
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާ ވަނަ 19ދައުރުގެ  ދެވަނަވަނަ އަހަރުގެ  2015

 

 

  2015 ސްޓުއޮގަ 4

 (ދުވަސް )އަންގާރަ

 

 

 

 

2015/18/42ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:40: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 24ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/19އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ޖަލްާސގެ ަޔއުމިްއޔާ.  5އަްށ،  2015/18/34އިން  2015/18/30ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާއަްށ ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި 11ވަނަ ޖަްލސާއިން  7ަވނަ ދައުރުގެ 2އަހަރުގެ  2015އެީއ، 

މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު، ެއއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ، ޔައުމިްއޔާތައް 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުުކރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4
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  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  9:30ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. ބޭްއވުމަށް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް  -4.1

ަގިއ  10:00. 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި ސަުރކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ  9:30. 2ކޮޓަރި 

ގަިއ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  11:30. 1އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގިއ ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީ،  2:00. މެންދުރުފަހު 3ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  11:30. 1ކޮޓަރި 

 .  1ޓަރި ކޮމިޓީ ކޮ

ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބައެއް ބަދަލުތައް. ސުލޫކު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  -4.2

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކެޔޮޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

ން އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ލިބުމުން،

ގައި އަންގާފަ.  2015ޮއަގސްޓު  3.އެްސއަކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ބްރާހީމް އިޢްލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަލާަމތުގެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ މުލަކު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އި

ނަޞީރުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ 

 ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން،

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގައި އަްނގާފަ.  2015އޮގަސްުޓ  3ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އިޢްލާންކުރަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ހިންނަވަރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

މަދުދީދީ ހަމަޖައްސަވަިއދެއްވުން އެިދވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. ެއ މުޙައް

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ލިޔުން ލިބުމުން،

ގައި އަންގާފަ.  2015ޮއަގސްޓު  3ނަށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުން

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 އިޢްލާންކުރަން.

  

 ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހު. 5
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 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

  ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 މެންބަރެއްގެ  5 ވާރު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަގެ ޑިރެކްޓަުރންގެ ބޯޑުަގއި މިހާމޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  -5.1

 2010/3ނޫނު ނަންބަރު ގާޓަަކއި  އްޔަންކުރެްއވުމަށްޢަ މެންބަރުން 5އެ ކޮމިޝަނަށް  ހަމަވާތީ،މުގެ މުއްދަތު މަޤާ

 ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތީ ގޮތުގެ  ގަިއވާ އްާދގެ )ބ(ވަނަ މާ 4ގެ (ނޫނުގާރީ ބެހޭ އިދާ ޓެކްސް ނެގުމާ)

ގެ މުއިމީ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވުުގޅޭ ދާ ެއ މައްސަލައާ  ކުރަްއވަިއ ގޮެތއް ނިންެމވުމަށްރާސާނަންފުޅުތަްއ ދި ފަިއވާ ފޮނުއްވާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވުމަށް އަީމންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. މައްސަލަ. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

މުގެ މުއްދަުތ މަޤާ މެންބަރެއްގެ 5 ރު ހިމެނޭގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯޑުަގއި މިހާވްސް އިންލަންޑް ެރވެިނއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑި

ނޫނު ނަންބަރު ގާޓަކަިއ،  ޢައްޔަންކުރެްއވުަމށް މެންބަރުން 5އެ ކޮމިޝަނަށް  ހަމަވާތީގެ ިނޔަލަށް  2ޮއގަސްުޓ  2015

އިޢުލާންކުރުމުން  ންމަތީ ގޮުތގެ ގައިވާ އްދާގެ )ބ(ވަަނ މާ 4ގެ (ނޫނުގާރީ ބެހޭ އިދާ ޓެްކސް ނެގުމާ) 2010/3

އެކަމަށް އިޖާބަދެްއވި ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް ފެްނނަ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ވަަނވަރު ތިރީަގއި 

އަލްފާޟިލް ޙަސަން  -2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފާއިޒު މުޙައްމަުދ، ލ. މާވަށް / އަސްރަފީހިޔާ  -1 މި ވަނީެއވެ. 

އަލްފާޟިާލ  -4އަލްފާޟިލާ ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުަސއިން، ހ. ނީލްވިލާ.  -3ވަޙީދު، ގދ. ތިނަދޫ / ކުދިމާގެ. 

ރްޑ.   -6އަލްފާޟިލް ފަސީޙް ޒާހިރު، ގއ. ދާންދޫ / ސީސަންގެ.  -5ޢާއިޝަތު ޢަޝާ ޢަލީ، ހ.އީސްްޓވާ

މަޖިލީހަށް  . ވީމާ، މި ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރައްޔިތުްނގެފެއަރދޫ / ޒެމަރަ ހީޒާ، ސ.ފާޠިމަތު ފަރް އަލްފާޟިލާ 

 ދެއްވުން އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމްވަޑައިގަންނަވާ ޮގތެއްގެ މަތީން ނިންމަވައިމަޖިލީހަށް ފެނި، ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވައި 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا ބްދު. ޚާދިމުކުމް. ޢ2015ަޖުލަިއ  29. 1436ޝައްވާލް  13ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.  މި

 ަގއިދާއްވަނަ މާ 3ގެ (ޫނނުގާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ިއސްލާދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2015/11ނޫނު ނަންބަރު ގާ -5.2

 ވަނަ ުދވަހު 2015ޖުަލއި  9ޔުނިވަރސިޓީ"  މީއްޖޭގެ އިސްލާ ން، "ދިވެހިރާމަތީ ގޮުތގެ ންކޮށްފަިއވާބަޔާ

 ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ގާގައި، އެ  ގެ )ށ(އްދާމާ ވަނަ  3ނޫނުގެ ގާ ކުރަްއވަިއ، އަދި އެ އިމުޤާ



4 

 

 އްޖޭގެ ދިވެހިރާ އް ދިރާސާތުލް ިއސްލާމިއްޔާ" "ކުއްިލޔަތު ހިނގަމުންދިޔަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔކޭަޝންގެ ދަށުން

 132 ީސގެނޫނުއަސާގެ ޤާރިއްޔާހޫއްޖޭގެ ޖުމްތީ، ދިވެހިރާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާ އަށް ބަދަލުވީމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާ

ކަތްތަކަްށ މަސައް  ރުގެ ދަށުން، އެ މިނިސްޓްރީގެއަށް ލިބިދޭ އިޚްިތޔާއިން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއްދާވަނަ މާ

އިީމ ގުޅޭ ދާ މައްސަލައާ ުކރައްަވއި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެސމައްސަލަ ދިރާ ަފއިވާގޮތުން ފޮނުއްވާގުޅޭ  ބަދަލުގެނައުމާ

މަޖިލީހަށް އިއްވައިެދްއވުމަށް  ލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުުމގެ މަްއސަ

 .އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: ދާރީއި

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ންކޮށްަފިއވާ ބަޔާ ަގއިއްދާވަނަ މާ 3ގެ (ނޫނުގާޔުިނވަރސިީޓގެ  މީއިސްލާދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2015/11ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ކުރައްަވއި، އަދި ެއ އިމުޤާ ވަނަ ދުވަހު 2015ޖުލައި  9ޔުނިވަރސިޓީ"  މީއްޖޭެގ އިސްލާ"ދިވެހިރާ ންމަތީ ގޮތުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަްނގެ  ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިންގާގަިއ، އެ  ގެ )ށ(އްދާ މާ ވަނަ  3ނޫނުގެ ގާ

 އަށް ބަދަުލވީ ީމ ޔުނިވަރިސޓީއިސްލާ އްޖޭގެދިވެހިރާ " އް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިްއޔާހިނގަމުންދިޔަ "ުކއްލިޔަތު ދަށުން

އިްނ އްދާވަނަ މާ 132 ީސގެނޫނުއަސާގެ ޤާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާީތ، ވާ ންކޮށްފައިކަމަށް ބަޔާ

 ސް މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގެނެއޮފް އެޑިުއކޭޝަންގެ  ސްޓްރީމިނިރުގެ ދަށުން، އަށް ލިބިޭދ އިޚްތިޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެކު މަނިކުފާނަށް އަރިސްކުރީމެވެ.  މަސަްއކަތްތަުކގެ ލިސްޓުގެ ކޮޕީ މި ސިޓީއާ އިއެ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއާ

ޔާމީން هللا . ޚާދިމުކުމް. ޢަބްދުލ2015ްޖުލައި  29. 1436ޝަްއވާލް  13ޤަބޫލުކުރެއްވުން ެއދެމެވެ.  އިޙްތިރާމް

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާމައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް  މި

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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 96/10ޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ގަމު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފައްޔާ -6.1

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ 

ލު މަޖިލީހަށް ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބި 14ވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ އަހަރުގެ  2015ަގއި ބޭްއުވނު،  2015ޖުލައި  20

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ގަމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

ނޑު މި ބިލު ކު ންފުނީގެ ގާނޫނަށް އިޞްާލޙެއްގެ ގޮުތގައި މި ހުށަހެޅީ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

މިހާރު ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއާވ ކުންފުނިތަކުެގ ތެރެއިން ޮބޑު އަދަެދއްެގ؛ އާދެ، ހަތަުރ ހާސް ފަސް ސަޭތކަެއއްހާ 

ނިތައް ުއވާލުމަށް ކުންފުންޏަކީ އެްއވެސް ވިޔަާފރީއެްއގެ މުޢާމަލާތެއް ނުކޮށް ހުރި ކުންފުނިތަކަކަށް ވެަފއި، މި ކުންފު

ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް  96ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް އެޅިފަިއާވތީ. އާދެ، އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ފަދައިން ކުންފުނީގެ ގާނޫނު 

އައުމާ ުގޅިގެން ވިޔަފާރި؛ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަްއ އިތުރުެވގެންދިއުމާ ެއުކ އެތައް ކުންފުންޏެއް ަވނީ 

ނަމަވެސް، އޭރު ކަންކަން ހުިރ ގޮތުން ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަ. އެހެން

ކަމެއް. އަދި ކުންފުނި މެއިންޓެއިންކުރުމަކީ ވެސް މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފަެއއް ނޫން އޮތީކީ. މިހެން މިކަން އޮއްވާ 

މިފަދަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުންފުންޏެއް ، ގާނޫނުތަކަށް އައި ބަދަލުތަާކއި، ޓެކްްސގެ ގާނޫނަށް ައއި ބަދަލާއި

ނަޑއެޅިފައި ގާނޫނުގެ ަދށުން. މީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ  ދެމިއޮތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ބައިަވރު ކަންކަމެއް ކުރުމަށް މި ަވނީ ކަ

މަލާތެއް ކަމަކީ، މި ދެންނެވި، ފަސޭހައިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި ުހރި ކުންފުނިތައް، އަދި އެްއެވސް ވިޔަފާރީގެ މުޢާ

ނުހިންގައި ހުރި ކުންފުނިތަކުން، އިދާރީ ކަންކަން ނުކުުރމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް އަަރއި މިހާރު އެ 

ކުންފުނިތައް ުއވާލުމަށް ވަރަްށ ބޮޑު ހުރަހެއް އެޅިފައި ވަނީ ޖޫރިމަނާތަކުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން އެ 

ނޑަށް އެނގިފަިއާވ ގޮުތގަިއ ވޭުތވެދިޔަ ދެތިން ސަރުކާރަކަށް ވެސް ިމކަމަށް ފަސޭހައިން ުއވާލެވެން ނެތު ުމން. އަުޅގަ

ނޑު މަަސްއކަތްކުރާ ދާއިާރއިން މިކަްނ  ޙައްލެއް ހޯދަން ބޭނުންވެަފއިާވ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް އެނގިަފއިވޭ. އަދި އަުޅގަ

ނުޑ އެދޭ ގޮތަ ކީ މި އިޞްލާޙު ގެނެވިއްޖެ ނަމަ، މިފަދަ ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ. މި އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ކުންފުނިތައް ުއވާލެިވ، މިފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ހިްއސާދާރުން ގޮތުަގއި ގާތްަގނޑަކަްށ ދިހަވަރަކަށް ހާސް މީހުންެގ 

އެ  ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮތް އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް ދަރަނިން ސަާލމަތްވެ، އަެނއްާކވެސް އިޤްިތޞާދީ ހަރަކާތަށް ނިކުތުމަށް

ނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭތީ. އަދި ހަމަެއއާެއްއކޮށް ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތައް  މީހުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ެވެގންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިާރގައި ހަަތރު ހާސް ފަސް ސަތޭކަެއްއހާ ކުންފުނި ބޭކާރު ގޮތުަގިއ ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ދިމާވާ 

ން ވެސް ސަރުކާރަށް އޭގެން ލުއިތަެކއް ެވގެންޮގސް، އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް އުނދަގޫތަާކއި އެ ހުރިހާ ކަމަކު
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ހުށަހަޅާ ފުކުރަން މި . އާދެ! އަުޅަގނޑު މާބޫލުކުރެވޭތީވެގެންދާނެ ކަމަށް ގަވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފަހި

ހުިރ ޢާމަލާތްތަކާ ގުިޅގެން އަރާފައި މަނާއަކީ ޓެކްްސއެްއ ނުދައްަކއިގެންނެްއ ނޫނީ އެހެން ފަދަ ވިޔަފާރީެގ މުޖޫރި

މިސާލަކަށް  ،ސަބަބުތަކާ ހެދި މި ދަންނަވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވްެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ޖޫރިމަނާއެއް މާފުކުރާ ވާހަކަ

 ގޮއްސަމުންގޮސް ައތްނުޖެހޭ ހިސާބަށް މަނާ އަރަހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ހުށަނާޅައި ޮއެވެގން ޖޫރިގާނޫނެްއގެ ދަށުން 

ނޑަައޅައި އެ ކުންފުނިތައް ުއވައި، ފުކުރުމަށްފަހުކުންފުނިތަކަށް އެފަދަ ޖޫރިމަނާތައް މާ ހުރި  އަދި ،ެލވޭެނ ގޮތެއް ކަ

ށުން ދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، އަށް ެއ ކުންފުނިތަްއ ުއވާުލމުގެ ބާރު ގާނޫނުގެ ދަރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް 

އަިދ  ،ވެމީގެން ފައިދާތަކެއް ދަލު ގެނެވިއްޖެއްޔާ ަވރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ބައަޅުަގނޑު ގަ

ެއއީ ލިބޭނެ ފައިސާެއއް ކަމަކަްށ ިވޔަސް  އިކަުމގަ ލިެޔވިަފއި އޮްތ ލިބެންވާ ފަިއސާެއއްރުކާރަށް ފޮތުަގއި ސަ

ރެިވގެްނޮގސް އިޤްތިޞާދީ މަަސއްކަތަްށ ވެސް އެ އުނިކު ފޮތުން ،އެކަމުން، އަޅުަގނެޑއް ގަބޫލެއް ުނކުރަން. އެހެންވީމާ

ނޑު މި ހުށަެހޅީ. ކުންފުނީގެ ގާނޫނަކީ ކަމަށް ގަ އިތުރު ކުިރއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ   96ބޫލުކުެރވޭތީ މި ިއޞްލާޙު އަުޅގަ

ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް މިހާހިސާބަށް އައިްސފައި އޮތް ގާނޫނެއް ނޫން.  ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައުަމށްފަހު އެއަށް މާ

ނޑުމެންގެ މިއަުދގެ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ޮބޑެިތ ބަދަލުތަކެއް ޙަޤީޤަުތގަިއ އެ ހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުޑ ގަކަމަށް އަޅު ގެންނަންޖެހޭ އެިކއެިކ  ކި ސަބަބުތަކަށް ަޓކައި ސަރުކާރުްނ؛ނަމަވެސް، އެ  .ބޫލުކުރަން މި ގާނޫނަށްގަ

މި ބަދަލަކީ ަވގުުތން ވަގުތަށް ެވސް މުހިއްމު  ،ނުވާތީން ހުށަހެޅިފައިންނަސަރުކާރުތަކަށް ވެސް މި ަބދަލުތައް ގެ

ވެސް  ވާތީ ައޅުަގނުޑ މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅީ. ވީމާ، މިކަމަށް ެއންމެހައި މެންބަރުން ބަދަލަކަށް

މީދުކުރަން ުއއް ބަދަލަކަށް ވާނެތީ އަޅުަގނޑު މި  ބަދަލު ގެނެއުމަކީ އިޤްތިޞާަދށް ރަނގަޅު ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވއި

 ވެސް މިައށް ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  އެންމެހައި ބޭފުޅުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިގަޑިިއރުގެ ބަހ3ުތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ޖުމުލަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ  1ށް ފައި ިމ ވަނީ. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަސް ކަ

ސިކުންތު.  40މިނެޓު  22ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ  20މިނެޓު  45އަށް މް.ޑީ.ޕީއެސިުކންތު.  41ނެޓު މި 30ގަޑި 

ައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީ 5ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ  18ނެޓު މި 10އަށް އެމް.ޑީ.އޭ 

ފަހު(  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްމިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 6ނަށް މެންބަރުން

 މަނިކަށް.ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ
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ށް ގަުމ ޭޖގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަދިވެހިރާއް) 96/10އްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. `. އާދެ! ޝުކުރި 

ނުޑ އިސްމާޢީލް މި ވަނީ މުހިއްމު އިޞްލާޙެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ދާއިރާގެ އް ހުށަހަޅުއްވާފައި އަުޅގަ

 ާވއިދުތަުކގެ ނުވަަތ ގަ  ،ބަެއއް ކަހަލަ ގާނޫނުތަުކގައި ިލޔެވި  ،ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ގަ

މަނާތަކާއި އަދި އެކި ަކހަލަ ކަންތައްތައް އެީއ ހަމަ މު ރައްޔިތުންނަށް ެއކިެއކި ޖޫރިއް ދަށުން އަޅުަގނޑުމެންެގ އާ 

ހުރިހާ އެންމެންގެ  ކަންތައްތައް. ގިނަ ފަހަރަށް ތްތަުކގެ ތެރެއިން ަހމަ އަބަދުގެ ހިނގަމުން ައންނައައިޖުރާ

އަދި ޚިދުމަތްދޭ ، ނަ ފަރާތާއި އެއީ ސަރުާކރުން ނަމަވެސް، ރައްޔިތުން ނަމަވެސްފަސޭހައަކަށް. ޚިދުމަތް ލިބިގަން

ފަރުވާކުަޑވުމުގެ ސަބަބުްނ  އި އްމު ރައްޔިތުންނާ އެުކަގއި މިހެން ހުންނަ ކަންތައްތަކުގަޖުމުލަ އާ ނުވަތަ މުޅި  ފާރަތާ

އާއި އަދި ްސ ބައިވަރު ޖޫރިމަނާނޭނގި ނަމަވެ ނުވަތަ ،ލިބޭ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑު. ދިުގ މުއްދަތަކަށް އެކަން އެނގިުހރެމެ

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަކުން ދަރަނިވެރިވާ ކަހަލަ ހިސާބަްށ އައުން އެއީ އެ ކަންަތއްަތއް ރަްއޔި

ވެސް ިމ  އިއިްއޔެގަ  ،. އެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެކަމެއް އިސިއްޔަތުން އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަުޅކޮށްދޭންޖެހޭމެންބަރުންގެ ހަ

 ،އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިންމަވައިދެއްވި ޤައުުމެގ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް

ލަ ގޮތެއްަގއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ެއްއގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ގާނޫނުަގއި މި އޮންނަ ބަެއއް ހަމަތަކުގެ ޖުމު

ފިުކ ަވއިލޭޝަން ނުވަަތ ެއއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުމުަގއި ޖެހޭ ެއކި މަްއސަލަތަާކ ތެރެއިން މަުގގެ ޓްރެ

އް ގެނެސްދެްއވި މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ގެން ވެފަިއވާ ބައެއް ަކހަލަ ޖޫރިމަނާތަކަށް ލުޔެގުޅި 

އްމު ރައްޔިަތކު ހަމަ މި ިއ އާމް.އެްސެއއްގެ ސިަފއިގަ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ިއއްެޔގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެްއގައި ެއސް.އެ

ނޑަށް އޭރުަގއި އެނިގފައެއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި މެން ބަރު މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ވާހަކަ ފޮނުއްވާަފއި އެބަ އޮތް. އަޅުގަ

ރޫޕުެގ ބައްދަުލވުމެްއ މެންޓްރީ ގްމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕާލިއް ނިންމުިއވާ ކަމެއް. އަދި މިީއ ވަިކ ގޮތެ ދާފަވައް

ނޑު މި ދަންނަވާއަދި ނުބޭއްވޭ. ނަމަވެސް އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ވި ލީ. އެއީ ނިންމާލަމުން ްސނުމަށް އަޅުގަ

ިމއަށްވުެރ  ،. އަދި މިއަށްވުރެ ވެސް ސާފުކޮށްކުަގއި މިދެންނެވީ ހަމަ ފެނޭމެގެނެސްދެްއވާފަިއވާ ބަެއއް ނުކުތާތަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ކަމުގައި މި ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި މި ވާަހކަ ގެެނވެންޖެހޭލުއިކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް އަުޅގަ

 ރަނގަޅު ފެްނވަރަކަށް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާޫނނަކީ އިތުރަށް އަދި ފަރުމާުކރެވި ؛ބެހޭ އަދި ަވޒީފާއާ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ގަ ގެންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް ޚާްއަޞ ، . އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ފަދައިންބޫލުކުެރވޭކަމަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅުުމގެ ގާނޫނާއްދު އިޤްތިޞާދީ ސަރަހަ އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ެގނެވޭ އިންޤިލާބީ ދުވަސްވަެރއް އަދި ވިޔަާފރި ކަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމު މި ދެކެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ އިންޤިލާބުގެ ާބނީ އަުދެގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ،މިއީ. އަުޅގަ

هللا ރި ދުވަސްަތއް ދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަުމގެ އެންމެ އުފާވެޔާމީން ޢަބްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަަރނަލް 

ދިއުން. މި މަޖިލީހަކީ މަލީ މަސަްއކަތްތައް ފެްނނަމުންއްާޔ. އަިދ ދިވެހިްނނަށް ދެން އޮތީ އެ ދުަވސްތަުކގެ ޢައިރާދަކުރެވި 

