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

 

 ޖަލްސާ ވަނަވިހި ގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް  ހޯމަ) 2019 ލައިޖު 15

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީވ ހޯމަ ދުވަސް. ހިނގަމުން ިމ ދަނީ، ނަވާަރވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވިހިވަނަ  2019ޖުަލއި  15މިއަދަކީ 

 ބަރުން.މެންތެރި ޒަތްއިއް  35ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްބެވީ ވަގުތު  މިމިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ސާ. ލްޖަ

 

 ން ކުރުލާން ޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/20/އޖ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ގާއެންގުން ރިޔާސަތުން އަން. 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ގެ އްދާ ވަނަ މާ 158ސީގެ ނޫނުއަސާޤާ ބޭނުން،އަޅުގަނޑު މުގެ ތެރޭަގއި ދަންނަވާލަން އެންގުރިޔާސަތުން އަންގާ މިއަދު 

 ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން، ޖުޑީޝަލް 6ވަނަ މާއްދާގެ 3ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުެގ އި، އަދި )ޅ(އާ 
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ސަރވިްސ  ޖުޑީޝަލް ްނޖެހޭ.ޑައަޅަ ކަނސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ާއއްމުންގެ ތެރެއިން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މީހަކު

ގ. އަސްމަހި ، ަފއި މިހާރު ހުންނަވާއްވާޅު ކަނޑައަޖިލީހުން މަ ރަްއޔިތުންގެ، އާއްމުންގެ ތެެރއިން ކޮމިޝަނަށް

ަގއި އެަބ ޮއގަސްޓު  12އަހަރުދުވަްސ، އެ ދައުރު  5މަދު އެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާތާ ޢަބްދުލްޙަންނާނު އަޙްއުސްާތޛް އަލް

ޅާ ގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަުތންރަްއޔިމުންގެ ތެރެއިްނ، ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ާއއް ުޖޑީޝަލް ހަމަވޭ. އެހެންވީމާ، 

ށް އެ ފުރުޞަތު މިއަދު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަޖިލީހުެގ ންަނވާ ފަރާތްތަކަމީހެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެްއވުމަށް އެިދވަަޑއިގަ

އާއްމުންެގ   ތެރެއިން،އްބަވާ މެންބަރުންގެގައި ތިސަރވިްސ ކޮމިޝަން ޖުޑީޝަލްއިދާރާއިން ހުޅުވައިލާނެ. އެެހންވީމާ، 

؛ އެީއ ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ، މި ކަނަޑއަާޅ މެންބަރެއްެގ ގޮުތަގއި މި މަޖިލީހުން މެންބަރަކު ކަނަޑއަަޅއި ތެރެއިން

ބުނާތީ. މިހާރު އެ  ކުރަން ން ކަަގވާއިދު ެއގޮތަށް އެ ގެސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖުީޑޝަލްމަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދއި، 

މުއްދަތު  ރާއި ދުވަސްތަެކއް ެވ،ވާތާ ފަސް އަހަތް ކުަރްއވަމުންެގންދައެ މަސައްކަވި ބޭފުޅާ މަޤާމުގައި ހުންނެ

ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލްއެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ، ޖެހޭ. ޅާންހަމަވެފައިވާީތވެ، ެއކަމަށް އެބަ އާ ބޭފުޅަކު ކަނަޑއަ 

ގެންދެވޭތޯ ބެލޭ. ަބ ކުރިއަށް ، ފުންކޮށް، ފުާޅކޮށް، އެގިަނއިންކުރިއަށްވުެރ މަަސއްކަތްތަްއ މިހާރު  ގެކޮމިޝަން

، ، ގިނަކަމާއި ގެ ބޮޑުމިނާއިއެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތްަތކުގެ ހަލުވިކަމަށް ބަލަިއ، ައދި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތު 

 ޝަރުުތ ހަމަާވ ތުންެގ ތެރެއިންގެ ަރއްޔި ކުރިމަތިލަްއވާ ޭބފުޅުން، ރާއްޖޭ މުހިއްމުކަމުގެ މަްއޗަށް ބަަލއި، މިކަމުަގއި

ސް ގިނަ ބޭފުޅުންނެއް ، ީވހާވެއް ބަހައްަޓވައި ގެ ވެސް ޝަުއޤުވެރިކަމެރައްޔިތުންހުރިހާ  ލުމަށް، ކުރިމަތިބޭފުޅުން

މާ ބޭފުޅަކު ނިންމަވާއިުރގަިއ ގިަނ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ިއ، ައދި މި މަޖިލީހުން އެހެންވީމިކަމަށް ކުރިމަތިލައްަވވަ

ޑަްށ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮ ރުވުމަށްޓަަކއިޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެރަނގަޅު ބޭފުޅަކު ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު މަ

ޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ، އެ ބޭފުމިކަމަށް ޚާއްޞަ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ބަހައްޓަަވއިރައްޔިތުންގެ ކިަބއިން އެދެން، 

ން، ، ކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ ބޭފޫލެއްގެ ނަގައި މި ވާހަކަ ދައްކަަވއި، މި ތަނަށް ރަނަގޅު ބޭފުޅެއްގެ ނަންބޭބޭފުޅުން ގާތު

، އެ ކޮމިޝަުނގައި މަަސއްކަތްކުރުމަށް އެކަީށގެންާވ ގެ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުަމށްސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖުޑީޝަލް

  ތަނަށް ފޮނުވައިދެްއވުމަށް. ބޭފުޅުންތަކެއްގެ ނަން މި

 

 ސުވާލު . 5

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

، ރ މިނިްސޓަރު. އެީއ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އެ ވަަޑއިގަންަނވަނީންނަވާ ޖެންޑަންނާ ގުިޅަވޑަިއގަމިއަދު އަުޅގަނޑުމެ

 އެންޑް ، ފެމިލީރޑަޖެންރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، މިނިސްޓަރ ޮއފް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަ

ޙަބާ މިނިސްޓަރ. ރަށް ބޮޑަށް މަރު. ވަީތވެކުަރއްވާ ޝިދާތާ ޝަރީފާ ސުވާލުއަްލފާޟިލާ ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
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ިނސްޓަރ އެބަ އިންނެވި. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ށް ަވޑަިއގެން މިމައަޅުގަނޑުމެންގެ ުސވާލަށް ަޖވާބުދެްއވު

ހާރު  ކުެރްއވުމަށް. މި ވަޒީރާއެ ބޭފުޅާގެ ުސވާލު ށްރަފަރެސްމާޮތޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ، އަރުވަނީޞަތުފުރު

  އޮތް ސުވާލު.ސީދާ ފޮނުްއވާފައި ކުރަްއވަވާނީ 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަުޅގަނުޑގެ ސުާވލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ޓަކަިއ  ،ީއސް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ވަޒީރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ދެއްިވ ކަމަށް ޓަކައި. އަުޅގަނުޑެގ ލެްއވުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެންއިތުަތްއ މަޑުޖައްސަވަ މަނިކުފާނުގެ ބިޒީ ވަގު

هللا ަޝއިމް ޢަބްދުގެ ހަރުއަ 14ށުަގއި ހުއްާޓ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްީރގެ ެބލުމުގެ ދަ ،ސުވާލަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

އެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ ތިަޔ ކަމާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ތިބޭ ،ދިޔައިރުގެއްިލގެން ހޯދަމުން

ޢީ ަރއްކާތެރިަކމަށް އިހުމާލުވުމަކީ ޖިނާ ސަލާމަތާއި ،ބޮޑު ިޒންމާއެއް. އެކުދިްނގެ ޙައްޤުަތކާއި މިނިސްޓްރީގެ ވަރަށް

ނެންގެިވ  ގެއްލުނު މައްސަލަިއގައި މިނިސްޓަރުهللا ކުރެވޭނެ މައްަސލައެއް ވެސް މެ. ޝައިމް ޢަބްދުގޮތުން ދަޢުވާ

މެދު އެޅި ފިޔަވަޅަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ  ފަރާތާ ވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެޒިންމާއަކީ ކޮަބއިތޯ؟ އަދި ިޒންމާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އެދެނީ މެންބަރުގެ އެ  މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްެތރި ވަޒީރުގެ އަރިހުން މިހާރު 

 ސުވާލަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް. 

 

 ޝިދާތާ ޝަރީފް ވާހަަކދެއްކެވުން:ރިވސަސް ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ

 ޒިރުކޮށް ދައުލަތް ހާއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ަވޒީރުން  ތަަކކަށްފަހު މިއަހަރުއަދި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ 

ފުރުޞަތު ދެްއވީތީ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  އަދި ަވީޒރުންނަށް މި އި ކުުރވަ، ސަރުކާުރ ޖަވާބުދާރީއިކުރުވަ ބުދާރީޖަވާ

 ،ތީ އަޅުގަނޑަށް ުސވާލު ހުށަހެޅުއްވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުފުރުޞަތު ދެއްވީ އަދި އަޅުަގނޑަށް މި .ޝުކުރުއަދާކުރަން

އާދެ! ކުރެްއވި  ޝުކުެރްއ ދަންނަވަން. ޞަފަށް ވެސް ޚާއްޠީ މުޙައްމަދު ލަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން

ާޔގައި ބެހެްއޓިފަިއވާ ގަިއ ަވގުތީ ގޮތުން ކުަޑކުިދންގެ ހި 2019ޖޫން  18 ،ގުިޅގެން އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ސުވާލާ

ދިޔަ ަވގުތުން ަގއިން އެަކންތައް ހިނިޅގެގު އާކުޑަުކއްޖަކު ަދއުލަތުެގ ބެލުމުގެ ދަުށގައި ވަނިކޮްށ ެގއްލިަފއިާވ ހާދިސާ

އަދި ހުރިހާ ކުަޑކުދިންގެ ހިާޔގެ އިމާރާތުެގ  އި،ން އެކަްނ ބަލަފުީޓަގިއ ތިބި މުވައްޒައުފެށިގެން އެތަނުގެ ޑި

ރވިްސގެ ފެމެލީ އެންްޑ ނެތްަކން އެނގުމުން އެަވގުތުން ަވގުތަށް މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަ ިއ،ލަފަންގިފިލާތައް ބަ
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ްށ ޓްމެންޓަރިވސްގެ ފެމެލީ އެްނޑް ަޗއިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޕޮލިސް ސަ !ސޮރީ ؛ށްރވިސް ސެންަޓރަން ސަޗިލްޑްރެ

ަވގުތުން  ެއީކގައި އެއެއާއިޭވ. އަިދ ހަމަށް ވެސް ެއ ހާދިސާ އަންގާފަ ހުރި ޕޮިލސް ސްޓޭޝަނަ އަދި ވިލިމާޭލގައި

ްށ އަކުރިގުޅިގެން ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  ހުންނާފުންނާއި އަދި ފުލުފެށިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހިާޔެގ މުވައްޒަ

 24 ،މަލުކުރެވޭ ޕްރޮސީޖަރ އޮންނަ ގޮތުންޢަގެންގޮސްަފއިާވކަން އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ހޯދުމަށް ޖާ ުކއް އި،ހުށަހަޅައެކަްނ ރަސްމީކޮށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް  ،ވާނަމަ ގަިޑއިރު ތެރޭަގއި ނުފެންނަ ކަމަށް

ެއކަންކަން ކުރުމަށް ެވސް  ިއ،ކުެރޭވނެ ގޮތްތަކަށް ބަލަލުމަޢަފުލުހުންގެ އޮންނަ ޕްރޮޓޮޯކލްގެ ތެރެއިން 

ުމއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ މޯލްޑިްވްސ  ެއީކގައި އެއެއާހުށަހެޅިފައިވާކަން އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންަނވަން. ދެން ހަމަ

ުކއްޖާ  އި،ތައް ބާްއވަ އަދި ބަްއދަލުވުން ،ކުެރވިވެްސ މަޝްވަރާ ނޑުމެން ފޯނުންެއކީަގިއ އަުޅގަ އާރވިސް ޕޮލިސް ސަ

މިކަން ކުރުމުަގއި ެއކީަގއި އެއާްށ ގެންގޮސްަފއިާވކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމައަހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި 

ރތައް ވެސް ފްލޯކޮށްފައިވާކަން ވެްސ  ޕްރޮސީޖަހުރި ހުރިހާ  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތެޭރގައި

އްތޯ މިކަމުގައި ޒިންާމވާންޖެހެނީ. އެކޮންބަ ،ގުޅިގެން ދެވަނަ ސުވާލާމި ފުރުޞަތުގަިއ ދަންނަވަން.  އަޅުގަނޑު

ުމ އްރވިސަްސއަކީ މުހިފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަ ،އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

ެއީކގައި އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ މުޅި ދައުލަތުން ހަމައެއާަނގަންޖެހޭ މުއައްސަާސެއއް. މިކަމުަގއި ޒިންމާ ،ދައުރެއް

ން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްުޓމާއި، ކުަޑކުދިން ބަލަހައްޓާ އެހެކަމަށް.  މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ

ޓަކައި ނުމަށްއެކި ާބވަުތގެ ުކޑަކުދިންަނށް ޚިދުމަތް ދި ،އެިކ ފަންތީގެ ،އަދި ެއކި ގިންީތގެ ،މަރުކަޒުތައް ހެދުމާ

އެީކަގިއ ކުރުމަކީ ަދއުލަތުގެ ޒިންމާއެްއކަން ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. އަދި ހަމައެއާ އިމުޤާ މަރުކަޒުތައް 

ތަކަީކ ެއކި ހާލަތްތަކުަގއި ުކޑަކުދިން ބަލާނެ ޒުކުރެވިަފިއހުރި މަރުކައިމުޤާ  ،މިވަގުތު ކުަޑކުދިން ބަލަހައްާޓ މަރުކަޒުތައް 

ޓަކައި ކުދިްނ  ރަްއކާތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމަށްޞަތްތައް ނެތިގެން އަދި އިުހމާލުވެގެން މިފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި ޚާއް ފަރާ

ނޑުމެންނަްށ އަޅުގަ ފަހަރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. ބަެއއްކުެރވޭ މަރުކަޒުތަެކއްަކން ވެސް މަރުކަޒު

އަރާފައި ދެކެވޭއިުރަގއި ޮއޅުންލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ވާހަކަ ޢުތަކުންނާއި އަދި އެހެނިެހން ދައުލަތުގެ އިދާރާަތކުން މައާމީޑި

ުކޑަކުދިްނެގ ހިޔާ ފަދަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް ނުވަަތ  ،އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރެވޭ ވެސް އޮންނަކަން

 ވެްސ ޑިޓެކްޝަން ސެންޓަރުތަކެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެ  ގެ. އެީއކީ ެއއްގޮަތކަށްކުދިންގެ ތަކަކީ އެ ރސްޝެލްޓަ

ތިބޭފުޅުންގެ ދަރިން ގޭގައި ގެންުގޅޭ ގޮތަށް  ،ޭގގޭަގއި ގެްނގުޅެނީކީ. ހަަމ ތިބޭފުޅުން އެކުދިން ބަންދުކޮށްގެން ނޫން 

ެއކީަގިއ އެއާއުލު ފަހިކޮށްދެވޭތޯ. ހަމަޙަމާ ތުަގއި އެގެ ގޮެއއްކުދިންނަށް ވެސް ގެ ކުަރން އެއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް

ނަށް ބޭރަށް ތަުނގައި ތިޭބ ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުދިން އޮންނަ އުސޫލުން ވަކި ގަިޑތަކެްއގައި އެ

ހުރިހާ ތަނުަގއި ތިބޭ  އެ ،. އެހެންނަމަވެސްދެވޭކަން ެވސް ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން

ކުިދންނަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްަގއި  ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންާމ ނަގާ މީހުންނަކީ އެ ފުންނަކީ އަދި އެމުވަްއޒަ
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ވަނަ ދުވަުހ  2019ޖޫން  18ން ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން. ކަރައްކާތެރިކަން ކަށަވަުރކޮށްދޭންޖެހޭ މީހުން

ރިސޯސް  ޅުގަނޑުމެން ވަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މިިނސްޓްރީގެ ިހއުމަންން އަ ގުިޅގެ ކުއްޖާ ނެތްކަން ފާހަަގކުެރުވމާ

ީޓގައި ހުރި ެއްއ އުވަގުތު ޑި  ގައި އެ އެކީ . އަދި އެއާ ގިފަމައްސަލަ ބެލުމަށް އެން ަހވާލުކުރެވި އެ އާޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ

ހަމައެއާެއީކގަިއ  ސް ފާހަގަކުރަން.ާވކަން ވެކުރެވިަފއިސަްސޕެންޑު ،މުވަްއޒަފަކު ަވގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތުން ދުރުކުރެވި 

ލުކޮށް ބަލައި ދިރާސާކޮށް، އަދި ޞީފްތަހިނަގއިދިޔަ ގޮތް ބް ކޮމިޓީއެއް ނަަގއި، އެކަން މިނިސްޓްރީގައި ސަ

 އަދި މި ގަކުރަން.ހައިންވެސްިޓގޭްޓކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުެރވި، އަދި އެ ިރޕޯޓް އެކުލަަވއިލަމުންދާކަން ވެސް ފާ

 ނެގުނު  މިކަމާ ގުޅުންުހރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެ ވަގުތުން އެ ވަގުތަށް މުަވްއޒަފުންގެ ފަރާތުންތުގައިފުރުޞަ

ނަޑއެިޅެގން އެނގޭ ގޮތަށް ވާނީ މި ކަ ހިނގައިދިޔަ ހުިރހާ ކަމެއް ަވގުތު ބަޔާންތަކާއި އަދި މައްސަލަާއ ގުިޅގެން

ަގއި ހިއުމަން ރަިއޓްްސ ކޮމިޝަނާ އެީކަގއި ެވސް ެއއާެއކީއަދި ހަމަ ހިއްސާކޮށްފަ.އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހާ ވެްސ 

 ކުިރއްޔާ.ކޮށްލަން. ޝުހަގަ ގައި ފާން މި ފުރުޞަތުިއކަސާކޮށްފަހިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު މި ފަރެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ުގޅިގެން އިތުރު ސުވާލު ކުރުމަށް. ރުވަނީ ުސވާލާއަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފްޠީސައިން މުޙައްމަދު ލަޙުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ބެހޭ ގޮތުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ  ންނާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި އިއްޒަތްތެރި މިނިްސޓަރ. އާދެ! ކުޑަކުދި

ލޫމާތު ޢުގުޅޭ މަ އާކުއްޖާ ،ނުވާނެ ކަަމށް، ކުަޑކުއްޖާގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލުްނާވނެ ކަމެއް ކޮށްގެންމަށާއިނުކުރުޚަބަރު އާއްމު

ގެ ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް .ދއ ،އި ގަޔާބެހޭ ގާނޫނު ކުރުމާަރއްކާތެރި އް ނުކުރުމަށް ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުތައާއްމުކޮށް ހާމަ

 ށް އަދި ބެސްޓް އިންޓްރެސްޓް އޮފް ދަ ަޗއިލްޑަ ،ށްަފއިވާ ހިނދުހަދާަގއި ބަޔާންކޮޢާކުރުުމގެ މުރައްކާތެރި

ުކއްޖާެގ ކޭްސ  ލޫމާތާއި އެޢުގުޅޭ ގޮތުން ެއކުއްާޖގެ ޒާީތ މަ އާކުއްޖާ ، އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާ ހިނދު

 ީކއްެވގެންތޯ؟  ކުރެްއވީމިކަން  މިނިސްޓަރު ،ަގއި ާއއްމުކޮށްފަިއވާިއރުއާކޮށް މުޅި ސޯަޝލް މީޑިހިސްޓްރީ އެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ؟މިނިސްޓަރ ޖަވާބު އެރުވިދާެނތޯ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ޝިދާތާ ޝަރީފް ރިވސަސް ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ
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ެގ މިނެޓު  30ނޑު ދީފަިއވާނީ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނުޑގެ ޕްެރސް ކޮންފަރެންސްަގއި އަުޅގަ

ގެ ތެރެއިން ކޮށް މިނެޓެއްަގއި އަުޅގަނޑު ދެްއކި މިނެޓު 30ލޫމާތެއް. އަޅުގަނޑަށް ަވރަށް ފަސޭހަވާނެ އެ ޢުމަ

ގޮެތްއގައި  ލަައޅުގަނޑު ޖުމު ،ކުރެްއވީ ފާހަގަކޮށްެދއްަވިއފިއްޔާ. އެހެންނަމަވެސްވާހަަކއަކަށްތޯ ތި އިާޝރާތްކޮން

ގައި އަިދ އާ ލް މީޑިޝައޭުރެގ ސޯ ،ލޫމާތު ހިއްސާކުރީޢުެއމައްސަލަިއގައި އާއްުމކޮށް މަގަނޑު ޅުއަ  ،ފާހަގަކޮށްލަން

ލޫމާތުތަކެއް ދިޔަީއ ޢުިގނަ މަ ވަރަށް ގުިޅގެން ވަރަށް އޮޅުްނ އަރާފަދަ ގޮތަކަށް ގައި އެކަމާއާސްޓްރީމް މީޑި ންމެއި

ކުރުމަށް ޓަކައި އެކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ތު ހިމާޔަތްޙަލަޞްފެތުރެމުން. އަޅުގަނޑުގެ ގާޫނނީ ޒިންމާއެއް އާއްމު މަ

މަކީ. ުކއްޖާގެ ެއއްވެސް ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ނުއިދިފިލުވަނަމަ އެކަން ޮއޅުން ވާ އޮޅުން އަރާ ގޮތަށް އޮތްކަުމގައި

ނޑުގެ ވާހަކަތަުކަގއި ނުވާެނކަން ފާހަގަކުރަްނ. އަޅުގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެްއެވސް ވާހަކަެއއް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާފައިހިއްސާ

ގުޅުންހުރި ވާހަކަތަކާިއ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ަވގުތުތަާކއި، އަދި ހުށަހެޅުނު  އާމައްސަލަ  އެހަމަ ފައި ހުންނާނީ ފޯކަސްކޮށް

ގުޅުންހުިރ  ުކއްޖާއާ އެ ،ކު ކުރި ުސވާުލގެ ޖަވާުބގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ދެންނެިވންމައްސަލަިއގެ ތަފްސީލު. ނޫްސވެރިއަ 

އްސާީސކަން ހުރީތީވެ. އެހެނަްސ ޚަިއ ކަމަްށ. އެއީ އެކަުމގަ އަުޅގަނޑު ނުދޭނެލު އްސަލަތަކުގެ ތަފްސީ ތަފާތު މަ

އަުޅގަނުޑ ދިޔަ. ކޮންމެހެން އެއީކީ ލޫމާތު ފެތުރިގެންޢުގިނަ މަ ތަުކަގއި ވަރަށްއާީމޑި ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ލޫމާތުތަކެއް ނިއުސްަތކުަގއި ޢު  މަތަންމެގަނޑު ގަބޫލުނުކުާރ ކިލޫމާތު ކަމަކަށް އަޅު ޢުކޮންފަރެންސްަގއި ދިްނ މަނިއުސް

ކަން އަޅުގަނޑު ގަޮކށްފައި ހުރިށް ރިޢާަޔތްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާްތތަކުގެ ކަންބޮުޑވުން ފާހައަދި އެކަމަ ހުރި.

އަޅުގަނުޑގެ ން ރާނެތީ، އަދި އެކަޓިސްއަށް ޢަމަލުކުރެކްފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު ތިވިދާޅުވާ ގޮތަށް ބެސްޓް ޕް

ށްފަިއ، ކޮގައި ފާހަގަވަަނ މިނެޓ10ު ކޮންފަރެންސްގެސްައޅުގަނުޑގެ ޕްރެ  ބަހައްޓަިއގެން އަޅުގަނޑު ވާނެވިސްނުމުަގއި

 ގެޑު އިސްަކމެއް ދީ ބަލަނީ ކުއްޖާށް ބޮމައްސަލަތަކުގައި މަސަްއކަްތކުރާއިރު ވަރައަޅުގަނޑުމެން އަސްލު މިފަދަ 

ތަކާ އްސަލައަދި ކުދިންގެ ތަފާތު އެކި މަ  ނޑުމެން ކުދިްނނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުށް ކަމަށް. އަުޅގަށް އުނިނުވާނެ ކަމަކަރާމާތަ

ރިޢާޔަތްކޮްށ ތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާއިރު ެވސް އަުޅގަނޑުމެްނ ބަލަނީ އެކުދިންގެ ބެސްތް އިންޓްރެސްޓަށް ބެހޭ ގޮ

، މިފަހަކަށްައއިްސ ސްޓްީރގެ ިސޔާސަތެއް ނިްސ، ޖެންޑަރ މި. އެހެންނަމަވެވަރަށް ދިނުންމަޢުލޫމާތު ދެވެން އޮންނަ މިން

ތު ވީ އެންމެ ބޮޑަށް ދީ، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އްސަލަތަުކެގ މަޢުލޫމާއަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ަމސައްކަތްކުރަން މަ 

، މި ވަނަ ސިކުންތުަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްފަިއވާނ56ެވަނަ މިނެުޓގެ 13އިތުރުކުރުމަށް. ހަމައެާއއެީކަގއި 

ށްލަން، މިފަދަ ޚައްސާްސ ކަންކަމުގައި ބަެއއް ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ގަކޮފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަ

ހޭ މި ވާހަކަ ދެއްކޭއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެ ޑިއާަގއި މީސޯޝަލް  ،ގެ ޚަބަރުތައްމީޑިއާ  ފެތުރުމާއި އަދި

ހަގަކޮށްފަިއ . އެކަން ވެސް ފާން ކުރާނެ އަސަރުދިންނަށް ވެސް އެއި ކުބޭަގއި ތިމިއިން ކޮންމެ އިންސްޓިޓިއުޓެއް

 ކުށުގެ  ، އަސްުލ ުކއްޖާގެ ތިންވަަނ ސިކުންުތގައި ވަަނ މިނެޓުގ23ެހަމައެއާެއީކގައި އަޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއކާފަިއވާނެ. 

ކަން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ. ނެތިންން އަޅުގަނޑު މަކުރަށުެގ ތަފްސީލު ހާހާމަކުަރން، ކު ވެށިން ނެގުނު ވާހަކަ



7 

 

ލޫމާތު ހުރީމަ އަޅުގަނޑަްށ  މަޢު ވަނަ ިސކުންތުގަިއ ައސްލު މައްސަަލިއގަިއ ބަެއއް ސެންސިިޓވ48ްވަނަ މިނެުޓގެ 29

 ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްފަިއވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. ސީލު ދެވެން ނެތްކަން ފްނޫސްވެރިންނަށް ތަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ރި މެންބަރު ރާގެ ިއްއޒަތްތެނިލަންދޫ ދާއިއަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދުރާގެ ނިލަންދޫ ދާއި

ސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ފަރެރު. ނިސްޓަރި މި ިއްއޒަތްތެސް، ޝުކުިރއްޔާރައީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ހާރު ހުރީ ކޮންބައެްއގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއިތޯ؟ގެ ސުވާލުަގއި ވިދާޅުާވ ކުއްޖާ މިމެންބަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ދާތާ ޝަރީފް ޝިރިވސަސް ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ

 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުއްޖާއަްށ ރައްކާތެރިކަން ދެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަން. މިހާރުވެސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްިއއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ އެހެންނަމަވެސް، މުިޅ ދައުލަތުގެ.  ،ކުދިން ބެލުމަކީ ދައުލަތުގެ ކަމެއް ކަމަށް ، ވިދާޅުެވއްޖެ

 ،ން ކަމަށް. އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީ ންނަވާ މިނިސްޓްރީހުއެއީ ަދއުލަތުެގ ފަރާތުން އެަކން ކުރަްއވާނީ ކަމަނާ ިތޔަ 

 ،ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ުމަވއްޒަފުން އެބަ ތިބިތޯާއއި،  ބެލެހެއްޓޭވަުރގެ ރިސޯްސ އެބަހުރިތޯާއއިދިންދަ ކުމިފަ

 ަގއި އެބަހުރިތޯ؟ ތަކުމަރުަކޒު  ވާރައްކާތެރިކަން ބެލޭނެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ތިޔަ މިނިސްޓްީރގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެރުވުން އެދެން.  ރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ޖަާވބުޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ ިއއް
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 ވާހަަކދެއްކެވުން:ޝިދާތާ ޝަރީފް ރިވސަސް ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ

ސުވާާލއި ސުވާުލގެ ޖަވާބާ ވެސް އެީކގަިއ ގޮތުަގއި  ގަބޫލުކުރާ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ޝު

 .ުޅގައި ތި ިއޝާރާތްކުރެްއވި. އަުޅގަނޑު އަދިވެސް ތަކުރާުރކޮށްލަންންނޭނގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުކަ

ތި  ،ފާހަގަކޮށްލަނީ މިކުޑަކުދިން ރައްކާތެިރކުރުމުެގ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ މުޅި ދައުލަތުން. އަޅުގަނޑު ެއކަން 

އި އަދި ދައުލަތުން ސިޔާސަތާިއ ޔާ ދައުލަތުން ބަޖެޓު ކަނޑައެޅުމުގަ ،ލަތްތަކާއި ސީފާހަގަކުރެްއވިހެން ދައުލަތުެގ ވަ

ކުޑަކުިދން  ،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭތީ. އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން މި އި ގާނޫނުތައް ކަނަޑއެޅުމުގަ 

 ގާނޫނެއްގެ ދަށުން. ވަނަ އަހަުރ ހެދުނު 1991ދަނީ  ްސ ޢަމަލުކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެްނ މިރައްކާތެރިކުރުުމގައި މިހާރުވެ

 ހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެްނ އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޢަމަލުުކރަމުންދާއިރުގައި މިހާރުެގ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭ ވަރަށް މިއަދާ

. އެހެންނަމަވެސް، އަަލށް ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އެބަހުރި. ވަރަށް ކުރީގެ ގާނޫނެއް އެއީ

ވެއްޖެ. މި ިއއްޒަތްތެިރ  ގިނަ ދުަވސް ކުރާތާ ވަރަށް  ގާނޫނެްއގެ ުވޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މަސަްއކަތް ރައްކާތެރިކުރާ

މާތު މަޢުލޫެގ ވަރަކަށް އަހަރު ެވއްޖެ ކަަމށް އަުޅގަނޑު 12މަޖިލީހުގައި ވެސް އެ ގާނޫނު އޮންނަތާ ގާްތގަނޑަކަށް 

ޖުވެަނއިލް ޖަސްޓިސް ެއކްޓެްއގެ މަސަްއކަތް ވެްސ  ގެެއކީަގއި ކުަޑކުދިންނަމަ. ހަމަ އެއާ ކުށްކަމުަގއި ނުވަނީ 

ބިލު ވެސް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި  ސަރުކާރުން ދައުލަތުން ކުރެއްވެމުންދާކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެ

ގައި މިފަދަ ކޮންމެ ވެސް ައޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން. ޙަޤީޤަތު ކަންހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އަ ،ަކންއޮންނަތާ ދުވަސްކޮެޅއް ވެއްޖެ

ލަތްތަާކއި ބަޖެޓުތައް ސީދައުަލތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކުން ވަ ،ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންހާލަތެއްގައި އަުޅގަ

ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުަޑކުދިންނަށް  މު ކަނޑައެޅުުމގައި އެންމެ ނިކަމެތި ފަރާތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ މުހިން

ފަހަރަށް އަމިއްަލ  ގިނަ ކުރެވެމުންދަނީ ވަަރށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދި ކުޑަކުދިްނނަށް ޚިދުމަތް ށްޢަމަލުކުރުމަ

ކަމުގެ މަްއޗަށް. އޭެގ ބަދަލުަގިއ ބައެްއގެ ަޝއުޤުވެރި  ހުރިކަން ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެފަދަ މަސައްކަތަށް ަޝއުުޤވެރި

އެީކަގއި  ހާޖެޓު ަކނޑައަާޅއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ަހމަ ވަރަށް އާދޭއަޅުގަނޑުމެން ރިސޯސް އެލޮޭކޓުކުރާއިުރގަިއ އަދި ބަ

ނޑުމެްނ ދެއްވުމަށް. ފާއިުތވެދިޔަ ަހއެްއކަ އަހަރުދުވަުހގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގައެކަްނކަމަށް އިްސކަން ،ދަންނަވަން

އް ކަންތައްަތކަށް ަގުކރެއްވި ބައެ ގޮތެއްގައި ފާހަ ދަނީ އަންޑަރ ބަޖެޓުކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން. އަދި ހަމަ ސީދާ މި

ކުދިން  42ދޭތެރޭގައި  ައހަރާ 18އަހަރާއި  13މިހާރުވެސް ކުޑަކުދިްނގެ ހިޔާަގއި  .ލާނަންއިއަޅުގަނޑު އަިލއަުޅވަ

ކުރަނީ. ހަމަ މުަވްއޒަފުން މަދުކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނ މި މަސައްކަތް 29ނުަގއި ވެސް އެތަ ވަގުތު  މި ،ބަލަހަޓަމުންދާއިރު

ގަިއ ދެން ކުަޑކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަުކގެ ެވސް ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުަވމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކީ އެއެއާ 

ުކދިންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންާވ  ކުރަން. އަދި އެކުދިން ބަލަހައްޓަން އެކަށީގެްނވާ އަދަދަށް މުވަްއޒަފުން ނެތްކަން ފާހަގަ

ޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ފާއިތުވެިދަޔ ހައެއްކަ އަހަރު ތެރޭަގއި ނެތްކަން އަ ލަްތ ވެސް ސީވަދެވޭވަރަށް ޚިދުމަތް 
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ށް ކަމެއް ވަރަށް ބޮޑަ އާއި އެހެން ހުރިހާމިކަންކަމަށް އަޅާނުލުމުގެ ސަބަބުން އެތަންތަނުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކަން އިޞްލާޙުކުރުމަްށ  މިކަންއެީކގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ައއު ސަރުކާރެއް ައއުމާ ާވކަންވީރާނެވެަފއި

ދަނީ ކުރަމުން. އަދި ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ކުަޑކުދިންެގ  ގިނަ މަސައްކަތްތަެކްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަރަށް

މިހާރުވެސް މަރާމާތުތަކުގެ  ،މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް 1.3 އަުޅގަނޑުމެން މަރާމާތުކުރުމަށް އެކަނިވެސް ހިޔާ

ކުދިންގެ ރަްއކާތެރިކަްނ ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަަކއި އެަތނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް   ދަނީ ކުރަމުން. ައދި އެމަސައްކަތް

ީކަގއި ތަމްރީނު ދެވިފައިވާ ުމވަްއޒަފުން ތަންތަނުގައި ނެތުމުެގ ދަނީ ގެންނަމުން. ހަމަ އެއާއެ މިވެސް ައޅުގަނޑުމެން 

ފަރާތްތަަކށް ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް  ތްތަކެްއ އެބަ ކުރަން އެއްކަމަސަ ބުރަސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ަވރަށް 

ވެ މިދިޔަ ހައެއްކަ މަސްުދަވހުގެ ތެރޭގައި ޓީނޭޖު ކުދިން ދިނުމަށް. އެގޮތުން އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ފާއިތުހޯދައި

ދެވިފައިވޭ. ަސއިކޮލޮޖިކަްލ  މެންަނށްއަޅުގަނޑުދުވަހުެގ ތަމްރީނެއް  16މުވަްއޒަފުންނަށް  50ގޮތުން  ގެންގުޅުމާ ގުޅޭ

 ...ދުވަހުގެ ތަމްރީނެއް ައޅުގަނުޑމެންނަށް މުވައްޒަފުންނަށް ދެިވފައިވޭ 5 ؛ޕްރޮގުރާމްފަސްޓްއެިއޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު، ޖަވާބު ެއހެން އަދި އިތުރު ސުވާލު ެއބަހުރި. އިއިްއޒަތްތެރި، ިއއްޒަތްތެިރ، 

 ދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އިވަމިނެޓަށް ފައްތަ 2 ބެއް ދޭތެރެޖަވާ 2މިނެޓު. ކޮންމެ  2ލިބިވަޑަިއގަންަނވަނީ 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ޝިދާތާ ޝަރީފް ރިވސަސް ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ

ހިއްސާކުރަން ބޭނުން ވާހަކަ ވެސް މި ފުރުޞަުތގަިއ ތަފްސީުލތައް ބައެއް މަ ނަ ކަަމށް ވަނީ އްޖެއިތުރު ފުރުޞަތު ލިބި

 ދަންނަވާލަން. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކޮންމެ  ؛ަވޒީރު. އަުޅގަނޑު މިހާރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 އިރަށްމިެނއްޓެއްހާ  2މިނެޓަްށ،  2ުބ ދެއްާވއިރުަގއި ުސވާލަކަށް ަޖވާފުރުޞަތު. އެ  ންސުވާލެްއގެ ދެމެދު

 .ޢާމިރު އަްޙމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަުހވަދޫށް ރަނގަޅު. ވަރަށް ބޮޑަ  ދެްއިވއްޔާލަތަވާއްފަ

 

  އްެކުވން:ވާހަކަދެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

މިުކއްޖާ ގެއްިލގެން ހޯދިއިރުަގިއ  ،. އަުޅގަނޑު ކޮށްަލން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީރައީސްޒަތްތެރި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއް 

ތޯ؟ އަދި ޚާއްޞަކޮްށ ވޭގޮތުން ެއޅިފައިވާ ެއްއވެސް ފިޔަަވެޅއް  ފެނުނީ ކޮންތާކު ހުއްޓާތޯ؟ އެކަމާ ގުޅޭ
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ދައުލަުތެގ  ،ފަރާތުންނާއިމާޢަތުގެ ޖަ އި،އިލާގެ ފަރާތުންނާޢާ ،ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ 35ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުމަކީ މިއީ ކުަޑކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤެްއކަން. އެހެންވީމާ، ކުަޑކުދިންގެ 

 ގެންވާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ޓަކައި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތަކުން ލިބެނީ ކިހާވަރެްއގެ އެހީތެރިކަެމއްތޯ؟ އަދި މިތަން އެކަށީ

 ވަރު ުމވަްއޒަފުންނަށް ވޭތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ. ވޭތޯ؟ މިތާނަގއި ތިބި މުވަްއޒަފުން ވެސް ެއކަށީގެްނވާ ނަކަށްވަރުގެ ތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮތުން  އެކަންކަމާ ުގޅޭ ތަނުގެ ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރުގެ ވާހަަކއާ ،މުވަްއަޒފުންގެ ވާހަކަާއއި ؛އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު 

ބު އަޅުގަނޑު ގުތު ޖަވާވަ ތްތެރި ވަޒީރު ވަރަށް ަތފްސީލުކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޖަވާބު އަރުަވއިފި. އެހެންވީމާ، މިއިްއޒަ

 ަތކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ސުވާުލގަިއވާ ނުކުތާ ވާ އެހިތުން މި މަޖިލީހަށް ނުލިބި

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ޝިދާތާ ޝަރީފް ރިވސަސް ލް ސަފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ

ފެުނނީ ކޮންތާކުންކަމާއި އަިދ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުއްޖާ ފެނުމުގައި

އަުޅގަނުޑ  ތީްއ އޮގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ތިބޭފުޅުންނަށް އެރުްއވުމުެގ ގާނޫނީ ަހއިސިްއޔަތެ ގޮތާ އެކަމުަގއި ޢަމަލުކުެރވޭ

 ތައްފަރާތުން ތިބޭުފޅުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު އެ ،. އެެހންކަމުންއިގޮތުަގއި މޯލްިޑވްްސ ޕޮލިސް ސަރިިވސްގަ  ގަބޫލުކުރާ

 ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުްއމީދުކުރަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ ޖަވާބު ދެއްވަން ޖެހިވަަޑއިުނގަންނަވާޯތ ކުރަފުސާ މިއަުޅަގނޑު އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު، 

  .ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީޙަޤީޤަތުގައި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( 

 

  ކެވުްނ:ވާހަކަދެއް އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ

 ރިޕޯޓުތަކުން އާގުޅިގެން މީޑި ސާ ހިނގުމާހާދި މި ންނަށް. އަޅުގަނޑުމެޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއާދެ، 

ވަރަށް  ޚާްއޞަކޮށް މިނިސްޓަރު ،އެކުޒިންމާދާރުކަމާފެނިގެންދިޔައީ ކަމުން ރެކުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ަވރަށް 

 ން ން. ެއކަތަ ެދއްވަުމން ގެންދެވި ތައްޖަވާުބ ދެްއވަންޖެހޭ ތަންތާނގައި ަޖވާބު ިއ،އަވަްސ ފިަޔވަޅުތަެކއް އަޅުްއވަ

މަރުކަޒު  މި ސަރުކާރަށް މި  ،ެއކު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީގަނޑު ވަރަށް އުފަލާއަޅު

މިހާރު  ނުިދނުމަށް މިނިސްޓަރުކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ތަނުގެ ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މިފަދަ ވާރުތަިވއިރުަގއި މި

  ކޮބައިތޯ؟ ަކކީ ތައަޅުްއވާފައި ހުރި ފިަޔވަޅު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރުމެންބަރު. އާދެ، މިނިސްޓަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ޝިދާތާ ޝަރީފް ރިވސަސް ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ

މި މަރުކަޒުތަކުެގ  ހަވާލުިވއިރު ކާރާމެން ސަރުޅުގަނޑުމެންބަރު އަދި އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އެކަީށގެންވާ މުަވްއޒަފުން ނެތްއިރުގައި ތަނުެގ ހާލަތު ހުރީ އިންތިހާއަށް ދެރަ ފެންވަރެއްގައި ިއނގޭތޯ. 

 އަޅުގަނޑަށް  އެކަށީގެްނވާ ސަމާލުކަމެއް ނުދީ އޮންނަތާ ށް. އެކަމަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހުރީ ަވރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފަ

 ކޮށްލާފަިއވާ ކުރިންވެސް ައޅުގަނުޑގެ ވާހަކަިއަގއި ފާހަގަ .މަށްކަ އަހަރުތަކެއް ެވއްޖެ ގިނަ ލިބުނީ ވަރަށްމަޢުލޫމާތު 

ތަމްރީނު ލިބިފައިާވ ޓެކްނިކަލް މުަވއްޒަފުންނެއް އެތަންތަނަކު ނެތް. އަދި ެއަކށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ނެތް. އެ  ،ފަދައިން

 ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއެޅި  100ސަުރކާރުގެ  ،އެީކަގއި ރުކާރަކާ  އަުއ ސަހާލަތުން އަޅުގަނޑުމެން

ބަދަުލތަކެއް ގެނައުމަށް ޓާގެޓުަތކެްއ ކަނަޑއަޅަިއގެން އަުޅގަނޑުެމން ހުރިހާ ސެންޓަރުތަކަށް  ކަންކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ

ކަށީެގންވާ އަދަދަށް މުވަްއޒަފުން ދިވެސް އެ ، އެންމެ އަ. އެހެންނަމަވެސް ވަނީ މުވަްއޒަފުން އިތުރުކުެރވިފަ ވެސް މި

ެއކީަގއި ތަނުެގ ަގކޮށްލަން. ހަމަ އެއާނުާވކަން ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހައިތުރުކުެރވިފައި

ވާނެ. މީެގކުރީަގއި ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ުކރެވިފައި  އަށް ެވސް މަރާމާތުގެ ވަރަށްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ެވސް  ާވއިުރަގއި މިހާރު އެކަންކަމަށްއިވެސް ފެނިފަ ގިނަ ތަފާތު ަކންކަން ރަށްގެ ައޚްލާޤީ ވަމެންނަށް ކުދިންއަޅުގަނޑު

ކުރަނީ ހަމަ  ވާކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަޮކށްލަން. އެކަންކަން ައޅުގަނޑުމެން މިލުތައް އަިއސްފައި ހެޔޮ ބަދަ

ލަތްތައް އެިކ ސީއެކި ެޓކްނިކަލް ވަ ދި އެކި އި އަޔާ ގަމުވަްއޒަފުންނަށް ތަކުރާރުކޮްށ ދެވޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާުމތަކު

ގުިޅގެން ައޅުގަނޑުމެން ކުރެޭވ  ޝަންސްތަކާަޖމާޢަތްތަކާއި އަދި އެކި ިއންސްޓިޓިއު ،އްޔާ ޢިޖަމު އި،ފަރާތްތަކާ

ކުދިންނަށް  ކަމެއް މި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަަކކީ އެ މަސައްކަތުން. މި ސަރުކާރުެގ ވަރަށް މުހިންމު 

. ންއަދި ރަނގަޅު ފެްނވަރެްއގައި ޚިދުމަތްތައް ދޭ މަރުަކުޒތަކެއް ކަމަށް ޔަޤީްނކުރު ، ަރއްކާތެރިކަން ިލބިގެންވާކަށީ އެ

ކުރުމަށް ޓަކައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފިސާރި ކެރިގެން އެ މަސައްކަތް އިބްރާހީމް  އެހެންވީމާ، ެއކަން

ކަުމގެ ޔަޤީންކަްނ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެްއގޮތަށް ކުިރއަށްގެންދާނެ ކާދުތަ ވައުސަރުކާރުގެ  ގެމުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 އަރުވަން. 

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ގެ ސުވާލަށް އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ުކޑަހުވަދޫވަީޒރު. އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ުކޑަހުވަދޫ .ެއގޮތަށް ެއަކން ބަޔާންކުރަނީ ދި ގާނޫނާއަ އެބަޖެހޭ. މި މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދާވަން ދަންނަ ޖަވާބު ދެްއވުމަށް
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އެބަ ވަނަ މާއްދާ 65ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ބާރަ ަވޒީރުންނާ ުސވާލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ  ؛ދާއިރާގެ

ޖެހިވަޑައިގަންަނވާނެ ކަމަށް  ން ޖަވާބުދެއްވަން ާވލަށް ތެދުބަހުތުން ކުރަްއވާ ސުގޮ ގުޅޭ މައުޟޫޢާބަޔާންކުރޭ މެންބަރުން 

ނަމަ.  ެއނގިަވޑަިއގެން ނެތް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ މިންވަަރކަށް. އެނގިަވޑައިުނގަންނަާވ ކަމަށް ވިދާުޅެވވިދާނެ

ކަމެއް.  ރާމަީކ ލާޒިމުކުޢުލޫމާތު ދެއްވުނަމަ އެ މަ ވާްއ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރގެ ކިބަިއގައި އެހެންނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތެ

. އޭނާ އެތާ ބެހެއްޓީތޯ؟ އޭާނ ގޮތުން އެހޭ ުސވާލު ގުޅޭ އާހުރީ ކޮންތާކުތޯهللا ޢަބްދު މްޝައި  ؛ުޅގަނޑު އަ ،ސުވާލަކީ 

 އިްއޒަތްތެރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ބޭނުންވާ ކަމަށް ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަޅުގަނޑު ހިތުން މި މަޖިލީހަށް  ފިލީތޯ؟ އެ

 ،ކަންކަމަށް ބަލާފަިއ އަުރވަންޖެހޭ ޖަވާބެއް ކަމަށް އިމި ގަާވިއދާ ،އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ ވަނީ. ކުަރއް އެމެންބަރު 

 އަޅުގަނޑަށް ދެްއވަންޖެހޭ ޖަވާބެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެްނނަ ސުވާލު. 

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން:ޝިދާތާ ޝަރީފްރިވސަސް  އެންޑް ސޯޝަލް ސަފެމެލީ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ

ޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ، އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ޔާ އިއް ޝުކުރިއް

ުކއްޖާ  ން ކަމަށް. އަދި އެކު މަންޓަޓްކޮޓަީރގެ އެޕާ 2މިްނވަރަކީ ކުއްޖާ ފެުނނީ  ކޮށްފައިވާއިން ހިއްސާ ސަރވިސަސް 

 ދި އަޅުގަނޑުމެން އެްއކުރި މަޢުލޫމާތުތަކުން ވެސް އެނގޭ  އަނާއިބެލުމުންބެލި ށް ފުލުހުންޮގސްފަިއވާ ކަމަފިލައިގެން

ައޅުގަނޑުމެންާނ ، ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތުތަކުން ވާ ަކމަށް ވެސްއަދި ެއކަމުަގއި ބަެއްއ ބޮޑެތި މީހުންގެ ހިއްސާ  .ކަމަށް

 މަޢުލޫމާތުތަކެއް ރަސްމީ ތުރަށް އެ އިންެވސްޓިގޭޝަްނގެ އިތުރު ތަފްީސލީހިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތުތަކުން ެއނގޭ. ދެން އި

، އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ ނުވޭ. އެހެންނަމަެވސް މިހާތަނަށް ހިއްސާކޮށްފައެއް މެންނާއި އަުޅަގނޑުއެްއވެސް ސިފަެއއްގަ 

ެއއްެވސް  ދިންގެ ހިާޔގެުކޑަކު ،ގޮތް ބަލަމުން. އަޅުގަނޑުމެްނ ޔަޤީންކުރަން ބޭނުންވޭ ދިޔައިމިދަނީ އެކަން ހިނގަ

ކުދިންނަށް  އަދި އެ .ފަިއވޭތޯއެްއވެްސ ސިފައެްއގައި ޝާމިުލވެ ،ވެރާތުން މިކަމުގައި ބަިއވެރި މުވަްއޒަފެްއގެ ފަ

އަދި އެކަން  .ކިބައިްނ ފެނިފައިވޭތޯ ފަކުފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް މުވައްޒަ ރުްނވާއިއަރަ މާރައްކާތެރިކަން ކަަށވަރުކުރު

 މެން އަޅާނެކަން ިމ ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. ޔަވަުޅ އަޅުގަނޑުފަރާތްތަކަށް ވެސް އަޅަންޖެހޭ ފި ހު އެޔަޤީންކުރުމަށްފަ

 

  ްއެކވުން:ވާހަކަދެރިޔާސަތުން 

ައޅުގަނުޑމެންނާ މި މަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮްތ ަގޑި ހަމަވީ.  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. ވަރަށް ބޮޑަށް

ތެރި ވަޒީުރ، މި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން މަޖިލީހުގެ ޒަތްިއއް އެހެންވީމާ، އި ހަމަވޭ. ޤީޤަތުގަ ަގއި ޙަމިނެޓު 9:28

އްވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ޝުކުުރ މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުަތކަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދެ

ސް ތް ވަގުުތގައި މަޖިލިމި މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ބާކީ އޮ ،މަނަ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ަވީޒރު އެދިވަަޑއިގަންަނވާ

ަވޒީުރެގ ިއއްޒަތްތެރި ސް، ންގެ އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެޒުނައެއް އަޅުގަނޑުމެޢިއަުޑއެއްެސވުމަށް އިންނެވުމުެގ ހުރިހާ 
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ދަންނަވަން.  މަށްމި ތަޅުން ދޫކޮށް ވަޑަިއގަތު ،. އެދިވަޑަިއގަްނނަވާނަމަވަނީ ނިމިފަ މަސައްކަތްޕުޅު މިހާރު މި

 ފަހު( )ވަގުުތކޮޅަކަށް

 

 ރު ރާ ގަ މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ގަރާރަްށ  ،މިއަދުގެ އެޖެންާޑގަިއވާ ެއއް އައިޓަަމކީ މަސްވެރިކަާމ ގުޅޭ ގަރާރެްއ. އެ މަސައްކަތް 

 ،ނަމަ ންވެަވޑަިއގަންނަވާމަްސވެރިކަމާ ގުޅޭ ވަޒީރު އަުޑއަްއސަވަން ބޭނު  ،ވުމުންދާއިުރގައި ަވޒީރުބަހުސްކުރެ

ވަތު ވަޒީރަށް ޢުބައިވެިރެވވަަޑއިގަތުމަށް މަޖިލީހުން ވާނީ ދަ ނަމަ ބޭނުންވެވަަޑިއގަންނަވާ ންވަބައިވެިރެވވަޑަިއގަންނަ 

ވަޒީރު އެތެރެއަްށ ވަަޑއިގެން އެބަ ހުންނެވި. އެހެންވީމާ،  އި ރަްއވަ . ވަޒީުރ އަުޅގަނޑުެމންގެ ދަުއވަތު ގަބޫލުކުއަރުވާފަ

އަޅުގަނޑު މިއަދުެގ  .ުޝުކރިއްޔާ .ަވޑަިއގަތީ . ވަޒީެރއް ނޫން އަދި އެލިބިފަ އޮތީ ަވޑަިއގަތުމުގެ ހުއްދަ މިދެވެ

 މިއަދުގެ އެެޖންޑާ. މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި ވާނެ ކުީރގައި ތިބޭފުޅުންގެ ޯޕޓަލުގައި ގަރާރުގެ މަަސއްކަތަށް ދިޔުުމގެ

ާބ ވަޒީރު. މަްސވެރިކަމާ ގުޅޭ ޙަމަރު ؛ޅޭގަރާެރއް. މަސްވެރިކަމާ ގު  4ތުރު އެބައޮތް މަްސވެރިކަމާ ގުޅޭ ަތފާތު އަދި އި

ބައެއް ބޭފުޅުންެގ  އެބަ ނިންމަން.ބަހުްސކުރަން ތެރޭގައި ތަުކގެ ތާއޮތް ހަފު ސް ުކރިއަށް މިމި މަޖިލި ގަރާރަކަށް 5

ކޮން  ،ން ވިސްނުމެއްަގއިމަޖިލީހަށް ގެނެވެނީ ކޮ ،ކުެރވެނީތާވަލު ރާުރތައް މިގޮތަށްގަމި ސުވާލެއް ެއއީ 

ެއކިެއިކ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ މި މަޖިލީހަކީ  ،އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެކަން. ބޭނުމެއްގައި 

ކަނޑަައޅައިޭދ އުސޫލުތައް  ،އަދި ހަމަތައްގާނޫނުތައް ބޭފުޅުން ވެވަަޑއިގަންަނވާ ަވޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާ 

މި މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަންކަން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ގެންދާއިރުގައި މި މަޖިލީހުން ކުރަމުންކަން އެމަޖިލިސް. 

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،ރައްޔިތުންގެ ހަޔާތަށްެއކަން ކަމުަގިއ ބައިވެިރވާންޖެހޭ.  ރައްޔިތުންބޮޑަށް ސާފުވާންޖެހޭ. އެ  ވަރަށް

އެ ބަދަލު ރައްޔިތުްނ  ،ދާއިރުަގއި އެ އަންނަ ބަދަލާއިންނަމުންބަދަލު އަ ، ގާނޫީނ ހަޔާތަށްރީ ހަޔާތަށްތޫދުސް

ތަފުސީލު މަޢުލޫމާތު ގުޭޅ  މިކަންކަމާ އެ ރަްއޔިތުންނަށް  ،ޖެހޭއިރުންވަޒަންކޮްށ ެއ މަްއޗަށް ދިިރއުޅުން އަނބުރާ

އަދި އެ  ،ެގ ލީޑަރުރޫޕުޓިކް ޕާީޓގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ިޑމޮކްރެހުރުން ވަރަށް ބޭނުްނތެރި.  ލިބިފައި

މަސްވެރިކަމުެގ ސިޔާސަަތކީ. ިސޔާސަެތއް ވަރަށް ބޮޑު އެ ޕާީޓގެ  ،ވަނީއަުޅގަނުޑ ާގތުގައި ބުނެަފއިޕާޓީގެ ފަރާތުން 

އެކަްނކަން . ވޭާގނޫނުތައް އެބަހަދާ މަޖިލީހަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ މި ގާނޫނު ،އަދި އެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން ެވފައި

ން ބޭނުންވާ މަސްވެިރކަމުގެ ބިލަށް ގެންނާ، ކޮށްފައި އޮތް ގޮތަކީ އެ ބިލުގައި ހިމެނޭތުސްގަ އެ ޕާޓީން  ގެންނައިުރގައި

އަޅުގަނުޑ ތައް ހިމެނެނީ އެ މައިގަނޑު ގެންދިއުން. އިތުރު ބަހުސްތަކެއް ކުިރއަށްުގޅޭ  މައިގަނޑުތަކާބަދަލުތަކުގެ 

 1ދުވަަހކު ވަނީ އޭގެތެެރއިން  ރާރުގެ ތެރޭަގއޭ. ކުރީގަ  5 މިދެންނެވި ،ގާތުަގއި އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅެވފައި އޮތީ
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އޮތް. ބަލަިއގަންނަ ބަހުސް ކުރިއަށްދާން އެބަ  ،ބަހުސް އީިތދާއިބުރާުރގެ ގަިކޔުން ކިިއފަ. މިއަދު އެ  ރާރުގެ ފުރަތަމަގަ

ބޭުރެގ  ،ޅާފައިވާއިހަަވންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ހުށަހަ ،ރާރަކީ ގަމިދެންނެވި 

ރާެރއް. ގަގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ކުުރން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭކަނޑުތަކުަގއި މަސްވެިރކަންމަސްހަރު ދިވެހި މަސްބޯޓުފަ

 މަްސވެރިކަމާ ،ާރރުގެ އިތުރުންގަމިދެންނެވި ބަލައިގަންނަ ބަހުސް އޮތް  ،ދަންިކޔުމަށް އެބަ އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަމިއަދު 

  އް.ރާރެގަ  4ދި އިތުރު ގުޅޭ އެަތއް އަ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް  ،ކިޔުން މި ކިޔަނީ މާ، އަޅުގަނޑު ފުރަތަމައެހެންވީ -{6.1}

ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ އަިއސް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ައތުން މަސް ގަތުމަށް ހުއްދަ  ،އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ކިޔުން. ބޭރުގެ ބޯޓުފަަހރު ރާއްޖެ އަިއސް ދިވެިހ ރާުރގެ ފުރަތަމަގަރާރު. އެ ގަ ހަޅާ ހުށަގޮތުން ދިނުމާ ގުޅޭ

 ގަރާރު.  ގޮތުން ހުށަހަޅާ މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ަގތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭ

ރި ގެ ިއއްޒަތްތެޮތއްޑޫ ާދއިރާ ،ކިޔަނީ މި ކިޔުން  އަޅުގަނޑު މަްސވެިރކަމާގުޅޭ ެދވަނަ ގަރާަރކަށް ުފރަތަމަ -{6.3}

ރަށްރަށުގަިއ ގުިޅގެން  ރަށު ކައުްނސިލާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާމް 

ގަރާރު. އެ ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އަުޅގަނޑު މި ކިޔަނީ.  ޅާގޮތުން ހުށަހަ ފެކްޓަރީ ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޭދޮށު މަސް

ގޮތުްނ  ފެކްޓަީރ ޤާއިމުކުރުމާ ުގޅޭށުގައި ގޭދޮށު މަސްއަމިްއލަ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން ރަްށރަ ރަށު ކައުންސިލު އަދި

 ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިުޔން ކިޔުނީ.  ހުށަހަޅާ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ،މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ިއތުރު ގަރާރެްއ ހުށަހަޅުްއވަނީ -{6.4}

ޕްލެޓްފޯމް އޮފްޝޯ  ،އްދުތަކެއް ާފހަގަކޮށްހަކަންކުރާ ސަރަދިވެހި މަސްެވރި ،ހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަނީރަޝީދު. އިބްރާ

ގަރާރެއް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ކިޔަނީ މިދެންނެވި ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން.  ޅާގޮތުން ހުށަހަ ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ

ގަރާރުގެ  ތުން ހުށަހަޅާގޮ ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭއޮްފޝޯ  ކޮށްފާހަގައްދުތަކެއް ހަަސރަދިވެހިން މަސްވެރިކަންކުރާ 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން. 

ޓިކް ޕާޓީްނ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ިއތުރު ގަރާރެއް. އެންމެފަހު ގަރާރުގެ ގޮތުަގއި ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ޑިމޮކްރެ -{6.5}

ޝަހީމް ޢަބްދުލްހަކީމް هللا ންބަރު ޢަބްދުއިްއަޒތްތެރި މެކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ  ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ގަރާަރކީ

އިންިޑއާ ކަނޑުަގއި ބޮޑުދަުއއެޅުން ުހއްޓުަވއި ދެމެހެއްޓެނެވި މަްސވެރިކަން ކުރުމަށް ޮގވާލަިއ  ،ިއވާހުށަހަޅުއްވާފަ

އި، އެޅުން ުހއްޓުވަ އަުޅގަނޑު ިމ ކިޔަނީ މި ގަރާރުގެ ފުރަތަަމ ކިޔުން. އިންިޑއާ ކަނޑުަގިއ ބޮޑުދައު .ގަރާރު ހުށަހަޅާ

ނީ. އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ ގަރާރު. އޭގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ކިޔުލާ އިވި މަސްވެރިކަްނ ކުރުމަށް ގޮވަދެމެހެއްޓެނެ

ފުރަތަމަ ކިޔުން  ،ކުރުމަށްކޮންމެ ގަރާރަކަށް ބަހުސް ން އިގަރާރު. މި 5ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ  މަސްވެރިކަމާ

 4ކޮންމެ ގަރާރަކަށް ން އިމިސް ގަންނަ ބަހުސަށް ތަޅުމަށް ގެނެ ބަލައިފަހުގައިުދވަސް ދިނުމަށް 3 ،ފަހުގައި ކިއުމަށް

 ށް ދައީއަުޅގަނުޑ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އަރިހުަގއި ެއބަ ދަންނަވަންޖެހޭ ވޭ. ގަިޑއިރުެގ ބަހުސްެގ ަވގުތު އެބަ



15 

 

އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ތި ދުވަހަށް ވުރެ ިގނަ ދުވަހުގެ ުޗއްޓީ. އެހެންީވމާ،  8 ،ުދވަސް 7ދަށް އީ ބޮޑު ،އާދޭއެބަ

ެއކީަގއި މަސައްކަްތކޮށް ވެްސ މި މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ  ދިވަަޑއިގަންަނވާނެ ރޭގަނޑާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ

ވެފަިއ ކަންކަން އިންިތޒާމުދާނެ ގޮތަކަްށ ައޅުގަނޑުމެންެގ މަސައްކަތްަތއް ނުހުއްޓި ކުރިއަށްއަދި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަން. 

