންގެ ރިސޯޓުތަްއ  އެ !ަލވާ ބައްއިގެ އަްއސަވަ ތިއްެބވި ފަރާތްތަކު އިއެ ސިނާޢަތުގަ ،ފަތުރުވެރިކަމުން. ވަންނައިރު

މުޅި ދުނިޔޭގެ  ހަމައެކަނި ،މި ބިރު އޮތީމަ. ދިވެހިރާއްޖެެއއް ނޫން ؟ވިްއކަން މިއަދު ނުކުމެގެން ުއޅެނީ ކީްއވެގެންތޯ

 މިތަނަށް ބެހޭ ބިލުތައް ވެސް އިޤްތިޞާދު ދަށްވަމުްނދާކަމުގެ ބިރު އޮތީމަ. މިހެން މިކަން އޮންނައިރުގައި އާްމދަނީއާ

 އި ދަންނަވަނީ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ މަރުަކޒީ ބޭންުކގަ  އްޒަތްތެރި ަރީއސް އަުޅގަނޑުމެން ތަކުރާުރކޮށް މިންނާށޭ އި ގެ

ވެސް ކުދި ިވޔަފާރިތަކެްއ ގަވަރުނަެރއް ނެތް. އެކަން ކުރަންވީ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކަން ނުކޮށް އަނެްއކާ

ގޮތަްށ، ރިސޯޓުަތކުެގ  ރަކާތްެތރިވެވޭ ހަ ނަށް ހަމައެކަނިރާފަރުންއްޭޖގެ ފޮޯޓގްކުރެވިފަިއ ހުރީތީވެ، ދިވެހިރާސަލާމަތް

ވެސް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އަެނއްކާ ގޮތަށް އޮންނަ  ރަކާތްތެރިވެވޭހަމިއުޒިކް ބޭންޑުަތކަށް ހަމައެަކނި ދިވެހިންނަށް 

ދޭސީ ވިޔަފާރިތަްއ ދާނެ. ބިން ގިަނވެގެން ވެސް ބިދޭސީއަނެްއކާ މި ހުރިހާ ކަމެއް ބޭރު ބިދޭސީންނަށް ހުޅުވައިލީމާ

ދާނެ. އަިދވެސް އެްއފަހަރު މި ބިލު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޓީަގއި ޚާްއޞަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާނެ ކަމަްށ ގިނަެވގެން

ގޮުތގައި މި ވާހަކަަތްއ  ގެފުރުޞަތުގެ ބޭނުމެއް ،ވިދާޅުވީމަ ައޅުގަނޑު އެކަަމށް ޓަކައި ޝުކުރު އަާދކުރަމުން

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ޅުގަނޑު ބޭނުންވީ. ވަރަށްލަން އަ އިލައިޓުކޮށްހަ
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އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޝަފީޤަهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا  ޢަބްދުބަރު މުޙައްމަދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެން

އަްށ (ކުރުމުގެ ގާނޫނުރީވިޔަފާރި ރަިޖސްޓް) 2014/18ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ވެްސ އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނގެ. ހުށަހެޅުްއވި ގެަނއުމުގެ ބިލު ަސރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މަޤްަޞދެއް ެއއްގޮަތކަށްއިޞްލާޙު

 ،ގޮތުން ބޮޑު ވާހަކަެއއް ވިދާެޅއް ުނވޭ. އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މާގުޅޭ  ދާއެ މަޤްޞަމެންބަރު ވެސް 

ނޫނުަގިއ އޮތީ ކޯްއޗެއްތޯ އަުޅގަނޑު ގާހިނދު، އަދި މި އިޞްލާޙު ހަވާލާދޭ  މި ބިލުގައި ލިޔެފައި އޮތް ެއްއޗެއް ފެނުނު

 މާވަށު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ހިފީ. ކުރެވިފައި އޮތީމަ  ފާހަގަ ވާ ކަމެއްހިނދު، އަޅުގަނޑު ަވރަށް ކަންބޮޑު ބަލައިލި

ވެްސ ފާހަގަކުރަްއަވއިފި އެ ކަްނބޮޑުވުން. އާދެ! ެއއީ ިދވެހި ސަޢީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ަރއްކާތެރިކަާމިއ  ވާދީފައިވިޔަފާރިތަކަށް މި ގާނޫނުން ފަންތީގެ  ގޮެތއްަގއި ކުދި އަދި މެދު ޚާއްޞަ  ،ވިޔަފާރިތަކަށް 

ގާނޫނުަގއި އެކަން ލިޔުީނ  އެ ،ހިމާޔަތް މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އެބަ ނިގުޅައިގަެނވޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ން ގޮެތއްަގއި ުޒވާނުްނ އެތައް މަސަްއކަތެއް ކުރީަމ އޭގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތު ޚާއްޞަ ؛އެކަންތައް ވިޔަފާިރވެރިން

އިތުުރން ސްވެނިއަރ ިވޔަފާރިާއއި އެއީ ހަމަ ތެދެއް. ޭއގެރަފީގެ ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ. . ފޮޯޓގް ކުރެިވގެންދިޔަ ކަމެކޭ

ފަންތީގެ އަދި ކުދި ވިޔަފާރިވެރިްނ  މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން، މެދު ،ވެސް ޯވޓަރ ސްޕޯޓްސްާއއިއަދި

އެިދގެން ކުރުމަށް ނުވަެދވޭ ގޮތަްށ އެކަްނ  ތެެރއަށްންނަށް އެ ވިޔަފާީރގެ ބިދޭސީ ،ވަރަށް ބޮޑަްށ ބޭނުންެވގެން

 ފާސްެވގެން  އޮތް ގޮތަށް މިހުށަހަޅުއްވާަފއި ސަރުކާރު ކޮށްފައިވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙު މިހާރު 

ެރއަްށ ހައުސް ހެދުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެ. ބިދޭސީންނަށް ވަދެވޭނެ. ގެސްޓްނެއަންނާށް ހިނގައްޖެ ނަމަ އެކަން ނިމުމަކަ

ރެސްޓޯރެްނޓް ހިންގުމުގެ ވިޔަފާރިަތކުެގ ހޮޓާ ،ދޭސީންނަށް ފަސޭހަކަމާއެުކ ވަެދވޭނެ. ކުދި ވިޔަފާރިތަުކގެ ތެރެއަށް ބ

މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން  ،ވާނީތެރެއަށް ބިދޭސީންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަެދވިގެންާދނެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަ 

ޑަްށ އެބަ ޖެހޭ މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ގެންނަން. މި އިޞްލާޙު ށް ބޮގައި ވަރަމަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ،މެންބަރު ވިދާޅުވި ގޮތަށް

ވެްސ ފާސްކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ަކމެއް ނޫނޭ މިއީކީ ކުރާކަށް. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުެވސް މި މިއޮތް ގޮތަށް އެްއގޮތަކަށް 

ދޭީސންނަށް ކަންކަން ފަހިވަމުންދާ ބި ،ކަނީ ވެސް މި ދައްވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެން އަބަދު  ވާކަނީ ބިދޭސީން ގިނަ ދައް

ނަމަ އެކަމަށް އިތުރު ފަސޭހައެއް ކުރަން އަުޅގަނޑުެމން މި މަޖިލީހުން އެއްވެްސ ނޫން ،ކުރަންވާހަކަ. ެއކަން އިތުރު

ދެން ނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެއަުޅގަދެއް ުނކުަރން. މީއްމަސައްކަތެްއ ކުރާނެ ކަމަކަްށ އަުޅގަނޑު އު

ރަްއޔިތުންނަށް، ދިވެހި  އި،ގެންނަވަ ތިޞާީދ ކޮމިޓީން އިޞްލާޙު، އިޤްއި މި ބިލު މިގޮތަށް ފާސްނުކުރަްއވަ ،އޮތީ
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ދިޔުން. ދެއްިވ ހަމަވެގެންރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހި ވިަޔފާރިވެރިންނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު އިތުރަށް ފުރި

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުންރި

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ެކޔޮދޫއަރުވަނީ ތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހރު މި ފުރުޞަ

 .ށްޤާސިމަ ޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ކުޭރވޭނީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގާނޫނުގެ ޖޭގަިއ ވިޔަފާރިށް ރާއްނަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިދޭސީން

 ،ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަްނނަ ބިލުގައި އެބަ ފާހަގަކުރޭ. އިޞްލާޙު ދަށުން ކަމަށް 

ޓަރނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން އީ އިންގެންދާ ިވޔަފާރިެއއް އެ އޮތީ ދެން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުިރއަށް ދެން މި

އޮންލައިން ިވޔަފާރި ރާއްޭޖގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ކުރަމުންގެންދާ ަކމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެްސ 

ޖީ ދާނީ ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ކުރިއަށް. އިްއޒަތްތެރި ރި ަރއީސް. ޓެކްނޮލޮވަނީ. އެއީ ެޓްކނޮލޮޖީ އިއްޒަތްތެަފއިފާހަގަކުރެވި

 ކުެއކަމަ ތަުކަގއި އެތެެރކުރެމުންދޭ. ރެޖިސްޓްރީއެއް ުނކުރޭ.ފުދޭވަަރކަށް މުދާ ކޮންޓެއިނަރ އްެޖއަށްރާ .ރައީސް

ޓެްކސް ދައްކަިއގެން ބަރާބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ؛ޓަން. ބަރާބަރަށްތަެނއްަގއި ބަހައް ނެކުރޭ ބަހައްޓާވިޔަފާރި

ންތަްއ ކަ ބެލެމުންދޭ. މީާރއިން ެވސް ހަމަ އެއެބަ ޓަރކޮށް ޅަްށ މޮނިުކރާ ފަރާތްތައް ރަނގަރެޖިސްޓްރީކޮށްގެން ވިޔަފާރި

އަންނަީނ  އަންނަ އިޞްލާޙު ފާްސވުމާއެުކ ދެން މި މި ބިުލަގއި މި .ގެންދަވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެގޮތަށް ކުރިއަށް 

 ،ގޮތަކީ ވާ ދެން މި މާވުނީ. އު ގާނޫނު ުއވޭގެ 78/68 ެއއީ، ގާނޫނު ގެކުރީހިސާބުން  ކުެރވުމާން. ގެޒެޓު ކުރެިވގެޒެޓު ގެ

ދަނީ.  ކުރާ ހިސާބަކަށް މިސްްޓރީޖިގާނޫުނގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ ިވޔަފާރިތަކެއް އަލުން ރަ 78/68

ރަށެއްގައި ެވއްޖިއްާޔ ރަށު ކައުންސިލުން ހުއްދަ  .ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ންސިީޓ ކައުންސިލު ،ގޮތަކީ ވާ ދާއިރު މި

ނޫނުގެ ދަށަްށ ގާ އަލަށް ިއޞްލާޙުކުރާ ނޫނުގެ ދަށުން އަެނއްކާ އަޅުގަނޑު މިހާރުގާދެންނެވި . ދެން މިހޯދަންޖެހޭ

ދުވަސް އެއީ  30 ށްދުވަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާްއޖޭގައި މިދެންނެވި ހުރިހާ ވިަޔފާރިތަކަ 3މި ލިބެނީ  ވާންބަދަލު

 ،ދެއްކި ފަދައިން ދެން އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަ .ސްޮކެޅއްގޮތުަގިއ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ދުވަ ބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު 

 ހުރިހާ ބޭފުޅުން  އެއް ަދއްާކކަށް އަނެއްހެން ނެތް. ައޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަބޮޑު ވާހަކަ  މާ ށްބިލަ އަޅުގަނޑަށް ވެސް މި

މި  ،ކޮްށގެން ގެނެސް ރަނގަޅުވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް މި ބިލު ފޮނުވައިގެން މި ބިލުގަިއ މިހިރަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް

ކުެރވޭނެ ވިޔަފާރި ނަށްބިދޭސީން ވަނީ.ހީ ފާސްކުރުން އެއީ ުބއްދުވެރިަކމަކަށް ވާނެހެންތަނުން  މިބިލު އަސްލުަގއި 

. އޮތީ އެކަމަކު ަވކި ލިމިޓެއް ނެތް ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ވަދެވޭ ކަހަލަ އުޫސލެއް ކަންނޭނގެ މި. އޮތީ ވާހަކަ މި
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އިްނވެސްްޓކޮށްެގން އެ މީހުން މިހާރުވެްސ  އަިއސް ނޫުނގެ ދަުށންގާކުރީެގ  ޭދސީންޭޖގައި ބިމިހާރުވެސް ރާއް

 ނޫނެއް ދިޔައިމާގާވެސް އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ އާ  ނެތް. އެކަމަކު ނުކުރާކަށް ވިޔަފާރިެއއް

ވީމާ، އަުޅަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަނީ މި . އެހެންޙައްލެއް ައއިްސގެން ދާނެހެން ވެސް މި ވިޔަފާރިތަަކށް ވެސްއަނެއްކާ 

ންނަންޖެހޭ ބަިއވަުރ އިޞްލާޙުތަެކއް ހުރި ކަމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަާލއިން މިއަށް އަ ،ބިލު އަަވސް ގޮތަކަށް ކޮމިޓީައށް ގޮސް 

