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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަީވސްބާެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2022 މާރިޗ  23

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަހަރ ެގ    1443  މިއީ  ދ ވަސް.  ބ ދަވީ    2022  މާރިޗ   23  ދަކީމިއަ ދ ވަސް.   20  ންމަހ   ޝަޢ ބާންވަނަ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން ިއށީނދެ މި ތިބީ،  ަވނަ ދ ވަސް.    12ބަދ ރ ވަ ނަކަތ ން  ސްފަ

  8ސަލާމ ަގިއ    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  28  ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ ޖަލްސާއަ. މި ަވގ ތ   ގައިޖަލްސާ   ވަނ22ަ

 . އެބަވ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  5  ގައިފ ޅ ދަތ ރ ، އަދި ރަސްމީ އެބަވ   ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .22/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ކ ރ ން ޔައ މިއްޔާ ފާސް   .4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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   .4އެޖެންޑާ އަިއޓަމް މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން،  ޔައ 

ވަނަ   2022ޖަލްސާެގ ޔައ މިްއޔާ. އެއީ    3އަށް،    18/ 2022/1އިން ފެށިެގން    16/ 1/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

ދައ ރ ެގ   ފ ރަތަމަ  ފެށިެގން    16އަހަރ ެގ  ޖަލްސާއިން  ޖަލްސާ  18ވަނަ  ހ ރިވަނަ  ނިޔަލަށް  މި   ޔައ މިއްޔާތަްއ.  ެގ 

ޝާ ޔައ  ެވބްސައިޓްަގއި  މަޖިލީހ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  އިޢ ކ ރ މަށްމިްއޔާތައް  އެްއވެސް  އިޞްލާޙެްއ  ފަހ ،  މެންބަރަކ  

ިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން، މި ޔައ މިްއޔާތަކަކީ  ވަނަ މާއްދާގަ   218މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    އްވާފައިނ ވާތީ، ރައްޔިތ ންެގހަޅ ހ ށަ

 .ޢ ލާންކ ރަންކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އި ަގބޫލ ކ ރާ ޔައ މިްއޔާތަކެއް   ންރިޔާސަތ 

 

 ސ ވާލ  .  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސ ވާލ .  -6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

މެންބަރ   ރަފ ށީތިމަ  -{ 6.1}  ޮއފް    ،ޔާޟް ރި هللاޢަބްދ   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ޢަބްދ މިނިސްޓަރ  هللا ޓޫރިޒަމް ޑރ. 

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތިަމރަފ ށީ. ކ ރަްއވާ ސ ވާލ ލިޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯއްދެވ މަށް  މަޢ ޞޫމާ

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަރިޔާޟް هللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ތިމަރަފ ށީ

ރައީސް.  `. އިްއޒަތްތެރި  ސ ވާލައަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޮގތ ަގއި ކީެގ  ރިސޯޓެްއެގ  ކަނިީމދޫއަކީ  ތ.   ،

ހ ޅ  ރަށްތަރައްޤީކ ރ މަށް  ތެރ ވައިލި  ރިސޯތަކ ެގ  ރަށ ަގއި  މި  ރަށެއް.  ހިމެނ   އެއްެވސް  ަގއި  ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ޓެްއ 

ފާޅ ކ ރަްއވާފަިއވ ތޯ ޝައ ޤ ވެރިކަން  ރަށ ގައި؟ ފަރާތަކ ން  މި  ތަރައްޤީކ ރެރިސޯ  އަދި  ލަފާކ ރަްއވާ  ޓެއް  ކަމަށް  ވ ނެ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ؟ ކޮބައިތޯތާރީޚަކީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަމީން ޢާންމ ެގ ނައިބ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވ ންއިްއވެ  އިދާރީ މ ޒ ން

ަގއި ބަޔާންކ ރައްވާފައިވާ ތ. ކަނިމީދޫ، ފަތ ރ ވެރިކަން  33ބަރ   ފައިވާ ސިޓީާއއި ެއއްއ ރަކ ރެވިފަިއވާ ލިޔ ން ނަންހަވާލާދީ

ަގިއ   2021ޖޫން   24ަގިއ ހ ޅ ަވއިލެވިފައެވެ. ނަމަެވސް،  2021އެޕްރީލް   8ތަރައްޤީކ ރ މަށް ބީލަމ ެގ އ ސޫލ ން ވަނީ  
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ޕޯސަލެއް ޑް ޕްރޮެގ ބިމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކ ން ބިހެކްޓަރ   10މ ެގ ސ ންަގޑި ހަމަވިއިރ ، ތ. ކަނިމީދޫެގ  ބީލަން ހ ށަހެޅ 

 ހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ހ ށަހަޅާފައިނ ވާ ވާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .އަމީން ޢާންމ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މައްސަލައެއަޅ ަގނޑަ ކ އްލި  އެބަވ .އް  ށް  ދާއިރާެގ  ލިބިފައި  އިްއޒަތްތެރި   އަޅ ަގނޑ ؛ ބަރ ންމެ  އިްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ 

 ށް ދަންނަވަން.އިދެއްވ މަހ ށަހަޅ އްވަ ކ އްލި މައްސަލަ އަރިހ  ބަރ ންމެ

 

 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަ ޖާބިރ هللا ބަރ  ޢަބްދ ންކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެ

ލިބިދ  ބާރާއި   ނަށްވަނަ މާއްދާިއން އަހ ރެން  170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  `.  

މަތީ ރައީސްެގ  އާރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅަނީ  މި  މައްސަލައެއް  ކ އްލި  މައްސަލައަކީ   އެކ .  ޔާޒ ނަ އިން    ، ކ އްލި 

އ ފެދ   ރަތ އަށް ބޮޑެތި ނަފ ހާމެދ  އިންތި  ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަމ ެގ ނަމ ަގއި ައވައްޓެރި ޤައ މަކާފާޅ   ޔާލ އ ޅ މާއި ޚިއެްއވެ

ކ ރީެގ ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ ހ ންނަަވއިެގން މާލެާއއި އަތޮޅ ތަކ ަގއި    ،ނަމ ަގއި އިދިކޮޅ  ލީޑަރ  ޮގތަށް އިންޑިއާ ައއ ޓް  

ޓެރި  އްއޮތް ައވަ  ވެރިކަންމަތީ ޒަމާނ އްސ ރެއެކ  އެކ     ކާތ ެގ ސަބަބ ން ދިވެހި ޤައ މާއައިސް ހިންަގމ ންދާ ހަރަފަހަކަށް

އާންމ  ރައްޔިތ ންނާ ހަމައަށް މި ސިޔާސީ ފިތ ނަ    ެގޤައ މ   ދެ  ،އިންޑިާއާއއި ރާއްޖެއާ ދެމެދ  އޮތް މޫރިތި ގ ޅ ން ޯގސްވެ

ނ ދީ ހ އްޓ ވ މަކީ މި ޤައ މ ެގ ހަމަޖެހ މާއި، ކަންތައް ދިޔަ  ެއއްބަޔެއް އަނެއް ބަޔަކަށް ހަމަލާދ  ހިސާބަށް މި  ، ފ ޅާވެ

  ކ ރ މާބެހ  ބާރ ތަކ ން އަވަސް މަޝްވަރާ  ސަލާމަތާ  ،ވާތީ  ކަމަށް ޮއތް ވަރަށް މ ހިންމ  ފިޔަވަޅަކަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި

  ން  ފ ރަމާލ ަގއި ބާްއވަހ ންނަަވިއެގން އަތޮޅ ތަކ ން މީހ ން ެގނެސްެގންއެކ  އިދިކޮޅ  ލީޑަރ  ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް އިސްވެ

ަވގ ތަށް ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެްއ ކަަމށް ފެންނާތީ ހ ށަހަޅާ ކ އްލި    ރާވަމ ންދާ އިންޑިއާ އައ ޓް ހަރަކާތް ހ އްޓ ވ މަކީ މި

ތަރައްޤީކ ރާ ބަނދަރަކީ ދިވެހިރާްއޖ ެގ ސަލާމަތީ ބާރ  ކަމ ގައިވާ   ގައިއ ތ ރ ތިލަފަޅ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމައްސަލަެއއް.  

 އަށްވެފަިއވާ ބައިލެޓްރަލް ެއއްބަސްވ މެްއެގ ދަށ ން ރާއްޖެ   އިންޑިއާ ސަރ ކާރާ  އެން.ޑީ.އެފްެގ ބ ނ މަށް ދިވެހި ޤައ މާއިއެމް.

  އާ އެ އެްގރިމަންޓ  އިންޑިއާ  ިއ، ކ ރެވެމ ންދާ ތަނެއްކަން ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑަިއެގން ތިއްބަވަދ  އެހީެއއްެގ ޮގތ ން ތަރައްޤީ
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ެގ  2023އްބެވި ބ ފ ޅ ން މިއަދ  އިދިކޮޅ ަގއި ތިއްބަަވިއެގން ރައްޔިތ ންެގ ހަމްދަރ ދީ ހޯދަން  އެކ  ކ ރި ސަރ ކާރ ަގއި ތި 

ހަރަކާތ ެގ  ޚާބައިންތި ހިންާގ  ނަމ ަގއި  ައއ ޓްެގ  އިންޑިއާ  ޮގތ ން  ފިތ ނައެްއެގ  ސިޔާސީ  ބ ނ މ ަގއި  ތައްޔާރ ވ މ ެގ  ށް 

ނޫންތޯއ . އިްއޒަތްތެރި  ތިވ މަކީ ދ ރ ަގއި އޮތް ކަމެއް ނޫނެއްއަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ން މި ޤައ މަށް ކ ރިމަހާސަބަބ ން އިންތި

ެއކ  އިންޑިއާެގ މިލިޓަރީ މި ޤައ މ ަގއި ނެތް ކަމަށް ތަކ ރާރ ކޮށް ދިފާޢީ ވ ޒާރާއިން ހާމަކ ރ މ ން   ހަތިޔާރާ ؛ރައީސް

ފާޅ ކޮށް ކެމްޕ ން  ިމ  ނަމ ަގއި  އައ ޓް  އިންޑިއާ  ބ ނ މ ަގއި  ސިޔާސީ  ސަ  ،ވެސް  ެއކި  ތަކ ަގއި  ރަޙައްދ ރާއްޖެެގ 

މި ކަމ ަގއި ހ ރިހާ ވެސް  ހިންަގމ ންދަނީ ނ ހަނ  ކެހިވެރި ރ ވ ެމއްެގ ދަށ ންނެެވ.    އިރާވަ  ންޕީ.ޕީ.އެމ ކ ރ މަށް  މ ޒާހަރާ

ންެގ އެތަކެއް ސަތ ކަ ބަޔަކ  ބ ސްވެރިކަަމށާއި، ތަޢ ލީމަށް އިންޑިއާެގ  ދިވެހީެގއްލ މެއް ލިބ ނީ އާންމ  ރައްޔިތ  މީހާއަށެވެ.  

ސިޔާސީ މި ފިތ ނައިެގ ސަބަބ ން އެ މީހ ންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލ މަކަށް ބެލ މެްއ   ،ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި އ ޅެމ ންދާއިރ އެކި  

ޤައ ީމ    ،މި ނަމ ަގއި ެއއްވެ   " އިންޑިއާ ައއ ޓް"އ ޅ މ ެގ މިނިވަންކަމ ެގ ނަމ ަގއި ފ ރަމާލ ެގ އެްއެވސް ތަނަކަށް  ނެތި އެްއވެ

ކ ރ މަށް ޓަކައި ސިފައިން ނިކ މެ ވަގ ތ ން ވަގ ތަށް ސަލާމަތް  ކަން ފ ލ ހ ންނާއިމި، ވާތީ ށްކައޮތް ނ ރައްކަލަ ށްސަލާމަތަ

 ވަގ ތ ން ަވގ ތައް ހ އްޓާލަން.   ،މި ކ އްލި މައްސަލަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން އިލައިހ އްޓ ވަން ޮގވަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖަްއސަވައިދި ރަނަގބީލ   ވޯޓ ެގ  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  އެދެން.  ނ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައްޔިތ ންެގ  ހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަމަށް 

ގަވާއިދ ެގ   ޢަބްދ   170މަޖިލީހ ެގ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  ދަށ ން،  މާއްދާެގ  ޖާބިރ  هللا ވަނަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  ޅ  ޮގތ ން   ގ މާމަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ  ؛ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި މައްސަލަ

 ދެން.  ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 38    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 02    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދ ން ބ ނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    32     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  17      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންވާ އަދަދ : 

  ސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ،ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން 170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ 

ލަ މ ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ   ގ ޅ   މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރެއްވ މާ ؛ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި މަްއސަލަ

ނ ފެންނަ    ،މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  30ފެންނަ ކަމަށް    .މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  38  ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ.  87އަދަދަކީ  

ވަ  2ކަމަށް   މެންބަރ ން.  ވޯޓ އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަކަށް  ވޯނ ދެއްވާ  ކި  ނެތް.  ބަިއވެރިމެންބަރަކ    32ެވވަޑަިއަގތީ  ޓ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ     .ވެއްޖެސްވީމާ، މި ކ އްލި މައްސަލަ ބަހ ސްކ ރ މަކަށް ފާ.  17ބ ނ ންވަނީ  ފާސްވ މަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  

 ށް.ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ބްދ ބަރ  ޢަންކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެ

ނ ވ  އިންޑިއާ    ތ ން ބ ނ މެއްދިވެހި ރަްއޔި  ،އަކީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ކ ރި މަސަްއކަތ ެގ ނަތީޖާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވަރަށް ާގތް   އާންޑިއާ ްއޔާއާއި އިދިވެހިރާއްޖ ެގ އަސްކަރި ؛މ ނީތޔާ އެ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނި  އެއައ ޓް ކިޔަން.  

ެއކަން   ޮއވ .  ދިވެހިރާއްޖެއިން    3ގ ޅ މެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރާއްޖ ެގ  އެނގ .  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ނޮވެންބަރ ަގއި 

އިންޑިާއެގ ރައްޔިތ ން ކ ރިމަތީ ގ ދ ވާން. އެއީ ކީއްެވެގންތޯ އިްއޒަތްތެރި    ،ވަންޖެހެންޏާ އަޅ ަގނޑ  އެދެނީދ ކަށް ގ ދައ ލަތަ

ައޅ ަގނޑ  ؟ރައީސް   ، މޯދީ  ރަންދ ސްރީ ނަރެ  އިހާ ކަމެްއގަ ެމންނަށް ދިމާވި ހ ރިމިދިޔަ ކޮރޯނާ ވަިއރަސްެގ ތެރ ަގިއ 

ކޮޅަށްޖެހީ. އެހެންވީމާ، ނ ކިޔާން މި މަޖިލީހ ން ފާސްވީ. ދެން  އި  ހިފަަގއި  ޑިާއެގ ރަްއޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތ އިން

ޮއތީަގޑިއި  72  ގައިމާއި މި ދ ތެރ ޔާމީން ހައްޔަރ ކ ރ هللا ނީ ޢަބްދ ޢ ޔަ  ،މީެގ ފަހ ން  ؟ަގޑިއިރ ތޯ އޮތީ  އެއް  ،ރ ތޯ 

ނިކ ތަސް ފާތ ން  ފ ށްޖަހައިެގން  ދޮނެއްނ ވާނ ަވަގށް  ،ކިތަންމެ  ފ ށްޖެހިޔަސް  ރައީސް ނެިގ  އިްއޒަތްތެރި  ރަީއސ .   ؛ 

އިންޑިާއ ައއ ޓް ކިޔަން ަގބޫލ  މީހެއް ނޫން.   ،ނިކަން ހޫނ ކޮންނ  މި މަޖިލިހ ން. އަޅ ަގނޑަކީ  ނީ އަޅާންޖެހ  ފިޔަަވޅ އަޅާ

ންވާނެ ކަމެއް ނޫން ެއއީ. ޖަހާފައި ހ ރި ވެކްސިނަށް ޓަކަިއ  ސް ކޮށްެގވެށް  ނޫން. އެްއޮގތަކައްސް ަގބޫލެޮގތަކަށް ވެއެއް 

ޔާފައި އޮންނާނެ ވަރަށް. ނައިފަރ  ދޮހޮއްކޮ ކިތަދ ވާބޮލަށް އަރަންވާނީ ވެސް  . ަގޔަށްތައްކަން އެ  ވެސް ކޮށްެގންނ ވާނެ  
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ހި ިމންވަރަކަށ  ލޯބި    ށްތަލަވަެއއް.  މަްއޗަށް މި ދިޔައީ    އްމި ތަންކޮޅެ؛ ނަފ ރަތ  ވެސް  ،ވެސް ވާންާވނީކ ޅަދާނަވާ 

ށް އަޅ ަގނޑ  ިއއްޔެަގިއ އެނގ ނީ ވެސް. އަޅެ ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ ޅެންބައިތ  ކިޔާ މީހެއް ކަމަ

 ރަ ސާތ  ނާތޯޅެނގ . އެ މަަގރ  ތ ދަމް  ،ތޯޅެނގ   ޔ  ދޯސްތީ ހަމް ނެހީ ތޯޅެނގ  ؛ހިންދީ ބަހ ން އަޅ ަގނޑ   !ރައީސް

ކަހަލަ  ވެސް އެތަކަށް ެއްއޮގ ؛ރައީސް  ؟ން މި އ ޅެނީހ  ައއ ޓްކ ރައްހިސާބަށް ވާހަކަދަްއކަން އެނގ ނެ މި މަޖިލީހަށް. ކޯއްޗެ 

އަ ކޮށްެގންނ ވާނެ.  މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙާޅ  ކަމެއް  އިބްރާހީމް  ބ ނ ންވަނީ ރައީސް  ސްރީ   ،ރައީސް ނަޝީދާއި  ،އިަގނޑ  

ެގ ނަމެއްނ   ންހ ތިން މީ ؟ށްފައި، ހަތަރ  މީހަކ  މިތާ އެބަ އ ޅ ތައްދަލ ކޮހަތަރ  މީހ ން ބަ  އަޅ ަގނޑާ  ،އާއިމޯދީ  ރަދ ންނަރެ

ކާކ  މީހަކީ  ހަތަރ ވަނަ  އެނގ ތޯމިކީ.  ބައްދަލ  ؟ކަން  އައިސް  ލާފައި  ޮގޅިއަށް  ދިޔައިކ ރާޔާމީން  މިހިސާބަށް   މަން. 

އ ނަ    ،  މި ޤައ މަށް ހ ރި. ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސަށް ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެއްދާރެއްޣަ. އ ނައަކީ  ވާހަކަދަްއކަނީ

މ ސްކ ޅިޣަ ހިސާބ .  އަދިވެސް   ، އްދާރ ވި  ހ ންނެވި  އެބަ  މައ ޫމން  އިންތިޒާރ ކ ރަން  ދ ވަހަކަށް  މ ސްކ ޅިވާނެ  ޔާމީން 

އް ޔާމީނަކީ. ރާއްޖ ެގ ެއއްެވސް ކަމެއްަގއި  ލީ. ސީދާ ޝައިތާނެޖަލަށް  ބޮޑ ބ ބެ  ން. ަވއްކަންކ ރަން ެވސް ތިމާެގ  ެގށްމަޑ ކޮ

ން ވަަގށް ނަަގިއެގން އެ ތިބީ ޮގސް. ރައީސް، ައޅ ަގނޑ   ރ ޑީ.އާރ .ޕީެގ މެންބަ  ންޕީ.އެން.ސީ  ،ޕީ.ޕީ،އެމް ؛ޔާމީން ބައިވެރި

މިތާ   ވެސް  މައްސަލަިއަގިއ  އެ  ޖެހ   ކި އެބަ  ައއ ޓ   އިންޑިއާ  މި ؛މަކީޔ ވާހަކަދައްކަން.  ޤައ މ ން އަޅ ަގނޑ މެން   

ހި އައ ޓްވާންޖެހ  އެްއޗެ ؟ކޮން ވާހަކައެއް މި ދައްކަނީ  ތޯ. ދެން ދޫންޏެއް ނޫންތޯ މިތާ ތިބ ނީ.އައ ޓްެވެގންދާންވީ ނޫން

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ކެރ ނެ ދަންނަވާކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި އ މ ރަކ އެއް. އައ ޓްވާންޖެހ ނީ 

އަޅ ަގނޑ  އީސް.  ބޮޑ  ރަވަރަށް    ެގ  ޔާމީންެގ ؟ނަގޅަށް. ޑޮލަރ  ލިބ  ތަން އައ ޓްވީމަ ކޮންތާކަށް ދެން ދާނީނިކަން ރަ

 ... ، އެްއވެސްންަގނީޝަން އަރިހ  އަކޮމިއިންޑިއާ ހައި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވިދާޅ ވ ން   "ރައީސް ޔާމީން" ވިދާޅ ވާއިރ ަގއި  ރައީސް ޔާީމންެގ ނަން   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 އަޅ ަގނޑ  އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބޯލްދ ތ ހ . ޒިންދަީގ ޗޯރ ރ ބާން. ޗޯރް ހަމް  ޤ   ރ ހަމާ  ހޯތ ހ . ހަމް އާޕްކ  ލިޔ  ދ ތ ހ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޗޯރ ތޯ ޗޯރ 

 އަޅ ަގނޑެއް ނޯންނާނެ. އ ނަައކީ  ލީހ ގައިމި މަޖި  އް ރަީއސް ޔާމީނަކީ ވަެގކ  ނ ޮގވާނެ ޮގތެސ .  ބަހާރ ސ ، އަންދަރ 

އިންޑިއާ އައ ޓް ކިޔަން   .ކަަމކަށް  ދެ  ،މި ދަންނަވަނީ  ރައީސް. ރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ައރިހ   ، ވަެގކ 

ހައްޔަރ ކ ރާށ   ހ އްޓ ވަން ސީދާ  ަވގ ތަށް.  ަވގ ތ ން  ނެރ ށ   ހ ރެެގން    ! އަސްކަރިއްޔާ  މިތާނަގއި  ޝަމާލް  ޖެނަރަލް 
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ާގތ ަގއި ބ ނަންއަޅ  ހޯމް މިނިސްޓަރ  މި  އެފަދަ ހަރަލާތެއްެގ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނޫން ކަމަށް.    ،ެއބަ ޖެހ   ަގނޑ  

ކޮށްެގން  ހ އްޓ ވަން. އަދި ޔާމީން ަވއްކަންކ ރީަގިއ ވަގ ތ ން ވަގ ތަށް  މ ެގ  ކ ރ އެ ހަރަކާތް    ،މަޖިލީހ ަގއި ބ ނަން އެބަ ޖެހ 

ހާ ރަނަގޅަށް ތި ރައީސަކަށް އިންނަވަިއެގން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހ ަގއި ިމއަދ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ ،ރައީސް

އަޅ ެގންދިޔައި  ކޮށްންބަނިޔާދަ އެކަމާ  ވެސް.  ސަލާމަތްވީ  ބަނިޔާދަމަތާ  ތިހާ  ހިތާމަކ ރަން.  ވަރަށް  ބ ފ ޅ ން    ންަގނޑ  

ންނާއި ޕާސްޕޯޓ ން ރައީސް. އިެގ ލެ ންހ އ ލަތ ެގ މީކ ރީ މި ދަންަގއި ތިބީތީވެ. އ ނާ ވަްއކަން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

މި ކ އްލި މައްސަލައަކީ   ؛ ކ ރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްކަމެކ  މި ައޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ޒާތީ ވިދާޅ ވާންވީދެން ރައީސް 

 ޔާމީނާއި ޔާމީންެގ އަންހެނ ންނާ  .ެއއްކޮށްެގން  ހ ެގ ހ ރިހާ ކޮމިޓީފިޔަވަޅ  މި މަޖިލީންޖެހ   ވަރަށް ކ އްލި މައްސަލައެްއ. ައޅާ

އިންޑިއާ އައ ޓް ކިޔ މަކީ މި ރާއްޖ ަގއި މ ޅިން  ؛ ރައީސްރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި   ށް ވައްޓާލާލާށ . އަދީބ  މެދަ  ޮގޅިއަށް  ދެ

ޖާބިރ . هللا ޢަބްދ   ޔާލީަގނޑ  ބަލާފައ  މި ބ ނަނީ. ައޅ ަގނޑަކީ މަޅިކަމެކ . އިންޑިާއ އަސްކަރިއްޔާ މިތާކ  ނެތ . އަޅ    މަނާ

 ...ޅަމް ބީޗ  މި ވާހަކަދަްއކަނީކޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ންނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

ިއއްޒަތް ހީވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑަށް  ރައީސް.  މިއަދ     ، ތެރި  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ލައްޑޫތޯ ކާށިދޫ 

 ތަނަށް ވަދެ އެބަ ޖެހ  ޗެކްކ ރަން. ބްރެކްފާސްޓްތޯ ނެންެގވީ އެބަ ޖެހ  ޗެކްކ ރަން. ފ ލ ހ ން މި ނީވީ ނޫޅ އްފަރިއްކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކާށިދޫ ދާއ ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މި  ؛އިްއޒަރްތެރި ރައީސް  މިންކަކަހަލަ ކަމެްއ އަތ ވެދާނެައޅ ަގނޑަށް އެނގ   ައޅ ަގނޑ   ތަްއޔާރ ެވެގން  ެއއަށް  ރީ ހި. 

ލައްޑޫ ކެއީ އެ ބ ފ ޅާކަން ފ ރަތަމަ  ؟ވީޅ އްކ އް ލައްޑޫތޯ ފަރި  ންނިޒާމީ ނ ކ ތާއި  ންގެވިެއ ނެ ؛ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދިމާލަށް   ައިއސް އަޅ ަގނޑ މެންނާ  އިކޮށްފަލައްޑޫ ކައިެގން ޒިންދާބާދ ނޫންތޯ. ތިމަންނާމެން    ންނަވަންވާނެއެނިގވަޑައިަގ

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 
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ނަ ވަެގއް.  ރ ވާންޖެހ ނެ އެންމެން ވެސް. ޔާމީނަކީ ހައްޔަރ ވެފައި ހ ންގ ނ ޖެހ ނެ. އިސްތަކިޔާކަށް މި މަޖިލީހ ަގއި ެއއްޗެހި 

ބ ފ ޅާއަ ެއނިގއެ  ރަނަގޅަށް  ކ ރީ  ،ަގންނަވާނެަވޑައި ށް  ކަންތައް  ހ ރީ.   ،ޔާމީން  ވައްކަންކޮށްފައިކަން  ޤައ މ ން  މި 

ަގއި އެބަ ތިބި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަލަން. ދ ނިޔެ އެބަ އޮތް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަލަން. ޑީ.އާރ .ޕީއެއް ނޫން  ދިވެހިރާއްޖ 

 ޕާޓީތައް އ ވ ނީ. އަޅ ަގނޑ  އެ ވާހަކަެއއް  ެގމަނިކ ފާނ މެން؛ ޓީރި އެފިލިއ ޓެޑް ޕާޅިފައި ހ ގ    އާއ ވެންވީކީއެއް. ޑީ.އާރ .ޕީ

އަޅ ަގނޑ  ދައްކަންީވ ވާހަކަ. ޔާމީން އެބަ ދައްކަވާ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް  ށް   ދާއިރާެގ މެންބަރަމި ދައްކަނީ. ނައިފަރ  ންނޫ

 ؛އް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްން އަޅ ަގނޑެނޫތިމަންނަ ވެރިކަމަށް އަންނަން. އެ ވާހަކަ ބ ނ މެއް    ،އަވަހަށް ނިންމާލަދ ށ 

ރޯއަށް. ވަރަށް ސާފ ކޮށް  ން  އިންޑިއައެކަން އެނގ ނެ   ؛ިއެގންަވަގސް ނަަގ  .ޕީެގ މ ދަލ ރ ައކީ ޑީ.އާޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ސީ

 ... ރާއްޖ ެގ ،މި ދަންނަވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ޅ ވާލަން. ފ ރ ޞަތ   އްލި މައްސަލަިއަގއި ބަހ ސްކ ރ މ ެގ  މި ކ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

 ދޫ ދާއ ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .މަރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ތިބި  ވާމީ  ގ  ޓެރި ޤައ މ ތަކާއި އަދި ބައިނަލްއައްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ައވަ

ާގތްގ ޅ މެްއ ބެހެ  އާރާއި ބާރ  ހ ރި ޤައ މ ތަކާ  އޮންނަ    ަގއިދ ތެރ   މ ހިންމ  ކަމެއް. އެ ޤައ މ ތަކާޓ މަކީ  އް ދ ތެރ ަގއި 

އެ    ،ގ ޅ މާއި  އިޤ ތިޞާދީ  ޤައ މ ތަކ ން  އަދި  މިހާހިސާބަށް  ދިވެހިރާއްޖެ  ސަބަބ ން  އެހީެގ  ލިބ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ޤ ލާލ   އިސްތި ހިސާބަށް އަިއްއސަ މި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިނިވަންކަމާއި މ ެގ ޮގތ ން މިކަޮގތ ންނާއި އަދި ރަްއކާތެރި

އިންޓެރައްކާތެރިކޮށް،   ޓެރިޓޯރިއަލް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޓަކައި  ޕްރޮޓެކްޓ ހިމާޔަތްކ ރ ަމށް  ޓަކަިއ  ްގރިޓީ  ކ ރ މަށް 

  ބާރ ަގދަ ޤައ މ ތަކ ެގ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރ ލ ން ހޯދ ން. އެ މީހ ންނާ،  ކަމަކީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ މ ހިންމ  އެއް

އިންޑިއާައކީ ޖިޮއްގރަފީެގ    ،އެނިގވަޑަިއަގންނަާވނެކަން އިތ ރަށް ވަރ ަގދަކޮށް، ބަދަހިކޮށް، ާއލާކ ރ ން.  ދ  އޮންނަ އެކ ވެރި މެ

ދިވެހިރާއްޖެއާ ނަސްލީ  ޮގތ ން  ޤައ މ .  އޮތް  ކައިރީަގއި  ޮގތ ންނާއިާގސަ   ،ތ ންނާއިޮގ  އެންެމ  ޮގތް   ،ފީ   ؛ޮގތ ންއެކި 

ގ ޅިލާމެހިފައި އޮތް ޤައ ެމއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންެގ    އިންޑިއާައކީ ދިވެހިރާއްޖެއާ ޮގތ ން    ވ ރެ އަނެއް  އެްއޮގތަށް

ަގއި އިންޑިާއއިންނާއި ސްރީލަންކާއިން ހިޖ ރަކޮށްފައި އް ތެރެއިން ިގނަ ބަޔަކީ ކޮންމެެވސް އެއް ޒަމާނެްއަގއި މަިއަގނޑ  ޮގތެ

އެބަބަތިބި   ައޅ ަގނޑ މެން  ޙަޤީޤަތް  މި  ަގ  އެއް.  ރަީއސްޖެހ   އިްއޒަތްތެރި  ކ ދިކ ދި    އާއިންޑިއާ   . ބޫލ ކ ރަން  ދ ތެރ  

އެްއ   އެއީ  އ ފެދ .  އަބަދ ވެސް  ޮގތ ެގޢާމައްސަލަތައް  އ ފެދ   މައްސަލަތައް  ެވސް  ތެރ ަގިއ  މަތީން.   އިލާއެްއެގ 
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 ފ ނަށް ދ ވެފައި  މޫ ވަރަށް  ، ރޫޓްސް އެކ ވެރިކަމަކީ އ ެގ  އޮތް  ދ ތެރ     އާ އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެމންނާއި އިންޑިއާ

އްޖެއަށް ދިމާާވ  ޙަޤީޤަތް ަގބޫލ ކ ރާ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާ  ،މިކަން އޮތް ރޫޓެއް.  

މ ސީބާތެއްަގއި އަދި އެހީތެރިކަމ ެގ އަތެއް ފޯރ ކޮށްދ ން ބ ނ ންާވ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި އިންޑިާއ    ،ކޮންމެ ކާރިސާެއއްަގއި

ހިންގ   އަބަދ ވެސް ރާއްޖ ަގއި  ފާހަަގކ ރެވ .  އޮތްކަން  ތަްއޔާރަށް  އިންޑިާއެގ  އެކި    ވެސް  މަޝްރޫޢ ތަކ ަގއި  ތަފާތ  

ޗައިނާއަކީ ެވސް އެފަދަ ޤައ ެމއް. އަޅ ަގނޑ    ،އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރ ލ ން ލިބ . ހަމަ އެހެންމެސަރ ކާރ ެގ    ،ރައްޔިތ ންގެ 

ކަންބޮޑ ވ  އިންޑިއާއާޗައިނާ   ،ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ާއއި  ސަރ ކާރ ތަކ ގެ   ،ދ ތެރ ަގއި  ބ ފ ޅ ންެގ    އެތާނެގ  ،އެ 

،  ތަކ ަގއި ވެސްޝަވަރާސިޔާސީ މަ  ެގަގއި ެވސް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންންތާނތްޮގތަށް މިތަރައްޔިތ ންނަށް ކ ޑައިމީސްވާ ޮގ

ޅ ަގނޑ މެން ާގތްގ ޅ މެއް ެވސް އަ  އި އަދި ޗައިނާއާއާ އިންޑިއާ   ން، އެހެންވީމާ، ދ ނިޔ ެގ ބާރ ަގދަ ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކ  ؛ނ ވަތަ

ނޑ މެންނަކީ ަގޅ ސަރަޙައްދީ ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އަ   ،ރައްކާތެރިކަާމއި  ، މަކީ ރާއްޖ ެގ ސަލާމަތާއިވ ބ އް

 ކަމާބާރ ަގދަ ޤައ މ ތަކ ެގ އެހީތެރި  ނޫން ޮގތަކ ން ެވސް ދ ނިޔ ެގޮގތ ން ވެސް އަދި އެ  މިލިޓަރީ ޮގތ ން ވެސް، އަސްކަރީ

މެންބަރ ން ވެސް ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރަްއވާނެ.   އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ނ ލާ އ ޅެވެން އޮތް ޤައ މެއް ނޫންކަން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ

ައއްޑޫ އެކެ   މިހާރ ވެސް  ޕޮލިސް  ހ ޅ ވ   މި  ދ ަވސް  އަނެއް  ނޫން  މާދަމާ  އިންޑިާއެގ  ޑައަތޮޅ ަގިއ  ވެސް  މީއަކީ 

ދަކ ރެއްިވއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ބިން ހިއްކ މ ެގ މަޝްރޫޢެއް ެވސް ފެށިެގންދާނެ އިންޑިއާެގ  އަދި އިރާ ؛މ ަގއިކައެހީތެރި

ޔަތްކ ރަންޖެހ . ރައްޔިތ ން ތަރައްޤީއަށް އެދ  ހ ރިހާ ޢާއަޅ ަގނޑ މެން ރިންކަމ ެގ މައްޗަށް ވެސް  އެހީަގއި. މި ހ ރިހާ ކަ

ނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމާލަން. މި ހ ރިހާ ކަމެއްަގއި ވެސް އިންޑިާއގެ  ކ ންތެއް ދެްއވާ އަޅ ަގސިިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،   ؛ކަމެއް

ާގތް ެއކ ވެރި ގ ޅ ން   ؛ދ ތެރ  އޮތް ގ ޅ ން ާއއި އަޅ ަގނޑ މެންނާއެހީތެރިކަމަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  އެހީތެރިކަމެއް. އިންޑިއާ 

ެއ ފަރާތްތަކަށް   ، ންބޮޑ ާވ ކަމަކަށް ވާތީކިލަނބ ވާ ޮގތަށް ެއްއވެސް ފަރާތަކ ން މަސައްކަތްކ ރ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ނ ހަނ  ކަ

ިއތ ރަށް ގ ޅ ން ބަދަހިކ ރެވ ނެ ަގއި  ދ ތެރ   އާއި އަޅ ަގނޑ މެންނާއިންޑިއާ   އިމި ކަންކަން ހ އްޓ ވަ  ،ނޑ  ޮގވާލަންއަޅ ަގ

ދެއްވި    .މަށްޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހ ރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރ ން ވެސް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ން ވެސް ަމސައްކަތްކޮށްދެްއވ 

 ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  ޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަ

 .މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ. ަގއަށްهللاއީވާ ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  އީވާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ަގލޮޅ 
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ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޕީ.ޕީ.އެމ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  ކެމްޕެއިން،  އައ ޓް  ހިންަގމ ންއިންޑިއާ  ދާ ެގންން 

 ޮގތަކަށް ބަލައިަގނެވ ނެ ކެމްޕެއިނެއް ނޫން. ހަރަކާތެއް ނޫން. އަދި އެއީ ކޮންމެއިންޑިއާ އައ ޓް ކެމްޕެއިނަކީ އެްއވެސް  

  ، ތެރ ަގއިކަމ ން ރަށ ދ ތެރ ަގއި އެފަދަ ވާހަކަތައް ދައް  ވެސް ޮގތަކ ން ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓ ވަންޖެހ  ކަމެއް. ިއންޑިއާ

އެްއވެސް ހާލަތެްއަގިއ    ހަމަ ސިޔާސީ ބޮޑ  ފިތ ނައެއް. އެީއކީ  ކީދާ ކެމްޕެއިނަެގންަގއި އެ ކ ރަމ ންތަކ ެއކި ކަންކޮޅ   ެގރާއްޖ 

ހެއް އ ފެދިެގން  ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ތެރ ަގއި ވެސް ތިރިން މައްޗަށް ރޫ  އަދި  ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރ ންެގ ތެރ ަގއި ނ ވަތަ

ޕީ.ޕީ ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން  ެއީއ  އ ޅ  ކަމެއް ވެސް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މީހ ންެގ    ،ން.ެއމްެގ ވެރީއައިސް  އެ 

ސިޔާސީ ކޮންމެެވސް ނ ވަތަ މާލީ ކޮންމެވެސް ބ ނ މަށް ޓަކައި މަތިން ތިރިއަށް ލަންބައިެގން އ ޅ  ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި 

ިއއްޒަތްތެރި  ރޫހެއް ނޫން.   ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ  ތަެގ ނ ވަޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރ ން އެީއކީ  ރައީސް. އެްއވެސް ހާލަތެްއަގިއ  

ކޮންބައެްއކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަކަށް ވެސް ޮއޅިފައެއް ނެތް. ފެށ ނީއްސ ރެ    ށްއިންޑިއާައކީ ދިވެހިންނަ ؛ރައީސް

