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

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ވީއަށާ ގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް  ބުދަ) 2019 ލައިޖު 31

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަވާރަވަަނ  ،ބައްަދލު މި ވަނީ. ވަނަ ދުަވސް 1440ޛުލްޤައިާދ  28ދުވަސް.  ބުދަީވ  2019ޖުލައި  31މިއަދަކީ 

  .މެންބަރުން 43 ބެވީެވވަަޑއިގެން ިތއްރު ޒިހާ ށްވަގުތަ އަދުގެ މިމި .ލްސާޖަސްވަނަ ވީ އަށާތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔި

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/28/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަންާގއެންގުން.ރިޔާސަތުން 
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 ސުވާލު . 5

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

ަވޒީރާ ކުަރއްވާ  ޖީރިޚާދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކާށިދޫ ،ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކީ  މެމިއަދުގެ އެން

އިތުުރ  ވަޑަިއގެން އެބަ އިންނެވި. އަުޅގަނޑު ވަޒީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރިޖީ ޚާކުެރއްުވމަށް  ސުވާލު ސުވާލު. އެ

މެ.  އެީއ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް ވެސް ،ންނަވާނެ ނގިަވޑަިއގަނުވާނެ. އެ ތަޢާރުފަކަށް ބޭނުމެއް

ބާ ޙަ . އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިްއޒަްތތެރި މިނިސްޓަރަށް މަރުއަދި މިހާރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރު

  !ސުވާލުކުަރއްވާ މެންބަރުތެރި ިއއްޒަތް ދާއިރާގެ ކާށިދޫދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ރާގެ މެންބަރު ދާއިކާށިދޫ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އިޒުނަ  .حيمحمن الر  بسم هللا الر   .يطان الرجيممن الش   أعوذ باهلل

ވީ  ތު މިމިހާ ދިގު މުއްދަ ަގއި ޮއއްވާޤާނޫނުއަސާސީސުވާުލކުަރން ދީގެން  ނޯޓިސްދުވަހުގެ ފަހުްނ  ސާދައޮތިްއޔާ 

 ކީްއވެގެންތޯ؟ 

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

އިއްޒަތްތެިރ ، ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާމި  ،ވަގުުތކޮުޅގައި ކުަރއްވާ ކަމަކީ  މި  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ދެްއވުން.ަބހުން ކުރައްވާފަިއވާ ގޮތަށް ވިާދޅުވެ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރާ ކުރަްއވާފަިއވާ ސުވާލު ސާފު ،މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޒް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް މިދަންނަވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތިރީގައި 

މަނިކުފާނަށް   އެއަުޅގަނުޑ ކުރަން ބޭނުންވާ ުސވާލުަތއް. ވީމާ، މި ުސވާލުތަުކެގ ނޯޓިސް ދާހިޝާهللا ޢަބްދު

މަތީން  ގޮުތގެއެކު މި ސުވާލުތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ކުރެވޭނެ ސްގެ މުއްަދތު ހަމަވުމާނޯޓި ިއ،ފޮނުއްވަ

، ިމއީ އެޖެންޑާކުެރވުނު ތާރީޚެއް ވިދާޅުނުވާީތވެ އަޅުގަނޑު ުކޑަކޮށް ކޮށްދެްއވުން އެދި ދެްނނެވީމެވެ. އޭަގއިއެޖެންޑާ

 ެއއް އިނޭގތޯ.ހަމަ މީގައި އޮތް ބަ

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން



3 

 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ގުޅުންހުރި  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރައްވާފަިއވާ ސުވާލާ ތިޔަ ކިޔުްއވަނީކީ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ައޅުގަނޑު އެކީގައި  ކުރައްވާ ޞަރީޙަ ޮގތުންނާ ވާހަކަތަެކއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިކަން

ަވގުތު  އްވާަފއިވާ ުސވާލު މިކުރަ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ސީދާ ،ނީތިރާމުކުރަމުން ދަންނަވަހުއަނެއްާކވެސް އި

 ކޮށްދެއްވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ުގޅުން ވަރަށް  ެދމެދު ސިޔާސީ ޖެއާއި ާރއްއުމުތަކާޤަމުްސލިމު  ،ގޮތުން ރިޖީ ސިޔާސަތު އޮތް ޚާ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ

ގުޅުން  ެއކު ސިޔާސީއުމުތަކާޤަ ކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ މުސްލިމު ބޮޑަށް ވަނީ ހީނަރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރު

ެއކު މި ސަރުާކރުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އުމުތަކާޤައަދި ެއގޮތުން މުސްލިމު  ،ހިނދުވީ ބަދަހިކުރުން ކަމަށް

ގުޅުްނ  ސިޔާސީ ެދމެދު އޮތް އާރާއި ިދވެހިރާއްޖެޠަޤަ ،އުމެއް ކަމަށްވާޤަމުސްލިމު  ،ިރއަށްގެންދާ ހިނދުމަސައްކަތް ކު

ހިސާބަކަށްތޯ؟ ވަނީ ކިހާނަމަ އެކަން ގޮްސފައި ވާގެންަދވަމުތޯ؟ އަދި ކުރިައށްގެންދަބަދަހިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް

ެގންދިޔުމުގެ ިވސްނުން މި ޅުން ކުިރއަށްގު އެުކ ސިޔާސީރާ ޠަޤަ ،ނަމަ ވާނުގެންދަމަސައްކަތް ކުރިއަށް ެއ  -2

ތިރާމު ގަބޫލުކުރެްއވުން ހުގެ ތެރޭަގއި ނުހިމެނެނީތޯ؟ އަދި އޭގެ ސަބަބަކީ ކޮަބއިތޯ؟ އިރިޖީ ސިޔާސަތު ޚާސަރުކާރުގެ 

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރުއެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަވާބަށް އެދެން. އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެިރ ވަޒީރު އަރިހުން ްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި

ވެސް  ވަނަ މާއްާދއާ 65ކުރެެވނީ މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ  ސުވާލު މި ،މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ

 ގުިޅގެން. ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. 

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ހިޝާهللا ޢަބްދުޒް ފެއާފް ފޮރިން އެމިނިސްޓަރ އޮ

ބާ ޙަ` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަށް އައުމުން މަރު

ދެންމެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ،ދަންނަވަމުންބަސްފުޅުތަކަށް ޝުކުރު  ވިދާޅުވުުމގެ ގޮތުން ތިޔަ ވިާދޅުވި ހެޔޮ

ދިނުމުގެ ކުރިން މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަކީ  ދޭނަން. އެ ޖަވާބު އަޅުގަނޑަށް އެ ހުށަހެޅުއްވި ުސވާލަށް ޖަވާބުމެންބަރު

ގެ ންގެ މަޖިލީހެއްސް އަލުން ރައްޔިތުއަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ވަރަށް މަތިވެރި އުފަލެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާނަން. މި މަޖިލި

 ،ބޮޑު އުފަލެއް ވެސް އެެކއްެގ ގޮތުން އަޅުގަނުޑގެ ހިތަށް ވަރަށް ގައިމުގޮތުަގއި ހިނގާތަން ފެނުމަކީ ހަމަ

ޖާބިރު، ކާށިދޫ ދާއިާރގެ هللا ވާމީ ގޮތުން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުގު ކަެމއް. ބައިނަލްއަ ތަސައްލީެއއް ލިބޭ
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 ސަރުކާރާ ހަވާުލިވއިރު ވާމީ ގޮތުން ރާއްޖެ މިައދުގެގު ަބއިަނލްއަ ، ފަދައިންވިދާުޅވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ

ސަރުކާރުގެ  . ޤަދަރު ވަނީ ކެނޑިފަ. މިތިާރމު ވަނީ ގެއްލިފަހު. ރާއްޖެއަށް އޮތް އިެއކަހެިރވެފަ ،ބާީކވެ ،ނީ ބިކަވެވަ

ރާއްޖެ އަލުން  ،އްމަދު ޞާލިޙް ދެއްވީބޮޑު އިސްކަމެްއގެ ޮގތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އިބްރާހީމް މުޙަ އެންމެ

ސަރުކާރަކީ  ތިރާމާއި ޤަދަރު ހޯދުން. މިހުރާއްޖެއަށް ޙައްުޤ ޝަރަފާއި އި ،ދާއިރާަގއި ސާބިތުވެ މީވާގު ބައިނަލްއަ

އިމުކޮށް ޤާ ގުޅުން އަދި އިްޤތިޞާދީ ގުޅުން  ެވްސ ސިޔާސީ އުމުތަކާޤައުމުތަާކއި އަިދ އެހެނިހެން ޤައިސްލާމީ 

ރާއްޖޭގެ  ،ތިރާމުކުރާހުވެސް ރާއްޖެއަްށ އި ެއކުކާއުމަޤައުމެއް. ހުރިހާ ޤަމަށް މަސައްަކތްކުރާނެ އުދިކުރިއަްށގެން

ެވސް  އެކުއުމަކާޤަކުރާ ހުރިހާ އެްއގޮތަށް މަސައްކަތް  ވާމީ އުސޫލުަތކާ ގު އުސޫލުތައް ބަލަިއގަންނަ އަިދ ބައިނަލްއަ

ކީ ނޑާލުމަގުޅުން ކަ ގެންދާނަން. ސިޔާސީޅުންތަްއ ބަދަހިކުރަމުންެއކުވެިރކަމުގެ ގު ،އިުމކޮށްޤާގުޅުން  ރާއްޖެ ސިޔާސީ

ލާގައި ޙަފަހު މަރު އުމުތަުކގެ ތެޭރަގިއ އެންމެޤަދޭދޭ  ،ވާމީ ާދއިރާަގއި ިޑޕްލޮމެޓިކް އުސޫލުތަކަްށ ބަލާިއރުގު ބައިނަލްއަ

ގުޅުން  ިސޔާސީ ،ވެސް ރު އުމު ދޭތެރޭގައި ހަނގުރާމަ ހިނާގއިޤައުމުަތކުަގއި އެބަހުރި ދެ ޤަބަެއއް  .ންތައްކަ ކުރާ

ގުޅުން ކަުމގައި ވިޔަސް. އެހެނިހެން ކަހަލަ ގުޅުމެއް  ިސާޔސީ ،ސަބަަބކީން. ބުތަެކއް ޮއވެގެނުލާ. އެއީ ސަބައިކަނޑަ

 އަޅާ ވޭން މާ ކަނޑާލުމުން ،ކޮންެމ އެްއޗެްއ ކަމުަގއި ވިޔަސް  ،ވިޔަސް  ށްކަމެއް ކަމަ ވިަޔސް އަދި ކޮންމެ ށްކަމަ

އެއަށް ތަސައްލީެއއް  ،ެއއަށް ލުޔެއް ހޯދަން ،ފަހު އަޅުގަނޑުމެން އަލުން އެ އާާރސްތުކުރަންބޮޑުވާނެ. ކަނޑާލުމަށް

އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ނުހަނު ބޮޑު. އަުޅގަނޑުމެްނގެ  އި،ެއކަމަށް ަވގުތު ނަގަ  ،އެދުނަސްހިތްހޯދަން ކިތަންމެ 

 ޒީަލގަނުޑގެ ތެރޭގައި ،ފޯރީަގއި އަރާ. ފަލާއިވަނީ ގުޅުްނ ކަނޑަ އެކު މިުއމުތަކަކާޤަްއވަތްތެރި ޚުއިސްލާމީ އު

އަލުން އެ  ،ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަަމކީ ން. މިއޮތީ ފެންނާ ގޮތް މި ލީމާ ެދންވާނެއިކަނޑަ ،ބުރިކޮށްލީމާ

ވެސް. ެއހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަތް  އެކުއުމަކާޤަހުރިހާ  ،ނޫން ކަކުއެ ރާޠަގުޅުން ބަދަހިކުރުން. ަވކި ޤަ

ރުކާރުެގ އޮތީ އެންމެ ނަން. މި މަސައްކަތްކުރުުމގައި ިމއަދުެގ ސަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން ކުރަމުންގެންދާއިރާދަ

އަބަުދވެސް  .އަބަދުވެސް އިސްކަންދިނުން ށްަމޞްލަޙަތަ ،ސްޓުވިސްނުމެއް. ެއއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިންޓްރެ

ގުޅުމުަގއި ްއވާ އެކު ބާ ުއމުތަކާޤަންނާނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދޭދޭ އޮ ވިސްނުމަކަށްފުަރތަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ

ސަރުކާރު އެްއެވސް މިންވަރަކަށް ފަހަތަކަށް  ުކރުމުގައި މި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ެއކަން

 ނުޖެހޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަނީ. ފުރަތަމަ އިގެ ފުރުަޞތު ހުޅުވަިއތުރު ސުވާލުކުރުމު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ށް.ޖާބިރަ هللا ޢަބްދު މެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި ކާށިދޫ ދާއިާރގެުރވަނީ އަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މި
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ކުރި ސުވާުލގެ ަޖވާބެްއ  ނޑުޅުީވ ައޅުގަ ިތޔަ ވިދާ ،ބޭުނންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރގެ އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު

 ދެްއވަން. ތަންތަން ބުރިކުރުމާއި ވަޒީރު ަޖވާބު ސީދާކޮށް އަޅުގަނޑު ކުިރ ސުވާލަށް ާސފު ބޭނުމޭނޫނޭ. އަޅުގަނޑު 

 ކުރަންމު އިޤާުގޅުން އެްއކޮށް  ރާޠައިނގޭ. ސީދާ ޤަ ބައެމެން އެންމެންނަށް ވެްސ ވޭން އަުޅގަނޑު ތަާދއި، ކެނޑުމުގެ

 މި ށްައދި އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަ .އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެްއވާށޭ؟ އޮތީ ތޯހިސާބަކަށްތޯ ގޮސްފައިސައްކަތް ކިހާރު މަމިހާ

ައދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،މެންބަރެއް ގައި ޒަމާްނވީހުމަޖިލީ .މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދާރީވާން ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

 އެކު..ރާޠަފުޅެއް. ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ ޤަރައީސްކަން ވެސް ކުަރއްވާަފިއ ހުރި ބޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮގސްފަިއވާ ރާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ޠަޤަ ،ަވޒީރު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

  ކީ.ބަރު އައްސަވާ ުސވާލަ ންއިްއޒަތްެތރި މެ ،ކޮބައިތޯ ހިސާބަކީ

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ހިޝާهللا ޢަބްދުޒް ފް ފޮރިން އެފެއާރ އޮސްޓަމިނި

ދަހިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަހެިނހެން ކެނޑިފައިާވ ުގޅުންތައް އެރާއެކު ވެސް އަދި ޠައަޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ ޤަ

ދަމުން. އެ ންގެރިއަށް ދިރާސާތައް ކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެން ބައްަދލުކުރަންޖެހޭ ބައްދަލުކުރުންތައް ކުކުރަންޖެހޭ 

ވެހި ަރއްޔިތުްނެގ ދި ،ވެސް މި ދެންނެވި ަފދައިން ައޅުގަނޑު ުކރިން ގެންދާނީމެން ުކރިއަށްކަންތައްތައް އަުޅގަނޑު

އެނޫން ގޮތަކަްށ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާހުިރ ގޮތަކަށް. މި ،މާޔަތްކޮށްހިލަޙަތުތައް ޞްއެންމެ މަތީ މަ

 އްޔާ. ރާނަން. ޝުުކރިްއެވސް ކަމެއް ނުކުއެމިއިން މެން އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ތިމަރަފުށީ ،ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު

 . ށްޟަރިޔާهللا ޢަބްދު

 

 އްެކވުން:  ވާހަކަދެ ޟްރިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ

ަގއި ރާ ެއކުޠަލަީކ، ޤަވާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ. އަުޅގަނޑުެގ ސު

ސް އެހީއެއް ހުއްޓިފަިއވޭތޯ؟ ވެ ގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ލިބެން އޮތް އެއްޔާސީ ގުޅުން ނެތުމުސި
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އެކު ރާ ޠަރިޔާސީ ވަޢުދެއް ޤަ ،އެއީ ނުގޮސް އެބަ ވޭތޯ؟ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދެއް އެްއވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް 

 ެދއްވުން އެދެން؟ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވެޅުގުޅުން ބަދަހިކުރުމަކީ. ެއކަން ކުރަްއވާނެ ތާރީޚެއް މިނިސްަޓރު ވިދާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޚާރިޖީ ަވޒީރާ ކުރަްއާވ  ،ުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންބަރު. އަރި މެންޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެ

ވަނަ ާމއްދާއަށް ބަލަންޖެހޭ. އެހެން ބަލަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަނުޑ  65އްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު އެބަ ޚާ  ،ސުވާލުތަުކގައި 

 ބު ދެއްވުމަށް.  ކުރެްއވި ުސވާލަށް ޖަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ،ތެރި ަވޒީރު އަރިހުން މި އެދެނީތްއިްއޒަ

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ހިޝާهللا ޢަބްދުޒް ފް ފޮރިން އެފެއާމިނިސްޓަރ އޮ

މިފަދަ  ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި ކުރާ ،ދަންނަވަންޖެހެނީއެކު ފާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބގައި މާ 

 ކަމަށް.  ޚެއް ދަންނަވަން ަދތިތެްއަގއި ކަނަޑއެިޅގެްނ ވަކި ތާރީކަމަސައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ީޒރު. މިހާރު އަުޅގަނޑު މި ުފރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ވަ 

 . ށްބްރާހީމް ޝަރީފައި

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވންމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ދޭތެރޭަގިއ  ދޭދޭ ޤައުމުތަާކއި ދިވެހިާރއްޖެއާ ،ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުރިއްޝުކު

ހިސާބަކަށް ބަދަލުވެގެން ޮގސްފައި އޮތްތޯ ތި ކުރަްއާވ އޮތް ގުޅުމުން މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަޞަްއވުރު ކިހާ 

ުރގެ ޠަ ފަންޑާ އަދި ޤަދީ ފަންޑާއި، އަޫބދާބީނުން ސަޢޫން ބޭ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން؟ އަިދ އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަ

ބުން އެހީ ލިބެމުންދާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި ރާއްޭޖގެ ިމ ފަންޑުތަކުގެ ތެެރއިން ތަުރތީ ،ޑިވަލޮޕްމަންޓް ފަންޑުން

 ތޯ؟ ކަށްގޮތަ ވާނީ ކޮން ލަޙަތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށްޞްމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ކުީރގަިއ އަުޅގަނުޑ ވުމު ރި ަވޒީރު އަދި އިތުރު ބޭފުޅުން ުސވާލުކުެރއްމެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ކުޝު

ެއކުވެިރ  ،އްދާގެ )ބ( ގައި ކަނޑައެިޅގެން ލިޔެފައި އެބަޮއވޭ އިނގޭތޯވަނަ މާ 65 ،އަރުވަން ބޭނުންހަނދުމަފުޅުކޮށް

 ޒަތްތެރި ވަޒީރު. އްުސވާލަކަށް ުނވުން. އި  ތިރާމް ކުަޑވާ ާބވަތުގެހުޤައުމަކަށް އި
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 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ހިޝާهللا ޢަބްދުޒް ފް ފޮރިން އެފެއާމިނިސްޓަރ އޮ

ަޖވާބަކަށް ދަންނަވަްނ  ބައިގެ ގެ ފަހުޝުކުރިއްާޔ. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ކުރެއްވި ުސވާލު 

ތައް ހިފައިގެންނެއް ޫނން. އެއީ މިއަދު ކުެރްއވި ލޫމާތުޢުޅުވި މަ ޔަ ވިދާއައީ ތިތަނަށް  ައޅުގަނޑު މިއަދު މި ،އޮތީ

އަުޅގަނުޑ  ،ނަމަ ނެތީމަ. އެހެންނަމަވެސް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވާސުވާލުަގއި ިތ ވިދާުޅވި ަބއި ހިމެނިފައި

 ދޭނަން. ުޝކުރިއްޔާ. ށް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްލޫމާތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަޢުމިނިސްޓްރީން އެ މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު. 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވެްސ  ންތައްޅުޤަުއމުގެ ޚާރިޖީ ގު މި ،ކިތަުކގެ ދަށުވެ ރަީއސް. އާދެ! އަިނޔާވެރި ވެރިެއްއގެ ވަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ންނަށް އާއްމު ރައްޔިތުންނާފައޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. އަޅުގަނޑުމެ ކެއް ލިބިތަށް ހަމަ ޒަޚަމްޑަވަރަށް ބޮ ،ވަނީ މި

ގެ އަހަރު  5މިދިޔަ ަޤއުމުގެ ޚާރިޖީ ގުުޚންތަކަށް  ވަެރއްެގ ލޮޅުެމއް މިހާކިތަްއ، ކިކިަތއްހަމަޔަށް ތިލަނުވާ މިފަދަ 

 އަރާފައި އެަބއޮތްތޯއޭ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ؟ އިގަތެރޭ

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ހިޝާهللا ޢަބްދުޒް ފް ފޮރިން އެފެއާމިނިސްޓަރ އޮ

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާަބށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރިހަމަ  ،މެ ތިޔަ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ން ދެރި މެންބަރުްއޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ. އި

އްޖޭގެ ޚާރިޖީ ިސޔާސަުތ ރާޭއގެ ސަބަބުން  ،ނަމަ އަދި ެއ ދިރާސާތައް ކުރެިވއްޖެ ،ދިރާސާތަކެއް ކުރެވެންޖެހޭނެ

އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އްކަތް ނާުކރުމަށް ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ުސވާލެއް. އެ މަސަގައި ބިތަނު  ރިއަށް އޮތްކު

ނިސްޓްރީން ވެސް އަދި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރާއްޭޖގެ ޚާރިޖީ ސިޔާަސތަށާއި ޚާރިޖީ ކަންތައްތަަކްށ މި

 ،ޭއގެ ފަިއދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ. ކުރިން މި ދެންނެވިހެން ންދަވާނެ.ގެމުން ވަކުަރއް އިސްކަންދެްއވާ ބޭފުޅުން

 ،ބާކީވެ  ،ރާްއޖެ އޮތީ ބިކަވެ ،ނީގޮތެއްގައި މިފަދަ މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެޭރގައި ދަންނަވަންޖެހެ ލަޖުމު

 އެކަހެރިވެަފއޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 



8 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާިއރާގެ އިއް އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ 

 މަށް. އަޙްމަދު ޝިޔާ

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 ،ވެސް ދެންނެވިން. އަޅުގަނޑު ކުރިންޒީރުވަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެރި 

މަޖިލީހަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ  ނެއް އެްއވެސް ކަމެއްޒިރުކޮްށެގންވަޒީރުން ހާވެއޭ ނުސިލެއް ހާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ނު މިއަދާ ފާ ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްެތރި ވަޒީރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، މަނިކުއްތަނެ ެދވޭސުވާލަކަށް ޖަވާބު

ިއވޭ. ީމގެތެރޭަގއި  މެންނަށް އެބަ އަޅުގަނޑުހަކަވާދަތުެރއް ކުަރއްވާަފިއ އޮތް  28ަޤއުމެްއގެ ަމްއޗަށް  17ހިސާބަށް 

ދެކެ މާ  ޗައިނާ ނޫނީ ،ަގއި ތެރޭދޭ އިާނއާޗަހަގަކުރަން. ކިހިނެްއތޯ ވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ފާޗައިނާ ނުހިމެނޭކަން 

ހޭދައެއް މަނިކުފާނު ކުރައްވާފަިއވޭޯތ  ރުޅިއަންނަނީތޯ؟ އަދި މި ދެންނެވި ދަތުރުތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކިހާ

  ؟ުސވާލުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ހިޝާهللا ޢަބްދުޒް ފް ފޮރިން އެފެއާމިނިސްޓަރ އޮ

 65މަށް ގެނެސްދެްއވި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަާމލުކަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެންމެ

މަތްތެރި ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހުމެްނގެ ރަވަިކަވކި އަުޅގަނޑު، ، އަުޅގަނޑު އެދެންއްދާެގ )ބ(. އެހެްނީވމާވަނަ މާ

ދާައށް ރިޢާޔަތްކުރުން. އެ މާއްދާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި ދެްއކެވުުމގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެ މާއްގޮތަށް ވާހަކަފުޅު

މެން ތަޅުމެއްަގއި އަުޅގަނޑުެލވިފަިއާވ އިހުޅުވަ ެއއީ މިކަހަލަ ވަކި ބޭނުމަކު.  ،ގައި ތުހަމަ ަގސް އޮތީ  އެ ހިމެނިފައި

ނުދެއްކުން. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ވަރަްށ ައވަހަްށ ވާހަކަ ދޭތެރޭ މަތްތެރި ޤައުމުތަކާހުހިތުހުރި ގޮތަކަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަ

 ،ދާ ދަތުރުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީގެން. އަދި އަުޅގަނޑު މި ކުރަމުންއަޅުގަނޑު ަޗއިނާއަށް ވެސް ދަތުރުކުރާނަން

އްޔާ ވަނީ ރިގޮތުން މިހާތަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫ ގެނައުން. އޭެގ ސަބަބެއްގެ ބާީކވުން ައލުން އަނބުރާރާއްޖެ ބާކީވެފަިއވާ

 4ެއއީ ަރއީސް ޔާމީނުގެ  ،ގެ ތެޭރގައި ހު ވަދުއަހަރު 4. ާރއްޖެއަށް ިމދިޔަ ޤައުަމކަށް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ކުރަްއވާފި 4

މަސްދުވަުހެގ  3ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ މި ސަުރކާރުން ވަނީ  1.9ގެ ތެޭރގަިއ ލިބިފައިވާ ހިލޭ އެހީ ހުދުވައަހަރު
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 ރިތްތެލަތު އިްއޒަހާ  އޮތްމިހާރު ރާްއޖެ ންއްަގއި މި ދެންނެވި ސުވާލުތެގޮ ލަ، ޖުމު. އެހެންވީމާ ތެރޭގައި ހޯދާފަ

 މެންބަރަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އަޅުގަނޑު ބޭނުން ބަލަން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ައނެއްކާެވސް ނަޒަރަށް ގެނެވޭތޯ 

ލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ޢުގައި ާއއްމުކޮށް ޝާއިޢުކޮްށފައިވާ މަލު. ޭއެގތެރޭވަނަ މާއްދާގެ )ބ(. އެީއ ނުކުރައްވާްނވީ ސުވާ 65

އަުޅގަނޑުމެންެގ ޚާރިކީ ވަޒީުރގެ ސަރުކާުރ،  ން،ނުެލއްވުން. މި ސަރުކާރުއިމަޖިލީހުގައި ވަޒީރުގެ ވަުގތު ނަންގަވަ މި

ލިބޭ  ،ރަދާއިޚަދައުލަތުެގ  ،ވާނެ އެނިގވަަޑއިގަންނަ ، ގެ ސަުރކާރު ައއުަމށްފަހުރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަުދ ޞާލިޙް

އާއްމުކޮށް ދޫކުެރވޭ މަޢުލޫމާތު. އެއީ މިހާރު ކުރަމުން. ޢުޝާއިތާއަކު އަންނަނީ ކޮންމެ ހަފު ރަދު މިޚަކުެރވޭ  ،އެްއޗަާކއި

ކުަރއްާވއިރުަގއި އެެހން ހުރި މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ކުރެްއވުމުގެ މާނަެއްއ އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގަިއ ސުވާލު

އަރުވަނީ މި ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު މިހާރުއޮންނަނީ.  މި ލިެޔވިފައި  ހިންގާ ަގވާއިުދަގއި ެވސް މިގޮތަށް ،ތްކަމުންނެ

 .ށްމަޡި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މްޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ގުޅުން  ރާޤަޠަ. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަވޒީރު ވިާދޅުވެދެްއަވއިފި ވޭން ސް. ކަނޑާލުމުން އަޅާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ގުޅުން  ޢިއްޔާތަކާގިނަ ހަމަ ޖަމު އަދިވެސް ގުޅުން ކަނޑާލީ.  އިރާނާގުޅުްނ ކަނޑާލީ.  ތާކަނޑާލީ. ކޮމަންވެލް

ގުޅުން  މި ފަރާތްތަކާ ،ތޯޅަމުންދޭ އެބަ އަ ނަށްދިވެހި ރައްޔިތުން  ވޭނެއްކަނޑާލުމުން ކިހާކަނޑާލަމުންދަނީ. 

 ؟ކަނޑާލުމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

  ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ހިޝާهللا ޒް ޢަބްދުއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ެލވިގެން އިހުުޅވަދު އޮތް ސަރުކާރަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިއަރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި އާދެ! 

ރަީއސް  ން،އޮތް ސަރުކާރުގައި ކުރީފެންނާނެ. އެ ވޭނުގެ ައސަުރ ވެސް  ،އަޅާއިރު ވޭން އެހެންވީމާ، ސަރުކާރެއް. 

މާ، އެހެްނވީކާރެއް. އައި ސަރު ގޮތް ނޭނގި ކުރަމުން ޔާމީންގެ ސަރުކާަރކީ އޮޅުވާަލިއގެން ކަން ހިނގާهللا ޢަބްދު

އަުޅގަނުޑ ، އުޅޭ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން މި ކެިކކެކި. އޮންނަނީ ައޑީަގއި ވޭން ވެސް މި އެިޅޔަސް ވޭން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީަރކަށް ހުރެ މި ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ސާފުކޮށް ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ސާފުކޮށް އަންގާީތ  ވެސް ތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔި ،މެންބަރުންނަށް ވެސް

މަަސއްކަެތއް  ،ކަމަކަށް ރެއް ކުރިޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ދަތު އެނިގވަަޑއިގަންަނވަނީ. މިދިަޔ ސަރުކާރުން އެކަން ނުކުރީމަ 

 7.5ުޒގެ ބަޖެޓުން އާފެއެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންން މިހާތަނަށް ބޫެލއް ނުކުެރވޭ. މިއަުދގެ ސަރުކާރުގަކަމަކަށް  ކުރި

އެ  ،ދަތުރުތަެކއް ކުރާކަްށ އެނގެނީެއކަން ވޭ. ުކރެވިފައި ރަދުޚަރަކަށް ން ރުފިޔާގެ މިނިސްޓްީރގެ ހުރިހާ ދަތުއަމިލި

 ޚިލާފަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކަެމއް ޔާއެއަންގާތީ. ބައްދަލުކުރާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ކުރާތީ. ދަތުރުތައް ކުރާކަން ހާމަ

ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  އޮތީ. ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ދަތުރެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެނގިފައި މި ،ކަމަށް ނުކުރާ

އަހަުރގެ މަްއޗަށް  1 ގެން ރުފިޔާ މިދިޔަ އަހަރު ަވނީ ރައީސް ޔާމީްނގެ ސަރުާކރުއަ މިލި 27ޒުން އެފެއާ ފޮރިން

ދިވެިހ ރައްޔިތުން އެކަހެިރވުން،  ،ދިވެހި ސަރުކާރު ،ލަތްިދވެހި ދައު ،ކޮށްފަ. ކުރެއްވި ކަމަކީރަދުޚަރަށް ދަތު

 ބިކަކޮށްލުން، ބާކީކޮށްލުން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ

ރައީސް އިބްރާހީްމ ނިމުމަކަށް ގެންނެވުމަށް އޮތުން އެކަހެިރވެފައި އޮތް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖެ 

ވަމުން ތި ގެންދަވާ މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީަރކަށް ހުންނަވައިގެން މަނިކުފާނު ކުރައް 

މަސައްކަތްޕުޅުަތކުގެ ނަތީޖާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާކަން ވަރަށް ގެންދަވާ އަދި ކުަރއްަވމުންދަތުރުފުޅުތަކުގެ 

 ،ުގޅުން ކަނޑާުލމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް ކޮމަންވެލްތާ ،އެއް ުސވާލަކީ ައޅުގަނުޑގެ . އުފަލާއެކު ފާަހގަކޮށްލަން

ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ލިބިގެްނދިޔަކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ރާއްޖެއަށް ވަރަށްދިވެހި އަިދ  ،ންނަށްދިވެހި ދަރިވަރު

މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރަްއވާކަން ެވސް އެނޭގ.  އެނގޭ. އެ ގުޅުން އަލުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް މަނިކުފާނު މުހިންމު

 އާ ހާދިސާމަހު ލަންކާގައި ހިނިގ ބޮން ގޮއްވުމުގެ  ލުދި ެއޕްރީކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ މިހާރު އެ މަސައްކަތްޕުޅު އޮތީ؟ އަ

ނގިފައި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގުިޅގެން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ވިސާ ލިބުމުގައި އަދިވެސް ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް 

 ކުަރއްވަންޯތ؟އެބަ ކުރެްއވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު އެކަން ރަނގަޅު 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ދު ހިޝާهللا ޒް ޢަބްދުއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން

ދޭ. އަުޅގަނުޑ ރާއްޖެ ބައިވެރިވުުމގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާެއކު ުކރިއަށް އެބަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކޮމަންވެްލތާ

 ގާީލަގއި ބާްއވާ ޖަލްސާގެ ކުރިންކިވެރިރަށް ކިގާލީަގއި، ޔުވެންާޑގެ ރު ޖޫން މަހު ނަ އަހަ މިއަންމީދުކުރަނީ އްއު

ސްކޮލަރޝިޕްތަްއ ދިވެހިރާއްޖެ ކޮމަންވެލްުތގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށްވެ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ 

ްސޕޯޓްސް ދާއިރާއިން ލިބެންވާ  ،ވަުރގެ ދާއިރާއިންކޮމަންވެލްތުގެ ތެރެއިން ލިބި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް ކުޅި

ރީ އެސޯސިޭއޝަންަގިއ ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮމަންވެލްތު ޕާލިމެންޓްދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްފުރުޞަތުތައް ލިބި، 

އި ންޖެހޭ ފަސޭހަތަކާމަޖިލީހަށް ލިބެ ، މިމަސައްކަތްތަުކގައި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންތި ބޭފުުޅން އެ  ،ވަޑަިއގެންބައިވެިރވެ 

ނޑުމެން މި ގެންދަނީ ވާހަކަދައްކަމުން. ލުއިތައް ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ސްީރލަންކާގައި އަުޅގަ

އަޑިްނ  ލަތު އަޅުގަނޑުމެން އެްނމެން ވެސް ހިތުގެހާލަތެއް. އެ ހާއުޅެީނ ޚާއްޞަ  ސްރީލަންކާަގއި މި

  ކަންަތއްތަކެްއ.ސްްއސާޚަވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތިވެެގންވާ ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ އަލަށް އެގަ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަވީޒރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 ޙަސަން ޢަފީފަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ވިލުފުށީ

 އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރާައޅުގަނޑު ބާ ދަންނަވަން. ޙަަވީޒރަށް މަރުއިްއޒަތްތެރި އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އެއްކޮްށ ެވސް ވަނީ  ރާނާޢީ އިން ހަމަ އެކުކަނޑާލެވިަފިއވާ ިޑޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމާ އެކު ރާޤަޠަ ،ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަކީ 

އެކު ޑިޕްލޮމެިޓކް ގުޅުން ާއކުރުމަށް މިހާރު ރާނާޢީެލވިފަ. އެެހންވީމާ، އިރުކާރުން ކަނޑަލޮމެޓިކް ގުޅުން މިދިޔަ ސަ ޑިޕް

 ކުަރއްވަމުން ގެންދާވާތޯ؟މަސައްކަތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ަވޒީރު.މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ދު ހިޝާهللا ޒް ޢަބްދުއާފެއެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން
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މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު ކުރިން ަދންނަވާލިހެން އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ ވަކި ަޤއުމެއް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 އިކުރަމުން. އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގަ ކުރެވޭތޯ މަސަްއކަތްނުކޮށް ހުރިހާ ޤައުމަކާ ެވސް ދިވެހިރާއްޖެ ުގޅުން ޤާިއމުބާކީ

ުނޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަންނަން ،އްދީ މައްސަލަތަކާއި ިމހިރަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ހަސަރަ

ާރއްޖެއިން ބޭުރގަިއ  ،ކުރީ ސަުރކާރުން ކުރަްއވާފައި އޮތްހާވެްސ މަަސއްކަތަކީ ނުވަދެ މި ކަންަތއްތައް ކުރެޭވތޯ ބެލުން. 

އްޔިތުންގެ ބޮުލގައި އެކަްނ ސް ދިވެހި ރައްދަށް ގެނެހަަތއް މި ސަރަކޮންފްލިކްޓު އެކިއެކި ، ހުރި އެކިއެކި ަމއްސަލަތައް 

ކުރެވޭޯތ . އެކަންަތއްތައް ެއގޮތަށް ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ވުންއެޅުވުން. ދިވެހި ރައްޔިތުން އޭަގއި ތާށިކުރު

 ރިއްޔާ.މަަސއްކަތްކުރަނީ. ުޝކު ގައިސަުރާކރު ދުގެމިއަ މެންއަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މާފަންނު ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ފުރުޞަތުމި ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ 

 .އަށްމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 ވަހުގެ ކުރީކު މިދިޔަ ސަުރކާރުން ގުުޅން ކަނޑާލި ދުއެރާ ޤަޠަިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޚަބާ ވަޒީރު.  އްޔާޝުކުރި

ދުވަހު  ކަމާިއ ެއކަމުގެ ުއފާ ފާޅުކުރި. އަެނއްޮބޑަށް ގުޅުްނ ބަދަހިވެއްޖެ އެުކގަިއ ވަރަށް ރާ ޤަޠަ ،ކުރެްއވީ ދުވަހު އިޢުލާން

 ދެނެގަނެވިއްޖެތޯ މިހާރު؟ން މި ސަރުކާރަށް ކަހުރެ ކޮން ޙަޤީޤީ ސަބަބަކާލީ. އިކަނޑަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއްޒަތްތެރި ަވޒީުރ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.އާދެ! 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ދު ހިޝާهللا ޒް ޢަބްދުއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން

ޖެހިގެންއައި ދުވަުހ  އާދުވަހު ވެސް އަދި އެ އެ ،އިން ފަދަދާޅުވިދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވިޝުކުރިއްާޔ. 

ޚާރިޖީ ސިާޔސަތަކީ ލާހޫރޭ ެއއްެޗއްކަން.  ގެޔާމީންގެ ސަުރކާރުهللا ރަީއސް ޢަބްދުުކރީގެ  ،ވެސް ސާފުކޮްށ އެނގުނީ

ދުވަހަުކ  ކަެމއް ނެތް. ހަމަ އެ ހޯދުމުން ވެސް ފެންނަން އޮތީ އެކަން. އިތުރު ެއއްވެސް ހޯދިފެނުނު ތަނަކީ.  އީއެ

އެ އަުޅގަނޑުމެންގެ މެން މި އުފުަލންޖެހެނީ. ދުވަހު ކަެމއް ކުެރްއވީ. އެ ވޭން އަިދެވސް އަުޅގަނޑު ޖެހުނު ގޮތަކަށް އެ

 ޖެހިފައި އޮތް ބުރަކަމަކީ. ޝުކުިރއްޔާ.އުފުލަންމިއަދު 
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  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އަރުވަނީ ހެންވޭުރ އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ކަނޑާލީ. ށްވަޒީރު ކުީރގައި ވިދާުޅވެއްޖެ އެރި ޖޯޝެއްަގއި ކަމަ

 .ށްދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

ފޮރިން މަނިކުފާނުގެ ޓަރަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއްއަޒތްތެރި ފޮރިންގ މިނިސްބާ ޙަޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. މަރު

 .ށްކަމަ ގުޅުންހުރި ހޯދާފައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާ ންބޮޑު ކުރިއެރު ވަނީ ވަރަށް ކަމުގައި ިދވެހިރާްއޖެ މިމިނިސްޓަރު

ޑޮލަުރ  70ފަ. ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދެއްވާވިާސ ފްރީ އާއަޅުަގނޑުމެންނާއި ޑުބާއީ ،ވަނީ ފާނު ތިމަނިކު

ލާފަިއ އިދެން ކިއުޖެހިގެން ތިބެންޖެހޭ ތަނެއް. ތައިލެންޑަށް މިހާރު ބޭނުން ގަޑިއަކު ޖައްސަ ތާ ވަންހަފުދައްކަިއގެން ެއއް 

ފޮރިން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު   އުޅެލެވޭ.ިވސާ ފްރީޮކށްދުވަހު  90އޮީތ  އާދެވޭ. ރަޝިާޔއަށް މި

 ކިހާ ދުވަހެްއގައިތޯ؟ ،އަވަަހަކށްހާ މެން އުޅެލެވޭނީ ކިއެީކަގއި އަުޅގަނޑު ތާންވެލްކޮމަ ،ކޮށްލާ ސުވާލަކީ މިނިސްޓަރާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީުރ. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ދު ހިޝާهللا ޒް ޢަބްދުއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން

ގާލީަގއި ބޭްއވުމަްށ ކިއްޔާ އަންނަ އަހަރު ޖޫން މަހު ކުެރއްވި އިރާދަ ،ދައިން ދަންނަާވލި ފައަޅުގަނޑު ކުރިން

މެންބަރަކަށް ވެވޭޯތ  ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމަންވެލްތުެގ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓުްނެގ ޖަލްސާގެ ކުރިން ދިވެިހރާއްޖެ

ން ރިެވގެބަިއވެ ނޑުމެންނާކުާރއިރު އަުޅގަގައި މަަސއްކަތްމަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެްނދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމު

ކޮމަންވެލްތުގެ އެންމެ ބޮޑެިތ ޤައުމުތަކާއި އެންމެ ކުދި ޤައުމުތައް ެވސް ވަނީ އަުޅަގނޑުމެން ވީހާވެސް އަވަަހކަށް 

 ރު ލިޔެފަ.އެދި ކޮމަންވެލްތު ސެްކރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް މިހާ ހެދުމަށް މެންބަރަކަށްގެ ކޮމަންވެލްތު

 

  ެކވުން:ތުން ވާހަކަދެއް ރިޔާސަ

އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ވަޒީރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! ޝުކުރިއް 

 އަށް.هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު
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 27ހިނގައްޖެ ހަކަފުޅުން އިިވގެންދެންމެ މަނިކުފާނުގެ ވާ އަުޅގަނޑުމެންނަށްއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުރިއްޔާ 

 ިކަޔވާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ . އަދި ށްެނތްކަން ކުރީެގ ސަރުކާރަ އެއްނެރެވުނު ނަތީޖާ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްެގންން އަމިލި

ްއ ބޮޑު ިނކަމެތިކަމެއް ޚާރިޖީ ގުޅުންތަ  ފަާރތްތަކަށް ވަރަށްދަރިވަރުންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިބި، ކުިޅވަރު ކުޅޭ 

ގުޅުން  ެއއްކޮށް މިހާރު ގަނޑުމެންނާރާއި އަޅު ޤަޠަ. ކަމަށް ބަބުން ލިބިގެންދިޔަގެ ސަލުމު އިކަނޑަ

އިާދ ބޮޑު ފަ ދާއިުރގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށްުކރިން އޮތް ހީނަރުކަން ރަނގަޅުެވގެން ،ދާއިުރަގއިޤާއިމުކުރެވެމުން

 ނަގާަފއި ހުރި ގޮތުަގއި ކާރުން ނަހަމަރު ސަ ގެުކން އޭރުއަުޅގަނޑު ސުވާލަީކ، މިފަދަ ޤައުމުތަ ނެ ކަމެއް.ލިބޭ

 ފައިސާތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި ިކހާވަރެްއގެ މަސައްކަތްުޕޅުތަކެްއ އެބަ ކުރެވެމުންދޭތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި ަވޒީރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއް 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ދު ހިޝާهللا ދުޒް ޢަބްއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން

ކުރީަގއި އޮްތ ސަރުކާރުްނ  އިރާއްޭޖގަދޭދޭ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަްށ ދޭ އެހީ ޭއގެ އެންމެ ޙައްޤު ގޮތް ނޫން ގޮތަްށ 

އަޅަންޖެހޭނެ  ެއއީ ރާއްޖޭގެ މުައއްސަސާަތކުްނ ބަލަންޖެހޭނެ. އެކަންތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ،ހުރި ޖަރީމާތައް ކޮށްފައި

ެއ ކަންތައްތަުކަގއި ރާއްޭޖެގ  ،ކުަރްއވައި ތަޙުޤީޤުެބހޭ މުއައްސަސާތަކުން އެ ކަންތައްތައް  ކަމާ ޖޭގެ ރާއްތައް. ކަންތައް

ގޮތުން ރިޕޯޓުތައް ހާމަކުރެއްވީމާ ދެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ބެހޭ  ސަރުކާރުން ބަިއވެރިެވފައިވާ މީސްމީހުންނާކުރީގެ 

 ގެންދާނެ.ތްކުރަމުން ޔާއިން ަމސައްކަގޮތަށް ޚާރިޖިއް އެއް  ނިންމުންތަކަކާފަރާތުން ނިންމަވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލްޔާސް ލަބީބް. އިިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:އިހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޤައުުމތަކަށް ކުރަްއވާ ދަތުރުފުޅުެގ  ވަޒީރު ބޭރުވަޒީރު.  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޝުކުރިްއޔާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަށް ެއއިން ލިބުނު ފައިދާ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފު. ހުޅުދޫ ދާިއރާއަުޅގަނޑުެގ ގައިުމވެސް ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ްނ އަ މިލި 27ޓްރީެގ ދަތުރުތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ަރއީސް ޔާމީންގެ ފޮރިން މިނިސް ،އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު ވިދާުޅވެްއޖެ

ތަނަކަށް ނޫނީ ކޮން ؟ވީވަަޑިއގެންނެތޯ އިޖެުޓގަ ޚަރަދުކުރެވުނު ވާހަަކ. ިއްއޒަތްތެރި ަވޒީރު، ެއއީ ޕްަރއިވެޓް
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ބޮޑު  ހާދަ ،ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުކުރެއްވި ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ  ން ރުފިޔާއަމިލި 27ވަަޑއިގެންތޯ 

  ؟ޯކޗެއްތޯ ލިބުނީ ،ތަނަކަށްތޯކިަތއް ބޭފުޅުން ކޮން ،ކަެމއްތޯދިވެިހ ރައްޔިތުންގެ ލާރިން ކޮންއަުޅގަނޑުމެން  އަދަދެކޭ.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝާހިދުهللا ޒް ޢަބްދުއާއެފެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން

ސަރުކާރަކުްނ އެ  ،ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ެއީއ ޝުކުރިއްޔާ. ޚާރިޖީ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުަރްއވާއިރު  

 .ވެސް ވަނީ ޚަރަދުތަކެއް ކުރަްއވާފަ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ،ދަތުރުފަތުރަށް ޚަރަދުތަކެއް ކުރައްވަންޖެހޭނެ. އެގޮތުން 

ނުދެއްވިކަން. ކުެރއްވި  ާސފުކޮށްއް ކުރެްއވި ގޮްތ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށްއެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަީކ އެ ދަތުރުތަ

ވެސް ވިދާޅުިވ  އަިއއިރު ކުރީގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކުފެންނަން ނެތްކަން. މިހާތަނަށް މަސައްކަތްތަުކގެ ނަތީޖާ 

 74މިހާތަނަށް  ،ރުކުރިއިރުަޤއުމަކަށް ދަތު  19. ޤައުމަކަށް ރަސްމީ ދަތުުރކޮށްފަ 19ުޅގަނޑު ވަނީ އަ ،ފަދައިން

 ޤައުމެްއގެ ރައީސުންާނއި  74 ،އި ވަޒީރުންނާޤައުމެްއގެ ރައީސުންނާިއ ބޮޑު 74 ،ރުންާނއި ވަޒީޤައުމެްއގެ

ަޤއުމެްއގެ ފޮރިންގ  32 ،ބޮޑުަވޒީރުންނާއި ަޤއުމެްއގެ  6 ،ގެ ަރއީސުންނާއި ޤައުެމއް 7 ބޮޑުަވޒީރުންނާއި،

އަޅުގަނޑު ވަނީ ތަފާތު ޖަލްސާތަކާއި ތަފާތު  ނާގެ އެމްބަސަޑަުރންޤައުމެއް  48އަދި  ،މިނިސްޓަރުންނާއި

ާރއްޖެ ބޭނުންވާ  ،ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންެގ އެދުންތައް ،ރާއްޖޭެގ މިއަދުެގ ސަުރކާރު ،ަބއްދަލުޮކށް ގައިބައްދަލުވުންތަކު 

ސްުދވަހުެގ ތެރޭަގއި މަ 8ދިަޔ . ެއއީ މިމަސައްކަތްކޮށްފަ މަށްތިރާމާއި ޤަދަރު ހޯދުހުރާއްޖެއަށް ަޙއްޤު ޝަރަާފއި އި

ފަހުން ރާއްޖޭަގއި ޭބއްިވ  ޅުގަނޑުމެން އެންމެ ގޮތުން އަ  ގެކުރެވުނު މަސައްކަތް. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ޭއގެ ނަތީޖާއެއް 

 ްސގެ ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނަިއޒޭޝަންއެއް ޢިއްޔާޖަމު 28 ،ޤައުމެްއގެ މަންދޫބުން 35 ށްޝިޕް ފޯރަމަރޕާޓްނަ

 ން ޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ޔޫރަޕިއަިއގެންނެވި. އަމަންދޫބުން ވަޑަ

ގެ ވަިއްސ ންއެއީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަ ؛އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކު ރާއްޖެއަށް ކުަރްއވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުގެ ންޔޫނިއަ

ދަނީ  ުޅގަނޑުމެްނ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި. އައޮތްޤައުމަށް ކުރެއްވުްނ އެބަ މިްއ ދަތުރުފުޅެ ޕްރެޒިޑެންޓުގެ 

 ،ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ލިބެންޖެހޭ ޝަރަފު ،ޙައްޤުއަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު

 ވާމީ ޤަދަރު ައނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް. ގު ލިބެންޖެހޭ ބައިނަލްއަ ،ތިރާމްހުލިބެންޖެހޭ އި

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު



16 

 

ެގ މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އެުރވުމު ،ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހާރު މިގަނޑު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަޅު

ހަމަެއކަނި  ،އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ؛ން ރުފިޔާއަމިލި 28 ވެސް ކުރީަގއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް

އެީކގަިއ ދަތުރުކުރީމަ ހިނގާ ަޚރަދު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ިމ  ީރއަކާ ރެޓަސެކްވެްސ އޮތް ބެންޮކކަްށ  މިގާތުަގއި 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް. އަރުވަނީ މަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ އިއް ފުރުޞަތު

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ލުޠުފީ هللا ޢަބްދު ގޭހ. ހާޖަރާ ،ސްޓަރ. އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި މަރުޙަބާ މިނި

 ؟އަދި އެކަމަށް ޚަރަދުކުރީ ދިވެހި ދައުލަތުންތޯ ؟ސްރީލަންކާަގއި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީގައި ބެހެއްޓީ ކީއްވެތޯ

 ޝުކުރިއްާޔ.  ؟ކިހާފައިސާެއއް ޚަރަދުވިތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ުސާވލަށް ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.  ،ގަންަނވާ ނަމަަވޒީރު އެިދވަަޑއި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ނަމަ.  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝާހިދުهللا ޒް ޢަބްދުއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން

މަޖިލީހުގެ  ،އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކޮށްސާފުމެންބަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގަިއވާ ގޮތުން ިއއްޒަތްތެރި 

 ޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ހާރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުން  ،އެ މާއްދާަގއި އޮންނާނެ ؛ވަނަ މާއްދާ 65ާވއިދުގެ ގަ

ތެިރ މިއީ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކެއއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮތް.

ިއ މަޖިލީހުގަ ،ޢުތިރާޟުުކރައްވާަފއިވާތީ މެންބަރު ވަޒީެރއްެގ ގޮުތަގިއ ހުންނެވިއިރު މަޖިލީހަށް ަވޑަިއގެންނަވަން އި

 އަށް މި ުސވާލު އަުޅގަނޑާ ކުަރއްަވއިފިްއޔާ އެ ، ވަކިންނެތީ. އެހެންވީމާ މިކަންކަން ކުރާ ގޮތް އެނިގވަަޑއިގެންަފއި

 އަުރވާނަން. ޖަވާބު

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

. އަޅުގަނޑު ވަނީ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި ވަޒީރު. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ަވގުތު މިހާރު ހަމަވެފައި މި

 އެންމެ ފަހު ސުވާލު. ،އަރުާވނަންބިރަށް ފުރުޞަތުޖާهللا އެހެންނަމަވެސް، ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް
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 7ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ  ،ައޅުގަނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނުން ؛ަވޒީރު ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި ޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 ޑޮލަރު ެނއްގެ އަނެއްތޯ ދެ ބިލިއަ ދަތުރުކުެރްއވި ކަމަށް. އަދި ދޮުޅ ބިލިޤައުަމކަށް  19ން ޚަރަދުވެއްެޖ ކަމަށް. އަމިލި

ވެސް ހޯިދ  ކުިރން ސަރުކާރުން މިހާރު ؟ވާލުކުރީހައެ ޮޑލަރު  ާކކާތޯ ؟ހުރީކޮންތާކުތޯ ެއ ޑޮލަރު  .ކަމަށްލިބިއްޖެ

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވުނުއިުރަގއި ވަރަށް ބަިއވަރު ލާރި ެއއީ.  7މިކަން ސާފުކޮށް  ،ެގއްލިގެން އުޅޭތީވެ ހި އެްއޗެ

 ން. ނުބޭ ައުޅގަނޑު ޖަވާބު ށް، އެ ސުވާލައެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝާހިދުهللا ޒް ޢަބްދުއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން

ކުީރެގ ލެއް. އެއީ ޖެހޭނެ ސުވާބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތިއީ ހަމަ ކުރައްވަން ގަޝުކުރިައއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު 

މި ރައްޔިތުްނގެ  ންސަރުކާރުން ރާއްޖޭެގ ދައުަލތުގެ ރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާއަްށ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި އޮތް ިމންވަރު

މަޖިލީހުން ކުރައްވަންޖެހޭނެ ސުވާލެއް. ކިހިނެއްތޯ ރާއްެޖިއން ބޭރުން އެހީއަށް ވަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު 

އްޖޭގައި ބްރީފްކޭހަށް ައޅައިގެން ަފއިސާ އުފުލާ ޒަމާނެއް ނޫން. ރާއްޖެއިން ބޭރުން މިއަަދކީ މި ރާ ،ންއަުރވަޔަޤީންކޮށް

ކިތާބުގެ ތެޭރަގިއ ގެންދަވާ ހިސާބުއިޢުލާންކުރައްވަމުން  ީރންޜަ، ޓްރެރީއަށް. އެހެންވީމާޜަރެޓްވަންނާނީ ހީ އެދޭ 

ކުރެްއވީމަ ތައް ތިޔަ ސުވާލު ނޭންސް މިނިސްޓަރާ  ހުންނާނެ. ފިވަރަށް ާސފުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުތައްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 ވަަޑއިގަންަނާވނެ. ޝުކުރިއްޔާ. އި މިހާރު އެ ފަިއސާ ހުރި ހިސާބު ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮޅުންފިލަ ،ސާފު ޖަވާބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ގިނައިެރްއ އި ަތންމެހަުޅގަނޑުމެން ކިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަވޒީރާއެުކގައި އަ

އަުޅގަނުޑ ުސވާލުކުރުމުގެ ވަގުތު މި ހަމަވީ.  ހޭދަކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޙަީޤޤަތުގައި އެދެން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުގެ

 ރުދަތު 28 ޤައުމަކަށް 17ދަންނަވަން ބޭނުން.  ގެ ރައީސްގެ ގޮތުަގއި އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުހުމަޖިލީ

. ދެްނ ސަފީރުންގެ އަދަދާ ،ވަޒީރުްނގެ އަދަދާއި  ،ވިދާުޅވެދެްއަވއިފި ބައްދަލުކުރެްއވި ވެރިްނގެ އަދަދާއި ،ްއވައި ކުރަ

 .ރަދު ވެސްޚަ ެއކަމަށް ހިނގި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ،ވެސް. ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި އެކަމަށް ހިނގި ޚަރަދު ،ެދްއވައިފިވިދާޅުވެ

ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ކުރިއްާޔ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު . ވާހަަކއެއް ނެތްވެނުދެްއާވ އެްއވެސްޙަޤީޤަތުގައި ވިާދޅު

 .އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު
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 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަމައަށް؛ގެތެރޭަގއި ފުރަބަ އިްއވަން. އޭ ައޅުގަނޑު ިމއަދު ތިން ބިލެއްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އެއާދެ، 

ރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ގެ ފަރާތުްނ، މަނަދޫ ދާއިސަރުކާރު  -{6.1}

ބިލު، ލާޙުގެނައުުމގެ  ނިޒާމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްެގ ޤައުމީ)އިޖްތިާމޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް 2011/15 ނަންބަރު

 ނިޒާމުެގ ގެ ަޤއުމީއިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންުޝއަރެންސް، . އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ކިޔަނީ ކިޔުން ބިލުގެ ފުރަތަމަ

 .ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިުޔން ގެގާނޫނު

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއި މާފަންނު މެދު، ހަމައެާއއެުކގަިއ، ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން -{6.2}

ބިލުގެ ލާޙުގެނައުުމގެ ގާނޫނު( ައށް އިޞް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި) 2014/18 ނޫނު ނަންބަރުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާ

ެގ ގާނޫނު( ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި) 2014/18 ގާނޫނު ނަންބަރު. ވެސް އަޅުަގނޑު މި އިއްވަނީ ފުރަތަމަ ކިޔުން

 .ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިންދޫ ވައިހަ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންއިއްާވ،  ކިޔުން އެބަ މިއަދު ފުރަތަމަ -{6.3}

ވެހިރާއްޭޖެގ ދި .ބިލުގެ ފުަރތަމަ ކިޔުންދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،  މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

 ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން.ބިލު މަސްވެރިކަމުގެ 

ގަރާރު. އެ ގަރާރުގެ  ހުށަހަޅުއްވާ  ޖާބިރުهللا ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު  ގެރާދާއިާކށިދޫ ހަމައެާއއެުކަގއި،  -{6.4}

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނ142ްން. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ އަދު އެބަ އިްއވަވެސް އަުޅަގނޑު މި ފުރަތަމަ ކިޔުން

 ހުށަހަޅުްއާވއިރު، ރި މެންބަރުންނަށް. ގަރާރު. އަުޅގަނުޑ މި ަވގުތު ދަންނަވާލަން ބޭުނން އިްއޒަތްތެއްވާ ގަރާރުހުށަހަޅު

 ގޮތަށް. އެހެންވީމާ،  ކޮންގަރާރެްއކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް. ެއއީކާ އެކީަގއި ގަރާރުނަމަ

 ނުނު، ތިން ދުވަސް ފަހުން އަުޅގަނޑަްށ ފުރތަމަ ކިޔުން މި ިއްއވުިއްއވު ކިޔުްނ މިއަދު މިމަ ން ފުރަތައަޅުގަނޑުމެ

 ބިލުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި އިބުތިދާއީ ބަުހސަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ.

 

 މިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮ 7
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 2009/8މި އެނބުރެނީ، ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާފަިއވާ މައްސަލަތަުކގެ ތެެރއިން، ގާނޫނު ނަންބަރު  އަޅުގަނޑު ހާރުމި

 ނު ސާކޮށް ނިންމުހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާވެ)ދި

ޓަށް. މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ރިޕޯގޮތުގެ 

 ޢީސާ.މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާމެންބަރު އަޙްމަދު އިާރގެ ޅުދޫ ދާކެނދިކު

ޞްލާޙާ ގުޅިގެން ކޮިމޓީން ނިންމާފައި މި އޮތީ.  އިީއސް. ވަރަށް ދިގު ރިޕޯޓެއް މި ރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ހިާރއްޖޭގެ ޕެްނޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް)ދިވެ 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު މި ިރޕޯޓަކީ،  އީސް. ރައިްއޒަތްތެރި

ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2019ގައި އޮތް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2019ޖޫން  24ގޮތުން، އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ 

އަށް ފޮނުވާފައިާވ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެބިލު ދިރާސާކުރެ ަގއިވަނަ ޖަލްސާ 11ދައުރުގެ 

ޝްވަރާކުެރވުނުއިރު ކޮމިޓީައށް  ކޮމިޓީަގއި މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީުތން ރައްޔިތުންެގ މަމި ބިލާ ގުޅޭ ގޮ ބިލު.

ކޮމިޓީން މި  ފައިވާނެ.މި ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނި  ނަންތައްންނަވާ މެންބަުރންގެިއ ހިމެނިވަޑަިއގަޒިރުެވވަިއގަތް އަދި ކޮމިޓީގަ ހާ

 25 ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނީ ލުނަވައިލާނަން. މި ބިދަން  ދިޔަ ގޮތް އަުޅގަނޑުބިލުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށެގން

ވަނަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ަބއްދަލުުވމުގައި. މި ަބއްދަލުވުމުަގިއ  2019 ޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެަގއި ބޭްއވި އ2019ިޖޫން 

 އި މެންބަރުންގެ މެދުަގއި ކަނޑަެއޅުނު. މި ފުރުޞަތުގަޑިެއއް ށް ބިލު ނިންމާނެ ތާރީޚެއް، ސުންގައެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަ

އްކަތް ނިންމަން ކޮމިޓީން ފާސްކުރި. ބިލާ ގުޭޅ ގެ ނިޔަލަށް ބިލުގެ މަސ2019ަޖުލައި  16ހު، މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަ

ސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ްޝވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ޕެންޝަން އެޑްިމނިގޮތުން ޚިޔާލާއި މަ

ޕެންޝަން ސް ވްތަކުގެ ތެރެިއން، މޯލްޑިލާ ގުޅުންހުރި އިދާރާބިމި . ލިޔުމުން ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި

ރުމަށް ބައްދަލުކު މިޓެޑްގެ ބޭފުޅުންނާޝަން ލިރޭެގ ބޭފުޅުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަސްޓްރޭޝަން އޮފީހުއެޑްމިނި

ްނ ޕެންޝަސް ވްމޯލްޑި އި،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ ،ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން . ވެސް ކޮމިޓީން ނިންމި

ންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަްއވަިއ ސިޓީ ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެްނ ގެ ކަުޑެގ މެންބަރުންގެ ބޯސްޓްރޭޝަންޑްމިނިއެ

ޕެންޝަން ސް ވްމޯލްޑި ގެ ބޭފުޅުންނާއި، ައދިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްވުަމށްފަހު، ކޮމިޓީގައި މަްޝވަރާކުެރއް

 ްއވި އިޖްތިމާޢީަގއި ބ2019ޭޖުލަިއ  9ދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުެރއްވުމަށް ބައް ބޭފުޅުންނާޑުެގ ގެ ބޯ ސްޓްރޭޝަންއެޑްމިނި

ވަނަ ބައްދަުލުވމުގައި ނިންމަިއ، އަިދ މީގެއިތުރުން، މި ބަަލކީ ވަނަ ައހަރުގެ ނުވަ  2019ކޮމިޓީގެ 

ގެ ޕޮލިސީގެ ކަންކަާމ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުއިން ވަޢުދެއް ކަމަށް ވާތީދުގެ ތެރެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢު

ޑި ން ނިންމެވި. ކޮމިޓީން ކުރިން ބިލު ނިންމާނެ ސުންގަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ވެސް ޮކމިޓީފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި މަ ބެހޭ ބޭ

ތުގަިއ ބިލު ނިންމައިނުލެވޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީއަްށ ނަމަވެސް، ެއ މުއްދަކަމަށް ފާސްކުރި  2019ޖުަލއި  23
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ރުންގެ މެދުގައި ، މިގޮުތން މެންބަރެއްގެ މަތީން ސުންގަޑި އިތުރުކުރަްއަވއިފެނިވަޑަިއގަންނަވާީތ، ދެ ފަހަ

 ނިންމަން ކޮމިޓީން ފާސްކުރި. ބިލާ ގެ ނިޔަލަށް ބިލުގެ މަސައްކަތ2019ްޖުލައި  29މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހު 

ކުން ބިލަށް ކާރުގެ އިދާރާތަފުޅުތަކުގެ އިތުރުން، ސަރު ގެން ދެްއވި ިޚާޔލުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ކޮމިީޓއަށް ަވޑައި ގު

، މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާފަިއވާ ލާ މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްން ބިކުރަްއވައި ކޮމިޓިޔަތްނުއްވާފަިއވާ ޚިޔާލުތަކަށް ިރޢާފޮ

އްުވމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ފަހު ބިލު ދިރާސާކުރެޝްވަާރކުރެްއވުމަށް ށް ރިޢާޔަތްކުަރއްަވއި މަޚިޔާލުފުޅުތަކަ

ިވ ނަނިވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި. މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި އަނ12ްީޓގެ ގައި ކޮމ2019ިޖުލައި  24ފައިވަނީ، ނިންމާ

ން ނިންމާފައިވޭ. އެގޮތުން، ކޮމިޓީން އެބައޮތް ކުރެްއވުަމށް ކޮމިޓީކަންތައްތަްއ ރެކަމެންޑޭޝަްނގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަ 

ޓުގައި ހިމަނާފަ. ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އެ ރިޕޯއް މި ރެކަމެންޑޭޝަނެ 6އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނަން މަަތއް މި ރިޕޯޓުަގއި ހިެރކަމެންޑޭޝަން ތައް އަކުރުން އަކުރަށް ނުދެންނެިވޔަސް، އަުޅގަނޑުމެންގެރެކަމެންޑޭޝަން

ވުުމގަިއ އަިދ ވޯޓުެދއްނިންމީ، މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަްޝވަރާކުެރއްވުުމަގޔާއި، ކޮމިޓީން 

ޅުވާތީ. މާތު ކޮމިޓީން ހިއްސާކުރެްއވުމަށް ބޭނުންފު ުގޭޅ މަޢުލޫްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވީހާވެސް ޮބޑަށް މިކަމާއި

ހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް )ދިވެ 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު ންމާފައިވަނީ، ކޮމިޓީން ނި

ޭބއްވުުނ، ަގއި 2019ޖުލައި  24ޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހު ބަރުންގެ މެދުގައި މަން މެންޅޭ ގޮތުބިލާ ގު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެްނ ތިއްެބވި މެންބަުރންގެ ިއއްތިފާޤުން އެ ބިލު  ަވނަ ބައްދަލުވުުމގައި 12 ރުގެ ހަމި އަ ކޮމިޓީގެ

ްސ ވްމޯލްޑިގޮތުން ގުޅޭ ބިލާ މި ، އި މިހާރުވެސް އޮތް ގޮތަށް އިުތރު އެއްެވސް އިޞްލާޙަކާ ނުލައި ފާސްކުރަްއވަ

ަތްއ ނުއްވާަފއިވާ ސިީޓަގއި ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ކަންތައްތުން ފޮގެ ފަރާއޮފީހު ސްޓްރޭޝަންޕެންޝަން އެޑްމިނި

އެިދ ފޮނުއްވުމަށް. އަދި ބިލާ މެދު ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވުން ގެ ގޮތުެގ ހިމަނައި،  މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ރެކަމެންޑޭޝަނު

ން އްވުމަށް ކޮމިޓީޖިލީހަށް ފޮނުމާއްދާގެ )ރ(ެގ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަވަނަ 86ލީހުގެ ގަާވިއދުގެ ތުންގެ މަޖިރައްޔި

ހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( )ިދވެ 2009/8ގާނޫނު ަނންބަރު  ވާފަިއވާ،ނިންމާފައިވަނީ. ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރައް 

ޅޭ ގު ލާެގ ގޮތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ހިމަނާފައިވާނެ. އަދި ބ1ިވަލު ދު، މި ރިޕޯޓުގެ ޖަބިލު  އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

 ގެ ގޮުތަގއ2ިކަުރދާސް ޖަދުވަލު ޢުލޫމާތުްނ ފޮނުއްވާފަިއވާ މައޮފީހު ސްޓްރޭޝަންޕެންޝަން އެޑްމިނިްސ ވްމޯލްޑިގޮތުން 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުކރުކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް ަވންޏާއަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފައިވާނެ

ތަށް ވަނީ، މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަްށ އެްއވެްސ ބަދަލެއް ުނގެެނސް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮނިންމާފައި

  އީސް. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަ ފާސްކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އޮތީ ެއއް ަގޑިއިރު.  މެންނަށް މި މައްސަލަިއގައި މަްޝވަރާކުަރން މިރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 އަޙްމަދު  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ެލވިފަ. އިއޮތީ ބަހުސްގެ ަވުގތު ހުޅުވަ މިހާރު މި

  ސަލީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ދިޔަ ރިޕޯޓަކީ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާއިްނ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިިވގެން

ދިއުމަކީ ޕެންޝަން ސްކީމުން އެހީ ހަމަޖެހިގެން ހައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކަުމގަިއ ދަންނަވަން. ބަލައިގަންނަ ރިޕޯޓެއް

ދުތަުކގެ ތެރޭަގިއ ޢުގެ ރިޔާސީ ވަޞާލިޙް މުޙައްމަދު ބްާރހީމްކަމެއް. އަދި ަރއީސް އި ނު އުފާކުރާނޑުމެން ނުހައަޅުގަ

ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނުޑމެން ދެކެން. އެކަމަށްޓަކައި  ދެއް. ފުރިހަމަވުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުންޢުހިމެނޭ މުހިންމު ވަ

ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.   ުޝކުރުތްޕުަޅށް ވަރަށްްއވި މަަސއްކަކުރެ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުން

 ރަން އެބަ އަޅުގަނޑުމެްނ މިހާރު ރިފޯމްކު ޕެންޝަން ސްކީމު ޔަރމަންޓްއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ރިޓަ

ން ހެދި ކުލްޑް ބޭންރު ވޯވަނަ ައހަ 2006ދަނީ. މި ސްކީމަކީ ންޭޑޝަންތަކުން ހާމަވެގެންކަމެޖެހޭކަން ރިޕޯޓުގެ ރެ

 އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ން ކަލި ގާނޫނެްއގެ ދަށުން އުފަންވި ސްކީމެއްއިދިރާސާއެްއގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް އެކުލަވަ 

ރު ން ހެދި ދިރާސާ އޮންނާނީ މުޅިން އޭލްޑް ބޭންކުވަނަ ައހަރު ވޯ 2006ވެސް  އިރުޙަޤީޤަތުގަ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ައއި

 ކަށްމާ ފަހުން އައި ގާނޫނަ ،ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނޭ. އެހެންކަމުންމަކަ އެއްގޮތަށް ނޫން ލަތާއޮތް ހާ

 ދަނީ ވިހިވިއްސާ  އަނެްއކާ ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުރިމަތިލަމުން މި އިދާއިރުގަމަލުކުރަމުންޢައަޅުގަނޑުމެން މިހާރު 

ދަނީ. އެ  ން މިބޮޑަށް ބަދަލުވަމު ދީ ހާލަތު ވަރަށްޞާތި ޤް، އިހިސާބަށް ދާއިރު ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީހަމައަށް. އެހާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ، ގޮތަށް ދީ ހާލަތަށް ފެތޭޞާތިޤްދިވެހިންގެ އިުޖތިމާޢީ އި ،ބަދަލުތަކުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަްތކުރާ ގޮތުން

ީޓ ންގެ ސޯޝަލް ސެކިއުރިައޅުގަނުޑމެ ،ގޮތަށް އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި ބޭނުންތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްވާ

ބިނާވެފަިއ އެއްކުރާ ަފއިސާ ަޙޤީޤަތުގައި މިހާރު  ންޔަރމަންޓުއަލުން ބައްަޓންވެ، ތަރުތީބުވާން. ިރޓަނިޒާމު އެބަޖެހޭ 

ރުކަމުން ނެއްޓުމަށް އަމާޒުކޮށް. ރިޕޯުޓގައި ވެސް ވަރަށް ސާުފކޮށް ގީާދއިރުަގއި ފަވެގެން އަހަރު 65 ،އޮތީ އުމުރުން

ދަރުވެރި ގޮުތގައި ދިިރއުެޅވޭެނ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ޤަ ސް ވަސްވީ މީހުންނަކީ ވެ ވާހަކަ. އުމުރުން ދުއެބަބުނޭ އެ

މި ސްކީމުން އެހެނިހެން  ،ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި އިލެވިފަ އިޕެންޝަން ސްކީމެއް ެއކުލަވަ  ޔަރމަންޓްރިޓަ

ދު ހާސިލުނުވެދާނެކަމުެގ ޞަޤް އުފެއްދި މަ މި ސްކީމު ،ނަމަ ދާބޭނުންތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ދޫކުރަމުން

ރިޕޯުޓގައި އެަބޮއތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުެގ އަމާޒުތައް ވަރަށް ތަފާތު. އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ ކަންބޮޑުވުން 

ވެްސ އިލާެއއް އަުޅގަނޑުމެން ބިނާކުރަން ބޭނުމޭ. ބޯހިޔާވަހިކަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމޭ. ހައްޖަށް ދާން ޢާފަޚުރުވެރި 

ދޭން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމޭ. މި ހުރިހާ ކަމެއް  ލީމު ޢުރިންނަށް މަތީ ތަމެން ބޭނުމޭ. ދައަޅުގަނޑު
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ކޮށްގެން. ރިފޯމް ހާސިލުވާނެ ގޮތްތަެކއް ގެނެވެން އޮތީ މިދެންނެވި ްސކީމު އިނުޖަހައަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަލާން

ެއކު ދަރުެވރިކަމާއި ޝަރަފްވެރިކަމާޤަ،  ތެދުވެހުރެލަ ަފއިމައްޗަށްއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މީހުންގެ ގާތަށް ނުގޮސް އަމިއް

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަންކަން ކަށަވަުރވާ ގޮތަްށ  ،މިދެންނެވި ކަންކަން ހާސިލުުކރާ ބަޔަކަށް ވާން. މާނަައކީ

ވަކި ޕޮެޓއް ރުމަށްޓަކަިއ، . ހައްޖުވުމަށް ފައިސާ ޖަާމކުއޭޖެހެ ްކ އަލުން ގަތާލަން އެބަވޯސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ނެޓް 

އުފައްދަންޖެހޭ. އަދި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ަވކި ޕޮެޓއް އެބަ  އެޅުމަށްޓަަކއިޖެހޭ. ގެދޮރުޅުގަނޑުމެން އެބަ އުަފއްދަން އަ

ެވސް ޚާއްޞަ ސްީކމެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ  އެހެންމެ ދަރިންނަށް ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައިހަމަ

ލިއިރު މިދެންނެވި ކަހަލަ އިއަުޅގަނޑުމެން ބަލަ ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އުމަށްޓަކައިންޖެހޭ. ހައްޖަށް ދިރަފުކުރަޢާތަ

 އިނުލައި އުމުރުން ފަްނސާހަކަށް އަހަރު ވާއިުރގަ ވަންޏާ މާ ބޮޑު ތަކުލީެފއް ުއފުލުމަކާ ސްކީމެއް އުފެއްދިއްޖެ ކަމަށް

ށް ރިޓާނަ އިންވެސްޓްމަންޓް 6%ކުޑަ ހިސާބަކުން ނޑު ޖަހާލި ކުޑައޭނަ ހައްޖަށް ދެވޭނެ މަގު ެއބަ ތަނަވަސްވޭ. އަޅުގަ

ރުފިާޔ  237މަހަކު  ،ާވއިރު އަހަރު 50ޭއނަގެ އުމުރުން  ،ގޮސްކުރަމުންއަހަރުެގ މީހަކު މަސައްކަތް  25ބެލިޔަސް 

އަހަރު  50 ނެޅަސް ހަތަރު ހާސް ުރފިޔާ ޖަމާވާދޮަލއްަކ ފަސް އޭަނއަށް އެއް ،ފަންޑަށް ޖަމާކުރިކަމުގަިއ ިވަޔސް

، ަކމަށް ބެލިޔަސް. އެހެްނވީމާ 2ެއީއ އަދި އިންފްލޭޝަން % ،ވީާމ، އަޅުގަނުޑ މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީރު. އެހެންވާއި

އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫންކަން އިނގެނީ. މި  އީކަމެއްކަން މި އެނެގނީ. މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ އީމި

ދޭ ފަރާތުން ބަިއކުޅަ ެއއްބަިއ. ޭއނައަށް ަވޒީފާ ނީ ޭއގެ ދެްއކަންޖެހޭއަދި އޭނަ ދަ ؛ރުފިާޔއަކީ  237ދެންނެވި 

. ންތަކެްއ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގެންނަކަމަށް ބެލިޔަސް. އެހެްނވީމާ، މިަކހަލަ ސްކީމު އަނެއްބަިއ ދަްއކާ

ސޯޝަލް  ،އިސްކީމާ ޔަރމަންޓްދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނޑުމެން އުފައްދާފަިއވާ ޕެންޝަން ސްކީމާއި، ރިޓް

އުސޫލަްށ ބަދަލުތައް އަޅުގަނޑުމެން  ،އޭގެ އަސްލަށް ،ހަރުދަނާކޮށް ،ތައް ަވރުގަދަކޮށްސެކިއުރިޓީ ްސކީމު

ން ކުރެްއިވ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅަށް އަުޅގަނުޑ އިުރގަިއ ވަރަށް ވިސްަނންޖެހޭ. އަދިވެސް ެއއްފަހަރު މި ކޮމިޓީގެންނަ

ވަރަށް އުފާެވރި ޚަބަރެއް. އެއީ މިހާރު  އިނީ ޙަޤީޤަތުގަދު މި ލިބުންނަށް މިއަދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެ ޝުކުރު

ހައްޖަށް ދެވޭނެ މަގު ތަނަަވސްެވގެންދާކަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ަވގުތަށް  މި އިންހުރި ފައިސާ އިއަޅުގަނޑުމެން ޖަމާކޮށްފަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އިހަވަންދޫއަރުވަނީ ރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޒަތްތެރި މެްނބަޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 ށް.ޝިފާޢަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ
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ަކތުގައި ބަިއވެިރވި މީހެއްގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ެވސް މި ކޮމިޓީގެ މަސައްޝުކުރިއްޔާ 

މި މަޖިލީހުގެ  ،އް ހިނަގއިދިޔަ ގޮާތއި، ދެކެވުނު ވާހަކަތަުކގެ ަމއްޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްހައިސިއްޔަތުްނ ކޮމިީޓގެ ބަުހސްތަ

 ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި ލުމުެގ ފިކުރުގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބައެއް ވާހަކަަތއް ދަންނަވާ

 އިލާގަޙަހުށަހެޅިފައި އޮތް ުކޑަކުޑަ އިޞްާލޙަށް ކޮމިޓީ މަރު އިއަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުާޅ ދާއިރާއެްއގަ 

އްކަުތގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަ މިނެޓު 30އިރާއި ގަޑި ހަދިޔަ. އެގޮތުްނ ކުރެިވގެންބަހުސް

އެކު މަޝްވަރާ ވެސް ކުރެވުނު. ޒަތްތެރި ަރއީސް. ގިނަ ފަރާތްތަކާ ހޭދަކޮށްފައިވާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ިއއް

ގާނޫނުގެ  ދަށުން އުފައްދަވާަފއިވާ އޮފީހުގެ އެކި  ބެހޭ ޕެްނޝަނާ ؛ޕެންޝަން އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ،އެގޮތުން

އި މޯލްިޑވްްސ އަސްުލ ޙަޤީޤަތުގަ ނީ،ެރވުުނ މަޝްވަރާތަކުން ައޅުގަނުޑމެންނަށް އެނގުެއކު ކުއެކި ބޭފުޅުންނާ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،އޮތީ މި އިދަކަށް ވެފަޤްޞައުފެދުމުގެ މައިގަނޑު ެއއް މަ ސްކީމު ، މިޕެންޝަން ސްކީމު ޔަރމަންޓްޓްރި

ޤަތުަގއި މި ވެސް އިނާޔަތެއް. ޙަޤީހާރުމުސްކުޅިވެރިންނަށް ދެމުން އެބަދޭ މި އިއުމުގަ ޤަމި  އިރައީސްގެ ވެރިކަުމގަ

ދިނުމަށް ދައުލަތުން  ބަލެއްަގއި މި ދެންނެވި އިނާޔަތްޤުަދކަށް އެަބވޭ ދުރު ރާސްތާ މުސްތަޤްޞަފަންޑުގެ މަިއގަނޑު މަ

، ކޮށް  ތާހިރު މަސައްކަެތއްކޮންމެ ދިވެހި ރަްއޔިތަކީ ވެްސ ، ކުރާ ބޮޑު ބުރަ ޚަރަދަށް ވަިކ ހިސާބަކުން ލުޔެްއ ހޯދައި

 އޭގެން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނެއް ހޯދާ ރައްޔިތަކަށް ންން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހު އަމިއްލައަށް އެްއކުރެވޭ ފަިއާސއި

ގެ އެހީަގއި ިދވެހި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުރީ މި ހިހިފާފައި މިދެން މިހާރު އަުޅގަނުޑމެން އަމާޒު ވުން.

ިމީއ  ،އިންފަދަ ވާނެމަުގފަހިކޮށްދޭން. ދެން އެނިގވަަޑއިގަންނަ  ގެއްުޖގެ މަތިެވރި އަޅުކަްނ އަދާކުރުމު ޙަރައްޔިތުންނަށް 

ގެންދޭ. އެބަ  ވެސް މިކަން ކުރިއަށްމިހާރު .ރާއްޖޭގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑު ވަޢުދެއްދިވެހި

 މި ޓަކައިއްޖަށް ދިޔުމަށްހަމިހާރު  ،އޮތީ މި އިޞްާލޙުގަިއ، މި ކުޑަުކޑަ އިްޞލާޙުގައި މި ،އެހެންނަމަވެސް

އަްށ  80މި ހުށަހަޅަނީ % ން. މި ިއޞްލާޙ50ުދާވަރުގެ % ޝަން ސްކީމުން ހައްޖަށްންބޭނުންކުރެވޭ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެ 

ެއކިެއކި ޭބނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާއިރުަގއި  ،ކުރާއިރުަގއިޭބނުން ޝަން ސްކީމުރިޓަޔަރމަންޓް ޕެން ށް މިގޮތަބޮޑުކުރަން. 

ދިރާސާ މަސައްކަތްކަުތގަިއ  ގެ ޓީމިއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތައް ހުރިކަން މި ކޮ

މަށްފަހުގައި ޔުއްޖަށް ދިހަިއން ފަިއސާކުެރވޭ ގެ ގޮތުަގއި ެއއްރިޓަޔރަމަންޓް ޕެންޝަނު ،ެއގޮތުންފާހަގަެވގެންދިޔަ. 

