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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސް ސައްބީގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް  މަހޯ) 2019 ލައިޖު 29

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުވަސް.  ހޯމަވީ  2019ޖުލައި  29މިއަދަކީ  ސްވަނަ ޖަލްސާ.ސައްބީތުންެގ މަޖިލީހުގެ މިއީ ނަވާރަވަނަ ރަްއޔި

  .މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި  38 ބެވީހާޒިރުވެވަަޑިއެގން ތިއް ަވގުތު މަޖިލީހަށް މި. 1440ޛުލްޤައިދާ  26

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/26/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަންާގއެންގުން.ރިޔާސަތުން 
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 ހުށަހަޅާ ކަންކަން  ން . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު 5

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

ޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ަޙއްޤުެގ ގާނޫުނގެ ދަުށން ޢައްޔަްނވެފައި ހުންނަާވ ކޮމިޝަނަރު، އިންފޮމޭޝަން މަ

އެ ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަެވ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ބޭފުޅަުކ  ،ކޮމިޝަނަރު

ުކރެއްވި އިޢުލާނާ ގުިޅގެން  ގެ އޮފީހުންރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ . އަދިުޢލާންކުރައްވާފައި އިޓަކަ  މަށްޢައްޔަންކުރު

ާޔ މި މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ،އަްށ ލިބިވަަޑއިގެންެނވި ނަންފުޅުތަުކގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ލަދިނުމަށް އަުޅގަނުޑ ްއވާްއވާފަިއވާ ސިީޓ އިވެސް އެުކގައި ފޮނު ވާފަިއވާ ނަންތަާކއި ައދި އެހެން ނަންތަކާއްފޮނު

ދެންނެވިހެން މި ސިޓީ މި ގުޅެނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރެއް ޢައްޔަންކުރުުމގެ  އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދޭނަން. މި

 . އަމީންޢާއްމު. މަސައްކަތާ

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަނެވެ. ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ނަޝީދަށްމުޙައްމަދު  ، ރައީސްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން 46ގެ (ލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤގެ ގާނޫނު އިމަޢުލޫމާތު ހޯދަ) 2014/1

ލު އަބޫބަކުުރެގ ޒް ޖަމާދުލްޢަޒީއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ލ. މާވަްށ / މާޒީ، އަްލއުސާތާްޛ ޢަބް

ވަނަ މާއްާދަގއިވާ  47ވަނަ މާްއދާއާއި  44ގާނޫނުގެ  އެގައި ހަމަވެަފއިވާީތ،  2019ޖުލަިއ  22މަޤާމުގެ މުއްދަތު 

 4 ފެންނަ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް ިއޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންެގ ތެރެިއން އަުޅގަނޑަށް ،ންމަތީ ގޮތުގެ 

އިން ފިޔާޒް މޫސާ / ސަޙު. އަލްފާޟިްލ 1ންގެ މަޢުލޫމާތު މި ސިޓީއާއެކު ފޮނުވީމެވެ. ބޭފުޅު އި އެބޭފުޅުންގެ ނަމާ

. އަލްއުސްާތޛް އަޙްމަދު އާހިުދ 3ހަޒާރީވިލާ.  މ.ލް އަޙްމަދު ފަޔާޒް ޙަސަން  / . ައލްފާޟ2ިވިލުފުށި.  ، ތ.ގެއަތަމާ

. ވީާމ، މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ރކޫވަންމ. ވެ . ައލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުަޝން /4. ވަރަޝީދު / ހ. ގުރު

އެިދ  ންކުަރއްވާނެ ބޭފުޅެްއގެ ނަން ފާސްކޮށްދެއްވުގޮތެްއގެ މަތީން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން

މަށް  އެކަރުމުންއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އިޢުލާންކުދަންނަވަމެވެ. ދެންނެވީމެވެ. އަދި 

 22. ވެމެއެުކ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެދެސިޓީއާ  ޅުތައް މިއިޖާބަދެއްވި އެހެން ބޭފުޅުންެގ ނަންފު

 . ޚާދިމްކުމް، އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 2019ޖުލަިއ  25، 1440ޛުލްޤައިދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ައށް ފޮނުވިއްޖެ. މުއައްސަސާ ކޮމިޓީނިވަންމަށް މިމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރު
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 ތް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަ . 7

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

މި ހުރި ، ނުނ7.1ިއެޖެންޑާ ައއިޓަމް  ށް.މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަ ދެން މި ެއނބުރެނީ އަޅުގަނޑުމެން

  ރަޝީދު އިބްރާހީމްތްތެރި މެްނބަރު އްޒައިރާގެ އި ދާމެދު  ފަންނުމަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި އެބަޭވ، މާ

ގޮތުން  ގުޅޭޯފމް ޤާއިމުކުރުމާ ކޮށް އޮފްޝޯ ޕްލެޓްކަންކުރާ ފަރާތްތަެކްއ ފާހަގަމަސްވެރި ންިދވެހި ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ،ންަނވާނެޮއތް. އެނިގވަަޑއިގައެމް.ޑީ.ޕީގެ ބާީކ ަވގުތުެވސް އެބަ ވަގުތު އެބައޮްތ. ބާކީ  ޭއގެ. ރާރުގެ ބަހުސްގަ ހުށަހަޅާ

ކުރެވެމުން. އަިދ ސްހުޟޫޢުތަުކގަިއ ބައުގުޅޭ ތަފާތު މަ  ިދޔައީ މަްސވެރިަކމާ ތާގަިއ މި މަޖިލީހުގައި މިމިދިޔަ ދެ ހަފު

ރޭގައި ހުށަހެޅިެގންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ. ާއ ބިލެއް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ދައުރުގެ ތެގުޅޭ މުޅިން  މަސްވެރިކަމާ

ލަީނ ަވއިމި ފުރުޞަތު ހުޅު އޮފީހުން ެއގޮތަށް ައޅުގަނޑަްށ އިާޝރާތްކުރަްއވާ. ައޅުގަނޑު މިހާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ

އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . މި ފުރުޞަތުށްގެ ަވގުތަސްހުބަާރރުގެ ގަގުޅޭ  އޮފްޝޯ ޕްލެޓުފޯތަކާ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 މަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

މަސްވެރިކަމުެގ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ދެއްވި ުފރުޞަތަށް. އާދެ! ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް `. 

ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި  ބެހޭ ރާަރކާގަ 5 ،ރާރެއް އައިސް ގަ 5ބިލެއް އައުުމގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް 

އަުޅގަނުޑ  .ރާރު. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްގަވަނަ  4ޓަަކއި މިއަދާ ހިސާބަްށ މިީއ ެދއްކުމަށްތަޅުމުގަިއ ވާހަކަ

ރާެރއް ނުަވތަ މަސްވެރިކަމުގެ ބިެލއް މި ގަގުޅުންހުރި  މަސްވެިރކަމާ ،ރާރެއްގަމިފަދަ  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުެމން

ށަހަޅާއިރުަގއި އަޅުގަނުޑމެން ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ެކއް ހުރާރުތަގައިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގެނަުއމުގެ ކުރިން މިފަދަ 

މަސްވެރި ސިާނޢަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތަްއ  ،ނަވަނީހުރޭ. އަުޅގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންކަންތައްތަެކއް އެބަ

ގެންދާ ބޮޑު އަށް ވެސް ކުރި ެއކަމަކަށް ބަރޯާސވެގެން ދިރިއުޅުންަތއް އާރާްސތުކޮށްގެން މިއަދާ ހިސާބަށްއް އިލާއެޢާ

ެރވެނީ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކު .ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިސިނާޢަތެއް. މި ޤައުމުގަ

ހުިރ  އްސަބެލުންތަެކއް ބެލިގެން އައި  ،ރާރުަތކަކީ ދިާރސާތަކެއް ހެިދގެންގަހުރި  އިއަިއސްފަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް

އިލާތައް ޢާ މަސްވެރި  ،ރާއްޖޭގެ މަްސވެރިން ވަނީ. މިއަުދ ދިވެހިުޅގަނޑު މި ދަންނަރާރުތަެކއް ނޫނޭ އަގަ

ެއއްެވސް ޖާގަެއއް ނުވަތަ ެއއްެވސް ޙައްލެްއ  ލަތަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެހާ ލަތުން އެހެންހާއުދަގޫ ދާ މަލްކުރަމުންއްތަހަ

ދެންނެވީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާުރކޮްށ  ތޭ މިވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެފންނާކަށް ނެ ރާަރކުންގަ 5މި ދެންނެވުނު 
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ޙަޤީޤީ މައްސަލަތަްއ  ،ތައް ދެނެަގނެމަސްވެރިންގެ ޙަޤީޤީ މައްސަލަ ،އަދުގެ ސަުރކާރަށް ދަންނަަވން ހަމަ

އްލުކޮށްދެްއވުމަށް މަސައްކަްތކޮށްދެއްވާށޭ. ސިާޔސީ ބޭނުމެއްަގއި މަޖިލިސް އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މިތާނގައި އަދި ޙަ

އެ މައްސަލަތަކަްށ  ،ތަންމެ އަޑުހަރުކޮށް ވާހަކަދެއްކިަޔސް މަސްވެރިންގެ ހުރި ޙަޤީޤީ މައްސަލަތައް ދެނެނުގަނެކި

އަުގ ށް ޙައްެލްއ ގެނެވޭެނ ގޮެތއް ނޯންނާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނޭގ މަސްވެރިންނަށް ހަމަކަގަނޑުމެންނައަޅު

 ،ރަނަގޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވެސް ވަރަށް ްއޒަތްތެރި ރައީސަށްހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އި

ވެްސ  ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށްގަހުރީ. އަދި އަޅުގަނޑު  ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން

ކުރަންވީ. އެހެންނަމަވެސް،  ޓަކައި ކޮން ކަންަތއްތަެކއްތޯއެނގޭނެ މަްސވެރިންނަށް ޙަްއލު، ސީދާ ޙައްުލ ގެަނއުމަށް

ިސޔާީސ  ވެސް ންރާރުގަ 5ދާ މި ހުށަހަޅިގެން ،ޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވިހެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީއަ

ޓަކައި ކޮންމެވެްސ ތަން ޫފބެއްދުމަށް އޮތް ސަރުކާރު ނުހިނގާ ސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ިމއަދު މިއަދުހާބޭނުންތަކެއް 

ރާރުތަްއ ގަކުރައްވާތި! މި ފުމާ ؛ރާރުތައްގަޓަކައި މި ބިލުތައް ނުވަތަ މި ށްމައްވުަގިއ ގުގުމުހި ޖަދިވެވާހަކަތަެކއް 

 ހިތާމަހުރި ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ތަން.  ގެނެިވގެން މިތަނުގައި ވާހަކަެދކެވޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުތާއެއް ނަންަގވައިފި. އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙް

 އެތައް މަްސވެރިންނަކާ  ،އެތައް ަރއްޔިތުންގެ ެގއަކަށް  ،ތަކަކީ ދިރާާސކުރެވި ރާރުގައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި 

މިތާ   ބަދުނާކޮށް ރި މެންބަރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ސަރުކާރުގެ ިއއްޒަތްތްތެ ނައިފަރު ދާއިރާ ؛ހުރި އިހެދިފަބައްދަކޮށްފައި 

 ..އި.ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަ  ،ވާހަކަދަްއކައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަްށގެްނދެވުން(
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 ކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަ

ނައިފަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ހަމަ ރަށް ވިދާޅުވެދެްއަވއިފިއްޔާ ަވރަށް ރަނގަޅު. ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

  ރަން.ދައްަކވާތީ ެއކަން ހަމަ ފާހަގަކުފުޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮތުަގއި ބަލަިއަގނެވޭކަށް ނެތް. ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެކުތާއެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ ނު

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ެމންނަށް ރަނގަޅަށް މިކަހަލަ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ މައްސަލަައކީ. އަުޅގަނޑު

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ައުޑ  ،ކަށް ވާހަަކއެއް ނުދެއްކޭ މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތެއް އޮތީތީވެޢަޟޫއުމަ

 .ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ކުެރވެމުންދާލުމަށް ޓަަކއި ަމސައްކަތްއިކަނޑުވަ 

. ެކޔޮެޅއްގެ ަދރިއެއް. އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ މަްސވެރިެއއްގެ ދަރިެއއްއިާލއަކަށް ނިސްބަތްވާ ޢާ އަޅުގަނޑަކީ މަްސވެރި

ނުވަަތ  ،ދަގޫ ކަންތައްަތއްނދާ އު މިއަދު މަލްކުރަމުންއްލަތު. ދިވެހި މަސްވެރިން ތަހަހާ ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ހުރި 

ވެްސ  ނޑު މީެގކުރިންޅުގަ. އައޭޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެުއޅޭ ސަބަބުތަްއ އަ އަުގ ނުލިބިގެން މިމަސްވެރިންނަށް ހަމަ

އަގު ހޯދައިދޭންީވ ދިޔައިުރގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވާފައިވާނީ މަްސވެރިްނނަށް ހަމަރާރުތަކަށް ވާހަކަދަްއކަމުންގަ

ދޭން އިއަގު ހޯދަެވސް މަސްވެިރންނަށް ހަމަ ނަމަ ނުވަތަ ޙަޤީޤަތުގައި ގޮތް. ޙަޤީޤީ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަނީ

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ސާފުކޮށް  ،ނަމަ ކަތްތަެކއް ކުރަނީބޭނުންވެގެން މަސައް 

މަްސވެރިންެގ  ،އި ުކޑަކުރަން. މަްސވެރިން މަސްޮކޅު ކިރާލަ ޖެހޭޗާޖަސް އެބަދަންނަވާފައިވާނެ. ސަރުކާރުތަުކން ބައެއް 

ދެންނެވި  މި ،ތީ މަސައްކަތްކުރާ ންމާދާރުކަންމަައދި އެއީ ޒި ، ދީގެންމަސްތައް އެކްސްޕޯުޓކުރާ ކުްނފުނިތަކަށް ލުޔެއް

ެއ  ،ސަރުކާރުން އެ ފަރާތްތަކާ ެއކީަގއި ވާަހކަދައްަކިއގެން  ،ނަމަ ށް ވަނީކުރާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަމަސް އެކްސްޕޯޓު 

 ނެކުރާނުވަތަ މަސްވެރިންނަށް ސީދާ އޭގެ ރާހަތް ރިންނަށް ސީދާ އޭެގ ނަތީޖާވެމަސް ؛އްޔެފަރާތްތަކަށް އެ ދެވޭ ލު

ފީގެ ގޮުތަގއި  ގޕާކިން ންެއއަރލައިންަތކުއިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ގޮތަކަށް އެ ލުއިަތއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެވިދާނެ. 

ސަރުާކރަކުން ވާހަކަދަްއކަިއގެން ެއ ، އެީކަގިއ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަރލައިންތަކާ ސްޖަނަގާ ޗާ

އޭގެ މަންފާ ކުރާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ރިންނަށް އޭގެ ނަފާފީތައް ކުޑަކޮށްފައި ސީާދ މަސްވެ

އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ތަކެއް ޅައަށް ގަރާރުތަނަށް ދެއިރު ދެދަ ކުެރވިދާނެ. އެހެްނނަމަވެސް، މިމަސައްކަތް

އަޅުގަނޑު އަދި އެދެން  .ީއސްއިއްޒަތްތެރި ރަމަސްވެރިން ާވނީ ބޭގަރާރު ، ހުށަހަޅައިގެން އަުޅގަނޑުމެން ވާނީ ބޭގަރާރު

އެެހންނަމަވެސް، މިއަދު ވަރަްށ ދެން އޮތް ގަރާރަށް ވެސް އަޅުގަނޑު އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ވާަހކަ ދަްއކާލަން. 
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ައއި ކަރުދާްސ  އަުޅގަނޑު ަތްއޔާރުެވގެން ދެްއވީމަ އްައޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތެ ކުރީކޮުޅގައި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

 .ަވގުތަކު ކަތަކެއް ައޅުގަނޑަކަށް ެނތް ދެއްކޭކަށް މިމިއަދު ނެތީމަ ސީދާ ފެކްޗުއަލް ާވހައަޅުގަނޑާ ެއކީަގއި 

ނަން. ންދުރުފަހު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ މި ަގރާރުތަކަށް ވާހަކަަދއްކާއެހެންނަމަވެސް، މެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުިރއްޔާ ބޮޑަށް  ވަރަށް

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވާހަކަފުޅުތަަކީކ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އަބަދުެވސް ދެކެނީ 

ފުރުޞަތު . އަިދ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަހުން ވެސް މަށްމަޢުލޫމާތުން ފުރިފައިވާ ާވހަކަފުޅުތަކެއް ކަ

އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރު މި ފުރުޞަތުލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ައޅުގަނޑު މިހާ

 ށް.ޝަރީފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ 

އައި މަސައްކަތަީކ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނ ޒަމާނުއްސުރެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބިދާނެ ގޮތަކަްށ ފުާޅކޮށް ރިޒަްމގެ ާދއިރާއަށް ވުރެ ވެސް އަޓު މަސްވެރިކަން. 

 ،ށްމީސްމީހުންނައެކިއެކި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނާޢަތަކީ. ސި މަސްވެރިކަމުގެ ނާޢަތެއްސިކުރެވިދާެނ ބައްޓަން ،ފަރުމާކޮށް

އި ރާއްޖޭގަ ،ބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަވެސް  އެކަމަކުތާއަަބދު.  ތިބެވިދާނެދިއްކޮށް ށް އިނގިލިއެިކއެކި ސަރުކާރުތަކަ

ކުރަން ބޭނުންވާ އިންވެްސޓު ކަމަށް ފުޅާކުެރިވފައެއް ނެތް. މަްސވެރިއަދި މަސްވެރިކަން ފުޅާކުެރވެްނާވ މިންވަރަށް 

 ދޯނިފަހަރާފޫޓުގެ  120ން  ކުިދކުދި ބޮއްކުރާފަަހރުނެތް. މިހެން ދެންނެވިޔަސް ވެސް ކުެރވިފައެއްއިންވެްސޓު މިންވަރަށް

ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުަގއި މަސް ގަންނަ އޮތް. ވެފައި އެބަހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީ 

ހޭ ކުރުމަށް ކުރަންޖެއާ މަސް ގަންނަ ފުލީޓުއެަތއް އަހަރުތަކެްއ ވަންދެން  ،ސަބަބަކީވަނީ ގެއްލުން.  ންކުންފުނި

ނާނެ ބާއެކަީށގެންާވ މިންވަރެއްގެ މަސް  ،ދާއިމީ ގޮތަކަށްެނތުން. ހަމައެހެންމެ، ރާއްޖޭގައި ކުެރވިފައި ންޓްއިންވެސްޓްމަ

މަހަށް ނެތުން. ތައް ހަމަޖެއްސިފައިއިންތިޒާމުެއަކމަށް ބޭނުންވާ  ކޮށް،ދިރާސާ ،ބަލައި  ،ހޯދައިައޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތެއް 

ވަގުތަކު ދުނިޭޔގެ  ހޯދޭނީ އެ ،މެ ބާރަށް ވެސް ދެއްކިދާނެ. އެެހންނަމަވެސް، މަހަށް ލިބޭނީންތަކިހަމައަގު ލިބޭ ވާހަކަ 

. ޗެއްއެއް ން އޮތްައގުހުރި ޮގތަކަށް ބަލާފައި ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކެން އޮތް ައގަކަށް ވިްއކީމާ ލިބެ ހުގެކެޓުގައި މަމާ

 ތަުކގެޓުމާކެ ކެޓުަގއި ދުިނޔޭގެ ސްޕަރ ދުނިޔޭގެ މާ ޅިމު ،ކުިރ ކަމަށް ިވޔަސްޑްވެލިުއ އެ މަހުގެ ައގަށް އަދި

ޓާ މަސްދަޅު ނުވަތަ ރޮލަށް ވިއްކާ ަމސް ވިްއކަން ހުންނަ އަގެްއެގ މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ މަހުެގ އް ބަހަ ތަކުގައިފްޝެލް

ށް އިތުރު ރިންނަމަސްވެކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑަިއޒް. އެހެންކޭނީވިއްކެޓުގައި ހުންނަ އަގަކަށް ަމސް މާ
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މިފްކޯ ވެސް މި ހިންގަނީ ސަރުކާރުން  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަވެސް  މިއަދު  .އެްއޗެއް ދޭންޖެހޭނީ

ލިބިފައެއް ނެތް.  ޭވވަަރކަށް އާމްދަނީކުރެއާ ގެ ފުލީޓްލިބޭ ފައިދާއަކުންނެއް މިފްކޯ ށްކޮްށގެން. މިފްކޯއަސަބްސިޑަިއޒް

 ކޮށް އެފެކްިޓވް ،ަސރުކާރުގެ ކުންފުނި ވެްސ އެިފޝަންޓްކޮށް ،ސް ގަންނަ ކުންފުނިއެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑުމެން މަ

 ރީފަރ ،ބޯޓުފަހަރާއިހޯދައިގެން  . ކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑުއިންިތޒާމްކުރަން ވެއްޖެ އިހިނގާނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ރާވަ

ކުެރވޭެނ ނައިން ބާނާފިއްޔާ މަސް ރައްކާ ގިމަސްކޮންޓެއިނަރާއއި ތަކެތި ހޯދަން އެބަޖެހޭ. މިއަދު ވެސް ރާއްޖޭގައި 

މާކެޓަށް ވިްއކޭވަރަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް. ރާއްޖޭަގއި ބާނާ މަސް ހެޔޮ ައގުަގއި  ކަށްތަެކއް އެކަީށގެްނވާ ގޮތައިންތިޒާމު

ނޑުމެން ތަކެއް ހަމަޖެއްސިފައެއް ނެތް. އަދި އަޅުގަކުރެވޭނެ ފެކްޓަރީާއއި އިންތިާޒމު ދަޅު ބަންދުއަގު ހެޮޔކޮށް

ހަމަ އެންމެ ގިނަިއން ބާނާ އެއް ޤައުމަށް ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަިދވެްސ  ،ކަނުޑގައި ވެސް ބާާނ މަސްއިންޑިއާ 

މަހަށް ދާނެ ދިވެހިްނ ދޯނިފަހަރުގައި ގިނަ ރާއްޭޖގެ  އަދުމި  ވިފަެއއް ނެތް.ފުޅާކުރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސްވެރިަކން

 ހިތްދަތި  ،ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ،އަުޅގަނޑުމެން ަލދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއްމަކީ އުދިމަހަށް ދާ މީހުންބޭރުނެތިގެން 

ވާހަކަ ދައްކަން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ކެރިވަޑައިުނގެންނެިވ  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މިގަވެސް މިއީ  އެކަަމކު ކަމެއް.

ވާހަކަ  ށް އުޅޭޚިލާފަ އަދި ަގވާއިދާ ،ކުރާ ވާަހކަާއއިރިމިއަދު ާރއްޖެއިން ބޭރުން އައިސް ތިިބ މީހުން ިވޔަފާ ،ނަމަވެސް

އަދި އެތަްއ  ،ކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތައް ދޯންޏަކުން މަހަށް ދާކަން ވެސްއެހެން އުޅޭ ެއތައް ބަޔަ ،ދައްކާއިރު 

ބަޖެހޭ ކަންކަްނ އަޅުގަނޑުމެން އެ . މިވޭފެނޭ. ފާހަގަކުރެތަން ވެސް އެބަ ކަުމގަިއ އުޅޭދޯނިފަހަރެއްގައި ކެޮޔޅު

ށް ހަމައަގު ލިބޭނީ ދާއިމީ އެ ވާހަކަ ދައްކަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭގެ މަހަ ،ިއޞްލާޙުކުަރން ،ރަނގަޅުކުރަން

ލާތްތައް ޢާއި މި ޒަމާުނެގ ވަސީލަތްތަކާ  ، ފައިންޑަރުތަކާއި ޝްގޮތެްއގަިއ މަސްވެރިންނަށް ަމސް ބޭނޭނެ ގޮތަކަށް ފި

 ވޯލްޑްގިނައިން މަސް ބޭނުނީމާ އެ ވަގުތަކު  ސިގެން.ޑުމެންނަށް ހަމަޖެއްޅުގަނތަްއ އަބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ. މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނެ. ެއއީ ގިަނ އާމްދަީނ ައގަކަްށ ބަލާފައި  ންނަމާކެޓުގަިއ ހު

ސްވެރިން އަންނަނީ ެއްއވެސް މަ ގިނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަން ކުެރވިދާނެ ގޮެތއް. މިއަދު ތެޔޮ އަންދަިއގެން 

ވާިއރުގައި  އެ ުއސޫލު އެކަްނ މަށް . އެހެންކައިލަތެއްގަހާރަދު ވެސް ނުލިބޭ ޚަ ގެފަހަުރ ދޯނީ ބައެއްއެްއޗެއް ނުބާނާ. 

ނުދާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަްނކަން  އިތުރުެވގެންނެއްދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

ހަށް ވެލިއު މަ ،ކޮންޓެއިނަރު ހޯދުމަށާއިނަ ރީފާރ މަސް ގަން ،ކުރުމަާށއިކުރުމަށް ޓަަކއި މިފްޯކ ވަރުގަދަޅުރަނގަ

ފްރެޝްކޮށް ދުނިޔޭެގ ގޮުތގަިއ މަސް  ރަނގަޅު ހެޔޮ ،މަސް ވިްއިކޔަސްރޮލާ އަދި  ،ކުރުަމށާއިިނޒާމު ޤާއިމު ނެޑްކުރާއެ

ކުރުމަކީ ކަންކަން އިންތިޒާމު ިއ،ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަމުހަމައަށް ގެންދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއި ކެޓާމާ

ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަތައް ކަމެއް މުހިންމު އަދި ވަރަށް ބޭނުންތެރި 

 ޤީޤީ ޙަ ،އޭ ބުންޏަސްއެހެްނ ކުރާނީއެހެނިހެން މާ ދުރުދުރުން މިވެނި ކަމެއް މިހެން ކުރާނީއޭ، ެއވެނިކަމެއް  ،ނުދެއްކި

ބޭނުންވާ ނަތީޖާއެއް ނުހޯޭދނެ. ނެރެން އެދޭ ނަތީޖާއެއް  ން ކަމުމިއަުޅގަނޑުމެންނަކަށް  އެޑްރެސްނުކޮެށއް  ށްމައްސަލައަ



8 

 

އެން އާާލވާ ތަންތަން  ،ގޮތް، ރާއްޭޖގަިއ އެން އާލާކުެރވޭނެ ގޮތް  މަސްގިނައިން ބާނާމަސްވެރިން  ނުހޯދޭނެ.

ކުެރވޭނެ ގޮްތ މްރއެޫނންވެސް ފަ ،ާއއިމިންގރގޮަތށް ފިޝް ފަ އަދި މި ޒަމާނުގެ  ،ކުރެވޭެނ ގޮތްށް ރައްކާތެރި ހިމާޔަތްކޮ

ށްގެން، ެއކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނޮލޮޖީ އެތެރެކޮށްގެްނ، ކޮއަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އެކަންކަމަށް އިްނވެސްޓު 

ަތއް ގުނަައކަށް ން، އަދި ައޅުގަނޑުމެން ބާނާ މަހުެގ އަދަދު އެއެކަންކަމަށް ބޭނުްނވާ މީހުން ތަމްރީނުކޮށްގެ

ލަ އާމްދަނީއަށް އިުތރު ހެޔޮ ބަދަލެްއ އަންނާނެ ނޫނީ ައޅުގަނުޑމެން މަސްވެރިންގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ޖުމު އިތުރުކޮށްގެން 

  ަރއީސް.ތްތެރި ވާހަަކ ދަންނަވާލީ. ދެއްވި ފުރުސަަތށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ އެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އަރުވަނީ ގައްދޫ ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުޞަފުރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި

 .އަޙްމަދު ޒާހިރަށް

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ،ށް ވާހަކަަދއްަކއިފިން. އެހެންނަމަވެސްޢަވެސް މި މައުޟޫ ހު. އަުޅގަނޑު ކުރީ ދުވަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

މު ވާހަކަ ން، އަިދވެސް މުހިވެތަކަށް އެދުނީ އަޅުގަނޑުެގ ވާހަކަ އަދި މުޅިން ނުނިމޭތީ ޞައަޅުގަނޑު އަނެްއކާެވސް ފުރު

ކާރު ޭބގަރާރެކޭ. ބޭާކުރ މި ގަރާރުތަަކކީ ބޭ ،ވެއްޖެ. ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅު އެްއކޮށް ހުރީތީއާ

އަުޅގަނޑުމެން ކުާރ ކަމެްއ  ،ގަރާރުތަކެޭކ ވިދާުޅެވއްޖެ. ައޅުގަނުޑ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

 ނިޔަުތގަިއ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމުގެ އި،ޔާލު ހޯދަޚިަރއްޔިތުްނގެ  ،މިކުރަނީ ރައްޔިތުން ގާތަށް ގޮސް

ުކރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން މި  ،ބޭނުންވާ ކަންކަން ގަރާެރއްެގ ގޮތުަގއި ފަރުމާކޮށްގެން ،ންވާީތވެއެކަން ކުރަން ބޭނު

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުންނަށް  މަޖިލީހަށް މިކަން ހުށަހަޅާފައި މި  ހުށަހަޅަނީ މި މަޖިލީހަށް.

ގޮތަކަްށ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ބޭކާރުކޮްށލާކަށް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން  މާތު ދިނުމަށްޓަކައި. ެއއްެވސްމިކަންކަމުގެ މަޢުލޫ

އުޅެނީ  ކުރަން މިރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑުމެން  ،ދަްއަކނީ. ައޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަމިވާހަކަ މި ދައްކަނީކީ

ކަން  އުޅޭ ަރއްޔިތުންަނށް މި ކުރަން އި.ށްޓަކަދިނުމައިބަހުން އަްނގަ  ޙަ ގޮުތގައި ސަރީޙަކަމެއްކަން ސަރީކޮން

ވާހަކަ  ރަްއޔިތުންނަށް މިކަްނ އަންަގއިދިނުމުގެ ނިޔަުތަގިއ އަުޅގަނޑުމެން މި ރަނގަޅަށް އެނިގގަތުމަށްޓަަކއި.

 ގޮތުަގއި އެޅުުމގެ ދައްކަނީ. އަދި ސަރުކާރަށް މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ބާރުވާހަކަ ގަރާރެްއގެ ގޮުތގައި ލަިއގެްނ މި

 ވެސް އަުޅގަނޑު ވާހަކަތަްއ މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑު ުކރީ ދުވަހު ނޑުމެން މި ގަރާރުތަްއ ހުށަހަޅައިގެން މިއަޅުގަ

މީހާއަށް ވަނީ  . އެކަން ކުރާގޮތަކަށް 3ކަމެއް ކުރަންޏާ އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނަންޖެހޭނޭ  ،ބުނިން ދެއްކިން، އަުޅގަނޑު

 ފަިއދާތޯ؟ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ،ވަނީ ގެއްލުންތޯ ރައްޔިތުންނަށް ، ދިވެހިށްޢަމަަފއިދާތޯ؟ މުޅި މުޖުތަ ،ގެއްލުންތޯ
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ކަމަީކ ެއްއެވސް ގޮެތއްަގއި ަރއްޔިތުންނަށް  ބަލާއިރު މިއެގޮތުްނ  ފައިދާތޯ؟ ،ެގއްލުންތޯ ވަނީ ވަނީ ެއކި ގޮތްގޮތުން

. ައދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިދާ، އް ނޫންގެއްލުންހުރި ކަމެވެސް  ކަން ކުރާ މީހާއަށްމިހުރި ކަމެއް ނޫން.  ގެއްލުން

އަޅުގަނޑަކަްށ  ؟ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީއިދިކޮޅަށް ަވކާލާތު ނުހަނު ފައިދާހުރި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ކީްއެވގެންތޯ މިކަމާ

މުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރައޮތް ހުރިހާ ޒަމާންވީއިރު  މި ،އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޭނގެ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ހަމަ  ުތ ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަމުން އައީޢަ. މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާކަެމކޭ ކަތަކީ އެއްއައި މަަސއް

މިފްކޯ ކުރިއެރުވުމަށް، މިފްކޯ  ،ތަކުރާރުކޮްށ ކުރަމުން ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެްއގައި ކުރަމުން ައއީ. ކަމެއް އެންމެ

. އެ ކުރާ ކަމަކުްނ ނިކުންަނ ނަތީޖާއަކީ އެްއ ނަތީޖާއެއް ،. އެހެންނަމަވެސް އައީއެުރވުމަށް މަސައްކަްތ ުކރަމުންކުރި

މަލު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. ޢައަޅުގަނޑުެމންގެ  ،ނަމަ، ތަރައްޤީ ބޭނުންވާ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ތަނެއް ކުރިއަުރވަން ބޭނުންވާ

. ވިސްނުން ހޭގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަންޖެލުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަަސްއކަތްތައް ބަދަ

 ބޫލެއް ގަމަލުތައް ަބދަލުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ތަފާުތ ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާނެ ަކމަކަށް އަުޅގަނޑު ޢަބަދަލުކޮށްގެން، 

ކަމުގެ މަްސވެރި ކަންތަކަކީ 5 މި ވާ ގަރާރުރަކުން މި ހުށަހަޅާލާފައި އިެއކުލަވަ މެން ައުޅގަނޑު ނުކުރަން. އެގޮތުން މިހާރު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ލާބެއް ގެނެސްދޭނެ ކަންކަން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިއަދު.ޤިއިން ށްތަޢަނާސި

ިއއްޒަތްތެރި  ތުގަިއ ކުރަންޖެހޭ މަޖުބޫރުކަންތައް.ޢައެބަހުރި ައޅުގަނޑުމެން މި ސިނާ ކަން އަދިވެްސ ބަިއވަރު ކަން 

ވެސް  ދިމާވި ނުަރއްކާތެރި ހާދިސާއެްއގެ ވާހަކަ ގައިުޅގަނޑުމެން ދާިއރާހަފުތާ ބަންދު ތެރޭގައި އަ މި .ރައީސް

. ައޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާައކީ މަސްވެރި ދާއިާރއެއް. އެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި ދަނޑިވަޅުގައި

މަކީ ވަރަށް ނީ. ަޑއިްވކުރުއެން މި ނަގަ ަޑއިްވކޮށްގެން ،ކުަރނީ މިހަމަ ނުބޭނުނީމާ މިކުރަނީ، ހަމަ ިގނަ މަސްވެރިން 

އްޔާ ލިބޭ ެގއްލުން ވަރަށްމެ ބޮޑު. އެހެންވީމާ، ނޭނިގ ހުރެގެން އެކަން ކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް.

ބަޖެހޭ މިކަމަށް މަޖިލީހުން އެ ، މިއަުޅގަނޑުމެން ،ކަންކަމަށް ވިސްނަން. މި ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި

ހުރި  މީގައި  ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ކުެރވޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ރަްއޔިތުންނަށް.ންކަންމިކަ ،އި ވިސްނަ

 އްޔާ ން ލިބޭ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، ނޫނިއި. މިނުރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންަނށް އަންގައިދޭން އެބަޖެހޭ

ރސް މްބަގައި ޗެއެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކު ދިނުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މަްށ ފަރުވާގެއްލުޑަިއވްކޮްށގެން ލިބޭ 

ނުކުރާީތވެ، މި ހާދިސާ ހިނގުމުން ޕޭޝަންޓް ރ މަސައްކަތްމްބަހުރި ޗެ އިމުކުރަން. އެގޮތުން ައްއޑޫަގއިޤާ

އްކާތެރި ަވގުތެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދާ ަވގުތަކީ ވަރަށް ނުރަ ބަނޑޮހަށް. އެ ،ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހުނީ މާލެ

ޑީކޯެވގެން މިލިބޭ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ޮކންމެ ސިކުންތަކީ ނުރައްކާެވދާނެ ވަގުތެއް. އެހެންވީމާ،  ޝަންޓަށްޕޭ

ކޮށް ެދކުނުަގއި ޞައްޚާ  ،، ރާއްޭޖގެ ދެކުުނަގއިއި ދޭތެޭރގައި ވިސްނަ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ މި ނޫން ގޮތަކަށް މިކަމާ

އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު  ލީހަށް.ހަގަކުަރން މި މަޖި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާ އިމުކުރަންޖެހޭޤާ ބަރެއްމްޗެ

ލާނަން. އަޅުގަނޑު މި ގަރާރުތަކަށް ުފރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ އިފާހަގަކޮށްލަމުން އަޅުގަނޑުެގ ވާހަކަ ނިންމަ
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ން ގާތަށް ގޮސް، ިމ ގަރާރުތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތު ،ލާނީއިދަންނަވަން. އަނެއްާކވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

މީގެ ފުރިހަމަ  ،ހަމައަށް މި ގެނެސްދެނީ ކަންަތްއ، ގަރާރުތަެކްއގެ ސިފަިއގަިއ ރައްޔިތުންނާރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 

ން މަޢުލޫމާތު ކަްށ އަޅުގަނޑުމެޢަވަކިވަކިން ކޮންމެ މައުޟޫ ލަނީ. މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ގަރާރުތަެކއް މި

މި  މިަކމުގައި ހުރި ރަނގަޅާއި ނުރަނގަޅު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ،މިކަމުަގއި ބަހުސްކުރުމަށްޓަކައި ،ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި 

 . ދެއްވި ފުރުސަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރަނީ ބަހުސް މި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީތުޞަހާރު މި ފުރުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

 އިލްޔާސް ލަބީބަށް. 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ ގަރާރަށް އަުޅގަނޑުމެްނ  4ބެހޭ ގަރާރަށް،  މަްސވެރިކަމާިމއަދަކީ ` ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

ގަރާރަށް ސީދާ އަޅުގަނޑު ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ނައިފަރު  ވަނަ ދުވަްސ. މިއަދު މި 2 ބަހުސްކުރާތާ

މިއަދު ހިތާމަުކރަމޭ، ޒިންމާދާރު ސިޔާސީ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަަރށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑުމެން

ތިޔަ ބޭފުޅުން ިޒންމާދާރު ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ  .ނެތީމައް އިިދކޮޅު ިސޔާސީ ޕާީޓއެ ަވގުތު  ޕާޓީއެއް މި ަޤއުމުަގއި މި

ދޭން ބޭފުޅާއަށް ކުޑަުކޑަކޮށް ިކޔާލަ ެއގޮތުަގއި ކުަރއްވާށޭ. ައޅުގަނޑު އެ ކުރަން ދަސްކުރަްއވާށޭ.ގޮތުަގއި މަސައްކަތް 

ހަމަ ެވސް  އޮތީ  މަސްވެރިކަުމގެ ިސޔާސަތު ކަނޑައަޅާަފއި ން ިސާޔސަތުތައް ކަނޑައަާޅ ގޮތް.އެމް.ޑީ.ޕީ ،ބޭނުންވޭ

ން ޓީމުތަކެއް ހަދައިގެން މުޅި ަމސައްކަތްކޮްށގެން. އެމް.ޑީ.ޕީ ށްއަުޅގަނޑުމެން އެކަމަ ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ގޮތަށް 

ބައްދަލުކޮްށ،  ތަކުގެ މީހުންނާއެ ޕްޮރގުރާމުަތކުގެ ތެޭރަގއި އެކިެއކި ފީލްޑު  ، ޕްޮރގުރާެމއް ހިންަގއިޑޯ ޓު  ރާއްޖޭގެ ޑޯ

އެއަށްފަހު ފޯކަސް  މަޝްވަރާކުަރމުންދޭ. ، އެ ބޭފުޅުންނާއް ނޯޓުކޮށްއެންމެ ބޭނުންާވ ހުރިހާ ކަމެއެ ބޭފުޅުން 

ތެޭރަގއި މަސްވެރިން. ން. އޭގެވޯކްޝޮޕްަތއް ާބއްވައެކީ އަުޅގަނޑުމެން މު ރައްޔިތުންނާ އްެއކީ، ރަށްރަުށަގއި އާ ތަކާގުރޫޕު

 ނޫން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިާރަގއި މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނާ   އެއަދި ދޭން ގޭަގއި ތިބޭ މީހުން.މަސްވެރިންނަށް ސަޕޯޓު

ހުރި ށް އެކަމަ ،ބޭފުޅުންނަށް ދިމާާވ ދަތިތަކާއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވޯކްޝޮޕްަތއް ބާްއވަން. ޭއގެެތރެއިން އެ އެީކގައި

 ،ންވާ ގޮތްތަާކއި ކުރަން ބޭނުމީހުން ެއކަން އެ ،ކުެރވޭނެ ގޮތްތަާކއިކުާރ ގޮތާިއ، އިތުރަށް  އެކަން ،ގޮންޖެހުންތަކާއި

އެއީ މި ޕާޓީން އަބަދުވެސް އެކަްނ  ޔާލު ައޅުގަނޑުމެން ހޯދަން. އެކަން މި ޕާޓީން ކުރާތާ ކިތަންމެ ޒަމާނެއް.ޚި އޭގެ

ކުރިން. އެ މަޢުލޫމާތު  ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މި މަަސއްކަތް ކުރާ ގޮަތކީ. މަސްވެިރކަމުެގ ޕްރޮގުރާމު ހިންގިއިރު 

 ތިބެ އެ  އިށީނދެ އެކީ ިއށީންނަނީ.އެކީ، އެ މަޢުލޫމާތާކާުރންނާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ށްފަހު އަުޅގަނުޑމެން އެކަމާމަކުރުކަލެކްޓު
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 ،އޭގެ ސައިންަސކީ ކޮަބއިތޯ ،އަސްލު ސަބަަބކީ ކޮަބއިތޯ ،އެއިން ދިމާވާ ކަމަކީ  ،މަޢުލޫމާތު ބައްޓަންކޮށް، ދިރާސާކޮށް

ެއކަން އިތުރަށް ބައްޓަންކުރާނެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުުމގެ  ،އި ކޮބައިތޯ ބަލައިތުރަށް ކުރިއެުރވޭނެ ޓެްކނޮލޮޖީއަކީ އޭގެ 

ެއީކ އަނެއްކާ އަުޅގަނޑުމެން ގޮސް މަސްވެރިންނާ ޓީން ކުރޭ. އެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުމަށްފަހުމަސައްކަތް އެ ޕާ

އްލުކުރަން ކުރަން ޙަން ގޮތަކީ. މިކަގޮތުން ދެކޭ  ބެހޭ މިހިރިއްޔޭ އަުޅގަނޑުމެން މި ކަމާ ،ފައި ބުނަންކޮށްބައްދަލު

ޕުޓެއް ހޯދާފައި އެައށް އަޅުގަނޑުމެން ހިސާބެްއ މްޅުންގެ އިބޭފު . އެއަށް އަނެްއކާ އެފެންނަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ 

އަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެއިން ެގއްލުމަީކ ރަދެއް ހިނގާ ކަމެއްތޯ؟ ެއއިން ފައިދާ ޚައެކަންތައް ކުރަންޏާ އެއީ ކިހާ  ޖަހަން.

