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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސް ތިރީސައުރަގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުަވސް ހޯމަ) 2019 އޯގަސްޓު 19

 

 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:

ތުންގެ ނަވާރަވަނަ ރަްއޔިމިއީ،  .ވަނަ ދުވަސް 1440 ޙިއްޖާ ޛުލް 18ދުވަސް.  މަހޯީވ  2019 ޯއގަސްޓު 19 މިއީ

  .މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި  33 ެބވީތިއް ންވަަޑއިގެްށ ޖަލްސާއަ ވަގުތުމި  .ޖަލްސާވަނަ ހަތަރު ސްތިރީމަޖިލީހުގެ 

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/34/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4
 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްާކވެްސ  ޗުއްޓީ ގެދުއީ. ބޮޑު މަޖިލީހުގެ އެންމެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ

އަދި ދެ  ،ބިލެއް ތިންަވގުތު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ހިނގަމުން އެަބދޭ  މިމިތިބީ މަސައްކަަތްއ އަިއސް. އެނބުރި 
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 އި،ގަރާރުތަކާ  ،މައްސަލައެއް. މި ބިލުތަކާއި ތިންހަމަ އޭެގއިތުރުން ކޮމިޓީތަކުން އައިސްފަިއާވ . ގަރާރެއް

ބިލެއް. ެއއީ  ހަކިޔުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައި އެބައޮތް  ކިޔުން ފުރަތަމަ ،އްސަލަތަކުގެ އިތުރުންމަ

ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން  ހަ ބިލެއް. އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ މާދަމާ އެ  ހަސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވ 

އޮތް ން ރާމި މަޖިލީހުން ކު ތާގެ ތެރޭގައިތް ދެ ހަފުއޮ ކުރިއަށް މިއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްވޭނެ. 

ބިލު ވެސް ހަ އަުޅގަނޑުގެ އަމާޒަީކ ސަރުކާރުން ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ  ،މަސައްކަތް ވަރަށް ގިނަ. އެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް

ންވަރަްށ ުކރުމަށް ފޮނުވޭ މިގުދީ ސްބިލު ތަ ހައެ  އި،ތާ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ނިންމައޮތް ދެ ހަފު ކުރިއަށް

މަްސވެރިކަުމެގ ބިލު އެއީ މި ދައުުރގައި  ގެންދިއުން. އެހެްނީވމާ، އެގޮތުންކުރިއަށް   މަސައްކަތް މެންނަށްއަޅުގަނޑު

ޓަކައި މިއަދު އެ  ގެންދިއުމަށްކުރިއަށް މަސްވެރިކަުމގެ ބިލަށް ބަހުސް .ހިނގާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތް

 ްއވަިއ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާ ރޭ ވެސް ކުރަނީ މިތުއަޅުގަނޑު ގަސް  ،ންތަށް ަވގުތު ދިނުމުގެ އިތުރުމަސައްކަ

 ޯއގަސްޓު  22ސްވެރިކަމުގެ ބިލު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނިންމުމަކަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރުން. އަިދ މީގެއިތުރުން މަ

ުދވަހު ވެްސ ައޅުގަނޑުމެްނ  ތައްވާ އާދީ ޯއގަސްޓު 25އަދި  ،ރާސްފަތިދުވަހު ވެސް ަޖލްސާއެއް ޭބްއވުމަށާއިވާ ބު

އިންޓަރ ޕާލިމަންޓްރީ ޔޫނިއަންެގ  ،އްކަތްތައް މަޖިލީހުަގިއ ހިނގަމުންދާއިރުަގއިއަދި މި މަސަ މަށް.ޖަލްސާއެއް ޭބއްވު

ބަރު ންސެޕްޓެ ،އެ ބައްުދލުންވުން އޮތީ .ވަނަ ސަމިޓް މިފަހަރު އޮތީ ރާއްޖޭަގއިހަތަރު ދެކުނު އޭޝިާޔގެ ސްޕީކަރުްނގެ

ގަިއ ވަމުން. މި ސަމިޓުސް ދަނީ ތައްޔާރުވެސް މަޖިލި ވަނަ ދުވަހާއި ދެވަނަ ދުވަހު. ވީމާ އެއަށްއެއް  މަހުގެ

 ޯއގަސްޓު  ،ގޮުތން. މީގެއިތުރުން ގުޅޭ ހާސިލުކުރުމާ ތައްދެމެހެއްޓެނިވި ލަނޑުދަނޑި ،މަޝްވަާރކުރެެވނީ ،ދެެކވެނީވާހަކަ

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އެބަ ތަމްރީނު މަސައްކަތްތަކެްއ  ހު؛ މި ތިން ދުވަވަނަ ދުވަހު 29، އަދި 28، 27މަހުގެ 

ދުވަސް ހުސްކޮށް ލިބުމަކީ  ތިންކޮމިޓީގެ މުވަްއޒަފުންނަށް އެ  ،ދުވަސް ންއެހެންވީމާ، ކޮމިޓީތަަކށް އެ ތި .ހިންގާ

 ބޭނުންތެރިކަމެއް. 

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ރައީސްގެ މޭޒު  މަޖިލީހުގެ  .4

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

އެއީ  .މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ،އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ފަށާ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކީ

ވެިރކަން  ވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުަގއިދި  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި 93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ެއ  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ންވާނީ ރައްޔިތުްނގެޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މުވާމީގު ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ބައިނަލްއަ

އޯ ޓްރޭްޑ .ޓީ."ޑަބްލިއު، ވެބަޔާންކޮށްފައިާވތީ ން ކަމަށްމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ

 މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަްށ ޔިތުންގެ މެދު ރައް ުކރުމާގު ދީސްތަ ފެސިލިޓޭޝަން ެއގްރީމަންޓް" ދިވެހިރާއްޖެއިން 
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ށް ފޮނުވުން. ކަގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ާދިއމީ ކޮމިޓީއަ ،ފޮނުއްަވވާފަިއވާ މައްސަލަ ިދރާސާކޮށް

ޢާއްމު އަރިހުން އެދޭނަން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވަާވފައިވާ ސިޓީފުުޅ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ފުރަތަނަ އަމީން

 . އަމީންޢާްއމު.ށްމަްއވަަވއިދެްއވުއި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ޙައްމަދު ނަޝީދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ސް މުސް، ރައީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ 

ވުން ކަމަށްވާ، ސްހޭ އެއްބަ ންޖެގުކުރަދީ އްޔަތުން ތަސްއޯގަަނއިޒޭޝަން )ޑަބްލިއު.ީޓ.އޯ(ެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސި 

 2019ޖޫން  12ުގޅޭގޮތުން  ކުރުމާގު ދީސްތަ އޯ ޓްރޭޑް ފެސިިލޓޭޝަން އެގްރީމަންޓް" ިދވެިހރާއްޖެއިން.ޓީ."ޑަބްލިއު

އޯ ޓްޭރޑް ފެސިލިޓޭޝަން .ޓީ."ޑަބްލިއު، ޖަލްސާަގއި ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހުވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުުނ ަވޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ވެހި ދައުލަުތގެ ދިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ން ފެނިކުރަގުދީސްތަ އްޖެއިން އެގްރީމަންޓް" ދިވެހިރާ 

 ންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރާ ގެ މައްޗަށްާވމީ މުޢާހަދާތަކުގު ވެިރކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަްލއަ ނަމުގައި

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ން ކަމަށްމަތީ ށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ މައްވުއެ މަިޖލީހުން ފާސްކުރެ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި

އޯ ޓްރޭްޑ .ޓީ."ޑަބްލިއު، ބަޔާންކޮށްަފއިވާތީ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި 93ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވުމަށްޓަކަިއ ން ހޯއްދެތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ މެދު ރައްޔިކުރު ގު ދީސްތަ ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރީމަންޓް" ދިވެހިރާއްޖެއިން

ންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތެއް މި އެ މައްަސލައާ މެދު ރައްޔިތު ދެްއވައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި

 ޯއ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރީމަންޓް" ިދވެހިރާއްޖެިއން.ޓީ."ޑަބްލިއު އޮފީހަށް އަންަގަވއިދެްއވުްނ އެދެމެވެ. 

 ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިާވ، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އިކޮނޮމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓުން  އޮފްތުން ިމނިސްޓްރީގޮ މާ ގުޅޭކުރުގުދީސްތަ

 އޯަގސްޓު  18. 1440ޛުލްޙިއްޖާ  17 ލުކުެރއްވުން އެދެމެވެ.ކޮޕީ މި ސިޓީާއއެުކ އަރިްސުކރީމެވެ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫ

 ޙް.މް، އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލި. ޚާދިމުކ2019ު

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

ކުރުމަށް ލަ ދިރާސާެރވިފަިއވާ ރިޕޯޓު ިތބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްަގއި ފެނިަވަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެްނވީމާ، ިމ މައްސަތައްޔާރުކު

 ގެ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން ނިންމިއްޖެ. އި ޚާރިޖީ ގުުޅންތަކުޤައުމީ ސަލާމަތާ

  

 

 އީ ބަހުސް އިބުތިދާ . 6
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 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

ފާޢު މުޙައްމަދު ޝިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަވންއިހަ، ތުން، އެީއ ސަރުކާރުގެ ފަރ6.1ާންބަރު ނައެޖެންޑާ 

ޖުލައި  31ވަނީ، ގެ ބިލު؛ މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ޖޭގެ މަސްވެރިކަމުދިވެހިާރއް  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 އަރުވަނީ ތުޞަފުރުމި މިހާރު  ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި. އަޅުގަނޑ18ުގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ ރަްއޔިތުނ19ްަގއި. ެއއީ 2019

  ށް.ދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަވަންއިހަ

 

 ދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަމެންބަރުދޫ ދާއިާރގެ ވަންއިހަ

ބެޭހ  ހަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަމާށަހުޖިލީހަށް ައޅުގަނޑު މިއަުދ މަ ،އްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެޝުކުރި

ކަނުޑގެ  ،އުާލއިޙައެަތކެތީގެ މާ ،އްދުަގއި މަްސވެރިކަމުެގ ދިރުންތަކާއި ހަ ަކނޑުގެ ސަރަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އީ،މި .ބިލު

ންމެހަިއ އްދުގައި އެހަދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނުޑެގ ސަރަ ،ބެލެހެއްުޓމާއިދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ގު

އްދުން ބޭރުގައި ދިވެހީން ކުރާ މަސްވެރިކަްނ ހަދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުެގ ސަރަ ،ތްތަކުން ކުރާ މަސްވެރިކަމާއިފަރާ

 ބެލެހެއްޓުމާ ގައިއެ ިސނާޢަތް ހިން ،ތަރައްޤީކޮށް  އިކަްލޗަރ ކުިރއަރުވަ ުކއަރދިވެހި މަސްެވރިކަމާއި އެ ،ކޮންޓްރޯލްކޮށް

ބިލު މި މި  .ނޫނެއްކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންގާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތްގުޅޭ ުއސޫލުތައް ވަރަށް ުފރި

ނޫނީ ގާދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތު ޒަމާނީ  ،ތެރޭގައި  ތަކުގެޑު މަޤްޞަދުހުށަހެޅުމުގެ މައިގަނމަޖިލީހަށް 

ވާއިދާ އެްއގޮތަްށ ުމގެ އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް ގަ އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަ ،އޮނިގަނެޑްއގެ ތެރެއަްށ ފެއްުތމާއި

ވަކިްނ އަދި  .މު މަޤްޞަދުތަކެއްން ވަރަށް މުހިގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން އެއީރިކަމާއެކު ކުިރައށްބެލެހެއްޓުންތެ

 ތެޭރގަިއ ތަުކގެވަޢުދު ިރޔާސީ ގެިދވެހިރާއްޖޭެގ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އް؛ސީ ވަޢުދުތަޚާއްޞަކޮށް ިރޔާ

ތުްނގެ ަރއްޔިވަނަ ނަވާރައެމް.ޑީ.ޕީން  ،އްކޮށް ހަމައެއާއެ  .މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ވަރަްށ ގިނަ ވަޢުދުތަކެއް އެބަ ހިެމނޭ

 ގުޅުންހުރި ވަރަްށ ގިނަ  ގެ ނަމުގައި ވިޔަްސ މަސްވެިރަކމާަނވާރައި މަޖިލީހަށް ކެމްޕޭންކުރުމުގެ ތެރޭގަިއ އެޖެންޑާ 

އެހެންކަމުން، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މި ބިލުަގިއ  .ެވހި ރައްޔިތުންނަށް ދީފައި އެބައޮތްގެ އުއްމީދު ދިކަންތައްތަެކއް

މި އިއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ،ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން .މަނާފައިވާނެވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހި

 ، ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ބަހުސްކުރެވިށް ވަރަ ،ށަހެޅިގަރާރެއް ހު ަފސްމަސްވެރިކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ،ަގއި އެދިފައި ވީހިނދުސަރުކާރަށް ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް މި ގަރާރު

ން މި ން އަުޅގަނޑުމެމި މާްއދާތަކު ؛37، 36، 29، 26، 25، 24، 23 .ވަަނ މާއްދާ 22މި ބިލުގެ  ،ބޭނުން

އް ވަރަްށ ގަރާރަށް ުކރެވުނު ބަހުސްތަކުަގއި މި ބިލުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް އެދިފަިއ ހުރި ކަންތައްތަފަސް މަޖިލީހުގައި 

ބިލު  ދީފައިާވކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! މިއި ބިލުަގއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިމަނަމި ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި

ުއިވގެންދާނެ.  87/5ނަންބަރު  ، ގާނޫނުނޫނުގާބެހޭ  މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް މަސްވެިރކަމާ ، ވުމުންނޫނަކަށްގާ
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މިހާރު  ،ން ހެދިފައި ހުރި އެއްބެސްވުންަތކާއި ނޫނުގެ ދަށުގާމިހާރު އެ  ،ިވގެންދިޔަަޔސްނޫނު އުގާއެ  ،އެހެންނަމަވެސް

ބިލުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަރުތީބުކޮށްދީފަިއވާނެ.  މި ށްއަށްދާނެ ޮގތަރި ކުމެދުކެނޑުމެއްނެތި ރަކާތްތައް ހަހިނގަމުންދާ 

 (ނޫނުގާ ބެހޭ ިދވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާ) 87/5ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީ

 ،ޖެހެނީލަންންމެ ފާހަގަކޮށްހަމައެހެނެތް.  އްށް އެްއވެސް އިޞްާލޙެއް ގެެނވިފައެ ނޫނަގާ މިހާތަނަށް އެ  އުފެދުނީއްސުރެ

މިންވަރަށް ބަލާފައި ހަމަ އެއްވެސް ގޮތަކަްށ  ނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަން ތަރައްީޤވެފަިއވާގާމިހާރު އެ 

ނޫަނކަށް ނުވޭ. އެހެންކަމުން، ގާެގންދިއުމަށް އެކަށޭނަ ކުިރއަށް ،ިރކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްވެ

ނޫނީ ގާޒަާމނީ މަސްވެރިކަމަށް  ،ނޫނަކަށް ެވގެން ައއުމުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަންގާ ރެްއިވއްޔާ މި ބިލު އިރާދަކު

ކުެރިވގެންދާނޭ މަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ސްވެރިކަން ރެިގއުލޭޓްގޮތެްއގައި މަފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓެނިވި  ،ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބި

 80ބާބެއްގެ މަްއޗަށް  ބާރަނޫނަކީ ގާމި  ،ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުން .ރި ރައީސްފަހިކުރެވިފައި އޮންނާނޭ. އިްއޒަތްތެ

ބެހޭ  ކާރުގެ ކަމާއަދި ސަރު ،ނޫނަކަށް ވުމުންގާނޫނެއް. މި ބިލު ގާވޯކް މާއްދާއަކަށް އެކުެލިވގެންވާ ަވރަށް ބޮޑު ފްރޭމް

ތަެކއް ހިމެިނފައި އެަބއޮތް. ޙަޤީޤަުތގަިއ ވުޒާރާަތކުންނާއި އެިކއެކި ޮއފީސްތަކުން ހަދަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ަގވާއިދު

ނޫުނ ގާމި  ،ނޫނީ ކަވަރޭޖެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީގާފުރިހަމަ  މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް އެންމެ

ެވސް އެކުެލިވގެން ައއިްސ މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުަގއި  ވި ހުރިހާ ގަާވއިދުތަެކއްކުރެވޭނީ މިދެންނެފުރިހަމަ

މި ބިލުގަިއ ވަރަްށ ބޮޑަށް ، ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް  .ތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ިމ ަގވާއިދުތަުކގެ މަންފާ ލިބެްނ ފެށީމަހަރަކާތް

ަމސްވެރިކަން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޑް ރިޕޯޓެއަންްޑ ރެގިއުލޭޓެައންއާދެ! އިީލގަލް ؛ލެވިފަިއ އޮންނާނެ އައި.އީ.ޔޫ އިއަލިއަުޅވަ 

އަމާޒު  ންދިއުންތައް ހުއްުޓވުމަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް މި ބިލުމިހާރު ކުރިއަށްދާ  ަގއިެޒޑް.އީއީ.އްދުަގޔާއި ހަ ކަނޑުގެ ސަރަ

ގައި މި ބިލުގައި ޤީޤަތުޙަ ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހިފާފައި އެބައޮތް. ހަމައެއާެއުކ އަޅުގަނޑު

ިދވެހި  އިއެންމެ ފުރިހަމަ މާނައިގަނޑުތަކަކީ ދިވެހި ކަ ،ލުމުަގއި ވަރަށް ޮބަޑށް އިސްކަންދީފައި އެަބއޮތްއިއެކުަލވަ

ެވގެންާވ ކަނޑުތަެކއްގެ ގޮުތގައި ެހދުމަށް. ހަމައެއާއެކު ިދވެިހ މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތު މަސްވެރިންނަށް މިލްކު

ގުްޑ  ،މަސްވެރިންގެ ސިނާޢަތުަގއި އަންހެނުން ބައިވެރިކުރުމާއި ،ފުޅާކޮށް ންހެނުންގެ ރޯލްކުރިއެުރވުމުަގއި ދިވެހި އަ

ލުުމގަިއ އިެއއީ މި ބިލު އެކުލަވަ ،ގަވަރނަންްސގެ އުސޫުލގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުގެ އެިކެއކ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

މައެއާއެކު އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައިާވ ކަންތައްތަކެއްކަން ފާހަގަޮކށްލަން. ހަ

 ،ބެހޭ ވުޒާރާގެ ަވޒީރާއި އަދި އެ ުވޒާރާގެ ިސޔާސީ ެއންމެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމާ ،ދަންނަވަން ބޭނުން

އަދި ފާހަަގކުރަން.   ންލާފައި އޮތް ބިެލއްކައިސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްަޒފުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަަތާކއެކު އެކުަލވަ

ލުުމގައި ކުރެްއވި ބުރަ މަސައްކަތަށް އިލަވަބިލު އެކު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ވެްސ މި ހަމައެއާެއކު

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

ތެިރ ތްހެން ިއއްޒަކުންމެ ދުވަހަހަމަ ކޮ .ފާހަގަކުރަންށް ބޮަޑށް އަުޅގަނޑު ވަރަމިްއޔަތު އްތި ދެއްވާ ާޚއްޞަ އަހަ
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 ރައީސާ  ށްދުަވހަކާ އަޅުގަނޑަކަ ވާރުދަނާކުރުމަށް މި ބިލުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަ ހަގެ ސިާނޢަތު ރައީސް މަސްވެރިކަމު 

ބައްދަލެއް ުނވޭ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެރިްނގެ ނަމުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިދވެހިރާްއޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް ފާގަިތ 

ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު  ހަގަކޮށް ކުރައްވާ މަަސއްކަތް ފާ  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއ ތިމާދަމާއެއް

ދާއިާރއެްއގެ ަކމާ ގުޅޭ ފަންނީ އެިކއެިކ ފަރާތްތަކުގެ މަްޝވަރާާއއި ލަާފ  މި ބިލަީކ ވަރަށް ފުޅާ  ،ވެސް ގަބޫލުކުރަން

 މަޖިލީހުން އަދި މި ބިލަށް ރި ރަްއޔިތުންގެިމ އިްއޒަތްތެ ،މަެވސްނަެލވިފައި ޮއތް ބިލަކަށް ވީއިހޯދިގެން އެކުަލވަ

ގެންނަންޖެހޭ ެއއްވެްސ  ،އޮްތ ބިލު މިހާރު މި، އިތުރަށް ފުރިހަމަކަން ގެނައުަމށްޓަކައި ގިނަ ބުރަ މަަސއްކަްތތަކެއް ކޮށް

 އުނިކުރުެމއް ޖެހޭ އެއްވެސްންަނންގެ ،އުނިކުރުމެއް  ،އިތުުރކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް އިތުރުުކރުމެއް ،ބަދަލެއް ،އިޞްލާޙެއް 

ވަރަްށ  ކީޫނނަކަށް ހަދައިދިނުމަގާވީ ެއންމެ އަވަހަކަްށ މި ބިލު  ިއ،މި މަޖިލީހުން އެކަން ކޮށްދެްއވަ ،އޮތް ނަމަވެސް 

 މަްސވެރިންނާ  އިުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ާދއިރާެއްއަގއި މަސްވެިރކަމާ . ަވކިން ާޚއްޞަކޮށް ފުޅާމެއްބޮޑަށް އެދު

ަވނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިެވސް އެ ފަރާތްތަކާ އެއްކޮށް މި ެލވިފައި އިއެކުލަވަެވސް ބިލު ން މިހާރުމަޝްވަރާކުެރވިގެ

ނޫނެއްގެ ގޮތުަގއި މި ބިލު ގާފުރިހަމަ  ،ވެްސ ކުރެވެން އޮތްހާ މަްޝވަާރތަކެއް ކޮށް  ސް މެދުވެރިކޮށްމަޖިލި

މި ބިލު މަޖިލީހަށް  .ތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްޑު އެދުމެއްހަމައަށް ފޯރުކޮްށދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮ ރައްޔިތުންނާ

ގަރާރެްއގެ ބަހުސް މި މަޖިލީހުގައި  ފަސް ،ބެހޭ ގިނަ ގަރާރުތަެކއް ހަމަ އެއާ އޭެގކުިރން މަސްވެރިކަމާ ިއ،އައުމާ

 ން ގޮތު  ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން މި ބިލާއި އަދި ގަރާރުތަކަކާ ގުޅޭުގޅުންހުރި  ހިނގަން ފެށުމާއެކު ތަފާތު މަސްވެރިކަމާ

މި ބިލު މަޖިލީހާ ހަމައަށް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޝްވަާރތަކާއި ިޚޔާލުތައް ލިބިަފއިާވަކން ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން 

އައުުމގެ ކުރިން ލިބިފައިާވ ގިނަގުނަ ޚިޔާލުތަކާއި މަޝްވަރާތައް މި ބިލުގައި މިހާރުވެސް ހިމެނިފައިވާނެ. 

ކުރަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ނޫނަކަްށ ެވގެންދާއިުރ ފުރިހަމަގާ ، ފުރިހަމަކުރަންލު ބި އެހެންނަމަވެސް، އަދިެވސް ޭއގެއިތުރަށް މި

 ،މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ،ގެނައުމަކީ މި މަޖިލީހުން އަުޅގަނޑު އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެުދމެއް. އަުޅގނުޑގެ އެދުމަކީ 

އްވުން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެ ނޫނަކަށް ހަދައިދީގާއެންމެ ައވަހަކަށް މި ބިލު  ވީ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަނީ. ބަހުސަށް އިއަޅުގަނޑު މި ބިލުގެ ބަހުސަށް މިހާރު މި ހުޅުވަ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ބިލުެގ މަިއގަނޑަކީ  މި ،ވަމުން ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދަިއންްއޒަތްެތރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހަޅުއް އިެލވޭއިުރަގއި އިހުޅުވަ

ލުން. އިއިްނ ކޮންމެ ބާވަތަކަށް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ެއކުލަވަ މަސްވެރިކަމުެގ ބާވަތް ކަނޑަެއޅުން. ކަނަޑއެޅުމަށްފަހު އެ

ގެންދިއުން. ތި ބޭފުޅުްނ އަށްއެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިަކމުގެ އެންމެހައި ކަްނކަން ކުރި 

ތި  ،. ވީމާމުޠާލިޔާކޮށްފަ ،ށްބިލު ދިރާސާކޮ ،ވާނީ މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ކަށަވަރު
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ައޅުގަނުޑ މި ދެކެނީ. މިހާރު  ކަމަށް ބޭފުޅުން މިހާރު ތި ތިއްބެީވ ބިލުގެ ބަހުސަށް އިންތިހާއަށް ތައްޔާުރވެަވޑަިއގެން

 މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު ހިތަދޫއަރުވަީނ . ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުވަނީ ބިުލގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު ހުުޅވިފަ މި

 ށް.ރަޝީދަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ށް އަދި ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކަކަށްފަހު ނޫނަގާބެހޭ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެިރކަމާ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިބލަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު 

ންނަްށ މަސްވެރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ބިލު ބަލައިގަންނަ ސަބަބަކީޑު ނތާއީދުކުރަން. އަދި މި ބިލު ބަލައިގަންނަން. އަުޅގަ

 ،ެގ ދަށުން ވީ ގިނަ ަވއުދުތަްއ ހާސިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާތީ. ެއއ19ީއަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ 

އިްނ  19ވެސް އެޖެންޑާ  ދާކަމީ ެއއީ ކޮންމެ މަސްވެރިައކީ ވަޒީާފ އަދާކުރާ މީހަކަށް މި ިބލުން ފަހިވެގެން

 އެ  ،ކޮންމެ މަސްވެރިައކީ ަވޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު  ،އެއާެއއްކޮށް . ހަމަ އް ދެޢުއަޅުގަނޑުމެން ވީ ވަ

ކޮްށގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިޭބ ވެވޭ. އެީއ އެމީހަކަށް މަސްވެރިކަންޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބަިއވެރި އެބަ  އަށްމީހާ

 7ހާ އެބަޖެހޭ އަނެއް %ވެރި މީއެއާެއއްކޮށް ޮއޑިޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ 7އާމްދަނީ %

ޖަމާކޮށްދޭން. ޕެންޝަން އޮފީހުން މިކަން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާެމއް ހަމަޖައްސައިދޭން ވެސް ިމ ބިލުގަިއ އެބަ ފަހިކުުރވާ. 

ޕެންޝަނަށް ޖަމާވާ ފައިސާ އޭނާއަްށ އެނގޭނެ ގޮަތކަށް ފޮތެްއެގ މަސްވެރި މީހާއަށް  ،މީހާއަށް އެ ،ހަމަ އެހެންމެ

ވެސް ފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެހެންމެ  ކޮންެމވެސް ގޮތަކަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުން އެކަން ،ސް ނަމަވެސިފައިަގއި

އެއްތަނުން  ަވޒީފާމަސްވެރި މީހާ އެއް އޮޑިްނ އަނެއް އޮިޑއަށް ބަދަލުވުަމކީ ވެސް މި ބިލުގަިއވާ ގޮުތން އެއީ 

އުފާވެރި ޚަބަރުތަކެއް ކަމަށް ވެރިންނަށް ލިބޭނެ ންވީމާ، އެީއ މަސްއަނެއްތަނަށް ބަދަލުވުން ކަަހލަ ކަމެއް. އެހެ

ބޮޑު ސިނާޢަތަކީ  އެންމެދެވަނަައށް ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  .އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަުޅގަނޑު  ،ަބޖެހޭ. އެގޮތުންކަމަށް އަހުލުވެރިކުުރވަން އެުޒވާނުން މަސްވެރި  ،ވާތީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ކަަމށް

ނާޔަތްަތއް ީދގެން އިމި ބިލުން އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީން ސަރުކާރުން އިތުރު ، ގަބޫލުކުރަނީ މި ބިލު ނިމިެގންދާއިރު

 ؛މިހިރަ ސްކީމުތަކުން އިއެއީ ރާއްޭޖގައި ހެިދފަ ކުުރވާނެ ަކމަށް.ކަމަށް އަހުލުވެރިޒުވާނުން މަްސވެރި  ނަމަވެސް

މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ.  އުސިންގ ސްކީމުތަުކގައި ވެސް އެވޭނެ. އަދި ހަސް ބައިވެިރވެ ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ވެ

ވެސް ުޒވާނުން މިކަމަށް  ނާޔަތް ދީެގންއިއަދި މިނޫންެވސް އެހެން  ،އަދި ކްރެޑިޓް ްސކީމުތަކުަގއި ވެސް 

ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ރަން.  ގަޫބލުކުއަޅުގަނޑު އަހުލުވެރިކުުރވަިއގެން މި ބިލު ނިމިގެންދާއިރު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް

އެއް ނިސްބަތެއްަގއި މަސައްކަްތކުރެވޭ ބަޔަކަށް ހަދަން އެބަޖެހޭ.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނުންނަކީ ފިރިހެނުންނާ

ކަމެއް ކުރެވޭނެ  އަްނހެނުންނަކީ ވެސް އޮޑީަގއި ުކރާ ހުރިހާ ،މަސްވެރިކަމުަގއި ވެސް އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް
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އެންެކޔޮޅެްއ ކަުމގަިއ  ،ދޮށި އަޅާ މީހެްއ ކަމުަގއި ިވޔަސް ،އެީއ ކެޔޮެޅއް ކަމުަގއި ވިޔަސް  އެބަޖެހޭ. ށް ހަދަންބަޔަކަ

ފަހި ފުރުޞަތު  ވެސް ކުރެވޭެނ. އެހެންވީމާ، އަންހެނުންނަށް ވެސް ކަމެއް އޮީޑަގއި ކުރާ ޮކންމެ ،ވިޔަސް 

ތަކުގައި ބަިއވެިރެވވެން. އަންހެނުންނަށް ވެސް ލަ ސްކީމުނެވި ކަހަދިނުމަށް ޓަކައި އަންހެނުންވެސް އެބަޖެހޭ މިދެންހޯދައި

ތިބޭއިރު  މީހުން މަސްވެރި ކަމަށް ގޮސް އެ ،މީހުންެގ ދަރިން ހަމަ ހައުސިންގ ސްކީމުަގިއ ވެސް އަދި އެ

 ހިގެން ހަމަޖެސް އަދި އާސަންދަ ބޭނުންވިޔަްސ މިކަހަލަ ކަންކަމުަގއި ެވސް ލުއިަފސޭހަ ގޮތްތަެކއްޔަހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކި

ވެސް އް ކަމާ މެދު އަޅުގަނޑު ަޝއްކެ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. އަދި މި ބިުލން އެކަންކުެރވޭނެދާން

 ޕްރޮސެސްކުާރއިރުޑް ްޕރޮޑަކްޓު އެހެންމެ މަސް ބާނައިގެން އޮޑި ރަށަށް ައއިމާ އޭގެ ވެލިޔު ެއޑެނުކުރަން. ހަމަ

ވެްސ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ންނަންޖެހޭނެ ދައުރެއް ކަމަށްޅާކޮށް އޮބޮޑަށް ފު އަދި މާ އަންހެނުންގެ ދައުރަކީ

. ިއއްޒަތްތެިރ ކުެރވޭނެ އިންތިޒާމެއް ވެސް މި ބިލުން ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން އެހެންވީމާ، އެކަން

. އެީއ މަށްކަ އެބައޮތްތެއް ގޮ  ގަބޫލުކުރަނީ ދެ ވެސް ައޅުގަނޑު މަސްކިރޭނެ ؛މަސްކިރުމުގެ މަްއސަލަ .ރައީސް

އުމުތަކަށް ެވސް މަސްކިރޭނެ ގޮތަށް މި ޤަޓެރި އް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސް ގަންނަ ތަންތަނަށް ކިރުމާއި އަދި ބޭރުގެ ައވަ

 ކުރަނީ ުނކުރަން. އެހެންކަމުން ރާއްޭޖަގއި މަސްވެިރކަން މިއް ކަމާ މެދު އަުޅގަނޑު ަޝއްކެ ބިލުން ފަހިވެގެންދާނެ

ދުރުން.  އުމާޤައަދި  ،އެއަްށވުރެ ދުރުންނާއި ،އްދެްއގައި. އެއީ ރަށާއި ގާުތންނާއިސަރަހަ  3ަގއި އާއްމު ގޮެތއް

ފޮރިން  ،. އެހެންކަމުންވަރަށް ކައިިރއަށް ދެވިފަ އުމުތަކާޤަޓެރި އްބާނާއިރު އޮންނާނީ އަވަ  ރާއްޖެއާއި ދުރުން މަސް

ކޮށްގެން ނަމަެވސް ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް ބޭރުން އާޒުްނ ރިޢާޔަތްށް ފޮރިން އެފެއެފެއާުޒގެ އެހީތެރިކަމާ ެއއްކޮްށ މިކަމަ

އުމަކަށް ެވސް މަސްކިރޭނެ ގޮތަށް މި ބިލުން ޤަނުވަތަ ެއއަްށވުރެ ަކއިރި އެހެން އަށް މަސްބާނާ މޫސުމުގައި ސްރީލަންކާ

ވެސް ގަބޫލުކުރަން.  ެރވޭނެ ކަމަށް. އަދި އެކަން ކުަކމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ފަހިވެފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު

 ފަނަރަުއޅެނީ  ހިކިމަސް ކިޯލއެްއގެ ައގު މި އިގަ ވެސް ސްރީލަންކާ މިއަދު އަށް؛މަސްވެރިން ްސރީލަންކާ ،އެހެންކަމުން

ސް ރޯމަސް ވެ  ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، ހާއްލާއިރު ރާއްޭޖގެ ސަތޭކަ ފަންސާހެއިސަތޭކަ ރުޕީސްއަށް. އެއީ އާްއމުކޮށް ބަލަ

އަގު ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. އަދި މި ބިލުން އެކަން މުން މަސްވެރިންނަށް އޭގެ ހަމަށް ކިރާލުބޭރަ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިންނަށް  ،ފޮރިން އެެފއާުޒން މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް. އެހެންކަމުން

ކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް  ދި ކަސްޓަމްސް ތުޫރވެގެްނގޮްސ މިކަންޝަން އައިމިގްރޭ އަށް ފަސޭހަ ގޮެތއްަގއިސްރީލަންކާ

ކަމެއް. ައދި އެކަންވާނެ ކަމަށް ވެްސ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި  މަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރާއުހަމަޖެހިގެންދި

ވެސް މި ބިލުަގއި މަށް ހޭނެ ކަވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ ކަންކަން ތަފްސީލުވާންޖެ 11އެހެންމެ މި ގާނޫނުގެ 

ާބވަތުެގ  މި ،އިހި ،ގާނޑި  ،އެންވެރިކަާމއި ،މިސާލަކަށް ފަރުމަހުގެ މަސްެވރިކަމާއި ،އެބަބުނޭ. އެހެންކަމުން

ސް މި ގާނޫނުގައި ވެ ކަންަކން މި ،ސްޕޯްޓސް ފިޝިންއާއި ،ކަްލަޗރގެ މަސްވެރިކަާމއިރއެުކއަ ،މަސްވެރިކަމާއި 

ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  އި އޮތުމަީކ ވެސް މުހިންމުޙަކޮށް ލިޔެފަރީޞަ ،އްަޙކޮށްސަ ކޮށް،ތަފްސީލު
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 އި އްޙަ އިބާރާތުން ލިޔެފަސަށް. ކަގޮތަ ޖެހެނީ ގާނޫނު މާނަކުރަން އޭރު ތިބޭ ބަޔަކު ބޭނުން އަބަދުެވސް މި ،އެހެނީ

ހަމަ އެހެންމެ  ން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.ވެސް ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަކަމަށް އޮތީމާ އެކަން ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭނެ 

ރީޙަކޮށް މި ސަ ންަސކީ ެވސް ހަމަކަެމއް. މަސްވެރިކަުމގެ ލަިއސަ ންސް ނެގުަމކީ ވެސް މި ބިލުން ފަހިވެގެންދާލައިސަ

ންެމ ގާނޫނުަގއި ލިޔެފަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ެއއީ ޝަރުުތތައް ލިޔެފައި އޮތީމާ ކޮ

 .ކުރެިވގެންދާނެކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނެ މި ޝަރުތުތައް ހަމަވީމާ، ތިމަންނާއަށް މިކަންވެސް އެނގޭ މީހަކަށް

 އެއީ ބޭުރގެ ބޯޓުފަހަރު ކަން.ެރވޭ ކުމި ބިލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުތައް މިނިވަން ،ކަމަކީ އަޅުގަނޑު އެންމެ އުފާވާ

އަޅަިއގެން . ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް ެއްއވެސް ާބވަތެްއގެ ދާ ްށލެވިފަަތކުން ބޭރުކޮމަސްކަނޑު ރާއްޭޖަގއި އޮތީ ެއއްކޮްށ މި މި

ޒާތުގެ  މި ،ދަގަނުޑ ބޭނުންކޮށްގެން ،ކުެރވޭނެ. އަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ކެމިަކލް ބޭނުންކޮށްގެންމަސްވެރިކަމެއް ނު

ދެްއވި  ،ންކަމުންއެހެކަެމއް ނޫން.  ާރއްޖޭަގއި ކުެރވޭނެ ގޮތުން މި އޮތްމަސްވެރިކަން ވެސް މި ިބލުގައި 

 ފުރުޞަތަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާިއރާގެ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ރަށް. ޖާބިهللا ޢަބްދު

 

 :ްއކެވުންވާހަކަދެ ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަްސވެިރކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ގާނޫނެްއ ަތޢާރަފުކުރުމަށް ޓަކައި ބިެލއް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ަހނދާން ބަހައްޓަން އެބަޖެހޭ  .ހުށަހެޅީތީވެ ދިވެހި ސަުރާކރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ގާނޫނުތަްއ  ،އަށް ބިލުތައް ޑިޒައިންކުރަމުންދާއަދި މާދަމާ ހާލަތު އަދުގެމި ،އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް 

ދަނީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ  ދިވެހިރާއްޖެ މި .ން ހުންނާނެބައްޓަންކުރަމުންދާއިރު ައޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަންކަ

ން ހަދަން މިތާނގައި އިށީނދެ ނޑުމެުޅގަދެކޮޅުނުޖެހޭ ގޮތަށް ކަންކަން ޑިަޒއިންކުރަމުން. މަސްވެރިކަުމގައި ގާނޫނެއް އަ

ިވޔަފާރީން އާމްދަނީ ނުލިބޭ ގޮތަށް  ،ކުރަމުންގޮސްައޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަމުން ކުރަމުން ،ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި 

ައއީ ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ގިނަ މަސްވެރިންނާ  އަުޅގަނޑު މި ،ގޮތުން  ގެދަނީ. މިސާލެއް ކަންތައްތައް ޑިަޒއިންކުރަމުން މި

ައޅުގަނުޑ  ލުކޮށްފަ. ހުވަދޫ އަތޮޅުްނނާއި އަދި ައއްޑޫ އަތޮޅުންނާިއ އަދި އެހެންވެސް އަތޮޅުތަުކަގއި މަސްވެރިންނާދަބައް

ކީްއވެގެންހޭ ވަކި ހިސާަބކުން ހިސާބެްއަގއި  ،އަުޅގަނޑު ދަންަނަވން ބޭނުންވަނީ. ބައްދަލުކުރިން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އަޅުގަނޑުމެން ނުނަގާންވީ ކީއްެވގެންހޭ؟ ގުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންހުރި ރިޒުޅުނޭޅެންވީ؟ އައަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާ

ތަން.  އެޅޭން. ލިބެންވާ އާމްދަީނ ލިބުން ހުރަސްތަ ކަމެއް މަނާކުރާ އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުން ފެންނަނީ ހުރިހާ
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ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން.  ގެއަދި މަސްބޭނުމު  ،ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ލިބުން އިތުރުކުރުން ހަށް މަސްވެރިން ބާނާ މަ

ދާ ވާހަކަ. މިހާރު ދިވެހި ހަދުމަށި  އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ކުރިން ބިލުތައް ހުށަހަޅައިގެން ވާހަކަދެއްކީ

ކަމެްއ  ުނވޭ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން އަންަޑސްޓޭންޑުވާންޖެހޭނެ އަންހެނުންނެއް ބަދިގެއަށް ވަެދ މަސް ކައްކާކަށް ބޭނުމެއް

 ،ކުރަނީ ކީއްކުރަންތޯ؟ ގާނޫނުން މަސްވެރިންނަށް ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެއް އުފަން މިރި ތެއިްއޒަތް

ނުދޭތާ. މަސްދުވަސް ވެއްޖެ  3މަސްވެރިން ބާނާ މަސްކޮޅުގެ ލާރި މިފްކޯއަށް މަސްގަނެފައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 

ތިބީ އަޑުއަހަން. އަުޅގަނުޑ  . އެ މަސްވެރިން އެހުންމީ ވާހަކަ ބުނި އެ  އަޅުގަނޑު ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ދިޔައިމާ އެ

ހުރިހާ  އެއީ ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ނެތީ މަސްވެރި މީހާ ބާނާ މަސްކޮޅަށް ލާރިދޭންތޯ؟ މި  ؛މިކަހަލަހިތާމަކުރަން 

 މަސް  ތިން ،މަސް ބިލުން ގެރެންޓީކުރަން އެބަޖެހޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު އަޅުގަނުޑމެން ދެމި ކަންކަން 

ހުރިހާ މަސްވެރިން  .މަހަށްއަމިއްލަައށް އަނެއްކާ ތެޔޮ އަަޅިއގެން  ،ުރގައި ބާނާ މަސްކޮޅަށް ލާރި ނުދީއިވެގެން ދާ

ގާނޫނު  ،މި މަޖިލީހުން ރެގިޔުލޭޓުކޮށް ؛ލޭޓުކުރަންޖެހޭއު. އެއީ ދެއްޯތ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ރެގި އެތިބީ ހުއްޓިފަ

ލޭުޓކޮށްގެެނއް ނުވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން އުނޑުެމން އޯވަރ ެރގިގަނީ. އަޅު ހެޖެބައި ރަނގަޅުކުރަން ހަދާއިރުގައި މި

ހަމަ މިސާލެއް  .ގޮތުން ގެ މިސާލެއް ؛ކުރަންމިހާރު ވަކި ތަންތަނަށް ޑަިއވިންގ ؛ކުރަމުން ،ރެގިޔުލޭޓުކުރަމުން

ޞަ އްކުރަންޖެހޭ ޚާގއަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ. ހަމަ މި ބިލުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ. ޑަިއވިން

ގޮތުން ވަކި ތަންތަނަށް  ގެެއއް ނުކުރެވޭ. އަްއޑޫ އަތޮުޅގައި މިސާލެއް ތަނަކަށް ޑައިވިން އެ  ،ވީތަންތަނަށް އެއީ ހިމާޔަތް

ޖެހެނީ؟ ތަންތަން ހިމާޔަތްކުރިއްޔޯ. ދެން ކޮންތާކަށްޯތ ޑައިވިންކުރަން ދާން ޑަިއވިންކުރުން މިހާރު މަނާވެއްޖެ. އެއީ އެ

ބަލަން.  ހިނީ. ފެހުރިއްސާއި ދެްނވެްސ ހުންނަ އެްއޗެދަ ންވެގެން ޑަިއވިންއަްށ މިލަބަ  ހުންނަ ދިރުން ކަނޑުަގއި

އުޅެނީ. މަސްެވރިކަމުގެ ސިނާޢަތުަގއި ުއޅޭ  މަސްބާނަން އަޅުގަނޑުމެން ޮދށިން މަސްވެރިކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި

. އްއުމެޤަިކ މޫސުމީ މަސްވެރި  ވަން ކުރުމުގެ ސަބަބުންނުވޭ. ެއއީ ދޮށީގެ މަްސވެރިކަ  މީހާ ދުވަހަކު ތަނަވަހެއް

 މަށް މުއްތިކުރު ގުފުރާދުވަހަކު މަހަށް ދާން ެއބަޖެހޭ.  އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތާއުުމރު މަސްވެރިކަުމގައި އުޅެން. ކޮންމެ

 އް ފަހަރުގައި އެކަމެ. މިހާރު ންސް ދީފަޓަކައި. ދެން ސަރުކާރުތަކުްނ އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ދެތިން ބަޔަކަށް ލައިސަ

މަްސވެރިންނަކީ  ިއ،ރިޒަމާ އެްއގޮތަށް ޮބޑުތަނުން ހުޅުވާލައަތި ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މަސްވެިރކަން ހަމަ ޓު ނެ

ަމސްވެރިންެގ ޙައްޤުަތއް މި ާގނޫނުގައި އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން  ،ގޮތުަގއި ހަމަޖެހި ގެވެސް އެީއ ަވޒީފާ އަާދކުރާ ަބއެއް 

ދަްއކާ ވާަހކައަށް ބަަލއިެގްނ  އި އަދި ައޅުގަނޑު މިޔާލާގަ މާވެގެންދާއިުރ ކޮމިޓީ މަރުޙަމި ބިލު ފަރު

އުޅޭ މަްއސަލައަކީ  ިމހާރު ރާއްޖެއަށް ދިމާެވގެްނ މި .ޑިަޒއިންކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ، ބެއްޔަސް މަށްރިޒައަޓުނުަދނީ. ކުރިއަށްރިތައް ޭލޓުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ވިޔަފާއުއަޅުގަނޑުމެން އޯވަރ ެރގި

 ައޅުގަނޑުމެންގެ... ،ކަމަށް ބެްއޔަސްއެއީ އަދި މަސްވެރި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ެކޔޮދޫ އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްޤާސިމަ ޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޤާސިމް ންއިޙުސަ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ގަރާަރކަށް މަސްވެިރކަމާ  5ތަނުަގިއ  ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މީގެ ުދަވސްކޮޅެއް ކުރިން މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 މަގުމަތީގައި މި ދިޔައިން. މިހާރު މިއޮތީ ބިލެއް ހެދުމުގެ، ގާނޫނެްއ ހެދުމުގެބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން

އަށް އަދި ވީތީވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތަނަށް އައިސްފަ. ސަރުކާރުްނ މި ބިލު ހުށަހެޅުއް  ބިލު މިމަސްވެރިކަމުގެ

ދެއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ ވެސް އަުޅގަނޑު ޝުކުުރ އި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަށް ެވސް އަދި މި ބިލު ހުށަހަޅަ

ޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ހަދާ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެްނ އޮފް ، މިތާނގައި ދެްއކި ވާހަކައަކީ ދަންނަވަން. ެއއީ ައޅުގަނުޑމެން

 ،އުޅޭ މަސައްކަތަކީ ފެކްޓްރީ ހަދާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން ކުަރން މިގޭދޮށު މަސް ،ކި ވާހަކަައކީމިތާނގައި ދެއް

ާވހަކަތައް ދެްއކި ދުަވސްވަުރ  ން މިއަގު ހޯަދއިދޭންެވގެން ކުރާ މަަސއްކަްތތަކެއް. އަުޅގަނޑުމެމަސްވެރިންނަށް ހަމަ

 ؛މަނިކުފާނު ،ލާއިއަހަ ގައިނައިން އަުޅގަނޑު ކަިއރީގި ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑާ ދިމާވާ މަސްވެރިން ވަަރށްއި

ވާހަކަ އަޑުއިވޭީތ  ހަމައެކަނި މި ،މަސްވެރިންނާ ހެދި ހާދަވަރެއް އެބަހުރެއޭ. އަޅުގަނޑު ުސވާލެއް ކުރިައކީ ނޫން

ައޅުގަނަޑކީ ވެސް މަސްވެިރ  .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްނޫން ވެސް ބޭނުމެއް ލީ. ކޮންމެހެން ޖަވާބެއްއިވަދަންނަ

އަތޮަޅކީ ބޮުޑ އަޮތޅެއް.  ވ. ؛އަތޮޅު  ވ. .މަސްެވރިއެްއގެ ދަިރއެއް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ،އަކަްށ އުފަންއިލާޢާ

ަރއީސް.  ްނތިހާއަށް ރަނގަޅު އަތޮޅެއް ިއނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރިމަސްވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ވައްތަެރއްގެ މަްސވެރިކަުމގެ ހަމަ އި

ވެސް ހަމަ  މަތީގައި ހެދުމުގެ ބަދަލުަގއި އެްއަގމުގައި ހަދާލަންޓްފޯމް ކަނޑުޕްލެ ށި އެއީ ހަމަޮބޑުފުތެޔޮއްއަތޮުޅގެ ފޮ ވ.

ރަނގަޅަށް އަުޅގަނުޑ  ރަށްލެވޭނީ. މަނިކުާފނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވައިރަނގަޅު ރަށެކޭ އަުޅގަނޑަްށ ދަންނަވަ

ހަމަ ފައްކާ ޕޮއިންޓެއް އިނގޭޯތ.  ކަމަށްމިއީ ދެ މޫސުމުގެ މަސްވެރި ،މުލިސް. އަދި ފޮއްތެޔޮވެ މިދައްކާ ރަށުގެ ވާަހކަ

އަިދ  ،ކަންނެީލގެ އަދި އިުރވައި ޫމސުމުގައި ،މަހުގެ މަސްވެރިކަންހުޅަނުގ މޫސުމުގައި ކަޅުބިލަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،އި އަޅަދާ ޓެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން. ފަޅު ަކއިރީަގއި ވެްސ ވަރަްށ ރަނގަޅު މަްސވެރި ޮޕއިން އަށް ވާލިއޮއި 

އަތޮަޅކީ މީގެުކރީގައި ފަރުމަހަށް ވަރަށް  ހެުދމުގެ ސަބަބުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވ.އިައޅަމަތީގައި ދާއަދި ފަޅު

 ވަޑަިއގެން ފަރުމަހުގެ ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަށް ތޮޅުންމަޝްހޫރު އަދި މި އޭރިޔާއިްނ ވެސް އަދި މާލެ އަ

ދާއެޅުްނ  މަތީަގއިިއ އަދި ފަޅުޔާ ތޮޅެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަްނ. އެގޮތުން ފަރު ކައިީރގަގެންދާ އަމަސްވެރިކަން ކުރަމުން 

ޮބޑު  ކަމަށް ވެްސ ވަރަށްހުގެ މަސްެވރިމި ގާނޫނުން މަނާކުރެިވގެންދާީތވެ، ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅަގނޑު ހިތުން ފަރުމަ

 ؛ވެސް މި ގާނޫނުގައި މަނާކުރާ  ެއއީ ،އެޅުންދާނކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ލާ ކުރިއެރުމެއް ލިިބގެންދާނެ
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ބޭފުޅުން ބާނާ  އި މަންފާ ހަމަގޮތުަގއި އަދި އެޔާއުޅޭ ކަމަކީ މަސްވެރިންނަށް މީގެ ލާބަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މި

ން ބޭރުންނާއި އަދި ރާއްެޖައށް އަންނަ ބޯޓުފަހަރު ވެްސ ލެވޭނެ ގޮތަށް ރާއްެޖއިއިއަުގަގއި ިވއްކަ މަމަސްކޮޅު ހަ

ދާއިރު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި ގާނޫނު ހެިދެގން ،ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލުން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ރިއަށް ކު

ުއޅޭ އެބަ ވުމެއްވަސް ކުަޑކުަޑ ނުތަނަ  ަރއީސް، ނަމަވެސް ައޅުގަނޑުގެ ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ލެންސާ ބެހޭ ނިޒާމު. މީގައި އުސަރވި  ،ރކުރުމާއި ޮކންޓްރޯލުކުރުމަށް. އެއީ މޮނިޓަަގއި ވަނަ ބާބު 9މި ބިލުގެ 

ނަށް ުޅގަނޑުމެންތާނގައި އަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަަބދަކު ޯއގާތެރި ސަރުކާެރއް ނޯންނާނޭ. އެއީ ވޭތުވެިދޔަ

ތަްނކޮޅެްއ  ،ށްިއރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިކަން މިގޮތައިލާ ގަނޑުމެން ބަލަދިމާވެފައި ހުރި ކަންަތއްތަަކށް އަޅު 

 ފާސްކުރުން މިހެން އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އިސަރޭވކުރުމާއި މޮނިޓަރކުރުމާއި އަދި ތަންތަން ބަލަ ވަރުގަަދކޮށް

ތަން އައިސްދާނޭ.  ދާ ފަހަރެއްގައި ނަގާރަށް މި ގާނޫނު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިހަފަ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބައެއް

ނޑު އެދެްނ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ވިސްނުން ބަހައްޓަވަިއގެން ކޮމިޓީން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފަހަރަށް  ބަެއއް އްޔާދުކުރަން. ެއއީ އެހެންނޫނިމަސައްކަތްކުަރއްާވއިރު ިމއަްށ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަަމށް އުއްމީ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ،ން ވެސް ހިނގައިދާެނތީވެތަ ދި އޭަނގެ މުދާކޮޅު ނެިތެގންދާއަންނަ މީހާގެ މަސްކޮާޅިއ އަރުޅި

 ސް. ހަމަ މިވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ިއއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  އަރުވަނީއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 .ސަނީފްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބެލެހެއްޓުމަްށ  އިހިރާްއޖޭގައި ހިންގަ ރިކަމުގެ ގާނޫނު ދިވެމަސްވެ ،މިކަމުަގއި ހުރި ،`. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ހުރި މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުްނ، ފާހަަގވުމުގެ ގޮތުްނ އަސްލު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަުރކާރުން ވެސް މިފަދަ ބިލެްއ 

 މި ހުށަހެޅުއްވީ. އަދިމަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  އިލައްވަފާޢު ޝިއިތުރަށް ފަރުމާކޮށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ފަރުމާކޮށް

ގެންނަ މިންވަރު. ކަމަށް މިކަން ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑުމެްނގެ ސަމާލު

 އިންޖީނުފުރަތަމަ  އެންމެ އިއެއީ މިކަުމގަިއ ހުރި މުހިންމުކަން. އަުޅގަނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަ

ވެިރކަމުގަޭއ. އޭގެފަހުން ަރއީސް މައުޫމނުގެ ޒަޢާމަތުަގއި ާރއްޖޭގެ  ރުގެޞި އިބްާރހީމް ނާއެޅިގެންިދޔައީ ަރއީސް

ންނަ ތަފާތު ފަރުމާއަކަށް ޖަޕާނުގެ އޮ އިކޮށްފަފަހަތުގައި ޑިަޒއިން އި،ފިލާަގނޑާއޭ ކިޔަ ދެކުނާއި އުތުރަށް ބޮޑު

އެ ދޯނި ދުްއވުުމގެ  ،ކީށް ދުްއވި އެްއ ދޯްނޏަ. ީމގެތެރެއިްނ ދެކުނަބަނދެވުނުެއކީަގއި ެދ ދޯންޏެއް  އެހީތެރިކަމާ
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މަްސވެރިކަމުެގ  ،ކަމަށް ވިޔަސް  ނަނުހުން އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާންނަސީބު އަުޅގަނޑުމެންެގ ެވސް ޭގގަިއ ލިބުނީމާ 

 ،ތައް ިޑޒައިްނކުރުމާއިބުްނ ދޯނިގެންދިޔަ ޮގތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެްސ އިނގޭ. އެހެންވުުމގެ ސަބަޞިނާޢަތް ކުރިއަށް 

މަްސ  ،ކަންތައް ދިޔަީއ ޒަމާނުއްސުރެ ބަދަލުވަމުން، ތަރުތީބުވަމުން. އެގޮތުން ޭގގައި މަސް ެކއްކުާމއި މި ،ބަނުމާއި

ން އެމުނެމުން އައީ. އެޮގތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުަޑއިރު ތަކުެވސް ދިޔައީ އޭުރަގއި އޮތް ތަރުތީބު  ަތއްމިކަންތައް ،ގަތުމާ

 5ގަނޑުމެން ގަންނަން ޅުއަ މާއެްއޗެހިތަކުގެ ގެނައިގައި ަކއްަކިއގެން ގޭ ގޭ  ،މަސް ކިލޯއަކަށް ،ހުރޭނދާންއަޅުގަނޑު ހަ

 12އުމުރުން  ގެއަޅުގަނޑު ،ހުރިއަހަރު ކުީރަގއި އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަ 30މީގެ  ،ރުފިޔާއަށް. އެންމެ މަތީ ައގަކީ 

ލޮނުގައި  ،ިފޔާއަށް މަސް ކިލޯެއއް ގަތް ަހނދާން. މި ބުނަނީރު 5މެން ގޭަގއި ހުރި އަޅުގަނޑުއަހަރުަގއި ހަނދާން އެބަ

އަންހެންވެިރން، ގޭަގއި އިންނަ އަންހެން މީހާ މަސް މި ގަންނަނީ.  މާގޮތަށް ގެނައިހުރި ކައްަކިއގެން ނުހިއްކާ 

މާލެ  ،އި ގޯންޏަށް ައޅަގޯނި އި ަލއްވަ  ހުރިާހ ކަމެއް ކޮށް، ދަރިން އި،ގަނެފައި ފިރިހެން މީހާ އަންނައިރަށް ޭގގައި ިހއްކަ 

އަުޅގަނޑުމެން މަސް  އީ.ދިޔަހިނގަމުން ކަން ހަމަޖެހިފައި ހުންނަ ވާހަކަ. ތަރުީތބުތަކަކުން ކަން  ތައް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު

އްތައް. މިކަން މިއީ ތަޖުރިބާ ހޯދަންޖެހޭ ކަންތަ ؛ކަންތައްަތއް ުކރާ ވާހަކަ ަގއިގޭދޮށު ،ދައްާކިއރު ފެކްޓްރީ ހިންގާ ވާހަކަ

 ،ބަލާއިރު މިއަދު މަސްވެރިކަން ބަދަލުވެެގން އައި މިންވަރު ،ލާއިރުތުން ބަގޮއެ .ލުވަމުން އަންނަނީ ކޮންގޮތަކުންތޯބަދަ

ތިނަދޫގައި ދުނިޔޭގައި ދޮީށގެ މަސްވެރިަކމުން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްެގ  ، ޚާއްޞަކޮށް ގދ.ވެ މަސްވެރި ދޯނިތައް ބޮޑެތި

. ތީއިމުކޮށްފައި މި އޮޤާދުވަސްެތރޭގައި ބޭނުމުގެ ރެޯކޑު ެވސް  ޓަނު ެއއް 42 ؛ޑު ވެސް މަސް ބޭނުމުގެ ރެކޯ

ށް ކައްދުތަހައަޅުގަނޑުމެން ޚާއްަޞކޮށް ެދކުނުގަިއ މި ކުރާ މަްސވެރިކަަމކީ ތަފާތު މަސްވެރިކަެމއް. ާރއްޖޭގެ އެކި ސަރަ

 އިޚާއްޞަކޮށް ދެކުުނގަ ކަންމަސްވެރި ކަން. ަކޅުބިލަ ދޮށީގެ މަސްވެރިތީދެކުނަށް މި އޮ ،މަސްވެރިކަން ބެހިގެންދާއިރު 

އްދަީކ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ރަށް. ިމ ހަމި ސަރަ ،ފުަވއްމުލަކާ ،ހުވަދު އަޮތޅާއި  ،ައއްުޑ އަތޮާޅއި .ކުރަނީ

 ،ކީ މަސްވެރިކަމަށް ައއި ބަދަލުތަކުގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑު މި ބިލުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަ 

މިއަދު ެއއީ ީއ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަްނޖެހޭ ކަމެއް. މި  ؛މެދު ހަމަޖައްސާނެ ގޮތްތަކާ ޕެންޝަނުގެ ކަންތައް 

މަސްވެރިކަމަށް ބިދޭސީން އެ  ،ދަނީ ބިދޭސީން މި  ވަރަކަށް ބިދޭސީން ެއބަދޭ. 12 ،ދާއިރު ދިވެހިން 3ދޯންޏަކުން 

ބިދޭސީންނެއް  ގެން ތިބޭބިކުރާ އެްއެވސް މިންގަނޑަކުން ހުއްަދއެއް ލިދަހުއް ގާނޫނު ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޯނިތަކުން މި

ދަނީ ކިހިނެއް ބަދަލުވެގެންތޯ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަން  މި ނޫން. އޭގެ މާނައަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އާމްދަނީ

ތެރޭގައި  ގެމަސްވެރިކަމު ިހންޔާ ދިވެއްވަރަކަށް ބިދޭސީން ތިބޭ ކަމަށް ވެއްޖެ 14، 12ކޮންމެ ދޯންޏެއްގައި ޖެހޭ. އެބަ

ިދވެހި ފިރިހެނަކު  ؟ކުންނަނީ ކިިހނެއްތޯއޭއަޅަން ނިދޮށި ުމގައި ދިވެިހ އަންހެނުން މަސްވެރިކަ ،ކިހިނެއްތޯއޭ  .ނެނޫޅޭ

 ދެން ޚާއްޞަކޮށް  ؟ކިހިނެއްޯތއޭ މިކަން ކުރާނީ ،އަޅަން ނުނިކުމެގެން. އުޅޭއިރު އުޅެނީ މަސްވެިރކަމަށް ދޮށި ވެސް މި

ކޮށްފިއްޔާ އެ ދޯންޏަކުން ދުވަހު އެ މީހާ މަސްވެރިކަންމަސް 6 ،ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތެއް ގެބޭންކު

 މީހާ އަމިއްލައަށް ދޭ ޕެންޝަން ސްކީމަށް އެ 7%ޖެހޭ. ލިޔުމެއް ލިބިގެން، ލޯނު ލިބޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެހެން އެބަ
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އެ ަމލީ ސިފައެްއ ނާންނާނެ. ޢަ ށްމިހެން ލިޔެވިދާނެ. މިއަ ގައި . ބިލު ގޮތަށް އޮތުަމކީ މިީއ މިކަން ކުރާނެ ގޮެތއް ނޫން

 7ޕެންޝަން ސްކީމަށް %މަނަލޭ ޖަހާފއި އޮންނަ އުސޫލުން  ޓް ބުއިންސިނގިރޭހޮޓާތަުކގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ށް ދިޔަިއއްާޔ ހައެީއ ެއއް ުދވަހު ެއއް ދޯނިން މަމިއީ ކުެރވޭނެ ކަެމއް ނޫން.  ކު އެކަމަދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެވިދާނެ. 

ކުރެވޭ އްޔާ އޭނަ މަހަށް ނުގޮސް ހުރެދާނެ. މޮނިޓަރވެއްޖެ މީހާ އަނެއް ދޯނިން ދާނީ. އޭނަ ބޭނުން  އަނެއް ދުވަހު އެ

ެއކީަގއި މޭޒުތަުކަގއި ތިެބގެން  މަްސވެރިންނާ، އިމިކަން ވަރަށް ފުންކޮްށ ވިސްނަ ނިޒާމަކީ ވަރަްށ އުނަދގޫ ނިާޒމެއް. 

