
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާވަނަ ވީސްފަންސަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެވަނަ  19

 

21 K 1440 
  2019 ލައިޖު 24

 (ދުވަސް ބުދަ)

 

 

 

 

9201/24ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:03 ގަޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:33: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

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

 

 ޖަލްސާ ވަނަވީސް ފަންސަގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް  ބުދަ) 2019 ލައިޖު 24

 

 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:

ީވ  2019ޖުލަިއ  24މިއަދަީކ  .މެންބަރުންިއްއޒަތްތެރި  40 ެބވީހާޒިރުެވވަަޑއިގެްނ ތިއް ވަގުުތ މަޖިލީހަށް މި

ސްވަަނ ންސަވީތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ފަމިއީ ނަވާރަވަނަ ރައްޔި. ދުަވސް ނަވަ 1440ޛުލްޤައިާދ  21ދުވަސް.  ބުދަ

 ޖަލްސާ.

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/25/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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ބުާނ  މިހާރު ޭއގައި ،ސުވާުލފުޅުތައް ަފއިވާވާކުރައް ންބަރުން ވަީޒރުންނާތެރި މެތްއިްއޒަ ދަންނަވަން. މިއަދުރިޔާސަތުން 

 މިނިސްޓަރ ،ޖާބިރުهللا ތެރި މެންބަރު ަޢބްދުތްިއރާގެ ިއއްޒަލެއް އެަބވޭ. އެއީ ކާށިދޫ ދާުސވާ  3މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ 

 ރި ގެ އިްއޒަތްތެ ޝާހިދާ ކުަރއްވާ ސުވާލު. ދެން ހަމަެއއާެއކު ކާށިދޫ ދާއިރާ هللا ޒް އަލްާފޟިލް ޢަބްދުއެފެއާ  ރިންއޮފް ފޮ

ޝަތު ޢާއި އޭަޝން އަލްފާޟިލާއޭވި  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ،ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

އައްަޝއިްޚ  ޒްއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް ،ތެިރ މެންބަރުތްޒައްކުރައްވާ ުސވާލު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އި  ނަހުލާއާ

ސްެގ މުއްދަތު ވަނީ ޓިއަުޅގަނޑަށް ވެްސ ސާފުޭވ ނޯ އި  ުސވާލުތަކުގަ ކުަރްއާވ ސުވާލު. މި އާهللاމްރާން ޢަބްދުޢި

ނިސްޓަރު ވެސް މި ،މިނިސްޓަރާ މަްޝވަރާކޮށް ރައްދުވާ ުސާވލު ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކީ. ދެން މި މަޖިލީހުން ހަމަވެފަ

ވެސް  ވާަފއިވާ މެންބަރާއްވާލުުކރަމިނިސްޓަރުގެ މަސައްަކތަށް ބަލައިގެން އަދި ސު އި،ރާއްޖޭަގއި އުޅުްއވާ ދުވަހެއް ހޯދަ

، ވަަޑއިގެންެނވުން. އެހެންވީމާ މަޖިލީހަށް ން ައދި ވަޒީރު ،އުންުސވާލުަތއް މަޖިލީހަށް ގެނަމި ހަކަދެެކވިގެން ވާ

ވީހާެވސް އަވަހަކަްށ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ  ،އަރިުހގަިއ ދަންނަވަންއަޅުގަނޑު ކާށިޫދ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަދި މި މަޖިލީހުން އެކަން  .ނެންަނވާގަން ިމ މަޖިލީހަށް ވަޑައިފާނު ކުރައްވާަފއިވާ ުސވާލުތައް ަރއްދުވާ ވަޒީރުމަނިކު

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަޖައްާސނެ.

 

 ތް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަ . 6

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ތްތެރި ެމންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު އިރާގެ ިއއްޒަދުވާަފރު ދާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ ުފރަތަމަ މަސައްކަތަކީ 

 ގުޅޭ ނުމާއްދަ ދިހުމަށް ގަތުބޭުރގެ ބޯުޓފަހަރު ރާއްޖެ އައިސް ިދވެިހ މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ބަހުސްެގ ރު. އޮތީ ެއްއގަިޑއި ގެންދިއުން. މި ބަހުސްގައި މިހާރު ބާީކ މިރާރުގެ ބަުހސް ކުރިއަށް ހަގޮތުން ހުށަހަޅާ 

 ޖާބިރު. هللا ކާށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ؛. ބަހުސްގައި ލެވިފައި ވަނީ ހުޅުވަ  ވަގުތު މިހާރު މި

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

 ްށ އިމްޕޯޓަންޓް މައްސަަލއަކަށް ރަވަ ،ގޮތުން ބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރާއްޖޭެގ މަސްވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތާ

ުދކުރަން ން މި އަންނަނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީމުރާރުަތއް ހުށަހެޅެގަވާތީެވ ތަކުރާރުކޮްށ ެއކިެއކި ވައްތަުރވައްތަުރގެ 

 ން.ރުވައަމަސައްކަެތއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަްނ މި ސިނާޢަތު ކުރި ަޑްކޓިވްއެކަމަށް. އަދި ވަރަށް ޕްރޮ

އްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ރެދަީކ ޑީ.އާރު.ީޕގެ ލީޑަރުކަުމގައި އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި މެންބައައީްސ، މިރައިްއޒަތްތެރި 



3 

 

ެގ ޖެހުނު ދުވަސް. އެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހަމަޑަެރއްގެ ގޮތުަގއި ވެސް .ީޕގެ ލީރުޑީ.އާ ،ހުރެ

 . ެއކުޔާޒުނަޢި

 

  ން:ހަކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން ވާ

 މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރިކަުމގެ ސިނާޢަތުން ކޯްއެޗއްތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކުޝު

އެހެން ބަޔަކަްށ  ،އިއްޖޭެގ ތަނަވަސްކަން އަުޅގަނޑުމެން ދޫކޮށްލަރާ މެންގެ އަޅުގަނޑު ؟އުެޅނީ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން މި

ޖަހައިގެން ރާއްޖެ ވަށަިއގެން ދާ މި ބޭރުގެ ޕަރސެއިނަރސް ،ހަރާއިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ބޭރުގެ ލޭނުއަޅާ ބޯޓުފަސްތަނަވަ

 އް ހެދިފައިވެސް ރިސަރޗެއެކަމަށް ެއއް  ؟ންވީނުޖަހާްއެވގެންތޯ ދާނީ. އަޅުގަނޑުމެން ކީދަ ން އެމުމަސް ނަގަ

 އް ލަމަސް ހުރި ގޮތަށް އެއަޅައިގެން ކަުޅބިކި މޭލެއްގެ ދުރުމިނުން ދާވަ ،ބައިތޯ ެއކަމުެގ ސަބަބުންކޮ ؟އެބައޮތްތޯ

ރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެގޮތަްށ ތްތެސަިޅވާނެ ޫނންތޯ އިްއޒަ ،ންލަެއއްަފހަރާ ނަގާ ން ޑޮލަރުެގ މަސްއަބިލި

ލޮލެްއ  ބަޔަކު . އެއްހުރީ ން ގޮސްަފއިގެބިންދައި ގަނޑުމެންގެ ކާަބފައިންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންގެ ގުދާރުހަދަން. އަޅު

ދޮށިން  ؟. އެީއ ީކއްެވގެންތޯފަވެނިކަމެތި ވެރުގީ. ފަށް ދިޔަ ބޭފުުޅންގެ. އަެނއް ބަަޔކު ތިބީ ިބްއޖެހިފަހަވެސް ނެތް މަ

ވާހަކަަތކެއް އެއިެރްއގައި އޮންަނ ކިަޔިއގެން މިކަހަލަ ދޮުގ ނަންށޭ މަސް ބާއެންަވޔަރަންމަންޓް ފްރެންޑްލީކޮށް 

 ކަމަށް ވަންޏާ ޖެމީހާ ތަނަވަސްެވއްްސވެރިމައުޅުން. ަލިއގެން މަސްވެރިންނަށް އުޅޭއިޮއޅުވަ ،ގެންދައްަކއި ސަރުކާރަކުން 

 ެގން ަދއްަކއި ހަކަްނ މާ މޮޅު ވާްނވެގެލުަގއި ބަހައްޓަހާރު ގީއީްސ، އޭނާގެ ވޯޓު ނުލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ފަރައިްއޒަތްތެރި 

ރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިސާލެްއެގ ނީ އިްއޒަތްތެަޖހައިގެން މަސް ަނގަންޖެހޭ، ދާ. އެހެންވީމާއުޅެނީ މި

ޖެހިގެން އޮތް  .ނަގަނީ ލަރަކުންޑޮ ،. ދެން އަުޅގަނޑުެމން އެންމެ ޑޮލަރަކުންނީއްޓުވެ އް ކޮންޓެއިނަރެ ގޮތުން ޑޮލަރު

ލަތްަތއް ސީދީ ވަޞާތިޤްރަން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ އި. އެކަން ބަދަލުކުަޔއީދިޖަހާފައި ެއްއކޮށް ނަަގއިގެންހުން އައިސް ދާމީ

މާ އަޅަން އެބަޖެހޭ. ގާފަރުަގިއ ނަރުދަމާ އަޅަން އެބަޖެހޭ. މެކްސިމައިްޒކުރަން އެބަޖެހޭ. ކާށިދޫ ދާއިާރގަިއ ނަރުދަ

ހޭ ނުޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަށްތައް އަިޑއަްށދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެޭބކަށްލުގައި ތިހާއަޅުގަނޑުމެން ނިކަމެތި 

މާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. ގްރީން ޓެކްނޮލޮޖީ ގެންނަން އެބަޖެހޭ. މި ކަންކަމަށް ހިމަންޓް ން ކްޓްކުރަން. އެންަވޔަރަޕްރޮޓެ

ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނ  މިން ލަތްތައް ބަންދުކޮށްގެސީލާރި ބޭނުންވޭ. ލާރި ލިބެން އޮތް ހުރިހާ ވަ

ކަމެއް.  މު ންއުމަކީ މުހިދި އްަގއި ހުށަހެޅެމުން އް ޢިލްމީ ފެންވަރެރާރުތަ ގައް ހުށަހަޅާއިރުަގއި ތަރާރުގަ !ނަހައްދަވާ

ކުރާ ލުަތއް ބަދަޒްމު މައްސަލަތަކުގައި. ިއންޑަސްޓްރީންވަރަށް މުހި މި މަޖިލީހުގަިއ ބަހުސް މި ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން
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ނޑުމެންގެ ރިޒުޤު މެކްސިމަްމ ލަތްތަކުން އަުޅގަސީުދރަތީ ވަގުންގެ ޤައުުމގައި ހުރި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެ

ވާނެ. ނު ެދއްވާަފއިާވ އެންެމ މަތީ މިންވަރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންކުރަންވާނެ. ިރޒުޤު ިއސްރާފުކޮށްގެންهللا މާތް 

ފިޝަރީޒް  ،އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރުން ކޮށްދޭން ހުރިހާ ކަމެއް ަރއްޔިތުންނަށް ،އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތަށް ބަރޯސާވެ

 އެގްިރކަލްޗަރ ؛ންށިތެދެއް އަޅުގަނަޑކަށް ނޭނގެ ރައީސް. ެވްއޓޭ ކާކަމެއް ހަމަ ޙައްޤުކުރާ  ންމިނިސްޓްރީ

ވޭ. ގުނާނެ ވާލެއް ވެސް ނު  ފެިޅ ރުއްަތއް ވެްސ އެ ން އަެނއްކާ ުރކެްއ ފަޅަނީ.ށިހުރޭ. ވެްއޓޭ ކާެވސް މިނިސްޓަރެއް 

