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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަވީސް ތޭގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް  ހޯމަ) 2019 ލައިޖު 22

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو ل هللاالم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަގުތު މަޖިލީހަށް  މިމިައދު . ވީ ުދވަސް 1440ޛުލްަޤއިދާ  19ދުވަސް.  ހޯމަވީ  2019ޖުލައި  22މިއަދަކީ 

  ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ނާއި އަދި އިްއޒަތްތެރިމެންބަރުން ިއްއޒަތްތެރި  37 ެބވީހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއް

  .ންަނވާއަޅުގަނޑުމެންނާއެކު މިއަުދގެ މަޖިލިސް ފަށާ ވަގުތު އެބަ ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަ

 

 ން ކުރުލާން ޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނެފުރިހަމައަށް ފެންނާން އޮންނާއެޖެންޑާ ތިބޭފުޅުްނެގ ޕޯޓަލްގައި  .2019/23/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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 ސުވާލުކުރުމުގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިރާގެ އިމިއަދުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަަތކީ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރާ ވިލުފުށީ ދާ

ށް. އެީއ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ މެން އެބަ ެއނބުރެންޖެހޭ ކުއްލި މައްސަަލއަކަމަސައްކަތް. އެއަށްފަހުަގއި ިމއަދު އަުޅގަނޑު

އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް  ޖާބިރު މިއަދުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ުކއްލި މައްސަލައެްއ.هللا ބްދުބަރު ޢައިްއޒަތްތެރި މެން

ރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. މިއަުދގެ އަޅުގަނޑު ވަޒީރުންނާ ުސާވލުކުރުމަށްފަހު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައިއްސަ ހުިރ އަދި ންކަމަށް ފެށެން އެބައޮތް.  ކަށް ިގނަބަހުސް ވަރަ އީދާއިބުތި

ކޮމިޓީން ައއިސްފަިއވާ މަސައްކަތްަތކުެގ  އެަބއޮތް. ، ތަޅުމަށް އަިއއްސާ ހުރި މަސައްކަތް ވެސްކަތް ވެސް މަސައް

ނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނަށް ޔުއިސްާލމީ  ަމށް ގެނެވުނު ބިާލއި،ިނވަރސިީޓގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުތެރޭގައި ަޤއުމީ ޔު

ކު ޝަނަލް އިންޓެގްރިީޓ ޮކމިޝަނަށް އިތުރު މެންބަރައަދި ނެ ،ގެ މަސަްއކަތާއި އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ގެެނވުުނ ބިލު

ދުެގ ޢައްޔަންކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީން ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަުތގެ ރިޕޯޓު ވެސް މިއަ

ސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރާން އެބައޮތް. ވަގުތު ލިބުނު މިންވަަރކުން ފައި ހުރި މަތަކުން ނިންމިކޮމިޓީ

ށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ކާ ކުރަމުންގެންދާނަން. އަުޅަގނޑު ގަސްުތކޮށް މި ހުރީ، ތްތައް އަުޅގަނޑު މި މަސައްކަ

ބަހުސާިއގެްނ  ގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށގެންދަން. އޭގެރުންގެ މަްސވެރިކަމުެގ ގަރާޅުގަނޑުމެހުގައި އަ ފަގެ ގަރާރަށްރުމެންބަ

ތްތަކަށް އަުޅގަނުޑމެން ވަގުުތ ދިނުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ފަށަން. ެދން އެއަށްފަހު އެހެން މަސައްކަ

ފައި، މަޖިލީހުެގ  ވިދާުޅވެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އިްއޔެަގއި، އާތީއްަދ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު ަވނި

ވްްސެގ އޮފް މޯލްޑިކޮމިޓީއެްއަގއި ތެދުބަހުން ވާހަކަނުދައްކާ ކަމަށް ދެެކިވގެން މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން މި ވަނީ ބޭންކު 

ދެން އެގޮތަށް އެދުނު ފަހުން މިދެންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛  ށްދިނުމަށް އެދިފަ.ޤީޤުކޮޗަށް ތަޙުއޮފިޝަލެްއގެ މައް

 . އެާކވެްސ އެަބޮއތް ސިޓީެއއް ލިުޔްއވާފަފުކުރައްވާ! މިދެންނެވި ޭބންކު އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ ޮއފިޝަލް އަނެއްމާ

އަށް ވަޑަިއގެންނެިވއިރުަގއި ލިބިފައިާވ ނީ، އެ ބޭފުޅާ ކޮމިޓީވިދާުޅވަބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ އޮފިޝަލް ސިޓީަގއި 

ދަލުވުމަށްފަހުަގިއ ވާހަކަދެްއެކވި ަކމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޮކމިޓީގެ ބައްމަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޓީގައި 

ފެނިފައިވާ ކަމަށް. އެހެންވީާމ، އެ  ންކަށްބޭ ފުޅާގެބޭިއ އެ ޑިއާަގއި ދައުރުވި ބައެއް ެޗކުތައް އެ ބޭފުޅާއަށާ ސޯޝަލް މީ

ލީހަށް، އެއީ މާިލއްޔަުތ މަޢުލޫމާތު މި މަޖި އެކަމާ ގުޅޭ ަސއްޙަފުޅުން މުޠާލިޢާކޮށްފައި ބޭޗެކުތަާކ ުގޅޭ ގޮތުން ެއ 

ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަްށ  މަޖިލީހުގައި މީހުން ތެދު. އަުޅގަނޑު ައމާޒަކީ، މިނެ ކަމަށްކޮމިޓީއަށް އެ ބޭފުޅުން ފޮނުއްވަވާ

ން. އެހެންވީމާ، އަދި މީހެއްެގ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމެއް ވެސް ނޫ ޤޫބާތެއް ދިނުމެއް ނޫން.ޢުބާރުއެޅުން. މީހަކށް 

، އެ މިާހރު މި މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތަށްބޭންކު އޮްފ މޯލްޑިވްްސގެ އޮފިޝަލް ނޑު ދެކެނީ އަޅުގަ

އްބާރުލަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވަރަށް ސާފު ބަހުން ވިދާޅުެވ، އަދި ތެދުބަހުން އެތަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އެދޭ ގޮ

ށް ބޮޑަްށ ާސފުވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު މަށް އެ ބޭފުާޅގެ ސިޓީފުުޅން އެބަ ވަރަވާނެ ކަގެންދަ ްއކަމުން ވާހަކަދަ
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ހުގައި މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ފުލުސް އޮފީހުގައި މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރާ ވާހަކަދެްއުކމަށްފަ ންގަސްތުކުރަ

 މަށް.ވިސްނުއެދިފައި އޮތް އެދުމާ ގުޅޭ ގޮުތން އަލުން އަނބުރާ އަުޅގަނުޑމެން 
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 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ށް. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަިއއްޒަތްެތރި ދާއިރާެގ  ވިލުފުށީއަުރވަނީ ލަނީ، ފުރުޞަތުއިމި ހުޅުވަ އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 މެންބަރު ފުރަތަމަ ކޮށްދެއްވާންވީ ސުވާުލ، ސީދާ ސުވާލު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ލުފުށިވި

ވިލުފުށީގައި އަޅަން  .ތ ،މި ކުރާ ސުވާލަކީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރާ

ކްޓަރ ރު ކޮންޓްރެނަމަެވސް މިހާއެވެ. ޭގގެ މަސަްއަކތް ވަނީ ފެށިފަ 64ޭގގެ ތެރެއިން  ސަތޭކަހަމަޖެހިފައިވ 

 ތާރީެޚއް  މަަސްއކަތް އަލުން ފެށޭނެ ގެތަުކގެ މި ،އިރު ވެފަިއވާ އެތަްއ މަސްދުވަސް  ތާ ފަިއވާލާއިޓަމަސައްކަތް ުހއް

އަދި މި ގެތައް ފަރުމާކުރެވިަފއިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮުޑ  އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ؟

 ޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ؟ ޝުކުރިއްެދއްވާަނންތޯއްލެއް ހޯއްަދވައިޙަމިކަަމށް  ،އެކުޝަކުވާަތއް ހުރުމާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްހައުސިްނގ ެއންޑް އާއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު

ށް ގަންނަވާ ޖަވާބުެދއްވުމަކަމަާނއަށް ލިބިަވޑައި  ،ޖަވާބުދެއްވުމަށް .ޝުކޫރަށް ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ޟިލާއަލްފާމިނިސްޓަރު 

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް.ހަތް 

 

 ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

އުއްމަތުގެ މާތް  ދަންނަވަން. މި ދާއި ޝުކުރުމްޙަލާއަށް ޢާނަހޫ ަވތަޙާސުބްهللا ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ` 

ލަވާތާއި ޞަކުރަން. މި ޢާލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެިދ ދުޞަ ށް އަލައިހި ވަސައްލަމަޢަ هللاއްލަޞަ މަދުނަބިއްޔާ މުހައް

هللا މަތުޙްލައިކުމް ވަރަޢައައްސަާލމް ުބން ޝާމިލްކުރަން. ޙާޞްއަ ގެ އާލުންނާއިންާފނުސަލާމުގައި އިތުރު އެކަޭލގެ

އަުޅގަނޑުމެން  .ރެއްވި ުސވާުލގައި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަންވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކު ވަބަރަކާތުހޫ. 

ސާދަ ސަތޭކަ ތަުކަގިއ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ފެށުމަށްފަހު އްދުހައިުރގައި ާރއްޖޭގެ ެއކި ސަރަހަވާލުވި  ސަރުކާރާ
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. ބަެއއް ތަންތަން ރިެލިވފައި ހުއިހުއްޓަ އިގިނަ ަހއުިސންގ ޔުނިުޓގެ މަަސއްކަތް ުމޅިން ނުނިންމަ ވުރެހަށްންސާފަ

ހާލަތަށް ގެަނއުމާިއ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހުރީ  ވޭނެވެސް ދިިރއުޅެނަމަ ވީންމާފައިކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ނިއިމާރާތް

ވަރަށް ، ބަެއއް ތަންތަނަީކ އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ ބެލެހެްއޓުމެއް ނެތި ދޫކޮށްލާފަިއވާ ަތންތަން ކަމުގަިއވާތީނުގުޅާ. އަދި 

އްލެްއ ޙަެއުކ މިކަމަށް އަވަސް ގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާ ވީރާނާވެފަ. މިކަން ސަރުކާރު ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށްގިނަ ތަންތަން

ހުރި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ާލފައިއިއް ވަްނދެން މަސައްކަތް ހުއްޓަކެ ހޯދުމަށްޓަކައި، ރަށްރަށުަގިއ ގިނަ ދުވަސްތަ

ކަތްތަްއ ރުެގ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ނިންމެން ހުރި ގިނަ މަސައްމަޝްރޫޢުތަކާއި، ބަެއއް މަރާމާތުތައް ކޮށްގެން މި އަހަ

ފަށަިއގަނެވޭެނ  ންމީހުންނަށް ދިރިއުެޅވެ ގައިމިފަދަ ތަންތަނު ،ަދނީ ނިންމަމުން. މިގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި

ބަޖެޓެއް މި  ޔާގެމިލިއަން ރުފި 127ހާލަތަކަށް ގެނައުމަށްޓަކަިއ، ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އިްސަކމެއް ދެއްަވއިގެން 

 2020ތުރުކޮށްދެްއވާފަިއވޭ. ާބކީ ހުރި ތަންތަން ނިންމުމަށްޓަކައި، ކުިރއަށް އޮތް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް މި ައހަރު އި

އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހިންާގނެ ޚަރަދުތައް ވަީނ ހިމަނާފަ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ  ވަނަ

. އި ދަންަނވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަމުގަ  ނުމަީކ މި ސަރުކާރުެގ މައިގަނޑު ެއއް ސިާޔސަތުދިށްބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮ

 ކުޅުދުއްފުށި، ހދ. ހަނިމާދޫ، ނުނިމިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހދ. ،މިގޮތުން އިމާރާތްކުރަން ފެށި

ކީ އިްސވެދެންނެވި ގޮުތެގ ވާ ހައުސިްނގ މަޝްރޫޢަވިލުފުށީަގއި ހިންގަން ފަށާފައި ތ. ،ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގެ އިތުރުން 

ގޭެގ  ސަތޭކަވިލުފުށީގައި އިމާރާތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  އިވާ ގެދޮރު ިބނާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް. ތ.ން ހުއްޓިފަމަތީ

ސައްކަްތ ގެ ފުރާޅުގެ މަގޭ  32ގޭގެ ތެރެއިން  64ވަނީ ނިމިފަ. މި  ރ މަސައްކަތްެގއެްއގެ ސްޓްަރކްޗަ 64ތެރެއިން 

ވަނީ މި  ުނވޭ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިހާރު ްށ ކުރެވިފައެއްޭގގެ މަސައްކަތް އެްއވެސް ވަަރކަ 36މާފައިވޭ. އަދި ނިން

މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކަިއ، ހިނގާނެ ޚަރަދު ކުިރއަށް އޮްތ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފަ. މި މަސައްކަްތ ކުިރއަްށ 

ގެދޮރު  އިވިލުފުށީގަ  ތ. .ކަމުަގއި ުއްއމީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ލެވޭނެއިނިންމަ އި ށަ ތެޭރގައި ފަ އޮތް އަހަރުގެ

ތަކުަގއި ވެސް މިނިސްޓްީރގެ ގެންދާ ފަރުމާއަީކ  މިފަދަ އެހެން މަޝްރޫޢުބިނާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުަގއި ޭބނުންކުރަމުން

ގޮތުން ެއއްވެްސ ފަރާތަކުން ެއއްެވސް  ގުޅޭ ފަރުމާއާ ކުރަމުންގެންދާ ފަރުމާ. މިއަދާއި ހަމައަށް މިފަރާތުން ބޭނުން

ދެްނނެވި ފަދައިން މަޝްރޫޢުގެ ިއސްވެ ،ނުވާކަން ފާހަގަކުެރިވފައިވޭ. ނަމަވެސްސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިޝަކުާވއެއް މިނި

އިތުރަށް  އަދި ޚަރަދުތަެކއް ހިނގާނެފަރުމާއަށް ބަދަލުގެނައުމަކީ އިތުރު  ،ބޮޑު ބައެއް ިނމިފައިވާތީމަސައްކަުތގެ 

އެދެވޭ ހެޮޔ  ،ކަްނތައްތައް ބަލައި  އެ ،ނަމަ ުޑވުންތަކެއް ހުރިމު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮއް ކަމެއް. އާ  ޖެހޭނެވިސްނަން

ން ކުރިައށް ހުރި ގެދޮރު ބިނާކުރުމުގެ އެެދވޭ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް މިނިސްޓްރީ ،އެ ކަންތަްއތައް ބަލައި ،ބަދަލުތަކެއް ނަމަ

  ދަންނަވަން. ބޭނުންކުރާ ފަރުމާތަކަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެަކމުގައި މަޝްރޫޢުތަކުގައި

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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ެލވެނީ. މެންބަރުންނަށް އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު. އިތުރު ސުވާލުކުުރމުގެ ފުރުޞަތު މި ހުޅުވަ

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް. މި  ދެގަންނަވާނީ ވަޒީަރށް ލިބިވަޑައި ިސކުންތުގެ ފުރުޞަތެއް.  30ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނީ 

 ދާއިާރގެ  މަރަދޫ ،އަރުވަނީއޮންނާނެ. ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުމިނެޓަށް އިތުރަށް ދެމި 15މަސައްކަތް އަދި 

 ވިލުފުީށ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ !ށް. މަޑުކުރައްވާޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 ށް. ޢަފީފަ ޙަސަންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

މި އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ަބއެއް ގެތަުކެގ  ،އާދެ! މިނިސްޓަުރގެ ޖަވާބުަގއި ވިދާޅުވި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ކަމަށް.  ތަުކގެ މަސައްކަތް ހިމަނުއްވާނެއެހެން ގެ އި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަކަމަށް. އަދި މި އަންނަ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ

، ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ . އެހެންވީމާށްކަހުރި ގެތަ އިއަޅަން ފަށާފަ އިވިލުފުށީގަ އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލު މި އަމާޒުވަނީ ތ.

އިތުރަްށ އަދި އޭގެ ؟އަހަރަކުތޯކޮންއްޔާ ނޫނި ،އެ ގެތަުކގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ މި އަހަރުތޯ ނޫނީ މި އަންނަ އަހަރުތޯ

  މި ފަރުމާ... ވެސް އިއަޅުގަނޑަށް ރަްއޔިތުންގެ ފަާރތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި މި ގެަތއް ައޅަން ފެށިއިުރގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅަން  ސީދާ ވިލުފުށީގައި ،ރު އައްސަވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ

މިހާރު ހުރީ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު ވިދާުޅވި ގޮތުަގިއ  ގެ 64ޭގގެ ތެރެއިން ސަތޭކަ ައޅަން ނިންމާފައިވާ  ފައިވާ،ފަށާ

 އެހެްނވީމާ،އެޅުުމގެ މަަސއްަކތް އެބަ ހިނގާ. ގެެއއްެގ ފުރާޅު 33ހަމައަށް ގޮއްސަ. އަދި  މަސަްއކަތާކޮންކްރީޓުެގ 

ތެޭރގައި އެ  ގެވަނީ. މިާހރު މި އަހަރުމި މަސައްކަްތ މިހާރު ހުއްޓިފައި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްއަސވާ ުސވާލަކީ

 މަސައްކަތް ހިނގާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. 

 

 ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

 އަުޅގަނުޑމެން މި އަހަރު ފަށާފައި މި  .ނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ބައި ހިމެނިފައިވަނީއީސް. މި އަންޝުކުރިއްޔާ ރަ 

ތެރޭަގއި ބޮޑެިތ މަސައްކަތްަތކުެގ ތަުކގެ މަަސއްކަތް. ީމގެހުރި ގެ ނެެލވޭއިމި އަހަރު ކުަޑ ޚަރަދެްއ ކޮށްގެން ނިންމަވަނީ 

ނޮޅިވަރަންފަރު، އަދި ވިލުފުށީގެ މަސައްކަތް ކުޅުދުއްފުށި،  ،މާދޫނިހަ ،ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުިރން މި ދެންނެވި

 ހިމެނެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަީނ، ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަވީޒރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ޖެހޭނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުްއވަންމިހާރު ފުރުޞަތު ގަނޑުއަޅު !ކުރައްވާ އަޙްމަދު ޢާމިރަށް. މާފު

 ޝަރީފަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  ފްޝަރީ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 ެވ،ކުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ވިާދޅުވެއްޖެ. ވަރަށް ބޮޑަށް އިމާރާތްތައް ވީރާނާވެ ހަލާ

 ފެށި ކުރަންކިހާ ދުވަހެއް ވެއްޖެތޯ އިމާރާތް ،ކަމަށް. މިކަން މިހެން ދިމާވީ ޅެވޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާމީހުންނަށް ދިރިނޫ

 ؟ވަރަށް ހަލާކުވީވޭޅެވީރާނާެވ ނޫ ،ހުރެތޯ ކޮން ަސބަބަކާ ؟ދުވަހެއް ވެއްޖެތޯހާނުނިމި ކި ؟ފަހުން

މި  ހުރެތޯ؟ ވާން ދިާމީވ ކޮން ސަބަބަކާއިމާރާތްތައް ވީރާނާ ންނަނީސްކުރަމުން އަިއސް މީހުން ނުވަކުރަމުންއިމާރާތް

  ؟ތޯއިހިސާބެއްގަ މަޝްރޫޢު ނިމޭނީ ކިހާ ؟ތޯއިހިސާބެއްގަމަޝްރޫޢު ފެށުނީ ކިހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އުޭޅ ދެ  އި ތެޭރގަިއ ައޅުގަނޑުމެންެގ އާބިޓްރޭޝަްނގައޭގެ .އްެގ މަސައްކަތްމަޝްރޫޢެތެރޭަގއި އެބައުޭޅ ދެތިން މީގެ

ނަރުދަމާއާއި މިފަދަ  އިނާފެ ހިސާބަށް  ޚިދުމަތްތައް މި އިއިތުރަށް ހަދަން ފަށަ އް ވެސް އެބައުޭޅ. އަދި އޭގެ މަޝްރޫޢެ

ދެ  އިމީގަ ،ލެވޭނީ އިދަންނަވަ އިގޮތެއްގަ ލަޖުމު ،ހުރި މަޝްރޫޢުތައް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އިޚިދުމަތްތައް ނުދެވިފަ

 ކަމަށް.  ފަހުގެ މުއްދަތުގެ މަޝްޫރޢުތައް އެބަހުރި އަދި އެއަްށވުރެމަޝްރޫޢުތަކާއި،  ދޭތެރޭގެ  އަހަރާއި ތިން އަހަރާ

 

 ދެްއެކވުން:ން ވާހަކަރިޔާސަތު

 އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ުކޑަހުވަދޫ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނޑު އަުޅގަވަީޒރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.ޢާމިރަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުތަކުަގއި ހެދެމުންދާ  ،ނުންވާ ސުވާލަކީ ޝުކުރިއްޔާ ައޅުގަނޑު އިްއަޒތްތެރި ވަޒީރަށް ކޮށްލަން ބޭ

ން ކިހާވަރެްއގެ އެަތން ހެދުމުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އި ތައް ހަދަމުންދާއިރުގަމި ބާވަތުގެ ހަުއސިންގ ޔުިނޓު
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މަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ަމށް ހައިމުކުރުޤާ އިގޮތުން އެިކ ކަންކޮޅުތަުކގަ  ގުޅޭ މިއާ އަިދ ހަމަ؟ އިސްކަމެއް ެދްއވަންތޯއޭ

ާދކަން ގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކިހާވަރަކަށް ކުރިއަށް ކަނަޑެއޅިފައިވާވެސް  އިތަކުގެ މަަސއްކަތް ހަމަ ވިލުފުށީގަޔުނިޓު

އެޅުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށެއް. ެއ  ހައުސިންގ ޔުނިޓުފަންސާްސ ައކީ ވެސް ހުވަދޫުކޑަ ؟ދެއްވަފާނަންތޯފާހަގަކޮށްލަ

  ؟ޭވތޯްއަގއި ހިސާބެއްކަތް ކިހާމަސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

ވޭތޯ ބަލާނަން. ފެންވަރު ބެލުމުގެ ލެއިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ  ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އާދެ! ެދތިން ސުވާލެއް އެުކަގއި އައިމާ 

 އި ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިހާރު ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މިނިސްޓްރީަގއި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގަ

ންނާނީ އިޢުލާުނކޮށްފަ. އެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް ވެސް އެދެޭވ އޮއްކަތް ސުޕަވަިއޒަރުން ހޯދުމުގެ މަސަ

ންނާނީ. ައޅުގަނޑުމެން ެވސް ގަބޫލުކުާރ އޮ އިވެސް އަުޅގަނޑުމެން އިޢުލާނުކޮށްފަމުގެ ސަބަބުން އަނެއްކާ ޖަވާބެއް ނުލިބު

 މުންނަށް އެއް ފެންވަރު ނުބެެލހެއްޓިގެން އާއެންމެ ބޮަޑށް ދިމާވަނީ އިކުެރވޭ ތަންތަނުގަ ގޮތުަގއި ިމގޮތަށް އިމާރާތް

އަުޅގަނުޑމެން މި އަހަރުގެ ތެރޭަގިއ . ގެ މަސައްކަތްޖެހޭ މަރާމާތުތަނަން ކުރަން ދިމާވާއިރުަގިއ އެތަނަން ވަންނަން

ހޯދުމަށް.  ންރުސުޕަވަިއޒަ އި ކުރެވިފަވެްސ ހުންނާނީ އިޢުލާނުމިހާރު އަނެއްކާ ށް ވެސް މަޝްރޫޢަހުރިހާ  އިބަޖެޓުގަ

ގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮްށގެން މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާޓްމަްނޓު ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބަލާނަން

ގެންދެވޭނެ ގޮތެްއ ޓެމުންއްބަަލހަައޅުގަނޑުމެން ައޅަމުން ގެންދާ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފެންވަރު  ،ވިޔަސް 

އަޅުްއވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް  އިހުވަޫދގަ ކުޑަ ،އޮތީ  އިނަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުން ވިދާުޅވެފަކުރުމަށް. ދެން ދެވައިންތިޒާމު

ްއ ގެ މަޝްރޫޢެގޭ އި ފަންސާސް ގެ ތެޭރގައަުޅގަނޑުމެންގެ މި އަހަުރގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކު  .ރޫޢުގެ މަޝްގެެއއް  ފަންސާސް

 . އިހުވަޫދގަ ހިމެނިފައެއް ނެތް ކުޑަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މްއިބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޝަރީފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްާރހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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ވަނަ އަހަރު  2009، ނުޑގެ ުސވާލަކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ފަޅު އިންވެސްޓްމަންްޓ ށް ގުޅީބޯހިޔާވަހިކަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފިލުވައިދޭނެ ތަނަކަގެ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުން

ފަޅުން ވަރަށް ގިނަ އަުޅަގނޑުމެން ދާއިރާާއއި އަދި ާބރަށު ދާއިރާެގ ވަރަްށ ގިނަ ުގޅީދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، ވެގެން

ތައް، ބައްަލވަިއގެން ޑައުްނ ޕޭމަންޓް ދައްކަވާފައިވޭ. ތަނުން ބައްލަވައިގެންފަިއވޭ ހައުސިްނގ ޔުިނޓު ބޭފުޅުން މި

 ؟އޮތީ ންގ ުޔނިޓުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ކިހިނެއްތޯ، އެ ަހއުސިއެހެންވީމާ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 އަރުވަނީ ިއއްޒަތްެތރި ވަޒީރަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން: ފާޠިމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

ބޮޑު ގުޅުމެއް ނެތް ސުވާލެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް އަުޅގަނޑު ޖަވާެބއް  މާ ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. މިއަުދެގ މައުޟޫޢާ

އަުޅގަނޑުމެން ، ދިޔަ ހިސާުބން ފެށިގެންމަަސއްކަތް ހުއްިޓގެންމަޝްރޫޢުގެ  ގުޅީފަޅުކުރާނަން. އެރުވޭތޯ މަަސއްކަތް

ގެންދާ ޚާއްޞަ މައްސަލައެއް އެއީ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ސަރުކާރަށް ޓަމުންލަހައް އި ބައެީކގަ  ހަވާލުވުމާ

ވަަޑއިގެންެނވުމަށްފަހު އުފައްދަވާފައި އޮތް ހަުއސިންގެ މަްއސަލަތައް ބަލަހައްޓަވާ ާޚއްަޞ ކޮމިޓީގައި ވެސް ުގޅީފަޅުެގ 

ކޮމިީޓެގ ުރވުމަށް އެ ގޮތުން އިތުރު މަޝްވަރާ ބެހޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއކަމާ އިެދއްވަ އިމަޝްރޫޢު އޮޅުންފިލުވަ

 މެންޑޭޓުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދިއްދޫ ާދއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 .ށްވަޙީދަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކޮށްލަްނ އަޅުގަނޑު ސުވާލު މިނިސްޓަރާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 މިނިސްޓަރުަހއުިސންގ ޔުނިްޓ މަރާމާތުކުރުމުެގ މަސައްކަތް  250މިހާރު ދިއްޫދަގއި ެއޅިފަިއވާ  ،ބޭނުންވަނީ

ދިއްދޫަގިއ  އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ ހއ. އެާއއެްއކޮށްދަންނަވަން.  މިހާރު ޝުކުރު ށްގެންދަވާތީ ެއކަމަކުރިއަށް 

ރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ ދޫކު ހައުސިންގ ޔުނިޓު 250ކުރެވިަފއިވާ އިމާރާތް

ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީން ހައުސިންގ ޔުނިޓް  އުސޫލާ އިވާެލިވފައިވަނަ އަހަރު އެކުަލވަ 2015އިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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 އެކަމުަގއި ެއްއވެސް  ،އެކަން އެހެން ހިނގާފަިއާވ ނަމަ ،ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެިވފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވޭޯތާއއި

 އެޅިފަިއވޭތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.ފިޔަވަޅު  ކަށްފަރާތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.ތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުާވއެއް. ދެން މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަުކވާައކީ އެހަވާލުވިއިުރގައި  ސަރުކާރާ އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން

މިހެން ހަދާފައި ހުރި ހުރިހާ  ،އި ހިމެނިފައި އޮތް ދުވަުހގެ ވަޢުދުގެ ެތރޭގަ 100ޢުދުގެ ތެޭރގަިއ ސަރުކާރުގެ ވަ

ރަށެއްަގިއ ހެންވީމާ، ައތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ތަުކގެ ެވސް ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް. އެހައުސިންގ ޔުނިޓު

ިދއްދޫގެ  ،ަރއްޔިތުންނަށް ދަންނަވާަފއިވާނެ. ެއގޮތުން ގެއަތޮޅުތެރޭ  ށްއަލުްނ މުރާޖަޢާކުރުމަވެސް އެ ލިސްޓުަތއް 

އޭ.ސީ.ސީން މިހާރު ނުގޮސް ކުިރއަށް ގޮސް ެދަވނަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ މަސައްކަތް ވެސް މަސައްކަތް ކުިރއަށް

 ެއ ނީ އަޅުގަނޑުމެންމަށްފަހުަގއި ނޫވުގޮެތއް އެްނގެ ކަ ދަންނަވަން. އަދި އޭ.ސީ.ސީން ވަކިހަލެވިަފއިވާ ވާއިހުއްޓުވަ 

 ނުދާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.މަސައްކަތާިއގެން ކުިރއަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޚިލާފަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން  ަވނަ އަހަރުގައި ުއސޫލާ 2015ލަން. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރ، އަުޅގަނޑު އޮޅުންފިލުވާ

އެކަްނ  ،ރެިވފައިވާީތވެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެއްސެވީ ކުދޫ ފްލެޓު 250ދިއްދޫަގއި އިމާރާތްކުރެވުުނ 

ިއވާ ކަމަށް ވިދާުޅވި އިްއޒަްތތެރި ވަޒީރު، އެކަން ފާހަަގުކރެވިފަ ފާހަގަކުރެވިަފއިވޭތޯ؟ ދެން ައޅުގަނޑަށް އަުޑއިވުނީ

ޓުވާފައި ކަމަށް ހުއް ވަނީކުރީމާ އެ މަސައްކަތް އޭ.ސީ.ީސން ގުޅިގެން އަލުން އަނބުރާ އިޢުލާނު އަޑު. ދެން އެކަމާ

ފްޞީލުކޮށް ސާފުކޮށްލަން މި ތަ ވިދާޅުިވ. ދެން އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ވިދާުޅވި ާވހަކަ އަޅުގަނޑު މިހެން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާުލ  އަށް ދިއްދޫ ަކއުންސިލުގެ ފަރާތުން ހަމަ ޕެޓިޝަން ޮކމިޓީމިތަނުގެ ،އެދުނީ

 ށްޯތ؟ ނުވަތަ ގޯސްކޮށްތޯ؟ުޅގަނޑަށް މިދެންނެވުނީ ރަނގަޅަވާީތވެ. އައްވާފައި ހުށަހަޅު

 

 ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

 ކުރެްއވީ؟ތޯ ސުވާލު އަޅުގަނޑާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު މި ޢުން، މަލަށް. އަުޅގަނުޑ ސާފުކޮނަޑކަށްއަޅުގައަޅުގަނޑު ސުވާެލއް ނުކުރެޭވނެ 

 އެދުނީ.

 

 ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

 ރަީއސް.، އާދެ! އިޢުލާނުކޮށްފައި އޮންނާނެ ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އިނގޭތޯ

 

  ން:ހަކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން ވާ

 މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދުވާފަރުއަރުވަނީ  ޝުކުކރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.އަޙްމަދަ އިސްމާޢީލް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙްމަދު  ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

މި  ،ބަދަލުވެ، ރެފިއުޖީންގެ ގޮުތގައި ުއޅޭާތ ދުވަސްތަކެއް ފަހުންރަށް ފަޝުކުރިއްާޔ. ކަނދޮޅުދޫ ރަްއޔިތުން ދުވާ

 އެކަމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ،ތެރޭގައި އެ ގެތައް ދާއިމީ ރެޖިސްޓްރީ ހެދެމުންދާކަމީ ގެތާހަފު

. ތްބައޮއެއްކުމުގެ މަޝްރޫޢެއް  ހިއަދާކުރަން. އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ބިން

އެުކަގއި އިންޓްރެސްޓް ކުޑަ ލުއި ލޯނެއް ގެދޮރު ބިނާކުރުމަށް  މާތުއޮއެއާެއކު ގެދޮރު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަ

 ހުރިތޯ؟ އަދި އެކަން ކުެރވޭނީ ކިހާާތކުތޯ؟ދޫކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.ހުރި މިންވަރަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށްުގޅުން ،އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ތެރި މެންބަރު.ތްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

ންނާނެ ބޯހިާޔވަހިކަުމގެ ގެ ތެޭރަގއި އޮވަޢުދު މެންެގ މި ސަުރކާރުގެ އެްއ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ރައީސް. އަުޅގަނޑު

ލޯނުގައި ގެދޮރު ިއމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އިންޓްރެސްޓް ގެ 6ާއއި %5 %ޓަކައިމަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް

ގެ ލަތު އާއި އަދި ދައުފެށުމާ ބެހޭ ގޮތުން. އަުޅގަނޑުމެން ވޭތުވެިދޔަ ހަެއއްކަ މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެމް.އެމް.އޭ 

މަރުޙަލާގައި ައޅުގަނޑުމެްނ  ގެއެންމެ ފަހު ޑްރާފްޓު ލް އިންސްޓިޓިުއޝަންތަކާއެކީ މަސަްއކަތްކޮށް، މީގެ ފައިނޭންޝަ

ހިސާބަށް ހަމަ  ރަނީ މިއަންނަ އޮަގސްޓް މަސް ނިމުމާކުީމދުއްއަުޅގަނޑުމެން އު  ރާދަކުެރއްިވއްޔާދަނީ. އި ކުރިއަށް މި
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މިތަނުަގއި ގެދޮުރ ންގައި ާރއްޖޭގެ އެތައިންޓްރެސްޓ 6އާއި % 5% ަގއިވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެްއެގ ގޮތު

މުެވގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި މީގެ ޚިޔާލުަތްއ އްޓަކައި ުލިއ ލޯނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އާ ތްކުރުމަށްއިމާރާ

 ުކރެވިގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރްއޔާ.ެއކީަގއި އިޢުލާނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކާ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ނޮިޅވަރަމް ާދއިރާެގ އަރުވަނީ ުފރުޞަތުމި ގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަވީޒރު. އަޅު 

 އަށް. هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 60ގޮްސ ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓިފަިއވަނީ. މި ސަރުކާރުން ހަުއސިންގ ޔުނިޓް އަޅަމުން  160 އިފަރުގަ ންނޮޅިވަރަ

ހިސާބެްއަގއި ގެ މަސައްކަތް ކިހާހައުސިްނގ ޔުނިޓު  100ހުރި ގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްދޭ. ބާކީ ހައުސިންގ ޔުނިޓު 

 ފެށޭނެތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. މެންބަރު. ތެރިތްިއއްޒަޝުކުރިއްޔާ 

 

 ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

ފަރުގެ މަޝްރޫޢަކީ އަޅުގަނޑުެމްނ ންޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ސުވާލެއް ތި ކުރެއްވީ. އެއީ ނޮިޅވަރައާދެ! 

ވަންެދން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮެތއް ހަމަ  އަހަރު 7އިލާ ޢާ 52ރަށެއްގެ ރަްއޔިތުން ބަދަލުކޮށް،  3 ރުަގއިއިލުވި ހަވާ ސަރުކާރާ

ބަޖެޓެްއގެ  ާޚއްޞަ ދަންަނވަިއގެން ަގއިދީގެން ަދއުލަތު ނެތިފައި އޮތް މަޝްރޫޢެއް. ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ިއސްކަެމއް

އަުޅގަނޑުމެްނ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ . ފަށަިއގަނެވިފަގައި ގެ ތެރޭހުމަ ޕްރީލުއަހަރުގެ އެ ވާނީ މި ތެރެއިން މި މަޝްރޫޢު

 ވުނުކުރެބަދަލުން ދޫނބުރުކު ފަރިދޫ، ވައިދޫ،މާ  ،ބަލަނީ މިއަންނަ އަހަރުގެ ޫޖންމަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ހުރިހާ ގެައކަށް

 މަޝްރޫޢުގެ ތެރޭގައި މި ،ހެންވިންނެގޮތް ހަދައިދިނުން. ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެ އިލާތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަދެވޭޢާ

 ކުރަނީ. ެގ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ނިންމާލުމަށް މަސައްކަތ2020ް ،އަންނަ އަހަރުގެ ބާކީ ހުރި ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މޫސާ ރުޢަބްދުލްޣަފޫ މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން:މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ހުރި ވަރަށް ަބިއވަރު އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަނިމާދޫގައި ެވސް އެބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އްުދ ހަތައް ހުރި ސަރަސިންގ ޔުނިޓު ަހއު. ވަރަށް ބޮޑަށް ާވވެ، އެހިޔާކޮށްފަ، އިރާނަ ،އިަތއް އަޅަ ހައުސިންގ ޔުނިޓު

އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ ހަނިމާދޫގައި ހުރި ހައުސިްނގ  . އެހެންީވމާ، މިޮގއްސަވަރަށް ޮބޑަށް ާވެވގެންވަނީ އަދު ވެސް މި

 ތައް ނިންމުމުގެ މަސަްއކަތް ފެށޭނެތޯ އަޅުގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުން.ޔުނިޓު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށްދޭނަން، ސާފުކުރެވޭތޯ ާޔ ިއއްޒައްޝުކުރި

ބަހައްޓާަފއި، ހުއްޓިފައި  ،ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ވިދާުޅވީ އަޅަން ފަށާަފއި ހަުއިސންގ ޔުނިޓު 1450ދޭނަން އިބަލަ

ނަ ވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވަރަށް ގިހެންސަރުކާރު އުފެދިގެން އަިއއިރުަގއި. އެހުރި ކަމަށް މި އެބަ

ދާއިރާތަކުަގއި ނުނިމި ހުރި ގެދޮރު ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް ފާހަގަވޭ. އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ 

 ވަޒީރު.

 

 ވުން:ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެ ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

އޮތީ. އެ ހިމެނިފައި  ހަނިމާދޫަގިއ ވެސް ރަށް، ުސވާުލެގ މައިގަނުޑ ެއއް އަމާޒު ެއ ވިދާުޅވިގަނުޑގެ އަޅު  އާދެ!

ރަުށެގ  4މި  ،ވިލުފުށި ފަރު، ތ.ންނޮޅިވަރަ ކުޅުދުއްފުށި، ހދ. ހަނިމާދޫ، ހދ. ދެންނެވިހެން ހދ.ޅުގަނޑު އަ

 ށައިގަެނވޭނެ މަސަްއކަތްތައް. ގެން ފަހިމެނި ނަށްންބަެޖޓުގައި އަުޅގަނޑުމެ ގެ 2020މަޝްރޫޢުތަކަކީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނިލަންދޫ ދާއިރާ، ސިން ޙަމީދުޢަބްދުލްމުޙްއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުންޙަމީދު  ސިންޢަބްދުލްމުޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

އަންހެން ީޓމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ އަންހެން ޓީމަށް، ޓީޓީ އާދެ! . ކުިރއްޔާއާދެ! ޝު

ެފށިފައިވާ ތާރީޚަީކ ކޮބައިތޯ؟  ގޭގެ މަަސއްކަތް 64އަޅުގަނޑު ުސވާލުކޮށްލާނަން. އާދެ! ުސވާލުަގއި ފާހަގަކޮށްަފއިވާ 

 ބައިތޯ؟ެލވިފަިއވާ ތާރީޚަކީ ކޮއިހުނު ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި އެ ހުއްޓައްޓާލަންޖެއަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ މި މަސައްކަތް ހު

 ޝުކުރިއްާޔ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އިްއޒަްތތެރި

 

 ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޠިފާ ޢާމިނަތުއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

ރޫޢު ހުއްާޓލެވުނު ވަކި ތާރީެޚއް ދަންނަާވކަށް ކަނަޑއެޅިގެން ނޭނގެ. ރަީއސް. ައޅުގަނޑަށް މި މަޝް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

 ވަރަށް ބޮޑެިތ މައްސަލަތަކެއް ދިާމވެގެން . މިއީ ުހއްޓާލެވުުނ ތާރީޚެއް ،ނޫން މިއައީކީ ނެއް ަލއިގެންއިބަލަ ށްއަޅުގަނޑަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ދަންނަވާލަން ޖެހެނީގޮތުން އަުޅގަނޑު  ގުޅޭ ރޫޢެއް. މިއާ މަޝްތްހުއްޓިފައި އޮ

ގެ މަޝްރޫޢު އެއްބަސްވުްނ ހައުސިންގ ޔުނިޓު  100 ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާލުފުށީަގއި ިއމާރާތްވިތ. ؛2020

، އާބިޓްރޭޝަންގައި މައްަސލަ އިހަޅަލަ އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަނޫމަޑީގެ ފަރާތުން އެ މައްސަ ،ބާތިލުކުރުމަށްފަހު

ލޫމާތު ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް ަސރުކާރުގެ ަމއްޗަށް ާލޒިމުވާީތ، ޢުގުޭޅ އެންމެހައި މަ މުންދާތީ، އާބިޓްރޭޝަނާ ހިނގަ

ެގ  އަދި )ޅ(މާްއދާގެ )ރ( ގެެގ  65 ގެ 2010 ލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެޢުގުޅޭ މަ އާބިޓްރޭޝަނާ

  ކަމަށް އޭ.ޖީ އޮފީހުން ލަފާދެއްވާފަިއވާ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ނެތް ނަންބަރުގެ ދަށުން ހާމަކުރެވެން ވަނަތިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެއް. ިމ މަޖިލީހުން އަހާ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެްއވުން އެއީ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ލާޒިމު ކަ ،ނޫންއިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު. 

ދައުލަތަށް  އަދިަޝރީޢަތުގަިއވާ މާއްދާެއއް ދެންމެ ފާހަގަކުރަްއވައިފި.  ތެރި ވަޒީުރ، މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެއިްއޒަތް

 ށް ، މި މަޖިލީހަ ެއކަންކަމަކީ ވެސް މި މަޖިލީހުން ،ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާވަތުގެ ވާހަކަތައް ިސއްރުކުރުމާއި ުނދެއްކުމާ

ކުރާ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމުަގއި މި މަޖިލީހުގެ  ަވޒީރުންނާ .ތީންހަމަތަކުގެ މަ ނޫނުއަސާސީގެޤާނިންމެންވާ ކަންކަން 

، އެ ޖަވާބު ނުލިބުމަކީ އި ގުޅުވަ ގުޅުވުމުެގ، މި ބާވަތުގެ ބޮޑު ކަމަކާ މު މަޞްލަޙަތާއްރާއްޖޭެގ އާމި ގަާވއިދުގެ ނުވަތަ 

 މުޙައްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ދޫވަންއިހައަރުވަނީ  އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިމެއް. ކަ ވަރަށް ދެރަ

 .ށްޝިފާޢަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

އާދެ! ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްަގއި ަހއުސިންގ ލޯނު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަރުޙަބާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. 

އުފާވެރި ޚަބަރެއް. ދާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ވެސް ވަހަށް ލިބިގެންދާދި އަ
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ކަްށ ސްނުންފުޅެއް އެބަ ޮއތްތޯއޭ ެއއްވެސް ރީޖަނަވި  ގެ ެއްއވެސްރުމުގައި ވަޒީރު މި ލޯނު ދޫކު ،އަޅުގަނޑުގެ ސުވާަލކީ

 ބެލެންސް ގެންގުެޅން ވިސްނަވާފައި އޮތީ؟ އިލޯނު ދޫކުރުމުގަހިނެއްޯތއޭ ރީޖަނަލް ވައިްސކޮށް ކި ނޫނީ ،ވަކި އިތުރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖަވާުބއެުރއްވުން އެދެން. ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

 

 :ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްކެވުން ޠިފާމިނަތު ޢާއާ ބަން ިޑވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާ

ގޮތަކަށް އަދި ިވސްނާފައެއް ނެތް ލޯނުތައް ުފޅާކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުންނެއް.  ކި. އަުޅގަނޑުމެން ވަޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް

 މުޅިކުރަނީ ުމވެގެންދާނެ. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުއްހުރިހާ އެްއޗެއް އާއެީކަގއި  ކުރާ ސިޔާސަތާއިޢުލާނު އަޅުގަނޑުމެން

ނޑުމެްނ ެލިވގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި ައޅުގައިގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވަ ހުށަހެޅުމުރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނށް ހަމަ ލޯނު

 .އަމާޒުކުރާނީ ވެސް ެއގޮތަށް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގޑި  މިކަަމށް ކަނަޑއެޅިފަިއ އޮތް ،ދަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ގަިޑ މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު 

 .ށްޖާބިރަهللا ޢަބްދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެއަުރވަނީ  މުން. އަޅުގަނޑު ފަހު ސުވާލު މިހަމަވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ސީ  ހައުސިންގ ޕޮލިިއއްޒަްތތެރި ވަޒީރު ދެންމެ ތި ވިދާުޅވަނީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ލްވެއްެޖ ކަމަށްތޯ؟ ލާރި ެނތިގެން ެއކަން ނުވާނެ ވާހަކަޯތ؟ ކަމަނާ އިސްތިޢުފާދޭ ވާހަަކތޯ؟ ރަނގަޅަށް އަުޅގަނޑަށް ފެއި

 ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅޭ ުސވާލެއް  މިއަުދގެ މައުޟޫޢާލެއް ނޫން. ވާސު ަވޑަިއގަްނނަވާނެޖެހިނޫން. އެއީ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު ޖަވާބުދެއްވަން

އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު، އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ިމ  ،އެހެންނަމަވެސްކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަށް ދެންނެވޭކަށެއް ނެތް. 

ވަނަ  66ވަނަ މާއްދާާއއި  65ކޮށްލަން އެދެން، ިމ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ސުވާލުކުރުުމގެ ަވގުތު ނިމޭިއރު ފާހަގަ

. އަުޅގަނޑު އެދެީނ ވިފައޮްތ ލިޔެތް އެބަމަލުކުރައްވަން ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮޢަ ރުންށް ސާފު ބަހުން ވަޒީއި ވަރައްދާގަމާ

ކުރެްއވުމަށް. މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެއ އެކީގައި މަަސއްކަތް  ދައުލަތުގެ ަވޒީރުން މި މަޖިލީހާ
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ބޭފުޅުްނ  ލުތަެކްއ ނޫން. އެއީ އެފުޅުންގެ އަިމއްލަފުޅު ުސވާބޭ ކީ އެ ކުަރއްާވ ސުވާލުތަކަ  ،އެދިަވޑަިއގަންނަވާ 

އެދޭ ުސވާލުތައް. އެހެންވީމާ، ިމ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން އެފަަދ ޭޖެގ ރައްޔިތުން ކުރައްާވ ދިވެހިރާއްތަމްސީލު

ކަމެއް.  ތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭގެ ރިޔާސައެންމެ ރަނަގޅަކަށް ޖަވާބުދެްއވުމަކީ އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހު ސުވާލުތަކަށް ވީ

 ންެނވީތީވެ. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ަވޑަިއގެ

 

 ލަ ކުއްލި މައްސަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް. އަކުއްލި މަްއސަލަގެ ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރު ިއއްަޒތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެއަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެނބުރެނީ 

 ްއލި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިދިނުމަށް.އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުގެ އަރިހުން މި އެދެނީ ކު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ه وبعداالمن وى اله و وعلل هللالى رسولص الة والس الم عأ. محيمن الر  ح الر  م هللاجيم بسالر   انطمن الشي هللاابذعوأ

އަދި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ކުއްލި މައްސަލަ.  ބާރަކުބާދީ ައރިސްކުރުމާއެކުބާއްަޖވެިރ ތަހުނިޔާއާއި މު އުފާވެރި ދުވަަހކަށް،

އަދި މާލެއަކީ ގިނަ  ،ކުރާ ރަށް ކަމަށް ވީހިނދުބާދީ ދިރިއުޅެމުންދާ ރާއްޖޭގެ ވެިރކަންންމެ ބޮުޑ އާރާއްޭޖގެ އެ ،ކީމާލެއަ

ގާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މާލޭގަިއ ހިން އައިސްފަހަކަށް ،އަދަދަކަށް އުސް އިމާރާތް ހަދަމުން އަންނަ ރަށަކަށް ވީހިނދު

ޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތްއ އެޅުމުަގއި ކޮންސްޓްަރްކޝަން ންޓަަކިއ އަޅާ ކަމަށްތަުކގައި ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިސައިޓު

ކުޑަކުރުުމގެ ނަތީޖާ އިންތިހާއަށް ގޯސްވެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭގަިއ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ކުންުފނިތަކުން ފަރުވާ

ފަރާތްތަާކިއ އިން ބޭރުގެ ކުރާ ާރއްޖެއެިކއެކި ބޭނުންތަކަށް ޒިޔާރާތް އަށްއަދި މާލެ އިދިވެހި ަރއްޔިތުންނާ ދިރިއުޅޭ 

މާއި އަދި ބޮޑެިތ އުދިގެްއލިގެން ކުރާ މުވަްއަޒފުންގެ އަގު ބޮޑު ފުރާނަކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކުަގއި މަސައްކަތް 

 ން މިހިނދުން މިހިނދަށް މިއީ ަސރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކު ،ނައިރުއަނިޔާ ެއކި ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުން އަން

އްެލއް ގެްނނަންޖެހިފައިވާ އަދި ކުށެްއ ނެތް އެތަްއ ބަެއއްެގ ފުރާނަ ޙަިވޔަސް އަވަްސ ކަށް ގޮތަ، ކޮންމެއިއަޅަ ފިޔަވަޅު 

ދިސާއެއް ތަކުރާުރކޮށް ހިނގަމުން ހާ ތައްމުގެ އިތުރަށް، ުކށެއް ނެތް އެތައް ބަޔަކަށް ައނިޔާ ލިބޭ ފަދަ އެއުދިގެއްިލގެން

އެންމެ ައވަހަކަށް ޙަްއލުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ  މި މައްސަަލ ވީ ،ވާތީ އަންނަ ބިރުވެރި މައްސަަލއެްއ ކަމަށް

ސާސްަތްއ ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން ހުކަންބޮުޑންވުންތަކާިއ އި އެުޅމާއެކު، ަރއްޔިތުންަދއުލަތަށް ބާރު މައްޗަށް

ރައްޔިތުންގެ  ،ޅީށް މި ހުށަހެމެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ ސަމާުލކަމަށް ގެނެސްދިނުމަށް މި މައްސަލަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަ
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. 2019ޖުލައި  21ސިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައޭ. ހާވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ނަތީޖާ  148ގަވާއިުދގެ  މަޖިލީހުގެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް...ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު.  ،ހުށަހަޅާ މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަހާނީ ޯވޓަކަށް. ެއއީ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ . ހާރު މި މަޖިލީހުން ދެން ނަގާނީ ވޯެޓއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

އަމީންޢާއްުމ ، ްސކުރަން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނުފެނޭތޯ ނަގާ ޯވޓު. އެހެންވީމާހުބަރާރަށް ގަހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގަބީލު އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހީ. ގެ ރަނމިނެޓު 5 އާދެ! މިހާރުމިނެޓުގެ ރަނގަބީލު ބޭނުންވޭތޯ؟  5މި ވޯޓަށް 

އަުޅގަނުޑ ޯވޓަށް މި އަހަނީ މަޖިލީހުގެ ަތއްޔާުރެވވަަޑއިގަންަނވަންވީ. މެންބަރުްނ ވޯޓުެދއްވަން  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާވ ވާފައި ޖާބިރު ހުށަހަޅުއް هللا ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން 145ގަާވއިދުެގ 

މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ  ސްކުރެއްވުމާހުލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގަިއ ބަކުއް

 ވޯޓުދެްއވުމަށް.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ 

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 06    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 52    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެ

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ީކ؛ހާޒިުރވެ ތިްއބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަ މެންބަރުން. 87 ކީ؛ލަ އަދަދަގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދެންމެ ނެ

މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވައިފި. ަވިކ  52. ނުފެންނަ ކަމަށް 6 ކީ؛. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދ60ަ

މަށް ވު. ފާސ58ްނުދެްއވާ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ؛ ގޮތަކަށް ވޯޓު

 ސްކުރާކަށް ފާހެއްނުވި. ހު، މި ުކއްލި މައްސަލަ ބަމާންވީއެހެ .58ލަ؛ މު. ޖ30ުބޭނުންވަނީ އެހެންވީމަ 

 

 ސް . އިބުތިދާއީ ބަހު 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް މި ސަހު ބައީތިދާސް. އިބުހު ބައީތިދާ، އިބ6.1ުއެނބުރެނީ އެޖެންޑާގެ އައިޓަމް ނަންބަރު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި 

ބޭރުގެ  ،ބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިްއޒަތްތެރި މެން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ،އޮތީ ހުށަހެޅިފައި މި

ރާރު. ގަގޮތުން ހުށަހަޅާ  ދިނުމާ ުގޅޭ ށް ހުއްދަބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ ައއިސް ިދވެހި މަސްވެރިްނގެ އަތުން ަމސްގަތުމަ

. ތި ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްގައި މި ދުވާފަރު ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ،އަރުވަނީއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

ގެ ގޮތުގަިއ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ،ހިސާބާއި ލިޔެކިޔުންަތއް ހިމެނޭނެސްުގޅޭ ވަރަށް ގިނަ ތަފާ ރާރާގަމި  ،ގުޅޭ ޢާޟޫއުމަ

 ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތު. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު 

ގަތުމަށް އަތުން މަސް ގެފަހަރު ރާއްޖެ އައިސް ދިވެހި މަސްެވރިންބޭރުގެ ބޯޓުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ފަހަރު އަގު ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބޭުރގެ ބޯޓުހަމަރާރު. ިދވެހި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ގަދިނުމާ ގުޅޭ ހުއްދަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އި،އަޅަ ހުއްދަދިނުމަށް ބާރު ސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަުތމަށްރާއްޖެ އައިސް ިދވެހި މަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ  ،ނަ މާއްދާެގ ދަށުންވަ 142ގަާވއިދުގެ 

ތަކަްށ ޢަމުހިއްމު ސިނާ ގެާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ިދވެހިރާއްޭޖގެ މަްސވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތަކީ ދިވެހި ގަރާރު؛ ރާރު.ގަ

ާރއްޖޭެގ ދިވެހި ،ތްތެރިވާ ިސނާޢަތަކަށްވެހަރަކާ އިވީހިނދު، އަދި ގިނަ އަަދދެއްގެ ިދވެހިން އެ މަސަްއކަތުގަ 

ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ދިވެހިންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ  ސިނާޢަތް ފުޅާކޮށް، އެ މަސައްކަުތގެ ސީދާ ނަފާ ވީހާވެސް 

ައގު މަސްވެރިންނަށް ހަމަ ،ހިނދުވީ ޖެހިފައިދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވެ، ެއކަމަށް މަސަްއކަތްަތކެއް ކުރަންހޯދައި

ން ބާނާ ، ދިވެހި މަސްވެރިެލއް ޤާއިމުކުުރން މުހިންމު ކަމަށް ވީހިނދުއުޙަގަތުމުގެ ވާދަވެރި މާދިނުމަށް މަސްހޯދައި

، ދިވެހި މުހިންމު ކަމަކަށް ވީހިނދުވިއްކޭެނ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ކަށް ސީދާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަމެދުވެރިއެއް ނެތި މަސް 
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ދިނުމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރުން މުހިންމު  ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ އައުމަށް ހުއްދަމަސްވެރިން ބާނާ މަސް ގަންނަ

ްކސްކުލޫިސވް އެކު އެތަކާގަތުމަށް ހަތަރު ފަރާދިވެިހ ސަރުކާރުން ިދވެހިން ބާނާ މަސްކަމަކަށް ވީހިނދު، 

ވުުމެގ ހަރަކާތްތެރި ަގއިއްދުހަގަތުމަށް ރާއްޖޭެގ ސަރަާވތީ، އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ަމސްއެގްރީމެންޓުތަެކއް ހެދިފައި

ކަމުގަިއ ގަންނަ އަގު މަސް ންން މި ފަރާތްތަކުއަދި މި އެއްބަްސވުްނތަކުގެ ދަށުހުއްދައެއް ެދވިފައި ނެތް ހިނދު، 

ނެތް ކަނޑަެއޅިފައި އަދަދެއް ، އަދި މަސް ގަތުމަށް ލާޒިމްކުރާ ެއއްވެްސ ރުފިާޔ ކަމަށް ވީހިނދު 8 ހަމަޖެހިފައި ވަނީ

ހަށް ލިބޭ ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާަދެވރިކަން އުފެދި، މަހިނދު، މަސް ގަންނަ ފަރާތްތައް އިތުުރވުމުން މަސް

ރާއްޭޖގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ވެްސ  ،ގެ އިތުރުންއަގު ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ފެންނަ ހިނދު، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކު

ދިވެހި މަސްވެރިކަުމގެ ދީ، ެއ ފަރާތްތައް ވެސް އިތުރުކުަރން މުހިންމު ކަމަށް ފެންނަ ހިނދު، ގަތުމުގެ ފުރުޞަތުމަސް

އަދި ދިވެހި ގެ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސަރުކާރުއަގު ހޯދައިދިނުމަކީ ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުަވއި ދިވެިހ މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ 

 4 ންގަންނަދިވެހި މަްސވެރިްނ އަތުން މަސް  -1 ؛މަިއ ވަޢުދަކަްށ ވީހިނދު ގެިޓކް ާޕޓީރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެ

ބޭރުގެ  -2. ލުކުރުމަށްތިވީ އެންމެ އަަވސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭަގއި ބާ އްވިފަިއވާ ެއްއބަސްވުންތައެކު ކުރެ ފަރާތަކާ

އެނަލިސިސް ގޮތުން  ގަތުާމ ގުޅޭއްދަށް ވަދެ، މަސްހަކަނުޑގެ ަސރައްދުގެ ހަރަސަބޯޓުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުަގިއ 

، ގަނެވޭނެ ގޮތަށް ބަލައިރާއްޖޭގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ެވސް މަސްއަދި  -3. ދިނުމަށްއެ ފަދަ ފަރާތްތައް ހުއްދަ ،ހަދައި

ވުޒާާރއަށާިއ  ބެހޭ ެގ ކަމާދިވެހި ސަރުކާރު ގަނެވޭެނ މަގު ފަހިކޮށްިދނުމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ މަސް

 ރު ހުށަހަޅަން.ރާރުވުމަށް މި ަގރާގުއިލްިތމާޞްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން އި އަށްރިއްޔާހޫރައީސުލްޖުމް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު މި ރުމިހާލީ. އިބަހުސްެގ ަވގުތު ހުުޅވަ އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ަގރާރުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 އަށް. ސާޢީއަރުވަނީ ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

 ޅިހެދުވާަފރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިސްމާޢީލް ހުށަ އަޚް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ 

 ،ވާ ވާހަކަތަކަކީ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގަރާރުަގއިިއސްމާޢީލް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން.  ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް 

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އަދި ގާނޫނީ ގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުން  ،އެކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްަނއިބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް  ،ނަމަ ޅޭ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ހުރިގު  އޮނިގަނޑަށް ގާނޫނީ ނިޒާމަށް ވެސް ެއއާ

މަްސވެރިކަަމކީ ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ކަމުގަިއ އަުޅގަނޑު ެދކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ 

އި އެ މަސަްއކަތެްއަގއި ޭވ ޮގތުގަބޫލުކުރެގައަުޅގަނޑަށް އަިދ ނީ ލިބޭ ެދވަނައަށް ެއންމެ ގިނަ އާމްދަދިވެހިރާއްޖެއަށް 
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މިހާހިސާބަށް ވެސް ވަރަށް ގިނަ އިންޑަސްޓްީރ. ބަޔަކު ބައިވެިރވާ ބޮޑު  ދިވެހިރާއްޭޖެގ އާބާދީގެ އެންމެ ،ދިވެހި އާބާދީގެ

މުްނ މީދުކުާރވަރުގެ އާމްދަނީއެއް މަްސވެރިކައްއަދި އަުޅގަނޑުމެން އު  ،މީދުކުާރވަރުއްމަސްވެރިްނ އުޓަކަިއ ސަބަބުތަކަށް

ގެނައުމަށް ކަމަށް ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލުތައް ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ހޯދުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެަފއި މިމި ޤައުމަށް 

ޓަކަިއ އަގު ހޯދައިދިނުމަށްމެން އެބަޖެހޭ މަސްވެރިންނަށް ހަމަވާތީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުފަސްޖެހިފައި

ެލވިަފއިވާ ދުނިެޔއެްއގައި މިފަދަ އިހުޅުވަ .ސްވެރިކަން އުފައްދަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީމަސްވެރިކަމުގެ ބާޒާުރަގއި ާވދަ

ރަސްތައް ހުންނާނެ. ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ހުންނާނެ. ގާނޫނީ ހު ވެރިކަން އުެފއްދުމަށް ވަރަށްކަމެއްަގއި ވާދަ 

ގާނޫީނ ހުރަސްތަކަށް ޙައްލުތަކެއް  ގިރާކުރުން.ހުރަސްތައް އެ ރައްޔިތުން ަހވާލުކޮށްފަިއވާ މެންޑޭޓަކީ  ނާއަޅުގަނޑުމެން

، ށްގަންނަ ބޯޓުފަހަރަމަސް ،ފަހަރަށްޮގތުގައި ބޭުރގެ ބޯޓު ބޫުލކުރާގައަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދިނުން. އަުޅގަނޑު 

 ތެރެއަްށ އްދުގެ ހަގަންނަ ބޯޓުަފހަރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޔާީސ ސަރަކުާރ ބޯޓުފަހަރެްއ ނޫން. މަސްމަސްވެރިކަން

ބޯޓުަފހަރަށް ނުވަތަ އެ ކުންފުނިތަކަށް މަސް ގަނެވޭނެ ުލިއ އެ ސީދާ މަސްވެރިންގެ އަތުން  ،އިން ވަދެވި ފަސޭހަ

މަސްވެިރކަމުެގ ބާޒާރުަގއި ވާދަވެިރކަމެްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ން ފަހިކޮށްދީގެން ތްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުގޮ

ެއ ފުރުޞަތު މަސްވެރިންނަށް ގަނޑުމެންނަށް ހޯދަިއދޭން އަޅުްސވެރިންނަށް އަގު މަހަމަ ،މަހުގެ ައގު ،އުފެއްދި

ދޭތެޭރގައި އޮތް ޚާރިޖީ  ތަކުގެދޭދޭ ޤައުމު  ގެހޯދައިދެވިދާނެ. އެކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ. ެއީއ މިއަދު ދުނިޔޭ

ަކއިރި މި  . އަދި އަމުދުންއްކަމެ  ެއއީ ކުެރވޭނެ ގުޅުންތަކަށް ބަާލއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭނެ ަކމެއް ނޫން.