 ޕެންޝަނަށް ؛ޕެްނޝަން ސްކީމު ތްއޮ ޚާއްޞަކޮށް މި .ންނޫ ިމއީ ކުެރވޭނެ ކަެމއް ދިރާސާކޮށްގެން ނޫނިްއޔާ

ީކގަިއ ނޫނިއްާޔ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެ  އަކީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ 7ނަގާ %

ާޔއަށް އޮްތ ރުފި 3 ވެރިަކމުގައި ެއއީ ރަީއސް މައުމޫްނގެ. އަެގއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަހަށް ހަމައަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ިދޔައީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދުށް އެންެމ ބަދަުލވެގެންގަިއ ރައީސް ނަޝީދުެގ ވެިރކަމުގައި  2008 ،ކަމުގަިއ ިވޔަސް

 މިއަުދ... ،ނަމަވެސްބޮޑު އަގަްށ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދިއްދޫ ދާިއރާގެއަރުވަނީ މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ށް.ވަޙީދަهللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ކަންކަްނ އެގެންނަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ކަންކަން މި މަޖިލީހަށް މި

ހެއް ކަރުދާ 19ންވާތީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ޤީ ކުރެވޭނެަކން ޔައަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ،ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރީ  ެރއިން އެންމެ މުހިންމު އެއްހަމައަށް ހުށަހެިޅން. އޭގެތެ ރައްޔިތުންނާ

ްއކަތް ައޅުގަނޑުމެން ފަށައިގަެނގެން މިހާރު ުދމުގެ މަސައިންސާފު ހޯ .އިންސާފު ހޯދުން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

ހަމަ މާނައިގައި އެބަ ހިނާގ. ޖޭ.އެސް.ީސގެ މަސައްކަތް ފުރިދާއިުރަގއި އެ މަސައްަކތް ވަރަށް ބާރަށް އެބަދޭ. ކުރިއަށް

  އެބަދޭ. އަދި އެވަމުންާޔދަޢިއެބަ ން ވަިކކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ވަޒީފާތައް ހަމައެއާެއކުަގއި ނުޙައްޤުން ަވޒީފާތަކު

އް ގެއްލިަފއިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަ  ބޯހިާޔވަހިކަމުގެ ޙައްޤުަތއް .މަސައްކަތް ބާރަށް އެބަ ހިނގާ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދިއްދޫގެ ރަްއޔިތުން އީދުގެ ަބންދުގެ ކުރިން ކައުންސިުލ ކުރޭ. ދިނުމަށް ޓަކައި ވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްހޯދައި

މި ސަރުކާރުން އެ ަރއްޔިތުްނެގ  ،ންޤީދިނުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަނޑަށް ޔަލީ އެ ޙަްއޤުތައް ހޯދައިއިއި ޮގވަކުރިމަތީގަ

ކުާރ ިއއްޔެ ިދއްދޫެގ ުޒވާނުން، ިރސޯޓުތަކުަގއި މަަސއްކަތް .ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިންކަ ޙައްޤުތައް ވެްސ ހޯދައިދޭނެ

. ށްމަދިޔުެއ ފާސްެވގެންގެެނސް، ގެ ބިލު އަވަހަށް މި މަޖިލީހަށް ޒުވާނުން އެދުނީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިނިމަމް ވޭޖު
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އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ކަތް ބާރަްށ ކުިރއަށްދާ ވާހަކަ. ވިދާޅުވަނީ ެއ މަސައް އިކޮނަިމކް މިނިސްޓަރު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ްއޔާ ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ކޮމިީޓގެ މިއަހަރު ތެރޭގައި އެ ބިލު ިމ މަޖިލީހަށް ވަންނާނެ. އެކަމަށް ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރި

ޔާ މި މަސައްކަތް ރިއަށްދޭ. އިރާދަކުރެްއވިއް މަސައްކަތް ވެސް ބާރަށް އެބަ ހިނގާ. އެ ބައްދަލުވުންތައް އެބަ ބާރަށް ކު

ިސޔާސަުތެގ  އަޅުގަނޑުމެންގެ .ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މި މަޖިލީހުން ކުރާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަހަްށ  ތިޞާދުގައި ައޅުަގނޑުމެން ކަނޑައެޅީއިޤްނޫ ތިާޞދު. އިޤް ނޫ ،ކަމަކީ ންމެ މުހިންމު އެއްގައި ހިމެނޭ އެތެރޭ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަުކގަިއ  ،އޭގެތެޭރގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑަައޅާފަިއ ހުރި ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެެރިއންއަގު ހޯދުން. ހަމަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ؛ފެކްޓްރީކަންނެލި ޖަގަހަ، ގޭދޮށު މަސްސް ދޯިނ، މަވެހި ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ބޭރުެގ މާރުކޭޓު ދި

ތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތިޞާދުަގއި މުހިންމު ކަންކަން. އިޤްމިކަންކަމަކީ ދިވެހި އިޤްރައީސް، 

ޓަކައި ކުރަން ލިބުމަށްހަމަ ގޮތެއްަގއި ނާޢަތުގެ ަފއިދާ ެއ މަސްވެރިންނަށް ފުރިސިއަދި ާޚއްޞަކޮށް ަމސްވެރި ކަންކަން. 

ދައްކަނީ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަ .އްޒަތްތެރި ރައީސްއި މަޖުބޫރުވެފައި ހުރި ކަންކަން.

ދޭ. ބިލަށް. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މި ހުށަހެޅި ބިލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި ަކންކަން ހާސިލުވެގެން އެބަ

އްޤުތަކެްއ ރަްއކާެތރިވެގެންދާނެ ގޮތަށް މި ބިލު ގޮތަށް މަސްވެރިްނެގ ގިނަ ޙަ  ހަމައެއާެއކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެދޭ

 ހެިދގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ  އެއްޖިސްޓްރީމަްސވެރިންގެ ރަ  .ފަރުމާވެގެންދާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ަގއި ހަދަިއގެން، މި ޤައުމު ެއއް ޖިސްޓްރީމަސްވެރިންެގ ރަ  ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ހަދަން.މަސްވެރިން މި ޤައުުމގަިއ މުހިންމު

ަބދަލުވެގެންދަނީ ައޅުގަނޑުމެްނ އެްއ ދޯނިން އަނެއް ދޯްނޏަށް ބަދަލުވެގެންދާއިުރގައި  ން ެވސްަގއި މަްސވެރިއެއާެއކުހަމަ

ބަދަލުވާ އުސޫލުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވާނެ ކަމެްއ ހަމަ ވަޒީފާ އަދާކުާރއިރުަގއި އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް 

ގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންަނށް އޭރުގައި ނުވާނެ ކަމަށް  2008ދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ކުރީގައި ވެްސ، ނެތް. އިރާ

 ،ސްާއަވގެންދިޔަން ގެންދިޔައީ. ަބއެއް ބޭފުޅުންނަްށ އެކަންކަބުނި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނުޑމެން އޭރުގައި ވެސް ކުރަމުން 

 ގައި ޕެންޝަން ފަންުޑގައި ަބއިވެިރވި މަސްވެރިން ކަމެއް ނޫން. ހަމައެާއއެކު މިއީ ނުުކރެވޭނެ ކަން ކަށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

ަތކުަގއި ވެސް މަްސވެރިން އި އެހެނިހެން ސްކީމުޔާތަކުގަ ާއެއކުަގއި ހައުސިްނގ ްސކީމުއެ ވެސް ކުރެވޭނެ. ހަމަ

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްެދޭވނެ. ކާތެރިްށގެްނ ހަމަ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ެއ ޙައްޤުތައް ރައްއަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިކޮ

މަނިކުފާނު ވަރަށް ބޮޑަށް ިރސޯޓު މުަވއްޒަފުންެގ ޙައްޤުަތކުަގއި ވަކާލާތުކުރޭ. އެ ުމަވއްޒަފުން މިއަދު އެދޭ އެ 

ވެރިކަމުގެ ބިލުަގއި ކަނަޑއެޅޭ ަޙއްޤުތައް ހަމަ  މަސްން މިޤީ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަ މާނައިަގިއ ލިބުމަށް. އަޅުގަނޑަށް ޔަ

އެ މުވަްއޒަފުންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކޮށްދޭނީ ވެސް ައޅުގަނުޑމެން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެ  ،ޔަތްކުރެވޭ އުސޫލުންހިމާ

ގެންދާނެ. ަރއްކާކުެރވި  ރަިއގެ ބިުލ އަންނައިުރގައި ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އެ ޙައްޤުަތްއ ވެސްޖޫއު ؛ޙައްޤުތައް

އެކަން ނުކުރި މީހުން ފަދައިން އެކަން ނުކޮށްދާނެ ބައެއް ، ބުނެ އައިސްމޭ ޅުގަނޑުމެންނަކީ ރިސޯޓު ހިއްސާ ދޭނައަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ނޫން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެ ަޙއްޤުތައް އަޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ.
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  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތުން

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ސަލީމަ އަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

މަލުކުރަމުންދާ މަސްވެރިކަމާ ޢަ  ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންވަނަ އަހަުރން 1987އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދަނީ. މި އެުކގައި ބިެލއް މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން އަަހރު ފަހުން ވަރަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކަކާ 32ބެހޭ ގާނޫނަށް އޭގެ 

ންދާނެކަމުެގ ްއ ފެނިގެފަހު، ިތޔާިގ ކުރިމަގެ އަހަރަށް 7ފަސް ނަރޮނގުްނ ފެނުނު ހަ މެންނަށް މަސްވެރިަކމުގެއަޅުގަނޑު

ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން  ،އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ  .ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މީދު މިއަދު އާެވގެން މިއްއު

 10ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނި. ހާހަށް އިތުރު 15މަސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ވަޢުދުތަކެްއވި. މަސްވެރިންެގ ފްލީޓް 

ހާސް ރުިފޔާއަށް  10ކު އުފައްދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނި. މަސްވެރިންެގ އާމްދަނީ ަމހަހާސް ޒުވާްނ މަސްވެރިްނ 

އަުޅގަނުޑ ހާސް ލިޭބނެ ކަމަށް ބުނި.  10 ؛ެއއީ މަްޝހޫރު ވަޢުދެއް ،އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނި. ެބޔަސް ނުބެޔަސް 

މިއިން ެއްއެވސް ކަމެއް ހާސިލުނުވާކަން.  ދު އެއްެޗއް ދަންނަވާކަށް. ދިވެހި މަސްވެރިން ހެކިވޭމެ ނެތިން މީގެ ނަތީޖާއާ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެގޮތަށް ކަންކުރާ ބަެއއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ވަޢުދެްއވުމަށް ފަހުގައި އެ ވަޢުދު ފުއްދޭެނ 

ލަ އެ ވަޢުދުތަކުަގިއ ޖައްސަިއގެން މަސައްކަތް ، އަދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް ާގނޫނީ ކުއިހުރިހާ މަގުތަކެއް ހޯދަ

ގޮތުަގއި  ގެމަސްވެރިކަމުެގ ވަޢުދުަތއް ފުއްދުމުގެ ގޮތުން އެޅޭ ުމހިންމު ފިޔަވަޅެއް  ،އަްށގެންދާ ބައެްއ. އެހެންަކމުންކުރި

ތްވާ މުރާލި ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް އެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަ ،މިއަދު މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދާތީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ނަމުގައި 

ދެްއވި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިކާރަށާިއ އަދި ބިލު ުހށަހަޅުއްވަ މަސްވެރިންގެ ނަުމގައި ިދވެިހ ސަރު

އޮތް މަސައްކަތަކީ ބިުލ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގިއ މި .ދަންނަވަްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު

ލިިބގެންދާކަްނ  ތައްއްލުޙަމައްސަލަތަކަކަށް   މަސައްކަތް. މި ބިުލގައި ވަަރށް މުހިންމުއިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ

ލުމުަގއި ކުރެވިަފއިާވކަން ވެސް ައޅުގަނުޑ އިވަަރށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ބިލު އެކުލަވަ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.

ތައްތަކެއް އި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރަްނ ހުރި ގިނަ ކަންއެުކަގއި ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކަފާހަގަކުރަން. އެއާ 

މި ބިލުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ހުރި މަސްވެރިކަމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަްއ ހަގަކުރަން. އަދި ހުރިކަން ވެސް އަުޅގަނޑު ފާ

ކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަްށ މަސްވެރިކަން މެނޭޖުރާއްޖޭަގއި ބަންދުެވގެންދާނެ. ދިވެހި ކަނޑުތައް ިދވެހިންނަށް ލިބިގެންދާނެ. 

ން ކޮންމެ ކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމަްށ، މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ހެދިގެންދާނެ. މިއި ގިނަ މުހިންމު ތަފާތު

ހަަގކޮށްލަން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް ަޓކައި ވަރަށް މުހިންމު ކަންތަްއތައް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެެކން. އަޅުގަނޑު ފާ



17 

 

އި މަްސވެރިންނާއި އޮިޑވެިރންގެ ޙައްޤުތައް ހޯަދއިދިނުން ގެ ތެޭރގަޞަދުތަކުބޭނުންވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބިލުގެ މަޤް

ނާޢަތުގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ ސިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަނޑައެިޅ، ބަޔާްނވެ، ލިޔަްނޖެހޭނެ. 

ގެ ަޙއްޤުތަކަީކ ިޑވެރިންދާިއރުގައި މިހާތަނަށް މަސްވެިރންގެ ޙައްޤުތަަކކީ ކޮަބއިކަން، އޮމަސްވެރިކަން ބަލަމުންގެން

އެންމެ ފަތިހާ  ،ގުމެއްގެ ތެރޭގައި. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެްނމެ އަވަހަށްނކޮބައިކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އޮންނަނީ ނޭ

ށް ވަންނަ މީހުންނަކީ ވަޒީާފއެްއ އަދާުކާރ ވަޒީާފއަށް ނިކުންނަ މީހުން، އެންމެ ލަހުން ވަޒީފާ ިނންމާފައި ގެއަ

 މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ފައެްއގައި ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. އެއީ ދިވެހި މަސްވެިރންބައެއްކަން ރަސްމީ ސި

 ،ކުރާ ކަަމކީމީދުއްެއކުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް އު  މި ބިލާ ،ންކަމުންެއހެގެންދިޔަ ގޮތަކީ. ކުރަމުން

އި ބަަލއިަގނެވޭ ަވޒީފާެއއްގެ ގޮުތގަިއ ވެހިރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަސްވެރިކަމަކީ ަރސްމީ ސިފައެްއގަދި

ކުރަން. އެުކަގއި މަސްވެރިންނަށް ގިނަ ަޙއްޤުތަކެްއ ލިބިގެންދާނެ ކަަމށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުއެއާ ދިޔުން. ހަމަޖެހިގެން

ހޭނެކަން ޖެހޭ. އަދި އެ ދަފްަތރު ތައްޔާރުކުރަންޖެން އެބަވެލެ އިއްޖޭަގއި ެއކުލަވަ ރާ ދިވެހިމަސްވެރިންގެ ރަސްމީ ދަފްތަެރއް 

އޭނަ މަހަށްދާ  ،ކުރާ ގޮުތގައި މަސްވެިރާޔގެ އޮފީހަކީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުބަ އޮންނަންޖެހޭމި ބިލުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ

ންޖެހޭނެ. އޭނަގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްަތއް އޮންނަ ކުެރވޭނެ ގޮތްަތެކއްަވޒީފާ ސުޕަރވަިއޒް ،އޮޑި. އެހެންކަމުން

އެ ސަލާުމގެ ަކންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަމެޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ.  ،ޗުއްީޓާއއި ،ޖޫރަާއއި. ލިބޭ އުއޮންނަންޖެހޭނެ

ަޓކަިއ  ޙައްޤުތައް މަްސވެރިާޔއަށް ިލބެންޖެހޭނެ. އަދި ވަކިން ާޚްއޞަކޮށް މަސްވެިރޔާެގ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް

ިމީއ  .ސް ބަޔާންވެަފއި އޮންނަންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީފަހަރުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ކަންކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށްމަސްއޮޑި

ެއނދުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަުހ ފަސޭހަ މަސައްކަތެއް ނޫން. ކިތަންމެ މަސްވެރިންނަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބި، ބަލި

ކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އްކަތުގެ މާޙައުލުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިއޭނަެގ މަސަ ޖެހިފައި އެބަވޭއޮންނަން

ވަރަށް  ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. ޕެންޝަން ސްކީމު ަކންއިން އެކަންޢާރީޛަ ގެކުރަނީ ިމ ބިލުމީދުއްއަޅުގަނޑު އު

ެލވި، މަސްވެރިންަނށް ޕެންޝަން ލިބޭނެ މަގުތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ އިޕެންޝަން ސްކީމެއް އެކުަލވަމުހިންމު. 

ވީ  ންމަސްވެރިންގެ ައގު ަވޒަންކުރުން އެއީ މި ސަރުކާރުގެ މޮޓޯައީކ. އެއީ މި ސަރުކާރުހޭނެ. ތެރެއިން ހޯދަންޖެ

ރުވެރި، ފަޚުރުެވރި މަސްވެރިޔާ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ގެނައި ކޮންސެޕްޓެްއ. އޭގެތެެރއިން މަސްވެރިކަަމީކ ޚުފަވަޢުދަކީ. 

ކަން މި ބިލުން ހިނެއް، އެ މަަސއްކަތް ފަޚުރިވެިރަވނީ ކިއި ފަޚުރުވެރި މަސައްކަެތއް ކަަމށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއަޅަ

އެހެންވީމާ، މަސްވެރިކަުމން މަސްވެރިޔާއަށް ލިބޭ މަންފާތަކާއި ޙައްޤުތަާކއި އަިދ . ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނގެންޖެހޭނެ

އެހެން ހުރިހާ ޕެންޝަން ފަދަ މުހިންމު ކަންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަާޔންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. 

ލޯނު ޖެހޭ. ަގއި ަބއިެވރިވެވެން އެބަމުކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ހައުސިންގ ސްކީވަޒީފާތަެކކޭ ެއްއގޮތަށް މަްސވެރިކަން

ކުރުމުން ލިބޭނެ މަންފާތަކެއް އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. މަސްވެރިކަމުން ރިޓަޔަރޖެހޭ. އި ަބއިވެިރެވވެން އެބަތަކުގަ ސްކީމު

ވެރިކަމަށް އަންހެނުން މަސްކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްަކތް. ުފރިހަމަމިކަންކަމަކީ ބިލު އިތުރަށް 
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 ދިނުމުެގ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމަށް ނިކުތީމާ އެޓަކައި ހިތްވަރުނެރުމަށް

މިހާ މުހިންމު ބޮޑު ބިލަކަށް ކުރާ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުޖެހޭ. ހުންނަންއެބަ މީހުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކެްއ ބިލުގައި 

އެހެންކަމުން ނުެލވިދާނެ. އިއެންމެ ފުރުޞަތެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ވާހަކައެްއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދަންަނވަ

 ،މަސްވެރިކަމާއިާވނެ ކަމަށް. އް ދެ ކުރަން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް އިތުރު ވަގުތުއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ގޮސް އަދި މަސްވެިރކަމުގެ ިސޔާަސތުތައް ކަނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ދިރާސާކުރުމާއި މިހެން ، ރައްކާތެިރކުރުމާއިތިމާވެށި

އެހެްނވީމާ، ބޭނުންވޭ.  ހުށަަހޅަން ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަެކްއ މި އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ގެނައުމަށް އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނުޑ ބޭނުން  ގެދަންނަވަމުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ރު ފުރުޞަތަކަށް އިތު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ކުރުމަށްފަހު ކުރުކޮށްލާނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނިލަންދޫނީ އަރުވަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ށް.ޙަމީދަ ސިންޢަބްދުލްމުޙް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަމީދު ސިންޢަބްދުލްމުޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

އިހަވަންދޫ ާދއިރާެގ  އާދެ! ؛ނާޢަތް ވަރުގަދަކުރުުމގެ ގޮތުންސި މަްސވެރިކަުމގެ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ގާނޫނެއް ނުވަތަ ބިލެއް  ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި އި

 ،ރުން. އެގޮތުންކު ހަރުދަނާއް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުރާ ކަންަތއްތަގު ދީސްގާނޫެނއް ތަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ،

ނާޢަތް ސިނާޢަްތ ވަރުގަަދކޮށް، އެ ސިމަސްވެރިކަުމގެ  ،އެންމެ ބޮުޑ ބޭނުމަކަށް ަވނީމަސްވެރިކަމުެގ ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ 

 ޭއގެ  ،މަސްވެރިންނަށް އޭގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދީ ،މާނައަކީ ދަުއލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށްހަރުދަނާކުރުން. 

ުޅގަނުޑމެން މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ރޭގަިއ އަމަހުގެ ތެ މި އާދެ! އެގޮތުން ކުރުން.އްކަތްމަސަ  ދިނުމަށްހޯދައިއަގު ހަމަ

ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން  ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ގަރާރެއް ުހށަހަޅައި 5ވަނީ  ފަރާތުން

 ޓަނު މި  ސްހާ ހަކަށްސާޅީ. މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ މަސް ގާތްގަނޑަކަްށ ބަހުސްކުރެވިފަވެސް ވަނީ  ބިލުތަކަށް އެ

ޓަނަށްވުރެ ގިނަ  70000އަދި އޭެގއިތުުރން  .ތަފާތުހިސާބުތަކުން ދައްކާ ރާ ކަމަށްވަނީ ވެލިއު ެއޑްކޮްށގެން ބޭރުކު

ލާގަިއ ޙަހުށަހެޅުމަކީ ނުވަތަ އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ މަރު އަުޅގަނުޑގެ ،އެހެންނަމަވެސް ބޭރުކުރަނީ ރޯމަހުގެ ގޮތުގައި. މަސް

ވެލިއު ެއޑްނުކޮށް ބޭރުކުރާ މަސްތައް، ހަމަ ހުރިހާ މަހެއް ދައުލަތުން އެކަމަށް  ، މެސެޖަކީކޮމިޓީއަށް ދޭން ބޭނުންވާ

މަހުގެ ގޮތުަގިއ ދަޅު ބޮޑު އިންވެސްެޓއް ކޮްށގެން ނަމަވެސް ހުރިހާ މަހެއް ހަމަ ވެލިއު އެޑްކޮްށގެން ބޭރުކުރަން.

ވެލިުއ  ،ވެސް ސަބަބެއް ނެތް. ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީބޭރުކުރަން. ބަންދުކޮށްގެން ބޭރުކުރަން. އެކަން ނުކުރަންވީ އެއް 
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ގުނަ  4 ،ވާނަމަ ޓަނު ވެލިއު އެޑްކޮްށގެން ބޭރުކުރާ ކަމަށް 70000 އެޑްނުކޮށް ބޭރުކުރުމުން އަދި ވެލިއު ެއޑްކޮްށގެން

 .ކުރެވޭނޭތަށް ހާސިލުދު ދައުލަޞަދައުލަތުްނ މިކުރަން ބޭނުންވާ މަޤް ،މާނައަކީ   ދައުލަތަށް އިތުުރވެގެންދޭ.ފައިދާ އެބަ

ވެސް ހަމަނުވޭ ހިކިފަްސ  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޕަސެންޓެއް  އެްއކޮށްހެން ކަނޑު. ސްަބތަކީ ހަމަނިރާއްޖޭގެ ސަރަަހއްދުގެ 

އޮްތ  ލިބެންއްދުގެ ގޮތުަގއި. ރާއްޖެއަށް އޮތީ ކަނޑުގެ ސަރަހަ   މިމުޅި ރާއްޖެ އެހެްނވީމާ، ސަރަހައްދުގެ ގޮތުަގއި.

ެއއް ނަންބަރުެގ ހަމަ ތުގައި ދުނިޭޔގެ މާކެުޓގައި ޢަމަސްވެިރކަމުގެ ސިނާ ީކއްެވގެންތޯ އަށްޖެ ރާއް ؛ވަސީލަތްތައް 

ްތ ޢަމި ސިނާ ކޮށްގެންބަޖެހޭ މިކަމަށް ބޮޑު އިންވެސްެޓއް އެއެހެންވީމާ، ދައުލަތުން  ؟ގޮތުަގއި ނުހިމެނެންވީ

ދާއިުރ ކޮމިޓީ މަރުހަލާަގއި މަޝްވަރާކުެރިވގެން ،ެއއީ ވަރުގަަދކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް

މިލިއަން ޑޮލަރުެގ  60ަދއްކަނީ. ގާތްގަނަޑކަށް  ދެ ރިސޯޓެއް ހަދާހާ ވެިލުއގެ ވާހަކަ މި ؛ރަދެްއކޮށްޚަދައުލަތުން ބޮޑު 

މަވެސް ކޮންމެ ރާއްޭޖގައި އެަބހުރި މިހާރުވެސް ފެކްޓްރީތައް. އެހެންނަ ،އެހެންވީާމ، ެއވަރުެގ އަދަދެއް ވާހަކަ.

 ބޫުލކުރަން.ގަކަމަށް އަޅުގަނޑު  ނެނޭރުވޭތައް ރަނގަޅުނުކޮށް އެ ކަންކަން ކުރިވެސް އެ ފެްކޓްރީ ސަރުކާރަކުން

ހަމަ ހުރިހާ މަހެއް ާރއްޖޭަގއި ހަމަ ބަންދުކޮށްގެްނ  ،ބޭރުކުާރ މަސް ރޯމަހުގެ ގޮުތގައި  ،ބޭރުުކރާއެހެންވީމާ، ަދއުލަތުން 

 އަުޅގަނޑު  ހުށަހެޅުމެއް. ެދވަނަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުަގނޑުގެއެއީ ހަމަ  ބޭރުކުރަން

ކޮށް ފީއަލީގެ މަްސެވރިންގެ ފަރާތުން ހަމަ އިވުނު ޞައްޚާ ،އިރު ހަމަ ވަރަށް ގިނަރިއި ހު ފ. އަތޮުޅގަ ޗުއްީޓގައި

ތަނެއް.  ގެ މީހުން ދިރިއުޅޭަކެއއްހާ އާބާދީ ލައް 3މާލެއަކީ ިމއީ ގާްތގަނޑަކަށް  ،ބޭނުންކުރާ ަމސް ކާން .އަެޑއް

ބޭނުންކުރާ  މާރުކޭޓުަގއިަމސް މާރުކޭޓު.ތަނަކީ މަސް ނަބޭނުންކުރާ މަސް ގަން ދިިރއުޅޭ އެންމެން ކާން  މާލޭގައި

 އްތަކުދި ދޯނި ،ފަހަރުތިބޭ ހަމަ ދޯނިހެދިފައި އޮތް ބަނދަރުގައި އެބަ ކުރިމަތީގައިއެތާނަގއި މަސްމާރުކޭޓު  ،މަސްތައް

ޓަށް މި އަޅަނީ. ށްފޮ މަސްަގނެގެންފޮށި ބަހައްޓަިއގެން އެހެން މަސްވެރިންގެ އަތުން  ފަހަރުަގއިއެ ދޯނި ބަހައްޓަިއގެން

ގަނުޑ  ެވސް މާރުކޭޓަށް ނެރެންވީމަ ބަހައްާޓފައި، ކޮންމެ ދުވަަހކުފައި އެއަށް ގަނުޑކޮށް ،އެޅުމަށްފަހު މި ހަދާ ގޮތަކީ

 ،ގޮުތގައި . އެތަނަކީ މިހާރު ހެދިފައި އޮތް ގޮތުން ޮތއްޖެހިފައި އޮތް ތަނެއްގެ ނަގަނީފެން  އެތަނުންލަން އިފިލުވަ

މި ނަގާ ފެނުން އެހެްނވީމާ، އެތަނުން  ވެސް އެތަނަށް. ނާކޮށް ހަދަނީޚާދޯނިފަހަރުގެ މީހުން ފާއެތަނުަގއި ހުންނަ އޮޑި

 ގޮސް ތެރި ރައީސްރުވެސް އިްއޒަތް. އެތަނުަގއި މިހާމާރުކޭޓަށް ނެރެނީފިުލވަިއގެްނ މި ގަނޑުމަސްތައް 

 .ތެރޭަގއިހަމަ ނަޖިސްތައް އޮންނާނެ މޫދު ވަރަށް ހަިޑކޮށް އެަތން އޮންނާނީ. ،ލަްއވައިފިނަމަ ފެްނނާނެއިބައްލަވަ 

ދައުރުވުުމގެ ކަންަތއްތައް އޮތީ ވަރަށް ހަމަ ގޯސްކޮށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މިކަހަލަ ބިލެއް  އިއެތާނގަ 

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ،ގޮވާލަން . ހަމައަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެން ންޔަތްކުރަޢާަކންކަމަށް ރި ކުރެވިގެންދާއިުރ މިފަރުމާ

އެހެންވީމާ،  .މިކަންކަން ބެލުމަށް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ޒުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީ ހެލްތަށާއި އެޗް.ޕީ.އޭއަާށއި އަދި 

ފާހަގަކުިރ  ސް ައޅުގަނޑުަދއުލަތަށް އާްމދަނީ އިތުރުވާ ގޮތަށް ކުރިްނވެ ފުރިހަމަވެގެންދާއިރު މަސްވެރިކަމުގެ ބިެލއް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުސަތަށް. މީުދކުރަން.އްމިކަން ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ަބއްލަވާނެ ކަމަށް އު ،ގޮތަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ އިހަވަންދޫ ދާތުޞަދެން މިހާރު މި ފުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

 . ށްޢަމުޙައްމަދު ޝިފާމުޙައްމަދު މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢުމެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ 

ވަރަށް ގިނަ ަގއި ބިލު ،ތުގަިއ ބޮޑަށް ބަާލނީޞައާދެ! އަުޅގަނޑު ިމ ފުރު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

ގުޅިގެން ރަނގަޅުކޮްށލަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ  ެވސް މި ބިލާ ައޅުގަނޑު ،އެބަހުރި. އެހެްނނަމަވެސް ކަންތައްތައް

 ެލވޭތޯ.އިކޮންމެެވސް އެއްެޗއް ދަންނަވަ ގޮތުން ބެހޭ އެކަންަތއްތަކާ ،ގޮތުން ބެހޭ އެކަމާ ހަމަ ބައެއް ކަންކަން ހުރީމަ

 ދުތައް އެބަހުރި. އޭގެތެޭރގައި ހަމަ ދިވެހި މަސްކަނޑުތައްޞަބިލުެގ ވަރަށް ބައިވަރު މަޤް .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

 އި ާރވަ ،ލުމުަގއިއިބިލުގެ އެކުަލވަމި އަުޅގަނަޑށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ؛ގޮސް މިގޮތަށް ،ދިވެހިންނަށް މިލްކުކޮށްދިނުމާއި

ުގޅޭ އެންމެހަިއ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަމާ ،ގޮުތގައި  މެއްގެމު ކަންދުތަކުގެ ެތރޭގައި ވަރަށް މުހިޞަގެ މަޤްހިންގުމު

ޮކންމެހެންވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ންކުރުން ެއއީޤީނަށް ލިބޭނޭަކން ޔަގުދުރަތީ ަވސީލަތްތަކުެގ ފައިދާ ދިވެހިން

ގައި ލިބެންޖެހޭނީ ަފއިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއް މަސްކަނޑުތަކުގެ  . އެއީ ިދވެހިދެއްގެ ޮގތުގައިޞަހިމަނަންޖެހޭ މަޤް

މިނިސްޓަރުގެ ބާރުތަކާިއ އެއީ  ؛ވަނަ މާއްދާ 10މި ބިލުގެ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޔިތުންނަށްދިވެހި ރައް

 ންކުރަންޖެހޭ އެއް ޤީއަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް ޔަހަވާލުކުރާ ކުރުމުަގިއ  މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އެހެން ފަރާތްތަކާ

ދިވެހިން މަސްވެރިކަމުގެ މާކެޓު ވާަދވެރިކަްނ  ،ންކުަރން އެބަޖެހޭޤީ. އަުޅގަނޑުމެން ޔަވޭކަމެއް އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެ 

 ،އެއީ ެއއްބަސްވުެމއް .ރުންަހވާލުކު އިރުހަވާލުކުެރވޭ ނުދާނޭ ފަދަ ގޮތަކަްށ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެހެން ފަރާތަކާގެއްިލގެން

ބާޒާރު ވާދަވެިރެވގެން ނޫނީ ، ހިން މަސްވެރިކަމުގެ މާކެޓްއެގްރިމެންޓެްއގެ ދަށުން ކަުމގައި ވީނަމަވެސް. އެއީ ިދވެ 

 ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ހޯދައިދެވޭނެ އެހެން ގޮތްތަކެއް އަުޅގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަގުއަޅުގަނޑުމެން މިއެދޭ ހަމަ

 މެނޭޖްމަންޓް ހޭބެ މަސްވެރިކަމާ ،ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ  11ވަނަ ބާބުގެ  3މި ބިލުގެ އި ެއކުގަ ހަމައެއާ

ބެހޭ ިމ ތަފާތު ބާވަތްތައް ކަނަޑއެުޅމަށް އެްއވެސް ުމއްދަތެއް  މަސްވެރިކަމާ ،ލުމުަގއިއިޕްލޭންތައް އެކުަލވަ 

ވެސް  ގޮތުަގއި ޮކމިޓީ މަރުހަލާގައި ކޮންމެވެްސ މުއްދަތެއް އެކަމަށް ބޫލުކުރާގައަުޅަގނޑު  ކަނޑައެޅިަފއެއް ނެތް.

ވަނަ މާއްދާަގއި މި ދެންނެވި  13މި ގާނޫުނގެ  ،ެއުކގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންއާހަމައެދެން  ކަނޑައެޅެން އެބަޖެހޭ.

 ،. އެހެންނަމަވެސްފަާޔންކޮށްއަހަުރގެ މުއްދަތެއް އެަބއޮތް ބަ 5ލުމަށްޓަަކއި އިމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް އެކުލަވަ

 ލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން އައިސްަފއި މިތިބީ ތްތެރި މަޖިިމ އިއްޒަ ،ހަވާލުވީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެން ވެރިކަމާ

ދުތައް ޢު. އަުޅގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކަްށ ވާންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިންނަށް ވީ ވައަހަުރގެ ދައުަރކަށް 5ވެސް 
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 ޖްމަންޓް މެނޭ ބެހޭ ދުވަސް ެއީއ ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެްއ، މަސްވެރިކަމާއަހަރު 5އެެހންވީމާ،  ގަނޑުމެން ފުއްދުން.އަޅު

އަިދ  މަސް އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް. 9މަސް ނޫނީ  6އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި  ލުން.އިޕްލޭން އެކުލަވަ 

މި ބިލުގައި އެކަްނ  .ކަމެއް މުންމުހިއެއީ ލުމަކީ އިއެކުލަވަ  ވެސް ައވަހަށް އެކަން ވާނެ ކަމަށް ވަންޏާ، އެއަްށވުރެ

 16ަހމަ އެގޮތުން މި ބިުލގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ބޫލުކުަރން.ގަމަށް އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަ

ފަހަރު ގައި އޮތް ބޭުރގެ ބޯޓު 19ންާޑ އެދޭ އެޖެ އަުޅގަނޑުެމން މި ެއއީ 6، ަނންބަރު 6ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ 

ރުވެސް އެންމެ ބޮޑަްށ ކުރުން ހުއްޓުވުން. ެއީއ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން މިހާމަސްކަނޑުތަކަށް މަްސވެރިަކން

ތަން  ފަހިކޮށްދޭ މަގުވަރަށް ފުރިހަމައަށް މިގާނޫނުން އެކަން ކުރަން ށް. އަުޅގަނޑަކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅާ އެއް

ވަނަ މާއްދާަގިއ  21މި ބިލުގެ  ،ފެނިގެން އެބަދޭ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ޮޕއިންޓަކީ

ކުރުން ަމނާކުރާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ަގއި މަސްވެިރކަންކަނުޑގެ ސަަރހައްދުގަިއ އަންނަނިިވ ބާވަތްަތކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

. ިދވެހިރާއްޖެައކީ ފަތުރުވެރިކަމަްށ ވަރަށް ނުހަނު ބަރޯސާވެފައި މު އެއް ޕޮއިންޓް އެބައޮތްން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިވިސްނާލަން

ޭޅ ގޮތަށް ިމ އެހުރަސް އަށްސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ ،ގުޅުންހުރި މަްސެވރިކަމާއި ފަުތރުވެރިކަމާއި  ،އޮތް ޤައުމަކަްށ ވީހިނދު

ވޭ. ޒަމާުންއސުރެ އަުޅގަނޑުމެން ކޮްށއުޭޅ ބޫލެްއ ނުކުރެ ގަކަަމކަށް ައޅުގަނުޑ  ބިލުގެ ެއްއވެސް މާއްާދއެްއ ޮއވެގެްނވާނެ

މިފަދަ  ،އިހި ނެގުމާއި  ، ނެގުމާއިވަބޯ .ނޫން ކަމެއް ދަގަނޑު ޖަހަިއގެން މަސްހިފުމަކީ. ހަމައެކަނި ދިރޭ މަހެއް

 ށްމަވެިރކަވެހިރާްއޖޭގައި ކުރެޭވ މަސްށް ދި. ސީދާ ަދގަނޑު ޖަަހއިގެން މަސްހިފުން އެީއ އަުޅަގނޑަކަށް މިހާތަނައިވަރުބަ

ސް ޕޯޓް، ސްކަމުންއެހެން ެވސް ލިބިފައި އޮތް ކަެމއް ނޫްނ. ގޮތުން ުގޅޭ ޓާ ށްބަލާއިރުަގއި ބޮޑެިތ ޝަުކވާތަެކއް ތިމާވެ

ކަމަކަށް  ބިލުަގއި ުހރުން އަުޅގަނޑަކަްށ އެހާ ބަަލއިގަންނަން ފަސޭހަ އަށް ހުރަްސއެޅޭ މިަފދަ ކަންތައްތަްއ މިފިޝިންގ

 ކަމަށް. އަިމއްަލ ބޭނުމަށް ދާޖެހިދާނެ  ،ބިލުގައި އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ މިއެުކގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނުވޭ. ދެން ހަމައެއާ

އޭެގ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހާ ސިމްޕަލްކޮށް މި ބިލުގައި އޮތީމަ .ޖަހައިގެން މަސްހިފޭނޭށް ދާމަނު ބޭހަމައެކަނި އަމިއްލަ

 22ބިލުގެ  ދެން މި  މެދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭހެން. ކަމާއެހެން ފަރާތަކަށް ނެގިގެން ހިނގައިދާނެ ފައިދާ

ކާ ވާހަކަ. ބިލުަގއި ްސޕެސިފިކަލީ ބަޔާންކުރެވިފަެއއް ސްވިއް ން މަނޑުމެޅުގަފަހަރަށް އަވަނަ މާއްދާގައި އޮތީ ބޭރުގެ ބޯޓު

. ިމީއ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ންެސއް ނަގަންޖެހޭނެ ކަމެއްލަިއސަ ،ހުއްދައެއް  ޞައް ޚާފަހަރުން ނެތް މިފަދަ ބޯޓު

ާރއްޖޭން  ގަނެވޭ މަސް ރުންފަހަބޭރުގެ ބޯޓު . ދެން މިގޮތަށްވޭފާހަގަ  ށްއަޅުގަނޑަ ކަމަށް މު ކަމެއްންމުހި

ބޭރުކުެރވޭނެ އަދަދަކާއި އުސޫެލއް މި ބިލުގައި ކޮންމެހެންވެސް ޮއންނަންޖެހޭނެކަން އަޅުގަނުޑ  ،ރުކުރާއިރުަގއިބޭ

ގެ އެންމެ 19އަުޅގަނޑުެމން އެޖެންޑާ ؛ ވަނަ މާއްދާ 23ބިލުގެ  ކުަގއި މިހަމައެއާއެ ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.

އެްއކޮށް އަުޅގަނޑުމެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި މާއްާދއާ .މަސްފެކްޓްރީށު ގޭދޮ ،ކަމުަގއިވާ  ބައިއެއްމު ންމުހި

ލަންޖެހޭނެ އިވެސް ބަލަ  ގުިޅގެން އަންނަ ގަާވއިދުތަުކގައި މި މާއްާދއާ  ،ކަމަކީ މު އެއްންއެންމެ މުހި ޖެހޭވިސްނާލަން

މިހާރު ރަށްރަށުގައި  ،އް ހިންާގއިރުޓްރީތަތަކާއި މަސްފެކްންޓް ޕްލާމު ކަމަކީ ލައިސަންސް ދެވިގެން ައއިސްންމުހިއެންމެ 
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 ބަދިގެތައް ންްސ ނަގަންޖެހޭނެތޯ؟ެވސް ލައިސަ އެ ަބދިގެތަކަށް ؟ވާނީ ކިހިނެއްތޯ ކައްކާ މަސްކެްއުކމަށް ދެމަފިރިން

މަސައްކަތް  އެ ޔޫ ސްޓޭންޑަޑަށް އަްޕގްރޭްޑކުަރންޖެހެނީތޯ؟.ވެސް އިތުރަށް އިްނވެސްްޓކޮށްގެން އަެނއްކާ އީ

 ހުއްޓުެމއް ނެތި  ސްވެރިކަންކުރަމުންގެންދާ މަސްކެއްކުުމގެ މަ ،ކައްކާ މަސްރު ދެމަފިރިން ޓުމެއްނެތި މިހާހުއް

 .ބޫުލކުރެވޭގަ ށްއަޅުގަނޑަމަށް ނޑުމެން މި ގާނޫނު ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ ކަގެންދެވޭނެ ގޮަތކަށް އަޅުގަކުރިއަށް 

ވެސް ފާަހަގކޮށްލަން އެބަހުރި. ެދވަނަ  އަޅުގަނޑު ަތއްންތައްދިެވސް ވަރަްށ ގިނަ ކައަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެއއްކޮްށ ހަމައެއާ ދަންނަވާލަން.ވާހަަކދައްކާލަން ބޭނުންވާ ވާަހކަ އަިދވެސް ވެްސ މި ބިލުގައި  ތެއް އަުޅގަނޑުޞަފުރު

ސަރުކާރަށް  .ރައީސްިއްއޒަތްތެރި  ޕްލެޓްފޯމުގެ ވާހަކަ. ފްޝޯވަނަ މާއްދާައީކ އަުޅގަނޑުމެން މި އެދޭ އޮ 24ބިލުގެ  މި

 ބޭނުންވާ ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ދާކަމީ އަުޅގަނޑު އެކަން ކުރުުމގެ ފުރިހަމަ ިއޚްތިޔާރު މި ބިލުގެ ތެރެއިްނ ލިބިގެން

ވިްއކަން ދާއިރުަގއި ކަސްޓަމްްސެގ ސްމަ މާކެޓުތަކަށްއަުޅގަނޑުމެން ބޭރުެގ  ؛ވަނަ މާއްދާ 25. ެއގޮތުން ކަމެއް

ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި މި ބިލުަގިއ   މިފަދަ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ އުސޫލެއް ތަންކޮެޅއްއައުްޓވޯޑް ކްލިއަރެންާސއި

ްސ ވެދި ތެއްަގއި އަޞައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެހެން ފުރު ބޫލުކުަރން.ގައަުޅގަނޑު  ކަންއިމުކުރެވިަފއި އޮންނަންޖެހޭނެޤާ

. ތަކަށް އެދެންޞަވާހަކަ ދަންނަވަމުން ދެވަނަ ފުރު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްަތއް ހުރި އަޅުގަނޑު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާ ކަނޑިތީމު އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުސަތު

 .ށްޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމަهللا ޢަބްދު

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މިީއ ކުެރވެނީ ލާއިުރަގއި އަުޅަގނޑަށް ފާހަގައިބިލުން އަުޅަގނޑު ބަލަ އާދެ! މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ެވސް ކަމަކަށް. ކޮންމެ ނީ އިނގޭތޯނަފެން މިތަން ައޅުގަނޑަށް  ޓްރީއަށް ދީފަިއވާރުތަކެއް މިިނސްވަރަށް ބޮޑު ބާ

 ،އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަންީވ، ަގވާއިދަކަށް  ،އުސޫލު ހަދަން މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ،ގަާވއިދު

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ުނގުަޑއިެގންއުސޫލަކަށް ،ކަށް. ަގާވއިދަ އުޅެނީ އިނގޭތޯ އުސޫލަކަށް ނުުގޑަިއގެން މި

 އަުޅގަނޑުމެން ތަންކޮެޅްއ ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް މިކަން އުެޅނީ. ަތއް އެބޭުފޅުންނަށް ނުލިބިގެން މިޤުއްޙަ ރައްޔިތުންގެ 

 ، ބަހުސްކުރެވި ޮގސް، އެ ބިލަށްބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މަސްވެިރކަމުގެ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން ގައަުޅގަނޑު  ކުރަން އެބަޖެހޭ.

ށް ބަދަލުެވގެންދާއިުރގައި ައޅުގަނޑަށް މްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކުރާ ގާނޫނަކަޖިލީހުން ފާސްވެގެން ރަީއސުލްޖުބިލު މަ އަދި އެ

ހީވަނީ މިއަދު މަސްވެރިން މިތިބަ ހާލަތުގައި އަުޅގަނުޑމެން އަކުރުން އަކުރަށް އެަބ ލިޔަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
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ކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ބެން އޮތް ގޮތަބޭފުޅުންނަށް ލި އެ  މިންވަރުޤުއްޙަސައްކަތުގެ ކުރާ މަޅުން ބޭފު އެ ،ރައްޔިތުންނަށް

ނޫން، ިއއްޒަތްތެިރ  ކީބޫލުކުރަންީވ މިނިސްޓްީރއަށް މިހާރުވެސް ބާރުަތކެއް ނެތީގަައޅުގަނޑުެމން  އެބަ ލިޔަންޖެހޭ.

ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ. އުން އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ދިއެކަން ނުެބލެހެއްޓިގެންިމއަދު ރަނގަޅަށް  ،ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް

ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން  .ދަނީ މުޅި އިންޑަސްޓްރީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ލްކުރަމުން މިދު ވަކި ަބޔަކު ކޮންޓްރޯ މިއަ

ދީގެން  މިނިސްޓްރިއަށްވެސް އަނެްއކާ ބާރުތަކެްއ  އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ.

ައޅުގަނޑުގެ  އީމި ؛ައުޅގަނޑަކަށް  ،ްނ ނުލިޔާ ކަމަށް ވާނަމަމި ބިލުގައި އަުޅގަނޑުމެ ގަނޑުމެން ސާފު އިބާރާުތންއަޅު

ބޫެލްއ ނުކުރެވޭ އަދިވެސް މިކަން ރަނގަޅުެވގެންދާނެ ކަމަކަށް. ގައަމިއްލަ ވިސްނުމުަގއި ބުނާ އެއްެޗއް. އަުޅގަނޑަކަށް 

 ެޔގެންކުރުން ައކުރަށް ލި، އަުޅގަނޑުމެން އަންެވގެން. އެހެންވެއްޖެްއޔާއުޅެނީ މިަކން ރަނގަޅުކުރަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ކުރާ ބޭފުޅުން  އެ ،ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރންނަށްއަރައިގަންނަން އެބަވެސް މިހާލަތުން އަޅުގަނުޑމެން 

 .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޖެހޭ.ދަންށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ހަކަ މަސައްކަތް އެީއ މި ރާއްޭޖަގއި އެއީ ބަަލިއގަންނަ ެއއްޗަ 

 މި ބިލުަގއި  މަކީ އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަެމއް.ތުޕެންޝަން ސްކީމެއް އޮ ވެސް ޙަޤީޤަތަށްގޮތުަގިއ ކުރާ ބޫލުގައަޅުގަނޑު 

، ރެިވގެންދާނެ. ޙަޤީޤަތަކީކަންކަން ކުއެ ލުން ވަރަށް ރަނގަޅު. އޭރުން އިންތިޒާެމއްގެ ތެރެއިން އިކުލަވައެ ހަމަ

އެތަނުަގއި އޮފީސް ހަދާ ުއސޫލުން،  ،ތައް ހަދާ ުއސޫލުންތަީކ އޮިޑވެރިޔާ، އޭާނ ހަމަ ރިސޯޓު ބޫލުކުރާ ގޮގައަޅުގަނޑު 

އަދި ވަކިކޮްށ، ، އިލަ ޮއިޑއަށްއެ އޮފީސް ެމދުވެރިކޮށް މުަވއްޒަފުން  ،ހަދައި އޮީފސް ވެސް އޮިޑވެރި މީހާއަށް

 ބޭރު އަށް މަސްއޭނާ އަމިއްލަ  ،ވާނަމަ ގޮސްފި ކަމަށްޔާ ކުިރއަަރއިގެން ޮއޑިވެރި  އަދި ،ދީހޯދައި  ތައްޤުއްޙަ އެބޭފުޅުންގެ 

ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ެއވަރަށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިކަން ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވެސް ކުރާނެ

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް ންކަންކަ މި ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ. ބޫލުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިންނަށްގައަޅުގަނޑު 

ން މި ބިލު ޫބލުކުރަނީ ކޮމިޓީގައަުޅގަނޑު  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ބިލުގައި ިލޔަން އެބަޖެހޭ. ކަށަވަރުކުެރވޭ ވަރަށް މި

ކަމެއް ކުރަްނވާނީ ޭއގެ ނަތީާޖ ވެސް  ށްީމގައި އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތަ އަދި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް.

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން  ބިލު .ކުރަނީ އިން މިކަން މިއުސޫލެްއގެ ތެރެ ވޭނެ ގޮތަކަށް. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނެރެ

ބިލަކަްށ  ،ބޫލުކުރަނީ ގަތައް ދާއިުރގަިއ އަުޅަގނޑު މި ސްޓޭޖު ،ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކޮށް،

ހުން  މަޖިލީމި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނަކަށް ހަދަން މި ،ވަނަ މަޖިލިސް 19 ަގއިމުެވސްހަމަ ވެގެންާދއިރުަގއި

ބޭފުޅުްނގެ ހަްއގުތަްއ ކަށަވަުރވާ ގޮތަށް މި ބިުލ  އެ ،މަްސވެރިންނަށް ،ލާއިުރަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށްއިފޮނުވަ

 އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް މި  .ސްބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީގައޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ 

ޑު މިކުާރ ނ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަތުންނަށް މިއަށްވުރެ މާ ފާގަތި ދުވަސްތަެކއް ލިބުންޖޭގެ ރައްޔިއެދެނީ މި ރާއް

 ތިބީ. މި ވެސް ބަރަާކތްލައްވާތޯ ައޅުގަނޑުމެން ދުޢާކުރަމުން އެ މަސައްކަތުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަުތގައި
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ވެރިންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ްއ ދިވެހި މަސްއުފާވެރި ދުވަސްތަކެ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ، މިއަްށވުެރ މާ

 މީދުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.އްލިބޭނެ ކަމަށް އު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި އް އިނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އަރުވަތުޞައަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ށް. މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަ

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަސްވެރިްނގެ  ،ދަނީ ގާނޫުނތައް ހަދައިގެންދައްކަމުންއާދެ! އަޅުގަނޑުމެން  އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ޝުކުރިއްޔާ 

ވެްސ  މިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިކތަންމެހައި ވަރަކަށް .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްގެ ާވހަކަހިމާޔަތްކުރުމު ތައް ޤުއްޙަ

ގެްނވާ އެކަންކަމަށް އެކަށީ  ތަުކންލާޙަތަންފީޒީ މަރު ،ދާ މަންޒަރަކީފެންނަމުން ،. އެހެްނނަމަވެސްހިނގައިދާނެކުރެިވގެން

ަތއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ދިވެހިންގެ ލޭނާރޭ ޤުއްޙަމަސްވެރިންގެ  ތަން. ނުކުރެވޭމަލުޢަެއްއގޮތަށް  ަގާވއިދުތަކާތަކާއި ގާނޫނު

 ޖެހޭ ކަމެއް.ދެރަވާން ެއއީ މިއަދުބުނެ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަުޑއުފުލަން ލަދުގަންނަ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިއުމަީކ 

ޖެހެނީ އެ   މިންނަވަންެވސް ދަ ކޭސަރުކާރުތަ އެހެން ؛ޔަ ތަނުަގއި ސަރުކާރުތަުކންވޭތުވެދި ،ންޖެހެނީދަންނަވައެހެން 

 އޮވެ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހިފައި އޮތް ފަރާތްތަކަށް ވެފައި  ،މި ކަންކަން ހިމާޔަތްކޮށް ސަރުކާރުތަކުން

ތްތަެކއް މިއަދު މި މަޖިލީހުން އެކަީށގެންވާ މަސަްއކަ ަރީއސް. އިހުމާލުވި އިހުމާލުވުންތަުކގެ ސަބަބުން އިއްޒަތްތެރި

ކަްނކަން  އަރަނީ މިއަުޅގަނޑު ހިތަށް ، ކުރެވެުމންދާކަމީ އުފާކުެރވެންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްށްޓަކައިނު ހެދުމަގާނޫ

އަޅުގަނޑުމެން ދެްނ  ބާއޭ.ވޭނެވަަރކަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރެ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކަިއ ކިހާ

 އެ  ، ޒިންމާ އަދާކުރަން ތިއްެބވި ފަރާތްތަްއ މި މަޖިލީހަށް ގެނެސްންނެވިމި ދެޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރަންވީ ކަަމކީ ިއއް

 ،ހޭ ކަމަކީފާހަގަކޮށްލަންޖެ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ފުާޅުކރަންވީ. ،ބޭފުޅުން ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރުކޮށް

 ؛ދިއުމަކީ އަގު ނުލިބިދާއްކަތަްށ ހަމަދާ މަސަކުރަމުންފަރާތްަތކުން  އެ ، ދަތިހާވޭބަޔާންކުރެ މިއަދު މަސްވެރިންެގ ހާލަތު

 ށްކުރަމުންާދ މަސްވެރިކަމަީކ ލިބޭ ފަިއސާއިން ހަފުތާއިން ހަފުތާއަމިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ މަްސވެރިން ތާއަބަދުމެ 

ްނ ށް ދަމުެއގޮތަ އަދި އެހެނިހެން ަކންކަމުގައި. ދަރިންގެ އިންޓަަވލްތަކާއި ގެންދަނީތައް ދަްއކަމުންފިހާރަތަކަށް ބިލު

ރަުށގެ ވިަޔފާރިތަކަށާއި އަދި އެހެނިހެން ެއ ފައިސާނުދެއްކި  ،މަހަށް ބަދަލުވެ 3 ،މަހުން ދެ ،އައިސް ިމއަދު މަހުން

 ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ.އިލާތަކަށް ހުރި ބޮެޑތި ޢާމަސްވެރި  ،މިދެންނެވީ .ދަނީ ކަންކަމަށް ހުރަސްތަކެއް ެއޅެމުން މި

 ސިޔާީސ ގޮތުން ެވސް ބޮޑެތި އަސަރުތައް ކުަރމުން އެބަދޭ. ށްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުތަކައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މީ 

މިއީ  އެބަދޭ. ވަމުންވެްސ  މިދެންނެވި ސިޔާސީ ބޭނުމަްށޓަކައި ވާހަކަަދއްކާ ފަރާތްަތއް  ،ވެސް ޮބޑެތި ގެއްލުންތަެކއް
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އްޤު ެއ ޙައޭގެ ިއ، ލުަގއި ޙަޤީޤީ ވާހަކަ ދައްކަ. ސިޔާސީ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކުމުގެ ބަދަވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް

  . މަނިކުފާނު އިއްަޒތްތެރި ރައީސްހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިއަުދ ކުރަން އެބަޖެހޭ.  ށްފަރާތްތަކަ

ދާ ހަމައަގު ނުލިބި  ލުކުރާ ގޮތުަގއިން ގަބޫވެރިގެ ވެިރކަމުން ިއސްތިޢުފާދެއްވި ހިސާބުން ފެށިގެން މަސްދިވެހިރާއްޖޭ

އިއްޒަތްތެރި ފަރާްތތަކުގެ ޙައްޤުަތއް ގެއްިލގެންާދ ދުވަހެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަަގެވގެން މި ދަނީ. ކީ އެއީ އެކޮންމެ ދުވަހަ

ގަިއ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ކޮށްލަްނޖެހޭ. އަޅުގަނުޑގެ ވާހަަކއި ަތއް ހަމަ އެގޮތުަގއި ފާހަގަކަންބޮޑުވުން. މި ރައީސް

ރާއްޖެއަށް ވެސް އޭގެ އަސަރުތަްއ ންމެ ބަދަލެއް ވެސް މި ޢަތަށް އަންނަ ކޮިރކަމުގެ ސިނާބޭނުންވޭ، ދުނިޔޭގެ މަސްވެ

 ،ހަތް މަސް ވެ  ،ރާ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެްނނަމަވެސް، ތިން މަސް، ަހ މަސްކުރާނެކަން ެއއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކު

ސާސް ން ނުވަތަ ފަން ިމލިއަނުކަށް ސަތޭްއޑޫއަސަރުކާރުން ކޮންމެ ފަހަރަކު މިދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް މިފްކޯ ނުވަތަ ކޫ

ޑުވާންޖެހޭ . ވަރަށް ކަންބޮމިސްރާބަކަށް ނޫން ޅުނގަރަންެވއްޖެ ނަމަ، މިދަނީކީ ރަމިލިއަނުން ފައިސާ ދީގެން މިކަން ކު

މި ށް ކޮ. މި ވާަހކަތައް ހަމަ ތަކުރާރުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލަތު ވެއްޓެމުން މި ދަނީ.ހާެގ ދިމާލަކަށް ދިވެހި މަސްވެރިން

ބޭ ވާހަކައަކީ ާތއަބަދުމެ ފައިސާ ނުލި ުގ ނުލިބޭ ވާހަކައާިއ،ގެ މަހަށް ހަމައަބަޖެހޭ. މަސްވެރިންތަނުގައި ދަްއކަން އެ

އެްއ. ހަމަ އެގޮަތށް ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ، ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެިރކަން ނިމުމަށްފަހުގައި މިދެންނެވި ދައްކާ ވާހަކަ 

، މަސްކިރަން މިފަދަ އެތައް ކަންަތއްަތކެއް ހިނަގއި ޓި،ވެއް، ފޫރާމާތުނުކޮށް ބޯޓުތައް މަރި ން ހަމަޖެހިފައި ހުމަސްކިރަ

އިރެއް ވަންދެން ދުްއވާފައި އެިކ ދިމަދިމާއަށް ދާިއރު އެތަނުަގއި އޮންނަންޖެހޭ ދޯނިތައް ެއކި ދިމަދިމާލުން ެއތައް ގަޑި 

އްޓިފައޭ، މިވެނި ަކމެއް ވެފައޭ. މި ހާލަތަށް ހު ، އިންޖީނުވޭ. ގުަޅއިލުމުން މި ބުނަނީމަސްކިރާ ބޯޓެއް ނޯ

. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ ކަންކަން ގޮސްފައި މި ވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިން 

މަޖިލީހުން ކިތަންމެ ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް މަްސވެރިންގެ ަޙއްޤުަގއި ކުިރ މި ގަބޫލުކުރަނީ، އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ގޮތަށް ެއ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އެކަީށެގންވާ ގޮެތްއގައި އަދާނުކުެރވޭ ާލތަކުން އެކަީށގެންާވ ޙަވެސް، ތަންފީޒީ މަރުނަމަ

ށް އޮތް ތަނެއް ކަުމގައި ިމ ތަން ވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، ކެއް ނާންނާނޭ. އެބޭފުޅުންގެ ހިމާޔަތަކަމަށް ވާނަމަ، ޙައްލުތަ 

ންގެ ކަންކަްނ ޓަފާިޅއަކަށް އަޅުގަނޑުމެއްޮގތަކަށް އެ ވައްގެ ހަމަ އެންހަމަ ކުރިން ދިޔަ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެ

  ކައި ޝުކުިރއްޔާ.ޞަތަށްޓަރުދެްއވި ފުގެންދާނީ. ބިނާވެ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  މާފަންނު މެދުއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.އިބްރާހީމް ރަޝީދަމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު
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ވޯކަކީ އަދި މި ހުށަހަޅާފައިވާ ފްރޭމް .ހަމަ ބިލެއްބިލަކީ ވަރަށް ފުރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ޔޭގެ އް ައންނާނެ ބިލެއް. ދުނިތަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެމަސްވެރިކަުމގެ ސިާނޢަ މުސްތަޤުބަލުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ތަރައްޤީވެފަިއވާ ޤައުމުތަުކަގއި މަސްވެރިކަންކުރާ އުޫސލުތަކުން މަސްވެރިކަން ުކރެވިގެންދާނެ ފުރުޞަތުތައް 

ހަރު  އަވަނަ 2008 ،އުޅޭ މައްަސލައަކީ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ދިމާވެގެން މި .ފަހިވެގެންދާނެ ބިލެއް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

ގެ ރާއްޖޭަގއި އިްޤތިޞާދަށް ގެނައި ބަދަލު ންވެރިކަމު ލި ޤާނޫނުއަސާސީްނ ލިބުނު ފުރުޞަތުން އޭރުގެ އިއެކުަލވަ

 .ތަރައްީޤެއއް ނުިވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސިުކނޑިތަކެއްސް ނަމަވެ  .ސަބަބުން ތަނަވަސްވެ ފުޅާެވގެންދިޔައީ

ސަރުކާރުން އޭުރަގއި ދަމާފައި ހުރި ރެޑް ޓޭޕްތައް  ،ވަނީ ދިމާވެަފއި މި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް

ސްވެރިކަމަށް އެއްވެްސ ސަރުކާރުން މައޭރުގެ . ޫނނުގައި އެަތއް ގިނަ ދަތިތަކެްއ ހުރިކަންގާ. ހުރިކަން ނުލެވިއިނައްޓަ

ންނަށް މި ޖެހެނީ ން ައޅުގަނޑުމެއެކަުމގެ ސަބަބު ނީ.ނުާވކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވެސަމާލުކަމެއް ދީފައި

ސްވެރިކަމުެގ މަ އިނޫނުތައް ހަދަހަދަންޖެހޭ ގާއިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި  ،ހަދަންޖެހޭ ވަނަ އަހަރު  2008އަލުން 

 ވޭބަދަލުތަކެއް ގެންނަން. މި ބިލު ފަރުމާކޮށް ގެނެވުުނއިރު ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރެސިނާޢަތަށް ބޮޑެތި 

ނީ ެއއީ ކޮޕީ ޕޭސްްޓ ވެއަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރެ  .ތަންކޮޅު އަނެްއކާވެސް ީމަގއި ހިމެނޭކަންރެޑް ޓޭޕުން ތަންދަމާފައި ހުރި 

 .ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެ ށްގަނޑުމެންނަށް މިއަތަންތަންކޮޅުކަން. އެހެންނަމަެވސް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅު 

އުޅެނީ ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބު ޤައުމުތަުކގަިއ  އަުޅގަނޑުެމން ކުރަން މި ގެެނވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް އިޞްލާޙު 

ފައި ހުރި ރެޑް މާދަ ،ނިޒާމަށް ފެތޭ ގޮތަށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް މުޅި ދުނިޔޭގެ އް.އުޅޭ ކަންތައްތަ  ންކަންކުރަ

ނޫނުތަކުގެ ގާ ފަިއވާލާއިއެުކލަވަ ުކގައިޤައުމުތަ ިއ،އަރަމިއަުދެގ ދުނިޔޭގެ ިވޔަފާރި ކުރި . ޓޭޕްތައް ނައްޓަން

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ނިމިގެން  ނޫނުގާމި . ތޭ ވަރަްށ އަުޅގަނޑުމެން މަަސއްކަްތ އެބަ ކުރަންއޮނިގަނޑުަތކަށް ފެ

ަވގުުތ  މި އަށްމިއީ ދިވެހިރާއްޖެ .ަވރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ،ޒަތްތެރި ރައީސް އަންނައިރު ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އިއް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. . ނޫނުގާއް އެ މުންއެންމެ މުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް.