 ސް މި ހަށް އައިމަޖިލީ ދެން އަނުބރާ މިގެންގޮސް މި އިޞްލާޙުތައް ކުރިއަށް  އިންއަވަހަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ،ފެންނާތީވެ

 ބިލު ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ހަނިމާދޫއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ާވ އިޞްލާޙަީކ ރަނަގޅު ށް ހުށަހެޅިފައިނޫނަގާގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްީރކުރުމު .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް

 ،ހޭސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެްއ. އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެ ލަކަށް އެދިނިޔަތުގައި ހެޔޮ ބަދަ

މި ވިޔަފާރިތައް ދިވެހިންެގ  ،މާޔަތްކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދެއް. އެހެންކަމުންހިޖޭަގއި ކުދި ވިޔަފާރިތަްއ ރާއް

އިއްޒަތްތެރި  ،ންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ކުރަންކުރާންދިއުމަށްޓަަކިއ އަތްމައްޗަށް ގެ

ިވއްކަީނ ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ގަނެ .މީހުންކޭޓުގެ ޮގޅިތައް ކޮންްޓރޯލްކުރަނީ ބޭރުމާރު ،ކީރައީސް. މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތަ

ގޮސް އެ މީހުން ނުކުރާ ކަމެްއ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މީހުން. މިހެންހޯޓާތައް ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ބޭރު .މީހުންބޭރު

ގޮތް  މިއީ މިކަން އޮތް. ޔަށް ދެނީ އެ މީުހންރި ުކއްކޮޓަ .ތިބީ އެ މީހުން ފިހާރަތަކުަގއި އެ  .އެއީ ިމއަދުެގ ޙަޤީޤަތް

ން އެބަޖެހޭ. ިދވެހީންނަކަށް ނެތް ރާއްެޖއިން ބޭރުގަިއ ިވޔަފާރިކުރުުމެގ ޓެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ަކންކަން ހުއް

ރަނަގުޅ  ލައިގެންންނަކަށް ފައި ހަރުފުރުޞަތެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކައިީރގައި މިހިރަ ެއއްެވސް ޤައުމެްއގައި ިދވެހީ

ހަމަ ބޮޑެތި އަންނަތާ ައހަރު ނުވަނީސް  ތަނަށް އައިސް ވިޔަފާރިެއއް ކޮށްލެވޭ ގޮތެްއ ނުވޭ. އެކަމަކު ހަމަ މި

ވެސް ޯނވޭ. ނުވިާތކަށް  އްއިނގޭތޯ. ސަރުކާރަކަށް ދަްއކާ ޓެކްސެ  އެ މީހުން ދަނީ ކުރިއަށްވިޔަފާރިތައް ފަަށއިގެން 

މި ކަމެއް ވެސް ނުހުއްޓުވުނު އިްއޒަތްތެިރ  ވެސް.  ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީއުމުަގއިނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ޤަގާ

ފޫޓު މީހަކު ދާއިރުަގއި އެއީ ަގާވއިދާ  3ފޫޓު،  4ފޫޓު،  5ލޯމަތިން ؟ ނެއްތޯ ކަންކަްނ ހުއްޓުވާނީހިކި. ރައީސް

 ފަންސާސް  ،ހާސް ސް. ސާޅީސްތެރި ަރއީޚިލާފަށް އުޅޭ މީހެއްކަން ދަންނާނެ ބަޔަކު ވެސް މި ޤައުމުަގއި ނެތް އިއްޒަތް

މި ޤައުމުަގއި އުޅެމުން ގެންދާއިރުަގއި ދެން އެ މީހުން އެކަން ހާސް މީހުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސް ހާސް، ފަސްދޮޅަ
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ނާންނާތީވެ . އްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ނާދޭ އިނގޭތޯއި ރާނެ ގޮތަކަށް ޫނންތޯކުރާނީ ކު

ން ކަންކަގޮތަށް  ނަފާ ލިބޭ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ އްދި ވިޔަފާރިތަކުއަދު މިއަޅުގަނޑުމެން 

ައޅަންޖެހޭ  ޓަކައި ކަމަށް އުޅެީނ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމ ސަރުކާރުން އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ އެ ޖެހިގެން މިބަދަލުކުރަން

ކަންތައްތަކެްއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ  ނަފާ ރަްއޔިުތންނަށް އެ ފިަޔަވޅުތަކުެގ ސަބަބުން .ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ

ފެނިގެންދާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ކަންަކން ގޯސްކުރުމުަގއި ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ަބިއވެރިވުްނ 

. ދެނީ ވެސްކޮށްއެބައޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުން ބަިއވެރިެވގެން އެ މީހުންނަށް މި ކަންކަން ފަހި

އަނެއްކޮޅުްނ . އުލު ޤާއިމުކޮށްދެނީ ވެސްޙަވިޔަާފރިކުރާނެ މާ ގެނެސް .ރާއްޖެ ގެންނަނީ ވެސްމި  އެ މީހުން

މީހުންނޭ. ވެސް ތިބެނީ ބޭރު ަގއިމާރުކޭޓު ގޮޅީ. މީހުންނޭކަމެްއ ބޭރު މިތަނުގައި ހުރިހާ ނ،އާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ

ވިްއކަނީ ެވސް އެ މީހުންނޭ. އްޔަްށ ދެނީ ެވސް އެ މީހުންނޭ. ޑޮލަރު ގަނެ ކޮޓަރި ކު މީހުންނޭ. ފިހަރާއެއް ހުއްަޓސް ެއ 

ކާރު . އޭގެ މީހެއް ެވސް ހުރީ ގެންުގޅެން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޭގގައިއް ޙަޤީޤަތެޮއތް  އެއީ މިއަދު މި ޤައުމުަގއި

ޭއެގ މިއަދު ނަކީ ވެްސ  އަނބީންނދެގެން ުއޅޭވެްސ ޭއގެ މީހެއް. އަދި ގިނަ މީހުން އި އުޅެނީޑްރަިއވަރަކަށް 

އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  އެީއ މިއަދުގެ ހާލަތު. އެހެންީވމާ،ތިބީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މީހުންނަށް ވެފައި މި

އެހެންނޫނިއްާޔ . ރައްޔިތުން ގުިޅގެން މިކަމުން އަރަިއގަންނަން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އި،މި މަޖިލީހާ ،ސަރުކާރާއި 

ންނާނެ އް ކޮށްފިްއޔާ ަޤއުމު ހުއްޓުމަކަށް އަެއ މީހުން މިއަދު ހަޅުތާލެ .ކަމެްއ ނުވާނެ އިނގޭތޯ ކަށް މިމެންނައަޅުގަނޑު

އަނެއްހެން ބުނަންޏާ ޤައުމީ  ،ވަރަށް ނުަރއްކާތެރި ،މާ މިއީ ވަރަށް ސީރިައސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީ

 އެބަޖެހޭއީ. މިކަން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ޙައްލުވާން ސަލަ މިހުންގެ މައް މީބޭރު ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ހުރި މައްސަލަެއއް

ނެ ޤައުމެއް ވެްސ ލީމަ ދެން އޭނަ ދާއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖެައށް އަންނަ ގޮތަށް އައިސް ޕާސްޕޯޓް ގެއްުލވަ

 .ންކުރަިވޔަފާރި އިއްޖޭގަ އެމްަބސީއަކުން ހަވާުލވަނީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، ދެން މި ފަށަނީ ރާ .އޮންނަ ކަމަކަށް ނުވޭ

ަވކި މުްއދަތަކަށް ވުރެން އިތުރަްށ  ،މީހުން އުޅެފައިއެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގައި ވަިކ މުއްދަތެއް ވަންދެން ބޭރު

މި ޤައުމުގައި އުޭޅ  ންސުރެގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކުރެވެން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިވހޭ ވޭނޫޅެ ނަށްމީހުންބޭރު

ވަންދެން އެ  އަހަރު ވަންދެްނ އެހާ ދުަވސް 40އަހަރު،  25އަހަރު،  30ކޮށްލާ. ކޮށްލަ ޔަފާރިބައުޅޭ ވިމީހުން އެބޭރު

ފަހުން  .މީހުން މި ޤައުމުގަިއ ބައިިތްއބާކަށް ނުވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފުރަތަމަ އައިްސ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް އުޅެނީ

ކުރެވެްނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤައުމު ސަލާމަތް ން ދަނީށް ވަެދގެވިޔަފާރިކޮށްލާފައި ރަނގަޅު ޯގސް ކަންތަކުގެ ތެެރއަ

 އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ސަުރާކރާއެކު އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބޭނުންވާ ކުދި މެދު

ރިކަން ޚްލާޞްތެގައި އިރައްޔިތުންގެ ވެސް މިކަމު. ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތއް ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަްއޗަށް ހޯދޭނީ

ތިބީ މި  ހުންނަން އެބަޖެހޭ. މި މަޖިލީހުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުންނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީން މި
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އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުްނެގ . އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ .ކަމަށްޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަްނ ނިކުމެ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.  .ރި ރަީއސްއްޒަތްތެނީ އި ބައިވެިރވުމާެއކު  މިކަން ކުެރވޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ  މަކުނުދޫ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީސް ިރޔާސަތާ ހަވާުލެވވަަޑިއގަތުން(ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )

 .ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޢީ ދުމުޙައްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

މިހާރު އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ށްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަ

 އަުޅގަނޑުމެން މި  ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަުލގެ ވާހަކަ ކަމެއް.ފަހަކުން ހިނގި  ދާދި ،ދައްާކއިރު ލުގެ ވާހަކަބި މި

ށް ކަވަރަ  15ކުރަނީ. މީގެ ކޮންޓެއިނަރ އެެތރެއިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަނީ. ެއިކ ބޭފުޅުން  ނީ. ާރއްޖެދައްކަ

އް ފުންޏެްއ. އެތަނުން ކޮންޓެއިނަރެރާއްޖޭގައި އޮތް އެމް.އެން.އެސް.އެލް ިކޔާ ކުން ،އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު

ފޫުޓ  20އް ނެތް. މިއަދު ލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ޏެންފު  އެ ކުންރަށް. މިއަދުލަޑޮ 600ގެނެސްދޭ  ޖެއަށްއްރާ

ށް ވަރީ ޯއޑަރަދޫކުރާ ޑެލި އެތެރެކޮށްަފއިމުދާ  ވަުރގައިދުަވސް ޑޮލަރަށް. އެ 1800ކޮންޓެއިނަރެއއް މި ގެނެވެީނ 

ންނަށް ވެސް ބޭފުޅު ވިޔަފާރިކުާރ ހުރިހާ ކަށް ޑޮލަރު. އެކަމަުކ، މިއަދުފަންސަވީހައިނަށް ދަްއކަންޖެހެނީ ޝިޕިންގލަ

 ެއޖެންޓް ކައިރިއަށް ނޫނިއްޔާ ގެނަގަން އެ ބޭފުޅުން އްނގޭނެ އެ ބޭފުޅުން މުދާ އެތެރެކޮށްފައި ޑެިލވަރީ އޯޑަރެ އެ

ޑޮލަރު. ސަބަަބކީ  200 ،ޑޮލަރު  125ށް ިމއަުދ އެބަ ޗާޖުކޮށްލާ މާ އެ ޑެިލވަރީ ޯއޑަރއަިރއަށް ދިޔައިއިފޯވާޑަރ ކަ 

ޝިޕިންގ އޮތީ ބޭރު ބަޔަކު  ގެއް. ރާއްޖޭދިފައެހެއް މިއަދާ ހަމަޔަށް ެވސް ންގ ގާނޫނެއި ނެތް ޝިޕިގަ ރާއްޖޭ

ތުްނ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ުމދާ ހުއްޓިގެންދާނެ ވަގު ،މެންގެ އިމްޕޯޓް. މިއަދު ވެްސ އަުޅގަނޑުއި އަތްމަތީގަ

ަގވާއިެދއް  ،ނެތް ގާނޫނެއްއްޖޭަގިއ ފިްއޔާ. ރާ ޓާލައިެލވޭނެ މިބުނާ ދެ ޝިޕިންގ ކޮމްޕެނީ މިއަދު ވެްސ ހުއްއިހުއްޓަ

ޕިންގ އޮތީ އުޅޭ އެއްަޗީކ ރާއްޖޭގެ ޝި ބުނަން މި ޑު، އަުޅގަނވީމާން ޕިންގއަށް ހެިދފައެއް. އެހެރާއްޖޭަގއި ޝި

ކަްށ ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމަ ނިއްޔާނޫ ށްމެންނަށް ލަންކާއަެއއް. އަުޅގަނޑު މީހުންގެ އަތްމަތީގައޭ. ަރނގަޅު ވާހަކަ ބޭރު

 ނުންހާ ގޮތަކަށެއް ނުކުރެވޭ. އެކަމަުކ، މި ަފހުން ދިމާވި މައްސަލަައކީުޅގަނުޑމެން ބޭސްފައި ވެސް އަގޮ

ްއވެސް ވިޔަފާިރވެރިެއއް ބަހައްޓާފައި ނެުރނީ. އެކަމަކު ވެސް ާރއްޖޭަގިއ އެ އިޓްރާންސްޕޯޓުން ގަާވއިދެއް ެހދީ. ހަދަ

