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 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ރައީސްނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަތަރ ދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް(  މަހޯ) 2022  މޭ 23

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި    4ތިއްބެވީ  ސަލާމ ަގއި    . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  26ވަޑައިެގން ތިއްބެވީ  ހާޒިރ ވެ ށް  ޖަލްސާއަމި ވަގ ތ   

 .  ންމެންބަރ 

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 . 2/4/ 2022އޖ/ ރ ބަނަން އެޖެންޑާ

 

 ރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  މަޖިލީހަށް ތަޢާ.  4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ . 
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ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ،  މ މްތާޒ   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   ކ ނ   ، ފ ވައްމ ލަކ  ދެެގ ފަރާތ ންސަރ ކާރ   -{ 4.1} 

ނ  ާގނޫާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން.  ޔަތ ެގ  ެގ މާލިއް އ ލަތ )ދަ  2006/3ނ  ނަންބަރ   ާގނޫ

 . ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ޔަތ ެގ  ެގ މާލިއްއ ލަތ  )ދަ 3/ 2006ނަންބަރ  

 

 ސ ވާލ  .  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން    ސަޢ ދ  ޙ ސައިން،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ލިނިގލީ  ވި؛ މިއަދ ެގ ސ ވާލ 

 . ، ސ ވާލ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ކ ރައްވާ ސ ވާލ . ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަނާ 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ސަޢ ދ  ޙ ސައިންދާއިރާެގ މެންބަރ   ވިލިނިގލީ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ފިޝަރީވަޒީރ !  އިްއޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ކޫއްޑ   މަސް  ބާނާ  ޒް  މަސްވެރިން 

ޑޫަގއި އްކޫކ ޑަކޮށް ޕްރޮސެސްކ ރ މަށް  ރަދ ޚަ  ،ންދ ކޮށްބަަވގ ތ ން ދަޅ ަގިއ    ޒާކަމާ އެކ ލެކްސްއަށް ލިބޭތަނ ން ތާ ކޮމްޕް

ާގއިމ ކ ރ މ ެގ ޢަމަކޭނިންގ ފެކްޓަރީ ރާވާފަިއާވ  ރ ކާރ ން  ސަ  ކޫއްޑ ެގ ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ ރ ަމށްލީ މަސައްކަތާއި،  ެއއް 

ނ ފެށި   އިތ ރ ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް  ބްރައިން ކެޕޭސިޓީ  ،އި  ކެޕޭސިޓީއާޓޯރޭޖްަގއި ހިމެނޭ ކޯލްޑ  ސްތަކ ެގ ތެރޭޝްރޫޢ މަ

ެގނައ މަށް  ޅ  ދ ަވސްވަރ  މަސްނ ކިރޭ މައްސަލައަށް އެކަށީެގންވާ ހައްލެއް  އަދި މަސްވެރިކަން ރަނަގ؟ ކީްއވެތޯލަސްވަނީ  

 . ޝ ކ ރިްއޔާ؟ އްތޯނީ ކޮން މަސައްކަތެރެވެމ ންދަކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ބަިއވަރ    ؛`.  ސ ވާލ ަގއި  ކ ރެއްވި  ދެންމެ  ޙ ސައިން  ސަޢ ދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި 

ބ ދެމ ން އަޅ ަގނޑ  ެގންދާނަން. ފ ރަތަމަ ޖަވާ  ންސ ވާލ ތަކެއް އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ެއއިން ކޮންމެ ސ ވާލަކަށް ވަކި

ާގއިމ  ފެކްޓަރީއެއް  ކޭނިންގ  ކޫއްޑޫަގިއ  ފ ރަތަމަ  ފެކްޓަރީެއއް،  ކޭނިންގ  ނ ފެށި  ކޫއްޑޫ  މަސައްކަތް  އަމަލީ  ކ ރ މަށް 

ދަންނަަވން ޖަވާބ ަގއި  ސ ވާލ ެގ  ކ ރެްއވި  ކީއްވެތޯ  އެއް  ؛ލަސްވަނީ  މ ހިންމ   އެންމެ  މަސްވެރިކަމ ެގ    ސަރ ކާރ ެގ 
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ތާޒާކޮށް  ،ސިޔާސަތަކީ  މަސް  ބާނާ  ފް  ،ަގނެ  މަސްވެރިން  ނ ވަތަ  މަސް ފިނިކޮށްެގން  ތާޒާ  ނ ވަތަ  ރީޒްކޮށްެގން 

ދިނ ން. މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް މަތީ އަގ  ހޯދ މަށް އޮތް އެންމެ މަތީ ައެގއް ހޯދައި  ޕްރޮސެސްކޮށްެގން އެއަށް ލިބެން

ފަހަރ ަގއި ތާޒާކަންމަތީ ބެހެއްޓޭނެ  ފަހަރ ަގއި ނޫނީ ދޯނިނާ މަސް ބޯޓ ބާ  ،ކަމަކީ ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް

ފަހަރ ަގއި ތާޒާކަންމަތީ ބެހެއްޓ މަށް  މަސްެވރިން ބާނާ މަސް ދޯނިޮގތެްއ ހަމަޖެއްސ ން. ެއކަހަލަ އިންތިޒާެމއް ކ ރ ން.  

ކ ރަމ ން.  ޛ ދަނީ ތަންފީ  މަޝްރޫޢ ތަްއ މި  ކ ރ މަށް ރޭވިފައިވާކ ރ މ ެގ ާގބިލ ކަން އިތ ރ  ަގނޑ    ،ޓަކައި މަސް ފިނިކޮށް

އ ޅަނދ    ،މިޮގތ ން ލޮނ މަސްވެރި  މަސް ފަހަރ ަގއި  ނިޒާމ ފެނ ން  ސިސްޓަމްސް    ،ފިނިކ ރާ  ސީވޯޓަރ  ރެފްރިޖޭޓަރ 

ންމަތީ ކަކ ރ މަށާއި، މަސް ތާޒާކ ރ މަށާއި ަގންނަ މަސް ފ ރީޒްކ ރ މަށާއި، އިތ ރ  ރަށްރަށ ަގއި ައއިސްޕްލާންޓ  ާގއިމ ގާއިމ 

ކޯލްޑ  ގާއިމ   ބެހެއްޓޭނެ  ސަސްޓޯރޭޖ ތައް  ފަންޑާއިޢޫކ ރ މަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓ   އެްގޒި  ،ދީ  އޮއިންޑިއަން  ލައިން  ފް މް 

ެގ އެހީެގ ދަށ ން ސަރ ކާރ ން ބޮޑެތި މަޝްރޫޢ ތަކެއް މިހާރ  ވެސް ހިންަގމ ން އެބަ ެގންދަން. މާ މަތީ އަގ  ކްރެޑިޓ  

  އެ  އި،މަތީ ައގ  ލިބޭ އ ފެއްދ ންތައް އ ފައްދަ   ،ވާ އެންމެ މ ހިންމ  އަނެއް ަމސައްކަތަކީ ހޯދ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހިފައި 

ދިނ ން. ެއކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި ވެސް މަސަްއކަތްތަކެްއ ކ ރެވެމ ން އެބަދޭ.  އިކެޓ ތަކަށް ފޮނ ވަ ތަކެތި މަތީ ައގ  ލިބޭ މާ

. ން ދެއްވާފަހ މަޖިލީ   ވަނީ މި  ފަހ ން  ނ ންވާ ރ ހ ން ދާދިތެރޭަގއި ޭއ.ސީ.ޕީަގއި ރާްއޖެއިން ބައިވެރިވ މަށް ޓަކައި ބޭއޭެގ

ޖަމ  އެބަދޭ.  ޢިއެ  ކ ރަމ ން  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ވެސް  މަސައްކަތް  ބަިއވެރިވ މ ެގ  ިގނައިން   ށްރާއްޖެއައްޔާަގއި  އެންމެ 

އެ ސަރަޙައްދ ަގއި މަސް   ،ވާިއރ   ައއްޑޫ ހިމެނޭ ދެކ ނ  ސަރަޙައްދ  ކަމަށް  އި ހ ވަދޫއާ  ، ބާނާ އެއް ސަރަޙައްދަކީމަސް

ގާއިމ  ކާރ ޚާނާތައް  މި  ޕްރޮސެސްކ ރާ  ވިސްނ މެއް.  ސަރ ކާރ ެގ  ތަނަވަސްކޮށްދިނ މަކީ  ފ ރ ޞަތ   ހިންގ މ ެގ  ކޮށް 

މަސް ގ ދަންކޮށް ކ ރިރީޒ ކ ރާ ފެސިލިޓީާއއި ފ ރީޒ ހ ރި ހަމައެކަނި މަސްަގނެ ފް  ކޮށްފައިހާރ  ގާއިމ ސަރަޙައްދ ަގއި މި

،  މަހ ން މަތީ އަގ  ލިބޭ އ ފެއްދ ންތައް އ ފައްދާނެ ެއއްވެސް ފެކްޓަރީއެއް ހ ވަދޫސްޓޯރޭޖ ތައް އެކަނި.    ކޯލްޑ   ބަހައްޓާ

ނެތް. އައްޑޫ ސިޓީަގއި އަމިއްލަ ފަރާތަކ ން ހަދާފައިވާ ކ ޑަ    އްށްފައެކޮއަްއޑޫ ސަރަޙައްދ ަގއި ސަރ ކާރ ން އަދި ގާއިމ 

ފިޔަވަ  ޓީކަޓްސިބި ހަދާފަ  ިއ،ފެކްޓަރީއެްއ  ެވސް  ފަރާތަކ ން  ފެކްޓަރީެއއްއި  އަމިއްލަ  ޕްރޮސެސް  ނާެއއް  ޚާކާރ   ،އޮތް 

ކޮށް ހިންގ މަކީ   ާގއިމ ނާއެއްޚާއަްއޑޫ ހިމެނޭ ދެކ ނ  ސަރަޙައްދ ަގއި މަސް ޕްރޮސެސްކ ރާ ކާރ ، ހ ވަދޫދެކ ނ ަގއި ނެތް. 

ޓ  ހޯދ މަށް ންދަނީ އެ ސަރަޙައްދަށް ހޯދަންޖެހޭ އިންވެސްޓ މަ  ސަރ ކާރ ން މި  ،ވާތީ  ސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ މެއް ކަމަށް 

ކ ރަމ ން. ބޭރ ެގ ބާޒާރ ތަކަށް ިވއްކ މަށް މަސް ޕްރޮސެސްކ ރާނޭ ފެކްޓަރީތައް ައޅާ ހާލަތ ަގއި ފެކްޓަރީ އަޅާނީ  މަސައްކަތް

ަގންނަން އެ ހިސާބަކ ން    ،ކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ޝައ ޤ ވެރިކަާމއިއެކަމަށް އިންެވސްޓ   ،ޅ މަށް ލިބޭ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއިއެފެކްޓަރީ

ކޫްއޑޫަގއި މަސް ޕްރޮސެސްކ ރާ ފެކްޓަރީެއްއ  ފަދަ ވިޔަފާރިއާ ގ ޅޭ މ ހިންމ  ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް.    ލިބޭ ވޮލިއ މް

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރަމ ން ނ ދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ޛ ަވގ ތ  ތަންފީ  މި  އިޖެކްޓެއް ރާވައެޅ މަށް ސަރ ކާރ ން ޕްރޮ

އި ބްރައިން ސްޓޯރޭޖާ  ވާ މަޝްރޫޢ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކޯލްޑ އިކޫއްޑޫެގ ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ ރ ަމށް ސަރ ކާރ ން ރާވާފަ
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އިތ ރ   ކީއް ކެޕޭސިޓީ  ލަސްވަނީ  ނ ފެށި  މަސައްކަތް  ވިލިނިގލީކ ރ މ ެގ  ސަޢ ދ    ވެތޯ  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ޓަނ ެގ،    1000ހާސް ޓަނ ެގ، ގދ. ތިނަދޫަގއި    4ކޫއްޑޫަގއި   ؛ވާ ސ ާވލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ދަންނަވަން އިޙ ސައިން ކ ރަްއވާފަ 

ދީ  ތަކީ ސަޢޫއެޅ މ ެގ މަސައްކަ ސްޓޯރޭޖ   ޓަނ ެގ ކޯލްޑ  250އަދި ކ. ކަނޑ އޮތްިގރީަގއި   ،ޓަނ ގެ  500މ. މ ލަކ ަގއި  