ނޑުމެން ޖިލީހެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ޤިހޯދައިދެވޭނެ މަދިވެހިންނަށް އެންމެ ގިނަ ތަރައްޤީ  ޔާދަުތގެ ދަށުގައި އަުޅގަ
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ނޑިވަޅެްއަގއި، މިދަނީ ކުރިއަށް. އެހެންވީމާ  ކޮށް މި ގާނޫނުގެ މި ނުކުތާތައް އެކަންޏަކު ނޫން.ޚާއްޞަ، މިފަދަ ދަ

ފެށިގެން  އިންސުރެ  96/10 ،ފަދައިން  ބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެންމެ ވިދާޅުވިއަޅުަގނޑު ގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ނެތި ޭއގެ ޒާުތަގއި ހިނގަމުންދާ ގާނޫނެއް 

ނޑުމެން  ގޮތަށް. ނަމަވެްސ ދުނިޔެ މިައދު ބަދަލުވެފައި އޮތް މިންވަާރއި އަދި ިދވެހިރާއްޖެ މި ހިާސބުން ފެށިގެން އަުޅގަ

އޭގެ ޒާުތގައި  ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ހިަޔލުގައި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ގާނޫނަށް ވެސް 

އަންނަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެނެސްދެއްވަން ޭބނުންފުޅުވި ނުކުތާަގއި، އަހަީރ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 75ރެ ފަސޭހަ ލުިއގޮެތއް ހޯދުމާއި، އަދި ޭއގެއިތުުރން އުވާލުމަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރެޭވ ގޮތަށް ވު

 100، ކުރުންއަދި ެއާއ ވިދިގެން މި މާފުގެނެވޭ ޖޫރިމަނާތައް މާފު އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުްނފުނިތައް އުވާލުމާިއ، އަށް

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ؛ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުޑމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން  ގޮުތގައި މި ނުކުތާތަކުގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މެންބަރުންގެ ިވސްނުމަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގަ 12:30މިއަދު  މެންބަރުން  އިގައި ޭބްއވޭ ަބއްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ

 ބަރަކަށް ރި މެންބަރުން ހަމަ އެ މެންގޮތްތަެކއް ނިިމގެންދާނެ. އާދެ! އިްއޒަތްތެ އި ގޮތަކަްށ މީގަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގިއ  މި އިޞްލާޙުތަކާފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް  މެދު ހަމަ ޚިޔާލުފުޅު ގެންގުޅުަމކީ އަުޅގަ

މާލިްއޔަުތ  1ަގއި  9:30ކޮށްލީ.  ވާތީ އެ ވާަހކަ ފަށަމުން ދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ކަމަކަށް ރަނގަޅު

 ،ްނނާތީވެ އެ ަބއްދަލުވުމަށް ިދއުމަށް ތައްޔާުރވުމަށް ައޅުަގނޑު ވެސް ވާހަކަ ކުުރކޮށްކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެްއ އޮ

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  . ޝުކުރިްއޔާދެމުން ވަިކވެލަންންޓްރީ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހުޅުހެްނވޭރުނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަ

 ށް.މަނިކަމޫސާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ނޑުމެން ދެކެން ނީ ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރުތައް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުން މި ފެންނަ  އަުޅގަ

މުޅި އެތި ގޮސް ެވގެން އަދި ެއަކން މާ ބޮޑަށް އެއްތަންަގނަޑކަށް .ފެނޭ ބޭނުންވާ ބައެއް ކަހަލަ މަންޒަރުތައް އެބަ

ނޑުމެން އެއް ެއއީ  ގެންދިޔަ ވާހަކައަބަދު ދައްކަމުންދިމާލަކަށް ދާތަން ވެސް ަހމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ ެފނޭ. އަުޅގަ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ެވސް. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް  17 ،ސް ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެ 16

އްޔިތުން ބޭނުްނާވ ޮބޑަށް ރަ ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކަށް ވުރެ  ވާނީ އަޅުަގނޑުމެންވެސް އަމާޒުކުެރވެން އަބަދު

ބައެއް ފަހަރަށް  ން ނިންމީމަކަމެއް ކުރަ ގޮތަީކ ސަރުކާރުން އެ އައިސް މި ވާދެން މިހާރަކަށް ކަމަށް.ކަންތައްތަުކގައި 
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 ލީމާ، ދޭތެޭރގަިއ ޮއންނަ ގުޅުމުެގ ސަބަބުން އިިދކޮޅު ޕާޓީ މެުދވެރިކޮށް ވެސް އެކަހަލަ ބިލެްއ ލަނީ. އިދިކޮޅު ޕާީޓއާ

ލާއިރަށް  ފަހަރެއްގައި ވެސް ެއއްެޗއް ހީނުކުރެްއުވން އެދެން. އެހެން . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުމިސާލަކަށް މި ދަންނަވަނީ

ބިލެްއ ނެތޭ؛ އެހެން ވިދާޅުވީމާ  ތިވަރުގެ އުާފވެރިތެދުވެ، ހާދަހާ ރަނގަޅު ބިލެކޭ، ރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ސަ

ދާކަން. އިއްޒަތްތެރި ރާއްޖޭގައި އެބަ އަަށަގންނަމުން ހަމަތަކެްއ މި އަޅުަގނޑަށް އެނގެނީ ޒިންާމދާރު ޑިމޮކްރެޓިކު

ނޑު ރައީސް މީ އުފާވެރި އެކު ވެސް ިމ  ބެރުދުންމާރި ތާޅަފިލީގެ ައޑާވަރަްށ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް.  ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑު  ބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ިމގޮަތށް ހިނގާކަން. ރަނގަޅު ެހޔޮ ފާލެއް ކަމަށް ދެކެނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  މިހާރު؟ ނު ކަންތައްަތއް ކޮަބިއހޭކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ާއއްމުކޮށް ެގންގުޅު ،ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަ

މަސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާއަށް ވަތް މުށިމިހާރު  ނުގައިތަ މި ،މަސް އައިނެއް ވަނަސްކަށް ވަރިހަމަ މުށިދާއިރާއަ

ނަޑކީ ރައްޔިތުން ވަަރށް ހިތާމަކުރޭ.  ނީވުނީމާވާތީ އެކަހަލަ އަޑުަތއް  ކަމަށް އައިުނގެ ކަށި ތަންކޮޅެއް ގިނަ  އަޅުގަ

ިމއަދު  ވެސް ވޭ. ކަމަށް އުޅޭ އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްދުންމަތީގެ މެންބަރުއްދުންމަްއޗަށް ަދތުރުކޮށްއާއްމުކޮށް ހަ

 .ލައިނެއް އަޅާފަ ނާިސންގާ ފާޚާއޮެވއޭ ބޮޑު އެބަ އިގަބުނޭ ސަރުކާރުން މިތާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެބަ މައްޗަށް ދާހައްދުން

ނޑު އިްއޒަތްތެިރ  ކޮޅުަތއް ގުާޅލަދޭން ހަމަ ނޫޅެއޭވެގެން އެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ީމގެ މަދިރި ގިނަ އެކަކު ެވސް. އަުޅގަ

ނުޑ އި ޚިދުމަތްުކރީގަ އިއަދި އެ ާދއިރާގަ  ިއ،އެީކގަ ރާތުންނާމެންބަރުންގެ ފަ ކުރި މީެހއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

މި އަތިރިއަށް ގޮސް ށް މި މީހުްނނަ، ބަދަހި ގުޅުުމގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭއޮތް  މިހާުރ މި ،ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން

ހޮޅީގެ ަކންތައް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އެ އޮތް ފާޚާނާ އިއަޅާފަ  އިދާއިާރގަ ގޮތަކަށް ގަމު ހަމަޖެހޭނެކަންތައްތައް 

ނޑަށް އެމިހެން  ކަމެކޭ. ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަކީ އެދޭ ނގޭ އަޅުަގނޑަށް މީގެ ުސވާލެްއ ދަންނަވާއިރު ހަމަ އަޅުގަ

ގުޅިެގްނ  ންޏެއް ހުއްޓުނަސް އަދި މިކަމާދޯ ގޮތުން، ބެހޭ އްިވއްޔާ ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއާދަކުރެ އިރާ .ކުރިމަތިވެދާނެ

ނުޑގެ ާދއިާރގެ މި ހުރިހާ ކަމަކާ ، ވިަޔސްބޮޑު  ބަހެއްގެ ިޓކެޓް އަގު  ފަރާތުން  ބެހޭ ލިޔެކިޔުްނ ބަރާބަރަށް ައުޅގަ

ނޑު އެތާ  ރު ދާއިރާައށް އަރައިފަހަ ެއއް ގެންދާަކން ދަންނަވާލަން. ކޮންމެ ދުވަހަކުއަޅުަގނޑު ފޮނުވަމުން  އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ އިނގޭތޯ އިދެކޮޅަށް ނުދުވިކަމުގަ  މީ ދެވަނަ ބިލެއް މި ދައުރު  ،ވިޔަްސ. ދެން އަޅުގަ

ޒަތްތެރި ތަނަށް އައި. ެއއީ ީމެގ ކުރީ ދުވަހު ިއއް ފަށަިއގެން ރަނގަޅަށް ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގިއ މި ފެށުނީއްސުރެ

، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ޒިްނމާދާރުކޮށް ކުރެވެން ޮއްއވާ އްވި ކާބޯތަކެީތގެ މަްއސަލައާ.މެންބަރު ނާޝިދު ހުށަހެޅު

އެކަންކަން ވެސް  އި ނިކުތީމާއެކަނި ތިން މީހެއްގެ ޖަުލ ބަންދުން ސަލާމަތްވުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އަުރވާޖަހާފަހަމަ

 ތަނަށް ވަޑަިއގަންނަަވއި މި ިއ،ދަްއކާފަ .ަދއްކަނީ ވަރަށް ގޯްސކޮށްެއއްޮކޅުން ވާހަކަ. ކޮށްދެްއވާ ރައީސް ޔާމީން އެބަ

ތޯއޭ؟ ެދން އޮންނާނީ ކިހިނެއް ދާިއރު އިދިކޮޅު ޕާީޓގެ ހާލުބިލުތައް ހުށަހަޅަމުން ދެބައި މީހުން ގުޅިގެން ީރްއޗަށް

ނަޑކީ އަބަުދވެްސ އިދިކޮޅު ޕާީޓއަށް ހުންނައަޅު  .އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން  ގަ

 .ުއޅުނަސް އަޅުަގނޑު ހުންނާނީ އިދިކޮޅަށް. ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ކޮންމެ މީހަކު ދެއްކިޔަސްމީހެއް. އެއްކޮޅަށް ބަހައްޓަން 
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ނޑު ކުރިއަށް މުްސތަޤުބަލުގައި ވިސްނާއިުރގަ ،މިހާރު އެކަން އޮިޅގެން އުޅޭީތވެ ނޑަށް މިއަ އި އަުޅގަ ދު ރަނަގީޅ ައޅުގަ

 ރު އުސޫލުތައް ދޫކޮށް ސަރުކާރާ ތާމެންބަރުން ތެދުވެަވޑަިއގަންނަަވއި އެމް.ީޑ.ޕީގައި އޮތް ޚުދުމުޚް އެމް.ޑީ.ޕީ

ކަށް ހެދުން. އަދި އެމް.ީޑ.ޕީން ބާޣީންގެ ފަހަތަށް ނާރައި، ގޮެތއްަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ އިދިކޮުޅ ޕާީޓއަ ޒިންމާދާރު ކަދަްއކައިވާހަ

އި ވެސް ވަރަށް ގިަނ ގޮތަށް މިކަން ކުރުން. މި ދޭތެރޭގަ ޕާޓީއެްއގެ ގޮތުަގއި މީހުންނަށް ސިފަނުވާ ައކީ ބާޣީއެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑު މި ވާަހކަ މި ަދންނަވާލީ އިއްމު މެންބަރުން ައޅުަގނޑު ކައިީރގައާ ދަކުެރްއވިްއޔާ އިރާ .އެ ވާހަކަ ެދއްކީަމ އަުޅގަ

މީހަކަށް ދޫކޮށްލަދޭން  ަކމެއް ހެޔޮ ؛މީހަކު ހަމަ އެއްޗެއްދެން ރައީސް ޔާމީނަކީ  ފެނޭ. ބަލެއްރަނގަޅު މުސްތަޤް

ނަޑށް ހީވަނީ މިކަން ވެސް އޮތީ މާފު އްޔާ ކުރާ މީހެއް. ހުރިހާ ސްޓިކާވެސް އެފެނިއްޖެ ކޮށްލައްވާފަ. އަުޅގަ

 . މި ވަނީ ކަމަށް ކޮށްލައްވާނެހެން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ގުިޅގެން މިކަން އައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އިނގުަރއިދޫއަުޅގަ

 .ށްފަލާޙަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ބެހޭ  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ) 96/10ވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައިމި

ނުޑ ެވސް ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ދިެވހި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއެގ ގާނޫނު( އަ ްށ ހުށަހެޅިފައި ިމވާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރައްޔިތުންތަކަކަްށ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ އިޞްލާޙެއް. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިުލ ހުށަހަޅުއްަވިއދެއް

 އެއްހާ ކުންފުނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެނބުރެމުން ސެނބުރެމުން އެބަ ހަތަރު ހާސް ފަސް ސަތޭކ ،އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން

މަލާތް ހިންގާ ޖޭގެ އެިކއެކި ިވަޔފާރިތަކުގެ މުޢާދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ުކންފުންޏެއް ގިނަ ފަހަރަށް މި ދިވެހިރާއް

އެކަނި ވެސް.  އިކޮެޅއް ދަމާލުމުގެ ނިޔަުތގައެކަނި ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފާނެ އިޢުާލނުކުރާ ބޮކިފަތިގޮތުން، ހަމަ

ނަޑކަށް ތިން ުދަވހަށް  އިލާފަ ނިމުނީމާ ެއ މަސައްކަތް ނިންމައި ހަތަރު ދުވަހަށް އިނޭގތޯ. ބޮކި ފަތިކޮޅު ،އެއީ ގާްތގަ

އުޅެނީ ހުރިހާ ކުންފުނިތައް އުފައްދަނީ  ހެންނަމަވެސް ދަންނަވަން މިއުވާލަފާނެ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެ ކުންފުނި

ހަމައެކަނި އެ ބިން  ،ހިްއކަން އިޢުލާނުކުރާ ބިމެއް އިތަނެްއގަ ،އެގޮަތކަށް ނޫނޭ. ބައެއް ކުްނފުނިތައް އުފައްދަފާނެ

ކުރުމަށްަފހު އެ ކުންފުނި ުއވާލަފާނެ. އެ ބިުޑ ކާމިޔާބުންފުނިތައް އުފައްދަފާނެ. އެަކން، ހިއްކުމުގެ ިނޔަތުަގއި ބަެއއް ކު

ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން އެ ކުންފުންޏެއްެގ  ވުރެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުަގއި އެއް ައހަރަށް

އަދި އެ ނޫްނވެސް ެއްއވެސް  ،ވަންޏާ، އަދި އަހަރީ ފީ ނުދަްއކާ އެްއވެސް ވިޔަފާީރގެ މުއާމަާލތެއް ނުހިންގާ ކަމަށް

ނޑު ގަބޫލުކުރާ  ކަމަށް ކަތެްއ ނުކުރާމަސައް ގޮުތގަިއ ކޮންމެހެން ވެްސ  ވަންޏާ ެއ ކުންފުންޏެއް އުާވލުމަކީ އަުޅގަ
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ެގ ނިހެން ވެސް ޓެކްސް ަސރުކާރަށް އަހަރީ ފީާއއި އަދި އެހެ .ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭނެ

އެްއވެސް ިދވެހި ަފރުދަކަށް އަނިާޔއެްއ ލިބޭނެ  ،ވެސް ިދވެހި ރައްޔިތަކަށް އެިކއެކި ކަންތައްތަްއ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގަިއ ެއއް 

ކަމެއް ނޫން.  ދިުއމަކީ އަޅުަގނުޑގެ ވެސް އެކަަމށް ތާއީދުކުރާސް ގާނޫނެއް ބައްޓަްނކުރެިވގެންއެްއވެސް ގޮަތކަށް ެއއްވެ

މި  ަފއިވާެދއްވާމެންބަރު އެ ހުށަހަޅުއްވައި ތްތެރިމި އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި އިްއޒަ

އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަުތގަިއ ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުންަތކަކަށް އުާފވެރިކަން ލިބޭނެ 

ނޑު ވެްސ މާ ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ނުދަްއކާ މި އިޞްލާޙަކީ ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުާރ  .އިޞްލާޙެއް އަުޅގަ

ދިއުަމކީ އަޅުަގނޑު އެދޭ ވަރަށް ބޮުޑ ގޮތަށް ފާްސވެގެން އޮތް  މި އިޞްލާޙު މި ،ލާޙެއް ކަމުަގއި ދަންނަަވމުންއިޞް

ނުޑ ެވސް ވާހަކަ  އެދުމެއް ވަރަށް ޮބޑަށް  ރުކޮށްލާނަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށްކު ކަުމގަިއ ދަންނަވަުމން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު  ޝުކުރިއްޔާ   މުޙައްމަދު  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ  ަވއިކަރަދޫިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ނާޡިމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ނުޑ ވެސް ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި .ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ` ެގ 96/10މެންބަރު  އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  ގާނޫނަށް ގެނައި ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙަކުން މިކަހަލަ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް  ހު ުޒވާނުންނަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާދުވައިހަކަށް

ނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރާ ލިބިގެން ހިނގައްޖެ. ވަރަްށ  މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންަނށް ވަރަށް މުހިއްމު، ގޮތުަގިއ މީ އަުޅގަ

ނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމައެަކިނ  ބޭނުންތެރި ބިލެއް ނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން. ހަމަ މިގޮތަށް އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ޖެހޭ. ނޫނުތަކަށް އެަބ އިޞްލާޙު ގެންނަންކޮށް ގާފުޅާ ާލޙުތަކުގެ ތެޭރގައި ިމއަށްވުރެ ގާނޫނުތަކަށް އަންނަ އިޞް

ކަންކަްނ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ާރްއޖޭގައި ކުދި ކުދި ވިޔަފާރިަތއް ކުރާ ބަެއއް ފަރާތްތަކަށް ދިމާާވ ވަރަށް ހިތްދަތި

ދެވަނަ ުނވަަތ  ،ންދެތިން މީހަކު ެއއްެވ ހިންގާ ކުންފުންޏަކުން ރަނގަޅު ނަފާެއއް ިލބޭ ހިސާބުއެބަ ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭ. 

ދަނީ ވަރަށް ހިތި  ފެންނަމުން މި  މިއަދު ންނަށްއަޅުަގނޑުމެންށް ތިންވަނަ ޕާޓްނަރު ބޭރުކޮށްލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަ

ވެސް ތަންކޮެޅްއ  ރާކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ަރޖިސްޓްގޮުތގައި އި  ައޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ .ތަޖުރިބާއެއް ކުރަމުން

ނޑު ފާހަގަ މި މިގޮތެއްަގއި  ޒިންމާދާރު މައިަގނޑު ެއއް  ؛އެއް ނަމެއްގައި  ،ކޮށްލަނީ ކަންކަން އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނަމެއްގައި ނަމުގެ ފަހަތަށް ކުޑަ ބަދަލެއް ގެނެސްގެން އިުތރު ވަގު ކުންފުނި ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ
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ނޑަކީ އެ ތަޖުރިބާ . ޚުފާހަގަކުރެވިފަިއވާތީވެ މިއަދު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ހުޅުވިގެންދާކަން  ުދ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި އާދޭހާ އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކު ން ފާހަގަކުރަން. އެހެްނވީމާ،ކުރަމުންދާ މީހެއްކައްމަލްތަހަ ރަން ައޅުގަ

ނުޑ  ނެދެއްވާރު އިތުރަށް ވިސްނައި މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ން ވެސް މިއަށް އިތުއެްއކޮށް މިނިސްޓްރީ ކަމަށް. އަުޅގަ

އެަތއް ދު އަޅުަގނޑު ެއކަންޏެއް ެވސް ނޫން. ނި މި ހިތްދަތިކަން ތަހައްމަލްކުރަންޖެހެނީކީ ޚުގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަެއކަ

 .އްލެްއ އަންނާނެަކންކަމަށް ޙަ ދާނެ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި .ދޭ އްމަލުކުރަމުން އެބަ ބައިވަރު ަބޔަކަށް ިމ ކަންކަްނ ތަޙަ

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަޅު އްލެއް ޙަ މިއަށް އިތުރު  ކައިރިން މިނިސްޓްރީން ބައްަލވަިއ، ަގނޑު އުއްމީދުކުރަން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަ މި ގެނައުމަށް ފިޔަވަޅު ވެސް ައޅާނެ  އި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކުރަމުންގޮސް ޭއގަކުރަނީ ކުދި ކަމަށް. އަޅުގަ

މީހާ ބޭރުކޮށްލާ މެތިލިބުނީމާ ނިކަމި ފުރުޞަތު އަތްމައްޗަށް އަަރއި ބާރު، ލިބި ނުވަތަ ަތނަވަސްކަން ،ބާރުވެރިކަން ލިބި

ނުޑ  .މީ ހަމަ މިހާރު އާއްމުކޮށް ހިނގަމުންދާ އުސޫލެއް ،އުސޫލު ާއއްމުކޮށް ހިނަގމުންދާ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނުޑ މި ފާހަގަކުރާ ކަންަތއް ުކރިއަށް އޮތް ތަފުސީލުކޮށް މި މަޖިލިސް ިއ ވަރަްށ ތަުނގަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

ދާނެ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ައޅުަގނޑު އެަކމަށް މިނިސްޓަރު ވެސް ހާިޒރުކުރުމުގެ ވެސް ވިސްނުްނ ތެރޭގައި ިއވިގެން

އި ފާހަގަކޮށްލާ ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑު މިނިސްޓްރީައށް ޝަކުވާ ވެސް ހުށަހަޅާފަމި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު 

ކަމަށް ފާހަަގކުރަމުން  ންވީމާ މީ  މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންދާނެ އިާޝރާތެއްންނާނެ. އެހެއޮ

 އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ކުުރކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ ނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރިފާޢަށް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި ދާ ކުންފުނިތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިސްލާޙަކީ 

ވަރަށް ާތީއދުކުރާ އިސްލާެޙއް ކަމަށް ަދންނަވާލަން. މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި ހަމަ މި އިސްލާޙުެގ  އަޅުަގނޑު ވެސް

ތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެންދޭ، ުޒވާން ވިޔަފާިރވެރިންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި 

ވިޔަފާރި ކުިރއަށްނުގެންދެވި އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ބޮޑެިތ  ފަސޭހަތަކެއް، ނުވަތަ އަލަްށ ވިޔަފާރިެއއް ފަށައި، އެ

ޖޫރިމަނާތަކެއް އައިސްފައި ިތބި ޒުވާން ވިޔަފާިރވެރިންނަށް އެކަމުން ސަލާމަތްވެ، އަުލން އާ ކުންފުންޏަކައިގެން އާ 

ނޑު ޕާޓްނަރުންތަކަކާ ެއކީަގއި ކުިރއަށްދިއުމުެގ ފުރުޞަތު މީގެެތރެއިން ވަރަްށ ބޮޑަށް ތަަނވަްސވެ ގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނިތައް މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ާވއިރުަގއި އެ ކުންފުނީެގ  4500ގަބޫލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް 
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ޑައިރެކްޓަރުްނ ނުވަތަ މެނޭިޖން ޑައިރެްކޓަރުންގެ ގޮުތގަިއ ތިބި މީހުންނަކީ މިހާރު މިކަހަލަ ވިޔަފާިރއެްއ ކުރަން 

އްލިަފއި ތިބި ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގެވގެން އެބަ ދޭ. އެހެންކަމަށްވާއިުރަގިއ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަެކއް، ފުރުޞަތު ގެ

ވިޔަފާީރގެ ތެރެއަްށ އަލަށް ަވންނައިރުގަިއ ހަމަ ދެ މީހަކު ޖެހިލާއިރަށް ކުންފުންޏެއް ހަދަން ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ފަސޭހަ. 

