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

 

 ޖަލްސާ ވަނަވީސް ސައު ގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ުދވަސް އަންގާރަ) 2019 ލައިޖު 23

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަގުތު މަޖިލީހަށް  މި. ވީ ދުވަސް 1440ުޛލްޤައިދާ  20ދުވަްސ.  އަންގާރަވީ  2019ޖުލައި  23މިއަދަކީ 

  .މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި  34 ެބވީހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއް

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/24/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ސް އި ޖުޑީޝަލް ސަރވިއިްއެޔގަ ،ގެ ތެރޭގައި ދަންނަވަްނ އަޅުގަނޑު ބޭނުންމުެއންގުމިއަދުގެ ރިޔާސަތުން އަންގާ 

ކޯުޓގެ  މްއެއީ ސުޕްރީ ،އެ ކޮމިޝަނަށް އަިއސްފަިއ އޮތް ޝަކުާވއެއް ބެލުމަށްފަހުގައި  .ނިންމުމެއްކޮމިޝަނުން ނިންމެވި
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ވަރަްށ ގިނަ ދުވަހު، ވަރަށް ގިނަ  ގުިޅގެން ކޮިމޝަނަށް ލިބުނު ޝަކުވާެއއް. ޝަކުާވއަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ފަނޑިޔާރަކާ 3

ކޯޓެްއަގއި  އްގޮތުން ލިބުނު ަޝކުާވއެއް. ެއއީ އެ  ގުޅޭ ކާ އަދި ފާުޑިކޔުން ރައްުދވެފައި އޮތް ކަމަ  ބައެްއގެ ނުރުހުމާ

ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ ލިބިދީފައިވާ ބެލެނިވެިރކަމުގެ ާބރުގެ ދަށުން ކަމަށް ވިދާުޅެވ،  ،މުންދަނިކޮށްގެ މައްސަަލ ހިނގައްމީހެ

ރާއްޖޭެގ  ،ނަވާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. އެނގިަވޑަިއގަން ކޯޓަށް ގެންގޮސް އެ ޯކޓުންއެފަދަ މައްސަލަތައް ސުޕްީރމް 

ޮއވޭ. ެއއީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެސް ވަރަށް މު އަސާސީ ަހމައެއް އެބަ އްކުާރ ވަރަށް އާ ބޭނުންޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

. ކޮންެމ ރައްޔިތަކަށް ެވސް ކުށުެގ އޭއަސާސީ ހަމައެއް. ަރއިވެިރންގެ ދަރިންނަށް ވެސް ތިނެތިން އެކަތި އޮވެ 

އޮންނަނީ.  އަސާސީ ޙައްޤުތަުކގެ ތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނނަށް ދީފައި މި ،ރުޞަތުފު ޓަކައި ތިންމަތުން ބަރީޢަވުމަށްހުތު

ސުޕްރީމް ކޯޓާ. މިއިން ކޮންމެ ކޯޓެއްަގއި ވަކާލާުތކުުރމުގެ ފުރުޞަތު އަދި ކުށުގެ  ،ހައި ކޯޓާއި ،ދަށު ކޯޓަކާއި އެއީ 

އޮންނަނީ  ށުން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް މިތުޙުމަތުން ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްުޤ މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަ

ޤާނޫނުއަާސސީެގ  މާ،ްއަގއި އޮތް ަމްއސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ެގންދިޔައިދަށު ކޯޓެ ،. މިހެން މިކަން އޮއްވާ ލިބިދީފަ

. އެހެންވީމާ، އެކަްނ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން އެބަ ފާހަގަކުރޭ. ވޭޚިލާފު މު އުސޫލާއްމިދެންނެވި އާ

ެއ  ،ކަށް ތައްވެސް ފަރާދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުންނަކީ އެ  ،ކޮމިޝަނުން ދެކޭ  ސްޝަލް ަސރވިސައެއާެއކީަގއި ޖުޑީމަހަ

އޭގެތެޭރަގިއ  .، ފޯރުވާެނ، ވެވޭެނ ގޮތަކަށް ިތއްަބވާނެ ބަޔަކަްށ ެވގެންނުވާނޭއި ފަނޑިޔާރުންގެ ަމއްޗަށް ނުފޫުޒ ފޯރުވަ

ެއކަމުގެ ތެރެއަްށ  ،ގެންދަވަނިކޮށްފަނޑިޔާރަކު ކަމެއް ނިންމަމުން އްއެނޭ. އެހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ނުފޫޒު ވެސް ހިމެ

ޖުީޑޝަލް ސަރވިސަސް  ،ނެވިންއެހެްނވީމާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދެ. ނެޔާރަކަށް ވެެދަވޑަެއއްނުގަެނވޭއެހެން ފަނޑި

ެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުއަދި ެއހެންވީމާ،  ؛ޔާދަކުރުމަށްޢިކޮމިޝަނުން މިދެންނެވި ހަމަ ވެސް އަލުން އަނބުާރ 

ސުޕްރީމް  ވަނީ ، އެ ކޮމިޝަނުން އެކަުމގެ ރިޕޯޓުއިއެ ކޮމިޝަނުން ނިންމަ ތްތެރިވުމަށްހަފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭ

ތި ބޭފުޅުން  ،ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި މި ަމޖިލީހުގައި، ނޑު މިއަުޅގަފަނިޑޔާރުންނަށް ފޮނުވާފަ.  3ކޯޓުގެ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަކީ މި ރައްޔިތުްނެގ  ،އަރިހުަގއި މި ވާހަކަ މިދެންނެވީ

ންބަރަކު އެ ައޅުގަނޑާއި އަިދ މި މަޖިލީހުގެ މެ ،ތަން. މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާ އެއްމަޖިލިސް އެންމެ ބޮޑަށް ތަމްސީލު

ގެ ޖިލީހުއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަ ޝަނުގެ ހިންގުން މިކޮމިޝަނުގައި އެބަ އިންނަވާ. އެހެންވީމާ، ގާތްގަނޑަކަށް ކޮމި

 ން މި މަލުކުރަމުޢައަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ގޮތަކަށް، އޮންނަ ގޮތަކަްށ  ލަދަށުގައި އޮންނަ ކަހަ ބެލުމުގެ

އްޖޭެގ ރާވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ދިވެހި 19މި  ،ނުމުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޖިީލހުންފެއަުޅގަނޑަށް ފެންނަދަނީ. 

ކަންބޮޑުވޭ.  މަށްއުދިދާގެންލިންވި ސިފަ ގެއްނުއެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޮއންނަން ބޭ ،ފާސްކުރިއިރު  ނުއަސާސީޤާނޫ

އެދޭ. އެ މަސައްކަތް ޖުޑީޝަލް ސް  މި މަޖިލިޔާދަކުރުމަށްޢިޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެހައި ުއސޫލުތައް އަލުން އަނބުރާ 

ގައި ުޖޑީޝަލް ގައި ިއއްޔެ މުފެނު، އަުޅގަނޑަށް ފެންނަީވމާއެހެންގެންދަނީ.  ކޮމިޝަނުން ުކރަމުން މި ސްސަރވިސަ
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ެގއްލިފަިއވާ  ،ސީަގއި އޮތް މުހިންމު އުސޫލެއްސާދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުއަ ،ޔާދަކޮށްދިނީޢިސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ެއ 

 ސިފައެއް. 

 

 ހުސް އިބުތިދާއީ ބަ . 5

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ިއއްޒަތްތެރި ކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާގެ  ،މަ އޮތީއި ފުރަތަބަހުްސގަ  ތިދާއީމިއަދުގެ އިބު

ިމ ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. ( އަދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުއިމު ގަވާ އްއާ) 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ބޭނުން. ވާލަން ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަްއަޒތްތެރި މަޖިލީހަށް ގެނައުމުގެ ކުރީަގއި ިއއް މައްސަލަ، މި ބިލު މި އި

ކުިރ މަލުޢަކުީރގައި އޭގެ ،ދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނިއިރުގައިމަލުކުރަމުން ޢަމިހާރު މި 

 މުޠުލަޤަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް  ،ބިދީފައވާ ބާރުތައްާށއި ވަޒީރު ބޭފުުޅން ލިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަ

ނޫ  ،ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް އް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަާށއި ަވޒީރުންނަށް ލިބިދީފައެއްމި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެއގޮތަަކށެ

ގާނޫނެްއެގ  އެަތއް ގަާވއިދެއް އެަބވޭ 160ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހެދިފައި ހުރި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި 

ރުަގއި ގާނޫެންއ އޭ ،މަލުކުރަން ފެށުމުންޢަ އަށްއާ ޤާނޫނުައސާސީ ގަާވއިދު 160މި  .ބެލެނިވެރިކަން ނުލިބި

މި  މުނީ.ންނިކަުމގަިއ  2008/6ގާނޫނަކީ މިދަންނަާވ  ބެލެނިވެރިކަުމގެ ދުެގ ގަާވއި 160މިދެންނެވީ  ،ފާސްކުރެވުނީ

އިން ފެށިގެން.  2008، އަހަަރށް 2ރުަގއި ކަނޑައަޅާަފއި އޮތީ ގާނޫނުން މި ގަާވއިދުތަކަށް ެބލެނިވެރިކަންދިނުމަށް އޭ

  އެަބވޭ.ެވސް ައޑިކުޑަން. ލަމު ށްކޮގެ ުމއްދަތު އިތުރުއޭ ކުމުއްދަތު ހަމަވާ ކޮންމެ ފަހަރަންދަނީ ގެ މި މަޖިލީހުން މި

އަޅުގަނޑު ދެކެން އެއީ މި މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އިން ފެށިގެން.  165 ަގވާއިދު. އެއީ 21 މިހާރު އޮތީ

 . މި މަކީމި ަގާވއިދުތައް ކޮންމެވެސް ތަނެްއގައި ގެނެްސ ބަނދަރުކޮށްދެއްވުެއކުަގއި  އާނުއަސާސީ އާ ޤާނޫ ޙަޤީޤަތުގައި

 ދަނީ. ެއީއ ވަިކ ގާނޫނެއް ނޫން ކަމަކާމަލުކުރަމުންޢަން މިއަށް ދަށުެގ  2008/6 ،ވަގުުތ މާކަނުޑގައި. އެހެްނީވމާ

ވެްސ ނުދެކެވޭ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި  މަކަށް  ގޮތް ކަގަންވީ އެންމެ ރަނގަޅު ގުޅޭ. ޙަޤީޤަުތގައި ިމކަން ހިން

ޖުލަިއ  15 ފަިއވަނީވާފުރަތަމަ ކިޔުން އިއް ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް. މި ބިލުގެ ރާފުރުޞަތުއަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއި

ބަރަށް ަގއި. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާދެްއވުމަށް އަޅުގަނޑު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެން 2019

 ދަންނަވަން.
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ނުޑ ށް އަުޅގަ( އަވާއިދުަތކާ ބެހޭ ގާނޫނުމު ގަ އްއާ ) 2008/6 ގާނޫނު ނަންބަރު. ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އެހެންވީާމ،  .ވިދާުޅވެއްޖެކޮށް މި ވާހަކަ ވަރަށް ތަފްޞީލު ތެރި ރައީސްއިއްޒަތް ދެންމެ އިޞްލާޙެއް މި ހުށަހަޅަނީ.

 ތަޢާރަފެއްގެ ގޮުތގައި ދަންނަވަްނ ހުރި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އަޅުގަނޑު މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ

ގެން ވަނަ މަޖިލީހުން ފެށި 17 ައޅުގަނޑުމެންގެ ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން،، ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީވިދާޅުެވއްޖެ. ގަބޫލު

ވާ ނީ. ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންގެންދަ މިއަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރަުމން  ،އިތުރުކުރަމުން ،އިތުރުކުރަމުން  މިއަށް މުއްދަތު

ިވ ނެންމިދެމަލުކުރަމުންދާކަން ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ެވސް އެބަ އިނގޭ. ޢަެއކިެއކި މުައްއސަސާތަކުަގއި  ގަާވއިދުތަެކއް

މާ ތީ ބުނެފައި އޮކުރަންވާނޭއާްއމުގޮތަކަށް  ސްކުރުންތަްއ ވަރަށް ނިކަމެތިޖިލީހުން ފާސްކުރާ ފާމަަރއްޔިތުްނގެ ގާނޫނުގެ 

ނުކުެރިވ، ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުެގ ހުރި މި ފާސްކުރާ ފާސްކުރުންތައް ެގޒެޓުމާޒީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެބަ

ނަ ވަ 8މިދެންނެވި ގާނޫނުގެ  ،ހުށަހޅާ އިޞްލާޙަކީ މި. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ހަމައެކަިނ ނުލިބި، ލަސްވެފަޚިދުމަތް

އި ަރއްޔިތުންެގ ގަ ަވނަ މާއްދާ 8 ންެލވި ނިމެންދެއިމާއްދާގަިއ މި ގާނޫނުތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްކޮްށ ުއވަ

 ވާެރވިފައި މުކުއިޤާަގއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިވއުަގއި މުކުރުުމގެ އުސޫލު،އްމަލުކުރެވޭނެ އާޢަފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ

ފާސްކުރާ ބިލެއް ވެސް ފާްސކުރުމަށްފަހު  ންއަުޅގަނޑު ހަމަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހު ،ކަުމންއެހެންގޮތަކީ ގެޒެްޓކުރުން. 

ނުކުރަްއވާ ކަމަށް ގުދީސްތަ ަވޑަިއގަންނަވާ.ޖެހިވަންކުަރއްގުދީ ސްތަ އަށްވަކި މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަހުގެ ތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ. ދު  15 ގަންނަވާ ގޮތް ފާހަގަކޮށްފައިއި ޑަދެކެވަ  ،ވާނަމަ

މާޒީގައި މިކަހަލަ ކަންތަްއތަކެއް ދިމާވެފަިއވާތީެވ، މި ބިލު އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅީ.  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ،އެހެންކަމުން

 ހިސާބަށް ގެ މަރުޙަލާއާ، ަބހުސްއި ވެސް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަ ށްމި ބިލަކީ މިއީ ނިމިގެންދިަޔ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ

މި  ،ބިލެއްކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންކަމުން ވަނިކޮށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނިމުމަކަށް ގޮސްފައިވާގޮސްފައި 

ޞްލާޙުތަކެްއ ރާތްތަކަށް އިތުރު އިރާތްކުރެވިަފއިވާ އިބާއަދި މި ބިލުގެ އިބާ ިއ،ވަަޑއިގަންަނވަސްނާފުންކޮށް ވި މެދު  ބިލާ

މިއަށްވުރެ  އަދި ެއ އިޞްލާޙު ،ތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަޒައިއް ހަމަނަން ގެން

އަޅުގަނޑުމެން  ،ފުރިހަމައަށް ވެސް ގެެނވިދާެނކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ެއހެންކަމުން

އަދި މިތަނުން އި ޔާދުމުގެ ނިޔަތުގަކަށް ހެމަސައްކަތްތަ ރުމާދާހުގައި ކުެރވޭ މަސައްކަތްތަަކކީ ޒިންމަޖިލީ ތުންގެޔިރައް

ލަސްތަކެއް ނުވެ، އެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާންޖެހޭނެ ފާސްކުރުންތަކެއް ކަމަްށ  ތަކަކީ ރަްއޔިތުންނަށްރުންފާސްކުފާސްކުރާ

ުފޅުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮްތ އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު އެިކއެކި ބޭ. ދެކޭތީވެ ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް މިއީ 

ދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ަހމަ ނިންމެވުންމެދު ގޮތެއް  ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއަށް ގެންޮގސް މިކަމާ 

ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން  މި އި ގަ ވަރާކޮށްފަިއ މީޝް އަޅުގަނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅިިއރުގަިއ ހަމަ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާ ވެސް މަ

މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ވެްސ  ތަުނގައި  ، ާމޒީަގއި މިއިސްނަވި ނުށް މީހާއަ މެދު ހުށަހަޅާ ހެްނވީމާ، މި ބިލާ މި ކުރީ. އެ

. ބިލުގައިވާ ކީހުރި. ބިލެއް ހުށަހަޅާ މީހާއަށް ބަލާފައެއް ނޫން ބިލުގެ ކަންތައްތައް ނިންމަންޖެހޭނީދިމާވެފައި އެބަ
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ކަތެއް ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ދެން ބަެއއް ބޭފުޅުްނ ދާރު މަސައް ، ޒިންމާއިތަކަށް ިވސްނަހޫމުއިގަނުޑ މަފްމަ

މެދު އިތުރަށް ވިސްނަން އޅުގަނޑަށް  އިތުރަށް ފުރިހަމަ ޮކށްލަން މި ބިލާއަދި  އި ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވަ 

ށް ކަމުަގިއ ރަތަްއޔާކަން ރީ ހަމަ ވާހަކަދައްުޅަގނޑު މި ހުގުޅޭ ގޮތުން ވެްސ އަ އެކަމާ  ،ލަފާދެއްވައިފި ނަމަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަީނ ދެންމެ ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ބަުހސްގެ ވަގުުތ މި ހުޅުވަ 

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ ވަނީރުއަތުފުރުޞަ  ބިލަށް. އަޅުގަނޑު މިހާރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި

 ށް.އަސްލަމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ދައިން މި ޤާނޫނުއަސާސީ އުފަންެވގެން ރައީސް. ރައީސް ވެސް ތި ފާހަގަކުރެްއވި ފަ ރިތެ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް އިްއޒަތް

ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ގޮތަށް، އެއީ މި ވާކުރީގައި  ވަނަ މާއްދާ ބަޔާންުކރާ ގޮތުން 94 ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި  ،ސް އައި

އަދި އަމުރު  އިހައްދަވާ ގޮތަށް ަގވާިއދު ހައްދަވަ ސްތަކުންނާއި ަވޒީރުންކުރީަގއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާަތކުންނާއި އޮފީ

 .ާވއިދުތަކެއް ހުރިގަ ވަރަްށ ގިނަ  ،އެހެންނަމަވެސް ުނދޭ.ވެގެން ލިބޭ އެއްަޗކަށްގެން އެއީ ގާނޫނީ ބާރުއިއްވަ ރުނެ

މުންދިޔަ. އެ ގަާވއިދުތަކަށް ބާރުދިނުމުެގ ގަން އެކަްނކަން ދައުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހިނަގަާވއިދުތަުކގެ ތެރެއި

ަވގުތު އެކަްނ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެން އެ ލިޔަސްއިބަލަ ދެން، ނަމަށް  .ނޫނުގާ ބެހޭ ކާމު ަގވާއިދުތަ އްއާ  ،ގޮތުން

ދުވަހުެގ ތެޭރގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަހަރުދެ  ތީ.އޮ ހެއްވާ ނަެމއްެގ ގޮުތގަިއ މި ،އޮތް ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް

އަހަުރ  10 އަޅުގަނޑުމެން ނުވެ ންއެކަ ިދޔައީ.ރުމަށް ކަނަޑއެޅިގެންކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެކަން ކު ވެސް އަދި

ތަށް މިކަން ތައް ސީދާ ގާނޫީނ ބާރު ލިބޭ ގޮދުއިވާ ހާވެްސ ައވަހަކަށް މި ގަވީ ،އެހެންަކމުންވެ މި ދިަޔއީ. ފާއިތު

މިދެންނެވި  ،ވާނެނަ ގަންއެނިގވަަޑއި. ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކެކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ވެސް ދެ 

އިތުރެއް ގެަނއުމުގެ ބާރު. ުއނިދުތަކަށް ލިބގެންވަނީ އެ ގާނޫނުތަކާއި ގަާވއިގަާވއިުދ ކޮމިޓީއަށް މި  ތެރެއިން ގާނޫނުގެ

ުނުކރައްވާ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ ޓުއުިނއިތުރެއް ގެޒެ އުނިއިތުރަކަށްފަހު ސަރުކާރުްނ އެ ގެެނވޭއެ  ،އެހެންނަމަވެސް

ދެވިފައިވާ ބާރު މަޖިލީހަށް ުނވަަތ  ،. އެއީ ކޮިމޓީއަށް ދެވިފަިއވާ ބާރުވެފަހަމަ އެކަމެއް ނު އޮންނަނީ މިއަނެއްާކވެސް 

ކުެރވޭ ގޮތަށް ނުކުަރއްާވ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ. އެހެންަކމުން އެ ެގޒެޓުެގޒެޓު ްސ ސަރުކާރުން ގޮތަށް އަނެްއާކވެހަނިކުރެވޭ

ާވއިުދ ހަމައެކަނި ގަ ދެޭކގޮތުަގއިއަުޅގަނޑު  އެެހންނަމަވެސް .ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއްއެއީ ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ 

ނިންމުމެއް އަސްލުގަިއ ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކުން ނިންމޭއޮންނަ ގޮުތންވެސް ކޮމިޓީއަކަށް ނޫން. މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު 
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ީނ ވަަގއި ކަމުކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ބަލަިއގަންނަ ،މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން ނިންމަިއގެން. ެއހެންކަމުން ނިމުމަކަށް ވެގެންދާނީ

މެންބަރުންގެ  7 ،ން. ެއީއ ކޮމިޓީންނަމަ އެ ބަޔަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ެދކެ

ކަންކަން މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ޢަމަކީ މުޅި ރައްޔިތުން އެއަށް މުނިންމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ 11 ނުވަތަ

ގޮުތަގއި މުޅި މަޖިލީހުން އެކަން އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. އަޅުގަނޑު ދެކޭ ވެގެންދާން އޮންނާނެ ގޮތެްއ ކަމުގައި

ގަާވއިދެއް ކަމުަގއި ވަީނ  އުނިކުރަންެޖހޭނުވަތަ  ،ކަުމގައި ަވނީ ނަމަ ެދއްވާނެ. ެއއީ ހިމަނަންޖެހޭ ގަވާއިކުރަންސްފާ

ނަމަ އެކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ.  ނީވަންެޖހޭ ގަާވއިދެްއ ކަުމގަިއ ރަގަާވއިުދގެ ބަަޔކީ ވެސް އުނިކު ސް އަދި އެވެނަމަ 

ައޅުގަނުޑމެން ހަމަ ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ  ދެެކވޭއިރު ގޮުތން ވާހަކަ ގުޅޭ ިމގޮތުން ަގާވއިދުތަކާ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،

ރާީނ މިކަެމއް ކު !އާނ ؛އަދި ބަެއއް ގާޫނނުތައް އެބަހުރި މުޅިން ަގވާިއދުން، ގާނޫނުން ަގވާއިުދ ހެދުމުގެ ާބރު ދެވޭއިރު 

މާއްދާއެްއގަިއ  ހަތަރުފަސްދަށުންނޭ. މި ަގވާއިުދގެ ދަށުންނޭ، އެހެން ބަޔާންކޮށް، ަގވާއިދުތަެކްއގެ ަނން  ގެ ާވއިދުމި ގަ

މުޅި ެއއީ  ،ނަމަވެސްއެހެން މާއްާދގެ ަގާވއިދު ހައްދަވާފައި އެބަހުރި. 40، 30، 20ލިއުްއވާފައި، އެކަމަކު 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެިރ ލުމަޢަޔިތުން އެއަްށ  ަރއްގޮތުން ގުޅޭ  މަޖިލީހުގައި ެއކަންކަމާ

ޖެހޭނެ ކަންކަން ކުރެވިެގން އަންނަންދޭތެރޭގައި ރިާއޔަތްކުރުމަށްފަހު ބަހުސް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ރައްޔިުތން އެދޭ ގޮތާ

ވެސް އެއީ ބަދަލުެވ،  ވާިއދުތައްތަކުަގއި މިހިރަ ގަ ން ހުރި ބައެއް ގާނޫނުެއހެންކަމުން، މިހެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން.

 ،ގަާވއިދުގެ ތެރެއިން ،އެހެންކަމުން ކަމުގައި ދެކެން.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގަާވއިދުތަކަކަށް ވާންޖެޭހ 

ަގާވއިދަކީ  އެ ،ރެސަރުކާރުގެ ުވޒާާރއަކުން ނުަވތަ މުއައްސަސާައކުން ހަދާ ގަވާއިެދއްގެ ތެރެއިން ކަންކަން ހިނގުމަށްވު

 ގާނޫނީ ބާރު ލިބޭ ގޮތަްށ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭ އެްއޗަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ެދކޭތީ އެ އެއީ 

  ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ެވސް ދަންނަވާލީ. ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝަރީފް. ތެިރ މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތް

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: މްއިބްރާހީމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ޝަރީފް.އިބްރާހީ
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 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: މްއިބްރާހީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ގާނޫނުން ބާރު ުނލިބި، ަގވާއިެދއް ހަދަިއގެން  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއ މިއޮތީކީ 94އަސާީސގެ އާދެ! ޤާނޫނު

 ،ން ގޮތު އަސާސީ އެކުލެވިަފއި އޮތްަގއި މިހާރު ޤާނޫނުިދވެހިރާއްޖޭ ނޫން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަލުކުރެވޭ ވާހަަކއެއްޢަ

ގާނޫނަކުން ފާސްކޮށްފައި ވަކި ހުދޫދަކާިއ  ިއ،ސަރުކާރުގެ ެއްއވެސް އިދާރާައކަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަ

މެއް ނޫން. އެފަދަ ކަ ތު ނުދޭ އެްއވެސް ގަާވއިދެއް ހެދުމަކީ ހުއްދަޞަވަކި ލިމިޓެްއގެ ތެޭރގައި ގަާވިއދެއް ހެދުމަށް ފުރު

އަސާސީ ޤާނޫނު މަލުކުރާޢަ މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކަށެއް ނޫން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިޢަގަާވއިދަކަށް ރަްއޔިތުން 

އުޅޭ   ހުށަހެޅިގެން މިޙުލާޞްމިހާރު އި ،2008/6. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ގާނޫނު ނަންބަރު އޮތީމި ފަރުމާކުރެވިފައި 

ައސާީސ  ެއއްެޗއް. އެއީ މި ޤާނޫނުފައި އޮތްތު ދެވިޞަވަކި މުއްދަަތކަށް ފުރު ތު ހާލަތެއްަގއިގާނޫނަކީ ވަރަށް ތަފާ

ފުށުއަާރ  އާދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ޤާނޫނު އަސާސީމަލުކުރަން ފަށާތާ، ދެ އަހަރުޢައަސާީސއަށް މި ޤާނޫނު ،ލާޒިމުކުރި

ްސ، ޔަވި ަގވާއިެދއް ،ކުރެވެމުން އައި ާގނޫނެއްމަލުޢަކަމަށް. އަދި އޭގެ ކުރިން  ލުވާނެތިނޫނެއް ބާހުރިހާ ގާ

ކުރަްނ މަލުޢައަސާސީއަށް އަދި މި ޤާނޫނު .ކަމަށް ލުވާނެތި ނުދޭހާ ހިނދަކު ބާމަޖިލީހުން އެކަަމށް ހުއްދަޔިތުންގެ ރައް

ފަިއާވ ގާނޫނުގަިއ ކަނޑައެޅި ބަޔާްނކޮށް ، އެއްވެސް ސަރުކާރުގެ އިދާާރއަކަށް ގާނޫނުްނ ބާރު ލިބިގެންފަހުން ފެށި

ބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު އެ ގަހެދޭނެ. އަޅުގަނޑު ނެ ގޮތެްއގެ މަތިން މެނުވީ ެއްއވެސް ގަާވއިދެއް

ައހަރު ފަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ  10ގެނެްސގެން ޙުލާޞްގެނެސްގެްނ، އިާޔ ގާނޫނަށް ބަދަލުކި  އަމްބްރެއްލާ ގާނޫނޭ މި

 ވެސް އެ ކާރަކުންމަލުކުަރމުންދާ ގާނޫނުތައް، ކޮންމެ ސަރުޢަރާއްޖޭގައި މިއަދު ދިވެހި ފުރުޞަތު ކެނޑިއްޖެ.

ެގ ލެޖިސްޓްލޭޓިްވ ެއޖެންޑާގަިއ ހިމެނިގެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ގާނޫނެްއެގ ސިފަ އަންނަޖެހޭނެ ކަމަްށ ސަރުކާރު

ރަން، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބޫެލއް ނުކުގަބޫލުކުރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ވަގުތު އަޅުގަނޑު ގައަޅުގަނޑު 

، ލެޖިސްޓްލޭިޓްވ ނައިބު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބަންާޑރަ އް ކަމަކަށް.ޙެލާޞްވަގުތު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އި ކީ މިޙަލާޞްއި

ންޖެހޭ މަލުކުރަޢަ ރައްޔިތުްނ ކޮންމެހެން  ތެޭރގައި ިދވެހިއެޖެންޑާެއއް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި އޮންނާނެ މިހާރު. އޭގެ

ވެސް ބަޔާންކޮްށ ވިްއޔާ، އެ  ނީގެން ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ހުދޫދެއް އޮތް ކަމަށް ވަގާނޫނުތަކާއި އަދި އެ ގާނޫނުްނ ބާރު ލިބި

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ގާނޫނުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް، ގާނޫނުަތއް  .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާނެ.

ގެނެްސގެން އެކަންކަން ކުރުމަީކ ޙުލާޞްމަލުކުރަންފެށި ގާނޫނެއްގައި އަނެއްާކވެސް އިޢަ ތުން ނުހެދިގެން ވަގުތީ ގޮ

އަޅުގަނޑުމެން އެޑްމިޓްކުާރކަށް  އެ ފޭލިއާ ެއއް ކަމުަގިއ ނޫނީ ނުވާނެ.ވެސް ފޭލިއާ މި މަޖިލީހުގެ ،ެވސް ސަރުކާރުގެ

ްށ ވިއްޔާ، އަވަހަ ނީމަލުކުރަން އޮތް ކަމަށް ވަޢަގާނޫނެއް ަރއްޔިތުން  ،. އަޅުގަނޑުމެންނެއް ގަާވއިދެއް ބޭނުމެއް ނޫން

އަމްބްރެއްާލ ާގނޫނެއްގެ ދަށުން ބާރުދީގެްނ  ށްގަާވއިދުތަަކކަ ގާނޫެނއް ހެދުމަށް ައވަްސެވގަންނަންވީ. އެްއގޮތަކަްށވެސް އެ

ނޫން  ބޫލެއްގަ ބަެހއް ނުވަން.އަހަުރ އުޅޭކަށް އަުޅގަނޑު އެއް 5އަނެްއކާ އަެނއް  ،ވަންދެން ުއޅެފައި  އަހަރު 10

ސަރުކާރުން  ؟އުޅެނީ  ކަމެއް ނޫން. ކީކޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބުނަން މިގެްނވާނެމިއީ ކޮށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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ކަމަށް ގާނޫނު އެ ،ނޫން ؟އަބަދު ގަާވއިދުތަެކއް ހެދީމާ، އެއަށް އަމްބްރެއްލާގެ ދަށުން ބާރުތަްއދީގެން ދެން ތިބެންވީތޯ

 އަސާސީއާފަހުން މި ޤާނޫނު ހަރުއަ 2ލުވެފައި އޮންނާނީ މި ާގނޫނުގެ ދަށުން ތިބާ އަދި މިހާރު ޖެހޭނީ.ހަދަން

އަދި ގާނޫނެްއގެ ަބއެްއ  ވެސް ވެސް އަދި ގާނޫނެއް ަކމަށް ވިޔަސް، ެއއިން ބަެއއް ވާ ހުރިހާ ގަާވއިދުަތކަށްޟުތައާރަ

ބެހޭ ކޯޓުެގ  އެހެްނވީމާ، އެަކންކަން ބަންޑާރަ ނައިބު ފާހަގަކޮށް، މިކަމާ ވެސްވާނެ. އެ  ކަމަށް ވަންޏާ ވާޟުތައާރަ

ވިްއޔާ މިހާރު  އެފަދަ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީ ލުކޮށް ނިމިފައި މިހާރު ހުންނަންވާނީ.ތިދަށުން އެ ބާ ނިޒާމުގެ

ދެން މީެގ  ،ސްޔަގާނޫނެއް ވި  ،ސްޔަ ވި ދާންވާނީ. ަގވާއިެދއްގެންއެކަން ނިމި ލާފައި ކޯޓުަތކުގެ ތެރެިއންފާހަގަކޮށް، 

ގަާވއިދަކީ މަޖިލީހުން ފާސްކުާރ  ލިބިގެެނއް ނޫން. މަޖިލީހުން ބާރުފަހަކުންނެއް ަގވާއިުދ ހަދައިެގނެއް، ަރއްޔިތުްނގެ 

، ންޏާވަ. އެހެންކަމަށްމަޖިލީހުން ފާސްކުރަނީ، އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ތަސްދީގުކުރަނީ އެްއޗެއް ނޫން. ގާނޫނު މި

ން މިވެނި ެއވެނި ކަމެޭކ، ގެދީ ުއސޫލު ައޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ދަމަހައްޓަން. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބާރު އެ

ބާރު ދޭނީ. އެހެން ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްަފއި  އެްއވެސް އިދާރާއަކަށްމިވެނި އެވެނި ހުދޫދެއްގެ ތެޭރގަޭއ، ސަރުކާުރގެ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެއްިވ  ،ހެދޭނެގަވާއިދުަތއް ނެ  ގޮތަކަށް ނެތްއޮންނާންވާނެ އެ ގާނޫނުަގިއ އެކަން އެފަދަ

 ރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ވަ ފުރުސަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ޕޯޓަލަށް އެބަ އިތުރުކުރަން

 21މުންދޭ. ރަމަލުކުޢައެބަ  ށްގާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން. ވަރަށް ގިނަ ގަާވއިދަ މި މަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތައް ޢަ

 ސް، މި ަވގުތުވެ ދު މިއަަގާވއިދަކީ ދައުލަތް ހިންގުމަށް، ސަރުކާރު ހިންގުަމށް 21ދޭ. މި މަލުކުރަމުންޢަގަާވއިދަށް 

ިމއީ ނުނިމި  .މި ަގވާިއދުތަކުގެ ބެލެިނވެރިކަމުެގ ގާޫނނު މިގާނޫނަކީ. ންދާ ގަާވއިދުވެސް ކަނޑަެއޅިގެްނ ބޭނުންުކރަމު

އަރުވަނީ، ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ތުޞަ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީގަނޑު ދަންެއއީ އަޅު  ކަމެއް. އޮތް

  ޖާބިރަށް.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ

ތްތެރި މެންބަރު ދެއްކި ވާހަަކ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަނުލާ ރާގެ އިްއޒަ މަރަދޫ ދާއިިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،ޝުކުރިއްޔާ 

 .ވާހަކަފުެޅއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް . ަރނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް ވިދާުޅީވ، ވަރަށް ރަނގަޅު އަުޅގަނޑު އަުޑއަހައިފިން

އްޖޭަގއި ން، ދިވެހިރާ އަުޅގަނުޑ ދިޔަީއ ދަންނަވަމު އަސާސީ ހެދި މަޖިލީހުގަިއ ވެްސ ވަރަށް ަތކުރާުރކޮށްނޫނުޤާ

 އުޅެނީ އަސާސީގެ ތެރެއިްނ އުފަންކުރަން މިދަށުން ޤާނޫނުޭއގެ ؟ހަދަނީ ކީއްކުރަންތޯ ނުއަސާސީެއއް މިޤާނޫ

. އަސާސީ ވެސް ބަަދލުކުރެވޭ މަޖިލީހުގައި މިތިބީތިބީ. ޤާނޫނު މި ގައިހަދާ މަޖިލީހުުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުއަ ؟ކޮންކަމެއްތޯ
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ރު، ގާނޫނުތަކުން ކަންތައްތައް ހަމަޖެހެންވާނީ. ރައްޔިތުްނގެ އަތުްނ ގާނޫނީ ބާހޭ. ނުޖެހަދާަކށްއަޅުގަނޑުމެން ަގވާއިދު 

. ކޮންސްޓްަރކްޝަން ޕީރިއަްޑ މިހާވަރަށޭ. ރުއިުރކޮޅާ ަގވާއިެދއް އެބަހަދާނުވާނެ ަގވާިއދެއްގެ ދަށުން. އިނެިގގެން ފައިސާ

އަތުން ގެ އިދުގެ ދަށުން މީނާވީމާ، މި ަގވާ  އްކަމެ މިވެނި ނ!އަެނއް ދުވަހު ބުނެފާނެ، އާ ؟އް ނޫންތޯއެއީ ޓެްކސެ

އަސާސީަގއި ރަްއޔިތުން ނޫނުއެއީ ޤާ  ގަާވއިދު އޮިތއްޔާ 21ނުވާނެ. މިހާވަރުގެ ފައިސާ ދޭންޖެހޭނޭ. އެހެނެއް ެވގެން

ރަށް އަސާސީގައި ވަހެދޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުނުއެްއކޮށްގެން، ަރއްޔިތުްނގެ ިކބައިން ބަހެއް ހޯދައިގެން ނޫނިއްޔާ ގާނޫނު 

. . މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން ރެޕްރެޒެންޓްކުރާ މަޖިލިސްންނަންާވނެޝަން އޮބުނޭ. ރައްޔިތުްނގެ ރެޕްރެޒެންޓޭ ސާފުކޮށް

ެއްއެވސް ގަާވއިދެއް އޮޕަރޭްޓވާކަށް.  ،ވެސް  ނުކުރަްނ އެްއވެސް އަމްބްެރއްލާ ގާޫނނެއްގެ ދަށުން ނޑު ތާއީެދއްއަޅުގަ

. ކަމެއް ލާފުޚި އަސާސީާއއި ރައްޔިތުްނެގ ބާރުވެރިކަމާނޫނުޤާލަންޖެހޭ. އެއީ އިދު އުވަ ހުރިހާ ގަވާއިވަގުތުން ަވގުތުން 

 . މިނުވާނެ. ގާނޫނުތަްއ މުގުރާލަިއގެންއަސާީސ މުގުރާލުމުގެ ބާރުޤާނޫނު ެއއީ ތާރު ެވރިކަން.ޚްމުދުޚުއެއަށް ކިޔާނީ 

 އަސާީސގައި ބުނަނީ ދިވެހި ޤާނޫނު  ،ޅުވަނީދާ ވި ތްތެރި ރައީސްއަާސސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ިއްއޒަރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު

ވެިރކަން ހިނާގނީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުންނޭ. ތިމަންނާމެންގެ ރެޕްރެޒެންޓްކުރާނީ ރަްއޔިތުންެގ  ރައްޔިތުންގެ

 އިރުއިުރކޮޅާ  ،އިހަދަ ލާފަށް ަގވާިއދުތައްޚި އަސާސީއާމެންބަރުންނޭ. ވަޒީރަކަށްލާ މީހާ މާދަމާ، ޤާނޫނު ސްމަޖިލި

އެއް މިލިއަން ގަާވއިުދ ކަންނޭނގެ މިތާނގައި. މި  ދެން އޮންނާނީ .އޭ 21ވިދާޅުވީ  ، މިހާރު ތިއިހަދަ ގަާވއިދު

، މި މަޖިލިސް އޮޕަރޭޓްވާންޖެހޭނީ. މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ބޭނުމެްއ ނެތްތާ. މި މަޖިލީހުގެ ބޭނުން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަށް

މެހަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމި ކުރަނީ ައޅުގަނޑުމެން ރެޕްރެޒެންޓު .ރައްޔިތުންގެ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލިސް އީމި

ރައްޔިތުން. މި ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލިސް މިއީ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހަށް ައއިްސ،  ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ހުރި ދިވެހި

 ަގވާއިދުަތއް ، ހުރިހާނެ. އެހެންވީމާސްކުރަންޖެހޭއެ ހުށަހަޅައިގެން މި މަިޖލީހުން ފާ ކުރަންޏާއް ޙެލާޞްގާނޫނަކަށް އި 

ތްތެިރ ރައީސް، ައޅުގަނޑު ަޝއްކު ނަފުރަތުކުރާ ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ އިްއޒަ އުވާލަންޖެހޭނީ.

. މި ެއއީކީ ކަމެއް ނޫން ބޫުލކުރާ ގައަުޅގަނޑު ެއއްގޮަތކަށްެވސް  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ނެތި ެއްއވެސް ކަެމއް ކުރުން.

ހުރި ބާރުތައް، ރާއްޖޭެގ  ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި  ނުކުރާނެ، އެ ބޫލެއްގަންބަރަކު އި އެްއވެސް މެމަޖިލީހުގަ

، ނުވަތަ އޭނާގެ ފަާރތުން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީައކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ުނވަތަ ބޭފުޅަކު ކަނަޑއަޅާ ރެޕްރެޒެްނޓޭޓިވަކަށް 

މެންބަރުން ކުރެ  87. މި މަޖިލީހުގެ ންުޅގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫވެސް އަގައިމު. ހަމަބޭނުމެއް ނުވާނެ ބާރު ދޫކޮށްލާކަށް އެ

އެހެންވީމާ، ަގވާއިދު ހަދަިއގެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ.ވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ.  ހަމަ އެކަކު

 150 ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ަގއި ބުނާ 19ޑާގައި ޖެހޭނީ. އެޖެންންރާއްޖެ އޮޕަރޭޓްކުރުުމގެ ބަދަލުގައި މި މަޖިލީހަށް އަންނަ

ންތޯ އިރުއިުރޮކޅާ. އަިއސް މި މަޖިލީހުން އޭިތ އަންނަންވީނޫ .ކޮށްފަގާނޫނު މިހާރު ބަންޑާރަ ނައިބު އޮތީ ޑްރާފްޓު

ރާއްޖޭގެ އިްއޒަތްތެރި  ؟. ކޯްއެޗއްތޯ މިއަދު މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް މަނާކުރަނީފާސްކުރުވަްނވީނޫންތޯ

ވަނީ  . އެގޮތަްށ އެ މަނިކުފާނަށްއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭނެންފުޅު އެއްޗެ އްޔާއަށް ބޭނު އީސުލްޖުމްހޫރިރަ
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އެހެންވީާމ، އޭގެ މާނައަކީ ރައްިޔތުންގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީަގއޭ.  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތާއީދުދީފަ

ނުޖެހޭ ބައިވަރުކަންތަްއ ހަދަިއގެން ުކރާން. ަގވާއިދު ނީލު އަންނަންޖެހޭ ާގނޫނަށް ބަދަ ަގވާއިެދއްތޯ ހަދަންވީ.ކޮން

 މެންނަށް ނޭވާ . އަހަރެމަގުމަތިން އަުޑިއެވނީ އޭ، މިހާރު ގަވާއިދެއް ަހދައިފިޔޭ . އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިނގެނީ،ކުރޭއެބަ

. އޮތީ އި މި ހަދާފަވެސް ަގާވއިދު އެތެދެްއ، ލިއިރު އި. ބަލަ ن هللاحاسبވެސް ލެވެނީ ޓެކްސް ަދއްަކއިގެންނޭ. 

ގެ މައްޗަށް ބަސް ކިޔޭނެ ެއްއވެސް ފަރާތެއް ިމ ހުހަދާ މަޖިލިސް. މި މަޖިލީރި ރައީްސ، މި މަޖިލީހަކީ ގާނޫނުއިްއޒަތްތެ

ރާއްޖެއަކު ނޯންނާނެ. ެއކަްނ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެނގެންވާނެ. މި މަޖިލީހަކީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ 

. އެކަން މޯލްޑިވިއަން މެން އެންޑް ވުމަން އޮފް އޮްނ ބިހާފް ވޯޓުދެނީ ތާ މި ނުޑމެންައޅުގަ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން،

 ތިބީ  މިކުރަން ތަނަށް އައިްސ މަސައްކަތް ރަންޓީކުރަްނޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަޅުގަނޑުމެން ގެ

ވެްސ  ށް ހިތާމައަޅުަގނޑު ވަރަ ރު ބޭރުކުރީމާބައެއް ފަހަ ތެރި ނިޔަތުަގއި. ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އެްއޗިހިޞްލާޚްއި

އެއީާތ ޑިމޮކްރަީސއަކީ. އެކަމަށްަޓކައި އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާ ެއއްެޗއް މަދެްއ  ،ކުރަން. ެއކަމަކު އަުޅގަނޑަްށ އެނގޭ 

ން. ދާނީ އިތުރުކުރަމު . ހަމަދާނީ އިތުރުވަމުން. އަޅުގަނޑުކުރާ މަސަްއކަތް ައޅުގަނޑުއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ންނަކުރާނު

ަގއި. މި ާރއްޖެ ޤުއްޙަ ަރއްޔިތުްނގެ ޖައްސަނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި  ޗަްށ މިކާ ަމއްއަުރ އަެނއްއެްއގި

ގާނޫނުތަްއ ައޅުގަނޑުމެން އުފަންކުރަންވީ.  ،ނޫްނ ހަދަންވީކީއް ތަނަވަސްކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ރާއްޖޭަގއި ަގވާއިދެ 

ތައް އަޅަންީވ. އެކަން އަުޅގަނޑުމެން ޓަމުސިސް .އުފަންކޮށްފައި އަުޅގަނޑުެމން އޯޑަރުތަްއ އަޅަްނވީ

ެއބަ ސާފުވާން ކަންކަން. ސާުފވާން. ސާފު ނޫން ގޮތަކަށް  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ . މިގެރެންޓީކުރަންޖެހޭނެ

 ...ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ރީމާ ނޭނގޭނެ އިނގޭތޯކަންތައްތައް ކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ތުޞަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުިއްއޒަ ޔާޝުކުރިއް

 އަށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ

މިރު ޢާ ރު އަޙްމަދު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަ ދޫވަ. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ކުޑަހުާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއް

ކަމަށް.  ވިދާނެހުށަހެޅުއްވެްސ އަލުން އަނބުރާ މަޖިލީހަށް  ވިދާޅުެވއްޖެ، ެއއްބަސްެވވޭ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮްށގެން

ހަޅަން. ކޮށްގެން އަެނއްކާ މަޖިލީހަށް ހުށަޙުލާޞްމި އިނުެވވެންޏާ، އެްނމެންނަށް އެއްބަސްވެސް ީހވޭ  އަޅުގަނޑަށް

ކުރެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ޙުލާޞްވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އި  ލާގައިޙައިަގނެފައިވާ ކޮމިޓީ މަރުނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ

ވި ވިދާޅު އެ ވެސް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އެކަމަކު އަުޅގަނޑު .ރައީސް
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ބެލެނިވެރި ގާނޫނެްއ  ،ގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެްއ އެއީޔިތުންއް ރަ އެްއޗަކަށް ތާއީދުކުރަން.

ނެތް ގަވާއިދުަތއް ހެދުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް. އަދި ކަނަޑއެިޅގެން 

ހޭނީ އެ ގެޒެްޓކުރަން. ކުރުމަށްފަހު، ދެން ސަރުާކރުން ޖެސްން އެ ފާ ލީހުގެ ަގވާއިދު ކޮމިޓިއޮންނާނެ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖި

ގޮުތަގއި  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑު ހަނދާންވާ .އޮތް އުސޫލު ެއއީ ގައިމުެވސްމަލުކުރަން. ެއއީ ހަމަޢައެއަށް 

ްނ އުސިގެ ހަން ގަވާއިދެއް ާފސްކުރީމާ، އޭރުަގވާއިުދ ކޮމިޓީ .މިދިޔަ އަހަރު މިއަށް މައްސަލައެއް ދިމާވީ

ަގވާއިދު  ން އެންނާއި އޭުރެގ އެޗް.ޑީ.ސީމިނިސްޓްރީ ގަނޑު ަހނދާންވަނީ. އޭުރގެ ހައުސިްނގންނޭ އަޅުމިނިސްޓްރީ

ގާނޫނުަގއި  ެއހެނެއް ނުހެދޭނެ.، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވީތީ ކަމުަގއިެއއީ ސަރުކާރުްނ ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން .ުނކުރީގެޒެޓް

ކޮްށގެން ޙުލާޞްެއ ަގވާއިދު އި ،ީޓއަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރަކީ ަގާވއިދު ކޮމިމަޖިލީހުގެޔިތުްނގެ އޮންނަނީ، ނުވަތަ ަރއް

 ،ނުރުހުނަސް ޖެހޭނީ ގެޒެޓްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ކުރުން ކަމުަގއި ވަންޏާ، ސަރުކާރުން ެއަކމާފޮނުވީމާ، ގެޒެޓު 

ވެސް ހަމަ  ކުރަންޙުލާޞްނބުާރ އި، އަލުން އައި ވަންޏާކަުމގަ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ނެތްގެޒެްޓކޮށްފައި އަދި ސަރުކާރު

ކޮށްފަިއ، ެއކަމަކު އަލުން އަނބުރާ ފޮނުވަންޖެހޭނީ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަްށ ެގޒެޓު .ފޮނުއްވޭނެ

ހަމަ ންގުމަށް އުލަތް ހިމިއީ ދަ .ނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްލިބިދީފައިވާ ބާރެއް. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އެ އަދާކުރަ

ކޮށް މާލޭ ޞައްޚާ  . މާލޭ ރައްޔިތުންނަީކ، އަދި ދިވެހި ރަްއޔިތުން، އެކަމަކުމު ކަމެއްންވެސް މުހިކޮންމެހެން

މް ކިޔާ . ވެިށފަހި މާލޭ ޕްރޮގުރާރައްޔިތުންނަކީ މީގެ ހިތި ތަޖުރިބާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ކޮށްފައި ތިބި ބައެއް

ދަށުން އޭރުގައި ހިްނގަމުން ައއީ. ސަރުކާރު ބަާޣވާތަކުްނ . ަގވާއިެދްއގެ ން ހިންގިސަުރކާރު ޕްރޮގުރާމެއް އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ަގވާއިދަށް  ސަރުކާރުތަކުން އެދެން އަިއ ސަރުކާރުތަކުން ނިންމީ.  މަލުނުކުރާން ޢަލާފައި ދެން އެ ގަާވިއދަށް އިވައްޓަ 

ތަކާއި ގެ ދަށުން ފްލެޓު ޕްރޮުގރާމުލޭފަހި މާ، ވެށިމާލޭ ރަްއޔިތުން ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަލުނުކުރާން ނިންމީމާ ޢަ

ލިބުނު  މީހުންނަށް ގަާވއިދު ބަދަލުކުރީމާ، އޭރު އެ އެ ،އެބަތިބި ލިބުނު މީހުން މިހާރުވެސް އެަތއް ބަޔަކު ގޯތިތަކާ

އި ތިބި ލިފަގެއް ތުޞަފުރު ވާ ލާރި ނުވަތަ ފައިސާ ނުދެއްކިެގންދައްކަން . ނުވަތަ ފުލެޓްތަކަށާއި ގޯތިތަކަާށއި ނުވަދެވިފަ

ވެްސ  ވެސް ފާސްކޮށްަފއި ދިނީމާ، ެއއަށް ގަާވއިދަކީ، އްޒަތްތެރި ރަީއްސ، އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަައކީމީހުން. އި

ަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ  19ޑާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އެޖެން  ތުގައިޞަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އެއްެޗކޭ. މި ފުރުޢަ

ފުރިހަމަކޮށްގެން  ީކ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނަކަްށ ލައިގެން ޤަ އްޙަގެ ޔާވަހިކަމު ، އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ ބޯހިދުވިންޢުވަ

 ަގާވއިދެްއގެ ދަށުން ވެްސ  އޭުރަގއި  ،އެހެންނަމަވެސް ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ެއއްެޗޭކ. އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނާ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  ދާއިާރގެ އި ހިތަދޫ އުތުރު ތެރި ރައީސް.ޒަތްއިއް .ދޭން އޮތް ގޮަތކަށް ހަމަޖެހޭނީ ވެސް ދޭން

 މަލުކުރާކަށް ލާޒިމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށްޢަ ރައްޔިތުން ނިންމުމަކަށް ކޮންމެހެންނިންމާން ވިދާޅުވިހެން، ގަާވއިދު ކޮމިޓީ 

 ންނާތުޔިޅި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެންހެން ރައް ފައި މުޅި މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން، މުލާ ނިންމާޙަވެސް ހީވަނީ ކޮމިޓީ މަރު

، އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ގަާވއިދުަގއި އޮންނަނީ ،ޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސްންލާޒިމުކުރުން އަންނަ ހަމައަށް
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 ގަާވއިދުތައް ހެދުން. ލިބިދީފަިއވާ ބާރެއް ެއއީ ގަާވއިދުތައް ެހދުން.ނުވަތަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް 

ކުރަން. ަގވާއިުދ ހަދާފައި ފޮނުވީމާ، ސަރުކާރުން ވާނެ ގެޒެޓު . އް ހެދުންއް ނެތް ގަާވއިދުތަބެލެނިވެރި ގާނޫނެ

ވަރާކޮްށގެން އެންމެ ރަނގަުޅ ީލމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޝްއިސަރުކާރުން ހިތްހަމަނުޖެހެންޏާ، އަލުން އަނބުރާ ފޮނުވަ 

ފައިވާ ބާރެްއ، ގަާވިއދު ކޮމިޓީއަކުން ިނގުޅަެއއް ބިލި އަށް ކުެރވޭނެ. އެކަމަކު ަގވާއިދު ކޮމިޓީ ޙުލާޞްއިގޮތަކަށް 

 އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާނުގަނެވޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރުޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަޅުގަނ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 . އަށްމީހުމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވެްސ  ހަދާ މަޖިލީހަކުން، ގާނޫނު ހަދާފާނެ، ކުެރވުނު ވަކި ތަޖުރިާބއެއް ނެތި . ގާނޫނުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

 ްއލުކުރުމަށް، ރަނގަޅުކުރުމަށް ޙަސްކަމުން އެކަެމއް އެުކގައި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާެއްއގެ ގޯ ހަމައެއާ  މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި.