ކަމަށް ކުިރމަތިލާނެ ކުންފުނިތައް އަދި ގޮުތގައި ެއކަން ބޫުލކުެރވޭގައަުޅގަނޑަށް  އްދުގެ ޤައުމުތަުކގައި ވެސްހަސަރަ

 ގު ހުޅުިވގެންދާނެ ީލމާ އެ މައިތިބި. އެކަމަށް ހުރި ގާނޫނީ ހުރަްސތައް އަުޅގަނޑުމެން ނައްތަ ފަރާތްތައް ބައިވަރު އެބަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،އޮތްބޫލުކުރަން. އަިދ ހަމައެއާެއކު، ވަރަްށ ހިފެހެއްޓިފައި ގައްޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅުގަނޑު ށް އި ކަމަ

އޮތީ  ، ޒަާމންތަކަކަށް ދަންދެން މިއިބޮޑަށް ހިފެހެއްޓިފަ ނާޢަތު ވަަރށްސިމަސް ބޭރު ޤައުމުތަކަށް އެްކސްޕޯޓްކުރުމުގެ 

ެއކްސްޕޯްޓކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަްށ  ،ނުޑ މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ އަުޅގަ އެހެންބޮޑަށް ހިފެހެއްޓިފަ.  ވަރަށް

ކަންތައްތަކަކީ ރަނގަޅަށް މިހާހިސާބަށް  މި ބޭފުޅުންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސްތަކާ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި އަދި އެ

 ،އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުރި ކަންަތއްތަެކއް ޫނން ކުެރވިފައިމުރާޖަޢާ ،ދިރާސާއެއް ހެދި

ވަޢުދުތަެކއް މީދީ އްަވރަށް އު ،ކެއް ވަރަްށ ބަިއވަރު ވަޢުދުތަ ،މި މަޖިލީހަކީ ވަރަްށ ބަިއވަރު ،މި ސަރުކާރަކީ

އެކު މަސްވެރިން ޤާއިުމކޮށްފައި އޮތް ސަރުކާެރއް. އަިދ މަސްެވރިންގެ ވަރަށް ގިނަ އެހީތެރިކަމާވެގެން މަސްވެރިންނަށް 

މެން ކޮށްފަިއ އޮތް މަޖިލީހެއް މި މަޖިލީހަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ސަބަބަށްޓަކައި ައޅުގަނޑުރިން އިންތިޚާބުމަސްވެ

އްލުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް، އެ ޙަހުރިހާ  ހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދެންއެބަޖެހޭ މިދެންނެވި ކަން

މިއަދު އް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަދަލުތައްލުތައް ހޯދައިދޭން އަުޅަގނޑުމެން އެބަޙަ

ބަދަލުތަްއ  އެ މަސްވެރިންނަށް މަޖިލީހަކީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ،ީމދުކުރަންއްގެންނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް އު
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ދުވާފަރު  ،އި ައޅުަގނޑުމެންގެ އަޚް އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ އެކަން ކުަރން. އެ ސަބަބަށްޓަކަ  .ގެނެސްދޭނެ މަޖިލިސް

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަީކ މުހިއްމު ގަރާރެއް. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރާ 

ކަންކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް  އިމަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ ތުން މިގޮ ގުޅޭ ގަރާރެއް. މި ގަރާރާ

 ންކަން އަރުވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤީކަމުގެ ޔަވާނެބައިވެރި 

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން 

 .ޢުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ 

 

 :ދެއްެކވުންކަވާހަ ޢުޝިފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

ހުޅުވިގެން އަިއއިރު ިކޔާ ަމއްޗަްށ ލޯވެސް ދުނިޔެ ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަނޑުިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

 .ފަހުންނޭ އައީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް މާ ގެހިވެހިން އައީ، ަގހާމަހާއި މަހުގެ ައރަގުންނޭ ދި ،އަުޑއަހަން

ނުކުރާ ދުވަްސވަެރްއ ކަމުގަިއ ބުނެވޭ ަމސައްކަތް. ިދވެހިން މަސްެވރިކަންލޭނާރު ަޤއުމުގެ  މަސްވެރިކަމަކީ މި

އެންމެ ފުރިހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ  ،ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

ކަމުގައި ކިހާވަރެްއގެ  ކަްށ މިބާވައޭ. ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުތަޔާއި މަންފާ ދިވެހިންނަށް އެބަ ހޯދައިދެވޭނަފާ

ވިލުފުށީ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުެރވެނީ. ުކރެވެނީ. އެންމެ ރަނަގޅު މަަސއްކަތް ާބވާއޭ މި މަސައްކަތްތަެކއް ބާަވއޭ މި

، ުދވާފަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އްވިއަޙްމަދު ެއ ހުށަހެޅު ންބަރު އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 ން މިހުމު ގަރާރެއް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތާއި ރޫންެވސް މުހި ޢީލު އަޙްމަދު ެއ ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަީކ ވަރަށް އިސްމާ

 ފަރާތަކާ  4ތަކެއް އިރުަގއި އެްކސްކްލޫިސވް ެއގްރިމެންޓުލާމި ގަރާރަށް ބަ .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ގަރާރަށް ތާއީދުކުރަން.

ނުަގތަސް ހެޔޮ. މިއީކީ ދިވެހި ، ސް ރުިފޔާ އަުޅވަިއގެން ގަތަ 8ްއގެ ގޮުތަގއި އެްއކޮށް ހެދި، އެފަރާތުން ޕްރައިޒް ެޓގެ

ވެސް ލިބޭނޭ  އްން ހަމަ ބައި ސެންޓެއިމަސްވެރިންނަށް މަސް ވިއްޭކނެ އުސޫލެއް ނޫން. ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އެ

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް މި  ،ތަެކއް ހެދިފައިއެގްރިމެންޓު ނޫން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެކްްސކްލޫިސވް އުސޫލެއް

 ނެތް. މަސްވެރިއަކަށް ވާ ހަމަ އެއްވެސް ފައިދާެއއް . ދައުލަތަށްފަދަ ރީތި ރަށެއް އެބައޮތް ދީފަ މުތްއިތާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަިކ  ،ޤައުމަްށވާ ފައިދާެއއް ނެތް. އިޤްިތޞާދަށް ވާ ފައިދާެއއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވާ ފައިދާެއއް ނެތް. 

ހުރި ކަންަތއްތަކުގެ ތެެރއިން ައޅުގަނޑުމެން  ށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގަިއ މިގޮތަްށ ކުރެވިަފއިކަތަތްފަރާ

ކުގެ ތެރެއިން ނިކުމެވޭނޭ ޮކންމެވެސް ގޮތެއް ސަުރކާރުން ތަހުރި އެކްސްކްލޫިސވް ެއގްރިމެންޓު  ހެދިފައިނިކުންނަންޖެހޭ. 

ކުގެ ތެެރއިން ައޅުގަނޑުމެން ނިކުންނަންޖެހޭ. ތަމެންޓުކަށް މި ެއގްރިއެންމެ އަވަހަ ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ވީ މިއަދު 

ވާނެ  ތަކަށް ނުދީފައިާސ އެ ފަރާތް ންސިންގާ އަދަދުމި ދައުލަތުން ބޮޑެތި އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަނެްއކާ ނިކުންނައިރު
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 ،ވުރެ  ިރންގެ އިންޓަރެސްޓަށްގޮތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މަސްވެރިން، ދިވެހި މަސްވެ

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި  ދިވެހި މަސްވެރިންގެ މަންފާައށްވުރެ ބޮޑު އެހެން ކަެމއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަކު ނެތް.

 ސް މި މަޖިލި މަގަށް މަސައްކަތްކުރަން މި މުެގ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާ ހޯދައިދޭންޖެހޭ. އެމަސްވެރިންނަށް މަސްވެރިކަ

، ޑޮލަުރ އިިވއްކަ  ފަހަރު ރާއްޖެ ގެނެސް، ސީދާ މަސްވެރިން އެ ބޯޓުތަަކށް މަސްށް. އާދެ! ބޭުރެގ ބޯޓުްއޔާރައޮތީ ތަ

މުކޮށްދޭން އެބަެޖހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ އިޤާގެންގޮސް އަނބިމީހާއަށް ދެޭވނެ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެން މި ޤައުމުަގއި 

 . އަުޅގަނޑުމެން ގޮތަކީގެ ނަފާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދެވޭނެމުކަޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންަނށް މަސްވެރި

ކި ފަރުދުންނަށް. އެ  ނަފާ ހޯދައިދޭންވީކީ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަަކށް ނޫން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ވަކިވަ މަސްވެރިކަމުގެ

ދިވެހި ގެ މަންފާެއއް ކަނޑުތަކުދިވެހި  ކަށް މިނޫން ގޮތަކަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނގޮްސގެން، ައޅުަގނޑުމެންނަ

 ން ނަފާ ހޯދާއިދިވެހިން އެ  ،ންެގ މިލްކަކަށް ދިވެހި 100%ނޑުތަކަީކ ނުދެޭވނެ. ދިވެހި ކަރައްޔިތުންނަކަށް ހޯދަެއއް

އި އޮތްހެން، އެްއވެްސ ކަނޑުތަކަކަށް ހަދަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމައެާއއިެއކު ގަރާރުަގއި ފާހަގަޮކށްފަ

ޤައުމުގައި އޮންނަްނ  ބިދޭސީެއއް ނެތި މަސްގަނެވޭނޭ އުސޫލުތަކެއް މިދޭސީެއއް ،ބޮޑެއްޑައެއް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި، ކު

ކުެރވޭނޭ ދޮުރ ޕްޮރސެސްކޮށް، އެކްސްޕޯޓު  ،ވެްސ މަސްގަނެ ހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް . އެކަުމގެ ކެޭޕސިޓީއެބަޖެހޭ

މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މީެގ ނަފާ ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތގަިއ  .އެބަ ޖެހޭޅުވާލަދޭންސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހު

އިންޑަްސޓްރީ މިއީ، މަްސވެރިކަމާިއ ދެ މެ ވަރުގަދަ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިޤައުމުގެ އެން ލިބޭނެ ގޮތަކީ. 

 ކުންފުންޏެއް ތްކުރަން ފަރާތުން މި ަމސައްކަސަރުކާރުގެ ،ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީފަތުރުވެރިކަން. އެހެންނަމަެވސް ފާހަގަ

ހަަކ. އަޑުިއވެނީ ބަނގުރޫޓުވެަފއި އޮތް ވާހަަކ. ދަރަނިވެފައި އޮތް ވާ ؛ފިއްޔާ ވަނީ ބަނގުރޫުޓ. މިފްކޯއިހަދަ

. ބަނގުރޫުޓވެފަ ،ހާލަތުގައި ރިޒަމް ކުރިއަުރވަން ހެދީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ، ހަމަ އެއަދަރަނިވެރިވެފައި އޮތް ވާހަކަ. ދެން ޓު

އަރަތެއްހެން. ޤައުމުަގއި އޮތް އެންމެ މަންފާ، ނަފާ ލިބޭ ދެ އިންޑަސްޓްރީެގ ހީވަނީ ހަމަ ބޮޑު  މިއީ އަޅުގަނޑަށް

އެ ކުންފުންޏެއް ވަނީ ނޫނީ ދައުލަތުން ބައިެވރިވެގެން ކުންފުންޏެއް ހަދަިއފިއްޔާ،ކަތް ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން މަސައް

ދިވެިހ  އްކޮށް،އެ  ތެރިކަމާޞްލާޚްމެން އެބަޖެހޭ އިއަޅުގަނޑުްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީގައި ގޯސްަތކެްއ ެއބަހުރި އި ދަރަނި.

ްސ، ޔަސް، އަމިއްލަ ފަރާތުން ކުރިޔަ ކުރިރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ހޯދައިދެވޭނެ މަގުތަެކއް ހޯދަން. ސަރުކާރުން 

ށްލަން ބޭނުންވާ އެބަޖެހޭ. ފާހަގަކޮއެއްކޮށް ކުރެޭވނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން  ތެރިކަމާޞްސް، އިްޚލާޔަފަރާތްތަކަކުން ކުރި

ދޭން ެމ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދައިއެން ައޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާ ،މަކީކަ

ނުގައި އުފައްދަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ހއ. އަތޮޅަކީ ތަ ވަންޏާ، ވާދަވެރި މާކެޓެއް މި ބޭނުން ކަމަށް

 އަތޮެޅއް. އެހެންނަމަވެސް ހުވަހަންދޫ ިކޔާ ރަެށއް މަސްގަންނަން ަޖއުސާއަްށ ވަުރގަަދއަށް ކުރިވެރިކަން ނުހަނު މަސް

 .ވެްސ ނުގަެނވުނު. ޭއގެ ސަބަބުން މުޅި ހއ ވެސް ދިން. މަހެްއ ދުވަހަކު ކަށްފަހުން އެހެން ކުްނފުންޏަދިން. އޭގެ

އް. މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިކަން އީ ހިތާމަހުރި ކަމެގޮެތއް ނެތިެގން. މިވިްއކާނެ  ިދޔައީމަްސވެރިކަން ނެތި އަތޮޅުގެ
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މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް  މެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިވެގެންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލާކަށް ބޭނު 

 އީްސ.ގަިއ ކުރަން ތައްޔާރަށް. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަޤު އްޙަމިތިބީ މަސްވެރިންގެ 

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ތުފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ތަދޫހި

ވަނީ ބޯ  މެންގެ ަޒމާންވީ މަސްގަންނަ ކުންުފނި. މިފްކޯ މިނޑުރި ަރއީސް. އަޅުގަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 . ނުވާވަރަށް ދަރާފަސަލާމަތް

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން 

 . ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދައިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 (މައްސަލަ)ނިޒާމީ                                

 ޖާބިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا  ޢަބްދުރުްއޒަތްތެރި މެންބަކާށިދޫ ދައިރާގެ އި

ރިޔާސަތުގެ ަރއީސް. ، ފައި އިންނަމުގައި ބައިންދާޤާ ދަރުކޮށްފައި ތި މަޤައިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް 

ނަ ގި ރާ ގަީޑގައި މަނިކުފާނު މާސުވާުލކު ވެ، ވަޒީރުންނާޚުލްން މަނިކުފާނު ތަދައްރެްއވުމުެގ މަތީުސވާލުކު ވަޒީރުންނާ

 ؛ބެހޭ މައްސަލައެއް ގޮުތަގއި ނިޒާމާ ފާނު ރަނގަޅުކުރަން ރަސްމީކޮށް،ވާހަކަދަްއކާތީ އެ މައްސަަލ މަނިކު

 ؛ޖެހޭނީންނަަވިއގެން މަސައްކަތް ކުަރްއވަންއި ހުގައި، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީއޮންނަނީ އަސާސީަގއި ވަރަށް ާސފުކޮށްޤާނޫނު

. އެކަމަކު މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް މަނިކުފާނު ންދަރުުކރަޤަނޑު ބޮޑު ބޭފުޅެއް، އަުޅގަމަނިކުފާނަކީ ވަރަށް 

ީތވެ، ށާއި އަދި ރިާޔސަތަށް އަޅުގަނޑު އެދޭކުރުމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަހުރަސްއަޅާތީެވ، އެކަން ރަނގަޅު

ހަކަ ރުމަށް ރަސްމީކޮށް އެދޭ ވާގެ ފަހުން މިކަން ރަނގަޅުކު، މީނެ ބެހޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުަގއި ބަލައިގަ މިއީ ނިޒާމާ

  .محي ركريم والحمد هللوالس الم ަގއި. ޤުއްޙަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުންގެ  ،ންދަންނަވަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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 ރިޔާސަތުން  ވޭކަެށއް ނެތް. މިބެހޭ މައްސަލަެއއްެގ ގޮތުަގއި ބަަލއިގަނެ  ިނޒާމާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ،މު އުސޫލުަތކާއި އްމި މަޖިލީހުގެ އާ  ،ތަނުގެ ަގާވއިދުތަކާއި  މި ،އަސާީސއާއި ނޫނުގެންދާނީ މި ރާއްޖޭގެ ޤާންމަލުކުރަމުޢަ

 ން. އަޅުގަނޑުެއްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ ދީނުެގ ރިވެތި އުސޫލުތަކާމާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ،އިމު ހަމަތަކާޢްދިވެހިންގެ އާ

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ތަދޫ މެދުއަރުވަނީ ހި ތު މިފުރުޞައްކާެވސް މިހާރު އަނެ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ތަދޫހި

ވަނީ ބޯ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެްނގެ ަޒމާންވީ މަސްގަންނަ ކުންފުނި މިފްކޯ މި

 މި  .ވަނީ ބަނގުރޫޓުކޮށްފަ އެ ކުންފުނި އި،ކަށް ހަދަތަން ސިޔާސީ ޖަގަހައަ  . އެނުވާވަރަށް ދަރާފަސަލާމަތް

ހޯދަން.  އިގޮތް ބަލަ  ވީ ށްސް، މިްފކޯއަޔަވި  މުަގއިތުގައި އަުޅގަނޑު ގޮާވލަން، ހަރުދަނާ އޮޑިޓެއް ކުެރވިގެން ކަފުރުޞަ

ގަނޑު ފާހަަގކުރަން. މު ކަމެއް ކަުމަގއި ައޅުންވެްސ މުހި ބެލުމަކީ ގޮތް ާވ މަލުކޮށްފައިޤަ ހަވާުލވެ ތިބި މީހުން  ތަނާ އެ

ވެސް ދަންނަވަން.  އިވެސް ކޮންމެހެންވެސް އެނގެންޖެހޭ ސަބަބެްއ ކަމުގަ ތަން ދަރަންޖެހުނު ސަބަބަކީ އެވަރަށް އެ

ބިލުކަން މިފްކޯގެ ޤާތުމުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ާރއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުގެ މޫސުމުަގއި މަސްވެރިން ބާނާހާ މަހެއް ގަ

ކުންުފނިތަކުން މަސްވެރިންގެ އަތުން  ހުރި ކުންފުިނތަކަކު ނެތް. އަދި އެ ތު ދެވިފައިފުރުޞަ އިތުރުން ދެންވެސް އެ

ފެނުނު  ކަށްކުންފުންޏަ އޮންނަނީ ެއއިރެްއަގއި އެ  ވެސް ެގްއ ކަނޑަެއޅިފައިުނވާތީ ެއކަން ެވސް އަ  މަސްގަތުމުަގއި

 ތަކަށް ޓެްއގެ ގޮތުަގއި ޕްރޮސެްސކޮށްގެން ބޭރުގެ ފަރާތްއަދި ރާއްެޖއިން ބާނާ މަސް ވެލިއު އެެޑޑް ޕްރޮޑަކްމިންވަރަކަށް. 

ެވސް ނުދޭ. މަސްވެރިން ބާނާހާ މަހެއް ނުވެސް ގަނެވޭ.  ކުެރވެމުންނެއްން އެކްސްޕޯޓުހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްގެ މަތީ

ރު އިސްމާޢީލް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަ .ރި ަރީއސްވެސް މަސްވެރިންަނކަށް ނުލިބޭ. އިއްޒަތްތެ އަގެއްހަމަ

ވެްސ މުހިއްމު ގަރާެރއް،  މެހައިންގަރާރަކީ ކިތަބެހޭ  އަގު ހޯދައިިދނުމާ، މަސްވެރިންނަށް ހަމަވާއަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ވެފައި  ދުޢުވަ ރައްޔިުތންނަށް މި ން ވަނީދެއް. އެމް.ޑީ.ޕީޢުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވީ ވަ

ފަހަރު ރާއްޖެއަށް އައިްސ ބޭުރގެ ޯބޓު ،ވިދާުޅވޭަގރާރުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ދޭއިރު އޮންނަންވާީނ  ގޮުތަގއި އެފަދަ ހުއްދަެއއްވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ދެކޭ ކަމުގެމުހިއްމު ސްގަތުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގަތުމުގެމަ

ރާއްޖޭގަިއ މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭީނ  ،. މިގޮތުންފަރޭވި ވެސް  ހަމަޖެހޭ ރަނގަޅު އުސޫލުތަެކއްކޯޓާެއއް ކަނަޑއެޅި، 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެފަަދ  ،އެކަށައަޅަން އެބަޖެހޭ ތަ ކޮން މިންވަރެއްތޯއިންސައްަތތޯ ނުވަ 50ބާނާ މަހުގެ 

 .ބަޖެހޭކުެރވެން އެނައިރު ކަސްަޓމް ނޫނީ ސެކިއުރިޓީ ރަނގަޅަށް ޗެކުނިކުންފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް އަިއސް ވަދެބޯޓު

ނުވާނެ. މިީއ ޖެއިން އެތެރެިވޔަދީގެންރާއް މިެއއިން ފަދަ ނުރައްކާތެރި އެއްެވސް އެްއޗެއް  އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ

އް ައޅަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. އިޝާރާތްކުާރ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަްނ ކަށަވަރުކުރުުމގެ ފިޔަވަޅުަތކެ މި އަޅުގަނޑު

މަސްވެރިންެގ ދިވެހި ، ފަހަރުން ުހއްދަ ލިބިފައިވާ އެފަދަ ބޯޓުޓުންތެރިކަމުގެ ތެރެއިފަދަ ހަރުދަނާ ބެލެހެއް މިދެންނެވި
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އަތުްނ  ގެބޭނުން ބަޔަކަށް މަސްވެރިން .ގޮތް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ވެސް އެދޭ އަތުން މަސްގަތުމަކީ އަުޅގަނޑު

ލާފައި އޮތުމަީކ ކޮންމެހެންވެްސ އިވަ ތު ހުޅުފުރުޞައަތުން މަސްަގނެވޭނެ  ގެނުވަަތ މަސްވެރިންމަސްގަނެވޭނެ ގޮތް 

އުެލއްަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ޙަވެްސ ވާަދވެރި މާ މަކީއަގު ހޯދައިދިނު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މަްސެވރިންނަށް ހަމަ

 ސްގަތުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުަމކީ މަނާފަހަރަށް މަކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުަރން. އަދި މިފަދަ ބޯޓު

ނަވަނީ އެފަދަ ޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މިދަންސް އޮންނަން އެބަވެ ، އެކަން ބެލޭނެ ނިޒާމެއްަޅއިކަމެއް ކަމުަގއި ކަނޑައަ

ެޅވޭނެ ވާހަކަ. ކުރެވޭ އާލާތްތައް ނުގެްނގުފަހަރުގައި ލޭނު މަސްވެިރަކމުގެ ސާމާނާއި ދާެއޅުން ފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންބޯޓު

 ނާތަކުގައި ނޫނީ ގޭދޮށު ޚާަތއަކީ ރާއްޭޖގައި ާކރުއިންސައް 50 ބާނާ މަހުގެ ހަމަ އެހެންމެ، ރާއްޖެއަށް މިގޮތުން

ވެސް ވިްއކޭނެ މަުގ  ރޮސެްސކޮްށގެން ވެިލއު އެެޑޑް ެއއްެޗްއގެ ގޮތުަގއި ދުނިޭޔގެ ބާޒާަރށްފެކްޓްރީތަކުަގއި ޕް

ނާތައް ހިންގާ ޚާސް ކާރުީއސް. މިގޮތުްނ ރަށްރަށާއި ސިޓީތަކުން މަތެރި ރަިއއްޒަތް ،ތަނަވަސްކުރަން އެބަޖެހޭ

ވެސް ޫދކުރެވެން އެބަޖެހޭ. މިފަދަ ބިންތަކުގަިއ ފެކްޓްރީ ހަދަން އަންަނ  އަެގއްަގިއ ބިން ފަރާތްތަކަށް ލުއި

  ކުރިއެރުވުމަށްަޓކައި އެ މި މަސައްކަތް ،ވާނަމަ . އެއީ ދިވެހިން ކަމަށްކިޔަން އެބަޖެހޭބާޙައިންވެސްޓަރުންނަށް މަރު

ަނގާ  މެ ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕަށް ކުރާ ެއކްސްޕޯޓުން މި. ހަަމއެހެންމު ކަމެއްންވެްސ މުހި ދިނުމަކީ ތް ޔަފަރާތްތަކަށް އިނާ

ބެހޭ ވުޒާރާއަށް އަުޅަގނޑު ގޮވާލަްނ، އެކަމަށް މަަސއްކަތްކުރުމަށް. ހަމައެހެންމެ،  ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާ

 ގެ  ތަންތަނުާބއީ ފަދަޑު ،، ސިްނގަޕޯރވާތީ މު ކަމަކަށްން މުހިަވގުތު ރާއްެޖއަށް ވަރަށް މާކެޓް ހޯދުމަކީ މި އިތުރު

. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެެކންންވެސް މުހި މާކެޓަށް ދިވެހި މަސް ތައާރަފުކުރުމަކީ

އް އޮތީތީ. އެ ބާނާ މަހަށް ހަމައަގު ލިބެން ހުރަސްތަކެ ވަގުތު މަްސވެރިން  އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ، މި

ބެހޭ ދިރާާސެއއް  ކަމާ ،ވީމާ .ވާތީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ވެސް އެދޭ ގޮތަށް  ރިޔާދު މަސްވެޚުކީ ހުރަސްތައް ގިާރކުރުމަ

ހަމަޖެހެން  މުހަދައިގެން ނަމަވެސް، މަސްަގނެވޭނެ ހުއްދަ މި ގަރާރުގަިއ އިޝާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާ

 އްގޭދޮށު މަސް ަޖގަހަތަ ،އް އޮތް ަނމަފުރުޞަތެ ވަންމިނި ިމގޮތަށް ވެސް ންނަށް އެނޭގ ދިވެހިޖެހޭ. އަުޅގަނޑަށްއެބަ

އެްއޗަކަށް ހަަދއިގެން އެްކްސޕޯޓުކޮށްގެން ުނވަތަ ާރއްޖޭގެ  އިތުރުވާނެކަން. ެއ މީހުން ަގންނަ މަހަކީ ވެލިުއ ެއޑެޑް 

 އްޔާ. ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިނެރެގެން ެއއަށް އިުތރު ނަފާ ހޯދާނެކަން. ދެއްވި ބާޒާރަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް. 

 

 ކަދެއްެކވުން:ފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަވާދު
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ގެ ލޭނާރުކަމާއި އެއީ ދިވެހިްނގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ޤަދީމީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިން

ވެގެން ދޭ އިންތިޚާބުތަކުަގއި. މަސައްކަތްކަން އަބަދުވެސް ިދވެހިން ފާހަގަކުރޭ. ޚާްއޞަކޮްށ، މި ލޭނާރުގެ ރަތްކަން ގަދަ 

ހުރި މަސައްކަަތކަްށ ީސދާ ގުޅުން ނާހަކަށް ހާސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިރީގާތްަގނޑަކަށް ރާއްޭޖގެ ،ނީސަބަބެއް ކަމަށް ވަ

. ނަމަވެސް ހިޔާތަމަޔަކީ ފާިއތުވެދިޔަ ގިނަ ދައުރުަތކެްއގަިއ މިކަމަށް ދޭންވާ ފުރިހަމަ ވަނީ ވެފަ މަސްވެރިކަން މި

ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު  2008ކުރަން. ގަނޑު ފާހަގަ ނެތްކަން އަޅު ލުމާއި ފުރިހަމަ ައާޅލުން ލިބިފައިއެއްބާރު

ީޕެގ ސަރުކާރުގައި މަސްވެިރކަމަށް ރަނގަޅު އިންޤިލާބެއް ގެނެސްދިން. މަސްވެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް.ޑީ.

ވެްސ، މިއަުދގެ ަމޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީްސ  ދުގެނެސްދިން. ައޅުގަނޑަށް ދިާމވާ މަސްވެރިްނ މިއަ ވުންހިނިތުން

ބިްނވަުޅ  އިއެ ޭބފުޅުންގެ ހިތުގަ  ،ކީ ޝީދަށް އަބަދުވެްސ ޝުކުުރ އަދާކުަރއްާވ. މަހުގެ ައގަށް އެ ގެންނެވި ބަދަލަނަ

 އެ އިެއާއއެުކގަބޭފުޅުން އަބަދުމެ ތަކުރާރުުކރައްވާ. ހަމަ ފަދަ ބަދަލެއް ކަމަށް އެ  ނުިފލާނެ، ެނގިފައި އޮތް އިކަނޑަ

ނަށް އިތުުރ މަސްވެރިންގެ މޫސާބުން ނޑުމެން ނުކުމެ ުއޅޭ ވާހަކަ ދަްއކާ ހިއަގު އަނެްއކާވެސް ެދގުނަކުަރން އަޅުގަ

އެ ޭބފުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  .ކުރަްއވާހިނިތުންވުމެއް ގެންނަާވ. ެއ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުބާރު

ދެވޭނެ ކަމަށް. އިހޯދަ ތްތަކެއްފަހި ގޮ ،.ީޕގެ ސަރުކާރެްއގައި މަްސވެރިންނަށް ހެޔޮ ގޮތްތަކެއް.ޑީއެމް ،ބޫލުކުރަްއވާ ގަ

ހެދިފަިއވާ  ފަރާތާ 4 ހުށަހެޅި ގަރާރުަގއި ރާްއޖޭގެ މަސްގަތުމަށް ހުއްދަެދިވފައިވާ މަތީން ައޅުގަނޑު މި އެގޮުތގެ

ެރވޭނެ އެންމެ ައގު ހޯދުމަށް ކުހަމަރިކަމުން މަހަށް ލިބޭ ކުރުމަީކ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މަްސވެލުތިބާއެއްބަްސވުން 

ދިއުމަކީ މަސްގަނެވޭނެ އިްނތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެންިވގެން ވީާހވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އިލެކަންތައް. ހުުޅވަ   އެއްމުންމުހި

ފަރާތުން  4 އެ ،ލަތު އޮތް ގޮތަކީހާގޮތް. މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ ބަދަލު ގެންނަން އެންމެ ފަސޭހަ އެއް

ޅެނީ އުކިލޯެގ މަސް ގަނެ  އެއް ،ކިލޯ ހަމަާވ މަހެއް ެވސް ެއއް ރެޭވ. މިއަދުބޭނުން އަެގއްަގއި މަހުގެ ައުގ ކޮންޓްރޯލްކު

ައޅުގަނުޑ  ؛އަށް. މިއީ މަސްވެރިން އިންތިހާައށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. މަްސވެރިންގެ މިއަދު ރުފިޔާ 10އެ ބޭފުޅުން 

ކިޯލގެ މަސް މިހާ ދަށް އަުގަގއި  އެއްވަނީ، ގެ އެންމެ ބޮޑު ަޝުކވާައކަށް މިއަދު ވެފައި ބައްދަލުކުރި ގިނަ މަްސވެރިން 

ެއއާެއކުަގއި، ާރއްޖޭގެ އެިކއެިކ ދިނުމަށް އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އެދިަލއްވާ. ހަމައޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އޮތް

 ޅުންބޭފު ކަމީ އެ، މަސްެވރިކަމަށް އެވަުރގެ ބޮޑު ބަދަެލއް ނާންނައިންޑަސްޓްީރއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ހިނދު

ޒަްމ އަރި ބޫލުކުރެވޭ. ރާއްޖޭގެ ޓުގަވަރަށް ބޮޑަށް  ެވސް މު ޕޮއިންޓެއް. އެކަން އަުޅގަނޑަށްންފާހަގަކުރާ މުހި

ތިހާރުކުރަން އެވަުރގެ ގުނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވެމުންާދއިރުަގއި މަސްވެރިކަުމގެ މާކެޓު އިސްއިސްތިހާރުކުރުމަށް ގިނަ

 އޮތް  ނުލިބި ވެސް މަސްވެރިންނަށް ބޭފުޅުން ފާހަގަުކރޭ. މިއަދާ ހަމައަށް ން އެނުދާކަމަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވެމުން

 އަގު ލިބޭނެތޯއާިއ، އަދި އެ މަހަށް ހަމަ ،އެ ބޭފުޅުން ބާނާ މަސް ހުރިހާ މަހެއް ރަނގަޅަށް ކިރޭނެޯތއާއި  ،ޔަޤީންކަމަކީ

ފަދަ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭަގއި މަސްވެރިން ލާރިކޮޅު ވަގުުތން ލިބޭނެތޯ އުފެދިފައި އޮންނަ ސުވާލު. މި ކިރުނު މަހުގެ

މަސައްކަތުން ލިބެންޖެހޭ އަސްލު މަންފާ ލިބިގަތުމަށް  ކަތުގެ ތެރޭގައި ުއޅުމަކީ އެ ބޭފުޅުންގެމި މަސައް ،ތިބެންޖެހި
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އް އްލެ ޙަކަންބޮޑުވުންތަކަށް  މަސްވެރިންގެ މި  .އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އޮތް ހުރަސްތަކެއް ކަމުަގިއ ފާހަގަކުރަން.

އިލާތަެކއްގެ ޢާިދރިއުޅޭ އެތައް  ؛އިލާތަކުގެޢާރާއްޖޭގެ  ދަށް ވެސް އަދި މިޞާތިރާއްޖޭގެ އިޤް މި ،ނަމަ ނެިވއްޖެގެ

  ނޫން. މިމަސައްކަތަީކ ކުރަން އުނދަގޫ މަަސއްކަތެއް  ދިރިއުޅުމަށް ެވސް ބޮޑެިތ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. މި

ހިނަގއިދާނެ. ެއގޮތަށް އިއްޔިތުްނެގ ދިރިއުޅުން ބޮޑުތަނުން ކުރިއަރަމަސައްކަުތގެ ސަބަބުން ރާްއޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ރަ 

ކުރެވެނީ މިއަދާ ހަމައަށް ކަމަކަށް ނުެވދާނެތީ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ލަފާ ދިޔުމަކީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަްށ އެހާ ފަސޭހަ

މަސްވެރިންނަށް ތުން ސައްކަކުރާ މަ ނުވަީނ. އަޅުގަނޑުމެން މިއްެލއް ހޯދިފައިޙަޅު އަިއއިރުަގއި ވެސް މިއަށް ަރނގަ

އަުޅގަނޑުމެން އަގު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ތިބޭފުޅުން ތިބާނާ މަހަށް ހަމަ ،ންކަމަކީޤީއޮތް ޔަ ދޭން

އުޅުމެއް އުޅެޭވވަުރގެ ތަނަވަސްކަމެއް ދިނުމަށް އިލާއަކަށް ހިތްފަސޭހަ ދިރިޢާބޭފުޅުންގެ  ތި ،ބޭފުޅުންނަށް ހޯދައިދޭނެ. ތި

ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުން އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުން އަ

މި  ގެަމޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަުޅގަނޑު  ،ބޮޑަށް އެދެން މަގުފަހިވެގެންދާނެ. ައޅުގަނުޑ ވަރަށް

ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް  މަްސވެރިންނަށް ހެޔޮދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެ އި،ށް ތާއީދުކުރަްއވަ ރާރަގަ

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  މަސައްކަތް ކުެރއްވުމަށް އަޅުަގނޑު އިލްތިމާސް ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުގރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަނީ އިތުިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދުއި

 ދުވާފަުރ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ވަރަށް  ،އަޅުގަނުޑގެ އަޚްރާރު ހުށަހެޅުއްވީތީ ގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި 

އަގު ލިބިގެންދިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަހަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުގައިދަންނަވަން.  ރު ޝުކުބޮޑަށް

ން ވަކި ބަޔަކު މަހުގެ ހިސާބު އަށް ފަހު. އެ 2012އީ ދިޔަމަހުގެ އަގު ވެއްިޓގެން ވެރިކަމުަގއި އެ ސިާޔސަތުގެ ދަށުން. 

ވަރަކަށް އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. އަޅުގަނުޑ  9 ވީ ެގންދާތާ މި ކުރަމުންއަގުަތއް ކޮންޓްރޯލް

ހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެން  މަހުގެ އަގު ބޮުޑވުމެއް ނޫނޭ. މިހާ ،މަސްވެރިްނނަށް ދިމާވެފައި އޮތީ ،ދަންނަވަން އޮތީ

. ިއ މަސްވެިރކަމާކަމެއް. ެއއީ ޓުއަރިޒަމާ 2ޮއންނަނީ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިނާޢަުތގައި މި ،އަބަދުވެސް ަދއްކާ 

އެއް އިެރްއގައި  ެވސް ނުދޭ. މަސްވެރިންނަށް ލިބެމުންދީފައި ހުންނަ ފަސޭހަތަކެއް  ށް ޓުއަިރޒަމަ ،އެހެންނަމަވެސް

ވެސް ހަމަ އޮތީ އެގޮތުަގއި.  ދާފައި އޮތް ފެލިވަރު މިއަދުރު ދައުރުގައި އުފައް ޞިދަންނަވަނީ ނާ ނުދޭ. އަޅުގަނޑު މި

އެފްއޭޑީކޭ ކިޔާ ކުންފުންޏެއް. ތަން ދަވާލައިގެން ދާއިުރގައި ެއައށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނޯވޭ. ، ދެން އުފެއްދީ މިފްކޯ
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ކުރާއިރުަގއި ރިސޯޓްހަދާ މިދައްކަނީ ދިވެހި ދައުލަުތގެ ުކންފުނިތަކުގެ ހުރި މައްސަލަތަްއ. ރިސޯޓް ހަދަން މުޅި ރަށް ބިނާ

މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގައި މަސްވެރިންނަްށ  ،ހެްނނަމަވެސްއެކުރެވިގެން އާދޭ. ފުކުންފުންޏަށް ހުރިހާ އެއްޗެްއ މާ

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން؛  ަތނެއް އަުޅގަނޑުމެން ނުދެކެން. ޓީ ކެނޑިފައި އޮތްއުބޭނުންކުރާ އެްއވެސް ެއްއޗަުކން ޑި

ފްކްޓްރީތަކުްނ  އެުޔގައި. ވަންދެން ކި ތާހަފު 2ތާއެއް، ާގތްކޮށްފައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ ހަފު ފެކްޓްރީއާއަދި މަސްކިރަން 

ހުރިހާ ކަމަކަށް  ކިރާ އަދަދެއް ނިމުމަށްފަހު ދެނެއް އެ ފެކްޓްރީއަކު ނުހުރޭ ވަސީލަތެއް. މިވަހު ދު އެ

ދޯންޏެއް  ،ޯދންޏެއް ބަނދެފައި ؛ގޮތުަގއި  މަްސވެރިންނަށް ލުއިސިނާަޢތު ކުރިއަުރވަން އެބަޖެހޭ ރިޢާޔަތްކުރާއިުރގައި މި

 ގައިރަދުކޮށްފައި ރައްޔިތަކު ދޯންޏެއް ބަނދެ ނިމުނީމާ އެ ދޯނީމިލިއަން ޚަ 7މިލިއަން،  6ރޭ ހަރުގޭަގއި އެބަހު

 އިންޖީނު ލިބޭނެ އެކީަގއި އިންޖީނު އެޅޭނެ ގޮތެއް ނެިތފައި އެ އޮިޑވެރިޔާ އެބަހުރޭ. އެ އޮިޑވެރިޔާއަށް ފަސޭހަަކމާ

ވަަނ އަހަުރ  2019 ައގު ހޯދުމަށްހަމަ ބަލާއިރު މަހުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތަަކށް މިނޯވޭ. ވަސީލަތެއް ހޯަދއިދީފައި ،ގޮތެއް 

އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ރާއްޖޭގެ ހަމައަގު ހޯދަން.  ކުރަނީވަކާލާތުމި އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ  ،ކަުމގައި ޮއވެއެމް.ޑީ.ޕީ ވެރި

 އެ ،މަސްވެރިންނަށް ،އެްއވެސް ބަޔަކަށް ކޮންޓްރޯްލކޮށްގެން މަސް ގަނެވިދާނެ ކަމަކަށެއް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް

މަސް ވިއްކުުމގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މަސްވެރިން ބޭނުންކޮންމެ ތާކަށް ގޮސް 

މަޖިލީހުން  މި އިށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅަޓަކައި ކޮއަދި އެ ސިނާޢަތު ކުރިއެރުުވމަށް

ބޯޓްާޔޑުން  އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަލިފުށީގެ ބޯްޓޔާެޑއް އުފެދިގެންދިޔަ. އެ ،ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ މިފްކޯންދޭއިއެބަ ނިންމަ

ނެތް. ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައި  އްށެދިޔަ. އެއިން އެންމެ ދޯންޏެއް ވެސް މިހާރު ފެންނާކަދޯނިތަކެއް ވެސް ބަނދެިވގެން 

 ވާ  . މިވަނީގުރޫޓު އްޖޭގައި އުފައްދާ ކުންފުނިތައް ބަމުން އަންަނިއރު ރާދުނިޔެ ތަރައްޤީވަ ،ކުިރއެރުން ލިބިއެކަމަށް 

ދާއިުރަގއި ސަޭތަކ ދޯންޏެއް ބާލަިއގެން ކުްނފުނި ކުރިއަރަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހޯދަން. އެތައް ގޮތެއް

އްޔިތުންނަށް ދީގެން ބަެއއް އެއްހާ ރުފިޔާ. ެއަކމަކު އެދޯނިތައް ރާއްޖޭގެ ރަ ހަ ސަތޭކަދިން މުސާރައަކީ ވަޑިންނަށް 

 ފައިސާ ނުދެއްިކގެން. ަވިކ ގޮތްތަކަކަށް މުޅި ނިޒާމު އޮިޑވެރިން އެަބތިބި ޖަލަށް ވެސް ލާފައި ،ރައްޔިތުން

މަކީ އަުޅގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. އަދިެވސް އުދިގެންގައި ހުރި ކަންތައްތަްއ ފަހިވެ 19ކުރެިވގެން އެޖެންޑާ ބައްޓަން

އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ެއއަށް  ކުްނފުނިތަކުން ވަްއކަންކޮށްފައި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެއް ނެރުނީމާ ،ންއެއްފަހަރު ދަންނަވާލަ

ފައިާސއަށް  ރިޕޯޓެއް. އޭގެ ބަދަލުަގއިމަ އިދިޔަމީހާ ކާލަިއގެން ކުރަން. ހަމަ އަނެއްކާ އަނެއް މީހާ ލީމަ އެމަލުޢަ

ހަވާލުވާ އަނެއް މީހާއަށް ބިރުވެރިކަެމްއ  ކުންފުންޏާ އެޅުނީމާ ދެންދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު  ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހުންނާ

މަސްވެރިކަުމެގ  ށް،ައޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިންނަ ،، މިނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ބަދަލުކުރެވިއެހެންވީމާ. ހުންނާނީ

ރިންެގ ތިޔަ ހުރިހާ މަސްވެސިުލެވގެންދާނެ. ހާުކރެއްިވއްޔާ އިން އިރާދަފުޅު 19ޖެންޑާ ސިނާޢަތުން ލިބޭ މަންފާ އެ

ކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަންދެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ  މޯލްިޑވިއަން ޑިމޮްކރެޓިކް ޕާޓީ ދެމިއޮންނާނެޙައްޤުަގއި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ރި މެންބަރު ްއޒަތްތެއިދާއިރާގެ އަރުވަނީ ކަނޑިތީމު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ޢަބްދުލްޙަކީމަ ޝަހީމްهللا ޢަބްދު

 

 މް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ހީޝަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަގު ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ދުވާފަރު ދާއިާރެގ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހި މަސްވެރިްނނަށް ހަމަޝުކުރިއްޔާ އި

ކުރާ ވާހަަކ ާވ ގަރާރަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް މި ހުށަހަޅުއްވާފައިއި

މިއަދު އަޅުގަނޑު އަުޅގަނޑު ކުރިމަީތގައި ޖަހާފައި  ،ކޮށްލަން ޭބނުންއެުކަގިއ އަޅުގަނޑު ފާހަގަދަންނަވާލަން. ހަމައެއާ

އިނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ލޮުބވެތި  ީޑގައި މިނގޮ މިއަދު މި  އަުޅގަނޑު ؛ކަނޑިތީމު ާދއިރާ ،ބޯޑު ނދަމީ

ިއ މިއަދު ީޑގަނގޮ ކުން ދެްއވި ވޯޓު ެވސް ޭއގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް ައުޅގަނޑު މިއިލާތަޢާބޭފުޅުންެގ  އެއި މަސްވެރިންނާ

ފަދަ ފުރުޞަތެއް ން މިޮކށްލަޭބފުޅުންގެ ޙައްުޤގައި ވަކާލާތު ، މިއަދު ައޅުގަނޑު ވަރަށް އުާފވޭ އެމިއިނީ. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހަމަ އުފާވޭ. މީަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިދވެހި  ލިބުނީމާ

އަދި ފަޅުވެރިންނަށް ރަނގަޅު  ،ތިބި މަލީ މައިދާުނގައި ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިޢަ ،މެ ހީވާގިމަސްވެރިންނަކީ މުރާލި އަދި އެހާ

ައިދ  އި އަދި ެއ ެކޔޮޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެ ދޯންޏާުކރޭ. އަށް މަަސއްކަތްހާޓަކަިއ ކެޮޔޅުން އިންތިށްގޮތް ހޯދައިދިނުމަ

ބޭފުޅުން ވަރަށް ވެްސ  އެ ،ރުލުން ލިބިއެހާމެ އެއްބާކުރުމުަގއި އޮިޑވެރިްނގެ ބޭފުޅުން ކުރާ މަަސއްކަްތ ބައްޓަން އެ

ބުަރ  ވަރަށް، އި ވަރަށް ބޮޑު ކުރުމަށްޓަކަ ޓަކައި ރަނގަޅަްށ ކުރުމަށް ރަނގަޅަށް އަދި ބޮުޑ ހޭދައެްއ ކޮށްގެްނ ެއކަން ފުޅާ

 ،މީަގއި ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން ައންނަ ފަރާތްތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް

ން ސައްކަުތގެ އަުގަވޒަބޭފުޅުން އެކުާރ މަ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިްނނަށް އެ މިއަދު

 އެކަން  ހިސާބަށް އަިއއިުރގައިާބވައޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޙަީޤޤަތަށް ވެސް އެކަން މިހާ ންނަށް ކުރެވޭއަޅުގަނޑުމެ

ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން މި އެޖެންޑާ ންނަނީ. އަޅުގަނޑަްށ މަސްވެރިން ސިފަަތން މި ފެ ކުޑަކޮށް ކުރެވެމުން އަންނަ

އަމިއްލަ ހަލާލު މަސައްކަތުން  ،އިލާޢާން ފަޚުރުވެރި ން މިކިޔާ އަޅުގަނޑުމެ އެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުގަނޑުމެންަގއި 19

ރުވެރި މަސައްކަތެއް އޮތް ޚުއިލާެއއް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ވަކި މިއަްށވުރެން ފަޢާއަނބިދަރިން ގޮަވއިގެން ުއެޅވޭނެ 

ރަްއޔިތުންނަށް  މިއަދު މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިންމަސްވެކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

އަގު ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތުން އެ ބޭފުޅުންގެ ހަލާލު މަސައްކަތުން އެ އެ ،ދަނީ ދައްކައިދެމުން މި

ކަށް އިތުުރ ލާތައިޢާބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންގެ ދަރިންނާއި އެ އެ ،ނަމަ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ބޭފުޅުންނަށް މި  އެލިބިގެން 

އަންނަނީ  އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުެވސް ދައްކަމުން މިކުރެވޭނެ. ޅުންނަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންބޭފު ނުވެ އެބަޔަކަށް ބަރޯސާ
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ބޭފުޅުން ކުރަމުން އެބަގެންދޭ.  ކުރާ ހޭދަ އިންތިހާއަށް އެފަހަރަށް ބޭފުޅުން ދޯނި ވާހަކަ. ިމއަދު މަސްވެރިަކމަށް އެ އެ

ބޭުފޅުންނަށް އެތައް ގުަނއަކަށް  އަށް އެހާރިން އިންތިޓަކައި އޮިޑވެއެކަން ކުރުމަށް ން އުފަލުަގއި އަދި މަސްވެރި

ައންނަ މަސްކޮޅު ހަމައަގުަގިއ ބޭފުޅުން ބާނައިގެން  މިައދު އެ ،މަސައްކަތްތައް ފަހިކޮށްދީފައި އެބަވޭ. އެހެންނަމަވެސް

 މަސްބާނައިގެން ނޭދެންނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އަޅުގަނުޑމެން ނުެލވުމަކީ ެއއީ މިއަދު މަސްވެރިން ނުހަނުލެވޭއިކިރަ

ދުވަްސ  4ދުވަސް،  3ނުކިރިފައި ތިބޭކަށެއް. އަދި  ބޭފުޅުންނަށް ދުވަސް ވަންދެން  އެ ދުވަްސ، ތިން އައިސް ދެ

ުޅގަނޑުމެްނ . މިއީ އަޮއންނަނީ އަށް ބޮުޑވެފަިއ މިހާބައި އިންތި ބޭފުޅުންނަށް މަސްޮކޅު ކިޭރއިރުަގއި ރިޖެކްޓު  ފަހުން އެ

ކުރުުމގެ ގޮތުން ދެވޭ ެއކަނި ައގުަވޒަންކުރާ ަމސައްކަތަީކ ެއއީ ހަމަބޭފުޅުްނ  އެ ،ޅުްނ އެދެނީބޭފު ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. އެ 

 އަގު ލިބޭނެ ގޮތެްއ ހައްދަަވއިދެްއވާށޭ. އެޭޔ އެ ބޭފުުޅންނަށް ހަމަ ކާޑެްއ ނުވަަތ ދޭ ފިލަެއއްެގ ޮގތުގަިއ ނަހައްދަވާށޭ. އެ 

ލެވޭނެ ގޮތަކީ. އިހިއްޕަ ށް ރަނގަޅަށް މިކަުމގައި އަިދެވސް ފައިބޭފުޅުންނަ އެ އި،ސިނާޢަތް ުކރިއަރުވަ  ފުޅުންނަށް އެބޭ

އުމަށް ޤަ ރުވެރިވާ ބަޔެކޭ. ެއއީ މިޚުމަސްވެރިްނނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފަ ،އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ

ކުރުމަށް ޓަކަިއ މި ތަްއ ކަށަވަރު ރުވެިރވާ ަބޔެކޭ. މަްސވެރިންގެ ަޙއްޤުޚުން ފަޅުގަނޑުމެކޮށްދޭ އައަށް މަސަްއކަތްހާއިންތި

ބޭފުޅުންގެ ަޙއްޤުތަުކގެ  ވެސް އެމްޑީ.ީޕގެ މިތިބަ މެންބަރުންނަކީ ޖެހިލުމެއް ނެތި އެ ހަމަަގިއމު ގައިވަނަ މަޖިލީހު 19

ވެްސ  ަގއިމުދޭތެރޭގަިއ އަޅުގަނޑު ހަމަ އް ކަމާއެ ބަބޭފުޅުންނަށް ޙައްޤު ހޯދައިދޭން ތެދުވެ ތިބި އެ  ،ވަކާލާތުކޮށް 

ކޮށްދިނުމަށް ބޭފުޅުންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރު  އެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ަގބޫލުކުރާނެ ނުކުރަން. އްކެ ޝައް

ގެ 19 ދަނީ އެޖެންޑާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދާ މަސައްކަތް.ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަުމން

 އަންނަނީ މީތި އަމަލީ ގޮތުން އެ ވާހަކަތައް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި މިދިޔައިން ކެމްޕޭނުގައި އަުޅގަނޑުމެން ބުނަމުން

ކުގެ އަީލަގއި ސަރުކާރުން ތަގަރާރު  ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ބޭފުޅުންނަށް ދައްކައިދެމުން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑު

ބިލު ފަރުމާވެފައި  އެދޭ ގޮތަށް އެމަސްވެރިން  ،އެދޭ މިންނަިއރުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބިލެއް އެކުެލވިގެން އަ

 ނުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްވެިރންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަްށ އްދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑު ޝައްކެ  ކަމާއޮންނާނެ

ށް ްއލު ހޯދައިދޭން މަސައްކަްތކޮޙަމަޖިލީހުން  ވަނަ 19 މަޖިލީހުން މި  ،އަުޅގަނޑުމެން ،ންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ

ށް ވަޑަިއގަންނަވާ. އަބޭފުޅުން ހަމަ ކުރި އެ !ކުރާނަން. މަސްވެރިން އުފަލުގައި ތިއްަބވާއެކަން އަުޅގަނޑުމެން ކާމިޔާބު 

ިވއްޔާ ތިބޭފުޅުްނގެ ބޭފުޅުން ހަމަ މަސްބާނައިގެން ވަޑަިއގަންނަާވއިރަށް އިާރދަކުރެއް އެ !ބޭފުޅުން މަހަށް ފުރާ އެ

އަގު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ސާބިތުކޮްށ ކުރުމަށް ަޓކައި ތިބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމަވަރުޙައްޤުތައް ކަށަ 

މަސްވެރިންނަށް އަރުވަމުން  އި ންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަޤީކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަކުރާނެތިބެ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްަކތް

 ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ބޮ ގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަށް. 

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާ 

ވެސް މާތް  ކުރެވެމުންދާ ަގރާރަކީ ވަރަށް. ުޝކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ުހށަހެޅި ބަހުސްهللمد حأل. م هللابس

އި، ދިވެިހ މަސްވެރިންގެ ޙައްުޤގަ ދިވެހި  ،އެހެން މިދަންނަވަނީދެއްގައި ހުށަހެޅި ގަާރރެއް ކަމުަގއި ދެކެން. ޤަޞަމަ

މިކަމުގެ ސަބަބުން ދޭހަކޮށްދޭ ހެއްކެއް ކަމުަގިއ  މަކީދިއުގެ ދުރުމީތަކުން ބަލަމުންދާ ސަރުާކރުސަރުކާރުން، އަދުގެ 

 ހުސްވެ މާޔޫސްވެފަިއވާ މަސްވެރިންނަށް މިއީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ދުވަހުން ދުވަހަށް އެދަންނަވަން. ގޮތް

 ައގު މި ،ބޮޑުސިންގާ ައގުވުެރ  ައގު އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ހަމައަގަށްއްކަުތގެ ކުރާ މަސަ، ބޭފުޅުން ބާނާ މަސް

 ،ވަނީ އަގު ނުލިބި ބޭފުޅުން ކުރި މަސައްކަތަށް އިލާތަކުން ކުރާ އުއްމީދެއް. މާޒީގައި އެޢާލިބުމަކީ ދިވެހި މަސްވެރި 

ޓަަކއި ސަރުކާރު މިކަމަށް ގެ ލިޙް ޞާރަީއސް  ން،މިއަދު އަދުެގ ސަުރކާރު ،. އެހެންނަމަެވސްވެފައުއްމީދުނާ

ހަދާ މަޖިލީހުގައި މިކަމަށް ގާޫނނުއްލެއް ކަމުަގއި ދެކެން. ޙަ މުހިންމު ނުހަނު ށްއިލާތަކަޢާ އްލަކީ އެޙަ ހޯއްދަވައިެދއްވާ 

ން ައޅުގަނޑުމެ ،ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭ ބާރަކީ މަސްވެރިންނަްށ ލިބިދޭ ނުހަނު ބޮޑު ބާރެްއ. އެހެންކަމުން ،ކުރެވިބަހުސް

ހި މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ގަންނަ ފަހަރު އައިސް ިދވެަފހަރު ނުވަތަ މަސްގަންނަ ޯބޓުދައްކަނީ ބޭރުގެ މަސްބޯޓުމި

ލާމެހިފައިވާ ދުނިޭޔގައި ދިވެހިން ުއޅެމުންދާއިރު ގުޅިފައި އޮންަނ  ،އާ އާއި ިދވެހިރާއްޖެބޭރު ދުނިޔެ ،ވާހަކަ. އެހެންކަމުން

 މަސައްކަތް ތަރުތީބުެވގެްނ އަންނައިރު ހަމަޖެހިފައި މިރު މަސައްކަތެއް މިއީ. ބޮޑު އެހާމެ ޒިްނމާދާވަރަށް ބުރަ

މިކަމުގެ މަްއޗަށް ބާރު ލިިބ  ގެ މަްއޗަށް،ކު ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހެދިފައި އޮންނަ ގާނޫނުތަާކއި ަގާވއިދުތަ ،އޮންނަންވާނީ

އަދި މިކަމުްނ އި ދެކެން. ގާނޫނެއް ކަުމގަ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ޖެހިގެންދާ  ދިވެހިންގެ އަތްމަީތގައި މިކަްނ އޮންނާނެ

އްުލ ލިބިގެންދާނެ ގޮަތކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމުގަިއ ވެްސ ދެކެން. ޙަ ދާއިމީ  ށް އިލާތަކަޢާއެ  ،އިލާތައް ޢާ ދިވެހި މަސްވެރި 

ތީގެ ދުންމަ. ތިލަބޭނުން ގަރާރެއް ކަމުަގިއ ދަންނަވަންނުހަނު މި ގަރާރަކީ މުހިންމު އަދި މަސްވެރިންނަށް  ،އެހެންކަމުން

ހަމައަށް  މިއަދާ ،ކަމަކީ. މަސްބާނަުމންދާ މަސްރިއެބޭފުޅުން ކުރާ މަސަްއކަްތ މަސްވެގެ ަރއްޔިތުްނ ހދ. ،ތުންރައްޔި

ެއކަމަކު ެވސް ައގު ނުލިބޭީތ ވެސް އަުގ ނުލިބޭ. މީގެ ކުަޑ ދުވަސްޮކޅެއް ކުރިން ވަރަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު. 