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 ެދއްވި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިހަވަންދޫ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ހުށަހަޅުއްވައި

މެން މި އަުޅގަނޑު ،ބިލަށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ބޮޑަށް މި 
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 އަދި ެއއަށްވުރެ  .ގަރާރުަގއިވާ ހުރިހާ ކަމެއްހެން މި ބިލުގައި ފުރިހަމައަށް ހިމެނިފައިވާތީ ފަސްމަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރި 

އަޅުގަނޑުމެން ވާަހކަދައްކަުމން ގެންދިޔަ މަސްވެރިންނަށް  ،ވަނީ ނެސްދީފައި މިވެސް އިތުރު ފުރިހަމަކަން މިއަށް ގެ

ރެންސް ސްކީެމއްގެ ދަށުން މަސްވެރިންނަށް އިންޝު ލާ 7މަްސވެރިޔާ % ،7. ޮއިޑވެރިޔާ %ލިބޭ ޕެންޝަންގެ ވާހަކަ

ސްވެރިްނގެ ، މަ. ހަމައެއާެއކުއޮތުން އެއީ އަޅުގަނޑު އުފާކުރާ ކަމެއް ގޮތަށް އޮންނަ މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ހި

ަގއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ްސކީމު ،ދީ މާކްސްށް ކަސްކީމަބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޯހިާޔވަހިކަމުގެ ކޮންެމ 

ދިއުމަކީ އަުޅގަނުޑ ނާޔަްތ ލިބިގެންއިމި  ،ބޯހިާޔވަހިކަން ަކށަވަރުެވގެންދާ ގޮތަށް މަސްެވރިންނަށް މިކަން ،ބައިވެިރެވވި

ގެން މަސްބޭނުން ައޅުގަނޑުމެން މި ދެއްކި ވާހަކަތަުކގެ ތެރޭަގއި ޮބޑުދާ ޖަހައި .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް. ކުރާއުފާ

މަނާކުރާ ވާހަަކ ން ކުރުރާއްޖޭގައި މަސްެވރިކަންން ތަނުގައި ބޭރުގެ ޯބޓުފަހަރު މި ބިލުގައި މަނާ. އަުޅގަނުޑމެން މި

ފޯމްގެ ފްޝޯ ޕްލެޓްއޮ ،ޖަގަހަކަންނެލި ،ނުޑމެން ވާހަކަދެއްކީމި ބިލުގައި ެއކަން މަނާ. އަޅުގަ. ގަރާުރަގއި ،ދެއްކީ

 .ނޫނީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް. އްދުަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްހަ ރާއްޖޭގެ ސަރަ ،ނެ ކަމަށް ހުންނަންޖެހޭ .ވާހަކަ

ގައި އެަބއޮތް. ވެސް މީ  ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެަކންއޮގޮަތކަށް ކަނުޑަގއި ހަރުކުެރވިފަިއ  އެކަމުެގ ބޭނުން ހިފޭނެ

ޒުވާނުްނ  ،އޮތީ ނަށް އުފާވެރި ކަމަކަްށ މީގައި މިނޑުމެންއަުޅގަ . އެބަހުރި ހެންއަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް

ުޒވާނުން ވަިކ އުމުރު ފުރައަކުން ދަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުން  ،މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރިކުުރމަށްޓަކައި

ކަަދއްކަްނ ވާހަްށ މިއަ .ޕަސެންޓެއް ފައިާސގެ ގޮުތގަިއ ދޭ ވާހަކަ. އަދަދެްއގެ ަފިއސާ ދޭ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފެކްޓްރީ ގޭދޮށު މަސް ،އަނެއް ވާަހކައަކީ  ދެން ދެއްކިގަރާުރގައި  ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބިލުތައް .މާ ުކޑަ އްވަގުތުތަ މި

މިއަްށ  87/5ނޫނު ނަންބަރު ގާ މަސްވެިރކަމުގެ  ،މާަޔތްކުރުމަށްހިއަޅާ ވާހަކަ. ީމގައި އެ ވާހަކަ އެބައޮތް. މަްސވެރިކަން 

ޒަމާނުެގ މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް މިކަން ނިމިގެންދާތީ  މި ،މި ޒަމާނަްށ ފެތޭ ގޮތަށް ،ސްބަދަލު އައި

މި ސަރުކާރުން  ،ްސވެރިން ވެސް މިފަދަ ދަނޑިވަެޅްއގައި ކެތްތެރިވެއަޅުގަނޑު މިކަމާ އުާފކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަ

އްބާރުލުން ސަުރކާރަށް ން ވެްސ މި ކަމަްށ އެރިނޫނެްއގެ ސިފަ އައުމާ ގުިޅގެން މަސްވެގާ ލާ ބިލަށްއިއެކުަލވަ

 ،ސްވެރިން ަބއިވެިރވެރެންސް ްސކީމެްއަގއި މައަދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މީގައި އަުޅގަނޑުމެްނ އިންޝު

 ކުރުުމގެ ބަދަުލގައިއިުރަގއި ެއކި ދުވަހު އެިކ ޮއޑީަގއި ަމސްވެރިކަންދޭ 7ަމސްވެރިާޔ % ،7އޮިޑވެރިޔާ އަތުން %

ންނަންޖެހޭނެ. ހުދެމި ކަށްސިފަެއއްަގިއ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެއްަގއި ކޮންމެެވސް މުއްަދތަ ތިޚުލާޤީ ރީއަ

ނަމަ ނޫންމު. އެހެންންދެމެދުގައި އަމިއްލަ ެއްއބަސްވުމެއް އޮތުން މިކަމުަގއި މުހި އާ އޮިޑވެރިާޔއާއި މަްސވެރިޔާ 

މެދު އަޅުގަނޑު  މެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ލިބިގެން ގޮސްދާނެކަމާއެންއޮިޑެވރިޔާއަށް ެވސް މީގެ  ،ސްވެރިާޔއަށް ވެސް މަ

ވާީތ  ފަހަރުަގއި މީހުން ގެްނގުޅޭ ަބޔަކަށްކުޑަކޮްށ ކަންބޮުޑވޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ވެްސ ކަނުޑ އުޅަނދު

އި އަިދ ޖޭގަކަްއޗަށް އެރުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްލާފައި އަނެންމައިހަމަ އެކަތިން ފު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަ އިނގޭ

ަވޒީފާ ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ވެްސ  ،ތިރާމުކޮށްހުދޭ ފަރާތަށް ވެސް އިމިވަގުތު އެބައޮތްކަން. އެހެންނަމަވެސް، ަވޒީފާ
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ތަަރްއޤީކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ. ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓެިނވި ގޮަތކަށް މިކަން ކޮށްގެން  މެ ތިރާމުކޮށް ދެ ފަރާތުންހުއި

 ކަމަށް ެއހެން އުސޫލެއް ތަޢާރުފުކޮށްފި  މަކީ ެއީއ ކުރެވޭނެ އުސޫލުޓަމަށް ކަންކަން އޮތުވެސް ބޯދާ ސިސް އެްއގޮތަކަށް 

ވެްސ އެކަން ނުކުުރމަކީ އެީއ ެއއްގޮަތކަށް، ރާުބވެގެން ހިނގައިދާެނ ކަމަށް ދެކިޚަ ،މުޅި ކަން ގަނޑުބަނުޑވެ، ނަމަ

މަސްވެރިންަނކީ ބަލައިގަންނަ މަްސވެރިން  ،ތްކޮށް ކަން ކުރަންވީ ގޮތެއް ނޫން. މި ޒަމާނުގެ ތަހުޒީބީ ގޮތަށް މަސައްކަ

އެުކގަިއ  ޝަރަުފވެރިކަާމއި ފަޚުރުވެރިކަމާ ،ބައިވެިރވެ ތަުކގެ ސްކީމު ،އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މިކިޔާ ވާހަކަ 

ލެއްެގ ޙަޤީޤަތަކަށްވެ ބިއަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ާވހަކަ ކަމަށް ކުރާ ބަެއއްގެ ޮގތުގައި ެވގެންދާންޖެހޭނެ މަސްވެރިކަން

ނޫނަކަށް ބަދަުލވެގެްނ އަންނަ ުދވަސް އަުޅގަނޑު ެދކެން ބޭނުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ެދއްިވ ގާ އިސިފައިގަ 

 ޢަލައިކުމް.  ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަްއސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ރުވަނީ މާއައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ިމހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.މެންބަރު މުހައްމަދު ސަޢީދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދައުރުަގއި ހިނގާ އެންެމ ބޮޑު މަސައްކަަތކީ މަސްވެިރކަމުގެ މި ބިލު ފާސްކުރުން 

ހަމަ މަސްވެރިކަްނ  ހިތްޕުޅުގައިރި ރައީްސ ވިދާޅުވީމަ އަުޅގަނޑަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ކަމުގައި އިްއޒަތްތެ

މަވެސް، ހިތާމަޔަކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ދައްކަވާ ެއއްެވސް ފެނޭ. އެހެންނަކުރިއެުރވުމަށް އޮތް ލޯބި ެއބަ

ގައި ވެސް މި ބިލަުކ ނެތް. އަޅުގަނޑު މިހެން ލަ ގޮތެއްަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ޙަޤީޤަތުވާހަކަެއއް ޖުމު

ރުކާރުން މި ބިލު ސަ ،ެދއްވާ ވީތީ ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ހަމަ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްލަދެންނެ

 ކަށް ގަރާރަ  5 އިތިތާ އިންނަަވިއގެން މަޖިލީހުގަ ،ހުށަހެޅުމުގައި މަޖިލީހުގަިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްހުށަހެޅި

ދަްއކާފައި ހުރި ވާހަކަތަެކއް ނެތް މި ބިލުގައި ރިޢާޔަްތކޮށްފަެއއް.  ގަރާުރަގއި 5 ހިނގައްޖެ. އެ ރެިވގެންބަހުސްކު

ކިޔާ މީހަކަްށ ކޮންމެވެސް މަސްވެރިަޔކު  ރފެލިވަުރގައި ހުރި ޕީޓަ ތް ިއވޭ ވާހަަކއެއް އެބައޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީގައި

ތްތެިރ ގޮތަކަށް ފައްޓާަފއި ނިންމާފައި އޮންނަނީ ހަމަ ވަރަށް  ޢިބްރަޓީ ވަރަށްލިޔުނު ސިޓީެއއްގެ ވާހަކަ. އެ ސި

 70 ،ށްކަސާޅީހަބިލުން ބޮޑަށް ފެންނަނީ އިނގޭތޯ.  މިގޯްސގޮތަކަށް ކަމަށް އަޑުިއވެީނ. އެކހަލަ ގޮތެއް އަުޅގަނޑަްށ 

ަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސްނުމެއްސިވް ވި ޮގސް ވަރަށް ޕްރޮގްރެގައި ލިޔަމުންރު އިޫނނެއް އޮތްގާހާގެ ބޮޑު ފުވަރަކަށް ސަ

 ،ތަށްައއިސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޅުައޅުވާ ގޮ ށްއެހެންނަމަވެސް، ފަހުކޮޅަ. ދެކެވެމުންިދޔައީވާހަކަ މެންބަރުން

ިއއްޒަތްތެރި  ،ސްވެރިން ބޭނުންުކރާ ބަހުރުވަމަ ،ގައި  3ވަނަ މާއްާދގެ  71މިސާެލއް ދެންޏާ  ؛މަސްވެރިކަމުަގއި
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މަސްވެރިންނަކީ ވަރަށް ޫހނުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ބަެއއް. ދެން ތަންފީޒީ އިދާރާއަކުން  ،ގަންނަާވނެރައީސަށް އެނގިަވޑައި 

ބަހުރުވަެއއް ބޭނުންކުރިޔަސް ހައްޔަުރކުރުމުގެ ފުުރޞަތު އެބައޮތް މި ބިލުަގއި ޮގތަކަށް  ނުވާދާ ބޭފުޅެއްގެ ހިތްޕުޅާ

ގެ ޮކންމެ މެންބަރަކު އެބަވޭ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ އިނގޭތޯ. އަނެްއކޮޅުން ތަންފީޒީ އިދާާރއަކަށް ފުލުހުން

ރަކާތްތެިރވާން. އެހެންނަމަވެސް، ފިޝަރީްޒ ހަޒީ އިދާރާއަކަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ތަންފީ ،އެބަވޭ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ތާއީދު

ޭއގެތެރޭަގއި ރާއްެޖއިން ބޭރު  ،އި އަދި މިނިސްޓަރު ަކނޑައަޅާ ކޮންމެ މީހަކާ އި،ފަކާމިނިސްޓްރީގެ ކޮންމެ މުވަްއޒަ 

ށް މި ބިލުގައި ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަދި ފުލުހުންގެ ކޮންމެ އޮފިސަރަކީ ތަންފީޒީ އިދާރާގެ ބޭފުޅެއް ކަމަ ފަރާތްތައް

 ނުކުރެވޭނެ  ؟މިކަން މިގޮތަށް ކުރާނީބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ިދވެހި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުގައި ކިހިނެއްތޯ 

އެއީ ދެރަވަރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  ނޫނެއްަގއި ލިޔެފައި ެވްއދީމާގާގެ ސަފުހާ 70ެކއް ކަންތައްތަ

ރާ ކަމަށް ވަންޏާ ކުރަންވީ ރަނގަޅަށް. މިސާލަކަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ކަމެއް ކު

ރު. އިންޖީނު ޞިސިނާޢަތް ބަދަލުކޮށްލީ އިބްރާހީމް ނާ މި ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 1974 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްނނަމަވެސް، އެ ބަދަލު އެީއ އެހެ .ފިލާނެ ވާހަކަ ވެސް ެދއްކި ައއިންޭއރުގަިއ މަސް .އެޅި ހިސާބުން ފެށިގެން

 .ޑީ.ައއި..ޕީފްއެ ؛ފެކްޓްރީ ެހދިގެންދިޔަބުނެވިދާނެ ބޮޑު ބަދަލެކޭ. ދެން ރައީސް މައުމޫނު ސަރުކާުރަގއި ފެލިވަުރގެ މަސް

ބުނާނެ،  ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ޑީ މިހާރު ގޯހޭ ބުނެފިއްޔާ މިހާރު ސަރުކާރުގައި.އައި.ޕީ.މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެފް

ަހމަ ރަނގަޅަށޭ އޮތީ. އެއީ ަބދަލެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  .ވެސް ނެތޭ އެްއެވސް ކޮރަޕްޝަނެއް އެފް.ޕީ.ައއި.ީޑގައި

ވަނަ  2019 ،ގެންނަ ކަމަށް ަވންޏާ މިއަހަރު އްނޫނެގާމިހާުރ  ނަމަވެސް،އެހެން އަކީ.ޑީ .ައއި.ޕީއެފް ،އެހެންނަމަވެސް

 .ފޯމްގެ ވާހަކަ އެބައޮތް މީަގއިލެޓްޕް .ނޫނަަކށް ވާންޖެހޭނެގާ ނޫަނކީ މި ޒަމާނަށް ފެތޭގާއަހަރު ގެންނަ 

ލީމަ ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެީނ އިމި ބިލު ކިޔަ ،ފޮރިންގ ބޭފުޅުންނަށް ،ބޭރުގެ ،ފޯމަކީ ބިދޭސީންނަށްއެހެންނަމަވެސް، ޕްލެޓް

ފޯމްތައް ގެ ވިސްނުމަީކ ބޮޑަށް ފޮރިންގ އިންެވްސޓްމަންޓަށް އެ ޕްލެޓ19ްތި ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އެޖެންޑާ 

ސިޔާސީ ަނޒަރިްއޔާތަކުން  ،ެއްއވަރަށް ސަރުކާުރގެ ވިސްނުން މަޖިލީހުގެ ވިސްނުމާ .ލުމޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސްއިހުޅުވަ

ގޮުތަގިއ  ގެމިއީ ރަނގަޅު ބިލެއް މި ބިލު ،ނަމަ ކުރުމުގައި ގެނައިމި ބިލު ޑްރާފްޓު .ން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީނޫ

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވަނީ މި ބިލު ނިންމަން ހިއްޕަވާފައި ތި  .ނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރެވިދާ

އޭެގ  .ނޫނު ނިންމުމުގެ ބިރު އެބައޮތޭގާގެ 1980ހަމަ  ންޏާ އަނެއްާކެވސްހުންނެވި ބާރުމިނުމުގައި ނިންމަވާ ކަމަށް ވަ

ދުވަހެއްގެ ތެރޭަގއި މަސައްކަތް ނިންމިދާނެ ކަމަކަށް ހަތަރު ކޮމިޓީަގއި ދެތިން ބަދަލުގައި ކޮމިޓީއަށް މިބިލު ދިޔައިމާ

ޏާ އަުޅގަނޑުމެން  ަކމަށް ވަންމި ބިލު ނިންމާއިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންަނމަވެސް،  .އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ނުފެނޭ

މި ބިލަކުން ވަިކ  .މިކަން ުކރެވިދާނެ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ ތެޭރގައި މި ވާހަކަ ދައްަކިއގެން ތަންޮކޅަށް ރަނގަޅަށް 

ހުރި  ،އުޅޭ ގޮތަކީ  މަސްވެރިކަމަށް އަންނާނެ ކުިރއެރުމެން ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ެވެގން މި

 ؛ކުރަންޏާ އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އެހެންވީމާ، މިަކން  .ބޮޑަށް މުސްކުިޅވީ ތައް މާވަސީލަތް
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ން އެމެރިކާ ޑޮލަުރގެ އަމިލި 100އަުޅގަނޑު ަސރުކާރަކު ނޫން މިހިރީ. . ށް މި ވާަހކަ ނުދެއްކޭނެ މިހާރުކައަޅުގަނޑަ

ނުކޮށް އެްކސްޕޯޓްކުރާ އެއް ކަަމށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ައުގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިނާޢަތް ބަދަލުކޮށްލާ ،ބަޖެޓެއް ޖަހާފައި

ން ެއމެރިކާ ޑޮލަރުެގ އާމްދަނީެއްއ އަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް ތިން މިލި ހާސް ޓަނު މަހަށް އަުގ ެއއްކުެރވުނީމާ ހަތްދިހަ

ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ަވޒީާފ  .ނީދަގުނަ ދިވެހި ދައުލަތުން އިތުރުެވގެންހަތަރު. ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިތުރުެވެގން މި

 ދިވެހި ޢާއިލާތަކަށް ލަކޮށްޖުމު ތަކަށް،ޢާއިލާ ދިވެހި ،ލިބެނީ. އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި

އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  .ދަނީ. އެހެންވީމާ، ކަމެއް ކުރަންޏާ މިހާރު ކުރަންވާނީ ރަނގަޅަށް މުއްސަނދިކަން ލިބިގެން މި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  .ހިފީ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މުޙައްމަދު ޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ށްޝަފީޤަهللا ޢަބްދު

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ޝަފީޤް هللاޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ގޮުތގައި  ގެނޫެނއްގާއާ  ،އިޞްލާޙު ހުށަހެުޅމަށް ށްނޫނަގާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މަްސވެރިކަމާ ުގޭޅ 

ހުށަހެޅުްއވިކަމަށްަޓކައި އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެްނބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ނޫނު ގާުގޅޭ  ފާސްކުރުމަށް މަސްވެރިކަމާ

ކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ހިންެގވުމުަގއި އިސްކޮށް ތިއްެބވި  ނަވަން. އަދި ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވިދަން

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މިފަދަ ރޫހެއްގައި މަސަްއކަތްކުރަްއވަމުން  އަދި .ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން

 އި ޓަަކއި މި މަޖިލީހުގެ އެންމެހަކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްަޙއްޤުަގއި މަސަްއކަތްދިވެހި މަސްވެރިންގެ  ،ޓަކައި އަންނަ ކަމަށް

ލީހުގެ ރައީސަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި އެކަުމގައި އެންމެ ިއސްކޮށް ހުންނެވި މަޖި ،މެންބަރުންނަށާއި

ިގނަ ބަދަލުތަކެއް މި ބިލުގެ  ރި. ވަރަށްލާފައި އެބަހުއިގިނަ ކަންތައްަތކަށް އަިލއަުޅވަ  އާދެ، މި ބިލުަގއި ވަރަށް

އަދި މަސްވެރިން ކުރަުމންދާ މަސައްކަތަށް އަންނާނެަކން ޔަޤީން. އެހެންނަމަވެސް،  ،ސަބަބުން މަސްވެރިކަމުގެ ިނާޒމަށް

 ،ނަގއްޖެގިނަ ުނކުތާތަކެްއ އެބަހުރި. ބައެއް މެންބަރުންެގ ވާަހކަތަުކން ފާހަގަެވގެން ހި  ފާަހގަކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މީގައި

ބަހުސްކުެރވުނު ގަރާރުަތެކއްގެ ވާހަކަ. އެ ގަރާރުތަުކެގ  ،ތަުނގައި ވާހަކަދެެކވި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ާފއިތުވެދިޔަ

ގޮތުން ބައެއް ެމންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ބަެއއް ޚިޔާލުތައް މި ބިލުގައި  ގުޅޭ އެ ގަރާުރތަކާ ،ބައެއް ކަންކަން 

ކަމެކޭ. މި ބިލުގައި  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭއެއީ  ،ނަވާނީގަނޑު ދަންނެތުން. އަޅުހިމެނިފައި

ސައްކަތް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ އެބަޖެހޭ ވެސް އެބަހުރި. ެއކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަ ކަންބޮޑުާވ ބަެއއް ކަންކަން 

 ،ފާސްކުރުމާއި އިވަނަ މާއްދާަގއި ހަވާލާދޭ ބަލަ 51 ،އި ވަނަ މާއްާދގަ 51 ،ނަމަ ގޮތުން ަދންނަވާ ގެކުރަން. މިސާލެއް
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ވަނަ ާމއްދާެގ  52ހިފެހެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން. އެކަންކަމަށް ވެސް އެބަޖެހޭ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަދަލުތަކެއް ައންނަން. 

ސްކުރާ ފާ އިބަލަެވސް ތަންތަން  އެހެނިހެން ،ެވސް އެބަޖެހޭ ގުޅޭ ކަންކަން ާފސްކުރުމާ އިބަލަ ،އޮންނަ)ނ(ގައި 

ގެތެެރއިން ނާޖާއިޒު ފައިދާެއއް ނެގުމުގެ އުސޫލުން ބަލާ ފާސްކުރެވޭެނ ގޮތެއް. ައޅުގަނޑުމެން ގާޫނނެއް ހަދާއިރު އޭ

ގޮތުން  ަމސްވެރިންނަކީ ވެސް ރާއްޭޖެގ ގާނޫނުތައް ހުންނަ ،ނެފުރުޞަތު ހަނިކުރަން އެބަޖެހޭ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ

 ކަމުަގއި އޮންނަ ފަރާތުން ސިޔާސީ ފައިދާތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި. އާއްމު ދުެވސް ވެރިއޭގެ ބޭނުން އެބަކުރޭ އަބަ

 ނުވެދާނެ. ދުވަްސވަރަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެހާ ހަލަބޮލި ދުވަސްވަަރކަށް ވެމުންދާ އުސޫލު. މިގޮތެްއގައި ކަންކުރެ 

، އިިދކޮޅަްށ ޓަކައިސީ ބޭނުމަކަށްފެށުމުން ސިޔާމިފަދަ ގާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރެވެން އެހެންނަމަވެސް، މުސްތަޤުބަލުގައި 

ދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖެއްުސންކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރަްށ ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ ވެްސ ތާއީ

ތަްއ ޞަތުކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ކަންކަމަށް ތައްޔާުރވާން އެބަޖެހޭ. ގާނޫނުަތކުން އެފަދަ ފުރު އެކަީށގެންވާ

 އި ރު އިޞްލާޙުތަކާޮގތުގައި މި ބިލަށް ގެންނަްނޖެހޭ އިތު ހަނިކުރަން އެބަޖެހޭ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ބަޖެހޭ. ފާއިތުވެިދޔަ ީއދު ޗުއްީޓަގއި ައޅުގަނޑާއި މަޝްވަރާތައް ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ގެންނަން އެ

ހަކަދެެކވުނު. މިފަދަ ބިލެއް އަންނާތީ މި ބިލުގައި ހުރި ވާ ،ބައްދަލުވެ ންނާމަސްވެރިބަެއްއ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ 

ންނަށް ޓަކައި އަދުގެ ސަުރާކރުން މަސްވެރި ،ގިނަ ބަަޔކު ގަބޫލުކުރޭ ގޮތުން ވެސް ާވހަކަދެކެވުނު. ވަރަށް ގުޅޭ ކަންކަމާ

މަހުގެ ައުގ  ،ކަމަކީ   ކަންބޮޑުވާވެސް އަދުޚާއްޞަ ކަންކަން ހިންަގވަމުންގެންދާކަން. އެހެންނަމަވެްސ، މަސްވެރިން މި

 .ވެއްޖެ ކަމަށްށް އިވުނު މަހުގެ އަގު ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ދަށްވުން. ތަންކޮޅެއް ކުރީަގއި މިދޭތެރެއަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަ

، ނުކުެރވޭ ޮގތް ވުމުން ބަދަލުވެގެންދިަޔ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް  ކަންނެލި މަސްވެރިކަންބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރަށް

އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ހޭާކވެސް ބައްތިރީސް ރުފިޔާއަށް ކިލޯ ހުރި ވާހަކަ މި އިވެނީ. އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަން އެބަޖެއަނެއް

ހުރީ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާއަށް ކިލޯެއއް. ކަންނެިލ  މަހުގެ ައގުދުވަްސވަރު  އެ 2010، 2009ސަރުކާރުަގއި 

ދަނީ އެ ރޭޓަށް މަހުގެ އާދޭސްުކރަމުން އަނެްއާކވެްސ މަސްވެރިން އެދި . އަޅުގަނޑު ަދންނަވާނީ މިއަދުކަންމަސްވެރި

އެތަްއ  ބުނާެވގެން އަިދ މި ބިލުގައި  އަގު ގެނެސްދިނުމަށް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ބިލެއް ގާނޫނަކަށް 

ބާނާ ނީ މަސްވެރިން ގަށް ނޫހުގެ އަނަގާ މުއްދަތުގެ ކުރިން އެބަޖެހޭ މަ އެކަމަށް  ،ން ހަދަންގަާވއިދުތަެކއް މިނިސްޓްރީ

ރެއިން ައވަސް ގޮެތއްަގއި ެގނެވެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އަގު ލިބޭނެ އުސޫލުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެ މަހަށް ހަމަ

 ޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާގެ ނީ ވައަރުފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

 އަށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު
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  ހަކަދެްއެކވުން:ވާ هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްވެރިކަަމކީ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ ޒަާމންވީ ކަނޑު ރޯދި. ކޮންމެ 

އިލާތަކަށް ތިޔާިޤކަން ޢާދިވެހި  ންބޮޑު އިޤްތިޞާދީ ަމސައްކަތް. ފެށުނީްއސުރެ ންމެފަިއވާ އެވާރުަތވެށް ދިވެއްަސކަ

ދިނީ މަސްވެރިކަމުން. އަދި އެަތްއ  އާމްދަނީ ހިފަހައްޓައިިދވެހިރާއްޖޭެގ ިއޤްތިޞާދާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ،ގެނެސްދީ

އުޅުނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަސްވެިރކަން ކައިޮބއި ލާތައް އިޢާއެަތއް ދަތިތަކެްއގައި ެވސް ދިވެހި  ،ތަދުތަކެއްަގއި

ލާފަިއވާ އިވަ ަގއި އެކުލަ 1987ސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނަކީ މަސްވެރިކަން ކުރިއަށްދާީތވެ. މަ ،ކުރިއަރާފަިއވާ މިންވަރުން

އަދި  ،ސްވީ ވެ ދަކަށްޢުއަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރިޔާީސ ވަ ،ވީ ދަކަށްޤްޞަގާނޫނެއް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މަިއގަނޑު މަ

ކަމަށް ވެރިމަސްދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެިރކަން ޒަމާނީ ކޮށްދޭނަމޭ.  ،ދުވީ ޢުަގއި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ވ19ައެޖެންޑާ 

އްލުަތކެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޙަ ކަމަށް ދިމާވެފައިވާ ަމއްސަލަތަކަށް އި އަދި މަސްވެރި އައިސްަފއިާވ ތަރައްޤީތަކާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި  ،އިންާނއި 19 އެޖެންޑާ ނަން ކަމަށްކުރާހޯދައިދޭން މަސައްކަތް

ލާނަން. ކުީރގެ ގާނޫުނ އިދުވީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ުކޑަ މިސާލެއް ދަންަނވަޢުން ައޅުގަނޑުމެން ވައެމް.ޑީ.ޕީ

. މިއަދު ތަށްގޮ ކުރެވޭންމަސްެވރިކަ ައއިސް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ބޭރު އުަޅނދުފަހަރަށްވާނީ ލާފައި އިއެކުަލވަ

ރާއްޖޭގެ ކަނުޑގެ ސަރަަހއްދަށް ބޭރުގެ މަސްބޯޓުަތއް  ،ަނމަ ގެންނަ ބަދަލަކީ މިސާލަކަށް ދަންނަވާ އަޅުގަނޑުމެން މި

ދިނުން ހުއްޓާލުން. ދެވަނަ މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުތަުކގަިއ ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ހުއްދަ

ކުރާ ދިވެހި ބޯޓުފަހަރަށް ކަމަށް. އެކު މަސްވެރިކަން ނި ދިވެހި ފަޅުެވރިންނާދެވޭނީ ހަމައެކަހުއްދަ ުމގެކުރުންމަސްވެރިކަ

ވެސް  ކަށް ހަނދާންކަމަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުތަކަކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ބަންނަ އުޅަނދުތަ ،އަދި އެ ބޯޓުފަހަރަކީ

އެަބ  އަުޅގަނުޑމެން ކުދިކުދި އިޞްލާޙު އްދާތަކަށް ެއކިއެިކ މާޑުމެން ބިުލގެއަުޅގަނ .އެޅުމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްބާރު

ލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން އިދަށް ބަލަޤްޞަމި ބިުލގެ މަ އިމަްސވެރިކަުމގަ އި،ވަނަ މާއްދާގަ  2ހޭ. މިސާލަކަށް ޖެގެންނަން

ން އާއި ނަފާ ހޯދައިދިނު ދަނީާއމް ގަޅުމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސަްއކަްތކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަނ ،ހިމަނަން އެބަޖެހޭ

މި ގާނޫނު ައޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކުރުމުގެ މުޅި  ،ދެްއގެ ގޮތުަގިއ އެބަ ބަޔާންކުރަންޖެހޭ. މި ބިލުގެޤްޞައެއީ މަ

ވެސް  ހަމައަށް އާލިބޭ ބޮޑު ައގު ިދވެހި މަސްވެރިޔާ  ަމހަށް ،ދަކީ ވެސް ެއއީ. މުިޅ ދުނިޔޭަގއި މަްސވެރިންޤްޞަމަ

ވެސް ވުން. އެީއ  ގޮތް  މަސައްކަުތެގ ފުރިހަމަ ނަފާ ތާއަބަދަށް ލިބޭނޭކުރާ ޮއޑިވެރިން އެ ،ންމަސްވެރި. އަދި އައުން

ދަކީ ވެސް. އެހެންވީާމ، ބިލުގަިއ ޤްޞަދަކީ. އަުޅގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަުތގެ މުޅި މަޤްޞަމުޅި ބިލުގެ ވެސް މަ

ށްދޭން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވެރިންގެ ަޙއްޤުތައް ރަްއާކކޮމަސް. އަޅުގަނޑުމެން ތަފްސީލުކޮށް އެވާހަކަ އެބަ ޖަހަންޖެހޭ

އެ ޕެންޝަން  ،ކަށަވަރުކޮށްދޭން އެ ޕެންޝަން ،އިުމކޮށްދޭންޤާއެބަ ޖަހަންޖެހޭ. އަދި މަސްވެރިންގެ ޕެންޝަނެއް 

މިސާލަކަށް  ން އެބަޖެހޭ.އެކު ލިޔާތަފްސީލާ ބިުލަގިއ ފުރިހަމައަށް ެވސް އަުޅގަނޑުމެން  ޕްލޭން އޮންނާނެ ގޮެތއް
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 ކޮށްފައި ދެން ރިޓަޔަރކުރީމާ އޭގެ ނަފާރި ރައީސް، މަސްެވރިން ސާޅީސް، ފަންސާސް އަހަރު މަސްވެރިކަންއިްއޒަތްތެ

އެއާއެުކ ވެސް ހަމަ ލިބެންޖެހޭނޭކަން އޮންނަންޖެހޭ. ހަމަ ޭއގެ މަންފާ ވެސް ިރޓަޔަރމަންޓް ސްކީމެްއގެ ދަުށން ،ވެސް

ތަފްސީުލކޮށް އެަބ  ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބިލުގައި  ބާުރއަޅާންނިކުންނާނެ ގޮތަކަށް ށްަކމަްސވެރިމަޒުވާން މަްސވެރިން 

ލިޔާންޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިވެހިާރއްޖެއަށް ޚާއްޞަ ހުނަރުތަެކްއ ލިބިފައިވާ މި އިޤްތިޞާދީ 

ކަމަށް ނެރޭން އިތުރު އަޅުގަނޑުމެން މި ޒުވާްނ މަސްވެރިން ،ޮގސްދާނެސިނާޢަތް އަޅުގަނޑުމެން އަުތން ބީވެގެން

ޚާއްޞަ މަސައްކަތްަތކެއް ނުުކރިއްޔާ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މި ބިލުގަިއ 

ޑުމެން މިދަންނަވަނީ ން ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްަގއި ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނވެސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ

އަންހެނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ؛ލިޔެފައިވާނެ ށް ގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ތަފްސީލ19ައަދި އެޖެންޑާ 

ގެންދާ ބުރަ ވެސް ކުރަމުން ހަމައަށް  ވެސް އަދި މިއަދާ ތާރީޚީ ގޮތުން  ،މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ފެށުނީއްސުރެ

އަންހެނުންނަށް  .ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ެގންނަންޖެހޭ ތެރެއަށް ގެ ގާނޫނުކޮށް ނަިއޒްގްރެކޮމަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެން 

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަުތގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެްއގައި ވެސް ުހރިހާ ދިމާލެއްގައި ވެސް ަމސައްކަތްކުެރވެންޖެހޭނެ. އަދި 

ންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ާޔންކުރަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުަގއި ބަ ވެސް އަ ން މަށް ެނރުމަށް ހިތްވަރުލާކައަންހެނުން މަސްވެރި

ދައްަކވާއިުރ އެބަ ދައްކަވާ މަްސވެރިާޔއާއި އޭާނގެ އަންހެނުންނާ. ގިނަ މެްނބަރުން ވާހަކަފުޅު ވަރަށް .ރައީސް

 ންވީމާ، ބައެއް ނެތް. އަންހެން މީހާއަކީ ވެސް ހަމަ މަސްވެރިޔާއަށް ވެދާނެ. އެހެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެހެން ކިޔޭކަށް

އިއްޒަތްތެިރ  ،ފަހަރުގައި މަސްވެރިާޔއާއި ޭއނާގެ ފިރިމީހާއާ ބައެއް ،ާޔއާއި ޭއނާގެ އަންހެނުންނާއި މަސްވެރިފަހަރުގައި

މަނިކުފާނު ވެސް ާޚްއޞަކޮށް މި ބިލު މިހިސާބަށް ގެނެސްދިނުމަށް ކޮށްދެްއިވ  .ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މެންބަރަށް ވެްސ ިއއްޒަތްތެރި ެދއްވި އިހުށަހަޅުއްވަ. ިމ ބިލު ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަންމަސައްކަތަށް ޓަަކއި ވަރަށް 

ދެްއވީތީ އިހަމައަށް ފޮނުއްވަ  މަޖިލީހާދު ޢުގެ މި ވ19ައަވަހަށް އެޖެްނޑާ  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ަސރުކާރުން މިހާ

 ތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަ

 

  ދެްއެކވުން:ކަން ވާހަރިޔާސަތު

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ަމޑުްއވަރީއަރުވަނީ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ށް.ޝަރީފަ އާދަމް

 

  އްެކުވން:ވާހަކަދެ އާދަމް ޝަރީފްާދއިރާގެ މެންބަރު  މަޑުއްވަރީ

ފުރުޞަތު ލިބޭނީ.  އަުޅގަނޑަށްަތންކޮޅެއް ފަހުން ކަމަށް   ހީކުރީއަުޅގަނޑުސް. ޒަތްތެރި ަރއީޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ކަމެއް. ާރއްޖޭގެ  ކަމީ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަްށ އުފާކުރާމަްސެވރިކަމާ ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅުނު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ކުރެވިފައި ހުރި މީހެއްގެ ރިބާޖުތަ ބައިވެރިވެ ގޮތުން އި ޢަމަލީމަސައްކަތެްއގަމަސްވެރިކަމުގެ ދާއިާރަގއި ުކރާ ހުރިހާ 

ތަކެްއ ލިބިގެންދާނެ ންކަމަށް އިތުރު ުކރިއެރުކުެރވޭ ަމސައްކަތަީކ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މަސްވެރި ހައިސިއްޔަތުްނ މި

 އޮތްކުރެވިފައި މި ބިލު ފަރުމާ ތްތެރި ރަީއސް،އިއްޒަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް

 ،ގޮތާއި  މިާހރު އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސްވެިރކަމުގެ ހާލަތު އޮތް، ކަަމކީ ލާއިުރ އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަކުރެޭވ ެއއްށް ބަގޮތަ

މެދުގައި ހުސްކަެމްއ އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ދެކުރާ ިމސްރާބާ ތުދާން ގަސް ތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް

 ،ބޮޑު އެއް ަމއްސަލަައކީ ނަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެްނމެވެސް މަްސވެިރން މިއަދު .ކުެރވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްގަބޫލު

ޖެހޭ ކަމުަގއި ިވޔަސް ެވސް ެއއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބުމުގެ ދަތިކަން. ިމކަން އަުޅގަނޑުމެން އެބަބައިޓަނު މަސް ބޭނި

 ،ކަމަކީ ގަކުރެވޭ އަނެއްމެންނަްށ ފާހަން. ހަމަ އެާއއެުކގައި އަުޅގަނޑުގޮތަކުން ޙައްުލުކރެވޭނެ ގޮެތއް ހޯދަ ކޮންމެވެސް

ފަދަ އުޅަނދުަތްއ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރަގއި ވަރަށް ދަތި ހާލުަގއި އުޅެެގން އުފައްދާފައި ހުންނަ ަމސްއޮޑިފަހަރު

 ނުވަަތ ޒްވާއިރު ސަބްިސޑީ ލޯނު ނުދެއްކިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހާލަތެއް ދިމާފަހަރަށް އެބޭފުޅުންނަށް ބައެއް

ފަހުން  އެންމެ ،ރަނަގަޅށް ނުކުރެވި ބިގެން ކުެރވެން އޮންނަ ަމސައްކަތްަތއް އެންމެނދެއް ނުލި ންވެސް އުޅައެނޫ

ާލއިރުގައި އިަލ ބިލެއް އެކުަލވަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިކަހައާދޭތަން އެބަ ދާއޮިޑވެރި މީހާ ބަނގުރޫުޓެވެގން

ތްކޮްށގެން ބިލަށް ބަދަލުތަކެއް ތަުނަގއި މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަ އޮތް ޮގތުން ކުރިއަށް ރެވޭއަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކު

ފޯމަީކ ފްޝޯ ޕްލެޓްއޮ .ގެނެިވއްޖެއްާޔ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި އިތުރު ފައިދާތަެކއް ކުރާނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ޑު ދެކޭގޮުތގައި ބޮުޑ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނ ގޮުތގައި ވަރަށް މީގެ ޒާތުން ރަނގަޅަށް ކުރެވިއްޖެ އަޅުގަނޑު ދެކޭ

ކުރުމުގައި އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިަކން ޤިލާބީ ބަދަލެއް ގެނުވާނެއިން

ލާމަތާއި އުޅަނދުތަކުގެ ސަ ،އްޞަކޮްށ މަސްވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ޚާ  ،ކަމަށްބޮޑަށް އެތަނުގެ ސަލާމަާތއި ރައްކާތެރި

ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަްނޖެހޭނެ. ދެން އަޅުގަނޑަްށ  ޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭށް އަ ކަމަރައްކާތެރި

ތުން ހަދަންޖެހޭ ބިލާ ބެހޭ ގޮއޮންނަނީ މިނިސްޓަރަށް  ވަނަ ާމއްދާަގއި މި 28 ،ފާހަގަކުރެވޭ އަނެއް ަމއްސަަލއަކީ

ިއ އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓަރަށް ތަނުގަ  ދެކޭގޮުތގައި މިަގނޑު. އަޅުނުވަތަ ބާރު ދީފަގަާވއިދުތައް ހެދުމުގެ އިޚްިތާޔރު 

ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ.  އިޚްތިޔާރު ދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އެކަންކަން

ން ރަނަގޅުވާނެ ގޮތެްއ ވެގެން އެއީ މުޅިްނ އެކައިްޚތިޔާރު އޮ  ރުމާއި ނުކުރުން ނުވަތަކު  ޔާ އެކަންއެހެންނޫނީ ވިއް

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،ވަނަ މާއްދާަގއި އެަބއޮވޭ  71ނުކުރެވޭ. ހަމަ އެއާއެކީަގއި  ކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ކަމަ

ކޮރަޕްޝަނަށް  ފަހަަރށް މިނިސްޓަރު ތުން މީގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ. މިއީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮމިނިސްޓަރަށް ދެއްވާފަ

ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭ.  ނުވަތަ ޭއެގ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަިތވެދާނެދާނެ ވެމަގުފަހި

ސްގެ މަރުޙަލާގައި އެހެންވީމާ، މިކަންކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ބިލުގެ ބަހު

 ަރީއސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ީމގައި އްޒަތްތެރިނެއް ަމއްސަލަައކީ އި ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަވާހަކަދަްއކާލަން. މީގައި އަުޅގަ 
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. އަޅުގަނޑުމެން ށް ވަރަްށ ބޮޑެތި ބާރުތަކާއި އިޚްތިާޔރުތައް ދީފަ.އެފަާއއި އެމް.އެން.ޑީއެބައޮތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ރުކަމާ އެކީަގއި އަބަުދވެސް ވަރަްށ ޒިންމާދާ ރަންޖެހޭނެ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސާއި އެމް.އެން.ީޑ.އެފަކީގަބޫލުކު

ތްކުަރއްވާ ވަރަށް ަވރުގަދަ ދެ މުއައްސަސާ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނެގ ތަޖުރިބާއިން ފާހަގަކުރެވިފަިއ މަސައްކަ

 ،މަ އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނެމި ދެ މުއައްަސސާގެ މަސައްކަތް ކުރުމުަގިއ ހަ ،އެބައޮތް

އޮތް ލަން ބުނެފައި އިރާއިރު ުހންނާނެ މައްސަލަތައް. މީަގއި އެކުަލވަކުނުން ގުިޅގެން މަސައްކަތް ވިސްނަންޖެހޭނެ މި ދެތަ

އަދި މިއީ މުޅިން ތަފާތު ހަމައެކަނި އެސް.އޯ.ޕީައކުން މަސައްކަތް ނުކުެރވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ. 

 ؛ވާތީވެ، ހަމައެކަނި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ދެތަން ކަމަށްއޮންނަ  ދަށުގައިްއޓުމުގެ ދެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ބެލެހެ

ރުމަށްވުރެ ޮބޑަށް އެ ކު ފިޝަރީޒް ިމނިސްޓްރީގެ ުނވަތަ މިނިްސޓަރުގެ ބެލުމުގެދަށުން މިކަން  !ފުކުރައްވާމާ

ގަބޫލުކުރަން.  ވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް ާގނޫނު ބަދަލުކުރެ އިގަ މިނިސްޓްރީތައް ވެސް މީ

 ދައްކަނީ ވަރަށް  ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑުމެން މި އެާއއެީކގައި މި މަަސއްކަތް ކުރާދި ހަމައަ

 ،ދެންނެވީވާހަކަ. އެހެން މި ންޖެހޭނެށް އިންވެސްޓުކުރަހަޕޮލި  ށާއި އަދި މޯލްޑިވްސްގިނަ ފައިސާ އެމް.އެން.ޑީ.ެއފަ

ތަންތަނުގައި ހަރަކާތްެތރިވާ މަސް އުޅަނދުފަހަރާއި  އެ، ަގއި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާިއރުޑު ކަނޑު އޮތް ބޮ މިރާއްޖޭގެ 

ތަންތަނަށް  ން އެމީހުންނަށް ބޭނުންާވ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެ އަދި އެ

ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ޖެހޭނެ ށް ހޯދައިދޭންއެފައްޞަކޮށް އެމް.އެން.ޑީ.ޚާ  ،ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަެކއް

ގޮތުން ާރއްޖޭގެ ސިޔާދަތު ރައްކާތެިރކުރުމާއި ައދި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަްއ  މިހާރުވެސް ސިފައިންެގ ގާނޫުނ ބަޔާންކުރާ

 ިމ ދެކޭގޮުތގައިއަޅުގަނޑު  ،ވާއިރު  ކަށްބޭފުޅުންނަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމަ ސިފައިންގެ ާގނޫނުން އެ ބެލެހެއްޓުމަކީ

އިމުޮކށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް  އް ކުރިއަްށގެންިދޔުމުގައި އެމަސައްކަތްތަ

ކަމެްއ. މި މަސްއޫލިްއޔަތުަތްއ  ގެންގުޅެންޖެހޭނެބިލު ފަރުމާކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމުަގއި 

ންދާިއރު އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަވާލުކުެރވިގެ އަްއސަސާތަކާގަނޑުމެން އެކިެއކި މުއަޅު

ވާނެ. އެހެންވީާމ،  ކަމަކަށް އިމުނުކޮށްެދވިއްެޖ ކަމަށް ވާނަމަ މި ބިލުަގިއވާ ގޮތަށް މަސަްއކަތްކުރުމަކީ ދަތި ޤާރަނގަޅަށް 

ޔަތްކުރަްއވަިއގެން ކޮމިީޓ ކަށް ިރޢާަގއި ހުރި މައްސަލަތަށްވުރެ ބޮޑަށް މި ބިލުއަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ިމހާރަ

ބަދަލެއް އަންނަން ކުރެޭވ ކޮންެމ  ކަމަށް ހެޔޮ ގެންަދވާނެ ކަމަށް. މަސްވެރިމަރުޙަލާގައި މި މަަސއްކަތްަތއް ކުިރއަށް

ވީމާ، މި ބިލުގެ މަސައްކަތެއް. އެހެން އުމަށް ފައިދާކުރާނެ މުހިންމު ޤަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި މަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް  ވާީތ، އެ ކަމެއް ކަމުަގއި ވަްސކުރުމަކީ ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އެދޭކަތް އަ މަސައް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިންޓޯލުގެ ވަގުތުޮކޅަށް. ޭއގެކުީރގަިއ ލަނީ މިހާރު މި މެދުކަނޑާމެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ޖަހާއިރު ވެްސ އަނެއްކާ އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން ފަށާނީ 11 ،ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ޭބނުން

އްޒަތްތެިރ ކުރަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އި ތު ަގިއ އަޅުގަނޑު ގަސ11:30ްމަސްވެރިކަމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްގައި. އެއަށްފަހު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  142ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،ހަޅުއްވާފަިއވާޖާބިރު ހުށަهللا ޢަބްދު މެންބަރު

 ކޮށްފައި މި ތުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ގަސް ން. އެކަންއުެއ ގަރާރުގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު ގެންދި ؛ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރު

ކުރަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ތުށް އަުޅގަނޑު ަގސްއަ 12:30އިން  12:00ން. ޖަހަންދެ 12އޮތީ މެންދުރު އަނބުރާ 

އިޖުތިމާޢީ  ،އަޙްމަދު ހާރޫނު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާގެ ފަރާތުން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަރުކާރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ެއ  ،އެހެންވީމާަވނީ ނިމިފަ. މިހާރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަވގުތު އޭަގިއ  ،ނިޒާމުެގ ގާނޫނު އުމީޤަ އްޙީ އިންޝުއަރެންްސގެ ޞި

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބިލުގެ މަސައްކަތް އެ އަށް  12:30ަގއި އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތު  .ބިލުގެ ބަހުސް ގެްނގޮސް ިނންމުން

މިދެންނެވި މަސައްކަތް ކުެރވިަފިއ  ަގއިމެންދުރަށް ހުއްޓާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން  12:30ނިންމޭނެ. އެހެންވީމާ، 

 ން.އިލާނަން. އަުޅގަނޑުމެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑަރަމީދުކުއްއޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އު 

 

 {އަށް 11:03ްނ އި 10:33 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 (هللاމަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވާ އިޞްލާޙުެގ ނަްށ ހުށަހެޅިފައިމަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫގެންދާނީ ގަނޑުމެން މި ދަންފަޅީގައި ކުރިއަށް އަޅު `. 

ގައި އަުޅގަނުޑމެން ފަށާނަން އެހެން އެޖެންޑާ އައިޓަެމއް. މިހާރު ބިލަށް  11:30މިހާރު   ބިލުގެ ބަހުސް. ބަހުސް.

 ދަްއކަވާނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ.ވާހަކަފުޅު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޢީ ދުމުޙައްމަ މެންބަރު ރާގެއިދާ މަކުނުދޫ

ެދްއވި އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި ބިލު ހުށަހަޅުްއވަ

ވެްސ ހަކަ ކުރާ ވާދަްނނަވަން. އަދި މި ބިލަްށ ައޅުގަނޑު ވަރަށް ފުރިހަމައަްށ ތާއީދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

މެންގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދަކީ، އެމް.ީޑ.ޕީގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދަކީ ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އާދެ

 ،ބޭފުޅުްނގެ ުތގައި މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުން އެގޮދިނުން. އަުޅގަނޑު ދެކޭހޯދައި އަގު މަހުގެމަސްވެރިންނަށް ހަމަ

މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ވެްސ ންދާނެ. ފެންވަރު މަިތެވގެ އުޅުމުގެމަސްވެރިންގެ ާޚއްޞަކޮށް ދިރި

އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މަްސވެރިކަމުެގ  ،ދެން އަޅުގަނޑު އަިދ އިތުރުކޮށްލަންމަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލިބިެގންދާނެ. 
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 އިރާއްޭޖގަހިދިވެއެއީ ކަމެއް.   ބޭނުންވާއޮތް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންމީގައި އެބަ  ،ބިލުގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ

ކޮށްލާފައި ގެޒެްޓކޮށްލަނީ. ގުދީސްހަމައެކަނި ތަ ،ތަކީ ގޮ ވާ ންދާއިރު މިކުރަމުގުދީސްށް މި ނެރޭ ގާނޫނުތަްއ ތަމުކޮއްއާ

ހެޔޮ ިއ ޚިލާފަށް މި ބިލުގަ ކުރާ ގާނޫނުތަކާ ގު ދީސްތައާއްުމކޮށް އާދޭ އެބަ މި ގާނޫނު ނިމިގެންދާއިރު އޭެގ ބަދަލުަގއި 

ފުށް ފެންނަ ގޮތަކަްށ މި ެއއްގޮތަށް ވަރަށް ހާމަކޮްށ، ދެ އުސޫލުތަކާ  ގެނުވަަތ ުގޑް ަގވރނަންސް  ުއސޫލުވެރިކަމުެގ 

، މިއީ އެހެންވީމާތަން.  ރީގެ މައްޗަށް ލާޒިުމވެެގންދާސްޓްނިމަސްވެރިކަން ހިނގާ ގޮތްތައް ބަލަހައްޓަން މި ،އުސޫލުތައް 

 5ކަެއއް. މި ބިލުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރި  ވާހަެރވުނު ކަމެއް. ދެން ރަނގަޅު އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފާހަަގކު

މެން ހުށަހެޅި މީަގއި ައޅުގަނޑު ،ދެން ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އުޅޭ. ާމއްދާ އެބަ 80ގަރާރުަގއި ހިމެނޭ 

ބަެއްއ  ވެސް ރުންއިތުއޭގެ ހުރި. ބަމެނިފައި އެބިލުގައި ހި މިލަކޮށް މުގަރާުރަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއްހެން ޖު 5

ހުރި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙު މީގައި އެބަ ،ހުރި. ދެން އަޅުގަނޑު ެވސް ފާހަގަޮކށްލަންކަންތައްތައް އެބަ

، ންނަވަަނ މާއްދާގައި މި އޮ 42އޭގެތެެރއިން ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ތައް. އްތަގެންނަންޖެހޭ ކަން

ދަްއކަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި . އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަހޭންތަން ދޫކުރުމާ ބެއަދި ފަރު ފަދަ ތަމިނިސްޓްރީން ފަޅު 

ނުގުިޅ  ކައުންސިލުތަކާ ޒީ އުސޫލު އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ލާމަރުކަވާހަކަ.  ލާމަރުކަޒީ ކުރާ

ިއތުރުން އަދިވެސް އަުޅގަނޑު ގެހުރި. އޭ އިޞްލާޙުތައް އެބަ، މިކަހަލަ ވެސް ނުެއއް ހިްނގޭނެ. އެހެންވީމާ އެްއގޮތަކަށް 

 ކު. އެކަމަކުރަންވަރު ކަންތައްަތެކއް އިޞްލާޙުސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ، ދަގަނޑު ޖެހުން. މިކަހަލަ ބައި ފާހަގަކޮށްލަން

އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި  ހުިރ ކަންތައްތަަކކީ ރަނަގޅު ަކންތައްތައް. ދެން މީގެތެެރއިން ލަކޮށް މި ބިލުގައި ޖުމު

 ން. މި ލުނައްތާ ގުފަރަންގެ ފިރިހެނު ނާއިހެނުންއަން ،ދިނުންބަދުވެސް ހަމަަހމަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދުނިޔޭގައި އަ

ން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކުރިއަށް އެޅޭ ފިަޔވަޅެއް ިމއީ އަންހެނުންނާއި އި. މިކުރަްއވާފަތައްތައް އެބަ ހުރި ފާހަގަކަން

ފަހަރުގައި ހަމަ މަސްދޯނި ،އް ނޫންށް މަނާކުރަންޖެހޭ ކަމެދިޔުން. ެއއްެވސް ވަަރކަހަމަހަމަވެގެން ފިރިހެނުންނާ

ވެސް ހަމަ  ރޭ. ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ެއ ކަނބަލުން ކުރޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ކަނބަލުންިއވް ވެްސ ކުމިއަދު ޑަ އަންހެނުން

ލާިއުރ އި ބަލައެްއޗެހި ހަމަ އަޅުގަނޑު ސޯޝަލް މީޑިއާ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދުމަސްވެރިކަމަށް ވެސް ނިކުްނނަންވީ. 

ރު އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ހާގޮސް ބަހައްޓާ. މިމިކަމަށް ައހުލުވެރިެވގެން ވެސް ފެނޭ ޒުވާނުންއެބަޓްވިޓަރތަކުން ެވސް 

 މަސްވެިރެއކޭ  ފާވޭއުރުިޅެއއް ވެްސ ނާދެ. އް ލްފްރެންޑެހަމަ ކުރަން ބޭނުންެވގެން ކުރާ ކަެމއްގެ ގޮުތގައި. ގާ ،ކަމެއް

 އިތުރުން ައޅުގަނުޑ ހަމަހަމަ ރަނގަޅަށް ޑޮަލރު ވެްސ އެަބ ލިބޭ. ޭއގެ ކޭ ުބނީމަ. ތިމަންނަގެ ބޯއިފްރެންޑެ

ކުެރިވގެން އެބަދޭ. މަސްވެރިކަން ހަމަ ގޮުތގަިއ ހުރި ެކޓަގަރަިއޒް ީމގެތެރޭަގއި ،ކަމަކީ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަެނއް 

 އެގޮތަށް ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް އެބަ ބުނެދޭ. ހަމަ  އި ކުރުމަކީ ކޮބައިކަން ވެސް ިމ ބިލުންގޮތުގަ އި ނަހަމަޔާ ކުރުމުގަ

އަުޅގަނޑު އަދި ެދވަނަ  !ފުކުރަްއާވތިމާ ؛ަކނޑައެޅިފަިއ ހުރި އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަންހުރި އަދި މީގެތެރޭަގއި އެބަ

 މަސްވެރިންނަްށ އިތުރުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކާކަްނތައްތައް ފާހަަގކޮށްލާނަން. އޭގެ  ފުރުޞަތަށް އެދިލާފައި އެ
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ިމކަހަލަ ހަމަ ހުރިހާ ކަމަކަށް  ،ންވަރު މަތިކުރުމާއިަމސްވެރިންގެ ދިިރއުޅުުމގެ ފެ ،އަގު ހޯދައިދިނުމާއިހަމަ

ޖެހޭ. ގައި ބިލަށް އިޞްލާުޙތަކެއް ހުށަހެޅެން އެބަކުާރ ގޮތުފަ. ރަނގަޅު، އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލު އިލާއަލިއަުޅވަ 

 ،ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ތައްަތއް ބިލުަގއިހުިރ ބައެއް ކަން ގައިގަރާރުތަކު  އިއަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ޮގތުގަ

ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް  ެއއްކޮށް އިޞްލާޙުަތކާެދކެިވގެން އެ އެކަންތައްަތކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަ

ރެްއ ސަުރކާ މެންގެތަކެއް ގެެނވި، އަޅުގަނޑުވެފައި އޮތް ގާނޫނަކަށް ރަނގަޅު ބަދަލުއަހަރު 32 ހުށަހެޅި، ގާތްގަނޑަކަށް

ބޭފުޅުންެގ  ބޭނުންވާ ފުރިހަމަކަން މި ބިލަށް އައިސް، އެ ބޭފުޅުން މަސްވެރިންނަށް އެ ،އައި ފުރިހަމަ ބޭނުން

 ؛ައއީ މަްސވެރިންގެ  ްނގެ ސަުރާކރެއް މިދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްަތއް މަްއޗަށް ޖެހެިވގެންދާނެ ބިލެއް. އަދި އަުޅގަނޑުމެ

ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުުމގެ ފެންވަުރ  އެ  ،ދީއަގުތަްއ ހޯދައިސްވެރިންނަށް ހަމަތެރޭަގއި ވެްސ ހިމެނެނީ މަ 19އެޖެންޑާ 

ގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ އަޅު ،އިތުރުން ައޅުގަނޑު މިއަުދ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭމައްޗަށް ޖައްސާލަދިނުން. ޭއގެ

ެގން ތަޅުމުގައި ވާހަކަަދއްކަނީ. އައިސް ތަޅުމަށް އަންނަނީ.  ވެސް ތަޅުމަށް ޮކންމެ ބިލެއް .އްކަނީދަ ނުގައި ވާހަކަމިތަ

 ؛ފަހުން އެއްވެސް ބިލެއް އޭގެ ބަދަލުަގއި މިއަދުން ފެށިގެން އަުޅގަނޑު އިލްތިމާސްުކރަން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް، މީގެ

ހިމަނާލަން ވެސް. ތު ދުވަހަކީ އެ ވާހަކަ . އަދި އެންމެ މުނާސަބަދުވަހެއް ނުހެޅުމިއަދަކީ ވަރަށް ރަނގަުޅ ބިެލއް ހުށަ

 ވާ  މީގެ ފަހުން އެްއެވސް ބިލެއް ތަޅުމަށް ހުށަނޭޅުން. ތަޅުމަށް ހުށަހެޅީމަ މިކަދަްއކާލަން ވެސް މިއަދު. ސަބަބަކީ ވާހަ

 ގޮތަކީ އެ ެއއްޗަށް ފައިން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފްމް ޝަރީއިބްރާހީމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި އިރާގެކެލާ ދާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

އިހަަވންދޫގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދެްއވީތީ އިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްވެރިކަމުގެ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަ

ޤިލާބީ މަސްވެރިަކމަށް އައި ހަމަ އިންބިލަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަން. މި ދަންނަ ށް ޝުކުރު ދު ޝިފާޢަމުޙައްމަ

އަުޅގަނޑުމެން ވޭތުެވދިޔަ މާޒީަގއި އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ވެރިކަމުަގއި ާރއްޖޭގެ ދޯނިފަހަރުގައި އިންޖީުނ ބިލެކޭ. 

ކުރާނެ ދި މަސް ޕްރޮސެސްތަނާއި އަނެ ތަންނާކަން ފެށީ. ހަމައެއާއެކު އެ ދުވަްސވަރު މަސް ގަންއަޅަިއގެން މަސްވެރި 

 ،އްދުތަކެއް ހަކުރާނެ ސަރަމާތުގެންދިޔަ. ަހމައެއާެއއްކޮްށ އިންޖީނު މަރާހެދިއްދުގަިއ ހަެއކި ަސރަ ން ރާއްޖޭގެތަންތަ

ހަމަ އެގޮތުން ސެންޓަރުތަކުގެ ނަމުގައި.  ންމާއްދުތަކުަގއި އެިޅެގންދިޔަ ޔަހަތަންތަން ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަ

މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އަުޅގަނޑުމެން  އްހަމަ އިންޤިލާބެގެަނއި އިންިޤލާބަށްވުރެ މާ ފުރިވަރު އެދުވަސް 

މާުނއްސުރެ ކުރަމުން ައއި ގޮތް މި އެންމެ ބޮޑު އިންޤިލާބަކީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަން ޒަމަސްވެރިކަމަށް އަންނާނެ. 
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ތައް ނުވަަތ ރާ ގްރޫޕުކުމަސްެވރިކަން  ކުދި ކުންފުނިތަކަކަށްތަނުވަ މަސްވެރިކަން ބަދަލުވުން ނާޢަތަކަށްސިބަދަލުވެ، 

މަސްވެިރކަން ކުރީަގއި މި ކުރަނީ  ،ދިޔުން. އަުޅގަނުޑމެން މި ދައްކަނީއް ބަދަލުވެގެންތަ އޮޑިމަސްދޯނިތައް، މަސް

ނުވަތަ ސަރުކާުރެގ  ައގުަވޒަންކުރުމެްއ މުޖުތަމަޢުގަިއ ނެތް ލައަދި ެއއްވެްސ ކަހަމޫސުމީ މަސައްކަތެްއގެ ގޮތުަގއި. 

ގެންދާނެ ވެ  ވަޒީާފއަކަށްމިކަުމގެ ސަބަުބން ނަމަވެސް ންވަރެްއަގއި ނެތް ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ. ފަރާތުން ޤައުމީ ފެ

މީހުންނަކީ  ބަބުންައދި މީގެ ސަ ،މި މީހުންނަކީ، މަސްވެރިންނަކީ ޕެންޝަން ލިބިމަސްވެރިކަން މި ބިލުގެ ސަަބބުން. 