ވޯަޓކަްށ އަުޅގަނޑުމެން އަހަންޖެހޭ.  ،ޢާއްމުއިތުރުަގޑީަގއި ޭބއްވުމަށް އަމީންނޑު ދެޭކގޮުތަގއި މަޖިލިސް ގައަޅު އޮތުމަށް. 

މަޖިލިސް އިތުރުގަީޑަގިއ ކަމަށް ވަނީ.  ނުޖެހޭ ؛ާދއިރުަގއިއެކުަގއި ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގަރާރުތަކާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވީމާ، އަޅުގަނޑު . އެހެންގެންދެވޭގެންދަން، ރޭގަނުޑ ގަޑީަގއި ކުރިއަށް ކުރިއަށް 

މި ގަރާރުތައް ނިންމުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް ރޭަގނޑު ގަީޑަގއި މަސަްއކަްތ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 ގެންދާނެ. ކުރިއަށް 

 އެބަ ކިޔަްނ، އަޅުގަނޑު ދެންމެ ދެންނެވި ގަރާރުތަުކގެ އިުތރުން މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ކިޔުން -{6.2}

ބެހޭ  ަގވާއިދުަތކާ މު)އާއް 2008/6މިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޢާ ގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ 

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،، އަުޅގަނޑު ިމ ކިޔަނީށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން. އެހެންވީމާ( އަގާނޫނު

 ކިުޔން.  ގެ ފުރަތަމަށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު( އަބެހޭ ގާނޫނު މު ގަާވއިދުތަކާއްއާ) 2008/6
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއީ ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި  .ހޯރަފުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުަޞތު

 ދެއްވުމަށް.ގަރާރު ހުށަހަޅައި ގޮުތން ހުށަހަޅާ ކުރުން ހުއްޓުވުމާ ުގޅޭަކންމަސްކަނޑުތަުކގައި މަްސވެރި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! މި މުހިއްމު ގަރާރު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް  ރައީސް، ވަރަށް  އިްއޒަތްތެރި

ރާުރ ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މި ގަީޑގަިއ ގަ ގެ ރިޔާސަތަށް ވަރަށް ހުިއ މަޖިލީކަޓަދެއްވި ކަމަށް

 ހިސާބުން ނިންމާލަންވީތޯ؟ ލާަފއި އެ އިދަންނަވަ ރުޚީސުނޫނީ ގަރާުރގެ  ،ލާނީތޯއިދަންނަވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަހުްސގައި  ،ގޮތުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ގަރާާރ ގުޅޭ މި ގަީޑގައި ގަރާރު ވިދާުޅާވނީ. އެއަށްފަހު ައޅުގަނޑު

 .ނީެއކީަގއި ވިާދޅުވެެދްއވާ ަވގުތު ުމޅި ގަރާރު އަރުވާނަން. މިވަޑަިއގަތުމަށް ފުރުޞަތުބައިވެިރވެ 
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  ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށީ

އަދި ، ޢަތަކަށް ވީހިނދުނާސިހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދުަގއި މުހިންމު ވެދި ނާޢަތަކީސިއާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެިރކަމުގެ 

ނާޢަުތ ސިިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުގެ  ،ނާޢަތަކަށްވެސި އެ މަސައްކަުތގައި ހަރަކާތްތެިރވާގިނަ އަދަދެްއގެ ދިވެހިން 

 ،ނުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވެދިދައިދާއިރާއެްއގައި ދިވެހިންނަށް ހޯ ފުޅާކޮށް އެ މަސައްކަތުގެ ީސދާ ނަފާ ވީހާވެސް ފުޅާ

އަގު ހޯދައިދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ މަސްވެރިންނަށް ހަމަ ،ހިނދު ވީއެކަމަށް މަސައްކަތްތަެކއް ުކރަންޖެހިފައި

އެ ބާވަުތގެ އެހެނިހެން  ،ކަންނޭލީގެ މަސްވެރިަކމާއިލޯބޮޑު ،ކުރުން ހުއްުޓަވއިއްދުަގއި ބިދޭސީން މަސްވެރިކަންހަސަރަ

، ކުރުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެްއ ކަމަށް ފެނުނު ހިނދުކަމަށް ދިވެހި މަްސވެރިން ތަޢާރުފުކޮށް ތަމްރީންސްވެރިމަ

 ،ކަމުން އެ ާބވަތުެގ މަހަކީ ފުނުން ބާނާ މަހެއްއަގުޮބޑު ެއއްަޗކަށް ވީނަަމެވސް، ކީ ނިސްބަތުން އްޔަ ލޯބޮޑުކަންނެ

މަސް ބޭނުމަކީ އެހާފަސޭހަ ަކމަކަށް ނުވާތީ، ލޯބޮޑުކަންނެީލގެ  ަމސްބާނާ ބޯޓުފަހަރަށް މި އަތުނަނު ބޭނުންކޮށްގެން

މި ބާވަތުގެ ކަންނެލި  ،ްއމު މަސްވެރިކަމަކަށް ނުާވިއރުއާ ތެޭރގައި އެހާ  ންގެމަސްވެރިކަމަކީ ިދވެހި މަސްވެރި

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ،އި ބޭނުންކޮށްގެން ކަަމށް ވެފަފަސޭހައިން ބޭނޭނީ ވަކި ކަހަލަ މަސްބޯޓެއްަގއި ވަކި ކަހަލަ މެޝިނަރީ 

ާބވަުތގެ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުެމވޭނެ  މި އާލާތްަތއް ހަމަކޮށް، މި ކުރާ ދޯނިފަހަރާިއ ބޯޓުފަހަރުގައިމަސްވެރިކަން

ކުރުމުެގ ން މަސްވެރިކަންމަސްދޯނިފަހަރުކަނޑުތަކުަގއި ބޭުރގެ  ރާއްޖޭގެއިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ނެތް ހިނދު، ދިވެހި

ލޭނު އްުދގައި ހަލާފައި އޮތް ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރައިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުއްޓަ 2010 ހުއްދަ ދޫކުރުން

، ލޭނު މަސްވެރިކަން ބޯޓަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަިއވާއިރު  28ކުންފުންޏަކަށް ނިސްބަތްވާ  5މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް 

 ސް މެރިން ިރސޯސަ ،ޭލނުއަޅާތޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފޝަރީޒް އިބޯޓުފަހަރުގެ ތެރޭގަ މަސް ކުރުމަށް ލައިސަންްސ ދީފައިވާ 

ުކރުމަށް ލައިސަންސް ދީފައިވާ ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، ލޭނު މަސްވެރިކަންްޓރެކުކޮށް ބަލަމުންއިން ެއގްރިކަްލޗަރ އެންޑް

 ޙަ އްމާތެއް އޭގެ ޞައެއްވެްސ މަޢުލޫބޯޓުފަހަރުން ބާނާ މަހުގެ ފެންވަރާއި ބާވަާތއި އަދަދު ހިމެނޭ ގޮތުން އެފަދަ  މަސް

ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބެލުމުން އެނގެން  ނެތްކަން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ލިބެންގޮތުަގއި ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި

 މެރިން ،އޮންނަ ހިނދު، މިފަދަ ބޯޓުފަހަރުން ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ ަމސްވެރިކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ފަހަރުން އެނގެން ހުރި ރިޯކޑުތަކުން މިފަދަ ބޯޓު، އިން ހުއްދަ ހޯދާފައި ވީނަމަވެސްރެއގްރިކަްލޗަ ޑްރިސޯސަސް އެން

އުރަހަ ކަންނެލިކަްނ ދޫނވެފަިއާވ ރީއަީކ ދިވެހިން އެ މަްސވެރިކަމަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ބަރޯސާ 75%ބާނާ މަހުގެ 

ކުރާ ގަނެ އެކްސްޕޯޓު  ހިރާއްޖޭގެ ކަންނެލި މަސްފަހަރު އޮޕަރޭޓުކުރަނީ ދިވެފާހަގަކުރެވުނު ހިނދު، އަިދ މި ބޯޓު

ަގއި ނުޖެހި ކިރޭ ހިނދު، ދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާ ކިޔޫ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ވީހިނދު، މި ބޯޓުފަހަރުން ބާނާ މަސް

ނޑުތަްއ ހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ ވާއަގު ލިބުމަށް ދަތިކަންނެލި މަސް ކިރުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެ ހަމައުރަހަދޫނރީ

ޕާީޓގެ މަިއ  ންނަށް ޚާްއޞަކުރުމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަސރުކާރުގެ އަދި ދިވެހި ަރއްޔިުތންގެ ޑިމޮކްރެިޓކްހަމައެކަނި ދިވެހި
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 ކުރުމަށްްއދުގައި މަްސވެރިކަން ހަރާއްޖޭެގ ސަރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ަފރާތްތަކަ -1 ؛ކަމަށް ވީހިނދު ވަޢުދު

އްުދގަިއ މަސްވެިރކަން ކުެރވޭނީ ހަިދވެހިރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާީދ ސަރަ ،ލުކުރުމަށާއިތިަތްއ ބާދީފައިވާ އެންމެހައި ހުއްދަ

ނުވާ އުޅަނދުފަހަރުކަމުަގިއ ކުރެވިަފއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީުކރެވިފަިއވާ ެއްއވެސް ޤައުމަުކން ބްލެކު ލިސްޓް

އެ  ،ހުންނަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަޑުތަކާއި  ނދުފަހަރުކުާރ އުޅަކުަގއި މަސްވެިރކަންިދވެހި ަކނޑުތަ، ކަނޑައެޅުމަާށއި

އިޤްތިޞާދީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  -3ތައް ކަނަޑއެޅުމާިއ، ސްޓޭންޑަޑް ނެއޮޑިފަހަރުަގއި ފަުޅވެރިންނަށް ކަންކަން ހުންނަންޖެހޭ

ރާއަާށއި ބެހޭ ުވޒާ ހި ސަރުާކރުގެ ކަމާއްދުަގއި ކުރުން މަާނ ބާވަތްތަުކގެ މަސްވެިރކަން ކަނޑައެޅުމަށް ިދވެހަސަރަ

ރާރުވަެމވެ. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ގުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ އިްލތިމާސްކުރުމަށް މި މަޖިލިސް އި 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަްށ ކުރުސްހުބަ އަޅުގަނޑުމެން ދެން އަރުވާނީ ށްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

ތި ބޭފުޅުގެ ޕޯޓަްލގެ  .ފުރުޞަތެއް އެުރވުމުެގ ކުީރަގއި ައޅުގަނޑު އެންމެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުަވން

ލެވިފަިއވާ ބަެއއް މަޢުލޫމާތު އި ގޮތުން އެކުަލވަ  ރާރާ ގުޅޭގަށަހެޅިފައިވާ މިއަދު މި ހު ،ވާ ޑޮިކއުމަންޓަކީ  ަގއި އ7.4ެ

، 7.4މިދެންނެވީ އެޖެންާޑ  .ފުޅުންނަށް އެ ޮޑކިއުމަންޓު ެފންނަން އޮންނާނީ ޕޯޓަލްއިންހިމެނޭ ޑޮކިއުމަންޓެއް. ތި ބޭ 

ވެްސ  ެވސް އަދި ބަެއއް ިލޔުން ވެސް އަދި ބަެއއް ފޮޓޯ ސް މި ދެންެނވި ތަނުގައި. ޭއގައި ަބއެްއ ހިސާބުޑޮކިއުމަންޓް

 ށް. ްއޒަތްތެރި މެންބަރައަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިހިމެނޭ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑަށް ެދއްވި ަކމަށް ޓަކައި. އަޅުގަނޑު މި އިތުރު ފުރުަޞތެއް އަުޅގަ .އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ްއ ުޅގަނޑުމެން ވަަރށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެމި ވަޢުދު އަޅުގަނޑުމެން ވީއިުރގައި އަ ،ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ހިފަނީ 

ޕާޓީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  ކުރިކަމުގެ މަތީން ހަނދާނަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެިޓކް

ެއއް  ދީފަިއވާ ނިކުތްއިރު އެންމެ ބޮުޑ އިސްކަެމއް އިންިތޚާބަށް އަދި އޭގެފަހުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ،ނިކުތްއިރު

ޓަކަިއ ގޮތެްއަގއި ދިވެހި މަްސވެރިންނަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ އުފާވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް އިރާއަކީ މަްސވެރިކަން. ާޚްއޞަދާ

ައޅުގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ވަރަށް މުހިއްމު އަހަމިްއޔަތުކަމެއް ދީފަިއވާނެ

މާވެފައިވާ މީހުންނަށް ދި އެ ،އެހީމުަގއި ސްވެރިންގެ ގާތަށް ގޮސް މަސްވެރިންގެ ގާތުފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަނޑުމެްނ މަ

 މީހުން ދެކޭގޮތުަގއި އެ އެ ،މީހުންގެ ގާތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެހީމު ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ. އަދި ހަމަ އެ ،މައްސަލަތަކަކީ 

 ،ށްފަހުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ބެލުމަކަކީ ކޮބައިތޯ. އާދެ! އެ ހުރިހާ ކަންކަކަންކަމަށް ހުރި ޙައްލުތަ
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 ،ވަނީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުެމންނަށް މި އެޅޭ ފިޔަވަޅަކީ ހިމަނާފައި މިވާަހކަ ޙަޤީޤަތުގައި މެނިފެސްޓޯގައި ަމސްވެރިންގެ 

 ،ސައްކަތްތަކާއިހަދާ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މަގާނޫނުޓަކައި ގެނައުމަށް ސިފަ ދެންނެވި މެނިފެސްޓޯގެ ތެރެއިން ޢަމަލީ  މި

މި ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތްތައް ައޅުގަނޑުމެން ައދި އެ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުުރމަށް ،ގުިޅގެން ދިވެހި ސަރުކާރާ

ލެވެނީ ވަރަށް އިޅުވަޙަޤީޤަތުަގިއ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި މިައދު މި ހު ،ފެށީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ިވދާޅުވި ފަދައިން

ދު އެއްވެސް މެ ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިަކން ލިބޭނެކަމާތްސްވެރިޔާައށް ހި. އެ ބާބުގެ ސަބަބުން ދިވެހި މަމުހިއްމު ބާބެއް

މުކަމުގެ ންދިވެހި ަމސްވެރިކަުމގެ މުހި ، އަދިމު ބައެއް ކަާމއިންޝައްެކއް ނެތް. އާދެ! ިދވެހި މަސްވެރިންނަކީ ކިހާ މުހި

ުނވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ  ލާކަްށ އަުޅގަނޑު ބޭނުމެއްއިގަ ނޑުމެން ދައްަކއި މިއަދު ަވގުތުނަވާހަކަ އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން މެނިފެސްޓޯގައި ފާހަގަކޮށްަފއި ހުރި މުހިއްމު މައްސަލަތަކަކީ 

 ްއކަން. އޭގެތެެރއިން އައިސްއްލު ހޯދަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަޙަ ކަންކަމުަގއި  ސް އަުޅގަނޑުމެން އެވެ މިއަދުން މިއަދަށް

 އްދަށް ވަދެ މަސްބާނައިގެން އެހަބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރުން އެއްވެސް އުސޫެލއް ނެތި ރާއްޖޭގެ ސަރަ ،ނުލިބޭ މައްސަލަ

ކޮޅުޖެހޭވަުރގެ ދެ ވުމުންމަްސކިރު ،އެްނވެރިކަން ދަށްވަމުންދާ މައްސަލަ ،އިން ނަފާ ނަގަމުންދާ މައްސަލަމީހުން އެ

 ރުވޭމަސްނުކި ،އެއަށް ބޭނުންވާ ަފއިސާކޮޅު މަްސވެރިންނަށް ނުލިބޭ މައްސަލަ އިމަްސކިރުވާފަ ،މައްސަލައަެގއް ނުލިބޭ 

ތަކުަގއި މަސްވެރިންަނށް ބައިވެރިނުެވވޭ މައްސަލަ. މްޮބޑުވާ މައްސަލަ. ކްރެޑިޓު ސްކީލްގެ އަގުޑީސަ ،މައްސަލަ

އެ  ބޭންކުތަކުން .މައްސަލަކުެރވޭ ނުމަތުގެ އަުގވަޒަންދުޚި މީހުންގެ ވެސް އެ ޅިވާއިރުމަސްވެރިކަމުަގއި ުއޅެ މުސްކު 

ން ލިބުނު އާމްދަނީގެ އިއެ މީހުންނަށް އެ ،ފަިއސާ ޖަމާނުކުރެވި އިނުލާ ވާހަކަ. މަސްވެރި ރަށްރަށުގައިމީހުންނަށް އަޅަ

މެން އް ައޅުގަނޑުަމއްސަލަތަކެ ކިތަންމެ މިހެންގޮސް ކިތަންމެ .ޮގތަށް ނުލިބޭ މައްސަލަ ނަފާ އެންމެ އެކަީށގެންވާ

ކަމަށް.  ކަމުގައި ހަދާނެ ދުވެފަިއވާނީ ދިވެހި މަްސވެރިާޔއަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ މީހެއްޢުއަުޅގަނޑުމެން ވަ. ފާހަގަކުރީމު

ިދވެހި  ،ުދވީޢުގޮތެްއގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ވަ ަވިކން ޚާއްޞަ .ކަމަށް މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަީނ އިތުރުކުރާނެ

ކަމަށް. އެ ވަޢުދުގެ  ދިެވހި މަސްވެރިންގެ އެއްަޗކަށް ހަދާނެ ،ދިވެހިންގެ އެއްަޗކަށްތުަގިއ ޙަޤީޤަ ތަކަކީމަސްކަނޑު

  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގަރާރެއްންދުގެ މަތީޢުއަޅަނީ. އެ ވަން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފުރަތަމަ މި ފިޔަވަޅުމަތީ

މަޖިލީހުގައި ވަަރށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މި  ތްތެރިއިްއޒަގޮުތގައި މި  މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ނުހަނު  އި،އަްއސަވަ ޮގވާލުން ސަުރކާުރން އަޑު ައދި ސަރުކާރަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ޮގވާލި ،ކުެރވިމެދު ބަހުސް ގަރާރާ

މެްނެގ ގަނޑު އަޅު ުކރަމުންދާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުެގ ކިބައިންރިކަންމިހާރު މަސްވެ އި ދިވެހިާރއްޖޭގަ އި މަތީގަހަލުވިކަން

ގޮތަށް އެ ކަނޑުަތްއ  ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ނަފާ ލިބޭ ،އުމުގެ ކަނޑުތައް މިނިވަްނވެޤަ

ިދވެިހ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ިދވެހި މަސްވެރިނަށް އަޅާަލއި

ވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ައޑުއަހާ ބަެއއް. އެހެންވެގެން ޙަޤީޤަތުގަިއ ސްދިވެހި މަ ،މަސްވެރިންނަށް އޯގާތެރި

ވަނީ. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު އިއަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯަގއި އެހާ ބޮޑު އިސްކަެމއް ދިެވހި މަސްވެރިންނަށް ދީފަ
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ވަރަށް ގިނަ ކަންކަްނ  ،ފަދަިއން ލެވޭ ޗެްޕޓަރަކީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ވިދާުޅވިއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުޅުވަ

ކުރަނީ ދިވެިހ މި ފޯކަސް  އި، މިއަދު ހަމަެއކަނި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ގަރާރުގަކަމެްއ. އެހެންވީމާ ތެޭރގައި ހިމެނޭއޭގެ

 މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަާވއިދާ  ،ލަނީއިދިނުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވަކަނޑުތައް ދިވެހި މަސްވެރިްނނަށް ހޯދައި

އެްއގޮތަށް ވިަޔސް މަސައްކަްތކުރާ ބޭރު މީހުންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑުަތްއ  ވެސް އަދި ގަާވއިދާށް ފަޚިލާ

އްދަށް ބޭރުެގ ހަދިނުމަށް. އާދެ! ރާއްޖޭގެ ަކނޑުގެ ސަރަދިވެހި މަސްެވރިންނަށް އެ ކަނޑުތައް ހޯދައި ،ސަލާމަތްކޮށް

ކަމަށް  ދާނެރުގެ ސަބަބުން ހުއްޓާލުމަށް މަގުފަހިވެގެންމި ގަރާ  ކުރުމަށްމަސް ބޯޓުތަކުން ވަދެ މަސްވެރިކަން

ތިޞާީދ ޤްމުޅި އި ،އްދަށް މަސްވެރިކަން ފުޅާކޮށްހަތިޞާދީ ސަރަޤްލަނީ. ރާއްޖޭގެ މުޅި އިއަޅުގަނޑުމެން މި ބަ

އަިދ މި ބަލަނީ. ަގނޑުމެން ދާނެ ކަމަށް ައޅުފަހިެވގެންއްދު ބެލެހެއްޓޭނޭ ގޮްތތަކެއް މިކަުމގެ ސަބަބުްނ މަގުހަސަރަ

އްލުކުރެވޭނެ ކަންަކން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަްށ ޙަހުރި ދަތިތައް މިހާރުން މިހާރަށް  އިމަސްވެރިންނަށް މިހާރު ދިމާވެފަ

ތިޞާދީ ޤްކަަމށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ގެނެސް އެ ކަންކަމަށް ރަނަގޅު ފިޔަވަޅުަތކެއް އެޅޭނެ

 އްދުަގއި އެ ހަމޭލު ސަރަނޯިޓކަލް 200އްދެއް. ހަވަރަށް ބޮޑު ސަރަ ،ވަރަށް ފުޅާ ެޒޑަކީ.އީ.އީ ޞަކޮށްާޚއް ،ކީއްދަހަސަރަ

ވަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަީސލަތްތައް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގުދުރަތުން ދެއްވާަފއިވާ މުހިންމު ވަސީލަތްތައް. ެއ 

 އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މަުގ ލުންތް ޖީވަސީލަތްތައް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރުގެ ޖީލާއި، އަންނަށް އޮ

ލެވެނީ. ެއކަމަށްޓަކައި ައޅުގަނޑު ވަރަްށ އުފާކުރަން. އަދި މި ގަރާރު އިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ހުޅުވަ

 ނަވަން. މީގެ މާ ންދަ މިގޮތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ އަޅުގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކަ

 އިއްދުގަ ހަމޭލުގެ ސަރަނޯޓިކަލް 200 ެޒޑުގެ.އީ، އީ.އްކުރިންވެސް އަުޅގަނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ބަހުސެ

ލަިއގެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ އިއަޅުގަނޑުމެން އެކަނިތޯ މަްސވެރިކަންކުރާނީ ނުވަތަ ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވަ

ލުމުން ލިބޭ ލައިސަންްސ އިޙަޤީޤަތުަގއި ެއގޮތަށް ހުޅުވަ  ،ުޑމެންނަށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާއަކީ ގަނއަޅުފުރުޞަތު ދޭނީތޯ. 

ކަމަށް.  އެކަންކަމުން ައޅުގަނުޑމެންގެ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން މާ ބޮޑު ފީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ފައިދާއަްށވުރެ

 .އުލަކަށްޙަކުުރމަށް ވާދަވެރި މާވެރިންނަށް ވާދަގެ މަސްދަނީ އަޅުގަނޑުެމން މީހުން ވެސް ވަދެގެން މި ޙަޤީޤަތުގައި އެ

ދަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން ބާނާ މަސް އެ މީހުން ވެސް މި ބާނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ދާ މާކެޓަށް އެ މީހުން ވެސް މި 

 ރޭގައި ، މަސްވެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެވިއްކަނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން ވިްއކާ ތަންތަނަށް އެ މީހުން ވެސް 

ކުން ލިބުނު ޔަމަަސއްކަތްކުރާ މަްސެވރިންނަކަށް މި އިގަދަައީވގަ އިމާކަނޑުގަ  ،ކަށިން ހިްތވަުރނެރެ ،ހިތްވަރުކޮށް

، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު ނަފާއެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު. އެހެންވީމާ ،އެްއވެސް މޮޅެއް 

ލި އެޖެންާޑގެ ދަށުން އިަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެުކލަވަ 19ދި އެޖެންޑާ އާއި އަސްޓޯކުރަނީ ޖަޒީރާ ާރއްޖެ ެމނިފެ މި

ކަމަށް. މަސްވެރިންނަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ގާނޫނީ  ދާނެމާ ރަނގަޅު މާދަމާއެްއ ލިބިގެން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް މިއަދަށްވުރެ

ންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައި ހުރި ދި މަސްވެރިކަމަށް. އަ ދާނެއުލެއް މީގެ ސަބަބުން އުފެދިގެންޙައަދި އިޖުތިމާޢީ މާ
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 އް އަދި ަމސްވެރިކަމުން ިދވެހި ރާއްެޖއަށާއި މަްސވެރިންނަށް ލިޭބ މަންފާ އެތަްއ ގުަނއެ ،އްުލވެޙަދަތިތައް 

އްދުަގއި މަސްވެރިންަނށް މާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ޙަތިޞާދީ ސަރަޤްކަމަށް. އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ދާނެއިތުރުެވގެން

ކަމަށް އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް  ދާނެެވގެންލިބޭނެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް އޭގެ ނަފާ  ،ންކޮށް މަސްވެރިކަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލެވިފަ. އިުތ ހުޅުވަ ވަނީ މި ގަރާރުގެ ބަުހސްގެ ވަގު މިހާރު މި ނަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުމެން

 ށް.ރަޝީދަ ިއބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނުއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

 ކުރުން ުހއްޓުވުމާ ކަނޑުތަުކގައި ަމސްވެރިކަންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސް

ން އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ. އިކަމެްއ މި އަުޅގަނޑަށް ދެތިން .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު

ކަމަށް  މީހުންއަޅަނީ ބޭރުވަދެ ލޭނު އްދުތަކަށްހަކީ ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތަކުަގއި ނުވަތަ ރާއްޭޖގެ އެކި ސަރަފުރަތަމަ ކަމަ

ކޮށްިފއްޔާ ޅަން މަސައްކަތްއަ ދިވެހިން އެ ބޯޓުތަުކގައި ުނވަތަ ލޭނު ،ވަީނ. އެހެންނަމަވެސް މީގައި ބަޔާންކޮށްަފއި މި

ކަންނެލީގެ  ،އެކު ިދވެހިން ބާނާ މަސްއެއާ ށް އެބަ ޭދހަވޭ. އަދި ހަމަން އަޅުގަނޑައިކަމަްށ މި ގެންދާނެއެކަން ކުިރއަށް

އްދުގައިކަން ައުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ހުރިހާ ހަހުރިހާ ފެކްޓްރީއެއް އޮތީ މާލޭ ސަރަ ހުގެމަކަންނެީލގެ ،މަސްވެރިކަން

ފަހަރުން ގިނަ ކަންނެލި ބޭރުގެ ބޯޓު ،އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ އިކަންނެލީގެ މަސްވެރިން މި އަންނަނީ މާލެއަށް. މީގަ

ދޭކަން. އަދި އިސްކަން ހަށްފަހަރުން އަންނަ މަ ބޯޓުރުބޭ ،ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ މަސް ނުގަނެ  އަދަދަކަށް ގެަނއިމާ

ޅަށް ދިޔައީ، ދާދި ފަހުން ރައިސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވަދޫ އަތޮއޭެގ ކޮލިޓީ ވެސް ފާަހގަކުެރވޭ. އަުޅގަނޑަށް ފަހުން ފެނިގެން 

ހުގެ މައްދަކީ ކަޅުބިލަހައެ ސަރަ ؛ހުރި މައްސަލަތައް ،ވަަޑއިގެން މަސްވެރިްނގެ ގާުތން ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތަކެްއ ކޮށް

އެްއކޮށް ފިޝަރީްޒ ދި އެއާ ތަން. އަ  އްދެއް. ވަރަށް ގާތުން އަޑު އަްއސަވަން އިންެނވިހަސްވެރިކަމުގެ ސަރަމަ

ތަން. އާދެ! ނެވި ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވަިއެގން އިންއެއްކޮްށ އެ ސުވާލުމިނިސްޓަރު ހަމަ އެއާ

ވެްސ  އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިމަްސވެރިންގެ އަުޑެއހުން. އާދެ! މިތާނގަ ،އީއެ  ކީކަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ

ވާހަކަަތކެއް. ށް ނިސްބަތްވާ ރަްއޔިތުންގެ ަމންދޫބުން މި ދައްކަނީ ހަމަ މަސްވެރިންެގ ދާއިރާަތކަ ،ވެސް  މިއަދު

ގެންެދވޭކަން. އަުޅގަނޑަށް ާފއިތުިވ ކުރިއަށް ދަްއކަިއގެން ނޫނީ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް މި ރާްއޖެ މިހިސާބުންވާހަކަ

އްދުތަުކަގއި ކޯްލޑް ސްޓޯރޭޖް އަޅާނެ ހަދުތަެކއްވި. ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޢުތައް ވަނިމިދިަޔ މީހާ އެ ކޮށްމާޒީަގއި ވެިރކަން

 ،ހަކަާއއިއިމުކުރާނެ ވާޤާ އްކޭނަރީތަ  ،ތައްއްދެއްަގއި ޕްރޮސެިސންގ ޕްލާންޓުހަޖޭގެ ހަތަުރ ސަރަވާހަކަާއއި، ާރއް
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ގޮސް ހުރިހާ ދަމުންދަމުން ؛އަތޮޅު  ކުރާނެ ވާަހކަާއއި، މިހެންގޮސް ލ.ބޭންގު އާލާ ،ރިކަން އާލާކުރާނެ ވާހަަކއާއި އެންވެ

އެއް. އަދި ހަމަ . އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކުރެވިފަދިޔައިުރ އެއްވެސް ކޭނަީރއެއް ެވްސ ނެތް އިފޮންޏެއް ކަނޑާފަ

 ،ެއކަމުގެ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ،ަބެއއް ަކންތައްތައް އަލަށް ފަށާއިރު ، ިދޔައީކުެރވިގެންއެްއކޮށް އަުޅގަނޑަށް ފާަހގައެއާ 

އިލާ ޢާ ހަކަށް ބާވީ ސަތޭކަ ގާތްގަނަޑަކށް އިއަތޮޅުގަ  އެހީތެރިކަމެއް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ. ލ. ޓެކްނިކަލް ހުރިހާ

އެކިއެކި އެހީަތްއ  އިބޭރުން ލޯނާ ؛ޕްރޮޖެކްޓުތައް  އެިކއެކި އްގެ ދަށުން. އެހެންގޮސްހުއިފިލަނޑާ މަޝްރޫޢެ އިލީދަރުވަ

 ؛ގޮުތަގިއ ބޭނުންކުރެއްިވ ތަން. މީަގިއ މި ފާހަގަކުރެޭވ ކަންތައް ހޯދައިގެން ައޅުގަނޑަށް ފެނުނީ އެ ފަިއސާ އަިމއްލަ 

 ،އިލުކުެރވޭ ގޮތުގަ ވަންޏާ އަުޅގަނަޑށް ގަބޫ ށްކަމަ ލޭުނެގ މަސްވެރިކަން ިދވެހިން ުކރާ ،ތްތެރި ރަީއސްއިްއޒަ

ގައި ނުވަަތ ރާއްޖެައްށ ރުފަހަމައްސަލަައކީ މިހާރު ބޭރުގެ ބޯޓު  ،އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ހުއްދަދޭނެ ކަމަށް މީގައި މި

މިހާރު  އިކުރަނީ. ޭއގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގަ މަސްވެރިކަންދެ މީހަކު ތިބެެގން  .ރުފަހަމި އަންނަ ބޯޓުފަހަރަކީ ބޭރުެގ ބޯޓު

 ަގވާއިދާ  ،ނުކުރާއިނާޔަތްތަްއ ވެސް ވަނީ ކެނޑިފަ. އެއީ ރިޕޯޓުދީފައިވާ ން ޔޫ .އީ، އް އްދަތަދީފައިވާ ހު

ދުގައި މިހާރުވެސް އެބަ އްހަގިނަ ުއޅަނދު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ަސރަ އަށް ވުރެހަތަރު ސަތޭކަމަސްވެރިކަންކުރާ ށްޚިލާފަ

 ނީ ައަޅއިގެން މަްސވެރިކަންކުރަދާ ކަހާކަނޑު ޑެތިބޮ ގ،؛ ޕާސޭިނންުކަގއި އޭގެ ބޭރު ކަނޑުަގއިއެއާއެހިމެނޭ. އަދި ހަމަ

ދިވެހި ރާއްޭޖެގ  ،އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއަިއސްގެން. ގެ މަސްބޯޓުަތއް ވެްސ ޔޫރަޕު

ތްތަކެއް. ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރެވެންޖެހޭ ހުރިހާ ވަސީލަ ގެއަުޅގަނޑުމެން ،ގުދުރަތީ ވަީސލަތްތައް ،ވަސީލަތްތައް 

ޖެހޭ. އަިދ ވެސް ކޮށްދެން އަދި އެކަންކަން ަދސް. ކަްނނެލި ބޭނެންޖެހޭ ދިވެހިންނަށް ވެސްޑުބޮަގއި ލޯޖޭގެ ކަނޑުރާއް

ދަނީ  މަސްވެރިކަްނ ކުރަމުްނ އަުޅގަނޑުމެން މިބިލަމަސްވެރިަކން ވެސް ކުރިއަުރވަންޖެހޭ. ކަޅުބިލަެއކު ަކޅުއެއާހަމަ

އެންދަމާ  ،އެން ދަަމނީ ރަނގަޅަށްތޯ އިހޭ. ރާއްޖޭގަލަން ެއބަޖެން ިވސްނާގަނޑުމެތޯ ވެސް ައޅުއިރަނގަޅު ގޮުތގަ

ވިސްނަންޖެހޭ.  އެބަވެސް ރަނގަޅަށްޯތ އަުޅަގނޑުމެން  ތަށް އެކަން ކުަރނީގޮ ވާން ގެއްލު ކަށް ދިރުންތަ ތިބޭ އިހާހަލުގަ

ްށ ެރވޭނެ ގޮތަނގަޅަށް ކުން ރައި މިކަބަލުގަޤުޔަތްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މުސްތަޢާކަމަކަށް ރި މި ހުރިހާ

ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ެއހެން ،ކުރަްނ. އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅަށް. އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭއިންތިޒާމުތަެކއް ބައްޓަން

 ބޮުޑ މި ަތން. މިފްކޯގެ އެންމެ ދިޔަެވގެންމިފްކޯ ބަނގުރޫޓު އީދިޔަ އަުޅގަނޑަށް ފެނިގެން .ދައްކަަދއްކާ ތިބޭނީހަމަ ވާހަކަ

ވެފަ. އޮތީ އެއްކޮށް ބަނގުރޫޓު ގިީރގެ ަކންނެލި ބަންދުކުރާ ފެކްޓްރީ އޮތްކަނޑު  ،ފެސިލިޓީ އި އޮތް އެންމެއްދުގަ ހަރަސަ

ދިހަ  ރ،ލުިއވެފަ. ވިހި ކޮންޓެއިނަ ،ހުންނަނީ އިމަހެއް އެކޮޅަށް ާދއިރު މަދުވެފަރާއްޖެއިން ބޭރުކުރި ހުރިހާ ަކޅުބިލަ

ންނެލި ވެްސ ޔޫރަޕަށް ދާއިރު ހުންނަނީ ކަތި ބޮޑުރުކުރާ ބޮޑެއަދި ރާއްޖެއިން ބޭ .ހުންނަނީ އިލުިއވެފަ ރކޮންޓެއިނަ

 .ވެފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ ބަނގުރޫޓު ސްޕޮއިލްވެފަ. ފައިާސއެއް ނުލިބޭ. އެހެންގޮސް މުޅި މިފްކޯ އެ

ތައް ޕްރޮސެސިންގ ޕްލާންޓު ،އްޖަގަހަތަ ްއދުތަކުގައި މަސްހަރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަ ،ތްޢައަޅުގަނޑުމެންގެ ސިނާ

ވާމީ ގު މޭލު، ބައިނަްލއަ 200 ފަހަރު ބޭރަށްގު ލިބޭނެ. އަިދ ބޭރުގެ ބޯޓުއަގަނޑުެމންނަށް ހަމަ ނަމަ އަޅު އިމުކޮށްފިޤާ
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ކަނޑުތެރެއަށް ުނކުމެގެން ަމސް ބާނައިފިްއޔާ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އޭގެ މަންފާ ވެްސ ލިބޭނެ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

 ޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުަޞތަށް. ށް ބަހައްޓަްނ އެބަވިސްނުން އެ މަގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:  އަޙްމަދު ރަޝީދުއިރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ މެދު ދާ

ަލއްވަްނ އިސް އަޑުައއްަސވަހު އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ބަ ،މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ 

ރުން ބޯަޓކަށް ލޭނުގެ މަްސެވރިކަން ކުރުމަށް ސަރުކާ 28ކުންފުންޏަކަށް ނިސްބަތްާވ  5ވަަޑއިގެންެނވީތީ. މިހާތަނަށް 

ޭއގެ ޞައްަޙ  ،ިއ، ތަފާސްހިސާބުތަކާއިޭއގެ ހިސާބުތަކާ ،ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަިއވޭ. ބާނާ މަހުގެ އަދަދާއި

މު ގޮެތއްަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަިއ ާއއް ،އަކީ 75%މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނެތް. ބޯޓުފަހަރުން ބާނާ މަހުގެ 

ވެްސ ކޮންމެ ،ތިބެމީހުން ނިވާފަްތގަނޑަކަްށވެނޑު ެދކޭގޮުތގައި ބޭރުއުރަހަ ކަންނެލި. އަުޅގަުއޅޭ ރީނދޫއިމަސްވެރިން ބާނަ

ހެން ވެސް މެންދާ މައްސަލައަކީ ކޮ ހުސްކުރަމުން މި ،ނެެރގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުަތއް ކަހަމުންދިވެއްަސކު ކުރިއަށް

އާމްދަނީ ޮގސް ވަންނަނީ  ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. ހުއްުޓވަްނޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ މިދެންނެވި ކުންފުނިތަކަށް ިލބޭ

ލިބެނީ ާކކަށްތޯ، މި ރާއްޖެއަށް އެ ަފއިސާ ވަޭދތޯ، މިއީ ވެްސ ބަލަންޖެހޭ  ތޯ،ރާއްޖޭގެ ކޮން ބޭންަކކަށްތޯ، ޮކންތާކަށް

ކުރުމެއް ނޫން. އްދު އެކަނި ލޮކޭޓުހަނަމުގައި މިފަދަ ބޯޓުފަހަރު އުޅޭ ސަރަ ގެކުރުމަކީ ދިެވހިންކަމެއް. މޮނިޓަރ

އެ ކަމުގެ ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާތު އެްއކުރުން. ، ވެްސ ހުރި ކަންަތއްތައް ބަަލއިބާނާ މަހާިއ އަދި ދެން ،ކުރުމަކީނިޓަރމޮ

، މި ަކންކަމަކީ ވެސް ބަލަންޖެހޭ ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮބަިއކަމާއަކީ ާއމްދަނީ ބާނާ މަހުގެ އަދަދާއި ލިބޭ

 3މު ރާރަކީ ވަރަށް މުހިންގަ  ޝިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

ރާރެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ މި ފާހަގަކުރެވެނީ. އޭެގ ގައް ހާސިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޞަދެމަޤް

ެދއް ޢުގެ ރިާޔސީ ވަޙްމް މުޙައްމަުދ ޞާލިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އިބްރާހީ ،ޞަދަކީފުރަތަމަ މަޤް

ކުރެވިަފއިވާ ކަނޑުތަަކކަށް ޞަކަނޑުތަަކކީ ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް ާޚއް އެީއ ރާއްޖޭގެ ޞަދެއް. ހިމެނޭ މަޤް

ދިވެހިންގެ މަސްކަނަޑކަށް ދިެވހި ކަނޑުތައް ހެދުން. މިއީ  ،ޓަކައި އެ ކަނޑުަތކުްނ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ބޭރުކޮށްހެދުމަށް

ގައި މި ވާހަަކ  19ދެއް. އެޖެންޑާ ޢުުބގައި އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ ވީ ވަޚާއަުޅަގނޑުމެންގެ އިންތިދިވެހި މަސްވެރިންނަށް 

 ،ރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއިން ރާރުގަތެރި ހިތަކުން. މި ޞްއަޅުގަނޑުމެން ދެއްކީ އިޚުލާ 

އްދުަގިއ ހަކީ ރާއްޖޭގެ ސަރަލްތިމާސަ އި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ އެއް ،ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށާއި
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ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް  ،ރާރަށް ތާއީދުކުަރނީގަލުކުރުން. އަޅުގަނޑު މި ތިމަށް ދީފައިާވ ހުއްދަތައް ބާކުރުމަސްވެރިކަން

ނުކުރެވި އަދި ކޮންމެހެން  ،ކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުަތއް މިނިަވން

ބުނޭ ރާއްޭޖގެ ރާރުަގއި އެބަގަިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމ  .ތީޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ަކމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާރަންކު

 ،ދުފަހަރަށް ކަމަށާއިނކުެރވިފަިއާވ އުޅަކުެރވޭނީ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީއްދުަގއި މަސްވެރިކަންހަތިޞާދީ ސަރައިޤް

އަދި ނުވާ ުއޅަނދުފަހަރަށް. ފައި ކޮށް މަށް ބޭރު ެއއްެވްސ ތާކު ބްލެކް ލިސްޓު  ކަޖެހޭއަދި އެ އުޅަނދުފަހަރު ވާން އެބަ

ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެއް ެވސް ފަޅުވެރިްނގެ ހުންނަން ިއ،އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުްނނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް ކަނަޑއަޅަ

ެރވޭނެ މަސްެވރިކަން ވެސް ކަނަޑއެޅުމަށް. ކަނޑައެޅުމަށް. އަދި އެ އުަޅނދުފަހަރުގައި ކުރެވޭނެ މަްސވެރިކަމާއި ނުކު

އެއާއެްއކޮށް ބޯޓުފަހަރުން ކުރާ ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިީއ ވެސް ކުރަންޖެހޭ ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއް. ހަމައަޅުގަ

އިތުރުން ނެތްކަމީ ވެސް ފާހަގަޮކށްލެވޭ ކަމެއް. މީގެދެވޭ ަމސްވެރިކަެމއްތޯ މިހާތަނަށް ބެލިފައިމަސްވެރިކަމަކީ ހުއްދަ

މި ބޯޓުފަހަރަކީ ދިވެހިންގެ ބޯޓުފަހަރު  ިއ،ޖެހޭ ނިސްބަތްތައް ކަނަޑއަޅަމި ގެނެވޭ ބޯޓުފަހަރުގައި ގެންުގޅޭ ދިވެހިން 

ދިއުަމކީ ައޅުގަނޑު ިދވެހިންގެ އަތްމަްއަޗށް މި ވިޔަފާރި، މި މަްސވެިރކަން ގެެނވޭނެ ގޮަތކަށް ބައްަޓންވެގެން ،ކަމަށްވެ

ިއ މަންފާ ހުރި ގޮތް ކަމަށް ޔާ  ަމސްވެރިންނަށް އެންމެ ލާބައި އަދި މި ރާއްޭޖގެގޮތުަގއި މި ޤަުއމަށާ ގަބޫލުކުރާ

ދަންނަވަން. ވަރަށް  ޝުކުރުވަރަށް ބޮޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް  ،އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމުން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެރުވުުމެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުމެންބަރު. އަުޅގަނޑު ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ކުޝު

ނޫން. ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން  ؛ކުރީަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފަހުގައި

އް ޟޫޢުގަިއ ެއއްޗެ އުނަން ަވޒީރު މި މަތެރި ވަޒީުރ އަރިހުން އެދޭފަހުގައި އަުޅަގނޑު ިއއްޒަތްމެންބަރުންނަށް

 އަރުވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދަށް. ވިދާޅުވެެދްއވުމަށް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު

ށް އެޅުމަކީ ައޅުގަނޑު ވަރަ އަޅާރާރުންގަކަންނެލީގެ މަސްެވރިކަމަށް ބާރު މި ބޮޑުލޯ  ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

މަހުގެ ހުރިހާ ކޮށް ިއންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަނުން ކަނޑުޞަޚާއް  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. .ތާއީދުކުރާ ކަެމއް

އްދުގަިއ ހަކޮށް މި ސަރަޞަަގއި، ޚާއް ގޮތުގެ މަްޝވަރާ މި ދަނޑުވަުޅަގއި ދުނިޔޭ ބާވަތްތަކަށް ކޯޓާ ބަހާނެ

މި ކުރެޭވ  ކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ަކމެއް. މިގޮތުން ކުރެވެމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުެމން މި

ކޯޓާ އެކި ަޤއުމުތަކަްށ ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް  ،ކޯޓާ ބެހުމުގައި ،މަޝްވަރާގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް އަސާސަކީ 
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 ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭ ކަމަކީ އެ ޤަުއމަކުން ކުރިން އެ ބާވަެތއްެގ މަސް ބާނާފައިވާ މިންވަރު. ންމެއެ އި،ލަ އިއަޅަ

އި އަދި ދޮށީގަިއ ޔާ ނަނުގަކަންނެއްަޔކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އަތުބޮޑުލޯ ،ޓްރީއަށް. އެހެންކަމުންސްކެޗް ހިމާނައަކީ 

މި ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ދިވެހި މަސްވެރިން  ންރާރުގަމުގެ ކުރިން މި ބެހު ކޯޓާ ،މާ ގިނައިން ހިފާ ބާވަތެއް ަކމަށް ނުވާތީވެ

ވަރަށް މުހިންމު ށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އިތުރުކުރުމަ މިންވަރުކަންނެލީގެ ބޮޑުއިން ހިފާ ލޯއަދި ދިވެހިރާްއޖެ، ތަމްރީނުކޮށް

އިްއޒަތްތެރި  ދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަންރާރުގަިއވާ އެ ނުކުާތއަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ާތއީގަ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މި 

 ން ކުރަމުންދާ ޖެހެނީ މިހާރު މިކަކުރަންމިކަން މިއަދު  ،ރައީސް. އެހެންނަމަވެްސ، ައުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ައކީ  75%ދަނީ ތިރީހަކަށް ދިވެހިން. އަދި ބާނާ މަހުގެ  ބޯެޓްއަގއި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން މި 28ގޮތަށް ނޫންކަން. 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،ކަންނެލި މި އުޅަނދުތަުކގައި އުރަހަ ދޫނރީއަތު ަނނުގައި ިދވެހިން ބާނާ ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދިވެހި ކަނޑުތަކުަގއި މި  ،މި އުޅަނދުތައް މިނިސްޓްރީން ޓްރެކުކުރި ނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ހިނގާ ގޮތެއް 

ލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ންނަކަށް ރަނގަޅަކަށް ނުބެލޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މުޢާމަ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކެއް އަުޅަގނޑުމެ

ހަރަކާތްތައް އެބަ ހިނގާ. ފަދަ  އެޅޭލިންއަށް ބާރުގްމަން ުސމައުހި ،ކިންއަށް ބާރުއެޅޭ ގޮތަށްމަން ޓްރެފިއުހި

 ،މަސް ބަދަލުކުރުމާ ުއޅަނދަށް ކާޯގއާއިކަނޑުމަތީަގއި ެއއް އުޅަނދުން އަނެއް  ،އިކަނޑުމަތީަގއި މީހުން ބަދަލުކުރުމާ

އަދި އަޅުގަނޑުމެން  ިޚލާފު ގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކާ މިނޫންވެސް ކިތަންމެ ،މަސްތުވާތަކެތީގެ ިވޔަފާރިކުުރމާ

ވެސް އެބަ ހިނގާ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ިއސްކަންދޭންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ޣައިރު ގާނޫނީ ޢަމަލުތަކެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްކަނުޑގައި މި ކުާރ ޕިއަން ކޮމިޝަނުން ފަހުން ޔޫރަ އެންމެ ،އް ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެ

އެްއގޮަތށް ކުރެވޭ ވިޔަފާރިެއއްތޯ، ުކރެވޭ މަސަްއކަތެއްތޯ ބެލުމަށް  ހަމަތަކާ ،ުއސޫލުތަކާއި ،ވިޔަފާރިައކީ ގާނޫނުތަކާއި 

ންަތއްތަްއ އަދި މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ނުގަަވއިދުން ކުރެވޭ ކަ ،ޖެއިން ހިރާއްދިވެ ،މަސައްކަތްތަެކއް ފަށާފައިާވއިރު 

ވަންދެން  ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްފަިއާވ ހިނދު، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިވެހިާރއްޖެއިން އެަތްއ ސަތޭކަ އަހަރު

 ްށ ބޮޑު ގެއްލުމެްއ ލިބިދާނެ މަްތތެރި މަސްވެރިކަމަށް ވަރަހުރަ ޓާށްތިމާވެ ،ސާފު ،ކުރަމުން އަިއ ރިވެތި 

ލިކަމުަގއި ވިޔަްސ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިންނަވަރު ދާއިރާއަށް ެއކަނި ބަލައިކުން ފިޔަވަޅަ އެޅޭ އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު 

މީހުންގެ ދިރިއުޅުން  ސިނާޢަތަށް ބަރޯސާެވ އެެއްއ މަސްވެރިކަމަށް، މަްސވެިރކަމުގެ އިލާޢާ  108ފެލިވަރުަގއި 

ދެން  ދެން. މޮނިޓަރކުރުމަށް ޚާއްޞަ ަސމާލުކަމެއް މިކަން ރަނގަޅަށްދޭ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން ބިނާކުރަމުން

 ،ކުރެވޭއިުރ މި ބޯޓުފަހަރުގަިއ މަސްވެރިކަން ކުާރއިރު މޮިނޓަރކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މީހުން ތަންރީނު ،ދެވޭއިރު ހުއްދަ

މިކަން މި ކުެރވެީނ  ،ކުެރވޭނެ ،ވަރަުކ ލައިގެން ނަމަެވސްއަދި އޮބްޒާ  ،އެއީ ކެމެރާ ބަހައްޓަިއގެން ވިޔަސް 

 ށްއަުޅގަނޑަ ،ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުަރން. އަޅުގަނޑު  ،މު ކަމުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންލުން ވަރަށް މުހިރަނގަޅަށްތޯ ބެ

ީރއަށް މި މިނިސްޓްވަގުތު  އިން މިރީޢާޛަބޭންކުެގ ްޕރޮޖެކްޓެއްެގ  ނޫންނަމަ ވޯލްޑް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކުށް

ސިާޔސަތު  އެއްގޮތަށް ރާރާގަންދެވޭ. އެހެންކަމުން، މި ވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ގެ އި ކެމެރާތައް ގަތުމުގަ 
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ކަމަށް  މުންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ވަރަށް މުހި މި ހުށަހަޅާލި ދެ ،ދެންނެވި ބައްޓަންެވގެންދާއިރު އަޅުގަނޑު މި

ވެސް  ށްދަންނަވަން. އަދި މިނިސްޓަރު ވަޑަިއގެން އިްނނެވީތީ މިނިސްޓަރަ ށް ޝުކުރުފާހަގަކޮށް، ލިބުނު ފުރުޞަތަ

 ޢަލައިކުމް. ައއްސަލާމްޝުކުރުދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރެގ އަރުވަނީ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ިމހާރު މި ފުރުޞަތު

 މަށް. ހީއިން ޝަޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިއް 

 

 ަކދެއްކެވުން:މް ވާހަހީއިން ޝަމެްނބަރު ޙުސަހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 ޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ ގެކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އިހަވަންދޫ ދާއިރާ ޝު

 ށް ރާރަގަގުޭޅ  ހުއްޓުވުމާ ކުުރންދިވެހި މަސްަކނޑުތަކުަގއި މަްސވެރިކަން ރުންފަހަބޭރުެގ މަސްބޯޓު ،ށަހަޅުއްވާފަިއވާހު

ވަނަ އަހަރު ަރއީސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގިއ  2010އަޅުގަނޑު ވަަރސް ތާއީދުކުަރން. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރު 

ނުކޮށްދީ އިތުރު ،ސަންސް ިއތުރަށް ނުދީއި ލަ ކުރަމުން އައި މަސްވެރިކަުމގެރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރުން ރާއްޖޭގައި

ރުފިޔާ  4ރުފިޔާ،  8ހުއްޓުވާފަިއާވކަން އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިން މާނާ މަހުގެ އަގު 

ައުގ  ހުގެމަކަޅުބިލަ ރުފިޔާއަށް 22ރުފިޔާާއއި  65ސިޔާސަތުަތކަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިެގން  ަގއި ހުއްޓާހުއްޓާ

ރާއްޖޭެގ  ،ވެރިކަމަށް ންމަސްވެރިްނެގ އާމްދަނީ އެތައް ތަނަކުން އިތުރުވެގެންިދޔަ. ޚިޔާނާތްތެރިގެންދިޔަ. އުފުލި

 ވެްސ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ގޮުތގެ ރާުރގައި ގަކުަރމުންދިޔަ. މި ސަރުކާރަށް ައއުމާ ގުިޅގެން ަމސްވެރިންނަށް ތަފާތު ގޯނާ 

އޮތް. ތެދުފުެޅއް. ރިކަން ރާއްޖޭަގއި ކުރާ ވާހަކަ ީމގައި އެބަތު މަސްވެފަހަރު ތަފާބޭރުގެ ޯބޓުމަތީން ރާއްޖެއިން 

 ރުތަކަށް ސައިޭނޑްފަ އަތޮުޅގެ ނާޒުކު މިިނސްޓަރުކަމުަގއި ބ. ބޭނުންކޮްށގެން ަރއީސް ޔާމީންގެ ޓްޭރޑް ޑްސައިނޭ

ށް ތިބީ އޭރުެގ ންނަދާރުސާއް ހިޭއގެ  .ނަމުގައި ޯވޓަރސް އުެފްއދުމުގެ ގޯްލޑް ގެންދިޔަ ހިފަމުންނަފާ ،އަޅައި 

ެވސް  ރައީސް ޔާމީން އެއްބަާފ ކޮއްކޯފުޅު. ުދވަހަކު ންނާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އިސް ޭބފުޅެއްގެ އަނބިކަނބަލު

އްދުެގ ހަކަނުޑގެ ސަރަ ޖެހޭ ކިހިެނއްތޯން. މިކަމަށް ވިސްނާލަން އެބަބައެްއ ނޫގާްތ ވާހަކަދަްއކަިއ އުޅުނު 

 ،މި ވަޢުދުވަނީމިހާރު ވާހަކަ ހުއްޓާލީ. އަުޅގަނުޑމެން  .ކުންފުނި ހެދީމަބައިވެިރެވގެން ފަދަ ބޭފުޅުން މާޔަތްކުރާނީ މިހި

. މަޤްޞަދަީކ މަށްމަސްބޭނުން ހުއްޓުވު ،އްަދށް ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރުން ވަދެ މަސް ބޭނުންހަ ގެ ކަނޑުގެ ސަރަރާއްޖޭ

ސްވެިރކަން ކުރެޭވ ގޮތަށް ޭބްއވުން. މައެކަނި މަރިންނަށް ހަސްވެ މައްދު ިދވެހި ހަރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަުކގަިއ، ކަނުޑގެ ސަރަ

އަހަރު ކުރީއްސުރެ ިދވެހި  58އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަން ތަރައްޤީކުރުމަކީ މީގެ 

ތޮްއޑޫަގއި  .އއ އަތޮޅު ތޮއްޫޑގަިއ، އަރިރު ތިން ދީދީ ކުންފުނިން ހޫކުންފުނިތަކުން ކުރަމުން އަިއ ކަމެއް. މަޝް
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ާރއްޖެއަށް  ޖަޕާނުން ެގނައި ބޯޓެއް ވަނީ ،ޖަޕާނުގެ ަސރުކާރުގެ އެހީަގއި ،އްދެްއަގިއ ބަޑަހަ ޖަހައިހައި ބޮޑު ސަރަވަލުގަ 

ހިރާއްޖޭެގ ހަމައެކަނި މީހަކަށް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުން ައއިސް އެންެމ ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން ދަްސކޮްށދޭން އައިސްފަ. ިދވެ

އަުޅގަނުޑގެ ބައްަޕއަށް. ައޅުގަނުޑގެ ަބއްޕަ އޭުރގެ އެަތއް ބަަޔކަށް ލޭނުެގ  ނީވެިރކަން ަދސްކޮށްދިއިސްކޮށް އެ މަސް

މަސްވެރިކަން ދަްސކޮށްދެމުންދިޔަ. ެއކަމަކު، ސަރުކާރުްނ އެކަމަށް ދޭްނވާ އަހަމިއްަޔތާއި ސަމާލުކަން ނުދިނުމުެގ 

ހަމަ ވާހަކަ. ރީގެ އަހަރު ކު 58ނީ މީގެ ނުވަނީ. މި ދަންނަވަ ސަބަބުން އެކަން ރާއްޖޭގައި ފުޅާވެގެްނގޮސްފައި މިއަދު

ޖަހައިގެްނ އިލާ ގޮަވިއގެން ތޮއްޫޑަގއި ައޅުގަނޑުގެ ަބއްޕަ ބަޑަހަޢާ ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި 

އްވާ ކުރަތި  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އި،ގަ އެކީ މިކަން ކުރިއަރުަގއި ދިރުވަން ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރި. ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނަމަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަފއިދާތަކެއް ެވގެންދާނެ. މަހަކީ  އެީކގައި މަަސއްކަތްކުރާ ގޮތަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްސ ކުންނެްއ މިކަމެއް ނުފުދޭނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިހާރުވެޔައަދި ލަވަ  ،ދިރުމޭ. މަހަކީ ކެއުމޭ. މަހަީކ ބުއިމޭ

. އްދުަގއި މަސްކިރާނެ ބޯޓެއް ނެތް. ައއިސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެކަމަުކ، ގދހަރަލޭގެ ސަދަނީ މާ އަޅުގަނޑުމެން މި

އެންމެގަަދއަށް މަސްބާނާތާކު އަިއސް ލިބޭކަށް ނެތް.  ،އޮތް. މ. އަޮތޅުއޮތް. ހައެްއކަ ބޯޓެއް އެބަ ަގއި އެބަ . ގއ ،

ގިނަ އެންމެ  އިިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލޭގަ  . ހެންވޭރަކީށް އަޅުގަނޑު ަދންނަވަންމަސްބޯޓެއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރަ

ތް ބަ މަސްވެރިން ތިބި ތަނޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ މަސްމާރުކޭޓު ހެދުނު ތަނޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު މަސްދޯނިފަހަރު 

ލޭގެ ޑުމެންނަށް މާ. އަުޅގަނކޭމީހުން މިތަނަށް ފޮނުވާފައި އިން މެންބަރެ އެ ،އަުޅގަނޑު މިީއ އެަތނުން އަވަށޭ.