މިކަމުން ން، އެހެންކަމު. ކަންބޮޑުެވފަ ،މާޔޫްސވެ ީނ އެކަމާވަ ންބޭފުޅު  ނެތީމަ އެވިްއކޭނެ ޮގތެއް ،ނުވަތަ ގަެނވޭނެ

ށް ށް، މަސްވެރިންނަށް މާޔޫސްކަްނ ފިލައި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމެއް ކަުމގައި ެދކެން. ވަރަމަސްވެރިންގެ ާޢއިލާތަކަ

 އީސް.ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރަޑަށް ބޮ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ،ަޒތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިާރގެ ިއއްދުވާފަރު ދާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ކުރާ ވާހަަކ ގުޅޭ ގަރާރަށް ތާއީދު ގަތުމަށް ހުއްދަދިނުމާފަހަރު ރާއްޖެ އަިއސް ދިވެހިންގެ އަތުން މަސްބޭރު ބޯޓު

ރި. ވަރަށް މުހިންމު ކުތާަތއް އެބަހުރެވޭ ބަެއއް ނުމި ގަރާރުަގއި ައޅުގަނަޑށް ފާހަގަކު ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދަންނަވަން.

ޮގއްސަ އޮތީ އަންނަނީ. ދިވެހިރާްއޖޭގެ މަސްވެރިކަން ދިވެހިން އަތުން ބީެވގެން ބޮޑު ބަަދލެއް މި ވަރަށް .ނުކުތާތަކެއް

 ކާރުން ނުައުގގައި ދިވެހިން ބާނާ މަްސކޮޅު ސަރު  ، ެތރޭގައި. އޭުރއްސުރެން ިދވެހިން އަތުންދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަިއގެ

ކިރާ މަހަށް ދުޢާއެއް ދޭ ވާހަކަ ެވސް.  ،އަޅުގަނޑުމެން ރަށުތެރޭގަިއ ދެކެވޭ ވާހަަކއެއް  އިސްޓޯރަށް ކިރަ ބޮޑު  ،ގަނެ

މަހުެގ  ެވސް ސަރުކާރުން އެފަހުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އަެނއްކާ ޮއތީ. ޭއގެ އެހިސާބަށް ރާއްޖެ ގޮްއސަ

. އެއަށްފަހު ހަތަރު ތަން ކުރަމުންދިޔަކޮންޓްރޯލްޕީއަިއީޑގެ ނަމުގައި ހަމަ  އެފްނުވަތަ ،މުަގއިތެރެއަށް ވަދެ މިފްކޯގެ ނަ

، ރައިޓްސް ހަމައެކަނި ހަތަރު ބަޔަކަށް އެކްސްކްލޫިސވް ރެކްެޓއް ހަދައި،ޒޯނަކަށް ބަހައި، އެކްްސކްޫލސިވް ކޮންޓް

 އަމިއްަލއަްށ ންފުންޏެއް، އޭނަކު އެކަކު އެހެންމަ ހައިތުރު އޭގެތެޭރގައި ސަުރކާރު ވެްސ ހިމެނޭ ގޮތަށް އަދި 

ދިޔަީއ . ރަްއޔިތުން ބާނާ މަހަށް އަގުިކޔަމުންމަހެއް ގަތުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތީ ހޯދާފަކުންފުނިތަކެއް ހަދަިއގެން ެއ ހުރިހާ 

 ާޔގެރުފި އަށް ދިަޔއީ. އޭގެފަހުންރުިފޔާއަށް މަސް ގަންނަމުންބައި ،ފަރާތްތަކުން. ސަރުކާރުން ގަތީ ދޮޅު ރުފިޔާއަށް  އެ

ޒޯންތަެކއްަގިއ އެކްސްކުލޫިސވް ފަރާތުން  ހަތަރު ށް އެ ވަކި ރޭެޓއް ހަދައިގެން މަސްވެރިްނގެ މަހަ ،ރޭޓަށް ފިކްސްކޮށް

ަބޔަުކ  ެއީއ ވިޔަފާރިއަށް ވަކި ބަާލއިރު ށްގެންދިޔައީ އެއީ ވިޔަފާީރގެ އުސޫލަދަށުން  ކޮންޓްރެކްެޓްއގެ ނުވަތަ

ދިވެިހ ، ަގއިގަރާރު ،ރަިއގަތުން ކަމަށް ބެލެވެނީ. މި ގަރާުރގަިއ ެއބަހިމެނޭޤުތަކަށް އަބަެއްއގެ ޙައް ވަކި  ،ކޮށްކޮންޓްރޯލް

އެްނމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްެގ  އެކު ެވވިފަިއވާ އެއްބަްސވުންތައް ވީފަރާތަކާ 4ގަތުމަށް މަސްވެރިން އަތުން މަސް

ެއއީ ވަރަށް  .ކުރުން ހިމެނޭ މި ގަގާުރގައިތިމާސްއިލް ށްއަ ުލކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިބާ .ލުކުރުމަށްތިތެރޭގައި ބާ

ކޮންޓްރެްކޓު ވީހާެވސް އެކްްސކުޫލސިވް ގައި. މާއްދާއެއް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރަްނ މި ގަރާރުމުހިންމު 

ރިންނަށް ބޯޓުފަހަރަށް ސީދާ މަސްވެރާއްޖެއަށް އަންނަ މަސްބޭރުން  އިލުކޮށްފަތިލުކުރަން. ބާތިޖެހޭނީ ބާއަވަހަކަށް 

އި ަބޔާންކުރާ ގޮތަށް އުސޫލަށް ކަންކަން ކޮށްފިްއޔާ ރާއްޭޖގެ ށް ކަްނކަން ކޮށްފިއްޔާ މި ގަރާރުގަ މަސްކިރޭ ގޮތަ

ހިްއކާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް  އިެއާއއެްއކޮށް ރާއްޭޖގެ މަސް ކަްއކަ އަގު ލިބިގެންދާނެ. އަދި ހަމަމަސްވެރިންނަށް މަހަށް ހަމަ

ހިރާއްޖޭގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަަކްށ ދި ދިވެދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އަދި މީގެއިތުރުން އައިތުރު ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން

ފަރާތްތަކަްށ މަްސ ގަނެވޭެނ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ވެސް މި ގަރާުރގަިއ  އެ ،މަސް ގަނެވޭެނ ގޮތަށް ބަަދލު
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ކަނުޑެގ  ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެއިތުރުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ. އަދި އޭ ކުރުންއިލްތިމާސް އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވެްސ  ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުންފަރާތްތަކަްށ ހުއްދަ އެ އި ސިްސއެއް ހަދައިގޮތުން އެނަލަ  ގުޅޭ ގަުތމާ ސްމަސަރަހައްދަށް ވަދެ 

މި  ނޑުމެންއަުޅގަ .. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްވަނީ މި ގަރާރުގައި ހިމަނާފަ މަށްއިލްތިމާސްކުރު އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަގު ހޯދައިެދވޭނީ ވާދަވެިރ މަހުގެ ހަމަ  މަށް.ުގ ހޯދައިދިނުއަމަސައްކަތްކުރަނީ ދިވެހި ަމސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ

މަސްކިރި އުސޫލުްނ ްސޓޯރަށް ބޮޑުފަހު  ސަުރކާރުން ކުރީަގއި ެދވަނަ ބޮުޑ ހަނގުރާމައަށް .އުލެއް ހުުޅވަިއގެންޙަމާ

މާން މަސްވެރިން ބާނާ މަސްކޮޅު ދަމައިގަނެގެން ުއޅޭ ޒަ ،ން ފިއްތަިއގެންމަސްކިރަިއގެން ނުވަތަ މަސްވެރި

ބޮޑަށް ފަރުމަހުގެ  ރާއްޖޭގައި އެންމެ މިނާ ދުރަށް އެބަ ދާންޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން

ޔޫރަޕަށް ސް ތް. ފަރުމައުލެްއ ނެޙައޮންނަނީ ފަރުމަހެއް ބޭނުންކުރެވޭނެ މާމަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް 

ކިޔާ  ޓޭރާގަސިނި އުމަކަށް ބޭރުކުރެވެނީ ވެސް މިހާރު. ޗެކްރިޕަބްލިކަށް އެކަނި. ހަމައެކަޤައެންމެ  .ބޭރުކުރުން މަނާ

ފަރުމަހެްއ ވަނީ  މިދުވަސް އަހަރު 7ނުދީ ހިފަހައްޓައިގެން އޮންނަތާ ބައްޔެއް ޖެހޭތީއޭ ކިޔާަފއި އޭަގއި ހުއްދަ

 ،ށް އެބަ ލިބޭ ޔޫރަޕުަގއި ކަންނެީލގެ ައގު އަދި ނުލިބުނަސްފަރުމަހައެހެންނަމަެވސް، ދިވެހިރާއްޖެ ބޭނުންނުކުރެވޭތާ. 

ލިބޭ. އެބަ ށްހަންޖަ ލިބޭ.ބަމަހަށް އެލިބޭ. މާނިޔާބާރަ ޑޮލަރު ކިލޯއަކަށް އެބަދިހަނުލިބުނަސް ައގު ލިބޭ  ޔަށްކަންނެއް

ސްވެރިންނަށް. އާދެ، ެއއީ ޖެޭހ ފުރުޞަތުތައް ހުުޅވާލަން މަބައެލިބޭ އަުގ. ެއވެސް އަުޅގަނޑުމެން ރަތްމަހަށް އެބަ

އަދި ަމސްބާނާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް.  .ހިްއާކ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އިަކއްކަ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިންނަށް ެވސް އަދި މަސް

ކަށް މި ފުރުޞަތު މަސް އެކްސްޕޯޓުކުާރ ފަރާތްތަމަހަށް. ސީދާ ކަޅުބިލަމީގައި މި ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދަނީ ކަޅުބިލަ

ައޅުަގނޑު މި ގަރާރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ޝުކުރު ލިބޭެނ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަގު ހަމަ .ގެންދަނީހުޅުވި

 ދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި  މި . އަޅުގަނޑު މިހާރުެދއްވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވަޑައިގެން

 .ށްސަޢީދަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ގެމަނަފުށީ

، ހުށަހެޅުއްވިއަޙްމަދު މި  ދުވާފަރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ގޮތުން  ގުޅޭ މާދިނުގަތުމަށް ހުއްދަމަްސވެރިްނގެ އަތުން މަސްދިވެހި   އައިސް ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ

ކަމަީކ  މި ،ވާ ގަރާރަށް ައޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީުދުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީތައްޔާރުކޮށްަފއި

 ،ންވެސް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެކޭ. މިކަމުެގ ފުރިހަމަ ޝުކުރު ޙައްޤުވެެގންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރިކު ން މާއެމް.ޑީ.ޕީ
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ފުރަތަމަ ވެސް ހުވަދޫ އަތޮުޅގައި  އައިސް އެންމެ ށްއެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރަކމަ އިގަ 2008މުޙައްމަދު ނަޝީދަށޭ. ރައީސް 

 ައގަށް  ގެ ހުއަތުން ގަންނަ މަ ގެކުން މަސްވެރިންހަރުތައުފާވެިރކަން ގެނެސްދިނީ ބޯޓުެގ ބޭރުގެ ޯބޓުފަ ނަށްމަސްވެރިން

ނަން ކިޯލެއއްގެ ައގު ލިބިގެންދިޔަ. އެހެްނނަމަވެސް، މިހާރު ފެން، މަހުގެ ައގު ކަޅުބިލަައށް ރުިފޔާ 35ން. ގެނައި ބަދަލު

ކިޯލއެްއގެ އަގު ސްމަ ވަނަ އަހަރުަގއި އެންމެ ަމއްޗަށް 2018 ގޮުތގައި ވެއްެޖއްޔާ ދަްއކާ ތަކުންހިސާބުތަފާސް އޮތް

ގަިއ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިހާރު ފެންނަން ހުރި ގު ދެމެދުގެ އަ ރުފިާޔއާ 20 އާއިރުފިޔާ 18 އޮތީ ފެންނަން މި

 ކަމަކަށް ތްރުފިޔާއަށްވުރެ މައްަޗށް ގޮސްފައި އޮ ވިހިމަސް ކިލޯއެއްގެ ައުގ   އަދަދު.ތްއޮ ރިޕޯޓުތަކުން ފެންނަން 

 .ވަރަށް ތަފާތު ބޮޑު އަގުގެ އަހަރުަގއި. އެހެންވީމާ، ދައްކާ މިދިޔަނުން ކުސާބުތަކަހި ތަފާސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އައިސް  ށްއެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމަވަނަ އަހަރުަގއި  2008ުއޅެނީ  އެހެންވީމާ، އަުޚގަނޑުމެން ައނެއްކާެވސް ހުޅުވާލަން މި

ފުރިހަމަ ނަފާ ލިބިގެންދާނެ  ޭއގެ  ރިންނަށްވެސް ގެނަިއ ބޮޑު އިންޤިލާބު ރާއްޖޭގެ މަވަނަ އަހަރުން ފެިށެގން  2009

 ،އިލާއަށް ވެަފއިޢާން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކީ ަމސްވެރި އުދިގޮތަކަށް މިކަން ބައްޓަންކުރަން 

ގެްނވަނީ ވެނާއަދި ޚާއްޞަކޮށް ައޅުގަނުޑެގ ދާއިރާ ހުވަދޫ އަތޮޅުަގއި ެވސް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މުޅި ހުވަދޫ އަތޮޅު ބި

 އިލާތަަކކަށްޢާރީތި ދިރިއުުޅމެއް އުޅެވޭނެ  ،އިލާތަކަކީ ެވސް ތަނަވަސްޢާވާތީ، އެ  އިާލއެއް ކަަމށްޢާމަސްވެރިކަމުގެ 

އަުޅގަނޑު ، ގޮސްިފަކމުގައި ވާނަމަފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ހާސިލުެވގެން އިންދު މިޤްޞަން. މި ގަރާރުގެ މައުދި ވެގެން

 ،ތެޭރގައި މި ހިމެނެނީ ަތކުގެޤްޞަދުެވގެންދާެނ ކަމަށް. ގަރާރުގެ މަ އުފާވެރި ގަރާރަކަށް ވެސް ދަންނަވާނީ މިއީ ވަރަށް

ދަކީ ދިވެހި ޤްޞަދިނުމުގެ މަދިވެހިން މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ގަންނަން ބޭރުެގ ބޯުޓފަހަރު ރާއްޖެ ައއުމަށް ހުއްދަ 

. މިހާރު މޭެނ މަގުފަހިކޮށްދިނުވިްއކޭެމދުވެރިެއއް ނެތި ސީދާ ޭބރުގެ ފަރާތްތަކަށް މަސް މަސްވެރިން ބާނާ 

ޑް މަސް. ބައި ަމސް އެއީ ރިޖެކްޓެ ބައިކުޅަ އެއް މަސްވެރިން ބާނާ މަހުގެ ދެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުވެރިައކީ މިފްކޯ

 ޔަށް ބަ ެއއް ލިބޭއިުރގައި މި ރިޖެކްޓުރުފިޔާއަށް މަސްކިލޯ ވިހިއް ިލބޭނެ. އެހެންވީމާ، އެއަެގއް ނުއެއަށް ހަމަ

ހަމައަްށ މަސް ގެންނައިުރގައި ޭއގެ  ޫކއްޫޑއާ ،ހަމައަށް ްށވުރެ މާ ދަށް އަުގގައި. މަސް މިފްކޯއާ  އެއަންދާނީލިބިގެ

 ،ގޮަތކީ ދާ ވެގެން މިއިތުުރން އޭގެލާނެ. ދެން އިނިންމަ ަޅއިއަން ކަނޑަ ގޮުތގައި ކޫްއޑޫހުގެ ބައި ރިޖެކްޓު މަބޮޑު

ން ގެންާދ މަހުގެ އެތައް ޕަސަންޓެއް ދާއިރުގައި ކޫްއޑޫންގޮުތގައި ގެ  މެޓީރިއަލްގެތައިލެންަޑށް ރޯން އެ މަސް އްޑޫކޫ

ތައިލެންޑުން ރިޖެކްޓު އެަބކުޭރ. ރިޖެކްޓު، ރިޖެކްޓު، ރިޖެްކޓުވަމުންގޮސް މަހުގެ މަސް ިކލޯއެްއގެ ައގު ލިބޭއިުރަގއި 

 އަުޅގަނޑުމެން މި ،ގުއަމަހުގެ ހަމަދަނީ. އެހެންވީމާ،  ަބެއއް އުިނެވގެން މި އްއަތުން ޭއގެ ައުގގެ އެތަ ގެމަސްވެރިޔާ 

އޮންނަީނ. އެހެންވީމާ، ސީދާ ބޭރުެގ  އަގު މަްސވެރިާޔއަށް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަވެފައި މިކިޔާ ހަމަ

 މި  ،ސް ގަތުމުގެ ުހއްދަ ދީފިކަމުގައި ވާނަމަަބދަލުގައި މަ މަސް ބޭނުމުގެ ،ބޯޓުފަހަރުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުަތކަށް ވަދެ

 އިން ފެށިގެން ޭއރުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުަގއި 2008އަޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ  ،ދީފިކަމުަގިއ ވާނަމަ އެްއގޮތަށް ރާރާގަ

ގެންދިޔަީއ ފެނި ނަށްނޑުމެންގެނައި އިންޤިލާބަށްވުެރ ބޮޑު ބަދަލެއް މިފަހަރު އަނެްއކާވެްސ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ 
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ވެސް މަހުގެ ައގު  ދުވަހަކު އަށް ޔަކު އަމިއްަލއަށް ކިޔަމުްނދާއިރުަގއި މަސްވެރި މީހާބަ އެހެން އެްއޗެހިތަކުގެ އަގު އެ 

ނެތްކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ބަދަލުވަމުންދާ އޭނާ އަިމއްލައަށް ކަނޑަެއޅުމުގެ ފުރުޞަތެްއ ލިބިފައި 

 އަށްމަްސވެރިޔާ މަށް. ހޭނީ މަސްވެިރޔާ ކަެވސް ައގުކިޔަންޖެ ފެނިގެންދާނީ މަހަށް ނަސްމެން ން އަުޅގަނޑުބަދަލުވުންތަކު

ހިސާބުތައް ހަދަމުންދާނެ. ތަފާސްއެ މަސްވެރިން  .ބޭރުގެ މާކެޓުތަުކަގއި މަހުގެ ައގު ހުރިވަރު ،އެބަޖެހޭއެނގެން ވެސް 

ްސ ގެްނދާނެ. އެހެންވީމާ، އަދިވެގު އޭނާ ކިޔަމުންންވާ އަ އޭނައަށް ބޭނު  ،އަގު ވެސް ހަމަ ޔާއެއަށް ބޭސްކޮށް މަްސވެރި

ދެްއވީތީ ުދވާފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އި ފުރިހަމަ ގަރާރެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ދައެއްފަހަރު މިފަ

 ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ،އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަމުން

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުށީއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި  މިހާރު ރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 .ށްޢަބްދުއްލަޠީފަ ޔާސިރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ކުޅުދުއްފުށީ

ދިޔަ ފުވެ ހިނގަމުންެގ ރާއްޖޭަގއި ބަިއވަރު ސިނާޢަތްތައް ތަޢާރަާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންޝުކުރިއް

ކަން ައޅުގަނޑުމެން ވަނީ ދިވެހި ަމސްވެރިންދީފައިހިސާބަށް ގެނެސް މި ދިެވހިރާއްޖެ މި ،ކަމުގައި ވިަޔސް

މަސްވެރިންނަށް ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްަގއި  ،ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑުމެންފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އަދި ހަމަ

 ،ބެޔަސް ނުބެޔަްސ ރުފިޔާ ލިބޭނެ ވާހަކައާއި  ،ކަމެއް. އެގޮތުން ދުވަމުން އަންނަޢުދިނުމަކީ ވަތްތައް ހޯދައިރަނގަޅު ގޮ

ރިން ބޭނުންވަނީކީ ބެަޔސް ދިވެހި މަްސވެ ،ން ބޭނުންވަނީއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަ .އެތައް ވާހަކަތަެކއް

ބޭފުޅުންނަީކ މި  ގޮްތ ވުން. އެ ކުރާ މަަސއްކަތަށް ރަނގަޅު އުޖޫރަެއއް ލިބޭނެބޭުފޅުން  . އެެއއް ނޫންނުބެޔަސް

ނެ ެއްއވެސް ދެބަސްވާ ގެކަން އަުޅގަނުޑމެންއާދެ، ަމސައްކަތްތެރިން ؛ކަންރާއްޖޭަގއި ތިބި އެންމެ ހިތްަވރުގަދަ މީހުން

އުފުިލގެންދަނީ ކިިހނެއްތޯ ައޅުގަނޑުމެން އެަބ  އަުގ އެްއޗެްއގެ ،ނާނެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީފަރާތެއް ނުހުން

ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެން  ،ދޭތެރޭ އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އެގޮތުން  އާވިސްނަންޖެހޭ. ޑިމާންޑާއި ަސޕްލައި

ން އެބަ ސުވާުލ ށް ހަމަ އަގެއް ހޯދައިދެވިދާނެތޯ ައޅުގަނޑުމެބޭފުޅުންނަ އެ ،ޅެއް ބާނައިގެންދިވެހިން ކާނެ މަސްކޮ

ައގު ބޮުޑކޮށް ނޫނީ ޅުން އިތުރަށް ބާނާ ަމސްތަކާ ބޭފު އެ ،އްޔާ ނޫން. އެހެންެވއްޖެ ަކމެއް އުފައްދަންޖެހޭ. އެީއކީ ވާނެ

މިފްކޯ އުފެދިގެން އެތަެކްއ އަގުަގއި އެބޭފުޅުންނަށް ިވއްކޭނެ މެކޭިނޒަމެއް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ އުަފއްދަންޖެހޭ. ހަމަ

މިހާހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި  ،ދަްއކަނީވާހަކަ އެާއއެީކގަިއ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިހަމަން ހިނަގއްެޖ. އަހަރުތަކެްއ ެވގެ

ދެވިފަިއ އޮތްކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ ކުންފުންަޏކަށް ހުއްދަ 4ށް އަދި މަސް ެއކްސްޕޯޓުކުރުމަށް މަސް ގަތުމަ
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ޚާއްޞަކޮށް މަްސވެރިންނަށް ވެސް އެނގިނުލަްއވާެނ  ،ވި ރަްއޔިތުްނނަކީދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ތިއްބެ ،ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ

ކުންފުންޏަކީ ކޮބައިކަމެއް. މިފްކޯއަކަށް މަހެްއ  4ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ އެ ކޮބައިކަމެއް. އަުޅގަ ކުންފުންޏަކީ 4އެ 

 2002ބޭފުޅުންނަށް  ، އެ އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް ނޭނގޭ. އެހެންނަމަެވސްވެސް ކުންފުނި ވީ ތަނެއް 4ނުގަނެވޭ. އެ 

ބޭފުޅުން  ހެންނަމަވެސް، އެއެ . ދެްއވާފަވަނަ އަހަރު ެއގްރީމެންޓެއް ހެދިފައި އެބައޮތް ެއކްސްކުޫލސިވް ރައިްޓސް 

މާ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ދިވެިހ މަސްވެރިންނަށް ޓަަކއި ކޮްށދެއްވި މަަސއްކަަތކީ؟ އެހެްނވީ ބޭފުޅުން  އެ ؟ކޮބައިތޯ

 ދިނުމަށް އެބޭފުޅުންއަގު ހޯދައިުނވޭ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އެޭބފުޅުން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އްއެްއވެސް ޖެހިލުމެ

ލުކޮށްގެން ތިލުކޮށްގެން މިއަުދން މިއަދަށް ބާތިެއކީަގއި އެ ހަދާފަިއވާ ެއގްރީމެންޓުތައް ބާ ބޭފުޅުންނާ އެ ،ހަދާފައިވާ

ވަަނ 2004ވަނަ އަހަރުން  2002 !ހިނގާޑުމެން ވިސްނާލަމާައގު ހޯދައިދިނުމަކީ. ައޅުގަނވެރިންނަށް ހަމަމަސް ވިޔަސް 

 ެއ ޕީރިއަޑަށް ހުރި މާއްދާތަެކއް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަންތައް  ދާަތކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބުނަންޏާހުރި ބައެއް މާއްއަހަރަށް 

ހިޔެއްުނޭވ  ކަށް ުޅގަނޑަބޭފުުޅން އަުގ ކަނަޑއަޅަނީ. ިމއީީކ އަ އި އެއެއާެއީކގަެނތް. ހަމަ ވެސް ިރވަިއޒްކުެރވިފަެއއް

ގަިއ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުީށގައި މަސްވެިރކަމަކީ ވަރަށް އަތޮޅު އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ ޮގތެއް ހެނެއް. ހދ.

 މަުޑމަޑުން ފަހަތަށް ޖެހެމުން މި ިދޔަ ސިނާަޢތެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަުދ އެ އިްނޑަސްޓްރީ ހަމަ އިބާރަށް ކުރިއަރަ

މެވެސް ފަރާތަކަށް މެދުވެރިީވމާ، ކޮން ކަށްނެތް. އިންތިޚާބަ މަސް ވިއްކޭނެ ގޮެތއް ނަށްުޅގަނޑުމެންދަނީ އެއީ އަ

ނެތް.  ، މިއަދު އަނެްއކާެވސް އެ މަސްކިރާ ބޯޓެއްވެސްގުޅަިއގެން މަސްކިރާ ބޯޓެއް އެތާ ބޭއްވިދާނެ. އެހެންނަމަ

ނޫން ކަންނޭނގެ  ދެްއާވށޭ. މިއީކީއިބޯޓެއް އެތާ ބާއްވަ  ރާކިލާފައި އެބަ ދަންނަވާ މަސްއިހަމަ ުގޅަ ގައިރީ އަޅުގަނޑު ކައި

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފަލާ އެކީަގއި ޝުކުުރ  ، އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. އެހެންކަމުންއަޅުގަނޑުމެން މި ނިޒާމު

ކަމަކީ  މިފަދަ .ޙްމަދަށްއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަދެްއވީ ދުވާފަރު ދާއިހުށަހަޅަމި ގަރާރު ، ދަންނަވަން

އިތުރު ހިތްވަެރއް ިލބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަުމގަިއ  ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސަްއކަތަށް

ހަރަށް ދިވެހިންގެ އަތުން ކަނުޑގެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ މަސް ބޯޓުފަާއދެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ؛ފާހަގަކުރަން. މި ގަރާރު

ުޅގަނޑުމެން ވަނީ. މިކަން އަުޅގަނޑުމެން ތަޢާރަުފކުރާއިުރގައި އަ ގަރާުރ ހުށަހަޅާފައި މިމަސް ގަތުމަށް މި 

ބައިަވރު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރޭ. ހަމަ އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ 

ރަނގަޅު މެކޭިނަޒމެއް ހެދިގެން ނޫނީ މިކަން  ށްާލއިރުަގއި ވަރައިބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވަ މިކަމަށް ދިވެހިންނަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް ފާހަގަވެފައި ވަނީ ައޅުގަނޑުމެން ތަޢާރަފުކޮށްފައި  ވެސް ނުާވނެ. ތަޢާރަފުކުރެވިގެން

 ،ެއގޮތުން އް.ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަގޮތެއް ނެތި ތަޢާރަފުހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ބެލޭނެ 

ކޮށް ދިވެހި މަސްވެިރންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ދިވެހިންނަށް އަދި ޚާއްޞަ ،ވެގެންދާންވާނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން

އާެދ،  ؛ މި ގާނޫނުވާ ކަމަކަށް. ެއގޮތުން ައޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ޔަޤީްނކުރަންއަންނާނެ ގޮތަށް ފަރުމާކުެރިވފައި
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އަދި ކަންތައްަތއް ލިެޔިވފައި ހުންނާނެ ކަމަށް.  އިން އެައންނައިރުގައި އެ ގާނޫނުގެ ެތރެ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނު

 ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދުކަނޑާލަނީ އިންޓޯލުގެ ަވގުތަށް. މިހާރު މި މެއަޅުގަނޑުމެން ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކު

 

 {އަށް 11:04ްނ އި 10:30 :ޅުކޮތު ގުސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު ގެ ލީހުންގެ މަޖިރައްޔިތު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާ)ރި

 

  :ެކވުންއް ދެކަތުން ވާހަރިޔާސަ

ސް ިދވެހި މަސްވެރިންެގ ފަހަރު ރާއްޖެ އައިގެންދަނީ ބޭރުގެ ބޯޓު ަމސައްކަތް ކުިރއަށް މި އަުޅގަނޑުމެންގެ. `

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާުރެގ ، ގޮތުން އަތުން މަސް ގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭ

 މި  ގަވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ފާހަދު ،ބަހުސްގެ ވަގުތު. މި ގަރާުރގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އެހެން ކުންފުނިތަކަށް މަސް ، އިތުރުންގެ ކުންފުނީ 4ވާ ދެވިަފއިހުއްދަގަނެ ބޭރުކުރުމުެގ ާރއްޖޭަގއި މަސް  ،ކުރަްއވަނީ

އެފަަދ  ،ބުނޭ އެބަދިނުމުގައި އަދި އިތުރަށް މި ގަރާރުަގއިއެ ދޭގޮވާލަނީ. މި މި ގަރާރު އިޚްިތޔާރު ދިނުމަށް ގަތުމުގެ 

ފަހުގަޭއ. އެ ދިރާސާގެ ތެރޭގަިއ ދެވެނީ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ށްދެވޭ ފަރާތްތަކަ ްއދަމަސް ގަތުމުގެ ހު ،ހުއްދަ

މަްސ ގަތުމަށް އަންނަ ބޯޓުފަހަރު އިތުރަށް ތަފުސީުލކޮށްފައެްއ ނުވޭ. އަދި ަވކި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން މި ގަާރރުގަިއ 

 ،އިން ބޯޑް ކްލިއަރރެންސް ެވސް ،ރެންސް ވެސް އަުއޓް ބޯްޑ ކްލިއަ ،ބޭނުންާވ ކްލިއަރެންސާއި  ރާއްޖެ ވަންނައިުރގައި

ނުވޭ. މި ގަރާރުގައި ކަމުގެ ވާަހކަ ވެސް ތަފުސީލު އޮންނަންީވ ގޮތް ކަސްޓަމްސްާއއި އިމިގްރޭޝަްނގެ އެހެނިހެން ކަން

މަސް  ބޮޑު އުސޫލަކީ އޭގެތެރޭަގއި ެއންމެންކުރަނީ. ބަޔާިމ ުއސޫލުތަކެއް މި ގަރާރުަގއި މައިގަނޑު  ހިތުން އަޅުގަނޑު

މަސްވެރިންނަްށ  ،ހެޔޮ ބަދަލެއްމަހުގެ އަގަށް އެހެންވީމާ، އޭެގ ސަބަބުން  ؛ސްގަތުމުގެ މާރުކޭޓަށް ވާަދވެރިަކން ގެނެ

 ފުރުޞަތު މި ހުށަހަޅަނީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުއސޫލުން މި ގަރާރުސްެދވޭނެ ކަމަށް ދެކި، މި ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެ

 ޖާބިރަށް.هللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޮޑަށް ވިސްނިއްޖެ.  ވަރަށްމެދު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑަށް މި ގަރާރު ހުށަހެޅި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނިޔަތާ

މި  ،މިސާލެއްގެ ގޮތުަގއި ހަކުދެތިން ހަތަރު މީލާ ވާހަކަ. އިުދއްވަ  ޓީސިވިއެކްްސކުލޫ ،ވިދާޅުވަނީ އެ ނިޔަތުގައި 
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ވިޔަފާރިކުރާ  ަގއިޒަމްއަރިކުާރ މީހުން. އަޅުގަނޑަކީ ވެްސ ޓުމަޖިލީހުގައި ވެސް އެބަ ތިބި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި 

އި ޗަމްޕާ ޗަމްޕާ ޢަފީފާޮގތުން ގެ ސާލެއް ދޭ. މިއެ ިވަޔފާރިތައް އެކި ގިންތިތަކަށް ެބހިގެން އެބަމީހެއް. މި ރާއްޖޭގައި 

ރިަޒމްގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގަިއގެން ތިބި ގޮތަށް، މަސްވެރިކަުމގެ ޮކންޓްރޯލް ނަގައިގެން ެވސް އަމި ރާއްޖޭގެ ޓު  ޗުއާއުއް 

ށިން ކޮލަމާފު ،ހުރި އިލާއަކުން އައިސްޢާރާއްޭޖގަިއ މި މަސްވެރި އަުޅގަނޑަކީ ބައެއް ިވޔަފާރިވެރިން އެބަ ުއޅުއްާވ. 

ان هللا حسبދާނެ. ދުވަސް ގެސްވެރިކަން ނެތިްއޔާ އެ ބޭފުޅުން ނަކީ ރައީސް، މަގާަފރު މީހުން ގެ. އަުޅގަނޑު ދާއިރާ އައީ

އަޅުގަނޑަށް  ުކރުމުގައި މިއަދު. ރައީްސ، މަސްވެިރކަންމިހިރީ ތެދުވެ އެ ބޭފުޅުން ޙައްޤުަގއި ވަކާާލތުކުރަން އަުޅގަނޑު

ކަެމއް ނުކުަރްއވާ. އެ ސްޓްރީންޝަރީޒް މިނި އެބަޖެހޭ. ފި ފައްެޗއް އޮންނަންއިރީަގއި ކަނދުދިޔަީއ ކާށިދޫ ކަ  ފެނިގެން މި

ބާނާ މަސްކޮޅު ކިރަން ާދއިރުަގިއ އެއަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމައަުގ ޖެހެނީ ރައީސް.  މި ޓީ ުއާވލަންމިއަދު އެކްްސކުލޫިސވި

ލާަފއި އިބޮޑުތަނުން ހުޅުވަ ،ލާފައި އިހުޅުވަ  ށްޒަމަރިއަރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުގެ ާބާޒރު ޓުމި  ،އުޅެނީ ނުލިބިގެން މި

ޮގތުން ރައީސް އިބްރާހީމް ޞާލިޙް ސަރުކާރުގައި މިފްކޯ ގެ މިސާލެއް .ގޮުތަގއި ގެނެތީމާ. އަބަދުވެސް ވިޔަފާރިެއއް

ގުދަނުން   ހުރި މީހެއް ނޫން. މިފްކޯގެފް ލައްާވ. އޭާނއަކީ ެއއްވެސް ކޮލިޓީެއއްއޫމަތްތެރި ރަހުހިންގަނީ އޭނާގެ ރަ

ކުރަްނޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ޯއގާތެރި ވާނީ ވިޔަފާރިލިއްޖެ. ިވަޔފާރިކުރަންމިއަދު ވެސް ސާޅީސް ަޓނު މަސް ގެއް

 ރާއްޭޖގެ ހިސާބުން ވާހަކަދަްއކާ މީހުން ގޮތަށް. ެއުކގަެއއް ނޫން. ވިޔަފާރިކުރަންޖެހޭނީ ހިސާބު ދިމާވާ ވިސްނުންތެރިކަމާ

ބަރުންނަށް އެނގެންވާނެ. އަުޅގަނޑަީކ ކަމަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންކަމުގައި އަުޅގަނޑު ވާންޖެހޭެނ 

ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނަޑކީ މިފްކޯ ވެސް ރަނގަޅަށް އެނޭގ  .ކަން އެނގެންވާނެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެއްހިސާބުން

ރަނގަޅަްށ  އި.އަހަރުގަ  8ރުްނ ގޭ. މަހަށް ދިޔައީ އަުޅގަނޑު އުމު. މަސްވެރިކަން ވެްސ ރަނގަޅަށް އެނއްމީހެ

 އަާދްއކޫ މަ ވަރަށް އުާފވެނެ ދުހަިއކެ. މަސްވެރިކަާމއި ބެހެނެ ައުޅގަނޑަށް ލިބެނީ ވެްސ. ަހއްޓި  އިބައެނގޭނެތާ. 

ކުނެގެ ގޮުތަގއި ހުޓެ ހުވަދުއަތޮޅެ މީހަކުނެއް ގޮުތަގއި މިތާ ހުޓެ ވާހަކަދައްކަން މި ގޮތުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރަ

ބަނދަރާ ޮއއްތޫ ވަރަށް ސަކަރާެތކޮޓެ.  .ލަމާހުއްޓަޓެ ގޮހެފައިރައީސް، އިްއޔޭ މަ މިއާއު ކޮ .ތެ ލެބުނެމައިފުރުޞަ

ދެތިން ވިަޔފާރިވެރިންނެ މަސްވެރިކަުމެގ  ތޯ ނުކައި. މީހިންނެ ތޯ ބިތެޖެހީގޮހޮ. އެކަމާ ކަމުނޯޔައި.މަސްވެރިންނެ

. އަދި ައއްޫޑ ންނޫ ބޫލެކެރަންނެއި ކަމެކެގަުހވަދޫ މީހިންނެ  ޮކޓެގެން އެޔަނެ މައްސަާލއްކޫވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލް

ބޫލެއް ކެރަންނެއި ކަމެކެ ނޫން ރައީސް. އިރާދަކެރަްއވީފެހޭ މިކަންކަން ރަނގަޅެ ކެރަންނާ ކާށިދޫ ގަމީހިންނެސް 

 ރައްޔިތުންނަށް އެހެލާނެ ަރއްވީފެޭހ ގާފަރު ރައްޔިތުންނަޓާއި ކާިށދޫގެކަމުަގއި އަެދ މަމި އާއޫ. އިރާދަކެގެ މެންބަރުދާއިރާ

އެކްްސކުލޫސިވްޓީ ހިންަގވާ ސް، އީރެކެރަންނެއިްއޔާ. މަސްވެިރަކން ހުވަދޫ މީހިންނަށް ތަރުތީބު އެންމެނެ އެއްކޮޓެ

ނޫނިއްޔާ ބާޒާރެއް ޔަފާރީަގއި އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން. އެހެންެއކްސްކުލޫިސވްީޓައކީ އެްއވެސް ވި އުވާލަން. 

ހޭނެ. ކުަގއި ޓެްސކޯ ތަންތަުނގަިއ ދަޅުމަސް ވިކެންޖެއް ނުހިނގާނެ. ޔޫރަިޕއަން ޔޫިނއަން ަޤއުމުތަނުހިނގާނެ. މާރުކޭޓެ

މަސްވެރިކަުމގެ ިވޔަފާރި ޖެހޭ. ދަޅުމަހުގެ ކެޕޭސިޓީ އިންކްީރޒްކުރަންޖެހޭނެ. އުފެއްދުންތެިރކަން ތަރައްޤީކުރަން އެބަ
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 ! ބައްަލވާްއޔާ އޭާނގެ ތިމާގެ މީހުން ލައިގެން. ފެިލވަރުރިހޫގަިއ އިންނަ ރައީސުލްޖުމްނމިތާއަބަދުވެސް ކުރަނީ 

ރިއްޔާ ހޫރައީސުލްޖުމް ؟ހަދާނީ ލާއިރުަގއި ރަީއސަކަށް މިހުރީ ހިންނަވަރު މީހެއް ނޫންތޯ. ދެން ކިހިނެއްއިފެލިވަރު ބަލަ

ރިއްާޔ ހޫއީސުލްޖުމްހާރަށް. އަޅުގަނޑު މި ގޮާވލަނީ ރަން ހުއްޓާލަން މިހާރުން މިނުއަްތބޭ މަށްއެބަޖެހޭ މަސްވެރިކަ

. މި އިމާރާތަކީ ރަށްއަމުރޯލްކުރުން ދޫކޮށްލައި އެ ަތން ޕްރައިވެަޓއިްޒކުރަން. އިމާާރތުން  ކޮްނޓްކޫްއޑޫގެއަދި ފެލިވަރާއި 

ބައޮތް ރައީސް. ހިތަށްއަރާ އެއްެޗއް އެ ރީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. އަުޅގަނޑު މިހި

އިންޓަރަނލް ރޭޓު އޮފް ރިޓަރން އޮފް . ވާނެއޮންނަން ރު.އާރުނީ. ވިޔަފާީރގައި އައި.އާންވާރަ ވިޔަފާރިކު ހިސާބުޖަހައިގެން

ކުރާ ފައިާސ އިންވެސްޓު  ؟އޮފް އިންެވސްޓްމެންޓަކީ  ރޭޓް އިންޓަރނަލްކޮބައިތޯ ވާނެ. އޮންނަންއިންވެސްޓްމެންޓްސް 

 ރައީސް.ނޯމެއް . އެއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރު.އާައއި.އާރު އަށް ިކޔާނީ؟ އެވަނީ ކޮންދުވަހަކު ރިޓަރނ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާރި

މަކުނުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މުޙައްމަދު ރާޢީއަށް.

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ

ފުރަތަމަ ވެސް މި ގަރާުރ ހުށަހެޅުއްވި ުދވާފަރު ދާއިާރެގ  ުޅގަނޑު އެންމެއަަރީއސް.  ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ 

 ،އަދާކުރަން. އެ ބޭފުޅާއަކީ ވަރަށް ޙިކުމަތްތެރި ބޮޑަށް ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް ވަރަށް

ބޮޑަށް ުޝކުރު  ވަރަށްއެ ބޭފުާޅއަށް ވީމަ  ހުރި ބޭފުޅެއް އިހާހިސާބަށް ވެސް ހުށަހަޅާފަވަރަށް ރަނގަޅު ގަރާރުތަެކއް މި

އެްއގޮތަކަްށވެސް މަނިކުފާނަށް ؛ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ފުރަތަމަދަންނަވަން. 

ދިަޔއީ ލިބިގެންއަެގއް ށް ފުރިހަމަ ނަދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންފުރަތަމަ ކުރާކަށް ނޫން. ކޮށް ތަޢުރީފުދުހުޝާމަ

 ޕެކޭޖެއް މި . ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަމަ މިކަހަލަ ރަނގަޅު ހުރިއިރުކަމުަގއި ރިއްޔާހޫރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމް ނުމަނިކުފާ

ން އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ސާބިތުކޮށްދެނީ މިއި މުަގއި ހުރިއިރު.ކަމަޖިލީހުގެ ރައީސްއަންނަނީ މަނިކުފާނު ރާއްޖޭެގ 

އެޖެންޑާ އަުޅގަނޑުމެން ދެން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮއެޭދވަރު. ޭކގޮތް. ސްވެރިންނާ މެދު ދެކުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަމަނި

މި ގެނެވުނު ބިލަކީ ތެރޭގައި ހުގެ މި މަޖިލީއަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް . އައިސް ެއއްކޮށް އައީ  އ19ާއެޖެންޑާ 

ސަރުކާރަށް   އަޅުގަނޑުމެްނގެމީގެން ސާބިތުކޮށްދެނީ އެހެްނވީމާ، ނު ބިލެއް. ޓަކައި ގެެނވުވެސް ހަމަ މަސްވެރިންނަށް

މި ދެން، ކަން. ކަން. ައދި އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕައށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަސްވެިރންގެ މުހިންމުމަސްވެރިންގެ މުހިންމު

ކުރެވިަފއި ހަތަރު ކޮމްޕެނީއަކަށް. ސް ހުންނަނީ މީގައި ރޭޓްތަކެއް ފިކް ލިއިރު މިއިންޓްސް ައޅުގަނޑު ބަލަޑޮކިއުމެ

  ކުރެވިަފއިމަޝްވަާރކުރެިވގެން ފިކްސް ބަޔަކާ ކޮން ،ކޮން މަސްވެރިްނނަކާއި ،ޮކންގޮތަކަށް އީނޑު ުސވާލަކީ، މިއަޅުގަ



39 

 

 ންނާއެ ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރި ،.ވިޔަފާރިވެރިންކަދައްކާ ަހތަރު އަޅުގަނޑު މި ވާހަ ؛މި ހަތަރު ؟ތަކެއްތޯހުރި ރޭޓު

 ނޫނީ އެ ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ބޭފުޅުންތަކަކާ  ގުތަކެއްތޯ؟އަ ސެޓްކޮށްަފއި ހުރިވާހަކަދަްއކަިއގެން 

ދުވަހަުކ  ކުރިންވެސް ައޅުގަނޑު ާވހަކަދެއްިކއިރު ކުރީހުރި އަގުތަެކއްތޯ މިއީ.  ވާހަކަދަްއކަިއގެން ހަމަޖައްާސފައި

ުޅގަނޑު ބުނަން ބޭނުްނވަނީ މިއަދު ވެސް އަ ؟އްތޯފްކޯ މިއީ ީކއްކުާރ ތަނެންނާނެ މިއޮއަޅުގަީނޑު ދަންނަވާަފއި 

ފެލިވަރު  ،ލާ އިއެހެްނވީމާ، ދެން ޭއގެއިތުރުން ބަލަދަިރެއއް ެއއީ.  ސަރުކާެރއް ޖެހިފަިއ އޮތް ދުއްޕާނެއް. ބަލިމިފްކޯއަކީ 

 ؟ފުން ކޮަބއިތޯުނގަިއ ތިބި މުވަްއޒައެ ތަ ،ކިހިނެއްޯތ ހިނގަނީ. ފައިދާެއއް ުނވޭ. އޭެގއިތުރުން ރީމަސް ފެކްޓް

ބުނާ ހަތަރު ވިޔަފާރިވެރިން  މި  ސްޓާފުން ވެސް ތިބީ ،ވޮޗަރު ވެސް މިހާރު ތިބީ  ؟ލް މުވަްއޒަފުން ކޮބަިއތޯޓެކްނިކަ

ފެލިވަުރ ތަންތަން  ،. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަިނ މިފްކޯއިއެ ތަުނގަިއ ބޮޑެތި މުސާަރއިގަ . އިހިންގާ މަސް ފެކްޓަރީަތކުގަ 

މިހާރު މި ބޭފުޅުން  ޓާފުންނާިއ އެންމެން ގެންގޮްސގެން ަލއިގެންލީކީ ނޫން. އެތާ ތިބި ދުވަސްވީ ސް އިއަިޑއަޅުވަ 

 ހުރި ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މިެރކްޓުތަެކއް ެއކްސްކުޫލސިވް ކޮންޓްއޭެގއިތުރުން . ގެންަދނީހިންގަމުން ފެކްޓަރީތައް

ގެ ކޮންޓްެރކްޓް ހަމަ .ެއމް.އާރުޖީ ؟ނުެލވޭނީއިއެްއޗެހި ުއވައެ ން މިހާރަށް ހާރުދައްކަނީ. ީކއްވެތޯ އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި

ނޫންތޯ މި މަސްވެރިން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭހަމަ އެގޮތަށް ބޮޑު ގެއްލުެމއް ވާީތވެ.  ވަގުތުން އުވާލީ ާރއްޖެއަށް ަވރަށް

ވެރިންނަކީ މުޅި ރާއްޖެ އެއްގޮތަކަށް ޖޭގެ ހުރިހާ މަސްމުޅި ރާއްބައި މީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދޭން.  4

ން މާދަމާއަށް މާއިއެ މީހުން ސަލާމަތްކުރަން އަޅުގަނޑަަކށް އެއްވެސް މައްސަަލއެއް ނޫން. މާދަ ކުރަންޏާ. ތްނިސްބަ

ރިންގެ ލުމަކީ. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ެއީއ އެ ބޭފުޅުން މަސްވެއިިސވް ކޮންޓްރެކްަޓއް އުވަ ލޫކްއެކްސް ވެސް މި ހުރި

މި  ،ދޭން ބޭނުންވޭސާފުކޮށްލައަުޅގަނޑު އަދި ކަންތައް. އޭެގއިތުރުން  ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެންމެ މުހިންމު ބައިން ކި

ތެރޭގައި މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނީކީ.  ހުގެމިތާ މަޖިލީވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ނޫނޭ އަޅުގަނުޑމެން ހަތަރު 

. ަގއިމުވެްސ އިގެ ޙައްޤުގަ  މަސްވެރިންގެ ޙައްޤުގައި ދިވެހި ރައްޔިުތންބީތަނަށް އައިސް  މިތި އަޅުގަނޑުމެން މި

ގަިއ . އަޅުގަނޑު އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ މަސްވެރިންގެ ޙައްޤު އި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގަ ހިރީއަޅުގަނޑު އަިއސް މި

ްސ ހަމަ މަސްވެރިންެގ ޙައްުޤގަިއ ކުރާނަން. އަދި ޭއެގިއތުރުން މުޅި ރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ ޙައްުޤގަިއ ވެވަކާލާތު

ރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ޮގވާލަން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މި އެއްެޗހިތަކުގެ ައގު ރިިވއުކުރަންޏާ ކުވަކާލާތު

 ،އް ނިމުމަކަށް ގެންނަން. ޭއގެއިތުރުން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ކަންަތްއތަ ،ރިވިުއކޮށްފައި

 އޮތްްށ މަސްވެރިން ގިަނ ރަށެއް. ދެްނ ސަރުކާރުން ވެސް އެބަމެންގެ ާދއިރާ، ަމުކނުދޫ ދާއިރާއަީކ ވެްސ ވަރައަޅުގަނޑު

، އެ ސްލިޕްޭވގެ މަސަްއކަތް ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ ސްލިޕްވޭެއއް އަޅަން. އެހެންވީމާ  އިހަމަ އިޢުލާންކޮށްފަ

ނެ ވަރަށް ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ މަްސވެރިންނަށް ވެސް ލިިބގެންދާ ،ީއ ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާ އެ އްޔާޔައި ފެށިގެންދި

ރާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ސަޕޯޓުކުރަން. އަދި ވީހާވެސް ގަ މި ،ބޮޑު އުފަލަކަށް ވާނެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް
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އިދިނުމުގެ ކަންތައްަތއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ތެރެއިްނ މަސްވެރިންނަށް ފުރިހަމަ އަގު ހޯދަ ހުގެއަވަހަކަށް މަޖިލީ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަުޅގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އި ވީާމ، އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަރުވަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ޙަސަން ޝިޔާނަށް. 

 

 ގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ވާހަކަދެްއކެވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިރާ 

ރާއްޖެ ައއިސް މަްސވެރިންގެ އަތުން  ބޯޓުފަހަރުބޭުރެގ މަސްމަްސވެރިކަން ތެރި ަރއީސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ރާރެްއ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ުދާވފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ގަމަޖިލީހަށް ޓަކަިއ މި ިއްއޒަތްތެރި މަސްގަތުމަށް

ފާަހގަކޮށްލަން  .ދަންނަވާލަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ންބަރަށް އިސްމާޢީލް އަްޙމަދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރުމެ

ތަކެއް މުޅި ިނޒާމަށް ވަީނ ކަންތައްގިނަ ވަނަ ައހަރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރެްއ އައިސް ވަރަށް  2008 ،ނީބޭނުންވަ

ރިޒަމްެގ އިންަޑސްޓްރީ މުޅި އަކޮށްފައި އޮތް ޓު ޒަމާނުްއސުރެ ހިސޯރުދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ. ެއގޮުތން

. އީ ގެ ވިޔަފާރި ހިންގޭނެ ގޮތް ގާނޫނަކުން ކަނޑަެއޅިގެންދިޔަ ެލއްވި. ަރށްރަށުގައި ގެސްޓުހަުއސްއިރާއްޖެއަށް ފަތުރަ

އެއާއެީކގަިއ ްނ ބޭނުންވޭ. ހަމަފާހަގަކޮށްލަމިއަދު އެކަން ައޅުގަނޑު  .ޔައީ މަނިކުާފނުގެ ޒަޢާމަތުގައިއެކަން ެވގެންދި

ށްރަށުގައި ދިރިުއޅޭ ޚާްއޞަކޮށް ރަ ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އަނެްއކާ މި ފެށި މަސައްކަތަކީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް

، ރަުށ ރަށު ޖީބަށް ޑޮލަރުގޮތް، ސީދާ  ަކށް ިވއްކޭނެފަރާތްތަ ގެ ބާނާ މަސް ބޭރުއެ ބޭފުޅުްނ ފަރާތްތަކަށް 

 ޓަަކއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުވަންނާނެ ނިޒާެމއް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ޤާއިުމކުރުމަށް ޑޮލަުރ މަސްވެރިާޔގެ ޖީބަށް

 . ރަީއސްއަިދވެްސ އެއްފަހަރު ުޝކުރު ދަންނަާވލަން. އިްއޒަތްތެރި ވީތީ ހުށަހެޅުއް ރު ރާ ގަމި  އަޙްމަދުއިސްމާޢީލް 

ދަންނަވަނީ  ،ން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. މިސާލަކަށްހުރި އަުޅގަނޑުމެ ރާރުގައި އެބަގަމި  ،ފާހާގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ

ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި  އިފަހަރުގަާރއްޖެއަށް އަންަނއިރުަގިއ އެ ބޯޓު ގައިބޯޓުފަހަރު ބޭރުގެ މަސް ،ނަމަ

ޖެހޭނެ އިންތިޒާމުވެގެންދާން ލިއަެރންސާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް ކަންކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލިކް ފިޔަވަޅުަތއް ކަސްޓަމް

ދެއްކީ ބޭުރެގ ދުވަސް ކުރިން މިތާނގައި ވާަހކަ ބޫލުކުރަން. އަުޅގަނުޑ މީގެ ދެގަ ކަންތައްތަެކއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު

އެއް އްޓުވަން އެންމެ ބޮޑަްށ އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި އަިއސް މަސްބާނާ ވާހަކަ. ެއަކން ހު ފަހަރު ރާއްޖެބޯޓުމަސް

މި ދެންނެވި ގޮތަްށ ހަތިޔާރުގެ މުޢާމަލާތްތައް  ،ރަގާރިންއާއި އަދި ޑްޑްމަނީ ލޯން ށްރާއްޖެއަވެހިދި  ،ވާހަކަައކީ

އިސް މަސް ފަހަރު ރާއްޖެއަށް އަ ދެންނެވި ކަންކަން ނުވާނެ ޮގތަކަށް ބޭރުގެ މަސްބޯޓު ، މިހިނގާތީވެ. އެހެްނވީމާ

ގޮސް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީތަކާއި ހަމަޖެހިގެން ކަންކަން ގަތުމުގެ އިންތިޒާމުތަްއ ހަމަޖެހިގެންދާއިރުަގއި މި
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ދިއުމަކީ ވަރަްށ ގެންގެން މިކަން ބައްޓަންވެ އެޅި އް ތަ ލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަދި ވުޒާރާަތއް ގުިޅގެން ސަ

ފަރާތުގެ  4ވިފަިއވާ ދޫކުރެމިހާރުން މިހާރަށް ހުއްދަ ،ެއއާެއީކަގއިއަުޅގަނޑު ދެކެން. ހަމަފުރިހަމަ ކަމެއް ގޮތުަގއި 

ގެ ެވސް އަދި އިތުރު ރާއްޖޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ،ައލުން އަނބުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް، އަތުން އެ ހުއްދަ ނެގި

ފާހަަގކޮށްލަން  .ހެންޖެހޭ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްހަމަޖެއެބަ މަްސ ބޭރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަެކްއ  ،ފަރާތްތަކަށް މަސްގަނެ

ވަނަ އަހަރު  2018އަށް ިދވެހިރާްއޖެއެބަ ދައްކާ ސާުބތަކުން ހިނަ އަހަުރ އެމް.އެމް.ޭއގެ ތަފާސްވަ 2018 ،ބޭނުންވޭ

ވަނަ އަހަރު  2018 ،ނިސްބަތް ދަށްވެގެންދިަޔކަން. ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރި މަހުގެ ބޭރު

އޮތީ. މިއީ އަޅުގަނުޑމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ކަންނެލި ކިލޯެއއް ޖެހިފައި މިލާރިއަށް ބޮޑު 7ރުފިޔާ  68

ބޭރުގެ ާމކެޓުތަުކގަިއ  ،ވާ ވާހަކަައކީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންނަމަވެސް، ދަންަނވާލަން ބޭނުން

 ިއއްޒަތްތެިރ ޑޮލަރަށް. މިހާ ބޮޑަށް މިކަމުގެ ައގުތައް އަަރއިގެންާދއިރުަގއި 159ެޅނީ އު މަސްކިލޯއެްއގެ ައގު މި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް. އޮތް އަުގ ނުލިބޭތީވެ ެއކަމުގެ ކަންބޮޑުވުްނ އެބަމަްސވެރިންނަށް ބޭނުންވާ މަހުގެ ހަމަ ،ރައީސް

އެކުލަވައިލާ ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާރާ އެކީަގއި ގަމި  ، ކަމަކީދާނަށް ފެނިގެންުޅގަނޑުމެން، އައެހެންވީމާ

ގެ ބޯޓުފަހަރާިއ އަދި އޭިޝާއގެ ޤައުމުތަުކެގ ންނެިވ ގޮތަށް ޔޫރަޕު ދެފެށިގެން މި ނ ސާބުވެގެން އަންނަ ހި ގާނޫނަކަށް

ފަސް ޭޖގެ ހަތަރުއްދުތަުކގައި ރާއްހަހަރު ސީދާ މަސްގަތުމަށް އައުމުގެ ސަބަބުން ރާްއޖޭގެ އެިކއެކި ސަރަބޯޓުފަ

ބޯޓުފަހަރަށް ކިރޭނެ  އެ ވެރިން ބާނާ މަސްއެީކގައި މަސް ފަހަރު ބަނދަރުކުރެވި ތާޒާކަމާއްދެްއގައި މަސްބޯޓުހަސަރަ

، އަދި އެަކމަށް ކުރާ ޚަރަދު ުކޑަވެ އި ހޭދަވާ ވަގުތާ ސް ބޭނުަމށް ޚަރަދުކުޑަކޮްށ މަ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދިޔައީމާ 

ކަްނ ޔަޤީން މެންނަށްމަހަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އަެގއް ލިބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ އުއްމީދު އަޅުގަނޑުމަސްވެރިން ބާނާ 

އަްށ އޮތް ހުރި މަސްވެރިކަމުެގ ެއކީަގއި އަދި ކުރި  ރާރާގަބޫުލކުރަނީ މި ގައޮތް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުގަނޑު އެބަ

ތަން  ެވގެންދާ ކަށްކުރަމުން އައި ުއއްމީދުތައް ޙަޤީޤަތަމަްސވެރިން  އިއެީކގަިއ ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ތަކާ ރާރުގަ

ާރރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ގަވެސް ހަމަ މި  ައުޅގަނޑު ،ްއޒަތްތެ ރައީސް . އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނޭ

 ން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ވާހަކަ ދަންނަވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝު

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: 
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އަދި މަސްވެރި ާދއިރާެއއް މި  ،ށަކަށް އުފަންވި ރަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނަޑކީ ވެސް ަމސްވެރި 

ރާރަްށ ގަރާރެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި އެ ގަމު ންއެުކަގއި މިފަދަ މުހި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ ެމންބަރަކަށް ވުމާ

 ރަނގަޅު ގޮތް ށްބޫލުކުރަން. އާދެ! ދިވެހި މަސްވެރިންނަގައަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ 

އިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހޯއްދަވައިެދއްުވެގ މަޤްޞަދުަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިީލހަށް ދުވާފަރު ދާ

ރާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ެއ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މަސްވެރިކަމުގެ ވާހަަކ ގަ

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއިާރއަށް ނިސްބަތްވާ  ،އި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާެއުކ ފާހަގަކުރަންއަޅުގަނޑުމެން ދައްާކއިރުގަ 

ލުގައި. މަްސވެރިކަމުން ައޅުގަނޑުމެން މިއަާދ ހަމައަްށ ދިރިއުޅުން ަބއްޓަންކޮށް ހާސްވެރިން ތިބީ ވަރަށް މަ

ނީ ހޯދައިގެން އަިއއިރުަގއި މިއަުދ ދަގެން އާމްބޮއި މަސްވެރިކަމުން ލިބުނު އެްއޗަކުން ައޅުގަނޑުމެން ަކިއގެން

ދަ ދަރަޖައެއްަގއި އޮތް ކަެމއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު މި ލަކީ އަުޅަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ފަ ހާމަސްވެރިންގެ 

މަހެއް ބާނައިފިްއޔާ އެ މަހެއް ިވއްކޭނެ ގޮތެްއ ނެތް. ވިްއކަންޏާ ރަނގަޅު އަެގއް ެއއަށް ލިބޭނެ ގޮތެްއ ދަންނަވަނީ. 