މަޢުލޫމާތުތައް އެ ން ެއއަށްވުރެ ރަނގަޅު ޮގތެއް އޮތްތޯ؟ ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެ ކޮބައިތޯ؟ ެއއަށްވުރެ އަލްޓަޭނޓިވް

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނ  ތަްއ ލިޔުމަށްފަހު ދެން އެކަން ީޑޓެއިލްކޮށް ކުރާނެ ގޮތުެގ ތަފްސީލުޕްރޮގުރާމު ،އެްއކުރުމަށްފަހު

 5ކިހިނެްއެވގެން  ،ވެސް ވިސްނާލަން ރަނގަޅުތާ ތަނަށް އައިމާ ފުރަތަމަ ގަރާރު މި 5ލިޔަން. މަސްވެރިކަމުގެ 

ސް ައޅުގަނޑު ހީވަނީ މިކަން ސާފުހެން. ނަމަވެނާލި . ޮކންކޮން ކަމަކަށްތޯ. ެއވަރު  ވިސްއައީ  ތަނަށް މިގަރާރެއް 

ގެ ރައީްސ ަގނޑުމެންގެ ޕާޓީދު އަިއއިރު އަޅު ޢުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަދޭން ބޭނުންވޭ މި ވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅު

ގަިއ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި. ތިބޭފުޅުންގެ ރައީްސ، ރާއްޖޭ  ރު ކުީރގެ ރައީްސ، ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުންނެވީއޭ

މަނިފާނު ރާއްޖެއިން  ހީާވތީ އެ ކަމަށް ތްއޮ ކަމަށް ބިރުވެރިކަންބޭފުާޅގެ ވެރި  އެ ،މަނިކުފާނަށް އިންނަަވއިގެން އެ

ކުރެްއވީ. ބަހަްއޓައިގެން މަަސއްކަތް  ބޭުރގައި ޙުކުމެއް ކުރުަވއިގެްނ ރާއްޖެއިން ންއްޓަިއގެން ރާްއޖެއިބޭރުގައި ބަހަ 

ދިޔަީއ މަނިކުފާނު  ވެސް ިދވެހި މަސްވެރިންނާ އެ އިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންނެވިމަނިކުފާނު އެކަން ކުރަްއަވއިގެން އެ

ތެރެއިން ވެސް މި ން. ޭއގެމުދަވައްމަްސެވރިންގެ ޚިޔާލު ހޯ  ،މަޝްވަާރކޮށް ،އިން ަބއްދަލުޮކށްޛަރީޢާއެކި 

ރައީްސ ނަ މަޢުލޫމާތު ގި  ވަަރށްކުރިއިުރ ބޭނުންވާބައްޓަން ޔާސަތުމެނިފެސްޓޯގައި އަުޅގަނޑުމެްނ މަސްވެރިކަުމގެ ސި 

މްޕުޓު ެވސް މަނިކުފާނުގެ އި ކުރެްއިވއިރު އެގެންދެވީ. ސިާޔސަތުތަްއ ބައްޓަންމުޙައްމަދު ނަޝީދު ހޯއްދަަވމުން

މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާަސތުގެ ތެރެއަށް ލެވިގެންދިަޔ. ގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޅުގަނޑުމެންނަށް މެނިފެސްޓޯއަ

މް ގަނޑުމެންގެ ރިާޔސީ ެކންޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހީުބގައި އަޅުޚާއެއާެއކީ ޭއގެ ފަހުން މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހަމަ

 އެކީވެސް މި ސިޔާސަތާ ިއރުއިގެްނވި އެިކ ކަންކޮޅުތަކަށް ވަޑަ  ގެޑޭޓު ރާއްޖޭ ކެންޑިއެއިރުގެ ރިޔާސީ  ލިޙްޞާމުޙައްމަދު 

މަޝްވަާރކުރެްއވި. ގޮތުން  ެބހޭ ގޮތާ ވާިއގަންނަބޭފުުޅން ދެކިވަޑަ  ކޮށް އެ ގޮސް ާރއްޖޭގެ އެަތއް މަސްެވރިންނާ ބައްދަލު

ދިވެހި  ،ކަމަކީ  ދިޔަާސފުވެގެންތުންނަށް ވެސް ދިވެހި ރައްޔި ،ސް ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ވެސްވެ މި ހުރިހާ ކަމަކުން

 ބެހޭ   އެމް.ޑީ.ޕީ މަސްވެރިކަމާގޮތަކީ ލާބު ގެންނަން އޮތްޤިލާބެއް ގެންނަންޖެހޭކަން. އެ އިންޤިމަސްވެރިކަމަށް އިން

 ގެނީ އޭ އަންނަ ފަހުން މިގެއޭ ،ގަރާރުފަސް ތް ސިޔާސަތުކަން. އެސިޔާސަުތގެ ދަށުން އަންނަ ހުށަހަޅާފައި އޮ ގޮތުން މި

ޖެއަށް މި ކުރަނީ. މިއަށްފަހު މުޅި ރާއް ގައި މިހުބިލު. އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

 ،ވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސާފުނުވެދާނެދެއް ނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން ގެނެސްދަކުެރއްިވއްޔާ އަޅުގަލާބު އިރާޤިއިން
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ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލު  ،ައހަރު ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ދަތުރުކޮށް 7 ވާ ޕާޓީގައި މިދިޔަރި މެންބަރު ނިސްބަތްތެއިްއޒަތް

ނޫްނވެސް އަދި އެ މަސްވެރިަޔކާ ،ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތަކާ  ރުގެކުރީީކއެއް ނޫްނ. ތިބޭފުޅުންގެ އޭބައްދަލު އި،ހޯދަ

ނުކޮށް. ނުެމއް ނޭގޭނެ ބައްދަލުތުންގެ ވިސްނެ. ރައްޔިނޫން. މިކަންތައް ސާފެއް ނުވާ ކުރީކީދަލުބޭފުޅަކާ ބައް

މަސް  ،ނަ ތަންތާގަންަމސް ،މާރުކޭުޓގައި މަސް ،ފަހަރުަގއިމަސްދޯނި ގައިއެ ބޭފުޅުންނާ އެކީ  ،ހޮޅުއަށީަގއި

ކަމާއެކީ ޒިންމާދާރު އެގޮތަށް ިޒންމާދާރުމަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ. މިކަން ސާފުވާނީ. ، މީގެ ކުރާ ތަންތާ އުޅުްއީވމާޕްރޮސެސް

ގަނުޑ ކުރުމަށް އަުޅަގނޑު މިދަނޑިވަުޅގައި ގޮވާަލން. ރައީސް، ައޅުގޮުތގަިއ މަސައްކަތް ގެސީ ޕާޓީެއއް ސިޔާ

ަދއްކާލިން. ވަރަކަށް ވާހަކަވެްސ މެކޮންވެސް  ކުރީ ދުވަހުގޮތުން  މާ ބެހޭޕްލެޓްފޯ ޝޯނޫނީ އޮފް ،ޖަގަހަކަންނެލި

ން އިރު ބައެއް ބޭފުޅުކުރާ ހަދަން މަސައްކަތްއްއެ ހަޖަގަންނެލި މެއް ނޫނީ ކަޕްލެޓްފޯ ޝޯއަޅުގަނޑުމެން އޮފް

އީސް، ރަ . ާއދެ! އިްއޒަތްތެރި ގަނޑުމެންނަށް އެނގޭތޯައޅު  ންކަކަމެއް  ކިހާ ޚަރަެދއް ހިނގާ  ،އުެފއްދިސުވާލު

 އްކަން. އަދި މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކީ މެޚަރަދެއް ހިނގާ ކަކިާހ ސާފުކޮށް އެބަ އިނގޭ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

މިއިްނ  ،ިމއަށް ލިބޭ އެްއޗަާކއި ،ޚަރަދު ހިނގާ ގޮތާއި. ދިރާސާކޮށްފަ އިކޮބައިކަން ވެސް މި ޕާޓީން ވަނީ ބަލަ

ަގއި މި ނުޑމެން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުއަުޅގަ .އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ހިސާބުތަކުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަހުރިޖެހޭނެކަން ދެކޮޅު

. އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަން ދުނިޔޭގައި ތިބި ންކުރަމުންާދނަވެސް ހިއްސާއި މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީތަކާ އެކީގަ

ން މިކަ ،ަތކެއް ހެދިްޑރޯވިންގ ،ތަެކއް ހެދިޒްމިކަމުގެ ޕްރިލިމިަނރީ ސްޑަޑީ  ،ތަޖުރިބާކާރުންނާ އެކީ ަބއްދަލުކުރެވި

 ސިޔާސަުތގައި  މި އިޕާޓީގަމި  .ވަނީ ކުެރވިފަ ތްތަުކގެ މަްޝވަރާ ވެސް މި ޕާީޓގެ މެންބަރުން މެދުގައިކުރާނެ ގޮ

 މަކީ ދިވެހި މި ޕްލެޓްފޯ ިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.ނޢުލޫމާތު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެއުޅުްއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި މަ

ކަނޑުމަީތގަިއ  ބޭފުޅުން އެ ،ކުަރއްާވއިރުަތކުަގއި މަސަްއކަތްކަނޑުޔަށް ނުކުމެ މަސްއްކަްނނެ ާޚއްޞަކޮށް ،މަސްވެރިން

މެއް. އިްއޒަތްތެރި ފޯއިމުކުެރވޭެނ ޕްލެޓްޤާގިނަ ދުވަހު ކުޑަ ޚަރަެދއްަގިއ އުޅެވޭނެ ގޮތް ށް މަނުބޭމަސް  ،އުޅުްއާވއިރު

ރާއްޖެއިްނ މްތަކެއް. ކޮށްަފއިވާ ޕްލެޓްފޯތުސަރަހައްދެްއަގއި އަޅަން ގަސް ހަތަރުރާއްޖޭގެ  ކީމަރައީސް، މި ޕްލެޓްފޯ

ތަނެއްގަިއ  ދާނެ. އަދި މި ޕްލެޓްފޯމަކީ އެއްންމް އެޅިގެޓްފޯމޭުލ ދުރުގެ ހިސާބެއްގައި މި ޕްލެ  70 މޭލު 100 ބޭރުގައި

ރުމުގެ ކުެއކި ދިމަދިމާލަށް މޫވް ،ބޭނޭ ސަރަހައްދުކުެރވިފައި ޮއންނަ އެއްެޗއް ނޫން. މީތި މަސްރއަބަދު އެންކަ

މާލަކަށް މި ުދވަސްޮކޅު މަސްބާނާ ދި ުރން މަސްވެރިން އެ. އޭދާނެމުެވގެންއިޤާ މުގައި ބިލުކަން ވެސް މި ޕްލެޓްފޯ ޤާ

ރި ތެނެ. ިއްއޒަތްގިގެންދާނމްގެ ލޮކޭޝަން އަބަުދވެްސ ސާފުކޮށް މަސްވެރިންނަށް އެ ޕްެލޓްފޯވިދާނެ. މް މޫވްކުރެޕްލެޓްފޯ

ިރ ތެތްަވރަށް ރަނގަޅު. އިްއޒަ އްޔާވެއްޖެ މުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަކީ، އަުޅގަނުޑގެ ަވގުތު އިތުރު ރައީސް، މި ޕްލެޓްފޯ

 .. .ދެންރައީސަށް އަުޅގނޑު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ވަގުތު ހަމަވީމަ.  ލާނަންއި ކަނޑަ މައިކު !ގެންދަވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުރިއަށް އާދެ! ކު

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ންމު ޚިދުމަތްތަކެއްހިވެރިންނަށް ވަރަށް މުޖަގަހައިން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހި މަސްމި ކަންނެލި ،މުގައިފޯމި ޕްލެޓް

ންނަންޏާ އަ ށްނޑު މަުޑކުރުމަށް އެނބުރި ރަށްރަށަވާފައި ގޮސް މަސްބާނާފައި ރޭގަވޭ. މަސްވެރިން އެތަން މޭލަްށ ދުއް

މި ންނަނީ. މަސްބާނާފައި ރޭގަނޑު އަ މި އެަތއް ަވގުތެއް ބޭކާރުކޮށްފައި ،އަނެއްކާ އެތައް ތެލެއް ޚަަރދުކޮށްފައި

 ދޯންޏަށްއަދި  ިއ،އައިްސ ބޭނުންވަންޏާ ައއިސް ައޅަ އި،ްނޏަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ އަލުްނއަޅަ ދޯކައިރުކޮށްފައި  ޕްލެޓްފޯމާ

ބޭފުޅުްނ  އެ އި،ބަމަސްވެރިން އެ ޕްލެޓްފޯމަށް ފައި ،ަފއި ދޯނި ލޯޑުކޮށްލެވޭނެ. ހަމަ ފަޅުވެރިންނެވާ ކާބާތަކެތި ގަބޭނުން

 ނަށް ބޭފުޅުން ރިހާ ކަމެއް ހިންގޭނެ. އަދި ެއތަނުގައި އެހު މި، ބުއިމާ ،އި ކެއުމާއި އެތަންތަނުގައި ކެފޭތަކުގަ 

ހާ ދަމު އެހަތަރުއެއާެއކީ ދުވާލު. ހަމަހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެ ވެސް ޓަރިަތއްކޮ ،މަޑުކޮށްލެވޭނެ އިންތިޒާމުަތްއ ވެސް

ނިފޫހިފިލުވބައިދލުމަށް ނަމާ ކަހަލަ ތަންތަން، މުަމށްފަހު ރޭގަނޑު އަރާމުކޮށްލެއްވުމަށް ސިއުޅު ކޮށް ކަނޑުމަތީަގއިޒީބި

ބަލާލާ، އަދި އެއށްފަހު ހަމަ އެތަނުގައި ސދިނަމާ ފަދަ ތަޖންތަން ގާއިމުކުެރވިގެންދާނެ. ިފލްމެއް 

މެއް ބަަލއިަލއި، އަދި ެއއަށްފަހު ހަމަ ފިލްއިމުކުެރވިގެންދާނެ. ސިނަމާ ކަހަލަ ތަންތަން ޤާ އިލުމަށްމުނިފޫހިފިލުވަ

ރަށް ބަނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންރެވިގެންދާނެ. ވެސް ޤާއިމުކުަގއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް އެތަނު

ހުރި އެކިެއކި މަސްވެރިން ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅުްއވަނީ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެބަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ކުަރއްާވ ބޭފުޅުން ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ނޫނީ އެ ،ބަލި ޖެހުނީމާކިއެކި ބަލިދުމަތްދޭ ތަންތަން. އެން ެއކިެއކި ޚިގޮތްގޮތު

ހުރި. ބަންތަން ހެދިފައި އެތަ ވާގަންނަ ން ައރާމުކުރައްވަން ވަަޑއިބޭފުޅު އެ ،ވުމަށްފަހުފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތުަގއި ުއޅުއް

ހަތަރުަދމު އުޅުމަށްފަހު ރޭގަނޑު ލުކަނޑުަގއި ދުވާމަސްކީ ވެސް މަސްވެރިން މި ޕްލެޓްފޯމަ ،އެތަންތަނުގައި 

ވެ، ހެނދުނު ފަތިހު ތެދު ށް ވެގެންާދނެ. ހަމައެއާއެކީ އަެނއް ދުަވހުކަމަ އްެލވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއިއެކީ ނިދަރާމުކަމާއަ

ދި އަ ؛ބާނަިއގެން އާދެވޭ ތަނަކަށްށް ނިކުމެ، މަސްކަނޑަޑިން މަސް ެވސް މަސްއޮފަތިސް ނަމާދުކޮށްލައިގެން ައނެއްކާ

ްސ، މި އިއްޒަތްތެރި ރައީ .ނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ހެދިފައި ހުންނާނެކިރޭމަސްތަނުގައި  މި އްޔާމިރާލަން ބޭނުޅު ކިމަސްކޮ

 ތަނަކަށް އިމުެވގެންދާނެޤާކަހަލަ މާޙައުެލއް ބޭފުޅުންނަށް އުޅެވޭނެ  މަތްތެރި، އެހުޕްލެޓްފޯމަކީ މަސްވެރިންނާއި ގާތް ރަ

މެންނަށް ރާއްޖޭގެ އެިކ ރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުކަނި މަސްވެރިންެނއް ނޫްނ އިްއޒަތްތެވެގެންދާނެ. މި ޕްލެޓްފޯމަީކ ހަމައެ

  އުޅޭ ތަން. އަދި އަންހެން ބޭފުޅުން ވެސް މަހަށް ނިކުމެ ދެމަފިރިން ވެސް މަހަށް ނިކުމެ އުޅޭތަކުން ފެނޭ ކަންކޮޅު

މެ ވެސް މަހަށް ނިކު އެީކގައި ރިންނާބޭފުޅުންގެ ފި އެ ،ހެން ބޭފުޅުންއަދި އަން ،އެކީތަން. އަންހެން ބޭފުޅުންނާ

ބޭނުމުގެ ަކންތަކުގައި އުެޅވިދާނެ. އަިދ ތަނަކަށް ެވގެންދާނެ. ދުވާލު މަސްއުޅެފައި އަިއސް ހަމަ ރޭގަނުޑ މަޑުކޮށްލެވޭ 

 ، މިތަނުންތަނަކަށްއަާކއި ރަނަގޅު އެަލވަްނސެއް ދެޭވ ރަ ީމހުންނަށް ވެސް ރަނގަޅު ުމސާރާކުްއކަތްމިތަނުގައި މަސަ
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ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ. ރާއްޖޭެގ ނޑުމެންނަށް މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ހެދިގެންދާނެ. އަޅުގަ

ގެންދާނެ. މަސް ބޭނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު މަސްވެރިންނަށް އަންނަ އިންޤިލާބަކަށް މިކަން ވެގެންދާނެ. މަހުގެ އަގު އުފުލި

ހުގެ ައުގ ދިވެހި މަ ،މި ކުރާ ކަމަކީގަރާރުން  5އަޅުގަނޑުމެން މި  ؛ށްމެންނަކުޑަެވގެންދާނެ. މިއިން އަުޅަގނޑު

 .ތްތައް އޮތުންުކރުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަހމަ އޭގެ މަންފާ ދިވެހިރާއްޖެައށް ލބޭނެ ގޮއުފުލޭނެ ގޮތަކަށް މަސަްއކަތް

ނިފަހަރު ދޯ ށްޖަގަހައަަކންނެލި ކޮށް،ޒައިންޑިޖަގަހަ ކަންނެލި ،އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މެންގެ ބަެއއް މެންބަރުންނާ . އަޅުގަނޑުރިސުވާުލކު ން އަުޅގަނޑާ ކުރަީނ ކިހިނެއްތޯ ަބއެްއ މަސްވެރިކައިރި

މިކަމުެގ  މަޝްވަރާަތއް އެ ގެންދާނީ މިހާރުވެސްކުރެވި ިއން ނީ ޑިޒަ ނޫ ،ވަނީކޮށްފައިިއންމި ޑިޒަ ންދޭ. ރަމުވާލުކުސު

ްނނަ ތަނެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ކުރެވިަފއި އޮބަންދު ،ރު އައިސް މީގެެތރެއަށްފަހަދޯނިކީ ކުރެވެމުންދޭ. މަސްއެންނާރުމާހި

ންޏަށް ދޯ ގެންކުރެވި، ހަމަޖެހިޑުމަޑުން ކައިރި މަ   ގޮތް ނުވެ،ޅޭ ތެމާކިތަންމެ މާކަނޑެއްަގއި ވިަޔސް ދޯނި އެ ޕްލެޓްފޯ

ތައް ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ކިރުމުގެ ކަންިވޔަސް، އަދި މަސް އަިއސް ވިޔަސް، ތެޔޮ ؛ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް

ގޮތަްށ  ނެކައިރިކުރެވޭ ހަރާއެހެންވީމާ، މިއީ މަސް ދޯނިފަހަރަށް ގޮސް މަޑު ފަޅެއްގެ ތެރޭގައި ޮއެވގެން އެހެން ބޯޓުފަ 

ފަސްވަނަ ގަރާރު.  ނޑުމެންގެއޮތް ައޅުގަނެ. އަދި އެބަެވެގންދާ ަގއި ވެސް ޚިދުމަތް ެދވިގެންދާނެ ޕްލެޓްފޯމަކަށްޑުމާކަނ

ސްވެިރކަމުގެ ބިުލގައި ހިމެނިގެންދާނެ މުހިންމު ބައިތައް ކަނޑަެއޅިގެންދާނެ. މަ ،ރު ފުރިހަމަވެެގންދާއިރުމި ފަސް ގަރާ

 ..ކަމުަގއި. ހިންމު ގަރާރެއްމި ގަރާރަކީ ަވރަށް މު ،ހެންކަމުންއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާެގ  އަރުަވނީ މާފަންނު މެދުޞަތުރުފުމި . އަުޅގަނުޑ މިހާރު  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

 .ބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް މެންއިްއޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމެންދާއިރާގެ  މާފަންނު މެދު

ިއްއޒަތްތެރި ިދކޮޅު ފަރާްތތަކަށް ނޭނގޭނެ ެޗއް އިެއއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޕްލެޓްފޯމެއް އަދި އެްއެވސް 

 ،ދަރަޖައިަގއި ކަމުގެތިޞާދީ މިނިވަންކުރެވިފައި އޮތީ އިޤްއިރު ދިވެހިރާއްޖެ ދަރަޖަދިޔަރައީސް. ފާއިތުވި ވެިރކަން ނިމި

ދެ އަށް ވަ www.heritage.org ،ހުރިހާ ބޭފުޅުންފުޅުން، ވެސް ތި ބޭރުހާދަރަޖަ ދަށުގައި. މި 12ވުރެ އިތިއޯިޕއާއަށް 

ތީ ލެްއވީމަ ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ ތި ބޭފުޅުންނަްށ އަުޅގަނޑު މި ދަްއކާ ވާހަކަ. ިދވެހިރާއްޖެ އޮއިބައްލަވަ 

ުރ އިކޮށްފައި ފޭބިކަންރާއްޖޭގަިއ ވެރިމި އިކޮނޮމިސްޓަކު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ދަރަޖަ ދަށުގައި. ެއއީ  12އިތިއޯިޕއާއަްށވުރެ 

ފެއް ނެތް ޞާދުލުއިންންތޯ؟ ޢަގައި ިދވެހިާރއްޖެ ހިމެނޭ. އެއީ ކީްއެވގެވަނައި  151ތު. ދުިނތޭގެ ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ހާލަ

ފަސާދަ.  އިމާލީ ނިޒާމުގަިއ އޮތީ ވަްއކަމާކާރަކަށް އިތުާބރެއް ނުކުރޭ. ެފއް ނެތް. ސަރުޞާމި ޤައުމުގައި. ޢަދުލުއިން
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ގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މު ަޖަގހަ އަޅު ޕްލެޓްފޯ .ޒަްތތެރި ރައީސްކުާރ އިންވެސްޓަެރއް ނެތް. ިއއްތުބާރުއިދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ރީތަކާއި ހުރިހާ ެއއްެޗްއ ޭއގެ ޭކނަޕްލެޓްފޯމު އަޅާނަން. ފްލޯޓިން ބާޖުތަކާއި އަދި  ،ސާފުކޮށް އިނގޭ. މި ޖަގަހަ

މެންބަރު އެ ދައްކަނީ މެންނަށް އިނގޭ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަްތތެރި ޅުގަނޑުއްުދގައި ައާޅނަން. އަހަރާއްޖޭގެ ސަރަ

ިއއްޒަތްތެިރ  އަޅަން ފެށީާކގޯ ވިލެޖެްއ ވެިރކަމުަގއި  އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާުރގެ ކަން. ދިވެހިާރއްޖޭަގއިއް ހަަކއެކޮން ވާ

އެތެރެކުެރވޭނެ ކާޯގ  ،ބޭރުކޮށްފަސޭހަ، ލުއިގޮތަކަށް  ހުރިހާ މުދަލާއި ތަކެްއޗާ ދިވެހިރާއްޭޖަގއި އުފެލޭ ؛ރައީސް. ާކގޯ

. އެ ނުނިންމާ. އެކަމެއް ނުނިންމާ،. އެއަރޕޯޓުަގއި ެވސް ކުރީ ަވއްކަން. ެއކަމެްއ ްނ ފެށީ އަޅައިެއއަރޕޯުޓގަވިލެޖެއް 

މަސްވެރިންނަށް  ދަނީ ދުވާލަކަށް ަބއި މިލިައން ރުފިޔާ ކަށް ަނގަމުން އެަހއުސަ. މިހާރުވެސް އެތާ ހުރި ވެއަރނުނިންމާ

ތަކުލީފެއް ޖައްސާފައި ބައި މިލިއަން ތައް ފަރާތަކަށް އެތައް ކުރާ އެމަސް އެކްސްޕޯޓު .ޖައްސާފަފެއް އެތައް ތަކުލީ

ނުލާ ޓުއަރިޒަމެއް ނުހިންގޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަްމ  ނަގާ. ދިވެހިރާްއޖޭގެ މަސްވެރިންނާބަރުފިޔާ އެ

އްާޔ ެވއްޖެދަށް ންސްވެރިކަވެރިކަން ލާމެހިފައިވަީނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެޭރގައި. މަހިާރއްޖޭެގ މަސްވެދި ،ބިނާވެގެްނވަނީ

ތައް މަދުވާނެ. ހަމައެކަނި މަސްވެރިން އެއަރަލއިންތަކަްށ ތައް މަދުވޭ. ބޮޑެތި ފްލައިޓުރާއްޖެއަށް އަންނަ ފްލައިޓު

ުދވާލަކަްށ  ؛ްއގެ މަްއޗަށްލެބިލިއަން ރުފިާޔ. ދުވާ 1.8ޔާ އަހަރަކު. ބިލިއަން ރުފި 1.8ދައްކައޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ޖައްސާ އެއަރަލއިންތަކުން. ރާއްޖެއަށް ޖަްއާސ  އިން އެބަ ބޭރުކުރޭ. ދިވެިރރާއްޖޭގަ ސް އެއަރލައިނުކިލޯގެ މަހާސް  80

 300، 200ޝީޓުެގ ބޮޑެތިސިންގާ  30ޝީުޓ،  40ިތ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާނެ ،ރަލއިންތައް އަންނަނީ އެއަ

ހަމައެކަނި ފްރެޝް  ޓޫނާޔެލޯފިން ލިބޭތީ. ންތޯ؟ އެއަށް ާކގޯއަންނަނީ ކީްއވެގެ ގެން އަންނަ ފްލައިޓުވައި މީހުން ގޮ

ލިބޭ ކޯގާއަށް ބަރޯސާެވގެން ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުން  އެ ،ޓޫނާ، ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން

 . ރެކްރިއޭޝަން ނީރަކޮންކަމެއްޯތ މި ކު ވީައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންއްޖެއަށް އެއަރަލއިންތައް އަންނަނީ. ދިވެހިރާ

ުގޅޭ  ގައި ފަތުރުވެިރކަމާގެ ަވއްތަެރއް ދިވެހިރާއްޭޖަގއި މި ކުރަނީ. ދިވެހިާރްއޖޭފިޝިންގޭމް ބިގް  ؛ފިޝިން

ވިދާނެ. ވެސް ގުޅު  މެން ބޭނުމިއްާޔ މި ފަުތރުވެރިކަމާ. ައުޅގަނޑުމަްސވެރިން ރަނީމަސްވެރިކަމެްއ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މި ކު

ކުރީ ސަރުކާރުތަކުްނ . ކޮށްފަ ނެތް ބަޖެޓުގައި ޖަހައިެގން މަސްވެރިންނަށް ހޭދައެއްޖޭަގިއ އަދި ދުވަހަކު ވެސް ިދވެހިރާއް

ކަމެއް ވެސް  އެއް. ހަމަ ވަތައް ޖަހާފައި ނިންދަަވނީގެ ލަهللاޅުދޫ ޢަބްދުވެސް ހަމައެކަނި ލަަވއެއް ިކާޔފައި ހުއްޓާލީ. ހޮ

ޕްޮރމޯޝަނަށް ހޭދައެއް ނުކުރޭ.  ގެ ރީްޕރައިމަރީ އިންަޑސްޓް 0.8ހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުެގ %ިދވެ ނުކުރޭ. ޚަރަދެއް ުނކުރޭ. 

 ކުރިއަުރވާކަށް. ނާޢަތްސިދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނުޑވެރިކަުމގެ  ނުކުރޭެވސް ހޭދަ 0.8ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ %

އި އެ ދިަޔއީ. ފަ ށްމި ާރއްޖޭަގއި ވެރިކަންކޮކޮންކަހަލަ އިކޮނޮިމސްޓެއްތޯ  ؛އަޅުގަނުޑމެން ހިނެއްތޯދެން ކި

ދުނިޔޭަގިއ ކަނުޑގަިއ ވަަށއިގެން ާދއަޅަނީ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑަީކ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފުްޑ ސެިކއުިރޓީއެްއ ނެތް. އިްނޑިއާ 

މީހުން  ޕުޖަހަިއގެްނ މަސް ނަގަނީ ޔޫރަގައި ވަށަިއގެން ދާާރްއޖޭބިސްއަޅަން އަންނަ ތަނެއް.  އި އް ވިހަހާ މަހެޅޭ ހުރިއު

ލާފަިއ މި ކޮންސެޕްޓަށް އިދާ އެޅުން ުހއްޓައިނާ މީހުން ވެްސ. އަުޅަގނޑުމެން މި ބޮޑުކާ މީހުން ވެްސ، ޗަވެސް، އެފްރި
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ތަްއ ނަރީކޭ އިިމހާރު ދުނިޔޭގަ ކޭނަރީތަކާ؛ ގޮތަށް ވޭނެކުރެ މިކަން ،ޕްލެޓްފޯމްގެ މި ޑިޒައިނަށް ޝޯފްއޮ ފްލޯޓިން

އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ؛ ނަނީ. އެހެންވީމާ، މި އުސޫލަށްނުޑގައި ހުންަގއެއް. ކަނޑުގައި. ނުހުންނާނެ އެްއގަމުކަހުންނަނީ 

އި އޮްތ  ަކއިރީގަ ފަޅުމާލެ ކައިރި، ގުޅީ ،ނގޭނެއި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިންނަށް

ްނ އިއެން އަޅާނެ. އެ ން ލިބޭނެ. މި އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމުގައި އި ނުލާ ނުދެވޭނެ. އެ އިޖައްސަ ަކއިރިއަްށ އެ ބާޖު ގަިއ،ބޭޖެއް

ލިބޭނެ. ލަތެއް ސީމަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަ ،ށް ން ރައްޔިތުންނައި ތެޔޮ ލިބޭނެ. އެއިންއައިސް ލިބޭނެ. އެ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނގޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް އި ނީ ކޮންކަމެއްކަންކުރެވެ ށް މިއެހެންވީ،މާ، ައޅުގަނޑުމެންނަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާެގ  ކުނުދޫއަރުވަނީ މަޞަތު ރުފުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު 

 ރާޢީއަށް.މަދު މުޙައްބަރު  މެންއިްއޒަތްތެރި

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ރާޢީމަދު މުޙައްބަރު ންމެދާއިރާގެ  ކުނުދޫމަ

އަހަުރގެ ސަރުކާރު  5އަުޅގަނޑުެމންގެ  ، ޮއތް ކަމެއް ނޫންއް. އެްއވެސް ަޝއްކެރި ރަީއސްޒަތްތެއިއް  ޔާޝުކުރިއް

އިުމވެގެންދާނެ. މިއަކީ އަސްލު ޤާރާއްޖޭގެ އެކި ދިމާލުތަކުަގއި  ޖަގަހަކަންނެލި ަވރަކަށް 5ވަރަކަށް،  4ނިމޭއިރު 

ައއިސް ލިބޭ  ،ން ވިދާޅުވި ގޮތަށްރުރި މެންބައިއްޒަތްތެހުންނަނީ  ރޭގައި މިރިސޯޓުތަކެއް މަސްވެރިންނަށް. ދެން މީގެތެ

ޕާޓްސްތައް ވެސް ލިބޭނެ. އިތުރުން ސްެޕައރތް ހުންނާނެ. އޭގެގޮ ންނާނެ. ނިދޭގޮތް، ތެޔޮ ލިބޭ ގޮްތ، ހޮާޓތައް ހު

ތެޭރގަިއ ބޭފުޅުން އަރާމުކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ޭއގެ އިތުރުން މަސްވެރިން ޭބނުންވާ އަދި އެގެ އޭ

ރުން ތުއިމެންބަރުން. އަދި އޭގެ  65އަންނަނީ  ތައް ަހދައިގެން މިރުމެން މި ގަރާދެން އަުޅގަނޑުވެގެންދާނެ. މަގުފަހި

މެނނަށް ، ައޅުގަނޑުއެެހންވީމާ ވެސް ހިމަނަިއގެން.އޭގެތެެރއިްނ ދިރާސާކޮށް، ޢިލްމީ ބޭފުޅުުޅން  ،ވެސް ސަުރކާރު

ގެންނަނީ މަޖިލިސް ތެރެއަށް.  ރުތަްއ ހަދަިއގެން، މިކަހަލަ ގަރާރުތަްއ މިހަލަ ގަރާކަިގެގން މިސަލަތައް އެނޙަޤީޤީ މައް

ިމއީ ވަރަްށ ޒިްނމާދާރުކަން ކުޑަ ބިލެކޭ، ގަާރރެކޭ ވިދާުޅވީމާ ައޅުގަނޑު  ،ތަނުން ބޭފުޅަކު ތެދުވެފައި ދެން މި

ގެ ން، އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީކާރަކުސަރު ބޮޑު ެއއީ އޭ؟ތޯއިއަރަނީ އެއަށްވުރެ ޒިްނމާދާރުކަން ކުޑަ ބޭފުޅެއް ކޮބަށްހިތަ

ވަކި ބޭފުަޅުކ  މަވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާޮކށް ގެނައިގެން ގެންނަ ގަާރރެއް މެންބަރުން އެކުލެވި  ސް ފަސްފަސްދޮޅަ

ށް ގައިުމވެސް ޒިންދާރުކަން ކުޑަ ބޭފުޅެއް އަޅުގަނަޑކަވުެރ ޅާއަށްބޭފު އެ ،ދުވެފައި މިއަކީ ެއއްެޗއް ނޫނޭ ބުނީމާތެ

ޭޖެގ ރާއްުއޅޭ ެއއްެވސް މަސްވެރިެއއް، އެބަގަރާރުތަކުގެ ތެރޭަގއި  މެން ހުށަހެޅިޑުން އަޅުަގނއިތުރުނޭ. މީގެނުފެ

ެގ ބޭރު  ،ތަަކކީރުށަހެޅި ގަރާހު ގަނޑުމެން މި ކުރާނެ އަޅު  ާވހަކަދައްކާ ބޭފުޅުން ވެްސ ގަޫބލުަގއިމު ،އެްއވެސް ބޭފުަޅކު
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އް ނުހުންނާނެ. ހަދާނެ ބޭފުޅެުހއްޓުުވން. ގައިުމވެސް މިއަްށ އިދިޮކޅުރުން ކުންސްވެރިކަރާއްޖޭގެ ކަނޑުަގިއ މަ ފަހަރުބޯޓު

ގަުޅ ން. މިއީ ވެސް ވަރަށް ރަނއުދިއިމުެވގެންޤާ މަސް ފެކްޓްރީތަްއ ގޭދޮށުގައި  ،ކަމަކީ ދެވަނަބޭފުޅާ ވެސް ނުހަދާ.  އެ

ކޮށްފިްއޔާ ގައިމު ދިރާާސއެްއ  ؟ކީގޯސް ގަރާރަ ން ކޮބައިތޯއި މް. މިޝޯ ޕްލެޓްފޯއޮފް ،އެްއޗެއް. ދެން ތިންވަނަ ގަާރރަކީ

ކުރާ ގޯހެކޭ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުން ގަރާރެއް އި ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް މަްސވެރިައކު ަގއިމުވެސް ނުބުނާނެ މި

ކަމެއް ނޫން.  ކުާރވަރުގެބުަޖއިދައްކާ ހަެއއްކަ ބޭފުޅުން ޭބަގރާރުވުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން އަކަ އިދިކޮޅަށް ވާހަ ގޮތުަގއި މިއާ

ގެން ބޭގަރާރުވެ  ،ންނާނެ ކަމަކީބޭފުޅުންނަށް ކުރަން އޮ ހުށަހެޅީމަ އެރާރުތައް އެބޭފުޅުން ބޭގަރާރުވާނެ. ެއއީ މިކަހަލަ ގަ

ައސްލު  ން،އިތުރުކަމެއް ޫނން. މީގެ ވަރުގެ ވިސްނަން ެވސް ޖެހޭ ންވާނެ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެބުން. އެކަންތި

 އެކި ބުނާހެން ރާއްޖޭގެމި ގަނޑަކަށް ނިމިފައޭ. ދެން މީގެތެރޭގައި ތްރީ ގާ މި ހުމީގައި ،ށް ފެންނަނީއަޅުގަނޑަ

މަސްވެރިންނަްށ ހަދާލުން. މި ޖަގަހަތަކަކީ  އްހަތަރު ރިސޯޓެތިން ދަނީ. މ ރިސޯޓުތަކެއް ހެދިގެން މިދިމަދިމާލުގައި 

މެްއ ނޫން. ރާއްޖޭގައި ބައިވަުރ އްވެސް ބޮޑު ކަހަދާލުމަކީ އެ ކެއްއެއްޗެހިތަ ، މިކަހަލަލު ރިސޯޓުތަކެއް. އެހެްނީވމާއަސް

ދޭ ރިސޯޓުތަކެއް ައސްލު މިއަކީ. ދެން ައޅުގަނޑަްށ  އަޅުގަނުޑމެންހެންީވމާ، މަސްވެރިންނަށް އެހުރި. ރިސޯޓުތައް އެބަ

 ،އި ތަކަށާޓީވީ ޕްރޮގްރާމު ،ޖަގަހަތަާކއި ،ން. އެއީ ސޯަޝލް މީޑިއާއާއި ފެންނަނީ މީގައި ކުޑަކުޑަ ަކމެއް ކޮށްލަ

ދެން މީތި  ނީމާ މަސްވެރިންނަށް މީގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ދި އިއެކި ތަންތަނަށް އަރަ ،ބެނާތަކަށާއި ،ފްލެޓްތަކަށާއިލީ

އުޅެނީ.  ނގޭނެ މިއީ ިކހިނެއްވާ ކަމެްއކަން. ކޮްނގޮަތކަށްތޯ ކުރަން މިބޭފުޅުންނަށް އެ ންނާނީ ބަރާބަރަށް. އެއޮ

ްއާޔ މި ޕްލެޓްފޯމުތައް ވެސް ަރސްކަލާނގެ އިރާަދކުރެްއވި. މާތްދާނީ ކުރިއަށް ެއކުއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މިއާ

ންނަ އޮންާނނެ ވަރަށް ބޮޑުކޮށް އޮ ެވސް ގައިދިމާ ންނަ މަކުނުދޫއާރާަގއި އޮދާއިއިމުެވގެންދާނެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާ

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ  އަޅުގަނުޑ ބޭނުން . ންނާނެމެއް އޮްއދެއް. އެތަނުަގއި ވެސް ޕްލެޓްފޯހަމަސްވެރިކަން ކުރާ ސަރަ

ނުވާނެ ކަްނތައްތަުކގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. ގާލަން. އެހެންވީމާ، މިއަކީ ެއއްވެސް ވަރަކަށް ރައްޔިތުންނަށް މި ވާހަކަ އަން

ިރ ކުސާ އްސެއް ނެތޭ. މި ދިރާކަންަތއް ކުރަން އުޅުނީމޭ. މި ެއއްޗެ  އި މިރުކާރެްއގެ ތެރޭގަ ދެން ތިމަންނަމެން މިދިޔަ ސަ

މި  ،މި އެއްޗެހި ގެނެސް ން. ދެން އަޅުގަނޑުމެ ެވސް ނޫޅޭއެކަންތައް ވެސް ކޮށްދޭން ންނެއް ވެސް ނެތް. ބޭފުޅު

ައޅުގަނޑު ކުރީ ުދވަހު ވެސް  މާއިނގޭ. އެނގުނީ ހަމަ މިއީ ާވނެ ކަންތައްކަން އަުޅގަނޑަށް  ،ވާހަކަތައް ދެްއކީމާ

 ކަހަލަ ވާހަކައޭ. އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާނީ ތުން މާޔޫސްކުރާކާނީ ރައްޔިބޭފުޅުން ދައް އެ  ،ވާހަކަެއްއގައި ދެންނެވިން

ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ނަށްހުރި ތަފާތު. ތި ބޭފުޅުން ބޭފުޅުްނނާ ކުރާ ވާހަކައޭ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނާއި އެއުފާ

މެއް މިކަ. . އެކަމެއް ނުވާނޭނޭލާ ކޮންމެ އެްއޗަކަށް މި ބޭފުޅުން ބުނާނީ މިކަމެއް ނުވާއި މިއަށް ވާހަކަދައްކަފެނިގެންދާނޭ

ބޭފުޅުން  އެފާސްވެގެން އައިމާ ތި މީ ހަމަައޅުގަނޑުމެން  ކު. މިނޫން އެއްެޗއް ުނކިޔަެއއް ނޫންތޯ. ެއކަމަނުވާނޭ

. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެނބަރަށް ވެްސ . އެކަމުގެ ތެޭރަގއި އުޅޭނެ ާށނެފަ ވެސް އެކަންތައް ކުރަން

ކަހަލަ  ވާަފއި ހުިރ ބޭފުޅެއް ވީމަ ތިއިލާައކުން ަވޑަިއގަންނަޢާ  ތި ބޭފުޅާ ިތ ކުރަްއވާ މަްސވެރިދަންނަވާލަން، 
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ން މެައޅުގަނޑު ދެން ޭނނގޭ ބޭފުޅުން ؛ކަންތައް ކުރެވޭތޯ  ތި ކަހަލަ، ތި ޒާތުގެ ވާހަަކ ނުދައްަކވާށޭ. މި  ށްއަމިއްލަފުޅަ

މެ އެމް.ޑީ.ޕީ ކޮންމެ މެން މިތާ ތިބި ކޮންން. އަޅުގަނޑުލޫމާތު ދޭނަޢުކައިިރއަށް ައއިސް، އަުޅގަނޑުމެން އެ މަ

 ފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، ނޭނގޭ ވާހަކަ އަިއސް ނުދަްއކާ ލޫމާތު ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ލިބިޢުވެސް މި މަ ށްބަރަކަމެން

އްތަްއކަން ކަންތަ ނގަޅު މިީއ ވަރަްށ ރަ !އާނ ؛ލޫމާތު ހޯދާށޭ. ހޯދީމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިނގޭނެޢުއެ މައައިސް 

ައޅުގަނޑަށް ހީާވގޮތުން ހަމަ  .ންީވކަންމިކަމުގައި ޝާމިލުވާތިމަންނަމެން ވެސް ވީމާ، ދަނީ. އެހެން ކުރަމުން މި

އެްއކޮށް. އެހެްނވީމާ، މި ގަރާރު ހުށަހެޅުްއިވ  ކަންތައް ކުރަން އަުޅގަނޑުމެންނާ ނީ މިތިބޭނިމޭއިރު މި ބޭފުޅުން ވެސް 

ން ކަ، މިއި ހުށަހަޅަމޮޅެތި ގަރާރުތައް މިތަނަށް ކުރަން. މިކަހަލަތަޢުރީފު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށްޅާއަށް އަުޅގަނޑު ފުބޭ

ގެންނާތީވެ.  ށް ތަނަ ތި ގަރާރުތައް މިމޮޅެކަހަލަ ޒާތުގެ  ވޭ ދެވެސް ނު އިކަމެއްކަން ައސްލު ވިސްނަކަހަލަ ރެވޭނެ ކު

ސް ގޮ ،އިހަމަ ޖަގަހަތަކާށްލުން. މި ބުނާހެން ސާކޮއް ހިއްލޫމާތުތަ ޢުމަގެ މީރިންނަށް ދެން އޮތީ ަވރަށް ތިލަކޮށް މަސްވެ

ހަމަ  ،ލީފްލެޓްތަކާއި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ށްމީހުންނަ ގަނުޑމެންގެ މެންބަރުން ވެސް ަހމަ އެއަޅު  ،ބައްދަލުވުންތަާކއި

އޭރަްށ ކީ.  ގޮތަންނާނެ، އަރާފައި ހަމަ ވަރަށް ތިަލކޮށް ކިޔާލަދޭްނވީ މިއޭ މިަކން އޮއިތަކަށް ެވސް އަރަ ޕްރޮގްރާމު

ެގ ރަްސކަލާނގަތި ދުަވސްތަކެއް. މާތްތީ ފާޔާ މަްސވެިރންނަށް އޮއިރާދަކުރެްއިވއް މިކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ.

ގަރާރެއް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް.  ޫލމާތު މި ލިބެނީ އިތުރުޢުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިހާރު މިައދު ވެސް އަުޅގަނޑަށް މަ

ޅުގަނޑުމެން ވެްސ ރު އަޅުގަނޑުމެްނެގ މަސްވެރިން އުފާވެފައި ިތބޭނީ. އަނިމޭއި ގަރާރު ފަސްއެހެންވީމާ، މި 

 އޮތް އް ޝައްކެ ނަށްޖެހިފައި ތިބޭނީ. އެ ބުނާ މަދު މެންބަރުކޮޅު ތިބޭނީ ބޭގަރާރުވެފަ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންހިތްހަމަ

 ށް.ފުރުޞަތަ ދެއްވި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކަމެއް ނޫން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ތޮއްޑޫ އަރުވަނީ ޞަތުރުފުމި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ށް.ސަން ޝިޔާނަޙަބަރު މެން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަން ޝިޔާންޙަބަރު މެންދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ 

ާވ ދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ރަޝީ މާފަންނު މެދުރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ހިނޫރު ކޮ ،އަހަރު 5އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވޭތުވެިދޔަ ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. 

ުޅގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ ނޭނގިދާނެ. އި އަރުގަ ފަހަނގޮިޓއަާކއި ރޮލެކްސް ގަޑި އަޅަިއގެން ުއޅުްއވި ބޭފުޅުންނަށްއަ

ކުރާ ގޮތަށް ހިންގޭނެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއްގެ ވާަހކަ ިއއްޒަތްތެިރ ކުރެވި، އަނދާޒާހިސާބުމި ދައްކަނީ ގަނޑުމެން އަޅު

އޮތް ފަާތ އި ޅުަގއި ައޅާފަކޮހެންވޭރު  !ރައްވާކުފުމާ ؛ާމފަންނު ނޑު މި ދައްކަނީކީރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަ
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ފަތާ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ވާހަކަެއްއ ވެސް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި  ހަަކއެއް ނޫން.ޓްރެކެްއގެ ވާ

ްއކަނީ، ައޅުގަނޑުމެން މި ދަލެޓްފޯމެއްެގ ވާހަަކ. ތިެބވޭ ބޮުޑ މާިސންގާ ޕް އިއަރަވަރަކަށް މީހުްނނަށް  700ދައްކަނީ 

ޅުގަނޑުމެން މި އަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލެވޭވަުރގެ ބޮޑު ބަނދަރެއްގެ ވާހަކަބަނދަރުކޮށް އެއް ފަހަރާ ދިހަބާރަ ދޯނި

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ، ސަތޭކަ، އަުޅގަ .ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް ންގާ ބޮޑު ތަނެއްގެަށިއގެންވާ މާސި ދައްކަނީ، ވަ

ޓާނެ މެކޭނިޒަމެްއގެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެިރ މޭލު ބޭރުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ަސރަހައްދު ބަލަހައްދުއިސައްތަ 

އިމުކުރާެނ ޤާ ތަެކއްލަތްސީދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނުޑ ބަލަހައްޓާނެ ސިފައިންނާއި އިތުރު ވަ ،ދަްއަކނީ މި ރައީސް. އަޅުގަނޑު

ފެށިގެން  އިމުކުރާ ހިސާބުންޤާ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އޮފްޯޝ ޕްލެޓްފޯމަކީ އެ ޕްލެޓްފޯމް 

 ،އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަވާނެ އްއޮންނާނެ ޕްލެޓްފޯމެ ންވަށަިއގެން އެ އޭގެ

ޮއްތ  މިހެން .މަސް އަރާނެ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއްލައިފިްއޔާ މުށިމަސް ނޫނީ ރިދިއް އަށްދިއްލައިފިްއޔާ ކަނޑުައޑި

 ،ފޯމު އެޅީމާބޮުޑ ސަރަހައްދެްއގަިއ މިދެންނެިވ ގޮތަށް ޕްލެޓް ާރއްޖޭގެ  ދައްކަނީ. ތަނެއްގެ ވާހަަކ އަުޅގަނުޑ މި

މިހާރުވެސް ބޮޑު  ،ުނންވަނީއެތައް ގުަނއަކުން އެބަ ައގުހެޮޔވޭ. ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ ށްމަސްވެރިންނަ

މޭލު  ުދއިސައްތަ ، ލުމޭ ަސތޭކަާރއްޖެއިން ޭބރަށް ރަށުން ފުރައިގެްނ  ،ކަންނެއްޏަށް ދާ އޮނޑިފަހަރު ޚާއްޞަކޮށް 

ނަމަ ހުންނަނީ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ އިން އޮޑިެއްއގައި މިމި ފޮށި  ހަތަރުފަސްކުރަން ތިބެފައި މަސްވެިރކަންބޭރުގައި 

މާ އަޅުގަނޑުމެން މިައންނަނީ އެއްކަލަ ޕްލެޓްފޯމަށް. އެ ޕްލެޓްފޯމަށް އައިްސ ފޮށި ފުރުނީ. ފުރުނީ ތިން އިންމި

މޭލު ބޭރަށް. ގޮސް އަނެއްކާ އަިއސްފަ ޕްލެޓްފޯމަށް ކިރާފަިއ  އިސައްތަދު ފުރައިގެން މިދަނީ މަސްކިރާފައި އަނެްއކާ

 .ކަމެްއގެ ވާހަކަ  ަނށް ކުރެވޭނެތާ ބަންދަށް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންއަންނަނީ ރަށަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަފު ދެން މި

ްއޒަތްެތރި ރައީސް، މިހާރުވެސް ތެރި ރައީސް. އިކަމެއް އިއްޒަތް މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުެވސް ކުރަމުންދާ

ާރއްޖެއިން ބޭރުެގ  ،ކަނޑުމަތީަގއި ރޭގަނޑު މަޑުުކރާ އޮޑިފަހަރު މަދެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދިމާވާ މަްއސަލައަކީ

ޑި ތެޮޔ މޭލު ބޭރުގައި އޮންނަ އޮ  ސަތޭކަ  ސަރަހައްދުގެއި މިދެންނެވި ގޮތަށް ރާއްޭޖގެ އިޤްތިާޞދީސަރަހައްދުގަދުރު 

ޖެހެނީ ރަށަށް. އައިސް ހުސްވީމާ  ޖެހެނީ ރަށަށް. އެން ހުސްވީމާ އަންނަން މި  އަންނަްނ މިހުސްވީމާ އަނެއްކާ

 ،މަސްވެިރންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތެއް ،ކަމަކީ މިއަންނަން ޖެހެނީ ރަށަށް. އޭގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަނޑުެމން މިކުރާ

މިލިއަން  ތިރީސްނީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިދެންނެވިފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް ދަހަ މަސްވެރިންނަށް އަގު ލުިއވާނެ ގޮތެއް މި

ދައްކަނީ  މި މެންދަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާެނ އަޅުގަނޑުޢީމުޙައްމަދު ސަ  ހެދޭ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުޑޮލަރަށް އެބަ

ގެނައި ިސސްޓަމުތަްއ  މަށް ޓަކައިބްރިޖު ެއޅު އެްއކަން. ަޗއިނާެގ ފަރާތްތަކުން އައިސް މިތާނގައި އެޅިކޮން ވާހަކަ 

އުޅަނދަކީ ކޮންކަހަަލ އުޅަނދެްއކަން މިއިންެނވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ބޭނުންކުރި ޓަަކއި ގެނައުމަށް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،. މައްޗަށް އެރީމާ އެ އޮންނަނީ މަޑުކޮށްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ެއއީ އަިޑއަށް ދޫކޮށްލާ ެއއްެޗއް
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 ްއެކވުން: ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

  .މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މާަވށު ،ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް އެބަ ނަންަގވާ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އިހަވަންދޫދުވަހު  ކުރީ ިނޒާމީ މައްސަަލއެްއ ނަގާކަށް ނޫން އެްއގޮތަކަްށެވސް. ރައީސް،

ުކށް ރަނގަޅުކޮށްލަްނވެގެން ިމ  އެހެންވީމާ، ހަމަ އެށް. ވިދާުޅވާ ޕްލެޓްޯފމަ މިލިއަން ރުފިާޔ އަރަޭއ އެ ހަތްވިދާޅުިވ 

 ހިފީ. ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ  ތޮއްޑޫ. ޔޮތީ ލިބިފަ ތިނުގަެނވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތު އްނިޒާމީ ނުކުތާއެްއގެ ގޮތުަގިއ ބަލައެ

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

 މީޓަރުގެ ކަތިން ސަތޭމީަޓރު،  ސަތޭކަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ގާތްގަނަޑކަށް 

 ށްމިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރަ ތިރީސް ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހެދޭްއގެ ވާހަކަ. ެއވަުރގެ ެއއްެޗއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ އެްއޗެ

 ،ލަތްތަކެއް. އެކަމަޭޑޝަނާއިސީއޭގައި ހުންނަ ހުރިހާ ވަ މި ހަދަނީމިލިއަން ޑޮލަރަށް  ތިރީސް ،އިނގޭތޯ. މިދަންނަވަނީ

ވަރަކަްށ މީހުން އެކަމަޑޭުޓކުރާ ބޮުޑ ސަތޭކަ  އަށްެއއަކީ ގާްތަގނޑަކަށް  ،އިމުކުެރވިޤާ ހުރިހާ ެއއްެޗއް  މި ،އައިްސއާ

 .މިއަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑުކުރެވޭ އެްއޗެއްެއހެންވީމާ، ކަ މިދަންނަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލަތެްއގެ ވާހަސީވަ

ން އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ބޭނުންވަރަކަށް ބޮޑުކުެރވޭ ެއްއޗެއް. މިއީ ރޮކެޓު ަސއިންެސއް ނޫ

 ހަތްރާއްޭޖގެ  .އޮތީކީ މި އި ުނގަޕްލޭ ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެންމެ ެއއްެޗއް، ްއޗެއް ހެދުީނމާގޮތަށް މިފަދަ އެ

ގައި. ސަރަހައްދެްއގައި މަދުެވގެްނ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމކަމަށް އިންވެސްުޓކުރާނެ މީހުން އެބަ ތިބި ދުނިޔޭ

 ،މެއް ހަދަންވުރެ ގިނަ މީހުން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިފަދަ ޕްލެޓްފޯންނަށްއިްނވެސްޓުކުރަން އަންނަ މީހު ކަށްޓަސޯރި

 .ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބައިވަރު އެބަތިބި. މި ދިވެހިާރއްޖެއަކީ މާސިްނގާ ކަނޑު މި ސިނާޢަތަށް އިންވެސްޓުކުަރން މި

ަގއި ކަނޑުތަކުން ބާނާ މަހުގެ އަދަދަީކ މުޅި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ތްތެރި ރައީސް. މި އަކީ ކަނޑު އިްއޒަ 90ރާއްޖޭގެ %

 ށްދާ އަޅާތީ ެއކަމަޮބޑު ،އުޅޭ މައްސަަލއަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ދިމާވެގެން މިވެސް ހިމެނިގެންދާނެ ކަންކަްނ 
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މިކަްނ ލާ. އިއުމުތަކުން އެބަ ކަހަޤަ ބޭރު އަށް ރިކު ރާއްޖެއަށް ވަންނަ ގިނަ މަސްތައް ޭއގެ .އަންނަ ހުރަހެއް މިއަންނަނީ

މިދެންނެވި ގޮތަށް މި ޕްލެޓްފޯމުތަުކގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ާރއްޖޭގެ ވީމަ، އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އްލުޙަ

 . ޝުކުރިްއޔާ.ރައްޔިތުންނަށް ކުރެިވގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު މި ގަރާރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެލާއަރުވަނީ ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ދެއްވި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އި އްވަރަީއސް. މި ގަރާރު ހުށަހަޅު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ެދއްާވތީވެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އްވައިއަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަްނ. އެއީ މިހާ މުހިންމު ގަރާރެްއ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު

ކުރަން ހަދާފައި ހުރި ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަން  ހާލެއްގަިއ.ވަނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ވަުގތު މި ރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަން މި

ތަންތަނުން ެއއްޗެހި  އެ ،ހުންަނނީ މި އިފަ. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ދަސްވެކުންފުނިތައް ވަނީ އެްއކޮށް ބަނގުރޫޓުވެފަ

ފައިވާ ގޮތުަގއި ލިބި ބަރުޚަކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑަްށ  ކަންތައް އިޫލޓުވަ އިއެތަންތަން ދަމަ ިއ،ނަގަ

އެއާެއއްކޮްށ މަސްވެިރކަމުަގިއ ފެލިވަރު، މިފްޯކ ދަށުން . އަދި ަހމަމިލިއަްނވަުރ ރުފިޔާއިން ދަރާފަ 40ފްކޯ ވަނީ މި

މަސައްކަތަކަށް ގެ ބޭފުޅުން ކަމެއް ނެތިގެން އިންތިޚާބު ދުވަސްވަެރއް އައިސްިފއްޔާ މި ކުރާނެ ންހިނގާ ކޫއްޑޫ ތަންތަނު

ގިނަ ބޯޓުތައް ވަނީ  ،މަސްގަންނަ ބޯޓުތައް ގެމި ކުންފުނީ ގެގަނޑުމެން ކެމްޕޭނުުކރުން. އަޅު ،ނީވެފައި އޮންނަ

. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެްއގަިއ ލާފަ. އަނެއްބައި ެއްއޗެހިތައް ވަީނ އެހެވެފަ ދަބަރަށް ،ބަނދަރުތަކުގައި 

ކަށް ކަގޮތްތަ  މަްސވެރިކަން ބަަދލުކުރަން އިތުރު އް ކަްނތައްތަކެވަނީ ިއތުރު ގޮތްތަކަާކއި އިތުރު ވަގުތު މި ރާއްޖެ މި

އެހެން  ކުރާދުިނޔޭގެ އެހެން ކަންކަްނ ދުނިޭޔގެ މަްސވެރިކަން. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީާއއި މަސްވެރިކަން ބަދަލުކުރަްނވެފަ

. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ގޮތްތަކަށް ބަދަލުކުރަންވެފަ އުމުތަކުން ކުރާ ކަންކަްނ އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮްށ އެޤަ

. މަްސ ދީފަމަހުގެ ސްޓޮާކ ބެހޭ މާހިރުން ވަނީ އިންޒާރު ކަނުޑގަިއ ކުެރވޭ މަސްވެރިކަން ވަނީ ދުނިޭޔގެ ގެއިންޑިޔާ 

ކަނުޑން ބާނާ މަހުގެ ވިއްސަކަްށ ފަންސަވީހަކަށް ޕަސަންޓު ތެރި ރައީސް، އިންޑިޔާ ނެގޭލެއް ގިނަކަމުން. ިއއްޒަތް 

މަސްަނގަނީ ނުވަަތ  ،ނަގަނީ ހައްުދން ބާނާ މަހުގެ ވެސް ާރްއޖެއަށް ބޭނޭނެ. ދެން މިހަމައެކަނި ރާއްޖެ ސަރަ

މަސްވެރިކަްނ ކުރާ ކަމަށް  ނަށްންމަސްހިފަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރު ބައެއް. ާއއްމުކޮށް ާރއްޖެ ަސރަހައްދުގަިއ ައޅުގަނޑުމެ

ވަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ  ަކމަށް މި ން ކުރާން މަސްވެރިކަކުންުފނިތަކު ްއގެއުމެޤަ  ދެޔޫރަޕިއަން ޫޔނިއަންގެ  ،މި ލަފާކުރެވެނީ

ދާ މަްސވެރިކަން ކުރާއިރު މި ކުންފުނިތަކުން ދާ އަަޅއިގެން. ބޮޑުބޮޑު ،ގޮތަކީ ކުރާރައީސް، ިމ މީހުން މަސްވެިރކަން
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ވަނީ.   ކަމަށްބިލުކަން ހުރިޤާކަނދުފަތި ދޫކުރުމުގެ  ތޭކަފަސް ސަކަމަކީ ކަނދުފަތި ދޫކުރަނީ. މިއިން އުޅަނދަކަށް ކުރާ

އުޅަނދަށް  ހަތް ސަތޭކަރާއްޭޖގަިއ  ގެއަޅުގަނޑުމެން !އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގިއ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ

 ،ކަނދުފަތި. މީގެ ދިހަގުނަ 55ވަނީ  މި ގެއަުޅަގނޑުމެން ،ވާއިރު ންސް ދީފައިކުރުމަށް ލައިސަ މަސްވެރިކަން

 .ހުރޭ އިންޑަރފަފިޝް ،ފަތި ދޫކުރޭ. މި ކަނދުފަތިތަކުގައި ހުރޭގާތްގަނޑަކަށް ދިހަގުނަ އިތުަރށް މި މީހުން ކަނދު

ލާފައި މަސްކޮުޅ ހައިދާ ޖަކުެރެވން ހުރޭ. މި ކަނދުފަތިތަކުގަިއ މަސްއެޅުމަށްފަހު ައއިސްފަ ބޮޑު ސްޓޮކް ެއސެސްމަންޓު

ދިޔުމުގެ  ންޖަހަދާޑުގޮތަކީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑަށް ެވސް ބޮ ްސވެރިކަން ކުރަމުންދާނަގަނީ. މިއީ މަ

 ،ހުންނަނީ މި ދާ މި؛ ަކންތައް ފުރުޞަތެއް ލިބުނު. ެއކަމަުކ ރާއްޖެ ކަނޑަކު ނޫން. ަސއުތު ަޗއިނާ ީސގަިއ. މި

އޮންނަނީ  ފުލުގައި މި ،އޮްނނަނީގޮސް  ދަމުންދަމުންއޮންނަނީ ބޮޑެިތ ގޮޅިތަެކއް. ދެން ދަށަށް ަދމުން މައްޗަށް މި

ސްހިފާއިރު ވަރަްށ ކުދިުކދި މަސް ވެްސ ހިފިގެންދޭ. . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމގޮތަްށ މަވަރަށް ކުިދކުދި ޮގޅިތަެކއް

ީމގަިއ ހުރިހާ ވައްތަެރއްގެ މަހެއް  ގޮސް މިކުދިކުދި ގުންބަޅަ، ތާވަޅަ މިހެން އެންމެ ކުދިވަމުން ައއިސް ަރންރޯލި ފަދަ

ހުމުން ކަހާފައި ނަގާ ކަނޑު އެްއކޮށް ިމ ދާ ޖެ ،ްއކޮށް، ިމއީ ހަމަ މުިޅ އެެއއްކޮްށ. އެހެންވީމާ ސްތަކާމަތި ބޮޑެ ހުރޭ

ދަލާ އެްއޮކށް ނަގާ. މިފަދަ ނުރަްއކާެތރި ، އެިހސާބުގަނުޑގަިއ ހުރި ހުރިހާ ދިރުމެއް މި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ގަިއ ތެއްލަހާއަުޅގަނޑުެމން ހަމަ ކޮންމެ  .ރި ރައީސް ވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ. ިއއްަޒތްތެގެމަސްވެރިކަމެއް 

ކަެށްއ ން އެބަޖެހޭ. ހުއްިޓގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަވަޓުއް ން އަުޅގަނޑުމެން ހުޅުއެދާބޮޑު  ކަނުޑގައިއާ އިްނޑިވެސް 

ސް ދީފައި މި ހުންނަނީ ފުނިތަކަށް ލައިސަންންކުެރޭވކަށް ނެތް. މި ކުމަސްވެރިކަން ރިންނަށްވެދިވެހި މަސް

ްއކަިއގެން ނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދަވާހަކަ ީސޝެލްސްއާ އާއި މޮރިޝަސްއިން. މޮރިޝަސް  ސީޝެލްސްއިންނާއި 

ތުގައި ޤަކަށް ޙަޤީތަންސަލްކުެރވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. މި ޤައުމުކުންފުނިތަކަށް ދީފައި އޮތް ލައިސަންސް ކެ

އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ބާނާ . ގިނަ މަސް އެހާ ހިފޭ  ދާ އެޅުމުން. އަނެއްކާ ޑުލިބެނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އެްއެޗއް ބޮ

ދާ އެޅުުމގެ ބޮޑު  ،ސްަނއިދީގެން ނަމަވެސްވިމި ޤައުމުތަކަށް ، އަުޅގަނޑުމެން . އެހެންވީމާބޮޑު މަހަށް ލިބޭ އަގު މާ

ަތްއ ރާއްޭޖގެ ކަނޑު .ރައީސް ރިުޓވަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެއްދާ އެޅުމުގެ މަްސވެރިކަން ހުކަންތައްތައް ުނވަތަ ބޮޑު

 ސް ކުރިންމީގެ ދިހަވަރަކަށް ދުވަ ،ފަހުން . ދާދިތްނެ ކުކަ އްޓުމުގެ ޤާބިލުކަމެއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ދިފާޢީ ބާރުތަހެބެލެ

ކެލާ ބޭރުަގއި މިހާރު އެބަުއޅެއޭ ބޯޓުތަެކއް ައއިްސގެން.  ،ާދިއރާގެ ރަްއޔިތުން ގުޅާަފއި ބުނީ  އަޅުގަނޑަށް ައޅުގަނުޑގެ

ބަނދަރުކޮްށގެން  އިއްސަ އެ ހިސާބުގަވަރަކަށް ބޯޓު އައި ާބރަ ދިހަވަަރކަށް، ައއިސްމީހުން ރަށަށް ވެސް އަަރނީއޭ.  އެ

 ،ދެންނެވިންމިނިސްޓަރަށް ްސ ންއަުޅގަނޑަށް އެ ބޭފުޅުން ެދންނެވި. އަުޅގަނުޑ ޑިފެފަރާތުގަިއ އޮތް ވާހަަކ ފުއްޓަރު

ަގޑިެއއްހާއިުރ  2ންސް މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވި ފެ. ޑިއްއަުޅގަނޑުމެްނނަކަށެނޭނގެޭއ ބަެއްއކަން ތަކެއް އެބަުއޅެއޭ ކޮންބޯޓު

އެ ބޭފުޅުންނަކީ ލަންކާ  އި،ކޮމާންޑުން ފޯރީ. ފޯރަށް ިއނގޭތޯ އެ ބޭފުޅުންގެ ނޯްތ އަހަމަ ކެަލއާ ތެރޭގައި

ކަނޑު  ،ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދިފާޢީ ނިޒާމު އޮތް ބޯޓުތަކެއް ކަމަށް ވަނީ. މި ދެންނެވީ މިއީ މިހާރުމަސް
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ކަންނެލި  ؛ކަންނެލި ޖަގަހަ މިއަދު މި ހުށަހަޅާ  އަުޅގަނޑުމެން ރި ރައީްސ،ޒަތްތެއް ަރކީ. އި ވަމިން ހުރި ހެއްޓުމުގައި ބެލެ

މޭލު ބޭރުގައި މި ދަންނަާވ  100 ،މޭލު ދުރުަގއި 100ޖަގަހައަކީ އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމެއް. ރާއްެޖއިން އަްސކަނީގެ 

ގެ ކަނުޑ ޖަގަހަތަކަކީ ރާއްޭޖގެ ސަލާމަތާއި އަދި ރާއްޖޭ ނަނީ. މި ޖަގަހަ އޮންންނެލިއޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ނުވަތަ ކަ

ކުރުމުެގ ރިންނަށް ކޮމިއުނިކޭޓު މަސްވެ ގެތަކަށް ެވގެންދާނެ. ހަމައެއާެއއްކޮށް ާރއްޖޭލަސީމު ވަންބެލެހެއްޓުމުގެ ވަރަށް މުހި

 ގައި ޖެހޭމޭލު ބޭރު  10ނެ. ނަކަށް ވެގެންދާތަމު ންމޯަބއިލް ިޚދުމަތް ލިބުމުގެ ވަރަށް މުހި ،ނުވަތަ ފޯނުގެ

މޭލު  150މޭލު  100 ބޭފުޅުންނަށް ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ލިބިގެންދާނެ. އެރިންނަށް ކޮމިއުނިކޭޓުކުން މަސްވެތައެންޓަނާ

 ...ންމި ބޭފުޅުން މަސްވެރިކަގުޅާުލމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ.  ބޭރުގައި އުޅޭއިރު ޭގގެއާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުރިއްޝުކު

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  !ކުރައްވާފުމެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް. މާ

 

 ވުން:ދެއްކެވާހަކަ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެންނަކީ މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް އަބަުދވެސް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއްއޒަތްތެރި

 .ައއު ގޮތްތަެކއް ،ކަންކަން ކުރަމުންދާ ބައެއް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަބަދުެވސް އޮންނާނެ އައު ވިްސނުންތަކެއް

ައއު  ،ންތަކެއް އައު ވިސްނު ގެނެސްފައި ހުރީ ން މިއަާދ ހިސާބަށްއެމް.ޑީ.ޕީ ،ހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ

ގަންނަން ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ދަތިވާ އެަތއް ބަެއއް އުޅޭ. އެއީ ޙަޤީޤަތަކަްށ ގޮތަކަށް. ފުރަތަމަކޮުޅގައި އެަކން ބަލައި

ގައި ައޅުގަނޑުމެްނ ބަލައިލާއިރު  ލަކަށް. މިސާޅޭ އުއްއެތައް ބައެ ނޫން  ނުންނޫންތޯ ގަބޫލުކުރަން ބޭ ވެދާނެ ކަމެއްތޯ

ސިޔާީސ ، ފާއިުތވެދިޔަ ތަަނށް ބަލައިލާއިރުަގއި ، ގޮތަކުން ބެލިކަމުަގއި ީވނަމަވެސްސިޔާސީ ގޮތުން ނޫނީ އެނޫން

މި ބޭފުޅުން މި ދެކޭ  މިއަދު ،އި އޭގެ ވާހަކަދަްއކަ ،އި ޕާޓީ ސިސްޓަްމ ގެނެސްގަ ލާއިުރގައި ިދވެހިރާއްޖޭއިގޮތުން ވިސްނަ 

ޖަލްސާ ާބއްވަން ފެިށ  އިސިޔާީސގެ ކަންަތއްތަުކގަޮގތަކަށް  ގޮތަކަށް ނޫނީ ރީތި ކޮންމެވެސް މޮޅު ،ތަކަށް އައު ގޮ

އި ގަ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ. ދެން ހިނގާ އަނެއްކޮޅުން ބަލައިލާއިރު  އެ ފިކުރު ގެނައީ ،ނުންތަނަކީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ. އެ ިވސް

އަލަށް  ސް ިނާޒމު ދިވެހިރާއްޖެއަށްހެން ގޮތަކަްށ ބަލައިލާއިުރގައި ެޓކްސިޔާސީ ކަންތައްތަްއ ެއއްިކބާކޮށްފައި އެ

ތުަގއި ތަފާތު ކަންތައް ތަފާތު ގޮތަކަށް ޤަ، އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ޙަޤީން. އެހެންވީމާތަޢާރަފްކުރީ ވެސް ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ

އި އޮްތ ފަގަބޫލުކުރަން ދަތިވެ ނަށްންހުއެ ކަންތައްތައް މީ ނޫނިއްޔާ  އެތައް ދުވަހަކުން ،ހިސާބަށް ގެނެސް ރައްޔިތުންނާ

އެ  .ގެ ކަމެއްތުޒާ  ކަމަކީ ވެްސ ހަމަ އެޅޭމިއު އަދު މި ކުރަންމި ައޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތަެކއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

 ގެ އި އާދަކާ ވާހަަކއަކީ ވަރަށް އް މިއަދު މި ދަ ، ކަމަކީ ޅޭއު ން މި ރައް. ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުމެ ައއު ކަ .ޑުގެ ކަެމއްފާ
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މިކަހަލަ ވާހަކަެއއް މި  ."ޖަގަހަ ކަންނެލި". ހަދާ ވާހަކަ ގަހަެއއްޖަކަނީ އްއް. ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދަވާހަކައެ 

ވެދާނެ. ހީކޮށްފާނެ މިއީ ހަަމ  މިހެން ބުނީމަ ވަރަށް އާދަިއގެ ތަނަކަށް "ކަންނެލި ޖަގަހަ" ދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް،

ދެީނ ރުންނަ ކުޑަުކޑަ ަޖގަހަގަނެޑކޭ. ނޫން. އެހެންނެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މި ހިތްވައޮލާަފއި އިތަނެއްަގއި އަޅަ

ސީއަށް ދިއުުމގެ ފުރުޞަުތ  ،ޓަރޭނޝަނަލް މޫދަށް ނޫނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަނޑަށްންއި، މަސްވެރިންނަށް

ލަީނ އިރިކަން މި ހުުޅވަަމސްވެމެން އަުޅގަނޑު ،ލަނީއިއަނެއްާކވެސް ހުުޅވަ .ނީދެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިންނަށް

ނުންވާ ކަންކަން ލާއިުރގައި އެ މަސްވެރިން ބޭއިއެހެން ހިސާބުގަނޑަކަށް. އެެހން ހިސާބަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވަ

 ،ނުން ވެސް މިވާ ކަމަކީމައިރަތަ އިން ފުހަ، މި ޖަގަރާ ގޮތުަގއި ވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެެހންވީމާވުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކު

މަްސވެރިން ރަށަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުަގިއ މޭލު ބޭރަށް ުނކުމެފައި އަނބުރާ  200 ،މޭލު 100ރަށް ދުޑުމެން އެހާ އަޅުގަނ

ެއ  ޔާއް ންނާތީވެ އަުޅގަނޑުމެން މި ބުނަނީ މިއީ ޖަގަހައެކޭ ނޫނިހު އެ ރަށުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް މި ޖަގަހައިން ލިބެން

ނޫނީ ވާން ނެްތ  ،ކަމެއް ތުަގއި އާދައިގެ ރަެށއް. މިތަނުަގއި ނުވާ ޤީޤައީ ޙަމި ،ރިހާ ކަމެއް ވާތީވެ ހު ތަންތަނުން މި

އެ ފިކުރުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން މީތި މި  ،ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެވިދާނެ. އެ ވިސްނުމުަގއި ކަމެއް ނެތޭ

މެން މަސްވެރިްނގެ ޑުއަޅުގަނ އޭޖެހެ އެހިސާބަށް ުނކުންނައިރުަގއި އެބަ ،ލޮޕްކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބުނަނީޑިވެ

 ،ންނަ ގޮތްހުދޯނިފަހަރު ވެސް ހުންނަން. އޮޑިދޯނިފަހަރު  ެކއްތަސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށް ޓަކައި ވެސް ކަންަތއް

މިވަނީ އެކިެއކި ބަިއވަރު  ބައްޓަން ވެސް މަޑުމަޑުން ބަދަލުވެގެންދާނެކަން އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން. އަުޅގަނޑުމެން

އައި.އެމް.އޯގެ ކޮންވެންޝަްނގެ ދަށުން އެބަޖެހޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،ދަށުން ގެ. ައއި.އެމް.އޯށްފަސޮިއކޮ އިގަދާތަކުހަމުޢާ

އަޅުގަނޑުމެން  ހުންނަން  ވަކި ގޮތްަތކަކަށް ހުންނަން. ،ސީއަށް ނުކުންނައިރުަގއި އެ އުޅަނދުަގއި ވަކި ާބވަތްތަކެއް 

އުޅެނީ  އަުޅގަނޑުމެން މިއައުމާ ދޭތެރޭަގއި ށްފަހު އަނބުރާ ހިސާބަށް ނުކުތުމަ ދާިއރުގައި އެމިހާރުއްސުރެ ބާރުއަޅަމުން

އަުޅގަނުޑގެ ެއްއ ވާހަަކ  ގެމި ޖަގަަހއިަގއި ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކު ގެކަންތައްތަެކއް ކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން

 އިލާއާ ޢާނޑުމެން ގައަޅު އެ ތަުނގައި  .މެންބަރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ދެންމެ ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެދެްއވައިފިހެން

އެތާ ތެެރއިން ޑޮކްޓަރަްށ ދައްކާލަންވީމާ ރަށަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުަގއި ހޭދަކޮށްފައި ދުވަހެއް  ދުރުގައި މަްސވެރިން އެތައް

ދުނިޭޔގެ އް ވެއްޖެއްޔާ އީެމއިލެީއމެއިލެއް ފޮނުވާލަން ބޭނުންއެާތ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާެލވޭނެ. 

ބޭނުންވާ  އަރާމު އެތާ ތެރެއިން ކަމެއް ނޫްނ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފޮނުވާލުމަކީ އެްއވެސްސާބަކަށްއެހެން ހި

މިހެންގޮސް އެ ޖަގަހައިްނ ަހމަ އޮންނާނެ ކަންތައްތައް. އެ ޖަގަހަ ތެރޭަގއި އަރާމެއް ދިުނމަކީ މަސްވެރިާޔއަށް 

 ،ލިބޭ ލުެޔއްގޮުތގަިއ މަސްވެރިންނަށް  ބޫލުކުރާގަުޅގަނޑު އޮތުމަީކ އަ އޮންނަަބއިވަުރ ކަންތައްަތކެްއ ކުރެވެްނ ބައިވަރު

އެހެން ހިސާބަކަށް މަސްވެރިން  ،ައޅުަގނޑުމެން މި ބާރުއަޅަނީޓަކައި މަސްވެރިން އެިހސާބަށް ދިއުމަށްފަސޭހައެއް. 

އް ވާންޖެހޭ. ންަނށް ފަސޭހަތަކެބޭރަށް ނުކުތުމަށް ބާރުއަޅާއިރުަގއި އެބަ މަސްވެރި މޭލު 100 ،މޭލު 200ނެރުމަށް. 

އަުޅގަނޑު ކުރިްނ  ؛މި ގަރާރުގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގަ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ގަރާރުތަކަކީ އަުޅަގނޑު ހެންވީމާއެ
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ހިސާބަށް  ނު މި ތަޅުމާމަސްވެިރކަމުގެ ގާނޫމެން ައޅުގަނޑުމި ގަރާރުތަކުގެ އަީލގައި  ،މި ގަރާރުތަކަކީ ދެންނެވިހެން

ާމއްދާތަކެްއ އެތަެކއް  ،، އެަތކެްއ ތަނބުތަކެއްއެތަެކއް ަކންތައްތަކެއް  ާބރު ލިބިގެން އެަތކެއް އަންނައިރުަގއި މި ގަރާރުން

 ަދއްކަމުން މިއަުޅަގނޑުމެން މި ގަރާރުގެ މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކަ  ،ށް ވާތީވެ ކަގާނޫނުަގއި ހިމެނިގެންދާނެ ކަންތައްތަކައެ 

އަުޅގަނުޑމެން މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫުނ އަންނައިުރގައި މި ހުރިހާ  ީނ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާބޫލުކުރަގަދަނީ. އަޅުގަނޑު 

ހަމަެއކަނި  ،މަްސވެރިންައޅުގަނޑުމެްނގެ  ؛ވާހަކަެއއް އެްއކޮށްލަިއގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަސްވެރިްނނާ ހިސާބަށް

 ،ތައްން ބޭރުކުރާ ފަރާތްމަސް ިދވެހިރާްއޖެއި ، ފަރާތްތައްމަސްވެރިންނެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ފެކްޓަރީތައް ހިންގާ 

 ން އަންނާނެ ކަމަށް. ވަރަށްމި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ހިތްހަމަޖެހޭ ރަނގަޅު އުސޫލުަތކެއް ހަމަޖެހިގެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރު މި ފުރުޞަތުތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 އަށް.هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ޝިޔާމް ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

އައީ. ައޅުގަނޑަށް ކުރިްނ  އެ ބޭފުޅާ ދައްަކަވނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި ވާހަކަތަެކއް ނޫނޭ ސްބޭސިކްޗުއަލް ފެ

ައއީ ފެކްޓަްށ  ައޅުގަނުޑ މިއެހެންވީމާ، ކަން. ޭގ ފެކްޓަށް ބޭްސކޮށްގެން ވާހަކަދަްއކަާވ ބޭފުެޅއް ނޫންނވެސް އެ

ުކރިއިރު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ައޅުގަނޑު މިކަުމގައި ދިރާސާއަީއ.  މި ބޭސްކޮށްފައި ހިސާބުތަކެއް ަޖހައިގެން މިއަދު

ބަލް ސި. މިއީކީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ފީކުރާނެ ބަޔަކު ނާންނާނޭޓު. އިންވެސްކަންނެލި ޖަގަހަެއްއ ނުހެދޭނޭ ،ވިދާޅުވި 

. ދެން އަޅުގަނޑު ހެދި ދިރާސާއިން ނޭވާރަދުޚަން ޑޮލަރު މިއަށް އަކަމެއް ނޫނޭ. ގާތްގަނޑަކަށް ިތންހަތަރު ވަރަކަށް ބިލި

 އިވެސް އަޅުގަނޑާ ވާހަކަަދއްކަ  މިކަމުގަިއ މީގެ މާހިރުންނާއަޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާއި އަދި 

ވަުރގެ ކަންނެިލ ވަގުތަށް ފުރަތަމަ ފަށަިއގަންަނން ބޭނުންވާ ޖެއަށް މިރާއްބެލުމުން ައޅުގަނުޑ ބެލިބައްދަލުކޮށްލެިވއްޖެ. 

 ެދމެދުގެ އިްނވެސްޓްމެންޓަކުން  ން ޑޮލަރާއަމިލި  15ން ޮޑލަރާއި އަމިލި  10 ،ދެމެދު އާ 10އާއި  15 ހަދަން ޖަގަހައެއް 

މުއްދަތެއްގަިއ ގެ ދެމެދު އަަހރާ 7އަހަާރއި  5ގާތްަގނޑަކަށް މި އިންވެސްޓްމެންޓް އެގޮތަްށ  މިކަން ކުރެވޭ. ހަމަ

ތެޭރގަިއ  އަހަރު 7ދަނީ  ބޮޑަށް ެވސް އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގެވގެން މި ޕީރިއަްޑ އެންމެޭޕބެކް ކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ރިކަވަރ

ނުޖެހޭނެ. މީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ރޭޓް ޮއްފ އެއަްށވުރެ ގިނަ ދިގުުމއްދަތެއް ނަގާކަށްރިކަވަރ ކުެރވޭނެ ކަމަށް. 

ކުެރވޭނެ ޖެނެރޭޓު ންއިމި އްދެމެދުގެ އައި.އާރް.އާރެ އާ 40އާއި % 30% ށް ބަލާއިރުނޫނީ އައި.އާރް.އާރަ ، ރިޓަރން
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މިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު  ން ބަލަންޏާބިލިީޓ ނަޒަރަކުޕްރޮފިޓަމިއީ ށް މި ބެލެވެނީ. އެެހންވީމާ، ކަމަ

ނުޖެހޭ މިހާރު ކުާރކަށްއިްނވެސްޓުބޮޑު އަދަދެއް  އިންވެސްޓްމެންެޓއް ކަމަށް ާފހަގަކުރެވެނީ. ކޮންމެހެން މިައކަށް މާ

 ޖަގަހަ ނޫނީ އޮފްޝޯކަންނެލި ،އޮފްޝޯ ތަކަށް ބަލާއިރުފެސިލިޓީ އަޅުގަނޑު މީގެ  ނިސްބަތުން. ދެން މީގެއިތުރަށް

 ؛ބޮޑުހަމަ ކުރާ ަފރާތްތަކަށް ވެސް އެބަ ލިބިގެްނދޭ. އޭގެތެޭރގަިއ އިންވެްސޓުއިތުރު ިވޔަފާރިތަކެއް ން އިއެޕްލެޓްފޯމެއް 

ތެޔޮ  ،ތެޔޮ ވިްއކަިއގެންއަިދ  ތުރަށް ޭއގެއި. ަމސް ގަތުން ،ެއއީ މަސް ޕްރޮސެސިްނގމެއިން އިންކަމްްސ ސޯސް 

އް. ކޮްށގެްނ އެބަ ލިބޭ ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ރަނގަޅު އިންކަމެތެޔޮ ސަޕްލައިމަސްވެރިްނނަށް  ،ކޮްށގެންސަޕްލައި

 މިކަމުގެ  ،އިންވެސްޓަރުން ށް ސޯލާއިން ކަރަންޓު އުފެއްދޭނެ ކަމަޓު ޖަގަހައަށް ބޭނުންވާ ކަރަންމި  ،އޭެގއިތުރަށް

 ރަދެއް ނުގޮސް އެ މީހުންނަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ޚައެއްބަސްވެފަ. އެހެންވެ، އެައކީ ވެސް އިތުުރ ނީ ވަހިރުން މާ

ނޫނީ ރަނިންގ ކޮސްޓް  ،ރަދުޚަހިންގުމުގެ  ކީ މިކަން ކުާރ ފަރާތްތަކުގެޖާއަ، މީގެ ނަތީކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ

އާދޭ އުފެިދގެން. އެބަ އިތުރު ިވޔަފާރިތަކެއް  ،އިތުރަށްމައެއާެއއްކޮްށ މީގެހަން ދެހަމަ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަެވގެންދާނެ. 

ގެ ތެރެއަްށ ވެިރކަމުގެ ވިޔަފާރީ އެން އި،ވިއްކަ އާދޭ އުފެދިެގން. އެން އެންވެރިކަމުެގ ވިޔަފާރި އެބަސަބަބުން  މީގެ

މަސްވެރިންނަށް އެން ނޫނީ ގަތުމުގެ  އެންމި ޖަގަހައިން ، ހުޅުޭވ. ލިބޭބަޔަކަށް ިމ ފުރުޞަތު އެބަވަންނަން ބޭނުންވާ 

ފުރުޞަތުތައް ެވްސ އެން ގަތުމުގެ އަތުން ގެ ދިވެހި މަސްވެރިން ،ވިޔަފާރިވެރިން ދިވެހި ކޮށްދޭން ބޭނުންވާތީ ސަޕްލައި

ން ބޭސިކް މެޑިކަްލ ެއހެނިހެއަދި  ، ފެންއައިސް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ބެލެވެނީ. ޭއގެއިތުަރށް 

ައޅުގަނޑުމެންެގ މީެގއިތުރަށް މި ޖަގަހައިން ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ތައް ވެްސ ޒްފެސިލިޓީ

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ  ،ން ލިބޭ އެއް ކަމަކީ އިބޮޑު އެޑްވާންޓޭަޖކަށް މިއެންމެ އިތުރުުކރަން މަސްވެރިކަމުގެ ކޮލިޓީ 

މަސް އިން ޖަގަހަކަންނެލިމަސް ގެނައުމުްނ  ގައިދޯނީމަސްވެރިން  ،ކުރުން މަދުކޮށް ޖެހޭމޫވްކުރަންމަސް 

އިތުރުެވގެންދޭ. އޭެގ ސަބަބުން މަހުެގ ކޮލިޓީ  މީގެ  ،މާެލވޭ. އެެހންވީއިޕްރޮސެސްކޮށްގެން ބަންުދކޮށްެގން ބޭރަށް ފޮނުވަ

ކީ ތީޖާއައޭގެ ނަދޭ. ައގު ލިބިގެްނ އެބަބޮޑުގައި އުފައްދާ ބާވަތްތަކަްށ ބޭރު ންދިވެހި މަސްވެިރކަމު ،ނަތީޖާއަކީ

މިހާރު  ،ލިބޭ އިތުރު މަންފާތަކުގެ ތެރޭގައި، މަސްވެރިންނަށް ހަމައެާއއެްއކޮށްދިއުން. މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގު ލިބިގެން

ދެމެދު. ގާތްގަނަޑކަށް  އަހަރާ 4އަހަރާއި  3ކުރަން އެބަދޭ އޭގެ އިންެވސްޓްމަންޓް ަކވަރު  ،އޮޑިދޯނިފަހަރުކޮށް އެވްރެޖު

ަސބަބުން އެ އިންވެސްޓްމެންްޓ  ދައްކަނީ. އެކަމަުކ މީގެ ން ރުިފޔާގެ ވާހަަކ އަުޅގަނުޑ މިއަފަސްހަވަރަކަށް މިލި

މަސްކަނޑަށް  ބޭރުއުޅެނީ  މި ،. ސަބަބަކީއަހަރެއް ސޭވްކޮށްެލވޭ އަހަރެއް ނޫނީ ދޮޅު ދެކުރަން ޭއގެތެރެއިން ކަވަރު

ބޮޑުތަނުން ކުޑަެވގެންދޭ. ދެން  ވަރަށް ދުރަޚަތެލަށް ކުރާ އެ ނުކުންނަން. ބޭރު މަސްކަނޑަށް ނުކުންނައިރު 

ތިބި  ްށގެންކޮއިންވެސްޓުމިކަމުަގއި މި  ،މިކަން ނުވާނޭ ބުނި ބައެއް ީމހުންގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑަށް ، ހަމައެއާެއއްކޮށް

 ެއ ވަރަކަށް ްށގެން ތިބި މީހުން ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ. އަުޅގަނޑު ކޮންމެވެސްކޮމިހާރުވެސް ިއންވެސްޓު، މީހުން ވެސް

މި މަސަްއކަތުން ނަފާ  ،ެއ މީހުންނަކީ މިހާރުވެސް މަްސވެރިކަުމން ،ހުންގެ މަސައްކަތަްށ ނަޒަުރ ހިންގާލިއިރުމީ
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 ށްޓު ހަދަމުންދާ ބައެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑގެ ސުވާަލކީ ކީއްވެެހއްޔޭ ނުވާންީވ. މިކަމަސޯ  ރިހޯދައިގެން ދެތިންހަތަރު

ހެންވީމާ، މިއީ ކިހާބޮޑު މިއީ. އެ އެއްޓު ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ ބަސޯރިއިން ފައިދާލިބޭ  ންއިކޮށްގެން އެ އިންވެސްޓު 

ލިބޭ ނަފާ  މިކަމުން ،ްއވެސް ަޝއްެކއް މިހާރަކު ނެތް. އެއީ ަސބަބަކީައޅުގަނޑަށް ހަމަ އެ ނަފާއެއް ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް

ކުރެވެންޏާ ޭއގެ ޓުަތކަށް އިންވެސްޓު ސޯތުރުން ރިކުުރމުގެ އިކަމަށް އިްނވެސްޓު އިުތރު ކަންން އިއަދި ޭއގެއިތުރަްށ އެ 

 މި އަުޅގަނޑު ހަމަ މިައދު މި ފުރުޞަތު ބޭނުންއެެހންވީމާ، ބޮޑު ަވރަށް ފައިދާހުރި ކަމެކޭ.  މާނައަކީ މިީއ ވަރަށް 

ފެކްޓަށް  ،ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން .ކޮށްލީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް

ނޑަށް ވަރެްއގެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދޭންވެގެން އަރުވަްނވެގެން. ައޅުގަ ކޮންމެެވސް ގެނުދެއްކޭތީ ެފކްޓުބޭސްކޮށް ވާހަކަ

 އެދިފަ. އެހެންވީމާ، ދެން އަުޅގަނޑު ތްފަހުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ވާަހކަދައްކަން އެަބއޮ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ގެްނދަވާނެ ކަމަށް. ވަރަށްފުޅު ކުރިއަށް ޓަށް ޭބސްކޮށް ވާހަކަމީދުކުރަން މި ފެކްއްއު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރި

 .ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު !ޗޭމުޙައްމަދު ވަޙީދަށް. މާފުކުރަްއވައް 

 

  ން:ވާހަކަދެއްކެވު ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ށީވިލުފު

 މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭގަރާރެއް މި ހުށަހަޅަނީ  5ށް މި މަޖިލީހަ ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

އޮތީ.  ވަނަ ގަރާރު މިހާރު ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވެފައި މި 5އަދި ހުށަހެޅިއްޖެ. ގަރާރު  4 ގޮތުން. ޭއގެތެރެއިން މިހާރު

ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް  ހުށަހަޅަިއގެްނ މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ޮކބައިކަން ކެއްގަރާރުތަ އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިކަުމގެ 

އަޅުގަނޑުމެން މި އާދެ! ހެދިވަޑައިގެން ުއޅުްއވަނީ. އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަށް  ،އެނިގވަަޑއިގެންެނވި ނަމަވެސް 

ބޭނުންާވ  އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްާލޙުތަކެއް އަންނައިރު  ކުރާ މަސައްކަަތކީ މަްސވެިރކަމާ

ސުރެ ފެށުނީއްއަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ  .އިްއޒަތްެތރި ރައީސްެތރެއަށް ގެަނއުމަށް.  ގެނު އެ ގާނޫ ކަންތައްތައް 

އަިއ  މަސްވެރިކަމުން ހޯދަމުންނީ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމްދަ މުން،ކުރަމަސައްކަތްގަިއ ނާޢަތުސިސްވެރިކަމުގެ މަ

ެއ ބޭފުޅުންނަށް މާ ދުރަކަށް އޭރު . އި އައީ ިރޔަލުދޯނީގަ މަސްވެރިކަން ކުރަމުންގެ ކާބަފައިން އަުޅގަނޑުމެންބައެއް. 