ކަޅުބިލަމަހަކީ  ،ވާނީ ކިހިނެއްކަން ނޫން. ރިސަރްޗ ވެސް ކުީރކީ ކަެމއްއްެޗއް ކޯ ުހރީ އަީޑގައިރާއްޖޭގެ ކަނޑު  މި

 ކުރާ އެއްޗެއް ނިކަން ރި ރައީސް. ކަޅުބިލަމަހަކީ ދަތުރުވެސް ނޫން އިއްޒަްތތެެޗއް އެއްވިހާ ކޮލަމާފުށީ ކައިރިން 

ޓެރެޓަރީއަށް އެހެން  ގޮސްފ ނުކުެމެގންކާވަދެފައި އަެނއްޓެރެޓަީރއަްށ ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެންވީމާހައިސްޕީޑުަގއި. އެ

 ައޅުގަނޑުމެން...، ްއޔާވަންނާނެ. އެހެންވެއްޖެ  ވެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ އެހެންނަމަވެސް،  . ބާީކ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު މި ބިލުގެ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ަވގުތު ވަނީ ނިމިފަ

މިނެޓު.  13. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެފަ. ހަމައެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު ވަނީ މި ބިލުގައި ނިމިފައާދެ!  !ކުރައްވާފުމާ ،ނޫން

މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަަކށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ  8މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭ  11މިނެޓު. ޕީ.ެއން.ސީ  7ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

 ދާއިރާގެ ދުވާފަރުއަޅުގަނޑު ފަހުބަސް ބުނުމަށް ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( )މިނެޓު.  3މެންބަރަކަށް އަދި ާބކީ ކޮންމެ 

  . މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ ދުވާފަރުށް ދަންނަވަން. މެންބަރައިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

 ތަނުގައި  އޮތް ގަރާރެއް އަޅުގަނޑުމެން މިގިނަ ރަްއޔިތުންގެ ިވންދާ ގުޅިފައި  ާރއްޖޭެގ ވަރަށްަރއީސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ތާއީދުކޮށް ވަނީ  ލަ ގިނަ މެންބަރުން މި ގަރާރަށް މިޖުމު ،ބަހުސްކުރެވެމުންދިޔައީ. ދެން ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން

 ބަހުރި. ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ައޅުގަނޑުމެންކަންބޮޑުވުންތައް ވެސް އެން ބައެއް މެންބަރުންގެ ދެ .ވާހަކަދަްއކަވާފަ

އޮތް ކަަމށް ހައްދަވާނެ ކަމަށް. ސީދާ  ންވުކަންބޮޑު  ،ކުރާ ބައެއް މަަސއްކަތްތަކަްށ ހަމަ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެަތސް

އެހީ ކޮންކަމެއްތޯ ތަމަ  ގާުތ ފުރަަރއްޔިތުން ،އި ައޅުގަނޑުމެންޓަކަވާ މިފަދަ ކަންކަން ނިންމުމަށްރައްޔިތުންނަށް މަންފާ

އޮީތ  ވަރަށް ސާފު އަޣުލަބިއްޔަެތއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައި މި ،ކުރަންވީ؟ ެއ ރަްއޔިތުން ަވރަށް ސާފުކޮށް

 މައިގަނުޑ ކަމަށް ބަދަލުތަކެްއ އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސުޕަރ ެމޖޯރިޓީ ދިނުމުގެމަސްވެރި

ވުން. ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއަށް ައއިސް  މަސްވެރިންނަށް ަރނގަޅު ގޮތެއް ،ސަބަބު އް ޭރގައި އެސަބަބުތަކުގެ ތެ

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބަ ސަރުކާރު ހިންގަވަން ނުވަތަ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަާވ  ،ސީދާ މަސްވެރިންގެ އަތުން
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މަންފާ ލިބޭނެ މަެގއް  މަސްކިަރިއގެން ނަށްބޭފުޅުން އެގޮތަށް ސީާދ ޑައިެރކްޓްީލ  ބޭބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޝަން ނުލިބޭ

 އެ ،އަހަުރ ކަންކަން ހިނގާފަިއ ހުރި މަގަށް ބެލީމާ ކަންބޮުޑވާނެ 5ކަމެއް. ފާއިުތވެދިޔަ  އޮތުމަކީ ެއ މަސްވެރިން އެދޭ

ކުަގއި ކަންކަްނ ވޭތީ. ނިމިދިޔަ ދައުރުތަހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެ ބޭފުޅުންނަށް މިޒާތުގެ ކަންކަން ސީދާ ރައްޔިތުންނާ

ބޭފުޅުންނަށް ވަންނަން ބޭ ޮކންމެ މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިނގާއިރު ސީދާ ކޮމިޝަްނ އެ ، ހުރި މަގަކީ ހިނގާފައި

އެތައް ތަެންއ  ،ެއއްރާއްޭޖގެ އެިކ ކަންކޮޅުތަުކގައި އެަތއް އިްނޑަސްޓްރީކުރާ މަސައްކަތުން  އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި

އެއާެއުކގައި ވަޒީާފގެ އެަތއް ފުރުޞަތުތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ. ސީާދ ނެ. ހަމަފެދިގެންދާޓަކައި އުގަތުމަށް ސްމަ

ީސދާ އެްއވެސް މެދުވެރިެއްއ ނެތި ބައްދަލުވެވޭނެ ގޮތް  ،އަިދ މަސްވިއްކާ ފަރާތާ  ކުރާ ފަރާތާމަސައްކަތް

ގެންދަނީ ވީހާެވސް ގިނަ ރިއަށް ގަރާރެްއގެ ސިފަިއަގއި މިކަން ހުށަހެޅި މި ކުހަމަޖެހިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުެމން 

އި މަޝްަވރާ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި ބޭނުންވާތީ. ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮުޑވުންތައް ވެްސ ޔާރައްޔިތުންގެ ލަފަ

ސުޕަރ މެޖޯރިޓީގައި  ،ކުރާނީ މެން މިކަންއަޅުގަނޑު ،އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާތީ. އެހެންނޫންނަމަ

ކަްނކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަަކއި  ެއ ބިލު ފާސްުކރާނީ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި މި އިތަނުގަ  ގެނެްސ މި އި ޑްރާފްޓުކޮށްފަ ބިލެއް

 ގެ ރާެރއްޓަކައި ގަކުރުމަށް އެކުަގއި މިކަން މާއި ތާއީދާރުހުތި އެންމެ ބޭފުޅުންގެ  ،އްލު ހޯދައިދީޙަމި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް 

ބޭރުގެ  ،އޮންނަނީ ބޮޑު ކަންބޮޑުުވމެއް މި ބޭބޭފުޅުން އެންމެ ކުރަނީ. މި   މިމިކަންއަުޅގަނޑުމެން ސިފައިަގއި 

މިއިން  ،ޭބފުޅުން ކަންބޮޑުވާނެ ގަތުމަށް. މިއަތުްނ މަސްގަންނަ ގެބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ އައިސް ާރއްޖޭގެ މަްސވެރިން

މިޒާތުގެ ހިންގަާވފައި ބޭބޭފުޅުންނަށް  ތެރެއިްނ އެތައް ޖަރީމާތަކެއް ކަމެއްގެ ވެސް ކޮްނމެ ރަނގަޅު އިކޮންމެ ކަމެއްގަ

ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު  ކަމެއް ނޫން. މި  އުފެދޭކަމީ އަުޅގަނޑުމެން ޝައްކު ކަންބޮޑުވާނެކަންކަން ހިނގަން ފެށީމާ 

ޓުތަކަްށ ސޯރު ހަމަ އެ ބޯޓުފަހަރު އައިސް އެ ރިޓަކައި ސާމާނު ގެންނައިޓުތަްއ ހެދުމަށްސޯރިއާދެ،  ؛މިނޫނަސް

 ފެނޭ. ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ނިކަމެތި މަސްވެރިައކަށް މަންފާއެއް ލިބޭތަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ދަރުކުރާބަނ

ޖެއިްނ ގޮތަށް ރާއްެޖއިން ބޭރުން ބޯޓެއް އަންނަްނވީމާ، ެއކަނި ަހތިޔާރު އަންނަ ވާހަކަ ދެްއކީމާ އެބަ ޯގސްވޭ. ރާއް

ދެން  ،ޑޮލަރު ލިބޭނެ މަގެްއ ތަނަވަސްެވގެންދާއިރު ތަށް މަސްވެިރންނަށްމަްސވެރި މީހާގެ އަ ،ބޭރުން ބޯޓެއް އައިސް

. އަުޅގަނޑުމެން އެ މެންބަރުންނަށް މަސްތުވާތަކެތީެގ ވާަހކަ ެދއްކީމާ އަޅުގަނޑުމެން ކަްނބޮޑުވުން އެބައާދޭ

އްުލ ޙައެކަްނކަމަށް  ،ގާނޫނުގައި ތި އެންމެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާ މި ހަ މިނޑުމެްނ ގައަޅު  ،ޔަޤީންކަންދެން

އެކަންކަން ނުކުރެވޭެނ މަގަކަށް މި ގާނޫނު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ަބއްޓަންކުެރވިެގންދާނެ. އަޅުގަނޑު އެެދްނ  ،ހޯދި

ިސޔާސީ  އި،ދެއްވަ  އެއްބާރުލުންކުރާ މިފަދަ ކަންކަމަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން ވެސްރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި  އަޅުގަނޑުމެން

ބޭފުޅުންނަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޫނީ  ކުރެވެންޖެހޭނެ. ތިންކަމުގައި އެްއފަރާތްލު ތަފާތުވުން މިކަހަލަ ކަގޮތުން ހުންނަ ޚިޔާ

އަުޅގަނޑުމެްނ މި މަސައްކަތް ވީހާވެސް  އި،ބިނާކުރަނިވި ފާޑުިކުޔމެއް ކިުޔއްވަ  ،ނަމަ ކަމެއް ޮއތް ތިބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވާ

 ނެތި އެ  ބިރެއް  ،ނެތި ަމސްކިރޭނެ ރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިންނަށް ބިރެއް މިއަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ  ިއ،ވަހަކަށް ނިންމައަ



6 

 

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން  މި ،ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ކިރޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން. އަުޅގަނޑުމެން އެެދނީބޭފުޅުން 

ކަންކޮޅެްއަގއި  ރިހާހު ގެރާއްޖޭ މި ،ޓަކައި ބޭކާުރ ޚަރަދުތައް ނުކޮށްރުމަށްމަސް ކި ،ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ނުކޮށް

ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ،ައއިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމާއި ،މަސްކިރޭނެ އިންތިޒާމާއި

 ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.އެުކ އެކަން ކާމިޔާުބވެގެންދާނެ. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް މި ބަދަލާ ގެއަޅުގަނޑުމެން

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ަގއި ނިމިފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  1:30ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއަދުގެ 

 . ވަނީ ނިމިފަ މިކަންކަމުަގއި އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާނަން. މި ބަހުސް މިހާރު 

 

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީ 7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،އުމީ ުޔނިވަރސިޓީޤަ އަށް. އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  7.2ދެން އަޅުގަނޑު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ޤަ ،ގެނައުުމގެ ބިލުއުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫަނށް އިޞްލާޙުޤަ

އުމީ ތަރައްީޤގެ ކޮމިޓީގެ ޤަ ،ެދއްވާނީ އިމި ރިޕޯޓު މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ .ދެްއވުމަށްއިއިްއވަ  މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މި

މެންބަރު އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި ބާރަށު ދާއިރާގެ . هللاމެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ބާރަށު ދާއިރާގެ  ،އްރިރުޤަމު