 ގިނަ. ށްށް ވަރަކޮޚާއްޞަ މީހުންފޯވަްޑކުރާ ބޭރު ޓްޕިްނގ ފްރައިޝި ،ވިޔަފާރިކުރާުނހޯދާ އްދަހުވެސް އަދި ރާއްޖޭަގއި 

އްދަެއއް ނެތް ހު ސް ވެ. އެއް ކަންތައް ކުރާ ރްސ އެަބއުޅޭ މުާދ އެތެރެކޮށްވަަރކަށް ފްރަިއޓް ފޯވާޑަ 300، 200

ނުެގ މި ގާނޫ ،ށްފައިރި ރަޖިސްޓްރީކޮޔަފާއޮއްވާ އަނެއްާކެވސް މިކަހަލަ ވި ަތށް މިހެން، މިގޮހެންވީމާނަގާފައެްއ. އެ
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 ންދާނެ. މި ވަރަށް ބޮޑުެވގެށްޑުމެންނަދެން ޖެހޭ އުނދަގޫ ައޅުގަނ ލިބިއްޖެއްޔާ ކެއްތަތެރެއިން މިކަހަލަ ލޫޕްހޯލް

 ގެ ރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ތެމާވަށު ދާއިާރގެ އިްއޒަތް ،މެންބަރު ޒަތްތެރި އްތަނުގައި ހަމަ އި 

ވިޔަފާިރވެރިން ކުދި  ައޅުގަނޑުމެންގެ މީހުންނަށް ޖާގަ ދެިވއްޖެްއޔާދޭސީން ބޭރުބިއަށް ވިޔަފާރިތަުކގެ ެތރެހުންނަ ކުދި 

 ތް އޮ ލާފައި ދެއްގައި ޤްޞަގަޅު މަނހަަގކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ބިލަކީ ރަ، އަުޅގަނޑަށް ފާހަމަ ހަލާކުވެގެންދާނެ. އެހެންީވމާ

އެ މާއްދާ  ބަ ދާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލެއް ނުކުރަންެރވިގެން އެ އްދާ އިޞްލާޙުކު މާއެ ބުނާ  ޏާންބިލެއްކަމުަގއި ވަ

ވޯެޓއް ވެސް އެ ަވގުުތ ައޅުގަނޑުގެ . ގައިމުވެސް ކަމަކަށް ކަމެއް  ިދއުމަކީ ރަނގަޅުމި ބިލު ފާސްވެގެން އްވާއޮ  ށްއެގޮތަ

ބުނާހެން  މި ،ކަމަކީ ނުންވާ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ ބިލަކަށް ނުލިބޭނެ. އަޅުގަނޑު މި އެގޮތަށް ފާްސކުރަން ެވއްޖެްއޔާ

ްނގ ޕިބިދޭސީންގެ އަތްމައްޗަށް މުޅި ޝި .ތަނުގައި ނެތީ ޯލއެއް މި ، އެްއވެސް ކަހަލަެވސް ކަހަލަގެ ެއއްޕިންޝި

ިރ އްޒަތްތެއުޅޭ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑު އިދާއިރާ ދޫކޮށްލާފައި އޮތީ. އޭެގ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން 

ރީ ވަޑެލި ބަހަްއޓާފައި ގެ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އަންނަންވީ. އައިސް ުބނާހެން ހަމަ ރާއްޖޭ މި ރަށް ބޮޑު.، ވަރައީސް

 އެްއޗެހީގެ ޗާޖު އެ ބޭފުޅުންގެ ކާ  .. ރޫމް ޗާޖު ެވސް ޖަހާޑީ.ޯއެގ އިތުރުން އެބަ ޖަހާ އެކި ޗާޖު ،ޖަހާ ޗާޖަކީ އޯޑަރގައި

 މިއަދު  ދަނީ. އެކަމަކު، ވިޔަފާރިވެރިންނަށްޖަހަމުން ހުނު ހުރިހާ ޗާޖަސްއެއްޖެ އް،ނަމެ ދެން ޖެހުނު . ވެސް ޖަހާ

 . ެއޅޭނެ ފިަޔަވޅެއް ވެސް ނެތް. ލާރިޮކޅުއެއް ނެތް މިާތ އެތެރެައކުށްލަން ވެސް ދާެނ މިނިސްޓްރީޝަކުާވކޮ

 މަ ެވސް ދެޭވނެ އެްއވެސް ދިމާލެއް ނެތް.ވާޑަރސް ނޫނީ ޝިޕިްނގ ކޮމްޕެނީ ކާލީފްރަިއޓް ފޯ އެްޑވާންސްކޮށް ދިނީމާ

 ގެހަގަކޮށްލަން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ރާއްޖޭ ފާ މައިރު އަުޅގަނުޑ ހަެއްއޗެހި ހެދިގެންދާ ކާާވއިދުތަގަ  ،އެހެންވީމާ

 .ންވެގެންިދއުޒު އޭތި ތަންފީ ،ފަހަރަށް ޝިޕިންގ ަގާވއިދެއް ގެނެސް ރަތަމަވިސްަނއިގެން ާރއްޖެއށް ފުން ސަރުކާރު

 ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންއަދި މި ބިލު ހުށަހެޅި ބޭފުޅާއަށް ެވސް ައޅުަގނޑު އެއީ އަުޅގަނުޑގެ ވަރަށް ބޮުޑ އެދުމެއް.

 ބިލު ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ މި އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި މި އަލުން މަޖިލީހަށް ގެނެސް  ލާއަށް ގެންގޮސް ޙަ މަރުޓީކޮމި

ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ދުމެއް ކަމަށް. ވަރަށް އެޑު ބޮ ރަށް ވައުމަކީ ައޅުގަނޑުގެ ފާްސވެގެންދި  ވަންޏާ ކަމުގައި 

 އީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު  އްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވިލުފުށީޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ންބަރު ަޙސަން ޢަފީފުދާއިރާގެ މެ ވިލުފުށީ

ިއ ގަމެްނގެ ކުރިމަތީތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫުނގެ ބިލު އަޅުގަނޑުފާރިޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ވިޔަޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ރި ފާރިއެއް ވެސް އެ ވިޔަފާކޮންމެ ވިޔަ  މެން ކުރާއަޅުގަނޑު !އާދެ ؛ޖެހޭބަމެްނ ވިސްނަން އެއޮތީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 
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މީހުން ރުބޭ .އީސްރަން. އިްއަޒތްތެރި ަރޖިސްޓްރީކުރެިވގެންކަ ތުަގއިނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާދާންޖެހޭ ރެިވގެންކު

ކަެމއް. އާދެ! މިގޮތުން ައޅުގަނޑު   ކަންބޮުޑވާސްއެންމެން ވެ މެން ހުރިހާިވޔަފާރިކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ރާއްޖޭަގއި

ަޔފާރިތައް މިއަދު ވެސް ދަނީ ހުރި ވަރަށް ގިނަ ވި  ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ުކރެވެން އިރާއްޖޭގަ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ްނގ ގެންދޭ. ފޮރިބައެ ކުިރައށްމީހުން އެ ވިޔަފާރިތަްއ  ރާއްޖޭަގއި އެ މީހުން ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން. މިބޭރު

އް އޮންނަންޖެހޭނެ ަރއުސްމާލެމިލިއަން ޑޮލަރުގެ  1 ،ގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަނދާންަވނީ އިންވެސްޓްމަންޓް ގާނޫނު ބުނާ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ބަެއއް ގަރީކުރެވެން. އާދެ! އަޅުގަނުޑ ުތގަިއ ރަޖިސްޓް ސްްޓމަންޓުގެ ގޮކަމަށް ފޮރިންގ އިްނވެ

ން ލައިރިތަެކއް ނޫން. މިސާލަކަށް، ެއއަރފާން ކުރާ ވިޔައި ރަޖިސްޓްރީކޮްށގެ ގަ ޔަފާރިތަަކކީ ެއވަރުގެ ަރުއސްމާލެއްވި

ށް މެންނަތައް ެވްސ މިއަދު އަުޅގަނޑުމިފަދަ ވިޔަފާރި ،ކަންނޫނީ ޝިިޕންގލައިން އެޖެންސީ  ،ކަންއެޖެންސީ

ތަން. އިއްޒަތްެތިރ  ން މި ވިޔަފާރިަތއް ުކރަމުންދާބިދޭސީ ،ދަނީ ދިވެހިންގެ ަބދަލުގައި ބޭުރގެ ފަރާތްތަކުންފާހަގަެވގެން

ދުވެްސ މެން އަބަތް ވާހަަކ އަޅުގަނޑުއިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮމީހުންގެ އަތްމައްޗަށް ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިނގަ ބޭރު .ރައީސް

މީހުންގެ ނަމުގައެްއ ނޫން ުޅގަނުޑމެން ވެސް ނަގަންޖެހޭ ޒިންާމއެއް އެބައޮތް. ޙަޤީޤަުތަގއި ޭބރުދައްކަމުންދާއިރުަގއި އަ

ފައިސާއިްނ  ގެމީހާްނނަނީ. ބޭރުކީ. ދިެވއްސެްއގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްީރކޮށްފައި އޮވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮންނަނީ

ދަނީ ބޭރަށް. އާދެ! މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހުއްޓުވޭީނ ފައިދާ މި ގެން ގެ ހާ އޭމީވިޔަފާރިކޮްށގެން ބޭރު

ހަމަ މި  އެހެންނޫނިއްޔާ .މެން އިޚުލާޞްތެރިވެގެންއަޅުަގނޑު ،ކޮށްގެން މެން ވެސް އެކަމަްށ މަސައްކަތްއަޅުގަނޑު

ިވޔަްސ   ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނަިއކަމުަގއިގާނޫނަށް ކިތަންމެދި އަތްމައްޗަށް އަުޅގަނޑުމެން އަ  ންގެހުމީންނަވާ ގޮތަށް ބޭރުދަ

އްދާތަކަްށ މި ބިލުގައި މިހިރަ މާ .ރައީސްތެރި ތްމީހުންގެ އަތްމައްޗަށް ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުރޮިޅގެންދާނެ. އިްއޒަބޭރު

ން ހެދޭ ށުދަ ނުގެގާނޫ އްދާތައް އެބަހުރި މިފެނޭ މިސާލަކަށް، ބައެއް މާ ެމން އެބަބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަނޑު

ގާނޫނުން  ،ިދޔައީ ގަާވިއދު ހެދުމުގައިގައި ފެނިގެންނ. ައުޅގަނޑުމެންނަށް ވޭުތވެދިޔަ ތާ ދީފަބާރު ކަށްގަާވއިދުތަ

 ،، އަުޅގަނޑު ބޭނުްނވަނީ. އެހެންވީމާންތަ ންދާއް ހެދިގެތަްށ ަގާވއިދު ޑަބޮ ުރގެ އިތުރަްށ އެއަްށވުރެ މާބާލިބިދީފައިވާ 

. އްގާނޫނު ހިންގުމަށް ހެދޭ ގަާވއިދެ އެ ގޮތުން ވާނީ ހަމައެކަނި އިދާރީން ަގިއ ގަާވއިދެއް ހެދެރާ ގޮތު އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކު

ރާ އެްއވެްސ ކުއް ުކރުމަށް ލާޒިމުވަތަ ކަމެ ނުމީހުންގެ މަްއޗަށް  ށްމިސާލަކަ ،ުބނާ ކަމެއްނުަގއި އެނޫން ގޮތަކަށް ގާނޫ

އާދެ!  .ެޖހޭނީ ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްންނަންނުވާނެ. އެކަެމއް އަކަމެއްަގއި ގަާވއިދު ހެދިގެން 

މެްނ އަޅުގަނޑުކަށް ޓަކައި މިފަދަ ގާނޫނުތަމާޔަތްކުރުމަށްހިކުދި ވިޔަފާރިތައް ޚާއްޞަކޮްށ  ،މެންގެ ިވޔަފާރިތައްއަޅުގަނޑު

 ،ގެންނަ ބަދަލަކީ  ގަނޑުމެންނެ އަޅު މެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެންޖެހޭހޭ. އަދި އެ ބަދަލުތަކަކީ އަުޅގަނޑުބަދަލުގެންނަން އެބަޖެ

މީހުންނަށް ެވސް ކުދި ިވޔަފާރި ތެރެއަށް ުނވަދެވޭ ގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭ، ދިވެހިްނގެ ނަމުގައި ބޭރު ،މި ދަންނަވާ ގޮތަށް

ަގިއ ޖުއާދެ! މި ބިލު ކޮމިޓީ ސްޓޭ .ރި ރަީއސް ގެންނަްނވާނީ. އިްއޒަތްތެބަދަލުތަެކއްެގ ގޮުތަގއި އެ ބަދަލުަތއް ނެގެނެވޭ

އި މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިަނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގަކުރަމުންދާއިރު މަސައްކަތް
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އެކު މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެން އަންނާނެ ތަކާލުފާޅުކުރަްއވަމުން އެބަ ގެންދަވާ. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ދަންނަވާ ބަދަ