ނޫީނ ހެނދުނު ދުރަށް ިދއުމުެގ ޤާބިލުކަމެއް ނެތް.  ެއއީ ެއ ދޯނިފަހަރުގައި އެހާނެވޭ. ކުާރކަށް ަވޑައިުނގެންމަސްވެރިކަން

 .ރަށަށް އާދެވޭއޭރުން އައިނަކަށް އެރިއްެޖއްޔާ މަްސ ބާނައިގެން އިުރޮއއްސެންާވިއރަށް މަސް ފުރައިގެން ގޮސް ފަތިހު 

އެއީ  އީސް އިބްރާހީމް ނާިޞރު ގެންނެވި ބަދަލެއް.ރަނާޢަތަށް ގެނައި ބަަދލަކީ ސިމަސްވެރިކަުމގެ މި ޭއގެފަހުން  ދެ،އާ

ތިއީ  ،ވެސް ަބެއްއ މީހުން ބުނަމުންދިޔަ އެޅުން. އިންޖީނު ފުރަތަމަ އެޅީމާއިންޖީނު އިއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދޯނިފަހަރުގަ
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ސް، . ނަމަވެ ދުރަށޭނީމަސްަތއް ދާދާނީ،  ންމަސްތައް ބިރުގަންުނވަން ކުާރ ކަމެކޭ. އިންޖީުނގެ ައޑުިއުވނީ މަސްއައި

ކުރަމުން  މަްސވެރިކަން އިގަދޯނިފަހަރުޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެ. ދެން އިންޖީނުވެސް އަ  އިންޖީނު އެޅީމަ ޭއގެ ފައިދާ

. އެއީ މަސް އަނެްއކާ ރައީސް ަމއުމޫނު އިރުަގއި މަސްވެރިކަްނ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނދުފަތު އެޅީ ،އައިސް 

ކޮންމެ  ،ވެސް  ންމެ ސިނާޢަތެއްޖުރިބާުކރަމުންދާ ކަމެއް. ކޮއީ ައޅުގަނޑުމެން ތަ. މި ހިފެހެއްޓުމަށް އެތާނަގއި

 ،ވޭޝަން ގެނައުމަށް ނޮއި .އެ ތަރައްޤީކުރަން ،ނެވެސް އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ވިސްަނންޖެހޭ މަސައްކަތެއް

ޅުގަނޑުމެންެގ ވިސްނުުމގަިއ ވެސް އަ  ކީރާރުތަކަގައީޖާދުކުރުމަށް ކޮބައިތޯ ކުރެޭވނެ ކަންތައްތަަކކީ. އާދެ! ެއޮގތުން މި 

 އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ އަދި މިއީ ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެންގެ ިޚޔާލަކަށް ހަމައެކަނި ައއިސްގެްނ ނޫނީ ހުރި ކަންތައްތައް.

 ހަމައަށް  ރާުރތައް މި މަޖިލީހާގަގޮތް އެކަންޏެއް ނޫން. މީަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަްތތަކެއް ކުެރވިގެން މި 

ފޯމްތަކެްއ އަޅާ ވާަހކަ. ތިޔަ ހުރިހާ އޮފްޝޯ ޕްލެޓު މި ދައްކަނީއޮތީ. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު  ސްފައި މިގެނެ

މި ދުނިޔޭަގއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު  .ކުރަްއވާނެބޫލުފުޅުގަވެސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

. އަޅުގަނޑުމެން އެ ހޮލެންުޑެގ މީހުން ،ދަންނަ ބަޔަކީ ށްނޮލޮޖީ މޮޅަ އި ޓްކެއެންމެ މީގަ ،އަދި އެންމެ ކުިރއަރާފަިއވާ

 ިއއްޔެ ބޭފުޅުންނާ ޮޑކްޔާުޑގެ  ބޭފުޅުންނާ ވެސް ވާހަކަަދއްަކއިގެން މި ކަންަތއްތައް ކުރިައށް މި ގެންދަނީ. ހޮލެންޑު

އަދި  ،ރަންޖެހޭނެ ގޮތާއި ކުމިކަންތަްއ  ެއ ބޭފުޅުން ،ވެސް ަބއްދަލުކުރެވުނު. އާދެ! އެ ބޭފުޅުން ެދއްާވ ޚިޔާލުަތކާއި

މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި މި  ،ކަރުދާހުަގއި ލިޔެ ،ޖަހައިވެސް ހިސާބު މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ،ޚަރަދާމިއަށް ދާނެ 

ތް އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަންކުރަން ުއޅޭއިުރގައި ެއ ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ ގޮ ހިމަނާފައި މި ތެޭރގައި ގެރާރުގަ

 އަހަުރ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އޭރު ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭަޓކަށް ވެގެްނ ވަނަ 2008ކަމެއް ކުރަނީ. އެ ހޯދާފައި އަޅުގަނޑުމެން

ނާޔަްތ އި އާދެ! އުމުރުން މަތީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ،ެއއީ. ވަޢުދެއް  5ެގންދިޔަ އުޅުްއިވއިރުަގއި ވިާދޅުވަމުން

ެއއް ބޭފުޅުްނ މި ކަންތައްތައް ކުރުން. އޭރުވެސް ބަ ،ންޝުއަރެންސްއި ޙީއަދި އާސަންދަ ނޫނީ ޞިއް ،ދިނުމާއި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމަކު، މިއަދު  ؟. ެއއީ ކިހިނެއްހޭ އެ ފައިސާ ހޯދާނީގެންދިޔަ ެއކަމެއް ނުކުރެވޭނޭވިދާޅުވަމުން 

ެވސް  ޅުނީމައް ގެންނަން އުއިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ޓެކްސް ސިސްޓަމެ ވެްސ ކުެރވިދާނެ ކަމެއްކަން. ދެން  އެނގޭ އެއީ 

ހަމަ  ؟ވަނީ . ިމއަދު ކިހިނެއްތޯ މި. ވިޔަފާރިތައް ފުނޑޭނޭތްތަުކން ބުނީ ތިކަމެއް ނުކުރެވޭނޭއިދިޮކޅު ފަރާ ހަމަ އޭރުގެ

، އަުޅގަނުޑ ފައި އެހެރީ. އެހެންވީމާވާއަށް ަޖއްސަ  12އަށް ހުރި ޓެކްްސ މިހާރު % 6އެހެން ވިދާުޅވި ބޭފުޅުން %

ކަންތައްަތއް ކުރަން  އެ ،ދިރާސާކޮށް އިބަލަ މި ކަންތައްތަަކކީ ައޅުަގނޑުމެން ،ައކީއުޅޭ ވާހަކަ  ދަންނަވަން މި

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނގެ  .ފޯމެއްގެ ވާހަކަ މި ދަްއަކނީކަެމއް ކުރެވޭނީ. އަުޅގަނޑުމެން ޕްލެޓް މަސައްކަތްކުރީމަ އެ

 100ފޫޓުގެ ދޯނިފަހަރު މިހާރު މިހިރީ  50ްނ ކުރީގައި މަސްވެރިކަން ކުރިއަށް ޮގސްފައި އޮތް ވަރަކީ އަުޅގަނޑުމެ

ހަމައެކަނި ކަނުޑ  ނޫނިއްޔާ ންގފިޝި ލްން ކުރިން ކޯސްޓަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑެތި ދޯނިފަހަރަށް ބަދަލުވެފަ. އަުޅގަނޑުމެ

ކުރަން  ންމަސްވެިރކަ މޭލު ދުރަށް ޮގއްސަ. 100އޮތީ  ތެރޭގަިއ ކުރި މަސްވެރިކަން މިއަދު މިމޭލު 12ނިކުމެ  ބޭރަށް
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ޖެހޭ ހޭދަކުރަން. އެ ، ކަނޑުމަތީަގއި އެަތއް ދުވަެހއް އެބަނާދެވޭ. އެހެންވީމާކު އެ ދުވަހަ ވަހު ގޮސްދު  ގޮސް އެ

މަސްވެރިކަން ުއޅޭ ކަމަށް ، ގިނަ ުދވަހު އެތާނަގިއ ވަރަކަށް. އެހެންވީމާއުލް ކެޕޭސިޓީ މި ހުންނަނީ ވަކިދޯނިފަހަރުގެ ފި

ވެްސ ކުެރވެން. އާދެ! ެއގޮތުން ެއ ޚިދުމަތްތަްއ  ޖެހޭ އަދި އެހެން ކަްނތައްތައްން. އެބަބެ ލިޮޔވެސް ޖެހޭ ތެވަންޏާ އެބަ

ފޯމް ޓަކައި ކުެރވިފަިއވާ އެްއ ދިރާސާއަކީ މި ޕްލެޓްކަމަށް ޙައްެލއް ޯހދުމަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތްތަެކއް ިވްސނައި އެ

ފޯމްތަކުން އެ ޕްލެޓް ،ފޯމުތައް ޤާއިމުކޮށް ޕްލެޓު ަގއިތަކުއްދުހަރަފާތު ސަކަނޑުަގއި ޤާއިމުކުރުން. އާދެ! ރާއްޖޭގެ ތަ

އަދި އެހެންވެސް ން. ެވްސ ލިބެ ތެޔޮ ލިބޭނެ ގޮތް އެތާނގައި ާޤއިމުކުރުން. އާދެ! ތަކެއްމަސްވެރިންނަށް ޚިދުމަތް

 އިނގަ އެތާ ،ންވިހެން ވިދާޅު ބޭފުޅު ްއޒަތްތެރި އެހެންވެސް ލިބުން. ައދި އި  ޚިދުމަތްޙީސާމާނު އެތަނުން ލިބުން. ޞިއް

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ އާދެ! ދަންނަވަން މި ގެންިދއުން. ވެސް ކުރިއަށް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންތައް

ލާފައި ރަށަށް އިަމސްވެރިކަުމގެ މަސައްކަތުން އެކަން ހުއްޓަ  ،ގޮއްސަ ަހވީރު އިރުއޮްށސެންވާއިރަށް ރަށަށް ައއިސް

 މޭލު ދުރުގައި މަސް... 100 ،ނުޖެހޭ ގޮތަށްނަސް އަންނަންސް ނުބޭނު ބޭނުނަމަހެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހުޅުމާލެ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 . ށްޢަލީ ނިޔާޒަ

 

 ން:ވުކަެދއްކެ ޒް ވާހަމެންބަރު ޢަލީ ނިޔާހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 

ރާރުތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ގަތުން ހުށަހެޅުނު ގޮ ގުޅޭ  އާދެ! މަްސވެރިކަމާ  ަރއީސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

އޮތް. މު ބޭނުމެއް އެބަންކުރުމުގެ ވަރަށް ުމހި ތާ ވަނީ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މިކަންހަފު ސްކުރާތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދެހުބަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ދެ  ،ށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެމެންނަ ައޅުގަނޑުމަސްވެރިކަމުން ،ކީބޭނުމަ

އަގު ވީހާވެްސ ރަނގަުޅކޮށް، ވީހާވެްސ ނަފާވެރި ގޮތަކަްށ ރާއްޖެއަްށ ބާނާ މަހުގެ ަހމަ އޮތް. ެއއް ބޭނުމަކީބޭނުމެއް އެބަ

ރާއްޖޭެގ  ،މެ ދުވަހަކު އިރުއަރާއިރު . ކޮންންކޮށްދިނުންނުން. އެކަން ަޔޤީމަސްވެރިންނަށް ލިބޭނެކަން ޤާއިމުކޮށްދި

ކަނޑަށް އެބަ މީހުންގެ އަނބިދަރިން ދޫކޮށް މާ ހަކަށް ހާސް މަސްވެރިން އެފަންސަވީއެތަންމިތަނުން ގާތްގަނޑަކަްށ 

ން ބޭތޯ ައޅުގަނޑުމެއަގު ލިއެންމެ ހަމަ  ށްބާނާ މަހަ މީހުންނަށް ވެހުނަސް. އެދިނަސް އަދި ވާރޭވިއަ ، ނިކުމޭ

އެއާއެުކ، މަސްވެރިކަުމން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ރާއްޖޭގެ އުެފއްދުންތެރިކަމަްށ ޖެހޭ. އަދި ހަމަބަރަން އެޔަޤީންކު

 ކަމަށް  ޖެހޭއެއް އޮންނަންސާއް ހި އަްށވުރެ ބޮޑުސާއްހިއޮްތ  މިހާރު މި، ރަންެއއް އިތުރުކުސާއް ހިމިއަށްވުރެ ބޮޑު 

ވާހަކަދަްއަކވާ ބޭފުޅުންެގ  އިިދކޮޅަށް  ރާރުަތކާގަ ގެންމެ ނޑުއި އަުޅގަތަނުގަ މި ކުރަން.ބޫލުގައަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތުން މި  ބެހޭ ފޯމާފްޝޯ ޕްލެޓްއޮ ،ކަމަށް މި ފާހަގަވަނީ ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބަހުރި. ެއންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުެމއް
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ން ވާހަކަެދއްެކވި ންގެ ފަރާތުއަުޅގަނޑުމެ ގައި މިތަނުެދންމެ  ،އަންނަ ކަންބޮުޑވުން. ބަެއއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާ 

ފީޒިބަލް ކަމަީކ  އީފީޒިބަލް ކަމެއް. މި އީކަމަށް. އާދެ، މި ފީޒިބަލް ކަމެއް އީމި ،ފާހަގަކުރަްއަވއިފި ބޭފުޅުން ވެސް

ވަރަށް ގިނަ  ،ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނ ގިނަ ަވގުތު ފްލޯިޓންގ ޓެކްނޮލޮޖީައކީ ޙަޤީޤަެތއް. ިއއްޔެ އިޙަޤީޤަތުގައި ދުިނޔޭގަ 

މިކަމުގަިއ  އެއްކޮށް ޮޑކްލައިން މީހުންނާޑަޗް  އްވިހެންދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެ ،ތު ހޭދަކުރިންވަގު

ތައްޔާުރކުރެވޭނޭ ިމކަހަލަ  ފިކޭޝަނަކަށް މެން ބޭނުން ސްޕެސިްނގެ އަތުަގއި އަުޅގަނޑުފުޅުބޭއެ  ކުރަން.މަޝްވާރާ

. އެހެންވީމާ، ެއީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭެނ  އެބައޮތްގެ ނޯހައުހުރި. އޭންގ ޕްލެޓްފޯމް ހެދޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެބަފްލޯޓި

ގަރުނަކު ނޫން، ނަވާަރވަަނ  ބީ ވިހިވަނަޑުމެން ެއއްޮގތަކަށްވެސް ެދކިގެންުނވާނެ ައޅުގަނޑުމެން މިތިކަމެއް. އަުޅގަނ

ނިޔޭެގ ކޮންމެ  ދަްއކާ ވާހަަކ ދުނަކު ނޫން. އެާކވީްސވަަނ ގަރުނުަގއި މި ތިބީ. އަުޅަގނޑު މިއަދު މިތާ ހުރެގަރު

ހަމައެކަނި ލިންކަކަށް ފިތާލައިގެން. މިީއ  ތަނެއްަގއި ހުރެ ބަލައިލުމުގެ ޤާބިލުކަން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ލިބޭ

ބޫލުކުރި ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، ދުނިޭޔަގއި މި ޓެކްނޮލޮޖީ އެބައޮތް. ރި ކަމެްއ، ގައަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ުއއްމީދުކު

ތުގައި އެ ހިސާބު ، މިކަމުގެ ޚަރަދަކީ ކޮބައިތޯ؟ ައޅުގަނޑުމެން އައްތޯ ރާނީ ކޮންބައެކުއިންވެްސޓު ތީ، މިކަމަށްދެން އޮ

ވަަރކަށް ިކޔައިދެްއަވއިފި ޭއގެ ަބއެއް ިހސާބުތައް. ައޅުގަނޑު އަުތަގިއ ރި. ދެންމެ ޔަޢުޤޫބު ކޮންމެވެސް މިންވެސް އެބަހު

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެދންމެ  ،މެވެސް ވަަރކަްށ އަޅުގަނޑު ިކޔައިދޭނަންންކޮވެސް އެބަހުރި އޭގެ ަބއެއް ހިސާބު. 

  ...ފާހަގަކުރެްއވީ ޔަޢުޤޫބު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ން:ޒް ވާހަކަެދއްެކވުމެންބަރު ޢަލީ ނިޔާހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 

މިލިއަން ޑޮލަރުން  ދިހަމިިލއަން ނުަވތަ  15ގާްތަގނޑަކަށް  ،ފާހަގަކުރެްއވީ ޤޫބުޢުޔަ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ދާންދޫ

ހާްސ މެޓްރިކްޓަނުގެ ކޭނަރީެއއް  43، ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެއަްށ އިތުރުކޮށްލާނަން މިކަމުގެ މަސަްއކަތް ފެށިދާނެ

ކަމަްށ  ވެސްޓް އަރާނެކަުމގެ ިއންމިލިއަން ޑޮލަރަށް މި 30ފޯމެްއގެ ައުގ ގާތްގަނޑަކަށް އުފެއްދޭ ޕްލެޓް

އެއްހާ މުވަްއޒަފުން އަށް ސަތޭކަ އިހުރި ހިސާބަށް ބަލާއިރު. މީގަ އިކުރެވެނީ، އަޅުގަނޑުގެ އަުތގައަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާ

ކީ ނައަމާ .ކަމަށް މިލިއަން ޮޑލަރު ލިބޭނެނުވަ ގެ ގޮުތގައި އަހަރެްއގެ މައްޗަށް ފައިދާ  އިއަދި މީގަ  .ކަމަށް ގެންގުެޅވޭނެ

ކުރާނެ ވަރަށް އިންވެސްޓު ، މި މިން. އެހެންވީމާމަށްކަ 33ސްޓްމަްނޓަކީ ގާތްގަނޑަކަށް %ރިޓާން އޮން އިންވެ

ކަެމއް ނޫން.  އަޅުގަނުޑމެން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޝައްކުކުރާނެ އިންވެސްޓަރުން ދުނިޭޔގެ ތަންތަނުގައި ތިބޭނެކަމީ

ުތ ކުރިއެުރވުމަށްޓަކަިއ، އަދި ޢަބެހޭ ސިނާ ން ަމސްވެރިކަމާނޑުމެއަުޅގަ ،އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނާ ާވހަކައަކީ 
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ބެހޭ ގާނޫނަށް މި  ލާބެއް ގެނައުމަށްޓަަކއި މި ކުރާ މަސައްކަުތގައި ައޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިކަމާޤިމަސްވެރިކަމަށް އިން

އަކީ. ދެން މި ބުނާ ވާހަކަ މަގުފަހިކޮށްދޭށޭ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން  ގެންނަ ބަދަލުގައި މިކަމަށް ލައިސަންސް ލިބޭނެ

 އީކަމަކީ މި ންވާޤީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔައޭގޮތުން ދެންހުރި ވާހަކަތައް އަޅުގަނުޑމެން ދައްކާނީ ގުޅޭ އެއަށްފަހު މިކަމާ

ޓެްކނޮލޮޖީ އެބަހުރިކަން. ދެވަނަ  އިކުރާނެ މީހުން އެބަތިބިކަން. މިކަމުގަ ކަމަށް. މިކަމަށް އިންވެސްޓު ފީޒިބަލް ކަމެއް

ކުރިން ެއއް ގަރާރަކަްށ  .އެހެންނަމަވެސް ؛މި ގަރާރަކަްށ ނޫން ،ހަގަކުަރއްވަނީ މަކަށް ެއ ބޭފުޅުން ފާކަ

ން ުކރާ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ ވާހަކަ. އިލީމާ އެއިއައިސްގެން މަްސަގތުމަށް ހުޅުވަ ފަހަރުއިުރގައި ބޭރުގެ ބޯޓުވާހަކަދެްއކެވި 

 ގ1970ެ ،ށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މަޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝިޔާނަިއފަރު ދާއިރާގެ އިއް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިުރގަިއ އެންމެ ބޮޑު ަފއިދާެއއް ކުރިމާރު ކުންފުނިތައް ރާއްޖެ އައިްސގެން ަމސްބޭނުމުގެ މަސަްއކަތްހޯކޯ އިއަހަރުތަކުގަ 

 1970 އިމާރު ރާއްޖޭގަހޯކޯ ނުވަތަ މަސްވެރިންނަށްކަން. އަދި އެ ބޭފުޅުން އައިސްގެން ގެވީ ހިންނަވަރު އަދި ނައިފަރު

ނައިފަރު މީހުން ބޭނި  ،ެއްއބަސްވުމުގެ ތެެރއިން ހިންނަަވރުެއއްކޮށް ެއއްބަްސވި އޮތް ސަުރކާރާ ރުހަރު އޭވަނަ އަ

ފަހަރުން ޑީސަލް ދިނުމާއި، އޭގެ ސަބަބުން އިތުރަށް އެ ބޯޓުހުރިހާ މަހެއް އެ ބޭފުޅުން ގަތް. އަދި ޭއގެ 

ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ތިބޭފުުޅން ހަމައެކަނި ތި ދައްކަނީ. ހުރި. ނޭދެވޭ  ތަންމެ ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަފާވި ކި

 .ވާވި ފާޑުިކޔުން ތިބޭފުޅުން ކިޔުއް ޕޮޒިިޓްވ ކަންކަން ވެސް އެބަހުރި. މީގަ ބިނާކުރަނި އި، މީގަ އެހެންވީމާ

ވެްސ  ބުލާޤިމަށް އިންގަނޑުމެން މަސްެވރިކައަޅާނަްނ. އަދި އަޅު  އި ޯފމުތައް މި ރާއްޭޖގަޕްލެޓްމި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 ގެންނާނަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރުއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޝިޔާމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމްމެންބަރު ައޙްމަދު ދާއިރާގެ ނައިފަރު 

 ހުށަހެޅިގެން މި ،އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮްށ މި ދަންނަވަނީ

 ޅި އެނިގގެން ކުރާ ަވއްޓަފާމަްސވެރިަކން ،އަދި މަސްވެރިން  ،ރމަސްވެިރ ކަްލޗަމަސްެވރިންގެ  އީ މި ގަރާރުތަަކކީ ދާ

 މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު ،ދާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ޅޭ ގަރާރުަތކެްއ ނޫނޭ. ބަހުސްކުރެވެމުންހުށަހެޅިގެން އު

އް ވިދާުޅވެދެްއވައިފި. ތަކެވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަަކފުޅު އި ވާހަކަފުުޅގަ އެ މަނިކުފާނުގެ  .ރަޝީދު އިބްރާހީމް

ގެ ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ނޫން. އެ މަނިކުފާނު އޮތް ވާހަކަެއއް ެއއީ ގަރާުރގައި ،އެހެންނަމަވެސް

މަސްވެރިްނ  އި. ޚިޔާލީ ދުނިޔެއްގަ އޮތް ވާހަކަތަެކއް ނޫންދެންނެވިހެން ގަރާރުަގިއ އެއީ  ،ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް
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އީްސ އިްއޒަތްތެރި ރަ ވެދާނެ އިފަހަރުގަ އީމި .ސްރައީއޮތީ. އިްއޒަތްެތރި  މި އިގެންގުޅެން އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާފަ

ހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ،މި ބޭފުޅުން  ނުކުރެްއވީމާމި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޝާމިލުނުވެ މަސަްއކަތް އިރުގަ އޭ

މަޝްވަރާކޮްށގެން  ިވސްޓުންނާގެ އެކްޓި މަްސވެރިންގެ ބަދަުލގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،މަްޝވަާރކޮށް އެކްިޓވިސްޓުންނާ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަށް  ،ކަމަށް ވެދާނެ. އަުޅގަނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވިން  ގަރާރުތަެކއްސްގެން ުއޅޭ ގެނެ

މި ގަރާރުތަްއ އެބަ ލާހޫރެއޭ. އަުޅގަނުޑ  ،ދީ ކޮމިޓީއަްށ ހާޒިުރވި ދުވަހު ވެްސ އަުޅގަނުޑ ދެންނެވިންޞާތިޤްއި

 އެބަ  މި ގަރާރުތައް ،އެހެންނަމަވެސް. ކަމަށް  ނުވާނެށްއަކަލާހޫރޭ އެޖެންޑާ ،އުއްމީދުކުރަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެއޖެންޑާ

 .ކުރާ ވާަހކަވީހާވެސް ގިނައިން ރޯމަސް އެކްސްޕޯޓް ؛މަސްގަރާުރަގއި މި ބުނަނީ ރޯ  އްއެ ،ލާހޫރޭ. އެހެން މި ދެންނެވީ

 ،ނީސް މި ވިދާޅުވަދައްކަާވއިރު ވެއިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު އިއަދި މިތާނގަ ،މި ބުނަނީ އިއަނެއް ގަރާުރގަ

ން ވެްސ އި، މިއަގު މަސްވެރިންނަށް ދެވޭނީ. އެހެންވީމާކޮށްގެންނޭ ތިމަންނަމެންނަށް ހަމައު އެޑްކޮްށގެން ެއކްސްޕޯޓް ވެލި

ލާނުމެހޭކަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  ދޭަހވޭ މި ގަރާރުތައް ެއއް ގަާރރު އަނެްއ ގަރާރާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ަތކެްއެގ ތިމަންނަމެން ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ މާނަކުރީ ބަދިގެ ،ފުޅަުކ ވިދާުޅެވއްޖެބޭ އެއް  .ެދއްކިވާހަކަބަދިގެތަކެްއ ހަދާ 

 މި އީމި .ތަކެްއގެ ގޮުތގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޓްސޯރި އީފޯމްތައް މާނަކޮށްފި މިފްޝޯ ޕްލެޓްގޮތުަގއޭ. އަެނއްކާ އޮ

ތިމަންނަ ފެކްޓަށޭ މި  ،ވަމުން ވިާދޅުވެެދްއވައިފިދައްކަ ބޭފުޅަުކ ވާަހކަފުޅު އިދެންމެގަ . ބޭފުޅުންގެ ވާަހކަތައް ހުންނަ ގޮތް

ފެކްާޓއި އަންދާާޒކުރާ . ކުރާ އަދަދުަތކެއްފެކްެޓއް ނޫން. އެއީ އަންާދޒާ ، ެއއީދަްއކަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވާހަކަ

ގޮެތއް ެވސް  އަދަދަްށ އެީޗވްކުރާނެ ކުރި ޒާއަންދާ ތަފާތު ދެ ެއްއޗެއް މީ.. ވަރަށް ތަފާތު ދެ ކަންތައްތައް  އީއަދަދާ މި

މެންބަރަުކ އަދި އެހެން  .ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނެތް. ެއކަން އެއް ވިދާޅުވެެދްއވާފަ

ޒަތްތެރި ފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމްތައް ދަށަށް އެން ތިލަވާނެ ވާހަކަ. އިއް ހަދާ އޮމި  ،ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ވިާދޅުެވދެއްަވއިފި

ދާ ގޮތަށް. އެހެންވެގެން އަުޅގަނޑު މި އްހަ ތައްަކރާ ދަނޑު ،ލާ އޮށްކޮެޅއް ނޫންއިއުކަ  އްދަންހަ މީ ކަރާ. ރައީސް

މަްސވެރިންެގ  ،ކުރާ ވައްޓަފާިޅެއއްިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިން މަސްވެިރކަން އޭމި ބޭފުޅުންނަކަްށ ނޭނގެ ،ދަންނަވަނީ

ވަނީ މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުރި މި ދަންނަ ވަންޏާ ކަމަށް ދޭން ބޭނުންއިދަ ހޯައގުޙަޤީޤީ މައްސަލަތަކެއް. ހަމަ

މިލިއަން  ކަހަ ސަތޭ  ،ެއއް ބޭފުޅަުކ އެބަ ިވދާޅުވޭ. ޫނންތޯއޭެއ ވަސީލަތްަތުކގެ ކެޕޭސިީޓ އިތުުރކުރަންވީ ،ވަސީލަތްތައް 

 ފޯމަކަށް. ގިނަ ބޭފުޅުންން ްޕލެޓްއިއަނޭ ދާނީ މިލިމ150ިނޫނެޭކ  ،އަނެއް ޭބފުޅަކު މި ވިދާުޅވަނީރުފިޔާ ދާނެ ވާހަކަ. 

ން އިމިލިއަން މި 600، އަުޅގަނޑުމެން މި ބަލަނީ މިިލއަނޭ. ެއހެންވީމާ ހަ ސަތޭކަ ،ދެްއކެިވއިރު ވިދާުޅވީފުޅު ވާހަކަ

 އޭތޯ އްރަީއސް ކީފޯމަކަށް ދާނެ ވާހަކަ. މި ދައްކަނީ ސާޅީހަކަްށ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވާހަަކ. ިއއްޒަތްތެރި ކޮންމެ ޕްލެޓް

 ތިރީހަކަށް މިިލައން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްގެން ފެލިަވރުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރީމާ ވާނީ ފެލިވަުރގެ ކެޕޭސިޓީ ިއތުރުކުރިއްޔާ.

އަންނަީނ  މި .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް .ވޭނެއިލެބޭނުންވާ މަްސކޮޅު ކިރަ އެްއކަލަ މަސް ކިރަންދާ މަސްވެރިާޔއަށް 

މަްސވެރިން  ،ވެސް  އަދުނަކަށް ނޭނގެ މަސްވެރިްނ ބާނާ މަހަށް ހަދާނެ ގޮތެއް. މިނޑުެމންއަުޅގަ ސް.މަ އޮކްޓޯބަރު
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ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ.  ލީމަ ލާރި ނުދެވިގެން ނުވަތަ ލާރިޮކޅު ނުލިބިގެން އުޅޭރައިމަސްކޮޅު ކި

 މި  .މި ފެންނަނީނޑުމެންނަށް ައޅުގަތަން  ުނލިބިގެން އުޅޭ މަސްވެރިންނަށް މަސްވެރިން މި ބޭނުންވާ ައއިސްކޮުޅ 

އުޅެނީ  އަުޅގަނޑުމެން މި. ށް ިމ ގެންދަނީ އަ 2050އަުޅގަނުޑމެން  ތޯކީްއކުރަން .ލުކުރަްއވަްނވީ ޫނންތޯއްޙަ ކަންތައް 

ނޫނީ ސްޕާތަަކކަށް.  ަތކަކަށްނާސިގެޖެހެނީ  ފޯމްތައް ެވސް ގޮްސ މިފްޝޯ ޕްލެޓްްއޒަތްތެރި ރަީއްސ. މި އޮއޭ އިގަ 2019

ައޅުގަނޑު މި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. . ހިންާގކަން ޅޭ ާނސިގެމަްސވެރިން ނޫ .ޅޭ ސްޕާ ހިންގާކަންވެރިން ނޫމަސް

އް. ެއއް ގަރާރު އަނެއް ގަރާރަކާ ނުުގޅެއޭ. ނެތޭ ރަނގަޅު އިންެޓންޝަނެ އިގަރާރުތަކުގަ މި ދަންނަވަނީ 

 .ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތެރި ކަންތައްތައްދިމާާވ މާ ނުރައްކާ އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި މަސްވެރިކަމުގަ 

. ިދވެހިރާއްޖޭެގ އެއްލާފަ އިއެްނވެރިކަްނ ހިމާޔަތްކުރަން މިއިން އެއްވެސް ގަރާަރކު ނެތް އަލިައޅުވަ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ން އެްއވެސް ގަރާަރކު ނެތް އިއެންވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނެިވ އެންވެރިކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ ހެދުމަށްޓަކައި މި

ކިަތއް ަޑއިވަރުންޯތ . މި ބޭފުޅުންނަކަށް އެނިގަވޑަެއއް ނުގަްނނަވާ ؟ން ދަމަނީޯތ އެއް. ކިހިނެއެއްލާފައިއަުޅވަ އަލި

 ކިތައް ޑަިއވަުރގެ ެސޓްފިކެޓް؟ ތޯ އޮތީ އިކިތައް ޑަިއވަރުންގެ އަތުގަ  ؟އަަޅިއގެން މި ހޭދަކުރަނީފުޅި  އިއެންވެރިކަުމގަ

ފުޅި ބޭނުންކުރާ ގިަނ  އިގަިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްނވެރިކަމު ފިކެޓެއް އޮތީ. މީޓަރަށް ދެވޭ ސެޓް 30ތޯ އޮތީ އިއަތުގަ 

ޝަނަލް ަޑއިވިްނގ ރެިގއުލޭޝަން ިމ އޭކްރިހުރި ރިއި ރ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހެދިފަވޯޓަޑަިއވަރުން މި ގެްނގުޅެނީ އޯަޕން

އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އަުޑއިޭވ  ،މަވެސްކަމަށް. އެހެންނަ މީޓަރަށް ދެވޭނެ 18ރ ޑަިއވަރަކަށް ވޯޓަހުއްދަކުރަނީ އޯޕަން

މީޓަރަްށ  30ފެނޭ ގެންނަ ރިޕޯޓުން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެބަ ބައެއް ކަހަލަ އިންސިޑެންޓުތައް ދިާމވީމާނަށް އަޅުގަނޑުމެން

ރ ޑަިއވަރެްއ ނުވަތަ ގިނަ ފަހަރަށް ޑައިންވިްނގ ސެްޓފިކެޓް ނެތް ޑަިއވަރުން މި ވޯޓަވުރެން ައޑިން އޯޕަން 

ކަންކަމަށް ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން މި ގަރާރުތަުކގަިއ  މި. ރި ރަީއސްފެނޭ. ިއްއޒަތްތެތަްނ އެބަ ސައްކަުތގައި ހޭދަކުރާ މަ

އަުޅގަނުޑ މި  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަރާހޭ ައޅުގަނުޑ ހިތަށް އެބަސްލި ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުވީ އިއަުޅވަ އަލި

 ވިދާުޅވާނެ. ަވޑަިއގެން ކޮންމެވެސް ެއހެން ވާހަކައެއްކު ތެދުވެވެްސ ކޮންމެ ވެސް ބޭފުޅަދައްކާވާަހކައަށް އަެނއްކާ 

މިއަދު މަސްވެރިންގެ ހުރި  ،އެހެންނަމަވެސް .އިމުކުރާށޭޤާއެއްޗެހި  މާފްޝޯ ޕްލެޓްފޯއޮ ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

ދޭން މިއަދު އިއަގު ހޯދަހަމަ .ކުރަްނވީ ނޫންހެއްޔޭމިއަދު ހުރި މައްސަލަތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ،މައްސަލަތަކަށް

މިލިއަނުެގ  600 ނޫނިއްޔާ ންމިލިއަ  600ތަކަީކ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަލުކުަރމުންދާ އުނދަގޫމަސްވެރިން ެއ ތަހައް

ކޮންާތުކންތޯ ވޮލިއުމް ހޯދަނީ ވިިހ  .އްުލކުރެވިދާނެޙަ ތައްފޯމް ނަހަދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަްއސަލަޕްލެޓްވިހި 

 ،ނެތި އެްއވެސް ކަހަލަ ވިސްނުމެއް ފިކުރެއް އީމިަތކަކީ ، އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައެހެންވީމާ ؟ށްފޯމަޕްލެޓް

 ން އުޅޭ ކަންތައްަތކެއް ހުއްުޓވުަމށްޓަކައި ދަްއކާ ވާހަކަަތކެއްމަސްވެރިންނަށް ކޮށްދޭސީދާ ދެކޮޅަށް  ނޫނީ މަސްވެރިންނާ

އަކަްށ އިލާޢާރިން މަސްވެ ،ދަްއކަނީޑުމެން ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަނޑު މި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާތީ އަުޅގަނ ކަމަށް

އަުޅގަނޑަށް އިނގޭ މަސްވެރި  .މަްސވެރި ދާއިރާައކަްށ ނިސްބަތްވާ މީހެއް ،ނިސްބަތްވާ މީހެއް އަުޅގަނޑަކީ
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 ސް ކެޕޭސިޓީ، ކޫއްޑޫ ވެ މާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީ. މަސްވެރިްނެގ ހުރި މައްސަލަތައް އިދާއިރާތަކުގަ 

ރަނގަޅު ވޮލިއުެމއް ނެގޭނެ ގޮތަކަށް އެތަންތަނުެގ  ނުންތަ އެ  .ތުރުކުރަްނވީއިތުރުކުރަންވީ. ފެިލވަރު ވެްސ ކެޕޭސިޓީ އި

ވަްނޏާ މަސްވެރިންގެ ހުރި  ކަމަށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް، އެަތންތަނުގެ އެފިޝެންސީ ރަނގަޅުކޮށްފި

ތޯ ފޯމްތަކެއްޓްޕްލެފްޝޯ އޮީކއްކުާރ  ؟ތަކެއްތޯކްޓްރީރާ ގޭދޮށު މަސްފެއްލުވޭ. ީކއްކުޙައެބަ  80މައްސަލަތަކުގެ %

 ކަމަށްޓަަކއި.  ވެްސ ދެއްވި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ދެވަނަ ފުރުޞަެތއް ؟މިއުޅެނީ ހަދަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިދިޔުމުގެ ކުރީގަ ހެން ދަނީ. މި ލަން މިއިންޓަވަލަށް ހުއްޓާރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާ

ޯއ މި މަޖިލީހުގެ .އީ.އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ ޑެިޕއުޓީ ސީ ބޭންކު ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ

ކަމަށް މާލިްއޔަތު  ހަކަތަެކއްފު ވާޚިލާ ެއ ވާހަކަތަކީ ޙަޤީޤަތާ ،ުގޅިގެން އިވާ ވާހަކައާ ފަމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ަދއްަކވާ 

ނަވާފަ. ންދިނުމަށް ވަނީ ދައަދި އަުޅގަނަޑށް ވެސް ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުޮކށް ކޮމިޓީއަށާިއ،

. ކަމަށް މިހާރު ެއ ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދާ ،މި މަޖިލީހަށް އަްނގާފަިއވަނީ ،ވަނީ އި ފުލުސް އޮފީހުން ވިދާުޅވެފަ

މި ދެންނެވި ކޮމިޝަނަށް ބާރު  ؛ެއސެޓް ރިަކވަރީ ޕްެރޒިޑެންަޝލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްަޝން އެންޑް ،ކޮށްއެހެންވަނި

އޮްތ އަުޅގަނޑަށް ބަވަނީ ހަދައިދީފަ. އެ ބޭުފޅުން އެ ދިނުމުގެ ގާނޫނެްއ އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ މި މަޖިލީހުން

ިމ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިްނގ އެންޑް  ،ބުނެފަިއ ވަރަށް ސާފު އިބާރާތުން ،ސިޓީއަކުން ލިޔެަފއި

 ކުރެވޭ ޚިޔާނާތާއި އިން ހިްނގާފަިއވާ ަކމަށް ތުހުމަތު(މް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއެ) ލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްޕަބް

ރަށާިއ ރު.ސީއަށް ރަށްއެމް.ެއމް.ޕީ.އާލިޔެިކުޔމުން ފެންނަ ގޮތުގައި  ގޮތުން ހޯދާފައިވާ ުގޅޭ އާމައްސަލަ ކޮރަޕްޝަނުގެ 

 6ގޯޝިއަބަލް ޖަހާފައިވާ ނޮޓް ނެ ،ޝަްނ ކޮސްޓުގެ ގޮތުަގއި ލިބިފައިާވ ޗެކުތަުކގެ ތެރެއިންކުިއޒިއެ ފަޅުތަކުގެ ލީސް 

އެސް.އޯ.އެފް ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ެއ  ،ށްއިން ެއސް.އޯ.އެފައޮފް މޯލްޑިވްސް ޗެެކއް އެންޑޯްސކޮށް ބޭންކު

ޫޔއެސް ޑޮލަރު ެއކައުންަޓށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ވަރަްށ  ،ކައުްނޓުމިތައް ނަންބަރު އެ  ؛ވާަފއިާވ ނަންބަރުބޭންކުގަިއ ހުޅު

 ށް. ޝުކުިރްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ހުއްޓާލީ އިންޓަވަލަ .އޭސާފުކޮށް އިނގެ 

 

 {އަށް 11:02ްނ އި 10:29 :ޅުކޮތު ގުސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު  ގެހުލީމަޖިންގެ ރައްޔިތު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާ)ރި

 

  :ެކވުންއް ދެކަތުން ވާހަރިޔާސަ
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 އިރާގެދާ މެދު މާފަންނު ،ދިޔަ ގަރާރަށް. އެއީ ކުރިން ބަހުސްކުރަމުން ،މި ދަންފަޅި އަޅުަގނޑުމެން މި ފަށަނީ .`

ތަކެއް ފާަހގަކޮްށ ދުއްހަކުރާ ސަރަދިވެހިން މަސްވެރިކަން  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

އިވާ ގަރާރުގެ ބަހުްސ. އޭގެ ކުރިން ައޅުގަނޑު ގޮތުން ުހށަހަޅާފަ ގުޅޭ އިމުކުރުމާޤާ  ތަކެއްފޯމްއޮފްޝޯ ޕްލެޓް

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ އިރު ފެށި އިޖުތިމާޢީ ޖެހި 110އަދި މިއަދު ހިނގަމުންދާނޭ ކޮމިޓީތައް.  އި މި ގަީޑގަ ،ލާނަންއިދަންނަވަ

 ،އިރު އެ ފެށީޖެހި 11. ަގއި 3ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،އިރު ޖެހި 10. ގައި 2ކޮޓަރި 

. އި ގަ 5ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީ ،އިރުޖެހި 11ގައި.  1ކޮޓަރި ކޮމިޓީ  ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ޮކމިޓީ

ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ޓީދީ ކޮމިޞާތި ޤްއި ،ޖަހާއިރު 12 އި.ގަ 3ޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޖުޑީޝަރީ ކޮމި ،ޖަހާއިރު ފަށާނެ 12

ސްޓޭޓް  ރު،ޖަހާއި 2 .ގައި 2ޓީ ކޮޓަރި ކޮމި ،ބެހޭ ކޮމިޓީ އުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާޤަ ،ޖަހާއިރު 2. އިގަ 4

ކޮމިީޓ  ،ގެ ކޮމިޓީތަރިކައި އި އާ އުމީ ތަރައްޤީ، ޤަޖަހާއިރު 2 .ަގއި 3ސް ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ސަންޑް އެންޓަޕްަރއިއޯ

 .ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ ،އަރުވަނީ ގައި. އަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި 4ކޮޓަރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ސަޢީދު މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ފޯމް ފްޝޯ ޕްލެޓްއޮ ،ގަކޮށްހަފާ އްތައްދުހަކުރާ ސަރަމަސްވެރިަކން ންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ،ގަރާރު ، ެއކުލެވޭލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށްޢުއިމުކުރުމުގެ މަޤާ

ނައިފަުރ  ،ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުރަޝީދު 

، ަވއްޓަފާޅި، އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިކަމުެގ ވައްޓަފާޅި ،ތްތެރި މެންބަރު ޝިހާމް ދެންނެވިހެންިއއްޒަދާއިރާގެ 

 .ބޭކަން ބޭނުމެއް ނޫނޭތި ބި އަގު ނުލިނުންވާ ހަމަކިަޔިއގެން އަބަުދ މަސްވެރިންނަށް އެ މީހުން ބޭވައްޓަފާޅި 

ގޮތަކަށް  ެތއް ކުރާ ބަޔަކަްށ ހަމަ އުޖޫރަ ލިބޭ ސައްކައެ މަ ންއަޅުގަނޑުމެން ކަމުގެ ަވއްޓަާފޅި ބިނާކުރަންވާނީ އެކަމަކު

އަޅުގަނޑުމެން  .ނެނުޖެހޭށްކަމެްއ ކޮށްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ތިޭބކަ ައބަދު އެއްގޮަތކަށް ެއއްވައްޓަފާޅި ބަދަލުކުރުން. ތާ 

ބަޔަކަށް ވެސް އެ   ކުރާއަޅުގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ދިވެހި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް .ކުރަންޖެހޭނެކަންތައްތަުކގައި ދިރާސާ 

ދިރާާސކުރަން.  އިމެ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބެން އޮތީ ކޮންޮގތެއްތޯ ބަލަަބޔަކަށް އެން ބައެްއގެ މަސަްއކަތުން އެ

ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އޭގެ ސަބަބުްނ  ،ދާ ގަރާރަކީ ހާރު ހުށަހެޅިގެން ވާހަކަދައްަކވަމުން މިމި ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ެއކި ޤައުމުތަުކަގއި ފޯމް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ދުނިޔޭގެފްޝޯ ްޕލެޓްއޮކަމަށް. އާދެ،  ގަރާެރއް ފައިދާވާނެ ށްއައިންތިހާ

ކުރޭ. ސެީމ ސަބްމާޖް ޕްލެޓްފޯމަކީ އޭގެ އިމުޤާސެމީ ސަބްމާޖް ޕްލެޓްފޯމްތައް އެބަ  ،ތެރެިއންކުރަމުން އެބަދޭ. އޭގެބިނާ

މަސްވެރިންނަށް ސެމީ  ތަކެއް. ދިވެހިކުރަމުންދާ ޕްލެޓްފޯމްގޮތަށް ޑިޒައިން ރައްާކތެރިކަން ލިބޭ ތަކަށް ވެސެލްސަބަބުން 

ށް ފަހަރަމިއީ އޮޑިދޯނި ،ދަންނަވާނީ ވާނަމަ އަުޅގަނޑު މިކަން ކުރެވިއްޖެ ކަމުގައިކޮށްގެން އިމުޤާޕްލެޓްފޯމްތައް  އޮފްޝޯ

ްނ އެންމެ ބޯދާ ޒަމާނުަގއި ނޑުމެއަުޅގަވެސް ަރއްކާތެރިކަން ލިބޭެނ ޕްލެޓްފޯމްތަކަކަށް ެވގެންާދނެ ކަމަށް. 
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ެއއިން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެވިދާނެ  ،ވާނަމަ ކަުމަގއިފި ން ތިބެކުރަ ކުރި ގޮތަށް މަްސވެރިކަންމަސްވެރިކަން

ޒީބުވަމުން އަންނައިރުަގިއ ހުތަ ،ޓަފާިޅއޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދުނިޔެ ތަރައްޤީވަމުންއްމަސްވެރިކަމުގެ ވަ

މިކަން ކުރުމަށް ޒީބުަވމުންދާން. ހުތަ ،ތުގައި ތަރައްީޤވެވެސް އެބަޖެެހއޭ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮ މަސްވެރިކަން

ވާނަމަ މިަކން ކުރާނެ ބަޔަކު ނުތިބުން ވެސް އެކަީށގެންވޭ. ެއއީ  އްޖެ ކަމުަގއިވިއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނުކުރެ

މީހުންނަށް ބޭނުންވާ  އީ ވެސް މަސްވެރިްނނަށް އެން އަކުަރމުއެކީަގއި ނުކުމެ ކެމްޕޭނު އާ 19އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ 

 ދާއިާރައކަށް ނިސްބަތްވާ ގެމަނަފުށީ  އަުޅގަނޑު އެ  ،ދު ވެގެން. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީޢު ވަ ކަމުގެ އަގު ހޯދައިދޭނެހަމަ

އިާރއެއް. އަދި ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށަކީ ެވްސ މަސްވެރިކަމުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ަކއިބޮިއއުޅޭ ަބއެއް ދިރިއުޅޭ ދާ

، އަުޅގަނޑުމެން މުޅި  އެއް އަތޮޅު. ެއހެންވީމާއަޮތޅަކީ ދޮށީގެ މަްސވެރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ކޮށް މުޅި ހުވަދުޞަޚާއް

ކުރަން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖެ ނިސްބަތްކޮށް މަްސވެިރންނަށް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މިަކން ބައްޓަން

 އިލާތަކަށްޢާ އެ ،ހާސް މަސްވެރިންގެ ފެމެލީތައް 25މި  ،މަސްެވރިން ދިރިއުޅެމުންދާއިރުހާސް  25ރާއްޖޭަގއި 

މަސްވެރިކަމުން މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބޭނުންވާ މަންފާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި 

މިއަދު  ،ންދާ ގަރާރުގެ ތެެރއިންޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަމުތެރެއިން ސިލްސިލާކޮށް އަކުރަން އެބަޖެހޭ. މީގެދިރާސާ އިބަލަ

ތެރެއިން ވަރަށް މުހިންމު ެއްއ ގަރާރު ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ ީމގެ  ،ދާ ގަރާރަކީ ރު ބަހުސްކުރަމުން މިހުށަހެޅިގެން  މިހާ

 އްެވސް ބަޔަކު ގަބޫލު ދަނީ ޚިޔާލީ ފޮލާއަކަށް ނޫން. އެގޮަތށް އެ އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރަމުން މިދަންނަވަން. 

 ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް  ެއކަމަކަށް  ،ރަމުންދަނީ ދިރާސާކުރުމަށްފަހުކުުނވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުެރވިގެން ވެސް

ހެދުމަށްފަހު.  ސިސްއޭެގ އެނަލި ،ަތއް ނެގި ޑާޓާ އިުދރާލަ ،ތައް ކުރެވި ެޓސްޓު ،ކުެރވިދާނެ ޚަރަދުތައް އަންދާޒާ 

ދާނެ  އަށްމަސް ޕްލެޓްފޯމް ހެދީމާ މި މި ،ހަކަދައްކައިފި ޑުމެންގެ ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ވާމިތަނުގައި އަުޅގަނ

ކަމަކީ މި ޕްލެޓްފޯމް ހެދުމަކީ ދިވެހި  މި ،މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތްތައް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަށްޚަރަދުތަކާއި، މި

ސްވެރިންނަށް އެަތްއ ށް. މީގެ ސަބަބުން ދިވެހި މައިތުރުެވގެންދާނެ ކަމެްއ ކަމައެަތއް ހަރުފަތަކަށް މަސްވެރި އެަތއް

 ން އޭރު ނެރުމު މަސްެވރިކަމުގެ ައގަްށވުރެ އެަތއް ގައި އެްމ.ޑީ.ޕީ 2008ދާނެ ކަމަށް. ެވގެންގުނައަކަްށ ފައިދާ ބޮޑު 

 ރާރުތައްމިފަދަ ގަ ،ވެގެންާދނެ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ައޅުގަނޑު ަދންނަވާނީބޮޑު  ގުނައަކަށް ައގު

 ކަށްއެހެން ކަމަ ،ކަަމށް ވިޔަސްވާ އެންވެރިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ދެން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުން އިތުރަށް މި

 އަދި ރައްޔިތުންނާ ،އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކޮށް އިއިން ފުރިހަމަ މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ހުށަހަޅަވެސް މި

ޮބޑަށް  ށް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރައޭފުރިހަމަ މަންފާގެ ާވހަކަ ދައްކަން އެބަޖެހެ ލިބެންހުރިމިކަމުން  ،ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް

  ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު.

 

 :އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން

ރަޝީުދ  އިބްރާހީމް `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މާފަންނު ެމދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 ކުރުމާ އިމުޤާތަކެއް ޕްލެޓްފޯމް އޮފްޝޯ ،އް ފާހަގަކޮށް ކެއްދުތަހަ ކުރާ ސަރަމަސްވެރިކަން ންިދވެހި ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޑު ެވސް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުގަނގުޭޅގޮތުން ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ގަރާރަށް އަޅު 

ކުރަމުންާދތާ އެތައް ސަޭތކަ އަހަރެއް ދީ މަސައްކަތެްއގެ ޮގތުގައި މަްސވެރިކަންޞާތިޤްދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަިއގަނޑު އި 

މައިގަނޑު މަަސއްކަަތކީ  ވެރިީވއްސުރެ ދިވެހިން ކުރާ ވެއްޖެ. ބެެލވޭ ގޮުތަގއި ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އަލަށް މީހުން ަވަޒން

ދީ މަސައްކަތަކަށް ިމކަން ޞާ ތިޤްއި ،މަްސވެރިކަމަްށ ފުރަތަމަ އިންޤިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެެނވުނީ މަސްވެރިކަން.

ކުރަން ައޅުގަނޑުމެން ކާބަފައިން ފެްއޓި ހިސާބުން. ެއއަށްފަހުގަިއ އެކްސްޯޕޓް އި،ިހއްކަ  ިއ،މަސް ކަްއކަ ،ބަދަލުވެ

އަިއ  އަޅަިއގެން އެެގ ތެރޭގައި މަސްދޯނިފަހަރުގަިއ އިންޖީނ1970ުިދޔައީ ބީ ބަދަލަކަށް ވެގެންލާދެވަނަ ބޮޑު އިންޤި

ކަނދުފަތި ހަރުކުރަން ފެށުން. މިއީ ބޮުޑ ެއކީަގއި އޮިއވާލިީކގަިއ ދަުޅގައި މަސް ބަންދުކުރުން ފެށުން. ެއއާބަދަލު. އެާއއެ

މަސްވެިރކަން އިުތރަށް ކުރިއެރުވަން އެްއވެްސ ހަރު ތެރޭގައި އަ 40 މިދިޔަ ،އެކު ފާހަގަކޮށްލަންޔާބަދަލަށްފަހު ހިތާމަ

 ،އެކު ފާހަގަކޮށްލަން ޔާއަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތާމަނެތްކަން. ރަނަގޅު ހަރުދަނާ މަސައްކަތެއް ކުެރވިފައި  ،މަސައްކަތެއް 

 ކުރަން އެ މަސައްކަތް ަވރަށް މަޖިލީހުގައި ވާަދވެރި ހަެއއްކަ ބޭުފޅުން އެކަނި ިތއްބަވާތީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ިމއީ ވަރަށް ޚިޔާލީ  ،ބަެއއް ބޭފުޅުން ފާަހގަުކރައްަވއިފި ،ނުދީ ވޭތޯ. އެހެންނަމަެވސްބޭފުޅުންނަށް އަބަދާއި އަބަދު ރައްދު

ެއއްވެްސ ކަހަލަ  ،އަދި ީމގެ ސަބަބުން ުނކުންނާނެ .ކަމެކޭ. ައޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ ގަރާރުތައް ލާހޫރޭ ވާހަކަ

ޒެޑް ހަދައިގެން .އީ.އެސް ،ނެ އެއްވެސް މޮޅެއް ނެތް ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭށް ލިބޭރިންނަމަސްވެ

ތެޔޮ ނަގައިގެން  ،ވާހަކަދެއްިކ ބޭފުޅުންތަުކގައި މަތިންދާބޯޓު ބަންނާނެ ކަމަށް އަތޮޅު އޮޑިހަރުގެ .އަޅުގަނޑުމެން ރ

އެއްެވސް ދިރާސާއެއް ނުހަދާ އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާ  ،ންބޭފުޅު ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެްނނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އުމީ ސަލާަމތަށް ނުރައްާކވާނޭ ވިދާޅުާވ ޤަ އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް އަޅަިއގެން ާރއްޖެއަށް ރާއްޭޖގެ ތީ. ވާހަކަ ަދއްަކވާ

އުމީ ސަލާމަތަށް ޤަގެ މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭ ،ރާއްޖޭގެ ބޮޑު އަޮތޅެއް ިވއްކާަލއްވަން ުއޅުްއވި ބޭފުޅުން ،ބޭފުޅުން

ގެ ތެޭރގަިއ 1970ހައިރާނެއް ނުވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނުކުންނާނެ ނުރައްކަލެްއގެ ވާަހކަ ވިދާުޅވާތީ ައޅުގަނޑުމެން

މިހާރުގެ ނިސްބަތުން  ،ދެން އޭރަުކ ޕާޓީތަކެއް ނޯވޭ. އެހެންނަމަވެސް ؛އެޅުނު ހިސާބުން ވެސްދޯނިފަހަރުގައި އިންޖީނު

ންޑެޑް ބޭފުޅުން ވަރަްށ ނެރޯ މައި ،އަުޅގަނޑުެމންގެ ވާަދވެރި ފަރާތްތަކުގެ ިވސްނުމުގައި ތިއްަބވާ ؛އެމްޕީ.ޕީ.، ނަމަ

 ،އިންޖީނުގެ ައޑަށް ަމސް ފިލާނޭ. އައިންތައް ަރއްާކވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް  ،އޭރުަގއި ވެސް ފާހަގަކުެރްއވި

 ދިޔަ ެވގެން ބަދަލު ބޮުޑ އިންޤިލާބީ ބަދަަލކަށް އެ  ރަށްދިޔައީ ާރއްޖޭެގ މަސްވެިރކަން ވައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން
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އަުޅގަނޑުމެްނެގ ރާއްޖެައކީ ުކޑަ ޤައުެމކޭ  ،އްަކވާއިުރ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއުމީ ސަލާމަތުގެ ާވހަކަ ދަޤަތަން. 

 90ކަށް ކަނުޑގެ މެދުގައި ގާތްގަނޑައާ ދުނިޭޔގެ އެންމެ ބާރުބޮޑު އިްނޑި ،ކަނޑުގެ އާއިްނޑި ،އަޅުގަނޑުމެން ކިަޔސް

އޮތް ކަނޑުެގ  ުޅގަނޑުމެންގެ ވަށަިއގެން މިއެއް. އަދި އައްދަކަށް ފެތުރިފައިވާ ާރްއޖެހަމީޓަުރގެ ބޮޑު ަސރަކިލޯހާސް އަކަ

މިލިއަްނ  1އެްއކޮށްލީމާ ގާތްގަނަޑކަށް  މޭލު 200 ގެޒެޑް .އީ.އްދު މިކިޔާ އީހަދީ ސަރަޞާތިއިޤް ،އްދުހަސަރަ

އްެދއް ލިބިފަިއވާ ރާއްެޖއެއް ައޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޖެައކީ. ހަކަނުޑގެ ސަރަ ،އްއްދެހަމީޓަުރގެ ބޮޑު ސަރަކިލޯއަކަ

 ށްއްދު ބެލޭނެ އެްއވެސް ގޮތެއް ވެސް ނެތް. މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި މަހަހަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑުގެ ސަރަމިހާތަނަކަށް

ވަަރކަށް މޭލު.  70 ،ވަަރކަށް 60ނީ މައިގަނޑު ގޮެތްއގައި ބޭނުންކުރަ ންއޮޑިފަހަރުކަންނެލިފުރާ ފަރާތްތަކުން 

 200ން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ެޒޑު.އީ.ުޅގަނޑުމެންެގ އީކުރަނީ އައިމުޤާފްޯޝ ޕްލެޓްފޯމެއް މި އަޅުގަނޑުމެން އޮ

އުޅެނީ މިހާރު ތެޮޔ  އުޅެނީ. އަުޅގަނޑުެމން މި މޭލުގެ ބޭނުން ކުރެވޭެނ ޖާގަ މަްސވެރިންނަށް ހަދައިދޭން މި

ގެ ނުކެރި ނުތަނަވަސްކަމުަގއި ިތބޭ މަސްވެރިންނަށް ކަނޑުދުރަށް ދުއްވަން މާ  ނުލިބިެގން ރަށާިއސްއަ ،ނުލިބިގެން

 ދެން އެ ،ާއއިމީހުން ބޭނުންވާ އަިއސް މީހުން ބޭނުންވާ ތެލާއި، އެ އެއްާހ މޭލު ބޭރުން އެސަތޭކަ ވަކި ހިސާބަކުން 

މި ޚިދުމަތް  ކަމާއި، އަސާސީ ބޭސްފަުރާވގެ ކަން އް ކަހަލައަދި ބައެ  ،މީހުން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ެވސް ކާބޯތަެކއްާޗއި

ވާީނ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަނޑުެގ  ެއކީަގއި ައސްުލ މީގެ ބޮޑު ނަތީޖާއަކަށްެއއާކުރަން. އަދި އިމުޤާލިބޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް 

މަކީ ާރއްޖޭެގ އަުޅގަނޑުމެން މި ފައްޓަނީ. އިްއޒަތެރި ރަީއސް. މަސްވެރިކަ ންއްޓަހައްދު ރަނގަޅަށް ބެލަހަސަރަ

ސިނާޢަތެއް. އަިދ  ހިއްސާކުރާ 17ހިއްާސކުާރ ސިނާޢަތެއް. ރާއްޖޭގެ ވަީޒފާގެ ބާޒާރު ގެ % 9% ޖީ.ޑީ.ޕީގެ

 ހިއްާސކުރަނީ މަސްެވރިކަން. އަޅުގަނޑުމެން މި  66.5%ކޮށް ރާއްޖޭގެ މުޅި ެއކްސްޕޯޓްގެ ގާްތގަނަޑކަށް ޞަޚާއް

ރެއްިވއްާޔ ައޅުގަނޑުމެން ބޮޑު އިންިޤލާބީ ބަދަލެއް ގެންނަން. އިާރދަކު ވަނަ 3އުޅެނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަްސެވރިކަމަށް 

ގުނަ  2ިދވެހިރާއްޖޭގެ މަްސެވރިކަން މިހާރަށްވުރެ  ،ެއކީަގއި މި ގެންނަ ބަދަލާ ،ެއކީަގއި ފޯމްތަކާމި އޮފްޝޯ ޕްލެޓް

 .ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދޭނެއްދު ބޭނުންހަކުރިއަށް ޖެއްސޭނެ. ައޅުގަނުޑމެން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް، ރާއްޖޭގެ މުޅި ސަރަ

ކަމުގެ، ދަތުރު ނުޖެހިދާނެފުރާ ދޯންޏަކަށް ދެކޮޅު ށް މަހައެންދަމައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު

 ..ތިބެންޖެހޭ.ކަމުގެ ބިރުގަިއ ނުލިބިދާނެޚަރަދު

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ސައިން. ޙު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ލީވިލިނގި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސައިންޙުދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު  ލީވިލިނގި
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 ބެހޭ ގޮތުން މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގަރާރާ ކުރުމާއިމުޤާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް 

ރީ ގެ މަްސވެރިންނަށް މިކަމުަގއި ހުމިކަމަކީ ިދރާސާކޮށްގެން ާރއްޖޭ ،ބެހޭ ގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންަނވަން ބަލާއިރު 

ކުރިއަރަމުން މިއަންނަ  އިދަށް މިކަމުން ލިބިދާނެ ފައިދާތަކާއި، ރާއްޭޖގަޞާތިފައިދާތަކެއްތޯ އަދި ރާއްޭޖގެ އިޤްންކޮ

 ކުެރވޭ  ލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގ އެބަ އިމަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަަކކީ ކޮަބިއތޯ ބަލަ

މި ގަރާރުތަުކަގިއ  ،ކަމެއްގެ މަްއޗަށް ގަރާރުތަކެއް ުހށަހެޅިފައި 5 ،ށް ބަލާއިރު ނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގަރާރުތަކަމިހާތަ

 ،ަފއި ހުރި ބަހުސްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ކުރެވިމަޖިލީހުގައި  ބެހޭ ގޮތުން މި އަދި މި ގަރާރާ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ މި

 ، އަދި މިކަމަށްީމގެ މާނައަކީއެރުންތަކެއް. ފުށު އެބައުޅޭ އި ުކގަބަރަކަށް މިދެކެވޭ ވާހަކަތައެއް މެންބަރަކު އަނެއް މެން

މިހެން  .ކުރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ފާހަގަ  ނެތްކަން އަުޅގަނޑަށް އެބައެކަީށގެންވާ ހަރުދަނާ ދިރާސާތަކެއް ކުެރވިފައި

ކުރުުމގެ ރަްއކާ ،މަސްގަނެ ،ސްވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދީ ން މަކޮށްގެ އިމުޤާފްލޯޓިންގ އޮްފޝޯ ޕްލެޓްފޯމެއް  ،މިދެންނެވީ

މަްސވެރިންނަށް  ދިޔުމަކީމޭލު ޚިދުމަތެއް ދެިވގެން 200މޭލު ުނަވތަ  100ެޒޑްގެ ތެޭރގައި .އީ.ހަރަކާތްތަކެއް ާރއްޖޭގެ އީ

އިންަޑސްޓްރީ ބިނާކުރާނީ އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގަިއ ފިޝަރީޒް ބޮޑު ުކރިއެރުމެއް.  ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް

 އިދިވެހި ސަރުކާރާ  ؛ގޮތުން ވެސް މިއީ ދައުލަތާއޮތް  މި ގަރާރުގައި މި  ،ންއުފެދޭ ސުވާެލއް. މިކަ؟ ކިހިނެއްތޯ

ކުރާެނ އިްނވެސްޓު ،ކުރާ ަފރާތްތަކެއްަލއިގެން ިބޑުއިހިއްސާވާ ގޮތަށް ހުޅުވަ ރާއްޖެއިން ބޭުރގެ އިްނވެްސޓަރުންނާ

ކުރާ އިމުޤާރިސޯޓްަތއް  އިރާްއޖޭގަ ކުރަން. އޭގެ މާނައަކީ މިހާރުއިމު ޤާން މިަކން ރާއްޖޭގައި ފަރާތްތަކެއް ހޯދައިގެ

. ޭއގެ މާނަައކީ މި ޕްލެޓްފޯމަށް 5ދިވެހި ސަރުކާރަށް % 99%ކުާރ ފަރާތަށް ބޭުރގެ މިކަމަށް އިްނވެސްޓު ،ގޮތަށް

ދޭ ފަރާތުން. ޚިދުމަތް އިމި ޕްލެޓްފޯމްގަން ގެކޮށް އިންވެސްޓު ށްނީ މި ޕްލެޓްފޯމަގަންނަ ގަންނަ ހުރިހާ މަހެއް މި

ހިްއާސ މި ޕްލެޓްފޯމުގައި އޮތީ  ގައިދިވެހިންގެ މަްސވެރިކަުމެގ މި ސިނާޢަތު ؛ހިްއސާ  ، ާރއްޖޭގެއެހެންވީމާ

ން ައސްލަށް ުރޖޫޢަވަމާތޯ. އަުޅގަނޑަށް ދެ މިީއ އުފެދޭ ސުވާލެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަުޅގަނޑުމެން ؟ވަރަކަށްތޯކިހާ

ުނވޭ ގައި ަދއްކަންހުރި ވާަހކަތަަކށް އަުޅގަނޑަކަށް ިހއެއްޢުމައުޟޫ  މިއޮތް ުކޑަ ވަގުުތޮކޅުގަިއ ައޅުގަނުޑ  ލިބިފައި މި

ކުރަން އެަބޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިދވެހި އިމު ޤާއަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ވެސް  ،ދެއްކޭނެހެން. އެހެންނަމަވެސް 

ށް ގެނެވޭނެ ނިޒާމެްއ ފަސްަގނޑަ ރާއްޭޖގެދިވެހި ،ކުރެވޭ ަމސްކަލެކްޓު ކަނުޑގައި މި އާ ފަސްގަނުޑގައި އިންޑި

ކުރަން ހިސާބަށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެ މިހާ ކުރަން. އިންޑަސްޓްރީ ބިނާއިމުޤާ

ދިވެހި  ،ދެފައިނކުިދ ދޯނިފަހަރު ބަ ހިސާބަށް އައީ. ރައީްސ މަުއމޫންގެ ޒަޢާމަތުަގއިޚަރަދުކޮށްގެން މިހާ  ދައުލަތުން

އްދުތަކުަގއި މަސް ކިރޭނެ ހައެީކގައި ރާއްޭޖގެ އެކި ސަރަހަވާލުކުރީ. އެއާ ދިވެހި މަސްެވރިންނާ، ންސަރުކާރު

ިމ  ،ކުރީ. ިއންޑަސްޓްރީ ބިނާކުރީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ދިމާވެެގން އުޅޭ މައްސަަލއަކީއިމުޤާ ވަސީލަތްތައް 

ދިވެހި މަސްވެރިން، ދިވެހި އޮިޑވެރިން ތަން  ޓްރީ ދަށަށް ދާނުކުރެިވގެން މިއިންޑަސްށް އިންވެްސޓު އިންޑަސްޓްީރއަ



40 

 

، ދަނީ. އެހެންވީމާ ނުކުެރިވގެން މިއެަބކުރޭ. ސަރުކާރަށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތެއް އިންވެސްޓު އިންވެސްޓުއެކަމަށް 

 ...މިއީ މިއަދު އަުޅގަނޑު

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން.ދިއްގަރު ދާއިާރގެ 

 

 ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  ؛ވާ ގަރާރު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ފްލޯއަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ން. އަދި މި ގަރާރަށް މި ުކރަހުށަހަޅާފައިވާ ގަާރރަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ތާއީދުމް ރަޝީދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ 

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބަިއވަރު ސުވާލުތަްއ ސަބަބުން  ގެކުރެވެމުންދާ ބަހުސް

 ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ިމއީ ހަމަ އި،ހަޅާފަވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަުހރި ސުވާލު ހުށަ ށްއުފެދިގެންދާނެ. އަުޅގަނޑަ

ގެ މި ލެންޑުހޮބައްދަލުވުމުަގއި  މިކަމަށް އިއްޔެ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވުނު. އެ ؟ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ

 ބެހޭ ގޮތުން އާވަނީ ިމ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭފުޅުްނ ވަަރށް ފުރިހަމައަށް މި އެ ،ބައްދަލުވެ ޓެކްނޮލޮޖީ ގެންުގޅޭ ބަަޔކާ

އުފެދޭ ބައެްއ ސުވާލުަތކަށް  ރަްއޔިތުންގެ ހިުތގައި  ،. އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ބަލާނަން ބަެއއް ުސާވލުތަކަށްލޫމާތު ދީފަޢުމަ

ވާނަމަ  މި ސުވާލަށް އަޅުަގނޑު ޖަވާބުދޭ ކަމަށް ؟މިއީ ކޯއްެޗއްތޯ ،ފުރަތަމަ ސުވާލަކީދެވޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބު

މިދެންނެވި ުކރެވޭ ޕްލެޓްފޯމެކޭ. ެލވޭ ގޮތަށް ަތއްޔާރުއި މޮޑިއުލަރ ބޭސްކޮްށ ރާވަފޯމަކީލެޓްމި ޕް  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ފަހަރު ބޮޑެތި ބޯޓު ،ބޮޑެތިކޮށް ބިނާކޮށް ވަރަށް ،ވެސް ޑޮކްަތއް ވަރަށް ފުިރހަމައަށްހޮލެންޑްގެ ކުންފުންޏަކީ މިހާރު

 ވި މަޢުލޫމާތަށް ބޭފުޅުން ދެއް ން އެޤީޔަނޑަށް ރާތެއް. އަުޅގަކުރަމުންދާ ފަ ޭއގެ މަސައްކަތްތަެކއް ،އި ތެޭރގައި ަނގައޭގެ

ޅުން ފުބޭ ބަެއއް ،ކޮށް ރއުލަމަކީ ޮމޑިޕްލެޓްފޯމި  ،ވެސް ކުެރވިދާނެ ކަމެްއކަން. އެގޮތުން ކީ ރާއްޭޖގެމަމިކަ ،ބިނާކޮށް

 ،ގޮތަކީ ވާ ާވއިރުަގއި މި އްަޗކަށްެލވޭ އެ އިއަތުރަކޮށް ރމޮިޑއުލަޤީޤަތުަގއި ޙަ .ނގައި ވިދާޅުެވއްޖެ ެއކިެއކި ައގުތައްމިތާ

 މިިލއަން ޑޮލަރުން ފެށިގެން  1ޭގ ައގު ޮބޑުވަމުންާދނެ. މިސާލަކަށް އޭއެ ބޮުޑވަމުންދާ ވަަރކަށް 

އަން ޑޮލަރަށް ވެްސ މީގެ ައގު ގެންދެވިދާނެ. އެީއ ޭއގެ މިލި  40 ،މިލިއަން ޑޮލަރަށް 30ގޮސް ންބޮުޑވަމުބޮޑުވަމުން

އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑަްށ  ؛ކިހިނެއް  އީމި ،އޮތީ ކަމަކީ. ދެން މި ކަމެއް މި ކޮށް ހިނގާސް ސައިޒަށް ބޭ

ދައްކަނީ  އަޅުގަނޑުމެން މި ؛ގަދަވާ ހާލަތްތަކުގައި ދެންނެވިއްޖެހެން އެއީ ެއއީ ިކހިނެއް ހެދިފައިވާ އެްއޗެްއކަން. ދެން 

 .ކުރާ ވާހަކަގާތްކައިިރއަށް ދޯނިފަހަރު  ގެގެްނ އޭ މް އަަޅއިވާހަަކ. ެއ ޕްލެޓްފޯ މް އަޅާ ރާއްޖެއިން ބޭުރގަިއ ޕްލެޓްފޯ

ސްޓޭބަލައިޒިން އާދެ  ؟ނެތޯމް އެތާނގައި ބޭްއވޭ ގަދަވާ ހާލަތްތަކުަގއި މި ޕްލެޓްފޯނިހެން ޚިދުމަތްދޭ ވާހަކަ. އެހެ

އޭތި އަިޑއަށް  ަބރުކޮށްލައިގެން އިައޅަފެން އަށްަބއެއް ހާލަތްތަކުަގއި އެ . އެއީބޭފުޅުން ގެންގުޅޭ  އެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް
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ބޭފުުޅން ޕްރެސެންޓޭޝަންތަކުން  ވޭނެ ގޮތަށް އެލެކޮށްސްޓޭބަލް ކޮްށލަންޖެހޭ ގޮތްގޮތަށްޭއގެ ސްޓޭބަލް އިއްތާލަފަ

 ގެ ފުން އަކަފޫޓު  4000 ؟އްތޯނެހިކުރާނީ ކިރމީތި އެންކަ ދެން އަދި ބޭރުގައިދައްކައިިދން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެހާ ފުން ،ކަެއއް އިނގޭތޯ ހަ ވާ ކުރުމަށްޓަކައި ރަނގަޅުރމި އެންކަ  ؟ކުރާނީރންކަކިހިނެއްތޯ ިމ އެހިސާބުތަކުގަިއ 

 ޖީ.ޕީ.އެސް .ލަބަްލވޭއިއެވެއެބަ މިއަދު ޓެކްނޮލޮޖީ  ކުކަމަކަށް ނުވާނެ. އެކަމަ ކުރުމަީކ ފަސޭހަރއެންކަ ތަންތާނގައި

ވެސް ިމައދު  ލައިޓްްށ ސެޓެމިސާލަކަ ؛ތަނެއްގައި  ބޭނުން އަށް ބިނާކޮށްބޭނުންކޮށްގެން އަދި ޖީޕީ.ެއސް

ބޭނުންވާ އިންޖީނަށް  ،ެއގޮތުން .ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަ އެ މި ހަރުކުރެވެނީ ަގިއ ޖައްވު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ން ސޯާލ ވަށަިއގެ، ކަމަްށ ވާނަމަ ދި ޭއަގއި ޯސލާ ހަރުކުރެވެން ނެތްވެސް ސޯާލއިން އެބަ އުފެއްދޭ. އަ ހަކަތަ

 ތަނަށް އެއް ބޭފުުޅން އަނެއްާކވެސް މިބަ ފެށީމާ ވާހަކަަތްއ ދައްކަން އެަބުކރެވޭ. ައޅުގަނޑު މިކަން ވެސް މި އަޅަިއގެން

 ނޫން ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްމިއީ ަގއި ތުޤީޤަކު ޙައެކަމަގެ. ކަންނޭނ ދުވެ މިއަށް ވެސް ކޮންމެެވސް އެއްެޗކޭ ވިދާުޅވާނެތެ

ން އަުޅގަނޑުމެން ދެ ،ަކމަކީ އަނެއްދެން  ކުކަމެއް. އެކަމަ ވިދާނެކަމެއް. މިކަމަކީ ކުރެ  މިއީ ހަމަ ކުރެވޭނެ .ތޯއިނގޭ

. މަސްވެރިންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޑުޖެހިފަ މަސްެވރިކަން މިގައި  ނުކޮށް ތިބެންވީތޯއޭ މިދިޔަ ދައުރުހަމަ ކަމެއް

 ސް ކަެމއް ކުރަންޖެހޭނެކޮްނމެވެ އޭ؟. މިަކން ނުކޮށް ތިބެންވީތޯ އްސަ ގޮ ވަނީ ވަަރށް ބޮޑަށް ދަށަށް ެވސް މި ލިބޭ އަގު 

ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަީކ މި މި ން ނޑުމެއިނގޭތޯ. އަުޅގަ ޑު ގަބޫލުކުަރނީނކަމަށް އަޅުގަ

އިނގޭތޯ، ގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިީއ ހަމަ ކުރާ މަސަްއކަތްތަެކއް. އެހެންވީމާ، އަޅު ތަކެއް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފައިދާ

 ޅު ނަފާތަކެއްކޮްށގެން ރަްއޔިުތންނަށް ރަނގަވެސް އެުކގަިއ މަސައްކަތް ންިވސްނުމެއްަގއި ހުިރހާ ބޭފުޅު ޅުރަނގަ

ނޑަްށ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ދުކުރަން. އަުޅގައީމަސައްކަެތއް. މިކަމަށް އަޅުގަނޑު ތާ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެއިހޯދަ

 ިރ ރައީސް. ތްތެބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ތުން ވާރިޔާސަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( . ރިޤްޠާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

މަ އިއްޒަތްތެިރ ނަ ން އެދޭޕީ.ޕީ.އެމު،. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޓުމިނެ 9ށް ބާކީ އެބައޮތް ރި މެންބަރު ޕީ.ޕީ.އެމަ އިްއޒަތްތެ

 ިއގަންނަވާނެ. ހާ ވަުގތެއް ލިބިވަޑަ ބަރަށް ހަމަ އެ ހުރިމެން

 

 ރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ރުގެ ފަރާތުން އެްއެޗއް ވަގުތު ނެތީމާ، ޕީ.ީޖ ލީޑަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ީލޑަރު މި

ކޮޅު ދެްއވަން. ވަގުތުއެ ދަްއަކން  ވާހަކަންވީމާ، އަޅުގަނޑު ެއދެން އަޅުގަނޑަށްތީ. އެހެވެސް ނެ  ދަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް

އެ ގަރާރުތަކަްށ  އި،ބެހޭ ގަރާރުތަކެއް ހުށަހަޅަ މަސްވެރިކަމާ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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އް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްެގ ޑު މަސްވެިރ ރަށެއް ައދި މަސްވެރި ާދއިރާއެ ނދާއިރު އަުޅގަ ބަހުސްކުރަމުން

ހިފަނީ. ިމ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ޑުނަކމަށް ގަބޫލުކޮށް އަުޅގަ މުހިންމު ކަމެއް ދަްނނަވާލުމަކީ އްެޗއްތުްނ އެ ހައިސިއްޔަ

އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ސިާޔސީ ގޮތުން މަސްވެރިން ވާެވއްދުމުގެ ބަދަލުގައި ރަނގަޅު  އެ ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

ތަކީ ާރއްޖޭެގ ޢަމަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ސިނާ ނެ.ފެންނާ އޭެގ ނަތީޖާ ،ވާނަމަ ކަމަށް ކަންތައްަތކެއް ކުރާ ނިޔަތުގަިއ 

ން ލިބޭ ނަފާއިން އުޅެމުންދާ ސިނާޢަތެއް. ސީާދ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުންަނ އިގާތްގަނޑަކަށް ަލއްަކއެއްހާ ީމހުން އެ

އުފާކުރަްނ ގަނޑު ވަރަށް އަޅު .އެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދީއާބާހާހާ ދޭތެރޭގެ  ހާހާއި ފަންސަވީސް ފަނަރަ ،އާބާދީއަކީ 

ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށްޓަަކއި  ގެ ސަރުކާރުންޞާލިޙް މް މުޙައްމަދުޚާއްޞަކޮށް ރައީސް އިބްރާހީ ،ސަރުކާރުން މި

ޚާއްޞަކޮށް  ،ތުންކަމެއް. މަސްވެރިކަުމެގ ސިނާޢަ ލާފަިއވާތީ. އެއީ ރަނަގޅުއިދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަަތއް ހުްއޓަ

ކުާރ ޓްގަނެ ެއކްސްޕޯމަސް ، އެންމެ ބޮޑު އެއް ަޝކުާވއަކަށް ވެފައި އޮތީ ުކރާ މަސްވެރިންގެކަންނެލީގެ މަސްވެިރކަންބޮޑު

ހުންނަ  މި ،ކުރުމާމަސް އެކްސްޕޯޓުކުންފުނިތަކުން ގުޅުން އޮތް  ން އޭރުގައި ހުރި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރާފަރާތްތަކު

ރުމުގެ ކުންފުނިތަކަށް ކިެއ ކަނި ގެ މަސްތައް ހަމައެަތކު އަޅާ ބޯޓުލޭނު ިއ،އަޅަން ލޭނުތަކުބޯޓުފުނިތަކުން ކުން

ތިން ުދަވސް ވާންދެން. ިއްއޒަތްތެރި  ،ސްދުވަ  ދެ ަގއިމު ަމސްވެރިން ތިބެންޖެހޭނީ ކިޔު އްއާ  ،ވަނީ  ނަތީޖާއަކަށް

ގަނޑުމެން ަމސްވެރިންެގ ޙައްުޤގަިއ ކުރި ދުވަހު އަޅު ައހަރު 5ނޑުމެން ަސރުކާރުން ފާއިތުވެިދޔަ އަުޅގަ .ރައީސް

ދޫނުކުރާ މިނިސްޓަރެއް ހުރުން އެއީ ގޮތް ށް،އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނުލިބުމުގައި މިދެންނެވި ގޮތަ ށްއްސަލަތަކަމަ

 ،ނީދީފައިވަ އަޅުނޑުމެންނަށް ޖަވާބުކުދައްކާ ކޮންމެ ފަހަރަފަހަރުގެ ވާހަކަ ދިޔަ ކަންތައް. ބޯޓުންނަށް ފެނިގެންނޑުމެގައަޅު

 އި ޭއގަ މަސްކޮޅެއް ޫދކޮށްލޫމަ އިއަޅަ ލޭނު .ރި ރައީސްލި ބާނާށޭ. ިއްއޒަތްތެނެކަންރީ ލޯބޮޑުއެ މީހުންނަށް ދޫކޮށްފައި އެހެ 

ހަމަ ގަންނަ ެއއްެޗއް ބާނަިއގެން އަންނަނީ. އަންނައިރު އަންނަނީ ގޭ. ލޯ ކުޑަ ކަންނެލިތޯ ނޭނ ،ގަންނާނީ ލޯބޮޑުތޯ

 ަމސްވެރޮން ހާލުަގއި ޖެހުން. އެ  ،ވަނީ ބޮޑެތި ކަންނެލި ބާނަިއގެން. ނަތީޖާއަކަށްދައިގެ މު ރަްއޔިތުން މި ބާނާ އާ އްއާ

 އި،ޅަހުށަހަ މަޖިލީހަށް މިގަރާރުތަެކއް މަސްވެރިކަުމގެ  .ރި ރަީއސްތެދިއުން. އިްއޒަތްައގު ނުލިިބގެންހަމަ ؛މީހުންގެ އަގު 

ިއ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްަތކާ އި  މީގަ ދައްކަމުންދާއިރުފުޅުކަްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހައިގޮތުްނ  ބެހޭ އެ ގަރާރުތަކާ

ސިޔާީސ މަންފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކަިއ  ،ކަމަކީ ގަބޫލުކުރަންެޖހޭނެ. ހުރިހާ މެންނުކުރެވޭނެ ކަންަތއްތައް ވެްސ އަުޅގަނޑު

ތެރޭހަިއ ތަެކއް މީގެއްޖެހޭ ކަންތަކަމެއްތޯ ވިސްނާލަން ޤީޤަތުގައި އޭގެ ނަތީޖާ ލިިބދާނެޙަ ނުވަތަ ރައްޔިތުންަތކަކަށް 

އަުޅގަނުޑ  ދެްއކީމާވާހަކައި ފެކްޓަރީގެ ާވހަކަ މީގެ ކުރީގެ ގަރާެރއްގަ މަސްގޭދޮށު  .ރައީސް ރި ތެއެބަހުރި. އިްއޒަތް

 މިހާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ށްރީ ކޮންސެޕްްޓ އަޅުގަނޑުމެންނަޓްފެކްގޭދޮުށ މަސް ،ހިތަށްއަރަނީ

ކަންތައް  އެ ށްގޮތަ ދިޔަދެުމންއިކިޔަ މެންބަރުންއަށް ނިްސބަތްވާ ށް އެމް.ޑީ.ޕީ ކޮާޚްއޞަ ،ގެންދިޔަެދއްވަމުން އިކިޔަ

އެ ކުންފުނިތަކުން އަދިވެސް އެ  ،ރީތައް ހަދާފައި ހުރި ކުންފުނިތަކުންދާނެތޯ. ރާއްޖޭަގއި މަސްފެކްޓްކުރެވި

ސް ބޮޑު ކޮރަޕްޝަެނއްެގ ވެއި ގަގެ ޒާތު ައކީ އޭ ާވން. މިފްކޯ އަޑިއަޅާަލިއގެން ދިޔައީ މިފްކޯމަސައްކަތްކުރަނީ ަސވަިއވަލް 



43 

 

 އެ  .ަރއްިޔތުންގެ މަސް ކުންފުނި ،ކިޔާ ކުންފުންޏެއް އޭ ައއި ކުންފުންޏެއް. އެފް.ޕީ.އައި.ޑީ ގެންތެރެއިން އުފަްނވެ

ފަހުން ތަކުގެ ކުރީކޮުޅގައި މިފްކޯ އުފަންވީ. އޭގެެގ އަހަރ1990ު އްގެ ފަހުންނެހިންގި ބޮޑު ކޮރަޕްޝަ ކުންފުނިން

ބޮުޑވާނެ. އަިދ  މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ 500 ގެލޭެޓޑް ދަރަނި މިފްކޯސް އެކިއުމިޔަބުތަކަށް ބެލިރުގެ ހިސާމިހާ

ކުންފުޏެއްގެ ގޮުތަގއި މިފްކޯ  3 ީއސް ނަޝީދުރައި ުރގަދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އޭއަހަރު ތިންއަށް ލިބުނު އެމް.ޑީ.ޕީ

ވެސް ން  ކުންފުންޏަކަށް. އަނެއް ދެ ކުންފުނިީވ އެންމެކުންފުނީގެ ތެރެއިން ފައިދާތިން ކޮށްގެން އެ ތަރައްޤީ

އާިއ ޫކއްޑޫ  ؛މިފްކޯގެ ހުރި ފެކްޓަރީތައްމިފްކޯއާއި ސް ޔާމީންގެ ސަރުާކރުން ވީ ެގއްުލން. ރައީ ެވސް ްސވަރުއެދުވަ

ތުން އަކީ ދައުލަކުރަންޖެހުނު. އަބަދުވެސް މިފްކޯރުމަށްޓަކައި އެތައް ފަިއސާެއއް ޚަރަދުކު އަދިވެސް ފެލިވަރު ތަރައްޤީ 

ރާއްޖެއިްނ  ،ލުކުރަންބޫވެްސ ގަ ނޑުގައޮންނަނީ. އަޅު ޮގއްސަ މިެވގެންބަދަލުޮގތުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ކުރާ ޚަރަދު

ނަފާވާ ގޮތަށް ޫދކޮށްލުމަކީ މަސްތައް ތައިލެންޑް މާކެޓުަގއި ހަމަެއކަނި ތައިލެންޑް މީހުންނަށް އޭެގ މިހުންނަ ރޯ

އަދި  އި،ތައް ހަދައި ެއ ޕްރޮޑަކްޓުގޮތުގަ  ގެެކއްެއޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްތަ އު ނޫން. ވެލިރި ގޮތެއްހުދިވެހިންނަށް އޭގެ ފައިދާ

ކަމެއް.  ޤީީގ މަްސވެރިންނަށް ލިބޭނެޙަކުރުަމކީ ޭއގެ ނަފާ ޓްތަކަށް ެއކްސްޕޯޔޫރަޕާއި އެހެންނިހެން ސަރަހައްދު

ވެސް އި ޤަތުގަޤީޙައަަރނީ ހަމަ ށްހިތަ ނޑުުޅގަރީގެ ވާހަކަ ެދއްކީމާ އަކްޓްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ގޭދޮުށ މަސްފެ

ނޑުމެން ކާބަފައިން ން، ހަތަރު ދުމަށްޓާއި ތިން ތާހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުގަިއ އަޅުގަސަމާސާއަކަށް ނޫ

މާުނގެ އި އަދި ކުރީ ޒަޔާމަހުގެ ގޮތުގަ ހިކި ރީތަކުން އޭރުސްފެކްޓް. އެ މަރީތައް ހަދާފަވަނީ މިދެންނެވި މަސްފެކްޓް

 ..ން.ޤައުމު ގެލޮނުމަހުގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެޭހ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮްށލަދެއްވުން އެދެން. ތޮްއޑޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ނިޒާމާ

  މައްސަލަެއއް.