ގޮތެއް ނެތް. ލިބޭނެ  ފޮެދއް، ފެްނފޮދެއްޔޮޓަކައި ބޭނުންވާނެ ރަނަގުޅ އަެގއްަގއި ތެމަސްވެރިކަން ކުިރއެރުުވމަށް .ނެތް

ފަިއސާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަެމްއ  ވަގުތުން ،ކަނޑުފެންކޮެޅއް ލިބޭނެ ގޮތެްއ ނެތް. އަދި މަހެއް ިވއްކިކަުމގައި ވިަޔސް

 ،ތިީބ. އަޅުގަނޑު ހިތެއް ނުބުނޭ ައއިސް ވަރަްށ ހާލުގައި މަސްވެރިން މި އިވެސް ނެތް. ދަރަންޏަށް މަސްކޮޅު ިވއްކާފަ 

 ވަެރއްގެ އަދަަދކުން ނުދަރާ މީހަކު ހުންނާނެ ޝާމިލުވެ އުޅޭ އޮިޑެވރިޔަކު ހެޮޔވަރު މިއަދުރަނަގޅަށް  އިގަ މަސްވެރިކަމު

މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް  ދިޔައީ ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން މަސްވެިރންނާ އެހިސާބަށް މަސްވެރިކަން މި .ކަމަކަށް

މަްސވެރިްނނަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި  ،ސް ކީ ނަމަވެ އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން. މަސްވެރިކަމޭ ކިތަންމެ ވަަރކަށް 

ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ނުދެކެން. މަސްވެރިންނެްއ  މު ދެވިގެން ތިިބ ބައެއްޤާރާއްޖޭަގއި އެ މީހުންނަށް ޙައްޤު މަ

ރޭ. މަސްވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހަމު. މަސްވެރިންގެ ދުވަހެއް ވެސް ފާހަގަކު .އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނުދަންނަމު

އޮތް މިންވަރުގެ ދަރަޖައެްއ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިދަތުރުުކރާ މީހުންނަށް ލިބިފަބޯޓު ،ވެސްއެހެންނަމަ

 ،ބައެއް ނޫން. ފްލެޓް ދިނަސް، ލޯނެއް ދިނަސް  ހިމެނޭ އިެއއްވެްސ ސްކީެމއްގަ މަސްވެރިންނަށް ލިބިފައެްއ ނެތް. 

އެއީ ކަށިން  ،. ެއހެންނަމަވެސްންހަުޅަގނޑުމެން އަޑެއް ނާ ަމސްވެރިންގެ ވާހަކަެއއް އަޔަސްކަމެއް ކުރި އެހެން

ތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަހަރުގެ ކޮްނމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތްކޮށް އި ދުވާލު ހަފުޔާ ރެ އިނެރެގެން ރަތްދަކަ އަީވގަހިތްވަރު

ނޑުމެން ގެ އަގު އަުޅގަދިނުމުގެ ބުރަ މަސައްަކތް ކުރަމުންދާ މީހުން. އެ މީހުންހޯދައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ

 އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ އި އެބަޖެހޭ ވަޒަންކުރަން. ރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަމަށް ދިމާވެފަ

ދާއިރު އަުޅގަނުޑ ކުރަމުންނުކުރުން. ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ގަރާރަށް ބަހުސްގޮތުަގއި މަސްވެރިްނގެ ައގު ވަޒަން

ދިނުމަށްޓަކަިއ މިފަދަ ގަރާރުތަުކގެ ސަބަބުްނ މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދައި ،ރަނީ ފާހަގަކު އެކުޖެހުމާހިތްހަމަ

 ،އޮތީ ވިސްނޭތީ. މަސްވެިރކަމުން މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ މަންފާ ނުލިބި މި ގެ މަތިންޖާނިކުންނާނެ ހެޔޮ ނަތީ
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 އި، ވާަދވެރިކަން އުފައްދަ ބަބުން. އެހެންީވމާތުމުގެ ސައޮންނަށްޖެހޭ ވާަދވެރިކަްނ ނެ އި ޙަޤީޤަތުގައި ާރއްޖޭަގއި މިކަުމގަ

ކަުމަގިއ  ވެގެން އައުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްގޮތަށް ކަންކަން ބައްަޓން މަހަށް ހެޔޮ ރަނގަޅު އަގު ލިބޭ

ކަްށ  ލިބޭނެ ގޮތަރަނގަޅު އަުގ މަހަށް ،، މަސްވެރިކަން ވާަދވެރިކަމުެގ ތެރެއަށް ހުޅުވާަލއިއަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އާދެ! ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ފިޔަވަޅުތަށް އެޅުމަކީ ކޮންެމހެން ވެސް މުހިންމު ކަމެއް

މަސް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ  ،ޒަމާނަން އަންނަ ބަދަލަށް ،އޮްތ އަނެއް މުހިންމު މައްސަލައަކީ  އިމަސްވެރިކަމަށް ދިމާވެފަ

ގޮތަކަށް ދާން ދޫކޮށްލުން.   ނެތި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަން ދާނެބަދަލަށް ވިސްނުމެއްދިރިއުޅުމަށް އަންނަ 

އުމުތަކަކަްށ ޤަ އުމުތަކަކީ އަދި ޮކންމެހެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބޭ ޤައެންމެ ގިަނއިން ަމސް ބާނާ  އި ދުނިޔޭގަ

އިން، އާއިންޑި  ،އްަލވާއްޒަތްތެރި ަރީއސް ބަކޯޑުތަކުްނ އިނގޭ. ިމސާލަކަށް އި ނުވާކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރެ

ތެރިކަން އުޅެނީ މާ އެ މީހުންެގ އުފެއްދުން ،އެހެންނަމަވެސް .މަސް އުފައްދާ އި،މާ ގިަނއިން ަމސް ބާނަ ޖަޕާނަންވުރެ

ން ާމ ށް ވުރެއިން ތައިލެންޑައާ . އެ މީހުންނަށް ލިބޭ ބޭރު ފައިާސގެ އަދަދު މާ މަތި. ހަމަ އެގޮތަށް އިންޑިއިމަތީގަ

ށް ބޭރު ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރު މަތި. ތައިލެންޑަ ،މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ. އެހެންނަމަވެސް އިގިނައިން މަސް ބާނަ

 ލިބެންޖެހޭ ރަނގަޅު ށްނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން މަހައަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިކަްނ މިދެންނެވި ގޮްތގޮތަށް ބަްއޓަން

އިލާތަކަށް ޢާ ޝާމިލުނުވާ  އިމަްސވެރިކަުމގެ ތެޭރގަ  އިެއުކއެީކގަ ތުގައި މަްސވެރިންނާނުދިޔައީ. ަޙޤީޤައާމްދަނީ ލިބިގެން

ތު ެއގޮތަށް ޢަނުދިަޔީއ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަްސވެިރކަމުގެ ސިނާތެރޭަގއި ލިބިގެންލިބެންޖެހޭ މަންފާ ވެސް މީގެ

ނޑުމެންގެ ސަރުކާުރެގ އަޅުގަ ،ކުރަނީ މި އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އުއްމީދުނުދިއުުމގެ ސަބަބުން. ކުރެިވގެންބައްޓަން

ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް  ިއ،އެކުގަ  ެއއްގޮތަށް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ސިޔާސަތުތަކާ

ކަމަށް. މަސްވެރިންނަށް އެ މީހުންނަށް ޙައްޤު ދަރަޖަ  ނެދާމިއަދަށްވުރެން މާ ރަނގަޅު މާދަމާއެއް ފެނިގެން

ދާނެ ކަމަށް. އާދެ! ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މީހުން އެ ކުރާ މަސައްކަތުން ހެޔޮ ނަފާއެއް ލިބިގެންއެ  ،ޖޭަގއި ލިބިދިވެހިރާއް

ެވސް އިުތރަށް އުފުލުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރުން އިތުުރ  ދަރު އަދި މިއަްށވުރެޤަދިވެހި މަހަށް އޮތް 

ބެހޭ  ކުރުމަށްޓަަކއި ސަރުކާރުގެ ކަމާތައް މާކެޓުގެ އުފެއްދުންކަމަށް. މަހާއި މަހު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާނެ 

ތުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ގަާވއިދާިއ ޢަެލވޭ ސިނާއިއަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ހުޅުވަ ،އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް  ންކުންފުނިތަކު

  މި ގަބޫލުކުރަނީ. ށް އަޅުގަނޑުމެންކަމަ ދާނެކޮށް ބެލެހެއްޓިގެންމިކަން ރަނގަޅަށް ރެގިއުލޭޓު ،ގާނޫނުތައް ހަރުދަނާކޮށް

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ  ފޭދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 ށް ނިހާދަ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަދު ނިހާދުމުޙައްފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަސްވެރިންގެ ަޙއްުޤގަިއ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް 

ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ެދކެން. އަދި މި ގަރާރަށް  ވާ ަގރާރަކީ ވަރަށް މުހިންމު ގަރާރެއްއަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ފަހަރު ރާއްޖެ އައިސް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަތުން ސީާދ ތާީއދުކުރަން. ބޭރުގެ ބޯޓު އަޅުގަނޑުފުރިހަމައަށް 

ެގ ނަވާރައި އަުޅގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ  ،މި ގަރާރު ފާސްވެ ؛ވާ ގަރާރު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި މިހުއްދަ ންގަންނަމަސް

ދިނުމަށްޓަކައި ކުެރވޭ މަސައްކަުތގެ އިއަގު ހޯދަށް ހަމަ މަހަމަސްވެރިންނަށް ،އުޅޭ ާގނޫނު ގެނެސް ގެންނަށް މިތެރެއިން 

 ،ދާއިރުަގއި ދިވެހި މަސްވެރިން ތިބޭނީ އުފަލުން. ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޖީބަށް ޕައުންޑުވެގެން ތެރެއިން މިކަން ފުރިހަމަ

ނުދާނެ. ެއއީ ެނއް ތަކަްށ ވެގެޢަޑޮލަރު ވަންނަށް ފަށާނެ. ހަމައެކަނި ޓުއަިރޒަމަކީ ެއއީ ޑޮލަރު ވަންނަ ސިނާ

އޮތް ޙަޤީޤަތް. އެހެންކަމުން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު  ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާ

ހިތްވަރުގަދަ ަގރާރެއް ހުށަހެޅުއްވީތީ އަދިެވސް އެއް ފަހަރު އެ މަނިުކފާނަން ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ،މިފަދަ ކެރޭ

ތު ޢަމަސްވެރިކަުމގެ ސިނާ ކުރުމަށްޓަކަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރި ކޮންޓްރޯލްމިއަދު  ދަންނަވަނީޝުކުރު

ކޮށްގެން އުޅޭ ަހތަރު ފަރާތެއްގެ އަތްދަުށން ދިވެހި މަސްވެރިން ޮކންޓްރޯލް ،ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރޯލް

ިބގެންދާ މިނިވަންކަން ވަރަށް ލި މަސްވެރިންނަށް ،ކަމުންވާތީ. މިހެންކުރުމަށްޓަކައި މި ގަާރރުގައި ހިމެނިފައި މިނިވަން

 މި ވާހަކަާއިއގެން އަޅުގަނޑު ބަހުސް ފެށުމާ  .ބޮޑު. ލިބިގެންދާ ފުރުޞަތު ެއހާމެ ފުޅާވެގެންދޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

 .ސްކީމް އިދުރީޙަދަރަވަންދޫ ވައިމަތީގެ ޢަބްދުލް ބެ. ބ.އިއަޅުގަނޑަށް ގުުޅއްވަނީ އަުޅގަނުޑގެ ބަފަހިސާބުން 

ތުަގިއ ވަރަށް ފުޅާ ާދއިރާެއްއގައި ޢަމް އިދުރީސްއަީކ އަމިއްލައަްށ ދޯނި ބަނދެގެްނ މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާކީޙަބްދުލްޢަ

ގެންެދވި ބޭފުޅެއް. ލޭނު މަސްވެރިކަން ެވސް ކުރެއްވި. މިޔަރު މަސްވެިރކަން ވެސް ކުރެްއވި. ތަފާތު ކުރަމުންމަސައްކަތް

ކުަރމުން އައިސް މިއަދު ހުރިހާ ެއތައް ގޮތަކުން މަަސއްކަތް ،ރަމުންކުާރގައި މަަސއްކަތްއެތައް މަްސވެރިކަމުގެ ާދއި

އެ ހިސާބަށް ދާންޖެހުނީ  ؟ލާފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހިސާބަށް ދާންޖެހުނީ ކީއްވެތޯއިވަނީ ވިއްކަ ދޯންޏެއް 

ޅުގަނޑުމެންެގ އަ ިއ، ކޮންޓްރޯލް ނަގަވަކި ަބއެްއެގ އަތް ދަށުަގއި ތުޢައަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިކަުމގެ ސިނާ

ޖެހުނީ. ނުދިއުމުެގ ސަބަުބން. އެކަން ހުއްޓާލަންން އާމްދަނީ އިތުރުވަމުންއިއެ ،އަގު ނުލިބިމަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ

ތެރެއިން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް މި ފުރުޞަތު މީގެ ،އެހެންކަމުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ގަރާރަށް ބަހުސްކޮށް

ގެ ތެރެއިން މި ވިޔަފާރީގެ ތެޭރގައި އުޅުްއވާ ކުދި ވިޔަފާިރ ވެރިންނަށް އެ ފުރުޞަތު އަދި ދިވެހީން ،ހޯދައިދީ

މިއަުދ  .ދިނުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމގަިއ ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހޯދައި

 ިއ،ން ރިހާކުރު ހަދައިގަެނގެން ހިއްަކއިގެްނ އެމަސް މެން ެއއީ، ޒާހިރުބޭޑަޭގ ޒާހިދައްތަކޮ  އިއަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގަ 

މަސް ރުފިޔާ. ވަޅޯ 35 ،ރުިފޔާ 30މަްސ ކިލޯެއއްެގ ައގަީކ ރޯ ،މަސް ވިްއކާ ބޭފުޅުން. ަމސް ކިލޯެއްއގެ ައގުވަޅޯ
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ެއ  ،ތައް ހުޅުވާލަދެވިައޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ފުރުޞަތު .ރުފިޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 150ކިލޯއެްއގެ ައގަކީ 

ިމ  ،ްއޔާެވއްޖެ ށްެދވިއްޖެ ކަމައިފަރާތްތަކަށް މި ވިޔަފާީރގަިއ މިއަށްވުރެން ފުާޅ ދާއިާރއެްއގަިއ އުެޅވޭނެ އިންިތޒާމު ހޯދަ

އިތުރު ވިޔަފާރިވެިރން އަްއޑޫ ސިީޓަގއި ވެްސ  ްއޔާ މިއަށްވުރެެވއްޖެ އިފުރުޞަތު ހުުޅވަިއދެވިއްޖެ ކަމުގަ  ގެވިޔަފާރީ 

އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެްނެގ މިއަދުގެ މި މަސައްކަތުގެ  ،ށަވަރުކަެމއް. އެހެންކަމުންދާނެކަމީ ކަންއުފެދިގެ

އިތުރުން ކަމަށް. އޭގެ  ުކރެވޭނެުދ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހާސިލުޤްޞައުޅޭ މަ ކުރަންތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން މި ހާސިލު

ނޑުމެން މިފަދަ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މަސްވެިރކަމުގެ ައޅުގަ ،ރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެ

ުކރާ ހިނދުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ރައްޔިތުން ކާން ބޭނުންާވ ދޭން މަސަްއކަތްއިއަުގ ހޯދަމަހަށް ހަމަ  ،ވިޔަފާރި ފުާޅކޮށް

ހޭނެ ކަމެއް ކަމުގަިއ މަޖެހިގެން ދާންޖެހަމައަށް ލިބޭނެ ިއންތިޒާމަކީ ވެސް ހަ ައގުަގއި ހެޔޮ ައގުަގއި ެގއާހަމަ ،މަސްކޮޅު

ސަތޭަކ  ވެސް އަްއޑޫ ސިޓީަގއި މި ދެންނެވި ފަދައިން މަސް ކިލޯއެްއގެ ައގަކީ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެއީ މިައދު

ފޯާރ ހަމައަށް ކާން ބޭނުންކުރާ މަސްކޮޅު އަތް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތ މީހާއާ ،ރުފިޔާ. އެހެންކަމުން ފަންސާސް

ަތކެއް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަށް އުޅޭ ގާޫނނުގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާެނ ތިޒާމުފަށުގައި ލިބޭނެ އިން

ކަެމްއ ކަމުގަިއ ވާތީ އެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް  ދިއުމަކީ ައޅުގަނޑު ދެކޭއިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖެހިގެން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  ހިންަނވަރުއަރުވަނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް. މަޙްމޫދަ ޖީހާން

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ިދެވހި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް  ިއ،ުރވަތު ކުރިއަޢަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.  ދިވެހި މަްސވެރިކަުމެގ ސިނާ

ދު ޢުމި ވަ ދެއް.ޢުެދއް. އަުޅގަނޑުމެން ވެފަިއވާ ވަޢުން ވެަފއިވާ ވަަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ 19ދިނުމަކީ އެޖެންޑާ އަގު ހޯދައިހަމަ

މި ގަރާރަށް  ުރ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާދިނުމަށްޓަކައި ދުވާފަފުއްދައި

ދު ފުއްދުމަށްޓަކަިއ، އަދި  ިދެވހި މަސްވެރިންނަށް ޙައްުޤާވ ޢުުދކުރަން. އަދި މި ގަރާރަީކ މި ވައަޅުގަނޑު ނުހަނު ތާއީ

 . ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދިނުމަށްޓަކަިއ، ވަރަށް މުހިންމު ގަރާެރއް ކުރިއެރުން ހޯދައި

ކުރުމަށްޓަކަިއ ދިވެހި މަސްވެރިްނގެ ައތުން މަސްގަތުމަށް ވެފަިއާވ ރި އިުތރަށް ހަރުދަނާމަހުގެ ިވޔަފާބިލަކަޅު

ކުރަންޖެހޭ. ނުވާކަން ފާަހގައަރާަފއިއެއްބަްސވުންތަުކގެ ސަބަބުްނ މަސްވެރިކަން ކުިރއަރަްނޖެހޭ މިންވަރަށް ކުރި

މަހުގެ ޚިލާފަށް ކަޅުބިލަ ޔާއެ .ްކސްޕޯޓްކޮްށގެންއެ އިއެއް ތާޒާކަްނމަތީގަކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަުމގެ ެއންމެ ބޮޑު ނަފާ
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އި ބަންދުކޮްށގެން ނުވަަތ ދަުޅގަ .ެއއަްށ ވެލިއު އެްޑކޮށްގެން، މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮުޑ އަެގއް މި ލިބެނީ

ވަރަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން ުކރެވެން މި އަންނަނީ  ނުވަތަ ޕަުއޗްޮކށްގެން ކުރެވޭ ިވޔަފާރީން ކޮށްގެންޕެކެޓު

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ެޖހޭ ސަބަބަކީގެނެިވގެން. ިމކަން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން ،ބޮޑެތި އިންެވސްޓްމަންޓްތަކެްއ ކުރެިވގެން

 .21779، މަހުގެ އަދަދަކީބިލަކުރި ގަނޑުކުރި ަކޅުޓުވަނަ އަަހރު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްްސޕޯ 2014ރައީސް 

މަހުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ިބލަކުރި ގަނުޑކުރި ކަޅުޓުއިން އެްކސްޕޯވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ 2014ޓަން. މެޓްރިކް

ކުިރ ގަނޑު ،ޖެހޭ ކަމަކީން ފާހަަގކޮްށލަންމިލިއަން ރުފިޔާ. ރަީއސް އަުޅގަނޑުމެ 488އަީކ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

ނަމަ  ން މި ވިޔަފާރި ކުރިނުވަތަ ދަޅުގަިއ ބަންދުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެ  ކޮްށގެންމަހުގެ ބަދަލުގަިއ، ޕެކެޓުބިލަކަޅު

 ރާ ޅުަގއި ބަންދުކުދަ އިތުގަޢަ އަދި މީގެ ސަބަބުން މި ސިނާ  .މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާެއއް ލިބުނީސް 819ދައުލަތަށް 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްވެރިންެގ  ،ދިަޔއީސްދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ އިތުރުެވގެން 600މި ސިނާއަތުގެ ސަބަބުން  ،ނަމަ

ދިން ހަތަރު ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ކުރުމުެގ ހުއްދަޕްރޮސެސްކޮށް ެއކްޕޯޓު ،ގަނެ މަސްލަބިއަތުން ކަޅު

މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް މި ގަންނަނީ ސަރުކާރުގެ ުކންފުނިތައް ފިޔަވައި އެންމެ  ދިވެހި ،ކޮށްލަންޖެހޭމިހާރު ފާހަގަ

 ،ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ؛ކޮބައިތޯިމކަމުަގިއ ހިނގާފައިވާ ގޯހަކީ  ،ކުންފުންޏަކުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމުން

ނުކުރާނަމަ ސަރުކާރުން މަލުޢަެއއްގޮތަްށ  ބަްސވުމާެއއް ،މި ެއއްބަްސުވންތައް އަލުން ބަލައި ދިރާާސކޮށް ،ހުރަސްތަކަކީ

ރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ގަރާރުަގއި ުދވާފަ .ކަމެއް ޔަަވޅުތައް އެޅުަމކީ ވަރަްށ މުހިންމުފިއަޅަންޖެހޭ 

ނިތައް މި މަހުގެ މަސްވެރިންގެ އަތުން މަްސ ގަންނަ ކުންފުބިލަމިކަމަށް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ަކޅުގޮވާލަނީ 

. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންކަމުން އިފެލިވަުރގަ އި،އަތޮޅުގަ  ، ދެން ޅ.ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހަމައެކަނި ދެކުނާ

އިމުކޮށްދިނުމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤާތް ކުރިއެރުވޭނެ ޮގތެއް ޢަތުރުަގއި ިމ ސިނާދިވެހިރާއްޖޭގެ އު

ގަރާރުެގ ކުރާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ނުހަނު ބޭނުން. މި ގަރާރަށް ބަހުސްކުރަންވެފަިއވާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މި 

ްއދަށް ވަންނަ މަސްބޯޓުތަކަށް ހަުޅަގނޑުމެންގެ ކަނުޑގެ ސަރަކަނޑުމަީތަގއި މަސް ބަދަލުކުރުމަށް އަ ދެވަނަ ނުކުތާަގއި

ކަމަށް އަުޅގަނޑު  އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންަތއްތަކެްއ ވާގޮތުން ހުަށހަޅާފައިވާ ުނކުތާަގއި  ގުޅޭ ދިނުމާހުއްދަ

ކީ ބައިނަލްައުގވާމީ ގޮތުން މަސް ަކނޑުމަތީގައި މަްސ ބަދަލުކުުރމަ އިކަނޑުމަީތގަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ފާހަގަކުރަން

ގައި ހިނގާ ިވޔަފާރިތަކުަގިއ ކަނޑުމަތީ ،ކަމަކަށް ނުވާ ސަބަބަކީ ދޭއުމުތަކުން އެހާ ބޮޑަށް އެއްބާރުލުންޤަމިހާރު ގިނަ 

 ހިއުމަން ،ިވޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވަމުންދާތީ ޑްރަގު ،ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ގާނޫނާއި ަގވާއިދާ

ދިަޔއިރު ދާތީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިމގޮތުން ހުއްދަދެވިގެންށް މަގުފަހިވަމުންއަޓްރެފިކިން

 އިގެ ވިޔަފާިރ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަ ގެ ބޯޓުތަކުން ޑްރަގު ރާނު ދައްާކ އީމާޒީން އެބަ ،ގެ ތާރީޚުންއަޅުގަނޑުމެން

މަލުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑުމަީތގަިއ ޢަފަހިވާ ފަދަ އަށް މަގުއަދި ހިއުމަން ޓްރެފިކިން .ކޮށްފައިާވކަން

އިމުކުރުމަކީ ވަރަށް ޤާ ރުގަދަ މޮނިޓަރިްނގ މެކޭިނޒަމެއް ދާއިރު ވަ، މި ހުއްދަތައް ދެިވގެންހިނގާފައިާވކަން. އެހެްނވީމާ
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ހިކޮށްދިނުމަށް މި ކަމެއް. އަދި ރާއްޖޭގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މަސް ގަނެވޭނެ ގޮތް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަ މުހިންމު 

ންގެ ހަދާ ެސންޓަރުތަކުަގއި އަންހެނުާޚްއޞަކޮށް ހިކިމަސް ،ލާއިރު އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަންއިގަރާރުން ޮގވަ 

ސަރުކާރު މެދުވެިރކޮށް އިތުުރ  ،ތަާކއިކުރެވޭެނ ކޯޕަރޭިޓވްކުރުމަށްތަަކއި އެ ބާޒާރުަތއް އިތުރަށް ުފޅާބައިވެިރވުން އިތުރު

ކޮށްދިނުމަކީ ނުހަނު މުހިންމު ކަމެއްކަން. އި، އެކަމަށް މަގުފަހިކަމާ ޖެހޭނެކުރަންނުމަށް މަސައްކަތްދިބާޒާރުތައް ހޯދައި

 ރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.އިްއޒަތްތެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާިއރާގެ މުލަކުއަރުވަނީ ޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 .ނަޞީރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު

ބޭރުެގ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަޙްމަދު  އިސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވާފަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދު

 .ދުކުރަންގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ނުހަނު ތާއީހި މަސްވެރިންގެ އަުތން މަސްގަންނަފަހަރުން ރާއްޖެ އައިސް ދިވެބޯޓު

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންއެހެން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިދވެހި  ،ގެނެސް އްކަންތައްތަކަށް ހުއްޓުމެ މިތަން. މިކަމަށް  ދާދިވެހި މަސްވެރިޔާ ގިނަ ފަހަރަށް ބާކީވެ ނިކަމެތިެވގެން

 ގެ ދަށުން ހަމަޖެހިގެންދާކަމީ އަުޅގަނޑު އުފާކުރާފަހަަރށް މަސް ިވއްކޭނޭ ގޮތް ިމ ގަރާރު މަސްވެރިޔާ ބޭުރގެ ބޯޓު

ައއިްސ ވަނަ އަހަރު ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމެްއ 2008ހިނގައްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން .ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ މަސްގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވިެގންދިޔަ  ކުރާދިވެހި ރާއްޖޭގައި މަސްވެިރަކން

އިލާތަކަށް، މަސްވެިރ ޢާލިބިެގންދިޔަ ކުރިއެރުން. މަހުގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލި، ދިެވހި  އަށްދިވެހި މަސްވެރިޔާ

 ،ތަަނވަސްކަމަކީ އަުޅގަނޑު ުދވަހަކު ވެސް ހިތުން ފިލަިއގެންދާނެ ކަމެއް ނޫން. ސަބަބަކީ އިލާތަކަށް ލިބިގެންދިޔަޢާ

ވާތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  އިލާެއއްގެ ދަރިއަކަށްޢާހިމެނޭ އިލާގަިއ ޢާމަްސވެރި  އަޅުގަނޑަކީ ވެސް

ކަނޑުމަތިން މަސް ވިއްކޭ އުސޫލަްށ  ،ހަގަކުރަްއވައިފި މެންބަރުން ފާ ލާއިރު ބައެއް އިްއޒަތްތެރިލައިބަ މަށްމިކަންކަ

ައޅުގަނޑަށް ވެސް  ،ހަގަކުރެްއވި ފަދައިންކޮންމެހެން ވެސް ސަމާލުކަންޭދންޖެހޭ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖީހާން ފާ

ން އީރާުނގެ ބޯޓުފަހަރު. ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަތިން އަތުލެވޭ ވޭއޮ ކަންބޮޑުވުން އެބަހަމަ 

ކަެމއް.  އްޖެއަށް ވަރަށް ޮބޑު ބިރުވެިރކަމެއް ައއިސްފަިއވާރާ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި  މީގެ ިވޔަފާރި ކުރަމުންދާކަޑްރަގު 

މަރުޙަލާގައި ވާހަކަަދްއކަމުންދާއިރުަގއި ޙައްލުތަެކްއ ގެ ކޮމިޓީ ރާރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގަމިކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތަކަށް މި 

ވިޔަފާީރގެ އިތުރަށް މަނީ ލޯންޑްރިންއާއި  ގެމީދުކުރަން. ހަމަެއއާެއއްކޮށް ޑްަރގުއްންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުލިބިގެ
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ދުރު  ،ން އޮތްކަމީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެންނާގުލްކުރާތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ބޯޓުތަކުން ސްމަހަތިޔާރު ވެސް އިްއޒަ

މީދުކުރަން މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ބެލިގެން އް. އަުޅގަނޑު އުއްމުސްތަޤުބަލުގައި ފެންނަން އޮތް ކަންތައްތަކެ 

 މެދު ބަހުސްކޮށް، ދިވެހި މަސްވެރިާޔއަށް  ރާރާގަ މިއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް 

 4ފެންނަނީ  ގޮތެްއގައި މިނޑު ން. މި ރާއްޖޭގައި މައިގައުދިތިލަވެގެންތަނަވަސްކަން ލިބޭނެ މިންވަރަށް މިކަންކަން 

ބޭުރގެ  ،ސްރާ ތަން. އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް. ނަމަވެކުކުންފުންޏަކުން މަސް ގަނެ، އެކްސްޕޯޓު 

 ދިޔައީމާ ފުރުޞަތު ހުޅުިވގެން ރާއްޖެ ައިއސް، ރާއްޭޖގެ މަްސވެރިންެގ އަތުން މަްސގަންނަން ންބޯޓުފަހަރުތަކު

ހުޅުވައިދެވެނީ ދިވެހި މަސްވެރިާޔގެ ޖީބަށް ޑޮލަރުވަނުމުގެ ފުރުޞަތެއް. މި ުޅގަނޑުމެންނަށް އަ ސް،އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހި މަސްވެރިާޔއަްށ  19ދަނީ އެޖެންޑާ  މިކަދައްކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުެވސް ާވހަ

އެންމެ ބޮޑަްށ  އި ެވސް އަޅުގަނޑާގަ ކެމްޕެއިނު ގެމެންއަުޅގަނޑު  ؛ހޯދާދީފައިވާ ކުރިއެރުންތަުކގެ ވާހަކަ. ތެދުފުޅެއް 

އޮތީ ކޮްނެއއްެޗއްތޯ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ަގއި  19ައޅުގަނޑުމެން މަްސވެރިންނަށް އެޖެންޑާ  ،ކުރިމަތިވި އެްއ ސުވާަލކީ

 ާވއިދަކަށް އަދި ގަ ގަރާރެއް މަްސވެރިންނަށް ޓަކައި.  4އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ފާްސވެގެންދާެނ 

ަގއި  19އެޖެންޑާ  ،މަްސވެރިންނަށް ދޭން އޮތް ޖަާވބަކީވެގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު  ުނވަތަ ގާނޫަނކަށް ވެގެން

ޅަށް، މަސްވެރިާޔގެ ގާތަށް، އަތޮ ޑުމެން މަސްވެރިންނަށް ހޯދައިދޭން ބޭނުންވި ކުރިއެރުންތައް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަޅުގަނ

މަދުން ނަމަވެސް ދިމާާވ  ،ރަންޖެހެނީެއއްކޮށް ފާހަަގކުޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ހިތާމަ ނެ ވާހަަކ. ތެރެއަށް އަންނާއަތޮޅު

ގިަނ  ެއ ކަނދުތައް ނޭޅި ،މުންއުދިމަްސވެރިންނަށް އަޅާފަިއވާ ކަނދުފަތިތަްއ ކަނޑަިއގެން ،ކަމަކީ އެއް

ައޅުަގނޑުމެން އަތޮޅުަގއި ވެްސ  ތިކަން.ކުރަމުންދާ ވޭން، ހިތްދަން އެ ަމސްވެރިޔާ ތަަޙއްމަލްއުމުދިދުވަސްެވގެންދާ

ދުވަްސވަރަީކ  ގޮއްސަ. މިވަނީ ކަނަޑއިެގން ނދުއަޅާަފއިވާ ކަ ގައިދިމާ ޓާށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ކޮޅުފު

އަތޮޅުގައި ތިާޔގި  ދިވެހިާރްއޖޭގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެިރކަން މ. ،އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ވާަހކަދެއްކި ފަދައިން

ެއ ބޮޑު.  މެމުން އެތައް މަސްވެރިންނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް އެހާއުދިއް. ކަނދުފަތި ކަނޑަިއގެންވަސްކޮޅެ ދު

. ޝަކުވާ ގެެނއްސައެ ހަމައަްށ ވަނީ  އަުޅގަނޑާ،ކަނދުން މަސް ބާނާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ދަތިކަން އިހުާސސްކުރެވި 

 އްދުގައި ހައެ ސަރަ ވެސް އަވަހަކަށް ކޮޅުފުީށގެ ކަނދުވީހާ ،ންއަޅުގަނޑު މިނިސްޓްރީގެ ަސމާލުކަމަށް ގެންނަ

ޮގސްގެްނ އަޅުގަނޑު މިނިސްޓްރީއަށް ަފއިވާ ަކނދެއް ކަނޑަިއގެންއަތޮޅުަގއި އަޅާ މީގެ ކުރިން މ.އަޅައިދިނުމަށް. 

އަޅަން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ކަނދު އަަޅން ބޭނުންކުރާ ގާ  ދެތިން ފަހަރެއްގެ މަތީން ދިޔައިން. ނަމަވެސް

ވާަލކަށް ގަެލއް ދު އީއެ . އީބޭފުޅުން އަުޅަގނޑުގެ ަކއިީރގައި ބުނަމުންދިޔަ  ކުރަނީ އެންމެ ތައްގަނެޑއް ކަމުަގއި އެބޭނުން

މަްސވެރިާޔއަށް  ގޮްސ،ދިނުން ޙައްލުެވގެންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިހާ ލަސް ސްޕީޑެްއަގއި މަސްވެިރާޔއަށް ޚިދުމަތްދޭ

މިދަންނަވާހެން ކޮޅުފުށީެގ ކަނދު ވީހާެވސް ައވަހަކަށް  ،މީދުކުރާތީ އްއަޅުގަނޑު އު   ަކމަށްނގަޅު ގޮތެއް ެވގެންދާނެރަ
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 އަަޅއިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު މިނިސްަޓރަށް ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެ މަސްވެރިންނަށް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނޑު މާފަންނު ެމދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެން

ެއއީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިްނގެ އަތުްނ ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރަށް މަސް  ؛މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ގަރާރުކުރީަގއި 

ތެރި މެންބަރުންނަށް އްޒަތްގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މި ގަރާރު. އި  ގުޅޭ ުލމާއިގަތުމުގެ ހުއްދަ ހުޅުވަ 

މަސްގަތުުމގެ މާރުކޭޓަށް ވާދަވެރިކަްނ  ،މަކީ ކަ ެއއްަކމެއް.  ރަނީ ތިންަގކުމި ަގރާރުގައި ފާހަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ދެވަނަ ކަމަކަށް މި ތިޞާދީ ޠަބީޢަތެއް އުެފއްދުން. އަތުްނ މަސް ގަންނަ ައގު އުފުލޭެނ އިޤް ގެގެނެސް، މަްސވެރިން

މަސްގަނުޑކޮށް  ންސް ދޫކުެރވޭ ފަރާތްަތކަށް ރޮލާގަންނަ ަލއިސަ މަސް ،މަށް ފާހަގަވަނީގަރާރު މި ބުނާ ކަ

އިމުކުެރވޭ ޤާޕްޮރސެސްކުރުމަށް ފަރާތަކުްނ އެްއގަމުަގއި މަސް  ކޭނެ މިްނވަރު ބިާނވެފަިއވާނީ އެ ިވއްގަނެ

މަސް ގަތުމަްށ  ،ގައި މި ފާހަގަކުރަނީތިންވަަނ ކަމަކަށް މި ގަރާރު ށޭ. ގެ މިންވަުރެގ މައްޗަށް ބިާނކޮއިންވެސްޓްމަންޓު 

އަދި ެއކިެއކި ސަލާމަތީ ކަްނަކން ކަށަވަުރކުރެވޭނެ ގޮތްތައް  ،ގޮތާއި އްޖެއަށް އަންނަ ބޯޓުަފހަރު ހުންނަންޖެހޭނެދިވެހިރާ

 މް އިބްރާހީ މެންބަރު އިއްަޒތްތެރި ދާއިރާގެ މެދު ނުމާފަންއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ކަނޑައެޅުން. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 .ށްރަޝީދަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ލުމަށް އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބޭރު ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއަށް ވަެދ، މަސްގަތުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވަ

ދުން. އް އުފެއްދުން. ވާދަވެރި ބާޒާެރއް އުފެއްވާދަވެރި މާޙައުލެ ،. ބޭނުމަކީނީ ހުށަހަޅާފަވަ އަޅުގަނޑުމެން މި ގަރާރު މި 

ފަރާތަކަްށ  4 ،އޮތް ކޮންޓްރެްކޓެއް އެބަ 4ސްކްލޫިސވް އެ ،ބަޔާންކުރޭއެބަ  ގަރާރުަގއިހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެން މި 

ތްތަކަށް މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ފަރާ ވތަނު ޭއގެ ސަބަބުން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ގަތުުމގެ.މަސް ވާދޫކޮށްފައި

 ،އުފެދޭ ުސވާލަކީ  ށްއަުޅގަނޑަނޯވޭ. އެހެންނަމަވެސް  ގަނެގެން ގެނެސް ޕްރޮެސސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް މިހާަރކުމަސް

 ވެރިންއެާއއެްއކޮށް ދިވެހި މަސްހަމަ ،ފަހަރު ރާއްޖެ ވަދެ، ދިވެހިން އަތުން ސީދާ މަސް ގަނެގެންދާއިރު ބޯޓުބޭރުގެ މަސް

ޒޯުނގަިއ އޮްތ އެސްކްޫލސިްވ ކޮންޓްރެކްްޓ  4ޒޯނަކަށް ަބހާފައި، ެއ  4ގެ ސަބަބުބުން ލުމު އިކޮންޓްރެކްޓް ުއވަ ވެސް

ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މަސް ގަންނަްނ މަސް އެކްސްޕޯޓު ުނވަތަ ހަމަ ދިވެހި މަސްވެރިން ވެސް  ލީމާއިއުވަ 

 ވާދަވެރި ާބޒާރެއް އުފެދޭނެ ޓުފަހަރު ވެސް މަސް ގަނެގެން ވަރަށްހި ބޯވެސް، ިދވެ ން ފަހަރު. ބޭރު ބޯޓުނިކުންނާނޭ

ހިމެނޭ ދިވެހި  އެބަންކުެރވޭ ސަރުކާރުން ިމކަން ކޮށްިފއްޔާ. ހަމަެއއާެއއްކޮްށ މި ގަާރރުގައި ޤީކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ޔަ
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ެއ  ،ހަތަކެއް އުފައްަދިއގެން ޖަގަ ސަރުކާރު ބައިވެިރވާ ގޮތަށް މަސްގުިޅގެން މަސް ޖަގަހަތަކެްއ، ދިވެހި  ސަރުކާރާ

 ހަމައެއާއެްއކޮްށ . އަދިތަންކުރާ ތަން ކަންނެލި ޕްރޮސެސް، މަސްކަޅުބިލަުކރާ ޖަގަހަތަކެއް. ތަކަކީ ޕްރޮސެސްގަހަމަސް ޖަ

 ޑެޑް އެ ވެލިުއ  ،ން މަހްމޫދު ފާހަގަކުެރއްވި ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި، ޖީހާ

ކުރީމަތޯ ތަ އެިކއެކި ާބވަތްތައް ބަންދުކޮްށެގން ރާއްޖެއިން ބޭރުނުވަ ރުމާއިދަޅުަގިއ ބަންދުކު މަސް؛ ޕްރޮޑަކްޓްސް

ވިއްކީމަތޯ  ށް ބޭރު ބޯޓުފަހަރަގޮތަށް  ހަމަ ހުރި  ކޮށްގެން ރޮލާރުރޯމަސް ބޭ ؟ނުވަތަ ރޯމަސްތޯ ދިވެހިންނަށް ފައިދާ ބޮޑީ

ކުރާ ފަރާތްތަްއ ސް އެކްސްޕޯޓު ހިމެނޭ މަްސ. މީގެތެރޭަގއި އެބަރި ރައީމިއީ އުފެދޭ ސުވާލެއް އިްއޒަތްތެ ؟ފައިދާވާނީ

ކުާރ އެބަ ހިމެނޭ. ެއހެންވީމާ، ެއކްސްޕޯޓު ރުންނާޢަތުަގއި އެްކސްޕޯޓަސި މަްސވެރިކަމުގެ ވެސް. ިދވެހިރާއްޭޖގައި 

ހި، މަސްގަންނަ ފަރާތްތަކަށް . ދިވެޓަރުންނަށް ވެސް. ދިވެހި ެއކްސްޕޯފަރާތްތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވެއްޖެ

ާލއިރުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ މުިޅ އިގަނޑުމެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ަސރުކާރުން މި ބިލު ެއކުލަވަ ވެސް އަޅު 

އިންސާުފވެިރ  ،ިތޞާދުގައި ހަމަހަމައަށް ބެހިެގންދާނެ ގޮތަށްނާޢަތަށް ފައިދާ ބޮޑީ ނުވަތަ އިޤްސިމަސްވެރިކަމުެގ 

ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި ވަރަްށ  ޔަތްކުރުމަކީ ޢާތޯ ރިށްުއސޫލަކަ ކޮންދެއް މަްސވެރިކަުމގެ ތެރެއިން ބިނާކުރެވޭނީ ޞާތިއިޤް

ނީތޯ ނުވަަތ ރާރާއްޖެއިން ބޭރުކު ރޮލާސަރުކާރުން ކަނޑަައޅާއިުރގައި ހަމަެއަކނި ބާނާ މަސްކޮޅު މުހިންމު ކަމެއް. 

 ގާތަށް އެއް  ނާ ޤީހަމަ ޔަ މިއީ އުފެދޭ ސުވާލެއް. ؟ތްތަކެއް އުފައްާދނީތޯޢަނާސިމަސް ބަންދުކުރާ  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ނުިވކަން. ަސރުކާރު ފެކްޓްރީތަކަށް ހަމަ ކަމެއް ޅެ އެ އުކަމެއް އެބަ ކަަށވަުރވޭ. ަސރުކާރުން މަސްގަންނަން އުޅެ 

ދަނީ. މިއީ އިމަ ކުރިއަރަހަމު ވިަޔފާރިވެރިން މަސް ފެކްޓްރީތައް އްއާ  ،ކަން. އެހެންނަމަވެސްގޮތް ނުވި އަރަިއގަނެވޭ

ޒޯނުތަކަށް  .ުޅެވތިކޮށްފައި އޮތީޒަމާނުއްސުރެ އަ އިސްޓޯރުކާރަށް މިކަން ނުވަނީ. ބޮޑުކީްއވެތޯ ަސރުއުފެދޭ ސުވާލެއް 

ވެސް  ަފރާތްތަކުން ޒޯނުތައްކުރާ ކުރާ، ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރިވިޔަފާރި ވެސް ހަމަ އެކަކު ނެގީ. ހަމަ ލިއިރުބަހާ

ކޮންޓްރެކްޓް ކަރުދާހެްއެގ  ނެގި ބައި ެވސް ފަރުޢުސާ ޖަލާ އެންޓަރޕްރައިސަސް ނުވަތަ ވިލާ ކިާޔ، ޖައުވި މިއޮންނަނީ.

ހަމަ އެަކކު މި ުކރަނީ. އެހެންވީމާ، ވާަދވެރި މާޙައުލެއް ނުއުފެދުނު. ވާަދެވރި މާޙައުލެއް އުފެއްެދިވއްޖެ  ،އުސޫލުން

ދުނިޭޔގެ ބާޒާުރގަިއ  ،އަގަކީ. ވާަދވެރި ބާޒާެރއްަގއިކަނޑައަާޅ ހަމަ ލިބޭނެ. އެއީ މިްއ ގެއަ ކަމަށް ވަންޏާ ވާދަވެރި 

ައގު ވެސް ކިޔޭނެ. ށް ވާދަވެިރެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ކަައގަކަނޑައަޅާ  ހުންނަ އަގަށް ާރއްޖެއަށް ވަްނނަ ބޯޓުފަހަރުން

އެއްޮކްށ  ލުމާއިކޮންޓްރެކްޓް އުވަ  ވްއެސްކްލޫސި  ގިނަ މީހުން ގަންނަންޏާ އަގު ބޮޑުކޮށް ވެސް ވިއްކޭނެ. ެއހެންވީމާ،

ިދވެހިންނަށް މަސް ނުގަނެވޭނެ  ،ގޮތަކަށް ަވކި ،ކަށް ވެސް މަސް ވެސް ގަެނވޭނެ. އެހެްނނަމަވެސްފަރާތްތަ ހަމަ އެ

 ކުރި ޒަމާނާރުފިޔާ ަބއިގެ އުސޫުލން މަސްވެރިކަން 1 ރުފިާޔ ބައިގެ ުއސޫލުން ނުވަތަ  ދެ ގޮތަކަށް ނުވަތަ

 ކުރޭ ދޭެތރެދޭތެރެއިން. އަދި ހަމަ އެރޯލްެވސް ައގު އެބަ ކޮންޓްހަމައެއާއެކު މިހާރުނީ. ވަދުރުމި އަޅުގަނޑުމެން 

ކެޕޭސިޓީ  ދީފައި އޮތް ފަރާތަކަށް ސްޓޯރޭޖު ރައިޓްސްެއކްސްކްޫލސިްވ  އް،އެސްކްލޫސިވް ޮކންޓްރެކްޓެ ފަރާތްތަކަށް

 ގައި މިކުރާ ގޮތު ންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުހެދަނީ. އެ އަހަރުވެގެން މި ވިހިފަނަރަވެސް އިތުެރއް ނުކުރެވުނު. މިހާރު 
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ޔަތްކޮށް ސަރުކާރުން ގޮތެއް ކަނޑަައޅައިފިްއޔާ ިމކަން ކުރިއަަރއިދާނެ ކަމަށް ޢާގަރާރު ހުށަހެޅުމާއެކު މިއަްށ ރި

  ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ އަޅުގަނޑު ގަބޫލު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މިލަންދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 އަށް.ރިޟާ ޢަލީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ހިރާއްޖޭގެ ތިޞާދުގެ ތެރެއިްނ ހިމެނިގެން ދިވެއިޤް ނޫ ގެ 19 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެޖެންޑާ

ރިހަމަ ގޮތުަގއި ލިބޭނެ އިންތިޒާުމ ފުމަސްވެރި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީެއއް ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މި ގަރާރަީކ  އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ރާގެދާއި ދުާވފަރުޓަކައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

 ،އަުގ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއިސްވެރިންނަށް ހަމަމަކުރަނީ ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެްއަގއި ލު ގަނޑު ގަބޫޅުއަ

ފައިވާ ގަރާެރއްކަްނ. މި ގަރާރަށް ައޅުގަނުޑ ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ނިޔަުތަގއި ހުށަހެޅި ށްއެކަމަ

، މިފަދަ ކަންކަމަށް އްތަކަށް ބަހުސްކޮށްތަ ގަރާރެއް. އަދި މިފަދަ ކަންދުކުރަން. މިއީ ވަރަށް މުހިންމުފުރިހަމައަށް ތާއީ

އް، ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއަށް އާެދވޭނެ އިންތިޒާމެ  ނޑު ދަންނަވަން. ޭބރުގެ މަސްޙައްލު ހޯދަން ލަސްވެއްޖެ ކަމށް އަޅުގަ

 ،އެީކަގއި އަިއސް  އުސޫލުތަކަކާވޭނެރެކުއެީކަގިއ ނުވަތަ މޮނިޓަރ ނިޓަރިންގ ސިސްޓަމަކާއުސޫލުތަެކއް ރަނގަޅު މޮ

ބަޔަކަްށ  4 ތިޞާދީ ކަނޑުހިރާއްޖޭގެ އިޤްދިވެ .ސް އެކަން ކުރެވުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއްމިހާރުން މިހާރަށް ވެ

އޮތް. ރާރުގައި ފާހަަގކޮށްފައި އެބަ ގަމި  މުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށްއޮތުން ނިއޮތްކޮްށދީފައި ފުމީހަކަށް ވަގު 4 ނުވަތަ

 ަބއެްއ ތުންނަކީ ެވސް ވަރަށް މަްސވެރިއަތޮުޅގެ ަރއްޔި މަށް. ށ.އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ެއއީ ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއް ކަ

 ،އަތޮޅުަގއި ޮއވޭ ކީކިމިނި ކިޔާ ރަށެއްަގއި އުޅޭ. ށ.ެތއް. ވަރަށް މަސްވެރި ރައްޔިތުންތަެކއް ެއބަޔިދިރިއުޅޭ ރައް

 ،ވިގެން އުޅެނީ މަސް ނުގަނެ . އެކަމަކު އެތަނަށް މަސް ފެކްޓްރީެއއް ހަދާފައަޅުގަނޑު ހިތުން އެތާނގަިއ ހުރޭ 

އަުޅގަނުޑ  ؛އުޅެީނ ކީްއެވގެންކަންއަެގއް ނުލިިބގެންއެަތނުން ަރއްޔިތުންނަށް  ،ޅެނީއިންތިޒާމެްއ ހަމަނުޖެހިގެން އު

، ހަމަ ބޮޑެތި އި ކްޓްރީތަކެއް ައޅަހަނދާންވޭ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ކީކިމިނި ިކާޔ ރަށެއްަގއި ހަމަ ފެ

ލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން އަދި ޢުޅުގަނޑަށް މައަ  ،ކުރެވިފައި ހުރި ކަމަށް ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އިންވެސްޓްމަންޓްތަެކއް ވެސް

ރޭޝަނެއް ފެށިފަެއއް ެނތް. އަދި މަސްވެރިންނަކަށް ެއތަނުން ރަނގަޅު މަންފާއެއް ރަނަގޅު އޮޕަ އިއަދަށް ވެސް އެތަނުގަ 

ލަން އިމިއީ ީކއްެވގެންާވ ކަެމއްތޯ ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް.  ތަ އާމްދަނީެއއް ލިބޭނެ ިއންތިޒާމުނުވަ

ރަނގަޅު އިންތިޒާމެްއގެ ތެެރއިން މަސްވެރިންނަށް މަސްވެރިކަން  ކަށްޖެހޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި ާރްއޖޭގެ ކުދި ވިޔަފާރިތައެބަ
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 ،އް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށްޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެ ވި ންކުރުމަށް ނުވަތަ މަސްވެރި

އޮްތ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ، މަސްވެރި ަރއްޔިތުންނަްށ ކަމަށް ގަރާރުގައި ފާހަަގކޮށްފައި އެބަ ހަމަޖެހިގެންދާންޖެހޭ

ގެ ކުރުމު މީހަކަށް ހަމައެކަނި ެއކްސްޕޯޓު 4 އިުރގައި ާރއްޖޭގެލާއިއުޅެީނ ކީްއެވގެންތޯ ވިސްނަ  އަގު ނުލިބިގެން މިހަމަ

އެހެން ެއއްވެސް މީހަކަށް އެ ިވޔަފާިރ ކުރެވޭނެ އިންިތޒާމެއް އޮތް  ްނސްދީފައި އޮތުމަކީނުވަތަ މަސްގަތުމުގެ ަލއިސަ

 ދެައގު ބަހައްޓަންޖެހޭނީ މީހުން ކަނަޑއަޅަންވީ މާދަމާ މަސް ކިޯލއެްއގެ  4 ގޮަތކީ އެ  ވާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި

ކިލޯ ަގންނާނީ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ ުރފިޔާއަށޭ މާދަމާ މަސް ދެ ނަނީއޭ. އެހެންވީމާ، ގިނައިްނ ބާ މަސް މާ .ރުފިޔާގައޭ 

ރުފިޔާއަށް  ތިން މަސް މަދުވެއްިޖއްޔާ ،ރުފިޔާއަށްތިން ނުވަތަ އަނެއް ދުވަހު ރުފިޔާއަށް ގަންނަންޖެހޭނީ. ދެ 

ހަރުން ފެށިގެން ރައީސް މުޙައްމަުދ ވަނަ އަ 2008 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްލަންވީ.ފަސް ވަތަ ބަދަލުކޮށްލަންވީ. ނު

ގެނައި ުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އުފަލުން ފޮޅެމުންދިޔަ މަންޒަރު. ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުަގއި އަ

ގު އަގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މަސްވެރިންނަށް ހަމައެކީ  ެއކީަގިއ ނުވަތަ އިންތިޒާމުތަަކކާ ކުޑަުކޑަ ބަދަލުތަކަކާ

 ނުވަތަ މަސްވެރި ދޯނިފަހަރު، އެ ދޯނިފަހަރުގެ ވެރިންނަށް ެވސް އެއެ މަްސވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  ،ލިބިގެން

ދިޔަ ގޮތް. އަގު ލިބިގެންބޭފުޅުން ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތައް ދެއްކޭނެ އާމްދަނީ އިުތރުވެގެންދިޔަ ގޮތް. މަހަށް ހަމަ

ސްތައް ބާތިލުކުެރވި، ުނވަތަ ން އަނެްއކާވެްސ ކުިރން ދޫކޮށްފައި ހުރި ލައިސައެީކގައި  އޭގެފަހުން ސަރުކާރު ބަދަުލުވމާ

ލާފައި ވަކި ަބޔަަކށް ނޫނީ އެކަން ނުކުރެވޭނެ އިަބަޔކަށް ބަހަ 3 ބަޔަކަށް ނުވަތަ  4ވެސް ާރއްޖޭގެ ކަނުޑ އަނެއްކާ 

ބޭނުން އަގަކަށް މަްސވެރިން  ،ދުވަހަކު ޅުން ބޭނުންބޭފު  ނަީތޖާއަކަށްވީ މިދެންނެވި ގޮތަށް އެގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސީ. މީގެ

އަުޅގަނޑު ހިތުން  ،އެހެްނީވމާ، މިއަދު ކުރަްނ މިއުޭޅ ކަމަކީ. ފައި ބޭިތއްބީ އަގުަތއް ކޮންޓްރޯްލކޮށްފަލާއިފިއްތަ

ކުރާ ބޭފުޅުން  ށް، މަސްވެރި ރަްއޔިުތންނަށް އެލް އަޙްމަދުގެ ގަާރރަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތންނައިސްމާޢީ

 ،ގޮތަކީ  ެދވޭނެ އެްނމެ މުހިންމު އެއްއިހަކަްށ ހަމަޖއްސަވައަގު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވީހާ ައވަކަުތގެ ހަމަމަސައް

އެކަން  ސްންސްތަަކށް ނިމުމެއް ގެނެންސްތަްއ ވީހާ އަވަހަކަށް ބާތިލުކުރުން. ނުވަތަ އެ ލައިންސަމިދެންނެވި ލައިންސަ

ދިވެހި ރަްއޔިތަކަްށ  ކުރަން ބޭނުްނ ކޮންމެގަެނގެން ެއކްސްޕޯޓުގަންނަން، މަސްކުރަން ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކަށް މަސް

ވާީނ ދިޔުން. ޭއގެ ނަތީޖާައކަށްވާނީ ވާދަވެިރ މާކެޓެްއ އުފެިދގެން ވެސް އެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަިދނުން. އޭެގ ނަތީޖާއަކަށް

 ދިޔުން. ައޅުގަނޑުތުންނަްށ ލިބިގެންަރއްޔި މަސްވެރި ،އަގު ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށްހަމަ ،ައގުޮބޑު އަގު ކިަޔއިގެން

 އަދި ދެން އަންނަން ،އެީކގައި  ރާރާގަގުޭޅ  ކުރަނީ މި ގަރާރާ އެީކަގއި އަިދ ކުރިން ހުށަހެޅުނު ަމސްވެރިކަމާގަބޫލު

ްސވެރިކަުމެގ ބިލާ އެީކގައި ވެސް މި ިއންތިޒާމުތައް ވީހާ އަވަަހކަށް ެވސް އަދި މަ ެއކީަގއި ހުރި ގަރާަރކާ ހުރިއްޔާ

 އެޖެންޑާ  ދުވަެހއް ގެނެސްދިނުމަކީ ތުންނަށް އުފާވެރިއްޔިގެ ރައްޔިތުންނަށް މަސްވެރި ރަދިވެހިރާއްޖޭގޮސް މަޖެހިގެންހަ

މި ގަރާރު ލް އަޙްމަދަށް ހަރު އިްސމާޢީއެމް.ޑީ.ޕީ ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުރާނެ ކަެމްއ. އަދިވެސް ެއއްފަ ގެ ދަށުން 19

ވެސް ވަރަށް މަސްވެިރ  ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަކީ  ންނަވަން. ދުވާފަރުދަ ޝުކުރު ޓަަކއިހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް
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ރާރުގެ ސަބަބުން ަރނގަޅު އާމްދަނީެއއް ލިބޭނެ ގައަދި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ މި  ،ރައްޔިތުންތަެކއް

 ތެިރ ރައީސް. ބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްގަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އިންތިޒާމެއް ވީހާ ައވަހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަނދޮޅުދޫ މީހުންގެ  ،ދަނީ ބުނަމުން މި  މެންކަމަްށ އަޅުގަނޑު މެންބަރު. ދުވާފަރު ދާއިރާކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝު

 ވަޙީދަށް.هللا އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުފުރުޞަތު ހާރު މިވާހަކަ. ައޅުގަނޑު މި

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا އްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދި

 ؛ރާރުގަިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅާ  ޝުކުރިއްޔާ

 ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުއްދަިދނުން. އި ށްމަތުއަތުން މަސްގަ ގެ ރާއްޖެ ައއިސް ދިވެހި މަްސވެރިން ންބޯޓުފަހަރު ގެބޭރު

މު ބައެއް ދިެވހި ންޖަޒީރާ ދިރުއުޅުމަކަށް ަވރަށް މުހި .އެުކގައި  އަޅުގަނޑުމެން އައީ ޖަޒީާރ މެނިފެސްޓޯއަކާ

ގެ ކުރިން އޭރުަގއި ފެށިގެންދިޔަ ޑިމޮކްަރސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭަގއި 2008މަސްވެރިންނަކީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ދިޔަ ހަރާކަތަކީ އިމަސްެވރިންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ހެދި ހިނގަ ،ުރގައި މަްސވެރިކަމަށްވެސް އޭ ދިއްދޫގެ ރަްއޔިތުން

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަީނ  މިއަދު .މުޅި ރާއްޖެ ހެިކވެެގންދާނެ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެއި 

ގޮަތކަށްޯތ ޅު ގޮތްަތކެްއ ހޯދައިދެވޭނީ ކޮންމަސްވެރިންނަށް ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ. މަސްވެރިންަނށް އެންމެ ރަނގަ

 .މު ކަމެއްންމިއީ ވަރަށް މުހި ،ވެސް  ރާުރގައިގައަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ހުށަހަޅައިެގން އުޅޭ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 އަބަުދވެސް މިައޅުގަނޑުމެން ކުރާ ވާހަކަ މީުހން ކޮންޓްރޯލް 4 ،މީހުން 10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި އަބަދުވެސް 

ންވަރު ނުލިބޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ެގ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުވާ މިޖޭދަނީ. ދިވެހިރާއްމުންދައްކަ

ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް  4ރާރުން ފާހަގަކުެރވޭ ގަ، އަުޅގަނޑުމެންަނށް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެންވީމާ

އް ެލވިފަިއވާ މާރުކޭޓެ އިޖެހޭ. ހުޅުވަޑުމެްނ ކެންސަލްކުރަން އެބަދޫކުރުން މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަނދޫކުރެވިފަިއވާ

މަސްވެރިކަމުގެ ަފއިދާާއއި އަދި މަންފާ ލިބޭނެ ޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހުޅުވާލަްނޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައް 

އަޅުގަނޑުމެން  ނެ ނިޒާމުފަހަރު އައިސް މަސްގަނެވޭ ދާންޖެހޭ. ބޭރުގެ ބޯޓު ގޮތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަންުކރަމުން

ދޭ. ހަމަ އެާއއެުކގަިއ ރާރުން ކަނަޑއެިޅެގން އެބަގަންނަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަޑުތައް ެވސް މި ހަދާއިރުގައި އެ ބޯޓުަތކުަގއި ހު 

ވެސް މަސްގަނެވޭެނ  ގޮތްތައް ބަލައި އެ ފަރާތްތަކަށްވެްސ މަސް ގަނެވޭނެ  ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް

ހުންނަންޖެހޭ  އެްކސްޕޯޓުކުރުމަށް ބަނދަރުތަކާއި މަސްވައިގެ ބޭނުންވާ  ބޭރުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެވިގެންދާނެ. މަސް

ައޅުގަނުޑމެން ބަޔަކަށް މި ފުރުޞަތު  .ވެސް ކަނޑައެިޅގެންދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަސީލަތްތަާކއި ސްޓޭންޑަޑުަތއް 

ތެރޭަގިއ ހިމެނިފައި ހުރުން. އެީއ  ގެ ގާނޫނު މިމު ކަމެއް މިދެންނެވި ކަްނކަން ންާލއިރުަގއި ވަރަށް މުހިއިހުޅުވަ
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ވެސް ުހންނަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަޑުތަކާއި  ާލއިރުަގއި އަދި ރާްއޖޭގެ ދޯނިފަހަރުގައިއިހުޅުވަ ށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުގެ ބަަޔކަ

ށް މި ރަނަގޅަކަްނކަމަކީ  ޖެހޭ. އެކަނޑަެއޅެން އެބަ ކެއްގަިއ ހުންނަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަުޑތައަދި ބޭރުން އަންނަ ބޯޓުފަހަރު 

މަްސވެރިކަަމކީ ރާއްޖެއަށް ޑޮލަރު ލިބޭ  ،މު ކަމެއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްންޓަކައި މުހިހިންގުމަށް ޒާމު ހަރުދަނާކޮށްނި

އަތުން ވަންނަ ޑޮލަުރ  ގެމަސްވެިރން ރެންވުށްރިޒަމް ވިޔަފާރިން ަވންނަ ޑޮލަރައައެއް ވަސީލަތް. ާރއްޖޭަގއި ުކރާ ޓު

، ދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަެވގެން ދުގައި ދައުުރވާވަރު އިތުރު އިޤްިތޞާމިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ

އެަކއުންޓުތަކާ ެއއްޗެހި މި ހުންނަނީ ރާއްޖެިއން ބޭރުގައި. ޭއގެ ސަބަބުން ރިޒަމް ެސކްޓަރެގ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަޓު

ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރުގެ މާކެުޓގައި ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކެްއ ދެ، ވަ ނުޑޮލަރު  ވަންަނންޖެހޭ މިންވަރަށްރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް 

އް. ޏެމު ކުންފުންންކުރަމުން. ޙަޤީޤަތުގައި މިފްކޯއަކީ މުހިމަލްޙައްދަނީ ތަ އަބަދުވެސް ައޅުގަނޑުމެްނ މި

ދާނީ މިފްކޯ ެވގެން ،އެސް.ޓީ.ޯއެގ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ިވދާޅުވީއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެސް.އޯ.އީ ކޮމިީޓގައި 

ނގަުޅ އެ ކުންފުނިން މަސްވެރިންނަށް ރަ ކުންފުންޏަކަށޭ.އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަްސވެރިްނނަށް ރަނގަޅު ފައިާދކުރަނިިވ 

ތުމަކީ ވަރަށް ގިަނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަކނޑުއޮތްގިރި ިމއަދު ހުއްޓުފައި އޮ. ގެންދާނޭފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދި

ޖެހޭ. އެހެންނޫނީ އޮޕަޭރޝަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފެށެން އެބަގެ އޮތްގިރީ ނޑު ކަމަސްވެރިން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. 