 ،އްދުގަިއ އައިސްތަެކއް ލިބޭނެ ގޮތާއިހަންނަށް ބޭނުންވާ މަސްވެރިކަުމގެ ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވާށޭ. މާލެ ސަރަމަސްވެރި

އްދުގައި މަްސކިޭރނެ ހަމަޖައްސައިދެްއވާށޭ. މިހާރު އެންމެ ކުންފުންޏަކަށް ބަރޯސާެވގެން  އަުޅގަނޑުމެްނ ހަމާލެ ސަރަ

 ށްއޮތީ ުކޑަތަންކޮެޅއް ރަނަގަޅށް. ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރަ މިހާރު މި ،ަލއަކީމާވާ މައްސަންޖެހުނީމަ ދިމަސްވެރިން އުޅެ

އްދުގެ ހައަންނަ ބައިވަރު މަސްތަްއ ނައީމަ މާލެ ސަރަެލިވފައި އޮތީމަ އެމީހުންގެ ފަރާުތން އިލައިސަންސް ނުދީ ހުއްޓަ

ަވރަކަށް. އެކަމަކު، އަދި ހުރީ  ކޮންމެެވސް އްކޭވި ސްތަކަށް މަފެކްޓްރީ ށް ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޕްރައިވެޓްމީހުންނަ

މީހުން ބަޗައިފި ރާއްޖެ ދޫކޮށްފަ.  އެ އިތަން ބަންދުކޮށްފަ ތަން ހެދީ. އެއް އެންމެ ތަނެއް މަސް ގަންނަ. ދެ

އް  ތަންކޮޅެއްދުގައި އުޅޭ ީމހުންނަށް މިކަންހަމާލޭ މީހުން މާލެ ސަރަ ،، އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންނަށްއެހެންވީމާ

ވަރަށްވުެރ މާ  ގޮތަކަށް ކުެރވޭނެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިެދއްުވން އެދެން. މިއީ މިހާ ަވގުތުޮކޅެއްަގއި ެދއްކޭ ރަނގަޅު

އަުޅގަނޑު ަވގުތު އިުތރުކޮށްގެން ނަމަވެްސ، ައޅުަގނޑު މިއަށް ދައްކަން ހުިރ  ،ސް މަްއސަލަެއއް ކަަމށްސާޚައް

ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލަށް  ޒަތްތެރި މި ިއތުރު ފުރުޞަތެއްަގއިދި ިއއްަގނޑު އަބައިވަރު ވާހަކަ ހުރީމަ އަޅު 

އަދި އިތުރު ވާހަކަދަްއކަން ލިބޭނެ ކަމަށް. އަުޅގަނުޑ އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުދެކެްނ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެްތ 

ެޗއް ނުބެލެހެއްޓެއޭ. ްއެވސް އެއްޅުވަނީ އެ ކޮންމެ ފަދަ ކުރިޔަސް. ތިހިރީ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އެ ވިދާ ސަރުކާރަކުން

ބޯޓަކަށް މަސްވެރިކަންކުރަްނ  28ގެ ކުންފުންޏެއް 5މިހާރުެވސް  ؛އެީކގައި ާރއްޖޭަގއި ހަމަ ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަތުމާ



27 

 

މެން . ައޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިން އަންނަީނ ހުސްއަތާ. ައޅުގަނޑުފަައޅާ ދާމުޅި ބޮޑު މީހުން އެ ކަހާލަނީ  އެ ދިނީމާ

އަުޅގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިން މާލެ  ،އަޮތޅުން ަމސް ބާނަިއގެން ގދ. ައއިސް  ގަންނަން ދާންޖެހުމާއި ރިން މ.މަސްވެ

ެއއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަތޮޅަށް ގޮސް ިވްއކުމާއި، މިއީ ދެވޭ އަނިޔާ އްދުން މާސްބާނައިގެްނ ޅ.ހަސަރަ

އްޖޭގެ މިަފދަ ކަންކަން ލިބުނީމާ ލިބޭ ޔަކަށް ރާ ކުަރން ބައެްއގޮތަކަްށވެސް އިޚްލާޞްެތރިކަމެއް ނެތި ވެރިކަން

 ކިލޯއިން މަތީގެ މަހެއް ހުޅުމާލެއަށް ފެކްޓަރީއަށް ވިްއކޭ  35ލިއިރު އިނިކަމެތިކަމާއި ދެރަކަން. ރޭގައި އަުޅގަނޑު ބަލަ

 މަސް. މިީއ ހެޔޮ ބަދަލު. އަށް ކަނޑުރުފިޔާ 22ރުފިޔާ އަސް ކަންނެލި.  65

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އެުރވުމަށްފަހުގައި ވަޒީރަްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ެވސ ސިއްރެއް އޮްނނާނެ. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ  ، މިކަމުގައިރީ. އެހެންވީމާމިހި އިނިންމައެރުވުމަށް ފުރުޞަތު

  .ސާޢީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢީސަކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ބެހޭ ވަޒީުރ  މިފަދަ ބަހުސެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެޭވއިރުަގއި މަސްވެރިކަމާްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

ބެހޭ ަވޒީރު މިކަމަްށ  މަްސެވރިކަމާކޮށް ާޚއްޞަ ،މި ަސރުކާރުން،  މި މަޖިލީހަށް ަވޑަިއގެން އިންެނވިކަމީއަމިއްލަފުޅަށް

. މި ވަޒީރު އިންނެވީމަ ލިބޭބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  .ބޮޑުކަން  މުގެދެއްވާ ސަމާލުކަ

ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން. މިކަމަކީ މިއަުދ  ގަރާރަްށ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަނޑު ވަރަށް 4މި  ،ށްގަރާރުތަކަ

މި ގަރާރުތަުކގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަެކްއގެ ވާހަކަ  ނޑުމެން މަސްވެރިންނަްށ ގޮތެްއ ހޯދައިދޭން ޖެހިފައި ގައަޅު

މަސްވެރިްނ  ބޭނުންވާ އަދަދަށް މަސްވެރިންނަށް އަިއސް ނުލިބުން. މަހުގެ އަގު ،ރީ. މިސާލަކަށްފާހަގަކޮށްފައި މިހި

ގޮތްތަެކްއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް އަދި މަސް ެއކްސްޕޯޓު. ދަށުގައި ހުރުން މީދުކުާރވަރަށް ވުރެ މާއްއު

ިއތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ވެްސ  ރުންކުރާ އެްކސްޕޯޓަހޯދައިދޭން، ލުއި ގޮތްަތއް ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އަދި އެްކސްޕޯޓު

މަހުގެ ައގު މަްއޗަށް ވެރިކަުމގައި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފުރަތަމަ .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެބަޖެހޭ.  އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން

ލާފަ. އިދުވަހު ވަނީ ނައްތައަަހރު 7ހުރި ވަރަށް ގިނަ ހަރުދަނާ ކަންތައްތަކެއް މިދިޔަ  ކޮށްަފއިޖެއްސުމުގައި 

ހިނގައްޖެ. ހުރި ފުރުޞަތުތައް ނެތި ފެކްޓަރީތަކުން މަސް ބަންދުކުރެވެންށް އެކްސްޕޯަޓރުންނަ ކުދި ،މިސާލަކަށް

 ވަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރން އެކަން ކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން މަހުގެ އަގު ކުރިން ގިރީަގިއ އޮތް ނޑު ޚާއްޞަކޮށް ކަ

ކުރީގައި ތިބި ކުދިުކިދ  .ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތްކަން ޖެހިގެންދިޔަ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އެ ބޮޑުތަން މައްޗަށް

ތަނުގައި ބަެއއް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި  މި ހިނގައްޖެ.ނެތިވިޔަާފރިވެރިން ކުރާ މަސް އެކްސްޕޯޓު
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ބޮޑުތަްނ  ފުރުޞަތުތައް ވަރަށްޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް މަސްވެރިން ނިކުންނަން ހުރި  ،ފަދައިން

ކުެރޭވވަުރ ރުމަކީ ކުލާތްތަކަށް އިންވެސްޓުއާމިދެންނެވި މަސްވެރިންނަށް ޝަލް ލޯނު ނަގަިއގެން ހަނިވެއްޖެ. ކޮމާ

ކަންނެީލގެ ސިޔާސަތުތަުކގެ ތެެރއިން ތިވިދާޅުިވ ލޯބޮޑުމިއަދު އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސަރުކާުރެގ ކަމަކަށް ނުވޭ. 

ދިުގ  ،ލޯނުތަކެއް ތަޢާރުފުކޮށް ލުއި ސްޓް ކުޑަ ޓަަކިއ އިންޓްރަމަސްވެރިކަމަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިން ނެރުމަށް

މަްސވެރިން  ،ވަރަށް ބަިއަވރު އޮިޑވެރިން .ޖެހޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ގޮތްަތްއ ހޯދައިދޭން އެބަމުއްދަތަކުން ދެއްކޭނެ

ޮބޑަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އަޅުގަނޑު ވަރަށްހުރެ.  ޝަލް ލޯނުތަކާ ކޮމާ ނިެވރިވެފައިތަކަށް ދަރަންކުބޭއެބަތިބި 

އްދަށް ވަދެ މަސްވެރިން ހަރާއްޭޖގެ ސަރަ ،ދީ ތަކެއްލުއި ބޮޑު ދެވެން އޮތް އެންމެ ތާއީދުކުރަން ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރަށް

 މި މަޖިލިސް ގުޅިގެން ގާނޫނުތަކަށް  އިކާރާބޭރުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ވީހާވެސް ައވަހަށް ސަރު ،އަތުން މަސް ގަނެ

، ހަރުންބޯޓުފަ ބޭރުގެކަމެއް.  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނަްސގެން ެވސް ހޯދައިދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ،ބަދަލުތައް

 ޕްރޮސެސިންގ ޕްލާންޓް ހަދައި މަސް އެކްސްޕޯޓްުކރުމުގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެސް އިދިވެހިރާއްޖޭގަ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް 

އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ މަސް ލަން. ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިބޮޑަކަށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހުުޅވަ

މަހުގެ އަގު  ރި ރައީސް. ެއނޫން ގޮތަކަށްން އަޅުގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ އިއްޒަތްތެކަެމއް އުަފއްދަކެޓުގައި ވާދަވެރިމާ

ެއކި ދިމާތަކުން މުޅި ރާއްޖޭަގއި  އެބަޖެހޭައޅުގަނޑުމެން  .ގޮތެއް ެނތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މައްޗަށް ޖެއްސޭނެ

 ،މީގެ މާނަައކީގޮތްތަެކްއ ޤާއިމުކުރަން. އް ލިބޭނެ މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ަވސީލަތްތަ، ތެޔޮ ، އަިއސްފަސޭހައިން 

ތައް އަޅާ ރަދުކޮށްެގން އައިސްޕްލާންޓުޚަވެގެން ބަޖެޓުން ސާ އްހި 100%ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި ސަރުކާރުން ހުރިހާ 

ދަ ނެވި ފަމިދެންައއިސްްޕލާންޓް ފަދަ  މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިްނނަށް އަތޮޅުތަކުަގއި އަދި ވާހަކަެއއް ނޫން. ކުދި

ކަނޑައަޅާަފއި އޮންނަ މަސްވެރިންނާ ގުޅުންހުރި ަވސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރަން ބޭނުންވާ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ސަރުކާރުން 

ގޮތަކަށް ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް އިްއޒަތްތެިރ  ޚާއްޞަން  ބޭންކުއީޚާްއޞަކޮށް އެސް.އެމް. ،އުސޫލުތަުކގެ ތެރެއިން

 އަދި ކުދި ށްވީހާ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންުހރި ވިޔަފާރިތަކަފަހިކޮށްދޭން. ހޭ ސަރުކާރުން އީސް، އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެރަ

 ހޯދަން  ބޮޑަށް ނެެރވޭެނ ގޮތްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވީހާވެސް މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިްނ 

މަްސވެރިން  ،މަހުގެ އަގު މަްއަޗށް ޖައްސައި ތްނެއަުޅގަނޑުމެންނަކަށެއް ކޮށްގެން ނޫނީ ކަންކަން މިދެންނެވި އެބަޖެހޭ. 

ކުެރވޭ މިންަވރު އިތުރުކުެރވިގެން މެނުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޙަޤީޤަުތގަިއ އެްކސްޕޯޓު ،ބާނާ މަހުގެ އަދަދު އިތުރުޮކށް

ތަކެްއ މެ ކަންތައްންދޭނެ. ހަމަ މިއާ ގުޅުންހުރި ކިތަމަސްވެރިކަމަށް ލިބެންވާ މަންފާ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނުހޯ

ބަނދަރުގެ ދަތިކަްނ ެއއީ  ،ރި ސަރުކާރުން މަްސެވރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ. ޚާއްަޞކޮށް އެބަހު

 ޅަ ެއއް ބައިކު މިހާރުވެސް މަސްވެރިން ވަންނަން އޮންނަ ބަނދަރުގެ ދެ. ޑު މައްސަލަެއއް މަސްވެރިންނަށްބޮ ވަރަށް

ބަޔަކީ ކުދި ދޯނިފަހަރުގައި ފެކްޓަރީ ަވއްތަރަށް  ބައިކުޅަ އެއް އްދުގެ ދެހަމާލޭގެ ވަންނަން ޮއންނަ ސަރަ ،ކީބަޔަ

ކުދި ދޯނިފަހަރު އެބަހުރި. ދުވަހަކު  .ދޯނިފަހަރު އެބަހުރިބައިވަރު ތިބި  ބިދޭސީން ނިދާތަން ހަދައިގެންހަދައިގެން 
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 އެަބޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ނެތް އެްއޗެހި އެބަހުރި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންވެސް އިންޖީނެއް 

ދެނިކުމެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ އެ ތަނުން އެ ދޯނިފަހަރު ނެރެ، މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަިއން ވަކަމަުކ ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭން. އެ

 ށް ގިީރަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަތްއޮކަނޑު ހޯދަިއދޭން އެބަޖެހޭ.  .އަޅުގަނޑުމެން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހޯދަން އެބަޖެހޭ

ތަނުންކުރެ ކޮންމެވެސް  މި ދެ ؛ގިިރ ނުވަތަ ފެިލވަރުތްއޮަކނޑު ،ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން ބޭނުން. ސަރުކާރު މަސް ކުންފުނި

ާޤއިމުކޮށްދޭން. ގޮތްތަކެއް ަގއި ވީާހވެސް އަވަހަކަށް ސަުރކާރުން އެބަެޖހޭ ކަންނެލި ބަންދުކުރެވޭނެ އެއް ތަނެއް 

މި   ،ޤާއިމުކޮށްދީމި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭނެ ގޮތްަތއް ސަރުކާރުން  ށްނަރުންއެކްސްޕޯޓަ ޚާއްޞަކޮށް ކުދި 

އް މަހުގެ ައުގ މައްޗަށް ޖެްއސޭނެ ގޮތެ މެނުވީ ވާދަވެރިކަެމއް އުަފއްދަިއގެން ލުަގއި އުޙަކެޓުގަިއ މަސްވެިރކަމުގެ މާ މާ

 ިރއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.ޝުކު ޑަށްބޮ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފާހަގަކުެރވެީނ. ވަރަށް ނެތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް.ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކު

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން:ސަސް އެންޑް ެއގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު މެރިން ރިސޯ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުރައީސް، ަރއީްސ ަމޖިލީހުގެ  ިއއްޒަތްތެރި .ރިއްޔާ ކުޝު

ވަނީ ލޭނުއަޅަިއގެން ބޮުޑކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަންކުރުުމގެ ަލިއސަންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަާރތުން ދޫކުރަމުން ގޮސްފައި 

ފާއިތުވެދިަޔ ށުން. ކަންކުރުުމގެ ގަާވއިދުގެ ދަ ބޮޑުކަންެނލީގެ މަސްވެރިލެވިަފއިވާ ލޭނުއަަޅއިގެންއިއެކަމަށް ޓަކައި ެއކުލަވަ 

އުޅަނދު ހަރަކާތްތެރިވެފަިއވޭ. މި އުޅަނދުފަހަރަކީ ބޭރު  28ކުންފުންޏެއްގައި  5ލޭން މަސްވެރިކަމުެގ  އަހަރު

  ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްެޖއަށް ދަނިކޮށް، ލޭން މަސްވެިރކަންހަރަކާތްތެިރވަމުންމަްސވެރިކަމުަގއި  ،އުމުތަކުަގއި ބަނދެޤަ

ލޭން  ލާފަށްޚި އެތެރެކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްަފިއވާ ުއޅަނދުތަކެއް. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކުރާ އެހެން މަސްވެރިކަމާ

ނޫނީ ގޮތުން ލިބިދީފައިވާ ހަމައެކަނި ކުރުމުަގއި ހަރަާކތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަ ގާމަސްވެރިކަމަކީ ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތް

ބިދޭސީންނަށް ފަޅުވެރިންގެ  90%މި މަސްވެރިަކމުގައި ުއޅަނދުފަހަރުގައި ހަަރކާތްތެރިވާ ފަޅުވެރިްނގެ  .މަސްވެރިކަން

ސީްނ ކޮށް ނުވަ ބިދޭމިއުޅަނދު ފަހަރުަގއި ެއްވރެޖު ،ގޮތުަގއި މަަސއްކަތްކުރުުމގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ. މިގޮތުން

އަދި މިީއ  ެއންމެ ދިވެއްސަކު. ދަނީރިވަމުންަގއި ހަރަކާތްތެވެސް މަްސވެރިކަމު ކޮންމެ އުޅަނދެއްަގއި ހަރަކާތްތެރިވޭ.

ދީފައިވާ ހަރަާކތްތެރިވުމަށް ހުއްދަ މޭލު ބޭރު ސަރަހައްދުގައި 100ދީ ސަރަހައްދުގެ ޞާތިޤްދިވެހިރާއްޖޭގެ އި

ށް ކަމައެ އި،މަސްވެރިކަމުަގއި ހުރި މަްއސަލަތައް ބަލަގެ ރާތުން ލޭނުމި ަސރުކާރުގެ ފަ އުޅަނދުފަހަރުތަކެއް.

ގޮތުްނ  ގުޅޭ މި މަޝްވަރާތަުކން އަދި މިކަމާއްލުތަކެއް ހޯދުމަށް ފަންނީ ފެންވަރުަގއި ގިނަ މަްޝވަރާތަެކއް ކުެރވުނު. ޙަ

 ށް މަސްވެިރކަން ކުރުމަ ގެމައްސަލަތަެކއް ހުރިކަން. ޭލނުމި މަސްވެިރކަމުަގއި ގިނަ  ،ބެލުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނީ ބެލި
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ކަންނެލީގެ ބަދަލުގައި މި މަސްވެރިކަމުަގއި ގިަނ ކުެރވުނު ޮގތަށް ލޯބޮޑުރު ލިއިރު ތަސައްވުއި ވަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅު

ޓްރާންސިޕްމަންޓް އެޓް.ސީ  ،އަދަދެްއގެ ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި ހިފުން. އަދި އިންޑިާއ ކަނޑުަގއި މަނާކުރެވިފަިއވާ

ފަހަރު ބަދަލުކުރުމުގައި މި އުޅަނދު ނުވަތަ ކަނޑުމަތީަގއި ެއްއ އުޅަނދުން އަނެއް ުއޅަނދަށް މަސް

ފެންނަން  ރގެ އަލާމާތްތައްއަދި ފޯސްޑް ލޭބަ ފަހަރުގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަން. އުަޅނދު

މަހު  އަހަރުގެ އެޕްރީލު ފަރާތުން މި  ވަފުދުގެޒްޒް އެންްޑ ފިޝަރީއިމް އެފެއާ . ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަްނގެ މެރިޓަހުރިކަން

 މަްސެވރިކަމުގެ އޮޕަރޭޝަްނަގއި ހިނގަމުންދާ ގާނޫނާއި ަގވާއިދާ  ގެވެސް ލޭނު ޖެއަށް ކުރި ޒިޔާރަެތއްަގއިވެހިރާއްދި

. އަދި މީގެތެެރއިން ބަެއއް ރަްއވާފަިއވޭމެދު ކަްނބޮޑުވުން ފާހަަގކު ލާފު ކަންތައްތައް ފާަހގަކޮްށ، ެއކަންތައްތަކާ ޚި

އަީކ ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ތިބި ރ ފަރާތް ނުވަތަ ބެނެފިޝަލް އޯނައުޅަނދުތަުކގެ އަސްލު މަްނފާ ލިބެމުންދާ

 ުއޅަނދުފަހަރުގެ ކަމުގެ މަްސވެރި އިތުރުން ލޭނު. މީގެ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ބިދޭސީން ކަމުަގއި ތުހުމަތުކުރަްއވާފަިއވޭ

ޖޭެގ ދޮށީގެ އަދި ބަބުްނ ދިވެހިރާއްނަމަ ެއކަމުގެ ސަ ޓްރޯލްކޮްށ، އެކަީށގެންވާ ގޮުތގައި ނުބެލެެހއްޓޭތައް ކޮންހަރަކާތް

ިދވެހިރާއްޭޖގެ މަސް ޔޫރަޕަށް އެތެރެކުރުުމގަިއ  ،ބަދަލުވެ ަގއިތަކު ރު ޔޫރަޕުގެ ާމކެޓުނަނުގެ މަސްވެިރކަމުގެ ަތސައްވއަތު

ލާފު ޚި މަސްވެރިކަމުަގއި ހިންާގ ގާނޫނާއި ގަާވއިދާ  އިންޒާރުދީަފއިވޭ. އަދި ލޭނުަކމުގެދަތިތަކެއް ކުރިމަތިެވގެންދާނެ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަހާއި މަހުގެ ާބވަތްތަްއ ، ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން އެްއެވސް މަސްވެރިކަމެްއ އިސްތިްސނާކުރުމެއް ނެތި

ތު ހުރިކަން ޙަލަޞްމަސްވެރިަކމުގެ މަ ލާ މިންވަރަށް ލޭނުއިވަގުތުން ވަގުތަށް ޔޫރަޕަށް އެތެރެކުރުން ހުއްޓަ 

 ދާ މަލުކުރަމުން ޢަޔަތްކޮށް، މިހާރު ޢާދެްނނެވުނު ކަންކަމަށް ރިއިސްވެ ،މުންންކަ. އެހެއެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރަްއވާ

އިތުރަށް އާނުކުރުމަްށ  އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިަސންސް ދޫކޮްށފައިވާަލއިސަންސް މަްސވެރިކަމުގެ  ލޭނު ގަާވއިދުގެ ދަށުން

ގެ ގޮުތގައި އަލުން އްސްވެިރކަމެމަސްވެރިކަުމގެ ޙަޤީޤީ ނަފާ، މަ . އަދި ލޭނުސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމަވާފަ 

ެއކަށީގެްނވާ  ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް އިަލއިމަްސވެރިކަމުެގ ާއ ަގާވއިދެްއ އެކުަލވަ ފެއްޓުމަށްޓަކަިއ ލޭނު

ލުމަކީ ސަރުކާރުެގ އިކަްނނެލީގެ މަސްވެރިކަން އަލުން ހުޅުވަހަރުގައި ލޯބޮޑުފަބޯޓުމިންގަނޑުތަކެްއަގއި ބަނދެފައިވާ 

ގެ ސަރުކާުރގައި ޙޤލިޞާމް މުޙައްަމދު ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީ ތުގައި ދަންނަވަން.ޞަ ފުރު އި މިއަމާޒެއް ކަމުގަ 

 .އްލު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިޙަ އެްއގޮތަށް  ވެސް ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ދަނީ ސިޔާސަތުތައް ަބއްޓަންެވގެން މި

އަިދ  ،އްލު ހޯދައިދީޙަށް  ބިލަކީ މަްސވެރިންގެ މިފަދަ ކަންބޮޑުވުންަތކައަދި މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައިާވ މަސްވެރިކަމުގެ

އެހެންވީާމ، ުކރެވިފަިއވާ ބިލެއް. ގޮތަކަށް ފަރުމާ ަތސައްލީ ލިބޭ ތަށްގެ ހިތުގައި މަަސއްކަތްުކރައްވާ ފަރާތްަތކުޢަސިނާ މި

މަސްވެރިކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުން  ީކ މިބިލު މަޖިލީހަށް އައިހާ އަވަހަކަށް ތިޔައަޅުގަނޑުމެންގެ އިލްތިމާސަ 

ބިލު އަވަހަށް ފާސްކޮށްދެއްުވން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  އްލު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މިޙަދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް 

 ރައީސް. 
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ރުސަތު މިޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ވަޒީރު. އަުޅގަނޑު މިާހރު ފު އާދެ!

 ވަޙީދަށް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ،އަުޅގަނޑުމެންެގ މިނިސްޓަރު ވަރަްށ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުަތކެްއ އަުޅްއވާކަން ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ޝުކުރިއްާޔ 

އްލު ހޯދަން އުޅުްއާވކަން ފާހަގަކުެރއްވީީތ މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުުރ ޙަ މައްސަލަތަކަްށ ރިންގެމަސްވެ

ަގއި ވަރަށް ޮބޑަށް އިސްކަންެދވިފަިއވާ އެއް  19ންޑާ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯއާއި އެޖެ

ަރއްިޔތުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަްއ ވަރަށް ގާތުން ދެނެގަެނގެްނ  ނަކީ. ާއދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަށްބިލު މިއީ މަސްވެރިން

 .ަރއީސް . އިްއޒަތްތެރިދި އެ ސިޔާސަތުަތއް ތަްނފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރާ ބައެއްއަ ިއ،ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއަޅަ

ތަށް އެންމެ ޢަސިނާ ކަމުގެޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ މަސްވެރި ،އާއި 19މިއަދަކީ އުފާވެރި ދުވަހެއް. އެޖެންޑާ 

ވަރަށް . ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގަރާރެްއގެ ގޮުތގައި މި ބަހުސްކުރަމުންމެއް ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކަ އެއްމުހިއްމު 

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތަްށ  ިއްއވިއްޖެ. އެހުރިހާ ކަމަކީ ިމއަދު ގައިގިނަ ގަރާރުަތއް މި މަޖިލީހު

. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ހުރި ސިޔާސަތުތައް ގައި ހިމެނިފައި 19އެޖެންާޑ  އަދި މެނިފެސްޓޯގައި

ަނށް ފެނޭ ރަށުގަިއ މިދެންނެވި އަުޅަގނޑުމެންގެ ުކޑައިުރގަިއ ވަަރށް ގިނައިން އަުޅގަނޑުމެން ،ހަނދާނަށް އަންނަނީ

ތައް އަދި ވަރަށް ބައިވަުރ މަސްބާނާ ދާތަާކިއ އިން މަސްބޯޓުތަކުގެ ތެެރއިން ވަރަށް ިގނަ ކަހަލަ ބޯޓުތައް ގެނެސް، އެ

  އަންނަތަން ބޯޓު އަތުލައިގެން 3ބޯޓު،  2ފަހަރުން އެއްފަހަރާ ބައެއް ދޯނިބައެއް ފަހަރު  އެްއޗެތި ނަގަމުންދާ މަންޒަރު.

މުންދާ ކަމެއް. ގަނެވސް ރާއްޭޖގަިއ ހި . މިދެންނެވި ކަަމކީ ވަަރށް ކުރިއްސުރެ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވޭ

ހުިރ ވަރަށް ބޮޑު މަްއސަލަެއއްެގ  ، ަމސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިހުރި ންނަށް ދިމާވެފައިެއކުަގއި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުހަމައެއާ

. އޭރުަގއި ަބއެއް މަްސވެިރން ބުނާ އަުޑއިޭވ، ެއ ބޯޓު ައތުލުމަށްޓަކައި އުނަދގޫތަެކއް ނީގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަ 

 މި  ެވސް ދުވަސްތަެކއް ހޭދަކުރެވިފައި ވެސް އެބަހުއްޓޭ، ބަެއއް ފަހަރު އެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެޭރގައި ބަޑި .އެބަހުއްޓޭ

އުޅަނދުތަްއ  ނުަގާވއިދުން މި ރާއްޖޭގެ އީ.އީ.ެޒްޑގައި މަސައްކަތްކުރާ އިމަސްވެރިކަމުގަ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވަނީ.

އުޅަނދު ރާއްޖޭެގ  432ސަރޭވއަކުްނ އަހަރުގެ  2އެަބޭވ  ވަނަ ައހަރު ފާހަގަކުރެވިފައި 2017ވޭތުވެިދޔަ 

 ދެންނެވި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރޭަގއި އަދި ހުއްދަ . މިސަރަހައްދުަގއި ނުގަާވއިދުން ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުެރވިފަިއވޭ

 ކުރަމުންދާ ކަމަށް އްކަތްދެވިފަިއވާ ކަންކަްނ ނޫން ގޮތަށް މަސްވެިރކަމުެގ މަސަެވސް ހުއްދަ ދެވިފަިއވާ ުއޅަނދުތަކުން

ހިމެނިފައި  ކަންކަން މުންގަރާރުަގއި ވަރަްށ މުހި މިއަުދ މި ފާހަގަކުރާ .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްވެސް ވަނީ ފާހަގަކުެރވިފަ

 ދިވެހިާރއްޖޭެގ މަސްވެރިންނަށް މަސްވެރިަކމުގެ ފުރިހަމަ ލާބަޔާއި މަންފާ  ،ވެސް ަމސްވެރިންނަށް މިހިރީ ޙަޤީޤަތުގައި
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މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ  ިދއުން.ކަން ބައްޓަންެވގެންއަގު ލިބިގެންދާނެ ގޮތަަކށް އެކަންމަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހަމައަދި 

 ،އަގު ލިބިމަްސވެރިންނަށް ހަމަ ،ޝްވެރިކަމުގެ ބިުލގައި ައޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި ަކންކަން ފާހަގަކުރެވި މަ

. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކަމެއް ންކުރާޤީން އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ޔަކަގެންދާނެން ލިބިމަސްވެރިންނަށް ހިތްހަމަޖެހު 

ފަހުން ތިނަދޫގައި ބޭއްިވ  ތެރިވަމުންދާ ކަމަށް އެންމެމަސްވެރިން މިހާރުވެސް ހަރަކާތް 15000ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ނަށް ދިމާވެފައި ވެރިންެއ މަސް އެއީ ވަަރށް ބައިވަރު މަސްވެރިން.. ހޮޅުއަށީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފާހަގަވެގެންދިޔަ 

ޭރ  އެކުަގއި އެއާއެވެސް ފާހަގަވެފައި އެބަހުރި. ހަމަ   ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެްނގެ މެނިފެސްޓޯގައިހުރި

ެއުކގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ފާހަގަވެގެންދިަޔއީ. ހަމައެއާ ސައްާލއިން ބޭއްވުނު

އްވި. އެ ަމއްސަލަތަްއ ބޭފުޅުންަނށް ދެ އެ މީދީ ޖަވާބުތަކެއް އްވެްސ ވަރަށް އު  މިިނސްޓަރުއްޔާާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރި

މަޖިލީހަށް މި  ،މީދަކީއްަސއްކަތްތަެކއް ައވަހަށް ކުަރއްާވނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. އަުޅގަނުޑގެ އު ކުރުމަށްޓަަކއި ގިނަ މައްލުޙަ

ލީހުން ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ އެ ބިލު މި މަޖި ިވ އަދިއްުލކުރެޙަ މިދެންނެވި ބިލު އަންނައިރުަގއި މައްސަލަތައް

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މި މަސްވެރިކަމުގައި މިހާރު މިއުފެދިފައިވާ މިފްކޯ .ިދއުން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްފާސްވެގެން

 ާރއްޖޭގެދިވެހި .ަގއިމު ކުންފުންޏެްއގެ ގޮތު ންިޑރެކްޓަރ ފާހަގަކުެރއްވި މިްފކޯއަކީ މުހި ގެ މެނޭޖިންގއެސް.ޓީ.އޯ

ވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެނީ ކޯ ވެގެންދިަޔއީ. އެެހންމު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުަގިއ މިފްންމަސްވެރިންނަށް ވަރަށް މުހި

މިފްޯކ ގޮތަށް  ން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވިއްަވއިދެ މު އިސްކަމެއް ންވަރަށް މުހިވެސް  އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

ހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަްށ ިދވެ ،އެންމެ ައވަހަކަްށ ކުރެވި ވީ ތަކެއްކުރުމުގެ މަސަްއކަރިސްޓްރަކްޗަރ

ެއކުަގއި  ދިއުމާވެގެންރަްއޔިތުްނނަށް އެންމެ ފަސޭހަވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް އެ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ލިބިގެންދާނެ ރިންނަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ސްވެ މަ، ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް މަންފާ އަދި ފައިދާ ދިވެހި އެކުންފުނީގެ

ތުތަެކްއ ޞަކުތަުކން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ަރނގަޅު ފަހި ފުރުއަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޭން  އިމުެވގެންދިއުން.ޤާ ނިޒާމެއް 

 ރުގެ އެުކގަިއ ލޯނު ލިބިގެންާދނެ ގޮތްތަެކއް މިނިސްޓަ ދިއުމާއި އަދި އެ މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާލިބިގެން

އެދެނީ  . އަުޅގަނޑުމެންދިުއންެއކުަގއި މަްޝަވރާކުރެިވގެން ހަމަޖެހިގެން ްސ ބޭންކާވެ ންސްނެގުުމގެ މަތީއި

 ގެ ން. އަުޅގަނޑުމެދިއުންއްލު ލިިބގެންޙަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިންނަްށ ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް މިދެންނެވި ކަންކަުމގެ

ތަށްޓަަކއި ޞަށް ހާސިުލވެގެންިދއުން. ދެއްވި ފުރުމެ އަވަހަކަން ވީ އެންހުރިކަްނކަ ާއއި މެނިފެސްޯޓގައި 19އެޖެންޑާ 

 ޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ުތ މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރު

 .އިބްރާހިމް ޝަރީފް
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  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެމަރަދޫ 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެންމެ މަޖިލީހުގައި އިްއޒަތްތެރި ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރު ދެއްވި ަބޔާނުަގއި 

ންނަވާނީ އަުޅގަނުޑ ދަދާ ާވހަކަ. ފަަހރު މަސައްކަްތކުރަމުންލާފަށް ބޯޓުޚި ވަރަށް ޮބޑަްށ ަގވާއިދާ ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ލާފަށް ޚި ަގވާއިދާ ،އަޅައި ނުފުދެޭއ. ަވގުތުން ވަގުތަްށ ފިަޔވަޅު ނި ެއކަމަކުން ލައިސަންސް އާނުކުރުމަށް ިނންމެވު

ަވގުތުން ަވގުތަށް  އްަސލަތަކުގައިއުޅަނެދއްގެ ލަިއަސންސް ބާތިލުކޮށް، އެ މަ ނަމަ މިހާރުވެސް އެ އުޅަނދެއް ުއޅޭ

އުޅުމަށް ކުރާ މަސަްއކަަތީކ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ދިރި މަށް.ހޭނެ ކަވަންޖެއަުޅއްފިޔަވަޅު 

ކުެރވެން އޮތް  ދެމެހެއްޓެިނިވ ގޮތަކަްށ އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަުށަގއި ޮއެވގެން .މަސްވެރިކަން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮަތކަްށ  ،މަސްވެރިކަން. އެހެންކަމުން ސްވެ  ކީތަޢަގެންދެވިދާނެ ސިނާވެސް ކުިރއަށް  މަސައްކަތަކީ

މު ބޭނުންތެރިކަމެއް. ންތު ފުޅާކޮށް ކުރިއެުރވުމަީކ މުހިޢަްސވެރިކަުމެގ އިންޑަސްޓްރީ ުނވަތަ ސިނާ ވެހިރާއްޖޭގެ މަދި

ސް  ެއްއވެލުކަމެއްވެސް މި މަސައްކަތަށް އެކަީށގެްނވާ ސަމާ ހަމައަށް އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއަދާޔާހިތާމަ

 އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ަދއްކާ  ،ސް ޔަވި ށް އޮތް ގޮތަކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ ކަންަކންސަރުކާރަކުން ދެްއވާފައިނުާވަކން. 

ައުގގެ މާނަައކީ ވީހާެވސް މަތީ އަެގއް ހަމަ ؟ކޮަބއިތޯ ހަމައަގަކީ ވާހަކަެއއް މަހަށް ހަމައަގު ލިބުމުގެ ވާހަކަ.

ެގންދަން ލިބުން، އުޖޫރައިެގ  ވުރެ ބޮޑު ެއއްެޗއް މަސްވެިރއާއަށް ގެއަށް ރަދަށްޚަ . ކުރާންމަސްވެރިންނަށް ލިބު

، ރައްކާތެިރކަމާއެުކ ، ރައްކާކޮށް އިނުލަ އިގޮތުަގއި ނުވަތަ އާމްދަީނގެ ގޮތުަގއި. މިކަން ކުެރވޭނީ މަސްބާނައިގެން ުއކަ

ޓަންކޮްށގެން. ހަމައެެހންމެ މަސްވެރިކަމަށް ވެލިއު އްބަތު ޢަބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަްށ ައޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިކަމުެގ ސިނާ 

ބޭރުގައި  ިއ،ަތކެތި އުފައްދަ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން އުފައްދާ ކުރަން ނުވަތަ ބޮޑު ައުގގައި ިވއްކޭނެ ގޮަތކަށްއެޑް

އަގު މަހަްށ ޑު ބޮ މިހާރަށްވުރެ .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ެގންހަމަޖެއްސި ނެ އިންިތޒާމެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށްކުރެވޭމާކެޓު

 އިމުކުރެވުނީމަ.ޤާަވސީލަތްތައް  ހަމައަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާކެޓާ ބާނާ ހަމަ ކަމާއެކު ނެ ތާޒާލިބޭ

 އި މިކަމަށް ދުރު ރާސްތާގަ ،. އެހެންނަމަވެސްމިައދުން މިއަދަށް ކުރެވޭނެ ކަމެްއ ނޫންކަން ިމއީ ނގޭއަޅުގަނޑަށް އެ

ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކޮށްފިއްޔާ މިއީ ހާސިލުނުކުެރވޭެނ ެއކަށީގެްނވާ ޕްލޭނެއްެގ  ،ގެންއޮވެ  ންތެރިކަމެއްރޭވު

ޑަކްުޓގަިއ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާދަިއގެ ޕްރައިމަރީ ޕްރޮ ނޫން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލަނޑުދަނޑިއެއް

ހަމައަށް ވާސިލެއް ުނެވވޭނެ.  އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަަކއާ ،ގުމަސްވިްއކާހާ ދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެން މިއެދޭ ހަމައަ

ކޮްށގެން މެނުީވ ވެރިކަންނީ މަދުވަމުން. އެހެންވީމާ، ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮަތކަށް އަުޅގަނޑުމެން މަސްދަ ދުނިޔޭގައި މަސް މި

ނަތީޖާއެއް  މެން މި އެދޭ ަގނޑުއަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އަދި އަޅުގަނޑުމެން މަސްކަނޑުތައް ހިމާޔަތްކޮށްގެން ނޫނީ

ވުމަކީ ހީމެދުމިނެއް ނެތް އެއްެޗއް ކަމަށް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވާ ،ހުއްޓުމެއް ،ނެރެވޭނެ. މަސްވެރިކަމަކީ ނިމުމެއްނު

ެވްސ  ަވރަށްވުރެ މާ ބޮޑުތަން މަސްދިރި އާލާވާ ،ދުނިޔޭަގއި މީހުން ބާނާ މަސް ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް .އެއްހީކުށް
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މަދު އަހަރުތަކެްއގެ ެތރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު  ،މަނަ . މިކަން މިހިން ކުރިއަށްދާވަނީ އި މިގޮސްފަޗަށް މައް

ޤައުމުތަުކގެ  ވާމީގު . އެހެންކަމުން ބައިނަލްއަސަތު އެބައޮތްވެސް މަސް ނުބޭނުމުގެ ފުރު މިބާނާ މިންވަރަށް

މަްއޗަްށ އަދި މަސްދިރި އާާލވާ މިންވަުރގެ ނިސްބަތަށްވުެރ  ،މާޅުދާއެ  ،ލާފަށް ލޭނު އެޅުމާއި ޚި އެހީތެރިކަމާއެުކ ަގާވއިދާ

ޑެތި ކުންފުނިތަކުްނ ކުރާ ވަްއކަން ހުއްޓުވަްނ މި މަހުން ދުނިޔޭގެ ބައެއް ބޮ ތު ހުޅުވިގެންގޮސްޞަމަސްބޭނުމަށް ފުރު

 ޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގެނިދު ވެސް އަދި . މިކަން ކުރެވޭނީ ިދެވހިރާއްޖެ އެކަންޏެްއ ނޫން. ިއންޑިއާ ކަނޑުަގއިއެބަޖެހޭ

 ؛ީއސް، ދެންމެަގއި މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވި. އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރަވެސް އެހީތެރިކަާމއި ެއއްބާުރލުމާއެކު

އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ލާފަށް އުޅޭއިުރ ޚި ަގާވއިދާ ވެސް  ގައި ފަހަރުހުރި މަސްބޯޓު ދީފައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއިން ުހއްދަ

ން ޮއެވގެން ވަެޅއް ެއޅިފައިުނވާ ވާހަކަ. މިީއ ހިތާމަހުރި ވާހަކައެއް. ސެޓްިފކެޓް އޮފް އޮރިޖިީށގެންވާ ިފޔައެކަ މަށްއެކަ

. އެެހންކަމަށްވާއިރު ކިހިނެއްތޯ ެއހާ ބޮޑު ވައްކަމެއް ކުރުުމގެ ނޫނީ ދުނިޔޭގެ މާކެޓްތަކަށް މަސްބޭރެއް ނުކުރެވޭނެ

މިއީ އަުޅގަނުޑގެ ހިތުގައި  ؟ކުރަމުންދަނީޓަށް މަސް ބަދަލުކޮށްގެން  ބޯނެއްބޯޓުން އަ ތު ކަނޑުމަތިން އެއްޞަފުރު

ވެސް އެްއވެްސ  ކަމެއް ވެސް އަދި އެެހން ސްިދވެހިރާއްޭޖގައި ލައިސަން .ެތރި ރައީސްޒަތްއުފެދުނު ސުވާެލއް. އިއް 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ކަމުންންހެއެތަކަށް. ބަޔަކަށް ދޭންވާީނ ދިވެހި ޤައުމަށާއި ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮ

ދާއިރާއެްއަގއި ކުރާ ވާަހކަ.  ޅާ ެއްކސްޕޯޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފު ،ެވސް އެަބއޮްތ މަސް ޕްރޮސެސްކޮށް މެނިފެސްޓޯގައި

އި އިރުޝާުދ ހޯދަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ފަޔާބެހޭ މާހިރުންގެ ލަ ކަމާ މިކަމަށް އެބަޖެހޭ

ގެ ހުމަޖިލީ  އިމުކޮށްގެން ކުރެޭވނީ ކިހިނެއްތޯ. މި ޤާއޮްފ ސްކޭލް  ޒްއިކޮނޮމީ، ތަކަށް ފައިާދހުރި ގޮތަކަށްވި ގޮދެމެހެއްޓެނި

މަލީ ޢަ ކަންމި ،ެވސް ދެްއކިދާނެ. އެހެްނނަމަވެސް ހުރެ ކޮންމެފަދަ ވާހަަކެއއްހުއްޓިކުރި ަމއްޗަށް  ގެގޮނޑީ  މި

 ،ވަސީލަތްތަާކއި ،. ތަމްރީނު ލިބިފައި ތިބި މީހުންނާއިނަނީ ދަތިވެފަންއޮ ކުރުމަށް މިމައިދާނަށް ދާއިރު އެކަން ާހސިލު

އިމުކުުރމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންެގ ޤާރިޯސސްާއއި އަދި އެތަްއއެތަްއ ކަމެްއ ބޭނުންާވނެ. މިހުރިހާ ކަމެއް  ،ފައިސާާއއި

  އަދި ކުރުރާސްތާއާއި މެދު ،އިއާރާސްތާ އިމުކުރަްނޖެހޭ. ދުރުޤާ ސަރުކާރުންިދވެހި ން ސްޓެރެޓެޖީެއއް އިރާއްޖެ

ލިބޭނެ ާމކެޓުަގއި ދެމެހެއްޓެިނވި ޮގތަކަށް، މަހަށް އެންމެ ރަނަގޅު އަގު  ންތައްތައްއި ހާސިލުކުެރވޭނެ ކަރާސްތާގަ

 ،ޔަތްކޮށްގެންޢާރިގޮތަކަށް ކަންކަން އިންިތޒާމުކޮށް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ. މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެން 

އެދޭ ލަނޑުދަނޑިއެއް ހާސިލެްއ  މިގަނޑުމެން އަޅުގެންގޮްސގެން ނޫނީ ކުރިއަށް މާއެކު ރޭވުންތެިރކަ ،ގެންވިސްނައި 

 އިތުރަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ދެން އޭގެ  ،. އެހެންވީމާ، މިކަްނކަން ބަލާއިރުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނުުކރެވޭނެ

. އެން އާލާކޮށް ދިރުވޭނެ  ކޮަބިއތޯގޮތަކީ ށް ދިރުވޭނެމަސް އާލާކޮއަުޅގަނޑުެމން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ތަންތަނުގައިހެން 

މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ަދތިތައް އެބަހުރި. އޭގެތެޭރގައި  ، ކަަމކީދޭކީ ކޮބައިތޯ. އަދި މަްސެވރިން އެންމެ ބޮޑަށް އެގޮތަ

ރި . އަދި ަވގުތުން ލާ. ކިރުވާ މަސްކޮޅަށް ހަމައަގު ނުލިބޭ މައްސަލަމަސްބާނައިެގން ނުކިރޭ މައްސަލަކުރަނީ ގިނައިން 

ިމކަންކަން ސަރުކާރުން މިހިނދުން މިހިންދަށް އެބަޖެހޭ  .ރިމަތިވާ މައްސަލަކު ނުލިބި ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާ
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ސަރުކާރުން ވަރަށް ބުރަ  ވެސް އެނޭގ މި ން ދަންނަވާއިރުއްލުކުރަން. ައޅުގަނޑަށް މިހެ ޙަ ފިޔަވަޅުަތއް އަުޅްއވަިއގެން 

އަިދވެސް  ،ވެސްވެސް ދެްއވާފައި އޮތްކަން. އެހެންނަމަ ާކެޑއް މަސްވެރިންނަށްގެންަދވާކަން. ންމަސައްކަތް ކުަރއްވަމު

ތަނުގަިއ ަވޑަިއގެްނ  ވެްސ މި ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ށް ނިމުމެއް ނާންނަ ވާހަކަމަސްވެރިންގެ ޝަުކވާއަ

ރަށް ހުރި މައްސަލަތައް ރަތަމަ މިހާރުން މިހާވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. ފު އިންނެވުމާެއކު އެކަމަާނގެ ަސމާލުކަމަށް

ފަހުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެލިުއ ށް އުޅޭ ބޯޓުތަކުގެ ަލއިސަްނސް ބާތިލުކުރަންވީ. ޭއގެލާފަޚި އްލުކުރަންވީ. ަގވާއިދާޙަ

ރި ތަންތަނަށް ތަކުަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ައގެއް ލިބެންހުވާމީ މާކެޓުއަގު މަސް ޕެކްކޮްށެގން އަދި ބައިނަލް ،އެޑްކޮްށގެން

ތަްއ ގެ މަސްވެިރކަން ފުޅާކުެރވޭެނ ގޮތަށް އިްނވެސްޓްމަންޓުކުރެވޭނެ އިންތިާޒމެއް ރާވަްނވީ. ައޅުގަނޑުމެންމާކެޓު ސްމަ

ވެސް ާރއްޖޭަގއި ހުިރ  އިމުކުރަންވީ. އަުޅގަނޑަށް ިއނގޭ މިހެން ދަންނަވާއިރު ޤާ ކުރާނެ ވަސީލަތްަތއް 

ފައިސާެއއްކަން ދެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޕްލޭނެއް އޮްތ އި ހުރި . ބޭންކުތަުކގަވަސީލަތްތަކުންކަން މިކަން ުކރެވޭނީ

ވެސް ނޫންލޯނާއި އަދި މި ،ނަގާ ފަދައިންިވއްޔާ ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެހެން ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ލޯނު ކަމަށް ވަނީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ، ކުރެވިދާނެެއކަން ގެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް 

 

  ން:ކަދެްއެކވުން ވާހަރިޔާސަތު

ެމންބަރު. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ހެނދުނުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅަށް މި މެދުކަނޑާލަނީ. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ަގިއ 9:30ޖެހިފައިވާ ގޮތް. ކޮމިޓީތަްއ؛ ލާނަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން ބޭއްވުމަށް ހަމައިމެދުކަނޑާލުމުގެ ކުރީަގއި ދަންނަވަ

މިިނވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކޮމިީޓ، ކޮމިީޓ  ،އިގަ  9:30ގައި.  4މިޓީ ކޮޓަރި ތަކާ ގުޅޭ ޮކމިޓީ، ކޮސަލާމަތީ ޚިދުމަތް

އިޖުތިމާޢި  ،ަގއި 11:00ަގއި.  1މު ކޮމިޓީގެ ސަބް ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އާއް ،ގައި  10:00ގައި.  5ކޮޓަރި 

 ،ަގއި 11:00އި. ގަ 2ޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ ޤައުމީ ަތރައްޤީ ކޮމި ،ގައި  11:00ަގއި.  1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ، 

ޕެޓިޝަން އޮތް. ަހމަ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުމެއް އެބަ ، ޖަހާއިރު 11ަގއި.  3ޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި މާލިއްޔަތު ކޮމި

 ަރއްޔިތުން އެ ރަްއޔިތުންގެ ބޯހިާޔވަހިކަމާ ގުޅޭ  664ްއ، ަމހިބަދޫގެ ގިނަ ރަްއޔިތުންތަކެ އޮތީ އދ. މި އިކޮމިޓީގަ

ބޭފުޅުންގެ ދާއިާރގެ ރަީއސް   ޕެޓިޝަން ގެނެސްދީފައި މި ވަނީ އެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެިޓަޝނެއް. މި މަޖިލީހަށް

ގައި.  1ކޮޓަރި  އޮތްސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްަރއިސަސް ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުެމއް އެބަ ،ޖަހާއިރު 2. ޠާރިޤްއަޙްމަދު 

ލާމަރުކަީޒ ކޮމިީޓގެ  ،ޖަހާއިރު 2 .މު ކޮމިޓީ ވެްސ ބައްދަުލވޭާއއް ،އިރުޖަހާ 2ޖަހާއިރު ޖުޑީޝަީރ ކޮމިޓީ.  2ހަމަ 

ަގއި ހިއުމަން  4:00ުމ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިީޓއެއް. އަދި އާއް ،ަގއި 2:30ސަބް ކޮމިޓީެއއް އެބަ ބައްދަުލވޭ. އަދި 

ސްއަކަށް އެހެންވީމަ ނުދެވޭ. ަގއި ބައްދަުލވާ ކޮމިޓީއަށް ކްިރކެޓް ޕްރެކްޓި  4:00. މިޓީރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮ 

ެއކުަގއި މަޖިލިސް އިދާރާއިން  ރު ވާނެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ކުެރވޭ މަަސްއކަތްތައް ުކޑަ ތަފުސީލަކާއަޅުގަނޑުމެން މިހާ

ކޮމިޓީގައި ހިނގަމުންާދ  ،އެދެން  ގަނޑު އެބައަޅު އްމު އަރިހުންޢާކޮށްފަިއވާނެ. އަދި އަމީންޢުވެބްސައިުޓަގއި ޝާއި
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ންގެ ޓުވީޓަރ ެއކައުންޓުން ުޓވީޓްޮކށްދެއްވުމަށް. ވަރަށް ޮބޑަްށ އަުޅގަނޑުމެ އް ޑޮިކޔުމަންޓުގެ ޕީ.ޑީ.އެފެމަސައްކަުތގެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 {އަށް 11:03އިްނ  10:32 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (އްމަދު ނަޝީދުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙަލީހުންގެ މަޖިރައްޔިތު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާ)ރި

 

  ެކވުން:ދެއް ތުން ވާހަކަރިޔާސަ

 އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާނަށް. . `

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން

ކަމުަގއިވާ އް ދެ ޢުަގއި އެންމެ ބޮުޑ އެއް ވަ 19އަުޅގަނޑުމެން އެޖެްނޑާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

ރާރަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ގަސްކުރަމުންދާ ހުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިން މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ބަމަސް

ގޮތުން  ކުުރން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭންބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުަގއި މަސްވެރިކަވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ބޭރުގެ ަމސް

ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސީދާ  ަގނޑު ވެސް އަޅު ރާރަށްގަހުށަހެޅިފައިވާ 

ިދވެހިރާއްޭޖގައި  ،ސާފު. ދިމާވެގެން އުޅޭ ަމްއސަލައަކީ ދިމާވެގެން ުއޅޭ މައްސަަލ ވަރަށް ބޮޑަށް

ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުްނ އްަތކެއް ޮގތަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތަ ލާތަކަށް އުނަދގޫވާޢާއިބޮުޑ  ދާކުރަމުންމަސްވެރިކަން

ދިމާވެގެން އުޭޅ ކަންތައްތަެކއް މިއީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ައއުމުގެ ސަބަބުން ގެން ޭރވި އިންތިޒާމުވެ 

ލާފަިއވާ ލޭނުެއޅުމުެގ އިމެން އޭުރގަިއ ހުއްޓުވަ ރައީސް ޔާމީުނގެ ސަރުކާރުްނ އަުޅގަނޑު ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ގޮތަށް ނުބައި ނިޔަތެއްގަިއ  ނެވި ދިނީ ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޭގެތެޭރގައި މިދެންހުއްދައަލުން އަނބުރާ  މަށްކަމަސްވެރި

  މަސްވެިރކަން . އޭަގއި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ވަަރށް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދިޔައިއެކަން ކުރުުމގެ ނިޔަުތގަ

ންދާ ާރއްޖެއިްނ ބޭރަށް އެކްސްޕޯުޓކުރަމު ،ެގ ބާވަތްތައް ގަނެވެސް މަސްވެރިކަމު ެދވިފަިއަވނީ މިހާރުޓަކައި ހުއްދަކުރުމަށް

ބޭރުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތް.  އި،މަސް ފެކްޓަރީތަކަށް ިވއްކަ ކުާރ މީހުންނަށް . ޙަޤީޤަތުގަިއ ަމސްވެރިކަންށްފަރާތްތަކަ

ކަށް ވެްސ މަްސ ގިރީަގއި އަމިއްަލ ފަރާތްތައޮތް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރުަގއި ކަނޑު ،ަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭއަޅުގަނޑު ފާހަ

ކުެރވޭެނ އިންތިޒާމުތައް ދިަޔއީ ހަމަޖެހިގެން. އެކަުމގެ ސަބަބުން ރާއްޖެިއން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓުއެ މަސް  ،ބަންދުކޮށް

ންތީގެ ފަ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި މެދު ދެންނެވި މި ،މަސަްއަކތްތެރިންކޮށް އަމިއްލަ ޞަވަރަށް ގިނަ ވިޔަފާިރވެރިން، ޚާއް

ގޮތުން ަކނޑުއޮތްގިިރއަށް ގޮސް މަްސ  ސީދާ ،ރާތްތަކަށްއޮޑިދޯނިފަހަރު ގެންގުޅޭ ފަ  ،ކުރާ ފަރާތްތަކަށްމަސްވެރިކަން

ޖެހިގެން. އެހެންނަމަވެސް، އަގުަގއި ިވއްޭކނެ އިންތިޒާމުތައް ިދޔައީ ހަމަ އެ މަސް ާރއްޖެިއން ބޭރަށް ހަމަ ،ބަންދުކޮށް
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ޔާމީން ބޭނުންވާ ދެންނެވި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ރައީސް  ގުިޅގެން މި ކަންތައްތަކާ ޔަ ދިއިވެރިކަން ބަދަލުވެ ހިނގަ

ވެހި މަސްވެރިން، ގޮތަށް ދި ބަކީ މި ދެންނެވިމުޅި ނިޒާމު ބަދަލުކޮށްގެން ދިއުމުގެ ސަބަ ،ގޮތަކަށް މުޅި ކޮންޓްރޯލް

އަގުަގއި މަސް ވިްއކުމުގެ ސް ބޭރުކުރުމުަގއި ހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަްށ މިއަދު މަ ކަންނެލީގެ ަމސްވެރިކަންބޮޑު ކޮށް ޞަޚާއް

ކުރުމަކީ ދިވެިހ އަޅަިއގެން މަސްވެރިކަންލޭނު ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޖެހޭއުޅެނީ. ފާހަގަކޮށްލަން ހުރި ދަތިތަކެއް މި 

ކަންތައްތައް.  އެީކގައި ުކރެވިއްޖެ ނަމަ ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ނިކުމެދާނެ ރޭވުންތެރިކަމާ ،އެކީަގއި  ސަރުކާރުން ޕްލޭނަކާ

ޓަަކިއ  ކުރިން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަުމގައި މަސް ިވއްކުމަށްމީގެ ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި

  އެކަެހރިވެފަިއވާކަމުެގ ހެްއކެއް. މިންވާމީ މުޖުތަމަޢުގު ދެވިފަިއވާ ބޭުރގެ މަސް ބޯޓުތަކަކީ ިދވެހިރާއްޖެ ބައިަނލްއަހުއްދަ

ތަެކއް މިއީ. ގައި ހެދިގެން ުއޅޭ އެގްރީމެންޓުއެކީ  ކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކާނިޔެއަށް ބްލެކް ލިސްޓުމުޅި ދުގޮތަށް  ދެންނެވި

 މިތަނުަގއި، އޭޝިާޔގެ ޤައުމުތަުކަގއިންބޯޓުތަކަީކ އޭރުަގއި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ދުނިޔޭގެ އެތަމި ދެންނެވި މަސް

 އި ަތކުގަ ެއކި ކަންތައްވިްއކުމާއި، ވަގު ވިޔަފާރިކުރުުމެގ އެކިހަތިޔާރު ިވއްކުމާިއ، މަސްތުވާތަކެތި  ،އާއި ސްމަގުލިން

ގޮތަށް ކުރާ  ދެންނެވި މި ،ވެފައިާވ ބޯޓުފަހަރު. މި ބޯޓުފަހަރުގެ ތެރެއިން ަބެއއް ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ ގެނެސް ލޭބަލް

ޞަދު ޙަޤީޤީ މަޤްގޮެތްއގައި ބޮޑު ބަިއ މި އޮންނަނީ މި ދެންނެވި ކަމަށް.  މަސްވެރިކަމުގެ ތެެރއިން މައިގަނޑު

ޅޭ އިތުރު ކަންތައްަތކެއް ކުރުން ވޭތުވެިދޔަ ދުަވސްތަކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ނުގު ހާސިލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ިމއާ

އްޖެ ނަމަ، ެއއީ ސީާދ ދިވެިހ ބޯޓަށް ވެ ގޮސްފަިއ މި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ސީދާ ެއއީ ދިވެހިންގެ މަސްފެނިގެން

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.   ކުާރނެޭއގެ ފައިދާ ދިވެހިންނަށް ،ބޯޓަށް ވެއްޖެ ނަމަ މަސްމީހުން އުފައްދާ ދިވެހިންގެ

ބޯޓުތަކުގެ ފައިދާ މި ކުރަނީ ބޭރު ބަޔަކަށް. ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ޙަޤީޤީ ފައިދާއެއް އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި މަސް

 ަމސްވެރިކަން. މި ބޯޓުފަހަރަށް ންނެލީގެއުރަހަ ކަދޫނމިހާރުވެސް މި ކުާރ މަސްވެިރކަމަީކ ރީ ންހަރުނެތް. މި ބޯޓުފަ

އަޅުގަނޑުެގ  ، ހުއްދަ ދީފައިވާ މަސްވެރިކަެމއް ނުކުރޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީޙަޤީޤީ

ޑު ަހކީ ެއއް ރަށެްއގައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ އެންމެ ގިަނއިން ބޮއާއި އުކުޅަކޮށް ތޮްއޫޑ ދާއިރާގެ ރަސްދޫ ޞަ ދާއިރާއަީކ، ޚާއް

ކަންނެީލގެ ބޮޑު 18ނިފަހަރު ހުރި ރަށްރަށް. ރަސްދޫގަިއ މި ަވުގތު ވެސް ލާތައް، ދޯޢާއިކުރާ ކަންނެލީގެ މަސްވެިރކަން

މަސްވެރިން ބާނާ މަސް  ކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިޔަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ިހތާމަކުރާ ދޯނިފަހަރު އެބަ މަސްވެރިކަން

 25ރުފިޔާ،  30ގު ެގއްލިފަިއ ވާތީވެ އަ މަސްވެރިކަމުގެ ހަމަދެންނެވި ގޮތަށް ވިްއކޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ސަަބބަކީ މި

ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، މަހުގެ ހަމަ ައގެްއ އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެންނާނެ.  ކަންނެލި ކިޯލެއއް ވިްއކީމާރުފިޔާއަށް ބޮޑު 

ކުރުމަށް މަސްވެރިކަންރަށް ބޭުރގެ ބޯޓުފަހަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ގަނޑު ދަންނަވާލަން މި، އަޅު އެހެންވީމާ

ދީފައިވާ ލައިސަންސް ުހއްޓާުލމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ަކމަށް. އަދި ހަމަ އެއާއެީކަގއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީންނާއި 

ށް ަޓކައި، ލޭނުގެ މަްސވެރިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ިދވެހިންނަށްމަސްވެިރކަން ކުރުމައަދި ސަރުކާރުން އިސްަނގަިއގެން 

ގޮްސ އާއި އަދި މަސް ރައްާކކުރެވޭެނ ގޮތް ތަނަވަްސެވގެން ބޯޓުފަހަރު، އެފަދަ ދޯނިފަހަރުގައި ައއިސް އެފަދަ ،ފަހިކޮށްދީ
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ވެހިން  ކުރާ ކަެމއްގެ ސީާދ ދި ،ތަްއ ދިވެހިރާއްޭޖަގއި  ހިްނގިއްޖެ ނަމަގޮތަްށ ލޭނުއެޅުުމގެ ޓްރޭނިން ވިދެންނެ މި

ގޮތަށް ލޯ ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ނިކުންނާނެ  ންނެވި ދެ މި ،ށް ކަންނެއްޔަލާަތއް ބޮޑުޢާއިދިވެހި  ،ގޮތުަގއި

މަގުތައް، ދޮރުތަްއ، އާމްދަނީ ލިބެނެ ދޮރުތައް ހުޅުވިގެންދާނެ. ހަމަ އެއާއެީކަގއި ކަނުޑއޮތްގިީރގައި އަލުން އަނބުާރ 

ކޮްށ ޞައް، ޚާއްުކރާ ފަރާތްތަވެރިކަންމިދެންނެވި ގޮތަށް ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސް ؛ކުރެވޭނެ ގޮތްމަސް ބަންދު

ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑުއޮތްގިީރގައި މަްސ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންބޮޑުކަންކުރާ ފަރާތްތައް  މެދުރާއްޖެތެރޭގައި މި

 ގޮތަށް، މިހާރު ކޮންޓްރޯލްގައި ުހރީ... ބަންދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެހިއްޖެ ނަމަ މިދެންނެވި

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 މުޙައްމަދު ނިހާދަށް. 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ރާރެއް ކަުމގައި ދެކެން. ގަރާރަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ގަާވ   މިމިއަދު ހުށަހެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ތިބީ ވަރަށް  ރާރަށް ައޅުގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރު ގެނެސްގެން މިގައަދި މި 

އަގު ހޯދައިދިނުން ށް ހަމަހަމަ ،ުކގެ ތެރޭަގއިދުތަޢުގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ވެަފއިވާ ވަދުތަކެއް ެވގެން. އެޢުބައިވަރު ވަ

 މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި . މުވަކާލާތުކުރީ މު،ސްކުރީހުކަމަށް އަޅުގަނުޑމެން ބަ . އަދި އެމުބޮޑުކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ހިމެނީ

. ިއއްޒަތްތެިރ އްރާރެ ގަކުރުން ހުއްުޓވުމާ ގުޅޭ ވެރިކަންބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުގައި ަމސްރާަރކީ ބޭރުގެ މަސްގަވާ 

ދިވެިހ  ،ންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މަސްވެރިކަުމގެ ައުއ ގާނޫނެްއ ގެނެސް ެވސް ކުރާ ންމެހެންރައީސް. މިީއ ކޮ

ންޖެހިފައިވާ ކުރާ ޓަކައި ިމއީ ކޮންމެހެންދުމަށްއަގު ލިބޭނެ ގޮތް ހޯރައްޔިތުންނަށް، ިދވެހި މަސްެވރިންނަށް މަހަށް ހަމަ

އާދެ! ކުީރގެ ސަުރކާުރގައި އަުޅގަނޑުމެން މިކަން  ؛ޑުމެންގެ ސަރުކާުރަގއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނކަމެއް. 