ކީ ބޭނުންވާ ފައިސާ ބާ ށް ރައްޔިުތ މީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ. އެ އިާނަޔތަިލބެންޖެހޭ އިނާޔަތް  މުސްުކޅި އުމުރުގައި ވެސް 

ގެ އިނާޔަްތ މުސްކުޅި ފުރައިޖެހެނީ. ވެސް ަދއުލަތުން އެ ފައިސާ ދަްއކަންއަނެއްކާ  ،ންޑުގައި ނެތް ަނމަ އެ ފަދެން

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން  ،ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭންރަްއޔިތު މީހާއަށް ދޭ އަނެއްާކވެސް

އެއީ ދެން ސްކުޅި އުމުރުގައި މަގުމަީތގައި ނިދަންޖެހިގެންނުވާނެ. މުމީހާ  ށްފަހު އެއްޖަށް ދިޔުމަހައެްއކޮށް ފައިސާ 

މާ، ވަރަށް ބޮަޑްށ ޤައުމުން ދެކެން ބޭނުންވާ މަންޒަރެއް ނޫން. އެހެންވީމި ޑުމެން އަލުން އަނބުރާ އަޅުގަނ

ެގ މެންބަރުންނަށް ޝަން ސްކީމު ޕެން ރމަންޓްޓަކައި ރިަޓޔައްޖަށް ދިއުަމށްޙަލިބުނު  ންޭޑޝަންކަމެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރެ
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 ،ފާަހގަކޮށްލެވުނު  އްކޮށްއަދި ހަމަެއއާއެ  .ވެސް ވޮލެންޓިއަރކޮށް ބަިއވެރިެވވޭނެ އެހެން ސްކީމެްއ އުފެއްދުމަށް

ޓަކައި ވޮލެންިޓއަރކޮްށ ބައިވެރިެވވޭނެ ސްކީމެްއ އްޖަށް ދިއުމަށްހަްއޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހަ މިހާރުވެސް މޯލްޑިވްސް

މޯލްޑިވްްސ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން  ،ެއހެންވީމާ، މިކަމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ . ތްއޮވިަފއި އެބައިމުކުރެޤާ

ޓަކައި ސީދާ ުއފެދިފައި އޮތް ވޮލެންިޓއަރ ްއޖަށް ދިއުމަށްހަ ަގއި ހުރި ފައިސާ ޭބނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސްކީމު

ްތ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތޭ މީހާ މިކަމުގައި އޮދިޔުމޭ. މިއީ ށް އްޖަހަސްކީމެްއގައި ބަިއވެރިެވގެން ފައިސާ އެްއކޮށްގެން 

ރިޓަޔަރމަންޓް  ންމި ގާޫނނުގެ ދަށު ،މައަށް ދާއިުރަގއި. އެހެންނަމަވެސްހަ މުސްކުޅި އުމުރަށް ގޮްސ ރިަޓޔަރމަންޓަކާ

ުޅކަން އަދާކުރުމަށް އްޖުގެ އަޅުކަްނ، މަތިވެރި އަޙަޕެންޝަންގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް 

މަޖެހުމެއްކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްެލވޭ. ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަ ހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަދިވެމިއީ ދިޔުަމކީ ގެންގުފަހިވެމަ

ޔިތުންނަކަށް ލިބުނު އްޖުގެ އަުޅކަން ައދާނުކުރެވި ތިއްެބވި އެަތއް ިދވެހި ރައްހަމާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން 

އަުޅަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙު މި މިހާރު ަހމައެއާެއއްކޮްށ  .ެރވިގެންިދޔަކަން ފާހަގަކުއްށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެވަރަ

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެްނޝަން ސްކީމުން ލިބޭ ގޮތް  80އްޖަށްދާ އަުގގެ %ހަމަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން ފާސްުކރުމުން 

ގިަނ ދިޔަ ަމގެއް. ކޮށިގެންޓަކައި ޖަށް ދިއުމަށްއްހަ މެދުވެރިވުމަކީ ގިނަ އަދަެދއްގެ ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް

އްޖުގެ މަިތވެރި ައޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަ ކޮންމެ ުމސްލިމަކީ ވެސް ، މެ ރައްޔިތަީކ ވެސް ކޮން ދެ،އާ ؛ރައްޔިތުންތަެކއް

މަތިވެރި އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމަށް މިފަދަ ފަރާތަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ނުހަނު ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި 

ކޮންމެ ދިވެިހ ރައްޔިތަކަށް ވެސް އެކަން ަބލައިގަންނާނެ ކަމެްއކަން ހަމަ ެއއީ މަކީ ދިޔުދިޔަފުރުޞަތެއް ފަހިވެގެން ފަހި

އްިވ ކަމަްށ ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ހިތުަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަަމށް މަގުފަހިކޮށްދެ ހަމަގައިމުން. ޤީޔަ

ތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުޢޫރެއް އުފެދޭ. ެދއްވި ފުރުޞަޓަކައި ވަރަށް މަތިވެތި ުޝުކރަކާއި

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރުމެ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފުނަދޫއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 ށް.ޝާހިދަ މުޙައްމަދު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

މަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ލީއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތަކަށް ބަލަ

ހެން އެބަ ބޭނުންވޭ  ކޮންމެ ަރއްޔިތަކުމުސްލިމު ޤަުއމެއްަގއި އަމުދުން އުމުރުން ދުވަސްވީމަ ިދވެހި 100މިއީ %

މިކަން ކުރަން މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ގިނަ މީހުންގެ އަތުގައި އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ފަިއސާ ގޮސްލަން. ށް އްޖަހަ
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އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި ދިރާސާކުިރއިރުަގިއ އޮތީ އައިއްސަ.  ން މިތަ ޖެހޭ މި ސްކީމުގެ ބޭނުން ހިފަން ،ނެތުމުން

 ދެވެނީ. ކަމާރުޞަތު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިއްތޯ މި ފުކިހިނެ ،އެންމެ ބޮޑަށް ބަލަމުން އައީ ކޮންގޮތަކަށް

ޞަދު ކަމަީކ ޕެްނޝަން ފަންޑުގެ މަޤް މި ،ނގުނީމަޝްވަރާކުރުމުން އެ ބޭޭބފުޅުންނާ ،އި ހުރި އިދާރާަތކާގުޅުން

 ޞަތު ދިނުމަކީ ރުއެކަން ުކރުމުގެ ފު ހަނި ފުރުޞަތެއް އޮތީމާ ކުެރވޭނެ ވަރަށް ،ދާނެ ކަެމއް ކަމަށް ިވަޔސްގެއްލި

ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްާވ.  މިއީ ދާއިމަށް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޫންކަން އެ ،. އެހެންނަމަވެސްކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް

އޮތް ތާނގައި ށް ކުރިއަ ،މި ސްކީމަށް ބަދަލުތަކެއް ެގނެސް، މިދެންނެވީ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެެނސް

ބޭފުޅުން  އެ ،މިސާލަކަށް މެލޭޝިއާަގއި ،މުތަކުަގއި އެަކން ކުރާހެންޔޭގެ ބައެއް ޤައުޕެންޝަން ފަންޑަށް ދުނި

މި ާބވަތުެގ  ،އްޖަށް ދެވޭެނ ސްކީމުތަކާހަ ،ތަކާއި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމަނުއްވާ ހަުއސިންގ ސްކީމު

ން. މިހާރު މި ެޅއް ބޮޑުކޮށްލަިއގެވަނީ ޕެންޝަނަށް ނެގޭ އަދަދު ކުޑަތަންކޮއަސާސީ ބޮޑެތި ކަންކަން ހިމަނުއް

ވުރެ ވަރަކަށް ޕަސެންޓަށް ހަދާލެވުނަސް މިހާރަށްދިހަ އެ ައދަދު ބޭފުޅުން އެބަ މަޝްވަރާދެްއވާ . އ7ެނެގެނީ %

ުޅގަނޑުމެން ކުިރ އަ ންުގޅިގެ ދާޢުއެހެންވީމާ، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ މި ވަތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ ކަަމށް. 

ދެވޭނެކަން އިދަގެ ރަޙުމަތްފުޅާެއކު މި ފުރުޞަތު ހޯهللاތުންނަށް ދިވެހި ރައްޔި ،އޮތީ މަސައްކަުތގައި މި

އެްއގޮތަްށ  ނިންމެވުމާނިންމެވިންކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި ސަރުކާރުން ޤީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަ

ކުރެވިަފއި އޮތް ހިނދު، އް ކަމަށް ފާހަގަ އެކަން ކުރެްއވުމަކީ އެްނމެ ރަނގަޅު ކަމެއަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ ރިޯޕޓުން

ދިޔައިރު ކޮމިީޓގެ ެއ ރިޕޯޓު ހަދަމުންކުރާ ކަމަށް ދަންނަވަން. މެދު އަޅުގަނޑު ާތއީދު މިގޮތަށް ނިންމުމާ

ދެއްވި ގޮތަށް ސަުރކާރުން ރުާޝދުއި ،އޮތް ގޮތަށް މި ،މަޝްވަރާކުެރވުނު ފަރާތްތަކުްނ މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަްށ ކުަރން

ތަކެްއ ނަމަ އިތުރު ފަސޭހަ ގޮތްތަކަކަށް ްސކީމުނޫން ،ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނަުއން ގެންޝަންންޓް ޕެރިޓަޔަރމަ

އްޖުން ައއިްސ ެވސް އުެޅވޭނެ ގޮތަކަްށ މި ހައްޖަށް ދާން ބޭނުން ފަރާތްތައް އަބުުރވެިރކަމާއެުކ ހަތަޢާރަފުކޮށް، 

، މި ފުރުޞަތުގަިއ ސަރުކާރަށް ދަންނަވަން.  އެދިށްދެއްވުންތައް ހަމަޖެހޭނެ ގޮތް ސަރުކާރުން މަގުފަހިކޮއިންތިޒާމު

 އެ  ،ބޭފުޅުންނަށް އުާފވެރި ދުވަހެއް. އެ .ހެއްމީދު އާވި ދުވައްމިއަދަކީ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އު 

ންތަްއ ކަނި ކަހަމައެގެ ފަހުކޮޅަށް ދާއިރު ބޭނުންވާ އުުމރު ސްވެ،އެންމެ މުހިންމު ދުވަ ހަޔާތުގައި ބޭފުޅުންގެ

ދަންނަވަމުން  ވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުކަމަށް ދަންނަވަމުން، ދެއް ދުވަހެއް ހާސިލުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވި

 ވަިކވެލަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ިއރާގެ ކާށިދޫ ދާއަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި މިހާރުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ ޝުކުރިއްާޔ އި 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަބަދުވެސް އަުޅގަނުޑ ދަންނަަވން.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މަަސއްކަތްޕުޅަށް ޝުކުރު

އެންމެ މުހިންމު ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށް އެްއވެސް ތާުކ  ޭއގެ ތެްއަގއިަފއިސާ އެ ަވގު ،ވަނީ ހިތްކުރާގަބޫލު

ހުރި. ދެން އެ ފައިސާަތްއ ރާްއޖޭގެ ޕެންޝަން ފަންޑުަގއި ނުހަނު ގިނަ ފައިސާ އެބަފައިސާ ބަހައްޓަްނވާނީ. 

 އި ލުަގއި ރާއްޭޖގަ ނުލާހިކު އުނދަގުދާ ފަރާތްތަކުން  ށްއްުޖގެ އަުޅކަމަހަގޮތެްއގައި  ާޚއްޞަ ،ބޭނުންކުރުމުގައި

ނޭނިގގެން ޝަރީޢަތުެގ  ުނވީފަހުން އެ ފައިސާއަށް ވީ ކޮންެމވެްސ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދެްއކީމާވަނީ.  ކަންކަންމި

 ދާން ޖަށްއްހަ ޖަހަިއގެން ފަިއސާ ހޯދައިގެން ލާންޖެހޭ. އަދި ސަިހސާބަށް ވެސް ދާން އެބަ އެ ،މަރުޙަލާތަކުގައި އުޅެ 

މިއަދު  .، ވަކި ތާރީޚުތަެކްއގައި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ރައްޔިތުން ދަނީ ކުރަމުން ވެސް މަސަްއކަތް ރާއްޖޭގެ 

ނިންމުމަކީ މުހިންމު ނިންމުމެއް ނިންމުމަކީ މުހިންމު ނިންމުމެއް ކަމަށް، މި މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމިއަޅުގަނޑުމެން މި

ދުތަކެއް ކުަރއްވާނެ. ޢުންަނވާފައި ވަރަށް ިގނަ ވައަދި ކޮންމެ ރައީސަކު ވެްސ ވަަޑއިގަ. ކުރަންކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ދުނިެޔއިން ބޭރުްނ  ،އި ރަީއސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާުޅވީމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ަސރުކާރު ައއިއިުރގަ 

ށުން. ެގ ދަަފއިސާ ގެޕެންޝަން ސްކީމު، ޖައްސާނަމޭހަމައްޖަށް ދެވޭނެ ގޮްތ ހަދޭނަމޭ. އިމަނިކުފާނު ކިަޔވަ ވެސް ތިމަން

ބަލަމުން މިއަންނަނީ ކަންކަން ހިނގަމުން އަޅުގަނޑުމެން ނަމޭ. އްވާއަދި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތް ވެސް ހަމަޖައްސައިދެ

 ކްރަސީ އޮރޮބި. ދެން އަންނަ ގޮތް. މިއަދު މި މަޖިލީހުން، މި ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ފާްސކޮށްދޭނީ

ކިަޔވަންދާ ކުދިންނަށް ްސ އޮްނނާނީ. ބަދުވެނުވެގެން އައަށް ެއކްސެސް ުނެވެގންށް މިމީހާއަ  ަރއްޔިތުމުއްވަދެގެން އާ

ނުާވތީވެ، މީސްމީހުންނަށް އަދި އޮތީ. ސަރުކާރުން އެްޑމިނިސްޓްރޭޓިވް ޯއގަނަިއޒް  ހަމަ އެކަހަލަ ގޮަތކަްށ މިވެސް

ގޮސް ހަދަމުން ،ހަދަމުން ،ހަދަމުން ދެން ދޮގު އޮންނަނީ. ރަށް ހަނިކޮށްފައި މިކުދިންނަށް ކިޔަވަންދިޔުުމގެ ފުރުޞަތު ވަ

ހުރިހާ  ،ތަްއ ހެދީމާމިކަހަލަ ބަިއަވރު ދޮގު ،މެދު މިންަވރުގެ ދޮާގއި އޭގެ  ،ކުިދުކދި ދޮގާއި  ،އެންމެ ބޮޑެތި ޮދގާއި 

ނެތް. ކަންަކން ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް  ބޮޑު ދޮގަކަށް. އެހެންވީާމ، ބޮޑު ދޮގު ހަދައިގެން އެްއޗެއް ެއއްކޮށްލީމަ ވާނީ

 ވީ. ކޯއްަޗކަށްތޯ މި ނީމާދެނޭ ތިމަންނާމެން ލާރިދޭނީ ކިޔަވަން ބު  އަންނާށޭ.މިސާލެއްގެ ގޮތުން އެންރޯްލެވފައި 

އަށް މެލޭޝިއާ ނޫންތޯޓިކެޓް ބޭުނންވާނެ ؟ނޫންތޯ. ހިލޭ ކިހިނެއްތޯ އެންރޯލްވާންދާނީއެންރޯލްވާންދާން ލާރި ބޭނުންވާނެ

ދެން އައިއްަސ ނުވެ ވެސް ބޭނުންވާނެ. ެއންރޯލްސް. އަދި އެކޮޮމޭޑޝަން އަދި ކޮންމެ ތާކަށް ވިޔަ ،ސްދާން ވެ

ކަންކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ފިކުރު ބަހައްޓަން އެންރޯލްވާނީ. މިކަހަލަ  ،ވާން ލާިރ ނެތް މީހަކުކިހިނެއްތޯ އެންރޯލް 

ހުރިހާ ކުރާ އޮޕަރޭޓް އިގަޑިުއކޭޝަން ސެކްަޓރުޖޭގެ އެ އަދި ރާއްހަޔަރ އެޑިުއކޭޝަްނ މިނިސްޓަރު ވެސް  ޖެހޭއެބަ

 އްޖަށް ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު މި ޙަގަނޑުމެން ގެ ދަށުން އަޅުޕެންޝަން ސްކީމު .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްބޭފުޅުން ވެސް. 

. އަދި ކޮމިޓީ ކުެރްއވި. ކޮމިޓީން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްރާއްޖޭަގއި މިކަހަލަ ދަތިތައް ހުރީމާ ކޮށްދެނީޕްރޮވަިއޑް
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ކަންކަްނ  ،ރަކު ވެްސ ކުިރން މިދެންނެވިހެންއަުޅގަނޑުެމން ކޮންމެ ފަހަ ސާފު ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ.ރިޕޯޓު ވަރަށް 

ރައްޔިތުންނަށް އިޞްލާޙުކޮށް އަދި ގާނޫުނގެ ތެރެއިން  ، ގާނޫނުތައް އިގާނޫނުތައް ހަދަ .ދަނީ ތަރުތީބުކުރަމުން މި

 ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް... ކުރަމުން މިތް މަށް ޓަކައި މަސައްކަފަރުވާ ބަރާބަރަށް ދިނުދޭންޖެހޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 އަށް.ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ުވން:ވާހަކަދެއްކެ  ޢީސާ މަދުޙްއަ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ދިޔައިރު ވެސް ވަަރްށ ިއޞްލާޙުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރެވެމުން ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި އިޞްލާޙަކީ

ހުރި މުއަްއަސސާތަކުން ވެސް އަދި ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑައގަންނަވާ ގުޅުން ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންަތކެއް ިމކަމާ

ބެހޭ ގާނޫނަކީ ވަިކ ެޕންޝަނާ  ،ށްމަކަކަ އެއް .ްއޒަތްތެިރ ރައީސްހުރި. އިގޮތުން  ށް ވެސް މިކަމާ ގުޅޭމެންބަރުންނަ

. އެ ގާނޫނަކީ އެއީ މުްސކުިޅވާ ދުވަުހ ަވކި ކަމަަކށް ޚާއްޞަކުެރވިގެން ހެދިފަިއ އޮތް ގާނޫނެއް ،ޞަދެއްގައި މަޤް

 ،ދިިރއުޅުމެއް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ޤަދަރުވެރިދި ޝަރަފުވެރި، އަ ،ޓަކައި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަަށވަރުކޮށްދިނުމަށް

ޞަދުގައި ހަދާފަިއ ިދނުމުގެ މަޤްދަށުނުވެ އުެޅވޭނެ ގޮެތއް ހޯދައިއެހީތެރިކަމުގެ ނޫނީ  ،ކަމަށްައޅުވެތި އެހެން ފަރާތެއްގެ 

ކަންކަމަށް  ޞަުދ ނޫން އެހެންގާނޫނުގެ މަޤް ،ގާނޫނެއް. އެ ގާނޫުނގެ ދަށުން ޖަމާކުރެވޭ ފަިއސާ ތްއޮ

ަކމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ  ތިވެދާނެ ހުރަސްތަެކއްޞަދު ހާސިލުކުރަން ކުރިމަދިޔުމަކީ އެ ގާޫނނުގެ މަޤްންމުބޭނުންކުރަ

ާޚއްަޞކޮށް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޕެންަޝނާ ބެހޭ ގަވަރނިްނގ ބޯުޑގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް ވަރަށް ބޮޑަްށ ކުރަްއވާ. ފުޅުގަބޫލު

 ،މެން މި ފާސްކުރި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުންތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުއިްއޒަތްމިހާރު ޓަކައި. ބަބުތަކަށްހުރި މިދެންނެވި ސަ

 އޮތްކަނަޑއަޅާފައި  ؛ހާސް. އެ އަދަދު ވިހިލައްކަ  ިތން، އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ފަންސާސާލައްކަ  ތިން

 65އުމުރުން  ގެއޭނަ މާރީފައިސާ ދޫކުއްޖަށް ދާން ހަން އަދަދަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަވާ މީހުންނަށް އަޅުގަނުޑމެ

 1666 ލީމާއިއަހަރަށް ބަހަ ސާދަްސކީމުގެ ދަށުން އޭނައަށް ލިޭބ އަދަދު ކުޑަެވގެންދޭ އަހަރު ވެގެން ޕެންޝަން 

 ،މަހަކު އޭަނއަށް ޕެްނޝަން ފަންޑުން ލިބޭ އަަދދު. ދެން އުފެދޭ ުސވާލަކީ ،ހިސާބަށް ކުަޑވެގެްނދޭ ރުފިޔާއާ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ން މުސްކުޅިވާ ުދވަހުައޅުަގނޑުމެ ސާސެއް ނުކުެރވޭނޭިއހުކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދަ

 ،ވެސް ނުދަންނަވަންށް ކައަުޅގަނޑު އެްއގޮތައަޅުގަނޑުމެން ނިކަމެތިެވގެންދާ މިންވަރެއް.  މާލީ އެހީތެރިކަން ނުލިބުނީމާ

ކުރައްވާަފއި އޮތް، ނޑުމެންނަށް ފަރުޟުުޅގައީ އަނުވާ ވާހަކަެއއް. އެއްޖަށް ދިޔުމަށް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންހަ

އެހެންނަމަެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޕެންޝަން ވަރަށް މުހިންމު އަޅުކަމެއް.  ގެމެންއަޅުގަނޑު
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ށް ދޭ ގޮަތކަރުކޮށްކަން ފޯމާލީ އެީހތެރި، ންއޮތީކީ އެފަދަ ސްކީމަކަްށ ފައިސާ ޖަމާކުރަ ފަންޑު ބައްޓަންކުެރވިފަިއ މި

އްޖު ހަ ފައިސާ ަދއްކާ  އިގެ ތެޭރގަިއ ދުރާލަހުރި ޕެންަޝން ސްކީމުއެބަދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަުއމުތަކުގަިއ  ނޫން.

ތައް ތަޢާރަފުކޮށްފަ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް އެ ފުރުޞަތު ޕެންޝަން އޮފީހަށް ސްކީމު

ްނގ ބޯޑުން ެވސް ެއކަން ވަރަށް ގަިއ ކުރަން ރަނގަޅު ކަެމއް. ގަވަރނިގޮތު  ކުރާނުޑ ގަބޫލުއޮތް. އެީއ ހަމަ އަުޅގައެބަ

، އިސްލާީމ އުސޫލުތަުކގެ ތެެރއަށް ފުިރހަމައަށް ފެތޭ، ފުރިހަމައަށް އިފައިސާ ަދއްކަ  އި ފާހަގަކުަރއްާވ. ދުރާލަ ބޮޑަށް

ން އެީއ އުގެންދި  ކުރިއަށްކަންކަން ދިޔުމުގެށް އްޖަހަ ގެ ަދށުންއިމުކުރުން. އެ ސްކީމުޤާ ފެތޭ ނިޒާމެއް، ސްކީމެއް

މަތީން  ެއކި ފަހަރު ،އަިދ ހަމައެއާއެކު ަގވަރނިންގ ޯބޑުގެ ކަންޮބޑުވުން ވަރަށް ބޮަޑށް އޮތްއްދިވެރި ގޮތަކީ. އެންމެ ބު

ޞަދު މުޅިން ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަޅުގަނޑުމެން މިގެންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން ާގނޫނުގެ މަޤް

ުގޭޅ ގޮތުން ކުެރވުނު ދިރާާސ،  ގަނޑުމެން މި ބިލާބޭުފޅުންގެ ވަރަށް ބޮޑަްށ އޮތް. އަޅު ގެ ބިރު އެއްލިދާނެކަމު ގެ

ާޚއްޞަކޮްށ  ،ޕެންޝަނާ ބެހޭ އޮފީހާއި ،ކުެރވުނު މަސަްއަކތުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު  ގައި ކޮމިޓީ

ވަރަށް މުން ގެންދަވަނީ އްވަކުރަ މަސައްކަތް ންޑުނިންގ ބޯތް ގަވަރޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައި އޮ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ގެ ގޮތުަގއިތަުނގަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ މިކަމަށް ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުންޒިންމާދާރުކަމާއެކު. އެ

ށް ރިހަމަކޮރަށް ފުތައް ވަބޭފުޅުން ކުރަްއވާފައި ހުރި މަސައްކަތް ބޭފުޅުންެގ މައުލޫމާތު، އެ ރެވުނު. އެފާހަގަކު

ައޅުގަނޑު ކުުރކޮށްލާފައި ދަންނަވަން އޮތް . ގައިޔަ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތުެގ ތެރޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދި

އަިދ  ،ދިޔައިުރގަިއ ެވސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސްމި ބިުލގެ މަސަްއކަތް ކުރަމުން، ވާހަކަައކީ

 ،ޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ެވސް އަ ގައި ފާހަގަކުެރއްިވ ނުކުތާތަކަްށ ބެލިއިރުަގއިތަޅުމުހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ހަމަެއކަމަކު އަުޅގަނުޑ ކުރަން. ވީހާވެްސ ޮބޑުރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭުނންވޭ މި އަދަދު 

އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެ ކުރެވެނީ ވަރަްށ ކޮށްފިއްާޔ އެގޮތަށް  މިއަދުެއކަން އެކަން އަޅުގަނޑުމެން  .ނުންބޭދަންނަވާލަން 

. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިޒންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އާޚިރު އްޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ މަަސްއކަތެ

ބޭނުންވާ ުދވަުހ ން ކަރިތިަޔ ބޭފުޅުން މުސްކުޅިެވ، މާލީ އެހީތެރިކަން، އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެ ،ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނަށް ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ މާލީ ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިަކން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ތި ބޭފުޅުން

ތަނުގައި  ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދިއުން. ތި ބޭފުޅުން ނިކަމެތިވުން. އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި

ބެހޭ އޮފީހަށް ވެސް އަދި މި މަޖިލީހަށް ވެސް  އްކާެވސް ތަކުރާރުކޮށް ޕެްނޝަނާގަނޑު ައނެނުވާނެ. އަޅު ކޮށްގެން

އްޖު ހައިސްލާމީ ރީިތ އުސޫލުތަުކގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ޕެންޝަން ސްކީމެއް،  ،ދައްކާ ފައިސާ  އިދުރާލަ  ،އަޅުގަނޑު އެދެނީ

ރި ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ދެއްިވ އްޔާ ިއްއޒަތްތެިއމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. ޝުކުރިޤާސްކީމެއް އަުޅގަނޑުމެން 

 ފުރުޞަތަށް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޕޯޓަލްަގއި ކެނިދކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި ޒަތްެތރިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިއް 

 2020ލަފާކުރަނީ  ންޝަން ޮއތޯރިޓީންޕެލުކޮށް އެބަހުރި. ކުެރްއވި މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ތަފްސީ  މެންބަރު އިޝާރާތް އެ 

 ޚަރަދެއް ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ލަފާ މި ކަމަށް. އެއަށް ހިނގާނެ  ން އެދޭނެއްޖަށް ދާހަ މީހުން  180ވަނަ އަހަރު 

ރެްއެގ ހަޕެްނޝަން ސްކީމަށް އަ އަށް،ރިޓީން ދެކެނީ އެ އޮތޯރިޓީ ކުރަނީ ބާވީހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި ެއ އޮތޯ

ވަނަ އަހަުރ  2022 ،މީހުންނަށް 197ވަނަ އަހަރު  2021މަށް. ފިޔާ ކަބިލިއަން ރު 1.456މައްޗަށް މި ވަންނަނީ 

 ،ނަވަމުންދިޔަ މިންވަރަަކށް އެ އަދަދު އިތުރުވަމުންގި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޮށީ އުމުރު މީހުން މީހުންނަށް 224

 ދިަޔއިމާއިތުރުވެގެން ދާރާގެ ހިސާބުތަކުން ސާފުވޭ. އަދި އެ އަދަދުއިތުރުވަމުންދާކަން އެބަ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އި

 ،ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސާފުކޮށްދެއްަވއިފިސް އެބަ ސާފުވޭ. އަދި ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާވެދައްކަމުންދާ އަދަދު 

ކުިރއަްށ  ތު ނުޖެހުނީސްމިއްލަ ޕެންަޝނުގެ ފައިސާ އެ ޕެންޝަނުގެ ވަގުއަ ގެތިމަންނާ ،ށްދަދު ކުިރއަމި އަ އެހެންވީމާ

އެއީ މި  ؟މަހަކަށް ކޮން އެއްެޗއްހޭ ޖެހޭއިރުަގއި ތިމަންނާއަށް ލިބޭނީ ދެން ޕެންޝަނުގެ ަވގުތު ،ތިމަންނާ ނެގީމާ

ެއކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމަކީ.  ވަތަ ބިލުން ކުރަނެ އަސަުރތަކާނުެއކުަގއި  ބިލުގަިއވާ ވާހަކަތަކާ 

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ  ،މުގެ ކުީރގައި ރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އެރުވުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ ވިލުފުށީ ،އަޅުގަނޑު

މެން ދެކެނީ ވުރެ ޮބަޑށް އަޅުގަނޑު މު އަޅުކަމަކަށްންމުހި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިޝާރާތްކުރެްއވިހެން

 !ކުރަްއވާފުމާ ؛އްޖު ވުަމކީ، އުމުރުހަގާތަށް ގޮސް  ެގފުޅުهللا ބަތުޢުކެރިކުޅަދާނަެވގެްނވާ މީހާ އަަހރަކު ެއއްފަހަރު ކަ

ހާރު މި މި ކަެމއް ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ޟުއްޖުވުމަކީ އެއީ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ވެސް ފަރުހަފަހަރު ގޮސް  އްއެ މުރުންއު

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފަށް.  އަރުވަނީ ވިލުފުށީފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ޢަފީފުންބަރު ަޙސަދާއިރާގެ މެ ވިލުފުށީ

މި ޕެންޝަން ފަންޑެއް  ،ތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ޕެންޝަން ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

އަދި ަގއިބާުރ  ،މަސައްކަތްކޮށް  ،ކޮށް ދައުމުރުގެ ދުަވސްތައް ހޭއެ ބޭފުޅުން  ،ބޭފުޅުންއުމުރުން ދޮށީ އުމުުރގެ  ،އްދީފެއު

ރިވެތި ދިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭނެ  އިނުޖަހަސަލާން ،އަޅުދާސްނުވެއަދި މީހުންނަށް  ވެތި،ވަރުަގއި ރި ދޫވެ އުޅޭ ދުވަސް 

ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކި  .ދުގައި. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްޤްޞަތިވެރި މަމަގޮތްތަެކއް ހޯދައިދިނުމުގެ 

އްުޖގެ ައޅުކަން ހަ މަތިވެރި ،އްޖުގެ އަުޅކަންހަ ޭރ އިނގޭތޯ. ހަމައެކަނިފަރާތްތަކުން އެކި ގޮްތގޮތަްށ މަސައްކަތްކު

ންޝަން ފަންޑުން ފައިާސ ނަގަން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަްއ ޕެނޫން. އެހެން ބޭނުންތަކުަގއި ވެްސ  ށް ެއކަންޏެއްއަދާކުރުމަ

އަދި ދެންމެ  ؛ދުޤްޞަވާ މަ ފައި މިމި ފަންޑު އުފައްދާ އިނުލަްއވަ އިނަސް، އެ ބޭފުޅުން ވިސް ވަރަށް ގިނަ. އެހެންނަމަވެ

 ގޮތަށް މި ފަންޑުން ފައިސާ ނަގައިފިްއޔާ އެންމެ ފަހުން ވިއްހަގަކުރެފާްތތެރި މެންބަރު ޒަގެ ިއއްކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ 
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ައދަދަކީ ވަރަށް ކުަޑ އަދަދަކަށް  ލިބޭނެ މު ަވގުތުަގިއ އެ ބޭފުޅުންނަށްންއައިްސ ެއ ފައިާސގެ ބޭނުްނ އެންމެ މުހި

ކަމަކީ ޅު އްޖުގެ މަތިވެރި އަހަ ،ްއވިހެންރެރައީސް ފާހަަގކު މެ ިއއްޒަތްތެރި ންދެ .ތެިރ ރައީސްޒަތްއް ދަނީ. އި މި ންވެގެ

މެން ކެރިކުޅަދާނަވެގެްނާވ މީހުންނަށް ލާޒިމްވެގެންވާ ކަމެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހަރު އަޅުަގނޑު އުމުރުން އެއް

ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،ން ތަންދިނުން. އަދި ހަމަ އެފަދައިށްޮގތަލަތު ވެސް އެ ހާޙީ އްޞިކެރިކުޅަދާނަވުަމކީ އަުޅގަނޑުެމން 

މެންނަށް ހަމަ ުވމަކީ އަުޅގަނޑުއެހީތެރި  އްޖަށް ދިއުމަށްހަ .ސް ވެސް ެއގޮތަށް ަތންދިނުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީ ލަތުހާމާލީ 

ޓަކައި ފައިާސ އްޖަށް ދިއުމަށްހަފަންޑުން ން ންޝަޕެ ،ދެްއަގއި ކުރާ ކަެމއް. އާދެ! ިމގޮުތންޤްޞަމަތިވެރި މަވަރަށް 

ފުރިހަމަކުރުމަށް  ރިއްޔާ ެވވަަޑއިގެންަފިއވާ ވަޢުދުއީުސލްޖުމްހޫހައްަދވައިެދއްވާެނ ކަމަށް ިއއްޒަތްތެިރ ރަލިބޭނެ ގޮތް 

ފައިސާ  ޓަކައި މިއްޖަށް ދިއުމަށްހަ ގެނެވޭ ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެން ަބލައިގަންނަން. އަދި މި ގާނޫނަށް މިޓަކައި 

މެްނ އަުޅގަނޑު .ރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެ ގެ ތެރެއިން ފަހިކޮށްދީފައޮތީ މި ގާނޫނު ވަުގތު މި ނުންކުރެވޭނެ ގޮެތއް މިބޭ

 ނޫން. އް ދެތަށް ބަލާއިުރ އެހާ ކުަޑ އަދަަވގު ކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ މިއްޖުގެ ައޅުކަން އަދާކުރުމަްށ ޚަރަދުހަ

 ،ިވޔަސް ގޮތުން ނެގިކަުމގައި ރަސްމީހާސް ރުފިޔާ  65ަތުކން ގޮތުަގއި ގުރޫޕު ބިފައިވާތު ލިލޫމާޢުއާދެ! އަުޅގަނޑަށް މަ

ހަމަޖައްސާފައިާވ  ބަ ޚަރަދުވޭ. އާދެ! މިގޮތުން ޙައްޖު ކޯަޕރޭޝަނުންފިޔާ ީމހެއްގެ ބޮލަކަށް އެވަރަކަށް ހާސް ރު 90

ރު ފައިސާ އެބަ ދެއްވާ ބާކީ ބައި ހަމަޖައްސަން. ތުއި އަގު އެ ފަރާތަށް ލުޔަކަށް ވެާދނެ. އެއީ ސަރުކާރުން އެ ފަރާތަށް

ހަކަަދއްކަމުންދޭ. ެއކި ގޮތްގޮތަްށ ވާ ގައި ެއކި ފަރާތްތަކު  ،ފައިސާ ަނގާ ޮގތް ރޫުޕތަކުން ދެންލަ ގުމިއްލ، އަންވީމާހެއެ

ގޮުތގައި މި  ހީވާއަުޅގަނޑަށް  . ޚަރަދުވާކަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ށްރުފިޔާ ބޮލަކަހާސް ވަަރކަށް  90ޙަޤީޤަތަކީ 

އީ ދެއް އެދަވަރަށްުވރެ މާ ކުޑަ އަ ހޭ ހަމަޔަކަށް އަޅުަވން. އެއީ ޚަރަދުވާމެްނ އެބަޖެކަންތައް ވެސް އަުޅގަނޑު

ރޫޕުތަކުެގ އްޖު ގުހައަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  ންޖުވާއްހަ ގެން ދެންކަމުގައި ކަނޑަައޅައި  އްށް ނަގާ އަދަދެކޮރަސްމީ

ރަސްމީކޮްށ  ގަޅު ކަމެއް ނޫން.ނރަ  މާފައިސާ ނެގުން ެއއީއަތުން އެހެން ގޮތްގޮތަށް  ން ޖަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހު އްހަ

ދީފައި  އްަދ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީހުގުުމގެ ރޫޕަކަށް ވެސް ނެއްޖު ގުހަދާވަރަށް ހަމަ ކޮންމެ  މަހަ ،ދާ ޚަރަދު އެއަށް

 ތްތަކަށް ެއނގޭނެ މި އަދަދަށް ފައިސާރާއްކާ ފަކަމަކީ. އޭރުން އެ ފައިސާ ދަ މުންހެން ެއއީ އެންމެ މުހިއެއީ އޮތުން

ައޅުގަނޑުމެން ޕެންޝަން ފަންޑަށް ފައިސާ އިތުރުކުރަން  .އްޖަށް ދެެވނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހަދައްކަިއގެންކަން 

 ވަަރކަށް ހާސް ރުފިޔާ ޚާއްަޞކޮށް މި  90ކަށް، ލަމެން ެއބަ ހަދާލަންޖެހޭ ހިސާބެއް. މިސާބަލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑު

މެންނަށް މި ފައިސާ ކިހާވަރެއް ނަަގިއގެންތޯ ައޅުގަނޑު ،ބަލާިއރުގައި ެއއީ ކިތައް މަސްދުވަހު  ރަންސްކީމަށް އިތުރުކު

ހާސް ރުފިޔާ ހަމަކުރަން  90އާދެ!  ؛ހަދާލިއިރުގައި ހިސާބެއް ޚަރަދުކުރެވެނީ. މިގޮތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑު ކުަޑކޮށް 

ހަރު އެ ދަނީ. ށް އަކަވަރަ 80ސް އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ލިބުނު ނަމަވެ ވެއްެޖއްޔާ މަހެއްގެ މަްއޗަށް އެއް

ކަެމއް އިނގޭތޯ. ވޮލަންޓްރީކޮްށ   ކަމެއް. އާދެ! ހަމަ ރަނގަޅުހޭ ވިސްނާލަންޖެންެވސް ައޅުަގނޑުމެއީ ، މި މާއެހެންވީ

ންތައްތަްއ ދޭ ފަރާތުން ވެސް އެ ކަޒީފާރު ފައިސާ މިފަދަ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލުމަކީ އަދި ވަތުމި ފަންޑަށް އި
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ފައިސާ ދިުނން ބޭއްވުން ެއއީ ހަމަ ރަނގަޅު އުސޫެލއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަން.  ވޮލަންޓްރީކޮށް

ތްަތކަކަްށ ގޮަކމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިތުރު  ، ޕެންޝަން ފަންުޑން މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރާއެހެންވީމާ

ދަށް ޓަކައި ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ޤްޞަޚަރަދުކުރަން ބޭނުންވާ މި މާތް މަރަށް އިތު ންވިސްނަިއގެ

ރުމާއެކު މިއަދު މި ރިޕޯޓުގައި ވެސް އާދެ! މި ކަންތައް މިހެން ހު .ގެންދިއުން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްކުރިއަށް 

އިސާ އިތުރުކުރުމަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ ށް ފަންޖެހޭ މި ފަންޑަލަބަ ވިސްނާއަުޅަގނޑުމެން އެ ،ފަދައިން ހާމަކޮށްފައިވާ

 ކަެމއްތޯ. ކުރަންވީ ކޮން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ފޭދޫއަރުވަނީ މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ދަށް.ނިހާ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ވާ އިޞްލާޙަކީ ރައީސް. ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މި  .ކަން އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްދެއްަގއި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާެޙއްޤްޞާ ވަރަށް މުހިންމު މަ

ލިބޭނެ ކަމަްށ  80ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާެގ %ަގއި ާލއިރުއިޅާފައި، ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙަށް ބަލަށަހަހު

މި ފަންޑުގައި ހުރި ކަމަށް  ،ސަތޭކަ ފަރާތަށް. އެއީ އެފަދަ ފަންޑެއް  ހަ ހާސް  ތިންމިއަދުގެ ހިސާބުތައް ދަްއކަނީ 

ހާސް ރުފިޔާ  ވިހިލައްކަ  ހަަތރުޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއީއ އެމީހާގެ ެއކައުންުޓގައި ދައްކާ އަދަދު. އެހެންނަމަވެްސ، އިއް 

 .މި ސްކީމުެގ ތެރެއިން ިލބެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނަށްަހއްޖަށް ދާން ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން 80ހުރެގެން %

 ފުން ސާތުގައި އިންގޮވާ މަސައްކަތަީކ މި ޕެންޝަން ފަންޑު ހަމަމިއަދުގެ އަުޅގަނޑުމެން ުކރަންޖެހިފައި

 ،އިމުކުރުން. ައޅުގަނޑުމެން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤާ ޖަމާވެވޭނެ އިންިތޒާމުތަކެއް މަސައްކަތްތެރިާޔގެ އެަކއުންޓަށް 

ހާސް ރުފިޔާ ެގއަށް ގެންދަްނ  ފަސް ތިރީސްމަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުަގއި އެހެން ތަންތަނުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

 މިރީއަކީ. ސަތޭކަ ރުފިޔާ ކަމަްށ ބޭސިކް ސެލެ ފަސްހާސް  ތިންކޮށްަފއި އޮންނަނީ ލިބޭއިރުަގއި ރަޖިސްޓަރ

 ތިން ޖަމާވީމާ، ެއއީ  14. %14ލަ %ޖުމު .7ކުންފުނިން %. 7އެލަވަންސް ނޫނީ ޕެންޝަން ފަންޑަށް ކަނޑަނީ %

މިފަދަ  ،އި ލިބޭއިރުގަ ހާސް ރުފިޔާ ތިރީސް ފަސްިއން ޖަމާވާ ެއއްެޗއް. ގެއަށް ެގންދަން ސަތޭކަ ރުފިޔާ ފަސް ހާސް 

އަުޅގަނުޑ  ،ވާ ފަިއސާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. އެހެންކަމުން ޕެންޝަނަށް ވާހާލަތެއްގައި އަުޅގަނޑުމެން ޙައްޤު

ންޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކަށް ގެންނާ ،ގަބޫލުކުރަނީ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުުމގެ ގޮތުން

 ހަމަޖެހިއްޖެއްާޔ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު 14% ،ވާ ޕެންޝަން އަށް ޙައްޤުސައްކަތްތެރިޔާ މެންެގ މަައޅުގަނޑު ،ގެނެސްބަދަލު
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 ،ލިބި ކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު މިންވަރުމާގިނަ މަސައްކަތްތެރިންނަށް މަސައްކަތް އްގިނަ ރައްޔިތުންނެ މިއަށްވުރެ މާ

ންކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ން ފައިސާ ބޭނުޕެންޝަން ސްކީމު ވެސް އަދި ފްލެޓު ގަންނަން ،ނޫން އްހައްޖެ