އެ ކަންކަން މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް  ކުންުފންޏަކުން އެ 4ަވުގތު ހަރަކާތްތެރިވާ  މިހާރު ރާއްޖޭގައި މި

ހިނިެހން ކަންކޮޅުތަުކަގއި ހެދިފައި ޓަަކއި ހުޅުމާލޭަގއި ވެސް އަދި ރާއްޭޖގެ އެންނެލި ގަތުމަށްކަ .ދަނީބައްޓަންކުރަމުން

މަސްވެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ާމ ދިޔައިއެކަން ކުރަމުންނު ގޮތަކަށް ހުރި ފެކްޓްރީތަކުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެވަގުތު ފެނު

ށް ވެސް ކަންބޮުޑވުމަކީ މި ކަންބޮޑުވުންތަކަ ބޭފުޅުންގެ ރިން އެ. ޭރގައި އަުޅގަނޑުެމންނާ ބައްދަލުކުރި މަސްވެވޭކަންބޮޑު

އަދި އެ  ،ުކރަންޖެހޭ ކަމާއިޓަކަިއ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްދިނުމަށްއިއްލު ހޯދަޙަ

ޖޭގެ ރަްއޔިތުން ޭއގެ އަުގ ރާއް މި ާރއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދުަގއި ހަރަކާްތތެރިވާ މަސްވެރިންަނކީ  ،މަސްވެރިންނަކީ

ހަމައަށް އައިުރގައި އަުޅގަނުޑމެން އަބަދުވެސް ދަްއކަމުން  މިއަދާ .ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ބަެއއްެގ ގޮުތގައި އެބަ ހަދަންޖެހޭ

މު ބައެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްެވްސ ންފުޅަކީ މުހިބޭ ދަނީ ދިވެހި އިޤްތިޞާދުގައި އެ މި

ޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކުން ޔަެތއް ލިބިގެންަދނީކީ ނޫން. އެ ބޭފުޅުންަނށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ރާއްނާއިކަހަލަ 

ހަމައެކަނި މަސްވެރިްނެގ  ން.ވަޒަންކުރަ ، އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންެގ ައގު ލިބެމުންދަނީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ

ެވސް މަސްވެރިންނަށް ފަހިވާނެ  ލިބޭ ވަސީލަތްތައްފަރާތްތަކަށް ކުރާ ނޫން. ރާއްޖޭގެ ެއކިއެކި ވަޒީފާ އަދާ  ދުވަހަކުން

ޫބލުކުރަނީ ދުވާފަރު ދާއިރާެގ ގަެވސް  ނޑުމެން އެބަ ހަދަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުގޮތެއް ައޅުގަ

ބެހޭ ބިުލ  މަސްވެރިކަމާައޅުގަނޑުމެންެގ  ރާރެްއ ކަމަށް.ގަމު ންމުހި ރާރަކީގަ  ހަޅާފައިވާހުށަމެންބަރު 

އި އަދި ފަހަރާިދވެހިރާއްެޖއަްށ އަންނަ ބޯޓު ހުިރ ގޮތްގޮތަށް ރާރުގައި ފާަހގަކޮށްފައިގަ ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި މި 



55 

 

ވި ވެސް ހުންނަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަޑްތައް ކަނަޑެއޅިގެންދާނެ ކަމަށް. ދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަިއގެ ބަނދަރުތަކުަގއި

 ފުރުސަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑު މިހާރު މި ފުރުސަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނ

 ށް. ޢަމުޙައްމަދު ޝިފާ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއު

ރު ދާއިާރެގ ދުގަިއ ދުވާފަޞައަގު ހޯދައިދިނުމުެގ މަޤްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! މަްސވެރިންނަށް ހަމަ

ގޮތުން އަދިެވސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް  ުގޅޭ ރާރާގައަޙްމަދު ހުށަހެޅުއްވި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްާމޢީލް

ގައި ލޯމި މަޖިލީހުގެ ފް .ކަންތައްތައް ހުރީމާ ހަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުސަތަކަށް ެއދުނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ތަކެއް މިތަނުަގއި ޓުފަހަރު ރާއްޖެ ައއިސް ޝޯ ބޭސްޑް އިްނެވސްޓްމަންޓުދާއިުރގައި ޭބރުގެ ބޯކުރެވެމުންބަހުސް

ވެސް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ.  އްކާ ހިނދު، ބައެއް ކަންބޮޑުވުންަތއްފަރާތްތަކަށް ސީދާ ދިވެހިން ވި މަސް އެ ،އިމުކުރެވި ޤާ

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ،އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްަތކަކީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. މި ގާޫނނު އައިސް، މި މަޖިލީހަށް އޮތީ ދާދި ކައިރިވެފަ މި އައުމާ ށްއަމަޖިލީހުގެ ފުލޯ ބެހޭ ގާނޫނު މި މަސްވެރިކަމާ

ަގއި އުސޫލުތަެކއް އެ ގާނޫނު ކުރެވޭނެބިލު އައިސް، ގާނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރު މިފަދަ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ެރގިއުލޭޓު  އެ

ޝޯ ބޭސްޑް މިފަދަ  .މެދު އަޅުގަނޑު ަޝއްެކއް ނުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކަމާކަނޑައެިޅގެންދާނެ

އިނގޭ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ވެސް އެބަ ދެނީ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ައުޅގަނޑުމެން ފުރުސަތު މި ތަަކކަށްޓުއިންވެސްޓްމަން

ޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދޭނީ ރޯމެޓީރިއަލް ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯުޓކުރުމުެގ މަސްވެރިކަމުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަ

، އެ ޕްރޮަޑކްޓްސް ބޮޑެތި ައގުތަުކގަިއ ޔޫރަާޕިއ އި ުނަގއި އުފައްދަތަ ބަދަލުގައި ވެލިުއ ެއޑެްޑ ޕްރޮޑަކްޓްސްތަެކއް މި

މިގޮތަށް  .އިްއަޒތްތެރި ރައީސްއެިކއެކި ކަންޮކޅުތަުކގަިއ، ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ކަންކޮޅުަތކަށް ވިްއކިގެްނކަން. 

ވުޒާރާަތުކން ކަނޑައެިޅގެންދާނެ ގޮތަްށ ބެހޭ  މަސް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނޭ ިމންވަރެއް ކަމާ އިދެވޭއިުރގަިއ ރާއްޭޖގަހުއްދަ

އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ބައްަޓންކުރަންޖެހޭ. ގަންނަ ހުރިހާ މަހެއް މިފަދަ ބޯޓުތަކުން ސީދާ ތާޒާމަހުގެ ގޮުތަގިއ 

ންމެ ނެ އުސޫަލކަށް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާނީކީ، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް، ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އެބޭރުކުރެވޭ

އަށް ވަދެ މަސްގަެނވޭނެ ކޮންމެ ޯބޓަކުން ހަމަ އަިއސް، ިދވެހިރާއްޖެކޮންމެ ،ެއކުއެއާފުރިހަމަ އަގު ހޯދައިދިނުމުަގއި. ހަމަ

ކުރަނީީކ. މިގޮތަށް ާރްއޖެއަށް މަސްގަންނަން އަންަނ ތުގަނޑުމެން ކުރަން ގަސްއިންތިޒާމު އަޅު  ވެސް ނޫން މި ގޮތަކަށް

އެ ބޯޓުަތކުަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ ޝަރުތުތަކާއި، އެ ބޯޓުތަކަށް ނެގޭނީ ކިހާ  ،ނެ ސްޓޭންޑަޑްތަާކއިބޯޓުތައް ހުންނަންޖެހޭ
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 ގާނޫނު ނިމިެގންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ  މި ،ކަމާއި  މިންވަރެއްެގ މަހެއް

ހަށް ފައިސާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ މަ ގަނެ، އެމަސް. ހަމަ އެގޮތަށް އޮންނާނީ ކަނޑައެޅިފަ

ކަސްޓަމްސް އަދި ؛ ގުޅޭ އިާދރާތައް އްދަށް ވެއްދުުމގައި ކަމާހައެފަދަ ބޯޓުތަުކގައި ރާއްޭޖގެ ސަރަ ،އުސޫލުތަާކއި

ނޑުމެން މި ގާނޫުނގައި އަޅުގަ ހިެއްއޗެ ގެްނގުޅެްނޖެހޭނޭ އުސޫލުތަކާ އިދާރާތަކުން ،ގްރޭޝަން ފަދަ އޮފީސްަތކުންއިމި

ިދވެހި  ،ލާާސއަކީ ޚުއަޅުގަނުޑމެން މިކުރާ ބަހުސްގެ ުކޑަކުޑަ  .ބަޔާންކުރެިވގެންދާނެ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ވެސް ކުުރކޮްށ  އުލެއް އުފެއްިދގެންނޭ. އަދި އެއަްށވުރެޙަ ރި މާމަސްވެރިންނަށް ފުރިހަމަ އަުގ ހޯދައިދެވޭނީ ވާދަވެ

ތުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޢަދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ ،ޖެހެނީތްތެރި ރައީސް، ކުރު ގޮތަކަށް ބުނަންނަމަ އިއްޒަ ދަންނަވާ

ތު ސަލާމަތްކޮށް، ކުިދ ޢަސިނާ ފައިދާ މަސްވެރިންނަށް ހޯދަިއދެވޭނީ ބޮޑެތި ވިޔަފާިރވެރިންެގ ވަކިަތކުން މަސްވެިރކަމުގެ

 .އި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ މަގު ކޮަށއިދީގެްނނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްތުގަޢައަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މި ސިނާ

ވިޔަފާރިވެރިއަކު މުޅި އިންޑަސްޓްރީ ޮކންޓްރޯލްކުރަން އަޅުގަނޑުމެްނ  ތިންހަތަރުބޮޑު  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަ

 ؛ވެސް ނިސްބަތްވާ އިހަވަންދޫ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު .ނުދާނެނަމަ އިންޑަސްްޓރީ ކުރިއަރަިއގެން ލައިފިދޫކޮށް

ޮއތް އެއް ރަށް. އިްއޒަތްތެރި  އެންެމ ރަނގަޅަށް ކުރިއަރާފައި ތްޢަވެސް މަްސވެރިކަމުގެ ސިނާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ބޭނުމުގެ އިތުރަށް،  މު ފަރުދުންނަށް މަސްއްއިދިއުުމގެ އަސްލަކީ އާ ރައީސް، އިހަވަންޫދގަިއ މަްސވެރިކަން ކުރިއަރަ 

 ހއ.އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ދިއުން.އުލެއް ބިާނވެގެންޙަ ޕްރޮެސސްުކރުމުގައި ހަރަކާތްތެިރެވވޭނޭ މާކެްއކުމާއި މަސް

ތިބި. އް އިހަވަންޫދގައި އެބަގަންނާނެ ބައިވަރު ފަރާްތތަމަސްއަށް އާދޭ. ިވއްކަން އިަހވަންދޫމަސް  ،އަތޮޅުގެ މަްސވެރިން

ކުިދ  ،އެބަހުރިއެތައް ބަިއވަރު ބަދިގެަތކެއް ިއހަވަންދޫގައި  އުފައްދާ އްިއ އެކިެއކި ބާވަތްތަ ޔާއެ މަސް ހިކިމަހުގެ ގޮތުގަ 

. ގޮަތކީއެ ރަުށގަިއ ވެސް އިންޑަްސޓްރީ ކުރިއަަރއިދިަޔ ިމީއ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައށް.ވިޔަފާރި  އަދި މެދު ފަންތީގެ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މި  ،މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެވްސ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ

އެްއވެްސ  ،ކަމަކީ ަގކޮްށލަންޖެހޭިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ފާހަ ދޭންވީ.އިވެވޭނެ ަމގު ކޮށަ އިންޑަސްޓްީރގައި ހަަރކާތްތެރި

. އެ އިްނޑަސްޓްރީ ކުރިއަުރވަން އަުޅގަނޑުމެން މިއްަލޒާތުަގއި އޮެވގެންުނދާނެ އޭގެ އައިންޑަސްޓްީރއެއް ކުރިއަަރއި

ަފތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްީރ  ،ބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެގައިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެްސ . ނެމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

އީސްގެ ވެިރކަމުގަިއ އިްއޒަތްތެިރ ރަ ،އުމުަގއި މިހާތަނަށް އެޅުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިަޔވަޅަކީ ދި ފުޅާވެގެން

ކުރަްނ ނާޢަތް ތަރައްޤީސިދިޔައީ ނާޢަތް ތަރައްޤީެވގެންސިއެ ހުޅުވާލުން.  ރާއްޖެގެސްޓްހައުްސގެ ވިޔަފާރިއަށް މުޅި ދިވެހި

ގެންެދވޭނީ ކުިރއަށް ،ނީަމސްވެރިކަުމގެ އިްނޑަސްޓްރީ ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުިރައރައިދާމަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެން. 

އުޅޭ  ފާހަގަޮކށްލަން އަޅުގަނޑު މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެން. ވިކުރެނަށް ސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންމަމިފަދަ 

އީ ލޯނު ެވސް އެަބ ދޫކުރޭ. .އެމް .މަްސެވރިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް އެސްިމއަދުގެ ސަރުކާުރން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ،ޕޮއިންޓަކީ

އެޅުްއވި ވަރަށް މުހިންމު މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ސްޓްރީ ކުިރއަރުވަން މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަމިއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން 
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ރިއްޔާ އިބްރާހީމް ހޫޅެްއ އެޅުްއވީތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްފިޔަވަެޅއް. މި ފުރުޞަތުގަިއ މިފަދަ މުހިންމު ފިޔަވަ

ިއްއޒަތްތެިރ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ މަްސވެރިންގެ ނަމުަގއި ފަށްފަށުން 

ވެހި މަސްވެރިންނަށް މަސްެވރިންނަށް ހަމައަގު ހޯދައިދިނުން. ދިއުޅޭ ކަމަކީ  ކުަރން މިއަޅުގަނޑުމެން ރައީސް، 

ިމ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  .މާކެޓެއް މަސްވެރިކަުމެގ އިންޑަސްޓްީރގައި އުފައްދަިއގެންހަމައަގު ހޯދައިދިނުން. ވާދަެވރި 

މަސްވެރިންަނށް މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގު  ،ަގއި ވަުޢދުވީ ފަދައިން 19ައޅުގަނުޑމެން އެޖެންޑާ އަމާޒަކީ  މަޖިލީހުގެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ން.އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދޭނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުވަނީ މާމިގިލީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަމެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލީ

ވަރަށް ޤައުމީ އަދި ވަޠަނީ ގޮތުްނ  ނީދަ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ުހށަހެޅިގެން މިއާދެ! 

ދައްކަނީ. އާދެ! ައޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ މި ގަރާރެްއގެ ަމއްޗަށްޑުމެން އެންމެން ވެްސ ބޭނުންވެފައިވާ އަޅުގަނ

އަުޅގަނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތައް ވެސް އެހެން މަްސވެިރކަމުގެ ދާއިރާ ވެްސ އަދި ެއނޫން ،ބޫލުކުރަންގަ ވެސް

ފިަޔވަޅުތައް އެިހނދުން އެހިނދަށް އަޅަންޖެހުމަކީ ެއއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ަޓަކއި އަޅަންޖެހޭ ކުިރއެރުވުމަށްތަރައްޤީކޮށް 

ގަިއގައި ޖެހިގަެނގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެކެވޭ ަވކި ބަެއްއެގ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ީމގެ ދެރަކަމަކީ 

އަުޅގަނޑުމެން ވިލާއިން ކުިރ  !ވާވިދާޅުވެެދއްވަަބއްލަ ކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވާހަކަތަުކގައި އަމާޒުކުެރިވގެންދާ

ދުވަހުގެ ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަްށ  އެ ،އި ލުމަށް ސަރުކާރުން، އޭރުގައިހުޅުވަ ލިއިކުށެއްތޯ ހުޅުވަ 

ެއކަމަށް ތިަލއިެގން އަުޅގަނޑުމެން ކަމަްށ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަެއކަން ލީމާއިކަންތައްަތުކގަިއ ހުޅުވަ އެިކ  ،ކުރަންބިޑު

ން ޑޮލަރު އަމިލި 180ގޮސް ގާްތގަނަޑކަްށ  ތަެކއް ލިބިގެން އެކަމަށްން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮންޓްރެކްޓުހޮވިގެ

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ކުިރއަރުަވްނ  ؟ކުރީމާ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރި ކުެށއްތޯއިންވެސްޓު 

ބޫލުކުރާ ހަމަ އެކަކު ވެްސ ގަ މިކަން  ؟ޑު ޤުރުބާނީއެއްތޯރެވުނު ޮބޑު ޚިދުމަތެއްތޯ، ނުވަތަ ކިހާބޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކު

 ؟ތޯއެބަހުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަްނގަަވއިފި.ޡިމެންބަރު ޢާ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ން:ވާހަކަދެއްކެވު މްޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ޒާީތ  ،ގަާވއިދުަގިއ ވެސް އޮންނާނެ މަޖިލީހުގެއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަނަޑއެޅިގެން ޤާނޫުނއަސާީސގައި ވެސް 

ކަނޑައެިޅގެން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މިހާރު އެ ހަމަ ނުކުރަން އިނގޭޯތ. މުގައި ބަހުސްކަކަން  އޮންނަމަޞްލަޙަތު

ރާރެްއ ަކމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭީތވެ، ހަމަ އިއްޒަތްތެިރ ރައީްސގެ ގަވާހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ ޒާތީ ަމޞްލަޙަތު އޮތް 

 ދަންނަވާލީ. ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މި ާވހަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާމިގިލީ ާދއިރާެގ  ،ގޮތުަގއި ބަަލއިގަެނވެްނ ނެތީ ގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް 

މާމިގިލީ ދާއިރާެގ  ޢަުތގެ މިސާލެއް.ނާސިކުރަްއވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަމުގެ  އެ މެންބަރު ފާހަގައިްއޒަތްތެރި 

 ންބަރު އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް.އިްއޒަތްތެރި މެ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލީ

ކޮންމެ ބައެއް ނަމަވެސް ކުރި ެއއީ  ،ވަނީަދންނަވާލަން ބޭނުންުޅގަނޑު ހަމަ އައާދެ! ސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

ގެ ތެޭރަގއި ިމ ަބއި 4 ،ަބެއއްގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު 4 ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަުރކާރުން ؟ކުށެއްތޯ

 ީދގެން ޑީކޮށްގެން ސަބްސި ރަދު ޚަން އަބަުދވެްސ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ކޮށްގެންރަދުޚަ ންދިވެހި ދައުލަތު ،ހިމެނެނީ

 ތަން. ެއކި ގެންދިޔަކުަރއްވަމުން މަސައްކަތް ހާ ދަރަޖައަށްޓަކައި އިންތި ކުރިއެުރވުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަްނ 

 ގޮެތއްަގއި ދާކުރެިވގެންމަސްވެރިކަން ދަނިކޮށް ކޮްނޓްރޯލް ްއވި މިގޮތަށް ކުރެެއިކ ބީދައިން. ގޮތަށް  އެކިދުވަސްވަރު 

އެިކއެކި މަްސވެރިކަުމެގ ކުރެްއވީ ރާްއޖޭގެ ން އިޢުލާން، އޭުރގެ ސަުރކާރުދަނިކޮްށ ސަރުކާރުންކުަރއްވަމުންމަސައްކަތް

ލުމަށް ޓަަކއި އިހުުޅވަ ލިއިއެގޮތުްނ ހުޅުވަތިންހަތަރު ިދމާއެްއގައި ެފކްޓަރީ ހަދަްނ ހުޅުވާލަން.  އިދާއިރާތަކުގަ 

ކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުމެން އިްނެވސްޓު މަަސއްކަތް ޮކށްގެން ވިލާއިން އެ ،ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވަަރކަްށ ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން   އަތޮޅުތަކަށް ެއްއވެސްރާއްޖޭގެ އުތުުރގެލަތަްށ ބަލާއިރު ހާދިޔައީ. ދެން މިއަދުގެ 

ދެތިން ރަށެއްަގިއ ސާފުކޮށް އެނޭގ ކަމެއް.  ކަްނ އެއީ ވަރަށްވަރަށް މަދު ރަށެއްަގއި މެނުވީ ނުކުރާެއއީ، ނުކުރާކަން 

ކަމަށް. އާދެ! ކަންނޭނގެ ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރަނީ. މުޅިން އެންމެން ވެސް ދަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރި

 ކަމަށް ދެންމެއަކު ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި... މިހެން މިކަން އޮތްއިރު ބޮޑުަކންނެލީގެ މަސްވެރި
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  ްއެކވުން:ދެރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 .ޔާސިރުބެހޭ މައްސަލައެއް. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނިޒާމާ ތުރުކުޅުދުއްފުށީ އު

 

  މައްސަލަ()ނިޒާމީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާދާއިާރގެ ެމންބަރު  ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު

. އާދެ! މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ އުތުރުަގއި ކަޅުބިލަމަހުެގ އްހެނެމަޢުލޫމާތުޅު އަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އެްނމެ ރަނގަ

އެހެންވީމާ، އެީއކީ އެންމެ އިނގޭތޯ. ރުވޭނެ ގޮތެއް ނެތީ ކުިރއެ  ކޮށްގެންނޫން. މަސްވެރިކަން ނުކުރަނީކީމަސްވެރިކަން

 ...ކުރޭނުދެކެން. މަސްވެިރކަންމަޢުލޫމާތެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު  ރަނގަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަލަެއއްނުގަެނވޭ. އަުޅގަނޑަށް އުނދަޫގވާ  ކަށް މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާެއްއ ގޮތަ ިއއްޒަތްތެރި !މާފުކުރައްވާ

މި ތިން ބާވަތުގެ މަސްވެރިކަން  ؛ނަނުގެ މަސްވެރިކަން ،ލޭނުގެ މަސްވެރިކަާމއި  ،ދޮށީގެ މަސްވެިރކަމާއި ،މައްސަލައަކީ 

ކަޅުބިލަމަްސ ބޭނުން. ނަނުގައި ބާނާނީ  އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ ގޮެތއްަގއި ށީގެ މަސްވެރިކަަމީކ އާއްމުރީ. ދޮހިމި

މް. ކަންނެލި. މާމިގިލީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީކަންނެލި. ލޭނުަގއި ބާނަނީ މިޔަރާއި ލޯބޮޑު ބޮޑު

 .މްއޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީ

 

 ން:މް ވާހަކަދެއްެކވު މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީގެ މާމިގިލީ ދާއިރާ

 އިދައްކާ ވާހަކަިއގަ ވާހަަކއިަގއި އަުޅަގނޑަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ، އަުޅަގނޑު މި އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު މި

ޙަޤީޤަތްަތކެްއެގ އި އޮތް އަމާުޒކޮށްގެން ދެްއޭކ ވާހަކަެއއްހެނެއް. މީަގއި ޤަުއމުގަ ށްވަިކ ކަމަކަ އި،އެްއވެސް ވަކި ބޭފުޅަކާ 

ނުޖެހިގެން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހިތްހަމަ   ހާމަކުރަން ފެށުނީމާ، އެކަމާވާހަކަ އަުޅގަނޑު

ދަްއކަަވމުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުޅުވަަޑިއގަންނަވާތީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ދެރަވަން. ދެްނ މިތާނގައި ވާހަކަކަންބޮޑުވެ 

 ެވސް އެބަހުރި. ލުންއިދެއްކި ވާހަކަފުޅުަގއި ވަަރށް ބޮޑެތި ޙަޤީޤަތްތަކެއް އޮޅުވަ އެދެންމެއަކު  ޟާޢަލީ ރި

އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ؛މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަުމގައި  ައޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނުަނގަން. ،އެހެންނަމަވެސް

ކީ އޭރު ޙަލާޞްގެންނެވި އި އްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް ވެހިރާކަމުގެ މަޤާމުގަިއ ދިމުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޖެްއސީމާ، އޭރު  ގޮތަށް ހުްއޓާ، ސަުރކާުރން މަސްގަންނަ ައގު ަމއްަޗށް ޖެއްސީ. ުހރި ަތއްހުންނެވި ކޮންޓްރެކްޓް



60 

 

މައްޗަްށ ކުގެ މި ޙަޤީޤަތްތަ ؟ވެސް މަްއޗަށް ޖެއްސީ. މިއީ ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ  މަސްގަންނަން ތިބި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

، އިފަހުން މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަކި ގޮތްތަެކއް ހަދަ. އޭގެއަގު ލިބުނު ވާހަކަދެއްކީބުރަވެގެްނގޮސް، އޭުރަގއި ހަމަ

ެއކަހަލަ މޭރުމަކުން ދެއްކެިވ ވާހަކަފުުޅ ެއީއ  .އަނެއްާކ އެްކސްކްލޫިސވިޓީތަްއ ދީގެން މަސައްކަްތކުރި ކަަމށް ވިދާޅުވި 

އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުާތއެްއ  ހެން.ނޑައެިޅގެން ބޮޑު ޮދގެއްއެއީ ކައަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

އަުޅގަނޑުމެން ކުރި  ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ  ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި  ނުނަގަން. އަޅުގަނޑު އިނީ ހަމަ އަޑުއަހާލަން.

ވެސް މި  އަދި މިއަދު ހުށައެިޅެގން އުޅޭ ގަރާރުން ؟ތަކީސަްއކަކުރި މަކުށެއްތޯޭއ، މަސްވެިރކަމުގެ ާދއިރާފުޅާ ކުރުމަށް 

ތަެކއް ދީފަިއ  ދާއިރާއަށް ވެއްދުމަށް. ދެން ވަކި ަބޔަކަށް އެކްްސކްލޫސިްވ އެގްރިމެންޓުލަނީ ގިނަ ަބޔަކު އެއިގޮވަ 

ުޅގަނޑުމެން ކުރި އީ އަވަންޏާ، އެ ދުވަހުގެ ސަުރކާުރން ކުރި ކުށެއް ކަމަށް ހުރިއިރު އެގޮތަށް ެއކަން ކުެރއްވުމަކީ އެ

ޤައުމެްއގައި ތަަނވަްސ  ،. ދެން ތަނަވަސް މީހުންއަޅުގަނޑުމެން ކުރި ކުށެްއ ނޫން އަުޅގަނޑު ހިތުން ؟ކުށެއްތޯއޭ

ެލވެނީ، އިޮގވަ އެ ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ެއއީ ދިއުމަކީ، ަވކި ބަޔަުކ ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް ކަމަށްމީހުން އުފެދިގެން

ނުވަތަ ތިމާމެންނަށް ތަންދޮރު  ސް، ތިމާމެންގެ ބީތާކަންހެން.ޔަ ނގުމުަގއި ކަމަށް ވިްސ، ނޭޔައެނގުުމގައި ވި

 ..މީހުން. ތަނަވަސް ތަނެއްަގއި އުފެދިގެންދާ . އެއީ ަތނެއް ޤައުމެއް ކުިރއަަރއިދަނީ އެހެންނުފިލާކަންއޮޅުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭ ނުކުތާއެއް ނަންގަަވއިފި. މި ނުކުތާ ނިޒާމާ  ނިޒާމާޢު ޝިފާދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  އިހަވަންދޫ

 ބެހެންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢުމެންބަރު ޝިފާއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ 

ރެވޭނެ. ދެން ވެސް ނުކު ބެއްޠަ ޚާރައީސް، މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބޭނުންހާ ބަހަކުން މު އިްއޒަތްތެރި

  ..ބިލަމަހުގެ މަްސވެރިކަްނ ގެއްލުނީ.ެއކު އަުޅގަނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުން، ހއ. އަތޮޅުަގއި ކަޅުއެއާހަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުނގަނެވޭ އިނގޭޯތ.ބެހޭ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ ބަލައެއް ިނޒާމާ ،ނޫން ؛މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި ބެހޭ  ނިޒާމާ ،ނޫން

ެއއް ނެތް. ބާވަތުގެ ވާަހކަެއއް ވިދާުޅވެފަ ސީދާ މެންބަރަކަށް އަމާޒުކޮށް، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެ

 އަުރވަން.ތުޞަމަށް އަޅުގަނޑު ފުރު އިބްރާހީމާމިގިލީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް

 

 އްެކުވން:މް ވާހަކަދެމެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމާމިގިލީ ދާއިރާގެ 
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ވަރުެގ ކެތްތެރިކަެމއް ުނވަތަ ނުޭވ އަުޅގަނޑަށް ވާހަކަެދއްކޭނެ އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނަޑކަށް ހިެޔއް

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހުރިހެންނެއް. ދެން ަވރަށް ދެރަ. އެހެންނަމަވެްސ  ކުރުމުގެ ބާރުހަޖަމު

އަުޅގަނޑަށް ދެްއވާ ަވގުތު ހަމަވަންދެން. އާދެ!  ވާހަކަދެްއކޭތޯ  މައްސަލައަށްނޑުއަޅުގަނޑު ބަލާނަން، ައޅުގަ 

 ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މި، ކުރަްއވާ މަސައްކަތަކީ  ވެސް މި އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ، މިއަދު

 ވޭނެ ގޮްތ މެދުވެރިކޮށްދިނުން. އެކަމާރެ ކުކުރަްއވާ މަސައްކަަތކީ ރާއްޭޖގެ ބާޒާުރގައި ގިނަ ބަޔަކަްށ މަސްވެރިކަން

ުރަގއި ޭއގެ ެއންމެ ބޮޑު ހެއްކެްއގެ ގޮުތަގއި އަބަުދވެސް ސަރުކާ ؟ކޮންއިރަކުތޯ ؟ދެކޮޅަށް ކާކުތޯ އެްއޗެއް ުބނީ

މިފްޯކއިން ކިާހަވރެއްގެ ޮބޑު ެގއްލުން ފެށުނީއްސުރެ ފަށަިއގެން ދިވެހި  ،ވެރިކަންކުރި ފަރާތަކަށް އެނގިގެންދާނެ

ވަމުންދާ ސަބްސިޑީ، ސަރުާކރުން އަުގ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަސްވެރިންނަށް ހަމަ ލަތަށް ލިބެމުން އަންނަކަން.އުދަ

އް މިލިއަން ިދވެހި ރުފިޔާތޯ، ކިތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ިދެވހި ރުފިޔާތޯ ކޮންމެ އަހަރަުކ ދެއްވަމުންދާ ސަބްސިީޑއަީކ ިކތަ

 ވެސް އުފުލަމުންދަނީ މަސްވެރިކަުމގެ ދާއިާރގައި ގެ އެއްަބއި އަުޅގަނޑުމެންއޭ ؟ރަދުކުރަމުްނދަނީޚަމަސްވެރިކަމަށް 

ހުންނާނެ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިަނ ހަނދުމަފުޅު އަތުން މަްސގަންނަމުންދާތީ.ގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ. މަްސވެރިން

ން ެއތައް ސަތޭކަ ޓަނެއް، ނުވަތަ ރިގެދެކުނުގެ އަތޮޅުތަުކގެ މީހުންނަށް މަސްދޯނިފަހަރުން މަސްބާނައިގެން ައއިސް ނުކި

ންެގ ކުންފުނި ހެދުމުެގ ކުރީަގއި. އަުޅގަނޑުމެ ބުނާ އެތައް ޓަނަކުން އުކާލަމުންދިޔަ މަންޒަރު. އެީއ ވިލާއިްނ އެ

. އެކަމަކު މިއަދު އެްއވެސް ބަަޔކު މަސްބާނައިގެން އަިއސް ކުންފުނިތައް ހަދައިގެން މަސްގަންނަން ފެށުމުގެ ކުރީގައި

ގައިމުވެސް ލިބުނު ކުިރއެރުމެއް ކަމަށް ގަބޫލުުނކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ، ނުކުރަްއވާެނ ނުލާކަން ެއީއ ހަމައިއް އުކަ ތަމަސް

 މި  . އެކަމަކު މި ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބެލީމާނެތް ންނަވާނެ އެއްވެސް ވާަހކަެއއް، ދެން އަޅުގަނޑު ދަވަންޏާ ކަމަށް

ެދވޭނެ ގޮތް، ިދވެހި އް ގެނެސް ެއކަންކަްނ ކުރިއަށްޙެލާޞްންނަން ފެންނަ އި ދެން މިއަދު ގެ ދާނެ.ކަންކަން އެނިގގެން

ވެްސ ލިބޭ  ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށްދިއުމަކީ ިވގެންރައްޔިތުންނަށް ކުިރއެރުން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަަސއްކަްތކުރެ

 ނެ ކަމަކަށް. މި ޤައުމަށް ރަނގަޅުދާތަކަށް ެވގެންމެނުވީ އަުޅގަނުޑ ނުދެކެން އެކަން އެނޫން ެއހެން ގޮރަނގަޅަކަށް 

ވެސް ލިބިގެންދާނެ  މި ޤައުމުގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ެދ،އާ ؛ވެސް ެވސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދިއުމަކީގޮތް ެވގެން

 މިހަމަ ވެސް  އަދި ލިބޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އެހެންވީއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ،ރަނގަޅެްއ، ފައިދާެއއް މަންފާއެއް 

ހުރި އެކްްސކްލޫސިވް  . ދެން ކުެރވިފައިދާނެގެންވަންޏާ، ެއކަން ެއގޮުތަގއި ޮއވެ  ންނަށް ކަަމށްަރއްޔިތުއުމުގެ ޤަ

 ،ތަްއ ހުރިމަކީ ނުަވތަ ނެތުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑުެމން ކުރި ކުެށއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަމުންއެގްރިމެންޓު

އަޅުގަނުޑެގ  ،އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަން. އެކު ޝުކުރުތެރިަކމާޞްލާޚްތަށްޓަކައި ވަރަށް އިޞައަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރު

ނީ، ަބއެއް ފަހަރަށް ލާއިވާހަކައަށް ހަޖަމުނުކުރެިވގެްނ ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަ

. އޭނަ ސަލާމަތްވެވޭތޯ ބަލާނޭވެސް މި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ޖަހަންޏާ، އަނެކަކު އި އަބަދުވެސް މީހެއްގެ ގަިއގަ

ދިމާކުރުން ކަމަށް  ވެސް ދަންނަވަންޖެހޭ އެއްޗެއް ދެންނެވުމަކީ ެއއީ ވަިކ ބޭފުޅަކާ އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން އަޅުގަނޑު
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ކަމަށް ދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނޑު އިށީނދެލާނަން. ވަރަށް  ވަްނޏާ، އެއީ ވަރަށް ދެރަކަެމއް ބޫލުފުޅުކުރަްއވާ ކަމަށްގަ

 . ްއޔާޝުކުރިބޮޑަށް 

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން 

ރަނގަޅަށް ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި  ވިދާުޅވާހެން ކައިީރގާ ހުރެ ޖެހީމާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން އެ

  .މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާިއއްޒަތްތެރި ލަންދޫ ދާއިރާގެ މިއާދެ!  ؛އަރުވަނީ ހެންވޭރު ުހޅަނގުތުޞަފުރު

 

 ލަ(މައްސަ )ނިޒާމީ

 ގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ނިލަންދޫ ދާއިރާ

އި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރިކަމަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވީމާ، އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގަ

 ކިޔާ ރަށެއްަގއި ކިމިނިއަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްދޭން ބޭނުންވީ، ށ. އަތޮޅުެގ ކީ ،އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުދަންނަަވން

ތަނަކަށް ށ. އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުން ބާާނ  އަދި އެ ،ސްވެރިކަމުެގ ބޮޑު ެފކްޓްރީެއއް ައޅާފައި އެބައޮތޭ. އެހެންަނމަވެސްމަ

ބޫެލއް ނުކުރަން. މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ނިޒާމީ ގަދޮގު މަޢުލޫމާތެްއ ކަމަކަށް  އެއީމަސް ގަނެވޭނޭ އިންިތޒާމެއް ނެތޭ. 

  .ށް އަުޅގަނުޑ ދެކެނީކަމަ މައްސަލަެއއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަރުވަނީ މާމިގިލީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުޞައަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މަށް. ޤާސިމް އިބްރާހީ

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 :އްެކުވންމް ވާހަކަދެމެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމާމިގިލީ ދާއިރާގެ 

ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގެ ދަށުްނ އަުޅގަނޑު ދެންެނވި އެްއޗެްއ  އާދެ! ައޅުގަނޑު ހިެޔއް ނުުކރަން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،

ަލއްާވ. އިބޫލުކުރަނީ. ޔައުމިއްޔާ ބައްަލވަގަަކމަށް އަޅުގަނޑު ންެނވީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާއަށް އޮިޅވަަޑއިގެ

. ވަރަށް ބޮޑަްށ ނދެލާނަންމާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު އިށީ ެލއްވީއިރެކޯޑިންްގ ބައްަލވަ

ވެސް އެނގޭ އެހެންކަން  ދެން އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް .މިއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން .ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުސަތަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ.  ވަރަށް ެވސް. އަދި މި ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫންކަން ،ވެސް ވާނީވިދާޅު

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން 
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އިްއޒަތްތެރި  ،ލަކޮށް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް. ޖުމުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އަރުވަނީ ތު ޞަޑު މި ފުރުައުޅގަނދެެކވުނީ. މިހާރު ގޮތުްނ ވާހަކަ ގުޅޭ ބަހުސާ ޔަގެންދިމެންބަރުން މިތާ ހިންގަވަމުން

 އާދެ! އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މި މައްސަލަ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ވާންޖެހޭ އިނގޭތޯ. ؛ހެންވޭރު

 

 (މައްސަލަ)ނިޒާމީ 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢުމެންބަރު ޝިފާއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ 

މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްެތރި ރައީސްމަޖިލީހުގައި  ،ވަނީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

އަޅުގަނޑަކަށް ހިެޔއް ނުޭވ  އަރުވަނީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން. ތު ތި ޞަވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރު

ގަނޑުގެ ިނޒާމީ ޅު . އެއީ އައަކުމަޖިލިސް ތެރެ މި ެހނެއްކުންފުނިތަކުގެ ެޗއާމަނުންގެ ހައިސިއްޔަތު ވާހަކަެދއްކޭނެ

 ކުތާއަކީ. ނު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ،ބީ ދާއިރާގެ މަްއޗަށްޚާިއންތި 87. މިއީ މަޖިލިސް އެކުެލވިގެްނވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މި  ގޮަތށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ބުވެފަިއވާ ިއއްޒަތްެތރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކުލެވޭޚާއިންތި

 .އަރުވަނީ ހެންވޭރު ުހޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށްތުޞަފުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

 މެދުަގއި ބޭއްވޭ ުކޅިވަރު  ކަނުޑގެ ޖަޒީރާ ޤައުމުަތކުގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިއންޑިއާ

. އަޅުަގނޑު އެ ޓީމަށް ވަރަށް ހޫނު ވަނީ ރަން މެޑެލް ހޯދާފަ ދިވެހި އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސްޓީމު އެ  ބާރާތުންމު

 ބާއެއް ދަންނަވަން. ޙަމަރު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ަލއަށް ނުކުރާން މިމިއްއަުޅގަނޑު އަ ިމއަދު ފާހަގަކުރަންދެްނ ޙަޤީޤަތުގައިއަޅުގަނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ނުކުތާ 

 ކުޅުުމގައި އެޕޮންހެންވޭރުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ، ޒަމާނުއްސުރެ ފަަށއިގެން ޕިން ،ނިގވަަޑިއގަންނަާވނެއިންނަނީ. އެ

އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭފުޅުންނަކީ މުޅި ރާއްޖޭެގ ޗެންޕިއަނުންގެ ގޮުތގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. 

ބާއާިއ ޙަމަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމަށް މި !ކުރިއަްށގެންދަވާ

 މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން. 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

އަގު ދަކީ މަހަށް ހަމަޢުމު އެއް ވަންންމެ މުހިއެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއމް.ޑީ.ޕީގެ

ލާަފިއ އިއެކުލަވަ ިލއިރު، ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު އެ މެނިފެސްޓޯއިހޯދައިދިނުން. އަޅުގަނޑުމެން މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވަ

ަގއި ެވސް  19 ޑާލިިއރު އެޖެންބަށް ކުރިމަތިޚާމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް އިންތިފަހުން ައުޅގަނޑުއަދި އޭގެ .ވަނީ އެ

ދު ޢުދުެވ، ވަޢުއަކީ ވައެްމ.ޑީ.ޕީ .ދުތައް އެހެރީ ވެފަޢުހުިރ ވަ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ވެފައި އިތުރު

ކަެމްއ  ަގނޑުމެން ކުރާ ގިނަ ކަންތަްއތަކުގެ ތެރެއިން އެއްއަގު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ައޅުމަހަށް ހަމަ ފުއްދާ ޕާޓީއެއް.

ތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި  އަޙްމަދު މިއަދު ގަރާރެްއގެ ސިފަިއަގިއ މި އިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިސްމާޢީލްދާދުވާފަރު 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވަން. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިއް  އޮތީ. އަުޅގަނޑު އެ މެްނބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އެ

ދިވެހި މަްސވެރިްނ  ،މެްއ އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ. ފުރަތަމަ ކަމަކީކަ 3ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް ގަރާުރަގއި މަިއގަނުޑ 

ތެއްގެ ތެޭރަގއި ޞަެވވިފަިއވާ ެއއްަބސްވުންތައް ވީ އެންމެ ައަވސް ފުރު ކުއެަފރާތަކާ 4 ގަތުމަށްއަތުން މަސް

ެއކީ ފަރާތަކާ 4 ކީއްވެތޯ ސްުވންެއއްބަ އޮތް އެކު ވެފައިފަރާތަކާ 4ޒަތްތެރި ަރއީސް، ޙަޤީޤަތުަގއި ލުކުރުން. އިއްތިބާ

އޮތީ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދަްސވެފަިއ  އެއްބަްސވުްނވެފައި އެ އެކަނި

ތު ވީާހވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފުޅާ ޞަވިޔަފާރިަތއް ކުރުމުެގ ފުރު ދަނީ އެވިޔަފާރިތަްއ ކުރިއަރައި ،އޮތް ގޮަތކީ

ވަރަކަށް ވިޔަފާރި ބަންދުކޮށް، މަނާކުރި އި،، ހިފަހައްޓައި ދިނީމައޭ. ސަރުކާރުތަކުން އޮބަހަްއޓަ ެއއްަގއިދާއިރާ

 ިކޔަވާަފއި ހުރީމާ  ސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށްޔަކަމުަގއި ވި . މިއީ އިކޮނޮިމސްޓެއް ނޫންއޭހަނިވެގެންދެ

އެްއޗެްއގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު މިދެންނެވީ. އެހެްނވީމާ،  ސް ހުރިވެ އި. އަދި ފޮތްތަކުގަިއ ލިެޔވިފަެއއްެޗއް ވެސް އެނގޭ

 ވީހާެވސް ފުޅާ  ،ކަމަކީ އެންމެ ބޮަޑށް މި ގަރާރަށް ތާއީދުކުރާ އެއް މެން މި ގަރާރަށް، އަުޅގަނޑުމެންއަޅުގަނޑު

ކަަމކީ،  އްއެ ތު ިމ ގަާރރުން ފަހިކޮށްދޭތީ. މި ގަާރރު ބާރުއަޅާ ޞަލުމުގެ ފުރުއިވަ ދާއިރާެއއްަގއި މިކަްނ ހުޅު

މަސްވެރިން އަުތން މަސްގަންނަ އަގު އުފުލޭނެ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މަސްަގތުމުގައި މާރުކޭޓަށް ވާދަވެރިަކން ގެނެސް

ވަނަ  2ވެސް ފާހަަގކުރެޭވ.  ށްިއ ައޅުގަނޑަ. އެީއ މި ގަރާރު ބާރުައޅާ ކަމެއް ކަުމގަބީޢަތެއް އުފެއްުދންޠައިޤްތިޞާދީ 

ވަެދ  ފަހަރު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށްބޭރުގެ ބޯޓު ،އޮތީ ަގއި ފާހަގަކޮށްފައި މިރާރުކަމެއް ކަުމގައި މި ގަ

ބޭރުެގ  .ސްދިނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީރާތްތަކަށް ހުއްދަފަ ، އެއިގޮތުން އެނަލިސިސްއެއް ހަދަ ގުޅޭ މަސްގަތުމާ

ނޫޅޭ ގޮތް ރަނގަޅަށް އުޅޭ ރުއެ ުއޅަނދުފަހަ ޭޅއިރުިއ އަދި ރާއްޭޖގެ ސަރަހައްދުަތުކގައި އުޔާފަހަރު ރާއްޖެ ވަނުމުގަ ބޯޓު

ސަރަހައްދުގެ  އޮތް ާރއްޖެ މިހާރު މި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މު ކަމެއް.ންކުރެވުމަކީ ެއއީ ވަަރށް މުހިމޮނިޓަރ

ރު މިީއ ޗަށް ބަލާއިވަގުތު މިހިނގަމުންދާ އެކިއެކި ކަްނަކމުގެ މައް ކަނުޑަގއި މި ިއންޑިއާގޮތުންނާއި އަދި ރާއްޭޖގެ

ވެސް ދޭންޖެހޭ  ވަރަށް ފުންކޮށް އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ައދި މިއީ ވަރަށް ބޮުޑ އިްސ ސަމާލުކަމެއް
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. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކުރަން މިކަމުަގއިބޫލު ގަކަމަށް އަުޅގަނޑު  ޖެހޭނެފުރިހަމަ ދިރާސާއެްއ ކުރެވޭން ކަމެއް.