. އެހެންނަމަވެްސ، ންޓަަކއި ދެވިަފއިވާ ލައިސަންސްތައް އައުުނކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރިހުއްޓުވުމަށް

ލާފަ. އެީއ އިގެ މަްސވެރިންނަށް ހުޅުވަ އިުތރު ފުރުޞަތުތައް ބޭރު  ،ށްނީ މިަކން އަލުން ތަޢާރަފްކޮމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަ

 . އެކަން އެ ދަނީ ކުެރވެމުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.އިދިވެހި މަސްކަނޑުން ަވްއކަންކުރުމުގެ ނިޔަުތގަ

ތަން އެބަފެނޭ  ލާއިގްާރމް ވިްއކަ 40މަސް ލިކަންނެލި ނޫނިއްޔާ ކަންނެގޫގުްލކޮށްލާއިުރގަިއ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ލޯބޮޑު

ަލއިގެްނ އިޕެކްކޮށްގެން ފޮނުވަ ،މަސް ހިއްަކިއގެން ،އަޅުަގނޑުމެންގެ ކަނޑުން މަސް ބާނައިގެން އީށް. މިޑަޕައުން 131

. ށްރުފިޔާއަ 40ރުފިާޔއަށް ނޫނީ  20އަުޅގަނޑުމެންގެ އަތުން މަސް ކިޯލެއއް މި ގަންނަނީ . ައގުެލވޭ ޮބޑުއިވިްއކަ

މި ހާލަތުން  .އޮތީ ވަރަްށ ނާުޒުކ ހާލަތެއްަގއި މި އިޖެހިފަކުރަންމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް  ،އެހެންކަމުން
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ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން އަގު ހޯދައިހަމަިއގަނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިްނނަށް އަޅުގަނޑުމެން އަރަ

ކޮށްފަިއވާ ރަޖިސްޓްރީފަހަރަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކުރާ އުޅަނދު މި މަސްވެރިކަން ،ންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އެެހންކަމުންކުރާ

ފަހަރުތަކުަގއި ކުރާ އުޅަނދުހޭ. ިދެވހި ކަނޑުތަުކގައި މަްސވެރިަކންތަކެްއގެ ގޮުތަގިއ ކަނޑަައޅަށް އެބަޖެއުޅަނދުފަހަރު

 މިއަދު މިގޮތަށް. . ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްބިދޭސީ ފަޅުވެރިން ގެންުގޅޭ އަދަދު އަުޅގަނޑުމެން ކަނަޑއަޅަން އެބަޖެހޭ

 ދެން ތިބެނީ މުޅިން .ން އެކަކަށްތު ލިބެނީ ބޯޓަކުޞަފަހަރުގައި ިދެވއްސަކަްށ ފުރުނދުރިކަން ކުރާ އުޅަކަންނެލި މަސްވެ

ފަހަރުގަިއ ފަންނީ މީހުންގެ ގޮތުަގިއ ވެސް ގިނައީ ބިދޭސީން. ވެސް ބިދޭސީން. ލޭނުެގ މަސްވެރިކަންކުާރ ބޯޓު

ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން  ،ބޭނުންަވނީހުށަހަޅަށް  އުޅޭ ގާނޫނުަގއި ައޅުގަނޑު ންެގންނާ ގަނޑުމެން މިއަދު މިއަޅު

ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންނަށް ިމ އީ އެ .ގިނަެވގެން ދެ މީހުން ،ދެ މީހުންމަދުވެގެން ޓެކްިނކަލް 

 ،އޮތް ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ ދިމާވެފައި  ންނަށްެވވޭނެ މިންވަރު ބޮޑުކުރުން. އަޅުަގނޑުމެމަސްވެރިކަމުަގއި ޝާމިލް

އަގު ލިބިގެންދާނެކަމީ ންނަށް މަހުގެ ހަމަރީނގަޅު ގާނޫނެއް ައޅުގަނުޑމެންނަށް ގެނެވުނީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރަ

ލީެގ ކަންނެލޯބޮޑު  ،މަސްވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައިމި ކަމެއް ނޫން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  ޝައްެކއް އޮތް

 ންޖެހޭކީ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރާރެވޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަބޮޑު ކަްނނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުައގު ،މަސްވެރިކަން

އި އެފަދަ މަސްވެރިކަމަށް އިންވެސްްޓމަންޓް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމުތައް ދޯނިފަހަރާއެފަދަ އޮޑި ،އް. އެފަދަ ވަސީލަތްތަާކއިކަމެ

އަދު ައޅުގަނޑުމެން ތަްއޔާރުވަމުން ކަމެއް. އަުޅގަނުޑމެންގެ ސަރުކާރުން މި ހެްނ ކުރަންޖެހޭހަމަޖެއްސުމަކީ އެއީ ކޮންމެ

ކުރުމަށްފަހުގައި އެ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މި ގާނޫނު ވުޖޫދު ،ތަކެއް ކަނަޑއަަޅއިދަނީ މިފަދަ އިންތިޒާމު މި

ދިނުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ވެަފއިާވ ތުންނަށް ފޯރުކޮށްއިންވެސްޓްމަންޓުަތއް ވެސް ެއސް.އެމް.އީ ލޯނު މެދުވެރިކޮްށ ރައްޔި

ފައިވާ ގަާރރަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ިދނުމަށް މި ހުށަހެޅިއިއަގު ހޯދަމަހަށް ހަމަފުއްދުަމށް، ދު އަުޅގަނޑުމެން ވަޢު

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދުހެންވޭރުމެއަރުވަނީ ތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތް

 ށް. ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޫނީ  ،ސަރުކާރުަގއި އެދެނީ ލަނީ، ަވއިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ގަރާުރން ސަރުކާރަށް ގޮ 

ރާއްޖޭގެ  ފަހަރުމަނާކޮށްދިނުމަށާއި، އަދި ބޮޑެތި ބޯޓުުކރުން އަޅަިއގެން މަސްވެރިކަން ނުލޭ ،ސަރުކާރަށް މި ދަންނަވަނީ

އަޅުގަނޑު މެދު ހެންވޭރު  ،ެދްއވުމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިކުރުން ހުްއޓަކަނޑުތަުކގެ ތެރެއަށް ވަދެ ަމސްވެރިކަން
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ތަކުން ފަހަރުގައި ކަން ފެށުމުން ބައެއް  ފަރާތްމެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މިތާ އިނދެ މި ވާހަކަ ދައް ދާއިރާގެ

ބޮުޑ މަސްވެރިކަމެއް ނެތް. އަިދ ހެންވޭރުގައި ވެސް ަވކިން  މާލޭގައި މާ ،ވެސް ވެދާނެ. އެީއ ތެދެއްމެ ކަންބޮޑު

ރޭ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ރަނގަޅަށް ހަނދާންހު .ރަކުމި ުދވަްސވަ ،މި ޒަމާނަކުމަސްވެރިކަމެްއ އޮތީީކ ނޫން.

ައވަށަީކ ހެންވޭރު.  އެއް ގަިއ ހެންވޭރަކީ މަްސވެރި ައވަށެއް. އެންމެ މަްސވެރިން ިގނަ ކޮޅު އަހަރުތަުކގެ ކުރީ ގެ 1980

ހެންވޭރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހަރު ގިނަ އަވަށަކީ ހެންވޭރު. އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަހަށްދާ އަވަށަކީ ވެްސ ދޯނިއެންމެ އޮޑި

ހުރީ މަސްވެރިކަން  ރުގެ ވިސްނުމާއި ފިުކރު އޭނީ މަސްވެރިންގެ ލޭ. ައުޅގަނޑުމެންހެންވޭރުގެ ރަްއޔިތުންގެ ހިނގަ

ނީ ތަރައްޤީކުރުމަށް. އަދި އަުޅަގނޑު އެ ކުލަަބކަށް ނިސްބަްތވާ ކްލަބަކީ މަްސވެރިްނގެ ްކލަބެއްގެ ގޮތުަގއި އޮންނަ

ކާރަށް ނޫނީ މި ގަރާރު މުހިންމުވީ ސަރުސް  ނޫން. ފަހަރުގައި ވެށްދެ! އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ދައްާކކަމަޝްހޫރުވެފަ. އާ

 ،ތިޞާދުގެ ވަރަށް ޮބޑުޤްމަސްވެރިކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ އި ،ތެދުވީތަނަށް  ވާހަކަ ަދއްކަން ައުޅގަނޑު މިލާޒިމުވާ 

ޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއް ،ވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިއެރުމަށް ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާތީ ވަރަށް ބޮޑު ތަނބެއް

ނުންވެސް ރަނަގޅު ޕަސެންޓެއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރައުސްމާލަށް ހޭދަކުރަމުންދާ ޤީށް ަހމަ ޔަކުރުމަރަށްތައް ތަރައްޤީ

ނަށް ނޫނީ ރަްއޔިތުން ބަޔަކަށް ވާީތވެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަސްވެރިން ބާނާ ަމސްކޮޅު

އިސްަނގަިއގެންޭނ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި ގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަށް ދިނުމު

އެ ޒަމާނުަގއި ވެސް  އިރުގަ ޤައްޔޫމް ޙަޤީޤަތުަގއި އޭޓްޭރޑް މިިނސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޔާމީން ޢަބްދުލް އިރުގަ އޭ ،ޖެހެނީ

ނިސްޓްރީ ެލިވފަ. ފިޝަރީޒް މިއިކުަލވަކަމަށްޓަކައި ވުާޒރާއެއް އެަބއޮވޭ އެ ިރކަމުގެ މުހިންމުއަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެ

ދިނުމުގެ ނޫނީ ބޭރުގެ ހުއްދަވަރަށް ބޮޑު މިނިސްޓްރީެއްއެގ ގޮތުަގއި ޮއްއވާ އެ މިިނސްޓްރީ އެްއކައިިރކޮށްލާފައި 

ދެން  ،ން ކަމަށް ވާތީވެޓްރީންމީ ޓްރޭޑް މިނިސް ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމަށް މި ކަންކަން ހަމަޖައްސަން ނި

ދެއްަގިއ ޤްޞަކޮން މަ، ކަންތައްތަެކއްތޯހުރީ ކޮން އޭނަ ކޮށްފައި، އްތޯރެރޭޑް މިނިސްޓަކޮން ޓް މެންނަށް އެއީއަޅުގަނޑު

 ދިވެހި ގައިމި ވާހަކަ ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް މި މަޖިލީހުމެން ދެން އަުޅގަނޑު ،މި މީހުންނަށް ދޭ އެއްޗެއްތޯ 

ުކޑަ ފައިސާކޮެޅއް ެނގުމަށްފަހު އެ  އިރުގަ އޭ .ޒަތްތެިރ ރައީސްނުޖެހޭނެ. އިއްށްއިތުރަކަށް ުބނެދޭކަރައްޔިތުންނަކަށް 

 ،. އެހެންނަމަވެސްމަށްރާއްޖޭެގ ކަނޑުތަުކގައި މަްސވެރިކަްނ ކުރު ފަހަރުތަކަށްދިޔައީ ބޭރުގެ މަސް ބޯޓުހުއްދަ ދެމުން

ންްސ ލައިސަ ލަރަކަށްދިޔައީ އެތައް މިލިއަން ޑޮތު ދެމުންބި ފަރާތްތައް އެ ފުރުޞަގައި ދެން ތިއިންޑިާޔގެ ކަނޑު 

ކުޑަ ަފއިސާކޮަޅކުްނ  ، މީގެ ައޑީަގއި ވެސް ކަންތައްަތކެއް ވާކަްނ އެބަ އިނޭގ. ހަމައެކަނިދިޔައީ. އެހެންވީމާދޫކުރަމުން

 ހުރިހާ ކަމެއް އެ ންރާހަ ،ދިޔައީ ހުރިހާ ނާޖާއިޒު ނުބައި ނުލަފާކުރަމުން ފަހަރު. އެ ބޯޓުނޫން މިކަން މި ކުރަނީކީ

ކަެމއް  ވަިކ ކަެމއް ިކޔާނެ .ދިޔަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްމަސްކަނޑުތަުކގަިއ ެއ ބޯޓުތަުކގަިއ ހިންގަުމން ،ކަނޑުތަުކގައި 

ލޯންޑްރިންގ މީެގ ހުރިހާ މަނީ ބަިއވަރު، ގޮސް މިހެން ގ،ޓްރެފިކިން  ޑްަރގު ގ،ހިއުމަން ޓްރެފިކިން  ،ނެތް

ފަހަރަށް ފުރުޞަތު ދީފައި އޮތީ. ހަތިޔާރު ބޯޓު މަށް އެނުލަފާ ކަންތައްތައް ހިްނގުހާ ނުބައިކަންތައްތަެކއް، މީގެ ހުރި
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 ،ގެ އެހީތެރިކަން ެވގެން އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ފަހަރުކުރުމުގައި ހަމަ ިމ ބޯޓުއެއް ަޤއުމުން އަެނއް ޤައުަމށް ބަދަލު

ހުރީ ެއ  ނުންއެކު އޭުރގެ ސަރުކާރުން ވިސް އައުމާ ވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަސރުކާރަށް 2008ޒަތްތެރި ރައީސް އިއް 

ކުރުމަށް. ނޫނީ މަޑުޖައްސާލުމަށް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. ންސް ެކންސަލް ލައިސަގެފަހަރުބޯޓު

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު ވަްއޓާލުމަށްފަހު އޭގެ  ،ފަހު ބަޣާވަތެްއކޮށްނިމުމަށް 2009، 2008 އެހެންނަމަވެސް ހަމަ

ހަވާލުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކަށް  ވެިރަކމާހަރު އަ 5ޔަ ވެސް މިދިސްކޮެޅއް ކޮށްފައި އަނެއްކާ ދުވަ

ގަނޑުމެންގެ ކަންތައްަތއް އޮންނާނެވަުރ ހަވާލުވީ. ދެން އަޅު މި ދެމުން އޭރުގައި ދިޔަ ފަރާތް. އަނެއްކާ ވެިރކަމާހުއްދަ

ބޮޑެތިކޮށް ކުރާނެ. މާ  ވިސްނާއިުރަގއި އަދި މާރު ވެރިކަމެްއަގއި ހުރެގެން ކުރަން ވިސްނުްނ އެފިކު ަލއްވާ. އެއިވިސްނަ

 . ދިވެއްެސއްގެ ބޯޓަކަށް ިދވެހި ދިދައެއް އިންނަންޖެހޭނޭ ،ދިނީމަކަރުވެރިކޮށް. މިފަހަރު ހެއްދެވި ގޮތަކީ ހުއްދަ

އްާޔެގ ދިޔައީ މިދެންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިބޯޓުތަކުން ކުރަމުން މީހުން އުޅުނަސް ހެޔޮ. އެ. ދެން ހުސް ބޭރު ނޭވާންޖެހޭ

ވަކި ކަމެްއ ިދޔަ ސަރުކާރަކުން ކުރަމުންދިަޔ ވައްކަންަތކެއް. ވެގެންެއއްގޮތަްށ ކަންތައްތައް ބައްޓަން  ފިކުރާ ވިސްނުމާއި

 ،ންނަމަވެސް ކުރަން. އެހެދިނީ މަސްވެިރކަންހުއްދަސްވެރިންެގ ބޯޓުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ނޫން ކުރަމުންދިޔައީ. ިމއީ މަ 

، އަުޅގަނޑުެމން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ސަރުކާރު މީގެ ކުރިން މިހާރު ޚިލާފަށް. އެހެންވީމާ ކަންކުރަމުންދިޔައީ މިއާ

 ،ަވޒީރަކަށް ހުރެގެން ކޮށްގެން   ގިނަ ކަންތައްަތއްފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅާ ތަފާތު އެންމެ

ވަނީ.  މަސައްކަްތ ކުރަންޖެހިފައ މިރުތަކުން އޮތް ސަރުކާ މަްށ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މިކުރުއްލުޙައެކަންތައްަތއް 

އޮީތކީ ވެްނ އިލެޮއތީ ހައްދުފަހަނައަޅާ ވަރަށް ޮގއްސަ. އަުޅގަނޑުމެންެގ މަގުަތކުަގއި ހިނގަ  ބިދޭސީންގެ ކަންަތއްތަްއ މި

 އް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. ނޭދެވޭ ހުރިހާ ކަމެ ވަކި ، ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އެިކއެިކ މައްސަލަަތއް

 .ހިސާބަްށ.. ގަިއންގަޔަށް އަރާ ަބއްޔާ ،ކަންތައްތަެކއްގެ އިތުރުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 . ޟާޢަލީ ރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޟާލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިމި

 ޤައުމުގެ ވަރަށް  ރާަރކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން މިގަާވ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފަިއ މި

ރާެރއް ކަމަށް ގަނެ އިލާތަކަށް ވަަރށް އުފާވާޢާ ށް މަސްވެރި ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަށާއި އެކޮޞަ ާޚއް ،ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް

ެބޔަސް ނުބެޔަްސ  ،ޔަ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުެގ ތެރެއިން ައޑުިއވުނު. އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ނިމިދިއަޅުގަނޑު ދެކެން

ޚިާޔީލ  ،ދޭ ވާހަކަ ފަހުން ބަދަލުވީރުފިޔާ  10000ރުިފޔާ ދޭ ސިޔާަސތެއްގެ ވާހަކަ. ެބޔަސް ނުބެަޔސް  10000
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ސަރުކާރުން ކަންަތއްތަްއ  މިނެ ކަމަކަށް. ކުރާ މެއްގަނޑު ގަބޫލެްއ ނުކުރަން އެޮގތަށް ކަކަށް. މިސަރުކާރުން އަޅު ޔަފޮލާ

 ބޮޑަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް އޭގެ މަންފާ އެންމެ ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރާނީ ވަރަށް ،ކުރަނީ

ލިބޭނެ އިންތިޒާމެްއގެ ތެރެއިން. ކުރާ ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ސިނާޢަތެއްަގއި މަސަްއކަތް އެ ،ރައްޔިތުންނަށް

މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ފައިދާ  އެީކގަިއ އެ ދިވެހި މަސްކަނޑުަތއް ހޯދަިއދިނުމުގެ ވަޢުދާއމަްސވެރިންނަްށ ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ

ކޮށްދިނުމުގަިއ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްދިނުމުގައި، އިންިތޒާމުރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ  މިނުގައި ދިވެހިއެންމެ ފުރިހަމަ

ރާުރގައި ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުިރ ގަވާ  ޓަަކއި ހުށަހެޅިފައި މިރުން އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްސަރުކާ

ކަނޑުން ނުވަަތ ކުނުރާރު. ާއދެ! ތުރާގަ ލާއިއެދި ގޮވަ ދިނުމަށް އިތައް ހަމަޖައްސަގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

ތާ ހަފު 2ތާ، ބާނާ މަސްކޮޅު ހަފުސް މަސްވެރިން ވެ މިސްވެރިން އެަބއުޅޭ. ކުރާ މަމަްސވެރިަކން އިހިސާބުގަ މަލިކާ

ޓަކައި ނުވަތަ އްސެއް އޭެގ އަގު ހޯދުމަށްހުރިހާ އެއްޗެ  އެ ،ބެވޭ މަސް ނުވަތަ ކަންނެލިވަންދެން މަސައްކަތްކޮްށގެން 

 ހޭ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ރާއްޖޭގެ ން ބަދަލުވާން އެބަޖެއްދަށް. މިކަ ހައަންނަންޖެހެނީ މާލޭ ސަރަ  މިޓަކައިކިރުމަށް

ތަކެއް ހަމަޖަްއސަން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސް ބޭރުކުެރޭވނެ އިންތިޒާމުއްދުތަުކގައި ަމސްގަނެވެން ހަގިނަ ސަރަ

 ،ފަހަރަށް ނޭދެވޭ ގޮތަށްތަ އެހެން ގޮތްގޮތަށް ރާއްޭޖގެ ބޭރުގެ ބޯޓުކުރަން ނުވަމަސްކަނޑުތަުކގައި ލޭނު މަްސވެރިކަން

ކުރަމުންދާކަން އެއީ މަ ގޮުތގަިއ ބޭނުންއެބަހުރޭ. ޭއގެ ނާާޖއިޒު މަންފާ ނަހަ ނޭނގޭ ގޮތަށް ުހއްދަތަކެްއ ދެވިފައި

ޓަކަިއ ގާްތގަނަޑކަށް ށް ައއުމަށްކަނޑުްނ މަސްބާނައިގެން މާެލއައަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރޭވ ޙަޤީޤަތެއް. ތުރާކުނު 

ހިސާބުގައި ރަނަގޅު ފެކްޓްރީެއއް  ނުވަތަ އެ ހިސާބުގައި ތުރާުކނާއޭގެ ބަދަލުގައި  ؟ކިތައް ފީފާ ތެޔޮތޯ އަންދަންޖެހެނީ

ހިސާބުގައި ރަނގަުޅ  .ލަދުންމަތީގެ ހއތިބޮޑު ؟ުކރެވޭތޯ ކުރެިވއްޖިްއޔާ ކިހާ ފައިސާެއއް ސަލާމަތް އެބައިމުޤާ

ނަށް ތިލަދުންމަތީގެ ހުރިހާ މަސްވެރިންޑުބޮ  ،ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ހިތުްނ މުޅި އުތުރުގެ ޒާމެއް ހަމަޖެއްިސއްޖެ ަކމަށްއިންތި

ހުރިހާ އެއްޗިއްަސކަށް ބަލާއިރު އެަތއް  މި ،ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު، ވަގުތު  ށްޭއގެ ފައިދާ ލިިބގެންދާނެ. ތެލަ ،އޭގެ ފަސޭހަ

ސާުބގައި އެހި ،ވަނީ އެހިސާބުަގއި ެފކްޓްީރއެްއ ހެދުމުން ވޭ. ޭއގެ ނަތީޖާައކަށް ސަލާމަތް އެބަ ކުރެ ެއއް ލާރިބައިވަުރ 

ފެން ލިބޭނެ ގޮްތ  ،އެހިސާބުން ފަޭސހައިން ތެޔޮ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން ،ހަމަޖެއްސުން މަސްގަނެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 

 ތަކެއް ހަމަޖެހުނީމާ ހާ އިންތިޒާމުމި ހުރި ،އައިސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން ންޕްލާންޓު އައިސް، ހަމަޖެއްސުން

ކަމެއްހެން. އަދުން މިއަދަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ންފާއެއް މިހާރުގެ މަސްވެރިންނަށް މިބޮޑު މަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް

ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ކަމެއްގެ ގޮުތގައި. ެދވަނަ ކަމަކީ ވީހާ ައވަހަކަށް މިކަން ހަމަޖެހިގެންދާން އެބަޖެހޭ އެއް

އްޔާ ޖެހިއްޖެތަކެއް ހަމަބަިއވަރު އިްނތިޒާމު ،އްތަކެކުެރވޭ މަސް ދަޅަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުސްކޮށްގެން ބޭރުޕްރޮސެ

ހަތަރު ެވގެްނދާނެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ތިންއަރަނީ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ ވަުރގަދަށްއަޅުގަނޑު ހިތަ

ބޭފުޅުްނ  އެ ތީމާކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އޮމީހުން ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ައގުތައް ބަދަލު އެ ބާރު އޮެވގެން މީހެއްގެ އަުތގައި އެ

 12ރުިފޔާއަށް މަްސވެރިން ަމސް ިވއްކަްނވީ. މާދަމާ  10ން. ދެން ރުިފޔާއަށް ކިޯލެއއް ހަދަ 10 އެބަ ިވސްނާ މާދަމާ
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ރުފިޔާއަށް ެވސް ބަދަލުކުރަންވީ.  5ރުފިާޔއަށް ިވއްކަްނވީ. ިގނައިން މަސްބޭނެންޏާ  12 ދަން، ރުފިޔާއަށް ކިލޯެއއް ހަ

  ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށްަގއިސޭހައިން ލިބޭނެ އެްއޗެްއގެ ގޮތުީކ ވެސް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ފަންސަ އޭގެ ބަދަުލގަިއ ލައިސަ

 .ކުެރވޭެނހެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަންޒިލަށް ދަތުރުއުޅޭ ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންެވގެން މި ،ވާނަމަ

އްޖެއަށް މީގެ ކުރިްނ  މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތަކީ ދިވެހިރާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސްވެރިަކމުގެ ސިޔާސަތަީކ، ނުވަތަ

ށް ބަދަލުެވއްޖެ. ަވނަ ދަރަޖައަކަ 2އައި ސިނާޢަތް. ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެ ދަރަޖަ  ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިެބމުން އެންމެ

އެީކގައި މަްސވެރިކަުމގެ އެއާ ލިބެނީ. ދެވަނައަށް މަސްވެިރކަން. ހަމަ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ޓުއަރިޒަްމގެ ދާއިރާއިން އެންމެ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ކުާރ އެީކގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ  ތަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާސިނާޢަ

ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މަސައްކަަތީކ މަސްވެރިކަމުގެ ގޮތުަގއި  ތުން ދިވެހިރާއްެޖައށް އެންމެމަސައްކަ

ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި  ރާރަށް ވަރަށް ގައޮތް  ފައިހަމަ ހުށަހެޅި  ދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުރެވިގެންކުބަދަލު

ަރއީްސ  ،ެއކީަގއި ތަކާގެ ވަޢުދު 19އެޖެންޑާ  ،ުބމަށް އެދިެއކީަގއި މަްސވެރިންނަށް ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް ލިއެއާހަމަ

ށް މިކަމުގެ ވެގެްނގޮްސ މަސްވެރިންނަޒު ށް ތަންފީއެީކަގއި އަވަހަ ގެ ވަޢުދުތަކާލިޙްޞާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ށް ޝުކުރިްއާޔ ބޮޑަ ވާތީވެ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް މަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް އެދޭ ކަމަކަށްއުތައް ހަމަޖެހިގެންދިއިންތިޒާމު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ  ،ދަނީ  މި މުންކުރަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަ

 5. މި ންބަރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަމެންބަރުން، އިްއޒަތްތެރި މެގޮތުން ގުޅޭ  ރާރެއް އެބަޭވ މަސްވެިރކަމާގަ

ށް ެއޅުމަަފހަރު ރާއްޖޭަގއި ލޭނުސްބޯޓުގެންދަނީ ބޭުރގެ މަ ރަމުން މި ކުރާރުެގ ތެރެއިން ިމއަދު ައުޅގަނޑުމެން ބަހުސްގަ

ލޫމާތު ޢުޅޭ މައެީކގަިއ ގު  ާރރާގަރާެރއް. މި ގަގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅިފައިާވ  ލުމާއިއޮތުން ުހއްޓަދަދެވިފައި އޮތްހުއް

ލިބިފައި ލޫމާތު ޢުފަހުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދާދި ދެންމެއަުކ އިތުރު މަތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްަގއި ހިމަާނފައިވާނެ. އަދި އޭގެ

އާިއ އަދި ިމ ފަހަރުގެ ފޮޓޯތެޭރގައި ަބއެްއ ބޯޓުލޫމާތު. އޭގެޢުން ދެްއވާފަިއވާ މަ ފް ފިޝަރީޒުއެބަވޭ. ެއއީ މިނިސްޓްރީ އޮ

 13އެީކގަިއ މިދިޔަ ދުވަސްަތކުަގއި ލޫމާތު އެބަވޭ. ހަމަެއއާ ޢު ގުޅޭ އިތުރު މަ ފަހަރާބޯޓު ފަހަރު ހުންނަ ގޮތާއި، އެ ބޯޓު

އިނގޭ ލިޔުމެއް ވެްސ  ށް ނުކުމެ ވީ ދުވަހުގެ މުްއދަތުން ނުކުމެ، ދަތުރަށް ނުކުމެ، މަހަ ކުރަބޯޓެއް މަސްވެރިކަން 

ލޫމާތު ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަްލގަިއ ހިމަނާނަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ިމ ޢުމަ ން ދެއްވާފަިއ ެއބަވޭ. މިމިނިސްޓްރީ

 ށް.ފަޠީޔާސިރު ޢަބްދުއްލަ އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުީށ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފްޠީރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަފުށީ އުތުކުޅުދުއް
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ނުކުެރވޭ ފަަހރަށް މަސްވެރިކަންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްކަނޑުަތުކން މަސްބާނާ ބޭރުގެ ބޯޓު

 ޞަ ށް ވަރަށް ޚާއްބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަހޯރަފުށީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންޓަކައި ކަމަށްގޮތަށް މި ގަރާރު ހުށަހެޅުްއވި 

ހިސާބަްށ   ފެށިގެްނ އައިސް މިއަދާޚުމަސައްކަތަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީ ންނަވަން. އާދެ! މިޝުކުރެއް ދަ

މެންނަށް ނުވެފައި އޮތް ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ެވސްއި ިއރުގަވެސް އެިކއެކި ެވރިކަންތައް ފުރޮޅެމުން އައި އަިއއިރު

މަސްވެރިންނަށް ހެޔޮ ގޮތްތަެކްއ  ،ކަމުގަިއވާ މަސްވެރިކަމަށް ައދި އަޅުގަނޑުމެްނގެ ލޭނާރު ެގ، ހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންދިވެ

ބޮޑު ެއއް  އެީކގައި އަުޅގަނޑުމެން ވެފަިއވާ އެންމެ. ހަމަ އެއާ ވަނީ ދަރާފަ ހޯދައިދިނުމަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި

ށް ކޮށޭނެ އެންމެ ފަހި ވުމަދަތުރުކުރަން އުޅޭ މަންޒިލަށް ވާިސލު ން މިުޅގަނޑުމެާރރަކީ އަގަ . އެގޮތުން މިމިއީ ދުޢުވަ

ކުާރއިުރގައި މިީއ މަސްވެރިކަންބޭރުގެ ބޯޓުތައް މިއަދު  ،ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންމަގު

ށް ކުރަމުން ގާތްގަނޑަކަން ކުންުފނި 5 އެންމެ ދު ކުންފުނިތަކުން ކުރާ ކަމެއް. މިއީވަރަށް މަދު ބަޔަކު، ވަރަށް މަ

 އަޅުގަނޑުމެން  ،އެީކގައި ފާހަގަކޮށްަލން އެބަޖެހޭކުރަނީ. ހަމައެއާވަރަކަށް ބޯޓު މިކަމުގައި ބޭނުން 28އަންނަ ކަމެއް. 

ރެވޭތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި ެއކަން ކު ،ގައި ވިޔަސް އާދެ! ލިޔެވިފަިއ އޮތްކަމު ؛ކުެރވޭ ގޮތަށް މިއަދު އެ ނިޒާމުޓްރެކް

 75އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ޙަޤީޤަަތކީ % ،އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ދެވިފައި މިނުމަށް ހުއްދަކަންނެލި ބޭލޯބޮޑު

ޒާމެްއ ބާނަނީ. އެކަންތައްތައް ބެލޭނެ އިންތި ަކންނެލިކަން މިއުރަހަދޫނއަކީ ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ބާނާ ރީ

ނޫނީ ބެލޭނެ ގޮެތްއ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް  އްލެހެއްޓޭނެ ގޮތެލޫމާތުތައް ބެޢުމަ އެީކަގއި މިނެތް. ހަމައެއާ

، އަންނަ ފަހަރަކީ ބިދޭސީން އުޅެމުންބޯޓު މި ،ައުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭނެތް. އް ކުރެވިަފއެއިމުޤާ

މަސްވެރިކަމަށް  މި ،ކީ ދައްކާ ވާހަކައަ ރާރުން މި ގައަޅުގަނޑުމެން މި މިއަދު  ފަހަރު.ކުރާ ބޯޓުބިދޭސީން މަސައްކަތް

ިދވެހިންނަށް  ،ވެސް ދިވެހިން ނިކުންނަން ެއބަޖެހެއޭ. ދިވެހިންނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހެއޭ. ެއގޮތުން

މި ރުން އެބަ ުހށަހަޅާ، އަުޅގަނޑުމެން ރާގަޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި މަސަްއކަތް ކުެރވޭނެ ގޮްތ ކަނޑަެއޅުމަށްއެ 

ެއކީަގއި ބިދޭސީން ގެންގުެޅވޭެނ ތަެކއް. ހަމައެއާ ންޑުފަހަރުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ވަކިވަކި ސްޓޭންޑަކުރަނީ މި ބޯޓުވަކާލާތު

މާކެޓަްށ  އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި މި. ހަމަތަކެއް ުހންނަންޖެހޭނޭ ،ވަިކ އުސޫލުތަާކއި ،ވަކި މިންގަނޑުތަކަާކއި

ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިއަދު ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު އަދި މަޖިލީހަށް  މެންނަށް މި ޑުޅުަގނކައި އަޓަދިވެހިން ނެރުމަށް

ބައިވަރު ގޮންޖެހުންތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބަހުރި.  އިުރގައި ވަރަށްއަުޅގަނޑު މަސްެވރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ  މަސައްކަތް.

އަތޮޅަކީ މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ . އި ހދގައިރު ލާއިއަތޮަޅށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ .ކޮށް ހދޞައަދި ޚާއް

ްއ ނެތް. މަސްވެިރކަން ކުޑަ އަތޮެޅއް. ކޮންެމ ނިކަމެތި އަތޮޅުކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން ޓުއަރިޒަމެ

ދަނީ އެކަަމކަށް އިރަރިއަތެއް ނޫނީ މަސްވެރިކަން ވެސް ކުތަނެއްަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ ސިނާޢަ

ިއގެން ައއިއްސަ އެކަން ކުިރއެރުމަކީ ާލނެ މަސްކޮޅެއް ބާނައިއެަކނި ރައްޔިތުންނަށް ވިްއކައޮންނަ ޑިމާންޑަކުން. ހަމަ

އޮތް ސަބަބެއް ނޫން. ކަމެއް ނޫން. އަދި މަސްވެރިންނަށް ވެސް އެކަމަށް ނިކުންނަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފަސޭހަ
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. ޕްލާންޓެއް. އެއީ ހދައއިސް އެންމެ އަތޮޅުަގއި ހުރީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހދ ،ށްލަންަހގަކޮއި ފާއެީކގައެއާ 

މަކުނުދޫގައި ހުރި އައިސްްޕލާންޓެއް. އެހެން ެއްއވެްސ ރަށެއްަގއި އައިސްޕްލާންެޓއް ނެތްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. 

 ކުުޅދުއްފުށީގެ މަސްވެރިން ބޭނި. ލިއިުރގައި ހދއިލައަުޅގަނޑު ބަ އިއިއްެޔގަޓެއް ނެތް. ެއކީަގއި މަސްކިރާ ބޯއެއާހަމަ

ރުފިޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޒުވާނުން  6000ޓަނު މަހަށް ލިބުނީ  1

 ،ކަމުގައި ިވޔަސްވަްނ ބޭނުންވިރިއަރުމި ސިނާޢަތް ކު ،ކަމުގައި ވިަޔސް މަސްވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ަވްއދަން ބޭނުންވި

ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ެއކީަގއި މަސްވެރިކަން އެއާބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރި ވަރަށް

 ދުކަންނެލީގެ މަްސވެރިކަން ުކރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލޯނު ލިބުމަީކ މިއަ ،ހަމަ އެގޮތުން ފާހަަގކޮށްލަން

ސިނާޢަތް  ކުރަން އެބަޖެހޭ މިބުރަކޮށް މަސައްކަތް  ރަށް މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ވަކަމެއް ނޫން. އެހެންވެގެން ފަސޭހަ

އިުރގަިއ އާެދ! ކުޅުދުއްފުީށގެ ވާހަަކ ހަމަ އަުޅގަނޑު ދަްއކާ ؛ޓަކައި. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންކުރިއެުރވުމަށް

ދިޔުމަކީ ކުޅުުދއްފުށީެގ . އެކަން ހުްއޓިގެންގައި ކުރަމުން ައއި މަސްވެރިކަމެއްށީކުުޅދުއްފު މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަަމކީ

ވަކިަވިކ  ، ހަމަވާނަމަ ކަމުގައިރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުމެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެން އުސޫލެއް އޮތް

ވުމަީކ އެކަްނ ފަހިކޮށްދެއް  ،ނަމަ ެތއް އޮތްެއކަން ކުރުުމގެ އެްއވެްސ ކަހަލަ ގޮ ،ވާނަމަ ކަމުަގއިއޮތް ގަާވއިދެްއ 

ެއކީަގއި ކަންނެލީގެ ާވހަކަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެދުެމއް. ހަމަ އެއާން ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުން އެދޭއަޅުގަނޑުމެ

 30 ާއއިކިލޯ 18މިހާރު ހުރި ބޯޓުތަކުން ހަމަ ިލއިރުަގއި ިހންމަފުށީގައި އިއިުރަގއި މިއަދު ދެންމެ އަޅުގަނޑު ބަލަދައްކާ

ލިބޭ. ޔާ އެބަރުފި 60އީ ބޭނޭ ކަންނެލި. ނުބޭނޭ ކަންނެއްޔަށް ރަނގަޅު ފިާޔ އެބަލިބޭ. އެރު 35ދޭތެރޭަގއި  އާކިލޯ

މުްއދަތަކީ ކުދި ކަންނެލި ބޭޭނ  ލޫމާތު. އެހެން މިދަންނަވަނީ ރައީްސ، މިޢުލި މައިއަޅުގަނޑު ހަމަ ދެންމެ ބަލަ

ގޮތުން ހަމަ ވަރަށް  ނޑު ހަަމ ހީވާއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުމަކީ އަުޅގަ ސް، ެއއަށް ވެ . އެހެންވީމާއްދުވަސްވަރެ 

ލިބުނު  60، ނުބޭނޭ ކަންނެއްޔަކަށް ކަންެނލި ބޭނެނީ. އެހެންވީމާބުއްދިވެރިކަެމއް. އެ ުދވަްސަވރެއްަގއި ަވކި ވަަރކަށް 

ރުފިޔާ.  35އެއަށް މި ލިބެނީ  ލި.ކަންނެ ގެދޭތެރޭ ކިލޯ އާ 35އާއި  18މިއަދު މިހާރު މި ބޭނެނީ  ،ކަމުގައި ވިޔަސް 

ރާރުން އަިދ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތްތަކުން ދިވެހި މަްސވެިރންނަށް ފަހި މުސްތަޤުބަލެއް ގަ، މި ވީމާންއެހެ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވަރަށްފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކުަރން. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އަރުވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއި ޔާޝުކުރިއް

 އަޙްމަދު ހާރޫނަށް. 

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫނު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ރާރަކީ އަޅުގަނުޑ ގަމި  ،ވަނީނުންބޭ . އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންރައީސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި 

ކުރެވިަފއިާވ ޞަގެ ކަނޑުތަކަކީ ިދވެހި މަސްވެިރންނަށް ޚާއްރާރެކޭ. ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭގަ ކުރާ ބޮޑަށް ާތއީދު ވަރަށް

އަަޅއިގެން ވަރަްށ ުކރީގައި ލޭނު ީމގެދިވެހި މަސްވެރިންނަކީ  ،ކަނޑުތަކަކަްށ ވާން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ

ހެދި އަންހެނުންތަކެއް ުއޅުުނ ޤައުމެކޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ  އި މިޔަރުަގއި ލޮނުމަސްައޅަކަށި ،މިޔަރު ބާނައިގެން ކަށިން ނުފު

 މަސްވެރިކަްނ ނުކުރެވިގެްނގޮސް ބޭުރ ބަޔަކަށް މި ފުރުޞަތު  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ،ހީވާގިކަން ނެިތގޮސް

އުފައްދަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ެއގޮތުްނ އަުޅގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވުނު ވާލު ސު  ންނީ ީކއްެވގެންޯތ މިއީ އަުޅގަނޑުމެލަންޖެހުއިހުޅުވަ

ގުޅުންހުރި  ލަ ރައްޔިތުންނާގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ވެސް ޖުމު މިފަދަ މަސްވެރިކަމާ ،ކަމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް

ގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއިކ ނޑުގަ ައޅުޑަށް މަރުކަޒީވެަފއި އޮތުން. ބޮ އެޅުން މާކަންތައްތަުކގައި ިސޔާސަތުތަްއ ކަނޑަ

މާޭލެގ އުތުރަކީ ާއއްމު ގޮެތްއގައި  ،ކުޅުުދއްފުށީގެ މެންބަރު ޔާސިރު ާފހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޮގސް އެޅުން، ދެން، ލޭނުރު ނެުގންމިޔަކުެރވިފައި އޮްތ ހިސާބެއް. ކަށިޞަމިފަދަ ތަފާތު މަސްވެރިކަންތަކަށް ޚާއް

 ވަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ބަސް  ބެހޭ ސިޔާސަތުަތއް ކަނަޑއެޅުނުއިުރގައި މި މިކަންތައްތަކާ ؛ވެރިކަންސް މަފަރުމަހުގެ

ބަިއވަރު ބޯޓުތަކަކަްށ  މިދިޔަ ދުވަސްތަުކަގއި ވަރަށް ،ނޭހިފަ. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަެނއް ަކމަކީ

ކަންކަްނ  އޭ. އަޅުގަނޑަކީ ަވރަށް ކައިރިން މިއްސި ގޮކުެރވެމުންންރާއްޭޖގެ ކަނުޑތަކުަގއި މަސްވެިރކަ ދަދީގެންހުއް

އަަޅިއގެން މި ނަާގ ލޭނު ،ގޮތަކީ ފެނިފައި ހުރި މީހެއް. އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ގޮުތގަިއ މި ބޯޓުތަކުން މި ހަދާ

ވެސް. ޭއަގއި  ގަނޭ މިޔަރުއެބަ  އިމަހެއް އެައކު ނުގަނެވޭނެ. އޭގަ  ބޭފުޅުންަނކަށް ވަކި ވައްތަެރއްގެ މަހުގެ ތެރޭގައި އެ

ގޮތުން  ައޅާފައި ހުންނައިުރގައި. ިމ ެއއްެޗއްސަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގިަފއި އޮތްގަނޭ ހިބަރު ވެސް ލޭނު އެބަ

ނި މިތަނުން ކަަބިއ ލާފައި ހަމައެ އެ ކަށްވެސަލަބޭރު ކަނުޑގަިއ އޮންނަ މަދަރ  ،ގޮތަކީ  ވެއްެޖއްޔާ މި ހަދާ

ކޮށްފައި އަންނައިުރގަިއ  އަންނަީނ. އައިސް ކިރާލަނީ. މަސްދުަވސްރާއްޖެއަށް  ޅު ހިފައިގެން މިތިކޮއެ ތްއޮ އިދީފަހުއްދަ

ގޮތުަގއި  ނޫން. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮެތއް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ގަބޫލުކުެރވޭ އެއިކީއެބަގެނޭ ހަމަ ދެތިންހަތަރު ޓަނު. 

ެއުކ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ެއއާެކއް ހިންގާފައި އެބަވޭ. ހަމަތްތަކާކަުމގެ ނޭދެވޭ އެތައް ހަރަމަސްވެރިމީގެތެރެއިން 

ކަމެއް ކަނޑުމަތީަގއި އެްއ ބޯޓުން އަެނއް ބޯޓަްށ މަސް ބަދަލުކުރުމަކީ. އެކަަމުކ  މުޅި ދުނިޭޔގަިއ ވެްސ މަނާ ،ބޭނުން

އެއާއިއެުކ ބޭނުން. ހަމަ ންށްލަާވކަން ހަމަ ފާހަގަކޮވިަފއި ކުރެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިކަން ފުދޭވަރަކަށް ފުޅާކޮށް

ކީ މިއީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޮގތުގައި ދުނިޭޔގެ ބޮޑު ދެ ކަނޑެްއގައި ާއއްމުކޮށް އުޭޅ ޔަކަންނެއް ލޯބޮޑު ،ކަންނެލިލޯބޮޑު

 ށްކަމަބަޖެހޭ މި މަސްވެރިއެއެްއޗެއް. ެއއީ އެޓްލާންޓިކް ަކނޑާއި އިންިޑއަން އޯޝަންަގިއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން 

ވާްނ. ދިވެހިންނަށް މި ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ މާކެޓުަގއި ައގުބޮުޑ ބޮޑަށް ޚާއްޞަ ރެ ވުމިއަށް

ވައްތަެރއް މިއީ. ބޭރުގެ ބޯޓުތަކަށް މި މަސްވެރިކަން ކުރުން ހުއްޓުވާއިުރގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިވެހިންނަށް މި 

 ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ފަހިކޮށްދޭން. މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ކަންރި މަސްވެ ،ކަމަށް ތަްއޔާރުެވވޭނެ ވެރިމަސް
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ރާއްޖޭގެ ހުރި ބޭންކުތަކުން  ،ބައިވަރު މިހާރުވެސް ކަންނެލި އޮޑިތައް އެބައުޅޭ ވަރަށް  ،ފާހަގަކޮށްލާނަން

ބޭނެ ހަމަ ލި އްޅުންނަށް އޭަގއި ުލއިފަސޭހައެބޭފު އެ ލޯނު ނުދެްއކިގެން. އެ ،ކޮންވެންޝަނަށް ލޯނު ނަގަިއގެން

ގިނަ އޮިޑވެރިން މިއަުދ އެތިބީ ކޯާޓ ދޭތެރޭަގއި  ،ތިބި. ގިނަ މަސްވެރިން އެްއގޮތެްއވެސް ނެތިަފއި ެއބަ

ލާ. އަޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ މި އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން މިެދންނެވި ފަރާތްތަކަށް ލޯނުގެ އިހިނގަހިނގާލަ

އް ުލއިފަޭސހަކޮށް ލޯނު ދެއްކޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭން. ިއއްޒަތްތެިރ ޮކޅެންތަ ،ތުރުކޮށްީދގެން ނަމަވެސްތު އިމުއްދަ

ވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނެގ އިލެރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މަސްވެރިކަން ދިވެހިންނަށް ހުޅުވަ

ދޭން އެބަޖެހޭ. މި މަސްތައް ށް ހިކޮފުރުޞަތުތަކެްއ ފަ ،ަތކެއްލަތްސީއަގު ހޯދޭނެ ވަތެރޭގައި ިމ ބާނާ މަސް ޭއެގ ހަމަ

 ،ހަމަައށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްަތކެއް އެބަޖެހޭ ރާވާން. ެއގޮތުން  ައގުަގއި އެ ބޭނުްނވާ މާކެޓާބަންދުކޮށްގެން ޭއގެ ހަމަ

 ރިހާ ހު ،ންކޮުޅތަކުަގއި ބާނާ މަސްކަ އެކިރާއްޖޭގެ އެތެޭރގައި ާކގޯ ފްލައިޓުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަޖެހޭ ދެވެން. ރާއްޖޭގެ 

ޮއންނަނީ ހަމައެކަނި މާލޭ ސަަރހައްދުން އެކަނި ިމ ެއއްޗެހި ޭބރުކުރެވޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ،  ދުވަސްވަެރްއގަިއ ވެްސ މި

 އެބަޖެހޭ ށްގޮތަ ބާނާ މަްސތަކަކީ މާލޭ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރެވޭނެ އިންިތޒާމެްއގެ ތެރެިއން ކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ ދެކޮުޅގައި

މި ގަރާަރކީ މިއީ މިއަދަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ. ސްަރއީރޭވެން. ިއއްޒަތްތެރި 

ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ގަރާރެޭކ  ދު ފުއްދުމުގައި ވަރަށްޢު ވަރަށް މުހިންމު ގަރާރެކޭ. އަޅުގަނޑުމެން ެވގެން ައއި ވަ

 ތްތެިރ ރައީސް. މިއީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަ

 

  ެކވުން:ދެއް ކަރިޔާސަތުން ވާހަ

ވާނެ.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޕޯޓަުލގައި ިމކަމާ ުގޅޭ ހުިރހާ މަޢުލޫމާތެއް މިހާރު

، މަސްވެިރކަމުަގއި އިހާޭބނި މަ ،އިުއޅުނު ތަނާގޮސްބޯޓުފަހަރު މަްސބާނަން  ،ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް. ބޯޓުފަހަރުގެ އަދަާދއި

ގެންދިަޔއިރުަގއި ކުރަމުންބޯޓުފަހަރު މަސްވެރިކަންއެ އަދި  ،ތިބި މީހުންގެ އަދަދާއި ބޯޓުފަހަުރގައި ،އިތާއްދައުޅުނު މު

ގޮތުން ވެސް ތިބޭފުުޅންނަށް މިހާރު މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ ަކމަށް ކުރަމުންގެންދިޔަ އަސަރާ އެހެން ކަންނެލީގެ މަސްވެރި 

 އަޙްމަދު  ރުމެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ަގއްދޫއަރުވަނީ  މިތު ޞަވާނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުންފައި ލިބިވަޑަިއގެ

 ށް.ޒާހިރަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޒާހިރު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ކީ ކަނޑު. އަ  99ލަތުގެ ގޮތުން %ސީދުރަތީ ވަގުރައީްސ، ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ޒަމް. އަެނއްއަރި ކަމަކީ ޓު ެއއްދެ ސިނާޢަތެއްގެ މަްއޗަށް. އޮންނަނީ މައިގަނޑުކޮށް  ިއ މިވެފަނާރާއްޖޭަގއި ިއކޮނޮމީ ބި

އެއްކޮްށ  ޔާ. ނަމަވެސް، ހިތާމައުޅުނު މަސައްކަތްކަމަކީ މަސްވެރިކަން. މަސްެވރިކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެިހން ކޮށް
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ރިޒަމަށް ެދވުނު އަޓު  ،ޮގތަކީ ދިޔަ. ކަންހިގަމުންނެތޭްއ ކުރިއެުރވިފައެ ތް އެދެޭވވަރަކަށް ބުނަންޖެހެނީ މި ސިނާޢަ

ކަމަށް ނުދެވުުމގެ ސަބަބުން މިހާ ބޮޑަށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް މަސްވެރި ،އަހަމިއްޔަތުކަން މަްސވެރިންަނށް

 އް އެންމުއެންމެ މުހި ގެކުރެވޭ ގަާރރު  މިއެހެންނަމަވެސް، މި މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން ބަހުސް އެހެރީ.ދަށްވެފައި 

ައކީ. ދިވެހިންނަށް  99ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަނުޑ % ،އޮތް ރިސޯސް ކަމަށް ލިބިފައި މިޖޭގެ މަްސެވރިދިވެހިާރއް ،ކަމަކީ

ގެ ންނަ ތަނެއް ގޮުތގައި ހަަދން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ ބޭރުއޮ ން އޭެގ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ޭއެގ އެންމެބޮޑު ފައިާދކުރެވެ

ާރއްޖޭެގ މަސްވެރިންެގ މަސް އެ ޭބނެނީ. ރާއްޖޭގެ ބޯޓުފަހަރުްނ ންސް ދޫކޮްށގެން ސަްށ ލައިކަބޯޓަ 28 ،ށްބޯޓުފަހަރަ

ކިރާ މަހަކީ ރާްއޖޭގެ އާމުދަނީން ެގއްލިގެންާދ  ބޯޓުން މި 28ނޫނީ ާރއްޖެއަށް މަސްކިާރއިރު މި  ،ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރަށް

ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް  2008 ،އްސަތެ ޑު ަބއެްއ. ައޅުގަނުޑމެންގެ ސިޔާަރީއސް. ބޮއިްއޒަތްތެރި ބޮޑު ބަެއއް 

ދެއް. އޭރުވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ޢުވެސް ވީ ވައި އަގު ހޯދައިދިނުމަކީ އޭުރގަމަސްވެރިންނަށް ަހމައަިއއިރު 

ބޭނުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލަތުެގ ފުރިހަމަ ސީބޮޑު ވަ ންމެދުރަތީ އެގުލިބިފައިވާ  ައޅުގަނޑުމެންނަށް ،މަސައްކަތްކުރީ 

ގޮތަށް އެ ސިޔާސަތު ަބއްޓަންކޮްށ  ބޭނުން ހިފޭނެ އަށްރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޭއގެ ފުރިހަމަދިވެހި ،ނަށްމަސްވެރިން

ރުގެ ބޭދިވެހިރާއްެޖއިން  ،މަސައްކަްތކުރީ އޭރުވެްސ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  .ކުރުުމގެ ނިޔަުތގައި އެކަން

ހިސާބުން. މިއަދު އަނެްއކާ ައޅުގަނޑުމެްނ  އެ ަކތް ފެއްޓުނުމަަސއްގެ ހުއްުޓވުމުކުރެވޭ ލައިސެްނސްތައް ދޫ ފަރާތްތަކަށް

ލަތްތަކުން ސީދުރަތީ ވަގުކަނުޑެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސް  ،ބޮޑު ބޭނުމަކީ  މިކަމުގެ އެންމެ .ޓަނީއްއެ މަސައްކަތް މި ފަ

ނުމުގެ މަސައްކަތް ިމއަދު ިއދިހޯދަށް ފުރިހަމައަ ،ދިނުމަށްނަށް ހޯދައިދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފަިއވާ ުމްއސަނދިކަން ދިވެހިން

ަގއި މަސްވެރިންނަްށ 19ދުތަކެއް އެޖެންޑާ ޢުގިނަ ވަ ދަނީ. މިއީ އެްއކަން އިނގޭތޯ ރަީއސް. ވަަރށްމި ފެއްޓިގެން

ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ  ންޖެހޭފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިކަމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަ  ވާނެ. ެއގޮުތގެ ތެރެއިްނ އެންމެވެފައި 

 އް ންސް ދިނީމާ ބައިވަރު ޑިްސއެްޑވާންޓޭޖުތަކެށް ލައިސަރަބޭރު ބޯޓުފަހަކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ލުގަބޫޑު އަޅުގަނ

ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުތަުކގައި ުއޅޭއިުރ  މި ބޯޓުފަހަރު ،ަކމަކީ ލިބޭ. އެގޮތުން އެއްއަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިންަނށް އެބަ

ހިންގުމުެގ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ޭނދެވޭ ކަްނކަން  ބުްނ މިބަ ސަތުުމގެނެ ރަނަގޅު ެމކޭނިޒަމެއް ނެމޮނިޓަރކުރެވޭ

ޮބުޑ ގެއްލުެމއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު  އުމަށް ލިބޭ ވަރަށްޤަެވސް  އެއީ ،ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮުޑވެގެން އެބަދޭ. އެހެންކަމުން

ބޭފުޅުންގެ   ދިމާވޭ މިއެބަށް މަްސވެރިންނަ އް ައޅުގަނޑުމެންގެދެކެން. އެނޫން އެހެން ބައިަވރު ޑިސްއެްޑވާންޓޭޖުތަކެ 

އަިދ  ،ކިރުމުަގއި ދިމާވާ މައްސަލަތަެކއްމަސް، މަސް ިވއްކުމުަގއި ވެސް ދިާމވާ މަްއސަލަތަކެއް ށްމާކެޓަސަބަބުން. 