ހާލަ އަދި  ބ ސްފަރ ވާާއއި  ތަޢ ލީމާއި  އިންޑިއާކަން ދިވެހިރާއްޖ ެގ  ތިބެނީ  އެހީތެރިވެދ ން  ފަހަރަކ   ކޮންމެ  ޖެހ   ތ ަގިއ 

އެނގ   ބައެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަލަ   1988  އިހަކަށް  ،ލިޔަސް އިއަށް  ކޮވިޑ  އަދި  ހިނަގމ ންދާ  މިހާރ   އަދި  ެގ  ދ ވަހ  

ާވއިރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހީތެރިވާން އެންމެ ފ ރަތަމައިނ ން    އެބަ އެނގ  ކިރިޔާ ކަމެއްލިޔަސް  އިބަލަ  ށްމިކަޕެންޑަ

ދައްކަނީކީ މި  އަޅ ަގނޑ   އިންޑިއާކަން.  އަންނަނީ  ހިނަގމ ންދިފަންސާހަކަވެދިޔަ  ވ ތ   ވެސް  ރާއްޖ ަގއި  އަހަރ   ޔަ  ށް 

ފޯރ ކޮށްދ ން ަގއި ޖެހ  ކޮންމެ ފަހަރަކ  ވެސް އެހީތެރިކަމެްއ  . ހާލ ެގ މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ާވހަކަ އެކަންޏެއް ނޫންތަރައްޤީ

ރައީސްއޮ ިއއްޒަތްތެރި  އިންޑިާއ.  ސްޓ  ؛ންނަނީ  ފްރަންޓިޔަރ  ކަނޑ ަގއި  ދިވެޓެއް އިންޑިއާ  ޮގތ ަގއި  މި ެގ  ހިރާއްޖެ 

ޓަކައި ދ ދ  ޤައ މ ތަކާއި  އަދި ޚާއްޞަކޮށް    ،އޮންނަނީ. މިޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަމިއްލަ އެތެރ ެގ ސިޔާސީ ބ ނ މަށް 

  އް ހަމަ ބ އްދިއެ  ެގއްލ ންވާނީ  ކަންދިވެހިރާއްޖެއަށް އ ފައްދަންޏާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އަޅ ަގނޑ މެން ފިތ ނަ  އާއިންޑިއާ 

ވާނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށާިއ    ކަށް ނޫން. އެ ެގްއލ ންާއއައިންޑި  ކަށް ސް އެނގ ނެ. އެ ެގއްލ ންވަނީކީ ބޮޑަހ ރި އެންމެނަށް ވެ

ރައްޔިތ ންނަށް އެނގ ކަން  ދިވެހި  ވެސް  އެންމެންނަށް  ރަީއސްނެހަމަ  ިއްއޒަތްތެރި  ޕޮލިސް،   ؛.  ކޮމިޝަނަރ 

އިންއެމް.އެން.ޑީ.އެފ  ިމ  ނ ރައްކަލެކ   ޤައ މީ  ބ ނެފި  އެހެންވީމާ، ސަރ ކާރަށް  ން ސާފ ކޮށް  ކެމްޕެއިނަކީ.  އައ ޓް  ޑިއާ 

  ،ދިމާލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިރާއްޖ ަގއި އިންޑިއާ އައ ޓް   އާ ކަންތައް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިންޑިއާ   ހ އްޓެންޖެހ ނެ މި

ތިްއބާ އިންޑިއާ ޮގަވޮގވާ  އައ ޓް  ބ ނެފިއްނިކ މެ  އިން  އިންޑިއާ  ައއ ޓ   ހަދަނީ  ޔާ ކިހިނެއްމޯލްޑިވްސް   އަޅ ަގނޑ މެން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތްދޫބިލެއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  ރަށް.  ބަންޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ށް. ބިލެތްދޫ ޙަލީމަ އަޙްމަދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ޮގތ ަގިއ    ެގއް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ މައްސަލައެްއ ކ އްލި މައްސަލައެ

ރަށް ވަރަށް  ބަކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންޓަކައި  ހ ށަހެޅ އްވި ކަަމށް    މިއަދ  ހ ށަހެޅިފައި މި އޮތީ. މި މައްސަލަ

ތ ަގއި ވެސް ދަްއކަންޖެހ . ޤަބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ައޅ ަގނޑ މެން މި ކ އްލި ަމއްސަލަ ބަލައިަގނެ، މި ވާހަކަ ޙަޤީ 

ލ މ ަގއި  އިއަމިއްލަ ޒާތީ ަމއްސަލަެއއް ފިލ ވަ   މި އިންޑިއާ އައ ޓް ކެމްޕެއިނަކީ ރަީއސް ޔާމީންެގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވަރަށް ބޮޑ    ހިންާގ ކެމްޕެއިނެްއ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  މި ދެކެނީ. މި ރާއްޖ ަގއި ހަތިޔާރ  ެއޅި ސިފައިން ތިބި ކަމަށް ބ ނެ

ހަދަ މިހާރ   އިދޮގ ތަކެްއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ފަތ ރަމ ންދަނީ.  ތެރ ަގއި ނ ތަނަވަސްކަން  ރައްޔިތ ންެގ  އަމިއްލައަށް ، ރާއްޖ ެގ 

ކ ރަްއވަނީ އްވަނީ. އެ މަނިކ ފާނ  އެ ކެމްޕެއިންމި ކެމްޕެިއން ކީއްެވެގންކަން އެ މަނިކ ފާނ  އެ ކ ރަ  ،އިޢ ތިރާފ ވެިވއްޖެ

ދެކެނީ   2008 ޮގތ ަގއި  ކަމެއްެގ  މ ހިންމ   ކ ރެވ ނ   ބ ފ ޅ ންނަށް  އެ  ޓަކަިއ  ަވއްޓާލ މަށް  ވެރިކަން  އަހަރ ަގއި  ވަނަ 

.  އިލީބަެއއް ރައްޔިތ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅ ވަ   ިއެގންކިޔަ  "ޖީ.އެމް.އާރ  ޯގ ހޯމް"ޖީ.އެމް.އާރ  ެއއަރޕޯޓް އަތ ލ ން.  

ބޮޑ  ެގއްލ ންތަކެްއ    އަށް ވަރަށްން ވަރަށް ނ ބަިއ މައްސަލަތަކެްއ މި ރާއްޖެއެ ތަނ   ،އެއީ ދިވެހިރާއްޖ ެގ ދޮރާށިކަާމއި

އެއީ އަނެއްކާވެސް    މެ. ދެން  ވެސް  ލިބިދާނެ ކަމަށް ޖީ.އެމް.އާރ  އޮެވެގން. ބަެއއް ރައްޔިތ ންނަށް އެ ވިސްނ ން އައި

އިންޑިާއެގ ސިފައިން މިތާ  ؛އައ ޓް އިންޑިއާ    ،ފަހަރ  މި ނެިގ އެްއޗަކީ   ، މިއިވެރިކަން ަވއްޓާލެވިދާނެ ކަމެްއ ކަމަށް ބަލަ

އިންޑިއާއިންނ  ތިމަންނަެގ    ،ފަހ ން އައިސް މ ޒާހަރާތަކ ަގއި އަމިއްލައަށް ވިދާޅ ވާން ފަށައިފި  ،. އެހެންނަމަވެސްކަމަށް  ތިބި

އެހެންވީމާ،  އިންޑިާއއަކ ންނެއް ނޫން ވެރިކަން ވައްޓާލީ. ވެރިކަން ވައްޓާލީ ދިވެހި ރައްޔިތ ން.    ،ވެރިކަން ވައްޓާލީ. ނޫން

ލަިއެގން ރައްޔިތ ންނަށް  އިލ މެއް ޮއޅ ވައިޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  އޮޅ ވަ  ،މި ފާހަަގކ ރެވެނީ  ށްމިހާރ  އަޅ ަގނޑަ

  އެ މަނިކ ފާނ ެގ ވެރިކަން ބަދަލ ކ ރީ ިއންޑިާއެގ ވަރަށް ބޮޑ  ތާއީދާ  ،ހަދައިެގން އަމިއްލަ ޒާތީ ތަޢައްސަބެއް ޮއވެެގން ދޮގ 

ދެކިެގ ކަމަށް  އިންޑިއާއެކީ  މިހާރ   މަނިކ ފާނ   އެ  މި   އަށްން  މަސައްކަތެއް.  ކ ރަމ ންދާ  ފިލ ވާލަން  ހަސަދައެއް  ޮއތް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  މި  ؛ ހަސަދައިަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ެގްއލ ންވެެގން މި ދަނީ ދިވެހިރާްއޖެއަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވާނެ ެގއްލ ން   ެއޮގތަށް ކައިރީަގއި އޮެވެގން ޮގތްޮގތަށް އެނބ ރީމާ  ކާފެންނަމ ންދަނީ ދ ނިޔެއިން މިކަހަލަ ބޮޑެތި ބާރ ތަ

ރައީސް ޔޫކްރ ނ ން. އިއްޒަތްތެރި  ފެންނަނީ  އެ  މިތާ  ؛ މިހާރ   ޤައ މ   މި  ީވއިރ ަގއި    އަހަރ   2000ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

ންެގ ސިފައިން ބައިތިއްބަިއެގން  މި ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެ ؛އިންޑިާއއިން ދ ވަހަކ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ވެތިކ ރ މ ގެ 

މި   ކަށް މިއަދ ޔަތަނެއް ތާރީޚަކ ން ފެންނާކަށެއް ނެތް. ކ އްލި  އޮތް  އިއިތ ރ  ކަމެއް ހިންގ މ ެގ ވިސްނ މެއް ެގންގ ޅެފަ
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  ދިވެހި ސަރ ކާރަށް   ،ނ ކ ރެވ . އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ކަންކަން ހިނާގނެ ކަމަކަށެއް ަގބޫލެއް

، މި ނޫން ޮގތަކަށް އިކަން ހ އްޓ ވެންޖެހ ނެ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީން ވެސް މި މައްސަލައިަގއި ފ ންކޮށް ވިސްނަމި

ޮގތަށް  ތަންތަނ ަގއި ބެނާ ދަަމއިެގން އިންޑިއާއަށް މި   އިއަޅ ަގނޑ މެން ޢަމަލ  އެބަ ކ ރަންޖެހ . މިހެން ރަށްރަށަށް އަރަ

 ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިވެދާނެ. އަޅ ަގނޑ  ދެކ  ޮގތ ަގއި މިއީ ބިރ ވެރި ކަމެއް. ިމއަށްވ ރެ  އެްއޗިހި ކިޔާ ކަމަށް ވަންޏާ ީމެގ

ވަކި ބިރ ވެރިކަމެއް މި ވަގ ތ  މި ދިވެހިރާއްޖ ަގއި އޮތް ކަަމކަށް ނ ފެނ . ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ން ވެސް އެ ދަނީ ތަކ ރާރ ކޮށް 

ކަން ހ އްޓ ވަންޖެހ ނެ.  ސަރ ކާރ ން މި  ެގވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންއެހެން ؛މިއީކީ ކ ރަން ހެޔޮާވވަރ ެގ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް

ނ ވާނެ ކަމަށް. ހިނގައިެގން  ވެސްތަނ ަގއި މި ކަން އެއްޮގތަކަށް   ކ ރިއަށް އޮތް  ،އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން ދިވެހި ސަރ ކާރަށް

 އަޅ ަގނޑަށް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ     އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ގައްދޫ 

 ގައްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  އަޙްމަދ  ޒާހިރަށް.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒާހިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ގައްދޫ

އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިންނަކީ އިންޑިއާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިާވ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ!  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ބައެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއންޑިއާ ވެސް ހަމަ އެހާމެ އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެ ލޯބިވ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ މެން 

އި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޮޑ ވީ  ިއންޑިއާ.  ކިޔަވައިދިނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  އެްއކޮށް  ންޑިާއއާ 

އެހީތެރިކަން ރައީސް ؛ބ ސްފަރ ވާެގ  ިއއްޒަތްތެރި  އިންޑިއާ.  ދަސްކޮށްދިނީ ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ؛ ބ ސްފަރ ވާކ ރަން 

އަމީތާބ  ބައްޗަން، ދަރްމެންދްރާ، ސަނީ  ؛ ދެ! ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ވިޔަފާރީަގއި އިންޑިއާ އެހާމެ ބޮޑ  ރޯލެއް ކ ޅ . އާ

؛ ނ ދާނެ ބ ފ ޅ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޑިއޯލް ފަދަ ބ ފ ޅ ންނަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހަޔާތ ން ފިލައިެގން 

ށް ައއިސް މި ތިބީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ހިސާބަ އެ ބ ފ ޅ ންނާ އެްއކޮށް އެ ބ ފ ޅ ންެގ ހިޔަނީަގއި ދިވެހި ބޮޑ ވެެގން މި

ިމ   ؛އެހާމެ ާގތް އެކ ވެރި ޤައ ެމއް. އެކ ވެރި ބަެއއް އ ޅ  ރަށެްއ ިއންޑިއާައކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

؛ ތެރި ރައީސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓެރަރިސްޓ ން އެރީމަ ވެސް ައއީ ހަމަ އިންޑިއާ ައޅ ަގނޑ މެން ސަލާމަތްކޮށްދ ން. އިްއޒަތް

ެއންމެ ބޮޑ  އެހީތެރިކަމެއް ފޯރ ކޮށްދިނީ ހަމަ އިންޑިއާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި  ސ ނާމީ ކާރިސާަގއި ވެސް  

.  އިންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނީ ހަމަ އިންޑިއާ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން ފެނަށް ޖެހ ނީމަ ވެސް؛ ރައީސް

ފޯރ ކޮށްދ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަ އަތެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހާލެއްަގއި  މ ސީބާތެއްޖެހ   ކޮންމެ  ހަމަ   ޙަމްދަރ ދީ  ،ށް  ވަނީ 

ދިވެހިންނަކީ އިންޑިއާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ބައެއް  ؛ެވސް ނ ފެނ އިންޑިއާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑަކަށް ެއއްޮގތަކަށް
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  ،ވެހިންެގ ތެރ ަގއި ނަފ ރަތާއި ހަސަދަ އިންޑިާއެގ ރަްއޔިތ ންނާ ދ ތެރ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހިންާގ ހަރަކާތަކީ ދި 

އިންޑިާއއާ ދ ތެރ ަގިއ އ ފައްދަން ހިންާގ ކެމްޕ ނެއް. މިއީ ާގނޫނީ ޮގތ ން ހ އްދަ ކަެމއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހ . މިއީ ވަރަށް ވެސް ނ ރައްކާތެރި ކަެމްއ ަވގ ތ ން ހ އްޓަންޖެ  ޓެރަރިޒަމް ާގނޫނ  މަނާކ ރާ ކަމެއް. މި ހަރަކާތް ވަގ ތ ން

ެއއްޮގތަކަށް ކ ރަނީ.  ނޫންމި  ކަމެްއ  ރ ހ   ދިވެހިން  ރައީސްއި.  ެވސް  ދެްއވި  ؛ ްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ފ ރ ޞަތ  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  

 ޙަސަން ޒަރީރަށް. މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

 ބ ރަކޮށް މަސައްކަތްކ ރ ަމށްފަހ  ރައްޓެއްސަކަށް ގ ޅާލީމަ އެދެނީ ބޮންބ  ޓީއެއް ބޯލަންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ގެއަށް ނިދަން ވަނ މ ެގ ކ ރިން ބ ނ ންވަނީ ބިރިޔާނީއެއް ކާލަން. ެގއަށް   ލާފައި ދެންއިދާން. ރ ަގނޑ  ބ ރަށް ބ ރެއް ޖަހަ

 "ހ ކަހޯނާ ޕިޔާރ "  ލަނީއިވަދެފައި ބަލަ  ކޮޓަރިއަށްނިދަން    އެކ  މި ފެންނަނީ ކަސައ ޓީ ޑްރާމާ އަޅ ވަިއެގން.  ވަނ މާ

.  މިއީ  ގ ޅ ން  ތްއާ އޮިއންޑިއާ  އިއަޅ ަގނޑ މެންނާ އިންޑިާއެގ ރައްޔިތ ންނާ   ،މެއް. މިއީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހިންދީ ފިލް

ރެއް،  ތިޞާދ ، ައސްކަރީ ޮގތ ން ބޮޑ  ބާއިޤ އެއް  އޮތް އެންެމ ބޮޑ     އިމަތްތެރި، އެކ ވެރި، ދ ނިޔ ގަ ހ މިފަދަ ާގތް ރަ

މިހާރ  އެ ދަނީ. ދިމާވި ކޮންމެ ބޮޑ   އި  ބިލިއަން މީހ ންެގ އާބާދީ ފަހަނައަޅަ  1.2ނިއ ކްލިއަރ ބާރެްއ، އާބާދީެގ ދެވަނަ.  

އ ދ ވާނީ ހަމަލާއިން އަޅ ަގނޑ މެން    ނޮވެންބަރ ެގ  88ހާދިސާއެްއަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހީވަމ ން ދިޔައީ އިންޑިއާ.  

އަ ލީޑަރ ން އެ ސަލާމަތްވީ އިންޑިާއެގ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ލިބިެގން. މިއަދ  ރައީސް ޔާމީން،  މި ޤައ މަށް  ކަން ސްކަރީ އެހީ 

އެހީތަކެއް؟ ނެތ ނީތޯހަނދާން ބޮޑެތި  އެންމެ  އަވަހަށް  އެންމެ  ޤައ މަށް  މި  ވެސް  ކާރިސާަގއި  އިންޑިއާ.    ސ ނާމީ  ވީ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ކޮވިޑ ެގ މި ހާލަތ ގައި  ،ރަތީ ކާރިސާދ ގ  ރ ނ ަގއި ދިާމވި އެންމެ ބޮޑ  އެއް  ަގފަހ ން ދ ނިޔެއަށް މި  އ ެގ

ޚާއް ޤައ މަކީ އިންޑިއާ.  ެއއް  ެއހީތެރިކަމެއް ވަމ ންދާ  ބޮޑ   ރަށްފ ށ ެގ  ޞަފެށ ނީއްސ ރެ އެންމެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކޮށް 

ހ އްދައެްއެގ ދަށ ން، އެ   ޞަނިކަމެތި ރައްޔިތ ން ބަލިވެެގން ދ ނިޔ ެގ އެްއވެސް ޤައ މަކަށް ދެވެން ނެތް ހާލަތ ަގއި ޚާއް 

މި ދިވެހިރާްއޖެ. މިހެންވެތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މ މަތީަގއި އިންޑިއާ ައއ ޓް    ،ހ އްދަ އިންޑިާއއިން ފ ރަތަމަ ދިން ޤައ މަކީ

އަޅ ަގނޑ މެން ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ެއއީތޯ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އިސް ލީޑަރ ން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ ؟ދ ވަންވީޖަހައިެގން  

ޖެހ     އެބަ  ،ޅ  ޕާޓީެއއްެގ ޮގތ ަގއި ޤައ މ ެގ ކަންކަމަށް އެ ބ ފ ޅ ން ފާޑ ކިޔަމ ންދާއިރ  ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިދިކޮ

 ޢީޤައ މ ެގ ސަލާމަތާއި ނ ރައްކަލަށް އޮތް ބޮޑ  ބިރެްއެގ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖ ެގ ދިފާ  ވަކި މިންަގނޑެއްަގއި ހިފަހަްއޓަން.
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ނ ރަްއކަލެްއެގ ޮގތ ަގއި ހާމަކޮށްފަ.   ތް ބޮޑ ނީ އިންޑިއާ އައ ޓް ކެމްޕ ން އެއީ ޤައ މަށް އޮބާރ ން އަދި ޕޮލިހ ން ވެސް ވަ 

ހ އްޓ މަށް  އެ ކެމްޕ ނ ެގ މަސައްކަތް ވަގ ތ ން    ޖެހ   ހިނދަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  މި ހިނދ ން  ހިނދ ގައި  ވީކަމަށްއެހެން

ން ހ ކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީަގނޑ  ޮގވާލަން މިޓަކައި ކ ރަންޖެހ  ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކ ރަން. އަޅ  

މިހާރަށް ފައްޓަން. ހަމަ އެއާެއްއކޮށް ދިވެހިރާއްޖ ެގ ސަލާމަތީ   ވެސް ކ ރަންޖެހ  މަސައްކަތްތައް ފަހަތަށް ނ ޖެހި މިހާރ ން

ޖެހ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކަންކަން   ން އެބަކަންކަ  އިބާރ ތަކ ން އެ ކަމަށް ފ ރ ޞަތ  މަގ ފަހިވެެގންދާނެ އެންމެހަ  އިއެންމެހަ

ފެނ  މިއަދ    މި ދައްކަނީ ކ ޑަކ ޑަ ކަމެއްެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ؛ ހ އްޓ ވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ރެ ތިލަކޮށް ރަޝިއާ، ޔޫކްރ ން ހަނގ ރާމަ ހިނަގން މެދ ވެރިީވ ކިހިނެްއކަން. ވަރަށް ބޮޑ  ވާހަކަެއއް މި ދައްކަނީ. މިއަށްވ 

ދ ނިޔ ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ    ނެތިން. ދ ނިޔ ެގ ކ ދި ހ ރިހާ ޤައ މ ތައް ވެސް މިއަދ   މިއަދ އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ބ ނާކަށް  

ބަެއްއެގ އެހީތެރިކަމާއި ހިމާޔަތ ަގއި އެ ޤައ މ ތަްއ    އަދި މީެގ އެތަްއ އަހަރެއް ކ ރިން ެވސް ކޮންމެެވސް ެއއް  ،އޮތް ޮގތ ން 

ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންާގތީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ެވސް    އިވަރ  ނ ނގ  އިދިކޮޅ  ޕާޓީތަކ ެގ ލީޑަރ ން މި ޤައ މ ގަ އޮންނަނީ. މި

ންެގ ސިޔާސީ އެ ބ ފ ޅ   ،ނޫންނަމަ އެ ކ ރާ ކަމަކީއެ ބ ފ ޅ ން އެހެން  އަޅ ަގނޑ  ދެރަވ . ދެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވ މަކީ    ކަންމަންފާއަށް ފަންޑ  ހޯދ މަށް ޓަކައި ކޮންމެެވސް އެހެން ޤައ ެމއްެގ ބ ނ މަށް ކ ރާ މަސައްކަތެއްެގ ޮގތ ަގއި އެ 

  ...ވެސް ހަމަ އެކަށީެގންވާ ކަމެއް. މިއީ ސިޔާސީ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 . . ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިށްއިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލައަށްޝ ކ ރިއްޔާ  ކ އްލި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  މި  ޖާބިރ     ،އާދެ!  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި 

ހ ށަހަޅާފައިވާ ކ އްލި މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރަން. އިންޑިއާ އައ ޓް ކިޔ ން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ހަރ ކަށި 

ކަން ފެށިެގން ައއިސްފައި މި ނޑެްއ ެވއްޖެ. މި ބާރާތ ން ކ ށްވެރިކ ރަން. ިމ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދަްއކާތާ ދ ވަސްަގއި

ޔާމީން  ،ވަނީ ރަނަގޅ    ރައީސް  ކ ރަމ ންދާ  ސަރ ކާރ ން  މިއަދ ެގ  ފަރާތްތަކ ން  އިދިކޮޅ   ހ ންނެވިއިރ ަގއި  ޖަލ ަގއި 

ފައްދައިެގން  ދ ތެރ ަގއި އިދިކޮޅަށް ދައްކާނެ ެއްއވެސް ވާހަކަެއއް ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން ކަމެއް އ   ސަރ ކާރާ ؛މަސައްކަތްތައް 

ދަންނަވާނީ  އިއ ގަ  ޚާއްއެ  ، އަޅ ަގނޑ   ބައެްއ،  ރަްއޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ސަޕޯޓަރ ން ޞަކަމ ަގއި  ހާޑްކޯ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ކޮށް 

ން ކ ރާ މައިަގނޑ  ސަބަބ ތަކެްއެގ  ކަޖެއްސ މަށް ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތ ން އިންޑިއާ އައ ޓް އ ފެދިެގން އައިސްފައި މި ވަނީ. މި

އަޅ   ފާހަަގކ ރަނީޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރަން  ،ަގނޑ   ވެސް  އެންމެން  ހ ރިހާ  ޔާމީނަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ވަނީ   ށްރައީސް  މި 
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ކަން ފޮރ ވަން ރައީސް ޔާމީން ކ ރަްއވާ ކަެމްއެގ ޮގތ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ   ވަްއކަންކ ރެވިފަ. އެ  ،ފައިސާަގއި ޖެހެވިފައި 

ކަން ހ އްޓ ވ މަށް ވެސް  އެ  ،އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން އެހީވަމ ންދާތީވެ ވިޔަފާރިއަށް ހ ރަސްއެޅ މަށް    ފާހަަގކ ރަން. އަދި ޑްރަގ 

އެ މަސައްކަތް ހ އްޓ ވ މަށް  ؛ރިންެގ މަސައްކަތްކަން. މަނީ ލޯންޑް މިކ ރެވ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ 

. އެ ވެސް ސަބަބެއް. އަދި އިންޑިއާެގ އެހީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ދ މެންނަށް އެހީތެރިވެވެސް އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން ައޅ ަގނޑ 

،  އިދިކޮޅ  ބޮޑަށް ބަލިކަށިވެ   ، ވާ ޮގތަކީ  އެ ތަރައްޤީެގ ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހިންގ މ ން މި ؛ހިންާގ ތަރައްޤީެގ ޕްރޮޖެކްޓ ތައްމި  

  ކަންއިތ ރ ވ . އެހެންވީމާ، ެއ ސަބަބާ ހ ރެ ވެސް މިމިއަދ ެގ ސަރ ކާރަށް އިތ ރ  ބާރ  ލިބ . ސަރ ކާރ ެގ ބަލައިަގތ ން  

ޖ މ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ސަރ ކާރ ކ ރާ  މިއަދ ެގ  ސަރ ކާރ     ،ލަކޮށް  މި  ަގިއ    2018ހަމަ 

ތ ަގއި،  ކޮިވޑ ެގ ހާލަ  ،ަގިއ ވެސް ވަނީ ކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް  2019އިންތިޚާބ ވި ހިސާބ ން ރަނަގޅ  މަސައްކަތްތަކެއް  

އިންކަމް ސަޕޯޓ ދިން، ކ ންފ ނިތަކަށް އެހީތެރިެވދިން. މި ކަންކަން މިހެން   ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގިއ ެވސް މި ސަރ ކާރ ން

ކަމާ ކަންބޮޑ ވެ އިންޑިއާ އައ ޓްެގ ނަމ ަގއި  އެ  ،ކ ރަމ ންދިއ މ ން މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ބަލަިއަގތ ން އިތ ރ ވަމ ން އަންނާތީވެ

  ދ ގައިގ ސަނ ޖެހ  ކޮންމެވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގ މ ެގ މަ ކޮންެމވެސް ހަރަކާތެއް، އެްއވެސް ތާކ ންތާކ   ިއ،ކަން އ ފައްދަމި

ކ ރާ ކަމެއް މި ކަމަކީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިއީ ހ އްޓ ވަންޖެހ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސް ފާހަަގކ ރަން.  

ޓެރި އިންޑިާއއަކީ ހ ރިހާ ޮގތަކ ން  އްއްލ ން ހ ރި ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަވަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނ ހަނ  ެގ ،މިއީ ޤައ މަށް

ކަން އަޅ ަގނޑ   ކަން ވަނީ ދަްއކާފަ. ެއހެންވީމާ، މިވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހީތެރިވެދ ން އޮތް ޤައ މެއް. މިހާތަނަށް އެ

 . ޖެހ ންކަން ހ އްޓ ވަމި ،ހަމަ ކ ށްވެރިކ ރަން

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   މިއީ ހަމަ ހ ވެރިކަމެއް ހ ރެެގން ހ ށަހަޅާ ކަހަލަ ކ ްއލި މައްސަލައެއް ނޫން މިީއ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިންޑިާއއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ވަރަށް ާގތްވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ަގއި ވެސް އިންޑިއާ ފަސްޓް  

އަމީތާބ     ،މަތ ަގއި އެ މަނިކ ފާނ  ެގންގ ޅ ްއވި ޕޮލިސީއެއް. މި ދަްއކަނީކީ ދަރްމެންދްރާޢާއީސް ޔާމީންެގ ޒަޕޮލިސީއަކީ ރަ 

ނ ވާ ވާހަކަެއއް ނޫނ . މި ވާހަކަދައްކަވާ ބ ފ ޅ ން ސަނީ ލިއޯން ވެސް ހަނދާން ބައްޗަން ނޫނީ ސަނީ ޑިއޯލް ހަނދާން

މި ދައްކަނީ އިންޑިާއެގ އެްއެވސް ރައްޔިތަކާ ައޅ ަގނޑ މެން ؛ ނގ . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްހ ންނާނެކަން އަޅ ަގނޑަށް އެބަ އެ

 ، ހ ރި  ހ ރި. އެ ތަނ ަގއި ލެބް ޓެކްނީޝަނެއް އެބަ  ޅ  ާވހަކައެއް ނޫން. ނައިފަރ ަގއި ެވސް އެބައ ކަމެއް  ހިތް ނ ތަނަވަސް
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އެބަ  .ރާޖޫ ވެސް  ވިލެޖ ަގއި  ކ ރ ނބާ  ޝެފެއް  ހ ރި  މިތާ  ތަނ ެގ  ނޫން   ،އެ  ވާހަކަެއއް  މީސްމީހ ންެގ  މި  އަޖިތ . 

ޑޮކްޓަރ ން، ނަރ ހ ން، ޓީޗަރ ންެގ ވާހަކައެއް ނޫން.  ިއންޑިާއެގ  އްބެވި  ތި އި  މި ދަްއކަނީ. މި ތާނަގ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މަސައްކަތް ތަނ ަގއި  މި  ވެސް  ބ ފ ޅ ންނަށް  ލިބ އެ  އެބަ  އާމްދަނީ  ރައީސް  .ކ ރެްއވީމަ  ދައްކަނީ  ؛ ިއްއޒަތްތެރި  މި 

މިތާކ  ނެތ .    ކ ރީަގއި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބ ނީ  މިތާނަގއި އިންޑިއާ ސިފައިން މިތާނަގއި ތިބި ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ.

އެ މީހ ންެގ އަތަކ     ، މިވެނި އަދަދަކަށް އެބަ ތިއްބ . އެންމެ ފަހ ން ިވދާޅ ވީ  ، އަސްކަރިއްޔާއެްއ ނެތ . ފަހ ން ވިދާޅ ވީ

ެއކީަގއި ހެދިފައި ހ ރި  މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ އިންޑިއާއާ  ހަތިޔާރެއް ނެތ . މިއީ ނޫންތޯ 

ކަމާ ދ ތެރ ަގއި  އެ  ،ނ ތަނަވަސްކަމ ެގ ވާހަކަ. އެ ެއއްބަސްވ ންތައް ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ނ ފެންނާތީއެއްބަސްވ ންތަކ ެގ  

އެ ެއއްބަސްވ ންތަކ ން ދިވެހިރާއްޖ ެގ މިނިވަންކަން ؛ ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ން އޮތް ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި އޮތީ ސ ޕަ މެޖޯރިޓީ މިތާނަގއި. ކީްއވެެގންތޯ   ؟ދައްކަނީ. ކީްއވެެގންތޯނިގ ޅިެގންދާތީ އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މި  

 ؟ރައްޔިތ ންނާ ހިއްސާކ ރެވ ނެ މިންވަރެއް އ ަގއި އޮންނާނެ ނޫންތޯމި ދަންނަވާ އެއްބަސްވ ންތައް މި ތަނަށް ެގނެސްެގން  

އަސާސީެގ   ޤާނޫނ   ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހި  މާ  115އެކަމަކ   އެބަަވނަ  ކަހަލަ    ،ބ ނ   އްދާަގއި  އެްއވެސް  ރައްޔިތ ން 

ވާނަމަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ެގންނަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތ ން   އިލްތިޒާމެއް އ ފ ލަންޖެހ  މައްސަލައެްއ، ކަމެއް

ކަ އަޅ ަގނޑ މެން މި އެ ވާހަ  ،ރަްއޔިތ ންެގ އަިމއްލަ މިނިވަންކަން މި އެްގރިމެންޓ ތަކ ން ދާތީ ؟އިލްތިޒާމ  ކީއްކ ރަންތޯ

ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި އިންޑިާއެގ އާންމ  ރައްޔިތަކ  ދައްކަނީ.   މި ތަނ ަގއި   ،އެހެންވީމާ، އިންޑިާއ އައ ޓް މި ކިޔަނީ. 

  ، އޮތް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ެގ ވާހަކައެއް ނޫން ިމ ދައްކަނީ. ހ ކ ރ  ދ ވަހ  އެބައްމަސައްކަތްކ ރާ އެްއވެސް ޕްރޮފެޝަނަލެ

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖ ެގ   ؛ވަރަށް ވަރ ަގދަ ހަރަކާތެއް. ނ ވާ ހޮޅިއަށް

ދަ އަޅ ަގނޑ   ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގތ މަށް  ހިނާގލ މ ަގއި  މި  ރައްޔިތ ންނަށް  ވާހަކަކޮޅ   ވަތ ޢ  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ   އަރ ވަމ ން 

ިމލިޓައިނިންމަ އިންޑިއާ  ބ ރ ކ ރ މަށް ލާނަން.  މިލިޓަރީ  ިއންޑިއާ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ބ ރ ވާންޖެހ   ތަނ ން  މި  ރީ 

އިންޑިާއ   ؛އަޅ ަގނޑ މެން ކިޔަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އައ ޓް  އިންޑިއާ  މިހާރ   އައ ޓްކ ރަންޖެހ .  މިލިޓަރީ  އިންޑިއާ 

 ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި. އައ ޓްވާންޖެހ  މި ސަބަބ ތަކަށް ޓަކައި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދިވެހިރާއްޖެ ބަލަހައްޓަމ ން   ، އިރ އިންޑިއާއަށް މިނިވަންކަން ލިބ ނ   ވަނަ އަހަރ   1947ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ަގއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް    1947ސިލޯނ ަގިއ އޮތް ކޮލޯނިއަލް ސަރ ކާރ ެގ ެއޑްމިނިސްޓްރ ޝަންެގ ދަށ ން.    ،ެގންޮގސްފައި އޮތީ 

ޙަޤީޤަތެއް ވެސް އޮންނާނެ.    ،ސިއްރެއް  ޓެރި ޤައ މަށް މިނިވަންކަން ލިބ ނ އްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ދެ އަވަ   ،މިނިވަންކަން ނ ލިބި

އެ ނެހެރޫއާއަޅ ަގނޑަށް  މިނިސްޓަރ  ޕްރައިމް  ޝިހާބ ،  އިބްރާހީމް  ޮގތ ަގއި  އޮތް  އަދި   ނިގފައި  ބައްދަލ ކ ރެއްވި. 
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ހަމަޖެހިފައި މިއޮތީ ައޅ ަގނޑަށް ،  ަގއި ފަހ ން ކަނޑައެޅި   1968ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަކި މިނިވަން ދައ ލަތެްއެގ ޮގތ ަގއި  

މި  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ     .އެނގ މ ަގއި އިންޑިއާެގ ބަިއވެރިވ ން ވަރަށް ބޮޑ ކޮށް ޮއެވެގނ އަޅ ަގނޑަށް އެނގ   ،ދެންނެވ ނީ

 އަށް. މީހ އަރ ވަނީ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މީހ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

ެއ ހަރަކާތް ެއޮގތަށް ހިންާގއިރ ަގިއ   .ރި ރަީއސް. އިންޑިއާ ައއ ޓް ކެމްޕ ން އަޅ ަގނޑ  ކ ށްވެރިކ ރަންޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

ވިސްނައި ހިތަށްއަރާހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އި  ނ ލައްވަނީބާއ   ދިވެހިން  ސަތ ކަ  ހަމަ ން ކިތައް  ދިރިއ ޅ ކަން.  ޑިާއަގއި 

ހިއެްއޮގތަކަށް  އަޅ ަގނޑ   ިވސްނައިނ ލައްވަނީބާއ   ގ ޅ ން  ވެސް  ދެމެދ ަގއި  ޤައ މ   ދެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  ތަށްައރާ. 