މަސްގަތުމަށް ރާއްޖެއަށް  ، ނުކުާތއެއް ކަމަްށ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ަކމަކީއަނެއް އަޅާއަނެއްާކވެސް މި ގަރާރު ބާރު

ނޑަެއޅުން އެއީ ފަހަރު ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތާއި އަދި އެިކއެކި ސަާލމަތީ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރެވޭެނ ގޮތްތައް ކައަންނަ ބޯޓު

ވަނަ ކަމަކަށް މި  3އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ގަކުރެޭވ. ެވސް ފާހަ އަޅާ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށްގަރާރު ބާރު މި

ެވސް މަސްގަނެވޭނެ ގޮތްތައް  ާރއްޖޭގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ،އޮތީ  އޮތީ، ބުނެފައި މި ގަރާރުަގއި ބާރުައޅާފައި މި

 ވީހާވެސް ބޮޑަށް  ،ނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުން. އަނެއްކާެވސް ދަންނަވަން އޮތީވެްސ މަސް ގަނެވޭ ފަރާތްތަކަށް ، އެއިބަލަ

ތް ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ޢަމަސަްއކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުން މި ސިނާ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މި

ޭއގެ ފައިދާ ިދވެހިންނަށް  ،ގޮަތކީ ވެސް މި މަސަްއަކތުގެ ތެރޭަގއި އުެޅވޭނެ  ވެސް އަދި ބިދޭސީންނަށް ދިވެހިންނަށް

ވެސް މިގަާރރު ބާރުއަޅާ ގޮތަކީ މަސްގަންނަ ފަރާތްތަކަށް، ގަނޑުކޮށް  މުަގއިކަމި .ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފޯރާނެ ގޮތަކީ

ފަރާތްތަކުން އެއްގަމުަގިއ މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ  ރޯމަސްގަނެ ވިްއކޭނެ މިންވަރު ބިނާވެފަިއވަނީ އެ 

އަޅާ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، ބާރުއެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ގަރާރުން  ،އިމުުކރާ މިންވަރުގެ މައްޗަށްކަން ޤާއިންވެސްޓްމަންޓްަތއް 

މީދުކުރަނީ ސަރުކާރުން ިމ ގަރާރުަގއި ހުރި ކަންކަްނ އް، އަޅުގަނޑު އު އިމި ދެންނެވި ކަންކަމުގެ  ަމއްޗަށް ބަލަ 

މި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރެވޭނޭ މަގެްއ  ؛ނެބަލައިގަނެ، އަދި ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މިކަްނ ކުރެވޭ

 ވަނީ  މުގައިދިއުން. އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ބިލެއްގެ ސިފައިަގއި އަތުެވއްޖެ ކަންވެގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހި

 ބިލަށް ިބލަށް ތާއީދުކޮށް، އެ ން އެން ކަށަވަރު އެމް.ޑީ.ޕީޤީއަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޔަ ؛މިދެންނެވި ވާހަކަަތއް ،ނަމަ

ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް މިއަދަށްުވެރ  ،ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ ލު، އެ އެީކގަިއ މި ބި ކުރުމާ ތައްކުރަންޖެހޭ އިތުރު މަސަްއކަތް

އަގު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަހަށް ހަމަ ންފެނިގެންދާނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީމާ އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިރއްޔާ ެވގެްނދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުތެެރއިން މި މަސައްކަތް ކާިމޔާބުކުރާ މަސައްކަުތގެ 

 . ތަށްޞަދެއްވި ފުރު

  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަރުވަނީ އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ މެދުހެންވޭުރ ދާއިާރެގ ތުޞައަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރު .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ނުކުތާގެ މައްސަލަިއގައި. މިހާރު މި  ނިޒާމީ އި،ވަނީ ގެއްލިފަ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަންފުޅު ޕޯޓަލު

  . ށްދަމް ޝަރީފައާއަރުވަނީ އެހެންނަމަެވސް މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ތުޞަފުރު
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 ުޅގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެްއކޭތާ ދުވަްސކޮޅެއް  ގަާރރުތަކަށް އަބެހޭ މަސްވެރިކަމާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ގެ ތެޭރގަިއ ހުމަޖިލީ ،މިކަމަށް ފޯކަސްުކރެވިވަަރށް ބޮޑަށް ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަގއި ވެއްޖެ. މިދިޔަ ހަފުތާ

ިރ އްޒަތްތެބާ ދަންނަވަން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އި ޙަވަރަށް ބޮަޑށް މަރުވެސް  ވާހަކަތަެކއް ދައްކާެލވިއްޖެ. އަޅުގަނޑު

ރުވެރި ދަރިއެއް ކަމުަގިއވާ، ޚު އަޙްމަދު މި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ަކމަށްޓަކައި. ކަނދޮޅުދޫގެ ފަ މެންބަރު އިސްމާޢީލް

ކީަގއި މަސްވެިރ އެ  ރަނގަޅު ތަރުބިްއޔަތަކާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ސޭޓުބޭގެ ވަރަށް

ހުށަހަޅުއްަވިއގެން މަސްވެރިންނަްށ  ެޅއްގެ ދަރިަކލަކު، މިފަދަ ގަރާރެއް އައި ބޭފުއޮިޑވެރިެއއްގެ ގޮުތގައި އުފަންވެގެން

 ،ވެސް ގޮުތގައި ުދވާފަރު ދާިއރާގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު ދެކޭރަނގަޅު ނަފާ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް

ރުވެރިވާ، ކަނދޮޅުދޫެގ ޚުއެންމެން ފަގަނޑުމެން ، އަޅުއެީކގައި އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީވެސް ހަމައެއާ  ރިންހުރިހާ މަސްވެ

މި  ،ގޮތުން އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، މި މަަސއްކަުތގައި  ބޫލުުކރާގަ. އަުޅގަނުޑ ރައްޔިތުން ވަރަށް އުފާކުރާެނ ކަމެކޭ

 ައޅުގަނޑު  ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތަްއތަކެއް އެބަހުރި.ގެންދިުއމުގައި ައޅުގަނޑުމެންމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 

ައގު ހޯދައިދޭން އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ހަމަ ތަުކރާރުކޮށް ހަމަ ދަންނަވަން ޭބނުން، މަސްވެރިންނަށް ހަމަ

 ،ބަށް ބަލާއިރުމިސްރާ ދާ  ގޮެތއްަގއި ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މިހާރުޞައްޚާ. ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ބޭނުންވޭ

. މަސްެވރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަުކ އޮތީ އިންތިހާއަށް ބޮުޑވެފަ  މި ދަތިކަންމަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ޑޮަލރު ހޯދުމުގެ

ގެ ޭރުޓގަިއ، ބޮޑު ައގުަގއި. މިީއ 15.85ދަނީ މީހުން ޑޮލަރު ގަންނަމުން އެ  ،ވެސް ފުރަުމންދާއިރު ހައްޖަށް މިއަދު

ކަުޅބާޒާރުން ޑޮލަރު ގަނެގެްނ  ައގުަގއި ހައްުޖވެރިން  ގޮތެްއަގއި އެޞައްޚާނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެޭހ ކަމެއް. އަޅުގަ

 ކަމެއް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް ޖެހުމަކީ، އެއީ އަދި އެއަްށވުރެ މާ ދެރަހައްޖުގެ އަުޅކަން އަދާކުރަން ދާން

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑަށް ހުރި  ކުރާ ގޮުތގައި މި  ގަރާރުަގއި މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ގަބޫލު

ކުރުމަށްވުރެ ފަރާތެްއގެ ެއްގރީމެންޓް ބާތިލު 4ެއކްސްކްލޫިސވް ެއގްރީމެންޓް ހަދާފައި އޮތް  ،ކަަމކަށް ހަގަކުރެވޭ އެއްފާ

 އެ ، . އެހެންވީމާތަެކއް ކޮށްފަބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓު ބޭފުޅުން މިއަދު އެހެރީ ވަރަށް  އެ  ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

ކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ރޭވުން ެއއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަިއ ޅުގަނޑުމެންނަށް ރިކަަވރަތއް އަ ބޭފުޅުންގެ އިްނވެސްޓްމެންޓު

ެދއްެކވި ީމގެ ކުރިން މިތާ އިްއޒަތްތެިރ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުއަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި 

ފަރާތަކަށް  4ޓަަކިއ އަޅުގަނޑުމެން ރުވުމަށްމި ސިނާޢަތު ކުރިއެ ،މަސްވެިރކަމަށް ،ވެނީކުރެ ގޮތަށް އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލު

ކުރުމަށްވުރެ އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ އެ ކުރުމަށްވުެރ ނުވަތަ ބާތިލުދީފައި އޮތް ެއކްސްކްލޫިސވް އެގްރިމެންޓް ުކޑަ

އިތުރުކޮްށގެން ކުެރވެީނ އެ އަދަދު ުޅގަނޑަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރުމަށްވުރެ އަކުރުން މުހިންމު ކަމަށް. ބާތިލުއަދަދު އިތުރު

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް  ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް މި

ވެސް ފާހަަގކޮށްލަްނ  ވެްސ ތަކުރާރުކޮށް މިއަދުއަުޅގަނޑު ހަމަ އަނެްއކާ .ކަމުގަިއ ވާނެ ކަމަށް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

އްޔާ އަުޅގަނޑުމެން އިތުުރ ވެްއޖެ ކަމަށް ކުރާރު ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުަތކަށް ވަދެ މަސްވެރިކަންބޭރުގެ ބޯޓުފަހަ ،ބޭނުން
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ައޅުގަނޑުމެންެގ  ބޮޑެތި އިްނވެސްޓްމެންޓްތަްއ ގެންނަންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އެހެން ކަންތައްަތކަށް ވަރަށް 

މުގައި ވިަޔސް އަދި ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ މިހާރުން އްާޔގެ ހާލަތު މިހާރު ހުރި ގޮތަށް ބެލިކަރާއްޖޭގެ ައސްކަރި 

ވެްސ  ކަމުގަިއ ިވޔަސްމިހާރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސްކަިރއްާޔއަށް ވަސީލަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރަްށ ބެލި

ކި ައޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޭޖގެ އެ  ،ވެސް  ިވޔަސްކަމުގައި ގޮތަށް ބެލި  ދު އޮތްޞާތިޤއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ އި 

ހަމަޖައްާސ  ކުރާ ފަރާތްތަކުން މަްސގަތުމުގެ އިންތިޒާމުފަހަރު ވަދެގެން މަްސވެރިކަން ހިސާބުތަކަށް ބޭރުގެ މަސްބޯޓު 

ށްވުރެ ޓަަކއި އަްސކަރިްއޔާއަށް މިހާރު ދޭ ވަރަސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރަށް ވަުރގަދަކުރުމަށް ،ވާނަމަ ކަމަށް

ހުރިހާ  ނުކުރެވޭނެ. މިއިމުޤާއެކަީށގެންވާ ަވސީލަތްތަކެއް  ،ނޑުމެން ދީގެން މެނުވީއެތައް ގުނަ އިތުރު ބަޖެޓް ައޅުގަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ އަދިވެްސ ދަންނަވާނީ ބޭރުގެ ބޯުޓފަހަރު ރާއްޖެ ގެނެސްގެްނ  ކަމެއް މިގޮތަށް ހުރީމާ

ރެ ނުަރއްާކ ވު ރައްކަލަކަށް ތުން މަްސގަތުން ފެުށމަކީ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށްކުރުމަީކ މަސްވެިރންގެ އަމަސްވެރިކަން

އިތުރުން އަުޅގަނުޑ އަދި މީގެ އާއި މަސްތުވާަތކެްއޗާއާއި ވަގު ިވޔަފާރިއިތުރުެވގެންދާނެ ކަމެކޭ. ހިއުމަން ޓްރެފިކިން

ވާނެ ކަެމއް އުމަށް ނުރައްކާ ޤަ ނޑުމެންެގ ކުެރވިގެން އަުޅގަތަކެއް ބޭނުންަވުގ ހަތިޔާރު ،އެންމެ ކަންބޮުޑވަނީ

ކުރުން. ތްކޮށްގެން މަސަްއކަތްތައް ައޅުގަނޑުމެން ތަރުތީބުކަންކަމަށް ރިޢާޔަ  މި ، ފުރުޞަތު އޮންނާތީވެކުރިމަތިވުމުގެ

 ގާނޫނެއް ޞަޚާއް ބެހޭ ތަނުގައި މަސްވެިރކަމާ ށް އޮތްއަންކުރަނީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިޤީއަޅުގަނޑު ޔަ

ޓަަކިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ތު ކުރިއެރުވުމަށްެލވިގެން ރާއްޭޖގެ ސިނާޢަތު، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢައިވައެކުލަ 

 ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށްހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ުކރެވޭނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ށް.މަޢާޡިޢަލީ 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މެދު

ދަްއކަނީ އެ ކަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ަވގު ިވޔަފާރީގެ ވާހަކަ، ވަގު ފޭރުމުގެ ވާހަކަ، ހަިތޔާރުގެ ވާހަ

އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ތަޖުރިބާގެ އަީލަގއި. ހަމަ ރަނގަޅަށް ޑިފެންސް މިިނސްޓަރަކަށް ހުންނެވިއިުރަގއި 

ވާހަކަ  ގޮތް. އަުޅަގނޑު ފަހަރެއްގައި އެ ދިޔައިއަހަރު ހިނގަ 5ދިޔަ  ރާއްޖޭގެ ކަންކަން މި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި

އަުޅގަނޑުމެްނ ކުޑައިރު ވަރަށް ފޯރިގަދަ  ،ުއޅޭ ވާހަަކއަކީ ީނކީ. އަޅުގަނޑު ދަްއކަން މިއުޅެ ދައްކާކަށް ނޫން މި

ބޮޑު  ވަތައް. މާލަވަަތކުަގިއ އަޅުގަނޑު ބަިއވެިރވިން. ަވރަށް ރީތި ލަ ލަވަަތއް ައުޑއިިވގެންދިޔަ. އެ ކަމުގެމަސްވެރި
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މިއަދު ކަންދިމާކުރި ޮގތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ،ނުވޭ މަްސވެރިކަމުެގ ކަންތައްތަަކކީ. އެހެންނަމަެވސް ކަމަކަށް

 އޭގެ ފުރިހަމަ އަގު އަުޅގަނޑުމެން އެ  ،ހޯދާ ނަފާކުރާ ބުރަ މަސަްއކަތުން ަމސްވެރިން  ދައްކަނީ އެ ވަދެހުރެ މި

 ން ކުރަން މި.ޕީުއޅޭ މަަސއްކަަތކީ، އެމް.ޑީ  ާވހަކަ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މިފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ

މަޖިލީހުގެ ަވގުތުތަްއ ދުްއވާލުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަްނ  ބަިއވަރު ގަރާރުތަެކއް ލަިއގެން މި ،އުޅޭ މަަސއްކަތަކީ 

ތަނަްށ  ދައުަލތުން ބިލުތަކެއް މި ،އެދެނީ މި ސަުރކާރުަގއި ،ޮގވާލަނީ ަސރުކާރަށް މި ،އުޅޭ މަަސއްކަތަކީ  މި

ދިނުމަށް. މި އިވަކި އިންަތކެްއގެ ތެރޭގައި ާރވަ ،ވަކި ގޮްތތަކަކަށް ،ަގއި ަވކި ކަންތައްތަެކއްބިލުތަކު  ފޮނުވާތީވެ އެ

އިތޯ. ބިލުގަިއ ހިމަނަންވާ ތަބުތަކަކީ ކޮބަިއތޯ. ނޫނީ ބާބުތަކަކީ ކޮބަ އެ ،ދަނީ ގަރާރުތަކުން ައޅުގަނޑުމެން ުބނަމުން މި

ހުގަިއ ހަމަ ގަރާަރކަށް ވާހަަކދައްކައިފިން. ެއއީ ލޭނުެގ މަޖިލީ އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރީ ދުވަހެްއގައި ވެސް މި

 ،މަްސވެރިަކން ކުރީ. އެހެންނަމަވެސް  މަސްވެރިކަން ކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ފަހުން ދިވެހި ދިދައެއް ޖަހައިގެން އެ

ކޮށް ފިޝަރީޒް ގޯސް ،ރައީްސ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުަގއި ނުޙަްއޤުން ،ތަށް ވިދާޅުވި ގޮ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

 ފަހަރުންސް ދީގެން ދިވެިހރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ބޯޓުަގއި ބާްއވާފައި ުޓއަރިޒަމް މިނިސްޓްީރން ލައިސައިމިނިސްޓްރީ އެއްކިބަ 

 .ަގއި ދެއްކީގަރާރު މެްނ ކުރީގެ ވަދެ މުޅި ކަނޑު ެއއްކޮށް ކަހާލައިގެން ދިޔުުމގެ މައްަސލައިގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު

އަގު ދޭން. ހަމަބާނާ މަހުގެ  އެ ،ހިނގާށޭ މަސްެވރިންނަށް ފުރިހަމަ އަގު ،ބުނާ ވާހަކައަކީ  މިއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

ތެރޭަގިއ . ޭއގެދީފަ އޮތީ ހަތަރު ބަަޔކަްށ މިކަން ގޮަތކީ މިައދު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ާރއްޖޭގައި މި އަގު ެދވެން އޮތް

ވާހަކަ ދައްަކވާލަްއަވއިފި.  ، ވަރަށް ޖަޒުބާތުަގއި އެހެންވީމާމާމިގިލި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެފަރާތެއް  އެއް

ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ވެސް މާމިގިލީއެްއގޮތަކަށް  ،ނޫން ؟ވިދާޅުވީ ިމއީ ތިމަންނަމެން ކުރި ގޯސްކަެމއް ހެއްޔޭ

ހަތަރު ފަރާތަކަށް ިދން ނޫނީ އޭުރގަިއ ެއ ހުއްދަ ،އެހެންނަމަވެސްއީކީ. އެ ސިމް އިބްރާހީމް ކުރި ގޯސްކަމެއް ނޫންޤާ

ކަމެކޭ. ަކނޑައެޅުމަކީ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެން މަސްވެިރންނަށް އޮތް ނިކަމެތިކަނޑައެޅި ،ހުއްދަދިން ފަރާތް

 ، ެއވާަހކަ ައޅުގަނޑުމެން ިމއަދު މިންވީމާއަގު މަހުެގ ހޯދަން އެޅުުނ ހުރަހެކޭ. އެހެފަރާތްތަކަށް ަހމަ އެ ނޫނިއްޔާ

ފަހަރު ވެސް ވަދެ ލެިވގެން އަދި ބޭރުގެ ބޯޓުއިއެހެން ނަހަދާށޭ. އެންމެނަށް ހުޅުވަ ،ބުނަނީ ނޫނެކޭ މި ންގަރާރު

ންނަ ައުގ ބޮޑުެވގެން އެތަްއ ގުަނއަކަށް މަސްކިލޯައކަށް އޮ ގެ . ައޅުގަނޑުމެން އޭމަސްގަނެވޭނެ ގޮތް އެބަ ހަަދއިދޭންޖެހެ

ކުރަނީ. ަވޒީފާެއއްގެ ގޮުތގަިއ  . ބުަރ މަސައްކަްތ އެއިްއކަ ހާލުގައަޅުގަނޑުމެން ަމސްވެރިން ުއޅެނީ ލަންޖެހޭ. ދާ

 ،ޕެންޝަންގެ ލިބޭ ގޮތެއް ނުވޭ. އެއީ ަވޒީފާެއްއގެ ދަރަޖަ ނެތީތީވެ. އަޅުގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް

ށް ޮގއްސަ ލޯނެްއ އެލަ.އެމް.ުނ ފޮނުވާއިރުަގއި މިސާލަކަށް ބީއަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނު އަންނައިރުަގއި ސަރުކާރުން ގާނޫ

ންޏަށް ދޯ. ހަމަ ވެފައޮންަނނީ ލޭބަލްއް ނޫން މަްސވެރިންނަކީ. ެއގޮތަށް މިއެ ވެސް ނުހޯދޭ. ެއއީ ަވޒީފާެއްއ އަދާކުރާ ބަ

ކަމަށް  ާފއެއް އަދާކުރާ ބަެޔއްމަސްވެރިންނަކީ ވަޒީދޯނި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮުތަގއި ެވގެްނ ވެސް  އެ ،އަރަިއގެން އެބަޖެހޭ

ކުރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެބަ ގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫުނތަކުން އެބަ ލާޒިމްއަޅު . ވާން
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 އަގު ނުލިބިގެންކީްއވެގެންތޯ ހަމަފަރާތައް ދިނީމާ މަސްވެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް ދަނީ ކިހިނެއްތޯ.  4ލަންޖެހޭ މި އިބަލަ

ވާހަަކ ވިދާުޅވިއިުރ ެވސް ހަމަ  އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ހަމަ ޖަޒުބާތުަގއި އެދާއިރާގެ އި  އުޅެނީ. ދެންމެ މާމިގިލީ މި

ކުންފުނިން  4އެ  ،ގުިޅގެން މަސް ނުބޭނިޔަސް ބޭނިޔަސް ކުންފުނި 4ެއއްކަލަ  ،ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ

ބޭުނންވާ އަަގކަށް ިވއްކަންޖެހެނީ. ގު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް އެބޭފުޅުންމަހުގެ އަ  ،ގޮތަކީ ވާ ނުގަންނަނީ މަސް. ނުގަތީމަ މި

ވާޭރަގއި  ތްވާއިދީފައި މަސްވެރިން ހަމަ އަ ކުންފުނިތަކަށް ހިލޭ މިރުފިޔާއަށް ވެސް ކިލޯ ިވްއކަންޖެހޭ ތަން އާދޭ.  2

 ، މިއަދު ކަންބޮޑުެވގެން އެ . އެހެންވީމާބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށްލާފަހެސްކިޔާފައި އުޅެފައި ދާންީވ މަސްކޮޅު 

ނޑު މިއަދު ގަބޫލުކުރަނީ. އަުޅގަ ދަްއކަވަނީ ޙަޤީޤަުތަގއި ހިލޭ މަސްވެރިްނ ބާނާ މަސް ނުލިބޭތީ ކަމަށް ހަކަފުޅުވާ

އޮތް ސަރުކާރުން ދޭން  މި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުންނާއި މިއަދު  ،، އެފުރުޞަތު އަުޅަގނޑުމެން ދޭން ނެތްކަންއެހެންވީމާ

 3ށް އެބައޮތް އިތުރު އަފަހަރަކު ަގރާރެއް މި ހުށަހަޅަނީ. އަދި ކުރިތުން ނެތްކަން އަުޅގަނޑުމެން ދަްއަކއިދިނުމުގެ ގޮ

ގާނޫނުގަިއ  .ދަްއކަނީ ަމސްވެރިންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ަކންތައްތަކުެގ ވާހަކަ  ގަރާރުަތކުން ައޅުގަނޑުމެން މި އް. މިގަރާރެ

 ، މި ުޅގަނޑުމެްނ މި އެދެނީ. އެހެންވީމާއަ އި ދިނުމަށް ސަރުކާުރގައިކަންކަން ހިމަނަ ކަނޑައެިޅގެން ވަިކ ގޮަތކަށް މި

 ކުރެވިގެން މިސަރުކާރުްނ ބިލު ފަރުމާ .ން މިއަށް އިޖާބައެއް ދޭނެއެދުން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުން ސަރުކާރުއެދޭ

 ްށ،މަްސވެރިންގެ ކަންބޮުޑވުންތަކަ ކަްށ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުންތަމަޖިލީހާ ހިސާބަށް އަންނައިރުަގއި 

ގެން. ފެންބިލު ބިލު ނުދެއްކި އުޅެނީ ކަރަންޓު ނޑުމެންގެ އާަދއިގެ ަރއްޔިތުންގެ ނިކަމެތި ރަްއޔިތުންގެ އެއަޅުގަ

 އެ ކިތަންމެ މަސްވެރިންނެއް ުއޅޭނެ.  ހަތަރު ަގޑީަގއި ާކނެ އެްއޗެއް ނެތް ،ނުދެއްކިގެން. ރަުށގަިއ ކާނެ އެްއޗެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ  އުޅެނީ. ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ޮގތެއް ހަދައިދޭން މި

އިީލ ޢާ ،ވަިކ ވެިރކަމެއް އައިްސގެން ،އުޅެ ނިމިދާން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ރާއްޭޖގަިއ  އުފާވެރިކޮްށ މި

 ނޫން ކަުމަގއި  ކަމެއް ދާދިއުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރާ ކާލަިއގެން އިވެރިކަމަކަށް ެވގެން މުޅި ދަުއލަތް ދަމާލަ

އެންމެ އާދަިއގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހެާވއި، ހުށަހަޅައިގެން އަުޅގަނޑުމެން  ށްމަޖިލީހަ މިފަދަ ގަރާރުތައް މި ،ވާތީވެ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅާ ގަރާރުތަެކްއ އާިއ ރީތި ޮގތްގޮތަށް އުެޅވޭނެ ގޮތް މަުގފަހިއި މަންފާޔާލާބަ

ބަރުން މި ގަރާރަށް ެވސް މިމަޖިލީހުގެ ހަމަ ހުރިހާ މެން ،ުޅގަނޑު ދަންަނަވން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީކަމުގަިއ އަ

ެލވި ނިމޭެނ އިއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން މަސްެވރިކަމުގެ ރަނގަޅު ގާނޫނެްއ ައއިސް އެކުަލވަ ،ވެސް ާތއީދުކޮށް

 އީސް. ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަ ކަމަށް. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެތިން މިނެޓެއް މެންދުރުގެ ކެއުމުގެ ގަިޑއަްށ  ތީއޮ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން

ހެން ، އަޅުގަނޑު ކޮންމެމެދުކަނޑާލުމުގެ ކުީރގަިއ. އެިދވަަޑއިގެންަފއި ތިއްެބވި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ގިނަ. އެެހންވީމާ
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ލަން ބޭނުން. ކުޑަކުޑަ އިޞްާލޙެއް ގެނެސްގެ ުފރުޞަތެއް ބޭފުޅަކަށް އަރުާވަކށް ނެތިން. މިނެޓު 1، މިނެޓު 2

ރަން މެޑަލް  3ައއިލެންޑް ގޭމްސްއިން ިދވެހިރާއްޭޖގެ ބޮޑީ ބިލްޑިންގ ޓީމުްނ ވެސް އޯޝަން އިންޑިއަން 

 ލީ މެންދުރުގެ ކެއުމަށް. އިކަނޑައަުޅގަނުޑމެން މިހާރު ޖަލްސާ މެދުކުރަްއަވއިފި. ކާމިޔާބު

 

 {ށްއަ 13:00އިްނ  12:28 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު އީސްރަނައިބު  ގެހުޖިލީމަތުންގެ ރައްޔި ؛ވީނެންއި ތުގައިސަޔާރި)
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  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ފަށަނީ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަްނކަމުން. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަާޅ  ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތް މި ޅުގަނޑުމެން މިއަ `. 

 ބަހުސްގައި ގެންދިަޔ އީތިދާއިބު ފުރަތަމަށް، ެގންދިޔަ ބަހުސަވެސް ކުރިންކަންކަން ނިމުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ 

ނަވާަލނީ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ން އަނބުރާ ދާނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑު މިދަންށް އަުޅގަނޑުެމން އަލުގަރާރުގެ ބަހުސަ

 ،ގުޅޭ މައްސަލަ  ަޓކައި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިާވ ނަންފުޅުތަކަކާއްަޔންކުރެއްވުމަށްޢަކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު 

މިނިވަން  ،ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނުޑ މިދަންނަވާލަނީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ބެޭހ ކޮމިޓީ ނިވަން މުއައްަސސާތަކާމި

 ށް. ިއނާ އާދަމަައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ ،މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރު

 

 މް ވާަހކަދެއްެކުވން:އިނާ އާދައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

ޓީ ކޮމިޝަނަށް ގްރިޝަނަލް އިންޓެބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ނެ އައްސަސާަތކާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިވަން މު

ގުިޅގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓެގ  ނަން ހުށަހެޅުމުން ދިރާސާކުރައްވާަފއި ފޮނުވި ރިޕޯޓް އަނބުރާ ފޮނުއްވުމާ

ހިންނަވަުރ ދާއިާރގެ  ،ކަށްފުރަތަމަ ކަމަ ލާނަން. އިކުރެވިފަިއވާ ކަންަތއްތަްއ ައޅުގަނުޑ ަދންނަވަމެންބަރުންނަށް ފާހަގަ

ކުެރއްވުމަްށ އްޔަންޢަޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ނެ ، ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވަނީ މޫދުޙް މެންބަރު ޖީހާން މަ

 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  18ނީ ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅުތައް ފޮނުވާފައިވަ

 ،ން ދިރާސާކުރައްވަންޖެހޭނީ އާ ނަންތަކެއް ކަމަށާއިޮކމިޓީއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ވަނަ ރަ

އާ ނަންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ކުެރްއވުމަށް ޓަކަިއ އްޔަންޢަ ޝަނަލް އިްނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކުނެ ،އެހެންކަމުން

ްމ ޢާޡިއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އެުކ މެދުހެންވޭރު ދާވަން ހުށަހަޅުްއވާފަިއަވނީ. އެއާ އަރުޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަފާ

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި އެމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަތކުން އެިކއެިކ ކޮމިޝަންތަކަްށ  18 ،ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވަނީ
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ކުލެވިފައިވާ ގޮތަށް ވިސްނަިއގެްނ ވަނަ މަޖިލިސް އެ 18ކުރަމުންދިޔަ އުސޫލުގެ ސަބަބުން އްޔަންޢަ ރުންމެންބަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ  19ކަމަށް ބޭފުުޅން ކުރިމަތިލެއްިވ ކަމުަގއި ިވޔަސް،  ކޮިމޝަންގެ މެންބަރުގްރިޓީ ޝަނަލް އިންޓެނެ

މަށް ކުރިމަތިލައްވާފަިއާވ ބޭފުޅުންގެ ބަދަލުަގއި ާއ ޤާމަ މިހާރު އެ އި،މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާނޭ ގޮތަށް ބަލަ

 ،ކަމަށް. އެހެންކަމުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަްނޖެހޭ އެ ކުަރއްވާ ކަމަށާއި، ކުރިމަތިލަްއވާޭނ ކަމަށް ގަބޫލުބޭފުޅުންތަކެއް

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މޫދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް މެދުހެންވޭރު ޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޖީހާން މަ

ދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ މޫޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަ ،މަވެސް. އެހެންނަމެންބަރު ވަނީ ތާއީދުކުރައްާވފަ

މް ތާއީދުކުރެްއވި ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވޯޓަްށ ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  ށްހުށަހެޅުއްވުމަ

މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުެރވުނު ބަހުސްގަިއ  މި ރިޕޯޓާ އަދިނުާވކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިޭވ. އަހާފައި

ނެޝަނަްލ  ،ވަނީޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިهللا ނަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި ކާށިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުމެންބަރުން

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަްއ ޓަކައި ގްރިީޓ ކޮމިޝަނަށް ެމންބަރަކު ޢައްޔަްނކުރެްއވުމަށްއިންޓެ

 .ނިްނމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުްއވުމަށް އިމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 2ޅުން ވަނީ މަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާފަިއވޭ. މި ހުށަހެއްވުއަދި މި ހުށަހެޅު

. އެހެންނަމަވެްސ، ކުރަްއވާފަވަނަ ޖަލްސާަގއި ފާސް  15ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  19 ،ގައި ޭބއްވުނު 2019ޖުލައި 

އެ  އިޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާަފިއާވ ހުށަހެޅުއްވުން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

މެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެްއ  މި ކޮމިޓީން އެ ރިޕޯޓާ ، އަނބުރާ ފޮނުވިކަމުގައި ވިަޔސްރިޕޯޓު މި ކޮމިޓީއަށް

ގާނޫނު  ،ުނވާކަން ކޮިމޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވިފަިއވޭ. އެހެްނވީމާ، ކޮމިީޓެގ ނިންމުމަކަށް ވަނީވާފައިބަޔާންކުރައް 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އުަފއްދާފައިާވ  3ގެ (ނުގްރިީޓ ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫަޝނަލް އިންޓެނެ) 2015/27ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއާވ  11ންކުރެއްވުމަށް ޓަަކއި އެ ގާނޫނުެގ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަނޭޝަނަލް އިންޓެ

މަތީން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުތަކަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީްނ  ގޮތުގެ

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު އަނބުރާ މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމުން އެ ރިޕޯޓާ މެދު ރައްޔި އިސާކުރަްއވަދިރާ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އިތަޅުމުގައި މެންބަރުން ފާޅުުކރައްވާަފއިވާ ޚިޔާލުަތކަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވަ 

 ަގއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީގެ މި  2019ޖުލައި  9 ،ހުށަހެޅުމަށް ެދއްވުމަށް އެދިއިގޮތަކަށް ނިންމަވަ

ވަީނ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ތަޅުމުން ގޮތެްއ މިކަމަށް  ބަްއދަލުވުމުގަިއ ފާސްކޮށްފައި ވަނަ  14އަހަރުގެ 

 ދެްއވުމަށް އެދެމުން އަޅުގަނޑު އިށީނދެލާނަން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ވައިނިންމަ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ލަ . މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުއްރިރު. ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޤަޝުކުރިއްާޔ މު

ޕާޓީައކަށް  ސިޔާސީ ،މިނެޓު. އެއީ މަޖިލީހުަގއި ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ެއއް މެންބަރަކަށް 30

މިނެޓު. އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަްށ  5ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ެއއް މެންބަރަކަށް ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް 

އަރުވަނީ މި ރިޕޯޓަްށ  މިނެޓު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 5ުނގަންނަވާ ެއއް މެންބަރަކަށް ބަތްވެަވޑައިނިސް

 އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން. ،ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުތްތެރި ިއްއޒަ ދާއިރާގެ މެދުހެންޭވރުބަހުސްކުރެއްވުމަށް. 

 

  ވުން:ކެވާހަކަދެއް ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ގޮތުން އަޅުގަނޑު ކުރީުދވަހު ވެސް ދެއްކި ވާަހކަ އަނެްއާކވެްސ  ގުޅޭ މި ރިޕޯޓާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ކަމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަެމއް ވަރަކަްށ ރިޕީޓުކޮށްލާނަން. އޭެގކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ މި މިއަދު ކޮންމެވެސް

ވެސް ނޫން. އެީއ  ަފއިާވ ގޮތެއްގޮސްއި ހިނގަ  އާއްމުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި ކަންނޫން. ސަބަބަކީ މިއީ މީގެކުރިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ނަންފުޅުތަކެއް ފޮނުވުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަްށ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ތަފާުތ 

ވާހަަކ  ބަލައިަގތުން ދަތިވާތީވެ އެ އަެނއްކާ ެއކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ،ހެދި ދަތިވެގެން އުޅެފައި ސަބަބުތަކާ

 .ުނވާތީވެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހުަގއި ދެންނެވުަމކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ،ކީދެންނެވުމަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  18ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންތަކެއް.  18ރިޕޯޓުގައި އޮތް ނަންތަކަކީ 

 ،މިކަމަށް ، މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ނަންފުޅުތަކަށް އިޢުލާނުކޮށްރައީސް އިބްރާހީމް ،ވުމަށްއް ލީހަށް އެ ނަންތައް ފޮނުމަޖި

ދެއްވި ފަރާތްތަުކގެ ގްރިޓީ ކޮިމޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަޓެޝަނަލް އިންނެ

ކޮމިޓީތަކުަގއި  ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 18ން ލާނައިސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ ނަމަވެވި ތަނަށް ފޮނު ނަންތައް މި

ވާހަަކ  ައޅުގަނޑު އެހެން މި .ވަރަކަށް ތަފްސީެލއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދިޔަ ގޮުތގެ ޮކންމެވެސްއިހިނގަ ކަން

ވަަނ  18ސަބަބުން އޭރުަގއި  އޭގެ ،ކީކަމަ އުޅޭ މި ކުރަން ޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިމިދަންނަވަން

ވަނަ މަޖިލީހުެގ  18މަޖިލީހުގައި ކަންކުރި ގޮުތގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރަން މަޖުބޫރުވެފަިއާވ ކަމެއް. 

، ށްޝަނަކޮމި މެންބަރުން ހޮވުމުގައި އެަބއޮވޭލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޮކމިޝަންތަކަށް އި ތަޖުރިބާއަށް އަޅުގަނޑު ބަލަ 

. އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުޑަކޮށް މިއަށް ނަޒަރު ދޭނެ ވަކި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑަެއޅިފައަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީތަުކގަިއ މާކްސް

ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، އޭރުަގިއ  މާްކސް ދޭ 25 ވޭއޮ ތްތެރި ކަމަށް އެބަލާއިުރގަިއ މިސާލަކަްށ ނަޒާހާއިހިންގަ

ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކަށް ސިޓީެއްއ  ،ނެތް ދޭތެރޭގަިއ އިތުރަކަށް ބެލުމެއް ތްތެރިކަމާނަޒޭހާަތކީ ގޮ ކޮމިޓީތަކުަގއި ކަންހިނގާ

 ަކންތަކާއި ވަްއކަމުގެ ތުހުމަތު 100ެއއް އޮތްތޯ. ބަާލއިރުަގއި އޭނައަށް ލުމުން ނިމުނީ މީނަގެ މައްސަލައިފޮނުވަ

ޫނން. އެހެންނަމަވެސް، ގިަނ  އެއް 100 ،ކަށްސާލަކުރެިވގެން ރިޕޯޓުކުެރވިފައި ޮއވެދާނެ. އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވީ މި

ލީމަށް ޢުމާކްސް އެބަ ލިބިގެންދޭ. އެބަޮއވޭ ތަ 25ނެތި ހަމަ  އަދަދަކަށް ހަމަ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބެލުމެއް
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ޖަކަށް ވެްސ ލް އަލަްށ ނިންމާލި ކުއްމާްކސް. އޯެލވެ 25ވެްސ  މާްކސް ދޭން. ޕީ.އެްޗ.ޑީ ހަދައިގެން ހުރި މީހަކަށް 25

 ނުރައީސް ޔާމީ ،އޮންނަނީ ސަރުކާރުން ބައިަގއި މި ގޮތަކީ ކުރީ ވާ މާކްސް. އެހެން މި  25އަށް ދިޔައިމާ ކޮމިޓީ

ބައިަގއި ރައްޔިތުްނގެ  އޮންނަނީ ކުރީ ތާރު ސަރުކާރެއް. އެ ސަރުކާރުަގއި މިޚްދުމުޚު  އީގަމުންދިޔައޭރުަގއި ހިން

ނަންތަކުން މިވެނި މީހެކޭ ނަގަންޖެހޭނީ. އެއީ  ފޮނުވަމޭ ނަންތަކެއް. މި ތިމަންނަ އެބަ ،މަޖިލީހަށް އަންގާފައި

ޕީ.އެޗް.ޑީ  ،ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ މިދަންނަވާހެންއެްއގޮތަކަށް ދިމާާވކަށް ދޭ މާކްސްއާ އަޅުގަނޑުމެން 

އޭރުަގއި ސާަބށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދޭތި އެއްވަުރވާ ހި ،އޯެލވެލް ހަދައިގެން ހުރި ުކއްޖެކޭ  ،ހަދައިގެން ހުރި މީހެކޭ

ވާީތވެ، ދެން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ގޮތަީކ އެީއ ކަމަށް ކަންހިނގާ އިއެ މަޖިލީހުގަމާކްސް ދެމުންދިޔައީތީެވ، 

ވެސް ހޭހުރެގެން  އިޢުލާނުކުރެއްވި ކަުމގަިއވީ ނަމަވެސް މި މަޖިލީހަކަށް ނަމެއް ފޮނުވާކަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ޞާލިޙް

ަކންތައްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ތިބި   ނުދެންނެވޭނެ. ޭއގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި މިކަމެކޭ އަުޅގަނޑަކަށް ކުރާނެ މީހަކު

މި ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް ކުރިމަތިނުލާކަން އަޅުގަނޑު ާފހަގަކުރަން. އެހެންެވގެން މި  ،ޤާބިލު ފަރާތްތައް

މި  .ގޮސްފަިއވާީތވެގައި ން ކަންކަން މީގެކުރިން ހިނޙަޤީޤަތުގައި މި މޭރުމު ،ނީޖެހެރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙެއް މި ހުށަހަޅަން

ތްތެރި މަޖިލީހަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މި މަޖިލީހުން ކިޔާ ނަޒާހާ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި އަޅުގަނޑުމެން މި ،މަޖިލީހަށް

ގްރިޓީއަށް ޝަަނށް ނޫނީ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިއިންޓެ .ވަކި ހަމަތަކެްއގެ މަީތން ،ކަންކުރާނީ ވަކި އުސޫލަކުން 

 25ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާމެދު ތުހުމަތެއް ކުރެވިފައި ނަމަ، އޭނައާ ކަމަށް ވަނީ މާކްސް ދޭ  25ގަނޑުމެން އަޅު

ުކއްޖަކާއި ޕީ.އެޗް.ޑީ  ތްނަމަ އޯލެވެލް ހަދާފަިއ އޮ ކަމަށް ވަނީ މާކްސް ދޭ 25ނުދެވޭނެ. ތަޢުލީމަްށ %އް މާކްސެ

މީހުންނަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނޫނީ  ދެ މާކްސް 25ޔަޤީނުންވެސް ފަރާތެއް ކުރިމަތިލައިފިއްޔާ ހަމަ  ހަދައިގެން ދެ

ލީމަށް ދޭ މާކްސް. އެހެންވީާމ، އެނޫްނ ޢު. ތ25ަާމކްސް އޯެލވެލް ހަދާފައި ހުރި ކުއްޖާއަށް  5ޕީ.އެޗް.ޑީ ހަދާ މީހާއަށް 

ހުރި ފަރާތްތައް  މިކަމުަގއި ޝަުއޤުވެރިކަން ،އިތިލަގޮތުަގއި ބޭފުޅުން ކުިރމަ ގޮތަކަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫުލުކރާ

ލުމުގެ ގޮުތން އަުޅގަނޑު މި އިޞްލާޙު އިމި ުފރުޞަތު ހުޅުވަ އަށް ންނާނެތީވެ، އަލުން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހު

 ޝަނަލްލާނަން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުެގ މި އިޞްލާޙަކީ ނެއިހުށަހަޅަހުށަހަޅަނީ. އަޅުގަނޑު އިްޞލާޙު 

ަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  2019 ޕްރީލުއެ 9އްޔަންކުރުމަށް ަޓކައި ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައިންޓެ

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅުތަަކކަށް  18ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާަފއިވާ ނަންފުޅުތަކަކީ 

ޓަަކއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ ންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްކުން މެދައުލަުތގެ ެއކިެއކި މުއައްސަސާތަ  ،ވާއިރު 

ގެންެދިވ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީތަކުން އޭުރ ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގޮތުން ގުޅޭ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ނަންފުޅުތަކާ

މުތަކަށް ޤާއެ މަ އިގޮަތށް ވިސްނަވާ ގެން ެލވިއިސް އެކުަލވަވަނަ މަޖިލި 18އަދި  ،އެކަީށގެންނުވާ ުއސޫލުތަުކގެ ސަބަބުން

ްސ ވަނަ މަޖިލި 19ވާކަން ފާހަގަކޮށް މުތަކަށް ކުރިަމތިލުމަށް ފަސްޖެހިފައިޤާޝަރުތު ހަމާވާ ޤާބިލު ފަރާތްތަކުން އެ މަ

 ން ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުގްރިޓީ ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުޝަނަލް އިންޓެނެ އި،ގޮތަށް ބަލަ ދާހިންގަމުން
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ލެްއުވމަށް އިކަމެްއ ކަމުގަިއ ފެންނާތީވެ، އެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވަ  ލުމަކީ މުހިންމުއިހުޅުވަ

އަުޅގަނޑު މި ިއްޞލާޙު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި ރިޕޯޓަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް  .އަުރވަންމި މަޖިލީހުން މަޝްވަރާ

  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ރުމަށް ކުރެވޭ އިންަޓވިއުަތކުަގއި މާކްސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މުއަްއސަސާތަކަްށ މީހުން ޢައްޔަންކު

މަތީން އެ  ދިނުމުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުސޫލުަތކެއް ބަޔާންކުރެވިަފއިވޭ. އަދި ެއއާެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ

އެކު މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއގެ ގޮތުަގއި މީހުންނަކީ ހަމަ މިނިވަންކަމާ މަސަްއަކތްކުރާ ަގއިމުއައްސަސާަތކު

ވަނީ  މިހާރު މިއެާއއެްއކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ިމ މަޖިލީހުން ެވސް ވާން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމަ މަސައްކަތްކުެރވޭ ބަަޔކަށް

. އެހެްނވީމާ، ެއކަހަަލ ތައް އެްއކޮށްލެވިފަގްިރޓީ ކޮމިޝަންއިންޓެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ގޮުތަގއި ނޭޝަނަލް އިންޓެ

ކުރެވޭނީ ައޅުގަނޑު ެވސް  އެކު މިކަންވާއިރުަގއި ޒިންމާދާރުކަމާއިޒިންމާދާރު މަސައްކަތެއް ުކރަން ނިންމާފަ

 ކުރަންޖެހޭނެވިދާުޅވި ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތް ހަމަ ދެންމެ ެމދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ،ގަބޫލުކުރަން

ވަނަ މަޖިލީހަށް  18 ،ގެ މަޖިީލހަށްރަްއޔިތުން ،މަތީން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ކަމަށް. ެއގޮތުގެ

ލުވެ އަލުން ޖެހެނީ ހަމަ އެ ބިލުތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ތިގިނަ ިބލުތައް ެވސް ޮއޓަމެޓިކުން ބާ  ހުށަހެޅިފައިވާ ވަރަށް

އެ  ައއު މަޖިލީހުންމަކަށް މީހުންތައް ނެގިގެންދާއިރުަގއި ޤާމިފަދަ މަ ،ވާނީ  ގޮތަކަށްހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ، ޒިންމާދާރު

އަުޅގަނުޑ ވެްސ ހަަމ  ކަމަށް ގޮުތގައި ގެކަމެއް ލާނެްއގެ ަދށުން ކުރެޭވ ޢުެލިވގެން ެއކަމަށް ކުރެޭވ އިއިފުރުޞަތު ހުޅުވަ

މަތީން ހަމަ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނުޑ  ގަބޫލުކުރަން. އެގޮުތގެ

ޚާއްޞަކޮށް  ؛ދުޤްޞަމަ ހަމަ މި ކޮމިޝަންތައް އުފެއްދިފަިއވާ މައިގަނޑުންނަވާލަން. ދެން ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަ

ވަަނ  106ދައުލަތް ހިންުގމުގެ އެންމެ މައިގަނޑު ޒިންާމ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އަޅުގަނޑުމެންނާ އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރަން

ގްރިޓީ ޮކމިޝަން ފަދަ ކޮމިޝަނެއް ނަލް އިންޓެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ. ނޭޝަ ،މާއްދާގެ ދަށުން އެޅިަފއިވާ ފަރާތަކީ

ވެހިރާއްޖޭަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި އުފެދިފައި އޮތުމުގެ ޙަޤީޤީ ޭބނުމަކީ ކޮބައިކަން ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް ވެސް އެނގޭނެ. އަދި ދި

މާ، އެހާ ވާނެ. އެހެންވީވެސް އެކަން ކުރެިވފައި ކުަގއިަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ހެދޭ ގާނޫނުތަ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ގޮތުަގއި  ގެޓަކައި އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ތާއީުދކުރާ ހުށަހެޅުމެއްކުރުމަށް ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި މިކަން

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕޯޓަށް މި ކޮމިޓީ ރިނެތް  އް މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންަފއެމެންބަރު. އިތުރު އެއްވެސް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މަށް ކުޑަ އްވުބަހުސްކުރެއްވުަމކަށް. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅު

ރިޕޯޓު ވެސް ވޯޓަށް އަންނާނެ ވާހަކަ އެކު މި ކޮމިޓީ ަގޑީަގއި އެ ހުށަހެޅުމާމެންބަރު ތާއީދުކުރައްވައިފި. ެއހެންވީމާ، ވޯޓު

 ން. ދަންނަވާލަ

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  އިރާގެދާ ކޮމަންޑޫއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބަދަލުވަނީ ކުރީގެ ބަހުސަށް. ގަާރރުގެ ބަހުސަށް. 

 . ވަޙީދު ޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ުޙސައިން ވަޙީދުރު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

މާ ކައާދެ، ރާއްޖޭަގއި އެންެމ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދަނީ ދިވެހި މަސްވެރިންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބޭފުޅުން  ހާ އަީވގައި ޭރގަނޑު ނުނިދާ މާކަނޑު ތެރޭގައި އެދޭ ، ނެތް. ވެހޭހާ ވާރެއެއްަގއިއްއެއްވެސް ޝައްކެ  މެދު

ކުރަްއވާ ބުަރ އެބޭފުޅުން  ކީ އެޔަވެސް ކުރަުމން އެބަ ގެންދޭ. ހިތާމަ ކުަރއްވާ ބުރަ މަސަްއކަތް ކޮންމެ ދުވަހަކުއެ

ލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން އެނގޭ ލައިއަެގއް ނުލިބޭކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަ ،މަސައްކަތަށް ެއކަށީގެްނވާ ުއޖޫރައެއް

އަުޅގަނޑުމެން މިކަމަށް މަސްވެރިކަމަށް ހެދިފައިވާ  ،ދަނީ   މިމަސްވެރިންނަށް އެކަށީގެްނާވ އަގެއް ނުލިބި

 ،ިވއްކާ ެއއްެޗއްެގ ައގު މަތިކުެރވޭނީ ،ކަން. އެްއޗެްއގެ ައގުކަމުނުދާތީ ގާނޫނުތަކާ ،ތަާކއިއުސޫލު ،ގަާވއިދުތަާކއި

އޮްތ  އަދު ހުށަހެޅިފައި މިމި ،ގަންނާނެ މީހުން އިތުރުކުެރވިގެން. ެއގޮތުން ،އެރުވޭީނ ގަންނާނެ ަބއެްއ ހޯދިގެންއަގު 

ފެންނަނީ މުޅި  ންނަށް މިހާރު މަސްވެރިކަމުގައި މިައޅުގަނޑުމެގަރާރަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ގަރާެރއް. 

ތިބެނީ ހަަމ  ަމސް ގަންނަން މި ،ކުރަމުން ިދވެހި ރައްޔިތުން ާދއިރުަގއިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެްއގަިއ މަސްވެރިކަން

ސް ގަންނާނެ ފަރާތެްއ މައިރަްށ ވޭ ރާތެއް. އެހެންވީމާ، މަްސވެރިންނަށް މަޖުބޫރުވަނީ މަސްކޮުޅ ބެއެންމެ ދެތިން ފަ

މަސްކަނޑު މެދުން  ލަން.މީހުްނ ބުނި އަަގކަށް މަސްކޮުޅ ިކރާ އެ ،މަސް ގަންނަ މީހުންނަށް އާދޭސްކޮށް އި،ހޯދަ

ައގު ހަމަޖެހިގެން އަންނައިރުަގއި ދަނީ ބޮޑު  .ދެތިން ފެކްޓްރީއަށް ން ފަށާޅަމީހުން މަސްވެރިން ގު ފެށިގެން އެ

މި  ،އޮތް ކަމަކީަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް މަސްވެރިންނަށް ކުރަން ކިޔުައކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅު 
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މީހުންނަށް ބޭރު ،ބުނާ ފަދައިން ރާއްޖޭގައި މަސް ގަންނަ ފަރާތްތައް އިތުރުކުރުން. އެއީ ދިވެހިންނަށް ވިޔަސްގަރާރުަގއި 

 ން ގާނޫނު ން،ނެ ގޮތް ޭރިވގެން ަގވާއިދުގަނެވޭ .ބަޔަކު މަސް ަގތުން ގިނަ ،ބޯޓުތަކުން ިވޔަސް  ،ވިޔަސް 

އިހަށްދުވަހަކު ނޫން މިދިޔަ ސަރުކާރުތަުކގައި މިކަން އޮީތ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކި ދެތިން  ؛ން. އިހަށްދުވަހަކު އުދިހެދިގެން

އްދަކަށް ދެތިން ސަރަހަ ،. ރާއްޖޭގެ ސަރައްހައްދުތައް ދެތިން ދިމާލަކަށްން މަނާކުރެވިފިވާ ގޮތަކަށް މުޅިމީހަކަށް ފައިދާ

ެއއްކޮްށ  ޔާވެްސ ގަންނަނީައކީ ނޫން. ހިތާމަ ތަންތާކުން ންސް ދީފައި އޮންނަނީ. އެ ދެތިން ބަޔަކަްށ ލަިއސަ އި،ބަހާލަ

ކްޓްރީއެއް އަޅާަފއި އޮންނަ ވާހަކަ އިޭވ. މިހާރު ބޮޑު މަސް ފެ ފާހަގަކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާަގއި ވެސް ވަރަށް

 ެއއް އަޅާފައި އޮންނަތާ. އެހެންނަމަވެސް، އެތާކަށް ހަމަ ގަންނަ އެންމެ ކިލޯ އްނެތަ ސާދަވަރަކަށް އަހަރު ެވއްޖެ އެ

ިދ އަ ،މިހާރު ހުރި ފެކްޓްރީތަކަށް ވެސް ހަމަ ގޮވާލަން ،ފެކްޓްރީތަކަށް ނެތް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ވެސް އަދިެއއް

ދެްއވާށޭ. އިތް ކުެރވޭނޭ ގޮތްތައް ހަދައެްއގޮތަށް އެ މަސައްކަ ބޭފުޅުންގެ އެގްރީމެންޓާ އެ ،ސަރުކާރަށް ހަމަ ދަންނަވަން

ސަރުކާުރން އެކަން ަމގުފަހިކޮށްދެްއާވށޭ. ދެން މި ގަރާރަށް  ،ނަމަ އަދި އެބޭފުޅުން ދަިތވާކަެމްއ ޮއވެއްޖެ

ކަމެއް މިއީ. ެއއީ ރާއްޖޭގެ ެއކި ސަރަހައްދުން  ރަނގަޅު ގަކުރެވޭ ވަރަށްޚާއްޞަކޮށްލާއިރު އަުޅގަނޑަްށ އަދި ފާހަ

ކުރާ ޚަރަދު ކިރުވުމަށް މަސް ބޭނުމަށް މަސްމިހާރު މަސްވެރިން  ،ނަމަ މަސް ގަންނަން ފަށައިފި ،އިމަސްބާނަން ފަށަ

ްތގަނޑަކަްށ ހަމަ ހުރިހާ ގާ ގެ މާލޭއިން އުތުރު ،ނަމަ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުަޑވެގެްނދާނެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ 

ާރއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަްށ ސަތޭކަ ދުއިަސއްތަ މޭލު ދަނީ ހަމަ ާގތްގަނޑަކަށް އެއް ދިމާލަކަށް. އެއީ  އޮިޑއެއްހެން އެ

ދުވަސް. އަެނއްާކ  3ދުވަސް. މަސްކިރާ ިކުޔގައި ޮއންނަން  7މަސް ބާނައިގެން މާލޭގެ ފެކްޓްރީއަށް އަންނަން  .ބޭރަށް

ނުޑ ހަމަ ދާ ަވގުތު ވަރަށް ބޮަޑށް ސަލާމަތްކުރެިވގެންދާނެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ. ެއ އަނދާ ތެލާއި ދުވަސް  7ދާން 

ކަހަލަ ެއަކށީގެންާވ އުސޫެލއްެގ މަތީން  ބެލޭނެ ނަށްއަުޅގަނޑުމެން ،ވަރަށް ތާއީުދކުރަން ،ވަރަށް ބޮޑަްށ ފާހަގަކުރަން

 ެވސް އަދި އެހެން ސީދާ ބޭރުން ބޯޓުފަހަރަށް އައިސް އަށްދިމާ މަދި އެ ،ބާނާ ދިމަދިމާ ފާހަގަކޮށްރާއްޖޭގެ އެންމެ މަސް

ަމސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ިކރޭނެ ގޮތެްއ ހަދާލުމުން ހަމަ  ،ގެްނ ނަމަވެސްއަަޅއި ފޯމް ގޮތަކުން އެތާނަގއި ޕްލެޓު

އިތުުރވުމަކީ މަުހގެ  ޔަޤީނުންވެސް މަހުެގ ައގު ަމއްޗަށް އަަރއިގެންދާނެ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މަްސގަންނަ ަފރާތްތައް

ގަންަނ މަސްބޭރުގައި ޖެހެނީ ކޮންމެހެން  ވިްއކަން މި ންކަމެއް. މިހާރު ރާއްޖޭގައި މަްސވެރި އަރަިއގެންދާނެ

މައްސަލައަކީ ހަމަ ދެތިން ބަޔަކު މީތި ކިޔާ ގޮަތކަށް ނޫން. ގަންނަ މީހުން އޭގައި އަގު މަސް ންތަކުފަރާތް

ކުރަމުންދާތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ލްން އަގުަތކެއް ކޮންްޓރޯކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން އެ މީހުން ގުިޅގެ

ތަނަށް  ވީހާައވަހަށް މި ިއ،ބެހޭ ގާނޫނު ައވަްސކުރަްއވަ ތާއީދުކޮށް ސަރުކާރަްށ ދަންނަވަން. މަސްވެިރކަމާ

ތްތައް އަދި ރާއްޭޖގެ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކަށް މަސް ގަނެޭވނެ ގޮބޮޑަށް . އަދި ޭއގައި ވަރަށް ހަރޭެދްއވަފޮނުއްވައި

އަދި މިހާރު . އޭހުއްދަަތކެއް ލިބެންޖެހެމަސް ގަނެވޭނެ ކަހަލަ ބޭނުން ދިމާލަކުން ަބޔަކަށް  ނުންބޭފަރާތްތަކަށް ވެސް 

 ބޭނުން މިހާރުން މިހާރަށް ހަމަ  ،ކޮށްލުތިހުއްދަ ބާއްދަކުން މަސް ނުގަނެވޭނެ ހައޮތް ވަކި ބަޔަކަށް މެނުވީ ަވކި ސަރަ
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ޓަަކއި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް . މަށްކަ ޖެހޭނެހަމަޖައްސައިދޭން އިންިތޒާމުގަނެވޭނެ ބޭނުން ބަޔަކަށް މަސްހިސާބަކުން 

 .والسالم عليكمބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންދާ ކޮމިޓީތައް އަޅުގަނުޑ އަދި މިއަދު ހިނަގމު ،ކުރިއަށްދާ ކޮމިޓީތައްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ގަޑީަގއި 

ަގިއ 9:30ބެހޭ ކޮމިީޓގެ ަބއްދަލުވުން މިހާރު ނިމިއްޖެ.  ަގއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްަތކާ 9:30ލާނަން. ހެނދުނު އިދަންނަވަ

ބައްދަުލވުްނ ރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ލާމަ ،ޖަހާއިރު 11ހިނގި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ. 

ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއަޔތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުކުރުން ެވސް  ،ޖެހިއިރު ފެށި 11ނީ. ކުރިއަށްދަ

ކަމަށް  ޖަހާއިރު ފެށި ވަރަށް ގިނަ ޮކމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުން މި ގަީޑގަިއ ވެްސ ދާ 11 މިހާރު ؛ކުރިއަށް

، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،ޖެހިިއރު ފެށި 11ރިކަިއގެ ކޮމިޓީ އާއި ތަޤައުމީ ތަރައްޤީލަފާކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ޮކމިޓީ އަދިވެސް ކުރިއަށްދަނީ.  މަންއުހި ،ޖަހާއިރު 12ގައި ކުިރއަްށދިޔަ.  5ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ްޑ ންސްޓޭޓް އޯޖަހާއިރު  2ަޤއުމީ ަސލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަުކެގ ކޮމިޓީ ކުިރއަށްދަނީ.  ،ގައި  12:30

ޖަހާއިރު އެންވަަޔރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް  2ައށްދާނެ. ަގއި ކުރި  1އެންޓަރޕްރައިަޒސްގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި  4ޖަހާއިރު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2ގައި ކުިރއަށްދާނެ.  2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި  ޗޭންޖު

ކޮމިީޓ، ކޮމިީޓ  ޖަހާިއރު މާލިއްޔަތު 4އަދި ގަިއ ކުރިއަށްދާނެ.  1 ކޮޓަރި ޖަހާއިރު ޖުީޑޝަރީ، ކޮމިޓީ 4ކުރިއަށްދާނެ. 

ުކޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މިގައި ކުރިއަށްދާނެ. އަުޅގަނޑު މިހާރު  4ކޮޓަރި 

 މިރަށް.ޢާއަޙްމަދު 

 

  ުވން:ވާހަކަދެއްކެ  މިރުޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދައިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ދުވާފަރު ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު މި މަޖިލީހަށް މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ބޮޑު  އޮތް ވަރަށްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސްވެިރކަން ޙަޤީަޤތުގައިހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަކީ 

ބޫލުކުރަން. އަދި ގަހުށަހަޅާފައި އޮތް ގަރާރެއް ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ވެސް ަލއި އިލަވައެކު ކަންބޮޑުވުެމއްގެ މަްއޗަށް 

، މުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށާއި ތު ގަށް މަސްފަހަރަޓަކައި ބޭރުގެ ބޯޓުމިކަން އިުތރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްހަމައެއާެއއްކޮށް 

ލާފައި އޮތް ގަރާެރއް ކަމަށް އިށް ެއކުލަވަ ްއޗަކުރުމުގެ މައިގަނޑު ައސާސްތަކުގެ މަލުތިދޫކޮށްފައިވާ ލަިއސަންސްތައް ބާ

ބޭރުެގ ވެސް  މި ބާވަުތގެ ކަންަކން އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްލާއިުރގައި ހަމަަގއިމު .ދަްނނަވާލަންވާތީވެ އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ރުދަނާ ެއކަން ބެލެހެއްޓޭނެ ހަ ކަމަށް ވަންޏާ ހަރަކާތްެތރި ވަނީއްދުތަކުަގއި ހަމަސްބޯޓުތައް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަ

ބޫލުކުރަން. ގައޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް  ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަެކއް ހަމަގައިމުމޮނިޓަރމެކޭނިޒަމެއް ނުވަތަ 
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ގޮތުން ވެސް  ގުޅޭ ާވ ބައިތަކާރާރުގައި ހިމަނާފައިގަމި  ގޮުތން ގުޅޭ ކުރުމާލުތިލައިަސންސް ބާ ،ދެން ހަމައެއާއެްއކޮށް

އެހެންނަމަވެްސ، ޭވ. ތަކެްއ ކޮށްފަިއ އެބަޮބެޑތި އިންވެްސޓުޢަތުގަިއ ވަރަށް ނާސިމި  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ކަމުގެ ަޝުކވާ ނުކުރެވޭ ގޮތެްއަގއި  މަސް ގަތުމުގެ މަަސއްަކތް އެންމެ އެދެވޭޙަޤީޤަތުގައި މި ފަރާތްތަކުްނ 

ހުންނާނެހެނެއް. ބޭފުޅަކު ނީވޭ ށް މެންބަރެއްގެ ކަންފަތަމި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެްއެވސް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ 

ހިސާބަށް ބެލިކަމުަގއި  ތުރާކުނުން ފެށިގެން ައއްޫޑއާިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ  އްދެއް؛ސަރަހަ ހުރިހާހަމަ އިވެމުންދޭ. 

ެވސް ނޯންނާނެ.  ނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްުކރާ ބަޔަކު ނެތް ތަނެއް ހަމަގައިމުސިވީނަމަވެްސ، މަސްވެރިކަުމެގ 

 ގައިމު ހަމަގައި މި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ ނމިތާ ތަމްސީލުުކރަމުންދާ ދާއިރާ 77ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ  އެހެންވީމާ،

އެހެންކަމުން، އަުޅގަނުޑ ިއވެމުންދާނެ ފަރާތްތައް. މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން މި ޝަކުވާ ަގޑިިއރު  24އިދުވާލު ޔާ ރެވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ  ،ގެ މިހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ ނާޢަތުސިމަސްެވރިކަމުގެ  ބޫލުކުރާހިތް އޮތީގަ

މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްުލ ކަމަށް ވާނަމަ މަސައްކަތެއް ކުެރވިއްެޖ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޒިންމާދާރު 

ފެންވަރު  މަހުގެ ހަމަގައިމުވެސް ދިެވހިރާއްޖޭގެއަުޅގަނޑުމެން ނުދެކެން. ގެ ގޮތުަގއި ނުވާނެ ކަމެއް ދިއުމަކީ ލިބިގެން

ނުދައްކާ އެްއވެސް ބޭުރ ޤައުމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ މީރުކަުމގެ ާވހަކަ  ރަނގަޅުކަުމގެ ވާަހކަ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ މަސް

ތަްނ  އުންަބޅުކަޑަ ކިޔަމުން ުދވާ ،އުންބަުޅކަޑަ  ،ނެތް. އަވަށްޓެިރ ސްރީލަންާކއަށް ދިޔަްސ ފަހަތުން އުންބަޅުކަޑަ

މުޅި އޮތީ  ރިަކމުގެ ފެންވަރު މިގައި މަސްވެ ރާއްޖޭމާނއަކީ އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ހަމަ އަޑުއިވޭ. ޭއގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ްއަގއި ލެޤައުމީ ލެވަގޮއްސަ. އެހެްނނަމަވެސް، އި ބޮޑަށް ކުރިއަރަ ދުނިޔޭގައި ެވސް ވަރަށް

އަުޅގަނޑުމެން ނޑުމެން އިޝާރާތްކުރަނީ ޒަމާުންއސުރެ ފެށިގެން ކަމެއް. އެކަން ައޅުގަ ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ނުކުރެވޭކަމީ 

މިފްކޯ ކިާޔ ކުންފުންޏެްއ ދިވެހި ސަރުކާރުން ުނވަތަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ަދއުލަތުގެ ކުންފުންޏެްއގެ ގޮތުަގިއ 

ނަށް އަޑުއިިވގެންދަީނ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަނީ.ތްވެސް މި މަސައްކަ އުފައްދަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަގައިމު

އެ ކުންފުިނ އޭ ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކީްއވެގެންތޯ ނާޢަތު ކުރިއެރުމަށްސިއެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާ ވާހަކަ. މި 

ިއގެން ދިވެހިރާއްެޖއަށް މަންފާ މަސް ވިއްކަ  ؟އެއީ ަފއިދާކުރަނިވި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުހެދެންވީ

ގަންަނ މިފްކޯ މަސްބޫުލކުރާހިތް އޮތީ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެްއގެ ޮގތުގައި ގައަޅުގަނޑު  ކަމަށް ވަންޏާހޯދެނީ 

އެ އެ ކުންފުނި ކަމަށް. ތަނަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުވާންޖެހޭ  ކުންފުންޏެއްގެ ގޮުތަގއި އޮްތ ކަމަށް ވަންޏާ

ެމންނަށް ގެއްލުންާވ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެީއ އަުޅގަނޑު ނޫނިއްޔާ ،އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހުކުންފުނި 

 އެކު ާލފައި ޕްރައިވެޓް ފަރާތަކާ އިލަްނވީ. ުއވައިނީ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް އެ ކުންފުނި އުވަބޫލުކުެރވެގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި އޮތް ކަށް މިކަމުގައި ހުރި ފަރާތްތަކޮށްފައި އިންެވްސޓުއަޅުގަނޑުމެން އިށީނދެ ވާހަަކދައްކަިއގެން ކޮަބއިތޯ 

ވަރަށް ބޮޑެިތ ޓަކައި މަންފާ ހޯދުމަށްނާޢަތުގައި ސިމި ވެސް އެނގޭ ޙަޤީޤަތަކީ  ހަމަގައިމުގޮންޖެހުންތަކަކީ. 