ވާނެ.  ގޮތުަގއި ގެްއޒަފުންކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވަރީތަކުަގއި ނުވަތަ ކުްނފުނިތަޓް ިމނިސްގެދޮރުވެިރވެ، އެހެންވެސް

މަސްވެރިކަން ރަނގަުޅވެ، ަމހަށްދާ މީހުން އިތުރުވެ، އާ މަސްވެރިން އުފެދިގެންދާނެ. ޒުވާން މަސްވެރިން މިކަމުެގ 

ހަމަެއކަނި  ކީއި ުނވަތަ ކުދި ކުންފުިނތަކުަގއި ތިބޭނީހަމައެކަނި މަސްވެިރ ދޯނި ފަހަރުގަންދާނެ. ސަބަހުން އުފެދިގެ

ަޓރުން ފަދަ ވަޒީފާތައް މި ިބލުގެ ދަށުން އުފެދިގެންދާނެ. ންޓެންޓުން، އެޑްމިނިސްޓްރޭކައު މަސްވެރިންނެއް ނޫން. އެ 

ގެތެރެއިްނ މީވެސް މި ބިލުގެ ދަށުން އުފެދިގެންދާނެ.  ތައް ހަމައެއާެއކު ތަފާތު މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

މަސްވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭަގިއ  ގެ ކަލްަޗރގެ ތެރެއިން ވެސް ފަރުއެުކއަރކަލްޗަރ. އެުކއަރ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން

 ުއޅޭ މަހެއް. އެިކ އްދުތަކުަގއިހަ ފަރުމަހަކީ އެކި ސަރަވަނީ. މިހާރު ވަރަށް ނާޒުކު މަްސެވރިކަމެއްެގ ގޮުތގަިއވެފައި 

ކުރެވިގެންދާެނ އްދުތައް މެނޭޖުހަ ، މި ސަރައާލާކުރެވި އްދުތައް ހައްދުތަކުަގއި. މި ސަރަހަރައުޅެނީ އެކި ސަ ަތއް ވައްތަރު

މަކީ އެ ކުރުަގިއ މަސްވެރިކަންތަެކއްއްދުން ގިނަ ދުވަސްހަ އަދި އެއް ސަރަީމދުކުރަން. އްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އު 

ހެންވުުމގެ ޒުގެ މަސް ގިަނއިން ބޭނިގެންދާތީވެ. އެެއއީ ިވހާ ސައިއްދުގެ މަސްވެިރކަމަށް ގެއްލުްނވާނެ ކަމެއް. ހަސަރަ

ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެއާއެއްކޮްށ  ނެކަންތައް ކުރެިވގެންދާ މި ،ކުރެވިމި ވައްތަރުގެ މަސްތައް މެނޭޖުސަބަބުން 

ަޅިއގެްނ އަދި، ބޮޑުކުރެިވ، ކޮށިކަލްޗަރގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން އުފެރރާއްޖޭަގއި މަދުވަމުންދާ ވައްތަރުތައް އެކުއަ

ރު ހާމިސާލަކަށް ފާނައިގެ މަސްވެިރކަމަކީ މިރުވެގެންދާނެ މި ބިލުގެ ސަބަބުން. ތު އިތުގެ ފުރުޞަކުރުމު މަސްވެރިކަން

އްދުތަުކަގއި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާަނއިެގ ހަވަރަށް ބޮޑަށް ދަްށވަމުންދާ މަސްވެރިކަމެއް. އަދި ާރއްޖޭގެ ެއކި ސަރަ

ވެފަ.  ކަށްތައްދުހަބޭ ސަރަން ނޫނީ ނުލިއް މިހާރު ވަނީ ހަމަ ފާނަ ވަރަށް މަދުްއދުތަހަކަން ކުިރ ސަރަވެރިމަސް

ފާނަ ރާއްޖެއިން ހުސްވުމުެގ ނުވަތަ ވަރަށް މަދުވުމުގެ  ،މަސްވެރިކަން  ،ކުރާ ނަމައެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މަްސވެިރކަން

 މަސްވެރިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ކަހަލަހުގެ މަސްވެރިކަންމަސްވެިރކަން، ރަތްމަ އިގެއޮތް. އެހންވީމާ، ފާނަބިރު އެބަ

މަްސ  މްތަުކގައި ކުރުމުގެ އިތުރަްށ ލެބޯޓްރީތަުކގަިއ ނުވަތަ ފާއެހެންވީމާ، މި މެނޭޖުކުރަންޖެހޭނެ މަސްވެރިކަން. މެނޭޖު

. ންޤީގެންދާނެކަން ޔަގެ ފުރުަޞތު ވެސް މި ބިލުގެ ސަބަުބން ލިބިާއލާކޮށް، ބޮޑުކުރުމު  ިއ،ކުެރވި، ދިުރވަކަލްޗަރ

އަަޅއިގެްނ އަދި ތަށް ކޮށި ންނަވާ ގޮރު މި މަސްވެިރކަްނ ކުރަމުންދަނީ މިދަދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކަގއި މިހާ

މަސް ކޮށިތަކަށް ދޫކޮްށގެން، ކާނާދީގެން ބޮޑުކުރަމުންދަނީ.  ލެބޯޓްރީތަކުގަިއ ިވއްަސއިގެން ކުދި މަސް އުފެއްދުމަށްފަހު،

ފަދަ ވަނީ މި ުޑމެން މިހާރު މިުޅގަނވެސް އަރަތްމަހުގެ ަމސްވެރިކަން  ،ާމއިންގެ ފާނަިއގެ ަމސްވެރިކައަޅުގަނޑުމެ
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ކުރެވި، ބޭުރގެ ބަދަލުކުރަންޖެހިފަ. ހަމައެއާއެްއކޮށް މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން މަސް ޕްރޮސެސްނިޒާމަކަށް 

ީކ އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލުން ކުރެވޭެނ ދިޔުމަބަންދުކުރެވި، ބޭރަށް އެކްސްޯޕޓް ކުރެިވގެން ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ާރއްޖޭަގއި

ކުރެިވ، ބޭރަށް ކުެރވި، ގްރޭޑް ސް ވެސް ަހމަ އެގޮތަށް ސްޓޭންޑަޑް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ފަރުމަކަމެއް. 

ހަމަ މިއާއެއްކޮށް އަންހެންެވރިންނަށް ވެސް، ރާއްޖޭގެ  ހުރި ކަމެއް ނޫން. އް ފޮނުވިގެންދާނެކަމީ ޝައްކެ 

 މުަގއި ސް މަސްވެިރކަޔަ ތަނުގައި ވެނަ މަސައްކަތް ވޭތުވެދި ނާޢަތުގެ އެއްަބއި. ގި ސިސްވެރިަކމުގެ މަ އަންހެންވެރިންނަކީ

ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ުނަވތަ މަސް ބޭނުމަށްފަހު ދެން ކުރަމުން އަީއ އަންހެންވެރިން. އެހެންވީމާ، މަސް ޕްރޮެސސް

ގެ ރަށްރަުށަގއި ޅުންބޭފު ކަނބަލުން ެވސް އެބޭންވީމާ، މި ހެދިޔައީ އަންހެންވެރިން. އެ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން

ބޭކަނބަލުންނަށް  ފެކްޓްރީގެ މަަސްއކަތްކޮށް، އެދިޔަ ގޭދޮށު މަސްގެންމުންކުރަނޑުމެން މީގެުކރިން ބަހުސްތިބެގެން އަުޅގަ

ނަށް ވަޒީފާތަްއ އްދެއްަގއި ހުިރހާ އެންމެންހަވެސް ރަނަގޅު އާމްދަނީެއްއ ލިބި، މުޅި ޤައުުމގެ ހުރިހާ ސަރަ

ޞަދު. އަދި ބިލުގެ ެއއް މަޤް މި ދިޔުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެގެން ނާޢަތުގެ ދަށުން ވަޒީފާަތއް ލިބިސިމި  ،ދިޔުމަކީލިބިގެން

 ަގއި... 19އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙައްމަދުމުޖަމްޝީދު މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިާރގެ ކުޅުދުއްފުށީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު ގެދާއިރާ  ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ވަނަ  19މުރާލިކަމާއި ހިތްވަރުން ފުރިގެންވާ  ،ލޫމާތާއިޢުުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަ . حمد هللم هللا ألبس

އީ އަދުެގ މިން. ވެރިން ައއުމީ އާަދއިެގ ކަމެއް ނޫތާގެ އެްއވަނައަށް ިދވެިހ މަސްހަފު 3ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ދިވެހި މަްސވެިރ  ންޞާލިޙްގެ ސަރުކާރު ރަީއސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ން،ސަރުކާރު، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަސރުކާރު

ތިޞާދު ދިވެހި އިޤް ،އިލާތައްޢާދިވެހި މަސްވެރި ން ދޭހަވަނީ އިލާތަކަށް އެްއވަނަ ނަންބަރު ދޭކަމުގެ ހެއްކެއް. މިއިޢާ

 މަކީ އެޓަކައި ގާނޫެނއް ހެދުމަލުކުރުަމށްޢަހައްިމއްޔަތު. ބަެއއް ނުވަތަ ކަމެއް އްވާ އަން ދެރިއަުރވަން އަދުގެ ސަުރކާރު ކު

ޓަކައި ިދވެހި މަށްގަތުމި ބާރު ދިވެހި މަސްވެރިންަނށް ލިބި ،ބަޔަކަށް ދެވޭ އެންމެ މަތިެވރި ބާރު. އެހެންކަމުން

އަުޅގަނޑަށް ިމ  ،ކަން މިހެން ުހރި ހިނދުސެއް.  ބަހުކުރެޭވ ބަހުސަކީ މަތިެވރިހަދާ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންެގ ގާނޫނު

ލާނަން. ފުރަތަމަ ކަމެްއގެ ޮގތުގައި ބިލުން ވަރަށް ޮބޑަށް އި ތިން ކަެމއް ދަންނަވަ ކަމެްއ ނުވަތަ ބިލުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެ

ތައް. ތައްންޖެހޭ ކަޓަަކިއ ކުރަންތުމަށްންގެ އަުތގަިއ އޮހި ބާރު ލިބެންޖެހޭނެ އަޅުގަނުޑމެންގެ މަސްވެރިކަން ިދވެ

މީހުންގެ އަތްގަަދކުރުން  ނުފޫޒާއި ބާުރ އެ މީހުންގެތިޞާުދގެ ތެރެައށް ބޭރުވަރަށް ޮބޑަްށ ދިވެހި އިޤް ،އެނގިަލއްވާނެ

ިހ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދިވެ ،އެހެންކަުމންއަންނަނީ ކެނިޑިނޭޅި އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާހާ މިންަވރަށް އިތުރުވަމުން.  މި
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 އޮންނަންޖެހޭނެ.، ނގެންޖެހޭނެމީހުންގެ ދައުރު އޮންނަންވާނެ މިންވަރު އެސްވެރިކަމުަގއި ބޭރުހި މަ، ދިވެނަށްމަސްވެރިން

ޓަަކއި ކުރަންޖެޭހނެ ކަމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އާލާކުރުމަށް އި ތިޞާދު ދިުރވައިޤް ،ކަްނތައްތައް ގަނޑުމެްނގެ މިއަދި އަޅު 

އަދި އެ  ،ގުޅޭ މައުލޫމާތު މިހާވަރަްށވުރެ ބޮޑަށް ެދވި މާކަ މިނަށް ކުން ދަރިވަރުންޚާއްޞަކޮށް ްސކޫލް، މަދަުރސާތަ

ތުުރ ފުރުސަތު ހޯދައިދީ، އިތުރު އި ތިޞާުދގަިއ ުޒާވނުން ބައިވެިރކުރުމަށްޤްއި، އިށް ހިތްޖަްއސަދަރިވަރުން މިކަމަ

ާދގެ )ބ( ަގއި ނަ މާއްވަ 21 ވަނަ ބާުބގެ 4 ވަނަ ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ ފާހަަގކޮށްލާނަން. 3ޖެހޭ. ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭން

ވަރަްށ  ވެސް މިކަމާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ،ވެސް އެހެން ބޭފުޅުން ،ޖަހައިގެން ނުވަަތ ދަގަނޑު އެބަޭވ އުާކ ދަގަނޑު

ސުެރ ޒަމާނުއް ،ެވސް ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު .އްޢެބޮޑަށް ބަހުސްކުރަްއވާފައި އޮްތ މައުޟޫ

ދަގަނޑު ުނވަަތ ދަގަނޑު ޖަހަިއގެން މަސް ޮދއް ނުވަތަ ވާނުްނެގ ތެރޭގައި މަޖަލަށް ުއކާ ދަގަނޑުަގއި ޒު ތެރޭދިވެހިންގެ

. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަހުރޭ ދަގަނޑު ޖަހައިގެން ހިފޭ ކަހަލަ މަސް ނުވަތަ އެ ވައްތަުރގެ މޫދުަގިއ އޮވޭ ހިފުން

އެއްޗެއް ޫނން. އެކަމަކު ގާނޫނީ ގޮތުން  ވަަތ ނަނުގައި ބާނާއި ނުދޮށީގަ ބޯވަައކީ . ބޯވަކޮށްޞަހާއް .ހިއުޅޭ އެްއޗެ

ވަންޏާ، ގާނޫނުން  ވުްނ ެއއީ އޭނައަށް ނޭނގިާވ ކަމެްއ ކަމަށް ކުރެޭވ ކުށަކަށް  ށްބޯވަެއއް ބާނަިއގެން ުޒވާނަކަ 

ވެްސ  ފުމުގައިން ހިހައިގެ ދަގަނުޑ ޖައެނގެން އޮންނަންޖެހޭނެ ބޯވައަކީ ނުވަތަ ަކކުންޏަކީ ބާނާ އެއްަޗކަށް ނުވާތީ

މިހިރަ ކަންތައްތައް މިހެން ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހިރަވަންޏާ  މިހާވަރަށް މިކަން ނެތް ކަމަށް .މައްސަލަެއއް ނެތޭ

ނިމިގެން ގާނޫނު . އެހެްނވީމާ، މި ޓަށް ުޒވާނުން ިދއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުށްފެންނައިރުގައި ވަރަށް އަވަހަްށ ކުށުގެ ވެ

އި ނުވަތަ ފެށޭއިުރގައި މިހިަރ ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ހުންނަންޖެހޭނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިރުގަ ފަށާމަލުކުރަންޢަ

ކުޅުދުްއފުށީގެ މަސްވެރިންނަކީ ޒަމާުނއްސުރެ ލޭނުެގ މަސްވެިރކަން  ،މީދުކުރަންއްއު  .ފައެނިގ ހާމަވެއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ރަށް ކުރިއެރުވުުމގައި އެބައިމީހުންގެ ދައުރު ވަރަށް  .ންދަިއދިނގަޅު އިޤްތިޞާެދއް ހޯކުރަމުން އައި ބަެއއް. ރަށަށް ރަ

 އިރު،މަލުކުރަން ފެށޭޢަމި ގާނޫނަށް  ،އެހެންކަމުން . އެކަމަކު މިއަދު ެއކަން ނެތުމުން ލިބޭ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑު.ބޮޑު

ހުންެގ މަސަްއކަތަށް ބައިމީށް އެމައަވަރަްށ ފުރިހަ ންނަށްކޮށް ލޭުނގެ މަްސވެރިޞަ އްޚާ މަްސވެރިންަނށް،ގެ އަޅުގަނޑުމެން

 ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަމުގައި ދެކެން.މީދު އޮތް އްދެވޭނެ ކަމުގެ އު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން. 

 

 ޝިޔާން ވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރު ޙަސަން ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްިވ  ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މަސްވެރިކަމުގެ ބިލު މި  ތްތެރި ރައީސް.އިްއޒަ ރިއްޔާޝުކު

 ންނަވަން.ދަ ށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުޢަކަމަށްޓަކައި އިހަވަންދޫ ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ
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 ގޮެތްއގައި މި ޞައްޚާބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަްނކަން. ގައި އެ ބިލުމި ،ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް  ލާގައިޙަ ބިލުގައި އެބަހުރި މިބިލު ގާޫނނަކަށް ެވގެން އަންަނއިރުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރު

ވަރަށް  ން އެބަހުރި.ކަންކަޖެހޭ އިތުރަށް ތަފްސީލުވާން ކަންކަން އެބަހުރި.މަޝްވަރާކުެރވިގެން ބަދަލުތަްއ އަންނަންޖެހޭ 

މާއްާދއެްއގެ މަްއޗަށް އެކުެލިވގެންވާ ވަރަށް  12މިއީ  ،ބޮޑު ބިލެއް، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 

ކޮށް މި ޞައްޚާަގއި  19 އެޖެންޑާ އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ؛ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ހިމެނޭ ،ބޮޑު

އެީކަގއި ފުރިހަމަވެ،  ޭއގެ ތަފްސީުލތަކާ ،އެީކގައި  ގަރާރާ  5 މަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި ތަޅުލީހުގެމަޖި

  ވަރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަުތަގއި ކޮމިޓީ ެލވެލްަގއި ވާީތވެ މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ހެދުމަްށޓަކައި ފައްކާެވގެންދާނެ ބިލަކަށް

އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އި އިުރގަ ން ބަލާއެގޮތު ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ ކުރަްނޖެހޭ.

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި  ،ވެސް އެ ފާހަގަކުރި ފަދައިން ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ކޮްށ ޞަ އްޚާ ،ދޭއެބައާ ބޮޑަށްއަދި ހަމައެހެންމެ، ވަރަށް  އްކާވަމުން.ފަ އަންނަނީރިޒަމް މިއަލޯކަލް ޓު

ދަގަނޑު ޖަހައިގެްނ  ކޮށް އަިޑއަށް ޮގސްގެންޞައްޚާގެ ހައުސްަތކާއި ސަފާރީތަެކއް އެބައާދޭ، ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގެސްޓު

ކުރާ ފަތުރުވެރިން ވަރަށް ބައިވަރު މަސް މެރުމަށް ޝައުގުވެިރަކން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށްޓަަކިއ މި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް

ކުރުުމގެ ވިޔަފާރި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނަވނީ މިފަދަ ގޮތްގޮތަްށ މިފަދަ ކަންކަމުން .ރި ރަީއސްޒަތްތެ. ިއއް އެބަތިބި

ހަރަކު  ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ފަދައިްނ ފަހަރަކު މަހެއް، ފަޞައް ޚާ އިުރގައި ތުތައް އޮތްޞަފުރު

ރައްކާތެރި ރައްޓެހި ގޮތެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު  ޓާށްވެއީ ތިމާކީ މިމަރާ އުސޫލަވެސް  މަހެއް ދަގަނޑު ޖަހައިގެން

. ެއހެންކަމުން، މިހާރު މިއިން ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި އަުޅގަނޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން

ެއކީަގއި ގެ ގޮުތގައި. ހަމަެއއާއް އެއްޗެ ލާގައި އުިނކުރަންޖެހޭ ޙަީއ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އެ  21

މަސްފެކްޓްރީތައް  ރީ؛ މިވަނަ މާްއދާގައި މި ފާހަގަކުރާ މަސްފެކްޓް 23ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ބަދަލާ  އަންނަ ބޮޑު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ތާނގައި  ކުރިއަށް އޮތް ހުންމި މަޖިލީ ގެއަުޅގަނޑުމެން އިމުެވގެންދާއިުރގައިޤާ

 ތަކުގެ ފުރިހަމަ އިޚްިތޔާރާކައުންިސލު ތަކަށް ބާރު ލިބިގެންސީދާ ކައުންސިލު  ،ތަކުންވަރަށް ޮބޑަށް ަކއުްނސިލު އެީކގައި

މި ގާނޫނަކަށް ވެގެންާދ  ބިލު އެބަޖެހޭ ފަރުމާވެގެްނދާން އެީކގަިއ އެ ރަށްރަށުން ބިންަތއް ކަނޑައެިޅގެންދާނެ ގޮތަށް މި

ވަނަ މާއްދާަގިއ  24އެީކގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ބިލުގެ މައެއާހަ ހިސާބުން ފެށިގެން.

 ވެސް ހުށަހެޅި ކަންކަން. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއްގެ ގޮުތގައި  އެއީ ކަންނެލި ޖަގަހަތައް އަުޅގަނުޑމެން

 އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ފެށިގެން ހިސާބުންންނަ ގެން އަވެ ލާގައި ގާނޫނަކަށް ޙައޭެގވެސް ތަފްސީލު މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރު

ގުޅިގެން  ގާނޫނަކަށް ވެގެން އަންނަ ހިސާބުން ފެށިގެން މި ބިލާ މި ބިލު ،ެއކީަގއި ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭހަމައެއާ

ތެްއ މުއްދަިދގު  ގައި ވަރަށްބަލާއިރު  ށްއޮތް މުއްދަތަ ކަންކަމަީކ މިހާރު މި މި ،ަގާވިއދުތަކާހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި 

އެއީ އެ މުއްދަތު އެބަޖެޭހ  އަހަރަކީ އެއީ ވަރަށް ދިގު ުމއްދަތެއް. 5ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 އަހަރުދުވަސް ތެރޭގައި ބަދަލުވާންޖެހޭ ބަދަލުވުންތަކެއްގެ ގޮުތަގއި  1އެއީ ގިަނެވގެން ބަދަލުވެ މުއްދަތު  ބަދަލުވާން. އެ

އަިދ  ވިޔަސް  ގަާވއިދުތަެކއް ގުޅުންހުރި އިތުރު ަނމަ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެކަމާ ފިނުކޮށް އެކަންހަމަޖެހި، 

މު ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ންވެސް ހެދުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މި ބިލުގައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހި އުސޫލުތަެކއް

މި ބިލުގެ ސަބަބުން  ،އީސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީތެރި ރަ އްޒަތްއެީކގައި އި . ހަމައެއާ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

 ޞަ އްޚާއިލާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ރައްކާތެިރކަްނ އެބަ ލިބެންޖެހޭ. ޢާ ކުރާ ރިކަންކޮށް މި ރާއްޖޭަގއި މަސްވެޞައްޚާ

 ަގއިގެ ގޮތުކަމެއްކުރާ މަްސެވރިންތަކީ ސީދާ ގޮތުން ވަޒީާފއެްއގެ ގޮުތގައި ޢަގޮތެްއގައި މަްސވެރިކަުމގެ ސިނާ

ކެްއ، ޕެންަޝން ލިބޭނެ ގޮތެއް ސީދާ އެީކގައި ޕެންޝަން ލިޭބނެ އުސޫލުތަހަމައެއާ  ބައްޓަންވާން އެބަޖެހޭ.

 އޮންަނންޖެހޭ. މިގޮތުން ބަލާއިރުގައި ެއއީ މިދެންނެވި ގޮތަްށ އިލާތަކަށް އެބަޢާމަސްވެިރ  ،މަސްވެރިންނަށް

 ންމަތީއުސޫލުަތކެްއގެ  އެ ،ާކއިސޫލުތަކައު  ،ާވއިދުތަކާއި އަދި ގަ ހެދި  ެއއްބަްސވުންތަކެއް  ،ކުެރވިއެގްރިމެންޓް

 ،ިވޔަސް އަދި ެއއީ ފަުޅވެރިެއއް ކަުމގައި ކަުމގައި ިވޔަސް ޮއޑިވެރިން ވެސް އަދި  އިލާތަކަށް ޢާ ކުރާ މަސްވެރިކަން

ަވޒީފާއެްއގެ ެއއްބަސްވުެމއްެގ  ،ެރވި ަވކި ގޮތަކަށް އެގްރިމެންޓްކު ، އެީއ މިދެންނެވި ގޮތަށް ވިޔަސް  އެންވެިރއެއް ކަމުަގއި

 ސިސްޓަމެޓިކު ގޮތެްއގެ ަވކި ށްއެއީ މިދަންނަވާ ގޮތަ ،އްގެ ބަދަލުގައި ެއއީ ދުވާލަކު ެއއްފަހަރު އަރާ ދޯންޏެ ،ގޮތަށް

 ޖެހޭ. އެގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ތަފްސީުލވާންލާގައި މިކަންކަން ޙަމި ގާނޫނު އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮމިޓީ މަރު މަތީން

ސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރަށް އެބަ މިނި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ؛ތި ބާރުތަެކއްށް ބޮޑެވަރަ

ވެސް އެއީ ދެމެހެއްޓެނިިވ  މި ދެއްވާ ބާރުތަކަކީ  ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބޭއިރުަގއިކަންކަން  . އެހެްނވީމާ، މިލިބިގެންވޭ

ެއީއ  ،ާލއަށް ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާަދށް ކުރާނެ ކަންކަންއިޢާގެ ގޮތެްއގައި ޭއގެ ފައިދާ މުޅި މަސްވެރިން

ތަފްސީލު  އެީކގައި. ައދި ހަމައެއާބޫލުކުރަންގަެވސް މީގައި ފާހަަގވާންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު  ންޓް ފޯމުގެ ގޮުތގައިޕޮއި

 ފަހަރު ފާހަގަކޮށްލަން  އްސް އެކަންކަން އެަބވާންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަދިވެ ގޮތެްއގައި މި

 މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅަިއގަތް ޕޮިއންޓް އެއީ ދަގަނޑުޖަހަިއގެން ބޭނުންވޭ.

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް  ތު ބަންދުވުމަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ޞަ ފުރު ފައިބާ ުޒވާނުންނަށް އެ  މަރަންމަސް ،މަސްވެރިކަން

 ފަހަރަކު މަހެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދަގަނޑުޖަހައި ުޒވާނުން މި ،ރަކު މަހެއްއެީއ ފަހަ  ކަމެއް.ބޮޑުވާށް ކަންބޮޑަ

ބިލުން އުނިކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ  އެހެންވީމާ، އެކަމަީކ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ލެެވލްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މި މަރަނީ.

  ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދަންނަވަ ޝުކުރުބޮޑަށް ތަށް ވަރަްށ ޞަ ފުރު. ދެއްވިގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު.
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 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ، ފަރާތުންކާރުގެ ސަރު .. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް`

ުޝކުރު  ށްސަރުކާރަ ށާއިމަނިކުާފނަ ހުށަހެޅުއްވީތީ އެ ބެހޭ ބިލު މަސްވެިރކަމާ ،މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ

ތިބެނީ  މީދުކޮްށގެން މިއްން އުމެއަޅުގަނޑު ،އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ .ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޫނޭ. މި  ކަްނކަން ދަތިކުރާކަށް ،. ކަންކަން ހުއްޓުވާކަްށ، ކަންކަން މަނާކުރާކަށްގާނޫނު ހަދަނީ ކަންކަން ފަހިކޮށްދޭށޭ

ވެސް  ކުރެވިފަިއ އޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް މިއިން ފާހަގަވޭ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ހަމަ ކުރިއެކޭބިލު އަދި ޑްރާފްޓު

ކަމަށް.  ކަންކަން ބަންދުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ބިލު ބައްޓަންވެަފއި އޮތް ،ކަންކަން ހުއްޓުަވން ގޮތަށްއެއް 

ލާއަށް ދާއިރުގައި ިމކަންކަން ވީހާެވސް ބޮޑަްށ ޙަކޮމިޓީ މަރު މީދުކުރަންއްވެްސ ހަމަ އު އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު

އަުޅގަނޑުމެން ާރއްޖެ  .. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސްމަށްކަ ނާނެން ގެން އަބިލު ބައްޓަންވެ  މަސްވެރިކަމަށް ފަހިވާނެ ގޮތަްށ މި

ދަނީ އުފެއްދުމެއް އުފައްަދއިގެން އާމްަދނީ ހޯދުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ދައުރުކުރާ ފައިސާއިން ދިރިއުޅޭ  ބައްޓަންވަމުން މި

އޮތް  ތުން ދެއްވާފައިގުދުރަ ޖެއަށް. ދިވެހިރާއްދަނީ މުން މި އާދަެއއްގެ މަްއޗަށް އަޅުގަނުޑމެންގެ ދިރިއުޅުން ބައްޓަންވަ

ތު ުކރިއެރުން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ޢަ. މި ސިނާއެންމެ ބޮޑު ެއއް އުެފއްދުންތެރިކަމުގެ ެއއް މަސްދަރަކީ ަމސްވެރިކަން

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ަނގަިއ ކޮޅަށް ޖެހުމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނ 

ވަރަށް ނާުޒުކ  ފަުތރުވެރިކަމަކީ ، މަިއގަނޑު ގޮތެްއގަިއ ފަތުރުވެރިކަމަށް ަބރޯސާވެފައި އޮތްއިުރަގއިދު މިއަޖޭަގއިރާއް

އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުެގ  ެއކީަގއި  ށް އަންނަ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ލޮޅުމަކާޙަތެއް. ދުނިޔޭގެ މަޝްރަޢަސިނާ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި  ފާނެ ކަމެއް.ކޮށްފައި އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ނޭދެޭވ އަސަރު ހަމަ ޓަސްލާ

ކޮށް ރަށްރަށުެގ ޞައް ޚާ އް،އިލާތަޢާފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވުމުެގ ބަދަލުގައި ރާއްޭޖގައި މިާހތަނަށް އެންމެ ގިނަ 

 ،ންވީ  ޒަމާއެންމެ ،އެންމެ ޤަދީމީ ަމސައްކަތް  ،އިލާތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަމުން އަިއ ަމސައްކަތް ޢާނިކަމެތި 

މަްސވެރިކަން ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި އެބަޖެހޭ  ،ކުރި މަސައްކަތް ދިވެހިންގެ އެންމެ ހުނަރުެވރިކަން އެކުެލވިގެން

އިން އަންނަޖެހޭ ެއންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް ކަމަށް ޢާރީޛަބިުލެގ  . މިކަން ކުާރއިރުަގއި މިމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން

ބޭފުޅުންނަކީ  މިނިސްޓްީރގެ ޒިންމާ، އެ ޒްފިޝަރީ  ންމާ މީަގއި ކަނަޑއެޅުން.ތުގެ ޒިަދއުލައަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ 

މަސްވެިރކަން  ،ގަާވއިދުތައް ހައްަދވަިއގެން މަސްވެރިކަން ވީާހވެސް ބޮޑަްށ ބަންދުކުރަން ތިބޭ ބައެއްެގ ބަދަލުގައި

. ން އޮންނަ މުއައްަސސާއަކަށް ބަދަލުވާްނވީއިދޭދަ ހޯއްލުޙަ ކުރިއަރުވަން މަސްވެރިންނަށް ހުރި ކަންކަމަށް  ،ފުޅާކޮށްދޭން

އަޅުގަނޑުމެން ޭއގައި ެދއްކިން މިގޮތަށް ަމސްވެރިންގެ ހުރި ކަންކަން  ގަރާރެއް ހުށަހެޅިން. 5އަޅުގަނޑުމެން 

ކަ ވާހަ އެ އިބިލުގަ އަދިއަުކ މި ރަފުކުރުން.ޢާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި މިސާލަކަށް މަސްވެރިންނަށް ޕެންޝަނެއް ތަ

އަދި  ،ދާ މަސްވެރިކަންއަދި ހީނަރުވަމުން ،ޕެންޝަން ހިމެނުމާއި ލާގައިޙައެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރު ނެތް. ނިފައެއްމެހި

ވެްސ  ތަްށ ހިތްޖެއްސުމަށްޓަކައިޢަދާ ރާއްޖޭގެ ުޒވާން އާބާދީ މި ސިނާޖެހެމުން ެފއަށް ތާޢަކޮށް މި ސިނާޞައްޚާ
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ކުރަނީ އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މަސްވެރިކަން މި ފަހިކޮށްދޭން. އްތަކެތުޞައެބަޖެހޭ މީގެތެރެއިން ރަނގަުޅ ފުރު

 ،ނަމަ ކުރާ . މިއަދު އެދެޭވ ގޮުތަގިއ މި މަސައްކަތްކުރީ ޒަމާނުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ ކާބަފައިން ކުިރ ގޮަތކަށެއް ނޫން

ވެސް ދަނެގަެނގެން  ުކރާ ގޮތްން ކަން މީހުދުނިޭޔގައި  ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދުނިޭޔގެ ކުިރއަރާފަިއވާ ޓެކްނޮލޮޖީާއއި

އަުޅގަނޑުމެންެގ ލޭނާރު . ގޮަތށް ކުރެވޭ މަްސވެރިކަމަށް ވާން  ވެސް ޒަމާނަށް ފެތޭ ކުރާ މަްސވެރިަކމަކީ ރާއްޖޭަގއި މި

އި ެއއްގެ ގޮުތގަާލގައި ާމއްދާޙައެުކގައި ފާަހގަކޮށްލަން، ސާަނވީ މަރުޔާ އެހެންނަމަެވސް ހިތާމަ .މަސްވެރިކަމަކީ

އް ނެލީމެއް، އިތުރު އެްއވެސް ތަމްރީޢުބެހޭ އިތުރު ތަ މަސްވެިރކަމާ ،. އެހެންނަމަވެސް ސައިންސް ިކޔަަވިއދޭޒްރީފިޝަ

 ލީމީ ނިޒާމު ޢު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަދިވެހި ކިޔަވާކުދިންނަށް ދެވެމުން ނާދޭ ،ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް

ބިލުން އަދި  އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަވީ މި .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތަށްރާނެ ގޮކުރިއަތު ޢަމި ސިނާ ވެސް ބައްޓަްނވާން 

ކަލްަޗރަށް ދޫކުރާ ތަންތަން ކަނޑަައޅާނީ އަދި ދޫކުރާނީ ޤައުމީ ރ، އެކުއަމިސާލަކަށް .ލާަނންއިބައެއް ކަންކަން ދަންނަވަ

މިގޮތަށް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް  ަގއިގޮތު  ކުރާބޫލުގަނޑު އަޅުގަ ން ސަރުކާރުންނޭ.އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީ ގެ ޕްލޭނާތަރައްޤީ

 ބޫުލކުަރނީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާގައަުޅގަނޑު  ލާފުވާނެ.ޚި ވާނަމަ، އަުޅގަނޑުމެން މިދަްއކާ މުޅި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ

ްށ ގަނޑައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުަޑ ވަގުުތކޮެޅއް އަޅު  ބާރު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. ތަކަށް މިއެްއގޮތަށް ަކއުންސިލު

 ،ވެސް  މި ގާނޫނުން ެއބަޖެހޭ މަސްވެރިކަން .ެއކީަގއި ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންހަމަެއއާ ؛ަވއިފިއްޔާ ދެއް

. ޅާހަހުށަ ންސް ެނގުމާއި ައދި ރެޖިސްޓްރީކުރުން ފަދަ ބަދަލުތަކެއް އެބަ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ލައިސަ

ކަށް ނުވާނެ ޔަަބދަލު ވާންޖެހޭނީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ބުރަ ގައި އެނައިރު  އަންގަނޑު ހުށަހަޅަން މިފަދަ ބަދަލެއްއަޅު

ކޮންމެވެްސ އޮީފސްތަކަކަށް ހިނގަންޖެހުމުެގ  މިނިސްޓްރީއަށް ުނވަތަ މާލޭގެ ޒްއަިއސްގެން ފިޝަރީ މާލެ ބަދަލަކަށޭ.

 ލިބޭނެ ގޮތް ނުވަތަ  ސްންއިސަމި ލަ ހިސާުބން ފަސޭހައިން ތަކާކައުންސިލު ،ބުންހިސާ ބަދަލުގައި ރަށްރަށާ

 ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު  ައޅުގަނުޑމެން ކޮންމެހެން އިމުވުން ެއއީޤާކުރެވޭނެ ނިޒާެމްއ ރަޖިސްޓަރ

ށްލަން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މީގައި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮީކގަިއ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމައެއާއެ ބޫލުކުރަން. ގަ

މިސާލަކަށް ބާވަތްތަްއ  ިއ،ެވސް އެނގޭ އިތުރު ަގާވއިދުތައް ހަދައިގެން މަސްވެރިކަުމގަ ނޑަށްމިގާނޫނުން އަޅުގަ

ބޫުލކުރެވޭ ގޮތުަގއި ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ ގަ. އަޅުގަނޑަށް އެބައޮތް ކަނޑައެޅުން. ކަނޑައަަޅއި ގެޒެްޓކުރުމުގެ ބާރު

  ..އޮންނަން.ަފއި ނޑައެޅިއެ ބާވަތްަތއް ކަ އިންޢާރީޛަ އެބަޖެހޭ މި ބިލުގެ އަޅުގަނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރައީސް ވިދާުޅވެފަިއވަީނ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން އަޅުގަނޑުމެން މި  ހުގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީ 

ތު ޞަފުރު އްޔާ،ތަށް އެިދވަަޑއިގެންފި ޞައެހެންިވއްޔާ ެދވަނަ ފުރު ގެންދަވާނެ ވާހަކަ.ެވސް ޖަލްސާ ކުރިައށް އެކު ޔާރެ

  ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު()ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. 
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ެއއީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި . 6.3ފަށަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  މަސައްކަތް މި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު -{6.3}

 ދަށުން ާދގެ ވަނަ މާއް 142ހަޅުއްވާފަިއވާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޖާބިރު ހުށަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ން މަޖިލީހަށް އިއްވާފަިއވާީނ ޔުމި ގަރާުރގެ ފުރަތަމަ ކި 10-ޤ/2019/19 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާުރ، ަގރާރު ނަންބަރު

 4ަގޑިއިާރއި  2. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް ގަިޑއިރު 4ލަ ނީ ޖުމުކުރެއްވުމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވަރާރަށް ބަހުސްގަ މިޖުަލއިަގއި.  31

 20ށް ސިުކންތު ލިބޭނެ. ޕީ.ޕީ.އެމަ 21މިނެާޓއި  20ންނަވާނެ. ޖުމްހޫރީ ޕާީޓއަށް ޑަިއގަލިބިވަ  ިސކުންތު 29މިނެޓާއި 

ވަިކ  ސިކުންތު. 8މިނެޓާއި  14ސިކުންތު، އެމް.ޑީ.އޭއަށް  12މިނެޓާއި  16 ސިކުންތު، ޕީ.ެއން.ސީއަށް 21މިނެޓާއި 

ސިކުްނތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. މި  30އި މިނެޓާ 30ވަަޑއިނުގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެ 

  ޖާބިރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.هللا ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މެންބަރު ޢަބްދުށިދޫ ދާއިރާގެ ކާ

. ސަރުކާރު ހިއްސާ އޮެވގެްނ ދާނަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރިއަށްގެން ކުއިއަުޅގަނޑު ގަރާުރ ހުށަހެޅުމާ .`

 ވެސް އެ  ދާއިރުހިންގަމުން އަންނަ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ ގެއްލުންތައް މިލިއަނުން ބޮޑުވެގެން

ދު ހޯދުމުެގ  ތާއީރަކަށްއެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާ ،ގެ ޮގތުންހަތިޔާރެއް ގެންދަނީ ސިޔާސީ ކުންފުނިތައް ހިންގަމުން

 ފުންނާއި އެކުންފުނިތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުަވއްޒަ ދީގެން އެ ފުންނަށް ަވޒީފާގޮތުން ގިނަ އަދަަދކަށް މުަވއްޒަ

މިކަން މިގޮތަްށ  ބުތަކުަގިއ ވަިކ އަދަދެްއގެ ވޯޓު ކަށަަވރުކުރުމަށޭ.ޚާއިލާަތކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން އިންތިޢާފަރާތްތަކުގެ 

ވަުރގެ ބޮޑު ެގއްލުން ފޫނުބެއްދޭ ކަށްސަރުކާރުގެ ހިްއސާ އޮްނނަ ބައެއް ކުންފުނިތަ ،ކަށް ވެފަިއަވނީތީޖާއަގެ ނަކުރުމު

އެންމެ ން މިގޮތުން ސަރުކާރު ރަންޏަށް ސަރުކާރުން ޒިންމާވާންޖެހުމޭ.ކުންފުނިތަކުގެ ދަ އެ އަހަރުން އަހަރަށް ލިބި،

މޯލްޑިްވސް  ،ރަކާތްތެރިވާހަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގައި އި މަ ގޮުތގަ ެއއް ކުންފުނީގެ ބޮޑު ގެއްލުުމގައި ހިންގާ

ރަކާތްތެރިވާ ޕްރަިއވެްޓ ހަހިމެނިގެންދާއިރު މި ސިނާޢަތުަގިއ  (މިފްކޯ)އިންޑަސްޓްިރއަލް ފިޝަރީްޒ ކޮމްޕެނީ 

ވެިރކަމުެގ ފަތުރު އްޖޭގެއަދި ހަމަ މިފަދައިން ރާ. ކުންފުނިތަކަށް އަހަރުން އަަހރަށް ދަނީ މިލިޔަނުން ފައިދާވަމުންނޭ

ރިޒަމް އަ އޮންނަ ގޮުތގެ މަތީން ސަރުކާރުން އުފެްއދި މޯލްޑިވްސް ޓު ސާ އްހިގިނަ ަރއްޔިތުން  ސިނާޢަތުގައި ިދވެހި

ފަޅުރަށްތަކެްއ  ޓްަތއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުާކރުން އެތައްސޯއަށް ރި(އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ)ޑެވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

އެ  ،އްީޤކޮށް ހިންގަމުން އަންނައިރުޓްަތއް ތަރަސޯގެތެރެއިން ަބއެއް ރަށްރަުށަގއި ރި އޭ އަދި ،ހަވާލުކޮށްފަިއވާއިރު 

އެ ކުންފުނީގެ  ،ގޮތުަގއި އޮތުުމގެ ސަބަބުން ގެކުންފުންޏަކީ ވެސް އަހަރުން އަހަރަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކުންފުންޏެއް

ފަތުރުވެރިކަުމެގ  ،ންތިހާއަށް ލިެބމުންދާއިރުތަްއ އިއްލުން ގަނެަފއިވާ ިދވެހި ެއތައް ރަްއޔިތުންނަށް އެކަުމގެ ގެސާއްހި

ން ޑޮލަރުގެ ަފއިދާ އަރަކާތްތެިރާވ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ އަހަރުން އަހަަރށް މިލިހަޢަތުގައި ސިނާ

އޮންަނ  ސާއް ހިލުކުރުމަށްޓަަކއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ަވކި މަޤްޞަދުތަކެއް ހާސި ،ނަގަމުންނޭ. ކަން މިހެން އޮތުމުން
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 ެގއްލުމުގަިއ ހިންގަމުން އަންނަ ކުންފުނިތަކަށް އަހަރުން އަހަރަްށ ެއ ުކންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އި،ކުންފުނިތައް އުަފއްދަ

ތައް ދެއްކުމަކީ ސަރުކާަރށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ނިއެ ދަރަ ،ސަރުކާރުން ޒިންމާވެ ށްލިބެމުން އަންނަ ދަރަންޏަ 

ެވގެން ހިންގަމުން އަންނަ  އޮސާއް ހި ސަުރކާރުގެ ،ލިބެމުން އަންނަ ކަމަކަށް ވުމާއެކު ހާއަށް އިންތިއެކަމުގެ ެގއްލުން 

އެ ކުންފުނިތަކުން  އި،ކުންފުނިތަކުގެ ތެެރއިން ސަުރކާރާއި ަރއްޔިތުންނަށް ގެއްލުްނ ލިބޭ ކުންފުނިތަކަކީ ކޮބައިޯތ ބަލަ

ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ަބއެއް ވިޔަފާރިތައް ލާމަތްން ސަލިބެމުން އަންނަ ގެއްލުންތަުކން ސަރުކާރާއި ރަްއޔިތު

، . ވީމާވޭތެރޭަގއި ިހމެނޭ އެއް ވަޢުދެެގ ކެމްޕޭން ވަޢުދު ގެ ޙްލިޞާރުމަކީ ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ްޒކުަޓއިޕްރައިވެ

 ،ކަމުަގިއވާވަޢުދު  އްއެމެނޭ ގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިޙްރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލި

ޓަިއޒްކުރުުމގެ ވަޢުދަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ހިންގާ ބައެއް ވިޔަފާިރތައް ޕްރަިއވެ ޮއެވެގން ސާއްހިސަރުކާރުން 

 އޮެވގެން ހިންގަމުން އަންނަ ސާއްހިމިދެންނެވި ގޮތުެގ މަތީން ސަރުކާރު  ،ޖެހިފައިވާ ވަޢުދެއް ަކމަށް ވާތީފުއްދަން

 އި ންޖެހޭ އެންމެހަޓަިއޒްކުރުމަްށޓަކައި ކުރާރައިވެ އްުލމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކުްނފުނިތައް ޕްއިން ގެ  ތެރެކުންފުނިތަކުގެ

ޓަިއޒްކުރުމަށް ދަުއލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮްށ އެ ކުންފުނިތަްއ ޕްރައިވެ އި،ކަންކަން މިހާރުން މިހާރަށް ފައްޓަ

ބަޖެހޭ ބަދުވެސް ބަލަން އެޅުގަނޑުމެން އައަ ހިރާއްޖޭަގއި ، ިދވެރަީއސް އިްއޒަތްތެރި ؛ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މި ގަާރރު

ޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ސަރުކާރުެގ ނހުންނަނީ. އަޅުގަމި  މޮޑެލްތައްކިހިނެއްތޯ ދުނިޔޭގެ އެހެން ވިޔަފާރިކުރާ 

. ތިބޭނެ ޓަރުންއިރެކްއެބަވޭ. ާސޅީސް މެނޭޖިންގ ޑަ  ކުންުފނިަހކަށް ބައްތިރީސް އެަތއް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ސާޅީ

ނުވާނެ. ތަފާތު އޯގަަނިއޒޭޝަނެއް އޮެވގެން ؛ެއ ހުރިހާ ަގއިސާޅީސް ބޯޑު އޮންނާނެ. އެެކއްގެ އޯނަރޝިޕް

އޮޕަރޭްޓކުރާނީ.  ކުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ިވޔަފާރީގެ މޮޑެލްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް ހަމަ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަހުޒީބު ަޤުއމުތަ

ގޮެތއްަގއި ސަރުކާރު  ޚާއްޞަ .ކަށް ނޫން ޤައުމުތަކުގެ ިވަޔފާރިކުރާ މޮޑެލަހުޒީބުަރނީ ތަކު ވިޔަފާރި މި ަގއިރާއްޖޭ

ެއއިރެްއގަިއ ހުންނަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކު އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިގެްނާވ ބާރުގެ ދަށުން ކުންފުނިއެްއ  .ކުންފުނިތައް

 އެ އުސޫލުެގ މަތިން ކަންކަން ހިނގަމުން މި  ންދެ .ނީވެސް ބޯެޑއް ލަ އަެނއްކާ އެތަނަށް ފައިއުފައްދާ .އުފައްދަނީ

ކުރަންޖެހެނީ  ގެއްލުން ުކން؟ކޮންތާހާ ކުންފުނިތަކުން ގެއްލުްނވަމުން އަންަނނީ. ގެއްލުން ވަނީ އަންނަނީ. ހުރި

ނީ ޖެހެނީ. ސަރުކާރުން އަބަދުެވސް ުކންފުނިތައް ހިންގަންޖެހޭކުރަންްކސް ޕޭޔަރުންެގ ފައިސާ މި ޕޭޓެ ދައުލަތުގެ

ެއއް ސާއްހިަޓއިްޒކުރަން. މާނަައކީ ަސރުކާރުން ހުރިހާ ނީ ޕްަރއިވެފައިާދނުވާ ކުންފުނިތައް ޖެހޭ .މަތީން ގޮތުގެ  އިދާވާފަ

 ކަށްގޮތުން ޕްރޮފިޓަބަލް ކުންފުންޏަގެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިފްކޯ މިސާލެއް  ކިްއވެގެންތޯ ލާ ވާހަަކއެްއ ނޫން.އިވިްއކަ

ކުާރ  ޓް އެ ވިޔަފާރިިވޔަފާރިކުރާ ހަމަ ޕްރައިވެ ގައިޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރުަގއި ާރއްޖޭ ހަމައެއާއެކު، ؟ނެހެދެންވީ

ވަސީލަތްތަކަކީ އެ  ަގއި ހުރިމިފްކޯގައި ހުރި އުޅަނދުފަހަރާއި އަދި މިފްކޯދަނީ ފައިދާ ނަގަމުން. ފަރާތްތަކުން ހަމަ 

ނަގާ.  ވެސް ށް ދީފައި ހުރި ބިންތަކުންކޯއަމިފް އަދި ކުލި ވެްސ މާ ކުޑަ .ސަރުކާރުން ހަމަ ދީފައި ހުރި ވަސީލަތްތައް

 މި  ގެންގެއްލުން އެަބވޭ. އެހެްނވީމާ، މީގެން އެބަ ބުނޭތާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ެތރެއިންނޭ ގެއްލުްނވެ  އެހެންނަމަވެސް،
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ޗެްއ ހާ އެއްހުރި  ބޯޓުފަހަރާ، ރިސޯސްަތކާއި ، ވެހިަކލްސްތަކާއި އެހެންވީމާ،. ދަނީ. އޮޕަރޭޝަނަލީ ގެއްލުންވަނީކަން

ބްލީްޑވާ ކުންފުނިތަްއ ބްލީޑްވާ ކުންފުނިތައް ބަިއވަރު އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، . ދަނީ ބާވެގެން ގޮްސ ބްލީްޑވަމުން މި

ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ޕްރަިއވެްޓ  ަޓއިްޒކުރަން.ޕްރައިވެ ރީސްޓްރަްކޗަރކޮށް އަދި ،ގަަނއިޒްކޮށް ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ރިއޮ

 ގައި ިއންޓަރނޭޝަނަލް މޭރުކޭޓު ށް.ލޯކަްލ މާރުކޭޓަ ވެްސ މި ވިްއކަނީ ހަމައެކަނި ުރގައި އްާކއި ވި ސާ އްހިސެކްޓަރަށް 

އިއްޒަތްތެިރ  ،ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާ ތަނެއް ނުއެއް ފެނޭ އެކަމެއް ވެްސ ކުރަންވީ. އަޅުގަނޑުމެން ލިސްޓު

ެއއިން ކުންފުންޏަކުން ވެސް  .އްފުނިތަ ކުންގޮތުން ސަރުކާރުްނ އުފަންކުރި ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ،ރައީސް. ދެން އޮތީ

ސިާޔސީ ބޭނުމަށް  އި،ރަށްރަށް ހަދަ ށްތަނެއް ުނއެއް ފެނޭ. އެއީ ާރއްޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކުަގއި ސިޔާީސ ބޭނުމަ ފައިދާވާ

 ވިޔަފާރީގެ ުއސޫލުން ފައިދާވާ ގޮެތއްގެ  ހިނގަންޖެހެނީވިޔަފާރިކުރުން އެއީ އޮންނަންވާ ކަމެއް ނޫން. ވިޔަފާރި 

ދަނީ ަސރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަްއ  ށް ފެނިގެން މިމިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަ .ްއޒަތްތެރި ރަީއސްށް. އިމައްޗަ

މަޖިލީހުގެ އިލެކްޝަްނގައި ވެސް މިހާރުގެ ސަުރކާރުން ިމ މިދިޔަ . ބޭނުންކޮށްގެން އިންތިޚާބުތަްއ ކާމިޔާބުކުރާ ތަން

 ،ންބަރުންމެ ހަމަހޮވަން. ނުމަށް. ހަމަ މެންބަރުން ޔާީސ ބޭމަ ސި ހަ ލައިޒްކުރިކުންފުނިތައް މޯބަ ހާވެސް ހުރި

ނިތައް ފުހުރިހާ ކުން ،ސަރުކާުރެގ ހުރިހާ މެޝިނަރީޒްތައް ބޭނުންކޮށް އްޔާ.ޑީ.ޕީއަށް ތާއީުދކުރާ މެންބަރެއް ވެއްޖެ އެމް

ކަށް އް ހިންގާ ބޭނުމަފުނިތަެގ ކުން ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރެިވގެންދާ ބޭނުންުކރުމެއް. މިއީ ސަުރކާރު އެީއ ނަހަމަ. ބޭނުންކުރި

ދަނީ  ރާއްޖެއަްށ ލިބި އާމްދަނީ މި  ؛ދިއުމުގައި ޭއގެ ޒިންމާދާނުޖެހިގެންމި ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު ދެކޮޅު ކަމަށް ވަންޏާ

ޚަރަުދ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ކުަޑވަމުން. ރާއްެޖއަށް ލިބޭ އެްއޗެްއ ކުަޑވަންޏާ ،ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި

ސްޓެލްޯކއިން  ،ގޮތުންގެ ތަންތަނުން. މިހާރު މިސާލެއްންޓްރޯލްކުރަންޖެހެނީ ބްލީޑްވާ ދު ކޮ . ޚަރަކޮންޓްރޯލްކުރަން

އަުޅގަނޑުމެން އިޔާަދކުރަނިިވ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަެވސް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ހިްނގޭ  ްއޔާ އެހެންެވއްޖެ .ގެއްލުްނވަނީ

ހުރި ސަބްސިީޑ  އެސް.ީޓ.ޯއާއ ގުޅިފައި. ވަނީއިދާން ފައޮޕަރޭޝަނެއް އެބަ މެންޭޓންކުރަންޖެހޭ. އެސް.ޓީ.ޯއއި

އެްއކޮށް ބެލެންސް ޝީްޓ އޮޕަރޭޓްވާން އެބަޖެހޭ. ދިވެހި  ވަނީ. ސަބްސިޑީ ކުންފުނިތަކާކުންފުނިތަކުން ެގއްލުން

 ،މަނަ ސްނާފެންވަުރަގއި އޮޕަރޭޓްކުރަން ވި  ތެމަސަކަ ހޯލްޑިންގެ ގޮތުންގެ މިސާލެއް  އް؛ސަރުކާރުގެ އެންމެ ކުންފުންޏެ

ޖެހޭނީ. މި ދައްކަނީ ބިލިޔަން އެންމެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެްކޓަރެއް ހުންނަން .ންނާނީ ރަނގަޅަށްއެ އޮޕަރޭޝަންސް އޮ

ކުރަނީ ވެސް އޮޕަރޭޓް ކުންުފނިތައް ގެޑޮލަރު  ރިލިއަންއި ޓްޑޮލަރުގެ ވަންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ވާހަަކެއއް ނޫން. ދުނިޔޭގަ 

އްޔާ ެއގޮތަށް ވެއްޖެ . އެހެންއިެރކްޓަރެްއ. ދެން ހުންނާނީ ޑިޕާޓްމަންޓްތައްންގ ޑަމެނޭޖިއެންމެ ެޗއަރމަނަކާއި އެންެމ 

. މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ރަނގަުޅވެގެންދާނޭ ންތަނު ކޮށްލަނިކޮށް ައުޅގަނޑަށް ފެނޭ ވަރަށް ބޮޑު ސްޓްރަކްޗަރ

 ،ގައި ިމކަމާ ބަހުސްކޮށްއެއް ދާއިރާ  މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ފުޅާ ،އަޅުގަނޑު މި ގަރާރު ިމ ހުށަހެޅީ

ޑްވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ަވނީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ ކޮބައިޯތ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ބްލީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަެމްއ އެ  ؟ން އަންނާނެ ފައިދާއަކީއިޓަިއޒްުކރީމާ ކޮބައިތޯ އެޕްރަިއވެ ؟ގެއްުލވާވަރު
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ސަރުކާރުގެ ުކންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން  .ތެރި ރައީސްއަޅުގަނޑު މި ގަރާރު މި ހުށަހެޅީ. އިއްަޒތް ނުމަށްށް ބޭނުމަދި

 .ދިރާގުން ފައިދާވޭ ؟ވަނީ ތޯ ދިރާގުން ފައިދާ މި ހިނެއްދިރާގު. ދިރާގުން ފައިދާވޭ. ކި ؟ ވަނީކުންފުނިތަކެއްތޯ ފައިދާ

ގަބޫލުކުރަނީ.  ރ ެފންވަރުަގއި ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ސްޓަަފއިވް  އެކަމަކު ދިާރގުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އޭތި

ވީމަ ރުދަނާހަަގވަރނަންސް  ؛ސާއްހިސަރުކާުރ ތެރޭގަިއ  ްއޔާ މިހާރު ތްރީ ސްޓަރ ފެންވަުރގަިއ ލިބެނީ. އެހެންެވއްޖެ

 ދާ މާ ށް ފައިްއވަރަނޫން. ސަރިވސްއާ އެ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ސަރވިސް އެހާ ރަނގަޅެއް ދިރާގުން ފައިދާ

. އެހެންނަމަވެސް، ދިާރގުން ދޭ ސަރވިސް އެާއ ންއަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ދިާރގުބޮޑުތަނުން ލިބޭކަން 

 ،ގެ މަހުންރައްޔިތު މީހާ ،މިފްކޯއިން މަސް ގެނެފައި މިހާރު  ؛ކޮމްޕެޓިބަލް އްޔާއް ނޫނޭ. އެހެންެވއްޖެބަލެކޮމްޕެޓި

. އޮންނަނީ އެ ކުންފުނި ހިންގާ ގޮތަކަށް ނޫން މިގެން އެ ިވްއކައި  ،ހުމަށްފަދީ ނެގުލާރިނު ޔިތު މީހާ ބާނާ މަސްރައް

ރެން މަސް ޓަނެއް ވިއްކާ ައގު ހެޔޮ. ްށވުމަސް ޓަނެއް ގަންނަ އަގަ .ވަނީ ގޮތުްނ ގެއްލުން މިގެ މިފްކޯއިން މިސާލެއް

ނިންގ ކޭ ކީްއވެގެންތޯ ޓޫނާއި ގައިލް އޮިލވް އޮ  .ކުރަނީމަސް ޕެކް  .އޭގެ ޕްޮރޑަކްޝަން އުފެއްުދންތެރިކަން ނެތީ

ީކްއވެގެންތޯ  ؟ގޮތަްށ ނުކުރެވެްނވީ ޕްލޭްސކުރާ އިރަނގަޅު މާުރކޭޓުތަުކގަ ހަމަ ނުކުރާްނވީ. ދުނިޔޭގެއަޅުގަނޑުމެން ޕެކް

 ރި އި ހުމާލެ ކައިީރގަ ހޭ. ކުރުނބާޔާއިން ޑޮަލރު ރެންޓު ދައްކަންޖެއަމިލި 1.8ގޮތުން ައއްުޑއަތޮުޅ ހެރެތެރެ ގެ މިސާލެއް

ބަަހއްޓާފަިއ  އިކިޔަތަކޭ އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރު ކުްނފުނިން ންސްކުރަހާ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ބެލެއެ ހުރި .ރަށަށްރަށް

ކުއްލި  ބުނަނީ ދީފައނުން ރަށެއް ހއ. ތުރާކު ،ދީފައި އެ ކުންފުންޏަށް ރަށްތަކެއް ،ކުންފުނި އުފައްދާފައި

 .ން އެބަ އިނގެންޖެހޭއް ުނވާނެ. ވިޔަފާިރކުރަގޮަތކަްށ އޮޕަރޭޓެން. އެހަމައިއެއް  ހޭނޭ އެހެން މީހުންނާދައްކަންޖެ

ެއ ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޔާއް ވެއްޖެޓަހި ސަރުކާރަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް އްވަރަށް ބީރަ އަބަދުވެސް ސަރުކާަރކީ ވިޔަާފރިއާ

ކުަޑކޮްށ  ހިނގާށޭ، ނަވާލީ ދަންނަށް މި އަދު މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކަމެއް ރަނގަެޅއް ނުވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން މި

ަދއުލަތުެގ  ،ކުަޑކޮށް މުންދާ ހޭދަވުން ހޭދަވާލެއްހޭދަވަ އްާސއި އަދި ޤައުމުންޤައުމަށް ލިބެން ހުރި އެްއޗެ

އްކަނީ ޚަރަދުކުރާ ވާހަކަ. ތް ބަލަން. އަބަދުެވސް އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ވާހަކަ މި ދަގޮ ވާޓެކްސްޕޭޔަރުްނގެ ފައިސާއަށް 

 ެވސް މިތާނަގިއ އެކަން ކުެރވޭނެ ެއްއވެސް ދެއްިކއިރުއުފަންކުރަން ެވގެން ާވހަކަ އްނޫނެގާ ބެހޭ  ވެރިކަމާ މަސްދެންމެ

ނޫނެއް ގާބެހޭ  އަރާފައި ހުންނަ ގޮތަކަށް މަސްވެރިކަމާކަރަޔަށް ވައި  ންޒަމާންއަ. ގޮތަކަށް ނޫން ވާހަކަ މި ދައްކަނީކީ

ހަދާނަން. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންެމ އަުޅގަނޑުމެން ނަ ަގއިސްޓް ސެންޗަރީންޓީ ފަްޓވެ އެާކވީްސވަނަ ގަރުުނގަިއ،ހާރަކު މި

ވެއްޖެ އުޅެން ނާ ނަގަިއގެން ރިމަސަުރާކރުން މިހާރު ސަރުކާރުން މެިއން އިންކަމަކަށް ވަނީ ޖޫ ؛ރިމައިނާއިންމީހަކު ޖޫ

 ؟ރަންޖެހޭނީ ކޮންކަމަކާތޯނާ ކުރިމަޖޫ، ތްތެރި ރައީސްިވޔަާފރީގެ އުސޫލެއް ނޫން. ިއްއޒަ އެއީކީ ވަންޏާ ކަމަށް

ދެްނ ނާ ބޮޑުެވގެން ރިމަރެން އޭާނގެ ޖޫވުއޭނާގެ އެސެޓަށް  ،ކުރަމުން ،ކުރަމުން ،ނާ ކުރަމުންރިމަޖޫ ،ކުރާ މީހާނާރިމަޖޫ

 ؟ރިމަނާ މި އަރަނީ ކިްއވެގެންތޯ. ޖޫނިމިފަ އިރިމަނާ އަރައޮންނަނީ ޖޫ ލޯެނއް ހޯދަންދާއިރު މި .ނުއްއް ނުވާނެ ބަލެބޭންކަ

 ...އެކަމާ
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 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ދެއްެކވުމަށް ވާހަކަފުޅު .ލަނީ މި ގަރާރުގެ ބަހުސަށްއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު މި ހުޅުވަ

ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ެއދިވަަޑއިގެންެނވުން އެދެން. ާމފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަ 

 .ރަޝީދު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްމާފަންނު މެދު ދާއިރާ

ގަރާރަށް އަުޅގަނުޑ  އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

ޓައިްޒކުރުން މި ކަމަށް ރެން އަދި ކޯޕް ްޒކުރުަޓއިތުގެ ިވޔަފާރިތައް ޕްރައިވެދައުލަ !ލާނަން. ާއދެއިއެްއޗެއް ދަންނަވަ 

ވެސް ރުހުން ނުލިބި  ެވރިކަމުގައި ދެ ދައުރު ނިމިދަޔައިރު ފައިތުވި އެހެންނަމަވެސް،. ލާފަިއވާ ބޯޑެއް އޮވޭއިއެކުަލވަ

ދި ެއ ކައި އަލުމަށްޓައިޑު އަލުން ެއކުލަވަ އެ ބޯ  ، ކަމަކީކުރަން ފެށި ވަދެއަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ އޮތީ. 