އައިސްފި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ކެނޑިއްޖެނަމަހީ ހ އްޓ މަކަށް  އެހީތެރިވެދިނ ން  އިންޑިއާއިން    ޑްރަގ    ، ނަމަ  ޤައ މަށް 

އެއާެއކ  ޓެރަރިޒަމަށް ބާރ  އަދި ހަމަ  ަވއ .މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނައިނ ލަނީބާ  މާޔ ދިބާރ  ލިބިެގންދާނެޓްރެފިކިންއަށް  

ވާމީ ގ  މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނައިނ ލަނީ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ. ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް. ބައިނަލްއަ   މާޔ ދިލިބިެގންދާނެ

ޮގތ ެގ  ހަމަތަކާ ްއޮގތްވާ އެ  ޤައ މ ެގ ދެެމދ ަގއި އެއްބަސްވެފައި ހ ންނަ އެއްބަސްވ ންތަކާ  އަދި ދެ  ،ންަމތީ  އެްއޮގތްވާ 

ދެން އ ެގ މަްއޗަށް    ،ެއްއޮގތަށް ކަންކަން އޮްއވާ  އަދި ދެ ޤައ މ ެގ ދެމެދ ަގއި ބަލަިއެގންފަިއވާ އ ސޫލ ތަކާ  ،ންމަތީ  ޮގތ ެގ

ީމެގ ނަތީޖާ   .މިއީ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް  ވާނެ.އެއްޗަކަށް ނ   ނޫން  ށްކަޔަެވސް ފިތ ނަ  ހިންާގ ހަރަކާތަކީ ހަމަގައިމ 

ދިވެހިރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ ޙައްޤ ަގިއ    ،ތ ަގއި ހަނ ވާނެތީވެ އަޅ ަގނޑ ެމން މި ދިވެހިރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަސްލަރަނަގޅ 

މި   ، އެހީތެރިވެދ   މި ރާއްޖެއަށް  ، ރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެދ އަބަދ  ެވސް މި  ހ ރެ. އިންޑިއާައކީ    ިމ ސަބަބާމި ކަންބޮޑ ވަނީ  

. އެ ޤައ މަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޤައ މ ނަ  ގ ޅ ން އޮންންމެ ާގތް  އެޓެރި  އްައވަ  ،އެކ ަގއި އަބަދ މެ ޮއންނަ  އާރާއްޖެ

ކޮންމެ ޤައ މެްއަގއި ވެސް އެ   ؛ދެރަ ޮގތެއް ނ ހަދާނެކަން ެއީއ ހަމަ ޝައްކެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ށް އިްއޒަތްތެރި  ކަންކަން ކ ށަކަށް ވެސް އެބަ ހަދާ. މިސާލަކަ  ތ ަގއި ކ ރަންޖެހ  ކަންކަން ހ ރ . އަދި އެހަޤައ މެްއެގ މަސްލަ

ޔޫރަޕ   ބަެއއް  ކަލަކ ރައީސް،  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ނ ވާއިރ ަގއި ަގވޮޑިެގންާވކަން    ެގ  ކ ށަކަށް  ެއއީ    ކ ށަކަށް  ،ބޫލ ކ ރ ން 

ށް ސްޓް ޑިނަިއކ ރ މަކީ ވެސް ކ ށަކަށް ހަދާފައި ހ ރ . ގ ސް ޗެމްބަރަކަށް، ގ ސް ޗެމްބަރަރ ކަހޯލަރ  ވެެގންނ ދާއިރ ަގއި

ނޫނިއްޔާ އެކަމާ   ،ނަމަ  ބޫލ ނ ކޮށްފިަގެއކަން   ؛ޖަރމަނީގައި  ޒީނާސާލަކަށް  މި؛ މަރާފައިާވކަންމީހ ން  މީހ ން ލައިެގން  

  ެގ މިނިވަން އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޤައ މ ތަކ ަގއި ކ ށަކަށްޮގތ ަގއި ބ ނ މަކީ ވެސް ޔޫރަޕ   ެގދެކޮޅަށް އެއީ ނ ހިނާގ ކަމެއް 

ފާސްކ ރ .    އިވެސް އެބަ ހަދަ  ތ ަގއި އެ ޤައ މަކ ން ާގނޫނ ތައްހަޤައ މެްއެގ މަސްލައެ  .  މި ހ ންނަނީ  ވާ ކަންކަންއިހަދާފަ

އޮތް. އެމެރިކާެގ ސަރ ކާރ ެގ ހ އްދައެއް ނެތި    ވެސް ދިރި އޮތް ާގނޫނެއް އެބަ  ހާރ ކަމަށް ވަންޏާ މި  އެމެރިކާއަށް ބަލާ

ހެދ މަކީ ކ ށަކަށް ހަދާފައި  ފާޑ ކިޔަިއ  ޕޮލިސީއަށް    އެމެރިކާެގ ރައްޔިތަކ  ޮގސް ެއހެން ޤައ މެއްަގއި އެ ޤައ މ ެގ ފޮރިން
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ކޮންމެ  އެބަ މަސްލަ  އޮތް.  ޤައ ެމއްެގ  އެ  ވެސް  އެ  ހިތ   ހަޤައ ެމއް  ޓަކައި  ކޮށްފައިމާޔަތްކ ރ މަށް  ހ ރި    ޤައ މ ން 

 އެ  ފާސްކ ރ ވެސް  ތަޖ ރިބާތަކ ެގ އަލީަގއި އެ ޤައ މަށް ދެންވެސް ކ ރިމަތިވެދާނެ ގެއްލ މަކަށް ޓަކައި ާގނޫނ ތައް އެބަ  

ރ ަވން. އެހެންވީމާ، އިންޑިއާ ައއ ޓް ކިޔާފައި މި ފިތ ނަ އ ފެްއދ މަކީ އެއީ ހ އްދަެވެގންވާނެ ތ  ކ ރިއަހަޤައ މ ެގ މަސްލަ

.  ނ ކ ރ މަށް އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކަށް ައޅ ަގނޑ  އިލްތިމާސްކ ރަން  ިމޮގތަށް  މިކަން  ،ކ ތީވެކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެ

ތިމާސްކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ  ލްއަދި ރާއްޖ ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ ަމތްތަކ ން ވެސް މިކަމަށް ސަާމލ ވެަވޑަިއަގތ މަށް ައޅ ަގނޑ  އި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީ ަގލޮޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ . އަޅ މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 ށް. ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  އަޙްމަދ  ނަސީމަ އީލ މީކާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން: އަޙްމަދ  ނަސީމް އީލ މެންބަރ  މީކާދެކ ނ  ދާއިރާެގ  ަގލޮޅ 

އިންޑިާއ  "މ ން އަންނަ  ޒަމާނ އްސ ރެ ދަމަހައްޓަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖ ެގ އެކިއެކި ެވރިކަންތަކ ން

ރ ެގ  ޞިހަމަެއކަނި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ތަކ ން ދަމަހައްޓަމ ން އައި ސިޔާސަތެއް ނޫން. ރައީސް ނާ  ،އަކީ "ފަސްޓް ޕޮލިސީ

ެވސް،ވެސް،  ވެރިކަމ ަގއި   ވެރިކަމ ަގއި  ވެސް  އަމީންެގ  ވެރިކަމ ަގއި  މައ މޫންެގ  އަިއ   ،ރަީއސް  މިފަހަކަށް  އަދި 

ދަމަހައްޓަމ ންވެރިކަމ ަގއި  މަނިކ ފާނ ެގ ެވސް  ހަމައެއް  ،  އ ސޫލެއްަގ  ޖެރާއް  ،ކަމަށް  ރާއްޖ ެގ  ޚާރިޖީ   ،ބޫލ ކ ރާ 

އޮން ކަނޑައަޅައިެގން  ކަމަށް  ޕޮލިސީ" ކަމެްއ    ނަސިޔާސަތެްއ  ފަސްޓް  ިއއްޒަތްތެރި  "އިންޑިއާ  ެއހެންނަމަވެސް،  ައކީ. 

ކަންތައް    މީހ ންެގ މަނީ ލޯންޑަރިންެގ  ބަޔަކ  މީހ ން އެ ؛މިހާރ  މި ފެށިެގން އ ޅ  އިންޑިއާ ައއ ޓް ކެމްޕ ނ   ،ރައީސް

އެކަމާ ކަންބޮޑ ވެެގން    ،ވިޔަފާރި ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ކ ރ ން އިސްދާނެތީ  އަދި ެއ މީހ ންެގ ޑްރަގ   ،ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް

ންމެ އާދަިއެގ   ދަނީ އެ  ން މިމ ރާ ޮގތ ަގއި ެގއްލ ންވަކ ބޫލ ަގހ ރެ އަޅ ަގނޑ     ެގންދާ ފިތ ނަވެރި ކެމްޕ ނާމި ކ ރިއަށް 

ސިންަގޕޫރ  މީހާއަށް.   ވަޑަިއަގންނަވާނީ  ބ ސްފަރ ވާއަށް  ޔާމީން  އެލިޒަބަތަށްރައީސް  މައ ންޓް  ޔޫރަޕަށް    ،ެގ  ނޫނިްއޔާ 

މެންބަރ   ، އެހެންނަމަވެސް   ޤައ މަކަށް. ނޫނިއްތާ އެމެރިކާއަށް ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ޕީ.ޕީ.އެމް  އާދަިއެގ   ،އެންމެ 

ންތަޕޫރަމްެގ ކިމްސް ހޮސްޕިޓަލަށް. އިތ ރ  ރަ ރައްޔިތ  މީހާ ހަމަ ދާން މި ޖެހެނީ ތިރިވައެންމެ އާދަިއެގ ދިެވހި  ނޫނިއްޔާ

ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މަތިފަޑީަގއި ތިއްބަވާ ބ ފ ޅ ން ިވސްނާަވޑައިނ ަގންވަނަވީތޯ އަޅ ަގނޑ     މީހާއަކަށް ނޯވ . މިަވރ   ޮގތެއް އެ

ހިތަށްއަރާ މި ރ ސިސްޓްއިްއޒަތްތެ.  ހަމަ  ޒީނޯފޯބި   ،ރި  މި  ކްމި  ނ ހ އްޓ ިވެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އ ޅެނީ    ކެމްޕ ނ  

އެ ހިތާކީްއވެތޯ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ސ ވާލ ކޮށްލަންބަ  ތިބި  65ހ .  ޖެހިތާ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،  މެންބަރ ން 
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އޮތް.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެބަ  ކޮމިޝަނަރެަގއަޅ ަގނޑ މެން    ސަރ ކާރެްއ  ޕޮލިސް  ހ ންނެބޫލ ކ ރާ  އެބަ  ހޯްމ އް  ވި. 

އެހެންނަމަވެސް ހ ންނެވި.  އެބަ  ހަމަކެމްޕ ނ   މި  ،މިނިސްޓަރެއް  ބާރ މިނ ަގިއ     މި  އަޑާިއ  މި  ދާއިރާަގިއ  ފ ޅާ  މި 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ ވ ންތެރިކަމާ މެދ    ،މެދ  ވެސް  ސް މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ދިޔާސަތާވެ  ކ ރިއަށްދާކަމީ ައޅ ަގނޑ މެން

ސ ވާލ ކޮށްލަން ކަވެސް  ޒަމާނ އްސ ރެ  ޖެހ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޕޮލިސީ  ފަސްޓް  އިންޑިއާ  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  މެއް 

ކަމ ަގިއ    ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ދަމަހައްޓަން ބ ނ ން  ދަމަހައްޓަމ ން މި އަންނަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ކ ރިއަށް

އެނެކަކަށް  ، އެކ    ރ ވ ންތެރިކަމާ  ،ވާނަމަ ގ ޅިެގންރައް   ވާިގވެރިެވ،  އެކެއް  ެވސް  ސަރ ކާރާ  މަޖިލީހާއި  މި ޔިތ ންެގ   

ެވސް    ކަށްަގާވއިދ ތަ  ،ާގނޫނަށް ެވސް ެގންނަންޖެހ  ބަދަލ ތައް ެގނެސް ،އަޅައި ކެމްޕ ނ  ހ އްޓ ވ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބާރ 

އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މިކަން  ހ އްޓ ވަންޖެހ  ކަމަށް    ،ކޮން ކަމެްއކަން ދެނެަގނެއެއީ ކޮން  ،ެގންނަންޖެހ  ބަދަލ ތަކެއް ެގނެސް

ބާއްވަންޖެހ   ގ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން    ޑިއާއާންއި  ކަމެއް ނޫން  މިއީކީ ެއްއވެސް ޮގތަކަށް ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް ޚާްއޞަ

ރައްޔިތ ންެގ    .ބ އްވ މަކީ ދިވެހި  މީހާެގ  ގ  އްހަިމއި  ރަްއޔިތ   ދިވެހި  ާއދައިެގ  އެންމެ  ައޅ ަގނޑ މެން ގ އްހަަގިއ،  ަގއި 

 ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރަންޖެހ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާރ    އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ހ ޅ ދޫފ ރ ޞަތ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ     އަރ ވަނީ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 . ހ ޅ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ބަށްލްޔާސް ލަބީއި

 

 ްއކެވ ން:  ވާހަކަދެބްލްޔާސް ލަބީއިމެންބަރ  ދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ

މި  އި ދ ވަސްކޮޅެއް ފަހ ން  ން ހިންަގން ފަށާފަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންޑިއާ ައއ ޓް ކެމްޕ ނެއް ޕީ.ޕީ.އެމ 

އި ދިވެހި އާ ސަރ ކާރާތަކަކީ އިންޑިޓްއެްގރިމެން ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސަލާަމތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހ  ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހެޅި

ކޮބަިއތޯ    ސަރ ކާރާ އެްގރިމެންޓ ތަކަކީ  ހަދާފައިވާ  މިނިސްޓްރީން  ޑިފެންސް  އަދި  ބާރ ތަކ ން  ދިފާޢީ  ހަދާފައިވާ  ދ ތެރ  

ތިމަންނަމެން ކަންބޮޑ ވަނީ އިންޑިއާެގ މިލިޓަރީ  ،ން. ދެންމެ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްވި ބަލަ

ހަދާފައި އ ަގއި މިލިޓަރީ މިތާނަގއި އޮންނަ   ސިއްރ  ެއއްބަސްވ ންތަކެއް  ،މިތާ އޮތީމައ . ެއއްބަސްވ ންތަކެއް ހަދާފައި

އި ނާޓްތައް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްވަިއެގން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީންެއްގރިމެން  . މިވާހަކަ އޮތީަމއ 

ނަށް ންދެްއކެވި. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ  އަސްލ  ެއްގރިމެންޓް ކޮމިޓީަގއި އެ ބ ފ ޅ ންނަށް  ވަޑައިެގން  ސިފައިންެގ ބ ފ ޅ ން

ެއްގރިމެންޓ  ވާހަކައެއް   ަގއި ދެއްކެިވ. އެ  ވާހަކަެއްއ އޮތް ކަމަ  ،އެްއވެސް  ބ ފ ޅ ން އެ ވިދާޅ ވާ  އިްއޒަތްތެރި    ކަށްއެ 

 ެއއް ނ ވި. ައޅ ަގނޑ މެންަގކަށް ވެސް ފާހަމޫނައ އްސާމް މަޣަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ،ށް ވެސްކަމެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަ
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އ ަގއި   ؛ާވ އެއް ވެސް ކަމެއް ވާހަކަތަކ ން އެ ބ ފ ޅ ން ކަންބޮޑ    ހ ރި  ނ ވި. އަދި އ ގައިވެސް މީހަކަށް ވެސް ފާހަަގއެއްއް އެ

ިގނަ   .ކް އެްގރިމެންޓެްއެގ ދަށ ން ހިނާގފައި ހ ރި ކަންތައްތައްރައީސް ޔާމީން ސަރ ކާރ ަގއި ހަދާފަިއ އޮތް ފްރ މްވޯ ހ ރީ  

އަޅ ަގނޑ މެން ބެލިއިރ . ިއއްޒަތްތެރި     އ ރ ެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  އާދަމް ޝަރީފްތީއޮ ސިޓީތަކ ަގއި ސޮއިކޮށްފައި  

އ ޓ   އަ ބަދަލ ކ ރި އިންޑިއާ  އ ެގފަހ ން މި ކެމްޕ ނ     ،މީެގ ެއއްވެސް ކަމެއް ނ ފެނ ނީމާ  އި އެއްބަސްވ ންތަކ ގަ މި ؛ރައީސް

ައޅ ަގނޑ މެން ބެލ މަށްފަހ ަގއި  އެއްޗެހިތަކެއް  ހ ރިހާ  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ    ެގކެމްޕ ނަށް.  ކޮިމޓީަގިއ 

މިއީ ޤައ މީ  ސަލާމަތަށް އޮތް ނ ރައްކަލެްއ    ، ފޯސް ޝަމާލް ވިދާޅ ވި އޮފް ޑިފެންސްޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި  ޗީފް  

ޕޮލިސްއާ އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  މިނިސްޓަރާިއ  ހޯމް  އެއިން  ކަމަށް.  ބައްދަލ ކ ރިން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް    ވެސް 

އިންޑީއާ    ވެސް މިސަލާމަތަށް އޮތް ނ ރައްކަލެްއ ކަމަށް. އެްއޮގތަކަށް   ސާފ ެވެގންދިޔަ މިއީ ޤައ މީ  ނަށްންއަޅ ަގނޑ މެ

ށް ެގއްލ މެއް ދިނ މ ެގ  . މިީއ ރާއްޖ ެގ ސަލާމަތީ ރަްއކާތެރިކަމަނޫން  އައ ޓ  ކެމްޕ ން ހިންަގނީ އިންޑިއާ ބ ރ ކ ރާކަށެއް

 ،ވަްއކަމާއި   އިރ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމ ަގއި ހ ރި  ޮގތ ން ކ ރާ ކަެމއް. ެއއީ އަިމްއލަ ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދ މަށް ޓަކައި.

ިމ    ،ހ އްޓ ަވއި  ، ބަލައިއްކްތަކާއި މި ކަންތައްތަެގ ނެޓްވޯރަގ ެއސްޓްބަލިޝްކޮށްފައި އޮތް ޑް  ،ފަސާދަާއއި  ،ކޮރަޕްޝަނާއި

އެ ފެށީމާ  ކ ރަން  ސަރ ކާރ ން  މަސަްއކަތް  މަސަްއކަތެއް ކަންތައްތަކ ެގ  ކ ރަްއވާ  ޖެހިލ ންވެެގން  ޮގތ ަގއި    ެގކަމާ 

ވެސް ރާއްޖ ެގ    ދ ވަހަކ   ،ދާނެ ބަލާއިރ ަގއި ފާހަަގވެެގންށްދަނީ. މިދިޔަ ދ ވަސްތަކަ  ެގން މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަގަވެ

  މި  ،ގ ޅިފައި ހ ރީ ކޮންބަެއއްތޯބަލައިލާއިރ    ށްކަތަކ ެގ ނެޓްވޯގ އަތ ލައިފި. މި ޑްރަ  ށް ޑްރަގ ވަރަލެވ  ތާރީޚ ަގއި އަތ ނ 

ހ ރީ  ކިހިނެްއތޯކޮންތަނަކ ންތޯ،  އައީ   ކޮން  ،ވެފައި  ބަޔަކ   އެ  އިރަކ ކޮން  ދޫކޮށްލައިެގން  ހިންާގ   ޖަލ ން  މީހ ން 

ބަލައިލީމާ އަދި  އޮޕަރ ޝަނެއްތޯ  ތަޙ ޤީޤ   ސާފ ވ .  ރަނަގޅަށް  ޮގތް  ހ ންނަ  ވަދެފައި  އެކަން    ރަމ ންދާއިރ ކ ފައިސާ 

ކެމްޕ ނަކީ   ރައީސް ޔާމީން ހިންަގވާ އައ ޓ ފާހަގަވަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ެގއްެއކަމ ަގއި ކ ރާ މަސައްކަތެ   ،ހ އްޓ ަވއި

އަމިއްލަ ސިޔާސީ މަންފާއެްއ ހޯދ މަށް   ،ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ދެރަ ނިކަމެތިކަން ދިނ މަށް ޓަކައި ހިންާގ ކެމްޕ ނެއް

މިކަމަށް އަޅަންޖެހ    ،ވެއްޖ   ، ލަސް ވެސް މިހާރ ން މިހާރަށް ވެސް  ،ައޅ ަގނޑ  ދިވެހި ސަރ ކާރަށް ޮގަވއިލަން  .ޓަކައި

ހ އްޓ ވަންއަޅައިފިޔަވަޅ   ކެމްޕ ން  މި  ެއއީ،  ބ ނ   ސާފ ކޮށް  ފ ލ ހ ން   ސިފައިންނާއިޖެހ .  ދިވެހިރާއްޖ ެގ    ،އެބަ  މިީއ 

 .  ތްތެރި ރައީސްިއްއޒަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާތެރިކަމެއް ކަމ ގައި.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދާއިފީފަށް. ވިލ ފ ށީ ޢަޙަސަން 

 



2220 މާރިޗ   32          ޖަލްސާ                               ވަނަ   22ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

21 

 

 ދެއްކެވ ން:  ވާހަކަފީފ ޢަމެންބަރ  ޙަސަން ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ 

ޕީ.އެން.ސީ     ،ވާދަވެރި ޕީ.ޕީ.އެމް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އިންޑިއާ ައއ ޓް ކެމްޕ ނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ވެސް އެބަ   އެ ބ ފ ޅ ން؛ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ލ ެގން ހިންަގނީ ކީއްެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ސ ވާ ގ ޅި 

ެގންގ ޅެފައި އޮތް ޕޮލިސީއެކ . އެހެންވީާމ،  ވެސް  އިންޑިާއެގ ފަސްޓް ޕޮލިސީއަކީ ތިމަންނަމެންެގ ސަރ ކާރ ން  ،  ދާޅ ވ  ވި

ޓެރި އެންމެ ބޮޑ   އްވަ ައޅ ަގނޑ ެމންެގ އަ   ، އިންޑިއާައކީއިންޑިާއެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ މެނނަށް އެހީތެރިކަން ލިބ ކަމާއި

ވެސް ެއބަ   މާޔަތ ަގއި އޮންނަ ޤައ މެއްކަން އެ ބ ފ ޅ ންހިެމންެގ  ވެސް އަޅ ަގނޑ   އިންޑިާއއަކީ ެވސް އަބަދ   ،ޤައ މ ކަމާއި

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލަންޖެހ  ކަމެއް.  ؟ކެމްޕ ނ  މި ހިންގަވަނީ ކީއްެވެގންތޯ  އިންޑިއާ އައ ޓ   ލ ކ ރަްއވާ. ދެންަގބޫ

ރައީސް ހަމަލާަގ ؛އިްއޒަތްތެރި  ޢ ދ ވާނީ  ދިން  ޓެރަރިސްޓ ން  އަހަރ   1988އި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރ ެގ އ   ،ވަނަ 

އިންޑި ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމ   މައ މޫން  އަލްއ ސްތާޛ   މިނިސްޓަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޕްރައިމް  ރަާއެގ   ދީއާންާގ  ޖީވްރ  

ކަންތައް   ދ ވަހ  އެ  ދެ! އެ. އާ ައއީ  ތަނަށް އިންޑިއާ ސިފައިން  މި  ގ ޅ ްއަވއިެގން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަލާމަތަށް ޓަކައި

އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ މިއަދ  ރައީސް ޔާމީން ހ ންނަވާނީ    ،ނަމަ  ތަނަށް ނައި  އިންޑިއާ ސިފައިން މި  ،ނަމަ  ނ ކ ރެއްވި 

ކީ މިތާ ތިބި އެހެން މީހ ން  ދ ވަހ  އައީ   ޓެރަރިސްޓ ން އެ  އ  މި އިންޑިއާ ައއ ޓ  ކެމްޕ ނ  ހިންގަވަން. އާދެ!ވަ ކޮންތާކ ތޯބާ

އެ  ހޯދާކަށް ވެރިކަން   ނޫން.  ރާއްޖ ަގއި  ފަޢާމޫންެގ  އ މަރައީސް    ތް އޮ  ކ ރަންވަގ ތ   އައީހައިލާެގ  އެހެންވީމާ، ތ ން   .

ހިންަގ ކެމްޕ ނ   އައ ޓ   ވިސްނަވާލަންޖެހ   އިރ ަގއިވާ އިންޑިއާ  އެބަ   ޔާމީން  މިތާނގައި   ،ރަީއސް  މިއަދ   ތިމަންނަ 

އިންޑި މިހިރީ  މީހ ންނާސަލާމަތ ން  ސިފައިންނާއިންޑިއާ   އ ،ހެދި  ާއ  ރައީސް   ެގ  އިްއޒަތްތެރި  މިތާނަގިއ ؛ ހެދިއ . 

ކޮމިޝަނަރ  އިނގ ތޯ،  ފ ލ ހ ންެގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް    ،ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވިހެން  ރ ންބައެހެން މެންއިްއޒަތްތެރި  

،  ކްެގ އެންމެ ިއސް ފަރާތްތަކ . އެހެންވީމާނެޓްވޯ  ޑްރަގ ފަންޑ ކ ރަނީ    ށްމި ހަރަކާތަ  ،ވިދާޅ ވެފައި އެބަ އޮތްއޮފް ޕޮލިސް  

އި އަދި  ލިޖެންސާއިންޑިއާެގ އިންޓެ  ،ހިންަގނީ. ެއއީ ފ ލ ހ ން  ކީއްެވެގން މި ހަރަކާތް  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނގ  

ެއއީ    ،އެކ  މިހާރ  މި ހިންާގ ހަރަކާތް ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި  ޖެންސާލިއިންޓެެގ  އެހެންވެސް ބަެއއް އެކ ވެރި ޤައ މ ތަކ 

އިން ފައިދާވާ ފަރާތްތަކަށް މި ހަރަކާތް ހ އްޓިއްޖެއްޔާ މި  .ެގ ހަރަކާތް ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި މި ތަނަށް އެތެރެކ ރ މ   ޑްރަގ 

ެގއްލ މާ  ނ ބައި މި    ކ ރިަމތިލާން އެބަ ޖެހ . އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޒ ވާނ ންތަކެއް ސަލާމަތް އެބަ ވ   ވަރަށް ބޮޑެތި 

ައޅ ަގނޑ މެވަބާއިން. އެހެންވީމާ، މި ހަރަކާތެއް މި ހިންަގ   ެގައޅ ަގނޑ މެން  ،ންެގ ޒ ވާން ޖީލ  ހަލާކ ކޮށްލ މަށާއިނީ 

ތް ހ އްޓ ވ މަށް  ކަކް ހ އްޓ ވ މަށް މި ކ ރާ މަސައްެގ ނެޓްވޯ ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ން ހަރަކާތްތެރިވެެގން މި ހިންާގ ޑްރަގ  

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑ  ؛ޓަކައި.  ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަބަދ ެވސް  ނޫނިްއޔާ    ،ވެއްޖެއްޔާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ެގ  1988އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަމެއް ޖެހިއްޖެއްޔާ އެންމެ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހީތެރިވަމ ން އަންނަނީ އިންޑިއާ.  

 ... ވެސް އިންޑިއާ ޖެހިެގންމި މާލ ެގ ފެނ ެގ މައްސަލަ ނަށްމައްސަލަިއަގއި ވެސް އަދި އ ެގފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  ނިންމަވައިލަްއވާ!  އިްއޒަތްތެރި

 

 ދެއްކެވ ން:  ވާހަކަފީފ ޢަމެންބަރ  ޙަސަން ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ 

ޤައ މަކީ އިންޑިއާ. އެހެންވީމާ، އިންޑިއާ އައ ޓ     ހީތެރިވިކަންތަކ ަގއި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އެ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން މި ކޮވިޑ  

ތެރި ދެްއަގއި ހިންާގ ކެމްޕ ނެއްކަން އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްގ ސަކެމްޕ ނަކީ އެހެން މަ

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފަށް. ހެންވ ރ     އަރ ވަނީ ހެންވ ރ  ހ ޅަނގ ފ ރ ޞަތ މި  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

 ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފްދާއިރާެގ  ހެންވ ރ  ހ ޅަނގ 

ރައީސް  ިއއްޒްތެރި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ކެމްޕ ނ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  އައ ޓ   ހަރަކާތެއް.  ހ އްޓ ވަން  ެއއީ   ިއންޑިއާ  ޖެހ  

މި މިހާރ   ހ އްޓ ވ މަށް  ކެމްޕ ނ   ައއ ޓ   އިންޑިއާ  ރައީސް.    އަރަތަކަށް  ވަނީ  އެހެންނަމަވެސް،  ިއްއޒަތްތެރި  ވެފައި 

  .ސަރ ކާރ ން ހ އްޓ ވަން ބ ނ ންވާ ކަމަށް ތަކ ރާރ ކޮށް އެބަ ިވދާޅ ވ . ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި ހަރަކާތެއް ކަމަށް އެބަ ވިދާޅ ވ 

ޖެއަށް ކ ރިމަތިާވ  ވަރަށް ނ ރަނަގޅ  އަސަރ ތަކެއް ރާއް  ،ން އަދި އިޖ ތިމާޢީ ޮގތ ން ވަރަށް ނ ރައްކާތިޞާދީ ޮގތ އިޤ 

ލަތަކަށް ހާބޫލ ކ ރ . އަދި އިންޑިާއަގއި ދިރިއ ޅ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ނ ރައްކާތެރި  ަގހަރަކާތެއް ކަމަށް ެވސް ސަރ ކާރ ން  

ހިނގައިދާނެ  ރައްޔިތ ން  އޮތްއެ  ބިރ   މ އައްސަސާތަކ ން  ކަމ ެގ  މިދެންނެވި  ހަމަ  ވެސް  ކަމަށް  ބޫލ ކ ރ .  ަގ 

ދާޚިލީ ވ ޒާރާ ކަމަށް    ،ކަމަށް ިވޔަސް  އެއީ ޚާރިޖީ ވ ޒާރާ ؛ސަރ ކާރ ތަކ ން ވާހަކަދެްއކ  އިދާރާތަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ބ  ކަމަށް ވިޔަސް ރަ ނައި ވިޔަސް އަދި ބަންޑާށްކަމަ  ދިފާޢީ ބާރ   ،ކަމަށް ވިޔަސް  ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ  ،ވިޔަސް 

ކަމަށްޅ ބޫލ ފ ަގ ހަރަކާތެްއ  ނ ރައްކާތެރި  ވަރަށް  މިއީ  ހަރަކާތް.    ،ކ ރަްއވާ  އައ ޓ   ރަްއވާ ޅ ކ ބޫލ ފ ަގއިންޑިއާ 

މާއްދާތަޢ ޤާނޫނ ލް އެބަކެޤޫބާތ ެގ  ޖިނާ  ްއ  މިއީ  ހަރަކާތް  މި  ކ ށަކަށްއީހ ރިކަން  ާގނޫނެ    އިތ ރ   ާމއްދާތަކެއް.    އް ވާ 

  ، ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި އެބަ އޮތް  615ޤޫބާތ ެގ  ޢ ލްނޫނ ޤާ ބޫލެއް ނ ކ ރ .  ަގސް އެ ބ ފ ޅ ން  ހަދަންޖެހ  ކަމަކަށް ވެ

މީހަކަށްއާން އެހެން  ސަބަބ ން  ޢަމަލ ތަކ ެގ  މީހެއްެގ  އެ  މީހަކ   އެްއވެސް  ހ ރި  ތަނެއްަގއި  ނ ވަތަ    މ   ޯގނާވާނެކަން 
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އެ ކ ރަނީ    ،ނަމަ  މަލ ތަކ ެގ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކ ރާހ ރެ އަންނަނިވި ޢަ  ހީވާނެކަން އެނިގޫގވާނ ކަން ނ ވަތަ ބިރ ނދައ 

ދެއް ގ ސަޖާއިޒ  މަ  ،އޮތް  ވަނަ ނަންބަރ ަގއި އެބަ  6ކ ށެކ . އަންނަނިވި ޢަމަލ ތަކ  ބ ނެފައި ހ ރި ޢަމަލ ތަކ ެގ ތެރ ަގއި  

އް އ ފެއްދ ން. ލަތެފަދަ ހާޮގތ ން ހ ތ ރ  ނ ވަތަ މީހ ން ބިރ ަގންނަ    ސިލ ނ ވާނެ ޢަމަލަކ ން ނ ރައްކާތެރި ނ ވަތަ މާއްދީހާ

ހަމަ މިދެންނެވި ސަރ ކާރ ެގ    ހަރަކާތެއް ކަމަށް ވެސް މި މާއްދާެގ ދަށ ން އިންޑިާއ އައ ޓ  ހަރަކާތަކީ މީހ ން ބިރ ަގންނަ

ވެސް   ހ އްޓ ވ ަގވ ޒާރާތަކ ން  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  ބޫލ ކ ރ .  އެބަ؛ ރައީސްއިއްޒަތްތެރި  ކަށް  ހ ރި.   ާގނޫނ ތައް 

ވަން ބ ނ ންވާ ކަމަށް ވެސް  ހ އްޓ   .ބޫލ ކ ރ ަގ. ހ އްޓ ވ ނެ ޮގތް އޮތް ކަމަށް ވެސް  ލ ކ ރ ބޫ ަގހ އްޓ ވަންޖެހ  ކަމަށް އެބަ 

 އަރަތެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ނ ހ ްއޓ ވ . މިއީ އެބަ ވިދާޅ ވ . ެއކަމަކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތެއް ޮއވ  ތީެގ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެހެން ކިޔާ އަރަ ؟އ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވާާވވާ މިީއ ކޮން ރ ކެްއބާ

އަށް. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  هللا ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ   އަރ ވަނީ ނޮޅިވަރަމްފ ރ ޞަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ ދާއިރާެގ  ންނޮޅިވަރަ

ހ ށަހަޅައިެގން އ ޅ  ކޮން ކަންތައްތަކެއް ބާއ  ހިތަށްއަރާ   ކަމެއް އޮޅ ވާލަންޝ ކ ރިއްޔާ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް ކޮން

އިންޑިއާ    ،އިންޑިއާ ސިފައިން މިތާ ތިބީމަ. އިންޑިއާ ޑޮކްޓަރ ންނާއި  ،އިންޑިއާ އައ ޓް މި ކިޔަނީ   މިއީ.  ފަހަރ   ބައެއް

ސާބަހަކަށް ނޫން. ހިލ އެއް މިތާ ތިބީމަކާ ނޫން. އިންޑިާއއަށް ޮގްއސަ ބ ސްކ ރަނީ ހިލ   ނާއިންޑިއާ ޓީޗަރ ން  ،ނަރ ހ ންނާއި

ދިޔަސް ސިންަގޕޫރަށް  ބ ސްކޮށްދެނީކީ.  ދިޔަސްތައިލެންޑަ   ،ނޫން  ދިނީމަ   ،ށް  ރ ފިޔާ  އެޮގތަށް  ދިޔަސް  ލަންކާއަށް 

 ކޮންމެ  މި ޤައ މ ެގ މިނިވަންކަން ެގއްލ ނ   ިއ،ދާޚިލީ ކަންތަކާ  ެގބ ސްކޮށްދ ނެ. ެއޮގތަށް ފްލެޓ  އަޅައިދ ނެ. މި ޤައ މ  

ަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑ  އިްއޔެ ؛އެއީ ހޮޅިން ިވޔަސްއްޕާނާ ހެދި. ހޮރ ފަހަރަކ  މިނިވަންކަން ެގއްލިފައި އޮތީ އިންޑިއާެގ ނ 

ކޮންމެ ބަެއްއ    ،މަލާބާރީން ވިޔަސް   ،އަނދިރި އަނދިރިން ވިޔަސް   ،ހޮޅިން ވިޔަސް   ،މިތާ ވާހަކަދައްކަމ ން ދެންނެިވން

މިނިވަންކަން ެގއްލ ނީ އިންޑިއާއާ ހެދިއ . ދެން މިތާނަގއި އެބަ ރަްއޔިތ ންނަށް   އިލީ ކަންތަކާޚިވިޔަސް މި ޤައ މ ެގ ދާ

ެއންމެ އަގ ހެޔޮކޮށްނާއި ހ ރިހާ   ،ރަގ އ . މި ދިވެހި ތާރީޚ ަގއި އެންމެ ިގނަ ޑ މަނީ ލޯންޑްރިން  ،ގ  ރައޮޅ ވާލަން ދަްއކާ ޑ 

ދ ވަހ ެގ ތެރ ގައި. ކީއްވެބާ އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން، އިންޑިާއއިން ެއްއވެސް  އަހަރ   5ޮގތަކ ން މި ޤައ މަށް ވަދެފައި އޮތީ މި  

މިތާނަގއި ތިމަންނަމެންެގ ިމވެނި   ،ނ ހ އްޓ ވ . ދެން މި ބ ނަނީ؟ ނ ތަނަށް ވައްދަން އ ޅ   ރަެގއް ހ އްޓ ވ ންތޯ މިޑ 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފަ ސަބަބެއް.  ނ ރަްއކާވާ  ނ ބ ނެވ ނ   ފަހަރަކ   އެްއވެސް  ނ ރައްކަލ .  ނ ބ ނެވ ނ ކަމަކަށް  ެވސް    ، ކަށް 
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ނ ރައްކާވާ ސަބަބެއް. ދެން   ކަށް ެވސް ނ ބ ނެވ ނ ރީއަހޯމް މިނިސްޓް  ،ކަށް ެވސް ނ ބ ނެވ ނ ރީއަޑިފެންސް މިނިސްޓް

ދައްކާ   އެބަ  ޮއޅ ވާލަން  މިތާ  ހިނިގ  1988އަނެއްކާ  ވާހަކަ.    އިހަށްދ ވަހ   ދިކަމެއްެގ  ސަރ ކާރ ންނާއި  ހި ވެދިެވހި 

އ ޅެނިކޮށް އަިއއްސަ ޯގދާވަރީ  އެ މީހ ން ފިލައިެގން ދާން  ،މިންނެތް މަސައްކަތ ން އެ މީހ ން ބަލިކޮށްފައި  ެގސިފައިން

މިއަދ   ކ ރީ ދިވެހި ސިފައިން.  ކަމެއް    ފައްޓައެކ  ނޫން. ެއކަމަކ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ހ ރިހާކ ން އެ މީހ ން ނ ހިކިޔާ މަނަވަރަ

ދައްކާ   މިހާރ  މި  ؟ސިފައިން ކ ރި ކަމެއް މިތާއ ޅެނީ. ކޮބާ ދިވެހި    ެގ ކްރެޑިޓ  ވެސް އިންޑިާއައށް ދ ންވެެގން މިއ 

ކަމެއް މި އޮތީ.   ދަނައަށް ޮގވި މީހ ންނަށް މިއަދ  ހ ރިހާނއެއްވެސް ެއއްކަލަ ފި ؛ދިވެހި ސިފައިންނަކަށް ނެތް  އިންވާހަކަ

ނޮވެންބަރ    ރ ބާންވީ ދިވެހި ސިފައިންނަކީ އަެގއް ނެތް ބަޔަކަށް ހަދާފައި އެ އ ސޫލ ން މިތާ ވާހަކަ ނ ދައްކާޤ އެްއކަލަ  

ޮގްއސަ ދިވެހިރާއްޖ ެގ ކަނޑ އޮޅިން ކަމެއް ކ ރީ ދިވެހި ސިފައިން. ފިލައިެގން   ން. ނޮވެންބަރ  ތިނެއްެގ ހ ރިހާތިނެކ  ކިޔަިއެގ

ކަމެއް ކޮށްދިނީ. ކަމެއް ނ ކޮށްދެެއކ  ނޫން. ކަމެއް ކޮށްދ ނީ ދެއްކ ން    ބ ރ ވި ފަހ ން އިންޑިއާ ސިފަިއން އައިސް އެކ ރި 

ވަޅ  ބ ނ ންކ ރާހެން އިންޑިާއެގ ަވޅ  މިތާ   ގ   ރޯވީމަ ޖެހިެގން ހ ންނަލިފާންކޮށްދ  ޮގތަށް. ޖެހިެގން ހ ންނަ ގ ަގއި އަ

މީހ ންނާ އެންމެ ކައިރީަގއި އޮންނަންޏާ އެންމެ ައވަހަށް އެހީތެރިވާން އ ޅެވ ނީ    އެ  ،ބ ނ ންނ ކ ރެއެކ  ނޫން. އ ެގ ާމނައަކީ

އާައކީ. ފެށ ނީއްސ ރެ މި ޤައ މ  އަޅ ވެތިކ ރަން  ބަޔަކަށް. ެއކަމަކ  މި ޤައ މަށް ހެޔޮއެދ  ބައެއް ނޫން އިންޑި  ވެސް އެ

 އ ޅ  ބަެއއް. އިންޑިއާ އައ ޓް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ށް.  މެންބަރައިްއޒަތްތެރި   ދާިއރާެގ އިނގ ރައިދޫ  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ވެސް   ައޅ ަގނޑ   މައްސަލައަށް  ހ ށަހެޅި  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  އ ފެދި ؛ތާއީދ ކ ރަން.  ޕާޓީ  ސިޔާސީ  ދެކ ޮގތ ަގއި  ވެރިކަންތަްއ  އި  ޤައ މ ަގ  ، ައޅ ަގނޑ  

  ތިރާމ ކ ރަންޖެހ . ދެން ކ ރާނެ އެހެންކަމެއް ނެތީމާ، އިންޑިާއ އައ ޓް ޖަހަިއެގން ނިކ ތީމަ ހ އި   ށްބަދަލ ވެެގންދާއިރ ަގިއ ެއއަ

އެހެން   ،ނ ަގންނާނެ. ވެރިކަން ހޯދ މަށް ކ ރަންޖެހ  މައިަގނޑ  އަސާސްތައް ދޫކޮށްލާފައި އަދި ރަްއޔިތ ން ެއއެްއ ބަލަެއއް

ނ ަގންނާނެ. މި މައްސަލައިަގއި ހަމަ ކ ރާނެ ެއއްވެސް  މެއް ސިކ ނޑިއަށް ލަިއެގން ނިކ ތީމައެއް ރައްޔިތ ން ބަލައެއްކަ

އިެގން ނިކ މެއްޖެއްޔާ ޔަީގނ  ރަްއޔިތ ން ލަ! ދެން މި ޖަހާާއން ؛ލާފައި ހިތަށްއެރީއިތިބެެގން ވިސްނަ  ކަމެއް ދެން ނެތީމަ

ދ ވަހެއް ނޫން    ެގ އެތިފަހަރ  ތިމަންނަމެން އަތަށް އަރާފައ . މިއީ އ2012ެތީ ހަމަ  ނިކ ންނާނ  ވަރަށް ބައިވަރ . މި އޮ

ޑ ކ ރ ން  ޑ ބަކަމެއް ކ ރ މެއް ވެސް ނެތް، ޤައ މ  ަގ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، ވިސްނ މެއް ވެސް ނެތް. އެހެން
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އެއްވެސް  އެހެން  ދެން ހަމަ    ، ނޑ  މި އަހާލީދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކައިރީ ައޅ ަގ. ކޮންމެ ނައިފަރ   އި ފިޔަވަ

ނިކ މެވ ނީ.    އ އަތ ަގއި އޮތް އެްއޗެްއ ހިފައިެގންތާ ؟ވިދާޅ ވީ ދެން ކީއްކ ރާނީހ  ؟ކަމެްއ ކ ރަން  ތިނޫން  ،ކަމެއް ނެތީތޯއ 

  ،ސަރ ކާރަށް އ ނދަޫގކޮށްވެސް ާގނޫނީ ހަމަތަކ ެގ މަތީން އ ފެދިފައި އޮންނަ    ތ ަގއި މި ޮއތީ އަބަދ އެހެންވީމާ، ނިޔަ

މަންފާ ލިބެންވާ  ރަްއޔިތ ންނަށް  މިހިރީ  އިއި  ޔާދިވެހިރާއްޖ ެގ  ވިސްނ މ ަގއި  ތިމަންނަމެންެގ  ކަނޑ ވާލ ން.  ނާޔަތްތައް 

އޮ  ކަެމއް  ެއްއވެސް  އެނޫން  ހިތ ން.  އިހާނެތިކޮށް  ައވަ  އްޔަކީ ތިޤައ މަށް  ތިބ   ކައިރީަގިއ  އެންމެ  ޓެރިންނަށް އް ނޫން. 