މިދެންނެވި ފަދަ ކުޑަ މުސާރައެްއަގއި ެއއީ ސެލެީރ  ،ފަދައިްނ އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީފާ އަދާޮކށްއެ އަދި ހަމަ .ރައީސް

 ،ވެ ރޕެންޝަން ކަލްކިުޔލޭޓުކުރުމަށްފަހުގައި ެއ މުައއްސަާސއަށް ރަޖިސްޓަސްޓްރަކްޗަރ ބަދަލުކޮްށގެްނ ލިބޭ 

ހަތަރު އަހަރުވެގެން ގޮސްފައި އެބަހުރި. ވެސް ތިން އެހެންނަމަވެސް، އެ އެަކއުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާނުވެ ހުންނަތާ

ުކރާ މަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ މަސަްއކަތްތެރިޔާ  ،މަސަްއކަތްެތރިޔާއަށް ،މީހާއަށްފެންނަނީ ރައްޔިތު މި ،އެހެންކަމުން

ގަނޑުމެން ހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި މިއަދު އަޅު  ދިެވހިރާއްޖޭގެ މި .ސްތްތެރި ރައީތަން. އިއްޒަ ޙައްޤު އުޖޫރަ ވެސް ނުލިބޭ

 އެންމެ  ވީ  އި،އޮީތ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަޅަ  ގޮުތގަިއ މި ބޮޑަށް މަަސއްކަތްކުަރން އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ އެންމެ

އްޖޭގެ ވަޒީފާ ޖު ކަށަވަރުކުރުން. ދިވެހިރާނަގަންޖެހޭ ޕެންޝަން ޕަސަންޓޭ މިނިމަމް ވޭޖުގެ ތެރެއިން ،އަވަހަކަށް ެއއީކަން 

 ގު ފަރަ  ގައި އޮތްދޭތެރޭ ބިދޭިސންނާ އި ކުަޑކުރުން. ދިވެހިންނާގު ންނާ ދޭތެރޭ އޮތް ފަރައަދާކުރާ ބިދޭސީންނާިއ ދިވެހި 

 7، %އިުމކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޤާފަރާތްތަކަށް ލިެބންޖެހޭ ހަމަ އެލަވަންސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު  ކުޑަކޮށް އެ

ނޑުމެންގެ ިދެވހި މަސައްކަތްތެރިން ކުާރ ނަގަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަ ،ޕެންޝަނަށް ކަލްކިޔުލޭޓުކޮށް 

ެވގެންދާނީ ވަަރްށ  ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން މަށްކަލްކިޔުލޭުޓކޮށްފި ކަ މަސައްކަތުން ހަމަ އުޖޫަރއިން

 ކުރިއްޔާ.ފުރިހަމަ ކަމަކަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުށީއަރުވަނީ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ށް.ޢަބްދުއްލަޠީފަ ޔާސިރު މެންބަރު

 

 :ްއކެވުންވާހަކަދެ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ކުޅުދުއްފުށީ

އާދެ، މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ދު ފުއްދުމުެގ ޢުފައިވާ ވައާދެ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަިއ ވެ ؛މަނިކުފާނު އިންތިޚާބުގައި އެ، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަކީ 

އަށް ބޮުޑކުރުމަށް  80ކީމުން ބޭނުންކުެރވޭ މިންގަނޑު ބޮުޑކުރުމަށް. ާއދެ! % ސްޝަންެޕން ގޮތުން ހައްޖަށް ދިޔުުމގައި 

މިކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދު ފުއްދުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި ޢުއެ ވަ

އަުޅގަނޑުމެންނަީކ ، ހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީއެއް. ކަމެ އަުޅގަނޑު ެވސް ނުހަނު ތާއީދުކުރާ ދަންނަވާ ކަމުގައި ވަންޏާ

އެންެމ  ،ިވޔަސް ބަޔަކީ ިމއަދު ެއކަމަށް ބޭނުންވެފައި ވެފައި އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން އެަތއް އުމަކަށްޤައިސްލާމީ 

ޝަން ންޕެ ހަމަ ވާތީެވ، މިކަމުަގއި ުނވާ ބަަޔކަށްކުެރވިފައިއެކަށޭނަ ގޮތަކަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފައިސާ ރަްއކާ
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ކަމެއް ކަުމގައި ދަންނަވަން.  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނުޑ އޭގެ ޒާތުަގއި ތާއީުދކުރާ މެއްވެސް އެހީތެރިކަ ސްކީމުން

ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ގާނޫނު ،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން އެބަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

އް އެބަހުރިަކން އަުޅގަނޑު ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. ތައްތަކެ ެޖހޭ ކަންހައިސިއްޔަތުން ވިސްނާލަން

ޕެންޝަން ސްކީމަކީ  ،ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ެވްސ އެބަ އެނިގަވޑަިއގަންނަަވންޖެހޭ

އި އުަފއްދާފައި ޮއތް ގަ ދެއްްޤޞަކޮން މަ ،ކަން. ކީްއކުރަންކޯްއޗެއްކަން. ކިހިނެއް އުަފއްދާފައި އޮްތ ެއއްެޗއް

ާލއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕެންޝަން އިއެްއޗެްއކަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ރަށެްއގައި ހުރެފައި ވިސްނަ

ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި އެކަންަތއް  ޓެއްެގ ގޮުތަގއި. އެހެެނއްށް ސްކީމު ފެންނަނީ ދިވެހި ަދއުލަތުން ފައިސާ އަޅާ ފޮ

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  އަދި އި.ލާފަ  7އަޅުގަނޑުމެން % ،ކުރާ މީހުންންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްގަނޑުމެ. އަޅު އޮންނަނީކީ

ކުރެވެނީ. އެހެްނވީމާ، އޭިތ  ލާފައި އޭތި ޖެނެރޭޓުުކރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް މި 7ނޫނީ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން %

ޙަޤީޤަތުގައި  ،ދައްކަނީ . މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިންޖެހޭ ހޯދަވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ސަސްޓެއިންކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް 

ގައިބާރު ދޫެވ  ވެ،ނިކަމެތި ،މި ޕެންޝަން ސްކީމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އުމުރުން ދުވަސްވެ ދަންނަވާ ކަމުގައި ވަންޏާ

ޕެންޝަން ިއވާ ދިފަަޓަކއި އުފެގޮތް މަގުފަހިކުރުމަށް ވާ ދުވަހު ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފަސޭހަކޮށް ދިރިއުޅެވޭނެނިކަމެތި

ބަޔަކަށް  އަށް މީތި ބޮޑުކުރުމުން ވަރަށް ގިނަ 80ސްކީމެއް. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުެމން %

ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ުސވާލު  ހަމަ ޔަޤީނުން ؟ފައިދާެވގެންދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، މި ފަންޑު ަސސްޓެއިްނކުރެވޭނެތޯ

ގަނޑުމެން މި ބަހުސަށް ހަމަ ވާހަކަދެެކވުނުއިުރގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޅު  އައުފައްދަން އެބަޖެހޭ. ެއއީ

ކަންތައް ކުރުމުން މި  ޚަރަދުކުެރވޭ މިންވަރާ. ައދި މި ،ލިޭބވަާރއިއެބަ އެނގޭ މިހާރު މި ފަންޑަށް އާއްމުކޮށް މަހަކު 

ޓަކައި މިއަުދ ފައިސާ ހޯދުމަށް ށްފަންޑަނަށް މި ންފަންޑުން އިތުރަށް ޚަރަދުވެެގންދާނެ މިންވަރު. އަޅުގަނުޑމެ

ވެސް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ެއގޮތުން ހަމަ  ކަންކުރަންޖެހިފައިވާ ވަރަށް ބޮެޑތި މަސައްކަތްތަެކއް އެބަހުރި 

  ނެގޭ ޕެންޝަނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ،ހަމަ ޚިޔާލުތަކެއް  ،ކެއް މީގެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދެކެވުނު ވާހަކަތަ 

ހައްޖަށް ދާ ބޭފުޅުންނަށް  ،ހައްޖަށް ދާ މިންވަރު އެާއއެީކގައިއަދަދު ބޮޑުކުރުމަކީ ވެސް އެްއގޮތް ކަމުަގއި ވެދާނެ. ހަމަ

އް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ކަމެމަކީ ެވސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކުރެވިދާނެ އިލުވަކި ޚާއްޞަ ފަންޑެއް ެއުކލަވަ

ޙަީޤޤަތަށް ކުޑަކޮްށ ައޅުގަނުޑ  ،އަށްވުެރ ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ އެ 

ައުޅގަނޑުމެން އިންތިޚާބުތަކަށް  ،ކަެމއް ވާވާހަކަދަްއކާލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވެފައި

ކަްށ ނޭޝަނަ ރވެލްފެއަ ޝަން އެއްކޮށްދުވުްނ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މުޅި ނޭޢުއިރުަގއި ވަކުރިމަތިލާ

ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް ސަރުކާރުން އެއްގޮަތކަށްައޅުގަނުޑ ދިއުމަކީ ބަދަލުވެގެން

ބޫލުކުރާ ގޮތެްއ ގަވެސް ައޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ބަދަުލވުމަކީ ވެސް  ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ މެންޓަލިޓީ

އެހެން ކަމެއް ކުރަން  ،ެވސް ދާންވީ އްޖަށްހަ  ބޭސްކުރަްނވީ ވެސް، ނަށްއަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ސަރުކާރުންނޭ .ނޫން
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ެވސް ބޭނުންވޭ ހުރިހާ ކަމެއް  އިސިްއޔަތުން އަުޅގަނޑުހަެތއްގެ އާދެ! ރައްޔިކުަރންވީ.  ނޭވިޔަސް ސަރުކާރުން

ކަންތަްއ  ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  ،އުމަްށ އެންމެ ެއކަށޭނަ ގޮތްތޯ ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަން. އެަކމަކު، ައޅުގަނޑުމެން ޤަ

 ވެސް  ރިމަތިލާއިރު ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ަކމެއް. ޚާއްަޞކޮށް އިންތިޚާބުތަކަށް ކު ،ކުރެވޭނެ ގޮތްތޯ

މެން ހަމަ އެަބ ވެސް ބޭނުން ކޮްނމެ ކަމެއް އަުޅގަނޑު ކޮށްދޭނަމޭ ބުނަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑު

އަދި މި ފަންޑުތަްއ  ،ދެމެހެއްޓުމަށާ ،ސަރުކާރު ހިންގުމަށާއި ެވސް ދަންނަވާކަމުަގއި ވަންޏާ ވިސްނަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި

ގޮތް. ެއއީ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނީ އަބަދުވެސް ލުއި ،ށާއި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ

ތައް ަދއިދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އެކަށޭނަ މެކޭނިޒަމުއްކަންތައްތައް ފު ނުންވާނެ ގޮތް. އެރައްޔިތުން ބޭ

ޖެހޭ. މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ހަަމ ކުރަން އެބަޑުމެން މަސައްކަތްގެންދިއުަމށް ޓަކައި އަުޅގަނތަޢާރުފުކޮށް ކުރިއަށް

 ރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަރުވަނީއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު .ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުއާދެ! 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 :ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުން 

ންގެ ގާނޫނަށް ދަނީ ޕެންޝަ ދައްކަމުން މިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަ

މި  ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް 80ން %އި 50ޕެންޝަން ސްކީމު ކުރީަގއި އޮތް % ރިޓަަޔރމަންޓް ،ގެނެވުނު އިޞްލާޙެއް 

ެގން ރިޕޯޓެއްގެ މަސަްއކަތްތަްއ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ވަރަށް ފޮނުވި އަށް ކޮމިޓީމަޖިލީހަށް އައި އިޞްލާޙަކާ ގުިޅގެން 

ވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑު .ވަނީ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެ ބޭފުޅުން މި  ،ކުރައްވައި  ފުރިހަމައަށް

ދަގޫ ހުިރ ނއު .ތަކަށްންތައްމު ކަންމިފަދަ މުހިހަމަ ވެސް ކުރަން  އަޅުގަނުޑމެން ހަމަ ތާއީދު ، ހަމަފާހަގަކުރަން

ަރއީްސ  ،އޮތީ މި އިޞްލާޙު ައއިސްފައި މި .އީސްފަރާތްތަކަށް ޙައްލުތަކެްއ ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެިރ ރަ

. އް މި އިޞްލާޙަކީގެނެވުނު އިޞްލާޙެ  ބޭނުމުަގއިމުގެދުއްފު  ވަޢުދެއް ގެއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ މަނިކުފާނު

ގަނުޑ ަދވަން ެގންނެވި އިޞްލާޙެއް ކަމުަގިއ ވިޔަސް އަުޅގަނޑު ހަމަ މިކަން ވުމަށް އަޅު އްއް ފުއަދި ވަޢުދެ

މު ކަންތައްތައް ކުާރއިރުަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ންމިފަދަ މުހި ހަމަ ތާއީދުކުރަމޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑުމެން

މު އިޖުތިމާޢީ ންެދްއވައިފި މިކަހަލަ މުހިން ވިދާޅުވެދައްަކވަމުވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ،ވިސްނާލަންޖެހޭ

ވަރަށް  ،ވަނީ މު ކަންތައްތައް ނިންމާފައި މި ން ވަނީ ނުވަތަ މިކަހަލަ މުހިމަޖެހިފައިރައްކާތެރިކަުމގެ ކަންތައްތައް ހަ

ންގަލްތަކުން މިފަދަ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާާދއި ތަފާތު އެ ،ބޮޑަށް އެ ކަންތައްަތކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނައި ދިރާސާަތކެއް ހެދި
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ގޮތުން ވިސްަނއި ވަރަްށ ގިނަ ގޮތް  ،ނެތޯ ބަލައި މިފަދަ ަކމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފަިހކޮށްދެވިދާނުވަތަ ޚިދުމަތެއް 

މިކަހަލަ ސްކީމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުޅުަވއި މި ލެވެނީ. ދެން ހަމަ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަްށ  ފަހުދިރާސާކުރުމަށް

ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަކީ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ އެއީ އެންމެ މު ހިންމުއަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ 

ޒިންމާދާރުކަން ބޮުޑކޮށް މި ކަންތައްތަްއ ކުެރވިދާނެ.  ންމާދާރު ގޮުތގައި ކުެރވޭ ކަންތައްތަެކއް ނޫނޭ. މިއަްށުވރެޒި

ގެންގުޅޭ  ތައްނުވަތަ އިކޮނޮމީ ،މީއެއް އޮންނައަުޅގަނޑުމެން ަކހަލަ އިކޮނޮ ،ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކަގއި ވެސް 

ައޅުކަމެްއ  ދީުނގެ ،ެއހާ ގުޅޭ ދީނާއަުޅގަނޑުމެންެގ ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް  ،އެހެން ޤައުމުތަުކގައި މިކަހަަލ ސްކީމުތައް

ފޮނުވާ އްޖަށް މީހުން ހަމިނަނީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން  50. %50ެވސް މި ދެންނެވިހެން % ޓަަކއި ކުރީަގއިއަދާކުރުމަށް

ހަމަޖެހިގެން  ޕެންޝަން ސްކީމުން. މިހާރު ލިޭބ ގޮތަށް ކުރީަގއި މި އޮންނަީނ ރިޓަރޔަމަންޓް 50ގެ ރޭުޓގެ %އެޖެންސީ

މަޢުލޫމާތުތަްއ ެއޑްމިނިސްޓޭޝަންގެ ޕެންޝަން  ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު 80ދަނީ % މި

 ންޓްރމަލާނަން. ރިޓަޔައިކުެރވުނު ކަމެއް އަުޅގަނޑު ދަްނނަވައި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަ ވަރަކަށް ިކޔާލިިއރުގަ ކޮންމެވެސް

ްސކީމުގައި ަބިއވެރިަވޑަިއގެންފަިއ  ،ދެވިގެން މި ދަނީވަނީ ނުވަތަ ފަިއސާ ސްކީމުން ފައިސާ މި ހޭދަޕެންޝަން 

އަންހެން  20ވޭ. %ންނަށް އެބަބޭފުޅުންނަކީ ފިރިހެން ބޭފުޅު 80ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިްނ ގާތްގަނޑަކަށް %

އެ ޮއވޭ. މިއީ ޔަޤީނުންެވސް މީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ ،ނެވީވަނީ. މިދެން  ބޭފުޅުންނަށް މި

ރުަގއި މި އެ ބޭފުޅުން ަވޒީފާ އަދާކުރެްއިވއި އިގަ ނަތީޖާ ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް  ގެބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަސަްއކަތްަތކެއް 

ދޭ ފާވަޒީ .ޖެހެނީންފަންޑަށް ޖަމާކުރަ ،ރީގެ ލެސެ 7% މި ދަންނަވަނީ،. 7ވި ފައިާސގެ %ޑަށް ޖަމާކުރެއްފަން

މި  ،އުޅެނީ ދަންނަވަން މިލައިގެން އެ އޮންނަ އެްއޗެއް މި ފަންޑުަގއި މި އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑު  7ފަރާތުން %

ރިހެން ފި އަކީ  80 މީހުންގެ ެތރެއިން %ެއއްހާސަތޭކަ ެއއް ހާސް ިތންފަންޑުގަިއ ބަިއވެރިވެަފއި ތިިބ ގާްތގަނޑަކަށް 

 ގެ ހަރަކާތްެތރިވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން  ވަޒީާފގެ ބާޒާުރގައި އިން މި ދޭހަކޮށްދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެކަމަށް. މި ބޭފުޅުން

ދުތަކުްނ ދައަ މި ،ސްެޓޓިސްޓިކުންަކން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  80ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ނިސްބަތަކީ % ،ނިސްބަތަކީ

މިކަހަލަ ފަންނީ ފަންޑެއް މީެގތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ހަމަ  .ތެރި ރަީއސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ. އިއްޒަތް

 ން ލާނެ އަދަދުތަެކއް ެސކްޓަރު އަިދ ޕްރަިއވެޓް ޔަީޤނުންވެސް ،ވެސް ިމ ފަންޑަށް ލާ ސަުރކާރުން ،ސްޓޭޓުން ވެސް 

ންޑެްއގައި މިކަހަލަ ތަފާތު ން ލާރި ދެވިގެންދާ ފަކުން މިހާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުޓަޓޭވެސް އުޅޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ސް

. މި ކަންތައްތައް ެއއީ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުގަނުޑމެންނަށް މިކަންތައް އިންޕްޫރުވކުރެވިދާނޭ ،ދަނީ ކުރެިވގެން މި

 މަށް ވަންޏާ މީތި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޖެ ކަރެއްގިނަ ައންހެން ބޭފުޅުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނެ .ކުެރވިދާނޭރަނގަޅު

ދެވޭ ފައިާސވެްސ ބެހިގެންދާނެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ. ދެން މި  ޕެންޝަން ސްކީމުން ޓަޔަރމަންޓްރި

ަގއި ެއކީ ނެތީމަޔާައޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙު ައއިއިުރގައި ތަޅުުމގައި އެްއވެސް ވަރަކަށް ވާަހަކ ދެއްކިފައި ށް،އިޞްލާޙަ

ދިއުން އަޅުގަނޑު ދާއަށް ަބދަލުވެގެން 80ން %އި 50ން ބޭނުންވީ. %މި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވާހަކަދައްކާލަ ހަމަ
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މު ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެންނައިރުގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ންހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަހަލަ މުހި

މި ކަންތައްތައް އޮންނަ ގޮްތ ލަ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މެން ކަހަައޅުގަނޑު ،އިދިރާސާކޮށް، ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަ

ވަރަށް  ،މު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްންބެލުމަކީ އެީއ ވަރަށް މުހި

  ދަންވަން.ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރުަގިއ ސްކުރެވެމުންހުމި މަޖިލީހުގަިއ ބަ ބާވަތުގެ ބިލުތަކާއި ަމއްސަލަތަކަށް . މިޝުކުިރއްޔާވަރަށް ބޮޑަށް 

ކަންކަން. ރައްޔިތުން ވަރަްށ  ސްޓްހުރޭ ޕޮޕިއުލިައޅުަގނޑުގެ ވާޖިބެއް ެއއީ ދެންނެވުން. އެބައަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި 

ގޮތުން  ޅޭބާވަތުގެ ކަްނކަން. ައދި އެކަންކަމާ ގު ބޮޑަްށ އެދޭތުން އެކަމަށް ވަރަށް އަދި ރަްއޔި ،ބޮޑަށް ބަލައިގަނެ

ެއ  ،ކަން ދެނެގަނެއެ  ،ގެންދަާވނީއެހެންވީމާ، މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުން ވާހަކަދަްއކަވަމުން 

. ޓަވަމުންމެއް ހިފަހައްނުވަތަ ލިބިވަޑަިއގަންަނަވން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ މަޤުބޫލުކަ މެންބަރަކަށް އޮންނަންޖެހޭ 

، ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ައންނާން އޮތް ޖީލުތަކަށް އަދި ްސކުރެވޭއެހެންނަމަވެސް، މަްއސަލަތަްއ މި މަޖިލީހުގައި އެބަ ބަހު

، މިހާރު މި ން ފާހަގަކުރަމުންރާ. އަުޅގަނޑު މިކަސް އަސަުރކުޅި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޒާމުތަކަށް ވެމު

 ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ 

ވަނަ ...ށް ( އަިދވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންަޝނާ ގާނޫނު) 2008/9ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދިރާސާކޮްށ ނިންމި ގޮތުެގ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ  ޓީންކޮމިގެަނއުމުގެ ބިުލ އިުޖތިމާޢީ އިޞްލާޙު

ދީނުގެ ރަްއޔިތުން  ގެއެއް. ިދވެިހރާއްޖޭލަ މައްސަ ވެއްޖެ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު

ނުދެވޭ ގޮތް ވުން. އެތައް ތު ވަގު  ފަހު އެންމެެއކަމަށް މަސައްކަްތކުރާއިުރގައި  ،އްޖަށް ދާން ނިޔަތްގަނެހަ ،އަޅުކަމަށް

 އުސޫލު ،މިހާރު މި ގޮތް .އަހަރަށް ެވސް ރިޒަރވޭޝަން ހައްދާފައި ބުްކކޮށްފަ 2025 ،އުޅޭ ދުވަހެއް ވަންދެން އެބަ

ވަގުތު ުހރީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި  ންޝަން ފަންޑުގައި މިޕެ .ވެސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ހުްސކޮށްފަ އިދައުލަުތގެ ހުރި ަފއިސާތަްއ ފާއިުތވި ވެިރކަމުަގިއ ވަނީ ަނގަ ،އްޖޭގެ ބަޖެޓުގައިހިރާ ދިވެނަންބަރުތަކެއް. 

ކަމަުކ  އްހުއްޓެ ވެސް ހުރީ ހަމައެކަނި ނަންބަރުތަކެއް. ނަންބަރުތަކެއް  އެ ފެންުޑަގއި ޮއވޭ.ޕެންޝަން ފަންޑެއްެވސް 

ޖެހޭ މިކަމުގައި ަރްއޔިތުންނަށް ޙައްލެއް ހޯދަން.  އެބަރުާކރުން މި ސައެއީ ރުފިާޔެއއް ނޫން. ދެން ފަންޑު ހުސްކުރީމާ

. ން ފުރިހަމައަށް ުކރެއްވޭނެ ގޮތް ތަނަވަސްދީފައޮތީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އެ އަުޅކަ ލިބުނު ހަނި ފުރުޞަތު މި

ން ތަންތާނަގިއ ބެހޭ ނުވަތަ އެހެ އްޖު ައޅުކަމާހައެހެންނަމަވެސް، އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ރާއްޭޖގަިއ 
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ުގ ޮގސް ވަމިހެން ،ސްކީމު ޕިރަމިޑް ކޮްނޒީ ްސކީމު،  ދަނީ ދުނިޭޔގެ އެހެންތާ ހިންގާ ކަހަލަ ަވގުކަންކަން ކުރަމުން

. ެއގޮތަށް ރާްއޖޭގައި ފާއިުތވިތާ ކަންކަން އެބަހުރި ތަކެއްކަވާހަ ސްކީމުތައް ހަދައިގެން ދުނިޭޔގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު

 ން ގޮސް ައގޯޑާ ތަންތަނުކޮްމ، މިހެންބުކިން ޑޮޓް ،އެްނ ބީ ބީރ ތެިރ ރައީސް. ެއއަގޮސްފައި އޮތީ. ިއއްޒަތް

ކޮށްލަިއގެން  މެއްއަޅުކައްގައި ހުރެ ުހރިހާ ގޮސް މަްއކާގެ ވަކި ހިސާަބުކން ރީތި ހޮޓަލެރިޒަރވޭޝަެނއް ހައްދާލަިއގެން 

ކޮށްަފއި ެއއްބަޔަށް. އެއީ ޓްެރވަލް ިވޔަފާރިެއއް އިބަ ދައްކާ ފައިާސގެ ދެ ންއްޖަށް ދާހަދިވެހިރާއްެޖއިން މިހާރު އާދެޭވ، 

ޒަމާނުގައި މީހަކު މުންޑަށް  ގަދީމީ ވައްތަރަށް. ކުރީދަނީ ކުރަމުން މިއީ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަދިވެސް 

 އެބަ  ވެސް އުސޫލުއަންނާށޭ ދާން ލާރި ދަްއކަން. އެ  ،މޭއޭ! ަކލޭ އަހަރެން ހައްޖަށް ގެންދާނަ  ؛ަލއިގެން އިފައިސާ ައޅަ

މި ޒަމާނުގައި  އެބަ. ޒީބު ވެސް ވާންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންހުތަ ،ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ އުސޫލު ވެސް 

 ޑުޖެހޭ. އަުޅގަނ ވެސް ަފްއތަން މެންިމ ޒަމާނަށް ައޅުގަނޑު ،ގޮތަށް  އަޅުކަން ދުިނޔޭެގ ެއހެން ތަންތާ ކުރާ ގެހައްޖު

ވެލްފެއަރ  .ެވލްފެއަރ ސްޓޭޓޭ ،އަުޅކަމަށް. ބައެއް ބޭފުޅުން އަބަދުވެސް ވިދާުޅވޭ ގެއްޖުދުކުރަން ހަބޮޑަށް ތާއީ ވަރަށް

. ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިދެއްވީ. މިއީ އްސްޓޭޓެ

އޮތީ އިބްރާހީމް  މި އަޅުކަްނ ވެސް މިމެއް ނުވޭ. މި ހުރިހާ ކަ އިފަރުވާއާ  ޙީއްޞި ،ބޭސްސިޓީއަށް ސަލާންޖަހައި

ހައްޖަށް ދާން ވަނީ މިކަން ކުރަން. ހައްޖަށް ދާން. ރައްޔިތުން ބޭނުން ފަ.ކޮށްދެއްވާ ސަރުކާރުން ގެޞާލިޙްމުޙައްމަދު 

 ޖަށް ދެވޭނެ ޔަޤީންކަމެއްތޯ އޮްނނާނީ އޭނައަށް ހައްއަހަރު ވެފައި ހުންނަ މީހާ ފައިސާ ދައްކަިއގެން ކޮން 70އުމުރުން 

 ،ގަިއ. ބުކިންގ ހައްދަިއގެން މި ތިބެނީ ހައްޖަށް ނުދެވިގެން. ނުވިތާކަށް ދޭތެރެއަކުން ބުނާނީ 2025ކަމެއް 

ހި ދިވެ ،ޙަޤީޤަތުަގިއ ޕެންޝަން ފަންޑު ލާރިއެްއ.ނެތޭ  ްނ،ފިއޭ. އަނެއްާތކުއިތައް ކާލަ ކް މިނިސްޓްރީން ފަންޑުއިސްލާމި

 ބަެއއް  ލާރިެއއް. ގައި ޯނވޭޕެންޝަން ފަންޑު ދާއިރުނުުކމެގެން ށްފައިބުރަ މަސައްކަތްކޮން ހުރިހާ މުވަްއޒަފުދައުލަތުގެ 

ކުރާ ވާހަކަ ނުވަަތ އިންވެސްޓު  ނަށްމިިދޔަ ފަހަރު ވެސް ވެރިކަުމގަިއ ވެސް ދޭތެެރއަކުން ރަ ސްޓަކުފަހަރަށް އެކޮނޮމި

ން ކުރަންޖެހޭނީ އެންމެ އިއަކަށް ގޮތްގޮތެއް ނުހެދޭނެ. މިމިއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއޭ. މި ؛ކުރާ ވާހަކަ ބިމަށް އިންވެސްޓު

ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވަންޖެހޭނެ.  މެއް އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ދީުނގެ މުހިންމު އަޅުކަ

 ،. ރުފިޔާެއއް ނެތްނަްނބަރުތަކެއް އެކަނި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްވެރިކަްނ ހަވާލުިވއިރު ހުރީ ހަމަ ަވގުތު  މި ބަޖެޓުގައި 

ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި . ޑޮލަރެއް ނެތް. ތިޖޫރީގައި ހުީރ ހަމަ ވަޅުގަނެޑއް. ހުސް ވަުޅގަނެޑއް އޮތީ

 ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މިދިޔަދަނީ އިންޓޯލަށް. ދިއުމުގެ ކުރީގަ  މެން މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

ގުޅޭ ވަރަށް ގިަނ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުީމ ބޭންކާ ؛އޮފް މޯލްޑިވްސް ބޭންކުތާ ތެރޭގައި މި މަޖިލީހުގައި ދެ ހަފު
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އަދި  ގުޭޅ ކޮމިީޓގައި ވެސް ނިަތކާވާ ކުންފުސާ އްހިސަރުކާރު އަދި މަސައްކަތް ހިންިގއްޖެ. މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީަގއި ވެސް 

ބާ ޙަގުޭޅ ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ތަކުރާރުކޮށް ދެެކވިއްޖެ. އަުޅގަނޑު މިއަދު މަރު ސް އެ ބޭްނކާވެމުގައި މި ތަޅު

 އާއްމު އަހަރީ  ؛އޭ.ޖީ.އެމްެއ ބޭފުޅުންގެ ފުރަތަަމ  ،އެ ބޭުފޅުންބޯޑަްށ. ރޭަގއި  ެގ އާދަންނަވަން ބޭނުން، ބޭންކު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ  ،ސް އަދި އަުޅގަނޑު ވެސް އެދެނީލިސް ވެ މި މަޖިއިފި. ވައެުކަގއި ާބއްވަ  ބޯޑާ ޖަލްސާ އާ

ާއއްމު  ،ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ،އޮފް ޯމލްޑިވްްސއަކީ މުޅި ދުިނޔޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭންކު ،ބޭންކަކީ

ްއކޭކަން ައޅުގަނޑަށް ގޮތުން ދެ ބާވަަތކަށް ވާހަކަދެ އިތުާބރާ ގުޅޭބޭންކަކަށް ވުމަށް. ހިފޭ ރު އިތުބާރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

މީހުންނަށް އިތުބާުރ ކަންކަން ސާުފވީމައޭ  ،ގޮތަކީ އަނެއް ޮބޑުވާނީ. އިތުބާރު އޭކަްނކަން ފޮރުވީމަ ،އެްއގޮތަކީ އެނގޭ. 

އިތުބާަރކީ ސާފުެވގެްނ  ،އަދި އަުޅގަނޑު ވެސް މި ެދކެނީ ބޮޑުވާނީ. މި މަޖިލީހުގެ ިއްއޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުންނާ

ދުވަސްަތުކެގ މިދިޔަ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ މައްޗަށް  ބޭންކުނޭ. . ކަްނކަން ފޮރުވީމާ އުފެދޭ ކަމެއް ނޫއަންނަ އެްއޗެކޭ

ކުރާ އެހެން މުޢާމަލާތް ާކއި އަދި އެ ބޭންކާތަންިޑންގ ބޭންކުގެ ކޮރޮސްޕޮައދި އެ ބޭންކު ، ގޮތަށްއެކި ގޮތް ތެރޭގައި 

މެ ަޝކުާވއެއް ކުރަމުން އަންނަކަން ންކިތަ ،މެ ޝައްކެއްންކިތަގުޭޅގޮތުން  އެ ބޭންކާ ،ކިތައްމެ މާލީ އިދާރާތަކެއް

 ،އަދި އަާމޒަކީ ،އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެވސް ވާޖިބަކީ މެންނަށް އެނގޭ. ވެސް އަުޅގަނޑު

ންނާިއ ތުއްޔިމުޅި ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުގެ ވެސް ައދި ރާއްޖޭގެ ރަމަޤްޞަދަކަށް ވާނީ ބޭންކުެގ މައްޗަށް 

ސާފުވާންޖެހޭ އެބަ  ،ކޮށްސާފު ކުޓަކައި ބޭންވިޔަފާިރވެރިންގެ ވެސް އިތުބާރު ބޮޑުކޮށްދިނުން. އެކަން ކޮށްދިނުމަށް

މި  .ވެގެންތޯ ކިހިނެއް ،ވަކި ކަމެއް ކުރީ ާކކުތޯ  ،ކަމެއްތޯ ނުކުރެވި އޮތީ ކޮން ،ކަމެއްތޯކުރެވިފައި އޮތީ ކޮން

އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދާނީ ލިބެމުން. އަދި އަޅުގަނޑަްށ ން ޤީ ޔަސުވާލުތަުކގެ ޖަވާބު ައޅުގަނޑަށް

ބޮޑުވަމުން. އޮފް މޯލްޑިްވސްގެ އިތުބާރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ މެދުގައި ދާނީ  ބޭންކު ،ޔަޤީން

ތެްއަގއި ބޭންުކެގ ގޮ ވަން. އަދި ޚާއްޞަނަދަންބާ ޙަޯބުޑގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަނޑު މަރު ބޭންކުެގ އާމިއަދު 

ެގންދެވޭނެ ބޭފުޅެއް، ޖުވޭރިާޔ އެީކގައި އެ ޯބޑު ކުިރއަށް ތްތެރިކަމާހާަނޒާޗެއަރޕަރސަނަކަްށ މިހާރު ެއ އިންނެވީ 

 .ެވސް އަުޅގަނޑު ދެކެން. ޝުުކރިއްޔާ ދު ކަމުގައި ހަމަަގއިމުޢީސަ

 

 {އަށް 11:03ްނ އި 10:29 :ޅުކޮތު ގުސްވަހު}

 (ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

  :ެކވުންއް ދެކަތުން ވާހަރިޔާސަ
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ކުރިއަށް މި  އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެންދަން. ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާ ުކރިއަށް .`

ވަގުތު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މި، ގޮތުން. މިބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ޕެންޝަނާ ،ގެންދަނީ

 ދަށް.ޢީމާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ދުޢީމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަ

ގޮތުން  ޙާ ބެހޭލާއިޞް، ޕެްނޝަން ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅިފައިވާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެބަހުރި. ގައި ޕެންޝަން ފަންޑުރުފިޔާ ން އަބިލި 13ގާތްގަނޑަކަށް  ،ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 12ން ރުފިޔާ. މީގެތެރެއިން ައޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި އަބިލި  13 ސްޓްރެންތަކީ ގެޕެންޝަން ފަންޑު

މެދު ދާއިރާގެ މާފަންނު  ،އެއީ މިހެން މިދެންނެވީަވނީ.  ކަމަށް މި ުކރެވިފައި ހުރިއިްނވެސްޓު  ޔާރުފިން އަބިލި

ތިން ގޮތަކަްށ ެވގެން.  ވިދާޅުވުމަށް ެއއްެޗއް ދަންނަވަންވިދާުޅވި ެއއީ ހިސާބު އަދަދުތަކެކޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ައިދ  ،ޓްރެޜަރީ ބޮންޑްސް  ،ބޮންޑްސް -ޓީ ،ބިލު-ޓީ އި ރޭގަތެއޭގެ ދަނީ.  ކުރެވެމުން މިއިންެވސްޓުޕެންޝަން ފަންޑުގައި 

ބިލަކީ -ރީ. އެއީ ޓީމަޢުލޫމާތު ލިބިފައި މިހިަކމަށް ކުރެވޭ އިްނވެސްޓު ކްރޫޑް ބޮންޑްްސގެ ގޮުތގައި އެ

 ންދޭކުރަމުބޮންޑުަގއި އިންވެްސޓު-ޓީ ،ބިލު-ގެ ގޮތުން ޓީއާއްމު އުސޫލު ހަމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބޮންްޑސްގެ ގޮުތގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ލައިބިލިޓީެއއްގެ ގޮުތގަިއ  ކްރޫޑްއެ. އޭެގއިތުަރށް ރެޜަރީ ބިލްސްޓް

ޕެންޝަްނ  ،ެއއްކޮްށ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަަކއާ ހަމަ މި އި އޮންނަނީ. ދެން މީގަ ން މިރުކުއިންވެސްޓު 

ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އުެފދުނު ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި އި ނާކުރުމުގައި ޕެންޝަން ގާނޫޖުފަންޑު މެނޭ

 ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިނގަމުްނދާ ނިޒާމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ. ަކމެއް ރަނގަޅަށް ބަޔަކު ކުރާ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ގެންދާނެއި ލިބިމުގަ ރުރީފް އަދާކުރުމަކީ ކަންކަން ރަނގަޅުކުޢު ޝުުކރު އަދި ތަޤުއްޙައެކަމަކަށް  ،މަނަ

ހައްޖަށް ދާން  .ބޫލުކުރަންގަވެސް ކުރަންޖެޭހނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ހަދާ މަޖިލީހަކުން އަދި ސަރުކާރުންގާނޫނު

 ށް މި އަދަދު ބޮޑު ކުރުމަކުން ޕެންޝަން ފަންޑަކަށް ލިބޭނެ މާ އަ 80%ން އި 50%ބޭނުންވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ 

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަްނ  ،ނަމަވެސް. އެހެންބޫލެއް ނުކުރަންގަލުމެއް އޮންނާނެ ަކމަކަށް އަޅުގަނޑު އް ގެބޮޑު

ބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ގަހަމަ ވެސް  ދާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ފަހި ކަމެއް ކަމުގައި ހައްޖަށް ،އަދާކުރުމަށްޓަަކއި

އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނުދެކެވޭ ވާހަަކއެްއ  ،ުޑ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީނުޅގައަ ވަނަ ކަެމއްެގ ގޮުތގައި  3ީމގެ  .ރައީސް

މަަސއްކަތްކުރާ އާބާީދއަށް ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ނުދެކެވޭ ާވހަކައަކީ  އީދައްކާއިރު. އެ  އެބައޮތޭ ޕެންޝަންގެ ވާހަކަ

ކް ސެލަރީ، އަސާސީްނ އި ބޭސިނުގަނޫ، ޕެންޝަން ގާވަމުންދޭ އެބަ ވަރަށް ޮބޑު ގެއްލުެމއް ،ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް

މި އޮންނަނީ. އޮންނައިުރ ސަރުކާރު އެކަން ކުރާ ޮގތަކަށް ނޫން ގިނަ ފަހަރަށް  ނަގާ ވާަހކަ 7%މުސާރައިން 

 ، އަސާީސ މުސާރައިންީކ ކޮަބއިކަން ޭނނގިއެހެްނވީމާ، އަާސސީ މުސާރައަ ުއޅެނީ.ެއކަްނ ކޮށް ޕްރައިވެްޓ ސެކްޓަރަގއި
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ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއްެގ  ތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ިވަޔފާރިތަކުން، އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަންގޮ ވާ ނެގީމާ، މި 7%

ފުންނަށް އެނގޭނެ މި ދައްކާ ވާހަކަ. އަސާސީ ުމސާރަ ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި . އެހެންނަމަވެްސ، މުވަްއޒަވާހަކަެއއް

ޕެންޝަން ނެގުމުގެ  އަކީ. އަާސސީ މުސާރައިންސާރަމު ދިވެހި ުޒވާނެްއގެ އަާސސީ  ،ެވސް  ރުފިާޔއަށް 800ވެދާނެ 

 ެގ،. ިތޔަ ބޭފުޅުންއޮތީ ވަރަށް ޮބޑު ެމޖޯރިޓީއެއް ެނގުމުެގ ބަދަލުގައި މި މަޖިލީހުެގ އެމް.ޑީ.ީޕގަިއ މި 7%ބަދަލުގައި 

. ވަންޏާ، ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަްށ މިކަން ކުރަންވީނޫންތޯއޭ ކަމަށް  ހުރިތެރިަކން ޞްލާޚުއެމް.ޑީ.ޕީގެ އި

ލަ މުސާރައިން ޕެންޝަނަށް ވަންޏާ، ގްރޮސް މުސާރައިން، ނުވަތަ ޖުމު އެކު މިކަން ކުރާ ކަމަށްތެރިކަމަކާ ޞްލާޚުއި

ެވސް ވަރަްށ  ގެ ރައީސްގޮތް ިކޔައިދޭން މަޖިލީހު ކަންކަމުަގއި ަރނގަޅު. އެއީ ނޫންތޯއޭވީނަގާ ޕަސެންޓޭޖެއް ނަގަން 

ންޏާ، އިތުބާރާއި ހަމަ އެއްވަރަށް ވަ . އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްނަނީތަން ައޅުގަނޑަށް ފެން މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ަވގުތު މަިނކުފާނު އިންނެީވ މަޖިލީހުގެ  ދެން މި ވެސް އެަބޖެހޭ އޮންނަން. އެހެންވީމާ، މިއަށް ތެރިކަންޞްލާޚުއި

. އެހެންވީާމ، ކަ ވާހައިުތބާރުގެ  ،މަޖިލީހުގައި ރަީއްސ އިންނަވާފައި ވިދާުޅވި ކުރިން ،ރައީސަކަށް. އެހެންނަމަވެސް

އަސްލު ކަންކަން އޮްނނަ ގޮތް ރަނގަޅު، ރަނގަޅަްށ  ،ވާހަކަދެއްުކމާއި ތެރިކަމާއި ތެދަށްޞް ލާޚުއިތުބާރުގެ ތެރޭަގއި އި

ވެސް ލިބޭ، އަދި  ީމހުންނަށް މުސާރަ އެ ޤުއްޙައުަލކީ އުާފވެރި، ޙަދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ މާ ،ކިޔައިދީ 

. އޭވީނޫންތޯ ގެންނަންޙުލާޞްގާނޫނަށް އި އުލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެޙަ ގޮތުގައި ލިބޭ މާޤުއްޙަވެސް  ޕެންޝަން

ވެސް ގެންނަންވީނޫންތޯޭއ،  ޙުލާޞްއި މި ގާނޫނަށް ލަކޮށް ހަމަ ރަނގަޅަށް، ޖުމުއި ކަމެއް ނުނަގައެހެންވީމާ، ަވކި 

  . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ން ޕެންޝަން ނަގާ ގޮތަށްގްރޮސް ސެލަރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޖެންާޑ  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ފާހަގަކުެރްއވި ިއޝޫ އަުޅގަނޑުމެންގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

އޮތީ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މިނިމަމް ވޭޖެއް  ހަގަކުރެވިފައިހެން މިފާ ަގއި އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ 19

ން އަސާސީ މުސާރަ ހަމަޖެހިގެންދާނީ ދެ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ވޭޖެއް ކަނަޑއެޅުމުން މަމްމިނި ކަ.ހަ ވާކަނޑައަޅާ

އާދެ! )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ަވގުތު އިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި ނެތް.  އާދެ! މި އެއަދަދަށް.