 މިކަތްކުރުުމގެ ބޭނުމުގައި މަަސއް ގައިބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި މި ބޭފުޅުންގެ އިންޓްރަސްޓު 

ިދވެހި މަސްވެިރންގެ އަތުން ބީެވގެން އެބަދޭ. ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ބަިއވަރު ަކންތައްތަކެއް އިހިންގަ ކަންކަން  ގެޅުންބޭފު

މި ގަރާރަްށ ައޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ މި ފުރުޞަުތގަިއ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑުމެން  ،އެހެންކަމުން

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކނޑު. މި ކަނޑުގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އީމި  99% ،ރާއްޖޭގެ ކަނޑުބަޖެހޭ ދިވެހިއެ
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ގޮތަށް  ކުރަމުން ައއިފުރަތަމަ ވެސް މަްސެވރިކަން ހަމަ ެއންމެ، ހަމައެކަނި ،ގޮތަކީ ވާ ހޯދައިދޭން. މިހާރު މި

އަިއސް ވަކި މިންގަނޑުަތކަކަށް  ންވަމުމަދުން މަދުވަމުންގިނަ ފަރާތްތަކު ،އެ މަސައްކަްތ ގިނަ މީހުންއައިސް ކުރަމުން

 ކަންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެ... އޮތީ. އެހެން ފެތިފައި މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި އިއް  ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީއަރުވަނީ މި ފުރުޞަތުމިހާރު މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.ދަމަމުޙައް ޖަމްޝީދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި

މި  ގައިބަހުސްކުރެވޭ ގަރާރަށް ެއްއޗެއް ބުނަން ބަލާއިރު  ،ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅި  هلل الحمد م هللابس

އަޅަިއގެން ދިވެހިން ކަންނެލީގެ މަސައްކަްތ ލޭނުޑުބޮ. ލޯއް ރަްށ ގުޅުންހުރި ބޮޑު މައުޟޫޢެކީ ދިވެހިންނާ ވަމައުޟޫޢަ

ކަމެއް. ނަމަވެސް،  ުގޅުންހުރި އޯޝަނުަގއި ދިރިއުޅޭ ިދވެހިރާއްޖެއާ އިްނޑިއަން ،ކަމުަގއި ވިޔަސް ނޫޅުނުއާއްމުކޮށް ކޮށް

ކޮރެޔާ،  ަސއުތު އިޭރގައުމުތައް. އޭގެތެޤަމަތީ އޭޝިޔާގެ މި މަސައްކަތް ދުނިޔޭގައި ެއންމެ ފުޅާކޮށް ކުރަނީ ދުރު އިރު

 ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ،ނަމަ ުރވާ ޓަކައި ދިވެހިން ަތއްޔާކުުރމަށް ޖަޕާން އަދި ޓަިއވާްނ ހިމެނޭ. މި މަސައްކަތްޗައިނާ، 

ނަމަ  ންާއއްމު ބަހު ،ިމކަމަކީ ތަމްރީނުވެފައި ތިޭބ މީހުން ،ބުރަ. ސަބަބަކީ ،ޮބޑު ،ގިނަ މަސަްއކަތް ގިނަ

އެްއކޮށް ހައި  ލަތާސީކަމެއް. އަދި މަސައްކަަތކީ ޒަާމނީ ވަ ނުން އުފައްދަންޖެހޭމަ ސީކުރާ ކަނޑުމަތީަގއި މަސައްކަތް 

މަސަްއކަތެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން  ޓްޓެކްނޮލޮޖީގައި ސެޓެަލއި

ލަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ޖުމު. ޖެހޭތިބީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ވެސް ބަލަން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ތައްޔާރުވެފައި

ަޓކަިއ ތް ކުރިއެރުވުމަށްގުބޮޑު ިސނާޢަވެްސ މި އަ  އެކަަމކު ކަމަށް. ނުވާކުރަން ައދި ރެޑީ ދިވެހިން މިކަން

 ރު.ަޓކައި ބޭނުންކުާރ ބޯޓުފަހަމަށްމަސައްކަތްކުރުގިނަ. ޚާއްަޞޮކށް މިފަދަ  އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ އާލާތްތައް ވަރަށް 

 އިން އެއްގޮަތކަށް ވަކި ހާލަތަކަށް ބޭނުންކުރާ ޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއ ހުންނަ އެްއޗެއް. ޭއގެތެރެ މި ބޯޓުތަކަކީ ަވކި

މިފަދަ ބޯޓުފަހަރަކީ އައިްސ  .އިމުކުެރވިފައި ހުންނަ ފިނިކުރާ ނިޒާމުޤާމިފަދަ ކޮންމެ ބޯެޓްއގައި ވެްސ  ،ކަމަކީ

ފިނިކުރި ިނާޒމެއް ބޭނުންކުރާ ބޯޓުފަހަރު. ނޫން. އެފަދަ ބޯޓުފަހަރަކީ ައގުބޮޑު  އްިއގެން ބޭނުންކުރާ ބޯޓުަފހަރެއަޅަ

ވަންތަ ޮގތުގައި ކުރަން ބޭނުންކުރަން ދިވެހި ،ދިވެހިން ،ކުރަން އި އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހިން މިކަންހިނދުގަ އެހެންކަމަށްވީ

ބިނާކުރަންވެަފއި ތިބި  ،ބަޔަކީ ޖެހޭ އެއްން ހޯދަޅަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަ

ހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން އަތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ިމ މީހުންނަކީ ދިވެހިންނަށް ވާންޖެހޭ. އެ އެ .މީހުން ،މުވަްއޒަފުން

ށް ޓްރާންސްޯޕޓު މިނިސްޓްރީ ޚާއްޞަކޮ ޓަކައިކުރުމަށް ސިނާޢަތުގައި ހޯދާ މުއްސަނދިކަމެއް ނޯންނާނެ. މިކަން 
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ސެންޓަުރެގ މި  ،މިަކމުގެ ދައުރު  ،ނުން ތައްޔާުރކުރާ ސެންޓަރު ސީމެ ންއިމުކުެރވިފަިއ ހުރި ސެންޓަރުޤާނގިީލގަިއ ވިލި

ކަމުަގއި ވިޔަސް ައޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ދިެވހި ންބޮޑު ކަުމގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން. މަސްވެރި ދައުރު ވަރަށް

އުެޅނީ ސީމެނުން ގޮވައިގެން  ޑުމެން ނިުކމެ ކަނޑުމަތީގައި މިގަނޅު ންނާ ގުޅުންހުރި ވާހަކަެއއް. އަނުސީމެ

ހިނދުގައި އަުޅގަނޑުގެ ނަޒަުރގައި އަުޅގަނުޑ ސައްކަތްކުރަން. ެއހެންކަމަށްވީގޮތަށް މަ ކުރާ ބޯޓުފަހަރުގައި މަސައްކަތް

ލަ މީހުންނަކީ ދިވެހި މުަގއި ވިޔަސް ައޅުގަނޑުމެންެގ ޖުމި ބަސް އައިކަމު "މަސްވެރިން"މިކުރާ މަސައްކަތުަގއި 

ފަދަ ބޯޓުފަހަރުގައި މީހުންނަށް ނޫނީ މި ނުންގެ ގޮުތގައި ތަމްރީނުކުެރވިފައި ތިބޭނުން. ދިވެހި ސީމެސީމެ

ވެސް ނޯންނާނެ. އެެހންވީމާ، ހުއްދަ ލިބިގެން  ނުވާނެ. އަދި ހުއްަދއެއް އެހާ ފަސޭހައެއް ންމަސައްކަތްކުރަ

 ދުވަސްވަުރގައި މިކަން  ނުން މަދު މިނުންނަށް. އެކަމަކު ިދވެހި ސީމެހި ސީމެދިވެނީ ކުެރވޭ ބަަޔކީ އޭރުްނ ވާކަތްމަސައް

ންޖެހޭ. އެކަމަކު ލިބޭ ކުރިއެރުމަކީ މިފަދަ ގަރާރަކުން އިލަ ެވސް ބަލަ ވޭތޯވެފައި ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ރެޑީ

ޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ  އަރުންރަން ލިބޭ ކުރިއެރުން. އޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކު

އް ހޯދަން ލިބޭ ފުރުޞަތު. ހޯދަންޖެހޭ ޙައްލެ ިއ،ވާހަކަދައްކަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަދަ ހާލަތްތަކަށް ބަހުސްކޮށް

ކަމަކު . އެދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަުދ މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ަވނީ މަނާކުރެވިފަ ،ފާހަގަކޮށްލަންއަދި އަޅުގަނޑު 

އެކަނި ކަންނެލި ައޅައިގެން މަސްބާާނއިރު ގަްނނާނީ ލޯބޮޑުމީޓަރު އަޑިން ލޭނު  30ކަނުޑެގ ތަ ވަލޯންގްލައިން ނު

ހިނދުގައި ކޮންމެެވސް ވަރަކަްށ ކޯޓާީދގެން ަނމަވެސް ދިވެހިންނަށް މިޔަުރގެ ން. އެެހންކަމަށްވީނޫންކަން ފާހަގަކުރަ

ކުޅުދުއްފުީށގެ  ،ކަމެއް. ސަބަބަކީ   އަުޅގަނޑު އެދޭމަކީވު ތެްއ މި ގަރާުރގެ ތެެރއިން ކުރަިނިވ ގޮމަސްވެރިކަމުެގ ފައިދާ

ބޭފުޅުންނަށް އެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ މަންފާ  ބަެއއް. އެރައްޔިތުންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މިޔަރު މަސްވެރިކަންކުރާ 

މުގައި  ކަމެއްކަ ބޭނުންނުހަނު ން ވުމަކީ މި ގަރާރުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެ ގޮތް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ލިބޭނެ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވއްޖެ ކޮމިޓީތަުކގައި. އަުޅގަނުޑ  މެންބަރު. ވަރަށްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

 ،ދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު ޖެހުމުން ކަވާހަގެ ބޭފުޅުން ތި ،ދެންތިއްބެވީ މެްނބަރުން އަރިހުން އެ އިކޮމިޓީތަކުގަ 

އަުރވަނީ ެއގޮތަްށ ވަަޑިއގެން އިންެނވި ެއއް  މިމިހާރު ފުރުޞަތު ތަޅުމަށް ވަަޑިއގަތުމަށް. އަުޅގަނުޑ ޖެހެންވާއިރަށް 

 .ވަޙީދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކޮމަންޑޫބޭފުޅަކަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ދުޙީވަ ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ
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އާދެ، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މަސްވެރިކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ މި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެންމެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ތަްއ އިތުރު ފަސޭހަ ،ފައިދާކުރަނިވި އެންމެ ދަމަހައްޓަނިވި ިސޔާސަތު. މަސަްއކަތް. މި މަސައްކަތް ތަރަްއޤީކޮށް

އި މި ސަރުކާރަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް. ީމެގ ގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށާޅު އަހޯދައިދިނުމަކީ

ކުރިން މަސްވެރިކަން ތަރައްީޤކުރުމަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައި ހުރިކަން އަުޅގަނޑުމެން  ސާޅީހަކަށް އަހަރު

އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި، ގަިއ ނެތީމާ ބޭރުމީހުންނަށް ވެސް ޖޭރާއްއޭރުަގއި މަސް ގަންނާނެ ފަރާތްތައް ކުރަން. ފާހަގަ

ޭއގެފަހުން މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރެވިފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް،  ،އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ އިންޖީނުއަަޅިއދީ

މަސްވެރިކަމަކީ ާރއްޖޭަގިއ ްސ ާކވެއްއަނެޫދކޮށްލެވިފަ.  ،ބޮޑަށް އިހުމާލުެވވި ވަނީ ވަރަށްމަށް މިކަމިދިޔަ ދުވަސްތަުކގަިއ 

މި ފެށި މަސައްކަތް  ށްމި ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަ ،ދަނެ ކަންމުހިންމު އިޤްތިޞާދީ ސިނާޢަތު

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަުދ  ވާތީ ސަުރކާރަށާިއ އަދި ެއ މިނިސްޓްރީއަްށ ވަރަށްފައްޓަވާފައި 

އަޅައިގެްނ ބޯޓުފަހަރަށް ލޭނުއްުދގައި ހަާރއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަރަ ،ދާ ގަރާރަކީ މިުމންކަވާހަކަަދއްއަޅުގަނޑުމެން 

ފާހަގަެވގެން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑައިުރކޮޅެއް ކުރިން ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ދީފައި އޮތް ހުއްދައާ ބެހޭ

ލޭނުއެޅުމަށް ހުއްދަ ެއކަމަށް  ،ނީޅުވައިންނަވާފައި ވިދާ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު މިތާ  ،މިނިސްޓަރުހިނގައްޖެ 

ކުރާ ކަމެއް ވެްސ  ،އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޯޓުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެްއ ވެސްބޯޓެއް އޮތް ާވހަކަ.  28ފަިއވާ ވިދެ

އެ މަސަްއކަތް  އިގަނުނަހުއްދަ  ،ދީފައި އޮތްއިރުަގއިހުްއދަބޯޓަކަށް  28އަދި ޭއެގއިތުރުން ސާފުނުވާ ވާހަކަ. 

ހުރި  ދީފައިވެސް އަުޅގަނޑުމެންަނށް އެނގިފަެއއް ނެތް. ހަމަޔަޤީނުން ހުއްދަ ކަމެއް  ކިތައް ބޯޓުދަނީންކުރަމު

މަސް ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރު ފަރާތްތަކަށް  ،ރާ މަސަްއކަަތކީ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެިރކަންކުރުމާއިބޯޓުތަކުން އެ ކު

ބޯެޓްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގި  ިއރުގައި އޭގެ އެތައްވާ  ށްންވެސް ކަންތައްަތކައަދި އެހެ  ،އިވިްއކުން ކަމާ

ކުާރ މަސްވެރިން ،ައގުމަހުގެ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންެގ ނުކޮށް މަސައްކަްތުކރަމުންދާނެކަން ހަމަ ޔަޤީން. ރަޖިސްޓަރީ

ކަމުގަިއ މި. ހެދި ސަބަބުތަކާމިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ނުލިބެނީ މިކަހަލަހަމައަގު މަސައްކަތަށް ނުވަތަ މަހަށް 

ކަންތައްތަކެްއ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާއަްށ  މަސްވެރިންނަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސް ގަނެއުޅޭ ފަރާތްތަކުން އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ

ެއ  ،ވަނީ މިބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރު ގައަުޅގަނޑު  ނެ.މުންދޭ. އެކަން ކުރާކުރަ

 ؛ިދއުން. ލޯބޮޑުކަންނެލިލިެޔވިގެންގޮތް  ތެރެއިން ހުރިހާ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ގެނެއްގާނޫ  ،ކަންތައްތައް ހުއްުޓވި

 ހުޅުވެންޖެހޭ އެއްެޗްއ.ކީ ައޅުގަނުޑމެން ދިވެހި މަސްވެރިން އެައށް ލޯއްޔަ ލޯބޮޑުކަންނެބޫުލކުރަން. ގައަޅުގަނޑު ެވސް 

ވިހިގުނަ ައގުބޮޑު ެއއްެޗއް. ަނ ގުވުރެ ދިހަ ދޫރަހަ ކަންނެއްޔަށްނރީއާދަިއގެ  އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ބާނާ

ނެތީމަ ޓްރެއިންވެަފއިވެރިން މަސް އަޅުގަނޑުމެން ެއކަމަށް އަުޅގަނުޑމެންގެ އި،ެއކަމުގެ ަދތިކަމާއެހެންނަމަވެސް، 

ބޮޑަްށ  ނަށް ވަރަށްއަުޅގަނޑު ހަމަ ދިވެހި ަމސްވެރިންކަެމއް.  ލުންވާވަރަށް ޖެހިައދިވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިން 

އެބަޖެހޭ.  ލުވެރިވާންހުލޯބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެިރކަމަށް އަުޅގަނޑުެމން އަ ،ދޭން ބޭނުންާގލައަން ،ދޭން ބޭނުންކޮށްގަފާހަ
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އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ކުރުަވއިޓްރެއިން  ،ކުރުވައިގެ މަްސވެރިކަމަްށ ހޭލުންތެރިޯލބޮޑުކަންނެލީއަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން 

ރެވޭނެ ގޮތް ވާން ެއީއ އިުދގެ ތެރެއިން މި މަސްވެރިކަން ކުވާ  ގަމަސްވެރިން މިހާރު އެ ކުރާ އުސޫލުން

ފަރުދާގެ އަނެްއ  ،ތިބެގެން  ގެ ބިތްދޮށުަގއިކޮންމެހެންޖެހޭކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ބޭުރގެ ބޯޓުފަހަރު ުނވަތަ ދިވެހިން އޭ 

ެއގޮތަްށ  ،ގޮތަށް އޮތްލުކޮށްފައި ތިބާ ރު ހުރި ހުއްދަ މިހާ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައި ގެއޮޕަރޭޓްުކރާ ބޭރު ފަރާތުގައި ތިބެގެން

ެއ ވަނީ  ވާނެ. ސަބަބަކަށް މިނު ބޭއްވުން އަުޅގަނޑު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ގޮވާލަން. ެއ ހުއްދަ އަލުން ދީގެން

 ފަހަރުން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ފައިދާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް ނުލިބޭތީ. ދިވެހި މަސްެވރިންނަށް ވެސް ނުލިބޭތީ. އެބޯޓު

 ނާ އެ މީހުން ދާއަަޅިއގެން ކަހާލަނީ އަުޅގަނޑުމެން މަސްވެރިންގެ ނަުނގަިއ ބާ ،ތޯންނެލި  ބާނަނީ ލޯބޮޑުކަހުންމީ

ެއވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބެލިފައެއް ނެތް. ކިތައް ޯބޓުތޯ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގިއ  ؟ކޮޅުތޯއާދަިއގެ ކަންނެލި

ފަިއދާ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަން ކުގެ ފަދަ ކަންތައްތަ، މިސްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެނގިަފއެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެ

ކީ ދުިނޔޭަގއި އެންމެ ައގުބޮޑު އެްއ ްއޔަމަސްވެރިން އެބަޖެހޭ ލޯހުޅުވަން. ލޯބޮޑުކަންނެ ދިވެހިއެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން 

ެގ ން އަުޅގަނޑުމެން ކާރުރުއަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިވެހި ސަ ،ނަމަ މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެިވއްޖެމަސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

 ،ނަމަ ކުރެިވއްޖެއަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތެއްަގއި ފައިނޭންސް، ނަމަ ކުރެިވއްޖެ މަސްވެރިން ޓްރެއިން

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން ދިވެހި މަސްވެރިން މި މަސްވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވެސް ވަދެގެންާދނެ. 

ހުްސ  ،ގެ އިތުރުންއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އޮންނަ ސިސްޓަމުކުންފުނިތަކަްށ ނުވަތަ ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަށް ގެ ރު ބޭ ،އެދެނީ

ދިވެހި މަސްވެރިން މިކަމަށް  ،މަނާކުރުމަށްފަހު އެކަން ުކރުންބޯޓުފަހަރުން ވަދެގެން  ގެބޭރު ،ބޭރުމީހުން

ޓަަކއި އިތުރު އެކަން ރާްއޖޭގައި ފެއްޓުމަށްދަށުން  ގެއްސޫލެއުއަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން ކޮންމެވެސް  ިއ،ކުުރވަންޓްރެއި

ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ފުުރޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށްގޮތް ެހދުން.  ރާއްޖޭގައި ކުެރވޭނެއެ މަަސއްކަްތ ލޯނުތަކެއް ދީ، 

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ.  ރިބަހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާަގއި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެ

ުޅވާނެ. ކަންތައްތައް ރަނގަ އިރު މިހުރި ހުރިހާ ގަރާރުތަކަށް ވާހަކަދެއްކޭ  މި ،ބޫލުުކރަނީގައެކަމަކު ައޅުގަނޑު 

 އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން ާރްއޖޭގައި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢީސަ ވިދާުޅވިގައި ނއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ާތއީދުުކރަން މިތާ

 ކުރުން. މިހާރު މަސްވެރިންނަކަށް... ކަމަކީ ގަންނަ ފަރާތްތައް އިތުރު ޖެހޭކުރަންށް ބޮޑަ އެންމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ މަސްވެރިކަމާ އިނގޭތޯ. ތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

. އަުޅގަނޑު އިޟޫޢުގަ އުއެ މަބޮޑަށް  ވަނީ ވަރަށް ގެ އެެޖންޑާ މިއަޅުގަނޑުމެން ންފަށަޖަލްސާ ބައްދަލުވުންތަެކްއ ގުޅޭ 

 .ށްދަމް ޝަރީފައާާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ މިހާރު މި ފުރުޞަތު
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދަމް ޝަރީފްއާާދއިރާގެ މެންބަރު  މަޑުއްވަރީ

 ،ބޫލުކުރާނެ ފަދައިންގަހިތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް  ައޅުގަނޑު، އީސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ިދވެހިންެގ  ، ދިވެހިންެގ ދިރިއުޅުމާއި ަޓކައި ފަޚުުރވެރިވާ އެ ބަަޔކަށްދިވެހިރާއްޖެ މަސްވެރިންނަީކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ފަޚުރުވެރިާވ ިދވެހިން  ،ކޮށްދީަފއިވާ ސީލުމްވަަރށް ރަނގަޅަށް ތަހިސާބަކަށް ެވސް  ދުނިޔޭެގ ހުރިހާިދވެހިން އާދަކާދަާއއި 

ރާއްެޖ  ،ފަހިކޮށްދީފައިވާ މަގުތަެކއް ބޮޑު  ތަަރއްޤީއަށް ވަރަށްރާއްޖޭގެ ނާޢަތަކީ ސިާރއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުގެ ބައެއް. 

މި ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އެހެންނަމަވެސް ދީފަިއާވ ދާއިރާެއއް. ކޮށް ޓަަކއި ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްކުރިއެރުމަށް

ގަިއ ރިޔަލުފަންފުރަތަމަ  ލާއިުރ ެއންމެއި ތާރީަޚށް ނަޒަރު ހިންގަ ދިގުާމޒީަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގެވޭތުވެިދޔަ 

އިރު އިންޖީނުއެޅި ުއޅަނދުފަހަރު އިއަ ށްމިހާހިސާބަ ،އަދި ޭއގެފަހުން ކަތިރިޔަލުގައި މަްސވެރިކަން ފަށައި 

ކަްނ ހިސާބަށް ރާއްޖޭގެ މަސްވެރި  މައަށް ދަތުރުކުރެވޭހަ ޑުތަކާކަނގެ ވަނީ ބޭރު ބޮޑެތިވަމުންގޮސް މިހާރު މި

ވިަޔސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިންނަށް އޮްތ  ށްގެންދެވުނު ކަމަކުރެވިފަ. ެއގޮތަށް ަމސައްކަތް ކުރިއަށް ތަރައްޤީ

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން  ނީމްދަމަސްވެރިންގެ މަސައްކަތުްނ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާ ،ރައްކަތެިރކަމާއި ،ހިމާޔަތާއި

 ބޮޑަށް ވާހަކަަދއްކަމުން މި  ތަނުގައި އެންމެ އް. މިއަދު ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މިކަމެ އަބަދުވެސް ކަންބޮުޑވަމުންދިޔަ

ނާޢަތު ފުޅާކުރުމަށް ސިމަސްވެިރކަުމގެ  ،ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަގު ލިބޭނެދަނީ މަސްވެރިންނަށް ހަމަ

ވަިކ މަސް ބާނައިގެން  ،ނަމަވެސް އްޖޭެގ އެކިހިސާބުތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ މެދުތެރެއިންރާ. މަސައްކަތްކުރުމަށް

އަނދަިއެގންދޭ. މީހުންގެ ވަރަށް ގިނަ އެބަ ކަށް ދަތުރުކޮށްފަިއ އަންނައިރު ވަރަށް ގިނަ ައދަދެއްގެ ތެޔޮ އްދަހަސަރަ

ލިބޭ  ކަނޑަށް މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެހުޅަނގު ރިންވެއަތޮޅުގެ މަޑުްއވަީރގެ މަސް ވަގުތުަތއް އެބަ ެގއްިލގެންދޭ. ރ.

ބޮޑު ތަކުލީފެއް. އަިދ ވަރަށް ގިނަ ަވގުތުތަެކްއ  ހަމައަށް ދަތުރުކުރުމަކީ ވަރަށް ފައިގެން މާލެއާކަންނެލިކޮޅު ހި

ގަނުޑ އަޅު ކީ ވެސް މި ކުެރވޭ މަސައްކަތްތަކަ  ރާއްޖޭެގ އެހެނިހެން ހިސާބުތަކުން ންކަމެއް. ހަމަ މިގޮތު ހޭދަވެގެންދާ

ފަސޭހައިން އެކަންކަން  ކުަރންޖެހޭ ހަރަދަށް ބަލާއިރު އެންމެ ނަށްކޭގޮުތގައި މަސްވެރިްނގެ ަވގުތާއި މަސްވެރިންދެ

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މަސްވެރިންނަށް މިހާރަށްވުރެ ގަ ކަަމކަށެއް  ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

ގޮތަކަްށ  ބާނާ މަސްކޮޅަށް ރަނަގޅު އަގު ލިބޭނެ ، ގޮަތކަށްން ކުެރވޭނެރިކަވެމަސް ،ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް 

ކުރުުމގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ މަސްވެރިކަން

. އިއަތްމަތީގަ  މަދު ބައެއްގެނީ ދަ ބޮޑަްށ ކޮންޓްރޯލްކުރެިވގެން މި އާމްދަނީ ނުވަތަ އެކަން ވަރަށްލިބޭ މަސްވެރިންނަށް 

މަސްވެިރ  ،ފަންތީގެ ވިޔަފާރިެވރިންނަށް ވެސް ކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ހަމަ މެދުމިކަން ޙައްލު

ނާޢަތުން ލިބޭ ފައިދާ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ޓަކަިއ ސިއުޅަނދުތައް ުދއްވާ ފަރާތްަތކަށް ވެސް މަްސވެރިކަުމގެ 

ޒާމުތަެކއް އެަބ ހޯދަންޖެހޭ. މިކަހަލަ ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމުކުެރިވގެން ނޫނީ ކުރެވޭނެ ނިއަދި ޭބރު އިއްކަ ވި  ،މަސްގަނެ

އެންމެ ރަނގަުޅ ނަތީޖާއެއް ، ފަހި ޮގތުގައި އަުޅގަނޑުމެން މަްސެވރިންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު ވެސް 
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ންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ތްތައް ކުރާއިރު ވިސްނާލަކަސައްނުނެރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މި މަ

 ރަުދ ކުޑަކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް މިޚަމަސްވެރިންނަށް  ،އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިންނަްށ ހަމައަގު ހޯދައިދިނުމަށް ަޓކައި

ޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ  އަަކކީއެ ކަންތައްތަ  ،ާދއިރުޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަކެއް ރޭވިގެންކަންކަން ކުރުމަށް

ކުރެވޭެނ ިދެވހިންނަށް ކޮންޓްރޯލް ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެޭވ ކަންތައްތަކަްށ ވުަމކީ

ކަހަލަ އުޅަނދެްއ  ބޯޓުފަހަރު ެއއީ ކޮންމެކަންތައްތަކަށް ވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ ދެކެން. ބޭރުގެ 

އެުކ ައޅުަގނޑުމެންގެ މަސްވެރިންނާ  ،އް ާރއްޖޭގެ މަްސަކނޑުގެ ތެެރއަށް ވަދެ އެ އުޅަނދުތަ، ވެސް ިވޔަސް އި މުގަކަ

ކަންތައްަތކެއް ތެރެއިން އިތުރު އެހެން ނުރައްކާތެރި ގަނެލުމަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަުތގެ  ކޮޅުމަސްވެރިން ބާނާ މަސް

ޑުމެްނގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަސްކޮޅަްށ އަުޅގަނ. ަފހަރެއްަގއި ންކުރަހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަްނ އަުޅގަނޑު ފާހަގަ

، ގޮތުން ލިބިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ެއއް ކަމަކީ  އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު ައެގއް ވަގުތީ

ތެރޭގައި އޮންަނ ދޭ މާމީހުން ގެންގޮސްފާނެ ކަ އެލުފެލައިގެން ެވސް  އެހެން މަސްކޮޅުތައްއެހިސާބުަގއި ހުރި 

އެކު މަސް ެއގޮތަށް އުޅަނދުފަހަރު އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަސްެވރި އުޅަނަދުފަހަރާ ،ކަންބޮޑުވުން. ހަމަ އެާއއެީކގައި 

 ،ާއއިގމަން ޓްރެފިކިންއުެކއްާޗއި އަދި ހިވާތަފެށިއްޖެްއޔާ ޭއގެތެރެއިްނ މަސްތު މަސައްކަތްަތެކއް ބަދަލުކުރުމުގެ

ހިނުގމަކީ މިއީ ވެދާނެ ކަމެއް. ރުމުގެ ނުވަތަ ގަތުމުގެ ަބއިވަރު ކަންތައްތަެކއް ލުކުދަމިނޫންވެސް ހަތިޔާރު ބަ

، ޖެހޭ ފިޔަޅުތައް ނާޅައިައަޅންޓަަކއި ރައްކާތެރިކަމަށް ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަުކންއެހެންވީމާ

ެއކަްނކަން ބެލެވޭނެ ވަސީލަތްތަްއ  ގަޅަށްނރަ ،ދުމަތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ޚި ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަސލާމަތީ

މުޅި  ގެ މިކަން ރޭިވއްެޖ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ޭއގެ ސަަބބަބުން ނުރައްކާތެރި ކަންަތއްަތކެއް އަުޅގަނޑުމެން ،ށްނުދީފޯރުކޮ

 ވެްސ ނުރައްާކވުމަީކ ެއަކށީގެންާވ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު އަިދ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާދަތަށް  ،ވެސް ސިނާޢަތަށް

، . އެހެންވީމާރާުރވެފަގަގައި މަސްވެިރަކމުގެ ލީހުމުޅިން މަޖިމަ ހަމިއަދު ިމއޮތީ  !އާދެ ؛ރާރުތައް ގަމީދުކުރަން މި އްއު

ކުެރިވގެންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ނަތީޖާ ަމސައްކަތް ތެެރއިން ރާރުތަުކގެގައަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ިމ 

 ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އްކުރިނެރެވޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ޙްމަދު ސަޢީދަށް. އަ

 

 :ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކުވން ށީގެމަނަފު
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ބަުރ ންވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެ 2016ރާރަްށ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ގަކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްވެރިކަމުގެ ޝު

ފާހަގަކުރަމުން ވިދާވެަފއި ސްވެރިންގެ ުދވަްސ ގއ. ގެމަަނފުށީފައި މައޭުރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަހުގައި ރާއްޭޖގެ 

 އަދާއަދި ކަ.ޕްލާންޓެއް އިތުރަށް ވަރުަގދަކުރާނެ ވާހަައިއސް އިފުށީގަމަނަގެ އަދި ތަާކއިނެރީއޮތް، ރާއްޭޖގެ ކޭއެބަ

ޓަކީ މަސްވެރިކަމުެގ ގޮތުން ވަރަށް ކުރިއަރާފަިއ ށްނެތް. ގެމަނަފު އްވެސް އެ މަސައްކަެތއް ކުރެވިަފއެ ހަމައަށް ދާންދެން 

 މުޅި އާމްދަނީ ،ސްވެރިކަމަށް މަވެސް ރަށަކީ 4ދާއިރާގައި ިހމެނޭ  އޮތް ރަށެއް. އަދި ޚާއްަޞޮކށް ގެމަނަފުށީ

  ހަމައަށް  ދުވެފައި އަދި އަދާޕްލާންެޓއް އަަޅއިދޭނެ ކަމަށް ވަޢުއް. އައިސްއެރާމަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފަިއާވ ދާއި

ޝަުކވާތައް  އިްނތިހާއަށް ދާއިރާއަށް ލިބިގެްނ ކަމުގެ ްޕލާންޓް އިތުރަށް ފުޅާވެގެންުނދާވެސް އެ އައިސް ދާންދެން

ެގ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާެއކު ޕްލާންޓުވެސް އެދެނީ ގެމަނަފުށީގެ އަިއސް މިއަދު ، އަުޅަގނޑުއެހެންވީމާ . އާދޭއެބަ

ދަނީ. އެޖެންޑާ  ގެންދިއުން. އަުޅގަނުޑމެން މަސްވެރިކަމަށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ގެންނަން ވަކާލާުތކުރަމުން މިކުރިއަށް 

ން ށް ުކރަން މިހާރު ވިސްނާފައި މިހިރަ ކަންތައްތައް ފަހިެވގެކަމަރިއަުޅގަނޑުމެްނ ރާއްޖޭގެ މަްސވެ އާދެ! ؛ަގއ19ި

 މަސްވެިރކަމުގެ ވެސް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ުމޅި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަށް ،ގޮސްފިކަުމގައި ވާނަމަ ނިމިގެން

ގެ މަސްކަނޑުތަުކެގ އްޖޭރާ ރާރުަގއި ގަމިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ސިނާޢަތުން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. 

، މި ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ މެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިިބގެންދާނެކަމީ ޝައްެކއް އޮތްފައިދާތައް ދިވެހިންނަށް އޭގެ އެން

ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ،ރާރަށް ައޅުގަނޑު  ފުރިހަމައަށް ތާީއދުކުރާ ދަންނަވަމުންގަޅިފައި އޮތް ހެހުށަ

 . ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޮލިއަރުވަނީ މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 . ށްދާއިރާގެ އިބްރާހީމް ނަޞީރަ

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ރާރަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގަ ސީ ސާށަހެޅިފައިވާ ޚައްމި ހު ވެސްއަުޅގަނޑު  ރައީސް. ތެރިތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

. ިމއީ 30ާރއްޖޭެގ މަސްވެރިންަނކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަަސއްކަްތތެރި އަބާދީގެ % ،އީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްތާ

ސްވެރިންނަްށ ނަނީ ތަފާތު މީޑިއާތަކުން މަފެންމި އާބާދީގެ ބޮޑު އަދަެދއް. އަބަދުވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ރާއްޖޭގެ

ަރިއވަރުތަުކގެ އަޑު. ނަމަވެސް، މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ެއއްެޗއް  ،ބަދިތަކާއި  ،ޝުކުުރެގ ލަވަތަާކއި ނެތް ހިފެހެއްޓުމެއް

 ރިން ވެމަދުވަމުން. މަސް ،ދަނީ ހިފެހެއްޓި ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް ދުވަހެއް ުދަވހަކަށް މި

 އިރާރެްއގެ ސިފަިއގަ ގަތި ދިރިއުޅުން ައޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުަކމަށް ށްމަލްކުރަމުންދާ ހިތްދަޙަތަ
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އަުޅގަނޑުެމންނަކީ ދިވެހި މަސްވެރިން.  ،ހުށަހެޅިގެންދިޔަކަމީ އަުޅގަނުޑ އުފާކުރާ ކަެމއް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

. މި ހުށަެހޅިފައިާވ މައްސަލައަްށ ބަެއއް އިލާތަކާޢާ ވަނީ މަްސވެރިންގެ  ފައި ޅިމަސްވެރިންގެ ދަރިން. އަުޅަގނޑުމެން ގު

 ،ބައެއް ފެކްޓްރީތަކުން  .ޅުކުރަްއވައިފި. ތެދުފުޅެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ތަނަވަސް ޚިޔާފުޅުތަކެއް ފާ

ލަޙަުތ ޞްއަމިއްލަ މަ ގެބޭުފޅުންއެ ްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހިންގެ ނަމުގައި މަްސގަނެ ެއކްސްޯޕޓުކުރާ ފެކްޓްރީތަކު

ވެްސ  ތަނަށް މިއަދު އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ކުރިއަށް ނެރޭކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި 

ވިދާުޅވި. އިްއޒަތްތެރި  ދެވިފަިއ ކަމަށް މިނިސްަޓރުބޯޓަކަށް ވަނީ ުހއްދަ 28ދެްއވި މަޢުލޫމާތުތަކުަގއި  ވަަޑއިގެން 

ގޮުތަގއި މަސްވެރިން ދެކެމުންދަނީ. އެއަށްވުރެ ާމ  ގެމެންެގ ލޯމައްޗަށް ފެންނަ ރަމްޒީ އަދަދެއްއަުޅގަނޑުެއއީ  .އީސްރަ

އެ ަމސްވެރިން އަުޅގަނޑަށް ސީދާ  ވެސް ގިނަ ބޯޓުފަހަރު މަސްވެރިން ބާނާ މަސްކަނދުތައް ކައިރިްނ ފެންނަ ކަމަށް

އްދު ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ ހަކަނޑުގެ ސަރަ  ންނަށްއަުޅގަނޑުމެ ،ރަންކުތާމަމަޢުލޫމާތު ދެމުންދޭ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހި

ކަންކަން ފުރިހަމައަށް  އާދެ! އެމް.އެްނ.ޑީ.އެފް ުނވަތަ ކޯސްުޓގާޑުްނ މި ؛ދާމުންއަޅުގަނޑުމެން އަބަދުެވސް މަތިކުރަ

ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ  ކަމާ ށް އަދިތަކަގޮ ބައްލަަވއިނުލަްއވާތީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން، މިއަށްވުރެ ފަހި

މަސްވެރިންގެ މި ޝަކުވާނތަކަށް އިތުރު ސަމާލުަކމެއް ދިނުމަށް. އިއްޒަތްތެރި  ،ނަމަެވސް އެހީތެރިކަމާ އެއްކޮށް

ވަނަ އަހަރުްނ ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމަށް ގެނެވުނު އިންޤިލާބީ  2008ރައީްސގެ ރަީއސްަކމުގައި  .ރައީސް

އަގަްށ  . ސަބަބަކީ، މަހުގެނަށަމުން ،ފޮޅި އުފަލުން ިދޔައީ ންމަްސވެރިދިވެހި ގަނޑު ދަންަނވާނީ ޅު  އަބަދަލުގައި

އިލާތަްއ އިތުރަްށ ދިޔައީ ތަަނވަސްވަމުން. ޢާގެނެސްދިން ހެޔޮ ބަދަލުން އަުޅގަނޑުމެންގެ މަްސެވރިންގެ 

 ދިޔައީ ވެސް ކިރަމުން ތޮޅު މުލަކު ބޭރުން. އަ މދާށް ހުރި މަސްކިލޯ ސީއަރުފިޔާ 3 ،ައށްރުފިޔާ 7އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަސް  އަޅުގަނޑުމެން އޮޑިފަހަރުގައި .މަހުގެ މަސް ކިލޯއަކަށް ލިބެމުންދިޔަގެ ޭރޓުން ކަނޑުރުފިޔާ 30، ރުފިޔާ 35

ިރ ތްތެޒަދިޔައީ. އިއް ފަހަރުން ގަންނަމުންއުސޫލުން ބޯޓު އެ ،ިއގެންކިރުވާފަިއވަނީ ވާަދވެރި މަސްވެރިން އެއަށް ައގުިކޔަ

 ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެިރކަމާ ،އެްއވަރަށް މަސްވެިރކަމާ އިއްޭޖގަ މަހުގެ އިތުަރށް ކަންނެއްޔަކީ ިދވެހިރާލަބިކަޅު. ރައީސް

 އަގު ނުލިބޭ ފަދައިން ކަންނެއްޔަށް މަހަށް ހަމަކަޅުބިލަދީ މަސައްަކތެއް. ޞާތިޤްއެްއވަރަށް ކުރަމުންދާ ވަރަށް މުހިންމު އި

ރުފިާޔއަށް  25 ،ރުފިޔާއަށް 30ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި  .ބިފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނުލިގު އަވެސް މިވަނީ ހަމަ

ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އައްޑިަހޔަށް ެވސް އަރާ ،ށްއަދާއިުރ އަނެއް ބައި ހާލަތްތަކުަގއި ހަތްދިހަނެވެމުންމަސްކިލޯއެއް ގަ

ކަމަށް  ޖެހޭނެންއޮންނަ ވަިކ ރޭންޖެއް އޮންނަ އިައގެްއ ކަނޑައެޅިފަ ަމސްވެރިކަމަށް ހަމަފާހަގަކުރަން. ނަމަވެސް 

ކަންނެލީެގ ހުރި ގޮތުން އެބަޖެހޭ ބޮޑު ލޫމާތުތައް ލިބިފައިޢުބޫުލކުރަން. އަުޅަގނޑަށް ގިނަ މަސްވެރިްނގެ މައަޅުގަނޑު ގަ

 19 ގައިރު ސަރުކާމަސްވެރިކަމަށް އެންމެ ދަށްެވގެން މަސް ގަނެވޭނެ ރޭެޓއް  ކަނޑައެޅެން. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންގެ 

ެރއިން މަސްވެރިކަން ވެސް ސިޔާސަަތށް ގެނެޭވ ހެޔޮ ބަދަލަީކ ގެ ތ19ެއެޖެންޑާ، އަުޅގަނޑުމެންެގ އެޖެންޑާ 

އްެލއް ިލބިގެންދާނެ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ޙަިމ ތަސައްލީއަްށ  ،މަސްވެރިންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނުޑމެންގެ
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އިސް މަސްކިރޭެނ ބާަނއިގެން އަ ޮބޑުވުަމކީ މަސްވެރިންނަށް މަސްކަންޑު އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަުޅގަނުޑގެ އެންމެ ބޮ

މުލަކު ދާއިރާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުެރއްިވ  ،އްދުަތކުަގއި ނެތުން. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެހަނިޒާމު ރާއްޖޭގެ ސަރަ

 ޚާއްަޞކޮށް މ. ،ކު ާދއިރާަގއިލަމު ،ވާނެދެ ދަތުރުގެ ތެރެއިްނ ކެމްޕެިއނުގެ ެއއް ދަތުުރގަިއ ވަޢުުދެވވަަޑއިގެންަފއި

ކަމަށް. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަްނ  އިމުކޮށްެދްއވާނެޤާގެން ަމސްގަނެ ރައްާކކުރެވޭނެ ފެކްްޓރީއެއް ޚާއްަޞކޮށް އިއަތޮޅުގަ 

 އް ވެސް އެފަދަ ކެޕޭސިީޓއެ އި ގެ ތެެރއިން މިދެންނެވި ބޭރުގެ ފަރާތްަތކުގެ ެއހީތެރިކަން ނުވަތަ ރާއްޭޖގ19ައެޖެންޑާ 

ދިއުން. އެީއ އިމުެވގެންޤާމި ފެްކޓްރީ  އިއަތޮުޅގަ ނުވަތަ މ. އިއިރާގަ އެއްކޮށް މުލަކު ދާ  ރި ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިަކމާހު

ވަަނއަށް އެްނމެ ގިނަ މަސް ބާނާ އަތޮޅު. އަތޮޅަކީ ރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ތިން މ. ،ސަބަބަކީ

ވަމުން އެބަދޭ. މި ކާތްތެރިއަތޮޅުަގއި މަްސވެރިކަމަށް ަހރަ ފަހަރެއް މ.ތޭކަ ުއޅަނދު ސަަތއްމިހާރުވެސް ރާއްޖޭެގ އެ

އަތޮުޅަގއި ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅު ުދވަްސކޮޅެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނުޑ  ދުވަސްކޮަޅކީ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މ.

ސް ބާނައިެގން ބޭނުން ތަނަކަށް ކިރޭނެ  މަތުންގޮ މިގޮތުން މި ަޒމާނުގެ އޮޑިފަހަރު ހެދިފައި ހުރި. ފާހަގަކުރަން

އިުމކުރެވިަފިއ ވުމުން މަސްކިރަން ދާނެ ތަންތަން ނެތިގެން އެ މަސް ޤާ ،ގައި ައއިްސ ގެންގުެޅވޭތީނިޒާމެއް އޮޑިފަހަރު 

ން. ރަގަކުދާކަން ވެސް ފާހައާއި ައދި އޭގެ ފެންވަރު ދަށްެވގެން ޖެހުމުން އޭގެ ކޮލިޓީގިނަ ދުވަހު ދޯނީގައި ބަހައްަޓން

ބޭުރގެ  ،އިމުކުެރވިޤާ! ިމ ސަރުކާރުަގއި މިފަދަ ފެކްްޓރީތައް އާދެ ؛ތަުނގައި  ދުކުރަން ކުިރއަށް އޮތްއަޅުގަނޑު ުއއްމީ

ިދއުން. ދެއްވި އިމުވެގެންޤާފަރާތްތަކަށް މަސްގަންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ިސޔާސަތުަތްއ 

 ޔާ. އްކުރިފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ މަިތވެރި ދާިއރާގެ އަރުވަނީ ރި މެްނބަރު އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ށް.ޙަސަން ޒަރީރަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ވަރުަގދައަށް އޮތް ނުފޫޒެއް. ދިވެހި މީހުންގެ ނުފޫޒަކީ މިހާރު ވަރަށް ވެސް ބޭރު އިގަ އްތެޢައާދެ! ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިނާ

ދިނުމަށްޓަކައި، ިމ އްޞަކޮށް މަްސެވރިންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަުރ ހޯދައި، ޚާ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްުޤވާ މިންވަރަށް

ށް ޙަލިޞާ އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު އްޔާރިަވކިން ޚާއްޞަކޮްށ ރައީސުލްޖުމްހޫ، ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަށް

 އި ލާއިރުގަ ުދވަހަކީ މިގޮތަށް ބައަހަރުފަސް  ދަންނަވަން. އާދެ! ވޭތުވެދިޔަ ލާޞްތެރި ޝުކުރުއަޅުގަނޑު އިޚު

ވެސް ނުލިބިދިޔަ ފަސް އަގު ހަމަ އެއްޮގތަކަށްއަދި ާބނާ މަހަށް ހަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިންނަށް ވަރަށް ވެސް ދަތި

ކުރުމަށް ތެކޭ ެއއްގޮތަށް މަްސވެރިކަންޢައްޖޭގެ އެހެން ސިނާލުމަކީ މުޅިއަކުން ދޮގު ވާހަަކއެއް ނޫން. އާދެ! ރާބުނެރޭ އަހަ
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ޖާއެްއގެ ެދއްވާފަ. އާދެ! ެއކަމުެގ ނަތީފަހަރަށް ަވނީ ރައީސް ޔާމީން ވަރަްށ ިގނަ އަދަދަކަށް ހުއްދަވެސް ބޭުރގެ ބޯޓު

ޖެހިފައިވަީނ ރިން އުޅެންއަގު ނުލިބި އެ މަސްވެވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަސް މައެ ،ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންަނށް

ފަހަރަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭނެހެން ނުވަތަ ރާއްޖޭެގ ވެސް ބިކަ ހާުލގައި. އާދެ! މަސްވެރިކަމަށް ބޭރުެގ މަސްބޯޓު ވަރަށް

ދިަޔ ވާހަަކެއއް ަދކު ދައްކަމުންއަމި ،އްދުަގއި މަސްވެިރކަްނ ނުކުރެވޭނެހެން ހެދުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން އިްއޔަކުހަސަރަ

އުޅެނީ  މިކަން ނުވެގެން މި ،ވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް ހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާތާ ވަރަށް ުދަވސްނޫން. މި ވާ

ވަނަ އަހަުރަގިއ  2010އާދެ! . މިކަން ކޮށްދޭނެ ވެރިކަމެއް ާރއްޖެއަށް ނައިްސގެން އިއެީކގަ  އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

 .ލާފައިދިޔަ މަސްވެރިކަމުެގ ހުއްދަތައް ވަނީ ހުއްޓަ ފަހަރަށް ދެމުންރު ބޭރުގެ ބޯޓުިރކަމުަގއި އޭ ވެ ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ

ނެތި  ހިފެހެއްޓުމެއް ،ރާއީސް ޔާީމން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ އަނެްއާކވެސް ވަނީ ހައްދެއް ނެތް މިންވަރަށް ،ނަމަވެސްއެހެން

އަުގގަިއ މަސް ހަމަިދވެިހން ބާނާ  ،ޖާއަކީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށްތީ ނަފަހަރަށް ހުއްދަތަްއ ދެވިފަ. މިކަމުގެ ބޭރުގެ ބޯޓު

އްލު ހޯދަން ބަލާއިުރ ޙަގޮުތގަިއ ކޮންެމ ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑުެމން  ނުވިއްކުން. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ 

އަޅުގަނޑު   އިގަބުމުއަުގ މިައދު ނުލިއެބަޖެހޭ އަސްލު އޭެގ މަްއސަލައަށް ދާން. ރާއްޭޖގެ މަސްވެރިނަށް ހަމަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ަމސްވެރިން މަސް ބާނާ މާކެޓަށް  ،އެ މާކެޓަށް  އްސަލައަކީ ދެކޭގޮުތގައި އެންމެ ބޮޑު ެއްއ މަ

، އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އިތުުރ ެއހެންވީމާ. ނުކުރުންޮގތުގައި މަަސއްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އެކަީށގެންވާ

ގިަނއިން މަސްބާނާ  އި،އަޅުގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ރަނގަޅަށް މަސްބާނާ މޫސުމެއްގަ . ދަންތައް ހޯޓުމާކެ

އެއް ސަބަބު. އަގު ނުލިބޭ މޫސުމެއްގަިއ އެ މަސް ބޭރަްށ ނުވިކުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ މަސް ވެރިންނަށް ހަމަ

އުމުތަކަށް ޤަ އަިދ ބޭރުގެ ގިނަ  .އެބަޖެހޭ އިތުުރކުރަން އް ތަ އާދެ! އެހެންކަމުން މިހާރު ައޅުގަނޑުމެން ވިްއކާ މާކެޓު

ދިނުމަށް. އާދެ! ރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރާއްޖެއިން ބާނާ މަސް ވިއްކުުމގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްަސއި

ުޅގަނޑު އަ ށްއާދެ! މިފްކޯގެ ދަށުން ހިންގާ ފެލިވަރަ ؛ބޮޑު އެއް ފެކްޓްރީ ހުންނަ މިފްކޯ ވެރިކަމުގެ އެންމެމަސް

އިން ފެށިގެން މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ވެްސ 2016 ،ދަންނަވާނީ އިންތިހާއަށް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަމުންނޭ. އެގޮތުން

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ހަމަ  ލައެއް. އާދެ! މިއީވަރަށް ބޮޑު މައްސަ އީމިލިއަން ރުފިޔާެގ ގެއްލުންވެފަ. މި 460ވަނީ 

 މައްސަލަތައް މި  އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އަގު ނުލިބުމުގެ އެއް ސަބަބު. އާދެ!ހަމަށް ހަ ރައްޔިތުން ބާނާ މަ ދިވެހި

ކުރެވެން. އާދެ އެހެންނޫނީ ރކޮށް އެކައުންޓިބިލިޓީ ޓައަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މޮނި ބަލައި އަދި މިފްކޯ ވެސް 

އަހަރުެގ  މި ،ލާއިުރގައިއިން ބަލަގޮތުއެ އަގެއް ނުލިބޭނެ. އާދެ!ނޑުމެންނަކަށް ރައްޔިުތން ބާނާ މަހަކަށް ހަމައަޅުގަ

 813ވެސް  މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފަ. މިދިޔަ އަހަރު 467 މިހާތަނަށް ވެސް މިފްކޯއިން ަވނީ މަސް ގަތުމަށްޓަކައި

 ރޭ.ކުެއކަށީގެްނވާ ިމންވަރެއް މަްސގަތުމަށްޓަަކއި މިފްކޯއިން އެބަ ޚަރަދު ކޮށްފަ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު

މި  ؟ދަނީ ކީއްވެގެންތޯ މިފްކޯއަށް ެވސް ަތކުރާރުކޮށް ހަމަ ގެއްލުްނވަމުން މި ،އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ 

ޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ މިފްކޯ ވެސް ވެސް ކޮށްލަން. އަ  ސުވާލު ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މަނިކުފާނާ
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އެ މަސް ިވއްަކއިގެން އެ  ،އަގެްއ ނުލިބޭނޭން. މަްސވެރިން ބާާނ މަހަށް ހަމަރަކުރަނގަޅަްށ ޮއޑިޓް މިހާރަށް ވުރެ

 ،ންނަ ކުންފުންޏަށް އެކަީށގެންވާ ަފއިދާެއްއ ނުލިބެންޏާ. އެހެންވީމާއޮ އި މަސްވިްއކަން ސަރުކާރުން ަކނޑައަޅާފަ

ރަނގަޅަށް  ތަަކކަށް މިހާރަށްވުރެޓުކެބޭރުގެ ގިނަ މާގޮަތކަށް އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ އެ ކުންފުނީގެ މަސް  ވާފައިދާ

ބެހޭ ގާނޫނެްއ ހެދެމުންދާއިރުގަިއ އަުޅގަނުޑ ެވސް ހަމަ  ވިްއކޭނެ ނިޒާެމއް ވެސް ހަަމޖައްސަން. އާދެ! މަސްވެިރކަމާ

 .މީހުންގެ ނުފޫޒު ވަރަށް ބޮޑުއާދެ! ބޭރު  ؛ވެސް ބޭރުގެ އިކަމެއްގަ ހުރިހާހަމަ  އިމިއަދު ރާއްޖޭގަ  ،ހުށަހަޅަން ބޭނުން

މީހުން. އާދެ! އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ގިނައީ ބޭރު ދިވެހިންނަްށ ވުރެ އިލިޔަސް އެ ދޯނީގައި ދޯންޏަކަށް ބަލަސްމަ

މީހުން ގިނައިން ބޭރު ރެވެސް ެދ މީހުންނަށް ވު އިފަހަރު އަދި ޮއޑިަފހަރުގައެންމެ ގިަނެވގެން ަމސްބާނާ ބޯޓު ،ބޭނުން

އަިދ  ،ވެސް ހުއްޓާލައި ައޅައިގެން މި ކުރާ މަސްވެރިަކން! އެގޮތުން ދާއާދެ. ދިއުންނުގެންގުޭޅވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެން

ދިއުން. އަދި އެކްސްޕްލޯިސްވ ދާއަޅަިއގެން މަްސވެރިކަން ުނކުރެވޭނެ ގޮތް އަުޅގަނޑު ބޭުނން އެ ގާނޫނުަގއި ހަމަޖެހިގެން

ޖަހައިގެްނ ލަން. ހަމަ އެގޮތުން ބަޑިޅާށަހަލަިއގެން މަސް ހިފުން މަނާކުރުން ވެސް އަޅުގަނޑު ހުވިހަ ،ންކޮށްގެންބޭނު

 ވެސް އަޅުގަނުޑ މަނާކުރަން ހުށަހަޅާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  މަސް ހިފުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ރުއުތު މާފަންނުތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަ

 އަށް.ފަހުމީ އިމްތިާޔޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 ުގޅޭ  މަސްވެިރކަމާ ،ގޮތުން ގުޅޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށް މަސްވެރިންނާ

މިހާރު ބަހުސް ވެސް މި  އި އެުކގަ އެއާ . އަދި ހަމަދިޔަރުތަކެއް ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްިވެގންރާ ގަގޮތުން ވަރަށް ގިނަ

 ،ކަމެއް. މިއަދުގެ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް . އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާކުރާ ތުންގޮ ގުޅޭ މިކަމާހިނގަނީ 

ން ފަިއ އަުޅގަނޑުމެ .ދެނީއަްނަގއިމިއިން ުޅގަނޑުމެންނަށް އަ ރު މަސްވެރިންގެ މުހިންމުކަން ަގބޫލުކުރެވިފަިއވާ މިންވަ

 ،ބޮޑުމަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޢުވާ އަނެއް ބޮޑު ނިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ލާނެ ފަސްކޮަޅކަށްވުރެ އިއަޅަ

މެންެގ ނޑުޅުގަމި ކަނޑުތަުކެގ މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އަ. ކަނޑުތައްމާ

އަިދ  .އިގެންހިފަރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާކުރުވަިނވި އެއް މަަސްއކަތެއް މި ކުރަނީ މި ކަނޑުތަކުގެ ބޭނުން

ތަކަކީ. އަުޅގަނޑުމެްނ އަގުހުރި ެއއްެޗއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަނޑު އީއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި

ައޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން  .ކަނޑުތައް ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ގޮތުގައިމި ނެ ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ

ތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިޤްމަސްވެރިކަމުގެ  ،ތިޞާދު ޤްއިޑުމެންގެ އަޅުގަނ ،ޖެހޭނެ ކަނޑުތައްންއޮންނަ
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ވަނީ. ނޫ ތިާޞދު ކަނޑައަޅާަފއިއިޤްކަމުގައި ވަނީނަމަ. އެހެްނެވ އަުޅގަނޑުމެންގެ މެނިފެްސޓޯގައި ވެސް ނޫ 

މުހިންމުކަން  ކުރަނީ ކަނޑުތަކުގެ މުހިންމުކަން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށްިތޞާދު ބިނާ މި ތިޞާދުގެ ގޮތުަގއި އިޤްއިޤް

ގަބޫލުކުެރވޭލެއް ބޮުޑކަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަރަކާތްތަކުަގއި މަސްވެރިންަނކީ އެންމެ ިއސް ދައުެރއް 

ކަމުަގއި ވަރަށް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް މަސްވެރިން މި ހުން. ބޭފުޅުން. ައޅުގަނޑުމެންެގ އޭުރއްސުރެ ެފށިގެންމީ ރިއަދާކު

ފަހަރުތޯ ނުރައްކަލުެގ ޅަނދުމުހިންމު ދައުރެއް އަާދކޮށްފަިއވޭ. ކިތައް ކެޮޔޅުންތޯ، ކިތަްއ ކަންނެލި ޮއޑިތޯ، ކިތަްއ އު 

މި މަސައްކަތުަގިއ  ؟ބަބުންއެކުަގއި ަބއިވެިރވުމުގެ ސަ ގައި އަުޅގަނޑުެމންނާތު އްކަމި މަސަ ދިަޔއީތެރެއަށް ހުށަހެޅިގެން

ސީ މެދުވެރިެވގެްނ ރައްިޔތުންގެ ބާރުވެރިކަން އެ މީހުންނަށް ވެސް ގަބޫލު މި ކުރެވެީނ ޑިމޮކްރެ ،ބައިވެިރވީ  މަސްވެރިން

ްއކަްތތަކަށް ރަނގަުޅ ގޮތްަތއް ސަ މަެއ މީހުންގެ، . އެ މީހުންގެ ަޙއްޤުތައް އިއަންނާނެ ެއއްެޗއްެގ ގޮުތގަ 

ކުރެިވގެން. ދެންނެވިހެން ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެިރކަން އޮންނަ ނިޒާމުތަކެއް ރާއްޖޭަގއި ޤާއިމު  މިދާނީމެދުވެރިެވގެން

ގުޅިފަިއ މި ވަީނ  އަުޅގަނޑުމެން ެއ މީހުންގެ ުއްއމީދުތަކާ ،، މަްސވެރިން ވަަރށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރޭއެހެންވީމާ

ޖެހޭ. މަސްވެރިކަމާ ގުޅިގެން ައޅުގަނޑުމެންެގ ގަބޫލުކުރަން އެބަކުރާ މަސައްަކތާކަން އަޅުގަނޑުމެން  މެންނޑުގައަޅު

ަގިއ މިއޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަބޔާންކުރެވިފަ. އަުޅގަނޑުމެންެގ މެނިފެސްޓޯގައި ެވސް ވަީނ  19ދުތައް އެޖެންޑާ ޢުވަ

މުކުރަމުން. އްއާ ދަނީ ރުކާުރން މި ސިޔާސަތުތައް މިހާުރވެސް ސަ ދިއަބަޔާންކޮށްފަ. އަދި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ 

، މި މަސައްކަތްތައް ކުރުުމގަިއ މިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ަމސައްކަތްތަެކއް ވަޒީރުން ވެްސ ކުރަްއވަމުން. އެހެންވީމާ

 ،އަޅުގަނޑު އުާފކުރަން. ރަށްޔާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދެވޭނެ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް އަޅުަގނޑުމެން ދޭން މިތިބީ ތައް

ބޭނުންކުރުމުގައި ކަނޑުަތކުަގއި މަްސބޭނުމަށް، މަސް ހިފުމަށް، ލޭނުއެޅުމަށް  ،ޒީރު ވެސް ފާހަަގުކރެއްވި ދެންމެ ވަ

 ެދވިފައިާވ އުޅަނދުތަކުްނ ވެސް އަދި ހުއްދަ ،މި ރާއްޖޭެގ ކަނޑުތަކަށް ވަދެގެްނ އުޭޅ ގޮތްތަާކއި އުޅަނދުފަހަރު

 ގަމުންދާ ހަރަކާތްތައް ނޭނގޭކަން. ެއ ކަންތައްަތއްިހން ،ތްތައްތްތަްއ، ކުރަމުންދާ ހަރަކާއްކަސަކުރަމުންދާ މަ

، މި ކަންކަމަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަެމއް އެ ވިދާުޅަވނީ. އެހެންވީމާ ކަމަށް ހިނގަމުންދާ ގޮތްތައް ރަނަގަޅށް ނުބެލޭ

ނަށް. ރާއްޖޭެގ ވާންޖެހޭނީ ރާއްޖޭެގ މަސްވެރިންޞައްއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދޭންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުަތއް ޚާ

މަްސވެިރން ކުރިއެުރވުމުެގ މަސައްކަތް  ،މަސްވެރިންނަށް ޭއގަިއ އެންެމ ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ ބޭނުންުކރެވޭނެ ގޮތްަތކާއި 

ނގަުޅ  ރަރަށްއަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގެ ދުަވސްވަުރގައި ވެސް ވަ

ވެސް ވަނީ ފައްަޓއިދީފަ.  އަގު އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން އޭރު  ފެުށނީ. މަހުގެ ހަމަެއކުަގއި ސިޔާސަތުތަކާ

ސޮއްސާލުމުން މިހާރު މި ފަހަތަށް ސޮއްސާލިެއކުަގއި ދެން  އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާ

 ،ހިފައި އޮތް މަސައްކަތަކީ ޖެ މިހާރު ކުރަންޖެހިފަ. އަޅުގަނޑުމެން ށްހަތަފަ ވެރިންވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ަމސް

ަރއްޔިތުންެގ  ،ތަން އަލުން ހޯދުން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މަސްވެިރންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޭ އުާފވެރި ޚަބަރަކީ ގެއްލުނު

 ،ސްވެރިކަން ކުިރއެރުވުމަާށއިމަ  ޔާރާދަކުރެްއިވއްއި ސަުރކާރު ،އާއި ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،އިމަޖިލީހާ
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އްލުކޮށްދިނުމުގަިއ ޙަމަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް  ،މަސްވެރިންގެ ޙައްޤުަތްއ ހޯދައިދިނުމަށާއި

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނުޑމެން އެްއވެސް މިންވަަރކަްށ ފަހަތަށް ޖެހުމެއް ނެތި މި މަސައްކަުތގައި ބާރަްށ 

ރާރުތަާކއި އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މިހާރު ގަހުށަހެޅިފައިވާ މި ކުރެްއވިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން ދައިރާދާނެކަން. އަށްކުރި

މި ކަންކަން ފާސްކުރެިވގެން  ،ޓަކައި ތަްއޔާރުކުެރވިފަިއވާ މަސްވެރިންނާ ބެހޭ ބިލާއިހުށަހެޅުަމށް ؛ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ

ވާހަކަ  ޒުމުަގއި ތިބިކަމުގެޢަދިނުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި އިހޯދަ ޅު ގޮތްތަކެއް ނގަމަސްވެރިންނަށް ވަރަށް ރަ

 ދަންނަވަމުން ވާހަކަ ކުރުކޮށްާލނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ  ށީލުފުވި)މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރިޔާސަތާ ހަވާުލވެަވޑަިއގަތުން( މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 . މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުއިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ

ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ  އާދެ! މިއަދު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މަސްވެރިންނާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ސް މިހާރު ހުރާރުގެ ބަގައަދި ކުރީ ދުވަހު ހުށަހެޅުނު  ، ކިޔުން ނިމިތަމަރަށަހެޅިފަ. އޭގެ ފުރާރުތަެކއް މި ވަނީ ހުގަ

އްުދގައި ބޭުރގެ ހަރާއްޭޖގެ ަކނޑުގެ ސަރަ ،ރާރަކީގަދާ ކުރިއަށް މި ގެންދެވެނީ. އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ވާހަކަދައްކަަވމުން

. އިްއޒަތްތެރި އްރާރެގަށަހެޅިފައިވާ ހު ންގޮތު ލުުކރުމާ ގުޅޭތިކުުރން ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާބޯޓުތައް މަސްވެރިކަން މަސް

ޒުމް. ޢަރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަްސވެރިންނަށް ފައިދާކުރަނިވި ޮގތްތަކަކަށް މަސައްކަްތކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ބޭރުެގ  ެވސްއޭރު ،އިރުއި ރު ވެރިކަމަށް އަވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާ 2010އަދި މި ސަރުކާުރގެ އަާމޒު. 