ސް، މިހާރު ޓެކްސް ގާނޫނާ އަދި އެހެިނހެން ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުންޏެއް މި ހަދާލެވެނީ. އެހެންނަމަވެ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ހެދި ކުންފުނިތައް އެދެވޭ ގޮަތކަށް ނުހިންގި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ހުށަނޭޅުމުގެ 

މިނިސްޓްރޭޓިވް ފަސޭހަތަްއ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި އެބަހުރި. ހަމައެއާެއކީަގއި ެއޑް

މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރާއަށް އެ ބާރުތައް ލިބި، މި ކުންފުނިތައް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އުވާލުުމގެ ފުރުޞަތު 

ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ މިނިސްޓްރީގެ؛ އިކޮނޮމިކް މިިނސްޓްރީގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަެކްއ 

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި މަޖިލީހުގެ  ލިބިގެން އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މެންބަރުން އިސްނަންގަވަިއގެްނ އެ މަސައްކަތްތައް ކުަރްއވާީތ ގަމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟަށް ވަރަށް 

ހެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކީަގއި އެ

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރެްއގެ ހައިިސްއޔަތުން މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަިދވެސް އެއް ފަހަރު 

 ދަންނަވާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް.

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަށް ގަމު ދާއިާރެގ  96/10ީއސް. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ނޑު ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަްނ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި މި އިސްލާޙަށް އަުޅގަ

ބިލަށް ތާއީދުކުރައްވައި ވާަހކަދައްަކަވއިފި. އާދެ!  ޙަޤީޤަތުގައި ދައްކަން އޮތީ ެއއް ވާހަކަެއއް. ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން މި

ވަރަށް ގިނަ ކުދި ވިޔަފާިރުކރަން މަސައްކަތްކުާރ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެްއ، އަދި ވަރަްށ ބޮުޑ 

ިވއްޖެ ކަމަށް ފަސޭހައެއް ވެގެންދާނެ ކަެމްއ މި ބިލު މިގޮތަށް އިސްލާުޙވެގެން ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަްށ ބިލު ގެނެސްދެ

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން އެުކވެރިކަމާ ެއކު  ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުެގ އިލްތިމާސަކީ ިމކަމުގައި އަުޅގަ

މަސައްކަތްކޮްށ، ރައްޔިތުންަނށް؛ ޚާއްޞަކޮށް ިވޔަފާރީެގ ދާއިރާގައި ކުިރއަށް ދާން މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި 

 ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިހޯއްަދވައިެދްއވުން. ޝުކުރިއްޔާ ކަށް ރައްޔިތުންނަށް މި ފަސޭހަ ވީހާ އަވަހަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީ

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ  96/10ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙު، ިމއީ ައޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މިހާރަށް ވަރަްށ 

. ެއއީ ަވރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންތަެކއް އެބަ ުއޅޭ، ދިިރއުޅޭ، ކުންފުނި އެތައް ުދވަހެއް ވަންދެން މުހިއްމު އިސްލާޙެއް

ހަދާފައި އަހަރީ ފީ ؛ ކޮންމެވެސް ސަބަބެްއގެ ސަބަބުން އަހަރީ ފީ ނުދެއްކި. މިކަހަލަ ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން 

ނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން، އެފަދަ ޖޫރިމަނާ އަރާފައި ތިބި ކުންފުނިތައް ވެސް އެބަ ހުރިކަން އަ ޅުގަ

ނޑު ފާަހގަކުރަން މި ގާޫނނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާުޙ  ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ރަްއޔިުތންނަށް ލުއިތަކެއް ހޯދަ އިޭދ މިގޮތަށް ފާސްެވގެން ހިނގަްއޖެއްޔާ. ދެން މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ވެއްޖެ ަރއްޔިތުންތަަކކަށް ލުއިތަެކއް  ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ ވާހަކަ. ެއގޮތުން، އަުޅގަ

ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނޫނީ މީގެ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ުކރިން މި ތަނަށް އިޞްލާޙެއް 

މަޖިލީހަށް. އެއީ ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމަށް. ހުށަހަޅާފައި މި ރައްޔިތުންގެ 

ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެަލވަންސް ބޮުޑކުރުމުެގ އިސްލާޙެްއ ހުށަހަޅާފައި ެވއްޖެ. ެއކަމަކު އަިދވެސް ެއ 

ނޑުމެންނަށް އިސްލާޙު އޮތީ ޙަޤީޤަުތގައި ެވސް ހަމަ އެއަށް ެއްއވެސް ބަަދލެއް ނައި ސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އޮތީ. އަުޅގަ

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ފަރާތްތަކަކުން ގުަޅއި، ރަްއޔިތުންެގ އެތައް ޝަުކވާތަެކއް ލިބެމުންދަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ 

ދަ ފަރާތްތަކުގެ ވަރަށް ހާލުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އެބަ އުޅެމުންދޭ، ވަަރށް ހާލުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަެކއް. ދެން އެފަ

އެންމެ ބޮޑު ަޝކުާވއަކަްށ މި ވަނީ، އުމުރުން ުދވަްސވީ ފަރާތްތަކަށް، އުމުރުން ުދަވސްވީ ފަރާތްތަުކގެ އާބާދީެގ 

ރުިފޔާ. އެހެންނަމަވެްސ، ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ  5000ބޮޑުކަމާ ެއކު ެވސް އެ ފަރާްތތަކަށް އެބަ ެދވެއޭ މަހަކު 

ރުފިޔާއިން ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް ބަެއއް ކުދިންގެ ނެޕީ،  2000ރުފިާޔއޭ. ދެން އެ  2000ހަކު ފަރާތްތަކަށް މި ދެވެނީ މަ

ހަމައެކަނި ނެޕީ ގަނެފައި ާކއެްއޗިހި ގަންނައިރަށް އެވަޭރ ވަނީ. ދެން އަނެްއކާ ކޮްނމެވެސް ެއއް ބެލެނިވެރިަޔުކ 

ނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އެ އިސްލާޙު ހުށަހެޅީ  ބަންދުވެފައި ހުންނަންޖެހޭ އެ ކުދިން ބަލަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އަދި ިދވެހި  ރާތުން އެހީތެިރކަމެއް ސަރުކާރާސަރުކާރުގެ ފަ ،ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ނިކަމެތި ބަޔަކަށް އެހީތެރިކަން

ރި ހުއި. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަދައުލަތުގެ ފަރާތުން ެވސް ެއފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ލިއްަބއިިދނުމުގެ މަޤްޞަދުގަ
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ބޮޑެތި ތާރީޚުން ވެސް އެނގެން ުނކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ އިސްލާމީ ދައުލަތްތަކުގައި ވަރަށް 

ހުރި ހަމަ އެފަދަ ފަރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާދިމުން ވެސް އިތުރުން އެބަހުރި. އޭގެއެހީތައް ދެއްވާަފއި އެބަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އެބައް ވެސް ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި ހުރި ބައެއް ދައުލަތްތަ  ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާފަިއ ވާނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަެރްއ ހަމަ ބޮޑުކޮށްދެއްވުން އެދި.  އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ، ހަމަ އަޅުގަ

ނޑިަވޅުތަުކގަިއ އެފަަދ ޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަން މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެިޅ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެކެ ދެން އަ ވެމުންދާ ދަ

ނޑުމެްނެގ މުޖުތަމަޢުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައި ތިބި ބައެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް  ކަންކަމަށް އަުޅގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ. އެ ފަރާތްތަކަކީ އިތުރު ޚަރަދުތަކެްއ ކުރަންެޖހިފައިވާ؛ މިސާަލކަށް ހަމަ 

ނުޑ  ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވެސް އިުތރު ދަތުރުތައް ވެސް ކުރަންޖެހޭ ހަމަ އޭގެތެރެއިން ގިނަ ުކދިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އުއްމީދުކުރަން މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކާ އެކު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ހުރި އެފަދަ އިޞްާލޙުތަކަށް ވެސް މެންބަރުން 

 ރުޞަތަށް.ވިސްނަވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފު

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހަމަ ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުގެ 

ތެިރ ިއއްޒަތް ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީމަސްދުވަސް. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  14އުމުރުން އަދި މި ވީ 

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެންާދ އިޞްލާޙަީކ މި ރާއްޭޖެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޒުވާނުންނަށް އަދި ކުދި ވިަޔފާރިވެރިންނަށް ވެސް ވަރަ ްށ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ބޭނުން. އެހެންނަމަވެސް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން ކުންފުނިތަކެއް ުއވައިލާ ވާަހކަ ދައްކާއިުރ، 

ހުރި. ކުންފުނިތަކަކަށް އިތުރު ފުުރޞަތުތައް ދޭ ވާހަކަދަްއކާިއރު ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް އެބަ

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ފުާޅ ދާއިާރއެްއގަިއ މަޝްވަާރކުރަންޖެހޭ ވަަރށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އެ ވާހަަކ އަުޅގަ

ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ މި މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތައް؛ މިސާަލކަށް ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ބިލާއި 

މު ބިލުތަކުގައި މަަސއްަކތްކުރަމުންދިޔައިރު ައޅުަގނުޑމެން އެކިެއކި ދިމަދިމާއިން ޒުވާނުްނގެ ބިލާ، މިފަދަ މުހިއް

ނޑުމެންނަށް ކުންފުނިތަކެއް ުއވާލައި،  އަޑުތައް ަލއްަވއި، ަދއްކާ ވާހަކަެއއް ނޭނގި ހުރެފައި ކުއްލިައކަށް އަުޅގަ

ީމގަިއ ހުރި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ދޭތެރޭަގއި  ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ފުރުަޞތުތަކެއް ހޯދައިީދ، މިކަުމގެ ވާހަކަ ެދއްކީމާ

ސުވާލު އުފެދޭ ޖާގަ އެބަހުިރ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީ އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ 
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ބިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ެއކިއެކި ިޚޔާނާުތގެ މައްސަލަތަްއ، ޝަްއކުކުެރވޭ މުޢާމަލާތްތައް ހުރިކަމުގެ  1.5ސަރުކާރުަގއި 

މިލިއަން ރުފިޔާެގ ވާހަަކ.  800އުލޫމާތު އެތިބީ ފެންނަން އެހެރީ. ހަމައެކަނި ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީން ވެސް މަ

ރިސޯޓުތަކާއި ބިންތަކާއި ފަުރތަކާއި ގިރިތަާކއި ހިރިތަކާއި މި އެއްޗެހިތައް ދޫކޮށްފައި ހުރީ ވެސް ހަމަ ކުންފުނިތައް 

ށެއް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން. ނޫނީ ކޮންމެވެްސ ހަދައިގެން. އެިކއެކި ފިލްމުްސޓާރުންނަށް ރަ

ނެޑއް ހޯދާލުމަށް ޓަކައި ކުންފުންޏެއް ހަދަން. ދެން އެ ކުންފުނިތައް ުއވައިލާ ވާހަަކ  ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތަކަށް ފަިއދާގަ

ރާކުރަންެޖހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު ދަްއާކއިރު ައޅުަގނޑުމެން ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި މަްޝވަ

އެބަ ޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ެއއީ ކޮން ކުންފުނިތަެކއްތޯ. ެއއީ ކިތަްއ ކުންފުނިތަކެއްތޯ. ީމގެތެރެއިން ރިޕޯޓުަތްއ 

ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެޭރގައި ހަރަކާތްތެިރވާ ކުންފުނިތަކާިއ، ުނާވ 

ނޑުމެްނގެ  ކުންފުނިތަކާއި، މިކަމާ ހުރި ގުޅުމަީކ ކޮަބއިތޯ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ީލޑަރު ެއ ވިދާުޅވީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުަގއި ެވސް މަޝްަވރާކުރަމުންދާ، އަދި ކުރުމަށް  މައްސަލައަީކ، މިއަދު މި ަކމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރަން. ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލައެްއ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އި ުތރަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާިއރު، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިުތންނަށް އިތުރު އިނާޔަތްތަކާިއ  ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނޖެ ހޭ ޙަޤީޤަތެއް އިއްޒަތްތެރި ގޮތްތައް ހޯދައިދޭން ވާހަކަދަްއކާއިރު، އަހަރު މެދުތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑުމެން އަމިއްަލއަށް މި ފާސްކުރަނީ.  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާްސކޮށްފަިއ،  24ރައީސް، ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ައޅުގަ

ބިިލއަން ރުފިޔާ އަރާ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާުޙތައް ހުށަހެޅީމާ އެއީ ުސވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަެކއް. ެއއަށް  26

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ފަިއސާ ހޯދާނެ ގޮތްތަެކއް ވެްސ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ އަޅުގަ 

 5ހާސް ރުފިޔާ، އަޅުގަނމެން ރަށްރަށުން މާލެ އަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް  10މަގުމަތިން ހިނގާފައިދާ ކޮންމެ މީހަކަށް 

ހާސް ރުފިޔާ ދޭން ބިލުތައް ހުށަހަޅަން ވަރަށް ފަސޭހަ.  15މީހަކަށް  ހާސް ރުފިޔާ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކުރާ ކޮންމެ

ނޑުމެން އަތުން މި އޮތީ ފާސްކޮށްފަ. އެ ބަޖެޓު ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނ  24އެކަމަކު  ބިލިއަން ރުފިާޔެގ ބަޖެޓު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ 15ާހސް ރުފިޔާ،  10ހާސް ރުފިޔާ،  5މި  ޖެހޭ ބުނަން. އަދި  ހާސް ރުފިޔާ ދެވޭނެ ގޮެތއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އާްމދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގަިއ ފާސްކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް؛ މިސާލަކަށް ޓެކްްސެގ  އަނެއްކާ އަުޅގަ

ގޮތުަގއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ހިސާބުތަްއ ވެސް މި ކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ވަްއޓާލަިއ، މި ރާއްޭޖގަިއ ފަތުރުެވރިކަން ހަލާކުކޮށްލަިއ، ާރްއޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރަން ތިބި މި ސަރުކާރު ައގު 

ފަތުރުވެރިންގެ ހިތުގައި ބިުރވެރިކަން އުފައްަދއި، އިްނެވސްޓަރުންގެ ހިތުގައި ބިރުެވރިކަން އުފެއްދުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ، މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ދެން މި ބަޖެޓަށް ލާރި ލިބޭނެ ގޮތެއް  ފައިސާ ވަންނާނެ ޮގތެއް ވެސް އަުޅގަ

ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. އިޚްލާްޞތެރިކަން ހުންނަންވާނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތާއި އެއަށް ޚަރަދުކުެރވޭެނ 

ނޑުމެްނގެ އަުތން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް އެ ޚަރަދުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކުރެ ވޭނެ ގޮތަާކިއ ގޮތާިއ، އަުޅގަ
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ހޯދޭނެ ގޮތެއް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީ ވާހަކަދެކެވެންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްާޔ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ރާގެ ކުރެންދޫ ދާއިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ ގަމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑު  4ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް ހުށަހަޅާފަިއާވ ިދވެހި) 96/10ގާނޫނު ނަންބަރު  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން. އާދެ! މި ތަުނަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި އެަބ ަވކި މީހަކާ ދިމާއަށް އިނގިލިދިއްކޮްށ، ވަިކ 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ، ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ބައިވެިރވެގެން  މީހަކަށް ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ގަމަރު ކުންފުނި ހުޅުވަިއ، ގަަމރުގިރި ހިއްަކއި، ގަމަރުގިރި ިބނާކުރިއިރުަގއި ވެސް ެއއަށް ަދއްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއާއި މި 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ ގެ މެންބަރު ެއގޮތަށް އެްއޗެހި ނުދައްކާ ހުރިކަން ައޅުގަ

އެހެން ވާހަކަދަްއކަާވއިރު ިހތްޕުޅަށް އަރާަވޑަިއގަންނަވާޯތ ގަމަރުގިރި ހިްއކަިއ، މިައދު ގަމަރުގިރި ބޮުޑސިންާގ 

ރިސޯޓަކަށް ހަދައި، ެއއަށް ަދއްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ވެސް ުނދައްކަަވއި ހަމަ ެއ ބޭފުޅުން ތިއްބަާވއިރުަގއި އިްއޒަތްތެރި 

ނޑަށް ފާހަގަކުަރން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބައިވެިރެވގެން ކުރެވިަފއިވާ ކަެމއްކަން އަުޅގަ

އިދާރީ ދާއިާރގެ ހުރިހާ މަަސއްކަތެްއ ކުެރއްީވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުންފުނީގެ ގާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެންނައިުރ 

ވަުރ ކުންފުނިތަކެއް އެބަހުރި ުއާވނުލެވި. ހަތަރު ހާސް ފަސް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ މިހާރުވެސް ވަރަށް ބައި 

ސަތޭކަެއއްހާ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިަފއިާވއިރު ޭއގެެތރޭގައި އެބަހުރި ބަެއއް ކުންފުނި ހަމަ އެހެން އިއްޒަތްތެރި 

ެރއިން ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން، ހަމަ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ަރޖިސްޓްރީކޮށްފައި އަދި ޭއގެތެ

ވެރިން ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ އެހެން ދިމާވި މައްސަލަތަކެްއގެ ސަބަބުން ވެސް އެ ކުންފުނިތައް އުވާނުލެިވ 

ނޑު މިތާ މިއަުދ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި އަހަރީ ފީ  އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ރިޕޯޓު ހުށަނޭޅިގެން، އަދި ޖީ.އެސް.ީޓއަށް ރަޖިސްޓްރީނުކުރެިވގެން، މިހެން ގޮސް އެތައް ސަބަބަކާ ހެދި  ނުދެއްކިގެްނ،

އެ ކުންފުނިތައް އުވާނުެލވި ވަނީ. ދިހަބާރު އަހަރު ާވއިުރގައި ރިޕޯޓު ހުށަނޭިޅގެން، ައހަރީފީ ނުދެއްކިގެން ވެަފއިވާ 

އްކޭނެ އެްއވެސް ކަހަލަ ކެރިުކޅަދާނަ މިންވަރެއް ނެތިގެން ެއ ޖޫރިމަނާތައް އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ދެ

ކުންފުނިތައް އެ ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ އުވާނުެލވި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ގާނޫނަކަށް ިއޞްލާޙުގެނެސްގެން ވެސް ިމ 
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ޒާކަމެއް ގެަނއުމަކީ ވަރަށް ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓްރީ އުާވލައި، އަލުން ކުންފުނި ރަޖިްސޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިތުުރ ތާ

 މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކާށިދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.މަނަސީ ފައިޞަލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ގާނޫނު ނަންބަރު ، މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްއިްއޒަްތތެރި މު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަ

ކުރަން. މި މި ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދު އަށް  96/10

ނޑުމެންގެ ޒުވާނުންާނިއ  ނޑުމެން ވަރަށް ބޮުޑ ލުޔެްއ ައޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއއްެޔވެްސ ފެނިގެން މި ދިޔަީއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމަށް ފަންސާސާ  އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދިން ަތން. އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރެވނީ މި އަހަރަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަްށ އަހަރު ވެްސ ފުރިގެްނގޮސްފަ ިއވާ އަހަރު ކަމަށް ވާތީ ެވްސ މި އަހަރަކީ ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

ގިނަ މާފުތަކެއް ކުރަންޖެހޭ އަހަރެއް ކަމަށް. ެއގޮތުން، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުގެ ދަށުން ވަރަށް ިގނަ 

މާވެފަިއވާ ދަތިތަކަްށ ޙައްލެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ނުވަތަ އެ ކަންތައް ފަްއޓާފަިއވާ ފަރާތްަތކަށް ދި

ނޑު ީމގެތެރެއިން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަހުރި އެިކއެކި ކޮމިޓީތަކަށް ގިަނުގނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފަ. ނުވަތަ މަސައްކަތްތަެކއް

ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް ގޮސްފަ. އޭގެތެރެއިން ހަމަ މަޖިލީހުގެ އުމުރުން ވީހާ ދުވަސްވީ އިޞްލާޙުތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. 