މެންނަށް ވަރަށް ައވަްސ ގެން ީމގެ ފައިދާ އަޅުގަނޑުވެ  މި ބިލު ގާނޫނަކަށްްނނަށްއަުޅގަނޑުމެ ކަމަށް. އަދި

 އި ކުރެިވގެންާދނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. އްގަމުސްތަޤުބަލެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ފަޟުލް ރަޝީދު.މެންބަރު އިބްރާހީ. ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި ރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ ނަންބަުރގަިއ  6ފާހަގަކުެރވެނީ މި ބިލުގެ   ވެސް ށްމި ބިލުން އަުޅގަނޑަ !ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ

 ،ނަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ހުޅުވާލަިއފި ކަމުގައި ވަނީވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް  6ހުރި، 

 ފާހަގަކޮށްލަން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތައް ފުނޑިގެންދާނެކަން މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދި ވިޔަާފރި

ށަހަޅަނީ. ބާއޭ ހުދިރާސާނުކޮށްސަރުކާރުން އެފަދަ ބިލެްއ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާއިރުގައި  ،ބޭނުންވޭ. އަުޅގަނޑު ހިތަށްައރާ

މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅާއިރުަގއި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ  ،ނޫނީ ހިތް އެގޮތަކަށް ގަބޫލުުކރެވެނީ ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތް

 އޮތް ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފައި  6ބުނެވުނު  ވާނީ. މި ބިލުގެސާކޮށްގެން ަކމަށް ހުށަހަޅަންމިންވަރަށް ދިރާ

ނުޑމެންގެ ކުދި ިވޔަފާރިވެރިންަތްއ ފުނޑިގެންދާނެ. ޖާަގއެއް ުނލިބޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދި ައޅުގަގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގއި 

ރަފީގެ ވިޔަފާރިަތކާއި އަދި ފޮޯޓގް ،ެގސްޓުހައުސްތަާކއި ،ރާަކށެއް. ކަންމަތީ ވިޔަފާރިތަާކއި ވިޔަފާިރވެރިން ިވޔަފާރިކު

އިތުރުން މާޭލގަިއ ވިޔަްސ އަދި ރަށްރަުށގަިއ އަދި ޭއގެރަށްރަށުގައި ހެދިފަިއވާ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ފެސިލިޓީސްތަްއ 

މީެގއިތުރުން ހަމަ ރެސްޓޯރަންޓު  ،ފިހާރަތަކާއި ވެޖިޓަބަލްއަދި މިހާރުވެސް  ،ވިޔަސް އިެލކްޓްރޯނިކް ިވޔަާފރިތަކާއި

 ،ނަމަ ިދޔައީ. ިމ އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ ކަުމގައި ވަނީހޮޓާތަކުގެ ވިޔަފާރި ެވސް ފުނޑުފުނޑުވެގެން

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޒުވާނުްނނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންަމތީ ފިހާރަތައް އޮޕަރޭޓުކުރާ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއކޮނޮމީއަށް

ހެޔޮވެަފއި އަންނަ  ،ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ. ދުނިޔޭގެ ބާޒާުރގައި ތެުލގެ ައގު ބޮޑުވެފައި  ތްތަކަށް ވަރަށްފަރާ

އިވޭ އަޑުަތކަކީ ދުނިޔެ ރިެސސްއަކަށް ދާ ވާހަކަ. ދުނިެޔ  ގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރުދަނޑިވަޅުަގއި ޙަޤީޤަތު މި 

 ނޫނިއްޔާ މިގޮތަށް މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ވަނީ ،ތްތަކެއް އަުޅގަނޑުެމންފަދަ މަސައްކަމި ،ދާއިރު ރިސެސްއަކަށް 

ބޭފުޅުންގެ  ހަލާުކެވގެންދިޔައީ. ހަމަ މިފަދައިން ތިއް ެއސް.އެމް.އީސްތައަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ނޫނީ  ،ނަމަ

ކްޓްރީތަްއ ވެސް މި ބިލުގެ ސަބަބުން އުޅުްއވާ ކަންމަތީ މަސްފެ ގެ ދަށުން ތިބޭފުޅުން ތި ހައްދަވަން ތ19ިއެޖެންޑާ 

ތަްއ ނޫނީ ކުދި މި މަސައްކަތް ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ފުނޑިގެންދާނެ. ދަންނަާވލަން މިަވންޏާ  ށްކަމަމިގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ 

 ،ފުރުޞަތުަތއްވިޔަފާީރގެ ހިންގުމުެގ އޮންނަްނވާނީ ދިެވހިންނަށް. ހޮޓާ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުޞަުތ 
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 އުމެްއގެ ޤަމި ފުރުޞަތުތައް ބޭރު  .ރެސްޓޯރެންޓު ހިންގުމުގެ ިވޔަފާރިތައް ވެސް އޮންނަންާވނީ ދިވެހިންނަށް

މި ފުރުޞަތުަގއި  ންހުށަހެޅުނީމާ އަޅުގަނޑު މިކަމާ ކަންޮބޑުވާކަ އްއަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްެލވޭ ފަދަ އިޞްލާޙެ

ވިޔަފާރިވެރިންަތކެއް އަިއސް ދިވެހިރާއްޖެ ހިސޯރުކުރި ވޯާރ ތާރީޚުަގއި  ،ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަނޑަށް ސިފަވަނީ

ނަލްތަެކއް ފެންނަމުންދާ ސިގުއަނެްއކާެވސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިަތއް ހިސޯރުކުރަން އުޅޭ ކަހަލަ  ،ފަދައިން

 ޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ކުރިޙަޤީ ،ވިޔަފާިރވެރިން އޭުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭރުކުރެިވގެންދިޔައީ ވޯރާ ކަހަލަ.

ހަމަ  ،ނަމަ ފާސްެވއްެޖ ކަމުގައި ވަނީ ،މި ބިލުގައި މި މާއްދާ މިގޮތަށް އޮވެމެްނ. ތްތަކުރަ މަސައްކަވަރަށް ބު

ިވޔަފާރިތަެކއް އުފެިދގެންދާނެ. އަުޅގަނުޑ އެދެނީ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން މި ހުށަހެޅުނު ންވެސް ވޯރާޔަޤީނު

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މި  ،ނަމަ މި ބިުލ ބަލައިގެންފި ކަމުަގއި ވަނީ އި،ދޭތެރޭަގއި ރަނގަޅަްށ ފުންކޮށް ވިސްނަ  އްދާއާމާ

އުމެްއެގ ޤަޓެރި އްއަވަ  ،އުމެއްގެ އަތްަމއްޗަށްޤަދިކުދި ވިޔަފާިރތައް ބޭރު ކު ައޅުަގނޑުމެންގެ ،މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް

އިްނޑަސްޓްީރގަިއ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން  ނުދިނުން. މިހެން މިދެންނެވީ އްލާލަދީއަތްމައްޗަްށ 

ވެސް މަސަްއކަތްކުރޭ. ހޮާޓ ިއގެން ހުޅުވަވެޖިަޓބަލް ފިހާރަތައް  .އުމުތަުކގެ މީހުން މިހާރު ވިޔަފާރިކުރޭޤަޓެރި އްއަވަ 

ައޅުގަނޑުމެންެގ ުޒވާނުންނަށް ުކދި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް އަދި ވެސް ހިންގަނީ. މިަކންކަން އެބަޖެހޭ ހުއްުޓވަން.  ތަންތަން

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި 

ފާރިތަްއ ތާނގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުދި ވިޔަ ކުރިއަށް އޮތް ،ނަމަ ޞްލާޙު މިގޮތަށް ފާސްވެްއޖެ ކަމުގައި ވަނީއި

މި ބިލު  ،ގެއްިލގެންދާނެ ވާހަަކ މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަމުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ނޫނިއްޔާ  ،ފުނޑޭނެ ވާހަކަ

ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މި  އިންލާޙަ އުިނކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީ މަރު އިންމިމިދެންނެވި މާއްދާ  ބަލައިގެންފި ކަމުަގއި ވަންޏާ

ލަ ގޮތެއްަގއި ދަންނަވާ އަދި ޖުމު .ކަެމކޭ އަޅުގަނޑު އެދޭމަކީ އުނޫނިއްާޔ އެމެންޑްމަންޓެއް ގެނަ  އި،ބިލު ފަރުމާކޮށްފަ

ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަމުން  ގޮތަށް އަޅުގަނުޑ ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ މި މި ބިލު މި ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވަންޏާ

 ޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށްަލން. ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއަދު ހެނދުނުއްސުރެ ނުވަތަ ހެނދުނު ހިނގި ކޮމިޓީތަކާއި އަދި މިހާރު 

ޖެހިއިރު  10 .ަގވާއިދު ކޮމިޓީ 9:30. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 9:30. ލާނަންއިހިނގަމުންދާ ކޮމިޓީތައް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަ

އިޖުތިމާޢީ  ،ޖެހިއިރު 11މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީ.  ،ޖެހިއިރު 11އާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީ. އުމީ ތަރައްޤީޤަ

 .ވަރު ބަލާ ކޮމިޓީސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިން ،ޖެހިއިރު 11 .މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ ،ޖެހިއިރު 11ކޮމިޓީ. 

ޖުީޑޝަރީ  ،ފެށީ ޖެހިއިރު އެ 2 .އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ންއިންސުރެ  12:30 .ޓީލާމަރުަކޒީ ކޮމި ންއިންސުރެ 12:30

 2 .އާއި ތަރިަކއިގެ ކޮމިޓީއުމީ ތަރައްޤީ، ޤަޖެހިއިރު 2 .ންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ ޖެހިއިރު ސްޓޭޓް އޯ 2 .ކޮމިޓީ
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ދައްަކވަން އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ މެންބަރުްނ  އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ. ިމހާރު ވާހަކަފުޅުރައިޓްސް  ހިއުމަން ،ޖެހިއިރު

ތެރެއިން މިއިން އެއްެވސް ކޮމިޓީއަކަށް ވަަޑިއަގންނަވަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އިންނެވިއްޔާ 

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫ ދޭނަން. ބަިއގަިއ ފުރުޞަތު ދެްއވުން އެދެން. އަޅުގަނޑު ކުރީކޮށްލައިޝާރާތް

 .ނިހާދު ދުމުޙައްމަ

 

  ކަދެއްކެވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

، މިހާރު 2014/18 ،ވާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުެގ ގާނޫނުމިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަުޅގަނުޑެގ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވަން. ށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުމަ

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙގެ މާއްާދއަްށ ވަނަ 6ގާނޫނުގެ މި ކުރިން ެއވާހަކަ ެދއްެކވި ބޭުފޅުން ެއވާހަކަ ެދއްެކވީ އެއީ 

ަގއި ކުޅޭ ބޭންޑުތައް އަދި ޓުތަކުސޯންގެ މި ރިއެއީ ވަރަށް ތެދު ވާހަކަެއއް. އަޅުގަނޑުމެ .ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގެންނަ އިޞްލާޙު  މި ށްމި ގާނޫނަ ަތކަށްރަފީަގއި މަސައްކަތްކުާރ ކުދި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްފޮޓޯގް

ހުންތައް ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނެގ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެ ހުށަހެޅުމުން ފުނޑިގެންދާނެ. މިއަދު

ކުރަމުންދާ ޒުވާނުން ރަނަގޅު ގޮތުަގއި އެ މަަސއްކަތް ރަފީގެ މަސަްއކަތް ފޮޓޯގް .ޒަތްތެރި ރަީއސްއެބަހުރި. އިއް 

ކޮންމެެވްސ އެހެން ނަމެްއގަިއ ަޗއިާނއިން ނޫނީ ލަންާކއިން ކޮްނމެވެސް މީހަކު އަިއސްގެން  ،ކުރަމުންދަނިކޮށް

. ދިވެހިންނަށް އޮތް ފުރުޞަތު ވަނީ ބޮޑުތަނުން ހަނިވެފަ ކުރާތީ  މަސައްކަތް ގެރަފީފޮޓޯގް އެތަނުަގއި ހަމަ އަނެއްާކވެސް 

ރާތްތަަކށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރި ފަ އެ ،މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މިފަަދ ގާނޫނެއް އަުޅގަނޑުމެްނ ފާސްކޮށް

ރެއިްނ ުމ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެކޮށްގެން ފަސޭހަކަމާ އެކީަގއި މި މަސައްކަުތގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭނެ އިންތިޒާރަޖިސްޓްރީ

ވަނަ މާއްދާއަްށ  8އެއީ  ،ނޫން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދެވަނަ ކަމަކަށް މެއްކަ ދިނުމަކީ އެއްގޮތަކަްށވެސް ުކރާވަރު

އްކަުތގެ ިވޔަފާރީގެ ގޮުތގައި ބެެލވޭނެ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ކުރާ މަސަ  ،އޮތީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު. މީަގއި މި

އިުމކޮށްގެްނ ޤާކުރާ ތަނެއް އޮފީހެއް ުނވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ނުވަތަ މަސަްއަކތްއެއް ފިހާރަެއއް ނުވަތަ އެްއވެސް ބަ 