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ޝިޔާން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙަސަންމެންބަރުތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ 

އެހެން  ،ވާހަކަތަެކއްނުގުޅޭ  ވާ ގަރާރާމި ހުށަހެޅިފައި، މައްސަަލއެްއ ނެގީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ

ނުގުޅޭ ވާހަކަތަެކއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދައްކަވާތީވެ ެއީއ ވަގުތު  މި ޢާމައުޟޫ ،ވާހަކަތަެކއް ގަރާރެްއގައި ހުރި 

 .ޝުކުރިއްޔާ ވާތީވެ.  ޒާމީ ނުކުތާއަކަށްނި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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 ބަލައެއްނުގަެނވޭ.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ަކމަކަށް 

 

 ރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ،ގުޅިފަިއ މުޅި ރާއްޭޖގަިއ. އެެހންވީމާ، މިދެންނެވި ގޮތަށްއޮންނާނީ  ެވއްޖެއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މަްސެވރިކަމާ

 އަދަެދއްެގ މަހުގެ ގޮތުގައި ާރއްޭޖން ވަރަށް ގިނައި ައދި ލޮނުޔާ މަހުގެ ގޮުތގައަޅުގަނޑުމެން އޭރުަގއި ކާބަަފއިން ހިކި

މު އްއާ  ، އެހެން ގޮތަކަށް ަތކަކީ މިާހރުވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށްއެ ޕްރޮޑަކްޓު މަސް އެކްސްޕޯްޓކުރަމުންދިޔަ.

. ނަމަެވސް ދަޅު ބަންދުކޮށް، ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ަފއިދާާވނެ ގޮތަށް ޕްރޮސެސްކޮށްގެްނ ވިއްކިދާނެ ެއއްެޗއް

 ެއކަން ކުރެވިދާނެ ، ރަށްރަށުގައި ކުދި ޕޮޕިއުލޭޝަންތަކުގައި ހުންނަ ކުދި ތުންނަށް މިމު ރައްޔިއްމަހުގެ ގޮތުގައި އާ ފިނި

ކީކިމިނި ހަދާފައި  އަޅުގަނޑަށް އެނިގގެން މިސާލަކަށް އި . އެހެނީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގަނުކުެރވޭ ބޫލެއްގަ ކަމަކަށް

މަސަްއކަތެއް ނުކުެރވޭ. ފެލިވަރަްށ  ަގއިރީތަނަށް މަސްނުިލބޭތީ އެ ފެކްޓް އެ ކޮށްގެން. އޮންނަނީ ބޮޑު އިންެވސްޓެއް

ބާނާ ދުވަސްވަރެްއަގއި ފިސާރި  ،ވާތީ   މަސްވެިރކަންކުރާ ޤައުމަކަށްމަސްބާނާއިރު އަޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމަކީ ސީޒަނަލް

ލަ ފެލިވަރަށް ދިމާވަނީ. ދުވަްސވަުރގައި ެއ މަސްތައް ނުގަެނވުމުގެ ަމްއސަ ރަނގަޅަށް މަސްވެރިން މަްސބާނާ. އެ

ވެްސ  ޫޑއަށްވެސް ފެލިވަރަްށ ނުވަތަ ޫކއްއެހެންވީމާ، އެ ުދވަސްވަަރށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަްނ ކޮންމެހެން

ގޮތަށް ބައެްއ  ސީޒަނަލް މަސްވެރިކަމެޭކ މިދަންނަވާ މަޖުބޫރުވެފައިވަނީ. ނަމަވެްސ ރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުަގއި 

 ދުވަސްވަރު ފެްކޓްރީތަކަށް އެ  އެ ކަށް މަސްނުލިބޭ ނުވަތަ މަސްނުބާނާ ދުވަސްވަރު.ދުވަސްވަަރކީ ެއްއވެސް ވަރަ 

އަންނަނީ. މިދެންނެވީ  ގެން މިސްކޮޅު ފޮނުވުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެމީހުންގެ ސަޕްލަޔަރުންނަށް ބޭނުންވާ މަ

 ފްޝޯތެރި ރައީސް، އޮބޮޑުކަންނެީލގެ މަސްެވރިކަމަށް ބަލާއިރު އިްއޒަތް  ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެިރކަމުަގއި.

ވެްސ   ކޮންމެ ކަަމކީހެދޭނެ ޕްލެޓްފޯމްތަކެކޭ ައޅުގަނޑު ނުދަންނަވާނަން. މިހާރުގެ ެޓކްނޮލޮޖީގައި ޕްލެޓްފޯމްތަކަކީ ނެ

ތަށް ޢައޮތް މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާ ައޅުގަނޑުމެްނގެ މި ،ކުރެވިދާނެ ކަެމއް. ނަމަެވސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހެނީ

ބޭރުގަިއ  ގެމޭލު 100ފޯމް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ހަކަށް ޕްލެޓްތިރީނުވަތަ  15އި އެދަންނަވާ ގޮތަށް ބިނާކޮށް، ރާއްޖޭގަ 

. އަޅުގަނޑުެމންނަށް ބުރިޖެއް ނޭޅޭނޭ ބުނި ޖަހާނީމެން ކިހިނެއްޯތ ހިސާބުނގާ ހަރަދުަތއް އަުޅގަނޑުއަޅާއިރު އެ ހި

 ފޯމް ނޭޅޭނެއެކޭ ނުބުނާނަން.އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެ ޕްލެޓް. ތަން ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ފެންނާނެ ބުރިޖު އެޅޭ

ދޭތި ދިމާކޮށްފަިއ ެއ  ލިބޭ ަމސްކޮޅާ ންނޑުމެން ރާއްޖޭރަާދއި އަުޅގަޚައެކަމަުކ އެ  ކުރަންޖެހޭނެ.ރަދުޚަ .ދާނެޅިއެ

ރަދުކޮްށގެން ެއވަުރގެ ޚަ ން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެއި . އަދި އެހިސާބު ދިމާވޭތޯ އަުޅގަނޑުެމން ބަލަންޖެހޭނެ

ން ބޭރު ބަޔަކަްށ ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. ދެން އޮތީ ރާއްޖެއި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި  ޕްލެޓްފޯމްތަކެއް އެޅިދާނެތޯ

ދިގު މުއްދަެތއްަގިއ  ސްޔައެހެންވިދައްކާ ގޮތަށް ދިނުން.  ޅުމަށް ކޮންމެވެސް އުސޫލަކުން ފައިސާ އެ ޕްލެޓްފޯމްތައް އެ

، ެއވަުރގެ ިދރާސާއެްއ ހަދާފައި އެހާ ޮބޑު އި ތަށް އަންނަނީ ކިހާވަެރއްެގ ފައިދާެއއްތޯ ބަލަޢަ ްސވެރިކަުމގެ ސިނާން މައިއެ
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. އާދައިގެ ނޫން ކޮްށގެން އަޅާ ޕްލެޓްފޯމްތަކެއްގެ ވާހަކަެއއް ރަދެއްޚަދައްކަނީ ކުޑަުކޑަ  ންޖެހެނީ. މި ރަދެއް ކުރަޚަ

ފާޑެއްގެ،  ހުންނާނެ ކަމަށް ަވންޏާ،  ކުން ބުނާޔަގެ ބަހުރުވަ، އެންމެ އާދައިަވންޏާ ކަމަށް ގޮތަކަށް ވިސްނާ

ވަރުެގ މި ކަށް،ލެޓްފޯމަލެޓްފޯމްތަކެއް. އެކަހަލަ ޕްހަމުން ހަދާފައި ހުންނަ ޕް ،މަސްވެރިންގެ ހުންނާނެ، ކީކޭބާ

 ބޫލުކުރަނީ ނުލިބޭނެ ކަމަށް.ގަ  އަުޅގަނޑު އުޅޭ ނަތީޖާކުަރން ހާސިލު؛ ނަތީޖާ ،ވާނަމަ ކަމަށް ޕްލެޓްފޯމަކަށް ބަލައިފި

ްނގެ މަޖިލީހަށް މި ބެހޭ ގާނޫެންއ ރައްޔިތު މަސްވެިރކަމާ ،ލަޮކށް އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުެރވެނީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޖުމު

 ހުރި ނުތަނަަވސް  ރުކާރުން މީގެ ކުރިން ހުށަހެޅި. އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހެޅި ބިލު އަނބުރާ ގެންދިޔަީއ އޭަގއިސަ

ދެކޮޅަށް  އޮތް ސަރުކާރާ  މިހާރު މި ،ދަނީ  ަރއްޔިތުްނގެ ތެޭރަގއި ހުރީމާ. އަުޅގަނޑަްށ މިހާރު ފެނިގެން މިކަންތަކެއް

ކޮށް މިއަުދގެ ސަރުކާރުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ޞައް ޚާ . ތަން  މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން

 ހިސާބަށް ތިލަކޮށް  ުމންނާއްދުތައް އާޢުިއ ހުރި ވައޭުރގެ މެނިފެސްޓޯގަ  ،ދުަތއްޢުނުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ވަ

.ީޕގެ ރައްޔިތުްނގެ ފަކުރުމަށްޓަަކއި އެމް.ޑީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުނުކުރާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި ސި

ކަންތަްއތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްިޔތުންނަށް ނުވާވަރުގެ  ޅައި،ަގރާރުތަކުން ހުށަހަމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް 

ވެސް ކަެމްއ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ ެއއް ،، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީއި ބޫލުކުުރވަގަ ދުވީ ކަމުަގއިޢުވަ

ފާޅުގައި  ރުންތަކެއްާޔއެއް ކަމަށް ސިފަކުރުމަށްޓަަކއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަނުކުރެވޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް

ށް ފެންނަނީ ަތން. އަޅުގަނޑަ ދެކޮޅަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރާ

އަހަރެއްހާ ދުވަހުން މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2ސިޔާސީ ގޮުތން  ވަންޏާ ދާ ކަމަށް ދާ ބީދައިން މިހާރު މި 

ބޫލުކުެރވެީނ. މީގެ ތެެރއިން ކޮންެމވެސް ގަކަމަށް  ކައި އަުޅގަނޑުެމން މިހާރު މިތިބި އިދިކޮޅު ެމންބަރުންސަލާމަތަށްޓަ

 ...ވަރަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނާއެކު ައޅުގަނޑުމެން

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

 ތަމް. ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައި މައްޗަންޮގޅީ

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދެކުނު ދާއިާރގެ  މައްޗަންޮގޅީ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  . އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ވާހަކަދެއްެކވެމުންދަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

 ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު އޮފްޝޯ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މް ރަޝީދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ 

ަތކަށް އެހެންނޫނީ މިހާރު ހުރި އައިޑިއާ ،ހުރި ުކރެވިފައިޒްޕްރޮޕޯ ޕްލެްޓފޯމްތަކުގައި މިހާރު އޮފްޝޯ ވެސް ިއއްޔެ

އެހެންނޫނިއްާޔ  ،ނުވާނެ ކަމެއް. މި އައިިޑއާތަުކގަިއ މިކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވުނުލެއި ކަށް ބަލަކޮންމެވެސް ވަރަ 

ގޮްތގޮތަށް  މިހާރު އެބަހުރި އެކި ،އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން. ެއީއ މި ޕްލެޓްފޯމްތަކަކީ ކަމުަގއި  ގޮސްދާނެ ކަެމއްނުވެ
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ޕްލެޓްފޯމްތައް ހުންނަ  ކުެރވިފައިއެންކަރބަހުރި. މްތައް އެޕްލެޓްފޯ އޭގެ މާނައަކީ ފްލޯޓިންގ .ފޯމްތައް ހެދިފަޕްލެޓް

ލެވިދާނެ ޕްލެޓްފޯމްތަކެއް. އަދި މީގަިއ އިމޭލު ބޭރުގައި އަޅަ  200އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މި ޕްލެޓްފޯމްތަކަކީ ރާއްޖޭން 

 ްށ ބައިވަރު ފެސިލިޓީސްަތއްރަވަ ،މި ޕްލެޓްފޯމްތައް ހޮޓާތަކަކަށް ބަދަލުކުރެވި  ،ެދކެވެމުްނ އެބަދޭވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަ

 ަތއް އަންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ަސބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މިބިގެންދާނެ ޮގތަކަށް. އެކަހަލަ އަިއޑިއާވެސް މީގެން ލި

އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ގޮތަށް  ؛އެހެންނޫނީ ޑީ.އީ.އީ ސީ ޑީޕް ،ޕްލެޓްފޯމް ެވސް އޮފްޝޯ ެއއީ ފުރަތަމަ ،ދެކެވެނީ

ޓާތަކާއި އެކަހަލަ ގައި ުހރި ބައެއް ހޮތެރޭ ތަކުގެފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ގޫގުްލކޮށްލާއިުރ ވެސް މި އަންނަނީ އޮއަޅުގަނޑުމެން

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ  ެމންގެހުރެ އަުޅގަނޑު ހި އެަބއާދޭ. ެއކަހަލަ ސަބަބުތަކާޗެރި ބައެްއ އެއް ހުފައި ދާއެްއޗެހި ހަ

 ބޮޑަށް  ސް އެތަނުން ލިބިދާނެ ކަމަށް ވެއެހެންނޫނީ ެއހެން ޚިދުމަތްތައް  ،ވިރެލުކުށް ބަދަކަވެސް ޕްލެޓްފޯމުތައް ހޮޓާތަ

 .މެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އުފެދުނު ުސވާލަކީ. އަުޅގަނޑުއި ނުކުެރވޭނެ ކަެމއް ޫނންގަޙަީޤޤަތު މި ދެކެވެނީ. ދެން މިއީކީ

ޮބޑެތި ރާޅުަތއް  ؟ކިހިނެއްޯތއޭ ިމއަށް ވާނީ ބޮޑެތި ރާޅުަތއް ައއިްސގެން އިރު އެހާ ބޭރުަގއި އަާޅފައި އޮންނަ މިސާލަކަށް

ވެއްެޖއްޔާ ންލެވޭ. އެހެއިދަޗަކަށް އެބަ ހައް ެވއްޖެްއޔާ ެވސް މި ޕްލެޓްފޯމުތަކަކީ ގުޅާަލއިގެން ޮބޑު އެ ކަމުގައި އިސްފި އަ

ރި ތެތްކު އިްއޒަތާނގަިއ ބޭްއވިާދނެ. ދެންމެއައެވިަޔސް ޕްލެޓްފޯމުތައް ވަރަްށ ްސޓޭބަލްކޮށް  ރާޅު ެނގިކަމުަގއިތި ބޮޑެ

ޮކްށ ގޭޓުމި ޕްލެޓްފޯމުތައް ނެވި  ،ދިއްގަުރ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ފާޅުކުެރއްވިހެން، ރުމެންބަ

ވެސް  ޚިދުމަތް ގެމެންނަށް ޖީ.ޕީ.އެސްޓަކައި އަުޅގަނޑުދުމަށްންންނަ ލޮކޭޝަނެްއގައި ބޭއޮ ނޫނީ އޭތިއެހެން

ކޭޝަނެްއަގއި ލޮންނަ އޮއެ އެހެންނޫނީ  ،ހުންނާނީ އޭތި އެކި ގޮތްގޮަތށް އަނބުރާލެވިަގިއ އީ އޭބޭނުންކުރެވިދާނެ. އެ

ދާނެ. އްވިތަނެއްަގއި ބޭބޭނުންވާ  . އެ އިންޖީނުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އޭތިކުރެވިފަޖީނުތަކެއް ހަރުންބޭންދޭނެ ގޮތަކަށް އި

އަދި  އި،އި އަދި ވިންޑާ ލާސް ީމގައި ސޯލަރ ެޕނައަދި ކަރަންޓާިއ ހުރިހާ އެްއޗަކަށް ޚަރަދަށް ބަލައިާލއިުރ ވެ

 ށް ބަލައިފި ތަ، ިމގޮވީމާންެއއްޗެހި. އެހެ ރަންޓާކުރެވޭނެ ކަރޭޓުނެޖެއޮއިން ވެްސ ޮއއި ދެމޭއިރު  އިއިތުރުން ކަނުޑގަ އޭގެ 

ރަދު ކުަޑކުރެވިދާނެ. ށްގެން އެ ޕްލެޓްފޯެމއްގެ ޚަންކޮަދކުރަނިވި ހަކަަތ ބޭނުޢިޔާގައި ތުއްޔާ އަސްލު ޙަީޤޤަވެއްޖެ  ކަމަށް

 މިވެްސ  ނަށްކަުމގަިއ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ކަހަލަ ޕްލެޓްފޯމެއް ެއންމެ ބޮޑަށް އަޅަްނ ބޭނުންވާ އެއް ސަބަބުދެން މި

.  ސަބަބުމަސްވެރިްނ އެހާ ދުރަށް ދަތުރުކޮށްފަިއ އަނެއްާކވެްސ އަނބުރާ ކިރަން އަންނަން ބޭނުންވާ ،ދެކެވޭ ވާހަަކއަކީ

 ،ހޭބަޖެއިމުކުރަން އެޤާރަށްރަށުގައި ފެކްޓްީރތައް ހަމަ  ،ހަގަކުރައްވާ ގޮުތަގއިފާތެރި މެންބަރުން ތްޒަބައެއް ިއއް

ބާނައިގެްނ  ކީ ވަކި ައދަދަކަށް މަސްކިޭރނެ. އެކަމަުކ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން ދޯނިފަހަރަވީހާވެްސ ގިަނއިން މަސް

އެްއ އެަތއް ފީފާ ،އެަތއް ،ާކވެސް އެަތއްމަ އަނބުރާ އަނެއްބާނައިގެން ފުރުނީ މަސް ،ވާތީވެ  ބެހެއްޓޭނެ ދޯނިތަކަކަށް

ލާަފިއ އަނެްއކާެވސް ހަމަ ެއއްކަލަ އިނބުރާ ރަށަށް އަންނަން. ރަށަްށ އަިއސް އޭތިކޮޅު ކިރައަހެނީ ޖެޚަރަދުކޮށްގެން މި 

ކަުމގަިއ  ބޮޑު ކަެމއް، ީމގެ އެންމެ ންވީމާމޭލު ބޭރަށް. އެހެ 100ދާންޖެހެނީ އަނެއްާކވެސް ފީފާތައް އަންދަިއގެން 

ފަހަރު ހަމަ ދޯންޏަށް މަސް  ްއާކވެސް ެދވަނައިގެން އަނެލަ ހިސާބަކުން އޭިތކޮޅު ކިރާ ބާނާ މަސް އަޅުގަނޑު ދެކޭީނ 
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 ށް ފެންނަ ކަމަކީ. މިކަމުގަިއ ވާހަކައަކީ މަްސވެރިންނަށްޑަށް އަުޅގަނސްުލ މީގައި އެންމެ ބޮޑައަ ދާނެ. އެއީށިބާނަން ފެ

ާޔ އް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި ރުޞަތުބޭ ފުލިކުރަން  އްަކންތައެ ލިބޭ ރިންނަށް އެހެންނޫނީ މަސްވެ ،ލިޓީލިބޭ ފްލެކްސިބި

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. 

 

 ދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:މެންބަރު މުޙައްމަމާވަށު ދާއިރާގެ 

 ،ރުންބަށް ތާއީދުޮކށް ވާހަކަދެްއކެިވ މެންރަރާގަމި  އިންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ގިނަ

ހިތުަގިއ  ންޓުަތކަށްފާހަގަކުރަްއވާ ބައެއް ޕޮއިއުުޅއްވާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން  އްަވއިގެންރާރު ހުށަހަޅުގަޚާއްޞަކޮށް މި 

އަދި މި ޕްލެޓްފޯމު  ،ވެސް މި ހޯދީ. މީގެ މި ޕްލެޓްފޯމުގެ އަގު ތިންވަނަ ފުރުޞަތެއް ޝައްކު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފެދޭތީ

އަުޅގަނޑަްށ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މި ހުރިހާ ވާހަަކއެއް ަދއްާކއިރު  ،އިޒާރުމިނާއި، ސަ ދުއޮންނާނެ  ،ާތއިއޮންނާނެ ގޮ

 ަރއީސް ެވސް ރިތެތްވޯޓަރ ވޯްލޑް ކިޔާ ފިލްމެއް. އިއްޒަ ،ސްާނގެ ފިލްމެއްށް އަންނަނީ ކެވިން ކޮބޮޑަށް ހަނދާނަ

. އެ ިފލްމުގައި ދަްއކާނެ މިކަހަލަ ްޕލެޓްފޯމެއް އިނގޭތޯ. މިހާރު ނުބައްލަވާ ؟ބައްލަވާފައިހެން ީހވަނީ. ނުބަލަން ދެއްތޯ

ިއހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރާއި އަދި ތޮއްޫޑ  ،ތެރި މެންބަރުތްއަޅުގަނޑު އަެނއްާކވެސް ހަމަ އިްއޒަ

ފުޅުން މިއަށް ސާުފ މި ބޭފުޅުން ހިސާބު އަދަުދން ދެއްކި ވާހަކައަްށ އަުޅގަނޑު ތި ބޭ ،އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާދާ

ހަކަ ކަމަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ވާމަޖިލީހެއްގައި  ކަެމއް އޮންނާނެވާަދވެރިނުވަތަ  ވާށޭ. މިީއ އިދިކޮޅުބައްލަ ޖަވާބެއް ދެްއވަ

ން މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ ހަމަ އަނެއްާކވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ކަންނޭނގެ ކޮންމެެވްސ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. ދެ

މިިލއަން ރުފިޔާތޯއޭ؟  700 ،މިިލއަން ރުފިޔާތޯއޭ  460 ؟ގަޅު ައގަކީނ ރަގެހިސާބަކުން އަންނާނީ. ކޮަބިއތޯއޭ މީ

މިހާުރ  އެއީ ދިމާވާ ެއއްެޗއް ކަމަށްލިމާޭލގެ ސަިއޒޭ. ވިލިމާޭލގެ ސަިއޒު ވި ވިދާުޅވި ބަރުމެންތެރި އިްއޒަތް ،ޝިފާޢު

 20ގޮތުގައި މީގެ  މިލިއަން ރުފިޔާ ދާނެ ކަމަށް ވަންޏާ. އަދި އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު 700އިނގޭ  އެބަ

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު މި  900 ނުވަތަ ްނ ދިވެހި ރުފިޔާބިލިއަ 14ެއއީ  . އެހެންވެއްޖެްއޔާޕްލެޓްފޯމް އެބަ ހައްދަވާ

ލަތްތަާކއި، ސީދަރާއި، ސްޕާތަާކއި، މުނިފޫހިފިލުވާނެ ވަނމި ޕްލެޓްފޯުމގައި ބަ ،ތެރޭަގއިއެ އިނގޭތޯ. ދެން ީމގެޔަނީ ކި

 ވިދާޅުވި  ނޫން. މިތާމިއީ ދޮގެއް .ރުގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަެއއްރީޓްސް ެފކްމަ ؛މަސް ފެކްޓްރީއާއި

. ވިދާޅުވި ހަމަ ނާނޭންމަސް ފެކްޓްރީއެއް ޕްލެޓްފޯމުަގިއ ހު ޓަނުގެސް މެޓްރިކްހާ 43 އް،މަސް ފެކްޓްރީއެ

ތަންކޮޅެއް  ތެދުވެ އެްއ މެންބަރަކުމީގައި ކޮންމެެވސް . ށޭޔައުމިްއޔާކުެރވިފައި ހުންނާނެ. މިކަން ރަނގަޅަށް ކިޔައިދެްއވާ

 ރު އެކަތި ނައިރާރެއް ގެންގަފަސް ހަތަރުދެން ސިޔާސީ ޑިބޭޓަކަށް ނަހަދާ.  އީމި .ށޭބަްއލަވާދެްއވަ މި ކިަޔއިށްނގަޅަރަ
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ާފނަން. ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރަށް އިވެސް ދަންނަވަ ހިމިއީ މައްސަލައަކީ. ދިމާނުވާ އެްއޗެ އަނެކަތި ދިމާނުވީމާ

ރާރުން ގަ އެއް ޅުންގެތުމުގެ ފުރުޞަތު ތި ބޭފު އައިސް ިދވެހިން ބާނާ މަސް ގަށްދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިވެހި ކަނުޑތަކަ

 ގެއެޅުމު  މޭލު ބޭުރގައި 200ޚަރަދުކޮށްގެން ޕްލެޓްފޯމެްއ  މިލިއަން ޑޮަލރު 40ޏާ ދެން ންވަ ކަމަށްލާ. އެހެންއިއެބަ ހުޅުވަ 

އައިސް ދިވެހި  ބޯޓުފަހަރަށް ސް ކިރުމުގެ ބޭރު އޮންނާނީ އެ ޕްލެޓްފޯމަށް މަ އޭއްތޯކޮބައިޯތއޭ؟ ކޮން ވޮލިއުމެ ކީއަމާނަ

އަޅުގަނޑުގެ ެއކުވެިރ  ،ން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދެ ؟ގަނެވޭ ކަަމށް ވަންޏާކަނޑުތަކުން މަސް

ލާަގއި މަސް ބޭރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު. ވަރަށް ފިމަތިންދާބޯޓުގެ ބަނޑު ،ދާޅުެވއްޖެވިއޮނަރަބަލް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މެން އެއަރޕޯޓް ބޮުޑކުރީ ވެްސ. އެ ވިދާޅުީވ. އެހެންވެގެން އަުޅގަނޑު ،ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް

  ؟ހުއްޓާލަންވީތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދާއިރާގެ އި މަޑުކޮށްލަްއވަްއޗޭ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިނގޭތޯ. މާފަންނު މެދު

 ހޭ މައްސަލައެއް. ނިޒާމާ ބެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނިޒާީމ އެއީ  ،ހައްދަވާތީވެ ކަނޑަެއޅިެގން އެ މެންބަރު އިތުރުފުޅު ،އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި ނެގީ

ވެސް ޚިލާުފ  ހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނާޮދގު ސް ތަނެއްަގއިވެ އްގައި ވެްސ އެ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި. މަޖިލިސް ފްލޯ

 ރި ރަީއސް، ބަލަިއގެްނނެވުން އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ. ތެތްަގއި ިއއްޒަގޮތު ލައެްއގެ ސަ، މިއީ ނިާޒމީ މައްކަމެއް. އެހެްނވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތްތެިރ މެންބަރުގެންދަވާ ިއއްޒަމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫްނ. ކުރިއަށް ޒާނި

  

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އެބަ ދަްއކަވާ އިނގޭތޯ. މަތިންދާބޯޓުގައި ަމސް ބޭރުކުރުމަށް ވެސް އަދި  ހަކަރުމުގެ ވާސް ބޭރުކުމަބޯޓުތަކުގައި ތިންދާމަ

ަލއްކަ ފަންސާސް ހާސް  އެއްވިދާޅުވޭ  ންބަރުން އެބައިއްޒަތްެތރި މެހުރިހާ  ަގއި ވޮިލއުމްޖޭ އްބޭރުނުކުރިޔަސް ދިވެހިރާ

ނުކޮްށ އަނެްއާކ އިތުރު ޮވލިއުމް ވުރެ ިމއަށް މަސްވެރިކަމަށްދޮށީެގ  އަށް ާބނަނީ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ޖެމަހޭ ދިވެހިރާއް ޓަނު

 ،އިމުކޮށްޤާ ލެޓްފޯމު ޕް 20އަހަރު ތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅުން  5 ހޭދަކޮްށގެން މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު 900 ޕްލެޓްފޯމް 20
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ކަމަްށ  ރުޞަތު ދޭގެ ފުރުމުރުކު ޖޭގެ ކަނޑުތަކަށް އައިްސ މަސް ގަތުމާިއ މަސް ބޭހިރާއްފަހަރަށް ދިވެ ބޯޓު ގެ އަދި ބޭރު

މަތިންދާބޯޓުތަކަށް އޮންނަ  ،އިތުރަށް މާަފންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވީ އަދި ޭއގެ ،ވަންޏާ

މި ނެރޭ ތިއަރީގައި ދެކޮޅުޖެހުމެއް ނެތެްއ  ރާރަކުންގަފަސް ވަންޏާ ދެން މި ދައްކާ ހަތަރު ވާނެ ކަމަށްށްދަ ވޮލިއުމް

ްސ އެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެންމެ ކޮސަރުކާުރގެ  ،ކުމި ވާހަކަ ކޮންމެެވސް އެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ނޫންތޯއޭ.

، މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ޅުގަނުޑ މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ. އެހެންވީމާ. ެއއީ އަ ަބއްލަވާށޭތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ިކޔައިެދއްވަ

 ރަީއސް.  ފީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރިޓަކައި މި ހިމި ބޭނުމަށްއަޅުގަނޑު ހަމަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަލްސް. ދި އަންޓަޗަ ،ފިލްމަކަށް އަުޅގަނުޑ ބެލީ ވޭްނ ކޮސްާނގެ ފާހަަގކޮށްލެމެންބަރު. ކެވި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް. هللا ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއް ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އި

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރާރެްއގެ ގޮތުަގއި ގަށް  ވާހަކަ މި މަިޖލީހައޮފްޝޯ ޕްެލޓްފޯމެއްގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ!

ންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ެދްއވީތީ މާފަހުށަހަޅުއްވައި

ޮކޅު ތަނުގައި ދެންމެ ވާހަކަދެއްކި އިދި މި ،ށްަލން ބޭނުންކޮަގިއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުދަންނަވަން. ދެން މިއާއެ

އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާަރކުން  ،ވިދާޅުވެެދްއވައިފިމަދު ޠާރިޤް ދެންމެ ވަރަށް ސާުފ ބަހުން އަޙްއްގެ ގޮތުަގއި ރެމެންބަ

ކަމަށް ވާނަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް އޭގެ ފައިދާކުރާެނ ށްދީފި އެުކގައި ކަންަތއްތަެކއް ކޮ މަސްވެރިންނަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

ހާލަތުގައި  މިމަސްވެރިން ށް އަިއއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެިހ ބަހިސާ، މިހާކަމަށް. އެހެންވީމާ

ދަނީ ބުނަމުން.  ވާީތކަން ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބޭފުޅުން ވެސް އެމިތިބީ އޭރުގެ ސަރުކާރުތަުކން އިހުމާލުވެފައި

ތަެކްއ ތި ދުަވސްގަމާ ފާނަށް މިއަދަށްުވރެ ދިެވހި މަސްވެރިން ،އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ ެއކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް 

 ،ބުނާ އެއްަޗކީ މި މެންައޅުގަނޑު .ކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްހޯދައިދޭންވެގެން އަުޅގަނޑުެމން މި މަސައްކަތް

ލާަފއި އިތާ ވިޔަސް ނިންމަތާ ވިޔަސް، ތިން ހަފުބޭފުޅުން ފަށާ ދަތުރު އަިދ ދެ ހަފު އެ ؛އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަުޅވެރިޔާ 

ވާހަކަ  އިާލ ކައިރިއަށް ދާނީ. އެޢާބޭފުޅުްނގެ  އެ . ލައްކަ ރުފިޔާ ލައިގެންނޭޖީބަށް ދެތިންއިލާ ކައިިރއަށް އަންނާނީ ޢާ

 ބޭފުޅުންނަށް ދަތިކަމެއް ނެތި އެ  ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިން މި ޕްލެޓްފޯމުގެ އެހީގައި އެ އަޅުގަނޑުމެން މި

ވާހަކަ  ލެޓްފޯމު ވާނޭ. ދެްނ އަުޅގަނޑުމެން މިގޮުތގައި އެ ޕް ތަކެއް ލިބޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއްގެބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަ ޚިދުމަތް

ރާއްޖޭގައި ަރއްޔިތުންނަީކ  ގޮތުން ބަަޔކު މި ނުކުރާނަްނ ސިޔާސީ ދެއްކީމާ ޙަޤީޤަތަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއް

އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅު އެްއޗެްއ  ޅުންބޭފު އެްއވެސް ޙައްެޤއް އޮންނަ ަބއެްއކަން ގަބޫލުނުކުރާ ބަެއއް. އެ
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ތަނުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ނުކުރެވޭނެ. ވޭތުވެިދޔަ ބޭފުޅުންނަކަށް ގަބޫލެއް ިވޔަސް ވެްސ އޭތި އެ ކަމުގައިހެޅިހުށަ

އޮްތ. އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލު ވަރަށް ރީތިކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފެންނަން އެބަ އެކަން ފެންނަން މި

ިރޒަމް އަޓުރަށްރަުށގަިއ އަުޅގަނޑުމެން  ގެއަޅުގަނޑުމެން ސް ތަކުރާރު ކޮށްލާނަން.ވެ  އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު

ުކރިއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަްށ އައި ގޮންޖެހުންތައް ވަަރށް ސާފު އިނގޭތޯ. މިއަދު ފުޅާކުރަންެވގެން މަސައްކަތް 

ވާހަކަތަެކްއ އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު  ،ދައިޭދން އަނެއްކާ ނިކުމެޙައްޤު ހޯ ބޭފުޅުންގެ އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިންނަށް އެ

ރާއްޖެ  . އަުޅގަނޑުމެން ދަތުުރފަތުރުގެ ނިޒާމުން މިނެނުުކރެވޭ ބޭފުޅުންނަށް އޭތި ގަބޫލެއް ދައްކަން ފެށީމާ މިއަދު އެ

ލާީނ ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ، އިގުޅަ  ބަރަނިފަށަކުންހޭ ،ެވސް ބުނި  ުދވަހު ބޭފުޅުން އެ ާލ ވާަހކަ ބުނީމާ އެ އިގުޅަ

ހިނަގއްޖެ. އަުޅގަނޑުމެން އައި.ޑީ ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެން އެކަންރާއްޖޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން މި

ބޭފުޅުން އުުޅނު. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު  އެވެސް ޖޯކަކަްށ ހަދައިގެން އެ ،ކާޑަށް ބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެ ާވހަކަ ބުނީމާ

ބަކުރޭ. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރަީކ އިލާތަކަްށ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭެގ މަންފާ އެޢާއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގޮތަށް ވެރިކަްނކޮށްދޭ ބައެއް. އަުޅގަނޑުމެްނ ވާ އި މަންފާޔާ އަބަދުވެސް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ

 އެ ،ގޮްސ އެ ބިލު ފާސްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށްޅިގެންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެ

އަޅަނީ ހުށަން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކުރެވޭނެ. އަޅުގަނުޑމެން ގަރާރުތަކެއް ކަބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަުރުކރެވޭ ވަރަށް އެ

މި  ނުމުަގއި. އަުޅގަނޑުމެންނަށްގޮތް މީތި ހިއްސާކުރުމުގެ ބޭ ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ،ގޮތް  އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ

 ޓަަކއި އެ ބޭފުޅުން އަރައިގަތުމަށް އޮތް ހާލުން އެބޭފުޅުން އުޅެންޖެހިފައި  ންނަްށ މިއަދު އެދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރި

 ކުރަން ބޭފުޅުންނަށް ކޮށްދެވިދާނެ ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ބުނެދެނީ މި. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން

 އަދި ރައްޔިތުްނގެ ހިތުގައި ނުތަނަވަްސކަން އުފެދޭ ،ޅަންމިކަމަށް ހުރަސްއަ ިއ، ފެށީމާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކޭ ކިޔައުޅެން

ކަެމއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ގޮތަށް ވާހަކަަތއް ދެއްކުމަީކ އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ

މި  ؛ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިން މި ޕްލެޓްފޯމުތަކުގެ ބޭނުން ،ކުރަނީއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން މި އުއްމީދު

ޭބފުޅުންނަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  އެ،ޭއގެ ބޭނުްނ ހެޔޮގޮތުަގއި ހިފި  ،އިމުކުރެވި ޤާރާއްޖޭގަިއ  ޕްލެޓްފޯމުތައް މި

ރި ދާއިރާައކަށް ނިސްބަްތާވ އަުޅގަނޑަީކ ެވސް ހަމަ މަސްވެ ލިބުމަށް. ިތ ދުވަސްތަެކއް ގަމިއަށްވުރެ މާ އުފާވެިރ ފާ

ލޮބުވެތި  އިރާއްޖޭގެ އެންމެހަ ޮލބުވެތި މަސްވެރިން އަދި މި އިރާގެ އެންމެހަހެއް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކަނޑިތީމު ދާއިމީ

ބޭފުޅުންނަށް އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ  އެކީަގއި އެ މި ޕްލެޓްފޯމުގެ އެހީތެރިކަމާ ،މަސްވެރިން ވެސް މި ޕްލެޓްފޯމުގެ އަލީަގއި

އަދި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް  ،އަދި އެތައް ގުނަެއއް ފައިދާ ،އަގު ލިބިބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތުެގ ހަމަ އެ

 އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ހޯކޯމާރު  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން ުކޑައިރު ައޑުއަހަނީ ހޯކޯ ނަންބަރު ސަތިރީސް

ވާހަކައިގައި ިތްއބާ އަޅުގަނޑުމެން ބޮުޑވީ. މި  ވަގުތުން ފަިއާސ ދޭނޭ. މިިއގެން ކިރާލަ ދޭތިރީހަށް ބޭނި މަސްކޮޅު 

އެ ކޮންސެްޕޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަލުން  ،އުޅޭ ކަމަކީ ތިއްބާ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މި އަަހއަހާލަވަތައް ައޑު

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ  ފަރު. ނައިވަގުތުން ަފއިސާ ލިބޭނެ ިއންތިޒާމެއް އަެނއްާކވެސް ެގނެސްދެވޭތޯ

ވިއްކި މަސްވެރިންނަްށ ފައިސާ ނުދެވޭ ވާހަކަ.  މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު މަސް ،ލިއިވާހަކަފުުޅގައި އަިލއަުޅވަ

ަމނިކުފާނަށް އެނގިލަްއވާޯތއޭ ޮކން ބޭފުޅެއްކަން ވެރިކަމުަގއި ހުންނެވީ؟ ކޮން ބޭފުޅެއްކަްނ  އެ ،އަޅުގަނޑުެގ ސުވާަލކީ

 މިދިޔަ އޮްކޓޯބަރު މަހު  ،ކަން ޭއރުގައި އޮތީ؟ ޮއކްޓޯބަރު މަހުރު ވެިރކަމުަގއި ހުންނެވީ؟ އަދި ކޮން ސަރުކާެރއްއޭ

ދިނުމަށް ޓަކައި އަގު ހޯދައިދިވެހިރާްއޖޭގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަމަސްވެރިން ކިރި މަހަށް ފައިސާ ނުދެވޭ ވާހަކަ. 

ގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ. މާފަންނު މެދު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅު ކަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަެކއްެގ ވާހަ

ތިމަންނަ ބޭނުންެވއޭ މަސްވެރިްނ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންެދވޭނެ އިންިތޒާމެްއ ހޯދައިދެވޭތޯ ބަލަން. މިއަުދ  ،ވިދާޅުވަނީ 

 ؟ތިމަންނަމެން އަދިވެސް ތިބެންވީ ހޭއިގަތިރީސް އަހަރުދުވަހުގެ ފަހަތު ،މީގެ ފަންސާސް އަހަރު ،ހޭއިމިތިބި ހާލުގަ

މި ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ އަލީަގއި ތިމަންނަމެން އެބަޖެހޭ ނޫންހޭ އެހެން  .ދުނިޔޭގައި ތަފާތު އެކި ޓެކްޮނލޮޖީތައް އެބަހުއްޓޭ

 ،ވާހަކައަކީ  ކާދައް ދެވޭތޯ ބަލަން. މިއަދު މިހަރުފަތަކަށް މަސްވެރިން ގެންދެވޭތޯ ބަލަން. އެހެން އިންތިޒާމުތަކެއް ހޯދައި

އެންސިސް  ،ދައްކަނީ ފެކްޓްރީތަކުން ގެއްލުންވާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެްނ މިދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފައްދާފައި ހުރި މަސް

އެ ފައިާދ  .ހަމަ ބޮޑު ފައިދާގައި .ުކންފުންޏެއް ކަންނޭނގެ ަޓއިޒްކުންފުނި ހަމަ އެބަ ހިންގައޭ ފައިދާގައި. ޕްރަވެ

ލައިފިއޭ. މިއަުދ އިލަވެސް ދީ ދިމާއަށް ފުޅުންގެ މިސްރާބު އެހެން ވިޔަފާރިތަކާބޭ ންގޮސް އެނަމުމިލިއަނުން ގުމިލިއަނުން

އިމުކުރެވިދާނެތޯ؟ ޤާައޅުގަނުޑމެންނަށް  ނުވަަތ ކަނޑުމަތީގެ ަޖގަހަ ފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމްއޮ ،ުއޅެނީ އުފެިދގެން މިސުވާލު

ވެދާނެތޯ؟ މިއީ  ކަމަކަށް ފީިޒބަލް އީ އެބަ އުަފއްދާ މިވާލުވަރަށް ބޮޑަށް ސު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ގެކުރީ ސަރުކާރު

ކަމެކޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ފަޅެއް  ކުރެވިދާނެ ،ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ވެދާނެތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ އާދޭހޭ

އްޔޭ؟ ކީްއވެހޭ މި ންހެޓެއް ހަދަނީ ީކއްެވގެސޯމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ރިހިއްކަިއގެން އެ ފަުޅގައި ަމލްޓި

ހުށަހަޅާފަިއ އުަފއްދައިފި އެހެން ގަާރރަކުން އެބައޮތޭ ސުވާލު އެއާެއކީަގއި ދެންމެނުޖެހެންވީ؟ ހަމަޕްލެޓްފޯމް އެޅީމާ ދެކޮޅު

އްހޭ މީތި ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން. ދެން ކިހިނެބާނާ މަސް  އިއެބައޮތޭ ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރަށް އައިސް ދިވެހިރާއްޭޖގަ

ބޭފުޅުން އަންނަންވީއޭ މި ޕްލެޓްފޯމަށް މަސް ގަންނަން. އަުޅގަނޑުމެްނ  ޖެހެނީ؟ އެދެކޮޅު ؟ މިވަިއްވވަނީސަ

ންސް ހޯދައިގެން އަންނާށޭ މި ޕްލެޓްފޯމަށް މަސް ގަންނަން. މި ޕްލެޓްފޯމުން މިދަންނަވަނީ ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ލައިސަ
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މޭލު ބޭރަށް ނިކުމެ އަދި އެތަނުން ތެޮޔ  ސަތޭކަ ،ހިސާބަށް . އެނޭނޫ މަހެއްަވްއތަރެއްގެ  ގަންނަނީ ހަމައެކަނި ެއއް

މޭލަށް  ސަޭތކަކަންކަން ކޮްށގެން އަނެްއކާ އޭެގ އިތުރު  އައިްސ އަަޅިއގެން އަިދ އެހެން  ،ފެން އަަޅިއގެން ،އަޅަިއގެން

ށްލާށޭ. މަސްވެިރ ހުސްކޮ ވެސް އައިްސ މި ޕްލެޓްފޯމަށް ގެން ބާަނއިވެސް އެހެން އައިނުތަކުން މަސް  ބޭރަށް ނިކުމެ

ިދއުމާ އެީކގަިއ ކުެރވިގެންޒުމިކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީ ،ކުއްޖަކު ސިފަކޮށްލާ ކަމަށް ާވނަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

އަޅާލައިގެްނ  ހަމަ ޓައީ ،ފަހު ހަމަ ބެކްޕެކް އަޅާލައިެގން އެ ކުއްޖާ ެގއިން ނިކުންނަނީ ހެނދުނު ނާސްތާއަށް

ގާތްކޮށްފައި  ައއިސް ބަނދަރަށް އިނުވަތަ ސަިއކަލުގަ  އިއޭނާ ހަމަ ކާރުގަ ފާެއއް އަދާކުުރމުގެ އުސޫލުން.ޤަދަރުވެރި ވަޒީ

 30ދުވަހަށް،  20ދުވަހަށް،  15މަސްވެރި މީހާ ދޯންޏަށް އަރައިގެން މަހަށް ދަނީ. ގޮސް އޭނަ ދަނީ  ،އެ ކުއްޖާ ހަމަ

ދުވަސް ކޮށްފަިއ އޭނާ މަސް ، ވިދާޅުވެއްޖެކި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަެދއްުޅގަދުވަހަށް. ދެންމެގައި އަ

އުޅެނީ. ދެން  ލައްކަ ލާރި ިހފައިގެންނޭ. އެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން މި ރުަގއި އަންނަނީއަންނައި ށަށްއެނބުރި ރަ

އަށް ގޮސްަފއި އޮތް ރިކު ދުޓެކްނޮލޮޖީ މިއަ އިކަނޑުަގއި މީތި ބޭއްވޭނެތޯ ނޫންތޯ. ދުނިޔޭގަމާ ،ސުވާލު މި އުފެދެނީ

ވެސް މިއަދު  ދަރިން ބޭނުންކުރާ ނެޕީއްތުއަޅުަގނޑުމެންގެ ތު ،ޖެހޭބޫލުކުރަން އެބަގަ  ހިސާބަކީ އަޅުގަނޑުމެން

، މިއީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކޮށްފި. އެހެންވީމާކްޓެވަރަށް ރެވޭނެ ކުރިސައިކަލްކޮްށގެން އަލުން ބޭނުން

 އޮތް  މިހާރު މި ކަންދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރި ،އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަމއިގަނޑު ިވސްނުމަކީ ، ވިސްނުމަކީގެއަޅުގަނޑުމެން

ެއ  ،ދުނިެޔއިން ިލބެން އޮތީ ކޯެޗއްތޯ ،ގޮތުން އެހެން މަރުޙަލާއަކަްށ ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކަީކ ކޮބައިތޯ