މިރު މި ޢާ މެންބަރު އަޙްމަދުއިްއޒަތްތެރި ރާގެ ހަދާނެ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުޑަހުަވދޫ ދާއިސް ގާނޫނުވެ  ޓަކައި

ން ކޮމިޓީާވއިދު . އެއީ ގަ މަށްއްުލކުރު ޙަ ،ރަނގަުޅކުރަންކަެމއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ ކުެރވުނު ތަޖުރިބާއެއްގެ އަލީަގއި އެ

ވުނު ލީހުގައި ފޮނުވަނަ މަޖި 18އޭުރގައި މިދިޔަ  ،ަގާވއިދު ެގޒެޓްކުރުމަށްޓަަކއި ސަުރކާރަށް ފާސްކުރި ަގވާއިެދއް، އެ

ވާނީ، އޭުރެގ  ންުރގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީހޭދަކުރަމުންދާތީވެ. އަދި އެކަމުަގއި އޭ ހަމައަށް ގެޒެޓުނުކޮށް، ިމއަދާ ،ހިނދު

ވެސް ސަރުކާރަށް އެ މަޢުލޫމަތު  ގޮތުަގިއ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަދި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ފަ.ންނަވާރިޔާސަތަށް ދަ

ހަމައަށް ެއއަށް  މިއަދާ ،އެހެންނަމަެވސް .ންނެވިދެ ްއވާފަިއ ެއކަން ަރނގަޅުކުރުމަށް، ެގޒެޓްކުެރއްުވމަށްހިއްސާކުރަ

ވިދާޅުވަމުްނ އެ ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ،  ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ގެަމށް ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާ ކަ ނުވާ ލެއް އަިއސްފައިއްޙަ

ބިލު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ  ަވގުތު މިނެއް ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިފަދަ ގާނޫ ގޮތުަގއިއަޅުގަނޑު ދެކޭ 

ެކއް އެއްަބސްެވވޭ ގިނަ ކަންތައްތައަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަށް  އިވާން އެބަޖެހޭ. ދެން މީގަ އައިްސގެން ގާނޫނަކަށް

ކޮށްލުމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިީޓއަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ހުރި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެ ކަެމއް ަޙއްލު

ކީ ެއީއ އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންެނވިހެން މި ދިމާވި ތަޖުރިބާ މިގޮތަށް ދިމާވީީތވެ އެ ކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަ

އުޅޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މިއީ މިގޮތަށް ހުށަހެޅި އްމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއާހަދާ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު

ނޫނުައސާީސ ޤާ އިމިާހރު ކުރީގަ  އަުޅގަނޑު ޙަޤީަޤތުގަިއ ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑުމެން މެއް.ހުށަހެޅު

ކުރަމުްނ  މިހާރު އެ މަސައްކަތް .އުޅެނީ ބާރުދީގެން މި ށް ކަނުހެދިވާ ގަާވއިދުތަކަ ،ތަކެއްގާނޫނު އުފަންވިއިުރަގއި ހުރި
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. އެހެންނަމަވެސް، ވަނީ ގެނެވިފަ ހަމައަށް ައއިރުަގއި މި ހާގޮސް ވަރަށް ުކޑަ އަދަެދްއގެ ަގާވއިދުތަކަށް މި

، ހީނޫންނަމަންއި އަުޅގަނޑު ދެކެން އެހެމު ކަމެއްގެ ގޮުތގަންނިމުމަކީ މުހިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް އަވަހަށް 

މު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑ ންހަމަ މި މަސައްކަތް އަވަހަށް ކޮށް ނިންމުމަކީ މުހިގަާވއިދުތަަކކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ 

ގަާވއިދުތަކަށް  ،އަބަދު ޢަމަލުކޮށް ގާނޫނެއް ނެތިގަާވއިދުތަަކކަށް އަުޅގަނޑުެމން  ހީ،ނޫންނަމަދެކެން. އެހެން

ވަރަށް ގިނަ އޮޅުންަތއް އަރާފައި ވެސް އެބަހުރި މިހާތަނަށް އައިުރގައި. މިސާަލކަށް  ،ނަމަ ވަނީލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ޢަމަ

. ާރއްޖޭގެ އެބަހުރި ޮބޑެތި އޮޅުންތައް އަރާފަވެްސ  ށްކަދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދައުަލތުގެ ވަރަށް ގިަނ މުއަްއސަާސތަ

ބޮޑެިތ ވަރަށް  ސްހަަމއަށް ވެ ޓަރ ޖެނެރަލާރޮސިކިއުގޮސް ޕް ހިސާބުން  ނާފެށިގެން ުފލުހުންސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ގަވާއިދުތަުކެގ  .ބަދަލުކުރަްނ މި ޖެހެނީ ށްއޮޅުންތައް އަރާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކަ

ގަނޑުެގ އަޅު ދެން ،ނަމަ ގޮތުަގއި ދަންނަާވ ކަމަށް ަވނީ ގެ ބަދަލުގައި ގާނޫނުތަކެއް އުފަްނކުރަން މި ޖެހެނީ. މިސާލެއް

ދަންނަވާ ކަމަށް ަވންޏާ. ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްަގއި  ގެ ގޮތުންގާތުން މިސާލެއްޖެހެނީ ދަންނަވާލަންވާހަކަެއއް ކަންނޭނގެ 

ޕްރީމް ކޯޓުެގ އަުމރަކުން ފުލުހުން އަޅުގަނުޑގެ ސު، ެދއްކީމަ .މެދުގައި ފާެޑއް ކިޔާފަ ޕްރީމް ޯކޓާސު، ކަ ދަްއކާލީވާހަ

ޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އު ޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވީމަ އޭުރގެ ޕްރޮސިކި އު ޕްރޮސިކިއި އް ނަގަ ބަޔާނެ ،ނެރެ ބަޔާން

ހަމަ ގާނޫނު ދަންނަ ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެްސ، .  ބޭފުޅެއް އިނގޭތޯަހމަ ރަނގަޅު .ހުންނެވީއަޙްމަދު މުޢިއްޒު 

 ރާއްޭޖެގ ންއެންގުުމގެ މަތީ ގެ ޕްރީމް ޯކޓުޢުވާެއއް ސުދަޢީ ހަމަ އަޅުގަނުޑގެ ަމއްޗަށް ެވސް ދަޢުވާ އުފުލައިފި ޖިނާ

ނެިވ ަގވާއިުދގަިއ އެހެން ބުނާީތވެ. ދެްނ މިދެން ،އެހެންނަމަވެސް .ގާނޫނެްއގަިއ ވެްސ ކުެށއް ކަަމށް ކަނަޑއަޅާފައިުނވާ

ެގ ތުންގެ މަޖިލީހުން އޭ ހަދާ މަޖިލީހުން ރައްޔިމި ގާނޫނު ގެ ރާއްޖޭ އިުރގަިއ ކަންދިމާކުރި ގޮތުންލިއަޅުގަނޑުމެން ބަލައި

އެހެންވީމާ،  މަްއޗަށް އެ ދަޢުވާ ވެސް އުފުލީ.ގެ ލުކޮށްފައި އޮތް ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުތިކުރިން ބާ ދެ އަހަރު

ނޫނިއްޔާ ގާނޫނެްއގެ  ނެތި ުޓކުރުމެއްމިގޮތަށް މީހުންނަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް ގެޒެ ،އުޅޭ ވާހަަކައކީ ދަންނަވަން މި

އުފުލުމުްނ ވަރަށް ޮބޑެތި ެގއްލުންތައް ދަޢުވާ ޢީއަލީގެ ދަށުން މީހުންެގ މަްއޗަށް ޖިނާ ހީގެ ޗެއެއް  ނެތް އިސިފައިގަ 

ގަާވއިދުަތއް އެބަޖެހޭ ގާނޫނުތަކަކަްށ  މި އަޅުގަނޑުމެން ވީހާވެްސ އަވަހަކަށްއެބަވޭ. އެގޮތަށް ދޫކޮށްނުާލން 

އެްއވެސް މީހަކަްށ  ގޮތެްއގައި ޞަންދާނެ. އަދި ވަކިން ޚާއްމިފަދަ އޮޅުންތައް އަރަމު ،ނަމަނޫންބަދަލުވެގެންދާން. އެހެން

އެފަދަ ގަވާއިދެއް  ގާޫނނެއް ނެތި ، އޮތިްއޔާެވސް ވަގުތު އަދަބެއް އަންނަ ކަހަލަ އެއްވެސް ަގާވއިދެއް މިޢީ ޖިނާ

 ޢީޖިނާ ،ޔާންކުރަނީނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ާސފުކޮށް ބަޤާވެސް ވާނެ.  ލު އެްއޗަކަްށ ޭއގެ ޒާުތަގއިތިއޮތިްއޔާ ެއއީ ބާ

ަގިއ ނުހެދޭނޭ. އަުޅގަނުޑމެން މީގެ ކުީރގަިއ މާޒީ ކުށަކަށް ޢީެއ ޖިނާ ،ކުށެއް ކަމަށް ގާނޫނުން ކަނަޑނާޅާހާ ހިނދަކު

ރ ކަމަށް ވެދާނެ ސަރކިއުލަވެާދނެ ޖިނާޢީ އަދަބެއް އަންނަ. އްމު އިުޢލާނެއް ކަމުގައި ވިަޔސް އާ  ތަޖުރިބާކޮށްފައިވޭ

އެ  .ުނވާނެަވވާ. އެހެންވީމާ، ަގާވއިދުތަކަކަށް ެއވަުރގެ ބާރުެވރިކަމެއް ދެވިގެންރިއްޔާ ފޮނުއްރައީސުލްޖުމްހޫވެސް 

 .ސް ކަނޑަައޅާ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިކުށް .ކުށެއް ކަނޑައެްއ ނޭޅޭ ޢީގާނޫނެއް ހަދަިއގެން މެނުވީ ޖިނާ
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 ޕްރީމް ކޯޓުން  ޖިނާޢީ އަދަބު ސުސް، މިހާތަނަށް ބޮޑެތި ނޭޅޭނެ. އެހެންނަމަވެޕްރީމް ކޯޓަކުން ވެްސ ކުެށއް ކަނޑަެއއްސު

އެ ބޭފުޅުން އަިމއްލައަށް ަހްއދަވަިއގެން ުއޅޭ ގަާވއިދެްއގެ  ކަށްއި ހިނގާ ކަންަތއްތަދޭ ކޯޓުން ޭބރުގައެބަ ދެމުން ވެސް

ޕްރީމް ކޯޓުން ސުއެބަ ޢަމަލުކުރެވޭ  ށްއްސަލު އެއްޗެ ތިމިދެންނެވިހެން ބާ ހަމަ އެ ަގވާިއދަށް  ،ދަށުން. އެގޮތުން

ބޮޑެިތ ކުަރްއވާފައި ތިއްަބވާ ޮބޑެތި ފަދަ ވަކީުލކަން ބޮޑެތި ގާނޫނީ ވަކީލު ބޮޑެތި ،ފުލުހުން ފެށިގެން، ފެށިގެން

އަޙްމަދު ޢާމިރު ެއ ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޙައްެލއް  ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޓަރ ޖެނެރަލުން ެވސް. އެހެންވީމާ، މިއީއުޕްރޮސިކި

 .ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ންމުއެދޭ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ދަންަނވަ އައުމަކީ އަުޅގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ވިލުފުށީއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޢަފީފަ ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު އިރާގެދާ ވިލުފުށި

ފާހަގަކުރެްއވިހެން މި ާގނޫނަކީ ަވކި މަޤްޞަދެްއގަިއ  ،އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

 މި، ޖެހުނު ސަބަބަކީއަދި މި ގާނޫނު ފާްސކުރަން. ގާނޫނެއް  ވާއޭރު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި 

ނޫނުއަސާސީއަށް ޤާއާދެ! އެއީ މި  .ގައި ިމބުނާ ސަބަބަށްޓަކައި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  299ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ާވ ޟުނޫނުއަސާސީާއއި ތަޢާރުޤާމި  ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުތަކުަގއިވާ ކަންތަކުގެ ތެެރއިން ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު

ތެއް ަރއްޔިތުްނގެ ޢަމަލުރާނެ ގޮުއވާލަންދެން ރެވެންދެން ނުވަތަ އެ ެއ ގާޫނނުތައް އިޞްލާުޙކު ،ކަންކަން ފާހަގަކޮށް 

ވާނެއެވެ. އާދެ! މިދެންނެވި ގާނޫެނއްެގ ބެލެނިވެރިކަން ނެތް ަގވާިއދުތަކެއް އޭރު ހުރި ވަރަްށ ންމަޖިލީހުން ފާސްކުރާ

 17ގަިއވާ  2އަިދ މި ޖަދުވަލު  ،ަގާވއިދާއި 66ގަިއވާ  1ޖަދުވަލު ގާނޫުނގެ އާއްމު  ގިނަ ަގވާއިދުަތއް. ޭއގެތެރޭަގއި 

ދެ އަހަރު  ލާޒިމްކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީންންނެވި ގަާވއިުދތައް. އާދެ! މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ގަާވއިދަކީ މިދެ

މި މަސައްކަތް  ،ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ގަާވއިުދތައް ގާނޫނަކަށް ބަދަލުކުރުން ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް. ނަމަވެސް

ދެނީ ދެ ބާރުމި އަނެްއާކ އަލުން  ންަގވާިއދަށް މި ގާނޫނު ފަހަރު މި ކޮންމެ ދެ އަހަަރކުން ެއއް ،ކުރެވިނު

އޮތީ  ކަމަށް ަގާވއިދު 21ިތ ފާހަގަކުރެްއވަނީ މިހާރު ބާކީ  ދުވަސް. އެހެްނވީމާ، މިހާރު އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަހަރު

، އެއް ބޭނުމަކީމު ން މުހިގެ އެްނމެ ނޫނުއަސާސީޤާނޑުމެން މި ނުކުރެވި. އާދެ! އަުޅގަމިގޮތަށް ގާނޫނަކަށް ބަދަލު

ކުރާ ގާނޫނެްއެގ ދަށުން ލިބޭ ބާރުތަކެްއގެ ފާސްމި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ . ގަާވއިދަކުން ނޫން ކަންކަން ކުރުން

ާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ގަގެްނދިއުން. އާދެ! މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ކަންކަން ކުރިއަށްތެރެއިން 

އިދިކޮޅަށް  ބުނާ ކަންތައްތަކާ ގާނޫނުަގއި އެ  އެްއެވސް ހާލެއްގައި އެ ަގާވއިދަކީ ،ހެންނަމަވެސްނެ. އެފަރާތަކަށް ދީފާ
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 ެވްސ ނޫން. އާދެ! އެހެންކަމުން، ހެދުމެއް އްމް ގެއްލޭ ޮގތަށް ގަާވއިދެހޫމަފް ، އެވެސް ނޫން. އާދެ ގަާވއިދު ހެދުމެއް

 ގަވާއިދުަތއް އެއީ ގާނޫނާ އެ  ވަނީވާޖިބުވެގެން ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް  ދިންދުމުގެ ބާރުގަާވއިދު ހެ ގާނޫނަކުން

ފޮނުވަން. އާދެ! ެއ  ަތއްއެްއގޮތަށް ހެދޭ އިދާރީ ގަާވިއދުތަކެއްތޯ ކަަށވަރުކުރުމަށްޓަަކއި މި މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ ގަވާއިދު

ބެހޭ ކޮމިޓީ. އެ ކޮމިޓީން ބަލަން އެބަޖެޭހ  ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއވާ ގަާވއިދާ މި ލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަާރތަކީއޫމަސް

ގާނޫނުން  އެްއގޮތަށް ހެދިފައިވާ ގަާވއިދުތަެކއްތޯ. އަދި މުައއްަސސާތަކުން ހަދާ ގަާވއިދުތަކަކީ ގާނޫނާ ެއކިދައުލަތުގެ ެއކި

 .ލު ގަާވއިދަކަށްތިްއޔާ ވާނީ ބާދާފައިވާ ގަާވއިދެއް ވެއްޖެ ބާރު ލިބިގެން ހެދިފައިވާ ގަާވއިދުތަކެއްތޯ؟ އެ ނޫންގޮތަކަްށ ހަ

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  .އެ ކަންތައްަތއް ޖެހޭނެ އެ މުއައްސަާސއަކަށް އަންގަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއަށް އިޞްލާެޙްއ  ،ބަލައިގަނެ  ށްައޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި މަޖިލީހަ ވާ ބިލުޅުއްވާަފއިމެންބަރު  އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަ

މި ދަންނަވާ ގޮތަށް  ،ގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބަދަލެއް ގެނެސްހުއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ ންގެންނަ

އަިދ  ،ކަމުގައި ިވޔަސްއް ނޫންގަވާއިދުތަން ބާރުދޭ އާދެ! އެއީ އަދި މި ގާނޫނުެގ ދަށު ؛ބާރުދޭ ގާނޫނުތައް މިތަނުން

ގާނޫނެއް ޖެހޭނެ ، ާއއްމު އުސޫަލކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަާވއިދެއް  ،ްއ ިވޔަސްއެހެން ަގވާއިދުަތކެ

ހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ކުަރން. އެުޓަގއި ޝާއިުޢުކރެވެން. އެ ކަންތައް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ ކަަށވަރުގެޒެދައުލަތުގެ 

ބިލު ބަލައިގެންފައި މިއަްށ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް  ކޭ. މިމު ކަމެންމި ބިލު ބަލައިަގތުން އެއީ މުހި ،ދަންނަވާނީ

މު ކަމެއް ކަމުގަިއ ންދިއުން އެީއ މުހިމި ބިލު ގާނޫނަކަށް ެވގެން ،ގާނޫނަކަށް ެވގެން ،ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ގެނެސް 

  ދެކެން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނުއަރުވަނީ ރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުިއްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ 

 .ށްރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

މި  އިދު ޢާމިރު ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. މައްސަލަިއގަ ޝުކުރިއްާޔ. ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

ުޓަގއި މަލުކުރަމުންދާ ގަާވއިދުތައް ގެޒެޢަ ންފާހަގަކުރައްވާަފިއ ވަނީ ދައުލަތުން ނުވަަތ ސަރުކާރު ،ހިމެނެނީ

 12 ވަނަ އަހަރު. 2012 އައީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަން ފެށިގެން މިއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުން. ޝާއިޢުކުރުމާ

ިދވެހިާރއްޖެއިން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ އިންތިޤާލީ ބާބުގެ  އިރުގަ ވަނަ އަހަރު އޭ

ދިަޔިއރުގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން  .ދިަޔއީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއިގެން އިހުރި ކަންތައްތައް ކުރަމުން ައޅުގަނޑުމެން އޭުރގަ 

އި ބަލަމުން އޭުރގަ ން.ހަދަން މަސަްއަކތްކުރިގަނޑު ަގވާއިދު ވެސް ދިޔައީ. އަޅު ނުތަްއ ހަދަމުންދިޔައީ ވަރަށް ގިނަ ގާނޫ
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. އަށް ޓަަކއި ބަޣާވަްތކުރީއެހެންނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކުގެ އަިމއްލަ ފައިދާ  .ވެސް ގެންިދޔައީ ހުރިހާ ކަމެއް

އޭގެތެރޭަގއި މައްސަލަތައް ފެންނަމުން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގއި ހަމަ އެ 

ބޯޑުަތކުގެ މަްއޗަށް އޮތް އީ.ސީ.ބީ ދައުލަުތގެ އީ އެ ،ލުންއިއަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުަތއް ެއކުލަވަ 

ނިތަކުެގ ހުރިހާ ކުންފު އެއީ. ކޮށްފައިވާ ބޯޑުމަތި ންވިޔަފާރިތައް ޕްަރއިަވޓަިއޒްކުުރމާއި ކޯޕަރަޓަިއޒްކުރުުމގެ ާގނޫނު

މުޅި އެތި ދައްަކވަނީ  ޢާމިރު އެވެސް ޗިެޕއް ނެތް. ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް، މިހާރު  އިޭއގަ އެއީ. ރ ބޯޑުމަދަ

މެންބަރު އީާވ އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ  ،ވަނަ އަހަރަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިއނގޭ 2012ސްޓޯރކޮށްދޭށޭ ރީ

ޚާއްަޞކޮށް މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ެވގެންދިޔަ  ،ގެ ސަބަބުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ކަމުމި ،ވެސް އެ ފާހަަގކުެރއްވީ  هللاޢަބްދު

ކޮށްަފއި ވަކި ޕާކު، އިގާނޫނުތަްއ ނުހަދަ، އިަގާވިއދުތައް ނުހަދަ .ގެއްލުން. ގަސްުތގަިއ އޭުރ ުކރައްވާަފއި އޮްތ ކަމެއް 

ކަމެއް.  ދިޔައީ. މި ގަސްުތގައި ކޮށްފައި އޮތްންގެމުއްދަތެއްގެ ތެޭރަގއި ހަދަން ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އިތުުރކުރަމުން

މަސަްއކަތްކުރަން.  ވަނަ އަހަރުން ފަށައިގެން 2012ެވސް ބަޣާވާތުގެ ބަެއއް. ައޅުގަނޑުެމންނަށް މި ޖެހެނީ އަނެއްކާ

. ޖެހިއިރު އަޅުގަނޑު މިކޮޅުން ދިޔައީ 8ެވސް  ރޭގައި ؛ކުރަމުންދާ ފެނޭއެބަކޮމިޓީތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް 

ޓީގައި ކުެރވޭ މަސަްއކަތް. ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއް އެ ބޭފުޅުން ކުރައްވަނީ. ން މާލިއްޔަތު ކޮމިއަޅުގަނޑު ބެލި

ސަުރކާރުެގ މިހާރުގެ ކުންފުނިތައް ނުަވތަ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާަތކުެގ  .އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ަވގުުތ ވެސް ބޭނުންވޭ

 އެ ލާޒިްމކޮށްގެން  ިއލައިގެންއެކުަލވަ އިސިފަިއގަަގާވިއދެއްގެ ކަންތައްަތއް  މަސައްކަުތގެ ދާއިާރގަިއ ހިންގަމުންދާ

ގެންދިޔައީ. މިހާރު ގެންދިޔައީ އޭުރގެ ސަރުކާރުން. ޔާމީން ބޭނުންވެގެން އެކަން ކުރަމުންރައްޔިތުންގެ މަްއޗަށް ކުރުމުން

، ތަކޭ އިންތިޤާލީ ކޯޓު . އެ ާވހަކަމެން ދެއްކީއަުޅގަނޑު އި އޭުރގަ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޖެހުނީ އަނެއްާކވެސް ކުރަން

 އި ބާބެއް ކަމަށް ނުހަދާ ބަޣާވަތްކުރީ. އޭުރގަ އީމި އިންތިާޤލީ ބާބު ،އިންތިޤާލީ ފަނޑިޔާރުންނޭ، ިއންތިޤާލީ މަރުޙަލާއޭ

ެއީއ . މެއްގައިހަމައެކަިނ އެންމެ ބޭނުމުޅި މީތި ކިޔާފައި ދިޔައީ. ކަމަށް ވެސް ވީ. އޭތި ވިއެޅު ޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޅު ސު

ެއ . އަނެއްާކވެސް ފެށީ ްށގެންތާރު ވެރިކަމެއް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބަޣާވާތްކޮޚްމުދުޚު ގާނޫނާއި ަގވާއިދު ނުހަދާ

ކުރަން. ސުވާަލކީ ބެކަޕް ރޖެހެނީ މުޅިން ސިސްޓަމް ރީސްޓޯ ޑުމެންނަށް މި. އަޅުގަނފިންއޮތީ ލަިއގެ  މިގަނޑު ކަންތައް

ޕްކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ވަނަ މަޖިލީހަކީ އޭގެ ބަކ19ަ  ގަބޫލުކުރެވޭއެބައޮތްހޭ؟ އާދެ! ައޅުގަނަޑށް

، ކުންފުނިތަާކއި ގެލަތުދަނީ ކުރަމުން. ދައު ސާފުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ. އެ ހުރި ތަރުތީބުން އަޅުަގނޑުމެން މި

ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެގެން އުޅޭ ގަާވއިދުތަްއ  ދައުލަތުގެ ުވޒާރާތަުކގެ މަސަްއކަތުގެ ދާއިރާ ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި އަދި

ށް ސާފު. އެ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން. މިއަދަކު ނޫން ޢާމިރު މި ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަ

  ..ޖެހެނީކީ. ޢާމިރު ބަޣާވާތްކުރަނީއޭ.ދައްކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:
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 ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ،މެންބަރު ތްތެރި. އިްއޒައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

 .އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އޭ މިކަމުގައި އުުޅްއވިއެ މަނިކުފާނު ވެސް އާދެ! ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ރައްޔިތުންނަށް ބެރިޭކޑު  ިއެގންަގާވއިދުތައް ހަދަ ޭދތެރެއިންދޭތެރެ ކޮްށގެންއްވީ؟ ާޕކުނުުކރެިމ ކަންތަްއ  ކީްއވެގެންތޯ

ކުށްވެރިާވ ގޮތަށް ާޕކިްނގ ނުވަަތ ވަްނވޭ ހަދަިއގެން  މީހުންހަމަ ނިކުންނައިރަްށ  މަގުަމއްޗަށްގާނޫނުަގއި އޮންނަހެން 

ގާނޫނެއް ނުވަަތ އެހެންވީމާ، ޔިތުްނނަށް ވަރަށް ދަތި ކަމެއް. . ެއއީ ރައްސަކަރާތްވާނެ މަގާނޫނުތައް ހަދައިގެން ހެދީ

ކަންކަން ކުރީމަ ހޭލުންތެރިކުރުވަިއގެން  އާއްމުކޮްށ ރައްޔިތުން ،ުޓަގއި ޝާއިޢުކޮށްގަާވއިދެއް ހަދާއިރު ެގޒެ

މު އެއް އަސާސަީކ ންންމެ މުހިރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކުރެވޭީނ. ގާނޫނީ ވެރިކަމެއް ނުވަތަ ގާނޫނެއް ދައުލަތެްއގައި އެ

ތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ސިއްރުން މި. ގާނޫނީ ހޭލުންތެރިކަން ރައްޔިތުން އިތުރުކުރުން. އެ ކަމެއް ނުކުރޭ

ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަުހ ބިލެއް ދެ ގަޑިއިރު ތެޭރގައި ފާްސކޮށްފަިއ  މިދިޔަ މަޖިލީހުގައި ވެސް ހަމަ ހުށަހަޅާ

 މި ގެންދަނީއަުޅގަނޑުމެން  .އެ ަކންތައްތައް ދެނެްއ ނުކުެރވޭނެ .އީމަލުކުރަން ލާޒިމްކޮށްގެންދިޔަ ޢަ ށް އަކޮށް އެގުދީސްތަ

ކުރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮްތ  ިއގެންވަރަށް ވިސްނަ ގައިކަމެއް ކުރާއިރު  .ތަރުތީބުން

 ރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެސައްކަތް ެވސް ކުރާނަމޭއަުޅގަނޑުމެން މި މަ ،ވާހަކަައކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 21ޅުގަނޑު މިދެންނެވި އްމީދުކުަރން ތި ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު އައަޅުގަނޑު އު . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ރަްއޔިުތންނަށް ސާފުވާން އެބަޖެހޭ  ރާއްޖޭގެފެނުމުގައިގަާވއދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ަކމަށް. ދެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

 .ދުތަެކއްތޯ މި ހިނގަނީގާނޫެނއްގެ ބެެލނިވެރިކަން ނެތި، ކޮްނކޮން ގަާވއި، ނެތި ގާޫނނެއް ،ބެލެނިވެރިކަމެއް ނެތް

 ގުމުގެ ހިން ،ގަވާއިދު. ރާއްޭޖގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ. ގަާވއިދު މިސާލަކަށް. މާލޭ ޕްލޭނިންގ

ބެހޭ ގަާވއިދު. ިކޔަަވއިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުެގ  ޚިދުމަތާނިޒާމުގެ ހަދާ  ށް ލޮނުފެން މީރުފެނަ. ގަާވއިދު

މި ދައުލަތް  ،އްމު ދިރިއުޅުމުަގއިއާކުދިކުދި ކަންކަމެއް ނޫން. އަދި އަޅުގަނޑުމެްނގެ  މި ހުންނަނީކީ ގަާވއިދު.

ގާނޫނެްއގެ ބާރުވެިރކަްނ  ،ުނވެތުތަްއ މިއޮތީ ގާނޫނެްއގައި އެކުއަހެން ބޭނުންވާ އިޖުރާއްމުކޮށް ހިންގުުމގައި ކޮންމެއާ

 ށް.އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢައަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ނުލިބި. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ތަހުޒީބުވެަފއިވާ ިޑމޮކްރަސީއެްއަގއި އަުޅގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގަިއ 

އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަާކއި ރަްއޔިތުންެގ  އަޅުގަނޑުމެން ލިބިފައި މި

ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ކަމުގައި ވަރަށް ކީ ޤައުމުގެ އެންެމ ބާރުވެރި ފަރާތްންނަަރްއޔިތު ،ބާރުތައް ކަނޑައަަޅއި

، ލާ ގަާވއިދަކުން އެ މީހާއަށް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ދަޢުވާކޮށްއިއަދި ހަދަ ެއއް.ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް ޤާނޫނުައސާސީ

ޅުގަނޑު އަ  . ރައީސްްތތެރިމި ހުރިހާ ކަމެްއ ނުކުރެވޭނެކަން ވަރަށް ާސފުކޮށް އެބަ އިނގޭ. އިްއޒަ ،ޙުކުމްކޮށް

މި މަޖިލީހުގައި އެންމެ ހަމަ ގޮތުން  ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކީ މި ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ،ގަބޫލުކުރަން

ގަާވއިދު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރަކން އެންމެ ގިނަ ުދވަސް ވަްނދެން ކުރެްއވި މެންބަރު. އެ  ތަޖުރިބާ ގިނަ ެއއް މެންބަރު.

ބޭުނންވާ އިޞްލާޙުތައް އެންމެ އެއަށް  ،ަގާވިއދުތަކެއްކަން އެންމެ ރަނަގަޅށް އެނގިލަްއވާ ކޮންަކކީ ކޮންއިދުތަގަވާ 

ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މި އިޞްލާޙު  ،ރަނގަޅަށް އެނގިލަްއވާ މެންަބރު. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

. އެހެންނަމަވެސް، ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މަށްކަ  ތުަގއިހެޔޮ ނިޔައޮތީ ހަމަ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

ޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިއް  ،އިން އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު އެއްޗަކީ ފުހާނެތް ސަލިޔެފައި އިޞްލާޙުގެ ެއްއޗެއް 

ނިންމުމަކީ ނިންމާ ،ކީ ބަހަމަޖިލީހުން ބުނާރައްޔިތުންގެ  މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅީ ްއކޮށްއެއާ ތަޖުރިބާ

ވަރަށް  ޮގއްިސއޭ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުކަމެއް މި ޤައުުމަގއި ހިނގަިއގެންވެރި އް ކަމަށް ުނދެކޭއެްއވެސް ެއްއޗެ

އަހަރު  5ިވއްދަިއގެން ކޮނޑު ،ބާރުދީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެ ެވރިކަމަކަށް ތާއީދުކޮށް  ،ގަބޫލުކޮށްފިއޭ ހެޔޮހިތުން

އެކަން  އަދި ،ކުަރން ބުންޏަސްވަންދެން ގެންގުޅުނު ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހުން އަދި ވަކި ގޮަތކަށް ކަމެއް 

ަރއްޔިތުންެގ ބަސް ހަމަ ެއއްެވސް ބަހަކަށް ނަހަދައޭ. އެ ަތޖުރިބާގެ އަީލގައި ިމއަދު މި  .ޖަހަނީއޭއި ބޮލައިލަ ހަމަ

 .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކީއަުޅަގނޑު ގަބޫުލކުރަނީ މި ިއޞްލާޙަ ށްތް އިޞްލާޙެްއ ކަމައޮ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި 

އަދުެގ  ވެރިކަުމގައިޓިްކ ޕާޓީގެ ރެގޮުތގައި ިދވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ޑިމޮލް އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ

ްނ އި 165 .އްަޒތްތެރި ރައީސްއި ވާނެ. ކުަރއް އެގޮތަްށ އެކަން ނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް 

ސުމަކަށް ، 21މީ މި ންވެސް މުހި ވުރެވަުގތު މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި. ށް މަދުވެއްޖެއަ 21

ޢުލީމު އަރަނީ ހަމަ މާލޭގައި ލޮނުފެން ރަނގަޅު ެފނަށް ބަދަލުކުރުން. ތައަޅުގަނޑު ހިތަށް .ހެދުން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

މު ކަންކަން ންއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މުހިއިމިއީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި .  ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުންދޭ

ހަމަ އެއީ އެްއވެސް ކަމެއް ނުވަނީާބވައޭ. ތަކަށް ދިޔަ ސަރުކާރުމިހެދިފައި ހުރީ ބާވައޭ. ނި ނުކަމުގައި ނުެވގެން ގާނޫނު

 އެ ގާނޫނުން މި އި،ލެނިވެރިކަމުގެ ގާނޫނެްއ ހަދަރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ބެވަނަ  18އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވަަނ  18. ވާރުތަވެފަހަމައަށް  އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަތް މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ

، ވަގުތީ ދާއިީމ ން ފާސްކުރި ވަގުތީ ގާނޫނުވަނަ އަހަުރގެ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހު 2008 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހެދި

ވަަނ  19. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް މި ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ައއީމާ މި އޮތީ ބަދަުލވެފަ ގާނޫނަކަށް އެ
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ނުޑ ޖިލީހުގެ ވެސް އެންމެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާނީ އަވަހަށް އެ މަސައްކަތް ނިންމުން. އަޅުގަރައްޔިތުންގެ މަ

ހުރި އުނިކަންތައްތަްއ ބެއްދުމަށްވުރެ މުހިންމީ މި  އިގާނޫނުގަ ައޅަިއގެން މިޕެޗު، އަަޅިއގެންގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ފޮތި

ޒިންމާ ައދާކުރުން. މި ގަާވއިދުތައް ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަެތއްެގ  ގާނޫނުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް

ހެދުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ތައް ކުރުން. އެކަމަށް ބޭނުންވާ ާގނޫނުދަލުތަަކކަށް ބަތެރޭގައި ގާނޫނު

. ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާެއއް ވާނީ ގެއްލުން ތެރިކަމެއް ނެތިއްޔާ ަރއްިޔތުންނަށްޞްލާ ވެރިކަމުަގއި ހުއްޓަސް އިޚް

ކަެމއް ނެތިއްޔާ ަރއްޔިތުންނަށް ތެރިޞްލާތުން އިޚްވެރިކަުމގެ ފަރާ ،ގާނޫނެއް އޮަތސް ،ނުވާނެ. ަގވާއިެދއް އޮތަސް 

ކުރެއްވުމުަގިއ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ދިފާޢު، . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންނާނެއެައކުން ވާނެ ފައިދާެއްއ ނޯ

ގޮތް  ވެރިކަން ދިޔައެ  ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށްކުެރއްވި މަސައްކަތް

 ގޮތުން. އެ ގުޅޭ ގަރާރަކާެނ ައގު ހޯދައިދޭކުެރވުނީ މަްސވެރިންނަށް ހެޔޮމަޖިލީހުގައި ބަހުސްމި ަލއްވާނެ. އިްއޔެ އެނގި

 ،ާއއިކުރާ ވާހަކަ  ޝިޔާމް މުޅިން ވެސް ދެއްކީ ވަްއކަންބަހުސްގައި ެވސް ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނގޭނެ އެކަްނކަން ކުރާނެ ގޮތް ރައީސް. ތަކެއް. ެއބޭފުޅުންނަށް އެ ހަކަދަ ވާމިފަ ،އާއި ހަތިޔާރު އެތެރެކުރާ ވާހަކަ 

ސް ކުރާީނ ަވއްކަމޭ. ކުރާ މީހާއަށް ީހވާނޭ އެްނމެން ވެަވްއކަން ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މުދަލެއް އެތެރެކޮްށ  ަހތިޔާރޭ. ަވގަށް ކުރާނީ ވަގަްށ ހަތިޔާރު އެތެރެކުރާ މީހާއަށް ހީވާނޭ އެންމެން ެވސް އެތެރެ

ނޫނޭ އެއީ ަބޑިބޭހޭ. އެުއޅެނީ ހަތިޔާރު ހަދާށޭ. ، ބޭފުޅުންނަށް ހީވާނޭ ސޮފްޓް ޓޯީއސް ޖެހިޔަސް އެ  ަގއިޑިކްލަރޭޝަން

 ޔާ އް ކޮށްދޭން ވެރިމީހާގެ ނިޔަތް އޮެވއްޖެއެކު ރަްއޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތްކަމާތެރިޞްލާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޚް 

ެވސް ހެޔޮލަފާ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ. އަޅުގަނޑު  ގަާވއިދެްއގެ، ކުރެްއިވއްޔާ މިފަދަ ކޮންމެ ގާނޫނެއްދައިރާ

 ނިންމުންތައް ރައްޔިތުންނާއެކު މިމަޖިލީހުން ނިންމާކަމާެތރިޞްލާގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވެރިކަްނ ކުރާ ފަރާތުން އިޚް

އެކަންކަްނ ށް ވަންޏާ މިފަދަ އިޞްލާޙެއްގެ ބޭނުމެްއ ވެސް ނެތް. ކަމަ ނެވިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް ހުން

އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ުކޑަ ދިޔައީ ތިާމއަށް ނޫން މިދިޔަ ވެރިކަުމގައި ފެިނގެން. ށްދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްއަކުރި

ޔާނާތްތެރިވަމުން. ޚިކުރުން. ަކންވައް  ވެސް ލިބެން ބޭނުންވެފައި ތިބި މަންޒަރު. މުޅިން ވެސް ދިޔައީ ލާރިއެއްލޯ

ތަކެއް ނެތަްސ ފަދަ ގަާވއިދުމި ،ދަ ގާނޫނެއްއަނިޔާދެމުން. ލާއިންސާނީ ައނިޔާ ދެމުން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިފަ

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ލާބަ، މަންފާ ލިބޭނެ.  ،ކުރީމާ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮެއކު ވެރިކަން ކަމާތެރިޞްއިޚުލާ

 އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ،ހަދަނީކީ ނޫން. ެއހެންނަމަވެސްދެކޮޅު އިްޞލާޙާއި ވެސް މި ފަހަރެއްގަ

، މިގޮތުން ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއޭ. އެހެންވީމާ  އެ ،ކަން ނެތިތެރި ޞްޖެހުނީ ެވރިއެްއގެ އިޚުލާއިޞްލާޙު ގެންނަން

މަންފާއަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ  މކީޔަވާ ކޮންމެ ލާބަ ދޭން ބޭނުންންނަށް ހޯދައިރަްއޔިތު ،މިމަޖިލީހުން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ 

ކަން ވެސް އަޅުގަނުޑ މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތް ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މިރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ައސަރު ކުރާނެ 

 . ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގަބޫލުކުރަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް
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ަވގުތަކު އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ކުރާކަށް މިބިލަށް ބަހުސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި

)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކަމުގައި ަބލާނަން.  އަުޅގަނޑު އަދި ކުޑަަވގުުތކޮޅެއް މި ،. އެހެންނަމަވެސްނެތް އްއެދިަވޑަިއގެންފައެ 

 ރި މެންބަރުން. ޒަތްތެިއއް ޝުކުރިއްޔާ

އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަުށ އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު -{5.2}

ގޮތުން  ގުޅޭ ކުރުމާއިމުޤާގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްީރ  ފަރާތްތަކާ އި އަދި އަމިއްލަ ކައުންސިލާ

ވަަނ  3ގޮތުން ހުށަހެޅޭ  ުގޅޭ މަހު މަސްވެރިކަމާ މަޖިލީހަށް މި ިމއީ މި ،ަޑއިގަންަނވާނެނިގވަ. އެހުށަހަޅުއްވާ ގަރާރު

 ސަން ޝިޔާން. ޙަްއޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ގަރާރު. ތޮ

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅިގެން ރަށްރަށުަގއި ގޭދޮުށ  ކާ އަދި އަމިއްަލ ފަރާތްތައިލާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަށު ކައުންސި

ގުޅިގެން  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ އި އަދިރަށު ކައުންސިލާ ؛ގޮތުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު. ދީބާޖާ ގުޅޭ  ކުރުމާއިމުޤާމަސްފެކްޓްރީ 

މާއްާދެގ  ވަނަ 142ާވއިދުގެ ގެ މަޖިލީހުގެ ގަ ގޮތުން ރައްޔިތުން ގުޅޭ ކުރުމާއިމުޤާރަށްރަށުގައި ގެދޮށު މަސްފެކްޓްރީ 

ތިޔާރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު. އަުޅގަނޑު ގަރާުރ ޚްދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭ އި

ކަްށ ުދގައި މުހިންމު ސިނާޢަތަޞާތިޤްދިވެހިރާއްޭޖގެ އި، ގެ ސިނާޢަތަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެިރކަމުލާނަން. އިނަވަދަން

ސައްކަުތގައި ހަރަކާތްތެިރވާ ިސނާޢަތަކަށްވެ، ދިވެހިާރއްޖޭެގ މަ އަދި ގިނަ ައދަދެއްގެ ދިވެހިން އެ ،ވީ ހިނދު

 ސީދާ ނަފާ ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ިދވެހިންނަށް ފުޅާކޮށް، އެ މަސަްއކަތުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް

 ައގުމަސްވެރިންނަށް ހަމަ ،ހިނދުވީ ންޖެހިފައި ކުރަަތކެއްްއކަތްެއކަމަށް މަސަ ،ހޯދައިދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވެ

ާރއްޖޭެގ  އިދަވެިލއު ެއޑެޑް ޕްޮރޑަކްޓްސް އުފައް ،ހޯދައިދިނުމަށް ދިވެހިން ބާނާ މަސް ރާއްޖޭގައި ޕްރޮެސސްކޮށް

ވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ދި  ،ހިނދުވީ ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްތަކަށް ބޭރު ޓުކެރިސޯޓްތަކަށް ިވއްކުާމއި، ޭބރުގެ މާ

ދުެގ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިނާޢަތަށްވެ، ޞާތިއަންނަ މަސްވެރިކަުމގެ މަސަްއކަތަކީ މިހާރުވެސް ދިވެހި އިޤް ކުރަމުން

 ގިނަ ދިވެހިން ންދަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިނުވާކަޞާތި ޤީޤީ މަންފާ ދިވެހި އިޤްޙަގެ ތުޢަމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ

ތަކުގައި ވެލިއު ޤައުމު ކުރުމުން އެކަށް ބޭރުސްރީލަންކާ އަދި ތައިލެންޑް ފަދަ ޤައުމުތަ މަސް ދިވެހި ،ބޫލުކުރާ ހިނދުގަ

ބަތުން ބޮޑު އަގުަގއި މަހުގެ ލޭބަލްގައި ވިލާުތގެ ޤައުމުތަކަްށ ނިސްދިވެހި ކަނޑު ،އެޑިޝަްނގެ ތަފާތު ބާވަތްތަްއ ހަދައި

އަިމއްލަ  ތަާކއިލުއްދުތަުކަގިއ ކައުންސިހަކި ސަރަޖޭގެ އެ ، ރާއްދާ ހިނދުބޮޑު މަްނފާއެއް ހޯދަމުން ގެއެތަކެތީ  ،ވިްއކައި 

ސްޓަރުންނަށް ވެދީ ގޮތުްނ ދިވެހި އިން ޞާތިމަކީ އިޤް ތަރައްޤީކޮްށ ހިންގުއްތަފަރާތްތައް ގުިޅގެން ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓު
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ނދު، ހިވީ ކަމަކަށްލިބިހެންދާނެ  އް ނާ މަހަށް ރަނގަޅު ައގެދި މަްސވެރިން ބާހިނދު، އަނަފާހުރި ވިޔަފާރިއަކަށް ވީ

ދުންތެރިކަން ދިވެހި އުފެއް ،އަގު ހޯދައިދީބާނާ މަހަށް ހަމަ  ންދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާަޢތު ކުރިއަރުަވއި ދިވެހި

 -1 ؛ދުކުރުމަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އަދި ދިވެހި ރަްއިޔތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ާޕޓީގެ ަމއި ވަޢުދަކަށް ވީ ހިނއިތުރު

ޓެކްނޮލޮީޖ  ްސގެޕްމެންޓްވިއާއި ިއކުމެޝިނަރީ ތަުކގައި ބޭނުންކުރާނެވޭ މަްސ ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓުރެ ކުއިމުޤާ  ރަށްރަށުގައި

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން އިމުޤާ  އްތަކުެރވޭ މަްސ ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓުއިމުޤާރަށްރަުށގަިއ  -2 ،ކަނޑައަަޅއި

މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގައި ަރށު ކައުންސިލް ނުވަތަ ސިީޓ  -3 ،އި ކަނޑައެޅަ ލުތައްއުސޫލު ނެތަކުން ދޫކުެރވޭކައުންސިލު

ިދވެހި މަސްވެރިްނނަށް އަތުން މަސްގަނެ  -4 ،ަބއިވެިރެވޭވނޭ އުސޫލުތައް ކަނޑަައޅައި  ށްތަކަންސިލުކައު

  ކަމާ މަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެލުއިކޮށް ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވަ ތަރައްޤީއްތަޕްރޮސެސްކުރާނެ ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓު

ޮބޑަށް  ވަރަށްރާރުވަމެވެ. ގު ުކރުމަށް މި މަޖިލިސް އިމާސްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިލްތި ށާއިއަބެހޭ ވުޒާރާ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަހުސްގެ ވަގުތު  ހާރު މި ށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެ ގަރާރަ

 ދު ޒާހިރު.މަ. ަގއްދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއިެލވުނީޅުވަހު

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގަރާރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން މި

 އަދާކުރަްނ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިތެރި ޝުކުރެއް ޞްލާމަނިކުފާނަށް އިޚް  އެެދްއވި ކަމަށް ޓަކައިއިހުށަހަޅުއްވަ

އެކު ަރއްޔިތުންނަށް އަމާނާްތތެރިކަމާ ،ތެރިކަމާއި ޞްލާކުރާއިރު ކުރަންވާީނ އިޚް މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް

ނާރު ންގެ ލޭދިވެހީ، ންނަށްދިެވހީ ،ށް ހިރާއްޖެއަކަމަކީ ދިވެ ވާ ގައި މިގަރާރު ކޮށްެދއްވުމަށް. ެއޮގތުން މިމަސައްކަތް

މަޖިލީހަށް  ައގު ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި މިމަްސވެރިކަމުން ދިެވހިންނަށް ލިބޭ ނަފާ ދިވެހިންނަށް އޭގެ ހަމަކަމުގަިއވާ 

އް ވެސް ކުރާއިރު ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮްނމެ ކަމެހުށަހެޅިގެންދާ ގަރާރެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ގަބޫލު

ލިބެނީ ސަބަބުން  ގެވަނީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯ. ވަަށިއގެން ތިބޭ މީހުންނަށް އޭ ން ވިސްނަންވާނެ އަމިއްލައަށްއަޅުގަނޑުމެ

 ސަބަބުން ލިބިގެންާދ ށް ލިބެނީ ކޮން މަންފާއެއްތޯ. އަދި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އޭގެމުޖުތަމަޢަ ކޮން މަންފާއެއްތޯ. 

ފައިދާ  ންކަމު 3މި  ،ކަމަށް ވިްސނާފައި 3. މި ގަނޑުމެން ކަންކަްނ ުކރަންވާނީސްނާަފއި އަޅުަގއި ވިދޭތެރޭ މަންފާއަކާ

މިކަމަީކ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އަިދ  ،ެއގޮތުންކުރަން އެންމެ ރަނަގޅު ކަްނތައްތައް. ްއޔާ ެއއީ ލިބޭ ކަމަށް ެވއްޖެ

 ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އޭގެ މަންފާންވާ ބޭނުަގއި ކުރިއަރަންއަދި ެއވިޔަފާރީ  އި،ިއލާތަކަށާޢާމަސްވެރި  މަސްވެރިންގެ
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ކުރަން. މިހާ ދުވަސް އަުޅގަނޑުމެން ދަށް ލިިބގެންދާނެ މަސައްކަެތއް ކަުމަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫލު ޞާތިއަދި މުޅި އިޤް

ްސ  އުފަންވީ ވެއަުޅަގނޑުމެން ؛ހިންނަކީ ފެށުނީއްސުރެައޅުގަނޑުމެންނަކީ، ިދވެ ،މަސްވެރިކަމުަގއި ހޭދަކުިރއިރު 

ހިނދު ވީކަމަށްއެހެން މަަސއްކަތަކީ. ގެ ގޮތުަގއި. އަުޅަގނޑުމެން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް މިމަސްވެރިން

. އެގޮތުްނ ންކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެ ދިރުވުމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްިޔތަކަށް ލާޒިމު އިމަސައްކަތް ކުރިއަރުވަ  މި

މަސައްކަތުން  ބެންވާ ފުރިހަމަ މަންފާ މިލި ެވހީންނަށް، ދިންނަށްިދވެހީ ،މަސައްކަތް ކުރިއިރުމިހާތަނަށް މި

ދިރުވަން ވޭުތވެދިަޔ  ިއ،މަސައްކަތް ކުރިއަުރވަ ަވގުތު ފާހަގަކޮށްލަްނ. މި ނެތްކަން އަުޅގަނުޑ މިލިބިފައި

ދިޔުމަކީ ިދވެހިންނަށް ފެކްޓްރީ ުހޅުިވގެންމަސް މި އަދުނެތްކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަްނ. މިލާަފއިއިސަރުކާރުތަކުން އަޅަ

މެޓީރިއަލްގެ ހަމަ ރޯ ،އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބާނާ މަސް ެއ ސަބަބަކަށްވަނީ މިބޮޑު އުފަލެއް.  ލިބޭ ވަރަށް

ތަްއ ން އެބަބުގެ ސައޭ ،. މިއަދު ކޮންމެ ރަށެއްގައި މިފަދަ ފެކްޓްރީތަކެއް ހެދިގެންދާިއރުއީދިޔަގޮތުަގއި އުކާެލިވގެން

 އުޕްރޮސެސްކޮށް އެއަށް ވެލި ސްދިވެހިން ބާނާ މަ ،ސަބަބަކީ. ދާނެގުނަެއއް މަންފާ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެން

ެނ ގުަނއަކަްށ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ަބއިވަުރ ޕްރޮަޑކްޓްތަކެްއ ހެދިގެން އޭެގ ނަފާ އެތައް  ޑެްޑ އެަތއްއެ

ސަބަބެއް. އެަތއް ަވޒީފާތަެކއް  ފެކްޓްރީތަކުގެ ސަބަބުްނ ވަޒީފާތައް އިތުުރވެގެންދާނެ ން އެ މަސްރުއިތުގެ  އޭއަދިކަމެއް. 

އިތުރުެވގެންދާނެ ސަބަބެއް. ައޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ކުާރ ޝަކުވާެއއް މިއީ އަުޅގަނުޑމެން ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާެގ 

 ،ބޮޑު ކަމަކަށް އެދޭ ކަަމކީ ަވޒީފާ. ަވޒީފާ ނުލިބި ެއންމެ  ރައްޔިެތއްފުރުޞަތު ނެތް ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ

ފެކްޓްރީތަކުެގ މަސް ދަނީ. މި ޝަުކވާ ައޅުގަނޑުމެްނ އަބަދުމެ އަުޑއަހަމުން މި އެ .ަބއިވަރު ަރއްޔިތުންނެއް  އެތައް

މި  ،ންކަމުން. އެހެބަދޭ އެ ބޮޑުވެެގންށްރައްޔިތުންނަށް އެ ވަޒީފާ އިތުުރކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނިހާޔަތަ ސަބަބުން ދިވެހި

ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވމުން އަޅުގަނޑުެގ ވާހަަކ ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ގަރާރަށް ައޅުގަނޑު ފުރިހަމަައށް ތާއީދު

 ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ޓަކައި ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ ޑު ިމހާރު މި ފުރުޞަތުއަުޅގަނ. ބަރުއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެން

 . ށްޖާބިރަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ްއ ހަދާ އެރީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތޮއްޫޑ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ކޮންމެ ގެެއްއަގއި މަސް ފެކްޓް

 ؟ބޭފުޅާ ކޮންތާކުންތޯއޭ ދަސްކުރީ ޖަހަން އެހިސާބުވާހަކަ ދެއްކީމާ އަުޅގަނުޑ ކުޑަކޮށް ހައިރާންެވއްޖެ. 

މިއަށް ބޭނުންވާނެ އީޫޔގެ ސެޓިފަިއޑް  ه أالهللألال؛ ބެހޭ ްއޗާ ކާބޯަތކެ ޑްސްޓޭންޑަމްސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ނޯ
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މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާ ވާހަކަައީކ  ،ކޮންމެ ެގއެްއގައި ރިސޯަޓކާ ،ރީއަާކއިކޮންމެ ގެެއއްަގއި މަސް ފެކްޓް. ލާސްކް

މަނިކުފާނުގެ ދާއިރާގެ  އެ ކިދާނެ ވާހަކައެއް. ސީދާ ވާހަަކައށް އަޅުގަނޑުމެން ދާންވީ. ދެންއްމިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ

މެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގުނީސް. އަުޅގަނޑު ،ނަމަ ކުރަްނެވގެން ކަާރގެ ވާހަކަ މިތާ ދެްއކިރައްޔިތުން އިމްޕްރެސް

ާޖބިރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ތިޔަ ކުރަްއވާ ހިތްވަރަށް هللا ދައްކަނީ ޢަބްދު ބެހޭ ވާަހކަ މި މަސްވެރިކަމާ ދާސީ

ވެސް ިޢލްމެއް ހުންނަންވާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ސާފުކޮްށ ކޮންމެ އި،ނުޖަހަން. ހިސާބުދަންނަވަ ޝުކުރު

ރާއްޭޖގެ  ،އިނގޭ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަނޑައެިޅގެން އެބަރުަގއި. މިއަންނައި

 ކުެރްއވި މަސްވެރިކަުމން ބޮޑު މަންފާއެއް ލިބޭތޯ. އެ ވަރަށް މަސައްކަތްމުގައި ހުރިއިރު ޤާކަުމގެ މަލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސު

. ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ގެއެއްަގއި ވަނީ ކަނޑައެޅިފަ ލުަތެކއްސޫއު .ރާލީމުގު ޔާމީން އައިސްهللا އުސޫލުތައް ޢަބްދު

. ޑޮލަުރގަިއ ހިއްކާ ތަނެއް ެހދިދާނެ. އޭރުން ދުވާނީ ނުބައި ވަސް. މިހާރު ޑޮލަރު ވަސް ބޭނުންވަނީ ވެސް އިމަސްކައްކަ 

ގެ ަޒމާންވީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމަށްވާ ނިޔޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ދުނުދުވާނެ މަސް ވަހެއް. އެބަިއ އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލާ

. ުނކުރެވޭނެ . އެކަމެއްންކުރަނީ ނުލާހިކު ބޮޑެތި އިންެވސްޓްމެންޓުމުއިޤާމި ތައް ޖުނަރީތަކާިއ، ކޯލްޑް ސްޯޓރޭތިއޭ

 ކިހިނެއްތޯ މަސް ލެވޭ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އިހަމަ ލޮލީ ވަރަށް ސިމްޕަލްކޮށް ހަދަ އަޅުގަނޑުމެން ލޮލީ ހެދިއިރުގައި

ނީ ކޮންެމ އިންޓަރނޭޝަނަލް މާރުކޭޓަށް ނެރޭ ،އޭތި ެޕކްކޮްށގެން ެއކްްސޕޯޓްކޮށް ގެންޑްކޮށް ސް ކޯލް މަ އި ކަހިއް

ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހަމަ ކުރައްަވނީ  ރި މެންބަރު ހަމަ މަސައްކަތް ތިފެކްޓްީރއެއް އަަޅިއގެން. ިއއްޒަތްތެ އްަގއިގެއެ 

ނޯމްސް ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ުނވެންޑްކޮލިޓީ އަންޑަސްޓޭ ،އިނުޖަހަހިސާބު .އިނގޭ ނޫންތޯ ހޯދަންކަން އެބަ

މަނިކުފާނަށް ރި އެ   ވެސްށްދައްކަނީ. ައޅުގަނުޑ ހިތަ ސިްނގާ އިްނޑަސްޓްރީެއްއގެ ވާަހކަ މިޮބޑު އަންޑަސްޓޭންޑްުނވެ،

 ހާވަރޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިއަދު އާދެ...ށްވާނީ ތިހާކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު.ަރއިއިނގު

 

 (މައްސަލަ )ނިޒާމީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 އީ މި  ިއ،ދަނީ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ިވއްކާަފއި ގޭޭގއަށް ވަދެ ިވއްކާފަ ހުށަހެޅިގެން މިތަނަށް  މި ގަރާރު މި

އެހެްނވީމާ، ރަްއިޔތުންނަށް އޮޅުވާލަން ކާށިޫދ ދައްކަނީ.  މިގެ ވާހަކަ ރެވިފައި އޮތް ކަމެއް ހިސާބުޖެހި ތަރުތީބުކު
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 ރަނުންރަނަށް މިކަން ،ތަރުތީބުކުރެވި އި،ހިސާބުޖަހަ ނުކުރެްއވުން އެެދން. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަން

 .ނީދިވާހަކަ ދަންނަވަން. ސާފުކޮށްލަނެ ގެންދާހިމެނިކަމެއް  ހުރިހާ މި ގާނޫނު އަންަނިއރުގައި އެ .ކުރެވިފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ގޮުތަގއި ބަލައެއްުނގަނެވޭ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 .ޮކލަމާފުށި ކޮންމެ ގެއެއްަގއި މަސް ފެކްޓްރީއެއް ހުންނަން ގެނޑުމެންއަުޅގަނޑު ެވްސ ބޭނުން އަޅުގަ ؛ކަމެއްަގއި

 އްަގއިފެްކޓްރީއެއް ކޮންމެ ގެއެ ތޯ؟ އެއީތޯ ހިސާުބޖެހުމަކީ؟ އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުންވޭ ގާފަރުަގއި މަސްއެހެންވާނެ

އެ ރަށުަގިއ  ށް ވާތީވެރި ރަށަކައަދި މަސްވެވެފައި، ށް އަުޅގަނުޑގެ ތިމާގެ މީހުން ތިބި ތަނައެއީ  ހުންނަން. ކޮލަމާފުށީ 

ހިސާބު  ކޮންމެ ެގއެްއަގއި މަސް ފެކްޓްރީެއއް އަޅާ ވާހަކަ މިތާ ދެއްކީމަނީ. އެކަމަކު ކުރީމަ ހިސާބު ދިމާވަ  އެކަން

ދާ ވެސް ޖަހަންޖެހޭނެ  އަދި ،ޭވ ވަަރކަށްާނއެްއ ބަންދުކުރެޚާނުވޭ ނޫންތޯ. ކޮންމެ އަތޮެޅއްަގއި މަްސ ކާރު މަލެއްދި

. ރައީސަށް ވެސް ވެސް މި ބާނަނީ މަސްފްރެންޑްލީކޮށް  ލްފިންޑޮ ނުލާހިކު . އަުޅގަނޑުމެންއޭރުން

ފްރެންޑްލީ ބައެއް. ގްރީްނެވގެން  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެއްޯތ އަޅުގަނޑުމެން ނުލާހިކު އެންވަޔަރަންމަންޓް

. އުސޫަލކީ ނގާ ހި މިއަދު އެއީތާ ދުިނޔެކަން. ނެފުޅިބައްތިައށް ބަދަލުވާމުޅި އަުޅގަނޑުމެން މާދަމާ ގޮސް ދިޔަދިޔައިނުން 

ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ މިތާނގައި ވާހަކަދަްއކަން. އެހެންވީމާ،  ފެންބޮޑުވެގެން މިއަދު ވިއްަސކަށް ރަށުަގއި

ކަހަލަ ޕްރެޒެންޓަބަލް ޕްރޮޕޯސަލެއް ރައްޔިތުންނަށް ޕްރެޒެންޓުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހިސާބު ދިމާވާ

ަރއްޔިތުްނ ، ެއއްގެެއްއގަިއ ފެކްޓްރީ ކޮންމެސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތާ ބެހޭ ގޮތުން. މަސްވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތު މަ

ްނ އެމް.ޑީ.ޕީ ،ވެސް. ައޅުގަނޑަށް ކިހިނެއްތޯ އެނގޭނީ  ވާހަކައެއްން ދައްކަފާނެތާ ކޮންމެފަދަ އެމް.ޑީ.ޕީހެޕީކުރަންވެގެން 

  ވާހަކަ ގާފަރަށް ދެވޭ ގަނޑު މަތިންނާއި ތިރިންނާނެ ވާހަަކއެއް އޮވޭތޯ؟ އަޅުވެގެން ދަްއކާފައި ނުދައްކާވޯޓު ހޯދަން

ވެސް  ުއޅެނީ ފުރަތަމަ ދައުރު އަހަރު ތެރޭގައި. އަދި މި ފަސްދެއްކީމާ އެކަން އަުޅގަނޑު ކުރާނެ ނޫންތޯ އަދި 

ޓަކަިއ ށްރި ރައީސް. ވޯޓު ހޯދުމަނުޖެހޭ ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެލަްސވެގެން އުޅޭަކށްދެން ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑު ނުނިމިގެން. 

 ނޫންތޯ ރައީސް، އްވަރު ވާހަކަައކީ މިއަުދ އެޕްލައިކުެރވޭނެ ކަންތައްަތެކއް ނޫނެން ދައްކާަފއި ހުރި ބައިއެމް.ޑީ.ޕީ

 ކަންތައް  ން އަބަދުެވސް ރަނގަޅަކަށްއެމް.ޑީ.ޕީހަމަ ޕްރެކްޓިކަލް ޓަރމްސްއަށް ަބލާއިރު. އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީްނ 

ަރއީސް. އަދި  ،ން ވަިކވަނީޅުގަނޑު އެމް.ޑީ.ޕީމާދަމާތާ އަމިހިރީ. ތާ އިގަ  މިހާރުވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ. ައޅުގަނޑު ކުރަްއވާނީ

ވަރަށް ަދއްކަނީ ވާހަކަވެސް އަުޅގަނޑު  މިހާރު މި މޭރުމުން ދައްކަނީ  ނުވޭ ނޫންތޯ. މިއަދު އަޅުގަނޑު މި މާދަމާއެއް

އިންަޑސްޓްރީްޒ ައޅުގަނޑަކީ މޯލްޑިވިއަން  .އެއްކޮށް އާރަށް ތަޖުރިބާޢިލްމީ ލެވަލެއްގައި ވަރަށް ހިސާބު ޖަހާފައި ވަ
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އަުޅގަނޑު ނިކުމެގެން އަީއ. އަުޅގަނޑަީކ  އިޕްރޮފިޓުކޮށްފަ އިންމިލިއަން ރުފިޔާ ހަންޑްރެޑް؛ ފިޝަރީޒް ކޯޕަރޭޝަން

އެހާ  ވީމަތާހެންއްތާ. އެކުރާ މީހެވިޔަފާރި ވެސް ނޫން. އަޅުގަނަޑކީ  ބުނަނީކީއަޅުގަނޑު ކޭ ވިޔަފާރި ދަންނަ މީހެ

ެއީއ  ؟ވޭތޯ އަނެްއކާފައި އޮ ދަރާ ނުކުާރ މީހުންވެސް އޮންނާނީ. ވިޔަފާރި ދޭންެވސް މީސްމީހުންނަށް  ބައިވަުރ ލާރި

އަދި  ،ތަނަށް ގަާރރެއް ހުށަހަޅާއިުރގައި  . އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި މިއަނެްއކާ ދެއްކީ ވާަހކަ އެ އަނެއްާކ ކާކުތޯ 

 ...ރޫލިންގ ޕާޓީ ވީމާ އީހުށަހަޅަންޖެހޭނީ. އެ ށަހަޅާއިރު ވަރަށް ިވސްނާފައިމެންބަރަކު ަގރާރެއް ހު އެމް.ޑީ.ޕީ ޕީ.ޖީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްވަޙީދަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

` ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޮތއްޑޫ ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހެޅުްއވި 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ ގަރާރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަަވން. އެާއއެީކގަިއ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ

 ޢަލީ އެބުނު  ޢިމްޠުމު ،ރާޖަށް ވަޑަިއގެންނެިވ ދުަވހުޢުމި ާއއި ސިޔަރަތުަގއި އިސްރާ ލާނަންއިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

ތީ  ،މީހަކު ބުނާ އެްއޗެއް ތިމާއަށް އެނިގ ނެތް ކަމެއްގެ ަމއްޗަށް ، ކުރީމާ އަޫބބަކުރުގެފާނު ވިދާުޅވީ ވާހަކައަށް އިންކާރު 

ޅުގަނޑު ވެސް ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ކަމެކޭ. އެެހންވީމާ، އަ އެީއ ވަރަށް އައިބު  ،ނުންކިޔާފަިއ ބުދޮގެކޭ 

ދިރާސާކުރެްއުވމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  އިބައްަލވަ  ،އިކަންކަން ރަނގަޅަށް ސާފުކުަރއްވަ  .މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން

އުމީ ޤަފުރަތަމަ  ެލވުނު އެންމެއިެއކުލަވަ  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  އި،ންނަވަ ގްރީނުަގއި ހުއެވަރ ކޮޅުނުބގެ ވަނަ އަހަރު  1949

ުއމީ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުގެ ަމސައްކަުތގަިއ އޭުރގެ ތިލަދުްނމަތީގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޤަ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނު ުނވަތަ 

 ؛ކިލެގެފާނު ލިޔުއްވަނީ މީން ދޮށިމޭނާމުޙައްމަދު އަ އަމީރުލް އްވުމު ރައީސް، ސު އްާޔގެޖުމްހޫރިފުރަތަމަ ޖޭގެ އަދި ރާއް

ދިވެހިްނގެ ދިރިުއޅުމުގެ ބިްނގަލަކީ  ،ވުމަށް. އެ ސިީޓފުޅުގައި ިލޔުްއވަނީއްސިޓީފުޅެއް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނު

 މަސްވެރިކަމޭ. ާރއްޖެއަށް ލިޭބ އާމުދަނީގެ މަިއގަނަޑކީ ަކނޑު ރޯދީގެ ބަރަކާތޭ. ކަންިމހެން ހުރިއިރު ދައުލަތަށާއި

ކުރުމަކީ ހިތްމަތްައދި އެކަމަށް  ،ންދިޔުމޭކަމެއްަގއި ހިމެނޭނީ މަސްެވރިކަން ކުރިއަްށގެ ުހރިރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ

ވަނަ އަހަރު އިއްޒަތްތެރި  2018 ،ފަހުން އަހަރު 70ދައުލަތުގެ މުހިންމު ޒިންމާއެކޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޭއެގ 

ެލއްވި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯގައި ވެްސ އިނިުކގައި ެއކުލަވަކަގެ އައި ޮކޅުނބު އިހުންނަވަ ރައީސް، އިްސވެ

މެނިފެސްޓޯަގިއ  ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް ލިުޔއްވާަފއި އެަބއޮތް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޖަީޒރާ ރާއްޖޭގެ  މަގަށް  ވާހަކަ މި މިހަމަ 

ދިން ނަމަކީ ން ރޯްއޖަށް އެމް.ޑީ.ޕީފަކޮށްދެއްވި ކަނޑުމުޙައްމަދު އަމީން ސި ؛ރޯދިއެމް.ޑީ.ީޕ ކަނޑު ،ލިޔެފައި އޮންނަނީ
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ގެ ބޭނުމަކީ ކޮންމެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޫ ިއޤްތިޞާދު ،ޮއންނަނީ މެނިފެސްޓޯގައި މި ގެނޫ އިޤްތިޞާދު. ޖަޒީރާ ރާްއޖޭ

ދިރިއުޅޭ . ތަރައްޤީގެ ނާރޭހަީކ މާދުރުގައި އޮންނަ ބޮޑު ސެޒެްއގެ ބަދަލުަގއި މޭގެެއއްގެ އާމުދަނީ މައްޗަށް ޖެއްސު

.ޑީ.ީޕގެ ަޖޒީރާ ރާއްޭޖގައި ކޮންމެ ެގއަކީ އެމް ،އޮންނަނީ . އަދިވެސް މީަގއި މިގޯތިތެރޭަގއި ހިންގޭ ހަރަކާަތަކށް ހެދުމޭ

މީހެްއގެ އަމިއްަލ ޯގއްަޗކީ އިޤްތިޞާުދގެ ނާރޭހަކަްށ  މި ތަޞަްއުވރުގަިއ ކޮންމެ މީހަކު ދިިރއުޭޅ އެ .ޖަޒީރާ ެގއެކޭ

 މުޅި ،އިތުރު ަކންކަން ތަޢާރަފުކުރެވި ،ކިތަްނމެ މަސައްކަެތއް މިހާރުވެްސ އެބަހުރި ކަާމއިހެދޭނެ. ގޭަގއި ކުރެޭވ 

ިމ  މެންޓަކައި އަުޅގަނޑު. އަުޅގަނޑުމެން އެ ސަބަބަށްމީާހގެ ެގއިން ވާ ިހއްސާ ބޮުޑކުރެވޭނޭ  އިޤްތިޞާދުަގއި އެ

އުމީ މަްޝރޫޢުގެ ބަހުސްަގއި މުޙައްމަދު ޤަ ރަތަމަޖޭގެ ފުާރއް .ފެކްްޓރީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްހުށަހަޅަނީ ގޭދޮށު މަސް

 އެއް  .އޭވެ  ބާވަތެއް  ބާވަތެއްގެ ާވހަކަ. ދެ ނުޖެހޭ ދެެވސް ެގންނަން ަހކުިދވެިހރާއްޖެއަށް ދުވަ ،އަމީން ވިދާުޅވެފަިއވޭ

ހިސާބަށް ފާސްއަހަރުގެ ަކސްޓަމްސްގެ ތަ މިދިޔަ .ކާށްޓޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްބާވަތަކީ  ބާވަތަކީ ކަނޑުމަހޭ. އަނެއް

ސްޓަމްްސގެ އަހަރުގެ ކަ މިދިޔަ .ވެސް ދަތިވާނެ ގަބޫލުކުރަން ނަށް މީހުން ލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުެމން ގިނައިބަލަ

 ޕޯޓުކޮށްފަ. މިދިޔަމްޓަނުގެ ކަނޑުމަުހގެ އުފެްއދުން އިމެޓްރިކް 420ލާއިރު ރާއްޖެއަށް އެބަހުރި އިހިސާބަށް ބަލަތަފާސް

ނުެގ ފަރުމަހުގެ އުފެއްދުން ޓަމެޓްރިކް 345ހިސާބުން ދައްކާ ރާއްޖެއަށް ސްއަހަރުގެ ކަސްޓަމްްސގެ ތަފާ

ށް ރީއްޗަށް އެނގޭ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ރޯމެޓީރިއަލްސްގެ ގޮތުަގއި ބޭރުކުާރ . ހަމަ ތިލަކޮކަމަށް ވާޕޯޓުކޮށްފައި މްއި

. ށް އެތެރެކޮށްލަނީއަލުން ރާއްޖެއަ ބޮޑު އަގުލާފައި ކޮްށެގން މާއެޑް އުއަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ވެލި

ށް ބޮޑު އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނަން. ކަމަ ންތެރިދުއުޅެނީ މަސްވެރިކަމުެގ އުފެއް ޓަަކއި މިއަޅުގަނޑުމެން އެސަބަބަށް

 ،އެީކގައި އަުޅގަނޑަްށ ޔަޤީން އަުޅގަނޑުމެން ާރއްޖޭަގއި މިހާރު ނެތެމުން ޕްލާންޓުގެ ިސާޔސަތާގޭދޮށު މަސް

ބަދަލެއް އަންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ސިނާޢަތަށް ބޮޑު އިންޤިާލބީ ހެޔޮމަސްވެރިކަމުެގ ދާ މުންހީނަރުވަ

 .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މީުހން.ަމސްވެރިކަުމގައި އުޅުނު  ގެ ވެސް ުދވަްސތަކެއް ވަންދެން ދޮށީއަޅުގަނޑަކީ

 ބ.އަތޮޅާ  އަތޮޅާއި އަޅުގަނޑުެމން ރ. ،ދާއިރު ފަހުގެ އަހަރުތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ މަހަށް ގެ 90އަޅުގަނޑުމެން 

ސްވެރިން ދާ ހަލެއް. އަުޅގަނޑުމެން ދެކެން ސާޅީސް ދޭތެރޭގައި އޮންނާނެ މާވަހަރުިތލަ ކިޔާ އެންދަމަން އާއްމުކޮްށ މަ

 ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް އެންމެ  ފަންސާސް ގަނޑެތި އެންދަމަން ތިބޭ ،ގަނޑެތި ފަސް

ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު.  ންރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ހުރީ މަސް ރިޕޯޓު. މަހަށް ފުރާ އަދި މަސްބާނަ

 ކަމަށް  ފުރި ދޯނި މަހަށް  427ގެ ތެޭރގައި 1980އަތޮުޅގައި  ތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ނިސްބަތްވާ ރ.އިްއޒަ

ދޯންޏާިއ  ލުތަކުން ދައްކާ. ެއއީ ފަހަރެްއގައި ެވދާނެ އެއީ ރިޔަހިސާބުތަކުން ރިޕޯޓުފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ތަާފސް

ެގ 1990ކުދި ުއޅަނދު ވީމާ، އަދަދު ގިަނއީ ކަމަްށ. އެހެންނަމަވެސް،  ެއއްޗެހި ތަންކޮެޅއް ފަލީގައި ނިކުންނަ ޮބއްކުރާ

އެުކ ޔާސް، މިހާރު ހިތާމަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީއަށް ދަށްވެފަ 185ވަނީ  ދުދައައެ ހިސާބަށް އަިއއިުރގައި  އަހަރުތަކާ

ނުފުރާ. އަްށޑިހަިއގެ  އްގަނޑެތި މިހާރު މަހަކަށެން ައޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮުޅގައި ިތރީހަކަށްއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަ
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ނުބާނާ. މަސް ޓަނުގެ  ވަަރކަށްމިހާރު ދުއިސައްތަ  .ޓަނުެގ މަސް ރީތިކޮށް ބޭނި އަތޮޅެއްމެޓްރިކް 900ތެރޭގައި 

 ދޭ އެންމެއިދައްގޭބީސީތަކަށް ސީދާ އާމުދަނީ ވަ ،ށްިއލާތަކަޢާ އްޖޭގެ ، ާރއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމަކީ ރާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޭޖގެ މުޅި ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު  ،ްނ ހީނަރުވުންކަބޮޑު ސިނާޢަތް. މަސްވެރި

 ޓަކައި އެހެންޓަކައި ދިރިއުޅުމަށް އާމުދަނީ ހޯދުމަށްވަޒީފާ ހޯދުމަށް ،އިލާ ަކއިރީ ނުތިބެވިޢާ ،ބަދަލެއް އައިސް

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ސަބަބު. އެ ސަބަބަށް ވާން މެދުވެރިވި ެއއްވިހާލިއިލާތައް ވިއްސި ޢާ ން،ތަންތަނަށް ހިޖުރަކުރާ

ވަރަށް މަދު ިމހާރު ރާއްޖޭގެ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެބަޖެހޭ އަލުން މި ސިނާޢަތު ކޮޅަށްޖަހަން މަސައްކަތްކުރަން. 