ިސޔާސަތަށް  ހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނޑުތަކުަގއި މަްސވެރިކަުމގެ ުހއްދަ އޮތީ ެދވިފަ. އަދި އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރުންފަބޯޓު

ިދވެިހ  ،ލުކުރެވި ތިކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާގެނައި ބަދަުލގެ ސަބަބުން އޭރު ބޭރުެގ ބޯޓުފަހަރަށް ދީފައިވާ މަްސވެރިކަން 

 އޭރު ެވެގންދިޔަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަހުގެ އަގު ެކއްތަރަށް ރަނގަޅު ގޮތްމަސްވެރިންނަށް ވަ

އުފުލިގެންދިޔަ. ިދވެހި މަސްކަނޑުތައް ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދިޔަ. އާދެ! މިހެން މިކަން 

ވެހިރާއްޭޖެގ ްސ ދިޭރގަިއ އަނެްއކާވެދެން އައި ވެިރކަމުގެ ތެ ،ވެ ދަނިކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރު ބަދަލުހިނގަމުން

ުކރުމުގެ ހުއްދަ މި ވަނީ ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުެރވިފަ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަްނ ކަނޑުތަުކގައި މަްސވެރިކަން

އުޅެީނ  އެއް މިސާއްހިއާބާީދގެ ވަރަށް ބޮޑު  ،ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރެއިން ވަރަށްއެބަ

އާމްދަނީ ލިބޭ  ، މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ނަފާ އަދި ފައިދާ، ެއ މީހުންނަށްންވީމާމަސްވެރިންގެ ގޮތުަގއި. އެހެ 

ވެސް އިްސކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު  ވެރިކަމެއްަގއި އިތުރުކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނުޑމެން ކޮންމެ 
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 ދިވެހި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ބޭރުގެ މަްއސަލައަކީ  ެއއް ވާަވގުުތ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި  ބޫލުކުރަން. އާދެ! މިގަ

ޓުަތކުަގއި ބޭރުގެ ފަޅުވެރިން އަދި އެ ބޯ ފަިއ،އެ ކުްނފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްްޓރީކުރެވި ،ބޯޓުފަހަރު ގެނެސް

ލައިންސަންސް އަލުްނ  ަވގުތު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްީރން ކުރަމުްނދާ މައްސަލަ. އާދެ! މިލައިގެން މަްސވެރިކަން

ކިާޔ ނުވަތަ ހުއްދަ އާކޮށްނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ވަރަށް މަރުޙަބާނުދިނުމަށް 

ތެރި ަރީއސް. ބޭރުެގ ބޯޓުފަހަރު ނޫނީ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދިެވހި ކުންފުނިތަކުގެ ނަުމގަިއ ޒަތްނިންމުމެއް. އިއް 

ޖެހޭ ކިހިނެއްެވގެންތޯ މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ދިވެހި ކުންފުނީގެ ލަން އެބައިރީވެގެންާދއިރު އަުޅަގނޑުމެން ބަލަޓްރަޖިސް

 .ދަނީ ކިހިނެއްެވގެންތޯ ހިމެނިގެން މިިމލްކިއްޔާތު ތެޭރގަިއ ދަނީ. ދިވެހި ކުންފުނީގެ  ނަމުގައި ރަޖިސްޓްީރވެގެން މި 

ައޅުގަނޑުމެން ބޭރުން މުދާ  ؟ގެންދެވެނީ ކީްއވެތޯއޭމިލްިކްއޔާތުަގއި ހިމެނޭ ބޯޓެއް އަނުބރާ  ގެދިވެހި ކުންފުންޏެއް

އެއާއެްއކޮށް، އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މަޖެހޭ. ހަޖެހޭ އިންޮވއިސެއް ހުށަހަޅަން. ޑިުއޓީ ދައްކަން އެބައިމްޕޯޓުކުރާއިުރަގއި އެބަ

ވެސް ސާފުކޮށްދޭން. ާއދެ! ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް އެ  އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެހެން އެ މުދަލަކަށް ފައިސާ ދެއްކި ގޮތް

އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުެވގެންާދނެ މަޢުލޫމާތެއް. ނަމަވެސް، މިކަމުގައި އެފަދަ ކަންތައްަތއް  ،މަނަ  ދައްކާފައިސާ

އުޅެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  އުޅޭ މައްސަަލެއއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން މި މުން ދެން ދިމާވެގެންލައި ހުރުނުބަ

އެންމެ ބޮުޑ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ަކންނެލީގެބޮޑު ގޮތެްއގައި އްޞައަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިން، ޚާ

މީހުންގެ  ފަޅުވެރިން އޭގަިއ ގެންގުޅޭީތވެ އެ ބޭރުގެ ނީނޫ ،މަސްވެރިންޝަކުާވއަކީ މިދަންނަވާ ބޯޓުފަހަރު ބޭރުގެ 

ވަަރކަްށ  ގެ ޝަކުވާ މިދިވެހި މަސްވެރިން ،ދޭނަމައިްނ ޖާގަޝަކުވާ އެންމެ ބޮޑުވަނީ. ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އެ

އްދުން ހަ ންގެ ސަރައާދެ! އަުޅގަނޑުމެ ؛ަގއިވަނީ ބޭރު ކަނޑު ނޯންނާނެ. އާދެ! މި ބޯޓުތަކަށް ހުއްދަދީފައި މި

ކަންނެލީެގ ލޯޮބޑު ،ދިޔައީ ކަންނެލީގެ މަްސވެރިކަްނ ކުރުމަށް. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިލޯބޮޑު

ވެސް މި  މީހުން ކަންނެލި މި އުރަހަދޫނކުރާ މީހުން ބާނާ ރީަކންނެލި މަސްވެރިކަން ބަދަލުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ

މި  ފުރަތަމަ އިސްކަން ،ސަބަުބން ގަންނަ ފަރާތްތަކުން އަދި މި ބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓުކުރަމުންދާތީވެ ގެންނަނީ. އެހެންވުމުގެ

ކުާރ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު  މަސްވެރިކަންއަދި އަޅުގަނޑުމެންެގ ކަންނެލީގެ .ދެނީ މި ބޯޓުތަކުން ގެންނަ މަހަށް

 ވަނީ އެތައް ޮބޑު ތަނެއް  ހުގެ އަގުމީހުން ބާނާ މަ ން އެއަދި އޭގެ ަސބަބު .ގެންނަ މަސް ކިރުާވކަށްއެ މީހުން ނުލިބޭ 

 ،. އާދެ! މި މަްއސަލަ ނިކުތުމުން މަސްވެރިންގެ ޝަުކވާ މި އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށްކުރެވިފައްދަ

ްނ  ގޮތު ބެހޭ ރާރަކާގަ މިފަދަ އަުޅގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، .މި ދަނީ މަސްވެރިންގެ ަޝކުވާ ޮބޑުެވގެން

 އެންމެ  އިންއޭގެތެރެ ؛އުޅޭ ކަންނެލި އިންޑިއާ ކަނުޑަގއި މި ،ޖެހޭވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ

ކަންނެލި. އާދެ! އެ ބޭނުމުަގއި އޮތީ ލޯބޮޑު  މި ކުެރވިފައި ފާހަގައަޅުގަނޑުމެންނަށްމި  އްޔަކަށް ޮބޑު ކަންނެ އަގު

އޮތް. ގޮސްޖެހުންތަކެއް އެބަ ެވްސ ނޑުމެންނަްށ ކޯޓާ ހޯދުމުގައި އަދި އަުޅގަ، އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

، އެ ވީމާ. އެހެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޯޓާ ލިެބން މި އަންނަނީ އަުޅގަނޑުެމން ބާނާ އޭގެ މަުހގެ އަދަަދށް ބަލާފަ
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 .ތެރި ަރއީސްމަސްވެރިކަން އިތުުރކުރުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަެމއް. ިއއްޒަތް

ކިހިނެއްތޯ ޖެހޭ. ިވސްނަން އެބަަޓކައި ުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަސްވެިރކަން އިތުރުކުރުމަށް

ހިފާ އަދަުދ  ނޫނީ ،ބާނާ އަދަދު އަުޅގަނޑުމެންނުވަަތ  ވެިރކަންކަްނނެލީގެ މަސްލޯބޮޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ތަކެއް ހުރޭ. ެއައށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުތަކެއް ޓެކްނިކު .އިތުރުކުެރވޭނީ. އެއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ކަންތައްަތކެއް ުހރޭ

 ދިެވހި ޮގވާލަން ނޑު މަސްވެރިކަން ކުރިއެުރވުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިއަދު އަޅުގަ ، މިހުރޭ. އެހެންވީމާއެބަ

މަސްވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  ކަން ކުރަން، މިމި ، ނުވަތަެވރިވާން ބޭނުންވާގައި ބައި މިކަމު ،ސަރުކާރަށް

  ...އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އެއީ ެއ އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުން އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ލީވިލިނގި

 

 ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށ ކަހުއްުޓވުމަ ވުންބޯޓުފަހަރު ހަަރކާތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިދވެހި މަސްކަނޑުތަުކގައި ބޭުރގެ

ރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ެވސް ފު ރާރަށް އަުޅގަނޑުގަ ވާ ލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މިޓަަކއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިގެނައުމަށް

ވަނީ މިކަްނ ހާރު ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ޮގތުގަިއ ެވއްޖެްއޔާ ދިވެިހ ސަުރކާރުން މި

އަދި ަލއިސަންސް  ،ގެ ލައިސަންސް ާއނުކޮށްކުރީަގިއ ލައިސަންސް ދޫކޮށްަފއިާވ ބޯޓުފަހަރު ށް ގެނެސް،ނިމުމަކަ

 ،ަގއި ވާހަކަދަްއކާއިރު ޢުޟޫއުއަުޅގަނޑުމެން މި މަ ރައީސް، . އިއްޒަތްތެރި އެކަން ނިންމާފަ ގޮތަށް ދޭނުކޮށްއާ

ާދ ން އެކި ގޮތްޮގތަށް އެކި ވާހަކަދައްކަމުންގޮތުން އެކި ސަރުކާރު ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުެގ ސިނާޢަތާ

ވަުޅގައި މިއީ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސިާޔސަތުތައް ކަނަޑއެޅޭއިރު ިމ ދަނޑި

ޖާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެކެވޭ ވާަހކަތަުކގެ ނަތީ ،ސަބަބުން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިަކން ތަުކގެސިޔާސަތް

އޮްތ ބޮޑު މާސިންގާ ކަނޑުގަިއ  އަޅުގަނޑުމެން ވަށައިގެން މި ޖެހޭ.ކޮބައިކަން ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަ

ފައި އޮތް ލީޓް ބިނާވެފް ޒްރާފޭސީގަދަ ވަރު ދިވެހިންނަކީ ދިވެހި ތާރީޚުގަިއ މުޅި ދުނިޔެއަށް ނަން މަޝްހޫރު އެންމެ

ވަީނ މި  ޑުމެން މިލަތަކީ މިއަުދ އަޅުގަނހާއަުޅަގނޑުމެންގެ  ؟ ކޮބައިތޯލަތަކީހާޤައުމު. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ަގިއ އިވަބަ ދަނީ އޭގެ  ޝިކާަރއަކަށް މުޅި ދިވެހި ޒުވާން ޖީލާއި މުޅި ޤަުއމު މިމަސްުތާވތަކެތީގެ ޤައުމަށް އެތެރެކުރެވޭ 

 ،ޟޫޢުގައިއުޅާލަން ބޭނުން މި މަމި ފުރުޞަތުގައި ހުށަހަައޅުގަނޑު ޖެހިގެން ހަލާކުވަމުން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، 

ނަމަވެސް  އަހަރު ެވސް، މި ން ރުފިޔާ މިވަގުތުން ވަގުތަށްއަބިލި 1ކެރިވަޑަިއަގންނަވަންޏާ  ދިވެހި ދައުލަތަށް

ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި  ؟ވީއިންވެސްުޓކުރަން ފިޝަރީޒް އިންޑަސްޓްރީ ތަަރއްޤީކުރަން. ކީްއވެތޯ ނުކުރަން
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ހުޅުމާލެ ކިޔާ އެއްކޮށް ކުަގއި ދިރިއުޅެން އޮތް މުްޖތަމަޢު އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުދި ރަށްތަ ،ންމެ ބޮޑު މައްސަލަައކީ އޮތް އެ

ގެންނަނީ. މިއީ މި ދިމާެވގެން ުއޅޭ މައްސަަލއަކީ. ފިޝަީރޒް  ރަށަކަށް ބޮޑު ަޕއިޕެްއ ޖަހަިއގެން ދަމަިއގެން މި

އް ދިވެހިން ސަަލއަކީ ވެްސ ހަމަ މި މައްސަލަ. ކޮންެމ އަހަރަކު އެތަކެ ދިމާވާ އެްނމެ ބޮޑު މައް އަށްއިންޑަސްޓްރީ 

 ،ކޮންތާކުން  ؟ހުޅުމާލެއަށް އަންނަނީ. ކޮަބއިތޯ ހުޅުމާލޭަގއި އަުޅގަނުޑމެން ދިރިއުޅެން އޮްތ ައިއޑެންޓިޓީއަކީ

 ދިމާވެގެން އުޭޅ ، ައޅުގަނޑުމެްނނަށް މިހުޅުމާލެ. އެހެންވީމާ ؟ކައުންސިަލކުން ކޮންތާުކންތޯ ޒިންމާވަނީކޮން

. ދިވެހި މަސްވެރިން މިއަދު ނެތީ. ޅ. ންހިނެތީ ދިވެ ޒްސީޭފރާނެ ރަކާތްތެރިވާހަމައްސަލައަކީ ިދވެހި މަސްކަނޑުަގއި 

 އިއަތޮޅު. ިމައދު ކޮބައިތޯ ޅ. އަޮތޅުގަ  ތިބިއަތޮޅަކީ މި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާތރީޚުގައި އެންމެ ވަުރގަދަ މަސްވެރިން 

ވަުރގަދަ މަސްވެރިން ތިބި އަތޮޅު.  އެންމެ އަށްން. މިއަދު ހުވަދު އަތޮަޅކީ ދެން ދެވަނަނެތޭ މަސްވެރި  ؟މަސްވެރިން

 ސިނާޢަތުގައި ޒުވާނުން މިއަދު މަސްވެރިކަުމގެ ގެނެތޭ މަސްވެރިން. އަޅުގަނޑުެމން ؟ކޮބައިތޯ މަސްވެރިން

ިދވެހި  ،އަުޅގަނޑުެމން ރަނގަޅު ކަެމއްޖެހޭ ބަލަން. އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ހަރަކާތްތެރިވާން އޮތް ގޮންޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވުން ހުއްޓުވަން އެބަަފހަރު ބިދޭސީ ބޯޓުމަސްކަނޑުަގއި

ވަަނ އަހަުރ  2008ޖެހޭ. މަހުގެ ސިނާޢަތުެގ ފައިދާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނެގެން އެބަ  އިާވ ކަނުޑގަ ވަށަިއގެން

ޓަނުގެ މަްސ ގަުތމުގެ ޤާބިލުކަން މޯލްިޑވްސް  700ށް ލަތަކީ ދުވާަލކަ ހާދިވެހރާއްޖޭގެ ފިޝަީރޒް އިްނޑަސްޓްރީެގ 

މަސް. އޭުރގެ ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން  ޓަނުގެ 700މިފްކޯގަިއ. ދުވާލަަކށް  ،ގައި އޮތްލިމިޓެޑްކޮމްޕެނީ ފިޝަރީޒް 

އަީކ އައިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުެގ ސިނާޢާތުގެ ކެޕޭސިޓީ ހަމައަށް ވަަނ އަހަރާ 2011އައުމާ ގުިޅގެން 

ވަނަ  2008ސިީޓއަކީ ކެޕޭގެ ަދށްކުރަން މަޖްބޫރުވީ. ފެލިވަރު ،ޓަުނގެ މަްސ ގަތުމަށް ޓަކައި ަޑއުން 300ދުވާލަކަށް 

ދޭތެރޭގެ މަުހގެ ައދަދު ދަޅުގަިއ ބަންދުކޮށްގެން  ޓަނާ 100ޓަނާިއ  75ހަމައަށް އަިއއިރު ުދވާލަކަށް  އަހަރާ

 އި ބޫރުވީ. މިއީ އޭރުގަޓަނަށް ދަށްކުރަން މަޖު 25އައިއިރު ދުާވލަކަށް  ހަމައަށް ވަނަ އަހަރާ 2011. ކުރިއެކްސްޕޯޓު 

ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް.  ދިމާވި ޑުމެންެގ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށްއެކުަލވައިެލވުނު ޕޮލިސީެއއްެގ ސަބަބުން އަޅުގަނ

ދިވެހި މަސްވެިރކަމުެގ ަގންނަން ދިމާކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަދެ މަސް އީރާނުގެ ބޯޓުފަހަރު ާރއްޖޭެގ ރަށްރަށަށް 

ކުިނވެފަިއ ގެންދިޔައީ. ސްޓްރީ ފުނޑިއިންޑަބޮޑު އެންމެ ވަރުގަދައަށް ބިނާކުރަމުން އައި  އި އިންޑަސްޓްީރ، ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ގޮތަކަށް ނުއަގުަގއި މަސް ގަނެގެން އެކްސްޯޕޓްކުރަން މަޖުބޫރުވީ. ދެން  ހިތުހުރި ރާގޮނިޑއާލައްޓި ،ހުންނަ މަހާއި

މުޅި އިންޑަސްޓްރީ ހަލާކުެވގެން މަޖުބޫރުވީ އޭރުަގއި އެ  ،މަސް ނުލިބި ންކޮށްފައި އޮތް މުޅި އިންޑަސްޓްރީބިނާ ންމުޅި

ަވގުުތ  ކުެރވިދާނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިޕޮލިސީތައް މޭކު .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ން.ަޑއުންކޮްށގެން ހިފަހައްޓަކެޕޭސިޓީ 

 އިންޑަސްޓްރީއަްށ ޓަކައި މިކަމަށްނުމަށްމަންފާ ހޯދައިދި ށް،ޔިތުންނަށް މިކަމަދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިވެހި ރައްއެބަވޭ  މަޖުބޫރު

ގެ އިންޑަސްޓްީރއަްށ ކީްއވެގެންހޭ މަްސވެރިކަމު ،ކުރާއިރުހުޅުމާލެއަށް ބިލިޔަނުން ރުފިޔާ އިންވެސްޓުއިންވެސްްޓކުރަން. 

ނަ މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ޔާމީން ަގއި ހުންނަ މަސް ގެންތައިލެންޑު ؟ނުކުެރެވންވީބިލިޔަނުން އިންވެސްޓު
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ދެން މި ޖެހުނީ މަސްވެރިން ބާނަން އޮތް މަސްކޮޅު ފައިސާ ެނގީ. ކުރި ކަމަކީ ފެިލވަރު އަްޕްގރޭޑްކުރަން 

ސަރުކާރުަތކުން  ،ރުކާރުންލަތަކީ. ސަހާ އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ މިއަދުގެ އެްޑވާންސްކޮށް ވިްއކާފައި އެ 

 މި ނާޢަތަށް ައޅާލުން ކުޑަވަނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން މި ފުރުޞަތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ސިކަމުގެ މަސްވެރި

މިކަމުަގއި  ކޮްށގެން ދިވެހި ޒުވާނުންބިލިޔަނުން އިންވެސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި މަސް ކުންުފނި ތަރައްޤީއޮތް ސަރުކާރުގެ 

މަހަށް ފުރޭނެ ގޮތްތަެކްއ  ިދވެހި މަސްވެރިން  ،ންއި ިދވެހި ުޒވާނުކޮށްގެން ިދވެހިން ކަނޑުތަުކގަ ތެރިހަރަކާތް

 ކޮށްދެްއވާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ.އިންތިޒާމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. އިްއޒަތްތެރި ކެންދޫ ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ދުވަސް ވަންދެން  ގިނަ އަހަރަށް ވުރެހާސް  ތިންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިދވެހިން ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

ހިސާބަށް  މިއަދާއަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރީމާ  ކާްއޓާ ،ުއޅުނީ މަްސ ކަިއގެން. މަހާއި މިތަނުގައި މި

 ،ކަމެްއ ނެތް ިކޔާނެ މަުރވުމާދިރިއުޅުާމއި ނޑުމެންގެ ައޅުގަ  ،ތަދުމަޑުކަމެއް ައޔަސް މާދަމާ ދުނިޔޭގަިއ ދެމިއޮތީ. 

ވަނީ ގުޅިފައި ންުބއިން ކެއިކެއުމުގެ ރަްއކާތެރިކަމާއި ުނވަތަ ނުވަަތ  ޓީރިވެސް އަުޅގަނޑުެމންގެ ފުޑް ސެކިއު ހަމަގައިމު

ގޮތުން ގެ މިސާލެއް. ަވރަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިމިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާރުގައި ކަނޑާ. ހަމަ ސީދާ 

 ރާއްޖޭަގއި ލޯްނގްލަިއަސންސްތައް ނުވަަތ ބޭރުގެ ަފރާތްތަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ  ބޭރުގެ ފަާރތްތަކަށް ,ނަމަ ދަންނަވާ

އަޅުގަނޑުމެން ަވރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާފައި ކުުރން ޙަޤީޤަތުގައި ނިމުމަކަށް ެގންނަންޖެހޭ. ންގެ މަސްވެިރކަންކުރާއިލަ

ކަމެްއގެ ގޮތުަގިއ  ނުވާެނ. އެއް ވެސް ކޮްށގެން ކަމެްއ ހަމަގައިމު ކަމެއް ނުވަަތ ދެ އިާވ ެއއްމި ގަރާރުގަ ނޫނީ 

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކުރުން. ލުތިަތްއ ބާއެގްރީމެންޓު މިހާތަނަށް ކުރެވިފަިއވާދަންނަވާނަން. އެއީ 

ތައް ދެންހުރި އެގްރީމެންޓުދިޔައީ. އުލަތް ބޮޑުތަނުން ދަރައިގެންރީމާ ދަކުލުތިއެގްީރމެންޓް ބާ ޖީ.އެމް.އާރު ،ފެންނަނީ

މިދިަޔ ވެސް ކަމަކީ  ޖެހޭހާކުަރންރުކާރު ައއިްސގެން ދިަޔއީ. މި ސަކުރީމާ އަދި ެއއަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން ދަރައިގެންލުތިބާ

ކުރާނެ ފައިސާ ޙަޤީޤަތުގައި މެއް އިތުރު ކަކުރީމާ އޭގެ ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުން. ލުތިތައް ބާސަރުކާރުން އެގްރީމެންޓު

އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްާކވެސް ހަތަުރ ން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ނުކުރެވިގެ ރޭޓްނެޖެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނީ އުޅެ ރަނގަޅަށް މި

ލުކުރުުމެގ ތިތައް ބާލުކުރާ ވާހަކަ މީަގއި އޮތީމާ އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން ެއގްރީމެންޓުތިއެގްރީމެންޓެްއ ބާ

ވަރަށް  ،ހަމަ ދަންނަވާލަންޭއގެ ެގއްލުމުގެ ބަދަުލ ދޭންޖެހޭނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ، ކޯްއޗެއްޯތ. އަުޅގަނުޑ  ކުރިން

ށް އެގްރީމެންެޓއްގެ ުމއްދަތަ ކަމަށް ވާނަމަ، ދޭއެްއވެސް ެއގްރީމެންޓެއް ގެްއލުމުގެ ބަދަލު. ރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންކު
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ެއ  އްެގއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭވަރެ ވެސް ޖެހެނީ ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދޭންެގއްލުމުގެ ބަދަލު ލާފައި އިބަހަ

 150 ،ނުންއަމިލި 300ހިނގައްޖެ ބޮޑެތި އަދަދުަތއް ދޭންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ނިސްބަތުން އަހަރަކަށް

 ބަަދލު ދޭންޖެހުނު މަންޒަރު. ން ޑޮލަރުން ވެސް ެގއްލުމުގެއަމިލި 300ނުން އަދި އޭެގ ބަދަލުގައި އަމިލި

މި ިކޔާ އަުޅގަނޑުމެން  ަގއިދައުލަތު  ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީމިަކން ކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ ިމގޮތަށް އެހެންނަމަވެސް، 

ދެމިއޮތުމުގެ ސަބަބުން ދެމިއޮތުމުގެ ނިޒާމަށް ނުވަތަ  ތައްސަރުާކރު ؛ނުވަތަ ދެމިއޮތުން ނިއުޓީ އޮފް ދަ ސްޓޭޓް ކޮންޓި

 ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ންޖެހޭ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ދަމަހައްޓަ ބަޔަކު ކޮށްަފއިވާ ެއގްީރމެންޓުތައް އަނެއް އްއެ

ޙަޤީޤަުތގަިއ ދިވެހިން  ،ަވނީކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ. ދެވަނަ

ލައިން ޭބނުންކޮށްގެން މި ބާނާ މަހަކީ  އެންޑް ގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޕޯލްއަޅުމި ބާނަނީ އާދައިގެ މަހެއް ނޫން. 

ނުވަތަ  ައކީޓިޓީންކުއެމުޅި ދުނިޔޭގައި ބާނާ މީގެ މަހުގެ  ،މުޅި ދުނިޔޭގެ ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު

އަުޅގަނުޑ  ،އޭެގ އެންމެ ކޮލިޓީވެސް ދިވެިހރާއްޖެއިން މި ބާނަނީ  . އޭގެތެެރއިނ5ްއަދަދަކީ ގާްތގަނޑަކަށް %

. އަުޅގަނޑުމެން ކޯމަހެއް ނުބާނަން. ންމިޔަރެއް ނުބާނައެންމެ ރަނގަުޅޮގތުގައި ބާނާ މަސް. އަުޅގަނުޑމެން  ދަންނަވާނީ

 ، އެންމެ ަރއްޓެހި ޓާށް. އަުޅގަނޑުމެން މި ބާނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ތިމާވެންއަޅުގަނޑުމެން ކުދިމަސްތަެކްއ ނުބާނަ

ހަމަ، އަޅުގަނޑު ންމެ އަުޅގަނޑު ގާތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެ ؛ދުަރތީ ގޮތުން ބާނާގު އެންމެ ގާތް ޓާށްތިމާވެ

މޫދު ވިދާޅުވި، އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގިއ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްލާނަން އިދަންނަވަ

ނަމަވެސް، ރަންބިސްައާޅ ޑުމެން ކަނޑުން ބާނަނީ ރަންމަސް. އެހެންބާނަނީ ހަމަ ރަނޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ައޅުގަނ

 ،ދުނިޔޭގައި ދައްަކއި ދިވެހިން މި ބާނާ އަގުހުރި މަހުގެ ވާހަކަ ބޭރު، ގޮތަށް ރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްުކރާއަޓު  ،ކުކުޅު

 ،ަރއްޓެހި ޓާށްއީ ތިމާވެކަމާއި، މި ގޮތަކަށް ބާނާ މަހެއް ޚިލާފު އާަދޔާޕްރޮމޯޓްކުރަން އެބަޖެހޭ. މިއީ  އަޅުގަނޑުމެން

ބާނާ ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން  އަުޅގަނޑުެމން މި ކިޔާ ދެމެހެއްޓެނެިވ ތަރައްޤީއާ އެންމެ ެއއްގޮްތވާއަދި ހަމައެާއއެކު 

ބޭރުެގ އެަބޖެހޭ ބޭރުދުނިޔެއަށް ސާބިތުކޮށްދޭން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މަސްކަން އަޅުގަނޑުމެން 

އަުޅގަނޑު  ،ލައިފި ކަމަށް ވާނަމައިންނަން ދޮރުހުޅުވަތެރެއަށް ވަދެ، މަސް ގަމި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުށް ފަރާތްތަކަ

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ  ،ދަންނަވާނީ އެއީ އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިއަދު ކުރެވޭނެ

ދައުލަތަށް މި  ،އަރާ. އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭހަމަ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ހިތަށް، ކަމެކޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭެނ މޮޔަ

 ނާޢަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަެތއްގެ ގޮުތަގއި ރައްކާތެރިކުރަން ސިއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި  ންލިބޭ ފައިސާއި

މި ނޑުމެން އަޅުގަނުވަތަ  ަކށްޕްރޮޑަކްޓަދަރަޖައިގެ  ދެވަނައަޅުގަނޑުމެން ބާނާ މަސް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބަޖެހޭ. 

ދަޅުމަސް ބަންދުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި ކަނޑުމަހުެގ ޕްރޮޑަްކޓަކަްށ ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ވެލިުއޑެޑް ކިޔާ 

ގޮތް އެަބ  ނަފާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހޯދޭނެާރގޮނީޑގެ ާބވަތްތައް ިހއްަކއިެގން އެ މަހުގެ ގޮތުަގއި ބާނާ ކަޅުބިލަމަހާއި 

ކަނޑުމަހުެގ ބާވަތްަތއް  ލަންކާއަށް ވިްއކާލަިއެގން އެ މީހުންގެ ފެކްޓަރީަތުކގައިކަނޑުމަސް މައެކަނި ހަހޯދަންޖެހޭ. 
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ވިއްކުމަށް އޮތް ފުރުޞަުތ  ނުވަތަ  ،ވިއްކުމަށް އޮތް ޑިމާންޑް އޮސްޓްޭރލިއާަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް ،ހަދައިގެން ކެނެޑާ

ބޭރުގެ ބޯޓުތައް  ،ކަމަކީ ޖެހޭޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންހަމަ ދިވެހިންނަށް ވެސް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީ

ނޫން  މަސްގަންނަ ގޮތެއް ވެހިން އަތުންދި އައިސް ސް ެވސަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައއިއްސަ ބޮޑެތި ކަލެކްޓިވް

މުޅި ހި ދިވެ ،ޕްރޮަޑކްޓަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ގަނޑުމެން ދިެވހިރާއްޖޭގައިއަޅު ސްދިވެހިން ބާނާ މަ ހަދަންޖެހޭނީ.

ތް ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ިއސްނަގަިއގެން މިއަށްވުރެ ބޮަޑށް ފުޅާކުރަންޖެހެނީ. ދެއްވި ޢަމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ

 ތަށްޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޞަފުރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ޖަހާއިރު ފަށާނީ  1ާލނަން. އިކަނޑަ ށް މެދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބައިގަނިޑއިރަ

ށް ޢައަނެްއކާެވސް ައލުން އަނބުރާ މި މައުޟޫ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަތުން. ޮކމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތަށްފަހު ައޅުގަނޑުމެން

 .ރިއްޔާއަންނާނަން. ޝުކު

 

 {ށްއަ 13:02އިްނ  12:30 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސް ނައިބު ގެމަޖިލީހުތުންގެ ރައްޔި ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާރި)

 

 ކަންކަން. ހުށަހަޅާ ން ތަކުކޮމިޓީ  .9

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު އަޅުގަނުޑމެން މަސައްކަތް މިފަށަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ މަސަްއކަތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ `. 

ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަބއެއް ގެ  (ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  98ވަނަ ަގާވއިދުގެ  2010 ،ގަާވއިދުގެ 

މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރު  .ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޔަުތ ކޮމިޓީއޮޑިޓް ރިޕޯޓްަތއް މާލިއް

M19/ML/2019/4 ްދާއިާރެގ ކިނބިދޫ  ނހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު މި ިރޕޯޓް މަޖިލީހަށ

 .ޒުޙައްމަދު ނާޝިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ޒުމެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިކިނބިދޫ ދާއިރާގެ 

 ،ގައި މި ހިމެނެނީވަނަ ރިޕޯޓުހަތަރުނިންމާފައިވާ  އިން ބަލަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 ލްޑިންގއަދި ބި ވަަނ އަހަރުގެ 2014ެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ންޓް ޕްރޮޖެކްޓުއެިޑއުކޭޝަްނ ޑިވެލޮޕްމަ އެންހޭންސިންގ
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އެންޑް ނެޝަނަްލ  ކެޕޭިސޓީ އޮފް މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ލްއިންސްޓިޓިއުޝަނަ

ގްރޭެޓޑް ޓަރއިން ޑްހޭންސްެއންއިންކްލޫިސވް  ރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އެޖެންޑައިމްޕްލިމެންޓް  ،އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް

ދި ކޮންވެންޝަން  ޓުއަދި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޮޓކޯލް  ،އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓްވަނަ  2014ގެ ކް ޕްރޮޖެކްޓުފްރޭމްވ

އެިޑއުކޭޝަްނ  ެއންހޭންސިންގވަނަ އަހަުރގެ  2015އެީއ  .އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް ގެއެެގއިންސްޓް ޯޓޗަރ ޕްރޮެޖކްޓު

 ރިޕޯޓް. އަދި ސައުތު އޭިޝައން އިނީޝިއޭޓިވް ޓު އެންޑް ގެ ޮއޑިޓްވަނަ އަހަރު  2014 ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު .ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2014ސް ެއގެއިންްސޓް ިޗލްޑްރަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވަޔަރލެ

ވްސް މޯލްޑި ފޯ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް. އެޑިޝަނަލް ފައިނޭންސިންގވަނަ އަހަރުގެ  2014ގެ ޝަން ޕްރޮޖެކްޓުޓޭއެޑޮޕް

ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރަިއވެޓް  . އެްކސެލެރޭޓިންގވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް 2015މަންޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ންންަވޔަރައެ

 ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިޓް ިރޕޯޓް. ޓްރަސްޓް ފަންޑް ފޯ  2015ރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ބަލް އެނައު އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ރިނި

ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ދަ މޯލްޑިވްސް ސްޓެޓިސްިޓކަލް ކެޕޭިސޓީ ބިލްޑިންގ ފޯ ރާންޓްގް ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކެޕޭސިޓީ ބިްލޑިންގ

ވަނަ އަހަުރގެ  2015ސަސްެޓއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. ޕްރިޕެއަރިން ައއުޓަރ ައއިލެންޑް ފޯ

ޓަރ ޖެެނރަލް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފަިއވާ އޮޑިން ދިާރސާކުރުމަށްފަހު ރިޯޕޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ދިހައޮޑިޓް ރިޕޯޓް. މި 

ތަކުެގ ހިސާބު ެއއްގޮތަްށ މި ޕްރޮޖެކްޓު ން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ ެރކޮމެންޑޭޝަނާތަކަށް ބިނާކޮށް، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު

  ރިޕޯޓް، އެއިން ކަމަށް ނިންމައެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ މާލިްއޔަތު ގާނޫނާއި އަދި މާލިްއޔަތު ަގާވއިދާ

ހުރި މައްސަލަތަކަށް، އޮިޑްޓ  ންމިހެ ،ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ާވ ދައުލަަތށް ވަރަށް ޮބޑެތި ގެއްލުން  ،. މިގޮތުންރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަަތއް ފާހަަގކުރެިވފައިވާކަން

ން މަލުކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީޢަ  ތަންފީޒުކުރަން ހުރި އިދާރާތަކުންއި އަދި ޔާއަްއސަސާތަކުގަ އް މުގޮތަށް ކަންތައްތަކެ 

ތައް މި ން ދިާރސާކުރަމުންދާ ރިޕޯޓުުގޅިގެްނ މިހާރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ . ެއހެންވެ، މިއާ ވެފަިއވާކަން ފާަހގަކުރަން

ކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވާ ން ޑެލިބަރޭޓްމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ގޮުތން ުގޅޭ މިދެންނެވި މައްސަލަތަކާ ،ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާއިރު

ދެްއވި  ވެސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް މި ތަޅުމަށް ހުށަހެޅޭނެ ވާހަކަ

 . ތަށްޓަކައިޞަފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ 

 

 އީ ބަހުސް ދާ . އިބުތި 7
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ބަދަލުވަނީ  މެންުނވާތީ ައޅުގަނޑުވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި މި ރިޕޯޓަށް

ގެ ގަރާރަށް. މިއަދު ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރި ބަހުަސށް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހޮޅުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޫޔނުސް ޢަލީ. )

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ

ީއ މި. ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން 4ހުށަހެޅިފައިވާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ލުމަށް އަުޅގަނޑު އިބާޖު ހިންގުމަށް ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ ހުޅުވަ ފްލޯޓިންގ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ހިމެނޭ

ކުރުުމެގ މިހާރަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް މަސް އެކްސްޕޯޓު .ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

 މިހާރު މިކަން އޮންނަ އުސޫލުން މި  ،ޖެހެނީ ހުޅުވާލަން އެބަޖެހޭ. މިކަން ކުރަންމެންތު، ލައިސަންސް ައޅުަގނޑުޞަފުރު

މީހުން  ގަތުމުގައި އެމަސް ވިއްކުުމގަިއ، ގަނެ މީހުން މަސް އެފަރާތެއް ވަރު.  ކުރަމުންދަނީ އެއް ފަރާތް ނުވަތަ ދެ

 އަގަކަށް އެރި ފަހަރަކު ހިތަށްއެރި ހިތަށް ،ކަށް ގޮތައެރިނޭއްާގނީ އުސޫލުތަކެއް. އެމީހުން ހިތަށް ވަރަށްގެންގުޅެނީ ވަރަށް 

 ތިންހަތަރު ކިޔަނީ، ހަތަރުދަމު  މީހުން އަޅުގަނޑުމެން މި ބާނާ މަސްކޮޅު ގަންނަނީ. އެމަސްވެރިން ވަރަށް ބުރަކޮށް 

ގަންނަ ސްވަންދެން ކަނޑުމަތީގަިއ މަސްވެރިން އުޅެގެން ބާނާ މަސްކޮޅު ބާނައިގެން ައއިމާ، ކަންނެލި ނުވަތަ މަ ހަފުތާ

މިއީކީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިކަން މިނޫން ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރަން އަުޅގަނޑުން  .ނީކިޔަފަރާތްތަކުން މިއަށް އަގު

ހުރި ފަރާތްތަްއ މަދުވުމަީކ މިދެންނެވި ކަންތައްަތްއ  އެބަޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިހާރު ލައިސަންްސ ލިބިފައި

ތު ވީހާވެސް ޞަތެއް. ލިބޭ ިސއްަކއެއް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ މި ފުރުޞަފުރު ކުރަން ލިބޭ  ށްއެފަރާތަ

ތު ހުޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބޭ ޞަީވހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް މި ފުރު އިލަިއ،ގިނަ ބަޔަކަށް ހުޅުވަ 

ކޮްށ ކަންނެލި ޞައްޚާޑަށް، މަސްވެރިްނނަށް، ވުރެ ބޮން ވީހާވެްސ ބޮޑަކަށް ހާސިލުކުރަން. މިާހރަށްމިއިފައިދާ، ނަފާ 

ިއމުކުރަން އެބަޖެހޭ. މިކަން ޤާ މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަަކށް އައިސް ލިބޭނެ ގޮްތ، ަވސީލަތް މުޅި ރާއްޖޭގައި 

 މަސްވެރިން ގިނަ ދުވަސްތަކެްއގައި ކަނޑުމަީތގައި މަސް ބާނަން އުޅޭނެ  ކޮށްގެން މެނުވީ އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް

، ގިނަ އިމަސްބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަނުދާނެ. ތުތަކެއް އެންމެންނަށް ފަހިވެގެންޞަފުރު

ގެންދަނީ އިމުކުރަްނ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ. މަސް މިސާލަކަށް މިހާރު މި ބަންދުކުރަން ޤާ ތުތަކެއްޞަފުރު

ހެންަތންތަނުން ބާނައިގެން ކަލެްކޓަރ ވެސަލްތަުކަގއި މަސް ގެންނަނީ އެ ށް ަމސް މިފެލިވަރުަގއި. ފެލިވަރަ

  ވަރަށް ބޮޑެިތ ގެއްލުންތަެކއް ހުރި ކަމެއްޙީއްޞިެގނައުމަކީ މީަގއި ވަރަށް ނުަރްއކާތެރި ގެންނަ  ކޮްށގެން. މިކަލެކްޓު

، އެ ލައިހައްދުތައް ބަޖޭަގއި މަސްބާާނ ސަރަދަނީ. އެހެންވީމާ، ރާއް ކަމަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގެމުން މި

އިމުކުރަންޖެހޭ. ޤާމެކޭނިޒަމެއް ައޅުގަނޑުމެން  ،ސަރަހައްދުތަކުަގއި ވީހާެވސް ބޮޑަށް މި މަސް ބަންދުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް
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ފަހަރަށް މިހާރު މި ބޯޓު ގެވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮަޑށް ތާއީދުކުރަން ރާއްޖޭން ބޭރު އަުޅަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ކެންސަލްޮކށް، ބާތިލުކުރުމަށް. ގިަނ ޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ނުސަރުކާރަށް ޭއގެ ބަދަލުދޭން ތައް ަލއިންސަންސްދޫކޮށްފައިވާ 

ކުރުމުެގ ތައް ބާތިލުުމން ނޫނީ ހަދާފައި ހުންނަ އެގްރިމެންޓުކުރުފަހަރަށް މިހެން ދީފައި ހުންނަ ލައިސަންސްތައް ބާތިލު

ވަރަށް ބޮޑަށް . ެއހެންވީމާ، މިކަން ނުވާނެ ގޮތެއް ބަލައިގެން ބަވޭސަބަބުން ސަރުކާރަށް ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުންތައް އެ

އަަޅއިގެްނ ދާ  ބޭރު ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭަގއި. މިކަންކަން ކުރަްނ ެއބަޖެހޭ ،ދިރާސާކޮށްގެން ނަަމވެސް

ތަށް ޞަރުބަންދުކުަރން އެބަޖެހޭ. ހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭ. ދެއްވި ފު ތު އަޅުގަނޑުމެންޞަކުރުުމގެ ފުރުމަސްވެރިކަން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 މިރު. ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންްސ ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަށް ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮްށފައިވާ

އަިދ ނަން. އިލާވެްސ ހަމަ ެއއްެޗއް ދަންނަވަ  އޮްތ ގަރާރަށް ައޅުގަނޑު  ގޮތުން ުހށަހަޅާފައި ބެހޭ ބާތިލުކުރުމާ

ަތކެްއ ބެހޭ ވަރަށް ބައިވަރު ގަރާރު އޮތީ މަސްވެރިކަމާ ކޮށް މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި ނުވަތަ މިހާރު މަޖިލީހަށް މިޞައްޚާ

މި މަޖިލީހުގެ ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ގަވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްވެރިަކމުގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު  ޤީޤަތުގައި. ޙަހުށަހެޅިފަ

މިއީީކ. މަސްވެރިކަމުގެ ވާހަަކއިގެ އަޑު މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ކެނޑިގެްނވާނެ އަެޑއް ނޫންތެރޭއިން 

ދާއިުރގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭެނ ގެންހަުރގެ ަދއުރެއް ނިމި އަ ފަސް ެކވިެގންގޮސް، ކޮންމެ ދައުރެްއަގއި ދެ

ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ. މަސްވެރިންގެ އިހުާސސްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސްވެރިކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވިފައި

. ކުެރިވގެންދާނެ ގަބޫލުވެސް ރިންނަށްހުރީ ކޮންކަމެއްކަން މަސްވެ ތަސައްލީެއއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކުެރވިފައި

 ،ފަރިހިތަކާއި ،އިޤްތިޞާދުގެ މައި ލޭނާރު ކަމުގައި ސިަފކޮށް، ތަފާތު ެއކި ޅެންތަކާއި މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ތު ޢަސިނާތެރި ނިޔަެތއްަގއި މަސްވެރިކަުމގެ ޞްލާޚްބިނާވެަފއި ވީނަަމވެސް އި ބަސްތަކާއި އަދި ޕޯިޑއަމްތަުކެގ ވާހަކަތައް

 ްއގައި ުނވަތަ ިސާޔސަތުތަކެއް ކަނޑަެއޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި މިލެުރވުމަށްޓަކައި ސިޔާީސ ލެވަކުރިއެ

އަދި މިހާތަނަށް އެްއވެސް ސަުރކާރަކުން  ،. ތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަތަނެއް ނުފެނޭ ޤައުމުަގއި މިކަންކަން ކުިރއަްށދާ

ދުވެވޭ މިންވަަރަކށް މިއިން އެއްެވސް ކަމެްއ ޢުތަ ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވަޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަދެެކޭވ މިންވަރަކަށް ނުވަ ނެތް

ކަންަތްއތަކެއް ވާކަން. އަުޅގަނޑުމެން  މިީއގައި ިވސްނަންޖެހޭ ބައިވަރު؟ ަޙޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ އި ގަނެތް. މީ  ެއއްކޮށްދެވިފަ

ދިމާވަނީ  އް ުނކޮށްދެވޭ. މިކަން މިހެން މިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެކަމެ އިުދވެފަޢު. ވަުދވަނީޢުބޭނުމަށްޓަކައި ވަސިޔާސީ 
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ތު ކުރިއަުރވަނީ ޢަންޖެހުންތަކެއް ހުީރތީވެ. އެހެްނވީމާ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި ސިނާމީަގިއ ބޮޑެތި ގޮހަމަ ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި

ވެސް  މެދު  ހަދާތަކާޢާތެރިކަމާއެކު ަބއެްއ މުޞްލާޚްއިވަންޏާ، އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަްށ ށް ކަމަ

ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެްނ  ގެތު އޮތީ ހަމަ މީޢަމަސްެވރިކަމުގެ ސިނާ ،އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ .ފުންކޮށް ވިސްނާލަން

ތެްއގެ ޞަރުދަނިކޮށް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ފުރިޔަލު ދޯނީަގއި މަސްވެިރކަން ކުރަމުންއަޅުގަނޑުމެން 

، ުކރަމުން އައި މަްސވެރިން ެއްއވެސް ވަރަކަށް ތަަރއްޤީނުވެމަްސވެރިކަން އަޅަިއގެންއިންޖީނު  އިފަހަރުގަތެރެއިން ދޯނި

ުތގައި ޢަ. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ތަނެްއގައި ޙަޤީޤަތުަގއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއޮތިްއޔޭ ބުނާ ހާލަތުގައެއް ޫނން

ފަހަރު ުއފައްދާފައިާވކަން ގަބޫލުކުރަން. ބޮޑެތި ދޯނިފެންވަރު ަރނގަޅު  ،ވަންޏާ ެވއްޖެ ކަމަށްމަސައްކަތްކުރާ މީހެއް 

މަސައްކަްތކުާރ  އިތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަަކިއ ގަދައަޅަ ޢަސިނާ މަްސވެރިކަުމގެ ،ނގޭ އެްއޗަކީން އެއިއެހެންވީމާ، މި

، ެއ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުން  ެކއް މި ޤައުމުަގއިާވކަން. އެހެްނވީމާ، އެރައްޔިތުންތަެކއް ނުވަތަ ަމސްވެރިންތަ

. އެހެންނަމަވެސް ދެން އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުންެގ މަސައްކަތުން މިަކންކަން ކުރިއަރާފަިއވާ މިންވަުރ ފެންނަމުން އެބަދޭ

ލެްއަގއި ުރވުަމށްޓަކައި ޤައުމީ ލެވަދިއުމަށް ނުވަތަ ކުރިއެއިލަމާ، ދިރާސާކޮށްލަން މިކަން ކުރިއަރައިބަލާށޭ ބަލައިހިނގަ

ތެރެއަށް ަނޒަުރ އޭގެހާވަރެްއގެ މަސައްކަތްތަެކއްތޯ ފޯރުކޮށްދެެވނީ. ކި ގަނޑުމެންނަށްނުވަތަ ދައުލަތުން އަޅު 

ފަރާތަށް ހަމަހަމަ ވާހަކަތަކެއް ަދއްކަނީ ކަމަށް ވަންޏާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ދެ ލާއިުރގަިއ ައޅުގަނޑުމެންއިހިންގަ

ޔާެޑއް ހަަދއިގެން އަޮތުޅގަިއ ބޯޓް. ދި ރން ފިލާގަނޑުތަެކްއެގ ގޮުތގަިއ އަދިޔަ ފިޝަރީްޒ މިނިސްޓްރީންފެނިގެ

ހިތައް ބޭނުންކުރުމުަގިއ ސުވާަލކީ މި އެއްޗެ ވެސް. ތަން ފޯރުކޮށްދެވުނު ފަހަރު މަސްވެރިންނަށް ދޯނި

. ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަިއާސ ނުދައްކާ ކިތަްއ މީހުން އެ ތެރިކަމާެއކު ބޭނުންުކރެވިފަިއވަނީ ކިަތއް ފަރާތްތޯޞްލާޚްއި

ެއކަން ަދއްކަންޖެހޭ ވާހަކަ. ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަުތގައި  . އެހެންވީމާ، މިހިރީ ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯދޯނިތައް

 ދިރާސާކުރިއިރުަގއި އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ މިން ވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ފަހުން  ހަނދާނެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާދި 

 ގޮުތގައި ވަރަށް ބަިއވަރު އަދަދުތަެކްއ ފައިސާ ނުދައްާކވާކަން.ދޯނިތަކަށް ދައުލަތުން ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާގެ 

ވެސް އެިކއެިކ  ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަރާތްތަކަށް އެއަދި ަބއެްއ . ލަިއގެންއިނައްތައަޅުގަނޑުމެން ތިބީ ހަނދާން 

 ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ން މިދިޔަ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވައިިވގެންތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޑު އެންގުުމގެ ވާހަކަ އެންގުންތައް 

 ގެތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ބޭރުޢަ މިހާރު މި ސިނާދެން މިވެސް އެއް ތަޖުރިބާ. 

ވެސް ވަރަށް  ުކރާ ޝަކުވާަތއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަންފަތަށްވެރިކަން ހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަުކގައި މަސް މި ދިވެ ފަހަރުބޯޓު

ތުގަިއ ޢަދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާ ވެސް މިހާރު މި ގައިމުދ. އަތޮޅަކީ ހަމަ ބޮޑަށް އިިވގެންދޭ.

، ައޅުގަނޑުެގ ކޮށް ޞައްޚާމަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެްއގެ ރަްއޔިތުންތަެކއް މަސްެވރިކަން ކުރަމުންދާ އަތޮެޅއް. 

އިތުރަށް  ން.ކުރާ ަކންނެލި ދޯނިފަހަރުސްވެިރކަންއޮތީ މަ ކުޑަުހވަދޫއަީކ ބަނދަރު މިހާރު އެްއކޮށް ފުރިފައި އެ ގެދާއިރާ

ވެސް އެ ބަނދަރަކު މަސްވެރިންގެ އުޅަނދުފަހަރު އެޅޭނެ ގޮތެްއ  ދެނެއް ހަމަގައިމު ބަނދަރެއް ހަދައިގެން ނޫނިއްޔާ
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ވެަފއިާވއިރުަގއި އަދިެވސް ޤީ. އެހެންވީމާ، މިހާވަރަށް މިކަން ތަަރއްޑަހުވަޫދ ވަނީ ވެފަނެތް ރަށަކަށް ކު 

ތު މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ޢަސިނާަގއި މި ޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގަިއ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޙަޤީޤަތުއަ

ފަހަރު ލާރިނެތިގެން ދޯނި ،ބަންނަން ފަށާފައި ފަހަރުދޯނި ދާނެ ކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭ ކަންތައްަތއް އެބަހުރި.ކުރިއަރަިއގެން

ތު ޢަ ސިނާ ލަމާ. އެހެންވީމާ، މިއިއް އޮިޑވެރިންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާ ބަލަނުކުރެވި ހުރި ކިތައް މަސްެވރިންތޯ، ކިތަ

އި ރައްޔިތުންނަށް އެ ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި ައޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހެއޭ ރިސޯޓު ހަދަން ލޯނުދޭ އުސޫލަށްވުރެ ލުިއ ގޮތެއްގަ 

އަހަރަށް  ކަސަތޭއަހަރު ނުވަތަ  99ނީ ދަންނަވަ ވާން. ރިސޯޓަކީ އަޅުގަނޑު އަބަުދވެސް މި ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް

ދާކަމީ ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ އެ ލޯނު ކަވަރުެވގެންއަހަރު ފަސްތަނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުއްދަތަށް ލިބިގެންދާ

، އެހެންނަމަވެސް. އި މަސައްކަްތކުރާ ބޭބޭފުޅުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެއްތުގަޢަމި ިސނާ ވެސް ގައިމުހަމަ

ކޮްށގެން ގެ މޯގޭޖުތިބި ތިންހަތަރު ވެސް އެބަ ތު ުކރިއެރުވުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުެމން އަތޮޅުަގއިޢަސިނާއި މަސްވެރިކަމުގަ 

ކުރަމުންދާ މީހުން. މަސައްކަތް ުކގައި ކުރީގައި އިނގިލި ބައިންަދއިެގން ވަރަށް ހަިއ ރިސްނަގައިގެްނ ހަމަ ނޭފަތުލޯނު

ވެލުަގއި މަްސވެރިންނަށް ހެޔޮ ގޮތެްއ ހޯދަދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަ ދައުލަުތގެ ލެ  ،ހިތް އޮތީ ގަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑު

ޔާޑެއް ޓްން ބޯ މިނިސްޓްރީޒްފިޝަރީ ކުރީަގއި  .އެހީ ދޭށެކޭ ލޭއަުޅަގނޑުމެން ނުދަންނަވަން ހި ؛ތަންކޮޅެއް ލުއި ލޯނު

 އެނޭގ އެްއޗަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ެތރެއަށް ދާށެކޭ. އެކަމަކު ފަހަރު ބަނދެގެން އެ ކުެރވުނު ތަޖުރިބާގެހަދައިގެން ދޯނި

ބޭރުެގ  ޓަކައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ަކންތައް. ދެން އޮތީސިނާޢަތު ކުިރއެރުުވމަށް އެބަހުރިކަން ދައުލަތުގެ ެލވެުލގައި މި

ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަަދއްާކއިުރ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދަްއކަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަސްވެރިންގެ ވާހަކަ ވެްސ. 

ނުހިފަހައްޓާ މީހުން އެބަ  ؟ލާޤު ހިފެހެއްެޓނީޚްކިތައް މީހުންތޯ މަސްވެރިކަމުެގ އަޑުމެން މަސްވެރިންެގ ތެރޭގައި އަޅުގަނ

ވެސް އެބަ ުއޅޭކަން. ދައުލަތުން ބޮޑު ަޚރަދުކޮށްފައި އަޅާަފއި ހުންނަ  އަުޅގަނޑަށް އެނޭގ ހަމަގައިމު؟ އުޅޭތޯ

ލާ މީހުން އެބަ އުޅޭކަން އިންމާފައި ކަނޑަްސ އެ މީުހން މަސްބާނާ ނިށް ގޮގޮތަ މަްސެވރިން ދާ ކަނދުފަތި ނުވަތަ ބޮއި

ިދއުމަށް އިއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. އަދި އެންވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތު، އެންވެރިކަުމގެ ަކންކަން ކުރިއަރަ

ރިންގެ ފަރާތުން ވެފުރުޞަތު ގެއްލޭ ޒާުތގެ ެއތައް ޢަމަލުތަކެއް މަސްވެިރންގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާކަން މަސް

ގޮތުން  ގުޅޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކާ ، މިހިރީ އަޅުގަނޑުމެން ދެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެ

ވާހަކަދަްއކަނީ ކަމަށް ވަންާޏ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެން މި ިދވެހިރާއްެޖއަކީ ކަނުޑގެ މުްއސަނދިކަން 

ދާތަކުން މި ހަނުޑމެންނަށް މިއަދު ހެދިފައި ހުރި ބައެއް މުޢާވާ ޤައުމެއް. އެކަމަކު ައޅުގައަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި

ޖެހެނީ. މާދަމާ ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެްނ ތިބެން ޖެހެނީ މިޔަރު ނުކައި، މަސް ނުކަިއ، އަނެަކއްެޗއް ނުކައި މި ތިބެން

އަުޅގަނޑު  ؛ކުރެވޭ ުޅގަނޑުެމންނަށްއައްޔާ އްޖެ ންވެވާނީ. އެހެން ދާއަކުން ކަނޑުމަސް ކެއުން ހަރާހަސޮއިކުރާ މުޢާ

 .މަސްވެިރކަމުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި އާމްަދނީ ހޯދާ އެތައް ބައިވަރު.. ގެދަންނަވާނީ މިދެންނެވި މިޔަރު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު ޙަލީމް. މެންބަރު އަޙްމަިއއްޒަތްތެރި  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމްބިލެ

މުިޅ ރާަރކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް އަދި ގަމި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އާދެ!  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ދިބޫލުކުރަން. އަ ައޅުގަނުޑ ވެސް ގަރާރެއް ކަމަށްގަދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިުތންނަށް ވެސް ވަރަްށ މުހިންމު 

ައގު ހަމަ ،މަހުގެ ައގު ވަނަ އަހަރު ާރއްޖޭގެ ުއފެދުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރާކރަށް 2009އަޅުގަނޑު އުފާވަނީ 

ްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިދެވުނު. އެހެންނަމަވެސް، ދުވަްސކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި އެކަން ިނމިދިޔަސް އަނެއްކާ އަލު

ައގު ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. އަެނއްާކވެސް ހަމަ ، ސަރުކާެރއް ައިއސްއެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ރާރުތަކެްއ ގައަިދވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސްވެިރކަމާ ގުޅުންހުރި  ،ރާރުގެ އިތުރަށްގަތުަގިއ މި ގޮ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ވެސް ކުިރެއކޭ އެްއގޮތަށް ތަނަވަސްކަްނ ވެރިންނަށް އަނެއްކާ ރާއްޖޭގެ މަސްރާރުތަުކގެ ސަބަބުންގަހުރި. އެ އެބަ

އޮތް މަްސވެރިކަުމެގ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގަިއ ެވސް އެބަލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަްނ. 