ވެްސ  ެއކަމަކުާވކަން. ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކުަގއި ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ކޮށްަފއިަތކެއް އިންވެސްޓު
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 ތަނެއް ނުވަތަ ހޯދޭ ހޯަދމުންދާމަންފާތަކެއް ތަކުން އެ ަފރާތުން ވެސް ނުފެނޭ ެއ އިންވެްސޓްމެންޓުޑުމެންނަކަށް އަޅުގަނ

މަްސެވރިންގެ އަތުން ބާނާ މަސް  ،ވެސް ަރއްޔިތުން މަންފާތަކެއް ލިިބގެންދާނީ ހަމަގައިމު ވެސް. އަދި  ތަނެއް

މި މި ކަންބޮުޑވުމަކީ ޙަޤީޤަުތގައި އެހެްނވީމާ، . ވެނީބޫލުުކރެގައަުޅގަނޑަށް ކަމަށް އެ ިވއްަކއިގެން  ،ގަނެގެން

ކިރޭނެ ފަދަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްވެރިން ާބނާ މަސްކޮޅު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް ހަމަ ޙަޤީޤީ ކަންބޮޑުވުމެއް. ަރއްޔިތުން 

ވެސް މި ކަނޑަށް އުކާލަމުންދާ މަންޒަރު ބަލަން ކެރޭނެ ހަމަ އެކަކު ނެތިގެން ނުވަތަ ވިއްކޭނެ ަފދަ ނެތިގެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސްވެރި ދުވަސްވަެރްއގައި ރަނގަޅަށް  ،ވެސް ހިތާމައަކީ  ނުވާެނ. އެކަމަކުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރެގެން

ވެްސ  މަސްވެރިންނަށް އެ މަސްކޮޅު ވިއްކޭެނ ގޮތެއް ޙަޤީޤަތުގައި މަށް ވަންޏާދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސް ބާނަން ފަށައިފި ކަ

ހަމަ  ދެން ނުކިރޭ މަސްކޮޅު ،އް ކައިީރގައި އޮންނަ ބޯޓަށް ަވކި އަދަދަކަށް ކިރުމަށްފަހުނެތް. ހަމަ ގިނަ މަސްތަ

ނާޢަތު ސިފުރަތަމަ މި   ެއންމެލާނީއިރޯލާފައި މިޖެހެނީ ކަނޑަްށ އަޅާލަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަ

 އެަބ ހަދަންޖެހޭ. ފައިދާކުރަނިވި ގޮތުަގއި ގެކުންފުންޏެއްއަކީ ހަރުދަނާ މިފްކޯ ކުރަނީ ކަމަށް ވަންޏާތަރައްޤީ

ގޮތުަގއި ެއބަ ހަދަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ސަބްސިޑީޒް ދިނުުމގެ ބަދަލުގައި އެ ކުންފުނިން ގެ ކުންފުންޏެއް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގޮތުަގއި  ގެ ފައިދާ ލިބޭ ކުންފުންޏެއްމަސްޮކޅު ގަެނގެްނ  ،ޅު ވިްއކަިއގެންރައްޔިތުންނަށް މަސްކޮ

ކަން ައޅުގަނޑު ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިކަަމށް ޙަޤީޤަތުގައި ކަންބޮުޑވުންތަކެއް އޮތްއެބަ ހަދަން

އެދުމަކީ މިއަދު ތަ އަުޅގަނުޑެގ ވެސް އެދޭފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ހަމަ އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތަކީ ނުވަ

ޙަޤީޤަތުގައި ގަރާރަކުްނ  ކަށްގޮތުން މިދެކެވޭ ވާަހކަތަ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި މަްސވެރިކަމާ ގުޅޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ިދުއން. ޝުކުރިއްޔާ.ަޓކައި މަސަްއކަތްކުެރވިގެންބަހުސްކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ިމއަށް އެެދވޭ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހީމް.ތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޖޭގެ މަްސެވރިން ބާނާ މަސް ގަތުމަށް ސްކަނޑުަތކުަގއި ދިވެހިާރއްބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރުން ރާއްޖެ އައިސް ިދވެހި މަ

ވަނީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރަށް ައުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަން. މި ގަރާުރ ހުށަހެޅިފައި މި

 ރަތަށް ވެސް ހުރި ބޮޑުނީ ޙަޟާމުޅި އިންސާ .އިއްޒަތްެތރި ރައީސްންނަނީ. އޮ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ަކމަށް މި 142

ވަރަކަށް ރަށުަގއި ދިވެހިން  189ދެކެނީ ދިވެހިރާއްޖެ  ބަޔަކު މި ގިނަ ،ދެކެނީލަދުކަމެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު 

ވުރެ އަށް  99އްދަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިންސައްަތއަށް ބަލާއިރުަގއި %ހަދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނުޑގެ ސަރަ ،ދިރިއުޅޭއިުރގައި 
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ށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަސްވެރިން ބާނާ ކަޅުބިލަމަސް އެންމެ ހަތަރު ފަރާތަ ،ފަިއވާއިުރަގއިވެސް މަތިވެ

ހުރި  އޮތުން. މިއީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ލަދުކަެމއް. މީތި ަކޑަ. މި ހުއްދަ ދެވިފައި ދީފައި ިވއްކުުމގެ ހުއްދަ ގަނެ

އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީގެ  ،މްގެ ކުންފުންޏަކަށްފަރާތްތަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީ

 ޮއންނަ މިފްކޯއަށް. އިްއޒަތްތެރި ސާއްހިފަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް، ސަރުކާުރގެ ޢުއަލްފާޟިލް ޖައުސާ ޖަ ،ކުންފުންޏަކަށް

 ޓުތައް ސޯގެ މިހިރަ ރިއްޖޭދިވެހިރާ، ނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމެއް ހޯދައިދޭރައީސް، މީތި ކަޑަ. 

ވަނަ އަހަުރ  2004ބޭފުޅުްނނަށް.  4ނޫނިއްޔާ މިފަދަ އެހެން ކޮންމެވެސް ، ބޭފުުޅންނަށް 4ވެސް ދޭންވީ މި 

ދާހެން ކޯޓާ ހަދައިގެން ިކުޔގައި ޖެިހގެްނ މިހާރު ޙައްޖަށް އަުޅގަނޑުމެން  ،ފަތުރުެވރިން އަންނަނީ އަށް ައއިދިވެހިރާއްޖެ

ިއ ތިބެގެްނ. ތިން އަހަރު ވަންދެން ެވއިޓްލިސްޓުަގއި ތިެބގެްނ ރާއްޖެއަށް ފަތުުރވެރިން އެތައް ުދވަހެްއގަ

ތުުރވެިރކަން ެވގެންދިޔައީމާ މިހާރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަދަދަށް ެލިވފައިވާ ސިނާޢަތަކަށް ފައިދިޔައީ. ހުުޅވައަންނަމުން

އަޅުގަނުޑ ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ، މަހަކީ ބުއިމޭ ފަތުރުވެރިން މި ގެނެވެނީ. މަހަކީ ދިރުމޭ، މަހަކީ ކެއުމޭ،

 މި  އިިރކަމުެގ ސިނާޢަތު ކުރިނާރަމަސްވެ ،ނުދަނީދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކިޔާ ލަވަަތކަށް ވާހެން ނުފުދޭނެ. ދިވެހިން ކުރިއަރައި

ންޖީނު ހަލާކުވީާމ މަސްވެރިންެގ ދޯނިފަހަރުގައި އިރަނީ، މަްސވެރިން ދަ ،ދެއްކެނީނު މި މަސްވެރިންނަށް ލޯނު ތިބެނީ،

ފަިއވާ ިރވެކުރެވެނީ މި ސިާޔސަާތ ހެދި. މިކަން ކުިރ ސަރުކާަރކީ މިއީ ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަ ބޮޑުތަނުން އަނިާޔވެނުލުބަދަ

 8ދެވިަފއި އޮްތއިުރގަިއ  ބޫލުކުރަން. މި ހުއްދަގަރެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ބަލަިއގަންނަން. ައޅުގަނުޑ އެކަން ސަރުކާ

ައގު ފިކްްސޮކށްފައި އޮްތއިރުަގއި މަސްގަންެޖހޭ އެްއވެސް އަދަދެއް ނެތް.  ކަމަށް ސްކިޯލއެއް ގަްނނަ އަގުރުފިޔާއަށް މަ

މިއީ  ،ރުފިޔާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  8ސް ހެޔޮ. ަގންނަ އަގަކީ ވަރިހަމަ ނުގަތަސް. މަސް ދުވަހަކު ނުގަތަ

 އި މިާލއިރުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭގަ އިދެން އަުޅގަނޑުމެން ބަލަރާރަްށ ގައަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަެނޭވނެ ކަމެއް ނޫން. މި 

ހޭ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖެފަރާތާއެކު ކުެރވިފަިއވާ ެއއްބަސްވުން އަޅުގަނޑުމެން ެއބަ 4އެ  ،ފަރާތަށް ދީފައި އޮތް 4

އަށް ައއިްސ އުލެއް މަސް ގަތުމުގައި ާބްއވަން. ބޭރުގެ ބޯުޓފަހަރު ރާއްޖެޙަހުުޅވާލަިއ ވާަދެވރި މާ ،އުވާަލއި

ބޫލުކުރަން. މިީއ ގަވެސް  ހަރަކާތްތެރިވުމުަގއި އެނަލިސިްސ ހެދެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަންނަން ހަރަކާތްތެރިވާމަސް

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށާއި މަސްވެރިންނަށް  އި،ހޭނެ ކަމެއް. މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކާބެލެހެއްޓެންޖެ

އްޖެްއޔާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުނލެވިއިވަ ިމކަން ވާދަވެިރކޮށް ހުޅު ،ގަތުމުގެ މަސް އިކަެމއް. ދިވެިހރާއްޖޭގަ ބެލެހެއްޓޭވަރު 

ރަށުެގ  189 ޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެމަސްވެރިން ދުވަހެއް ދުވަހަަކށް ދާނީ ދަށަށް. އިއް

ގިނަ  އަށްވުރެ 30ގެން އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭތާ މިހާރު ކުންފުންޏެއް ދީ 4މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ގަންނަން އެންމެ 

މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިންނަްށ  .ބޮޑު ލަދު ކަމެއް މިއީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ، މިއީ ލަދުވީ.  އަހަރު

ކަމެއް. އަދި  ިވއްކުމުގެ ާޖގަ ނެތުން. މިއީ ބޮޑުކޮށްދޭންޖެހޭމާލޭގެ މާރުކޭޓުގައި މަސް  ،އަނެއް މައްސަަލއަކީދިމާވާ 

ެއއްޗެިހ ެއ  ނީގައި ދޯުނފުރި، އަނެްއ ދުވަހު މަހަށް  ،ހުސްނުުކރެވި އިިއގެން އަންނަ މަސްކޮޅު ިވއްކަ މަސްވެރިން ބާނަ
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 ،ފަްސވަރަކަށްތިބި. ބަދަލުގައި ގަނެިވއްކާ ަމސްވެރިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާލޭގައި އެބަމުގެ ބަހައްޓަިއގެން ތިބެންޖެހު

މީހުންނަށް  ެވސް އެ ސަލައަކީމައްއޮތް  މިހާރު ދިމާވެފައި .ތިބިހިން ގަނެވިްއކާ މަސްވެރިން އެބަހައެއްަކވަރަކަށް ިދވެ

ގާކަން. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ގޮވާލަން. ނުދީ ހިންއި، ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަ ކަމާ ،ގަނެިވއްކުުމގެ ހުއްދަ

ތަަކށް މަސްގަނެިވއްކޭނެ އިންތިޒާމު ބަންދުނުކޮށް އެކަްނ މާލޭގެ މަސްމާރުޭކޓުގައި ގަެނވިްއކާ ފަރާތް ،ރާއްޖޭގެ

 ނީ މީހުންގެ މަސް ވިކެންދެން ތިބެންޖެހޭ  ްއވުން. އެހެްނނޫންނަމަ މަސްބާނައިގެން އަންނަ ދޯނިފަހަރު އެލާފައި ބޭއިހުޅުވަ

އެތިކޮޅު ހޯލްސޭކޮްށ  ކީ ބާދުވަހު ބޭނުންވާ ވަރަށް ިވއްކާަފއި މީހުން އެ ފަޅުގައި ނުފުރާ. ލޯނު އޮންނާނީ ނުދެއްކި. އެ

މާލޭގެ މަސްވެރިންނަށް މާލޭގެ  ،ކަމަކީ ތިޒާމު ހަމަޖެހެންވާނެ. އަނެއްލާފައި ފުރޭނެ އިންއި ގަނެިވއްކާ މީހުންނަށް ވިއްކަ

މީހުން  ބަނދަރުތަކުގައި އެ ވެސް ބަނދަރު ހެދިފައި ހުރި  ބަނދަރުގައި މަޑުކޮށްލެވެންޖެޭހނެ. އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި

 ،އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތް ބަނދަރުގައި އަޅާލަިއގެން ތިބެވޭނެ ގެ ަމސްވެރިންނަށް މާލޭ މާލޭގެޑިފަހަރު އެޅޭ. އޮ

ގޮުތގަިއ  ޓުގެބޯ ރއަބެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން. އަޅުަގނޑުމެން މިހެން މި ދަންނަވަނީ

 ފަހުން ބޭރުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އީއެ  އި،ގެނެސްފަ ށް އަހަރަހަތަރު ށް،ލަގްޒަރީ ޔޮޓުފަހަރު ރާއްޖެއަްށ ފަސްއަހަރަ

ދެން އޭިތ  އަހަރު ވީމަ 30، 20، 15ޮކށްލާ އެ ތިބެނީ. ކޮށްލާ، ހުއްދަ ާއކޮށްލަކަމަުކ، ބޭރުނުކޮށް ހުއްދަ ާއކޮށްލައެ

ވެސް ނުޖެހޭ  ރާކަށްކު ަކމެއް ލާފައި ދޫކޮށްލީމަ ދެން އެއަކަށް ނުޖެހޭ ޑިއުޓީެއްއ ވެސް ދައްކާކަށް. ެއއްއިއުވަ 

 ޒަތްތެރި ރައީސް. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.އިއް 

 

 ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް  .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެބަ ށްލަެދްއވުން އެދެން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދެ އައިޓަމަކަށް ކޮތައް ޗެކުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓަށް ކާޑުކޮޅު

ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުގެ ދަށުން އަހާ ވޯޓު. އެީއ 8.1ވޯޓުލަން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ިމނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ ބެހޭ  ،ދެން ައޅުގަނޑުމެން ޯވޓަށް އަހާނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު  ޯވޓެއް. ރާރަށްގަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އަދި އެ ރިޕޯޓަށް.  އިޞްލާޙާ ކޮމިޓީން ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ދިވެހިާރއްޖޭެގ  2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ هللا ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއި

ލައިގަތުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގެަނއުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙު

 .ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދު ރާގެކާށިދޫ ދާއި ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރު

 00    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 58    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަ

 58        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 64. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ންނުވާ ކަމަށް . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނ58ުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްސުމެއްއަދަދު؛ 

. 30މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު . ފާސ58ް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 3ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އެހެންކަމުން މި ބިލު ފާހެއްނުވި. ނަ ކަމަށް. ނުފެން. 58ލަ؛ ޖުމު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ މެންބަ، އިހުށަހަޅުއްވަ  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

 މު އަރިހުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން.ޢާއްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީން

 

 ދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:އި
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 ޢާމިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިާރގެ  ުކޑަހުވަދޫ، އިހުށަހަޅުއްވަ  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ރުމެދުހެންވޭ

 ލު ޕްރީއެ 9މަށްޓަަކއި އްވުކުރެއްޔަންޢަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޓެނެޝަނަލް އިން ؛ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ އަށާރަ ،ރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކަކީ ަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހ2019ޫ

ދައުލަތުެގ ެއކިެއކި މުއައްސަސާަތކަށް މެންބަރުން  ،ކަމަށް ވާިއރު އްމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކެ

ގޮތުން ެއ  ގުޅޭ ތަކާކުެރއްވުމަށްޓަަކއި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާ ނަންފުޅުއްޔަންޢަ

އަދި  ،ނުވާ ުއސޫލުތަކުގެ ސަބަބުންމަލުކުރައްވަމުްނ ގެންދެވި އެކަީށގެންޢަރު ގުޅޭ ކޮމިޓީތަކުން އޭ މަޖިލީހުގެ ކަމާ

ފަރާތްތަކުން ެއ  ބިލުޤާޝަރުތުހަމަވާ މުތަކަށް ޤާއެ މަ އިސް އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތަށް ވިސްނަވަނަ މަޖިލިރައަށާ

 ،ގޮތަށް ބަލައި  ދާސް ހިނގަމުންވަނަ މަޖިލިނަވާރަ  ،މަށް ފަސްޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް މުތަކަށް ކުރިމަތިލުޤާމަ

 ކަމެއް  ލުަމކީ މުހިންމުއިކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވަ ގްރިޓީޓެނެޝަނަލް އިން

 ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި މަޖިލީހުން މަޝްވަރާ އަރުވަން. ެލއްވުމަށް ަރއީސުއިކަމުގައި ފެންނާތީ އެ ފުރުަޞތު އަލުން ހުޅުވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ، އިހުށަހަޅުއްވަ  ރު ޢަލީ ޢާޡިމްމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަ

ބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތަކށް މެދު އިްއޒަތްތެރި މެން ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެއްވުމާ

 ދެްއވުން އެދެން.ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރު

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 66    ގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   66     ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި 

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 66. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާ

ންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްޓުދެްއވި މެންބަރުވޯ

މަޖިލީހުގެ .66ލަ؛ . ޖުމ34ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސ66ްވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ސުމެއް.

 ހައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަްނކަމަށް ވޯޓަްށ އަ ސްެވއްޖެ. މިއަުދ ވޯޓަށް އެހުމަށްޖާއަކީ ފާވޯޓުެގ ނަތީ. 87ޖުމުލަ އަދަދު: 

 ނިމުނީ. 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސ މި ފަށަނީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ 

 ގުޅޭ ގަތުމަށް ހުއްދަދިނުމާފަހަރު ރާއްޖެ އައިސް ދިެވހި މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގެ ބޯޓުބޭރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ކުރެްއވުމަށް އެދިަވޑަިއގެްނފައިވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ގަރާރަށް ބަހުސްގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާުރެގ ބަހުސް. 

ުމ އްއާ ،ދަްއކާއިރު ން ވާހަކަތު ރިޔާސަ ؛ތްތެރި މެންބަރުންދެއްވުްނ އެދެން. އިްއޒަ ށް މަުޑކޮށްލަބަހުސަ އިމި މާލަމުގަ

، ވެސް އަދި ޖާަގއެއް ނުދޭ ނިކުމެަވޑަިއގެންެނވުމަކަށް ެވސް. އެހެންވީމާ  ގެ ގަާވއިދުއުސޫލެްއގެ ގޮތުން މަޖިލީހު

ން ަގވާއިދަްށ ކުރެއްވުުމގެ ގޮތުތިރާމުހުށް އިހަައދި މަޖިލީ ގެ ގަާވއިދަށާއިހުއަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަުޅ މަޖިލީ

ކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއިވާ ިއއްޒަތްތެރި ދެއް ށް ވާހަކަަބހުސަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުެރްއވިްއޔާ. ތިރާމުހުދެްއވިްއޔާ. އިޖާގަ

ން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފިއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މެންބަރުން ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލު

ފަރު ދާއިރާެގ އްޔާ ދުވާދެއްވުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަދި ބަހުސް މިއަދު ނިމިއްޖެ މަޑުކޮށްލަށްބަހުސަ

 ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫބަސް އިއްވުމަށް ެވސް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ގަރާރަށް ފަހު

 ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިރާޖު މޫސާ ބަރުމެން ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ފަހަރު ރާއްޖެ އައިސް ދިވެހި މަސްެވރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭރުގެ ބޯޓު

ުދވާފަުރ  ،ބެހޭ ގަރާރެއް ދުވާފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހެޅުއްވީތީ ދިނުމާހުއްދަ

ގޮތުން މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ުގޅޭ މާމަސްވެރިކަރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެްއ އަދާކުރަން. ދާއި

ދާއިރާގެ މާމެންދޫއަީކ ވެސް ާރއްޖޭގެ ނިސްބަތުން  ދައްާކއިުރގަިއ އަުޅގަނޑު ނިސްބަްތވާ ޮފނަދޫގަރާރަށް ވާަހކަ

ރަށެއް. ައދި މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ުނހަނު ގިނަ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ  މަސްވެރިކަން ހަމަ ވަރަށް ަގދައަށް ކުރަމުންދާ

 ާޚއްޞަކޮށް މާެމންދޫގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑާ ން،އިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދާއިރާ އިެތރޭގަގެ ނޑުމެން ކެމްޕެއިނުއަޅުގަ

ގައި ަނވާރައި އެޖެންޑާ  ،އިން ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައި ކެމްޕެއިުނގަ  އިރުގަ ކޮށްފަިއވޭ. އަުޅގަނޑުެމން އޭސާއްހި

ގަނޑުމެންެގ ވަރަްށ ިގނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާނެ ދިނުމުގެ ގޮތުްނ އަޅު އްލު ހޯދައިޙަމަސްވެރިންގެ ކަންތައްަތކަށް 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ  . އަދިތެރެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަެތއް މި މަސައްކަތަކީދަންނަވާފަިއާވނެ. އޭގެ އިުރގަވާހަކަ އޭ

ދާނެކަން ވެސް ހަމަ ނުތައް ހެދިގެންގުޅޭ ގާނޫ ން ރައްކާތެިރކުރުމަށްޓަކައި، އެކަމާމަސްވެރިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  މި

ގޮތަްށ  ދިޔަރު ކުރަމުންަގއި މަްސވެރިަކން އ2008ޭމި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކުަރން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ޖެހިާލނަން 

ާޚއްޞަކޮށް ަރއީސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދުގެ ވެިރކަން ފެށުމުެގ  ،.ޕީގެ ސަރުކާރުއެމް.ޑީ  ،މަހުގެ ައގަށް ބަލާިއރު ،ބަލާއިރު

 ،އެހެންނަމަވެސް  .ހުރިކަން ާފހަގަކުރެވޭ  އި ދޭތެޭރގަ އާރުިފޔާ  މަސްވެިރކަމުގެ އަުގ ހަތަރު ރުފިޔާއާިއ އަށްކުރިން

 ،ހަމައަށް އާރުފިޔާ ތިރީސް ވާނީ ސަރުކާުރގައި މަސްވެރިކަމުގެ ައގުއެމް.ޑީ.ޕީގެ  އި،އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގަ 

މާކެްޓ ގަތުމުގެ ުއލަކަށް މަސްޙަވާަދވެރި މާ ،ަމސްވެރިކަން ،ރުފިޔާ ިލބޭ ވަރަށް ައގު މަތިކޮށްތިރީސް ކިލޯއަކުން 

، ކަމަކީ ރާ ެއއްމި ގަރާރުން ެވސް ފާހަގަކު ،ެދވިފަ. ައޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް މި ކުރަން އުޅޭ ަމސައްކަތަކީ އިހުޅުވަ

ގޮތެއް ަހދައިދިނުން. މަސްވެރިންނަށް  އަގު ލިބޭނެލުން. މަސްވެރިންަނށް ހަމައިތުމަށް ވާދަވެރި މާެކެޓއް ހުޅުވަ މަސްގަ

ައއިްސ  ،ކަެމއް ަދްއކާއިރު މަސްވެރިންނަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ދަތިކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަކުރެވޭގޮތަށް ވާހަކަ އަގު ލިބޭހަމަ

އަދި  އިކަމަްށ ކެމްޕެއިނު ތެރޭގަ  ދަތިކޮށް މަސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމެއްކީ ވަރަށް ބޮޑަށްހޯދުމުގެ ކަންތަކަ

 އި ދިމާވެ ދެެކވޭ ާވހަކަތަކުން ފާހަގަކުެރވޭ. ައޅުަގނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިާރގަ  ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުމެން މަސްވެރިންނާ

ވަރަށް ދަތިކަން އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުެގ  އިލިބުމުގަ. ައއިސް ވެސް ހުީރ އެންމެ އައިސްޕްލާންޓެއް އިއަތޮޅުގަ  ،ވެސް

މަސްވެރިންނަށް ައއިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެްއ  އިއުއްމީދަކީ މި ސަރުކާރުން އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާ މާމެންދޫގަ

 އިމަސްވެރި ރަށްރަުށގަ  ،ަކމެއް އިތުރުން އަުޅގަނޑަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ފާހަގަެވގެންދާއަދި ޭއގެ ނުން.ހަމަޖައްސައިދި

ކަމަކަށް  މުކޮށް ފައިސާ ވަރަްށ ގިނައިން ހިމެނޭއްމަސްވެރިކަމަކީ އާނުދާ މައްސަލަ. ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެން

ކަމަްށ  ނެގޭނެ އިންތިޒާމެްއ ނެތުމަކީ މަސްވެރިންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ދަތިކަމެއް  ،ލާރި ޖަމާކޮށްެއ ރަށަކުން  އި ވާއިުރގަ

ފަހަރަށް މަްސގަތުމަށް ބޭރުގެ ބޯޓު އިލަ ގޮތެއްގަމުވާ ގަރާުރގައި ޖުޅިފައިފާހަގަކުރެިވގެންދޭ. މި ހުށަހެ
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ކަމަށް ހަމަ އެހެން  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކުރެިވގެންރމިކަަމީކ ވަރަށް ބޮޑަށް ބެިލގެން ޮމނިޓަ އިފުރުޞަތުދެވޭއިުރގަ

ޑްރަުގގެ ވަާބއަީކ ވޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން ބޭނުން

ވަރަށް ޮބަޑށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ މައްސަަލއެއް. ާޚއްޞަކޮށް ކަނުޑެގ މަގުން ޑްރަގު އެތެރެކުރާ  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

 ،މި ވީ މުއްދަުތގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވިފަިއވާތީ ަތުކގައި އެތެރެކުާރ މައްސަލައިރާންގެ ބޯޓު ،މައްސަލަ

ކަންތައްތަްއ ދާއިުރގަިއ  ހުށަހެޅިގެން މި އަދި ާޚއްޞަކޮްށ މި ގަރާރުެގ ދަށުން އި ންދާިއރުގަކުރެިވގެގާނޫނަކަށް އަމަލު

ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުަރން. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ކަމަށް  އެކަންތައްަތކަށް ރިޢާޔަތްކުާރނެ

ޚާއްޞަކޮށް ުޓއަރިޒަމް  ،އް ކުރިމަތިެވގެންަދނީދަތިކަމެއަގު ލިބުމަްށ މަްސވެރިންނަށް ހަމަ ،ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ

ަވކި ބަަޔކު ބޭނުންާވ  އި.އޮތީ ވަކި ބައެްއގެ ކޮންޓްރޯްލގެ ދަށުގަ  ހެން މަސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާ ވެްސ މިދާއިރާ

 ރައްޔިތުންނަށް މީގެ  ކުރެިވގެންދާ މަންޒަރު.އެ މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މި މުއްސަނދިކަން ބައްޓަން އި،އަެގއްގަ 

ކުރަމުންދާތީވެ. މިކަންތައްތަކަށް ނިމުމެްއ ކޮންޓްރޯލް ތްޢަމަންފާއާއި ލާބަ ނުލިބޭ ސަބަބު މުޅި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ

ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް މަސްވެރިންނަްށ  ންމެހައިއެ .މަސްވެރިކަމުެގ ދާއިރާ ހުޅުވާލެވެން އެބަޖެހޭ ހަމަ ،ގެނެސް

 ށްމަދު ިވޔަފާރިވެރިންނަ ،މަސްވެރިންނަށް ލިބެްނ އެބަޖެހޭ. ިވޔަފާރިވެރިންނަށް  ސްވެިރކަމުެގ ނަފާމަ ،ބިއަގު ލިހަމަ

 އިދުވާލު މަަސއްކަްތކޮށްގެން މި މަސައްކަުތގަ އިޔާ ރެ އިމަންފާ ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި ދާ އޮހޮރުަވއިގެން  މަސް ކަނޑުަތކުގަ 

އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  އިދިވެހިރާްއޖޭގަ . އެބަޖެހޭދާންބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެންއުޅޭ  ފަރާތްތަކަށް ިމކަމުގެ މަންފާ ލި

ވެްސ  ކަމެއް ކުރާއިރު ހުރިހާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރާހެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ލޭނާރުކަމުގައި ފާހަގަކޮށް 

އަުޅގަނުޑެގ  ،ން ބޭނުންީވ. އެހެންވީމާކަންތައް މިގޮތަށް ފާހަގަކުރަ ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ފައިދާ ނުލިބޭތީވެ ހަމަ މި

ދިއުން. ލިބިގެންއްލު ޙަކަންތައްަތކަށް  މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރުަގއި މި އިއެީކގަ ވެސް ުއއްމީދަކީ މި ގަރާރާ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ިއްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ ރުނައިފަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ވާ ގަރާރަކީ ުދވާފަރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ހުށަހެޅިފައި މި

ތްތަުކގެ ތެެރއިން އެންމެ މުހިންމު ެއއް ޢަގެ ސިނާއިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ ގަރާެރއް. އަުޅގަނޑުމެން

ކުރުމުގެ ނިޔަުތަގއި ްތ ރަނގަޅުޢަތުެގ ގަރާރެއް. އެ ސިނާޢަނާވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި އެ ސި ތާޢަސިނާ

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާެރއް ަކމުގައި އެ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުަރއްވަނީ. އަދި އެ ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު ވެސް އަޅުގަނޑު 
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ވަރަށް  އިދޭތެރޭގަ  ގަރާރާ ައޅުގަނޑުގެ ިޚޔާލު މި  ،ގަބޫލުކުރަްއވަނީ. އެހެންނަމަެވސް ތުަގއި އެގޮތަށްގޮ ގަބޫލުކުރާ

ފަސް ގަރާެރއް ހަމަ ެއ  ،ގުޅުންހުރި ބިލެއް މި ިއއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް ގެނައުމުގެ ކުިރން ބޮޑަށް ތަފާތު. މަސްވެރިންނާ

ބަހުރި އެ ގަރާުރަގއި އެ ،ކުރެވުނު ގަާރރުދަނީ. މީގެ ކުރިން ބަހުސް ކުރެިވގެން މިސްގުޅިގެން ހުށަހެޅިގެން ަބހު ބިލާ

މި ގަރާރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވަަރށް ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަެކއް  ،އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ކަންތަްއތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް

އުޅަނުދ  23ރަށް. ކީ އަޅުގަނުޑގެ އުފަންނައިފަރަ .ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މި ދަންނަވަނީ އާބާދީގެ ވަރަްށ ބޮޑު ނިސްބަތެްއގެ ވާހަކަ.  .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމަސްވެރިކަމުަގއި އެބަ ހަރަކާްތތެރިވޭ

 މި އިލާގެ ކަންތަްއތައް ފަރުޖައްސާ ވާހަކަޢާން މަސްވެިރކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ،ހަމަ މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެގެން

ގަތުމަށް ހި މަސްެވރިންގެ އަތުން މަސްދިވެފަހަރު ރާއްޖެ އައިސް ބޯޓުދައްކަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ބޭރުގެ 

އަުޅގަނުޑ ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލިހެން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ގަރާެރކޭ.  ،ވާ ގަރާރަކީގޮތުން ހުށަހެޅިފައި ގުޅޭ ދިނުމާހުއްދަ

ވަްސކަްނ ަވޑަިއގަންނަވާ ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުން ވެސް މި ަގރާރުގައި ހުރި ނުތަނައަދި މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވެ

 .ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަިއވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނުވަތަ ނުރައްކާތެރިކަުމގެ ވާހަކަ ދައްކާ ައޑު

ކަމެއް ނޭނގެ  ންސް ނެތިަލއިސަ  ،ކަމެއް ފަހަރު ލައިަސންސް ދީގެންއަޅުގަނޑުމެންގެ ބަނދަރުތަުކަގއި ބޭރުގެ ބޯޓު

ދިވެހި  އީ ެއއީ ނުރައްކާތެރި ދުވަސްތަެކއް. މި ގަރާރަކީ މިހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކަކީ އައިސް ބަނދަރުކޮށްގެން

 ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ އަގު ހޯުދމަށްޓަކައި، ގެނެވޭ ބިަލކަށް ާބރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ގަރާރެއްމަސްވެރިންނަށް ހަމަ

ެގންދާ ގަރާރެކޭ. އެހެން މި ކުރުމަށް ހުށަހެޅިއެކު ަދންނަވާނީ މީ ދިވެހި މަސްވެިރކަން ހަލާކުޔާމައަޅުގަނޑުމެން ހިތާ

ދީގެން ކުރާނެ ފައިދާެއއް ދިެވހި މަސްވެރިންނަކަށް ނެތް. މިގޮތަށް ހުއްދަ ންތިޞާދީ ގޮތުްނ މި ގަރާރުއިޤް ،ދެންނެވީ

ންތައް ހާސިލުކޮށްގެން ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ހާސިލުވާނެ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާކަ  ގޮތުން މި ގަރާރުންޢީއިޖުތިމާ

 އެތައް މައްސަލަތަެކއްެގ ޢީއިޖުިތމާ އި ގޮތުން ކުިރއެރުން ނުލިބޭ ތާނގަޢީއިޖުތިމާ ، ކުރިއެުރމެއްޢީޖުތިމާއެްއވެސް އި

ބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިންމުމުގެ ސަ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެތައް އިތުުރ މައްސަލަތަކެއް މި ގަރާރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މި

ައޅުގަނުޑމެންނަށް ގޮތްނޭނގޭ މުދަލާއި  ،ްސ ނޫން. ިމހެން މި ދެންނެވީކަމެއް ވެ ކުަރންޖެހޭއަންނާނެކަމީ ެއއީ ަޝއްކު

ލެވޭ ދޮެރއްގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އިރާއްޖެ އެތެރެވުަމށް ހުޅުވަ ،ނޭނގޭ މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށްގޮތް

ެލވޭ ދޮރުތަކުގެ ބޭނުން އިމި ހުޅުވަ ދަންނަވާހެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަެދގެން ދިވެހިރާއްެޖއިން މަސް ގަންނަށް އަދި މި

ޮބޑެިތ  ހަރަކާތްތެރިވާ އްދުން ބޭރުގައި ހަތިޞާދީ ސަރަޤްއެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރާނީ ައބަދުވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ އި 

ކަނޑުަތކުަގިއ ދިވެހި މަސް .އަަޅއަޅާ މި ތިބެނީ. އަބަދުެވސް ލޯފަހަރު ެއބަ ހަރަކާތްތެރިވޭބޯޓުދާއަޅާ ބޮޑެިތ 

ލެވޭ ދޮުރެގ އިގޮތުަގއި މި ހުޅުވަ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ،ެލވޭނެ ަވގުތެއް ބަލަބަލާ މި ތިބެނީ. އެހެންކަމުންއިޅަދާއަ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  އިތުގަ ގަތުމުެގ ނިޔަފަހަރު. މަސްއަޅާ ބޯޓުބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ުކރާނީ މި ދަންނަވާ ބޮޑެތި ދާ

ނދަރުތަކުަގ ބަނދަރުކުރަން ވަންނަ ކޮްނމެ ފަހަރަކު ވަންނައިުރަގިއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަށްތަުކގެ ބަ ،އްދަށް ވަދެހަސަރަ
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ން ވާނެ ފައިދާއެްއ އިލާނެ ދާ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިންަނށް މިއިއަޅަ އިއިުރގަލާނެ ދާ. ނިކުންނައިއަޅަ

ރުން ހާސިލުކުރަން މި ގަރާރަކީ މި ގަރާ ،ބަޖެހޭ ވިްސނާލަން. އެހެންވެގެން ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީއަޅުގަނޑުމެން އެ

ން ލިބޭނެ ގެއްލުން އިައޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖެއަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންަނށް މި ވުރެބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް 

ކަމަށް  އަގު ހޯދައިދޭން ބޭނުންމަސްވެރިންނަށް ހަމަ .ތެރި ރައީސްބޮޑު ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތް

އަޅުގަނޑު ހަމަ މީގެ  ؛ރުކާރަކަށް ކުެރވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ހުރި ވާހަކަ މީގެ ކުރިން ވެސްނަމަ، ސަ ވަނީ

އުމުތަކުްނ ޤަ މްޕެޓެޓިވް އެހެން ކުރަމުން އަުޅގަނޑު ެދންނެވިން. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކޮ ކުރިން ހުށަހެޅުނު ގަރާުރގައި ބަހުސް

ައގު ހޯދުމަށްޓަކަިއ ަރނގަޅު ިސޔާސަތުތަެކއް ކަނަޑއަޅާފަ. ހަމަ ،އްތަެކއްމަސްވެރިންނަށްޓަކައި އެބަހުޭރ ރަނގަޅު ކަންތަ 

 ޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެން ވެސް އެބަލާފައިހުންނަނީ އެހެން ޤައުމުތަކުން ނައްތަ ބެރިޔަރސްތަކެއް މިއެތައް ހުރި  ހުރަހަށް

މި ސަރުކާރުްނ  ނުވަތަ ުކރަނީސަްއކަތްއެ މިސާލުތަކުން މިސާލު ަނަގއިގެން ޙަޤީޤަުތގަިއ ެވސް ައޅުގަނޑުމެން މި މަ

ޖެޭހ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ،އަގު ހޯދައިދޭން ކަމަށް ވަނީ ނަމަކުރަނީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ހަމަމަސައްކަތް

. ޭއެގތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން ދިވެހިރާއްެޖއަށް މިދަންނަވާހެން، މިދަންނަވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ެއައރޕޯޓަށް އެބަ ހޭދަކުރަންޖެހޭ.  ައޅުަގނޑުމެން 2.5%ޓުގެ ވެލިުއގެ ކުރެވޭ މުޅި އެކްްސޕޯއެކްސްޕޯޓް 

ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެބަ ހޭދަކުރަންޖެހޭ.  ޏަށްކުރާ ކުންފުންމިދަންނަވަނީ މަސް އެކްސްޕޯޓް

ކުރާ ކަމަށް ޕަށް އެކްސްޕޯޓްމިސާލަކަށް ޔޫރަ  .ކުރާ ކައިރި ސްރީލަންކާމަަސއްކަތް އިވާދަވެިރކަމެްއގަ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންަނށްވުރެ އެތައް ގުަނއެއް ހެޮޔކޮށް ފްރައިޓް ޗާޖަސް ގެންުގޅޭ ،ވަނީ ނަމަ

ހުރޭ. މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށް ނުވަތަ މަސް އްތައް ދިމާވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަމިފެންނަނީ. މިގޮތަށް ކަންތަ

ގައި ހަރަކާތްތެިރވާ ކުރާއިުރގައި ފްރައިޓް ޯފވާޑިްނގ އެޖެންސީ ނުވަތަ ކުންފުީނގެ ގޮތު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް 

 ޤައުމުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ކުންފުނިތައް. ފެންނަނީ މުޅިން ވެސް މިދަންނަވާ ކުންފުނިތައް އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި

މިދަންނަވާ މުދާ  ،ކުރާ ކުންފުނިތަކަކީ ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަސް ބޭރުޖެހޭ މި ކުންފުނިތައްއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ޖެހޭ. ވާން އެބަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ކުންފުނިތަކަކަށް ެއއީ  ކުރާ ކުންފުނިތަކަކީފޯވަޑް

ޗާޖަސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ރައިޓްފްމިދަންނަވާ  ،އަުޅަގނޑު އަދިެވސް ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދީގެން މަސްގަންނަން.  އަގުަގންނަ ކުންފުނިތަކުން އެބަ ޖެހިލުންވޭ މަސްވެރިންނަށް ހަމަ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މަސް

ކަމުގަިއ ވާހަކަަދއްަކއިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރާ ގޮތުަގއި އެއަރލައިންތަކާލުއަުޅގަނޑު ގަބޫ ،ނަމަވަނީކަމަށްއެހެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ޞަދެއް އޮތް ކަމަށް ވަނީ ނަމަނެ. ސަރުކާރުން މިކަމުގައި ރަނގަޅު މަޤްރަނގަޅު ޙައްލެއް ގެނެވިދާ

ިއގެން ރަނަގޅު ޙައްލެއް ގެެނވިދާނެ. މި ވާހަކަދަްއކަ އުފުލާ އެއަރލައިްނތަކާމަސް ވަިއގެ ބަނދަރުގައި މި ޖަްއސާ

  ެޅއް.ުކޑަކުޑަ ވަގުުތކޮ އޮތްތޯ؟ސް އިތުރު ަވގުތެއް އަުޅގަނުޑމެންގެ ޕާޓީއަށް އެބަ ގަރާރަށް ވާހަކަަދއްކަން ެއްއވެ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓު ބާކީ. 12އޮތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދިެވސް އެބަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޝިޔާމް  ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ވަރަށް  ،އެހެންނަމަވެސްމިނެޓަށް ވާހަކަދައްކާކަށް ނެތިން.  12ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެކަމު އަުޅގަނޑު ހަމަ 

އަގު މީަގއި ހަމަ މަސްވެރިންނަށް ހަމަ ެވ،ހުރި ބިލަކަށް ވާތީގުޅުން ދަންނަވަން. މަސްވެރިންނާ ބޮޑަށް ޝުކުރު

އަގު ހިތުން މަސްވެރިންނަށް ހަމަދައްކަނީ. ހެޔޮ ތަކުގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މިތައްނުމުގައި ސަރުކާރަކަށް ކުެރިވދާނެ ކަންދި

ގެންނަން ހެޔޮނުވާނެ ގަރާރެްއގެ ވާހަކަ ނުވަތަ ނިންމަން ހެޔޮނުވާެނ  ،ކުރާ ސަރުކާރެއް ނަމަދޭން މަސައްކަތް

 ތަެކއްެގ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނުޑ މިބަދަލުަގއި ކުެރވިދާނެ ކަންަތއްކަނީ. ޭއގެދައް ނިންމުމެއްގެ ވާހަަކ ައޅުގަނުޑމެން މި

މިތަނުން  ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާނެ ކަމެކޭ މިދެންނެވީ ޓަކައިދަނީ ހަމަ ދައްކަމުން. ފްރައިޓް ޗާޖު ކުަޑކުރުމަށް

ރާއްޭޖގައި މަްސ ކުރާ، އެްކްސޕޯޓް އެއަރލައިންތަކުން މަސް ،ވާހަކަދަްއކަިއގެން އުފުލާ އެއަރަލއިންތަކާ މަސް

ުކާރ އެީކގައި މަސް ެއކްސްޕޯޓް ޒިންމާދާރުކަމާކުރާ ކުންފުނިތަކުން މި ކުރާ  ޗާޖު ތަންކޮޅެއް ކުަޑކުރެވިދާނެ. އެކްސްޕޯޓް 

ތެރި ތްއަުގގައި މަސް ގަންނަން. އިއްޒަކުންފުނިތަކަށް މަޖުބޫރުވާނެ އޭރުން ރައްޔިތުން ނުވަތަ މަސްވެރިންގެ އަތުން ހަމަ

ބަލާއިުރގައި ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް. އަޅާ ޤައުމުތަކާ އެހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމްޕެޓިޓިވް އޮތްއަދިެވސް އެބަ .ރައީސް

ެލވިއްޖެ ކަމަށް ަވނީ ނަމަ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުރިއަަރއިގެންދާނެ. މިހެން އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ހުރަްސ ނައްތަ

ެގ ޕްޔޫރަެއއީ ުކރެވޭ މާކެޓަކީ ބައެއް ސިންގަްލ އެއް މާކެޓަކަށް ެއކްސްޕޯޓް ގެ ބޮޑުއަޅުގަނޑުމެންގެ މަހު ،މިދެންނެވީ

. ަގއިިޑއުޓީ 24ކުރެވެނީ % މި ޕްގެ މާކެޓަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސް އެކްސްޕޯޓް. ޔޫރަމާކެޓް

ިދވެހިރާއްޖެއަކީ ަސއްތައިން ސައްަތ . އެކަމަކު ވެސް އަށް އެރީ. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ީކއްެވެގންކަން 24ޓެރިފް %

މިއަދުެގ ލެޭވކަށް. އެކަމަކު އިނައްތަގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް އެ ރިޒަރވޭޝަން އަޅު ؛ވެޤައުމަކަށް ވާތީމުސްލިމު 

ބޭފުޅުން ިވދާޅުވާ ސަރުކާަރކަށް ވާތީެވ،  ވަރަްށ ގާތްކޮށް މަަސއްކަތްކުާރ ަސރުކާރެއް ކަމަށް އެ ޕާސަރުކާރަކީ މިއީ ޔޫރަ

ކުރާ އުސޫލުން މަސް އެކްސްޕޯޓް ވާދަވެރި ެއހެން ޤައުމުތަކުން  ގަނޑުމެންގެ ަކއިރި، ައޅުގަނޑުމެންނާއަޅު

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މަސްވެރިންގެ އަތުްނ  ،ކުރެވޭ ނަމަމަސް އެކްސްޕޯޓް ށްޕައަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ޔޫރަ

ްޕގެ މި ސަރުކާރަްށ ޔޫރަ 24ނަން. މިދަންނަވާ %އަުގގަިއ މަސް ގަން ހަމަގަންނަ ކުންފުނިތަކަށް ަމޖުބޫރުވާނޭމަސް

ލެިވއްޖެ ކަމަށް ވަީނ އިޓެހިެވގެން މި ސަރުކާރަށް ނައްތައްރަ  އާނޫނީ އީ.ޔޫ  ،މި ސަރުކާރަށް ިހެވގެންޓެއްރަ ތަކާޤައުމު

ރަށް ބޮޑު ނަމަ އެއީ ދިވެހި މަސްވެރިްނނަށް ކޮށްދެވޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް. ދިވެހި މަސްވެިރކަމަށް ލިބިގެންދާނެ ވަ

ނޭނގޭ ގޮތް ،ދައްކަނީ ގުިޅެގން މި ގެ ވާަހކަ މި ގަރާރާވެިރކަމު އަޅުގަނޑު ބިރު .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުރިއެރުމެއް.

ނޭނގޭ ބޯޓުފަހަރުން އެތެރެވާ މީހުންގެ ބޯޓުފަހަރުން އެތެރެކުރާ އެއްޗެހީގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނ ދައްކަން. ގޮތް
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ތެރި ކަންަތއްތައް އެީއ ކަން. ެއކަމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އުފެދޭ ނުރައްކާކަތައް އަުޅގަނޑުމެން ދައްހަވާ

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ މި މީގެ ކުރިން  .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިރުވެރިކަަމކަށްވާ ކަންަތއްތައް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

ޓީއެްއގައި ވެސް ޮސއިުކރެވިއްޖެ. އަދި ސަުރކާރުން ޓްރީ !ފުކުރަްއވާތިމާ ؛ހަމަ މިދަންނަވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފެރީއެއްގެ 

 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްހިނަގއްޖެ. ވެސް ހަމަޖެހިގެންކުާރ ޮގތަށް ޓެރި ަޤއުމަކުން ފެރީެއްއ މި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުއްއަވަ 

ކުރާ ސްވެިރކަންނާޢަތުގައި މަސިއުޅޭ ދިރުުއުޅންތައް އާރާސްތުކުރަން އެ މަސްވެރިންނަކީ ވެސް ހަމަ އޭގެތެޭރގައި އެބަ

ކުރާ ިވޔަފާރިވެރިން ވެްސ  ގޮތުން ވެްސ ެއ އިންޑަސްޓްީރަގއި މަސަްއަކތްއުޅޭ ވިޔަފާީރގެމަސްވެރިން. އަިދ އެބަ 

މިހުންނަނީ ވަރަށް ުނރައްކާތެރި ކަންތައްތަްއ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް  .އުޅޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްއެބަ

ޭދ ހިސާބު ނުވަތަ މި ފެރީ އަޅުގަނޑު މިަދންނަވަނީ މި ފެރީ ހުއްދަ ،، މި ފެރީމިދަންނަވާ ޤައުމުެގ ފެރީއަކީ 

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ވާހަކަ  އަދި ކުރަން ފަށާ ހިސާބަކީ އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދިއޮޕަރޭޓް

 ،ދު ފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ަޙއްޤެއްމެދި އައެ ދވެހިރާއްެޖ ކުދި ހުއްޓާލަން.  އި ހިސާބުން ޖެހޭނީ ދައްކަ އެ

ފަންތީގެ  ިހސާބަކުން ނޯންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިެވއްސަކު ކުރާެނ ކުދި އަދި މެދު ހޯދައިދެވޭނެ ޙައްެޤއް އެ

ދައްކަނީ  އިތުަރށް އަނެއްކާ މިއަޅުގަނޑުމެން އޭގެ  .ވިޔަފާރިެއއް އޭަރކުންނެއް ޯނންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

ޖެހޭ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަދޭ އުޅޭ ހިސާބަކާނޑުމެން ދާންޝަން ސިޔާސަެތއްެގ ވާހަކަ. އަޅުގަމައިގްރޭ

ޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ،އުޅެނީ މި ޤައުމަށް އޮތް ސަރުކާރު ކީްއުކރަންތޯ މިވިސްނާލަން. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު 

ލިބޭ. ކުރާ ގޮުތގައި އެބަނަ ވަގުތު އަުޅގަނޑު ގަބޫލުމި މައުޟޫޢުގައި ވަަރށް ގި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވިސްނާލަން. 

ޓަަކއި ަފސް ގަރާެރއް މި އިްއޒަތްތެރި ހަމަ އެންމެ ބިލެއް ފާސްކުރުމަށް ،ހުރި ަފސް ގަރާެރއްގުޅުން މަސްވެރިކަމާ

އަދު މި މި ،ންެވސް ދެންނެވިއަޅުގަނޑު ކުރިން ދަނީ.  މުން މިމަޖިލީހަށް ހުށަހޅައިގެން އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަ

ސަރުކާރުން ނުހިނގާތަން ފޫބައްދަނީ މި މަޖިލީހުންނޭ. އެކަމުގެ ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް، ރިޔާސަތަށް އަދި މި 

ފޫބައްދަނީ މިއަދު މި ތަން  ރައީްސ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް މިއަދު ސަރުކާރު ނުހިންގޭ  މަޖިލީހަށް ޙައްޤުވާނެ.

އެީކަގއި  ަމސްވެރިންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާަރއްޔިތުން ހެިކވާނެ ކަމެއް. ދިވެހި  އީމަޖިލީހުންކަން މި

ހޯދައިދޭން ބޭނުންވާ ސަރުކާރެއް ނަމަ ކަންތައް ުކރަންވީ ގޮތް އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާލީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުރި އަގު ހަމަ

އަށް ދަްއކާ ޕަސެންޓޭޖް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ސީ.އެލް ކުރެވިދާނެ. އެމް.އޭ.ކުޑަ  އެއް ޗާޖަސްަތއް ުކޑަކޮްށފައި،ބަ

ތަނުގައި ސަބްިސީޑ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި .ކުޑަނުކުެރވެންވީ ސަބަބެއް ޯނންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ހި ދިވެ ހެދެނީގަނެގަނެޭވ ައުގގަިއ މި މަސް ވެސްނުްނ މިހާރުދީގެން މަސްވެރިންނަށް ކިިރޔާ ެވސް މިފްކޯ ތަންތަ

ދީގެްނ. ސަބްސިޑީެއއް ދީގެން ހިފަހައްޓާ މާކެޓް ނުވަަތ  ދައުލަތުން، ދިވެހި ސަރުާކރުން ސަބްސިޑީެއއް

ވަދެ، ސީދާ ތަނަށް  މިގޮތަށް ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު މި ،ެތއް ގޮ ހިފެހެއްޓުމެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނގެ ވާނެހިފަހައްޓާ

ދޭތެރޭަގިއ  ގޮތަކާ މިދަންނަވާ ކުންފުނިތަކަށް ވާނެން އިުލމުވަ ހުޅުެލވޭއިހުޅުވަ މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަންނަން
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ގެްނ ދިއުފުތަކެއް ކޮށްގެްނ ޖެހޭ ވިސްނާލަން. އެތަްއ ދުވަެހއްެގ ބޮޑެތި އިންެވސްޓްމަންޓުވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ދައްކަނީ. މިއަދު  ހިސާބަށް އަިއއްަސ ހުރި ކުންފުނިތަކެއްގެ ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި މިއަދާ

އިންޑަސްޓްީރގައި ހަރަކާތްތެިރވާ ކުންފުނިތައް އެްއކޮށް ހަލާކުެވގެންދާނެ، ބަނގުރޫޓުެވގެންދާނެވަުރެގ  ކަމުގެމަސްވެރި

އެހެންވީާމ، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ިމ ގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ބިރުވެރިކަމެްއގެ ވާަހކަ މި ގަރާރުން އަޅު

 އަުޅގަނޑަްށ އިތުރަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ ވެސް ިރޔާސަތަށް ޝުކުރު  ،ރާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުންނުކުގަރާރަށް ތާއީދު

 ޢަލަިއކުމް. ލާނަން. ވައްސަލާމްއިދަންނަވަމުން، ވާހަކަޮކޅު ނިންމަ

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ންޑްއޯ ފަށަނީ ސްޓޭޓް މިރު ހާއިޖަ 2 ؛ޖަހާއިރު ފަށާ ެއްއެވސް ކޮމިޓީެއއް 2ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 2 ކޮމިޓީ. ޢީއިޖުތިމާ ،ކޮމިޓީާއއި ންމަންޓް އެންްޑ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުޔަރައެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީާއއި އެްނވަ

 އިންނެވިއްޔާ މެންބަރަކު ިއއްޒަތްެތރި ޖަހާއިރުގައި ފަށާ އެްއވެްސ ކޮމިޓީއަކަށް ވަަޑިއގަންނަަވންޖެހޭ އެއްވެސް 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރު  ގެއެންަޓރޕްރައިސަސް ޑްއޯންވުން އެެދން. ސްޓޭޓް ލަދެއް އިޝާރާތްކޮށް

ށް ލަބީބަ އިލްޔާސް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅުދޫޖަހާއިރު ކޮމިޓީ ފަށާތީ  2 އަދި ނަވާތީއެދިވޑަިއގަން

 އަޅުގަނޑު  ށްފިރުޝާނަ ޙުސަިއން މެންބަރު ތެރިްއޒަތްއި ދާއިާރގެ މަޑަވެލި ުރވުމުެގ ފަހުން،އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއެ

ށް އިލްޔާސް ލަބީބަމެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގަންނަވަން. ޢީ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން އިޖުތިމާ

އްޔިތުންެގ އަދު ރަޓީޗަރުން މި 3ދަރިވަރަާކއި އަދި  77ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ފަރާތުން 

ެގ ތިބި، ވަަޑއިެގން އެބަ ތިއްބެިވ. އެހެންީވމާ، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުއެބަލުމަށް އިމި މާލަން ބަލަ  ގެހުމަޖިލީ

 ދާއިރާގެ  ހުޅުދޫދަރިވަރުންނަށާއި އަދި ީޓޗަރުްނނަށް އަޅުގަނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

 .ލަބީބް ސް އިލްޔާ ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

މަްސވެިރކަމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ލޭނާރު.  ،ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަްސވެރިންނަކީ

ދައިދިނުމަކީ މި ދިވެިހ ައގު ހޯހަމަގެ ކަތު ކުާރ ބުރަ މަސައް ކަނޑަށް ނިުކމެ އަތްާވއި ވާޭރަގއިދިވެހިން މަސް

ވަނަ  2008ކަމެއް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް،  ިކޔަން ތިބި ކޮންމެ ބައެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުރައްޔިތުންގެ މަްއޗަށް ބަސް

ޔާ، ހޫރިއްއިުމވުމާއެީކ ޭއރުގެ ރަީއސުލްޖުމްޤާއިުމވެގެންދިަޔ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެިޓކް ވެިރކަން ޤާއަހަރު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ 

އަުގ ދިވެހި ަމސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ ،ކަމަކީ  ޙައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ އިސްކަމެއް ެދއްިވ އެއްރައީސް މު

މަނިކުފާނު ވެިރކަމަށް ވަަޑިއގެންނެިވއިރު އާަދއިގެ މަްސ ކިޯލއަކަށް އަުގ  އެ  ،އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެހޯދައިދެއްވުމަށް. 



92 

 

 ،ރީ މަހުވަރުގެ ވެިރކަން ބަޣާވާތަކުން ަވއްޓާލިއިރު ފެބުމަނިކުފާނު އެ ތެރޭގައި.ދޭ ފިާޔއާރު 8 އާއިރުފިޔާ 4ހުރީ 

ރުފިޔާ. ިއްއޒަތްތެރި  22މަސް ކިލޯއެްއގެ ައަގކީ ރީ މަހުގެ ތެރޭ ވެރިކަން ވަްއޓާލިއިރު ވަ ރުބުވަނަ އަހަރުގެ ފެ 2012

ގަންނަ ފަރާތަކުން މަސް ގަންނަނީ  ނޫނީ މަސްވިްއކަނީން މަސްމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރި .ރައީސް

މި ލިބެނީ ކިޯލއަކަްށ  އްޔާސައިެޒްއގެ މަހެއް ވެްއޖެ ވުެރ ދަށްކިލޯއަށް  1.5ލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. އިކިހާވަރަކަށްތޯ ބަލަ 

ހުންނަ ލޯ ކި 1.3ނޫނީ  1.4 ؛ހެއްގެހުންނަ މަ 1.4ުރފިޔާ.  20ކިލޯައކަށް  ްއޔާއަްށވުރެ މަތިވެއްޖެ 1.5ރުފިޔާ.  11

ޭއގެ ައުގ  ކުހުންނަ މަހެއް ލޮލުން ބަލާއިރު ތަފާތެއް ވެސް ނުހުރޭ. އެކަމަ 1.6ނޫނީ  1.5 އިމަހަކާ

ދަތިކަމަކަށް ިމ  ކަށް،ހުންނަނީ. މިއީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އެންމެ ބޮޑު ުއނދަގުލަ ކުަޑކޮްށ މި 40ގާތްގަނޑަކަށް %

ތަދު ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ގިނަ މަސްވެރިްނ މަސް .ަރއީސް ޒަތްތެރިިއއްކަންަތއްތައް. ދުވަސްވަރު ދިމާވެަފއިވާ 

މި ކިޯލގެ މަސް.  1.4ނޫނީ  1.3މަސް. އެއީ  ކުދިދިއަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ކު 1.5ސައިަޒކީ  ބާނާ މަހުގެ އެވްރެޖު

ންނަށް ލިބޭ ވެރިދިވެިހ މަސް އްޔާޖެ ހުންނަނީ ދަށްކޮށްފަ. މިކަން ބަދަލުކުރެވެއް މަހުގެ އަގު މިހާރު މި

އަދި ކުަޑކުޑަ ތަންކޮެޅއްގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މިދެންނެވީ.  ާސފުކޮށް އިތުރުެވގެންދާނެ. 50، %40އާމްދަނީ %

ތެރޭަގިއ ވާަދވެރިކަމެްއ އުފެއްދުން.  ގެ ިވޔަފާރީ ،އިތުރަށް ވިޔަފާރި ޠަބީީޢ ގޮތުން ކުރިއެުރވިގެންދާ ގޮތަކީމީގެ

ކުރާ ފަރާތްތަކަްށ އިތުރަށް ލިބޭނެ ގޮތްތަެކްއ  ެއ ވިޔަފާރި ،ޔަފާރިން އާމްދަނީ ވި ކަމެއް އުފައްދަިއގެން އެވާދަވެރި 

ތެެރއަށް ޭއގެ ނަފާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ. ވާދަވެރި ވިޔަާފރި މަސްވެރިކަމުގެ  އްޔާހޯދިއްޖެ ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގަރާރުަގއި މި  މެ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރިުދވާފަރު ،ގެންނަން މި ގަރާުރގަިއ ައުޅގަނޑުމެން

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ށްމަސް ގަންަނ ބޯޓުފަހަރަ ،ކުރަނީބަޔާން

 ެއ ފުރުޞަތު ލަްނވީޭއ. އިލަންީވއޭ. ކުިދ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ވެްސ ހުޅުވައިދިވެހިންނަށް ވެސް ހުުޅވަ ލަްނވީއޭ. އިހުޅުވަ

ަގިއ  2009 ؛ގަންނަ މީހުންގެ ތެޭރގަިއ ކޮމްޕެޓިޝަނެއް އުފެދި، މަސްވެރިންނަށްަމސް ނޑުމެން ދީފިއްޔާއަޅުގަ

ބޯޓުފަހަރުން މަސްވެރިންނަށް ދިަޔއީ ޑުިއވިގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ަފރާތުން އަ

މަސް . ރުފިޔާއަށް  30 ،ރުފިޔާއަށް 28ނަ ގަންނާނަމޭ މަންމަސް ބާނައިފިހޭ. މިއަދު ތި ،ލާަފއި މި ބުނަނީއިގުޅަ

 ،ެޓއްމާކެ ކޮމްޕެޓިޓިވް ހިފައިގެން އަންނާށޭ ބޯޓަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބަދަލު އަނެއްކާ ފެިނގެންދާނެ. މި ބަދަލު،

ހަތަރު އި ިކއުަގއި ތިންގައްާޔ. މަސްވެރިން ނުޖެހޭނެ ބޯޓެއް ފަހަތުކުރެވިއްޖެވާދަވެރި ވިޔަފާރިެއއް ރާއްޖެައށް ތަޢާރަފު

އަުގ މަްސވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އޭރުންވަންދެން މަސްޮކޅު ައއިސްއަށް ަލއިގެން ނުނިދާ، ނުކައި ތިބޭކަށް.  ދުވަސް

ައިއ  އްއަހަރު ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމެ 7މިދިޔަ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންނަށް ފެނިގެންދާނެ. ތަން އަޅުގަނޑުމެ ލިބިގެންދާ

ެގ ކިލޯ 1.5ދިޔައީ މުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަهللا ރައީސް ޢަބްދުދި އަ ،ފަހުން

ކޮމްޕެޓިިޓވް މާކެެޓއް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ގެނެވެްނ އޮތީ  މި ބަދަލު އަުޅގަނޑުމެންަނށްމަސް މިހާ ދަށްކޮށް ހުރިކަން. 

ބޭުރގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ކަނުޑެގ  ،ބުނޭެއކީ މި ަގރާރުގައި އެބަމިއާމަހަ .އުފައްދަިއގެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ސިސް ދިނުމަށް. އެ އެނަލިފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ، އެއިއެނަލެސިސްެއއް ހަދަގޮތުން  ގުޅޭ ގަތުމާ އްދަށް ވަދެ މަސްހަސަރަ

ުތަގއި ހުރިތޯ، ނެތްތޯ ބެލުން.  އަކުރެޭވނެ ކެޕޭސިޓީ އެމީހުންގެމަސް ޕްރޮސެސް  ،ގަނެފަިއ ގޮސް މީހުން މަސް ހަދަނީ އެ

ހުރި އިންޓަރނޭޝަނަލް ްނސް އެ ކެޕޭސިޓީ ހުރިވަަރކަށް މަސް ގަނެވޭނީ ވެސް. އަދި ެއ ބޯޓަކީ ރަނގަޅު ލައިސަ

ތަކެއް ހުންނާނެ. ރާއްޖޭގެ އޭރުން އޭގެ ހުރިހާ ސްޓޭންޑްކުރަންޖެހޭ. ، ކަށަވަރު އިސްޓޭންޑަްޑގައި ހުރި ބޯޓެއްޯތ ބަލަ

މަސްތަކުގެ ައގު  ،ައގު ލިބިގެންދާނެ. ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ފާހަގަކުެރއްވި ށް ހަމައަގަމަސްކަނޑުގެ 

ެއއެްއ  ،ކޮށްގެންނޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީކުޑަ  ނީ އެއާލައިންގެ ފްަރއިޓް ޗާޖުހޯދަންޖެހޭ

 ރާއްޖެއިން ހަދާށޭ. ތްގަނެޭވނެ ގޮގަންނަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް މަސްސްދައްކާ ވާހަކައަކީ. ިމދައްކަނީ މަ ނޫނޭ މި

ވޭނެ. އިލެވެސް މަސްކޮޅު ިވއްކަ  ދުވަހު މީހަކަށް އެ ޑުއަަގކަށް މަސް ަގންނައޭރުން ދިވެހި މަސްވެރިންނަްށ އެންމެ ބޮ

  ...އެ ބަދަލު ގެނައީމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން ފިރުޝާން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ  ރި މެންބަރު. މަޑަވެލި ދާއިާރގެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެްއެކވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ 

ވާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފައި މި 

ރާރު ގަ އަދި އެ މެންބަރަށް މި .ދަންަނވަން އިގަކަމު ރާެރއްގަވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ   އަުޅގަނޑުރާރަކީގަ

ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާަތްއ  .ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ ފަށްފަށުން ޝުކުރުހު

ކުރިއަުރވަން ކުާރ  އް ައޅުަގނޑުމެންދަ ސިނާޢަތްތަރިޒަްމ ސިނާޢަތް ފައައަދި ޓު  ،މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތް ަފދަ

ގައި ހުމި މަޖިލީ .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް އެބަ.  ާވހަކަ އަުޑއިވޭމަސައްކަުތގައި ބަެއއް ބޭފުުޅންގެ ފަރާތުން ދެރަވަރުގެ

ތުގައި ހަމަ ވާހަކަައކީ އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ގޮ ވިދާދި ދެންމެއަކު ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެ

ރާރުްނ ގަ. މި އްކަމެ އެއް އުޅޭލަ ބުނާ ެއއްެޗއް ދޭހަވުމުގެ މައްސަރާރުގައި ގަވެސް އެ ބޭފުާޅއަށް މި  ޔަޤީނުން

ދިވެހިންގެ މަސްކަނޑުތަކުން ދިވެހިން ބާނާ މަސް ގަންނަން ބޭނުން ހަމަ ކޮންމެ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިއްކުުމގެ 

 .އޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވިްއކާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަބޮޑުކޮށް ގަންނަ މީހާއަށް  ންމެ އަގުއޮތް. އަދި އެފުރުޞަތު އެބަ

ގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމަށް  2008މި ބަދަލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް.  ،ރާރަކީގަ މި

އޭގެ މަންފާ  ،މިންވަރަށްވުރެ ޮބޑުަތނުން ބޮޑުކޮށް ެވސް އޭރުެގ މަސްކިލޯެއްއގެ ައގު ހުރި އެންމެ ފުރަތަމަ އައިސް

ަގއި  2012. ގު ލިބިއްޖޭއަހަމައައީ ހަމަ ައގު މަސްވެރިންެގ، މަހަށް ލިބޭ  ލިބެން ފެށީމާ ދިވެހި މަސްވެރިން ކިޔަމުން

ަގިއ  2013 ކޮށްފިއޭ.މަްސވެރިން ނިކަމެތި ،ވެރިކަން ވެއްިޓ މަހުގެ އަުގ ދަށްވީމާ އެންމެ ގަދައަށް އިވުނު އަަޑކީ
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 ؟ދޭނަމޭ. މާނައަކީ ކޮަބއިތޯ 10000ްސ ބެަޔސް ނުބެޔަ ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެިރަކމަށް އަންނަންވެގެްނ ީވ ވަޢުަދކީ

ރުފިޔާ  10000ރުފިޔާ. ކޮންާތކަށްތޯ އެ  10000ދޭނަމޭ ބެޔަސް ނުބެޔަސް  . ތިމަންނާއަގެއް ނުލިބޭނޭހަމަ މަހަށް

އަެނއްާކވެސް  .މި ރާއްޖެއަކު ނެތް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް މަސްވެރިޔަކު ރުިފާޔ ފެނުނު 10000އެ  ؟ދިޔައީ

ިމ  ،ފަދައިން ވަނަ ައހަރެކޭ އެއް 2008ދޭނަމޭ. އިއަގު ހޯދަހަމައައީ މަހަށް  ޢުދުެވގެން މިއަޅުގަނޑުމެން ވަ

މި ހަމަ  .ތްތެރި ރައީސްއަގު ލިބިދޭނެ އިޞްލާޙުތަކެއް. އިްއޒައަބަދަށް މަސްވެރިންނަށް ހަމަެވސް ތާ އިޞްލާޙުތަކަކީ

އަތުްނ  ގެމު ނުކުތާއެއް ދިވެހި މަސްވެރިންން މުހިރާރުގެ ވަރަށްގަމި  ،ދައްާކއިރު ފާހަގަކޮށްލަންއަުޅގަނޑު ވާހަކަ 

 4މި  ،އެކްްސކުލޫިސްވ އެއްބަްސވުންތައް ؛ލާފަިއވާ ެއްއބަސްވުންތައް އިއެކުަލވައެްއކޮށް  ގަތުމަށް ހަތަރު ފަރާތަކާމަސް

އި އޭގެމަީތގަިއ އަހަރު ވަންދެން އެ ނުހިންގަ 15ހެކްޓަރުގެ ބިން ނަގަިއގެން  14 ންރޭގައި ގދ. ހޯނެޑއްދޫފަރާތުގެ ތެ

 .ވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނަގައިގެން އޭާނގެ އަމިއްަލ ވިޔަފާރި ހިންގަން މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ކުންފުންޏެއް ެއބަލޯނު

އެއްބަްސވުްނތައް ވީ އެންމެ އަވަަހކަށް ުއވާލަން. ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤ މި  ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަުޅގަނުޑ ގޮވާލަން

ސްވެރިކަުމެގ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްުކރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤު ނިގުަޅއިގަންަނ ނިގުޅަިއގަނެ މަ

ހޭ ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހިތާމަކުރަންޖެ މިއަދުއޮތުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން  ދެވިފައިފަރާތްތަކަށް މިފަދަ ހުއްދަ 

އަށް. ގދ. ތިނަދޫ ރުފިޔާ 18ްއވަިއގެްނ މި ބޭފުޅާ މަސް ގަންނަނީ ބާހޯނޑެއްޫދގެ ކުރިމަްއޗަްށ ވާ ގޮތަށް ބާެޖއް  .ގދ

މި ބޭފުޅާ  ،އުޭޅއިރުއަށް ރުިފޔާ 20ައގު ިއރު، ކިލޯެއއްގެ އަށް މަސް ގަންނަރުފިޔާ  20ބޯޓެއް  ގެކުރިމަތީގައި މިފްކޯ 

އަޅުގަނޑު ހަަމ  ؟ފުޅާ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ކުރަްއވާ ޚިދުމަތަކީމި ބޭ އަށް. މިއީތޯރުފިޔާ  18ނީ ގަންނަ

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް މި ސުވާލު.  މާމިގިލީ ،އަނެއްާކވެސް ުސވާލުކޮށްލަްނ ބޭނުން

ބޮުޑ ޢަތަށް ކުރާ ިރކަމުގެ ސިނާ. މަްސވެންނަށް ކުރާ ޖެއްސުމެއްިމއީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ރަްއޔިތު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފަހަރަށް  ވެސް ގިނަ ނޫން. ބޭރަށް ގެންދިޔައީމަ ބެނީކީ ނޫން. މަސް އޭގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓެނީކީމަލާމާތެއް. އައިސް ލި

ހުއްޓުވަންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ  ރިޖެޓްކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެންެގ މުޅި ރާއްޖޭެގ ައގު މި ވަްއޓާލަނީ. މިކަން އަުޅގަނޑުމެން 

ެއއްބަސްވުންަތއް ވެފަިއވާ ފަރާތާ ެއއްކޮްށ  4މި  ،މަ މި ފުރުޞަތުގައި އަދިެވސް އެއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް ޮގވާލަންހަ

 ލުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ތިވަގުތުން ވަގުތަށް ބާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން. މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ  މެންބަރު. އަލިފުށީިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސެއިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ
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ކަމަކަށް ވާނެ. އެީއ ބުނުމަކީ އެީއ ލަދުވެތި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސިޔާސީ ވާަދވެިރންނަށް ރަނގަޅޭ

ވެސް ޖެހޭނެ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްެޖއިން ޭބރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއަްށ  ގޯސްކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ ވާހަކަަދއްކަން

ތެިރ ވެސް އަޅުގަނޑުގެ އަޚް ުދވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް އައިސް މަސް ގަންނަން ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ހަމަގައިމު

ވެސް އެަރށުގެ ރައްޔިތުން އުފާކުރާނެ ކަމެކޭ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު  ހަމަގައިމު ،ރާރުގަވި އެ ހުށަހެޅުއްމެންބަރު 

މަސްކޮޅު ރޮލާ  ،ގަނެގެން ެގންނަ މަސް ރާރަކުން އެބަ ވާންޖެހޭ ހަމަެއކަނި ބޯޓުފަހަރުގަ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިފަދަ ގަ

ޕްރޮސެސްކުެރވޭނެ ގޮތެއް ފަހިކުރުން. ހަމައެކަިނ  އޮތުން ާރއްޖޭގައި އެ އޮންނަހުއްޓާ ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށްާލ ގޮތަށް

ކަމެއް.  ދާނަފާ ރާއްޖެއަށް ނުލިބި ބައެއް ބޭރުވެގެން ،އިން ޙައްޤު މިންވަރުބޭރުކޮްށލުމަކީ އެ އިމަސްކޮޅު ގަނެލާފަ

 ބޭސްޑް އިންވެސްޓަރުން ައއިސް  ޝޯވަރު  50ބޭނޭ މަހުގެ % ،50ގޮތުަގއި % ބޫުލކުރާގަ، އަުޅގަނޑު އެހެންވީމާ

ސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުެރވޭެނ ގޮތް ވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާޕްރޮސެސް އިތަނުގަ

ނުކުރަން. ިގނަ ފަރާތްތައް ގިނަ ފަހަރަށް ކުރިމަތިލާފައި މި އޮންނަނީ  ކަމާ ދޭތެރޭ އަުޅގަނޑު ޝަްއކެއްނެރެވިގެންދާނެ

ން ބޯޓުފަހަރު އައިްސ ހަމައެކަނި އިްނވެސްޓުކޮށްގެން ޓަކުވެސްޓުަމންސް ބޭރުކޮށްަލން. އެއީ ކުޑަ އިން ހަމައެކަނި ރޯމަ

ރާއްޭޖގައި މިހާރު ތިބި ބޮޑެތި  ،ވާތީ މަސްގަނެގެން ބޭރުކޮށްލުމަީކ އެއީ ބޮޑު ފައިާދއެއް ިލބޭނެ ކަމަކަށް

ގޮންޖެހުމަކަށް  އިންވެސްޓަރުން އެ ދާއިާރެއއްަގއި މަސައްކަްތކުރަްއވާ ޭބފުޅުންނަށް މަސް ކުޑައަުގަގއި ގަތުމަށް

ޙައްެލއް  އިންވެްސޓުކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުވެގެން ައއީމާ 50% ބޭސްޑް ދެންނެވި ޝޯ ވެސް މި ގައިމުހަމައޮތުމަށް އޮތް

ފަރާތްތަކުްނ ކަންބޮުޑވި އް ަބއެމުން އަިއއިރު ކުރަރާރު ަތއްޔާރުކުރުުމގަިއ މަސައްކަތްގަ. އަުޅގަނޑުމެން މި ފެނިގެންދާނެ

ރާރުްނ އަުޅގަނޑުމެން މި ނެރެން ގައެކުަގއި މި  ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައި މިދެންނެވި ުކަޑ ބަދަލާ ކަމެއް އެ ކަމަކީ.

ކުރަން ހުއްދަެދވޭ ބޯޓުފަހަރުގައި ނުރަނގަުޅ މަސްވެރިކަން . މިގޮތަށްދޭބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ނެރެވިގެން އެބަ

ްށފާނެ ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުްނ އޭގެ އަސަރު ކޮ ،އްތަކެއް ނުރަނގަޅު ކަްނތަށް ރާއްޖެއަ ،ކަންތައްތަެކއް ކުރާ ކަމަކަށް

ކުރިން ދެވިަފއި  ގޮްތ ކަމުނުދާތީ ައއި ކުރަމުންނުރަނގަޅު ކަންތައްތަްއ މީގެކުރިން  ،ނަމަވެސް  ދިޔަވާހަކަދަްއކަމުން

ގެ ފަރާތްތަކަށް ނުދޭ ބޭރު، ދެޭވިއރުވަނީ. އަދި އަލަށް ހުއްދަ މި އިލުކޮށްފަތިވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބާ ހުރި ހުއްދަތައް

އިސް ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު މަސްގަންނަން އަ ނޫނީ ،މަސްވެރިކަން ދިވެހިން އިތުރަށް ކުރާއިރު ،ގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސް

ކަނުޑގެ މަްސވެިރކަންކުރުމަށް ޮއވޭ ހަރުކަިށ ކަންކަން ކުެރވޭނެ ރަނަގޅު ުއސޫލުތަކެްއ އިންިޑއާ އުޅޭއިުރ މި

ސީ ޓްނޫނީ އެ ،ގަާވއިދުތަކުގެ ތެޭރގައި ެއއް ބޯުޓން އަނެއް ބޯޓަށް މަސް އޮފްލޯޑުކުރާ ަވގުތު. އެ ގަާވއިދުތަެކއް ހެދިފަ

ވަރުން އޭަގއި އޮބްޒާ  ،އޮވޭ ގަވާއިދުތަުކަގއި  ހެދިފައި ހުންނަކަނޑުަގއި އާޓްރާންސެކްޝަން ހަދާ ވަުގތު އިންޑި

އެފަދަ  ށްއަށް އަްނގަންޖެހޭނެ ކަމަސީ.ޓީ.އޯ.ކުރިން އައި ކަމަށް. އަދި ތިން ދުވަސް ބައިތިއްބަންޖެހޭނެ

ވެްސ  އެއްޗެހި ކުރަްނޖެހޭ ހޭދަތަކާޓަކައި ސަރުކާރުން އަދި އެކަން ކުުރމަށް. ކަމަށް ވަންޏާ ހަދާޓްރާންޝިޕްމަންޓެއް 

ިއ ން ރާއްޖޭގަ މެރިޓައިމް އެފެައރޒް ފިޝަރީޒު ގެޔުނިއަންޓަކައި ޔޫރަޕިއަްނ ، މި ސަބަބަށްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެހެންވީމާ
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ކުރީަގއި ެއގޮތަށް ކުރަމުން އައި މަްސވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށް ބަަޔކު ައއިސް ދެނެގަތް އޭރު ހުިރ 

މީހާ އަސްލު ވެރި ،ރއަދި ބެނެފިޝަލް އޯނަ ސީ ޓްާރންޝިޕްމަންޓާޓް ދެންނެވި އެމި ،ނުރަނގަޅު ކަންަތއްތައް. ެއގޮުތން

އަުޅވެތިކަންމަތީަގިއ  ،ރލޭބަ ޑްފޯސް  ,ލިބެމުންދާ ގޮތަށް ުކރަމުންދާ ކަންތަކާއިގެއްލި ހުރެ ަފއިދާ އެހެން މީހަކަށް ނަފާ 

މަވެސް، މި ދެންނެވި . ެއހެންނަމަން ޓްރެފިކިން ފަދަ ކަންތައްތައް އޭރު ފާހަގަެވގެންދިޔައުހި ،މީހުން ގެންގުޅުން

 ،ޢުލޫމާތު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުޭވއިރުބޭުރކުރެވޭ މަހުެގ މަ، މިަކން އޮބްޒަރވުކުެރިވގެންގަާވއިދުތަުކގެ ތެެރއިން 

މިފަދަ އެްއވެސް ކަމެއް ނުހިނގާނެ.  ނަ މުއްދަތުތައް ރަނގަޅަށް އެނިގގެން އެަކން ކުރެވެން ފެއްޓީމާފޮނުވަން އޮން

ށް ރާރުން އަޅުގަނުޑމެން މި ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ނަފާ ދިވެހި މަސްވެރިންނަގަ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި އެހެންވީމާ

ރާރުގެ ތެރޭގައި އިްޞލާޙެއްގެ ގޮުތަގއި ނަމަވެސް ގަމި  ،ނީވާވެސް ދަންނަ އަުޅގަނޑު ނިންމާލަމުން  އޭ.ދެއެބަބިގެން ލި

އަންނަ  ންމަސް ގަންނަ މަކުރީ މަސްވެިރކަން ؛ިއންވެސްޓު 50ބޭސްޑް % ޝޯ ،އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުވޭ

ދިވެހި ޭއރަށޭ އޭގެ ފުރިހަމަ ނަފާ  މަހަށޭ ވާން.ސްކުރެވޭ ވާނީ ރާއްޭޖގައި ޕްޮރސެ 50ބޯޓުފަހަރުން ގަންނަ މަހުގެ %

ދާ ކޮމިޓީއަކުްނ ރާރު އިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީން ނޫނީ ގަ، މި އިޞްލާޙާ އެުކަގއި މި މަސްވެރިންނަށް ކުރާނީ. އެެހންވީމާ

ރިންނަށް އެންމެ ވަގުތު ިދވެހި މަސްވެ މި ،އޮތީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ދިވެހިންނަށް ކުެރވި ފާސްެވގެން ައއީމަ މިޙުއިޞްލާ

ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑު ދެކޭނަން އޭރަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ  ގެރާރެއް ގަ ށް އޮތްފުރިހަމަ ނަފާ ލިބޭނެ ގޮތަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީދީ. އިން މުޙައްމަދުޙުސަ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އިން މުޙައްމަދުދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަމެދު ފުވައްމުލަކު 

ާވ  އާދެ! ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ގޮތުން. އާދެ!  ގުޅޭ ހި މަސްވެިރން އަތުން މަސްގަތުމަށް ހުއްދަދިނުމާބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ާރއްޖެ އައިސް ިދވެ ؛ރާރުގަ

 އިންރާރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެ ގަމި  ށް، އަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑަ

ދަނީ ކުރެވެމުން.  އްަގއި މިއެެދވޭ ޮގތެައޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި ފަތުރުވެރިކަން ތުރުވެރިކަން. ކުރަނީ މަހާއި ފައެކްސްޕޯޓު 

ދަނީ ދަށަށް. އާެދ! މަހުގެ އޭެގ ސަބަބުން  ކަުމގެ ސިނާޢަތް ދުވަހެއް ުދވަހަަކށް މިނަމަވެސް، މަްސވެރި

ހުރިހާ  ،ވެސް ދަނީ ނުލިބި. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަގު މިމަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމަ

މަްސ  ކޮށްފަރާތަކަްށ އެްކސްކޫލޫިސވް 4 ވަނީ މިެވސް އެނގޭ ފަދައިން ާރއްޖޭަގިއ މިހާރު  ނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ފަރާތުން ގުޅިގެން މަހުގެ އަުގ  4އޭގެ ސަބަބުން އެ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮތުން  .ގަތުމުގެ ލައިސަންސްަތއް ދެވިފަ
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އިސް ރާއްޖެ އަ ޭއގެ ބަދަލުގައި ބޭރުެގ ބޯޓުފަހަރު  ވަނީ.އޮތްހާ ހިސާބަށް އަށަގަނެވިަފއި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ އާދަެއއް މި

އެ ބޭފުޅުންނަށް  އިއާދެ! މާކެޓު ޕްރައިސްގަ  ؛ން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުން އަެގއްަގއިމުދިއުބިެގންމުގެ ފުރުޞަތު ލިތުގަމަސް

 އެ ފާހަގަކުެރއްިވ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަލިފުށީ .މަސްގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބެގންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ބަހަްއޓައިގެން ެއގޮތަށް ެއކަން ކުުރމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި  50ޑް ޕްރޮސެސިން %ބޭސް  ފަދައިން ރާއްޖޭގައި ޝޯ

ައޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަވެރި ަބއެއް ިއއްޒަތްތެިރ ން. ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ދެކެ ގެއެންމެ މަންފާ ލިބިދާނެ ކަމެއް ވެސް

ހަތިޔާުރ އެތެރެކޮށް، އަދި އެހެން  ،ރެކޮށް އެތެ އްވާ ަފދަ ގޮތަކަށް ިދވެހި ރާއްޖެއަްށ ޑްރަގުމެންބަރުން ފާހަގަކުރަ

ރާރެްއ ހުށައެއް ނާޅަން. މިތަނުން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ގަވެސް ައޅުގަނޑުމެން  އްގާނީ ޢަމަލެއް ހިންގާކަށްނޭ

އެ  .އެކަން ފަހިކޮށްދިނުމަށް ،އަގު ހޯދައިދިނުމަށްރިންނަށް ހަމަދިވެހި މަސްވެ ،އޮތީ ރާރެއް ހުށަހަޅާފައި މިގަމެންބަރު 

 އެ ބޭފުޅުން ކުރީ  މަސްވެރިންނަށް ރަނގަުޅ ާއމްދަނީއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ެހޔޮ ނިޔަުތގައި ކޮށްގެްނ އުޭޅ ކަމެއް.

ވެސް  ވަނީ ހަމަ އެންމެންޅުންނަށް ދެން ހީޖަރީމާތަކެއްގެ ަސބަބުން އެ ބޭފުޒާމާނުގައި ކޮށްފައި ހުރި، ހިންގާފައި ހުރި 

 ،. އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަންކަމަށް ޖަރީމާތަާކއި ަވއްކަންތަްއ ކުރަމުންދާނެ ،އެ މޭރުމުން ަކންތައް ކޮށް ،އެބީދައިން

ރޮޕޯސަލްތަކެއް މަިޖލީހުގައި ހުށަހެޅެމުންދާތީ. ސަބްސިޑީސް ހޯދަިއގެން އެފަދަ ޕް ން ލައިނުރއަޅުގަނޑުމެން ެއއަ

ީނ ވާަދވެިރ ބޭފުޅުން މި އުުޅްއވަނީ މި ސަރުކާރުން މަްސވެރިންނަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތުަތކެްއ ށް ހީވައަޅުގަނޑަ

ލިބޭނެ  ،ދިވެހިންނަށް މަންފާއާއި ނަފާ ލިބޭނެ ތަނަކަށް ،އިންޑަސްޓްރީ ވަުރގަދަޮކށް މަސްވެރިަކމުގެ ރާއްޖޭގެ، ހޯދައިދީ

. މަށްކަ ފުރައްސާރަކުރުމަށް ،ރާތީ އެކަމަށް ޖެއްސުންކޮށްމަސައްކަތްކު އިންޑަސްޓްީރއަކަށް މި އިންަޑސްޓްރީ ހެދުމަށް

ތި  ؟ކޮބައިތޯއޭތި ބޭފުޅުން މިދިޔަ ފަސްއަހަރު  ،ާލނީއިއަޅުގަނޑު ވާަދވެރި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮވަ

ެކްއ ތުތަރަނގަޅު ސިޔާސަ ،ރޭޓުތަކާ ެއއްކޮށް ދަށްކޮށް ަލއިނުން ރބޭފުޅުންނަށް ތި ބޭފުޅުން ތި ބުނުއްވާ އެއަ

ހަމަ އެބީދައިން ހަމަ  އި،ޖޯކު ވާހަކަަތކެއް ދަްއކަ އިރުފިޔާ ދޭނަމޭ ކިޔަ 10000ބެޔަސް ނުބެޔަސް  ؟ވޭޯތއޭގެނެވިަފއި

ލަްއވާފައި ރަްއޔިތުންނަށް އިތި ވާހަކަތައް ހުއްޓަ . ތަކޭވާަހކަ ފްލޯކު ،މިހާރުވެސް މަޖިލީހުގައި ތި ދައްކަވަނީ ޖޯކު

ވެސް  ައޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ތި ބޭފުޅުން ،ވާހަކަތައް ބައްޓަންކޮށް  ށްމަންފާއާއި ލާބަ ލިބޭނެ ގޮތަކަ

ވެސް  ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް އަދަްށވުރެ ފަހި މާދަމައެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ،ދީއެއްބާރުލުން

 އި  މަސައްކަތްތަުކގަކުރާމި  ންކުުރމަށް މި ސަރުކާރުއަޅުގަނޑުމެންނާ ގުިޅގެން ދިވެހި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ

އަުޅގަނޑުމެންނާ  އިދީގެން ިދވެހި ރާްއޖޭގެ މި އިންޑަސްޓްރީަތއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ތި ބޭފުޅުންެވސް ފޫގަޅައެއްބާރުލުން

 ނުކޮށް. ުޝކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ޖެއްސުާމއި ފުރައްސާރައެްއކޮށް ނިކުންނަވާށޭ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާޝުކުރިއް



98 

 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބިފައިވާ މެހައި ރައްޔިތުންނަށް ލިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްަޤކީ ޤާނޫނުއަސާސީން އެން

ކުރާ ފަރާތުން  ވެސް ހަމަ ެއ މަސައްކަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤަކީައގު އެ ކުރާ މަސައްކަތަށް ހަމަ ،ެއއާެއއްކޮށް ޙައްޤެއް. ހަމަ

ޖެހޭ. އެބައަގު ލިބެން ކުރާ ފަރާތްތަަކށް ހަމައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ރާއްޭޖަގއި މަސްވެިރކަން ،ނިގުޅައިުނގަނެވޭނެ ަޙއްެޤއް

ފެކްޓަރީތަްއ އަަޅިއގެން ނަމަވެސް، ކޮންމެ ގޮތަކުްނ  އިާރއްޖޭގަ  ،ބޯޓުފަހަރު ައއިސްގެން ނަަމވެސްާރއްޖެއަށް އެއީ 

ޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެލިވަރުން އުތުުރގައި މަސް ފެކްޓަީރއެއް ނެިތ ނަމަވެސް މިއަދު އެކަން ެއޮގތަށް ވާން އެބަ

ތެރި ރައީސް. މިއީ އުތުރުެގ މަސްވެރިންނަށް އޮތް ބޮުޑ ދަނީ ިއއްޒަތް  މި އިގު ތާރީުޚ ހިނގަޤައުމުގެ މި ދިމި 

ވާން. އަުޅގަނޑުމެން ތިބެފީމު ބައެއް  ޖެހޭމިކަން އެބަ ްނ.ޖެހޭ ކުެރވެގޮންޖެހުމެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިކަން އެބަ

 ؟ނެވުނު މަހަކީތޯ ގަކޮބައި ؟އަކީރީ ކޮބައިތޯ އެޅުނު ފެކްޓް ދީގެން ލައްކަ ދުވަހު.އަޅަން ހުއްދަބޭފުޅުންނަށް ފެކްޓްރީ

ގޮނޑުދޮށަްށ  ،ވެސް ނުލިބިގެން ރުފިޔާ ބައި އަުޅގަނޑުމެން މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ތިން ކަށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

ތަކެްއ މިއީ ޖަވާބު ނުދެވޭނެ ސުވާލު ؟ލާ މަންޒަރު ބަލަން ކިހާ ދުވަހަކުތޯ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ތިބެންވީއިއުކަ 

ފެކްޓްރީ  ،އަގު ލިބެންޖެހޭނެ. ބޯޓު ގެނެސްގެން ނަމަވެސްޔިުތން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހަމައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައް

އިމުކުެރވެން އެބަޖެހޭ. މުޅި ޤާމެއް މި ޤައުމުގައި އަުގ ލިބޭނެ ނިޒާމަސްވެރިންނަށް ހަމަ،  އަޅަިއގެން ނަމަވެސް 

 އެއްންނާނެ މާ ރަނގަޅު ނިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިފަގަމަސްކުރަމުންދާއިުރގައި މިައދު މަސްވެރިކަން ތިލަދުންމަތީގައި މިއަދު

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ުނވަނީ އެހެންވީމަނެތް، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަސްވެރިން އިތުރު

 އެކަން  .ންފައިވާ ދޮރުތައް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފުޅާކުރަމަސްވެރިކަމަށް ހުޅުވި .ރާއްޭޖގައި ފުޅާުކރަންމަސްވެރިކަން 

ން މި އަުޅގަނަޑކަށް ނުފެނޭ ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ ،. އެހެންނަމަވެސް އެއްކޮށް ސަުރކާރުެގ ެއއްބާުރލުމާ ރެވޭނީކު

ސާ ހަރަދުކޮްށގެން ހަމަ ވަރަށް ގިަނ ފައި ،ކު. ރަނގަޅުއުމަޤަ ދިޔަ މަންޒަރެއް މި މަަސއްކަްތކުރަމުން އެއްބާރުލުންދީގެން

މަލީ ސިފައެއް އަންނަ މަންޒަރެއް ޢައެކަމަށް  ،ކުރަން. އެެހންނަމަވެސް ފަިއ އެބަހުރި ެއކަންބޮޑު މިނިސްޓްރީތަކެްއ ހަދާ

 ޒް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެނިގެނެއް ނުދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކަން ޯހދައިދިނުމަށްޓަކައި ފިޝަރީ

ެވސް ބަންނަނީ.  . ރައްޔިތުން އަމިްއލައަށް އޮޑިނުފެނޭ ތަނެއް ވަރުގެ މަސައްކަތް ކުެރވިގެެނއްދާން ތިބުނާމިނިސްޓްރީ

ޖެހެނީ. ވެސް ހޯދަން ބާނާ މަްސކޮޅު ިވއްޭކނެ ގޮތްވެސް ަނގަނީ. ަރއްޔިތުން އަމިއްލައަށް  ރައްޔިތުން އަމިއްލައަްށ ލޯނު

ރުކާރެްއގެ ދަށުަގއި ބޫލުކޮްށގެން ސަގަދައުލަތެއް  ،ނަަގއިގެން  . ދިދައެއްއޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީމިއީކީ ނޫން މިކަން 

 ކުރަމުންދާންޖެހޭނެ.ތިބެންޏާ، ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކަމާއި ލާބަ ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަްއ ބައްޓަން

ގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންޭވ، ިތލަދުންމަތީގައި މަސް ފެކްޓަރީ އަޅު ދަނީ. އެކަން ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން ކުރަމުން މި

ގެނެސްފަިއ  ތައްފަހަރުބޯޓުފަހަރު، ބޭރުެގ ތިލަދުންމަތީގައި ަމސްކިރާނެ ބޯޓު ،ނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭއެޅެން. ައޅުގަ
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ވިސްނަން އެބަޖެހޭ.  މާއަގު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހަދަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮށް ކަންކަމަހަށް ހަމަ

ަގނޑުމެންނަށް އިނގޭ، ރާއްޖޭގައި ފާހަގަޖަހާ މަސް، ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި އަޅު  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި

އެބަހަދާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމންގެ ަކއިރީަގއި ދޮށިން  އިބާނާ، ނުވަތަ ހިފަެވސް އެބަ  އޮސްޓްރޭލިާއއިން

މިހިރަ ތިބޭށޭ ކިޔާފައި، އަޅުަގނޑުމެންގެ ވަށަިއގެން ގޮތުަގިއ ދެމި ޅު ގޮތެޭކ، ތިކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަމަސްވެރިކަން

އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސްބާނަނީ. އެހެންވީމާ،  މީހުން ެވސް އެ ންއަަޅިއގެން މަސް ހިފަނީ. ދޮށިހުރިހާ ޤައުމުތަކަކުން ދާ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު  ވަތަ ނުދޭނީތޯުތ ދޭނީތޯ ނުޞަފުރު އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަްސބާނާ އޮޑިފަހަރަށް މިއަދު

ކަންެނލި އޮިޑއެްއ ބަނދެގެން އެ  ،. ާރއްޖެައކީ މަްސވެިރ ޤައުމެކޭ ބުާނއިރުަގއިވިސްނަން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

އިލާއަށް ވާހާވެސް ކަމަކީ ހަމައެކަިނ ޢާ . ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިެއއްގެ އޮޑި ބާލާއިުރަގއި ބޭންކަށް މީހާ އޮންނަނީ ދަރާފަ

ްށވުރެ ިއތުރަކަށް އާމްދަނީެއއް ނުލިބޭ އަމިިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ލެވެީނ،އިއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަްއ ފުއްދަޢާ

ތިބެންވީޯތ، އަުޅގަނޑުމެން  ަދއްކަން  ހަކަ. އެހެންވީާމ، ައދިވެސް މި ވާއިލާތަކަކަށްޢާ  ތެރި ރަީއސް، އެއިްއޒަތް

މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ުސވާލެްއ  ؟ގޮތުްނ އަަވސް ފިަޔވަޅެްއ އަޅަްނީވތޯ ބެހޭ ނޫނިއްޔާ މިކަމާ

. ރާއްޭޖގަިއ އުޭޅ މަސް، ރާއްޭޖެގ ން މަސްބާނަން ތިބޭކަށްށިއަުޅގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ތާއަބަދު ދޮ ތްތެރި ރަީއސް.އިްއޒަ

އެެހންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ފުާޅ ދާއިރާެއްއގައި ވިސްނާފަިއ  ސަރަހައްދުަގއި ެއކަނި ހުންނަ މަހެއް ނޫން ެއއީކީ.

ސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވެ ބަލާފައި މިކަމަކީ ގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ބަލަން.ރާއްޖޭގެ މަސްއޮޑިަތކަށް ދާ އަރުވަންޖެހޭތޯ އަޅު

ވެއްެޖއްޔާ، މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެަކނި ދޮށިން މަސްބާނައިގެން 

ެވސް  ކަން އިތުރުކުރެވޭނެތޯ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސްވެރިްނގެ ފުދުންތެރިއިތު ދަމަހައްޓަޢައަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސިނާ

. އަޅާވެސް ދާ އެބަ ވިސްނަން، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމަކުންއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

ބާނާލާ ތިބޭށޭ. ތިމަންނަމެން ދާއަޅައިގެން ހުރިހާ ނޫނޭ ކަލޭމެން ދޮށިން ބާނާލަ ،ބުނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކައިީރަގއި މި

ވެސް ހުންނަނީ  މިއަުދ ދަލުގެ މަޅި !ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަލަ. މިީއ ނޫންތޯ މިހިނގާ ގޮތަކީ، މަސްކޮޅެްއ، ނަގާނަމޭ

ދާތައް ދާ މިއަދު، މަސްހިފަން ދަލަކު ނުޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބޮޑެތި މަސްބާނަން  ބޮޑުކޮށް، ކުދި މަހެއް އެ

ެއއްެޗއް  ގެން އަޅާމަންޓް ފްރެންޑްލީޮކށް ހަދައިންޔަރަވެސް މިއަުދ ެއންވަ އެހެްނީވމާ، ދަލަކީ މިއަދު ބޭނުންކުރަނީ.

، މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އި ހުޅުވަ އިތުރަށް ތުޢަންގެ މި ސިނާމެއެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނަމަ،  ޖެހޭއެޅުން ާރއްޭޖގައި ުހއްދަކުރަން، ދާއިތޯ ބަލަުކންވާނީ ކޮންގޮތަ މަސްވެރިންނަށް އެންމެ ބޮުޑ ފައިދާއެއް 

ން އެބަޖެހޭ ކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ނުކޮށްގެެނއް ރާއްޖޭގެ މަހުެގ، ދުނިޭޔގެ ެވސް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެ އެކަން

 ކަނޑުަގއިމުޅި އިންޑިއާ .ދަނީ . ހިފާވަރުން ހިފަމުން މިމަހުގެ ސްޓޮކެއް މަޑަކުންނެއް ނޯންނާނެ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އޮީތ  ވެސް މި މެްނގެ މަސްަކނޑުތައްއަޅާިއރު އަޅުގަނޑުދާ އްޒަތްތެރި ރައީްސ.އަޅަމުން، އި ދަނީ ދާވެސް 

ދަނީ  ޤައުުމެގ މަސްކަނޑުތަކުން މި . ދުނިޔެ ފެށުނީއްސުރެ މިހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް
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 ،ވެސް  މިއަދު ،ެވސް ނަށް ިއއްޔެމިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ވައްކަްނުކރަމުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 ވެސް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަން އިތުރަށް  މާދަމާ

، ތު އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށްޢަ ނަމަ މި ސިނާ މަްސވެިރ ޤައުމެއްގެ ގޮުތގައި ާބއްވަްނ ބޭނުންވާ ފުޅާކޮށް، ރާއްެޖއަކީ

، ނޫނިްއޔާއެހެން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަްނ އެބަޖެހޭ. ަގއިހޯދުމުލިބޭނެ ގޮތްތަްއ ނަށް އިތުރު އާމްަދނީ މަސްވެރިން

ުނެގންދެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަސްވެރިންނަކީ ދަރާފަިއ ތު އިތުރަކަށް ކުރިއަކަށްޢައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ސިނާ 

ތަނަވަސް ދިރިއުޅުން އުެޅވޭނޭ  ނަށްއެްއކޮށް އެބޭފުޅުން ތިޔާރާޚް އިރިންނަކީ ފުރިހަމަތިބެންޖެހޭނެ ބައެއް ނޫން. މަސްވެ

މި  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށްައޅުގަނުޑ  ވީމާ،ވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ބައެއް. އެހެންިއމުޤާ ނިޒާމެއް މި ޤައުމުގައި

 ސް. ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ިއއްޒަްތތެރި ރައީ ވާ ގަރާރަށްހުށަހެޅިފައި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް.هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا މެންބަރު ޢަބްދު ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ

ބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި އިްއޒަތާއި ޤަދަރު ގަނަކީ އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހި މަސްވެިރން

. ދިވެހި މަްސވެރިންނަްށ ކުރާ ބަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ވާންޖެހޭ ބަެއއްތިރާމުހުމި ޤައުމުަގއި ަރއްޔިތުން އި ،ލިބިފައިވާ

ޅުގަނޑުގެ ފުރިހަަމ ކުރެވެމުންދާ ގަާރރަށް އަބަހުސް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންއަގު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މިއަދު ހަމަ

 ގައި މަސްގަތުމުގެ މާކެޓު  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑު ިމ ތެދުވީ ތާއީދު އޮތީތީެވ، ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އެދި

. އެކަްނ އިންތިހާއަށް ބޮުޑވެގެންދާނެ ލިޭބ ނަފާން އިވާދަވެިރކަން ބޮުޑވި ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިންަނށް އެ

ދޭތެރޭގައި އޮތް އިުތބާރު ބޮޑުެވގެންދާ ކަމެއް.  ކަމީ އަުޅގަނޑުމެން މި ަގރާރާވަުރކޮށްދޭ މި ގަރާރުން ކަށަ

އޭތި  ގަނެ، މަސްނޑުޮކށް، ރޯގަފަރާތްތަކުން  އެ ؛ންސްދޭ ފަރާތްތައްެއކުަގއި މަސްގަތުމަްށ ލައިސައެއާހަމަ

ބޫލުކުާރ ގައަުޅގަނޑުމެން ެއއީ ދިއުމަކީ ގެންކުރެވޭނެ ގޮެތއް، އެްއގަމުަގއި ވެ ޕްރޮސެސްކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަިދ އިންވެސްޓު 

ވެްސ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން.  އްލު ލިބިެގންދާނެ ކަމެއްގެ ގޮުތގައިޙަ ހުރި ަކންބޮޑުވުންތަކަށް ގޮތުަގއި މަްސވެރިންގެ 

ްނ އިމާ، އެލީއިށް ހުޅުވަފަހަރައަުޅގަނޑުމެން މި ބޯޓު ،ަވރަށް ބޮޑަށް އެބަ ވާހަކަދެެކވޭ  ތަނުގައި މިއަދު ދެން މި

ދައްާކއިުރގައި އަުޅގަނޑު  ވާަހކަ . ދެްނ އިދިކޮޅު ފަރާތްަތއް އެ ޮގތުން، އެބަ ވާހަކަދެެކވޭ ބެހޭ ނިކުންނާނެ ނަތީޖާއާ

 އެފް ކިޔާ ކުންފުންޏެއް، ތިމާގެ އަމިއްލަ ވެރިަކމުގައި އުފެއްިދކަން ނޭނގޭ ހަމަ ހަނދާންކޮށްލަދޭން ބޭނުން، އެސް.އޯ.އީ.

ބަޔަކަށް އަުޅގަނޑުމެން އިގެން ތިބި ހިފަތުޢަބޭފުޅާއަށް ބައި ގޮްސ، އެކުރަމުންވެރިކަން ޤައުމުަގއި ވެރިައކު ހުރެގެން މި 

ވެސް ނޭނގި ހިނގައިާދނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  ކޯްއޗެްއކަންަތއް މިއީ ޤުއްޙަމަސްވެރިންނަށް ހޯދައިދޭން  އުޅޭ 
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އަްށުވރެ މާ އުފާވެރި ދުވަސްތަެކްއ މި ރާއްޖޭގައި ފެންނަން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއިގަ

 ންބޭފުޅުންނަށް ލިބެ އެއަގު ހަމަ  ،ބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަުތގެ އަގު  ކޮށް ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް، އެ ޞައްޚާ .އެބަޖެހޭ

ތަކަްށވެސް ، ެއްއގޮއިއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މީަގިއ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތަށް ހުަރސްއަޅަ 

 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭހާ ބިރުވެރިކަން ރައްޔިތުްނގެ ހިތުގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ގޮތަށް ވާަހކަތައް ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް

 ވެސް އެ ފަހަރުއަުޅަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި ތަްނފީޒުެވގެންދާއިުރގައި ބޭރުްނ ަވންނަ ބޯޓު، މިކަން ވެސް އެްއޗަކީ 

ހިންގާ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ، އެކަންޓުަގއި އޮންނަ ސެކިއުރިީޓއާއި ބޯ އެ އިކަމާހިނެއް ވަންނަނީ ކިފަހަރު ބޯޓު

ޅެނީ ތޯތޯއަކަށް ކަމެއް ކުރާކަށް ނޫން. އު ވާނަމަ. މި އްޖޭގައި ކުރާ ކަމަށްރާ ބެލިގެންދާނެ. އެކަން އަުޅގަނޑުމެން މި

ވާ ޤު އްޙަބޭފުޅުންނަށް  ސައްކަުތގެ ައގު ވަޒަންކޮްށ، އެބޭފުޅުން ެއކުާރ މަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަްސވެރިންނަށް އެ މިއުޅެނީ

 ދަްއކަިއގެން ކަްނ ނިކުންނާނެ އެހެން ނަތީޖާއެްއގެ ވާހައި. އެ ެވގެންކަށަވަރުކޮށްދޭން މިންވަރު އަޅުގަނޑުމެން

ުޅގަނޑުމެންނެއް އަ ވެސް ެތއް ޞަައޅާކަށް ފުރު. އަތްަތކެްއަގއި އަެތއް ޭނޅޭނެޤުއްޙަބޭފުޅުްނގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ަލއިގެން ބަަޔކު ވަރަްށ ގިނަ ގޮތްގޮތަށް މި ރާއްޖެ ވައްޓާ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް މި ރާއްޖެ !ނުދޭނަން. ދަންނަވަންތޯ

އޭެގ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން  ކޮށްފި. ، މި ރާއްޭޖެގ މުސްތަޤްބަލު ނަގާލަން އެތަްއ ގުނަ މަސަްއކަތްތަެކއްއި ބަނގުރޫޓްކޮށްލަ

ބޭފުޅުންނަށް  . އެއުޅެނީ ނުކުެރިވގެން މިވާ މިންވަރު ކަށަވަރުޤުއްޙަބޭފުޅުންނަށް  ރިންނަށް އެމިއަދު ރާއްޖޭގެ މަްސވެ

ވެސް ބަޔަކު  އުޅެނީ ހަމައަށް ނައިސްގެން މި ބޭފުޅުންނާ އަގު އެސައްކަތުން ހަމަކުރާ މަބޭފުޅުން  ބޭނުންވާ އަދި އެ

ތަްއ ޤުއްޙަ ބޭފުޅުންގެ  އެ ،އުޅެނީ އަރަިއަގނެ އަުޅގަނޑުމެން މިމިޤައުމަށްޓަކައި އިހުމާލުވެފަިއވާތީވެ. އެ އިހުމާލުވުމުން 

ވެސް  ނުޖެހޭ ކަމަކަށް ވެދާނެ. އަދި ބަޔަކު ހިތްހަމަވެސް ކަަމަކށް ވެގެން. އެހެންވީމާ، ބަޔަކަށް މިއީ އާކަށަވަރުކޮށްދެން 

ަސއްކަތަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން މި ޤަުއމަށްޓަކައި އެ ކޮށްެދއްވި މަ ،ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

އަންނަނީ  ން މި އިލާތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުެވސް ބުނަމުޢާބޭފުޅުންގެ  އަދި އެ އަގު ަވޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.

މީހާގެ  ީމހާގެ ހަލާލު މަސައްކަތުން ލިބޭ އެއްަޗކުން އެ ކުރަީނ، އެން ތެދުވެ އަބަުދެވސް ވަކާލާތުއެމް.ޑީ.ޕީ.

ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ަދއްކަމުންދާ  ،ވަިއގެން ދިިރއުޅެވޭެނ ރާއްޖެއަްށ މި ރާްއޖެވުންއަނބިދަރިން ގޮ 

ެއކުަގިއ  ކަމާއި ދުވާލު ބުރަ މަސަްއކަތް ކޮށްގެން ހީާވގިޔާޅުން ބުރަ މަސައްކަތުން ރެބޭފު ވާހަކަ. މަސްވެރިންނަކީ އެ

ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،ެގން ދިރިއުޅޭ ބައެއް. އެހެްނނަމަވެސްކުރާ މަސައްކަތުން ލިބޭ ެއްއޗަކުން އަނބިދަރިން ޮގަވއި

ބޭފުޅުންގެ ދިރިުއޅުްނ  ސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެއަ ބޭފުޅުންނަށް ބޭފުޅުންނަށް އިހުމާލުވެފައިވާީތވެ، އެ ސަރުކާރުތަކުން އެ

 އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ. ދަނީ. މިކަމަށް ނިމުން ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން މި ނުކުެރވިެގން މި ހެޔޮގޮތުަގއި ބައްޓަން

ުޅގަނުޑ ޓަަކއި ހަމައެކަނި މަސައްކަތްކުރަީނކީ އަ އާރާސްތުކޮށްދޭން. މި ރާއްޖެއަށް ބޭފުޅުންގެ ދިިރއުުޅން އުޅެނީ އެ

މި ރާއްޖެއަށްޓަކައި މަސައްކަްތކުރާ ކޮންމެ  ،ލުކުރާ ގޮުތގައި ރަންމެަޑލް ހޯދާ ކަށެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްބޫގަ

ައގު އަޅުގަނޑުމެން ވަޒަްނކުރަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރންނަކީ މި ޤައުމަށްޓަކަިއ  މަސައްކަތްތެރިެއްއގެ
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. އަުޅަގނޑުމެން އެ މީހުންގެ ައގު ފަޚުރުވެރި ަމސައްކަެތއްކުރާ ަބއެއް ބައެްއ.ތެރިކަމާެއކު މަސަްއަކތްކުރާ ޞްލާޚުއި

ބޮޑެތި ބިޔަ ރާޅުތަުކގެ  ،ބާރު އޮިއގެ ތެރޭަގއި ،ަގއިކަނޑުބޭފުޅުންނަކީ ބޮޑު އެ އަބަދުވެސް ައގު ަވޒަންކުރަްނޖެހޭ.

ިމއަދު  ،. އެހެންނަމަވެސްަދނީމަސައްކަތްކުރަމުންބޭފުޅުން  ވެހޭހާ ިވއްސާރަެއްއގައި އެ ،ދޭހާ އަްތވެްއަގއި ،ތެރޭގައި 

އަށް އަމިއްލަ ބޭފުޅުން ބޭފުޅުންގެ އާލާތްަތްއ އެ ބޭފުޅުން އެދުއްވާ ދޯންޏާއި އެ އެ  ،އަޅުގަނޑުމެން އުފާވަނީ

ރަދުަތއް. ޚަކޮށްފައިވާ  ފުޅުން މިައށްބޭ . އަދި އެބޭފުޅުްނ ކުރަމުންދާ ބޮޑު މަސައްަކތް ކޮށްގެން އެޤީތަރައް

އެއީ ބަެއއްގެ އިހުމާލު.  ؟. ެއއީ ކިްއެވތޯވިކިފައި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ޮއިޑވެރިން ތިބީ ދަރަ ،ންނަމަވެސްއެހެ

ގޮތް ކުެރވޭނެ އެ އޮޑިަތކުަގއި ރަނަގޅަށް މަސްވެރިކަން .ޖެހޭބަ ރަން އެއޮިޑވެިރން ސަލާމަތްކުއެ އަޅުގަނޑު މިއަދު 

 ހިތްވަރުދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ލޯނުބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން  ހޭ. އެމެން އިންތިޒާމުކޮށްޭދން އެބަޖެއަޅުގަނޑު

 ަކއި. މިއަުދ މިހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި އެބޭފުޅުންނަށް ެއކަން ކުރުމަށްޓަ ދޭންޖެހޭ، އެ ވެސް އެިކ ގޮްތގޮތަށް އެބަ

ޭބފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތުގަިއ   އޭގައި އެ. އަދިބޭފުޅުންގެ އޮޑިތައް ބަްއޓަންކޮށްފި ބޭފުޅުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް، އެ

 ބޭފުޅުން އިންތިޒާމުކޮށްފި. ރަނގަޅަށް ބަަޔކަށް އޭެގ ތެޭރގަިއ އުެޅވޭނެ ގޮތަށް އެ  ،ެރވޭނެކުމަސްވެރިކަން

ެއްއވަރަށް އެބޭފުޅުން ބާނާމަހުގެ ައގު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނުއުުފއްލޭ  ބޭފުޅުން އެކުރި އިންވެްސޓާ އެ ،ންނަމަވެސްއެހެ

 ،އުޅޭ މަސައްކަތަކީ ދާނީ ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދަށަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭން މި  ބޭފުޅުން އެ ،ނަމަވާ މަށްކަ

ބޭފުޅުންނަށް   އިްނވެސްެޓއްކަން ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަނެ، އެޤުއްޙައީ ކުރާ އިންވެސްޓު އެ އެބޭފުޅުން މިއަށްޓަަކއި 

، މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ވަންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނައުޅެނީ ވެގެން މިދެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭންމީގެން ކުރިއަށް

އި ބޭފުޅުން ނަގަ އެ ،މުންދިޔަ ހާލުންވޭުތވެދިޔަ ތަނުަގއި އުޅެ ދަނީ މި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން މަސައްކަތްކުރަމުން މި

ދަނީ މީދު ާއެވގެނައްވެސް ިމައދު އު އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިންނަށް ޖަހައިދޭން. ށްކޮޅަ

ތުތަކެއް ހޯދައިދޭން ޞަބޭފުޅުންނަށް ފަހި ފުރު ލާތުކޮްށ، އެގައި ވަކާޤު އްޙަބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން އެ

 19ވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން އެޖެންޑާ . އިރާަދކުރެއް ބޭފުޅުންނަށް އޮތީތީވެ ްނކަން އެޤީގެ ޔަކަމު މަސައްކަތްކުރާނެ

އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަްށ ތަންފީޒުެވގެންދާއިުރގަިއ މިފަދަ ކަންކަން  19ތަންފީޒުކުރާނެ. އެޖެންޑާ 

ދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އިލާޢާެއދޭ ފަޚުރުވެރި އަުޅގަނޑުމެން މި ދިޔައިމާއްލުެވގެންދާނެ. ހައްލުެވގެން ޙަ

ދާނެ. މި ރާއްޖޭެގ ދިޔައިމާ، މި ރާއްޖެ އެތައް ގޮަތކުން ކުރިައރައިގެންއިލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންޢާފަޚުރުވެރި 

ރުން ވަެދގެން ައއިމާ، ދޮ އިލާތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެޢާމުއްސަނދިކަމާއި މި ރާއްެޖެގ ތަނަވަސްކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވެްސ   ނިޒާމެއްޙީއްޞިލީމާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭގައި ރަނގަުޅ ޢުތައަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަުޅ 

އަދި  ހަމަޖެހިގެން އުޅޭ ،އިލާެއއްގެ ގޮުތަގއިޢާއިާލއަީކ ދުޅަހެޔޮ ޢާއިމުކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ލާތަެކްއެގ ގޮތުަގއި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އިޢާއަަހރަކުން އެއް އަހަރު ބަެއއްގެ ޖީބަށް ނުވެއްޓޭ  5ކޮންމެ  ؟ދަންނަވަންތޯ

 ެއއީ ،އިލާތައް ެވގެންދާނެ. ެއީއ އަޅުގަނޑުމެން މިއެދޭ ގޮަތކީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ގެްނނަން އުޅޭ ބަދަލަކީޢާ
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އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެފންނަނީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ، މުސްތަޤުބަުލގަިއ މި 

ބޭފުޅުންނަްށ  ކުރާ މަސައްކަތުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެންނަނީ މަސްވެރިން 

 އިގެ އެންމެހަދާއިރާ ނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާައކީ ކަނިޑތީމުމާއުފާވެރި މާ ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް ލިބޭ

ވެްސ  މަސްވެރިންނަށް އި. މި ރާއްޭޖގެ އެްނމެހަދިއުންރަނގަޅު ގޮތްަތއް ލިިބގެން ވެސް ިމއަށްުވރެ މާ ސްވެރިންނަށްމަ

 ޔާ. ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޞައުފަލާއި ފާގަތި ުދވަސްތަެކއް މިންވަރުކުރެްއވުން. ދެްއވި ފުރު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މި ގަރާރަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރުމަށް އަިދވެސް ދޮުޅ  ،މި ބަހުސް ބަރު.ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ެމން

ބަހުސް ކުރިއަށްދާނެ. އެިދވަަޑއިގެންަފއިވާ އެހެން އިްއޒަތްތެރި  ގަިޑއިރެއްާހއިރު ބާކީ އެަބޮއތް. މާދަމާ މި

 މެންބަރުންނަށް މާދަމާ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. 

 

 ން މު ން ނި
 

 ކަދެްއެކވުން: ވާހަސަތުންރިޔާ

 އިރު.  9:00ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު  2019ޖުލައި  23 ންނާނީދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮ 
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