ކުދިކުދި މިހާރު ިއން ކުރުން. ެއއީ އޮންަލއިން ވިޔަފާރި. އޮންލައިން ވިޔަފާީރގެ ގޮތުަގއި ޢާ ރީޛަ ނުވަތަ އިެލކްޓްރޯނިކް

ދަނީ  ރާ ކުދި ވިޔަފާިރވެރިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއިގެނެްސގެްނ ވިޔަފާރިކުވިޔަފާރި ގަމީސްޮކޅެއް ނޫީނ ސެންޓުކޮޅެއް 

 އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު  މި ާމއްދާަގއި މި ުބނަނީ. އުފެދެމުން. އެ ފަރާތްތައް ރަިޖސްޓްރީކުރާންޖެހޭ ވާހަކަ މި ގާނޫނުގެ

ާޒމެއްގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ޖެހޭ ކަމެއް. ރެގިއުލޭޓްކުެރެވންޖެހޭ، ކުރެވިގެން އިންތި  ވެސް ކަމެއް. ެއއީ ކުރާން

، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއެހެންނަމަވެސް  ޖެހޭ.ތެރެިއން ހަމަޖެހެންއިންތިޒާމު ީމގެ ލިބޭނެ ވަންނަންޖެހޭ ޓެކްސް ފަިއސާ 

 އެ  އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިަތއް އެަބހުރި. ފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިއިލެކްޓްރޯނިކް ިވޔަ

އެީކަގއި  ކަމާނިޒާމުެގ ެތރެއިން ފަސޭހަ ވެްއޖިއްޔާ ބޭންކިްނގ ކުރާ ކަމުަގއިރީށް ެއވިޔަފާރިަތއް ރަޖިސްޓްރެގިއުލޭްޓކޮ
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ގޭޓްޭވއެއް  ްނ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެ. އެގޮތުން ޕޭމަންޓްއަުޅގަނޑުމެ އިންތިޒާމުތަެކއްއޮންލައިން ިވޔަފާރިކުރެވޭނެ 

ތެޭރގަިއ އޮންލައިްނކޮށް ވިަޔފާރިކުރެވޭނެ އިންިތޒާމުތަްއ  ކީަގއި ެއިވޔަފާރީގެއެ  އުފައްދަިއ ފަސޭހަމަކާ

ލޯކަލް ޓްރެވަްލ އެޖެންސީެއްއ  ؛ޓްެރވަލް އެޖެންސީެއއް ،އޮތް ގޮަތކީ އަޅުގަނުޑމެންނަށް މިއަދު މި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ.

ަލއިން ރއެއަ .ވެފަ ކަށްމި އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު އުނދަގޫ ދަތިތަކަ ންެވސް އެކަން ކުރަ ފަހުގައިރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް

ނޯވޭ. ޕޭމަންޓް ގޭޓްޭވއެއް ހޯދަންވެގެން ބޭންކެއް ތްރޫކޮްށ  ވެސް މިކަންކުެރވޭކަށް ޓިކެޓް ިވއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް

އިްއޒަތްތެރި މިލިައނުން އެޑްވާންސް ނަގަން މަސައްކަތްކުޭރ.  ،ން ލައްަކއިންކުއެ ބޭންކަ ،މަސައްކަތްކުރާ ހިނދު

ވަރުކޮށްދޭން މެނިފެސްޯޓެގ ތެރެއިން ކަށަ  އިްނ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ 19އެޖެންާޑ  ގެގަނޑުމެން ައޅުަގނޑުމެންއަޅު  .ރައީސް

ވިޔަފާރިތަްއ ފުޅާކުެރވޭނެ  އެ ،ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކަްށ ފަސޭހަ ގޮތްތަްއ ހޯދައިދީ ދިވެހި ކުދި އަދި މެދު ،ބޭނުންވަނީ

ބޫލުކުރަނީ މިދެންނެވި ބީދައިން އަޅުގަނޑުމެން މި ގައަޅުގަނުޑ  ،އެހެންކަމުން އިމުކޮށްދިުނން.ޤާއިންތިޒާމުތައް 

އެީކަގިއ  އަދި އެ ރަޖިސްޓްީރކުރެޭވ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭްނކުގެ ެތރެއިން ފަސޭހަކަމާ ،ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްީރކޮށް

 ކުދި އޮންަލއިން ވެސް ިދވެިހރާއްޖޭގެ އޮންލައިްނ ވިޔަފާިރއަކީ އިމުކޮށްދީގެންޤާވިޔަފާރިކުެރވޭނޭ އިންތިޒާމެްއ 

ެވގެންދާނެ ގޮތްތަކެްއ  ފަހި ފުރުަސތަކަށްހުިރ ފަރާތްތަކަށް  އަދި އިންޓަރެސްޓް ށް،ވިޔަފާރިކުަރއްާވ ފަރާތްތަކަ

 ކުދި ވިޔަާފރިތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން އެ އަޅުގަނޑުމެން  ،ދިއުން. ެއގޮތަށް މިކަން ނުކުރާހާ ހިނދަކުކަނޑައެިޅގެން

 ކުރުން ފަދަ ކަމެއް އުނދަގޫ ،ނަގައި މިފަދަ ކަންަތއްތަްއކޮށްރަޖިސްޓްރީ ފީ ،، ފީ ނަގައިއިފަރާތްތަކުން ޓެކްސްނަގަ 

އިްއޒަތްތެރި  ނުކޮށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން.

ކޮމިީޓ  ެއކީަގއި ޔާލާޚި އިޔާ މެންގެ މަޝްވަރާބޫލުކުރަނީ ައޅުގަނުޑމެން އެންގައެހެންކަމުން ައޅުަގނޑު  .ރައީސް

ޔަތްކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ވިޔަާފރިވެރިންނަށް ފަސޭހަ ފަހި ޢާލާގައި މިކަންަތއްތަކަްށ ރިޙަމަރު

 ޔާ. ތަށް ޝުކުރިއްޞަ. ދެއްިވ ފުރުތަުކގެ ތެރެިއން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށްޙުލާޞްތުތަކެއް މި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞަފުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

( ގަތުންފު ރިޔާސަތާ ހަވާލުެވވަަޑއި ސަން ޢަފީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ) .މެންބަރު އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ރަޝީދަށް. ތު މިޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ދާއިރާގެ  ހިތަދޫ މެދު

ގެނެޭވ  ށް މި( އަވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫނު) 2014/18ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ޙުލާޞްދި މި އިއަ ބޫލުކުރަން.ގަ އް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޙެލާޞްކީ ޭއގެ ސަބަބުން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެެނވޭނެ އި ޙަލާޞްއި

 ދަންނަވަން. ވެސް ައޅުގަނޑު ުޝކުރު މް ރަޝީދަށްދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީހުށަހެޅުއްވި މާފަންނު މެ
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އަުޅގަނުޑ  ،ވިަޔސް ފާޅުކުރެްއވި ަކމުގައި ދު ކަންޮބުޑވުންތައް ަބއެްއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންޙާ މެލާޞްމި އި

ތަނަްށ   މިޙުލާޞްމި އި ،އެހެންކަމުން ގާނޫނުތަްއ ހަދާ މަޖިލިސް.ތެރި މަޖިލީހަކީ މިއީ ިއއްޒަތް ގޮުތގައި މިދެކޭ

ގެނެސްގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް  ށްއަފުލޯ ،ތައް ގެނެސްގެންޙުލާޞްމިއަށް ބޭނުންވާ އި ގެނެވުނީމާ

ގަިއ ޙު ލާޞްމި އި .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ންވާ ގޮތަްށ މި ފާސްކުުރމަކީ އެހާ އުނދަގޫ ކަމަކަްށ ެވގެންނުވާނެ.ބޭނު

ފިލާތިބެގެން ކޮންމެވެސް ދިވެއްސަުކ  ބެހޭ ގާނޫނަށް  އެބައޮތް ބިދޭސީންގެ ވާހަކަ. ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާ 

އިތުރުވެަފއި އެބައޮތް. އިންތިާހއަށް ން ކުރަމުންދާ ވަގު ވިޔަފާރި ނިވާފަތްގަނަޑކަށް ލައިގެން ާރއްޖޭަގއި މިއަދު ބިދޭސީ

 .ގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރެވިދާނެޙުލާޞްގެނެވޭ އި ނަށްއަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ާގނޫ ަމށްުހއްޓުވު ދި މި ވިޔަފާރިއަ

 ށައިގެްނ އައިސް މާރުކޭޓު ގޮިޅއާޮގވާންކުރާ ހިސާބުން ފަދަނޑުއެންމެ ކުޑަމިނުން  ؛ކުރާ ވިޔަފާރި ބޭރުމީހުން އެ

 ،ތަންތަން ފަހާ ،ބޯޮކށާ ތަންތަން ؛ށްކަސް ދިވެްއސަކު ނިވާފަތްގަނޑަމީހުން ކޮންމެވެ ކުރަނީ އެވިޔަފާރި ވެސް  ހަމައަށް

 .ހުރިޤައުމުގައި އެބަ ބޭރުމީހުންގެ އަމިއްލަ އިމާރާތްތައް މިމީހުން. ކުރަނީ ބޭރުހުރިހާ ކަމެއް މިއަދު  އެހެންގޮސް މި

ިވޔަފާރި  ންނަށް މި ވަގުކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެޙުލާޞްއި މި  އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު މި މަޖިލީހަށް ގެނެވުނީމާ

 މެންބަރުން މިއާ ގެއަުޅަގނޑުމެން ؟ކޮންކަެމއްތޯ ދެކޮޅަށް ވާހަަކދެއްކީމާ ހުއްޓުވަްނވީ ަވގުުތގައި އަުޅަގނޑުމެން މިއާ

ވެސް ރަނަގޅު  މިއީ ިކތަންމެހައި ކަންކަން ހުއްުޓވަން. މި ކޮށްގެންޙުލާޞްޖެހޭނީ އި އެްއކޮޅަށް ވާހަކަދަްއކައި މި

ގުިޅގެން  ޙާލާޞްގެންނަ އިގާނޫނަށް  ކަްނކަން ހުއްުޓވަން މި ބޫލުކުރަން. ެއއީ މިގަައޅުގަނުޑ  ށްކަމަ އްޙެލާޞްއި

ކުެރވެނީ ރަޖިސްޓްރީއަދި  މު ފިޔަަވޅެްއ.ންވެސް މުހި ކުރެވޭ ކަމަކީ ކިތަންެމހައިރަޖިސްޓްރީރީތަންތަން ން އެފަދަ އަލު

ެއކަންކަން ހުއްުޓވަން ެއޅޭެނ  ކަންކަން ބެލިގެން ދިަޔއިމާ މި ،އްތޯކާުކގެ ިވޔަފާރިއެ  ،ީކއްކުރަން، އެއީ ކޮންބަެއއްގެ 

 ބޫލުކުރަން ގަ ެވސް ައޅުގަނޑު ،އެހެންނަމަވެސް ޫބލުކުރަން.ގަށް އަޅުގަނޑު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެްނދާނެ ކަމަ

ނުގެ ދަށުން ތެޭރަގއި މި ގާނޫ ދުވަސް 30 ުކރާތާށް ގެެޒޓުތަސްދީގުކޮ ާގނޫނު މީގައި އެބަހުރިކަން މި

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އް ނޫންއެއީ އެންމެ ެއކަށޭނަ މުއްދަތެށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ. ކުރުމަށްޓަކައި ރަިޖސްޓްރާއަރަޖިސްޓްރީ

 90 ދުވަްސ ނުވަތަ 60ގެްނ ލައި ލާގައި ބަދަލުކޮށްޙައެ މުއްަދތު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރު ބޫލުކުރަން.ގަވެސް 

ިވޔަފާރިވެރިންނަީކ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،. ހަމައެއާއެްއކޮށް ވިޔަފާރިަތއް ބަދަލުވެގެންދާއިރު ވިދާނެވެސް ބަދަލުކޮށްލެ ދުވަހަށް

 އި ބޭންކުތަކަށް ށާ ދައުލަތުގެ ކިތަންމެ މުައއްސަސާތަކަ ،މީރާގެ އިތުުރން މީރާއަށް ޖަވާބުދާރީވާ ބަެއއް ނޫން.ހަމައެކަނި 

އަހަރަކަށް މި  ގެނެވޭއިުރގައި މާލީ އާ ޙުލާޞްގަނޑުމެންނަށް މި އިއެހެންވީމާ، އަޅު ވެސް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ބަެއއް.