މަުކ ން އަންނަ ބައެއް. އެކަރިކަން ކުރަމު ދެ ރަށެއް. ޭއގެތެރޭަގއި ފީއަިލ އަދި މަގޫދޫައކީ ވެސް ވަރަްށ ބޮޑަށް މަސްވެ

ކޮށް ކަންނެލީގެ ޞަޖެހިފަ. އަދި ޚާއްމި ވަގުތު އެ މަސްވެރިން ވަނީ ވަރަށް ހިތްދަތިކަން އިހުސާސްކުރަން

ކިލޯ ހަމަވާ ކަންނެއްަޔކީ ެއއީ ފަލަ  18އިުރަގއި އިކުީރަގއި ަކންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރަުމން އަމަސްވެރިކަން. މީގެ

މަދު  ؛ުތަގއި ގަބޫުލކުރަމުން އައި. އެހެންނަމަެވސް، ފެކްޓްރީތައް ލަ ކަންނެއްޔެްއގެ ގޮގެ ގޮުތގަިއ، ފަމަހެއް

 30ފެކްޓްރީތަކެއް ހަދަިއގެން ތިބި ބައެއް މަހުޖަނުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ަސބަބުން މިއަދު މި ވަނީ 

 ުކޑަ ައގެއް މި ލިބެނީ. މިއަުދ ، ވަރަށްލާ. އެހެންވީމާގޮތުަގއި ނުބަ ކިލޯ ހަމަނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ފަލަ ކަންނެއްޔެްއގެ

ކިޯލ  30އިުރގަިއ އެްއކަލަ މި ބުނާ އިވެސް އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ ފީއަލީގެ ެއއް ދޯނި މަސް ބާނައިގެން އަ 

 ހަމަވާ ކިލޯ 18ރީގައި ކިލޯ ހަމަވާ ކަންނެލި. މީގެ ކު 18ކަންނެލި. ދެން ހުރީ ހުސް އޭގެ ދަށުން.  4ހަމަވާ އޮތީ 

 30ުމކޮށް ބަލާއިރުަގއި އެވްރެޖުކޮށް މި ބޭނެނީ އާއް، ކަށް ލިބޭ އަަގކީ ަވރަށް ރަނގަޅު އަގެއް. އެހެންވީމާކަންނެއްޔަ

އޮތްއިުރަގއި ކިލޯ ހަމަނުވާ ކަންނެލި. ޭއެގ ސަބަބުން މިހާރު މި ދަނީ އިތުރަށް ައގު ުކޑަވަމުން. އެްމ.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު 

. އެހެްނނަމަވެސް، މިއަދު ކަންނެލި އިދޭތެރޭގަ  އާރުފިޔާ 150ާއއި ރުފިޔާ 75ކިލޯއެްއގެ ައގު އުެޅފައި އޮތީ ކަންނެލި 

، މިހެން ވުމުގެ ސަބަބުން މި ވަީނ . އެހެންވީމާއިދޭެތރޭގަ އާރުފިޔާ 60އާއި ރުފިޔާ 30ކިލޯއެްއގެ އަގު މިހިރީ 

ޖެހިފައި ލޯނު ކުރިމަތިލާން މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފަާކ ންޖީނު އަޅަިއގެން ތިބިއި  ،ކަންނެލި ދޯނިތައް ބަނދެ

ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން  2009 ،ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީނުދެއްކި. އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ދިޔަީއ  ނަށްަވގުތު މަސްވެރިން ނުއަގު ލިބުހުގެ ހަމަ، މައިއަގު އަރަ ގެންގުޅުނު އުސޫލުތަުކގެ ސަަބބުން ކަންނެލީގެ ހަމަ
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 ފައިދާވަމުން. މުއްސަނދިވަމުން. އެ ަވގުުތ މަސްވެރިންގެ ތެރެއިން ަވރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަމިއްަލ ވަރަށް ބޮޑަށް

ވެސް. އެީއ  އިްނޖީނު އަޅާފައި 2ހުރި ދޯނިފަހަރު ބަނދެ ވަރަށް ބޮޑެތި އިންޖީނު އެޅި. ބައެއް ޯދނިފަހަރުގައި އެބަ

އިންޖީނު އެޅި މީހުންނަށް މި ކުން ބަދަލުވެ ދިއުމާ ުގޅިގެްނ ރި ލިބުނު. އެހެްނނަމަވެސް، ސަރުކާރު ބަާޣވާތަ އެވަރަށް ލާ

ލާ ހިސާބަށް ޮގސް. އެހެންވީމަ، އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ އިއޭތި ުނައގުަގއި ވިްއކަ  ،ވަނީ މިއަދު ލޯނު ވެސް ނުެދއްކި

ނުގެ ލޭ ށްކޮޞަން މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަދި ޚާއްޖިލީހަށް މި ވަގުތު އައުރާރެއް މި މަގަމިފަދަ 

ވެސް ަދއްކަމުްނ ހުއްޓުވުމަކީ ވެްސ އަުޅގަނުޑމެން އަބަދުއެޅުމުގެ ކަންަތއް ދާ ންކުރާ ބޭުރގެ ބޯުޓފަހަރުމަސްވެރިކަން

 ، ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއިތުރަްށ އަދި މިއަދު މިތާ ވަރަށް ގިނަ އަންނަ ވާހަކަ. ޭއގެ

 ންޖެހޭ. އޭގެތެޭރގައި ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން ވަރަށް ގިނަ ހިސާުބގަނޑުން އެބަމަސްވެރިކަމަށް އިްނވެސްޓުކުރަ 

 ތެެރއިންރާރުގެ ގަުތގައި މި ގޮ މިއަދު ވެސް މި ވަނީ އައިްސ ލިބޭނެ ގޮތް ނުވެފަ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ގު ހޯދުމުގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތުެގ ުޅގަނޑުމެންގެ މި ނޫ އިޤުތިޞާދުގެ އޮތް މަހަށް ހަމަ އައަދި އަ ،ލާފައި

އަގު ލިބުުމގެ އިތުރަށް އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ތަުނގަިއ ހަމަ ތެރެއިން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާމުން ކުރިއަށް އޮތް

މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަގޮތަކަށް ލޯނު ލިބޭނެ ަމުގ   ގޮތްތަކެްއ ރޭިވ ައދިުކރެވޭނެމަސްވެރިކަމަށް އިންވެސްޓު 

ވެގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަުތގައި ކުރިއަްށ އޮްތ ފުޅާ

މަސްވެިރ  ،ރިކަންއަހަރު އެ ިލބުނު އުފާވެވަނަ  2009މަދު ދުވަސްތަކެްއގެ ތެރޭގައި ދިވެހި މަސްވެރިން އަނެއްާކެވސް 

،  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އަވަަހށް ހޯދައިދެވޭނެ. އެހެންވީމާލާތަކަށް އެ ލިބުނު ތަނަވަސްކަންޢާއި

 ަބޔަކީ  އެއް ވާނެރާރަކުން ިދވެހިރާއްޖެއަށް މި ަވގުތު އެންމެ ފައިދާގަގޮތުަގއި މިފަދަ  އަޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރާ

ނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަުތގައި އެ މަަސއްކަްތ . އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އަުޅގަތައްލާޢާއި މަްސވެރިންެގ މަސްވެރިންނާއި

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުެވެގންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ލިުބނު ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން.  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެމަޑަވެލި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:  މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިާރގެ

މި ޤަރާރަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދިވެހިންގެ މަސްކަނޑުތައް ދިވެހިންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ަގއި 19އެހެންމެ އެޖެންޑާ މެނިފެސްޓޯގައި އަދި ހަމަ ތިޞާދު ުނވަތަ ޖަީޒރާ އިޤްރާރު. އާދެ! ނޫ ގަވަރުކޮށްދޭނެ ށަކަ

ދިވެިހ  ،ދާއި ޢުއަގު ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ވަމަސްވެރިންަނށް މަހަށް ހަމަ ؛އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން އައި ވާހަކަ

ންޒަރު ަތން، ފުއްިދގެންދާނެ މަ ނެދާދު ފުރިހަމަވެގެންޢުމަސްކަނޑުތައް ިދވެހި މަްސވެރިންނަށް ހޯދައިދޭނެކަމުެގ ވަ
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ނާރު ރާރު ހުށަހެޅުމާއެކު. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިވެހިންގެ ލޭގަ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދިޔައީ

އަޅުގަނޑުމެން ފުޅާކުރަން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަދި އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރާ  ކަމުގަިއވާ މަސްވެރިކަުމގެ ދާއިރާ

މި ވާހަކަަތއް ކަތެއް. ޤަތުގައި ވެސް ަރއްިޔތުން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ޙަޤީމަސައް

ކުރުމަށް ެއިކ ޖެހޭ ރަށްރަށުގަިއ މަސްވެރިކަން ަހމަ އެހެންމެ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެބައަޅުގަނޑުމެން ދަްއކާއިރު 

އެުކ ޔާ އަުޅގަނޑު ހިތާމަ ،ވެސް. އެގޮުތންގޮތްގޮތުން ސަުރކާރުންނާއި ައމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް 

ނިސްބަތްވާ ރަށް. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މި ރަށުގައި  ހޯނޑެއްދޫ. އަުޅގަނޑު ވެސް ެއ ރަށަކަށް ގދ.ރަން، މިއަދު ފާހަގަކު

 14ހެކްޓަރުެގ ބިން. ގާތްގަނޑަކަށް  14އޮތް ހޮރައިޒަން ފިޝަރީްޒ ނުވަތަ ހުވަދޫ ފިޝަރީޒަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ އެބަ

ސް. މިީއ ންސްޓްރަކްޝަންަގއި އޮންނަތާ. އިއްޒަތްތެރި ރައީރ ކޮޑަމަސް ފެކްޓްރީ އަޅަން އަން ރަކަށް އަހަރު ވީ ބިންވަ

ޚިދުމަތެއް ނެތް. ލިބޭ  ޖެހޭ ކަމެއް. ަރއްޔިތުންނަކަށް މި ތަނަކުން ލިބޭއަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަްށ ކަންބޮުޑވާން

އެއް ނެތް. މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް މި ކަމުން ކުރާ ފައިދާ ،ކަށްވަޒީާފގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. މަސްވެރިންނަ

ސްގައި ހެނދުނު ދަންފަޅީގަިއ އިން. އެހެންނަމަވެސް، މި ހު ޓަރ މިއަދު މި ބައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފިޝަީރޒް މިނިސް

ކުރާރުކޮށް ފިޝަރީޒް ވަގުތު ނެތުމަކީ އަުޅގަނޑު އެކަމާ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ެއހެންނަމަވެސް. އަޅުގަނޑު ަހމަ ތަ

ނެވޭނެ ގޮެތއް ރާަވއިދެްއވުން. ފަދަ ބިންތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތަށް ގެލްތިމާސްުކރަން މިއިމިނިސްޓްރީއަށް 

 ،އަހަރު ވެފައި އޮތް ބިމަކަށް ވީއިރު  15ހެްކޓަރުެގ ބިން ދެވިފައި  14ކީ ހޯނެޑއްދޫގެ ބިމުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒަ 

ޔިތަކަްށ، ާދއިރާެގ ުޒވާނަކަށް މި ތަނުން މި ބިުމން ލިބޭ އާމްދަނީއެްއ ނެތް. އަދި ދާއިާރގެ ަރއްރަށުގެ ަކއުންސިލަށް 

ވަރަކަށް މީހުން ަވޒީފާއަށް ަލއިގެން މި ތަނުގެ ނަުމގަިއ  10ތުރު ަވޒީފާއެއް ވެްސ ނެތް. ގާތްގަނަޑކަށް ލިބޭ އި

ގެ  ފުޅާކުރަމުން މަސަްއކަްތކުރަމުންދާކަމީ މަސްވެރިކަމު ހި ނަަގިއގެްނ ވިލާެގ އެހެނިހެން ިވޔަފާރިތައްލޯނުތަކާ އެްއޗެ

. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ހަމަ އިލާމާތެއް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގަސިނާޢަތަށް މިއަދު އަޅުގަނުޑމެންނަށް ކުރެވޭ މަ

ހަލަ ، ރަށްރަށުގައި ހުރި މިކަލްތިމާސްކުރަން މިފަދަ މައްސަލަތައްއިފަހަރު  ސަރުކާރަށް ހަމަ އަދިވެސް އެއް

ންކުެރވޭނެ ގޮތެްއ ަގއި ބޭނުއިތައް ޭއގެ ޙަޤީީޤ މާނަރި އިންވެްސޓްމެންޓުދޫކުރެވިފަިއ ހުރި ބިންތަކާިއ އަދި ދެވިަފއި ހު

ރާވައިެދއްވަން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުަރން. އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ މަސައްކަތްކުާރއިރު ނެޝަނަލް 

ސް. މިއަދަކީ މަޑަވެލި ދާއިާރއަްށ ޖެހޭ އެބަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީށް ރިޢާޔަތްކުރެވެންޕްލޭނިންގ ލެވެލްަގއި މި ކަންކަމަ

އަރަުމން. އެޅިފަިއވާ ަހއުސިންގ ވެސް އެ ދަނީ އުދައް. މަޑަވެިލ ދާއިރާެގ ދެ ރަށަކަށް މިާހރުހިތާމަވެރި ދުވަހެ

ެއއްގެ މައްސަލަ. ގަނޑު ދިޔައިރު ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން އަޅާަފއިވާ ޯކޒްވޭ ލޮނު ހިސާބަށް ޔުނިޓުތަކާ

ވެްސ  އިއޮތުމަކީ ޙަޤީޤަތުގަޮއތް އިޚިލާފަށް އަދި އެތަނުގެ ބަލަންޖެހޭ މިންވަރަށް ނުބެލި އެޅިފަ އާ.އައި.އޭއީ ކޯްޒވޭ

ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ ފާހަގަުކރަން. މަޑެެވއްޔަށް އުދައަާރ މިއަދު އެ ަރއްޔިތުންނަށް ިދމާވާ އެންމެ ބޮުޑ ެއއް ގެއްުލން

އްލެއް ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޙަށް ހޯނޑެއްޫދއަށް އުދައަާރ އެބަ. މިކަމަ ،އެބަ
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ކުރެވެން ވަރަށް ބޮޑަްށ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މަްސވެރިކަމުެގ މި ބިލުގެ ވާހަކަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް މިފަދަ އިލެވަލްގަ 

ގޫތަކާއި މަްސވެރިކަުމގެ ވެސް ާރއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ އުނދަ އިއަޅުގަނޑުމެން ދައްާކއިރު ަޙޤިޤަތުގަ

މެން އެކަން ންތްތަެކއް ކުރޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެގޮތަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަ ތަށް ކުރިއެރުން ގެްނނާނެޢަސިނާ

އަތޮޅަށް  ދިޔައީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ.ތާ ބަންދުގައި އަޅުގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެންފާހަގަކުރަންޖެހޭ އެބަ. މިދިޔަ ހަފު

ދިޔަ މަންޒަރު. ގެންޔާލުތައް ބައްލަވަމުންޚިއަތޮުޅގެ މަސްވެރިންގެ ޝަުކވާތަާކއި ައދި އެ ބޭފުޅުންގެ  ދ.ވަަޑއިގެން ގ

އްލު ގެނެސްދޭެނ ސަރުކާރެްއކަން ައޅުގަނޑު ޙަވެްސ މި ސަރުކާަރކީ ެއކަންކަމަށް  އި ޙަޤީޤަުތގަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އޮތް ގަރާރަީކ  މި އި، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ހުށަހެޅިފަމާހަމަ ހިތުގެ އެންމެ އަޑިން ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީ

އަދި ކުރިއަްށ މިއަުދ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުނު  . އެ ގަރާރަކަށް ާތއީދުކުރާ ަގރާރެކޭއަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް 

 ..ގަރާރުތަކަކީ މަްސވެރިކަުމގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅާެވގެންދާނެ އަދި އެކަުމގެ ނަފާ.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އޮތީ އެްއ ވޯޓު.  ްނ އެދެން. މިއަދު މިދެްއވުކޮށްލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓަށް ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .10

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަބއެްއ  98ގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު

ެގ ރިޕޯޓް ނަންބަރު މާިލއްޔަުތ ކޮމިޓީ ؛ން ދިރާސާކޮށް ނިްނމި ގޮތުެގ ރިޕޯޓްއޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް، މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ

M19/ML/2019/4 ުމެދު ިއއްޒަތްތެރި  ރުމާގޮތަށް ާފސްކު ން ދިރާާސކޮްށ ނިންމާފައިވާކޮމިޓީ މާލިްއޔަތ

 ެދވުން އެެދން. ޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 66    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 66. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ހާޒިުރވެ ތިްއބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި  ސުެމއް. ؛ންގެ އަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

. 34މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު . ފާސް 66ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުެމއް.  ؛އަދަދު ންބަރުންގެމެ

 ާފސްވީ. ؛. ވޯޓު ނަތީޖ87ާލަ އަދަދު މަޖިލީހުގެ ޖުމު .66ލަ؛ ޖުމު

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަޑިއގެން ނެތް، ަމކުނުދޫ  ؛ސްމާތޮޑާގެންދާނަން. ފަރެށްއަުރގެ ބަހުސް ކުރި ރާގަހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގެ މިހާ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ަފހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުަގިއ ބޯޓުމަސް ގެބޭރު  ،ރާރުގަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ 

ވަރަކަށް ބޯުޓ  30ގޮތުން  ވާގައި ލޫމާތު ޑޮކިޔުމެންޓުޢުައޅުގަނޑުމެންނަށް މަރާރު. ގަބެހޭ  ކުރުން ހުްއޓުވުމާ މަސްވެރިކަން

 ހުރި ވަރު. ފެންނަން ލިޔެކިޔުމުން ،ހުރި ިބދޭސީން އެބައުޅޭ. މިއީ ހަމަެއކަނި ފެންނަން 41ތެރޭަގއި އެބައުޅޭ. ޭއގެ

ބޭރު ތައް ބެލެހެއްޓިަގއި ނެތީމަ މިއަށްވުރެ އަދަދު އިތުރުެވގެންދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މީގެ ރެކޯޑު

ްސޓޯރޭޖް ދެން ގޮސް ބޭނުންވާނެ  ލްޑްކޯެއކު. ތަކާމިރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުަގއި އުޅެނީ ހުރިހާ ފެސިލިޓީޒް ފަހަރުބޯޓު

ތާ ގެންދަނީ. ދިވެހި މަސްވެރިން އެއް ހަފުއުޅެމުން ޖޭގެ މަސްކަނޑުތަކުަގިއ މިމީހުން ރާއް އެކު މިހުރިހާ އެއްޗަކާ 
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، މަސްކިރަން ކުރިން އަުއމުގެމީހުން ބާނައިގެން  އިތުރުން މިައންނަން އެބަޖެހޭ. އޭގެކޮށްފައި އަންނައިރު ވެސް 

. ކަލޭމެން އަންނާށޭ. ތިމަންނަމެން ގުޅާފައި ބުނޭ ކަލޭމެން އަންނާށޭ ފުނިތަކުންއައުުމގެ ކުރިން ދިވެހި ބައެްއ ކުން

 ުދވަސް  2ކިުޔގައި ޖެހިގެން  މަމަސްކިރަން އައި އައިއްަސ، މިތިބީ. އެކަމަކު ިދވެހި ދޯނިފަހަރު ޑީއަށޭމަސްކިރަން ރެ

 ހުންނަނީ ހަމަޖެހިފައި އޭތީަގއި ޓެމްޕަރޭޗަރާ  އި މިފަހަރުގަބޯޓު ، ގެންނަ މަްސޮކޅެއް ނުކިރޭ. ސަބަބަކީ  ވާއިުރ ވެސް 

 ށް ސައްއެްއޗެ މަސްތައް ގަންނަ ފަރާތްތަކުން ވެސް އެ ،ތަކާއިކަންނެލިރިހާ އެއްޗެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރީމަ ހު

 ފަހަރުން މި ބޭފުޅުންގެ ބޯޓު ގެން ވެސް ގެނެއްސަ އެދުރުގައި އޮްއވާ ުގޅައި ،ނީނަބު ބޭފުޅުން މި  އެ .އިސްކަންދެނީ

ތި ވަރަށް  ،ދޯނިފަހަރު އައިއްސަ ކިރަން ބުނީމަ ބުނަނީ ،ރުފަހަބަަދލުގައި ދިވެހި ބޯޓުގަންނަނީ. އޭގެ މަސްތައް

ން ތިމަންނަމެ ،ފަހަރަށް އަރަން. އެރީމާ ހުރިހާ މަސްވެރިންެގ ޝަކުާވއަކީ ދޯނިމަސްގިނަ  ސަކަރާތޭ. ައޅުގަނުޑ ވަރަށް

މި ނޫން ރިޖެކްޓް.  އްސޭ. އަަބދުވެސް ރިޖެކްޓް، ރިޖެކްޓް، ރިޖެކްޓްވާ އެްއޗެ ކިރަން ދިޔާމަ ބުނެއޭ، ގިނަީއ ރިޖެކްޓް

 ިކޔާލާ އެންމެ ކަުމގެ ެގރެންޓީއެއް ޯނވެއޭ. އެގޮތަށް އަބަދު ކިޔާލަވާނެއެްއޗެއް ނުިކޔާ. ތިމަންނަމެން ވެސް ސަލާމަތް

ތާއެއް ވަންދެން ައވީަގިއ ބޭފުޅުން ގާތްގަނޑަކަށް ހަފު ައެގއްަގއި. އެ  ސް ކުޑަފަހު ވަގުތު މި ނަގާލަނީ ވީހާވެ

ގަންނަނީ ނުައގުަގއި. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މިފްކޯ. އެީއ ސަރުކާރަްށ  މަސްކޮުޅ މިތެޅިތެޅިފައި ައއީމަ 

މިއްަލ ޮކމްޕެނީތައް އަުޅގަނުޑ ނަން ގެްނގުޅެންޖެހޭ ބަލި ދަރިެއްއ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި އަ ބަިލ ދަރިެއއް.ލިބިފައި އޮތް 

ކަންތަްއ  ަދރަޖައަށް އަސްލު މި ނިގގެން އުޅެނީ. މިލާރި ލިބިގެން ހަދާނެ ގޮެތއް ނޭ ،ނުކިޔަސް އިނގޭނެ ކަންނޭނގެ 

މަކުނުދޫ ދާއިރާގައި ވެްސ  ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި ެވސް ،އިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންމިހުރީ ގޮއްސަ. ޭއގެ 

ދި އަ ،ވަރަްށ މަސްވެރިން އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ. މިއީ އެންމެ 350ކިޔަނީ  ކަށް ދޯނި އެބައުޅޭ. މިވިއްސަ 

ބޮޑު ަތނުން އިތުރުވެގެންދާނެ. މިހުރިހާ ދޯނި ފަހަރެއް މަސްކިރަން  މިއަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތިލަދުންމަތި އެއްކޮށްލައިިފއްޔާ

 .ހަބޭ ހިސާބުގަނޑުގެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިަޔނީ އެ ޅުދުއްފުށިއަރާ ކުށްއަންނަނީ މާލެއަށް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަ މި

ވާނަމަ ކިހާ  ރުގެ ުވޒާރާތަެކއް އެބަހުރި. އެތަނުަގއި މަސްކިރާނެ ގޮތް ހަދައިފި ކަމަށްސަުރކާ ،ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް

އްޔާއަށް ވެސް، އް. ާރއްޖޭގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިދާނެހޭ މަސްވެިރންނަށް. މިއީ އަުޅގަނުޑގެ އިލްތިމާސެފަސޭހަވެގެން

އިތުރުން . ޭއގެ  މިގޮތަްށ ކޮށްދެްއވާށޭށް ެވސް އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަްށ ވެސް. މިކަންަތއްމަޖިލީހުގެ ރައީސަ

ެވގެން އަިއއިރު އެއީ މީހުންނަށް މިހާރު ކުރިން ރާއްޖެއަށް ޓުއަރިޒަމް ތަޢާރުފު ،އަޅުގަނޑު އަދި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ނީ ވަނީ. ހައުސް ވިޔަފާރި. މިކަންަތއް ކުރީމަ އެއީ ވަރަށް ގޯސް ކަމެއް. ާރއްޖެ ލާދީށް ުނވި ެގސްޓްކަމުދިޔަ ކަމަކަ މާ

ކޮންސެޕްޓް މިހާރު ހުށަހަޅާފައި  އިތުރުން އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މި. ޭއގެ ބަދަލުވަނީ. މިކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް ދެއްކީ 

މަސް  ،އިޕްލާންޓާމަސްށު ގޭދޮ ،. ސަބަބަކީވެރިންނަށް އޮތް ޕެކޭޖުރާރާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މަސްގަ އޮތް މި

އިން ީމގެ މަ ހަމަ އަނެއްާކވެސް އެ ކޮންެސޕްޓަށް އަިއސް އެ އިއްސަށް ދިޔަ ސްޖަގަަހ މި ެއއްޗެ މަ ، ދެންއާއި ފެކްޓްރީ

 ުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށްމަންފާ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފެތުރިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ވީމާ، އަ
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ައގު ލިބިގެންދާނީ. މަހުގެ ހަމަ ހި މަސްވެރިންނަށްއިްނ ދިވެމި ،ކުރަން. ސަބަބަކީ ރާރަށް ާތއީދުގަ ތަނުން މި ބޮޑު

ށް ވެަފއި ހަތަރު މީހަކު މުއްސަނދިެވގެން ިދވެހި ކަނޑު، ޓުއަިރޒަމައިތުރުން މި ުނގަަވއިދުން މިކަންތައް ކުާރ ތިންއޭގެ 

މިަވގުތަށް  ވަގުތަށް ހަމަ ރާއްޖޭގައި ފަސްވަރަަކށް މަހުޖަނުން. މިއުޅެނީ ހަތަރު އޭަގއި ވެްސ މި ؛ނަ ގޮތަށްއޮން

ހޯދާ ތިންހަތަރު ވަރަކަށް ޭއގެ ނަފާ ވވެސް  ެވސް ހަމަ މަސްވެރިކަމަށްވެސް މިތިބީ އަނެއްކާ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަން

ދާ އޮހޮރުވަިއގެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ މީހުންނަކަށް އަސްލު ނުލިބޭ. އޭގެ ފޮނިކޮޅު މި  އޭގެ އޭގެ ބަދަލުގައިމީހުން. 

، . އެހެންވީމާމިއީއަކީ ހުންނަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ގިނަ ފަހަރަށް އުޅޭ ބައެއް ނޫންމީ ބުނާ މީހުން. އެ ބޯލަނީ މި 

އާދެ!  ؛އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއަށް ،ރިފަރާތްވެއޭގެ އަުޅގަނޑުމެން ސީދާ  ،ވެސް ނުދީއެމީހުންނަށް މިކަންތައް އަނެްއކާ

ގައި ގދ. ތިނަދޫގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސްވެރިންނަށް މީގެ ހަމަ އަގު ހޯދައިދޭން. އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތު 

، ައޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ފަްއޓަވައިެދއްވީ ީމގެ މަސަްއކަތް. ބިސްމި އެ އަޅުްއަވއިދެްއީވ. އެހެންވީމާ

އެއްޗެހި  ތަކާގައި މިކަހަލަ މަހާސިންތާލުކުރާ ގޮުތގައި ދެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރާއްޭޖެގ އެކި ދިމަދިމާގަބޫ

ޭރގައި އަުޅގަނުޑގެ އެދުމަީކ ގެ ތެތަނުަގއި އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ ިމއަހަރު އޮތް ށް މި އަގޮއްސަ ކުރިށް އަކުރި

 . ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ފުރުޞަތަށްބޮޑަށް ދިޔުން. ވަރަށްއަގު ލިބިެގންމަސްވެރިންނަށް ހަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް.هللا ެތރި މެންބަރު ޢަބްދުތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިންނަށް ދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާ `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު 

ގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަަތކަށް ވާންޖެހޭނެކަން ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ިލބިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އެީއ އަޅު

ގެ މަްސވެރިންނަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ައުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުންދާ މައްސަލައިަގއި ދިވެހިރާއްޖޭ

ވަްސވަުރގަިއ ކުރަމުންދާ ސުވާލެއް. އެކި ދުމީހުން އަބަދުވެސް ުއއްމީދު ނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ އެއީ އެއެންމެބޮޑު ނަފާ ލިބޭ

ބޮޑު ނަފާ ހޯދޭ  އެންމެކުރަމުންދާއިރުގައި ެވސް މި ސިނާޢަތު ރާއްޖޭގެ މަލުޢަންނަ ސަރުކާރުތަކުން އެކި ގޮތްގޮތަށް އޮ

ގެ ސަބަބުން. ައޅުގަނޑުމެން މި ފުރުޞަުތގަިއ ތަކު ނުވަނީ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ސިޔާސަތުތަށް ހެދިފައިސިނާޢަ

ކުރަމުންދިޔަ މީހުންގެ ހިތްވަރުން މިއަދު އް ޒަާމނެއް ވަންދެން މި ސިނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްއެތަ ،ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ށް ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުން ފަހަރަ ބޭރުގެ ބޯޓު ،ގަކޮށްލަން ބޭނުންފާހަ ހަމަކުރެވިަފއިާވކަން. އަޅުގަނޑު ސިލުހާއެކަން 

ކަމަށް. މިއީ ބަހުސް  ރަނގަޅު ެއއް ިސާޔސަތުމަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަނެވޭ ގޮތަށް ހެދުން އެއީ އެންމެ 

ބަޖެހޭ މިކަމަށް ބަހުސް ކުރާއިރުގައި ައުޅގަނޑުމެން އެ ބަހުސް ކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ މިމި ކުރަންޖެހޭނެ. 
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ސަރުކާރު އަދި  ކޮށްފައި ތިިބ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަާކއި އަިދ ސަރުކާރު ނޫން، ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާމިހާރު އިންވެސްޓު

ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ހަދައިގެން މިހާރު ސްނޫން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބޮޑެތި އިންެވސްޓްމެންޓް

އަޅުގަނޑުމެން ރާްއޖެއަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުްނ ހަމަ އަންނަ ގޮތަށް އައިްސ  ،. އެެހންވީމާއަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން

ފެކްޓްރީަތއް ރާއްޖޭގެ ޑްކޮށް ވެލިއުލިބޭތޯ. ނުވަތަ އެބަ މެބޮޑު ނަފާ މުޅި ޤައުމަށް މަ ޭއގެ އެންއިގަނެގެން ގެންދިޔަ މަސް

ކޮްށގެންތޯ ނެ، މަސް ަތއްޔާުރކޮށްފައި ދެން ެއކްސްޕޯޓުއެތަންތަނަށް މަްސ ގަން ކޮށްގެިއމުޤާ އްދުތަކުަގއި ހަ އެކި ސަރަ

ބެހޭ ބަހުސްތަކުގައި ދިރާސާތައް ކުރެިވގެްނ  އެންމެ ރަނގަޅު ނަފާއެއް ލިބެނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިކަމާ

ޤައުމަކީ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ރާްއޖެއަށް ބާނާ މަހުގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރު މިދާ އެއް ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ 

 ،ނަގާ. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށްފައިދާ އެބަ ،މީހުން ައުޅގަނޑުމެންގެ މަހުގެ ޑަބަްލ އަގު  ތައިލެންޑް. އެ

 ،ފައިާދ ނުލިބެންވީ ސަބަބެއް އަުޅގަނަޑކަށް ނޭނގެ. އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި

ރަށް ދީފައި  . ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެ އެއް އެަބއޮތް މަްސވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައަޅުގަނޑު ދާއިާރގައި ފުނަްއޫޑ ކިޔާ ރަށެ

އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެންެމ  ،ަގއި ވެސް އަދި މުޅި އަތޮޅަށް ވެސް ދާއިރާ ، މިއޮތްތާ. އެހެންނަމަވެސް

ޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ނުދާކަން ވެސް މި ފުރުއެކަީށގެންވާ ނަފާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި އެތަނުން ލިބިގެން

ކުރެވޭނީ. ކަން ރަނގަޅު ، އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި އެންމެ ކަމަކުްނނެއް ނޫން މަސްވެރިކަުމެގ ކަންއެހެންވީމާ

އަދި މިއަށް  ފަހަރަށް ވެސް އަދި މަސްވެރިންނާކުރާ ޮއޑިދޯނިވިޔަފާީރގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތް މަސްވެރިކަމުގެ

ވެސް އަުޑ އެބަ އަހަންޖެހޭ މި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުމުަގއި. ހަމަ  ތަކުގެތިބި ބޭންކު ސްދޭން އިންވެސްޓްމެންޓް ގެނެ

 ރުފިާޔގެ ައެގއް މި 13އާއި ރުފިޔާ  10އަގެއް ނުލިބޭ. ބާނާ މަހަކަށް ހަމަވެސް ގެ ދާިއރާ މިހާރުއެުކގައި އަުޅގަނޑު އެއާ 

ން މަސް ަކއްކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް ެއކަންކަން ކުެރވޭެނ އުޅެނީ. އަދި އާއްމު ފަރުދުންގެ ހައިިސއްޔަތު

ކުން ެއކަންކަން ފަިހވާގޮތަށް ނޫނޭ ހަމަޖެހިފައި ލް އިންސްޓިިޓއުޝަންތަެއ ފުރުޞަތުތައް ފައިނޭންޝަ ،ވަސީލަތްތައް 

ރަށަކުން އައިސް ލިބެްނ  އޮންނަނީ. މިއީ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި މުޅި އަތޮުޅަގއި ހަމަ ެއންމެ

ންނަށް އެކަން ކުެރވޭެނ ގޮތެްއ ނޫން. ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮތެްއަގއި މަސްވެރި ، އެީއކީޓަނުން. އެހެްނީވމާ 25 ،ހުރީ

ކުެރވޭނެ ކަމުަގިއ ދެކެން. އަުޅގަނޑު ދާއިާރެގ ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ އެ ދާއިރާަގއި މިއަްށވުރެ ގިަނ މަސްވެރިކަން

ކޮްށ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރަގއި އައިސްޕްލާންެޓއް ހުންނަން. އަދި ފުނައްޑޫގެ މަަސއްކަްތ ޞަާޚއް ،އައިސްޕްލާންޓް

ދޭތެރޭގައި ވިސްާނ  ެއކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މުޅި ސިނާޢަތާން. އަދި ހަމަެއއާށްދެވެއަމިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ކުރި

 ،އަލުން ދިރާސާކުރެވި   ވެސްރުން ގެންގުޅުްއވާ ސިާޔސަތުވަންޏާ މުޅި ކަނދުފަތި ބެހެއްޓުމުގައި ވެސް ސަުރކާ  ކަމަށް

ލަުތގެ ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކޮްށގެން ބޮޑަށް ދައު މީގައި މަިއގަނޑު ގޮެތއްަގއި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެންމެ

ތްތަކަްށ އަިދ މަސް ގަންނަ ފަރާ ،ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ވެސް މަްސވެރިންނަށާއި، މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް އިންެވސްޓު

ިނ ކުެރވޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ. ހަމައެކަގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ. ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރު ވާނެއެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް 
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ރާއްޖޭަގިއ ްއޔާ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މަސް ގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތްކަމުގައި ވެއްޖެ

ަކން ވެސް ފެންނަ ވާހަަކ މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކުރަން.  ވަޒީފާތަެކއް ެވސް ނުއުފެދި ހިނަގއިދާނެއުފެދެންޖެހޭ

ބޮޑަށް ދިރާސާކުެރިވގެން ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތު އަންނަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް  ރަށްމައްސަލަައީކ ވަ ، މިއެހެންވީމާ

ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ދެއްވި  އެ ،ތީފެންނާކަމުަގއި  ކަމެއްއަދި ގިނަ ބަޔެްއގެ ބައިވެިރވުން އޮންނަންޖެހޭނެ  ،ކަމުގައި 

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. މިހާރު އެދިަވޑަިއގެންފަިއ އިލޫމާތައް ޓަަކއި ދަންނަވަ ޢުއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މަޝުކުރިއްާޔ އި 

އިްއޒަތްތެިރ  5ދެއްެކވުމަށް. މާލަމުގައި ަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ ވާހަކަފުޅުރަށް އިތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  6އެބަތިއްެބވި 

 ވަރލްބްލޯއްޔާ ދެން އަުޅގަނޑު ފަށާނީ ވިސުއަދު ނިންމިއްޖެބަހުސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މެންބަރުން. މި

ރޮޓެކްޝަްނގެ ބިލަށް ޕް ވަރލްބްލޯލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ިވސުޢު، މަޕްރޮޓެކްޝަން ބިލުގެ ބަހުސް. އެހެންވީމާ

އެ އިްއޒަތްތެރި  ،ވަރަކަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެހެންވީމާ 14ށް އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަތިބި އަދި ބަހުސަ

ދެްއވުމަށް. ދިއްގަުރ ބަހުސްގަިއ ބައިވެރިވުމަށް މާލަމަށް ވަޑަިއގެން އެ ،މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

 ސަން.ޙަރި މެންބަރު އިކްރާމް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ސަންޙަދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކްރާމް 

ގަރާރަީކ ވަރަށް މުހިންމު ގަރާރެއް.  ރި ަރއީސް. މިއަދު މި ފްލޯއަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ާވ ޤު ވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް ޙައް ރައްޔިތުން ކައިީރަގއި މިއަޅުގަނޑުމެން ކެމްޕޭންގެ ދުވަްސވަރު ދާއިރާއަށް ގޮސް 

 3އޮތީ  ޙައްުޤވާ މިންވަުރ ހޯދައިދިނުމަށް މި. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ންކަން ދީފަޤީކަމުގެ ޔަހޯދައިދޭނެމިންވަރު 

ޢަތް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ސިނާ 3މި ސިނާޢަތެއް. މަސްވެރިކަން، ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް އަދި ދަނޑުވެރިކަން. 

ރައްޔިުތންނަށް މިއަދަށްވުރެ ފާގަތި  ،ވާނަމަ ޖެ ކަމަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަުޅ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެިވއް 

ކަން ގަރާރުގެ މުހިންމު މި ،ކުރާ ހިނދުން. އަޅުގަނޑު މި ގަރާރަށް ތާއީދުޤީލެއް ހޯދައިދެވޭނެަކން ޔަމުސްތަޤުބަ

ކޮށް ރަީއސް ނަޝީދުެގ ޞައަިދ ޚާއް  ސަރުކާރާރާރު މަޖިލީހަށް ގެނެސްދިނުމަށް ގަ  މި ،ފާހަގަކުރާ ހިނދު

މަސްވެިރކަމުެގ  ،ރެވޭ ކުދަމާ ރާއްޖޭަގއި ލޯންޗުއަދި މާދަންނަަވން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު ވިސްނުންފުޅަށް އަުޅގަނުޑ ަވރަށް

 ޞަވީތީވެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ޚާއްކުރެއް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ދިއްގަރު ޚިޔާރު ސިޔާސަތެއް ލޯންޗު 

އަހަރު ކުިރން ދާއިރާއަށް ގޮސް ފެނުނު  30ޝުކުރެއް ދަންަނވަން. ކަްނބޮޑުވާ އެތަްއ ކަމެްއ އެބަުހރި. މީގެ 

ވެސް ބޭނުންޭވ  ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް. ދާއިރާެގ މަްސވެރިން މިއަދު މާ ރާއި، ިމއަދު އަުޅގަނަޑށް ފެންނަ މަންޒަރާމަންޒަ
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ވަނީ  މި ޝަކުވާ ކުރާތާ މި ،ގު ނުލިބިއައްެގ ަކއިރީަގއި މަސް ކިރޭނެ ގޮެތއް ވެގެންާދން. މަހަށް ހަމަދާއިރާގެ ރަށެ 

ން ނުނިކުްނނަ މައްސަލައަކީ ވެސް ަމްއސަލައެއް. މަސްދޯނިފަހަރު . މަްސވެރިކަމަށް ުޒވާނުއެތައް އަހަރެއް ވެފަ

އެ ޝަުކވާތައް ވެސް ައޑުއަހާތާ ކިތަންެމ  ،ވާ ފައިސާ ނުލިބިމަްސވެރިންނަށް އެ ދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުން ،ނުވެބޮޑު

 ަޅއި،ަޑއަކަނގޮތުަގއި  . އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަެތއްގެވަނީ ވެފަ ދުވަހެއް މި

 ލޯނު ކުާރ ބޭފުޅުންނަށް އެން ރަްއޔިތުންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްއެސް.އެމް.އީ ބޭންކު

ދިޔުމަކީ މަސްދޯނި ފަހަރު ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަެމއްެގ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަުކރަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުާރ ލިބިގެން

 ،ރާރުތަކެއް ނިމިގައް އެަބއުޅޭ. މިހުރިހާ ޒެ ރާރުގެ ސީރީ ގައަދި  ،ރާރު ގަ މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މަޖިލީހަށް ގޮތުަގއި މި

ލެވި ރަްއޔިުތންނަށް ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ގޮތަށް މިކަން އިަޅށް އެކުލަވަ ބިލެއް މިކަމުގައި ރަނގަ

ކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ކަުމގަިއ ފާހަގަ ދިޔުމަކީ ވަރަށް ެވސް މުހިންމު ކަމެއްހަމަޖެހިގެން

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މީދު.ޙަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝުކުރިއްޔާ 

 

 މީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙައިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ  ދުވާފަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ަގރާރުއީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ލަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް މައުޟޫޢު ކަންނޭނގެ މިއީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަމާނުްއސުރެ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކޮށް

އެންމެ ގެންދިޔައީ. ތްތަކެްއ ކުރަމުންއެކި ސަރުކާރުތަކުްނ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަ ،މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިާރއަށް ސަރުކާރުން

އްލުނުކުރެވި ޙަޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، އަދާ ހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެކަށޭނަ ނަފާ މަސްވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް

ުޑ ލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނދިގުލަިއގެންދާ މައްސަލަެއއް މިއީ. މީގެތެރޭަގއި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ މި ގަރާރަށް ޖުމު

ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ެއކުލެިވގެންާވ  ކަުމގަިއވީ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮްށ ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށްތާއީދުކުރި

މައްސަލަެއއް ކަންނޭނގެ މިއީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަުމގެ ދާއިާރއިން ރައްޔިތުންނަްށ ލިބިދޭންޖެހޭ މަންފާ އެންމެ 

އްލަކީ ިމއީ ޙަ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް ހަމައެކަނިނަ މަންފާއެއް ށޭ އެންމެ އެކަ، ގޮތުަގއި ހެޔޮ

ނެރެވެން އޮތް ގޮތަކަށް ފަހަރެއްަގއި  ކަމަށް ދެކިގެން އަޅުގަނޑުެމން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ

ައގު ހޯދައިދިނުމަށް ނާ މަްސ ޭއގެ ހަމަްސވެރިން ބާމަ މިހާރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ،ހިނގައިދާނެ. އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއަރަނީނުވެ

ލިބޭ އަގަށް ައޅުގަނޑުމެން ކިުރމުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮސް މަސް ހިފައިގެން ށް ބޯޓަޓަކައި ހަމައެކަނި މަސް

ރަން ފާހަގަކުެވސް ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެން  ބަހުސްކުރުންތޯ ނޫނިއްޔާ އެައށް އަސަރުކުރަނިވި އެހެން ަކންތައްތަކެއް
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ވެްސ  ޓަކައި ޚަރަދު ކުަޑކޮށް އެކަްނކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއްމަސް ބޭނުމަށްބަޖެހޭ. މަސްވެރިންނަށް ޚަރަދުކުޑަކޮށް އެ

ގިނަ  ހޯދައިދޭން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވެސް ިއސްނަގަިއގެން ވަރަށް

ތަްއ . އަދި މިހާރުވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި މީގެ މަޝްރޫޢުލާނުކޮށްފަޢުސް އިރުވެބަހުރި މިހާތަކެއް އެމިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓު

އެކަޭށނަ އައިސް ނުލިބިގެން އެަތްއ މޭލަކަށް ދުއްވަން އެބަޖެހޭ.  ބައެއް ދިމަދިމާލުގައި މަްސވެރިންނަށް ފެށިގެންދަނީ.

 ޓަކައި އެތައް އެއަްށ ބޭނުންވާ ތެޔޮ ހޯދުމަށް ންގަިއ ފުރައިގެބައެއް ހިސާބުަތކުަގއި ަރއްިޔތުންނަށް މަސްއޮޑިފަހަރު

މަސްވެރިންނަްށ ވެސް  ހޭ. މިގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުުމގެ ސަަބބުންޖެއަންދަންއެބަ ބައިވަރު ތެެލއް 

ސީދާ   ދެޭކގޮތުަގއިޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުފުރިހަމަ އަގު ނުލިބޭ ހިސާބަށް އެބަ ދާން ،ލިބިދޭންޖެހޭ އަގު

ެވސް މަްސވެރިންނަށް  ުގިޅގެން ޚަަރދަށް މިގެންނަ ބަދަލުތަކާ ކިލޯއަކަށް އެޖެހޭ ައުގގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެންސްމަ

އެކަށޭނަ ނަފާތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަުޅގަނޑުެމން ދާއިރާގައި ެވސް އިސްޫދ އޭގެ ސަބަބުން 

އިބާޫދއާއި ދަނިބދޫއާއި ިމއީ މަސްވެިރކަމުެގ ދެ ރަށް. އެހެންނަމަވެސް، މަ ،ވަންޏާ ށްބަަލއިފި ކަމަ ދާއިރާއަށް

އޮތީ ހަމަެއކަިނ  ވަންޏާ ތެޮޔ ލިބެން މި ވެސް އަިއސް ނޫނީ ކަމަށް މިހިސާބުގައި އަުޅގަނޑުމެންނާ އެންމެ ގާތުަގއި

ވީމާ، ސަރުކާރުން ހިންގާ  ގާ ޕްރޮޖެކްޓަށްރާތަކުން ހިންން ހިންގާ އަމިއްލަ ފަރައިޒަން ިފޝަރީޒުމާންދޫ. އެއީ ހޮ

 އެބަހުރޭ ންވަރަށް ތަފާތުކަ ިވޔަފާރިއަާކިއ ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރގެ ފަރާތުން ހިންގާ ވިޔަފާރިައކާ ،ޕްރޮޖެކްޓަކާއި 

ިމ އިން ދުެގ ތެރެޢުވަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޕްލެޖެއް އެބައޮތް.  ،އް އެބައޮތް ވެސް ައއިސްޕްލާންޓެއް ެއޅުމުގެ މަްޝރޫޢެ އިމައިބާޫދގަ ދާއިރާގެ

ބޮޑު ލުއިތަެކއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ.  އެކަން ހަމަޖެހިގެން ދިޔައިމާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް

ާރއްެޖއިން ބޭރު ބޯޓުފަހަރު ރާއްެޖއަށް ައއިސް މަސް ގަންނަން  ،ނީންނަވާލަން ބޭނުންވައަުޅގަނުޑ ދަ އެުކގައި އެއާ 

 އިްނވެސްޓުމަންޓާ 100ިދވެހިންެގ %ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެވސް އެބަުހއްޓޭ.  ފެށީމާ ދެން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކެއް 

އެހެންވީމާ، . ހުރިވެސް އެބަ ހި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ެއއްޗެ ީރތަކާއެީކގައި ކުރިއަށްދާ ޕްރޮސެިސންގެ ވަރަށް ަބއިވަުރ ފެކްޓް

ލިބިދާނެ ބޭފުޅުންނަށް  އިންވެސްުޓކޮށްފައި ހުރިއިުރަގއި އެ އަށްދާއިރާ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ތެރެިއން ދިވެހިން މި

. އަދި ގޮުތގަިއ ދެކެނީެގ ކަެމއް ރަނަގޅު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލުމަީކ އެންމެ އެންމެ ވެސް ދޭތެރޭަގއި ގެއްލުމަކާ 

ލިބޭ ފައިދާޯތ އިން ޒާތުަގއި ރޯ މެޓީިރއަލްސްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނުޑމެން ބޭރުކުރީމަ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެމަހަކީ އޭގެ 

އިްނ ވަންޏާ އެ ކަމަށް ނޫނީ ،އެންމެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ެއންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮަތކީ

އުަފއްދައިގެން ދެން ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ަތއްޑް ޕްޮރޑަކްޓުޑެއެޏާ ވެލިޔު ވަން ކަމަށް ަތކުން ނޫނީޕްރޮޑަކްޓު އިބައުފެދޭ 

ބޭރުކުރުމަށް ގޮތެއްަގއި  މަސް ސީދާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އަޅާިކޔާލަން އެބަޖެހޭ ލިބިދޭ އާމުދަނީއާއި މިއާ

އި އަދި އޭެގއިތުރުން މި ގައި. އެހެންވީމާ، މިކަންތައްތަކަށް ބަާލފަރީ ކު ށް ދިޔުމުގެހަމައަ އަޅުގަނޑުމެން ނިމުމަކާ

ްއސަށް ބެލިކަމުަގިއވީ ނަމަވެސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ އެްއޗެ ބަެއއް ަވޒީފާތަކާ ،ނާތައް މެދުވެރިކޮށް އުފެދޭ ވަޒީފާތައް ޚާކާރު
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މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިާރއިްނ  ،މަށްއުގެންދި އަށްރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ އާމުދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ކުރި 

ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ.  ގެކަމެއް  ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި ިމއީ ވަރަށް ޒަރޫރީވި ގޮެތއްަގއި ުކރިއަށްދެމެހެއްޓެނި

އިރުަގިއ ރާއްެޖއިން ބޭރުން ބޯޓުފަހަރު ސީދާ ޑައިރެކްްޓލީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައއިސް މަސްގަނެގެން ގެންދާއެހެންވީމާ، 

އަދި ކަންތަްއތަކެއް ހުރިކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ގިނަ  ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ މިކަހަލަ ވަރަށްއަޅުގަ

ަވގުތު އަދި  އެީކގަިއ ައޅުގަނުޑ ދެޭކޮގތުގަިއ މަސްވެިރކަމުގެ ާދއިާރއަށް ނިކުންނަން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް މިއެއާ 

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިާރގަިއ އެްއޗެހި ހަމަޖެހިފައި ނެތީމާ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން  ލަތްތަކާސީލޯނުގެ ވަ  އެކަީށގެންވާ

ލުިއ  ިއ،ބޮޑެތި ރަހުނުތަކާއި އެްއޗެހި ނުބަހައްޓަ ަތކުން މާއިންސްޓިއުޓް ލްއުޅުްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ފައިޭނންޝަ

 ،ންޏާ މި ދާއިރާއަްށ އިތުރު މަސްވެރިން ނެރެވަ ކަމަށް ގޮސްފިހަމަޖެހިގެން  ގޮތަކަށް  އް ލިބޭނެލޯނުތަކެ

ކުއަލީ ިޑސްޓްރިބިއުުޓވާނެ ޮގތަކަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ އީ  ނަފާމަސްވެރިކަމުން ލިބޭ 

ގިަނ  ވަރަށްށަހަޅައިގެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި މި ގަރާރަީކ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ހު

ކަންބޮުޑވުން ވަރަށް  ކަމުގެމި ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭގައި މެންބަރުން އެއަށް ވާހަކަދަްއކަވަން ބޭނުންފުޅުވާނެ ގަރާެރއް. 

އަުޅގަނޑުމެން ަމޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީައކަށް ފަހަރެއްގަިއ ވާތީެވ، މި ގަރާރު  ަމއްަސލައަކަށް އޮތްބޮުޑކޮށް  ވަރަށް

ން ބޭރުން ސީދާ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖޭއި ،ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ  ގަނޑުމެންނަށް އެންމެއަޅުމީގައި  ފޮނުވަިއގެން

ކުރަްއވާ މަސްގަނެގެން ގެންދިޔުންތޯ ނޫނީ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު މަސްވެރިކަން ންއައިްސގެން މިތަނު

ކުރިއަށްެދވޭނެ ނޫނީ މަސްވެިރކަމުެގ  މުަގއިއެކަ ބޭުފޅުންނަށް ދެްއވާފަިއ އެއިފަރާތްތަކަށް ހުރި ދަތިތައް ޮއޅުންފިލުވަ

ޓަކަިއ މަށްވުއެކަމަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރު  ،ހުރި ފުރުޞަތުތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ދާއިރާގެ ސިނާޢަތުަގއި

ކެނީ. އަުޅގަނޑު ދެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާެނ ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު

 ދެއްވި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު  މާފަންނުރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ހުްއޓުވުމުގެ ކުރުން ބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަުކަގއި މަްސވެރިކަންިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބޭރު މަސްޝުކުރިއްާޔ 

 ގައިބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކު  ދަީކ ބޭރުގެ މަސްޤްޞަމި ގަރާރުގެ މަ ންގެ މެއާދެ، ައޅުގަނޑު ؛ބިލު

ތައް ވަރަްށ ކުރަން އުޅޭ ކަންތައްމިދަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤްޞަކުރުން ހުއްުޓވުން މައިގަނޑު މަމަސްވެރިކަން

އެަބ ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ފާއިތުިވ ވެރިކަމުަގއި މީަގއި ރާއްޭޖގައި އަުޅގަ .ސާފުވާންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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އުރަހަ ނޫން. ރީނދޫ އް ޔެބާނާފައިވަީނ ލޯބޮޑު ކަްނނެއް 75ުނވޭ. % ފެއްއެ ސާ .ނިންމާފައިާވ ނިންމުމެއްފާހަގަކުރޭ 

؟ ކަނި ކިހިނެއްތޯ ބާނާނީކަންނެލި ހަމައެކަްނނެލި ބާނަން. ލޯބޮޑުވަނީ ލޯބޮޑު ދީފައި މިުހއްދަ ކަންނެލި. އެހެންނަމަވެސް،

ަލއިން  ލޯްނގްކަންެނލި އެކަނިތޯ؟ ނީ ލޯބޮޑުހަމައެކަިނ މަސްައއިނެްއ ތެރޭަގއި ުއޅެ އުފެދޭ ުސާވލެއް. އެއީ އަުޅގަނުޑގެ

 ކުދި މަސްބާނާށޭ. ލޯ މަސްލޯބޮޑުހަމައެކަނި ޮއންނަނީ   މިދިންއިުރގައި ކޮންޓްެރކްޓުަގއިކަމަށް ހުއްދަމަސްވެރި

ތޯ؟ އެ ކިހިނެއްތޯ ނީލާަލއިނުވާނޭ. ދެން ބޭނިއްޖެއްޔާ އޭތި އެއްބާނައިގެންވެސް  އުަރހަނޭ. ރީނދޫނުވާބާނައިގެން

 ނިންމުން ންމާނީ؟ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދާއިރުގައި ވަރަށް ސާފުވާންޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި ނިދާހަ

ާރއްޖޭގެ މަސް އެކްސްޕޯުޓކުާރ  ،ރިންނަށް ވެސްއޮިޑވެ ،މަސްވެރިންނަށް ވެސް  ،ވެސް ވަރަށް ސާުފވާންޖެހޭނެ

ފަރާތްތަުކގެ ަވީޒފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް މި  ވެސް އެށް ތަކަހިންގާ ފަރާތް ޕްލާންޓުޕްރޮސެިސންގ ،ފަރާތްތަކަށް ވެސް

  ފަރާތުން ގުިޅގެން ސަރުކާރު އެްއކޮށް މިއާއެއާއަދި ހަމަ .ފުވާންޖެހޭނެސާ އިންނިންމުން ވަރަށް ފަސޭހަނިންމާ

 ރަީއސް، ދައްކާ ވާހަކަެއއް ސާފުީވމަ. އިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު މި ،ވެސް ަފސޭހަވެގެންދާނެ ލުލާ ބިއިއެކުަލވަ

މެޓީރިއަލްގެ ގޮތުަގއި އެ މަްސވެރިންނަށް ރޯ އިއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ަދއްކަން ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ބޯޓުފަހަރު ގެނެސްފަ

 ،ކުރާނީއޭ މިފްޯކ އަނެއްާކވެސް ޮބޑު ،އަގު ހޯދަްނ. އަނެއް ވާހަަކއަކީހަމަވިްއކާފައި ަތއިލެންޑަށް ެއްކސްޕޯޓުކުރާނީ 

ހަދާނީއޭ. ޖަގަހަތައް މަސްހަމަ އެކި ދާއިރާަތކުަގއި  ،އަދި ދެން އިތުރު ވާަހކައަކީ އޭ. ޕްރޮސެސިންގ ޕްލާންޓު ހަދާނީ

 އުފައްދާ ތަކެތި ބަންދުކޮށްގެން އިންނުވަތަ އެ އެޑެޑް ވެލިޔު ކޮންމެވެސް ެއއްގޮެތއް ނިންމަންޖެހޭ.  ންމެއަޅުގަނޑު

ތުަގއި ެއކްްސޕޯޓުކުރާނީތޯ އަުޅގަނޑުމެން ނުވަތަ ރޯމަހުގެ ގޮ ؟އަމިއްލައަށް ބޭުރކުރާނީތޯ ިގނަފައިސާ ހޯދަން

ފަރުމަހުގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަދެެކވޭ.  ،ނޑުމަހުގެ ވާހަކަާއއިކަ ،މަހުގެ ވާހަކަާއއިދެއްކެނީ ކަޅުބިލަ މި ؟އަމިއްލައަށް

އަުޅގަނޑުމެން ެއ ހުއްަދ  .ަވގުތު އޮތީ ހުއްދަ ުއމަކަށް މިޤަ ގެ މަސްވެރިންނަށް ހަމައެކަނި ޔޫރަުޕގެ އެންމެފަރުމަހު

. ވަދުދޯނީގަިއ ެވްސ ަމސްވެރިން ،ބޮއްކުރާ މަްސވެރިންނަކީ ރިން.މަްސވެ ،ނަކީވެސް ހޯދަންޖެހޭ. ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިން

ފު. ސާއިންއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި މައްސަަލައކީ އިޤްތިޞާދީ އި  ؛ހުރިހާ ފަރާތެއްގެއެ .މަސްވެރިކަންކުރަނީ

އްމަދު ލީ މުޙައިކަނޑަ  ޯރޔަލްޓީ ވަނަ އަހަރުަގއި 2010 ފުރަތަމަ ފު ނެތީމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެސާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިން

އޭރު އޮތީ އޭރުގަިއ  މަސްމްހޫރިއްޔާ. ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަމުންދިޔަ ކަޅުބިލައޭރުަގއި ހުރީ ރައީސުލްޖު ،ނަޝީދު

. އްޔޫމު އޮތީ ހިފަހައްޓާފަޤަކަމަށް ހުރި ޔާމީން ޢަބްދުލް ހުރި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރު

ހަތަރު ބޯޓު ގެން އުޅޭ މައްސަލަައކީ ތިންކޮށްަފއި އޮތީ. މިހާރުވެސް ޖެހި އަތްގަދައިދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުގަ 

ދިނީ. އަޅުގަނުޑމެން މި މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްީރގައި  ޯބޓަކަށް ހުއްދަދައްކާފައި އެަތއް ސަތޭކަ 

ގިަނ  އަުޅގަނޑު އަުޑއެހިން ވަރަށް ،ހުރިއިންތިހާއަށް ކޮރަޕްޝަން އެަބއޮތް. އޭުރގައި ހުންނެވި މިނިސްޓަރު އެބަ

މައްޗަށް ފެންނަނީ މޫނުީދެގން. ޅެނީ ހުއްދައު ބޯޓަށް މިތިީރސްވަަރކަށް  ،ށް ާލރިނަގާފައިތަކުން އެްޑވާންސަބޯޓު

ިމީއ އެނގޭ ފެންނަނީ ތިރީސްވަރަކަށް ބޯޓު. އެހެންނަމަވެސް، ލޭނު މަސްވެރިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  މި އަށްސޫރަ
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 ކަންނެލި ލޯބޮޑު ؛ބޮޑު ަކންނެލި މަސް ،ގައިއަުޅގަނޑު ފާހަގަުކރަން މި ގަރާރު ށްއަރަނގަޅު މަސްވެރިކަެމއްކަން. ދެވަނަ

ކަންނެލި ކޮލިީޓއޭ. ޭށ އިްސކަންދެނީ. ލޯބޮޑުޔަކަންނެއްލޯބޮޑު .ެނއޭްއ ނުގަޔެހިފައިގެން ައއިމާ ތިމަންނަމެންގެ ކަންނެއް 

ނުދޭ. އެއީ ތިމަންނަމެންނަށް  އިސްކަެމއްށް ޔައްކަންނެއުރަހަ ރީނދޫ ޓޫނާ،ފިންބާނާ ޔެލޯ ތިމަންނަމެންއެހެންވީމާ، 

ކުރާީނ. އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކިހިނެއްޯތ އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން ،ބަޔާންކޮށްދޭ  ފެކޭ. ީމގަިއ އެބަސާކުރެވޭ ޭބއިން

ގަހަަތއް ޖަަސރަހައްދުގައި މަސްއެކި ން. ރާއްޭޖގެ ކުރެވޭނީ މިހާރުވެސް ގިނަ ްޕރޮސެސިންގ ފެކްޓްރީތަެކއް އަޅަިއގެ

މައްޗަށް ދާނީ. މަހުގެ ައގު ން އިތުރުެވގެން އޭަރށް ގަންނަ މީހު .ޕްރޮެސސިންގ ްޕލާންޓުތައް ގިނަކޮްށގެން ،އަޅަިއގެން

 ކުރީ ޒަމާނުަގިއ ގޮސް ހަމަ އެއްކަލައަޅުގަނުޑމެން ބަޑިޔާ ހިފައިގެން ބަލާ . ފެންއުޅެނީ ގަންނަ އެންމެ މީހެއް މިހާރު މި 

ުކ އަުޅގަނޑުމެން އެކަމަލިބެނީ. އެކަހަލަ ގޮތަަކށް.  ށް ފުރަަތމަ މިކުރިން އަންނަ މީހަކަ  ތިބެނީ.ހެންތިބޭކިޔުޖެހިގެން 

ވާމީ ގު ަބއިނަލްއަ  ،އުސޫލުން މަްސވެރިކަންކުރާ ތަހުޒީބުވާން. ދުނިޭޔގެ މަްސވެރިކަންމިހާރު އެއަށްވުރެ އެބަޖެހޭ 

 ބޭރުގައި މުޅި ޔޫރަުޕގެ  މޭލުން 200ގައި ރަހައްދުއަުޅގަނޑު މި ސަ .ނިކުމެ މަސްވެިރކަން ވެސް ކުރަންކަނޑަށް 

ފަރާތްތަކަށް  ޓޫނާ ބޭނޭ. އެފިންފަރާތްތަކުން ޔެލޯ ބޯޓުތައް އެބައޮތް. އެ ނުގެބޯޓުތަކުަގއި އިންތިހާއަށް ސްޕޭ

ދުނިޭޔގެ  .ކަނޑަށްވާމީ ގު ބައިނަލްއަ ން އެބަޖެހޭިނކުންނަ ކަންނެލި ވެސް ބޭނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވެސްލޯބޮޑު

ބީ ތި ންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިނުކޮށް ކަލްޗަރކުެރވޭނެގޮްތ ހަދަންޖެހޭ. ފާމެއް ހަދަގޮތަށް ިޝކާރަ ކުރާމަސްވެރިކަން

ސް ގޮުތގަިއ އަދިވެްސ. ދުނިޔޭެގ ޖަޕާނު ތަންތާނގައި މިހާރު މަ ގެބޯދާ ޒަމާުނގައި ޝިކާަރވެރިން ،ޒަމާނުަގއި ކުރީ

އެ ެއއްޗެހި ދިރުަވއިގެްނ  ،މީހުން އުފައްދަިއގެން  ދުނިޔޭގެ އެގޮސް މިހެން ،މެރިކަލްޗަރ ،ކަލްޗަރކުރޭ. ފާމިންގ އެބަ 

އެބަޖެހޭ މި ގަރާރުގަިއ  މެންނޫން މިއީކީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ޒަމާނެއް ކުރާނީ. ހަންޓުއުޅެކައި 

ކުރަން ހުއްދަ ަވއްދަިއގެްނ މަސްވެރިކަން ށްޯބޓު ރާއްޖެއަ މަސްއަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން ބޭރުގެ ؛ފާހަގާކޮށްފައި

ށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ. ެއީއ ދިވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދަ އެބަ ގޮތެއް ލައިނަށް ގްދީގެންނުވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ލޯން

ތިބޭ އުޅަނދުތަކަށް އެ  ަލއިން ދިވެހިން ބަިއވެރިވާ ިދެވހިން ލޯންގް ފައިދާހުރި ވިޔަފާރިެއއް. އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން

ދުރަތީ ގު، އެއީ ދިވެހި އުޅަނދުތައް ިދވެހިންނަށް ލިބޭ ބޮޑު އާމުދަނީއެއް. އެހެންވީމާ ލައިން. ލޯންގްހުއްދަދޭން 

ކަނޑަށް ވާމީ ގުއަ ބައިނަލްދިވެއްަސކު ތިމަންނަ ބޭނުންވެއޭ ނޑަކަށް ނުހުއްޓުވޭނެ. މާދަމާ ބުނެދާނެ ލަތަކީ ައޅުގަސީވަ

ތިމަންަނެގ އެއީ ، ވާމީ ކަނޑުން މަސްބާނަންގުއިނަލްއަ ން. އަޅުގަނުޑމެންނަށް ނުހުއްޓުވޭނެ އެކަމެްއ. ބަނިކުމެ މަސްބާނަ

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.  ؟ހުއްޓާނީމެން ކިހިނެއްތޯ ައޅުގަނޑުފިއްޔާ ބުނެ . އެހެންެއއީ ޙައްޤެކޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ެމންބަރު ޙަސަން ޝިޔާންިއއްޒަތްތެރި ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝިޔާން ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން

އެދުނީ އަޅުގަނުޑ  ވާ ގަރާރަށް އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި ށަހެޅިފައި މި ހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން  .ނުކުރެވުނީމާ ގޮތުން ފުރިހަމަ ހުރި ބައެއް އޭުރގައި ަވގުތު  އޭރުަގއި ެދއްކި ވާހަަކއިގެ 

ރީޒް މިނިސްޓަރު ވެސް ވަރަށް ދަންފަޅީގައި ފިޝަ ކުރީގެ އްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދުގެ މެންދުރުބޭނުންވަނީ އި

ގޮްތ. އެީއ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ  ދިނީމާ ވެގެންދިޔަފަހަރަށް ހުއްދަބޯޓު ބޭރުގެ މަސް ،ތަފްސީލުކޮށް ވިދާުޅވެއްޖެ

ޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެެރވާ މިންވަރު ނުހުއްޓިެވގެްނ ކަންތައްތަެކއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއް

 ނުހުއްޓިެވގެން އުޅޭ އެްއ ސަބަބު ސަބަުބ އެ ދެންެނވީ. ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ަވގު ަފއިާސ އެތެރެވަމުންދާ މިންވަރު އުޅޭ އެއް

ރޭަގއި ކުެރވެމުންދާތީވެ، ދިން ހުއްދަދިނުން ނޫން އިތުރު ކަންތައްތަެކއް މީގެތެހުއްދަ ވިދާުޅވީ. ައޅުގަނޑުމެން އެ

ތީ އިްއޒަތްތެރި އޮ އަހަރު މިކަން ހިނގާފައި މި 5އިރުގައި ވޭުތވެދިޔަ ދިޔަ މިދެންނެވި ނުބައި މަގުން މިހާހިސާބަށް

މަސްވެރިކަން ކުރި ޒަމާނެއް  ލޭުނގެ ވާހަކަައކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޮތް ސް. ދަންނަވާލަން ރައީ

ޞަކޮށް ުކޅުދުއްފުށީެގ ޚާއް ،ގިނަ ފައިދާަތކެްއ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް މާނުގަިއ ވަރަށްހިނގައްޖެ. އެ ޒަ

އަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ގިނަ  ައރި ،ޮކށްފައިވަނީ. ހަމަ ެއގޮތުންއަޮތޅުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ެވސް  ރައްޔިތުންނަށް އަދި ށ.