 .هللاޢަބްދު

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ هللاްޙމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

ގާނޫނަށް  ؛ގެނައުމުގެ އުީމ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލަށް ިއޞްލާޙުޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 ..ގެަނއުމުގެ ބިލު.އިޞްލާޙު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވުމުގެ ކުރީަގިއ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޅުއްހުށަހެފުކުރައްަވއްޗޭ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ފުރަތަމަ ރިޕޯޓު މާ

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތއް ވެސް މި މަޖިލީހަށް  ށް ރިޕޯޓު ހުަށހަޅުއްވާަފއި އެ ރިޕޯޓަ ؛އިޞްލާޙުތައް

 . ންވީދެްއވައިްއވަ އާދެ، ރިޕޯޓު ހުށަހަޅު. ންވީދެއްވަ އިެދްއވުން އެދެން. މިހާރު ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައްވައިހުށަހަޅު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދުދާ ބާރަށު

ގެނައުމުެގ ޙުލާޞްބިލަށް އި އުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ  2019 ން ދިރާސާކުރެްއވުމަށްަފހުގައި ހުށަހަުޅއްާވ ރިޕޯޓެއް. މި، ބިލަކީ ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލު، ކޮމިޓީ ގޮތުން

ބިލު  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ޮފނުއްވާފަިއވާ ބިލެްއ. މި އާޤީއުމީ ތަރައްއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ެއގާރަވަނަ ޖަލްާސއިން ޤަ

ވެރިކަާމއެކު ިމ ޤުބެހޭ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވަރަށް ޝައު ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި ޤައުމީ ތަރައްޤީއާ

މަށްަޓކައި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. ްއވި ކަކޮށްދެ މަސައްކަތް

ވެްސ  މު ރަްއޔިތުންގެއްދިޔައިުރގައި މި ބިލަީކ އާންގެއެކު މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުަރމުންއެއާ އަދި ހަމަ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ގަކުރެވުނު ހިނދުއިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފާހަވެިރކަމެްއ ހުރި ބިލެއް ކަމަށް ޤުވަރަށް ބޮޑު ަޝއު

 އަދި މި ބިލާ ލީމު. ެއގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ކޮމެންޓުތަކާއި އިވެސް ހުޅުވަ މު ރަްއޔިތުންގެ ކޮމެންޓަށް އްއާ

ގުޅުންހުރި އެިކއެކި  އަިދ ކަމާ ،ހަޔަރ އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ،ގުިޅގެން މިނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަނާއި 

ވެްސ  ޔާލާއި މަްޝވަރާޚިބޭފުޅުންެގ  ބައްދަުލކުރުމަށްފަހުގައި އެ މެންބަރުންނާ ގެޮކމެޓީ ގެފަރާތްތައް އަުޅގަނޑުމެން 

. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނ ހޯާދފަ ގެ މަަސއްކަުތގައިމުކުރުދިރާސާ ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން

ޔާާލއި ޚިއަދި އަިމއްލަ  ،ބޭފުޅުންާނއިވާ ރީގެ ޗާންސެލަރުކަްނ ކުރަްއވާފައި ެގ ކުރސިޓީ މިދެންނެވި ޔުނިވަ

މި ބިުލ  ެއކުއެއާ. ހަމަވަނީ އެރުވިފަ ތުޞަމަޝްވަރާދެްއވަން ބޭނުންފުޅުވީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފުރު

އެޓޭްޗކުރެވިަފއިވާނެ.  މި ރިޕޯޓާ ،ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްޓަކައި ކޮމެީޓއަށް މެންބަރުން ވަަޑއިގެންެނިވ ގޮތުގެ ާހޒިރީ

 ވެރިކަމަްށޓަކައި އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޤު ަޝއުގުޭޅ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މިކަމުގަިއ ބެހެއްޓެވި  އަދި ހަމައެާއއެކު ކަމާ

 ބިލާ  ދިޔައިުރގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މި. ތަޅުުމގައި މި ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރަމުންސް އަުޅގަނޑުމެން ޝުކުުރވެރިވަންވެ

ށް މިދެންނެވި . އަދި މި ަކންބޮޑުވުންތަކަވާީނ އެޑްރެްސކޮށްފަ ހުރި ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ގުިޅގެން

. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ވަނީ ގެެނވިފަ ތައްޙުލާޞްއެްއކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ

 ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަުތގައި އެ  އެއްފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، މި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތަުޅމުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ބިލު  ކަން ފާހަގަކޮށް، މިެވރިޤު ބޭފުޅުން ބެހެއްޓެވި ޝައު

 އްޔާ. . ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނުޑ  .ެލވިފައިވަނީ ހުޅުވަ ސްގެ ަވގުތު، ބަހުސަށް މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު، ރިޕޯޓުގެ ބަހު 

ޝީދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަ  ހުށަހެޅުމަށް. އެއީ އަލިފުށީޙުލާޞްއަރުވާނީ އިފުރަތަމަ ފުރުޞަތު

 . ޙުލާޞްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އި
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 ާވހަކަދެއްެކވުން:އިން ސަޙުމުޙައްމަދު ރަޝީދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އަލިފުށީ

ން ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް މަސައްކަްތކުަރއްވާަފއި އޮްތއޮތުމަށް ވަރަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ކޮމިޓީ

ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްލުމަށްޓަކައި  އިހަމެއެންކޮމިޓީެގ ދަންނަވަން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު 

. ށްއިލާނަތައް ހުށަހަޅަޙުލާޞްވަނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަނޑު ަބއެއް އި  58ވަނަ މާއްދާއާއި  14ވުނު ކުރެ ގަނޑަށް ފާހަގައަޅު

 -)ނ( -14ކުރުން. ޙުލާޞްަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި  14 ގާނޫނުގެބުނެވިދިޔަ 

 -ބުކުރާ އެކަކު. )ރ(ޚާެއންމެ އިސްވެރިްނގެ ތެެރއިން އިންތި ފެކަލްޓީތަކުެގ ޑީނުންެގ ތެރެިއންނާއި މަރުކަޒުަތއް ހިންގާ 

ޕްރޯ ވަިއްސ  ،ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ޗާްނސެލަރުންނާއި ،ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ މީހުންނާއި 13މި ގާނޫނުގެ 

ހުންގެ ކިޔަަވއިދޭ އެހެން މީ އި،ެފކަލްޓީ، ސެންޓަރުތައް ފަދަ ތަންތަނުގެ އިސްވެރިން ފިަޔވަ  ،ޖުކޮލެ ،ޗާންސެލަރުންނާއި

ކުރުން. ޙު ލާޞްވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންަނނިވި ގޮތަށް އި 58ީމހުން. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  2ބުކުރާ ޚާތެރެއިން އިންތި

ޗާންސެަލރ، ވަިއސް ޗާންސެލަރުެގ  ،ގެންވާނީ އެކުލެވި  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީ  -)ރ( -58

މެންބަރުންގެ  4އްޔަނުކުރާ ޢަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޗާންސެލަރ  ރސިޓީގެ ަމޤާމުތައް ފުރަމުންދާޔުިނވަ ،އިތުރުން

. ހުރި ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުންއެ މާއްދާގެ ދެން ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ުއނިކޮށް 58ބުނެވިދިޔަ ގަނޫުނެގ މައްޗަށޭ. 

 ަގއި)ޅ( )ބ(، )ނ(، )ރ(، ަގއި އެ މާއްދާެގ،ޙުލާޞްނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިވަ 58އަދި ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

 ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ހަވާލާދީަފއިވާ ތަންތަން އެ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ބަދަލުކުރުން. އާއެ މާއްދާގެ )ށ( 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ށް ވޯޓަްށ ޙަލާޞް. މި އިޙުލާޞްއި  3ހުށަހަޅުއްަވއިފި ިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު ޝުކު އާދެ!

ވަނީ ބަހުސްގެ ވަގުުތ  ވަކިން. މިހާރު މި ވެސް ތާއީދު ބޭނުންވޭ ވަކި  ކަށްޙަލާޞް އެހުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ އި

  ހޮުޅދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޔޫނުސް ޢަލީއަށް.ނީ، އަރުވަފުރުޞަތުމި އަޅުގަނޑު މިހާރު . ެލވިފައިހުޅުވަ

 

 މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ 

ރސިީޓގެ ބިލަށް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޤައުީމ ޔުނިވަޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. 

 . ުޝުކރިއްޔާ.ންވާހަކަ ދަންނަވާލަ ތާއީދުކުރަން. އެގަނޑު ށް އަޅުޙަލާ ޞްއި 3 ޙުސައިން ހުށަހެޅި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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ވަނީ އަިލފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

މި ބިލަްށ  ގުތު.ލަނީ ބަހުސްގެ ވަ އި ހުޅުވަ ޅުގަނޑު މި. މިހާރު އަެވސް ތާއީދުކުރަްއވާފަ ށްޙަލާޞްއި  3މެންބަރުގެ 

. ވަނީ މިހާރު ނިމިފަ  ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުން މި)ަގޑިއިުރ ހަމަޖެހިފައިވޭ.  1ބަހުސްކުރުމަށް 

ރިސޓީެގ ވައުމީ ޔުނިޤަދިވެހިރާްއޖޭގެ ) 2011/3ވަނަ ިކޔުން. ގާނޫނު ނަންބަރު  3އަޅުގަނޑު މި އިްއވަނީ މި ިބލުގެ 

 ަގއި ވޯޓަށް އަހާގަީޑަގއި ކުރިއަށްދާނެ. 1:30ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލަށް ވޯޓަށް އެުހން މިއަދުގެ ޙު ލާޞްއިށް ( އަގާނޫނު

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 6

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މެންބަރު ޙަސަން ާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ށް. އެއީ ޮތއްޑޫ ދާއިއަ 6.3އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މަސްފެކްޓްީރ  ގުިޅގެން ރަްށރަށުގައި ގޭދޮށު އި އަދި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާރަށު ކައުންސިލާ  ،ޝިޔާން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ

ބާކީ . މިހާރު ވެސް ވަނީ ުކރިއަށްގެންެދވިފަ މި ގަރާރުގެ ބަހުސް އިއްޔެ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ ގަރާުރ. ގުޅޭ އިމުކުރުމާޤާ

އަޅުގަނޑު މިހާރު މި  ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު() .ަވނީ ހުޅުވިފަ މި ަބހުސްގެ ަވގުތު މިހާރު ުރ.އިގަިޑއިރެއްހާ 2، އޮތީ

 މުޙައްމަދު ރާޢީއަށް.  އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުތުޞަފުރު

 

 މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު . އަުޅގަނުޑ މި ގަރާރު ުހށަހެޅުޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްާޔ ިއއް 

ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ  ދެްއވީތީވެ. ދެން ފުރަތަމައްަވއިމިކަހަލަ ފުރިހަމަ ގަރާރެއް ހުށަހަޅު ،އަދާކުރަން

ކުރަމުންދާ އާދައިގެ މަސްވެރިންނަށް ިމ މަސްވެރިކަންދިވެހިރާްއޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް އަދި  ،ބޭނުންވާ ކަމަކީ

ބޭފުޅުން  ިރސޯޓްތައް ހިންާގ މުއްސަނިދ ވިޔަފާިރވެރިން އެ  ،ރުކާރުން ރަނގަުޅ ކަންތަްއތަކެއް ކޮށްދޭން އުޅޭީތވެސަ

 ތަކަށް.ވާހަކަ ގެިލން އިއްޔެ އިބަލަ ވެސް ވާހަކަ ދަްއކަވާީތެވ، އަޅުގަނޑު ދުރުވެ އެ މިކަމަށް ހިސާބުޖަހައިގެން