. ވަނީ ބަދަލުވެފަ ަކމަށް މި  ންކަވެރިކަމަކީ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިހަމައެކަނި މަސް ،ހައްދެްއަގއި ނޫނީސަރައް

މަސް  ،ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ކުރަމުން އައި ޤަދީމީ މަސްވެރިކަމަކީ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން. ޮދށީގެ މަހަށް ގޮސް

 މް ފުޅާވުާމއި މި ރިޒައައަިދ ޓު ،ދިރިުއޅުމަށް ައއި ބައެއް ބަދަލުތަާކއި ބާނާއިގެން ައއިސް އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ

ދިޔުން މަހަށް ދޯނިފަހަރުގައި  ދާމަށް ކަ ދޮށީގެ މަސްވެރި ،ކަންކަމާ ހެދިގެން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކުދި ދޯނިފަހަރުަގއި

އިުރަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރީއްޗަށް ލާއިދަނީ ނެތެމުން. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގެ ަސބަބުތަކަށް ވިސްނަ އެްއކޮށްހެން މި

 އަގު ލިބޭނެމަހަށް ހަމަ މަސް ބާނަިއގެން ައިއސް ،ަނއިގެން ައއިސް މަސްކިރޭނެ ގޮތެއް ނެުތމާއިމަސް ބާ ،ފާހަގަވޭ

ފެކްޓްރީތައް ހަދަިއގެން ކޮންމެ ރަށެއްަގއި މަްސ ތުަގއި ގޭދޮށު މަސްގޮ ގޮތެއް ނެތުން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ދުނިޭޔގެ ނިސްބަތުން  ،އްލެއް ައއިސްޙަބޮޑު   ވަރަށްކަންކަމަށް މި ،މުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަބަންދުކުރު

ކަމަށް ަޓކައި ބަނެދގެްނ ބާލާފައި ހުރި އެންމެ ކުދި ާރއްޖޭަގއި މަްސވެރި އެންމެ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ގިނަ މި

 ަފއިދާ އިލާަތކަށް ޭއގެޢާާރއްޖޭެގ ރަށްރަށުގެ  ،އިލާތަކަށްޢާއިްނ އަދި އެ .ދޯނިފަހަރު ވެސް އަލުން ުދްއވާން ފެއްޓޭނެ

ކިރަިއގެން ލިބޭ އަގު  ،ދިގުުވމާއިކުރަންޖެހޭ ދަތުރު އުޅެނީ މަސްކިރަން  ފަށާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި ސީދާ ލިބެން

ޖެހެމުންދާ  ށްއަިއ މިކަމުން ފެޖެހުމުގެ ބިރުގަހިއްަކިއގެން ލިބޭ އާުމދަނީން ދެކޮޅު އިރަށަށް ގެނެސް ަކއްކަ  ،ދަށްވުމާއި

އެ  .ކަަމށް އާދެވޭނެ ލުއިފަސޭހަ ގޮްތތަކެއް ތަޢާރަފުކުރަންން އަނބުރާ މަސްވެރިކުދި އުޅަނދުފަހަރަށް ވެސް އަލު

 އި ހަދަ ޕްލާންޓު ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި ގަރާރަށް ތާއީދުކުރަނީ. ރަށްރަށުގެ އަމިއްލަ ޭގޭގގައި ެވްސ ކުދި މަސްސަބަބަށް

 އެކަން .ސިޔާސަތެއް ގެދެއް. އަުޅގަނޑުެމންޢުއަުޅގަނޑުެމންގެ ވަ ހަމަތައް ތަޢާރަފުކުރުން އެއީ ނެ ފަދަހިންގޭ

އެކު ހެދޭ ކުންފުނިތަކުން ކުރަނީ. ކައުންސިުލތަކާކުރާންެވގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ސިޔާސަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދު

މަސްވެރިކަމުގެ އުެފއްދުން  ގޮތްގޮތަށް ބަންދުކޮށްގެންިނހެން އެހެ ނުވަތަދަޅުގައި ބަންދުކޮށް  ،ރަށަށް ބާނާ މަސް ގަނެ

އުޅޭ ކަމަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހި މަސްވެރިން  އަިދ އަޅުގަނޑުމެން އަދި ޚާއްަޞކޮށް ކުރަން މި އި،ުރވަ ރާއްޖޭަގއި ކުރިއަ

 ،އެޅުމާއި ކަންކަން މަނާކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައި ހުރި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަކީ ފިޔަވަޅު  ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކަމާ

އުމުތަކުން ޤަދުނިޭޔގެ ުކރިއަރާފައި ހުރި  ،ަކމަށް ވާގިވެިރވާ ތަނަކީ މަސްވެރި އެ ،ކަން ހުއްޓުވުުމގެ ބަދަލުަގއިކަން

އަިދ  ،ކަމަށް ާވގިވެިރވެއި މިކަންކަން ާރއްެޖއަށް ތަޢާރަފުކޮށްގެން މަްސެވރިއާމަސްވެރިން ބޭނުންކުރާ ޓެްކނޮލޮޖީ
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ަޓކައި މާލީ އެހީތެރިކަމާއި ލުއި ލޯނު ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށް ވުމަށްރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެިރކަން ކުރިއެރުމަސްވެ

ޓަަކިއ ހަމަ އަދިވެސް އަުޅގަނޑު ކުރުމަށް ެއކަން .ިސާޔސަތެއް ގެއެއީ އަުޅގަނޑުމެން .ވާިގވެިރވާ ބަޔަކަށް ހެދުން

 ގަރާރަްށ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ގެ އިްއޒަތެރި މެްނބަރު މި ހުށަހެޅުއްވިތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން. ޮތްއޑޫ ދާއިރާ 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް  ކަމާ އެކީމަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި އެއާެއކީަގއި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީތީ އެހަމަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ފުރުޞަތު މިގަނޑު މިހާރު ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު ޝު

 .ށްޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަރއްޔިތުންނަށް  އިދާއިާރގެ އެންމެހަ ތޮއްޑޫ އަޅުގަނޑު ހަމަ ، ފުރަތަމަ ކަަމކަށް ދެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާ

 ބޭފުޅުންނަށް އަދި މި  ތި ،ކޮށްދެްއވި މެންބަރުބޭފުޅުން ތި އިންތިޚާބު ފަށްފަށުން އަޅުގަނޑު ުޝކުުރ ދަންނަވަން ތި

މަީކ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ްއވުހުށަހެޅުޅުއްވިހުށަހެރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި މިފަދަ ގަރާެރއް މި މަޖިީލހަށް 

ގޮތުން  ުގޅޭ އިމުކުރުމާޤާފެކްްޓރީ ރަުށ ކައުންސިލާިއ އަިމއްލަ ފަރާތްތައް ުގޅިގެން ގޭދޮށު މަސްކަމެއް.  ހަމަ ފާހަގަކުރާ

ކިބައިން ވެްސ ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ިއއްމި ހުށަހެޅި ގަރާރަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް 

ރަށު މަސްފެކްޓްރީތައް ހެދުމަކީ ރަށުގައި ތިބެެގން ގިނަ ރައްޔިތުންތަކަަކްށ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އާދެ،  އަޅުގަނޑު

ން ެއ އަދި ރަށުަގއި ތިެބގެ ިއ މަންފާ ލިބިގެންދާނެ މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން.ޔާއޭގެ ލާބަ 

އަދި މަސްވެރިންނަްށ  ،ބޭފުޅުންނަްށ ވެސް ކިރުވާފުޅާުކރެވުނީމާ އެ ރަްއޔިތުންނަށް އަދި މަސް .ވޭނެވިޔަފާރި ފުޅާކުރެ 

ކުރަން އިތުރު ދޮރުތަކެއް ހުޅުިވގެންދާނެ ކަަމށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  އެކަން ،ވެސް އިތުރު ނަފާތަެކއް ލިބި

 ހެން މުޅިތާ އެނބުރެން ވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫެލއް އްއެ އި އިން ތާވަޅަލާފައިބޮލަށް ފިތަ .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

ެވސް ކުރެވޭެނ ކަމަކަެށއް.  ވެސް ެދއްކޭނެ ކަމަކަށް. އަދި ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރެވޭ ހަމަޖެހޭ ވާހަަކއެއް 

ްނ ިވޔަފާރިވެރި ގެ ރަްއޔިތުން ބައެއްރާއްޖޭ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެކުރީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަހުރި

ފެންނަނީ  ވެްސ އަޅުގަނޑަށް މި ނެތް ބައެްއގެ ގޮުތަގިއ ސިފަކުރެވެނީ. މިއަދު ނީ އެއީ ެއްއވެސް އަެގއްސިފަކުރަ

ތަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިަތކަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ރަށްފުށުގެ ރައްޔިތުން  ދާބަޔަކު ެއގޮތަށް މީތި ބައްޓަންކުރަމުން

ކުރާކަށް.  ންފަސޭަހއެއް ުނވޭ ެއކަ ކަމެއް، ވާުއޅޭ ިވޔަފާރިވެރިްނނަށް ފަސޭހަ އީ މިލާކަްށ އެތަން ބަ ދާރިއަރަިއގެންކު

ނިކުމެ މަސައްކަތް ހަމަ ން ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި އެ ަރއްޔިތުންނަށް ަކމެއް ކޮށްދޭންެވގެން އެމް.ޑީ.ޕީ  އަޅުގަނޑުމެން
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ވާނެ. މިގޮތަށް ހެދިމާ އެހެންވާނެ. ރަްއޔިތުންެގ  ހެންކުރީާމ މި ނޫން. ެއކަން ކަމެއް ކުެރވޭނެ  އީފަށާ ހިސާބުން އެ

ގެްނގޮސްފައި ވަނީ. ބޭފުޅުން އިންތިހާ ވާހަކަތަެކއް ަދއްކަމުން ޓަކައި އެހިތުގައި ނުތަނަވަްސކަން ުއފެއްދުމަށް

ސަރުކާެރްއ  ގެއިއިުރގައި އެމް.ޑީ.ޕީ މިހާހިސާބަށް އަ !ހިނގާށޭ ބަްއލަވަމާ ،ގޮތަކީ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ

ޢަމަލުތައް  ގެެއްއގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައާ  އުފެދިގެން މިހާހިސާބަށް ައިއއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި

ސާބިތުކޮށްދެުމންނޭ. އަުޅގަނޑު، އަުޅގަނޑު މިސާލެއް ޭއގެތެރެއިން  އަންނަނީ މި ހުރިކަން އަުޅގަނޑުމެން 

އްޖެ އަންނަންެވެގން އުޅުނީމާ ވިޔަފާިރވެރިން ތުރުތުރުއަޅަިއގެންޮގސް ެއއީ ރާރިޒަމް މިއަ . ލޯކަލް ޓުލާނަންއިދަންނަވަ

ދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ މިއަުދ ގޮތުަގއި އެބޭފުޅުްނ ސިފަކުރަމުން ކަެމއް ނޫން ހަމަ ކުރަން ހެޔޮވާވަރު

 އެ  ،ވަރުޔިުތން އުފާވެފައި ތިބި ރައްތިބި ށްރަށުަގއި ގޮސް ިމއަދު އެރަިރޒަމް ފުޅާެވގެންއައަޅުގަނޑުމެން ލޯކަލް ޓު

އުޅެނީ އޭގެ ދެވަނަ  ފުޅުންނަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ. މިބޭ ބޭފުޅުންގެ ތަނަވަސްކަން އެ

ބޭފުޅުން އެކުރާ މަސަްއކަތުެގ  އުޅެނީ އެ ކަންތައް އަުޅގަނޑުމެން ކުަރން. މަސްވެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި

ދޮރުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާލަން. ދަންނަވަންތޯ  ޭވނެކުރެ  އެކަން ނަށްބޭފުޅުން އެ  ،ތުންރުމުގެ ގޮއަުގވަޒަްނކު

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަނޑުމަސް ދެ އަގެއްަގއި އަުޅގަނުޑމެން އެބަ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ.  ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޖެހޭ. ވާންތަފާތުައގު އަުޅގަނޑުމެން އެބަ  އޭތި ބޭރުކުރާ ައޅުގަނޑުމެން ިއ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ވިްއކާ ައގާ

އަޅުގަނޑުމެްނ ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވިްއކާ މަސް  ،ޖެހިގެންއުޅޭ މައްސަލަައކީމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

ވީމާ، ންއެހެނެތުން. އެއަށް އިތުރު ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހޯދިފައި ،ޖެހޭ ސަބަބަކީ އަގުޮބޑުކުރަން މި

 .ެއ މަސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭރުކުެރވި ރީތައް ހަދަިއގެން ެވސް ައޅުގަނޑުމެންނަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ފެކްޓް

އެ ޭބފުޅުންގެ އަތުން ގަންނަން ނަށް ންރަށުގަިއ ތިބި ރައްޔިތުއަޅުގަނޑުމެން ރަށް ،ކަމަށް ވާނަމަ ހަމައަގު ލިބޭ

ައގުަގއި މަްސ ލިބި،  ރަށުަގއި ތިބި ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް ހެޔޮވަނީ ރަށްން މި ބޭނުންއަގުހެޮޔކޮށް ލިބޭނެ. އަުޅގަނުޑމެ

އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ަހމައަގު އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިުބން. ޭއގެ ބޭރުކުރެިވގެން ެވސް ނަށް އޭތި އަދި އެ ބޭފުޅުން

ބަެއްއ މާ އިނަގެނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތުންރައްޔިއަޅުގަނުޑމެން ގޮތުަގއި މިތަނަށް  ބޫލުކުރާ ގައަުޅގަނޑު  .ރައީސް

 ، ކުރާ މަސައްކަތްތައްއުަފްއދަންގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ުސވާލު ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ކަންބޮޑުެވގެން އެކަމާ ބެހޭ

ެއ  ބީތި ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެން ނިކުމެ މި އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ިއންތިހާއަށް ކަންބޮުޑވާ

ލިބޭނެ ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވެސް ލާފައި ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތންނަށް ހެވާއި ލާބަ އިބޭފުޅުންނަށް ގޮންޖަހަ

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ރާއްޖޭަގއި މަސްވެިރކަން ކުރާ މަސްވެރިންނަށް ޓަކައި. ންކަން ކޮށްދިނުމަށްމަސައްކަތްކޮްށގެން ެއކަ

ައޅުގަނޑުމެންގެ ރީތައް ހެދިގެންގޮސް ަރށްރަށުގައި ފެކްޓްރެްއވިްއޔާ އަދި މި މަސްރާަދކުދާނެ. އިހަމައަގު ލިބިގެން

އުޅެނީ ގޭ  އޮތް. އަުޅގަނޑުމެން މިލިބިގެންދާނެ. އަުޅގަނޑުެމން ރަށްރަށުގަިއ ބިން އެބަ ޭއެގ ނަފާ ެވސް ރައްޔިތުންނަށް 

ބިލެއް ޙަޤީޤަތަކީ އުޅެނީ.   އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއޮޅިގެންބޮޑަށް  ކޮޓަރި ކުރިމަތީގައި ފެކްޓަރީ ހަދާކަށް ނޫން. ވަރަށް
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ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ނެތް.  އް ަފއެލާއިކަމެއް ވެސް ބަލަ ްއެޗއް ަގއި ެއއީ ކޯހުށަހަޅާއިރު ށްނޫނީ ގަރާރެއް މިތަނަ

ފާހަގަކޮށްލާނަން ހިސާބުޖަހާފައެއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނެއް އިނގޭތޯ. އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް 

ބޮޑު އެއް މައްސަަލ  ށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްެވސް ހިސާބުޖަހަން ނޭނގޭ އެންމެކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 ،ަފގީރުން ،މުއްސަނދިން މުްއސަނދިވެގެްނގޮސް ،. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާަލން އޮތީއެ ބޭފުޅާ އެ ދެއްެކވި ވާހަކަ ށްމިއަ

އްޔިތުންނާ ވެހި ރަދިނުކުންނަވާއިުރގައި ވަރަްށ ފުންކޮށް އެބަ ވިސްަނވަންޖެހޭ. ކުަރން ފަގީރުންގެ ގޮތުަގއި ސިފަ

އެ  ،ރަްއިޔތުން ކުރާ މަސައްކަތް  ޖެހޭ. ދިވެހިއެބަ ަގއި ވަރަްށ ފުންކޮށް ިވސްނަންދިމާލަށް އެއްެޗކޭ ބުނާއިރު 

ކުރުމަީކ ެއއީ ތަށް ދަްއަކން މަސައްކަތްއީ ކުރެވޭެނ ކަމެއް ނޫން ގޮއެ  ހުރި ކަންކަން ބޭފުޅުންނަށް މަގުފަހިވާން

  ފުރުޞަތެއް...ކަެމއް. ެއކަން ކުރާކަށް ައޅުގަނުޑމެން އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާފެްކޓަރީ ނުވަތަ މަސް ބަންދުކުމަސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޕޯޓަލްަގއި ގޭދޮށު 

އަރުވަނީ ތޮްއޑޫ ދާއިރާެގ ވާނެ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ކާރުޚާނާއާ ކުދިކުދި

 ޝިޔާނަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން

ބޮޑަށް ޝުކުުރ  ވަރަށް ްއޗެކޭ ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތު ދެއްީވތީނޑު މި ހުށަހެޅި ގަރާރާ ބެހޭގޮތުން އެމިއަދު އަުޅގަ

ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ، ވަނީ އަުޅގަނުޑގެ އަޚް ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އްކަމެ  އެއްދަންނަވާލަން. 

ދާއިރާގައި ގާފަރާިއ . ކާށިދޫ ކީ ވަރަށް އެއްކަހަލަ ދެ ދާއިރާއޭންނަމީހުދެ  ޖާބިރާއި އަޅުގަނޑާهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ދަނުޑވެރިކަމާިއ ަމސްވެރިކަާމއި ެވސް ދެ ރަށް. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރއަީކ  ާމއި ަދނޑުވެރިކަުމގެއަީކ މަސްވެރިކަކާށިދޫ

އަުޅގަނޑު ދެ މީހުންގެ ތަފާތަކީ ރިޒަމް ހެސްކިޔާަފއި ފަްއކާވެފައި އޮތް ދާއިރާެއއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޓު

 ހުރި  އެކީަގއި މި ޮގނޑިއަށް އިންތިޚާުބވެފައި ތިރާމާހުއަުޅަގނޑަކީ ރަްއޔިތުންގެ ލޯތްބާިއ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ށް ކަޅުަފއިސާ ޭބނުންކޮށްގެން ޯވޓު ރަށްރަށަ ،ނުޙައްޤުން ވޯޓު ގަނެގެންއް. ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރަކީ މީހެ

ހުންނެވި  ެއއީ އަުޅގަނާޑއި އެ މަނިކުފާނާ ،ކަށް ވާީތވެ ބޭފުޅަހުންނެވި ރާވަަޑިއގެންއަރައި ގަނެގެން އެ ގޮނޑިއަްށ އަ

 ތަފާތަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދަންނަވަންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ން މި ކުރެވިގެ ގާނޫނީ ހުވާ ،ކަމަށް ނިމިގެން ނަަވއިގެން ެއ ޞައްޙަވޯޓު ލިބިވަޑަިއގަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

 ެމންބަރުން ވެސް މި ތިބެނީ. 87އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން

އެީއ ައޅުގަނޑުމެްނ  ،ވާަހކައަކީ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އާދެ! އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ގޮތަކަްށ  ވަކި އްގައިރީޢަތުެގ މަޖިލީހެހުރި މަންޒަރޭ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަދި ޝަ ފައިމީޑިއާތަކުންނާއި ލޯމަތިން ފެނި

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުަތކަށް ކަމުަގއި ިވަޔސް. ދަންނަވަންތޯ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ވިކަމެއް ނިންމެ

ރާ ފަރާތްތައް ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވާކަށް މި ރާއްޖޭގެ ކުއަިމއްލަ ވިޔަާފރި ،ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން، ދޭންބާރު

ދެންމެގައި  އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން އެ ދިޔައީ. އަޅުގަނޑުމެންދެންމެ އެ މަންޒަރު ޖަނުން ބޭނުމެއް ނުވާނެ. ހުމަ

ން ފެިށ ފަްއކާވާރިޒަމް އަމި ރާއްޖޭަގއި ލޯކަްލ ޓު ،ފާހަގަކުެރއްވި ަފދައިންވެސް އެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

ިހންގާ ފަރާތްތައް. އެހެންނަމަވެސް، ރަށްރަށުަގއި ތިއްެބިވ  އްޓުތަސޯވީ ރި ބޮޑު ގޮްނޖެހުމަކަށް ދުވަސްވަރު އެންމެ

ގޮއްސަ. ރިޒަމް ފެތުރިގެން އަވަީނ މުޅި ރާއްޖެއަށް ލޯކަލް ޓު ން މިއަދު އެޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ހިތްވަރު

 ެއގާރަ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާަގއި އެބަހުރި ތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދު ވެސްއަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަަސއްކަ

މި  ،އުޅޭ ކަމަކީ ވެގެން މިރަށުގައި ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ބޭނު 3ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ގެސްްޓ އެނދު 

ތަންތަނުގައި އެީއ   ޤާއިމުކޮށްގެން އެރަށްރަށަށް މިއަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ކާންދެވޭނެ ގޮތެއް މަސް ފެކްޓަރީތައް

މި ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ  ،އެއީ ރަްއކާތެރި މަސްަކން ކަށަވަރުކޮށްދީގެން  ،ކޮށް ބަންދު ކޮށްގެންކޮލިޓީ

ިމ  ،އުޅެނީ އަުޅގަނޑު ޭބނުންވެގެން މި .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްގޮތް ހަދަން.  ކުރެވޭނެނުންބޭފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް 

ރީއެއް ހެދީމާ ިއއްޒަތްތެރި އި ވަޒީާފގެ ފުރުަޞތުތައް އިތުރުކުރަން. މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްަގއި މަސް ފެްކޓްރަށްރަށުގަ

ވަގުތު  ރިކަުމގެ މުޅި ރާއްެޖއަށް ނަމޫނާ ދެ ރަށް. މިައކީ މަސްވެރަސްދޫ ،ުއކުޅަސް  ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދިއރާގެ

. އެހެްނވީމާ، އި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅގަނުޑގެ ދާއިރާގަ އޮތް އެބަދޯނި 20ވެސް ބޮޑުކަންނެީލގެ މަސްވެިރކަމުގައި 

މި  ސާސްކުރެޭވ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންުޅގަނޑުމެންނަށް އިހު އަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ

އުފެދި،  އިތުރު ވަޒީފާތައްއަުޅގަނޑުމެންެގ  ،މަސް ފެކްޓަރީތައް ޤާއިމުކުރެވި  ދިޔައީމާފަހިވެގެން ންފުރުޞަތު ސަރުކާރު

، އެ ފެކްޓަރީތަކަށް މަސް ގަނެ  ،ކޮށްގެން ފެކްޓަރީތައް ޤާއިުމކޮށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަުށގެ ބޭފުޅުން އިންވެސްޓު 

ދިޔައީމަ އެ ހަމަޖެހިގެން އިންތިޒާމުއެ ރާްއޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވޭނެ  ، އެ މަސް ޕްރޮސެސްކޮށްހަމައަގުަގއި މަސް ގަނެ

ަވގުތު  ޓަކައި މިއަކީ. އެކަްނ ކުރުމަށްައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންެވގެން އުޅޭ ތަރައްޤީ ދާ ރަށަށް ޑޮލަރު. އެއީ ވަންނަނީ ސީ

ބާނާ މަސް ވަުގތުން ފްރެޝްކޮށް ގަެނވޭނެ  ަމސްވެރިން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ 

މަސް ފެކްޓަރީ  ވުން.ކުރެތައް ޤާއިމުރަށުގައި މަސް ޕްލާންޓްމިދެންނެވި ގޮތަށް ރަށްޓަކައި މްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްއިންތިޒާ
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ެއއްެޗއްހި ލިބޭނެ. ކާިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޮންމެ ރަށަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ައއިސް ިލބޭނެ.  ކުރީމަޤާއިމު

ޤުވެރިކަން އުށް ޝައެކިއެކި ފަރާތްތަުކން މިކަމަ ންތިޒާމްތައް ަހމެޖެހުނީމާ މަސް ބަންދުކުރެވޭނެ އިއެ ހަމައެއާެއކީަގއި 

ކުރާ ބޭފުޅުން ެވސް ހަމަ މަސް ބާނައިގެން ފަރުމަސްވެރިކަން އިފާޅުކުރާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުދި ޑިންގީތަކުގަ 

އްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންނަމަވެްސ، އި ހަމަޖެހިގެންދާނެ ތަްނތަނަށް މަސް ކިރޭނެ އިންތިޒާމު ގޮތަށް ައއިސް މި އަންނަ

ވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮަޅކީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ގެސްްޓ ނުންފާހަގަކޮށްލަން ބޭ

މަހަށް ދާނެ  ،ޓެއްަގއި އޮންނަންޖެހޭސޯކީ މިއިން ކޮންމެ ރިޔަެއހެންނަމަވެސް، ހިތާމަރި އަތޮޅު. ޓުތައް ހުސޯރި

ޓެްއގަިއ ސޯދޯންޏެއް. ިމއިން ކޮންމެ ރި ނެކުރާޑައިވިްނގ ،ޓެްއގައި އޮންނަންޖެހޭސޯއިން ކޮންމެ ރިދޯންޏެއް. މި

ގޮތަކީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ރަށްރަށުގެ  ހަދާނެ ދޯންޏެއް. އެހެންވީމާ، މި ވާކަރަޝން އެކްސް ،އޮންނަންޖެހޭ

މި މަސްވެރިކަމުގެ މި ގަރާރު ޓަކަށް ގަންނާނެ ގޮތެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ސޯން ރިއިމި ބާނާ މަހެއް މަސްވެރިން 

ހިސާބުން  ިމ މަޖިލީހަށް އަންނަ ސަުރކާރުގެ ަފރާތުން މަސްވެރިންގެ ބިލުއިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ގެ ބޭނުމަކީ ހުށަހެޅުމު

ދިވެހިްނ ން ޓުތަކުސޯވެސް އެބަ އިޞްލާޙު އަްނނަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓު ރި ށް ރިޒަްމގެ ގާނޫނައަފެށިގެން ޓު

އަޅުގަނޑުމެންަނކަށް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މި ްމވާންޖެހޭ. އެހެންނޫނީ ގަނެވޭނެ ގޮތެއް ގާނޫނުަގއި އެބަ ލާޒިބާނާ މަސް 

ޓަކައި ވަރަށް ބާނާ މަހަށް ހަމައަގު ހޯދުމަށްކަށް ތަކުރާ ފަރާތްޓަކައި ލޯކަލީ މިކަން ނާ މަހަށް ހަމައަގު ހޯދުމަށް ބާ

ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން މި  ،ފަދައިން ދެންމެގައި ެވްސ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ ފާހަގަކުރިވާނެ. އުނދަގޫ 

ޓުކުަރނީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭރަށް އެްކސްޕޯޓްކުރާ މަސް. އެހެްނވީމާ، އެކަން ނުކުެރވޭނެ ގޮތަކަްށ އިމްޕޯ މި ކުރަނީ.އިމްޕޯޓް

 ،ގޮތަށް ރަށްރަުށގައި ެވސް މިކަން ފުޅާވެގެްނގޮސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިކަްނ ބައްޓަންެވގެންދާނީ މިދެންނެވި

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ  ،ރާއްޖޭަގއިމުޅި ފެށިގެން ވާ ުދވަހުން  މި ގާނޫނަކަށް ފެނޭގަނޑުމެންނަށް އެބަޅުއަ

 ،ވެ ގޮތް ފަސޭހަކަމާެއކީ އައިސް ލިބޭނެ ،މަސްވެރިކަމުގެ ފެކްޓަރީަތއް ޤާއިމުކުރެވި ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ގައިހުރިހާ ރަށެއް

ނެ މަންޒަރު ރައްޔިތުން އުފަލުްނ ފުރިގެންދާމިއިން ކޮންމެ ރަށެއްަގއި  ،ތައް ދެގުނަވެވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު

 ...އެހެންވީމާދޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ެއބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނުޑ ހިތުން އަރިއަތޮޅު ެދކުނުބުރީ، ނޫން. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީއާދެ! 

މަސް ތިޔަ ހުށަހެޅުއްވި ބާވަތުގެ ތިޔަ ބޭފުޅާ އަތޮޅު މާޅޮސް. ެއ ތަނުގައި  ގެ ރަށެއް ެއއީ އަރިމަތިވެރި ދާއިރާ

ނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އަރުވައަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުދަނިކޮްށ އަޅުގަނޑު ވެސް ދުށީމު. ހިނގަމުންރީއެއް ފެކްޓް

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ާވ  ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތޮއްޑޫ ާދއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާ

އި ޔާ ތް ތަރައްޤީކޮށް، ޭއގެ ލާބަޢަނާސިގަރާރަކީ ރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ ބެހޭ  ޤާއިމުކުރެއްވުމާ ރީގޭދޮށު މަސް ފެކްޓް

އެ ގަރާރު ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ބައެއް . ރެއްމަންފާ މުޅި ޤައުމަށް ލިބޭ ފަދަ ތާޒާ ޚިޔާލުތަކެއް ހިމެނޭ މުހިންމު ގަރާ

ނިޒާުމ  ގެ ދުނިޔޭެގ ފުރަތަމަ ކައުންސިލު ،ނަމަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާސަބަބުތައް 

ަގއި އެކަނި ހިމެނޭ ކަންކަްނ ޞްއިޚްތިޞާއައީ ހަމަެއކަނި އެ ކައުންސިލެްއގެ  ފަދަ ޤައުމުތަކުަގއި ުއފެދިގެން ލީއިޓަ

ސްދިން އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ނަމަވެްސ، ފަހުން އެ ނިޒާމަށް ގާޫނން ގެނެދީފަ.  ކުރާނެ ޖާގަ

 .ހިންގަން ފެށި ތައްްއ ގުޅިގެން ތަަރއްޤީގެ ޕްޮރޖެކްޓުލެ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް. ދެ ކައުންސި

ގުިޅގެން  ކުންފުނިތަކާ ގެޤައުމުން ބޭރު ވި.ގުޅިގެން ތަަރއްޤީގެ މަޝްޫރޢުތައް ތަޢާރުފު ކުންފުނިތަކާއި ަކއުންސިލުތަކާ 

ކަށްވީ ަކއުންސިލުތަކުން އަނަތީޖާ ން.ަދށުން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭނެ ޖާގަ ލިބިދިވެްނޗަރގެ އުފައްދާ ޖޮއިންޓް

 ،ވަޒީފާގެ ާބޒާރު ތިާޔގިވެ ޭއގެ ނަފާ ޤައުމަށް ލިބެން ފެށުން.  ،މަޝްރޫޢުތައް ފަށައިބޮޑެތި  އިސްނަަގިއގެން ބިޔަ

ނާޢަތު ކުރިއަރުވަން އެބަ ސިމި ގަރާރު މަސްވެރިކަުމގެ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޖީބަށް ވަންނަ އެްއޗެއް އިުތރުވުން. 

ބެހޭ ގަރާރު އުފަންކުރުވާ  ރީއާ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްދަ ވަރަށް ހަރުދަނާ އެހާމެ ތާޒާ ޚިޔާލުތަކެއް. ފައެ އުފަންކުރުވާ

މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ނިޒާެމއް ބޭނެ ލިއަގު އްދަކަށް ބާނާ މަހަށް އޭގެ ހަމަހައެ ރަށެއް ނުވަތަ އެ ސަރަ ،ޚިޔާލަކީ

އާއި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮްށގެްނ އި ެއކަމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ. އެ ނިޒާމަކީ ރަށު ފެންވަރުގަކަންޤާއިމުކުރަންޖެހިއްޖެ

 އިންވެސްޓަރުންއެއީ ެއަކން ކުރުމަށް ފަހިމަގެއް ަކުއންސިލުތަކުން ހޯދައިދޭން އެަބޖެހޭ. ކުރެވޭނެ މަަސއްކަތެްއ. 

 ހެންމި ގަރާުރގަިއ ެއ ބުނާ .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްވެއްޖެ. ެއ މަގު ވެްސ ހުޅުެވން ،ނަމަ ހޯދައިގެން ކުރަްނ އޮތް ކަމެއް 

ޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވެސް ސްއޮިޑވެރިންނަކަށް އަދި އެކް  ،ށްބޭރުކުރާ މަހުގެ ނަފާ ލިބެނީ މަސްވެރިންނަކަ ރާއްޖެއިން

ކޮށްގެން އެހެން ބާޒާރުތަކަށް ރީއެކްސްޕޯްޓކުާރ ނޫން. ނަފާ ލިބެނީ މި ރޯމަސް ގަނެގެން އެކި ގޮތްގޮތަްށ ޕްރޮސެސް

ެއކަން އެ ފައިދާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހޯދޭނެ ފަސޭހަތަެކއް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ހަަމ އެހެންވީމާ،  ފަރާތްތަކަށް.

އަތޮުޅގެ  ައއްޑޫއަސްކަނިފަށަށް ެގނެވިގެން.  ރަށުގެީރ ގޭދޮށު ފެކްޓް ތަ، ނުވަށު ޕްލާންޓުތައްކުރެވޭނީ ރަށްފު

 ދިރުން ގެނުވާނެ ގަރާރަކަށް މި ގަރާރު ވެގެންދާތީ މަސްވެރިންނަށް ވެސް މަހުގެ ހަމައަގު ލިބި، އެ މަސައްކަތަށް

ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ  ްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްރާރަްށ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ދެއަޅުގަނޑު މި ގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ވަގުތަށް. ވަލް  މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ އިންޓަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން
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 {އަށް 11:02ްނ އި 10:28 :ޅުކޮތު ގުސްވަހު}

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

 

  :ެކވުންއް ދެކަތުން ވާހަރިޔާސަ

ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ނީދަމި ގެންކުރިއަށް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ދަންފަޅީގައި  .`

ީރ ޓްކްފެރަށު ކައުންސިާލއި އަދ އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން ރަްށރަށުގައި ގޭދޮށު މަސް ،ޝިޔާން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ

 ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ނީ ހިންނަވަރު ދާއިދައްަކވާރާުރގެ ބަހުސް. ދެން ވާހަކަފުޅުހުށަހަޅާފައިވާ ގަގޮތުން  ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ

 މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދުމޫ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

މަސްވެރި ެގއަކަށް އުފަން  ،އިލާއަަކށްޢާ ަރީއސް. އަުޅގަނަޑކީ ވެސް ހިްނނަވަރުގެ މަްސވެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

އެ ދޯނިތަުކގަިއ ހިންވަުރގެ  ،ހިންނަވަރުަގއިަމސްދޯނިތައް  ކާަފގެ އަުޅގަނުޑގެދިވެހި އަންހެން ދަރިެއއް. 

ފަޅުވެރި  އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަދި ދިޔަކުރަމުންދޯނިތަކުަގއި މަސައްކަތް އެފަޅުވެރިން  ،މީހުންފަސްދޮޅަހަކަށް 

އެ ގޭތެެރއަްށ އަޅުގަނޑު އެުކ އެ އަންހެންވެރިންނާއެކު އަުޅގަނޑުމެން ގޭތެރޭަގއި އަންހެންވެރިންނާ އިލާތަކުގެ ޢާ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއައީ.  ބޮުޑވަމުންއަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެކު އިލާތަުކގެ މީހުންނާޢާ، އެ އުފަންވެ

ފަްސ އެންމެ އޮީތ ހަމައެކަނި ިއ ވަުރގަނަހިންިމއަދު ެގ އަހަރުތަުކގެ ތެރޭގަިއ މަސްވެިރކަމަށް ބަރޯސާވި. 80 ހިންނަވަރު

ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  ؛މިއަދު މި ހުށަހެޅޭ ގަރާރުއިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ނިމަސްވެރި ދޯ

ރަށްރަށުަގއި ދިރިއުޅޭ  ،އިާލތަކަށްޢާ މަސްވެރި ގޮތުަގއި  ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ،ކީގަާރރަ ހުށަހަޅާފައިވާޝިޔާން 

ފުރުޞަތު ނާޢަތުަގއި ބަިއވެިރވުމުެގ ސި މަްސވެރިކަމުެގ ކަމާއިޤުވެރި އުޝަ  ަވގުތު ައދި މިމަސްވެރި މަްސވެރިންނަށާއި 

ދިނުމަށް އިދިނުމުގެ މަގު ކޮށައިއަންހެންވެިރންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވަ ޚާއްޞަކޮށް، އިލާައަކށްޢާއެަތއް ގެއްލިފަިއވާ 

ތްތަކާއި އަިދ  އެހެނިހެން ފަރާރަށު ފެންވަުރގައި  ،ޓަކައި ހުށަހެޅިފަިއވާ ގަރާރެްއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ ރަށުގައި 

ގޮތުަގއި މި  ބޫލުކުރާގަދިއުަމކީ އަުޅަގނޑު ރީތައް ރަށު ފެންވަުރަގއި ޤާއިުމވެގެންފެކްޓްގުިޅގެން ަމސް ރަށުގެ ަކއުންސިލާ

 ވަރަށް ލުމަށް އިޚާއްޞަކޮށް އަންހެންވެރިްނނަށް ހުޅުވަ ،އިލާަތކަށްޢާ ،ދިވެހި ގޭބީސީތަކަށް ،ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް

ވަަރށް މުހިންމު ކޮމްޕޯނަންޓެއް.  ކަމުަގއިިވޔަފާރިތަކަކީ މަސްވެރި ުކދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  މުހިންމު ފިޔަވަެޅއް.ވެސް 

މި މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި  ؛މަދު މަްސވެރިކަން ރަނގަޅު ުދވަްސަވރުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ،މަސްވެރިކަން ތިާޔގި

ވަުރގައި ބާނާ މަސް ނުކަތާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ާޔިގ ދުވަސްށް މަސްވެރިކަން ތިދު ކުންފުނިތަކަކަކުރަމުންދާ މައޮޕަރޭޓް
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ހިިކ  ،ކުދި މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކުންކިރިޔާ ވެސް ުލޔެއް މި ލިބެނީ  ވަރުދުވަސް ޮގސް. އެ  ބާރު ބޮުޑެވގެންއެއީ

ވިސްނާލަންޖެހޭ  ،ގަބޫުލުކރަންޖެހޭ މަސް ހަދާ ފަރާތްތަކުެގ އެހީަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންކަނޑު

ދިވެހި ރާއްޖޭގަ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުަގއި ވެސް އެންމެ  ،ކީއެންމެ ބޮޑު އެއް ޙަޤީޤަތަ، ޙަޤީޤަތަކީ

 ،އެްއގޮތަށް ކުރާ މަސްވެިރކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް އަދި ެއންމެ ގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުަތކާ ،ޓެހިއްޓާ ރަށްތިމާވެ

އި ދަނީ ތައިލެންޑާ  ކުރަމުން މިވަގުތު މި މި މަސްވެިރކަމުގެ ފައިދާ ،ކީޔައިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހިތާމަ 

މެޓީރިއަލްެގ ރީ ރޯމިހި އިވޭތުވެދިޔަ ތާނގަ ވެސް އަާމޒެއް . މިފްކޯއިްނ ބާނާ މަސް މިފްކޯގެ ހުރިހާކަންސްރީލަންކާއަށް

ދަނީ މުންށް މި ކުރަހަދައިގެން ތައިލެންޑަ އިންއެކި ޕްރޮޑަކްޓްތައް މި ންށް ބޭރުކުުރމަށް. ތައިލެންޑުގޮތުަގއި ތައިލެންޑަ

މަސް ދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ފައިާދ. އަނެއްކޮޅުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން މި އުފައްދާ ހިކި

ސްރީލަންކާއިްނ  .ކުރަނީ ސްރީލަންކާއަށް މަހުގެ ބާވަތްަތއް ބޭރު އަުޅަގނޑުމެން މިތަކާިއ، އަދި ލޮނުޕެކެޓު

އި އެމެރިާކއަްށ ށާ ނަ ައގު ޖައްސާަފިއ މޯލްޑިވްސް ފިްޝގެ ނަމުަގއި ޔޫރަޕަގުއަޅުގަނޑުމެން ބޭރުކުރީމާ ޭއގެ ތިން

ދަނީ  ތަކުގެ ބޮޑު ަފއިދާެއއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނަގަމުން މިއަުޅގަނޑުމެންެގ އުފެއްދުންބޭރުކޮށްގެން 

ރަށުގެ ޭގގޭގެ ބަދިޭގަގިއ ރާއްޖޭގެ ރަށްއެއީ ދިވެހި ،މެން އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭގަނޑުއަޅު ،ސްރީލަންކާއިން. އެހެންކަމުން 

ެއކްސްޕޯޓް މި ކުރަނީ  73%އަދި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިަތކުން އުަފއްދާ ހިިކ ކަނޑުމަހާއި ލޮނުމަހުެގ 

ގެ ހިސާބުން ޓިކްލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެޝަނަ .ވާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސްރީލަންކާއަށް ކަމަށް

އަކީ އަންހެނުން. އިްއޒަތްތެިރ 40%ހަރަކާތްތެިރވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  އިގޮުތގައި މަސް ޕްރޮސެސިންގަ ދައްކާ

އަންހެނުން މި  ،އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް ،ތުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށްޢައެހެންކަމުން މި ސިނާރައީސް. 

، އަިމއްލަ ރަށުން އިއަިމއްަލ ރަށުގަ ،ގޭޭގަގއި ،އިބިސީގަ ގޭމިއީ  މަށްޓަކައިކުރުރަށް ފުރިހަމަރަމުންދާ ދައުރު އިތުއަދާކު

މި  ،ކަމެއް. އެހެންކަމުން ދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމު ލިިބގެން ކުެރވޭ ކަމެްއެގ ގޮުތގައި މަްސވެރިކަްނ ެވެގންވާގި

 ތެރި ރައީސް. ޒަތްދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ އިއް ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު އިންތިހާައށް ތާއީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢީސާ އަޙްމަދު ެމންބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

އަުޅގަނޑުމެން ގަރާރަްށ  .ދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްރަށް ތާއީރަީއސް. އަުޅގަނޑު މި ގަރާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ދިނުމަށްޓަކަިއ އަގު ހޯދައިގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ،ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ

ތުގެ ތެރެއަްށ ޢަްސެވރިކަމުގެ ސިނާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުޅޭ ޒަމާނީ ވަސީލަތް މާއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މަސްވެރިކަ
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ތުގަިއ ޢަވިޔަފާީރގެ ތެރެއަށް ތަޢާރަފުކުރަން. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާ

މެންެޖހޭ ތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުބައިވެިރވާން ހުރި ފުރުަޞތުތައް ައޅުގަނޑުމެން އިުތރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިއްޒަ

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ދޭން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އިށް ގޮތްަތެކއް ރާވަ ސަރުކާރުން އެކަމަ

 ،ިމއަދު ެއސް.އެމް.އީ ބޭންކުން ުލއި ،ވަންޏާ ކަމަށް ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތައް ަބއިވަުރ އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ

 ،ުގޅުންހުރި މިފަދަ އާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެ ލޯނުގެ ޕޯޝަނެއް މަސްވެރިކަމާ ،ދޫުކރާ ލޯނުތައް އިންޓްރެސްެޓއްގަ ކުޑަ އި

އެކަމަށް ާޚއްޞަކޮށް ެއ ވިޔަފާރިތަކަށް މީހުންނަށް  އި،ބޭންކުގެ ޕޯޝަނެްއ ކަނަޑައޅަ އި،ޕޯޝަނެއް ކަނޑައަޅަ  ބޮޑު

އުމުތަކުަގއި މަސްވެރިކަާމއި ޤަނިޭޔގެ ރި ރައީސް. ދުއް. ިއއްޒަތްތެކަމެ ދިނުމަކީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުފުރުޞަތު ހުޅުވާލަ

އެ ތިބީ  ގެންދޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިުތގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ޒަމާނީ ވަސީަލތްތައް ބޭނުންކުރަމުންޢަމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ

 ،ހޯދައިންތައް މަށް ހޯދުަކންކަ އިްއޒަތްތެރު ރައީސް. މި އި ގަނޑުމެން މިތިބީ އަދި ވަރަށް ފަހަތުގައަޅު  ،އިލާގަޙަމަރު

އެ ވިސްނުމުގެ ތެރެއަށް  ،ގުޅޭ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ތަޢާރަފުކޮށް ތާޢަދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މަސްވެރިަކމުގެ ސިނާ

ޖެހޭ ބަދަލުތައް މި ންއަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާިރވެރިން ގެންދިއުމަށްޓަަކއި ައޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ގާނޫނީ ނިޒާމަށް ގެންނަ

ގެންދާ ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  .ކުރަންެގނައުމުގެ މަސައްކަތް  ،ރާސާކޮށްމަޖިލީހުން ދި

ތްކޮށް ހަޖޫޖަހާ މިއަށް މަލާމާ އި ދޭން. މިފަދަ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްާކއިރުގަ މި މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުންށް މަސައްކަތްތަކަ

ައޅުަގނޑުމެން މިކަމުގައި ފަހަތަށް  އަކީ. އެއީ ްތތެރި ރައީސްނޯވޭ. އިްއޒަމީހުން ތިބޭކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅިފައެއް 

 ހުރިއި ތުން މިއަދު ހޯދިފަގޮ އުލު އޮތް ޙަ ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޖެހެން

ިއ ޅާކުރުމަށްޓަކަަޔފާރިތަކަށް ފުޒަމާނީ ވަސީލަތްތަުކގެ ތެރެއިން ކޮން ވަސީލަތްތަެކއްޯތ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ވި

 .ބަަލންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތައާރަފުކުެރވެން ހުރީ. ެއ ފުރުޞަތުތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ހޯދަ

މިސާލަކަށް  ،ކަމަްށ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ަޒމާނުއްސުރެން މި މަޖިލީހުގެ ވަަރށް ބޮޑު ދައުެރއް އޮތް އިއެކަމުގަ 

ގޮތަށް ވަރަށް  އެޅޭފުރުޞަތުތަކަށް ހުރަސްމިފަދަ ވިޔަފާރިތައް ުފޅާކުރުމަށް ހުރި  ޒަމާނުއްސުރެ ޏާވަން މަށްކަ ދަންނަވާ

 އި ައދި ވަރަށް ޒަމާންވީ ގާނޫނުތައް ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގަ ،ބައިވަރު ަގާވއިދުތަކާއި ވަރަްށ ބައިވަރު އުސޫލުތަާކއި

 ،ދިރާާސކޮށް ،ޖެހޭ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިންނަށް ގެންނުތަކައަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ މިއަދު އެ ގާނޫ .އެބަހުރި

. އަދި ހަމަ ސަރުކާރުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ންވީހާވެސް އަވަަހކަށް އެ ބަަދލުތައް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ ގެންނަ

ކަމަށް ކުރިމަތިާވ ންކަ އެބަޖެހޭ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އެފަދަ ގަާވއިދުތަުކގަިއ ހުރި ގަވާއިދުަތކުގެ ސަބަުބން މި

ައޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިކަމޭ ބުނީމާ  .ކުަރންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހުރަސްތައް ނައްތާލަން

 މަހުގެ މަސްވެިރކަން މަސްވެިރކަމަކީ ހަމައެކަނި ރޮނގުދެމި ކަޅުބިލަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސިފަކުރެވިގެން އަންނަނީ

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިރާއްޖެއަީކ މަސްވެިރކަމާ  ،ކަމަށް. ޫނން ނެލީގެ މަސްވެިރކަންންކަ ކަމަށް. ނުވަތަ ބޮޑު

ވަންޏާ ފަރުމަހުގެ  ކަމަށް އުމެއް. މިސާލަކަށް ުބނާޤަގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަްނކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތް 
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ނެ ިވޔަފާރިެއްއ. އަދި އެކަން ކުރުމުގެ ދާހަމަ ވަރަްށ ފުާޅކޮށް ކުެރވި އިވިޔަފާރިައކީ ވެސް ިދވެހިާރއްޖޭގަ 

. އި އުުމގަޤަރި ރަީއސް އެބަތިބި މި މު ރަްއޔިތުންނެްއ ވެސް އިްއޒަތްތެއްޤުވެިރކަން ހުރި އެަތން އާއުޝަ

ފައިސާ ހޯދުމުެގ  ، ބޮޑުކަމުންއްއޮންނަލެ އިދާއިރާެގ ފުރުޞަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަނިކުރެވިފަމާލީ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ބޮުޑކަމުން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އްއޮންނަލެ އިތަކަށް ވަންނަށް ަފއިސާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހަނިކުރެވިފަިވޔަފާރިއާ 

އުެމއް ދިވެހިރާއްެޖއަކީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ޤައެކަހަލަ ކަމަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ކުަޑކޮށް އޮތް 

ެއ ވިޔަފާރިތައް ތަޢާރަފުކުރަން  އި،ހުރި ާއ ވިޔަފާރިތައް ހޯދަގުޅުން މާގޮތުަގއި މިދެންނެވި ފަދަ މަސްވެރިކަ

 ،ތަޖުރިބާކާރު ކުދިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ދައުލަތުން ،ބިލުޤާމަސައްކަތްކުރާ ތަޢުލީމީ 

ގަނޑުމެންނަށް މަށް އަޅުނުދިދޭން. އަދި އެއްބާރުލުންޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެއްބާުރލުން

ދިނުަމކީ މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާެއއް ެއކަމަށް ގާޫނނީ އޮނިގަނެޑއް ހަދައި އި،ކުރެވެންހުރި ކަންަތއްތަކަކީ ޮކބައިތޯ ބަލަ

ެވސް އެ މަަސއްކަތް ކުރަން  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު މިހުރީ ހަމަގައިމު ،ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން 

ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ކުރުމަކީ ކަމެއް ހުއްޓާލަންތް ދެންނެވިހެން މަލާމާކުރިން ައޅުގަނޑު ތައްޔާރަށް. 

 އި ހައުސް ވިޔަފާީރގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ދެއްިކއިުރގަގެ ސަރުކާުރަގއި ގެސްޓު ވަންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަށް ދަންނަވާ

ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެްއ  އިތިބީ އަތުގަ ދު އެން މިއަހާބޭފުޅުއެ ހުރި .ކުރިމަގުމައްޗަށް ނުނިކުމެވޭ ވަަރށް މަލާމާތް

ހައުސް ވިޔަފާިރއަށް އަޅަިއގެން. އެ ވިޔަފާރީގެ މަންފާގެ ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުން މިއަދު އެ އުދުހެނީ. ގެސްޓު

ން ގަނޑުމެަހކަ އަޅު މެއްގެ ވާކުރުމުގެ ނިޒާދަތުރުފަތުރު .އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ެއކަމަށްޓަަކއި

މިއަދު ަހމަ އެ ބޭބޭފުޅުން އެ ހުރިހާ  .ދެއްކީމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުކުރާ މަލާމާތެއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަެމއް. އާސަންަދއިގެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ގެްނދާކަމީ، އަުޅގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާފަސޭހައެއް ލިބިގަންނަމުން

އާސަންދައިގެ ވާހަކަ  އެއް ނޫން. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކޮން މަލާމާތެއްތޯ ނުކުރަނީލާން އޮްތ ވާހަކަޅުންކޮ އިކަ އެއީ ދައް

އޮތް އެންމެ ބޮޑު  އިމިއަދު ަހމަ އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުެގ ތެރޭގަ !ބައްލަވާ ؟ދެއްކީމަ

 އޮތް. މި އިތައާރަފުކޮށްދީފަ ،ރުާވގެ ިނޒާމުފަން ދީފަިއ އޮތް ބޭސްމެޑުނެތި ައޅުގަނ އެްއވެްސ ހައްެދއް ،ޔަޤީންކަމަކީ

 ،ވަންޏާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް މި ޕާޓީއަކީ ކުރުކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް .ކަންކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ފަުޚރުވެރިވާ ކަންކަން

ޚުރުވެރި އްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަސައުމު ފެށުނީއްސުރެން ބަދަލުކުރުމުގެ މަޤަ އަކީ މިއަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ އެމް.ޑީ.ޕީ

 ޕާޓީއެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަުތ  ،ނަމަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެިދވަަޑއިގަންަނވާ

 ށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރިންޝިފާޢަ މުޙަްއމަދު މެންބަރު ރާގެދާއި އިަހވަްނދޫލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. 
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 އި ގަ 1ޖެހީއްސުރެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11ހިނގަމުންދާ ކޮމިޓީތައް.  އި ލާނަން މި ގަޑީގައިދަންނަވަ

ގައި އެަބ  3ޓީ ކޮޓަރި މިން ކޮއްސުރެޖެހީ 11ކުރިއަށް އެބަދޭ. މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކޮމިޓީ ވެްސ ހަމަ 

 އި ގަ  11:30ދޭ. އެބަ ކުިރއަށް އިގަ 5އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖު ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  މަންޓް ންދޭ. އެްނވަޔަރަކުރިއަށް

ިތޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ އިޤް އިގަ  12:30ަގއި ފަށާނެ.  3މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ،  ،ޖަހާއިރު 2ދާނެ. ގައި ކުރިއަށް 5މު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ އްއާ ،އިރުޖަހާ 1ފަށާނެ.  ަގއ1ި

 2ަގއި ފަށާނެ.  2އުމީ ތަރައްީޤއާއި ތަިރކަިއގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި ޢަ ،ޖަހާއިރު 2ގައި ފަށާނެ.  1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އިހަަވންދޫގައި ފަށާނެ.  3 ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޓީ،ސް ކޮމިޕްރައިސަރޑް އެްނޓަންސްޓޭޓް އޯ ،ޖަހާއިރު

 .ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

 ،ޔާންކޮށްދެނީރުގެ ގަލަމުން ބަޢިޅުން ޝާގު އޮތް މަސްވެރިކަމާ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހިންނާއި

ވެސް ނެތޭ.  ނުވާ ދެ ފުރާޅު ޖެއްސި ގެއެއް ނެތޭ. މަސްކަނޑާ ގުޅިލާނުމެހޭ ހަމަ އެންމެ ފަރުދެއްސާއްހިސްވެރިން މަ

 ނުކުެރޭވނެ. ދިވެހިން އޭެގ މައްޗަްށ އް ތްކެދުވަހަކު ވެސް ވަ އި މަސްވެިރކަމާދިވެހިންނާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތެދެއްމެ

ެވސް  އިރުހަމައަށް އައި މިއަދާ ،އްކަތަކީ މަސްެވރިކަން. އެހެންނަމަވެސްތިޞާދީ މަސަޤްބޮޑު އި ބިނާވި އެންމެ

އީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ސުވާެލއް. އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާ އެބަ ހޯދޭތޯ؟

މި ބަޔާްނކުާރ  އިރުގަވާފަިއވާ ަގރާޮތއްޫޑ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އޮތް ހުށަހެޅުމެއް.  އިއެއަްށ ރަްއޔިތުން ރުހުން ދީފަ ،ކުރެވި އެޕްރޫވް  ،ކުރެވި ޓެސްޓު ،ޖެހިހިސާބު ،ކަންތައްތަކަކީ 

ގޭދޮށު  ،ދިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީވޯޓު އިއިރުގަ ިދންއަށް ަރއްޔިތުން ވޯޓު 19އެޖެްނޑާ  ،ލިެޔވި އިމެނިފެސްޓޯގަ

ކަމެއް. އާދެ!  ތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭމުޅި ރާއްޖޭގެ އިޤް އީ މި .ތްތެރި ަރއީސްއިއްޒަ .ޕްލާންޓްމަސް

ގެ ގޮތުގައި ރާއްެޖއިން ބޭރުކުރާ މަސް. މީގެ ސަބަބުން މަހުމަހުގެ ބޮޑު ބަޔަކީ ރޯމިއަދު ދިވެހިން ބާނާ ކަނޑު 

ވެހިންނަށް ނުނެގޭކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ.  ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ދިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ ފައިދާ އެންމެ

އެބަހުރި.  އިކޮށްފައުމުން އެކްސްޕޯޓު ޤަމަސް، މަސް މި ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ރޯ 2.74ވަނަ އަހަރު ެއކަނި  2018

އި ބާާނ ޒަތްެތރި ރައީސް. ރާއްޭޖގަފަސް ބިލިއަނަްށ ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ. ިއއް ،2.74ކިޔާ  އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި

ުކރީމާ އެ ބޭފުޅުން ެއ ަމސް އަލުން ވެލިއު އެެޑޑް އުމުަތކަށް ެއކްސްޕޯޓުޤަގެ މަސް ސިލޯނު ނޫނީ ޔޫރަޕު 

 20 ،ޕައުންޑް  15މަސް އުމުތަުކަގއި ފަސް ގްރާމް ދިވެހި ކަނޑުޤަގެ ޔޫރަޕު ،ގެ ގޮތުަގއި ބަދަލުކޮށްޕްރޮޑަކްޓްސް 

 މި ައގު އެ  ،މަސް ްޕރޮސެސްކޮށްކަނޑު ދިވެހި އިރާއްޖޭގަ ކަނީ ދިވެހިއް. ައޅުަގނޑުމެން މި ދަޕައުންޑަށް އެބަ ވިްއކާ

 އި،ހުގެ ބާވަތްތައް ހަދަވެިލއު ެއޑެޑް ކަނުޑމަ އިދިވެހިރާްއޖޭގަ .މަހަށް ހޯދައިދޭ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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މުތަކަށް އެ މަސް އުޤަން ބޭރު ދުނިޔޭގެ އެކި ރުއިތު، އޭގެ ކުރުމާ ިރސޯޓުތަކަށް ސަޕްލައި ،ރިސޯޓުތަކަށް ިވއްކުމާއި 

 މި ދައްކަނީ. ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ހޯދާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ބޭރުކޮށްގެން ދިވެހި ކަނޑުމަހުގެ

ތިޞާދީ އިޤް އްާރއްޖޭެގ ެއިކ ކަންކޮޅުތަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ިދވެހިރާއްެޖއަކަށް ާދއިރު

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުަގއި ތިބި  ،ގޮތުން ބާރުވެރިކުުރވަން އެބަޖެހޭ. މީ އޭގެ އެއްބޮޅު. އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ

ތިޞާދީ ނަފާ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއަށް ެއކި ކަންކޮޅުތަުކގައި ދިރިުއޅޭ ދިެވހިން އިޤް ރާއްޖޭގެ ،މަސްވެރިން

 އި ރާއްޭޖގަދިވެހި ،ިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ަތުކރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން މި ދަންނަވަނީތެވައްދާ ވާހަކަ. ިއއްޒަތް

ހަތަރު ޮބޑެތި ތިންދެވޭނީ ގަިއ ހޯދައިތުެގ ފައިދާ ދިވެހިންނަށް އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުޢަމަސްވެރިކަމުެގ ސިނާ

ތު ޢަތަކަށް މި ސިނާވިޔަފާރިގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީ ،ތު ސަލާމަތްކޮށްޢަވިޔަފާިރވެރިންގެ ކިބައިން މި ސިނާ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ފިޔަފާރިތަކަށް މި  ،އީފެކްޓްރީއަކީ މިެލވިގެންނޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ގޭދޮށު މަސްއިހުޅުވަ

ދާ އެސް.އެމް.އީ ލޯުނ މަސްވެރިކަމަށް އެބަ ދޫކުރޭ. ލުން. އާދެ! މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޫދުކރެވެމުންއިތު ހުޅުވަޢަސިނާ

ފެކްޓްރީތައް ހަދަން ބޭނުންވީމާ، އެ މަސް ެފކްޓްރީތަކަށް އެންމެ މުހިންމު ޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަނީ ގޭޮދށު މަސްއަ

ކަމަށް. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން  ެވގެން މި ސަރުކާރުގައި ދާނެފައިނޭންސް ސޯސްއަކަށް އެްސ.އެމް.އީ ލޯނު

ލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަީނ އިލު ގޮތެއްަގއި ބަލަކަމެއްޯތ ވަރަށް ތަފުސީކުރަން މިއުޅެނީ ކޮން

ން މި ދައްކަނީ ފެންވަރު އަގު ހޯަދއިދޭ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން މިދަނީ އެ މަގުން. އަުޅގަނުޑމެމަސްވެރިންނަށް ހަމަ

އަޅުގަނޑުމެން މި  .އީސް ރައުފައްދާ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި  އި ރަނގަޅު މަހާއި، މަހުގެ ބާވަްތތައް މި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގަ

ިދވެހި މުޅި އާބާދީ ބަިއވެރިކުރާ ވާހަކަ. ދިވެހި އާބާީދގެ ބަިއވެިރވުން  އިތުގަ ޢަިދވެހި މަސްވެިރކަުމގެ ސިނާ ،ދައްކަނީ

ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު  ިދވެހި މަސްެވރިކަމުގެ ،އްކަނީދަ އަުޅގަނޑުމެން މި . ވާހަކަ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްކުރާއިތުރު

 އަުޅގަނޑުމެން މި  .ރަށްރަށަށް ވެސް ފުޅާކުރާ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ،ނިތަކުން އެއްގަމަށްދޯނި މަސްހަމައެކަ

 އީބިލުކަން މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިތުރުކުރާ ވާހަކަ. މި ޤާމުެގ ދައްކަނީ ދިވެހި މަްސވެރިކަުމގެ އުެފއްދުންތައް އުެފއްދު

ވަުރގަދަ ދެމެހެއްޓެނެވި  އިއުުމގަޤަބޭުނންވާ ކަންތައްަތއް. މި ގަދަކުރަން ތިޞާދު ވަރުިއޤް އުމުގެޤައަޅުގަނޑުމެން މި 

މި މަސަްއކަތް ތަކަކީ. ކެއްހުރި މަސަްއކަްތތަ އިކުރާންވެފަ އި ެވސް ޙަޤީޤަތުގަ ތިޞާދެއް ބިނާކުރުމަށް ީމގެ މާ ކުރިންއިޤް

ިބސީގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރާ ވާހަކަ. ގެ ގޭގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ބޭނުންކޮށްގެން ރަށްތަކު ،އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ

 ތު ބޭނުންކޮށްގެން ޢަމަސްވެރިކަމުެގ ސިނާ ،ލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ މި ދައްކަނީމުޅި ޖުމު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؟ތިޞާދަށް ބޭނުންވާ ކަްނކަމަކީއުމެްއގެ އިޤްޤަޫނންތޯ  އީއުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރާ ވާހަކަ. މި ޤަ

ާރއްޖެއަީކ ދިވެހި އި،ތިޞާދަކަށް ހަދަިތޞާދު ފުރިހަމަ އިޤްރާއްޖޭެގ މައި އިޤްކުަރނީ ދިވެހި ގަނޑުމެން ދަތުރު މިޅުއަ

އުމަކަށް ހަަދން ކުރާ މަސައްކަުތގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ ޤަތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބާރުވެރި އިޤް

ފެކްޓްރީގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު މަސް  ،ޕްލާންޓުގެ ވާހަކަ މަސް އި ގަގޭދޮށު  . އާދެ! މިައދު އަުޅގަނޑުމެންއީމަސައްކަތެްއ މި
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އްވުަރކީ މިއަުދ ގޭދޮށު ޞަ ތަެއއް ނޫން. އާދެ! ައޅުގަނޑުގެ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީކީ ހަމަ އެކަނި ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ 

އެ  އިކަނޑުމަތީގަ  އި،ބާނަމަސް .މަސްދޯނި ފެކްްޓރީއަށް ބަދަލުެވގެންދާނެ މާދަމާ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ،ފެކްޓްރީމަސް

ސް ހަދާ މަންޒަރު މި ޤައުމުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ޓްަޑކް ރޮޕް ވެލިއު އެޑެޑް ،މަސް ޕްރޮސެސްޮކށް އިދޯނީގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ފެނިގެންދާނެ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .އިބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރު ޒަތްތެރި އް އިކެލާ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 ،ލޭނާރު. މަސްވެރިކަމަކީ  ގެ ތިޞާދުއްޖޭގެ އިޤްރާދިވެހި ،ކީ މަްސވެރިކަމަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރު ރައީސް. 