ނޑުމެްނ  ،އަޅުަގނޑު ީމގެތެރެއިން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް، އަުޅގަ

ން އެަބ ޖެހޭ ގޮެތްއގަިއ ފާހަގަކޮށްލަ ޚާއްޞަ  ،ކަމުންދާިއރުރައްޔިތުންނަށް ލުއިދިނުމުެގ ވާހަކަަތއް ދައް 

ނަޑއަޅާަފއި ހުރި އިނާޔަުތގެ ކޮންމެެވސް މިންވަރެއް ޮބޑުކުރުމަށް  ފަރާތްތަކަށްންތެރިކަން ހުންނަ ނުކުޅެދު ދޭން ކަ

ރިހާ އިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ެތރެއިން ހު މެދު. އަޅުަގނޑު މިހެން މި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމާ

ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެސް ވަރަށް ގިނަގުނަ ދަތިތަކަކާއި ވަރަށް ޮބުޑ  ،މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޚާްއޞަކޮށް ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުަތކާިއ އަދި މާލޭގައި ވެސް ަބެއއް ފަރާތްތައް ުއޅެމުންދަނީ.  ،އެއްކޮށް  ހިތްދަތިކަމާ

ނޑު ަގބޫލު ކަމަށް ަޙއްލެއް  އެހެންވީމާ، މި ކުރާ ގޮުތގައި މި ސަުރކާުރ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަމާެޒއް ހޯދައިދިނުން، އަުޅގަ

ފަރާތްތައް އެހީތެރިކަްނ  އެކަނިވެިރ، ނިަކމެތި މީހުންނަށް އަޅާލުމާއި އެ ،ޚާއްޞަކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުރި

ހުށަހަޅުއްވާަފއި ހުށަހެޅުން މިހާރު  ނަޢީމް އަނާރާމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ފޯރުކޮށްދިނުން. މިގޮތުން
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ިދަޔއިރު އެކަމަށް ޙައްލެއް ނުލިުބމަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ވެގެންއިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި އޮންނަާތ އެތައް މަސްތަކެއް 

ނޑުމެން އެކަ ނޑު މިދަންނަވަނީ ެއއްެވސް ހާލެްއގަިއ އަުޅގަ ނި، ވަރަށް ގިނަ ަބެއއްގެ ަޝކުާވއެކޭ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ެއކަނި ދައްާކ ވާހަކަެއއް ނޫން. މީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުންގެ ވާހަކަ. ވަރަށް 

ވީމަ.  ދަންނަވާލަނީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަހާ ދުވަސް އެކު އަުޅަގނޑު މި ވާހަކަ މި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑުމެންނަށް އި މިއަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ މިހާރު މި ކޮމިޓީގަ ކޮންމެވެސް ޙައްެލއް މިއަށް  އޮތް މައްސަލަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ދުރު ނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި. ދެން ޙަޤީޤަތަކީ މި ކަމަށް މާ  ންޖެހޭނެ ހޯދެ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން ދިޔައިރު ރެއަށް ނުވައްދާ އޮތްކަްނ . އެހެންނަމަވެސް އެ ބަޖެޓު ތެމި އިޞްލާޙު އޮތީ ހުށަހެޅިފަެވްސ  ކަ

ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެަކންތައްތައް ައޅުަގނޑު ސަމާުލކަމަށް ގެންނަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުިރއްާޔ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  މަުޑއްވަރީ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ގަުމ  ށް ގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަިދވެހިރާއްޖޭ) 96/10ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ މު އިޞްާލޙެއްމި ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަކީ މުހިއް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟްއި ދާއިރާގެ ގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން އި ކުންފުންޏެއް އެަބ ހަދާ  ،ކުރަން. އާދެ! ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިންވެސް ގަބޫލު

ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ެއ  ކޮށްލުމަށް ަޓކައި  ކަނި ދެތިން ދުވަހެްއގެ ަމސައްކަެތއްހަމައެ ، ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް

ތެރޭގަިއ ދަްއކަްނޖެހޭ ޖޫރިމަނާތައް ނުދެއްކި، މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ، ނުވަތަ ނުހިންގި ،ކުންފުނި އޭގެ ފަހުން ނުހިންގާ

ނޑުމެންނަށް ގަ ޒުވާން ވިޔަފާިރވެރިޔާ ތާިށވެފައި . އާދެ! ކުންފުންޏެްއ ބޫލުކުރެވޭ ސިޔާސަެތްއ ނޫންހުރުން މިއީ އަުޅގަ

ނުކުރާތާ ހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިވޔަފާރިޖެގަންޖެހޭނެ، ވިޔަފާރި ވެސް ކުރަންފަހުގައި ކުންފުންޏެްއ ހިންއުފެދުމަށް

ޖެހޭ.  ން އެބަވާވެސް ޤާއިމު  އަހަރެއްހާ ދުވަސް ާފއިތުެވގެްނދާއިރުަގއި ދެން އެ ކުންފުނި އުވާެލވޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް

ހިންގި އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުންފުންޏެއް ނު ،މި އިޞްލާހަށް ބަލާއިރުގަިއ މި އިޞްލާޙުގައި މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ

ދާ ކުންފުނިތައް ދިުގ ޒަމާންތަެކްއ ފައިތުެވގެން ރިމަނާތައް ނުދެއްކިވުމަށްފަހުގަިއ، އަދި އޭެގއިުތރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ވެސް އެބަ ކުރެވޭ. އޭގެ ފުދެ! މީގެތެރޭަގއި ބަެއއް ފީތައް މާއުވާލަންޖެހޭ ވާހަކަ. އާ ތެޭރަގއި އަުޅގަ

 .ްއޒަތްތެރި ަރއީސްގޮތުން ދަްއކަންޖެހޭ ފީތައް މާފުކުރެވޭ ާވހަކަ. އި އަހަރީ ފީތައް ފަދަ އިދާރީ ،މި ހިމަނަންޖެހެނީ
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އެހެންނަމަވެސް، މޭ  ،ފިޔާ އަހަރީ ފީއެްއގެ ގޮތުަގއި ދަްއަކންޖެހިރު 2000ފަހުގައި އި ކުންފުންޏެއް އުެފދުމަށްޙަޤީޤަތުގަ

ރިމަނާ ކުރެވިގެންދޭ. ދެތިން ރުފިޔާ އެބަ ޖޫ  2500ން ައހަރަކު މަސް ފައިތުެވގެންދާއިުރގައި ެއ ފީ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބު

ކުންފުނި ނުހިންގި އަދި  ،ވެރިވެ ޒުރު އްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ފީ ދެއްކުމަށް ޢުހަތަރު އަހަރު ފައިތުވެގެންާދިއރުގައި ދަ 

ކޭނިޒަމެއް ވޭ. މިފަދަ ކުންފުނިތައް އުވާލެވޭނެ ފަސޭހަ މެ ެވސް ނެތިފައި ކުންފުނިތައް އެބަ ކުންފުނި އުވާލެވޭނެ ގޮެތއް

 ގުލަިއގެންދާ ކަހަލަ ދި ،އުނދަގޫ ންކޮޅެއްޖެހޭ. މިހާރު އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ތަ ކުރަން ެއބައަޅުަގނޑުމެން ޢާއިމު

ވެސް މި އިޞްލާުޙގައި މި ބަޔާން ކުރެވިަފއިާވ އޮންނަނީ. އެހެންނަމ ން މިޙަލާގެ ތެރެއިން ކުްނފުނި އުވާލެވެކޯޓު މަރު

އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ މި އިޞްލާޙުގެ ޛަރީޢާއިން. ށް ގައި އިުތރު ބާރުތައް ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒައުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު 

އޮންނަ ުއނދަގޫ ޕްރޮސެސްއަށް ވުެރ  ފަހުގައި މިހާރު ކޯޓު މަރުަޙލާގެ ތެރޭަގއި މިއް ޢަްއޔަންކުރުމަށްޓަރެ ލިކިޔުޑޭ

ެލވިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ކުންުފނިތައް ުއވާލުމުގެ ބޭނުންާވ ފަސޭހަ ޕްރޮސެސްއެއް އެުކލަވައި

ނޑު ަގބޫލު ންދާނެ ކަމަށްފަސޭހަ މަގަކަށް ެވގެލުއިފަރާތްތަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ކުރަން. ހަމައެއާއެީކގައި އަޅުގަ

ބެހޭ ގާނޫނަށް މީގެ ކުރިން ކުންފުންޏާ ، ބެހޭ ގާނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ގެންނައިރު ކުންފުންޏާ

ނުޑ ަކހަލަ ދަތިތައް ކުރމަތި ގެ ސަބަބުން ބައެއްތަކުގެނެސްފައި ހުރި އިޞްލާޙު  ވެފައިވާކަން ވެސް އަުޅގަ

 ާރއްޖޭަގިއ މި ހިނގަމުންދާ ކްލަބުއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން  .އްޒަތްތެިރ ރައީސްއި . ފާހަގަކޮށްލަން

އް ިގނަ ދީލަތި އެހީތެރިކަން ލިބިެގން ހިންގާ ޖަމުޢިއްޔާތަކެ  ޖަމުޢިއްޔާތަކަކީ ޙަޤީޤަުތގައި މާ ގިނަ ފަރާތްތަކެްއގެ މާ

ާރއްޖޭަގއި ، ޙުގެ ސަބަބުން ރާއްޭޖެގ ކުންފުނިތައްށް މިހާރު ގެނެވިފަިއވާ ިއޞްލާނޫން. ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަ

ތަކެއް ކުރިމަތިެވގެންދޭ. ކްލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ކުރުމަށް ހުރަސްއުފެދިފައިވާ ކްލަބު ޖަމުޢިްއޔާތަކަށް ވިޔަފާރި 

ރާއްޖޭގެ  ބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީވަނީ ބަންދުވެފަ. އެހެންނަމަވެސް، ގަ ކޮްށގެން ފައިސާ ހޯޭދނެ މަގު މިވިޔަފާރި

ބު އަށް ޓަަކއި ރަްށރަށުގައި އުފެދިފަިއވާ ކްލަާޚއްޞަކޮށް ރަށްަރށުގެ ތަރައްޤީ  އަދި ،އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ަޓކައި

އިއިުރގަިއ އެފަަދ އް ކުރަމުން އެބަދޭ. މި ހޭދަތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ިމހާތަނަށް އަތަކެހޭދަ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ވަރަށް ޮބޑެތި

ލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކުން އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކޮްށގެން ނުވަަތ އެ ކް ކުން އިޚްތިޔާރުކުރި މަގަީކ،އްޔާތަޖަމުޢި ކްލަބު

އިވާ ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުްނ . އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ގެނެިވފަދިއުންހޭދަކުރަމުންކޮްށގެން ލިބުނު އާމްދަނީއަކުން ވިޔަފާރި

ވެސް ިވޔަފާރިކުރެވެްނ ށް ޖަމުޢިއްާޔއަކަ، ކްލަބަކަށް ވެސް  ެއކަނި ވިޔަފާރި ދުވެގެންދޭ. ހަމަމި މަގު އެަބ ެއއްކޮްށ ބަން

ީކ ބޮޑަށް ވިޔަފާީރގެ ބައްޓަމަށް ގަްނނަވާނެ ފަދައިން ކޯޕަރޭޓިވަ އެނިގވަަޑއި  މި އަންނަނީ ކޯޕަރޭޓިވެއް ުއފައްދައިގެން.

އް އުފައްަދއިގެން ރިއަށް ކޯޕަރޭޓިވެ އި، ޖަމުޢިއްޔާަތކުން ކުރާ ވިޔަފާއުފައްދަންޖެހޭ ސޮސައިޓީައަކށް ވާއިރުގަ 

ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިފަދަ ންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ގަވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެގެ ވާނަމަ، ކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް

ނުޑމެން ގެންނައިރުގައި ާރއްޖޭަގއި އުފެދިފަިއވާ ރަށްރަށުެގ މުހިއް މު އިޞްލާޙެއް ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަޅުގަ

ކުރަމުންދާ ކްަލބު ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް މި ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސްަތއް އްޤީއަށް ޓަަކއި ބުރަކޮްށ މަސައްކަތްތަރަ
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ށުެގ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަ ،ޖެހޭ. މި ގާނޫނަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ގެނެސްގެން ަނމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ނައްތާލަން އެބަ

ޖެހޭ އެ  ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން އެބަމަސައްކަތަްށ އެއްބާރުލުންޖަމުޢިއްޔާތަށް ކުރާ  ތަރައްޤީއަށް ޓަަކއި ކްލަބު

ިވޔަފާރިކުެރވޭނެ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ުއސޫލެއްެގ ތެރެއިން ުނވަަތ ރެިގއުލޭޓްރީ މެކޭނިޒަެމއްެގ ތެރޭގަިއ 

ނޑު ގައްޒަތްތެރި ަރއީސްއިޖެހޭ.  އިމުކުރަްނ. އެ މަގު ފަހިކޮށްދޭން އެބައުސޫލުތަެކއް އެބަ ޤާ  ގޮުތގަިއ  ބޫުލކުރާ. ައޅުގަ

ގޮތަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިްޞލާޙުގެ ސަބަބުން ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި 

 ،ފަހުގައި އެ ކުންފުނި ނުހިންގިދުމަށްވެރިްނނަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. ކުންފުންޏެއް އުފެއްރާއްޖޭގެ ުޒވާން ިވޔަފާރި

 އާ ، މިކަމުގެ ތެޭރގައި ތާިށވެފައި ތިބި ުޒވާނުންނަށް މިކަމުން ނިކުމެ ،ދާރީ ގޮތުން ދަްއކަންޖެހޭ ފީތައް ނުދެއްކި އި

ނޑުމެން ފަހިކޮށްދޭން އެބަ ވެސް ވިޔަފާީރގެ ގޮތުން ުކރިއަށްކުންފުންޏެއް އުފެއްދަިއގެން ނަމަ  ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނޑުމެން ސްޓިކާޖަހަިއގެްނ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސީދާ  އެދިލެރާްއޖޭގެ ރައީ ؛ޖެހޭ. އާދެ! ރައީސްގެ އްވުމަކަށް އަުޅގަ

 ،އަށް ނިކުމެ ސޮސައިޓީ ކޮށްދީފިން. އެ ޒުވާނުންނަށް ވެސްޖޫރިމަނާވެފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް އެ ޖޫރިމަނާތައް މާފު

ހަމަ އެ ، ނީ. އެހެންވީމާދަ މި ކުރަމުންނޑުމެން ފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތްއެކީަގއި އުޅުުމގެ މަގު އަުޅގަ އުފަލާ

އެ ބީދާއިން ިމފަދަ ކަންކަމުގަިއ ތާށިވެަފިއ ތިބި އަދި ޚާްއޞަކޮށް ވިޔަފާރިކުރުުމގެ ުއއްމީދުަގއި  ؛އުސޫލުގެ 

މި ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ތާށިވެަފއި  ،ރިމަނާ ނުދެއްކިދައްކަންޖެހޭ ޖޫ، ކުންފުންޏެއް އުފައްދަިއގެން ުކންފުނި ނުހިންގި

ނޑު  ފުރުޞަތެއް ެވގެންދާނެ ކަމަްށ އުއްމީދުކުރަން. މިއީ ފަހިކޮށްދެވޭނުންނަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ތިބި ޒުވާ އަުޅގަ

ކަމާ ގުޅޭ ފަާރތްތަކާ އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮްށ  ،ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ދިރާސާކޮށް ގޮުތގައި މި ގާޫނނަށް މި ބޫލުކުރާގަ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފި ޞްލާޙުތަކާ އެީކގައިވިދާނެ. މި އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު ިއޞްލާޙު ގެނެ  މި ގާޫނނު އަޅުގަ

ނޑުމެން ޒުވާން ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ،ނަމަ މަގަކަށް ެވގެންދާނެ ކަމަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ފަހި  މިއީ އަޅުގަ

 ްއޒަތްެތރި ރައީސް. އި .  ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާއުއްމީދުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޝުކުރިއްޔާ  ްއޒަތްތެރި އިތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .އަށްޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަްށ ގަުމ ިދވެހި) 96/10އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ އި 

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ  އިސްމާޢީލް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟްދާއިރާގެ އި

ނޑު ބަލައިލާދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެ ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ހަތަރުއިރު ސް، މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ ފަސް ކަމެއް އަުޅގަ
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ )ހ( އަށް ހުށަހަޅާފައި މި  75ތެޭރގައި އެއް ކަމަީކ ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. އޭގެއަޅުގަ 

ނުކުެރޭވ އަހަރުދުވަހުގެ ެތރޭގައި މަަސއްކަތް އުފައްދާތާ އެއް ،ނުކުެރވޭއަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި މަަސއްކަތް އޮތް އެއް

ނުއވާލަން  އޮތް ކުންފުނިތައް ގޮތަށް ނޑަްށ  ޑައަޅާަފއި އޮްތިއރު އެ މުއްދަތުކަ އެ ތަްނކޮަޅށް ކުޑަ ކަމަށް އަުޅގަ

، ގަންޖެހޭ ކަންތައްތައްހޯލްޑަރުންގެ މެދުގަިއ ހިންށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގަިއ ޝެއަރފަހަރަ ބަެއއް އީއެ  .ފާހަގަކުރެވެނީ

އިުތވުމަކީ އެއީ އެކަީށގެންާވ ކަމެއް. އަހަރު ފާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ަކންތައްތައް ހަމަ ނުޖެއްިސގެން އެއް ނޫނިއްޔާ

ެއއީ ެއހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަކަށް  ވާލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮެވއްޖެއްޔާއެހެންވީމާ، އެފަދަ ހާލަތެއްގަިއ އެ ކުންފުނި އު

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ޮޕއިންޓެއްވަނަ  2އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ދެން  ދާެގ )ނ( ަގއި ވަނަ މާއް 75 ،ކަމަށް ައޅުގަ

އިުރ ދާ  ވެސް ވަނަ އަހަރު 2 ،ވިޔަސް ވެސް  ފުރަތަމަ އަހަރުގައި ފައިސާ ނުދަްއކާ ޮއތްކަމުގައި ،ހުށަހަޅާފައި އޮތް

ނޑަށް ހީވަނީ ފުރަތަމަ އަހަުރ އޭގެ ފަހުން ދޭ ނޯޓިސްތަކާ ެއއްގޮތަށް ކުންފުނި އުަވއި ލާ ޮގތަށް އޮންނަ އޮތުން. އަުޅގަ

ކުންފުނިތަކަށް އަްނގަންޖެހޭނެހެން ނުދައްކާ އޮތް  ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ރަޖިސްޓްރާ ްއކާވެސް ކުންފުނީގެ ފީ ނުދަ 

ވަނަ އަހަރަށް އޭތި ފުރޮޅިގެންާދއިުރ  2ުއސޫލަކުން އެކަން ކުރާނެ ވާަހކަ. އެހެންވީާމ، ވާހަކަާއއި އަދި އެ އޮންނަ 

ނޑަ ކަށް ނުފެނޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ކުންފުނިތައް އެގޮތަށް ެއކަން އޮތުން އެީއ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަަކށް އަޅުގަ

އަހަަރށް ފަހުގައި ުއވާލުމަކީ ެއއީ  2އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ހިންގަންެޖހޭނީ އަހަރީ ފީ ދައްަކިއގެން. އަހަރީ ފީ ނުދައްކާާތ 

ބައެއް  ަވނަ ޕޮއިންޓަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނ3ީމައްސަލަެއއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑެއް ނުދެކެން. އާދެ، 

ފަހަރަށް ކުންފުނީގެ ފީ ނުދެއްކި އެބަ ދޭ ހަނދާންނެތިެގން ނޫނިއްޔާ ދެން ބަލަންާވ ވަރަށް ނުބެލިގެން، ެއކަހަލަ 

ކަންތައްތަުކގައި. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ފުރުޞަތެއްަގއި ޫޖރިމަނާތަކެއް އަަރއިގެންިދއުމުެގ ސަބަބުން އެ ޖޫރިމަނާތައް 

ންގަން ދަތިވާީތވެ ަބއެްއ ފަހަރަށް އެބަ ދޫކޮށްެލވޭ ކުންފުނި ުއވާލަން. އެހެންނަމަވެްސ، ދައްކާފަިއ އަލުން ކުންފުނި ހި

ވަނަ އަހަރު ވެްސ،  2މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ޮގތުން ކުންފުނި އުވާލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާީތވެ ައނެއްކާ 

ށް ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތައް ައރާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ވަނަ އަހަރު ވެްސ އެގޮތަށް ދިއުުމގެ ސަބަބުން ވަރަ 3އަނެއްކާ 

މި ގާނޫނަށް މި ގެެނވޭ ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަިއން ކުންފުނިތައް ުއވޭ ގޮތަްށ ޮއވެއްޖެްއޔާ އެއީ މިހާުރެވސް 

ދާނެ. ދެން ކުންފުނި، ކަރުދާސް ކުންފުނި އުވާލުމަށް ލިބޭ ފަސޭހައަކަށް ެވގެން 4500ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ މީގައި، މި ބިލުން މާފުކުރެވޭ ފައިސާއަކީ ޓެކުހާއި ޓެކުހުގެ ގޮތުަގއި  ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެގޮތަްށ  100ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފިޔަވައި އެހެން ފައިސާކަން. އެެހންވީމާ، އެ މާއްދާ، 

ނަޑށް ހީވަނީ ތަންކޮެޅއް ތަފުީސލުވާނެހެން. މިހާރު މި ވަގުުތ މާއްދާަގއި މި އޮތީ ޓެކްްސ  ބަދަލުކުރެވިއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ ފިޔަވަިއ. ެއހެންވީމާ، ބަެއއް ފަހަރަށް ފީ ނުދައްކަިއގެން ވެސް ޖޫރިމަނާ އެ ކުެރވެނީ. އެހެްނވީމާ، 

ނޑަްށ ގަބޫލުކުަރނީ. އެހެންކަމުން، މިފަދަ އޭަގއި އޮންނަންޖެހެނީ ޓެކްސް ނުވަތަ ޓެކްްސގެ ޖޫރިމަނާ ކަމަށް އަޅު  ގަ

އިޞްލާޙެއް ގެނެިވ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް ފަސޭހަ ލުއިތަކެއް ލިިބއްޖެއްޔާ 
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ނޮމިކް އެންްޑ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ވެގެންދާނެ. ހަމައެއާއެީކގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮ

ކުންފުނި  4500ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ވެސް އެ ކުންފުނިތައް ބެލެހެއްޓުމުަގިއ  ފަސޭހަތަކެްއ ލިބިގެންާދނެ ކަމަށް. 

ނޑު ހިތަށްައރަނީ މި އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ  ބެލެހެއްޓުމަކީ އެއީ ފަސޭހަ ަކމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ށް ވެއްެޖއްޔާ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުންފުނިތައް ުއވިގެންދާޭނ ނޫނީ އުވާލުމުގެ ފުރުޞަުތ ނޫނީ މިގޮތަށް ގޮއްސި ކަމަ

ނޑުގެ އަިމއްލަ ހައިސިއްޔަތުން. އެހެްނވީމާ،  ނޑު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އަުޅގަ ލިބިގެންދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން އަ ޅުގަ

ގަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެންކަމުން، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަދި މި ގާނޫނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް 

ނޑު ާތއީދުކޮށް، ފައްާޔޟަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ވާަހކަ ދަންނަ ވަން. ުޝކުރިްއާޔ ހުށަހެޅުއްވީތީެވ ެއ ރޫހަށް ައޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް.