. ދެން ަގއިނުވިދާޅުވި މިތަދެްއކެވި ވާހަަކ ވާހަކަ ޖައްސަަވިއގެން ދުރުވެލިއިރު ޑީ.އާރު.ޕީގެ ލީަޑރުގެ ހިސާބުއިބަލަ

 މަސްވެިރކަން  ވަރަކަށް  4 ގޮތަީކ، އަޅުގަނޑުމެން މި ވާަހކަދައްކާ  ވާ ދެން ޯގތްރޫކޮށްލިއިރު މި އަުޅގަނޑު  ،ރަނގަޅު

 ބުނާހެން  ދެން މި ،ޖެއްެސވި. ޖަްއސަވާފައި ހިސާބު ވެސް އެ ވިޔަފާރިކުރާ ބޭފުޅުން ، ޅުންޕާޓީގެ ބޭފު  ހާރު ކުރަމުންދާމި

 ستغفر هللاأބޭފުޅާ ވިދާުޅވި ގޮަތށް. ބެލިއިރު  ޖެްއސެވި އެެވްސ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިސާބު ޑީ.އާރު.ޕީގެ ލީޑަރު ހަމަ

ދިޔައީ އެހެން ގޮތަކަށް. ބެލިއިުރ  ބަދަލުވެގެން މި ވީ. ދެން ހިސާބު ކަމަކަށް މިކަން މި ނެތް. މާ ރަނގަޅު ދާކަށްކަމު

ހިސާބެއްަގއިތޯ ފެކްޓްރީަތއް ކިހާ .ކިަތއް ފެކްޓްރީޯތ ތިމަންނަމެން އަޅާނީ އޮތީ، މި އްސަ ގޮ މި ހިސާބު ބަދަލުވެގެން
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ގޮތުަގިއ ދެކޭ ން ނަފާ ހޯދާނެ ގޮތަށް. މިއީ އަުޅގަނޑު އިމިހާރު މި ތީ އޮހިާސބު ބަދަލުވެފައި އަޅާނީ. އެހެންވީާމ، އެ

ހަމަ ރިސޯޓްތަކުގެ ކޮންސެޕްޓް،  ހޯދައިދޭން އެންމެ ރަނގަޅު ބިޒްނަސް މޮޑެލް. މަންފާ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް

، ގޭދޮށު ިބްޒނަސް މޮޑެލް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ގެނެިވއްޖެްއޔާ ގޮތަށް މި ހައުސްަތކުެގ ކޮންސެްޕޓް ގެނައި ގެސްޓް

ކޮށް މަްސވެރިންނަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ޞައްޚާކަށް ވެގެންދާނެ، ވަރަށް ރަނގަުޅ ވިޔަފާިރއަ މަސްފެކްޓްރީ

ބޭފުޅަކަށް  ތަރުފަސްހައުޅޭ މިކަން ކޮންޓްރޯލްކުރާ  މި ކުަރންވީ، މި ބުނާހެން މިހާރު ވެސް ާލޒިމު ނަކުންގާނޫ

ވޭެނ ގޮތަްށ މިކަންތައް ަތްއ ކުރެމިކަންތައް ނަށްތެރެއަށް ޮބޑަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ނެހެދުން. ހަމަ އާދަިއެގ މަސްވެރިންމީގެ

އިދިކޮުޅެގ  އަޅުގަނޑުމެންނާ ؛، އިދިކޮޅަށްވޭހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭއގެއިުތރުން އަޅުގަނޑު  ދިއުން.ބައްޓަންެވގެން

އަްނގަްނ  ަރއްޔިތުންނަށް އި،ވާހަަކ ދައްކަ  އެ ބޮޑުކޮށް ބޭފުޅުން، މިކަންތައް މިއީ ނުވާނެ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މާ 

މި ބޭފުޅުން  ،ދާޅުވި ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވި ންވަނީ މިއީ ދެން ފެކްޓްރީއެކޭ ބުނީމާ، ދެން ކުރީ ދުވަހަކުނުބޭ

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން  ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި. ެއކަމަކު ައސްލުބޮޑު  މާ ެދން މިއަކީ ،ވިސްނައިދޭން ބޭނުންވަނީ

 މިއީ ހަމަ ވަރަށް އާދަިއގެ ކަމެއް. އެ  ތައް ލަިއގެން.ޒްދިގެެއއް. މެޝިނަރީއުޅެނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގެ ބަ ހަދަން މި 

 ުކގައިކަންތަ ކުރަން އުޅޭއަބަުދވެސް އިިދކޮޅު ފިކުުރގައި އަުޅގަނޑުމެްނ  ފުޅުންނަށް އަސްލު މި ިވސްނައިދެނީ،ބޭ

އީ. ންނަށް ުކރަން އެނގޭ ކަމަކީ އެމާޔޫްސކުުރވާ ގޮތަށް. އެބޭފުޅު، ަރއްޔިތުން އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއަކވާނީ

ބޭފުޅުން ދައްަކވާނީ އަބަުދވެސް މާޔޫްސވާނެ ކަންތަްއ.  ބޭފުޅުން ނުދަްއކަވާނެ. އެ ވާހަކަަތެކއް އެމީދީ އްއެހެންވީމާ، އު

 ތަނަށް އަތުވެއްޖެ. މިކަން  މެންބަރުން މި 65. ދެން ގައިމުވެސް މި ސަރުާކރުން މިކަންތައް ކުރާނެ ކަން އިނގޭ

މި  މިކަން ކުރަން. އޮތީ ވެސް މި ކާރުިއތުރުން ސަރު. ޭއގެބީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ތެރޭގައި މިތިކުރަން

 ންނަ ރަށުންއޮބަދިގެތައް ހަމަ ހެދިގެންދާނެ. ވަޒީފާތަކެއް އުފެިދގެންދާނެ. ޖެހިގެން  ފެކްޓްރީތައް ހެދިގެންދާނެ،މަސް

ންނަ އޮ. ޖެހިގެން ވެސް ަވޒީފާ ލިބޭނެ ޔޫސުފަށް ،ވެސް އިޝާައށްޢާފުޅުން އަންނާނެ. ކުިރމަތީ ގޭަގއި ހުންނަ ވެސް ބޭ

ބަހައްޓާަފިއ ހަމަ މި ފެކްޓްރީތަކުގައި ށް އައިސްންނަ ރަށަވެސް ދެން އޮށް ގެ އަޙްމަދު ޖާބިރަރަށު

 މި ؛ޕްރޮމޯޓްކުރަން ދެން ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެއް ނޫން. މިީއކީ ެއއްެވސް ވަަރކަށް މާ މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެ.

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ،  ގޮތްތަެކއް ހޯދާނެ.ކަންތައްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރަްނ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން 

. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކްއ އަޅުގަނޑުމެން ވަްއކަންކުރާކަްށ ދެން އެތަނެއް ނުބާއްވާނަން

އަުޅގަނުޑ  ،ވެސް  މާ، މިއީކީ ުނވާނެ ކަެމއް ނޫން. ގައިމުންވީއެހެ  ކުރަން މި ކަންތައްަތއް ދެްނ ބާްއވާނީ.

 ށް ކަންތަްއތަކަށް ވިސްނާ ބޭފުޅުންނަ ފެކްޓްރީ ހަދަން ތައްޔާރުވާ ބޭފުޅުންނަށް، އެމިހާރުވެސް ގޭދޮށުަގއި މަސްވެރި

ނެ ގޮތްތަކަކަްށ ެރވޭކަންތައްތައް ކު ، މިއިބަލަ ިއ،އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަނީ، މި އެއްޗިހި ރަނގަޅަށް އަޑުއަހަ

އުޅޭ ބޭފުޅުން ގުޅާނޭ ފެކްޓްރީ އަޅަންެވގެން، ކިތައް ބޭފުޅުްނތޯ ހޯދަމުންދާނެ، މިހާރުވެސް  ވިސްނާށޭ. ނަމަނަމަ މި

 އަެނއްާކވެސް އެްއކަލަ މީހުން ހަމަ ،. ސަބަބަކީބޭުފޅުން އެ މަަސއްކަތް ކުރަމުންދާނެ ރަށްރަށަށް ގުޅަމުން އެ
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ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު  ކަންތައް ހޯދަން. އެ އިތެރެއިން ނަފާ ހޯދަރޯލްކޮށް، މީގެންޓް ވެސް ކޮ މަސްފެކްޓްރީތައް

ތިމަންނަމެން ހަދާނީ، ކޮންމެ  ، ކިހާތާކުތޯ، ކޮން ފެކްޓްރީއެއްތޯ. މިހާރު ހަމަ ދަނީ ރަށްރަށަށް ގުޅައިގެން ނުދޭތި

 !ނަމަނަމަ އެ ފުރުޞަތު ނުދެއްވާތި ރަމުން.ކު އްކުރާީނ، މިކަންތައްތަރަށެއްަގއި ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އިންވެސްޓު

ނެ، ލޯނު އިދޭސަުރކާރުން އެފުރުސަތު ހޯދަ .އިތުރުން ބަލަންވީ ސަރުާކރުގެ ތެރެއިްނ އެކަންަތއް ުކރެވޭނެ ގޮެތއްއޭގެ 

، ެއ ތަނާއި ވިްއކާނެ މާކެޓަށް، އެއަށްަފހު އަންނަ ކަމެއް މީތި މާކެޓްުކރުން.އިތުރުން އަދި އޭގެ  .ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނެ

. ަވސީލަތްތަކާއި ހުރިހާ ެއއްެޗއްޖައްސަދޭނެ މި ސަުރކާރުގެ ތެރެއިން ހަމަ ކުެރޭވނެ ގޮތްގޮތްޓުކަންތައްތައް އެކްސްޕޯ 

ފުޅުންގެ ބޭ ކޮށް، ދިެވހި މަސްވެރިން އެޞަ އްޚާރައްޔިތުން،  އެއްެވސް ވަރަކަށް ދިވެހި އެހެންވީމާ، ދެން ތިޔަ ބޭފުޅުން

. މެްއ ނެތްލާނެ ކަ ެވސްއިބޭފުޅުން ައޅަ ބޭފުޅުން ކުާރ އިްނެވސްޓްމަންޓަށް ތިޔަ ސް އެޔަގުޅި !ތިފަހަތަށް ދާން ނުހަދާ

 ބޭފުޅުން ބޭފުޅުން ޖެއްސެވި ހިސާބަކީ އެ އެ އެހެންވީމާ، ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްަތއް ކޮށްދޭނެ. ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ތިޔަ

 ކަމެއް ކުރާމާ ފައިދާ ބަލާއިރު މިއީ ށްޖެހި ހިސާބަ ،ކީގޮތަ ވީ  ޖެއްސެިވއިރު މި ހިސާބު. ހިސާބުތްޖައްސަވާަފއި އޮ

 ބޭފުޅުންގެ ޮބލުގެ ތެރެއަށް ވަެދގެން އެ  ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް އަެނއްާކވެސް ތިޔަ އުޅެނީ އެ  ވީމާ، މިހާރު އެ

ީކ ހަމަ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ގަާރރެއް. މިއަ މިއީ .ުނާވނެދީގެން ތުޞަ. އެހެްނީވމާ، އެ ފުރުންތައްތައް ކުރަންކަ

ވިޔަފާރިަތއް ހަމަ ތައާރަފުވެގެންދާ ގޮތަށް ހަމަ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރިެގންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ހަމަ  ގެގެސްޓްހައުސް 

. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުްނ ތެއްޞަކޮށް ލިބިގެންދާނީ ަވރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞައްޚާ ،ކުރިއެރުމެއް. މަްސވެރިންނަށް

ކަން ށް މިއީ ކިހާވަެރއްގެ ކަެމއްފިުކރު އިދިކޮޅު ބޭފުޅުންނަ އަުޅގަނޑުމެންނާ ،އިދިކޮޅު ނީ.އިދޭތު ހޯދަޞަމި ފުރު

. ައުޅގަނޑުމެން ދައްކާނީ އުފާކުރާ ހަކަބޭފުޅުން ދައްކާނެ ރައްޔިތުން މާޔޫސްވާ ވާ އެ ވެސް ނޭނގޭނެ. ވިސްނާލަން

 . ތަށްޞަފުރު، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ވާހަކަ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ާދއިރާެގ ތުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރު

  މިރަށް.ޢާއަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ގައިމު . ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ގަރާރަީކ ހަމަތްތެރި ރަީއސްޒަޝުކުރިއްާޔ ިއއް 

ގެ މައިގަނޑު ހެޔޮ ނިޔަތުަގިއ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގަރާރެްއ ވުމުތު ކުރިއެރު ޢަމަސްވެިރކަމުގެ ސިނާ ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ހުށަހެޅެމުންދާކަމީ  ބެހޭ ގިނަ ަގރާރުތަކެއް  މަސްވެރިކަމާށް. އަދި މި މަޖިލީހަެވސް ެދކެން ކަމުގަިއ ައޅުގަނޑު 

ން ވަރަށް ޮބޑަށް އުފާކުާރ ކަމެއް. ިމއީަގއި ަމއިގަނޑު ވެސް ކުޑަހުވަޫދ ދާއިރާެގ މެންބަރެއްެގ ހައިިސްއޔަތު އަޅުގަނޑު
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ާލ ގަރާެރއްެގ އިގޮވަ މަށްނުދި ތުޞަތު ފުޅާކޮށް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ފުރުޢަބޭނުމެއްގެ ގޮތުަގއި މި ސިނާ 

ތަެކއް. ގޭދޮށު ެވސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަންތައް އަުޅގަނޑު ،ގޮތުަގއި މި ގަރާރު ފާހަގަޮކށްފައިވީީތވެ

 ެވސް  މަސްފެކްޓްރީގެ ބަދަލުަގއި ރަށްފުށު މަސްފެކްޓްރީއަށް ވެެގންދިއުން ތަންކޮޅެއް ރީތިވާެނ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި

. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ެއކި ވެސް މިީއ ހަމަ ވަރަށް ބޮެޑތި ކަންބޮޑުވުން ހުރި މަްއަސލައެއް . ޙަޤީޤަުތގައި ންކެދެ އަޅުގަނޑު

ގެްނގުޅޭކަން ތަކުން މިބާވަތުގެ ކަންަކން، އުސޫލުތައް އެކި މިންގަނޑަށް ކައުްނސިލު ،ތަށް ރަށްރަށުގައި އެކި ގޮތްގޮ

ސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ރަށްރަށުން ތުގައި މަޢަނާ. މި ސިއެކު ފާހަގަކުރަންޔާއަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަ

ވާކަން ައޅުގަނޑު ހަމަ  މެ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިތަންކޮޅެއް ނުލިބިގެން އެ މަސައްކަތް ނުކުެރވިފައި ތިބި ކިތަން

މަތިވޭ. އެހެންވީމާ، ކުރި އެބަ ވެސް ހަމަ އުނަދގޫތައް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާެގ ރަށްތަކުގައި. ޭއގެ ދަތިރަންފާހަގަކު

ރުދާާނ ހަސިނާޢަތު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ަތފާތު އެކި ގޮްތގޮތަށް މަސްގަެނ ިވއްކޭނެ ނިޒާމު މަްސވެރިކަުމގެ ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ

މަސްވެރިންނަށް ވެސް ޭއގެ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާނެ އަިދ  ،ނަށް ރައްޔިތުންގޮތެްއގައި އޮތުމަކީ ރާއްޭޖގެ ެއންމެހައި

ުނވަަތ  އިްއކަހި އިކަްއކަމަސްރަށްފުށު ލެވަލްަގއި  އްޔާމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. މަދު ރަށްތަކެއްަގއި ނޫނިކަ

ގަިއ މިކަން ކުރަމުންދާ ފުާޅ ދާިއރާއެއް  އްދުަގއިހަމިކަން ކުރަމުންދާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އަުޅގަނޑުެމން ސަރަ ،ބަންދުކޮށް

ވެސް ެދވޭ.  ނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ތަްނތަން ބަލައިލަން. އަޅުގަނޑުމެން އެ ސި އަތޮޅު ހިރިލަްނދޫއަކީ އެއް ރަށް ތ.

އި އަދި އަތިރިމަތީަގޔާިއ ޔާގޭބިީސގެ ތެރެ ގޮތަށްއަދި ކުޑަހުވަޫދގައި ވެސް މި މަސައްކަތަކީ ެއކި ލެވަލްަގއި އެކި ގޮތް 

ންދަނީ ވަރަށް ދަތި ތްތަކުން މިކަން ކުރަމުމިކަން ކުރަމުންދާ ފަރާ  ،މިތާނގައި ކުރަމުންދޭ. އިނގޭ ެއއްަޗކީންއެތަ

އެހެންވީމާ، މިަކމަށް އަސްލު ޙަޤީޤީ ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާުރގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަެތއްެގ . ހާލުގައިކަން

އޮތުަމކީ ހަމަ ނުކުރެވޭެނ ގޮތަށް މަިއގަނޑު ސިޔާސަެތއް ެއކުލެވިަފއި ށް ޢަމަލުގޮތުަގއި އެކި ކައުންސިލަށް ެއކި ގޮްތގޮތަ

ރަށްރަށުގެ ބިން އެބަހުރި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބާވަތުގެ ، މު ކަމެއް. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ ންކޮންމެހެންވެސް މުހި

ފިޔަަވއި ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން  ކަންކަމަށް ފަހިކޮށްދެވޭނެ ބިންތައް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަދު ރަށެއްަގއި

އެހެންވީމާ، ހަމައެަކނި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު  .އޭސް އެބަވެ ވެ ތަނަވަސްަކން ކޮންމެ ރަށެއްގައިކޮށްދެވޭނޭ ބިމުގެ 

އެްއވަރަްށ މިއާބޮޑަށް ހަމަ  ފެކްޓްރީ ހެދުމުގެ ފުރުޞަތަށް ވުރެ ފެކްޓްރީ ނުވަތަ ގޭދޮށު މަސްމަސްތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި 

ޤުވެިރކަން ހުރި އުތައްޔާރުކުރާ އުޅަނދުތަކާއި އެަކމުގެ ޝަ މަށްމި ކަ ވޭ ކުރިމަތިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮންޖެހުންތަކާ

. ވަގުތީ އޮޑިހަުރެގ ނުވަތަ ހަރުގެެއއް ހޯދާލަން ވެސް ަކއުންސިލަށް އެިދގެން މައްސަލަ ދާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ނުކުރެވި

 ގެމު ގަރާރެއްންމިއީ ވަރަށް މުހި  ތިބި ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސްއެކަން ނުކުރެވިަފއި

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކިއ މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދު  ،ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ފުޅާކޮށް

އިމު ވެްސ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް. ގައިދިނުމަކީ ހަމަބަދެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް ރަށްރަށުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ަހދަ

ތަނަވަސްކަމެއް.  ައގު ދީގެން ދޯިނ ބަންނާނެށް ޮގސް ބޮޑު މީހެއްގެ ނުހުރޭ ބޮޑުސިންގާ ކުންފުންޏަކަކޮންމެ
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 ،ށް ވާނަމައޭނަގެ ދޯނި ބަނދެޭވނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގޮތްަތކެއް އޮެވއްޖެ ކަމަ އިަރށުގައޭނައަށް  ،އެހެންނަމަވެސް

ވާއިރު ވެސް ބާުރލުމަކަށް ވެގެންދާނެ. އާދެ! މި ވާހަކަ ދަންނައިމު ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ކުރިއަރުވަން ދެވޭ ެއއްގަހަމަ

ތުރާކުނުން  .މިހާރުވެސް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގިއ އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން ވަކި ދާއިރާެއއް ނޫން ،ކީޔަހިތާމަ

ހަރު ބަނުމަށް ހަދާފައިވާ ހަރުގެ މި ސިނާޢަތު ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ޮއޑިދޯނިފަ ،ނަމަވެސް ސާބަށް ބެލިހި އާފެށިގެން އައްޑޫ 

ނުވަަތ އެތަުނަގއި އެ މީހުންނަށް ނުތިބެޭވނެ ގޮތަށް ކައުންސިލުތަކުން  ، އަތުން ިނގުަޅއިގަތުމަށްއެ މީހުންގެ

އިމު ވެސް ފުންކޮށް ގަމެއް. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަތަްއ ހަމަކަންތައްތައް ކުރަމުންދާކަމީ މިއީ ހިތާމަހުރި ކަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ިއ،ނގޭނެ. އެހެންވީމަ، މިގޮތަށް ިމ ކަންކަން ނުގެންުގޅުްއވަލުމަށްފަހު އެދިރާސާކޮށް

ތަކަްށ ގޮ ގޮތަކަށް ލިބޭނެ ފުރުޞަތެއް ލުއި ވީހާވެސް ފަހި ސިނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްކުަރމުންދާ މީހުންނަށް

ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. މިއަދުގެ  މެއްގެމު ކަންއިމު ވެސް މުހިގަދިނުމަކީ ހަމަކައުންސިލުތަކުން މިކަން ކޮށް 

ކަީމ ޓަކަިއ މި ާބވަތުެގ ކަންކަްނ ކޮށްދޭއިުމ ވެްސ މި މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާަޢތު ފުޅާކުރުމަށްގަސަރުކާރުން ހަމަ

ޓަކައި ތާއީދުުކރާ ކަމެއް. މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ވުޖޫދުކުރުމަށްފަހު މަށްއިމު ވެްސ އެ ކަގައަޅުގަނޑު ހަމަ

އޭރުން ހަމަގައިމު ވެސް ހޭ މި ތަންފީޒުވެގެްނދަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ވެސް.  އެބަ ބެލެންޖެށްޑުމެންނައަޅުގަނ

ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު މި ނޑުމެންނަށް މިކަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ކޮްށދެވުނު ކަމަށް ވާނީ. އަދި އަޅުގަ

ފެށިގެން ައޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ ޒަމާނުއްސުރެ  ށްކުރަީނ ކަމަމި ސިނާޢަތު ތަރައްޤީ ،ފުރުޞަތުގައި ވެްސ ޮގވާލަން

މިހާރު އޮޑިދޯނިފަހަރު  އި،ނުދެއްވަ ފުކޮށްނަރު އެކަނި ޑިއުޓީ މާއޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންކުރާ ލަކުޑިާއއި ކަބީލާ

 ،މަށް ވާތީވެނުންކުރާ އެންމެ ގިނަ އާލާތްތައް މި ބޭނުންކުރަނީ ފައިބަރާ ގުޅުންހުރި މެޓީރިއަލްތަކުން ކަބަނުމަށް ބޭ

އިމު ވެސް މިއަދު މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަްތކުރާ ގަފުކުރެވިގެންާދނެ ގޮތެއް ވުމަކީ ހަމަޑިުއޓީ މާ އިންއެ

 ނުްނވާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ޝުކުރިްއޔާ. މީހުން މި މަސް ފެކްޓްރީއާ ހަމަ އެއްވަރަށް ބޭ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދެކުނު ފުވައްމުަލކުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 .ށްމުމްތާޒަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުމްތާޒް މުޙައްމަދު ރުމެންބަ ދާއިާރގެ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު

ފުރިހަމަ އަގު ލިބިގެންދާނެ ގޮތަށް  ،އަގު ކުރާ ބުރަ މަސައްކަުތގެ ހަމަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްވެރިން

ރު ރާގަރާރަށް އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މި ގަމަގުފަހިވާނެ ގޮތަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ މި 

ން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެއްިވ ތޮްއޑޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ިޝޔާނަށް ފަްށފަށުހުށަހަޅައި
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އެ މީހުން ބާނާ މަސް  ،މި ަގރާރުގެ ސަބަބުން ފަހިވެގެްނދާ ފުރުޞަތުގައި މަސްވެރިން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެގ މެދުވެރިެއއް ނެތި ސީދާ ފަހިވުުމެގ ވިޔަފާރީ އިސިުލވުމުގަ ވާ ށްއުމަރ ުނވަތަ މަސް ޭބނުންކުރާ ފަރާތްތަކަޒިކޮން

ށް ބޮޑުެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ކައިވާ މަންފާ އެތައް ގުނައަ  ސަބަބުން ލބިފަފޯރުކޮށްދިނުމުގެ، ސަބަބުން

 ،ިއވާ ފަދައިންއެނގަވޑަިއގެންފަ .ގަބޫލުކުރަން. މި މޮޑަލަކީ ައޅުގަނޑުމެން ކާބަަފއިން ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ޮމޑެލެއް

 ބަިއވެރިވުެމއް  ގެއިުތރު ވިޔަފާރީ ެރކްޓްކޮށް ނޑުމެން ކާބަފައިން ވަނީ ސިލޯނަށް އެ މީހުން ބާނާ މަސް ސީދާ ޑައިއަޅުގަ

 އަށްގާލީ ،ގޮތުން ނަމަ ައށް ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުން ދަންނަވާއަށް ނުވަތަ ކޮޅުނބުގެ ގާލީ ކްސްޕޯޓުކޮށް ކޮލަމްބޯނެތި އެ

. އިްއޒަތްތެރި ނަފާއެއް ހޯދާފަ އެ މީހުން ވިޔަފާރިކޮށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ލްގެ މާކެުޓަގއިގޯ ،ށް ށް ެއކްސްޕޯޓްކޮނުވަތަ ގޯލަ

 ؛ބަދަލުވެގެން ައއީ އެ ޒަމާނުގެ މިފްކޯ އުފެިދގެން ވިަޔފާރިައޅުގަނޑުމެން ކާބަފައިން ކުރަމުން އައި މި  .ރައީސް

 ،ސްޓޯރާ ހަމައިން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންބޮޑު ،ަނވާނެ ފަދައިންހަމައިން. އެނިގވަަޑއިގަން ސްޓޯރާބޮޑު

ން މަހުގެ ައގަށް ގެަނއި ބަދަލު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް ވެސް ޮއޅިފަެއއް  ފެށިގެހިސާބުން ސްޓޯރު އުފެދުމާބޮޑު

ރިން އެ ދޭތެޭރގައި މަްސވެރިންނާއި ާމކެޓާ ފެކްޓްރީ ހެދުމުގެ ސަބަުބން ވިޔަފާިރވެރާަރކީ ގޭދޮށު މަސްގަމި  ނުވާނެ.

އެ  ،އަގު މަސްވެރިންމަސްވެރިންނަްށ ހަމަ ،ލާމަތްވެަނގަމުން އަްނނަ ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ފަރާތުން ސަދޭތެރޭގައި ފައިދާ

ފަހަރު ާރރެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދިވެސް ެއއްގައަގު ލިބިގެންދާނެ މީހުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ހަމަ

ރާރަކީ ައޅުގަނޑު ގަރާރު ހުށަހަޅުއްަވއި ދެްއވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ގަމި 

 ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށް ތާއީދުކުރާ އެްއޗެއް ކަމުގައި ވެސް ދަންނަވަން. ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ަވއިކަރަދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 .ށްޒިޔާދަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއކަރަދޫވަ

މު ގަރާރެއް. އެހެންވީާމ، ންަވގުތު ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ވަރަށް މުހި ރާރަކީ މިގަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި 

ށް އަޅުގަނުޑ ޝުކުުރ ޓަކައި ތޮްއޫޑ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަމު ޤަރާރެއް ހުށަހެޅި ކަމަށްން މިފަދަ މުހި

އޮތުްނ ެއއް ފަރާތްތަކަކަށް ލެބިފައި އޮންނަ ،ބަަޔކަށް ށަކަށް ވެސް އެއްރާރަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަގަދަންނަވަން. މި 

ގޮތުން  ފަތް އޮތްގާފެށުމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ރާއްޖޭގެ ސަވަރަށް ފުރިހަމަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން 

އް. ިމގޮތަށް އޮތް ޖެހެނީ ެއއް ބައެއް. މަސްވެިރކަމުގަިއ ވެްސ ެއއް ބައެ ވިޔަފާރިކުރަން ެއއް ަބެއއް.ކުރަން ތިީބ ވެރިކަން

ޖީބަށް ވަންނާނެ އަދަދު ބޮޑުވަންޏާ މި ބޭބޭފުޅުންނަށް  ގެ ރާރަުކން އާދައިގެ ަރއްޔިތު މީހާގަޤައުމެްއގައި މިކަހަލަ 
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 ،ފެކްޓްީރއަކީ މަސް ަޙޤީޤަތުގައި .ދެކެވެމުންދަނީ ތާމި ވާހަކަ ވެސް ، ފާޑުފާުޑގެެވސް ބޮުޑވާނެ. އެހެންވީމާ ކުރާލެއްބާރު

އެ  ،ސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ ރަށުގައި ހުންނަ މަމި ން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެ

 އިއި ެވސް މަސްގަނެގެން ިވއްކަ މީހުންނަށް ފަހި ފުރުޞަތެއް ހޯދައިދިނުމަށް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާަގއި ކުނރިބީގަ 

ފައިދާގެ ގޮުތގައި މި  ކޮށް ިވްއކާލީމާޕެކްޓު އި،ގަެނ ހަންދަމަމަސް އެ ބޭފުޅުން .ހަދާ ދެތިން ފަރާތެއް އެބައުޅުއްވާ

އުޅެނީ. ެއ  ދެ ރުފިޔާ. އެ އަދަދު ބޮުޑކުރެވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި ،ހަމައަށް ގެންނައިރު ެއއް ރުފިޔާ ލިބެނީ މާލެއާ

ޔާރުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ެލވޭ ވަރަްށ ތައްއިފެންވަރަށް ބަންދުކޮށްފައި ވިްއކަ ، އެ ވިއްކޭ ވަރަށްށް ބޭރަންނަށް ބޭފުޅު

. އެ ޮގސްފަނީ. މިއަދު ހދ.ގައި ވަނީ ގާްތގަނޑަކަށް ދޮށީގެ މަސްވެިރކަން ެއއްކޮށް ނިމިގެންޅެއު ހޯދަން އަޅުގަނޑު މި

ދިާރސާކޮށް ޭއގެ އަސްލު ހޯދަްނޖެހޭ މައްސަލައެއް. ސަބަބަީކ އި ބަލަސަބަބު އެީއ ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް 

އިުރަގއި ދެެކވޭ ވާހަކަައކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ލޭނާރަކީ މަސްވެިރކަމޭ. މިއަުދ އިގަިއ ބޮުޑވަމުން އަ އަޅުގަނޑުމެން އޭރު 

ާޚއްޞަކޮްށ މަސްވެރިކަން އޮީތ ތިލަދުންމަތިން ގާތްގަނޑަކަށް ޮފހެވިފައި ެއއްކޮށްހެން. ދޮީށެގ  މަސްވެރިކަން މި

ދުން ހަސަރައް އެ ،ހިސާބުންއެ ހދ.  ،ނީދަނީ. އެންމެ ބޮޑު ސަބަބެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނެތިގެން

ފެކްޓްރީ ހަދަން މަސްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްަކތުގައި އަގު ހޯދައިއަގު ނުލިބުން. ހަމަބާނާ މަހަށް ހަމަ

ކުރަން މަމުޅިކަން ފުރިހަ .ރާ މަސަްއަކތުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަހުިރ ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް އަދިެވސްކުއަޅުގަނޑުމެން 

އެގޮތުން ށް ެވސް ބަދަލުގެންނަން.  ކައުސޫލުތަ ،ގާޫނނުތަކަށާއި ،ބޭނުންވާއިރު އެބަޖެހޭ ބަެއއް އެހެން ގަާވއިދުތަކަާށއި

ފެކްޓްރީެއއް އަޅަން އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނޑުމެން މަސްުޅގަަވއިކަރަދޫަގއި އަ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ކަށް ނޫން. ކުރެވޭ ފެްނވަރަބޭރު  ،މަސް ބަންދުކޮށް .މިދަންނަވަނީ މި ފެންވަުރގައި އޭފެކްޓްރީ  .މަސައްކަތްކުރޭ އެބަ

ުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ވެގެން އަބޭނުންވާ ޖާގަ ހޯދަންވަރު. މި ކަމަށް ބަންދުކޮށްލައިގެން ގެެނވޭ  މާލެއާ ހަމައަށް

 ،ބޮުޑ ތަނެއްެގ ވާހަަކެއއް ނޫން މަސައްކަތްކޮށްފިން. އަުޅގަނާޑ ގުަޅއިގެްނ ވެްސ ދެތިން ޕާީޓއަކުން މަަސއްކަތްކުރި. މާ

 .އްދެކޭހަގިނަ ސަރަ އްކުރަނީ އެއީ ވަރަްށ ރު ވަިއކަރަދޫއަކީ ޮބޑު ރަށެއް. ިބން ނުލިބޭ ސަބަބެއް ކަމަށް ފާހަގަ މި

 ގޯްއޗަކުްނ އަކަފޫޓު އެއް ހާސްއްދެއް ނޯންނާނެ. އާދައިގެ ހަ ނެތް ސަރައްަވއިކަަރދޫގައި ރު ،ރި ރައީސްޒަތްތެއިއް 

އޮތީ  މި ނަށް ނަގާނެ ވަިއކަރަދޫަގއި. އެެހންވީމާ، މި ބިން ލިބެން އަޅުގަނޑުމެންއްތިރީސް ރުފަނަރަވެސް 

 .ތް ގޮތުން. މާލޭގައި ތިއްަބާވ ބޭފުޅުން ގަވާއިދު ހަދަނީދު އޮަގވާއި ންއްދުހަެރިވފައިވާ ސަރަކުޚާއްޞަ މަށްދަނޑުވެރިކަ

އެންމެ ބޮޑަްށ ދިމާވާ އެްއ  އީމި .ރަެށއް ުނވެސް އިނގޭ ޙަޤީޤަުތގައި ، އްގޮތެ  ހާލަތު އޮތް އި ުއޅޭއަޅުގަނޑުމެން ރަށުގަ 

 ތްތެރި ަރއީސް،މެއް. ިއއްޒަވަރަށް ދަތިކަ  ިބމެއް ނެގުމަކީަގއި ުކރާ ބިމުން ވައިކަރަދޫ މައްސަލައަކީ. ދަނޑުވެިރކަން

ދަނޑުވެރިކަމުން ކައިޮބިއ އުޅެމުން އައި ަބއެއް. ދަނޑުވެރި ބިމުން ޓުއަރިޒަމަށް  ފެށުނީއްުސރެ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

ދެން އަޅުގަނޑުެމންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި  މާމަސްވެރިކަމަށް ބިންދިނީ ،ބިންދީފައި

ނުކޮށްފިްއޔާ މާދަމާ އްދުން އެހެން ކަންކަމަށް އިންވެސްޓުހަ ހުރި ސަރަ އްހަލަ ރަށްރަށުގައި ރުވަިއކަރަދޫ ކަކުރިއަށްދާން. 
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ރަށުން  ،ވެސް ރަށުން މީހުން ފައިބައިގެންދާ ެއންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތް. މިއަދު

 އިމަސަްއކަްތކޮށްގެން އަދިވެްސ މީގަ ވަރަްށ މެން ޑުމަށް އަުޅގަނއާމްދަނީ ލިބޭނެ އެްއވެްސ ޮގތެއް ނެތުން. މި ކަ

ައޅުގަނުޑމެންނަށް އެބަފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންނާ މާ ދުރު ނޫން ، ވަނީ. ެއކަމަކުޙައްލެއް ލިބޭ ގޮތް ނެތިފައި

 އެގާރަ ތާ ންނައޮ .ބިން ޓުއަިރޒަމަށް ދޫކޮށްފަހެކްޓަރުގެ  ސާދަ ހާސް ވެސް މިހާރުވެސް އެބައޮތް  ފަރުަގއިންނޮޅިވަރަ

ދަނީ. މާދަމާ އެ ެއގްރިމަންޓް  މި ކަމަށް ޙައްެލްއ ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން ަމސައްކަތްކުރަމުން މި އަހަރު.