އެ މާއްދާގެ )ށ( ަގިއާވ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ގެ ހ( )ވަނަ މާއްދާގެ 75ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

 ،ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،ންގެ މަތީގޮތު

ވަނަ ިކޔުން  3ގެ ލުގެަނއުމުގެ ބިޙުލާޞްށް އި( އަނޫނުބެހޭ ގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ( ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު) މި އިއްީވ.

. ހޯރަފުށީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 7.3 ،އޮތް ަނންބަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެެޖންޑާަގއި  ދެން މި -{7.3}

 އްުޓވުމާ ހުރުން ފަހަރު، ދިވެހި މަސްކަނޑުަތކުަގއި ަމސްވެރިކަންކުބޭުރގެ މަސްބޯޓު ،އަޙްމަދު ސަލީމު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 
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މި ކޮމިޓީގެ  ވަގުތު ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މިއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ، ގަރާރުގޮތުން ހުށަހަޅާ ގުޅޭ

އިންނެވީ. މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އެންމެ މެންބަރެއް މި

  ށް އެދެން.މައްވުރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިދެ 

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މާވަށު ދާއިރާގެ

 ުކޑަ  ،، މި ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ގޮތަކަށް ނޫން ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތީކީ. އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބެހޭ ވަރަށް  ސްވެރިކަމާމަ ،ށްދިޔަ ގޮތަކީ ިރއަކު ލަންެވގެން. ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައްއިމީތި ބަލަ ނެގީ ވަގުުތކޮެޅއް މި

 ،ވެސް ިއއްތިފާޤުވީ  ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންމުގައި ކޮމިޓީޔު ދި. ދިޔައްސިގޮ ތަނަްށ ހުށަހެޅިގެން ގިނަ ގަރާރުަތކެއް މި

 މަޖިލީހުގެ ށްބެހޭ ގާނޫނެއް ވަރަްށ އަވަހަށް މިކޮޅަ ސަރުކާރުން މަްސވެރިކަމާ ،ވިދާުޅވެފަިއ އެބައޮތް މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ެއއްކޮށް އަނެއްާކވެްސ  ހުށަހަޅާ ބިލަކާކުރެވެމުން، ދިރާސާހަަމ ވެސް  . އެެހންވީމާ، ގަރާރުތައްތަޅުމަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ

 . ދެން ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކަށް މިހުރީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ދިރާސާކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ކޮމިޓީގެ ވިސްނުން

މި ދެންނެވި ގޮތަްށ  ންކޮމިޓީ !މާފުކުަރއްވާތި .ނުަބއި ރިޕޯޓެްއ ިއނގޭތޯ މިއީ؛ 2009/8ނަންބަރު  ނުންނަނީ ގާނޫއޮ

މި ރިޕޯޓުަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  ،ންނަނީއޮ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހުްސ ކުިރައށް ގޮސްަފއިވަނީ. ކޮމިޓީެގ ިނންމެވުމަކަށް މި

އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ،ތް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދައިންއްކަސަގޭތޯ. ގަރާުރގެ މަމި ދެންނެވި ގަރާރު އިނ ފަދައިން،

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މި ގަރާެރއް ދިޔައީ. ގަރާރުތަުކަގިއ  5ގަރާރުތަުކގައި އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ތަފާތު 

 .ވާހަކަދައްކަން ނިންމި ފަރާތްތަކާގުޅުންހުރި  ަވރަށް ފުންކޮށް، ތަފާތު މިކަމާ ،ވާހަކަދެެކވުނު ފަދައިން

ިމނިސްޓަރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރކޮށްގެން ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު،  ޒްއަުޅގަނޑުެމންގެ ވާހަކަ ފިޝަރީ  ،ނަމަވެސްހެންއެ

މިޓީގެ މަސައްކަަތކީ ބަލައިގެންފައި، އަުޅގަނުޑމެންގެ ކޮ ގަރާރުތައް ބަލައިގަތުމަށް އިނޭގތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ މި

ކަމަށް. އެެހންވީމާ، އެކަން އަުޅގަނުޑ  ފާސްކުރުން އޮްތ ގޮތަށް އި ފަން ހުށަހަޅާހަމަ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ 

 . . ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާފާހަގަކޮށްލާނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ! )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ގުޅޭ ދިވެހި މަސްކަނޑުތަުކގައި މަސްވެިރަކންކުރުން ހުއްޓުވުމާ ފަހަރުބޭރުގެ މަސްބޯޓު ،ހަޅުއްވާފައިވާ ށަ ހުސަލީމު

ދިޔަީއ. އެ ދެްނމެ ހުށަހެޅިގެން  ން ދިރާސާޮކށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގަރާރު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ފައިވާތުން ހުށަހަޅާގޮ

ކުރުމަށް ބަހުސް ގޮތުން ގުޅޭ މި ރިޕޯޓާ. ގުތު ހުޅުވާލަން ވަމަށްޮގތުން ބަހުސްކުރު ގުޅޭ މިހާރު މި ރިޕޯޓާ

 ޖާބިރު. هللا . ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުަގޑިއިރު  1ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ 
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 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

ގޮތުން އަޅުގަނޑު ެއއްެޗްއ  ބެހޭ  ފައިވާ ރިޕޯޓާންމާނި ން ޓީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޤްތިޞާދީ ކޮމި

ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭރުެގ ބޯޓު .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތަކަށް އެދުނީޞަދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން ފުރު

. ކަމަކީ މި ،ކަމެއް  ުކރަމުންދާތީވެ އަޅުގަނޑުމެްނ ދިވެހިން އަބަދުވެސް ކަްނބޮޑުވާނޑުތަުކގައި އޮޕަރޭޓު މަސްކަ

އަުޅގަނޑުމެން އަަބދުވެސް ކަންބޮުޑވޭ ރާއްޭޖގެ  އައީ. މަޖިލީހަށް މި މިމައްސަލައެއް ންވެގެން ކަންނޭނގެ މިކަަހލަ ހެއެ

، އަދި އިހިފަމަސްކަނޑުތަކުގެ ބޭނުން ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން މަސްކަނޑުތަުކގައި ައޅުގަނުޑމެން ދިވެހިން

ިރ ކަމެއް އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެ  ވަރަށް ހިނގާ ންކޮށް، ދުނިޔޭގައިބޭނުތް އަޅުގަނޑުމެން ނުގެންގުޅޭ ަވސީލަތާއި އާލާ

ަނގަިއގެްނ  މަސް ފަހަރު އަިއސްއެ ނޫން އެހެން ޤައުމުތަުކގެ ބޯޓު މަސްކަނޑުތަކުން އެިކ ޤައުމުތަުކގެ ،ރައީސް

އްަގއި ރާއެއިދަނީ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާ ދާ ކުރަމުން މިދިއުން. އަބަދުވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވަކާލާތު

. ދެން މިކަހަލަ ދިއުންއަުތގައި ހުންނަ ވަސީލަތްތަކުން ލިބިގެން ގެ، އަޅުގަނޑުމެންއެ ވަސީަލތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ބެހޭ  ދެން މަސްވެރިކަމާމިހާުރ  ގޮެތއްަގއި ޞަ އްޚާާދއިރުަގިއ، ބައިވަރު ވާހަކަަތކެއް މި ަމޖިލީހުގައި ދެެކވިގެން

 ހުރިހާ ކަންކަން އެއްކޮށް ނީ. އެހެންވީމާ، މިވަ ސަރުކާރުން އިންޓްރޮޑިުއސްޮކށްފައި މިށް ހަެވސް މި މަޖިލީ ގާނޫނެއް

ައޅުގަނޑު  .ަބއިބަޔަށް ގެނަުއމުގެ ބަދަލުަގއި އެިކއެކިދެްނ  ،އޭ ގެންނަންވީ ނޫންތޯއެއް ގާނޫނެްއގެ ތެެރއިން 

ސާލެްއގެ ގޮތުްނ ސަުރކާރުން މިމިއަދު  .ހޭނީޖެވާންއޮޕަރޭޓްއަުޅގަނޑުމެން ގައި ޒިންމާދާރުކޮށޭ ހުއަރަނީ މަޖިލީހިތަށް

ވެްސ  ކޮންމެ ކަމެއް ނެތް، މި މަޖިލީހަކުން އަނެއްހެންދައްެޗއް  ފާސްކުރާކަށް ކަމެއްވަކި ަވއްތަރެްއގެ ގާނޫެނއް، ަވކި 

ޑަށް ފޭމަސްވެ، ބޮ އޮތީ. ެއހެންވީމާ، އަިރއަރިމަތިން ވަިކ މީހަކު މާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް މި ކުރެވޭ

އެހެނެއް ނެތް. ދެން  ؛، ވަކި ކަމެއް ުކރަންޅައިބޮޑަށް މޮޅުވާ ގޮަތކަށް ވަކި ގަރާެރްއ ހުށަހަ ކަށް މާވަކި މީހަ

 ..ސަރުކާރަށް. .ނޯންނާނެއަުޅގަނޑުމެން ކަހަލަ މެންބަރުންނަށް އެ ގޮތަކަށެްއ  ތަނަށް ހޮވިފައި ތިބި އެހެންނަމަވެސް މި

 

 ވުން:ކެ ދެއް ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ،ދެނީ މި. އާދެ! އަުޅގަނޑު ެދން ފުރުސަތު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދަށް. 

 

 :މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ 

 ކުރުން ުހއްޓުވުމަށް ުރ ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުން މަސްވެރިކަންހަފައާދެ! ބޭރުގެ ބޯޓު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގޮތެްއގައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިދެްއވި ކަމަށްޓަކަިއ  ން ނިންމަވައިދެއްަވއި ވީހާ އަވަސްހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާރު، ކޮމިޓީ 



43 

 

ތައް ރާއްޭޖގެ ކަނޑުތަުކަގިއ ޓުބޯއާދެ! ބޭރުެގ މަސް ދަންނަވަން. ށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަ

 ވެސް  ަގާވއިދުތަކެްއގެ ތެރެއިން ދޫކުެރވިފަިއވާ ހުއްދަތަެކއް ގެއަޅުގަނޑުމެން ކުރަުމންދަނީމުކޮށް މަްސވެރިކަންއްއާ

ހުއްދައެްއގެ ދަށުން  ،ދީ ންސެއްއިސަލަ ،. އަުޅގަނޑުމެން ުކރިންވެސް ވާހަކަެދއްކުނު ފަދައިންއޮތީތީ

. ބޭރުެގ ދެއްކިފަިއ އެަބއޮތް ކުރާ ވާހަކަ ޯބޓެއް މަސްވެިރކަން 28ތަުކގައި ބޭުރގެ ކަނޑުޖޭގެ އްރާ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

ބެލޭނެ ގޮތްތަެކއް، އެވަރަށް ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ  ރަމުންދާއިުރަގއިކުބޯުޓ ެއކި ދިމަދިމާލުގަިއ މަސްވެރިކަން 28

ޭއގެ ނާޖާިއޒު ފައިާދ  ،ހުރެ ދިމާވާ ަކމަކީ އެކަމާ ،ވަނީ ށް ކަބަބަސަ އެއް ނެތް.ހަމަޖެއްސިފައަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

، ކުރަމުންދަނީ. އަދި އަމުދުންމިތަނުން މަސްވެރިކަންންާރއްޖޭގެ ެއތަ ،ވަދެ ވެސް ނަގަިއގެން އެހެން ބޯޓުަތއް 

 ގޮތުން  ގެމުކަންނެލި ހިފުލޯބޮޑުމީހުން  އެ ،ކުރާ ކަމަކީ ސަންްސ ދީފައިވާ ބޯޓުތަކުން މިމަސްވެރިކަމަށް ލައި

އުރަަހ ދޫނކުރާ ރީމަސްވެރިކަންގޮތެްއގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން  މުއްނަމަވެސް އާއެެހން ،ލައިސަންސް ހޯދައިގެން

ވެްސ  ވާހަކަ  އެހެނިހެން ވިޔަފާރި ކުރާ، އަދިއި މީހުން ބޭރުގެ އެހެން ބޯޓުތަކަށް ވިްއކަ ، އެ އިކަންނެލި ބާނަ

 މި ރިޕޯޓާ  ،. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އަިދވެސް ހަމަ މި ގޮވާލަނީއިންދިޔަންމުއަޑުއަހަ ތަނުން މި އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެން  ،ހުއްޓިެގން މެނުވީ ކުރުންފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން މަސްވެރިކަންއެްއގޮތަށް، ބޭރުގެ މަސްބޯޓު

 ކުރީަގއިހަމަ އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު  .ނެެއކަށީގެްނވާ ފައިދާއެއް ނުލިބޭ މަސްކަނޑުތަކުންހި މަސްވެރިންނަކަށް ދިވެ

 ،ލާފަިއ ލައިސަންސްަތއް. އިތުރަށް ނުދިނުމަށާއި އިަހމަ މިހާރުން މިހާރަށް އެހެރީ ހުއްޓަ ،ވެސް ފާހަަގކުރި ފަދައިން

 ހި އެކަން ވަަރށް ބޮޑަށް ހިމެނިގެން، ދިވެ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަސްވެރިަކމުގެ ގާނޫނުަގއި އަދި އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު

 ކަނޑުތަކަކަށް ހަދައިދިނުމަށް އަުޅގަނޑު ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން. ޞައްޚާނޑުތަކަކީ ހަމައެކަނި ދިވެިހ މަސްވެރިންނަށް ކަ

މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު ނިމިގެންދާއިރު ހެޅުނު ބޫލުކުރަނީ ައުޅގަނޑުމެން މިތާނގައި މިއަުދ މި ހުށަގައަޅުގަނޑު 

، ންނާނެ ކަމަށް. ިއރާދަފުޅުކުރެއްިވއްާޔ، މިހާރުން ފެށިގެން ދިވެހި ކަނޑުަތއްއޮ އިމިހުރިހާ ކަމެއް ބަރާބަރަށް ހިމެނިފަ

ވެގެންާދނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޞަ އްޚާބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ސަލާމަތްކުރެވި، ހަމަެއކަނި ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް 

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއއްއެހެން މެންބަރެއް އެދިަވޑަިއގެންފަ ވަގުތު އަދި މި ،. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާއްޝުކުރި

 .ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ ނެތް.

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވު ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ
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 ގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބޭރު ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީސް. އީރަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ުކރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުްނ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރުބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަުކގަިއ މަސްވެރިކަން މަސް

ފުރަތަމަ ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރ  މެއަޅުގަނޑު އެން .އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ރަނގަޅު.  ދެއްވީީތވެ. ވަރަށްއަވަހަށް މި ރިޕޯޓު ނިންމާފައި ހުށަހަޅާލަ  އަދާކުރަން އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީއަށް މިހާ

 ދައިދިނުމުގެނަފާ ހޯ އިންއެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ށްއަޅުގަނޑުމެން އަސްލު ދިވެހި މަސްވެރިންނަ

 ށް ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަ އެންމެ  ،ގެންދާއިރު ގެންދަނީ.  މި ރަމުންކަތްތައް ކުއްސަމަ

 ،އޮތީ ފުރަތަމަ މި މި ގަރާރު. ދެން މީގެތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސްުލ އެންމެ ،ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އެއް ގަރާރަކީ 

، އަާށވީްސ ވާނެތަނުގަިއ ވާހަކަަދއްކަމުން ދަންނަވާފައި ހަމަ މިވެްސ  ނޑުގަްނވެސް އަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރި

ކަންަތއްތަްއ  ީދގެން އެއަށް ބިދޭސީ ފަުޅވެރިން ލައިގެން މިހުއްދަ ށްކޮމްޕެނީއަކަ ފަސް ،ބޯޓަކަށް ހުއްދަދީ

މިއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުްނ  .އްނަން ހުރި އަދަދުތަ ން ފެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑޮކިޔުމެންޓުމިއީ ކުރަމުންގެންދާ ވާހަކަ. 

 ފަސް  ހެންބުނާ ދިޔައީ. ޭއގެތެޭރގައި މިހުއްދަިއގެ ދަށުން މިކަންތައް ކުރަމުން ، އެންސް ދީގެންހަމަ ލައިސަ

މަ  ނޭނގޭ ހަބޯޓުފަހަރު އެަބ ހަރަކާތްތެރިވޭ. ދެން ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްމަސް، އްލެެވސެ އަާށވީސްކޮމްޕެނީއެްއގެ 

 ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ން ކަންތައްަތްއ ވެދިޔަކުރި ނޫނިއްޔާ ،ަމޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން  ށްޑަޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަނ

. ބައިވަރު ހިނގާފަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަުހރި ވަރަށް އިން ވެސް އެ  ގައިމުހަމަ އެކަީށެގންވޭ.މިއަށްވުރެ އިތުުރވުން 

ދިޔައީ. ޭއގެ ބަދަލުަގިއ ހަލަ ކަންތައްތަެކއް ުކރަމުންކަމި ،މަންފާ ހޯދުމާއި އިންްށ މިގޮތްގޮތަ ކިއެހެންވީމާ، އެ

ތަޞައްވުަރކީ މަސްވެރިންނަށް  ގެރައީސް އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ،ސަރުކާރު އައިސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

އި މިހާރު ިމ ގަރޭ ދިަޔއީ. ޭއގެތެއް ހުށަހަޅުމުންގަރާރެ ފަސްން ައގު ހޯދައިދިނުން. އޭގެތެެރއިން ައޅުގަނޑުމެރަނގަޅު ހަމަ

ގެންނެވުމަށް ގާނޫނެްއގެ ސިފަ އި،ެމންބަރުން ވާހަކަދައްކަ  ،ގަރާރު މި ތަޅުމުގައި މަްޝވަރާކުެރވިފަސް 

ފައި ފުރަތަމަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ހުށަހަޅާ ދަނީ. އޭގެތެެރއިން ފުރަތަމަ ގަރާރަކީ މިއީ. އެންމެ ކުރަމުން މިމަސައްކަތް

ގޮތުަގއި މިއަދު މިކަމުގައި ގިނަ މެންބަރުންތަކެްއ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ. އީއަ މިމި ގަރާރު  ،ގަރާރު އޮތް

ކުރާ  ގާނޫނީ ސިފަ ޖެހިގެން އައުމަީކ އަޅުގަނޑުމެން މި އި،ައވަަހކަށް ވޯޓަށް އަހަ  ވީާހވެސް ،ބަހުސްކޮށް

ކެން. ވީމާ، އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ އެދެނީ ދެ ތްކަމުގައި އަުޅގަނޑުފުރިހަމަ ގޮ މަސައްކަތްތަުކގައި ކުރިއަށްެދޭވނެ އެންމެ

އެ ގަރާރުތަކަށް  ،އަވަހަކަށް ކޮމިޓީތަކުްނ ކަނޑަެއޅި ހަމަ ިއތުރު ގަރާރުތަކަށް ވެސް ވީާހވެސް ވެސް ހުރި ކުރިއަށް

ރި ތެތްރިއްޔާ އިްއޒަަޑށް ޝުކުން. ވަރަށް ބޮއުގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުވެގެންދި ،ވޯޓުދީ ،ގޮތްިނމި ވި،މިތަނުން ވާހަކަދެކެ

 ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ނައިފަރުމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  އްެކވުްނ:ވާހަކަދެ ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

މި ތަޅުމަށް ގެނެވިފައި އޮތް ގަރާެރްއެގ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމައި ތެރި ރައީސް.ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްއާދެ،

ލިއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ އި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކަނީ. އަުޅގަނޑުމެްނ ގަރާރުގެ ރިޕޯޓު އެކުަލވަ

ގިަނ   ޚާއްޞަކޮށް ވަރަށްންކިރިރު ވައްޤަ އަދި ނައިބު މުއްރިރުޤައަުޅގަނޑުމެންެގ ކޮމިޓީގެ ހަމަ މު ،ފާހަގަކުރަން

 ،ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެްއ އެއްކުެރްއވި. އެހެންނަމަވެްސ، އެްއކުރެްއވި މަޢުލޫމާތާއި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކުރެްއިވ. ވަރަށް

. ނޭނޫ  ހުރި ވާހަކަތަކެއްތަނުގައި ހިްއސާކުެރވުނު މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މި ގަރާރުގައި ކޮންމެހެން އެ

 ތަން، މަސްވެރިންގެ ބިލު އައުުމގެ  ގަރާރަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ފަސް ؛ގަރާރު

 ގެ ތަޅުމަށް. ވަިކން ޚާއްޞަކޮށް މި ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުއްސައޮތީ އައި ކުރިން. މަސްވެރިންގެ ބިލު މިއަދު މި

 އަާށވީސް މި ގަރާރުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް އޮތީ ހާސިލުކޮށްފައޭ. ެއއީ  ،ންުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަ އަިއއިރު އަ

ގަރާުރ  އިލުކޮށްފަތިންްސ އޮތީ ބާބޯޓުގެ ލައިސަ އަށާވީސްއެ  ،ލުކުރަން ބޭނުންވީތިންސްަތއް ބާބޯޓެއްގެ ލައިސަ

ގެ ެފކްޓްރީގޭދޮށު މަސް ،އި ަކއާ ހަވާ މުތަކެއްގެ ފްޯޝ ޕްލެޓްފޯއޮ ،ވެސް. ދެން ޭއގެފަހުން އަިއސްފި އިރުަގއިއި އަ

ގަރާރުން  ހަމަ މިއަުޅގަނޑުމެން ހިތަށްއަރައޭ އަްސލުގައި  ،ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިން ،ވާހަކަާއއި

ތައްތައް ވެްސ ދެންހުރި ކަން ،މި ގަރާރު ައއިއިުރގަިއ ވެަފއި އޮތްއިުރގައި  ،ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންަތއްތައް ހާސިލު 

 ،. ެއއީ މިހެން މިދެންނެވީއޭީވސް ކަންނޭނގެރަނގަޅު ނަމަ ވަރަށް  ކޮށްލައްވާަފއި ގަރާުރ ގެނައި ލުސިހާ

ގޮތެއް.  އުޅޭކުރަން  ސަރުކާރުން ަކންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ ަޙޤީޤަތުގައި ވެސް މަސްވެރިންާނ ދޭތެރޭގައި މި

 ކިޔަީނ ތިމަންނަމެން ރޯމަސް ބޭރުކުރަން އެބަ  ރުގަިއ މިަގރާ އްއް ނުިކޔާ. އެގަރާރުަގއި ެއކަްއޗެ  2މިހެން މިދެންނެވީ 

 ިއ،ރޮސެސްކޮށްފަމަސް ޕް ،ކިޔަނީ  ވަންޏާ. އަނެއް ގަރާރުން މި އަގު މަސްވެރިންަނށް ދޭން ބޭނުން ކަމަށްހަމަ އޭޖެހެ

ދެޭވކަށް.  އަގުށް ހަމަނަންރިައުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ މަްސވެ  ނޫނިްއޔާއި ެއޑްކޮށްފަ  އުވެލި  އި،ދަޅުގަިއ ބަންދުކޮށްފަ

ދުވަހު ވެސް ދެންނެވީ މި ަގރާރުތައް ލާހޫރޭ ވާހަކަ. ދެން ސިޔާސަތު ވެސް ލާހޫރޭތީ  އެހެންވެގެން އަުޅގަނޑު ކުރީ

 ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް މި  ވަނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރީ ޭރގައި ވަރަށް ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ މިހެން މި

ނަމުަގއި ރަސްރަނި ޕާުކގެ ނަން ބަދަލުކޮށްލައިފި. ނަންބޯޑު  ޕާކުގެ ލައިފި. ސަލްޓަންއިމަންސަރުކާރުން ނި

 ،ޖިލީހުން މިކުރާ މަސައްކަތަކީދެން ރައްޔިތުންގެ މަ .ުކރަނީ ބަދަލުކޮށްލައިފި. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މި ސަރުކާރުން މި

 ކުރެވެމުން މި މަސައްކަތްަތއް  ހަށް ގެނެސްގެން މިލީޖިމަސަރުކާރު ނުހިނގާތީވެ މިކަަހލަ ގަރާރުތައް ރައްޔިތުްނގެ 

 ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ީމގެކުރިން ވާަހކަދެެކވިއްޖެ ރިޯޕޓަކާ ގުިޅގެން. ރިޓަޔަރމަންޓް...
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 (މައްސަލަ )ނިޒާމީ

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނެގީ  ނިޒާމީ ނުކުތާ އެއް މި  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯރައީސް، އަޅުގަނޑު  ރިތެއިްއޒަތް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ފަސްންނާނީ ތަފާތު އޮ ގަރާުރަގއި ެވސް  ފަސްން އަުޅގަނޑުމެން ެގނައި ދޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސާފުކޮށްލަ

އެއް ނުދަްއކާނެ. ވާހަކަ  ރެްއަގއި ެއއްރާގަ ައކީ ދެވާހަކަ ،ގަރާެރއްަގއި އްވާހަކަެއއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އެ

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކެވުމަށް ވާހަކަ ދެއް  އެހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިހުރެެގން އެ

ގަރާުރގަިއ  ފަސްންވީމާ، ކޮންމެ ގަރާރަީކ ވެސް ވަިކވަކި ގަރާރެއް. ެއހެ ގެއިލްތިމާސްކުރަން. ސަބަބަކީ ައޅުގަނޑުމެން

ތިރާމާ ހުއިެދއްެކވުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ވާހަކަ އެކަންތައްަތއް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެގެން ންނާނީ.އޮވާހަކަ  ސްފަ ވެސް

 އެްއކޮށް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަދާވ ންގެގޮުތަގއި ބަލަިއގަނެވޭަކށް ނެތް. ކުރިއަށް ގެމައްސަަލއެއް މެންބަރު. އާދެ، ނިޒާމީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 !އިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުނައިފަރު ދާ

 

  އްެކވުްނ:ވާހަކަދެ ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ގޭދޮށު  ،ނެންގެވި ބޭފުޅާ ދެންމެގައި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އާދެ،ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މަނިުކފާނު ބަހުސްކުރެއްިވއިުރގައި  ެގ ގޮުތަގއި އިނގޭތޯ. އެީއ އެ ިދގެތަެކއްބަ ވާނީފެކްޓްރީތައް ސިފަކުަރްއާވފައިމަސް

ދު ޤްޞަރުތަުކގެ މަގަރާ ،ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑަށް ދެން އެހެންވެގެން މިދެން ބަދިގެތަކެކޭ ވިދާުޅވީ. ދެން 

ޖިލީހަށް އްޒަތްތެރި މައި މި. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މީެގކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ

ދެކެވެމުންިދޔައީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމެއްގެ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ހުށަހެޅިގެން ވާހަކަ

ތޯ. ވެއްދިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ އިނގޭސްކީމުގެ ތެރެއަށް  ޕެންޝަން މި ރިޓަޔަރމަންޓް މަސްވެރިން

ބޮޑު އެއް ސިނާޢަތުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުން މަސްވެރިންނަކީ. އެހެންނަމަވެސް،  ންމެއެ އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ތަނެއް. އަުޅގަނުޑ  ދާންޝަން ސްކީމުގެ ތެެރއަށް ވަދެގެންރިޓަޔަރމަންޓް ޕެ  މަސްވެރިން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ

ވަންޏާ ިމ  ނގަޅު ިނޔަތެްއ ގެންުގޅޭ ކަމަށްރަހާމަސްވެރިންނާ ދޭތެރޭގައި އެ ަސރުކާރުން މި ،ހަމަ އުއްމީދުކުރަނީ

ރާުރ ގަ ފަސް .މަސްވެިރން ވެސް ވައްދާލުން. ދެން އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން އިނގޭތޯ ސްކީމުގެ ތެރެއަށް

ގެ ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވެސް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މަްސވެރިން ންގަރާރު ފަސްއަިއއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ނެތޭ 
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ުނކުރެވޭ. އެކަަމކު އަުޅގަނޑު އިނގޭތޯ ހަމަ  ހޯދުމުގެ ެއްއވެސް ިނޔަތެއް އޮތް ކަމަކަށް ައޅުގަނޑަށް ގަބޫލެއް އްލެއްޙަ

ބޯޓެއް ފަހަރުަގއި ކެންސަލްކޮށްލަންޖެހިދާނެ.  އަށާީވސް އޮތް ފައިދެވި ންސް ލައިސަމިހާރު މިހިރަ މިހާރު .ފާހަގަކޮށްލަން

މަސްވެރި ސިނާޢަތަށް ރެވެނިއު ޖެނެރޭޓުކުރާ ހަރަކާތެއް  ،ންގެ އިޤްތިޞާދަށް މެނޑުވެސް އަޅުގަ ެއއީނަމަވެސް، އެހެން

ކުރުމަކީ ެއއީ އަދި އެންެމ  ކަންތައް ލައި މިނުއިގޮތަކަށް އެހެން ވިސްނަ ކުއްލި ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ ކަމަށް

ބޯޓު  އަށާވީސް ޓިކިޔުލަރ ޕަ އެ ، ޓުބޯ އަށާީވސް ވެދާެނ އެ ޒިންމާދާރު ގޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން. ފަހަރުގައި

 ކޮށްލުން ެއއީ ފަހަރުގައި ވެދާނެ ރަނަގޅު ަކމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ހަރަކާތް މުޅި ރާއްޖޭަގއި ކެންސަލް

ދުވަހު  ރީރަނގަޅު ގޮތް ކަުމގައި ނުވެދާނެ. އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ ކު ންދިޔުމަކީ އެއީ އެްނމެހުއްޓިގެ

މިނިސްޓަރ އަުޅގަނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަްށ، އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެްނ  ޒްރީފިޝަ ،މިނިސްޓަރ

ބޮޑު އަސަރެއް  ކާތްަތކުން މާއެ ހަރަ ،ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިުރގައި ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު 

ންްސ ަވގުތު ަލއިސަ މި ،ޓުމަްސވެރި ބޯ ، އުޅެނީ މިމަސްވެރިންނަށް ނުކުރާކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ 

ސަރުކާރުން ގަާޔވާ  ޅެނީ. ެދން މިއު  ގެ މަްއސަލަެއއް ކަންނޭނގެ މިންހުރި ބޯޓުތަުކގެ އޯަނރުން، އޯނަރު ދެވިފައި

. ޓަންކުެރވިފަވެސް އޮތީ ބައް ދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ގަރާރުަޓކައި ުހއްދަމަސްވެރިކަންކުރުމަށް އްކާ އަނެއޯނަރުންތަކަކަށް 

 ރައީްސ، މަސް... ރިތެއިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.  މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ދައްކަާވިއރު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭފަދަ މިތާ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ،ވީއާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ޓުްނ ބޯ 28 އެ ބޭނުންވީ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ސާުފކޮށް މިތާނގައިގޮތަކަށް ވާހަކަދައްކާތީ އެކަްނ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން 

 ވިާދޅުވެއްޖެ. މިނިސްޓަރު ވެްސ ރުހަެއއިން ިދވެހި މަސްވެރިންނަށްާވ ެގއްލުމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަފަ ،ކުރާ ކަންތަާކއި

 އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުމަީކ ރަްއޔިތުންނަށް ިއ،އޮުޅވާލަ ެއކަން އެހެން ގޮތަަކށް ،އެެހންވީމާވަަޑއިގެން ވިދާުޅވެއްޖެ. 

 ވަރަށް ދެރަކަމެއް. އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރު. އާދެ! ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއގެ ގޮުތގައި ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނެތް. އެއީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ރިތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ޏާ. ންއި ހިނގަމުންދާ ކަމަށް ވަގަ ސާލްޖަ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫަނކާގާގެ ަގވާއިދު ނޫނިްއޔާ ހުމަޖިލީ  ،މި އޮންނަނީ އިނގޭތޯ

ރަކު ބަރި މެންޒަތްތެއް ދެއްވުން އެދެން. ކޮްނމެ އި ަސމާލުކަންއިގަދަްއކަާވއިރު ވާހަކަފުޅު ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ގޮތަކަްށ  ގެންދެވުން. ަރއްޔިތުންނަށް ނޯޅޭމިތާނަގއި ެއކަން އޮތް ގޮތަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ާވހަކަ ކުރިއަށް  ؛ވެސް

 . ގެންދެވުން. އާދެ! ަނިއފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުކުރިއަށް 

 

 ޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ރު ައޙްމަދު ޝިބަންނައިފަރު ދާއިރާގެ މެ

އްކަތްތަްއ ސަ ކުރާ މަ ތެރި ރައީްސ، ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަރއްިޔތުންނަށް އޮޅުވާލަން ުއޅޭ ަބޔަކު މިތްއިްއޒަ

 ރި ންނަށް ކުރަން ހުއްޔިތުބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުސްވެގެން. ރަ 30.2އުޅެނީ  ފެނޭ. މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ހިސާބަށް އެ ޝަުކވާަތްއ  އަުޅގަނޑުމެންނާ ،ޝަކުާވކުރާތީން ރަްއޔިތުން މިއަދު ށް ުނކުރެިވގެނަރައްޔިތުންކަންތައްތަްއ 

ޖޭގެ އްތޭ ދިވެހިރާނެާރރަކުން ގަ 5މި  ،ނީ. އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވީއްކަ ާވހަކަތައް މި ދައެގެންދާތީ އަުޅގަނޑުމެން 

 ންރާރަކުގަ 5ގޮެތއް މި  ެވސްަގއި ކުރާނެ ެއއް ރިކަެމއް ިދވެހިރާއްޖޭވެނިވި އެންޓެއްެދމެހެ ،ތްކޮށްމާޔަހިންވެރިކަްނ އެ

ވަކިން ާޚއްޞަޮކށް  ،ންމަސްވެރި ،ފެޭނ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީނެތް. އަޅުގަނޑަކަށް ނު

ތެޭރގައި ހަމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ގެއޭ  ތި ގެއްލުންަތއްރަށް ޮބޑެ ވަރަކާތްތެރިާވ މަސްވެރިންނަށް ހަރިކަުމގަިއ ވެއެން

އަހަރުގެ މަސްވެރިއެއް އެންދެމުމުގެ ތެރޭަގިއ  45ހަމަ  ،ގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ޒުވާން މަސްވެރިެއއްތާ ތެރޭމި ހަފު

 ގުިޅެގން ދުނިޔެ ދޫކޮށް އެ ދިޔައީ.  ކާދިސާއަހާހަމަ ދިމާވި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. ތެތްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު 

ރާރުަގއި ގައިން މި ފެންނަނީ ފަސް ހުގެ ފްލޯލީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަުދ މި މަޖި

ވެސް މި ަރއްޔިތުްނގެ  ހަމަަގއިމު .ރި ރައީސްތަން. އިްއޒަތްތެ ރިން އުޅޭވެރާރުވެގެން އަުޅގަނުޑމެންގެ ވާދަ ގަބޭ ޖެހި

ގެ ކުރިްނ މިއަްށވުރެ ޕްރޮަޑްކޓިވް މަަސއްކަެތއް ކުެރވުނު މު ތުްނ ބިލެއް ހުށަހެޅުގޮ ގުޅޭ  މަޖިލީހަށް ކަމަކާ  ،މަޖިލީހުގައި

ންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ށް ރައްޔިތު ކަޢަޟޫއުގުޅޭ ތަފާތު ފަސް މަ ރިކަމާވެސްންނާނެ. މަތާރީޚެއް ފެންނާކަށް ނޯ

ށް ވަދެގެންދިަޔ މަންޒަރު ހަލު މި މަޖިލީ ބި ރިންހުގުޅު އެކަމާ  ،ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސްކުރުމަށްފަހު މެންބަރުން ފުޅާ

ށް އޮުޅވާލަން އުޭޅ ނަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންފަ ރިޚާއްަޞކޮށް ވާދަވެ .ފެނުނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ސިލުކޮށްފަިއ ހާން ރާރުގެ ކަންތައްތަެކއް ހުށަހެޅިގެން އައިއިރު ެއކަގަ. ފުރަތަމަ ނޭފެމަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

 ބޮޑު ލާއިއޮޅުވަ  ށްނަސް ެއއީ ދޮެގއް. މަސްވެރިންވެތުގައި ޤަ. ނޫން، ޙަޤީހަކަވާއޮތް  ފައިވި ޓުއްއް ހުތަޓު. ބޯކަހައޮތް ވާ

 ރެގިއުލޭެޓޑް މަްސވެރިކަންއަން  ،ރިޕޯެޓޑްއަން ،އިލީގަލް ؛ައޅުގަނޑުމެްނނަށް ލޭނު މަސްވެރިކަން ލުމެއް.އިޅުވަ އޮ

ިދއުމުން. ެއީއ ބެހޭ ިބލު ފާސްވެގެން އޮތް މަްސވެރިކަމާމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި މިހާރު ހުއްޓުވޭނީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 މު ންރިން އެއީ ކިހާ މުހިމު އެއް ސަބަބަކީ. އެ ބިލު އައުުމެގ ކުން މުހި ޅިހެކުރިން ހުށަގެ ލުބި ރާރު އެގައެ 

އޮތް  ިމއަދު މި .ހި ރަްއޔިތުންނަށް ފުރިހަމައަށް ބުނެދިނުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްޭއގެ އިމްޕެކްޓް ދިވެ ،ންކަކަމެއް

މުތަކަށް ދިވެހި ކަންނެލި ބަލައިނުގަންނާނެކަމުގެ އިންޒާުރ އު ޤަ އީ.ޫޔގެ ،އުމުތަކުންޤަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫިނއަންގެ ،ލަތަކީހާ

 ،ލްގަކުރާ އިލީ ލަ މި ދަންނަވާ ލޭނު ބޯޓުފަހަރުންއެްއކަ ؟. ކީްއެވގެންތޯބިފަބައޮތް މިހާރު ދިވެހި ސަުރކާރަށް ލިއެ

 ސަރުކާރަށް މިއަދު މި  ންން. މިކަން ހުއްޓުވަން އަޅުގަނުޑމެބުެރގިއުލޭެޓްޑ މަސްވެރިކަމުގެ ސަބައަން ،ރިޕޯޓެޑްއަން

ޓު ޖެން ނޫޅޭ ބައަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުކާރަކު .ޓަަކއި. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްބަބަށްއޮތީ މަޖުބޫރުވެފައި މި ދެންެނވި ސަ

ގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވެސް އެ ެނއް. މިއަުދ ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ރާއްޖޭ ވިގެހުސްވެގެން ރަްއޔިތުންނަށް ަކމެއް ނުކޮށްދެ

ރަމުންދިޔައީ. މިދިޔަ އަހަރު މިދިޔަ ސަުރާކރުން ޤައުމުގެ ބަޖެޓު ފުނުޑކު  ،މި ސަރުާކރަކުން ނޫން ،ންއިދަވިދާޅުިވ ފަ

ގަިއ ބުނެިވގެން ޅީމިއަދު ހެނުދނުގެ ދަންފަ މިިލއަން ޚަރަދުކުރި ވާހަކަ 27ގެ ދަތުރުތަކަށް އެކަނި ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ޭރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ތެގެ އަހަރު  5ދިޔަ މި ެގ ބަޖެޓު ހުސްެވގެންަޤއުމު އެ ދިަޔއީ. އެއީ މި

ރާރުތަްއ ގައިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން މި ދެވިގެން އުޅުން މަްނޒަރު ފެނުނު ސަބަބު. އެހެންނަމަވެސް، ނުމުސާރަ

ސްވެރިން ވެްސ މަ ކަންއޮތް ދެއްޤްޞަބޭނުންތެރި މަ ،އިޚުލާޞްތެރި ،އުޅެނީ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މި

ގަިއ މިހާރު ތަނު ތޯ ވަރަށް ފުންކޮށް މިސަބަބަކާކޮން ޖެހުނީވަންަތއް ައޅުގަނޑުމެން ހުއްޓު ބޯޓުބޭުރގެ މަސްގަބޫލުކުރޭ. 