ލަން  އިެވސް ޖެހިެގން އޮންނަނީ އިންޑިއާ. އަޅ ަގނޑ މެން ދ ނިޔ ެގ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް ބަލަ  ބަދ ލާއިރ ަގއި އަަވއިޮގ

 ،ޒީބ ހ މިއީ ދ ނިޔ ެގ ހ ރިހާ ޤައ މެއްަގއި ވެސް ހިނާގ ކަންކަމ . މިއަށްވ ރެ ތަ  .ވެސް ތިޔަ ބ ފ ޅ ންނަށް ދަންނަވާލަން

ވާމީ  ގ  އް ޤައ މ ން އަނެއް ޤައ މަށް ހެދިފައި ހ ންނަ ބައިނަލްއަެވސް އެ   އި ޤައ މ ތަކ ގަ ދ ނިޔ ެގ ތަރައްޤީވެފައި ހ ރި ޔޫރަޕ 

  ތިބި. ސައ ތ   ޖަޕާނ ަގއި ވެސް އެބަ؟ މ ޢާހަދާތަކ ަގއި ސޮއިކޮށްެގން ތިބ އިރ ަގއި ެއ ކަންކަން ހިނާގނެ. ކޮންތާކ ތޯ ނެތީ

އީ އަނެއް ޤައ މ ެގ މިނިވަންކަމާިއ  ތިބ މަކީ އެތިބި. އެ ތިބ   ތިބި. އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް އެބަ   ަގއި ެވސް އެބައާ ކޮރެ

  މ ޅި ދ ނިޔެ ގ ޅިެގން އެއް   ،ކަމެއް ނޫން. އެއީ އެ ޤައ މ ތަކ ެގ ރައްކާތެރި ކަމަށް ތިބ  ބަެއއް  އިސްތިޤ ލާލ  ނަާގލެވ 

ން  ދެން ހަމަ އިންޑިއާ އައ ޓ  ކިޔާފައި ކ ރާނެ ހަމަ އެްއވެސް ކަެމއް ނެތީމާ ދެ  .ބަޔަކ  އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެެގން

ތަށް ޓަކައި ތިމާމެންެގ ަމގ ސަދެްއ  ހަލަސްމިއީ އަމިއްލަ މަ  ،ެވސް ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ އެނގ    މިއަދ   އިެގން ނިކ ތީމާމިކަމާ

މިތާ އަޅ ަގނޑ   އެ މީހ ން.  މާދަމާ ވެސް ބަދަލ ެވއްޖެއްޔާ އެންމެ ކ ރީަގއި ތިބ ނީ  ކަމެއްކަން.    ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރާހާސިލ 

މިހާރ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ    ،ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ   ،ކ ރީެގ ވަޒީރ    ،ބ ފ ޅާކައިރީަގއި މި އިންނަ  

ާއިއ  އޯއެޅީ. އެ ބ ފ ޅ ން އެ ވީޑި . އެ ބ ފ ޅ ން ބިންގާ ގައިހ ރިހާ އެއްޗެއް   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސޮއިކޮށް ހަދާފައި ހ ރީ

 ޕޮލިސީއަކީ ތިމަންނަމެން... ، ފަސްޓް ރީވެސް ެއ މަންޒަރ ތައް އެހެ ޓީވީން ދެއްކީ. ިމއަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާިއރާެގ މާވަށ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ 

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ ށް. ސަޢީދަ މ ޙައްމަދ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

މި ރ ވިެގން  ދ ވަހ   ހ ކ ރ   ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނ ވާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިގނަ  އަންނަ  ވީހާ  ރެލީަގއި  މި  ދިވެހި ހޮޅިއަށް 

ައއ ޓް އަޅ ަގނޑ މެން   ޮގވާލަން. އިންޑިއާ  އިންޑިއާ    ،ސްޓ ޖ ކ ރާ ރެލީއަކީބ ނެ  ރައްޔިތ ން ބަިއވެރިވ މަށް އަޅ ަގނޑ  

މި ޮގވަ  ސިފައިން  އެދި  ފ ބ މަށް  ފިްއކައިޮގވަލާ އިރާއްޖެއިން  އެތައްލ ެމއް.  ނ ރައްކާތެރި    ، ކަމެއް  ޑައިެގންދާވަރ ެގ 
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ރާްއޖ ެގ އަތޮޅ ތަކ ެގ ިގރި، ފަޅ ، ކަނޑ ، ފަރ ތަކަށް ދަންދެން    ،ސިއްރ ތަކެއް ެއކ ލެިވެގންވާ ޔޫ.ޓީ.އެފްެގ ެއއްބަސްވ ާމއި

ހ ރަހެއް  މިފ ށަށްއެފ ށް ެއްއވެސް  އެއްވެސް  ގާއިމ ކޮށް  ކ ރަހާލަން  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މެްއެގ  ދިވެހިރާއްޖެ    ،ނެތި 

ދިެވހިރާއްޖ ެގ ިއސްތިޤ ލާލަށް މި ޮއތް ނ ރައްކާ ކ ށްވެރިކ ރ މަށް   ، ވ ން ކ ށްވެރިކޮށްއަޅ ވެތިކަމެްއެގ ތެރެއަށް ަވއްޓާލާފައިވާ 

ތެދ ވެ މި   ،ނިސްބަތްވި ކަމ ަގއި ވިޔަސް ފިކ ރަކަށް  ންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކޮންމެ  ކޮ  ،ޓަކައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކ  

 !ތެދ ފ ޅެއް  ،ވާހަކަ ދައްކާއިރ   އަޑ  އ ފ ލ މަކީ މިއަދ  ޤައ މީ ވާޖިބެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ މެން މި

ކޮޅ ފައިން.    ،އެރީ  އްރި. ޤާނޫނ އަސާސީައށް ކޮށްޅަޮގތ ަގއި ސިފަކ   ެގދަނައިންނދާދި އިހަށްދ ވަހ  ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ފި

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ވިްއކާލަ ޙ އެ  ރާއްޖެ  ސިއްރިްއޔާތ ަގއި  މިއަދ   ބަޔަކ   އަގ ކ ރި  އިސްތިޤ ލާލ    އި،ރ މަތް  ރާއްޖ ެގ 

ތިބ ން ކ ށްވެރި  އިންތިހާއަށް ނ ރައްކާވާނެ އެތައް ކަމެްއ ކޮށްެގން މިއަދ  ތިބި ؛ރާއްޖެއަށް ނ ރައްކާވާނ    ،ކޮށް ޒްކޮމްޕްރޮމައި

އަދި އަސްކަރީ ބ ރ ެގ އެްއވެސް ބަޔަކަށް ،  ކ ރަނީ ހަރ އަޑ ން. ދިވެހި ދިދަ ބ ނ  އިންޑިއާ ސިފައިން މި ޤައ މ ގައި  މި

  އާއި ކ ން ނޫން. ދޯސާޔަބޮޑ  ހިލަރާއްޖ ަގއި ނ ތިބެވ ނެ ވާހަކަ. ދިވެހި ދިދަ އަގ ކ ރަނީކީ ކ ކ ޅ  ބިހަކ ން ނޫން.    މި

އެ    އި،އެ ދިދައަށް ކ ރި ސަލާމާ  ،ކާބަފައިން ެއ ދިދައަށް ދިން އަާގއި  ،ވެހި ދިދަ އަގ ކ ރަނީލައްޑޫައކ ން ނޫން. ދި

ދެމެހެއްޓިޙ   ދިދައިެގ ައއ ޓ ވާންރ މަތް  އިންޑިއާ  އިންޑިއާދެމެހެއްޓ މ ަގއި.  ޓަކައި.  ސަބަބ ތަކަށް  މި  ކަނޑަކީ  ޖެހެނީ 

ވެސް އިރެއްަގއި ތާއީދ ކ ރި ކަމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖ ެގ  އެއް  ކީހަތިޔާރ ން ފ ރިެގންވާ ކަނޑަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހެދ މަ

هللا ރާއްޖ ެގ ކަނޑ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާތް  ،ރާއްޖ ެގ ޒީނަތްތެރިކަން  ،ޑިޓީައކީ ރާއްޖ ެގ ރީތިކަންސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމޯ

ތ ަގއި ސ ލްޙަވެރިކަމާ  ޮގ  ެގންން ދިވެހީދިވެހީ  ، ރާއްޖ ެގ ޮގތ ަގއި  ،ދެއްވި ނިޢ މަތަކީ މި ބޮޑ  ކަނޑ . އެހެންވީމާ، ރާއްޖެ

ވެސް ތިބީ. މާދަމާ ވެސް ތިބ ނެ.   އެކ  ތިބީކީ މިއަދަކ  ިއއްޔެއަކ  ނޫން. އަބަދ ވެސް ތިބ ނެ. ދެންވެސް ތިބ ނެ. ކ ރިން

ހަތިޔާރ  ެގންގ ޅެ    ، ހަތިޔާރ  ހިފަިއެގން ވެސް  ، ވެސް  ނ ލާ  ،އިންޑިާއެގ ސިފައިން މި ޤައ މ ަގއި ޔ ނިފޯމ  ލަިއެގން ެވސް

 ،ލާމ ން ވެސް ،ވެސް ންހަނިމާދޫ ،ތައް ފ ރާކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނ މެއް ނޫން. އައްޑޫއިން ވެސްއެ މީހ ން މަގ 

ދަނީ. ދ ނިޔ ެގ ޯއޑަރ  ބަދަލ ވާއިރ ަގއި    މާލެއިން ވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބާންޖެހ . ދ ނިޔ ެގ ޯއޑަރ  ބަދަލ ވަމ ން މި

 ޤައ މ ތަކ ެގ... ޯއޑަރ ބަދަލ ާވއިރ ަގއި   ވޯލްޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ    މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ބައްދަލ ވިޝ ކ ރިއްޔާ  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ޓެޑް  ިއއްޔެަގއި  ވެިއޓް   ައޅ ަގނޑ މެންނާ 

އެ ބ ފ ޅ ން މ ޅި ރާއްޖ ެގ ހ ރިހާ ފަރެއް ދިވެހި ސަރ ކާރާ   ،ފައ ންޑ ޝަނާ. ެއ ބ ފ ޅާ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ކޮށްދިން

. އެއީ އާންމ  މަޢ ލޫމާތެއް. ެއ  ނ ވަގ ތ  މިހާރ  ލިބެން ހ ންނާ  އާންމ  މަޢ ލޫމާތ ެގ ޮގތ ަގއި މި  ،ނަާގފައިއެކީަގއި ފޮޓޯ

އިންޑިއަން އޯޝަންސް    ،ނެތް. އެނިގވަޑަިއަގންނަާވނެ  ނަާގފައި ޗާޓ ކޮށްފަެއއް އަދިއެއްފޮޓޯ  އި ފަޅ  ބަލަމިންވަރަށް ކަނޑ 
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  އި ަގއި. ކެޕްޓަން މޯޒްބީ ަވޑަިއެގން އިންޑިއަން އޯޝަން ސަރވ  ހައްދަވަ   1842ރެޑް ސީ ސަރވ  ނިމ ނީ  ؛ ސަރވ 

ބ ނ ންކ ރަމ ންދިޔައީ. އެއަށްފަހ  އިންޑިއަން  ލްޓީ  ޑްމިރަބްރިޓިޝް އެ މިހާތަނަށް  ން  ލްޓީޑްމިރައެޗާޓެްއ އަޅ ަގނޑ މެން 

ވަނީ ޓެޑް ވެއިޓ ެގ ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ އެލައިންސ ން ރާއްޖ ެގ ހ ރިހާ   މިހާރ  މި  .ވެސް ޗާޓ  ކ ރަހަން ފެށީއަނެއްކާ 

 މާފަންނ    އަރ ވަނީމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ނާނެ. އަޅ ަގނޑ   އާންމ  ަމޢ ލޫމާތ ެގ ޮގތ ަގއި ލިބެން ހ ން  ިއ،ނަަގފަރެއް ފޮޓޯ

 ފަހ  ފ ރ ޞަތ .  ށް. މިއީ އެންމެމެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ފަލާޙް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  މާފަންނ 

ިއންޑިއާ ައއ ޓް ޮގވާތީ އެކަން    ،ހ ށަހެޅ އްވިމެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  

ތި ވިދާޅ ީވ    ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؛ހ އްޓ ވ މަށް ހ ށަހެޅި ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލޫމާތ  އެކަކ  އަނެކަކަށް ެއ މަޢ ،  ކަންކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތ ެގ ވާހަކަ. ދ ނިޔ ަގއި އިންޓަނެޓ  ތަޢާރ ފ ވެ  އިދ ނިޔ ަގ

ބެލ ނެ ޮގތަށް ތަޢާރަފ ވެެގން އ ޅ ތާ މިހާރ  ދ ވަސްކޮޅެއް ެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް،  

  ަވރަށް ނާތަހ ޒީބ  ވާހަކަތަކެއް ،  ޕީ.އެން،ސީެގ ބ ފ ޅ ން އިންޑިާއ އައ ޓ  ޮގވަިއެގން އެ ދަްއކާ ވާހަކަތަކަކީ ވަރަށް ދޯހަޅި 

ެއއްކޮށް ރާއްޖ ެގ ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާ ނެވި ޗާޓެްއ    އިންޑިއާެގ ބަޔަކާ؛ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެއީއ   ،ލާ ކަމަށް ދެކ  ކަމަށް ވަންޏާއިއެއީ ރާއްޖ ެގ މިލްކިްއޔާތ  ވިްއކަ  ،ހެދ މަށް ޓަކައި ެއްގރީމެންޓެްއ ހަދާފައި އޮތީމާ

ވަރަކަށް ބ ސް ވެސް ކ ރަންޖެހ  ކަންނ ނެގ    އްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ކޮންމެވެސްވަރަށް ކޮށި ޚިޔާލެއް އި 

ސިކ ނޑިއަށް އެބަ މިކަހަލަ ކަންކަމ ގައި. އިންޑިއާ އައ ޓް ޮގވާ ރާއްޖ ަގއި ސިފައިން ތިބ  ވާހަކަ އެ ބ ފ ޅ ން ދަްއކާއިރ ަގިއ 

ލާމެހިފައި މި އޮންނަނީ. ިއންޑިއާައކީ އަޅ ަގނޑ މެންނާ   ނެއް ޤައ މާދ ނިޔ ެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ން ވެސް އެއް ޤައ މ  އަ

ދެއްކީމާ ވާހަކަ  ބިހެއްެގ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބައެއް  އޮންނަ  ޒަމާނ ްއސ ރެ  ގ ޅ މެއް  ާގތް  ބިހަކ ންނޫނ     ވަރަށް  ދެ 

ވާހަކަ ދައްކާއިރ  ެއީއ    އެ  ، ންނަނީނޫނީ ރާއްޖ ެގ ިމނިވަންކަން ގ ޅިފައި އޮ  ،ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ގ ޅ ން ާގއިމ ކ ރަނީ

ރަމްޒީ ކަމެއްެގ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނާއި އިންޑިާއއާ ގ ޅިފައި އޮތީކީ ދެ ބިހަކ ން 

ބޮޑ  ގ ޅ މެއް އަޅ ަގނޑ މެންނާއި އިންޑިއާއާ އެބަވ .    ވެސް ނޫން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެއަށްވ ރެ މާ

ެއހީތެރިކަން އެންމެ ފ ރަތަމަ ފޯރ ކޮށްދިން ބަޔަކީ އިންޑިއާ.    އިޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖ ަގިއ ދިމާވި ހ ރިހާ ހާދިސާތަކެއްގަ އަ

ވަނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވި ޓެރަރިސްޓ  ހަމަލާެގ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި   1988،  އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހ 

ވާހަކަދަްއކަމ ން   އެކަން  މި  ، ިވދާޅ ވެއްޖެމެންބަރަކ   ބޯޓަކ ން  ބ ރ   އަރަ   ޏ ދިމާ  ބޯޓަށް  އެ  ެއ    އިސަލާމަތްކޮށްދިނީ. 

ދ ވަހ  ދިމާވި ހ ރިހާ ކަމެއްަގއި ވެސް   އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖ ަގއި އެ ،ނޫންބޯޓ ގައި ތިބި މީހ ން އެކަންޏ  ެގނެސްދިނީ. 

މާލ ެގ ފަސްަގނޑ ަގއި ވެސް ިއންޑިއާ ސިފައިން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިން. ފެނ ެގ ކާރިސާަގއި ވެސް  
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އެ އަދި  ފޯރ ކޮށްދިން.  އެހީތެރިކަން  ދި  އަށްފަހ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ކާރިސާަގއި  ސ ނާމީ  މާިވ 

އެހީތެރިކަމަކީ  އިންޑިާއެގ  އެހެންީވމާ،  އެހީތެރިކަމެއް.  ލިބިެގންދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެީއ  އެހީތެރިކަން  އިންޑިާއެގ 

 ރާއްޖެއަށް ބ ނ ންވާ އެހީތެރިކަމެއް. ރާއްޖ ަގއި ތިބި އިންޑިާއ ސިފައިން ނެތް ވާހަކަ ރާއްޖ ެގ ހ ރިހާ ދިމާލަކ ން ވެސް

ރާއްޖ ަގއި ހަތިޔާރ  އަޅައިެގން ތިބި އިންޑިއާ ސިފަިއން ނެތް ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ  އެބަ އިވ  

ކ ރަން އެކަން  ހ އްޓ ވަންޖެހ .  އެބަ  ޮގވާޮގވ ން  އެ  ައއ ޓް  ދެކ ޮގތ ަގިއ އިންޑިއާ  ބޮޑަށް  ބައެ  ޖެހ އަޅ ަގނޑ   . ވަރަށް 

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޢާންމ  އަރިހ ން އެދ ނަން ވޯޓ ެގ    ައށް. އަޅ ަގނޑ  އަމީން  7އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ،އެނބ ރެނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  

ޖައްސަވަ މާއިރަނަގބީލ   ފ ނ މަށް.  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީއަރ ވަނީ  ރ ޞަތ ފ ކ ރައްވާ! 

 . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީށް. ފިރ ޝާނަ ޙ ސައިން މެންބަރ 

 

 ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ވާހަކަދެްއކެވ ން: މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރަީއސް. މި މައްސަލައަކީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިންތިޚާބ ަގއި ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ށް ދިނ މައިއަގ  ހޯދަަމހަށް ހަމަ  ،ދ ތަކ ެގ ތެރެއިންއ މެނިފެސްޓޯެގ ދަށ ން ވެފައިވާ ވަ   19-ޕާޓީން އަދި އެ ޕާޓީން އެޖެންޑާ

ވަ  ފ އްދަމ ންއ ވީ  ރައްޔިދ  ސަރ ކާރ ން  ަގވާއިދ ެގ  ނ ދާތީ  މަޖިލީހ ެގ  ައޅ ަގނޑ     179ތ ންެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ  ވެރިކަމަށް  ިއ  މެނިފެސްޓޯއާ  19- ހ ށަހަޅާ މައްސަލައެްއ. ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ އެޖެންޑާ

ވަ އެއް  ބޮޑ   އެންމެ  މެނިފެސްޓޯަގއި  ރިޔާސީ  އެކ ލަވާލި  ހަމަޮގތ ގަ   ެގދެއްއ އައ މަށް  މަސްވެރިންނަށް  ހިމެނ   އަގ  އި 

ކަމ ެގ ޝަކ ާވއަކީ ަމސްވެރިންެގ ބޮޑ  ޝަކ ާވއެއް. ދ  ފ އްދ މަށް ސަރ ކާރ ން ެއއްވެސް ކަމެްއ ނ ކ ރާއ ދިނ މަށް ވީ ވަ

ބޮޑ    މީހ ންެގ އެންމެ  ބައްދަލ ވެ ވާހަކަދައްކާލ މ ން އެ  އަގ   މަހަށް ހަމަ  ،ވެފައި އޮތީކަންބޮޑ ވ މަކަށް  މަސްވެރިންނާ 

ައާގތެ  ،ނ ލިބ މާއި އެވްރެޖ ކޮށް   ލ ެގ  ދައްކާލީމާ  ލާރިކޮޅ   ތެލަށް  ސަބަބ ން  ނ އ ފ ލ މ ެގ  އަގ   މަހ ެގ  ެއްއވަރަށް 
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އިތ ރަށް  އި ދ ވާލ  ކ ރާ މަސައްކަތް ބ ކާރ ެވެގންދާކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން. އ ެގޔާ ރެ  ،މަސްވެރިންނަށް ބަހާނެ ފައިސާއެއް ނެތި 

ެއއީ މަސްވެރިންެގ ބޮޑ  ޝަކ ވާެއއްވެ  ތ ންފެސިލިޓީތައް ނެ  ،މަސްކިރާ ބޯޓ ތައް ނެތ މާއި އަދި ކަންބޮޑ ވ މެއް.    ސް 

ވަނަ އަހަރ     2019އިން ވީ ވަޢ ދާ އެއްޮގތަށް  19-އްލެއް ހޯދައދިނ މަށް އެޖެންޑާހަމަސްވެރިންެގ އެ ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް  

ެއއްކޮށް މިއަދ   ޔާ  ހިތާމަ  ،މަެވސްފާސްކޮށްފަ. ނަ  (ދިވެހިރާއްޖ ެގ މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ )  14/ 2019މި މަޖިލީހ ން ވަނީ  

ވާކަން. މަސްވެރިކަމ ެގ  ެއ ާގނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން ފަހަތ  ފަޔަށް ބ ރަވެފައި   ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީ

  ތަންފީޛ ކ ރަން ސަރ ކާރ ން   އި ހަދަ  ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކ ރާ މަސްވެރިކަމ ެގ މެނ ޖ މަންޓ  ޕްލ ނ ތައް  18ާގނޫނ ެގ  

ތަންތަނާއި ޕްރޮސެސްކ ރާ  މަސް  ފާހަަގކޮށްލަން.  މަސްފެކްޓަ  ،ފަސްޖެހ ކަން  ޕްލާންޓ ތައް   ،ރީތަކާއިގ ދޮށ   ައއިސް 

، އެ  އެކަމ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންވީ ޮގތް މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ ަގއި ތަފ ސީލ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް   ،އެޅ މަށާއި

ރީތައް ހިންގ މ ަގިއ  ޓަބަންދ ކ ރާ ފެކް  ކަންބޮޑ ވ މެއް. ެއކަން ެއޮގތަށް ހިނަގނީ މަސްޖާަގ ފަހިކޮށްނ ދީ އޮތ މަކީ    މަަގށް

ސަރ ކާރާ ބާރާ  އ ޅ   ވިޔަފާރިވެރިންެގ  ބޮޑެތި  ފާހަަގކޮށްލަންންނ ފޫޒ   އި ގ ޅ ންހ ރި  އަޅ ަގނޑ   މަސްވެރިންނަށް   .ކަން 

 ތަކެއް ހަމަޖައްސަިއދިނ މަކީ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އަބަދ ފަސ ހަ އިންތިޒާމ   ހަމައަގ  ހޯދައިދިނ މަށް

މާލ ވަމ ންދާތީ އެކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން  ހ މި ސަރ ކާރ ން މަސްެވރިންެގ ކަންމ ަގއި އި  ،ވެސް އިސްކަންދ  ކަމަކަށް ާވއިރ 

ޅ ަގނޑ  މި މަްއސަލަ ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިްއޔާ  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އަ  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ،ފާޅ ކޮށް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ޖައްސަަވއި  ،މ ންޢާ  އަމީންޝ ކ ރިއްޔާ  ރަނަގބީލ   އަމީން  ދެްއވ ންޯވޓ ެގ  މ ެގ  ންޢާ  އެދެން. 

މިހާރ  އަމީން ައމީންމ  ވަޑައިެގންވީ  ޢާން  ނައިބ .  ބައްދަލ ވ މެްއަގއި. އަޅ ަގނޑ   ިމ   ންޢާ  ައއި.ޕީ.ޔޫެގ  ޮގތ ަގއި  މ ެގ 

އަމީންޠަމ ޚާ ނައިބ ންޢާ  ބ ކ ރަނީ  އަދި  އެހެންވީމާ،  ނައިބަށް.  ވީނަަމވެސް    މ ެގ  އެޮގތަށް    "މ ންޢާ  އަމީން"ކަމ ަގއި 

ދާއިރާެގ    ވަނަ މާްއދާެގ ދަށ ން މަޑަވެލީ  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އަޅ ަގނޑ  ކިޔާނަން.

މަްއސަލަ ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ފިރ ޝާން  ޙ ސައިން  މެންބަރ   ބަހ ސްކ ރ މާ ؛އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ން    ގ ޅ   މަޖިލީހ ަގިއ 

   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 
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 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 29    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދ ން ބ ނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    23     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  12      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން    ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މަޑަވެލީ  179ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

  ކީ ދަގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަނެޮގތ ން    ގ ޅ   ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ ަމޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ

ނ ފެންނަ .  ވޯޓ ދެްއވިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން    23ފެންނަ ކަމަށް    .މެންބަރ ންިއއްޒަތްތެރި    29. ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ  87

ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  ވެސް  ެމންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި    ނ ދެއްވާމެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި  

މެންބަރ ން.  23  ެވވަޑަިއަގތީބައިވެރި  ބ ނ ންވަ  ިއްއޒަތްތެރި  މައްސަލަ   ވޯޓ .   12ނީ  ފާސްވ މަށް  މި  އެހެންވީމާ، 

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. މަޑަވެލީ ރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީހާ. ައޅ ަގނޑ  މިފާސްވެއްޖެ ބަހ ސްކ ރ މަށް

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޝާންދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ  މަޑަވެލީ

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ހަނދާންވަނީ   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި    2008އަޅ ަގނޑ   އަހަރ   ވަނަ 

މަހ ެގ އަަގށް ެގނައި ހެޔޮ ބަދަލ . އިއްޒަތްތެރި   ،ެގ މަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށްރައީސް ވެރިކަމަށް އައިސް ދިވެހިރާއްޖ 

ތި ބ ފ ޅ ން ވެރިކަމަށް    ،ލިބ  ޝަކ ާވއަކީ  ،ބައިން އިވ  އަޑަކީ އްެގ ކިއެ ނޑ މެންެގ ކޮންމެ މަސްވެރިމިއަދ  އަޅ ަގ ؛ރައީސް

 ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއްޖ ން ހަނދާންނެތި މަތީ  ދ އ ތި ބ ފ ޅ ން މަޖިލީހަށް ވަޑައިަގންނަވަން ވީ ވަ   ،ވަޑައިަގންނަވަން

އެންމެ ފ ރަތަމަ ކ ރެވ ނ  ެއއް މަސަްއކަތަކީ،   އިޖިލީހ ަގވަނަ މަ  19، އިމި މަޖިލީހ ަގ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބ ނ ން 

މަސްވެރިކަމ ެގ    ށްއެްއޮގތަ  ދާއ  އެމް.ޑީ.ޕީން ވީ ވަ  އެންމެ ބޮޑ  އެއް މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކ ރ ން.
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އެކ  އަޅ ަގނޑ   ޔާ  ންނަމަވެސް، ހިތާމަހެއޮތީ އިޞްލާޙ ކޮށްފައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންނަމަވެސް، އެ  ާގނޫނ  އެ 

ކ ރ މަށް ފަހަތ  ފަޔަށް ބ ރަވާކަން  ޛ  ެއ ާގނޫނ  ތަންފީ  ،ކ ރ ަމށްޛ ސަރ ކާރ ން އެ ާގނޫނ  ތަންފީ  ،ފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީ

ބޮޑ ކޮށްދިނީ.   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިހަކަށްދ ވަހ  މަސްވެރިން ބާނާ މަހ ެގ އަގ  އެއް ރ ފިޔާއަށް ބޮޑ ކޮށްދިން. އެއް ރ ފިޔާ

 ،ދައްކާފައި   ތެލަށް ލާރި  ،. މަސްވެރިންެގ އެންމެ ބޮޑ  ޝަކ ާވއަކީޖެހިެގން އައި ދ ވަހ  ދެ ރ ފިޔާ  ތެލ ން އަގ ބޮޑ ވީ 

ލީމާ  އިދެން ބާކީ އޮންނަ ދެ ހާހެއްހާ ރ ފިޔާ ބަހަ  ،ސް ވިއްކައިެގން ލިބ  ލާރި ތެލަށް ދައްކާފައިމަ  ނާމަސްވެރިން ބާ

ރ ފިޔާ ވެސް ނ ޖެހ  ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ މަސްވެރިންނަށް ޙައްޤ    5ށް ކ ދިންނަށް  ދޯނީަގއި އ ޅ  ތިރީހަކަ

ދޯނިތަކ ން މަސްކިރ ވަން  ؛ނޫން. މިކަން ބަދަލ ވާންޖެހ ނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ނޫން. މިީއ ޙައްޤ  މިންވަރެއް  މިންވަރެއް

ތަކާިއ  ޓްލާންއަިއސް ޕް  ،ޒެންސް އޮންނަ ތަންތަނ ަގއި ެގ ޕްރެމ ލ  ދ އްވާފަ. މިފްކޯ  30ނަންބަރ ނަަގން އެބަ ދާންޖެހ   

ލިބ   އަދި ނަންބަރ   ތަންތަނ ން  ވެސް  މަސްވެރިންނަށް އެހެނިހެން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވެސް  ހަމަޖެއްސ މަކީ  އިންތިޒާމ   ނެ 

ދެ ދ ވަސް ތިން   ؛ންކ ޑަކ ޑަ ކަމަކ ން ލިބިެގންދާނެ ބޮޑ  ލ ޔެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ކިއޫަގއި ޖެހެ ؛ލިބިެގންދާނެ

 ؛މި މައްސަލަ،  ޖެހ  ކިއޫަގއި ޖެހިެގން. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދ ވަސް ވަންދެން ވެސް ދޯނި އޮންނަން އެބަ

މަޖިލީހ ެގ ދާއިއިމީ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ މި  އެދެން މި  އްލެއް ހަމިއަށް    ފޮނ ވަިއެގން  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ވެެގ  ލިބ ނ  ފާހަަގކޮށްލަންޔ ންދިޮގތެއް  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  އެއާެއއްކޮށް  ހަމަ  ިމ   ؛ން.  ވެސް  ކ ރިން  ައޅ ަގނޑ  

 ؛ޮގތ ން. އަދިވެސް  ގ ޅ   ޓަރީއާފަށާފައިވާ ފެކް   ހޯޑެއްދޫަގއި އަޅަން  ގދ. ؛ހޯޑެއްދޫަގއި  ،މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހ ށަހެޅިން

އަދިވެސް އެހެން.  އޮތީ  އަދިެވސް  ރައީސް،  އެހެންއިްއޒަތްތެރި  އޮތީ  ނަހަދަފެކް  .  ތަންތަން  އެ  ނަހަދާ.  އި  ޓަރީއެއް 

އްޖ ެގ މަސްވެރިންނަށް މަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށް  ރާދިވެހި  އިސްކ ރާނެ ތަންތަން ނަހަދަމަސްކިރ ވާނެ ތަންތަން ޕްރޮސެ 

ނ ކ ރަންޏާ ވަ  ވެސް  ކ ރިއެރ މެއް ނ ލިބ ނެ. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ޮގވާލަން އެކަން  އެ    !ކިކޮށްދ ށ ޮގވާލަން ސަރ ކާރަށް 

. އެ އެްގރީމެންޓް ބާޠިލ ކޮށްދ ށ . އެ ބިން ހޯޑެއްދޫ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބ  އެްގރީމެންޓް ބާޠިލ ކޮށްދ ށ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްވެ ައޅަންވީ ަމސްވެރި ރަށްރަށ ަގއި  ނޫން   ރިޮގތް ހަދައިދ ށ . އައިސް ޕްލާންޓްތައް ެވސް 

އެްއ ހަގ ޅ ންހ ރި މަސައްކަތްކޮށްެގން ލިބ ނެ ފަސ   އެ ައއިސްޕްލާންޓްތަކާއި އަދި މަސްވެރިކަމ ެގ ދާއިރާއާ  ތަންތާނގައި

  ިގނަ މަސްވެރިންނާ  ،. ހ ވަދޫެގ ހ ރިހާ ރަށަކަށް ދެވ ނ ނޯންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  މި ައއީ މިދިޔަ ހަފ ތާަގއި ހ ވަދޫއަށް ޮގއްސަ

ކަންބޮ  .ބައްދަލ ވި އިންތިހާއަށްޑ  މި  އަބަދ   އެބަ  ވ ން  ެއމް.ޑީ.ޕީއަކީ  ހޯދަންޖެހ ނެ.  ހައްލެއް  މިައށް  ވެސް    ހ ރި. 