ކިތާބު ބަލަހައްޓާ ނުވަަތ ހިސާބު ،، ވިޔަފާރިވެރިންނަާށއިމަލުކުރަން ފަށާ ގޮތަށް ހަދައިފި ކަމަށް ވަންޏާޢަށް ޙަލާޞްއި

ވެސް އަުޅގަނުޑ  ކަމަށް ގެންާދނެވެސް ިމކަން ކުރުމަށް ފަސޭހަވެ އެންމެންނަށް ،އެަކއުންޓްސް ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށާއި

 ހުށަހެޅޭއިުރ ޙުލާޞްމިއަށް އި  ،އަުޅގަނޑު އެދޭ ގޮތަކީ  ދެންެނވީ.ވެސް ވާހަކަ އަުޅގަނޑު އެ ،އެހެންވީމާ ބޫލުކުރަން.ގަ

 ހިންާގ ަވގު ރާއްޖޭަގއި  ބޭރުމީހުން މި ،ިބލަށް ދެއްަވިއގެން ވިސްނުން މިވެސް  ލާގަިއ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެޙަކޮމިޓީ މަރު
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އެކަންކަން ބެލޭނެ ރަނގަޅު ހަރުދަނާ އުސޫލެއް  ކުރަނީ.ކޮންމެވެސް ދިވެއްެސްއގެ ނަމުގައި އެކަން  ؛ވިޔަފާރިތައް 

 ހުށަހެޅުްއވީީތެވ ޙުލާޞްއިމި  ،މި ބިލު ،އެހެްނވީމާ، ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން .ކަންކަްނ ހުއްޓުވަން ހަމަޖައްސައިގެން މި 

ތެރި ސް އަިދވެސް އެއްފަހަރު ިއްއޒަތްވެ ވަން. އަިދ ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރަށްދަންނަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު

 އްޒަތްތެިރ ރައީސް.އި  ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާޞަ. ދެއްވި ފުރުދަންނަވަން މެންބަރަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ވިިލނގިލީ ،އަުރވަނީ ތު މިޞަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު ައޅުގަނުޑ ފު

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް. 

 

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

ްށ ( އަިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫނު) 2014/18 ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ީކ ޙަލާޞްއި ބޫލުކުރަނީ މިގަވެސް   މިއަދު މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުޙުލާޞްތް އިހުށަހަޅާފައި އޮ

ނާޖާިއޒު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަުކގެ ތެެރއިން ޭބރުގެ ފަރާތްތަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ހިނަގމުންދާ ކުދި އަދި މެދު

އް ޙެލާޞްދުަގއި ހުށަހަޅާފައި އޮތް އި ޞަހަރަކާތްަތްއ ހުއްޓުވުުމގެ މަޤްހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރި ގޮތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 

ލާގައި ގެންނަންޖެހޭ ޙަ ކޮމިީޓ މަރުޙުލާޞްވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި އި ، ބަލައިގަނެޙުލާޞް އި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި

ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ  ދިޔައިމާގެންވެ ޙުލާޞްގާނޫނު އި  ގާނޫނަކަށް ބަދަލުެވގެން މިޙުލާޞްމި އި ،ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން 

ބޫލުކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ގަވަގު ިވޔަފާރިތަކަށް ދޮރުތައް ބަންުދވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ  ގެހިނގަމުންދާ ބޭރު

ވަނަ  6 ،މަޖިލީހުަގއި ވެސް ފާހަަގުކރެއްވި ރި މެންބަރުބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަްތތެ  މި ބިލު ހުށަހަޅަމުން .ރައީސް

 ށްވާހަކަ އިތުރަ ތުގައި އެޞަފުރު  ެވސް މި ގެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރެްއވީީތ އަޅުގަނޑުހުލާޞްގެންނަންޖެހޭ އި އަށްމާއްދާ

ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ  .ވެސް ފާހަަގވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްގެ ގޮތުަގއި  އީކޮށް އެނުރިޕީޓު

 ދިވެހި މަސައްކަތްތެރި ޒުާވނުން އުފެއްދުމަށް މިއަދު މި  ،ގެ ނަތީޖާައކީ ބިދޭސީން ކުދި ވިޔަފާރިތަުކެގ ތެރެއަށް ވަނުމު

ހަރަކާތްތެިރާވ  ަގއި. ޒުވާނުން މަސަްއކަތްތެރިކަމުެގ ދާއިރާކުރިމަތިވެފަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކާދިވެހި ޤައުމަށް 

ލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ޚި ރޭގައި ަގވާއިދާކޮންމެ ކުދި ވިޔަފާރިއެްއެގ ތެ .ންވަރު މިވަނީ ކުޑަވެފަމި

  ތަންތަނާއި އަދި ފަހާ، ބޯކޮށުާމއި ،ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދޭ. އެހެްނ މެންބަރުން

ިދ  ެއއްކޮށް ކުދިކުޒްސްޓޭޓްތައް އަދި ލޯަކލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްޓްރީރިއަލް ،ހައުސް އޮޕަރޭޓްކުރުމާއި ގެސްޓް

އަުޅގަނުޑ ހަމަ  .އްޒަތްެތރި ރައީސްއި ލާފަށް މަަސްއކަތްކުރާ ބިދޭސީން. ޚި ދަނީ ގަާވއިދާރަށްރަށުގައި ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން 

 ދާއިރާެއްއގައި  ވެްސ އެންމެ ފުޅާއި ތަކެީތގެ ިވޔަފާރީގަ މިއަދު މަސްުތވާ ،ލަން ބޭނުންވޭތުގައި ފާހަަގކޮށްޞަފުރު މި
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މިީއ  އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުމާ ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ރަކާްތތެރިވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.ރަށްރަށުގައި ބިދޭސީން ހަ

ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން  ންޢުމުޅި މުުޖތަމަ ؛ތް ނޭނގޭއެހެންވީމާ، ގޮ ހަމަ ފާޅުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް.

ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ބިދޭީސ ނީ މު ހަރަކާތްތަކެއް މިހާރު ހިނގަމުންދަންލުމުގެ އެންމެ މުހިއިކަނޑުވަ 

ލާގަިއ ޙަމަރު ކޮމިޓީ ޙުލާޞް. އެހެްނވީމާ، މި އިނާޖާއިޒު ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިކުރުުމގެ

ދިވެހި  ،ންދުވެބޫލުކުެރވެނީ ިމ ދޮރުތައް ބަގަ ކުެރވިގެން އަންނައިުރ އަުޅގަނޑުޙުލާޞްބިލު އި މި ،ކުެރވިގެން ޙުލާޞްއި

އަިދ ރާއްޭޖގެ  .އިމުެވގެންާދނެ ކަމަށްޤާ އުލެއް ޙަމެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކުަގއި ަފހި މާ ،ޒުވާނުންނަށް ކުދި 

ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިްކ،  ،ނޭނގޭ ުހރިހާ ކަންތައްތަކެއް ީލގަލަިއޒްވެ ޔަފާރީގެ ގޮތްހިނގަމުންދާ ވި އިޤްތިޞާދުަގއި

ވަރަށް ބޮޑަށް އިދާރީ ގޮތުން ފަޭސހަވެގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި  އިދާރާތަކަށްއިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ބަަލހައްޓާ 

ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މެދު ފަންތީ އަދި ކުދި ،ވެސް ކަންކަމަށް ެއކީަގއި އޮންލައިން ިވޔަފާރިތަކާއި މިހަމައެއާ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަްށ ލާގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަޙަކޮމިޓީ މަރުހިތްވަރުދޭން އެބަޖެހޭ. 

 ،އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ސަގާފަތެްއ މި ާގނޫނީ ގޮތުންނާއި އެިކއެކި ގޮްތގޮތުން އިްސކަންދޭ ތުތައްޞަވަރަށް ބޮޑަށް ފުރު

ރަކަށް ަފއިސާ . ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަތެއް ޯނވޭޞަލާަގއި އެްއެވސް ފުރުޙަމަރު އަލަށް ފަށާ ިވޔަފާރިތަކަށް ޭބންކިންގ

ަދނީ. އެހެންވީމާ، ބޭންކުން ކަނެކްްޓވެގެން  ބޭންކުތަކާހުންނަ ބޭފުޅުން، ވިޔަފާރިެވރިންނަށް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން 

ތަްއ ޙުލާޞް. އެހެންވީމާ، މި އިެވސް ވިޔަފާިރވެރިންގެ ތެޭރަގިއ ފައިސާ ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ިވޔަފާރީގެ ނިޒާމުެގ  ގެާރއްޖޭ ،ކުދި ވިޔަފާރިތަާކއި ،ބޭންކުތަާކއި އި،ވެސް ބަލައިލަ  ކަންކަމަށްއަންނައިރު މިކަހަލަ

 ލިބޭނެ ތަެކއްއިންސެންޓިވް ، އިްސކަންދޭންޞައްޚާ ؛ތެރޭގައި ގާނޫނީ އޮިނގަނޑުްނ ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް

ވެސް ބޭނުްނވާނެ ގާނޫީނ  އްޔާ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން މިކަންަކން ހާސިލުކުރެވިއްޖެ 

 އެހެންވީމާ، މި ވާން. ކޮްށެގން ހަރުދަނާ ވިޔަފާރިވެރިައަކށްޤީވިޔަފާރި ތަަރއް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެޭރގައި ،ންގޮތު

 ހުރިހާ ކަޅު ބާޒާރުަތކާިއ ނޭނގޭހިނގަމުންދާ ގޮތް ރާއްޖޭަގއިއް. ޙެލާޞްމު އިންކީ ހަމަ މިަވގުތަށް ަވރަށް މުހިޙަލާޞްއި

ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާުދ ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ބިލެއް  ،ބޮޑަށް ހުއްޓުެމއް ގެނެވި ނޭނގޭ ިވޔަފާރިތަަކށް ވަރަށް ހުރިހާ ގޮތް

 . . ޝުކުރިްއޔާވެސް ފާަހަގކުރަން ކަމަށް އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އިތުރު ޢުމި މައުޟޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! 

އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އިތުރު މެންބަރަުކ  ،ނެތް. އެހެްނވީމާ، ިއތުރު މެންބަރަކު އްއެމިވަގުތު އަދި އެިދވަަޑއިގެްނފަ

އުތުރު ދާއިާރގެ  އާދެ! މައްޗަންޮގޅީ މެންބަރަކަށް ދަންނަވާލަން މިހާރު އެދިވަަޑއިގަތުމަށް. ހުންނެވިއްޔާ ައޅުގަނޑަށް އެ

  މުޙައްމަދު ރަޝީދު.މެންބަރު ތެރި އިްއޒަތް
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ލެއް އާދެ! މިއީ ވަރަށް ސެންސިޓިވް އިޫޝއެއް. އަދި ސަރުކާރުން މިވަރުގެ ބި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ! 

ގެނެވޭ  ކަމެްއ. މިއީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްީރކުުރމުގެ ގާނޫނަށް މި އަުޅގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރާ މިއީ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ

ދެން ބަެއއް ބޭފުޅުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވަރަށް ަޒމާންވެއްޖެ މިކަން ކުރަންޖެހިްއޖެ ކަމެއް. މިއީަގއި މިއީ އާދެ!  ؛ބަދަލު

އެކަންކަން  ންލާއިޙަކޮިމޓީ މަރު . އޭަގއި ެއއީިއއްޒަތްެތރި ރައީސްފާހަގަކުރެވޭ  ،ހުރިބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ެއބަ

ވިޔަފާރިަތްއ އާދޭ، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ކުދި އެްއބަސްވުމަކަށް އެބަ ވެސް  އްލުކުރެވޭނެ. މި ެއކަމަކު ހަމަ ގިނަ ބޭފުޅުންޙަ

ހަމަެއކަނި ބޭރު  ،ެމން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާ އެއް ކަމަކީމިއީ އަުޅގަނޑު ނިމިގެން ިހނގައްޖެކަން. ،އެްއކޮށް ފުނޑި

 ،ވަނުން ށް ވަންނަެއއީ އާަދއިެގ ނިކަމެތި މީހާގެ ކުޑަ ވިޔަާފރީގެ ތެރެއަ ،ކުރުންބިދޭސީން އައިްސގެން މަސަްއކަތްކުރާ

 ވިޔަފާރިތައް ކުރުމުަގިއ ބޮޑެތި ،އަުޅގަނުޑމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިނގޭތޯ  ،ކަންޏެއް ނޫންއެ

 މީހުން ލަްއވާ އެ ،ގެންގުޭޅ ބޭރު ބިދޭސީން ެގންގޮސްލާފަށް ޚި ބޭރު ބިދޭސީން ގެނެްސގެން ގަާވއިދާިއ ގާނޫނާ

 ކުރުާމއި ެއކަންކަން މޮނިޓަރކުެރޭވނެ އެްއވެސް ނިޒާެމއް މިިގއުލޭޓު. އެތަންތަން ރެކުރަމުންދާ ތަންތަންމަސައްކަތް

، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް . ނެތް ވެސް ހިންގުުމގައި ިއވެސް ައދި އެްއވެސް ސަރުކާެރްއގެ ތެރޭގައިސަރުކާރުގެ ތެޭރގަ

 ،ދާ ެއއް ސަބަބަކީިގނަވެގެން ރާއްޖެއަށް މާ ބޭރު ބިދޭސީންތަކެއް ގިަނއިން ،ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީއަޅުގަނޑު ބުނަން 

ލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ބޭރު ބިދޭސީންތަކެއް ޚި ގަާވއިދާ ،ބަބަކީދާ ެއއް ސައަދި ކުދި ވިޔަފާރިތަކެއް ިގނަވެގެން

ނުކުރެިވގެން ގިނަެވގެން. ެއ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ކޮންޓްރޯލްދިޔައީ މިދޭތެރެއިން  އަަދދަކަށް ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ގިނަ