މަސައްކަތެއް.   ހަމަޖެހިފަވާ  ކ ރ މަށް  ލޯނަކ ން  ދޭ  ފަންޑ ން  މަސައްކަތ ޑިވެލޮޕްމަންޓ   މި  ރޭވިއިރ   ޕްރޮޖެކްޓ   ެގ  މި 

ޑްރޯވިންޕްޗ އަކޮންސެ ތައްޔާރ އިއާ ލް  ޑޮކިޔ މަންޓްސް  ޓެންޑަރ  ހޯދާ  ،  ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  އޮތީ  ހަމަޖެހިފައި  ކ ރ މަށް 

ަގއި ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދ މަށް އިޢ ލާންކޮށްެގން   2021  ބަރ ންސެޕްޓެ  9  ،ށް. ނަމަވެސްކޮންސަލްޓެންޓެއް މެދ ވެރިކޮ

ޮގތެއްަގިއ   އެކަށީެގންވާ  އެކަން  ތެރޭަގއި  ހ ށަހެޅ ންތަކ ެގ  ހ ށަހަޅާފަިއވާ  ދިރާސާކ ރިއިރ ަގއި  ހ ށަހެޅ ންތައް  ލިބ ނ  

ރ  ޑަާއއި ޓެންލް ޑްރޯވިންްގސްޗ އަތަކ ެގ ކޮންސެޕް ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖ   ،ނިންމީ  އިކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅަ 

މިފްކޯ ލައްާވ ކ ރ ވ މަށް. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓ  ހިންާގ ޮގތް    ،ޑޮކިޔ މަންޓްސް ިމ ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ ެގ ބެނިފިޝަރީ ކަމަށްވާ 

މޮޑެލަ  ބިލްޑ   އެންޑް  ބަދަލ ޑިޒައިން  ކޮންސެޕް ކ ރ މަށް.  ށް  ތައްޔާރ ކ ރި  ޑްރޯވިންގް ޗ އަމިފްކޯއިން  ޓެންޑަރ  ސްލް  ާއއި 

  ކޯލްޑ    ،ށް ލިބިެމރިންގ ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރަ  ،ރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓް  ޑޮކިޔ މަންޓްސްެގ ޑްރާފްޓ  

މަސައްކަތް  އެޅ މ ެގ  ފައިނަލް  ،ސްޓޯރޭޖ   ޑޮކިޔ މަންޓްސް  މިހާރ ޓެންޑަރ  މަސަްއކަތް  ކ ރެވެމ ން. މި   ކ ރ މ ެގ  ދަނީ 

ސަތެ  ެގތާހަފ  ޑޮކިޔ މަންޓްސް  ފައިނަލް  ފޮނ ވަޢޫރޭަގއި  ފަންޑަށް  މަޝްރޫޢ    ިއ،ދީ  މި  މ ސްތަޤ ބަލެއްަގއި  ކައިރި 

ކޯލްޑ ޓެންޑަރ ކޫްއޑޫ  ބެލެވޭ.  ކަމަށް  ބޮޑ   ކ ރެވޭނެ  ބޭނ މަކީސްޓޯރޭޖ   ާގބިލ ކަން   ،ކ ރ މ ެގ  މަސްކިރ މ ެގ  ކޫްއޑޫެގ 

ޖާަގ ތަނަވަސްކ ރަން ވެސް    ، ޓަކަިއ އެ ރަށ ެގ ބަނދަރ  ބޮޑ ކޮށްކިރ މ ެގ ާގބިލ ކަން އިތ ރ ކ ރ މަށްއިތ ރ ކ ރ ން. މަސް

. ބީލަން  ފަލާއިށް ހ ޅ ވަަގއި ޓެންޑަރަ  2022ލް  ޕްރީއެ  21ވަނީ    ކ ރ މ ެގ މަޝްރޫޢ ެގ މަސައްކަތްބަނދަރ  ބޮޑ ޖެހޭ.  

ކ ރ މ ން  ށް ވަސީލަތްތައް ގާއިމ މި މަޝްރޫޢ ެގ ދަށ ން ބަނދަރ  ބޮޑ ކޮަގއި.    2022ޖޫން    8ހ ށަހެޅ މ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވާނީ  

  ދޯންޏަށް. އާދަޔާ   3ކިރެނީ  މިހާރ  ިގނަެވެގން މަސްހަމަޖެހިެގންދާނެ.    ކިރޭނެ އިންތިޒާމ ދޯންޏަށް މަސް  6އެއްފަހަރާ  

،  ހަކީަގތ މަށް ެއޅިފަާވ އެންމެބޮޑ  ެއއް ހ ރަވަރަށް ކޫއްޑޫއަށް މަސްބޭނ ންވާ   ،ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ތިޔާިގ ދ ވަސްވަރ  

  ވ ރެ މިހާރ  ކ ޑަކަން. ކޫއްޑޫެގ ބްރައިން ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ ރ މާ   ކޮށްފަވާ ބްރަިއން ކެޕޭސިޓީ ބޭނ ންާވވަރަށްކޫއްޑޫަގއި ާގއިމ 

މިނިސްޓް މިފްކޯއިން  ކަރ ދާހެއް  ހ ށަހަޅަބެހޭ  ފިޝަރީޒަށް  އޮފް  ކަރ ދާހާ  އި،ރީ  ފެންވަރ ަގިއ    އެ  ސަރ ކާރ ެގ  މެދ  

މަސްވެރިކަން ރަނަގޅ  ދ ވަސްވަރ  ބާނާ ހ ރިހާ މަހެއް ނ ކިރޭ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މ ން.ވެކ ރެމިހާރ ދަނީ މަޝްވަރާ

މައްސަލައަށް އެކަށީެގންވާ ހަްއލެއް ހޯދ މަށް ކ ރަމ ންދަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ވިލިނިގލީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢ ދ   

ޚިލާފަށް ރަނަގޅ  ދ ވަސްވަރ     ދަޔާ އަށް މަސްވެރިކަން އާރާއްޖެ ؛ވާ ސ ާވލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ދަންނަވަންއި ޙ ސައިން ކ ރަްއވާފަ

ެގންނަންޖެހޭ   އިރމްަގމްަގާއއި ލޯންްގ ޓަރކ ރ ަމށް ޓަކައި ޝޯޓް ޓަމަސްކިރ މ ަގއި މިހާރ  ދިމާވަމ ންދާ މައްސަލަތައް ހައްލ 

ރާއްޖޭެގ   ،ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ އަޅ  ރމޭޓް ޓަތަނ ަގއި ޝޯ  މިކ ރެވެމ ން.  މެދ  މިހާރ  ވެސް ދަނީ މަޝްވަރާ  ހައްލ ތަކަކާ
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ހަތަރ  މަހެއްަގއި ެގންނަންޖެހޭ ެއއީ ކ ރިއަށް އޮތް ތިން  ،ޚިލާފަށް ތިޔާިގވާ ދ ަވސްވަރ  ފެށ މ ެގ ކ ރިން  މަސްވެރިކަން އާދަޔާ

ލަތައް  ވާ މަްއސައިމިހާރ  ދިމާވެފަ  ،ބަލަނީކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން    ރމްބަދަލ ތައް. ެގނ ވަންޖެހޭ ހަްއލ ތައް. ލޯންްގ ޓަ

ފާހަަގކޮށް  ،ދިރާސާކޮށް ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ހޯދ މަށް  ހައްލެއް  ދާިއމީ  ބޭނ ންވާ    އެ  ،އެކަންކަމ ެގ  ކަންކަމަށް 

ހޯދަ ހައްލ   އި،ފައިސާ  މ އްދަތަށް.  ެއކަންކަން  ނަާގ  އެކަމަށް  ކަންތަްއތަކަށް.  ކ ރެވޭ  ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ސަޢޫކ ރ މަށް  ދީ 

ވާ މަޝްރޫޢ ތަކަށާއި، އިންޑިއަން  އިާއއި އަދި އެހެން ރަށްރަށ ަގއި ހިންގ މަށް ހަމަޖެހިފަފަންޑ ެގ ލޯނ ެގ ދަށ ން ކޫްއޑޫަގ

މަސްވެރިކަމަށް    ،ކ ރ މަށް ހިންގ މަށް ހަމަޖެހިފަވާ މަޝްރޫޢ  ހިންގ ން އެއީ އެްގޒިމް ބޭންކ ެގ އެހީަގއި ފެލިވަރ ަގއި ތަރައްޤީ

ޓް  ޝޯރމްަގިއ ެގނެވޭ ހައްލ ތަކެއް.  ކ ރ މަށް ލޯންްގ ޓަޛ ތަންފީ  އެކަން  ،ކ ރ މަށްކ ރިމަތިވަމ ންދާ މައްސަލަތަްއ ހައްލ 

 ޚިލާފަށް ތިޔާިގ މޫސ މ ަގއި އެންމެ  ޔާރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަން އާދަ  ،ކ ރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރ  ޛ ރމްަގއި ތަންފީޓަ

ދެކ ނ  ހިމެނޭ  ައއްޑޫ  ހ ވަދޫ،  މަސްކިރ ވަމ ންދަނީ  އަދަދަކަށް  ކޫްއޑޫަގިއ  ސަރަޙައްދަށް  ެގިގނަ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން   .

ހަރ ެގ މަސްވެރިކަމ ެގ ރަނަގޅ   އަ މި  ، ބަލާއިރ ށްހިސާބައަހަރ ެގ ތަފާސް 10ވޭތ ވެދިޔަ   ާވ ފެސިލިޓީއަށް.އިކޮށްފަ ގާއިމ 

  ދަޔާ ދެމެދ  އާއާ  ، ޖަނަވަރީބަރ  މަސްވެރިކަން އޮކްޓޫަގއި ފެށޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. އަދި  ބަރ ން، ސެޕްޓެ އޮަގސްޓ ންމޫސ 

ޮގތ ަގއި މަސްވެރިކަން އެންމެ   ކ ރެވޭއަންދާޒާ ޚިލާފަށް ރަނަގޅ ވަމ ންދާނެ ކަމަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  

ދ ވާލަކަށް   އެކަނި  ކޫއްޑޫައށް  ދ ވަސްވަރ   މަސް  1000ޓަނާއި،    800ރަނަގޅ   ދެމެދަކަށް  ެގންނާނެ. ޓަނާ  ކިރ ވަން 

ކ ރާ މަހާކަލަމިންޖާ ބޯޓ ގެ ޓަނ . ކޫއްޑޫަގއި މިހާރ  ބޭނ ން  240ންގ ކެޕޭސިޓީއަކީ ދ ވާލަކ   ރީޒިކޫއްޑޫަގއި މިހާރ  ހ ރި ފް

. ވަރަކަށް ޓަނ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީހަތަރ  ސަތޭކަލަ  ެއކ  ދ ވާލަކ  ކޫްއޑޫއަށް ަގނެވޭނީ ޖ މ   ކެޕޭސިޓީއާ

ޓް  ޝޯ  ، ކޫއްޑޫއަށް ކިރ މަށް ެގންނާނެ ކަމަށް ބަލާއިރ ޓަނ   800އޮތް މަސްވެރިކަމ ެގ މޫސ މ ަގއި މަދ ވެެގން    ކ ރިއަށް

އިތ ރ   ޓަ ަމދ ވެެގން  ޮގތ ން  ހައްލެއްެގ  އިންތިޒާމ   400ރމް  ަގނެވޭނެ  އޮތް  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ.    ޓަނ     3ކ ރިއަށް 

ާގބިލ ކަން ގާއިމ މަސް ޮގތަކީދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މި  ޒަރ ރިސޯސް  ރީމަސްފިނިކޮށް ަގނޑ ކ ރާ ފް  ،ކ ރެވޭނެ ހަމައެކަނި 

  ކެޓ ަގއި . މާވަނީ ދެނެަގނެވިފަ  މިހާތަނަށް ކ ރެވ ނ  ަމސައްކަތްތަކ ން ކ ރެވ ނ  އ ޅަނދ ތަކާއި ިވއްކާ ފަރާތްތައްަގތ ން.  