ނޫުނތަކުން މަތިކޮށްފަިއވާ ކަންަކން ކޮށްފަިއވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް. އެ މަަސއްކަްތ ގާ ،ބޯޑާ މަތިކޮށްފަިއވާ

ން ވެސް ނެތް. ދެން ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެ ރުހުން .ކަެމއް ެވސް ނެތް ކޮްށފަ އެއް އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލި

 ވެސް ނެތް. އަދި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް  ޓަިއްޒކުރާނެ ބޯޑެއްވެޕްރައި ؟ ިއޒްކުރާނީޓަިއވެލަތުގެ ކުންފުނިތައް ޕްރަދައު

 ގިރީގެ ތް ކުރީގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިަކމުގައި އޮތް ކަނުޑވަ .ލާފައިލަކުން ދަރުވަކޮށްކޮށް ހުރިހާ ދިމާހުރީ ވައްކަން 

މާލެއަތޮޅުަގއި އޮންަނ  .ވެސް ޭނނގެ ތަނެއް އް ވީހުރިހާ އެްއޗެ އެ ،ކާއިތަރޭޖުސްޓޯލްޑް ޕްލާންޓްތަާކއި ކޯއައިސް

ކުރި އެއް ފެކްޓްރީ. ފެކްޓްރީ ވެސް ނެތް ގިރިައކީ އެންމެ ގިނައިން ބޮޑު ކަންނެލި ބޭރުތްގިރި. ކަނުޑވަ ތް ތަނެއް ކަނޑުވަ

ވީުނވީެއއް  ތަކަށްހުރި ފެކްޓްރީ އެތާ. ރަކުވެސް ނެތް މިހާ ފެކްޓްރީެއއް  ނެތް. ޖެޓީ ވެސް .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްމިހާރު

 ގޮސްފެލިވަރުަގއި ބޭރުކުރި ހުރިހާ މަހެއް ބޭރުކުރަމުން ،ދަރަމުން ގޮސްނޭނގުނު. ދެން އޮތީ މިފްކޯ. މިފްކޯ ދަރަމުން

 އިތުރަްށ  ފައިސާގުޅަިއގެން ފަރާތްތަކާ އެ ގަންނަ ،ގުަޅއިގެން  ންނާއަދި  ބޭރުކޮށްފައި ޝިޕްމަންޓަށް އިތުރަށް ބައިވެރި

ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީން މިހާރުވެސް  ،. ދައުލަތުންލާފައިންކުރަުމން ގޮސް ކުންފުނި އޮތީ ދަުރވަަވއްކަ ،ގޮސްނަގަމުން

ގަރާުރ އަދި  .ދައްކަނީމި ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދަނީ ކުންފުނިތަކަށް ޚަރަދުކުރަމުން މި

އްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ގެންުގޅޭނީ. މިއަދު ރި މޮޑެލެ ވިޔަފާކޮން  ،ުނކުތާތަކަކީ  ދެއްކިވާަހކަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވެސް

ވެސް އެންމެ ބޮޑު މައްސަަލއަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަމުންދާ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުަގއި 

ކަޒީ ލާމަރު ބުނަނީ ހިންގަންޖެހޭނީ ސާސީގައިދިވެހި ދައުލަތް ޤާނޫނުއަ. އިދާރީ މައްސަލަތައް ،ފާހަގަކުރެވެނީ

ލާފައި އޭަގއި ހުރި ކަްނކަމަށް މައިނިން .އުސޫލުންނޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ ފަސް ގަރާރަށް ބަހުސްޮކށް ނިންމާލީ

 ކޮށްގެން މިކޮޅަށް ގޮސް ބިލެްއ ޑްރާފްޓުމަޝްަވރާކޮށް ނިމިގެން ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކާ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް
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ވަރަށް  .އޭގައި ހުރި ވަރަށް ގިަނ ކަންކަން އެބަހުރި .ކަކަށް ެވފަވޯރޭމްއޮތީ ފް ށް ލިބުނުއިރުަގއި މިޑުމެންނައަޅުގަނ

އަުޅގަނޑަްށ . ވެިރަކންތަކުގައި ހުރި ސިފަަތއް މީގައި އެބަހުރި ެއހެންނަމަވެސް، ކުރީގެ. ގިނަ ރަނގަޅު ކަންކަން

އުޅޭ މީގެތެޭރަގއި. ެއީއ  ެއބަރާތްަތކުން މީގެ ކޮޕީ ޕޭސްޓެއް ކުރި ފަގޮުތަގއި މި ޑްާރފްޓްކުރަން ހަވާލު ގަބޫލުކުެރވޭ

ލީމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލަކަށް އެބަވޭ. މި އިއަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާ ރެޑް ޓޭޕަކީ. އެހެން ހުރި ރެޑް ޓޭޕްތައް ނައްޓަ

 ގަރާރާ ނު ހުށަހެޅުމިހާރު، ބިާލއި ގެ މިއަުޅގަނޑުމެން ބަހުްސކުރި މެންއަުޅގަނޑު .މަސްވެރިކަުމގެ ބިލު ިއނގޭތޯ ؛ބިލު

ފެކްޓްރީތަކާއި ުނވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖެގ މަސްއެބަބުނޭ ިއ ވެސް ވެސް އެބައޮތް. މި ގަރާރުގަ  ވަރަކަށް ގުޅުމެއް މެވެސްކޮން

އަުޅގަނުޑގެ ސުވާަލީކ ކިހިނެއްތޯއޭ އަުޅގަނުޑ  ،ޓަިއޒްުކރާ ވާހަކަ. ކިހިެނއްތޯއޭވިޔަފާރިތައް ޕްަރިއވެ

 ،ވެސް ބުނީއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ލަކީ؟ގެ މޮޑެޔަފާރީ ިއޒްކުރާނީ؟ ކޮބައިޯތއޭ ވިވަޕްރައިވެ 

 ،ރިާބގެ ގޮތުަގއި ،ކުރާއިރުވިޔަާފރި އިން ފަިއސާގެފައިސާ ،ާރއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދަށް ފައިސާގެ ތެޭރގައި  ގެއަޅުގަނޑުމެން

އެ  ،ށްކޮނުންަލތްތައް ބޭނުދުރަތީ ވަސީގުދިެވހިރާއްޖޭގެ  ،ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިެގން ރިބާގެ ގޮތުގައި 

ބޭރު ޤައުމުތަކުން ދަރަންޏަށް ނަގައިގެން ނުވަތަ  ،ނުކޮށްވަސީލަތްތަުކގައި ހުރި މުއްަސނދިކަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން

 އޭ.ދަރަީނގެ ިވޔަފާރި ގައިެތރޭ މާލީ ނިޒާމުގެ ،ދަރަީނެގ ތެރޭގައި  އިގެންަދރަންޏަށް ނަގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކުަތކުން

ގޮނޑުދޮށްތައް  .ރީތިކަން އެބަހުރި .ރިމަސް އެބަހު .ތައް އެަބހުރިދުރަތީ ވަސީލަތްގުްނ ގަނޑުމެއަޅު އެހެނެއްނޫން، 

އެހެންނަމަވެސް، ކިހިނެއްތޯ ައޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ. ވެންބޭނުންކުރެ ނަށްމި ވަސީލަތްތަްއ އަޅުގަނޑުމެން .އެބައޮތް

 .ރެިވގެންނޫނުތައް ފަރުމާކުގާވިގެން. މި މާކުރެނޫނުތައް ފަރުގާއޮންނަނީ މި  ބޭނުންކުރެވެން މި ؟ބޭނުންކުރާނީ

ށް އިނޭގ ާރއްޖޭގެ ފެކްޓްރީަތކަށް ވެގެންިދޔަ ގޮތް. ާރއްޖޭެގ ކުންފުނިތައް މިހާރު އޮތް ހާލަތު ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަ

 ަޓއިޭޒޝަން ބޯޑު ައޅުގަނޑުމެންޕްރަިއވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ެވސް އެބައޮތް

އަިދ  ؟އްޯތ އަުޅގަނުޑމެން މިކަން ކުރާނީވެްސ ނެތް. ކިހިނެ . ޯބޑުވެސް ނެތް ޯބެޑއް ،ބެިލއިރު ންލައިވައެކުލަ 

އެއީ ކުީރެގ އޮތީ.  އިއިގަ ދައުލަތުގެ ބޯޑުތަކަށް މީހުން ލީމާ އެއަށް ރުހުން ވެސް ނުދޭ. އެ ދަރަޖަ  ސަރުކާރުން

ނަށް ކުރިައކަްށ ގޮނޑު ސާފުކޮްށގެން ައޅުގަނޑުމެން ިއ، ހާވަގޮނެޑއްއޮްތ ގޮތުގެ ސަބަބުން.  އިކޮށްފަ ންސަރުކާރުން ކަ

ކުރެވޭނެ. އަިދ ަޓއިޒް  ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކުންފުނިތައް ވެސް ޕްރައިވެދެވޭކަށް

ކަްނ ިއވާ ޤައުމުތަުކގައި ބުވެފަދުނިޭޔގެ ތަހުޒީ ުފޅާކުރެވޭނެ.ވެސް  ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް

 ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. . ންކުރާނަކަންން އަުޅަގނޑުމެ ތަކަށްއުސޫލުކުރަމުންދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މާވަށު
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 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ދުސަޢީ ދުމުޙައްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

ލާފައި ހައިނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރެގ ވާހަކަފުޅު އަުޑއަކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި މާފަންޝު

ެއއީ އެ މަނިކުފާނަކީ އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީގައި ކޮމިޓީ ތެރޭަގއި ވަރަށް  .ވީދަންނަވާލަން ބޭނުން ހަމަ އަޅުގަނޑު ެއްއޗެއް

ދިމަެއއްނުވޭ ެއ  އްސާއެްއޗެއެ ވިދާޅުވި ފަހުން  އެންމެ ؛މި ދައްކަވާ ، ވާތީ ހަކަދަްއކަވާ ބޭުފޅަކަށްޅަށް ވާރަނގަ

އެއީ . ހިފީދެއްކެިވ ވާހަަކއަކާ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ައޅުގަނޑު ދެތިން ބަހެއް ބުނެލަން ބޭނުން

 ކުރީ ސަުރކާރޭށް ރައްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅިއިގެ އި ަޓއިޒޭޝަްނގެ ގަރާރެްއ ހަމަ މިތާނގައި ކާށިދޫ ާދިއރާޕްރައިވެ

 ރައްޔިތުން  މި ސަރުކާރު ؟އުޅެނީ ކީއްެވގެންތޯ ކުރީ ސަރުކާރަކުން އަަރއިނުަގގެން މި ނގޭތޯ.ފައްޓައިފި އި ކިޔަން

 .ނަނީގެނައީ ކުރީ ސަުރކާރު ކުިރ ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ކަމަށް ނޫންތޯ ތި ބޭފުޅުން ތި ބު

ައޅުގަނޑު މި ދައްކަން އުޅޭ ައށްދާން ކަންތައްތަކެްއގައި. ދެން މި ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭތާ ކުރި އްޔާއެހެންވެއްޖެ 

 ގުޅުން  އެބަހުރި.   ޓަިއޒޭޝަްނގެ ދަށުން ޕްރައިވަަޓއިްޒކުރުުމގެ ވާހަަކއާޕްަރއިވެ  ،ވާހަކަާއއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާމފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. ،އެއްނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހިރާއްޖެ ިދވެ ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ހުށަހެޅި ގަރާުރގަިއ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

ގެ ރުހުްނ ހުވެސް ނެތޭ. ފާއިތުވި ވެިރކަމުަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ޓަިއޒުކުރާނީ؟ ބޯެޑއްކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ޕްރަވެ

އެަތްއ  ިއ،ގެ މަްއޗަށް ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ނުހަދައޮތީ. ކުންުފނިތަކު ނުހޯދާ އެ ބޯޑު ދެ ަދއުރުަގިއ ވެރިކަްނކޮށްފައޭ

މީގެ  ؛ދެތިން ،ތާގައިލާަފއި ޮއތް ބޯޑެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ ހަފުއިުއވަ އީއެ މައްަތކެއް ކޮށްަފއި އޮތީކަންތަގިނަގުނަ 

 ޑުމެން އެކަން. ކިހިނެއްތޯއޭ އަުޅގަނށްބޯޑައެ އަލުން މީހުން ނަގަންޖެހޭ  .އެ ބޯޑު އިަލއިިފންތާއެއް ކުރިން އުވަހަފު

 ިދޔައީ. އެީއ އަުޅގަނޑު ގައިތަނު  ގެ ވެރިކަުމަގއި ގޮނޑެއް ހަދާފައޭ މި ކުރީނޫނިއްޔާ ،ކުރާނީ؟ މި ގޮނޑު ހާާވިއގެން 

 ޯބޑު އެަބއޮތްތޯ؟ ބޯޑެއް ނެތް މިހާރަކުއެްއ.  !ަބއްލަވާކިހިނެއްޯތއޭ ކުރިއަށްދާނީ؟ ުސވާލުކޮށްަލއްވަ ދެންނެވި ވާހަކަައކީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ސާފު.  ވެްސ އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ސް އަދި ދެންމެ ތިޔަދެއްެކވި ވާހަކަހަކަ ވެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްެކވި ވާ

 ދެއްވަފާނަންތޯ؟ ސާުފކޮށްލަ އެކަމަކު އޭަގއި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަައކީ ކޮބައިތޯ

 

 (ދެވުންކުރިއަްށގެން  )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަުޅގަނޑު މި ހަވާލާދެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި އެބަބުޭނ  ،ރާއްޖޭގައި  މި  ،ބެހޭ މައްސަލައަކީ ނިޒާމާ

 .ތަށް ވާހަކަަދއްަކއިގެންގޮ . އޮޅޭ ޖެހޭނޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަން ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ާސފުވާ

ނުވާނެ ކަަމށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ުދގައި އެަބބުނޭ އޮޅުވާލަިއގެންގަވާއި ވަަރށް ސާފުކޮށް ،އެހެންވީމާ، ގާނޫނުަގއި

 ލީ. އިބުނީ. ކަނޑައެިޅގެން އޮުޅވަ  މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ މެންބަރަކު  ،ވާހަކަ ސާފުވުަމކީ އެ މެންބަރެްއގެ އަިމއްލަ ިވސްނުމުގައިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ދައްކަާވ 

ނުގަެނވޭނެ. ިއއްޒަތްތެިރ  ވާހަކަ ސާފުވަމުންާދނީ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ބަލައެއް ވާއްކަދަ

 މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށެގންދެވުން އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 ވެސް ނެތް ވާހަކަުފޅެއް އެ ޓަރެއް އް ނޫން ތާނގައި އޮބެހޭ މައްސަލަެއއް ޒާމާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނި

 ،ދުވަހެްއގައި ދެންނެވިން ވިދާޅުީވ. ެއއީ އެހެން މިަދންނަވާ ސަބަބަކީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ުކރީ

ވަންޏާ  ދާ ކަމަށްނުއިރައްަގއި އިޤްތިޞާދެްއ ކުިރއަރެޓަ ވާމީ މިްނގަނޑުަތކުން ބަލާއިރު ެދ ުކއާގު ބައިނަލްއަ

ބަލާއިރު  .ކަމަށް ގޮތުަގއި އިޤްތިޞާދު ިއނދަޖެހުނީގެ ރިސެަޝނެއް އޭވާމީ މިންގަނޑުަތުކގައި ޑިކްެލއަރކުރެ ގު ބައިނަލްއަ

އުޅެނީ؟  މްދަނީ އިތުރުކުރުމާ ބެހޭ ބިލެްއ ހުށަނޭޅިގެން މިކީްއވެގެންޯތއޭ މިހާހިސާބަށް އަިއއިރު ސަރުކާރުން އާ

މް ފާޠިން ޙޫގޮތުން ަދއްާކއިރުަގއި މަރު ގުޅޭ  ޓަިއޒުކުރުމާވެއި ގެ ވާހަަކ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ޕްރަގާނޫނު  މަސްވެރިކަމުގެ 

ނޫން އިްއޒަތްތެރި  ،ށްޙަމީދު ޑްރާފްޓުކުރެއްިވ ބިލެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެންނަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އޭގެިއތުރަ

އިުޒުކރުމުގެ ވާހަކަ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޓަ ވާހަކަެއއް ނެތް. ޕްރަވެ ރާުރގެގަ 5 ،މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކްެރޑިޓް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅީމާ މިއަދު އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީންކޮށް ދަންނަވަން ކެރިާދނެ

ކާުރން މަސައްކަތް ނުފައްޓަވަނީ؟  ސަރު އްލު ހޯދަން ކީއްެވގެންތޯއޭޙަދާނެ. މިކަމަށް  އަހަރު ނިމޭއިރު ދަށަށްރޭޓިންގ މި
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ކުރަން އެބަޖެހެއޭ. ކޮންސްްޓރަކްޝަން އިްނޑަސްޓްރީ ދަަށށޭ ދަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި. މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުަގިއ 

 ؟ޓަކައިއަގު ދިނުމަށްގާނޫނެއްތޯ ބޭނުންަވނީ ހަމަެވނީ. ކޮންމަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެ ،ގޮތަކީ  އުޅޭ ވެގެން މި

ޓަިއޒުކުރުމާ ބެހޭ އިވެ ކުރަން ުއޅެފިނަމަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ޕްރަ ވޭނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަންގު ދެއަހަމަ

 ،މުގައި މިފްކޯ މިސާލަކަށް ގޮތުން އެެދއްެކވި ވާަހކަފުޅަްށ ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރަން. ޕްަރވަޓަިއޒުުކރު

ަޓއިުޒކުރުމަކީ އޭެގ އިވެޕްރަ ،ަލއިފި ނަމައިޓަިއޒުކުރުމަްށ ދޮރު ހުޅުވަވެ އިޕްރަ ނުވާ ކުންފުނިތައްފައިދާމިފްކޯ ކަހަލަ 

ދިވެހި ރައްޔިތުން ބާނާ މަސް  ؛މަސް ،ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސް، އެާއއެކު ެއކީަގިއ އެބަޖެހޭ ބުނަން ޒާތުަގއި ރަނގަޅު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކާުޑގެ  ،ނަމަ . ޫދކޮށްލައިފި ލެވޭނެކުޑަ ައގަކީ ކޮބައިކަން. ފްރީ މާކެަޓކަށް ުދލެއް ނުކޮށް ގަނެވޭނެ އެންމެ

ެވސް ދާނީ އަރަިއެގން. މިސާލަކަށް އެސް.ޓީ.އޯެގ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މިދެންނެވީ. އެހެްނވީމާ، ސަރުކާުރ  އަގުަތއް

ވެްސ  ތުގައިކުރުވަނީ. މަސްެވރިކަމުގެ ސިނާޢަ ން ލައްވާ ެއކަންމީހު އެ އިދީފަކުންފުންޏަކަށް ކާޑު އެތެރެކުަރން ހުއްދަ

ދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ވަކި ައގެްއގައި ގަންނަން މިފްކޯއަށް  ،ތައިލެންޑު ބާޒާުރގައި ކޮންމެ އަެގއް ހުއްޓަސް 

އެީއ  ،ހަރަށް ދަނީފަ މަޖުބޫރުކުރުވާފައި އޮންނަނީ ދިވެހި ދައުލަތުން. އެހެންވީާމ، މިފްކޯއަށް ގެއްލުްނވެގެން ގިނަ

ކަމަށް ބާރުދޭ މިނުގައި ޓަިއުޒކުރާ އިވެވަންޏާ ޕްރަ ިއޒުކުާރ ކަމަށްިއވެޓަންވީމާ، ޕްރަ. އެހެކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް

އަގު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖައްސާެނ ދިވެހި ކަނޑުތަކުން ބާނާ މަހަށް ހަމަ ،އެހެން ގާނޫނަކުން އެބަޖެހޭ މަސް

އް އޮވެދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، ހަތަރު ލަްއކަ ތެފަގާސަ  ަޓިއޒުކުުރމުގެއިވެވިލާތުަގއި ޕްރަ ގިޭރސިގާނޫނެއް ގެންނަން. އިނ

އުމުގަިއ މާކެޓު ސްޓްރެންތު ނެތީމަ ގިނަ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ޤަހެއްހާ މީހުން އާބާދީ އުޅޭ މި ސް ހާފަންސަވީ

ރަން. އީދުކުއްކެވި ވާަހކަައށް އަޅުގަނޑު ތާވަންނަންޖެހެނީ. އޭގެޒާުތގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެ

ވާތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ.  އެހެންނަމަވެސް، ިމއީ ވިސްާނލުން ރަނގަޅު ކަންަތއްތަްއ ކަމަށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝިފާޢުމެންބަރު މުޙައްމަދު  ިއއްޒަތްެތރި އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢުބަރު މުޙައްމަދު  މެންއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލަށް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުަގިއ 

 ބައެއް ބޭފުުޅންނަށް ނުކުރެވި ހުރި  އެ ،ަވޒީރުކަްނ ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ދިމަދިމާލުން މިއަންނަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަުކގެ

އެކަާމ  ،ހިތަށް ކިޔަމަންނުެވގެން ،ކަންކަން މިއަުދގެ ސަުރކާރުން ކުރަމުންދާތީ އެކަްނ ބަލަިއަގންނަން އުނދަގޫެވގެން

 ފެންނަނީ.  ހިތްޕުޅާނުވެ ބައެއް ޖަޒުބާތީ ަބސްތަކެއް ބޭރުކުރާ މަންޒަރު މި 
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ މާވަށު ،ރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއްމެންބަިއއްަޒތްތެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 .ސަޢީދު މުޙައްމަދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޒަތްތެރި މެންބަރު  ިއއްދަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން މި

ަޓއިުޒކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރަށް. އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު އިވެހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް. ެއއީ ޕްރަ

ބެހޭ ބިލަށޭ. އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެއްކީ މަްސެވރިކަމާ ބެހޭ ބިލަކަށް ނޫން  ަމސްވެރިކަމާ ،ވިދާުޅވީ ފެއްޓެިވއިރު އެ

  އިނގޭތޯ.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ެއވަރު ކަމަކުން މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ެގއްލޭ ކަމަކަްށ ައޅުގަނަޑކަށް ބަލައެއް ުނގަނެވޭނެ. ނިޒާާމ  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގެންދެވުން އެދެން. ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ވާަހކަފުޅު ކުރިއަށް 

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ގައި ހަމަ ކޮންމެ އެްއޗެއް ިކޔާފައި ވެސް ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންވީމަ ދެއްކޭނެ ވާހަަކއެްއ ޚީ ރައީސް. ސުރު އިްއޒަތްތެރި

ދެން  ތަން. ވެއްެޖއްޔާ ދެއްކޭނެ. ައޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ހަމަ ކުރީގެ ވަޒީރު މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކި

ލިބޭ މަސްވެރިކަމުެގ ބިލުން  ، ބިުލގަިއ ައގުނެތް ވާހަކަާއއި ކުރަުމންގޮސް މަްސވެރިކަމުގެ ރަމުންއިުޒކުއިވެޓަ ޕްރަ

ގަރާރުގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން  ފަސްފައިދާއެއް ނެތް ވާހަކަ. ާމވަުށ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން 

 މި މަޖިލީހުން ގަރާރުަގއި ފަސްއަޅުގަނޑު ދެކުނިން. އެ  ވެސް ބޭގަރާރުވި ތަން ޖެހި އާތިބޭފުޅުން އެ އިުރ،ދެއްކި

ެއއާެއއްކޮށް ކަެމްއ ރަނުން ރަނަށް މި ބިލުަގއި އެބަހުރި. އަުޅގަނޑަްށ މި ބިުލ ކީމަ ފެނޭ. ހަމަ ކޮށްދޭން އެދުނު ހުރިހާ

 މި ބިލުަގއި ިމއޮތްުނވޭ ވެސް ދެން އަުޅގަނޑަކަްށ ހިޔެއް ވާަހކަ އެ  .މަްސ ގަންނާނެ ައގެއް ؛އަގު  ،ދެން ވިދާޅުވީ 

ެވސް  ވާހަކަ ރަނގަޅަށް މި ބިލުަގިއ އެބައޮތް އެ ގޮތެއް އޮތްހެނެއް. ވަރަށް ވަރަށްވުރެ ތަފްސީލުކޮށް ގެނެޭވނެ އެހެން

ުއޅެނީ  ރެވިގެން މިކުީރގެ ސަރުކާރުން ުކރި ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުެމން ނުކު .ގެނެސްދީފަ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް
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ހަމަ އެވިދާުޅވިހެން  .ކަމެއް އެބަ ކުރެޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނގުރޫުޓުކރުން. އެނޫން ހުރިހާމު ބައުޤަވަްއކަން. 

 މަޑުޖެހެމުންގޮސް އެންމެ ،ފަހު އަނދަވަަޅކަށް ވެއްޓެުމން އިޤްތިޞާދު އަނަދވަޅަކަށް  ގެއުމު ޤަ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި 

ައޅުގަނޑުމެންެގ  ،ދިަޔ. ދެން އަުޅގަނޑުގެ ކުށެއް  ސްބަްށ ވެފުންގެ މުސާރަ ނުދެވޭ ހިސާފަހުން ސަރުކާރު މުވަްއޒަ

އުމު ދިޔަކަްނ ޤަނުކުރުމަކީ. އެ ފެންވަރަށް ިޑކްލެއަރރެސިސް  ކުޔަކުށެއްނޫން އޭުރގައި ހުންެނވި ވެރި 

ންެގ ައޅުގަނޑުމެ ،ށްލަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ އެަބ އެނގޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮ

ޭއގެ  ،ސްޔަތެރޭގައި މި މަޖިލީހުަގއި ވެްސ ތިއްބަވާނެ ސަރުކާރުން ކިަތންމެ ރަނގަޅު ކަންަތއްތައް ޮކށްދޭން ބޭނުންވި

ެއއީ ކަންނޭނގެ މި  ނީައޅުގަނޑަށް ގަބޫުލުކރެވެ ،. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީކަންތައްތަްއ ފެންނާނެ ބަޔަކުއިދިކޮޅަށް 

ލައްބަ ކިޔަން ކަމަކަށް އާދެ ހާކީ ވެސް. ޙަީޤޤަތުގައި ސަރުކާަރކުން ކުރާ ގޮތައޮންނަންވީ ކަންކަން ލީހުގައި މިމަޖި

ނޫން. ެއކަމުގެ  ސް. ެއއީ މައްސަލަެއއްޔަކުރި ނުވާ ބޭފުޅުްނ ތިބޭނެ ކިތަންމެ ރަނގަަޅަކށް އެކަންހިތަށް ކުޅަދާނަ

ަދވެރި ިސޔާސީ ވިސްނުން މި ަގއި ވާގޮތު އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރާ .ނަތީޖާައކީ ސިޔާސީ ވިސްނުން ،ސަބަބަކީ  އަސްލު

މަޖިލީހުގައި އޮެވގެން ނޫނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްެޓއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ޑެިލވަރެއްއ 

 ،ޙަޤީޤަތެއް އޮންނަންވާނެ ެވސް ގަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ  ކަމެއް މިހެން ހުރިއިރު ހުރިހާ ނުކޮށްދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ، މި

ަކމެއް ެވއްޖެއްާޔ ހަމަ ވާނީ ަރނގަޅު ކަމަކަްށ. ޯގސްކަމެްއ  ކަމެއް ކޮށްދެންޏާ ރަނަގޅު ންނަށް ޓަަކއި ބަަޔކުއްޔިތުރަ

ގޮތަށް އެްއވެސް މެންބަރަކު މި މަޖިލީހުގައި  ވާނީ. ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ވެއްެޖއްޔާ ެއއީ ގޯސް ކަމަަކށް

 ،ސްޔަ ނުކުރެވޭ. އަދި ކިތަންމެ ބަލައިގަންނަން ބޭނުންނުވި ނޑަށް ގަބޫލެއް އަުޅގަ ަވިއގެން ވާެނ ކަމަށްވާހަކަފުޅު ދަްއކަ

ފޯރުކޮށްދޭން. އެއީ  ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެން ސް ޙަޤީޤަތް ވާނެޔަނުވިކިތަންމެ ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން

 ،ކަންތައްތަެކއް ކޮށްދޭން ނގަޅުކީ ވެސް. ރަްއޔިތުންނަށް ރައަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އައިސް މިތިބި ބޭނުމަ

އަުޅގަނޑަށް ދެްއިވ  .އެްއގޮތަށް ެއވާހަކަ އަުޅގަނޑުެމން ދެއްކުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޮށްދޭއިރުަގއި ޙަޤީޤަތާ

 ،ނީވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ނިންމާލަމުން

 ބަދަުލެގ ފޮނިމީރުކަން ޭއގެ އެންމެ ގެނައިއެްއކޮށް އެ  ުރ ެވގެންދާނީ ރަްއޔިތުން ުއއްީމދާސަރުކަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެންމެ ރަްއޔިތެއް ވެސް ބާކީުނކޮށް އެ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ސަރުކާރަށޭ. ޝުކުރިއްޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

 .ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ފޮނަދޫމެންބަރު. ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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މާވަުށ ދެންމެ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވެގެންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނުޑ ވެްސ ހަމަ ކުޑަ އެްއޗެްއ 

ގުިޅގެން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުންފުނިތަކުން ފައިދާނުވަނީ  ފާހަަގކުރި ކަންަތކާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އެރާގެ ދާއި

ޖަގަހަެއްއ  ،ތަންޮކޅެއް  އިޕާޓީ އޮފީުހގަ ،ސް ޔަުދވާ ްޓރެކެއް އެޅި ،ުނކޮށްގެެނއް ނޫން. ނުވާ ސަބަބަކީވަަޓއިޒްއިޕްރަ

ހުނަސް ޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން. ނިމިދިޔަ ޖެވަންސް އަދި ޕާޓީގެ ޖަލްސާއެއް ާބއްޔަދިހެ

ކުެރއްިވ ސަރުކާުރގައި ކަންތައް ކުރީ އެގޮތަށް.  ޓަރުކަންާމވަށު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިނިސް ،ސަރުކާރުަގއި

 .ކޮށްލާފައް އޮތީ ބަނގުރޫޓުނިތަކެުނވާެނ. މުޅި ހުރިހާ ކުންފުއެއް ދާއެހެންވީމާ، ދައުލަުތގެ ކުްނފުނިތަކުން ފައި

ފަިއދާވާ ކުންފުނިތަކަށް ހަދާނެ.  ،ސަރުކާރުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުންފުނިތަްއ ހިންގުން ރަނގަުޅކޮށް އެހެންވީމާ، މި

ސް މިއިން ޒަމާނުގައި ެވސް ނުވާ އިން ވެަގއި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އެސް.ޓީ.އޯ ޓަރނިމިދިޔަ ކުއާ

ދުވާ ޓްރެކުަތއް އެުޅްނ  އި،ެއ ހިންގުން ހަމަ ރަނގަޅުކުރީމަ ވާނެ. ޕާޓީގެ ޖަގަހަތައް އަޅަ ގެންދިޔަ މަންޒަރު. ވެ ދާފައި

 އްލުކުެރިވގެްނދާނެހެން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިަތކުން. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުޙަލީމާ އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ އެކަންކަްނ އިހުއްޓަ

 ހިފާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެ ބޭނުންރުޞަތުހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން ފު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ިޒޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން ޒިޔާދުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ގަރާރުގައި ގަބޫުލކުރާ އެއް ސް، އަުޅގަނޑު ވެސް ރައީއިްއޒަތްތެރި

ކަމަކީ  ނަތީޖާ ނުނެރެވޭ ކޮންމެ ،ކަމަކީ  ނުވާނުވާ ކުންފުނިތަކެއް. ފައިދާކަމެއް އެބައޮތް. ސަރުކާުރަގިއ އެބަހުރި ފައިދާ

 ،އޮތީ ލަީކ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުނުކުރަން. ދެްނ ދެވަނަ ކަމަކަށް މިއްޙަ  އީ ކަމަށްއެ  އްދުކުރުން ބަ  އި،އޭތި ުއވާލަ 

ވެސް ފާހަަގކޮށްލަމުން  ާވހަކަ އެ ،ުކރުން ލާޒިމުކުރުން. ެއވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުނުކުރާތީ ސަރުކާރުގެ ަމއްޗަށް ކަެމއް

ަޑުކޑަ މިސާލެއް ރައްޔިތުންނަށް އަށް ކުކަ ދެއްެކވި ވާހަ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މާވަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ

 ،ިވޔަސް  ނުވި ކަމުަގއިސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ފައިދާ ބަލަނީ. ކޮށްެލވޭތޯ މިމަސައްކަތް ންވަރަށް ކިޔާލަދޭ ނާރާއޮޅުން

 ބޮޑު ފައިދާއެްއވި. އެއީ ހަމަ ދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނަށް ވަރަށްޞަގައިމުވެސް ައހަރު ހަމަފަސް ވޭތުވެދިޔަ ، މިދިޔަ

ދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން ޞަ ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާުރަގއި ،ކަމަކީ ޖެހުނު ތް. ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ކުރަން މިޙަޤީޤަ

 ތަނެއް  ވީ  .ވަގުުތ ރާއްޖޭަގއި ނެތް މީގެ ހެއްެކއް ނޫންތޯ ެއްޗ.ޑީ.ސީެގ ޑީ.އެމް.ޑީ މި .ޕާޓީ އޮފީސް ހެދުމާ ،ހިންގުމާއި

ން ދުވަްސީވ މީހުންނަށް ހެދި ޖަގަހައެއް ހުޅުމާލޭ ކަންމަތީ މިހާރުވެސް އުމުރު ؛ވެސް ައޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ. ދުވަސްވީ 

ހޮޓަލެއް އެތާ ިހންގަނީ. އެތަނަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމު ވެސް އެބަހުިރ  ،ރެސްޓޯރެންޓެއް ަކންނޭނގެ .އެބަހުރި
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މިސާލަކަްށ  .ިކޔާލަނީ ނޑު މިގައަޅު  ވަެރއްން. ިމއީ ކަންކަން ޮގސްފައި ހުރި މިންަވރަކީ. ުކޑަކުަޑ ނަގާފައި އެޗް.ޑީ.ސީ

 ނާވަރަ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އޭރުަގއި އިންނެވި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރެއްމި މިލިއަން ރުފިޔާ ނަވާރަ  .އެސް.ޓީ.އޯ

 ްއވީތީ އިރާދަކުރެ ،ލިެޔކިޔުންަތއް ެގއްލިއަށް ދައްކަންޖެހިގެން އޭނަ ނުދައްކާ ުއޅެނިކޮށް އެްސ.ޓީ.އޯ އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ

އަިދވެސް  އިެގއްލުުނ އެސް.ޓީ.އޯގަ  ގެމިލިއަން ރުފިޔާ އެ ަނވާރަ ވަހު އަނެްއކާ އެ އެްއޗެހިތައް ފެނިއްޖެ. އިހަށްދު

އަާށވީސް ރުިފޔާއަށް ރަށްރަށަށް ިވއްަކއިފި.  ،ހަ ރުފިޔާ އަްށޑިހަ ލާރިައށް ގަތް ެތޔޮ ންއި އެބަޮއވޭ. ހަމަ އެ ެއސް.ޓީ.އޯ 

ވެސް ހަމަ  މިއީ ،ޮއތް ފެނަކަ ދުަވސްވަެރްއގައި. މިކަމުގެ ސަބަބުން މިމެންބަރުން އެއް ތްތެރި ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަ

ލާއިުރގަިއ ތެޔޮ އަށާވީސް ރުފިޔާއަްށ އިވިކިފަ. ކީްއވެތޯ ބަލަ އިއޮތީ ދަރަ ކުންފުންޏެއް. ފެނަކަ މި ގެއަޅުގަނޑުމެން

އިން ނަގަިއގެްނ އަށް ގަންނަ ތެޔޮ އެސް.ޓީ.އޯ ރުފިޔާ މި ވިއްކަނީ އަާށވީސް ރުފިޔާއަށް. ހަ ށްފެނަަކއަ އި،ގަނެފަ

 ގެ ކިޔަނީ އަދިވެސް ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓު ބޭފުޅުން އަތްޖަހާފައި މި ފެނަަކައށް ވިްއކީމާ ދެން މި އަށްިފޔާއަށާވީސް ރު

 ؛ހެނީޖެ  މިގޮަތކީ. ހުރިހާ އެްއޗެއް ވާ  . ކިިހނެއް ރަނގަުޅކުރަނީ ައޅުގަނޑުމެން؟ މިއީ މިއޭހާލަތު ރަނގަޅެއްުނވެ

ސަރުކާުރގެ ވާހަކަ ނުދަްއކާވޭތޯ. އެކަމަކު ކިހިނެއްތޯ ދައްކާނީ؟ ފެނަަކ ބަ ކުރީގެ ުކރަމޭ އެއަޅުގަނޑު ވެސް މަސަްއކަތް

ެއ  ވެސް ަކރަންޓެއް ނެތް. ނެތް މިހާރުވެސް. މި ބަހުސް ަގއިލައިދޫ އްއަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާެގ ނެ ،ރަނގަޅުކުރަން

ކުީރގެ  ،ނާއިރަށް ބުނާނެބުހަމަ މަ. ކަރަންޓު ނެތީ ކީްއވެހެއްޔޭ އަުޅގަނޑު ތީޓު ނެކަރަންނުފެންނާނެ މީހުންނަށް 

 ނެތް. ކަެމއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރާނެ އެްއވެސްަގއި ހުސްވެފައި މިހާރު. އޭ އިއޮީތ ދަރަ ފެނަކަ މި .ސަރުކާރުން

ނޫނޭ.  ނީ އެސް.ޓީ.އޯައކުންވިްއކަ  ށް މިއަށާީވސް ުރފިޔާއަށް ފެނަަކއަ ،އިން ހަ ރުިފޔާއަްށ ގަންނަ ތެޔޮ އެސް.ޓީ.އޯ

ވިްއކޭ ކަހަލަ ފައިކޭޓުަގއި . ޖީބަށް އަޅައިގެްނ ތޭ އަމިއްލަ ބައުޒަރެއް ތެޔޮ ވިްއކާްއގެ ނެއަނެއްކާ މިއިން ބޭފުޅެ

 އްއޭގެ އެ .މިއީ ހަމަ މިހެންން ވާހަކަ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލުގެ . ތެކީދައްކަނީ އެްއޗެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން އަޅުގަނޑު މި

ހަމަ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރެއް ތެޔޮ ވިއްކާފައި  .ގޮތުގައި އެމް.ޕީ.އެލް ހަނދާންވާ ދި އެބައޮތް. އަޅުަގނޑުމެންންފުނި އަކު

ކުރަނީ  ކަމެއް އެކަން އެބަހުރި ދުއިަސއްތަ ލީޓަރު އެޅޭ ޓޭންަކކަށް ހަ ސަތޭކަ ީލޓަރު އަޅާފަިއ ެއއްފަހަރާ. ކިިހނެއް

އެ ސަުރކާރުން ލާފައި ުހރި އެމް.ޑީ ިނކުމެގެންދިަޔއީ  ،ރި އެމް.ޑީ ހު ން އެތާފަހު މެގަނޑަކަށް ނޭނގޭ. އެންއަޅު

ނުވޭ އެްއގޮތަކަްށެވސް އެ ސަރުކާުރގެ ވާހަަކ  ިވއްކާ. އަުޅގަނޑު ބޭނުމެއްނުވާވަރު ވީމަ ތެޮޔ ވިއްކާ ސަލާމަތް

އަރާފައި މި  މާދަށްނަ ގަނޑުމެންއަޅު  ،ސް ޔަކިތެއް ހެދިއްތޯ ކުރަނީ؟ ިމސްއެކަމަުކ ނުދައްކާ ކީ  .ގެކުރީ  ދައްކާކަެށއް

އިން ހަދާފައި ހުރި މިއީ މޯލްޑިްވްސ ގޭސް  ނޭ.ކޮންމެވެްސ ކުންފުންޏަކުން ގެމިއީ ައޅުގަނުޑމެން ހިތަށްއަރަނީ

ތްތެރި މާވަށު ދާއިާރގެ ިއްއޒަ އް،ހާލުަގއި އޭުރގައި ކަންތައްަތއް އޮތީމަ. އަުޅގަނުޑގެ ވަރަށް ގާތް އަޚެ  . މިކޭމިސްކިތެ

 މިވަގުތަކު. ކިހިނެއްތޯ ިއންނަވާނީ؟ މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ވަރަްށ ނެތް ނުވެސް ވަޑަިއގެން ންބަރުމެ

ސަރުކާރު ހިނގާފައި އޮީތ  އޭ.ގޮތަކީ. ސަރުކާރެއް ނުހިނގަ  އުޅޭ މިވާހަކަ ކިޔާލަދިނީމާ މި އެނގެނީ މިއީކަން ެވގެން މި

ދުވަހު ހިނގާފަިއ އަހަރު އެއްކާރެްއ އަހަުރގަިއ ހިނގާފައި އޮތް ސަރު  ސް ފަތްއޮ ނިމެން ،އަހަރުަގއިފަސް ވޭތުވެިދޔަ 
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އޮތީ. ކޮން ޕްރޮޖެކްެޓއްތޯ ނިމުނީ ވޭތުވެދިަޔ ސަރުކާުރގައި؟ ބުރިޖު އަޅުގަނޑުމެން ނިންަމންޖެހުނީ. އަދިވެސް ނުނިމޭ. 

ުނުކރެވޭ. އަދިވެްސ ެއކަމުަގއި  މެއް ބޭނުފްލޯ ތިން ؛ތިބެނީ. އެހެރީ ހޮސްޕިަޓލު ކަހާަލ އެމިހާރުވެސް ދަބަރު ކަހާލަ

 ކޮށި. ދަރަނި އިންތިހާއަށް ބޮޑު. އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުވާން މި ރުޅެނީ. ދެން އެހެރީ ކޮތައު ނޑުމެން މިއަޅުގަ

ޑަށް ޖެހެނީ. އެގާރަ ހާސް ރުފިޔާ ކުލި ދައްކަިއގެން ކިހިނެއް ެއ ކޮށީގައި އުޅެނީ؟ ކޮޅަށް ިތބެގެން ނިދަނީ. އަޅުގަނ

މި ދަރަނި އަޅުގަނުޑ އްތޯ އެހެން ބޭފުޅުން އެތަންތާނގައި ުއޅެނީ؟ ދާނެ ަސއިޒު ކުަޑވީމަ. އެކަމަކު ކިހިނެޅެވިއު

ރައްޔިތުންނަށް  ،ބޮޑު ސައިުޒގެ، އެޗް.ޑީ.ީސަގިއ ނެތް ބިމެއް. އަޅުގަނޑު ބޭނުން ފްލޭޓު އަޅަންދައްކަންޖެހެނީ. 

ހުރި އަޅުގަނޑުގެ އަޚް އިންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެބަރުގައި ތް. އޭނެ އަޅަނީ؟ ބިމެއް ތޯދެވޭވަުރގެ. ކިހިނެއް

 އަތުން ލާރި  ގެމީހުންލާފައި ބޭރުއިދެ ލަްއކަ ޑޮލަރަށް ބިން ިވއްކަ  .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ  ، ފޮނަދޫސިރާޖު

ށް ނެތް އަޅުގަނޑުމެންނަ ތާކުނީ މިއެނގެ ލީމަ މިއި. އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ވަދެ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަނަގާފައި ބިން ދީފަ

ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ވެސް ހަދަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއއް  ،އޮތީ. އެޗް.ޑީ.ސީ ވެސް އުޅެޭވކަށް. މުޅި ތަން ވިއްކާަފއި 

. ގޮތަކީ އޮތީ. މިއީ ކަންކަން އޮތްއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ވެސް ހަމަ އެހެން . ހާލެއްގައޭ ކުންފުނި މިފްކޯ ވެސް އޮތީ ހަމަ އެ

ވާހަކަަތްއ ކިޔާލަދޭނަން ރައްޔިތުންނަށް  ކޮށް މިތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ރީތިަވގުތު ލިބިއްޖެއްޔާ އިްއޒަ މިއީ

ދަޤާތު ޞަވާހަކަެއއް ނުދެްއކޭނެ. ހަމައެކަނި މި އެނޭގވަރަށް. މިހާ ކުޑަުކަޑ ވަގުެތއްަގއި މިކަހަލަ ާވހަކަ

ސް. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ފަސް ދުވަނެ ހަމަ ހަތަރުނުންވާފައުންޑޭޝަންގެ ވާހަކަ ދަްއާކލަން ވެސް ބޭ

 ޒަތްތެރި ރައީސް. އިއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވުްނ:ދެއްކެވާހަކަ އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ

މި  ،އަޅުގަނޑު ވެސް ުކޑަ އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގަރާރާ ބެހޭ ގޮތުން

ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަަލއަްށ  ޮކންމެހެން މި ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރާީތއެއް  .މައުޟޫޢުގެ މުހިންމުކަމުން

 ވަރަށް ،ނަފާ ލިބޭވަރަށް  ،ހަވާލުވި ުކންފުނިތަކަކީ ވަރަށް ފައިދާވާ  ރާމި ސަރުކާ ،ލަވާ ކަހަ ާލއިރުަގއި ދޭހައިވިސްނަ

ސަރުކާރު ބަދަލުވި ހިސާބުަގއި ، ހުންނާނެރަނގަޅަށް ހިނގަމުން ައިއ ކުންފުނިތަކެއްގެ ގޮުތގައި. ހަނދުމަފުޅު

ކުރި. ބަެއްއ ށް ޓަކައި ޓީމުތަކަކުން ޒިޔާރަތްކުރުމަޝަނަލް ކޮމިޓީތައް ހަދައިގެން ކުންފުނިތަކުގެ ހާލަތު ވަޒަންސިޓްރާން

ހިސާބުތަކެއް ނުެވސް ފެނުނު. އަޅުގަނޑަށް ެއ ދޭ.  ންތަނުން އެއްބާރުލުންދިން. އަނެއްބަިއ ތަންތާކުން ނުެވސްތަ

ލައްާވ  ކަފަރަތަކަކީ އަމިއްލަ ާބލީހަށް ބަންޑާަދއުލަތުގެ ނަމުަގއި ހިންގަމުންިދޔަ ކުންފުނި ،ރިޕޯޓުން ޚުލާސާކޮށްލެވުނީ
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ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ތަންތަން އެ ހާލަތަށް ވެއްޓުނީ.  ުކގައި އެއެ އުސޫލުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނަށް ވުމާ

، އި ކުރައްވަ ކުަރްއވަމުން އެ ގެންދަވަނީ ކުންފުނިތަކުެގ ހާލަތު ރަނގަޅުޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް

ދިނެތި ރައީސާއި ަރއީްސގެ އެ މަސަްއކަތުަގއި ައވަ ތަންތަނަށް ހެއްެދުވމަށް. ދާވާ ކުންފުނިތަްއ ފައިގެއްލުްނވަމުންދިޔަ 

އަށް ބެއްެލވިޔަްސ، ެއޗް.ޑީ.ސީ  ،ންނަވާނެ ގައެނގިަވޑައި  .ގެްނދަވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރަމުންޓީމުން މަސައްކަތް

ޔަްސ، އާސަންދައަްށ ބެްއލެވިއަށް އަށް ެބއްލެިވޔަްސ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފެނަކައަށް ބެއްލެިވޔަސް، އެމް.ޕީ.އެލް

ތަންަތނުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތް މި  ށް ބެއްލެވިޔަސް އެއެންސްާޕއަްށ ބެއްލެވިޔަްސ، ޕީ.އެސް.އެމަބެއްލެވިަޔސް، 

ބިިލއަން ރުފިާޔ ހުރި ކަމަށް ހިސާބުތަކުން  3.9ކުންފުނިތަކަށް ިލބެންޖެހޭ ހަވާުލވިއިުރގަިއ.  އެތަންތަނާ ށްސަރުކާރަ

ބައެއް މީހުންގެ ަވޒީާފ ްއޒަފުން އެތަންތަނަށް ލާފައި ތިބި. ުމވަ 212ހާސް  22ދި އެނގެން ޮއތްވަރު. އީ އަފެނުނު. އެ

ވެސް ނުވޭ. ުދވަހަުކ ލޮލުން ނުދެކޭ މީހުންނަށް  ބަޔާނެއް ނުވެސް ނެތް. ބަެއްއ މީހުން އޮފީހަށް ނުވެސް އާދޭ. ހާޒިރު

މި ކުްނފުނިތަކުން ދައްކަންޖެހިފައި  ބިލިއަން  1.8. ދަުއލަތަށް ލަތަކީގެންދިޔަ. މިީއ މިތަންތަން އޮތް ހާމުސާރަ ދެމުން

ނީ ޙަޤީޤީ ހާލަތު ނުޭވ. މިދަންނަވައްދިމަލެ ކާއޮތް. ދައުލަތުން ދޭ އެއްަޗާކއި ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަ

 ގަމުންދިޔަން ހިން އަމިއްލަ މީހުންެގ ހިއްާސ ޮއވެގެ 55ސަުރކާުރެގ ހިއްސާ އޮެވގެން، % 45އިނގޭތޯ. %

އެްއގޮތްާވ  ޞަދާދި މަޤްދިޔައީ އެތަން އެފެއްފާހަގަކުރާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ހިނގަމުން ވެސް މި ގަރާރުަގއި  ؛އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ 

ރަށް ދިން. ދުވަސްކޮެޅއް ތެރޭ  9ރަށް ދޭނެ ކަމަށް މަސައްކަތް ފެށީ.  15ންފުންޏަށް އެ ކު !ބައްލަވާގޮތަކަށް ނޫން. 

ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކުންފުނީގެ  ،ސަރުކާރު ބަދަލުވިއިރުދީފި.  ބަޔަކަށްކޮންމެވެސް އެހެން ށް ރަ 7އެ ރަށް އަތުލާފައި  7

އެކުގައި މުޅި  ބަދަލު. އެ ބަދަލާލިއަކަށް ގެެނވުނު ށް ކުއްދަޞަ ރަށް. ދެން ބައްލަވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މަޤް 2އޮތީ 

 ؛. ޕީ.އެސް.އެމް އޮްއވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ކުްނފުނި ފެނުނީތުަގއިކޮަރޕްޝަނަށް. އެ ހާލަ އީތަން ބައްޓަންެވގެންދިޔަ 

ދިޔައީ ހިނގާނެ ދިޔައީ. ކުންފުނި ހިނގަމުންމިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރަުކ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކުންފުންޏަށް ދެމުން 140

ޮއްއވާ ސަުރކާރު އްކާ މީދުަގއި މަަސއްކަްތކޮށް، ބިލުތަކަށް ަފއިސާ ނުދައްަފއިސާ ލިބޭނެކަުމގެ އު ގޮތަކަށް. 

މުަވއްޒަފުްނ  522މިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރި ގޮތް ފެންނާކަށް ނުވެސް ނެތް. އެ ކުްނފުނީގައި  140ދިޔައީ. ނިމިގެން

. އޭގެތެޭރގައި އެަތްއ ންމުވަްއޒަފު 522މުވަްއޒަފުން ތިބިވަރު.  އިފުންޏެއްގަ ކުރާ ކުންޓްތިބި. މިދަންނަވަނީ ބްރޯޑްކާސް

އުޅޭ  ސްއޫިލއްޔަެތްއ ނެތް. ކުރަންީވ މަސަްއކަެތއް ނޭނގެ. އެހެންވީާމ، ައުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ މިގެ މަމުވަްއޒަފެއް 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އޮތް ތަކެކޭ. ވާރުަތވި ކުންފުނިތަކަީކ ބަލި ކުންފުނިވާހަކަައކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ދަކުރެްއވިްއޔާ މި ސަރުކާރުން އެކަން ކުރާނެ. ހުރިހާ . އިރާކުރުންމަސްއޫލިއްޔަަތކީ އެ ކުންފުިނތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު

ރުމެްއ ކުަޓއިޒް ޕްަރއިވެ ،ފަަދއިން ްއވިވެސް މަްއސަލައަީކ މިތާނގަިއ އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ވެސް ފާހަަގކުރެ

ުޅގަނޑުމެްނ ން އައިްޚލާޞްތެރިކަން. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެކަުނކުރުމެއް ވެސް ނޫން. ަޓއިޒްޕްރަިއވެވެސް ނޫން. 

ތުންނަށް ނަާފ ކުންފުނިތަކަކީ ފައިދާ ހުރި ަރނގަޅު، ަރއްޔިމި ގެންނާނަން. ަވއްކަމެއް މި ސަރުކާރަކުން ނުކުރާނެ. 
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އެްއގޮތަށް ުގޑް ަގވަރނަްނސްގެ ުއސޫލުތަކުގެ މަތީން ހިނގާ ކުންފުނިތަކެއް ކަމަށް  ޞަދުތަކާ މަޤްލިބޭ، އޭގެ

 ށް ދާދި އަވަހަށް ފެނިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ މި ގަރާރު ބޭރުކޮށްލުމަށް.މެންނައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑު

 

 ޔާސަތާ ހަވާލުވެަވޑަިއގަތުން()ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަށްމުޙައްމަދު ރާޢީބަރު މެން އިްއޒަތްތެރި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ރުޞަތު މިއަޅުގަނޑު މިހާރު ފު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ރާޢީ  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 ތް ހުށަހަޅާފައި އޮ ޖާބިރުهللا ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާ މިހާރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވާލަން ބޭނުންވޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއަުދގެ ހެޑްލައިްނ ދަންނަ ވާހަކަެދއްކުުމގެ ކުިރން އަުޅގަނޑު އެްއޗެއް  ގަރާރުގެ 

ެވމްކޯގެ ކުީރގެ އެމް.ީޑގެ މަްއަޗށް ދަޢުވާކުރަން އޭ.ސީ.ސީން  ،ންނަނީލާއިރު ުދވަހުގެ ނޫހެްއަގއި ޖަހާފައި މި އޮއިބަލަ

ުމގެ ވާހަކަ. މިއީ ޒްކުރުަޓއިވަްއަކމެއްަގއި. ދެން އަޅުގަނޑުެމން މި ދައްކަނީ ޕްރައިވެ ؛ނުވައިފިޕީ.ޖީއަށް ފޮ

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ، މިފްކޯ،  ؛. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަތައްމިއަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކތަކޭ އަސްލު

ޖާިބރު هللا ީކ ޢަބްދުޔަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެެހއޭ. މިއަދި ނުވިތާކަށް ސުޕްރީމް ޯކުޓ ވެސްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ 

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރެްއގެ ކަންތައްތަްއ  ،ކަތަކެއް ެވސް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީހޭ ާވހަހުށަހަޅައިގެން ދައްކަންޖެ

ރަނގަޅަކަްށ މިފްކޯ  ،ން ެއއްެވސް ތަނެއް، ޚުދު އަުޅގަނޑު ވެސް ބުނިންއިސަބަބަކީ މިކޮށްފައި ހުރީ ގޯހުން ގޯހަށޭ. 

ދަނީ އެ ަމްއސަލަތައް ކުިރއަށް. އެހެްނވީމާ،  ެވސްއަދި އިތަުކގަ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ވަްއކަންނޫނޭ ހިނގާފައި ހުރީކީ

ުކއްލިއަކަށް  ށް ކިހިނެއްތޯ ަވގުުތން ވަގުތަ ކު ތަންތާ މައްސަލަަތއް. އެކަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ މި

ވަރަށް ުޅވި ތަނުގައި ސުވާުލ ކުރައްވަން އިންެނވި މިނިސްޓަރަކު ވެސް ވިދާ މި  ؟ގޮތް ިނންމާނީ އިމިކަންތައްތައް ބަލަ

 ނޫންހޭ ތިމަންނަމެންނަށް މުޅިން އާ  އްޞަރީޙަ ބަހުން ހާވާފައި އޮތް ހަޑިއެްއ، ޖަހަފައި އޮތް ދަމިލަތަކެއް ފިލުަވއިގެނެ 

ަޓއިޒޭޝަން ބޯުޑ ގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ޕްރައިވެ. އަޅުކަމެއް ކޮށްދެވޭނީ ރަްއޔިތުންނަށް. އެކަހަލަ ކަމެއް މިއަކީ

ތަނެްއ  ވެސް ވީ ތައްތަނެއް ވެސް ނޭނގޭ. ކޮމިޝަންތަކަށް ނެގި ބޭފުޅުން މީހުން ވީ . އެ ނޭނގެ އޮތް ކަމެއް ވެސް

ކުެރވޭ  އްެސއް ވެސް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންަނށް ވަގުތުން ަވގުތަށްވެސް ނޭނގެ. ހޯދާފައި ހުރި އެއްޗެ 

 ކަންަތއްތަްއ ކުރެިވގެންދިަޔ ގޮތް. ރައީްސ ލާފައިގައި ސަރުކާުރ ބަދަލުކޮށް 2012ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ދުށިން 

 އެތަނުގައި ލާފައި ތިަމންނަމެން ޖެހޭނޭއިނަޝީދު އަޅުްއވާފައި ހުރި މިސްކިތެކޭ. އެހެންވީާމ، ެއ މިސްކިތް ތަޅަ

 ވީމާ،ތަންތަނުަގއި ކަްނތައްތައް ކޮށްފަ. އެހެންބައެއް ހުރި ރާއްޖޭގެ ވެސް އެބަ މިސްކިތެއް އަޅަން. މި ދަރަޖައަށް
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ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން ކުީރގެ  ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ެވސް ނިމުނީމާ ،ކީޔަކުރާ ހަމައަޅުގަނޑު އަބަުދވެސް ގަބޫލު 

، ިއމާރާތެއް އަޅާފައި ހުރީމަ ެއ ަފއިސްކިތެއް އަޅާމި ކުރަންޖެހޭނެ.ސަރުކާރަށް ނުކުރެވިަފއި ހުރި ކަންތައްތައް ކޮމްޕްލީޓް

ކަންތައް ކުރުމެއް ނޫން.  މިއި، ، އިމާރާތް އަޅަ އި  އެތަނުގައި އެ މިސްކިްތ އަޅަހަރަށްތަޅާފައި އަނެްއކާ ދެވަނަ ފަ

ނަށް ހުރި މަސްވެރިންރަނގަޅު. މިފްކޯ އިޞްލާޙުެވެގންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިކަމުގެ ބިުލގެ ތެރޭަގއި ެވސް އެބަ

މަަގށް އެުޅވުމުގެ ވާހަކަ. އެައކު ތުގެ ވާހަކަ. ހަމަނެ ގޮނާދިނުމުގެ ވާހަކަތަުކގެ ތެރޭަގއި އެކަންތައްަތއް ެގންއިނަފާ ހޯދަ

މައްޗަށް އަނެްއކާ ދޫކޮށްލާ މީހުންގެ ައތް ، އެއިބަލަނުހުރި ކަންތައްަތކަްށ  އިނެތް އެއްެވސް ވަރަކަށް ިމފްކޯގަ

ނަން.  ބަލާްއ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންއްސެ އެއްޗެ ވާހަކަައކާއި މިކަހަލަ ހުރިހާ 

 ެއކަމަކު ވެސް ިމވަގުތުން ަވގުތަށް ހިނގާ ގޮްތ ވެްސ ބަލާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާެރއްަގިއ އެކަންަތއްތައް 

. ދެންމެއަުކ ބޮެޑތި ކަންތައްތަާކއި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ހުރީ ، ހަމަ ކުއްިލއަކަްށ ބަދަލުކޮށްލުމަށްވުރެ މާއިޅަހުށަހަ

ކުރާ ބިލިއަން ދައުލަތަށް ލިބެްނޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ ގަބޫލު  8.3ންބަރު ވިދާޅުވި ގޮތަށް ިރ މެިއއްޒަތްތެ  ދާއިރާގެހޯރަފުށީ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެއިއެއީ ާމވަށު ދާއިާރެގ  .ސް ތެރޭގައިހުރި މި މަޖިލިން އެއްބޭފުަޅުކ އެބައިގޮތުަގއި މި

. ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އި ުހރީހިނގާފަކަން ހުރީ ކިހިނެއް ކަންތައްތައް  މިބޭފުޅާއަށް ރަނގަޅަށް އެނިގެގންދާނޭ

 ގެ ކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު އި ،އިނގޭނެ ބޭފުޅެއް. ކިހިނެއް ވެގެންޯތ، ކިހާ ލާރިއެއްތޯ ެގއްލިފައި ހުރީ. އެއީ ސަބަަބކީ 

ބޭފުޅާއަްށ ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް  ގޮތުަގއި މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ހުރި ބޭފުޅެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، އެ

ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަޅުގަނުޑ ކަންތައްތައް ހިނގަމުން ކިހިނެއްކަން މި ކަންތައްތައް ދާނެ މިންަވއިގެަލއްއެނގި

މި ގަރާރު  ،ގޮތަށް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވި  ތާއީދުކުރަން ހޯރަފުށީށް، ސަޕޯްޓކޮ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.ށް ބޮވަގުތުން ވަގުތަށް މިތަނުން ބޭރުކޮށްލަން. ވަރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ުހޅުދޫ އަރުވަނީަވގުތު އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ!

 .ށްލަބީބަ އިލްޔާސް މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަބީބް ްލޔާސްއި މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ވާ ގަރާރާ ހުށަހަޅުއްވާފައި ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު `.

ޕޮއިންޓްތައް ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ. ދައުލަތުގެ ނޫނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެްސ ބައެއް 

އަދި ސަރުކާރުން ނޫނީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ހިނގަމުންދާއިރު ހުރޭ. ބަސަބަބުތަކެއް އެ ދާނުވެއިދާކުން ފަކުންފުނިތަ

ނޫނީ އެތަނުގެ ތެޭރގަިއ ހިންގާ ކަންތައްތަުކގެ ސަަބބުން ވެސް އެ ކުންފުންޏަށް  ،ހިންގާ އުސޫުލގެ ގޮތުން ެވސް
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 ،ވާތީ ދާފައިވާ ކުންފުނިތަކަކަށްށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އުފައްތުންނަ ވޭ. އަދި ަބއެްއ ކުންފުނިތަކަކީ ަރއްޔި ގެއްލުންތައް 

ބައެއް ކުންފުނިތަަކކީ ރާއްޖޭެގ  ،ގެ ގޮތުން ވެސް ބަެއްއ ފަހަރު އެ ކުންފުނިތަކަށް ގެއްލުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތު

ާވ ގުޅިފައި ހިންމު އެއް ކަމާންމެ މުތިޞާދުގެ އެގަރާުރަގއި ބަޔާންކުރާ މިފްކޯއަކީ ރާްއޖޭގެ އިޤް މި ޚާއްޞަކޮށް ؛މައި

، އި ަބޔަކަށް ބަހާލަ 3ސަރުކާރުަގއި، ަރއީސް ަނޝީދުގެ ސަރުކާުރަގއި މިފްކޯ ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ކުންފުންޏެއް. 

އޭުރ އެ ކުންފުނިތައް ހިނގަމުން ކުންފުނީގެ ޮގތުގައި ހިންގަން ފެށި.  3ކަނޑުއޮްތގިރިާއއި ފެލިވަާރިއ މިފްކޯގެ 

ދިޔައީ ފައިާދވަމުން ައއި ނިތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިެގންންފުަޓވާަފއި ދުވަްސކޮޅަކުން އެ ކު ފައްއައިްސ، ހިންަގވަން

 ކުންފުނި 3ރައީސް ޔާމީްނ ވެރިކަމަށް ވަަޑިއގެންފައި ައނެއްކާެވސް އެ  ،ކުންފުނިތަކުގެ ގޮުތަގއި. އެެހންނަމަވެސް

ގެ ސަބަބުން މިފްކޯއަށް ރެއިން ހިނގަމުންދިޔަ ކަންަތއްތަކު އޭގެތެ  ،ެއއް ުކންފުންޏަކަށް ހަދާފައި މިފްކޯ ،ލާފައިއިއުވަ 

 ދާ  ގޮުތަގއި ވިޔަފާރިައކީ ގެއްލުމުަގއި ުކރާ ވިޔަފާރިެއްއގެ އިން ކުރާ ގެއްލުންތަެކްއވެ، މިފްޯކގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، މިފްކޯ 

ސަލަ ދިމާވެފައި އޮތީ. މި މައްވެސް ހަމަ ކަށް ހަމަ އެގޮތަށް ދައުލަތުގެ އެހެން ުކންފުނިތަދިޔައީ. ތަން ފެނިގެން

ތަނަށް ވަޑައިގެްނ  ދުވަހު އުފެއްދި އެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީ. އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ ބޭުފޅުން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު އިހަށް

 ،އޮންނަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުްނވެފައި އޮތީ ކިހިނެްއކަން. ބޯޑު ރިޒޮިލއުޝަނުްނ ފާސްކޮށްފައި މި ،ވިދާޅުވީ 

ިމީއ  .އޮފީސް ހަދަން އެތަނުން ލާރިދީފަ. ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނުން ފާސްކޮށްފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އެމް ޕީ.ޕީ

ިދވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ  ،އާސަންދަ ކުންފުންޏަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށްކުންފުނިތަކަށް ގެއްލުްނވާ ކަަމކީ. 