ވެސް ބޭރު ބިދޭސީން  ވެރިކަންދަނީ. އަދި ދަނޑުވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭރު ބިދޭސީން ކުރަމުން ހާރު މަސްވެރިކަންމި

އަިދ  .އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެަކނި މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިަތކަކަށް ނޫން ވިސްނަންޖެހޭނީ .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްދަނީ. ކުރަމުން

މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަްއ ބަންދުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  ބޭނުމަކީ.  ނޫން މީގެވެސް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިަތއް ބަންދުކުރުމެއް

ލާފަށް ޚި ބޭރު ބިދޭސީން ގަާވއިދާ މަސައްކަްތކުރަމުން އަްނނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުަގއި ،އަްނނަ ފައްދަމުންރިސޯޓުތައް އު

ކުދި ވިޔަފާރިތަުކގެ ތެރެައްށ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅަްނޖެހޭ ވެސް ފިޔަަވޅު ބޭފުޅުންނަށް އެ ؛ގެންގުޅޭ ތަންތަން

މި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއީ  ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ހަމަ ދިވެހިން.އީސް އިއްޒަތްތެރި ރަހޯދައިދެނީ ތު ޞަވަންނަން ފުރު

 ޤައުމު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްަލއަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުަރން. ންބޮޑުވުކަން

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިތމާމެންގެ އަމިއްލަ ދަރިންެގ  ލިބޭ މަންފާއެއްެގ ބަދަލުގައި ވަގުތީ ގޮތުން މި ލަމުން މިދަނީ.ފުނޑާ

 ކުރާ ރަފަރުންނާއި މިއުޒިޝަނުން އަދި އިވެންޓް އޯގަަނއިޒްގްގެންދަނީ. އާދެ! ފޮޓޯ ން މި މުސްތަޤްބަލު ނަގާލަމު

ތެރި އިއްޒަތްެވްސ ރިސޯޓުތަކުން  ގެންދާ މަސައްކަތްތައްއަދި އެހެނިހެން އާޓިސްޓުން ކުރަމުން ބޭފުޅުންނާއި އަދި ޑީ.ޖޭ

 40، 30މިހާރު އޮންނަތާ ެއއް ސްޓޭންަޑޑެްއަގިއ  ،އްަގއިއެއް ލެވެލެ ދަނީ. ހުއްޓުވަމުން ، ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށްރައީސް
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، ކުރަްއަވއިފިއްޔާ އާދަިއގެ ލޯކަލް ކުއްޖަކު ގެްނގޮްސގެން މަސައްކަތް .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވީ  ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަސް

ހެޔޮ  ވަރިހަމަ ،އިންނަ އެކަމަކު ޖެހިގެން ވެސް. ގަނެޑްއގައި ނިންދަވާނީ  ކޮޓަރިއެތާނގެ އެންމެ އާދަިއގެ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދޭ  އޭނައަށް ފަިއްވ ސްޓާރ ފެންވަރުގެ ސަރިވސް ެވސް މީހަކު ގެނެސްފިއްޔާ އިންޑޮނޭޝިާއއިން

ޓީ ތެޭރގައި ޮބޑެތި ިވޔަފާރިތަުކގެ މި ސޮސައި  ،ތެރޭގައި ގެ މިކަހަލަ އެތައް ކަެމއް ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިއުނިޓީ 

 ކުރެްއވޭނެ ނިޒާމުތަެކއް ޓަރމިކަން މޮނި  .އިއްަޒތްތެރި ރައީސްގެންުގޅުމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ގެްނގުޅޭ  ވެރިން

ނަށް ގާނޫނެްއ މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.އިމުކުެރވެންޖެހޭ. އެހިސާބުން ފެށިގެން ނޫނިއްޔާޤާވެސް އެބަ 

ވިޔަފާިރވެިރން އަނެއްކާ ބަދަުލވެގެންދާީނ ދުވަހު  އެ ލީމާއި ، ނޫނިއްޔާ ެއކަމަކަށް މި ޮގވައި ނޫނީ ގަާވއިދެއް ހަދަ

ރަފަރުންގެ ގް. ފޮޓޯަގންނާނަން. ހަމަ ކުޑަ ނަމޫނާއެއް ައޅުގަނުޑ ނަންގައިކޮންމެވެސް އެހެން ސިސްަޓމެއްގެ ތެރޭ 

ފަހުން ގާނޫނަށް  ތު ނުލިބިގެން އެންމެޞަރިސޯޓުތަކުަގއި ފުރު ނަށްރަފަރުންގްފޮޓޯ ،އިނެއް ހިންގަމުންގޮސް ކެމްޕެ

ރިސޯޓުަތކުަގިއ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެތަުނަގއި ުކޑަ ބޫތެއް ހެދީ  ،ދިޔައީ  ހިާސބުން ފެށިގެން ބަދަލުތަކެއް ގެަނއިމާ އެ

ނިކުންނަ ުޒވާނުންނަށް ެއ  . ެއއްކަހަލަ ސަރިވސްތައް ގެންދަނީ ރަފީ ބޫތެއް ހެދީ. ހަަދއިގެން އެ ބޫތުން އެގްފޮޓޯ

މިގޮތަށް ހުންނަ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވެދެވޭެނ ޭއގެ ބަދަލުގައި . ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްތު ގެއްލިގެންދަނީ ޞަފުރު

އަލަށް  ނޫނިއްޔާ ގޮތެއް.ޭދނެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވެ ޑަބޮޑެތި ިވޔަފާރިތަކުން ކު ވީ. ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަން  ،ގޮތެއް 

ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭންވީ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭންވީ ކަމަކީ. ބޭރު ބިދޭސީން  މުގެނިކުންނަ ކުދިންނަށް އެކަން ކުރު

 ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ނޫޅެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ފުރަތަމަިއނުން ،ރާއްޖޭގައި ނޫޅެވޭނެ ޮގތެއްމި 

 އެސް.އެމް.ީއ  ،އާދެ! ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް  ދެން ކުރެވޭނީ.ކިހިނެއްތޯ ެއކަން  ބަލަންވީުޅގަނޑުެމން ކުރަންވީ. އަމޮނިޓަރ

ހިންގުމުގެ  ގެައޅުގަނޑުމެން އެ މީހުން ،ކުދި ލޯނުތައް ހަމަ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ދީގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ިވޔަފާރީގެ ތެރެއަށް

ށް އެ ބޭފުޅުންނަ އި،ވާ ދަތިތައް ހޯދަ ބަދަލުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށްސަރުކާރުން އުނދަގުކުރުުމގެ  ވަދެ ތެރެއަށް

މީރާއިން އަބަދަކު ދުވަްނވީ ކަންމަީތ  ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ްނވީ.އިމުކުރަޤާމިތާ ނިޒާމުތަެކއް ކުެރވޭނެ ތްމަސައްކަ

ފިހާރައަކަށް ނޫން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ބޮޑެތި މިލިޔަނަރުްނގެ ފަހަތުން ދުވަންވީ. އާދަިއެގ ނިކަމެތި މީހާގެ ފަހަތުން 

ތަުކގެ ކުދި ިވޔަފާރި ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ މީހާގެ ުކަޑ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫުޓ ކޮށްލާީނކީ ގޮސް އެދުވަމުން

 ،ކުރާތެރެއަށް ބޭރު ވިޔަފާރި ވަންނަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު. ކުދިކުދި އަދާއިގެ ެދ މީހަކު އެއްވެލަިއގެން 

ފުނޑެނީ މީރާއިން އަންނަ ގޮތަށް އައިސް އެ މީހުން  މުސްތަޤުބަލަށް އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ިވޔަފާރި އެއްޮކށް

އެހެން   ނޫނީރިޕޯޓެއް ހުށަނޭޅިއްޖާފަހަތުން ދުވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ މީހުންނަށް  އެ މީހުންގެ ،ބޭނުންހާ ކަމެއް

ހުން އަނބިދަރިން ވިއްކާ ހިސާބަށް ފަ ދަރުވަމުން ގޮސް އެންމެދަރުވަމުންރިމަނާކުރަމުން އޭނަ ޖޫ އޭނަ އްޔާކަމެއް ެވއްޖެ

އާަދއިެގ  ،އެ މީހުންނަށް އެ ހިންގޭނެ ގޮތެއް ،ޖެހޭ ސަބަބެއްވާން ހެން އެ ބަޔަކަށް އެރަީއސް. އޭނަ ދަނީ އިއްޒަތްތެރި 

 ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްފަިއ... ކަން ކުރެވޭެނ ގޮތެއް ހޯދައިދޭންވީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.މަތި މީހާ އެނިކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަ 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެނޭޖްމަންޓް  ލްމަންޓަންމޯލްޑިވްްސ އެްނަވޔަރަ 7.2 ނީ އެޖަންާޑގެއެނބުރިލަ އާދެ! ދެން އަުޅގަނޑުމެްނ މި

ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ  ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން. ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން  2012ގެ ޕްރޮޖެކްޓު

 .ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުުތރު ުކޅުދުއްފުށީެދއްވާނީ ހުށަހަޅުއްވައިރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  މި

 

 ވާހަކަދެްއކެފުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ވަަނ  2012 ގެމެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ލްމަންޓަންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މޯލްޑިްވސް އެްނވަޔަރަ

 .ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯުޓ އަުޅގަނޑު ިމ ހުށަހަޅަނީ އި ދިރާސާކުަރްއވަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން އަހަރުގެ 

ެއގޮތުން އަުޅގަނުޑ  .ނިންމުންތައްއަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލާނީ ކޮމިޓީން މި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ަބްއލަވާފައި ކޮމިޓީން ނިންމި

 17ވަަނ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު  2012ގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ލްމަންޓަންމޯލްިޑވްސް ެއންވަޔަރަ ،ފާހަގަކުރަން

ވަނަ ަބއްދަލުވުުމގެ މަޝްަވރާކުރެްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީގަިއ  17މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  ،ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު  2019ޖުލައި 

 ލްމަންޓަންމޯލްޑިވްސް އެންަވޔަރަ ،ވަނީ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ ނިންމާފައި މި 8ބެވި ަވގުތު ހާޒިރުވެ ިތއް އެ

މަުގަގއި ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިުޓ ރިޕޯޓު ފާހަގަކުރެވިފަިއާވ މައްސަލަތައް ކުރި 2012ގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު

އިޞްލާޙުކުެރްއވުމަށް ދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާފުޅު ންނުވާނެ ގޮތަށް ެއކަން އިޞްލާޙުކުަރއްވަތަކުރާރު

 ގެގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓު  ގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާޕްރޮޖެކްޓު . ެއާއއެީކގައި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް އަްނގަވާަފއިވާނެ

 ،ތެޭރގައި މަަސްއކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ގެކުިރއަށް ގެންދެވުަމށާއި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ބަޖެޓު  މަސައްކަތް

ައދި މުސްތަޤުބަލުގައި މިފަދަ  ،ލަފާއެރުވުމަށާއި ށްކަންކަން ނިންމުމަ ގެކަނޑައެޅިަފިއވާ މުއްދަތައް ޕްރޮޖެކްޓު

ނުދިނުމަށް އެ ގެންަދވާއިރު އެ ރިޕޯުޓގައި ފާަހގަކުެރވިފަިއވާ ކަންތައްަތްއ ތަކުރާރުވިޔަޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް 

ހާސިލުނުވާ ގޮތަށް  ދި ހަމައެހެންމެ، ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދުތައްއަ ،ކަމަށާއި ާވނެމިނިސްޓްރީއަށް އެންގިފައި 

ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަދި -އެ ފަދަ ފަރާްތތަކުގެ ަމއްސަލަތައް އެންޓި އި،ޕްރޮޖެކްޓަށް އިހުމާލުވާ ފަރާްތތައް ހޯދަ

 ފަރާތްތަކާ ްއވާފަިއވާށް ޢަމަލުކުރަަގވާއިދާ ޚިލާފަ އި،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސ ފަދަ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ބަލަ
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އަދި މި މައްސަލަަތއް ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވުމަށް  ިއ،ދަންަނވަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މެދު

 ޕަބްލިކުއިންޓަރނޭޝަނަލް  ކުރަްއވަންޖެހޭނީތައްޔާރުއެންގިފަިއވާނެ. އަދި ހަމައެެހންމެ، ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 

އެކައުންޓިްނގއަްށ ބޭސިސް އޮފް ކޭސް  ގ ްސޓޭންޑަޑްސް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓު އަންޑަރ ދިއެަކއުންޓިންސެކްޓަރ 

ކުރަން ޮއޑިޓަރުންނަށް މުދާ ހުރިކަން ފިޒިކަލީ ެވރިފައިަހރުން ްސ ޮއފް އެަކއުންޓިންގެ ދަށުވެރިފައި ކޭސް ބޭސި

ތަކަށް ަގންނަ ހަރުމުދާ ހުރިކަން ޕްރޮެޖކްޓުްއވާއިރު ކުރަކުިރއަށް އޮތް ތާނަގއި އޮޑިޓު  ،ނުވިޔަސް ލާޒިމް

އިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  ވީމާ، .ކުެރވުމަށް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހަށް ދެންނެވިފަިއވާނެކަންކަށަވަރު