 

 ބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަ

ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމައްޗަްށ މިއަދު ހުށަހެޅިެގން މި އުޭޅ ގާނޫނު ނަންބަުރ  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެންނަްށ  96/10 )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަްށ މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮުތން. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑމެން ކޮންމެ ކަމަކުން ވެސް މައިގަ ނޑު ގޮތެްއަގއި އަުޑއިެވމުން މި ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަބަުދވެސް އަުޅގަ

އެ ކަމަކުން ފޮނިމީރުކަމާއި ުލއިފަސޭހަކަން ލިއްބައިދިނުމަށް އަބަދުވެސް އަތުކުރި ޮއޅާލަިއެގން އަޑުގަަދކުރެވޭ ތަން މި 

ނޑަށް ިމ އިންނަނީ ހަމަ ބަެއއް ފަހަރަށް މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް . އަުޅގަ

ބުނާނީ ކީކޭ ކަމެއް ވެސް ނޭނގިފަ. ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަާވިއރުގައި ކޮންމެ އޭންގަަލކުން 

ނޑުމެންނަކީ ވެްސ ރަްއޔިތުން  ނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއި ޭއގެ ވިސްނިަވޑަިއގެންނެިވ ކަމަްށ ވިަޔސް މީަގއި އަުޅގަ

ނުޑ އެހެްނ މި ދަންނަވަނީ ހަމައެކަިނ  ފޮނިމީރުކަން ލިއްބައިދިނުމަށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ބަޔަކީމު. އަުޅގަ

ކޮންމެ ކަމެއްގެ ުލއިފަސޭހަކަން ލިބިގަތުމަށް ޓަކައި އެ ހުށަހެޅޭ ގާނޫނުތަކާއި އިޞްލާޙުކުެރވޭ ގާނޫނުތަަކްށ 

ގައި އަުޅަގނުޑމެން ކަމަކަށް ލުއިފަސޭކަމާއި ފޮނިމީރުކަން ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންާޏ ވަކާލާތުކުާރއިރު 

ނޑުމެްނގެ ޒިންމާއެއް ެވސް ވާކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑުމެން ޭއގެ ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީަގއި އަުޅގަ

ދި އެީއ އެހެން ބައެއް ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ކަންކަމުަގއި، ެއ ސަރުކާރަކަށް ވިަޔސް، އަދި ޕާޓީއަކަށް ވިަޔސް އަ
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ކަމެއްގެ އެންމެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތާއި ފޮނިމީރުކަން ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުަރންޏާ ތިމާމެންގެ ޒިންމާއެްއ 

މުޖުތަމަޢެްއގެ  ވެސް ވާނެ. ޤައުމީ ފެންވަެރއްަގއި ވިޔަްސ، ެއއީ ޕާީޓެއއްގެ ފެްނވަރުަގއި ކަމަށް ިވޔަސް، އެއީ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި މި ކަންކަމުގެ  ފެންވަރުަގއި ކަމަށް ވިޔަސް، މި ކަންކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކަންކަމަށް ަޓކައި ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ވާންޖެހޭ ޤުރުބާނީއެއްެވ، އެ  މައްޗަށް ވެސް ބަަލއި، ައުޅގަ

އާމްދަނީއެއް ހޯދޭނެ ގޮތް، އެއީ ޤަުއމެއް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ކަންކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ  ކަންކަންކަމަށް އިތުރު

ވެސް އެއްބާރުލުންީދގެން. ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަފުޅުވެލައްވަން މީަގއި ވިދާޅުވަްނ، ރައްޔިތުްނގެ 

ންނަ ކުދިންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރާ ވާހަަކއާއި އުމުރުން ކުރިމަތީގައި ލޭބަލް ވެސް ެވލެއްވޭނެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  ދުވަސްވީ މީހުންގެ އެަލވަްނސް ބޮޑުކުރާ ވާހަަކއާއި މި ވާހަކަތައް ދަްއކަާވއިުރގައި ައޅުގަ

ށް މި ތަނަށް ހުށަހެޅޭ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަަގއިމު ވެސް، އެހެންެވއްޖްްއޔާ ދަުއލަތަށް އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަ

ގާނޫނުތަކަށް ވެސް ަވކާލާތުޮކށް، އެކަމަށް ވެސް ެއއްބާުރލުންދިނުމަކީ އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގަިއ 

ނޑުމެންގެ ޒިންމާއަކީ ވެސް،  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް އާދެ އަުޅގަ

ލުކުެރވިފައިވާ ދާއިާރގައި ހުރި އުނދަޫގތަކާއި ހުރި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާއި މި ކަންކަން ފިލުވާލަިއ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަވާ

ނޑު ވެްސ  ޤައުމަށް އިތުރު ފަހި ގޮތްތަްއ ހޯދުންކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކޭތީވެ މި ވާހަކަަތއް މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން ވެސް، އަދި މިއަުދގެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހިއްސާކޮށްލަން މަޖުބޫރުވީ. އިން ޮކންމެ ކަމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މި އޮތީ ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަށް ވަރަށް އޯގާތެިރކަމާ އެީކގައި ކޮންމެ ދާއިރާއަކަްށ 

ޒަތްތެރި ރަީއސް. ބެލިޔަސް ެއއިން ދެވެން އޮްތ އެންމެ ބޮޑު ލުެޔއް ދިނުމަށް ޓަކައި އަބަދުެވސް ތަްއާޔރަށް. އިއް 

ނޑުމެން މީގައި،  މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މަރުޙަބާކިޔާ ކަމެއް. އަދި މި ބިލަކީ ވެސް އަުޅގަ

މި ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ވެްސ އަތުކުރި އޮޅާލަިއގެން ޤައުމަށް ޓަކައި އިތުރު އާމްދަނީ 

ނަ ބިލުތައް ފާސްކުރުމުަގއި ވެސް މިކުރާ ގޮތަށް މަސައްކަްތކުާރނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ވަންނަ ގޮތަށް މިހުން

އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މި އުޭޅ ވާހަކަައކީ، ޖުމުލަ ގޮތެްއގަިއ މީގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ެވްސ ވިސްނިަވޑަިއގަްނވާށޭ އަިދ 

ލިއްބައިދިނުމަށް ޓަކައި އަތުުކރި އޮޅާލައިގެން ައޑުހަރުކޮްށ  ވިސްނަވާޭށ، ހަމައެކަނި ލުއިފަސޭހައާއި ޭއގެ ފޮނިމީރުކަން

ވާހަކަދެްއކިޔަސް ހަމައެކަނި އަދި އެީއކީ ފުދުން ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލެއް ނުުކރާނަން. އަދި އެއާެއީކގަިއ 

ނޑުމެންގެ ޒިންާމއެއް ާވކަން، ޤައުމީ  ފެންވަެރއްަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަްނ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މީަގއި އިތުރު  ނޑުމެންގެ ޒިންމާ އުފުލަިއގެން ައޅުގަ ޤައުމިއްޔަުތކަން ހިތުތެރޭަގއި އާލާކުުރވަިއގެން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތްއެދޭ ގޮތަށް  އާމްދަނީ ވަންނާނެ ގޮތަށް އެ ކަންކަން ބައްޓަންކުެރިވެގން މި ހުރިހާ ކަމެއް އަުޅގަ

ހަމަގައިމު ވެސް ައޅުަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ކްރިއޭޓުކުާރއިރުަގިއ  ކަންތައްތައް ނިމިގެންދާނީ.

މީގެ ކޮންމެ ކަމެްއގެ ފަހަތުަގއި ވާނީ ަފއިސާ. އެހެންވެްއޖެއްޔާ ފައިސާ އެ ލިބޭނެ ުއސޫލުތަކާއި ފަިއސާ ލިބޭެނ 
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ނަޑއެޅުުމގައި ެވސް ވަރަ ށް އަހައްމިއްޔަުތކަްނ ދޭންވާނެ. ހަމައެކަނި ތިމާ ވަސީލަތްތަާކއި ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތްތައް ކަ

ބޭނުންވަނީ ލުއިފަސޭހަޔާއި ައރާމާއި ފޮނިމީރުކަމާއި ލައްަޒތޭ ވިދާޅުވުމަކުން އަދި އޭަގއި ހަމައެކަނި އެ ކަންކަްނ 

 ފުދިގެނެއް ނުދާނެ. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ދެ، ގަމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާްޟ އިސްމާޢީލް ވަރަށް މާތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާ ޝުކުރިއްޔާ

މަޤްޞަދެއްގަިއ ެއ މަނިކުފާނުގެ ދާއިާރއިން ކުރެވިަފއި ުހރި ތަޖުރިބާތަކުގެ އަީލގައި މިއަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތ 

ނޑުމެންނަށް ފެނި ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. ދެން މިއަދު އަޅުގަ ގެން މި ދަނީ މުޅި ތަޅުމުން ހުރިހާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވެސް މިއަށް އެކި މިންވަރުގައި ާތއީދުކުރަްއވަމުްނ ގެންދަވާ ތަން. މިއީ އުފާވެރި ކަމެއް. ރައްޔިތުންނަށް 

 ފައިދާ ހުރި ކަމެއް ތަޅުމަށް އައިސްގެްނ، މަޝްވަރާކޮްށ، ރަނގަޅު ގޮތްތައް ހޯދަން މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރެވޭ ކޮންމެ 

ނޑަށް ެވސް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް. މި ބިލު ހުށަހެޅުމާ އެކު ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު، ވިލިމާލޭ  ދުވަހަކީ އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް ފެހި ސިގުނަލެއް ދެއްވީތީ އެ މަނިކުފާނަށް 

މަ މިއަދު މި ބިލު ވެސް މި ތަނުން ކިތަންމެ މާތް މަޤްޞަދެއްގައި ހުށަހެޅިފައި ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ެއހެންނަ

އޮތް އެްއޗެއް ކަުމގައި ވީަނމަވެސް ހަމަ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލުމުގެ ރޫހުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދަްއކާނީ. 

ނޑަށް ފެ ންނަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ެވސް އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި ފެންނަނީ މި ތަނުން އުޖާލާކަން. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ަފއިދާއަށް، ތަަރއްޤީއަށް މިތަނަށް ކަމެއް ެވދާނެ ކޮންމެފަދަ އިޞްލާޙެއް އިދިކޮޅު ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

ނަމަވެސް ހަމަ މިއަދު މި ފެނިގެންދާ މަންޒަރު ތަކުރާރުެވގެންދިއުން. އާދެ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 

ށް ވަރަށް ގިަނ ފަހަރަށް ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އިދާރީ އެިކއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެިރވެގެންާނިއ ވިޔަފާިރވެރިންނަ

އެިކއެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ހުއްޓިފައި ހުރި ކުންފުނިތައް އުާވލެވޭނެ މަގު މީގެތެރެއިން ފަހިވެގެން އެބަ ދޭ. ެއއީ ވަރަްށ 

އް ވެސް އެބަ ހުރޭމެ އޭގެ ަބިއވަރު ކުންފުިނތައް ެއކި ކަންކަމަށް އެދިފަ. ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އަދި ބޮެޑތި ކުންފުނިތަ

ނޑި،  އެހެންނަމަވެސް، އެ ަވގުތަުކ އެ ހާލަތަށް ބޭނުްނވާ ވިަޔފާރިއެއް ނިމުމާ އެްއކޮށް ެއ ކުންފުނީގެ ބޭނުން ކެ

. އެހެްނނަމަވެސް، ރަޖިސްޓްާރއަށް އުަވއިނުލެިވ، ބަެއއް ފަހަރު ީފ ދެއްިކ، އަެނއްބަިއ ފަހަރު ނުދެއްކި ވެސް އެބަ އޮވޭ

އިދާރީ ގޮތުން މިހެން ހުރި މައްސަލަތަކަށް ލުޔެއް ދެވި، ކުންފުނިތައް އުވާލެވޭ ގޮްތވުމަކީ އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ 
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ނޑު ދެކެނީ. ހަމަ އެގޮތަށް  ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ާއ ދިމާކޮށް ވަރަށް ގިނަ ލުއިތަކެއް ރަްއޔިތުންނަށް ގާނޫނު 50މެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި ދުވަސްވަރު މިނިވަން އަޅުަގނޑު

މެދުވެރިކޮށް ދެމުންއަންނަ ތަން. އެގޮތުން އެްއގަމު ދަތުުރފަތުރުގެ ވަރަށް ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް އޭގެތެެރއަށް ވަދެ، 

ޖެ. ހަމަ މިއީ ވެސް އެގޮތުން ލިބިގެން ައންނަ ލުއިތަކެއްގެ ގޮތުަގިއ ލުއިތަކެއް އެކި ގޮްތގޮތުން ލިބިގެން ހިނގައް

އޭ ބުނަމުންދާއިރު، މިނިވަންކަން ގެއްލިފަިއ ތިބި ވަރަށް ގިނަ  50އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ހަމައެާއއިެއކު މިނިވަން 

ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް ބަޔަކު އެބަތިބި ހުރަގޭަގއި މި ވަގުތު. ޭއގެތެރޭަގއި ސަތާރަ ސަތޭކައެއްހާ މީހުންނަ ށް އަޅުގަ

ފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަ ތިބި ޭއގެތެރޭަގއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިާދހުރި މީހުންނާއި، ފައިދާ ހޯިދދާނެ މީހުންނާއި، މުޖުތަމަޢަށް 

އެިކއެިކ ގެއްލުންހުރި މީހުން ވެސް އޭެގތެރޭގައި އެބަ ތިބި. އެހެންވީާމ، މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ފަރާތްތައް ސަރުކާރަށް 

ސަބަބުތަކާ ހެދި މި ވަގުތު ެވދާނެ މިނިވަންކުރެވެން ގާނޫުނން ޖާގަނުދޭ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން 

ބޭނުންވަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާަރށް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ވެްސ ގުޅިގެން އެފަދަ ފަރާތްތައް؛ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި 

ވަގުުތ ތިބި ފަރާތްތައް މިނިވަންކުރެވޭނެ ފަދަ އިޞްލާޙެއް މަޖިލީހަށް ލައިގެން ނަމަވެސް ގޮތަކަށް ހުރަޭގގައި މި 

ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު މިނިވަންކޮށް، އެ ފަރާތްތަުކގެ ޢާއިލާތަކާ އެްއކޮށް މިނިވަންކަމާ އެކު އުެޅވޭނެ ގޮްތ 

ދި މުޖުތަމަޢަށް ވެސް އެއިން ރަނަގުޅ ފަހިވެގެންދިއުމަކީ އެީއ ވަަރށް ބޮޑު ފައިދާެއއް ގިނަ ބަޔަކަށް ކޮްށ، އަ

އަސަރުތަެކއް ކުރާނެ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ހުރި ކޮންމެ ކަމެއް ސަރުކާރުން އިސްނަންގަަވިއގެން އެކަން 

ކުރެްއވިްއޔާ ނޫނީ ާވކަށް ެނތް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުްނ އިސްނަންަގަވއިގެން މިފަަދ ކަންތައްތަްއ ކޮށްދެްއަވއި، 

އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގަިއ މިތަނަށް ގެނެސް، ާގނޫނަކަށް ހައްދަަވއިގެްނ އެަފދަ ފަރާތްތަކަށް މާފލިބި މި  ގާނޫނެއް

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ 50މިނިވަން  އާ ގުިޅގެން މިނިވަންކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުންފުންޏާ ބެހޭ  އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަމު 

ގާނޫނަށް މިއަދު ހުށަހަޅާފައި މި ވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

ން ވެސް ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ، ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ވަރަށް ފެހި ސިގުނަލެއް އެހެން ބޭފުޅު
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ވިދާޅުވި ފަަދއިން ދެއްވާ އިްޞލާޙެއްގެ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާުޙ ފެނިގެން މި ދިޔައީ. މީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ، ިމ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ ކުންފުނިތައް އުވާލުމާ ުގޅޭޮގތުން އޮންނަ މި މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި ެއ  75ގާނޫނުގެ 

ޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، މިއީ އުޫސލެއްގެ ގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގއި މަނިކުފާނު މި އޮތީ. މި އި

އިޞްލާޙަށް އިތުުރވެފައި މި އޮތީ އެންމެ ައކުރެއް. ެއއީ މީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ކަންަތއްތަުކގެ އިތުރަށް އަހަރީ ފީ 

ގެ ފަރާތުން އުވާެލވޭނެ ކަމަށް އޮންނަ ތަންކޮޅު ނުދައްކާ ދެ އަހަރު ވެއްޖެ ަނމަ، ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒު

 100އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި މި އޮންަނނީ. ދެން މީގެއިތުރުން އަުޅަގނޑު މި ެއއްެޗއް ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ގާނޫނުގެ 

ިއގަިއ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޖޫރިމަނާތައް މާފުކުރުމުގެ ވާހަކަ ހިމަނާފައި އޮންނަ ވާހަކަ 100ވަނަ މާއްދާއަށް. 

ނޑަްށ ފެންނަ ގޮތުގައި އިތުރަްށ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަިދ  މީގައި މި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ ގޮތަށް އަުޅގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް މީގައި އެބަ އޮތް. އެއީ މިހާރު މީގަިއ މިއޮންނަ ގޮތުން ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީއާއި ޓެކްްސއާ، މި 

ޖެހޭ މައްސަލަެއްއގެ ސަބަބުން ވެފައި ހުންނަ ޖޫިރމަނާތައް މާފުކުރުމުގެ ވާހަކަ  ކަންތައްތަްއ ފިޔަަވއި އިދާރީ ގޮތުން

ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުަގއި އިދާރީ ގޮތުން އެހެން ބަެއއް ކަންަތްއތައް ދިމާވެގެން ވެސް ަބއެއް  މީގައި މި އޮންނަނީ. އަުޅގަ

ފައި ހިނގާނެ ކޮޅެއް ނޭނގިފައި އެބަހުރި ކަންތައްތައް ގޯސްކޮށް ވަރަްށ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް ހަަމ ބަންދުކުރެވި

ނޑު ގާތު ވިާދޅުިވ ޮގތުގައި ވެްސ  ނުޑެގ ރަހުމަތްތެރިޔަކު ދާދި ފަހުން އަުޅގަ ވަަނ  2011މިހާރުވެސް. ެއއީ އަުޅގަ

 އަހަރު އެ މީހުން އަމިއްލައަްށ ކުންފުނި އުވާލަން އެ ތަނަްށ، އިކޮނޮމިކ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމާ 

ގުިޅގެން އެ ބޭފުޅުން އެ ުއވާލި ކަމަށް ނިންމައި ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަާކއި ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް. 

އެހެންނަމަވެސް، ދާދި ފަހުްނ މީރާއިން ޓެކްްސ ނުދައްަކިއގެން ލިޔުމެްއ ައއިމަ ޕޯސްްޓޕޯންކޮށްލާފައި ބާްއވާފައި އޮތް 

ނޑަްށ އެނގިފަިއ އޮތީ. މީގެ ދަށުން ވެސް ީމރާއަށް ޓެކްސް ނުަދއްަކއިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާތައް އަރަމުން،  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ފެންނަ ގޮުތގައި އިތުރަށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މީަގިއ  އަރަމުން، އަރަމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ އަުޅގަ

ހުށަހަޅާއިުރ ލިބިގެން ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް  އިދާރީ ގޮތުްނ އިތުރަށް ހަުރދަނާވާނެ ސިފަތަކެްއ މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. މީގެއިތުރުން އަުޅގަ

ތުހުމަތުކުރައްވާ ގޮުތަގއި، ޚާއްޞަކޮށް އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރައްވާ ގޮުތގައި ަސއިކަުލގެ އެިކއެިކ 

ކާއި ވެހިކަުލގެ އެިކއެކި ޖޫރިމަނާތައް ވެސް އެިކ ގޮތަށް ކުެރވެމުންދަނީ ަސރުކާރު ހިންގުމަށް ފައިާސ ޖޫރިމަނާތަ

މަދުވެގެން ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރަމުން ގެންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި 

ތްތެރި މެންބަރުން ފާސްކޮށްދެއްަވއިފި، ސަުރކާރުން ވަރަްށ ދިޔައީ އިްއޔެ މި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަ

އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ހުށަހަުޅއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާެޙއް ެއީއ، އެގޮތަށް ކޮށްަފއި ހުރި ހުރިހާ ޖީރިމަނާތައް މިހާތަނަށް 

ށް. އެހެންވީމާ، މި ރައީސް ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމާ ހަމައަށް ހުރި ހުރިހާ ޖޫރިމަނާއެއް ރަީއސް މާފުކޮށްދެއްާވ ގޮތަ

ކަންކަމުން އެނިގގެން މި ދަނީ އަސްލު ސަރުކާރު ހިންުގމަށް ރައީސް ޔާމީން އެކުަލަވއިލަްއވާފައި އޮތް އިޤްތިޞާދީ 
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ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުެގ ދަށުން ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ އަުތން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަަގިއގެން ސަރުކާުރ ހިންގާކަްށ 

ިއޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުޅާ ގޮތެްއގަިއ ރާއްޖެ ތަަނވަސްވަމުންާދކަން މިއަދުެގ މި މާޙައުލަްށ ނުޖެހޭކަން. އެއަްށވުރެ މާ 

ބަލައިލީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެމުން އެބަ ދާކަން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި މިއަްށވުރެ ފުންކޮްށ 

އަދި ިއއްަޒތްތެރި މި މަޖިލީހުން ވެސް ވިސްނާަވޑަިއގެން، ސަުރކާުރން މި ހަދާ ގަވާއިދުތަާކިއ އުސޫލުތަކާ، 

އެކުަލވައިލާ ެއކިެއކި ގަާވއިުދތަކުަގއި ހުންނަ ކަންތައްތައް ވީހާ ބޮޑަކަށް ރައްޔިތުން އޮޅުންފިލުަވއި، އަދި ހާމަކަން 

 ބޮޑުގޮެތއްަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮޅުންފިލުްއވައިެދއްވުމަްށ ކަމާ ބެހޭ މުއަްއސަސާަތކުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް 

މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މީޑިާޔތަކުން، މީޑިޔާތަުކގެ ތެރޭގަިއ 

ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ފަސާދަ އުފެދޭ ގޮތަށް ޚަބަރުފަތުރާ ޚާއްޞަ ވަސީލަތްތަކުން ވެްސ އިތުރަށް މިއާ ދޭތެރޭގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މި ފާސްކުރާ ގާނޫނުތަކުަގއި ހުންނަ ވާހަކަަތއް ވަރަްށ  ވިސްނާަވޑަިއގެން އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް ޮއޅުންފިލުވައިދިނުުމގެ ހަމަ ކެމްޕޭނެއް ގޮތަށް ފަްއޓައިގެން ކުރިއަްށގެންދިއުމަީކ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ރާއްޭޖގެ 

ލުވެރިވުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ަމގުތަނަވަްސެވގެންދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނުތައް އޮުޅންފިލައި، ެއއާ ދޭތެޭރގަިއ އަހު 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެ އެ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ައުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ 

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް.   