ކަންނެލީގެ ބޮޑުވާހަކަދެެކވިއްޖެ. ރަްއޔިތުްނނަށް އެކަން އޮޅުންފިލައިިފ. އާދެ! މި ދެންނެވި ބޯޓުފަހަރު ލޯ

އްދަތަަކކީ ހުންދިަޔ ގެމަވެހަުތ ދަމުއް ،ހަގަކޮށްލަންޖެހޭފާ .ަނގަިއގެން އްދަހު ންިއ ސަރުކާރުގަ މަސްވެރިކަންކުރުުމގެ ނަމު

ެއ  ،މަންފާތަކެްއ ވާނެ ގޮތަށް ވާތީވެ  ،ވި ބޭފުާޅައށް ފައިދާތަކެއް ހުންނެިނސްޓަރަކަށް އޭރުެގ ފިޝަރީޒް މިވެސް 

 ،ަގިއ އަދުެގ ސަރުކާރުން ނިންމީ މަސްވެރިްނގެ ޙައްޤު ހިިދވެ ކެއް. އެހެންނަމަވެސް،ްއދަތަހު ބޯޓުތަކަށް ދެވިފަިއ އޮތް 

ކަންނެލި ބާނާ ދިެވހި މަސްވެރިން  ،ކަްނނެލި ބޭނުމުގެ ނަމުގައިބޮޑުގެންދަން. ލޯނުއަށްރަށް ކުރި އިތުއްދެން އެ ޙުއްދަތަ

ެއ  ،ތް ޙަޤީޤަތަކީއޮ ފެންނަންކަންނެލި މި ބާނަނީ. ރަހައުނާ ރީނދޫބާ ސްވެރިން ވެސްމަދިވެހި  ،ނުކުމެ ށްއްދަހަސަރަ

އަީކ  75ނާ މަހުގެ %އެ ބޯޓުަތކުން ބާ ،ކަންނެްއޔަކީ 75ބަާލއިރު ވެސް %ރެކޯޑްސްތަކަށް ދޭ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް 

އެީއ އަދި އެ ފަރާްތތަކުން ހާމަކުރާ ރެކޯޑުަތކަށް  .ކަންނެިލ ބާނާފަބޮޑުމި ހުރީ ލޯ 25ނެލި. އެންމެ %ކަންރަހައުރީނދޫ

އަޅުގަނޑު ހިތުން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ވާނެބާޭއ  ، ައސްލު ޙަޤީޤަތް ކިހާވަރެއްމާވީބަލާއިރު. އެހެން

ތަކުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ޭއގެ މި ދެންެނވި މަްސ ބޯޓު ،ސްިވޔަ އެްއަގއިނައީ. ކޮންމެ މާމިކަމެއް 



50 

 

ދުއްވަނީ  މި ދެންނެވި ބޯޓުފަހަރު ،ކަަމކީ ބޫލުކުރޭ. އެއްގަ ނޭދެވޭ އަސަރުކުާރކަން އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް 

ވަގުތުން ަވގުތަށް ެއ މަސް ލިބޭ. އެ ބޯޓުތަކުގެ ޕްރިއޯިރޓީ އެބަ ިކއުަގއި ،މަސް ގަންނަ ފަރާތްތަކުން. އެހެންވީމާ

އިންތިޒާރުަގއި  މެހަތަރު ދުވަހު ކަނޑަށް ނުނިކުނެޭގ. އެެހންނަމަވެސް، ދިވެހި މަސްވެިރން ތިންކްޓްރީތަކަށް އެބަފެ

ިހ ވެދުަގއި ދި ޤްޞަމި ކަންކަްނ ނިމުމަކަށް ެގނައުމުގެ މަ ،ަޙއްލަކަށް ގެންނަންމި ކަންކަން ނީ. މަސް ކިރޭތޯ ތިބެންޖެހެ

ނުކޮށްދިނީ. ފަހަރެއްގައި ވެްސ އާ އިތުރަށް އްދަތައްހުއް ހިފެހެްއޓީ. އްދަތަހުތަކަށް ީދފައި އޮތް ސަރުކާރުން އެ ބޯޓު

ަރއްޔިތަކަްށ  ، ކަެމއްޅުރަނގަ ،ފެންނާނެ ދަވެރިންނަށް ނޫން. ައބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވާ ށްއަނދުން ގާނާކަ

ފައިދާހުރި ކަމެއް ކުރަން އުޅެންޏާ ެއކަމެއް ހުއްުޓވޭެނ މަގެއް އޮތްތޯ ވާދަވެރިްނ ބަލާނެ. އެހެންނަމަވެސް، 

 ތަށް ދާ ހޭ ގޮތަކަށް ނޫން. ފަހަޖެ މި ތިބީ ފަސް ެއކުއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން މި މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީއާއިރާދަކުރެްއވި 

ދިެވހި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުަގއި ވެސް، ދިވެހި ފަތުރުވެިރ ، ޤުަގއި ވެސް އްރިންގެ ޙަދިވެހި މަސްވެ .ގޮތަކަށް ނޫން

އްާޔ ވި ެގ ދަށުން އިރާދަކުރެއ19ްކޮންމެ މަސައްކަތެއް އެޖެންޑާ  ހުނުުޤގައި ެވސް ކުރަންޖެމުވަްއޒަފުންގެ ޙައް

ޖިލީހުގައި މަމި  އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން މިނިމަމް ވޭޖުގެ ވާހަކަ ؛މި ހުރިހާ އި،ވޭޖާއަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ. މިނިމަމް 

 ކުރެވޭަވރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ. ތިއީ ހަމަ ތިއީ سبحان هللا، ال إله إال هللا ،ދައްކަން ފެށީމަ ވެސް ވާަދވެިރން ބުނާނެ ތިއީ

ކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ އިރާދަ . އެހެންނަމަވެްސ، ޙަޤީޤަަތކީ ކޭރައްޔިތުންނަށް ދަްއކާ ދަަޅއެ 

. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދުޤްޞަ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޖީބަށް ވަންނަ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދޭނެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބައްދަުލވުްނ ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތް  ކުގެކޮމިޓީތަވަުގތު  ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިއްޝުކުރި

. 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ނަންބަރު  ،އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީ ހިނގަމުން އެބަދޭަވގުތު  އާދެ! މި؛ ގައ12:00ިލާނަން. އިދަންނަވަ

ރަންމަންޓް އެންްޑ . އެންަވޔ1ަކޮޓަރި ނަންނަބަރު  ކޮމިޓީމިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީ،  ،ގައި  14:00 ދެން

 މައްސަލައެއް.ބެހޭ  ނިޒާމާއާދެ! . 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ނަންބަރު  ކުލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 )ނިޒާމީ ނުކުތާ(

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 ަރނގަޅަށްތޯ؟ ؟ކިހިނެއްތޯ ؛ޓިސް އިނީނޯ
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  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާރި

ަގއި  14:00އާދެ! ޖަހާއިރު އިނގޭތޯ.  12 ދެންނެވުނީ. އަުޅގަނޑަްށ ނުބައި ގަިޑެއއް ަގޅު.، ރަނއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ، އުހި ،ގައި  14:00 ދެން ގައި. 4ނަންބަރު އާއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  ،ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން  ގައި. އާދެ! މި 5 ކޮމިޓީ ނަންބަރު

 ކުރުންފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުަގއި މަސްވެރިކަން ބޭރުގެ މަްސބޯޓު ،މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް  ޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި އި ،ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު ގުޅޭ ވުމާހުއްޓު

 7މިނެޓު  36އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ،އޮތީ މިޕާޓީތަކަށް  ،ގަިޑއިރު. ެއގޮުތން 1ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއ އޮތީ 

 5ކުންތު. ބާކީ ސި 5މިނެޓު  5ރީ ޕާޓީއަށް ހޫޖުމްިސކުންތު.  17މިނެޓު  31 ،އޮތް ވަގުަތކީ ސިކުންތު. މިހާރު ބާކީ

 4ސިކުންތު. ިމހާރު ބާކީ ަވގުތެްއ ނެތް ޕީ.ޕީއެމަކަށް. ޕީ.އެން.ސީއަށް  5މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެަމށް  5މިނެޓު 

ރުންނަށް މެންބަިސުކންތު. އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ  32މިނެޓާއި  3ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭއަށް  3މިނެޓާއި 

ިސކުންތު.  3މިނެޓާއި  3އެްއވެސް ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ ކޮންމެ މެންބަރަަކށް ސިުކންތު.  7 މިނެޓާއި 6 ،އޮތީ މި

 ދަށް.ޢީމާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަ ،އަރުވަނީ ވަގުތު އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތު މި އާދެ! މި

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުން  ދުޢީދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަމާވަށު 

ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ  ނައިފަރުޮގތެއްަގއި  ލަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ޖުމު

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ކުރާކަށް ނެތިން. އަދި ޕޮއިންޓުތައް އަނެްއކާ ރިޕީޓުއެ ފާހަގަކުރެްއވި ޕޮއިންޓުތަކަށް ަހމަ އިތުރަށް ދެން 

ރަނގަޅަށް މި ވާހަކަ ދައްަކވައިފި. ހަތަރުފަސް ގަރާރެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މި  ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވަރަ

. ދެން ހަމައެއާެއކު، އިހަަވންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މިކަމަށް ވާހަަކދެއްކީމަ ތަންކޮެޅއް ފަސޭަހާވނޭ ،ސްބިލު ގެނެ

އިހަވަންދޫގެ މަްސވެރިންެގ  ،ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާގަ ހަމަ ކެނޑިނޭޅި އެ ދަްއކާ ވާހަކަފުުޅަގިއ އަޅު މެންބަރު ޝިފާޢު

އެްއވެސް ރަަށކަށް އަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އީ އިހަވަންދޫ ލަތު އެ މަނިކުފާނަށް ެއނގިަވޑައިުނގަންނަވަނީބާއޭ. އެހާ

ްނ އަމިލި 100ރަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ޕްރޮޕޯޒްކުރިން މަސްވެރިކަމުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް އާމްދަނީ ވަންނާެނ 

މެނިފެސްޓޯގެ . ައނެއްކާ ޖަޒީރާ ނގައިމިތާ ތްގޮނޑި އެަބއޮ 65ހުށަހަޅަންވީ ނޫންތޯއޭ ތި ބޭފުޅުންގެ  ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު

ބަޖެޓެއް އަންނަ ން އެމެިރކާ ޑޮލަުރގެ އަމިލި 100، ދަށުން ވަރަށް ތަފާތުވާނެ ވާަހކަ ތި ދަނީ ވިާދޅުވަމުން. އެހެންވީމާ

ކަން މަސް ޓަނުހާސް  70ންވީ ނޫންތޯއޭ. ހުށަހަޅާފައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޅައަހަރު މަސްވެރިކަމަށް ހުށަހަ

ން ޑޮލަުރ ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަމިލި 43ނުކޮްށ އަގުނުޖައްސާ މި ބޭރުކުރަނީ. ކުރީމަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެިލއުޑް

ްނ އަމިލި  20ން ޑޮލަރުން އަމިލި 100ެވއްޖެއްާޔ ންއެހެިލބޭ. ން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެބައަމިލި 163މަ ކުރީދަޅުގަިއ ބަންދު

އަދި އަުޅގަނުޑގެ  ،އޮތީ. ެދން މީގެތެރޭގައި ހަމަ އިހަވަްނދޫގައި  ސް ިމކަން ޙައްލުވެފައި އެޔަކުރިޑޮލަރު އިންވެސްޓު 
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މީހުން  އެނުންަވނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައއިސްޕްލާންޓެއް. ިހތަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭ ؛ދާއިރާގެ ާމވަށާއި ހިތަދޫ

ުދއްާވކަށް  ށްމޭލަ 300ގަްނނަން ގަންނަ ބޯޓަކުްނ މަސްބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެްއަގއި ަމސް ،ދުރަށް ނުުކމެ ނުވޭ މާ  ބޭނުމެއް

ަވންނާނެ ބަނދަރު ރަށްރަށުގަިއ  ބޮޑެިތ ދޯނިފަހަރު ، މިދަންނަވަނީބަނދަރޭ ،ބަނދަރާ ،އިނގޭތޯ. ައއިސްޕްލާންޓްތަކާއި 

ކަންކަްނ  ން ޑޮލަރުގެ ބަޖެެޓއް ެއކަށައަަޅއިގެން މިއަމިލި 100 ރައީސް. އެހެންވީމާ، ރި ކުޑަވެަފއި އެހެރީ ިއއްޒަތްތެ

ިމ ކާ ިމތާނގައި ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ކުރަންވީ ނޫންތޯއޭ. ދެން ފަސްހަ ގަރާރަކުން ބޮޑެތި ުހވަފެންތައް ދައްަކިއގެން އަެނއް

ނެ މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. ދެން މި ވާހަކަދަްއކާއިރަށް ވިދާުޅވާ ދެއްކުުމގެ ބަދަލުގައި ަތންކޮޅެއް މައުނަވީ ގޮތެްއގައިވާހަކަ 

 ސަރުކާރުންތޯ އާމްދަނީ  ގެރައީސް ޔާމީން ؟ރައީސް ޔާމީންގެ ވާހަކަ. ރަީއސް ޔާމީނަށް ސަރުކާރުން ކީއްވެހޭ ނުކުރީ

ން ރުިފޔާގެ ބަޖެްޓ އަލިބި 34 ވިދާުޅވީ އެ ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުއަނެްއކާ  ؟އަިދވެސް ދައިދޭންވީހޯ

 އި،ދޭންވީ އަޅުަގނޑުމެން. އެހެން ނުހައްދަވާށޭ. އެހެން ނުހައްދަވައިއަނެްއކާ ެއ ބަޖެޓް ހޯދަހުސްވި ވާހަކަ. 

އަުޅގަނޑު ހަމަ ، ވޭޖު މިނިމަމްވެރިްނނަށް އަދި އެ ވިދާޅުާވ މަސްވެރިންނަށް ވެސް ޕެްނޝަން ދެއްވާށޭ. މަސް 

މަޖިލީހަށް. ކުރަންވީ ނޫންތޯ ައވަހަށް. މި ގެންދަން ކެރޭނެބާއޭ ހަމަ ކަންތައް ކުިރއަށް ޖުވޭ ބަލައިލަން ބޭނުން މިނިމަމް

ޒުވާން ދިވެހި ކޮންމެ  ހާސް ރުފިޔާ ކުރާނަން އިނގޭތޯ. ދިހަވަރަކަށްދުކުރަންވީ ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުެމން ހަމަ ތާއީ

ނޑު ހަމަ ބަލައިލަން ބޭނުން. އެކަން އަވަހަށް ގަކުރާނަން. އަޅުތާއީދު މެންނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުމުވަްއޒަފަކަށް ދޭންވީ

އެހެންނަމަވެސް، މިކަން  !ކުރަްއވާ. ައޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ ކެތްމަދުވެފައި ެއއަްށ ތާއީދުކުރަން. ައވަްސކުރަްއވާ 

ވޭޖެއް  މްނުޖެހޭ ދެއްތޯ މަުޑކޮށްލާކަށް. މިނިމަވެސް  ކުރާނަމޭ ކިާޔތީ މައްސަލައަކީ. އެންމެ މަހެއް ނުކޮށް މިކަން

 ،މިނިސްޓަރ ދެއްެކވީ ގ. މިއަދު ޮފރިންމިނިސްޓަރުގެ ާވހަކަ ވެސް ވިދާޅުވި  ނޫންތޯ ފުރަތަމަ އަންނަންވީ. ދެން ފޮރިން

ނުދެްއވާ.  އްދަރަޖައިގެ ވާހަކަ. ުސާވލަކަށް ޖަވާބެ މި މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި މިނިސްޓަރަކަށް ދެއްކުނު އެންމެ ދަށު

ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަށްވަރަކަށް ގޮނިޑ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އެއް ވެސް ދެއްކިދާނެ. ކައެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ވާހަ

ކަމަށް ގައި ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރު ހިންގާ ޕާޓީކަމަށް ގައިގޮނޑި އެމް.ޑީ.ޕީ  65 ބޫުލކުަރންގަރީ. އަޅުގަނޑު މިހި

ން އެމެރިކާ ޑޮލަުރގެ ބަޖެޓެްއ އަ މިލި 100ުޢގައި ޟޫއުމަްސވެރިކަުމގެ މަ ،ޟޫޢުގައި އުމަމި އެހެްނވީމާ،  އިނގޭތޯ. އޮތީ

ނާޢަތް ސިކުރި ގޮތަްށ މަސްވެރިކަމުގެ ނާޢަތް ތަރައްޤީސި ތުރުވެރިކަުމގެ ފަގޮތަށް އް އެ  ކޭރިޒަމެއަޓު  ،ސްގެނެ

 ވަރަށް . . އަުޅގަނޑުމެން ތާއީުދކުރާނަން އެކަމަށް އިނގޭތޯދާނޭކުިރއަށްމިކަން  .ތި ބޭފުޅުން ިނންމަވާށޭކުރަން ތަރައްޤީ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ފުރުޞަތުމި މިހާރު ައޅުގަނުޑ އާދެ! ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ 

 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާނަށް.



53 

 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން

ރަީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  ޔާ އިްއޒަތްތެރިއްޝުކުރި

ދީފަިއވާ  ޓަކައިކުރާ މަސްވެިރކަން ހުއްޓުވުމަށްބޭރުގެ މަސްބޯުޓފަހަރު ރާއްޖެ އައިސް ލޭނުއަޅައިގެން ފޮނުވާފައިވާ 

ރިޕޯޓަށް އަުޅގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.  ހެޅި ގަރާރުގެން ހުށަހުކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީލުތިހުއްދަތައް ބާ

ވަރަްށ  މި ކޮމިޓީން ކުރި ދިރާސާތަކުން. ކޮމިޓީްނ ވަރަށް ބުރަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުަރއްަވއިފި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކުތާއެއް ކޮމިޓީން އެަބއޮތް ނު 10ލަ މިގޮތުން ޖުމުހިނަގއްޖެ. ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެން

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވާލަން.  ފާހަގަކޮށްފަ. އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ އެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

 ،ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ވަރަށް ތަފުސީލުޮކށް އެބައޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ،ވަނީފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ުފ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ޚިލާ ުރގައި މަްސވެރިކަން ކުިރ އުޅަނދުފަހަުރން ގާނޫނާއި ގަާވއިދާން އޭގެހުއްދަދެވި

ެއއް ުއޅަނދުން އަެނއް  ،ކަމެްއ ެއއީ ކަނޑުމަތީގެ ގާޫނނުގައި ވެްސ މަނާއެގޮތުްނ ބަލާއިރުަގއި ކަމަށް.  ހިނގާފައިވާ 

އެްއ ޯބޓުން އަނެއް ބޯޓަްށ މަސް ޢަމަލު ހިންގާފަ. ިމ ވޭ ބައުޅަނދަށް މުދާ ބަދަލުކުރުން. މި ބޯޓުފަހަރުން އެ

ެގ މަން ޓްރެފިކިންއުެއއާެއކީަގއި ހިހަރަކާތް ހިންގާފައިާވކަން ކޮމިޓީ ރިޯޕޓުން ފާހަގަވެގެންދޭ. ހަމަ، ބަދަލުކުރުމުގެ ޢަމަލު

 ެއބަ ފާހަގަކުރޭ. އިްއޒަތްތެރި ންކަމަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ޢަމަލުތައް ހިންގިކަމުގެ ތުހުަމތު މި ބޯޓުތަކަށް ކުެރވިފަިއވާ 

ްށ ޚާއްޞަކޮ ،ލާިޒމްވާ ސަބަބަކީކުރުން ހުއްޓުވަން އަަޅއިގެން މަސްެވރިކަންލޭނު ،ވަނީދަންނަވާލަން ބޭނުން  .ރައީސް

 ދެވިފަިއވާ ބޯޓުފަހަރު ހުއްދަ ،ފާހަަގވެގެންދިޔަ  ށްބަލާއިުރގައި ވެސް އަޅުގަނޑަ ލައަށްމަްއސަމުޅި  ،ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރަށް

ެގ އާ ޮއވޭ އިންޑޮނޭޝިބޯުޓ ުގޅިފައި އެބަ  28ާވ ދީފައިރާއްެޖއަށް ުހއްދަ .އެހެން ޤައުމުތަުކގެ ބޯޓުފަހަރާވަނީ ޅިފައި ގު

ގޮތަށް ެއ  މިދެންނެވި ،ކުންުފންޏެއްގެ ބޯޓުތަެކއް. މި ބޯޓުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީެއއް ބޯޓުތަކަކާ. މިއީ 

 ،ަވނީ. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި މަސައްކަތްތަކެއް މީގެތެރެއިން ކުރެވިަފއި ރުބޭފުޅުންނަށް ދިން ހުއްދަ ނޫން އިތު

ދިއުމާ ގަމުންމަސް ބަދަލުކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ހިން މި ބޯޓުފަހަރާ އިބޮޑަށް އެ ބޯޓުފަހަރާ މިގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ވަރަށް

 ކަން.ދަނީ ބިދޭސީންމަސަްއކަްތކުރަމުން މި ބޯޓުފަހަރުގައި 90% ،ކަމަކީ އެީކގައި ދެން ފާހަަގކޮށްލެޭވ އަނެއް

ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި  މީހުން އެކަކު. މިއީ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ 10ހަރަކާތްތެރިވަުމންދަނީ ދިވެހިން. އެއީ  10އެންމެ %

 100 އޭީކއްެވގެންތޯ ،މާވަުށ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވެއްޖެ ރައީސް. ދެންމެަގއި ައޅުގަނޑުގެ އަޚް

 ،ދަންނަވާލަން އޮތީ ؟އްީޤުކރުމަށް ތި ބޭފުޅުން ނުގެންނަވަނީން ޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެކްެޓއް މަސްވެރިކަން ތަރައަލިމި

ކުރުމަށް ޓަކައި ނާޢަތަށް ތަރައްޤީސިއުޅެނީ އެއަށްވުރެ ެވސް ބޮޑު އަދަދެްއ މުސްތަޤުބަލުގައި މި  އަޅުގަނޑުމެން މި

ހިރާއްޖޭގައި މަްސވެރިކަުމގެ ހިސާބުން އަދި ިދވެ  ދާވެގެން  ބިލު ގާނޫނަކަށް ގެޓަަކއި. ޙަޤީޤަތުަގއި މަސްވެރިކަމުގެނައުމަށް

 ،ޮގތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ފެިނގެންދާނެ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދާގެންކަންކަން ތަރައްީޤވެ
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ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ަގއި މަސްެވރިކަންރީކުާރނެ. އެއީ ަކއިއަޅުގަނޑުމެން އައިސްޕްލާންްޓތައް ރަށްރަށުގައި ާޤއިމު

ފަުރމަހުގެ މަސްވެރިކަން އަދި  ،ކުރާގޮތަށް ކައިީރގައި މަސްވެިރކަން ައކީ މިދެންނެވިފެކްޓަރީގޭދޮށު މަސް ކަމެއް.

 ،އްތާޒާަކންމަތީގައި ވިްއކޭނެ ގޮތެ ކުރާ ފަާރތްތަކުން ބާނާ މަސް މަްސވެރިކަން ރަށްރަށް ކައިީރގަިއ އަތޮުޅަވރީގައި 

މޭލު  100، މޭލު 200 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް   ޓަކައި ހަމަޖައްާސ ކަމެއް.ކުރުމަށްކުެރވޭނެ ގޮތެއް އިންތިާޒމުރައްކާ

 ؛ފަހަރަށްކުރާ އުޅަނދުމަސްެވރިކަންފޯމުތަކަކީ ދުރުގައި މި ދެންނެވި ގޮތަށް ޕްލެޓު  ،ައޅާ ބާޖުތަކަކީބޭރުގައި 

 6ފޮށި،  5ހުރި ކަންެނލި ދޯނިފަހަރަކީ ވަގުުތ  މިންނަވާނެ، ާރްއޖޭގައި ގަވެްސ އެނިގވަަޑއި  މެންބަރަށްއިްއޒަތްތެރި 

ާރއްޖެއިްނ ، ތަކެއް ކޮށްރު ދަތުރު ދުހާފޮށި އައިސް ހިފަިއގެން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުކަން. ެއހެންކަމުން، އެ

ލައްަކެއއްހާ ރުފިޔާގެ ެތޮޔ  ކާއް ދުރު ހިސާބުތަުކގައި އޮންނަ ދޯނިފަހަރު އަިއސް ހުސްވީމާ އެނބުރި އަނެ ހާގައި އެބޭރު

މި ދެންނެވި ކަހަލަ ތަންތަނަށް  ގޮސް އެކަން ކުރީމާ  ،އްދަށް ަވދެ އައިސް އެޅުމުގެ ބަދަލުަގއި ހައަންދާފައި އެ ސަރަ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުާވނެ.  ެޔއްކަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްވެސް ވާނެ ލު އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ ޖީބަށް

އެ  ،އެ ބޭފުޅުންެގ ޝަކުވާަތއް ައޑުއަަހއި ،ކުރަނީ ސީދާ މަސްވެރިްނގެ ގާތަށް ޮގސްިމ  ކަންކަން މި އަޅުގަނޑުމެން

މުޅި މަސްވެރިންގެ  ލަކޮށް، ޖުމުވެގެްނ މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތްގޮތަށް މި ބިލުތައް ބައްޓަން

 ، ައޅުގަނޑުޮއތް. އެހެންވީމާރިހަމައަށް ޔަޤީންކަން އެބަފު އިން އަންާނނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށްމި ށްމައްސަލަތަކަ

ން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަރިޕޯޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާ  މިކޮމިޓީގެވެސް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ސަތުން ވާހަޖަދެއްެކވުން:ރިޔާ

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިްމ  މާމިިގލީ ،ނޑު މި ދަންނަވާލަނީގަ ވަގުުތ އަޅު  އާދެ! މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 . ށްއިބްރާހީމަ

 

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ބެހޭ މަސްވެރިކަން ލޭނުއެޅުމާ ،ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! 

ނިންމަވާަފއި އޮްތ . ސް ފެށުުމގެ ުކރިންވެސް މި އަންނަނީ ނިންމަވާފައޭހުމި ބަ އިރުން މި މަޖިީލހުގަކާސަރުގޮތުން 

ވެސް ދަންަނވާލަން. ދެްނ  ނުންތެރި ނިންމުމެއް ކަމުަގއި ފުރަތަމައިނުން މު ވަރަށް ބޭންނިންމެވުމަކީ ވަރަށް މުހި

 އެ ހުއްދަ ނުދިނުން ކަމަށް. ދެން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ށްއޮތީ ެއގޮތަ އެއާެއކީަގއި ކޮމިޓީ ރިޕޯުޓގައި ވެސް މިހަމަ

 ،ހުން އެކަމުގެ ބޭނުމާއިވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފު ބަ ނާޒިރުކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެން ކުރި ސުވާލުަގއި ެއކަމަހާ

އެކަްނ  ،ަގާވއިދެއް ަހއްދަާވ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ ާގނޫނަކާއި ތި ވިދާުޅވި ،ބޭނުންވާ ގޮތާއި ންކަންތައްތައް ހިނގަ
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ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދެންމެއަކު ތޮްއޑޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަ ެމންނިމިގެންދާއިރު އަުޅގަނޑު

އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ  އާދެ! ؛ކަްނކަން ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ދެްއކެވިހެން އެވާހަކަފުޅު

 ވޭޖު މި ހުށަހަޅަންވީކީ ކޮންމެހެން މްހަަކ. އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ މިނިމަވާޖުގެ މިނިމަމް ވޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 15000ވަރު ހަަމ ރަނގަުޅވާނެހެން. ހާސް ރުފިޔާ  ރުފިޔާައކުން ނޫންހެން. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ވިްއސަކަށް 10000

، ިމ ނޫން. އެހެންވީމާ ަކށެއްގިނަ ވާހަކަ ަދއްކާ ދެން މާ .ެދވުނީމަ ވަރަށް ރަނަގޅުވާެނ ކަމަށްވަރު. 20000ނޫނީ 

ކުރިއަްށ  ަޤއުމުގެ އިޤްިތޞާދަކީ ކޮބައިތޯ، ،ވަޒީފާދީގެން އުޅޭތޯ ނަށްވާހަކަ ދައްާކއިރު އެ ދަްއކާ މީހުން ކިތައް މީހުން

ޑްރަިއަވކީ ކޮބަިއތޯ، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާާދއި އިކޮނޮމީއަށް ވާނީ ކިހިނެއްޯތ   ކޮބައިތޯ،ކީ ތަނުގައި ދެކޭ ިވޝަނަ އޮތް

ވެސް ކުެރވިދާެނ. ކަނޑުމަތީަގއި ޕްލެޓުފޯމު  ހުރިހާ ކަމެއް ޅަށް.ޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަން ވިސްނާލަން ެއބަމެޅުގަނޑުއަ

ކިާހވަރެްއގެ ކޮްސޓުތަކެއް ެއކަމަށް ހިނގާތޯ. ، އަޅަނީ ކިހިނެއްތޯ އިލު ބޭރުގަމޭ 100ނޫނީ  ިއ،ބޭރުގަ މޭލު 200

ދިއުން ތަންކޮޅެއް ައވަސް ކަންނޭނެގ  ހަމައަށް އެ ވާހަކައާ! ކިހާވަރަކަށް ޚަރަދެއް ކުެރވޭޯތ. ކިތައް އެތިތޯ. އާދެ

ކަންތައްަތއް  ގައިފެންަޓސީ އަިއޑިއާ  ،، މިކަހަަލ ފެންޓަސީ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަިއގެންދެއްތޯ. އެހެންވީމާ

، ކިހިސާބަކަށްޯތ އިކަ އްވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ކިާހވަރަކަށްތޯ މި ވާަހކަ ދަ ހުރެގެން ރަނގަޅަށް ކަންތައްަތއް ކުރެވޭނީ

ވަރަށް ލާފައި ދެން އަުޅގަނޑު އިނށީދެލާނަން އިނގޭތޯ. އި ދަންނަވަ ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުމެން ގެންދަން ބޭުނންވަނީ. އެ

 ށް ޝުކުރިްއޔާ.ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޤާސިމް. އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ ންއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ

 މައްސަލަެއއް ނައިފަރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި ރިޕޯޓަށް ،އަރަނީުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް 

ޕާޓީގެ އެހެްނ  .އެހެން މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑު ދެތިން މިނެޓަށް ވާހަކަ މި ދައްކާލީ .ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް އަދި ަވގުތު އުޭޅނޭ

 ބޫލުކުެރވެނީ އިުތރަށް އޮންނާނެ ކަމަށް. ގައެހެންވެގެން ައޅުގަނޑަށް  .ވެނުދައްކަވާތީ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އަދި ވާހަކަ 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާ ރިޔާސަތުން
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ދެްއވާފައި އޮތް ގަނޑުަގއިވާ ގޮތުން މިހާރު ވަގުުތ  ށްމޭޒުން އަުޅގަނޑަ އެުޓގެރިކްރެޓޭއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސެ

ވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ ދެން އެ ަވގުތު ބޭނުންކުރަްއވާފައި  ށް އޮތީ..އެމަޕީ.ޕީ ިސކުންތު 5މިނެާޓއި  5 އީވަނީ ހަމަވެފަ. އެ

 އިން ޤާސިމަށް. ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ! އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ދާއިދެމެންބަރު. އާ

 

 އިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަ

މާ ބެހޭ ރުކުމަސްވެރިކަން  ގެބޯޓުފަހަރު ލޭނު  ގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުަތުކގައި ބޭރު 

  ންވާނީކަނޑުތައް އޮންނަދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދިވެހި ަމސްވެސް ަހމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީ ރާރަށް އަުޅގަނޑުގަ

ހޮޅުއަށީަގއި ތިބޭއިރު ކުރިްނ  ،ލުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ގޭދޮށުަގއިބޫގަދިވެހިންނަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް 

ތަން. ނަމަވެސް،  ނަސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަމސްކަނޑުތަކުން މަސްބާނަިއެގން އަންގޮ ރާއްޖޭގެ ދޯނިފަހަރު  ،ފެންނާނެ

 ންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއެޅުުމގެ ހުއްދަަތއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން މި ކަ ލޭނު ެއޅުމުގެ ުހއްދަާއއިދާއައިސް ށްމިފަހަކަ

ފެކްޓްީރ ގޭދޮށު މަސް ،ފޯމު އަޅާ ވާހަަކއާއި ޓުއޮފްޝޯ ޕްލެ ،. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލިފަ

 ިއއްޒަތްތެރި ،ވަނީ. ެއީއ އޭރުގެ ގޮތަށްފެކްޓަރީ ހަދާފައިކަ. މީގެ އެަތއް ޒަާމނެއް ކުރިންވެސް ގޭދޮށުަގއި ަމސްހަދާ ވާހަ

މާނީ ގޮތަށް. ޒަ ،މި ަޒމާނަށް ފެތޭ ،ފެކްޓްރީ ހަދާނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުރައީސް. މިހާރު ައޅުގަނޑުމެްނ ގޭދޮށު މަސް

ވެސް އޭެގ ފައިދާ ކުރަމުންދާނެކަްނ  ހުރިހާ މަސްވެރިންނަށް މު ހެދުނީމާއޮފްޝޯ ޕްލެޓުފޯ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވެސް އެއްބަސްފުުޅވޭ. ނަމަވެސް، ކުަޑކުޑަ ޓެކްނިކަްލ  ޒަތްތެރި މެންބަރުންހުރިހާ އިއްވާހަކަފުޅުދަްއަކވާ މިތާނގައި 

. އަުޅގަނޑުމެްނ ދައިެގން ތެޔޮ ނެގީވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާުރަގއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ހަ ީނ.ޅެއު މައްސަލަެއއް މީަގއި މި

ރީން މަސްވެރިންނަށް އެހީތެރިކަްނ މި ސަރުކާރުން ހަދާފައި އޮްތ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓް ،އުޅޭ މަަސއްކަތަކީ މި ކުރަން

ފިޝަީރޒް  ސަރުކާރުގެ ޅުގަނޑުމެން މިއަ ން. އެއީ ނުމަސްވެރިންނަްށ ބޭނުންވާ ކަންކަން ހޯދަިއދި ،ފޯރުކޮށްދީ

 ؟އިރު ނެގި ތެޔޮ ކޮަބއިތޯފަސް އަހަރު ވީ  ،ސުވާލަކީ  އޮތްދެން  ބޭނުމަކީ. އުޅޭ ން ކުރަން މިމިނިސްޓްރީ

އެީއ  ތޯ.ފައިދާވީ. ެއއީ ސުވާލެއް ނޫން ކޮން މަސްވެރިޔަކަށްތޯ އެ ތެލުގެ .ރައްޔިަތކަށްތޯ އެ ތެޔޮ ލިބުނީކޮން

ދިަޔ ރާއްޖޭގެ ަކނޑުތަކަށް ވަދެ ކުރަމުން ފަހަރުބޭރު ބޯޓު .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ކާ ވާހަކައަކީ އްއަޅުގަނޑުމެން މި ދަ

 ން ވަރަށް ހިތާމަވެރި އިލާފަ. މިއިން އެބައޮތް އެކުަލވަ ލެްއވި ކޮމިޓީއިމި ރިޕޯޓު އެކުލަވަ ކަންތައްތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެްސ  ހިމަނާފަ. އިތެރޭގަ ީމގެ އެބައޮތްސަލަ ެވސް އްއެބަހުރި ހިއުަމން ޓެރެފިކިންގެ މަ ،ކަންތައްތައް 

ން އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެ. ހާސް  10ބެޔަސް ބުނެޔަސް  ،އޮތީ އިވަުރގެ ކަްނކަތައްަތއް. ެދން ކުރިން ވިދާުޅވެފަދެރަވާ

ގަރާރުތަކެއް ވެސް އެހެން  މި ފަސް ގަރާރު ވެސް އަދި އިުތރު ،އަުޅގަނޑުެމން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ .ވެސް ނުދައްކަން

އުޅެނީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ހުރިހާ ދަތިތަކެއް އަދި މިއަށް އައިްސގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރަން

ކުރުުމގެ ސަބަބުންނޭ އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަްނ ދާ އަޅަިއގެން މަސްވެރިކަން، އަދި ބޮޑުއެުޅމާލޭނު އްލުކުރެވޭތޯ.ޙަން އިމި
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ގައިމު މަންޒަރު ތްހިމަސް ބާނާ އިރު ބޭތި އިށީގައަހޮޅު ންނަހު އިމަތީގަބަނދަރު ައޅުގަނުޑމެން ރަށު އިކުރީގަ ،ނީއުޅެ މި

 ވެސް ކުރަންޖެހޭކޮންމެހެންއީ މި .ދަނީ ފަހަރުމާލަިއގެްނ ބޭރު ބޯޓުމަސްކޮޅު ދަ އިނުފެންނަނީ. ކުރީ ބައިގަ މިހާރު 

 އި،ކަންތައްތައް ހުއްޓުވަ  މަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް މިހަ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަންކަމަކީ 

ލިބޭނެ ކަމަްށ  ަފއިދާ ،އާއިކަނޑުަތކުެގ މަންފާއަުޅގަނޑުމެންެގ ދިވެހި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދިވެހިންނަށް ،މަނާކޮށް

ހުރިހާ  ،ނޑު ގަބޫލުކުރަނީގަާދއިރު ައޅުމި ފަސް ގަރާރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމައަކަށް އެޅިގެން .ކުރަނީއަޅުގަނޑު ުއއްމީދު

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އްލުތައް ނިމިގެންާދނެޙަބޭނުންވާ  ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ވެސް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ތްތެރި ޒަިއއް ފޭދޫ ދާއިރާގެ ވަގުތު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، މި

  ށް.މުޙައްމަދު ނިހާދަ މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބޭރުެގ  ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ގޮުތން ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާުރ  ުގޅޭ ން ހުއްޓުވުމާރުކު ކަނޑުތަުކގައި މަްސވެރިކަންފަހަރު ދިވެހި މަސްބޯޓުމަސް

ހިމެނޭ  އިމި ރިޕޯޓުގަ އި،ލާފައިރިޕޯޓަށް ބަލަ މި .ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު އިން ދިރާސާކުރަްއވަދީ ކޮމިޓީޞާތިޤްއި

އްޒަތްތެރި އިކަންތައްތަުކގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. 