ން ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި. އަުޅގަނޑުމެންެގ އަތިންހަތަރު މިލި ވާނެކޮށްލައިފިއްޔާ އެ ބޭފުޅާ ވެސް ބޭނުންޓާމިނޭޓު

ދޭނެ ހަމަ އެްއވެސް ފަރާެތއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ހޯދައިލު ލިބޭ ގެއްލުުމގެ ބަދަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރށަށް ،އަތޮޅަށް

އަގު ހޯދަން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ރަށުގައި ތިބެގެން ކުރާ މަސަްއކަތަށް ހަމަ .ވަނީމުންގަރާރުތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މުހި

ވަރަށް ގިނަ ކަންކަްނ އި ގަ  19އެޖެންޑާ  ގެ.ޕީއަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ކަމަކީ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ެއމް.ޑީ

ެއއްކޮށް ުފރިހަމަވެގެން ނޫނީ އަުޅގަނަޑކަށް ނުފެނޭ މި ކަންކަމަށް  19ކުރަން އެބަޖެހޭ. މުޅި އެޖެންޑާ ފުރިހަމަ

ޓަަކިއ މު ގަރާރެއް ލެްއވި ކަމަށްންގުޅޭ މިފަދަ މުހި ގޮތަށް މަސްވެރިަކމާފުރިހަމައަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް. މި

ދެއްވި  .ށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން އަޅުގަނޑު ނިންމާލަންމެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫއްފަހަރު އަދިވެސް އެ 

 ަރއީސް. .ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ނައިފަރުނީ ވައަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްޝިޔާމަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

.ޕީގެ ލީޑަރަށް މެ ފުރަތަމަ ވެސް މިއަދު ޑީ.އާރުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނުޑ ހަމަ އެން

ގެންދާަނން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އޭގެފަހުން އަުޅަގނޑު ވާހަކަ ކުިރއަށްޙަބާ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް މަރު

. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާެރއް ،ވާ ގަރާރަކީ ހުށަހެޅިފައި މި

 ރެއަށް. އަުޅގަނޑު ިމއަދުގަނޑު އުފަންީވ މަހުެގ ތެިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅު  .އެޅުމަްށޓަކައިގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ 

. އެހެންވީމާ، މަހުގެ ހަންގަނޑު ކަނޑާލިަޔސް އަންނާނީ ަމހުގެ ލޭ ަގިއގެ ައޅުގަނޑު. ުއޅެނީ މަހުގެ ތެރޭަގއި ވެސް މި

ްށ ދެރަ ކަމަކަްށ ދަްއކާއިުރ އަުޅަގނޑު ެއއްެޗއް ނުބުނު ހުރުމަީކ އެީއ ވަރަ މަްސވެރިަކމުގެ ވާަހކަ ،އްާކއިރުދަ  ވާހަކަ

 ،މާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ އެްއޗެއް މިދަންނަަވނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްވާނެ. ދެން އަުޅގަނޑު ެއްއޗެއް ދެންނެވީ

ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް  ،އި އުޅޭތީެވ. ރަނގަޅު ގަރާރެއް އަުޅގަނޑުމެން މީެގތެރޭގަ ،ންއަޅުގަނޑުމެންގެ ެއކްސްޕީިރައންސު
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ސްވެރިކަމުގެ ބިލެއް ައއުމުގެ ކުރިން މި ިއއްޒަތްތެިރ އެ ކަމަކަށް ތާއީުދކުރާނަން. މަ ަގނޑުއަޅު  ވަންޏާ ކަމަށް ދައްކާ 

ދަންނަވަން ހުރިހާ ޭއގެތެޭރގަިއ އެބަހުރި ރަނގަޅު ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ނު ،ގަރާރަކީ ފަސް އޮތް  މަޖިލީހަށް ގެނެވިފައި މި

މި މަޖިލީހުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްވާހަކަތަަކކީ ެއއީ ރަނގަޅު ާވހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަކަށް. އި

ާވ ހައްދަ އަދި ރިޔާސަތުން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ އިތުރުފުޅު ،ވެސް ވާަހކަފުޅުދައްަކާވއިރު

ނޑުމެން ސިޔާސީ މަންފާެއްއ ަބއެއް ނޫސްަތކުަގއި ވެސް އެބަޮއވޭ މިހާރު ެއ ާވހަކަ. ވާހަކަަދއްާކއިރު ައޅުގަވާހަކަ 

ތެދުބަހުން ވާހަކަދައްކަން.  ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަޤީޤީ މައްސަލައަށް ،ބަދަލުގައި  ން ހާސިލުކުރުމުގެއިއެ

ޓެްއެގ ބޯ 28 މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އައީ ،ކުުމގެ ކުރިންދެއް ވާހަކަގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ޯބޓުތަކުގެ ަލއިސަންސް ހުރީ ވާހަކަ. ގަރާރު މަޖިލީހަށް އައުމުގެ ކުރިން ަގރާރެއްގެ ކެންސަލްކުރާ ލައިސަންސް 

ރި މަޖިލީހަށް އައިރުަގިއ ގަރާރު މި އިްއަޒތްތެގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ  އަރަނީ. އަުޅގަނުޑ މި ހިތަށްކުރެވިފަކެންސަލް

ބަެއއް ވާހަކަތަްއ  ،ހޭ. މިދަންނަވަން އުޅޭ ާވހަކައަކީ ސްވީޅު ކިހާ ރަނގަ ،ފެކްޓްރީތައް ވެސް އެޅިަފއި ހުރި ނަމަމަސް

ާހސިލުކުރެވޭ މަންފާއެއް ނެތް. އެ ން އިތަނުގަިއ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވާހަަކދެއްކިޔަސް އެ އަޅުގަނޑުމެން މި

 ީއ،މި ފެކްޓްރީއަކީގޭދޮށު މަސްނެތި އެކަން މި ހުންނަނީ ކުރެވިފައޭ.  ށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްހަަކއަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާ

ދިވެހި މަސްވެރި ޢާއިލާތަކަްށ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ނުވަތަ މަސްވެރިން ދިވެިހ  ،މަސްވެރިންނަށްދިވެހި 

އަޅުގަނޑު ިމ  ،އް ކަމަށް ަވނީ ނަމަބުމަށް ބާރުއަޅާ ފެކްޓްރީތަކެއަގު ލިކަނޑުތަކުން ބާނާ މަހަށް ހަމަމަސް

އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތަކެްއ  .ރި ރައީސްފެކްޓްރީތަކަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެ

ޮގތުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ  އެބަހުރި. ހަމަ ތިބެފައި އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ގަރާރެްއ ހުށަނާޅުއްވާށޭ. ސިޔާސީ

މު ންއް މިފަދަ މުހިވަރުގެ ގެއްލުމެޔާދަނުކުރެވޭ ޢި ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަމަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް

ޖެހިދާނެ ކަމެއް. ދިއުމަކީ ެއއީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އެ ކަމަކަށްޓަަކއި ހިތާމަކުރަންއްސާސް ސިނާޢަތްތަކަށް ލިބިގެންޚަ

އެ  . ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި ފެކްޓްރީތައްބަހުރި ފެކްޓްރީތައް ހެދިފައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެ

ނޑުމެން ނުދަންނަވަން ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާރުން އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ހުރިހާ ތަންތަނުގައި އެބަހުރި މައްސަަލތައް. އަުޅގަ

، މިދަންނަވާ ޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީވާހަކަެއއް ނުވަތަ ކުިރ ވާހަކަެއއް. އަ  ްއވި މައްސަލަެއއް ޙައްލުކުރެ 

 ޙައްލުކުރަންީވ ނޫންތޯއޭ؟ އެީއ ކެޕޭސިޓީ ނެތް ކަމަށްތަމަ އަުޅގަނޑުެމން ރަފުފެކްޓްރީތަކުަގއި ހުރި މައްަސލަތައް 

ން ައއިސްއަްށ ޫނނީ މަސްވެރި ،އައިސް  މަމަސްވެރިން މަްސކިރާފައި ނިމުނީ ؟ކުރަންީވ ނޫންތޯއޭވަންޏާ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑު 

 ނޫންތޯއޭ؟ކުރަންވީ ބިލްޑުަވރަށް އެ ތަންތަނުގެ ކެޕޭސިޓީއައިސް ލިބޭ ،ބޭނުންވާ ވަގުތު އައިސް ުނލިބޭ ނަމަ

ވަންޏާ ފައިސާކޮޅު ދެވޭނޭ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެްނ  ފައިސާކޮޅު ނުދެޭވ ކަމަށް ދާއިރު ާލފައިއިމަސްވެރިން މަސްކޮޅު ކިރަ

ެއކަންތައްަތއް ކުރަންވީ ނޫންތޯއޭ. ކީއްެވގެންތޯޭއ އަޅުގަނޑުމެން އަނެްއކާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް އިުތުރ  އިވިސްނަ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މަްސވެރި  ؟ކުރަނީމަސައްކަތް  ތަކެްއ ައޅުގަނޑުމެްނ އެިކ ނަންނަމުގަިއ ގެންނަްނ މިމައްސަލަ
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ެއ  .ަތއްަމސްވެރި ކޯޕަރޭޓިވްހުރި  މީގެ ކުރިން އެބަހުރި މިޒާތައް ހެދިފައި ،ފެކްޓްރީތަކުެގ ވާހަަކ ދަްއކާިއރު

 މަްސވެރި ކޯޕަރޭިޓވްސް. އަުޅގަނޑު ދާއިާރަގއިރާއްޖޭަގއި އެބައޮތް ރައްޔިތުންނަށް. ދިވެހި ފުރުޞަތުތައް އެބައޮތް ދިވެހި

އިލާތަެކްއ ޢާށްދޭ. އެތަެކއް އަކޯޕަރޭިޓވްގެ މަަސއްކަތްތައް ިމއަދު ވެސް ކުރި  އް. އަދި އެވާނެ މަސްވެރި ކޯޕަރޭިޓވެ

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ެއވެރިން ެކޓުްށ އެބަގެނޭ. ގެނެްސގެން މާއެ ކޯޕަރޭިޓވަ އި،އެކޯޕަރޭިޓވްެގ އުފެއްދުންަތްއ އުފައްދަ 