ކަންބޮޑ ވ މަށް   މަސްވެރިންެގ  ޕާޓީއެއް.  އޮންނަ  ިމއަދ    އްލ ހަމަސްވެރިންނާއެކ   ޕާޓީެއއް.  މަސައްކަތްކ ރާ  ހޯދައިދ ން 

އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ފެއިލްވާނީ.   ،ވާނީ  ރަށް ބޮޑ  ޯގހަކަށްވެރިކަމ ަގއި ތިބެެގން އެކަން ނ ެވއްޖެްއޔާ ވަ އަޅ ަގނޑ މެން  

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބައިވެރިވަޑަިއަގތ މ ެގ ބަހ ސްަގއި  ހ ޅ ވާލަނީ  ފ ރ ޞަތ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި    ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ފ ރ ޞަތ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އަިއސް އަގ  ލިބ ން ނ ވަތަ ހަމައަގ  ލިބ ން މިީއ އަބަދ ވެސް މިހާރަކަށް   މަހަށް ހެޔޮޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތަކަށް ކ ރ މަކީ މ ހިންމ    ކޮންމެ އިންޑަސްޓްރީއެއް ؛ކ ރެވެމ ންދާ ބަހ ސެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަހ ެގ    ،ަމސް ދަމަހައްޓައިެގން   ،މަސް ރައްކާކޮށްެގން  ،ނަމަ  ކަމެއް. ރާއްޖ ެގ މަހަށް ހަމައަގ  ހޯދަން ބ ނ ން ކަމަށް ވަނީ

 ؛ރީތައް ހ ންނަޓަފެކ   ނިންގ ދ ނިޔ ެގ އެހެން ކ   ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  . ނީލިބ   އަގ  ހޯދ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރ ޞަތ 

ޓަރީެއްއަގިއ  ފެކް  ތައިލެންޑްެގ ކ ނިންގ   ، ެއންމެ ިގނަ މަސް ކ ންކ ރާ ތަިއލެންޑަށް ބަލާއިރ  އިދ ނިޔ ގަ   ޚާއްޞަކޮށް މ ޅި 

ވަރަށް ބޮޑ ތަން އަގ ހެޔޮ. މިއަދ  ރާއްޖެއިން   ވ ރެ  ޮގތ ން ރާއްޖެއަށް  އޮންނަ  އިކޮނޮމީ ސްކ ލް  ބަންދ ކ ރަން  މަސް ދަޅ 

އިންޕޯޓް ޑިއ ޓީެއއް. އެ ކަނޑާލެިވއްޖެ    ،އެބަ ނަާގ  އްޑިއ ޓީއެ  22ބ ރ ކ ރާ މަހ ެގ އަގ ން %   ށްރަޕިއަން ޔޫނިއަނަޔޫ

ބޮޑ  ލައްކަ  ރައީސް  ވަރ ނަމަވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ނޫން ؛ާވނެ.  އަގ     ދެމެހެއްޓެނިވި  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސް  ޮގތަކަށް 

އޮބިއޮންނާނެ  ޑައަޅަިއެގންނކަ ކަމެއް  އ ޅ މަކީ ސަރ ކާރަށް  މިންވަރ  ނޫން.    ވަރ   މަސްބާނާ  އެބަޖެހ   ައޅ ަގނޑ މެން 

ބ   ،ންޓްކޮށްއެފިޝެ ކ ޑަކޮށް  މަސްވެރިކަމަށް ޚަރަދ   ބ ނ ންކޮށްެގން  ވަސީލަތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި  ޒަމާނ ެގ  މި  ނ ނެ 

 ؛ައެގއް   ންވާކަށީެގނ ން ބާނާ މަހަކ ން އެލައި  އެންޑް  ލްޕޯސް ބާނާ ޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ ެމން  ލާބީ ބަދަލެްއެގންނަން މަިގއިން

،  ވަރަށް ރަނަގޅަށްމިކަން ވާ ޮގތް  އަޅ ަގނޑަކީ ވެސް މަސްވެރިެއއް. މަސް ދޯންޏެްއ ެގންގ ޅ  ީމހެއް. ައޅ ަގނޑަށް އެނގ 

  އަދި ޕެންޑަމިކާ   ، އ ެގ ކ ރީ އަހަރ   ، އ ެގ ކ ރީ އަހަރ ؛ ވަރަށް ސާފ ކޮށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިދިޔަ އަހަރ  މަހ ެގ

އިްއޒަތްތެރި   ަގއި ެވއްޓިެގންދިޔަ. ެއހެންނަމަވެސް،މާކެޓ   ޑޮލަރަށް ވޯލްޑ    700  ރަށް،ޑޮލަ  800އަގ   ގ ޅިެގން މަހ ެގ  

ކަނޑައަޅާފައި ސަރ ކާރ ން  ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްެގން  ސަރ ކާރ ން  އަގ  ެގ  މިންަގނޑ   ހ ރި  ރައީސް،  މަހ ެގ  ތެރ ަގިއ 

  ،ޚަރަދެއް އެއީ. އެއިން ފައިދާވީ މީހެއް އަޅ ަގނޑަކީ ވެސް   ޑ ދ ތެރ  އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަން. ވަރަށް ބޮ  ކަމާހިފެހެއްޓި

ވެސް    މިހާރ   ،. ދިވެހި ހ ރިހާ މަސްވެރިންނަށް ވެސް އެއިން ފައިދާކ ރާނެ. ެއހެންނަމަވެސްކ ރެްއވ މ ން އެޮގތަށް އެކަން

އެބަ   ށް މަސައްކަތްއިތ ރ ކ ރ މަ  ކެޕ ސިޓީ  ޓަރީެގ ސްޓޯރ ޖ މިހާރ  ހ ރި ފެކް  އިއަތޮޅ ގަ   އިންޑިާއެގ ޚަރަދ ަގއި ހ ވަދޫ

ކެޕ ސިޓީތައް އިތ ރ ކ ރެިވެގން މަސް ބަންދ ކ ރެވ ނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ސްޓޯރ ޖ  ؛ކ ރަމ ންދ . އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ިވއްކ ނެ އިންތިޒާމ ތައް ރ ިވެގން  ؛މަހ ެގ ައގ   ،ބޮނޑީަގއި  ދާ  މެންނަށް މައްޗަށްޑ ޮގތް ެވެގން އަދި މާކެޓް އަޅ ަގނ

މިއެކަށީ   ޑ މެންނަކަށްއަޅ ަގނ  ނޫނީ ޮގތަކަށެއް  ޕްލާންޓ ެގންވާ  ފެލިވަރ   ނ ކ ރެވ ނެ.  އިތ ރ   ކަމެއް  ވެސް  ަގއި 
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އެފިޝެއިންވެސްޓ   ދަޅ މަސް  ބ ނ ންކޮށްެގން  ކޮށްެގން  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޒަމާނ ެގ  މި  އެންމެ  ޮގތަކަށް  ިއކޮނޮމިކަލް  ންޓްކޮށް 

ވަނީ ކަމަށް  ނ ކޮށްފި  މިކަން  އަޅ ގަ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޤައ މ ތަކ ަގއި ވިއްޔާ  ހަދާ  ބަންދ ކޮށް  މަސް  ފަދައިން   ؛ނޑ މެން 

  ، ނ ކ ރެވ ނެ. އިންޑޮނ ޝިއާ  މި ނިންމާލަނީ. އެންމެ ސ ކ ންތެްއ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ފައިދާއެއް   އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކ ރީަގިއ   .މާ ިގނަ މަސް ބާނާ ޤައ މ ތައް  ފިލިޕީންސް އަދި ސްޕެއިން ފަދަ ޤައ މ ތަކަކީ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްވ ރެ

މިހާރ   ވެސް  ވެސް މަސް ނ ބާނާ ޤައ މެއް ސްރީލަންކާައކީ. ސްރީލަންކާއިން  ެއްއޮގތަކަށް  ؛ އެތެރެކ ރާ އިންރާއްޖެ  ހިކިމަސް

ޓަނ  އިތ ރ ކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން    15000  ވ ރެ  ރާއްޖެއަށްމިދިޔަ އަހަރ  ބ ނި މަސް ދިވެހި

ޓޫނާ އެއްޗެހި   ،މަސްސްރީލަންކާ ފަދަ ޤައ މ ތަކ ން ވެސް ކަޅ ބިލަ  ،ޓެރި އިންޑިއާ އްއަވަމަސް ަގތް  އަތ ން ޓްރެޑިޝަނަލީ  

އ މާ ޕްރިފަރެންސަށް  ޒިދ ނިޔ ެގ ކޮން  ،ކެޓަށް އަންނަ ބަދަލާއިދ ނިޔ ެގ މާ  އި،ފަށައިފި. އެހެންވީމާ، މި ހ ރިހާ ކަމަކާ  ހިފަން

މި ހ ރިހާ ކަމެއް ވަރަށް ރަނަގޅަށް    ،ަގއި އެ ކޮންސަންޕްޝަން ދާ ޮގތާއިޓ  ކެއަޅ ަގނޑ ެމންެގ މާ  ،އަންނަ ބަދަލާއި

މަހަކީ  ، ޖައްސަިއެގންއެކ  ބެލެހެއްޓ ނެ އިންތިޒާމ ތައް ހަމަ ވެސް ރަްއކާތެރިކަމާ   ދިރާސާކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސް

މަސް ރައްކާތެރިކ ރެވ ނެ   ކ ޓ ަގއި. އެ ހިސާބަށްރ ދާނެ މާ  ގ  މަްއޗަށްއަ ލޯ ސީޒަނ ަގއި މަހ ެގ    ،ވާތީ  ސީޒަނަލް ެއއްޗަކަށް

މި ހ ރިހާ ކަމެްއެގ ތެރެއިން ލާފަިއ ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ހޯދަންއ ޅ  ހަމަ   ކޮށް،ކ ޑަ   ބަލަހައްޓައިެގން ޚަރަދ   ށްޮގތަ

 ނޫން. ެއހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ކ ރެވ ނެ ކަމެއް  ށްދިނ މަކީ ެވސްފޯރ ކޮ  ސް އަދި ސަރ ކާރަށްއަގ  ހޯދ މަކީ ވެ

މަސްވެރިކަން    ،ވ ތ ވެދިޔަ މިހާ ިގނަ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެން މަސްވެރި ޤައ މަކަށް އޮތަސް  ،އެކ  ދަންނަވަންޔާ  ހިތާމަ  ،ޖެހ 

މި ނިންމާ ؛ސްޓޯރ ޖ ކ ރ މާ ހ ރިހާ  ލައާދެ!  ބޮޑ . އެކަން އޮތީ  ނީ. މި  ކަމަކަށް ކ ރަންޖެހ  އިންވެސްޓްމަންޓް ވަރަށް 

 .. .، ެއކަން އިތ ރަށްހެންވީމާނ ކ ރެވި. އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ     ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ޑަވެލީމަދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ،    މަޑަވެލީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ވަނަ އަހަރ  މި   2019  ،ގ ޅ  ާގނޫނަށް. އެނިގވަޑަިއަގންނަާވނެ  މަސްވެރިކަމާ  މި ހ ށަހަޅ އްވަމ ން އިޝާރާތްކ ރެްއވި

އަސާސީ މަިއަގނޑ     ،ބ ނ   ވަރަށް ބޮޑ  ާގނޫނެއް. މި ާގނޫނ ަގއި އެބަ   ،މަޖިލީހ ން ނިންމާފައި އޮތް ަވރަށް މ ހިންމ 

ކަމެއް ކަމަކީ އ ެގތެރ ެގކ ރަން.    ހައެއްކަ  އެއް  ދޫކޮށްލައި   ؛މަސްެވރިކަން  ،  ވާދަވެރިކަމަށް  ިވޔަފާރި  މަސްަގތ މ ެގ 

ދެކެވ އިހ ޅ ވަ ކަމަށް  އ ފ ލ ނެ  ައގ   މަހ ެގ  ތެރެއިން  ވާދަވެރިކަމ ެގ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ދެކ ންލ ން.  މިސްރާބަށް  ެއ 

ޕްރޮސެސިންޔ ެގންދި ހަމަ އެއާއެކީަގިއ  ގ  ދަ ؛މަށް.  ފައްކާކ ރ ން އެއީ  ގ ދޮށ  މަސް މަސް  ރަށްރަށ ަގއި  ރަޖަިއަގިއ، 

ަގއި ޕްލާންޓްތައް އ ފައްދައިެގން ގ  ދަރަޖައިަގއި ކ ރާ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ވ މަށް. އަދި ހަމަ އެާއއެކީ 

ދި އެހާމެ ޅާ އަފ ވަރަށް    ،މި ބާވަތ ެގ ވަރަށް ިގނަ  ،އިމެނ ޖްމަންޓް ޕްލ ން ހެދ މާ  ،ވެސް ރ ންޖަރ ން ެގންގ ޅ މާއި   އެހެން
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ފެނ މ ަގއި މިފަދަ ާގނޫނެއް މަދ  އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަބޮޑަށް ބަލައިެގން ދިރާސާކޮށްފައި ހަދާފައިވާ ާގނޫނެއް މި ާގނޫނަކީ.  

މި ސަރަޙައްދ ަގއި ވެސް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ ަވގ ތަށް. އެނބ ރި އަޅ ަގނޑ މެން ައއިސް ކ ރިއަށް 

 ެގންދާނީ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންފަިއވާ ލިސްޓ ެގ ތަރ ތީބ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 { އަށް 10:59އިން  10:32 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 هللا(މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާެގ    179އެއީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ   ؛ހެނދ ނ  ދަންފަޅީަގއި ކ ރިއަށް ެގންދިޔަ ބަހ ސް`.  

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ މައްސަލަ. ގައްދޫ ދާއިރާެގ    ވެލީޑަމަ،  ދަށ ން ދާއިރާެގ 

 ޒާހިރ .  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ 

 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަހ ވަދޫ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ   ؛ ތޮޅަކީ މަސްވެރި އަތޮޅެއް. 

އެންމެ ިގނައިން ލިބ  އެއް ބަޔަކީ މަސްވެރިންެގ  ދާއިރާއަކީ ވެސް މަސްވެރި ދާއިރާެއއް. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވޯޓ     ެގއަޅ ަގނޑ 

މަސްވެރިންނަށް އިއްޒަތްތެރި    ،ދ ވާ އެއް ފަރާތަކީ އ ފަރާތ ން. އެމް.ޑީ.ޕީން ވެރިކަމަށް އައ މަށް ޓަކައި އެންމެ ިގނައިން ވަ

ައވަސްެވަގތީ  19ރައީސް.   ފ ރަތަމަ  އެންމެ  މަޖިލީހ ަގއި  ފާސްކ ރަން  ،ވަނަ  ބިލެްއ  ސްވެރިންެގ  މަ  މަސްވެރިންނަށް 

ހަ  ،އަގ  ހަމަ  ޙައްޤ ަގއި. ހޯދައިމަމަހ ެގ  މަސްވެރިންނަށް  މި  އަގ   ޓަކައި  ބ ރަ    19ދިނ މަށް  ވަރަށް  މަޖިލީހ ން  ަވނަ 

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރި  ހ ަވދޫ؛ މަސައްކަތެއް  އަޅ ަގނޑ   ރަށަކަށް   މިހާރ   ކޮންމެ  އަތޮޅ ެގ 

ވަޢ ދާ   އަޅ ަގނޑާ  އަރާލީމާ ބަހަކީ،  ބ ނާ  މި  ހަނދާންއ  ކ ރާނެހ ވާ  އިދިމާލަށް  އެ  ރައީސް ،  ިއއްޒަތްތެރި  ؛ ނެތ ނެއ . 

ދިމާލަށް އެބަސް ރައްދ ވާ ޮގތަށް ައޅ ަގނޑ  މި   އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން އަޅ ަގނޑާވެސް  ެއްއޮގތަކަށް   އްއަޅ ަގނޑެ

އިްއޒަތްތެރި    .ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަޖިލީހ ަގއި ބަހެއް ނ ބ ނެ ހ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ޟަމީރ 

ެގއްލެނީ؛ ރައީސް މި  އިތ ބާރ   ރަްއޔިތ ންެގ  ވަ  ،ިމއަދ   ކ ރި  ައޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން އ ަމސްވެރިން  ދ ތައް 

ފިކ ރ ކ ރަންޖެހ    އިނަ، އެއީ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްމާދިމާލަށް ދިޔައި   ބ ނަމ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާނެތިއްޖ ހަނދާން

އަނގައިން    އަޅ ަގނޑަކީ ؛ެވސްއަޅ ަގނޑ  އެްއޮގތަކަށް ވަރ ެގ ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މަސަްއކަތްކ ރާ މީހެއް ިއއްޒަތްތެރި    އިަގދައަޅަ ؛ ނަމަ، އެބަހ ެގ އިތ ބާރ  ހިފެހެއްޓ ތޯ މަސައްކަތްކ ރާ   ބަހެއް ބ ރ ކޮށްފި
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 މި ޕާޓީެގ ވެސް އެންމެ ރަނަގޅ  ެއއް ސިފަ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަމ ން މި ޕާޓީަގއި މި ހ ންނަނީ  ރައީސް. ެއއީ

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް.  ހ ށަހެޅިެގން ؛ އިްއޒަތްތެރި  ކައ ންސިލަށް  ފަރާތ ން  އިންވެސްޓަރެްއެގ  ބ ރ   ަގއްދޫަގއި 

ފެކްޓަމަކައ ންސިލ ން   މަސަްއކަތްސް  އަޅަން  އަހަރ ރީއެއް  ބަރާބަރ   ވަނީ.  ދ ވަހަކ ރާތާ  މި  ދ ވަސް  ިގނަ  ވ ރެ  ށް 

ތަކަށް އެ ބާރ ތައް ދިނ މަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، ކ ރީެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނެއް ފާސްކ ރީ ކައ ންސިލ 

ޮގތާ ޮގތާާގނޫނ ަގއި އޮތް  ނޮިމކް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތ ން ެވެގން އިކޮތަޢާރަޟ   ިއ މިހާރ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި އޮތް 

ކަންކަން ހ ރ މަކީ   ނ ޮގސް އަދިެވސް އެ މައްސަލަ ަވކި ޮގތަކަށް ނ ނިމ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހެން މި އެކަން ކ ރިއަށް

މަސްެވރިންނަށް ލިބ  ވަރަށް ބޮޑ  އަނިޔާއެއް. ރައްޔިތ ންނަށް ލިބ  ވަރަށް ބޮޑ  ހިތްދަތިކަމެއް    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަޅ ަގނޑ މެން   ؛ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ   ދަށްމިއަދ ން މިއަ  ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ؛ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއި

ފާސްކ ރި ބިލަށް ދިރާސާތަކެއް ކ ރަންޖެހ  ވާހަކަ މިތާނަގއި ދެކެިވއްޖެ. ބެލ ންތަކެއް ބަލަންޖެހ  ވާހަކަދެކެިވއްޖެ. ޮގތްޮގތް  

  ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ހ (... )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަނީ ދެކެިވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިންނަކީބަލައިެގންނ  ކަންކަން ކ ރެވ 

އް ހޯދަންޏާ  ދިވެހިންނަކީ އަބަދ ެވސް މަސްވެރި ބަެއއް. އެހެންވީމާ، ދިރާސާ ހެދެންޏާ މިހާރ  ހ ންނާނީ ހެދިފައި. ހޯދ ންތަ

.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމ ަގއި މަސްވެރިންނަށް ވަނަ އަހަރ  ރައީސް ނަޝީދ ެގ އެމް  2008.  މިހާރ  ހ ންނާނީ ހޯދ ންތައް ހޯދިފަ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި    ، މި އެންގ ންތައް އެނގ ނީމާދިޔައީ ިމ ހޯދ ންތައް ހ ރީމައަގ  ލިބިެގންހަމަ

 ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން. 

 

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަޑަވެލީ އާދެ!  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މައްސަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  މި  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ލައަށް  ދާއިރާެގ 

މަސްވެރިން އ ންމީދ ކ ރާ ކަހަލަ   ،އާދެ! މަސްވެރިންނަށް ؛އަޅ ަގނޑ  ވެސް ެއއްޗެއް ދަންނަވާލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި ހޯދީ

ކަން އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނގ .  މަކީ ިމއަދ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ވެސް އެންމެ ބޮޑ  އެއް ބ ނ ންޔ ދިއަެގއް ލިބިެގން

ވަރަށް ބޮޑ  ބ ނ މެއް މަސްވެރިންނަށް   ،މެންބަރ ންެގ ވެސް ަވރަށް ބޮޑ  އެދ މެއް  65މް.ޑީ.ޕީެގ  އެ  އަދި މަޖިލީހ ގައި

ަވނީ މި މަޖިލީހ ަގއި ާގނޫނެއް    ދިނ މަށް މިއަގ  ހޯދައިން. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މަސްވެރިންނަށް ހަމަޔ ދިއަގ  ލިބިެގންހަމަ

ހ ރި ކަންތައްތަކެއް.    . އެ ާގނޫނ  ފާސްކ ރިއިރ  އ ަގއި އެބަ އިަމއްސަލަިއގަ އޮތް މި    ވާހަކަ ވެސް އެބަ  އެ  .ފާސްކޮށްފަ

ވެސް ކ ރާކަން ެއީއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ކަެމއް.   އަދި އެ ކަންތައްތަްއ ކޮށްދިނ މަށް މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ަމސައްކަތް
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އެބަ ޮގންޖެހ ންތަކެއް  ގ ދޮށ   އެހެންނަމަވެސް،  ދައްކާ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ ެމން  އާދެ!  ހ ރި.  ވާހަކަ.  ޕްލާންޓެއްެގ  މަސް   

ދިމާކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން މެނިފެސްޓޯަގއި އެބަ ލިޔަން ރައްޔިތ ންނަށް ކަމ ދާނެ    އަޅ ަގނޑ މެން އާންމ ކޮށް އިންތިޚާބ ތަކާ

ބަެއްއ  އެހެންނަމަވެސް،  ބ ނ ންވ .  އަޅ ަގނޑ މެން  ެވސް  ހާސިލ ކ ރ މަށް  އެކަންކަން  އަދި  ވާހަކަ.  މޮޅެތި  ކަހަލަ 

ވާހަކަކަ ޕްލާންޓ ެގ  މަސް  ގ ދޮށ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަީއސް.  އިއްޒަތްތެރި  ކަންކަން  ހ ރި  ޮގންޖެހ ން  ؛ ންތައްތަކަކީ 

ނީ. ެއކަން ވާ  އަޅ ަގނޑ  މީެގ ކ ރިން ވެސް ގ ދޮށ  މަސް ޕްލާންޓ ެގ ވާހަކަ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގއި ދަްއކާފައި

ތެރެއިން ހަމަ އެއްެވސް ބ ފ ޅަކަށް އަދިވެސް ނެތް ޕްރެކްޓިކަލް ސޮލިއ ޝަނެއް  ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  

ެއއްޗެއް ހެދ މ ެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ދައްކާ. ކިހިނެއް ކަެމއް ެއކަން   އާ  . އާދެ! ގ ެގ ބަދިގ ަގއިއްެގނެވިފައެ

. އެހެންނަމަވެސް، އްނެތް ފާހަަގކ ރެވިފައެ   މިއެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް؟ ކ ރާނީކޮން ރެސިޕީއެއް ކަމެއް ބ ނ ން؟ ކ ރާނީ

ަގބޫލ ކ ރެވެނީ މަޖިލީހަށް  ވަގ ތ   މި  ،އަޅ ަގނޑަށް  އަނެްއކާމި  ހ ށަހެޅިެގން    އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލައަކީ  ެވސް  އ ޅ  

ށް ބަލާއިރ ، ދިމާލަށް ހ ށަހެޅިެގން އ ޅ  މައްސަލައެކ . އާދެ! މިއަދ  ސަރ ކާރ ން ކޮށްދެމ ންދާ ކަންތައްތަކަ  އިންތިޚާބަކާ

. ލަސްނ ވެ . މިފްކޯއަށް މިހާތަނަށް ވަނީ ރިކޯޑ  އަދަދަކަށް މަސް ކިރިފަކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި މަސް ަގންނަމ ން ވަނީ ޮގސްފަ

  ގެ . ފެލިވަރ  . މަސް ކިރާ ބޯޓ  އިތ ރ ކ ރ ެގ މަސަްއކަތް ވަނީ ކ ރެވިފަފައިސާ ލިބ މ ެގ އިންތިޒާމ  ަވނީ ހަމަޖެއްސިފަ

ަގތ މަށް ކެޕ ސިޓީ ބޮޑ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް އެބަ ކ ރެވ . އިތ ރ  ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި މަސްޑ ކެޕ ސިޓީ ބޮ

ލެވިފައި ިމއަދ . އެހެންީވމާ، އެްއވެސް ހ ރަހެއް ނެތް  އިވަނީ ހ ޅ ވަ  ކ ރ . އަދި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން މިއެބަ މަސައްކަތް 

މަސްބ ރ ެގ  އެކ ަގިއ  ކ ރ މަކަށް. އަދި ހަމަ އެއާ ައގ  ހޯދ މަށް މަސައްކަތް ހަމަ ؛ކަންމިއަދ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ެވސް މި

ެގއްލ ންތަކެްއ    ،ދިމާނ ވާ ކަމަށް ވާނަމަ  ޒާރ ތަކަށް ވިްއކ  އަާގއި މިކޮޅ ން ަގންނަ ައާގވ . ބ ރ ެގ ބާ ބާޒާރަށް އެބަ ޑިޕެންޑ  

 ފ ރ ޞަތަށް. ވަމ ންދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ.  

 

 މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ވަޑަިއެގން ހ ންނެވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްވެރިކަމ ެގ ދާއިރާައކ ން  

ތާ ައޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައަށް  މ ނާ  އީފިރ ޝާން އެ  ެއ  ޙަދ ކ ރަން.  އްސާންެގ މަސްވެރިކަމ ެގ ލަވަެއްއަގއި 

 ޤީޤަތ ަގއި ެވސް މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ޙަ؛ ނެތ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްަވގ ތ ،  ނެތ ަވގ ތ    ،ނެތ ވިދާޅ ވަނީ، ަވގ ތ 

ހަމައަށް އަންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ީވ    ސަރ ކާރ ެގ ެވސް ދައ ރ  ނިމ މަކާެގ މި  ވަގ ތ  ވަގ ތެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން
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ފ އްދ މައ ވަ ޙަޤީޤަތެއް.   ށްދ ތައް  ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ މެން  އެއީ  އަޅަންޖެހ ކަން  އެބަ  ބާރެއް  އިތ ރ   އަޅ ަގނޑ މެން 

މި ދާއިރާތަކަށްައއީ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސްވެރިކަމ ެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ޒިޔާރަތްކޮށްފަ  ،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަށްތަކަށް   .

؛ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ދިޔައީ މިބައްދަލ ވި. މަސްވެރިންެގ ހަމަ އެންމެ ބޮޑ  ޝަކ ާވއަކަށް ެވެގން  މަސްވެރިންނާ

ހަމަ ދެމަހ ެގ  އަދި  ކަންބޮޑ ވ ން.  ނ ލިބ ކަމ ެގ  ވާހަކަ ންއަގ   ަމއްސަލަތަކ ެގ  ޮގންޖެހ ންތަކ ެގ  އިތ ރ   ހ ރި   ެވސް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ؛ބ ފ ޅ ން ވެސް  އެ  ،އެކ  ހިއްސާކ ރި. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ވ މާ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ

އާދެ!  هللا. ރި މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ  ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ  ، އެކީަގއި ދަތ ރ ކ ރެްއވި  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ފާހަަގކ ރެްއވި ކ ރީަގއި  މަސްވެރިން  އ ފަލާ  2008  ،ީމެގ  ވަރަށް  އަހަރ ަގއި  ފާހަަގކ ރެއްވި   ވަނަ  އ ރ ެގ    ،އެކ ަގިއ 

ހަމަ  ،ސަރ ކާރ ން މަހ ެގ  ސަރ ކާރ ން  ނަޝީދ ެގ  މ ޙަްއމަދ   ހޯދައިރައީސް  އ ފާ  ދެްއވިއަގ   ފާޅ ކ ރެއްވި.  ޮގތ ެގ 

ހަމައެހެންނަމަ މަހ ެގ  ހޯދ މ ގެ ވެސް، މިއަދ  އެކަން ނ ވާތީ ކަންބޮޑ ވެެގންދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވސް  އަގ  

ހަމަ އ ރ ެގ ސަރ ކާރ ން ކ ރި ކަންތައްތަކަކ ން ވަރަށް ބޮޑަށް މީހ ން  ؛ މަސައްކަތް ކ ރަންޖެހ ނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރައީސް މ ޙައްމަދ    ،ދަނިކޮށް ވެރިކަން ވައްޓާލީ. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެއިސްކޮޅަށް ތެދ ވެލެވ ނެ ޮގތްތައް ވަމ ންހަމަ  

ލާލ  ހަތިމާެގ    ،އަޅ ަގނޑ  ދެކ ޮގތ ަގއި އެންެމ އަގ ހ ރި އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ވާހަކަފ ޅަކީ ނަޝީދ  އަބަދ ވެސް ވިދާޅ ވާ

ރައްޔި ދިެވހި  ފަޚ ރ ވެރި  ތެދ ވެފަިއވާ  އިސްކޮޅަށް  ހަމަ  މަ މަސައްކަތ ން  ޕާޓީެގ  މި  ބިނާކ ރ މ   އަދި  ގ ތަކ   ސަދަކީ. 

ނޫން ވިދާޅ ވ މެއް  ބަސްފ ޅެްއ  ފަލްސަފާވެރިކަމ ެގ  އެކަހަލަ  ކ ރެްއވި.    ، ހަމައެކަނި  ވެސް  ަމސައްކަތް  ަމަގށް  އެ 

ނޫން  އެއެކ ަގއި ދެން ކައިރީަގއި މިހިރަ ރަށްތަކާއި  ކ ރ މާހައ ސްެގ ސިޔާސަތެއް ތަޢާރަފ ެގސްޓް  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ޖީބަށް ފައިސާ ވަންނަމ ންދިޔަ ޮގތް. އިްއޒަތްތެރި   ،އާމްދަނީ އިތ ރ ެވެގންދިޔަ ޮގތް  ،ވެސް ރަށްތަކަށް ެވެގންދިޔަ ޮގތް

ވެ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވ . އެކަންކަން ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ ތަންތަން ނ ހެދިވާތީމަސް ޕްރޮސެސް؛ ރައީސް

ރީތައް އެބަ ގާއިމ ކ ރަންޖެހ . ހަމަ ވާލަން. ހަނދާންކޮށްދެން ސަރ ކާރަށް. ގ ދޮށ  މަސް ފެކްޓަޮގވާލަން. މިއަދ  ވެސް ގޮ 

ރައީސްއެއާ  އިްއޒަތްތެރި  ާގއިމ ކ ރެވެންޖެހ .  އެބަ  ޕްލާންޓްތައް  ައއިސް  މާލ ެގހައ ސިން؛ އެކ ަގިއ  މަްއސަލަ   ؛ެގ 

ތަކ ެގ  ރ ދައ ރ  ނިމ ނީ. މަ  ،.އެމް.ޕީ.ާއރް.ސީެގ ަމއްސަލަތައް ނ ބެލ ތީ އެކ  އެމްބޯހިޔާވަހިކަން ނ ލިބ ތީ ކަންބޮޑ ވ . ހަމަ ެއއާ 

ލ ތައް ހަމަތައް ެގއްލިދާތީ ހަމަ އެހާމެ  ސޫެއކ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ އ ދައ ރ  ނިމ ތީ ކަންބޮޑ ވ . އަދި އެއާ  ،މައްސަލަ ނ ބެލ ތީ

ކަމަކަށްވ   ކ ރާ  .  ކަންބޮޑ ވާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގއްލިްއޖެ  ،އ ންމީދ ރައްޔިތ ން  ދެން އިތ ބާރ   ނަމަ،  ވަނީ  ކަމަށް   

މި ސ ވާލ  އ ފައްދަމ ން އަޅ ަގނޑ    ؟ހަމައަށް ދެވިދާނެތޯ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްަގއި ކާމިޔާބަކާ 

 ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ
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 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ައޙްމަދ . 

 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

އްކަމ . އެހެންނަމަވެސް، މި މަސްވެރިކަމ ެގ ވާހަކަ ތާއަބަދ މެ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ދަ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ރާއްޖ ަގއި ފަިއވް    ފައިވާމީ މ ޖ ތަމަޢ ަގއި އިންވެސްޓަރ ން އައިސްގ  ހ ރި. ބައިނަލްއަ  ސިނާޢަތަށް ޮގންޖެހ ންތަކެއް އެބަ

  ކޮށްލާނެ ދ ނިޔ ގެ އަރަނީ ހަމަ މިކަމަށް އިންވެސްޓ  ސްޓަރ، ސެވަން ސްޓަރ ރިސޯޓްތައް ހަދާއިރ ، ައޅ ަގނޑ  ހިތަށް

އޮތީ. ފެށ ނީއްސ ރެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ެވެގންބާއ  މިކަން ނ ކ ރެވި މިނ ވަތަ ކިހިނެއް،  އ ވައްޖެއަށް ނެތީބާމީހަކ  މި ރާ

ލ   ،ލ ނާރ  ހަށިަގނޑ ެގ  ބ ޅި   ،ނޫނީ  ލިބެނީ  މީހަކަށް  ބާނާ  ިގނައިން  އެންމެ  ޒަމާނ ަގއި  ކ ރީ  ލ .  މަސްވެރިކަމ ެގ 

ލ  ަމސްވެރިން ކ ރާ ބ ރަ މަސަްއކަތ ެގ ނަތީޖާ. ައޅ ަގނޑ މެން ފޮށިަގނޑެއް. ެއއީ އ ރ ަގއި ޮއތް ޮގތް. ރ ަގނޑާއި ދ ވާ

ހ ރި. އަދި ކ ރަމ ން   މިހާރ  ފެންނަން ވެސް އެބަ  އްތަވާމީ މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ހ ންނަ ރ ޓ ގ ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން ބައިނަލްއަ 

ލަތ ން ބަޖެޓަށް ހަތަރ  ސަތ ކަ ވެސް އެބަދ . އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ ކަމަކީ، ހަމަ މިޮގތަށް ދިވެހި ދައ 

 ؟ދިވެހި ދައ ލަތ ން  ،ސަތ ކަ މިލިައން ލައިެގން ބަހަން އޮންނަ ސިނާޢަތެއްތޯ މަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަކީސް  ފަ  ،މިލިއަން

ކަމަށް   ެއ ކ ންފ ނި ހިނަގންޖެހ ނެ ، ތެދ ެވވި އަށްއަމިއްލަ  ށްކ ންފ ންޏަ އަޅ ަގނޑ  ދެކ ޮގތ ަގއި ކ ންފ ންޏެއް ެވއްޖެއްޔާ 

ސަތ ކަ މިލިއަން. ދެ ޓަނ     ހަތަރ   ،އަޅ ަގނޑ  މި ަގބޫލ ކ ރަނީ. ފެށ ނީއްސ ރެ މަސްވެރިކަމަށް ތިން ސަތ ކަ މިލިއަން

 ކ ންފ ނިތައް ވާން އެބަ؟ ނ ހިނގ ނެ.  އިއިނަސް އެތާނގަ   މަންމަނެއްއޮތީ ފައިސާ. އެޮގތަށް ހިންގ ނެ    މި  އަން، ؛ބ ނީ

ކ ންފ ނިތަ ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ދަރަނިވެރިނ ވާ  ޖެހ   ހިނަގންޖެހ . މި    ތަކެއްެގކ ންފ ނިކަކީ  އެބަ  ކ ންފ ނިތައް  ޮގތ ަގއި 

ވެސް ބޯޓ   އަހަރ . އެންމެ މީހަކަށް ވިއްކަނީ. މީެގ ކ ރިން    50ތައިލ ންޑަށް މަސް ވިްއކާތާ   ؟ހ ކީއްވެ  ދަންނަވާ އެްއޗަކީ

ތައިލ ންޑްެގ އެ މީހާ އަތ ަގިއ ނެތީހ    ހަމަ  ،ހ ރި. މަސް ބޯޓ ތައް. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  ޮގސްފައި އެބައަޑިއަށް  

ކ ރާހާ  ؛ހަމަ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށް އަޅަިއެގންތޯ މިކަން؟ ވަރ ކޮށްލާހާތަނަށް އިންވެސްޓ    މި؟ވަރ މިކަން ކޮށްލާހާ

ތެއް. އެއީ ސީޒަނީ  ންނާނެ. ނ ވެސް ެގނެވ ނެ. އެއީ އ ނދަޫގ މަސައްކަވެރިކަމެއް ނާހިނދެއްަގއި މަސްވެރިކަމަކަށް ނަފާ

  ، ާގނޫނ ތަކާއި ހަމަތަކ ެގ އ ޞޫލ ން އެކަން ކޮށްފައި ޤައ މާއި  ،އެްއޗެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ދ ރ  ވިސްނ ން ވިސްނައިެގން 

ހިތ  ޮގތްތަކެއް  ރަނަގޅ   މަސްވެރިންނަށް  ވާނެ. ރައްޔިތ ންނާއި  މިކަން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އ ޅ   ކ ރަން  ަގނެެގން  ނިޔަތް 

ހ  ރިސޯޓެއް  ހަމަ  އިޅ ވަ އެކަމަކ   އެބަ  60ލާއިރަށް  އ ފަންވެފަިއ  މީހ ން  ދ ނިޔ ަގއި  ބ ރ   މީހަކ   ަގނެލާނެ  މަހެއް  ލާ. 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.    ،ވަރ ެގ ކަމެއް މިއީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމީ އަޅ ަގނޑ  އަންތަރީސްވާނެތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަން މަޑަވެލި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް 

ފާސްވާނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ    ،ހ ށަހެޅ އްވީތީ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިކަހަލަ މައްސަލައެއް ހ ށަހެޅިޔަސް

ސަލަތަކެއް. ދިވެހިރާއްޖ ެގ ެއއް ސިނާޢަތ ެގ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. ވަރަށް ިގނަ ޢާއިލާތައް  ތަކަކީ މ ހިންމ  މައް މައްސަލަ

ނ ފެންނަ ކަމަށް ހަދައިެގން އ ޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް،    ،ކަންފަތެއް ދީެގންމަސައްކަތް އެބަ ކ ރ . ސަރ ކާރ ން ހަމަ ބީރ 

ކ ރ މަށް ޓަކައި ިގނަގ ނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާތަނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މިކަން ހައްލ  

ކޮށްފަ ކ ރެވިފަވާނީ  އޮންނާނީ  ެވއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  ކ ރި  ަމޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ސިނާޢަތ    ިއ،.  އެ  މަސްވެރިންެގ 

މިއޮ ނޯޅ ނެ.  ޙަޤީޤަތެްއ  މި  ައޅ ަގނޑ މެންމ ހިންމ     ތްރަނަގޅ ކ ރަން.  ހ ށަހެޅ ނ އިރ   ފެންނަނީމައްސަލަ  މި    ،ނަށް 

އޮތް ދެ ފެކްޝަން. ސަރ ކާރަށް    މިހާރ  އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ވެސް އެބަ ؛ސަރ ކާރަށް  ،ސަރ ކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން ފިލައިފި. ތިންހަތަރ  ދޯނި ެގންގ ޅ ްއވާ ބ ފ ޅ ން

ނ ދެއްވާ.  މިއަށް ވޯޓ   ވަދެފައި އެއް ދޮރ ން ވަދެެގން އަނެއް ދޮރ ން ނިކ މެެގން އެ ވަޑަިއަގތީ  ،ނަމަވެސްއެނިގެގން. އެހެން

؛  ނ ސާފ ކަން އަންަގއިދ  ވަރަށް ރަނަގޅ  ހެކިތައް މި ހ ންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ،މިއީ މި ބ ފ ޅ ންެގ ނިޔަތ ެގ ސާފ 

މަސްވެރިހަމަ އެއީ  ވާހަކަ  ހޯދައިދ ނެ  އ ންމީދ އަގ   ވަރަށް  ވެެގން،  ން  އަހަރ   ހަތަރ   ސަރ ކާރަށް  ވާހަކަތަކެއް.  ކ ރި 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ސަރ ކާރ  މި ދ ވަހެއް    .އޮތް ނިމެނީ  އިރާދަފ ޅ ން ނެތް މި ސަރ ކާރ  ނިމ ކަށް.  هللا ާމ ިގނަ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ންޓް ޕްލ ންތައްކ ރ މ ގައި. ކޮބައިތޯ ެއއްކަލަ މެނ ޖްމަސަރ ކާރ  ނިމ އިރ  ެވސް އަދިވެސް ހަމަ ޕްލ ން

ކަެމއްތޯ ކޮން ؛ތެރ ަގއިސިންާގހާ ާގނޫނެއް މަސްވެރިންނަށް ހަދައިދިނިން. މެނ ޖްމަންޓް ޕްލ ންތަކެއް އ ެގމިތަނ ން ބޮޑ 

ްއވަން އެބަޖެހ . ދެެގ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ބ ފ ޅަކ  ވިދާޅ ވެމީ   ކަމެއްތޯ އިމްޕްލިމެންޓްވީކޮން؟ ތެރ ގައިއިމްޕްލިމެންޓްވީ އ ެގ

ދީ ފަންޑ ން އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ  ނިމ ނ އިރ  އޮންނާނެ ރަނަގޅ   އެްއވެސް ކަެމއް މަސްވރިންނަށް ނ ކ ރ . ސަޢޫ

ރ މަށް  ކ . ރަނަގޅ  ހެޔޮވަރ  ފަންޑެއް ހޯދައިދީފައި މަސްވެރިންނަށް. މަސްވެރި ސިނާޢަތ  ތަރައްޤީބަޖެޓެްއ ހޯދާފަ  ވަރ ހެޔޮ

ތަކާއި އެްއޗެހި ދިމަދިމާލ ަގއި ާގއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަެވސް، މި ފައިސާއަށް ވެސް ީވ ޓްޓަކައި ައއިސް ޕްލާން

އެ ނ ނގ .  އެޮގތެއް  ސަރ ކާ  ހެންނަމަެވސް،  ދިވެހި  ވެސް  ޔަީގނ ން  ލިބިއްޖެފައިސާ  ރައީސް  ،ރަށް   .ިއއްޒަތްތެރި 

  ދިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީައގ  ެގއްލިެގންމަސްވެރިންނަށް ހަމަ  އަގ  ހޯދައިދ ން އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ގައިއެހެންވީމާ، މަސްވެރިންނަށް ހަމަ

 އ ރ ަގއި އިދިކޮޅ ަގއި ޮއެވެގން ކ ރި މަސައްކަތްތަކެްއެގ ސަބަބ ން. މި ޙަޤީޤަތެއް ވެސް ނޯޅ ނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިނަދޫ އ ތ ރ     ،ޑ ކޮށްލައިދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހ  މައްސަލަެއއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ.  