ފަސް  ންގުޅޭ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރި މަސްެވރިކަމާ  އަޅުގަނޑުމެން ،މިފަދަ ރިޕޯޓުތައް ނިމި .ރައީސް

ދިރާސާޮކށްގެން މި ބިލު ގާނޫނަކަްށ  އިލޫމާތު ހޯދަޢުމަ ،ފަްސ ގަރާުރގެ މަްއޗަށް ބަހުސްކޮށް އެ  އި،ގަރާރެްއ ހުށަހަޅަ

ދުވަހު ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަހަރު 7އަހަރު ނުވަތަ ފާއިތުވި  5މި  ،މުންފެށު ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް

ދެންނެިވ  މި ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެްނ ގަބޫލުކުރަނީ .ށް ހަޖަމެއް ނުކުރެވޭނެނަންގަަވއިގެން ިތއްބެވި ބޭފުުޅންނަކަ

ނާޖާއިުޒ ބޮޑު ަވއްކަމެްއ  ،ަވނީރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައި ކުކަނޑުމަތީަގއި މަްސވެރިަކން ަކށްބޭރުެގ ުއޅަނދުތަ ،ފަދައިން

އެ ަވއްަކން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަދުެގ  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީ ،ހިންގުމުގެ ބޭނުމުގަިއކަން

މަސައްކަްތ  ރަންކުމަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅާ އެ ގާނޫަނކަށް ބަދަލުމި އަުޅގަނޑުމެން  ،ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފަށައި 

 އިޯބޓުގަ  28ދެންނެވި  މި. ފެށީމާ އެކަމެއް ހަޖަމެއް ުނކުރެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އޮންނަ އަނެއް ބޯޓަްށ  އިއަޅަިއގެން ކަހާލަިއގެން ަކއިީރގަކުރަމުންދާއިުރގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުަގއި ދާ ވެރިކަންމަސް

ުކޑަުކޑަކޮްށ  އިދޭތެރޭގަ  ތަކާޞަ ފުރުވިްއކުމުގެ ތެޭރގައި އޮންނާނެ ދާފޮނުވާލަިއގެން ވިްއކަމުން އި އެ މަސްތަްއ ބަރުކޮށްފަ

އެތަްއ ބަިއވަރު  ،ުތހުމަތުކުރޭ، އްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ވަަރށް ބޮޑަށް ޝަްއކުކުރޭއަުޅގަނޑުމެްނެގ ރާ މާ.ވިސްނާލަ



58 

 

ރަށްރަށަށް ހުރި ފަޅު އިވާހަކަ. އެ ެއއްޗެހި ަކިއރީގަ އުމަށް އެތެެރކުރިޤަޕެލެުޓެގ ފައިސާ މި  ،ަފއިސާ ކޮންޓެއިނާގެ

ގޮތް  ރައީްސ. އެ ފައިސާތަކަށް ވީ މު ާވހަކައެއް އިްއޒަތްތެރިއްރަްއިޔތުން ދައްކަމުންދާ އާ އީމި ގެންދިޔަ ވާަހކަ

އެަތއް  ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިުރޝާދަށް ދިވެހިރާއްޖޭ އިމިދިޔަ ސަރުކާރުގަ ،ނޭނގިގެން މިދިޔަ ސަރުކާުރން

ން އިމި ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮބައިތޯ އެ ަފއިސާ ،ވަީނ ކޮނެފަ. ކޮނެގެން ވެސް ނުެފނުނު ރަށެއްއެަތއް ފަޅު ،ފަޅެއް

އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުމެްނެގ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ވެސް އުފެދޭ ސުވާެލއް އީ މި ؟ ގެންދިަޔއީތޯބޯޓަކުން ބޭރަށް

ސޭޓުންނަކަށް ހަޖަމެއް  މާކުރަން ެފށީިދނުމަށްޓަކައި ވަކާލާތުގެނެސް ނގަޅު ބަދަލުތަެކއްރަ މިފަދަ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ 

ޅާ ތަނަށް ހުށަހަ އަޅުަގނޑުމެން މިނިމަމް ވޭޖޭ ކިޔާ ބިލެއް މި ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިމަމް ވޭޖަކީ .ނުކުރެވޭނެ

އަުޅގަނޑުމެން  .ދިޔައީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ން މިގެދުވަހު ފެންނާނެ މަންޒަރުގެ ުކޑަ މިންވަރު މިއަދު މިތަނުން ފެނި

މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަަޅިއގެން ެއ މަސައްކަތް ކުރާނެ ވާހަކަ  ހާސް ރުފިޔާ ނުވަތަ ަހތް ހާސް ރުފިޔާގެ 6

މިއަދު ބޮޑެތި ސޭޓުން  ،ހިމަނައިގެން ގެނައިމާ އިތެޭރގަ  ގެ ސިޔާސަެތއްގ19ެއަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ 

ދެކޮޅަްށ  ދަނީ ސީދާ ަކނޑައެިޅގެން މިކަމާ ހާހޭ ކިޔަމުން އެ ހިވި ،ހާހެއް ނޫނޭ ފަންސާސް ހާހޭ ދިހަ އި،ވަ ޖައްސަޖޯކު

ންޝަނުގެ ދިޔަ ޕެމިއަދު ހެނދުނު ހުށަހެޅިގެން. ކުަރްއާވނެކަމުގެ ހެކި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއެ ބޭފުޅުން ވަކާލާތު

ސް ސެލަރީ ތިން ހާސް ފަ  ާފރި ކުންފުނިތަކުން ބޭސިކުޔަސޭޓުންގެ ވި  ،ސްކީމުގެ ބިލަށް އަުޅގަނޑު ދެންނެވިން

ދިވެހި ހަދަމުން މަކަރުވެސް  ޕެންޝަން ސްކީމަށްސަތޭކައަށް ބަދަލުކޮްށެގން ސް ހާސް ފަ  ދެ ،އަށްސަތޭކަ

 ށްަޙޤީޤަތް. މިފަދަ ބޭފުޅުންނަ އީންދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިކުރަމުން އެ ގެމަސައްކަތްތެރިާޔގެ ޖީބުން ަވއްކަން

މިންވަރު  ވާދިނުމަށް އަދި މަސްވެރިާޔއަށް ޙައްޤު އިމަސައްކަތްެތރިންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަުރ ހޯދަ އިރާއްޖޭގަ ހިދިވެ

ހުށަހެޅިފަިއ އަދި މިހާރު . މި ގަރާރަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ .ދިނުމަކަށް އެއްބާރުލުމެްއ ނުދޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިހޯދަ

 .ކިޔާލިން އި ވެސް ައޅުގަނޑު ޭރގަ އޮތް މަސްވެރިންގެ ބިލު އިހުށަހެޅިފަ. ރިހަމަފުއޮތް ފަސް ގަރާރު ވެސް ވަަރށް 

ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަައށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންެގ ފަސް ގަރާރު މި އިފެނުމުގައަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

ގެ ތެޭރގައި ަޖޒީރާ ރާއްެޖ 19އެޖެންޑާ  ގެދާނެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ޙައްޤުވާ ިމންވަރު ލިބިގެންމަސްވެރިންނަށް

 ޓޯ ތެރެއިން އެކަން ަކށަވަރުކޮށްދޭނަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ސްމެނިފެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފަިއވާ ބޭފުޅެއް ނެތް.  ތަމަވަގުތު ފުރަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި

ަވގުތު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ  ދެވަަނ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން މި  ،ންކަމުންހެއެ

 އަށް.ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ވަރަށް ތަފުސީލުކޮްށ  އީކޮށްީލ މި ބޭނުން މި އިީއސް. އަުޅގަނޑަްށ ދެވަނަ ފުުރޞަތެއްގަ ރަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

ަލއިސަންްސ  ގެބޯޓު  އަށާވީސްވަނީ.  ކަންތައް މި ކަން މިއްއަްސލު އަންގާލަން ކިހިނެދިވެހި މަސްވެރިންނަށް 

 ސް މަ މި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭފުޅުން މި މަޖިލިހަ  މި ފެންނަނީ. ،އުޅެނީ ވަރަށް މަދު ބޭފުޅަކު ކަންބޮުޑެވގެން މި ހުއްޓުވީމާ

، ިމއަކީ ތަނެްއ ނުފޭނޭ. އެހެންވީމާ ވެސް އެަބުއޅޭ. ކަންބޮުޑެވގެން އުޅޭ  އްވެްސ އެަބއުޅޭ. ާރްއޖޭގެ ކޮމްޕެނީތަ އިތެރޭގަ

 އި،ގަ ޓުެމއް. މި ރިޕޯކަ ން ހަމަ ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ަޙއްޤުަގއި މި ސަރުކާރުން ކުރި ވަރަށް ރަނގަޅުއަޅުގަނޑުމެ

ކަންަތއްތަކުން ނިކުންނަ ނުަބިއ  ން ދިރާާސކޮށް ނިންމެވި ރިޕޯުޓގަިއ ަވރަށް ތަފުސީލުކޮށް މިދީ ކޮމިޓީޞާތިޤްއި

ން ދިމާވާ ކަންތައްތައް. ދެން މިއިއި  ހުށަހަޅައިދީފަތަފުސީލުކޮށް އެަބހުރިވަރަށް  . އެބަހުރި ންފެންނަޖާތައް ނަތީ

 އަޅުގަނޑު  .ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް، ން ބޭނުންވަނީދަންނަވަ ؛ނައިފަރު ދާއިރާގެ ،އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް

މަސްފެކްޓްީރއެޭކ  ލަކަހަ ަބދިގެއެޭކ. މި ބޭފުޅުންނަށް ހީވާ .ވާހަކަެދއްކީ ގެފެކްޓްރީވަރަށް ތިލަކޮށް އެ ދުވަހު ަމސް

 ތިމަންނަމެން ކޮންމެކަމެއް ރަންޖެހޭނޭ ކުހެން ބިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުއިނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގަ  ގެމި ބޭފުޅުން ،ބުނީމާ

ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން އިތުރުން އަުޅގަނޑު އަދި އަދިެވސް އެތިބީ. ދެްނ ހަމަ އޭގެ  އިއެ ވިސްނުމުގަ .ވެސް އިރުކުރާ

 ބޭފުަޅކު މަސަްއކަތްކުރާ  އިފިކުރު ދެކޮޅު ޕާީޓއެްއގަ  އަުޅގަނޑުމެންނާ ،ދެއްކެިވ ބޭފުޅެއް ހަކަބޭނުން. މިތަނުން ހަމަ ވާ

ވެސް ނެތޭ. މިހިރީ އެ ބޭފުޅުންގެ  ތިމަންނަމެންގެ ެވސް އައިސްޕްލާންެޓއް ވެްސ ނެތޭ. ބަނދަރެއް ،ވިދާޅުވީ 

، އަުޅގަނޑުމެން މި . އެެހންވީމާހުރި ވާހަކަ ކަންތައްަތއް ނުވެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ،ޮއވެ ސަރުކާރެއް

ްނ ކޮމިޓީ ،ކޮށް ފޮނުވާފައިލައިސަންސް ކެންސަލް  އްބޯޓުތަ ގެބޭރު ފުަރތަމަ ގަރާރަށް ؛މަސްވެރިކަމުގެ ގަރާރު

އެ  ދިޔައިމާ، މިގޮތަށް ފަސް ގަރާރަށް ގާނޫނު ހެދިގެންހެންވީމާއެ އޮތީ ތަޅުމަށް ގެނެއްސަ. މި އިދިރާސާކޮށްފަ

އްތަެކއް ތަ ކަން އިމިދިޔަ ސަރުކާރުގަްއލު ހޯދައިދެވޭނެ. ވީމާ، ޙަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަންބޮޑުވުންަތކަށް ބޭފުޅުންގެ 

އްލުތަްއ  ޙައަުޅގަނޑުމެން މީގެ ،ކުރަނީ. ކުރާއިރު މި އި އައިސް އެ ޝަކުވާ ައޅުގަނޑުމެން ަކއިރީގަ  ނުކުރެވުނީމާ

އެހެންނޭ. އޭގެ  ،މިހެންނޭ ، ބުނަނީމި އިވެސް ތެދުވެފަމިކަންތައްތައް ކުަރން އުޅެން ހެދީމަ، އަނެއްކާ، ހޯދައިދީ

އަޅުގަނޑުމެން މި ފަސް  ،ދަނީ ކިޔަމުން މިއަޅުގަނޑުމެން  ނުޖެހޭ ވާހަކަ.ކޮޅުދެ ވެސް އަދި ަވރަށްދެން އިބަދަލުގަ

 އި ، ފަސް ގަރާރުގަނުދައްކާނަމޭ އެއް ވާހަކަެއއް. ފަސް ގަރާރެްއ، ތަފާތު ފަސް ގަރާރެއް މީ. އެހެންވީމާ އިގަރާރުގަ 

ެއއް ނުދައްަކއޭ. އެއް ވާަހކަ އިގަރުރާމި ފަސް ގަ ،ބުނަނީމި  އިންނާނީ ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް. ޭއގެ ބަދަލުގަވެސް ހު

ދަްއކަވަމުން މި ނުަލއްވާ އިނޭގތޯ ވާހަކަތައް އިތަފާތު ފަސް ގަރާރޭ. މިވަރަށް ެވސް ވިސްނަ އީނޫންތޯ މިނުދައްކާނެ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ވެސް ތަކުާރރުކޮށްލަން ައޅުގަނޑު މިއަދު އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވިޔަސް ނުވިަޔސް ދެން ގެންދަނީ.

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވާ  ،އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ،ރައްޔިތުންަނށް ބޭނުންވާ ދިވެހި ،ބޭނުންވާ

. ރުން މިތާ ތިބީމެންބަ 65ހަދައިގެން  ގަރާރުތައް ބޭނުންވާ މިންވަަރުކން އަޅުގަނޑުމެން ެވސް މިތާ ތިބެ ދިރާސާކޮށް
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ހި ގާނޫނަކަށް ހަދާނަން. މީކީ ހުއްޓުވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޗެެއއް އި އެއަޅުގަނޑުމެން ބޮޑުތަނުން ފާސްކޮށްފަ

ަގއި ހުރި ގިނަ ހުރިހާ ކަމެއް  19ނައި އެޖެންޑާ ދާއިރު އަޅުގަނުޑމެން ގެޔާ ފަސް އަަހރު ނިމިގެންއިރާދަކުރެްއިވއް

މަދު  ބިތި ަކންތައްތަކެއް މިތާ ެދނީ. ޔަޤީނުން ވެސް މި ނޑު އެ ޔަޤީންކަން މިދާނެ. އަުޅގަ ކުރެިވގެންޒުތަންފީ

ތަނަށް އައިްސ  އަުޅަގނޑަށް އިނގޭ ނުހުއްުޓވޭނެަކން. ދެން މި ގޮތުން  ހުރިއް ވާހަކަތައެ ބޭފުޅުްނގެ ، މީސްކޮޅަކަށް

ވެސް ނުތިއްަބވާނެ.  އިަވގުތު ްފލޯގަ ގިނަ. އެ ދުރުވަނީ އިދެން ވަޒީފާ އަދާކޮށްލާފަ  އި،ކޮންމެވެސް ެއްއޗެކޭ ބުނެފަ

  ...، އަުޅގަނޑުއެހެންވީމާ .ކަންތައް ރިން ބަލަމުން އެބަދޭ މިއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  އެދިވަަޑއިގެްނފައިވާަވގުތު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، މި

 އަުރވަން.އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ށްޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމަهللا ޢަބްދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ގުޅޭ  ކުރުން ހުއްޓުވުމާދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުަގއި މަސްވެިރކަން ބޯޓުފަހަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ބޭރުގެ 

. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ަދްއކަނީިމއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ށްޓަޕޯރި ކޮމިޓީ ގެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު 

 .ތަށްޙަޤީޤަ، ެޖހެނީ އަސްލަށްނޑުމެން ވާހަކަ މި ަދއްކަންއަޅުގަނޑުމެން އަސްލަށް ރުޖޫޢަވާންޖެހޭ. އަޅުގަ

 ކުރިޔަސް ގޯްސކޮށް ކުރާ ކުޔަ ކޮންމެ ބަ. މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަ ،ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަެއއް ވާން މި

އަކުން ކަމެއް ެއއީ ރަނަގޅު ކަމެކޭ ައޅުގަނޑުމެންނަކަެށއް ނުދެންނެވޭނެ. ެއއީ އަދި ސަުރކާރުން ކުރިޔަސް، މިނިސްޓްރީ 

 އި ތަނުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި. ވާނީ ގޯހަކަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ގޯހެއް ،ސް އަދި ިވޔަފާރި ވެިރޔަކު ކުރިޔަސް ކުރިޔަ

އެ ބޭފުޅުންެގ  ،ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގަރާރުަތްއ ހުށަހެޅިގެން ގުޅޭ ދަނީ މަސްވެރިކަމާ ވެގެން މި ތާދެ ހަފު

މިއަދު ވެްސ  ،ކީޔައެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ .މުންދާތާުކރަމެން ބަހުސްކުރުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުޙައްޤުތައް ކަަށވަރު

ުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަސްލަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާން. މިއަދު އަހިސާބެއްގަތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިން ތިބީ ކިހާ

ެއ  އިއެީކގަ އެއާހަމައަގު ނުލިބޭ. ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްެވރިންނަށް އެ ބޭފުޅުން ބާނާ މަސްކޮޅަށް ހަމަ

ރިންެގ ވެތަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނޭ. މަސް ލާރި ނުލިބި ބިލުކުރެވިަފއި ހުންނަ ށްމަސްކޮޅަ ެއ  ،މަސްވެރިންނަށް

 މި ނިކުމެއަުޅގަނޑުމެން  ،އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ ،ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި

 މިއަދު  ،އިނގޭ ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ އިކުރަންޭށ. އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގައްލުޙަ  ތިބީ އެކަންކަން

ހާލަތު ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި  ،އެހެންނަމަވެސް ނޫންކަން. އިތްހަމަޖެހިފަހިވެސް މަސްވެރިން ތިބީ އެްނމެ 

ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި.  ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ކުރަނީ. އަުޅގަނުޑމެން މި މަސައްކަތް ފެށީމާ މަސައްކަތް
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ައޅުގަނޑުމެން  ހެއްޓުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފެއޮތް ހި އިހިފަހައްާޓފަ އިތެރޭގަމި ރާއްޖެ ަވކި ބައެްއގެ މުށު ،ދިވެހިރާއްޖެ

ން ައޅުގަނޑުމެން ޙައްުޤވެރިންނަށް ެއ ބޭފުުޅންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަުރ ކަަށވަރުކޮށްދޭ އިއުޅެނީ ައސްލު މި ރާއްޭޖގަ  މި

އަދި އެީއ މި  ،ެއއީ ދަނޑުވެިރެއއްކަމަްށ ވިޔަސް  ،ކުރަނީ. އެއީ މަސްވެރިެއއް ކަމަށް ވިޔަސް މި މަސައްކަތް

އެ  ،ކުރާ މީހެއް ކަމަށް ވިޔަސް ދޭން މަސައްކަތްމި ރާއްެޖއަްށޓަކައި، މި ާރއްޖެއަށް ރީތި ަނން ހޯދައި ،އްޖެއަށްޓަަކއިރާ

ތަނުގައި  އަޅުގަނޑުމެން މި. އުޅެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރުޮކށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން މިމީހެއްގެ ޙައްޤުތައް ކަަށވަ

ހަތަރެސްފައި  . ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ތުރުތުރުއަޅާ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެށްކަމަ މިނިމަމް ވޭޖުގެ ވާހަކަ ދައްކާ

ެއ  ،ނދިވެފައި ތިބި ަސއުދާގަރުން އެ ބޭފުޅުންޙަޤީޤަތަކީ މިއަުދ މުއްސަ .ކޮޅަށް ޖަހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބަވާނެ

ޖެހޭނެ. އެ ންންގެ ޙައްޤުތަކެއް އޮންނަޅުދިނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި މުަވއްަޒފުން. އެ ބޭފުބޭފުޅުންނަށް ހަދައި

 އެ  ،ބުަގއި ވާދަކޮށް ޚާއަޅުގަނޑުމެން އިންތި. ކަނަޑއެޅިގެްނ ދާންޖެހޭނެ އިބޭފުޅުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖު މި ރާއްޖޭގަ

 ،ދިޔައިންންއަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުްނެގ ގާތުަގއި ބުނަމު ،ބުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުންގެ ގާުތގައި ޚާއިންތި

ބޭފުޅުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރާ މަސައްކަތަށް ޙައްޤުވާ އުޖޫރު ތިޔަ ފުޅުން ތިބޭތި

ޑުމެން ކޮށްދޭަނމޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ިވޔަފާރިވެރިންނަށްޓަަކއި މިއަދު ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަުޅގަނ

ނެތް. އެ ބޭފުޅުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ކަށަވަުރކުރުމަށްޓަކައި ިމ  ކުރެވޭކަެށއްންރުބާޤުއަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާން ޖީުލ 

އި އަުޅގަނޑު ެއްއވެސް ޝަްއކެްއ މެދުގަ ކަމެއް ކުރާނެކަމާ ވަނަ މަޖިލީހުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާނަވާރަ އިްއޒަތްތެރި 

 މުކުރާނެ. އަދި އެ ުމވަްއޒަފުންނަށް އިޤާ  އިމިނިމަމް ވޭުޖ މި ރާއްޖޭގަ  މެންނުކުރަން. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަޅުގަނޑު

މި ވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްާކއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ިދވެހި . ވާ މިންވަރު ލިބޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޙައްޤު

 ގެއިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން  ދަނީދުުރގަިއ އެަތއް ދުވަަހކު އެ ބޭފުުޅން ދުވަސްތަްއ ހޭދަކުރަމުން އާއިލާ ޢާރިންނަކީ މަސްވެ

ތިބި  އިކަނޑިތީމު ދާއިރާގަ  ؛އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާ ،އަދި ޚާއްަޞކޮްށ ރިސޯޓުތަކުަގއި މަސަްއކަތްުކރާ، މުވަްއޒަފުން

ކުރަމުންދާ ުޒވާނުން. އެ މީހުންގެ ކަންޮބޑުވުެމއް ކަށް ރިސޯޓުތަުކަގއި މަސައްކަތްއެ ބޭފުޅުންނަކީ ިގނަ އަދަދަ ،ޒުވާނުން

މިނިމަމް ވޭެޖއް ، . އެހެންވީމާެއއްވަރަށް އެ ބޭފުޅުންނަްށ އުޖޫރަ ނުލިބޭ މަްއސަލަ އެ ބޭފުޅުން ކުރާ މަސަްއކަތާ 

ންނަްށ ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ޮބޑު ވެސް ކަނިޑތީމު ދާއިރާގެ ޒުވާނު ގައިމުދިއުަމކީ ެއީއ ހަމަކަނޑައެިޅގެން

ވެރިްނ މެން ެއކަްނ ކުރާނަން. ވިޔަފާރިނޑުވަރަށް ޮބޑު ކުރިއެރުމެއް. ެއ ބޭފުޅުންގެ ަޙއްޤުަގއި އަުޅގަ .ޖެހުމެއްހިތްހަމަ

މި ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި  .ދޭ އިލާފައިހުއްޓަ ލާ ވިޔަފާރި.އިނަޔަސް އެ ޭބފުޅުންނަށް ނުވަންޏާ ހުއްޓަ ،އަޔަސް ރުޅި

ޮކޅަށް  ިރޒަމް ވެސް ނަގައިއަެވސް ެއބަތިބި މި ރާއްޖޭގައި ޓު ވަރުގެ މީހުން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންކުރެވޭ 

ހަތަރު ޖަހައިދޭެނ ޒުވާނުން އެބަތިބި. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދަކު ތިންމަސްވެރިކަން ެވސް ނަގައި ކޮޅަށް .ންދޭޖަހައި

މި ރާއްޖޭގެ ވިސްނުން  ބޮޑު. ވުރެއަށް އެ ކަެށްއ ނެތް. މި ރާއްޖެމީހެއްގެ އަތްަމއްޗަށް މި ާރްއޖެ ދޫކޮށްލައިގެން ތިެބވޭ

ވެސް މާ ތަރައްޤީ. ޒުވާނުްނ  މާ ތަރައްޤީ. ޒުވާނުްނގެ ވިސްނުން އަށްވުރެއެ  މާ ފުޅާ. މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން އެއަްށވުރެ
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ކުެރއްިވްއާޔ އިރާދަ ،ހޯދައިދޭން އެ ުޒވާނުންނަށް އަުޅގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ދޭން.ޮކޅަށްޖަހައި އިދަނީ މި ރާއްޖެ ނަގަ މި

ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ޖިލީހެއްގެ ގޮުތގައި ވާނެމަދާނެ ޒުާވނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދެވިގެން މި މަޖިލީހަކީ މި ރާއްޖޭގެ

 އުއްމީދުކުރަން. ދެްއވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވގުތު ައޅުގަނުޑ  މިނެޓު. މި 2ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ދެވަނަ ފުރުޞަުތގަިއ ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނީ 

 ށް.ޝިފާޢަ މުޙައްމަދު ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހަަވންދޫއިއަރުވަނީ  މިފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ހަވަންދޫއި

ދެެކުވމުން މަހުޖަނުންގެ ގައިްނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ މިނިމަމް ވޭޖުގެ ވާހަކަ މި ފްލޯަގއި

ދިއުަމކީ ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި ައޅުގަނޑަކަށް ސަޕްރައިެޒއް ނޫން. ައޅުގަނަޑށް އިނގޭ މިނިމަމް ވޭުޖެގ ންނަގައިގެހީބިހި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު  ،ޑުމެން ދައްަކިއފިއްޔާ މަހުޖަނުންގެ ަގއިން ީހބިހި ނަގާނެކަން. އެހެންނަމަެވސްވާހަކަ އަޅުގަނ

 ދާއިާރގެ ާމވަށުއިރާއިން ުކށްވެރިކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާަލން. އާދެ! ދާ  ހެދުން އިހަވަންދޫހެދިމިނިމަމް ވޭޖަށް ދެކޮޅު

ހިސާބަށް  ތިބިމިއަދު  ،ހާލަތަށް ތިބި އިހަވަންދޫ މަސްވެރިން މިއަދު  ،އޮތީދަންނަވާލަން ށް ސަޢީދަ މުޙައްމަދު  މެންބަރު

 ިވންދު އިނގޭނެތީ އަުޅގަނޑު ިމ ގެ އައިްސ ތިބީ އެ މަްސވެރިންެގ ހީވާިގ މަސަްއކަތުންނޭ. ައުޅގަނޑަށް އެ މަްސވެރިން

ތިމަންނަމެން  .ެއ ބޯުޓތައް ހުއްުޓވާށޭ ،އިަހވަންދޫ ދާއިާރގެ ަމސްވެރިންެގ އާދޭހަކީ . މަޖިލީހަށް އެ މަސްވެރިން ޮފނުވީ

. ންފަހަރުގެ ސަބަބުލޭނު ބޯޓު އަގެއް ނުލިބެއޭތިމަންނަމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމަ. އެޅެއޭކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެބަ

ކީ ނިމިދިޔަ ފަސް އަހަރު މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދަ. ދަންނަވަންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ހެވަްނގެ ހުވަފެން ނުދައްކާ އެްއވެްސ  ައއިޖެްއސި ބޭފުޅާ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ައއިެހވަން ކުލަ އި ބެްއގަޚާކޮންމެ އިންތި

ކުލަެއއް ުނނިކުމޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އި ށީގަކުލަ ފޮ ،ރަކު ނެތް. އެހެންނަމަވެސްހަބެއް މިދިޔަ ފަސް އަ ޚާއިންތި

އެމަނިކުފާނުގެ  ،ކިމިނިކީޮއތް  އިތަނަކަށް ވެފަ މަސްވެރިންނަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް .ލީކީ ނޫންއިފުއްދައެވަަރކުން 

މި ިދވެހިާރއްޖޭގެ މަްސވެރިންނަށް ދިން  .ލީއިނޑަފުދަށުގައި ކީކިމިނި ހަމަ ރަނަގޅަށް  ކަުމގެމިކް މިނިސްޓަރުއިކޮނޮ

އަތޮޅު ތުޅާޫދގެ  މިއަދު ޫނނީ މާދަމާ އޮޕަރޭޝަނަށް ެގނެވޭ ބ. .ބޮޑު އަނިާޔެއއް ެއއީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިން ތަ ސައްމިއީ މި ސަރުކާރުެގ ޕްލާންޓެއް ހުންނާނެ. ިއ ައިއސްޕްލާންާޓއެކު މި ިދވެހިާރއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮެޅްއގައައިސް

މަސްވެރިކަުމގެ  ،. މަްސވެރިންނަށްތައްރެކޯެޑއް. މިއީ މި ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ކޮށްދޭން އައި ކަންތައް ސައްތަ

މި ސަރުާކރު އައީ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ  މަްސވެރިންގެ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާތެރިކޮށްދޭން. އައީ މަގުފަހިކޮށްދޭން މި ސަރުކާރު
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ްސވެރިންނަށް ފާގަތި މާދަމާއެއް ހޯދައިދޭނެ ސަރުކާރަކަށް. ދެްއވި ކުޑަ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް މަމި ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ 

 ިރ ރައީސް.ޒަތްތެބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވިސާމް މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ގަމުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިސާމް މުޙަްއމަދު މެންބަރު ގެރާދާއި ގަމު

 ގެ ވާހަކަ މިނިމަމް ވޭޖު ައދި ކަމުގެ ވާހަކަާއއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މަސްވެރި

އް ވެްސ ަލއެފާޅުކުރާނެ. އެީއކީ މައްސަ ކަންބޮޑުވުން އާދެ! ަބެއއް ބޭފުޅުންނަށް، ިވޔަފާރިވެިރން ؛އްކަން ފެށީމާދަ

ލާއިުރ ޙަޤީޤަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ ަސރުކާރުން އިނގޭޯތ، ފިޝަރީޒް އިނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މަްސެވރިކަމުގެ ވާަހކަ ދައްކަ 

ލާފަ. ހުއިފިލަނޑާ އިރައްޔިތުން އެބަ ތިބި ދަރުވައަދަދެްއގެ އަތޮޅުގެ ގިނަ  ޚާްއޞަކޮށް ލ. ؛ނީމިނިސްޓަރު ޝައި

ެއއްކޮްށ  އިތުރަށް ގޮސް މޫދުގައި މަްސވެރިންނާަކކުލަށް ތިރިވެ، އަދި ޭއގެ ުކޑަނެއްއާލާކުރަންށޭ ކިޔާަފއި އިނގޭޯތ އަ

ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރަންށޭ މި ބުނީ ޒަތްތެރި ރައީްސ، އިއް  ކަމެއް ހަރާން. ވީ އަަޅއިގެން މި ބުނަނީ،އެތާނަގއި ދާ

ކޮންކަމެއްތޯވީ އިނގޭތޯ. މާވަށު  .ންނަށްތުއަތޮޅު ރައްޔި ތިބީ ލ. އި އެކިޔާފައި އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާެއއް ލޯނުދީފަ

ސަރުކާުރގަިއ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ިމގޮތަށް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ މި ބޭފުޅުންގެ

ދޫ މާން ،އަޅުގަނޑުމެން ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި .. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯކޮންކަމެއްތޯ އިނގޭތޯ ްއވީކުރެ

ާޤސިމް އިބްރާހީމް ނިސްބަތްވާ ކުންފުންޏަކަށްދީފައި އޮންނަާތ އަދި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތްތެރި މެންބަރު  އިނގޭތޯ. މާމިގިލީ 

އަތޮުޅެގ  ، ދ. ވެސްއަތޮޅު އަތޮޅު ވެސް އަދި މ. އަތޮޅު ެވސް، ތ. ގުތު ވެސް ލ.ވަ އް އިނގޭތޯ. މިކިތަންމެ ދުވަހެ

ފުޅުން ެއ ބޭ ެއއްކޮށް އެ ވަގުުތ ަޗއިނާ ކުންފުންޏަކާ ނީ މާންދޫއަށް. މިވަތުކިމަސް ރައްޔިތުން ވެސް އިނގޭޯތ މި

ކޮންޓެއިަނރގެ މަސް އިނގޭތޯ. ެއީއ  1ޒަތްތެރި ރައީސް، ން އެބަ ބޭރުކުރޭ އިއްކުރަނީ. ދުވާަލކަށް މާންދޫމަސައްކަތް

 35އް މި ހެދެނީ ރެ ކިރަމުން. ކޮންޓެއިނަދަނީބުނީ ެވސް މި ކޮންމެ ދުވަަހކު ވެސް މާންދޫއަށް މިހާރު  .ޓަނު މަސް 35

ކިހާ ނަށް  ބޭފުޅުންކޭސް މަސް އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ މަހެއްގެ މަްއޗަށް މި 1800ޓަނުން. އެއީ 

ން ހަކަދަްއކަގެން މިފަދަ ވާއިވާނެތޯ؟ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މިފަދަ ގަރާރުތައް ހުށަހަޅަ ފައިދާއެއް

 5އަޅުގަނޑުމެން  ،ބުނީަގއި ވެްސ ްއޔާ އަޅުގަނޑުމެން އޭރުމި ބޭފުޅުންނަކަށް ކަމަކުނުދާނެ. އިރާދަކުރެްއވި ފެށީމަ

އަދި މަސްވެރިކަުމެގ ބިލު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  އި،ަމޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަރައްޔިތުންގެ ރެއް މި ގަރާ

ދޯނި  13ގަމުގައި  .ޖިލީހަށް މި ބިލު ވެސް ހުށަހަޅާފަ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްމަ ވަނީ މި ރު އެ. މިހާހުށަހަޅާނެ ކަމަށް

މަސް  އަށް އިނގޭތޯ، މާންދޫއަށްއިރު މާންދޫފުރާ ނި މަހަށްދޯ 13އޮތް މަހަށް ފުރާ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެބަ
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އަތޮޅަށް ކޮންކަމެްއޯތ  ނުވަތަ ލ. އެ ކުންފުނި އިނގޭތޯ ހައްދުންމަތި ން،މާންދޫ ،އެހެންނަމަވެސް؛ ބޭރުކުރާއިރު

 ބަނދަރު ވެސް ފުންކުރަން  އަުޅގަނުޑމެން ރަށުގައި މަސް މާރުކޭޓެއް ވެސް ނެތް އިނގޭތޯ.؟ ކޮށްދިނީ އިނގޭތޯ

 އަތޮޅުން ރަެށއް ުކއްޔަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ައއިސްޕްާލންޓެއް ނެތް އިނގޭތޯ. އެެހންނަމަވެސް ފައި އިނގޭތޯ.ޖެހި

ބޭފުޅުން ވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދެންވީނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ކުާރއިރު އެ ތްމަސައްކަދީގެން 

ދައްކަން ފެށީމަ މި ބޭފުޅުން އެކަމާ ދެޮކޅު ެވސް ހަްއދަވާނެ. ެއއީކީ ަމއްސަލަެއްއ މެން މި ާވހަކަ މިގޮތަށް އަުޅގަނޑު

އިތުރުްނ އަގު ހޯދައިދޭން. އަދި ހަމަ އޭގެ ހަމަސްވެރިންނަށްއަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ މަ ،ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ން. ވަކި ބޭފުަޅކަްށ އަދި ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ކުރަރައްޔިތުންެގ ޖީބަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ަބއްޓަން

 ކުރިއްާޔ. ރަށް ބޮޑަށް ޝުއުޅެނީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަ  މި ންފައިދާވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުާރަކށެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ތެރިިއއްޒަތް ދާިއރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 ،! ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހޅުއްވާފައިވާ ރި ރަީއސް. އާދެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ބޯެޓއް  88. އާދެ! ފާހަގަކުރެވޭ އިވާ ގޮތަށްތާއީދުކުރަން، ކޮމިޓީްނ ނިންމާފަމިއަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް 

ރެވޭ. މީގެތެެރިއން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައި ގަކުފާހަ މެންނަށްކަންަކން ކުރަމުންދާކަން އަޅުގަނޑު އަޅަމުންދާ ކަމަށް، މިދާ

ށް ަކންބޮޑުވާ ކަެމއް. ދެން މިހާ ބިދޭސީން އުޅޭކަްނ އެއީ އަުޅގަނޑަށް ވަރަ 90ގެ ތެރޭަގއި %ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކު 

ީއ މި ަކންކަން ކުރުމުގައި އަުޅގަނަޑށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ. ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޑްަރގްސް ގެެނވި، މި

އެހާ  ،ބޯޓުފަހަރުތަކެއް ބޭރުގެ މިގޮތަށް ދާއަޅަމުންބޭރުގެ އަދަދަކަށް އަނެއްކާ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްބާ؟ މިހާ މަދު 

ކަންކަްނ  ގާތުން މި އްދާހަރާއްޖޭގެ ސަރަ  މިހާރު ކަންކަްނ ކުރަމުންދާއިރު ބޭރުގެ ބިދޭީސންތަކެއް ައއިސް މި އަށްރި ކައި

ދަނީ. ދިވެހިރާއްެޖައށް މި އެތެރެކުރެވެމުންއް ވެސް ހުރިހާ ޑްރަގެ ތެރެއިން ބާަވއޭ މި އިރު ފަހަރެއްގައި މީގެރަމުންދާކު

، މަހުޖަނުންގެ ބޮޑު ށް ބޮޑުކަންބޮޑުވާނެ. މީގަިއ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަރަ  މާކަންކަ ބަޔަކަށް މިއާދެ! ވަރަށް ގިނަ 

ލާފައި ހަމައެކަނި އެގޮތަށް އި ރި ރައީސް. ލަވަެއއް ކިޔަ އްޒަްތތެވިޔަފާރި ނެޓްޯވކެްއގެ ތެރެއިްނ ހިނގަމުންދާ ކަމެއް އި

 ،ރީތި ލަަވއެއް ކިޔާފައި  ،ކިޔާަފއި  ެއއް، ާމ މާތް ރީތި ލަވަެއއްށް ލަވަނިންމާލުމަކުން ކަމަކުނުދާނެ. މަސްވެރިންނަ

ފައި، ކަްއކާފަިއ، ކަހާށް ކުނިނައްޓުވާފަިއ، އަންހެންވެރިން ލައްވާ ރަ  އަތޮޅުތަކުްނ މީހުން ގެނެސް ކޮންމެ އަހަރަކު

 ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ބިނާެވގެން  ިސޔާސަތު ކާންދީފައި، ަނއްޓުވާަފއި މިީއކީ ނޫން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ކޮށް ފެންނަން. އޮތީ ވަރަށް ސާފު އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ އުެފދިގެން އައިސް މިކަްނކަން ުކރާ އުސޫލަކީ. މިކަން މި
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 .ފްލޯއަށް ހުށަހެޅިފަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހުގެއޮތީ ވަރަށް ސާުފކޮށް ިމ މަޖިލީ މި އް ރެ ގަރާ 5ވެސް މިހާރު

ވެރިެއއްގެ ދަރިއެއް ނޫން. ނަމަވެސް ަމސްވެރިެއްއގެ ދަރިެއއްގެ ބޭުފޅުން، މަސްވެރިންގެ ދަރިްނގެ އަޅުގަނޑަކީ މަސް 

ނުލަްއވާ އެބޭފުޅުން ކިހާ ބޮޑު ބުަރ  އަކަށް ވިސްަނއެއްއަިމއްލަބޭފުޅުން  ދައްކަާވއިރު އެބޭފުޅުން މިތާނގައި ވާހަކަފުޅު 

 ނޑިައކާގޮހަމައަށް ނޫނީ މަޖިލީހުގެ  ފްލޯއާ ހުގެމި މަޖިލީ ،އަށްހަމަ ހިސާބާ އެ ަދރިން މި ކޮްށގެންތޯ މަސައްކަތެއް 

 ރައީސް  ޒަތްތެރި. އިއް ކޮްށގެންަކން ފުޅުންނަށް އާދެވެނީ ކިާހވަރެްއގެ ުބރަ މަސައްކަތެއް ބޭބޭ ހަމައަށް އެ

އްތަކަށް ކަންތަޮކށްފައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ބޮެޑތި ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ޑޮމިނޭޓު ،ވަރަށް ސާުފކޮށް ފެންނާނެ އިލަްއވާ.ބައްލަވަ 

އަށްވުރެ  80އް. އްޖެއެއްދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝިިޕންލައިނެއް އޮތް ކުޑަުކޑަ ޖަީޒރާ ރާހަ . ރާއްޖެއަކީ މި ސަރަބަލަމާ

ދިަޔއީ. ވާުނވާެއްއ ނޭނގި ެގއްލިގެން، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިތސިންގާހާ ބޯޓުފަހަރު އޮތްޑެތަެކއް ޝިޕިން ބޮއެގިނަ 

މަްސވެރިންގެ ހުރިހާ  ،އުޅޭ ވާަހކައަކީ  ފައިސާ. ބުނަން މިރައްޔިތުްނގެ ޔިުތންގެ ހަމަ މުދާ، އަުޅގަނޑުމެން ަރއްއާދެ! 

ބުރަ މަސައްކަުތެގ  ، ކުރަމުން އައިށް ލިބެންޖެހޭމީހުންނަމި  ފުނޑުފުނޑުކޮށް ލާފައި،އިފުނޑަ  ސިނާޢަތެއް ވެސް

އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮްށ  ާއދެ!ނެތޭ.  ކުސް ަބޔަކު މިތާބޭފުޅުންނަކަށް ހޯދައިދޭނެ އެއްވެ އެްއވެސް ަޙއްޤު މިންވަރެއް އެ 

 އީ ޑިމޮކްރަސީ ން. އެ ކަންބޮޑުެވގެ ކާހުރިހާ ކަންކަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫުދވެގެން ައީއ މި ،ވެސް މި ދެކެވޭ ވާހަަކއަކީ

އެހެްނ  އެއް ނޫނިްއޔާމެ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އަިއހެވަން ެއންމެ ރީތި މިސާލު ވެސް އަށް ައއުމުގެދިވެހިރާއްޖެ

ން އިއުެޅނީކީ. އަުޅގަނޑުމެން މި އުޅެނީ. ހުވަފެނެއް ނޫން އަުޅގަނޑުމެން ގެންނާކަށް މި މިހެވަންއެއް ނޫން ހަދާކަށް 

 ރަްއޔިތުންނަށް މި ްށ މަޝްަވރާކުރެވި،ރާރުތަކަުމގެ ކުރިްނ ގަރާރުަތކެްއ ައިއސް ެއ ގަ ބިެލއް އައުކޮންމެ ކަމަކަށް

ވަރަށް ބޮޑަްށ އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ަހމަ މިއަށް ދެޭވ. އެހެންީވމާ، އިންތައްތައް ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެބަ ކިޔަ ކަ

 ރަށްން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް ވަމަސައްކަތުމި ކުރާ އަުޅގަނޑުމެން އިރާަދކރެްއވިްއޔާ هللا ތާއީދުކުރަން. އަދި 

ޭމލު ދުރުގައި ކޮންމެހެނެއް  100 ،ގުނަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ބޭރުގައި ހުރި ގިނަދާފައި

  މިކުާރކަށް ނޫން މަސައްކަތްރަހަދާކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ގޮސް އެތާނަގއި ބު މެއްޕްލެޓްފޯ

ޭވ ދޮރުތަކެއް. އާދެ! އެކަމަށް އިލެރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވަ ންގަނޑުމެކީ. އަުޅގަނޑުމެންނަީކ، މި ފްލޯއަކީ އަޅުއުޅެނީ

ފީސިބަްލ ގޮަތކަްށ  ،ބަލް ކަެމއް ކަމަށް ވާނަމަސިކުރާ ފަރާތުން. ެއއީ ފީ ރާނީ އެކަްނ ިއންވެސްޓކަންކަން ކު

 މީހަކު  އިމިއީ ދުނިޔޭގަ ދެނީ.އިދޮރުތަކެއް ހުޅުވަ  އަުޅަގނޑުމެންން ކުރަން ކުރާނީ. އެހެންވީާމ، އެކަްނކަ އެބޭފުޅުން

، މިކަންކަްނ އިދައްކަ ކަނުކުރެވޭ ކަންތަްއކެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިތާނގަިއ ހަމަ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައަކަށް ވާހަ

ުއނދަގޫވޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ށް ބޮޑަށް ހަމަ ވަރަނަށް މި ބޭބޭފުުޅން ،ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވޭކުރާއިރު ވެސް ހަމަ 

ބޭފުޅުންގެ  އެ ،ކުރެވި  ޖީބަށް ބޮޑު ފަިއދާއެއް ހަމަ އްޖޭެގ ރަްއޔިުތންނަށްރާދަނީ ދިވެހި ކަމެއް ކުރަމުން މި ހުރިހާ ކަން

 އެ  އެތިކޮެޅއްކޮންމެވެސް ރައްކާކުެރވޭނެ ެވ، އޮންނާނެ ފައިސާ ފޮއްެޗއް އޮނިމިގެންދާއިރު ވެސް ޖީބުގައި މަސް 

ވޭތޯ ފޫބުޑަށް ނުގޮސް ، މަހުޖަނުންގެ އިމީހަކަށް ނުދަރަ ހާއަކީމީ އޮންނާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެިޅގެން، އެ އަށްމީހާ
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ކުަރްއވާ ާނޢަތުގައި މަަސއްކަތްސިއެހެންވީމާ، އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ަމސްވެރިންގެ މި ހުރިހާ  .ކުރަނީބަލަން މަސައްކަތް

 އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި ށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ކުިރއަهللا  .ދެންންކަންޤީށް ހަމަ ޔައަޅުގަނުޑމެންނަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ެއްއ  ހުރިވުރެ ާމ ފައިދާ ނަމަ ޓުއަރިޒަމަށް އަނެއްހެން ބުނާ ނާޢަތަކަްށ،ސިރަނަގޅު ެއއް މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު 

 ރަކުރާ ބުމި ޑުމެން މަކީ. އަޅުގަނބޮޑު އެއް އެދު ވެގެންދާނެ. މިއީ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ނާޢަތްސިނާޢަތަކަށް މި ސި

 ވެސް. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތށް. ގެ އެންމެ ބޮޑު ެއްއ ބޭނުމަކީތު މަސައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ކެލާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް ާރހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް މި ގަރާރު  ހޯރަފުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

  ުޝކުރުށްގަނޑުެގ އަްޚ، ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ަސލީމަށް ވަރަށް ބޮޑަޓަަކއި ައޅުެދްއވި ކަމަށްއްވައިހުށަހަޅު

އެޅުުމގެ ހަރު އިންޖީނުމެންގެ އޮޑިފަށް ައހަރު ކުރިން އަޅުގަނޑުތިރީހަކަޅުގަނޑުމެން ުކަޑއިރު ނުވަތަ މީގެ ރަން. އަ އަދާކު

 .އޭރުގެ ނިސްބަތުން ބާނައިގެން އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ،ެއޅުމަށް ފަހުން ވެސްކުރިން ވެސް އަދި އިންޖީނު

 ،ނަީނ މަސްވެރިކަން ހުެރއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ. އެހެންނަމަވެސް ންއަ ހައްސަ، ހާސް ބާަނއިގެން ގިނަ ފަހަރަށް މި

 ން ނެއް އޮިޑއަކުންދާނެ މީހު ައއިސް މަހަށްމި ފަހަކަށް ،ގެ ަމސްވެރިކަން ހީނަރުވަމުން އަިއސްއެއަށްފަހު ައޅުގަނޑުމެން

 އި،ދޯނިތައް އެްއގަމަށް އަރުވަ  ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މަހަށްދާ ނުލިބޭ. ނަތީޖާއަކީ ކިހިނެއްތޯ؟ މި

 ތައް ންދިޔައީ. މަްސވެރި ސަތަރި ދޯނިތަކަށް ބަދަލުވެގެންނުވަތަ ދެން ހުރި ދޯނިފަހަރު . އީއެ ދޯނިތައް ހަލާކުވެގެންދިޔަ 

މަސް  ،ވަންދެން، އެަތއް ދުވަަހުކ ތެޔޮ އަންދަިއގެން ކަނޑުެތރޭގައި އުޅުމަށްފަހު އެތައް ގަިޑއިެރއް މާޔޫސްވީ. 