. އަޅުގަނޑުގެ ާދއިާރ ތޮއްޑޫައކީ އޭުރގައި ލޭުނގެ  ކޮށްފަެއިޅ ދުވަސްވަުރގައި ޭއގެ ފައިދާަވނީލޭނު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް

ޅޮހަކީ ވެސް ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން ްއގައި ކުރި ރަށެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އުކުޅަހާއި މާން ފުޅާ ދާއިރާއެ ވެރިކަމަސް

ލޭނުެގ  ،ންނެވި ދުވަްސވަރުިމދެ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. .ދާއިރާެއްއގައި ހުރި ރަްށތަކެއްފުޅާ 

މުެގ އެޅު. ލޭނުކަންނެލި އެބަހުރި ބާނާފަރިން ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ލޯބޮޑުމަސްވެ ކުރި ުދވަސްވަުރ އޭރުގެމަސްވެރިކަން

ާރއްޖޭެގ  އެއީ މި ،ސަބަބަކީ ކަންނެލި ބޭނިފައި ހުރި އެއް ތެރޭގައި މިޔަރަްށވުރެ ގިނައިްނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ލޯބޮޑު 

ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން އެބަޖެހޭ ވާން. ިމ ގޮތް  ވަރަށް ބައިވަރު އުޅޭ މަހެއް. މި ކަންނެލި ބޭނޭނެ ަގއިތަުކގެ ތެރޭކަނޑު

ގޮތް  ބޭފުޅުންނަށް އުޅަނދުފަހަރު ހެދޭނެ  އެ ،ގޮތް  ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ލިބޭނެކަމަށް ޝައުުޤވެރިަކންމަސްވެރި

ހުރި އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، ބޭރުެގ ހުރި ދޮރުތައް އެބަޓަކައި ކުެރވެންމި ސިނާޢަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް

 ށް ބޯޓުފަހަރު އުފެއްދޭނެ ގޮތަދިވެހި މަސް ، ބޯޓުފަހަރަށްބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއަށް އައުން ހުއްޓުވާފައި ދިވެހި މަސްސްމަ

ގޮތުަގއި މި  ަގނޑު ދަންނަވާމި ސިނާޢަތަށް ނިކުްނނާނެ ދިވެހިން ދިވެހި ބޯޓުަފހަރު އުފެއްދޭނެ ގޮތަކީ އަޅު  ،ރޭވި

ކަމަށް އަލަށް ނިކުންނަ ޒުވާނުން ގެ ސަބަބުން އިތުރަށް މި މަސްވެރިކަމެއް. މިކަމު ގަރާރު ފުރިހަމަވެގެންދާނެ

ކަންތައްތަަކކީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ބިލު މި  ރިމިހު ރުވާނެ. މަްސވެރިކަުމގެ ައގު އުފުލިގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ،އިތު

 ަގއިމިދެންނެވި ކަންަތއްތައް ީމގެތެރޭ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ދުވަހަކުންގަރާރު 

ދައްކަނީ ދިވެހިްނގެ ލޭނާރަކީ  ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން އަބަުދވެސް މި ުފރިހަމަވެގެންދާނެހިމެނިގެންދިޔައިމާ ވަރަށް 

ފައިާދ ހެޔޮގޮތުގައި ކުެރވޭނީ މި  ގ90ެ% މި ކީ ކަނޑު. ެއހެންވީމާ،އަ  90މަސްވެރިކަމޭ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ %
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ޓަަކއި އަުޅގަނުޑ ން. އެކަމަށްއިގެއަޅަ ތް ހެޔޮގޮުތަގއި ބޭނުންކުރެވޭނެ މަގު އަުޅގަނޑުމެްނ ގާނޫނަކުން ކަނޑަ ލަސީވަ

ކުރަްނ ޖޭަގއި މަސްވެިރކަންރާއް ބޯޓުފަހަރު މިގޮތަށް ބޭރުގެ މަސް ވާ  ގޮތުަގއި މި ހުށަެހޅި ގަރާުރގަިއ މި ގަބޫލުކުރާ

 މުޅި ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ގޮތަށް ދިވެހިން އެ މަސައްކަތް ކުރެޭވނެ ނަށް ވާނެެއއީ ދިވެހިން ،ލުކޮށްތިވާ ހުއްދަ ބާދީފައި

 ކަންނެލީގެ ކުރާ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ. ބޮޑުމަހުގެ މަސްވެރިަކން. ކަޅުބިލަސިޔާސަތު އެބަޖެހޭ ބައްޓަންާވން

ކުާރ ކަންނެލީގެ މަސްވެިރކަންއި ލޯޮބޑުއެީކގަފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ. ހަމަ އެއާއެ ކުރާ މީހުންނަށް މަސްވެރިކަން

ގަނޑު ެވސް ހަމަ އަޅު  ،މުންކަތު ފަހިވާނެ ގޮތަކަށް މުޅި ނިޒާަމށް ބަދަލުވާންޖެހޭ. އެހެންމީހުންނަށް އެ ފުރުޞަ

 ހަކަ ދަންނަވާލަން. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ފުރިހަމައަށް މި ގަރާރަށް ތާއީދުކުރާ ވާ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހެންވޭރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވުން:ވާހަަކދެއްކެ ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ  ،ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން 140ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ވާ ގަރާރަށް އަިދވެސް އަުޅގަނޑަށް ވާހަކަަދއްކަން މި އި ހުށަހަޅުއްވާފަ ޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ

ވެރިކަްނ ކަންނެލީގެ މަސް ވާތީ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޯލބޮޑު ންގެ ލޭނާރާ ގުޅިފަިއވާ ކަމަކަށްމިއީ ސީދާ ދިެވހި ،މަޖުބޫރުވަނީ

ނޫން. ބާނާ މަހުެގ  ޯބޓުން ކުރަމުން މިދަނީ އެ މަސައްކަެތއް 28ކުންފުންޏެއްގެ  ފަސް ،ކުރަން ކޯޓާ ދީފަީވ ނަމަވެސް

 ، އަތުން ދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެއުރަހަ ކަްނނެލި. މިއީ ސީއިންަސއްތަ އެއީ ރީނދޫ 75ބާނާ ކަންނެލީގެ 

ފުޅާ  ،ދަނީ ރާއްޖޭގަިއ މަސް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ގަނެ ރަމުން މިނަނުން ބާނާ މަސް. މި މަސްވެރިކަން ކު

 ،ގެންނަ ަމސް ސީދާ އެތެރެކުރަމުންއެްކސްޯޕޓުކުރާ ކުންފުނިތަކުން. ިމ ައށާވީހަކަށް ބޯޓުން މަސް ދާއިރާެއއްަގއި 

ނޑުމެންގެ ދޯނިފަހަރު ައއިސް އަުޅގަ ،ާވއިރުަގއި ވި ފަރާތްތަކުން ކަމަށްދަނީ މިދެންނެ ބޭުރކުރަމުން މި ،ންިވއްކަމުގަނެ

މިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަްށ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި. އިމި ބޯޓުތަކުގެ ފަހަތުގަ ކިޔުޖެހިގެން މި ތިބެންޖެހެނީ 

މިގޮތަށް މިކަން މަހުގެ ހަމައަގު ބޮޑު ބޭއިންސާެފއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިްނނަށް ދެވޭ އަނިޔާެއއް.  ވެވޭ ވަރަށް

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ  ،އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާަހކަދެއްެކވިމަކުންނެއް ނުދޭ. މަކުންނެއް ލިބެއޮތު

ޖަހައިގެން މާލޭ މީހުން ަބނޑަހައެ ރަށުަގއި އަހަރު ކުރިން  58މީގެ ، ން އެނގިަވޑަިއގެންފައި އޮވެދާނެށް ރަށުޝިޔާނަ

ލޭނުއެޅުުމގެ މަސްވެރިކަން ދަސްކޮްށ، ގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވި ބޯޓެއްަގއި ދިވެހިން ޖަޕާނު ،ބޯެޓއްަގއިޖަޕާނުގެ  ،ގޮސް

ދުވަހަކު އެ މަސައްކަތްކުިރކަން. އެ ކުންފުންޏަކީ އެމް.އެމް.ައއި އެްނޑް  ކޮްށ، އެ ރަުށަގއި އެަތއްކަންމަސްވެރި

ދިވެސް އިތުރު ެއއް ބޭފުޅަކު ހިމެޭނ އެއީ ބުރުީނގޭ ިއބްރާހީމްދީއާއި މީރުބަހުރުގޭ އިސްމާޢީލްދީއާއި އަކޮމްޕެނީ. 
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މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި މި ބަހުސްކުރާނީ  ،ކުެރވުނު ނަމަތަރައްޤީދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެ ޒަމާނުަގއި  ކުންފުންޏެއް.

ށާ މިގޮތަކަށް ނޫން. އެކަމަުކގެ ުފރިހަމަކަމުގެ ވާހަކަދަްއކާނީ. ައޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ އަނެްއކާވެސް އެ މަސަްއކަތް ފަ

 32 .އިހިމެނެނީ އިންޑިއަން އޯޝަްނގަޖެ މި ދިވެހިރާއް ،އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވަނީ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްވާހަކަ. 

ލިބިފަިއވާ  ކޯޓާ ،އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮްނވެންޝަންަގއި ެއގްރީމެންޓުަގިއ ސޮއިކޮށް  (އައި.އޯ.ޓީ.ސީ )ޤައުމެްއގައި 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެގެންދާނީ  ނެލި ބޭރުކުރެވެމުން ޔޫރަޕަށް ދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް . މިގޮަތށް ކަންއިޤައުމުތަކެްއގެ ތެރޭގަ 

 ިއން ހުސްވުން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިން މި މަސައްކަތަށް ނިކުންނައިރުގައި ިދވެހިރާއްޖެ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ކޯޓާ

ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި  ތުރަށް މަސް ގަތުމަކީ މަނާވުރެ އި އަށް ނެތުން. ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކަށް ކޯޓާ އެކްސްޕޯްޓކުރަން ކޯޓާ

ވުރެ ައގުބޮޑު އެންމެ ކަންނެްއޔެއް. ޮޓޔޯޓާ، ލެކްސެސް ޖިޕަކަށް ނެއްޔެްއގެ އަަގކީ ރައީސް، ޖަޕާުނގައި ލޯޮބޑުަކން

ގަނޑަށް އަޅު ؟ލިބެީނ މި ައގުތޯމަހަށް ބާނާ  ަރއްޔިތުންނަށް ަމސްވެރިންައޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ  !ަލއްވާއިވިސްނަ

ައގު ުނލިބޭކަން އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސްވެރިންނަށް. ައޅުގަނޑުމެން ވެސް   ގަިޑއަކާ އެްއވަރަށްޑާގަރޫ ؛ޔަޤީން ކަށަވަރު 

ބާނާ ބޯޓުފަހަރު ގެންގުޭޅ މަސް ،ގޮުތަގއި މި ފަރާތްތަކާ ެއުކގައި ބޫލުކުރާގައެބަޖެހޭ މިކަން ރަނގަޅުކުރަްނ. އަުޅގަނޑު 

 75% ކަން.އެގްރީމެންޓުބޭނުމުގެ ނެލި އެކީަގއި ވެފައި އޮތް އެއްަބސްވުމަކީ ލޯބޮޑުކަން ފުންޏާކުން 5މި  ؛ކުންފުނިތައް

އުފެދުމުަގިއ  ،އޮތީ ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ވިދާޅުވާ ފަދައިން އެ  އިކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މި އެގްރީމެންޓުގަ ރީނދޫއުރަހަ ބާނާ

ދިމާއިިދކޮޅަށް  ނެތް. ހުއްދަ ދީަފއި އޮތް ގޮތާ ނުވެސް  އްލުވެފަ. އިތުރަކަްށ ދެން މިއަށް ދައްކާނެ ވާހަކައެ ތިވެސް ބާ

 ،އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ރައްކާެތރިކުރަން. މި ދިވެހިރާއްޖެ ސައްކަތްކޮށްަފއި މިމަ

 ނޫން. ހަމަ ސީދާ ރިޒަމަުކންނެއްއަޓު އޮތީކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮުތަގއި އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވާސިލުވެފައި މި

މަސްވެރިްނގެ މަހަށް  ،ނުކޮށްްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މަްސވެރިން ހިމާޔަތް ސީދާ ދަނޑުވެރިކަމުން. އި ،މަސްވެރިކަމުން

ބޫލުކުރާނީ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށް. ގަހަމައަގު ނުލިބޭ ގޮތަށް ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހިްނގާ ސަރުކާަރކީ އަުޅގަނޑު 

 ތާއީދުކުރަން. އަދިވެްސ އޮތް މަސަްއކަތަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް އްޓަވާފައި މިފަ އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން

ރަނގަޅަށް ، އިތުރު ބަދަލުތައް ގެންނަން ލާންޖެހޭ އިތުރު ގަރާރުތައް ލައި ގެންނަންޖެހޭ ބެހޭ ގާނޫނަށް  މަސްވެރިކަމާ

ބޫލުކުރަން. ދެއްިވ ގަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެން މަސްވެރިން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަ ،ބަހުސްކޮށް

 .عليكم السالمو ރިއްޔާ.ފުރުޞަތަށް ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު.ޢީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަ

 

  ެކވުްނ:ވާހަކަދެއް ދުޢީމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަ
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ިދވެހިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ނުވަތަ ނަފާ ޮއތް މައްސަލަ، ިދވެހި މަްސކަނޑުތަކުން  މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މި

ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ގަައުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ދިވެއްސަުކ ވެސް ނެތް ގޮތުގައި  ލިބެންޖެހޭނެކަމަކީ އެއްވެސް ޝައްެކއް

ރަނގަޅު އަގު ލިބުމަށް. އެންމެ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް  ،ދަނީ ކެވެމުން މިޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެ

މިފަދަ އެންމެ ރަނގަޅު އަގަކީ ކޮަބއިކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ގޮތަކީ ފަހަރު ވާ ވަރަށް ގިނައެހެންނަމަވެސް، 

މައްސަލަ ނުވަތަ ނުނިންމޭ  މަޖިލިސްތަކުން ނިންމައި ނުވަތަ އެއިރެްއަގއި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ނިންމަން އުނދަގޫވާ 

ނުކުެމ މައްސަލަ. މި ސުވާުލގެ ަޖވާބަށް ބަލައިާލއިރު ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ސޯޅަހާސްަވރަކަށް މަސްވެރިން 

  150ހާްސ ޓަނު މަސް، ނުވަތަ  50ލައްކަ  1އަހަރެްއގެ ތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޖެއަށް މި ބާނަނީ އަޅުގަނޑުމެން 

ޓަަކއި ކެއުމަށް، ޅުގަނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮްނސަމްޝަނަށްއިްނ އަރެ. އޭގެތެކިލޯ ންއަމިލި

ެއއްވެްސ ހާސް ޓަނު.  40ކްސްޕޯްޓކުރެވެނީ ކޮްށގެން މި އެޭއގެތެރެއަށް ވެލިުއޑް .ހާސް ޓަނު ސާޅީހަކަށް

ކުޭރ ބަ އެކްސްޕޯޓްހާސް ޓަނު މަސް އެ 70ނެތި  ނެތި ހަމައަގު އެއަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ކުރުމެއްވެލިުއޑް

ކަލޭމެން ދިވެހިްނ  ،ބުނަނީ ގެ ފަހުޮކޅު ޔޫރަޕިއަްނ ޔޫިނއަނުން މި 2013މިހެން މިަކން އޮްއަވއި  އިން.ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ބާނާ މަސް ދެން އަހަރެމެންގެ ބައްރަށް، ނުވަތަ އީ.ޫޔގެ ިވޔަފާރީގެ ާބޒާރަށް ބޯޑަުރ  ،ސްބާނާ މަ

ގައި  0އޮންނަނީ % ހަމައަށް މި ުދވަހާ ވަެރއްގެ އަެގއް ދައްކާފައޭ. އެ ވާނީ ކޮންމެވެސްންހުރަސްކޮށްފައި ގެންނަ

 ،ބުނަނީ ފަ. ދެން ކުއްލިއަކަށް ވޯްލޑް ބޭންކުން މިާނޔަތެއް ދީއިގޮތަްށ. ވަރަށް ބޮޑު  ބޯޑަރަށް މަސް ވެއްދޭ

 ،ނިސްބަތަށް ބަލާއިރުގައި ން މިހާރު ކުރިއަރާިމ ޤައުމުތަކު ިދވެހިރާއްޖެއާ ،ޗައިާނއާއި ިއ،އިުކއެޯޑއާ ،ތައިލެންޑާއި 

ލުކުރާ މި ބޫގަުކރިއަރާ ކަމަށް އެހެންވީމާ، ، ބުނަނީ ވޯލްޑް ބޭންކަށް ރިފަރކޮށްަފއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫިނއަނުން މި

ކުާރ މްޕޯޓުެއ ޤައުމުތަކުން ޔޫރަިޕައން ޔޫނިއަނަށް އި ،ުހރީ ކުރިއަރާ ަޤއުމުތައް ކަމަށް ވީމާ ޤައުމުތައް ލިސްޓުކުެރވިފައި

ފަތުުރވެރިކަމުގެ  ،ިރޒަމް އޯގަަނިއޒޭޝަނާއިއަބުނެފައި އަނެއްކޮޅުްނ ވޯލްޑް ޓުމަހަށް ޓެރިފް ނަގަން ފަށާނަމޭ. 

، ކަހަނބު ހިފުމާއިވެލާ  ،ދިވެހި ކަނޑުތައް މިޔަރު ނެގުމާއި، ބުނަނީ ނާޢަތުގައި އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މިސި

ނާޢަތަށް ގެއްލުންވާ ކަންަތއްތަކެޭކ. ސިކަންތައްތަކަީކ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  މި ،ޅުމާ ގެންގު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕްލާސްޓިކު

މަސް ހާސް ޓަނު  50ަލއްކަ  1 އުޅެގެން ހާސް މަސްވެރިން ދޯނިފަހަރުގައި ދުވާލުހަތަރުދަމު 16އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 މަްސވެިރކަންކުރާ ބަޔަކީ ިދވެހިންނަށް ގޮތަަކށް ދުނިޔޭގައި ވެސްއެންމެ ެއކުވެރި  ޓާށްއަދި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެ ،ބޭނުނީމާ

ކަލޭެމންގެ މަހަށް ޓެރިފް ނަގާނަމޭ.  ،އެހެްނވިޔަސް  ؟ތޯބުނަނީ ކީކޭ އީ.ޔޫ ފަދަ ޮބޑެތި ބާޒާރުތަކުން މި ،ވީހިނދު ވެސް 

 އަށް ގަރާެރްއ ލާން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާ ތޯ އދ.ނޫންއެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނުޑމެންގެ ހިތްވަރެއް ހުންނަންވީ 

ދު އެކުވެިރކޮށް ކުރާ މަސްވެރިކަމަށް މުޅި ދުނިޔެ ވެސް މިއަ ޓާށްއެުކވެރި ބައެްއ، ތިމާވެ ޓާށްތިމާވެ

ގޮތުން ތިމާވެށި ްޕރޮމޯޓްކުރަންޏާ ކުރަންޖެހޭ ދެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަހުގެ  އުސޫލެްއގެ ؟ނުޖެހޭތޯސަބްސިޑަިއޒްކުރަން

ން ކޮންޓްޯރލްކުރާހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަހުގެ ބާޒާރުގެ ކޮންޓްރޯްލ ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާާޒރަށް އަގު އޯޕެކު ،ބާޒާރު
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ން ނޫން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބާޒާުރ ކުއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ތައިލެންޑަބެންކޮކުަގއި އޮންނާކަށްނުޖެހޭ އި

މިހާ  ޓާށް ތިާމވެސްޔަކުރިކޮންމެ ބަަޔކު ކޮންޓްޯރލްޖެހޭނީކީ. އަިދ ދުނިޔޭގެ މަްސވެރިކަުމގެ އަުގ ކޮންޓްރޯލްކުރަން

ކުރެވެންޖެހޭނީ މަސްވެިރކަމެއް ައގު ކޮންޓްރޯލް ހާސް މީހުން ނިކުމެގެން ކުރާ  އެުކވެރިކޮށް ޯސޅަވަަރކަށް

ދޭްނ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއްާޔ އެ ޙައްޤު ައގު ލިބޭނެ. އަގު . އެހެްނވީމާ، މިއަށް ޙައްޤުށްދިވެހިރާއްޖެއަ

ވަންާޏ  ކުރެވޭ ކަމަށްނެތި ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުެމއްޑްއެވެސް ވެލިއު ހާސް ޓަނު މަސް އެއް 70އެހެންނަމަވެސް، 

 ،ކަަމކީ ، ކުރަްނވީައގު ނުލިބޭނެ. އެެހންވީމާވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެ ޙައްޤު  ޒަތްތެރި ރަީއސް، ުދވަހަކު އިއް 

މަސް ޑެިތ ވިޔަފާރިަތއް ެވސް މެދު އަދި ބޮ ،އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވިޔަފާރިަތކާއި، ކުދި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަނދަރުތަާކއި 

. ހަމައެއާއެކު، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ވީއިލަން އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވަމަސް ގަނުމަށް ވެސް ފެކްޓަރީތަކަށް ވެސް ބޭރުން 

ބޮޑަސް އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެްއ ދޭންޖެހޭނެ  ،މަސްވެރިން މި ބާނާ މަހަށް ދުނިޔޭގެ ބާޒާުރަގއި ައގު ދަަށސް

ެހޭވ ޒާުރގައި އަގުހެޔޮކޮްށގެން ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ބާ ރައީސް. ެއއަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާަރކުން އަގުއިްއޒަތްތެރި 

އޮްތ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ،ކަމެއް ނޫން. އެހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ ވެސް އަގު ނުދީ ތިބުމަކީ ކުރެވޭނެޙައްޤު ކިޔާފައި 

 ،ވެސް ކަށްހެދި ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށަ  މުގެ ިނާޒމެއް. މިކަމާކޮށްފައި އޮތް ފަތުރުވެރިކަދުނިޔެ ޗެމްޕިއަން

ޓެްއގެ ގޮނޑުދޮށަކަށް ެވސް. އަދި އެން ވެސް ހިފޭނީ އެ މީހުންނަށް ވަކި ތަންތަނުން. ސޯ ރިނުދެވޭނެ ންނަކަށްމަސްވެރި

، ފެޔަށް ޖައްސަމުންއީ.ައއި.ޭއ ވެސް ހަދަންޖެހޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަެށއް ިޑވެޮލޕްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ. މަްސވެރިން 

، ލޭބުނަނީ ދާއެޅުން ވެސް މަނަ އަނެްއކާ މި ،މުޅި މާކަނޑަށް އެ މީހުން ނެރެފައިޮގސް ޖައްސަމުން  ،ޖައްސަމުން

 ،ންނާއިނުވަތަ މަސް ހަމައެކަނި ދޮށިންނޭ ދިވެހިން ބާނަންޖެހޭނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑުތަކަށް ފަރަންސޭސީ

 ...މަްސވެރިކަމުން. ދާޖަހައި ކުރަނީޖަޕާން މީހުން އައިސްގެން ވަްއކަން ،ރެއާ މީހުންނާއިކޮ ،ސުޕެއިން މީހުންނާއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވގުތު އޮތިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  .މެންބަރު، ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި

ލާނަން. ފުރަތަމަ މީދޫ ދާއިރާގެ އި ތަރުތީބު އަުޅަގނޑު ކުަޑކޮށް ދަންނަވަ ްސ ދެން ދާނެހުބަ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.

ނިލަންދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފަހު،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްދު. އެއަށް

އަލިފުށީ  ،ޝަރީފް. އެއަށްފަހު މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ،. އެއަށްފަހުސިން ޙަމީދުޢަބްދުލްމުޙް

ިއއްޒަތްތެރި  ަވގުތު އެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްބެވި އިން. އެއީ މިދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ

 މަރުޙަބާ.  ،މެންބަރުން. މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

 

 އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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ވާަހކަދައްކަމުން ން އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެ

ޖެއަްށ އާދެ! ބޭުރގެ މަސްއޮޑިަތއް ދިވެހިާރއް .ގޮތުން ބެހޭ ރާރާގަދަނީ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ސްކުރަމުން މިހުބަ

އަޅަިއގެން ބަސް ބޭނުމަކީ އައިްސގެން މަސްކިރުމަކީ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ނޫނިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށް ައއިސް ލޭނު

ައޅުގަނުޑ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ ކަނޑުން މަސް ބޭނުމަކީ ާރއްޖޭގެ މަްސވެރިންނަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ނޫން. 

އަހަުރ  40މިފްކޯ ކިޔާ ކުންފުންޏެއް. މީގެ  ޓަަކއި ރާއްޭޖަގއި އުެފއްދީެގ މަސްވެރިކަމަށްރާއްޖޭ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ވެްސ  ެވސް ދިވެހި ދައުލަތަށް މިފްކޯއިން އެންމެ ލާރިއެއް އަހަރުެވގެން ިދޔައިުރގައި އެންމެ އަހަރަކު 40ކުރިން. 

ދައްކާ މީހުން ދައްކާ ފައިސާއިން މިފްކޯަގއި ތިބޭ ލުގައި ައޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ ޓެކްސް ނެތް. އޭގެ ބަދަ އްދައްކާފައެ 

އަދި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުން މިލިޔަނުން  ،އެ އޯގަަނއިޒޭޝަން ހިންުގމާ ،ދިނުމާއި މީހުންނަށް މުސާރަ

 އަހަރު 40ތަން ހިންގަނީ.  ދީގެން އެ ީމހުންނަށް ފައިސާ  ބިލިޔަނުން އޭރީމާ އަެނއްާކެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ

މިލިޔަނުން ބިލިޔަނުން ގެއްލުންވާ ކުންފުންޏެއް ދިވެހި  ،އެންމެ ފައިދާއެއް ނުވެ ކުދިަޔއިުރގައި އެންމެ އަަހރަގެންވެ

ނީމާ މާ ފަިއސާ  ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުވާ މީހުންނަށް އެ ލާރިކޮޅު ދިއޭގެ ބަދަލުގައި އެ  ؟ސަރުކާރުން ހިންގަނީ ކީއްކުަރންތޯ

ކޯ ކިޔާފައި ކުންފުންޏެއް މި ހިންގަނީ ސަރުކާުރގެ ބަަޔކު އެތަނުން ސީާދ ރަނގަޅުނޫންތޯ. އަުޅގަނޑުެމން މިފް

 ،އޭ ކިޔާ.ުކރިން އެފް.ޕީ.އައި.ޑީ އެތައް އަހަރެއްމީގެ ވަްއކަންކުރަން. ހަމަ ސީދާ ވައްކަންކުރަން. ައޅުގަނޑު އަުޑެއހިން 

ށް ނަގަިއގެން އޮިޑޓު ރިޕޯޓު ހަދައިގެން ވަގަްށ އެތައް ބިލިޔަން ރުފިޔާއެްއ ބަޔަކު ވަގަ މިފްކޯ ކުންފުނިންއޭރުގެ މިފްކޯ. 

ވެސް ނުވި. ކިތައް ބިިލޔަން  އެ ހުރިހާ ކޮށްފައި ެއކަމެއް ،ލާން އުޅެ ޖަލަށް ންނެގިކަން ޔަޤީްނވެގެން ަބއެްއ މީހު

އީސް، ދިެވސް މި ގެްނުގޅެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަ ކިަތއް ބިލިޔަން ޑޮަލރުތޯ ގެއްލުނީ. ހަމަ އެ ބުާނ މިފްކޯ އަ ،ރުފިޔާ

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  !އަުޑއައްަސވާ ،މި ޖަލްސާ އަޑުައއްސަވާ އިްއޒަްތތެރި ދިވެހި ރައްޔިތުން .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ހަދައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންޖެހެނީ ދެކޮޅުޖެހޭ ގޮތަށް. ބަޔަކު ަވއްކަްނކުރާކަްށ ކުންފުނިތަކެއް

 ހަމަ ކުީރގައި ްއސާއަހަރަކުން ަބަޔކު ައއި ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރަްށ ކޮންމެ ފަސްނުއަޅުގަނޑުމެން އުޭޅކަށް

ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން އައިސް ކުންފުނިތަެކއް ހަދަނީ. ހަދައިގެން  އިދެންނެވި ގޮތަށް ައއިސްފަ ވެސް

 އްސަ ތަނަށް އައި ރަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިލާރިތައް މި ވައްކަންކު ޕޭޔަރުންގެ ޓެކްސް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ

ސަރުކާުރެގ  !މިފްޯކގެ ކޮންމެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓެއް ަބއްލަަވއިލަްއވާ !ހުރި ކޮންމެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެއް މިއަދު ބައްލަަވއިލަްއވާ

 !ބައްލަވާ. މިހެން ހުރި ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް އެސް.ޓީ.ޯއއޭ ކިޔާެނ ކަމެއް ނެތް ިކޔާނެ ކަމެއް ނެތް. އެއްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

ދިވެހި  ހަމަ ވައްަކންކުރަން ހަދާފައި ހުންނަ ކުންފުނިތައް މިއީ ؟ކުންފުންޏަކަށް ފައިދާއެއް ލިބުނުތޯ ންމިއި

ންނަށް ދިވެހި ރަްއޔިތު ؟އަގު ނުދޭންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮަބއިތޯރައްޔިތުންގެ އަތުން. އެހެްނީވމާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ

އޮތީ ހުސް މަސްދޯނިފަހަރުން  މީދޫ ދާިއރާގައި މީޫދގެ ބަނދަރު އެ  ިއ،ުޑމެންގެ ދާއިާރގައަގު ދޭންޖެހޭ. އަުޅގަނހަމަ

ވެްސ ހަމަ ފުރިފަ. އެީއކީ ރިސޯޓުތަުކަގއި ުކާރ  އިދޫގަވެްސ ހަމަ ފުރިފަ. ރިނބު އި ހަމަ އެގޮތަށް ބަނޑިޫދގަ. ފުރިފަ
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ވެްސ އެ އޮީތ މިހާރު ބަނދަރަކަށް  ރިނބިދޫުއޅެނީ. ަހމަ އެގޮތަށް ސް މަސްވެރިން . ހުބަޔަކު އުޅޭ އަތޮެޅއް ނޫން

 ޅި ޖެީޓއެއް އެއާެއއްކޮްށ، ވަރަށް ރީތި ސަ. އިދާރަކުެރއްިވއްާޔ ބަނދަރު ވަރަށް ައވަހަށް ެހދިގެންދާނެ. ހަމަބޭނުންވެފަ

ނޑުމެން އަުޅގަ ،ދައުލަތުން. އެހެންވީމާ މަ ދިވެހިހަމީހުންނަށް މި ކޮށްދެނީ  ެވސް ހަމަ އެ ވެސް ހެދިގެންދާނެ. އެކަން

ދެންމެ  ؟މަސްވެރިްނނަށް ފުރިހަމަ އަގެއް ދޭީނ އަުޅގަނޑުމެންނޭ ދިވެހި ،ނިންމަންވީތޯ ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް

އަުޅގަނޑުމެންެގ މާކެޓު ޑިަފއިންކުރާނީކީ ޫނނިއްޔާ އަުގ ހަމަޖައްސާނީީކ  ،ވެސް ވިާދޅުވި ގޮތަށް މިތާނގައި ސަޢީދު

ައޅުގަނޑުމެންގެ  އްަލއަށް ހަމަޖަްއސަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ބޭރު ބަޔަކު ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން އަމި

 ީމހުން ބޭނުންވާ މަންޒަރު. އެ ދިވެހިންގެ ދިރިުއޅުން ހުންނަ ބައްޓަން. ދިވެހިްނގެ ދިރިުއޅުން ހުންނަ ފެންވަރު. އެ

ަކންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް  މީހުން އެދޭ ދުވާލު އެއިޔާ ރެ ،ންވާމީހުން ބޭނު މީހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް. އެ

ވަރަށް ރީތި ދިރިއުޅުމެްއަގއި  ،ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު  ،ތާހިރު ،އުޅެން. ރަނގަޅު އިނުދަރަ ،މީހުން ބޭނުންވަނީ އެނގޭ. އެ

މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެން. މި މަސްވެރިންނަށް އަގު ތިމާއަށް ހަމައުެޅވޭނީ ހަމަ  ؟ކިިހނެއްތޯ އުޅެން. މިގޮތަށް އުެޅވޭނީ

ރުފިޔާ ދޭްނ  50 ކޮންމެ މަސް ކިލޯއަކަށް ގައިއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި މަޖިލީހު .ހެންވީމަ، ޙައްޤު އަގު ދޭންީވނޫންތޯއެ

ހި ދިވެ !ލާއިމިއީ ަވއްކަންކުރާ ުކންފުނިތައް އުވަ  ެއއްތޯ؟ރުފިޔާއަށް ކޮން  ؟ރުދިޔާއެއްތޯ 10މާދަމާއިން ފެށިގެން. ކޮން 

އެސް.ީޓ.އޯ ުއވާަލންވީ. މިފްކޯ އުވާލަންީވ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ުއވާލަންވީ.  !ްއވާރައްޔިތު މަސްވެރިންނަށް ައގުދެ

ރާއްޖޭެގ ދިވެހި ؟ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް އުވާލަންވީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެނގިލަްއވާތޯހުރި ސަރުކާރުން ހަދާފައި 

ން އަމިލި  1ލައްކަ މީހުން،  5އުޅޭ ިއ އެބަ ގަނޑުމެންގެ ޮބޑެިތ ކުންފުނިތަކުގަލަްއކަ މީހުން. އަޅު 4ނީ ވަ ރައްޔިތުން މި

ކުޑަ އަދަެދއް. ލައްކަ މީހުން. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އަތުން ލޯބިން ގެންގުެޅވޭނެ ޕޮޕިއުލޭޝަނެއް. ކުޑަ  12މީހުން، 

 ކަށްމަސްކިލޯއަ  ރުފިޔާ 50ން ހުށަހަޅަރާރަށް އަޅުގަނޑު ގަހަމަ މިއަދުން ފެށިގެން މި  ؟ކީްއވެގެންތޯ ނުގެްނގުޅެްނވީ

ިއ ނަހަދައިިދކޮޅު .މިއަށް އިދިކޮޅު ނަހަދާތި ެއކަކު ެވސް ؟ދާނީމިއަދު އިދިކޮޅު ާކކުތޯ ހަރައްޔިތުންނަށް ދޭން. 

ޙައްޤުވާ އަދަދު ދޭންވީ.  ަރއްޔިުތން މަސްވެރިންނާ ރައްޔިތުންނަށް އިކޮށްފަބަންދު ،ކުރާ ކުންފުނިތައް ހުްއޓާލައިވަްއކަން

މަސްވެރިން ދެކެ ލޯބިވާ ބައެއް. އަުޅގަނޑުމެްނނަކީ އަބަދުވެސް މަްސވެރިން ނަކީ ައޅުގަނޑުމެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ުއޅޭ ަބއެއް. މަސްވެރިްނނަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ލޭނާރު. އަުޅގަނޑުމެންެގ ކާބަފައިްނ  އިކުރާ މަސަްއކަތުެގ ދަރަޖައިގަ 

ން. ައޅުގަނޑުމެން، ށްދީގެކޮ ހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ގެނެސްދިނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަސްވެރިކަންމިހާ

م كيعلوالّسالم  ޯބންދީގެން. އަުޅގަނޑަށް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާންދީ

 .اتهكبر وة هللامورح

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙަމީދު ސިންޢަބްދުލްމުޙް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނިލަންދޫވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިން ޙަމީދުޢަބްދުލްމުޙްނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ުހއްޓުމަށް  ކުރުންން ދިވެހި މަސްކަނޑުތަުކަގއި ަމސްވެރިކަންފަހަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބޭރުގެ މަސްބޯޓު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރަށް  ޝިފާޢު މުޙައްމަދުެތރި މެންބަރު އާދެ! އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތް ؛ހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާރު

އިންަސއްަތއަކީ ރާއްޭޖގެ އެންމެ މުހިންމު  99އްދުގެ ހަކޮށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ! ރާއްޭޖގެ ސަރަލައަޅުގަނޑު ވެސް ޖުމު

މުަގިއާވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަްއ ތް ކަޢަގުޅިފަިއވާ ސިނާ އި މަސްވެރިކަމާއާެދ! ޓުއަރިޒަމާ  ؛ޅިފައިވާ ގު ތާޢަދެ ސިނާ

އާދެ، ކަނޑުަތްއ ކަމުަގއި. މަްސވެރިކަމުގެ  .ކަމުގައިއްދުެގ މޫދުހައިންަސއްތަ މި ހިއްާސުކރަނީ ރާއްޖޭގެ ސަރަ 99

ގޮތުން  ހިސާބުތައް ދައްކާލަ އާބާދީއަކީ ގާްތގަނޑަކަށް ތަފާސް ތުގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ޖުމުޢަސިނާ

ަމސްވެރިކަމަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އޮންނަނީ.  ވަަރކަށް ސަތޭކަ ދޯނިކަމުގައި މިރަސަތާކަށް ހާސް މީހުން. އަދި ވަރަސޯޅަ

ކުރިން ާރއްޖޭެގ  ގަނޑަކަށް ފަންަސވީހަަކށް އަހަރުމީގެ ގާތް .ވެސް ގަބޫލުކުރޭ މެންންހުރިހާ އެ .ތިޞާދުގެ ލޭނާރުޤްއި

ތަކީ މަސްވެރިކަމުެގ ޢަހި ދައުލަތަށް ވަންނަ އެއް ސިނާއާެދ! އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ދިވެ ؛ތިޞާދުގެ މައިނާރު ޤްއި

ގަރާުރގައި މަިއގަނޑު ގޮެތއްަގިއ ވާހަކަކޮށްފަިއވަނީ ފަސް ، ލާއިރުއިތް. ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް ބަލަޢަސިނާ

. އާދެ! ގޮތުން ބެހޭ ހުއްދަ ިދނުމާ ށްކުރުމައި ަވކި ބާވަެތއްގެ ަމސްވެރިކަންބޯޓަކަށް ރާއްޖޭގަ  28ކުންފުންޏެއްގެ 

ކުރުން ކަނޑުތަކުން މަސްވެިރކަންރާއްޖޭގެ މަސް ފަހަރުގޮތުން ނުވަތަ ބޭުރގެ ބޯޓު ބެހޭ ލުމާުޓަވއިއެކަންތައްަތއް ހުއް

ބޯުޓން ބާނާ މަހުގެ ފެންވަރެއް  28ތުަގއި މި ަކމެއްގެ ގޮ ލަކޮށް ގަރާރުން އެނގޭ ެއއްޖުމު .ގޮތުން ބެހޭ މާވުހުއްޓު

. ދިެވހި މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް މި ބާނާ އަދަދެއް ވެސް ނޭނގޭ .. ބާވަތެއް ނޭނގޭނޭނގޭ

ެނ ެވސް ކިރޭބާނާ މަސްތައް ެއްއގޮތަކަށް އެ މީހުން ،ާވނަމަ އެ މީހުން މަސްިކރަން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ،އޮންނަނީ

ލަ ގޮތެްއަގއި އެ  ބާނާ މަްސ އެއީ ޖުމުބޯޓު 28ކުންފުންޏެއްގެ ފަސް މި ދެންނެވި  ،ގޮތެއް ުނވޭ. އެހެންނަމަވެސް 

 ދިވެހި އާދަިއގެ  ،ވާތީ ގުޅުންހުރި ބޯޓުތައް ކަމަށް މަސްކިރާ ކުންފުނިތަކާ ،ވާތީ ކުންފުނިތަކަށް ގުޅުންހުރި  މީހުންނާ

 އެަބ ކަމަށް މަސްވެރިން  ނާ މަސްކިރުމުގަިއ ވަރަްށ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ބާ މީހުން މަސްވެރިންނަށް އެ

 45ރުފިޔާާއއި  35އުޅެނީ  ވެސް ވަަރށް ގިނަ މަސްވެރިން ފާހަގަކުރާގޮތުަގއި ކަންނެލި ކިލޯއެއް މި ފާހަގަކުރޭ. މިއަދު

 90ކުރިން މި އަގުތައް އުޅެނީ ކަމެއް. މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮެޅއް  ަވރަށް ހިތާމަހުރިއީ . މިއިދެމެދުގަ އާރުފިޔާ

، މިހާރަކަށް އައިސް ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ވެސް މަިތން. އެހެންވީމާ ވުރެރުފިާޔއަށް ނުވަތަ އެއަށް  100ރުފިޔާއިން 

 ދަނީ. ގަރާުރގަިއ މަިއގަނޑު ތިން  ދައްކަމުން މިގު ނުލިބޭ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުެމން މިހާރު އައެ މީހުން ބާނާ މަހަށް ހަމަ

ކުރުން. ދެވަނަ ކަމެއްެގ ވާ ހުއްދަތައް ބާތިލުދީފައި  ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ެއއް ،މެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކޮށްާލފައިވަނީކަ

ވެްސ ކަނަޑއެޅުން.  ޭއގެ ފަުޅވެރިންގެ ފެންވަރު ،ފަހަރުަގއި ހުންނަށްޖެހޭ ޝަރުތުތައް ކަނޑައަަޅއިއުޅަނދު ،ގޮތުަގއި

ކަމަްށ  ކަމުގެ ާބވަތްތަުކގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ކުރުން މަނާވާނީ ކޮންބާވަެތއްމަސްވެރި ،ތިންވަނަ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި
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ގަރާރުަގއި ފާހަގަކުެރވިފަިއވާ ކަންތައްތައް. އެހެންީވމާ، މި ގަރާރަށް އަޅުގަނޑު  އިލަ ގޮތެއްގަ ޖުމު މިއީކަނޑައެޅުން. 

ދިވެހި  ،ންތައް ފާހަގަކޮށްރރި ކޮންސަ މީގައި މިހު ،ލަ ގޮތެއްަގިއ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުންވެސް ހަމަ ޖުމު

ދުކުރާ ކަމެއް އަުޅގަނޑު ވެސް ތާއީ މަށްައގު ލިބޭނެ ގޮްތ ހައްދަވައިެދއްވުހަމަ ،މަސްވެރިންނަށް އޭގެ ފުރިހަމަ އަގު

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްތޯ.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެވަނަ ފުރުޞަތު ދެ  ؛ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ވާހަަކއިން ވެސް ހަމަ އަޅުގަނުޑގެ  ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އަޅުގަނޑު އެދުނީޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! 

އްިކޔަސް މަސްވެރިންނަްށ ކިތަންމެ ދިގުކޮށް ވާހަކަދެ. ބައި ނިންމާލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރިން ނުނިމި އޮތް

ކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް ވެލިއު އެޑްބާނާ މަސް  ،ކަމަކީ  ކޮށްގެން. އެއް ތިޔާގިކަާމއި ތަނަވަސްކަން ިލބޭނީ ދެ ކަމެއް

މަހުގެ ކޮިލީޓ  ،. ދެން ދެަވނަ ކަމަކީއި ހަރުދަނާ ގޮތެްއގަ އިމުކުރެިވގެން މިހާރަށްވުރެ ޤާ ަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭ

މިކަން ކުެރވޭނީ އަުޅގަނޑުމެން މުޅި ދައުލަތް އެުކެވގެން މުހިންމު . އިންިތޒާމެއް ކޮްށގެން، ހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއްހިފެ

އެކަމަށް ބޭނުންާވ  ،އިމުކުެރިވގެންޤާއެއް ތު ފުޅާކުރާނެ ސްޓެޓެޖީޢަމި ސިނާ ،ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ދެކިގެން

އި ސްެޕއިްނެގ ފްރާންސާ .އް ނުކުރެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގޮަތކަށެްއ މިކަމެ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރެިވގެން. އެ ނޫން

 ކަނޑު އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔާ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުން އެންމެ ގިނަ މަސް މި އިންޑިޔާ ،ތައް ފިޔަވައިޓްމަސް ފްލީ

ސްރީލަންާކއަކަްށ ލަްއކަ ފަންސާސް ހާސް ަޓނުގެ މަސް.  އުމަކީ ދިވެިހރާއްޖެ ެއއީ ގާްތގަނަޑކަށް ެއއްޤަ ބާނާ  އިތެރޭގަ

ެއއްވަެރއް  އިްނޑިާޔއަކަށް ވެްސ މި ދެންނެވި މެތަޑުން ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފިޝަރީޒްަގއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ،ވެސް

ފަންނުވެރި މަސްވެރިކަން މިކަމުން ދޭހަވޭ.  ،ބިލުޤާ ،ދަޔާ ޚިލާފަށް ކުޅަދާނައާރިންނަކީ ނުކުރެވޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެ

އިމުކުރުން. މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރުން. މަހަށް ޤާންވަނީ މަސް އިތުރަށް ބާނާނެ އިތުރު ވަސީލަތްތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނު

ކަމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ބަނުން. މި ފަހަރާމަސް ދޯނި  ދާން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އިތުރު މަހަށް ދެވޭނެ ގޮތަށް 

 ބަހައްަޓިއގެން ުފރަތަމަ އިންޖީނު ލައިގެން ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ،ތްތެރި ަރއީސްއިންވެސްޓްމަންޓް ފަހިވެފައި ޮއތުން. އިއްޒަ

ފަހަރު  ދޯނިޓަމަކަށްއްވަކި ބަ އިފަހަރު ބަނދެފަން ދޯނިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ބޭލި ދޯނި ދިވެހި

އް ނެތް. ސަރުކާރުތަކުން މި ޢެދަްއކާ އަގު ދަްއކާ ގޮތަށް. މިހާރު އެކަހަލަ މަޝްރޫދައްކާ ގެންދިޔަދޫކުރަމުން

ވަރަށް ރާއްޭޖގެ  ެދން އިތުރަށް އެކަހަލަ ޕްރޮގްާރމެއް ހިންގޭ ،ކަމަށް ވުން އެކަީށގެންވޭ  އައިސް ގަބޫލުކުރެްއވީފަހަކަށް

ްށ އާ ވިސްނުމަކަ އިވެސް ރާއްޖޭގަ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ އަނެއްކާ  ،ކަމަށް. އެހެންވީމާ ޅާވެފައި އޮތީމަސްވެރިކަން ފު
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މަސް އިތުުރކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް އިތުރު އިްނވެްސޓްމަންޓުތަކާއި މަސް ވެލިއު ގޮސް ާރއްޖޭގެ ޒުވާން މަްސެވރިންނާއި، ބާނާ

ުނލައި މަހުގެ ހުރިހާ ެއއްެޗްއ އިުއކަަމސްވެރިން ބާނާ މަސް  ،ކުރުާމއިއިމުޤާ ކުރުމަށްަޓކައި ބޭނުްނވާ ަވސީލަތްތައްއެޑް

ތަކެތި ބޭނުންާވ އެ  ،އުފައްަދިއގެން ަތއްވެސް އުެފއްދުންތަކާއި ޕްރޮޑަކްޓްނޫންއާއި އަދި އެމީލްބޭނުންކޮށްގެން ފިޝް

ން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ހަމައަށް ވާސިލުވާނެ ގޮތްތައް ައޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއަޅަންވީ. އެންމެ ކުަޑވެގެ މާކެޓާ

 ،ފިކުުރކޮށް އިކަންކަުމގެ މައްޗަށް ވިސްނަވެސް. މި އްވެސެލެރީފަރ  ނެތޭ މަސް ހިފައިގެން ބޭރަށް ގެންދާނެ 

ދެވޭނެ. މާ ބޮޑުތަނުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އިމުކުރީމާ މިހާރަށްވުރެޤާއަޅުގަނޑުމެން މި ހުރިހާ އެއްެޗއް 

ެގ ހޯކޯމާރު، ްނވާ ވާހަކަ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ. މިފްކޯއަށް ެވސް ގެއްލުްނވާނެގެއްލު ށްމިފްކޯއަ

ންސް ޕާެޓއް ނުލިބޭ. މެއިންޓަނަރއެ އެްއޗެހީގެ ސްެޕއަ .ފަހަރު އަދިެވސް އަުޅގަނޑުމެން ގެންުގޅެނީޒަމާނުގެ ބާ ބޯޓު

ާއ  ،ތަކާއި ބަލުން އިންވެސްޓްކޮްށގެން އާ ފްލީޓު، އަލުންމާއެހެންވީ .މަތިއެހާބޮޑު. ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓް ކޮސްޓް އެހާ

އެ  ،ދައުލަތުެގ ކުންފުންޏަށް ގަނެގެން ،އެްއޗެހި ސަރުކާރުން ތަކާރކޮންޓެއިނަ ރާއއި އަިދ ރީފަކަލެކްޓިންގ ވެސެލް

ޔޮ އަގެއް ެދވޭނީ. އަިދ އިމުކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންަނށް ހެޤާވެސްޓްމަންޓް ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ އިން

  ...ދައުލަތުން ޚަރަދުނުކޮށް

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ރާގެދާއި އަލިފުށީ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

 ،ކަމަށް ބުނާއިރު ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ، ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ މަސްވެރިކަމަީކ ރަްއޔިތުންެގ ލޭނާރުޝުކުރިއްާޔ 

ކުރުމަކީ އެީއ އަުޅގަނޑު ވެސް އެކަމަްށ ބަހުސް ،މަޝްަވރާކޮށް ނަން ޮއންނަ ގޭަގއި މިކަމާބުރައްޔިތުންެގ ބަސް

 އިފަހަރުން ރާއްޖޭގަބޭުރގެ ބޯޓު ،ދެެކވެނީގައި މި ވާހަކަކަމެއް. އާދެ! މިއަދު މައިގަނޑު ކަެމއްގެ ގޮތު  ކިޔާމަރުޙަބާ

 ކަމެއްގެ ވާހަކަ. އާދެ!  ގޮުތަގއި ހުށަހެޅިފައި އޮތްގަރާެރއްގެ ކުރާތީ ެއކަން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއަޅާމަސްވެރިކަން

 ައއި ކުރަމުން ،ބޯޓެއް މިކުރާ ަމސްވެރިކަމަކީ  28ކުންފުންޏަކުން  ހަތަރުޚާއްޞަކޮްށ ބޭރުގެ  ،މަސްވެރިކަމަކީ 

އަިއ  ންމުކަންނެލި ބޭނުންވާ ކޯޓާ ދޫކުރެިވގެން ކުރެވެވަކި ފުންމިނަކުން ބާނާ ލޯބޮޑު ،މަސްވެރިކަމަކީ ަވކި ފަށަލައަުކން

ޗް ިމގޮތަށް ކޯާޓ މި އޮންނަނީ އަހަރަކުން އަހަރަކުން އިތުރުކުރަން. މިހާރު އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ މާރި. މަސްވެރިކަމެއް

 އި ހަމަވެގެން ކޯޓާ އެ ހިސާބުން ފެށިގެން އާނުކޮށް މިކަމުގަ .ވަނީ ކޯޓާގެ މުއްދަތު ހަމަވީމަހޭ އަޅުގަނޑު ހަނދާން

 11މިހާރު އެ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައި އޮްތ ހުއްދަ  ،ރާސާތަެކއް ކުރުމަށްފަހު ދި އިތުރަށް ސަރުކާރުން ވިސްަނއި

ދާ މައިގަނުޑ މައްސަަލއަށް ކުރަމުން ، އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު މި ބަހުސްއެހެންވީމާ. ކޮށްފަތިލުވަީނ ބާ އި ޖުލައިގަ
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އޮތް ޯކާޓ  އިބޯޓަށް ދޫކޮށްފަ 28އެ  ،އްލެްއ ހޯއްދަވައިެދއްވާފަ. އެ ހަތަރު ކުންފުންޏަށްޙައޮތީ  ސަރުކާރުން މި

 ހުގައިެލވިފަ. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީއިމިހާރު އެ ޮއތީ އެ މަސްވެރިކަން ިމ ވަގުތަށް ހުއްޓަ  ،ކޮށްތިލުބާ

ންނާނެ މި ހުރިހާ އިރު ގާނޫނަކު ނާސްކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއް މިކަމަށް ހެދިގެން އަންނަބަހު ،ކުރަންޖެހޭމަޝްވަރާ

ލަކޮށް އެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ފިޝަރީޒް ރިކަމެއް މިވެނި ޮގތަކަށޭ. ޖުމުކުރާނީ މިވެނި މަސްވެ .ތަފުސީލެއް

އުޅެނީ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި، މިނިސްޓްރީއަށް ގަާވއިދުތަެކްއ ހަދަން ބާރުތަކެއް ދީފައިވާނީ. އެހެންވީމާ

މުގައި ހުރަހެއް ނެތޭ. ހިންގު ވެސް ސަުރކާރު ގުތުއެ ވަ ،ވެސް ދާއިރު އިއަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސް ކުަރމުން މިތާނގަ

މިހާރު  ،ވިޔަސް ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަދި ގާނޫނުމާޭއގެ އެއް ހެކި ެއއީ. އެހެްނވީ  ،ކުރެވުނީތިލުއެ ހުއްދަ ބާ

ސް އަަވސްކުރަްއަވއިެގން ވެ ގާނޫނު ،ވާނަމަ މަށްކަ ކުރުމަށް ހުރަހެއް އޮތްޒުދުތައް ތަންފީސަރުކާރުގެ ވަޢު

 ، މި ކަމަކީ ވަރަށް ދިވެހިންނަށްއެހެންވީމާތައް ވެސް ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަވަންވީޭއ. ގަރާރު  .ގެންދަވަންީވއޭކުރިއަށް 

ދިވެހިންގެ އާދަކާަދ  ،މި މަސްވެރިކަން .ވާ ކަމެއްށް ނުލިބިއެއް ރާއްޖެއައޮތުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު އާމްދަނީ ނުކޮށްދީ

ގޮތަށް ގަނެގެން އެކަްނ  ބުނާ އިއޮންނަ އިޢުލާނެްއގަ ، އްޔާ ޖެހެނީ އަހަރުން ނަމަވެސްހުންނަ ގޮތުން ކޯޓާއެއް ެވއްޖެ

ންޖެހޭ ކަމެއްެގ ެއކަމަށް ކޯޓާެއއް ަގނެގެން ކުރަ ،އުޅެނީ އިތުރު ޚަރަދެއްދިވެހިން މަސްވެރިަކމަށް ނިކުމެ .ކުރަން

އެކަމަްށ  ،ަވއިދީފިލުިދވެހިންނަށް އޮޅުންއި ން ލިބޭ ފުރިހަމަ މަންފާއާއި ފައިދާ ޙަޤީޤަތުގަ އި ނުކޮށް. ެއކަމަކު އެއި ގޮތުގަ 

މަސްވެރިކަން  ،ހާ ދުވަހު އޮތުމުގެ ސަބަބުންތްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމެއް. ެއކަން ނުކުރެވި މިއޮބޭނުންވާ ތަމްރީނު

ކުރަމުން އައި މީހުން  އިއޮތީ. މި މަސްވެރިކަން މައިގަނޑު ގޮެތއްގަ  ނުކުރެވި މިކުރަން ތަޢާރަފު ދިވެހިން އިރާއްޖޭގަ 

އެބަހުރި. އެ ކުރާ މަސްވެރިކަން ކުރަމުން  އިައށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތައް ެވސް ކޮށްފައެކަން ކުރި ގޮތުން ރާއްޖެ

 ،ބޭނޭ އަދަދު ނޭނގި  ވެހި ސަުރކާރަށްބޭނޭ މަސް ދިވެހި ަކސްޓަމަށް ނޫނީ ދި އި ޯބޓުގަ 28އަންނަ މި ދެންނެވި 

އެ ބޯޓުެގ  ،ފަހަރު އައިސްކުރެވިފައި ނެތް ބޯޓުރަޖިސްޓްރީ އިއެހެން ރާއްޖޭގަ .އެަބހުރި އިކުރެވިފަ ޕްޓްރާންޝި

 އި ލާފައި އެބަހުރި. ދެން މިތާނގައިމަސްކޮޅު ނަަގިއގެން ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ގެންގޮްސ ޮބޑު ައުގގަިއ ިވއްކަ 

ގޮތް ބެލުމަށް އީޫޔެގ  ރާކުދެކެވޭ އީޫޔގެ ވާހަަކ މި ދެންނެވި މަސްވެރިކަން ގަނޑުމެންނަށް އެބަވާހަކަދަްއކަމުން އަޅު 

ކަންަތއްތަްއ  ީއޫޔގެ ބޭފުޅުން އެ ބޯޓުތަކަްށ ިޒޔާރަތްކޮށް މި އި، ާރއްޖެއަށް. ވަަޑއިގަންަނވާފަބޭފުޅުން ވަަޑއިގެންެނވި

އަދި ސަުރކާރަށް ވެސް މިކަން ނިކަްނ  ،ޔޫއަށް ވެސް ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤުތަކުން ނޫނީ ކުރި ސުވާލުތަކުން ހުރީ އީ

 ން ައޅުގަނޑުމެންނަށްކަން ކުރުމަށް އަިދ އީޔޫރަނގަޅަށް އެނގިފަ. މި ސަބަބަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަސްވެރި

ބޮޑެތި  ،އުޅެނީ މި ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި މަންފާ ލިބުމަށް ހުރީ ހުރަސްތަކެއް. އެހެންވީމާދޭން

ސަރުކާރުަތކުން  އި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މާީޒވެދިަޔ ތާނގަ ،ހުރީމަ އިެވސް ކުެރވިފަ އިވަްއކަންތަކެްއ މިކަމުގަ 

އޮތީ އެންެމ  އެކު ދެން މިއެއާ ކަމަށް މީ. ހަމަ  ނެތީމަ ދިމާވެގެން ުއޅޭ މައްސަލަެއއްއިކަންތައްަތކަށް ހައްލެއް ހޯދެވިފައެ

މިފްކޯގެ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ޚާނާއަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްދަޅު ަބންދުކުރާ ކާރުކަމެްއގެ ގޮުތގައި  ބޮޑު އެއް
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ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ  ޮއތް ެއއީ މިފްކޯ މިހާރު މި .ކެޭވ. ރަނގަޅު ވާހަަކެއއްތަފާތު ގޮްތގޮތަށް އެބަ ދެ އިމިތާނގަ

ޔާސީ ބޭނުމަށް އެަތނުގެ ބޭނުންތައް މަިއގަނުޑ މަސްވެރިކަން އިތުރަށް ައގު ުއފުލުމަށްޓަކައި އެބަހުރި ހުރަްސތަކެއް. ސި 

. ވޯޓުތަްއ އިތަފާތު ސިާޔސީ ބޭނުންތަކުގަ  ޭދން މަޖުބޫރުވޭއެަކށީގެންނުވާ އަދަދަށް ަވޒީފާ ހިފެނީ. ތަނާ އި ގޮތެްއގަ

 ތްއޮ އިހިނގާފަ އިކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންަތއްތަްއ މިފްކޯގަ އިތާނގަ  ދިޔަެއއީ ެއއް ސަބަބު. މާޒީވެ އި،ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަ

އޮންނަންޖެހުނީ. މިހާތަނަށް  ،އެތަން ދަރަނިވެިރވެ މި ސަބަބަްށޓަކައި .ންވަރަކީ އަދަދު ނުކުެރވޭާހ ބޮޑެތި އަދަދުމި

ޖޮއިންވެންޗާެއްއގެ ގޮތުަގިއ ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ވެސް ބުނާނީ  ކަމަށް  މިތަނުން ފައިދާއެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ، ންވީމާއެހެ

މި މަސައްކަތް ކުރެިވގެން ނޫނީ އެތަނުން އެކަށީގެްނވާ މަންފާ  އިއެކުގަ  ށް ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާގޮތަ ވާސާއްހިސަރުކާރު 

ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހުން ބޭނުމެއް ނުވާނެ  . އެއީ ބޭރު ކުންފުންޏެއް އިންވެސްްޓކުރާށް ާވނޭކަމަކަ ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ

 ހިންގަން އެތަން ދީގެންއަދިވެސް ކޮރަޕްޝަނަްށ ޖާގަ، ނުާވވަރަްށ މުވައްޒަފުން ގެްނގުޅުމާތަނަށް އެކަށީގެން

ތަކަށް އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން ވަރަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ކަންތައް ، ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާށްދޭކަފުރުޞަތު

ދިވެހިންނަށް ހޯދަދެވޭނެ  ،ކޮަބއިތޯ މި މަސްވެިރަކމަށް ގެނެވޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ އި،ވިސްނަވަ  ،ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް

ެއންމެ ރަނގަޅު މަގުން މިކަްނ  ،ެދވޭނެ ގޮތްަތކަކީ ކޮަބއިތޯ ދިރާސާކޮށް އިައގު ހޯދަމަހަށް ބޮޑު ،މަންފާއަކީ ،ފައިދާއަކީ 

ދިވެހިންނަށް ބޭނުންާވ  ،މީރުަކންއްާޔ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެން މިައދު މި ހޯދަން އުޅޭ ފޮނިޖެގެންދެިވއް

 ުޝކުރިްއޔާ.  . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށްދާނޭނަފާ ލިބިގެން ،މަންފާ ،ފުރިހަމަ ފައިދާ
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މުން ން ނި
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންްޑ ނަން. ދޭއްޖެހީްއސުރެން ސްޓޭޓް އޯއިލާމިއަދު މި ވަގުުތގައި ހިނގާ ކޮމިޓީތައް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ

 ،ޖެހިއިރު 2 ،މު ކޮމިޓީއްއާ ،ޖެހިއިރު 2، ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ،އިރުޖެހި 2ސް ކޮމިޓީ އެަބ ކުރިއަށްދޭ. އެންޓަޕްރައިސަ

މު ކޮމިީޓގެ ސަްބ ކޮމިޓީ ފަށާނެ. އަދި މިއަދު އްގައި އާ 2:30. ދޭލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ޮކމިޓީ އެބަ ކުރިއަށް

ރ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުެމއް އޮންނާނެ. ދެން މަޖިލީހުގެ ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަ  ހިއުަމން ،ޖަހާއިރު 4ހަވީރު 

  ޖަހާއިރު. 9ވާ އަްނގާރަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2019ޖުަލއި  16ންނާނީ ޖަލްސާއެއް އޮ

 

 .މުނީނި ލިސްޖިމަ  .نيماللعا ب  ر هلل حمدلوا
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