ބޭފުޅުން މިތަނަށް  ގެށް އުފައްދަވާފަިއވާ ކުންފުނި. އެ ުކންފުނީދިނުމަ ޚިދުމަތް ބޭސްފަރުވާ، ކަންތައް މުހިންމު އެއް

 1ތާީނ ކޭމްޕަށް ކުރީ އަހަރު ޚިގެން އަްނގައި  އިގެމެޑަމް ފާތުމަ ،ވަަޑއިގެން އަުޅގަނޑުމެން ާސފުކުރިއިރު ވިާދޅުވީ 

ކަމެއް، ކުެރވޭ. އެކަުމގެ ްށދޭ ން ކޮކުރުމަކީ އާސަންދައިތާނުޚިހާސް ރުފިޔާ އެ ކުންފުނިން ޚަރަދުކުރިއޭ.  19ލައްކަ 

ހާސް ުރފިޔާ. ދެން ައއިސް ބެިލއިރު  70ހާސް ރުފިޔާ. އަނެްއ އަހަރު  19ަލއްކަ  1އިތުރަށް ެއ ކޭމްޕް ބޭްއވުމަްށ 

ވަންދެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ޓްރެކް  އަހަރު 1އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ  .ރަސްރަނި ބީޗުަގއި ދުވާ ޓްެރކެއް ައޅާފަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  9، ޓްރެކް ަނގާފައި އަޅާފަިއ، ޓްރެކް ަނާގފައި އަޅާަފއި ހަދަން ތިބި ތަން. ޅާފައި ގާފައި އަނަ

ގެއްލުމެއް ނޫންތޯވާނީ.  ،އާސަންދަ ކުންފުނިން ޚަރަދުކޮށްފައި އޮތީ. ެއއީ ިވޔަފާރި ުއސޫލުން ހިންގާ ކުންފުންޏެއް ނަމަ

ނިމޭއިރު ފެންނަން އޮންނަ ތަންތަން  އި. އަދި ސާފުކޮށް ބަލަލަމުންދަނީ ބަ މިފްކޯގައި ހުރި ކަންަތއް އަުޅަގނޑުމެން މި

ކޮށްފަިއ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްަތއް. އޭެގ ކުންފުނިތަަކށް އިންެވސްޓުހުރި އެގޮތަށް އެބަ ހަމަސާފުކޮށް ފެނިގެންދާނެ. 

 ،ވެނި ވަޒީރަކު ވިދާޅުވީމަމި ،މާހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީރައީސުލްޖުމް !އާނ ؛، ޭއެގ ބެލުމެއް ނެތިއިފީސިބިލިޓީއެއް ނުހަދަ

ބައްދަލުކޮްށފައި، ައއިއްސަ ވަގުތުން ބޮޑު  ވަޒީަރކު ފުރައިގެން ރާއްެޖިއން ބޭރަށް ވަޑައިގެންަފއި ޮކންމެވެސް ބަޔަކާ

ކުރަނީ ފަ. އެ ޚަރަދުސިންގާ މަހާޖައްރާފެްއ ގަނެޮއވޭ ބޮޑުއަށް އެބަ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މި ކޮށްލަނީ.އިންވެސްޓްމަންެޓއް 

ބެލުމެއް އެ ނުޖެހޭ. ކިތައް ތަންތޯ ހިއްކަން އޮތީ. ދެކޮޅު އި އެއިން ލިބޭ އެއްަޗކާކުާރ ޚަރަދާ އަށްންކަން، އެކުނަންތަކޮ
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ހަމަ ގޮސް ހެސްކިޔާފައި ލާރިދީފައި ގަތީ.  މަވިދާުޅވީބޭފުަޅކު ނެތް. ބޮޑު މާސިންގާ މަހާޖައްރާފެއް ފެނުނީމަ ވަޒީރު 

ކުރަން ފިޔާ ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި ހިނގާ ކަމެއްކަން. އަދި ދިވެހި ބަޔަކަށް އޮޕަރޭޓް އް ރުމަހަކު މައްޗަްށ ކިތައޭރަކު ނޭނގެ 

 ނެންސަށް ކިހާވަރެއް ހިނގާތޯ. މި މެއިންޓަގެމީހުން. އޭ އަށް ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާތޯ ޭއގެ ޓްރެއިނިން ތޯ.ނޫން، އިނގޭތޯ

ކުރާ  ؛ޚަރަދުނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމެއް ނެތް.  ހަދަތަން ހިކުނީމަ ދެން އެއަށްބެލުމެއް ނެތް. ދެން ހިއްކަން ހުރި ތަން

އެހެންނޫންތޯ ން ފައިދާތޯ ވަނީ، ގެއްލުންތޯ ބެލުމެއް ނެތް. ތަންތަން ހިއްކައިގެންޖެހޭ އަުގގެ ެއއި  ،އިންވެސްޓްމަންޓުން

ކުރުމަކީ އިޒް ޓަ އިވެކުންފުނިތަކުން ފައިދާއެއް ނުވާނެ. ކުންފުނިތައް ޕްރަ ވާނީ. މިގޮތަށް ކުންފުނިތައް ހިންގަން ފެށީމާ

ގަރާރެއް ލައިގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތެްއގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަާވިއދުން 

އޮންނަ ސަރުކާރުން އެކަްނ  ެއއިެރއްަގއި  ؛ސަރުކާރުން އެކަން ބޭނުންވާ  ،އި ަލވާ ކަންަތއްތައް ބައްަލވާފަސަރުކާރުން ބައް

ކާރުން އެކަން ގެންަދވާީނ އެ ސިނާޢަތް ކުރިއަރުވަްނ ލޭންކުރަްއވަިއގެން ކުރަްއވާ ކަންަތއް. ސަރުކަށް ޕްބޭނުންވާ ގޮތަ

 ،ންކަމެއް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އޭގެތެެރއިން. އެހެންކަމުންމި ހުރިހާ ކަ ،ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތަކީ ޮކބައިކަމާއި 

 ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ގަރާރެއް ކަމަކަށް. ދެްއިވ ލީހުންއަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫެލއް ނުކުރެވޭ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

 .ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ުޝކުރިްއޔާ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ޝިޔާން  ޙަސަން މެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޔާން ޝި ންޙަސަ މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ނުކުާރ ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުހުށަހެޅި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މި 

މި  ،ހުރި ސަބަބުތަކެއް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީއިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ޭއގައި އެބަވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

އެސް.އޯ.އީ ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް. އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް. އެ މެންބަރަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ޖިލީހުގެ މަ

ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން  ،ގޮތް. ާޚއްޞަޮކށް ދާއެ ޮކމިޓީގައި މިހާރު މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްނ ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން ކަކަން ކުން ކުރި ަވއްކަާމއި މިއެ ކުންފުނިތަ ،އިލައޭރުަގއި ކުންފުނިތަްއ ބަނރޫުޓކޮށް

ދަނީ ކުރަމުން.  ޮކމިޓީން މި ، އެކަންކަން ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއްަގއިއިމިހާރު ބަލަ

ރުަގއި ވެސް ޭއގެ  ކަމެއް ފެށޭއިކޮންމެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ން މި އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީ

ރުން. ބައެްއ ވެދިޔަ ސަުރކާރުން ނަހަމަގޮތުގައި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކުވޭތު  ،ޭއެގ އަސްލަކީޖެހޭ ދާން. އަސްލަށް އެބަ

ގިަނ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ،ުމވަްއޒަފުން 1300، 1200ތިބި ކުންފުނިތަކުގަިއ އެބަ

ގޭަގއި ތިބެންޖެހޭ  ގޮސް ލާފައިށްސް ކަަހލަ މަސައްކަތެއް، ޒިންމާއެއް ހަވާލުނުކޮށް ހަމަ ސޮއިކޮންނަކީ އެްއވެްއޒަފުވަމު
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 ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގވާެނ ގްރޭޓަރ މާލެ. ތިލަފުށީަގއި ތިބޭނެ ވަރަށް ބަިއވަރު މުވަްއޒަފުން. ޚާއްޞަ

ށް އެމް.ޕީ.އެލް ތެރޭގައި ވެސް އިްއޒަތްތެރި ންނާނެ. ހަމަ އެގޮތައް ނޯކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތެ ކު މުވަްއޒަފުން. އެކަމަ

ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަްނކަން. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަިއަގއި ވަރަްށ ބޮޑަްށ ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިހެން އެބަ

އޮތީ  މި ފައިޣުލަބިއްޔަތުން ހޯދާފު އަވަނަ މަޖިލީހަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސާ 19އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް،  ،ފާހަގަކުރި

 އޭރުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް !ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްގެނޭ. ަބއްަލވާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުންފުނިތައް ނަހަމަ

މުތަކުން ނުވަތަ ޤާވައްދާފައި ތިއްެބވި މުަވއްޒަުފން އެ މަ ންދިމާވާ މައްސަލައަކީ އޭުރަގއި ޕީ.ޕީ.އެމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ެއއްވެސް މީހަކު ނެތް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ސަރުކާރުން  ؟ކާކުތޯ ވަިކކޮށްފައި އޮތީގެން. ކުން ވަކިުނކޮށްޒީފާތައެ ވަ 

ހަމަ ތިބެފައި މީހަުކ ދިޔައީ އެީކަގއި. އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން  އަުޅގަނުޑމެން އައީ އުސޫލުތަަކކާއަދި ަވކިކޮށްަފއެއް. 

ތި ގޮންޖެހުންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ވެްސ ވަރަށް ބޮޑެ އިމުގަނުކުރާނަމޭ. ެއކަވަޒީާފއިން ވަކި

ފެނޭ މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުރިމަިތވެގެންދިަޔ. އެހެންވީާމ، ސާުފކޮށް ދަންނަވަނީ ނަމަ

، އިިނތައް ނަގާ ކޮޅަށް ޖަހަކުންފުއެީކގައި  ރުކާރުގެ ޚާއްޞަ ިވސްނުމަކާސަސީދާ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން، 

ން. އެކަންކަން ތަ ކަނަޑއެިޅގެންދާނެ ގޮތުން އެއީ ފައިދާވާނެ ކުންފުިނތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ނިތަކަށް މާލީކުންފު

ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ގަވެސް  އަޅުގަނޑު  ންދާ މަސައްކަތުން. އެހެންވީމާ،މުފެނޭ މިހާރު ކުރެވެއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ވަރަށް  .ވަރަށް ބަިއވަރު ަވއްކަންތަެކްއ އެބަހުރި ހިންގާފަ .ވަރަށް ަބިއވަރު ޖަރީމާތަކެްއ ހިންގާފަ ބަހުރިކުރީަގއި އެ

 އެހެންވީމާ، މި .އިްއޒަތްެތރި ރައީސްވެސް  ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އެބަތިބި ނަހަމަ ގޮތުގައި މުްއސަނދިވެފައި

ދުވަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެ ،ދުވަހުން ެއއް އެއީަތށް ނަވާ ގޮމިދަން ،ކަންކަމަކީ މި ރަނގަޅަށް ބެލިގެންގޮސް 

ވުރެ ބޮޑަށް އެއަްށވުރެ މާ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާކަްނ  ނގޭނެ ކަންކަަމށް، މިކަންކަްނ ސާފުކޮށް އެއިތަހުގީގު ހިންގަ 

އެީކަގއި  ތަކާންފުނިކު އޭރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ައނބިކަނބަލުންނަކީ ސީދާ ޮގތުގައި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދައްކަނީ ވަރަށް ގިނަ  އެހެންވީާމ، މި .އިްއަޒތްތެރި ރައީސްހުރި މީހެއް  ބަިއވެރިވެަފއި ގޮތުން މަލީޢަމިކަމުގައި 

އެީކގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ޭއރުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަހުރި ވާހަކަތައް. ހަަމއެއާ 

 . މިީއ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްަފިއ އިން އާސަންދަާއއި އެންސްޕާ 

 ،ވެސް އެބަިތއްެބވި ާރއްޖޭން ބޭރަށް ޮގސްފައި ތައިލޭްނޑް ފަދަ ތަންަތނުން ބޭސްފަރުވާ ކުރަން  މެންބަރުން

. މިީއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފައި ސާ ހޯދާއެންސްޕާިއން އެއަށް ފައި ކޭޝްލެސްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން އެބަހުރި

ކޮށް އޭރުަގއި ޞަ އްޚާ ،ަގއި މިދިަޔ ސަރުާކރުންމުުހރި ކަންކަ ންއެހެްނވީމާ، މިހެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ޙަީޤޤަތެއް.

ަބ ން އެއަސްލަށް އަުޅގަނޑުމެ ގެމީ މިވަުރގެ ބޮޑެތި ކަްނކަން ހިންގާފައި އޮތީމާ ،ލަބިއްަޔތު އޮވެޣުޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސާފު އަ

 ރަްއިޔތުންނަށް ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ. އެބައަޅުގަނޑުމެން  . އެއީ ކޮން ހިސާބަކުން ވީ ކަންކަންތޯ ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ

ނުމަކީ. މީގައި ބޭނުމަކީ އެ ކުންފުނިތައް ރަނގަޅު ބޭ އެހެންވީމާ، ކުންފުނިތަކެއް ިމ ޕްރައިވެޓަިއޒްކުރުެމއް ނޫން މީގެ



66 

 

ފުނިތައް އެ ކުން ލަތަށް އޭގެން ފައިދާވާނެ ކުންފުނިތަކުގެ ގޮތުަގއި ދައުއެއީ މުޅި ،އި ގޮތުަގއި ހިންގަ

. އެ ކުންފުނިތަކަކީ މި ދަންނަވާ ގޮތަްށ ސިސްޓަމެޓިކްކޮްށ ބަރާބަރަށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ހިނާގ ދިއުންބައްޓަންެވގެން

 ޞަ އްޚާ  .ދިއުންއްޔިތުްނނަށް ެވގެންެގ ރަިދވެހި ދައުލަަތށް އަދި ާރއްޖޭ ެއ ކުންފުނިތަކުގެ ަފއިދާ ،ކުންފުނިތަކަށްވެ

ތެެރއިން އުފެިދގެންދާނެ ކަންކަން ަވޒީފާތައް ވެްސ ޭއގެ ކާުރ ހިްއސާވާ ކުންފުނިތަކަކީ ވަރަށް ޮބޑަށްގޮތެްއގަިއ މި ސަރު

އްޭޓ އެބަހު ،ވޭތުވެިދޔަ ސަުރކާރުން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންނަމަވެސް

. އެއީ އޭުރަގއި ޕީ.ޕީ.އެްމ ސީ ބޭނުންތަކަށް ނަގާފަހަމަ ގޮތުގައި ނަގަންނުޖެހޭ ބައިވަރު މުަވއްޒަފުން ިސޔާނަ

 ހިންގުމަށްޓަކައި ފައިސާދޭން. . އޭުރގަިއ އެ ވަޒީފާދޭ މީހަކު ވަކި ަޕސެންޓަކަށް އެބަޖެހޭ ޕީ.ޕީ.އެމްކުރުމަށްޓަކައިޕްރޮމޯޓު

 ވެސް މި ަގރާރަށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު  ރައީސް.ތްތެރިއޭުރަގއި ޙަޤީޤަތް އިްއޒަ އެއީ

ވަރަްށ  އެންމެ ައވަހަކަށް މި ގަރާރު މި މަޖިލީހުން ބޭރުކުރަން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި ވީ ދަންނަވާލަން.

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.ިއއް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އީ މި ކީ ޖާބިރު މި ހުށަހެޅި ގަރާރަهللا ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް  އިއަޅުގަނޑުމެްނެގ ސަރުކާރުން ރާވަ ،ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

. އިްއޒަތްތެރި އެޅުމަށްޓަކަިއ ރާަވިއެގން ހުށަހަޅަމުންދާ ގަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ގަރާެރއް ކަުމަގއި ދަންނަވަންހުރަސް

އުޅޭ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމަްށ  ހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މިށް ހުށަމިފަދަ ގަރާރުތައް މި މަޖިލީހަ .ރައީސް

އް ގެނެްސގެން ނަމަެވސް ޙެލާޞްގަާވއިދަށް އި  ިމކަން އެބަެޖހޭ ހުއްޓުވަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރާ ކަމެއް.

މެދު  ފަރާތްތަކާ ންދާގެއަޅަމުން ުދ ފުއްދުމަށް ހުރަސްޢުއަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި ެވގެން އައި ވަ

މާވަށު ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި  ،އަުޅގަނޑު ދަންަނާވނީ އަޅަންޖެހޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ފިޔަވަޅު 

ކުީރގެ ސަުރކާރު  .ލުމަށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއިމެންބަރު އެ މަސައްކަތްކުަރްއަވނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ަރއްޔިތުންަނށް އޮުޅވަ

މާވަުށ  . ވަރަށް ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުރި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ެއއްެވސް ކަމެްއ ކުރެޭވކަށެއް ނެތް  ހަމަނުކިޔާ

އެ މިނިސްޓްީރގެ ބެލުމުެގ ދަށުން ހިންގަމުންދާންޖެހޭ  ؛ވަޒީފާ އަދާކުެރއްިވ މިނިސްްޓރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  އޮތީ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެްނނަން. މިއަދު މި ކަންނެތްއިބެލެހެއްޓިފަ ތައްަތއްއިޤްތިޞާދީ ކަން

 މާލިއްާޔއިްނ ބޮޑެތި ވައްކަންަތއް ކޮށްފައި  ގެމި ވުޒާރާ މެދުވެރިޮކށް ދިވެހިރާއްޖޭ ،ންފެންނާން އެބަހުރި މި މިނިސްޓްރީ
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ތިމަންނާމެންގެ  ،ތިރާފުވީޢުވެސް އެ އި އިގަންމެމިފަދަ ބޭބޭފުޅުން އަމިއްލަ ދުލުން ދެ ހުރިކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 ؟. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮބައިތޯ ކުރެްއވި ކަމަކީއޮތޭ ވެސް މިފްކޯއިން ފައިދާނުވާކަުމގައި އެނގިފައި ދައުރުަގއި

 ،ނުވާކަން އެނގިތިބެމެ، މިފްކޯ މެދުވެރިކޮށް އަިދ އެހެނިހެން ހުރިހާ އިންޑަސްޓްރީެއއް މެދުވެރިކޮށް ފައިދާ

މިއަދުެގ  ،ދިޔައީ ވަްއކަން. މި ވަްއކަމުން ސަލާމަތްނުވެގެން މިއަދުގެ މަޖިލީހުން.އީސްަތއް މެދުވެިރކޮްށ ކުރަމުންއޯއެސް.

 ނެތް. ސްވެ . ނުކިޔޭނެ އެްއެވސް ސަބަބެއްޖެހޭ އެއްެވސް ަސބަބެއް ނެތްނުކިޔަންކުރީގެ ސަުރކާޭރ ސަރުކާރުން 

ވެސް  އްލެއް ހޯދޭނެ ކަމަކަށްޙަކަންތައްތަކުން  މެންނަށް މިުޅގަނޑުދައްަކިއގެން ނޫނިއްޔާ އަ މިވާހަކަތައް

މި  ،. ައޅުގަނޑުމެން ކުީރގެ ސަރުާކރޭ ދަންނަވަންޖެހެނީއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 (.ބީސީޕީ.)އެއީ  ،ފަރާތް ޖެހޭބެލެނިވެރި ފަރާތް އެސް.އޯ.ެއސްތައް ބަލަހައްޓަން ގެތަކު އެސް.ސޯ.އެސް

ނެތުމުގެ ޒިންމާ ކުރީގެ ެލވިފައިއިޯބުޑން ގާނޫނީ ގޮތުން ެއކުލަވަ  . އެޝަން ބޯޑު އިޒޭޓަރެަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ޯކޕްއިވެޕްރަ

މިފަދަ ބަިއވަރު  . އިްއޒަތްެތރި ރައީސް،ސަރުކާރުން ނަގަންޖެހޭނެތީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުީރގެ ަސރުކާރޭ ިކޔަންޖެހެނީ

ތު އޮންަނ ޙަލަޞްމިލިއަނުން މާވަށު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މަ 10ނުން، މިލިއަ 9ތަްއ ހުރިއިރުަގއި ކަންތައް

އެފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  ރުފިޔާގެ ޓްރެކް އެޅީ. މިލިއަން 9ކުންފުންޏަކުން އިނގޭތޯ ެއ 

މު ންަށަވރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުހިތައް ކަޤުއްޙަދޭްނ ބޭނުންވާ ގެ ތެރެއިން ކަަށވަރުކޮށ19ްރައްޔިތުންނަށް އެޖެންޑާ 

ޝައްކެއް އޮތް ކަެމްއ މީ އަޅަން މަސައްކަްތކުރާނެކަ ކަންތައްތަކަށް ހުރަސް ބިލުތަކަށް މަޝްވަރާކުރަމުންދާއިރުަގއި މި

  ހަމަ މިއީ ،ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަކީ  ،އެހެންކަމުން ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

. އަދި ާމވަށު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ މިވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭުރކުރާްނޖެހޭ ގަރާރެއް ކަުމގައި ދަްނނަވަން

ަވގުންެގ ސަރުކާރަށް  ިދވެހި ރަްއޔިތުން ،ކާރަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ސަރު ،ދައްކަާވ ވާަހކައަީކ ސީދާ ިމ ސަރުކާރަށް

ތަށް ޞަކަމުަގއި ދަްނނަވަން. ދެްއވި ފުރުކުރުމަށްޓަަކއި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އްސުންނޫނެކޭ ބުނެ ގެނައި ސަރުކާަރށް ޖެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ރިޟާ.  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުލަންދޫ ދާއިރާގެ އިމިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 :ެކވުންލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްމި

ދުމަތް ދިނުމުގެ ޚިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ސަރުކާރުން ކުންފުނިތަކެއް ހަދައިގެން ަރއްިޔތުންނަށް 

މިއަދު  ،ގިަނ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސްމާީޒގައި ވަރަށް  ،ބޭނުމުގައި ފާއިތުވެިދޔަ ދުވަްސތަކުަގއި

މާލީ  ދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހެދި ކުންފުނިތަަކށް ގެއްލުްނވާ ވާހަކަ.ޚިރައްޔިތުންނަށް  ކާުރންސަރު  ،މިދެއްކޭ ވާަހކަައކީ
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ސުވާުލ  މި؟ ކީއްެވގެންބާއޭ ގެއްލުްނވަނީ ،އަރަނީއަުޅގަނޑު ހިތަށް ގޮތުން މިލިއަނުން މިލިއަނުން ގެއްލުންވާ ވާހަކަ.

އެބަޖެހޭ. ގެއްލުންވަނީ ކީއްެވކަން ދެނެގަންނަން ދަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ެއބަކުރޭ. ގެއްލުްނވާ ސަބަބު ހޯ

 ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ސަރުކާރުން އުފައްދާފައި އަހަރު 7ފާއިުތވި  ،. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ައޑުިއވުންއެބަޖެހޭ

ހަކަ. ެއއްވެްސ މޭެޒއް ރި ވާހު  ރޭޕްކުރާ މިްނވަރަށް ެއ ކުންފުނިތައް ގެންގޮސްަފއި ،ފުނިތަކަށް ނަހަމަ ޮގތުގައި ހުރި ކުން

 ފައިސާ ހޯދާނީ ކޮންތާކުން  ،ޖެހެނީދޭން ، މުސާރަމުސާރަ ދެވޭނެ ގޮތެއް ،ެއްއވެސް ެބލުމެއް ނެތި ،ގޮނިޑއެއް ނެތި

އޭރުގެ ސަރުކާރުަތކުން  ،ބޭނުމަކީ ހުރީ. ލުމެއް ނެތި ވައްދާފައިއިލަފުންތަެކއް ބަކަމެއް ނޭނގި އެތައް ބަިއވަުރ މުވައްޒަ

އިލާތަކުން ތާއީުދ ޤާ  ަގއި ކެމްޕޭނުތަުކގައި ުނވަތަ ރަްއޔިތުންގެ ާތއީދު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ުނވަތަ އެބުތަކުޚާއިންތި

މިދިޔަ ރިޔާސީ  ،މެންަނށް ފެނުނުއަުޅގަނޑު ިދއުން.ވީ ކުންފުނިތަށް ބަނގުރޫުޓވެގެން . ނަތީޖާއަަކށްހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި

ފުން ަވއްދާފަިއ އަްށވުރެ ގިނަ މުވައްޒަ 300އެންމެ ުކންފުންޏަކަށް  އްވާފައި އޮ ބަށް އެއް މަސްދުވަހަށް ގާތްވެޚާއިންތި

ހުރި  މެުދވެރިވެ ރާއްޖޭަގއި އުފެދިފައި މި މަޖިލީހުގެ އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީ ،ކުރާ މަސައްކަތަކީ  . ިމއަދު މިއޮތް ވާހަކަ

އެ ކުންފުނިތަކަްށ  ،ހުިރ ގޮތާއި  އިކޮށްފަނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަތކުން ކަންތައް  ަގއިސަރުކާރު ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކު

ނަތީޖާއަކަްށ  އެކަންކަން ހޯދުމުގެ މަސަްއކަތް އެބަކުެރވޭ. ،އެކަންކަން ދިރާާސކޮށް ،ގެއްލުްނވާ ސަބަބުތައް ދެެނަގނެ

 އި ފަންގާހިކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން  ދުވާލަކު ބޮެޅއް މި ،ކޮނުނު ވަރަކަށް ފަސްިގނަވާނޭ ބުނާހެން ދުވާލަކު ބޮޅެއް ،ވަނީ

 ރައްޔިތުންނަށް އެަބއިނޭގ މި  ދިއުން.ޖަރީމާތަކުގެ ައޑިނޭޭގ ފުންވަުޅގަނޑުތަްއ ތިލަެވގެން ،ފަސާދަާއއި ،ވަްއކަމާއިހުރި 

އެ  ،ވާނަމަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ެގއްލުންވާ ކަމަށް ،ބޫލުކުރަންގަވެްސ  ގޮތް. އަުޅގަނޑު ވާ

ދިވެހި ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސް  ،ންފުނި އުވާލައިެގން ކަމަށް ވިޔަސްކު ދިއަ ަޓއިްޒކޮށްގެން ިވޔަސް ޕްރައިވެ

 ،އެހެންނަމަވެސް  ކަމަށް.މަލުކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ޢަ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ބޭކާރު ގޮތުަގއި ުނދާނޭފައިސާއަށް 

މިފްކޯެގ  . ުހރީ ބަނގުރޫުޓވެފަނިތައްކަްނކަން ވެަފއި ހުރުމުެގ ނަތީޖާއަކީ ކުންފު މިދެންނެވި އުސޫލުން ކުރީަގއި

މަރުކާއެްއ ޖަހާފައި ނުވަތަ އެ މަރުކާ  "ަވންޕޯލް ފިޝިންގ"ންނަ ހުއެ ދަޅުމަހުގައި  ؛ފެލިވަރުން އުފައްދާ ދަޅުމަސް

 ؟ކޮން މިނިސްޓަރަކަށްތޯ އެކަމުން ލިބޭ ފައިސާގެ ބައި އެޅެނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ،ޖެހީ ކީއްވެތޯ އޭުރަގއި ހުރި

ކުރުމަށްަޓކައި  ކަްލޗަރެއކުއަރ 'ހިސާބަށް ށިގެން މަލްޓިމިލިއަން ރުފިާޔެގ ބޮޑެތި ވަްއކަމާކުދި ކަންތަކުން ފެ ދިދަ ކުމިފަ

މިލިއަން  28އްާޔއަކުން ނުވަތަ ހިލޭ އެހީ ދޭ ފަރާތަކުން ދިން ޢިމިލިއަން ޑޮލަރު ދުނިޔޭގެ ކޮންމެވެސް ޖަމު 28ދިން 

މިފަދަ ؟ ވަނީ އިސާފަ ން ބޭފުޅުންނަކަށްތޯ އެކޮ ؟ރަދުުކރީޚަ އިސާފަ  އެކޮންތާކަށްތޯ؟ ޑޮލަރަށްވީ ކިހިނެއްތޯ

 ފައި ކިތަންމެ ކަމެއް ުކންފުނިތަކުގެ ހާލަތު ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކަިއ ކުރަންހުންނަ މަސައްކަްތ ބަހައްޓާކިތަންމެ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ރުންމިއަުދގެ ސަުރކާ . ދިމާވާ މައްސަލަ މި މައްސަލައަކީކުންފުނިތަކުން ވައްކަްނކުރަންވީމަ

 ،މި ކުްނފުނިތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ އެީކގައި  ުކމަތްތެރިކަމާޙި ވަރަށް  ،އެީކަގއި މިފެންނަނީ ވަރަށް ވިސްނުންެތރިކަމާ

ކުރުމަށްޓަަކއި ސަުރކާރުން ފޯރުކޮށްދެވެން އޮީތ އެ ކުންފުނިތަކުގެ ހާލަުތ ރަނގަޅު ،ކުރުމަށްޓަަކއިއެކަންކަން ރަނގަޅު
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އެތަންތަްނ  ،ކޮށްދެވެން އޮތީ ކޮންކަމެްއކަން ދެނެގަނެ ،ސަރުކާރުްނ ދެވެން އޮތީ ކޮން ފައިާސއެްއތޯ، އްތޯތެދުމަޚިކޮން 

ވެސް ފައިާދާވނޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރެޭވ  ކުންފުނިތަކަކީ އިރާަދކުރެްއވިާޔ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެ ރަނގަޅުކޮށް

ިމއަދުގެ ސަުރކާރުން  އި،ތަން. ައދި މި މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތާ ވާކުަރއް ކުންފުނިތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކަިއ މަސައްކަތް

ފެންނަނީ ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު އިރާދަފުޅުކުރެްއވީތީެވ، މިދެންނެވި  އެީކގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި މިކުރާ މަސައްކަތާ

ެގއްލުންވަމުންާދ  ؛ކުންފުނިތަކުގެވި ދެންނެއަޅުގަނޑަށް ަޔގީން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ތަން. އަމާޒަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ

ތެްއގައި މި ކުންފުނިތަކަކީ ފައިދާާވ ޞަކުންފުނިތަކުގެ ހާލަތު ރަނަގޅަށް އޮޑިްޓކުރުމަށްފަހު ދާދި އަަވސް ފުރު

 ރ މާލޭގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރުގައި ލިބިފައި އޮތީގުރޭޓަ .ކަމަށް ކުރެިވގެންދާނެކުންފުނިތަކަކަށް 

ފާއިުތވެ އެންމެ ކުންފުންޏެްއެގ ވާހަކަ މިދެންނެވީ.  ؛މަސްދުވަހު 6އިތުވެދިޔަ މިއަހަރުގެ މިާހތަނަށް ފާ ،ރެއްތޯ ހާވަކި

 ކުދި ކަންތައްތަކާ ކުދި ،ވެސް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެތަނުން ވެފައި އޮތީ ިކހާ ފައިދާއެއްތޯ ބަލައިލީމަ 6ދިޔަ 

 ހުންނަނީ ފެންނަން. ލިބޭ ފައިާދ އެ ލީމައިމުންދިޔަ ަވއްކަްނތައް ހުއްޓައި ކުރައެީކގައި ހަމަެއކަނި ނާޖާއިޒު ގޮތުގަ 

އޭގެ ފައިދާ  ެވސް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 6ކުންފުންޏަކީ ފައިދާވާ ކުންފުންޏެއް. މިދިޔަ ފާއިތުވެދިޔަ  މިއަދު އެ

ރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހަމަ ފުދޭ އި  ސްވެ ރ މާލޭގެ ފައިދާއަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަހަރު ނިމޭއިރުގައި ގުރޭޓަ  އެބަފެނޭ.

މިދެންނެވި ގޮތަށް ކުރަމުންދިަޔ  ފެނަކަކޯޕަރޭޝަން ވިަޔސް އަދި އެެހން ކުންފުންޏެއް ވިޔަްސ، މިންވަރަކަށް ފެންނާނެ.

 ،ޕާްޓސް ބޮޑު އަުގގައި ވިްއކުމާނަހަމަ ގޮތުގައި ސްޕެއަރ ،ފަސާދައާއި ތެޔޮ ވިްއކުމާއި ،ރޭޕްކުރުާމއި ،ވަްއކަމާއި

 ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް ުހއްޓާލުމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ިމކަހަލަ ކިަތންމެ ،މާތަ ގަތުނުވަ

 . މިދެންނެވި ކުންފުނިތައް ފައިދާވާ ކުންފުނިތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ަބދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މުލަކު .އެބައޮތް ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަދި އެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައިޝުކު

 .އިބްރާހިމް ނަޞީރުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

 ވެސް ކާށިޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވާފައިވާ ގަރާރާ ނޑުއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ެވސް ޯހރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އަުޅގަނޑު ފުރަތަމައިނުން ތު ހޯދީ.ޞަމެދު އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން މި ފުރު

ފަހު ތާއީދުކުރަން. ެއއަށް . ެއއަށްރަންކުއީދުތާހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް މި ގަރާުރ ބޭރުކުރަން މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް 

 ފާއިތުވި ސަރުކާރު ބަދަލުވެ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރު

އް ލެވުނު ެއސް.އޯ.ީއ ކޮމިޓީގެ އެއް މެންބަރެއިނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކަިއ އެކުލަވަ ސަރުކާރުަގއި ކަންކަން ހިނގާ 
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، އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކުންފުނިތަކަށް ގޮސް، ެއ ކުންފުނިތައް ހިނގާފައިވާ . ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްެވސް ގަނޑަކީއަޅު

ންތަނުގައި ތިބި ތަ . ކުންފުނިތަކަށް އެފުނިތައް ދަރަނިެވރިވެފަިއވާ މިންވަރުދިޔައީ ކުންއެނގިގެން  ލީމާއިގޮތްތައް ބަލަ

 ޅުގަނޑުމެން ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް މިކަްނ ބަާޔންކޮށްދޭނީ ކިހިނަކުން ކަެމއް. އަރުޔާނާތްތެިރވެފަިއވާ ިމންވަޚިވެރިން 

. ދެން ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެްނ ރާފަ. އެހާ ބޮޑު އަދަދުތަކުން ކުންފުނިތައް ވަނީ ދަވެސް އަުޅގަނޑަކަށް ނޭނގެ

ވަނީ  ވެސް މި ނިސްބަތް ފޮނުވަންޖެހޭ ށް ލާރިބޭފުޅުންނަ މިފްކޯއިން ދިވެހި ަރއްޔިތުްނެގ އަތުން މަސްގަތުމަށްަޓކައި އެ 

މި  ،ފަދައިންއިރާދަކުރެއްވިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި  .. މަޑުޖެހިފަހުރެ ގޮސް ފަސްޖެހިފަ މިކަންކަމާ

ފެންނަ  ދެފުށް ެއކަން ކުރާނީ  ،ވީނަމަވެސް އޮތްކަމުގައި ސަރުކާރަށް ކިތަންމެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ލިބިފައި  މަޖިލީހުން 

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މިތަނުގެ ަގވާއިދުަތއް ން ފައިދާަތއް ކުާރނެ ބައްޓަމަށް އިރަްއޔިތުންަނށް އެ ދިވެހި .ގޮތަށް

މި  ،. އަޅުގަނޑު ަހމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކޮށްފިހެދިގެންދާނީ

ދިވެހި  ،މި ޤައުމުގައި ސަުރކާުރން އުފައްދަވާަފއިވާ  .ރައީސް  ތްތެރިއިްއޒަ .ެވސް ގެ ވާަހކައެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުފަތުރާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުަފއްދަވާަފއިވާ އެއް ކުންފުންޏެއް ެއީއ 

 ،ނަ އިންޖީނުތައް ވިްއކާފަިއވާމެ ގިއެން ،ކުރާށް އިތުބާރުއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސްވެރިން އެންމެ ބޮޑަ

ންކަން އެ އިންޖީނަށް ވަނީ ޤީ. ރައްޔިތުންގެ ޔަ ެވއްޖެ އެކުންފުނިން ވިއްކަމުންދާތާ އެތައް އަހަުރތަކެއްޔަންމާ އިންޖީނު 

 ރަްއޔިތުން ގެންަނ މުއްއުޅެނީ އެހެްނ އާ  . ނަމަވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަިދވެްސ ެއ ުކންފުންޏަށް މިލިބިފަ

ވަރަށް ގިަނ  ؟. ކީއްެވގެންތޯސްޕެއަރ ވިްއކާ އަަގށްވުރެ ބޮޑު އަުގަގއި ިވއްކަްނ މިއަދު ކުންފުންޏަށް ޖެހިފަ ޔަންމާ

ނެތް  . ކުންފުންޏަށް ތެދުވެވޭކަށްހިކިފަ އިވަނީ ދަރަ ކުންފުނި ސަބަބުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަހުރި.

މަހާޖައްރާފުގެ ވާހަކަ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  .ރި ރައީސްޒަތްތެއް އި  ނުލައެއް. ކަމާސަރުކާރުގެ އެހީތެރި

ބަދަލުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުވި ވެސް އެ ކުންފުނި މި ދަންނަވާހެން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަްއވައިފި.

 ަޅށް ރަށެއް ހިއްކުމަށްަޓކައި  ރަނގަޖައްރާފަށްމަހާ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަްއދަލުކުރިން އެ ކުންފުނީގެ ވެރިންނާ

 ،. އެހެންނަމަވެސް ވަަރކަށް ހެކްޓަުރ ހިއްކަން 10ކަނޑައެޅިަފއި ޮއންނަނީ  ،އެރަށަކަށް ޮގސް ހިއްކަންޖެޭހ ހިސާބުން

 10ށްަލއްވާޭށ، ެހލްޓަރު އިތުރުކޮ 7އަދި  ށް ކޮންމެވެްސ މިނިސްޓަރަކު ގުޅާފައިިޑރެކްޓަރަ އެ ކުންފުނީެގ މެނޭޖިންގ

އެ ރަށްރަށް ހިްއކުމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުްނ  ،އިތުރު ފީސިބިލިޓީެއއް ނެތި އިތުރުކޮށްލަްއވާށޭ ިވދާޅުވީމާ ކްޓަރުހެ

ކުންފުނި ހަމަ އިތުރަށް  ވެްސ މިދަނީ ބޮޑެތި އަދަދުން ދަރަިނވެރިެވ، ކުންފުންޏަށް މިދެންނެވި މަހާޖައްރާފަށް

މި  ،ަހަކ އަުޅގަނޑުމެން ައޑަށް ބާރުލާފައި ދައްާކއިރުކުރާ ވާަޓއިޒް އް ޕްރަިއވެގުރޫޓުވަމުން. ކުންފުނިތަ ބަނ

ކޮންމެ ކަމަކީ  މިއިން .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ. ކުންފުނިތަކަށް ވީ ކޮންގޮތެއްޯތ ބަލަން

ން ނޫން ގޮަތކަށް ދައިގެހޯކީ ަފއިާސ ދައުލަތަ ދުމަތްތަކެއް.ޚިދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ޯފރުކޮށްދޭ އެތައް ަބިއވަރު 

އަުޅގަނޑުމެން އާސަންދައަށް ކުރާ މިންވަުރ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދުމަތް ދެވޭެނ ދައުލަތެްއ ނޫން.ޚިރައްޔިތުންނަށް 
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ކޮށްަފއި އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވަނީ  ދުމަތްތަކުގެ މިންވަރު މިޚި ވަނީ އާސަންދައިން ރައްިޔތުންނަށް ދޭންޖެހޭ މި

 ެއަކމަށްޓަކައި އަދުގެ ސަުރކާަރށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ން.ުރކާރުމިއަދުގެ ސަ

ެއ  ،ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން ފިޔަަވއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކުންފުނިތަކުން ެއއްކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެބަފެނޭހަމައެއާ

ކުންފުނިތަކުން  ،ޚަރަދުކޮށްތަކުން ކަށް އެ ކުންފުނިމެ ކަމަނުޖެހޭ ކިތަން ކުރަންކުގެ މެންޑޭޓުގެ ެތރޭއިންކުންފުނިތަ

 .ތަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އިާސއެްއ އެހެްނ ގޮްތގޮތަށް ޚަރަދުކޮށްފަިއވާލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީގެ އެތަްއ ބައިވަުރ ފަ

ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު  ގެއްކަމެމު އެއް ންމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުަގއި އެކަން ކުރަން ރާވަްނޖެހޭނެ އެންމެ މުހި 

އެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮުތގަިއ  އި،އިޚްާލޞްތެރިން ހޯއްދަވާށޭ. އިޚްާލޞްތެރިން ހޯއްދަވަ  ،ސަރުކާރަށް ދަންނަވާނީ

ގެންދާށޭ. އެ ވެރިން އެ ތަންތަނަށް ލައިގެން ކުިރއަށް ،ާވއިދުތައް ބަްއޓަންކުރެވި ގޮތަަކށް ގަ ނުކުރާނޭ ފަދަވަްއކަން

 ތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.ޞަފުރުދެއްވި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހކަދެްއެކވުން:

ގަރާުރ  ؛ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގަރާރުهللا ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކާށިދޫ ދާއިާރގެ މެްނބަރު ޢަބްދު

ހިސާބުން މި  ހުސް މިގެ ބަރާރުގަނެތުމާެއކު މި މި ގަރާރަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު ވާަހކަދައްކަން 10-ޤ/2019/19 ނަންބަރު

ސަރުކާުރގެ ފރާތުން މަނަދޫ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،7.1ދެން ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންާޑެގ  .ނިމުނީ

 .މެދުކަނޑައިލީ ވަގުތު ހުްސވަގުުތކޮޅަށް ގެންދާނީ. އާދެ، މި ކުރިއަށް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަށް ބަހުސް

 

 

 {އަށް 13:03ްނ އި 12:34 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 ( ނަޝީދުއްމަދުޙަސް، ރައީސް މު ލީުހގެ ރައީމަޖި ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް . 7
 

 :ހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާ

ން. ެއއީ ސަރުކާުރެގ އި 7.1ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ފަށަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  `

 2011/15ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާމަނަ، ފަރާތުން

ބިލުގެ ބަހުްސ  ގެނައުުމގެއަށް އިޞްލާޙު (ނޫނުގާއިންޝުއަރަންސްގެ ަޤއުމީ ނިޒާމުގެ އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ )

. ބާކީ ހުރި މަވެފަވަނީ ހަ މް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު މިހާރު އެމި ބަހުސްގަިއ މި ،ކުރިއަްށގެންދިއުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  .ލާފައިވަހުޅު  މީަގއި މި ވަނީ . އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ބަހުސްގެ ަވގުތުއެހެން ޕާޓީތަކަށްއޮތީ ވަގުތު 
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ތުރަށް ަދއްަކވާނެ ިއ އިފެނުމުގައި އެހެން ޕާޓީެއއްގެ މެންބަރަުކ މިބިލުގެ ބަުހސްގަައޅުގަނޑަށް ެފންނަ .ޝުކުރިއްޔާ 

ޮގތުން ގޮތެްއ ނިންމުން މިއަދުެގ ވޯުޓގެ ގަީޑގަިއ އޮންނާނެ.  ވާހަކަެއއް އޮތް ކަމަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލާ ުގޅޭ

 ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުނީ.  މި

ށް. އެީއ ލޯކަްލ އަ 7.2 ދަނީ އެޖެންޑާ ނަްނބަރު އަުޅގަނޑުމެން މި ،އަރުވަނީ އަޅުގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު -{7.2}

އެޅުމުަގއި މެދު ފިޔަވަޅު ން ަކއުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްުކރުމުގަޔާއި ަކއުންސިލަރުންނާ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ިއ މިންގަނޑުތައް ލާމަރުަކޒީ ޮކމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާ

މިހާރު  .ރިޕޯޓު މިހާރު ވަނީ ހުށަހެޅިފަ !ފުކުރައްވާތިމާ ؛ށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ޓު ހުހުށަހެޅުން. އެ ރިޕޯ

ލަ އެއްަގޑިއިުރ މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުން ވަގުތު. ޖުމު އެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ލަނީއިއަޅުގަނޑުމެން މި ހުޅުވަ

 ފޭދޫ  އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުތުފުރުޞަ މިއަޅުގަނޑު މިހާރު  އެބައޮތް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

 ށް.ނިހާދަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

އަޅަމުންދިޔައީ ސީދާ މެދު ފިޔަވަޅު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީ ކައުންސިލަރުންނާ

ނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށްަކން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރިޕޯޓުން ފާހަގަވޭ. އިއްޒަތްތެރި ގާތް ލާމަރުކަޒީ ފައި އޮއުފެދި

އޭުރގައި ލޯަކލް ގަވަރމަންޓުގެ އޮތޯރިީޓގެ  ،ގޮތަކީ  މަސައްކަްތކޮށްފަިއ އޮތް ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން .ރައީސް

ަކއުންސިލަރުން އްލައަށް ސޮިއކުރަްއަވއިެގން ވެސް ރު އަމިވެރިެއއްގެ ގޮުތގައި ހުންެނވި ހޯމް މިނިސްޓަ

 ރުން ކައުންސިލަ ،ކޮށްއެ ކައުންސިުލގެ ޒިންމާތަކުން ަބރީޢަ ،ވުނު. ެއގޮތުން އެތައް ަކއުންސިލެއް ސަސްޕެންޑްކުރެ 

ސިީޓ އަްއޑޫ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަލައިލާއިރުގެންދިޔަ. ސަސްޕެންޑްކުރަމުން

ުލމަށްޓަކައި އޭުރގައި ޤާނޫނީ ޮގތުން ގެނެވުނު އިޞްލާޙަށް ފަހު ވެސް އެ ކައުންސިލަރުްނ އިއުންސިުލގެ ބާރު ކަނޑުވަ ކަ

ން ފުލުހުން ހަތަރު ފަހަރު މަތީ ނެރުމަށްޓަކައި ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ އަމުރަށް ތިންއިދާރާއިން އޮފީުހން ކައުންސިލު

ނޫނީ ގޮތުން ގާަކުއންސިލަރުންގެ ބާރުވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި  ،ންސިލަރުންކައު .ވައްދާފަިއވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ންނަށް ހަާވލުކުރެިވގެންދިޔައީ ބާރުަތއް ހިންގަންޖެހޭ އެއްެވސް ކަެމއް އޭުރގަިއ ކުެރވިފަެއއް ެނތް. ކައުންސިލަރު

ކައުންސިލަރުްނގެ  ،ޒަތްތެިރ ރައީސް، ިއއްމަރުވާ ބެލެެހއްޓުން. ެއހެންނަމަވެސްފޭރިގަތުމަށްފަހުގައި ހަމަެއކަނި ވިހާ

މިއަދު  .ދުވަހު ނުލެބުނު ގެންދިޔަ ކަންތައްަތއް އެ ނޫނީ ޒިންމާ އަާދކުރުމަށް އެލް.ޖީ.ޭއއިން ކުަރމުންގާ ،ޒިންމާ

 ނޫުނގެ ތެރެިއން ގާާވ ލާމަރުކަޒީ ކުރަމުން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި ދަނީ އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މި

ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް  ،ނޫނީ ޒިންމާއަާދކުރެވި ގާަކއުންސިލަރުންގެ  ،ންސިލަރުންނަށް ބާރުވެިރަކން ލިބިކައު

ނޫނު ގާލާމަރުކަޒީ  އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް އަވަހަށް މި މަޖިލހުން އްކަމީ އެއީ ަޝްއކެގާތުން ދެވޭނޭ
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ށް އަވަހަށް ހަވާުލުކރާނަން. އަޅުގަނޑުމެން އެކިެއކި ކުދިކުދި ކަންަތއްތަުކގަިއ މާ ވަރަނޫނީ ިޒންގާކައުންސިލަރުންނަށް 

ހަރާ ސަސްޕެްނޑްކުެރިވފައި އެބަހުރި. ަރއްޔިތުންނަށް ކައުންސިލަރުްނ އެއްފަ ތިންއެްއވެސް ކަހަލަ އުސޫެލއް ެނތި މުޅި 

ނޫނާިއ ގާތް. އޭުރގަިއ ކުރަމުންދިޔައީ ކު ނެލާނެ ބަޔައި ގާތުން އަޅަ ދޭނެ ބަޔަކު ނެތް. ރައްޔިތުންނާޚިދުމަތް

ނޫނާއި ގާއަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ މިގޮތަށް  .ޚިލާފު ަކންތައްތައް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ކަމަށް.  ނެއެޅޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ަހމޖެހިގެންދާންޖެހޭނޫނީ ިފޔަަވޅުގާމެދު  ޚިލާފުވާ ަފރާތްތަކާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ެއޅޭނެ ގޮތްތަެކއް ޮއވޭ. ޚިލާފުވީމާ ފިޔަވަޅު ނޫނާގާއިމު ވެސް ޤާނޫނުައސާީސއާއި ގަކަންތައްަތއް ހަމަން މި އެގޮތު

 އެޅުމަށް ކަމާ ނޫނީ ފިޔަވަޅު ގާ މެދު  ޚިލާފުވި ފަރާތްތަކާ ނޫނާ ގާ ބެލުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު އެދެނީ ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާނީ މިފަދަ  އްާޔ މުސްތަޤުބަލުގައިނޫނިއެހެން ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން މަަސްއކަތްކުރުމަށް.

 .ކަންތައްތަކުން އަަރއިގަެނވޭކަށް ނޯންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދުވަހަކު ވެސް މި .ކަންތައްތައް

އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ހެޔޮ  ށްއުމަޤައަުޅަގނޑުމެންގެ މި  ،ނޫނީ ފިޔަވަޅު ނޭޅި ގާޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް  ނޫނާގާ

އަދި  ،ޕޯޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށްނުދާނެ. އެހެންަކމުން، އަޅުގަނޑު މި ރިވެރިކަމެއް މި ދިވެހިރާއްޖެައުކ ޤާއިމުވެގެން

ނޫުނ ގާޒީ ލާމަރުކަ، ބާރުވެރިކަން ެގނެސްދީ ނަށްއަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްަކތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކައުްނސިލަރުން

ވުޖޫދުކޮށް ރއްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ގާތުން ދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ވީހާވެސް އަވަަހކަށް ޤާއިމުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން 

 ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަޅުގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ 

ދު މެ މީހުންނާ ،އެލް.ޖީ.އޭއިން ަކއުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްުކރުމާއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

އެޅުމުަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި މިްނގަނޑުތައް މި ިއއްޒަތްތެރި މަިޖލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީްނ ޔަވަޅު ފި

އިުރ ޣަ  ،ަތކެއް ފާހަަގކުރެވުނުކަންޮބޑުވުން ،އްސާސް ަމއްސަލަތަެކއް ފެންމަތިވިޚަހުށަހެޅުއްވި ިރޕޯޓަކީ  އިަލއިއެކުަލވަ

ށް ގެންނަންޖެހޭ ނޫނަގާ ،އަދި ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ،ލުތަކެއް ހޯދިފައިވާ ޢަމަނޫނީ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި ގާ

މި ފުރުޞަތުަގއި ާލމަރުކަޒީ ކޮމިީޓއަށާއި ސަބް  .މު ރިޕޯޓެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންއިޞްލާޙުތަކެްއ އޮތް ވަރަށް ުމހި

މަގުަތކަްށ  އެމް.ޑީ.ޕީން ،ލުމުން ހާމަވަނީއިޓު ކިޔަމިޓީގެ މަަސއްކަތަށް އަޅުަގނޑު ސާބަސް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯކޮ

ލާފައި އޮްތ އިތާރު ސަރުކާރުތަކުން ފުނޑަޚްމުދުޚުހޯދި ޑިމޮކްރަޓިކް ިނޒާމު  ނުކުމެ، އެަތއް ބަޔަކު ޖަލަްށ ވަދެ
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 މާހޫމަފް ޒާުމގެން ކައުންސިލަރު ސަސްެޕންޑްކޮށްފައި އެބައޮތް. މިއީ ާލމަރުކަޒީ ނިފަހަރު މަތީ މިންވަރު. ސަތޭކަ ހަ

ފަތުގެ ދަށުން އެލް.ޖީ.އޭއިން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތަކެއް. ސިޔާސީ އެްއވުންތަކުަގިއ ގާޚިލާފަށް އިހުގައި އޮތް މަރުކަީޒ ސަ

ައޅަމުންދިޔައީ އެ މީހުންގެ އަިމއްލަ ިއސްނެގުމަށް މެދު އެލް.ޖީ.އޭއިން ިފަޔވަޅު ހައްޔަރުކުެރވޭ ަކއުންސިލަރުްނނާ

ކީ އޭުރ ސަރުކާރަށް ނިސްަބތްވާ ަކއުންސިލަރެްއ ނޫން. ސިލަރުންނަ  ަކއުން. އެމަށްރުްނޑްކު  ސަސްޕެންކައުންސިލަރު

ރައީސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ  ިއއްޒަތްތެރި . ންއެއީ އިދިކޮޅަށް ނިސްބަްތވާ ކައުންސިލަރު

ކޮށްަފއިާވއިރު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ެއ ބަޔާން ތައްމާއްދާަގއި އެލް.ޖީ.އޭގެ ބާރުވަނަ  61ނޫނުެގ ގާއުސޫލުން ހިންގުމުގެ 

އޮީތ  ތުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކުރަމުންދިޔަކަން މިއައިޖުރާ .މުޅިން ޚިލާފަށް ބާރުތަކާ

ތެއް އް ނެތް. ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުޞަތެއް ދީފައެއް ނެތް. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާން. ތަޙުޤީޤެއް ހިންގާފައެފެންނާ

 ،ވަގުުތން އުސޫލުތައް ފާސްކޮށް ،ތަާކ ގުޅިގެން ޓާެގޓުކޮށްރަކާހަކުން ފެންނާކަށް ނެތް. ސިޔާސީ ވަކި ޔެކިޔުމަލި

 އެމް.ޑީ.ޕީން ދިވެހިާރއްޖެއަްށ ޑިމޮކްރަސީ ގެނެސްފައި މި  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .އަޅަމުން ގެްނގޮސްފަިއ އޮތީފިޔަވަޅު 

އެއިން ބަަޔކަށް ކިރިާޔ  ،ން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސްަތކުވަކިްއގެ ތާރު އަނިޔާވެިރ ބައެޚްމުދުޚުއޮތީ  

ތަން. ައުޅގަނޑު ގޮވާލަން ކޮމިޓީެގ  ލާއިޒާމު ފުނޑައަނެއްާކވެސް އެ ނި ،ފެންނަނީ ވެސް ބާރެްއ ލިބުނަސް މި

 ކުރި ޚާބުއްޔިތުން އިންތިކު ރަމައެާއއެ ލާޙު ގެންނަން. ހަޞްށް އި ނޫނަގާރިޕޯޓުން މަޝްވަރާ ދީފައިާވ ގޮތަށް މި 

އެ  އި،މެދު އިންޞާފުވެރިކަާމއެކު ޝަރީޢަތް ހިންގަ  ޚިލާފު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ ނޫނާ ގާމެދު  ކައުންސިލަރުންނާ

ނަމަ މާދަމާ  މިއަދު ނާޅައިފިޔަވަޅު ފި .ދިނުމަށްއެ މީުހންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ،ކައުންސިލަރުންނަށް

 ވާނެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ވެަފއި މާ ވޭން ބޮޑު އަނިާޔވެރި ން މާމިއަށްވުރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔޫނުސް  މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .އަށްޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު އިރާގެދާ ހޮޅުދޫ

ޚިލާފަށް ގިނަ ކައުންސިލުތަެކއް ަސސްޕެންޑްކޮށް ހެދުމަކީ މިއީ  ނޫނާގާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ލާމަރުކަޒީ 

ން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު ނިސްބަްތވާ ދާއިާރގެ ބަެއއް ަކއުންސިލަރު .ހިތާމަހުރި ކަމެއް  ،ކަމެއްދެރަ

މަސައްކަތްކޮްށގެން ވެސް.  އި އެ ަކއުންސިލުން އިންތިޚާުބވި ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގަ  ،ހުރިސްޕެންޑްކޮށްފައި އެބަސަ

މި ދަރަޖައަށް އެލް.ޖީ.ޭއގެ ޯބޑާއި އެލް.ޖީ.ޭއގެ ވެރިން ދިުއމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް. އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރި 

ިމ  .ބެހޭ އެހެން މުައްއސަސާތަކަށް ދަންނަވަން މާއަދި ކަ ،ރުކާރަށް ޮގވާލަންހަމަ ސަައޅުގަނޑު ވެސް  ،ފަދައިން
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ކަން މި ،ކުރި ނޭދެވޭ އަސަރު ންކަމުގެ ސަބަބުމި ށްމި ކައުންސިލަރުންގެ ދިރިއުޅުމަ ،ދިން އަނިޔާ ކައުންސިލަރުންނަށް

ސިލަރުންނަށް ގާފައި ެގްއލުންވި ކައުންނަދަލުބަ ،ކުރި ފަރާތްތައް ޝަރީޢަތަށް ގެންގޮްސގެން ހާޒިރުކޮްށގެން ނަމަވެސް

 ،ލަމައެއް  ،ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ަކއުްނސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކުރުުމގަިއ އުސޫެލއް

އިދިޮކޅު ޮކންމެ ކައުންސިލަރަކު ެވސް  އޭރުގެ ސަުރކާރާ އިދިކޮުޅ، ފޮތެއް ނެތް އިނގޭތޯ. ަހމައެއާެއކު ސަރުކާރާގޮތެއް

ކޮށްެލވޭ  ،ބުނެވޭ ެއއްަޗކުންގެންދިަޔއީ.  ވެސް ހިތަށްއަަރއިފިްއޔާ ސަސްޕެންޑްކުރަމުންލީމަ އިތަުޅވަނގިްއޔެ ހަމަ އި

ރާރަކުން ވެސް ސަސްޕެންަޝން އަންނަނީ. ކައުންސިލަރަކު ގަ ފާސްކުރާ  .ސް ސަސްޕެްނޝަން އަންނަނީވެ ފޯނުކޯލަކުން

ވަގުތު ވެސް ތިބީ ހަަމ  މިއެލް.ޖީ.ޭއގަިއ  ވެސް މިއަދު .ކުރަނީޕެންޑްައރައިފިއްޔާ ސަސްއްީޓއަށް އެދުނަސް ހިތަށްޗު

ވެސް ަވކިކޮށް، މި ބޭުފޅުން. ހަމަ ގޮވާލަން މި މަޖިީލހަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން މިއަުދން މިއަދަށް ހިންގުމަށް އެލް.ޖީ.ޭއގެ 

 އިނަގަބަދަލު  ބޭފުޅުން އަތުންވެސް އެހައްޔަރުކޮްށގެން ފުޅުން ބޭވީ ެގއްލުން މި   ސިލަރުްނނަށްކައުން ޑްވީސަސްޕެން

 ،ށް މިކަން އަީއ ކުރަމުން. ރާއްޖޭގެ އެކި ިހސާބުތަކުން އެކި ފެންވަރަށްތަކުރާރުކޮ .އެ ކައުންސިލަރުންނަށް ދިނުމަށް

ބާ ޚާއިންތި ގެކަށް ލޯކަލް ކައުންސިލުއަނިޔާ ދެމުން. ނުވިތާގެއްލުން ދެމުން. އެކި މިންވަރަށް ކައުންސިލަުރންނަށް އައީ 

ވެސް އަީއ  އެ ބާރުތައް ،އަަރިއގަނެ ށްޞަޞާތިޚްތަކުގެ އިކައުންސިލު  ،ތަކުގެ ބާރުލުޚިލާފަށް ކައުންސި ނޫނާގާބެހޭ 

ކަށް ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑަިއގަތީތީ ނުވަތަ ރައީސް ާޔމީން ޢައްޔަންކޮށްފައި ހުރި ރަނަގަމުން. ހޯމް މިނިސްޓަ

ކައުންސިލަރުންނަށް  .ތަކަށް ދެމުންެގއްލުން ަކއުންސިލު  ފެނުނީތީ ައއީ ޅަކަށްކަްށ ހުންނަ ބޭފުޔައެލް.ޖީ.ޭއގެ ވެރި

ކައުންސިލުތައް މުޅި  .އެތައް ކަެމްއ ކައުންސިލުތަކުން ައއީ ކުަރމުންމިފަދަ އެތައް .ތެރި ރައީސްދެމުން. އިއްޒަތް

ކަންތައް ކުރަމުން އަީއ.  ،ބަނދެ އަތް ދެ އިލަ ފުރަގަހަށް ،އަތް ބަނދެ ހަދަމުން އައީ. ދެ ަރކޮށާލައިވަ އިފިޔަކޮށާލަ

 ށް،ޚިލާފަ ނޫނާގާއުންސިލް އަީއ. ރަށުެގ ލޯކަލް ކަ ުކޅެމުން ެވސް  ހިތަށްއެރި ގޮތަކަްށ ރަށުެގ ބިންތަކާ

 ،ގަނެ ތަކުގެ މަްއޗަށް ވެިރވެޚިލާފަށް މައި ސަރުކާރުން ކައުންސިލު  ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރުތަކާ

ވަރަށް ފާުޅކަން ބޮުޑ ގޮތެްއަގއި އަަރއިގަންނަމުން  ށްތަކަޞްޞާ ތިޚްލިބިފައި އޮތް އި ށްސިލުަތކަކައުން .ގަދަވަމުން ައއީ

  ފުރުޞަތަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އައީ. ެދއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ލެމާހުޅުއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި އަުޅގަނޑު މިހާރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

 ށް.ނިޔާޒަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލި ނިޔާޒްދާއިރާގެ މެންބަރު މާލެ ހުޅު
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ގިނަ  ކޮމިީޓގެ ރިޕޯުޓ ހުށަހަޅަމުން ވަރަށްދުވަހު ައޅުގަނޑު މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ކުރީ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  ،ތުަގއި އޭަގއި ފާހަގަވެަފއި ހުރި ނުކުތާަތކަކީދެޭކގޮ ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރިން. އަިދ އަުޅގަނޑު

ކަްށ އްލަޙަ ބޮޑު ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމަށް ހުރި ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް. އެހެްނވީމާ، މީގައި އެންމެ

ވުރެ އިތުރަށް  އޮްތ އިޞްލާޙަށް މިކަނި ގޮތުން ހަމައެ ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަނުޑމެން މި ކޮމިޓީގައި މިކަމާ ުގޅޭ ،ވާނީ

މަސްއޫިލއްޔަތުަތްއ  ،މި ގާނޫނުގަިއ ހުރި ކަންަކން ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް އިްޞލާޙުތައް ،މުޅި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް

 އުން. ެއ މަސައްކަތް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ުކޑަ ގެނަގޮތަށް މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު އަދާކުރެވޭ

އޮތޯރިޓީެގ  މަންޓްރގަިއ ކުާރނަން. އަުޅގަނޑުމެން މި ަމސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއިުރގައި ލޯކަލް ަގވަގެ ތެރޭ ދުވަސްކޮެޅއް 

 އެ ،ކަމަކީ ށް ފާހަގަވި އެއްބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަްށ ވަަޑއިގެން ަބެއއް މަޢުލޫމާތުތައް ދެްއވި. އަޅުގަނޑުމެންނަ

މަންޓު އޮތޯރިީޓން ކޮށްދީފައި އޮތީ ހަމަެއކަނި ރވެްސ ލޯކަލް ަގވަ ގައިދައުރު  3ގޮުތަގއި މިދިޔަ  ތް ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑއިގަ

ނުގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންީވ މިދިޔަ ރައީސް ޔާމީ  ،ގޮތަށް. މާނައަކީ ެރއްަގއި އޮތް ސަރުކާަރކުން ބޭނުންވިއިއެ

ބައިިތއްބަން.  އިއްޓަ އޮބަހަ މީހުން ސަސްޕެންޑުކުރަން. އެ މީހުން އަޅަން. އެފިޔަވަޅު  ދޭތެރޭަގއި  ކައުންސިލަރުންނާ

ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި.  ން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކޮށްދީފައި އޮތް ކަމަށް އެއޮތޯރިޓީ މަންޓްރއެހެންވީމާ، އެކަން ލޯކަލް ަގވަ

އޮތޯރިީޓަގިއ  މަންޓްރވަނަ ާމއްދާަގއި ލޯަކލް ަގވަ 62ަކޒީ ގާނޫނުގެ ލާމަރު އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަުތގަިއ ގާނޫނު،