ހަމަ  ހ ރި ކެޕޭސިޓީ  ބޭނ ންވާ  ބަލާއިރ   މަދ ވެެގން  ބޯޓ ތަކަށް  ބޭނ ންވާނެ.    3ބޯޓ ،    2ކ ރ މަށް  ރާއްޖޭެގ  ބޯޓ ވަރ  

 މަސްވެރިކަން... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ލަނީ އިތ ރ  ސ ވާލ  ކ ރެއްވ މ ެގ ފ ރ ޞަތަށް. ވައިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވަގ ތ  ހަމަވެއްޖެ.   ؛އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ވިލިނިގލީ  ،ސ ވާލ  ،ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ދ  ޙ ސައިންދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ  ވިލިނިގލީ

ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ވަކި    ،މަސް ފިނިކޮށް  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަޒީރ ެގ ޖަވާބ ަގއި ދެްއވައިފި

ަވސީލަތްތަކެއް ޓާ ހ ޅ ވަ  ،ެގޓް  ފ ރ ޞަތ   އ ޅަނދ އި މަސްވެރިންނަށް  މަސްވެރިކަމ ެގ  ރާއްޖޭެގ  ކަމަށް.  ފަހަރ  ލާފައިވާ 

ތަރައްޤީަވމ ންދާއި ފެންވަރަށް  ފިނިކޮށްެގން  ،ރ ޒަމާނީ  ލޮނ ފެނ ަގއި  ތާޒާ  ،އަދިެވސް  ފިނިކޮށްެގން  ެއކ     ކަމާމަސް 

އި ފަހ ން މިދިޔަ މަސްވެރިކަމ ގަ   ބެލެހެއްޓ މ ެގ ނިޒާމަކީ މިހާރ  ރާއްޖެއަށް އެހާ ެއކަށީެގންވާ ނިޒާމެއް ނޫންކަން އެންމެ

ސާބިތ ވެެގން  މިނިސްވަނީ  ފިޝަރީޒް  އެހެންވީމާ،  ޒަމާނާޓްޮގްއސަ.  ޕޮލިސީ  ޓަ  ،އެްއޮގތަށް  ރީެގ  ރމް ލޯންްގ 

ބޭނ ންކޮށްެގން   ަމސްދޯނިސަސްޓެއިނަބަލް ަވސީލަތްތަްއ  ބްރައިން ސިސްޓަމ    ގައިފަހަރ ރާއްޖޭެގ    ބްރައިން ކެޕޭސިޓީ، 

 . ހަރ ކޮށްެގން މަސްފިނިކޮށް ރަްއކާތެރި..

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ    ނިޒާމާއިްއޒަތްތެރި  އެދެން.  މައްސަލައެއް  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  މެންބަރ    ،ބެހޭ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކެޔޮދޫ 

 ސިމް. ޤާޙ ސައިން 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ސިމް ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޤާކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރައްވަނީ  ވަނަ    2ކ ރެްއވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  ސ ވާލ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ 

މިއަދ     ،ލެވިެގން މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  ދެވިފައި އިނީމަ. އެއީ އާންމ ކޮށް ނ ހިނާގތީވެއިފ ރ ޞަތ ެގ ކ ރިން އާންމ ކޮށް ހ ޅ ވަ

 ކަމަށް ެގންނާނަމޭ. ރީ އެ ވާހަކަ ރިޔާސަތ ެގ ސަމާލ އެށްމަ އަޅ ަގނޑ  ހިތައިއެޮގތަށް ދިޔަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ލަނީއޭ ދަންނަާވފައި އަޅ ަގނޑ  ހ ޅ ވާލީ. އަދި އާންމ ކޮށް ެވސް ފ ރ ޞަތ  އިފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ބަރަށް ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނީ.  ލާފައި ސ ވާލ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންއިލާނީ ެއޮގތަށް. ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވައިހ ޅ ވަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ވިލިނިގލީ
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އަޅ ަގނޑ   ސ ވާލަކީ  ެގއާދެ!  ސިސްޓަމަށް  ،ހަމަ  މަސްވެރިން    އާރ .އެސް.ޑަބްލިޔ   ނެތްކަން  ބަރޯސާވެވެން  މިހާރ  

ކ ރ މަށް ގާއިމ   ފަހަރ ަގއި ބްރައިން ސިސްޓަމ ވާ ބޮޑެތި ދޯނިއިސާބިތ ކޮށްދީފި. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި މިހާރ  އ ފެދިފަ

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ކ ރައްވަނީ ކޮން ދ ވަހަކ ންތޯެގޓ ޓާސްކީމް  ރީެގ ލޯނ ޓަކައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ފަހަރ ަގއި ބްރައިން ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ނެތް މަސްދޯނި  އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ރާވާފައި އޮތް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކ ރ މަށްފަހ  ބޭރ ެގ ފަންޑ  ދޭ ފަރަތްތަކާިއ  މަސްވެރިކަމ ެގ ހާލަތ  ދިރާސާކ ރ މަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ރާވަފަެއއް.  ފްރީޒިންގ ާގއިމ 

ފަހަރ ަގއި ރެފްރިޖަރޭޓަރ އ ޅަނދ މަސްވެރި    ،އޮތީއި  ރާވާފަ  އްކޮށްއެޔާ  ބެހޭ ފަންނީ މީހ ންެގ ލަފަ  އަދި ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ

ކަން ެގންދެވެންދެން ިވއް  ،ކ ރެވެންދެންަގންނަ ސެންޓަރަކަށް ލޭންޑ މަސް   މަސްތައް  ،ކޮށްވޯޓަރ ސިސްޓަމްސް ގާއިމ  ސީ

ރި  ނެތް. ދެން އިއްޒަތްތެ  އްއަހަރ  ރޭވިފައެ   ބަހަްއޓާ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓެއް މިއާރ .އެސް.ޑަބްލިޔ ަގއި  

މެދ  ބަހ ސްކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއިން ކޮންމެ    އާއި ެގއްލ މާޭއެގ ފައިދާ   ،މެދ   ެއކަމާ  ، މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައަކީ

ކަމަށް   ދީ ޮގތ ން ރަނަގޅ  ހައްލެއް ެގނ ވަންޖެހޭނެ ކަމެއްޞާކަމަކީ އޭެގ ޚަރަދ ެގ ޮގތ ން ވިސްނާފައި، އެންމެ އިޤ ތި

 އްޔާ.  ޝ ކ ރި އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެނީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ . 

 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ަވޒީރާ ަވޒީރ .  އިއްޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ން.    2  ޝ ކ ރިއްޔާ  ކޮށްލަން  ައޅ ަގނޑ   ސ ވާލެއް 

ދީން ފަންޑ  ލިބިެގން ތި އަޅާ ޢޫއަދި ސަ  ،އާއި ހަރ ކ ރެވިފައި މިހާރ  ކިހާ ދޯންޏެއްަގއިވޭތޯ   އާރ .އެސް.ޑަބްލިޔ  ސިސްޓަމ 

  ،މިވެނި ތާރީޙެްއަގއޭ. ވަޒީރ   ، ވިދާޅ ވޭއެބަ  ންމެ ފަހަރަކ  ވަޒީރ  ަވޑައިަގންނަވާފައި  އައިސްޕްލާންޓ ތަކ ެގ ބިޑ  ހަަމ ކޮ

އެތައްވަޒީރ   މިތަނަށް  ވަޑައިެގންފަހ ން  ހަމަ    ކަމަށް  ވަޑައިެގންފި.  ވިދާޅ ވޭފަހަރަކ   ބިޑ     ، އެބަ  ތެރޭަގއި  ހަފްތާ  މި 

  ؟ވިދާޅ ވެދެްއވަފާނަންތޯ  ެގ ނަންރަށެއް   ެގއޮތް އައިސްޕްލާންޓެއް   އިފަނިމި  އިޕްރޮސެސް ހިނާގނޭ. ބިޑ  ޕްރޮސެސް ހިނަގ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ކ ރެއްިވ   މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ   ިއއްޒަތްތެރި  ޖަވާބ ަގއި ދަންނަވަންއާދެ!  ކިތައް  ؛ސ ވާލ ެގ  އާރ .ެއސް.ޑަބްލިޔ  

ތަކަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން  ސްކީމ    ޔ އާރ .އެސް.ޑަބްލި   ،ދަންނަވަން އަޅ ަގނޑަށް ދަތި. ސަބަބަކީ  ތޯ އަޅާފައިވަނީއިދޯނީަގ

މި ވާތީވެސް  އެްއޗަކަށް  އަޅާ  ހޯދައިެގން  ބޭންކ ން  ލޯނ   ދޯނީ  ،ދެންނެވީ  ކިތަްއ  އޮތީ    ގައިކަންމިހާތަނަށް  ައޅާފައި 

ކ ރާއިރ  ނޫނީ މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި އެ ދޯނިފަހަރ ަގިއ  ރީކަނޑައެޅިެގން ދަންނަވާކަށް ނެތް. ދޯނިފަހަރ  ރަޖިސްޓަ

މަޢ ލޫމާތ  މި ދެންނެވީ  އިންކަން އެކަން ކަނޑަެއޅިެގން    ފިނިކ ރަނީ އަިއސްއަޅާފަިއާވކަން ނޫނީ މަސް  ޔ އާރ .އެސް.ޑަބްލި

ވާތީހ ށަހަޅަން ކަމަކަށް  ދޯނީަގިއ    ،ނ ޖެހޭ  ވިއްސަކަށް  އަންދާޒާކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއކަމަކ   ބަލާކަށް.  ނެތް  އެކަން 

ތަނަށް    މި  ،ރާއްޖޭަގއި މިހާރ  އަޅާފައި ހ ންނާނެ ކަމަށް އިނޭގތޯ. ެއީއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަންދާޒާއެްއ. ދެން ވިދާޅ ވީ

އައިސްޕްލާންޓް ކަންތަކ ަގއި ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގިއ    ،ތަކ ަގއި އެބަ ބ ނެއޭކަން  އަޅ ަގނޑ  އަންނަ ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ބިޑ 

  ،އަޅ ަގނޑ  ބ ނީ  ،ެއޮގތަށް ވިދާޅ ވާ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ  މޭރ ންވީއަޅ ަގނޑަށް  .  މި ދެންނެވީ އިޢ ލާނ ކ ރާނޭ

ރ . މިއަދ  މި ދައްކަނީ އެހެން ކަމެއްެގ ބިޑ ެގ  ކޮށްެގން އެ ބިޑ ތައް ކ ރިއަށް ެއބަދެއޭ މހާއައިސްޕްލާންޓްތައް އިޢ ލާން

މި ައޅ ގނޑ   ވާހަކަ  ވާހަކަ.  ޮގތ ން  ބެހޭ  ބިޑަކާ  ކޮންމެވެސް  ދ ވަހަކ   ކޮންމެ  އަންނަ  ބައެއް ތަނަށް  ދައްކަންޖެހޭތީ 

  ކ ރަމާ މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އޮޅިވަޑަިއަގންނަވަނީ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ލަފާކ ރެވެނީ. ހިނާގ ރަނަގޅަށް ސާފ 

   !ކަންތައް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

އެހެން    އި ފިޔަވަ ރިޒަމްޓޫކޮންއިރަކ ތޯ މިނިސްޓްރީ ޮއފް    ، އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރާ ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ސ ވާލަކީ

ހ ރި ަގއި  ހަމައަށް އަނެއްހެން ކަންނެލީެގ ޮގހޮރ ތިޔަ ވ ޒާރާއިން އަދާ ؟ެއއްެވސް ކަމެއް ކ ރެވ ނީ  އެްއވެސް ވ ޒާރާއަކަށް 

އިވެމ ން ތަން  ކިޔަިއދޭ  މިތާ  ސާމާނެއް  ފ ރަމި    ހ ރިހާ  ސ ވާލަކީތަދަނީ.  ވިޔަފާ  ،މަ  ބޯޑ ންތޯ  ؟ ކ ރަނީރިމިފްކޯެގ 



2220 މޭ 23               ޖަލްސާ                              ވަނަ   4ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

9 

 

ހިނަގނީމިނިސްޓަރ  ބޯޑ   އަމ ރަށްތޯ  ސ ވާލަކީ ؟ ެގ  ވިޔަފާރި  ،ދެވަނަ  ިއންޑަސްޓްރީަގއި  ފިޝަރީޒް  އަދި  ކ ރާ  މިފްކޯ 

ިވއްކާ،  ަގނެ، މަސްލާފައި މަސްއިށްެގން ސިޔާސީ ކަންތަްއ ކ ރ ން ހ ްއޓަނިތައް ބޭނ ންކޮކ ންފ   ،ޒްސަރ ކާރ ެގ މެޝިނަރީ

ބަދަލ ވާ ޮގތ ަގއި  ކ ންފ ންޏެއްެގ  ިވއްކާ  ދ ވަހަކ ތޯޕްރޮޑަކްޓް  ކޮން  ކިހާވަރެްއެގ  މިނިސްޓަރ ؟ ނީ  ދައ ރަކީ  ެގ 

 ސަރ ކާރ ން...  ،ސަރ ކާރ ެގ ވަސީލަތްތައް ،މާނައަކީ؟ އިހިންގ މ ގަ  އިންފ ލ އެންސެއް މިނިސްޓަރ ެގ އޮވޭތޯ މިފްކޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ތެރި މެންބަރ  މި ކ ރައްވަނީ. ފ ރަތަމަ  ތްދޭން ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތަކެއް އަޅ ަގނޑަށް ޖަވާބ ވަރަށް ފަސޭހަ ސ ވާލ އާދެ!  