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ސްމާޢީލް ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގަމު ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އި 

ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުަމށް ޓަކައި އެ ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ުކރު ގޮތަކަށް ތާއީުދކޮށްލާ ވާހަަކ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ  ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތުގެ ޭބނުންހިފީ. އަޅުގަ

ކުރެްއވި ފަދައިން، ވަރަްށ ގިނަ ކުންފުނިތައް އެބަހުރި މި ރާއްޖޭގައި އެ ކުންފުނިތަްއ މަރުވިކަން ވެސް ނޭނޭގ، ފާހަގަ

އަދި ވުޖޫުދގަިއ އޮތްކަްނ ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި ނޭނގޭ. ެއ ހިސާބުގަިއ އޮްތ ކުންފުނިތައް ެވސް ވަރަށް ގިނަ. 

އެބަެޖހޭ. އެއީ ކުންފުނި އުފެއްދުުމގެ ރެޖީމަށް ބަދަލެއް އައިްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަމަށް އެބަ ޙައްލެއް ހޯދެން 

ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކަުމގައި ވީނަމަވެސް. ަބއެއް ކުްނފުނިތައް އުފެއްދި ފަރާތްތަކަށް، އެ ބޭފުޅުން ކުންފުނިތަކެއް 

ހެންވީމާ، މި ކަމަކީ އުފައްދާފައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފަިއވާކަން ެވސް ނޭނގޭ ހާލަތުގައި އެބަ ޮއވޭ. އެ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލެއް ހޯދެންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭތީވެ، މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން ވެސް ކޮންމެެވްސ 

ވަރެްއގެ ޙައްެލއް މީގެތެެރިއން ލިބިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ، މި ކަމަށް 

ަނވަން. އަދި ހަމައެާއއެުކގައި ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭބޭފުޅުން ވެސް ިމއަށް ތާއީދުކޮށްލާ ވާހަކަ ދަން

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި ވޯާޓ  ނޑު ެއަކމާ ވެސް އުފާކުރަން. އަުޅގަ ތާއީދުކުރަްއވާކަުމގެ ިސގްނަލް ދެއްވަމުންދާތީ އަުޅގަ

ކުރަްއވާނެ ކަމަށް. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހުގެ ހަމައަށްދާއިރު ވެސް ެއގޮތަްށ ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ޢަމަލުފުޅު

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަދި  ރައީސެްއގެ ގޮތުަގއި އިންނަާވފައި މި ކަމަށް ބާރު އަޅުްއަވއިދެްއވާނެ ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

އްޓަްނވުމަކީ ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް ވެސް ުލއި ލިބޭނެ ގޮަތަކށް މަސައްކަތްކުރުމަީކ، ސިާޔސަތުތައް ބަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އެގޮތުން ސްޓިާކޖަހައިގެން ޒުވާނުންނަށް ސައިކަލު ނުދުއްވޭނެ ހިސާބަށް 

ގޮސްފަިއވާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދެްއވުމަށް ސަރުކާރުން އެކަން ކުރެްއވުމަކީ ވެްސ 

. އަދި ޭއގެ ފަހުން އަންނަ އިމްޕެންޑިންގ ިޑޒާސްޓަރެްއ އޮތް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ކަމެއް

އެކަމަށް ވެސް ޙައްލު ޯހއްދަަވއިދެްއވުމަށް ައޅުަގނުޑމެން އެދެން. މިސާލެްއެގ ގޮުތގަިއ ސަިއކަލުތަްއ؛ 

އަކީ ާޕކުކުރާނެ ތަެންއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ަސއިކަުލގެ މަްއސަލަިއގަިއ ދިމާވާ އެންމެ ޮބޑު މަްއސަލަ

ނޑުމެން ސައިކަެލއް ޕާކުކުރަން ބަލާއިރު ތަނެއް ނެތީމަ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެތީމަކަން. އަޅުގަ

އެބަ ޕާކުކުރަންޖެހޭ. ދެްނ މިވާ ގޮަތކީ މިހާރަކަށްައއިސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ ަސއިކަލުަތއް 

ްށ ގެންދިއުމަށްފަހުގަިއ ދެން ލިބެނީ އަލުން އަނބުރާ ސްޓިާކއަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑު އަެގްއ ގެންދިއުމަށްފަހުގަިއ، ޓޯާޔޑަ

ދައްކަިއގެން ުޒވާނުންނަށް ސައިކަލު. ނޫނިއްޔާ ދުވަްސކޮޅެްއގެ ފަހުން އެ ނީލަން ކިޔަނީ. ވިއްކާލަނީ. އެހެންވީމާ، މި 

ގެންިދއުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެންދާނެ ނީލަންކިޔައި ވިްއކައިނުެލވޭެނ ގޮތަކަށް ވެސް ކަންަތއްތަްއ ވެ

ކަމެއް. ުޒވާނުން ވަރަށް ހިްތހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެބަ ގަބޫލުކުެރވޭ. ހަމަެއއާެއކުަގއި ކުދިކުދި މި ާބވަތުެގ 

ނޑު ވަޢުދުތަކުަގއި އެބަ އަތްލަްއވަންޖެހޭ. ދޮޅު  ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ކުަރއްވަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުގެ ައސްލު މައިގަ

އަހަރު ސަރުކާރަށް ފުރިގެންދާއިރުަގއި އަސްލު މައިަގނޑު އެއް ކަމެްއަގއި ވެްސ އަދި އަތްލެއްވި ތަނެްއ 

ަވޒީފާ ޒުވާނުންނަށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުިވއިރު މިއިން ކަމެއްަގއި އަތްލެްއވީީކ  94000އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. 

ަވޒީާފ އަދާކުރައްވާ ުޒވާނުންނަށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ިރސޯޓުތަކުގެ ހިއްާސއެއް މިއިން  ނޫން. ރިސޯޓުތަކުގައި

އެއް ުކއްޖަކަށް ެވސް ލިބުނީކީ ނޫން. އަލަތު ކައިވެނިކުރާ ީމހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފްލެޓެއް އަދި މިހާތަނަކަށް ލިބިފައެއް 

ގޮެތއްަގއި ވެަވޑަިއގަތް ވަޢުދެްއެގ ހަމަ އެްއވެސް މިންވަެރއް  ނެތް. މަސްވެރިންނަށް އަދި ައމުދުން މާ ފާޅުކަން ބޮޑު

އަދި މިހާތަނަކަށް ދެއްީވކީ ޫނން. މިހެން ގޮސް ެވވަަޑއިގަްތ އެްއވެސް ވަޢުދެްއގައި އަިދ މިހާތަނަކަށް އަތްނުލައްވާ. 

ރަްއަވއިގެން ޖަުލގައި އެހެންވީމާ، ސަުރކާރަށް ޮދޅު އަހަރު ފުރިގެންިދޔައިުރަގއި ސިާޔސީ ލީޑަރުން ަހްއޔަރުކު

ބޭތިއްބުމާއި ާރއްޖެއިން ބޭރަްށ ފޮނުވާލަިއގެން ތިއްެބވުމާިއ އެ ކަންަތއްތަްއ ހުއްަޓވައިަލްއވާފައި އަސްލު ަމއިަގނޑު 
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މައްސަލަިއގައި އަތްލެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭތީވެ މި ވާހަކަ ވެްސ ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންނަށް އުއްމީދުކުރަން މި ބި ލަށް ހުިރހާ ބޭފުޅުން ވެސް ާތއީދުކުަރްއވާނެ ކަމަށް. މި ާބވަުތގެ ކަްނތައްތަކަީކ އަުޅގަ

މި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަމަށް ވާީތވެ، މި ަކންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން 

ވާނެ ކަމަށް ދެކޭތީ މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަމަ ވަަރށް ރަނގަޅު ކަމަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިްއގަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

 ނަށް. އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫ

 

 ކަދެއްކެވުން:މޫން ވާހަރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަ

ނޑު ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ދައިން ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ އެންެމ އޭގެ ރޫހަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަ

ނޑު ެއއް ވަޢުދަކީ ވާލުެވވަަޑއިގަތް ފަހުން ސަުރާކރާ ހަ، އިުމކުރެްއވުން. މިގޮތުންިވަޔފާރިއަށް ފަހި މާޙައުލެއް ޤާ މައިގަ

ވަރަށް ގާތުްނ އް ވަރަށް އިްސކަމެއް ދެްއަވއިެގން ކުންފުނިތައް ހިންގުމުގައި އަދި ވިޔަފާިރކުރުމުަގއި ހުރި މައްސަލަތަ

ނޑުގެ ތަޖުރިާބގަިއ ިއކޮނޮމިުކ ޑިވެގެންަދވާ. އަޅު ބައްލަވަމުން  ީރަގއި ވަރަށް ފުންކޮށް މިކަމާލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްގަ

ބެހޭ ގާނޫނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް  އް ކުރަްއަވއި، އަދި ުކންފުންޏާމެދުގައި ވިސްަނވައި މަްޝަވރާތަކެ

 ުހށަހެޅިގެން މިދާ މައްސަލައާ ތެޭރގައި މިއަދުަރްއވަމުން އެބަ ގެްނދަވާ. މީގެަތއްޔާރުކު ވެސްރުހުށަހަޅުއްވަން މިހާ

މެދު ވަރަށް ފުންކޮށް ލުކުރާ ގޮުތގައި މި މަްއސަލައާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކެއް ެވސް އެބަހުރި. އަދި އަޅުަގނުޑ ގަބޫ

މި މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙު  ،ކަަމށް ހުށަހެޅިގެންދާނެއްަގއި ރިހަމަ ޮގތެމިއަށްވުރެ ވެސް ފު ،ިވސްނަަވއި ،ދިރާސާކުރަްއވައި 

މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ިމ  ،ނަމަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. މިސާލެްއގެ ގޮތަށް ދަންނަވަނީ ހުށަހެޅިގެންދާނެ

ނޑަްށ ފާހަގަޮކށްލެވޭ ނޫްނ  ފަިއވާކަން. މިރިމަނާ ހިމަނުއްވާފީ ނުދެއްކުމުެގ ސަބަބުން އަރާ ޖޫއަހަރީ  ،ބިލުގައި އަުޅގަ

އަދި ކުންުފންޏަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ބައެއް ކަންތައްަތއް ނުކުރުުމގެ  .ރިމަނާ ެވސް އެބަ އަރާގޮތްގޮތުން ވެސް ޖޫ

 ،. ސަރުކާރުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ންމާތަކެއް ުއފުލޭގޮތް ނުވެފަސަބަބުން ވެސް އެބަހުރި ކުންފުނީގެ ގާނޫނީ ޒި

ތެެރއިން ގިނަ ޖެހޭ. މީގެ ުކގެ ވެިރން ވެސް ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގިއ މި ކުންފުނިތައް އުވާލަްނ އެބައަދި މި ކުންފުނިތަ

ިވޔަފާރީގެ ެއްއވެސް މުޢާމަލާތެްއ  ،އުފެއްދިތާ ވަރަށް ޒަމާްނވީ އެްއވެސް މުޢާމަލާތެއް ،ކުންފުންޏަކީ ވަރަށް ޒަމާންވީ

ނުޑ ފާހަގަކޮށް ވަކި  ،ެގ އަހަރުތަކުެގ ފަހުކޮޅު ެއކިެއިކ ކަންކަމުގެ ބީލަމަށ90ް ލާނަންނުކޮށް ހުރި ކުންފުނިތައް. ައުޅގަ
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ނުވުުމގެ އެބަހުރި. އެ ބީލަމެއް ކާމިޔާބު ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ސްޕެސިފިކް ެވހިކަލެއްގެ ގޮުތގަިއ އުފައްދާަފިއ ހުރި ކުންފުނިތައް

އެތަްއ އަހަރުތަެކއް  ގޮތަށް ުހރީ. ކުްނފުނިތައް ހުރި ،އެ ކުންފުނީެގ އިތުރު ަމސައްކަެތއް ނުކުެރވި

ދައްކަންޖެހޭ އެްއވެސް ފީެއއް ނުދެއްކި  ،ބެހޭ އެއްވެސް އިދާރީ ަކމެއް ނުހިންގި ތުެވގެންދާއިުރގައި ކުންފުްނޏާފާއި

ެއތައް ހާސް ރުފިޔާއެއް ަދއުލަަތށް ދައްކަންޖެހިފައި އެބަހުރި.  ބުން އެތައް ހާސް ރުފިޔާއެްއގެ ޖޫރިމަނާ،ހުރުމުގެ ސަބަ

ނޑަށް ހީަވނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން ،އެހެންވީމާ ގޮތަކަށް ނިންމޭނެ  މި ކަންތަްއތައް ލުއި ،އަުޅގަ

އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ވެސް ބޭނުންފުޅުވޭ މިނިސްޓްރީން ވެސް ބޭނުންވޭ  އެބަ ހޯދައިދޭންޖެހޭ. ރަޖިސްޓްރާގޮތެއް 

ކޮށްދިނުމުެގ ބާރަކީ ގާނޫނަކުން މެނުީވ ޭހ ފައިސާެއއް މާފުދައްކަންޖެ ކުންފުނިތައް ުއވާލަދޭން. އެަކމަކު، ދައުލަތަށް 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ވީހިނދު މިކަން ނުކުރެވިފައި މި ކަމަކަށް ކުރަން ދަތި އޮތީ. އެހެންވީމަ، މި އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަ

ބެހޭ ގާނޫނަށް  ންފުންޏާޓަކައި ކު ެއކީަގއި ިވޔަފާިރކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ރި އިޞްލާޙެއް. ެއަކމަކު، މިއާބޭނުންތެ

ހޯލްޑަރ ށް ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ. ޭއގެތެޭރގައި ސިްނގަލް ޝެއަކަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ެގންނަންޖެހޭ

ނޑުމެން ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ. އަދި ބައެއް މެންަބރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ  ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ ަމގުތަްއ ވެސް އަުޅގަ

މައްސަލަތަކުަގއި މައިނޯރިީޓ ރު ވިޔަފާރީަގއި ދިމާާވ ބައެއް މަްއސަލަތަުކގައި ކުންފުނި ތެރޭގައި އުފެދޭ މިހާ

ެއ ، ޖެހޭ އެ ޙައްޤުތައް ދަމަހައްޓައިދޭން ހޯލްޑަރްސގެ ރައިޓްްސ ވެސް މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްަގއި އެބަޝެއަރ

ލަ ބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް ހިމެނޭ ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި މިކަހަ، މާމާޔަތްކޮށްދޭން. އެހެންވީޙައްޤުތައް ހި

ދީ . ރަީއސް ޔާމީނުގެ އިޤްތިޞާވަނީ ނަލްތައް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބިފައިމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާނެކަމުގެ ސިގު

ސްޓްރީގައި ދެން ހަމަ މިނިލޮޕްމަންްޓ އެއް ކަންަތއް މިއީ. އިކޮނޮމިކު ޑިވެ ވަރަށް އިސްކަންދެްއވާ ،އެޖެންޑާަގއި ހިމެނޭ

 ެއކުެއީކގައި ކުެރވޭ ެއހެން މަސައްކަތެއް ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ގާނޫނަށް ވެސް ބޮޑު އިޞްލާޙުތަެކއްމިއާއި

ދީ ކުރިއެރުން ަޤއުމަށް ކަމަށްވާ ިއޤްތިޞާ މިއީ މި ސަުރކާރުގެ ަމއިަގނޑު އެްއ ވަޢުދު، ހުށަހެޅިގެންދިއުން. އެހެްނވީމާ

ނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކުރާ  ގައި ހިމެޭނ ކަމެއްހޯދައިދިނުމުގެ ތެރޭ ވީމަ އަުޅގަ

ދާއިރާއެއްަގއި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކެއް މި މަޖިލީހުގެ  ފުޅާ ،އެއަްށުވރެ ބޮޑެތި އަދި މާ ފުރިހަމަ ،ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

 ނަވަން. ތަޅުމަށް އަންނާނެކަމުގެ ުއއްމީދުގައި ުޝކުރު ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިާރެގ  މައްޗަްނގޮޅީއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 . އަށްބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ކެވުން:ހަކަދެއް އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާ މައްޗަންޮގޅީ
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 މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގަމު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިްސމާޢީލް ޝުކުރިއްޔާ އި 

ނޑު ވެިއޞްލާޙަށް އަ ގާނޫނަށް ގެންނަ ނީގެކުންފު ލަން. އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ ހިތުގައި ސް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާޅުގަ

އަހަުރ ދުވަްސެވގެން  ދޮޅު ،ވީއިރު  ވުޖޫދަްށ ައއި ސަުރކާރަކަށްދީ އެޖެންޑާެއްއގަިއ ޤްތިޞާ އި ،އުފެދޭ ސުވާެލއް

ހިސާބަށް ނައިސް އޮތްކަން.  ބޮުޑ ިއޞްލާޙުތައް މި މަޖިލީހާ ކުންފުނީގެ ގާނޫަނށް އެ ވިދާުޅވާ ،ދިޔައިރު

ނުޑ އްމީދުކުއެހެންނަމަވެސް، ގެންަނވާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ އަުޅަގނޑު އެކަމަށް އެބަ އު  ރަން. އަދި އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ  އުއްމީދުކުރަން އެ އިޞްލާޙުަތއް މިހާރަށްވުރެ ައވަހަށް، ީވހާވެސް ައވަހަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ދެންމެ ވެސް ކުންފުނީގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަެކއް އަންނާނެ ާވހަކަ ޓްރޭޑް މިނިސްޓްީރަގިއ 

ބޭފުޅަުކ، އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްީރގަިއ، މިހާރުގެ ިއކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީަގއި ުއޅުްއވި ބޭފުޅަުކ ކުރީަގއި ުއޅުްއވި 

ވިދާޅުވުމުން، އެ ބޭފުޅުން އެ ގެންނަވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ދަރަނިތަކާ ެބހޭ ގޮތުން އެްއވެސް ވަރަކަްށ 

ރޭ ކޯޓުތަކަށް ގޮސްގެން ކުންފުންޏާ މެދު ދަރަނި ސާބިތުކޮށްފައި                 ވިސްނާަވޑަިއގެންފަިއވޭތޯ. ބަެއއް ކުންފުނިތައް އެބަހު

ވާތީ، އެ ދަރަނި ދެއްކޭނެ ގޮެތއް ކުންފުނީަގއި ނެތި، އެހެންވިޔަސް އެ ދަރަނި، އާއްމު ަފރާތްތަކުގެ ދަރަނި ވިޔަސް ެއ 

އިތުރަށް މީާރިއން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ެއ ދައްކަން އޮތީމަ ކުންފުނި ުއވާނުލެވި ހުންނަ ކުންފުނިތަެކއް. އަިދ ޭއގެ

ވިދާޅުާވ ފައިސާތަަކކީ ވެސް ހަމަ ކުންފުނީގެ ދަރަނި ގޮަތށް ބަލަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ދަރަނިތަުކގެ ޕްރިއޮރިީޓ 

ނަނީ. ކިހިނެއްތޯ. ގާނޫނަކުން ހަމަ ނުޖައްސާހާއިރު ކުރިން އަންނަ ދަރަންޏަށް ކުރިން ދައްކަންޖެހޭނެ ގޮތަށް މި އޮން

އޭގެތެޭރގައި ބޭންކުން ވެސް ޯލނުނަގާފައި ހުންނާނެ. އަދި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާ އެްއޗެހި ހުންނާނެ. ޓެކްސް 

ހުންނާނެ. އަދި އޭގެއިތުރަށް އާއްމު ފަރާތްތަކުން ދަރަނި ސާބިތުކޮށްފައިވާ ނަމަ، ެއ ދަރަނި އެއީ ކިހާވަރެއްެގ 

ނޑު ހަމަ މިހާރުވެސް ތާއީދުކުރަން  ރޭންކިންއެއް ލިބޭނެ ދަރަންޏެއްތޯ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އޮުޅންފިލުވާލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

މިހާރު މި އޮތް އިޞްލާޙަށް ވެސް. އެއީ އެ ވިދާުޅވާެހން ކިތަންމެ ކަރުދާސް ކުންފުންޏެއް އުފެދި، ސަރުކާރުެގ 

ތައް ބަަޔކަށް ޭއގެ ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ގޮތަށް ފޮތްތަކުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުނިން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރެވި، އަދި އެ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ކަންތައްތަެކއް ހަމަޖެހިފައި ވާތީ އެ ލުއިފަސޭހަ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ހެޅި ކަމުގައި އަދި އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަްނ، މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ފެނިގެން އެބަ ދޭ އިދިޮކޅު ޕާޓީން ހުށަ

ނޑުމެން  ޕާީޓ ެވސް މިއީ ަޤއުމަށް ރަނގަުޅ  2ވިޔަްސ ެއއަށް މައްަލވަނުކޮްށ، އެއަްށ ފެހި ސިގްނަްލ ލިބިެގން އަުޅގަ

ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭންވެގެްނ މަސައްކަތްކުރާ ބަެއއްެގ ގޮތުަގއި ރާއްޖޭގެ މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮަތަކށް 

ނޑު ުއއްމީުދކުރަން ކޮމިޓީތަކާ ހިސާބަށް ވެސް މިކަން ފޭދިގެންދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރެވޭ ތަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުލުްސ  ކަމަށް. އެހެން މި ދަންނަވާީލ މިހާހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެްނ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓން އަުޅގަ

އަހަުރ ެވގެންދާއިުރ  1އްިލގެން އޮފިސަރުންނާއި މީހުން ގެެނސްގެން ގެއްލިަފއިާވ ނޫސްެވރިޔާ ރިްޟވާން މިހާރު ގެ 

ވެސް ސޯޝަލް ީމޑިާޔގައި ައދި އެނޫންނަސް މީޑިޔާތަުކަގިއ އަދި ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންާތގައި ވެސް ކަންބޮުޑވެ، އެ 
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ވާހަކަ ދަްއކަމުންދާއިރު އެ ޭބފުޅުން ގެނެސް، ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ސުވާެލއް ެވސް ކޮށްލެވޭހާ ނުވެަފއި ިމ 