ީމގެ ހަމައަށް ވާސިލުކޮށްދިން އެއް މަސައްކަތް.  މެންނާޑު ނގައަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ުދނިޔޭަގއި މިހާތަނަށް އަޅު

 ފެކްޓްރީއޭ ައޅުގަނޑުމެން މަސްތިޞާދު. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް އޮތް އިޤްވިއްަސކަށް، ތިރީހަކަށް އަހަުރ ކުރިން 

ހަދަިއގެން  ހަދައިގެްނ، ދުމަށި ީރގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ ރަށްރަށުގަިއ ގްރޫޕު ކު ،ުއެޅނީ މިއަދު ކިަޔިއގެން މި

ދަނީ  ނަމަވެްސ މިހާރު މި މަސައްކަތް މިހެދި  ަވއްތަރު ަމސައްކަެތއް. ، ހިއްކާއި ކައްކަ ދޯނިފަހަރުގެ މަސްމަސް

ފެކްޓްރީގެ ސަބަބުން ހަދާ މަސްނާޢީ މަސައްކަތަށް ބަދަލުވެގެން. ރަށްރަުށގައި މި ސިނުވަަތ ގެން. އަލްވެ އިންޑަސްޓްރި 

ގެންދާނެ. ވެ އިތުރު ވަޒީފާތައް ޅުގަނޑުމެންެގ ވަޒީފާތައް، ރަށްރަށުަގއިބަބުން އަކްޓްރީެގ ސަފެ މަސްށުނުވަތަ ގޭދޮ

 ލެއްވުމަށްފަހު ގޮސް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް އިތުރުެވގެންއިސްކޫލަށް ދަރިން ފޮނުވަ ރަށްރަށުގެ ކަނބަލުން

ެގ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ރީޓްގެ ސަބަބުން. މި މަސް ފެކްރީފެކްޓްމި މަސް ންދާނެ އަުޅަގނޑުމެނަށް އަޅުގަނޑުމެން

ަގއި ވެސް  19ތިާޞދީ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރުެވގެންދާނެ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ އެޖެންޑާ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، އިޤް

ޓެރި އްއަޅުގަނުޑމެންނަށް ކައިރި އަވަ  ،ްނ ބޭރަށް ދާއިރުރާއްޖެއި ންއަޅުގަނޑުމެ .ގޮސްފަިއވާ ކަމެއްހިމެނިގެން

ވެދާނެ.  ލޭބަލްކޮށްފަިއ ހުރި އެްއޗަކަށް  ،ދުކޮށްފައިކީ އެހެން ޤައުމެްއގަިއ ބަންނަ މަސްަދޅަމުތަކުން ގަންޤައު

ވެހިން ބާނާ މަސް. މީގެ އަސްަލށް ބަލާއިރު މި މަސްދަޅަކީ ނުވަތަ މި މަހުގެ ބާވަތަކީ ރާއްޖެއިން ދި ،އެހެންނަމަވެސް

އެޑެޑް ޕްރޮަޑކްޓެްއގެ ގޮތުަގއި އެ ޤައުމުތަކުން ވިްއކަނީ.  އު ކޮށްގެން ވެލިކްސްޕޯޓު މިއިން ހަމައެކަނި އެ ޤައުމުަތކަށް އެ

ެއކި ަގއި ފުޅީޅިގެން ފުއިބޭފުޅުން ހަދަ ނަމުގައި އެ ގެލްލި ނަމަވެސް ސަމްބޯއިޓެރި ކޮޅުބަްށ، ކޮލަމްބޯައށް ބަލައްއަވަ 

މިއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް  . ރަީއސްްޕރޮޑަކްޓްސް. އިްއޒަތްތެރި ެޕކްކޮްށގެން ިވއްަކނީ ހަމަ ދިވެހި ކަނޑުމަހުގެގޮތްގޮތަށް 

ގޭދޮށު އަޅުގަނޑުމެން ރަށުަގއި ިތބެގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތައްޔާރުކުެރވިދާނެ ކަންަތއްތައް. އެހެްނވީމާ، 

ޕަށް ފޮނުވާވަުރގެ އައިްސ ނުަވތަ ޗިލްޑް މަހެްއ ނޫން. ޔޫރަ ކީފެކްޓްރީތަކުަގއި ހަމައެަކނި ބަންދުކުރެވޭނީމަސް
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ިމއީ ްޓރީގަިއ އުފެދިގެންދާނެ. ތައް ވެސް މި މަްސ ފެކްއްަތރުގެ ވެލިުއ ެއޑެޑް ޕްޮރޑަކްޓު . މި ވަ އް ނޫންޔެ ކަންނެއް

 ،ން އިދެްއކެވި ފަދަކުރީަގއި ވާހަކަފުޅުންގެ އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ހަމައެކަނި މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެ

ހުިރ އި ޕްރޮސެސްކޮްށެގން އެތެރެކޮށްފައި އެބަގަ ތަކުރާއްޖެއަށް ެވސް އަުޅގަނުޑމެން ބާނާ މަސް އެހެން ޤައުމު

ހުރި. ގޮުތަގިއ އެތެރެކޮށްފައި އެބަ ުކގެތަބައިވަރު އެެހން ޕްރޮޑަކްޓު ޅުގެ ގޮުތަގއި. އަިދެވސް އެހެންދަމަސް

ވީމާ، މި ކަތް. އެހެންދުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަކީ ިދވެހިންނަށް ކުރެވޭނެ ފައިާދ، ދިވެހިންނަްށ އާމްދަނީ ހޯތައްމިކަންތަ

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ދައްާކއިރު ދައްކަނީ.   ވާހަކަތަކުގެ ރީކްޓްފެގޭދޮށު މަސް ޅުގަނުޑމެންވާހަކަ އަ  ގެއްކަތު މަސަ

ން، ދެްއިވ މުކަ ދަންނަވަހަާރ ވާކުހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުށަންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މި ހުތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 ރައީސް. ރި ޝުކުރތިއްޔާ އިްއޒަތްތެ .ދަންނަވަން ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މުލަކުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ކެުވން:ދެއްވާހަކަ ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ޔާން މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ސަން ޝިަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަީއސް. ތޮއްޫޑ ދާއިާރގެ ިއއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިްއޔެަގއި  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ފުިރހަމަ ގަރާރަށް

ގަނެވޭނެ ގޮތަށް ން މަސްދިޔައީ ރާއްޖެިއން ބޭރު ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ އައިސް މަސްވެރިންގެ ައތުވާހަކަދެްއކެމުން

ދެކެވެމުންދަނީ މި ވާހަކަ ށްއަޅުގަނޑުމެނަދިޔައީ. މިއަދު އި ބަހުސްކުރެވެުމންތަނުގަ އަޅުގަނޑުމެން ގަރާރެއް ިއއްެޔ މި

ޓަަކިއ ހަމަ އެ ފަންތިން ހުށަހެޅިގެންދާ ގަރާރެްއގެ ގޮތުަގއި. މަސްވެރިންނަށް ،ވަރަށް ވެސް އެހާމެ، ފައިާދ ބޮޑު

 މަށް މި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ކުރުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުދި އަދި މެދު .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ކަމެއް. ބައެއް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު އަހަމިއްޔަތުތަުކގެ ތެރެއިން މިކަމަކީ ވަރަށް ވެސް ބޭނުންތެރި

ންނަށް މިފަދަ ބޭންކަކުން ގޭދޮށު ކަ. ެތދުފުޅެއް. އަުޅގަނޑުމެއެސް.އެމް.އީ ބޭންުކގެ ވާހަ ،ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވި 

ރަށްރަށުގަިއ އުފެދިަފިއ  ،ލަން ބޭނުންވަނީއި ކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެން ބަލަޓްރީއެއް ހެދުމަކީ މާަކ އުނދަގޫކްފެމަސް

އޫލުެވގެން ުއޭޅ ސް މަކުޅުމާިއގެންއްޔާތަކަކީ ބޮޑަށް ކުިޅވަރު މުޢިޖަ ގިނަ ކްލަބު .ތަކަށްއްޔާމުޢިޖަ ހުރި ކްލަބ

ެރވޭެނ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ިމ އިތުރުކުތަކަށް އްޔާޢިތިޞާދީ މަސައްކަތެއް މި ޖަމުިއޤް ،އްޔާތައް. ނަމަވެސް ޢިޖަމު

އްޔާަތކުން ޢިޖަމު މިދެންެނވި ކްލަބު ،ީމދުކުރަން. ސަބަބަކީއްގަރާރުގެ ސަބަބުން އުފެދިގެްނދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު އު

ެގ ރުޔާ މި ސަރުކާގުިޅގެން ހުށަހެޅޭ ލޯނުގެ އެހީތެރިކަން އިރާަދކުރެްއވިއް  ންސިލާ ރަށު ަކއުއިސްނަންަގވަިއގެން

ފަާރތްތަކަށް މި ހުޅުިވގެންދިަޔ  އަުޅގަނޑު އެުކކުރާ ަކމެއް ނޫން. ލިބޭނެކަމީ އަުޅގަނޑު ަޝއްބޭންކުތަކުން  މިދެންނެވި
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ލަްނ އިން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ބަލަފުރުޞަތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ގޮވާލަ

ގެ ސަބަބުން ތަކުފެކްޓްރީދާ މަސްިދގެންފެއިާލތަކުގެ މެދުގައި އުޢާ ގޭދޮށު ،އުފެދިގެންމި މަސް ފެކްޓްރީތައް  ،ބޭނުންވަނީ

މެންނަށް މުޅި ުޅގަނޑުމިކަމުެގ ސަބަބުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަ އިލާތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ބައެއް ކުރިއެރުންތަކަށް.ޢާ

ން ެވސް ޭއގައި ަބިއވެރިކުެރވިގެން އި ހިމެނޭ އަންހެންވެރިއަދި ޭގގަ  ،ދިްނ ވެސް ހިމެނިގެން އިލާ، ޭއގެތެެރއިން ުކޑަކުޢާ

. ނެވެގެންދާ ތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ މަސައްކަތަކަށް މި މަސައްކަތްއިލާތަކަށް ވަރަށް ގިނަުގނަ އިޤްޤާއެ 

އަންަނ ެރއިން ތެންގެ މުއްމެންގެ އާއަުޅގަނޑު ،ފެކްޓްީރއޭ ުބނީމާ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންއްކޮށް ހަމައެއާއެ 

އާދެ! މި ގަރާރުން މި މާނަކުރަނީކީ ގޭތެރޭ ފެކްޓްރީ އަޅާ  ؟ކްޓްީރެއއް ހަދާނީޚިޔާލެއް ެއއީ ކިހިނެއްޯތއޭ ޭގގައި ފެ

ފެިދފައި ހުރި ބޮޑެތި އިޖުތިމާޢީ އު ހުރި. ރަށްރަށުަގއިބިންތައް އެބަވާހަކަެއއް ނޫން. ރަށްރަުށގަިއ އުފެދިފައި ހުރި 

އެ ރަށަކުން ގިނަ ހުރި. މިދެންނެވިހެން އެހެނިހެން ބިންތައް ވެސް އެބަ ދާނެގުިޅގެން ހުރި. އަދި ެއއާތައް އެބަމަރުކަޒު

ކުރެވިދާނެކަުމގެ ފުރިހަމަ އިމުޤާ  ކްޓްރީ މިދެންނެވި ބިންތަކުގައިފެވަޒީފާތަެކއް އުފެދޭނެ ގޮަތަކށް މިދެންނެވި މަސް

 .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްތަނަވަސްކޮށްދެމުންާދތީ.  ރު ވެސްފުރުޞަތުތައް މިހާމި  ތަުކންަކއުންސިލު އީހެއްކެއް މި

މިކަހަލަ ތަނަކަށް ދަތުރުކޮށްލުމުގެ ޓެރި ސްރީލަންކާގެ އްލާއިރުަގއި އަވަ ލައިކައިރި ޤަުއމުތަކަށް ބަ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ޞާދީ މަސައްކަެތއްެގ ގޮުތަގއި ތި ކުރާ ވަރަށް އިޤްމެން ބަިއެވރިވެގެްނ ހިމެނޭ އެން ތު ލިބުނު. އެ އަވަުށގައި ފުރުޞަ

ން މަްސ އެބަ ގަނެޭވ. އެތަނުން ަދޅު ނުހުރޭ. އެތައެތަނުން އަިއސް ލިެބން އެބަ ،ިދޔައީއަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެިވގެން

ޅެްއަގއި، ރަށެްއަގއި ކުެރވިދާނެ ން އަތޮ  އަޅުގަނޑުމެރީމި ހު ނެެރވޭ. ތަކަށް އެބަމާކެޓު ގެބަންދުކޮށްގެން އެ ޤައުމު 

ޓެރި ސްރީލަންކާަގއި ވެސް ހިމެނޭ ބައެއް ތަންތަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އްައވަ  ،ލުތަކެއްވަރަށް ފުރިހަމަ ނަމޫނާ މިސާ

މިފަދަ  ަސރުކާރު މެދުވެިރވެގެން އި،ެދއްވަ އިފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ސަރުާކރުން އުފައްދަ

ދޭތެރޭ ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭނެ  މި ސަރުކާރާ ދިޔަކަމީ މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގޮތަކަށް ައޅުގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތު ލިބިގެން

ިމ ވާނީ ގައި އަުޅގަނޑުމެން  19މީދު ބޮޑުެވެގންދާނެ ކަމެއް. އެޖެންޑާ އްޓަކައި ކުރާ އު ކަމެއް. ރަްއޔިތުން ސަރުކާރަށް 

އްޭޖގެ މުޅި ރަްއޔިތުންނަށް ވެްސ ރާ ކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ގެނެސްދީފަ. އަުޅގަނޑު ލަހަމައަށް ތި ފެކްޓްރީ ރައްޔިތުންނާމަސް 

ތިޞާދީ ގެނެވެން ހުރި އިޤްޓަަކއި ލުެވ، ރައްޔިތުންނަށްއޫތްތަކުަގއި މަސް ކަތިޞާދީ މަސައްމިފަދަ އިޤް ،ލަނީއިގޮވަ 

ގަނޑުމެން އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ މި މަޖިލީހުން އެ އަޅު . އި ގެނެސްދެްއވާށޭތުގަމަސައްކަތްތައް ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮ

ހަިއން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެހެން ގާނޫނުތަެކއް އަދި ަގވާއިދުތަެކއް އެންމެ ފަސޭގުނަ ިގނަހުރި އްޔިތުންނަށް ފައިދާރަ

މުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކ ންނަވަދަ ންކަންެދމުން، އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުޤީނެކަމުގެ ޔަފާސްކުރާ

  . ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .هللاޙްމަދު ޢަބްދު މެންބަރު އަިއއްޒަްތތެރި ބާރަށު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاްޙމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

ގޮތުން ައޅުގަނުޑ  ގަރާރާ ގުޅޭރެވެމުންދާ ދު މި ބަހުސްކުއަޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ބޭ ލިތިޞާީދ ގޮތުން ކޮންމެ މަންފާ ވިސްނުމަކީ ޫނނީ އަޅުގަނޑުމެން އިޤް ެގ ކޮންމެ އާން އަުޅގަނޑުމެ ،ދަންނަވާނީ

އޮތް ޒަމާން ގޮުތގަިއ  ކަެމއްގެ  އެހެން ގޮތަކަށް ެދކޭއްޔާ ެއއީ ނޫނީ ވެއްޖެ  ،ކަމަކީ ެއއީ ުނވާނެ ކަެމއް ކަމުގައި 

ާއ ވިސްނުންތަކަކީ މިއަދު  ،އާ އީޖާދުތަކާއި  ،އާ ހޯދުންތަކާއި .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްހިނގައްޖެ. މާޒީެވގެން

 ންސްނުވިެއކަންކަމުެގ ތެރެއަްށ އަުޅގަނޑުމެން  .ަޓކައި މުހިންމު ަކމެއްއަށްަޤއުމުެގ ަތރައްޤީ ންގެއަޅުގަނޑުމެ

ގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ިމއަދުގެ ތަަރއްޤީއަްށ ޅުއީ އަ އާ ކަންަތއްތަކުން މަންފާ ހޯދުމަކީ އެ  އި،ންގަ ހި ރުނަޒަ، އިހިންގަ

އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ގުިޅގެން މަސް ލުތަާކއި ރަށު ކައުންސި .ރަީއސް އިއްޒަތްތެރިރި ކަމެއް. ތެހެން ބޭނުންކޮންމެ

ކްޓްރީ ހެދުމަކީ އެއީ މިއަދު ފެ ށު މަސްއްޔާ އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ކިޔާ ގޭދޮޖެވެއްބަންދުކުރާ ކުދިކުދި ކާރުޚާނާ ނޫނީ 

އްަތއް މިހާރު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ކަންތަ .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް .ތްކުރެވޭކަްށ ނެލުނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ަގބޫނުކުރެވޭ

ކަންތައްތަކެްއ   ބަލާއިރުގައި މިފަދަ ކިތަންމެ އާގޮތަށް ދާއި  ވިސްނުން ކުިރއަރަގެއަދި މީހުންގެ ވިޔަފާރީ ،ތަރައްޤީވެ 

ދަނީ ތަޖުރިބާކޮށް، އެކަމުގެ މަންފާ ލިބެމުން. ތަންކޮޅެއް ކުރިން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި  މިއަދު އެ

ދަތުރުފަތުުރެގ  މަތިވި.ކުރި ހައުްސ ސިާޔސަތުެގ ާވހަކަދެއްިކއިރު ގޮންޖެހުންތަކާައޅުގަނޑުމެންނަށް ގެސްޓް ،ފަދައިން

ކަ ެދއްކީަމ ހަފެކްޓްރީތަކުެގ ވާއެހެންމެ މިއަދު ގޭދޮށު މަސްކުރިމަތިވި. އަދި ހަމަ  ވާހަކަ ދެްއކިއިރު ވެސް ގޮންޖެހުންތަކާ

ވެްސ  އެކުކާެއފަދަ ގޮންޖެހުންތަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ެއ ވާހަކަތަްއ ެއގޮތަށް ދަްއކަާވނެ. 

ެއީއ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވޭކަްނ އޅުަގނޑުމެންނަށް  ންގެ ވިސްނުން މި މަގަށް ބެހެއްޓީމާއަޅުގަނޑުމެ

ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބެމުންދާކަން ެއއީ ގަބޫލު ލިންނަށް ކާމިޔާބު ފެންނަން އޮތް ހެކި. އަުޅގަނޑުމެ

ެއ ދުރަތީ މުއްސަނދިކަމެއް. ގުންނަށް ލިބިފައިވާ ވަރަށް ބޮުޑ މެައޅުގަނޑު ކަނޑުތަކަީކ މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި

ތިޞާދަށް ރަނގަުޅ ން ދިވެހި ޤައުުމގެ އިޤްއިގޮުތގަިއ ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެ މުއްސަނދިކަން ހެޔޮ

މަސްވެރިކަުމގެ ެއކި  .ތްތެރި ަރއީސްިއއްޒައޮތް. ތައް ކުރުމުގެ އެަތއް ފުރުޞަތުތަކެއް އެބަ މަންފާއެއް ލިބޭނެ މަސައްކަތް

ވެރިކަމުގެ ޮއވޭ. މަސްވެިރން ތަފާތު މަސްކުރާ ތަފާތު ގޮތްތައް އެބަ ްތ. މަސްވެރިކަންއޮސިނާޢަތްތައް މިއަދު އެބަ

ހޭ ކުރަންޖެމިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު އުޅޭ. ކަންކޮށް އެބަ ލަތްތަުކގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މަސްވެރި ސީވަ

ތަފާތުތަެކއް ެވްސ  އިމިއަދު ކުރާ މަްސެވރިކަމުގަ ،ުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރީ ޒަމާނުަގއި ކުރި މަސްެވރިކަމާއިއަ ،ޙަޤީޤަތަކީ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  .ހުރި. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްތަުކގައި ވެސް ތަފާތުތަކެއް އެބަކުރާ ގޮތްހުރި. އަދި މަސް ބޭނުން އެބަ

އުމުތަަކށް ނުއަުގގައި ވިްއކާފައި ައުޅގަނޑުމެން ތިބި ދުވަސް ެއއީ ޓެރި ޤައް ދެއް ައވަރާއްޖެއަށް ބާނާ މަހުގެ ބޮޑު އަދަ
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ބަންދުކުެރވި،  ރަނގަޅަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ބާނާ ަމސްކަމުަގއި ބަލަން މިއަދު ެޖހިއްޖެ. މާޒީ

އަގު ލިބޭނެ ގޮތްަތއް އަްށ ހަމަތައް އުފެއްިދ، އެ ން ރަނަގޅު ބާވަތްއިއަދި އެ  ،ނޫނީ ރަނގަޅު ގޮްތގޮތަށް ބޭުނންކުރެވި

އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސްކަނޑުތަކުން ބާާނ މަހަށް ދުނިޔޭގެ މާކެުޓަގއި ވަރަްށ ވަީނ ފެށިފަ.  ހޯދުމުގެ މަސައްކަްތ މި

މިފަދަ ކަންތައްތަުކެގ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތް.ރަނގަޅު ައގުތައް ލިބޭކަމީ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލު

ފެކްޓްރީއެއް އޮތް. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑަށް މިފަދަ މަސްބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެހެން މަންފާއެއް ވެސް އެބަސަބަ

ހިންގަން ފެށީމާ އެކަުމގެ ސަބަބުން އިތުރު ަވޒީފާތައް ިއ، ނަމަވެްސ ހަދަ ޑަާޚނާއެއް ކު މިފަދަ ކާރުޔާއް ނޫނީ ވެއްޖެ

މެންނަށް ނޫނީ ދައުރުވާ ފައިސާ އިތުުރވެގެންދޭ. ައޅުގަނޑު ،އި އެނބުރޭ ފައިސާ ރަށުތެރޭގަ ،ރަށްރަށުގައި  އުފެދިގެންދޭ.

ން ރަނގަުޅ އިށުގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް އެ ވިްއކަިއގެން ލިބޭ މަންފާގެ ސަބަބުން ރަށްރަ ށްއެ ެއއްޗެހި ބޭރަ

 ގައި ދޭތެރޭ  ގަނޑުެމން މިއަދު އެކަމާދަ ހުިރހާ ކަމަކީ ވެްސ އަޅު މިފަ .ފައިދާތަކެއް ކުރަމުންދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިފަދަ  އަދި ޒުވާނުންނަށް އި،އަދި ާއ ވިޔަފާރިވެރިން މިފަދަ ކަންކަމަށް ޝައުޤުރުވެިރކުރުވަ  އި،ފުންކޮށް ވިސްނަ

 ސަރުކާރަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ަގއި ކުރާ ގޮތުކުރުމަކީ ެއއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުލިބޭނެ ޮގތަށް މަސައްކަތްހިތްވަރުކަންކަމުަގއި 

ުކރުމަކީ އެއީ ބޭނުންތެރި އަދި ަތކަށް މަސައްކަތް ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިޮކނޮމީގައި މިފަދަ ކަންކަން ހިްއސާވާނެ ގޮ

ކުެރވުނީމާ ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެތައް ގޮތަކުން އެހާމެ މުހިންމު ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި މަގަށް މަސައްކަތް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަސް  ؟ ކޮންާތކަށްތޯވިއްކާނީކޮށްފައި އަުޅގަނުޑމެން ދު މަސް ބަންމި ،އިދާެވގެންދޭ. ސުވާލަކީ ފަ

އޮތް. އަޅުގަނުޑމެންނަށް މި މަސް ސަރުކާރަށް ގަނެ، ސަރުކާރުްނ ވިްއކޭނެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތައް އެބަ

ޓެރި ަޤއުމުތަކަްށ އްއަވަ  ވިްއކިދާނެ. ދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށްކުރެވިދާނެ، ރިސޯުޓތަކަށް ިވއްކިދާނެ. އައެކްސްޕޯޓު 

މިފަދަ ވިސްނުމަށް ޖާގަދީ، މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ  .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްވެސް ބޭރުކުެރވިދާނެ. 

ން. އޭގެ ތަ ެވގެންދާ ޭއގެ ސަބަބުން އެތަްއ ކަންަތްއތަކެއް ފެންނާނީއަޅުނޑުމެންނަށް ދެްނ ލީމާ އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ

ހައުްސގެ ވިޔަފާރި. އެަކމުގެ ނަފާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތައް އިތުުރވެ، ިދވެހިރާއްޭޖެގ ޓްމިސާަލކީ މިއަދު ގެސް ރީތިއެއް 

އެީއ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ،  ން އަދާކުރަމުންދާކަންަހއުސް ވިޔަފާރިގެސްޓްމިއަދު  ތިޞާދުަގއި މުހިންމު ދަުއރެއްއިޤް

ކަންކަން ކުރެވޭނެ މަގަްށ  ޖާގަދީ، މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ހިތްވަރުދީ، މި ކަންތައްތަކަށް އާއަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ 

 .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާތިޞާދު ަބއްޓަންުކރުމަކީ ބޭނުންތެރިމުގެ އިޤްޤައު

   

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުމާލެ

 

 ވާހަކަެދއްވުން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުމާލެ
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ގޮތުން އަދި މަސްވެރިކަމުެގ ސިޔާސަތު މި ސަރުކާރުން  ގުޅޭ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މަސްވެރިކަމާ

 އީ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މި ގުޅޭ ލާނުކުރުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި މި ބަހުސްކުރާ ގަރާރުތަކާޢުއި

ތަރުތީބުެވެގން، އިންތިޒާުމވެގެން ހިނގާ  އީން މިޤީއަުޅގަނަޑށް ޔަ ،ދަްއކާ ފުރަތަމަ ފަހަރު. އެހެންނަމަވެސްވާހަކަ

 ،ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅުނު ގަރާރަކީފުރަތަމަ މަސައްކަތެްއކަން. 

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ، ރު. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަމަށްކަށް އެކަން ކުރުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ބަންދުކުރުބޭރުގެ ފަރާތްތަ

ދިނުމުގެ ގަރާރެއް. މަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަަކށް ހުއްދަގަތުހެޅުއްވީ މަސްށަހު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

ފެކްޓްރީތައް ތޮއްޫޑ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގޭދޮށު މަސް ،ދަނީ ހެޅިގެން މިށަދެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ހު

 ނަފާ  ކަމުންމިކަން ،ތިޞާދަށް މީގެ ފަިއދާކޮށްގުިޅގެން މި ވިޔަފާރި ފުޅާޮކށް، އިޤް ، ކައުންސިލުަތކާއި އުފައްދަ

ެވސް ތާއީދުކުރަން. ތާއީދުކުާރ  ށް ުޅަގނޑު މި ހުރިހާ ގަރާރަކައަ .ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅި ގަރާެރްއ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އަޅުގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަިކވާނެ އެްއޗެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ މަސްވެރިކަމަކީ.  ،ސަބަބަކީ

ވެސް ޭއަގއި ިއސްތިސްނާވާ މީހެއް ނޫން.  . އަޅުގަނޑަކީއިލާތަކުން އައިސްޢާވެސް މިތިބީ މަސްވެރި  އެންމެން

އޭުރ ރާއްޖޭެގ އަިދ . ކަމަށް ެވސް މަްސވެރިކަން  ައޅުގަނޑުމެންެގ ލޭނާރަކީ ،މުދިޔައިގެ ކުރީަގއި ބުަނމުންންމެއަޅުގަނޑު

 ވެސް މަްސވެރިކަންކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ތަކީޢަ ންޓްރިބިއުޝަނެއް ދޭ ސިނާއިޤްތިޞާދަށް އެންމެ ބޮޑު ކޮ 

ން ކުރަންޖެހޭ އެތައް ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުރި. މިއަުދ އެހެންވީމާ، މަސްވެރިކަން ކުިރއެރުވުމަށް އަުޅގަނޑުމެ

ކަމަށް ލިބެނީ ތުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިޢަގެ ސިނާޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ިނސްބަތަށް ބަލާއިރުގައި މަސްެވރިކަމު

ިރޒަމް އަނުވަަތ ޓު ޑަސްޓްރީމް އިން ރިޒައަޓު  ެއއަށްވުރެ މާ ަމއްޗަށް ގޮސްަފއި އެަބއޮތް ،ނަމަވެސްއެހެން. 3.7%

މާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ން. ެއހެންވީކުޭރ ޓޫރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީއެބަ ޖީ.ޑީ.ޕީއަށް ކޮންޓްރިބިއުޓު 24.5%ސިނާއަތު. 

މިހާ ތު ޢައެންމެ ބޮޑު ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް ދިން ސިނާ ،ކުރިން އެންމެ ބޮޑަށް އިޤްތިޞާދަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާކުރި

ން އިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެން ކުެރވިދާނެ އިއަދި އެ  އި،އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ިވސްނަ ވާ ސަބަބުތަަކކީ ފައި ދަށަށް ގޮސް

ގެްނދިއުމަށް ކުރެވޭެނ ބަިއވަރު ށް އިމްޕްރޫްވކުރުމަްށ ނުވަތަ މިކަން ކުރިއަ ،ކަންކަން ބައިވަރު ކަންތައްަތކެްއ ހުރި

ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު ުނވަތަ  ރީ އުފެއްދުމަށްގޭދޮުށ މަސްފެކްޓް ،ގޮތުންބޫލުކުރަން. އެ ގައަުޅގަނޑު  ހުރިކަންކަންކަން 

 ތަން. ފެނޭ މިކަމުން ވަަރށް ގިނަ ފައިދާަތއް ވާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަުތ ތަންފީޒުެވގެންދާއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ

 އި ނުވަތަ ރާވަ ރޭވިފައި ށް ކަންަތްއތައްވެސް އެްއގޮތަކަނުވާނެ އަަބދުއަުޅަގނޑުމެން ދެކިގެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަްއކާއިުރަގއި . ދުނިޔެެގ ޓެކްނޮލޮޖީގައި އެބަހުރި ކިަތންމެ ގޮތަކަށް. ގޭދޮށު މަސްެފކްޓްރީގެ ވާހަކަ ގެންދަންވާނީކުރިއަށް 

 ސްކޭލް އިކޮނޮމީ އޮފްއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއަށް  ؟ނެހޭވާ މިއީ ފީޒިބަލް ކަމަކަށް ،ފުރަތަމަ އަންނާނެ ސުވާލަކީ

ކަންކަން ކުރުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ނުވަތަ އެިކ މި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،އަހާނެ. އެހެންނަމަވެސްވެސް ހެން އެ ؟ނެހޭލިބޭ

އެގޮތުން  .އެކަންކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން އަހުލުވެިރވާންޖެހޭ ގޮތްގޮތް ހޯދިފައި ދުނިޔޭގެ ެއކި ހިސާބުތަކުަގއި އެބަހުރި.
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ކޮންޓްރިބިއުަޝނެއް ދިނުމަކީ ނުވަތަ އިތުރު  އިތުރުށް ތަޢަ، ކުދި ސްކޭލުަގއި މި ސިނާއި ދަ  އުފައްގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ

. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރުގައި ރާއްޖެއަށް މު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެންންގޮތްގޮތް ހޯދުމަކީ މުހި

 56%އަެނއް  ވަނީ.ކުެރވިފައި ސްޕޯޓުެއކް ކީއަ  45%ގެތެެރއިން ބާނާފައިވޭ. އޭ  ޓަުނގެ މަސް 151000

މި ބޭނުނު  ،. އަުޅގަނޑުެމންގެ ުސވާލަކީބޭނުންތަކަށް ،ބޭނުންކުރެވިފަިއވަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ އެތެޭރގެ ބޭނުމަށް

ްނ ޤީނގަޅު ައގު މަްސވެިރންނަށް ލިބިފައިވޭތޯ ކުެރވޭ ުސވާލުކަން އަުޅގަނޑަށް ޔަރަެއންމެ ވާ  މަހަށް ޓަުނގެ 151000

އަގު ލިބޭނެ ސިޔާސަތުަތއް މަސްވެރިންނަށް ހަމަ ،ދަކީޢު . އަޅުގަނޑުމެްނގެ ވަސްކުރަނީމެން މި ބަހުއަޅުގަނޑު

ގެތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން . އޭސަތުތައް ބަދަލުކުރުންއެގޮތަށް ސިޔާ ލުން. ެއގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން.އިއެކުަލވަ

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ައިއސް މަސްގަނެވޭނެ ގޮތްަތއް  ައދި ބަހުސްކުރާ ބަހުސްކުރުމެއް ިމއީ، ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓާ

. މީގެ މަށްވުޖަހައިގެން ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓު ދާއެހެްނމެ، ލޭނު މަސްވެރިކަމަށް ނުވަތަ އަދި ހަމަ ،ލުމާއިހުޅުވަ

ވެދާނެ ކަމަކަށް ންށް ެގއްލުއެިކއެިކ ފެކްޓްރީަތކަ ހިންގާ ދާ ކަންތައްތަކަށް ުނވަތަ މިހާރު މިހާރު ކުރަމުންސަބަބުން، މި

 މިސާލަކަށް  ،ދައްަކވާ ފަާރތްތަކުން ބުނާނެގައި އިދިކޮޅަށް ވާހަކަބޫެލއް ނުކުރަން. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން މީގައަޅުގަނޑު 

އެތައް ބަެއްއގެ ަވޒީފާ  ގެ ނައިފަރު ،ހިންނަވަރު ؟ރު މަސްޕްލާންޓަށް ދެން ވެގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯފެލިވަ

މީހުން އެބަ  ެއއްހާ ދިވެހިން ނުަވތަ މަސްވެރިތަުރ ސަތޭކަހަގާތްގަނޑަކަށް ތަނުގައި ތެދެއް، އެ  ؟ގެއްިލގެންދާނީހޭ

އެަތއް ނައިފަރު މީހުން  200 ގޮތުގައި އަދި އަޅުގަނަޑށް ލަފާކުރެވޭ މަށްމީހުން ކަ 180ނަވަުރގެ ހިން ވަޒީފާ އަދާކުރޭ.

ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން އެބަ ބުނެވޭ،  ށް ބައެއް ފަހަރުއަުޅގަނުޑމެންނަ އެބަ ަވޒީފާ އަދާކުރޭ ފެިލވަުރ މަސްފެކްޓްރީގަިއ.

  ގޮެތއް ނޫން.ެއއީ އެކަން އޮންނަ ،. އެހެންނަމަވެސްކަމަށް ންޖެހޭނުވާތީ، މިތަންތަނުން ހުއްޓުވާލަތަންތަނުން ފައިދާ މި

  ...ގޮތަށް ނުވާއްލުންގެކުރުމެއް ނޫން. ސަރުކާރު ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ ޕްރޮިފޓް މެކްސިމައިޒް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު މިޞަދެން ފުރު ައޅުގަނޑު( ާޔސަތާ ހަވާލުެވވަަޑއިގަތުންސް ރިމަޖިލީހުގެ ރައީ) މެްނބަރު.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 .ށްއަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދަ

  

 އްކެވުން: ޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

 ،ވާ . ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައި ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މައަށް ތާއީދުކުރަން. މި ގަރާރަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ފުރިހަ ،ގަރާރު  ގުޅޭ އިމުކުރުމާޤާމަސްފެްކޓްރީ  ދޮށުރަށްރަށުގައި ގޭ

ނގަމުން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިދިކޮޅު މަސްފެްކޓްރީއެއް ހި ވެސް މިފަދަ އެތައް މިއަދު .ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

ރަފުކޮށް، ގާނޫނަކުން މި ބާރުވެިރކަްނ ޢާދަނީ، މި މަސްވެރިކަން މިގޮތަށް ތަ ން ބުނަމުން މިފަރާތްތަކުން ވަކާލާތުކުރަމު



47 

 

 ން މިކަމާ މުޅި އެއީ .ހުއްޓިދާނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރިންކުރާ މަސްވެރިަކން ެވއްޖެއްޔާ ދިވެިހ މަސްވެ ކަމުގައިދީފި

އަދި ވިޔަފާިރވެރިންގެ އަތްަމއްޗަށް، މި މަްސވެރިކަުމގެ  .ވާހަކަތަެކއް ނުދޭްނވެެގން ދައްކާ ދޮގުދެކޮޅަށް މިކަން ވިޔަ

 .ޒަތްތެރި ރައީސްދޮގު ވާހަކަަތކެއް. ިއއް  ޓަކައި ދަްއކާ ރޯބުހުތާނުނެގުމަށްފައިދާއާއި މަންފާ  ނެތުން ލިބޭޢަސިނާ

ގެންދަނީ  ން ކުރަމުން މިިރކަމިއަދު މަްސވެ ،ައިއސްފައިވާ ޒަމާނީ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ވެރިކަމަށްރާއްޖޭގެ މަސް 

ފައިން ކުރަމުންދިަޔ އަުޅގަނޑުމެންެގ ކާބަ ،އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޭޖގައި މަސްވެރިން .ގައިދޯނިފަހަރުބޮޑެތި ޮއޑި

މާނީ މަސްވެރިކަމަށް ބަދަލުެވ، އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ައއިސް އެީއ ޒަ. ގޮސްފަވަނީ ގެއްިލ ނިމިގެން ވެރިކަން މިމަސް

ވިްއކުމަށްޓަކައި ދާންޖެހޭ ހިސާބު ދުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުދި  އަދި މަސް ،އްވަންޖެހޭ ހިސާބު ދުރުވުމާގަންނާން ދު

. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ވަނީ މަސްެވރިކަން ހުއްޓާލަން މަޖުބޫރުވެފަ މިދިޔަ ވިޔަފާރިތަކަށް މުންން ކުރަދޯނުފަހަރު

 ކޮޓަިރއެްއގެ ތެޭރގައި ަމސްފެކްޓްރީ ހަދާ ވާހަަކއެއް  ގޭގެ  ވާހަކަ. ިމއީކީ ދައްކާ ވާހަކަައކީ ގޭދޮށު މަްސފެކްޓްރީ ހަދާ

 ކަށްން ރީތި ގޮތަ އި ެއ މަސްވެރިކަ ސަރަހައްދެއްގަ ޢީސިނާ ،ނޫން. އެއީ ރަށު ަކއުންސިުލން ކަނޑައަޅާ ބިމެްއަގއި

ފަދަ ފުރުސަތުތަްއ މި  .އިމުކުރާ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްޤާ  ވަރަށް ކުރެވޭެނ އިންތިޒާމުޒަމާނީ ފެން

ކާެވސް ، އަނެއް ށް އާލާވެދިޔަ މަސްވެރިކަން އިތުރަގައި ކުރަމުންފަހަރުީލމާ، ކުދި ދޯނިއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުޅުވަ

ފަހަރު ހޯދައިގެން އިލާއަށް ގުިޅގެން ދޯނިޢާ 3އިލާއަށް ނޫނީ ޢާއިލާއަކަށް ނޫނީ ދެ ޢާންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮ

. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަލާބެލުމަށް އަދި ހިސާބު ކަީމ އެއީ ަޝއްެކއް އޮތް ކަެމއް ނޫންމަސްވެރިކަން ފުޅާކުރާނެ

. އިއްޒަތްތެރި ރުާދނެ މިންވަފުޅާވެގެން ތުޢަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ސިނާލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެބަފެނޭހައިޖަ

އެންމެ އޮިޑއެްއ ނެތް.  ުދްއާވނެ ވެސް ދުހަމައެކަިނ، ފޭދޫއަްށ އަްއޑޫ ސިީޓގެ ފޭދޫއަށް ަބލާއިރު، މިއަ .ރައީސް

 100 އަހަރަކު ސްޕޯޓް އެބަކުރޭން ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެކްފެކްޓްރީ 1ތެރެއިން ފެކްޓްރީ އެބަހުރި. މީގެ 3 ،އެހެންނަމަވެސް

ްއ ހިންގާނެ ބިމެ ކަންއެފާމެއް ހަދައިގެްނ  ވެރިންދަތިތަކަކީ، މި ްސ ދިމާވެފައިވާ ވެ ވެރިންނަށް . މިޓަނު

ލަނޑާ، އަދި އެކި ާބވަތްބާވަުތެގ ސާމާނުތަކުގެ ތެރޭަގއި ފާނަ، ހުއިފި ދާގެން ބޭފުޅުން ބޭރުކުރަމުން ނެތުން. އެލިބިފައި

ޒަމާނީ  ،ޓްީރަގއި އަމިްއލައަށް ލޭބަލްކޮށްގެންފެކް 3ދެން ހުރި ައނެއް  ނޭ، އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ފަރުމަސް ހިމެ

ޕެކެޓު ބާވަުތގެ ކުިދ މަސްާބވަތްށްގެން ރަްތގަރުދިޔަ، ރިާހކުރު، ވަޅޯމަސް އަދި ެއކި ފެންވަރަށް ެވކިއުމްކޮްށ، ބަްނދުކޮ

އުެފއްދުންތައް އުފައްދާ ޭބފުޅުން ކީ، އެތިތަކަ އޮތް ދަންނަށް ދިާމވެފައި ބޭފުޅު ލޭބަލްކޮްށގެން އެަބ ިވއްކާ. އެ ،ހަދައިގެން

އުޭޅ މި  އިގެންހުށަހަޅަ . އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުނެތުންމަޖެހިފައިގަނެ ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާނޭ އިންތިޒާމު ހަ

ެރްއވީތީ އިރާދަކު ކަންތައްތަކަށް މިފަދަ ހުރިހާ ،އުޅޭ ގާނޫނު ގެެނވޭ ހިނދު މި އަުޅގަނޑުމެން ގެްނނާން ،ގަރާރު

 ،ށު ަކއުންސިލުންއާދެ! ިމ ގަރާުރގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން މި ގަރާރުން މި ހުށަހަޅަނީ، ރަމަގުފަހިވެގެންދާނެ. 

ފަރާތްތަކަށް ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ހެދުމަށް، އެ ނަމުގައި  މަށްޓަކައި ބޭނުންވާސިޓީ ކައުންސިލުން މަސްވެިރކަން ކުރު

ފެކްޓްރީ ހިންގޭނޭ ރަނަގުޅ ބިމުަގއި އެ މަސް  ައވަށުން ބިން ދޫކޮށް، އެ ،ންށުން، ސިޓީކްޓްރީ ހެދުމަށްޓަކައި ރަ މަސްފެ
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ގަނޑުމެންނަށް މި ގަރާރު ފާސްވެ، އަޅު .. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްްނޖެހޭނެ ވާހަކައިމުކުރަޤާއިންތިޒާމުތަެކއް 

 4ވެްސ ހުންނާނީކީ   ފޭދޫގައިދިޔައިމާ ހަމަެއކަނިިވގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިްނތިޒާމުތައް ކަނޑައެިޅ ހުޅު

ށުަގއި މިއަދު މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތް ނޫން. މިއީ މަސްވެރިކަުމގެ އެންމެ ދޯންޏެއް ނުދުވާ ފޭދޫ އަވަ ފެކްޓްރީއެއް

ކަންތައްަތއް  ، މިގެ ވާަހަކ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރެވިފެންވަރު ހިންގަމުންދާ

އިމާ، ިދޔައިމުވެގެންޤާލޯނު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމުތައް  އްކޮށްއެ ިބން ދޫކުރެވި، ފަސޭހަކަމާ އަދިމަވެގެންދިޔައިމާ ފުރިހަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިން އަިމއްލައަށް ގޭދޮުށގައި މަސްފެކްްޓރީތައް ހަދައިގެން އަމިއްަލއަްށ ހަމަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ، 

 ށް ޝުކުރިއްޔާ. . ދެއްވި ުފރުޞަތަފަށާނެ މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ތުޞަފުރު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

ރިޔަުލަގިއ  އެކީ ހޯދޭ ރޫހެްއގަިއ ދިރޭ، ދާށޭ އިންޖީނާއިރޫހޭ ވާނީ ދޭން މިތަރުހީބާ ާޔ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ރިއްޝުކު

ޝުުކރިއްޔާ. ސާަބސް މަސްވެިރަކމަށް ތިޔަ ކޮށްދެްއވާ ބުަރ  .ސީދާ ހޯދޭ ރޯދީގައި ދިރޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ލިބޭ  ވާހަކަދައްކަްނ މި އިގަރާރުަތކާ  ތިޔަ ގެނެސްެދއްވާ  ،ެދއްވާ ހަށް ތިޔަ ހުށަހަޅުްއވައިމި މަޖިލީ މަސައްކަތަށް.

ކީަގއި ައޅުގަނޑަްށ އެ  އަކާެއކު، ާކފަާކފަ ކުދިންގެ ބައްޕަައކާ 18 ޑު ދާއިާރގެވެްސ އަޅުގަނ ރޭގައި ފުރުސަތުތަކަށް.

ްއާޔ ގުިޅގެން. ޝުކުރި ކައާރީފުކޮށް ދެއްކި ވާހަޢުތަތު ލިބުނު، އިއްެޔގައި މިތާނގައި މަްސވެރިންނަށް ޞަކާލަން ފުރު

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ރައީސް. ދެނެގަންނަޖެހޭ ަކމަކީ، ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްީރެގ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ޑު ފަހުން ތައިލޭންޑަށް ކުރި ދަތުރެްއގަިއ، އަިމއްލަ ދަތުރެއްަގއި އަުޅގަނ ވެސް ދާދި އަުޅގަނޑު  ދިރާސާކުރެިވގެން.

ކުދި މޯބައިލް ެލވޭ ކުދިއިޓަނުގެ މަސް ބަހައްޓަ 3. ގަރާޖު ސްޓޯރޭޖް ންސަރަހައްދަކަށް ދިޔައިވެސް މަސް ބަންދުކުރާ 

އެިކ  ،ކޮްށގެން ހުރޭ. އަދި ވަރަށް ކުދި ކުިދ ޖާގަިއަގއި ތަފާތު ގޮތްގޮަތށް ޕްރޮސެސްޒް ފެސިލިޓީސްޓޯރޭޖް

ންމެހެން އަމިއްލައަްށ މީހުންނަކީ ކޮ  ތިބި. އެރަށް ނެރެެދވޭ ފަރާތްތައްކޮށްގެން ާބޒާވައްތަރަށް މަސް ޕްޮރސެސްވައްތަރު 

 ހިފައިގެން ައއީމާ ކުގައި ތަން. ހަމަ މަސް މޯބައިލް ސްޓޯޭރޖުވެސް ނޫ ެވސް ތިބޭ ބަެއއް މަސްގަނެ ސްޓޯރޭޖްކޮްށގެން

 . ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރިންނަށް ދެނީމީހު މީހަކު ބޭނުންވާ އަދަދަކަށް ޕްރޮސެސްކޮށްފައި އެ ގޮތަކަށް އެ ބުނި  މީހަކު އެ

 އޮތް ކުންފުންޏެއް. އިރަން އުެފއްދިފަުޓއަރިޒަމް ތަަރއްޤީކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި އެބައޮތްމެ، މަސްވެރިކަާމއި

 އަހަރު ތެރޭަގއި މި 5ލަން އެބަޖެހޭ މި ވޭތުވެދިަޔ އިމަޝްހޫރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރުީސ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ
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ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަްމ  ؟ށްފައި ޮއތްތޯރަދުކޮޚަ ން ކިހާވަރެއްޕްރޮމޯޓްކުރަ މަސްވެރިކަން .އާރު.ސީންއެމް.އެމް.ޕީ

ޖެހެނީ ދަްއކަން . އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަތެިރ ރައީސްއިްއޒަތް ؟ަރދުކޮށްފައި އޮތްތޯޚަކިހާވަރެްއ  ޕްރޮމޯޓްކުރަން

ތަށް ހެޔޮ ޢަށް، މި މަްސވެރިކަމުެގ ސިނާތަޢަރަްއޔިތުންނަށް މި ސިނާން ޤައުމަށާިއ އިން ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން. މިއިމި

ތަކުން ގޭދޮށު ޖެހޭ، ކައުންސިލުއަުޅގަނޑުމެން އެބަ .ބަދަލަކާއި ހެޔޮ ފައިދާެއއް ިއތުރުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދޭން  . ހިލޭނުލާ އަަގކާފެކްޓްރީތައް ހެދޭނެ ބިން ހިލޭ ދޭން. އެއްގޮތަކަްށެވސް  ޕްރޮެސސިންގ މަސްފެކްޓްރީއާއި

 ،ންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިން މި ތަންތަނުގައި ވަޒީާފގަިއ ތިބޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި. އެރަން އެބަޖެހޭރުތުކުޝަ

ތަފާތު  ،ވާއިުރގައި  ކަމަށް ރާއްޖެއަށް ައންނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ރާއްޖޭަގއި ޗުްއޓީ ހޭދަކޮށްލުން އަޅުގަނޑުމެން

ާރ މަސްވެިރކަމާއި ބާނާ މަހުގެ ާބވަތްތަާކިއ މީހުން އެކު އެ ރިން އެބަތިބި. ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެމަސްވެރިކަން ކުރަން

ސާފުވެފައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  .ބަޖެހޭއަށް އެނގެން އެތަފްސީލުތައް ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ

ގައި ސީފުޑް އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރު  ތަީރގެ ރިސޯޓަކަށް 5 ،ށް އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭެގ ރިސޯޓަކަ ،ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ

ރ ސްޓަ 5 މެްއގެހި ޤައުބީރައްޓެ ،މާ ނުރައްޓެހި ޓެރި އެެހން ކަނޑާއް ވުރެ ައވަ ރެސްޓޯރަންޓުގައި ހުންނަ ބާަވތްތަކަށް

މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް.  .ތައް އެތަންތާނގަިއ ގިނަކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވެސް ސީފުޑް އައިޓަމު ހޮޓަލަކަށް ވަނީމާ

މީހުންގެ އަމިއްލަ  ެމން ކުރަންޖެހޭ އަނެއް ކަަމކީ، ރިސޯޓް ފަހަރުގެ މީުހން އެއަނެއް ކަަމކަށް އަުޅގަނޑު

ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ.  މި  ެގނައުން އެބަޖެހޭ ހުއްޓަން.ޓޯރަންޓުތަކަށް ގެންނަެގ ރެސްމީހުން މަސްވެރިކަމުން، އެ

ެއކީަގއި ނޫން ގޮތަކަށް ކުރިއަރާނެ  އަެނކަްއޗާލާމެހިގެްނ އެކަތިތަކީ ުގޅިޢަރިކަުމގެ ސިނާފަތުރުވެރިކަމާއި މަްސވެ

 މިކަން ނުުކރެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނަށްންގަނޑުމެއެްއޗެއް ނޫން ގޮުތގައި ިމަކން ޓެގުކޮްށގެން ނޫނިްއޔާ ައޅު

ތުން ލިބޭ އެްއޗެްއ ޢަ. ައޅުގަނޑުމެން މި ސިނާސް ެދއްކިދާނެވެ ދާނެ، ކިތަންމެ ވާހަކަެއއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކީ

 ރިހާ މީހުން ަގއި ހުއަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭ އިތުރުކުެރވިއްޖެްއޔާ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރެިވގެންދާނެ.