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލު  އަދި ،ސައްކަތްތަކެއްތޯމަކޮން ޮއތީ  އަގު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވެންމަސްވެރިންނަށް ހަމަ

 ތޯ.ކޮން ބޮޅުތަކެއްތަންފީުޒކުރަްއވަންީވ ކޮން ،ރަންވީ ކޮންކޮން ބޮުޅތަކެއްތޯއަންނައިރުަގއި ޭއގެތެެރއަށް އިތުރުކު

ްއުދ ހަކަނުޑގެ ސަރަ ގެމިދެންނެވި ޕްލެޓުފޯމުތަްއ އެތުރިގެންާދއިރުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެވއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި 

ވެސް މި  ގެ ބޭފުޅުންނަށްއެއާއެީކގައި ކަްސަޓމުލިބޭ. ހަމަޖާަގ  އިމުތަކުގަފޯެވސް މި ޕްލެޓު ބަލަހައްޓަވާ ދިފާޢީ ބާރުތައް

ތަކަކީ ނުބައި މިސްރާބަކަށް ނުވަތަ އެީކގައި މި ޕްލެޓުފޯމް ދެންނެވި ހުރިހާ އިންތިޒާމަކާ ލިބޭ. މި ޕްލެޓުފޯމުތަކުން ޖާގަ

ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ  ބަދަލުކޮށްގެން ވާހަކަަދއްަކވާ މިސްރާބު ،ތެރޭަގއި ައށަގަންނަވަންކަމެއް ޭއގެ އިނުބަ

ކުރާ މަސައްކަތަށް  ރަނގަޅު މަސައްކަެތްއގެ ގޮތުަގއި މަސްވެރިން ،. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހަލާލުއެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނޭ

ކުރިްއޔާ . ޝު އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ެއަކން ވެގެންދާނޭ ،ނަމަ އްޖެ ޕްލެޓުފޯމް ޤާއިމުކުރެވި  މި އަގު ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. 
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  ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދުންމެ އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ

ވަރަށް ޢިލްމީ  ،ގޮތުން ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ބެހޭ ޝޯ ޕްލެްޓފޯމާއާދެ! އޮފްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ވަރު ބައި ދިއުމަކީ އެއީ ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ހިތުަގއި އުެފދިފައި ހުރި އެތައްސްތަކެއް މި މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާހުބަ

ގެ ހިތުގައި އުފެދިގެންދާ ކަމެއް. ވެހި ރައްޔިތުންމިކަމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑެތި ޔަޤީންކަމެއް ދި ،ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބު ލިބި

. ބޫލުކުރާނެގަރިހަމަައށް ބަލައިފިއްޔާ މި ޕްލެޓުފޯމް އެޅޭނެ ކަމަށް ފު ވޯލްޑް ރ ވޯޓައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ަޔޤީން

 ކަމާ ކަެމއްއިކޮނޮމިުކ މިނިސްަޓރު މިއީ ވާނެ  ގެއަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވަނީ ނިމިދިަޔ ަސރުކާރު ،ީއސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

އުފައްދާތީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށް ވަންނަނީ އެ ސަރުކާރުަގއި ނެތޭ ބެޔަސް ނުބެޔަސް މަސްވެރިން މެދު ސުވާލު

 މިފަދަ ެއއްެވސް ،މިފަދަ ެއއްެވްސ އީޖާދެއް. އެއްފައިނދެޖެއްސުން ނޫން އިތުރު އެްއވެސް ފިކުަރކަށް މަސައްަކތްކޮށް

 ،ވެސް ސިކުނޑިއަށް ވިސްނުން ގެނެސް  ބާއޭ ހަމަ އެންމެ ފަހަރަކު ޓަަކއި ކުރެވޭނެ ކަމެއްމަސްވެރިންނަށް ކަމެއް

ދެ! މި އާ ؛ރުއިްއަޒތްތެރި މެންބަ މިއަދު ނުދައްކާނެ.އެއް ނެތޭ. އެހެންނޫންނަމަ މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް ހިންގާފަ ންވިސްނު

ނާ އަމިލި  100ނުން އަމިލި 5އަށް ބަާލއިރުަގއި ޓެކްނޮލޮޖީ  މިހިރަމި ޕްލެޓުފޯމު މިއަދު ؟ޕްލެޓުފޯމުގެ ައގަކީ ކޮބައިޯތއޭ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެޅިދާނެ. ބޭނުން ސައިޒަަކށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ވެސް ންދޭތެރޭ ޑޮލަރުގެ އަގު

އެްއަވރަށް މިކަން އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރާނީ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ.  ރމަންޓާއަކުރި  ގެރެއްކުެރވިދާނެ. އޭ ކަސްޓަމަރައިޒް 

ޕްލެޓުފޯމު އަޅާ ާވހަކައެއް އަުޅގަނޑުމެންނެްއ  20ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 އެކަމަށް ބޭނުންާވ އަދަދަށް. ވެރިންހި މަސް ިދވެ ނީމި މަޖިލީހަކު އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ޕްލެޓުފޯމު އަޅާ ންނުދައްކަ

މި  ؟ކުރެވޭތޯމި ޕްލެޓުފޯމުގައި މަސް ޕްރޮސެސް ؛އަޅުގަނޑު ހިތުން ޖަވާބު ސާފުވާނެ މިހާރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މަހުގެ  ކުރެވޭނެ. ގަނޑުކުރިވެސް ބޭުނން އިގޮުތގަ  މަހުގެވެސް ކުރެވޭނެ. ފިނިކުރި  ފޯމުގައި މަސް ޕްރޮެސސްޓުލެޕް

ވެސް ބޭރުކުެރވޭނެ. މި ޕްލެޓުފޯމަކީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މި ދަތުރުކުރާ މަސްވެިރކަމަށް ގެންަނ  އިގޮތުގަ 

 ؟މި ޕްލެޓު ފޯމަށް ޚަރަދުކުރާނީ ކާކުތޯއޭ ؛ފޯމެއް. އަނެއް ސުވާލަކީގޮތުަގއި ެވެގންދާނެ ޕްލެޓް ގެއިންޤިލާބެއް

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަާކ  ،ޑުމެންގެ ިވސްނުމާއި ފިކުރުަގއި ހުރީގަނއަޅު  ،ރައީސް އިްއޒަތްތެރި ؟ބޭފުޅެއްތޯއޭކޮން

ސަރުކާރުްނ  ގެގުިޅގެން މި ޕްލެޓުފޯމް އެޅުން. ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން މިކަން ކުރާކަށް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން

ޚަރަުދގެ ވާަހކަައކީ  .ތެރި ރައީސްޒަތްއް އި. އިމިކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނީ މަސްވެރިންެގ ލާބަޔާިއ މަންފާއަށް ޓަކަ 

ެވސް  އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ،އަޅުގަނޑު ހިތުން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ އިތުރުން

ފާހަގަކުރަްއވާފައި އޮތް ަކމެއް. ވަރަށް ބޮޑު ކަންޮބޑުވުމެއް. ތެެދއްމެ. ބަޖެޓުން މިހާ ބޮޑު އެއްޗެއް 

ހުރި ކަންކަން ަޤއުމަށާއި ަދއުލަތަށް ފައިދާ ށް އެނގޭަސރުކާރަވެއްެޖއްޔާ ކަންބޮުޑވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ންރަދުކުރަޚަ

 އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާަދވެރިން ،ންބަރުންގެ ތެެރއިންއިިދކޮޅު މެ .ތެރި ަރއީސްވެްސ. ިއއްޒަތް ރަން ބަޖެޓު ދޮވެނުލާކު

ބޭފުޅަކީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  އްއެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިލަްއވާ އެ  ،އްވާ  އެނގިލަ ތެރެއިން މަސްެވރިކަން މެންބަރުންގެ
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ިމކަން ކުެރވޭނެކަން  ،އެ ވިާދޅުވަނީވެސް  ބޭފުޅާ ސާފު އިބާާރތުން އެ ވަރަށް .ރިޤްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޠާ

ީއ . އެ އޭލާޞްތެރިކަން ނެތީމަގެ އިޚްފުޅުންނުވީ އެ ބޭވެސް މަސްވެިރކަން ތަރައްޤީ ނިމިދިޔަ ސަރުާކރުންމޭ. ބޫލުކުރަގަ

ބުނުމުގެ  އޭާހވެސް މި ކިޔަނީ ނޭނގެތައްހަ ،ތެދެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ. ނުވާނޭ

. ނޭނގޭ . ޙަޤީޤަތަކީ ެއކަމެއް ތިކަމެްއ ނުވާނޭޓެވީމަ ެވސް ވިދާުޅވީ، އްފެ އާސަންދަ ދޭން ަރއީސް ނަޝީދު  .ބަދަލުގައި

ނުވަނީީކ ނީކީ ނޫން. ޙަޤީޤަތަކީ އެކަމެއް ނޭނގޭ. ނުވަ. ނުވާނޭ ވެސް  އެކަނިވެރި ަމއިންނަށް ލާރި ދޭން ވިސްނީމަ

މަސްވެރިންނާއި ިދވެިހ  ،ބަަލއިެގން ، ތިބީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ދިރާާސކޮށްރަން ނޭނގެނީ. އަުޅގަނޑުމެން މިކުނޫން. 

 .ވާލުވެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްހަން ސަރުކާރާ ްނ ކުރަ ކަންކައިދާއަށްއެންމެ ރައްިޔތުންގެ ފަ ގެރައްޔިތުން

ލާބަޔާއި މަންާފ  ،އިދާހުރިރައްޔިތުންނަށް ފަ ންވާދަވެިރ ފަރާތްތަކު ،އިދިކޮޅު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެްސ ފެންނަނީ

އެހެން  ،ފަކޮށްދީގެންށް ސިންނަ ގޮުތގައި ަރއްޔިތު ގެލިބޭނެ ކޮންމެ ކަމެއް އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ނުވާނެ ކަންަތއްތަކު 

އެހެންނަމަވެސް،  ނީ.ކޮށްދީގެން ރައްޔިތުްނގެ ސިކުނޑިަތކަށް ވަންނަްނ އުޅެކަމަށް ސިފަ ކަމެއް ކުރަން އުޅޭ

ވުމަށްފަހު ވާލުހަގޮުތން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފު. އަބަދުވެސް އެމް.ޑީ.ީޕން ވެރިކަމާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވާ

ވެސް ައންނަނީ ތަޢާރުފުކޮށްދެމުން.   އާ ކަންތައްަތކެއްްނފާއަށް ބައިވަރު ގިަނގުނަމަ އިރައްޔިތުންގެ ލާަބޔާ

މި ހިތުން ސުވާެލއް ނުއުފަްއދާ. އަޅުގަނޑު  އިއެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ސިކުނޑިައކު އެ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގަ

ެގ ކަންނެލީ ސް މި ކުރާ ލޯޮބޑުހުބަިއ ގަައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއް  މިއަދު ޕްލެޓުފޯމުތައް ެވގެންދާނީ

ބަބުން ވެސް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. މި ޕްލެޓުފޯމުތަކުގެ ސަ ެއކަމަށް ،ކުރުންކުރާ ބޯޓުތަކުންލޭނުމަސްވެރިކަން 

 ވެސް މަގުފަހިެވގެންދާނެ. މި  ކަންނެލީގެ މަސްވެރިަކން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށްލޯބޮޑު

 ސްވެ އޮްނނަންޖެހޭ އެއްޗަކަށް އަބަދަށްއަބަދު ތާ ަގއިހަމައެކަނި އެ އޮންނަ ލޮކޭޝަެނއްވެގެންދާނީ މުތައް ޕްލެޓުފޯ

 ކުރެވޭ އެްއެޗއް. މަސްވެިރކަްނ ހުރި ހިސާބަކަށް ގެންެދވޭ ވެސް މިއީ ޫމވް އަށް ބަލާއިރުަގއިން. މިއަދު ޓެކްނޮލޮޖީނޫ

އްދުަގިއ ހަ . އެިކ ދުަވސްވަރު އެކި ސަރަލެޓުފޯމުތަކެއް އެޅުމެްއ ނޫންރު ޕްއިވަވެސް އެްއޗެއް. ބޭނުންވަނީ ޮކންމެހެން ބަ

މި  .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްކަށްދަ އްހަވެސް ކުރެވޭނެ އެ ސަރަ ފޯމު މޫވުކަމަށް ވަްނޏާ ޕްލެޓް ކުރާމަސްވެރިކަން

 ފް ކޯސްބައި  .އައިސް ލިބޭނެ .ބޭނެތެޔޮ ލި .މަސްގަންނާނެ. ޕްލެޓުފޯމު ވެގެންދާނީ މަސްެވރިންނަށް ބޮޑު ޙައްލަކަށް

ކުލީ ކޮޓަރި ހުންނާނެ. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންނަނީ މަސްވެރިކަމަްށ  .ސައި ހޮޓާ ހުންނާނެ  .ހުންނާނެ

 ޤިލާބެއް. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިންބޮޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. ރިކުޝު
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 ވާހަކަދެްއކެުވން:ނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އު

 ންވިކެ  ،`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ބަެއއް ބޭފުޅުން ާފހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް

އް އެސަދަހަ ާނގެ ރިވެްނޖު ބައްލަވަިއގެންން ކޮސްވި. ކެގެ ވޯޓަރ ވޯލްޑެއް ޫނން ކަންނޭނގެ ބައްލަވާފައި ހުރީކީނާސްކޮ

އެކީގައި  ތިރާމާހުވަރަށް އި ހަމަ ތް ކަންޭނނގެ އަބަދާއި އަބަދު އެ ކުަރއްވަނީ. ދެން، އަުޅގަނޑުފިލުވުމުގެ މަސައްކަ

ިތ ބޭފުޅުން ބޭރަކަްށ  އިސް ފާރުމަތިން ނަގަދައްކާ ވާހަަކއަުކންނެއް މަޖިލި ހަކުން ިމ މަޖިލީދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން

ެއ  ،ގޮނޑި ެގއްލުނުތޯ ނުގެއްލޭތޯ ކަނަޑއަަޅއި ،ން ވާނުާވ ނޭނގިދައްކާ ވާހަކަައކު ެމންނުލާނަން. އަުޅގަނޑުއުަކއެއް

އަސްލު ނޑުމެން ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް . ައޅުގަތިއްބާނަންަމސް ވަންދެން ތި ބޭފުޅުން ުނބައި ހަތް ،މަސް ލަތުގައި ހަހާ

 ހައްދަވަން ަވގުތު ރުފުޅުތުތި ަހއްދަާވ އި ،ވާހަަކތައް ދައްަކވަން ވެސް ގިނަ ަވގުތު ހަމަ ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތަށްވުރެ

ވާހަކަ  ޝޯ ޕްލެޓުފޯމްގެއޮފްދެން އެބޭފުޅުން ދާނީ. ވަނަ މަޖިލިސް ކުރިއަށް 19މި  ދީގެން އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ވެސް

ތި ދަވާދެއްޯތ، އޭކުލައެްއގެ ގައި ކިތައް ފޫޓު ހުންނާނެތޯ، އޭގައި ލަނީ ކޮންފޯމުޕްލެޓްއެ ވަީނ އެ ދައްކަ އްކަން ފެށީމާދަ

 އަޅާފަިއ އޮންނަނީ ނަގިިލ ަލއިގެންތޯ، ނޫނީ ތަނބު ޖަހަިއގެންތޯ، ހޮޅިޖަހަިއގެންތޯ. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ެއކަންކަން

ލެިވގެން މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ބަޔަކު އެކަން ކުރާ އިބިޑަްށ ހުޅުވަ ،ންއަދި މި ގާނޫނަކަށް ވެގެ ކަނޑައަޅާ މަރުޙަލާައކީ

ިސޔާސަތު ކަނޑަައޅަން. ގެ ުއޅެނީ އޭ  ކަން ޮއޅުންފިލުވަން މަޑުކުަރއްވަން. އަޅުގަނޑުމެން މިކަންހިސާބުން އަދި ތި

ގައި ވަރަށް ރާ ާރއްޖެ މެނިފެސްޓޯންވެގެން ިވއްކި ަޖޒީރުން ވެިރކަމަށް ައންނަމި ސަރުކާ،ިސޔާސަތަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ

ވާދަވެރި  އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން .ތެރި ރައީސްސާފު ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ލިޔެފައި އޮތް ސިޔާސަެތއް. އިްއޒަތް

ެތއް ން ކުރައްވާ މަސައްކައެ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަުކގައި ވެސް ަވރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްިޔތު ،މެންބަރުންނަށް

ެގ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދެއްެކިވ ފަހުން އަުޅގަނޑަށް ަނއިފަރުދެންމެ ނަިއފަރު ދާއިރާގެ މަސްވެރިކަމަކީ. 

 ބައްަލވާށޭއިނައިަފރުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެން އަްއސަވަ  ،މަސްވެރިޔަކު ގުޅި. އަުޅގަނުޑ ކައިީރގައި ދެންނެވީ 

 ފުރާކަން އެނގިލަްއާވތޯ. ދެން މަސްވެރިކަމޭ ކިަޔިއގެން މި ބޭފުޅުން ވާހަކަ މި ހަށްމަ ނި ނައިފަރުަގއި އަޅެ ކިަތއް ދޯ

އެއްެޗއް ބުނާއިރަށް އެްއވެްސ  މީހަކު އިހަމަ ހުރެފަ ،ވެސް ދެންނެިވން ދުވަހަކުކުރީ ހަމަ ދައްކަވަނީ. އަޅުގަނޑު 

ލާޤީ ގޮތުްނ ވެސް. ކަންކަން ފުރަތަމަ ޚުއަނެތި ކަންކަން ދޮގުކުރުން އެއީ ވަރަށް އައިބުކަެމއް  ބެލުމެއް ކަމެއް

ކުީރގެ ިއކޮނޮމިްކ  ށް،އިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓަރައުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި  މި އަުޅގަނޑުމެން .ރަނގަޅަށް ބައްަލވާނީ

ވަނީ  ައުޅގަނޑުމެން ރާއްެޖ މިއަދު ުމޅިންހެން ބަރޯސާ މި ،މިނިސްޓަރަށް ހަމަ ރަނގަޅަްށ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ

ރަޙަށް އަންނަ ކުޑަކުޑަ ޮލޅުމަކާ އެީކގައި ހަމަ އެްއކޮށް ސްނާޢަތެއް. ދުނިޔޭގެ މަސިުޒކު މަށް. ވަރަށް ނާފަތުރުވެރިކަ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެން ބުއްދިވެިރކަމެއް ނޫްނ ނާޢަތެއް ެއއީ. ސިފާނެވަުރެގ އިއަނެއްޮކޅަށް ޖަހަ

ޓަކައި އިތުުރ ށްހުޅުވުމައަޅުގަނޑުެމން  ނާޢަތްތަކަށްސިއި އިތުުރ . އޭގެ ބަދަލުގަ ތިބުން މިއީކީބަރޯސާވެގެން ތިބޭ

ދަްއކަނީ. އެކަން ކުރަންެވގެްނ  ދިނުމަށް ޓަކައި މަްސވެރިކަން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދާ ވާަހކަ މިނާޢަތްތަކަށް ޖާގަސި
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ހަމަ އެއާ ވިއްދާަފއި އަނެއް  ،ރަށް ހަމަ އެއް ގަރާރު ހުށަހަޅާއިގަރާެރއް.  5އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކަށް  ،ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ދެއްވަނީ. އަުޅަގނޑުމެން އެންމެނުބައްލަވާ މި ބޭފުޅުން ރައްދު ގަރާރު ހަތަރު

 ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މަސް ،އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅީދެން އޭގެަފހުން . އްބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ވަނުން ަމނާކުރާ ގަރާރެ 

ހަމަ ެއއަށް ރައްުދ  ިއ،ކުީރގެ ގަރާރު ނުބަްއލަވަ އް.ލުުމގެ ަގރާރެއިރާއްޖެ ައއިސް މަސް ގަތުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވަ

ދެްއވަމުން ބޭފުޅުން ވަަޑއިގަތީ. ދެން ައޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅިން މަސް ޕްލާންޓުގެ ގަރާެރއް. ދެން ދެއްވަމުން

ވާހަކަ. އަދި ައޅުަގނޑުމެން އެބައޮތް ބާކީ ެއއް އްގެ މްގެ ަގރާރެޓްފޯަދްއކަނީ އޮފްޝޯ ޕްލެ ވާހަކަ މިއަޅުގަނޑުމެން 

 ކުރުން ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅާޖަހަިއގެން މަސްެވރިކަން ަގއި ބޮޑުދާކަނޑު ގަރާރު. ެއއީ އިންޑިއާ 

ައޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަްތ  .ނީކުރަލާމެހިގެން ައޅުގަނޑުމެން މިކަން މި  ގަރާރު. އެހެްނވީމާ، ެއކަތި ައނެއްކަްއޗާ

އަޅަނީއޭ. ސަުރކާރު ފަށައިގަންނައިރަށް ހަމަ ހަްއތަހާވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ހީވަނީ ސަރުކާރު ހިންގަން ހުރަސް

 ބާރު ވަިކވެފައި އޮންނަ ދައުލަތެްއަގއި މަޖިލިސް މަސައްކަތްކުރަްއވާ  3 ،ސަރުކާރެްއގައި  ގޮތަކީ ވާުއޅެނީއޭ. ހުއްޓުވަން

ހިތްވަރަކާިއ ބާރެްއ އެ ބޭފުޅުްނެގ ހުރިހާ ައދި މި ބޭފުޅުންގެ ރަންޒަާމނުގައި ހަމަ  ،ވަަޑއިނުގެންނގި އެ ގޮތް

ޓެރަިރޒަމް ، އަުބރުގެ ގާނޫާނއި ؛ެއއްގައި ިތއްބެިވ ބަފަތެއް ަސގާދެްއކެވުުމގެ ލައްަވއިގެން ަރއްޔިތުންނަށް އަހުވަ

 ،އުޅުން ހުއްުޓވުމާިއ، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވުމާްއވެހުއްޓުވުާމއި، އެ މަނާކުރުމުގެ ނަމުގައި ނޫސްވެރިކަން 

ައޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް އުފެއްުދންތެރި ގޮތެއްަގއި ރާއްޖޭގެ  ،މިކަންކަމަށް ހުރިހާ ހަކަތައެްއ ހޭދަކުރެއްވި ބަޔަކު

 އްކަވާ ވާހަކަ އެއީ ތީ މި ބޭފުޅުން ދަހުރި ކަމެއް ކުރަން ުއޅޭރައްޔިތުންނަށް އަދި ރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދަށް މަންފާ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ  ،އެއްކަ ބޭފުުޅންނަށްއިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން އަނެއްކާެވސް ވާދަވެރި މިތާ ތިއްބެވި ހަ

 ިޓކްދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރެ ވާނެހެން. ެއ ބޭފުޅުން ކަންކަން ބައްަލވަިއގެންވެސް ނުތިއްބަ  ދެން އަންނަ ދައުރެްއގައި ެއަވރު

އަންނަންެވގެން ސިޔާސަުތ ވެރިކަަމށް  ،ވެރިކަމަށް ަބޔަކު އަންނަ ގޮާތއި ،ޕާލަމެންޓުތައް ހިނގާ ގޮާތއިޤައުމުތަކުަގއި 

ހުށަހަޅާ ގޮތާއި އަދި އެކަން ކަމަށް ގާނޫނީ ބާރު ހޯދަން މަޖިލީހުގައި  ،ިސޔާސަތު ަހދާ ގޮތާއި ،ވިްއކާ ގޮާތއި

އިްއޒަތްތެިރ  ންާވހަކަދެއްެކވު އިއްަބވަވަޑަިއގެން ތި ކުރަްއަވއިގެން މިކަންކަން ރަނގަޅަށް ދަސް ކުާރ؛މަސައްކަތް

ގޮތް މާވަށު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުރީެގ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް ައޅުގަނުޑ  ރައީސް، މަހަށް ދާ

އަޅުގަނޑުމެން  ފަހަރު.ދަނީ ދުރަށް ދުއްވާ ޮއޑި ކަންެނއްޔަްށ، ކަްނނެއްޔަށް މިއާއްމުކޮށް ރާއްޖޭަގއި ލާނަން. އިދަންނަވަ

ތަންޮކޅެްއ ކުދިކުދި ަސއިުޒގެ މަްސވެރިކަން ކުރާ ދޯނިފަހަރަށް  ،ގޭދޮށު ޕްލާންޓް މި ހެދީ އެތެރެވަީރަގއި

މުއްދަތެއް. ދޭތެރޭގެ  ތާއަކާއި ދިހަވަރަކަްށ ދުވަހާހަފުއެބަވޭ އޮިޑެއއް މަހަށް ފުރާ އާއްމުކޮށް ޚާއްޞަކޮްށގެން. ކަންނެލި

އަދި އެން ހޭދަުކރޭ އެން ދަމަން. ަބޔަކު އެބަ  ތިން ދުވަސް އެ ،ދުވަސް މަހަށް ފުރާފައި ދެ .ފުރަތަމަ މަހަށް ފުރާނީ

ތިން ދުވަސް އެބަ  ،ދުވަސް އަެނއް ދެ .ުދއްވުންދުއްވާ ކަނޑަށް ނުކުމެބޭރުޓަކައި ހޯދުމަށް ދަމާ ނިމިގެން މަސް 

ތިމަންނަމެން  ،ންނަނީސްުނން އޮތުރުގެ ވިމުިޅ ދަ ގައިއަނެްއކާ މަސް ބާާނއިރު މީހޭދަކުރޭ. މަސްކޮޅެްއ ބާނަން، 
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ނޫނީ ދޯނީަގިއ  ،އެްނކޮޅު ހުސްނުވަނީސް ،ާކއެްއޗެހި ހުސްނުވަނީސް ،ތެޮޔ ހުސްނުވަނީސްއަނބުރާ ގޮސް ފުރައިގެން 

ބާވަރަށް ރަށްރަށް ނޯހުރި، ބޯޓުގައި ހުރި އެހެނިހެން ސާމާނު ހުސްނުވަނީސް އަނބުރާ އާދެވޭވަރަށް ފަހަތް ބަލަމުން 

އޮންނަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ސާފުކޮށް އަނެްއކާވެްސ  މެްއގައި ތިބެގެން މަހަށް ފުރަން މިން ބިރުވެރިކަބަލަމު

މަންފާ  އްދުގެހަދިެވހިރާއްޖޭގެ ރިޒުޤު ިދވެހިރާއްެޖއަށް ލިބިފައި އޮތް ކަނުޑެގ ބޮޑު ސަރަމިއުޅެނީ  ،މިދަންނަވަނީ

ޓަކައޭ އަުޅގަނޑުމެން އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމްތަކެއް މި އެކަން ކުރުމަށްނޭ. ވެގެންގޮތް ހަދައިދޭން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ

ގޮްތ  ގޮތް އެކަންެޏއް ނޫން މި ހަދަނީކީ. އައިސް ލިބޭ ތެޔޮ ލިބޭ ހަދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެ ަތނުން ހަމައެކަނި

ކޮށްލުުމގެ ނި އަރާމުއެކަހަމަ ،ޅުދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވިދާުޅވިހެންއެކަންޏެއް ނޫްނ މި ހަދަނީކީ. ހު

ށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ބެލެހެއްޓުމަ އްދުހަތަން އެއީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަ ފުރުޞަތު އެކަންޏެއް ވެސް ނޫން. އެ

ކޯސްޓްާގޑު ވެސް ތިބޭނެ ތަނެއް. ހަމައެއާެއީކގައި އެ ތަނަީކ މަސްވެރިން މިހާރުވެސް މަހެއް ދޯންޏެއް ފުރާއިރުގަިއ 

މަސް ގަތުމުގެ ބޭސްފަރުވާ ވެސް އެތަނުަގއި ކުެރވޭނެ. ން ފަސްްޓއެިއޑް މީހަކު ވެސް ނުހުރޭ. މިނުކުޑަ ،ބައްލަވާ

ލަތެއްަގިއ ހާލަތެއް ދިމާެވއްޖެ ހާނުރަްއކާތެރި  ،ގާނެ. ދޯންޏަށް އަދި ކަމެއް ދިާމެވއްޖެއްޔާ ހިނކަންކަން ެވސް 

ކަނޑުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އްޖޭގެ ޭބރުކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ރާ މިކަންކަން ވެްސ  ،އިކަހަލަ ކުިދ މަރާމާތާ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް

ން ހުށައެއް ނާޅާނަން އެ ބޭފުޅުންހެން ހަމަ ޚިޔާލަށް އަުޅގަނުޑމެ. ކުރެވޭނެ ކަމެއްއުޅެނީ. މިއީ  ން މިރަޤާއިމުކު

މަ ޚިޔާލަށް ށް ރާއްޖެއިން ތެޮޔ ނަގާކަށެއް. ހަމަ ޚިޔާލަށް އަންނައިރަށް އެސް.އީ.ޒެްޑ ހަދާކަށެއް. ހައަންނައިރަ

ކޮށްފައި ބަރާބަރަށް މަތިންދާބޯޓު ބަންނާކަށެއް. އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާނީ ބަރާބަރަށް ދިރާސާއަންނައިރަކަށް 

ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ޖީ.ެއސް.ީޓ  ހިސާބުކޮށްފައި ކުރެވޭނެ ކަންކަން. އަުޅގަނޑުމެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ފެށީމާ

 .... އަޅުގަނޑުމެންރަދު ެވސް ނުލިބޭނޭޚަ އުންޓަރު ހިންގާނެނަގަިއގެން، ޖީ.އެްސ.ޓީ ނަގާ ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތޮްއޑޫ ބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ރިޔާސަާތ ހަވާލުެވވަަޑިއގަތުން( )ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ މެން  އްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.ޝުކުރި

  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާންދާއިރާ  ތޮއްޑޫ

 ހުށަހަޅުއްވާފައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

، ައޅުގަނޑުމެްނ މި ގަރާރަށް އަުޅގަނުޑ ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް މި ހޯދީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؛އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ،ވާ މި

 އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އިދިޮކޅުމި ކަ ގެންދާ ވާހަދައްކަމުންމިތާ މި ދައްކާ ވާހަކަ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް 

ހާސް  10އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީކީ ބެޔަސް ނުބެޔަސް  .ބައެއް މެންބަރުންނަށް ސާފުނުވާތީވެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ވޭުތވެދިަޔ ސަރުކާރުން ޮކރަޕްޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި  އަުޅގަނޑުމެން މި ަދއްކަީނކީ ެއއް ނޫން.ރުފިޔާ ދޭނެ ވާހަކަ 

ވަޒީރުން ބޭނުންކުރި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުެގ ވަޒީރުން ބޭނުންކުރާނެ ވާަހކަެއއް ނޫން. އިްއޒަތްތެިރ 

ެއކިެއިކ  ގޮްތގޮތުން އިންޒާރުދީ، އްވާލުމަށްޓަަކއި އެކިދުވަޒީރު ބޭފުޅުންގެ ދުަވސްއަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ  .ރައީސް

އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން ނުކުރާެނ  ތަކަށްގޮތް އޭުރގެ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެޖޯރިޓީން ކުރި ،ކަންކަން ވޭތުވެދިަޔ މަޖިލީހުން

ތެރި ރައީްސ، ދަންނަވާލަން އޮތީ އިްއޒަތްހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާރަށް ައޅުގަނުޑވެސް  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްވާހަކަ. 

ޕޫލެްއގެ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ވާހަކަ. މިއީ ވަރަށް މަޑު ރީތިކޮށް އޮންނަ ސްވިމިންގ ން މި ދައްކަނީ އޮފްޝޯއަޅުގަނޑުމެ

އެއީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ހަމަ ރީތި ފައްކާ  ދޯނިފަހަރު ވަނުމުން ،ވާހަކަ. މިތާ އެތެރެއަށް ބޯުޓފަހަރު ވަނުމުން

ފޯމެއްގެ އެތެރޭަގއި ޔަ ރާޅު ހުއްޓަސް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ފަދަ ޕްލެޓްކިތަންމެ ބިކަނުޑގައި  ޕޫލެްއ.ސުވިމިންގ

އަުޅގަނުޑ  .ސްއޮޑިދޯނި ފަހަރު ވަނީމާ، އެީއ ހަމަ ރީތި ފަޅެއްގެ، ނޫނީ ަހމަ ރައްކާތެރި ބަނދަރެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީ

އޮންނައިުރގައި ޕްލެޓްފޯމް ުނވަެދ  އި އޮިޑއެއްަކނޑުމަތީގަ އީނަން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި އިލާމިސާލަކަށް ދައްކަ 

އޮިޑއެްއ ަވއްދަންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، ޕްލެޓްފޯމް ފައްތާލަނީ.  ،އޮންނާނެ ގޮތް ފެނުމަތީަގއި. އެހެންނަމަވެސް

ލީމާ އިބައްދަ .ފައްތާލުމަށްފަހުގައި ދެން މި ބައްދާލަނީ ދެކޮޅު ޓްފޯމް ފައްތާލަނީ.ހަކަށް މީޓަރު އަޑިއަށް ޕްލެފަންސާ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފަހަރުަގއި  ށްޕޫލެްއެގ ގޮތަނެގީމާ އޮންނާނީ ހަމަ ސުވިމިންގ މަްއޗަންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެން 

މިީއ  ،. އެހެންނަމަވެސް ޑުމެން މި ދައްކާ ވާަހކަނުވެދާނެ ައޅުގަނއެކަންކަން ފަހުމްށް މޮޅެތި އިކޮނޮމިސްޓުންނަ

ވަނަ އަހަރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުަގއި ވާނީ  2008ކަން ވޭުތވެދިޔަ ޭވނެ ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެން ކުރީމާ ކުރެ 

 ޞައްޚާ . އަދި ައޅުގަނުޑމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ މި ރާއްޖޭގެ މަްސވެރިން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ކަަށވަރުކޮށްދީފަ

 .ަގރާރެއްގެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ 5ގަނޑުމެން ބޫުލކުރާނެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު ގަގޮތެްއގަިއ 

ވެއްޖެްއޔާ މިހާރު އޮީތ  . ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދެފެންޖެހޭ ދޭތެރޭގައި އޮތް ފަްސގަނޑެއްެއކިެއކި ކަެމއް 5ގަރާަރކީ  5

ކަނީ . ދެން މި ދައްމަތިންދާއިުރގަިއ ކިރިޔާ ައޑިފެންނަ ވިލެްއ، ފަޅެއް އޮތަސް މިހާރު އޮތީ ހިއްކާފަ. ލާފައިވިްއކަ

 އެ ،. އެއީ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުންއްޖޭަގއި އެްނވެރިކަމެްއ ނެތޭ. އެމެއް ނާރައޭ، ަމސްބާނާނީ ކިހިނެއްހޭދިވެހިރާ

އެކި ގޮތްގޮތަށް ، އެކި އި އެއް ފަޅެއް ވިްއކަމީހުންނަށް  ަހތަރުންތި ްއޔާ އޮތް ފަޅެއްގައި އޮތިނބޭފުޅުން ކުރި ކަމެކޭ. މިތާ

ަބއެްއގެ ވާހަަކ  ، މުޅި ދައުލަެތއް ލޫޓުވާލިއިއެރަށްމިރަށް، އޮޅުންބޮުޅން އަރުވާލަ  ިއ،ންގަރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތައް ހިކޮ

ނުގަންނާތީ ދަްއކަން ލަދުދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބޭފުޅުން ވަަޑިއެގން މިތަންތާނގައި މިކަހަލަ ވާހަކަ މި

މަހިބަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ   ރައީސްކަންބޮުޑވަނީ. ިއްއޒަތްތެރި މެންއަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އޭރުެގ  މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި އިނގޭތޯ ބޭފުޅުންނަކީ  ދަތިތަކުގެ ވާހަަކ. އެކުުރމުގައި ހުރި މަސްވެިރކަން ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ކަމެްއ.   އެހެންއޭުރގައި ެބއްލެވީ .ކަންަކން ނުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅި ބޭފުޅުންނަކީ އްވާ މިލަމިނިސްޓަރު 

ެއކި އެކި ގޮްތގޮތަށް ކަޅުަފއިސާ  ،މާއިަކންކަން ހިންގު އޭރުަގއި ެބއްލެވީ އެިކ ގޮްތގޮތަށް މަނީލޯންޑްރިންގެ
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އަދި  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެނގޭ ޙަޤީޤަތެއް . މިއީ މި ރާއްޖޭމިތަނަށް ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތްންއެތަ

ްސ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފަހަރެއްގައި ޔަވި ނިސްަބތްއިާލއަކަށްޢާމަސްވެރި 

 ތިމަންނައަކީ ަހކު މިތާނގައިކޮންމެ ދުވަ ،. އެހެންނަމަވެސްކުރަން ނޭނގިދާެނ. އެއީކީ މަްއސަލަެއއް ނޫންމަސްވެރިކަން

ރި ރައީސް، އެކަްނކަން ދި ނުކިއެްއ ކަމަކު އިްއޒަްތތެއިލާެއއްގެ މީހެކޭ މިހެން އަ ޢާ މަސްވެރިެއކޭ، މަްސވެރި 

ލަ ގޮތެްއގައި މިދަންނަވަނީ މުޖުއެހެންވީާމ، ބޫލުނުކުރާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިވާ ގޮތްގޮތް އެަބ ސާފުވޭ. ގަ

  ބޮޑު ބިލެއް.ބިލަީކ މިއީ ވަރަށް މަސްވެރިކަމުގެގެންދާ އެކީަގއި ކުިރައށް ރައީސް ައޅުގަނުޑމެން ސަރުކާރާއިްއޒަތްތެރި 

ން ގުޅުންހުރި އިދަކީ މިއީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދަށް މިޞަގަރާރަކަށް މިކަން މިކުރާ މައިގަނޑު މަޤް 5

ކުރާ ދޯނިފަހަރު ދުރުގައި މަސްވެރިކަން ،ޕްލެޓްފޯމް އެޅީމާ މީގެ މާނައަކީ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޮފްޝޯ

އެތެެރވަރީަގއި ޮއވެ ކަޅުބިލަމަސް ބާނާ މީހުން  އައިމަ ގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެިކރަންވީއޭ. ބޭރުގޮސް، އެތަނަށް ޮގސް މަސް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު  ފަހަރަށް ގޮސް މަސްކިރަންިވއްޔޭ.ބޯޓުއެ  ކުރާ މީހުންނޫނީ އެތެރެވަރިން މަސްވެރިަކން

ނީ އެންސިސް ފަދަ އުޅެ ގެން. މިހާރު މިގެ ައގު ނެތިމިއުޅެނީ ރާއްޖޭަގއި ދެތިން ޕާޓީއަކުން މިކަން ކުރާީތވެ މަހު

ލާތީ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އިޭއގެ ައގު ވައްޓަ  އި،ނަގަ ކުންފުނިތަކުން މަހުގެ އަގު ޮކންޓްރޯލް

ްނ  އަުޅގަނޑުމެއިންތިޒާމެއް ،ބޭރުގެ ަފރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ މަްސ ައގުބޮޑުކޮްށ ިވއްކޭނެ ިނޒާމެއް ،އުޅެނީ މިހާރު މި

މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން. މަްސވެރިންގެ ބިލު، މަސްވެރިްނ  ން. މިކަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާހަމަޖައްސަ

 ދެއްވި ފުރުސަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ބޭނުންވާ ގޮތަށް އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްދޭނަން.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މަށް.ން ހުށަހަޅާ ކަންކައާދެ! ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި އެނބުރެނީ ކޮމިޓީ

ށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ްއަޔތު ކޮމިޓީއަގެ ދަށުން، މާލިވަނަ މާްއދާގެ )ޅ( 98ގެ 2010 ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު-8.1

 މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރު ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް.ޑިްޓ ރިޕޯޓްތައް މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީއޮބައެއް 

M19/ML/2019/07 ްއިްއޒަތްތެރި ނަވާލަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެމި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް ައޅުގަނޑު މި ދަނ 

 . ށްމް ޝަރީފަމަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ،ބަރުމެން
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ެގ ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( 98ގަާވއިުދގެ  ގެހުއާދެ! މި އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ މަޖިލީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ން ވަރަށް ކޮމިޓީ ،ބެލުމުގައިމި ރިޕޯޓުގައި ައޅުގަނޑުމެން ބެލި ރިޕޯޓް. ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާން ކޮމިޓީދަށުން މާލިއްޔަތު 

ނެްތ  އްސަަލއެއްެއއްވެްސ މަ ބޮޑަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓްތަކުަގއި ެއ އިދާރާތަުކގެ

ެވސް އެފަަދ  ބެލުމުގައިބެލި ން ދިރާސާކޮށްތު ކޮމިޓީލިއްޔަ އަދި މާ ،ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރަްއަވއި

 .ން ވަނީ ނިންމާފަނެތް ރިޕޯޓްތަކުގެ ގޮތުަގއި މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީ މަްއސަލަެއއް ،މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް ފާހަގަކުެރވޭތީ

ޓް. ރިޕޯޓް ގެ މާލީ ރިޕޯވަނަ ައހަރު 2014ރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އެޓަ -1ތައް ށަހަޅަނީ އެ ރިޕޯޓުއަޅުގަނޑު މި ހު

 -3ވަނަ އަހަރުެގ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް.  2016ރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އެޓަ. ދެން FIN/2016/16/30 ނަންބަރު

ވަަނ  2016ރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ވަނަ އަހަުރގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް. ފެމެލީ ޕް  2015 ގެފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

ތުގެ މުދަުލގެ މާލީ މާލިއްޔަ ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް. 2015ގްރިޓީ ކޮމިޝަންެގ ލް އެންޓެއަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. ނެަޝނަ

ވަނަ އަހަުރގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. ނެޝަނަލް  2016 ގެގްރިޓީ ކޮމިޝަންރިޕޯޓް. ނެޝަނަލް އިންޓެއޮޑިޓް 

ވަނަ އަހަުރގެ  2014މިަޝންގެ ގްރިޓީ ކޮއިންޓެ ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް. ޕޮލިސް 2017ގްރިޓީ ކޮމިޝަން އިންޓެ

 5ން ފެށިގެން އި 2015ނުއަރީ ޖެ 1 ގެކޮމިޝަން ްގރިޓީމާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. ކުރީގެ ޕޮލިސް އިންޓެ

ޖެނުއަީރ  1ްގރިޓީ ކޮމިޝަން އަށް ނިމުނު މުއްދަތުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޯޕޓް. އަދި ަކސްޓަމްސް އިންޓެ 2015 އޮކްޓޫބަރު

މާލިއްޔަތު  ތައް ބެލުމަށްއާދެ! މި ރިޯޕޓު އަށް ނިމުނު މުދަލުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. 2015 ބަރުއޮކްޓޫ 5ން އި 2015

ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އިން ބަލަ. މި ކޮމިޓީ  ސަްބކޮމިޓީ، ސަްބކޮމިޓީ އީ ވަނީ ނެގިފަކޮމިޓީގެ

ރިޕޯެޓއްަގއި މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަްށ  ސްނެވި ެއްއވެން ބެލިބެލުމުން މި ދެން ، ެއ ޮކމިޓީއި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަ

ދެއްވި  ތު ކޮމިޓީގެ ަފރާތުން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.އަުޅަގނޑު މާލިއްޔަ އެކަން ،ފާހަގަކުރެވޭތީ 

  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓަކައިތަށްޞަފުރު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ގަިޑއިރު 1ލަ ށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޖުމުޓަރިޕޯ ރު. އާދެ! މިޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 5މިނެޓާއި  5 ށްޕީ.ޕީ.އެމަ .ސިކުންތު 5މިނެޓާއި  5 އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ .ސިކުންތު 7މިނެޓާއި  36 އަށްއެމް.ޑީ.ޕީ

ަވކި ޕާޓީައކަށް  ،ސިކުންތު 32މިނެޓާއި  3 ެއމް.ޑީ.އޭއަށް .ސިކުންތު 3މިނެޓާއި  4 އަށްޕީ.އެން.ސީ  .ސިކުންތު

ގޮތުން މެންބަރުން  ގުޅޭ . އާދެ! މިހާރު މި ރިޕޯޓާސިުކންތު 52ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް 

 ފް. މް ޝަރީވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީކުރުމަށް ވަގުތު ހުުޅވާަލން. )ބަހުސް
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ 

މި  ތަކުަގއި މައްސަލަ ނެތިވަރަށް މަދު ހާލަތެއްަގއި ދައުލަތުގެ އެިކއެކި މާލީ އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓުއާދެ! 