ދި އެ ބޯޑ ން އެްއވެސް ކަމެއް ނިންމ މަށް މިފްކޯެގ ބޯޑ  ހިންގ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ ެގ އެްއވެސް ދައ ރެއް ނެތް. އަ  ،ކަމަކަށް

ސިޔާސީ އެްއވެސް ކަމެްއ   ،އެްއވެސް އިރެއްަގއި ެއއްވެސް އިންސްޓްރަކްޝަނެއް އަޅ ަގނޑ  ދީފައެއްނ ވާނެ. ދެވަނަައށް

ެއއްެވސް އެންގ ެމްއ    ެގައޅ ަގނޑ މެން  ،އޮފީހ ން  ެގންނެވީ އަޅ ަގނޑ މެންމި ދެ  ،ފ އްދ މަށް މިނިސްޓްރީން މިފްކޯއަށް 

ނ ވެސްއަން އެްއވެސް    ާގފަެއއް  މިނިސްޓަރ ެގ  ނޫނީ  މިނިސްޓްރީެގ  ހިންގ މ ަގއި  މިފްކޯ  އެހެންވީމާ،  ިއނޭގތޯ.  ވާނެ 

ނެތް.   ދައ ރަކީދައ ރެއް  އޮންނަ  މެނޭޖ   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަސްވެރިކަން  ބެލެހެއްޓ ން.    އިހިންަގ  ،ކޮށްދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ. އަދި އޭގެ ަމސްވެރިކަން ރެިގއ ލޭޓް  ،އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އޮވޭ  ހިންގ މ ެގ ދައ ރެއް  ތ ރަށް އިކޮށް 

ތައް  އަށް ނޫނީ ރާއްޖޭަގއި ގާއިމ ކ ރާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމ ކ ރ މ ަގިއ، އެ ޕްރޮޖެކްޓ ންނެީވ މިފްކޯމި ދެ  ،ސަރ ކާރ ން

ޮގތ ން   ޢަމަލީ  ބަލަ ހިނާގ  ހިންގ މ ަގިއ،  އަޅ    އިޮގތް  ހެދ މ ަގިއ  ޮއވޭ.  މޮނިޓަރކޮށް  ދައ ރެއް  މިހާރ  ަގނޑ މެންެގ 

ބަލައިެގން ހިންާގ    ގައިކަމ   މިފްކޯެގ ބޭނ މަށް އެ މީހ ންނަކީ ބެނިފިޝަރީ   ،އަޅ ަގނޑ މެން ހިންާގ ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ 

 ކ ރ މ ަގިއ އެބަ އޮތް. އެކަމަކ  މިފްކޯމަންޓ ބައެއް ކަންތައްތައް. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދައ ރެއް އެ އިންވެސްޓް

ގ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެއްއވެސް ދައ ރެއް ނެތް. ވަރަށް ބޮޑަށް  މިފްކޯެގ ވަކި ކަމެއް ވަކި ޮގތަކަށް ހިން  ،ހިންގ މ ަގއި 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

މިނިސްޓަރ މަރ ޙަބާ  އާދެ!  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މަސް  !ޝ ކ ރިއްޔާ  ފަސޭހައިން  ޮގތްމަސްވެރިންނަށް    ތައް ވިްއކޭނެ 

އެބަ  ވެސް  ކ ރީަގިއ  އަޅ ަގނޑ     ހޯދ މަށް  ހިންިގފަ.  މަޝްރޫޢ ތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ކަންކޮޅ ތަކ ަގިއ  ރާއްޖޭެގ  ހ ރި 

ރީ އެ ފެކްޓަ  ،ރީއެއް ހެދިފައި ހ ރޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީކީކިމިނީަގއި މަސް ފެކްޓަ  ެގއަތޮޅ   ށ.  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

 ޮގތ ަގިއ ެގނެވި، އެ ތަނ ން މަސް ފަސޭހައިން ަގނެވޭނެ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެހިެގންދާނެ ެއއްވެސް  އޮޕަރޭޝަނަށް ފ ރިހަމަ

މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ލިބ މ ެގ އިންތިޒާމ    ، ކަމަކީ  ދެވަނަ؟ އެ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ  ،އޮތް ނަމަ؟ ޮގތެއް އޮތްތޯ

ސަރ ކާރ  މި  އިރ ަވއިހަމަޖައްސައިދިނ މަކީ  ަވއ ދެއް.  ށ.ެގ  ކ ރ މަށް  މަސްވެރިކަން  ކަނޑ ެގ  މަސްވެރިން     އަތޮޅ ެގ 

އޮންނަ ރަށެްއ މިލަންދޫއަކީ. އެ ތަނ ަގއި އަިއސްޕްލާންޓެއް ާގއިމ ކ ރ މަކީ    ނިކ ންނައިރ ަގއި އިރ ަވއި ކަނޑ ެގ މޫނ މަތީަގއި

 ... ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ؟ ވިސްނ ންފ ޅެއްތޯ

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 ވަޒީރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

 ރަނަގޅަށް  ށްކަބައިަގއި އަޅ ަގނޑަ  ެގ ފަހ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ރަށ ެގ ނަން  ؟ތޯތީމ ެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާޅ އް އެޓެެއއީ ކޮން ރަށެްއަގއި އަިއސްޕްލާން ؛ސާފެއްނ ވި

ސާފެއް ދަންނަވާނަން  ރަނަގޅަކަށް  އަޅ ަގނޑ   ސ ވާލ ަގއި  ކ ރި  ޮގތ ން  ބެހޭ  ކީކިމިންޏާ  ދެން  ކީކިމިންޏަށް    ،ނ ވޭ. 

އެ މީހ ންނަށް    ،ކ ރީމަ ކީކިމިނި ހިންާގ ފަރާތ ން ބ ނަނީނޑ މެން ސ ާވލ ތީ ތައްޔާރަށް. ައޅ ަގަގތ މަށް އެ ރަށް އޮމަސް

ވ ރެ މާ މަތިން މި ބ ނީ ސަރ ކާރަށް   ށް. ފްލޯ ޕްރަިއޒަވ ރެ މަތިން އައިސް މަހެްއ ނ ަގނެވޭނޭ  ދެންނެވީ ފްލޯ ޕްރައިޒަށްމި

 ކަށް ހެންވީމާ، ެއ އަގ ަގއި ތިމަންނަމެންނަަގންނަމ ން، ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނި މިފްކޯ އިން މަސް ަގންނަމ ންދަނީ. އެމަސް

  އެ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވަނީ. ދެން އެ ތަނ ަގއި އައިސް އެ ތަނ ން ނ ލިބޭކަމ ެގ ޝަކ ވާނ ކ ރެވޭނޭަގނެެގން އޮޕަރޭޝަންމަސް

ވިދާޅ ވަނީމެދ  ސ ވާލ ކ ރިން.    މަސްވެރިން ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމާ  ވެސް އައިސް    މިހާރ   ،ކ ރީމަ އެ ބޭފ ޅ ން 

ވިރިެގ އައިސްތައް  ހަމަ  ބެހެއްޓީމަ  ނޫނޭ  ނޭހަދާފައި  އެހެނެއް  ޯއޑަރ  ،ދަނީ.  ބޭނ ންވެެގން  ައއިސް  ކޮށްފިްއޔާ  ބަޔަކ  

،  ަގކ ރެވ ނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަ  ކޮށްދޭނަމޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،ތިމަންނަމެން އައިސް ހަދާފައި އެ ބަޔަކަށް ޑެލިވަރ 

 އެ ތަނަށް ފްލޯ ޕްރައިޒާ  ،މަތް ހޯދ މަށް އެކަށީެގންވާ މިންވަރަކަށް މަސްވެރިން ނާންނަކަމާއިއެ ތަނ ން އައިސްެގ ޚިދ 

 ކިރ ވަން މަސްވެރިން ނާންނަ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ. އެްއވަރަށް މަސް



2220 މޭ 23               ޖަލްސާ                              ވަނަ   4ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

11 

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

 ޔާީމން...هللا ކ ރީެގ ރަީއސް ޢަބްދ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ މިލަންދޫ  ، މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 .ރިޟާ ޢަލީ

 

 މައްސަލަ(  )ނިޒާމީ

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

އިރ ވައި ކަނޑ     ެގއަތޮޅ   ށ.  ،ނޭނޭގ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވެއްޖެ ރަށ ެގ ނަން  

މިލަންދޫގައި  ހެދ މަށް  ޮގތް  ލިބޭނެ  އައިސް  ފަސޭހައިން  މަސްވެރިންނަށް  މިލަންދޫއަކީ.  ރަށެކޭ  އޮންނަ  މޫނ މަތީަގއި 

އެހެންވެ ކ ޑަާވނެހެން.  ވަރަށް  ޚަރަދ   ތެޔޮ  ހީވަނީ  ައޅ ަގނޑަށް  ާގއިމ ކޮށްފިއްޔާ  ނަން ެގން،  އައިސްޕްލާންޓެއް 

 މިލަންދޫ.  ސާފ ކޮށްލަދޭން. ށ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ހޯރަފ ށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ދައްކަވަމ ން ަގއި ކާނިވާ ސަރަޙައްދ ަގއި ވާހަކަފ ޅ   2021ޑިސެންބަރ     30  ،ޔާމީންهللا އާދެ! ކ ރީެގ ރައީސް ޢަބްދ 

ނަަގނީއޭ އިންޑިާއ    އިބާނަ"މިތާ އ ތ ރ ން އެ އޮތް މަސް  ނީ،އި އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަކޯޅިެއއްގަ ކޮމާ  ،ވޭ އެބަ  ވިދާޅ ވެފައި

މިދެކޯޅިެއްއަގކޮމާ  .ބޯޓ ފަހަރ ން" އަޅ ަގނޑ   ސާފ ކޮށް    . ވީންނެިއ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  މިނިސްޓަރ  ިއއްޒަތްތެރި 

ރާއްޖޭެގ ަގާވިއދ ެގ ބޭރ ން މަސްވެރިކަން  !ބައްލަވާދެްއވަވިދާޅ ވެ ކ ރ މ ެގ އެްއވެސް ފ ރ ޞަތެއް  އިންޑިާއ ބޯޓ ފަހަރަށް 
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ނ ފެންނަ   އެ   ،ބާނަމ ންދާ އިންޑިއާ ބޯޓެއް ފެނިއްޖެ ނަމަޚިލާފަށް މަސް   އަދި ަގވާއިދާ؟ ދިވެހިރާއްޖެއިން ދީފައިވާނެތޯ

 ؟ކަމަށް ހަދާފައި ދޫކޮށްލާނެ ހާލަތެއް އަންނާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

އިންޑިާއެގ   ،. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އ ތ ރ ަގއި އިންޑިއާ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އިންޑިއާނޯންނާނޭ  ،އެ ސ ވާލ ެގ ކ ރ  ޖަވާބަކީ

މަސް އެއީ   އިބާނަސަރަޙައްދ ަގއި  މަސް  ،ނަަގންޏާ  އ ތ ރ ން  ދިވެހިރާއްޖެ   ނީނަަގ  އިބާނަރާއްޖޭެގ  ވެދާނެ.  އާިއ  ކަަމށް 

  200ދޭތެރޭަގއި    ކީ އ ތ ރ ަގއި ެއއް ބޯޑަރެއް ހިްއސާކ ރާ ބައެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނާއި އިންޑިާއެގ ސަރަޙައްދާއައިންޑިއާ 

ރޭ. ކ އެތައް މޭލެއް ދެ ޤައ މ ެގ ބޯޑަރ  ޮގސް ބައްދަލ  30. ެއއަށްވ ރެ މާ ކ ޑަކ ޑަ ސަރަޙައްދެއް އޮންނަނީ.  ނޯވޭ  މޭލެއް

  ، ބޯޓ ފަހަރ  ރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ ވާހަކަާއއި  ެގއިންޑިއާ   ،ެގ ކިބައިން މެންނަށް ޝަކ ވާ ލިބޭ މަސްވެރިންއަޅ ަގނޑ 

އްދ  ކަިއރިއަށް އަންނަ ވާހަކަ. ެއކަމަކ  ހަމަ އެޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބައެއް ދޯނިފަހަރ ަގއި ެވސް ޙަސަރަ  ގެ ޖޭއަދި ރާއް

ފަހަރ  އޮޅިެގން ވަދެވޭ.    ތެރެއަށް ބަެއއްެގ  އިންޑިާއެގ ބޯޑަރ   ،ހ ންނާތީ  ރެކިންގ ހަރ ކޮށްފައިދެންނެވީ ވެސެލް ޓްމި

ނަވ މ ެގ ޝަކ ވާެއއް ކޯސްޓްާގޑ ން  ނިކ ންނަން ވެސް ނިކ މޭ. އެކަމަކ  އިންޑިާއެގ ބޯޓ  ިގ  ދެފައި އެކަން އެނގ ނީމާވަ

  ެއއް ޝަކ ވާ  ކަމ ގެ ކ ރާސަރަޙައްދަށް ވަދެެގން މަސްެވރިކަންންެގ  ޚިލާފަށް އަޅ ަގނޑ މެ  ފާހަަގކޮށްފައެްއ ނެތް. އަދި ަގާވއިދާ

ނަ ޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  ންނ ވޭ. ާގނޫނ  ހަމަޖެހިފައި އޮ ކޯސްޓްާގޑ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިފައެއް

ބަ ސަރަޙައްދ   އިޤ ތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަލަހައްކޯސްޓްާގޑ ން  ހައްޔަރ ކ ރ މަށްފަހ     ބޯޓ ފަހަރ   އި،ޓަލަހައްޓަނީ. 