ިއއްޒަތްތެރި  .ެއވަރަށް ބަޖެަޓށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިާސ ހޯދައިދެވޭނެ .ވެސް ތިބޭނީ ރާއްޖޭން ބޭރުން ކިޔަަވިއގެން

 ؛ފަހަރުކުަރން ރާއްޖޭގެ ބޯޓުނުވާނެ މަސްވެރިކަން ގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށވެސް ނިންމަިއެގންޅު އަ .ރައީސް

ފަހަރަށް ރާއްޖެ ވަނީމާ، ެއއީ ދެން މުޅި ިދވެހިރާއްެޖ ގަންނަން އަންނަ ބޯޓު ެގ މަސްފަރާތްތަކުމަސްވެރިކަންކުާރ 

ދީން ފެތުރޭނޭ. ކޯއްޗެއްޯތ  ވެސް މިތަނުގައި ޣައިރު  ަހއުސް ެއޅީމާން ގެސްޓުކީ ައޅުގަނޑުމެ ކަމަށް. އެހެން ހަލާކުވީ

މިހާރުވެސް  .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ންނަނީ.އޮތް ދަނީ ކުރިއަށް. ހެސްކިޔާފައި ލާރި ވަ ނުފެތުރޭ. ހަމަ މި  ؟ފެތުރުނީ

 ޒްޓީ ްއދުގައި ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިމަސްމާރުކޭޓު ސަރަހަ ެވސް އިުރގައިއިލާއަޅުގަނޑުމެން މާލޭގެ ސަަރހައްދަށް ބަލަ

 ގަޑިއާ  މިއަުދގެ މި ،. އެހެންނަމަވެސްއޮތް ތަނެއް ދީފަ މަސްފިނިކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް ހަދަން ކިޔާމި  ،ހަދަން

ތަން އޮންނަނީ ހަމަ މިކަމަށް ބޭނުންނުކުރެވި.  ސް އެތަނުަގއި މަސްފިނިކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެވެ އަށްހަމަ

ފެސިލިޓީއެްއ ހަދަން  މާލޭގެ މަސްމާުރކޭޓު ސަރަހައްުދގަިއ ކޯލްްޑ ސްޓޯރޭޖް ، ޮގވާލަންއަުޅގަނޑު .ތްތެރި ރަީއސްއިްއޒަ
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ނުކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ، މި މަޖިލިސް   ކުރަން ދީފަިއ އޮތް ބަޔަކު އެކަން ެއކަންކުެރވިފައި އޮތް ބިމުގައިޞައްޚާދީފައި 

ދުނިޭޔގެ  .ނަށް ހަދައިދޭން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްނެ އިންިތޒާމު މަސްވެރިންމެދުވެރިެވގެން ނަމަވެސް ެއަކން ކުރެވޭ

ން މާުރކޭޓުަގއި އިނެދގެން ވިްއކާ ސްވަންދެހު އި މީހާ ބޭނި ހުރިހާ މަސް ވިްއކައެްއވެސް ަޤއުމެްއގައި މަސްާބނާ 

  އެ ރާއްޖޭގެ މަސްމާރުކޭުޓަގއިވިްއކާ ފަރާތްތަކަށް ގަނެ  އުސޫލެއް ޯނވޭ. ާރއްޖޭަގއި ގަނެިވއްކާ ފަރާތްތަކަްށ، ަމސް

ން ށް މިކަފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. މަސްވެރިންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސްކަނޑަށް ނުކުމެވޭ ގޮތަ ތު ދޭން އެބަޖެހޭ.ޞަފުރު

 ޝިާޔންޮތއްޑޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން  ،ޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ ވަރަށް ާތއީދުކުރަންފަހިކޮށްދޭން

ވީމާ، އަުޅގަނޑު މިައށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން އިއްޒަތްތެރި ިއވާ މި ގަރާރަށް. އެހެންހުށަހަޅުއްވާފަ

 ކުރިއްާޔ. ތަށް ޝުޞަރައީސް. ދެްއވި ފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތައިލޭންޑާއި  ،މެ ވެސް ންދާ ގަރާރުގެ ޮގތުކުރަމުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަހުސް

ފަހުން   ވާހަކަަތއް ވަރަށް އެބަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޑިއވޭ. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ދާދިގެ ބޭންކޮކު

 އަލިފުށީ އަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި ްއވީ އެ މަގުން. އަުޅގަނޑު މިހާރުލެނިންމަވައި އާދެ! ؛ދާއިރާއަށް ކުެރއްވި ދަތުެރއް

 ށް.ޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަތެރި ްއޒަތްއި ރާގެދާއި

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ުގޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރަށު ކައުންިސލާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ

ބަެއއް ބޭފުޅުން  ،މެއް ިއނގޭތޯ. އަުޅގަނުޑ އެހެން މިދެންނެވީއެީއ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަ ފެކްޓްރީ ހެދުމަކީމަސް

ޕްލާންޓެއް ބަހަްއޓާ މަސްކޮންމެ ެގއެްއގަިއ  ،މާ މަލާމާެތއްެގ ގޮުތގައި މާނަކުރައްވަނީ އަުޅގަނޑުމެްނ މި ވާހަަކ ދެއްކީ

މަސްވެިރކަމުެގ  ،ސްނުމަކީގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވިވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ޙަޤީޤަތުމި ކަމަށް ބުނެ މަލާމާތުގެ ރާގަށް 

އަގު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއ ހަމަ އެ މަހަށް ބޭނުންވާ  ،ބޭޭނ މަސްކުރާ ރަށްރަށަށް މަްސވެރިކަން ،ސިޔާސަތުގެ ތެެރއިން

ތުަގއި ގުިޅގެން އެ ަމހުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮ ޤުވެރިކަން ހުންަނ ފަރާތްތަކާއުަކމަށް ޝަރަށްރަށުގެ ކައުްނސިލާއި އެ

ކައި ެއ ރަށަށް ގިނަ ފަިއސާ ވަންނާނޭ ފުރިހަމަ ނަފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިއްަބިއދިނުމަށްޓަ ،ކުރުމަށްޓަކައި 

ށް މަސްވެރިންނަށް އިތުރު ތަނަވަސްކަން ގެނެސްދިނުމަށް ހިންގޭ ސިާޔސަތުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކަމެއް. މަގުފަހިކޮށްދިނުމަ

ޖިސްޓެްއގެ ރޗް ސެންޓަުރގެ ފިޝިންގ ޓެކްނޮލޮމެރިްނގ ރިސައަތޮުޅގައި  އަރި ،އާދެ! އަުޅގަނޑު މަސަްއކަތްުކރިން

ލޭނުެގ  ޮކށީގެ މަސްވެރިކަާމއި ،ުޅގައި ހިންިގއިރުއަތޮ މަޤާމުގައި ހުރި ދުވަސްވަުރ ޔޫއެންޑީީޕގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެ

މި  ޝިޔާން މެންބަރު ތެރިިއއްޒަތް  ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫއަުޅަގނޑަށް އިހުސާސްކުެރވޭ މިހާރު  ކުރުުމގައި.ންމަސްވެރިކަ
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ކުރެވުނު  ލަށްތަހުލީބޭނުންވާ ބޭނޭ މަސްތައް ނަށް ތަނުަގއި އަުޅަގނޑުމެންއެ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ީކްއވެގެްނކަން. އޭރު 

ނީ އުކާލަން. އޭެގ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ޯނވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށްފަުހ މަސްތައް ޖެހު

ރިކަުމގެ ސިޔާސަތުގެ ތެެރއިން މިފަދަ އަޅުގަނޑަށް މި ތަޢާރުފުކުރަން އުޅޭ މަސްވެ ގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެިވއްޖެއަޅު

ކަމަށް. މިހާރު މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި މަްސވެރިކަމަްށ  މަސްތައް ހެޔޮ ގޮުތގައި ޭބނުންކުރެވޭނެ މަގުފަހިެވގެންދާ

ސަރުކާރުން ދަނީ  ިއސް މިށް ނަޔަމަހަ މަސްވެރިންނާ ،ށްޔަހަމަ އޭގެ ފުރިހަމަ ނަފާ ރައްޔިތުންނާ ،ކޮންޓްރޯލްކޮށް

މި ސަބަބަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ސަރުކާުރެގ  .ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައި އޮންނަ ގޮތުން މިކަން

ގޮުތަގއި ނޑު ެދކޭމުޅި ސެޓަޕް އަުޅގަ .ންނަށް ފަހިކޮށްދޭންމަސްވެރި .ތެރެއިން އެ ަމގު ރަްއޔިތުްނނަށް ފަހިކޮށްދޭން

އިމުކުރެވޭ ޤާކުރެޭވއިރު އެބަޖެހޭ އެފަދަ މަސް ޕްލާންޓްތައް އިމުޤާމިކަން  ށްނަވާން. އަޅުގަނުޑމެންރިހަމަޖެހޭ ފު

. އޭރަށް ބޭނޭ ންއައިސް ގަންނަން ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރެވެ ،ތެލާއި ، ރަށްރަށުގައި ފެނާއި

  ިވއްކުމަކީ މި އެގޮތަށް މި ބޭނޭ މަސް ރިސޯޓްތަކަށް ހަމަ ނީ. އެންމެ ހެޔޮގޮތުަގއި ހިފޭ މަހުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން

 ؛ރިސޯޓުަތކަށް ފުރުަޞތު ނުލިބިގެން ވަރަްށ ގިނަ  ،ކުރަމުްނދާއިރު ަކމެއް. މި މަސަްއކަތް އައިސް ކުރަމުންދާފަހަކަށް

 ނާނޭ އެ ދޯިނން ބާނާ މަސް ގަންޚާއްޞަކޮށް ފަރުމަހުގެ ަމސްވެރިކަންކުރާ މީހުން އެޭދ އެ ރިސޯޓަށް 

 ގޮތަކަށް އޮންނަ ކަމެްއ. ކޮންމެވެސް އެ ރިސޯުޓގަިއ ވެސް ވަރަށް ނުކިއްސަރުއީ . މިހެރޭމަގުފަހިކޮށްދެ

އެްއ ބޭފުޅަކަށް އެ ބޭނުންާވ ނަފާ ނޫނީ  .މަސައްކަތްކުަރއްާވ ިއސް ބޭުފޅަކަށް ކޮންެމވެސް ކަހަލަ ނުފޫޒެއް ފޯުރވަިއގެން

 މިއީ ވެސްވީމާ،  ފަހިވާކަށް ނޯވޭ. އެހެންވެސް ށްދީގެން ނޫނީ އެ މަގުއްސަރު ޮގތެއްަގއި ފޯރުކޮނުކިއެ ބޭފުޅަކަށް 

ދޭތެރޭގައި ެއކަން ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް. ހަމަ އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާެރއްަގއި ރައްޔިތުންނާ

ރާ ތަކެއްަޗކީ ވަރަށް ގިނަ ތަކެތި. ަގިއ މިހާރު މި ބޭނުންކުލާ ތަކެީތގެ ގޮތު އިއުކަ ޫނނީ މަހުގެ ވޭސްޓް  ބޭނޭ  މި

މަދު ފަރާތްތަކުން އޭގެ ބޭނުން މިހާރުވެސް . ގޮތުަގިއ ހިފޭނެޓްރީތަކުން ހެޔޮވެސް މިފަދަ ފެކް އެތަކެީތގެ ބޭނުން

 .ން އެބަހުރޭތަކެިތ ވިްއކާ ތަންތަ މި ،ބަނޑައިދޫ، ނޫނީ ކަރުގޮހޮރު ހިފަމުން އެބަދޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ

 .ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށްތަކެތި ގޮސް ގަނެލަިއގެން އޭގެ  ދާ މީހުންނަށް އެ ނައިޓް ފިޝިންގއަށް ނުވަތަ ންމަސްވެރިކަ

ފަހިކޮށްދެވެން އެބަޖެހޭ.  ހުރޭ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް އޭގެތެރެިއން އަދި އެ ޕްރޮސެސްކުެރވޭނެ ގޮތް ވެސް

.ޭއަގއި ޑީ.ފްއެ ގައިނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެފަދަ ތަންތަނުރޯލްކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަކޮލިީޓ ކޮްނޓް ،ހަމައެއާެއކު

.ޑީ.ސީގެ ފެންވަރަށް ކޮލިޓީ ޮކންޓްރޯލްކުރެިވގެން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެންމެ އޭ.އެޗް ،ރަޖިސްޓްރީކުރެވި

މި  ގިނަ ސާމާނުމަށް ބޭނުންުކރާ ވަރަށް ޭއގެ ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެ. އެހެން މިދެންނެވީ ކެއުއެހެނެއް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ކައުންސިލުތަކުން އޭިތ  ،ތަމްރީނުކޮށްފެންވަރަށް  ުކރެވޭނެއިންސްެޕކްޓުއެހެންވީމާ، ކައުންސިލުން  .ބޭނުންކުރެވެނީ

 މަށް މިކަބެލޭނެ ގޮތް ވެސް އެބަ ހެދެންޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު، މިކަން ުކރުމަށްޓަކައި ސޮފްޓް ލޯނު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

ގެ މަްސވެރިކަން މިފަދަ ރަށްރަށުގައި މި ބާވަތު ،ށް ފޯރުކޮށްދީގެން ސަރުކާރުން އެ މަގުަފހިކޮށްދޭންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ
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މި ގަރާުރަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ބުނަމުން އެބަދޭ ބިމުގެ ކަންތައް ކައުންސިލުްނ ، ކުރުމަށްޓަކައި. ހަމަެއއާެއކުަގއި

އުންސިލުތަކުްނ ެއފަދަ ބިން ކަވަަރކަށް އަހަރަށް  10ެވެގން ޅުގަނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި މަދުފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަ

، މި ަކންތައްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މާވިގެން ނޫނީ ފުރިހަމަ އިންވެސްޓެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމަސްވެރިންނަށް ދޫކުރެ

ވެްސ   ވަގުތު ހަމަވާތީއާބޭނުން އަުޅގަނޑު ގޮތުަގއިފަހު ކަމެއްގެ  ، އެންމެ. ހަމައެއާެއކުވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ

ބޭނޭ މަސް ޕްރޮސެސްކުރެވޭ ހުރިހާ އާލާތެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މާކެޓުކުރެޭވނެ ގޮތް ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ، އެުކގައި 

ގެްނ ކޮށްދޭން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ވަރަށް ަރނގަޅަށް ތަރުތީބުކުރެވި ފަހި ،ކޮށްދޭންތަނަވަސް

ައުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ މަހުގެ  ކަމަށް ވަންޏާދެވިއްޖެ އިން މަްސވެރިންނަށް ފަހިވާ ގޮތް ފަހިޮކށްގެ ތެރެ އިންތިޒާމެއް 

މަސްވެރިންެގ ޖީބަށް ޭއެގ  ެގ،ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުން ނުލާ ޭއގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމައިވެސް އެއްލަ  ނބެއްއެންމެ ހުޅު

ަތްއ ހިފެމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަޭބނުން ގޮތަށްކުރާއިލާއަށް އޭގެ ަފއިދާމުޅި ޢާ ،ނަފާކުރާ ގޮތަށް

ނަން. އިލާޔާންގެ މި ގަރާރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ނިންމައިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝި ،ހިއްސާކޮށްލަމުން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީއަރުވަނީ ބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޒަތްތެރި މެންރިއްޔާ އިއް ޝުކު

 .ސަލީމް އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ގޭދޮށު އި ުގޅިގެން ރަށްރަށުގަ ތަކާރަށު ކައުންސިލާއި އަމިއްލަ ފަރާތް ރައީސް.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ތޮއްޑޫގޮތުން  ުގޅޭ އިމުކުރުމާޤާފެކްޓްރީ މަސް

 މު ންއަޅުގަނުޑ ދަންނަވަން. ވަރަށް މުހި ގަރާރަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮތް ވާހަކަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި މިހާރު  .މުކަން ވަރަށް ޮބޑަށް ަވޒަންކުެރވޭ ދާއިާރއެއްންެގ ދާިއރާއަކީ މަްސވެރިކަުމގެ މުހިގަރާރެއް. އަުޅގަނޑުމެން

ދި މިކަްނ އިހުސާްސކުރެވެުމންދާ ދާއިރާއެއް. އަަވރަށް ބޮޑަށް ވެސް  މަސްވެރިކަމުަގއި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާައކީ.  ،ގުޅޭ ޮގތުން ވެސް ވިސްނަމުންދާ ދާިއރާއެއް  ހުރި މަސައްކަތްތަކާ ން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ކުެރވެ

ނު އުފާކުރާ ކަމުގައި އަުޅގަނޑުެމން ނުހަހުށަހަޅައިެދއްވި ކަމަށްޓަކައި ރާރު މި ގަ ،ގައި ގޮތުން ބަލާިއރުއެހެންވީމާ، ެއގޮތް 

ެއއް ަކމަކަށް ޚިޔާލު އެްއގޮތްވާނެ  ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިޅުގަނޑު ހީކުީރ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ރަ ދަންނަވަން. އަ

ދާ މި ކަމަކަށް ވެގެންދާނޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ހަދައިދޭން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން

ށް ޙައްޤު މަޤާުމ މިދަނީކީ. ިދވެހި މަސްވެރިންނަ ވެގެން އެހެެނއް ނޫން ވެސްމަސައްކަތް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން 
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އަދި މަސްވެރިންނަށް ޙައްުޤ  ،އަގު ހޯދައިދިނުމަށްޓަަކއިމަސްވެރިންނަށް މަހަށް ހަމައަދި ދިެވހި ނުމަށްޓަކައި ހޯދައިދި

ވަނީ.  ކަމުނުދާ ކަމަށް މިވެްސ ދާ މަސައްކަތް ދިނުމަށްޓަކައި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން އިްސެވ ކުރަމުންމަޤާމު ހޯދައި

ދައިދިނުމަށްޓަކަިއ މިހާރު ވާދަވެރިކަމެއް ނެްތ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންެގ އަގު ހޯސްވެރިންނަށް ހަމައަޅުގަނޑުމެން މަ

ވާދަވެރިކަުމގެ  ،ވާދަވެރި ސިނާޢަތެއް މި ކަމަށް ގެނެސް ،ތެރޭގައި އަަށގެންފައި އޮތް ނިޒާމު މުޅިން ބަދަލުކޮށް

ްސ ިއއްޔެ މިތާނގައި ދާ މަަސއްކަްތ ވެކުރަމުން ިފޔާ ތަްނކޮޅެްއ ބޮޑު ރޭަޓކަށް ގެެނވޭތޯރު އަށްތެރެއިން 

މަންޒަެރއްގެ ގޮުތގައި. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޔަޤީން އަުޅގަނޑުމެން  ިވގެންދިޔަީއ ޕައިރެްޓސް އޮފް ދަ ީސގެސިފަކުރެ

އް ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ކުޑަ ވެސް ަޝއްކެ ކަށް ެވެގންދާނެ އުޅޭ މަސައްކަަތީކ ކާމިޔާބު މަސައްކަތަ  ކުރަން މި

އޭެގ މަންފާ ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ވެސް ލިިބގެންދާނެ މަްސވެރިންނަށް އިމުކުރެިވގެން ޤާ ންޓް ޕްލާގޭދޮށު މަސް ،ނެތް

 ިދވެހި ކަނޑުަތއް ދިވެހި ަމސްވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ  ،ކަމަށް. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަަތކީ

ހަތަރު މީހަކަށް ދެތިން އިިދވެހިރާއްޖެ ފޮތިޖަހަ ރެވޭތޯ މި މަސައްކަތްކުރީއަުޅގަނުޑމެން ބަދަލުކު މަސައްކަތް. ދެން

ދިވެހި ކަނޑުތަކުން ލިބޭ  ިއ،އުެލއް އުފައްދަ ޙަވާދަވެރި މާ ،އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްއެތަނުން ފޮއްޗެއް ދީފައި އޮތް 

. ދެން މިހާރު ކުރަމުންާދ މަސައްކަތްއި ޓަކަހެދުމަށްލިބޭ އެއްޗެއްގެ ގޮުތގައި މަންފާއަކީ މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

ިއތުރު މަންފާ މަސްވެރިކަމުގެ  ،މަސްވެިރަކމުގެ ސިނާޢަތު ފުޅާކޮށް ،ދާ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މި

ގޮްސ ގިރާކުރަމުން ،ުކރަމުންކަޑައްތުތެއް ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން. އާދެ! ފަހަރަކު ހަރުފަ

ައޅުގަނޑު ހަމަ  ކަމަށް އޮތް ވަޢުދު ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ވެސް ހާސިލުކުެރވޭނެ މި ނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯަގއިއަޅުގަ

ތަށް ހެޮޔ ބަދަލު އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވަރަށް ޔަޤީްނކަމާއެުކ ދަންނަަވން. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަ

ނޑު ގަބޫލެްއ ނުުކރަން. މަސްވެރި ޢާއިލާތަކަާށއި ހުންނާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ ރާ ހެޔޮ ވިސްނޭ ެއއްވެްސ މީހަކުނުކުގަބޫލު

ރަނގަުޅ ފައިދާ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް  ވުރެއަދި އެ ނޫން ޢާއިލާތަކަްށ ވެސް މަސްވެިރކަމުގެ ތެެރއިން މިހާރަށް

 ފުްޑ ކަންޏެއް ނޫން. ދިވެހީްނގެތިޞާދީ ފައިދާ ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ އެ ގަބޫުލކުރަން. އާދެ! ހަމައެކަނި އިޤް މެންއަޅުގަނޑު

ކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ދިވެހީންނަކީ ދުނިޭޔގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނައިްނ  ޓަަކިއވެސް ިމކަން އަށްރިޓީ އުސެކި

ެކއުމުަގއި ބޭނުންކުރޭ.  ކިޯލގެ މަސް ދިެވްއސަކު 181ކެއުމަށް މަސް ބޭނުންކުރާ މީހުން. އަހަރެއްގެ ތެޭރގަިއ 

ނުހަނު  ހަމަ ޓަކައި ވެސް ރިޓީއަށްއުކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުޑް ސެކި މަސްވެިރކަން ދެމެހެއްޓުމައެހެންވީމާ، 

ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން ައޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސް ،މުކަމާއެކު ސަމާލުކަންދޭންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. މި ވާހަކަހިންމު

ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ޅެްއކަން އަުޅގަނޑުމެން ހީނަރުވަުމންދާ ދަނޑިވަ މަސްވެރިކަން ޭޖގެ ދަނޑިވަޅަކީ ިދވެހިރާއް

ން ފެށިގެން މަްސެވރިކަން ދަށަށް ދަމުންދާކަން އި 2006އަުޅގަނޑުމެން ބަލާއިރު ތަފާސްހިސާބުަތކަށް މަސްވެރިކަމުގެ 

ގަިއ ންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުމަހުގެ އަގު އެން ބާނާ ދިވެހި މަސްވެރި ކަމުން،. އެހެންމިވަނީ ރިކޯޑްތަކުން ފެންނަން ފަށާފަ

 އަުޅގަނުޑމެންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން މިހާރުން މިހާރަށް އެބަޖެހޭ. ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެިރކަމާިއ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކަށް
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ކުރަމުންދާ މީހުން މަސައްކަތް ހާހެއްހާ ދިހައެއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްަތކުަގއި ދިވެހީންގެ ތެެރއިން ގާތްގަނޑަކަށް 

ައކީ 1.3%ފެނޭ. ރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެންނަށް އެބަތަފާސްހިސާބުތަކުން އަޅުގަ ވަނަ އަހަރުެގ  2014ކަމަށް 

އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަަގވޭ.  މެްނނަށް އެބައަުޅގަނޑުކަން ގުިޅގެން ލިބޭ އާމްދަނީ މަސްވެރިކަމާ

ީށގެންވާ ނަފާ އްޖެއަށް ޭއގެ އެންމެ އެކަފިނިކުރި މަސް އެްކސްޕޯޓު ކޮށްގެން ރާ ،ތަޖުރިބާއަކީ މިހާތަނަށް މި ކުރެވުނު

ތަަރއްޤީެގ ރޮނގުްނ އަދި މާ ފަހަތުގައި އުޅޭ  ،މާ އާދަިއގެ ަޤއުމުތައް ވުރެނުދިޔަކަން. ައޅުގަނުޑމެންނަށްލިބިގެން

 މާރުކޮށްގެން ފަދަ ޤައުމުތަކުން ވެސް ފިނިކުރި ކަނޑުމަސް ބޭ ޝިޔާނޭރޮސީޝަްލސް، މައިކް ،ކިރިބާޤައުމުތައް 

މު ންވަރަށް މުހި އެއީ ؟ީކްއވެގެންތޯ އެ ހިސާބަށް ނުެދުވނީ އި ޅުގަނޑުމެންނަށް މީގަނަފާ ހޯދާފައި އެަބވޭ. އަ ބޮޑެތި

ފި ރައްަވއި ވަރަށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަގަކު އި ތުަގއި މިތާނގަ ސުވާލެއް. ޝަްއކެއް ވެްސ ނެތް ގޮ

 ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްޤު މުގެމިކަ .ރަޕްޝަންވިަފިއވާ ކޮއެކުލެ ގައިމަސްވެރިކަމާއި މަސްވެިރކަމުެގ ސިނާޢަތު

ެއކީަގއި ހެޔޮ ހިންގުމުގެ ނިޒާމެްއ  ނުދިޔައީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާން ނަފާ ލިބިގެންއިމިންވަރަށް މި

މާންްޑ ! މަސްވެރިކަމަށް އޮތް ޑިއެްއވެްސ ޝައްެކއް ުނކުރަން. އާދެމެދު  ކަމާެނވިގެންދާނެމަސްވެރިކަމުެގ ތެރެއަްށ ގެ

އަްށ  30ހަމައަްށ ވޯލްޑް ބޭްނކުން އަންދާާޒުކރާ ގޮތުަގއި % ވަނަ އަހަރާ 2030 .ދުނިޔޭގަިއ ދަނީ މައްޗަށް

ވޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަހުގެ ބޭނުންތަކުގެ ޑިމާންޑް މައްޗަށްދާނެ ކަމަށް ބެލެ ،މަސްވެރިކަމުގެ ޑިމާންޑް 

 ،އޮތް މަސައްކަތަކީ ޑުެމންނަށް މިހާރު ކުރަންޖެހިފައި މިނއަުޅގަ ށް.ކިތަންމެހާ ެވސް އުޖާލާކޮއޮތީ ކުރިމަގު 

ްނ ލިބޭ މަންފާ އިތުރުކުރުން. އެކަން އެގޮތަށް ކުިރއަށް އިއެ  ،މަސްވެރިކަމުގެ ވެލިއު ެއިޑޝަން އިތުރުކޮށް

ތައް މްރީނު ޕްރޮގްރާމުކަމެއް. އަޅުގަނުޑމެން ތަ މު ންޕްލާންޓަކީ ކިތަންމެހާ ވެސް މުހިދޮށު މަސްގެންދިއުމަށްޓަަކއި ގޭ

 ކެއް ބަދަލުތަހެޔޮ އެބަ ހިންގަންޖެހޭ. ކޮލިޓީ ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް 

.ސީ ފަދަ .އެމް.ޕީ.އާރުއުފެއްދުންތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަަކއި އެމްގެ ރާއްޭޖގެ މަހު ،ނަންޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއިގެން

ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  .ބޮޑެތި މަސައްަކތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ވުރެރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން މިހާރަށްސަ

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވަހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ވަޙީދު ޙުސައިން މެންބަރު އިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ވަޙީދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ފޯަކއިދޫ  ،ެއއް. ކޮމަންޑޫ ޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ކޮމަންޫޑ ދާއިާރއަީކ ވަރަށް މަްސވެރިން ގިނަ ާދއިރާޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ައންނަ ބައެއް. އަޅުގަނޑުމެންެގ  ން ކުރަމުން ފެށުނީއްސުރެމަރޮށީގައި މަްސވެރިންނަކީ ހުރިހާ ވައްތަރެްއގެ މަްސވެރިކަ 
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އަުގ އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރަްއވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ހަމަ ،ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަވކި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނެތް 

ކުރިންވެސް ވާހަކަދެއްިކ އަުޅގަނޑުެމން ޕެކޭޖެއް ގޮތަށް މި ގެންދަނީ އެ މަސައްކަތް. އަުޅގަނުޑމެން  .ލިބުން ފިޔަވައި

ނި ައޅުގަނޑުމެން ައޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މި ވާހަކަެދއްކީ ާރއްޖޭެގ މަސްކަނޑުަތްއ ހަމައެކަ ،ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ގޮތަށް

ިމގޮތަށް މަސް އެގޮތް އި،މިގޮތަށް މަސްާބނަރުން އެގޮތްަފހަދިވެހީންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ިދނުމުގެ ވާހަކަ. ބޭުރގެ ބޯޓު

ލެވޭނެ އިބާނާ މަސްކޮޅު ފަސޭހައިން ކިރަ ،ހަކަ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ދެއްކީ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ ވާބޭރުކުރަމުންދާތީ

ހަތަރު ލައިސަންސެއްެގ ދީފައިވާ ެދތިންމިހާރު  ،ން ައޅުގަނޑު އިްއޔެ ދެްއކުނު ާވހަކައަކީ ގޮތެްއގެ ވާހަކަ. އެގޮތު

ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ވެސް  ަތއް ބޮޑެތި ފަރާތް ،ަތއް ެވސްއޭގެތެޭރގައި ބޭުރގެ ފަރާތް ،ބަދަލުގައި އެތައް ަބޔަކަށް

މަހުގެ އަގު  .ނަ ފަރާތްތައް އިތުރުެވގެންދާނޭްއޔާ މަހުގެ ގަންޖެ އްެބލެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ދެވި ،އްޔާޖެ އްލައިސަންސް ދެވި

ކިރިޔަސް މަހުގެ  ފެްކޓްރީތަކަށް ،ކިރިޔަސް ކޮންމެ ގޮަތކަށް މަސް ،އަރަިއގެންދާނޭ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން

ކޮންމެވެސް ވައްތަެރއްެގ މަސްތަކެއް އަދިެވސް ެއ ފެްކޓްރީތަކަށް ނުކިރާ ހުންނާނެ.  ވަތަނު  އިބައިބަ  ސްކޮންމެވެ

މިހެން އެަތއް ބަިއވަރު މަސްތަެކްއގެ ާވހަކަ މި ދެއްކެނީ. އަުޅގަނުޑ  ،ޔާހާއި ދެން ބޯވަ ގޮތުން މަހުގެ ބޮލާއި، ބިމި

ޖެހޭ ހާރު އުކާލަން މިއަގު ނުލިބޭ ދެންވެސް ހަމަ ،ވެސް ކިރާފައިއެ ފެކްޓްރީތަކަށް  ،އަކީ މިހާރު މި ދައްކާ ވާހަކަ

ރީއެއް ހަދައިގެން ަކއުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އި ކޮންމެ ރަށެއްަގިއ ފެކްޓްގޭދޮށުގަ  ނުލާއިއެތިކޮޅު ެވސް އުކަ 

 ންނަށް މިހާރުވެސް އެބަމެވާނެ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުއޭގެން އެތައް މަްނފާއެއް  އްޔާހިންިގއްޖެެއއްކޮށް  ރައްކާތެރިކަމާ

ބަނޑައިދުލަީކ ެވސް ހަމަ  ކުރެވިދާނެ އެްއެޗއް.ެއްކސްޕޯޓު ށް ވެސް ރިހާކުރަީކ ެވްސ ހަމަ ބޭރަ ،އިނގޭ 

އެ  ،ކުރެވިދާނެ ެއއްެޗއް. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމަކީ މަހަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އެްއ ކާނާ ކަމަށް ބަލައިއެކްސްޕޯޓު 

މާކަނޑުން ލިބޭނެ ހުރިހާ ިމ މާކަނޑު. އޮތީ  މި، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ންވީމާދާ ބައެްއ. އެހެކަމުން ،ންގަންނަމު

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް . ދަނީ މި ތަެކއްިޔތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްމަންފާއެއް އަުޅގަނޑު ރައް 

. ދަޅުަގއި ބަންދުކުރާ ެފކްޓްރީެއއް ޭނޅޭނެ ންގނިކޭ ނޫނީ ކޮންމެ ރަށެްއަގއި ކޮންމެ ގޭދޮށެްއގައި ،ގަބޫލުކުރަން

ހަމައެކަނި މަހުން ލިބޭ މަންފާއަކީ ދަޅުގައި ަބންދުކުރުމެއް ނޫން. މަހުގެ  ،އެއް ނޭޅޭނެ. އެހެންނަމަވެސްފެކްޓްރީ

 ިވކޭ ކޮށްނުކުރާ ަވއްތަރުެގ މަސްތަކަކީ ެވސް ދުނިޔޭަގިއ ވަރަށް ައގުބޮޑު ބަންދު އިބައިބައިން އަދި ުނވިތާކަށް ަދޅުގަ

 ،ދައްާކ ވާހަަކއަކީ  ތަކަށް ވެްސ ވަރަށް ައގުޮބޑުކޮށް ވިކޭ މަހެއް. އަުޅގަނޑު މިއްޭޖގެ ރިޯސޓުމަހެއް. އަދި ރާ

ކުރާ އެްއޗެހި ވެސް އަދި އެހެން ރިޖެކްޓު ންފަރުމަހަށް ދާ މީހުން ވެސް އަދި ކަންނެިލ އޮޑިފަހަރު އިރަށްރަށުގަ

ލާފަިއ އިށް ކިރަ  ކަހަކަ ރަެށއްގެ ަރށު ފެކްޓްރީއަދަމުން ޮކންމެވެސް ދަމުންކުރާ ެއްއޗެހި ވެސްގޮތްގޮތުން ރެޖެކްޓު 

އަގުޮބޑުކޮށް ިވއްކުީނމާ ، މަހަށް ވެސް އިތުރު ޮގތްތަކެއް ހެދި ބާޒާރަށް ެނރެވި ރަެށއްަގއި އެ  . އެދެވޭނޭ

ހަމަ އެދެވޭ ފުރި ށްނޑުމެންނަރަށް އަުޅގަލާެނ އެްއވެސް ެއއްެޗއް މަހެްއަގއި ނޯންނާނެ. އޭއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްލަ 

ކުާރ ބަެއއް ނޫން. ވައްތަެރްއގެ ަމސްވެރިކަން ހެޔޮއަުގ ލިބޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން ދާއިރާައކީ ހަމައެކަނި ކަްނނެއްޔާިއ ަވކި
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 ،ކޮށްދޭން އުޅޭ މަސަްއކަތަކީ ބަެޔއް. ފަރުމަސް ވެްސ ބާނާ ބައެއް. އަުޅގަނޑުމެން  ވެސް ަނގާ މީހުންނަކީ ބޯވަ އެ

އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަެގއް ހޯދައިދިނުން. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މިކުރާ ކަންތައް  މަސްވެރިކަމަށް  ހުރިހާ މިކަހަލަ

ބޭފުޅުން ވެްސ  ނުވާނެ ކަމަށް ެދއްކުމަކީ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެ އި ބައިބައިޔަްށ ނަަގއިގެން ޭއގަ

ކޮށްލަިއެގން ގާނޫނަކަށް ެވގެންދާއިުރ އެއް  ޕެކޭޖުމެންެގ މުޅި އަުޅގަނޑު ،އްާޔ އިނގޭނެއިފިވަ ރަނގަޅަށް ިވސްނަ

އިން ކުރާނެ. އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަީކ ވަރަށް ކުރެްއިވއްޔާ ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް ހެޔޮމަންފާ އެ ފުޅުއިރާދަ

އި ސާބަްސ އްސަރިބަހާކުރަްއާވ ބުރަ މަސައްކަތަށް ައޅުގަނޑު އަ ބޭފުޅުން  އެ ،ާވތީވެ ވެސް މަސްވެރި ަބޔަކަށް

ހުރިހާ ކަމެއް ބިލަކަށް ވެގެން އަިއސް ގާނޫނަކުްނ  ބޭފުުޅންނަށް ޔަގީންކަން އަުރވަްނ މި ނަވަން. އަދި އެދަން

ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ  އެ ،ދުޢުފާސްވާއިުރގައި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެްނގެ މެނިފެސްޓޯަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކުިރ ވަ

ބޮޑަށް  ވަޢުުދ ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް އެ. ބިގެންދާނެ ހެޔޮައގު ލިމަސައްކަތަށް ފުރިހަމަ

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ށް. އަޙްމަދު ޙަލީމަ

 

  މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ

އިން ކޮންމެ ބަެއްއ ބޭފުޅުންނަށް މިރަށް އާ ކަެމއް. ވަ ،ފެކްްޓރީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ގޭދޮށު މަސް

ވަރަށް ލަސް މްވާލެއް ހުގެ ކަންކަްނ ފަބާވަތު ން ކުރާ މި ވެސް ފަހުމްވާލެއް ވަަރށް ލަސް. އާއްމުކޮށް އެމްޑީ.ޕީ ކަމެއް

ކަުމގެ ފައިދާ އެ ،ކޮށް ބޮޑަށް އެކަމަށް އިންވެސްޓު ފަހުމް ވީމާ ރަނގަޅު. އެންމެ ،އިނގޭތޯ ރައީސް. އެހެންނަަމވެސް

ރާއްޖޭގަިއ  މި ،ނުކުރި ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑު އެހެން މިދަންނަވަނީކުރަނީ އެްއކަލަ މިކަން ގަބޫލުހޯދަން މަސައްކަތް

ވިޔަފާރި ވެްސ  ވިޔަފާރި. އެ ގެވަނަ އަހަރު ހިސާބުގަިއ ފެށުނު ގެސްޓްަހއުސް  2009ވަނަ އަހަރު،  2008މަ ފުރަތަ

ކިހިނެއް  ؛ދިޔަކޮށް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންޞަތަކެއް ރަށުތެރޭަގއި ހުރި. ޚާއްގިނަ ާވހަކަ ފެށުނުއިރުގައި ވަރަށް

ކަތް ކުރާނީ. މި ވިޔަފާރި ކުރާނީ. މަސައް  ގެނެްސގެން މިންހެއްޔޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްަގއި ގެސްޓު

ވަނީ  ން ވެސް މިއަދުރުގެ މުހިންމު ވަޒީއެކީ ފާހަގަކުރަނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުމިއަދު އަުޅަގނޑު އުފަލާ ،އެހެންނަމަވެސް

ުޑ ދެކޭގޮުތަގިއ ތިބީ ސްޓޭޝަންެވގެން. ައޅުގަނ ލާަފއި ގެްސޓްހައުސް ހެދުމުގައި ރަށްރަށަށް ގޮސް މިހާރު އެއިފޫގަޅަ

އް ނޫން. މިހާރު ރޮކެްޓ ސައިންސެ ެވސް ހަމަ ވެގެންދާނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް. ެއއީ މީކީ ށްއަދޮށުގެ މަސްފެކްޓްރީ ގޭ

ވަންޏާ މި  ސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓްގެ ބަދިގެ އީޔޫ ފެންވަަރށް ހުންނަ ކަމަށްޤާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެމިގިލީމާ



57 

 

ަތކަކީ ެވްސ ތަކުގެ ބަދިގެރައީސް. ރާއްޖޭގެ މިހިރަ ރިސޯޓުއިނގޭތޯ ނެ ޔޫ ފެންވަރަށް ހެދޭމަސްފެކްޓްރީތައް ވެސް އީ 

ވެސް  މަސްފެކްޓްރީތައް ، އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ މިއް. އެހެންވީމާތަކެހުރި ބަދިގެ އިކުރާ ފެންވަުރގަޔޫ ގަބޫލު.އީ

މީގެ  ،މި ފެކްޓްރީތައް އުފެދި ، ނެތްވެސް ޝަްއކެއް ޑަޔޫ ގަބޫލްކުރާ ފެންވަރުގައި ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑަށް ކު.ހަމަ އީ

 ބޮޑު ފައިދާ ެވރިންނަށް ވަރަށްމަސްކޮށް ޞަޚާއް ،އަހަެރއްގެ ތެޭރގައި ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަށް 2ށް އޮތް އަނަފާ ކުރި

  މަސްވެިރކަންބޮޑުވެގެންދާނެ. ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ވެގެންދާނެ. މަހުގެ މައްޗަްށ އަރައިގެންދާނެ. މަހުގެ ިޑމާންޑު

ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރޭ. އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއަކީ ެއގޮތުން ބަލާއިރު ވަރަށް ތަފާތު މަސްވެރިކަމެއް ކުރަމުން އަންނަ 

ބޮޑަށް މި  ކޮށް ބިލެތްދޫގެ މަސްވެރިންނަކީ ފާނަިއެގ މަސްވެރިކަން ކުރާ ބަެޔއް. އަޅުގަނޑު ވަރަށްޞަ ެއއް. ޚާއްދާއިރާ

 ،ކުރަން ސަރުކާރަށް ވެސް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްގަނުޑގެ ޕާޓީއަށް ެވސް އަދި ވެސް އަދި އަޅު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 

ކަލް ރި. ފާނައިގެ މެޖެހިފައޮތީ ގެންނަން  ވެސް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް މިފާނަިއގެ މަސްވެރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ

މަޖިލީހަށް  ބޮޑަށް މި އަުޅގަނޑު ވަރަށް ،ރަްނޖެހޭ. އެހެންވީމާކުއިމުޤާ ތައް އެބަ ފަށަންޖެހޭ. ހެޗަރީތައް އެބަ ޕްރޮޖެކްޓު

ފާނައިގެ  ،ކުރަންވެސް އިލްތިމާސް ވެސް އަދި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވެސް އަދި އަޅުގަނުޑމެންގެ ސަރުކާރަށް

ފާނައިެގ  ،ކުރަމުންދާ ބައްަޓން ބަދަލުކޮށްމަސްވެރިކަންމިހާރު  ،މަސްވެރިކަމަށް ެވސް އިތުުރ އިސްކަމެއް ދީ 

ލިބޭޭނ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަންކަން ކުެރވޭނެ މަގެްއ  ަގއި ވެސް ެއައށްވުރެ ރަނގަޅު ނަފާމަސްވެރިކަމު

ވެސް  ށްދިނުމަށް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން މަސްވެރިންގެ ވާހަކަަދްއކަމުންދާއިރު މިއަދުތަނަވަސްކޮ

ާރއްޖޭަގިއ  ކީ އައިސް ނުލިބުމުެގ މައްސަލަ. މިޮބޑު ެއއް ޮގންޖެހުމަ މެމަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެން

ހުިރ ރަށްރަށުގައި  ގިނަ ،ހެންނަމަވެސް. އެޕްލާންޓްތައް އެބަހުރި ހެދިފަކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަިއސް

 ،ޮބޑަށް އެދެން ރަށް، އަޅުަގނޑު ވަާވ ފައިާދއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ  އިންއައިސްޕްލާންޓްތަެކއް މަަސއްަކތެއް ނުކުރޭ. އެ 

އިާރއަީކ މެންެގ ދާއަުޅގަނޑު ؛ވާނެ ގޮތަކަށްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތް ފުާޅކުރަމުންދާއިރުަގއި މަސްވެރިްނނަށް ލުއިފަސޭހަމަސް

ކޮށް ފީއަިލ، މަގޫޫދެގ ރައްޔިތުންނަކީ ކަންނެީލގެ ޞަމަސްެވރިކަމުގައި އޮތް ދާއިާރއެްއ. ޚާއްބޮޑަށް  ވެސް ވަރަށް

 ،ބޮޑު އެއް އުނދަގުލަކީ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދިމާވެފައިވާ އެްނމެ ށް. އެރަ ދެ އޮތް ރާ  ވަރަށް އަމަސްވެރިކަމުަގއި

ޓަަކއި ގިަނ ބޮޑަށް އެދެން ާރއްޖޭެގ މަސްވެރިންނަށް ، އަުޅގަނުޑ ަވރަށްއެހެންވީމާއައިްސ ނުލިބުމުގެ ދަތިކަން. 

ުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ ކުރުން. އައިމުޤާތައް ފަސޭހައިން އަިއސް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އަިއސްޕްލާންޓް އްަގއިހިސާބެ

އުޅެނީކީ މުޅިން އާ ކަމެްއ  ނޑުމެން ކުރަން މިމަ ަވޒީފާތައް އުފެދިގެންާދނެ. އަޅުގައިދިޔަގެންފެކްޓްރީތައް އުފެދި މަސް

 ނީ ތަންކޮެޅއް ދަތިވެސް ކުރަމުން އެބައާދޭ މިކަން. މިހާރު ެއަކމަކު ކުރަނޫން. އާއްމުކޮށް ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މިހާރު

. ބަދަުލވަނީ އިލާއަކުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއްޢާހަމަ  ،ޖައްސާ ދިލަ އި،ުދމަށީގައި ޖައްސަ  އިގޮތަކަށް. އެއީ މަްސކަްއކަ

ކޮށްލާފަިއ ގޮތް އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލު މަސް ކެްއކި އިލާއެއްޢާއުޅޭ ކަމަކީ ހަމަ ކުރަން މި ،ފެކްޓްރީއެކޭ ބުންޏަސް

، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިއީ ވަރަްށ ބޭ ގޮތަކަށް ކަންކުރަން. އެހެންވީމާގަޅު ނަފާއެްއ ލިއެއަްށވުރެ ރަނ
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ަވގުތު މިތަނަށް  ަޓކައި މިސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ކުެރއްިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މިމުހިންމު ކަމެއް. އިރާދަ

 ންޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއް. ދެންމެ ކޮމަހުށަހެޅިފައިހުރި ހުރިހާ ގަރާރަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ގަރާރެ

ކޮށް މަްސވެރިންނަށް ޞަޚާއް ،ންނަށް ފެންނާނީމާ ރައްޔިތުއިދިޔަ ނިމިގެން ގާނޫުނތަކެއް ހެދިވިދާޅުވިހެން މިހުރިހާ 

 ންނަށް ލިބޭ އްޖޭގެ މަްސވެރިންގެ ތަަރްއޤީއަކީ މަްސވެރިރާ ފެންނާނީ މުޅިން އެހެން ދުވަހެއް. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި

 އަުޅގަނޑު ، އެހެންވީމާކޮންމެ އުފަލަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ އުފަލެއް. އަިދ ލިބޭ ކުިރއެރުމެއް. 

އިރާަދކުރެްއިވއްާޔ  ،މި ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވެައވަހަކަްށ އަުޅގަނޑުމެން މިކުރަމުންދާ މަސައްކަުތގައި  އުއްމީދުކުރަނީ ވީހާ

ނޫން އެހެން ދުވަެހއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުން.  މި ،މަސްވެރިންނަށް ލިބި އިހަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއންމެމީގެ މަންފާ

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް. ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ ދިއްދޫ ދާިއރާއަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ވަޙީދަށް. هللا ޢަބްދު

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކަމަކީ. ންމެ މުހިންމު ސިނާޢަތެއް މަސްވެރިދުގެ އެޞާތިޤްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 

މައްސަލަތަުކެގ ހުރި  ދައްކަީނ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައި ން އަބަދުވެސް މިައޅުގަނޑުމެ ،އެހެންނަމަވެސް

ކުރާ ކަމަކީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިާވ  ތާ އަޅުގަނޑުމެން މިހަފު އާިއ މިތާވާހަކަ. ވޭުތވެދިޔަ ހަފު

 ގިނަ ބަޔަުކ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެދިނުމަށް އަދި ދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ހޯދައިއްލުޙަތަކަށް މައްސަލަ

 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ސޯޅަވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުން  2014ދިޔުމަށް ޓަކައި ކުާރ މަސައްކަތް. ހިމެނިގެން

 ވާހަކަަދއްކާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި .ހަަގވެފަފާވަނީ  ކަމަށް އުޅޭމަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުަގއި 

ަރށު ކައުންސިލާއި އަދި އަމިއްލަ  ވާ،ސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައި ޙަ ގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުތޮއްޑޫ ދާއިރާ  ،ގަރާރު

ހުށަހަޅާ ގަރާރު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގޮތުން  ގުޅޭ ކުރުމާއިމުޤާފެކްޓްރީ ގުޅިގެން ރަށްރަށު ގޭދޮށު މަސް ފަރާތްތަކާ

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު މި  ވިގެންދާނެ މަސައްކަެތއް.ކޮށްލެވެރިން ދެގުނަމަސް ސޯޅަ ހާސްމިކަމަކީ މިދެންނެވި 

ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެްނ  މަސައްކަްތކުރާނެ ފުރުޞަތު ލިބިގެްނދާނެ އިންޑަސްޓްީރގައި 

ައއި.  ެޓހިކޮށް ވިސްނުންތަކެއްއްސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބީރަވެ ގެސްޓުހައުްސގެ ިވޔަފާރީގެ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ެއކަންކަމާ

ސަރުކާރުން ެއސް.އެމް.އީެގ  ކުރަން ބޭނުންެވގެން އަދި  އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ެއަކމަކީ ގިނަ ަރއްޔިތުން އެކަން 

ގޮތުަގއި މިހާރު ެގސްޓުހައުސްެގ ިވޔަފާރި ވެްސ  ގެވެްސ ގިނަ ލޯނުތަެކއް ހަމަޖައްސައިދޭ އިންޑަސްްޓރީއެއް  ތެރެއިން
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މިކަްނ  ،ވާހަކަ ދައްކާފައި  ަކމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި އެކަހަލަ މަކީ ވެސްކަ ވެއްޖެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

ރާއްޭޖގެ ިގނަ ރައްޔިތުން މި މަސައްކަުތގައި ވެސް ހިމެނިގެންދާެނ  މި ،ވެގެންިދޔައިމާ ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީންޒުތަންފީ

ކުރަން ބޭނުންވާ  ންޢުަގއި އެ މަޝްރޫާލއިރުއިްއ އެކުަލވައަުޅގަނޑުމެން މަޝްރޫޢެ .ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަމެއް  އަގު ހޯުދމަށް ޓަކައި މުހިންމުހަމަ ންހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެބަހުރި. މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ

މިއީ. ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށާއި އަދި އަމިއްލަ ރަށުަގިއ ވެސް މަސް ގަންނާނެ ފަރާތްތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ. 

 ،މަހުގެ އުފެއްދުންތަކާއި އުފެދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރެ .ފެންވަރު ރަނގަޅު ބާވަތްތަެކއް އުފެިދގެންދާނެ ކުަގއިއެއާއެ ހަމަ

ކުރެިވގެްނދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި އަުޅގަނޑުމެން މިދަންނަވާ އު އެޑް ވެލި  ،ޝަންއެޑި އު މަސްވެރިކަމާިއ ވެލި 

ރު ފަދަ ބާވަތްތައް ވެްސ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ިރހާކު ،ބާގަރމީޓާ ،ބޯލްއާއިފިްޝމީޓް  ،ވާހަކަތަުކގެ ތެރެއިން

 މިާހރު ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ގެސްޓުަހއުސް ިވޔަފާރި .ފެކްޓްރީތަކުން ލިބިގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަތްތަްއ މަހުގެ ރަނގަޅު ބާ  ،ން ބޭފުުޅންނަށް ރަނގަޅު ބާވަތްތަކު ުއޅޭ. އެ މީހުން އައިސްގިނަ ބޭރު ކުރާއިުރގައި ވަރަށް

ބިގެންދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ިމ ލި  ވަންޏާ ހަމަ މި ވިޔަފާިރއަށް ހަމަ ލުއިލިބޭކަމުގައި 

ކިހިނެއްޯތ  ،ހަމަޖެހިެގންދާނެ. އެކަމަކީވެސް  ޕްލާންޓުތައް ޑިޒައިންުކރެވޭނެ ގޮތްމަސައްކަތް ރޭިވގެންދާއިުރގަިއ މަސް

މަސްކައްކާ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިހާރުވެސް ރަށްރަށުގައި  ؟ރަށްރަށުގައި ބަހަްއޓާނީމެން އެ ފެކްޓްރީަތއް އަޅުގަނޑު

ރަނގަޅަށް  އެއަްށވުރެއެފަރާތްތަުކން އެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރޭ. އެހެންނަމަވެްސ،  .ވަނީދޫކުރެވިފައި 

ހިންގުމަށް  .އިއްަޒތްތެރި ރައީސް .މަސައްކަތްކުރަނީ ްނ މިޓަކައި އަުޅގަނޑުމެިއމުކުރުމަށްޤާއެކަންކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް 

ޕައިލެޓް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  .ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ދިރާސާކުރާނެ ެއކަންކަން ،ކީލަޓަކައި ކޮަބއިތޯ މޮޑެ

އުސޫލުން ެވްސ ޗަރ އެއާއެުކަގއި ޖޮއިންޓްވެންގޮތުަގއި ވެސް މި މަސައްކަތް ފެށިގެން ހިނގައިދާނެ. ހަމަ ގެޕްރޮޖެކްޓެއް

 ނަށް ވެސް މި ަމސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން އަދި ޕްރަިއވެޓް ސެކެޓަރގެ އިންވޯްލވްމަންޓެއް އިތުުރކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް

މަންފާ ލިބެނިވި  ށްހިނަގއިދާނެ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއިޔތުންނަރޭވިގެން

ަތނުގައި މަްސވެރިކަުމގެ ދާއިާރއަށް ފުޅާކޮށް މި މަަސއްކަްތ  ރާއްޖޭަގއި ކުިރއަށް އޮތް ައދި މަސައްކަތަކަށް ެވގެންދާނެ.

ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ގިނަ ރަްއޔިުތން މިކަމުން މަންފާ ލިބިގެންދާ އަދި ރާއްޭޖގެ .ކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ެވގެންދާނެ

 މި  އުސޫލުން ގެސްޓުހައުްސގެ ވިަޔފާރިއެކޭ އެއް ހަމަ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ަރއްޔިުތން ފެންނާނެ. މީގެ އަހަރުތަެކއް

މިކަމުެގ ހިތްހަމަޖެހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ. އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި  .ވާހަކަ ދައްކަމުންދާނެ

މެނިގެންދިަޔއިމާ ތްަތއް ހިމަްސެވރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނު އަންަނިއރުގައި އެ ގާނޫނުަގއި މި ަމސައްކައަދި ރާރުތައް ހުރި ގަ

އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ިމ މަޖިލީހުން ވެްސ އިންޑަސްޓްރީ  މުގެ ގޮތަށް މަްސވެރިކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ެއދޭ

 ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާ ފަދަ ބިލަކަށް އެ ބިލު ެވގެންދާނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.
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  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ުތލުސްދޫ ،އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ނަސީމަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ދޮރުތަްއ  ،ކަމެއް  ތާއީދުކުރާ ދުވެސް ވަރަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު އަބަ

ޒާުތގެ  ވެސް އެ ގޮތް ތަނަވަްސކޮށްދިނުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ އާމުދަނީ އިތުުރުކރުން. މިއީ ިވޔަފާރިކުެރވޭނެ ،ހުޅުވާލަދީ

 ާއގުއިމަންޓަކަށް މި މީގައި  .ލެވިފައިއޮތީ ހުޅުވަ އެ ފުރުޞަތު މިބިލެއް. ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުންވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް 

ބޮޑުކޮށް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނެނީ.  ެއ ބަސް ވަރަށް "ރީފެކްޓަ" .އަންނަނީ ގޭދަށު މަސްފެކްޓަރީ ކިޔާތީވެ

ވާހަަކ  ގޮތުން ބުނެލާ ބަހެއް. ެއގޮތަށް އެ ބަސް ީކމާ ހޮޅުއަށިތަކުަގއި އެ  މާޖާޒީއެއީ ރީ ޙަޤީޤަތުގައި ގޭދޮށު މަސްފެކްޓަ 

ވާަހކަ  އެްއކޮޅަށް އެ އި،ަދްއކަން ފެށީމާ އިދިކޮޅަށް ަދއްކާ މީހުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ މީހުންނާ .ތިކޮށް ަދއްކާނެވަރަށް ރީ

ރަށްރަށުގައި ތިބޭ.  ،ވާނެގޮތް އެންމެންނަށް ފަހުމު ވާއެކުވީމާ،  ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނާއަނެއްކޮޅަްށ  އިދައްކާ މީހުންނާ

ކަެމއް. ފުރަތަމަ ގެސްޓުަހއުސް  ރަށް ޮބޑެިތ ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބޭނެސަބަބުން ވަ ކަަމކީ މިއީ މީގެ އެހެންވީމާ، މި

ންނަށް ޓުއަޅުގަނޑަށް ައޑުިއިވގެން އައީ ކޮންމެ ދެމަފިރިއަުކ ގޭތެރޭަގއި ތިން ޮކޓަރި ހަދައިގެން ގެސް

ކޮންމެ  ފެށެނީ. ތަށް މިވެސް ހަމަ އެގޮ މިކަން .ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް ގެސްޓުހައުްސއެކޭ  .ކޮށްދޭނީއޭޚިދުމަތް

ައޅުަގނޑުމެންގެ ކަމަީކ ައސްުލ  ؛ކުރެވޭެނ މަގު ގޭދޮށެްއގަިއ މަސްފެކްޓަރީެއކޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި މިކަން 

މޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކުަރން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ެއއަްށުވރެ މާ މަގުތަނަވަސްކޮށްދިނުން. މަގުަތނަވަސްކޮށްދިނީމާ މިކަން

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންެގ  ން.ތިން ކޮޓަރި  ޓުހަުއސް ފެށިގެން އައީޭއެގ މިސާލެއް ގެސް .އެބަ ކުރައްވާ މިކަން

އޮތީ ސަރުކާރުން  ހަދަން ހުއްދައަށް އެދޭތީ މިހާރު އެބާރަ ބުރިއަށް ގެސްޓުަހއުްސ  ،ރަށްރަށުގައި ދިހަ ބުރިއަށް 

ކްރީޓު ހުސް ކޮން ،ށް ހަލާކުެވެގންދާތީގޮތަށް ރަށްރަ ވުރެ މަްއޗަށް ނުނެގޭ  ހަތަރު ުބރިއަށް ،ގަާވއިދު ހަދާފައި

ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެބަ އެނގޭ ކަންކުރަްނ ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުން ވަަރށް އަންނާތީ. އިމާރާތްތަކެއް 

ކަމަކީ ެވސް މިއީ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  އެހެންވީމާ، މި ަކން.ކުަރއްވާ  ފުރިހަމައަށް އެކަން

 .ދާނެއިަމސްވެރިކަން ކުިރއަރަ  .ކަމެއް ރަނގަޅުޔަފާރި އުސޫލުން ބަލާިއރު ހަމަ ކަެމއް. ވި  ފުޅުން ކުރަްއވާނެބޭބޭ އެ

ގޮތަކީ ސަޕްލަިއ  ވާ . ެއއީ އަސްުލގައި މިއޮންނަނީ ކުޑަ ައގު ކަނަޑއަޅާފަ ވެސް މި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުޅިން

ވީމާ، މި ަކންތައްތައް ފުރިހަމަ ވާން. މި އުމަކަށްޤަ ހޭ ބޮޑު އަގު ކަނޑައެޅޭ އުމު އެބަޖެޤަޑިމާންޑަްށވުރެ.  ގިނައީ މާ

 އެންމެ އުާފވެރި ަވގުތު. އެ ގެ އުެމއްޤަނުވާނޭ. އެީއ ކަނޑައެިޅގެންދާނީ މިއަްށވުެރ ބޮޑު އަުގަގއި މަސް ވިްއިކގެން

އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ފުރުޞަތު ދޭން  .ކުރަނީވަގުތު އައިސް ޖެހެން އަުޅަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް
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ކަމެއް ނޫންހެއްޔޭ.  ބައެްއގެ ާއގުއިމަންޓަކީ މަްސވެރިކަމަކީ ަވކި ސީޒަނެްއަގިއ އަންނަ ގައި. ދެން އަނެއްއުމުޤަމި 

ިރޒަމް އަންނަނީ ފެށުނީއްސުރެ އަހަރު ނިމެންދެންތޯ؟ ހަމަ އަރީތައް ކިހިނެއްތޯއޭ ހިންގާނީ؟ ޓު ޓައެހެންވެއްެޖއްޔާ ފެކް 

މަޑުމަޑުްނ ޗަކަްށ ބަރޯސާވެގެން އޮފް ސީޒަަނށް ތައްޔާރުެވގެން ވަކި ީސޒަނެްއގައި އަންނަނީ. ސީޒަނުަގއި ލިބޭ އެއް 

 ،ޓަކައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަންކުރުމަށް މި ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ،ކުރިއަްށގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން އެކަން

ެއއީ ރާއްޭޖގެ  ؛އޭރިއަމްއާލާކުރާ އެކު  އިވެސް އިނޭގތޯ. މަސް ދިރުވަ ގޮތަށް ދޭނެ މަސްފެކްޓްރީތަކުަގއި އެުކވޭިރައމް ހެ

އުަފއްދާފައި ރާއްޖެއިން  ،ރީ މިކަހަލަ މަސްތައް ހަމަ ހިފާފައިޑޯއެބައުޅޭ ވަރަށް ރީތި ވައްތަުރގެ މަސްތައް. ނީމޯ، 

ބައިްނ އެކުއޭިރއަމް  ންަމންޓުޓްއޭރިއަމް ޑިޕާއަށް އެކު ރީއޭރަށް ާތއަބަދަށް މުޅި އަހަރު މި މަސްފެކްޓަ .ބޭރުކުރެވޭނެ

ގުނާލަ އިންނަންޖެހޭނީ. އެއްވެސް އަބަދު ހުންނާނެ. ލާރި ގުނަންޖެހޭނީ. އޯނަރު މީހާ ހަމަ ގުނާލަ ވެފައިދާވޭ ފައިދާ ހަމަ

 !ަލްއވާމިއަށް އިތުރުކޮށް ،ދަންނަވަން ެއކު އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ވަރަށް އާދޭހާއެހެންވީމާ، ިމއަްށ  ؛ހާލަތެއް

ވަރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ޭއރަށް މި މަށް.ެއކުއޭިރއަމްތައް ހިންގުމަސް  އިމަސްފެކްޓްރީތަކާ

 ގަބޫލުކުރަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  އިރާގެދާ  ވިލުފުށީރުވަނީ އަފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި

 ށް ޢަފީފަ ޙަސަން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 މި ިރޒަމް އަޓުބޮޑު ސިނާޢަތެްއ ކަމުަގއިާވ  އާދެ، ައޅުގަނޑުމެން ިމހާރު އެންމެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ޢާރަފުވުމުެގ ކުިރން އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނ ކުރަމުންގެންދިޔަ މަިއގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަްސވެރިކަން. ރާއްޖެއަށް ތަ

ތިބި  ންވީމާ، އެ ަމސައްކަުތގައި ސާބިުތވެގެންދަނީ. އެހެ ސް ައޅުގަނޑުމެން ދަމަހައްޓަމުން މިވެ އެ މަސައްކަތް މިއަދު

އަދި މިހާރު ލިބޭ ނަފާއަށްވުރެ ބޮޑު ނަފައެއް ހޯދައިދިނުމުގެ  މަސައްކަތުން ބޭފުޅުން ކުރާ އެ ،ފަރާތްތަކަށް

މަހަށް ފުރިހަމަ  ،އޮތީ ތެރޭަގއި މިެގ ދުޢުދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަުތގެ ތެޭރގައި ައޅުގަނޑުމެންެގ ވަޤްޞަމަ

ތައްތަކެްއ އަުޅގަނޑުމެްނ ންފުރިހަމަ އަުގ ހޯދައިދިނުމަށް އަުޅގަނުޑމެންގެ ވިސްނުުމގަިއ ހުރި ކަ އަުގ ހޯދައިދިނުން. 