. ވޭކަން ފާހަގަކުރެ ަސލައެއް ނެތްތަކުަގއި މައްއިދާރާއެްއގެ ރިޕޯޓުދިހަ . އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ ހުށަހެޅުނު ހުންނަނީ

ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ  ަބެއއް ފަހަރު ،ވަނީބޭނުންސް އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން މަވެއެހެނަ

އެްއގޮތަށް ދައުލަތުގެ ަވރަށް ގިނަ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ރިޕޯޓްތައް، މާލީ ހިސާބުތައް  ހެދިފައިވާ ގާނޫުނތަކާ ިއ،ގަާވއިދާ

 ޞައްޚާމަށް މުއައްސަސާތަކުން މިކަ ފާހަގަޭވ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ، އަދި ދައުލަތުގެ ހުރިހާނެތްކަން ބެލެހެއްޓިފައި

ޔާނާތުެގ މައްސަލަތައް ނުހިމެނުނު ޚިއިތުރުން އަދި މީގެ .ބޫލުކުރަންގަކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ސަމާލު

ހުރި ަގވާއިދުަތކަްށ ސަމާލުކަން ނުދެވި ވަރަށް  ފައިެލވިއިހެއްޓުމަށް އެކުަލވަދައުލަުތގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެ ،ނަމަވެސް

 އެަކއުންޓް ސިސްޓަމު އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕަްބލިކު ،ކަމާއި  ގިނަ އިދާރާތަކުން ހިސާބުތަްއ ބަލަހައްޓާފައި ހުންނަ

 މަށްކަންކަ ލީކަންކަްނ ދައުލަތުގެ މާ ވޭ. މިުނާވކަން ފާހަގަކުރެވެސް އެންމެ މި ޒަމާނުގެ މިންވަރަށް ތަރައްޤީކުެރވިފައި

މު ކަމެއް. އޭރުން ންވެސް މުހި  ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަކީ ވަރަށްޞައްޚާވެސް  ބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ބެލެހެއްޓުމާ

 ްއޗަށްގެ މަ. ހަމަ އެހެންމެ، ރައްޔިތުން ަސރުކާރުގެ ނިޒާމު ހުިރ ދޮރުތައް ބަންދުވެގެންދާނީ ރަޕްޝަނާއި ފަސާދައަށްކޮ

ވަރަށް  ،އުޅޭ މައްސަލައަކީ  އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިހާރު ދިމާވެގެން މި  .ނީުތރުވެގެންދާވެސް އި އޮންނަ އިތުބާރު

ކުރުމަށް  ،ވެސް އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި ުނކޮށް، ނުވަތަ ނުކުރެވި  ރަނގަޅަށް ކުެރވެން ހުންނަ ކަންތައްތައް

މެންނަށް ވަރަްށ ގިނަ ފަހަރު ކަންތައްތައް ށް އަޅުގަނޑުއްސަލަތައް ދިމާވާ ޮގތަމިދެންނެވި ކަހަލަ މަ ،ފަރުވާކުަޑކުރެވި 

 ަސމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމެްއ ޞައްޚާ ވެސް  ކަމަކީ ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ ިއދާރާތަކުން ހުންނަނީ. މި ކުރެވިފަިއ މި

ށް ދިރާާސކޮ އިން ބަލަލިްއޔަތު ކޮމިޓީއްމާ  ގެއަޅުގަނޑުމެން ،އަުޅގަނޑު ިމ ހުށަހަޅަނީ ބޫލުކުރަން.ގަކަމަށް އަުޅގަނުޑ 

 ،ވާތީ ރިޕޯޓް ކަމަށް ދިހަ ެނތް ެވސް ެއއްެވސް މައްސަަލއެއް  ންއޮޑިްޓކުރުމު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ރިޕޯޓްތައްމި ހުށަހެޅި

  ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓަކައިތަށްޞަ. ދެއްވި ފުރު މަށްތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ޮގތަށް ފާސްކުރުމި ރިޕޯޓު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އަރުވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ފުރު 

 ޙިސާން ޙުސައިންއަށް. 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ަވންދެން އެ ކޮމިޓީގެ އޭުރެގ  ނަ ދުވަސްތަެކއްސް. އާދެ! މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީން ގިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 ،ދިރާސާކުރަްއވަމުން މި ގެންދަވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ހުރި މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާނުކޮށް ފުނި ޖައްސާފައި

އެްއޮކށް، ދެންމެގައި ިއއްޒަތްތެިރ . އެއާ ތުގައި ފާހަަގކުރަންޞަގަނޑު މި ފުރުބުރަ މަސައްކަތް ހަމަ އަޅުކުރަްއވާ 

ެއްއގޮތަށް ސަރުކާުރެގ  ގާނޫުނތަކާ ގެފަހަރަކު މެނުވީ މިގޮތަށް މާލިއްޔަތު  މަދު ،މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދަިއން

ރު އެ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަފައެއް ނުވޭތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނި މަލުކޮށްފައިވާޢައަހަރު  5އިދާރާތަކުން މިދިޔަ 

 މަލުކުރަމުންދާކަންޢަެއްއގޮތަށް  ގާނޫނުތަކާ  ގެ ާމލިއްޔަތު ކޮށްޞަ އްޚާ ؛ާގނޫނުތަކަށް ،ފަދައިން ފާހަގަކުރެްއވި 

ަސިއޓް ފަންކްޝަން ރަނގަޅަްށ މަޖިލީހުން އަދާކުރަމުންދާން ރަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޯއވަ ންެވގެން އަންނަނީޤީޔަ

މުއައްސަސާަތކުެގ މަސައްކަްތ  އެ  ،މަސައްކަތްކުރަމުން ިދޔައީ  އަހަރު 5ދިޔަ ށުމުން. ދައުލަތުގެ މުައއްަސސާތައް މިފެ

 ކީމީހުންނަ އެ ،ދިޔައީަސރުކާރުގެ ވުޒާރާަތކުގެ ަމސައްކަތްަތއް ބައްޓަންކުރަުމން ،ޔައީ ދިބައްޓަންކުރަމުން

ަރއްޔތުްނގެ  ،ނިގެންދިޔައީއާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެލުނުކޮށް. ބޫގަމީހުން  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ބައެއް ކަަމށް އެ

ަސިއޓް ފަންކްޝަން އަދާނުކޮށް، އެ ފަންކްޝަން އަދާކުރުމަށް އަސާސީން މަތިކޮށްފައި އޮތް ޯއވަރޤާނޫނު މަޖިލީހުން

ން ފެށުމުން ވަނަ މަޖިލީހުން އޯވަރސައިޓް ފަންްކޝަން އަދާކުރަ 19. މިއަދު މި ތަން އިހުމާލުވެފައި އޮތް

އެްއކޮށް ވަްއކަމާިއ ިދޔަ ކަންތައްަތކާިއ އަިދ އެއާ އިގަވެގެންދަނީ، ރަނގަޅަށް ހިނގައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަ

. އާދެ! އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ުމއައްަސސާތަުކގައި ފުނިޖެހިފައި ހުރި މިންވަރުކޮ

ނުވަތަ ތިމަންނާމެންނަކީ  ،ށްކޮއް އެ ްއވެސް މުައއްސަާސއަީކ އިމްޕިއުނިޓީއާހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުމީ، އެ

ތު ުނަވތަ ޖާގަ ޑިމޮކްަރސީެއއްަގިއ ޞަކުރުމުގެ ފުރުނުޖެހޭ ބައެްއ ކަމަށް ދެިކގެން މަސަްއކަތްޖަވާބުދާރީވާން

ދައުލަތުގެ  ،އޯވަރަސއިޓް ފަންކްޝަން ައދާކުރަން ފެށުމުން ވަނަ މަޖިލީހުން 19 އަުޅގަނޑުެމންނަށްނުވާނެކަން. ދީގެން

. އަުޅގަނޑުމެންެގ އެބަ އެނގޭ ތިމަންނާމެންނަކީ ޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ ބައެއްކަން ،ންވޭޤީސަސާތަކަށް އެބަ ޔަ އެ މުއައް 

 ،ށް ވާނީަގއި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ބަޔާންކޮށްަފިއ އޮންނާނެ މި މަޖިލީހުގެ އެއް މަސަްއކަތަކަ 19އެޖެންޑާ 

ފެންނަނީ އެ މަސައްކަްތ  ްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިދަކުރެއިރާ ކުރުވަިނވި ދައުލަތެްއ ބިނާކުރުންކަން.ޖަވާބުދާރީ

 . ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ތަން. އާދެ! . އެ މަސައްކަތް ކުެރވެމުންދާތަން ފުރިހަމަވެގެންދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުްނ  ގުޅޭ ރިޕޯޓާ މިއިތުރު މެންބަރަކު ލަނީ، އިްއޒަތްތެރި އިލަބަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކަވން އެދިވަަޑއިގެންފައިުނވާީތވެ، ވާހަކަފުޅުދަްއކަން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ. 

 ގައި އޮންނާނެ.  1:30ހުން ދެން މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެ
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 ހުރި މަސައްކަތް . ނުނިމި 7

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އާދެ! ެއއީ މާފަންނު މެދު  ؛ގެންދިޔަ ގަރާރު މި އެނބުެރނީ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެން ަބހުސްކުރަމުން މިހާރު އަޅުގަނޑު 

އިމުކުރުމުގެ ގަރާރު. ެއ ޤާޕްލެޓްފޯމް  ފްޝޯއޮ ،މް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިބްރާހީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ރަށް ޞީމް ނަަޑިއގެންފައިވާ މުލަުކ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީަކވަން އެދިވަވާހަކަފުޅުަދއް ގަރާރަށް

 އަރުވަނީ.  ތު މިޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޞީމް ނަމެންބަރު އިްބރާހީމުލަކު ދާއިރާގެ 

މް ރަޝީދު މެންަބރު  އިބްރާހީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

އިމުކުރުމުގެ ގަރާރަށް ޤާޕްލެްޓފޯމް  ފްޝޯކުރާ ސަރަަހއްދުތަެކއް ފާހަގަކޮށް، އޮދިވެހިން މަސްވެރިކަން ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ޕްލެޓްފޯމެއް  ފްޝޯމިފަދަ އޮ ،ބައެއް އިްއޒަތްތެރިން ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން ތާއީުދކުރަން.އަޅުގަނޑު 

ދިއުމަކީ ިދވެހި މަސްވެރިންނާއި އަދި މަްސވެރިަކންކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ޮބުޑ އިމުެވގެންޤާ

މެދު ދައްކާ ބަެއއް  ިއމުކުރުމާޤާގެ މި ޕްލެޓްފޯމް އުފަލަކަށް ެވގެންދާނެ. ބަެއއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، އަުޅަގނޑުމެން

ބޭފުޅުން ކަންަކްނ  އެ  .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްލާނަންއިވާހަަކެއއް ދަްއކަވެްސ ކޮންމެވެްސ  ވާހަކަތަކަށް އަުޅގަނޑު 

ކަމަކީ ވެްސ ރަނގަުޅ  ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މިކުރާ ކޮްނމެ ޖައްސަަވއިގެެނއްބު ިކތާހިސާބު ،ކުރަްއވާފައި އޮތީ

 ފަދަ ގޮަތކަށް ުރކުރެވޭއިން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ަތޞައްވުމި ،ެޖހިހިސާބު ،އެއް ހެދިފީޒިބިލިޓީ

އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ގެ ދަށުން 19ގެނެސްދެނީ. އެޖެންޑާ  ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މި ކަމެއް ކޮންމެ

 ގޮތުަގއި  ގެޓަކައި މިފަދަ މަސްވެރިންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ގަރާރެއްދުތައް ފުއްދުމަށްޢުވަ

. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނެގެންދާވެސް ފާސްކުރަމުން ގޮތުަގއި ވެސް އަދި އެހެން ގޮްތގޮތަށް  ގެނެއް ގާނޫ ،ވެސް

ކަމަށް އިލާތަކަްށ ލިބިގެންދާނެ ތަނަވަސް ޢާެއ  ؛އިލާތައްޢާ. ިދވެހި މަްސވެރިންނަށް ޓަކައި. ދިވެހި މަްސވެިރ ޓަކައި

 ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިކަންކަން މެއްކަ ވާނެޓަކައި. އެހެްނވީމާ، މިކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވެގެން އުޅުއް 

ފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމަކުން ލިބެން ހުންނާނެ ަލން އެބަޖެހޭ މިފަދަ އޮލައި ހަމަ ބަކުރާނީ ހަމަ ސާފު ހިތަކަިއެގން. އަުޅގަނޑު

އޮޑިފަހަރަށް މަސް ،ދާނެމަސްވެރިާޔއަށް ލިބިގެން .ބައެއް ކަންތައްަތއް ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލީމާ އެބަފެނޭ. ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ އި ބަލަމި ގަރާރަށްލިބިގެންދާނެ ޚިދުމަތްތަކެއް މިފަދަ ތަންތަނުން އަޅުގަނޑުެމންނަށް 

ކަނޑުތަކަކީ މެުދ ގޮެތއްަގއި ބޭރު ާއއްމު ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑުަތކަކީ ،ފަަދއިން ފާހަގަުކރެއްވިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އުޅަނދަކަށް އެލިބިގެން އަންނަ މަސް ކަނޑުތަެކއް. މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމަކުން ޚިދުމަތްވަރަކަށް ނަމަވެސް ގަދަ މިން
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މަސްވެރިާޔގެ ހިތަށް އިތުރު އެތަނުްނ ލިބިގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުން ، ލިބިގެންދާ މަޑުކަމާއިޕްލެޓްފޯމަށް ވާސިލުވުމުން 

ފަހަރަށް ބައެއް  ކަމެްއ. ބައެއް ތާއީުދކުރާ ، އެކަމަށް އެއްބަްސވެކަމީ އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމައުފަލެއް ލިބިގެންދާނެ

ކުރާނީ. އަޅުގަނޑު  ކުރަްއވާހެނޭ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ަކންކަން ބޭފުޅުން ކަންކަން އެ ،އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް ހީވާނެ

ނެތް. މިއަދު  ޖައްސަވާަފއެއް ކިތާބުބޭފުޅުންނެއް މިފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހިސާބު އެ ،ފަދަިއން ކުރިންވެސް ފާހަަގކުރި

ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާ ނުދެވިގެން އުޅޭ ވާހަަކ  މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ލާރި ނުދެވިގެން ނުވަތަ މަސްިކރާފައި އެ

މިފްކޯ ނުހިންގިގެން  ،ބޭފުޅުން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިފްކޯ ބަނޑަްށޖެހި ދައްކަން އެ

 ،އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭހަވަނީނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. މި ތަން އަޅުގަ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންދިޔައެސް.ޓީ.އޯގެ 

ތަން. އަުޅގަނޑަށް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ  ކަެމްއ ކޮށްފައި ނެތް މަްސވެރިްނނަށް ޓަކައި ެއްއވެސް އިއެ ސަރުކާުރގަ

އްލުކުރުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ޙަން އަުޅގަނޑުމެްނ މިކަންކަ ،މަސްވެރިންނަށް ޔަޤީންކަްނ ދެވިދާނެ

އެްއކޮށް.  އިލާތަކާޢާ ތިބޭނީ އިރާދަކުރެއްވިްއޔާ މަސްވެރި މެ. އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް ކުރޭ. ުކރާނެމަސައްކަތްތަެކއް އެބަ

 ަތކެއްއިާލއަށް ބަލައިގެން ކުރާނެ ކަންތައްޢާކަމަކީ ވެސް އެ މަސްވެރިާޔއާއި  އަޅުގަނޑުމެން ނިކުމެ ހިންގާ ކޮންމެ

 ލަން. ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ވަިކވެ ،ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ދެމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ގައި  14:00ލާނަން. އިމިއަދު ކުރިއަށް ހުރި ކޮމިޓީތައް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ !ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ

 ޑް  އޯންސްޓޭޓް ،ގަީޑގައި  ގައި. ހަމަ އ2ެ ރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ؛ ކޮމިޓީ ޮކޓަރި ނަންބަރުޚާއުމީ ސަލާމަތާއި ޤަ

ާއއި ތަރިަކިއގެ ކޮމިީޓ؛ އުމީ ަތރައްޤީޤަ  ،ގަީޑގައި  ގައި. ހަމަ އ3ެއެންޓަރޕްރައިސަްސ ކޮމިޓީ؛ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ނަންބަރު 

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަރުވަނީ  ޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިަގއި. މިހާރު އަ 4ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ ނަންބަރު 

 . އަށްރާޢީ މުޙައްމަދު

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ޓްފޯމުގެ ފްޝޯ ޕްލެއޮކޮށްލީ ބޭނުން ފުރުޞަތުގެ މި ފަހަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަދިެވސް އަުޅގަނޑު ެއއް 

ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަްއކާީތވެ.  ބޭފުޅުން މިއީ ނުވާނެފިކުރު ދިމާނުވާ  ވާހަކަ ދަްއކާލަން. މިއަކީ މިޮކޅުގައި ތިބި އަުޅގަނޑާ

ވިދާޅުވި ބޭފުަޅކަްށ  އަހަރު ނިމިގެްނދިޔައީ. 5އެތި ކޮބައިތޯ؟  މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ބެޔަސް ނުބެޔަސް ލިބޭނޭ ބުނި

ބެޔަސް ލިބުނު އެތި. ބެޔަސް ނު ދަްއާކ މެންބަރުންނަށް އެނގޭނީވާހަކަތަނުގައި  ވީ؟ ދެން މިއިތޯ އެނގެނީ ކޮންތަނެްއގަ

އެހެން މެންބަރުން ވެސް  ތަނުގައި މި ކަމެއް. ރާއްޖޭަގއި އެކަމަކު މިއަކީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ 

އޮތީ ވަރަށް  މި ،ޓްތައް ހެދިެގންދާއިރުސޯރި ގޮތަްށ ބޮޑެތި ފާހަގަކުެރއްވިހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 
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 ތަންތަން ހެދިގެންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން މި ތް ބްރިޖެއް. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލެއް. މިއަގުޮބޑުކޮށް އަޅާފައި އޮ

. ބަލާފަ ށްލިބޭ އެއްަޗކަުކޑަުކޑަ ައގަކުން އެަބ ހަދާލެވޭ. އަުޅގަނޑުމެން ރާްއޖޭން ދައްކަނީ ުކޑަ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ވާހަކަ. 

ކުުރވަްނ ، މިކަން ކޮށްފާނެތީ ހަމަ މަސްވެރިން މާޔޫސްީވމާލެވޭ. އެހެންއިއެއީ ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ައެގއްަގއި އެބަ ހަދަ 

 އެ އޮތް ދުަވސްތަުކގައި މަސްވެރިންނަށް ދޭނަން.  ށް މިއަކުރި ލޫމާތުތައް ޢުމަ ދައްކާހާ ވާހަކަ މިއީ. ައޅުގަނޑުމެން މި

 ،ެއކު އެދެން ތިރާމާހުއަުޅގަނުޑ ވަރަށް އިަކމެއްކަން ެވސް އިނގޭނެ. ގަޫބލު ވެސް ކުރާނެ.  މިއީ ކުރެވޭނެ ބޭފުޅުންނަށް

ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންެގ ެއ ތެރޭަގއި ނުދަްއކަން. އެޒާތުގެ ވާހަކަތައް ިމތާ  އިދިކޮޅު ފިކުރުަތކުގެ ބޭފުޅުްނނަށް މި

އްސަށް ަދއްކާނެ ިއތުރު ވާހަކަެއއް ނެތިގެން. ބިލުތަކާިއ އެްއޗެ ،މަސްވެރިކަމަށް ހުށަހަޅާ ރަނގަޅު ގަރާރުަތކާއި 

އެޖެންާޑއެްއ ނެތް.  ،ދެން ދައްކާނެ ވާހަަކެއއް ނެތް ތަނަށް ވަދެފައި ެއބަތިބި. މި ކޮންމެވެސް އެްއޗެޭކ ިކޔަން ެއބަޖެހޭ.

ނުޖެހޭ ބަހައްޓާފައި ތާކުންތާކުއެްއޗަކަްށ ައއިސް  ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެްނ ދައްކާ އެްއވެސް އެްއޗެްއ ނެތް. ެދން މި

ސަބަަބކީ މިއަުދ  ؛އްވުމަށްކަންތައްތައް ނުުކރެ މިގޮތަށް މިތެރޭގައި ތިބޭީތވެ. އެ މިތާ ކޮންމެވެސް ވާަހކަެއއް ދަްއކާލަން

ކަންތައްަތކެއް  މަ މިއިދިޔަ ބަދަލުެވގެންދާނީ.އެްއޗެހިތަްއ ގާނޫނަކަށް  އެދެން ގަރާރު މިހާރު ހުށަހެޅިްއޖެ.  3

، ަމސް ފެކްޓްރީތަކާިއ، އޮފްޯޝ އުޅޭ ހަމައަާގއި ނެ. ައޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިންނަށް ހޯދައިދޭން މިހުއްޓުވޭނު

ބޭފުޅުންނަށް ނުހުއްޓުވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން  ގެފިކުރުިއދިކޮޅު  އިމު ވެސް ދެނެއްއުފަލާއި އަާރމެއް ގަ ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި،

ބޭފުޅުން ބައިތިއްބާފައި ވެސް ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ އެއްެޗއް ވިްއޔާ އަުޅގަނުޑމެން ފާސްކުރާނަން. އެކަން  އެ

މަސްވެރިްނގެ ޙައްޤުަގިއ  ގެ،ނޑުމެން ކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ އެދުމަކު ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންއަޅުގަ

މީހުންގެ  ކަންތަްއތަކެއް. ދެނެއް ހަތަރު މީހަަކށް ދިވެހި މަސްވެރިންނެއް ިހފަހައްޓައިގެން އެ ޑުމެން ކުރާއަޅުގަނ

ދެން . އްޤު ޔަޤީންކޮށްދޭނަންޙަ ނެ. ައުޅގަނޑުމެން މަސްވެރިންގެ ފައިދަށަށް ލައިގެންނެއް ެއޮގތަކަށެއް ނުގެންުގޅެވޭ

ނޫންހޭ، ބަހައްޓާފައި ނުވިތެރެއަށް ވަދެ ރު އަިއސް ބަހައްޓާފައި މިތާކަންތައްތައް ނުވީމާ މިހާ މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި މި

ތެރެއިން ަބއެްއ ޭއގެ ؟ވެިރކަމުަގިއ ތިބީން ކުރިއެހެންނޭ ބުނާއިރު ޮކންބައެއްތޯ  ،ނޫންހޭ. ިމހެންނޭކުރިން ވެްސ ނުވި

ެވްސ  ޭޅ މިތާ ތެރޭަގއި. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުވެސް އެބައު ތެރޭގައި. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުއެވަޒީރުން އެބަުއޅޭ މިތާ 

 ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ؟ކަނޑުަތއް ބެލެހެއްޓުނުތޯ ބޭފުޅުންނަށް ރާްއޖޭގެ މިނިސްޓަރުން އެއީ. އެ 2އެބައުޅޭ. 

ކަމެއްތޯ މަސްވެރިންނަށް ޓަކަިއ ކޮން ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު .ނުވި ތޯ؟ކަނޑުަތއް ބެލެހެއްޓުންީރގައި ައއްަސވާ ކައި

މި އޮފްޯޝ  ،ދައްަކަވނީ. އެހެންވީމާ ނުލާ މިތާ ތެރެއަށް ވަދެފައި ޒާތްޒާުތގެ ވާހަކަ މިއިޖަހަވެސް ހިސާބެއް . ކުރީ

ޓްތަްއ ސޯކޮށްގެން ބޮޑެތި ހަމަ ރިހެން ވަރަށް ހަމަ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންތަކަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާޕްލެޓްފޯމް

 ޕްލެޓްފޯމް ފަސްވަރަކަށް ހަމަޓްތަކެއް ެއއީ. ހަތަރުސޯންނަށް ހަމަ ހަދާ ރިބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސްވެރި

ެވްސ   ވެްސ ހޯދޭނެ. މަސްވެރިންނަށް ފައިދާތެެރއިން މަންފާއަންނާނެ. ރާއްޭޖގެ ެއކި ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ބޭްއވޭނެ. އޭގެ

 ދެން ހަމަ އަނެންހެން ބުނަންޏާ ސްޕާތައް  ،ނާތަކާއި، ޑޮކްޓަރުންހޮޓާވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން މިދައްާކހެން ހަމަ ސައި
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ން ބޭފުޅު ތެޭރަގއި ހުންނާނެ. ވަރަށް ސާފުކޮށް މިދެންނެވީ. އެކަންަތއް ހުންނާނެ. ހަމަ ޙައްޤު ގޮތުަގއި އެއެވެސް އެތާ 

، މިީއ ނޫން އްކެ، މި ޕްލެޓްފޯމްތައް ނޭޅޭނެ ކަންތައްތައެއްެޗހި ވެސް ހޯދަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ އުފަލާ ހުރިހާ އަރާމާއި

ގެންގޮސްދެނީ  މިމަސްވެރިން ދުނިޔޭގެ އެތައް ަޤއުމުތަކުްނ ކުރަމުން އަންނަ ކަންަތއްަތއް. ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު 

ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްގެން ލާިރ  އެ ،ބޭފުޅުން އެަތނަށް ގޮއްސަ  ، އެންވީމާވާމީ ފެންވަރަށް. އެހެގު ބައިނަލްއަ

ޔަޤީންކަްނ  ގެންދާނީ ވަރަށް އުފަލާއި އަރާމުަގއި. އެ އި މަްސވެރިން ުއޅެމުންހަމަ މުސްަތޤުބަލުގަ ،ވެސް ލިިބގެން

ނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހެޅި ފެކްޓްރީތައް ވެސް ހެދޭއަޅުގަނޑު މިދެނީ. މި ޕްލެޓްފޯމްތައް ވެސް ހެދޭނެ. މަސް 

ތް. އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަކަށް އިުތރު ސުވާލެއް ވެސް ނެށްދާނެ. އަގަރާރުތަކުން ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރި

ހަދަިއގެްނ ކަންތައްތައް ގާނޫނަކަށް  ވެސް ކުރާނެ. ކޮްށފައި އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލުތައް ވެސް ޮބޑުތަުނން ފާސް ހަމަ

ސިޔާސަަތކީ ވަރަްށ  ންގެއަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރުގެ މަސްެވރި ،، އެމް.ޑީ.ީޕގެއުފާވެރިކަން ހޯދައިދޭނެ. އެެހންވީމާ

ޮބޑަްށ  ކަމެއް ނޫން. ވީމާ ވަރަށް ވެސް އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ެވގެންދާނެ. އެައކީ ޝައްެކއް މަ ސިޔާސަތެއް. މިފުރިހަ

 ށްފަހަރު މި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާއަށް ވަރަ ތަށް. ހަމަ އަދިެވސް އެއްޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އާދެ! ޅަކަށްފަހު( )ވަގުުތކޮވަގުތު އިތުރު މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި ނެތް.  މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަދި ހުސްަވގުތުޮކުޅ ޖެހެން ވަރަށް ަކއިިރވެފައި އި،ެނތުމާ އެދިަވޑަިއގެންފައިއިތުރު މެންބަރަކު ވާހަކަފުުޅދައްކަން

 ހުސްވަގުުތކޮޅަށް. މި ލަނީއެކު އަުޅގަނޑު މިހާރު ޖަލްސާ މެދުކަނޑާމާވު

 

 {ށްއަ 13:02ްނ އި 12:28 :ކޮޅުގުތު ވަސްހު}

 (هللاބްދުއީވާ ޢަ އީސްރަނައިބު  ގެހުޖިލީމަތުންގެ ޔިރައް ؛ވީނެންއި ގައިތުސަޔާރި)

 

  ދެްއެކވުން:ތުން ވާހަކަޔާސަރި

އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މި އަުޅގަނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު  `.

 . މަށްފަހުބަސް ވިދާޅުވުޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރަށް އިއް  ،ރަޝީދަށް

 

 ހަކަދެއްެކވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާ
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އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް  ،ފާހަގަކޮށް ސަރަހައްދުތަެކއްމަސްވެިރކަންކުރާ  ންއާދެ! ދިވެހިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވަީނ  ައޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅުން ވަރަްށ ބިނާކުރަނިވި ިޚޔާލުގޮތުން  ުގޅޭ ކުރުމާއިމުޤާ

އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމަކީ  ،ގޮތް ކުރާނެންޚިޔާލުތަކުން ކުރިމަގުަގއި މިކަން ބައްޓަ ންނަށް އެ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެ ފާޅުކޮށްފަ

ބޮޑަށް  ިދެވހިރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތަީކ ކޮބައިކަން ވަރަށް ،އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަކީ ކޮބައިކަން ،ކޮބައިކަން 

ސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވި ވާހަކަ، ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަދެނެގަނެވުނު. ޭއގެ

ގިނަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނުޑ ވަކިން ދަންނަވަން ވަރަށް  ަވރަށް ؛ދު ފާހަގަކުރެްއވިޙީސަިއން ވަޙުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

ލަތު މިހާރު ދީ ހާޞާތިައޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤް ،އުނދަގޫ. އެހެންނަމަވެސް 

ބޮޑަށް  ވަނީ ވަރަށް ކޮށްފައި ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތަށް ވެރިކަންނޭނގޭކަން. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކން އޭރު

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،އިހުމާލުވެފައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްެވރިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން

ގޭކަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު. ނނޭ ށްވެރިކަމަ ާފއިތުވީމުަގއި މަސްެވރިންގެ ދައުރަކީ ކޮަބއިކަން ކައުފެއްދުންތެރި

ކްސް އޮްފ ޑެ އިން 2019ިދވެހިރާއްޖެ އޮތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާފއިތުވީ ވެރިަކން ނިމުނުއިރުގައި ހާލަތަކީ ިއތިއޯޕިޔާއަްށވުރެ

 .ބާރަ ދަރަޖަ ދަށުގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިިތއޯޕިޔާއަްށވުރެ އޮތީ ކޮށްފައިޓުލިސް އިކޮނޮމިކް ފްރީޑަމްގެ ިދވެހިާރއްޖެ

ްނ ކުރެވިފައިވާ މިްނގަނޑުގެ ތެޭރގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑަށް ޕޯޓަލުދަރަޖަމިއީވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް. 

 ސްކޯ މައިނަސް  ،ރައިޓްސް އޮފް ޕްރޮޕަޓީ ގެ ރޫލް އޮފް ލޯ؛ިދވެހިރާއްޖޭ ،ަގއިހެރިޓޭޖް ޑޮކް ޯއގު ،ފެންނަން އެބައޮތް

ނެތް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ފާއިތުިވ ވެރިކަމުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ  އެއްގްރިޓީ ންޓް އިންޓެަގވަރމަ ގައި.43% ފޯ

ދިޔަ. ކުރަން އައި އިންެވސްޓަރުްނނަށް އެނގި ހާމަެވގެންއް ނެްތަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓު ޤެވެރިކަމުގެ އަޚުލާ

ވެސް މިހާރު ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނެންސީެއްއ ނެތް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ. މިހާރުޖުޑިޝަލް އެފިޝެ

. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ވަަޑއިގަންަނވާފަ ންރާްއޖެއިން ބޭރަށް ފިއްލަވަ ޭގގެ އެއް ފަނުޑޔާރަކު ވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަނޑިޔާރު

ލާއިރު ބިޒްނަްސ ފްރީޑަމް އިންެޑކްސް ިދވެހިރާއްެޖ ންީސއަށް ބަޝެމިހާރު އޮތީ އަެނއްކޮޅުން ެރގިއުލޭޓަީރ އެފި

 ،ކަުމެގ އަުޅގަނޑުމެން މިދެންނެވިދީ މިނިވަންޞާތިަގއި. މަނިޓަރީ ްފރީޑަމެއް ނެތް. ދިވެހިާރއްޖެ ޮއތީ އިޤް 78އޮތީ %

ިއގައި ިދވެހިރާއްެޖ ވަނަ 151ތަުކގެ އުމުޤަ ދުނިޔޭގެދަރަޖަ ދަށުގައި.  12 ކުރިން ދެންނެވިހެން އިތިއޯޕިޔާއަްށވުރެ

ުކރަން ޖެހިލުންވާ ހިސާބުގައި ޮއތީ. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ބޭުރ އިންެވސްޓަރުން އިްނވެސްޓު އަށްހިމެނެނީ. ދިވެހިރާއްޖެ

 ނެ.ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނޫންކަން މަސްވެރިންނަށް އިނގޭ ޕްލެޓްފޯމެއް އަޅަން. އެއަކީ މާ  ކުރަނީ އޮފްޝޯމަސައްކަތް މި

އަތޮޅުަގއި ުގޅީފަޅު، ގުޅީ ަކއިރީަގއި ބާޖެއް ބާްއަވއިގެްނ  ވެސް މާލެ އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުީރގަ ،ނެސްވެރިން ދަންނާމަ

އިން އެްނ ލިބެމުންދިޔަ. އަދި ެއީއ އެތަްއ ަވސީލަތްތަކެއް. އެ ،ިވއްކަމުންދިޔަ، ތެޮޔ ވިްއކަމުންދިޔަ އައިސް 

އަދިވެްސ އެަބއޮްތހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.  .ފައި އޮްތ ބާޖެއްޕްރޮސެސިންގ ޕްލާންޓެްއެގ ގޮތަށް އެފްލޯްޓކޮށް

ެޓކްނޮލޮޖީ އެބަހުރި.  ،އް. ުދނިޔެ ތަރައްީޤވަމުން އަންަނއިރުިމއީ އޭެގ އެހެން ވާރޝަނެ ،އެހެންނަމަވެސް
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 1.5 ،ފަރާތްތަކުން ބުނި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން އިްއޔެ ބައްދަލުވުުމގައި ވެސް އެ  އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރެވޭ 

އި ޭއގެތެރެއަށް ައއިސްޕްލާންޓާ ،ކޮްށދޭނަމޭ. އެހެންނަމަވެސްއިމުޤާ  ޔޫރޯއަްށ ހަމައެކަިނ އެ ފެސިލިީޓޒް މިލިއަން

 3 ،ށް ދޭހަވީޑަ، މަިއގަނޑު ގޮތެްއަގއި ައޅުގަނއެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ައިއމަ އެއީ އިތުރު ޚަރަެދއް. ެއހެންވީމާ

ކުރަނީ ތުއްދުތަކުަގއި އަުޅގަނޑުެމން އަޅަން މި ގަސްހަޖޭގެ އެިކ ސަރަާރއްކަެމއްކަން. ކުރެޭވ ވަުރގެ  ންރޯއިމިލިއަން ޔޫ

އިން ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، އަދި އެ ،މަސްވެރިންނަށް ލުއި ފަސޭހަކަން ހޯދައިދިނުމަށް. އައިްސ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އެީއ ންވެރިކަުމގެ ވިޔަފާރި ޔަފާރިެއއް. އެއެހެނިހެން ބޭނުންވާ އެން ެވސް ފޯރުކޮށްފިނުމަށް. އެމަީކ ވެސް ޮބޑު ވި

 ،ދިަޔއީފާއިތުވި ވެރިކަމުަގއި ރައީްސ ޔާމީން ވިދާޅުވަމުން ،އެހެންނަމަވެސްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރަންޖެހޭ ިވޔަފާރިއެއް. 

ރައީްސ.  ްއ އަިދވެސް ލޮލަށް ނުފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ގެދިރުވާނަމޭ، ެއއްވެްސ ބޭން ގުތިމަންނަ އެން އާލާކުރާނަމޭ، ބޭން

 ؛ތިމަންނަމެން ،ދިޔައީެއއްެވސް މީހަކަށް ނޭނގެ. ފާއިުތވި ވެރިކަުމގައި ުބނަމުން، ެއމެއް އްގެ ޔާމީން ދުރުވި ބޭން

ތައް އަޅާނަމޭ، އްދެްއގައި ޕްރޮސެިސންގ ޕްލާންޓުހަސަރަ 4 ދިޔައީ ތިމަންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަމުން

 ؟. ކޮބައިތޯ އެ ޑޮލަރުަތއް. މިލިއަނުން ޑޮލަރު ލިބިއްޖޭ ރަބިއްޔާއިން ލާރި ލިިބއްޖޭދީ ޢަ ޢޫނަރީ އަޅާނަމޭ، ސަކޭ

ނުލައި  ނުލައި، ދިވެހި މަސްވެރިންނާ މަސްވެރިންނާ އިިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ؟ކޮންތާކަށްތޯ ވެއްދީ

 ވަރަށް ހި ފަތުރުވެރިކަމަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންވެުނގެންދެވޭނެ. ދިދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަން ވެސް ކުިރއަކަށް

ރާކޯގ ލިބޭތީ. ސީޒަން ތެރޭގައި ތަކެއް އަންނަނީ އެއަބޮޑު މަސައްކަތެއް އެބަކޮށްދޭ. ރާއްޖެ އަންނަ ހުރިހާ އެއާރލައިން

އަހަރެްއގެ މައްޗަށް  ؛ލޯާހސް ކި 80ވެްސ ދުވާލެއްގެ މަްއޗައް މިހާރު .ލިބޭތީ ރކާގޯބޮޑެތި ފްލައިޓްތައް އަންނަނީ އެއަ

އަންނަނީ.  ރަލއިންތަކަށް މަސްވެރިން. މަސްވެރިްނގެ ަމސައްކަތުން އެބިލިއަްނ ރުފިޔާެގ ިވޔަާފރި އެބަދޭ އެއަ 1.8

އަންނަީނ  ފަސިންޖަރުން ގޮވަިއގެން އެ 15ފަސިންޖަރުން،  30ރަލއިނުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ބޮޑެތި އެއަ

ާނ، ފްރެްޝ ިއ ާކގޯ. ހަމަެއކަނި ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ މަސްވެިރންގެ ޔެލޯފިން ޓޫގަތެރޭެގ ައޑީ ކީްއވެގެންތޯ. ޭއގެ

އެއްޗެހި ލަންކާައށް ފޮނުވާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތެޭރގައި ހިމެނޭ ހިކި ކަނޑުމަހާނާއިން ލިބޭ ވަރު. އަދި ކޮބައިތޯ އޭގެޓޫ

ނިމުނުއިރު ވެސް ނުހަދާ.  ންެލޖެއް. ެއވިލެޖް މިދިޔަ ވެިރކަ ވިކުރަންވީ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ފުރަތަމަ ާކގޯ އިމުޤާ ވެރިކަމުަގއި 

ރޕޯްޓގެ ާކޯގ ރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް، އެމް.އޭ.ީސއެލް. މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއައޮތީ ެއއަ އަދި އަދަށް ވެސް އެ

ކުރަންާދ ން އެކްސްޕޯޓު ރިކުްނ މިހާރު ވެސް އެބަ ނަގާ މަސްވެރހައުސަހުރި ބާ ވެއަ . ހަމަ އެ ކާގޯގައިނުހަދާ ބާއްވާފަ

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި ދަނީ ނަގަމުންމިލިއަން ރުފިޔާ ޚިދުމަތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބައި ތަކެތި ދޭ

ވެސް ުގޅުވާލަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރަމުންާދ  ކުރަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަާމއި މަސްެވރިކަމާމަސައްކަތް

. ިދވެހިރާއްޭޖގެ މެއްަވއްތަރު މަސްވެރިކަ ންގފިޝި ގޭމް ިބގް ދުނިޭޔގެ އެެހން ޤައުމުތަކުަގއި ކުރާ  ކީމަސްވެރިކަމަ

ށް ނޫން. ކަދޯނިތައް ހުރީ ވަރަށް ރީތިކޮށް. ތަނަވަސްކޮށް. ދިވެހިާރއްޖެއަށް ހަމައެކަނި އަންނަނީކީ ރިސޯޓްތަކަ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޔެލޯފިން  ންގފިޝި ގޭމް އެންމެ އަގުބޮޑު ބިގް ދުނިޔޭގެމީހުން. އާދޭ މީސްމަސްވެރިކަމުން ވެސް އެބަ 



69 

 

ހުރިހާ އެއްެޗއް ބާނަން  މި  ތަކާއިޮގސް ބޮޑެތި ހިބަރުމިހެން ،އާއާއި އެހެން ގޮސް ެސއިލިންގ ފިޝް ނާޓޫ

ށްދޭ. ކަމެއް ވެސް ނުކޮ އެއް ؟އެބައާދޭ. ައޅުގަނޑުމެން ކޮންކަެމއްތޯ ޮކށްދެނީ މަސްވެރިންނަށްއަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ކުން. އަޅުގަނޑުމެން އޭެގ ކުީރގައި ކުީރ ޔަ ގެ ަލވަهللاޅުދޫ ޢަްބދުކުން. ހޮޔަވައަހަރު ނިންމާލީ ލަ 30ހަމައެކަނި 

  ؟ކޮންކަމެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރެވިއްޖެ.  40ގަިޑއިރާއި  3ލަ މެްނބަރު. މި ގަރާރަށް ޖުމުއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

ަގިއ.  1:30ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު މި ގަރާރަށް ބަހުްސކުރަްއވައިފި. އަުޅގަނޑުމެން ދެްނ ދާނީ ވޯަޓކަށް  45

ދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މީގެކުރިން ހުށަހެޅި ފަށާއިރު މި ގަރާރުގެ ވޯޓު އަންނާނެ. އަ ަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓު 1:30

 7ަގއި އޮންނާނެ. މިހާރު މި ަގޑީަގއި މެންދުރު ދަންފަޅީަގިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 1:30ވެސް  ރިޕޯޓުގެ ވޯޓު

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީ މަސައްކަުތަގއި އެަބ  77ކޮމިޓީއެްއ އެބަ ކުރިއަށްދޭ. އޭގެމާަނއަކީ މަދުެވގެން 

ގަރާރު ހުށަހަޅުްއވަން އޮތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް   ަބހުސަށް މިއަދު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ އީ ތިދާޅުްއަވއޭ. އަދި އިބުއު

ކުރަނީ އެ ގަރާރު އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅާނީ މާދަމާ ތުއެކު. އަޅުގަނޑުމެން މި ަގސްވަގުތު އިންެނވީ ކޮމިީޓއާ  މި

 ސް ކުރިއަށްގެންދާނީ. ޝުކުރިއްާޔ. އެކު ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލިގައި ވޯޓާ  1:30ހެނދުނު ކަމަށް. ދެން 

 

 {ށްއަ  13:30ން އި 13:06 :ްއވުންކަނޑުއްަވއިލެސް މެދުމަޖިލި}

 (هللاބްދުއީވާ ޢަ އީސްރަނައިބު  ގެހުޖިލީމަތުންގެ ޔިރައް ؛ވީނެންއި ގައިތުސަޔާރި)

 

 އެހުން ވޯޓަށް   ހުރި ކަންކަމަށް ށް އެހުމަށް ޓަ ވޯ .9

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ؟ންެދއްވާނައިމޭޒުން ޖައްސަވަ  ` ވޯޓު ރަނގަބީލު އިދާރީ

ކަށް. އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޯވޓަށް އަހަން އޮތީ ދެ ކަމަ ؟ެދއްވާަނންކޮށްލަކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ(ގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިއަދު ހުށަހެޅުއްިވ  98ވަނަ ަގވާއިުދގެ  2010 ެގ،ގަާވއިދު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރަށް.  ،ރިޕޯޓާއި

 ހު( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ
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 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ވަނަ މާްއދާގެ )ޅ(ގެ ދަށުން މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  98ގެ  2010ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދު 

މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު ނަންބަރު  ؛ގޮތުގެ ރިޕޯޓު  ބައެއް އޯޑިުޓ ރިޕޯޓުތައް މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

M19/ML/2019/07 ީން ދިރާސާކޮްށ ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ 

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެ

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 72. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި  ސުމެއް.މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި 

. މަޖިލީހުެގ 72ލަ؛ . ޖުމ37ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ާފސ72ްވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ސުމެއް

 . ފާސްވީ. 87ޖުމްލަ އަދަދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކުާރ ދިވެހިން މަސްވެިރކަން ،މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ  ،ގޮތުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު އިމުކުރުމާ ގުޅޭޤާ ޕްލެޓްފޯމު ފްޝޯއޮ ،ސަރަހައްދުތަކެއް ފާހަަގކޮށް

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 71. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

. ފާސްވީ. 71ލަ؛ . ޖުމ36ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 71. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 ކަުމގައި ދަންަނވަން. މި ގަރާރު ދިރާސާކުރުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވިއްޖެ ،އެހެންކަމުން

 

 ން މު ން ނި
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 ން:ވުކެ ކަދެއް  ވާހަސަތުންޔާރި

ރިޖީ ޚާ އިއުމީ ސަލާމަތާޤަކޮމިޓީެއއް. ޖުޑިޝަީރ ކޮމިޓީ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓ،  5މި ގަޑީަގއި ހިނގަމުން އެަބދޭ 

އުމީ ތަރައްީޤއާިއ ތަރިކަިއގެ ކޮމިީޓ ވެްސ މި ޤަ އަދި  ،ންޑް އެންޓަރޕްރައިސަްސ ޮކމިޓީގުޅުންތަުކގެ ކޮމިީޓ، ސްޓޭްޓ އޯ

ކޮށް  ބަހުސްގައި އޮތް ގަރާރު މާދަމާ ހެނދުނު އެޖެންޑާއީިތދާއެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އިބު ށްގަީޑގައި ކުރިއަ

ވާ އަްނގާރަ  2019ޖުލައި  30ކަުމަގއި ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ރިއަށް ގެންދާނޭބަހުސްކު

 ޖަހާއިރު. 9ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيمالعلا ب  ر هلل حمدلوا

__________________ 

 