 

 އްސަލަ( މަ އްލިކ )

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

  ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ    އިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކަނޑައެޅިެގން ިމ މަޖިލީހ ަގއި ދޮގ  ވާހަކަތައް ދައްކަ

ޓީއެްއަގއި ހަމަ ރަނަގޅަށް ޮގތަށް ވާހަކަދެއްކ މަކީ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ. އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް އިންނަވާ ކޮމި

ނ ލިބ  ފައިސާއެއް ލިބ ނ  ކަމަށް. އެއީ ކަނޑައެޅިެގން މި މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދާ ހަމަ    ،ނީމަޢ ލޫމާތ  ލިބިެގން ހ ރެ އެ ބ ނަ

 ޚިލާފ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫންކަން.  އެމެންބަރަށް ކަނޑައެޅިެގން  އިއްޒަތްތެރި   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ވާހަކަފ ޅ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެއއީ އެހެންނަމަވެސް،  ނ ހެއްދެވ ން  ވެސް  އިތ ރ ފ ޅ   ކަނޑައެޅިެގން  ދައްކަާވއިރ  

 ! ށް ެގންޮގސްދެއްވާއަ އިތ ރ ެވެގންވާ ޮގތެއްހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިމޮޅ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

މި   ނޫން  ވާހަކަެއއް  ނ ލިބ   ފައިސާކޮޅެއް  އިތ ރ   ނިންމަން  މިސްކިތް  ސަލްމާން  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ސަރ ކާރ ން. މިސްކިތް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނ  ނިންމާ  ދައްކަނީ. އެ ފައިސާކޮޅ  ވެސް ހޯދަން އެބަ މަސައްކަތްކ ރ  މި  

ތް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ޓަކައި ައއިސް ޕްލާންޓ ތަްއ  ޢަމަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާ  ،މި ދަންނަވަނީ؛ ތަނެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ކ ރީ  ންފައިސާއިއެ   .ގާއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި ސޯޅަ މިލިއަން ޑޮލަރަށް ެވއްޖެ  ސަރ ކާރ ން، ސަރ ކާރަށް ނަާގފައި ވެއްޖެ

އައިސް ޕްލާންޓ ތައް އަޅަން މިއަދ  ހަވާލ  މި ކ ރަނީ ފެނަކައަށް. އަިއސް ޕްލާންޓ ތަްއ  ؟ ކޮން އިންވެސްޓްމެންޓެއްތޯ

ވިސްނ ން.  އަޅަން މި ހަވާލ ކ ރަނީ ފެނަކައާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހިރީ މަސްވެރިކަމާ ދ ތެރ ަގިއ މި މީހ ން ވިސްނާ

މަސްވެރިންނަށް  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ކޮބައިތޯ ގ ދޮށ  މަސް ފެކްޓ ރީތައް؟ ފޯމ ތައްއޮފްޝޯ ޕްލެޓް؟ އްފޯމ ތަކޮބާތޯ ޕްލެޓް

މިއަށްވ ރެއް އިހާނެތި ދ ވަސްތަކެއް ދެްއކި ސަރ ކާރެއް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދެކެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްވެރިންނަށް 

ނ ދެކެން  ،އ ނދަޫގ  ހާމި ސަރ ކާރެއް  ރ ފިޔާއަށް ދ އްތ ރާޖެްއސި  ެއއް  ރަނަގޅ ކޮށްލާނެ.  އަގ   މަހ ެގ  ދ ވަހ   ެއއް   .
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ދ ން އިއަނެއް ދ ވަހ  ތެލ ެގ ައގ ން ދެ ރ ފިޔާ އެބަ ބޮޑ ކ ރ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީތޯ ހަމައަގ  ހޯދަ  ،އަގ ކޮށްލާފައި

ސަރ ކާރަކީ ރައީސް؟ މަސައްކަތްކ ރާ  ބޮޑ   ؛ އިއްޒަތްތެރި  އެންމެ  ދިން  ހައިޑްރޯްގރަފީ ާގލަަމސްވެރިންނަށް  ައކީ 

،  ބޯޓ ފަހަރ މަސް ައއިނ ތަކަށް މިއަދ  ދިވެހި މަސް  ، އެްގރިމަންޓ ަގއި އިންޑިއާާއ ެއކީަގއި ސޮއިކ ރ ން. މަސް ކަނޑ ތަކ ަގއި

  މި   އިދޯނިފަހަރ  ދިޔ މ ެގ ކ ރިން އެތަން ފ ރައިލާ މި އޮންނަނީ އިންޑިއާ ބޯޓ ފަހަރ . އެހެންވީމާ، ހ ކ ރ  ދ ވަހ ަގމަސް

 ރައްޔިތ ންނަށް... ކާތ ަގއި ބަިއވެރިވާންވީ ދިވެހި ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން. ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރަހައޮތް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާން.

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ

ދާއިރާެގ   މަޑަވެލީ  ކަމަކަށް  ފ ރަތަަމ  އެންމެ  ހަމަ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   `

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން މި ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި މި މައްސަލައާ 

ންމެހައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބަހ ސްކޮށް ނިމެންދެން މި މައްސަލައިެގ  ގ ޅިެގން ބަހ ސްކ ރ މަށް ޓަކަިއ އެދިފައިވާ އެ

އެާއއެކީަގިއ މި މައްސަލަ ދާިއމީ ކޮމިޓީއަކަށް ހ ށަހަޅައި، އެ   ވަގ ތ  އިތ ރ ކޮށްދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. އަދި ހަމަ

ރިޕޯ ޮގތ ެގ  ދިރާސާކ ރެއްވި  އެ  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހ ދާއިމީ  އިްއޒަތްތެރި  މި  ފްލޯއަށް   ެގޓ  

ވަނަ އަހަރ  ވަރަށް  2019ައޅ ަގނޑ މެން  ؛ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ލަން.  ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވާ

އަދ  ވެސް މި  ،މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން. އެހެންނަމަވެސް  ފޮނި އ ންމީދަކާ އެކީަގއި މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނެއް ފާސްކ ރީ

ވ ޒާރާ ސަރ ކާރ ެގ  އަސާސްތައް  މ ހިންމ   ާގނޫނ ެގ  މި  މިދަނީ  ވ ޒާރާއިން  ؛ފެނިެގން  ހ ރި  ހަވާލ ވެފައި  މިކަމާ 

ދިއ ޅިދިގ ކޮށް  ވަރަށް  އަގ     ،ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ  ސަރ ކާރ ެގ  ހަމަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިއީ  ތަން.  އ ޅ   ލަސްކޮށް  ވަރަށް 

ދ  އޮޅ ވައިލ މަށް  ގ ސައ ެގ އަސްލ  މަ  ،ރި މަސައްކަތް ދ ްއވައިލ މަށް ޓަކައިމި ކ ން  އެމް.ޑީ.ޕީ   ،ވައްޓާލ މަށް ޓަކައި

ޓަކައި ބަޔަކ  މީހ ން ައޑީަގިއ ތިބެެގން ރާވަމ ންދާ ކަންތަްއތަކެްއެގ ފެނ ން މި ފެނިެގންދަނީ. ކޯލިޝަންެގ ސަރ ކާރެްއ  

ޙަޤީޤަތ ގައި ތެރެިއން  މަސައްކަތްތަކ ެގ  ކ ރަންޖެހ   ޓަކައި  ރާއްޖ ެގ    ،އެމް.ޑީ.ޕީން   ހިފެހެއްޓ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން 

ކަންކަން ޖެހ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން    ނައްތާލައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޮލަށް މިދ ތައް ހަނދާންއ މަސްވެރިންނަށް ވީ ވަ 

ކަންތައްތައް ރާވަމ ންދާ  ތިބެެގން  މި  ބަޔަކ   މިދަނީ.    ފެނިެގން  ފެނިެގން  މިއަދ   ެގއްލ މެްއ  ހ ރިހާ  ނީ  ދަ   މީެގން 

ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިެގން    އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށަށް ދަތ ރ ކޮށްލީމާ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަންކަން   ދ  މަސްވެރިންެގ ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ، މަސްވެރިންެގ ހ ރި ހިތްހަމަނ ޖެހ ން މި ސަރ ކާރާ ދ ތެރ . މިއެބަ
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މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނަށް ެގނެއްސަ    ،ެގންދިޔ މަށް ޓަކައި ށްއަނ ންވާ ޮގތަށް މި ޕާޓީ ބާރަށް ކ ރި ބަދަލ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ބ 

ގ ދޮށ     ،ވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޛ ކ ރެވެން އެބަ ޖެހ . އަޅ ަގނޑ މެން އ ރ ަގއި ވަރަށް ބާރަށް ދެއްކިން އެ ވިދާޅ ވިހެން  މި

ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެއް ހަދައި އެ ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން    . މިފޯމ ތަކ ެގ ވާހަކަކ ެގ ވާހަކަ، ޕްލެޓްޕްލާންޓ ތަމަސް

 މި   ތައް ތަންފީޛ ކ ރ ތޯ ބެލ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންތަންފީޛ ކ ރ މަށް ޓަކައި މި ހަާވލ ކ ރަނީ ވ ޒާރާއަކާ. އެ ވ ޒާރާއިން އެކަން

މިން އަދާކ ރާ  މަސްއޫލިއްޔަތ   ސަރ ކާރ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ޒިންމާއެއް.  ނިދާފައި  މަޖިލީހ ެގ  އޮތީ  ކޮމިޓީ  ބަލާ  ވަރ  

މަސައްކަތްތަ  ކޮމިޓީެގ  އެ  ރައީސް.  ތަންފީ  އްއިްއޒަތްތެރި  ކަންތައް  ސަރ ކާރ ން  ނ ފެނ .  ޛ ކ ރާ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

ބަލާ ކޮމިޓީން  ިމވެނިކަމެްއ   މިންވަރ  އެ  ހާޒިރ ކޮށް،  ނ ފެނ . އެ ކޮމިޓީައކަށް ވަޒީރ ން  ތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

ތަނެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނ . ތިބީ ނިދާފަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ެއވެނި ކަމެއް ނ ވަނީ ކީްއވެެގންތޯ ބަލާ  ،ނ ވަނީ

ދަނީ މި މަޖިލީހ ަގއި ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ސަރ ކާރ ން އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހަެވެގން ތިބ  ތަން   ފެނިެގން މި

ވަރިހަ މިކަން  ރައީސް.  އާއިްއޒަތްތެރި  ޕާޓީެގ  މި  ނެތް.  ތިބެވ ކަށް  ތާއަބަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް    ންމ  މަކޮށްލަިއެގން 

ނ ކ ރަން.    މެންބަރ ން ވެސް ެއކަން ތާއަބަދަށް ަގބޫލ ކޮށްެގން ތިބ ނެކަމާ ދ ތެރ  އަޅ ަގނޑ  އެްއޮގތަކަށް ވެސް ޝައްކެއް

ޑ  މައްސަލަެއއް. މިހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ  މަސްެވރިކަމ ެގ މި މައްސަލަައކީ ަވރަށް ބޮ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކަންނެލީެގ ލ ނ އެޅ މ ެގ ހ އްދަދ ން ސަރ ކާރ ން އ ޅ  ޚަބަރ ،  ެވސް ބޮޑ  އަނެްއކާ  ،ވެސް މަސްވެރިން ކ ރާ ޝަކ ވާައކީ

މިކަން ވާހަކަ.  ވިސްނާކަމ ގައި  އ ޅ   ހ އްޓާ  ،ނަމަވާ  ކ ރަން  މިކަން  ގޮ މިހާރ ންމިހާރަށް  އަޅ ަގނޑ   ވައިލަން.  ލ މަށް 

ބޮޑ  ދާއިރާެގ  މީެގއަޅ ަގނޑ ެގ  ބ ފ ޅ ންނަށް  އެ  ނ ވ   ބ ނ މެއް  މަސްވެރިން  ެގއްލ މެއް  ކަންނެލީެގ  ޮގތަށް    ވާ  ބޮޑ  

 ށް ެގންދާކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން ސަރ ކާރ ން...އަ ދާއެޅ މ ެގ ކަންތައްތައް ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ .  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

މައްސަލަ    ، ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދާއިރ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަށްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހ ށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަ 

މެންބަރަ އިްއޒަތްތެރި  އަޖައިބ ވެެގންދިޔައީ    ށްހ ށަހެޅ އްވި  ައޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރ ވެރިވަން.  ނިހާޔަތަށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  

ސްބަތްވާ ބައެއް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި މައްސަލައަށް ޯވޓ ނ ދެއްވީތީ.  ނި  ކަށްމަސްވެރިކަމ ެގ ިގނަ ދާއިރާތަ

ފާހަަގކ ރަން އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާ  އިހަވަންދޫ  ފާހަަގކ ރަން  .އ ެގތެރ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާ  ައޅ ަގނޑ    .ތިނަދޫ  އަްއޑޫ 

މެންބަރ ން މި ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވިކަން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި    ،އަްއޑޫެގ ބައެއް މެންބަރ ންފާހަަގކ ރަން.  
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ިވޔަސް މި  ތަފާތ   އެތެރ ަގއިެގ  ޔާލ  ޕާޓީ ޚި ވިޔަސް،  ޕާޓީެގ އަދި ފިކ ރ  ތަފާތ   ،ފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ

މިސާލަކަށް ކީްއވެބާއ     އަށްިއނާދައްކަނީ ރާއްޖ ެގ މަސްވެރިންެގ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒަ 

އެ ؛ނިގވަޑައިނ ަގތީ އެ އެނގ   ނޫންކަން  އަޅ ަގނޑަށް  ދާއިރާ  ސީދާ  ބަެއއް    . ކަމަނާެގ  އަްއޑޫެގ  އެހެންނަމަވެސް، 

ޖެހ  އެބަ  މިސާލަކަށް  ،މެންބަރ ންނަށް އެނގިވަޑަިއަގންނަވަން  މިސާލަކަށް  ފެކްޓަ  ހ ޅ މީދަޫގއި  ޓަކައި  ބޮޑ ކ ރ މަށް  ރީ 

އެ މިލިއަން  ހިލ ފަންސާސް  ލޯނެއް  ޑޮލަރ ެގ  ތެރެިއން ސަ  ،މެރިކާ  އިންތިޒާެމއްެގ  ކ ޑަ  ހަމަޖެހި، މި  ޢޫވަރަށް  ދީން 

ހޯދާފައިވަނީ.   ފައިސާ  އެ  ކ ރެވިފަިއވަނީސަރ ކާރ ން  މަސައްކަތްތަކެއް  ީމަގިއ  ރައީސް  .ެއާއއެކ ަގއި   ؛ިއއްޒަތްތެރި 

ހަމަައަގކީ ސަތާރަ  ؟ ނެރ  ފ ންނ ކ ރެިވެގން އ ޅ ތާ. ހަމަައަގކީ ކޮބައިތޯ  ދިޔައީ އެ ރަށ ެގއެާއއެކ ަގިއ ތިން އަހަރ  ެވެގން

ބާވީސް ރ ފިޔާައށް ކިލޯ ަގތް މަސް އިނގ ތޯ.  މިއީ މީެގ ހަ އަހަރ  ކ ރިން  ؟ ނަވާރަ ރ ފިޔާތޯ؟ އަށާރަ ރ ފިޔާތޯ؟ ރ ފިޔާތޯ

ދަްއކާިއރ  ހަމައަގ  ސަތާރަ ވިޔަސް،    ވާހަކަ  ބާވީސް ރ ފިޔާއަށް ކިލޯ ހ ރި ަމހ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ. މަހ ެގ

އަގ   ތެލ ެގ  ނެތް.  މައްސަލައެއް  ވިޔަސް  ނަވާރަ  ވިޔަސް،  ސަރ ކާރ ަގިއ   ؛އަށާރަ  ކީއްެވެގންތޯ  ބޮޑ ީވ  ައގ   ތެލ ެގ 

ހ ެގ ހަމައަގ   މަ  ބޮޑ ވ މ . ކީްއެވެގންތޯ ތެލަށް ހަމައަގ ވާީމ ބާޒާރ ަގިއ ބޮޑ ވާގ ސ ވާލ ކ ރީމާ މި ބ ނަނީ، ެއީއ ބައިނަލްއަ 

ރިސްޓ  ރިސޯޓ ތަކަށް އެބަ ދެވ  ފަތ ރ ވެރިން ނާންނަންޏާ  ޓޫ؟ ެގން މި އ ޅެނީކިރި ކިރާ މިންަގނޑ ން ތެލ ެގ ހަމައަގ  ނ 

ތަށް ޢަޓެކްސްެގ ސަބްސިޑީޒްތައް. ބިމ  ކ ލިން އެބަ ދެވ  ލ އިތައް ބައެއް ހާލަތްތަކ ަގއި. އެކަަމކ  މަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާ

މިއީ އޮތް ކަެމއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިީއ    ،މަސްވެރިކަމަށް ިވސްނ ން  ،ވެރިންނަށް ހަމައަގ  ދިނ ންމާ މަސް އައި

މާ މަިއަގނޑ   އިަގއި މި ާގނޫނ  އ2019ަރިޔާސަތ ން ފާހަަގކ ރި ފަދައިން    ،ފެށ މ ަގއި ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވާހަކަ ފެށި

އިންތިޒާމ ތަކެއް މަްއޗަށް  އަސާސެއްެގ  އެއީ  ހަތް  ސ ވާލަކީ    ،ހަމަޖެއްސ ން  ކަންތައްތައް.  ލާޒިމ ކ ރި  ސަރ ކާރަށް 

އަހަރ  ތިން  މަސްވެރިކަމ ެގ    ،ސަރ ކާރ ން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރީ  ކަމެއްތޯ  ކޮން  އަޅަމ ންދާއިރ   އަހަރަށް  ހަތަރ  

  ، ކޮން މެޖޯރިޓީެއއް؟ ެގންތޯކީްއވެ؟ އެ ާގނޫނ ން ެއއްވެސް މަންފާެއއް ދިވެހި ަމސްވެރިންނަށް ލިބިއްޖެތޯ؟ ތަށްޢަސިނާ

؟ ފޯމ ތައްފްޝޯ ޕްލެޓްކޮބައިތޯ އޮ؟ ތައްރީޓަކޮބައިތޯ ގ ދޮށ  މަސް ފެކް؟ އ ޅެނީ ކޮން ބާރެއް ނެތިެގންތޯ ނ ކ ރެވިެގން މި

ސަތ ކަ ޓަނ ެގ އަިއސް    މާލެއިން ދެކ ނަށް ފަސް؟ ކޮބައިތޯ މަސްވެރިންނަށް އިންތިޒާމ ކ ރަން ބ ނި އަިއސް ޕްލާންޓ ތައް

މިއިންތިޒާމ  ކިްއެވެގންތޯ  ނ ކ ރެވިެގން  ނެތިެގންތޯ   ަގއި ސަރ ކާރ  ؟ އ ޅެނީ  ބާރެއް  ރަްއޔިތ ން،  ؟ ކޮން  އިހަވަންދޫެގ 

އ ފ ލަިއެގން މަހަށްދާ އެތައް ބައެްއ ެއ އ ފ ލާ ތަކ ލީފ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ނ ނގ މަކީ އަޅ ަގނޑ   ބ ރަ   އިއިހަވަންދޫގަ 

 ހިތާމަ....

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ . 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

  އަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޑަވެލި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފިރ ޝާން މި ހ ށަހަޅާފައިވާ މަްއސަލަ

ދިފައިވާ ފަރާތްތައް ނިމެންދެން ވަގ ތ  އިތ ރ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. އަދި މި މައްސަލަ ދާއިީމ  ބަހ ސްކ ރަން އެ

ފޮ ރައީސް  މަށްނ ވ ކޮމިޓީއަކަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅަން.  އިޤ ؛ ވެސް  ދައްކަނީ  މި  ވާހަކަ،  އަޅ ަގނޑ މެން  ތިޞާދ  

ތާ އީ ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ. ދިވެހިރާއްޖ ން މަސް އެކްސްޕޯޓ ކ ރާމި؟ މިކް މިނިސްޓަރ ކޮނޮއިކޮނޮމީެގ ވާހަކަ. ކޮބައިތޯ އި 

މި   ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   19-މި އެޖެންޑާ  .އެތައް ދ ވަހެއް ެވއްޖެ، އެތަްއ ޒަމާނެއް ވެއްޖެ. ތައިލެންޑަށް މި ބ ރ ކ ރަނީ

  ، އްވ ން. މަސްވެރިންނަށް އެނގ  މިއަށް ހަމަައގ  ހޯއްދެ   ،ަގއި ފ ރަތަމަ ރަީއސް ނަޝީދ ކ ރެްއވި މަސަްއކަތަކ19ީމަޖިލިސް  

މަސް ކިރާފައި  ތިރީހަށް، ސާޅީހަށް ވެސް އެބަ ހ ރި ކަޅ ބިލަ  ،އެކަށީެގންވާ ހަމައަެގއް ދިވެހިރާއްޖ ެގ މަސްވެރިންނަށް  

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ރަީއސް ނަޝީދ  ކޮށްދެއްވި ކަމެއް. އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް މަޤ ބޫލ ކަން  

މިއީ ދ ރާލައި  ؛ ހިތަށް ކ ޅަދާނަވާނެ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ެގނޮިމކް މިނިސްޓަރ ކޮ. އެއީ މިހާރ ެގ އިބ ނ ލި

އޮންނަ ޖީ.އެސް.ޕީ ކަނޑަެއއްނ ލި.    ކަންނެއްޔަށްރ ވިެގން އަންނަ ކަމެއް. ިވސްނަވާ! ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނ ން ައދިވެސް ބޮޑ 

ކ ރާ ކަމެކ . އަނެއް   ރަީއސް ނަޝީދ   ،ނަޝީދަށް. އެ އަމާޒ ކ ރަނީ، އެ އިނިގލިދިއްކ ރަނީއ ެގ ރ ޅި މި ބާލަނީ ރައީސް  

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  މި  ،އޮތީ  މި  ކޮޅ ން  މިހާރ   އަތ ަގިއ  އިމްޕޯޓް  ،އޮތީ  އަޅ ަގނޑ   މޯލްޑިވްސް    ޓްރ   ތައިލެންޑް 

 ، އޮތީ  މި؛ މިއީ ޑ ޓާ. މި ޑ ޓާތަކަށް ބަލާއިރ ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛ފްރޯޒަން

Thai customs data shows that every price of which a ton of Maldivian frozen 

skipjack tuna was sold in Bankok was US dollar 1409. 

ޮގތ ަގއި  ރައީސް،  ސަތ ކަ ޑޮލަރަށް ޓަނެްއ އިްއޒަތްތެރި  ސާދަ މެޓީރިއަލްެގ  ބ ރ ކ ރަނީ. ރޯ  މި  މެޓީރިއަލް  ެއ    ،ރޯ 

އެއް ދ ވަހ  މަހ ން އެއް ރ ފިޔާ އަގ    ،ބ ނާހެން މެންބަރ  ހ ށަހަޅަމ ން ވެސް ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ވެސް ފާހަަގކ ރެއްވި 

ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި  ރ ފިޔާ ބޮޑ ކޮށްލާނ . މަސްވެރިންެގ އަތ ން ފެލަނީ  ދެ ހަމަ އެ ތަނ ން ތެލ ން  އަނެއް ދ ވަހ   .ބޮޑ ކ ރާނ 

ޑް ފިޝް  ނ ބަރހ ؟ އްތޯއެޖެހ ނީ ޖަަގހަތައް ހިންަގން. ކޮން ޖަަގހަކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ  މި ވަގ ތ  ހ ންނަން އި؟ ރައީސް

ތިޞާދ ަގއި ކ ރަން ހ ރި މަސަްއކަތް ހ އްޓާލައިފައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އިޤ ރީތައް ހިންަގން ހ ންނަންޖެހ ނީ. ދިވެހިރާއްޖ ެގފެކްޓަ

ޗެއަރޕާސަނަކީ ހިންާގ މީހެއް ނޫނ .   ؛އިންސާނަކ  ަގބޫލ   މަ ޗެއަރޕާސަންކަމަށް އަިއސްެގން ޖަަގހަ ހިންަގންދާނަމ  ބ ނީ

މި މަޖިލީހ ަގިއ އ ރ     ،ފެށ ނީްއސ ރެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  .ވާހަކަ   އެ މަސައްކަތްކ ރަނީ. މިއީ މި ދަްއކާޕާޓީެގ ރައީސ 

ބ ނަނީ ޯގތި ވެސް ނ ދެނީ ރައީސް ނަޝީދ ، މަހ ެގ ައގ  ވެސް   ؛އެކަމާ ދެކޮޅަށް  މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ  ހެދީންސ ރެ

ހަވާލ ކޮށްފައި އޮތީ ކ ރަން ޒިންމާ    . އެކަމަކ  މި ހ ރިހާ ކަމެއްއ ޅެނީ ރައީސް ނަޝީދ   މައްޗަށް ނ ޖައްސަިއެގން މި
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  ،ތި ބ ފ ޅ ންެގ ޖަަގހަތައް، މަސްވެރިންެގ ޖަަގހަތައް އިނގ ތޯ  ،ކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ. މަސްވެރިން މިއަދ  ވިސްނަންވީ އި

ނ ބަހ  ފިޝްފެކްޓްރީމަސްވެރިންެގ  ނަޝީދ    އެކަން  ،ޑް  ރަީއސް  ޤައ މ ތަކ ން  ބ ރ ެގ  ހ ރި  އެބަ  ކ ރަންވެެގން 

ކ ރަން ހ ރި    ރީ ހިންަގން ފަށަންވީ. އެކަންދީފަ. އެ ލޯނ ތަކ ން މިއަދ  މަސް ފެކްޓައި ހޯދަމަސައްކަތްކޮށްެގން ލޯނ  ވެސް

؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ކޮން ޕާޓީއެއްތޯ  !ކޮނޮމިކް ވަޒީރ ، އެހެން ކަމެއް އެ ކ ރަނީ. ޕާޓީ ހިންަގންށޯމީހަކ  އެހެރީ އި

 .... ތިޞާދ އިޤ ދިވެހިރާއްޖ ެގ  .ކ ރަންވީމިކަމ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ިއސްމާޢީލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދ ވާފަރ 

ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ  ވެސް މި ރާރަށް ދެތިން ނ ކ ތާއެއް  ަގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްވެރިކަމ ެގ މި  

ޮއތީ މި ސަރ ކާރަށް ޖެއްސ ންކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި، ދޮގ ހެދ މ ެގ   ރާރ ަގއި ޖ މ ލަކޮށް ދައްކާފައި މިަގފ ރ ޞަތެއް ހޯދީ. މި  

އި އެ  ނިޔަތ ަގއި ދައްކާފައި ހ ރި ާވހަކަތަކެއްކަން އަޅ ަގނޑަށް ދެންމެ އައި ފޯނ ކޯލަކ ން ކެޔޮޅެއް އަޅ ަގނޑަށް ގ ޅާފަ

ހިފާލީ. އެއްވެސް  ެއ ނ ކ ތާ މި މަޖިލީހ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ  ބ ނ ން ،ނ ކ ތާތައް ފާހަަގކޮށްދިނީމަ

ނ ކ ރެއ  ކ ރިއަރ ވަން  މަސްވެރިކަން  ސަރ ކާރ ން  މި  ފ ރަތަމަ    ބ ނެ  ކަމެއް  ބަލައިލާއިރ ،  ނ ކ ތާތަކަށް  ފާހަަގކ ރި 

ެއކަން ވެސް ހިންީގ ހަމަ މިއަދ ެގ    އި،އެ ބިލ  މި މަޖިލީހަށް ފޮނ ވަ  އި، ިމ މަޖިލީހަށް ފޮނ ވަމަސްވެރިކަމާ ބެހ  ާގނޫނެއް

 ... ، ދެން ފާހަަގކ ރެްއވީއެއާެއކ ަގިއ ދެން ފާހަަގކ ރެއްވި ނ ކ ތާައކީ ސަރ ކާރ ން. ހަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަޑަވެލީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،. ނިޒާމާ ބެހ  މައްސަލައެއްމަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ޙ ސައިން ފިރ ޝާން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީ

ެއއްކޮށް ޔާ  ކެޔޮޅ ންެގ ފަރާތ ން ލިބ ނ  ޝަކ ވާ  ،މި މައްސަލައަކީ ިގނަ އަދަދެްއެގ މަސްވެރިން؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިތާނަގއި ތި ދޮގ    ،ލަން ބ ނ ންއަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފައިވާ މަްއސަލައެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ
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ނެ. އެއީ  ކ ރާ  ާމ މި ޝަކ ވާއިލީމަސްވެރިންނަށް ގ ޅަ  ށް،ވާހަކަ ދެއްކ މ ެގ ބ ނ މެއް ނެތް. ތި ބ ފ ޅާ ހަމަ ކެޔޮޅ ންނަ

 ރާއްޖ ެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ! 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ށް ެގންޮގސްދެއްވ ން އެދެން. އަދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ިއސްމާޢީލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދ ވާފަރ 

ރާރ ގައި، މި ަގއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެވަނަ ނ ކ ތާއަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނ ންވަނީ މި  

މަސްވެރިކަމ ެގ ބިލާ ގ ޅިެގން ކ ރަންޖެހ  ކަންތައްތައް މި ސަރ ކާރ ން ކޮށްފަިއ   ،މައްސަލަިއަގއި އެބަ އޮތް ފާހަަގކޮށްފައި 

މި   ،ލީމާ ސާފ ވާނެއިމިއަދ  ވެސް މިހާރ  ވެސް ގެޒެޓ  ހ ޅ ވަ  ،ހަކަ. އާދެ! އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފ ވ ނެތް ވާ

މަސްވެރިކަމ ެގ    ކ ގައިއެާއއެ  ެގޒެޓ ކޮށް ނިންމާފަ. ހަމަނީ  ވަ  ބިލާ ގ ޅިެގން ހަދަންޖެހ  ޕްލ ންތަކާއި ަގާވއިދ ތައް މިހާރ 

ދ ވަހ ެގ  މިދިޔަ ސާޅީސް އަހަރ   ،ލަން ބ ނ ންބ ނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނާތަށް މި ސަރ ކާރ ން ައޅާނ ލާ ކަމަށް ބ ޢަސިނާ

މިފްކޯއާއި ނަމަވެސް  ތެރ ަގއި  އަޅައިނ ލެވި.  އޮތީ  އިންޑަސްޓްރީއަށް  ރ ފިޔާއާ    ،މަސްވެރިކަމ ެގ  ބިލިއަން  އެއް  ިމއަދ  

ެއކ  ފާހަަގކ ރ .    ން މަސްވެރިން އ ފަލާކަރެވެމ ންދާފެލިވަރާއި ދެން ހ ރި ތަންތަން ތަރައްޤީކ   ،ހަމައަށް އިންވެސްޓ ކ ރަމ ން

އިތ ރ ކ ރެވި  ބޯޓ ފަހަރ   ަގންނަ  މަސް  މި    ،އެާއއެކ ަގއި  އިތ ރ ކ ރެވިފަިއވާކަން  ވެސް  ބޯޓ ފަހަރ   ބ ރ ކ ރާނެ  މަސް 

ކައި ެއއް ބަޔަކާ  ރީ އެޅ މަށް ޓަފެކްޓައެާއއެކ ަގއި އަްއޑޫަގއި ގ ދޮށ  މަސް  ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ

ށް ެގންދާކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ   އަށް ނ ޮގސްެގން އިތ ރ  ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރެިވެގން ކ ރިއަހަވާލ ކ ރެވި އެ މަސަްއކަތް ކ ރި

ހަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން.  ފ ރ ޞަތ ަގއި  ކަންބޮޑ ވ   މި  މަސްެވރިން  ކަމެއް  ންއެއާއެކ ަގއި  ދެ  މި   ފާހަަގކ ރާ  އަޅ ަގނޑ  

ައާގ ދ ތެރ ަގއި އެ ބ ފ ޅ ން އަގ  ބޮޑ ވ މަށް އެދ ކަން  ަގކޮށްލާނަން. އެއް ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި މަހ ަގއި  ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަ

މި އެކ ަގިއ  ސަރ ކާރާ  ައޅ ަގނޑ މެން  މަޝްވަރާތައް  ެއކަމ ެގ  ފާހަަގކ ރަން.  ހަމަ  ވެސް  ކ ރަމ ން.    އަޅ ަގނޑ   ދަނީ 

ތެލ ެގ   ؛އި އެ ބަދަލ  ވެސް ފެންނާނެ. ދެން އޮތީ ތެލ ެގ ައގ ކޮޅެްއެގ ތެރ ގަ ދ ވަސް  ށް އޮތް މަދ އައިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ކ ރި

ތެޔޮ   މަޑ ކޮށްެގން  ަގޑިއިރ   ހަތަރ   ލީޓަރެއް  ތެޔޮ  ބަލަިއލާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެން  އޮތް ސްރީލަންކާަގއި  ޖެހިެގން  އަަގކީ 

ހަމަ ބޮޑ ކޮށް.  ދެގ ނަ  ލިބެނީ  ބަދަލާަގއަ ެގ  ތެލ  ލަންކާަގއި  އެއާއެކ ަގއި ސްރީ  ލީޓަރެއް  އައި  ތަނ ެގ    ށް  އެ  އެކ ަގއި 

 ، ކޮށްފަ. މި ހާލަތްތަކާއި މި ހ ރިހާ ހާލަތެއްެގ ތެރެއިންގ ނަ ބޮޑ ވާނެ ކަމަށް މިއަދ  އެ އޮތީ އިޢ ލާން  500ކަރަންޓ   

ެއކ    ލާފަިއވާ މިންަވރ  އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާއިތެރެއިން ިމއަދ  މި ރާއްޖ ެގ މަސްވެރިކަމަށް މި ސަރ ކާރ ން އަޅަ   ެގދަތީ

ހިންގ  ޢަމަލީ ހަރަކާތްތަކާ އެކ ަގއި ދެން އަންނަ   ،މީދ  ލިބެނީފާހަަގކ ރަން. ހަމަ އެއާއެކ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  އ ން
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ރަނަގޅ  ބަދަލެްއ،    ،ޮގތ ން އަަގށް ެގނައި ބަދަލ ެގ ބަދަލ ަގއި   ރ ތަކ ން ސިޔާސީ ކ ރިން ފާއިތ ިވ ދިޔަ ސަރ ކާ  ،ބަދަލަކީ

ތަން އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން މަސްވެރިންނަށް ފެންނާނެ. އެ މަަގށް ައޅ ަގނޑ މެން   ދެމެހެއްޓެނިވި ބަދަލެއް ެގނެވ 

ތެލ ެގ އަގ   ތެލަށް  އަދި ެއއާެއކ ަގއި    ،އަގ  ލިބ މާއި  ހަމަަމހަށް  ގެ ކ ރަމ ން. ތި ބ ފ ޅ ންސަރ ކާރާެއކ  މި ދަނީ މަސަްއކަތް

ފ ރ ޞަތ ަގއި   ،މަނަ  ދަށްނ ވާ މި  ވާހަކަ  ކ ރަމ ންދާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ެވސް  މަސަްއކަތް  ހޯދ މ ެގ  ސަބްސިޑީެއއް 

 ފާހަަގކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ.  ބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ ންމެިއްއޒަތްތެރި  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ނ ެގންނެވ ނެ.  އްވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށް އެދިވަޑައެދެ   ކަހަލަ މައްސަލަތަކ ގައިމި ؛ބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ ންމެ  އިްއޒަތްތެރި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ދަތިއ ނދަޫގތަކ ެގ    ބައެއް  ކ ރަމ ންދާޅ ަގނޑ  ވެސް މިއަދ  މަސްވެރިން ތަހައްމަލ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ

ޮގތ ން  ިއ،ނަަގނާޖާއިޒ  ފައިދާ ގ ޅ   ޮގތެްއަގިއ މަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާޞައްޚާ  ؛ސަރ ކާރާ  ޓަކައި ވ ކ ރިއެރ   ތ ޢަ  މަށް 

ޖެްއސ މަށް ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތް މައްސަލައާ ބެހ  ޮގތ ން ވެސް   ކަމ ަގއި، އެ ސަރ ކާރ ން ކ ރާ މަސައްކަތްތައް ދޮގ ކޮށް