ން އްދުަގއި ބޭރުެގ ބޯޓުފަހަރުހަ ާރއްޖޭެގ ސަރަ ،ގޮތަކީ ވާ މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ށަށް އަންނަނީ. މިން ރަނުބޭނިގެ

ުދވަހު މަސް ބާނަން ގޮްސ ނިކުމެ، ބަެއއް ުދވަސް ،ދޭތެރެއިންރަމުންދިޔުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ މަސްވެރިކަން ކު

ގެން ގެންނާނެ. ދޭތެރެއިން ބޯޓުފަހަރު އަތުލައި ތެރެްނ ދޭއުތުރު މަްސވެރިއަތުލަިއގެން އަންަނ ތަން.  ބޯޓެއް

 ،އެކު ފާހަަގކުރަންޔާއަުޅގަނުޑ ހިތާމަޙަޤީޤަުތގަިއ މިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަަކށް ނުހުއްޓުނު.  ،އެހެންނަމަވެސް

އަްށ ން ސީިބއަޓެރި ަޤއުމަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ހުަރސްކޮށް، އެރޭއްވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން އަުޅަގނޑުމެންގެ ައވަ

މަސް ބޯޓުތައް ކަނުޑ ހުރަސްކުރާއިރު ހަމައެކަނި  ،އިރުދޭހުއްދަ ހެން މެން މި. އަޅުގަނޑުދަތުރުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާތީ

ކުރަމުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއންމެ ކައިރި ރަށްރަށުގެ ުނވަތަ އެ ބޯޓުތައް ހުރަްސކުރަނީކީ ނޫން އިނގޭތޯ. މަްސވެރިކަން 

އި ހުންނަ މަްސތައް ެވސް ނަަގިއގެން މި ށުގަ ފަ ކައިީރގަިއ އޮންނަ ރަށްރަުށގެ ހޭޅިލޭނުގެ މަސްވެރިން ދަތުރުކުރާ 



67 

 

މިކަމުގެ  .ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް އެހެންވީމާ، މިބޯޓުތައް ހުރަސްކުރަމުންދަނީ. 

 ގެން އެބަދޭ. މި މީހުން ހަމައެކަނި ލޭނުގެމަްސވެރިކަން ގެއްލި  ވެ،ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ަވރަށް ބޮޑު އުނދަގޫ 

އެޅުމުގެ މަްސވެރިކަްނ ވެސް ކޮށްފައި ހުންނަކަން . ބައެއްފަހަރަށް ބޮޑެތި ބޯޓުަފހަރު ދާމަސްވެރިކަމެއް ނޫން ކުރަނީކީ

 ން ދެން ހަމައެއާެއކު ޭއގެފަހުއަތުަލއިގަންނަ ބޯޓުފަަހރުގައި ދާަތއް ހުރޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ. 

ން ރާއްޭޖަގިއ ލައިސަންސްދީގެއުޅަނދަކަށް  28ކުންފުންޏަކުން  5 ށް ލައިސަންސްދިންއަޅުގަނޑުމެން ބައެއް ބޯޓުފަހަރަ

މަސް ބަދަލުކުރަނީ މި ބޯޓުތަކުން އެޅުމުގެ މަްސވެރިކަން ކުަރމުންދިޔަ. ނަމަވެސް މަސްވެިރކަން، ޭލނު ގެކަންނެލީ

ވަރުން އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެންމެ ދެރަ ،ވުމުން ވެސް ގޮތްގޮުތން ކަމަށް ންއެހެނުވަތަ  ވުމުން ކަނޑުމަތީަގއި ކަމަށް

މިއީ މިދިޔަ  .އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އަދަދު ވެސް މަހުގެ އަިއއްސަ މި ބޯޓުތަކުން ބާނާ 

ނޑުތަކުން ހިފޭ ކަ ގެންވެފަިއވާ އިހުމާލު. މިކަމުގެ ސަބަބުން ައޅުގަނޑުމެ ،ނުލާއި މަށް އަޅަ ސަރުކާރުން މިކަ

މިީއ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މަހުެގ ިރޕޯޓު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވަނީ ނުލިބިފަ.  ،މުގެ މަސްވެރިކަ

ކަނުޑގައި ިހފާ މަހުގެ އަދަދު ގިނަވުުމެގ ން އިންިޑއާދިޔައީ ޔޫރަިޕއިން ޫޔނިއަނުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޫސްތަކުން ފެނިގެން

ގެ މިކަމާ ތަން. އަދި ހަމައެއާއެކު ޔޫރަޕު ަވޅުތައް އަޅަމުންދާވުމުގެ ސަބަބުން އެކި ފިޔަގިނަ  ދާ ޔޫރަޕަށް ،ސަބަބުން

ކަނުޑގައި މަްސ އުޅޭ މިންވަުރ، ސްޮޓްކ ޖަމާޢަތްތަކުން އިންޑިއާ ތަކުން ނުވަތަ ބެހޭ ދިރާސާކުރާ އެން.ޖީ.އޯ 

 ެނއް ކޮށްގެމަސްވެރިކަން ުޅގަނުޑމެންކުވާ. މިީއ އަރަުމންދާ ޝަހުށަހަޅައިގެން ެއކަމާ ކު ދަށްވަމުންދާތީވެ ެއކަމާ ރިޕޯޓު

ސްޓޮްކ  މަސް ނަގަިއގެން ،ޖަހައިގެންދާ ންޭބރުގެ ބޯޓުފަހަރު .ކަނޑުެގ ސްޓޮކް ދަށްެވގެންދަނީކީއިންިޑއާ ނޫން އިނގޭތޯ

މެންނަށް ނޑުނުވަތަ އަުޅގަ ފެނީނަށް ހިއަުޅގަނޑުމެންތެެރއިން މަސްވެިރކަމުގެ ކަނުޑގެ އިންިޑއާވެގެންދަނީ. މަދު

 ފަހަރުންބޭރުގެ ބޯޓުހިފަނީ މަސް  ގ80ެ%ސް. ދެން މަ ޕަސެންުޓގެ ހަމައެކަނި ަނވާރަ ުނވަތަ ވިއްަސކަށް ،ބޭނެނީ

ކުރުމަީކ ދިވެހިންގެ މަްސވެރިކަްނ ބޯުޓފަހަރު މަސްވެރިކަން ގެބޭރު  އަަޅއިގެން. އެހެންވީމާ،ލޭނު  ،ިއގެންޅައަދާ

ކަުމގައި ަދންނަވަން. އަދި މި ގަރާރު އެހެްނވީމާ، މިކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެޮކޅުގޭތޯ. ށްލުން ކަހަލަ ކަމެއް އިނހަލާކުކޮ

ޝުކުރިއްޔާ ދަންނަވަން.  ެދްއވީތީ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ޝުުކރުއިހުށަހެޅުއްވަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަރިޔާސަތުން 

 .ޢަބްދުލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދުލް  މެންބަރު ިއއްަޒތްތެރި ދާއިރާގެ ކުރެންދޫތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަބްދުލްޣަނީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ
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ގެ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާ ހޯރަފުށީޓަަކއި ކަމަށްދެްއވި އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަ ގަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވަ 

ދިވެހި ކަނޑުތައް  ،މި ގަރާރުތަކުގެ ބޭނުމަކީައދާކުރަން.  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

ާބވަތެްއގެ އާމްދަނީ ިދވެހިންނަށް  5ގަރާުރަގިއ ވެސް ހިމެނެނީ  5 މި ،ދިނުން. އެހެންކަމުންދިވެހިންނަށް ހޯދައި

ގަރާުރގައި ހިމެނެނީ  5މި  ،އި ވިަޔސްގަކަމު ްތގޮތަށް ވިްސނާވަަޑއިގެްނވިބޭފުޅުން އެކި ގޮދެވޭނެ ގޮތްަތކެއް. ެއކި އިހޯދަ

މި ހުިރހާ ކަމެއް ލިބިގެންދާނީ ހަމަ  ،އެއީ ެއކި ފެންވަރުެގ އިްނވެސްޓްމަންޓުތައް. އެހެންކަމުންއިްނވެސްޓްމަންޓް.  5

ގަރާރުތަކުގެ ސަބަބުން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ންދާނެ މި ޑުރޯދި ދިވެހިންނަށް ލިބިގެދިވެހި މަސްވެރިންނަށް. ދިވެހި ކަނ

މި ހުރިާހ  ،ޯރއްޖާ ،ަވގުތު ެގއްލިފަިއވާ ކަނޑާއި  ންނަށް މިމަސްވެރިކަމާ ބެހޭ މި ގާނޫނު އުފެދިގެންދާއިުރަގއި ިދވެހި

ޑުެވ، ައޅުގަނޑުމެން ްނގެ ޖީބުތައް ބޮސްވެރިމަ ގެއަުޅަގނޑުމެން ،ކަމެއް ވެސް ިދވެހިންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން

 ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ލުއިކަން ލިބިގެންދާނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރު އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ވާ ލޭނުެގ ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައި  ދާ ކޮމިޓީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުރަމުން

ހަމަ  ނުންވަނީހަގަކޮށްލަން ބޭގެ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަނޑު ފާ މުއްދަ ހުއްުޓވުހުބޯުޓފަހަރުގެ  ގެބޭރު މަސްވެރިކަންކުރާ 

ސް ީފެގ ލައިސަން ދައުލަތަށް ދީގެން މިދިޔަ އަހަރުއްދަހުބޯޓަކަށް  28 ،އެންމެ ފުރަަތމަ ކަމަކަށްދެތިން ކަމެއް. 

މިީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުން  ،އުޅެނީ މިލިއަން ރުފިޔާ. ަދންނަވާލަން މި 1.9ންަނނީ މި އޮލިބިފައި ގޮތުަގއި 

ން އެ މަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިްނ ގެގެ މަސްވެރިން މަހަށް ގޮސްމެންއަުޅގަނޑު ؟އެކަީށގެންާވވަރުތޯއޭ

އަޅުގަނުޑމެންގެ ވާަދވެރިން މިތާ  ؟އުޅެނީ ކީްއވެގެންޯތއޭ ކަންބޮުޑެވގެްނ މި ގެނެސްފާނެތީ ބާނައިގެން

ން މި ވާީނ އެ ބޭފުޅުގޮނޑި އިންއިުރގައި ީކއްތޯ އިނީ ހަެއްއކަ ގޮނޑިއޭ އެބަ ވިދާުޅވޭ. ަހއެްއކަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އެ ބޭފުޅުންެގ ދުވަހުަގއި އުުޅްއވިނަމަ. ވަކިން ާޚްއޞަކޮށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން ނައިފަރު ދާއިރާެގ  ކަންކަމާ

އެއަރަލއިންތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފްރައިޓް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ތަކުރާރުކޮށް އެބަ ވިދާޅުވޭ

އް ނުދައްކާ. އެ އަހަރު މިއިން މަސްވެރިއެްއގެ ވާހަަކއެ 5އެ ބޭފުޅުން މިދިޔަ  ، އޮތީ. ދަންނަވާލަންކުޑަކޮށްލަދޭށޭ

 މި ރިޕޯޓުގައި .ލެވޭތޯ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްއިބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރީ އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ޖީބުތައް ފުރަ

ށް ފަލާޚި ާކއި އެިކއެކި ގާނޫނުަތކާތަވަރު ކޮްނވެންޝަންއިންޓަރނޭޝަނަލް ވަރަށް ބައި ،އި އެބަހުރިވާފަފާހަގަކުރައް 

ލޭބަރގެ ވާަހކަ  ޑްޕްމަންޓުގެ ވާހަކަ އެބަޮއތް. ފޯސްޓްާރންޝި ސީ ޓްއެ ގައިއޭގެތެރޭ . ކަރެވޭ ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަ ކު
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 ިމވަރުގެ  އިކޮނޮމިކް ،މިދިޔަ ސަރުކާރުެގ އިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓަރުހާ ކަމެްއ ހިނގިއިުރގަިއ ނިއެބައޮތް. މި ހުރި

ންމާ ޒިދިަޔއިރުަގއި އެ ބޭފުޅާގެ އިތެެރއިން ގާނޫނާއި ަގާވއިދާ ޚިލާފު ބަިއވަުރ ކަންތައްތަެކއް ހިނގަ  ރަކާތެއްގެހަ

ންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެ ކޮޖެހެނީ ހަމަ ހަކަ ދައްކަންހަކަ ދައްކަން. މި ވާއަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ މި ވާ ؟އަދާކުރެްއވިތޯ

 ؟އުޅެނީ މި ފެނިގެން  ޤުކޮުޅހައްދަވާތީެވ. މިއަދު ކީްއކުަރއްވަންޯތއޭ މަސްވެރިްނގެ ަޙއް ދެބޭފުޅުން މި ކަންކަމާ 

ތުްނ ކައިިރއަށް ގޮސް އެ ބޭފުުޅން ބޭނުންވާ ކަންަތއްތަެކއް ރަްއޔި ،ވެގެން މެން އަިމއްލައަށް ަވޢުދުތަކެއްއަޅުގަނޑު

އިދޭްނ ޙައްޤު ހޯދަ ރާ ކަމަކީ އެ ބޭފުޅުންގެމިކު މެންގެން އަުޅަގނޑުއިއް ހުށަހަޅަތަާރރުގަައއިސް މި  ންިއގެއަހަ

ރާރުތަކެްއ ލަިއގެން ގަަތނަށް  މެންނަކަށް ސާފެއް ނުވޭ މިވެސް އަުޅގަނޑު އަދި .މަސައްކަތްކުރުން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

ން މި ށްގެރާރުތަކަށް ބަހުސްކޮގަމި  ،ކުރާ ކަމަކީ މެން މިތަކެއް ލަިއގެން އަޅުގަނޑުރާރު ގަކަމެއް. އްމި ކުރަނީ ކީ

ގެ މަްއޗަށް ބިލެއް ަބއްޓަންކޮްށގެން މި ގެންނަނީ. އެކަން މިައުދ ލު އެ ޚިޔާ ،ތައް ހޯދައިގެންލުޚިޔާ ގެހުރިހާ މެންބަރުން

ސްކޮށް މެންބަރުން ހުާރރަށް ބަގަ 5މި  އް ގެނެސްފައިލެސްވެރިކަުމގެ ބިއޮތީ މަ . މިއަދު މިތީ ކޮށްފައޮ މި

އް އް ގާނޫނެލެއެންމެ ފުިރހަމަކޮށް ބި ،އުޅެނީ ދަންނަވާަލން މިހިމަނަިއގެން. ގައި އްތައް އޭ ތަ ފާހަގަކުރެްއވި ކަން

 މީަގިއ އްތަ އްއެ ކަންތަ ،ކަށް ބަލައި ތަ އޭެގ ކުިރއަށް ބަހުސްޮކށް ކަންބޮޑުވުން ،ނީނަށް ހެދޭންމެއަޅުގަނޑު

ހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މުގެ ވާމަސްވެރިކަ ،ހަގަކޮްށލަން ބޭނުންކު އަޅުގަނޑު ފާއެ އެއިހަމަދި އަ ހިމަނައިގެންނޭ.

 އަޮތޅުަގއި  ން ށ.ގެފަށައި . އޭރުން ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ެއއީ މީގެ ިވއްސަކަށް އަހަރު ކުރި

ގޮތުްނ  މެްނނަށް އެނގިަފއި އޮތް ފެކްޓްރީއެްއ ތަރައްޤީކުަރމުން އެބަދޭ ކީކިމިނި ކިާޔ ރަށެއްަގއި. އަުޅގަނޑުމަސް

ނުދެނަހުރިން.  ގަތްކަމެއްވެސް އެތަނަށް މަހެއް  ފެކްޓްރީެއއް. އަދިައދަށް އުފައްދާ  ސޮސެޖުއްޔާ ެއއީވެއްޖެ 

ްސވެރިކަުމގެ ނަމުަގއި މިފަދަ އެތައް ކަންތައްތައް. މަ މެން ކަންބޮުޑވާ ިމީއ އަުޅގަނޑު .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

 ޢާޟޫއު މަމި ،ތަނުގައި ކޮށްލަން ބޭނުން މިފާހަގަ ގަނޑުމެންމައެާއއިެއކު އަޅު ހަ. އް އެބަހުރި ހިފަހައްޓާފަކެސްތަސޯރި

 ެވސް މެްނ އަދި ދަްއކަން ަކއިރިހަކަތަްއ އަުޅގަނޑުހަަކ. މި ވާމިނިމަމް ވޭޖުގެ ވާ ، ބަެއއް ބޭފުޅުން ަދއްަކވައިފިޅިނުގު

ހަކަދެެކވުުނ ރިން ވާމިނިމަމް ވޭޖުގެ ބިލެއް މިތަނަށް އަންނަން މި ޖެހެނީ މިއަދު ކު .ތެރި ަރއީސްތްވޭ. ިއއްޒަނު

ންނަށް ޕީމެްނގެ ވިޔަފާިރެވރިން ޢަމަލުނުކުރީމަ. ބޮޑެތި އާގުބޯޓުފަހަރުގެ ކައްއެއްގޮަތށް އަޅުގަނޑު ބެހޭ ބިލާ  ޕެންޝަނާ

 3500 ޓޭއްގުިޅގެން އެބަހު އްބާ މި ދެންނެވި ޕެންޝަން ގާނޫނާތިހާސް ރުފިޔާ ދީދީ  40ހާސް،  30ތިބި ބޭބޭފުޅުން 

 ތޯއެބައި މި ހަމަކޮށްލަދެީނ އެލަވަންަސކުން. ކޮަބއި ރީ. ުކޑަކޮށްަފއި ބޭސިކް ސެލެ ުކޑަކޮށްފައި  ރުފިޔާއަށް

ވަރަްށ  ރާަރކީގަމި  ،، އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީސް ރި ރައީއިްއޒަތްތެ ؟ޤުއްމަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ ޙަ 

ފުރިހަމަ މަސައްކަތެކޭ. އަުޅގަނުޑ އެދެީނ ވަނީ ވަރަްށ މި ރާަރށް ކޮމިޓީން ކުރަްއވާފައި ގަރާރެކޭ. މި ގަ ފުރިހަމަ

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އިތުރު ފައިދާތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ަމސްވެރިންނަށް އަުޅގަނޑުމެްނ މި

 ލިބިގެންދިއުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ. މެންތެރި ތް މެންބަރު. ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 28ތްވާ ކުންފުންޏަކަށް ނިސްބަ 5ޚިލާފަށް  ރާ އެހެން މަސްވެރިކަމާކުޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ިހ ނޭނގި ދިވެ  ވާނުވާށްތަގޮ މިެއގޮތް ،އަޅަިއގެންނާއިއި ލޭނުގަ ކަނޑުތަކު ހި ވެނދަކަށް ލައިސަންސް ީދގެން ދިޅައު

ޝުކުރު އަާދކުރަން. ރުާކރަށް  ސަހިކުރުން މިއަދު ސަރުކާރުްނ ހުއްޓުވީތީ ިދވެދާކަނޑުތަކުން ވަްއކަންކުރަމުން

ޤައުމަކު ނެތް. ނަުމގަިއ  އިނޭގ ެއއްެވސް ދިެވއްަސުކ މިކަމެްއ އުޅަނދު ކުރި ެއއްވެްސ  28މި  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މީހުންނަށް ދީފައި އޮތް  . މިއި އޮންނަނީފަށް ދީނަމީހުން ކުރަނީ. ނަމުގައި ލައިސަންސް މި ސްވެރިކަންލޭނުގެ މަ

 ރަނީ ކީއްތޯމީހުން ކު  ނުބަލާ. ރެގިއުލޭޓެއް ނުުކރޭ. އެންރަނީ ކީއްތޯ ސަރުކާރަކުން ކުހު މީ  ން މިށުގެ ދަލައިސަންސް

ސިންގާ ޖަރީމާ މިގޮތަށް ހިންގާފައި ހުރީ. ވަކި ތި ޑެއަހަރަކު ެނތް. ބޮ 5 އިންސާަނުކ މި ވޭތުވެދިޔަ ދެނަހުރި އެއްވެސް

 ރިފައި މިހިރީ. މި ނޑު ފޭކޮށްފައި މިހިރީ. ކަންަވިކ ތަނެއް ނެތް. ކަނޑުން ެވސް ވަްއކަ ،މާލެއް ދިވަކި  ،ކަމެއް

 މި  .ިދޔަ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި މިިހރީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެަތއް ކަމެއް ވޭތުވެ ،އެތައް ، އެަތއްޅުބާވަތުގެ ނުރަނގަ

 ޑު ގަނށް އަޅުޓަޕޯއޮތް ފުރިހަމަ ރި ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީ ނިންމުން ނިންމާފައި މި ،ރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގަ

ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް. ފުކީ ވަރަށް ޓަޕޯރިހަމަ ތާއީދު މި ރިޕޯޓަށް އެބައޮތް. މި ރިރަން. އަުޅގަނޑު ފުވަރަށް ތާއީުދކު

 ގާނީ ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް އެއްވެސް ބަަޔކަށް މިއްތަނުގައި ވެސް މިފަދަ ނޭ އޮތް ކުރިއަށް މި އަޅުގަނޑު އެދެނީ

ހަރަކާތްތެިރވާ  އިމި މަސްވެރިކަމުގަ  .ންސް ސަުރކާރުން ދޫނުކުރުން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްބާވަތުގެ ަލއިސަ

ފަުޅެވރިންނަކީ ބިދޭސީން. އަުޅގަނުޑމެން ކަނޑުތަކަށް ބިދޭސީން  90ޅުވެރިންެގ %އުޅަނދުފަހަރުގައި މަަސއްކަްތުކރާ ފަ

ހަމަ  މެންޒާނާ ބިދޭސީން ގެންދަން އަޅުގަނޑުޚަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑުަތކުގެ ،ބިދޭސީން އަތްގަދަކޮށް  ،ވަދެ

ފަހަރު ސަރުކާރަށް   އަދިވެސް އެއްމިކަން ހުއްޓުވީތީ ހަމަ ،ވީތޯ؟ އެެހންވެ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީދޫކޮށްލައިގެން ތިބެން

ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ފާހަގަކޮށްފައި އެބަހުރި.  މި ރިޕޯޓުގައި ވަރަށް .ނުހަނު ޝުކުރު އަދާކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ންސް ދޫކޮށްފައި މި ގޮތަށް ލައިސަ ކުރާ ކަ މޭލު ބޭރުން މިކަންދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރައްހައްުދގެ ސަތޭ

ފަންސާސް މޭލަށް ވެސް ވަންނަނީ. ތިރީސް މޭލަށް ވެސް  .ރާއްޖޭގެ އެތެެރއަށް މީހުްނ ވަދޭ ނީ. އެކަމަކު އެއޮންނަ

ރި ކަމަށް އެަބވޭ. މިކަން އި ހަދާފަިއ ހުލޭުނއަޅަ  މަސްބާނާ ސަރަހައްދުތަކުަގއި އާއްމުކޮށް ވަންނަނީ. ދިވެހި މަްސވެރިން

ތް. ލޭނުެގ މަސްވެރިކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައި މިހިރަ މިކަން ހުއްޓުވާނެ ބަޔަކު ނެ ،ބަލާނެ ބަޔަކު

މަށް އެބަވޭ. ސަރުކާރަކަށް ނޭނގޭ. ކަ ކަންނެލި ބާނާފައި ހުރިއުރަހަންސްތަުކގެ ދަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރީނދޫލައިސަ



71 

 

 މެއް ބުނަނީީކ ނޫން. ކުރީށް ނޭނޭގ. މި މީހުން މީގެ ރިޕޯެޓއް ޮފނުވަނީކީ ނޫން. ބޭނީ ކޯްއެޗއް ކައަމިއްލަ ފަރުދުންނަކަ

ންސް ދީގެން ހަމަ ޖެހެނީ މި މީހުންނަށް ލައިސަ މި  ނަށްކަެމއް ސަރުކާރު ބުނީކީ ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންކީއް

މި ރިޕޯުޓގައި  ކަމެއް. ކަމެއް. މިީއ ހިތާމަހުރިތިބެން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމީއ ދެރަ އިލާބަލަމިހެން ބަލާލަ

ން ދައުލަތަށް ލިބުނު މުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަލޯބޮޑުވަނަ އަހަރު  2017ބައޮތް ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް، ފާހަގަކޮށްފައި އެ

ންސް ދޫކޮށްަފއިާވ ުމގެ ލައިސައަދި ލޭނު މަސްވެރިކަ ،އާމުދަނީގެ ގޮުތގައި ތިން ަސތޭކަ ދިހަ މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ

ިމ  .ން ދިވެހި ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމިލިއަ 1.9ގޮުތގައި  ގެންސް ފީއުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މިކަން  ،ލިބުނު ގެއްލުން ދިހަގުނަ ބޮޑު. ދިަހގުނަ ބޮޑުލިބުނު އަދަދަށްވުރެ 

ރު ދަންނަވަން. ފަހަރު ސަުރާކރަށް ޝުކު ކުރެްއވީތީ ައދިވެސް އެއް އަވަހަށް މިކަން ން ސަުރކާރުން މިހާހުއްޓުވަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަްތތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ 

ރަފުށި ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބޭުރެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހޯ

ގޮތުްނ ހުށަހަޅާ ގަރާރުެގ ރިޕޯޓު.  ގުޅޭ ހުއްުޓވުމާ  ކުރުންިއ މަސްވެިރކަންމަސް ބޯޓުފަހަރުން ދިވެހި މަސްކަނޑުތަުކގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ،ކުރިން ފާހަގަކުިރ ފަދައިންކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން  މިއީ ވަރަށް މުހިންމު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޯޓުތައް އަތުލައިގަެނގެން  ކަހަލަމިކަން ހިނގަމުންދާތާ އެތަކެއް ދުވަހެއް ެވއްޖެ. އޭރުަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

މިފަދަ އެގޮތަށް ދިއްދޫގެ މަސްވެރިން އޭުރގައި  ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ. ހަމަ ހިފަހައްޓަިއގެން ުއޅޭ  ،ގެނެސް

ވެސް  ކަންތައްތަުކގައި ކުރި މަސަްއަކތަށް ސަރުކާރުން އަގުަވޒަންުކރުމުގެ ގޮތުން ދިއްދޫ މަސްވެރިންނަށް ވަނީ އެވޯޑެއް

މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ،ދަނީ ންނަށް ފާހަގަެވގެން މިއަޅުގަނޑުމެ. . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަރުވާފަ

 .އަނަގިއން ނުބުނެވި ދިޔަ މަންަޒރު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ތާ ތިބެމަސްވެރިކަމުެގ ދަރިންގެ ޮގތުގަިއ މި

ން ެބޔަސް ނުބެޔަްސ ދިހަ ހާސް ދޭނަމޭ ކިޔަިއގެ ؛ދުޢުނެތް. ވެގެްނ ައިއ ވަ ކަމެއް މަސްވެރިންނަށް ޓަކަިއ ކުެރުވނު

ަހވަންދޫ ދާއިރާގެ އި .ވެސް ިދޔަީއ ތޮޅިއަށް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އެކަން ވެސް،ދުވި. އެހެންނަމަ ޢުއައިސް ވަ

ާމވަށު  .ވަނީ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައި

ބޭފުޅާ އެ ބިލު  އިަހވަންދޫ މަސްވެރިންެގ ވިންދު އެނގޭީތވެ އެގެ މެންބަރަށް ދާއިރާގެ މެންބަރަށްވުރެ އިހަަވންދޫ ދާއިރާ

ިއހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް އެ ދާއިރާގެ މަސްވެރިްނގެ  ،ޅުއްވީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީއެ ހުށަހެ
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ޅަށް އެނގިލަްއވާނެ ކަމަށް. ރަނގަ  މުޅި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ވިންދު ވެސް ވަރަށް ؟އަދި ކީްއކުރަން ،ވިންދު

ގަކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަކީ މުިހންމު ކަންކަން. ެއކަންކަން މި ުހށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯުޓގަިއ ފާހަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކުރާ ކަމަކީ  ައޅުގަނޑުމެން މި .މަސްވެިރކަމާ ބެހޭ ބިލުގައި ފާހަގަވެގެންާދނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން  އަގު ހޯދައިދިނުމަށްމަސްވެރިންނަށް ހަމަދިވެހި އަގު ހޯދައިދިނުން. މަސްވެރިންނަށް ހަމަދިވެހި 

ފެކްޓްރީތަކާއި އަދި މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ މަސް ކުރާ މަސައްކަތުން ރާއްޖެއަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކަްނނެލި މި

ދާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިކޮށްދީގެންލަތްތަކެއް ެވްސ ސަރުކާރުން ފަސީހުރިހާ ވަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެންދިޔަ  .ދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރަމުން މުހިންމު ފައިދާތަކެއް އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް

ެގ ގޮތުަގއި ފާހަަގެވގެންދިޔަީއ. ކަެމއް ގެސްޓުހައުްސ ިވޔަފާރި ފެިށގެންދިޔައިުރަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ެއއީ އާ

ދަނީ. ހަމައެއާެއުކގައި އެކަުމގެ  ހާ ރަށެއްަގއި ކުރަމުން މިވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހުރި  އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ިމއަުދ މި

ކަމަށް އެގޮތަށް މި މަސްވެރި ގިަނ ރައްޔިތުންތަކެއް އެބަ މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ. ހަމަ ސިނާޢަތުގައި ވަރަށް

އްޔާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ން ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުތަކުން މި ފާހަގަކުެރވޭ ކަންކަމުގެ ތެޭރގައި ވެސް އިާރދަކުރެއްވި އަޅުގަނޑުމެ

 އެ އަދަުދ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދެގުނަ .މިހާރު މި މަސައްކަުތގައި ހަރަކާތްތެރި ަވނީ ސޯޅަ ހާސް ؛ބަޔަކު  ގިނަ

ތް ފަސް އަހަރުެގ ތެރޭގައި ވަރަށް ބާރަށް އޮ ުކރިއަށްވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު 

ގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ގިނަ ރަްއޔިތުންނަށް އުފާެވރިކަމާ އެުކގައި ާރއްޖޭަގިއ ކުރިއަށްދާނެ. އަދި ދިވެހިާރއްޖޭ

ނެ. އެހެންވީމާ، ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާ ދާއިލާަތކެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އުޅެުމންޢާއުޅެވޭނެ ފުދުންތެރި 

އަދި މި  ،މި މަަސއްކަްތ ުކރިއަރަިއގެންދިޔުމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަްށ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަެތއް މިއީ.

މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ ާގނޫނުތައް މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދިޔުަމކީ ެއ ަމސްވެރިންނަށް ެވސް ލިބޭނެ 

މެއްެގ ގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އަދި ަރއްާކތެރިކަ

 ާޔ. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެިޅފައިވާ ަވގުތު ހަމަެވއްޖެ. 

އެ މާއްާދގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ތިންވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން 75ވާއިުދގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަ  ،އެހެންކަމުން

ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބޭރުެގ  ހޯރަފުށީ ،މަތީން ވާ ގޮތުގެ)ށ( ގައި 

ތުން ހުށަހަޅާ ގަރާރުގެ ތިންވަނަ ގޮ ގުޅޭކުުރން ހުއްޓުވުމާ ބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުަގއި މަސްވެިރކަންމަސް

ހުްސަވގުތުކޮޅު. ހުްސަވގުތުކޮޅަށްފަުހ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށޭނީ މިއީ ިއއްވީ. އާދެ، މިހާރު  ކިޔުން ައޅުގަނޑު މި

 .ަގއ1:30ި
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 {ށްއަ 13:30 ން އި 12:31 :ކޮޅުތު ގުވަސްހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުސްއީރަ ގެހުޖިލީމަތުންގެ ޔިރައް ؛ވީނެންއި ގައިތުސަޔާރި)

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 8

 

  :ވުންދެްއކެ ވާހަކަ ތުންޔާސަރި

އިސްފަިއ ހުރި ހަމައަށް އަ  މިއަދު ޯވޓާ ،އޮތް މަސަްއކަތަކީ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދެން  `.

އަުޅގަނޑު ، އެހެންވީމާތިން ކަެމއްަގއި ވޯޓަށް އެހުން އެބަޮއތް.  އަދުމި ގޮތުން ވޯޓަްށ އެހުން. ގުޅޭ ކަންކަމާ

 މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓު.ށްފަހު( )ވަގުުތކޮޅަކަ ެދއްވުމަށް.އިރަނގަބީލު ޖައްަސވަނީ ވޯޓުއަމީންޢާއްމު އަރިހުން މި އެދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަނޑުަގިއ އިްނޑިއާ  ،މް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާހީޝަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާރާރު ގަ ހުށަހަޅާ  އިއްޓިނިވި މަސްވެިރކަން ުކރުމަށް ގޮވައިލަ ދެމެހެ ،ބޮޑުދާ އެޅުން ހުއްުޓވައި 

 ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް ޢަބްދުލްޙަކީމްހީޝަ هللاކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

   69     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 
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 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .70ކީ؛ . ާހޒިރުވެ ިތއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދ87ަ ކީ؛ލަ އަދަދަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު ޯވޓުގެ ނަ އާދެ! ދެންމެ

 . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރަކު ނެތް. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓު 69 ީކ؛ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެްނބަރުންގެ އަދަދަ

ލަ؛ . ޖުމ35ުނީ ބޭނުންވަ ާވންފާސް. 69 ީކ؛ރުންގެ އަދަދަިއވެރިިވ މެންބަެނތް. ވޯުޓގަިއ ބަވެސް  މެންބަރަކު ނުދެއްވާ

އަށް ފޮނުިވއްޖެކަމުަގިއ ރާރު ދިރާސާކުރުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައެހެންކަމުން، މި  އެހެންވީމާ، ފާްސެވއްޖެ.  .69

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސާޢީކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،ންސަރުކާުރގެ ފަރާތު .ދެވަނަ ވޯޓު

އިޖުތިމާޢީ  ،ެގނައުމުގެ ބިލު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު 

ށް ންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަމެުދ އިްއޒަތްތެރި މެ ފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސާޢީކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ
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   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވު

 70        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

.  ފެންނަ 71. ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ 87 ލަ އަދަދު؛ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓު ނުދެއްާވ 70ެގ އަދަދު: ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން

ލަ؛ . ޖުމ70ުމެންބަުރންގެ އަދަދަީކ؛ . ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި ވޯޓު 36  ނީބޭނުންވަ މަށްވެސް ނެތް. ފާްސވު މެންބަރަކު

 އެހެންވީމާ، މި އިޞްާލޙު ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(  .70

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ބޭރު މަސްބޯޓުފަހަރު  ،ވަނަ ވޯޓު. ެއީއ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  3މިއަދުގެ  

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން  ،ރާރުގަ ގޮތުން ހުށަހަޅާ  ކުރުން ހުްއޓުވުާމ ގުޅޭުކގައި ަމސްވެރިކަންކަނޑުތަދިވެހި މަސް

ވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ދިރާސާކޮށް ނިންމަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   70     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

.  71ދަީކ؛ . ހާޒިުރވެ ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދ87ަލަ އަދަދަީކ؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރަކު ނެތް. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯުޓ 70ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެްނބަރުންގެ އަދަދަީކ؛ 

އެހެންވީާމ، މި  .70ލަ؛ ވޯޓު. ޖުމު 36ވޯޓު. ފާސްާވން ބޭނުންވަނީ  70ލަ ވެސް ނެތް. ޖުމު ވާ މެންބަރަކުނުދެއް

 ރާރު ފާސްެވއްޖެ.ގަ

  

 ން މު ން ނި
 

 ން:ވުކެ ދެއް ކަ ވާހަސަތުންޔާރި

 މިދިޔަ  .ދަންނަވާލަން ބޭނުން ގެ އަރިހު މިއަދު މަސައްކަްތ ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންއަޅުގަނޑު

ވަރަށް ގިނަ ބޭރުގެ ިއއްޒަތްތެރިން މި މަޖިލީހަށް  ނެވިގުިޅގެން ރާއްޖެ ވަަޑއިެގން އ26ާއި ޖުލަ، އެއީ މިނިވަން ދުވަހާ

މަތްތެރިކަމުގެ ހުތައް، ރަންޝިޕް ގްރޫޕުއެދިވަަޑިއގަންނަާވ މަޖިލީހުގެ ފްރެ. އަދި ގިނަ ސަފީރުން ންެނވިވަަޑއިގެ

އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  ؛ަތއްކާ އެުކގައި ހިންގާ ގްރޫޕުތައް ެއކިެއކި ޤައުމުތަުކގެ މަޖިލިސްތަކާއި ޕާލަމެންޓްތަގްރޫޕު

ވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގު ޖިލީހުގެ ބައިނަލްއަތަކަށް. މަަވނަ މާއްދާ އިޝާރާތްކުރާނީ އެ ގްރޫޕު 207މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ،ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް އެ މަޖިލިސްތަކުގައި ޤާއިމުުކރެވިފަިއވާ ފްރެންޝިޕް ގްރޫޕުތަކާ ،ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކާއި

 ެއއީ ،ވަަޑއިގަތުުމގައި ދެބުނޭ. އަދި ގްރޫޕަކަށް ބޭފުޅުން ވެދުަގއި އެބަދަމަހައްޓަންވާނެ ކަމަށް މަޖިލިސް ގަާވއި

ވަޑަިއަގންނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ވެދެމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގްޫރޕަކަށް މެންބަރުން  ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ތަުކެގ މި މަޖިލީހުގަިއ އުފެދިފައިވާ ގްރޫޕު ،ތަނުގައި ބޭފުޅުންނަށް. މިހާރު މި 15ގައި ތިެބވެީނ ކޮންމެ ގްރޫޕެއް 

މަޖިލީހުން ގްރޫޕެްއ އެދޭ. ޯޖޖިޔާގެ ގްރޫޕެއް ހަދައިދިނުމަށް އެބަ މަޖިލީހުންންގެ ައޅުގަނޑު ގާުތގަިއ ލެބަނަ ،އިތުރުން

މަޖިލީހުން ވެސް ޖަރުމަނުގެ އަދި އެދޭ. އެދޭ. ސާިބޔާގެ މަޖިލީހުން ގްރޫޕެއް ހަަދއިދިނުމަށް އެބަހަދައިދިނުމަށް އެބަ

 ހުރި  މިހާރު .ތަކުގެ އިތުރުންއެއީ މިހާރު ހުރި ގުރޫޕު ،ދެން އެނގިވަަޑއިގަންަނާވނެެއދޭ. ގުރޫޕެއް ހަދައިދިނުމަށް އެބަ

 އް ސްރީލަންކާ ގުރޫޕެއަދި އިންިޑއާ  ،އިނގިރޭސިން؛ ގޮތުަގއި މި ިތބީ އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާތަުކގެ ތެރޭަގއި ގުރޫޕު
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އި އަިދ ޔާ އެީކގަ އިނގިރޭސިންނާ ،ވަނީ މިގޮތެއްަގއި މިހާރު  ޚާއްޞަކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ ހަނދާނެއް ނުވޭ.  ވެސް އޮތް

ތަކުެގ މި ގުރޫޕުވަނަ މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ޭބފުޅުންނަށް  18 .ހެދިފަިއާވ ފްރެންޑްޝިޕް ގުރޫޕު އެީކގައި އިންޑިާއއާ

ހަ  ،އިޝާާރތްކުރަްއވާ ހަތަރުފަސް އެބަ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ަތންކޮޅެއް ތަފުސީލުކޮށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާކަންތައް 

 ،ެޓއް ބައްަލވާފައި ދުނިޔޭގެ ޗާ ،ަލއްަވިއގެންއިކަމަށް ެވސް. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވަ ގުރޫޕެއް ހެދިފައިވާ

 ،ނަމަ ގުޅުން ބާްއވަްނ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ އި އަޅުގަނޑުމެންނާމަޖިލީހާ ްއގެން ޤައުމެއިއެލަްއވާފައި އިޤައުމުތައް ބައްލަވަ 

މި މަޖިލީހާއި އެހެން އަުޅގަނޑު ހިތުން ފައްދަވަިއގެން އެ މަސަްއކަްތ ކުރެއްވުމަކީ ެއކީަގއި އު  އެފަދަ ގުރޫޕަކާ

 ވާ ހޯމަ  2019އޮަގސްޓް  5މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް އޮންނާނީ ދެން ސަބަބެއް. ާވނެ ގުޅުން ޤާއިމު  މަޖިލިސްތަކާ

 . އިކުރާ ގޭގަ ގައި މަޖިލިސް 9:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު 
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