ެގނެސް އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ،ހަވާލ ކޮށް  ޕޮލިހާ  ،ބަނދަރަކަށް  ޖަވާބަކީ  އަދި  ކ ރ   އެހެންކަމ ން،  ހަމަ   ،ހަވާލ ކ ރޭ. 

ނޑ މެން  މި ދެންނެވީ ވަކި ޤައ މެްއެގ އ ޅަނދެއް ވީާމ ާގނޫނ ން ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނ ކޮށެއް އަޅ ަގ  ވެސްއެްއޮގތަކަށް 

ވީމަދ ލެއްނ ކ ރާނޭ ބޯޓެއް  ޤައ މެއްެގ  ވަކި  ނ ދޭ  ތަނެއް  ާގނޫނ   އެ  އަދި  ާގނޫނ     ވާކަށް،  .    2019ަމސްވެރިކަމ ެގ 

ފެށިއޮ ޢަމަލ ކ ރަން  ޭއެގ  އަށްފަހ ން  ަގސްޓްަގއި  ހިފަހައްޓައިފިން.  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ޅަނދަށް އ ޅަނދ   ފަސް  ތެރެއިން 

މެއްެގ ކާކ ެގ ކޮން ދޯންޏެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ފިޔަވަޅ ެއޅިން. އެހެންވީމާ، ާގނޫނ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެއީ ކޮން ޤައ  

 ޔާ. އަޅ ަގނޑ މެން އަޅަމ ން އެބަ ެގންދަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް އިނ ބަލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 . ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ތްދޫބިލެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

އަ ސ ވާލަކީޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ.  ސަރ ކާރާ  ،ަގނޑ ެގ  މި  ބޮޑަށް  ހަވާލ ވި  އަޅ ަގނޑ މެން  ަވރަށް  މަސްވެރިންނަށް އިރ ަގއި 

ވަ އޭެގ  ދ ތަކެއްއ އަޅ ަގނޑ މެން  މ ހިންމ     ަގއިތެރޭިވން.  ޖެއްސ ން. މަ  ،ދަކީ އ ވައެއް  އެންމެ  މަްއޗަށް  އަގ   ހ ެގ 

ރ ފިޔާއަށް ކިލޯެއްއ އަރާފަިއ ހ ރި. މި ަވގ ތ     30ވަނަ އަހަރ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި މަހ ެގ ައގ     2008  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

މަސްވެ ހިތްހަމަޖެހޭތޯ  އަގ ވަޒީރ   ލިބޭ  ލިބިެގންތޯ  ؟ރިންނަށް  ކިހާވަރެއް  އެއީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހިތްހަމަޖެހޭ  ައގ     އެ 

ައގ  މައްޗަށް އެރ ވޭނީ ؟ ިމހާރ  ކިހާވަރެއްތޯ ލިބެނީ  ،އެއީ  އެ ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ؟ ހިތްހަމަޖެހެނީ މަހ ެގ 

ފަހ ން ބަނޑިދޫއަށް ކ ރި   ަގނޑ  ދާދިއަޅ    ،ެގ ދެވަނަ ސ ވާލަކީ އަޅ ަގނޑ  ؟ ކޮށްެގން ކިހާއިރަކ ތޯކޮންޮގތަކަށް މަސަްއކަތް

ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ  ކައިރީަގއި ވަރަށް ެގ  ވަނީ އެތައް ދޯންޏަކ ން ފ ރިފަ. ބަނޑިދޫ  ދަތ ރެއްަގއި ބަނޑިދޫެގ މ ޅި ފަޅ 

 ؟ތޯސ ވާލ ކޮށްލަން އައިސްޕްލާންޓެއް ބެހެްއޓޭނެ އޭތިަމންނާމެން ބޭނ ންވެ ،އެކީަގއި ވިދާޅ ވީ އާދޭހާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . ވަޒީރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

މަހ ެގ އަގ    ،ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީެގ ޖަވާބ ަގއި  އާދެ! ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ކ ރެއްވި ސ ވާލ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާޒާރ ަގއި މަހ ެގ  މަހ ެގ ައގ ،    އިކަނޑައަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖެައކ ން ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ބާޒާރ ގަ 

ނެ ަމހ ެގ ައގ  ކަނޑަައޅަންޖެހޭ  ،ިއ އެންޑް ޑިމާންޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލައަގ  ހ ންނަ މިންވަރެްއެގ މަްއޗަށް ބަލަިއެގން ސަޕް

މޭކަރ  ޤައ މެއް. ޕްރަިއޒް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  ޮގތ ން  ޕްރައި  އެއްއިޤ ތިޞާދީ  ެއ ނޫން.  އެހެންވީމާ،  ޓޭކަރއެއް.  ޒް 

ޖެހޭތޯ އެ ކ ރި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގިއ  ހަމަރާއްޖޭެގ މަހ ެގ ހ ރީ ކިހިނެްއތޯ، އަޅ ަގނޑ  ހިތް  ަގއިހައިސިއްޔަތ ން ބަލާއިރ 

ހަމަޖައްސަން. ށް  ޮގތަ  ލިބޭނެައެގއް    ބޮޑ ދެވެން އޮތް އެންމެ    ، އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވަނީމަހ ެގ އަގ  ؛އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

ެވެގން އެ މީހ ންނަށް އެ އަގ  ދެވޭނީ އިނޭގތޯ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ     ދެވޭ އަަގކަށް  ކަށްަގންނަ ކ ންފ ންޏައެކަމަކ  އެއީ މަސް 

މަސްވެރިޔާއަށް އެންެމ    ،ީއކީ ިއނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ހިތްހަމަޖެހެނީހިތްހަމަޖެހޭ ޮގތަކަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަެގއް ނޫން އެ

ކޮށްެގން އޭނައަށް އެންމެ ބޮޑ  އަެގްއ ޕްރޮޑަކްޓް އ ފައްދައިެގން، އެ އެކްސްޕޯޓ   އިޮގތަކަށް ރާއްޖޭގަ ބޭ  ރަނަގޅ  ައގ  ލި

ރަށް ިގނަ ކަންކަން އަދި ކ ރަންޖެހޭ.  ލިބޭ ޮގތަކަށް ެއކަން ތަރ ތީބ ެވފައި އޮތ ން. ެއކަން އެ ަމަގށް ހިންގ މަށް ޓަކައި ވަ



2220 މޭ 23               ޖަލްސާ                              ވަނަ   4ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

14 

 

ބަނޑިދޫަގ ކ ރ ކޮށް،  އޮތީ  ދަންނަވަން  ކަންތަކ ަގއި  އައިސްޕްލާންޓްެގ  ބަނޑިދޫެގ  އެޅ މަށް    އި ދެން  އައިސްޕްލާންޓެއް 

ނެތޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ހިންާގ ޕްރޮޖެކްޓެއްަގއި ވެސް އެކަން    އްހަމަޖެހިފައެއް ނެތޭ. އެކަމަށް ބަޖެޓ  ވެސް ލިބިފައެ

ހިމެނިފައެއް ނެތޭ. ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކ ން އައިސްޕްލާންޓް އަޅަން ބޭނ ންވޭ ރަށްރަށ ަގއި. އޭެގ ބަދަލ ަގއި ދޯނިފަހަރ ަގއި 

 ބާރަށް މި ެގންދަނީ. މ ެގ ަމސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާއާރ .އެސް.ޑަބްލިއ  އެޅ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 .هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ނަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ންނޮޅިވަރަ

؟ ކ ރައްވަންތޯއޭމިނިސްޓަރ މޮނިޓަރޝ ކ ރިއްޔާ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައި ހ ންނަ ރަށްރަށް އެްއވެސް ވަރަކަށް  

ެގ  .އަޅ ަގނޑ މެން ހދ  ،މެއް  ދެ ރަށް ދީފައި ފިޝަރީޒްެގ ބޭނ މަށް. އެ ދެ ރަށ ން ކ ރާ ކަ ވޭަގއި ވެސް އޮ   .ހދ

އެައކ ން ފައިދާެއއް  ެއްއވެސް  ރައްޔިތަކަށްވާ  އަލ ން  ނޯވޭ  އެްއވެސް  އަތ ލާފައި  އަނބ ރާ  ރަށްރަށް  އެ  އެހެންވީމާ،   .

 ލަން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވަނީ.އިތޯ ބަލައޮތް ށްެގން ދެވޭނެ ޮގތެްއ އެބަކޮއިޢ ލާން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ހަމަ   ،އައީ   ރ ވެެގން މިޓެހި ވެސް ބޭފ ޅެއް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ތައްޔާއްއަޅ ަގނޑ  ރަ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރަކީ  

 ދެންނެވީމި  ،ކ ރެއްވިއިރ ަގއި އެ ކ ރަްއވަނީވާލ ސ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ކަމެއްަގިއ. ދެންމެ    ،ކަނޑައެޅިެގން މި ދެންނެވީ

 ކަެމއް ެގ  މަށް ދީފައި އޮތް ރަށެއްދެންނެވީ ދަނޑ ވެރިކަމި  ކަެމއް،  ކަމެއް  ެގމަސްވެރިކަމަކާ ބެހޭ ޮގތ ން ދީފައި އޮތް ރަށެއް 

ނޭނޭގއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޭނޭގ  ކަމެއް ރަށެއްކަން  ކޮން  އަދި  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ރަށާ  ،.  އެއް   އެ   ޗެއް މެދ  

އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަވަން  ނޫންކަން  ނ ވަތަ  ރަށްކަން  ދެ  ނަަގންޖެހޭ  ސަރ ކާރަށް  ރަށަކީ  ދެ  އެ  ދަތިދަންނަވާފައި   .  

ސ ވާލަށް ެއކަށީެގންވާ ޖަވާބެްއ ދިނ މ ެގ މަޤާމެއްަގއެްއ ނޫން   ެއ ކ ރި  ، ެވސް މި ދެންނެވީ އެކ ޔާ އެހެންކަމ ން، ހިތާމަ

 ފަށް އެދެމ ން ވެސް ދަންނަވަންޖެހެނީ މިހެން. ވަރަށް ބޮޑަށް މާ ؛ކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅ ަގނޑަށް މި ހ ރެވ ނީ
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 .ވިސާމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަގމ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ވިސާމް މ ޙަްއމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ަގމ 

 އަތޮޅ ެގ ވަރަށް ިގނަ މަސްވެރިންނާއި އަޅ ަގނޑާ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ނިމިދިޔަ މަސް ތެރޭގައި ލ.