އެ ގާނޫނުަގއި  ،ނެދާނޫން. ދެން މިސާލަކަށް މީަގއި ިވދާޅުވެ ންތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ހުރީކީ ެއކަންކަމެއް ޖެހޭ ކަކުރަން

ދޭތެރޭގައި އެޅޭނެ  ސިލަރުންނާަތކަށް ކަްނކަން ނުކުރީމާ ދެން ކައުންގޮ ންކުަރން ނުވަތަ ވަކިކައުންސިލަރުން ޑިސިޕްލި

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑުމެން  ،މިއީ. އެެހންކަމަށްވާނަމަގޮތޭ  ފިޔަވަެޅއް ނެތީމާ ތިމަންނަމެން ކަންކުރި

ދޭތެރޭގައި ެއޅޭނެ  ގާނޫނުަގއި ލިޔަްނވީ ަކއުންިސލަރުންނާ ،ގެންނަންވީ އަެނއްާކވެސް އިޞްލާޙު ށްދެކޭގޮުތގައި ގާނޫނަ

ރަކީ ކޮަބިއތޯ؟  ސަސްޕެންޑުކުރެވޭނީ މިންވަފިަޔވަުޅތައް އެޅޭނެ  ،ޔަވަަޅކީ ކޮބައިތޯ؟ ެއޅޭނެ ފިޔަވަޅުަތކަކީ ކޮަބއިތޯފި

ކުރާނީ  ކިހާ މިންވަރަކަށް ދިޔައިމަތޯ؟ މުސާރައިން ކެނޑޭނީ ކިހާަވރެއް ވީމަތޯ؟ އަދި ހާޒިީރއަްށ ބަލައިގެން ކަންކަން

ނެއް ދައިގެނީ. ގާނޫނުގައި ނެތްކަމަކަށް ގާނޫނީ ލަފާ ހޯގާނޫނުަގއި ލިަޔންޖެހޭ ފްސީލުކޮށްތަކަންކަން  ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ މި

ލުމުެގ އިނުކުރަން. ިމހާރުވެސް ގާނޫނުަގއި އެަބއޮތް ކައުންސިލުތައް އުވަ  ގަބޫލެއް އްކަންކަންކުެރވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑެ 

ނޭޅޭެނ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު ަވކިަވކި ަކއުންސިލަރުންނާ އެހެންނަމަވެްސ،. އަށް ދީފައޮޯތރިޓީ މަންޓްރލޯކަލް ަގވަބާރު 

އޮތީ ސަބަބެއް ޮއވެގެން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބު  އި އެބުނެފަކަމަށް ގާނޫނުގައި 

ކަުއންސިލަރުން އެތަނަށް ގޮްސ  ،ރުން ޑިސިޕްލިންކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ަކއުންސިލަ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނީ

ވެސް އޮންނަންވާނެ.  އެބައި .އް ހޯދަންޖެހޭނެއްލެ ޙަށް ނުކުރާތީ ދެން ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން އަންނަ ަޝކުާވއަމަސައްކަތް

ންވާނީ ޖަވާބުދާރީކުރުވަިނިވ ވެސް އޮންނާ ބައި އެ .ވެސް އޮންނަންވާނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ެތރޭގައި އެހެންނަމަވެސް، އެަބއި

 ،ކަލޭމެންމަށް ކުރު ވާނީ. ހަމައެކަިނ އޭރުގެ ސަުރކާރުން ސިޔާީސ ކަންކަންކުރައްވަން  އުސޫލުތަެކއްގެ ތެެރއިން އެަކން
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ގޮތަކަްށ ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮްށގެން ނުވަތަ ަގާވއިދުތައް ބަދަލުކޮށް ަކންކުރާށޭ ބުނީމާ ސަރުކާރަށް  ތިފަރާތްތަކުން އެހެން

ނޫން. އެހެްނވީމާ،  ެއްއގެ ގޮތުަގއި ކޮށްދޭ ގޮތަކަްށ ެއކަން ޮއެވެގންނުވާނެ. ެއއީ އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮެތއްރދޭ ފޭވަކޮށް

ގޮތް މި ގާނޫނުގައި ބުނަން  ޓަކައި ޑިިސޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެތެރޭގައި ޑިސިޕްލިންކުރުމަށްންނާ ދޭކައުންސިލަރު

އަށް ލިބިފަިއ އެލް.ޖީ.އޭ ވަނަ މާއްާދގައި  62 ރު އޮތް ލާމަރުަކޒީ ގާނޫުނގެމިހާ ،ވަނަ މާްއދާގައި  62އެބަޖެހޭ. އެީއ 

ނައިބާއި އަދި  ލަފާ ހޯއްދަވައިގެން އޭުރގައި ިތބި ބަންޑާރަ ގާނޫނީއޮތް ބާރެއް ނޫން އެއީކީ. ެއހެންވީމާ، އެކަމަށް 

 ވެސް އެ  ތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުންބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި އެަބއޮތް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ރައްޔި އެ އޭރުަގއި

ލަންޖެހޭނެ. އެގޮތަށް ން ބަވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަބޭފުޅުންނަށް އެގޮތަށް އިރުޝާދު ދެއްވި ކަމަށް. އެހެންކަމަށް

 ސް ބުނެވެންވާނީ ގާނޫނަށް އެބައިވެ ތަނަކުން އެހެން ،ން ވެސްކަމެއް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ގާނޫނުަގއި ނެތް

ދޭތެޭރގައި  ކުރި ަބޔަކާ ކަެމއް ގާނޫނުަގއި ނެތް .ކަެމއް ކޮށްަފިއ އޮތީ އެހެްނވީމާ، ާގނޫނުގައި ނެތް މަށް.އިތުރުކުރު

 ،ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ މި  އިކުރީ ީކއްެވގެންތޯ އަލުން ބަލަ ބަެއއް  ކުރި  އެކަން .ބު ލިބެންޖެހޭނެ އަދަޙައްޤު

 ގޮތަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.  އި އޮތްއަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ ޮތއްޑޫއަރުވަނީ ރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުމެްނބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.ޝިޔާނަ ޙަސަން

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ން މި ތަޅުމަށް ކޮމިޓީމަޖިލީހުގެ ލާަމރުކަޒު  !ފުކުރައްވާތިމާ ؛ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑަީކ އެ .ފޮނުވި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީުދުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެީކގައި ިމ  ކަމެއްގެ އެ ތަޖުރިބާއާ ހުރިހާ އެ ،ތަޖުރިބާ އޭގެ ހިތިޭއގެ  ،ކުރިއަނިޔާ ވަރަށް ބޮޑަްށ ތަހައްމަލު ވިދާޅުވާ

ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން ާޚއްޞަކޮްށ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ . ހުރި މީހެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އައިސް މަޖިލީހަށް

ޓަކަިއ ން ފުނޑާލުމަށްގޮތު ނުގެ ސަރުކާރު ފެށުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އޭރުގެ ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމު ސީދާރައީސް ޔާމީ

، ތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުެމން، އަުޅގަނޑުމެން ނެރުނުއިްއޒަގިނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ ކުރި. އޭގެ ެއއް ހެކި  ވަރަށް

މެންބަރުްނ ފިޔަވައި ހުރިހާ މެންބަރުން  2ުގޅިގެން ުމޅި ކައުންސިުލގެ  ަކއުންސިލުްނ ނެރުނު ގަރާރަކާގެ އަޅުގަނޑުމެން

އޭުރގެ  ؛ރު އި ވަޒީއޭރުގަ  ،ގޮުތގައި ވިދާުޅވަނީ ގެސަަބބެއް .ންުޑކޮށްލީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެްއކޮށް ސަސްޕެ

ރުގެ ސީދާ އޯޑަަރކަށް ޞީމަރު ނަޢު ،ެގ މަތީންއްރުގެ ޚާްއޞަ ިއސްނެންގެވުމެ ޞީމަރު ނަޢުއެލް.ޖީ.ޭއގެ ރަީއސް 

ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި . ތްތެރި ރަީއސްއިްއޒަ ކަަމށް.ދޭތެރޭ އެޅުްއވި ފިަޔވަެޅއް  އޭރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނާ
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މަސްދުވަހަށް މުޅި  ހިސާބުން ފެށިެގން އެއް  އައިއަތޮޅު ަކއުްނސިލު އއ. ،ލުުއންސިހާލަތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަ

ގޮތުްނ  އިދާރީ .ގެންދިޔަ ޚިދުމަތް ހުއްޓިގެންދިޔައީކައުންސިުލގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ. ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން

ވަހަށް އެ ކައުންސިލުން ފަިއާސ ހުން ދުުދވަ .މަސައްކަތްތައް ހުއްިޓގެންދިޔައީ އިސިލުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަކައުން

ފާަހގަކޮށްލަން  .ެއ ފައިސާ ޚަރަުދކުުރމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ހުއްިޓގެންދިަޔއީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ިއ،ނަގަ

ވެްސ  ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ެއކައުންޓުތައް ރޯުލކުރުން މިދެންނެވި މި ހާލަތަށް ދިޔަ ހިސާބުން ފެށިގެން ،ބޭނުންވަނީ

ހަމަ މުޅި އެީކއެަކްއޗަށް މުޅި އަތޮޅު އެްއކޮްށ  ،ހަމަ އެއްކޮްށ ހުއްިޓގެންދިޔައީ. މުސާރަ ދެވޭނެ ހާލަތަކަށް ނުގޮސް

މިދެންނެވި ގޮތަށް އޭރުގަިއ  ،މީގެ އެންމެ މުހިންމު އެންމެ ނުރައްކާ ތަންކޮޅަކީ .ވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޕެރެލައިޒް 

އެީކގައި މުޅި  ުކޑަ އިޞްލާެޙއް. އެ އިޞްލާޙާއި ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ުކޑައެީކގަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފުލް މެޖޯރިޓީއާ

އޮތޯރިީޓގެ މުޅި ޯބޑަީކ ސިޔާީސ ބޯަޑކަށް ބަދަލުކުރީ. މި ގާނޫނު  މަންޓްރމިދެންނެވި ގޮތަްށ ލޯކަލް ގަވަ ،ކޮންޓްރޯލް

ސިޓީ ަކއުންސިލުތަކުންނާއި އަދި އަޮތުޅ  ނަގާނެރަތަމަ އޮތް ހިސާބުން ފެށިގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އޭރުަގއި ފު

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންެގ  ،ކައުންސިލުތަކުން އެލް.ޖީ.އޭެގ ބޯޑަށް ބޭފުޅުން. އެއީ ސީދާ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ

ކާުރ ގެ ސަރުޓަކައި މިދެންނެވި ގޮތަށް އޭރު ން. އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ބޭނުމަށްބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުާރ ބޭފުޅު ތެރެއިން

 ،ބަނދެޓަކައި ބޭނުންވީ ަކުއންސިލަރުންގެ އަތްގޮށްމުށުގެ ބާރުން ސަރުކާރު ހިފެހެއްޓުމަށް ،ހިފެހެއްޓުމަށް

ގޮތުން ަކއުންސިލުތަކަްށ ގެ ަދނީއާމް ،ޓަކައި. އަިދ މިދެންނެވި ގޮތަށްކައުންސިލަރުންގެ އަނގަަތްއ ބަންދުކުރުމަށް

އިން އޭުރަގއި ދިޔަީއ ގޮތުން އެލް.ޖީ.އޭ ދާޓަކައި އެިކއެކި ގޮތްގޮތުން ސީޓުމަށްލިބެމުން އައި އާމްދަނީތައް ެވސް ހުއް

ސަސްޕެންޑުކުރި ހިސާބުްނ  ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން އޭުރަގއި މިދެންނެވި .މަސައްކަތްކުރަމުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިދެންނެވިހެން  ؛ުދވަްސވަރުަގއި އެ ،ވެްސ ރާއްޭޖގެ ސާީޅސް، ސާޅީހަްށވުރެ ގިނަ ރަްށރަށުގެ ަކއުންސިލުތައް  ންފެށިގެ

ހަމައެކަނި  ،ނެތި . އެއީ އެްއވެސް ހަމައެއް އުސޫލެއްދުވަސްަވރުގައި ވަނީ ސަސްޕެންޑުކުެރިވފަމިނިވަން ފަންސާހުގެ 

އަދި އެހެންެވސް ސިޔާސީ ަފރާތްތައް ހައްޔަުރކުރެިވގެްނ  ށް،ުރކޮއެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީްސ ހައްޔައޭރުަގއި ސަރުކާރުން 

ގުޅިގެން  ދެކޮޅަށް އެކަން ކުށްވެރިޮކށް ނެރުނު ގަރާރަކާ ނުރުހުމުގައި ަކއުްނސިލުތަކުން އޭރުަގއި ސަރުާކރާމުގެ އެކަ

ަގއި ިދެވހިރާއްޖެއަކު ނެތް މިިނވަން ދިަޔއީ. ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އޭރުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިކަްނަކން މިގޮތަށް ެވގެން

 ވަރަށް ޮބޑަްށ މުޅި ރާއްޖޭަގއި ަރއްޔިތުްނނަށް އެކަން ސާުފވެފައި އޮތް . އެއީ އުލެއްޙަދުވަސް ފާހަގަކުާރ ކަހަލަ މާ

 ހާލަތުަގއި  ނިކުމެ މަގުމަތީަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ެއކަމާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް. އޭރު ރާއްޭޖގެ ބޮޑު ާއބާދީއެއް އޮތީ 

އަދި  ،ޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވުނު ގޮުތގައި ުޅގަނއޮްއވާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިނިަވން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމަކީ އޭރުަގއި އަ

 ،ކަެމއް ނޫން ޚާއްޞަކޮށް ައޅުގަނޑުމެން އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އެއީ އެންމެ އެކަީށގެންވާ

ރަްށ މިދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ވަހުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރުަގއި  ހެން މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ،

އޭރުގެ އެލް.ޖީ.އޭެގ  ،ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައި މިހިރަ ކަންކަމަށް ބަލާއިރުަގއި އޭުރގެ އެލް.ޖީ.ޭއެގ ބޯޑަށް ޑަށްބޮ
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ދޭތެރޭ އެބަ ތަޙުޤީޤު  މަަސއްކަތްކުރި ބޭުފޅުންނާއެ އެޅުމަށް ޓަކައި ގޮތުން އެ ކަުއންސިލުތަކަށް ފިޔަވަޅު  ބޯޑުަގއި ސީދާ

އެޅެންޖެހޭ. އަދި މިދެންނެވި ދޭތެޭރގައި ފިަޔވަޅު  ބަޔަކާ އަޅަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވަންޏާ އެފިަޔަވޅު އެއީ ހިންގަންޖެހޭ. އަދި

ހިފެހެއްޓި  ،ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ފުޅުންނަށްބޭ އެ ގޮތަށް އޭރުަގއި ސަސްޕެންޑުުކރި ކައުންސިލުތައް އެބަހުރި އަދިވެސް

ެވސް އަލުން ައނބުރާ އެ ަކއުންސިލުތަކަށް  ، އެއީ ންީވމާމުސާރަ އަދިވެްސ ނުލިބޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެ

ކަމެއް. އަދި  ޮގތުގައި ެވގެންދާނެ ގޮްތ ެއީއ އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ގެލިބެންޖެހޭނެ ފައިސާއެއް 

ށް ނަގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫއޮތް އެކީަގއި އޭުރގައި ވެސް  ެއކީަގއި ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް މި އަންނަ ބަދަލާއެއާހަމަ

ކަމެއް  އެކީަގއި ކަުއންސިލުތައް ރެޕްރެޒެންޓުކުެރޭވނެ އެލް.ޖީ.އޭގެ ބޯެޑއް އޮތުަމކީ ވަރަށް މުހިންމު އަންނަ ބަދަލާ

 ށް އަދި ަކއުންސިލުތަކަ ،އެޅިއެީކަގއި ަކއުންސިލުތަކަށް ފިަޔވަޅު  ކަމުގަިއ ދެކެން. އެއީ އަްނނަ ސިޔާސީ ލޮޅުމަކާ 

ސިޔާސަތު އެބަޖެހޭ އެްއކޮްށ ނިމިގެންދާން. އެހެންވީމާ،  ކެއް މަުރކަީޒކުރުމުގެިތޔާރުތަާކއި އިޚްލިބިގެންވާ ބާރުތަ

 . ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އަޅުގަނޑު ެވސް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދިއްދޫ ދާިއރާގެ  އަރުވަނީފުރުޞަތުމި ހާރު އަޅުގަނޑު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

މި ދެ ބޭފުޅުން  .މުމްތާޒް މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު. ެއއަށްފަހު ށްވަޙީދަهللا ޢަބްދު

 . މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  އިާރގެދާ ދިއްދޫ. ވާހަކަދެްއކެވީމާ މި ބިލަށް އެްމ.ޑީ.ޕީއަށް ލިބިފަިއވާ ަވގުތު ަހމަވީ

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްރިުރ ޤައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ާލމަރުކަޒު ކޮމިީޓގެ މު ؛ންލާމަރުަކޒީ ކޮމިޓީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ރިޯޕޓަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާވާ ޅާފައިކަމުގައި މި ހުށަހައްރިރު ޤަމު ،ޅާފައިވާ ހުށަހަ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢަލީ ނިޔާޒް

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .ގޮތުަގއި ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ވޭވާކަން ފާހަަގކުރެއިނިންމާފަ ގިަނ ކަންކަން އިން ވަރަށް އެލް.ޖީ.އޭ ޚިލާފަށް  ވަނަ މާއްދާއާ 61 ގެހިންގުމުގެ ގާނޫނު

އާިއ ރދެއްގައި ސިޔާސީ ވިްސނުމެއްގައި ސަރކިޔުލަޤްޞަބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރު ވަކި މަ އެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޭއރުގައި ގިނަ ަކއުންސިލުތަެކއް ސަސްޕެންޑުކުެރވިގެންދިޔަ.  .. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަންކަން ނެރެގެން ހިންގާފަިއ ހުރީ

ފަހަރަކު ސަސްޕެންޑުކުެރވިެގންދިޔަ. ފުރަތަމަ ކައުންސިުލ ސަސްޕެންޑުކުެރވިގެންދިަޔީއ  އުންސިލު އެތައްދިއްދޫ ކަ

އްޒަށް ފާހަގަވެގެންދިަޔއީ ޢިމު އެ ލިސްޓުން ޑރ. ؛ބޭފުޅުން ނެރުނު ލިސްޓު އެ އިޭއރުގަބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކަންކަމަށް 

ަކއުންސިލުން  ،ކަމަށް ިއތުރުން އެހެން ލިސްޓެއް ެނރޭ ގެތަކުމިނިސްޓްރީން ނެރޭ ލިސްޓު ،އެހެން ލިސްޓެއް

 .އީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދުވަހު ސަސްޕެންޑުކުެރވިގެންިދޔަ ބޭފުޅުން އެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެިވގެން އެ ކުރާމަސައްކަތް
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ފަހަރަށް  ދެވަނަ ސާފުވީ؟ބޭފުޅާއަށް އެހާ ފަސޭހަިއން  ަކއުންސިލުގެ ވިސްނުްނ އެ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކިހިނެއްތޯއޭ

ން. ގުޅިގެ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނާ އެ ގުޅިގެން ރީަގއި ނެރުނު އަމުރާވަރުފެބު 1ކައުންސިލު ސަސްޕެންޑުކުެރިވގެންދިޔައީ 

ގުިޅގެން ަކއުންސިލު ަސސްޕެންޑުކުރުމަށްފަހުގައި ކަުއންސިލުގެ މަްއޗަށް ތަޙުޤީުޤ  ެއ ބަާޔނާ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 .ވި އަދި މިހާރުވެސް އެ މައްސަލަ ޯކޓުގައި އޮތްކަން ފާހަަގކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޖަލަށްލެ އި،ހިންގަ

 އެންމެ  މުތަކުން ވީޤާބޯޑުަގއި ތިބި ބޭފުޅުން އެ މަ  އެދެނީ މިހާރު އެގުިޅގެން އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަތަކާ

 މަޖިލީހަށް  އަުޅގަނޑުމެން އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މި .ރައީސް އަވަހަކަށް ދުރުކުެރވޭނެ ގޮތަަކށް ދުރުކުރުން. އިއްޒަތްތެރި

 ބިލުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުރިހަމަ އަދި އެ  .ންާވ ބިލެއް ހުށަހަޅާނެލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ގުޭޅ ފުރިހަމަ ބާރުތައް ލިބެ

ެއ  .ޒީ ވިސްނުމަކީލާމަރުކަ އްގޮތުަގއި ހިންގުމަށް ބާރުތައް ދެވިގެންދާނެ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ވިސްނުމެ 

ތަން ފެނިގެންދާނެ. އަޅުގަނުޑ ވެސް ހަމަ މި ރިޕޯޓަށް  ނިޒާމު ހިނގާއެ އެްއގޮތަށް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ވިސްނުމާ

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެދެވަަޑއިގަތުން އެދެން. ގެންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ލަހުން ވަޑައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މި ތަްއޔާރުވަނީ މިއަުދގެ ވޯޓަށް. ޯވޓަށް އަުޅގަނޑުމެން ތަްއޔާރުާވއިރުަގއި ލާމަރުަކޒީ ކޮމިީޓގެ މިހާރު  މެންއަޅުގަނޑު

ރަކު ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު. ތް ެއއް މެންބައަށް އަދި އެބައޮފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގައި އެމް.ޑީ.ޕީ

 . މެްނބަރުޒަތްތެރި ިއއް ދާއިރާގެ ދެުކނު ފުވައްމުލަކުއެ މެންބަރަކީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުމްތާޒް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު

ރައްޔިތުްނ  ،ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިސީގެ ދަށުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ފެހި ޤާނޫނުއަސާ

 ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ަރއްޔިތުންނާ  ،ަރއްޔިތުްނ އެ ނިޒާމު ބަލަިއގަތީ. ރައީސްއެ ބަލަިއގަތް ނިޒާމެއް. އިްއޒަތްތެރި 

ާވ ިއގެންފައިރައްޔިތުން ބަލަ ،ނިޒާމަކަްށ ވާތީވެ. މިދެންނެވި ނިޒާމުވެރިެވގެންވާ ރައްޔިުތން ބާރު ،ގާތުން ޚިދުމަތް ލިބި

ެގ 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  .ތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްލާފައި ނިޒާމު ފާއިތުވި ސަރުކާރުން ވަނީ މުޅިން ނިޒާމު ޮއޅުވަ 

އަުޅގަނޑު  .ވަނީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްޒިންމާތަކާއި ބާރުަތްއ ނިގުަޅއިގެންފައި  ދަށުން ކައުންސިލުތަކަށް ލިިބދީފައިވާ

ޒިންމާ  އިމުގަ ބާރުަތއް ނިުގޅަިއގަތު ަރްއޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ،ތަކުގެ ަޙއްޤުތައް ކަުއންސިލު ންނުދެކޭގޮުތގައި ިމ ގާނޫ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ 60ވަނަ ބާބުގެ ހައޮތޯރިޓީ. މި ގާނޫނުގެ  މަންޓްރއެލް.ޖީ.އޭ. ލޯކަލް ގަވަ ވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ

ކޮށްފަިއވާ އެލް.ޖީ.އޭގެ ބާާރއި މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާނ61ްއިން ަވނީ މި ގާނޫނު އުފެދިފައިވާ އެލް.ޖީ.އޭ 

އިން އެލް.ޖީ.އޭ  .. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއަޅާފަމެުދ ފިޔަވަޅު  އަދި ަކއުންސިލުތަކާ ންނާއި ލައުންސިބޭރުން ކަ
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ގާ އިން އަން ންނަކީ އެލް.ޖީ.އޭއަދި ކައުންސިލަރު ،ދީައދަބު އި،ޢަމަލުކުރަމުންދިޔައީ ކައުންިސލަރުންނަށް ބިރުދައްކަ

އިން އެލް.ޖީ.އޭ  .ޓަންކުރަމުން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ތިބި ބައެްއގެ ގޮުތގައި ނިޒާމު ބައް

ޚިލާފަށް. މިކަމުގެ ޒިންމާ އެލް.ޖީ.އޭ ބޯޑުން ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ވަނީ ކަނޑަެއޅިެގން ގާނޫނާޢަމަލުކޮށްފައި

ގަބޫލުކުރަން. އަދި މިހާރު  އެލް.ޖީ.އޭ ބޯޑުން ޒިްނމާ ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މިކަމުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށްދެކެން. 

ލުމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު އިްލތިމާސްކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި އި އެކުަލވައަުއ ބޯެޑއް  ،އޮތް އެލް.ޖީ.އޭ ބޯުޑ ުއވާލުަމށާއި

ަތކުގެ ވެރިން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ. އަދި މުއައްސަސާ ،އްސަާސއަކުން ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ މުއަ  ންގާނޫނު .ރައީސް

 ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ.ޓަަކއި ސް ޖެޭހނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްވެ ޒިންމާ އަދާކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން ވެދެވަަޑއިގަތުްނ އެދެން.  .އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 

 ހުން ވޯޓަށް އެ. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް 9

 

 

  ެކވުން:ސަތުން ވާހަކަދެއް ރިޔާ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ  ،ވޯޓެއް ެނގުމަށް. ފުރަތަމަ ވޯޓަކަށް ވާ ވޯޓަކީ  3ވަނީ  އްޔާރު މިއަޅުގަނޑުމެން ތަ

 ހުށަހަާޅ ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން 142ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ގެ ދަށުން ނެގޭ ވޯޓު. 7.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު  ،ވޯޓަކީ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ދެވަނަ

ގުޭޅ  މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިޞއްޙީ އިންޝުއަރެންސާ ،ކާުރގެ ފަރާތުންއެއީ ސަރު

 މަންޓް ރނު ލޯކަލް ގަވަނިމު ެއއީ ދެންމެ ބަހުސް 7.2އެޖެންާޑ  ،ވަނަ ވޯަޓކީ 3ގެ ޯވޓު. ބިލަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙު

ްނ ގޮތުން ނަގާ ވޯޓު. ތައްޔާުރެވވަަޑއިގަތު ގުޅޭ  ފޮނުވާފަިއާވ ރިޕޯޓާލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ؛ުގޅޭ ކޮމިޓީ އާއޮތޯރިޓީ

 އެދެން.

  

 ެކވުން:ސަތުން ވާހަކަދެއް ރިޔާ

ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ިއާވ، ރައްފަށަހަޅުއްވާޖާބިރު ހު هللاޢަބްދު ބަރުމެންތެރި ިއއްޒަތްއިާރގެ ށިދޫ ދާފުރަތަމަ ވޯޓު؛ ކާ

މަޖިލީހުން  10-ޤ/2019/19 ނަންބަރު ރުގަރާއެއީ، މާއްާދެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު؛  ވަނ142ަގަާވއިދުގެ 

 ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. ށްކަގޮތަ ނިވަޑައިގަްނނަވާމެންބަރުންނަށް ފެ އިްއޒަތްތެރި ބަލައިގަތުމާ މެދު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ޖާ:ޓުގެ ނަތީވޯ

 ޖާބިރު هللاޢަބްދު ބަރުމެންށިދޫ ދާއިރާގެ ކާ  ޅުއްވި މެންބަރު:ހުށަހެ

 

 87    ދު:އަދަ ގެމަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 64    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 00    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 61    ދު:ދަންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަނުފެ

 01 ންގެ އަދަދު: ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރު ކަށްގޮތަ ވަކި

   61     ދު:ރުންގެ އަދަންބަމެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 30      ދު:ދަފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

 61        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 64؛ ދަދުގެ އަބަރުންމެންއްބެވި ތި  ވެހާޒިރު .87 މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. 

 1ނުދެްއވާ ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވި. 61. ނުފެންނަ ކަމަށް ުކ ނެތްކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަ

 . ނުވިހެއްފާ ރު ރާ މި ގަ .61ލަ؛ . ޖުމ31ު؛ ނީ ވަނުންށް ބޭމަވު. ފާސ61ް؛ ވީ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި ންބަރަކު. މެ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

، ގާނޫުނ ފަިއވާހުށަހަޅުއްވާ ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ިއއްަޒތްތެރި ދާއިރާގެ  މަނަދޫ ،ސަރުކާުރގެ ފަާރތުންދެވަނަ ވޯުޓ. 

ގެނައުމުގެ ބިލު ށް އިޞްލާޙު( އަާމޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްެގ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ގާނޫނުއިޖުތި) 2011/15ނަންބަރު 

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ތުމާމަޖިލީހަށް ބަލައިގަ
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 ޖާ:ޓުގެ ނަތީވޯ

 އަޙްމަދު ހާރޫން  ބަރުމެންދާއިރާގެ  މަނަދޫ  ޅުއްވި މެންބަރު:ހުށަހެ

 

 87    ދު:އަދަ ގެމަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 66    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 65    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 00    ދު:ދަންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަނުފެ

 00 ންގެ އަދަދު: ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުވޯޓުދޭން ބޭނު ކަށްގޮތަ ވަކި

   65     ދު:ރުންގެ އަދަންބަމެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 33      ދު:ދަފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 66؛ ދަދުގެ އަބަރުންމެންއްބެވި ތި  ވެހާޒިރު .87  އަދަދު؛ލަދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު 

ނުދެްއވާ ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓު ތް.ުކ ނެމެންބަރަ ވޯޓުދެްއވި. ނުފެންނަ ކަަމށް 65ންެގ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރު

 33؛ ނީވަނުންށް ބޭމަވު. ފާސ65ްަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވެ ވޯޓުގައި ބަިއވެރި. ވެސް ނެތް މެންބަރަކު

ނުވުމަށް މި ނިންމެނީ، ތިންވަނަ ވޯޓު. އެ ބިލު ެވސް ފޮ ވީމާ، މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. .65ލަ؛ ޖުމު .ވޯޓު

  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއްޖެ.ްޖތިމާޢީދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވެނީ، އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެދު  ކައުންސިލަރުންނާ ،ކުރުމުަގއިކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްލޯވަނަ ވޯޓު. ތިން

ގޮތުގެ  އެޅުމުަގއި އަމަލުކުެރެވމުންދާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިފިޔަވަޅު 

 ށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ މެދު ލީހުން ފާސްކުރުމާރިޕޯޓު މަޖި
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 ޖާ:ޓުގެ ނަތީވޯ

   ޅުއްވި މެންބަރު:ހުށަހެ

 

 87    ދު:އަދަ ގެމަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 66    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 65    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 00    ދު:ދަކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަންނަ ނުފެ

 00 ންގެ އަދަދު: ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރު ކަށްގޮތަ ވަކި

   65     ދު:ރުންގެ އަދަންބަމެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 33      ދު:ދަފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ވި މެންބަރުންގެވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެ .87 ؛ކީލަ އަދަދަދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީާޖ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ވަިކ މެންބަރުން.  65ށް ވޯޓުދެއްވާފަިއވަނީ ފެންނަ ކަމަ ތް.ކު ނެމެންބަރަ ވޯޓުދެއްވިނުފެންނަ ކަމަށް . 66؛ ކީދަދައަ

ށް މަވު. ފާސްންމެންބަރު 65 ަވޑަިއގެންނެވީވެވޯޓުގަިއ ބައިވެރި . ނެތް މެންބަރަކު ވެސް  ނުެދއްވާގޮތަކަށް ވޯޓު

 ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. ޯވޓު ފާސްވެއްޖެ. މި ރިޕޯޓު ، މިވެ .65 ލަޖުމުވީާމ،  .ވޯޓު  33؛ ނީވަނުންބޭ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދަށް ހުިރ ވޯޓުގެ މަަސއްކަތް ނިމުނީ.

 

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީ 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނގެ ނާޖާއިުޒ މަންފާ ކުޑަކުދީެއއީ ށް. އަ 8.1އެހެންވީމާ، މިހާރު ައޅުގަނުޑމެން މި އެނބުރެނީ އެޖެންާޑ ނަންބަރު 

މަށް ޙައްެލއް މިކަ ކުރުްނ ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ މިންވަރަކަށް އިތުުރެވފައިވާތީ،ޓްނެގުން ނުވަތަ ކުަޑކުދިން ެއކްސްޕްލޮއި

ން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ުގޅޭ މައްސަލަ  ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ
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ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ެދްއވާނީ އިގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ދިރާސާކޮށް، ނިންމި

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު. މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދުއިްއޒަތްތެރި ރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަ ގެ މުޤައްރިރު، ކޮމިޓީ

 .މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ކުޑަުކދިން އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރުން  ކުޑަކުދިްނގެ ނާޖާއިޒު މަންފާ ނެގުން ނުވަތަ. ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ގުޭޅ މައްސަލަ ހިއުމަްނ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަކަށް އިތުރުވެަފއިވާީތ، މިކަމަށް ަޙއްލެއް ހޯދުމުަގއި ހުރި ދަތިތަކާ

ދިޔައީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޖުލަިއ މަހު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިގެން

އަުޅގަނޑުމެްނ  ގުޅިގެން. މި ކޮމިޓީގެ ިއސްނެގުމަކަށް ހިޔާއިން ެގއްލުމާއެ މުގެ ދަށުގައި ހުރި ކުްއޖަކު ލުބެ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަަގވި މުހިންމު، ވަރަްށ މުހިންމު މައްސަލަތަެކއްގެ ތެެރއިން  ބަލަމުންގެންދިޔަ މައްސަލަެއްއގައި 

މިނިސްޓްރީ ހޯމް އެފެއާްޒގެ ދަށުަގއިވާ ުޖވެނައިލް  ؛ސަރުާކރުގެ ނިޓްޔު ޖުވެަނިއލް ޖަސްޓިސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މުކޮށް ބަިއވެިރާވ ކުށްތަކުގެ ތެރޭަގއި އެންމެ އްޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުަގއި ުކޑަކުދިން އާ

 ،ންުކރުންކަން ފާހަގަވެފަިއާވއިރުގެ ބޭނުއޭ  ،އަދި މަސްތުވާތަކެީތގެ ިވޔަފާރިކުރުމާއި ،ވަްއކަމާއި ،ގިނައީ މާރާމާރީާއއި

ަތއް ވަނީ ގޭންގު މިއިން ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މަްއސަލައިަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ގުޅިފައި މި

ީއސް. ރި ރައިްއޒަތްތެ ެވގެން މިފަދަ ކުށްތައް ކުރަމުންގެންދާ ގޭްނގުތަކާނުވަތަ ޯއގަނަިއޒްޑް ކްރައިމްަތކުަގއި އިްނވޯްލވް

މުޖުތަމަޢުގެ ޚާއްޞަ  ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ުކޑަކުިދން ،ން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދޭހަވާ އެއްަޗކީއިމި ،މީގެ މާނައަކީ

ރައްކާތެރިކަާމއި އަޅާލުމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކުޑަކުދިްނގެ ނާޖައިޒް މަންފާ، އޯގަަނއިްޒޑް ކްރައިްމގެ ޒަީރއާއިން 

ައޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ  ،ދާކަން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންކަމުންމުންނާޖާއިޒް މަންފާ ނަގަ ގޭންގުަތކުން

ދެންނެވުނު މައްސަަލ ދިރާސާކުރެވުނުއިރު ހިއުމަްނ ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ އިްސވެ، އި ކޮމިޓީގެ ިއސްނެގުމަކަށް ަނގަ

ިއއްޒަތްތެރި ަވއިަކރަދޫ ދާއިރާގެ ލާނަން. އިކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަ

 މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ގެ ދާއިރާ ދަނގެތީމެންބަރު ޔޫުނސް ޢަލީ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ  އިްއޒަތްތެރި

މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު، ތިނަދޫ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް، ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ސަނީފް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާިއރާގެ هللا މެންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެިރ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

. ައދި ހިންނަވަރު ރަްއޔިތުންެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްިއއްޒަތްތެރި އިރާގެ މީދޫ ދާ އައްޑޫ މުޙައްމަދު މުމްތާޒް، 

ިދޔައިުރ ކުރިއަށްއަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް  ،ބައްދަލުވުންފަރާތުން އަޅުގަނުޑ، ޖީހާން މަޙްމޫދު. ކޮމިޓީން 

ކުދިންގެ ފުށުން  ކަމަށް ވީިހނދު، އެ ފަިއވާ ބައެއްއަޅާލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެކުޑަކުދިންނަކީ ރަްއކާތެރިކަމާިއ 
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ކުރުން ކަަމށް ބެލެވިދާނެ މާއްދާތަކެއް، ކުށެްއގެ ގޮުތގައި ކަނޑަައޅާ މަންފާ ނެގުން ނުަވތަ އެކްސްޕްލޮއިޓް  ނާޖާއިޒު

 ށެއްގުމަކީ ަވކި ކުނަަމވެސް، ކުޑަކުދިްނގެ ފުށުން ނާޖާިއޒު މަންފާ ނެ ވީމާއްދާތަކެއް ަބެއއް ގާނޫނޫތަުކގަިއ ހިމެނިފައި

ޤޫބާތެއް ޢުކަމަކީ ވަކި މި ،ނުވޭ. އަދި މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެްއވެސް ގާނޫނެްއަގއި ކަނޑަައޅާފަެއއް

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކުޑަކުދިންގެ ފުށުން ނާޖާއިުޒ މަންފާ ނަގާ ފަރާތްތަކަށް  ،ކަނޑައެޅިަފިއވާ ކަމަކަށް ެވްސ ނުވޭ

ކުދިން  އެ ،ުރ، ނާޖާއިޒު މަންފާ އެ ކުދިންގެ ފުށުން ނަގައިގެން ށް އައިއިއެްއވެސް އަދަބެއް މިހާތަނަ

 ކު ކުރެިވގެން، ތަޙުޤީޤުކޮްށެގން އެއްެވސް މީހަމަތުހުމަތީން ތު ކޮްށގެން ެއގޮތުގެއެކްސްޕްޮލއިޓް

މާވާ ދެަރ ބަބުން ދިުނވޭ. މީގެ ސަވެސް  ފަެއއްވިކުރެވިފަެއއްނުވޭ. ައދި އެްއވެސް މީހަކަށް އަދަބެްއ ވެސް ދެ ޒިންމާދާރު

ގޮުތްނ  ަވގުތު ތަފާތުހިސާބުތައް ދައްކާ ނަތީޖާއަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުަޑކުދިންގެ ތެރެއިން މި

ވެީށަގއި، ކުުށގެ މާޙައުަލށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބަަޔުކ  ގާތަށް ކައިިރކުރާ އަދަދެްއގެ ކުދިން ކުުށގެ އާތިން ސަތޭކަ

 ،އެހެންކަމުންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަލާކުވަމުންދަނީ.  އްރަމުންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީލެ ކު ަގއި މަސަްއކަތްގަސްތު

ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަަތއް އަުޅަގނޑުމެން ދެނެގަތުމަށްޙައްލެއް ހޯދުމިކަމަށް 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުަގއި ހުށަހެޅުނު މި ސަތާރަކޮމިޓީގެ  ތްވަނަ ުދވަހު އޮ 2019ޖުލައި  24މައްސަލަެއއް ގޮުތގައި 

ގޮތުން ކޮިމޓީން މަޝްވަރާ އަުޅގަނޑުެމން ކުރިން. މިގޮތުން، މި ަމއްސަލަައކީ ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ  ގުޅޭ  މައްސަލައާ

 އްސަލަެއއް ރި މަޙައްލު ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ހު މިންވަރަށް އިތުރުެވ، ައވަްސ ޙައްލެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ނަމަވެސް

ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލާިއ،  ސަރުކާުރގެ ލެޖިސްޭލޓިވް އެޖެންޑާަގއި ހިމަނުްއވާފައިވާކަމުން، 

އަދި ކުޑަކުދިން ގިނަ ަވުގތު ހޭދަކުރާ، އެންމެ ގިނަ ވަގުުތ ހޭދަކުރާ ެއއްތަނަީކ  ،ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ބިާލއި

ވާންޖެހޭ ޙައްޤުތަްއ ކަށަވަރު  ،ހިމާޔަތާއި  ،ދަރުސާގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއިމަދަރުސާ ކަމަށް ވާތީެވ، މަ

ރިޢާަޔތްކޮށްދެއްަވއި، އެ ބިލުަތއް  ކަމަށް އެކަންޑްރާފްޓްކުެރއްުވމުގައި  ބިލު ތަުޢލީމުގެޓަަކއި ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް

ލްގެ އޮފީހަށް ސިޓީއެއް ކޮމިޓީން ވާނީ މިދިޔަ މަހު  އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަހުށަހެޅުއްވުން ައވަސްކޮށްދެްއވުމަށް

ވާތީ،  މި މައްސަލައަކީ ައވަސް ޙައްެލއް ބޭނުންވާ މައްސަލައަކަށް ވެސް ވާފަ. އަދި މީގެ އިތުރުންއަޅުގަނޑުމެން ފޮނު

ޖިލީހަށް ެއކުަގއި މަ ޞަުދަގއި މި ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ިމ ރިޕޯޓާސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ިމކަން ގެަނއުމުގެ މަޤް

ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއވަިއ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ  ؛ރާރެއް ހުށަހެޅުމަށްގަ

ުގޅިގެން ކޮމިޓީަގއި  ާޔޒް ފަހުމީ ތާއީދުކުރެްއވި. ޮކމިޓީން ނިންމި ގޮތް. މި މައްސަލައާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތި

ޞަދުގަިއ ކޮމިޓީން ިމ ށް ިރޢާޔަތްކޮށް، މިކަްނ ސަރުކާުރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުުމެގ މަޤްކުރެވުނު މަްޝވަރާތަކަ

ުކޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތްއ  ،އިގެ ނިޒާުމގެ ބިލާކުޑަކުިދންގެ ޢަދުލު ،ބިލުތަކަކީ ވިދެންނެބިލުތައް، ައޅުގަނޑު އިްސވެ 

މެ އަވަހަކަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ސިޓީއެްއ އެން ައދި ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ބިލު ވީ އި،ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލާ

، ިއއްެޔެގ ށްލަން ބޭނުންވޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފޮނުވުނު. އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ
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ޙައްޤުަތއް  އަދި ކުޑަކުދިންގެ އި،ދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލާވަގުެތްއގައި މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ކުޑަކު

އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި، މި ކޮމިޓީްނ  ،ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލު ފޮނުވާފަ. އެހެންކަމުން

 ަވޅު ނުހަނު އުފަލާއެކު ބަލަިއގަންނަން. އަދި މީގެއިތުރުން ވެސް ެދއްވި އަަވސް ފިޔައިސަރުކާރުން މި އަޅުްއވަ

އިން ޢާރީޛަހުން ގާނޫނުގެ ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީއްކަތް އަވަްސކުުރމަށްމި މަސަމި ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން

ވަގުތު އަޅުގަނުޑ  ނިންމުން މިކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި ަގރާރެއް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ކަށަވަރު

ޓު ހުށަހަޅާއިރު އަޅުގަނޑު އިޞްލާޙަާކއެުކ ހިތުން އެ ބިލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީވެ، މި ރިޕޯ

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ،ވަގުތަށް އުނިކުރުމަށް. އެެހނީ މި ކުރެވިަފއިވާ ގަރާރުމި ރިޕޯޓާއެކު އެޓޭޗް  ހުށަހަޅާލަން.

ރި ލިބިފަިއވާތީ. ިމ ހުށަހެޅުމާއެކު އިްއޒަތްތެަވގުތު  މިބިުލ ދެ ބިލުގެ ތެެރއިން  ިތންބިލުތައް އެންމެ މުހިންމު 

ބެލި ދިރާސާކުިރއިރު އަދި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ިމ ކޮމިޓީން މަސަްއކަތް ކުަރމުންގެންދިޔައިރު ހާޒިީރާއއި 

 ނަވަންންދަ ިއވާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަމުން، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުކުެރވިފަލޫމާތު އެނެކްސްޢުުގޅޭ މަ ކަންތައްތަކާ

 ުޝކުިރއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ލަނީ މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު.އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހުޅުވަ

 މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ފޭދޫ (ރިާޔސަތާ ަހވާލުެވވަަޑިއގަތުންهللا މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީްސ އީާވ ޢަބްދު)

 .ނިހާދު މުޙައްމަދު

 

  ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފޭ

ހިއުމަން ރަިއޓްސް އެްނޑް ޗެްނޑަރ ކޮމިީޓގެ ފަރާުތން މި ހުށަހެޅުއްިވ ރިޕޯޓު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހުރި  ހަގަކުރެވިފައިއެީކގައި ބަލަިއގަުތމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ރިޕޯޓުން ފާ އިޞްލާޙާ

 ؛މުިޅ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިންގޭ ގޭްނގު ުނވަތަ ކަންމަތީ ގުރޫޕު. އްކެ ތަކަީކ ވަރަށް ކަންބޮުޑވުން ހުރި ކަންަތއްތަކަންތައް

ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ލިބިގެން ހިންގޭ ގުރޫޕުތަކެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ސުވާުލ  މިއީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަުކން ނޫނީ 

ެވސް  މި ރިޕޯޓުަގއި ،އޮންަނނީ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ރިޕޯޓެއް އަންނައިުރގައި މިޖެހޭއުފައްދަން އެބަ

ގޭްނގެއް  ،ރަތަމަ ސުވާލަކީއެންމެ ފު  ގޭންގުަތކުން ކުަޑކުދިން ގެްނުގޅޭ ވާހަކަ އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުްނ ކުށެއް ކަުމގައި.

ެއްއވެސް ޮގތަކަށް ހުއްދަ އޮންނަ ކަމެްއ  .ޒަތްތެރި ރައީސްިއއް  ،ނޫން ؟ކަމެއްތޯ އޮޕަރޭޓްކުރުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ

 ،އަުޅގަނޑުމެންެގ ޅަަދރީން މިގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށް ،ުކދީންމިފަދަ  ،އެހެންކަމުން .ކުރުަމކީއޮޕަރޭޓު ނޫން ގޭންެގއް

ހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއ އެންމެ ހިންގާ ކަންަތއްަތއް  ކުދިން ބޭނުްނކޮށްގެން މި މާރާމާރީ ހިންގުމަށާއި ޑްރަގު ވިޔަފާރިއަށް އެ
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ކަްނ އެ ިއ،އެްއޗަކީ ެއއީ ކޯްއޗެއްތޯ ބަލަ ކިޔާޭގންގޭ  ފުރަތަމަ ކުރާންޖެހޭ ކަމަކީ ގޭންގުަތއް ހުއްޓުވުން.

 ގެ އަުޅގަނުޑމެންގެ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަޅު އެޅުން.ައޅާންޖެހޭ ގާނޫނީ ފިޔަހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި 

 ލާއިރުއިހަމައެކަނި އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާއަްށ ބަލަ ،ލާއިރުއިއި އެ މަްނަޒރު ފެނޭ. ައއްޑޫ ސިޓީއަްށ ަބލަހުރިހާ ދިމާލެއްގަ

ވަރަްށ  ؟ރީން. އެީއ ީކއްެވގެންތޯަތކުަގއި ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ޅަދަކުށްވެސް މިފަދަ ބޮޑެތި މާރާާމރީއާއި ޮބޑެތި 

ކަށް ުނގެންދެވޭ. އެއީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޔަހަމަ ކުމަކާޙުަވނީސް އަހަރު ނު  18ެއ ކުއްޖާއަށް  ފަސޭހައިން ސަލާމަތްވެވޭ.

 އަނެއްާކވެސް އެ  ،ުކދީން ހައްޔަރަށް ގެންގޮސް ޫދކޮށްލުމުން އެ ،. އެހެންކަމުންގޮތުން ވަގުތު ހުރި ގާނޫނުތައް މި

އަދި އެ ިވޔަފާރީަގއި  .ގެންދަނީ ހަމަ މިދެންނެވި ފަދަ ޑްރަގު ޑީލަރުންނާޖާއިޒު ބޭނުންތަކުަގިއ ބޭނުންކުރަމުންކުދިން 

ދާންޖެހެނީ ކަންމަތީގައި ހިންގޭ ޑްރަުގ ވެސް  މާރާމާރީއަށް .ންގުރޫޕު ހަދައިގެން އުޅޭ ބޮޑެތި ނޫނީ މާރާމާރީގައި

. ުކގެ ސަބަބުންމައްސަލަތަ ވިޔަފާރި ޖަގަހަަތކުން ބޭނުންކުރެވޭ ކުޑަކުދީން ބޭނުންކުުރމުގެ ތެރޭަގއި ހިނގާ ގުރޫޕު 

 ހަމައަށް ންނާމު ކަމެއް. އަދި މިހާރު ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންމިއީ ވަރަށް މުހި .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

، ވުޖޫދަށް ގެނެސް ،ފޮނުވިފައިވާ ދެ ގާނޫނު، ެދ ބިލު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ގާނޫނެއްގެ ގޮުތަގއި ފާސްކޮށް

ށް ބޭނުންތެރި ރަނގަޅު ޢަދީންނަކީ މުޖުަތމަކު ، އެގައުުމގެ މުސްތަޤްބަލު ހިމާޔަތްކޮށް މި  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރީން

މިއަުދ މި މަޖިލީހުން އަދި އަދުގެ ސަރުކާރުން ަނގާންޖެހޭ ޒިންމާއެްއ ކަުމގަިއ  ެއއީ ބަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ހެދުމަކީ ކުދި

ދުކޮްށ ވުޖޫ ،ބިލުތައް ާގނޫނަކަށް ހަދައިމި  ،މި ާގނޫނުތައް ވީ އެންމެ ައވަހަަކށް ފާސްކޮށް ،އެހެންކަމުން ދެކެން.

 މަށްދިނުއިހަމައަށް ފޮނުވަ މަޖިލީހާ ތައްޓީއިން މި ބިލުހަމައަށް ކޮމި އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާން މިކަން

 ދެއްވި ފުރުސަތަށް ޝުކުރިއްާޔ. އެދެން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީހޮޅުދޫ ދާއި

 ަތކާ ޤުއްޙަކުޑަކުދިްނގެ  ަގއި ދިވެހި ސަުރކާރުން ވަނީ 1990އޯގަްސޓު  20، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

އިްއޒަތްތެިރ . ފަށާފަވަނީ  ހަދާ ތަސްދީގުކުރަންޢާަގއި މި މު 1991ރީ ވަފެބުރު 11. އަދި ހަދާގައި ސޮއިކޮށްފަޢާބެހޭ މު

ކުޑަކުދިްނގެ  ވެސް ގިަނ ކުޑަކުދިންތަަކކެްއ ކުުށގެ ވެށީަގއި ތާިށވެ، މިއަދު ކީޔަިހތާމަ ،އެހެންނަމަވެސް .ރައީސް

ތަްއ ޤުއްޙަހި ސަރުކާރުން ކުޑަކުދިންގެ ވެސް މިއަދު ވަރަްށ އުފާކުރަން، ދިވެ އަޅުގަނޑު ތަކެއް ގެއްލެމުންދާކަން.ޤުއްޙަ

ައޅުގަނޑު ެއދެން މި ރިޕޯޓުގައި މިހިރަ . މި މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވާފައިވާތީ ގާނޫނެއް 2 ބެހޭ މިރައްކާތެރިކުރު

މި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް  ދިއުން.ގާނޫނަށް އަވަހަށް ފާސްވެގެންދެ މި  އަދި ،ޔަތްކޮށް ޢާރި ކަށްކަންތައްތަ
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މެން ބޮޑެތި ދިއުުމގައި ައޅުގަނޑުތައް ެގއްިލގެންޤުއްޙަްނގެ ުކޑަކުދި .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.

އިްނވޯލްވްމަންޓްތަެކއް މިކަމުގަިއ މީހުންގެ ވަރަށް ބައިވަރު އިހުމާލުތައް އެބަހުރި. އަޅުގަނުޑމެންގެ ވަރަށް ބައިވަރު 

ވެސް ވަަރްށ  ސަރުކާރަށް އިތައް ރައްކާތެިރކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްަތކުގަ ޤު އްޙަ. ކުޑަކުދިްނގެ އެބަހުރި

ުކޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ ، . ުކޑަކުދިްނގެ ހިޔާާއއިވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުްނތައް އެބަހުރި ޖެހުންތައް އެބަުހރި.ބައިވަރު ގޮން

 ،އެހެންނަމަވެސް ުއލެއް ނެތް.ހައެންމެ ރައްކާތެރި މާ ،ވެސް ެއކުދީންނަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ މިފަދަ ތަންތަނުގައި

ކުާރ  ިއމުކޮށްދީ، ކުޑަކުދިންޤާއުލެއް ޙަދިންނަށް ރައްކާތެރި މާކު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ އެ

ކުދިން ބޮޑެިތ  އެ ،އެކީަގއި އުެޅވޭނެ ގޮތްަތކެްއ ހަދައި ކުަޑކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާިއ އަމާންަކމާ ،ކުށްތަކުން ދުރުކޮށް

. އަދިވެސް ދާހުރި ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހެދުންށް ފައިޢަނަށް ވެގެންދާއިރު މުޖުތަމަބޮޑެތި މީހުން، ވެގެން އަންަނއިރު

 . ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާޞަދެްއވި ފުރު ،އެއްފަހަރު މި ރިޕޯޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ިޒޔާދު. ވައިކަރަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 :ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެްއކެުވން

 އަޅުގަނޑުމެން މި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ ،ެވސް މި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ވެސް އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭތީ، ވަރަށް ދިގުކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު  ޑުއަުޅގަނ ބެލި މައްސަލައިަގއި

 ،އަޅުގަނޑުެމންނަށް މީގައި ލިބޭ އުފަލަކީ ހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާދެވުނީ. މަޝްވަރާކުރަމުން އައިސް މި މިކަމާ

ބިލު  ގެބެހޭ ބިލާއި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ކާތަޤުއްޙަކުޑަކުިދންގެ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ؛ޖުޑީޝަލް ޖަސްޓިސް

 އްލެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށްޙައެުކއެީކގައި މަޖިލީހަށް ައއުމަށް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ިމަކމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ 

ީތކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮ ،ބެހޭ ބިލު އަދި އޮތީ  ތަކާޤުއްޙަ މިހާރުވެސް ކުަޑކުދިންގެ  ،އެހެންނަމަވެސް ލިބިދާނެހެން.

ތަކެްއ ޙުލާޞްއި ލާގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށްޙަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. ކޮމިޓީ މަރުގަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް އަކޮށްއެންމެ ފުރިހަމަ

ުނވަަތ ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި ކުދިްނގެ  އެކްސްޕްޮލއިޓްކުރުން މީދުކުރަނީ. އެހެންވީމާ،އްގަނުޑ އުގެނެވިދާނެ ކަމަށް އަޅު 

 ބާތުގައި އަދަބެއް ކަނަޑއެޅިަފއިޤޫލްޢުނޫނުޤާ ،. މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި ުމވެފައްޖޭގަިއ ވަނީ އާނެގުން މިއަދު ރާއްމަންފާ

 މިކަން  ،އެހެންނަމަވެސް ކަންތަްއތަކަށް އަދަބު ކަނަޑއެޅިަފއިޭވ. އެހެން ގާނޫނުތަުކަގއި ކުަޑކުދިން ކުރާ ،ނެތަސް

މިކަމަށް ލިބޭ  ކަމުގައި ނެތުމަކީ  ބޭނުންކުރުމަކީ ކުށެއްކުޑަކުދިން ނާޖާއިޒު ގޮުތަގއި ،ސްޕެސިފިކަލީ މިކަން ؛ކުރުން

ކުާރ  ެއކަން ،ކުަޑުކދިންނަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ފުރިހަމަކޮށް ވަނީ ކުށުގެ ވެށި މި . މިއަދު ތެއްޞައިތުރު ފުރު

ާލ  ން ޭއގެތެރެއަށްއެކަމަށް ޓްރޭންކޮށްގެ ،ރަށްރަށުން ކުދިން ގެނެސްގެން ،ތައްޔާުރވެގެން  ށްޅަބޭފުޅުން ވަރަށް ރަނގަ
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 ނޑުގަ. އަޅު އްތައް އެބަހުރިހުއްޓުވުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަްނތަ މިަކން .ވެފަ ބޮޑު ވިޔަފާިރއަކަށް

 އޮތުމަކީ އަދަބު ކަނޑަނާޅާ ނެތް ކުރެވޭކަށް.އްލެއް ޙަބޫލުކުރަން ހަމައެކަިނ އަދަބެއް ކަނޑައަަޅިއގެން މިކަން ގަވެސް 

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަްއ  ،. ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެަބޖެހޭނުކުރަން ބޫލެއް ގަލެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު އްޙަ  ވެސް

ކުއްޖަކަށް  ކުރާނެ އެްއވެސް ަކމެއް ނެތް. މަދު ހާހުން ހާހުން ކުދިން ނުކުންނަނީ. ެވސް ކޮންމެ އަހަރަކު ނިންމާފައި

ނިންމާ ހުރިހާ  ސްކޫލު ންރަށު 3ގަނޑުެމން ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އަޅު ؛. ނެތް ކުދިންތު އޮތީޞަފުރު ލީމުގެޢުމަތީ ތަ

ތެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ޞަވަޒީާފގެ ފުރު ނެތް. ތިބީ މަގުމައްޗަށް. އިތުރު ގޮތެއް ކުދިން މިއަދު ދާންޖެހިފައި މި 

ޤްތިޞާދީ ހާލަތު އި ؛. އިކޮނޮމިކް ވަރަށްނޫން ތަނެއް ވެސް އަދިެވސް އޮތް ދެރަކަމުން ރިސޯޓެއް ދާއިރާއަކީ ނަސީބު

ބޫލެއް ގައްލެއް ައއިސްގެްނ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑު ޙަލަ ޖުމު ؛ކަެމއް އުޅެނީ. މިހުރިހާ ވަރަށް ދަށުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ މި

ނޑު މިދަްއކަނީ އަުޅގަ އިމުކުރެވިދާނެ ކަަމކަށް.ޤާށް އުެލއް އަުޅގަނޑުެމންނަޙަމާ ކުޑަކުދިންނަށް ރަނގަޅުނުކުރަން 

 ،ކުދިންނަށް ދެން އޮތީ ކުމެ މިސްކޫލު ނިންމާފައި ދެން ނު ،ކުދިން ބޮޑުވެ މި  ،ހަކަ. އެހެންނަމަވެސްކުޑަކުދިްނގެ ވާ

މީހުންނަށް ލިބުން. އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ މަގުމަތިން އެކަން ކޮށްދޭނެ މީހުން އެ މިހާރު ފެންނަން އޮތީ މަގުމަތި.

ތެއް ހޯދައިދެވޭނެ ޞަނިންމާ ކުދިންނަށް މި ނޫން ފުރު ސްކޫލު ވިސްނަން. މިކަމާ އިދުރާލަ އެބަޖެހޭ މިއަށްވުރެ މާ 

ނަގަނީ އަުޅގަނޑުމެން ތެރޭަގިއ  ފައިދާ މި ތިބުމުގެތިބޭ ފައި. ވަޒީފާ ނުލިބި މަގުމަތީގައި އެހެން ގިަނވެގޮތެއް ހޯދަން

 ިއޒު ފައިދާ ކުދިންގެ ނާޖާ އެ ުތގައިގޮ އިޒުމީހުންގެ ހަމަ ނާޖާ އެ ތިބޭ މިކަމަށް ހަމަ ވިސްނޭ ބޮޑެތި މީހުން.

 ،މަށްޓަކައި ހަުރކަށި ގާނޫނުތަކުގެ އިތުރުންމިކަން ހުއްޓުވު ގެންދަނީ.ވިޔަފާިރއެްއގެ ގޮުތގައި މިހާރު ކުރިއަށްނަގަިއގެން 

ެއކަން  ހަމައެކަނި ބޫުލކުރަން.ގަކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު  އަުޅގަނޑުމެން އެތައް ށްއަދި އިތުރަ

  ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ށްތަޞަޑަށް ދެއްވި ފުރުފާހަގަކޮށްލުމަށް އަޅުގަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާދުއްދީން ސްކޫުލގެ ޢިގުިޅވަަޑިއގެން  ތުގައި ދެްނމެ އަޅުގަނޑުމެންނާޞަފުރު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

. ދެން ބާ ދަންނަވަންޙަގެ މަޖިލީހަށް މަރުންދަރިވަރުންނަށާއި އަދި މުދައްރިސުންނަށް އަުޅގަނޑު ރައްޔިތު

 . ދަްއކަވާނީ ހިންނަވަުރ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދްވާހަކަފުޅު

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ،މެދު ތަފާތުކޮށް ސް ގޮތަކުން ުކޑަުކދިންނާްއވެިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

އެކުދިްނގެ ފުށުން ނާޖާއިޒު މަންފާތައް  ،ބައިވެރިކޮށް  ކަންތައްތަކުގަިއ ޢީއިޖްތިމާ ،އެކަީށގެންނުވާ އިޤްތިޞާދީ

ެގ ސީ އަސާނުާވނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުވެސް މަސަްއކަތްކޮްށގެން އެކަކު ހާސިލުކުރުމަށް ހަމަ
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ޑުމެން އަުޅގަނ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ، އިބާރާތުްނ ބަޔާންކޮށްފަިއވޭޙަގަިއ ވަރަށް ސަރީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(35

 ،ލާތަކުގައި އެކިެއކި ގޮްތގޮތުންޙަްނ ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުކުޑަކުދިްނގެ ހިޔާއިން ުކއްޖަުކ ގެއްލުނު މައްސަލަ ކޮމިޓީ

ފަރާތްތަކުގެ ދުލުން  ގެންދާެއކިއެކި ޒިންމާތައް އުފުއްަލވަުމން ،ކި ވުޒާރާތަާކއިިކއެން ދައުލަތުގެ އެފަހަރު މަތީ އެިކއެކި

 ،ވުރެ  ވޭތުވެިދޔަ ތާނަގއި ަދއުލަތަށް މި ހީމު، ަވރަށް ކަންބޮުޑވާ ވާހަކަެއއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.އަޅުގަނޑުމެން ައޑުއެ

 ،ކުދިން ަރއްކާތެރިކޮށް  އެ ،ކުދިންނަށް ހިމާޔަތްދީވުރެ މާލީ ގޮތުންާނއި އަިދ އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުްނ ކުޑަ ދައުލަތަށް

ކުދިްނ  އެލާ ކުދިންނަށް ކާއެތިކޮުޅ ދިއްކޮށްލާ، ނުއިއިލާަތކުން އަޅަ ޢާ އި،އެކުދިންނަށް ކާއެިތކޮޅު ދިްއކޮށްލަ

 ބާުރވެރިކަން މާ ގެަތކު. ގޭންގުަތކުންގެންދާ ގޭންގުކުރަމުންބޮޑޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮޕަރޭޓް  ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރުވެރިކަން މާ 

ވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި ުކޑަކުދިން ކުށުެގ  މީގެ މާނައަކީ، މީގެ މާނައަކީ މި ބޮޑޭ ދައުލަތަށްވުރެ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

ވެށިން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ކުޑަކުދިްނގެ ނާޖާއިޒު މަްނފާ ނެގުން ހުއްޓުވުމަށްަޓކައި ދައުލަތް އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ 

އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ބާރުވެރިކުެރވިފަެއްއ އް ނެތޭ. މިކަމުގެ ޒިންމާ ހަވާުލކުރެވިަފއިވާ ވުޒާރާަތއް ފައެ ބާރުވެރިކުުރވި

 ،ފައިސާ ކަނަޑއަަޅއިދީފައެއް  ،ކުެރވިފަެއއްވެސް ބަޖެޓު އެ ދާއިާރއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކުން ނެތޭ.