 !ތެދެއްމެ ؛ބައެއް ކަންކަމ ެގ ޙަޤީޤަތް ވެސް ސާފ ކޮށްލަން ބ ނ ންވާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ން ބ ނ ންއެްއޗެއް ދަންނަވާލަ

  ރ  މިހާ   ،މަސްވެރިން އަދިވެސް އ ންމީދ ކ ރާ ފ ރިހަމަ އަެގއް މަހަކަށް ނ ލިބ . އެހެންނަމަވެސް، ފާހަަގކޮށްލަން ޖެހ  ކަމަކީ

އ ފެދ ނީއްސ  ސަރ ކާރ   އޮތް  މި  މަސްެވރިންެގއ ފެދިފައި  ހޯދައި  ރެ  ތަސައްލީެއއް  ދިނ މަށް ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް 

ެއކި ސަރަ  ރާއްޖ ެގ  ކ ރަމ ން.  އަންނަނީ  އައިސް  ޙަމަސައްކަތްތަކެއް  އޮތް  އ ފެދ ނ އިރ  ވެސް  މި ސަރ ކާރ   އްދ ަގއި 

 4 ؛ޅ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ ރިއަށްއެ  އްޕްލާންޓެ އައިސް  13ނ ލިބ މ ެގ ދަތިކަން ހައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ވެސް މިހާރ  ެވސް  

ލިބެމ ން.  ޚިދ މަތް  ،ން އަންނަނީ މަސްވެރިންނަށް އައިސް ފޯރ ކޮށްދެމ ންއިއެ  އިެގ މަސައްކަތް ނިންމައްއައިސް ޕްލާންޓެ 

ރައްކާކ ރާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މަސްވެރިންނަށް ރަނަގޅ  އަެގއް ފޯރ ކޮށްދެވ ނީ ދިވެހިރާއްޖ ަގއި މަސް   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކެޕ ސިޓީާއއި މަސް ޕްރޮސެސްކ ރާ ކެޕ ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް ެގނެސްެގން. މި ކަންކަމަށް ބައި ލޯލާރިއެއް ެވސް  

ަގންނަ ޖެހ ނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  މަސްހ ދަނ ކ ރާތާ އެތައް ޒަމާނެއް ެވފައި އޮްއވާ މި ސަރ ކާރ  ވެރިކަމާ ހަވާލ ވާން

ޓަނ ެގ ކޯލްޑް ސްޓޯރ ޖ  ޑިެވލޮޕްކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ރާއްޖ ަގއި އެބަ ހިނާގ. މިފްކޯެގ    އަށް ހާސް ށް  ބޯޓ ތައް އިތ ރ ކޮ

ެގންދ . ފެލިވަރ ެގ ބިން ހިްއކ މ ެގ މަސައްކަތަކީ އ ެގ އެްއ  ރީެގ ކެޕ ސިޓީ ބޮޑ ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް އެބަ ކ ރިއަށް ކ ނަ
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ަމކީ ޔ ދިމަސްެވރިންނަށް މިހާރަށް ވ ރެ މާ ރަނަގޅ  ައެގއް ލިބިެގން  ދާއިރ ގައިފ ރިހަމަވެެގން  އިބައި. މި ކަންކަން ހިނގަ 

ން ެއއީ  ޔ ދިބޮޑ ެވެގން  ،ހ ރިހާ މަސްވެރިންެގ ެވސް އ ންމީދ . ދާދި ފަހ ން މަހ ެގ އަގ  އެއް ރ ފިޔާ ނަމަެވސް  ،އެއީ 

ތަކެއް ނ ވެ މަހ ެގ ައގ  ެއްއ  މާ ލަސް ،މަސްވެރިންނަށް ލިބ ނ  ވަރަށް ބޮޑ  އ ންމީދެއް. ައޅ ަގނޑ  އ ންމީދ  މި ކ ރަނީ

ރަނަގޅ  ޮގތެއް ަމސްވެރިންނަށް ސަރ ކާރ ން ހޯދައިދ ނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި    ،ބޮޑ ވެބޮޑ ތަނ ން    ރ ފިޔާއަށް ވ ރެ މާ

އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ރެކޯޑ     2ކޮށް މިދިޔަ  ޞައް ޚާ  ،ހަތަރ  އަހަރަކީމިދިޔަ ތިން  ،ފާހަަގކޮށްލަން ޖެހ  ކަމަކީ ؛ރައީސް

ލާރި    އިއަހަރ . އެހެންނަމަވެސް، ކ ރީ ސަރ ކާރ ެގ ސަާގފަތަކަށް ވެފަިއ އޮތް މަސްކޮޅ  ނަގަ   2އަދަދަކަށް މަސްބ ނި  

އެކ     މިހާރ  ބަރާބަރަށް ކިރާ މަސްކޮޅަށް ލާރި ލިބެމ ން އަންނަކަން މަސްވެރިން އ ފަލާ  ،ނ ދިނ މ ެގ ސަާގފަތް ހ އްޓާލައި 

މަސްވެރިންެގ ކަންބޮޑ ވ ން އެބަ އޮތް މަހ ެގ    ،ޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބ ނ ންވަނީފާހަަގކ ރ . އެހެންނަމަވެސް، ައދިވެސް އަ

އަާގ ގ ޅ  ޮގތ ން. މަހ ެގ ައގ  އ ފ ލ މަށް ޓަކަިއ ސަރ ކާރ ން ކ ރާ މަސަްއކަތްތައް މަސްވެރިން ބަލަިއަގނ . އަދި ެއ  

މަކީ މަސްވެރިންެގ  ޔ ދިރަނަގޅ  ައެގއް ލިބިެގންލެވ   އިހިންދަމަ  ،ތީޖާއެްއެގ ޮގތ ން މަސްވެރިންނަށް ހެޔޮވަރ ނަމަސައްކަތ ެގ  

ބާރ  މަސައްކަތްތަކެއް މަހ ެގ ައގ    އެދ ން. އަޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކީ ސަރ ކާރ ން ބ ރަވެސް އ ންމީދ . އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެދ 

ވަހަށް ފޯރ ކޮށްދިނ ން. ވަރ ެގ ައެގއް މަސްވެރިންނަށް އަެގންޮގސް މަސްވެރިން އ ފާވާ  ން.ޔ ެގންދިއ ފ ލ މަށް ޓަކައި ކ ރިއަށް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ންމެިއްއޒަތްތެރި އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މަޑަވެލީޝ ކ ރިއްޔާ  ގ ޅިެގން  މަސްވެރިންެގ ޝަކ ވާތަކާ  ިގނަ  ިއއްޒަތްތެރި    ވަރަށް  ދާއިރާެގ 

މެންބަރ  މި ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ މައްސަލައަށް ވަރަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން. އަދި ތޮއްޑޫ  

މި މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރިއަށްދާއިރާެގ  ބަހ ސް  ނިމެންދެން  ބަހ ސް  މައްސަލައިެގ  ހ ށަހެޅ އްވި އ ެގންދި    މަށް 

ބަދަލ ވާން ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ފެހި  ޤާނޫނ އަސާސީން  ނޫ  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ތާއީދ ކ ރާ  ެވެގން ހ ށަހެޅ އްވ މަށް 

މި މަޖިލީހ ަގއި  ،  ރިއްޔާެގ މެންބަރ ންސ ލްޖ މްހޫއަޅ ަގނޑ މެން ެގނައި އެންމެ ބޮޑ  ބަދަލަކީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައީ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ބ ރ ކޮށްފައި،    8ހިމެނ   ތަނ ން  މި  ވަކާލާތ ކ ރާ   100%މެންބަރ ން  ފަރާތ ން  ރައްޔިތ ންެގ 

 ބޮޑ   ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންތާނމި  ،ނ ވާނެ ނައްތާލައިެގންމަޖިލީހަކަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ހެދ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާން

ޝާމަދ ކ ރާކަށް، ވެރިންނަށް ޚ ހ ވަެއއް ކޮށްެގން މި ތިބެނީ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން ވަކާލާތ ކ ރަން. ވެރިންނަށް  
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އެ އަޅ ަގނޑ މެން  ދަންޏާ  ރަނަގޅަށް  ކަންކަން  ނޫން.  ތަޢ ރީފ ކ ރާކަށް  ވެރިންނަށް  ވެސް  ސަނާކިޔާކަށް،  ފާހަަގ  ކަން 

އަހަރ  ވާން މި ދަނީ ސަރ ކާރަށް.   4ޖެހ ނެ.  ަވންޏާ އެ ވާހަކަ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންޖެހ ނެ. ކަންކަން ޯގސްކ ރަން

ނީ  ލާއިއިންތިޚާބަކަށް ވީމާ މި ވާހަކަ ދައްކާ ވާހަކަ ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ީވމަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ 

މީަގިއ  މަސްވެރިކަމާ ބެހ  ޮގތ ން.    ވައ ދ ތައް ނ ފ ދ ތާ  ނޑ މެން ވީރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވެެގން އަޅ ަގ  ،އަހަރ  ެވއްޖ   4

އަށް    2012އިން ފެށިެގން   2008 ؛މި ވާހަކަ ދައްކަދައްކާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ޕްރެކްޓިކަލް ސޮލިއ ޝަނެއް ނ ހޯދ 

ލީމާ އިން ވާދަވެރިކަމަށް ހ ޅ ވަ ހިންިގ ވެރިކަމ ަގއި، އ ރ  ފަސް ރ ފިޔާ ބަޔަށް ހ ރި މަސް ހަމައެކަނި ކ ޑަކ ޑަ ބަދަލަކ  

ކަމަށް ޓަކައި ދިވެހި މަސްވެރިން އަބަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތާއީދ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ     ރ ފިޔާއަށް ދިޔަ  35

ހ ށަހެޅ މެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ދައްކަނީ،  މި  ވާހަކަ  ނ ވާ  ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ،ތިބެނީ. 

މެނިފެސްޓޯގައިސިޔާސަތެއް  ބޮޑ     ، ،  ވަރަށް  އޮތް  ޖަހާފައި  ވެބްސައިޓ ަގއި  ވެސް  މިހާރ   އޮފީހ ަގއި  ރައީސް  އަދި 

 4ހެދ މ ެގ ވާހަކަ.  ޕްލާންޓ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ޖާަގދީެގން އ ފައްދާ ޖާގައިން ގ ދޮށ     ،ސިޔާސަތެއް ެއއީ

ނ ދީ އެންމެ ކައ ންސިލަކަށް، ވިޔަފާރި ކ ންފ ންޏެއް ހެދ މ ެގ ހ އްދަދަނީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި    އަހަރ  ވާން މި

ހެދިތޯ ކޮވިޑާ  ެއއީ  ތިބެނީ.  އެއީ؟ ހިފަހައްޓާލައިެގން  ކީްއވެެގންތޯ  އެއީ؟ އެއީ  ގ ޅިެގންތޯ  ހަނގ ރާމައާ  ؟ ޔޫކްރެއިން 

  ވި ކ ރަނިހ ނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ޖަވާބ ދާރީޖެދައްކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން ނ ވަންޏާ އެ ވާހަކަ މި ތަނ ގައި

ތެރ ަގއި މި މަޖިލީހ ން ވެއްޖެ ވަރަށް    ެގމި ތިބީ. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮވިޑ    އައިސް   މަޖިލީހެއް އ ފައްދަން އަޅ ަގނޑ މެން

ކަންތައްތަކެއް ހ ށަހަޅާފަ  ބައިވަރ   އ ެގފާސްކޮށްފައި ސަރ ކާރަށް  ފާހަ.  މަޖިލީހ ން  މި  ބޮޑަށް  ވަރަށް   ، ަގކ ރީތެރެއިން 

ތްތަކަށް ވަރަށް  ޢަކަަމށް. މަސްވެރިކަން، ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ  ހަމައެކަނި ފަތ ރ ވެރިކަމަށް ބަރޯސާެވެގން ތިބެވެން ނެތް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ  ވެސް ހަމަ    ،ހަމަ ބ ރަކޮށް މި ފެންނަނީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖެހ  ކަމަށް.  ބޮޑަށް އިސްކަންދ ން

. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ  ވެސް އިޤ ތިޞާދާ ބެހ  ކަންކަން ކ ރ ން ފިޔަަވއި ދެން ހ ރި އިބ ގަ ޕާޓީެގ އެތެރ ެގ އިންތިޚާ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    !އެހެން ނ ހައްދަވާށ   !ތަން މި ފެންނަނީ. އެހެން ނ ހައްދަވާށ   އ ޅ އްވާ  ބ ރަކޮށް  ހ ރިހާ ކަމެއްގައި

 ވިން މި ދަނީ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން  ބޯމަތިވާ  ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބ  މި ދަނީ  ،އަނެއްކާ އަނެއް އިންތިޚާބ 

ވައ ދ ތައް ފ އްދަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެން މަސްވެރިންެގ ތާއީދ  ހޯދ ނީ. އަޅ ަގނޑ ެމން ވި ވައ ދ ތައް ފ އްދަިއެގން 

ްއދައިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެން މަސައްކަތްތެރިންެގ ތާއީދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދ ނީ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ަވއ ދ ތަްއ ފ 

 އެމް.ޑީ.ޕީއަށް...   ،އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޢަފީފ   ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ށީވިލ ފ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

މަސްވެރިކަމާ ގ ޅ  ޮގތ ން މި ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަިއަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން    !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ިގނަ ތަޖ ރިބާތަކެއް ކޮށްފިން ސަރ ކާރ ން ވިޔަފާރިކ ރަން އ ޅެެގން.    ،މިހާރ  ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހ 

އ ލެއް އ ފައްދަިއެގން ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ސިޔާސަތ . ިއއްޒަތްތެރި  ޙަ ވާދަވެރި މާ  ،ޑ މެންެގ ސިޔާސަތ ަގިއ މި އޮންނަނީއަޅ ަގނ 

ނ ކ ރާ ވާހަކަެއއް. ބޯޓ ފަހަރ  ނ ެގންނަ ވާހަކައެއް.  އިތ ރ   ކެޕ ސިޓީ  ސްޓޯރ ޖ   ައޅ ަގނޑެއް ނ ދަންނަވަން މިފްކޯެގ ؛ރައީސް

އަދި    ،އް ކަމާއި ންތައްތަކެ މަސްވެރިކަމަކީ ވަކި މޫސ މެްއަގއި އޮންނަ ކަ  ،ނަން އެބަ ޖެހ ައޅ ަގނޑ މެން ިވސް  ،ނަމަވެސް

ޖިޮއްގރަމަސްވެރިކަން ރާއްޖ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ފެދިފައިކ ރ މ ަގިއ  ރަށްތަްއ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން   ފިކަލީ  އޮންނަ 

ކަންތައްތަްއ ކ ރަން ބަލާިއރ ަގއި ިމއީ އަބަދ  ކ ރެވެން   ބޮޑ ކޮށްެގން މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ރަށް ދަތ ރ ކޮށްެގން ޚަރަދ 

ތަނަށް އިތ ރ    އަދި މި  ،އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވެެގން އަޅ ަގނޑ މެން މަސްވެރިކަމ ެގ ާގނޫނަށް ބަދަލ ތަކެއް ެގނެސް

ތައްތަްއ އަޅ ަގނޑ މެން  ިމ ކަން  ،މި ކަންތައް ކ ރ މާއި ން  އާިއ ކައ ންސިލ ރާރ ތަކެއް ހ ށަހަޅަިއެގން ގ ދޮށ  މަސްފެކްޓަރީަގ

މި ކަންތައްތައް  ؟ ކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަތަކީ އ ކޮބައިތޯ ކަށްމި ކަންތައްތަ ،. މި ދެކެވ  ވާހަކައަކީ މި އޮތީ ހަމަޖައްސާފަ

އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ބާނާ މަސް ހަމައެކަނި ފްރީޒްކޮށްެގން ބ ންކޮކަށް ވިްއކ ން ނޫން ؟ އިރަކ ތޯއ  ކ ރަނީކޮން

އަޅ ަގނޑ މެން ހަމައަގ  ހޯދަން ޖެހެންޏާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހ ނީ މަސް ޕްރޮސެސްކ ރަން. އަގ ބޮޑ ކޮށް  ؟ ތެއް ނެތީތޯޮގ

މަސްފެކްޓަރީ   ގ ދޮށ   މި  ވާހަކައަކީ.  ދައްކާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ  ޖެހ .  އެބަ  ހޯދަން  ޮގތެްއ  ިވއްކ ނެ  މަސް  މި 

ަގއި ތިބ  މަސްވެރިންނެއް ނ ދާނެ ދ ރ ަގއި އޮންނަ ތަނަކަށް މަސްކިރ ާވކަށް. އެހެންވީމާ، ޖެހ  ކަމަކީ. ކޮންމެ ރަށެއްހިންަގން

ކޮށް ސްމޯލް ސްކ ލ ަގިއ މި ކަންތަްއ ކ ރެވ ނެ ަމެގްއ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހ  އ ފައްދަން. އެ ކަންތައްތަްއ  ޑަޚަރަދ ކ 

ކަމ ެގ ާގނޫނަށް ބަދަލ ެގނައީ. އެ ކަންތަްއ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ  ހޯދައިދ ން އެބަ ޖެހ . އެ ކަންތައް ކ ރ މަށް ޓަކައި މަސްވެރި 

ތަނަށް   ހ ށަހަޅައިަގމި  ކަންތައް  ެގންރާރ ތަކެއް  ބ ނާ  އެ  އ ަގިއ  ފާސްކ ރީ.  ތަންފީ  ތައްއެ  ކ ރަން  ޛ  ކޮންއިރަކ ންތޯއ  

ޓަރީ  ކްގ ދޮށ  މަސްފެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނގ   ؛މިއީ އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ފަށާނީ

މެން  އަޅ ަގނޑ ،  ރަނަގޅ  ައެގއް ެއބަ ލިބ ކަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނގ    އެއަށް  ހަދައިެގން މަސް ޕްރޮސެސްކޮށްެގން

ަގއި ހ ންނަ ވަކި  ބާޒާރ  ދ ނިޔ ެގ  ންކޮކަށް މަސްިވއްކައިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެ އަެގއް ނ ލިބ ކަން.  ހަމައެކަނި ބެ

. އެހެންވީމާ، ދ ކަންޮގތ ަގއި ވިްއކަިއެގނެއް ނ ހޯެގ  ހަމައެކަނި ރޯ މެޓީރިއަލްއަެގއް މި ހ ންނަނީ. އެ އަަގށް އަޅ ަގނޑ މެން  

ން އެބަ ޖެހ  ޕްރޮސެސްކޮށްެގން އެއަށް ރަނަގޅ  ައެގއް ހޯދ ތޯ ބަލަން. ަވރަށް ކ ޑަކ ޑަ މަސަްއކަތަކ ން  މަސް އަޅ ަގނޑ މެ

މި ކަންތައް ކ ރެވެން އެބަ ޮއތް. އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ ޚަރަދަކ ން ގ ދޮށ  މަސްފެކްޓަރީ ހ ޅ ވެން އެބަ އޮތް.  

ފެކްޓަރީ ހ ޅ ވ މަށް އެދިފައި އެބަ ތިބި. އެކަަމކ  އެ ކަންތައް ނ ކ ރެިވެގން  މިއަދ  ވެސް ރާއްޖ ެގ ބަެއއް ރަށްރަށ ަގއި މަސް
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މި އ ޅެނީ  ދ ންމި  ލައިސަންކަމަށް  ކ ރ މަށްނ ދޫ  ސްޖެހ   ކަންތައްތަްއ  މި  އެހެންވީމާ،  ކޮށަ   ކ ރެިވެގން.    އި، މަގ ތައް 

އ ރ ންނ     !ވަނީ. މި ކަމަށް މަގ ފަހިކޮށްދ ށ އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ން މި ކަންތައްތައް ކޮށްދ ށ  އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަ

ައގ  އެބަ ދ    އިދ ނިޔ ގަ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަހ ެގ ހަމައަގ  ލިބ ނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގ   ތެލ ެގ 

ަގނޑ މެން  ނ ވަތަ އެއަށް އަޅ    ކޮށްކޮމްޕެއަރ   މަ ތެލ ެގ ައގ  ވެސް ބޮޑ ކ ރަން އެބަ ޖެހ . އެހެންވީމާ، އެއާމައްޗަށް. ދިޔައި

ހ ށަހަޅާ   އަޅ ަގނޑ މެން  ހޯދައިދިނ މަށް  ެއއްޗެްއ  އިތ ރ   މަސްވެރިންނަށް  ހޯދަން،  ެއއްޗެއް  ކޮން  އިތ ރ   ކަންތައްތައް 

އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ    ؟ެއ ކަންތައް ކ ރެވ ނެ މަެގއް ސަރ ކާރ ން ކޮށްދ ނީ  ،ކަންތައްތަކަށް މަގ ފަހިކޮށްދީ  އެ އިރަކ ންތޯއ   

ދ ން. އިހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ސަރ ކާރ ން އެބަ ޖެހ  ވިސްނާފައި މިއަށް ޮގތްތަކެއް ހަމަޖައްސަމި ދަންނަވަނީ. އެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ން ޝ ކ ރިއްޔާ   އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  އެދިވަޑަިއެގންފައިވާ  އަިއ  ހ ށަހެޅ މެއް  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި 

ކ ރިއަށް  އިދަްއކަވަ ފ ޅ ވާހަކަ ވާހަކަފ ޅ ނިމެންދެން  ހަމަވީއިރ   ަވގ ތ   އެހެންނަމަވެސް،  ދަްއކަވަން  ެގންދަން. 

ނެތް. އެހެންވީމާ، މި   ކ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވަޑައިެގން އިތ ރަކަށް ދެން މި ތަނ ަގއި ތަޅ މަ ފަިއވާއެދިަވޑަިއަގންނަވާ

ހ ށަހެޅ މަށް ވޯޓ  ަގޑީަގއި ވޯޓަށް އެހ ނެ ވާހަކަ   އައި  ގައިތެރ    ެގހިސާބ ން މި މައްސަލައިެގ ބަހ ސް ނިމ ނީ. ބަހ ސް

 ދަންނަވަން. 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި  ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ   ،ތިދާއީ ބަހ ސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ންއިބ   ،އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މަސައްކަތް މި ފަށަނީ

މާރިޗ     15ނީ  ކ ންފ ނީެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިއްވާފައިވާ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ންމެ

ދެއްވ މަށް  ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވައި  18ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022  ،ަގއި ބ ްއވ ނ   2022

 . ބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ  

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ ބަރ  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ ން މެދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ
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ފާއިތ ވެ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  އިކޮނޮމިކް  އަހަރ   26ދިޔަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ންނެވި  އިރެއްަގއި  އެ  ތެރ ަގއި  ދ ވަހ ެގ 

ހިންގ މަށް ނިމ މެއް ެގނައ މަށް  ހ ންނަ ޮގތަކަށް ކ ންފ ނިތައް ހިންިގ  ރިތެރ ަގއި ބ ނ ން ޮގތަކަށް ލާހޫމިނިސްޓަރ ެގ މ ށ 

ހިންަގ ކ ންފ ނިތައް  އެްއޮގތަށް  ޒަމާނާ  ޓަކައި    އިޓަކައި  ކަމަށް  ފޮނ ވި  ބިލެއް  މަޖިލީހަށް  މިއަދ  މި  އޮޕަރ ޓ ކ ރ މަށް 

ލިބ ނ  ކަމަށް ޓަކައި ޕީ.ޖީ    ،ސަރ ކާރަށް ނިހާޔަތަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އަދި އެާއއެކ  މި ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑަށް 

ރައީސް ؛ ށްްގރޫޕަ ިއްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  ނ ހަނ  ޝ ކ ރ   ވެސް  ްގރޫޕަށް  ޕީ.ޖީ  ޓަކައި  ކަމަށް  ބިލ   ؛ދެްއވި  މި 

އިޤ ތިޞާދީ އަދި   ،މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބ ނ މަކީ  ،ބ ނ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައި ިމ ވަނީ  ހ ށަހެޅ މ ެގ މައިަގނޑ 

އިޤ ތިޞާދީ   ،އްދ ންތެރިކަމ ެގ ބ ނ ންތަކަށް ރައ ސ ލްމާލ  އިންވެސްޓ ކޮށްއިޖ ތިމާޢީ ނަފާ ހޯދ މަށް ޓަކައި އިޤ ތިޞާދީ އ ފެ

ރިސްކ  ވިޔަފާރީެގ  ފ ރ ޞަތ ތަކެްއ   ެގޤައ މ    ،ނަަގއިއަދި  ފަހި  ހަރަކާތްތެރިވ މަށް  ވިޔަފާރިތައް  އިޤ ތިޞާދ ަގިއ 

ކ ންފ ނި  ،ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި ކ ންފ ނި އި،އްެގ ޮގތ ަގއި ކ ންފ ނި އ ފައްދަޞެޚްޝަދިނ މ ެގ ބ ނ މ ަގއި ވިޔަފާރި ހޯދައި

ހަމަތަކާއި  ،ހިންގ މާއި ޢަމަލ ކ ރެވ ނެ އ ސޫލ ތަކާއި  ،ކ ންފ ނި އ ވާލ މ ެގ  ކ ންފ ނި   ،ތްތަކާއިއިޖ ރާ  ،އެ ކަންކަމ ަގއި 

ޝަރ ތ ތައް ކަނޑައެޅ މަށް ހ ށަހެޅ  ބިލެއް. މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ގެ    އިލްތިޒާމ ތަކާއި  ،ހިންގ މ ަގއި ޑިރެކްޓަރ ންެގ ބާރ ތަކާއި

ކީ ޒަމާނާ (އަ ދިވެހިރާއްޖ ެގ ކ ންފ ންޏާ ބެހ  ާގނޫނ )  96/10މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ބ ނ މަކީވަނަ  ދެ

ވާމީ ކ ންފ ންޏާ ގ  ބައިނަލްއަ  ،ިވޔަފާރި މ ޢާމަލާތްތަކަށް އައިސްފަިއވާ ބަދަލ ތަކާއި  ،ލ  ާގނޫނެއް ކަމ ަގއި ނ ވާތީދަބައް

ން ކ ންފ ނިތައް ރެގިއ ލ ޓ ކ ރ ާމިއ  ޅިެގން ޒަމާނާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގ މަތީބެހ  އޮނިަގނޑަށް ައއިސްފަިއވާ ބަދަލ ތަކާ ގ 

މި ބިލަކީ  ؛ 184މި ބިލ ަގއި   ؛ދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިންގ މާ ގ ޅ  އ ސޫލ ތަްއ ކަނޑައެޅ ން މި ބިލ ަގިއ ހިމެނިެގން

ަވގ ތ  ތަންދ  ޮގތ ން މި ބިލަށް  ލެއް.  މާއްދާެގ މައްޗަށް އެކ ލެިވެގންވާ ބި  248ބާބ ،    16ސަފ ޙާެގ ަމއްޗަށް    184

އެްއކޮށް ނ ދެވ ނަސް މި ބިލ ަގއި ހ ރި މ ހިންމ  ނ ކ ތާތަކަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ފާހަަގކޮށްލާނަން. މި ބިލ ެގ  

  ، ވާލ މ ެގ ހަމަތަކާއިމިއީ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ކ ންފ ނި އ ފެއްދ ާމއި، ރަޖިސްޓަރީކ ރ ާމއި، ހިންގ މާއި އ    ،ތަޢާރަފަށް ބަލާއިރ 

. ނ ތްތައް ބަޔާންކ ރ މ ެގ ާގނޫނޫން ވެސް އ ސޫލ ތަކާއި އިޖ ރާކ ންފ ނިތަކާ ބެހ  ޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ޢަމަލ ކ ރެވ ނެ އެ

 ، ފ ރަތަމަ މަގ ސަދަށް ބަލާއިރ   ،މި ާގނޫނ ެގ މަގ ސަދ ތަކަށް ބަލާއިރ މި ާގނޫނަށް ކިޔާނީ "ކ ންފ ނެީގ ާގނޫނ "ެއވެ.  

ރައ ސ ލްމާލ  އިޤ  ބ ނ ންތަކަށް  އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ެގ  ިއޤ ތިޞާދީ  ޓަކައި  ހޯދ މަށް  ނަފާ  އިޖ ތިމާޢީ  އަދި  ތިޞާދީ 

ިވޔަފާރިތައް ހަރަކާތްތެރިވ މަށް    ގައިޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ    ، ނަަގއި އިޤ ތިޞާދީ އަދި ވިޔަފާރީެގ ރިސްކ   ،އިންވެސްޓ ކޮށް

ބ ނ މ ގައިޞަފ ރ ފަހި   ހޯދައިދިނ މ ެގ  ޝަ  ތ ތަކެއް  އ ފައްދަޚްޞެވިޔަފާރި  ކ ންފ ނި  ޮގތ ަގއި  ކ ންފ ނި   އިއްެގ 

އެ ކަންކަމ ަގއި ޢަމަލ ކ ރެވ ނެ އ ސޫލ ތަކާިއ    ،ލ މ ެގ ހަމަތަކާއިކ ންފ ނި އ ވާ  ،ކ ންފ ނި ހިންގ މާއި  ،ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި

އ ވާލ މ ަގިއ އާންމ     ހިންގ މާއި  ،ކ ންފ ނި ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި  ،ވަނަ މަގ ސަދެްއެގ ޮގތ ަގއި  2ތްތައް ކަނޑަެއޅ ން.  އިޖ ރާ

ޮގތ ަގއި   3ކަނޑައެޅ ން.    އް އިންތިޒާމ ތަފަސ ހަ އަދި ފަހ  ފ ރ ޞަތ ތަކާއި   ކ ންފ ނީެގ ާގނޫނީ    ،ވަނަ މަގ ސަދެްއެގ 
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ޑިރެކްޓަރ ންނާއި   ، ކ ންފ ންޏާއި   ،ހައިސިއްޔަތާއި ކަނޑައެޅ ާމއި  ކ ންފ ނީެގ  ގ ޅ ން  އޮންނަ  ދެމެދ     ،މެންބަރ ންނާ 

ޝަރ ތ ތަްއ    އިލްތިޒާމ ތައްފ ނި ހިންގ މ ަގއި ޑިރެކްޓަރ ންެގ ބާރ ތަކާއި ހިމާޔަތްކ ރ މާ އެކ  ކ ން މެންބަރ ންެގ ހައްގ ތައް

ޢާމަލާތ ތަކަށް  އިޤ ތިޞާދ ަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ިވޔަފާރިތަކ ން ކ ރާ އެކިއެކި މ   ،ވަނަ ަމގ ސަދެއްެގ ޮގތ ަގއި   4ކަނޑައެޅ ން.  

ބ ނ މ ގައި ކަށަަވރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ޔަީގންކަން  އެކ ލަވަހާމަކަމާއި  ދަފ ތަރ   ކ ންފ ނިތަކ ެގ    ، ޓ މާއިއްބެލެހެ  ،ލ މާއި އި 

  ކަށްމި ކ ންފ ނީެގ ބިލ ަގިއ ހިމެނ  މައިަގނޑ  ބައިތަ  ؛އާންމ ކ ރ މާ ބެހ  އ ސޫލ ތައް ކަނޑައެޅ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި    ،ބަލާއިރ  ބިލ ަގއި  ކ ންފ ން  4މި  ބަ  ޏެއްބާވަތެއްެގ  ކަމަށް  އެއ ފެއްދިދާނެ  ޮގތ ން  ޔާންކޮށްފަިއވ . 

އެކ     ކ ންފ ނި، ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނި އަދި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކ ންފ ނި އ ފެއްދ މަށް މި ބިލާ  ޕްރައިވެޓ  ކ ންފ ނި، ޕަބްލިކ 

ލޯކަލް ޮއތޯރިޓީ ކ ންފ ނި އ ފައްދަން   ،ތެރެއިން އެންމެ ފާހަަގކޮށްލެވ  ެއއް ކަމަކީދާނެ. އަދި މީެގފ ރ ޞަތ  ފަހިވެެގން

ނަންބަރ   ފަސ ހަ    ފަހި ާގނޫނ   ހިމެނިފައިވ ން.  ބިލ ަގއި  މި  ދާއިރާތައް  )  7/ 2010ޮގތްތަކެއް  އިދާރީ  ދިެވހިރާއްޖ ެގ 

ކ ރ މާިއ، ކ ރެވ ނ  ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކ ންފ ނިތައް ރަޖިސްޓަރީެގ ދަށ ން ތަޢާރަފ  (ލާމަޒ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ 

ފ ނީެގ މައްޗަށް ހިނާގ ނ ފޫޒ ތައް މި ބިލ ަގއި ވަނީ ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް  މަލ ކ ރަންވީ ޮގތާއި، އެފަދަ ކ ންޢަހިންގ މ ަގއި  

ީމެގބަޔާންކ ރެވިފަ ފޮރިން.  ކ ންފ ންޏެްއ   އިތ ރ ން  އެފަދަ  ކޮބައިކަމާިއ،  ކ ންފ ންޏަކީ  އިންެވސްޓ މަންޓ  

މި ބިލ ެގ އިތ ރ  ބައިތަކަށް ނެ.  މަލ ކ ރަންވީ އިޖ ރާތްތައް ވެސް ިމ ބިލ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާޢަކ ރ މ ަގއި  ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓަރީއިބަލަ ކ ންފ ނިތައް  ބިލ ެގ  މި  ލާޒިމ ކޮށްލާއިރ   ބާވަތްތަްއ ރަޖިސްޓަރީ  ،ކ ރ ން  ކ ންފ ނީެގ  ކ ރ މ ަގާއއި 

 ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހ  އިޖ ރާތްތައް ެވސް  ،ލ ކ ރަން އެދ ނަމަޠިރަޖިސްޓަރީ ބާ  ،މަލ ކ ރަންީވ އިޖ ރާތްތަކާއި ޢަ  ގައިކ ރ މ ބަދަލ 

ރީ ކ ންފ ނި  ބ ރ ެގ  އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި  ހިމެނިފަިއވ .  ބިލ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖ ަގއި މި  މެނ ވީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން 

މަނާކޮށް ރީ  ،ހަރަކާތްތެރިވ ން  ކ ންފ ނި  ބަދަލ ކ ރ މަށް ރަޖިސްޓަރީބ ރ ެގ  ބާވަތްތައް  ކ ންފ ނީެގ  އަދި  ކ ރ މަށް 

އި ފ ރިހަމަކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވ . މި ބިލ ަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ކ ންފ ންޏަށް ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހ  އިޖ ރާތްތައް މި ބިލ ަގ

ކ ރ މ ެގ ފ ރިހަމަ ހައިސިއްޔަތާއި،  ދިވެހިރާއްޖެާއއި، ދިވެހިރާއްޖެިއން ބ ރ ަގއި ިވޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގ މާއި، މ ޢާމަލާތް

މީގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވ .  ލިބިެގންވާކަން  ބާރ   ފޯރ ވާކަން  އިތ ރ ާގނޫނީ  ބާރ   ޮގތ ަގއި  ނަހަމަ  ހިންގ މ ަގއި  ކ ންފ ނި  ން 

އެކ  ކ ންފ ނީެގ ކޯޕަރ ޓް ވެއިލް ނެގ ނެ ހާލަތްތައް ެވސް މި ބިލ ަގިއ ހިމެނިފައިވ .    ކ ރ މާކަނޑައެޅ ނެ ހާލަތްތައް ބަޔާން 

ރައީސް ހިންަގ ؛އިްއޒަތްތެރި  ނަޒަރ   ބައިތަކަށް  އިތ ރ   ބިލ ެގ  ކ ން އިމި  ކޮންމެ  އަސާސީ ލާއިރ   ވެސް  ފ ންޏެއްަގއި 

ހިންާގ ަގވާއިދ ަގިއ ހިމަނާންޖެހ  މަޢ ލޫމާތާއި،   ކަމާއި، އަސާސީ ަގާވއިދާއިަގާވއިދަކާއި، ހިންާގ ަގާވއިދެްއ އޮންނަންވާނެ

ނީަގިއ ބަދަލ ެގނެވ ނެ ހާލަތްތައް މި ބިލ ަގއި ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވ . އަދި މި ބިލ ަގއި ކ ންފ  ށްކ ންފ ނީެގ ދ ސްތޫރަ

  ޖަލްސާޞައް ޚާތަކާއި ބާރ ތަކާއި، ާގނޫނާިއ، ާގނޫނީ ޒިންމާތަކާއި މެންބަރ ންެގ އާންމ  ޖަލްސާއާއި  ގ އްހަމެންބަރ ންެގ  

ާގނޫނީ   ލިއްޔަތ ތަކާއިއޫޑިރެކްޓަރ ންެގ އާންމ  ބާރ ތަކާިއ، މަސް  ،މަލ ކ ރަންވީ ޮގތް ބަޔާންކ ރ މ ެގ އިތ ރ ންޢަ  ގައިބ އްވ މ  
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ކޮން ޑިރެކްޓަރ ން ޒިންމާތަކާއި،  ޝަރ ތ ތަކާއި،  ޑިރެކްޓަރ ންެގ  ލާޒިމ ކޮށް  ތިބ ން  ޑިރެކްޓަރ ން  ކ ންފ ންޏެއްަގއި  މެ 

ވަކިކ އަްއޔަން އަދި  އަމަލ ކ ރަންވީ ރ މ ަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވ .  އި  ކ ރ މ ަގއި  ބިލ ަގއި  މި  ެވސް  އިްއޒަތްތެރި ޖ ރާތްތައް 

މ ޢާމަލާތްތައް އިތ ރަށް ތަފ ސީލ  ދެވިފަިއވާނެ.    ރވެންޗައްސާ އަދި ޑިހި  ،ިމ ބިލ ަގއި ކ ންފ ނީެގ ރައ ސ ލްމާލ  ؛ރައީސް

ކ ންފ ނީެގ ހިންާގ ަގާވއިދ ަގއި ހިއްސާެގ    ،އެޮގތ ން ެއކެްއެގ ކިބައިން ައނެކަކަށް ހިއްސާ ބަދަލ ކ ރެވ ނެ އ ސޫލ ތަކާއި

ކ ރަންވާނެ ކަމަށް މި ބިލ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވ .  ޖ ރާތ ތައް ބަޔާންއިތައް ބަދަލ ކ ރާނެ  ގ އްހަިގންތިތަކާިއ، އެ ިގންތިތަކ ެގ  

ވ ރެ އިތ ރަށް ރައ ސ ލްމާލ    ، ކ ންފ ންޏަކަށް ބ ނ ންވާ މިންވަރަށްއަދި ކ ންފ ނީެގ ރައ ސ ލްމާލ  އިތ ރ ކ ރ ން ހ އްދަކޮށް