އަތޮޅ ަގއި އަިއސްޕްލާންޓެއް ނެތިެގން އެކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން އިންތިހާއަށް ފާޅ ކ ރި. ސަރ ކާރ ން   ބައްދަލ ިވ. ލ.ވެސް  

އަތޮޅ ަގއި ާގއިމ ކ ރަން ނިންމާފަިއ    ރަން. ލ. އި ވެސް އަިއސްޕްލާންޓެއް ާގއިމ ކ އަތޮޅ ގަ   ލ.  ،ދ ވެފައި އެބަ އޮވޭ އ ވަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ވެސް ކަހަލަ ތަފ ސީލެއް ދެވިދާނެތޯއް ހ ރި އައިސްޕްލާންޓްތަކ ެގ އެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ދެ   އިއަތޮޅ ގަ   ވެސް ލ.  މިހާރ  ؛މެންބަރ  ކ ރެއްވި ސ ވާލަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން   އާދެ! ަގމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި

ދެންނެވީ  ންޑ ެގ ހިލޭ އެހީަގއި މިދީ ފަޢޫޕްލާންޓެއް އެޅ މ ެގ މަސައްކަތް ހިނަގމ ން އެބަދޭ. އެއް ޕްލާންޓަކީ މާމެންދޫަގއި ސަ

ކައ ންސިލަށް  ބައިދޫަގއި  މާކ ރެވިފަ. ދެން  ަގއި ބިޑ ކ ރިއިރ  އަޅާ ޕްލާންޓް. އެކަން މިހާރ  އެ އޮތީ ައއިސްޕްލާންޓްތައް ބިޑ 

ޕްލާންޓް  ދެންނެވީމި  ،ފައިސާދީެގން އަޅާ  ދަށ ން  ބެލ މ ެގ  ބޭފ ޅ ންެގ  ަގބޫލ   ،ެއ  ޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ  ކ ރާ 

ޝަކ ާވއަށް ކޮންމެވެސް  އެ  މަސްވެރިންެގ   ؛ކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާަގއި ެއ އޮތީ. އެހެންކަމ ން، އެ ކ ރައްވާ ޝަކ ވާއެޯވޑ 

  އް މި އަިއސްޕްލާންޓ ތަ  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން  ،އްލެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީހަ މި ބ ނީ  ވަރެްއެގ  

ލ. ދެން  ފެކްޓައަތޮ  ގާއިމ ކ ރެވ ނީމަ.  ަގންނަ  މަސް  ހ ރޭ  އައިސް  ލ ަގއި  މަސްވެރިންނަށް  ވެސް  ތަނަށް  އެ  ރީއެއް. 

 ަގނޑަށް އެނިގފައި އޮންނަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ޅ ވިްއކާކަން އަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މްޝިޔާ އަޙްމަދ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 
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؟  އެޅިއްޖެތޯރީފެކްޓަކިތައް ޭގދޮށ  މަސް  ، ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ މިނިސްޓަރ

ކިހާވަރެއްތޯ އެކަމަށް  ؟ އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް މިހާރ  ހެދިއްޖެތޯ  ނިއްޔާކިތައް ކަންނެލި ޖަަގހަ ނޫ؟ ކިހާވަރެއްތޯ ހޭދަކ ރެްއވީ

ައއިސްޕްލާންއިނަ؟ ހޭދަކ ރެއްވީ ވިދާޅ ވި  އަޅ އްވަން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކީއްެވެގންތޯޓްފަރ ަގއި  އ ޅެނީ  މި  ނޭޅި  ؟  

ފެށޭނީ މަސަްއކަތް  އެ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާތޯ؟ ކިހާތާކ ތޯ  ދަރަނި  އީ.ޔޫ  ؟ މިފްކޯެގ  ރިޕްރެޒެންޓެޓިްވ،  ހައި  އީ.ޔޫެގ 

،  ކ ރެްއވި. ެއއީމި ތަނ ަގއި ތަޤ ރީރ   ަގއި  8  ަގސްޓް މަހ ެގވަނަ އަހަރ  އޮ   2019ކޮމިޝަންެގ ަވއިސް ޕްރެޒިޑެންޓް  

ތަޤ ރީރ ކ ރަން ފ ރ ޞަތ ދެއްީވ ވެސް ހަމަ މަހ ެގ ޑިއ ޓީ ކ ޑަކ ރަން. މިހާރ  ކިހާހިސާބަކަށް އެ މަސައްކަތް ސަރ ކާރ ން 

ހ ރީ. ވަރަށް    ނ ން ވެސް މަޖިލީހ ން ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް މި ކަަމކަށް ކ ރެވިފައިީގހަމަ ޔަ؟ ކ ރަްއވައިފިތޯ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

 ވަޒީރ .  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ތައްޔާރ ވެެގން.  ކޮށް ވަކި ސ ވާލ ތަކަކަށް ޖަވާބ ދިނ މަށް  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  އައީ ހަމަ ސްޕެސިފިކ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ދެވޭ  އެކަަމށް ތައްޔާރ ެވެގން އައިސް ނޫނިއްޔާ އަޅ ަގނޑަށް ޖަވާބ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ކ ރައްވާ ބައެއް ސ ވާލ ތަކަކީ 

ސ ވާލ  ފޮނ ްއވައިފިއްޔާ   ،ކަހަލަ ސ ވާލ ތަކެއް ނޫން. ދެން އެކަމަކ  އެ ސ ވާލ ތައް ކ ރެއްވ މަށް އަޅ ަގނޑަށް މިދެންނެވީ

ވަޒީރ ންނާ   ،ރީއަރ ވާނަން. ދެން އަދި މިތަނަށް ހާޒިރ ވެެގން ވެސް ެއއަށް ޖަވާބ ދޭން މިހިން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ޖަާވބ ލިޔ މ 

ޓިކް ލެވެލްަގއި  މެލޮޑިޕް ؟މަހ ެގ ޑިއ ޓީ ކ ޑަކ ރ މަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކ ރަނީ  ،ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން. ދެން އޮތީ

ސަރ ކާރ ން ދަނީ ޤައ މ ތަކާ މަޝްވަރާކ ރަމ ން. އިނިގރޭސިވިލާތާ ެވސް    ،މިދެންނެވީ  ެވސްއަދި ބައިލެޓްރަލް ލެވެލްަގއި  

ޔޫރަ ޔޫނިއަމަޝްވަރާކ ރެވޭ.  ބޭފ ޅ ންނަށް   ނާޕިއަން  ތި  ދަނީ  މި  މިހާރ   ރާއްޖެއަށް  ދެން  ކ ރެވޭ.  ވެސް  އެކ  

ެއކަމ ެގ ެއންޑޯސްމަންޓް މި މަޖިލީހ ން    .އޭ.ސީ.ޕީ މެންބަރ  ޤައ މަކަށް ވ މަށް ތައްޔާރ ވަމ ން  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ެވވ ނީމާ އެ އޮންނަ    މިހާރ  އޮތީ ދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އޭ.ސީ.ޕީ ޤައ މަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޑިއ ޓީ އިނާޔަތްތައް 

ރަޕިއަން  ކޮށް ޔޫޞަޚާއް  ،މިހާރ  ޑިއ ޓީ އިނާޔަތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ލިބޭތީ  އެރޭންޖ މަންޓ ެގ ތެރެއިން ލިބޭނެ. ލިބ ނީމާ 

ދެވެން އޮތް ޖަވާބ ތަކަކީ  މި ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑަށް  ؛ ހ ރި ދަތިތައް ފިލައިެގންދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ށް މިނަޔޫނިއަ

 މިއީ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 هللا. ޢަބްދ  ޤޫބްޢ ޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

އްލ ކ ރަން ކ ރެވިދާނެ ހަަވޒީރ  ވިދާޅ ެވއްޖެ ކޫްއޑޫަގއި މި ދިމާެވެގން މި އ ޅޭ ަމްއސަލަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ނ ލިބޭ ވަގ ތީ    ންކަމެއްީގންނަށް ޔަން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެއި. އެކަަމކ  އެއްލަކަށް ކ ރެވިދާނޭހަަވގ ތީ    ަގއި،ކަންކަމ ެގ ތެރޭ

ވަރަށް ދެރަވަރ  ޮގތަކަށް   ؛ތަންކޮޅެއް  އްލެއް ައއިސްދާނެތޯ. ކ ރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ވީމާހަ ؛އްލެއް ކިހާތާކ  ލިބިދާނެހަ

 މަދ   އްލެއް އަންނަންޖެހޭނެހަޮގތ ަގއި ަވގ ތީ    އެ ޖަވާބ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދޭހަވެެގން ދިޔައީ. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

ކިހިނެ ތެރޭަގިއ.  ދ ވަސްތަކެްއެގ  ނޫން.  ވެސް  ތެރޭަގއެއް  ަމސްތަކެްއެގ  ތެރޭަގއި.  ކޮންޮގތަކަށްތޯ  އްދ ވަސްތަކެއްެގ  ތޯ، 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ ެގންނަން މިނިސްޓަރ އްލ  ހަވިސްނާފައި އޮތީ ަވގ ތީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވަޒީރ .  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ންކޮށް  ީގމެދ  ޔަ   ޖަވާބ  ދަންނަވަނީ، މިހާރ  އެ ކަމަކާ   ކ ރެްއވި ސ ާވލ ެގهللا ޢަބްދ   މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބްިއއްޒަތްތެރި  އާދެ!  

މަށް މިދެންނެވީ  ޔ ެގންދި  އެކަމަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހިެގން. އަދި އެކަން ކ ރިއަށް  ،މިކަން މިޮގތަށް ކ ރެވޭނޭ ބ ނެޭވނީ

މިދެންނެވީ ރައީސް    ،އްލ ތައް ހޯދ މަށްހަދެކ ނ ެގ މަސްވެރިކަމަށް  އެޕްރޫވަލް ދޭންޖެހޭ ހ ރިހާ ތާކ ން އެޕްރޫވަލް ލިބިެގން.  

ދެއްވާ އިންސްޓްރަކްޝަން  އޮތީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިދެންނެވީއޮފީހ ން  ިމއަދ   އެޮގތ ން  އޮފީހަ  ،ފަ.   ށްރައީސް 

މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ    އާފަރާތްތަކާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއެހެން  ހޭ  ބެ  އާއި ކަމާއަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ މިފްކޯ

ހ ށަހަޅާ   ދިހައަޅ ަގނޑ މެން  މިދެންނެވީ  ބައްދަލ ވ ަމށް  ފޮނ ވ މ ެގ ކަ، އެ  މ ެގ ކ ރިންޔ އްލ ތަކެއް. ދެން އެ  ރ ދާސް 

ރީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ކަނޑައެޅިެގން ިމވެނި ކަމެއް ކ ރާނަމޭ، އެ މޭރ މ ން  ތަނަށް އައިސް މިހި  ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  މި

ވަގ ތީ   ،އަޅ ަގނޑަށް އެްއޗެއް ދެންނެޭވނީ ެއޮގތަށް ހަމަޖެހިެގން. ދެން  ދެންނެވި ކަންތައްތައް  މިދެންނެވި ކ ރިން މި 

ޓަހަ ކަމަކީއްލ ކ ރ މަށް  ހ ށަހަޅާ  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިން    ،ކައި  ވެސެލްސް  ފްރީޒަރ  އެންމެ ،  ދެންނެވިމިމިދެންނެވީ 

  3ހަމައަށް ފްރީޒަރ ވެސެލްސްެގ ކެޕޭސިޓީ ހޯދ ން. އެކަމަށް ފައިސާ ލިބިއްޖެއްޔާ ކ ރިއަށް އޮތް  ޓާނާ  400މަދ ވެެގން  

މިދެންނެވީ ހަފ ތާއެއްެގ  ؛މަދ   ،ތްތެރި މެންބަރ  ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭދ ވަހެއްެގ ތެރޭަގއި ެގނެޭވނެ. އަޅ ަގނޑަކަށް އިްއޒަމަސް
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ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއ އ ޅަނދ  ަގނެެގން ެގނެވޭނެހެނެއް. އެއީ އެ އ ޅަނދ ތައް ހ ރި ތަންތަނ ން ރާއްޖެއަށް 

މިވެނި ކަމެްއ    އްކޮށްއެ  ންކަމާީގ ޔަނަާގނެތީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ެއކަން އޮތް ޮގތަކީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގނައ މަށް ވެސް ަވގ ތ 

އެކަން އެޮގތަށް ކ ރ މަށް ހަމަޖެހ ނީމަ. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އެ އ ފާވެރިކަން    ،ބަޖެޓ ން ެއކަން ލިބިފައި  ،ކ ރެވޭނޭ ބ ނެވޭނީ