އެހެންމެ، އެހެން ކޮމިޓީތަކުން ެވސް އެބަ ަޝކުވާކުަރްއވާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުެގ ގެންަނވަންޖެހޭ، ވަނީ. ހަމަ

ނޑުމެންެގ  ނޑަށް އަުޅގަ ހާޒިރުކުރަްއވަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރަްއވަިއގެން މި ކަންކަން ނުކުރެވޭ ވާހަަކ. އަދި ައޅުގަ

ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ވެސް ބޭނުންފުޅުވެގެން އެކަްނކަން ގައި މި ހިނގި 50ޕާޓީގެ މެންބަރަކު މިނިވަން 

ނޑުގެ ުއއްމީދަކީ، މިފަދަ ކަންކަުމގަިއ  ނޑުމެންނަށް އިވެމުންދޭ. އަުޅގަ ހުށަހަޅުއްވާނެ ވާހަކަ ވެސް މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ެއހެން އެކަން ނުކުރައްވަިއ، ވެސް ހަމައެކަނި މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވީމާ ތިމަންނަމެން ތާއީދުކުރަމޭ ވިދާޅުވެ އެގޮތަށް 

ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް ދަތި ވަގުތު ވެސް އަންނާނެ ސަރުކާރު ހިންގާ ކަމަށް ވަންޏާ. ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީވާން 

ނޑިަވޅުތަކުަގއި ެވސް މަޖިލީހުެގ  އުނދަޫގވާ ަވގުތު ވެސް. ެއހެންވިޔަސް އެ ަވގުތުތަުކގަިއ ވެސް، އަދި އެ ދަ

ން ިއންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ަބއެްއ ކަަމށް ގަބޫލުފުޅުކުަރއްަވއި، ކޮިމޓީތައް ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ރައްޔިތު

ފްލޯއިން ވެސް އެކަްނކަން ުކރެވޭނެ ގޮތަށް ެއކަންކަން ކޮްށދެއްވަން. ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ވަގުތު ދަންނަވާލަން، މިދިޔަ 

ނޑުެމން މަޖިލީހަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މި ފްލޯގައި އެކިެއިކ މިނިސްޓަރުންނާ ކުރަން  ދައުރުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ބޭނުންވި ުސވާލުތައް ުނކުރަްއވަިއ ުސވާލުތައް އަނބުރާ ފޮުނއްަވއިލާފަިއވާކަން އެ ބޭފުޅުްނ ވެްސ ެއ މިނިސްޓްރީތަކުެގ 

ނަވަިއގެްނ ބޭފުޅުން ވެސް ފުރުޞަތު ހޯއްދަަވއިގެްނ، އަދި މަޖިލީހުެގ ރައީސް ވެސް އެ ބޭފުޅުްނ މިތަނަށް ގެން

އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ހޯަދއިދެްއވަން ހަމަ މިއަދު މި ފެންނަ ރޫހުގައި 

މަސައްކަތްކޮށްެދއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނައިފަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޝިޔާމަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަްށ ގަުމ  96/10ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާުޙގެ ރޫާހިއ އެ މަޤްޞަދަށް ައޅުަގނޑު  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ހުރި އިޞްލާޙެއް ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުާރ ވާަހަކ ދަންނަވަން. އަިދ އިދިޮކޅު މެންބަރެއް މިފަދަ ރައްޔިތުްނނާ ގުޅުން

ނޑުމެން ހައިރާްނވާ ކަެމއް ނޫން. އެއީ މި ސަރުާކރުގެ އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާ  މިއަދު ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ައުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ގަބޫލެްއ ެވސް ނުކުެރވޭ  ތަންފީޛުކުރަްއވަމުން އެ ގެްނދަވަނީ ވަރަްށ ބާރު ސްޕީެޑްއގައި. މިއަދު އަުޅގަ
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. އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ވެސް ަގބޫލެއް ނުކުރެްއވޭ އެ ބޭފުޅުްނ މިއަދު މި ތިއްެބވީ އިިދކޮޅު ެތއް އޮތް ކަމަކަށް އިދިކޮޅު ފަރާ

ޕްލެޓް ފޯމެއްގައި ކަމަށް. އެހެންކަމުން، މިއަދުގެ ސަރުކާުރން ރައްޔިތުންނަށް މި ކޮށްދެްއވާ ކަންތައްަތއް އެ ބޭފުޅުްނ 

ނޑު  ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލުކުާރކަްނ މި ކަމުން ދޭހަވަނީ. އާދެ! މި ގާނޫނަށް ގެނެވިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ގެނައުމަށް ަޓކަިއ  މަަސއްކަތްތަެކްއ މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ިމއަށްވުެރ ބޮޑުކޮށް ބުރަ ސަރުކާުރގެ ވެްސ ވަރަށް ،ދަންނަވާނީ

ނޑު ވެކުރަްއވަމުންގެންދަވާ  ސް މި ކުޑަުކަޑ ކަން ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ެވސް އެބަ އެނގޭ. އެހެންކަމުން ައޅުގަ

ދުކުރަނީ. މި އިޞްލާުޙގެ ައޅުަގނޑު ާތއީ ތަކެއް މި އިޞްލާުޙގައި ހުރީީތވެއިޞްލާޙަށް ެއއާ އަާމޒުވާ ަކހަލަ ގޮތް

ިތ ކުރަްއާވ ބޭފުޅުންނަށް ފަހަރުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ބޮޑެދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއިން ކުޛަރީޢާ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދު ވަރަށް ބައިވަުރ ހިނގަމައްސަލަތަކެއް ޙައްުލެވގެން އިދާނެ. އަދި ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ގިނަ ންފުނިތަކެއް އެބަހުރި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަ. އާކު  ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން އަުޅގަ

ތަްއ ރަ ކަރުދާސް ކުންފުނިދުވަސްތަެކއް އެބަ ހޭދަވޭ ނަމެއް ފާސްކުރަން ވެސް. އެހެންކަމުން މިއަދު މިހި

ނޑުމެން ުދނިޔޭގެ އެކި އިންެޑކްސްތައް  ދިޔުމަކީ މި ދެންނެިވ މައްސަލައަށް ަޙއްލެއް އަންާނނެއުިވގެން ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އަދި އެހާ ކުރިައކު ނޫން މި ،ބަލާއިރުަގއި އުޅެނީ ކުންފުނިތައް އުފައްދަން ފަސޭހަ ޤައުުމެގ  އަުޅގަ

ނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ރަނގަޅަށް މި ދެންނެވުނު އޮންލައިން ސައިޓުތަކަށް ނުވަަތ ލިސްޓުގަިއ. އެހެން

 ،އޮންލައިންކޮށް އެ ކަންތައްތަްއ ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ހިއްސާކުރެވޭ ނަމަހީ

ތެޭރގައި ހަމަ އެންމެ ކުރީަގއި ުއޅޭ ޤައުމުތަުކެގ  އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމު ެވގެންދާނެ މި ދެންނެވުނު އިންޑެްކސްގެ

. އި ދޭ މި ޤައުމުގަ ކުރެިވގެން އެބަންނަށް ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެ ތެރޭގައި. ތިްނވަރަކަށް ދުވަސް 

ކުންފުންޏެއް  މިއަދު އެންމެ މަޝްހޫރު ނަން ހިނގާ އެއް ަޤއުމަކީ ޗިލީ. ޗިލީަގއި ފޮރިން އިްނވެސްްޓމަންޓު ނުވަތަ

ނޑު ދަންަނވާނީ ރައްޖޭަގިއ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެްއެގ  އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ހަފްތާ ދެ ހަފްތާވަރު މި ނަގަނީ. އަޅުގަ

ވާ ސަބަބަކީ މި މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ގެންަނން މުހިއްމު. އެހެންނަމަވެްސ، ކަންަތއް އެަބ ކުރެެވއޭ ތެރޭގައި މި

ނޑު ދެ ކަމަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށް  ުއިވގެން އެބަ ދެންނެވުނު ކަރުދާސް ކުންފުނިތައް  ދޭ މި ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން. މަިއގަ

އަަހރުދުވަހަށް ވުރެ ިދގު ނަމަ،  1ެއްއވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުހިނގާ ކުންފުންޏެއް އެްއ ަކމަކީ،  .ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ

ފުކުރެިވގެންދާ އިޞްލާޙު. ދިގުެވއްޖެ ނަމަ، އުިވގެްނދާ އިޞްލާޙު. އަނެްއ އިޞްލާޙަކީ ޖޫރިމަނާ މާ 

އާ ގުިޅގެން އަދި މި ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތެއް ެއއީ، ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުުރވަިއ،  50އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މިނިަވން 

ޒުވާނުން ވިޔަފާީރގެ ތެރެއަށް ގެނެސް، ޒުވާނުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޤައުމުެގ ކަންތައްަތްއ ފޯކަސްކުެރވިގެން މި އޮތީ 

ރުވެިރކުރުވުމަށް ަޓކައި. މިއަުދގެ ސަރުކާރުން ިމ ދަނީ ސޯޝަލް ސެކްޓަރ ރަނގަޅުކުަރއްވަމުން. ސޯޝަލް ޒުވާނުން ބާ

ސެކްޓަރ މި ރަނގަޅުކުރެްއެވނީ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެެނވިގެން. އެގޮތުން، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ިމ 

ށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާ މަޖިލީހުގައި އެހެން ެއއްެވސް މަޖިލީހެއްގައި ނުާދވަރަ 
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ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި، މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކަިއ، މި ަޤއުމުގެ އިޖުތިމާޢީ އެޖެންޑާ 

 18، ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަްށ ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން، މި މަޖިލީހުގައި

ނޑު ހިތާމަުކރަން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ދެންނެވުނު ކަހަލަ  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ކޮށްފިން. އަުޅގަ

އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި، އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި 

ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި  މިތަނަށް ހުށަހެޅުނު  ބިލުތަކަށް ، އަޅުަގނޑުމެން މަގުފަހިކުރުވި 

އެ ބޭފުޅުން ތާއީދުނުކުރަްއަވއި މިއަދު އިޖުތިމާޢީ ބައެްއ ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ޚަަރދު ދައުލަތުން ނުނަގާ ވާހަަކ 

ނޑު ހިތާމަުކރަން. އަޅުަގނޑުމެން އުފަާލ އެކު ފާ ހަގަކުރަްނ، މިއަުދގެ ސަރުކާރުން އިޖުތިމާޢީ ދައްކާތީ އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ކުރަްއވާ ހޭދަ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ނެަޝނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެންސްޕާ(އިން 

ްށ ިބލިއަނާ ގާތަށް ވޭުތވެދިޔަ މަދު ދުވަސްތަކެްއގެ ތެރޭަގއި ހޭދަކޮށްފި. މިއީ ރައްޔިތުންނަ 1ސޯޝަލް ސެކިއުރިީޓއަށް 

ޓަކައި، ރަްއޔިތުންގެ ކަންތަްއތައް ފުށްދުމަށް ޓަކަިއ މި ަސރުކާރުން ގެްނގުޅުްއވާ އުސޫުލތަކުގެ ތެެރއިން ކުެރިވގެންދާ 

ނޑު ނިންމާލަމުން ހަމަ  ޚަރަދު. އެހެންކަމުން، މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވެރިކަންކޮށްދޭ ސަރުކާެރއް. ައޅުގަ

والس الم عليكم ށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ނިންމާލަން. އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ފައްާޔްޟ ހު

 . ورحمة هللا وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ މެދު ، 96/10ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ގާނޫނު 

ނީ ކީްއކުރަންތޯ؟ ޭއގެ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. ިވޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ބަޔަކު ރަޖިސްޓްީރ މި ކުރަ

ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެްއވެސް ވިޔަފާރިެއއް ކުރަން ބޭނުންނުާވ ނަމަ، ވިޔަފާރި ކުންފުނި ހެދުމުގެ މާނައެއް އެބަ އޮތްތޯ؟ 

އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިަފއި އޮްނނާންޖެހޭނެތޯ؟ މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަަޔކު ކުންފުންޏެއް މި 

ކޮންމެވެސް މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަަކއި. ޮކންމެ ވިޔަފާރީެއްއގެ ބޭނުމުަގިއ. ވިޔަފާިރކުރުމަށް ޓަަކއި.  ހަދަނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުންފުނިަތއް ހަދައި، އަހަރު، ދެ ައހަރު ވަންދެން ކުންފުނީގެ ފީ ނުދެއްކި ހުންނަ ގޮތަށް 

ގައި މިކަހަލަ 96/10ކޮށް ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ގާނޫނު ނަންބަރު ކަންތައްތައް  ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ ނަމަ، އެއީ ފުން

ލީވަޅުތައް ހުރީ ކީއްެވގެންޯތާއއި އެ ލޯވަޅު ބައްދާނީ ކިހިނެއްތޯ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުާކރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން 
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ކުންފުނިތައް، ޝެލް ކުންފުނިތައް އެބަ ޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން. ދިރާސާތަެކްއ ހަދަން. ބައެއް ކަހަލަ 

ހަދައިގެން ދުނިޔޭގެ އެތަްނމިތަނުގައި އެބަ ކުރޭ. ބޮެޑތި ޖަރީމާތައް އެބަ ހިންާގ. އެކަހަލަ ފުރުޞަތުތައް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި ެވސް ދެވިފަިއވާންވީތޯ؟ މިއީ ެވސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މަކަރާއި ހީލަތްތައް ހެދުމުގެ 

ެވގެންތޯ، އެކަހަަލ ބޭނުމެއްގައިޯތ ކުންފުނިތައް މި ހަދަނީ؟ ނޫނިއްޔާ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ަޤއުމަށް، ފުރުޞަތު އޮ

ރައްޔިތުންނަށް، ުނވަތަ އެ ުކފުންޏަކުން ގާނޫނު ހުއްދަކުާރ ވިޔަފާރިކުރަންތޯ މި ކުންފުނިތައް ހަދަނީ؟ މިއީ ވެްސ 

ގެ އެަތންމިތަނުގައި ތަފާތު ނަންނަމުގައި ޓެްކސް ފޮރުވާށާއި ަވުގ ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ދުނިޔޭ

ވިޔަފާރި ހިންގާާށއި އަދި މިނޫންވެސް ޣައިރު ގާނޫނީ އެތަްއ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ަޓކައި ކުންފުނިތައް ހެދިފަިއ 

ދަްއަކނީ. ދައްކަން ބޭނުންނުވަނީ. އެބަހުރި. އެކަހަލަ ފުރުޞަތުަތއް ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ހުރި ކުންުފނިތަކުންތޯ މި ފައިސާ ނު

އަހަރު ެވގެންދާއިރު ުއަވއިނުލާ މި އޮންނަނީ. އެީއ  12އަދި އަހަރު، ދެ އަހަރު، ިތން އަހަރު، ދިހަ އަހަރު، 

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެެހންކަމުން، ފައްޔާްޟ ިއސްމާޢީލް މި ހުށަހެޅުއްވި ބިުލގަިއ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކަްށ 

އަށް  96/10ނެތް ނަމަވެސް މި ކުންފުނިތައް ުއވާލުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަ ކަމެއް. އަދި ހުށަހެޅިފައި 

ފުރިހަމައަށް އިޞްލާޙެއް ގެެނވި، މިދެންނެިވ ގޮތަށް އެްއެވސް ބޭނުމެއް ނެތި، ުނވަތަ ަޙޤީޤަތުގައި ވެސް މި ދެންެނވި 

ންފުނިތައް ހެދޭނެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަހަލަ ޣައިރު ގާނޫނީ ހަރަާކތްތަކަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކު

ނޑަްށ މި ގާނޫނު ކިޔާލުމުން މި  ފުރުޞަތު ބަންދުކުރުމަށް ޓަކައި އެބަ ގާނޫނަށް އިޞްާލޙުގެންނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ތަްއ، ދެންނެވި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިތަށް އެބަ އިހުސާސްކުެރވޭ. ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި ހަމަ އެކި ކުންފުނި

އެއް ކުންފުނިން އަނެއް ކުްނފުންޏަށް ހިއްސާ ނަގަިއގެން ހަމަ މުޅިން އޮޅުވާލުމެްއގެ ެތރޭގައި ޭއގެ ހިއްސާދާރުން 

ވަގު އެަކއުންޓުަތއް ހެދި، އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ޣައިރު  ނުވެސް އެނގޭ ގޮތަށް ކުންފުނިތައް ހެދިފައި އެބަހުރޭ. އަދި

ސާތަްއ ޖަމާކުރެވި، ބޭރު ތަންތަނުގައި އެަކއުންޓުތައް ހުޅުވި، މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ގާނޫނީ ގޮތުން އެްއކުެރވޭ ަފއި

ވެސް ހިނގާ. މި ކަންކަން މަނާކުރުމަށް ޓަކައި އެމެރިކާ ފަދަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ިއސްނަގަިއގެން މުޅި ދުނިޔޭަގއި 

ނޑިަވޅެއް މި ދަ ނޑިވަޅަކީ ެވސް. އެއީ ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުާމއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގެމުންދާ ދަ

އަދި މިނޫންވެސް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މަނާކުރުމަށް ޓަކަިއ އެމެރިކާއިން ފަށާފައިވާ ަމސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ 

އް ނުހިގާ ކަމެއް ކަމުަގއި ވެސް ދަންނަވަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ކުންފުނީގައި މަސަްއކަތެ

ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ހަމަ އުވާލަން. އެކަމަކު މި ުއާވލުމުގެ ތެރޭގައި އެބަ ޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ކިހިނެއްތޯ؟ 

ވެސް ބައްަލވައިަލްއވަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަަކ  މީސްމީހުންނަށް ފައިސާ ދޭންވެސް ހުރެދާނެ. އެ ކަންކަން 

އުވާލުމަށް ައޅުަގނޑަށް ެވސް ގާނޫނަށް ިއްޞލާޙުގެންނަން ފެންނަ ވާހަކަ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް، މި ުކންފުނިތައް

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ 

 ނަޝީދަށް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ނަޝީދުދާއިާރގެ މެންބަރު  ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި މިއަުދގެ މިހާތަނާ ހަމައަށް   11632ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ކުންފުނި. މީގެތެެރއިން  11632ރުގައި އެބަ އޮތް. ކުންފުނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަރޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުންފުނީގެ ދަފްތަ

އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުންޏަކީ އުވާލުމުަގއި އެިކއެކި ދަތިތައް ދިމާވެގެން އާރު.ޯއީސއަށް އުވާނުެލވި، ތާށިވެަފއި  900

ޖެއްސިަފއި ނެތް  ހުރި ކުންފުނިތައް. މީގެތެރޭގަިއ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އުވާލުމުގެ މަސަްއކަތް ގެންޮގްސ ކޮޅެްއގައި

ވަނަ މާއްާދަގއި އެބަހުރި  75ގެ ކުންފުނިތައް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ، މިހާރުގެ ގާނޫނު

ކުންފުނިތައް ުއވާލެވޭ ގޮތްތަެކއް ބަޔާންކޮށްފަ. ކުންފުނީގެ ވެރިންނަށް ކުންފުނި އުވާލުަމށް ހުށަހެޅޭ. ކޯޓަށް ކުންފުނި 

ށަހެޅޭ. އާރު.އޯ.ސީއަށް ވެސް ކުންފުނި އުާވލުމަށް ހުށަހެޅޭ. އާރު.އޯ.ީސައށް ކުންފުނި އުވާލުމަށް ިމ އުވާލުމަށް ހު

ހުށަހެޅެނީ ދެ ސަބަބެއް އޮތިއްޔާ. އެއް ސަބަބަީކ، ފެށުނީއްސުރެ ެއއް އަހަރު ވަންެދން، ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ 

ސައްކަތެއް ނުކޮްށ، ހަމައެކަނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްލާފަިއ ކުރީއްސުރެ އެއް އަހަރު ަވންދެކަށް ކުންފުނީގެ އެްއވެްސ މަ

އޮންނައޮތުން. އެކްިޓވްނޫން ުކންފުނި. ދެން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންގޮސް ަވކި ހިސާބަކަށް ގޮސް ހަރަކާތްތައް 

ރު.އޯ.ީސއަށް ެއ އަަހރުދުވަސް ވަންދެން އޮެވއްޖެްއޔާ. ދެން އާ 2ސަސްޕެންޑުވެަފއި އިތުރަށް ެއއްވެްސ ކަމެއް ުނކޮށް 

ތަން އުވާލުމަށް އިޢުލާންކުެރިވދާނެ. އެްއވެސް ދަރަންޏެއް ޮއތްތޯ ބަލަން އިޢުލާންކުރެވިދާނެ. ދަރަންޏެއް ނެތް ކަމަށް އެ 

ކުންފުނި އުވާލެވިދާނެ. ދަރަްނޏެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދަރަންޏެއް އޮތް ކަމަށް އަންަގންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

އެ މަްއސަލަ އާުރ.އޯ.ސީއާ ހިސާބުން ނުނިންމާ މި ފޮނުވަނީ ކޯޓަށް. ކޯޓުގެ ތެރެއިން ދެން އެ ނިމެންޖެހޭ  އަންަގއިގެން

ގޮތަކަށް ނިމެންޖެހެނީ. ތެދެއް! ކުންފުންޏެއް ުއވައިާލއިރުަގއި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަަތްއ ދިމާވާނެ. ނަގާފައި ހުިރ 

ހުރި ލޯނުތައް ހުރެދާނެ. ރަހުނަކާ ނުލައި ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތަްއ  ލޯނުތައް ހުރެދާނެ. ރަހުނު ބަހައްޓާފައި ނަގާފައި

ހުރެދާނެ. މީހުންގެ މުދާ އޭގެތެރެއަށް ވަދެ، ކުންފުނީގެ ަމސައްކަުތގައި ހިމެނިފައި ހުެރދާނެ. މީހުންގެ ރައުސުލްމާލު 

މަސައްކަތްކޮށްފައި ައގު އޭގެތެޭރގައި ހުރެދާނެ. ެއަކކު، އަެނކަކަށް ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ ހުރެދާނެ. ތަނުން 

އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ހުރެދާނެ. ތަނަށް ގެނެއްސަ، އަނުބރާ ނުދައްކާ ހުންނަ މުދާ ހުރެދާނެ. މިހެންގޮސް ވަރަށް ގިަނ 

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ ކުންފުންޏެްއ  މައްސަލަތަކަކީ ކުންފުންޏެއް އުަވއިލާއިުރަގއި ދިމާވާނެ ަކންތައް. ެއއީ، އަުޅގަ