ށީަގިއ މަންފާ ކުށުގެ ވެ ުކޑަކުދިންގެ ނާޖާިއޒު ؛ށްޓަކައި ބޭނުންވާކުރުމަމަތަންތަނުގެ މަސައްަކތްތައް ފުރިހަ އަދި މި

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޭކޮށްދެވިފައެއް ނުވެ ނެގުން ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އޮނިގަނުޑ ފުރިހަމަ

ކުށުގެ ވެށިން ދިން އެީއ ކުޑަކު ؛ގައިޑްަލއިންސް ިއން ކަނޑައަޅުްއވާފަިއވާ ިރޔާދު. އދ ،ދިވެހިރާއްޖެއިން

އިްއޒަތްތެރި  ވަނަ އަހަރު 1990ބަރު ންޑިސެ 14މަލުކުރަން ފެށީ ޢަށް އިނަދުރުކުރުމަށްޓަކައި ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ގަިއޑްލަ

ނެގުން،  މަންފާތަކުގައި ުކޑަކުދިްނެގ ނާޖާއިޒު އަދި އަޅުގަނޑުމެންެގ ގާނޫނު .ވަނަ އަހަރު 2019. މިއީ ރައީސް

އޭެގ ދަށުްނ  ،ބާތްތަްއ ކަނޑަެއޅިޤޫޢު އިގެންޅަ ަކނޑައަ  ގޮތުަގއިއީ ވަކި ކުށެްއގެއެއެކްސްޕްޮލއިޓްކުރުން 

 އަދަބު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަދި ޤުއްޙަ ކަށް،ފަރާތަ ކުްށވެރިކުރަންޖެހޭ ،ޒިންމާދާރުކުރުވަންޖެހޭ ފަރާތްތައް

ށް ކަންބޮުޑވާންެޖހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ވަރަިމއީ  ދެވިފައެްއ ނުވޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ރާއްޖޭގައި އަދަބު މިހާތަނަށް މި

 މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެއްވި  ަވއިކަރަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ނައިބު، ތާއީދުކުރަން

ދިްނ ޑަކުކު ،އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް ނެތް ހަމަެއކަނި ގާޫނނެއް ހެދުމަކުން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ށް.ނުކުތާއަ

ދިްނގެ ނާޖާއިޒު މަންާފ ކުށުގެ ވެށީަގއި ނެގުމުން ކުދިން ސަލާމަތްކުރެވޭކަށް. އެކްސްޕްޮލއިޓްކުރުން ނުވަތަ ކުޑަކު

ިމ މަޖިލީހުން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް  ކަެމއް އެބައޮތް. މު ެއއްންމިކަމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހި

ޒިންމާެއްއ  ހުގެ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެދާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މަޖިލީޅިގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެ

މު އްއާ ،ކުުށގެ ވެށިްނ ސަލާމަތްކުރުމަށް ،ުކޑަކުދިން ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ،ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން، ިމ ދާއިރާއަށް

ކަމާއި ހިމާޔަތް ބޫރުވެފައިވާ ކުަޑކުދިންނަށް ރައްކާތެރިން މަޖުދަށް ހާލަތްތަކުގައި އުޅެ އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކަްށވުރެ 

 .ރުންބަޖެޓް ފޯރުކޮށްދިނުން، ކަށަވަުރކުކުރުން. ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބަޖެޓުފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މި މަޖިލީހުން ބަޖެޓު
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ދުލުެގ ޢަކުަޑކުދިންގެ އަދި  ،އާ ގާނޫނާއި ބެހޭ  ތަކާޤުއްޙަިއއްެޔ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކުަޑކުދިންެގ އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

މި ދެ ބިލު ވީާހވެސް ފުރިހަމައަކަށް ހުރިހާ  ،ދުލުގެ ބިލުޢަ ބެހޭ ގާނޫނާއި ުކޑަކުދިންގެ  ތަކާޤުއްޙަ ކުަޑކުދިންގެ  ؛ބިލު

 ެއކު ކުދިންގެ އަޑާ   ގޮެތއްަގއި ކުަޑކުދިންގެ ބަިއވެރިވުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެޞައްޚާ  އެންމެންގެ ބަިއވެރިވުން،

ތަށްޓަަކއި ވަރަށް ޞަެދްއވި ފުރު އެންމެ އަވަަހކަށް ފާސްކުުރން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވީ  ،ރާސާކޮށްއަޅުގަނޑުމެން ދި

  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން:އްވަރީ ާދއިރާގެ ޑުމަ

 އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތަގިއ ގެ މައްސަަލއަކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ުކޑަކުދިްނގެ ނާޖާއިުޒ މަންފާ ނެގުމު

ކޮމިީޓގެ  ވުމަށްޓަަކއިއްދެލެްއ ހޯއްޙަ މި މައްސަަލއަށް   މައްސަަލެއއް.ޢީމިއަދު ރާއްޖޭަގއި އޮތް ވަރަްށ ބޮޑު އިޖުތިމާ

ވެސް ވަރަށް ަރނގަޅު އަދި ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަެކއް ކަމަށް  ފަރާތުން ކުރައްވާފަިއވާ މަަސއްކަތްތަަކކީ

ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް   މައްސަލަތަކާއި މިކަން މިޢީރާއްޖޭގެ އިޖްިތމާ .ސްއިްއޒަތްެތރި ރައީ އަޅުގަނޑު ދެކެން.

މާލޭގެ ެގއެްއގައި ދަރިފުޅު ކިަޔވަން  ،އްޕަ ދަރިފުޅު ގޮވަިއގެން ބައްތެލީަގއި މާލެ އައިސްބިވާ ބަލޯ .ލާމެހިފަގުޅި

ލީމެއް ޢުަދރިފުޅަށް ރަނގަޅު ތަމީދުތަކެއް ކުރަމުން، އެ އް ބަހައްޓަނީ ވަރަށް ލޯތްބާއި އަދި ވަރަށް ގިނަ ފޮނި އު

އްޖާ މާލެއަށް ކު  އެ ،. އެހެންނަމަވެސްމީދުަގއިއްވެރި އު ުމގެ ަމތިދަރިފުަޅކީ ހަުރދަނާ ކުއްޖަކަށް ވާނެކަ އެ ،ފޯރުކޮށްދީ

 އެ ،ވަނީ ނަތީޖާއަކަށްއަޅާލުން ނުިލބުމުގެ ލޯތްބާއި ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ބެހެއްޓޭ ގޭެގ ސަބަބުން ނުވަތަ ގެއިން ލިެބންޖެހޭ 

ކުރަންޖެހޭ  ،ނިވުމާއިތުތައް ހަޞަ ެއކުަގއި ަވޒީފާގެ ފުރު. ހަމައެއާުގޅުން ކުއްޖާ ކަންމަތީަގއި އޮންަނ ގުރޫޕުތަކާ

މަސައްކަުތގެ ގޮތުން ގޭަގިއ އިންނަ މައިމީހާ ނުވަތަ ބައްޕަ ދަރިފުޅު ދޫކޮށްލާފައި މަސައްކަުތގެ މައިދާނަށް 

ދެން އެ  ،މީހަކަށް ދަރިުފޅު ދޫކޮށްލުމަށްފަހުަވގުެތއް ދަރިފުޅު ޭގގަިއ ބަހައްޓާަފއި ނުވަތަ ބޭރުގޮސް އެަތއް ނިކުމެގެން

އުލުެގ މަސަްއކަތްތައް ޙަ ގޮްތ ރަނގަޅަށް ނުބެލޭނެ ގޮތަަކށް އަުޅގަނޑުމެންެގ މުިޅ މާވާ ށް ވާނުދަރިފުޅަ

އަށް ަމއިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ުކއްޖާ އެ ،ކުއްޖާއަްށ ވާުނވާެއއް ނޭނގި ބައްޓަންކުރެވިަފއި އޮތުމަކީ އެ 

ވެސް ކަންމަތީގައި އޮންނަ  ުކއްޖާ  ޖާއެއްގެ ގޮތުން އެތީއަދި އޭގެ ނަ ،ޯއގާތެިރކަމުން މަހުރޫމްވެ ،ައޅާލުމާއި ،ލޯތްބާއި

އަްށ އްޖާކު  ދާއިރުގައި އެ ގުޅެން މަޖުބޫރުވާ ނުވަތަ ގުިޅގެންދާ ސަބަބެއް. އެސަބަބު މެދުވެރިެވގެން އެހެން ގުރޫޕުތަކާ

ޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކާ ނައޅުގަެއއީ ދޭ އަޅާލުމާއި ލޯތްބަީކ  ަތކުންނުވަތަ ގޭންގު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަންމަތީ ގުޫރޕުތަކުން

ގެ ތެރެއިްނ ކުދިންގެ ނާޖާިއޒު ފައިދާ ހިފެމުންދާން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކު  އެ ،ގުިޅގެން ދިއުމާއި ކުދިން ގޭްނގުތަކާ އެ
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އުުމގައި އޮތް ޤަިމއީ ައޅުގަނުޑމެންގެ މުޅި  .. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭކަމަށް އެއް ސަބަބު

. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ގުޅިަފއި އޮތް ވަަރށް ސީރިއަސް މައްސަަލއެއް  މަްއސަލަތަކާޢީ އިޖުތިމާވަރަށް ގިނަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގައި ރަނގަޅު މަސައްކަތްަތކެްއ  ،ތިބި އެތައް ބަޔަކު  ުޒވާނުންގެ ޮގތުގައި ވާން އިމުސްތަޤްބަލުގަ

ގޭްނގުތަކުން ެއ  ،ގުިޅގެން ތަކާ ވަީނ ގޭްނގުގޮސްަފއިލާކުެވގެން ެނތިގެންކުރަން ތިބި ހީާވގި އެތަްއ ފަހުލަވާނުންތަކެްއ ހަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި  ،ވަރަށް ބޮޑެތި .ކުދީންގެ ނާޖާއިޒު ަފއިދާ ބޮަޑށް ހިފުމުގެ ސަބަބުން

ކަްނތައްތަުކގެ ތެރެއަށް ުކޑަކުދީން މިނަލް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި ކްރި ،އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް

މިއީ ސީިރއަސް . މި ކަންތައްަތއް ވަރަްށ ބޮޑަްށ ވެދެގެން ށް ވަނީ މިެދންނެވި މައްސަލަތަުކގެ ތެެރއަގޮސްފައި ހުށަހެޅިގެން

ންެގ ގަނޑުމެއިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅު  ގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސްގޮުތަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފާހަގެ މައްސަލަެއއް

މައްސަލަތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު މި  ައޅުގަނޑުެމން އިޖުތިމާޢީ، އޮތް ގޮތުންނާއި  ޤައުމުގެ ހާލަތު މިހާރު މި

މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ވަަރށް ގިނަ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ވަރަށް ގިނަ 

ގޯިތގެދޮރުގެ  އިރުޚާއްޞަކޮށް މާލޭގައި ދިިރއުޅެމުންދާ ،ރާއްޖޭގައިމިއަދު  .ސިޔާސަތުތައް އެބަ ބަދަލުުކރަންޖެހޭ

ެވްސ އުޅެނީ ެއއްގޮަތކަށް އަދި އެ މަްއސަލަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި. މައްސަލައަކީ އިންތިހާއަށް ބޮުޑ މައްސަލަެއއް

 .އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑު ގެ ކުީލގެގޯތިގެދޮރު  .އަގުަތއް މައްޗަށް ގޮްސގެންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ނުކަތާ

އިންތިހާއަށް ބޮުޑވުމުގެ ސަަބބުން މީހުންނަށް ދިމާވާ މަްއސަލަތައް މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑެިތ 

 އަދި ،ކަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ހާލަތެއް ނެތް ގޮުތަގއި ދިރިއުޅެންޖެހޭއިރުޔަމައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުންާދ ކަމެއް. ދެމަފިރި

އެ ކަންކަުމގެ ތެރެއިން ނިކުމެފައި ހުިރ  ،ެރއަށް ކުޑަ ދަރިފުޅަކު ވަނީމާ ދެން ދިމާވާ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާއި އޭގެތެ

ދައްާކއިރު  މި މަްއސަލަތަކުގެ ވާހަކަ  މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް ޮބުޑ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން

އަދި މި ކަންކަމަކީ  .ބަހުސްުކރަން އިހޯދޭނެ ގޮތަކަށް މި ކަންކަމުގައި ވާހަކަަދއްކަ  އްޙައްލެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހ

 އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކެއް ުގޅި ލާމެހިފައި އޮތް ކަމަކަށް  ،ންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުންހަމައެކަނި ކުދި

 އި އެބަ ވިސްނައަުޅގަނޑުމެން ނެ ގޮތަކަށް ކުރެވޭައޅުގަނޑުމެން އެ މައްސަލަތަްއ ޙައްލު ،އެ ކަންތައްތަކަށް  ،ވާތީވެ 

 ލައިގެނެއްމިކަން ނިންމާ ސްމަތިންސަރފަ ފިކުރުކުރަންޖެހޭ. އެ ނޫން ގޮތަކަށް މަސަްއކަތްކޮްށގެންނެއް ހަމައެކަނި

، އެީކގައި އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާނެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެޭވނެ ކަމަކަށް. ހަމައެއާ ނުކުެރވޭ އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫެލއް

މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ތެޭރގައި  ،އަުޅގަނޑުމެްނގެ މައިންބަފައިްނގެ ޒިންމާާއއި  ،ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ އެބަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު

އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ވަކި ގޮތްތަކެއް ައޅުގަނޑުމެްނ  ދޭތެރޭގައި  ންނާވިހާލިެވގެންދާ ކުދިމިހެން ވިއްސި

 ހަމައަށް ދާއިުރ އާ 8، 7ގޮތެްއގައި ގްރޭްޑ  ޚާއްޞަ ،އަހަރު ވެގެންާދއިރު 7ހޭ. އުމުުރން ކަނަޑއަޅަންޖެއެބަ 

 އެ  ަގއިމައެއާެއކީހަ ،ންނަށް ބޭނުންވާ ލޯިބދިނުމާދިއެ ކު ،ން ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލްކުރުާމއިމައިންބަފައިން އެ ކުދި

އުލެްއ ޙަހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން އެ ުކދީންނަށް ރަނގަޅު މާހުރި މި ،އެކުަގއި ަވގުތު ހޭދަކުރެވޭނެ ގޮެތއް ވުާމއި ކުދީންނާ
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ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމައެކަނި ކޮންމެ ކަމެއް ުކރަންޖެހުނީމާ އަޅުގަނޑުމެން 

ޖެހެނީ ރަންބޮޑަށް އަޅުގަނުޑމެން މަސައްކަތްކު ތުާޅގަނޑު ދޫކޮްށލުމަށްވުރެ އެ މަްއސަލައިގެއެހެން ބަޔަކަށް 

ހޯދުމަށްޓަކައި  ބާވަތުގެ މައްސަލަަތއް ދެނެގަނެ އެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގައި ހުރި މި

އެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ެއ  ިއ،އްތަކެއްތޯ ބަލަކަންތަމައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަނީ ކޮން ޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަ

ކަމުަގިއ ދަން މަސައްކަތްކުރުން. އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތްމައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯ

ން ނަތީޖާެއއް ކޮްށގެތަކެއް ގުނަ މަސަްއަކތްމިދެންނެވި މައްސަލަތަކުެގ މައްޗަށް އަުޅގަނޑުމެން ގިނަ  ،ވިޔަސް ވެސް 

ގަނޑުމެންނަށް ެއަކށީގެންވާ ނަތީާޖއެއް ނެެރވޭނެ ިވއްޔާ އަޅު  ނެރެވޭނެ ގޮަތކަށް އަޅުގަނުޑމެން ޢަމަލުކޮށްގެން ނޫނީ

މައިންބަފައިްނގެ ފަާރތުން ދަރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ،މައިންބަފައިްނގެ އަާޅލުމާއި ،މައިންބަފައިްނގެ ޯލތްބާއި ކަމަކަށް.

މުަގިއ ންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެކަން ކޮށްދިނުޅަށް ލިބުމަކީ އެއީ ކުދިރަނގަ ތައްހަންކުރުންހޭ

ޖެހުމަކީ ދުރުގައި ުއޅެން ގިނަ ަވގުތުތައް ދަީރންނާ ގެއިންމައިންބަފއިންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި. މައިންބަފަ

އެްއގެ އަތްމައްޗަްށ ދޫކޮށްލުމަކީ ެވސް ދަރިންނަށް ތަފާތު ން އެހެން ބައަދި ހަމަެއއާެއކީަގއި އެ ކުދި. ބޮޑު މައްސަަލއެއް

ހުރިހާ  މި ،ލޯތްބާ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ައޅާލުމާއިގޮުތގެ މަތީްނ އެ ކުދިކުރާ ކަމެއް. މިދެންނެވި ނޭދެވޭ އަސަރުަތއް 

ދަނީ.  ގުިޅގެން މި އެހާހިސާބުން ފެށިގެން ގޭްނގުތަކާ .ކަމެއް ެގއްިލގެން ދިޔައިމާ ުކއްޖާ ކަންމައްޗަްށ ނިކުންނަނީ

ރަުމން އެބަދޭ. ކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ގޭންގުަތކުން އެ ކުދީންގެ ނާާޖއިޒު ަފއިދާ އިންތިހާއަށް ކު

  ކަން. މި އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ިތބި ސިޔާސީ މީހުންހަމަ ގޭްނގުތަްއ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ވެސް  ،އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް.  ކުރުން ވެސް މިއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށްގޭންގުަތކުގެ ބޭނުން ސިޔާސީ ފަރާތުން ކުރާ

އެީކަގއި  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މިހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ޙައްލުުކރުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ...އެއްގެ ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތަުކެގ ނަތީޖާކުރަންެޖހޭ. އެ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އަދި ންގެ ނާޖާއިޒު މަންފާ ނެގުން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުޑަކުދި`. ޝުކުރިްއޔާ 

 ފަާރތުން ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓަްށ ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ެއންޑް ޖެންޑަރ ށްސްޕްޮލއިޓްކުުރމައެކްން ކުޑަކުދި

ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،އްރިރުޤަ މުފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ައދި އެ ރިޕޯޓު ހުށަހަުޅއްވަމުްނ ކޮމިޓީގެ 

ގިނަ  ށް އަުޅަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މާހުށަހެުޅއްވުމަހުށަހެޅުއްވި  މޫދްޙްން މަހާމެންބަރު ޖީ
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ާދ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުން. އަިއސް މިހިރީކީ، ވާހަކަތަެކއް ދައްާކކަށް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޖަމާޢަތުގެ  ،ންނާއި ފަރާތުާޢއިލާގެ  ،ށް ސާފުކޮށް އެބައޮތްވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަތިރީސް ަފސްޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޅަފުރާ  އިންނާދައުލަުތގެ ފަާރތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާިއ ޚާއްޞަ ަރއްކާތެިރކަން ިލބުމަކީ ކުަޑކުދި ،ނާއިފަރާތުން

ޤައުމު  ދަމާ މިއަޅުަގނޑުމެން މާ ،ންެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީލިބިގެންވާ ޙައްޤެޭކ. އަޅުގަނޑުމެން ކުަޑކުދިކުދިންނަށް 

ޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރި ދޭތެރޭގަިއ އަ ންނާޓަންކުރަްނ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދުގެ ކުަޑކުދިބައް އޮންނާނެ ގޮތް

. މިއަދު ރާއްޖޭގައި މިހިރަ މައްސަލަތަކުގެ ޙަޤީޤީ މައްސަލައަީކ މާދަމާ ބައްޓަންވެގެންދާނީއަުޅގަނޑުމެންގެ ގޮތަކަށް 

 ންނާައޅުގަނުޑމެން ރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދި ،ނުލެވިއި އަޅަކަމަށްއަހަރު ކުރީގައި މި ކަން ށް، ތިރީހަކަށްކަވިއްސަ މީގެ 

ޔާތުގެ ކަންކަން އެްއވެްސ ޚަ .ދޭތެރޭގައި އިހުމާލުވުުމގެ ނަތީޖާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ރާއްޭޖގައި.  އި އެބަހުރިއަހަުރގެ ކުދިން ދަންޖެހިގެން މަުރވެފަ، ެއގާރަ ންުނގަެނވޭވަުރގެ ުކޑަކުދިއިވަރަކަށް ވިސްނަ

ން. މަސްތުވާތަކެީތގެ މައްސަލަިއެގ ވިހާފައި އެބަހުރި ޅަފުރާގެ ސްކޫލް އުމުރުގައި އުޅޭ ކުދި، ކުދިން ންކުޑަުކޑަކުދި

ކަމަކީ ޙަޤީޤަތެއް. ގޭންގު ކުށްަތއް  ން ބައިވެިރވާތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަކަށް ކުޑަކުދި

ްނ ހިމެނޭކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ުކޑަކުދިކުގެ ތެޭރގައި މާރާމާރީ ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަ، ަވޅިޖެހުމާއިމީހުން ގަޔަށް  ،ކުރުމާއި

 ؛ޤީޤަތެއް. މި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި މި ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފަދައިންޙަގަބޫލުކުރަންެޖހޭ ލަދުވެތިކަމާއެކީ 

ރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން މިކަްނ އެބަހުރި ސަރުކާ އިނޭގ ސަރުކާރުންވެސް އަޅުގަނޑަށް 

އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ ެއއްގޮތަށް އެ  .ކުރިއަށް ބައިވަރު ބިލުތަެކއްއްލުކުރުމަށްޓަަކއި ޙަ

ުޅގަނުޑ އަ ސް ްއޒަތްތެރި ރައީއޭގެތެެރއިން މިއަށް ަޙއްލެއް  ހޯދަިއދިނުމަށް. ހަމައެއާއެީކަގއި އި  ،ކަންކަން ައވަްސކޮށް

ނޫނުން ކުއްޖަކު ޮބޑުވީ ކަމަށް މި ކަނޑައަޅަީނ ގާ ،އަުޅގަނޑު ދެކެން ަގއިދައުލަތުގެ ިޒންމާއެއް ކަމު ،ފާހަގަކޮށްލަން

މި ހަދަނީ  އޯ ލެވަލް.އީ ސީ.އަހަރު ވީމަ. ާރއްޖޭަގއި ޖީ 18މަށް މި ކަނޑަައޅަނީ ުމކައްލަފެްއ ކަ .ވީމަ އަހަރު 18

އިންަސއްތަެއއް އޭަލވަލްާއ  ންގެ ނިސްބަތުން ުކޑައަހަުރގައި. ާރއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް އޯލެވަލް ހަދާ ކުދި ސޯޅަ އުމުރުން

 ؟އްތޯ ކީށް ނުދާ ކުދިން ދެން ކުރަނީލައޭލެވަ ފައިދާދޭތެރޭަގއި މި އޯެލވެލް ހަ އަހަުރވުމާ ރައަށާހިސާބަށް ދަނީ. 

 ޫނނުން ނެއްޓިފައި އޮންނަ ދެ ގާ ،އޮންނަ ނޑަށް އެ އުމުރުަގއިައޅުގަ ،ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހަމަ އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ  ކަމަށް އަހަރު ތެރޭގައި ަދއުލަތުގެ ެބލެހެއްޓުމުގެ ތެރޭަގއި ުކއްޖާ ހުންނަ

ގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮތު  ެރވޭތެރެއިްނ ނެއްޓިގެން މި ދާ ދެ އަހަރަކީ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުތެރޭގައި ކަމަށް. ޭއގެ

ތެރޭަގއި ނާޖާއިޒު ަފއިދާ  ގެ. މި މަރުޙަލާމަށްގޮތަށް ދިއުެއއީ ުކއްޖާ ރަނގަޅު ނޫން ޮގތް ،މަގުފަހިވެގެންދާ އުމުެރއް

ންގެ ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ކުދިންގެ ފަރާތުން ނަގާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކުދި

އި އުފަންވާ ކޮންމެ ރާއްޖޭގަ  މި ،އަންނައިުރގަިއ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސްޖިްސލޭޓިވް އެޖެންޑާ ސަރުކާުރގެ ލެ ،ގޮވާލަން

ތަޢުލީމީ  ،އަހަުރ ވަންދެން ދައުލަުތގެ ބެލެެހއްޓުމުގެ ތެޭރަގއި 18 ،ދެންފުދެންކުއްޖަކީ ވެްސ ބޮުޑވެ ތަަޞއްރުފު



96 

 

ކޮންމެވެސް ހުނަރެއް އުނގަންނައިދިނުމުެގ  ،ނަމަވާ ކަުމގައިޔަވާ އަދި އޭެލވަލްއާ ހިސާބަށް ނުކި ،ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި

މު ކަމެއް ކަމަށް. ންތެރެއިން ވެސް ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ގެންުގޅޭ ުކއްޖަކަށް ހެދުން އެއީ ވަރަށް މުހި

 ،ލު ެއއްކޮށް ނިދުމާުދވާ ،ުއޅުމާއިވަންދެން ރޭގަނޑު ހޭލާ އަހަރު  18ސްކޫލް ނިންމާފައި  އަހަރުން 16 ނަމަނޫންއެހެން

ވެެގްނ  އަހަރު 18ދޭ. އެހެންވީމާ، އޭނަ ބޮުޑވެގެން މަތީަގއި ުކއްޖާ އެބަނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން އާދަތައް އަަށގަތުން

ހިސާަބށް އަންނައިުރގަިއ އޭާނއަްށ ކޮށް ނުަވތަ ދިރިއުޅުމެއް ފަށާ  ވަޒީާފއަދާކުރާ ުނވަތަ ކޮންމެެވސް މަސައްކަެތއް

ޔާތުަގއި ަވރަށް މުހިންމު ދެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ނުރަނގަުޅ ހަ ގެއް މިދެންނެވި ކުއްޖާ ނގަޅު އަސަރުތަކެ ނުރަ

އްެލއް ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާުރގެ ޙައަސަރުތަެކއްގެ ތެެރއަށް ކުްއޖާ ދާން މަގުފަހިވޭ. އެހެްނވީމާ، މި ކަްނކަމަށް 

ނޫނުތައް ައވަސްކޮްށދެއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ެވްސ  ުގޅުންހުރި ޤާތެރޭގަިއ ހިމެނޭ މިކަމާެގ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 

ފަހަރު  އަދިވެސް ެއއްހަމަ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވީީތ މި  ،ގޮވާލަން. އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީ

ޝުކުުރ  ރިކަމާއެކީއެ ކޮިމޓީގެ މުގައްރިރަށް ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށާއި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  މިއަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.ހަމަ އަުޅގަނޑު ެވސް އަދި ދަންނަވަން. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ނަސީމް އަޙްމަދު މީކާއީލު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަސީމް އަޙްމަދު މީކާއީލު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ކަމަށްަޓކަިއ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެްނޑް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް މި ިރޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވި

ހަދާގަިއ ޢާވާމީ މުގު ނަލްއައިބެހޭ ބަ ަތކާްނގެ ޙައްޤުކުދިޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ކުޑަ

އަހަރު ެއ  ށް ނަާވވީސްގަިއޑްަލއިނަ ދި ރިޔާދުއަހަރު ވެަފއިާވއިރު އަ ހަތާވީސްދިވެހިރާއްޖެއިން ޮސއިކުރިާތ 

 އެ މީހުންގެ ނާޖަިއޒު ކުރުން ޫނނިއްޔާއެކްސްޕްލޮއިޓް ން ކުެރއްިވތާ ވެފަިއވާއިުރ ވެްސ ކުަޑުކދިގުދީ ސްގަިއޑްލައިން ތަ

ކުށެއް ނޫނީ ގާވަކި  އީއެ ،ޤޫބާތެއް ކަނޑަެއޅިޢުމެދު ވަކި  އެކިއެކި ކުށްަތކަށް ައރައިގަތުުމގައި ކުރާ މީހުންނާން ނުބޭ

ކަެމއް  މެދު އިހުމާލުވެފައިވާ ދައުލަތް ކުޑަކުދީންނާ ނެތްކަމީ މުޅިހާތަނަށް ލިޔެފައިނޫނެްއގަިއ މިގާގޮތަށް އެްއވެސް 

 ވާހަކަ ޝަންގެ އެްކސްޕްލޮއިޓޭންގެ ުކޑަކުދި ،އެހެންނަމަވެސް .ތްތެރި ރައީސްއަުޅގަނޑު ދެކެން. އިްއޒަކަމަށް 

އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަްނ  ެވސް ކަމަށްއުފެދިގެން ައންނަ އަސާސީ ކަން ،ށް ވެސްކޯޒަދެކެވޭއިރު ޙަޤީޤަުތގައި ޭއގެ ރޫޓް

ރޭޓްކުރުުމގަިއ ޭގންގުތައް އޮޕަ ،ކުރައްަވއިފިމެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ފާހަގަތެރި އިްއޒަތްއެބަޖެހޭ. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ 

ކުެރެވމުންދާ މިންވަރު ޑިފެންސް އެކްސްޕްޮލއިޓްން ގޭްނގުތަުކން ކުށްތަކަށް އަރަިއގަތުމުަގއި ކުޑަކުދި .ްނގެ ދައުރުކުޑަކުދި

އިާރެގ ޑުްއވަރީ ދާމަ ،ައދި މިހާރުގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ،މިނިސްޓަރުކަން ކުރިން ކުަރްއވާފައި ހުންނެިވ ބޭފުޅެއް 



97 

 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ދެންމެ ފާހަގަކުރައްަވއިފި. އަދި އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކޮށް 

 .ނަވާނެހެންަވކިން މިކަްނ ސާފުކޮށް އެނގިަލއްވާނެ ބޭފުޅެއް ނުހުން ވުރެއެ ަމނިކުފާނަށް ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ބެހޭ  ރިޓީއާއުނޭޝަނަލް ސެކި. ވަރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިއޮންނައި ސިޔާސީ މީހުންގެ ދައުރު ޕަރޭޓްކުރުމުގަ އޮގޭންގުަތއް 

ގެންަދވާއިރު ވެްސ އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ެއ މަނިކުފާނަށް ވެްސ ދިރާސާކުރަްއވަމުންކަންކަން ޑިފެންސް މިނިސްްޓރީން 

 .އެ ފާހަގަކުެރްއވީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ލިބިވަަޑއިގެން ހުންނެވީމަހެން އެ ކަންކަން މިކަހަލަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް

ެއކިެއކި އެން.ޖީ.އޯަތކުެގ  ،ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ެއކިެއކި ސްޯޕޓްސް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ނަމުަގއި އިރުއިމިހާތަނަށް އަ

ން ރަކާތްތަކެއްކަން ައޅުގަނޑުމެހަ ގު ހަމަ ސީދާ ގޭންރަކާތްތަކަކީހަދާ ހިނގަމުން ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރކުެރވިގެން 

އެ ކަންކަުމގަިއ  ،އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް ާސފު. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަްނކަމަށް ފަންޑްކުރަން ތިއްބެވި މީހުންނާއި

 މި ނަށް އަބަދުވެސް ހެދި އަޅުަގނޑުމެން އޮންނަ ގުޅުމާ ފަރާތްތަކާއި ސިޔާސީ މީހުންނާއުުޅްއވާ  އެންމެ އިސްކޮށް

. އެހެންނަމަވެްސ، އޮްނނަނީ ވެފަ ގޮތަށް އް ން ވެަފއި އޮންނަ ޓެބޫ ވާހަަކއެވާހަކަައކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ނުދައްކާ

ނުާލ އިކުރުުމގެ ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކާއިުރގަިއ މި ކަމަށް އަިލއަުޅވައެކްސްޕްޮލއިޓްން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުަޑކުދި

ނަލް ޖަސްޓިސް ުޖވެ .ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސްނަކަށް މި ކަެމްއ ދުވަހަކު ވެްސ ޙައްެލއް ުނކުރެވޭނެހެން. އަޅުގަނޑުމެން

ން ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުޑަކުދި އަހަރާ  12އަހަރާއި  11އެންމެ  ،ގޮތުަގއި ހިސާބުތަކުްނ ފާހަގަކުރާގެ ތަފާސްޔުނިޓު

 އަދި  .އެހާވެސް ގިނަ، ކުަރން ނޭނގޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްދުއަދަ އިގުނަ ،ކުށްތަކުަގއި ބަިއވެރިކޮށްފަިއާވ އަދަދު

އެ  ިއ،މިންވަރާކުެރވޭ އެކްސްްޕލޮއިޓް ންގޮެތްއގައި ތޫނު ހަިތޔާރާ ގުޅޭ ކުށްތަކަށް އަރަިއަގންނައިރު އެ ކުދި ޚާއްޞަ

ވެސް ނާރާހާ އެ ކަންތައް ބޮޑުވެަފއިކަްނ  ގެންގުޅޭ މިންވަރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުެމން ހިތަށްން ކުދި

ޯއގަނަިއޒްްޑ  ؛ގޭންގު އެހެންަކމުން، ސާފުވޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހިސާބުތަކުން އެބަ ތަފާސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ފުރަތަމައިނުން  ،ހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނ ދައްކާއިރު ކުރާ ވާސްޕްޮލއިޓް އެކްން ކްރައިމްތަުކގައި ގޭްނގުތަކުްނ ކުޑަކުދި

ބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގޭންގުތަްއ އޮޕަރޭޓުކުރުން ހުއްޓުވަން އެ  ،ވާ ކަމަކީ ނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެހިފައިޅުގައަ

 ކޮންކޮން ،އްަގއިހިސާބުތަކެ ކޮންކޮން، ށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އިނގޭ ޮކންކޮން ބައެއްއަޅުގަނޑުމެންނަ

ސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެ އިރުއި އެެހންނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އަ .ރަކާތްތަކެއްކަން މިއީހަހިްނގާ އްދުތަކެްއގައި ހަސަރަ

ކަމީ އަުޅގަނޑުމެްނ ހަކަ މިހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއގަިއ ދެްއކިފައިނުވާ މި ކަންކަމުގެ ވާ ،ލެްއ ނުހޯދިމި ކަންކަމަށް ޙައް

އަދި ދައުލަތުެގ  ،މެދު އަޅުގަނޑުމެން ވެފަިއވާ އިހުމާލެއް ކަމަށް ންނާައޅުގަނޑުމެން ކުޑަކުދި ،ޗަށްއެންމެންގެ މައް

 ްނގެ ރަްއކާތެރިކަމާ ޑު ދެކެން. އަދި ކުިރއަށް އޮތް ތަނުަގއި ކުޑަކުދިފަރާތުން ވެސް ވެފަިއވާ އިހުމާލެއް ކަމަށް އަުޅގަނ

އަދި ެއއަްށ  ،ބަހުސްކުރެިވގެން ،ނޫނު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންގާ ލް ޖަސްޓިސްންެގ ޖުވެނަކުދި ނޫނުތަކާިއ އެ ގާގުޅޭ 

އިޞްލާޙުތައް ގެެނވޭނެ ކަމަށް ނެ ގޮތަށް ޙައްލު އަންނާ ަތކަށްޫރޓު ޯކޒް ؛ހުށަހެިޅގެންދާިއރު މި ކަންކަމަށް ތައްއިޞްލާޙު

މި ކަންކަމަށް ަޙއްލު  .ލަން ބޭުނންައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށް ،އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ައދި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް
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ވިކް އެިޑއުކޭޝަނަީކ ސި .ގެނައުމަށްޓަަކއި ސްކޫލް ަކރިކިއުލަމް ވެސް އަުޅގަނުޑމެން އެބަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

ތަކުގައި އެ ކަންކަމާ ުގޅުންހުރި މޮޑިއުލްތަކަކީ ެއ ރީ އެްއޗެްއގެ ގޮތަްށ އަދި އެެވއަރނަސް ޕްރޮްގރާމުސަކޮމްޕާ

ށް ން މުޖުތަމަޢައެ ކުދި ސަރީ އެްއޗެއް ގޮތަށް ހިމަނައިގެން ނޫިނއްޔާގެ ްސކޫލް ކަރްިކއުލަމްތަކުަގއި ކޮމްޕާއަޅުގަނޑުމެން

ސެންސިިޓްވ  ންގެ އެންމެތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުެރއްވިހެން އެ ުކދިުކރިންވެސް ިއްއޒަތް ިނއްޔާނޫ  ،އިރުނިކުންނަ

ލިބެންޖެހޭ  އަންނައިުރ އެ ކުދީންނަށް އަރތައްޔެ  ގެޕް  ަގއިއަހަރު  ސޯަޅސަތާރަައާޅއިރުަގއި ން ފުރައަށް އެ ކުދިއުމުރު

ގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ން ދާ ރޭޓު ބޮޑުވެމި ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އެ ކުދި ،ނަމައެެވއަރނަސް ނެތް ކަމަށް ވާ

ެއ  .ނަށް ކޮންމެވެސް ސްކޫލަާކ ގުޅޭ ޚަބަރެއް ފެނުނުވަރަށް ފަހުން ވެސް އަުޅގަނުޑމެން .ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނުޖެހިގެން ބައެއް ޕޭރަންޓުންތައް އެކަމާ ގުޭޅ ދެމުންދިޔައިރު އެކަާމ ހިތްހަމައިކިޔަ  ސްކޫލުން ޑްާރގް އެބިއުސް 

ހިތާމަކުރާ އަދި އެ ޕްޮރގްރާމް ވެްސ ެއ ސްކޫލުން ހުއްޓާލަންޖެހުނުކަމީ އަޅުގަނޑުމެން . ކޫލަށް ހުށަހެޅިޝަކުވާަތއް ސް

ދައުލަުތގެ ކަމާ ގުޅުންުހރި މުއައްސަސާަތކުން މި  ،ކަމެއް. އަދި މި ކަންކަމަކީ ހުރިހާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަާކއި

ްށ ވަރަ ،ގޮތަށް ރއެއްޓަ ތަނުގައި ވަރަށް އާޖެންުޓ މެކުިރއަށް އޮތް  ،ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުަކމެއް ދީގެން

 ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.އްސާސް މައްސަަލއެއް ގޮތަްށ ބަލަންޖެހޭ ޚަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ބްދުމެންބަރު ޢައިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމްޝަހީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންްޑ ގޮ ންެގ ނާޖާއިުޒ ފައިދާ ނެގުމާ ބެހޭޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުަޑކުދި

ުޅގަނޑު ހަމަ ބަލައިގަންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އެ ކޮމިޓީގެ ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން މި ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓު އަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ދެކެވެނީ  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންބަރުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަންއެންމެހައި މެ

އަުޅގަނޑުމެްނ  .އުޅޭ ވާހަކަ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ދަށްވެގެން  ،ގޯްސެވގެންން ކުޑަކުދި .ުގޅޭ ާވހަކަ ން ގޭްނގުތަކާކުޑަކުދި

 ބަިއ ސްޓޭޖަކުން އެ ،ގޮުތގައި ސްޓޭަޖކުން އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ .ޖެހެނީިހސާބަށް ދާން ވިސްނާލަންވީ ކީްއވެތޯ އެ

ވަރަށް ފުންކޮށް އެބަ އަޅުގަނޑަށް މީތި ބޮޑަށް ސިފަކުރެވޭ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުެމން  ކުދިން. ދަނީ  ހިސާބަށް މި

ަދއްާކއިރުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ  ވާހަކަ ބިނާކުރާއަުޅގަނޑުމެން ގަނޑުމެްނގެ ދަރީންގެ މުސްތަޤުބަލު އަޅު  ،ވިސްނަންޖެހޭ

އުލަކަށް އެބަ ވާްނޖެހޭ. ޙަޤީޤަތަކީ އިއްޒަތްތެރި ޙަފުއްުދންތެރި މާ ،ޯއގާތެރި ިއ،އުަލކީ އަޅާލަޙަވަށަިއގެްނވާ މާ ކަމަކަށް

 ސިާޔސީ މައްސަލަެއއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖީލެއް ހަމަ ފަނާވެ ރައީސް، މި ދިމާވެގެންުއޅޭ މައްސަލައަކީ މިއީ

ޓަަކއި ދަނީ. ސިޔާީސ ބޭނުމަކަށް މަަސއްކަުތގެ ނަތީޖާ ޙަޤީޤަތަށް ެވސް މިއަދު ފެނިގެްނ މިނެތިކޮށްލަން ކޮށްފަިއވާ 
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މީހުންެގ  އެ އިކޮށްލަ. ނިކަމެތިއިލާތައް ިނކަމެތިކޮށްލީޢާރާއްޖޭގެ  އަދި މި ،ވެރިކަން ބަަޔކު ހިފަހައްޓަންެވގެން މިދިޔަ

ިއލާތައް ބިކަކޮށްލުުމގެ ނަތީޖާ ޢާ އި،ހަމަ ބަނދެލަ ބޭފުޅުން އެ  ިއ،ހަރު ވޯޓު ހޯދައައެއް  ން އަހަރަކު އަތުން ކޮންމެ ފަސް

އިލާަތއް ތިީބ ޢާއިލާތަކަށް ދިިރއުޅެވޭެނ ޮގތެއް ނެތް. ޢާއުޅެނީ. ެއ  ގޮްސގެން މިވެސް ިމއަދު ފެނިގެން ޙަޤީޤަތަށް

ކުރީ ލާތައް ހަމަ ނިކަމެތިއިޢާ ތޮޅެްނ ކުއްޖަކު އައިސްދާނެީތވެ، އިލާއަކުން ވެރިކަމާޢާ. އަދި ޭއެގއިން ކަމެތިވެފަނި

ޮބޑު  ޙަޤީޤަތަށް ވެސް ވަރަށް ،ރާއްޖޭަގއި ެދކެފިން ަގއި ވެރިކަްނކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކުން. އަުޅގަނޑުެމން މިތުގަސް

ކުޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން  ން.ކަންތަެކއް އަުޅގަނުޑމެން ދެކެފިތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅުުނ ވެރި

ދިޔަ އިުދވަސްތަުކގަިއ ހިނގަ  ދިޔަ މިދިޔަ އިއޭގެފަހުން ދެން ހިނގަ ،ޮސިއކުރުން ެއކަނި ޮސއިކުރިމުޢާހަދާއެއްގައި 

ެށއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ ބިކަކުރަްނ ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަން. ޙައްޤުތައް ކަަށވަރުކުރާކަ

އިލާަތްއ ޢާދިންގެ ކު ަޓކައި އެގަނޑުމެން ރަނގަޅުކުރުމަށްގޮތުަގިއ މި ކުަޑކުދިންގެ ކަންކަން ައޅު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ކުދިންނަށް  އިލާތަކެއް ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަދަންޖެހޭ. އަދި އެޢާ ހިތްހަމަޖެހުމުގައި އުޅޭ  އިއެއީ އުފަލާ

ޤީޤަތަްށ ޙަގެންދަނީ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ވާންޖެހޭ. ކުދިން މައިންބަފައިންެގ އަުތން ބީވެ ގެއިލާތަެކއްޢާ ލާ އިއަޅަ

 ބޮޑު އެއް ވީމަ. ކުދިން މަގުމައްޗަށް ދާންޖެހޭ އެންމެއިލާތައް ނިކަމެތިޢާފަހަރަށް އެ  އިލާަތއް، ގިނަޢާވެސް އެ 

އަދު ހަމަ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ފުއްދުންތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ސަބަބަކީ އެއީ. އަުޅގަނޑުެމން މި

. އިލާޢާ ރުވެރި ޚުފަ ،ގޮތަށް އިލާތަަކކީ އަުޅގަނޑުެމން އަބަދުވެސް މިދަންނަވާޢާމެްނގެ އިތުރުކުރަންވީ. އަުޅގަނޑު

 ައޅުަގނޑުމެން ބިނާކުރަންވީ މިއިލާ ޢާ ހަލާލު މަސައްކަތުްނ ތިމާގެ އަނބިދަރިން ޮގަވއިގެން އުެޅވޭ  ތިމާކުރާ

ގޮތުަގއި  ގެއިާލއެއް ޢާރިއުޅޭ ބޭފުޅުްނގެ އަމިއްލަ މަސަްއކަތުން ދި އިާލައކީ ވެސް އެޢާރާއްޖޭަގއި. ކޮންމެ 

ކުދިްނ  ޓަކައި ެވސް އެރަށްޚުވާ ފަޓަަކއި އިލާއަށްޢާ އެ ދަރިން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

ކުދިންނަށް މުސްތަޤުބަލު ހޯދޭނެ މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު އަބަުދވެްސ  މުސްތަޤުބަލު ހޯދާނެ. އެ

 .ނެއޮތް ޖީލު ރަނގަޅު ޖީލެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބިނާކުރެވޭމެންނަށް އަންނަން ައޅުގަނޑު ،ގަބޫލުކުރަނީ

 އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ުއއްމީދުަގިއ ލާކަށްުނވޭ. އަުޅގަނުޑމެން އަޅުގަނޑުމެންއިއަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު ކަނޑަ

 ގަުޅކުރެވޭނެ ކަްނކަން. ައޅުގަނުޑ ގަބޫުލކުރާމި ކަންަކމަކީ އަުޅގަނޑުމެން މަަސއްަކތްކުރީމާ ރަނ .ކުރަްނވީމަސައްކަތް

ެވގެންދާނެ. އަިދ  ާރއްޖޭަގއި ރަނަގޅު ދުޅަހެޮޔ ޖީލަކަށް ގޮތުަގއި އަންނަން އޮްތ ޖީލަކީ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި

 ،ނީދިމާވާ މައްސަލަތައް އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ބޮޑުތަނުން ޙައްލުކުެރވިގެންާދނެ. އަުޅގަނޑުމެން އެދެ ގަނޑުމެންނަށް މިއަޅު

އެކީަގއި އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު ޙަޤީޤަތަށް ވެސް ިމައދު އަޅުގަނޑުމެން އެކަިނވެރި  ކުޑަކުދިްނގެ ކަންކަން ަޙއްލުުކރުމާ

ޭބފުޅުންގެ ޙައްޤުަތއް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކަށަވަރުކުރެިވގެްނ  ބަ ދައްކަންޖެހޭ. އެމައިންގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުެމން އެ

އިލާތައް ރޫިޅގެންދިަޔއިމާ ކުދިން ޮގވަިއގެން ެއކަނިވެިރ ޢާއަންނަން އޮތީ. ަގނޑުމެންނަށް ައޅުމިއަށް އަސްލު ަޙއްލު 

ހަތަރު ކުދިން ގޮވަިއގެން އުޅޭ ތިން ،ނަށްއިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިއަދުވެސް ެއަކނިވެރި މައިން ؛މައިން އުޅޭ ހާލު
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ކަމެްއ  ަގއި ުއޅޭތީ. ކޮންެމވެސްެއއްކީްއވެގެންތޯ؟ ަވޒީފާ އެކަިނވެރި މައިންގެ ލާރި ނުލިބޭ. ނުލިެބނީމީހާއަށް އޭނައަށް 

ޖެހޭ ސަބަބެއް ކުަރންޖެހޭ އޭނަ. އެކަމަކު ަވޒީފާަގއި ުއޅުމަކީ ެއއީ އޭނައަށް އެ ލާރި ނުލިބެން އެބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ފަދަ ކަންކަން ނުކުރަން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. މި ކަމުގަިއ އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއް 

އެކަިނވެރި މައިްނގެ ަޙއްޤުތައް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން  ؛އަުޅގަނޑުމެން އެ ަޙްއޤު ،ކޮްށެގންއަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު

އެކުގައި އަދި ތަނަވަްސކަންމަތީ  އުމުގައި އުާފވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާޤަވެސް މި  އިާލތައްޢާކަށަވަރުކުރަން އެބަޖެހޭ. 

އަޅުގަނޑުމެން  ،އިމުކުރަންޖެހޭ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނުޑެގ ދުޢާއަކީޤާއެބަ އަުޅގަނުޑމެން އުެލއް ޙައުޅެވޭނެ މާ

އިލާތަކުން ދެން އަންނަ ޢާެއ  ،ތައް ވަުރގަދަވެ އިލާޢާ އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ،ވެސް މި މައްސަލަތައް ޙައްލުވެ  އެދެނީ

އުމަށް ޤައިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ،އްޔިތުން ވެސް ބަލަިއގަންނައަދި ރަކުރާ މަށް ފައިދާއުޤަޖީލުތަކަކީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި 

 ން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އުޚިދުމަތްކުރާނެ ދަރިންތަކެއް ލިބިގެންދި

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނުވަތަ ުކޑަކުދިން  މަްނފާ ނެގުންެއއީ ުކޑަކުދިންގެ ނާާޖއިޒު  ؛ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް

ގުޭޅ  އްލެއް ޯހދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާޙަ ވާީތ، މި ކަމަށް އެކްސްޮޕއިޓުކުރުން ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ މިންވަރަކަށް އިތުުރވެފައި

ށް ގޮތުގެ ރިޕޯޓަ ރައިޓްސް އެްނޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި އްސަލަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަންމަ

 ބަހުސްކޮށް މި ނިމުނީ. 

ޭވޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް ރކޮންޒަ ޑްވެޓްލޭން، 8.2ފަށަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  މިހާރު އަުޅގަނޑު މި -{8.2}

 .ގޮތުެގ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮށް ނިންމި ،ވަަނ އަހަރުެގ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު  2014 ގެމޮނިޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓު

ެދއްާވީނ އިމި ރިޕޯޓު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ M19/ML/2019/9 މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ރިޕޯުޓ ނަންބަރު

 .ނާޝިޒު ޙައްމަދުމު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ ،އްރިރުޤަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މު

 

 

  :ވާހަކަެދއްެކުވން މުޙައްމަދު ނާޝިޒުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވޭޝަްނ އެންްޑ ކޮރަްލ ރކޮްނޒަ ޑްވެޓްލޭން  ؛ވަނަ ރިޕޯޓު 9ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލިއްޔަުތ ކޮމިީޓގެ 

ޓުގައި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުެރވިފަިއވާ ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯ 2014 ގެރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓު

ގުޅިގެްނ  ގުޭޅ މަޢުލޫމާތު ހިންގުމާ އާން ހަރުމުދާ ރަޖިސްޓްރީގެ ދަށުފަންޑު އޮަޕރޭޝަން މެނުއަލް -1 ؛ކަންކަމަކީ

މަށް އޮތް ވާކަން ކަށަަވރުކުރަންޖެހޭ ކަކުެރވިފައި އަޕްޑޭޓުހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަރު ފިޒިކަލީ ފަ އަހަރަކު ދެ

 ނުވާ ޑޮލަރުގެ ހަރުމުދާ ރަޖިސްޓްރީގައި ެރކޯޑުކޮށްަފއި 21294، ނުވުން. ެއގޮތުންޮކށްފައި ެއކަންެއގޮތަށް  ،ނަމަވެސް

ކުެރވިފަިއވޭ. ނުވާކަން ފާހަގަހަރުމުދާ ހުރި ތަންތަން ހިމެނިފައި ފަރެންސް ނަންބަރާކަމަށާއި އަދި އެ ރަޖިސްޓްރީަގއި ރި
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ުކރެވިފައި ވަނީ ހަމައެކަިނ ރީ އަޕްޭޑޓުހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓް ،ޮއޑިޓު ރިޕޯުޓގައި ފާހަަގކުރެވިފަިއވާ ފަދައިން  -2

 ޭއެގފަހުން ގަތް އެއްވެސް މުދަލެއްގެ ހަރުމުދާ ރަޖިސްޓްރީ  ،ކަމަށާއި ވަނަ އަހަުރގެ ކުރީކޮުޅގައި ެއކަނ2014ި

 ،ޖިސްޓްީރ އޭގެ ފަުހގެ ަވގުތެްއަގއިމި ރަ ،ކަަމކީ ފާހަގަކުެރވިފަިއވާ އަނެއް އަށްކޮމިޓީ ދެންުނވޭ.  ކުެރވިފަެއއްއަޕްޑޭޓު

ޖެނެރަލުގެ  ާވކަން އޮޑިޓަރއިވަނަ އަަހރުގެ ތެރޭގައި އަްޕޑޭޓުކުެރވިފަ  2016 ޕްރީލުއެ 7 ؛ވަނަ އަހަރު 2016 އީއެ

ގުޅިގެން ކޮމިޓީން   އޮޑިުޓ ރިޕޯޓާވަނަ އަހަުރގެ 2014 ،އޮފީހުން ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވޭ. އެހެންކަމުން

ވަނަ އަހަރުެގ  2014ޑް ޮކރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓު ވެޓްލޭން ކޮންޒަވޭޝަން އެން -1 ؛ނިންމުމަކީނިންމި

އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ މައްސަލަތައް ކުރިަމގުަގއި ތަކުރާރުނުވާނޭ ގޮތަްށ އެކަން އިޞްލާޙުކުރަްއވަން 

 -2 ،ށް އެްނެގވުމަށާއިމަތީން ިއޞްލާޙުކުރެްއވުމަށް އެ މިިނސްޓްރީއަ ލަފާފުޅާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ ގެޓަރ ޖެނެރަލްއޮޑި

ްޕރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅިަފއިާވ  ،ގެންިދޔުމަށާއިދު ހާސިލުވާ ގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްޤްޞަމަ ގެޕްރޮޖެކްޓު

މުއްދަތަށް ޕްޮރޖެކްޓުގެ ކަންކަން ނިންމަން  ކަނޑައެޅިަފއިވާ  ،ރުމަށާއިމަަސއްަކތް ފުރިހަމަކުބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަްށގެންދަާވއިރު އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުެރވިފަިއާވ  ،ށާއި ލަފާއެރުވުމަ

އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން  -3 ،ނުިދނުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއަްށ އެންގުމަާށއިކަންތައްތަްއ ތަކުރާުރވިޔަ

ކުރަންޖެހެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ކުރުމުަގއި ަފއިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓު ތަްއާޔރުއޮޑިޓުކުރާ 

ވެަފއި އޮްތ  ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެަކއުންޓިންއަށް ރލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަ އެަކއުންޓިންގ ސްޓޭންަޑޑް ަފއިނޭންޝަ

 ތާނގައި އޮިޑޓުކުަރއްާވއިރު އަދި ކުރިއަށް އޮތް ،ދާ ހުރިކަން ފިޒިކަލީ ވެރިފައިކުުރމަށާއިހަރުމު ،ކަމުގައި ވިޔަސް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަށް އެްނގުމަށް  އި،ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ގަންނަ މުދާ ހުރިކަން ކަށަވަރުކުަރއްވަ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ  ،ޖެހެނީ ވަން މިދަންނަ ގެ އޮފީހަށް ދެންނެވުމަށެވެ. މިހެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މާލިއްޔަތު  އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް އެަކއުންޓަބަލްމުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގައި

ުޅަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް ކުެރވޭނީ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަރާބަރަށް ލިބިގެން. އެހެންވީމާ، އަ ެއކަން އަށްކޮމިޓީ

ހުރި ހުރިހާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެއް ވީ  ނުނިމި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީން  ،ޔަޤީންކަން އަރުވަން ބޭނުން

ެއކަމުަގިއ  ިއ،ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ބަލަ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުަވން ބޭނުން. އަދި އެނިްނމާނެ އިއެންމެ ައވަހަކަށް ބަލަ

ތެރި ރައީސަށް ވެސް އިްއޒަތް ފަރާތްތަކާ މެދު އެކައުންޓަބަލްކުެރވޭނެ ވާހަކަ އެ، ވާ ފަރާތްތަކެއް ވާަނމައިހުމާލު

ދެްއވުމަށް އިދަންނަވަން. ވީމާ، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަވަ 

އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓު 98ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 ރިއްޔާ. ހުށަހަޅަން. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރަން އެދިަވޑަިއގަންނަާވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ދަންަފޅީގަިއ ދެން ބާީކ އޮތީ އެްނމެ ަގނޑު ދަންނަވަން. މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމުން އަޅު 

ޖަހާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  9އަނެއްކާ  ރޭ ދެްއކެވޭނެ ވަރަށް ަވގުތު އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، މިވާހަކަފުޅު

 ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނުބަހުސްކުރެްއވުމަށް  ގަިޑއިރު ވަންދެން. ިމ ރިޕޯޓަށް 1ޖަލްސާއެއް ކުިރއަްށގެންދާނަން 

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ރިޕޯެޓއްތޯ އާދެ، މިއީ ކޮން ؛ވަނަ ރިޕޯޓު 9މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ކޮންޒަޭވޝަން އެންްޑ ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ  ޑްލަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެވޓްލޭންއިބަލަ މެންއަޅުގަނޑު

ހުރިހާ ކަންކަމާ  މި ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ މުރަކަ ފަުރތަކާއި ،ކުޅިަތކާއި  ،ާކއިރާއްޭޖެގ ޗަކަބިންތަ، 2014ޕްރޮޖެކްޓު 

މިލިއަން ޔޫ.އެްސ  3.5ަރއީްސ، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން  އިއްޒަތްތެރި ؛ލާމެހިފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދިރުންގުޅި

 ހެންނަމަވެސް، ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމުން އެ ވަނީ. އެފަިއސާ ަހވާލުކޮށްފައި  މިޑޮލަރު ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފަ. ިދވެހި ދައުލަތާ 

ވާުނވާ ތަެނއް . ނޭނގޭ ވާހަކަ ވެސް  ގޮތް  އޭގެ ެއސެޓުތަކަށް ވީ ނިމުނުއިރުަގއި އި މި ޕްރޮޖެކްޓު ހިނގަ ،ވިދާޅުވީ 

އަދި ާރއްޖޭގައި  ،ެއއްޮކުޅން މުޅި ދުނިޔޭަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުން .ނޭނގި ެގއްލިގެންދާ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޗަކަބިންތައް ހިމާޔަތްކުރާށޭ. ދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހިމާޔަތްކުރާށޭ. ގުކަްނކޮޅުތަުކގަިއ ގޮވަމުންދަނީ  ކިވެސް އެ

ިނޒާމު ހިމާޔަތްކުރާށޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ުގޅިފައިވާ މުޅި ިސސްޓަމް ލާއުޙަމާއެ ދޫނިސޫފާސޫފި 

ގޮތްގޮތަށް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ  އެކި އި،ފަސްއަޅަ  އި،ުކޅިތައް ިހއްކަ ދިޔަ ެވރިކަމުގައި އޭގެ ނިމި ،ފެނިގެންދިޔައީ

ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ  މުޅިހުިރހާ ގުޅިފަިއވާ  އަދި ެއއާ ،ފާތަާކއި ވައްކުށްޅަ  ،ތަންތަން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަކނޑޫފާތަކާއި

އޮތް ޖީލުގެ މުސްތަޤުބަލު.  ފަނިފަކުސައަށް ދަންދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ދިރުން. އަންނަން

ހަވާލުކުރަން  ނާދަރިންރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަުލގައި ސިފައިަގއި ގެ އެއް އަުޅގަނޑުމެްނ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ؛ދިވެހިރާއްޖެ

ލާފައި އިވަނީ ނައްތަ  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކުަރނީ. އެހެންނަމަވެސް، ފާއިުތިވ ވެރިކަމުަގއި އެތައް ބިލިއަްނ ދިރުމެއް

. ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަުދ ރާއްޖޭގެ ކަނޑޫފާތަްއ ވަނީ ހިއްކާފަ ،ރާއްޭޖގެ ކުޅިަތކާއި  ،ދިވެހިރާއްޖެއިން. ާރއްޖޭެގ ފަރުތަކާއި

ދެން ހުރި ތަނެއްަގއި އޮތިްއޔާ އޮތީ ޕްލާސްޓިކް. އަުޅގަނޑުމެން މި  ؛ޔަވައި ނެތް. ހުރިހާ ތަނެއް އޮތީއް ފިތަނެ

މިލިއަން ޔޫ.އެްސ ޑޮލަރު ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ.  3.5ދިވެިހ ދައުލަތަށް ބޭރުގެ ވޯލްޑް ބޭންކުން  ،ރިޕޯޓުގައި ދިވެހިާރއްޖެ

 ،މުޅި ދިރުން އި،ހިއްކަ  އި،އި ހިމާޔަތްކުރި ތަންތަނަށް ފަސްއަޅައިރުގަނިމުން އިއެހެންނަމަވެސް، އެ ޕްރޮޖެކްުޓ ހިންގަ

އޮތް މުސްތަޤުބަލަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް  އަންނަން ؛ލާފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުިޅ ދުނިޔެއިމުޅި ނިޒާމު ވަނީ ނައްތަ

ހިއްކަމުން. ސުވާލަީކ ދަނީ ނުކުެރވޭ އަުޅގަނޑުެމން މިކަންތައްތައް ނުހުއްޓައިިފއްޔާ އަިދވެސް ބަެއއް ތަންތަން  ގަބޫލެއް
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 އަހަރަށް  އަންނަވެސް ބަޖެޓުކުރެވިފައި އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު ލަފާކުރަން މި އަހަރު މި ،ދުނިޔޭގެ އެކި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން 

 ؛ުގޅޭ ދިރުންތައް މިއާ  ޑް،ުދއިސައްަތ މިލިއަނަްށވުރެ ގިނަ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ވެޓްލޭން  ވެސް

ނެްއތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަހައްޓަނީ؟ ރާއްޖޭގައި ނެތޭ މިހާރު ދޮންވެލި ފިނޮޅެއްހާ ހިސާބު ކިހި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގޮއްސި. މި  ހިޖުރަކޮށް ދުރަށް .މާލެ އަތޮޅުގައި ނެތްވެސް ހިޖުރަކޮށްފި.  ދޫނިތައް ތިބި  . ފިނޮޅުގައިނެތް ވެސް

އްސެއް ނާދޭ. . އެ އެއްޗެ ގައި ހިޖުރަކުރާ ދޫނިއްމޫސުމެވަިކ ކުޅިތަުކގައި ދިރިއުޅޭ ދޫނި ސޫފާސޫތްޕަކީ ރާއްޖެއަށް 

ނެތް  ގޮތެއް ހޯދޭނެ ގުޅިަފއި ހުންނަ މުޅި ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ދޫނިތައް ނެތިގޮއްސި. މަސްއައިން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނާ

ޕްރޮޖެކްޓަްށ  .ޔައީތިދިނެ ުރފިޔާ ސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހިފަންސާ އީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ްޕރޮޖެކްޓު މި

. އަންނަން އުމުެގ ހާލަތު. ފާއިތުވި ވެރިކަުމގަިއ ވަނީ އިހުމާުލވެފަޤަ މިއީ މި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ވީނުީވއެްއ ނޭނގޭ

ތާނގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ  . އެެހންވީމާ، ދެން އޮތްލާފައިރާއްޖޭގެ މުްސތަޤުބަލު ވަނީ ނަގަ އިއޮތް ޖީލުތަކާ

ދިރުންތައް  ތްޕާއިތަާކއި ފަރުތަކާއި އަިދ މުޅި ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސޫފާސޫޅިކު ގެދިވެހިރާްއޖޭ ،ލުވެސަމާ މިކަމަށް

ފުޑް ސެިކޔުރިޓީ ވެސް ައޅުގަނޑުމެްނ ؛ ގުޅިފަިއވާ ކާާނގެ ރައްކާތެިރކަން އާއެްއކޮށް މިއާއެހަމަ އަދި ސަލާމަތްކުރަން.

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ،ކަނޑަައޅަން އިވިސްނަ މަޖިލީހުން އްތަްއ ރަްއޔިތުންކަންތަ އިމުކުރުމަށް ނުވަތަ ިނޒާމަުކން އެޤާ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. 

 

 ން މު ން ނި
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާ ހޯމަ 2019ޯއގަސްޓު  19 ،ރޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެްއ އޮންނާނީ މި

 ޖަހާއިރު.  9ވަހުގެ ރޭ ދު

 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيملاعلا ب  ر هلل دحملاو

__________________ 