 ހުރި ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ިޚޔާލުތަނަށް އަންނައިރުގައި އޭަގއި ހިފެހެއްޓުމަށް ގަރާރުތަެކއްގެ ސިަފއިަގއި ބިލެއް މި

 ،ގޭދޮުށ މަސްފެކްޓްރީއޭ ބުނުމުން .ދެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ގޮތް އަުޅގަނޑުމެން މިތާނަގއި ހާމަކޮށް މި

 މާ ،ގިނަ މީހުންތަކެއް މާ ،ބޮޑު އިމާރާތެއް  ހަމައެކަނި ފެްކޓަރީއަކީ މާ .ސިފަަވނީ ފެކްޓަރީށް މި އަޅުގަނޑުމެންނަ

 މި އޭކަމެްއގެ ގޮުތގައި. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓަރީ ބޮޑެތި މެޝިނަރީތަކެއް ހުރެގެން ކުރާ
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ގިނަ ތަންތަނުގައި މި  ޭޖގެ ަވރަށްވަގުތު ވެސް ރާއް ތަންތަނަކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިބުނަނީކީ އެފަދަ 

 ޚާއްޞަކޮށް ފަރުމަހުގެ މަްސވެރިން ބާނާ މަސް ހަމަ އެކި ،މަސައްކަތް ކުެރވެމުން އެބަދޭ. އާދެ، ރާއްޭޖގެ މަސްވެރިން

ކަން އެބަގެެނވޭ. ެޕކެޓުކުެރވިގެން ައޅުގަނޑުމެްނެގ މި މާލޭގެ އެކިއެކި ފިހާރަތަކަށް ވިއް  ،ގޮތްގޮތަށް ތަްއޔާރުކުެރވި

މަްސކަމުަގއި އެީއ ކަޅުބިލަ ؛ބާނާ މަސް ައޅުގަނޑުެމންގެ މަސްވެރިން  ،ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަަކއަކީ ،ތުންއެގޮ

ކަނޑުްނ  ،ތަކެތި ވިޔަްސ، ފަރުމަސް ކަމުަގއި ިވޔަސް އަދި އެނޫްނވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރާ އެކި ބާަވތުގެ ދިރޭ

 ،މާކެޓަށް ނެރެ ނަށްއަުޅގަނޑުމެން ޑް ގޮތެްއަގއި އެޑެއު ވެލި ުޅގަނޑުމެންއެ ެއއްޗެހި އަ ،ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި

ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް ބޭނުންވެދާނެ. އެކްސްޕޯުޓކުރެވޭނެ ގޮތްަތކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން. އާދެ، އެްކްސޕޯޓުކުރާއިުރގައި 

ކަތެއް ކުާރއިރުަގއި ެއ އަދަދުތައް އެކްސްޕޯޓުކުާރ މަސައް ކުދިކުދި ފެކްޓަރީތައް އެުކެވގެން އެއްއެހެންނަމަވެސް، 

އަުޅަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގައި  .މީހާއަށް ލިބިގެންދިޔައިމާ ެއީއ ބޮޑު އަދަަދކަށް ެވގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ސްވަުރ އައި ދުވައާދެ، ރިޔަލު ދޯނީގައި މަސްވެރިކަްނ ކުރަމުން  ؛މި މަސްވެރިކަން ކުރަމުން އައި ދުވަްސވަރު

އަށް. ެއ ައޅުގަނޑުމެން ބޭުރކުަރމުންދިޔައީ ސްރީލަންކާ  ިއ،ހިްއކަ ިއ،ދިލަޖަްއސަ އި،މަސް ަކއްކަ އަޅުގަނޑުމެން ކަޅުބިލަ

ވެސް  ނުލާ ބޭނުންކުރިން. ކަށިތައްއިދުވަްސވަރު އެ މަހުގެ ޭބނުން އަޅުގަނޑުމެން ޭއގެ ެއްއވެސް ެއއްެޗއް ެއއްލަ އެ

 ވެސް ސްރީލަންާކއަށް ބޭރުކުރި. ރިހާކުރު އުފައްދަިއގެްނ ރާއްޖޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ނި އުފައްދަިއގެންކު. ކަށިބޭނުންކުރި

ވެސް ވިްއކެން އެަބއޮތް. އަދި އަުޅގަނޑުމެން މިދަންނަާވ  ވިްއކި. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރިހާކުރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

ެވސް ޕެކެޓުކޮށްގެން ިވއްކޭނެ  އެކިއެކި ބައިބައިަތއް  ނޫނިއްޔާ މަހުހެކުނޑިމަސް ،ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ މަހުގެ ިއތުރަށް

 މާ ،ގިނަ މީހުންނެއް މާ ،ބޮޑު ބިނާެއއް ގޮތްތައް އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ކުަރން ކޮންމެހެން މާ

މެން މި ދަންނަވާ އަޅުގަނޑުމިވީމާ، ނުވޭ. އެހެން އެއް ބޭނުމެއްގިނަ މެޝިނަރީ ބޮޑު އިންވެސްޓުމަންޓެއް ނުަވތަ މާ

އާެދ، އަުޅގަނޑުމެން އެތާނގައި ކުޑަުކޑަ  .ސިފަކުރާ ގޭދޮށުގެ މަސްފެްކޓަރީއަކީ މިދަންނަވާ ކަހަލަ ފެކްޓަރީތައް

ޓެހިންތަކެއް ގުިޅގެން ކުރެވިދާނެ މަސަްއކަތެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ އްއިާލއަކަށް ނުަވތަ ގިނަ ރަޢާގޮތެްއގައި 

އެ  ،ޖެހެނީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޓޭޓުކޮށްދޭން މިފެސިލިއަޅުގަނޑުމެން ނީ. މިދަންނަވަ

 އޮތް  ހުށަހަޅާފައި ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން ީމގައި އަުޅގަނޑުމެން ދިނުން. އެމަސައްކަތް ކުރެވޭެނ ގޮތްތަެކއް ހޯދައި

ންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް ުޤވެރިާވ ފަރާތްތަކަށް ެއކައުބުނަނީ. ިމފަދަ ކަންތައްތަކަށް ޝަ  ގަރާރުަގއި މި

ކޮށްދިނީމާ އެ މަސައްކަތްކުރަން ތިބި މީހުން މަސައްކަތް ފަށަިއގެން އިތުުރ ފެސިލިޓޭޓު މަ،އަޅުގަނޑުމެން ފަސޭހަކޮށްދިނީ

 ޕްޮރސެސްކޮްށގެން އިންއެފުރިހަމަ ައުގ  ،ބާނާ މަހުން އޭގެ ައގު ައދި އެ ައޅުގަނޑުމެން ،ގޮތްތަކެއް  އާމްދަނީ ހޯދޭނެ

 ދިނުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މިއޭގެ އިތުރު މިހާރު ވިްއކާ ޮގތަށްވުރެ އޭގެ އަގު ބޮުޑކޮށް ވިްއކޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދައި

އާދެ، މި މަސްފެްކޓަީރގެ މަސަްއކަތް ރާއްޭޖގެ އެިކ ރަށްރަށުގައި މަަސއްކަތްަތއް  .ދައްކަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޚާްއޞަކޮށް ަރށުގައި ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ، ދެނީ ރަށުގައި ތިބިއި އުފައްދަ އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ މިއެ ، ފެށުމުން
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އިން ލިޭބ ފައިދާެއއް. އަުޅގަނޑުމެން ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަރަށް ރަނަގޅު ވަޒީާފގެ ބާާޒރެއް. އެހެންވީމާ، ިމއީ

ޖެހުން ނެތި ތިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ،ތިމަސައްަކތެއް ނެ ކުރާނެ ،ތިބޭ މީހުން ވަީޒފާއެއް ނެތިރަށްރަށުގައި 

ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ގެސްޓުހައުްސ ވިޔަފާރި ވެސް  ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްދޭނެ މަަސއްކަތެްއެގ ވާހަަކ ައޅުގަނޑު މި

ދާކޮްށގެްނ ިއ ތިބެގެން ަވޒީފާ އަގެންދަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށް. ރަށްރަށުގަ  ކަންަތއް ެވސް ކުރިއަށް މި އެ ،ތަޢާރަފުކޮށް

މަސްފެކްޓަރީައީކ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި  އާދެ، ގޭދޮށު .އާމުދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއްގެ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

މި ނިޒާމު އުފައްދައިގެން ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ފައިދާ  ،ތަޞައްވުރު ރަްއޔިތުންނަށް ދައްުކވައިީދގެން

ުމގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާތީ މި ގަާރރަށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރަނީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ކަމެއް ކަ ހޯދައިދޭނެ

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިދ ގަިއ ާވހަކަދައްަކވަން ބޭފުޅުން އެިދަވޑަިއގެންފައި އެބަތިބި. އަޢުމައުޟޫ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި

ަގިއ މިނެޓު 5 ހުއްޓާލުމަށް. އަޅުގަނޑު މި ށްވެއްޖެ. ކެއުުމގެ ވަގުަތށް މެންދުރަ ިމނެޓަށް 5އުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކެ

ވަނަ  16ޖުލައި މަހު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަެއްއ އެބައޮތް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ

ިއ ޓީ ީޗފް އެގްެޒކެިޓވް އޮފިސަރާއުއޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ޑެޕި  ންކުބޭ ،ޓީގެ ބައްދަލުވުމަށްދުވަހު ބޭއްވުނު މާލިްއޔަތު ޮކމި

އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ  އް ވަަޑއިގެންެނވި. އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މިދެންނެވި ބޭންކުއޮފިސަރެ އަދި ރިސްކު

 މޯލްޑިްވސްގެ އޮފިޝަލަކު ޙަޤީޤަތާ އޮފް  ބޭންކު ،ގައި ސުވާލުކޮށް ހެްއދެވި. އެ ުސވާލު ކުރެްއވުމުގެ ތެރޭ އޮފިޝަލުންނާ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އަޅުގަނޑު ގާތު ބުނި. ވިދިެގްނ  ދުވަުހގެ ދެްއކެވި ކަމަށް އެޚިލާފަށް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ

ގެ ގަނޑު ކޮމިޓީތަކު މި މަޖިލީހުގައި އަޅު  ،ުދވަހަކީ ވަނަ ުދަވސް. އެ 2019ޖުަލއި  21ެއއީ  ؛އައި އާދީއްތަ ުދވަސް

ަބއްދަލުވުމުަގިއ އަނެއްކާ ވަރަށް ސާފުކޮށް  އާީދއްތަ ދުވަހަކީ އާއްމުކޮށް. އެ ،ބައްދަލުކުރާ ދުވަހެއް މުޤައްރިރުންނާ

ޓީ ޗީްފ އުެއއީ ޑެޕި ؛އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮިފޝަލަކު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ ވިދާޅުެވއްޖެ މިދެންނެވިހެން. ބޭންކު

އޭ. އެއަށްފަހުަގިއ ދެްއކެވި  ޚިލާފު ވާހަކަ އެ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ޙަޤީޤަތާ އްަމދު ޝަރީފްިޓވް އޮފިސަރ މުޙައެްގޒެކެ

ުޖލައި ސިޓީ ފޮުނއްެވވި. ެއ  21މި ަމޖިލީހަށް އަޅުގަނޑަްށ  ،އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ މިދެންނެވި އޮފިޝަލް ބޭންކު 

ދެްއވާފައި  މާލިއްޔަުތ ކޮމިީޓަގއި ވެސް ސާުފކޮށްއުންސްާވ ގޮތް. އަދިޗެެކއް ބަ  ،ފޮނުއްެވވި ސިީޓގަިއ ވިދާޅުވެަފއި އޮތީ

 އާލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސްފައިނޭްނޝަ ،ގުޅޭ ގާނޫނަކީ  ކަމާމި  ،ެޗކެއް ަބއުންސްވާ ގޮތް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ،އޮތީ

އަށް ެއއީ ފަިއސާ 95/16ގެ ގާނޫެންއ.  95ގުޅޭ ގާނޫނު. ެއއީ ގާނޫނު ނަންބަރު އަޅުގަނޑު ހަނދާްނވާ ގޮުތަގއި 

ނުކުރެވޭެނ ބާވަުތެގ ފައިާސއަށް ބަދަލު ،ބުނަނީ ބެހޭ ގާނޫނު. މި ާގނޫނުގައި މި ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ގެްނގުޭޅ ލިޔުމާ

އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީގެ އެަކއުންޓަށް މީހަކު  ،. ދަްނނަވާ ވާހަަކއަކީ ނޮންނެގޯޝިބަލް ޗެކޭ ،ޗެކަކީ ކްރޮސްކޮށްަފއި ހުންނަ
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ކޮށްަފއި އެހެްނ ޒްޗެކު އެހެން ގޮަތކަށް އެންޑޯ  ނަމަ، އެ ނަމަ، ޖަމާކުރަން ފޮނުވައިފި ފިެޗކެްއ ޖަމާކޮށްކްރޮސް 

. މާލިްއޔަތު ފިަޔަވިއ އެހެން އެކައުންަޓކަށް ލުމަީކ ގާނޫނީ ކުށެކޭ އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީގެ ެއކައުންޓު ،އެަކއުންޓަކަށް

ސަރީޙަ  ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްއި މަރަދޫ ދާިއރާކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެނވި އޮިފޝަލް އަރިހުގަ 

 ؟ކޮށްފައި ނެތްތޯދުވަހު އެއްެސވި، އެްއވެސް ެޗެކއް ކްރޮސް ބޭފުޅާ އެ އެ ؛ަވނަ ސުވާލު 3 ،އިބާރާތުން އައްަސވަނީ

ގޮތް.  ނުކުރީމާ ވާ. ކްރޮސްތްގޮ  ކުރެވޭ ާބވަުތގެ ެޗކަށް ވާދެްއވި އެންޯޑޒް އިވަރަށް ސާފުކޮށް ކިޔަ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ގެންދަމުން، ގެންދަމުން، ގެންދާންވީ ކަމަށް. ެއއަުކ  ،އެއީ ހަމަ އެއް އެަކއުންޓުން އަނެއް އެަކއުންޓަށް ގެންަދމުން

މެންބަރު  މި ،އެއަށްފަހު ައދި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ،ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް

. ވަނީ ލިބިފަ ރޮސް ޗެުކގެ ވާަހކަ ެއ ކޮމިޓީގައި ަދއްަކވާފަިއވޭ. ައޅުގަނޑަށް މިހާރު މި ކޮމިޓީެގ ޔައުމިްއޔާ މިކް ވެސް

ށް އިސާހިތަކު ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ. އޭަގއި މިދަންނަވާހެން ކްރޮސް ޗެކުގެ ވާހަކަ ޔައުިމއްޔާ ތިބޭފުޅުންގެ ޯޕޓަލަ އެ

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ؛ުފކޮށްލަންނޑު ސާއަުޅގަ ވެސް އަެނއްކާ  އޮތީމާ ޝަރީފް

އެްއެވސް ޗެެކއް ކްރޮސްކޮށްަފއި އޮތްތޯ. ކޮށްަފއި އޮްތ ދެން  ،އަުޅގަނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ،ވިދާޅުވަނީ 

އޮފް މޯލްޑިްވސްގެ  ބޭންކު ބޮޑަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވި. ވަރަށް އެްއވެސް ޗެެކއް ކްރޮްސކޮްށފައިވޭތޯ؟ ޝަރީފް

ން އެްއގޮތަށް ބޭންކު ާގނޫނުތަކާ ޕްރޮސެސްތަާކއި ،ދަންނަވަނީ ވަރަްށ ތެދުވެރި ބަހުން މި ،އޮފިޝަލް ވިދާުޅވީ

 ން ަވކި ބަަޔކާ ން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ، ިމއަީކ އަސްލު ބޭންކުގޮތް. އެހެންވީމާ ކުރަމުން ައއިމަލުޢައަބަދުވެސް 

އިންސްޓަަރްކޝަނެއް ައއިސްގެން ކޮށްފަިއ ނެތް ކަމެއްކަން އަުޅގަނޑު ށް ތަފާުތ ގޮތަކަށް ަވކި ގުިޅގެން ވަކި ގޮތަކަ

ނޫން  ޚިލާފު ޗެެކއް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ެއކައުންޓު ކްރޮސް ޗެެކއް، ގާނޫނާ  ؛މިދަންނަވަނީ އިނގޭޯތއޭ. މާަނއީ

ެއީއ  .ލޫމާތެއް އަެނއްކާ އިތުރުޢުތަނަށް ލިބުނު މަ މި ،އިގަނޑަށް ލިބިފައެަކއުންޓަކަށް ުނވަންނާނެ ކަމަށް. މިހާރު އަޅު

ގަިއވާނެ. ތަުކގެ ފޮޓޯ ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްއޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ފޮނުވި ެޗކު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް ޖަމާުކރުމަށް ބޭންކު

އެބަހުރި ކްރޮސް ޗެުކ. އޭަގއި ސާފުޮކށް  ވާނެ. ތަުކގެ ފޮޓޯ ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްަގއި މިހާރުއެ ެޗކު ،އަޅުގަނޑު

 ވަނީ މިއެ އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ އޮފިޝަލް  ފެނުމުގައި ބޭންކު، އަުޅަގނޑަށް މިހާރު ފެންނަސާފުކޮށް. އެހެންވީމާ

، އަުޅގަނޑު ިއްއޔެ ދެންނެވިން އެކަން އަުޅގަނޑުމެން ބަލާފައި އިތުރު . އެހެންވީމާަލްއވާފައިމަޖިލީހަށް އޮޅުވަ

ބޭފުާޅެގ  ން މިހާރު ހަމަ ދާން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އޮތް ވިސްނުމަކީ އެދެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ށް ދާންޖެހިދާނެވިސްނުމަކަ

 ހުއްޓާލަނީ މެންދުރުގެ ެކއުމަށް. ކުރުްނ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބައްދަލުވުން މިމައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤު

 

 {ށްއަ 13:05އިްނ  12:30 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު އީސްރަނައިބު  ގެހުޖިލީމަތުންގެ ޔިރައް ؛ވީނެންއި ތުގައިސަޔާރި)
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  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަރި

 މުޙައްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނުނީ އަރުވަފުރުޞަތުމި އަުޅގަނޑު މިހާރު  `.

 ށް.ފަލާޙަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަގު ހަމަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިސޔާސަތެްއ ކަމުަގއިވާ ާރއްޖޭެގ މަސްވެިރންނަށް ބާނާ މަހަށް 

ށް ދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެިވެގންދާ މަސައްކަތުެގ ތެރޭަގއި ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ހެދުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހަހޯދައި

އަށް ތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް އަުޅަގނޑު ފުރިހަމަ ޝިޔާން  ޙަސަންއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އި 

ފެކްޓަީރ މަސް ގޭދޮށު ،ހުށަހެޅިގެންާދއިރު ެރއްމިފަދަ މަސްވެރިކަމުގެ ގަރާ .ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

މާލޭގައި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ދުށިން ން ައއިއިުރގަިއ މި ފުރަފުރާވަރަށް އަަރއިގެހެދިގެންދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން 

ެއ  އި،އެ މަސް ަކއްކަ  އި،ބޭނުންހިފަ ހުގެއަުޅގަނޑުމެން ކާފައިން ަމސްގަނެ ެއ މަ ،ަމއިންބަފައިންއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ްތ މަަސއްކަ ،ގެންދިޔަެރވިގެން މަސް ހިއްކުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯުޓކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކު

ރީެއއް ހަދަން އަުޅގަނޑުމެން މިކަހަލަ ގޭދޮށު ަމސް ފެކްޓް .ތަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަމުންގެންދިޔަ

ވެގެްނ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ގާނޫނަކަށް ހެންޖެހޭބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބަހައްޓަން

އިން ޞިއްޙީ  ނޫނިއްޔާ އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެކްސްޯޕޓުކުރާއިުރގައި މިން ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށްއިއަންނައިރުަގއި މި

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ހާލަތަކަށް ދިމާވެދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވިސްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭނޭ އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ

ަގއި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އި މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓުމާލޭގަޖެހޭ ސަބަބަކީ މި ފުރަ އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވަން

ުދވަހެްއ  ވިގެން އެތައްލެވުރެ ގިނަފަހަރު ައއިސްައށް  ޚިލާފު މަންޒަރެއް. އެއްފަހަަރށް ދަނީ ވަރަށް އާދަޔާފެނިގެން

  ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ތަން އެކަން ވަންދެން އައިްސަގއި ބަހައްޓާަފއި ހުންނަ މަސް ރާއްޖޭގައި ަރއްޔިތުންނަށް ިވއްކަމުންދާ

ނެތް. އެހެންވީމާ، މި  ތަނެއް ފެނިގެން ގޮސްަފއެއް ޓަކައި ާރއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ެއްއވެސް ވުޒާާރއަކުން މަސަްއކަްތކުރާ

ށް ކަގާނޫނަވެގެން އަންނަިއރުގައި ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ގޮުތން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަަކށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ގާނޫނަކަށް

ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން.  ކަން ވިސްުނމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަން ލާގައި މިޙަޓީ މަރު ބަދަލުވެގެންދާއިރު ކޮމި

ނޑުެމންގެ ރާއްޭޖގައި މިކަން ކުރާ އަުޅގައަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެކްޓްރީ ހަދަން ބަލާއިރުަގއި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގާނޫނުގައި އެބަ ލިޔެެވންޖެހޭ މިކަން ކުރަން އެދޭ  މި ން. އެހެންވީމާ،އެއް ނޫބަމީސްމީހުންނަކީ، އެހާ ތަނަވަސް 

ކަށް ެވގެން މީހަކށް ކުޑަ އިންޓްެރސްޓެްއގައި އެ މީހުންނަށް ލޯނު ލިބޭނެ ވާހަކަ ެވސް ައޅުގަނުޑމެން މި ގާނޫނަ
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ކަތް ފަށާ މަސައް ވަްނޏާ އަލަށް ކަމަށްނޫންކުރަނީ. އެހެންނައިރުަގއި ޭއގައި ިލޔަްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލުއަން

ޞަދު ނޫްނ ކަން ކުރުމުގެ އަސްލު މަޤްބަޔަކަށް މިކަންކަްނ ކުެރވިގެްނނުދާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އޮތުމަީކ އަުޅގަނޑުމެން މި

ޖޭގައި މިކަހަލަ މަސައްކަތްކުރަްނ ޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެްނ ވިސްނާލަންޖެހޭ ރާއްއިއް  ދާނެ.ކަމަށް ވެގެން

ވެސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރުމީހުން ލައްވާ މަސައްކަްތުކރުވުމުގެ ކަންތައްތައް ދާ ގޮްތ އް ހެދިގެންދާއިުރަގއި ބޭ ގާނޫނެ

ނޑުވެިރ ، އަސްުލ ދަޔާރިށުގައި ވެްސ ދަނުޑވެރަރަށްރާ ކު ފެނިގެންގޮސްފަިއ ވަނީ، މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ދަނުޑވެރިކަން

ރާއްޖެއިން ބޭރުން  ވެސް ސައްކަތްކުރަމުންަދނީމަމީހާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް މީހަކު މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ. އެ ަދނޑުަގއި 

އީ ގާނޫނަކަށް ވެގެްނ އްކަތަަކށް. އެސަކަތް ވާންޖެހޭނެ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކުރާ މަ. މި މަސައްގެންނަ މީސްމީހުން

. އެކަްނ ސްކަތަށް ބޭުނންކުރެވޭނީ ކިަތއް ޕަސެންޓު ޭބރުމީހުންކަން ވެ، މި މަސައްއަންނައިރުަގއި ީމގަިއ ލިެޔވެންޖެހޭނެ

މަީކ ެއއީ އޮތު ލިޔެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. މި މަސައްކަތަީކ، ދިވެހި ަރއްޔިުތން، އެ މީހުން ކުާރ މަސަްއަކތެއްގެ ގޮުތގައި 

ކަމަކަްށ ވެގެންދާނެ. އާެދ، މިކަހަލަ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ވެގެންިދއުމަކީ ައޅުގަނަޑށް ހީވަނީ ބުއްދިވެރި

ލަށް ފަށާއިުރަގއި ބައެއް މީހުންނަށް ކުޑަކުަޑކޮށް ޖެހިލުންވާ ފަހަރު އަންނާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތެއް އަ

ވެިރކަމުަގިއ މި ޤައުމަށް ެގސްޓްހައުްސ  ،ެގ ރިޔާސަތުަގއިަރއީސްްއސަ އެބަހުރި ާރްއޖޭގައި އިްއޒަތްތެރި ފެނިގެންގޮ

. ަތއްއިިދކޮޅަށް ތިބި ީމސްމީހުން ދެއްކި ވާހަކަރު އޭ ،ކާއި ން ދެކެވުނު ވާހަކަތަ އިގެންނަން އުޅެން ފެށީމާ އެ 

ގެ ހުރިހާ މި ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރު  ،އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާުޅވިހެން

. އެހެންވީމާ، ރާއްެޖއަށް އިފޫގަޅާލަިއގެން އެ ތިއްެބވީ ގެްސޓްހައުސް ހެދުމުގެ މަސަްއކަުތގަމިހާރު  މިނިސްޓަރުންހެން 

ކަން މިހާރު މަސައްކަތަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އޭގެ ނަފާ ހޯދިދާނެ މަސައްކަތެއް ވިޔަފާރިެއއް އަލަށް ފަށާ

ކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަުޅގެ ނަފާ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ަޤތުގައި މި މަސަްއކަތައަސްލު ޙަޤީ. އެބަ އެނގޭ

 ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭތީިދއުމަކީ މި ބައްޓަންވެގެން ގޮތަކަށް ކަހަލަ ލިބިގެންދާ

ގާނޫނަކަށް ެވގެން  އި،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވިްސނަމި ދެއްކި ވާހަކަަތްއ  ކަށްއަޅުގަނޑު މި ދެްއކި ވާަހަކތަ

ަނވާލީ. ވާތީ އަުޅގަނޑު ދަން ކަށްކަމެއް ކަމަ މުހިންމު ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ ވަަރށްއަންނައިރުަގއި މިކަންކަން ޭއގައި 

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އާދެ! 

 ންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް.މެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބްހުޅުދޫ 
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ރަށު ަކއުންސިލުތަާކއި އަދި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން ރަށްރަށުަގއި ގޭދޮުށ ރަީއސް.  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

ހެޅުއްވި ގަރާރަށް ތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަ، ގޮތުން ރީ ޤާއިމުކުރުމާ ުގޅޭ ފެކްޓްމަސް

 ކަނޑުަތކުަގއި ބާނާ، ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުަގއި އަޅުގަނޑު ވަރަށް

 ،ގައި ިވއްަކއިކުރުމަށް ރާއްޖޭފަތުރުވެރިން ބޭނުންކުރުމަށާއި ދިވެހިން ބޭނުންއި ރާއްޖޭަގއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށާމަސް 

ޓުތަކަްށ ސޯނޫނީ ރި ،ބާނާފައި ރާއްެޖއިން ބޭރުުކރާއިރުމި މަސްތައް  ކުރަމުންދޭ.ބޭނުންއަދި  ،މަންފާ ހޯދައި އެއިން

ލުްނ އިލިބޭ އަަގކީ އެންމެ އެަކށީގެންވާ އަގުތޯ ބަލަ ނޫނީ ެއއިންވިްއކާ ައގަކީ  އެ ،ނޫނީ ދިވެހިންނަށް ވިއްކާއިރު 

ބާނާ މަސް، ބާނަިއގެްނ  ،އުފައްަދއި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރާްއޖޭގައި ކަނޑުތަުކގައި އިއްޒަތްތެރިމުހިންމު. 

ޭއގެ އެންެމ އަދި އެއީ  ށް އޭތި ިވއްކާީލމަރާއްޖޭގެ ތަންތަނަނޫނީ  ،ގޮތަށް ރާްއޖެއިން ބޭރަށް ންނައަިއއްސަ އޮ

އެއަށް ވެިލުއއެއް ެއޑްކުެރވޭނެ ގޮތަކަްށ މަހުން އެ ފާހަގައެއް ނުކުެރވޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކަުމގައި ރަނގަޅު ައގު

އުަފއްދަިއގެްނ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ިވއްކީާމ  ަތއްބާވަތް ގެމަހުގެ އެކި ވައްަތރު ،ެއއިން ޕްރޮޑަކްޓެއް  ،އޭތި ބަދަލުކޮށްގެން

ޭއގެ  ެވއްޖެއްޔާ އިމުޤާ ޒާމެއް ާރްއޖޭގައި ފަސްގުަނއަށް. ެއކަން ކުރެވޭނެ ނި  ،އެބަދޭ ހަތަރުގުނަ އޭގެ ައގު އުފުިލގެން

މި ގަރާރުގައި ިމ ދާނެ. ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް އިތުރުެވގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ނަފާ ވަރަށްމަސްވެިރކަމުން  ،ފައިދާ

ގުިޅގެން އަމިއްަލ  ނޫނީ ގެންގުޅޭ ރަށެއްގެ ަކއުންސިލާ ،ހަތަރުދޯނި ގެންގުޅޭ މީހާ ،ތިންދޯނި ،ދައްކާ ވާހަަކއަކީ 

ކުރާށޭ. އެ ޕްލާންޓުން އެ މަސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުުގޅިގެން ަރށުގެ ގޭދޮށުަގއި ކުޑަުކޑަ މަސް ވިޔަފާިރވެރިޔަކާ

ޓުތަކަްށ ސޯކޮށްފައި ރިޕެކު ،ކޮށްަފއިޕްރޮސެސްގޮތަކަށް ބޭނުންވާ ގޮަތށް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރާށޭ އެކި ގޮތް ޕްރޮސެސް

ޤާއިމުކޮށް  ޕްލާންޓެއްދޭ. ފަސްގުނައަށް އިތުުރެވެގން ،ނަބޭރަށް ވިއްާކށޭ. އޭރުން އޭގެ އަގު ހަތަރުގު ނޫނީ ރާއްޖެއިން

ޮބުޑ އެްއޗެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި  އެބަޖެހޭ. އެއީ މާ ަލންއިއެކަން ކުރަން ދަނީ ކިާހވަެރއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ

ގަނޑުމެން މި ދޭތެރޭގައި ކުޑަުކޑަ ޕްލާންޓެއް ބަހައްާޓ ވާހަކަ އަޅު  ނަޑކަށް ފަސްޓަނާއި ދިހަޓަނާރައީސް. ގާްތގަ

ވަރު ބެހެއްޓޭ. ދެ ޕްލާންޓް ،ން ޑޮލަރަށް ުވރެ ކުޑަކޮށް ީމގެ ެއއް ޕްލާންޓްއަމިލި 1ދައްކަނީ. މީގެ ޕްލާންެޓއްގެ ައގަކީ 

ގޮުތަގއި  ގެރީއެއް ފެކްޓްމީެގ ކުޑަ ޕްލާންޓެއް ގޭދޮށު މަސްކޮށް ްނ ރުފިޔާ އެވްރެޖުއަމިލި 10ގާތްގަނޑަކަށް 

 ބާރަވަރަކަށް މީހުންނަށް ފަނަރަވަރަކަށް މީހުންނަށް ރަށުން  ،ކުރީމަެގ ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުދޭ. މީޤާއިމުކުރެިވގެން އެބަ

އަނބުރާ ވަަޑިއގެންނެވީމަ ފައި ން ބައެއް ފިރިހެން ބޭފުޅުން މަހަށް ވަޑަިއގެމިހާރުވެސް ދޭ. ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން 

ކުޑަ  ައދި އެހެން މީސްމީހުން. އި،އިލާގެ ބޭފުޅުންނާޢާ ުއޅޭ އިކުރޭ ެއކި ގޮތްގޮުތގަ ގެންނަ މަސްކޮޅު ޕްރޮސެސް އެބަ

ކޮށްގެން ޕްލާންޓެއްގެ ތެެރއިން ޕްރޮެފޝަނަލްކޮށް ރަނގަޅަްށ ަވިކ ސްޓޭންޑެޑްަތކެްއ ކަނަޑެއޅިގެން ޕްރޮސެސް 

 އިތުރުވޭ. އިލާއަށް ވެސްޢާބޮޑުތަން އިތުރުވޭ.  ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ައޅުގަނޑުމެން ވިްއކީމާ މިއަށް ލިބޭ މަްނފާ ވަރަށް

ގުިޅގެްނ އެކަްނ ކުރަންޏާ ަކއުންސިުލތަކަށް ވެްސ އާމްދަނީ އެބަ  ސިލުތަކާ ވަޒީފާ ވެްސ އިތުުރވޭ. އެ ަރށުގެ ަކއުން

ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންތައްތަްއ ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތ ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ. 
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ދާނެ ދިހަވަރަކަށް ޕްލާންޓް. ކުެރވިޤާއިމުޖޭަގއި ރާއްނަށް މިކަހަލަ ކުދިކުދި ޕްލާންޓް ޅުގަނޑުމެންއަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ެއކި ގޮްތގޮތަްށ  ،ކޮށްފައި ކުކުެރވިދާނެ. އަދި މަސް ކަނޑާފައި ޕެ މަސްދަޅު ވެސް ބަންދުމިއިން ކޮންމެ ޕްލާންޓެއްަގއި 

މިހާުރ  ، އޮންނަސާއްހިދައުލަތުގެ  ،ޅުގަނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭކޮށްފައި ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަްށ ވެސް ވިްއކިދާނެ. އަ ޕެކު

ކޮށްފައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެބަ ވިްއކާ. މިފްކޯއިން އެސް.ޓީ.އޯގެ ދަށުަގއި އޮންަނ މިފްކޯ. މިފްކޯއިން މަސްދަޅު ބަންދު

ެއކި ކުންފުނިތަކުގެ އެ މީހާ ށް. ކަންނަ އެންމެ މީހަހުއުފައްދާހާ މަސްދަޅެްއ ރާއްެޖިއން ބޭރަށް މި ިވއްކަނީ ބޭުރަގއި 

ޓާފައި ހުންނަނީ. ެއ ފިހާރަތަުކގެ ެޝލްފުގައި އެ މަސްދަޅު ވިްއކަްނ ބަހައް ،ނަން ޖަހާފައި ޔޫރަޕާއި އެކި ތަންތަނުގައި

. އެކަމަކު ިތ ބޭފުޅުން ގޮސް ބައްަލވާ. އިމަސްދަޅު އެ މީހާ ގަންނަނީ އެންމެ ޑޮލަރަކަށް ވުރެ ކުޑަ ައެގއްގަ 

ޑަށް. ޕައުން 7ަޕއުންްޑ  6ންނަ ފިހާރައެއްެގ ޝެލްފްަގއި އޭެގ މަސްދަޅެއް ލިބެން ހުންނަީނ ހުވިލާތުަގއި އިނގިރޭސި 

ކުރީ ސަރުކާުރެގ  .އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްށް ނޫން. އޭގެ މަންފާ މި ނަގަނީ އެންމެ މީހެއް. އޭގެ މަންފާ ލިބެނީ މިފްކޯއަކަ

މި ޑީލް ހައްދަވާފައި އޮތީ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިކަްނ ޅުން މިނިސްޓްރީތަުކގައި ިތއްބެވި ބޭފު ،ވެރިން އިސް

އެ ފައިދާ  ،ވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯއެ މަސްދަޅުން އޭނައަށް ފައިދާ ،އެ ޑީލް ހައްދަވާފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ،ކޮށްތަޙުޤީޤު

ކޯ ގެއްލުމުަގއި ެއކަން މުޅި މިފް .އެޅެނީ ކާކަށްތޯ ބަލާފައި އެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަންފާ

ންފުންޏަށް އެންމެ ފައިާދ ކު ،ރަނީ. ިމއީ ދައުލަތަށްގުނަ ފައިދާ ލާަފއި ިމކަން ކު އޭަނއަށް އޭެގ ތިންހަތަރު ،ކުރާއިރު

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ެވްސ ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. ކަެމއް ނޫން ކުރާ ގޮތަކަށް ކުރާ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ  ތްހަމައެއާއެކީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ އެބައޮ ނަށް ހުއްޓިގެްނދާނެ.އަޅުގަނޑުމެން

ރާއްޭޖެގ  ،ހިމެނޭ ކުންފުނި އުފެއްދިއިރު ވެސް ގައިފުންޏެއް އުފައްދާފަ. މި ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓް ތެރޭކިޔާ ކުން

އެކަްނ  ،ތައް ިވއްަކއިކުުރމާއި ރާއްޖޭަގއި އުަފއްދައި ްޕރޮޖެކްޓުެކޓުމާޓޫރިޒަމާއި މުޅި ާރއްޖެ ޑެސްިޓނޭޝަނެއް ގޮުތގައި 

ވެިލއު  ،ޕްރޮޑަކްޓްސް ބައިއެ މަހުެގ  ،ޖޭގައި އުފަްއދައި މަސްތައްކުރުމުގެ މެންޑޭޓް ހިމެނޭ. ދިވެހިރާއްޕްރޮމޯޓު

ންފުނިން. މި ކުންފުނިން ޖެހޭ ކޮށްދޭންޖެހޭ މި ކުކެޓްރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި މާޕްރޮަޑްކޓްތައް  އެޑްކޮށްަފއި އުފައްދާ

ކޮށްދޭން. ިމ އިންޓްރޮޑިުއސް އިއެ ޕްޮރޑަކްޓް އެތަނުގަ  ،މަސްަތއް ގޮސް ޭބރުގެ ފެއަރަތކުަގއި ަދއްަކއިރާއްޖޭގެ 

ކެޓްތަކަށް ކުރާ މީހުންނާ އެކީ ގެްނގޮސް އެ މީހުންނަށް އެ މާކެޓްމާ ،ފެކްޓަރީތަކުން މަސް ގަްނނަ

ރިޒަމް އެކަންޏެްއ އަރާްއޖޭގެ ޓު ކަން ހިނގައިގަނެިވއްޖެްއޔާމި ސިސްޓަމް ތެރެއިން މިކޮށްދޭންޖެހޭ. އިންޓްރޯޑިުއސް

ބޮޑުތަނުން އިތުރުެވގެންދާނެ.  މަސްވެރިކަމުން ވެސް ާރްއޖެއަށް ލިބޭ މަންފާ ވަރަށް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

ގަރާރު ނިމިގެން ގާނޫނެއް  5އޮތް  މި ށް ހުށަހެޅިފައިހަ ގޮތުން މި މަޖިލީ މަސްވެރިަކމާ ގުޅޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މަސްވެރިކަމުގެ  ންވަށާޖެހޭ ނިޒާމެއްހެ  ،ގޮތަށްްތ އޮ ންމުޅި، ދާއިރު އުފެދިގެން

ގޭދޮށު  ، އަޅުގަނޑުދޭ. އެެހންކަމުންވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިގެން އެބަ މެންނަށްބައްޓަންެވގެންދާނެކަން އަުޅަގނޑު

މަސްދޯނިފަހަރު ގެްނުގޅޭ މީހުންނަށް ވެސް އަިދ  ކުެރވޭ.ބޮޑަްށ ތާއީދު ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަރަށްސްމަ
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ދާނެ. އަދި މިކަްނ ވިވެ ގޮުތގައި ބައިވެރި  ގެއްޞާދާރެއް ހިކުރުމުަގއި ޤާއިމުރީ ފެކްޓްގޭދޮުށ މަސް މަސްވެރިންނަށް ވެސް

އޮތް ހަމަޖެހިފަ. ސަރުކާރުން އެބަ   ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުާކރުން ވަރަށް ލުއިކުރަން

 ސަުރކާރު  ،އަދި އެ މަސައްކަތް އެސް.އެމް.އީ ބޭންކެއް ޤާއިމުކޮށްވަނީ ނިންމާފަ. ދިނުމަށް  އްއެސް.އެމް.އީ ލޯނުތަކެ

ސަރުކާރުން އެ ދަނީ  ެރވޭނެ ނިޒާމުކުޑަުކޑަ ިއންވެސްޓްމެންޓްތައް ކު މިވަރުމެދުވެރިކޮށް  ދަނީ ކުރަމުން. މި ބޭންކު

ްއ ހިންގައި، އެ ރަށްރަށުަގިއ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަރާއްޖޭަގއި ެއކި ކަންކޮޅުަތުކގައި  ދަށުން . މީގެހަމަޖައްސަވަމުން

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ. މިއީ ރަނގަޅު ގަރާރެއް ކަުމގައި ވާީތ  އިޤްތިޞާދު ރަނގަުޅވެގެންާދނެ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޑު މި ގަރާރަށް ތާއީުދކުރަން. ވަރަށްއަޅުގަނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޭ އަުޅގަނުޑގެ ކުރުމަށް އަދިވެސް މެންބަރުން އެިދވަަޑއިގެންަފއިމެްނބަރު. މި ގަރާރަށް ބަހުސް އްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އި 

އަޅުގަނޑު މަޑުކޮށްަލއިގެްނ  .އިމިހާރު ކޮމިޓީތަކުގަވީ މި ގަޑީގަިއ  ންއެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅު .އި ލިސްޓުގަ

ތަނުން ވީ  ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތީމާ މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުޑައިުރކޮޅަކު އެބަ އިންނަން. 

އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ  ފުުރޞަތުއަުރވަުމން މި ދަނީ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް އަުޅގަނޑު މިމިންވަރަކުން ަވގުތު 

 ތެރި މެންބަރު އިލްޔާްސ ލަބީބަށް.އިްއޒަތް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް

ޕްލާންޓް ގޭދޮށު މަސް ،ފެކްޓަީރގެ ދެންމެ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރި ަފދައިންގޭދޮށު މަސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ކުރެވިދާނެ ތަކެތި. އަިދ އުފައްދައި ަތކެްއޗަކީ މުޅި ރާއްޖޭަގއި ބޭނުންިމއިން  ،ފެކްޓަރީއެއް ޤާއިުމކުރެވިސްނޫނީ މަ

މި ޕްރޮޑަކްޓްސް ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ވިއްކޭނެ ތަކެތި. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުރެވި، 

 ޅުގަނޑު ދެކެން. ހަމަެއއާެއކީަގއި މި ޕްރޮޑަކްޓްސް މެދުވެރިކޮށް ކަުމގައި އަ  ކުރެވޭނެ ގޮަތކީ އެމް.އެްމ.ޕީ.އާރް.ސީމާކެޓު

ޕްލާންޓް އްދުަތކުަގއި އަޅުގަނޑުމެން މަސްހަރާްއޖޭގެ ެއކި ސަރަ ؟ކުެރޭވނެ ގޮތްތަކަީކ ކޮަބއިތޯ ތަންތަނަށް ޑެިލވަރއެ 

ެއިކ  . ރައީސްމު. އިްއޒަތްތެރިމުހިންއަޅުގަނުޑމެން ވިސްނާލުން ވެސް ބަހައްޓަިއގެން މިކަން ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ 

ކުެރޭވނެ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން އުަފއްދަންޖެހޭނެ. ނޫނީ އެކަމަށް ޓުއެިކެއކި ޕްރޮޑަކްޓްސް ކަލެކް އުފައްދާޕްލާންޓުތަކުން 

ިކއެިކ ޓްސް. ނޫނީ އެްޕރޮޑަކްއިއެކި ޕްލާންޓުތަުކން އުފައްދާނީ އެިކއެކި ބަކުެރވިދާނެ. އެކި ބަޔަކަށް އިންވެްސޓުވެސް 

އެ ހުރިހާ އެއްޗެހި އެއްކޮށްަފއި  ،އެއް ކުންފުންޏަކުން ގަނެގެންއެ އެްއޗެހި  ޓްސް. އުފެއްދީމާވެލިޑް އެެޑޑް ޕްރޮޑަކް

ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި  ިވދާނެ.އްދަކުން ސީދާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވެސް ގެންދެހައި އެ ސަރަފަޝިޕްމަންޓެއް ހަދާ

ައއްޫޑ އުފައްދާ ަތކެތި ުފވައްމުލަުކ، ހުވަޫދަގއި  . ައއްޑޫ،އިގަ ށް އަްއޑޫކައިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް. މިސާލަ
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ފަހަރުން ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރެވިދާނެ. ޓުއަދި ކަނޑު ބޯއެއަރޕޯޓުން ސީދާ ރާއްޖެިއން ބޭރަށް ފޮނުވިދާނެ. 

ވިދާނެ. ފޮނުބޭރަށް އިން މާލެއިން ސީދާ ރާއްޖެ ،ސްގެނެ ށްއްދުަގިއ އުފައްދާ ތަކެތި މާލެއަހަމި ސަރަ ،މާލޭގައި

އްދުތަކުަގއި ދަީނ ހައަދި ފެރީަތއް. ެއިކ ސަރަ އްދުތަކުަގއި އެބަހުރި އެއަރޕޯޓްަތއްހަ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަ

ދަނީ  ލުމުގެ މަސަްއކަތްއިރަނގަޅު ދަުތރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އެކުަލވަ ޤާއިމުކުރެވެމުން. އަދި ދިވެިހ ސަރުކާރުން 

އްދުތަކުން އެިކ ހަލެޭވއިރު މުދާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާއްޖެއިން އެކި ސަރައިޒާމު އެކުލަވަ ގެ ނިކުރަމުން. އެ ދަތުރުފަތުރު

ދުމަތް ީމގެ ޚި ،ޕްލާންޓުތައް ޤާއިުމވެމަސްސަރަހައްދުތަކަށް ގެންެދވޭެނ ނިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ހަމަ މި 

ދަފުޅާ އެކީ ުފރިހަމަވެފަ. އެ މެދުވެިރކޮށް ނީ އިރާރައްޔިތުންނަށް ދޭން ފަށާއިރަްށ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ވެްސ އޮންނާ

މާލޭގެ ވަިއގެ ބަނދަރުން ވިޔަސް އަދި ރާއްޖޭގެ  ،ސްގެނެ އަށްދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން އެ ޕްރޮޑަކްޓްސްަތއް މާލެ

މެއް ގެންދެވޭނެ ިނޒާާރއްޖެއިން ބޭރަށް  ވިޔަްސ އެ ޕްރޮޑަްކޓްސް ކަމަށްއްދެްއގެ ވަިއެގ ބަނދަރުން ހަސަރައެހެން 

ގަރާރަށް ވާހަކަދަްއކަމުން  މަްސވެރިކަުމގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު އިްއޔެަގއި ހަމަޖެހިގެންދާނެ. 

. އަޅުގަނޑުމެްނ ޖެހޭނޭއަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަން އެއަރލަިއންތަކާ ،ޖެހޭނޭކުޑަކުރަންވިދާޅުިވ، ެއއަރފްރައިުޓގެ އަުގ 

ތަކަކުްނ ޕްރޮޑަކްޓުމި އިތުރުޮކށްފައި ތައް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެްނ މި ޕްރޮޑަކްޓު ހުންނަކާއެ މީ ހެނީޖެވާހަކަދަްއކަން

އެ  ދީފިއްޔާހަމަޖައްސައި އެކަން ކުެރވޭނެ އިންިތާޒމުރަނަގޅަށް ތަކަށް ރަނގަޅު ވޮިލއުމެއް އުފައްަދިއގެން ެއއަރލައިން

ދި ާރއްޖެއަށް އަންނަނީ އެންމެ ެއއަރލައިނެްއ ނޫން. އައެއަރަލއިންތަކުން ވެސް އެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ. 

އިން ބޭރަްށ ގެންދާނެ މުދާ ހޯދަން. އެ ވާނެ ރާއްޖެއް އޮންނާެނ. އެ ެއއަރލައިންތަކުން ވެްސ ބޭނުންއެކި އެއަރަލއިންތަ

ވަންޏާ އެ މީހުން އެ މުދާ ރާއްެޖިއން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުންާވ ކަމުަގއި ކެެޓްއގެ ތެރެއިން މާޓިވް ޓިމީހުންގެ ކޮމްޕެ

ރަށް ފުރަިއޓް ޗާޖް ނޫނީ އޭގެ ައގު ކުަޑކުރަމުންދާނެ. އޭގެ ސަބަބުން މި މަސް ރާއްޖެއިން ބޭ، ވެސް ެއްއޗެހީގެ އަގު 

ާދނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ޕްރޮޑަކްޓް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮްސ ައގުހެޔޮ ނިޒާެމއް ޤާއިމުެވގެން ،ގެންދެވޭނެ ލުއި ިނޒާމެއް

ޕޯލް އެންޑް  .ކުރީމާ އެބަ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖެއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްގޮތުަގއި މާކެޓު ގެެޓއް ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޑަކް

އް ދީފަ. މި  ޕްރިިމއަމެވޭކެުޓަގއި ރާއްެޖއަށް އޮން މަސް ބާނާތީ ދުނިޔޭގެ މާ އެްނޑް ލައިނުރާއްޭޖގައި ޕޯލް ،ލައިން

މި މަސްދަޅުތައް ނޫނީ ދިވެހިރާއްެޖއިން ވެހި މަސްެވރިންނަކަށް ނޫން. ޕްރިމިއަމްގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ މި ވަގުުތ ލިބެނީ ދި

ޕްރިމިއަމްގެ ފައިދާ  ދާކުރުމަށް އިންނަ ބޭރު ކޮންމެވެސް މީހަކަށް މިވިއްކާ ފަރާތުގެ މެދުވެރިެއއްގެ ރޯލް އަބޭރަށް މަސް

ނިސްބަްތވާ  އަށްޓްކޮށް ވިްއކޭނެ ރާއްޖެބަދަުލގައި މި މަސް ާރއްެޖއިން ބޭރަށް ޕްރޮމޯއޭގެއެހެންކަމުން، ނަގަމުންދަނީ. 

އެ މަަސއްކަްތ އެކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ފަދަ ކުންފުނިތަކުން އެކަން ސީދާ ބޭރުގެ ކުްނފުނިތަކާކުންފުނިތަކުން ނޫނީ 

ގޭދޮށު  ސީދާ އޭގެ މަންފާ އެ ކުްނފުންޏަކަށް ނޫނީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ނޫނީ ހިންގައިފި ކަމުަގއި ވަންޏާ

ހެންކަމުން، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މުޅި ވަށާޖެހޭ މަސްވެރިކަމުެގ ލާންޓް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ. އެޕްމަސް

 ވެލިއުހުން މަ މީހުންނަށް މަސް އުަފްއދާ ،އަންނަނީ މަސްވެރިންނަށް ާދއިރު ހުރިހާ ދިމާލަކުން މިޤާއިުމވެގެންނިޒާމެއް 
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ންނަށް އިތުރު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެްއ ގޮތަކަށް މަސައްަކތްކުރާ މީހުއުފުލޭނެ އެޑްކޮްށގެން އިތުރަށް ޭއގެ ައގު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަމުެގ ، ތަން އަޅުގަނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑަށް މުސްތަޤުބަލް އުފެދިގެންދާ

ޔަތުކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ްއމިހަމި ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަމަށް ދެްއވާ އަމުސްތަޤުބަލް ފެންނަނީ އުޖާލާކޮށް. 

ރައީސް ނަޝީުދ  ެނވިވަަޑއިގެންހަވާލުވެ ވެރިކަމާވަނަ އަހަރު  2008ރުވެރިވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ފަޚު

ކުރެްއވުން. އެ މަސައްކަތް މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމައަގު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްަކތް، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ކަމަކީ

ވާަތކުން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ަވއްޓާލުމާ ގުިޅގެން. މިއަދު އަނެއްކާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަޣާގައި ރީ ވަރުފެބު 7ދިަޔއީ ގެންހުއްޓި

ދުރަތީ ވަސީލަތަީކ ގުމުއްސަނދި އެއް ދިވެހިންގެ އެންމެ  ،ސަރުކާރެއް މި ރާއްޖޭަގއި ޤާިއމުވުމާ ގުޅިގެން މި ފެންނަނީ

ތަން.  ހިންނަށް ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރާއާއި ނަފާ ދިވެހަމަ މަންފާ ގެވާތީ ެއއިން އޭ ށްމަސްވެރިކަން ކަމަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މުސްތަޤުބަލުގައި ދިވެހި މަސްވެރިން އުފައްދާ މަހުން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް މި ރާއްޖެއަށް 

 .ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ލިބިގެންދާނެ. ވަރަށް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ށު ޒަތްތެރި ރަީއސް. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރައިއް ޝުކުރިއްޔާ 

 ގަރާރަށް ައޅުގަނޑު މިއެއް ، މަސްޖަހަތައް ހެދުން، ރީފެްކޓްގޭދޮށު މަސްގުިޅގެން އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން  ކައުންސިލާ

ތްތަކުން އަުޅގަނުޑމެންނާ އުފައްދާ ސުވާލުތައް ގަނޑު ބައެއް ފަރާތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެްއކޮށް، ައޅު

ސުވާލުތައް ވަރަްށ ވަރަށް ގިނަ  ؟ކުރާނީކިހިނެއްތޯ މަސް ބޭރު ؟ކިހިނެްއތޯ މަސްޖަގަހަ ހަދާނީ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޓު ހުިރ  އެއަރޕޯރާއްޖޭގެ ،ގިނައިން އެބަ ކުރަްއވާ ައޅުގަނޑުމެންނާ. ައޅުގަނޑު އެއަށް ދޭން އޮތް ަޖވާބަކީ

 ޓްރޕޯހައުސްތަކަށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި ފޮނުވަނީ އެއަގެސްޓުހެން ހަމަ؛ ގެސްޓްަހުއސް ހެދި އްދުތަކުަގއިހަސަރަ

އްދުތަކުަގއި ހަ ެއްޑާވންޓޭޖް އޮޭވ ގެްސޓުން ައުއމުގެ ފުރުޞަތު. ހަމަ އެެހން އެ ސަރައްދުތަކަށް ހަހުރި ސަރަ

ކުރަން ކްސްޕޯޓުއްދުގައި ހުންނަ މަސް ަޖގަހަތަކަށް އެ ހަ، އަދި އެހެނިހެން ސަރަ އިމުކުރެވޭ މަސް ަޖގަހަތަާކއިޤާ

، ަވއިގެ އިން. ަވިއެގ މަގުން. އެހެންވީމާޛަރީޢާ ކުަރނީ ވައިގެގިނައިން މަސް އެކްސްޕޯޓު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު

. ށްރ ާކގޯއަެވސް ެއއައެ ހުޅުވަނީ ައނެއްކާ ރޕޯޓް މިހާރުަބއިނަލްައުގވާމީ ެއއަ  ؛ރ ކާގޯބޭރުކުރާއިުރގައި އެއަމަގުން 

ރލައިންތަކުން މިހާުރ އޮންނަ އުސޫލަކީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ މަސްވެރިން ބޭރުކުރާ ވޭއިުރގައި ާރއްޖެއަށް އަންނަ އެއަހުޅު
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. ޑޮލަރޭ 2500 ރެއްކޮްނޓެއިނަ 83ކިޯލައކަށް. ޭއގެ މާނަައކީ  ގާ ނަބައެ ެދ ޑޮލަރު ބައިމަހުގެ ކިލޯައކަށް އެބަަނގާ 

 އާ ތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްޓުހުރިހާ ފްލައި ުކރާއޮޕަރޭޓު ށް ސްރީލަންާކއިން ރާއްޖެއަ ،އެހެންނަމަވެސް

ވެްސ ، އަުޅގަނޑުމެން ދެންމެޮއންނަނީ އެކްސްކުލޫިސވް ކޮްނޓްރެކްޓެއް ހެދިފަ. އެހެންވީމާ ުރަގއިއިއެގްރިމެންޓު ހެދޭ

އެ ފަރާތްތަކުްނ  ރިން.އިުރ އެ ުސާވލުކުބައްދަލުކުރި އި ދީ ކޮމިޓީގަ ތިޞާއިޤް އާއަޅުގަނޑު ފިޝަރީްޒ މިނިސްޓްރީ

 ،އެ ކަންަތއްަތކަށް ވެސް މަޝްވަރާކޮށް  އިކުރާއިރުގަ ފަރާތްތަކުން ބިލު ޑްރާފްޓު ތި ،ތިމަންނަމެން ،ދަނީވިދާޅުވަމުން

ހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އެވަިއގެ މަގުން.  މޭކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ަހދައިދޭނަގޮތަކަށް ެއކްސްޕޯޓު ވެސް ުލއިވީހާ

ޖަގަހަތަކުްނ މަސް އި ފޮނުވާއިުރގަ .ފޮުނވަނީ ށްެގ ެއިކ ބާޒާރުތަކަޔޫރަޕު ،އޮްތ ބާޒާރަީކ ސްރީލަންކާވާދަކުރަން އޮތް 

އެކު އެއާ އަދި ހަމަ ،އެހެންވީމާ .އޮތީ ވަިއގެ ަމގުން ކަށްބޭރުކުެރވޭނެ ވަީސލަތަ ނުވަތަ އެ އުަފއްދާ ތަކެތި ކުރާޕްރޮސެސް

ެއ ހައުްސ އެޅިއިރު ފުދޭވަަރކަށް އެބައޮތް. ގެސްޓުއެ ފުުރޞަތު  ،ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ ރުލޯކަލް ބާޒާ މާލޭގެ

  ،ފަތުރުގެ ނިޒާމުން ގުޅިގެންމިހާރު ދަތުރު  ،އެހެންނަމަވެސް ؟ތޯ ގެސްޓުން ގެންނާނީއްކިިހނެ. ޔަވާލުތައް ކުރަމުންދިސު

އެްއކޮށް ރާއްޭޖެގ  ރުޞަތާލެވޭ އިތުރު ފުއިހުޅުވަ މި  ،އަށް. އެހެންީވމާދަނީ ކުރިކަންަތއްތައް ެވސް  މެހިގެން އެލާ

ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މުޅި  އި އަދި އުަފއްދާ ފަރާތްތަކަށާ ،ކުރާ ފަރާތްތަކަކަށާއި އެކްސްޕޯޓް  ؛ތަށްޢަމަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ

އެއީ ސަރުކާރުން  ޒަާމނެއް ދިޔަ. ނދިވަރަށް މުއްސަ އި،ވަރަށް ކުީރގަ  ގޮތަށް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބާޒާރު ކުރިން އޮތް

މާުނގަިއ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮުޅގަިއ ތިބި ަމސްވެރިންނަކީ ުހވަދު އަޮތޅާއި . އެ ޒައްމަސްވެރިކަމުެގ ތެރެއަށް ުނަވންނަ ޒަމާނެ

 ކަމަށް އަުޅގަނޑު  އްދުތަކެއް. އެ ފުރުޞަތު އަންނާނެހަވެފަިއވާ ސަރަ ެއކި އަޮތޅުތަކަީކ މަހުން ތިޔާގިއެހެންގޮސް 

ލަފާނަން. ވެސް ނުހަދާނެ. އޭގެ މިސާލެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ުރގައި ސަުރކާރަކުން ރިހާކުރެއްއޭ .ގަބޫލުކުރަނީ

 .ހުރި ޖާކީ. ބީފް ޖާކީއި އެމެރިކާއިން އުަފްއދާފައި އެބަހުރި ފިހާރަތަކުގަ މާލޭގެ ތަންތަބުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް 

ވެސް އެަބ  އިރުފިޔާއަްށ ކުަޑކުޑަ މަސްޮކޅެއް މި ލިބެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ފަންާސސް ވަރަކަށް  ،ސާޅީސް  ،ތިރީސް

 ގޮތުން ެއޮކށް މާލީ ނިޒާމު އޮތްއެއާނެ ގޮތެއް ނެތް. އަދި ހަމަބޭރުކުރެވޭއެ  ނަށްއުފައްދާ ޓޫނާ ޖާކީ. އެކަމަކު ދިވެހިން

ކުރާ ޕްރޮސެސް ނެ. ެއ ފަރާތްތަކުންއުފައްދާ އިތެރޭގަ ކުރާ ފަރާތްތައް ވެސް މީގެއެކްްސޕޯޓް އިގަނެފަވެސް ހަމަ 

ހޯލްސޭލްކޮށް ގަެނގެން  ކުރީމާ އެ ފަރާތްތަކުން މާލޭގެ ފިާހރަތަކުން ނުވަތަ އެހެން ތަަނކުންން ޕްރޮސެސްތަންތަނު

ގޮތުން  ހުޅުަވއިލުމުގެއެ ފަރާތްތަކަްށ އެ ފުުރޞަތު  ،ކުރާނެ ފަރާތްތަްއ ވެްސ އުޅޭނެ. އެހެންވީމާ އެކްސްޕޯޓް 

ވެސް އެ  ޭގގޭަގއި ތިެބގެން ،ޭގޓްވޭަތއް ައގުހެޮޔ ގޮެތްއގައި . އޮންލައިން ޖެހޭކުަރންމަސަްއކަތް އަޅުގަނޑުމެން

ފައިސާ ހޯދަން.  ކޮށްގެންތިބެގެން އެކްސްޯޕޓް އިހަތަކުަގއި އުފައްދާ ތަކެތި ގަެނގެން ގޭގަ ޖަގަފަރާތްތަކުން މަސް

ލީމަ ަޗއިނާ އިޖަހަ އިބާބާ ޑޮޓްޮކމްގައަލީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ ؛ެއކްސްޕޯޓްކޮްށެގން އިތެރޭގަ ގޭ

އުަފއްދާ ެއއްޗެހި އުފައްަދއިގެްނ   އިއުމުތަުކގަ ޤަމީހުން ހަމަ ދުނިޔޭގެ އެހެން ކުރިއަރަިއގެންާދވަރު. ަޗއިާނެގ މީސް

ން ހަުއްސތައް ހަދައިގެން ހަމަެއކަނި އެކި ފަރާތްތަކުން ގަެނގެރސިންގާ ވެއަރީއެކްސްޕޯްޓކޮށްގެން އުޅެނީ. ބޮޑެތި
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 އި ރީއެކްސްޕޯްޓކުރާ ފަރާތްތައް. އޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެިތ އާމްދަނީ ލިބޭ. އަޅުގަނޑުެމންނަށް އެބަފެނޭ ގޭގޭގަ 

، މުޅި ތަން. އެހެންވީމާ ކުރާރިހާކުރާ އެްއޗެހި އުަފްއދައިގެން ވިްއކަން މަސައްކަތް  ިއެގން،ވެސް ތަކެތި އުފައްދަ މިހާރު

، މި ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާޒާެރއް. ެއހެންވީމާ ،ސްކަމެއް ރާއްޖެއަށް ހުޅުިވގެންދާ ަތނަވަ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދާކުރަން ޝުކުރުއަދާކުރަން. ެދއްވި ފުުރޞަތަށް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޮގޅީއަރުވަނީ މަްއޗަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ރަޝީދުއުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު  މައްޗަންޮގޅީ

ވަނަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭތީ ވެްސ ރަ ަނވާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިފަދަ މުހިންމު ގަރާރުތަކެއް 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޫއްތޮމި  ،ވަރަށް ބޮޑަށް އުާފކުރަން. ހަމަ އެގޮތުން ޙަސަން ޝިޔާންއަޅުގަނޑު 

 ،އާެދ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެެކވިގެން މި އަންނަނީ. ވާހަކަ ގޮތުން ބެހޭ އާހުށަހެޅުއްވި ގޭދޮށު ފެކްޓްރީ 

އަސްުލ  އިރާއްޭޖގަކުޑަކޮްށ ތާރީޚަށް. ދިވެހި ،ންފުރަތަމަ ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ފާހަގަޮކށްލާނައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ  އައީޑިޮމކްރަސީެއއް އުފެދިގެން ައއީ ވެސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް  އުސޫލަކުން

ވެރިކަމަކަްށ  ވަނަ އަހަރު 2008ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަމުން އަްނނަމުން. ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގގެން އެބަދޭ 

 ،ހަރުގެ ވެރިކަމެއް ބަދަލުުކރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތަކީއަތިރީސް  ،ޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރަތަމައަށް ނޫނެކޭ ބުނެއަޅުގަނ

ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް އެތަކެއް  ށް، އަދި ދަނޑުވެރިން މިފަދަ އެތައް ވިޔަފާިރވެރިންނަވެސް ހަމަ މިފަދަ މަސްވެރިންނާ

ށް ދިޔަ ދާދި ފަހަތަނިގެންއަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެ .ައސްލު. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްމެނިފެސްޓޯތަކެއް ހިފަިއގެން ނިކުތުމުގެ 

 ތަން މަލާތްކުރާޢާމަލާތްކުރުން ވެސް ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް މުޢާމު އިދޭތެރޭގަ ޖެހެންދެން ރަށްރަށުގެ ބޭފުޅުންނާ

ުރ އޭ ،ވާހަކަދަްއކާއިރު  އިގެން ކިޔައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެެގންދޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށު ބޭފުޅުންނޭ

ކަަމށް ވެސް ަބޔަކު ދެިކގެން  ފަސްކުޅަނދު މަދު ބައެއް .ކުރެވޭމަލާތްޢާންނަށް ވަރަށް ހުތުރު ބަހުން މުރަށްރަށު މީހު

މުޅި  އި،ދަކަމަށް ހަ ޔަީކ ެއއީ ަގމާރުންބަ އެ  ،ދަނީއެކަންކަން ވެސް ފެިނގެންދިަޔ. އާދެ! މީެގ އަސްަލކަށް ެވގެން

ފައިާދއެއް ހަެއއްކަ  މި ލިބޭ ހުރިހާ ނާޖާއިޒުތިާޞދު މަސްވެރިންގެ އިޤް ޞާުދ،ތިއިގް ރާއްޖޭގެވެހިދި

ހިންގުން ެއީއ ހިންގާ ވެރިންނާއި، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ސަރުކާުރގެ އިސް ވުޒާާރތަކުަގއި ތިއްަބވާ ޮބޑެތި ބޭޭބފުޅުންވިޔަފާރި 

 ރުން ނޫނިްއޔާ ަވޒީ ،ސްލަކީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަުރކާރުންދާ އެންމެ ބޮޑު އަ ފެނިގެން އަސްލު ައޅުގަނޑުމެންނަށް

ވެރިން އަންހެން އި.ކުކުޅެްއ ކަތިލަ ،އެ ރަށުގެ ހުރިހާ ހާލެއް ނަމަ ެވސް ރަށަކަށް އަރައިފިއްޔާ ފެއްއެްއވެސް މުވަްއޒަ
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ެއއްވެްސ  އީނީ. އާދެ، މިދަމިގޮތް ހަދާ ަތން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންެއގޮތް އިމުިޅ ތާނގަ އި،ނަށަ ިއ،ނުކުމެ ކަްއކަ

ކަމަށް  މީކީ ެއއްެވސް ފައިދާހުރި ކަމެއް ނޫން އި،ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަ  ެޗއް ނޫންފައިދާހުރި އެއް

ވަަނ  2008ކަން ބަދަލުވެގެން ައއީ އެ  ،ހާ ދުވަހު އެކަން ކުރަމުން އައިއިރުތްއޮ ރައްޔިތުންނަށް އަންަގއިދީގެްނ މި

ކުރި ބުރަ މަސަްއކަތަށް  އެ ބޭފުޅުން ހިސާބުން. ައުޅގަނޑުމެން ދިަޔއީ  ެނވިމަށް ވަަޑއިގެންއަހަރު މަނިކުފާނު ވެރިކަ

ރު ޖަހަމުންދިަޔ ދިޔަ. އޭޖަހަމުންުރވެްސ ޖޯކުއޭ .ދައްކަމުންކަމަށް ވާހަކަ  ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ބޮޑު ަބދަލެއް އަންނާނެ

އަދި  .ދިޔަޖަހަމުންވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ޖޯކުއަށް އެ .ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކުގެ ެތރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ އާސަންދަ

 އި ކަމެއް ނެތް. މިހެން އަުޅަގނޑުމެންގެ މެނިފެންސްޓޯގަ ގޮްސ ކިޔާނެ ދެން ،ފަރުވާގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި ބޭސް

 ، އެބަވިދާުޅވޭ އިމިއަދު ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން މިތާނގަ ،ކަމަކަށް މަލާމާތްކުރަމުން އައީ. ނަމަވެސް  ހުރި ހުރިހާ

ދިަޔީއ ތިބީ. އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެން މި އި ޔަފާރިވެރިްނގެ އެންެމ އަީޑގަޖޯކުޖެހި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިއަދު ވި 

 ދަހަމަ މިފަދަ ތިން ވަރުގަ އިއެ ހުށަހެޅުނު ގަރާރުގެ ތެރޭަގިއ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގަ އިމިހާރުވެސް އިްއޔެގަ 