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މަރަދޫ ދާއިރާެގ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ހިންަގޝ ކ ރިއްޔާ  މަޝްރޫޢ ތައް  ތަފާތ   ހިންަގވާ  ސަރ ކާރ ން  މިހާރ   ކެޕޭސިޓީ   ނިމ ނީމާ  އި.  ކިހާވަރަކަށްތޯ 

މިހާރ  ؟ އްލ ކ ރެވޭނެތޯހަމަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް  މިހާރ     ،އާއި ކިތައް ޓަނ ން އޭރ ން ަގނެވޭނެތޯ؟ އިތ ރ ކ ރެވޭނީ

ސަރ ކާރ ން ކަނޑައަޅާފަިއ އޮތް ައގ  މަސްވެރިންނަށް ދިނ މަށް ޓަކަިއ، ހަމަައޭގ މި ކިޔާ އަގ  ދިނ މަށް ޓަކައި ކިހާވަރަކަށް  

؟ އްލެކޭ ތި ވިދާޅ ވަނީހަަވގ ތީ  ؛ އްެވެގންތޯ މަސްކީ؟ އަހަރެްއެގ ތެރޭަގއި ސަބްސިޑީެގ ޮގތ ަގއި ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭތޯ  ފައިސާ

ނ ަގންނަނީ  ންތި ޓަކަިއ  ފިނިކ ރ މަށް  ބޭނ ންވާނެތޯ ؟ބޯޓ   ފައިސާެއއް  ލިބިވަޑައިނ ަގންނަވަނީތޯއެ   ؟ކިހާ  ؟ ފަިއސާ 

އް ވިޔަސް، ދާއިީމ  އްލެހައެއީ ވަގ ތީ  ؟ ފައިސާ ަގތ މަށް ޓަކައި ެއއްެވސް މަސައްކަތެއް ކ ރައްވަން ޚިޔާލ ފ ޅ ކ ރަްއވަންތޯ

ަގންނަނިކޮށް ރަނަގޅ ވެދާނެ ކަމަށް އެބަ ވިދާޅ ވޭ. އަދި ބަޖެޓ ަގއި ކިހާ ފައިސާއެއް އެބަ   ބޯޓ   3މި    ،އްލެއް ވިޔަސްހަ

 ؟ އޮތްތޯ މަސްދޯނީަގއި އާރ .އެސް.ޑަބްލިޔ  ހަރ ކ ރ މަށް ދިނ މަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ .  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ތަފ ސީލ ކޮށް    ހަމަ އެހާއާދެ! ވަރަށް ބަިއވަރ  ސ ވާލ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެއ ކ ރެްއވީ. އަޅ ަގނޑ  އަީއ ެއ ސ ވާލ ތަކަށް  

ދަންނަވަނީ އަޅ ަގނޑަށް މިކަން  ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ ވާހަކަތައް މިޖަވާބ ދިނ މަށް ތައްޔާރ ވެެގނެްއ ނޫން. އެކަމަކ  

ފަހ ން އަދި މިކަން ރިވައިސްކ ރަން ވެސް ޖެހިދާނެ. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް މިއަދ     ،އެނިގފައި އޮތް ޮގތަށް ކަމަށް ވާތީ

ަވގ ތ ، ވަގ ތ  ހަަމވެެގން އަޅ ަގނޑ   އްލ ތަކ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދައްކަން ދިމާކ ރި  ހަކ ރެވ ނ  ސ ވާލާ ގ ޅިެގން ދާިއމީ  
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ޮއތީ    ށް މިޖަވާބ ދިނ ން ހ އްޓާލަން ދިމާވިކަން ތި ބޭފ ޅ ންނަށް ފާހަަގކ ރެވޭނެ. ދެން އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑަ

ހަމަ ބީ.އޯ.ކިޔ     ކިހާ ފައިސާއެއްތޯ މިކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޚަރަދ ކ ރަންޖެހެނީ. އެއީ  ،މި މަޖިލީހ ަގއި ނ ދެއްކި. ދެން އޮތީ

ހ ރި މ ހިންމ  މަޝްރޫޢ ތަކެއް   އެނޭގނެ ކަންތައްތައް. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އެބަ  މިދެންނެވީ ެއކަން ކ ރީމާ  ،ހަދައިެގން

މިދެންނެވީ ކަމެއް.   ،މި ހިންާގ ަމޝްރޫޢ އަކީ ހަމަ ޭއެގ ވަރަށް މ ހިންމ   އަށްަގމ ން އެބަ ދަން. ފެލިވަރ  އަޕްގ ރޭޑިންހިން

  200ސްޓޯރޭޖާިއ،    ޓަނ ެގ ކޯލްޑ   4000  ،ޓަނ ެގ މަސް ބަންދ ކ ރާ ފެކްޓަރީއަކާއި  100ފެލިވަރ ަގއި ދ ވާލަކ   އެއީ  

ދޭނެ ފެސިލިޓީ ާގއިމ ކ ރ މަށް އޮތީ ހަމަޖެހިފަ. ހަމަ  އްޓަނ ެގ އައިސް އ ފެ  150ދ ވާލަކ     ، ާއއިޓަނ ެގ ބްރައިން ފްރީޒިން

ޓަނ  މިދެންނެވީ   4000އަށް ވެސް މިދެންނެވީ އިތ ރ   ރޭޑިންބަހ ރި ކޫއްޑޫ އަޕްްގރާވާފައި އެ  އިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެންއޭގެ 

ކ ރިއަށް އެބަ ެގންދެވޭ ބިޑިންގ    ،ކޫއްޑޫަގއި ގާއިމ ކ ރަން. އެތާ ބަނދަރ  ބޮޑ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް މިހާރ  އިޢ ލާންކ ރެވި

މިދެންނެވީ އެޮގތަށް  ހަމަ  ދެން  ކޯލްޑ   1000ތިނަދޫަގއި ވެސް    .ގދ  ،މަރ ޙަލާ.  މަސް  ޓަނ ެގ  ަގތ މ ެގ  ސްޓޯރޭޖާއި 

މިހާރ  ޚާއްޞަކޮށް ދެކ ނަށް    ،އެ ކަންކަން އެބަ ކ ރެވޭ. މިހާރ  މި ކަންކަން ގާއިމ ކ ރެވ ނީމާ  ،ާގބިލ ކަން އިތ ރ ކ ރެވި

ެއއްކޮށް    ންކަމާީގއްލެއް ޔަ ހަވަރެްއެގ ލ ޔެއް ލިބޭނެ. އެކަމަށް މިވެނި ކަހަލަ    މި ކ ރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަށް ކޮންމެވެސް

އަޅ ަގނޑ މެން މަސް ބާނައިެގން ެގންނާނީ ކިހާވަރެއްެގ    ،ނ ޖެހޭނޭ ދަންނަވަން ނޭނެގނީނ ކިރިެގން އ ޅެންދެން މަސް

ކ ރި އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ންމަހެއްކަން  އ ފެދޭއިރެްއަގއި  މަސްވެރިކަން  ރާއްޖޭަގއި  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ނޭނޭގތީ  ކަނޑައަޅަން 

ަގނެވިދާނެ އިނޭގތޯ. ބާނައިެގން ެގނެވިދާނެ ިވްއކަން. އެ ހ ރިހާ މަހެއް އެއީ  ނައިން މަސްދޯނިތައް ނ ކ މެ ހަމަ ވަރަށް ގި 

ތަންތާަގިއ   އެ ހ ރިހާ މަހެއް ަގތ މަށް މިވެނި އިންތިޒާމ ތަކެއް މިވެނި ،ކޮން ކޮންޓިޓީއެްއކަން ނޭނޭގިއރ ަގއި މިދެންނެވީ

އެ އ ނދަ އިނޭގތޯ.  ހ ރި  ހަމަޖެހިފައި އޮތޭ ދަންނަވަން އ ނދަޫގވޭ  ފިތ ރަތ ެގ އ ސޫލ ން  ހަމަ  އެީއ  އެބަހ ރި.  ޫގތައް 

  އި، ކ ރިމަތިވާ ކޮށިއެރ ންތައް ފިލ ވަ   މިހާރ  މި  ،އ ނދަޫގތަކެއް. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ

މަސް  މިންވަރަކަށް  ަގބޫލ ކ ރާ  ރައްޔިތ ން  އިރާމިދެންނެވީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންތަްއ  ދަކ ރެްއވިްއޔާ ަގތ މ ެގ 

  . މ ންމިދެންނެވި ބަދަލ ތައް ެގނެވ  ރަނަގޅ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ިމނެޓ . މާވަށ  ދާއިރާެގ   4ަވޒީރ . ބާކީ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  

ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  އިންޑަސްޓަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އެއް  މ ހިންމ   އެންމެ  އަޅ ަގނޑަށް  ރާއްޖޭެގ  ވަޑައިެގން  ވަޒީރ   ރީެގ 

ދޭން   ، ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ވަރަށް ލޫސްކޮށް ތި ވާހަކަފ ޅ ތަްއ ިވދާޅ ވަމ ންެގންދަވަނީ، ވަކި ސްޕެސިފިކ  ޖަވާބ ތަކެއް



2220 މޭ 23               ޖަލްސާ                              ވަނަ   4ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

20 

 

ަގިއ  2022ޕްރީލް  އެ  11  ،ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން މި އ ޅެނީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ބޭނ ންފ ޅ ނ ވާ ޖަވާބ ތަކެއް ނ ދެވޭ

މަސްދ ވަހ ެގ ޑިލޭެއއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން   1ދިއްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްިވ ސ ވާލަކަށް އޭަގއި  

ަގއި ނެތޭ ޖަވާބ ދެވޭކަށް.  ވާބ ދޭނަމޭ. އެ ދ ވަހ  ފްލޯކީްއވެެގންތޯ ބަލާލަދެްއވާށޭ. ިވދާޅ ވީ ޖަ  ،އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިން   މާއައި

  ، ވިދާޅ ވީ ވަނަ އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ސ ވާލ ކ ރީމާ 11 ،ަގއި ކޮމިޓީަގއި 2022ޕްރީލް އެ 18ދެން 

ައވަހަށް އަންާގލާނަމޭ. މިއަދ    މަޢ ލޫމާތ   .ދިޔައީމަސް ވެެގން  1ވަރަށް  މި  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   އަޅ ަގނޑަށް އަދި 

ބޭނ ންވަނީލިބިފައި މި  ފަންޑާ ޢޫދ ަވހ ެގ ޑިލޭެއއް ސަމަސް  1ފިނޭންސްއިން    ،ނެތީމަ އަނެއްކާވެސް ސާފ ކޮށްލަން  ދީ 

 . ދިނ މަށްއައ ން ސާފ ކޮށްލަދޭތެރޭަގއި ައއި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ .  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

ދީ ފަންޑާއި ފިނޭންސް ޢޫަގއި ހިމެނޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ވެސް އިނޭގތޯ. ެއއީ ސައިމައްސަލަ  އެ ވިދާޅ ވާ ސްޕެސިފިކ 

ދީ ފަންޑ ން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް  ޢޫމިނިސްޓްރީއާ ދެމެދ ަގއި ރަސްމީކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، ސަ

ފިނޭންސް  އެންިގ ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ކިހިނެކަމެއް  އޮތީ  ނާންާގ  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް  އެކަން    ،ކަންއްއިން  ނޫނީ 

މި ވެފައި  ކަމަކަށް  ދަތި  އޮޅ ންފިލ ވަން  އެއީ  ކީއްެވެގންކަން  އޮތީ  މިހާރ     ކޮމިއ ނިކޭޓްނ ކ ރެވި  އިނޭގތޯ.  އޮތީ 

ްއަގއި އެކަން އޮޅ ންފިލ ަވިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން މިނިސްޓްރީއާ ހަމައަށް އައި ކަމެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖަވާބ ދާރީ މި ވެވެނީ

ބެހޭ    އޮތް މަޢ ލޫމާތެއް މި ދެވެނީ. ކަމެއް އޮޅ ންފިލ ވަންވީމަ އަނެްއކާެވސް އަޅ ަގނޑ ެމން ހަމަ ޖެހޭނީ ކަމާ  މ ަގއިއެކަ

އޮތީ. އެހެންވީާމ، މިކަމާ ގ ޅިެގން ޑިލޭ ވަނީ    ހ ރި މަޢ ލޫމާތ ަގިއ މިހެންމިހެނޭ މި  ލިބިފައި  ، ވ ޒާރާއަށް ދަންނަވަން

ެވެގންތޯ އިނޭގތޯ. ދެން އެ ވިދާޅ ވަނީ ރަނަގޅަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެކަން އޮޅ ންފިލ ވަން ބޭނ ންފ ޅ ވޭ. އްހިނެކި

ެއކަމ ެގ މަސަްއކަތް އަދިވެސް   ހަމަ  މަނިކ ފާނަކަށް ނ ދެންނެވޭ. އަދި  ެއ  އޮޅ ންފިލ ވާފައި  އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

 ފިލ ވައިދެވޭތޯ ބަލާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.   ކ ރާނަން. ކޮށްެގން ެއކަން އޮޅ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރިޔާޟް. هللا  ޢަބްދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށީ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ތިމަރަފ ށީ

 އަތޮޅ  ފ ނަްއޑޫ   ތ.  ،އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓަރ އަރިހ ން ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ސ ވާލަކީ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ،އަތޮޅ ެގ މަސްވެރިންެގ މަސް  ރީ ވަނީ މިފްކޯއިން ހަވާލ ވެފަ. މި ތަނ ގައި، މި ތަނ ން ތ.މަސް ފެކްޓަ  ،މިހާރ  ވަނީ

ތ. ވީމާ   ޚާއްޞަކޮށް  އިންވެސްޓެއް  ކ ރާ  ނިސްބަތްކޮށް  ވީއަތޮޅަށް  ޕްރޮޖެކްޓެްއ  އެހެންވީމާ،    މަ،  މިދަންނަވާލަނީ. 