ވަނަ  98ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދެްއވުމަކީ ރައްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް މި ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައި

ލަ ޖުމުއަޅުގަނޑުމެން މީގަިއ . އާދެ! ންގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓު ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅިމާއްދާގެ )ދ(

ނު ަބއެްއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ފާހަގަކުރެވު .ަކންތައްތައް މިދެންނެވީ ގޮތެްއގަިއ ފާހަގަކުެރވިފަިއވާ

ތަކަށް ގެންނަ ތަކެތީގައި ެއސެޓްސް މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓު ،ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ވަަރށް ގިނައިން ފާހަގަވެަފއިވޭ 

ހަމަ ނިންމަމުން ވެސް މި ކަންތައް  ،ވާީތވެރަޖިސްޓްރނުވެ ހުންނަކަން. އެ ކަންތައް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައި

ގޮތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަްށ  މާ، މި ރިޕޯޓާ ބެހޭވަނީ. އެހެންވީފާހަގަކޮށްފައި 

 ނިންމަވައިދެްއވުން އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރު. އެީއ  1ވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ މިހާރު މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެިޅފައި

 5މިނެޓާއި  5ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ .ސިކުންތު 5މިނެޓާއި  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7މިނެޓާއި  36އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ސިކުންތު. ވަކި ޕާީޓއަށް  32މިނެޓާއި  3ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  .ސިކުންތު 3މިނެޓާއި  4ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް 

 ލަނީ މި ރިޕޯޓާއިމި ހުޅުވަމިހާރު އަޅުގަނުޑ  އާދެ! ސިކުްނތު.  52ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް 

 ދާއިާރގެ  އުތުރު މައްޗަްނގޮޅީޔާލުފާޅުކުުރމަށް. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޚި ،ގޮތުން މެންބަރުން ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ބެހޭ

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ވަަނ 2012 ގެމެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ލްމަންޓަންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މޯލްޑިްވސް އެންަވޔަރަ

ހަމަ  .ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓެއްގެ ވާހަކަ އިނގޭޯތ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 2012 އާދެ! އިނގޭތޯ.  އަހަރު

. ހިނަގއްޖެ އިހިނގަ ގައިތަނު ވަނަ އަހަރަށް ފަހު އެތަކެއް މަޖިލީހެއް މި  2012 ،ހިތާމަޔާއެކު އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން

ހިސާބަށް  ބަލާއަޅުގަނޑުމެން ވަނަ މަޖިލީހުން  19ގެ ޮއޑިޓު ިރޕޯޓެއް ވަނަ އަހަރު  2012އިރު އިމިހިސާބާ ހަމައަށް އަ



104 

 

ވެސް ިމ މިހާރު ،ބޭނުންވާ ާވހަކައަކީ  އަުޅގަނޑު ބުނެލަން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހިސާބަށް މި އާެދވުނީ. އާދެވޭ 

އާދެ! މިފަދަ  .ތަކެްއގެ ވާހަކައިޝޫ ވަރަށް ބޮޑު  ރަޖިސްޓްރޭޝަންސްގެރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުެރވިފައި ެއބައޮތް އެސެޓްސް 

ރެެވނީ އެތާނގެ އެމް.ީޑގެ ނަމުަގއި ކަމެއް ވެސް ިއއްޒަތްތެިރ ކުމުދާ ރަޖިސްޓްރީތަުކަގއި ގަެނވޭ ހަރުޓްބޮޑެތި ޕްރޮޑަކް

ެވސް  ވައްދަނީ ރައީސް ނޭނގެ. މި ކަންކަން ކުރެވެނީ ކޮންކޮން ބައެްއަކން ވެސް އަދި އެތަނަށް ގެެނވޭ އެްއެޗއް

ތަކެތި ވެސް އަމިއްަލ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޑިއވިެގން އެބަދޭ ހާދިޔާައކަށް ދޫުކރާ  އާދެ! ؛ކޮންތާނކަށް ކަމެއް 

ދައުރގައި ކަންަތއްތަްއ ވޭުތެވދިޔަ  .މައްޗަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެންދާ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފަރުދުންގެ ނަން

މަޖިލީހުގައި މިއަުދ  މިއާދެ  ،މަޤާމުތަކުގަިއ ތިއްަބވާ އެމް.ޑީންސަުރކާރުެގ  ން،އެމް.ޑީކާުރގެ ދިޔަ ގޮތުން ސަރު އިހިނގަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޮޑެތި  ،އެަބއޮތް ހުންނަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ެވސް ސާ އްހިޕްރެޒެންޓްކުރާ ަބއެއް މެންބަުރންގެ 

ދުވަުހގެ ެތރޭގައި އެ ބޭފުޅުން ކުރަމުން އަހަރު ފަސް އީމި ތަްއ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އެބަ ގެންުގޅޭ.ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓު

 ،ފާހަގަކުރެިވގެން އަންަނއިރުމިގޮތަށް މިފަދަ ރިޕޯޓުތަކެއް  އައި ވިޔަފާީރގެ މަސަްއކަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ.

ޑު އެއް ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެިރ އެންމެ ބޮ ގެންދާހިމެނޭ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަވެ ތެރޭގައިސްގެ އެސެޓްސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން

އެންމެ ކަމެއް ެވްސ ން އިމި ކަންތައް.ދިރާސާކުރަންޖެހޭ  އިއަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަ އީމި، ރައީސް

އްޤު އިްއޒަތްތެރި ޙަދަރިންގެ ދަރިންގެ ދަރިންނާއި މިއީ އަުޅގަނޑުެމންގެ  .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުލެއް ނުކޮށްލެވޭނެ

މައިން އެކަނިވެރި. ބަަޔުކ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭސްފަުރާވ ނުލިބި ނީ އެތައްތިބެ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރުވެސް މި

ލާިރއެއް ބަޔަކު  އި ވަންނަހާ ހުރިހާ އެސަޓަކާށްދައުލަތަ ،ޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހުރިހާއިއް  ބެލިގެންއެ ތިބެނީ ދަރިން ނު

ވަނަ  އަަހރު ބަޣާވާތެއް ކުރި ފަހުން  2012ކައި ހުްސކޮށްފި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަންކަން އެބަ ަބލަންޖެހޭ. 

އި އަދި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އަދި ގޮެތއްަގއި މި ޤައުމަށް ވަން ހުރިހާ ިއޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާ ފެށިގެން ޚާއްޞަ

އެހެނިހެން ހުރިހާ މިކަހަލަ ބޮޑެތި ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގާފައި ހުރީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މި ބަޣާވާތުގެ ތެރެއިން 

ދުވާލު  ،ނުވިތާކަްށ މީހުންގެ ޖީބުން ފޭރެމުން ،ހުރިހާ ވަްއކަމެއް ކުރަުމންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

 ދިޔަީއ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ިމއީ އަދި ެއންމެ ރިޕޯޓެއްެގ ވާހަަކ މި ކަްނކަން ކުރަމުންިއ ެވސް ދަޅައިގަމެންދުރު

އަުޅގަނޑުމެން ައންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް  ،ޓެއްމިކަހަލަ އެތަެކއް ރިޕޯއާދެ!  ؛އާދެ! ފުނިޖެހިފައި އެ އޮތީ ދައްކަނީ.

އީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަ ވެއްޖެބަލަން  ކަންމިކަން އިވެސް ބޮަޑށް ނަގަމި މައްސަލަތައް ވީހާނީ މި ވާހަކަ. ޖެހޭދައްކަން

ހުރީ ކޮންކޮްނ  ގެ މައްސަލަތައްރޭޝަންސްޓްރެޖިސްނުކުރެވި ހުރީ. ކިތައް އެސެެޓއްޯތ ރެޖިސްޓްރީ ލަމިކަހަ

 .އެ ވިދާުޅވީ ބްރިޖެއް ހާ. އެ އޮތީ ޮބޑުިސންގާތޯހިންގައިފި ރައީސް. ކިތައް ޕްރޮޖެކްޓް، ިއއްޒަތްތެިރ ތޯ ގައިތަންތަނެއް

ކުރަމުން. އަދިވެސް ރަސްީމކޮްށ ން، މެއިންޓަރނެންސްކުަރމުސަރވިސްއަދިވެސް ދަނީ  އަދިވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި

ވެްސ އިމާރާެތއް  ބުރި 100 ،ބުރީަގއި ގޮސް 25ހަމަ އެ ވިދާުޅާވހެން  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހުޅުވުނީކީ ނޫން

މިއީ  އެއްަޗކީހުރި ހުރިހާ  ،ހެދިދާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ގެނައިހާ ހުރިހާ މުދަލަކާއި 
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 ކުރެވޭ ކަންކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ބެލޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރީގައި ވެސް ޖިސްޓްރީރަ

ން އަންނަ ބޮޑެތި ބޭރުކަންމަތި ފިހާރައެއް ފަަހތުން. އާދަިއގެ ކުަޑކުޑަ ހަމަ މީރާިއން ވެސް ދުވާނީ އާދެ!  ؛ންދެއްކިހެ

ބައެއް ވެސް ނެތް. މިތާނގައި ޮބޑެތިސިންގާހާ ކުންފުނިތައް އަންނަ ގޮތަށް ައއިސް ބެލޭެނ ޓް ކުންފުނިތަކުގެ އޮޑި

ކުެރޭވ  ؟ކުރަނީރކާކު މޮނިޓަ ؟ހިންގަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކާކު ބަލަނީއް މިހާރުވެސް ހަމަ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު ެއއް ރަށުްނ ީމހުންގެ ފަހަތުން އެޅޭނެ ިފޔަަވޅެއް ވެސް ޯނވޭ  އެްއވެސް ަބއެްއ ނެތް. އެ

އި މި ހުރި ހުރިހާ . އެހެންވީމާ، މި އެސެޓާއިއްަޒތްތެރި ރައީސް ންއަނެއް ރަށަށް ރުކެއް ެވސް ނަގަނީ ބޭރު ބިދޭސީ

ބޮުޑ ބަދަލެްއ  ައޅުގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކުރުމަށް ަޓަކއިވަްއކަމެްއގެ ތެޭރގަިއ އޮތް ކަމެއް ސަލާމަތް

އެހެްނވީމާ، އޮތީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ދީފައި މިމަޖިލީހަށް ވެސް  އަޣުލަބިްއޔަތު ބޮޑު ން ިމއަދު ރަްއޔިތުންގެނެސްގެ

ބޭފުޅުންނަށް  އެ ،އިހުރިހާ ޚިޔާނާެތއް ހޯދަހުރި  ަވއްކަމާއި ،ރައްޔިތުންެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކަންބޮުޑވުމަކީ ވެސް

ވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މިހާރުވެސް ޮގވާލަން، ައޅުގަނުޑ ވަރަށް އުފާވޭ މިފަދަ ބުރަ . ެއހެންންހޯދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

ހަމަ  ންކަން މި އި،ކޮމިޓީން ކުރައްވާަފއި މިފަދަ ބައިވަރު މަަސއްކަތްތަެކއް ުކރައްވަ  މި މަސައްކަތްތަެކއް

 ށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ މިއަށް ފުރިހަމައައާދެ! ދެްއވުން. އިހަޅަހުށަ ކަންކަން މިމައްޗަށް ގެނެސް ފްލޯއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅަންޖެހޭ މީގައި ފިަޔވަޅު  ،ތާއީދުކުރަން. އަދި މިކަމުަގިއ ހަމަ އިތުރަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލާފައި 

އެންމެ ުޅގަނޑު އެދެން. ކޮްށދެއްވުން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަވެސް ބޮޑަށް މަަސއްކަތްއެޅޭތޯ ީވހާށް ފިޔަވަޅު ފަރާތްތަކަ

ދިނުމަށް މި ޙައްޤު ހޯދައި ަނށްކަމެއް ވެސް ދޫކޮްށގެންނުވާނެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިުތންގެ ޙައްޤު. އަުޅގަނޑުމެން

 ްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި. ތިބީ ފޮނުވާފައި މި  އަުޅގަނޑުެމންތަނަށް ޓަކައި މި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ްނ ވަދަްއކަގޮތުން ވާހަކަފުޅު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އިތުރު މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ

ގަންނަވާތޯ. ލާނަން އިތުރު މެންބަރަކު އެދިަވޑައި އިއެދިަވޑަިއގެންފައި ނެތް. ައދި އަޅުގަނޑު ަވގުތުކޮެޅްއ ބަލަ

ކު ެއދިވަަޑއިނުގަންނަވާ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ރިޕޯުޓގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ އާދެ! އިުތރު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 އޮންނާނެ. ައހާ ވަގުުތގައިވޯޓަށް  މެދު ވޯޓަށް އެހުން މާދަމާގެ ޖަލްސާގެ ހިސާބުން ނިންމާލީ. މި ރިޕޯޓާ ބަހުސް މި

 

 ން މު ން ނި
 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ



106 

 

ކުާރ މަޖިލިސް ،ޖަހާއިރު 9ާވ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު  2019 ޯއގަސްޓު 21ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ގޭަގއި. 

 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيملاعلا ب  ر هلل دحملاو
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