ހާ އިމާރާތެއް ކުރުެމއް ރީެއއް ހެދުމަކީ އެއީ ޮބުޑސިންގާަގއި ެފކްޓްއާދެ، ގޭދޮށު ތަން. ދާންކުރަމުޑޮމިނޭޓް ންވެރިވިޔަފާރި 

އޭނަ  ރުންތެރިކަްނ ހުންނަ ފެންވަރަށް ފޯމީހަކަށް އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އެ

ހަނދާން އެބަހުރި، ލޯކަލް ކައުންސިލު ބޭ އާމްދަނީ ހޯދުން. އާދެ، އަުޅގަނޑު އެ މީހަަކސް ލި ރޮސެސްކޮށްގެންޕް

ތައް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ތެރޭަގއި ވަރަސް ގިނަ ސްޓްހައުްސެގ ވިޔަފާރިއުފެދިގެން ައއިސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގެ

ގެސްޓުން ރަށްރަށަށް އަރައިފިްއޔާ ތިބޭނީ ރޯއޮިރޔާމުންނޭ. އެ މީހުން އެތާނަގިއ ދިމާވި. ކިހިނެއްހޭ ކެއް ގޮންޖެހުންތަ

 ޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން. މިއަދު އެންމެ ބޮހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ނީއޭ. މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކިން ބަދަލުކުރާބެ ދީތި

ރަށް ނަގައި، ށް، އެންމެ ގިނަ ރަށް އަނެއްހެން ބުނާނަމަ، ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް އެންމެ ގިނަ ހޭދަތައް ކޮލޯކަލް ކައުންސިލް

ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑަށް އެނޭގ، ވަރަްށ  ކުޖެހިޖޯ ބޭފުޅުންނަކީ ވެްސ ހަމައެންމެ ގިނަ ބިންތައް ގަނެަފއި ތިބި ބޭ

ވަނަ އަހަރު  2012ވަނަ އަހަރު ފަށައިގެން އެ ިހސާބުން 2008ނޑުމެން ، މިއީ ފެށުމެއް. މިއީ އަޅުގަސާފުކޮށް ފެނޭ

هللا ގެންދިޔަ ޙައްޤުތަެކއް.  ގެއްލި ލައިގެންދިޔަ ހިސާބުން ފެށިެގން އަޅުގަނޑުމެންނަށްަވއްޓާ ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން 

 ލޮުބވެތި ހުރިހާ މަސްވެރިންނަށާއި އަދި މިތައް އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން މި ޙައްޤު

، ށަހެޅުންތަކެއްފަދަ އެތަކެއް ހުތަފާތުވާ ކަމަކީ، ބިލެއް އައުުމގެ ކުރިން މި 19 އެޖެންޑާ ދައިދޭނަން.ށް ހޯޢާއިލާތަކަ

ގޮތަށް  ކޮށް މި ކަންކަން އެނގޭނެފުަރއްޔިތުްނނަށް ވަރަށް ސާ ،ކުރެވިސްތަެކއް ައއިސް، އެއަްށ ބަހުގަރާރު

ށް ވަގުުތ ހޭދަކޮށްެގން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ވެްސ ހެދި، މިަކމަށް ވަރަ ބު ެއއްކަން. އަިދ މިއީ ހިސާބުކިތާބަޭވ ބައްޓަންކުރެ

އަުޅގަނޑު ހަމަ  ހެންވީާމ، މިފަދަ ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ގަރާރުތަކަކީއެ ަގކުރަން.ހައަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާ

ކަމަްށ  އުފެދުމަކީ އެީއ އަުޅގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކެއްވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން. ައދި ކުދި ވިޔަފާރިތަ 

  ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް ޓަކައިޞަތަށްލިުބނު ފުރު ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމުން
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  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން  . ކޮމިޓީތަކުނ7ް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް. މި ދަންނަވާ އަ 7.3ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަުމ 

އްޔަތު ދަށުން މާލި ވަނަ އަހަރުގެ ަގވާއިުދގެ 2010އެީއ  ؛ްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ނަންބަރުގައި ވަނީ ރައްޔިތު

 ،ން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. ިމގޮތުންކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ބަެއްއ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްަތއް މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީ

އަޅުގަނުޑ  M19/ML/2019/06 ޓް ނަންބަރުވަނީ ރިޕޯ ތަނަށް އައިސްފައި މި މި ،ދިރާސާކޮށް ނިމިމިފަހަރު މ

 .ށްނާޝިޒަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ ،އްރިރުޤަމިޓީގެ މުލިއްަޔތު ކޮމިހާރު މި ދަންނަވަނީ މާ

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: މުޙައްމަދު ނާޝިޒުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނަންބަރު ރިޕޯޓް. މި ހަ ހަޅަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ހުށަ

ރޖީ ޕްރައިވެޓް އިްނވެސްޓްމަންްޓ އިން ރިނިއުބަލް އެނައެްކސްކަވޭޓިްނގ ސްސްެޓއިނަބަލް  ،ހިމެނެނީ ރިޕޯޓުގައި މި

ރުެގ ވަނަ އަހަ 2017އްފުށީ ހާބަރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. އަދި ކުޅުދު 2017

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިްޓ  2018އަިދ  2017ޓު ޕްރޮޖެކްޓު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. އަދި އެންހޭންސިންގ އެޑިުޔކޭޝަން ިޑވެލޮްޕމަން

ޕޯޓު. ިއއްޒަތްތެރި ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރި 2018ރިޕޯޓް. އަދި ކްލައިމެންޓް ޭޗންޖު އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮޖެްކޓުގެ 

އް ވަރުގެ ކަމެ ޖެހޭންމި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަ ،ކޮށް ބެލިއިރު މި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް ދިރާސާ .ރައީސް

މާލީ ހިސާބު  އިމި ރިޕޯޓުގަ ،ނުވޭ. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ފަދައިން އެއްފާހަގަކުރެވިފަ 

 ،ން. އެހެންނަމަވެސްްތވާ ގޮުތގެ މަތީެއއްގޮ ހިނގާފަިއވަނީ މާލިއްޔަތު ގާޫނނާއި ގަާވއިދާބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްަތއް 

ދާ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ން މިހާރު ކުރަމުން ހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. މި ކޮމިޓީއަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ފާ

 އަދި ކޮރަޕްޝަާނއި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެިރވުމުގެ  ،ކާއިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާފަިއވާ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަ

ްނކަން ދޭން ބޭނުން. މާލިއްޔަތު ޤީންނަށް ޔައެތައް ަމއްސަލަތަެކއް ބަލަުމން އެބަދޭ. ައޅުގަނޑު ިދެވހި ރައްޔިތު

ރާބަރަށް ބަލާެނ ން މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ބަވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީނަވާރަ  ،ންކޮމިޓީ

ވެރިވުމުގެ ފާރަ ވާ ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ނޫނިއްޔާ ޓީއަށް ހަވާލުކުެރވިފަިއ މިކޮމި ،ވާހަކަ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންަނށް
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ންކަން ދޭން ބޭނުން. މި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ޤީމަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނެކަމުގެ ޔަ

ޮކމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،ކޮށްސާއްހި ލޫމާތުޢު ޫނން މަޙަ ަވޑަިއަގންނަވާ ބޭބޭފުޅުން ޞައްކުރުމުގަިއ ކޮމިޓީއަށް

ނުދެއްވާީތ އެ ަމއްސަލަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޮކށް ޖަވާބުޙަދިނުމުގައި މުޅިން ަޞއްވާބު ކުރަްއވާ ުސވާލުތަކަށް ޖަ

ދިމާވޭ.   ކުރާ މަސައްކަތަށް ވަަރށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާފާހަގަކުރެވޭ. ެއކަމުގެ ސަަބބުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި

ށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ްށ މަޖިލީހުގެ ރައީސައަދި ާޚއްޞަކޮ ،ަފހަރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ގަނޑު އަދިވެްސ ެއއްއަޅު

ކަންކަން  ހޭނުިދނުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ފަާރތުން ނިންމަންޖެފަދަ ކަންތައްތަްއ ތަކުރާުރވިޔަޝުކުރުއަދާކުރަން. މި 

ްނކުރަްނ ޤީވެސް ޔަމު ގައިއަުޅގަނޑު ހަމަ .ގެންދަވާތީރިައށްވަރަށް ައވަސް އަދި ވަރަްށ ބާރު ސްޕީޑެްއގައި ކު

ކަމަށް. އަދި  ނޑުމެންނަށް މިކުރާ މަސައްކަުތގައި އެކަމުގެ ސަބަުބން ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއަޅުގަ

 ޔާ. ޝުުކރިއް .ންލާނައިއަދާކުރަމުން ާވހަކަކޮޅު ނިންމަ ުޝކުރުފަހަރު ފުރުޞަތުދެއްވީތީ  ވެސް ެއއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަށް . ލަނީއިއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ަވުގތު މި ހުޅުވަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

هللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުއޮތީ ެއއްަގޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. މިހާރު އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ބިރަޖާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ލަިއ  ިއ ޑރ. ޢުަޤއިލް.ދިވެހިރާއްޭޖގަ ޕްރޮެފސަރެއް ހުންނާނެ އްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ވަރަށް ރަނގަޅުޝުކުރި

ބަދުނާމެްއ  އި އް ނުހިންގަތަޙުީޤޤެ .މި މަޖިލީހަށް ބޭނުންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ގެ އެއް އަުޅގަނޑުމެންރޑިޓެކްޓަ

ވަރަްސ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ުނވާނެ އެްއވެސް މީހެއްގެ. ާރއްޖެ ހުއްޓިދާނެ ައޅުަވއިގެން އިބޮލުގަ

ެއ  ،މުތަކުގައި ތިބި މީހުންޤާއުމުގެ އިސް މަޤަތަުކގެ ބޭފުުޅންނާއި، މި ކަންބޮޑުވޭ އަުޅގަނޑު. އަދި ާޚއްޞަކޮށް ބޭންކު

 މުގެ ހިންގު ޔާ އްއުމެްއގަިއ ަވޒީފާތަުކން ވަިކެވއްޖެޤަހިއުމަން ރިސޯސް މިހާ ދަށް  ،ެވގެންރަލީ ޑައުންމީހުން މޯ

 ގައިގައިދާނެކަުމެގ ބިރު އޮންނާނެ. ވިްސނައިގެން މި މަޖިލީހުއުމު ހިނޤަހުސްކަމެއްގެ ތެެރއަށް ިމ 

ދޮުގ  އި،އިދާރާެއއް ނޫން. ޮދުގ މީހަކު ހަދައިފިކަމާ ތަޙުޤީޤީ އީސް. މިރައްޔިތުންެގ މަޖިލި އީކުރަންޖެހޭނީ. މިމަސައްކަތް

ވަރަށް ހިތާމަކުރަން  ހުންނާނެ. އަުޅގަނޑު އްތަޙުޤީޤު އިދާރާތަ ަކންކަން ނިންމަންޖެހޭ އި ހެދުމަށްޓަކައި ކަނަޑއަޅަ

ރަްއޔިތުންެގ މި ރާއްޖޭެގ އިދާރާެއއް ނޫން.  ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ތަޙުޤީޤީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ާރއްޖޭގެ

އަްނާގނީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް  އިކޮށްފަޑިިސޝަންސް މޭކު .ކަންކަން ސާފުކުރާނީ ،މަލުކުރާނީޢަ މަޖިލީހުން 

ދޮގެކޭ، ތެދެކޭ. އެ ަމގަށް  އީފަރާތުން ކަނޑައަޅާނީ މި  ކުރާ ތަޙުޤީޤު އިެއންގުމަށްފަހުގައަންގަންޖެހޭ އެްނގުންތައް. 
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ގޮެތއްަގއި  ޚާއްޞަ ،ންޖެހޭނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އުފާކުރަން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުންކުރަ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް 

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،އްކޮްށ ވަރަްށ އުފާކުަރންއެ އެއާދަނީ. ަހމަ ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ތަކުާރރުކޮށް ކުރަމުން މި

މި  .އަދި އަޅުގަނޑު ވެސް އެބަ އަޅަން .ލުން އަޅާރައީސް ވެސް އަދި ކޮމިޓީތަުކން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެްއބާރު

އެްއެވސް ފަރާތަކުން އައިސް  އިމި މަޖިލީހުގަ ،މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންވާނެ މެހައިންމަޖިލީހުގެ އެ

އެޅޭނެ. އަޅަންޖެހޭނެ. ފިޔަވަޅު  އިދޭތެރޭގަ ކަމެއް ނޫން. ިމފަދަ ފަރާތްތަކާ ުނވާނެ. ެއއީ ޮކށްގެންވާނެހަދައިގެންދޮގު

ޖެހޭނީ ވަރަށް ވިސްނާފަ. ެޖހޭނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީހެއްގެ މައްޗަށް އިްލޒާމެއް އުުފލަންގޮެތއް ކަނަޑއަޅަން އިފައަޅާ

ބި ބައެއް ެވސް ނޫން. ނަރުހުން ތިބި ބައެއް ވެސް ނޫން. ބޭންކަރުން ބައިވަުރ ޑޮކްޓަރުން ތި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މާ

، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ސިވިްލ އުމަން ރިސޯސް މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާތިބި ބައެއް ވެސް ނޫން. ަވރަށް މަދު ހި

، އި ބަދަުލވެގެން ައންނައިރު ދެން ތިބި މީހުންނަކީ ަވގުން ކަމަށް ހަދަ ރެއް، ކޮންމެ ސަރުކާފޯސް  ރވިސްސަ

ޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެިރ ވާން މިނަކަށްމައްޗަށް ޝާމިލުވާ މަތީ އުސް ސް އެމި މަޖިލިއި، ވާހަކަދައްކަ ޑިސްއޮންރަބަލްކޮށް 

، އިހިންގަ  މްކޮށް، ކޯޓުތަނުން ޙުކު އަުޅގަނޑުމެން މި ން.މަގަށް އެުޅވުކަންކަން ހަމައްޭޖެގ ރާ ބަދުެވސްއަ ،ރައީސް

އަދި ސަރުކާރުން އެހެން ކޯޓެއް އުފައްަދއިގެްނ،  މިސާލެއްގެ ގޮތުން މި ރާއްޖޭގައި ކޯޓުަތކުން މައްސަލަ ނިންމީމާ

 ޝަރީޢަތުން ނިންމާ ؛ތިރާމުހު ޝަރީޢަތުން ނިންމާ މައްސަލަތަކަށް އިނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ެވގެންނުވާއެހެން

އޮންނަނީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  ތަށް މިގޮ ތްގޮތަށް ބެލޭ މަށް ވަންޏާ އެ ބަލަންޖެހޭ ގޮގޯސްކަ މީހުން

ްށ ކަކޮމިީޓއަމި ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ެއްއވެސް  ދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،ައޅުގަނޑު އަދިވެްސ ެއއްފަހަރު 

ހެދިއްޭޔ ކިޔާފައި އޭަނގެ ޖިސްުމ ގުއޭނާ ދޮ ންވާނެ.ބަހުން ވާހަކަދައްކަތެދު އްޔާރުކުެރވިއްޖެ ޒިއެްއވެސް ބޭފުޅަކު ހާ

ށްގެން؛ ރޭޓުކޮއޮޕައެފަދަ ދަރަޖައެއްގައި މި މަޖިލިސް ލަިއގެންނުވާނެ. އިްނސާނުންނަށް ޙުރުމަތްކުރަންޖެހޭނެ. އިކަތިލަ

މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުގައި  ސް ވަނަ މަޖިލި 19 ،ކުަޑކޮށް ކަންއަިދ އެހާ ޒިންމާދާރު ،އިންސާނީކޮށްއެހާ ލާ

ެޅްއ ކްރެޓިކް ބޭފުޑިމޮވަރު ކޭމި ރާއްޖެ ދުވަހަކު ެވސް ނުދެންކުރަން. ޤީަކން އަޅުގަނޑު ޔަނެގެން ުނގެންދަވާއިންނަަވއި

ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  19ވަުރގެ، އީސަކީ. އަދި މި ރާއްޖެ ދުަވހަކު ވެސް ނުދެކޭ، އިްއޒަތްތެރި ރަމަނިކުފާނަކީ

ންނާނެ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް. މި މަޖިލީހުގައި ވަކާލާުތކުރަމުންދާއިުރ ޒިންމާެއއް އޮއަިޅގަނޑުމެންގެ . މި ތިބީ ހޮވިފަ

، މި ރާއްެޖ ރައިޙައްޤުތަކަށް ނާ ގެ ފަރުދީމީހުންން، ބައެއް ކަްނކަ .ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭނެައޅުގަނޑުމެން ވެސް 

 މީދުކުަރނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެއް. އަޅުގަނޑު އު  ބަރާބަރަށް ކުރަންޖެހޭނެތްކުރުމަށް ކުރާ މަަސއްކަރަނގަޅު

 އަދި އަުޅގަނޑުމެން ،ނުހަނު ޒިންާމދާރު ހަމަ ރައީސްެގ އިތުރަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ވެސް

ހަރަކުން ވެރިކަން ބަދަލުވޭ. އަދި އަ 5ކޮންމެ  އިރާއްޖޭގަ މީދާއެކު. އް މި ތިބީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑު އުހޮވާފައި

ން ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެން ދޫކޮށްލާފަިއ އާ ބެެޗއް ލަިއގެން ދެން ވެސް ބަދަލުވޭ. ކަނޑު  ަބއިއައިސް ދެފަހަކަށް

ޖެހޭ ން ބަލާފައި ައޅަންނިޒާމު ކޮށްފިއްާޔ ބަލަންޖެހޭކަން، ަވއް އިހަދަ ކީ ވަގުން ކަމަށްަގއި ތިބި އެންމެނަރީކު
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ޤައުމުގެ އް ެގންނަންޖެހޭނީ. މި ދެން އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ލައި ޑިެޓކްޓަރެ އަޅަންޖެހޭނެ. ފިޔަވަޅުތަެކއް 

ގެނެްސ ގަނުޑމެން އޭގެ ެއއްެޗއް ޅު  ލަންޑަނަށް ގޮސް. އަކުރީރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޕްރޮފެސަރ އުޤައިލު ެއވެސް ަތއްޔާރު 

. އަުޅަގނޑު ގޮވާލަން ޕްރޮފެސަރ ފާނެކޮށްދެްއވައެކަން ބޭފުޅާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިލޭ ވެސް  އެ ފައި،ބަހައްޓާ

ރާނީ. އެނޫްނ ކުމަސައްކަތްއެ މަގަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ްއ. ތަނަށް ހަދިޔާކޮށްދެއްވާށޭ ަލއި ޑިޓެްކޓަރެ މި ،އުޤައިލަށް

 އެހެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބައަރުވަނީ ހޯރަފުށީފުރުޞަތުމި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ 

 .އަޙްމަދު ސަލީމަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ރު އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަ ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

އްޔަތު ކޮމިޓީން ެއ ކުރަްއވާ މަސަްއކަތް އަުޅގަނުޑ ވެސް ފާަހގަކޮށް، ކޮމިީޓގެ މާލި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ތުންގެ މަިޖލީހަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އެންމެ ވަނަ ރަްއޔި 19 ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

އުލަތުން ގެއްލިެގންދިޔަ ފައިސާތައް އަނބުރާ މި ވޭުތވެދިަޔ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ރާއްެޖއިްނ، ދިވެހި ދަ ،މީދަކީއްބޮޑު އު

ދެންމެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުން. ހޯދުން. 

 ޔާނާތްތަކުގެ ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ހިނގާފަިއވާ ބޮޑެތި ޚި ،އިްއވަވަމުން ކޮމިީޓގެ ިއއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި 

މެުދވެިރކޮށް ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރުެގ  އަުޅގަނުޑ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މޭވެސް ބައްަލވަމުން އެބަ ގެންަދވަކޮމިޓީން މިހާރު

ގުޅޭ ބޮޑެތި  ފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާތަނަށް ކޮބައިތޯ ކޮމިޓން ބައްލަވަމުންގެންދަާވ ޚިޔާނާތައަރިހުން ސާ

މީޑިާއއިން އަުޅގަބނޑުމެންނަށް ކަންބޮޑުވާ ކިތަންމެ ޒާުތެގ  ،މުންދާއިރުކަންކަްނ މިހެން ބަލަ މައްސަލަތަކަކީ. މި

ވުޖޫުދގައި ނެތް  ،ކުރަނީ. ިއއްޔެ އަުޅގަނޑު ދުށިންކަންތައްތަެކއް ެވސް ިއވެމުްނދާތީ މިކަން އަުޅގަނޑު މި ފާހަގަ

ހުރި. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ އި އެބަކުންފުންޏަކަށް ދިވެހި ސަރުާކރުން ފަޅެއް ދެްއވި ވާހަކަ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ހިނގާފަ

ތުަތއް މިހެން ގައި ހުރި އާދަިއގެ ރިޕޯޓުތަކަށް ވަގުލޮގު އަަވސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ބެކް ސްޕީޑު

ބައްޓަންވެގެންދާނެ ކަމަްށ އެްއޮގތަށް އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ  މީދުތަކާއްރަްއޔިތުންގެ އު ދުއްވާލުމުގެ ބަދަލުަގއި 

 މީދުކުރަނީ. ވަަރށް ބިޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އްނޑު އު ގައަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުުތރު އަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ 

 .ށްهللاބްދުވާ ޢަރު އީމެންބަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާ هللاބްދުވާ ޢަރު އީމެންބަ ާދއިރާގެ ގަލޮޅު އުތުރު 

ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަށް އަުޅގަނޑު ކޮމިީޓއަށާއި، މާލިއްޔަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ެވސް 

ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް އިނގޭ ިމ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

ދަނީ، އެ ތިބެނީ މަސައްކަުތގައި. ިއއްޒަތްތެރި  އެ ންމާލިއްޔަތު ޮކމިޓީ ެވސްމުމަގައިހަތަރުދަމު ހަވަނީއްސުރެ ުދވާލުދާ

ފަހަރަުކ  ،އްޖެވެ  މު ވާހަކަައކަށްއްވަރަށް އާައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ދެން މިހާރު  .ރައީސް

ގައި ކޮމިޓީ ގެމެންކު ައއިްސ ތިމަންނަމިވެނި ބަޔަ ،ވިދާުޅވަނީ މުޤައްރިރަކު، ފަހަރަކު މުޤައްރިރަކު ވަަޑއިގެން އެ

ހަދައިިފއޭ. ދޮގުޓީގައި ިމވެނި މީހަކު އަިއސް މަންނަ ކޮމިތި ،ވިދާުޅވަނީ ކު އެދެން އަނެއް މުޤައްރިރަހަދައިފިއޭ. ދޮގު

ގެ ވެިރއަކު ވަަޑިއގެްނ އް ސާއެދައުލަުތގެ މުައއްސަ  ،ދެން އެްއ ކޮމިޓީެއްއގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރޭަގއި ިއވިެގންދިޔަ

ކޭްނ ީވ މީޓް އޮްނ ަދ ޓެރެސް ވިތައުްޓ ދަ ފޯނު.  ،ން ތިމަންނަގެ މެސެޖެކޭ އެއީ އާެއކޭ. ދެ ،ވިދާޅުެވއްޖެ ތިމަންނަ

ޑެިތ ތަކުެގ ބޮއްަސސާތަކުެގ ބޮޑެތި ވެރިން އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓުއަ މި ުހންނަނީ ދައުލަތުގެ މު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އި ހުންނަ މުޢާމަލާތްތައް އިއްޒަތްތެރި ނގަމުންދާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާއި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮށްފަހި ންނާރިވެ

ކަންކަން  ދަނީ މި  ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މި 19ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ، ރައީސް. 

ލީހަށް އަބަދު ތިމަންަނމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖި .އާދޭވާތައް ެވސް އެބަ ހަމައަށް ވަރަށް ޝަކު  ބަލަމުން. އަޅުގަނޑުމެންނާ

މޭ މިއަދު. އިްއޒަތްތެރި ްއސީގޮމޭ މިައދު. އެވެނި ކޮމިީޓއަކަށް އްސީގެންދަނީއޭ. ތިމަންނަމެން މިވެނި ކޮމިޓީއަށް ގޮ 

 7ޙަޤީޤަތުގަިއ، ވޭތުވެިދޔަ  އަހަެރއް ނޫން  5ކެތްތެރިވާށޭ. ވޭތުވެިދޔަ  ،އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުމީ .ރައީސް

 ބަލަންޖެހިފައި މި ތެރޭަގިއ ހިންގާފައިާވ ބޮޑެތިސިްނގާހާ ޖަރީމާތައް  ގެއަހަރު  5ިދޔަ ާޚއްޞަކޮށް ވޭތުވެ ކުެއކަމަ ،އަހަރު

އެިކ  ،ވަގުތު އެކި މުައއްސަސާތަުކގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި 19މި  ވަނީ

، ކުރާނަންއަުޅގަނޑުމެން  ހެންޏާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްންޖެށްގެން ުސވާލުކުރަ ަތކުގެ މީހުން އަުޅގަނުޑމެން ހާޒިރުކޮވުޒާރާ

ގުހަދާ ކަމަްށ އަރަންޏާ، ދޮކަމަށް ފަޅާ  ހަދާއަދި ޮދގު .ވިޔަސްަވގުތު އުނދަގޫ  މީހުންނަށް އަދި ކުޑަކޮްށ މި އެ

އަޅަން ފިޔަވަޅު ތުން ހަމަ ފަރާ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެރަ ުޅގަނޑުމެންދޭތެރޭގައި ެވސް އަ ސާބިތުވަންޏާ އެކަމާ

ށް. ގޮސްދާނެ ކަމަ ރަނީ މިހާރު ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަްށ މެސެޖުމީދުކުއްވާނަން. އަޅުގަނޑު އު އަޅުގަނޑުމެން ފޮނު

ފަިއ ހިންގުމަށް ބާރުއަޅުވާ މާތައްޖަރީ، ނުވަތަ އެ ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފައި ނުވަތަ އެ ޖަރީމާތަކުގައި ބައިެވރިވެފައި

ހަކުން އެ ގެ މަޖިލީކޮށްދީފައި މިހާރު އާ ރައްޔިތުންސައްކަތްސް މަވެނުވަތަ ދެން އެ ޖަރީމާތައް ފޮރުވުމަށް 

ޖިލީހަށް މަން ރެކެންެވގެްނ ރައްޔިތުްނގެ އިމާ ދެން އަލުން އަނބުރާ އައިސް އެ ށީމައްސަލަތައް ބަލަން ފެ
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ތަކަށް ޫނން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ނުލާ ގޮއިގަނޑުމެން މި ތިބީކީ ދޮގު ފަޅާއަރުވަ ނުވާނެ. އަޅު  ދޮގުހަދައިގެެނއް

  ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓެކްްސކޮޅުތަކަށް  . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފޯނުކޮޅުތަކުން ފޮނުއްވަުމންގެންދަވާްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އި

މީދޫ ދާއިާރެގ  ައރުވަނީ ައއްޑޫފުރުޞަތުމި ެލުވމަށް އަޅުގަނުޑ އެދެން. މިހާރު އަުޅގަނޑު ރަށް ބޮޑަށް ބެއްވަވެސް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްމީދޫ ދާއިރާގެ  އަްއޑޫ

އް ރާސްާލފައި މިހާރު މި މަޖިލީހަށް ޓުތަ ީވ އޮޑިޓް ރިޕޯ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެތައް ޒަމާނެއް

މެންބަރުންގެ މަަސްއކަތް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  އަންނަމުންދާކަން މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މިހާރު މި ިތއްބެވި

ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެން ައޅުގަނޑަށް ވަރަށް އުނދަޫގ  ވާހަަގނޑުމެންނަށް ދޭޅުއަ ގެންދަާވކަން މުންކުރަްއވަ

އޮްތ ހުރިހާ ދުވަހު  މި ،ނުދާނަން. އެހެންނަމަެވސް އަކަށްރި އިގެން ކުއާ މި ވާހަކަ އެހެންވީާމ، ދެން ަދއްކަން.  މި ވާހަކަ

ޖިލިސް، ރައްޔިތުންގެ މަނުކުރެވި މުއައްަސސާތައް ހުރީ ޙަޤީޤަތުގައި މި މަޖިލިސް ނިދާފައި އޮތުމުން. ޒިންމާދާރު

 އެ  ،ނުކުެރވިތުގެ ސަބަބުން އެތައް މުައއްސަާސތަކެއް ޒިންމާދާރުވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދިޔަ ގ18ޮ

ހުރިހާ ، ހިތުގޮތަކަށް ހުރިހާހިތު  ،މީހުން ދުވަހަކު ވެސް މިއިން ތާކަށް ވެސް ސުވާލެއް ޮކށްލަން ވެސް ނުގެނެވި

ކޮމިޓީތަކަށް ނަނީ ފެން ނޑު ދެންނެވީ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިހުރިހާ ގޮތަކަށް ދިޔައީ. އަޅުގަގޮތަކަށް، ހިތު

ީމހުން ޒިންމާދާރުކުރުވަންޖެހޭ  ްއގޮތަކުން ބަލާއިރު އެއެ ،ކީފައިވާ ސަބަބަހަދަންޖެހިދޮގު ތަން.  ހަދާއައިސް ޮދގު

ވަަނ 19 ،އަދު އެކަމަުކ އަުޅަގނޑުމެން އުފާކުރަންމިއެކަން ނުކޮށް ޮއތީތީވެ.  ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ،މުއައްސަާސއިން

ތަނަށް ަދނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިގެން މިރަމުން ކުކަތްމިނުަގއި މަސައްވަރަށް ބާރު އް ވެސް ކޮމިޓީތަކެހުރިހާ ގެމަޖިލީހު

ޒަތްތެިރ ންޖެހޭ މަސަްއކަެތއް ކުރާނަން. ިއއްކުރަ ކުރުވަރުކުރާނަން މުއައްަސސާތައް. ައޅުގަނޑުމެން ޒިންމާދާރުހާޒި

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމުަގއި ލޫމާތު ހޯދުމަށް ޢުެތދު މަ ،ގެްނ ހުވާކުުރވަިއގެން ވިޔަސް އިޚަތިމު ބާްއވަ   .ރައީސް

 އް އެްއވެސް ވަަރކަށް ޝައްކެ  ޑުމެންދޭތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަނ ކަމާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ

ތެރި ތްަނޒާހާ ، ބެލުމުގައިގެން މިކަންަކންވެސް ތި ހުންނެވީ އަުތކުރި އޮޅާަލއްަވއި  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނުކުރަން.

ހުރި. ގެންެދވުަމށް މަސައްކަތްޕުޅު ަފއްަޓވަިއގެންކަން ިދވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ދެނަމަޖިލީހެއް ކުރިއަށް

 އާެވގެން މި ށްބަެއއް މުައއްސަސާތަކަ ށް،ޅުންނަށް ަބެއއް ބޭފުއަދި ުކޑަކޮ ،ލަން ޭބނުންވަނީއެހެންވީމާ، ދަންނަވާ

ތަނަށް އައިސް  މި ،ނީއުޅެ މި ޑަކޮށް ާއވެގެންކު. ކަން ހިނގާ ގޮތް ެވސްންްނގެ މަޖިލީހުގައި ކައުޅެނީ ރައްޔިތު
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އަބަދު ެރކިގެްނ  މިތަނަށް އަިއސް ،އުޅެނީ ވާހަކަދަްއކަންޖެހެނީ ތެދުބަހުންކަން ވެސް. ކުަޑކޮށް ާއވެގެން މި

އަދި އެހެން  ކޮމިޓީން ވެސް މާލިއްޔަތު ،ންވަނީއަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނު ްނީވމާ،ހެނޫޅެވޭނެކަން ވެސް. އެ

ންެވގެން ބޭނު ، ދިެވހި ރައްޔިތުންއި މުންގެންދަވާ މަސަްއކަތް ހުްއޓާލުމެއް ނެތި ކުރަްއވަކޮމިޓީތަކުން ވެސް އެ ކުަރްއވަ 

 ން ތަ  ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ދިން ބޭނުން ފުދޭ 19މި  ،ބަދަލު ޅޭއު

. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަުތގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ އޭއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދައްކަންޖެހެ ނަށްރައްޔިތުން

 ުނކުރަން. އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ އް ެއއްެވސް ޝަްއކެ ދޭތެރޭ ެއއްެވސް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ުކރިއަށްދާނެކަމާ

 ގެންދަާވ ެއއްބާރުލުމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ުޝކުރުވަމުންެދއް  ން ވެސްއެހެން ޕާޓީަތކުގެ މެންބަރުކޮމިޓީތަކުަގއި 

އެީކގައި މި މަސަްއކަތުަގއި ބައިވެިރވާންކަން ައޅުގަނުޑ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާހަމަ އެ ތިބީ ވެސް ދަންނަވަން. އެބޭފުޅުން 

 ންކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޤީޔަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ ތުޅާދޫތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ކުރިއްާޔ ިއއްޒަޝު

 ށް.ޙުސައިނަ ޙިސާން

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ޙުސައިން ވާ ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

ވަންދެން   މަޖިލީހުގައި ިގނަ ދުވަސްތަކެއްރައްޔިތުންގެމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ބަހައްޓާފައި ހުރި އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮްށ، މި މަޖިލީހަށް ކޮމިޓީން  ހިރަފުސް އަރަން  އިނުލައަތް

ންބަރުންނަށާއި ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެ ށް، މި މަސައްކަތައިރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

މެންނަށް ވަރަށް ިމއީ އަޅުގަނޑު ؛ނުދައްކާ ަމއްސަލަބަހުން ވާަހކައާދެ! ތެދުދަންަނވަން.  ޝުކުރު ށްޤައްރިރަމު

هللا ތަނުގައި ާވހަކަދައްަކވަމުން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ކުރިން މި ބޮޑުވެފައި އޮތް މައްސަަލއެްއ. 

ރުން، އެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުްނ ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކުރަމުްނ ތަކުެގ މުޤައްރިއެިކ ކޮމިޓީ ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ދޭ  ލޫމާތުޢުދާ ވާހަކަ. ޮދގު މަހަދޮގު ހާޒިރުާވ ބޭފުޅުން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އެިކއެިކ މުއަްއސަސާތަކުން  ،އެބަދޭ

މުއައްސަސާަތއް  ،ންދެންސްތަކެއް ވަގިނަ ދުވަ ލާ ވާަހކަ. އާދެ! މުޅި ދައުލަތް ނުހިނގާއިވާހަކަ. ތެދު އޮޅުވަ 

ގޮްސ، ދައުލަެތއްެގ ސިފަ ގެްއލިފައި އޮތް ަޤއުމެްއ ނުވަަތ ސަރުކާރެްއ ނިމި ،ނުޮކށްޝަންކް ވިފައި ފަންތަޅުއެޅު 

އާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހެއް. އަޅުގަނޑުމެްނ  އި. އާ ސަރުކާރަކާ އޮތީ އާ ބާބެއް ފަށާފަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި

ންނަންޖެހޭ ސިފަތައް ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތަކުްނ ދައުލަެތއްަގިއ ހުކުާރއިރު އްކަތްސަރުކާރު މަސަ  ،ދެންނެވިން

 އަީކ މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ގެނަިއ ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާތައް  19ކޮށްދޭަނމޭ. އެޖެންޑާ ޖައްސުވަން މަަސއްކަތް
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 .، އެޖެންޑާއެއްމަޖިލީހެއް އޮތް އެއް ސިޔާސަތު ނައި މުހިންމުގެަލއިގެން އިޖަވާބުދާރީކުރުވުުމގެ ސިޔާސަެތއް އެކުަލވަ

ދުނިޔޭގެ އެހެން  ނުދެވޭނެ. ލޫމާތެއްޢުއާދެ! ދައުލަތުގެ އެްއވެސް މުއައްސަާސއަކަށް އެްއވެސް މީހަކަށް ދޮގު މަ

ކީ މަލޫމާތު ދިނު ޢުދޮގު މަ ނުވަތަ  ހެދުމަކީއުލަތުގެ ުމއައްަސސާތަކަށް ދޮގުޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުގަިއ ވެސް ދަ

ރަސްމީ މުއައްސަސާއަކަްށ ، ޤޫބާތުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަާސއަކަށް ޢުމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުލްޢަދިވެހިރާއްޭޖގައި  ކުށެއް.

ފާހަގަކުރަން  .ކަމެއް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ޤޫބާތް ކަނޑައެިޅފައި އޮންނަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ޖިނާޢީ ކުށެއް. ޢުދޮގު މަ

 ހަދާ ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީތަކަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުެވ، ދޮގު ،ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށްއަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން 

އެ  ،ދާ ނަމަހަދޮގުއޮތް ގޮތަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮްތކަން. މަލުކުރަން މިހާރު ނިންމާފައި ޢަ މަޖިލީހުން މެދު

 މިދިޔަ ސަުރކާރުެގ، . ެއ ނޫން ޮގތަކަށްދެވެންޖެހޭ ޤޫބާތްޢުމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ  މައްސަލަތައް ބެލެންޖެހޭ. އެ 

 ކުރާ  ންޅުވައަ މަގަށްހަމަ ،، ދެނެގަނެއިލޫމާތު ހޯދަޢުމަ  ޖަރީމާތަކުގެ ފެއިލްވެފައި އޮތް ސްޓޭެޓއްަގއި ހިންގި

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތްތަްއ ކުރަން އުނދަޫގވާނެ. 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މީދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 .ށްމުޙައްމަދަ ސިޔާމް އަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު  ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

ދަނީ މި އިއްޒަތްތެިރ  ނުއްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މިހާރު މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް ފޮ `.

ބޭފުޅުން  އަދި ބައެއް ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރެވުމުން އެވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ 

ހަދާ މީހުން ވަރަށް އި ދޮގުގަނުޑ ހިތުން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގަައޅުހަދާ ވާހަކަ ވެސް މިތާ އެބަ ދައްކަވާ. ދޮގު

ހަދާ މީހުން އެންމެ ގިނައީ ިސޔާސީ ޕާޓީަތކުަގއި. ސިާޔސީ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި. ިސޔާސީ ލީޑަަރުކ ދޮގުގިނަެވއްޖެ. 

ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ށްނަބޭފުޅުން ދުވަހަކު ވެސް ތެދެއް ނުހައްަދވާ ރައްޔިތުންނަކަށް. އެހެްނީވމާ، ފުރަތަމައިނުން އެ

ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން، ައޅުގަނެޑއް ޮދގެއް ނުހަދަން  ؛އްދަނީހަ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ންވީއަދަބުދޭ

 ށް އެޅެން.ޔަކަޖެހޭ ހަމަައޅުގަނޑުމެން އެބަ ،ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި. ދެން ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ އެްއޗަކީ

ޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ކުޑައިުރ ައޑުއަހަމުންގެންދަން ުޅގަނޑުެމން އެބަންގެ މި ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އައަޅުގަނޑުމެ

އްބެވި ސޯބު އެނބުރޭނީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ އެކި ވަޒީފާަތކުަގއި ތި ގޮތަށޭ ުކޑަ ސޯބު އެނބުރޭބޮޑު

މި ބޭފުޅުން  ،އްެބިވ ބޭފުޅުންނާއިވޯޓުދީފައި ތި ،މަޤާމުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޮއްަވވާއިަފއިއަދި މުހިންމު  ،ބޭފުޅުންނާއި

 އީ މި ކީއެހެންވީާމ، ދޮގަ ާޚއްޞަޮކށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ެވސް.  .ފެނޭއެބަތަން  ްއދަވާހަވެސް ވަރަށް ގިނައިން ޮދގު
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 ދޮގުހަދާ މީހާ ހަރާންކޯރުވާނެ. މީހާ ވައްކަންކުރާނެ. ހަދާކުރައްވާަފއިވާ ކަެމއް. ދޮގު ހަރާންސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا 

އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ނުބައި ެއއްެޗްއ ހަދާ މީހާ ވައްކަން ވެސް ކުާރނެ. ހަދާ މީހާ ރާބޯނެ. ދޮގުދޮގު

ވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤަުއމު ހަލާކުވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެން ،މަނަ ދާ ކަމުަގއި ވާހަދޮގަކީ. ދޮގު

ދިމާއަށް  ންބަރުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމައިނުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާދައިގެ ަރއްޔިތުންނާތްދެނީ މި މަޖިލީހުގެ މެހަނަސޭ

ތިމާމެން  ންނަވާށޭ. އިޞްާލޙުވެަވޑަިއގެންފައި ަވޑަިއގަވެތިމަންނަމެން އަމިއްލަށް އިްޞލާޙު އި،ދައްަކވަ ހަދާ ވާހަަކ ނުދޮގު

ސާފުތާހިރު ބައެއްގެ ގޮުތގައި. ެދއްކީމާ ަރއްޔިތުްނ ކީ ތިމަންނަމެންނަ ރަްއޔިތުންނަށްމިއްލައަށް ަދއްަކވާށޭ އަ

 އޭ  ،މި ބުނަނީ ވަންވީމާހޮ. އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުންގެ ަކއިރިއަށް ޮގްއސައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނާނެ

ން ތިމަންނައަށް އަޅަ ތިމަންނައަށް ތިމަންނަ ގެތިމަންނައަށް ވޯޓުދޭށޭ.  ،އިންޖީނު ދޯންޏެއް ދޭނަމޭ !އެހެނެއް ނުހަދާ

އްޔިތުން ވޯޓުދޭނަމޭ. މިގޮަތށް ނޫންތޯ ގިނަ ރަ  15 އިލާގެޢާ މުޅި  އަށްޭދށޭ. ތިމަންނަ ކަލެ ލޯނުދޭށޭ. ނޫނިއްޔާ ފައިސާ 

ޙަޤީޤަތް. މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް. ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް އިނގޭެނ  ކުރަންޖެހޭމިއީ ގަބޫލު  ؟މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން ހޮވިފައި ިތބީ

ފައިސާ ދީގެންނޭ މަޖިލީހަށް ހޮވުނީ. ވަކި މީހަކު ރައީސްކަމަށް ައއީ ތިމަންނާ ތިމަންނަ ށް ކި މީހަކަވަ .ކަންމި

އަުޅގަނޑުމެން . އެހެންވީމާ، އެްއވެސް މެންބަރަކަށް ނެތް ހުރެ ތާމި އްޤެ އްޙަދީގެންނޭ ބުނުމުގެ ެއއްވެްސ ރިޝްވަތު

ތިމާމެން އެންމެ  ؛ ބަަޔކު އަިމއްލައަށްވެފައި އެހެންޙުލާޞް ވާން. އިޙުލާޞްބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން އިއަމިއްލައަށް އެ

ބޫލުކުރަްނ، ގަ. އަުޅގަނޑު ރަނގަޅެްއ ނޫން ދެއްކީމާ މާ ވާ ވާހަކަ ޙުލާޞްގޮްސ، ެއހެން މީހަކު އިކަމެއް ކުރަމުންނުބައި

ތެރި ިއއްޒަތްއަޅުގަނޑުމެންގެ  ،އި ިތބެންޖެހޭނީ ވަރަށް ތެދުވެރިމި މަޖިލީހަކީ، އިްއޒަތްތެރި މަޖިލިސް. މި މަޖިލީހުގަ

ތެރި މެންބަރުންތަކެއް. ވޯޓަކަށް އައިމާ، ޯވޓަކުން ދެ ޞްލާ ޚްއި ،ނުކުރާ، ތެދުވެރިަވްއކަން ،ވިދާުޅވި ގޮތަށް ރައީސް

ވެވެނީ. މިކަހަލަ ނަށް ހަރާންކޯރުރައްޔިތުން ން ރުފިޔާ ތިމަންނައަށް ލިބެއޭ ކިޔާަފއި ވޯޓު އަނެްއޮކޅަށް ދިނީމާ މިމިލިއަ

. ވެސް ނެތް ދޭނެ ބައެއްއަަދބު ؟އަދަބެއްތޯކޮންައށް ދޭނީ ހިނގާފައި އެބަހުރި. މި ގައިމި މަޖިލީހު ެވސް ކަންތައް

 ،ކޮށް ޕޮއިންޓު، އަުޅގަނޑުމެން ވަިކ ފަރާތަކަށް ޕިންއިބައި ވާހަކަަދއްކަ އެހެންވީމާ، ހަމަެއކަނި ވަިކ ފަރާތެއްެގ ނު

ައުޅގަނުޑގެ ވާޖިެބއް މިއަދު މި  ،އެހެންނަމަވެސްއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ޯނންނާނެ. ޤެއްޙަ  ކުރުުމގެ ެއްއވެސް ކަންތައް

އޮތް އެތައް ޑިޓް ރިޯޕޓުން މިތާނގައި . ގައިުމވެސް އޮއޮތީ ަނގާފަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ 25މަޖިލީހުން މިދިޔަ 

އޮޑިޓް  800 .އިތުރު އެްއޗެްއ ނެތް އި، ަވއްކަން ފިަޔވަ ތްތެރި ަރއީސް ިއއްޒަސަތޭކަ ޮއޑިޓް ރިޕޯެޓްއގެ ެތރޭގަިއ 

ކޮށްފައި ތިބި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ަވއްކަން  25ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި  އިުތރު އެއްެޗއް ނެތް އިރިޕޯޓް، ވައްކަން ފިަޔވަ

އަހަުރ ކުރިންވެސް ވަްއކަންކޮށްފައި  25ދުވާއިުރގައި ީމގެ ވަްއކަންކުރި މީހާގެ ފަހަތުްނ  އިއްޔެ  މީހުން ހޯދަންވީނޫންތޯ.

 ހަމަ  ؛ވެސް ގެންނަންވީނޫންތޯ. ހަމަ އެއް އަދަބެއް  މީހުން އެ  ސް ދުވަންވީނޫންތޯ. ހަމަވެ ހާގެ ފަހަތުންހުރި މީ

ހަމަ އަޅުގަނުޑގެ އެންމެ ބޮޑު . އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޅެނީއު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ކާަލިއެގން މި

ރަދުކުރެވޭެނ ޚަލިބޭ ފައިސާ، އެ ރައްޔިތުންނަށް  ށްޓެކްސަ ނޑުމެްނގެދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުގަ ،އެދުމަކީ
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 އީ މި ؛ުއޅެނީ އަދިވެްސ މި ،އާއި ނަރުދަމާ ،ގޮތެްއ އެ ަރއްޔިތުންނަށް ެވެގންދިއުން. ރަށްރަށުގެ ބަނދަުރ ނުހެދުމާއި

ނަށް ނުދެިވގެން. ދުމަތް ިމ ރައްޔިތުންޚިއުޅެނީ އަސާސީ  އަދި މި  !ަވޑަިއގަންނަވާއިގަރުނު ރައީްސ، ިވސްނަވަނަ 21

 ..މިއީ ކިހާ ނިކަމެތި ކަމެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދުމަތް ނުދެވިގެން.ޚިއަސާސީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޭތީ  ލޭއުފަ ރެާވވަ ،ވިްއޔާ ތެދުވެރި ވަފާތެރި ޕިޔާރު ،ޔާ އިްއޒަތްތެރު މެންބަރު. ޝާއިރު ވިދާޅުވެަފއި ޮއތީޝުކުރިއް

ބާ ދަންނަވަން. އަދި ޙަދަިރވަރުންނަށް މަރު 75ަގއި. އަުޅގަނޑު ިމއަުދ މި މަޖިލީހަށް ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުގެ ޚިޔާލު

މި  ،ންޤީބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑަށް ޔަޙަވެސް މަރު ރުންނަށްޓީޗަ 4އެކުަގއި ަވޑަިއގެންނެވި  ދަރިވަރުންނާ

ގެންދަވާނީ މި އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކަްނކަން ކުރައްވަމުން މަލުޢަ ބަރުންހުގެ އިްއަޒތްތެރި މެންމަޖިލީއިްއޒަތްތެރި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަީނ، ހުޅުދޫ ދާިއރާގެ ތުޞަހިންގަން އޮންނަ ސީދާ ގޮަތށް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރު

 އިލްޔާސް ލަބީބަށް. 

 

 ވުން:ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް 

އަށް ލޯަތއް ހުށަެހޅުއްވުމަށްފަހު މި ފްޑިޓް ރިޕޯޓުން ަބއެއް އޮޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާލިއްޔާތު ކޮމިޓީ

 މި ޓަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ބަެއއް މެންބަރުންށް ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯހަމި މަޖިލީ ،ހުށަހެޅުއްވި

އަޅުގަނޑު  މާލީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރީމާ ،ޖޭގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތަކާއި މި ރާއްރިޕޯޓު

ބަަލިއ  ަތއްޑިޓް ރިޕޯޓުިގނަ އޮ އަށް ވުރެ 800ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީގައި 

 5ކޮށް މިދިޔަ ޞަ އްޚާވެސް އެބަހުރި. އަދި  ތައްއަހަރުެގ ރިޕޯޓުވަނަ  2007ނުނިމި، ގޮތްތަެކއް ނުނިމި ެއބައޮތް. 

ގިަނ  ތަްއ އެބަހުރި. މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ ަބއްދަލުވުމެްއ، މާތެޭރަގއި ވަރަށް ގިނަ ރިޕޯޓު ގެއަހަރު 7އަހަރު، 

އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަެޅއް  ގޮތުން ބެހޭ އެްއ ނެތް. ެއއާލާފައިެއްއ ނެތް. މިއިން ރިޕޯޓެއް ބަލަ ެކއް ބޭްއވިފަބައްދަލުވުންތަ

އެއް ނެތް. މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ ހުރި ކަމެއް ކުަރއްވާފަ  ކޮށްފައިއް ނެތް. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިކޮމެންޑުއެ އަޅާފަ

 9. ެއ ރިޕޯޓް  9ހުރި   ރިޕޯޓުެގ އިުތރަށް ނިންމާފައި އެބަހުރި މަްއސަލަޅުްއވި ން މުަޤއްރިުރ އެ ހުށަހެމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

އަިދ  ،ން ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް، ފުލުސް އޮފީހުން ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައްއި ހުންނާނެ އޭ.ސީ.ސީގަރިޕޯޓު

ން ެއބަހުރި. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ސަލަތައްއޮފީސްަތކުން ައޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ވާހަކަ. ބައިވަރު މައް  އެނޫންވެސް

 ިދވެހިރާއްޖެ ސިއްުސވާލި އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ީސގެ މަޝްހޫރު ބޮުޑ މުޅި ،ގައި ބަލަމުންދާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭ 

ލަ ވަްއކަމުގެ މަްއަސލަ އެބައޮތް. އެ ަމއްސަލަ ަދނީ ބަލަމުން. އެ މައްސަ ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ބޮޑުޕްރޮޖެކްޓު

ޕޮލިްސ  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭރުގެ ؟ ެޖހެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯޭއގަިއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިންމާވާން ،ނިމޭއިރުއި ބަލަ
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އޮފް މޯލްޑިވްްސ  ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ، އޭ.ސީ.ީސ، ބޭންކު ،ރިޒަމް މިނިސްޓަރުއަޓު ،ކަށްތޯ ޒިންމާވާންޖެހެނީ ކިހާވަރަ

ެވސް ޒިންާމވާންޖެހޭވަރު މި ރިޕޯޓުތައް  އެފް ވިޔަސް އަދި އެނޫން ފަރާތެއް.އޯ.ސް އަިދ އެސްޔައަދި އެމް.އެމް.އޭ ވި

 1.2އަކީ ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  .ނިމޭއިރު ސާފުެވގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިމި ަމއްސަލަ ބަލަ ،ގުކުެރވިގީތަހު

 ހުރިވަރު. އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ންރައްޔިތުްނގެ ފައިސާގެ ވަްއކަމުގެ މައްސަަލއެއް. މިއީ ފެންނަ ދިވެހި ބިލިއަން

ހުރިވަރު،  އެއީ ފެންނަން ؛މި މައްސަލަ. ބިލިއަން ރުފިޔާ 1.2ޖެހޭނެ ބަލަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެްނ އަދި ބަލަން

ެތރޭގަިއ ހިމެނޭ. ރަށެއް ދިނުމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ނޫީނ އަދި ނުފެންނަ އަދަދުތަކެއް މީގެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މީހަކަށް ރަެށއް ދޭން  އޭުރގެ ަނއިބު، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނައިުބ ަރއީސް ނޫނީ ،ިރޒަމް މިނިސްަޓރުއަރުެގ ޓުއޭ

އެއް ލަްއކަ  ،، އެއް ިމލިއަން ޑޮލަރުއިނުލަ ދޭތެރޭގައި މެދުވެރިވާ މީހާއަށް އަދި އެބަދޭ ލިޔެކިޔުމާ އެއްބަްސާވއިރު އެ

. ނެްތ ކިާތބުގައި ނެތް އެްއޗެއްމިލިއަން ޑޮލަރު. ެއއީ އަދި ހިސާބު 2، ލައްކަ ޑޮލަރު  5ޑޮލަރު، ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު، 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން  ހިސާބުތައް ދޭ ރިޝްވަތެއް ެއއީ. މި އަިދ ވައްކަމުގެ އިތުރަށް .އީ ރިްޝވަތުއަދަދެއް. އެ

. އެއީ އެްއކަަލ އެއް ނެތްފަސާބުތައް ދައުލަތުގެ ެއއްވެސް ުވޒާރާައކުން، ެއއްވެސް ތަަނކުން ބެލިހި އެބަޖެހޭ. މި

 .ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ އަދަދުތަކެއް. އަުޅގަނޑުމެން މި ހިސާބުތައް ގެ ތެރެއިން ނިންމާޓެރަސްަގއި ދައްކާ ކަހަލަ ވާަހކައި 

މިއީ  . ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލއެްއ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އެއީ ރިްޝވަތުގެ ގޮުތގައި ަވއްކަންކުރުމަށް ދިން ރިޝްވަތު 

ެވރިޔާގެ މައްޗަށް ނުފޫޒުފޯުރިވ ގަވަރުނަުރ، އެފް.ައއި.ޫޔގެ  .އޭއެމް.އެމްއެކީަގއި މިއާމައްސަލަެއއް ނޫން. ހަމަ ކުޑަުކޑަ

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ  ދައުލަތާއި. ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ބަލަން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެިވގެން ުހށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ،ުގޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ  ކާދިނުމުގެ ކަންތައްތަގެން ބަދަލުގުޅި  މަލާތަކާޢާރޭގައި ހިނގި މުދޭތެ

 ން ބަލާއިރު ކޮންމެ މަްއސަލަައކީ ޮބޑެތި މަްއސަލަތައް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ ބަލާ.ވެްސ އެބަ ަމއްސަލަތައް  ފަިއވާށަހަޅުއްވާހު

، ސާފުކޮށް އިދަދިމާލުން މަޢުލޫމާތު ހޯކި ދިމައެ، އެކި އިށް ގިނަ ރިޕޯޓްަތއް ަބލަވެސް ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާކޮްށ، ވަރަ

ހަމައަށް މާލިއްޔަތު  ވެސް ަވރަށް ވަގުތު ނަގާ ކަންތައްތަްއ. މިއަދާ މެ މައްސަލައަކީނިންމަންޖެހޭ ކަންތައް. މީގެ ކޮން

ސަލަތައް ބަިއވަރު މައް .ވެސް ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ުވމަކީކޮންމެ ބައްދަލު ބައްދަުލވުމެއް ބޭއްިވއްޖެ. 22ކޮމިޓީގެ 

ގުޭޅ މަޢުލޫމާތު  ، އެކަމާއިދާ ހެކި ޯހދަވެސް ސާފުސީ ގޮުތން ބެހޭ . ޮކންމެ މައްސަލައަކާ ން މި ބަލަނީއަޅުގަނޑުމެ

ން ކުރޭ.  ކޮމިޓީބައްދަލުކުރަންޖެހޭއިރު ބައްދަލުކޮށް، އެ މަަސއްކަްތ މާލިއްޔަތު ބެހޭ ފަާރތްތަކާ ސާފުކޮށް، އެކަމާ

، އަިދ އިކޮބައިތޯ ބަލަ ކީދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ދިމާވެފަިއވާ މައްަސލަތަ ސައްކަތަކީ މިކުރާ މަ ން މިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 ވެސް ހިމެނޭ ކަންތައްަތްއ. ދިނުން ޖެހޭ އިރުޝާދުްނ ދޭންއެ މައްސަލަތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ރިހާ މެންބަރުން ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަްށ ގެ ހުހުމަޖިލީ ށްން މިކުރާ މަސައްކަތައްޔަތު ޮކމިޓީއެހެންކަމުން، މާލި

ުޓގެ ރިއެޓޭރެސެކް ގެހުވެސް އަދި މަޖިލީ ލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންއަދި މާ އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު އަާދުކރަން.

ުޅގަނުޑ އަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އްކަެތއް ނޫންކުޑަ މަސަ، ކުރައްވާ މަސައްކަަތކީ އި ދުވާލު އެޔާވެސް ރެ ބޭފުޅުން
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ކުރައްވާ  ވެސް ފުޅުންބޭ ގެ ގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓު ހުވެސް ކޮމިޓީ ެމންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މަޖިލީ ގައިމުހަމަ

 ތަކަކީން އަންނަން ހުރި ރިޕޯޓުލާނީ މާލިއްޔާތު ކޮމިޓީމައިނިން ޝުކުރު އަދާުކރަން. އަޅުގަނޑު ވާހަކަ މަސައްކަތަށް

ޔާލު ޚިބެހޭ ޮގތުން ތިޔަ ބޭފުޅުން  ތަކާަޑއިގަންަނވާށޭ. އެ ރިޕޯޓުވަތައްޔާރުވެ މެންބަރުން  ބޮޑެތި ރިޕޯޓްތަކޭ.ޑެތިބޮ

 ކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް.. ޝުންހުށަހަޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ގައި 1އެއީ ކޮޓަރި ނަންބަރު  .ޑިޝަރީ ކޮމިޓީޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު ހިނގަމުން އެބަދޭ ޖު އާދެ!

ޕްރައިސަސް ކޮމިީޓެގ ޓަރއަދި ސްޓޭޓް އޯްނޑް އެން .ގައި 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ގުޅޭ ކޮމިޓީ ރައްޤީާއއި ތަރިކައާޤައުމީ ތަ

އަޅުގަނޑު ިމ . މިހާރު ބޭފުޅާގެ ކޮމިޓީައށް ނޑު ިހތުން އެވެސް އެ ވަަޑއިގަންަނވަނީ އަުޅގަ މުޤައްރިރު

 ސައިން ވަޙީދަށް. އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުތުޞަފުރު

 

 ްނ:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވު

ޖަލްސާ ބަލައިލަން  ވެސް ެއންމެ ފުރަތަމަ ހަމަ މި އަދުގެ މި އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

 ނަވަން. އާދެ! ރައީސް، އަުޅގަނަޑކީ ބާ ދަންޙައިސް ތިބި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް މަރުޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުން އަ

ގި ގޮތް ދަންަނވާލަން ހަމަ ގޮތް، ހިނ ވާތީ، މަސައްކަތް ހިނގާ ހަކަށްވެސް މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގައި ަމސައްކަތްކުާރ މީ

 މި ރިޕޯުޓަގއި މާ  M19/ML/2019/06 ، ރިޕޯޓްއޮތް މިމިއަދު ހުށަހެޅިފައި . ތެއް ހޯދާލީޞަކޮންމެހެން ޖެހޭތީ ފުރު

 ،ވިދާޅުވި ގޮތަށް  ންމުޤައްރިރު މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމު ،އެހެންނަމަވެސް  ނުވާނެ. ެއއްއް ފާހަގަކުެރވިފަކަމެ ބޮޑު

ރަށް ގިނަ ކުރުމަށްޓަަކއި ވަރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް، ތަހުީގގު ތައްޔަތު ކޮިމޓީގައި ބަލަމުންދާ ރިޕޯޓު މާލިއްއަޅުގަނޑުމެން

ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުން ހާޒިރުވެ، ވޭ. މިބޭނުން މުއައްސަސާަތކެްއގެ އެހީތެރިަކން

ްއވާ މަޢުލޫމާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގިއ ކީ އެ ދެޔަހިތާމަ ،ވާ. އެހެންނަމަެވސްމަޢުލޫމާތުދެއް

މަޢުލޫމާތުން ސް ދެްއވަމުންދާ ޑައެިޅގެން އޮޅުވާލަްނ ނަމަެވސް އަދި ނޭނގިގެްނ ނަމަވެ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ުނވާތީ. ަކނ

އޮފް މޯލްޑިވްސްއިްނ  ދުވަހު ބޭންކުގޭތޯ. މިސާލަކަށް އިހަށްނއަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަންނަވަރުވޭ އިބައެއް ފަހަރު 

ޅުގަނޑުމެންނަށް ދިން މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގަިއ ދެްއިކ ވާހަަކއިން އަުޅގަނޑުމެން އަޑެޕިުއޓީ ސީ.އީ.ޯއ ވަަޑއިގެން 

ވެސް  ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ިވޔަފާރިވެރިންގެ އިތުބާރު ގެއްިލދާ ،އްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކަށް ރައްޔިތުންގެ ރާ ހިތާމަކުރަން.