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ ދެްއވަފާނަންތޯަގންނަން ފެށޭނެ ތާރީޚެއް މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވެމަސްވެރިންެގ މަސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވަޒީރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޑރ. ޙ ސައިން ރަޝީދ  ޙަސަން  ޗަރްގރިކަލްއެންޑް އެ   ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސްމިނިސްޓަރ އޮފް  

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ކ ރެއްިވ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  

ބޭފ ޅ ން ވަޑަިއެގން އެ ރަށ ަގއި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ން  މިފްކޯެގ  މިދެންނެވީ    ،މިހާރ  އެ ރަށަށް  ،ޖެހެނީދަންނަވަން

ަގތ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ެއއް  ޚާއްޞަކޮށް އެ ރަށަށް މަސް  ،ެގންދަވާ. ދެން އެކަން ކ ރިން ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ޓަކައިއެބަ  

ބަދަލ ކ ރިޔަސް އަދި     ެއޮގތަށް މިދެންނެވީއެ ރަށ ެގ ބަނދަރ ަގިއ މިހާރ  އޮތް ހާލަތ  ރަނަގޅ ކ ރ ން. ދެން އަދި  ،ކަމަކީ

ރަންޖެހޭ. ދެން ފ ނައްޑޫއަށް  ންޓެއް ކ  ރަށް ބޮޑ  އިންވެސްޓްމަރ މަށް ޓަކައި ެވސް ވަމ ޅި ރަނަގޅ  ބަނދަރަކަށް ބަދަލ ކ 

ަގންނަން ފެށޭނީ ކަނޑައެޅިެގން މިވެނި މަހެއްަގއޭ ދަންނަވަން އަޅ ަގނޑަށް މި ވަގ ތ  އ ޒ ރ ވެރިވަން. ސަބަބަކީ،  މަސް

ފައި އަޅ ަގނޑަށް އެކަން ދެންނެވޭނީ. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ކޮށްފައި އެ މީހ ންެގ ޓައިމްލައިން ބަލާ  ސީދާ އެ ސ ވާލ   މިފްކޯއާ

އ ޅެނީ އެކަހަލަ ޓައިމްލައިނެއް ދޭން. ދެން އެ ކަމަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ހޯދ މަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ    ދަންނަވައިެގން މި

ދަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  އޮފް ފިނޭންސަށް ދަންނަވައިެގން އެ ފައިސާ ހޯދ މ ެގ މަސަްއކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން އެބަ ެގން

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ން މަސައްކަތަ؛ އިްއޒަތްތެރި  ަވޒީރ ށް  މި  ހަމަވީ.  ވަގ ތ   ތި  ،  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ަވރަށް 

 ހޭދަކޮށްދެއްވި ވަގ ތ ކޮޅ ތަކަށް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ   179ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    -7.1މި ފަށަނީ، އެޖެންޑާ ނަންބަރ   މިހާރ  މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން  

މި މައްސަލަ   .ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ މެންބަރ  އާދަމް  ިއްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ    މާއްދާެގ ދަށ ން، މަޑ ްއވަރީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޝަރީފް  މެންބަރ  އާދަމްދާއިރާެގ  މަޑ އްވަރީ

އެޖެންޑާކޮށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މައްސަލަ  

ރާއްޖެޭގ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ން މީހ ން ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މައްސަލައަކީ   ؛އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަމ ން

މައްސަލައެއް  ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  ވަރަށް  މި  ެގމިއަދ   ފާހަަގކ ރެވިފައި  ބޮޑ ވާކަންއޮތީ  ޮގތ ަގއި  އިންތިހާއަށް  ެއކަން   .  

މި ފަދައިން  ،ދިޔައީ  އެނިގެގން  އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  ބާްއވަން    ،ޚާްއޞަކޮށް  އިންތިޚާބެއް  ެއތެރޭެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

. ތަރ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ތިބި ކަމަށްމެންބަރ ން ދަފ ިވހި ހާސް  ޕީ.ޕީ.އެްމެގ    ވިދާޅ ވީސަން  ޗެއަރޕާ   މިހާރ ެގ،  އ ޅ ނ އިރ  

ތަކެްއ  އްސާސް މައްސަލަޚައޭެގ ސަބަބ ން އިންތިޚާބަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެވސް ބޮޑ  ކަމަށް. މިކަހަލަ ެއތަ  

މަޖިލީ  ،ހ ރިއިރ  ރައްޔިތ ންެގ  މިއީ  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   މިހަމިކަން  ކަމަކަށް  މ ހިންމ   ވެސް  ރައްޔިތ ންެގ  ވަ  ށް  ނީ 

މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް ފައިސަލާކޮށް ނ ނިންމައިފި ،  ވާތީވެ  ކަމަކަށްކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް މިއަދ  ހ ރި  

  ތައް ގ އްހައާންމ  ފަރ ދ ންެގ   އިއެާއއެކީަގ ވެސް އަދި ހަމަ  ތައްގ އް ގަ ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގއި ޕާޓީތަކ ެގ  ،ކަމަށް ވާނަމަ

ެގއްލިެގންދާތީ އާންމ ންނަށް   .ލާނަން މި މައްސަލައިއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ވެއްދ މާއި މީހ ން  ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ  ޕާޓީތަކަށް  ،  ނޭނިގ  ސިޔާސީ  އެހެން  މެންބަރ ން  ޕާޓީތަކ ެގ  ސިޔާސީ 

 ، މާއި ވަކިނ ވ   ،ޕާޓީތަކ ން ވަކިވ މާއި  ،އިނ ވަނ މާއި،  ބަދަލ ކ ރަމ ންދާތީ ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވަނ މާ

ވަނަ މާްއދާެގ )ހ( އިން ލިބިދީފަިއާވ    30ނޫނ އަސާސީެގ  ޤާއަދި ޕާޓީ ބަދަލ ކ ރ ން ފަދަ ކަންކަމަކީ އާންމ  ފަރ ދ ންނަށް  

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ    ،ަވކިކ ރ މާއި،  ކަށް ާވއިރ ، ާއންމ ންނަށް ނޭނިގ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މީހ ން ވެއްދ މާއިަގއް ހައަސާސީ  

އާންމ ންނަށް   ،ކަށް ބަދަލ ކ ރ ން ފަދަ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތ ރ ވަމ ންދާތީއާއި މެންބަރ ން އެހެން ޕާޓީތަ

ެގ  ( ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ާގނޫނ )  4/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ވަކިކ ރ މަކީ  ނޭނިގ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް މީހ ން ވެއްދ މާއި

އިމްތިޔާޒ ތަކ5ާ ލިބިދޭ  ޕާޓީތަކަށް  މާއްދާއިން  ކަމަކަށްއްރަބީ  ވަނަ  އިޖ ތިމާޢީ    ޓެހި  ސަބަބ ން  ކަންކަމ ެގ  އެ  ވާއިރ ، 

އަދި    ،ެގއްލ މާއި  ގ އް ހަ  ެގސިޔާސީ ވަކި ފިކ ރެއްަގއި މަސައްކަތްކ ރަން ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކ ،  މައްސަލަތައް އ ފެދ މާއި

މާލީ ފައިދާއާއި ެގއްލ ން ސިޔާސީ    ގ އް ހަނ   ،އެ ފަރާތްތަކ ެގ އިމްތިޔާޒަކަށް އ ނިކަން ލިބޭ ފަދަ ކަންކަން ކ ރިމަތިވ މާއި
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ާއންމ  ރައްޔިތ ންނަށް ިގނަގ ނަ    ،ޕާޓީ ސިސްޓަމަށް ރަްއޔިތ ން ކ ރާ އިތ ބާރ  ކ ޑަވ މާއި ަމލްޓި،  އިމާ ޔ ޕާޓީތަކަށް ލިބިެގންދި

މީހ ން    ާގނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  ، ސިޔާސީ އަދި އިޖ ތިމާއީ ަމްއސަލަތައް ކ ރިމަތިވަމ ންދާތީވެ

ނޭނިގ ޕާޓީ ބަދަލ ވ ން ފަދަ ކަންކަމ ެގ ސަބަބ ން އާންމ ންނާއި ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރ ންެގ ވާނ ވާ،  ވެއްދ މާއި 

ވަނަ މާއްދާެގ    179   ދާތީވެ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގކ ރަމ ންކަންބޮޑ ވ ންތައް ފާޅ    ،ޝަކ ވާތައް އިތ ރ ވެ 

 ހަޅަމެވެ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަށ ން މި މައްސަލަ ހ ށަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މޭޒ ން ޖައްސަަވއިދެްއވ ން އެދެން.   ޮގތ ން ޮގތެއް ނިންމ މަށް ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  އިދާރީ  ބެހޭ  މި މައްސަލަ ބަލައިަގތ މާ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކްކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން.    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

ދާއިރާެގ    179 މަޑ އްވަރީ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މައްސަލަ  ވަނަ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި 

 ދެއްވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ   ،މަޖިލީހ ގައި ބަހ ސްކ ރ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 29    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 17    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    27     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  14      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 10؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 29؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  . 17؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ިމ މައްސަލަ ވެސް ފާހެއްނ ވި.   ،އެހެންކަމ ން. 14؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 27؛ ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދ ވަހ ެގ މަސަްއކަތ ެގ ތެރެއިން ތަޅ މ ަގއި ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް ނިމ ނީ. ައޅ ަގނޑ   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

  ، ޖަހާއިރ   10  .މާލިްއޔަތ  ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ  ،އިރ ޖަހާ  10ނަން ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިާވ ޮގތް.  އިލާދަންނަވަ

ކޮމިޓީ ތަރިކައިެގ  ތަރައްޤީާއއި  ކޮމިޓީ  ،ޖަހާއިރ    10  .ޤައ މީ  ގ ޅ ންތަކ ެގ  ކޮމިޓީ  ،ޖަހާއިރ   10  .ޚާރިޖީ    .އާންމ  

  11  .ކޮމިޓީމާލިއްޔަތ     ،ޖަހާިއރ   11  .މިނިވަން މ ައްއސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ  ،ޖަހާއިރ   11  .ަގއި އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓ10:30ީ

ކޮމިޓީ  ،ޖަހާއިރ  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ކޮމިޓީޝިއަޖ ޑީ  ،ޖަހާއިރ   11  .ހިއ މަން  ަގއި ސަލާމަތީ   11:30  .ރީ 

ތިޞާދީ ކޮމިޓީ.  ަގއި އިޤ   12:30ަގއި ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ،    12:30  . ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

 ޖަހާއިރ .  9ހެނދ ނ   ެގވާ ައންާގރަ ދ ވަހ   2022 މޭ 24ދެން، މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 5/23/2022 9:56:00 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage dhashun
Maduvvari Dhaairaage Member Adam Shareef hushahalhuvvaafaiva
massala ah bahuskurumah

Results

Present: 50
Eligible to vote: 49

Yes: 10
No: 17

Abstain: 0
Voted: 27

Not Voted: 22

VOTE - 1 / 3    [Document created: 5/23/2022 9:56:45 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Yes
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Not Voted
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Not Voted
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Not Voted
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 5/23/2022 9:56:45 AM]



ID Name Organisation Result

92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 5/23/2022 9:56:45 AM]