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަްށފަހުގައި ގާނޫނުަގއި ެއ އޮންަނ މަގަކުން އެ ކުންފުންޏެްއ ުއވައިނުލާހާ ހިނދަކު އެޓަމް އާރު.އޯ.ީސ 

ބޮމެއް އެޅިކަމުަގއި ިވޔަސް ެވސް، މުޅި ޤައުމު ހަލާކުވެގެްނ ދިޔަޔަސް އެ ކުންފުނި، ޭއގެ ވުޖޫދުަގއި ދެމިއޮންނާނެ 
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ންނަ ެއްއޗެްއ ކަމަށް ވާީތ، އޭތި ނައްަތިއލެވޭނެ ހަމައެކަނި ަމގަކީ އެ ކަމަށް. ކުންފުންޏަކީ އަބަދަްށ، ދާއިމަށް ދެމިއޮ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  އޮންނަ ހަނި މަގަކުން ހިނަގިއގެންގޮސް އޭތި ަނއްތާލުން. ެއހެންވީމާ، މިއަދުގެ މި އިޞްާލޙަކީ އަުޅގަ

ލުއިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެްއ. އާރު.އޯ.ީސގެ މަަސއްކަތަްށ، ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ މަަސއްކަތަށް އިތުރު 

އެހެންނަމަވެސް މީގައި ދިމާާވ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. ސުވާލަީކ، މި ނުވަ ސަތޭަކއަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނި 

އާރު.އޯ.ީސއަށް މިހާރުވެސް ޮއތް ގާނޫނުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން އުަވއިނުލެިވގެން އުޅެީނ ކީއްެވގެންތޯ؟ އެ ދަތިތަްއ 

ޖެހޭ. ޓްރޭޑް  ހޯދަން އެބަެވްސ ރަސްމީ ހަސިއްޔަތަކުން ރު.އޯ.ީސާއ ބައްދަލުކޮށްގެން ނަމައަޅުަގނޑުމެން އާ

 ކު ނުލެިވެގން މި އުޅެނީ. އިކޮނޮމިްއވެގެންތޯ އެ އެްއޗެހިތައް ުއަވއިމިނިސްޓްރީއަށް ކީ އިކޮނޮމިކުމިނިސްޓްރީއަށް، 

ންނަނީތޯ. ނޫނީ އެ ކުންފުނިތައް އުފެއްދި މިނިސްޓްރީގެ މައްސަަލއެއްޯތ، ގާނޫނީ އެހެން މައްސަލަަތކެއް ނިކު

ށް ޓަކައި ހުށަނާޅައި، ކުންފުނި މަތީން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެ ކުންފުނި ުއާވލުމަށް ފަސޭހަކުރުމަ

ން ބޭނުންާވ ކޮށްލައީ އަނެއްާކ ައޅުަގނުޑ ހައިލައިޓު ލާފައި އެހެްނ ކުންފުންޏެއް ހަދަިއގެންދަނީތޯ. މިހަނދާންނައްތައި

ނޑުމެ ގާނޫނުެގ  ކައި؛ ތެެދއްމެ!ވަކި ވިޔަފާރިެއއް ކުރުމަށް ޓަ ންގެ ތެރޭަގއި މި ހުންނަނީކީއެހެން މައްސަލައެްއ. އަުޅގަ

މާޒަކަްށ އެްއ ނިޔަތެްއގަިއ ެއއް އަ ،ޝަރަޙައިަގއި ބުނަނީ ވަިކ ަކހަލަ ވިޔަފާރިެއއް ކުރުމަށް ަޓކައި ަބޔަކު ެއއްވެ 

އާމްަދނީ ހޯދައިގެން އުޅެން ބޭނުންވެގެން އުަފއްދާ އެްއޗެކޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުގައި  ންމަސައްކަތްކޮްށ، އެއި

ނޑުމެންެގ ތެރޭ ވަރަށް ގާތް ދެ . ގައިޢަމަލީ ގޮތުން މިކަން ހިނގަނީ ވަރަށް ބަންދުވެފަިއވާ ެވއްެޓއްގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ިއލާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި . ޢާންފުންޏެއް ހަދައިފާނެމަތްތެރިވެގެން ކޮންމެެވްސ މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް ކު ރަހު

ހުންނަނީކީ އަނެއްހެްނ  ން ުގޅިގެން ކުންފުންޏެްއ ހަދައިފާނެ. މިދަރީ ކުންފުންޏެއް ހަދައިފާނެ. އަނބިންނާއި ފިރިންނާއި

ތްކުރަްނ މެއްގައި މަަސއްކަފޯތިބެގެން އެުކގައި އެއް ޕްލެޓް ވިޔަފާރިައކަށް ޓަަކއި ނުދަންނަ ބަޔަކަށް ވަކި ދުރުމިނެްއގަިއ 

އިލާ ފަދަ ގާްތ ނުވަތަ ޢާ ، އިލީ މަޞްލަޙަތެއް މި ދެންނެވި ކަހަލަ ަވކި ކަހަލަ ޢާކުންފުންޏެއް ނޫން. މިއީ ހަމަ  ހަދާ

ދާން. ން ރަޖިްސޓްރީކޮށްގެން ކުިރއަށްބައެްއގެ ިވޔަފާރި މަޞްލަޙަތުތަކެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަަކިއ ގާނޫނުގެ ތެރެއި

މި ހުރިހާ ވައްތަރުތަކެއް. ، ކުންފުންޏާ އަިދއެއް ނުހުރޭ ޯސލް ޕްރޮޕަރޭޓަރޝިޕާއި އަނެްއ ޕާޓްނަރޝިޕާއި އޭރުަގއި

ޮއންނަނީ ކުންފުނި ހެދުން.  ކޮންމެވެސް އެްއ ވެިހކަލެއް ނަގާއިުރގަިއ ެއ ނެޭގ އެންެމ ފަސޭހަ ވެހިކަަލކަށް މި

ގެންނޭ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު ހިންގަމުން މި އަންނަނީ. ން ފެށި އި 1996އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މި އުޭޅ ވާހަކަައކީ 

ން ފެށިގެން ކުރީަގއި ހުރި ކުންފުނިތަކަށް އި 96ވަންޏާ  ކަމަށް އޭގެ ދަުށގައި ހުރި ކުންފުނިތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ

ނޑުމެން ބަލައިލަްނޖެހޭ. އަޅު ެއްއޗެހިތައް  ތަކާއިަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ހުރިހާ ފީދިމާވެގެންުއޅޭ މައްސަލަަތއް ެވސް އަުޅގަ

ކަމެއް. އަދި  ބޫލުކުރާކުމަށް ބާރުއެޅުމަކީ އަުޅަގނޑު ގައެ ދެއް ،މާފުކުރާކަށް. ދަރަންޏެއް ދައުލަތަށް އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ

 ދެްނގޮސް އެ މީހުން ެވގެން އާ  ވަކި ކުންފުންޏެއް ދަރަނިވެިރވީމާ އެ ކުންފުނި ދޫކޮށްލާފަިއ އަހަރީ ފީ ނުދައްކައި

ނަޑކަށް  ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން އެހެން ނަމެއްގައި މަސައްކަްތކުުރމަކީ ވެސް އެހާ ރަނގަޅު ޮގތެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ
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އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ހުރި  އުސޫލާއި ރޫހަށް ތާއީދުކޮށްފައި؛ ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ބިލުގެ

، ތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާލައި އައިޖުރާ ބައެއް ކަހަލަ މާފުކުރުމާއި ބައެއް ކަހަލަ އެހެން

ސް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާެގ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެނެ ސް ކުަޑކޮްށ މީގައި މަްޝވަރާކޮށްލާފައި މިީސ ގެނެ.އޯ.އާރު

 ޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.މި ބިލު ފާސްކުރަން. ވަރަށް ބޮ ،ތެރެއިން މި ބިލު ރަނގަޅުކޮްށލައިގެން ރޫފަޖައްަސއިގެން ެނރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންނަށް އައި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މެންބަރުން ވަނީ މި ބިލާ  21އިރު ިއއްޒަތްތެރި މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ޞަތުއަރުވަްނ ގޮތުން ވަރަށް އުފެއްދުްނތެރި ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދަްއކަާވފަ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުގުޅޭ 

އެރުވީމާ އެކަޭށނަ ވާހަކަފުޅެއް ެދއްެކވުމުގެ ވަގުުތގެ ގޮތުން ޖާގަެއއް ިމ ޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުބަލާއިރު ިއއް

ނޑުމެންނަށް ނެތީމާ، މިހާރު  ނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ވެސް ވާތީއާ 10:30ވަގުތު އަުޅގަ  ެއއްކޮށް އަުޅގަ

 ހުްސަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. މިނެޓުގެ 30ހިސާބުން 

 

 ]އަށް  11:01އިްނ  10:28ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ިމ `. މި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަަތއިގެން ކުރިއަށްިދއުމަށް ފަށައިގަންނާނަން. ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމު

 96/10ގެންދަނީ، ގަމު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، 

ނަ މެންބަރުން، ގިނަ ޕާޓީތަކުން ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ކުރީ ދަންފަޅީގަިއ މި ބިލަށް އިއްޒަތްތެރި ވަަރށް ގި

ނުޑމެން މަސައްކަތް މި ގަޑީގައި ފަށާއިރުަގއި މި ވަގުތު  ބަހުސްކުރައްވާަފއިޭވ. މިހިސާބަށް އައިއިުރގަިއ، އަުޅގަ

ން އެދިވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެިރ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ެއއްެވސް މެންބަރަކު ނެތް. މިހާތަނު

މެންބަރުންނަށް ހަމަ ފުރުޞަތުއަރުަވއި މި ވަނީ ނިމިފަ. މަޖިލީހުގައި ާއއްމުކޮށް ަޢމަލުކުރާ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން 

ިޅގެްނ ބަލާއިރުަގއި، ހުށަހެޅޭ ބިލަކަށް ބަހުސްކޮށް ނިމުމަށްފަހުގައި އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅާ ގު

ނޑުމެްނ ކުރަމުންގެންދާ؛ ގަާވއިދުން  ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުޞަތުއެރުވުމަކީ މަޖިލީހުގައި ާއްއމުކޮށް މިކަން އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު މި ބިލަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަތު ިމ  މިކަން ކުރަމުންގެންދާ އުސޫުލ ކަމަށް ވާތީ، އަުޅގަ
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ރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށްަވޑަިއގަތުމަްށ އަރުވަނީ ގަމު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެ

 ދަންނަވަން.

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނުޑ މި ހުށަހެޅި ބިލާ ގުޅިގެން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ދެއް ކެވި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުތަުކގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުތަެކއް ދެެކވިެގންގޮއްސި. ޭއގެ ބަެއއް އުފެުދނު ސުވާލުތަކަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގައި ަޤއުމެްއގެ ކުރިއެުރން ވަރަށް ބޮޑަށް ބިާނވެފަިއ  އަލިއަުޅަވއިލެވޭތޯ ބަަލއިލާނަން. އާދެ، އަުޅގަ

އްެގ ިވޔަފާރިއާިއ އިޤްތިޞާދީ ހަރަާކތްތަކަށް. އެ ފަދަ ހަރަކާތްަތްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ަޓކަިއ މި އޮންނަނީ އެ ަޤއުމެ

ނޑުމެންެގ  އެ ފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑެތި ރިސްކުތަކެއް ނަގަންެޖހޭ. އާދެ، އަޅުގަ

ގަ ހުޅުަވއި، ވިޔަފާިރވެރިންނާއި ާއއްމު ރައްޔިތުން އެފަދަ ޤައުމުގެ ކުިރއެރުން މި އޮީތ އެ ފަދަ ރިސްކުނެގުމަށް ޖާ 

ރިސްކުތައް ެނގުމަށް ފުރުޞަުތދިނުމުގެ މައްޗަށް. ިމގޮތަށް ިމކަން އޮްތއިރުަގއި އެ ރިސްުކ ނެގުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި 

ނޑުމެންނަށް ޤައުމެއްގެ ސިފަިއގައި ދައުލަތުން އެކަންކަމަށް ޙަ އްލު ހޯދައިދިނުމަކީ ވެްސ ނޫނީ ގެއްލުންތަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ އެ ރިސްކު ނެގުމަށް މީހުންނަށް އެންކަރޭޖުކުރުމަށް ޓަކައި މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި 

ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑ މި ބިލު ހުށަހެޅިއިރުގައި ަބެއއް މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްެޖ، ސަރުކާރުން ވެސް މިއަްށވުރެ 

ނޑު މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅީ މި ބިލުގައި ބައިވަުރ ފުރިހަ މަ ގޮތުގައި ބިލެއް ތަްއޔާރުކުރަްއވާ ވާަހކަ. އާދެ! ައޅުގަ

މައްސަލަތަކެއް މިއަުދގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަން ގަބޫލުކުރާ ހިނދުގައި ސަރުކާރުން އެފަދަ ފުރިހަމަ 

ގުތަށް މި އިޞްލާހަކީ ގެންނަން މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވާތީެވ، ބިލެއް ހުށަހަޅަންދެން ވެސް ވަގުތުން ވަ 

އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅީ. އަޅުަގނޑު ވެްސ އުއްމީދުކުރަނީ ކުިރއަށް ޮއތް ތާގައި ސަުރކާރުން މުިޅ 

ނުޑ މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު އަދި  ގާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަަވއި އެ ބިލު ހުށަހަޅުްއވާނެ ކަމަށް. އަދި އަުޅގަ

އެއަްށވުރެ ރަނގަޅަށް އޭރެްއގައި ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ ދުވަހެއް އަންނަންދެން ވެސް މި 

ނޑު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުން  ނޑު ދެެކން. އަޅުގަ ފުރުޞަތު މިގޮތަށް އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށް އަޅުގަ

އް އަހަރުުދަވސް އޮތުމުން އެ އިތުރުކުރުން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެފަދަ ބަދަލުތައް ގެނެވިދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެްއވި އެ

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. މިހާުރވެސް ގާނޫނުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި އޮތީ ެއގޮތަށް. ައޅުަގނޑު އިުތރުކޮށްފައި އެ އޮތީ، އެފަދަ 

މްޕެނީޒަށް ބާުރދިނުމަށް ޓަކައި. ދެން އަުޅަގނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަން، މި ހާލަތްތައް ނޫން ތަނުގައި ރަިޖސްޓްރާ އޮފް ކޮ

ކުންފުނީގެ ގާނޫުނގެ އިތުރުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ވަުރގަދަކުރުަމށް ޓަކައި ބަިއވަރު އިތުރު 

ޫނނެއް ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ. ގާނޫނުތަކެއް ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ. އޭގެތެޭރަގއި ބޭންކުރަޕްސީއާއި ލިުކއިޑޭޝަްނގެ ގާ

އެހެންނަމަވެސް ެއ ހިސާބަށް ދެވެންދެން ވެްސ މި އިޞްލާުޙތައް ބިލުތެރެއަށް ގެަނއުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ާޚއްޞަކޮްށ 
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ނޑުމެްނގެ އާދަކާަދ އޮތް ގޮތުން ވެއްެޖއްާޔ،  އަޅުަގނުޑ މި އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުމުގެ ެއއް ަމއި މަޤްޞަަދކީ، އަުޅގަ

މެންބަރު ނަޝީުދ ފާހަގަކުރެްއިވ ގޮތުން، ކުްނފުނިތައް އުފެދުމުަގއި އެބަހުރި ފިރިމީހާގެ އެދުމުެގ މަތީން  ކުޅުދުއްފުށީ

އަނބިމީހާ ހިއްސާދާރެއްގެ ޮގތުގައި ސޮިއކުރާކުރުން. ކުްނފުނި ބަނގުރުޓުވެގެން ނުވަަތ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް 

ރޫިޅގެންދާ ަވގުތުތަުކގަިއ ެއއްކަލަ އަންހެން މީހާއަށް ނުވަތަ އަނބިމީހާ  ހުއްޓިގެންދާ ވަގުތުަތކުަގއި ޫނނިއްޔާ ކަިއވެނި

ބޮޑެތި އޭނަ  އިކުރަނީ ފިިރމީހާ ބުނީތީވެ.ހިއްސާދާރެްއގެ ގޮތުަގއި މި ސޮއޭނަ މި އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާށިވެފަ. 

މި ކަންކަން  އެހެންވީމާ،އެބަ ދިމާވޭ.  ންނާމެލަތު ވަރަށް ގިނައިން އަޅުަގނޑުދަރަނިތަކެއް ބޮލުގައި އަޅަންޖެހޭ ހާ

އެކަްނ  ރަޖިސްްޓރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްޙައްލުކުރެވޭނީ މިހާރު އެ ބާރު ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީަޒށް އެ ބާރު ދީގެން 

ނޑައަުޅްއވައިިފއްާޔ އެކަން  ްއގެ ގޮތުަގއި ވެސް ިމއަދު ހެއެންމެ ބޮޑު ހުރަދެން . ަޙއްލުެވގެންދާނެކުރުމަށް ކަ

ހުރި  ހެދިފައިމި އޮތީ، އެކިެއކި ގާނޫނުތަުކގެ ދަށުން ކުންފުނިތައް އުވާލުމަށް  ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް

ނެޭގ ނޫނީ އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެޭހ ކަންކަން ނުކުރުމުން ގޮތްޮގތުން އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް ގަާވއިދުތަާކއި ެއކިެއކި 

ޓެކްސް ލާރި މާފުކުރާ  ޓެކްސެއް ނުދައްަކިއެގންައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެއްގޮަތކަށްވެސް ޖޫރިމަނާގެ މައްސަލަ. 

 އެ އަރާ ޖޫރިމަނާތައް މާފުކޮށް، މި ކުންފުނިތައް ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުންއިދާރީ ވާހަކެއް ނޫން. 

މިތާ އެންމެހައި  އެހެންވީމާ،މި އިްޞލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ. އުވާލުމަށް ަޓކަިއ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ޓަަކއި 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޝުޢޫރުތަކާ އެއްކޮށް އަދި ކޮމިީޓ  މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ،، އަުޅގަ

ސަުރކާރުްނ ، ންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެނެިވގެންގެންނަމަރުޙަލާގައި ެއއަށް ގެންނަންޖެހޭ، ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި 

މި އިޞްލާޙު ކުންފުނީގެ ގާނޫނަްށ ގެނެވޭ ބަދަލެްއގެ ގޮުތަގއި  މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ ބިލެއް ހުށަހެޅެންދެން ވެސް

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.ވަރަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަމު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ 

ބިލުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ  ޙު ގެނަުއމުގެިދވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާ) 96/10ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވޯޓަްށ  ނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށްބިލު ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންމި  މި ހިސާބުން ނިމުނީ.

ނޑުމެނ7.1ްގެ ދަށުން. ށް ހުރި ކަންކަމުޯވޓަށް އެުހމަ، 7ެޖންޑާ ައއިޓަމު އެ، ހުން މިއަދު އޮންނާނެއެ  ގެ ދަށުން އަުޅގަ

 ންނަށް އެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ، އަުޅަގނޑުމެންގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންއެ އެޖެންޑާ ކުރިއަްށގެންދާނަން. 

ންހެން ކޮމިޓީތަކުގައި އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުހުރިހާ ކުިރއަށް ެއބަދޭ. ކޮމިޓީތަކުގެ މަަސއްކަތްަތއް ވަރަށް ބުރަކޮށް 

މި ތުން އަބަުދވެްސ ބަލަމުން މި ގެންދަނީ ރިޔާސަޖލީހުގެ މަ މަމުން މި ގެންދަނީ.މަސައްކަތްަތއް ނިންބައިވެިރެވގެން 

ައވަހަކަށް ކޮމިޓީތަކަށް  ންނާ ހަމައަށް ގެނެސް، ވީހާވެސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހެޅޭ ބިލުތައް ތަނަށް ބަހުސަށް ހުށަ
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 ބިނާކުރަިނވި ،ވަރަްށ ރަނގަޅަށް މި ދައުރު ފެށިގެން މި ދަނީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާމަޖިލީހުގެ ގެންދިއުމަށް. 

ނުޑ  ށް ފުުރޞާތުދިނުމުގެ ގޮތުން އެޖެންޑާކޮމިޓީތަކަ ހެންވީމާ،އެ  އެީކަގއި. މަސައްކަތްތަކާ މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގެނެވިފަިއވާއިުރގައި އެޖެންޑާަގއި ހުރި  7ދެްނ އޮތީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އައިޓަމުތަްއ މި ހިސާބަށް އަޅުގަ

ށް މެދުަކނަޑއިލާނަން. ރިއަށް ދިއުމަށް ޓަަކއި މި ވަގުތަމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އައިގެން ކު ގައި 1:30ވާތީެވ،  ކަމަށް

 .ليكمعوالّسالم 

 

 ]އަށް  13:31އިްނ  11:06ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ހުން . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ7ެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ، 7މު އިޓައައެޖެންޑާ  އަށްެގންދަން ކަމަށް.ގެ މަސައްކަތް ކުރި 7ަޓމު ައއިއެޖެންޑާ  .الس الم عليكم

 .ންށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުޓނެގުމުގެ ވޯ ވޯޓަށް އެހުން.ކަންކަމަށް 

ން. މިއަުދ ހަނދުމަފުޅޮށްއަރުވަކޮށްލަދެްއވުމަށް ރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު އްޒަްތތެރި މެންބައި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ގުޭޅ ވޯެޓއް. ިއއްޒަތްތެިރ  މި ޖެހެނީ ބިލެއް ބަލަިއގަތުމާ  މިއަދު ދަންަނވާލަން .ވޯަޓކަށްދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ އެންމެ 

ލާނަން. ގަމު އިއަރުވަން. ޯވޓަށް ދަންނަވަކޮށްލެްއވުަމށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްމެންބަރުން އަދިވެސް އެއްފަަހރު ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ  96/10 ؛އްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ްށ އިސްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ( އަބެހޭ ގާނޫނު ކުންފުންޏާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:



43 

 

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 23. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 35މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންކަމުން،  .58ލަ؛ . ޖުމ30ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 58ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 96/10 ؛ޅުއްވާފަިއާވ ގާނޫނު ނަންބަރުގަމު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަ

މިގޮތަްށ  ށް ިއސްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލަިއަގތުމަށް ފާހެއްނުވި.އަ( ބެހޭ ގާނޫނު )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏާ

 ން.މެދު މިހާރު އެއްކޮށް ޢަމަލުކޮށް ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މި ބިލާ ،ންގުިޅގެ ފާސްނުވުމާ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ގައި.  9:00ާވ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2015 ގަްސޓުއޮ 5ލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ ދެން މަޖި
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