 ަދއްކަން  ސާަތކުގެ ބޭބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް ެއވާހަކަވީމާ، އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެބަ ދަތިވޭ، މިފަދަ މުއައްސަ. އެހެންއްކިދެ

ދޭ ޗެކެއް،  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވިސްނުނީ، އެނުގނީ، މީހަކަށް ންކަތަކުވެސް. ބީ.އެމް.އެްލގެ ސީ.ީއ.ޯއ ދެއްކި ވާހަ

ދިން މީހާއަށް  މެ އެްއޗެއް ަމތީގައި ޖަހާފައި އޮތަސް، ޖަހާފައި ނެތަސް، އެ ލިބުނު މީހާއާއިއޭަގއި ކޮން
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ޕީ.އާރު.ސީގެ އޮޑިޓް އެމް... އެމްެވސް އެ ޑިޕޮސިޓްކުެރވިދާނޭ ނގުމަކާނުލާ، ކޮންމެވެސް އެހެން މީހެއްގެ އެކަންޓަށްއެ

ފެނޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެބަ ުޅގަނޑުމެންނަށް އޭަގއި. އަގިނަ ހިސާބުކުރެޭވވަރު މާ އް ރިޕޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަ 

 ުކޑަކަން. ޭބންކުތަކުގެ ފަރުާވކުަޑކަން. މި  ފަރުވާކުަޑކަން. އެމް.އެމް.ޭއގެ ފަރުވާ. ފުުލހުންގެުކޑަކަންއޮފީހުގެ ފަރުވާ

ންކުން ވިދާުޅވީ، . ބޭއުޅެނީ ބެލޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަްށ  ވީއަސްލު ޙަޤީޤަތް  ންކުރެވުމަްށ،ޤީކަމެއް ޔަ ހުރިހާ

ޭއގެ އަނެއް ފަާރތުގައި އެންޯޑޒްކޮށްފަިއ މީހަކު  ސް ބޭންކުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުުޅން ވިދާުޅވީ، ޗެެކއް ހިފަިއެގން އައި

ބުނާ އޮތް މީހާ  ފައިކޮށްލާެނއް ފަރާތުގައި އެންޯޑޒްކުރަން ޮސއިއަ ގެ ެޗކު މީހާ ކޮށްލާފަިއ އޮތްސޮއި  ކޮށްލީމާ،ސޮއި

. ެވސް ބަލަެއއްނުލަމޭ ތޯދިން ެޗކެއްތޯ، ކާކަށް ލިބެންޖެހޭ ޗެކެއް ތިމަންނަ ޖަމާކޮށްލަނީއޭ. އެއީ ކާކުއެަކއުންޓަކަށް 

ައުޅގަނޑުމެން މީހަކަށް ޗެކެއް ވަނީ، ހަލަ ސުވާލުކުެރވުނު. ވިދާޅު ކޮށް މިކަަވރަށް ރިޕީޓު ،ވަރަށް ގިނަ ފަހަރުވަރަށް

އެ ޗެކު ނަގަން ކުއްޖަކު ފޮނުަވއިފިްއޔާ، ެއ  !ޗެކު ނަންގަވާތި އެގޮސް ނުތިއްބަވާ  ލިބެންޏާ، ތިޔަ ބޭފުޅުން މިތާ 

، އެ ުކއްޖާ ބުނާ އިއްޓާލަ ކޮށްލާފައި ބޭްނކަށް ވަފަިއގެން ައންނަމުން އޭނަ އަނެއް ފަރާތުގައި ޮސއިކުއްޖާ އެ ޗެކު ހި

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  ޖެހޭ.ނުބެހޭަކށް ެޗކު ދިން މީހާ، އެކަމާ . ޗެކު ލިބުނު މީހާ،ޖަމާކޮްށދޭނޭ ވެސް ޓަކަށްއެަކއުން

 ސޮިއކުރާ ފަރާތް، ަވރަށް ތަފުސީލުކޮށް އެަބއޮތް.ތް، ޗެުކގައި ފަރާާގނޫނުގައި ޗެުކގެ ވެރި ބޭންކިންގ ނުން އެނގޭ ޤީޔަ

ކިހިނެއް  ،ކުރަންޖެހޭ. މިހާރަށް ފައްތަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްޙު ލާޞްބޫލުކުރަން އެ ާގނޫނު އެބަ އިގަ .ރަނގަޅު

 ންވީ، ޗެކު ލިބެނު ފަރާތްޗެކު ލިޔު ؛ނެގޯޝިއަބަލް ޖަހާފައި ހުންނަ ޗެކު-ނެ ވާހަަކއެއްތޯ ައދި ހަމަ ނޮޓްބޫލުކުެރވޭގަ

ޖަމާކުެރވޭ. އަދި އެބަ އެަކއުންޓަކަށް  މީހާ ބޭނުން ފަރާތް، އެްއވެސް ފަރާެތއްެގ ބަހެއް ނެތި، ހިފަިއގެންދާ މީހަކަށް، އެ

އެަތްއ މިކަހަލަ އެތައް ،ސްޔަވި މިލިއަން ރުފިޔާ  ހަ، ދިސްޔަވި ލިއަން ޑޮލަރުމި އެއް، އެބަހުރި ހަމަ ކޮށްޞަ އްޚާވަކިން 

ގޮތެއް އަދިެވސް ސާފެއް ނުވޭ ަރއީސް.  ވީ ކޮށްގޮތެއް ސުާވލުކޮށް އަށް ވީކޮށްގެން ައޅުގަނުޑމެން އެޗެެކއް ޖަމާ

އީްސގެ ފަރާތުން އަދި ރަ ،ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ

 މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އި ކުރަންޖެހިފައިވާ ބުރައަުޅަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ  .އަޅުގަނޑުމެން އެދެން

ތަނަށް ހާޒިރުކުރާ  ންގެ އެްއބާރުލުން ލިބިގެން. އަޅުގަނުޑމެން އެކުރެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅު

ވެގެން.  ށްދެއްާވ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތަކަމުތަކުގައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން ޤާމަ ރުގެ އިސް ސަރުކާ ،މީހުން

 މިކަމުގައި ވަހުއަުޅގަނޑުެމން އިހަށްދު ،ސް އެނގޭނެޔަ ން ތިޔަ ބޭފުޅުން ބެއްލެވިޤީ ށް ހަމަ ޔައަޅުގަނޑުމެންނަ

ނެތް  ޙަޤީޤަތެއް ،ނެތް  ވާހަަކއަކީ ެއއްވެސް ޮއއްަޓރެއްގެ ފަރާތުން ދައްކާަފިއވާއޮފް މޯލްޑިވްސް  ހާޒިރުކުރެްއވި ބޭންކު

ިއއްެޔ އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަްށ  .ކަ ާބްއވާވާހަ ބޫލުކުރަން. ދެން އެގައަުޅގަނޑުމެން ެއންމެން  ކަންވާހަކަ

 ،ޗެެކއްތޯބޭންކެްއގެ . ކޮންހުރީ އެކަހަލަ ގޮތަަކށް ވާަހކަތައްހަމަ ވެސް  ރު. ަގވަރުނަރުގެަގވަރުނަ ންހާޒިރުކުރި

ބުރާންޗެއް ޮއވޭ،  .ޔޫ ކިޔާކަމެއް ނެތް. އެފް.އައި ،ބަލާނެ އެއްވެސް ގޮެތއް ކޮންތާކަށްތޯ ޑިޕޮޒިްޓވަނީ

ނުސީދާ ގޮތެްއަގއި ޖަމާކޮށްގެްނ ެއ  ކު މި ފަދަ ބޮޑު އަދަދެއް ޔަ ކޮްށ ހިނގަްނޖެހޭ. އެތާގެ ވެރިޕެންޑެންޓުއިންޑި
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ގަވަރުނަުރ  ،ކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސްފާއިން ަވކިުކރި ކަމަށް ތުހުމަތުގަވަުރނަރު އޭނާ ަވޒީ ކުރީމާ،މައްސަލަ ރިޕޯޓު

ން . މެންބަރުންނޯޓަކުން. ޓެރަސްއަށް ވިތައުޓް ފޯ އްދަލުކުރަން ެއދުނީމޭބަ އް، ތިަމންނަ އޭނައާވިދާޅުވި ެއއް ވާހަަކއެ 

 1، 11ވެސް ގަިޑެއއްަގއޭ. ލަފާކުެރވެނީ ެހނދުނުކޮޅު ކޮންމެ ،ވިދާޅުވީ  ؟ކިހާ ގަިޑެއއްަގއިތޯ ަގވަރުނަރު ސުވާލުކުރި އެ

ލްކޮށް. ޕްރޮފެޝަނަ ދަްއކާނެ ވާހަަކެއއް ޮއންނާނެތޯ އިއަރަ ހާއިރު ކަމަށް. ޓެރަހަކަށް ަގވަރުނަރު ށްކަލާއިޖަހަ

 ކާ ޔަސްވެރި އި ހަމަ ެއ އޮީފހުގެ ކޮންމެ ަގއިަގވަރުނަރުެގ ކެބިންބިން. ސިންގާ ކެގަވަރުނަުރގެ ހުންނާނެ ބޮޑެތި 

 ވާހަކަ ކަށް ދާންޖެހުނު ައިވ ޓެރަހަ ،ވިދާުޅވީ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން  ބެހޭ ކޭނެ. އެކަމަކު ގަވަުރނަރު އެކަމާވާހަކަދެއް 

 ބޭފުޅުން ހާިޒރުކުރަން ބައެްއ ފަހަރު ދެރަ ައޑުިއވުނީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭ  ވާހަކަަތއްމެންދުރު. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ 

ިއއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރު ވިދާޅުވިހެްނ  ،ުޅގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީގަނޭ. ރައީސް، އަ ވެސް ވޭ، ލަދު ވެސް

ގަންނަވާ ަވޑައި  ،އޮންނަނީ ކަމަކަށް ވެފައި މި  އެއް އެންެމ ބޮޑު. ވަރަށް ގިަނ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ނޑުމެންނަށް ކޮންމެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް އެސީދާ މަޢުލޫމާތު ނުދެއްވާކަން. އަުޅގައަުޅގަނޑުމެންނަށް ސީދާ ބޭފުޅުން

މައްސަލަެއއް ނޯވޭ. އެހެންީވމާ، ވަަޑއިގަންަނވާ ބަޔަކަްށ  ކަމެއް ނޯވޭ. ޭބފުޅުންނަށް ވާ އެ ،ސް ޔަބޭފުޅުން ދެއްވި

 ކުގައި އްސަލަތަށް ވަރަށް ދަތިވޭ މިކަހަލަ ބޮޑެތި މަމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަދަނީ. އެހެންވީ އިފަ އްވާދެވާބުފަސޭހަ ގޮތަކަށް ޖަ

ގަނޑު ިމ އެދެނީ، ރައީސް ެވސް މިކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މާ، އަޅު ، ރައީސް. އެހެންވީއް ނިންމަންގޮތެ

 .ސްއި ހައްަދވައިެދްއވުން. ޝުކުިރއްޔާ ރައީ ސޭހަ ގޮތްތަެކއް ައވަސް ގޮެތްއގައެހީތެރިކަންދެްއވަިއ، މި ކަންތައްތަކަށް ފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓީ ެއގްެޒކްިޓްވ އުއޮފް މޯލްޑިްވސްގެ ޑެޕި  ކުބޭން ،އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިންޝުކުރި

. އަިދ ވާނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ފޮނުވިފަ ދި މިހާރުއެ ޭބފުޅާގެ މަްއޗަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ދިނުމަށް އެ (އޯ .އީސީ.) ،އޮފިސަރ

ެގ މު ކަމެއްންއެއީ މި މަޖިލީހަށް މުހި ،ވާނެއޮފީހުަގއި ދަންނަވާފައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަނެްއކާވެސް ފުލުސް

 .ށްނިޔާޒަ ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުމާލެއަރުވަނީ ފުރުޞަތުިމ ތުަގއި. މިހާރު އަުޅގަނޑު ގޮ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުމާލެ

. އާދެ! މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިޕޯޓުަތްއ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ތަޅުމަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ަވަނ 19 ,އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ފަދައިން ގެނައުމަށްގެންނަމި 

ިގނަ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ އެބަހުރި  ވުރެށް އައަށް ސަޭތކައްޔަުތ ކޮމިީޓގައި ސް ފެށުނުއިރުަގއި މާލiިރައްޔިތުންެގ މަޖިލ

. އެހެންނަމަވެސް، ެއއްކޮށް ިހމަނުއްވާފަ ގެ އޮޕީނިއަނާނިންމަވާފައި އެ ބޭފުޅާ އިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓުކުަރއްވަ 

އެ ވަަޑިއގަންނަވަނީ  ފުޅާބޭން އެއްވެސް ގޮތެއް ނުިނންމާ ހުރި ރިޕޯޓުތަކެއް. އެ އެއާމެދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު
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ލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުގައި ދުވާލަކު ދެ ދަންފަޅިއަށް އެ ޢުކުރައްވަމުން. އަުޅގަނޑަށް މަ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތް

ގެންަދވާ. އިްއޒަތްތެރި ބާރަށް ކުރިއަްށ އެބަ ބޭފުޅުން އެބަ ަބއްދަލުވެލަްއާވ. ބައްދަލުވެަލްއވަިއގެން އެ މަސައްކަތް

އޮތް  ނުކޮށްޝަންނުވެ ނުވަތަ މަސައްކަތްކްގޮތަށް ފަން ޖިލީހުން ރައްޔިތުން އެދޭވަނަ ރަްއޔިުތންގެ މައަށާރަ  ރައީސް،

ވެީނ ނޑަށް ގަބޫލުކުރެ ވާހަކަައކީ އަުޅގަނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަެބއް ކަމަށް އަޅުގަ

ޙަޤީޤަުތގަިއ  ،ހޭދަުކރި ނަމަވެސް އްތަުނގަިއ ކުަޑަވގުތުކޮޅެ  ން މިކޮމިޓީތައް ބަރާބަރަށް ނުހިުގން. އަުޅގަނޑުމެ

ވަގުތު ވެްސ  އް މިއެތަްއ ކޮމިޓީތަކެ ވެސް ޖެހޭ ތަނަކީ ކޮމިޓީތައް. މިއަދުކުރަންމަސައްކަތް އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ

އެ  ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ައޅުގަނުޑމެން ކޮށްދޭ މަސައްކަތް.ދަނީ. ެއއީ  ނގަމުން އެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހިމި 

މު ކަމެއް. ންމާ މުހި ހުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ އަދި އެއަްށުވރެބަމަސައްކަުތގައި އެ ކޮމިޓީަތކަށް ތެދު

 ،ބަ ދިާމވޭމީހުން ގެންނައިުރގަިއ އެފަހަރަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީތަކަށް މިހާރު  ަބއެއް  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އެންމެ އިސްޮކށް ތިބޭ މީހުން ބަދަލުވެފައި ތިބޭ ތަން. އެހެންނަމަވެސް، ، ދައުރު ބަދަލުވެގެން އެ އިދާރާތަކުަގއި ތިބޭ

ރައްޔިތުން އެ މީހުންގެ އަދި  ،އޭގެ ދަށުަގއި ތިބޭ މީހުންނަކީ މިދިޔަ ދައުރުގައި ައޅުގަނުޑމެން ކަންކަން ހޯދުމަށް

ވެްސ  މެނޭ ގޮަތށް އޮންނަ މީހުންނާތިބި ބަަޔކު ހިެކއް ހިންާގފައި ބޮޑެތި ޖަރީމާތަ ،ކޮށް މަތެއްހުމައްޗަށް އެތަްއ ތު

 ،ލިއްޔަުތ އަދާކުރުމަށްއޫތަނަށް ަވޑަިއގެންނެވި މި ސަުރކާުރގެ މަސް ބައްދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ފަހުން އެ 

 ،ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ަފއިޅުން ގޮތުގައި ލައްވާސަރުކާރުގެ އިތުބާރު އޮތް ބޭފު އަދި މި

 ، މި ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މި ބޭނުންވަނީ ޅުަގނޑުމެންއެ ބޭފުޅުންނަކާ ނޫން. އަ ކީޑު މި ސުވާލުކުރަނީއަޅުގަނ

ދައުުރގަިއ އި އެ ބޯޑުތަުކގައެ  ،ކުރަނީމި ސުވާލު އަޅުގަނޑުމެން ބޯޑުތަުކގެ މެންބަރުންނާ .ނާޖަރީމާތައް ހިންގި މީހުން

އަދި ައޅުގަނޑުމެން އެ  ،ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި އުފެދިފައި ހުރި ސުވާލުތަާކއި ގޮތުން ެބހޭ ކޮށްފައި އޮތް ގޮތާ ކަންކަން

 ލިޔުންތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ހުށަހަޅާފައި ހުރި  ބޭފުޅުން

ަގިއ  ރުހުމުމަސައްކަތަްށ މި ސަރުކާުރގެ ޗަށް ޖަވާުބދާރީކުރުމަށް ކުރާ މަސަްއކަތެްއ. އެހެންވީމާ، އެ ފެނުމުގެ މައްފެންނަ

އޯެއއް ކަމަްށ އީ.ައދި އެއީ ސީ. ،ެއއީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެއް ކަމަށް ވިަޔސް ؛ ބޭފުޅުން ވެސްތިއްަބވާލައްަވވާފައި 

ކުރުމުގަިއ  މި މަސައްކަތް ،ނަމަނޫންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އެހެންނޭޅުްއވުމަްށ އަޅުވިޔަސް ހުރަސް

 ،އެ ބޭފުޅުން ަވޑަިއަގންނަވާފައި މި ވިދާުޅވަނީ ިމއަދުމެންނަށް ދަތިތައް އެބަ ދިމާވޭ. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު

 .ގޮތަކަށް ނޫން ކޮށްަފއި ހުރީއެ  ،ނޫން. ކަން ކޮށްފައި ހުރީކަން  ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުެގ ތެރެއިންނޭ އެ  ،ގާނޫނުތަކާއި 

އެގޮތަށް ނޫން ކަމަށް އެކަން ކުރެވިަފއި ހުރީކީ.  ، އެބަހުރިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުންތައް ބަރާބަރަށް ލިބިފައި

 މި އެކަމުގައި އެންމެ އިްސކޮށް . ޙަޤީޤަތުގައި ެއކަން ކޮށްފައި ތިބި މީހުން ވާނީދެއްވަން އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމަށް ޖަާވބު

ވާނީ. އެކަން ައޅުގަނުޑ  ަވގުތުގެ ގޮތުން އިްސކޮށް ތިބި މީހުން ނޫން އެކަން ކުރަންތު ހާލަތު ބަދުލުވީތީވަގު

ކޮމިޓީއަކަށް ހުގެ ގޮތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ގޮތަކީ، އެަކން ކުރީމަ ވާ ދެން ވާ ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އެކަން ކުރީމާ
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ށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ވަރަ 99ކަމެއް.  ިޅގެން މަނާހެދުމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަނޑައެއައިސް ޮދގު

ތަނަށް އައިްސ ކޮްނމެ މީހަކު ވެސް ތެދުބަހުން މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެ ކަމަށް. މި ަބޮއތް ބުނެފައި އެ ތަފްޞީލުކޮށް

ރަްއޔިތުންެގ ކުރަނީ ސުވާލު  ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގަިއ ކޮމިޓީތަުކގަިއ ތިބެގެން ތެދުބަހުން މަޢުލޫމާތު ދޭން

 އި ފަހަތުގަ ޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ކުރާ ސުވާލަކީ ޭއގެޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަށް. ޙަޤީފަރާތުން. އަޅުގަނޑުމެން ޖަާވބުދާރީވާން

މެންބަރުން  13، ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގައި ހާސް އެތަްއ މީހުން ތިބެގެން ކުރާ  ސުވާެލއް. އެހެންވީމާ ފަސް

ުކގެ އީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެދިގެން ކުާރ ުސވާުލތަކެއް. އަދި އެ ުސވާލުތައެ  ، ވާނަމަކޮމިޓީއެްއަގއި ހިމެނޭ ކަމަށް 

ތާ މިއަށް. ކޮމިޓީތަުކގައި ކުރާ މަސައްކަުތގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ ރިޕޯޓާއެކު އަނެްއކާ އެނބުިރ ގެންނަނީ ފްލޯ ،މައްޗަށް

ދުވަހަކު ރައްޔިތުން އެްއ  ތަނެއް. ކޮންމެ ލުކުރާ ސީއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެން ތަމްމިމެންބަރުން.  85ތިބެނީ  މި

އެ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  ނެތީމާޮގތުން މަޝްވަރާކުރެވެން  މީހުންގެ ކަންތަކާ ބެހޭއެ ،ތަނަކަށް އެްއވެ ަސއްލާކޮށް

 ތަނަށް މާ، މިއެހެންވީ ިތބީ. މިފޮނުވާފައި  ށްމަޖިލީހަރަްއޔިތުންެގ ހާސް މީހަކަށް މެންބަރަކު ކަނަޑއަޅާަފއި  ފަސް

ޝުކުރު މަސައްަކތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް ކުރައްވާ  ދޮގުހެދުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން

ވަނަ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ނަތީޖާެއްއ ނެރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ،  19އަދާކުރަން. އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ މި 

ވަރަށް ބޮޑަްށ އެްއގޮތަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ދީގެން.  ންނަށް ތެދު މަޢުލޫމާތު ޙަޤީޤަތާ އަުޅގަނޑުމެނެރެވޭނީ 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:

ލީހަށް މި މަޖި ،ންއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި މަޖިލީހު  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޔަޤީންކަން އަުޅގަނޑު އަރުވަން

އެ ބޭފުޅަކާ ގުޅޭ ގޮތުްނ  ،ނަމަ ަދއްަކވައިފިނަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަތަ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ތެދުބަހުން ނޫން ގޮތަކަށް މި

އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ގާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަުޅއެޅޭނެ. އަުޅގަނޑު ިމހާރު މި ފުރުޞަތު

 ސައިނަށް. މެންބަރު ޢަލީ ޙު

 

 :އްެކވުންކަދެ ވާހަ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ތި ނިންމާލެއްވި ޕޮއިންޓުން އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ  ، ހަމަދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ވާހަކަދެއްކުމަކީ ުނވަތަ ަބހުން  ނެހެން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީތަކަށް ހާޒިރުވެ ޮދގުން ރަނގަުޅވާފައްޓާލު

ދުނިޔޭގެ ބަެއްއ  ،ނެއެނިގވަަޑއިަގންނަވާ .އިއްަޒތްތެރި ރައީސްހެދުން. ހެދުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ދޮގުދޮގު

ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ހައުސް ިކޔާފައި ހަމަ ގަާވއިދުތައް ހަާދފައި އެބަހުރޭ. ކޮމިޓީެއއްަގިއ  ،ތަކުގައި އެބަހުރޭޕާލިމަންޓު

ެނ ވޭދެ އިއޭގަ، ށް ވާނަމަލައިފި ަކމައިވާނަމަ، އޮޅުވަ  ށްހަދައިފި ކަމަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ދޮގު އަދި
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އަޅާަފއި އެބަހުރޭ. އެހެްނވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ވެސް އިޞްލާުޙކުރެވެމުންާދ ވެސް ކަނޑަ އަދަބުތަކެއް

 ން ހަމަ ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށްތުނުމަކީ އަުޅަގނޑު ހިހަމަ ވިސް މިކަމާ މެދު ވެސްދަނޑިވަެޅއްަގއި 

ްށ ވަާމވެ .ންނަށް މި އިވެނީ މިހާުރ ގެރި މަުރވެއްޖޭައޅުގަނޑުމެ .ަކ ދަންނަވާލީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްވާތީ ެއ ވާހަ

ޙަޤީޤަތުގައި އަންނަންޖެހޭ  ންމީގެ މާ ކުރިންނަނީ. އަ ވެއްޓުނު ގެރި މަރުވާ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުތައް މި

 މި ބަށް އައިސްމިއަދު އަުޅގަނުޑމެންނާ ހިސާތަކެއް ޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުއަކުރިން ފިޔަވަޅު  އަުޅގަނޑުމެން މާ ،ރިޕޯޓުތަކެއް

ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ން ދޭހަކޮށްދެނީ ޭވތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ިހނގާފައި އިއޮތީ. މި

 އިުދގައި ކަނޑައެޅިަފިއވާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންގުމަށްޓަކައި ގަވާކޮށްފަިއވާ ގޮތަކަްށ ނޫނޭ. ރު ވުތަޞައް

 .ވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްހިންގިފައި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ށް ވެްސ ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތިއޭއުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކަ

 ލިބެންޖެހޭ ށްްތޮގތުން ދައުލަތަތަފާތު ގިނަ ގޮ ،މެންނަށް މި ފެންނަނީރިޕޯޓުަތކަށް ބަލައިލުުމން އަޅުގަނޑު އޮޑިޓު

ުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ ގޮްތގޮތަށް ގެްއލިފައިވާ މަންޒަރު. އަުޅގަނކި އެފައިސާ 

މިއިން ކޮންމެ  ،ާވކަމުެގ ވާހަކަތައް މަޤާމުގައި ހުންނަ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ގޮތެްއަގިއ ކަންތައްތައް ކޮށްފައި

ރުނުގައި ައޅުގަނޑުމެން ގަ 21 ،ންނަމަވެސް، ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއެހެ ފެންނަނީ.މަ ވެސް ރިޕޯޓުތަކެއް ބަލައިލީ

ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް  ގައިހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު ވަނަ ައހަރާ 2020އުޅޭއިުރަގއި 

އެންމެ އަސާީސ  ،ަޙއްޤުތައް އަސާސީ ރަްއޔިތުންގެުއޅޭ. ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުން އެބަވަރަށް ިނކަމެތިކޮްށ ، ލުގައިހާ

ހަމަ މި ުފރުޞަތުގަިއ އަުޅގަނުޑ  .. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްވިފަދެނުއިވަނީ ފުއްދަ  ޙައްޤުތައް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި

 ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް  ިއ،މެ ދަށު ދަރަޖައިގަހާލަތު އެން އެ ރަށްރަށެްއގެދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 . ކިތަންމެއަތޮޅު ކިހާދޫއާއި ކުޑަރިކިލު ބ. ،ރަށެއް ކަމަށް ވާނެދެ އޮތް  އިގެ ހާލަތު އެންމެ ދަށު ދަރަޖައިގަފޭބުމުއަރާ

މެންނަށް ގޮތް ރިޕީޓުވަމުން އަޅުގަނޑު ބަނދަރުގެ ހާލަތު އޮތްއެ ވަރަކަށް އެބަފެނޭ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެ ރަށްރަށުގެ 

އުޅެނީ  މި އަދިވެސްއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް . ަގއިއާސޯޝަލް މީޑި ފެނޭ. ތަކުރާުރވަުމން އެބަދޭ އެބަ.އެބަދޭ 

ކަްނކަން ވެްސ  ، އެުއޅެނީ އެ ރަށްރަށުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ބަނދަރު ހަދާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ނުކުެރވިގެން މި

އަށް ންނެއް ނޫން. މި ރާއްޖެ ލިބޭ ފައިސާ މަދުކަމަކުށްހަމަ ދައުަލތަ ،އީސްިއއްަޒތްތެރި ރަ އުޅެނީ ފެށިގެން މިނު

އަދި މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބޮުޑ  ،ގިނަ ހަމަ އެހާމެ  ވަސީަލތްތައް ދައުލަތުގެ . އެބަވަދޭ ފައިސާ ށްދައުލަތަޙަޤީޤަތުގައި 

ެއއް ބޭުފޅަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ  ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވާ  ނަ ާރއްޖެެއއްކަން ގި ކަމާިއ އަދި ވަީސލަތްތައް ރާއްޖެއެއް 

 ވަސީލަތްތައް ހަމަހަމަކަމާުހރި ދިވެހިާރއްޖޭގައި  ،އުޭޅ ކަމަކީ އެހެންނަމަވެސް، ނުެވގެން މި. ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

ދިވެހިރާއްޭޖެގ އުޅެނީ.  މި ނެހެދިގެްނ ގޮތެއް ހިސާބަށް ބެހިގެންދާނެ ރަްއޔިތުންނާެއކީަގއި  ުފވެރިކަމާސާއިން ،އެީކގައި 

ވަަރކަށް  15ނަމަވެސް  ަލއިލިއަތޮޅަށް ެއކަނި ބަ ހިނގާ އޮތް. ބ.ތް ހިނގަރިސޯޓު އެަބއޮ ވުރެށް އަ 132ވެސް  މިއަދު

ަނރުދަމާ އެޅިފައި އޮތީ އެންމެ  ފެނާއި ގައި ވެސްއަތޮޅު  އޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، މުޅި ބ. ހިނގާހިނގަ ރިސޯޓު އެބައޮތް
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ކިން ޚާްއޞަކޮށް . ވަހުްސވެ ިނމިފަ އިއި ހުރި ހުރިހާ ރަށެއް އޮތީ ިވއްކަ އަތޮުޅގަ  ބ. .ދެ ރަށުގައި

އެްއކޮށް ހުސްވެ  ިއ،އޮތީ ވިްއކަ ހިންިގ ބޮޑު ޖަރީމާގެ ތެރެއިން އެތައް ބައިވަރު ރަެށއް އެ .ސީަގއިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު

ލޮލުން ކަރުނަ  ،ލައިލައިފި ަކމަށް ވާނަމަތްތެރި ރައީސް މީހަކު ބަ. އެހެންނަމަވެސް، ރަށްރަށުގެ ހާލު އޮތީ ިއއްޒަނިމިފަ

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  .ވެފަވަނީ މަހުރޫމު އޮތީ. އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން ރައްޔިތުން މިހާލަތު  ރަށުގެރަށް އިހާލަތުގަ އަންނަ

ން ކޮންމެވެސް އެހެން ދިއުން ނޫފައި މި ވާހަކަ ދައްކާ މި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު މި މަޖިލީހަށް އައިސް

ކޮންމެ ފަހަރަކު  ،ހޭ. ައުޅގަނޑުމެންނަށް އަބަދު ކޮންެމ ފަހަރަކުކޮންމެވެސް އެހެން ކަމެއް ަކމުގައި ހަދަން އެބަޖެ

މިއަންނަ އަހަރު ތި  ،އަހަރު ތި ރަށުގެ ބަނދަރު ހަދައިދޭނަމޭ މިއަންނަ ،އޮންނަ އިލެކްޝަނެްއަގއި މިައންނަ ފަހަރު

. ދަނީ ބަދަލުވަމުން ދުނިޔެ މި .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިޔާލާ ތިބެވޭކަށް ނެތްދޭނަމޭ ކިޔާލަނަރުދަމާ އަޅައި ނާއި ފެރަށުގެ 

 ،ބަދަލުވަމުންދާ މިންވަރަކީދަނީ.  މާ އަވަހަށް ބަދަލުވަމުން މި ވުރެދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރާ ވަރަށް ކަންތައްތައް މި

 މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ހެދިށް ރިސޯޓުތަކަ ،ހާ ފަޅުރަށެއް ނިމިހުރި ހުރި ށަިއގެންތިއްބާ ވަ އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށުގައި

މި  ،ފެންނަނީ އުޅގަނުޑމެންނަށް މި .އެބަދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މުންހުރިހާ ރަށެއްގައި މޯލްިޑވްްސއަށް ބަދަލުވަ

ށް ބޭނުންކޮށްގެްނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަށްރަ ؛ރާއްޖޭަގއި މާލެއާއި މޯްލޑިްވސްއާއި ިދވެހިރާއްޖެ. އެހެންީވމާ، މޯލްޑިވްސް 

ިސާޔސަތު އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ނިމުމަކަށް ގެންނަން.  ްއސުމުގެޖެމޯލްޑިވްސް ހަދަިއގެން މާލެއަށް ތޮއް

ދިވެހިރާްއޖޭގައި ވެސް ތިބީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ތިބީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރަށްރަށުގައި 

 ވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ބަޖެހޭ ގަބޫލުކުރަން. ދެއް އެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ކުޑަުހވަދޫއަރުވަނީ ުފރުޞަތުމި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު ންބަރުމެ ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

! މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ދިރާސާކުރާ ރިޕޯޓުތަކުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

 ،މަކީ. މިހެން މިދެންނެވި ކައިނގޭ އެްއޗަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ހާލަތު ވަރަށް ބިުރވެރި ހާލަތަކަށް ހިނގައްޖެކަން

 އޮތް މުގެ ފުުރޞަތު ވަރަށް ފުޅާކޮށް  ބޭނުންކުރުގޮތުަގއި ނަހަމަންނަށް ދައުލަތުެގ މުދަލާއި ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެ

މި  ،ސަބަަބކީ ޙަޤީޤީ ދަީނ. އަުޅގަނުޑ މިހެން މިދަންނަވާ ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި ފާހަަގވެގެްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

ގޮތުން  ލް ވެސް މުއައްސަސާަތކުން ކުެރވިފަިއާވ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭޓަރ ޖެނެރަރިޕޯޓުތަކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޑި

މީގެކުީރގައި މި ވާހަކަަތއް . ގޮތެްއގަިއ އެބަހުރި ވާހަކަަތކެއް ބުނެފަ ބަޔާްނކޮށްފަިއވާއިުރގައި ަމއިގަނޑު ވާހަކަ މި
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ަފިއވާ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެްސ، ޝާދުދެއްވާމި މުއަްއސަސާތަކަށް މިކަން ރަނގަުޅކޮށްލުމަށް އިރު ،ވަނީބަޔާންކޮށްފައި 

މި ރިޕޯޓުތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރާސާކޮށްލުމުން ގާނޫނީ ވަރަްށ  ،ހޭ ޙަޤީޤަތަކީމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެ

 އެބަމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން  ،ވާކަން. އެެހން މިދެންނެވި ކަމަކީ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންަތކެއް ިމ ކަންކަމުަގއި

 ގެ ބޭންކުގަިއ ޗެކު ކަން. ން އެަބޖެހޭޖެހޭ ބޭންކިންގ ާގނޫނަށް ވެސް ވަރަްށ ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެްއ އަންނަގަބޫލުކުރަން

ޮގތުން މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު މި ަކންކަން އެންމެ ހަރުދަނާކޮށް  ބެހޭ ޗެކާ ،މުޢާމަލާތާއި

އަދި މިހާތަނަށް ވެސް  .ފާހަގަަވނީ ންތަކުންބެލިބެލުނަށް  އަޅުގަނޑުމެންރައްކާތެރިކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް

ބަޔާންކުެރވިފަިއ އޮންނަ ގޮތަކީ އެއީ ކަމަށް  ތަުކަގއިގޮތުަގއި ގާނޫުނގައި ނުވަތަ ަގވާއިދުގެ ރަމުންދާ އުސޫލެއްޢަމަލުކު

 ތަެކއްންގ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ބޭންކިއިމުެވސްގަހަމަ ،އޮތީ  ހިތްނަމަ، އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާވަނީ. އެހެންވެއްޖެ މި

ކުރަންޖެޭހ ކަަށވަރު މި ކަްނކަމާ ގުޭޅ ގޮތުން ،ފައިާސ ނެގުމާ ކަށް، ޗެ ޖަމާކުރުމާއި ެޗކު އައިްސގެން ނޫނިްއޔާ

ދައުލަުތގެ ހަރު މުދާތައް ނުވަތަ ދައުލަތުެގ  ،ގޮތުން ދެން އަނެްއކާ ައނެއް ކަމަކީ އް ާވކަން. އެކަމާ ގުޅޭކަންތައްތަކެ 

އެންމެ މީހެއް ނޫން. މަ ނީކީ ހަބާވަތުެގ ކަންކަން މުާޢމަލާތް ކުރެިވގެންދާއިުރގައި މީގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ މި

ެއއްގޮްތވާ ގޮތުެގ  މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބވޭ މާލިްއޔަތު ގާނޫނެއް. އަދި މާލިްއަޔތު ގާނޫނާ ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ހަމަ އެ ގާނޫނާއި ަގވާއިދަށް ބާުރ ލިބޭ ގޮތަށް އުފެދިފައިވާ  .ިއވޭލާފައިއެކުލަވަ ން މާލިއްޔަތު ގަވާއިެދްއ މަތީ

ކުރުމުގަިއ ތަކާއި މި ބާވަތުގެ މުޢާމަލާތްސް ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޕްރޮޖެކްޓުވެ ޓް އުސޫލުތަެކއް ޕްރޮކިއުމަން

އުލަތުގެ ތިޖޫރީއަށް ދަ ،ންޖެހޭ ވަންނަށްދައުލަތަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަމުންދަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް

. މިީއ އެކި ދިމާތަކަށް ދިއުުމގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމުގެ ވާހަކަ ވަންނަންޖެހޭ އެތައް ބަިއވަރު ފައިސާތަކެއް އެކި ގޮްތގޮތަށް

ލީހުން އިމު ެވސް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިގައަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ހޯލްހޯލެއް. މި ލޫޕްބޮޑު ލޫޕް ވަރަށް

ނެ. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަން ޙައްލުކުރެިވގެންދާ ޅި ދައުލަތް އިށީނދެގެން ާވހަކަދައްަކއިފި ކަމަށް ވަންޏާމު

އެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރެެވމުންދަނީ ނުވަތަ އެ ގާނޫުނ  .ވަނީ ދައުލަުތގެ ޚަރަދަށް ޒިްނމާވާ ގާނޫނެްއ ެވސް ފާސްކުެރވިފަ

ހޭ ްށތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރަންޖެހާވަރަކަތަންފީޒުވަމުންދަނީ ކި

ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ގާނޫނެއް  ހަމައެކަނިބަލައިލާއިުރގައި  އޮިޑޓު ރިޕޯޓުތަުކން މި ދައްކާ ކަންކަމަށް ،ޙަޤީޤަތަކީ

އެންމެ  ވެސް ވީ ހަމަ މިއަުދން މިއަދަށް ،ހާރު އަުޅގަނޑު ޮގވާލަންމި  ވެސްއިމުގަނުފުދޭ. ހަމަ އޮތުމަކުންނެއް މިކަމަކު

ކުރުމަށްފަހު މި އިބުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ޑްރާފްޓުޔަތަށް ޒިންމާވާ ގާނޫެނއް ބަންޑާރަ ނަިލއްއޫއަވަހަކަށް ދައުލަުތގެ މަސް

ލިއްޔަތެްއ އޫދާކުރަންޖެހޭ މަސްއި ތިމާ އަޙަޤީޤަތުގަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ

 ލިބޭ ބައިވަރު ގެއްލުންތަެކއް އެބަ ށްކުރުމުން ދައުލަތަ ،ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުންއަދާނުކުރުމުން ނުވަތަ ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް 

ދާރު ގޮތެްއ ޒިންމާ ކީ. މީޒިންމާާވ ފަރާތެއް ނެތް މިއިން ެއްއވެްސ ކަމަކާ ،ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުން. އެކަމަކު  ވޭފާހަގަ

އަުޅގަނޑު މި  ،ވެސްގައި ތަމްސީލުކުރަމުންދާިއރު ދާއިރާގެ ކުޑަުހވަދޫނޫން. އަޅުގަނޑު މި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި 
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އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އަޅުގަނޑު ކުރާ ކަމަކުން އް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ައދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބެ

ފު އުފުލަންޖެހޭ ޒާތުގެ ކަމެއް އަތުެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ޒިންމާ އަޅުގަނުޑ ގެ ތަުކލީރައްޔިތުންނަށް އެކަމު

ތިބޭ  ގޮތަށް ދަށުގައި ހަމަ ވެރިއަކު ބުނާ އޮތީކީ އެހެނެއް ނޫން. ޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މިއެކަމަކު އަ .އުފުލަންޖެހޭނެ

 ،، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީއްލެއް. އެހެންީވމާޙަކޮށްލުމުން އެކަމަކަށް ނެތް ެއއްެވސް ކަަހލަ ގާނޫނީ ކުދިން މަސައްކަތް

ަދއުލަތުގެ ހަމަ އެންމެ މުހިންމު ގާނޫނެއްގެ ގޮތުަގއި ަދއުލަތުެގ  ،ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުެރވިމިހާރުން މިހާރަށް 

އުުފލުމުގެ ގާނޫނެއް ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ވުޖޫދުވާން އެބަޖެހޭ. ތިމާ އަދާުކރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާ ްށ،މަސްއޫލިއްޔަތަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ ބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 .ށްސަނީފަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުންނާއި ވަނަ މަޖިލިސް.  2019ދަނީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

އޮީޑެގ  އިމަސައްކަުތގައި އެންމެ އިސްރޯެލއް އަދާކުރުުމގަ ރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. މިމަޖިލީހުގެ މެންބަ

ހުންގާނުގައި ހުރީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީގެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުކަން ފާހަގަކޮށްލަން. 

ތުން އަނެއް ހާލަތަށް ބަދަލުވާން އަުޅގަނޑުމެން ކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތު ެއއް ހާލަ ،ންނަވާހިތް އޮތީ އަޅުގަނޑު ދަ

އަހަރު  10ދިޔައީ. ައޅުގަނުޑމެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަްއ އުފެއްދީ މީގެ  އަހަރު ޭވތުވެގެން މި 10މަސައްކަުތގައި 

ޑުމެްނ ހުރިހާ ކަމެއް ައޅުގަނ މި ،އިޔާ އޮިޑޓަރުންގެ ނަމުގަ މިނިވަން ،އި ޔާކުރިން. އެންޓި ކޮރަޕްޝަންެގ ނަމުގަ

ދިަޔީއ ންމުގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިވެައހަރު ކުރީަގއި. ނަމަެވސް ަޒމާންތަކެއް ކުރީ  10ކުރަމުން އަީއ މީެގ 

ިއވެނީ އެއީ ަރއީްސ އަުޅގަނޑުމެންަނށް އަޑު ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަން އަުޑއިވުނީމާ

ޖީލުތަކަށް  މި ގެމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ މައުމޫން ކަމަށް. މައުމޫނު ކަމަށް. ދިވެހިރާއްޖޭ

. މިހެން ގައިބޭފުޅެްއގެ ތަރިކަ މުދަލެއްގެ ގޮތު  2އެލްައކީ .އެމް.އޮފް މޯލްޑިވްްސއަކީ ބީ ބޭްނކު ،އޮތީ ގަބޫލުކުެރވިފައި މި

ކޮންމެ ހާލަތެއްގަިއ ބަދަލުކުރެވެންޖެހޭ ބަޔަކު  .ކުރެވެންޖެހޭނުވާނެ. ބަދަލުޑުމެން ގަބޫލުކޮްށެގންއަޅުގަނ

ދައްކަނީ ބައެއް  މިހެން ވާހަކަ މި ،ކުރެވެންޖެހޭނެ. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑު ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާތީވެބަދަލު

 އަުޅގަނުޑމެން ކަންކަން ކުރަމުން މި  ،ންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީބޭފުޅުންގެ. މިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުނުކޮށް ދޫކޮށްލަ

ޯއގަނަިއޒްކޮްށ  ،ތަރުތީބުކޮށް ،ވަމުންދަނީ ރޭވިގެންޔާނާތްތެރިޚި މީހުން ޔާނާތްތެރިވަމުންދާޚި ދަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް 
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އަހަުރ  5ދިޔަ ވޭުތވެ ،އޮތީދަނީ. މިކަންތައް ކުރުުމގެ އެންމެ ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ދީފައި ކަންތައް ކުރަމުން މި

ކަންތައް ިމގޮތަްށ  ޔަ އަހަރުގައި މިމަޖިލީހުގައި ހާމަކޮށްލަން. މަޖިލީހުގެ ވޭުތވެދި ކަން ވެްސ އަުޅގަނުޑ މިތެރޭގައި 

 ހުންނެވި މީހާ މި  ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްެވރިއަކަށް ،ކުރަނީހާމަ ގައި މިނކުރުމަށް ފުރުޞަތުދީފައޭ އަޅުގަނޑު މިތާ

 ،ބައިވެިރވެފައި އޮތްކަން ހާަމވެފައި އޮތީ. ައޅުގަނޑުމެން .އައްސަސާތަެކއްަގއި މިކަން ކުރުމުގަިއ ބަިއވެރިވުންހުރިހާ މު

ކޮމިޓީތަކަށް ގެނެއްސަ ައޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުން  މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކަގިއ ހިމެނޭ ،ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

ދޭށޭ. ދައުލަތަކުން ގުޅިގެްނ ހިންގި އިތެދުބަހުން ކިޔަ ،ުބނަނީ ކައިީރަގއި މިބޭފުޅުން  ދަްއކާއިުރ އަުޅގަނޑުމެްނ އެވާހަކަ

 ގެނެވޭތޯ. ޝަރަފުވެރިކަމާ ބަދަލު އޮތް ޖީލުތަކަށް ރަނގަޅަށް އަންނަން އުޅެނީ އެތައް އަނިޔާަތކެއް އަުޅގަނުޑމެން މި 

ތިބޭ މީހުން ނުޖެހޭނެ ކަހަލަ  ހިންގަންވެސް އެތަންަތން ހަވާލުވެގެން  ލާރިއެއްއެީކގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އެންމެ ލޯ

ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ކަން ކޮށްދިނުމަށްމި ،ކުރުމަށް ޓަކައި ސިލު ހާގޮތަކަށް އަންނަން އޮތް ޖީލުަތކަށް ރާއްޭޖގެ ތަރައްޤީ 

ުޅގަނޑު ބޮޑަށް އަ ކުރަން އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، ވަރަށްބޮޑަްށ ަވާކލާތު ކުރަނީ. ެއގޮތުން އަޅުގަނޑު ވަރަށްމި ވަކާލާތު

 ގޮތުން މުގެޤާޔާނާތްތެރިވާ ީމހާއަށް ދެވޭނެ އަދަބު ކަނޑަެއޅުން. އޭަނގެ މަޚި ޔާނާތްެތރިވާ މީހާ، ޚި ދައުލަތަށް  ،އެދެން

 ޖެހުމަކީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެްއ ނޫން.ބަދަލުދޭން ންޔާނާތްތެިރވީމަ ދައުލަތުޚިއޭނަ ދައުލަތަށް 

އޭނައަށް ދޭންޖެހޭ  ،މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް މި ،އައިސް ށްމަޖިލީހަ  ،ހާއަށް ގާނޫނެއް ހެދިމީ އެ ؛ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހާ

ެއއީ  ،ފައިާސ އަތުެލވޭެނ ގޮތްތަެކއް ކަނަޑއެޅެންޖެހޭނެ ގޮތްތަެކއް އޮތުމަކީ ތެރިވިާޔނާތްޚިތަކަާކއި ދައުލަތަްށ އަދަދު

 ،އް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ައޅުަގނޑު

ކުރީމު ން މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ޖަހަންދެން އަޅުގަނޑުމެ 7އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު  9ައޅުގަނޑުމެން  އިއިްއޔެގަ 

ުރގަިއ މިދިޔަ ދުވަސްވަ .މަޖިލިސް އިދާރާއިން ެގ ފަހުން މ7ިށް ދިޔައީ އަކޮމިޓީތަކުަގއި. އަުޅގަނޑުމެްނ ނިމިގެން ގެ

ވަނަ ަމޖިލިސް ކުރީގެ. ދައުލަުތެގ  18ވެަފއި އޮތީ މިކަންކަން މިގޮތަށް ނުކުރެިވ އޮތީމަ. މަޖިލިސް ޕެރެލައިޒް

 ިއ،ިމނިވަން މުއައްަސސާތަުކގަ ،ވެފައި އޮތީ. ައޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީން މުއައްސަސާތައް ެވސް ޕެރެލައިޒް އެހެނިހެ

ބޭފުޅުން ތެދުބަހުން ވާހަކަ ދައްކާށޭ. ައޅުގަނުޑމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ.   ތިތަކުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންކޮމިޝަން

މައްޗަށް އިތުރަށް ބާުރ  ދޮގު  ، އެއިީޓއަށް ައއިއްސަ ޮދގުހަދަމުައއްސަސާތަުކގެ ކޮމި އަޅުގަނޑުމެން މިނިވަން

 ތްތެރި ރައީސް ފާހަގަކޮށްލަން މި ، އަޅުގަނޑު ިއއްޒަ. އެހެންވީމާކަންތައް ކުަރމުންދާތަރުތީބުކުރަން މަސައްކަތް

ށް އަޅުގަނޑުމެްނެގ ކޮށް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކައިމުޤާއެޅޭނެ އުސޫލުތަެކއް ދޭތެރޭގައި ހަރުކަށިކޮށް ފިޔަވަޅު  ބޭފުޅުންނާ

. ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ކޮށް މީރާޞަ އެީކގައި ގެންދެޭވނެ ގޮތް. ޚާއް ހުންނަ ފައިސާ ރައްކާތެރިކަމާ އިޒާނާގަ ޚަ

ކުރާ މީހެްއގެ ވިޔަފާރި ބޭފުޅުން ހަމަ އައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް އައިސް އެމީރާގައި އަތްެލވޭނެ އެްއވެްސ ފަރުދެއް ނެތް. 

ތަްއ އެކައުންޓު އެްއވެސް ކަމެއް ނެތް. އެބޭފުޅުން ވެސް ބޭންކުދެން ކުރެވޭނެ އިތުރު  އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްީލމަ ބޭންކު

މުަގިއ ހަމަޖެހޭނެ އުސޫލުތަކެއް އުއި ބިލުތައް ގެންދިޔާ ވަދެ ބިލުތައް ނެގުުމގަ އި ފިހާރައަށް ޔާ ކުރުމުގަފްރީޒް
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ކުަރންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިމުޤާވޭނެ ގޮތްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން ބޭފުޅުންަނށް ވެސް ފާރަލެ އަޅުގަނޑުމެން. އެ

 .ތަނުގައި.. ށް އޮތް އައްޔާ. ކުރި މަސަްއަކތް ނުކޮށްފި އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތް ނޯންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން  2ގަޑިއިރު. ބާކީ  1ރިޕޯޓަށް އޮތީ  މި ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލަށް

ވެސް ނިންމަން.  ލިސްަގއި ައޅުގަނޑުމެން މަޖި 2:30އެބަތިބި ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިވަަޑއިގެން. އާއްމު ގޮެތއްަގިއ 

ކުރަީނ އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އެއްެޗއް ތުގަސް އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު މި ،އެހެންނަމަވެސް

ގެ ވަގުތު އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ރިޕޯޓު ދާޅުވެަފއި އަދި ުކޅުދުއްފުީށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އެްއޗެއް ވިދާުޅވީމާވި

އަރުވަނީ އިހަވަންޫދ އަދުގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ވެސް ނިމުނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުވެސް ނިމުނީ. އަދި މި

 .ށްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:ންދޫ އިހަވަ

މަޖިލީހަށް  ދިގު ޒަމާްނތަކެއް ެވއްޖެ މި ،ކީވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހުށަހެޅިފައި މި

ނީ. ލެވުއިަމސައްކަތް ނުނިމި އޮތުމަށްަފހު މިއަދު ނިންމަ ،ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޮއޑިޓް ިރޕޯޓެއް. އެހެންނަމަވެސް 

ތަެކްއ ޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބައިވަުރ މަސަްއކަތްމަ މިގޮތަށް މި ،ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ުމގެ މާލީ ނިޒާމުއުޤަމުޅި  ،އުުމގެ ޤަ ަގިއ ދޫކޮށްލާފައި ހުރުމުގެ ސަބަުބން އަުޅގަނޑުމެން މިތުނުނިމި، ނުނިންމާ ގަސް

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގަިއ ަވއްކަމެްއ ކުރާ މީހާ ވެްސ ޮގއްސަޭއ. ނެތި ،ފުނުޑވެ  ށްއޮތީ ެއކީެއކަ މި

ވެްސ ކުށެއް ކުރާ ކޮންމެ މީހަުކ ތު ދޭތީވެ. ދޮރުތަްއ ހުޅުވިފައި ހުރީމަ. އެނޫންކުރަްނ ފުރުޞަ ވަްއކަންކުރަނީ އެކަން

ބޮޑަށް ހުުޅވިފަިއ ވަރަށް ުމގެ ަމގު އެކަެމއް ކުރު ،އަރަިއގަތުމުެގ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަާސސަކީވެސް އެކުށަށް 

ޮބޑެތި ޚިޔާނާތްތަެކއް  ،ކަމަކީ ކުެރވޭ އެއް ބޮޑަށް ފާހަގަ އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ އެްނމެ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އޮތުން. 

ކަމަށް އިހުާމލުވެފައި އޮތް އިހުމާލުވުން. އުމުގެ މާލީ ުމއަްއސަސާތަކުން އެ ޤަ މި ،އުމަށް ެވގެންދިަޔއިރުޤަ މި

 އޮފް ހިތްވަނީ ބޭންކުގަޫބލުކުރާ ،ބޫލުކުރަން ބޭނުންވަނީގައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

ލުނު ދިޔަ ަވއްކަންަތކުަގއި ެއބައޮތޭ. މި ޤައުމުން ގެއްއިއުމުގައި ހިނގަޤަ ބޮޑު އިހުމާލެއް މި މޯލްޑިވްްސގެ ވެސް ވަރަށް

އުމެްއގެ ޤަދައްކަނީ  މި .އޮފް މޯްލޑިވްްސގެ ބޮޑު ހިްއސާެއއް އެބައޮތޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފައިސާަގއި ބޭންކު

ެގ ފިޔާރު ދެ  ،ބަިއވަރު ރަްއޔިތުންނެްއގެ ފައިާސގެ ވާހަކަ. އެންމެ ރުފިޔާއެއް  އުެމއްގެ އެތައްޤަފައިސާގެ ވާހަކަ. 

ރުފިޔާގެ ވާހަކަ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ބިލިއަން ވާހަކަެއއް ނޫން. ބިލިއަން

އޮްފ  ވާ ބޭންކުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިނުލާ ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަންަތއްތަކެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުއިއަޅަ
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ނުން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ލޫމާތު ދިޢުޒިރުކުރުމުން ދޮގު މަހާމަޖިލީހަށް  މޯލްޑިވްްސގެ އޮފިޝަލުން މި

 ިމކަމާ ނުެލވޭނެ. އެއީ ގާނޫނީ ބޮޑު ކުށެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އޮޅުވ

ކުރަން އެމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު އި،އެއީ ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބަލަ ،ގުިޅގެން އެުޅވި އެންމެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅަކީ

މަލުތައް ހުއްޓުވޭނީ ަވގުތުްނ ޢަޙަޤީޤަތުގައި ހިންގާ ގޯސް  .ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ޕޮލިހަށް  ،ކަަމކީ އިތުރުން އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެއއްއަަޅިއގެން. އަދި ޭއގެވަޅު ވަގުތަށް އެކަމަށް ފިޔަ 

ށް އޮފް މޯލްިޑްވސްގެ އޮފިޝަލްގެ ފަރާތުްނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސަ ގުިޅގެން ބޭންކު އާހުށަހެޅުނު މައްސަލަ

ސިޓީަގިއ  އެ  .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްބޮޑު ދޮގު.  މަނިކުފާނު ހެއްދެިވ އެންމެ ލިބިވަޑަިއގެންެނވި ސިޓީައކީ އެއީ އެ

އޮތް ވިދާުޅވުން އެީއ  ން ވިދާޅުވެަފއިއެހެ ،ށް މިފަދަ ޗެކު ވަދެފައި ހުރީތިމަންމަނިކުފާނަށް ނޭނގިއޭ ބޭންކަ

އްސަަލ މަ ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް އެ .ކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޙަޤީޤަތުގައި އަނެއްކާ އިތުރަްށ ތަޙުޤީޤު

މަނިކުފާނަށް  އެީއކީ އެވަކި ަމއްސަލަެއއްެގ ގޮތުަގއި ތަޙުީޤޤީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަންެޖހޭ. ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް 

ވަނީ ޗެެކއް  .ކަެމއް ނޭނގެއޭތްށް ޗެކެއް ވަހުރި ބޭންކަ މަނިކުފާނު ހަވާލުވެވިދާޅުެވވޭނެ ވާހަަކެއއް ނޫން. ތިމަން

އެ  ،އް ކަމެއް ނޭނގެއޭ ، ހަދާފައި އޮތް އެއްެޗއް ކަެމއް، އަސްެލއް ކަމެްއ، އޮރިޖިނަލެކޮޅެއް ކަެމއް ކަމެއް، ކަރުދާސް 

ތަނުަގއި އަިދ  ށް އޮތްއަކުރި ،އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް. ނޫންނަމަދާެޅއް ނުެވޭވނެ. އެީއ ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިަޔވަޅު ށް ވިކަމަނިކުފާނަ

 އަުޅގަނޑުމެން މި ލާންޖެހިދާނެ. އެއްވެސް ާހލެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތި ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ މާ މިއަށްވުރެ

ށް އަކުރި  ،ޖަލަށްލާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ،ދީ ައދަބެއް ،ރިކޮށްމީހަކު ކުށްވެ ،ބުނަނީ ކަންކަން ތަޙުޤީޤުކުރަން މި

ނުގައި ވީފަދަ ދެރަ ތައުމުގެ މާލިއްޔަތަށް ވެދިޔަޤަ މި ގެއޮްތ ދުވަސްތަކުަގއި އަުޅގަނޑުެމން ތަނުގައި، އަންނާން އޮތް

ނުވާތީ. ބޭނުން ގޮތްތަެކއް ވާން ނޭދޭތީ. ަރއްޔިތުންގެ ަފއިާސއަށް ވީުނވީެއއް ނޭނގި ގެއްލެން ައޅުގަނޑުމެން

 ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ތިބީ މި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި

 ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުމަކީ މިއަދު މި ،ންކޮށްދީޤީޔަ ،އްޤުަތއް ކަަށަވރުކޮށްދީޙަ އިމެހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އެން

ޒިންމާ  އެ ،ނަމަ ނުކޮށްފިތިރާމުހުޒިންމާއަށް އި ތް ބޮޑު ޒިންާމއެއް. އަުޅގަނޑުމެން އެފައި އޮމަޖިލީހުގެ ބޮލުގައި ެއޅި

ދޭތެރޭގައި ވެސް  ވާންޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންނާއަުޅގަނޑުމެން ެވސް ޖަވާބުދާރީ ،ނަމަ ފުރިހަމައަށް އަދާނުކޮށްފި

 ޓަކައި...ދެއްވި ުފރުޞަތަށްއެޅެންޖެހޭނެ. ފިޔަވަޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 .ޙައްމަދަށްމެންބަރު ޖަމްޝީދު މު
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 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދުިނގެ  އި،މާތްކުރައްވަ  . ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު އެްނމެهللمد  الحم هللابس

މީހުންނަށް ދެއްީވ ށް ނުދެއްވާ ބުއްދި އެބައިމަޚުލޫޤުންނަ އިއެންމެހަ ށް،ހަވާލުކޮ މީހުންނާ ކުރުން އެއާރާސްތު

. ައޅުގަނޑުމެން ންކަންވަނީ ެއއީ ތެދެއްޤީ ނެތް މިންވަރަށް ޔައް ޝައްކެކޮންމެވެސް ިސއްރުތަެކއް ޮއންނާތީ. 

ތިއްބަވަނީ ވެރިން.  މީހުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ިއސްކޮށް މި އެނީ ދުނިޔެ އާރާސްތުކުރަން ތިބި މީހުން. ނައިންސާނުން

އި ފަސާދަ އެތަނެއްގެ ޔާފިތުނަ ،ންނަމައް. އެހެންނޫއެންނަކީ ރައްޔިތުްނގެ މައްަޗއް ތެދުބަހުން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ބަވެރި

އެްލގެ .އެމް.ބީ ،، ވެިރއަކު ޮދގުހަދައިގެން ފެންނަނީ ެވރިއަކު ޮދގުހެދީމާ ވެްސ މި ހަލާުކވެދާނެ. މިއަދު ،ތެރޭގައި އުފެދި

ނީ ޮދގަކަށް. ވާކަމެއްަގއި  އެއް  ؛ގޮތަށް ބުނުން ފަހަރަކު ދެ ދެ ،ދޮގުހަދައިގެންވެރިއަުކ  ފަރާތުން ބަސްބުނި

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،. އެނގިލަްއވާނެ ފަދަިއންތަނެއް ވީހިނދު އެފަދަ ަމއްސަލަެއއް ދިމާެވގެން އުޅޭމަށްއެހެންކަ

 އް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިއެިރވާންޖެހޭ ބައް. ފާރަވެއެ އް ނޫން. ެއއީ ފާރަވެރި ބަ އެ ކުރާ ބަ ކޮމިޓީތަކަކީ ތަޙުޤީޤު

 ދިވެހި  ،ހިނދުވީސީލުކުރާ މެންބަރުން ތިބޭ މަޖިލިސް. އެހެންކަމަށްމީހުން ތަމްރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެަބއި

ްނ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކު ،ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން މަލާތްތައް އެޢާމު އިސަރުކާރުަގއި ހިނގާ އެންމެހަ

ނީ މިއަދު. އިއްޒަތްތެރި ފެންނަ ކަންތައް މި  ކުރަންޖެހޭ. އެނަމަ ރަނގަޅު ބަލަންޖެހޭ. ފާރަވެރިވާންޖެހޭ. ގޯސްކަެމއް އޮތް

ރައްޔިތުްނނަށް މިއަދު ލިބޭ އުފަލެއް.  މަޖިލިސް މިހާ ބާރަށް ހިނގަމުންދާކަމީ ދިވެހި ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މި

އޭަގއި ވަރަށް ސާފުކޮްށ ޒިރުކުރުން. ހާ މީހުން .ވަަނ މާއްދާ 99ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ލާނަންއިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުުމގެ  ށްމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ އެ ދިވެހި އޮްތ،އެބަލިޔެފައި 

 ހަކަށްމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ ކޮންމެ މީ ،ންނަނީއޮ )ހ( ަގއި މިމަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއޭ.  ބާރު އެ

ރަްއޔިތުްނެގ  ،ނޑަައޅާ ގޮެތއްގެ މަތިން ހެކިބަްސ ދިނުމަށާއިމަޖިލީހުން ކަ އެ ،ޒިރުވެހާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް 

ންެގ ރަްއޔިތު ،މާއްދާަގއި ަބޔާންެވގެްނވާ ފަދައިން މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެްނގުން. މި

އެންމެ ރަނގަޅަށް ތެދުބަހުން ހުރި  މީހަކަށް އެނގި އެ ،ކުރާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށްމެ މަޖިލީހުން ކޮންމެ މީހަކާ

. އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ތެދުބަހުން ޖަވާބުދޭންވާނޭ . މި. ތެދުބަހުން ޖަވާބުދޭންވާނޭޖަވާބުދޭންވާނޭ

 ،ޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން. އެނގިަލްއވާނެހާ ،ހުން ޖަވާބުދޭ ވެރިން، އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުން ތެދުބައެހެންވީމާ

ޖެހުމުގައި  ގެ ަމއްަސލަ. ރިވެޓްމެންޓުރޕޯޓުުކޅުދުއްފުށީ ެއއަ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢަކީ ތް އޮ ރަުށގައި ގެންއަޅުގަނޑުމެ

ބޮޑު ގެއްލުން  ކާރަށް ވަރަށްދިވެހި ސަރު ،ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް. ިދވެހި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ވަީނ ވަރަށް

ވަނީ މޫދަށް ވެއްޓި  ސަިއްޒ ކުދިކޮށް ބޮޑުހިލަޖެހުމުގެ ސަބަބުން ،ަޑކޮށްކު ަގއިވާ އަދަދަށްވުރެ. އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓުވެފަ

 އެ ،ބޮޑު ގެއްލުމެްއ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރަށް ލިބޭ ވަރަށް. މިއީ މަަސްއކަތް ކުރަންޖެހިފަ އަލުން އެ ިއ،ގިރާލަ

 ،ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ފުލުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންމީހުންގެ ޒިންމާ ނޫ ތިބި ވެރިން އެ އް ކުރަންކަންތަ
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ގައި ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ޭއ ރިޕޯޓު.އައި.ތެދުބަހުން ކީއްވެގެންތޯ އީ ،ސުވާލުކޮށް މީހުންނާ އެ އި،ވާހަކަދައްކަ މީހުންނާ އެ

 ؟ާކކު ައންގަިއގެން ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ކުރީޖެހުމުގެ މަސަްއކަތްރިވެޓްމެންޓު އި،ސައިޒަްށވުރެ ކުިދކޮށް ބޮުޑހިލަޖަހަ
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