ކ ރ މަށް    ،ނަމަ  ހ ރެއްޖެ ރަހ ނ ކޮށްފަ  މަލ ކ ރަންވީޢަމަދ   އިތ ރަށް  ބަޔާންކ ރ މ ެގ  ބިލ ަގއި  މި  ހިއްސާ ޮގތް  އިވާ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ެއ ހިއްސާތަކ ެގ ދަފ ތަރެއް ބެލެހެއްޓ ން ކ ންފ ނިތަކ ެގ މަްއޗަށް ލާޒިމ ކޮށް، ސިްގނިފިކެންޓް ބެނިފިޝަލް  

އެ ކ ންފ ނީެގ މާލީ ހިސާބ  ބެލެހެއްޓ މ ގެ   ،ކ ރ މަށް ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހ  އިޖ ރާތްތަކާއި އޯނަރ ކ ންފ ނީަގއި ރަޖިސްޓަރީ

ހިމަނާފައިާވ ކ ންފ ންޏާގ ޅ  އެހެނިހެން މި ބިލ ަގއި   ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ބިލ ަގއި ބަޔާންކ ރެވިފަިއވ .  އ ސޫލ ތައް މި

ބަލަ މިއިއ ސޫލ ތަކަށް  އ ވަ  އިބިލ ަގ  ލާއިރ   ބަޔާންކޮށްފައިވ .    3ލެވ ނެ  އި ކ ންފ ނިން  ދަރަނިތަްއ  ޮގތެއް  ކ ންފ ނީެގ 

ައއްޔަން  ޓަކައި  އ ވާލ މަށް  ކ ންފ ނި  އަދި  ބަޔާންކޮށް  ތަރ ތީބ   ލިކިއ ޑ ޓެ އަދާކ ރަންޖެހ   ޝަރ ތ ތަކާއި،    ޑްކ ރެވ  

މީގެ އޫމަސް ބަޔާންކޮށްފައިވ .  ފ ރިހަމައަށް  ބިލ ަގއި  މި  ވެސް  ރެސްޓްރ ޝަނަލިއްޔަތ   އެޑްމިނިސްޓ ޓިވް  ކަށް  އިތ ރ ން 

 ދ  ކ ންފ ނިތަކާއަށް  މ ެގ ހ އްދަ ޔ މިނިސްޓްރ ޝަނަކަށް ދިއެދެވ ނެ ފަރާތްތަކާއި، އެފަދައިން ެއޑް  ، ތަކާއިދެވ ނެ ހާލަތް

  ރާ ކ ރެވ  ރަޖިސްޓްބިލ ަގއި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އައްޔަން   މަލ ކ ރާނެ ޮގތް މި ބިލ ަގއި ފ ރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވ . މިޢަ  މެދ 

ލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަށް އޫެގ މަސްރަޖިސްޓްރާ  ،ޔަތ ތައް ބަޔާންކ ރ މ ެގ އިތ ރ ންލިއް އޫމަސް  އޮފް ކޮމްޕެނީސްެގ ޝަރ ތ ތަކާއި

ވެބްސައިޓެއް ެގޒެޓ ެގ ނަމ ަގިއ  ެގ  ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ރަޖިސްޓްރާ ޢ  ކ ރަންޖެހ  އިޢ ލާންތަކާއި، ނޯޓިސްތަްއ ޝާއިޓަކައި އާންމ 

ާގއިމ  ،  އި ކ ށްތަކާއި، ކ ންފ ނީެގ މެނ ޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ކ ންފ ނިން ކ ރާކ ރ ަމށް ބަޔާންކޮށްފަިއވ .  ނ ވަތަ ޕޯޓަލްެއއް 

މި   ،އެހެނިހެން ފަރާތްތަކ ން ކ ރާ ކ ށްތަކާއި، އެ ކ ށްކ ށ ެގ އަދަބ  ކަނޑައެޅ މ ެގ އިތ ރ ން  ން،ޑިރެކްޓަރ   ކ ންފ ނީެގ

ކ ރެވ ނެ  ޤޫބާތ ެގ ދަށ ން ދަރަޖަޢ ނޫނ ލްޤާ ކ ށްތައް ދިވެހިރާއްޖ ެގ  އީބިލ ަގއި މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޖިނާ

ެގ ( ބެހ  ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖ ެގ ކ ންފ ންޏާ)  10/ 96ާގނޫނ  ނަންބަރ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކ ރެވިފަިއވ .  ޮގތް ެވސް ބަޔާން

ނ ޖެހ . ކ ރާކަށްބެހ  މި އާ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އަލ ން ރަޖިސްޓަރީ  ކޮށްފައިވާ ކ ންފ ނިތައް ކ ންފ ންޏާދަށ ން ރަޖިސްޓަރީ

ދ ވަހ ެގ  އަހަރ   އެއްން ފެށިެގން  ޚ މަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޢަލީ މ އްދަތެއްެގ ޮގތ ަގއި މި ާގނޫނަށް  ާގއިންތިމި ބިލ ެގ    ،ނަމަވެސް

ޒާެމއް ތިކޮށްފަިއވާ ކ ންފ ނިތަކ ން އެއްވެސް އާ އިލްޖިސްޓަރީއެ މ އްދަތ ެގ ތެރ ަގއި ރަ  އި ތެރ ެގ މ އްދަތެއް ކަނޑައަޅަ 

އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ވީހާވެސް   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ށްފައިވާނެ.  ކޮޒިމ ލާ  ފ ރިހަމަކޮށް ނިންމ ން  ،ނަމަ  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހ 

ކ ރެވިފަިއވާ ިމ  މާއްދާެގ މަްއޗަށް ތަރ ތީބ   248ބާބ ،    16  ، ޖ މ ލަިގނަ މެންބަރ ން މި ބިލ ެގ ބަހ ސްަގއި ބަިއވެރިވެ
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އިތ ރ ން މި ބިލ ެގ ކޮމިޓީ  ެގއަދި އ  ބަހ ސްެގ މަރ ޙަލާަގިއ ފާހަަގކޮށްދެްއވ މަށް.    ،ނަމަ  ބިލަށް އ ނިއިތ ރ  ެގންނަންޖެހ 

ޚިޔާލާއި ފަރާތްތަކ ެގ  ިގނަ  ވީހާވެސް  ގ ޅ ންހ ރި  ބިލާ  މި  ހޯދަ  މަރ ޙަލާަގއި  ބިލ ެގ    ިއ،މަޝްވަރާ  ަމގ ސަދ ތަްއ  މި 

ބައްޓަންސިލ ހާ މަސައްކަތްތައް  މަަގށް  ާގނޫނަކަށްޔ ދިެވެގންކ ރެވ ނެ  ބިލ   މި  އަދި  މ ހިންމ .  އިންތިހާއަށް    ވެ  ން 

މަކީ  ޔ ދިދިވެހިރާއްޖ ެގ ހަރަކާތްތެރިވާ ކ ންފ ނިތަކަށް މި މަސައްކަތ ެގ ސަބަބ ން ފަސ ހަ އަދި ޒަމާނީ ހަމައަށް އެޅިެގން

ބޮޑ  އެއް ބ ނ ންކަން އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ފާހަަގކޮށްލަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް   ހ ށަހެޅ މ ެގ އެންމެ  ސަރ ކާރ ން މި ބިލ 

 ޔާ.  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި ބިލަށް  ވާހަކަފ ޅ   މި  ފ ރ ޞަތަށް  ވަގ ތ   އިންނެވިއްޔާ  މެންބަރަކ   އިްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ދައްކަވަން 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ.  ދެްއވ ން އެދެން.އެދިަވޑަިއެގން

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހަނިމާދޫ 

 ބެހ  ބިލ  ވަރަށް ފ ރިހަމަ. ހ ރިހާ ވައްތަރެއްެގ ކ ންފ ންޏެއް ވެސް މި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ންފ ނިތަކާ

  ، އް ހ ރެެގނެއް ނޫންމިހާރ  ހ ރި ާގނޫނ ަގއި ވެސް މަްއސަލަތަކެ  ،ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން  ަގއި އެބަބިލ 

ފަންތީގެ    ނަށް ވެސް ަގބޫލ ކ ރެވ . ކ ދި އަދި މެދ ންހ ރިކަން ހަމަ އެންމެ  ކ ރ މަށް ދަތިތަކެއް މި ޤައ މ ަގއި އެބަވިޔަފާރި

ފ ރިހަމައަށް ރާއްޖ ަގއި ހިނަގންޖެހ  ވިޔަފާރިތަކެްއ.   ލަތ ެގ އާްމދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި ަވރަށްއ ވިޔަފާރިތަކަކީ، ދަ 

ތަހައްމަލ ނަމަވެސް،  އެހެން ދަތިތަކެއް  ބޮޑެތި  ހިންގ މ ަގއި  ވިޔަފާރިތައް  އެހެން މި  ކ ރަމ ން  އެ  ރާއްޖެއަކީ  ެގންދަނީ. 

ވާނެ. ނ ކ ރަން އ ނދަޫގ ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރ ަގއި ރާއްޖެ ވެސް ހިމެނެނީ. މިހެން މިކަން ވެެގންވިޔަފާރި  ،ނަމަ  ޮގތަކަށް ބ ނާ

ވާންޖެހ ނެ. ފަސ ހައިން ކަންކަން ކ ރެވ ނެ އ ސޫލ ތަކެއް ެއކަށައެޅެން  މ އ މ ަގއި ާގއިމިނިވަން ވިޔަފާރީެގ ސިނާޢަތެްއ މި ޤަ

 ކ ރަން ިމ ބިލ  ވ ޖޫދަށް އައ މ ން މި ދާނީ. އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ދ  ބާރަށް ކ ރިއަށްޤ ތިޞާއ ރ ން ޤައ މ ެގ އި ޖެހ .    އެބަ

މ ތަކ ަގއި ޚިދ މަތްދ ން ތިއްބަވާ ޤާދައ ލަތ ެގ މަ  ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހ ނެކަންކަން ވެެގންދާނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް  

 އެ ޚިދ މަތަށް ޓަކައި އެ ބ ފ ޅ ންނަށް މ ސާރަދެމ ން ެގންދާ ބ ފ ޅ ން.  ބ ފ ޅ ންނަކީ ރައްޔިތ ންެގ ފަިއސާ ޚަރަދ ކޮށްެގން

ހަފ   ،އެހެންނަމަވެސް ކަމެއް  ކ ރަންވާ  އެ  ޮގސް  އޮފީހަކަށް  ދެސަރ ކާރ ެގ  ހަފ ތާއެްއ،  ނިމ    ތަނެއް   ތާއިން 

ތިބ  ސަރ ކާރ  ކޮންމެ އޮފީހެްއގައި.    ހަތަރ  ސަތ ކަ މ ަވއްޒަފ ން އެބަތިންއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

ކަންވަނީ   ހިނަގމ ންދާދ ވަހ ން.    ދިހަބާރައެހެންނަމަވެސް،  މިކަން  މިއަދ   މާދަން   މިއީ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތް 

ތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނ    ، މާދަން އަންނާށ  އަބަދ ވެސް ބ ނަމ ން މި ެގންދަނީ. މި މާދަމާއެއް އަންނައަންނާށ 
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ރައީސް.   އެބައިްއޒަތްތެރި  ބަދަލ ވާން  ޚިދ މަތް  ިވސްނ ން  ރައްޔިތ ންނަށް  ދައ ލަތ ަގިއ  ޖެހ .  ނިޔަތ ަގއި  ދިނ މ ެގ 

ކަންކަން އަިއސްެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ހ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިޖެ  ކ ރ މ ެގ ވިސްނ ން އަންނަން އެބަމަސައްކަތް

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިތަންމެ ާގނޫނ ތަކެއް ހެދި ކަމ ަގިއ    ،ފަސ ހައިން ކ ރެވިެގންދާނީ. އެހެންނޫނިްއޔާ  ،ކަންކަން އަވަހަށް

މި ނ އެއް  ވިޔަސް،  ހަމަޖެހިެގން  ވިޔަފާރިކަންކަމެއް  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ލޯނ ކ ދާނެ  ޓަކައި   އަދި  ނެގ މަކީރ ަމށް 

ނަާގ ލޯނަކީ އިންޓްރެސްޓެޑް ބޮޑ  ލޯނ ތަކެއް. އެ ލޯނ ތައް  ވ ރެ އ ނދަޫގ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ކ ރ މަށްވިޔަފާރި

ފައި ިއއްޒަތްތެރި  ނަާގ ފަރާތްތަކަށް ނޯވ  ދިމާވެދެއްކ ނެ ޮގތެއް އިތ ރަށް ވިޔަފާރި ހަލާކ ވ ން ނޫން ޮގތެއް ވިޔަފާރިއަށް ލޯނ 

އ ނދަޫގ ކަންތައްތައް. ހަމަެއާއއެކ  ވިޔަފާރިއަށް ބ ނ ންކ ރާ  ހ ރި ހަމަ ދަތި  ކ ރ މަށްއެހެންވީމާ، ިމއީ ިވޔަފާރިރައީސް.  

ތިލަފ ށި ކަންކަަމކީ ެވސް ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ރަްއޔިތ ންނަށް ފަސ ހައިން ހޯދައިދ ންޖެހ ނެ ކަންކަން.    ބިންތަކާއި، މި

ޮގތް   އެ ބިންތައް ރަްއޔިތ ންނަށް ފަސ ހައިން ވިޔަފާރި އ ސޫލ ން ބ ނ ންކ ރަން ލިބ ނެ  އި،ތަނ ން ބިން ހިއްކަކަހަލަ ތަން

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ހޯދައިދ ންޖެހ ނެ  މިދައ ލަތ ން  ާގއިމ ވެ  ފަސ ހަތަކެްއ    ދައ ލަތެއް  ރައްޔިތ ންނަށް  އޮންނަނީ 

އެހެންކަމ ންކ ރ ގާއިމ  ޓަކައި.  ފަ  ،މަށް  މިމިހާރަށްވ ރެ  ސަރ ކާރ   ސ ހައިން  އ ސޫލ ތަކެއް  ތެރެއިން    ެގކަންކަންވާނެ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބިލ  ފާސްކ ރެވިދާނެ. މި ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ.  ޖެހ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    އެކަށަެއޅިެގން އަންނަން އެބަ

  ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން އެބަ   ރަްއޔިތ ން ބ ނ ންވާ ވަރ ެގ ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް އަންނަމ ންދާ  ،އެހެންނަމަވެސް

އ ރ ން  ދ  އަޑ އަހަންވީ.  ެއ ވާހަކަ ރައްޔިތ ން އެ ދައްކަނީ. އެ އަޑ  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަޖެހ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

ރާއްޖެއަކީ ކަންކަން ފަސ ހަ ޤައ މަކަށް ވާންޖެހ ނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނ ންވާ ކަންކަން ކ ރެވިެގންދާނެ.  

ކ ޑަ.   އެހާ  އާބާދީ  ރާއްޖ ެގ  ނ ފެނ .  އަޅ ަގނޑަކަށް  ސަބަބ ތަކެއް  އ ނދަޫގވާންޖެހ   ކަންކަން  ސަރ ކާރ   ރާއްޖެއަށް 

ަގޑިއިރ ެގ ތެރ ަގއި ރައްޔިތަކ     48ސާތަކ ެގ މ ަވއްޒަފ ން އެހާ ިގނަ. މިހެން މިކަން އޮތްއިރ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް  މ އައްސަ

ަގބޫލ ކ ރެވ ނެ   މާ ެއ އޮފީހަކ ން ެއކަން ހަމަނ ޖެހެންޖެހ  އ ސޫލެއް އެކަށައެޅިފައި ޮއތ މަކީ އެީއކީއިބ ނ ންވާ ކަމެްއަގިއ ދިޔަ

ހަމަ އަދިވެސް ސަރ ކާރ ެގ    ، ކަންކަން ފަސ ހައިން ވާންޖެހ ނެ. އެހެންނަމަވެސް   ީއސް. އެ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަ

ތަން މި   ދެމިެގންދާކަންކަން ހަމަ މިކަހަލަ ޮގތަކަށް ދިގ   ކ ންފ ނިތަކ ން ވެސް، ދައ ލަތ ެގ އޮފީސްތަކ ން ވެސް ހަމަ މި

ދ  ވެސް  ޤ ތިޞާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޤައ މ ެގ އިކަންކަން ރަނަގޅ ވެެގން ނޫނިއްޔާ    ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ކަންތައްތަކެ ހ ރި  ކ ރަން  އިތ ރަށް  ޤައ މ ަގއި  މި  ނ ކ ރެވ ނެ.  ހ ރިހާ   އްރަނަގޅެއް  ނ ކ ރެވ ނެ.  ރަނަގޅަކަށް  ވެސް 

ވާންޖެހ ނެ.   މ ގައިކ ރެވިފައިވާ ޒިންމާ އެންމެ ފ ރިހަމައަށް އަދާކ ރާ ފަރާތްތައް ކަހަވާލ   ފަރާތްތަކާ  ފަރާތްތަކަކީ ވެސް އެ

ނޫން އެހެން މަންޒަރެްއ  އެމި ޤައ މ ަގއި ކޮންމެ ސަރ ކާރެއް އޮތަސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ މަންޒަރ .  

. ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްދ ން ތިބ  މީހ ން ކަމ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނ . އެހެންވީމާ، މި މަންޒަރ  ބަދަލ ވާންޖެހ 
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ތިބ  މީހ ން. މާދަމާ އަންނާށ  ކިޔާފައި ފޮނ ވާލ ން އެީއކީ ބަލަިއަގނެވ ނެ ކަެމއް   އި ދައ ލަތ ެގ އޮފީސްތަކ ގަ ދެކެންޖެހ ނެ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.  ަވރަށް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާފަންނ  މެދ  

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ބަޔާންކޮށްފައި   ސަރ ކާރ ން މި ބިލ  ހ ށަހަޅާ ސަބަބެއް ކަމަށް ؛ކ ންފ ންޏާ ބެހ  ބިލ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކަމ ެގ ބ ނ ންތަކަށް ރައ ސ ލްމާލ ން  ދީ އ ފެއްދ ންތެރިޤ ތިޞާއި  ،ޖ ތިމާޢީ ނަފާ ހޯދ މަށް ޓަކައިދީ، އިޤ ތިޞާއި  ،އޮތީ  މި

ިވޔަފާރިތައް ހަރަކާތްތެރިވ މަށް    ަގއިދ ޤ ތިޞާއެ ޤައ މ ެގ އި  ިއ،ނަަގދީ އަދި ވިޔަފާރި ރިސްކ ޤ ތިޞާްް އި،އިންވެސްޓ ކޮށ

ންނަ ބަދަލ ތައް. އަށް އައަދި މީެގ ތިރީަގއި އެބަ ހިމެނ  މި ؛ފަހި ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ހޯދައިދިނ މަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ފ ނި، ކ ންފ ނި، ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނި، ލޯކަލް ކ ން  ޕްރައިވެޓް ކ ންފ ނި، ޕަބްލިކ  ؛އޮތީ ކ ންފ ނީެގ ބާވަތްތައް   މީަގއި މި

އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ މި ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނި ކިޔާ ކ ންފ ންޏެއް މިއީ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަންޓ .  އިންވެސްޓް  ފޮރިން

ކ ންފ ންޏެއް ނޫންބާ އެއީ. ސަރ ކާރ ަގއި އ ޅ ނީ ރައްޔިތ ންެގ ކ ންފ ނިތައް ެއއީ ދެއްތޯ.    ކޮން ކ ންފ ންޏެއް ބާއ . ޕަބްލިކ 

ފޮތްތަކ ަގއި ހ ރ  ބައެއް ކަންތައްތަްއ    ނޑ މެން އެބަ ނަަގންޖެހ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓެކްސްޓ  ދެން މިސާލެއް ައޅ ަގ

ބަޔަކަށް ނ ކ ރެވ  ޮގތަށް ރައްޔިތ ން އަޅ ވެތިކ ރ މަށް ޓަކައި ހިންިގފައި ހ ންނަ ކަންކަން ހ ރ .   އެއީ އިންތިޒާމ ެވެގން އެ

ޓެކްސްޓ  ކިޔަވައިދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިސާލެއްފޮތް  އަދި  ދަންނަވާނަން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް.  އިއްޒަތްތެރި   ،ތަކ ަގިއ 

އެއަށް    ،ވަނަ ަގރ ނ ަގއި އިނިގރ ސި ޕާލިމެންޓ ން ފާސްކ ރި ބިލެއް  17  ،ވަނަ ަގރ ނ ެގ ތެރ ަގއި އިނގ ތޯ   17ރައީސް.  

އިންޑިާއއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ  ؛ޖެހެނީ މި އިންޑިއާ ސަބް ކޮންޓިނެންޓ ަގއި   ކިޔަނީ ކެލިކޯ އެކްޓ  އިނގ ތޯ. އެ ފާސްކ ރަން މި

މާރ  ޒަމާނ ަގއި  ޢ ކ ރ މަށް ޓަކައި. އެއީ އިސްތިޮގތަކަށް ކޮންޓްރޯލް  ކ ރާ ތަކެތި ވަކިމި ސަރަޙައްދ ން ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓ 

 ؛ޕޯޗްީގޒް  ،އ ރ  އޮންނަނީ އީސްޓް އިންޑިއާ ކ ންފ ނި. އ ރ  ޮއވ  ީއސްޓް ިއންޑިއާ ޯގވާ ެއއީ ؛މާރީޢ އިނގ ތޯ. އިސްތި

އަދި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ހެދިފައި  ކ ންފ ނިތަކެއް  ހ ރ   މިހެންޮގސް  ކ ންފ ންޏެއް.  ބްރިޓިޝް  އިންޑިާއެގ  އީސްޓް 

 މި ސަރަޙައްދ ން ރޯމެޓީރިއަލް މާ ،ވީ އ ެގއިތ ރ ން މި ސަރަޙައްދ ަގިއ ޑަޗް ކ ންފ ނިތައް ވެސް ހ ރި. މަގ ސަދަކަށް މި

ފ ކ ރައްވާތި! ރޯމެޓީރިއަލެްއ  މާ  ؛. ޔޫރަޕަށް ބ ރ ކ ރަން ފެށީ. އ ެގ ސަބަބ ންިގނައިން ބ ރ ކ ރަން ފެށީ ޔޫރަޕަށް އިނގ ތޯ

  ވާ  މި  ނޫން. ފޮއްޗާއި ތަކެތި އ ފައްދައިެގން އިނގ ތޯ. ފ ރާން، ފޮއްޗާއި އެހެންޮގސް ހެދ މާއި ތަކެތި ބ ރ ކ ރަން ފެށީމާ 

ފެކްޓަ  ،ޮގތަކީ ދަތިބޮޑ ެވެގންޔޫރަޕްެގ  ދަތިބޮޑ ވީ.  އ ރ ަގއި  ބ ނެފައި  ރީތަކަށް  އޮންނަނީ  މި  އެކްޓ ަގއި  ދެން    ،ކެލިކޯ 
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  ޑިޒައިންކޮށްފައި  ،މާޖަހާފައި  ،ނ ކ ރެވ ނ  ފޮްއޗެއް. އަދި ފޮތީަގއި ކ ރެހ ންތައް ކ ރަހާފައި އ ޝިޔާ ސަރަޙައްދަކ ން ބ ރެއް 

ހ ރިހާ   ،ނިތަކަށް ވެސްޔޫރަޕަށް ބ ނ މެއް ނ ކ ރެވ ނ . އެއީ ޕޯޗ ީގޒ ެގ ވެސް އަދި ިއނިގރ ސީންެގ ވެސް އަދި ޑަޗް ކ ންފ 

އ ެގ    ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އ ެގ ސަބަބެއް  ،އެންމެން އެއްޮގތަކަށް ނިންމާލީ. އެ ބިލ  ފާސްވީ އިނިގރ ސި ޕާލިމެންޓ ން

ހ އްޓި  ،ނަތީޖާއަކީ ފެކްޓްރީތައް  އިންޑިއާެގ  އ ފެދިެގންދިޔައީ.  ތަދ މަޑ ކަެމއް  ބޮޑ   ސަރަޙައްދ ަގއި  ފ ރާންވިޔާ    ،މި 

އިލާތަކެއް ބަނޑަށްޖެހ  ހިސާބަށް ދިޔައީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖ ަގިއ  ޢާހ ރިހާ    ހ ރިހާ އެންމެން އެ  ހ ންނާއި އެމީ

. ެއކަމަކ  އ ެގފަހ ން ިއނިގރ ސީންނަށް ވެސް ެއކަން ރީއެކަހަލަ ކަމެްއ އެބަ ހިނާގ އިނގ ތޯ. އ ރ  އެ ކަންތައް ކ 

ދިދަިއަގއި ެއ   އިންޑިއާެގ ؛ބ ނާ އަމިއްލަ ފ ރާމަކ ން ެއއީ މި ،އޮޅަިއެގންއި ފޮތިަގންދީ އ ނަެގ ަގއިގަ  މަހާތ މާ ،ވިސްނި

ވިޔާ  ނޫންތޯ ދިދައިަގއި ފ ރޮޅެްއހެން އިންނަ. އެއީ ފޮތިކިޔާ ިއނދ   އެއަށް ކިޔަނީ ސްޕިޑިންގ ވީލް މި ؛ޗަކްރާ  އިންނަ

ވަނަ   17ޔެެގން އެކްސްޕޯޓ ކ ރި ޒަމާނ ެގ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ.  ވިއ ރ  ފ ލި  އިއެްއޗެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖ ގަ 

ކ ންފ ނި މި ހަދަނީ ކީއްކ ރަންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ؛ންއެއީ ކ ންފ ނިތަކ  ؛ަގރ ނ ެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ރޯމެޓީރިއަލް

ކ ންފ ންޏެއް އޮވ . އަޅ ަގނޑ މެން    7އި ޕަބްލިކް ކ ންފ ންޏެއް ޮގތަށް ލިސްޓ ކ ރެވިފަ  އިކ ންފ ނި. ދިވެހިރާއްޖ ަގ  ޕަބްލިކ 

ދ ވަހ  މި އަހަރ   ،ސީ.އެމް.ޑީ )ކެޕިޓަލް މާކެޓ  ޑިވެލޮޕްމަންޓ  އޮތޯރިޓީ( މީެގ ހަފ ތާއެއް ކ ރިން ބައްދަލ ކ ރީ. ވިދާޅ ވީ

،  އެންމެ އެކްޓިވީސްއެއް ސްޓޮކް މާކެޓ ަގއި. ޝެއަރސް  ، މިދިޔަ އަހަރ  ެވސް ނެތ  އެންމެ އެކްޓިވިޓީސްއެއް   ،ވެސް

ކެޕިޓަލް. ދިވެހިރާއްޖ ެގ މިފްކޯއަކީ ރޯމެޓީރިއަލް އިނގ ތޯ.  ؛ހ ރިހާ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓ  މި ކިޔަނީ  މި  ،ބޮންޑ 

ރައީސް ނަޝީދ  ވަރަށް ބޮޑަށް ތާރީޚ    ،ތަނަށް ަވޑަިއެގން އެންމެ ފ ރަތަމަ ވެސް ކ ރެްއވި ކަމަކީ  ރައީސް ނަޝީދ  މި

ނގ  މި ސަރަޙަްއދ ެގ ެއކަހަލަ ހަރަކާތެއް އެބަ ހިނާގކަން އިޤ ތިޞާދ ަގިއ. އެބަ އެ  ދަންނަ ބ ފ ޅެއް ީވމާ  އިކިޔ ްއވަ 

ދަޅ ަގއި ބަންދ ކޮށްފަިއ    ،ރީ ހަދާފައި އެޑ ކޮށްފައި ގ ދޮށ  މަސްފެކްޓައ މިފްކޯއިން ބ ރ ކ ރަނީ ރޯމެޓީރިއަލް އިނގ ތޯ. ވެލި

. އެހެންވީާމ، ދިވެހިރާއްޖ  އެކި ސަރަޙައްދ ތަކ ަގިއ  ލިބ ކަން އެބަ އެނގ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ބ ރ ކ ރީމާ ިގނަ އަގ 

ހިންަގން ހަވާލ ކ ރީ ިއކޮނޮމިކް ހަދާފަިއ  ރީ  ނ ބަރހ ޑް ފިޝް ފެކްޓަ  ، ރީގ ދޮށ  މަސްފެކްޓަ ؛ރީތައްމި ދެންނެވިހެން ފެކްޓަ

ދިވެހި    ، ހި ރައްޔިތ ންނަކަށްއިޤ ތިޞާދ ެގ ވާހަކަ ިމ އޮތީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެ   ،މިނިސްޓަރާ. އިޤ ތިޞާދ ެގ ާވހަކަ

ެއއީ ދިވެހިރާއްޖ ެގ    ،ޑޮލަރަށް ތައިލެންޑަށް ިވއްކީމާ  1400ކ ންފ ނިތަކ ން ނ ލިބ  ފައިދާއެއް. އެ ހިއްސާއެއް ނ ލިބ .  

ފަހ ން    ހ ރި. ދާދި  ޑޮލަރަށް. ދިވެހި ކ ންފ ނިތައް އެބަ  1500ހ ރި ާގނޫނަށް    ދިވެހި ދިވެހިން އެބަ ؛ވ ރެ  ބާޒާރަށް

ބަން އެތި  ،ދ ކޮށްެގންމަސްހ ނި  ބަންދ ކ ރާ  އެ  ކާ  ،މަސްހ ންޏާއި ؛ދަޅެއްަގއި  ހ ންނަނީ  އ ތިށްއ ަގއި    . މީތި ޓާއި 

 މިހާރ  ވެސް  އ ކޮށްފައި ހ ންނަ ެއއްޗެއް. ކ ޑަކ ޑަ މަސްކޮޅެއް އޮންނަނީ. އެކަމަކ  އެ ކ ންފ ނިން މާ ވަރ ަގދަ މިކްސް

މި   ؛ޕޮލީތްތެރި ރ ވ މަކ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ މޮނޮވ ރެ. މިފްލޯ ރޯމެޓީރިއަލް މި ބ ރ ކ ރަނީ ހީލަ   މިފްކޯއަށް

ކަޅ ބިލަމޮނޮ ދަްއކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ޓޫނާެގ  ބ ރ ކ ރާ ސްކިޕްޖެކް  މި ސަރަޙައްދ ން  ދިވެހިރާއްޖެ  ވާހަކަ.  ޕޮލީއަށް  މަހ ެގ 
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 ؛ވެސް    ވެސް އ ެގ ކ ރީަގއިތެރ ަގއި  ެގކޮވިޑ    .ތައިލެންޑ ަގއި މި އޮތީ އިންޕޯޓ  އެ މީހ ންެގ ޓްރެންޑ  މިދިޔަ އަހަރ 

ޑޮލަރަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތ ންނަށް   1400ަގއި ެވސް މިހިރީ އެވްރެޖ     2020،  2019،  2018،  2017

ނަގަ  މާލިއްޔަތ ން  ކ ންފ ނިތަކ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ެއސް.ޓީ.ޯއއިން  ޒްސަބްސިޑީ  އި ެގއްލ ން.  ނ ވިތާކަށް  އަދި  ދީެގން   

ފިއ ލް ތެޔޮ  ވިްއކާ  މެދ ވެރިކޮށް   އަށްސަޕްލައި  ހޯލްސ ލްކޮށް  ފިއ ލް ސަޕްލައި  ދީެގން    ެގންޮގސް  މިފްކޯއަށް  އަނެއްކާ 

 މިކަން ހ އްޓާލަން އެބަ ޖެހ . މަސްވެރިންނަށް މި ވަގ ތ  އިޤ ތިޞާދީ ؛މަސްވެރިންެގ އަތ ން ފ ރެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިކޮނޮ މަސްވެރިންެގ  މިނިސްޓަރ ،  ހިނަަގންޖެހ ނީ  ވަގ ތ   މި  ިމނިސްޓަރ   ފެކްޓަމިކް  މަސް  ރީތައް ޖަަގހަތައް، 

ފެކްޓަ ލ ބަރހ ޑް ފިޝް  ހިންަގންހިންަގންދާންޖެހ ނީ.  ކޮބައިތޯ    ރީ  ވަގ ތ  އެހެން ކަމެއް އެ ކ ރަނީ.  ދާންޖެހ ނީ. މި 

ިއކޮނޮ ؟އިޤ ތިޞާދ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ނެތ   ައއިއިރ   މަސްއޫލިއްޔަތެްއ  ކ ންފ ނިތައް  ވަޒީރ ެގ  މިނިސްޓަރ ،  މިކް 

 ކ ރ . އިޤ ތިޞާދީ ަވޒީރ  ލަދ ަގންނަންޖެހ  މަސްވެރިން ކައިރިއަށް ދާން ވޯޓ  ހޯދަން.ެއއްނ އަދަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން 9

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެބަ އޮތް.    މިއަދ ޖ މ ލަ ތިން ވޯޓެއް    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކ 

  ބައިވެރިވ މާ   އްޖެދިވެހިރާ ކެރީބިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް ސްޓ ޓްސްަގއި   ،ަގނަިއޒ ޝަން އޮފް އެފްރިކަންއޯ  ؛ފ ރަތަމަ ވޯޓ 

 ންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 32    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :
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 29    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދ ން ބ ނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    29     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  15      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 29؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 32؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދ ން ބ ނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ފާސްވެއްޖެ. . 15؛ މަށް ބ ނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ . 29؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ   ދެވަނަ  އާ  ؛މިއަދ ެގ  ޚިދ މަތްއިހަަވންދިއްޕޮޅ ަގއި  އެދިގ ބޯޓ ފަހަރަށް  ތަނަވަސްކޮށްދިނ މަށް  މަގ    ހޯރަފ ށީ  ދެވ ނެ 

  ނިންމި ދީ ކޮމިޓީން  ތިޞާިއޤ   ދިރާސާކޮށް  ރ ަގރާ  ފައިވާހ ށަހަޅ އްވާ  ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ

 ދެްއވ ން އެދެން. ޓ މެންބަރ ން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯ ރިމެދ  އިއްޒަތްތެ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ސަލީމް  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 33    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ 
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 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދ ން ބ ނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    32     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  17      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 32؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 33؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދ ން ބ ނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ފާސްވެއްޖެ. . 17؛ މަށް ބ ނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ . 32؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގވާިއދ ެގ   މަޖިލީހ ެގ  ދަށ ން  179ރައްޔިތ ންެގ   ޙ ސައިން  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލީ  ،ވަނަ މާއްދާެގ 

ދިރާސާކ ރ މަށް ރަ   ފިރ ޝާން މައްސަލަ  ފޮނ ވ މަށް  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ  ގ ޅ   ކަމާ   ތޮްއޑޫްއޔިތ ންެގ 

 އިބްރާހީމް މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މެދ  މާފަންނ   ިއ،ހ ށަހަޅ ްއވަ   ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ތާއީދ ކ ރެްއވި ހ ށަހެޅ މާ ރަޝީދ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ    ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ލަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 33    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދ ން ބ ނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    30     ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި 

  16      ފާސްވ މަށް ބ ނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 30؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 33؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދ ން ބ ނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ދެްއވި  

ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމ ން، މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް . 16؛ ފާސްވ މަށް ބ ނ ންވާ އަދަދ . 30؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ދަންނަވަން.  ކަމ ގައި އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވްއޖެ

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ އަދި  ޤައ މީ ތަރައްޤީ   ،އިރ ޖެހި  10މިއަދ ެގ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ރ ވިފަިއވާ ޮގތް ދަންނަވާނަން.  

އިޖ ތިމާޢީ  ،ޖެހިއިރ   11ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހ  ކޮމިޓީ.   ،ޖެހިއިރ  11އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީ. 

މިޓީ. ދެން ަގިއ އިޤ ތިޞާދީ ކޮ  12:30ކޮމިޓީ.    ަގއި އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗ ންޖ   11:30ކޮމިޓީ.  

 ޖަހާއިރ . 9ވާ ހޯަމ ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   2022މާރިޗ    28މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 





Overall Voting Result 3/23/2022 9:15:25 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli massala ah bahuskurumah

Results

Present: 38
Eligible to vote: 37

Yes: 30
No: 2

Abstain: 0
Voted: 32

Not Voted: 5

VOTE - 1 / 2    [Document created: 3/23/2022 9:16:10 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru No
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes

VOTE - 2 / 2    [Document created: 3/23/2022 9:16:10 AM]



Overall Voting Result 3/23/2022 10:20:23 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage dhashun,
Madaveli Dhaairaage Member Hussain Firushan hushahalhuvvaafaiva
massala ah bahuskurumah

Results

Present: 44
Eligible to vote: 43

Yes: 23
No: 0

Abstain: 0
Voted: 23

Not Voted: 20

VOTE - 1 / 2    [Document created: 3/23/2022 10:21:08 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Yes
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not Voted
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Not Voted
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted

VOTE - 2 / 2    [Document created: 3/23/2022 10:21:08 AM]



Overall Voting Result 3/23/2022 12:03:13 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Organization of African Caribbean and Pacific States gai Dhivehi Raajje in
baiverivumaamedhu Majleehuge ruhun hoahdhevumah,
Raeesuljumhooriyya fonuvvaafaivaa massalaige Report faaskurumah

Results

Present: 54
Eligible to vote: 53

Yes: 29
No: 0

Abstain: 0
Voted: 29

Not Voted: 24

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/23/2022 12:03:58 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Not Voted
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/23/2022 12:03:58 PM]



ID Name Organisation Result

81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/23/2022 12:03:58 PM]



Overall Voting Result 3/23/2022 12:05:06 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Ihavandhippolhu gai aagu boatufaharah khidhumai dheveyne magu
thanavaskoh dhinumah edhi hushahalhaafaivaa garaaru faaskurumah

Results

Present: 54
Eligible to vote: 53

Yes: 32
No: 0

Abstain: 0
Voted: 32

Not Voted: 21

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/23/2022 12:05:51 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Not Voted
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/23/2022 12:05:51 PM]



ID Name Organisation Result

81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/23/2022 12:05:51 PM]



Overall Voting Result 3/23/2022 12:07:03 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage dhashun, MP
Hussain Firushan hushahalhuvvaafaiva massala ah MP Hassan Shiyan
hushahalhaafaivaa hushahelhun faaskurumah

Results

Present: 54
Eligible to vote: 53

Yes: 30
No: 0

Abstain: 0
Voted: 30

Not Voted: 23

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/23/2022 12:07:47 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Not Voted
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/23/2022 12:07:47 PM]



ID Name Organisation Result

81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/23/2022 12:07:47 PM]