މިފަދަ ރައްޔިތުން  ؟އްލުކުރަްނވީ ކަމަކީޙަޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ނޫްނތޯ އަޅުގަނޑުމެން ިއއްކުރަމުން އެބަދޭ. މަސައްކަތް

ތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން އުޅޭ މިފަދަ ކޯރަޓިވްއެްއކޮށް ގުިޅގެން މަހަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ނުވަތަ މަހުގެ ވިޔަފާރީަގއި 

ތަކުން ނަމަ. އެކޯޕަރޭިޓވްނގަުޅކުރަން ބޭނުންވާޫނންތޯއޭ އަުޅގަނޑުމެން ކަެމއް ރަތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވީއެހީ

ދޭ މަހުގެ  ރަްއޔިތުން އެތަނަށް އި،ކެެޓއް ނުލިބިގެން. އުފައްދާ ުނަވތަ ރައްޔިތުން ހޯދަދަނީ މާކުރަމުންމަސައްކަތް

 ިތގެން އެއަުގ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެޅެނީ. ުނވަތަ އެާބވަތްތަކަްށ ހަމައު ލެވޭނެ ގޮެތއް ނެތިގެން އެއިބާވަތްތައް ިވއްކަ 

ގުޅުންހުރި  ކީއްޯތވާނީ ސަރުކާރާ ؟ރޕޯޓުަގއި ސްޓޯެލއް ބަހައްޓާލަދިނިއްޔާވާނީ ައޅުގަނޑުމެން އެއަ އުޅެނީ. ކީއްތޯ

ވާނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރސީެގ  ތޯ ީކއް ؟ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ހެދިއްޔާކެޓުގުިޅގެން ެއވެރިންގެ ޕްރޮޑަކްޓްަތއް މާ ކުންފުނިތަކާ

 ؟ވާނީ ކުރެވޭެނ ޮގތެއް ހެދިއްާޔ ީކއްތޯކެޓު ކުރާއިރު ކޮންމެ ދަތުެރްއގަިއ ެއވެރިންެގ ޕްރޮޑަްކޓްތަްއ ގެްނގޮސް މާރުދަތު

ދައްކަނީ ބަިދގެ ހަދާ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެިރ  މިއީ ނޫންތޯ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަީކ. އަުޅގަނޑުެމން މިތާގައި މި

ގައި ަބއެްއ ންއ. މިތާކެތަހުރި ބަދިގެތަކަކީ ފެންވަރު ރަނަގޅު ަބދިގެ ހަދާފައިދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން  .އީސްރަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ހަދާފައި ނޫނީ ގޭބީސީތަކުަގއި މިހިރަ ބަދިގެތަކަީކ  ،ދައްާކއިރު ހީވާ ކަހަލަފުޅުބޭފުޅުން ވާހަކަ

ތަކުގެ ވާހަކަ ގެތަކުން ނިުކންނަ ޕްރޮޑަކްޓުށް. ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެބަދި ފެންވަރު ނެތް ބަދިގެތަކެއް ކަމަ

 ،މަސްވެރި ފެކްޓްީރގެ ވާހަކަ  ކުރެޭވނެ ގޮތް ހައްދަަވއިދެްއވަންވީކެޓު ދައްކަނީ. މި ޕްރޮޑަކްޓްތައް މާ އަޅުގަނޑުމެން މި

މާދަމާ  އަދިރި ހިސާބަކަށް.ދަނީ  އުމު މިޤަ. ގައި ނުދަްއކާ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްނގޭދޮށު ފެކްޓްރީގެ ވާހަކަ މިތާ

އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަން ުދވަސް ފާހަަގކުރާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ުސވާލުކޮްށލަންޖެހޭ

ަގިއ ލާފައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް އަިއއިރުއިައޅުގަނުޑ ދެންމެ ގޭޮދށުން ހިނގަ އޭ؟މިނިވަންކަން މިއަދު އެބައޮްތތޯ

އުމެްއގެ ދިދަ ޤައެހެން  ަގއިތަން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުާފވޭ ދިދަ ދޭތެރޭ ޖަހާ ދިދައެބަފެނޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤުއމީ

އުމަަކްށ ޤަދޭތެރޭގައި. ވަިކ  ކަންތައްތަކާ އަުޅގަނޑުމެން ަކންބޮޑުވޭ މި ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަދި ނެތީމަ

ހެޔޮ ފެރީތަކުްނ ފެންނަނީ. އަގު ތަން މި ދާދަޖެއްސިގެންނދު އިޞާތިޤްވެގެން އަުޅގަނޑުމެންެގ މުޅި އިބަރޯސާ

އިްއޒަތްތެރި  .ނުދޭނެމުދާ ެއރުވިޔަކަދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ރައްޔިތުްނނެއް ނޫން. އަގުހެޔޮ ފެރީތަކަްށ  ދަތުރުކުރާނީ ދިވެހި

ތަނަށް. އަިއއްސަ މި ޤައުުމގަިއ  މި އުމުގެ މީހުންޤަކުރާ އެެހން ވިޔަފާރި ންނާނީ އުގު އަރައީސް. ައގުހެޔޮ ފެރީތަކުން 

 ކުރާނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައުޅގަނޑުމެން ކުދި އަދި މެދުރު ޔަފާރިތައް ހިސޯފަންތީގެ ވި ހުރި ކުދި އަދި މެދު

 ،ން ހުއްޓާލަންޖެހޭނީއްކުކުރަން ފަށާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ދެފެރީ އޮޕަރޭޓު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަުކގެ ވާހަަކ މި
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މަސްވެިރކަމުަގިއ  ،އިލާތަކަކީ ޢާސްވެިރ މަ ،ދައްކަނީ ެއއީ ވަރަށް ަޖޒުބާތުަގއި މި އީްސ. ައޅުގަނޑުތެރި ރައިްއޒަތް

އަިދ ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތައް ވެސް ެއބައުޅޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ހޭދަކުރާ ވިޔަފާިރވެރިންނަކީ މިއީ ކުދި އަދި މެދު

 ދޭން އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައް ުކރަންޖެހޭ ގޮތް. ސަރުކާރަކުން އަގުމަމަސްވެރިންނަށް ހަ ،އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވައިފިން

ގަރާރަށް ާވހަކަދެއްިކއިރު އަުޅގަނޑު ަވރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވާފައި  2ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތް. މީގެ ކުރިން 

 އް އަޅުގަނޑުމެން މިބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެ 30އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަން،  ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮންނާނެ

ވާަހަކ  ގެންެދވޭނު ތައްދޭންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓު ހިރާްއޖޭގެ ރަށްތަކަށްހުްސެވގެން ދިވެ .މަސް ތެރޭގައި އުޅެނީ އަދި ޖުލައި 

 ަގއި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު ؟ދައްކަނީ. ކޮންފަދަ ހިތާމަވެރި ވާހަަކެއއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިމއީ މިއަދު މި

ސަރުކާރު  ިއ،ވަަސރުކާރު ހިންގަވަނީ މި އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުންނޭ. މިކަންތައް ހުއްޓާލައް  ،ންނަވަނީއަޅުގަނޑު މިދަ

 ކުރަންޖެހޭ. މިމަޖިލީހުން ެއއްބާރުލުންދީ މަސައްކަތް ަޓކައި މިހިންގަން ޖާގަ އެބަދޭންޖެހޭ. ނުވަތަ ސަރުކާުރ ހިންގުމަށް

އޮންނަނީ  ފޫބެއްދުން ަކމުގައި ވެފައި މި ތަން ނުކުރެވޭ މަސައްަކތްމަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ މިއަދު ސަރުކާރަށް

ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން. ކޮންތާކަށްތޯ ބަޖެޓު  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް ހެދި 30. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،އިރާގެ އިތުރުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން. ނައިފަރު ދާ ކުރީ ީކއްތޯ ބަޖެޓުން މި ؟ދިޔައީ މި

އެއީ ަރއީސް ޔާމީންެގ  ،ދިޔަީއ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްމެނިގެންހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ބޮޑެތި ަކންތައްތައް އެބަޖެޓުަގއި ހި

ދިން މީހެއް. ގެ ބަޖެޓެއް. އަުޅގަނޑު މިއީ އެބަޖެޓަށް ވޯޓުލިޙްޞާބަޖެޓެއް ނޫން. އެއީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 ސިޔާސީ ބަަޔުކ ނުވަނީހަޖަމު ށްނުވާ ބަޔަކަ، އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް އައިމަ ަދއްކާ ާވހަކަ ހަޖަމުމާއެހެންވީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުރު ވާތީ. ތިބި ބަޔަކަށްސިލުކުރަން ހާ ކުންތަމަންފާއެއް މިފަދަ ބިލު

 ޝުކުިރއްޔާ. ން. ލާނައިއަދާކުރަމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަށް.ޟާޢަލީ ރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރި

ނިމުނީމައޭ މުސްކުޅިން ބުނެއުޅެނީ. ޮއިޑފެންނާނީ ބަނދެނޯޑީންނަށް ސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ

އަުޅގަނޑު  ކުރި ވާހަކަ ނައިފަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާުޅވީތީވެސްތަެކއް ބާތިލުންލައިސަ

ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން  ނިސްޓަރުފިޝަރީްޒ މި އިްނސްތައް ބާތިލުކުރީީކ ނޫން. އިްއޔެގަ ހިތާމަކުރަން. އެއީ ަލއިސަ

ންސް ަނގާފަިއ ނަުމގައި ަލއިސަ ންނެލި ބޭނުމުގައި ނުވަަތ އެކަތަުކެގ މުއްދަތު، ލޯބޮޑު ންސްަލއިސަ ،ވިދާޅުވީ 



20 

 

ންސްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަީވމަ ލަިއސަ މަސްވެރިންނަށް ގެއްލުންވާީތވެ އެ ކަންނެލީގެ ބޮޑު ސްޓޮކެއް ބޭނީމާއުރަހަދޫނރީ

އެީއ ޓަކައި. ނުމަށްނުދިހުރީއޭ އިތުރަށް އާކޮށް ްނސްތައް ހިފެހެއްޓިފައިލައިސަ ކުރަން ނުފެންނާތީވެ އެއިތުރަށް އާ

 ހިނގާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާފުރަތަމަ ފަށަމާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ކުީރގައި އެންމެ އްޤުަގއި ކުރި ޙަ މަސްވެރިންގެ 

 ؟ނޭ. ކިހިނެްއ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެްއޔޭވާނެ ކަމެއް ނޫ ހިސާބުން. އެވާހަކަ ދެްއކީމަ ޖެހީ ވެސް ޖޯކު. އެއީ

އެީކަގިއ އެއާ ހަކަ ދެއްކީމަ ެވސް ދެއްކީ ޖޯކު. ހަމަރުން ދުަވސްވީ ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާ ދޭ ވާެއކީަގއި އުމުއެއާހަމަ

 ؛ސަންދައި އާ އެީކގަވެސް ވީ ޖޯކަކަށް. ހަމައެއާ ދެއްކީމަ އެ ަމއިންނަށް އިނާޔަެތއް ލިބެންޖެހޭނެ ވާހަކައެކަނިވެރި

ހެއްދެިވ އިދިޮކޅު އެކަމާ ،ވީ ޖޯކަކަށް. އެހެންނަމަވެސްބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖެހުން ހުއްޓާ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ެވސް 

 ރައްޔިތުންނަށް ފެނިފައި ުއކާލަމުންދިޔަ ަމންޒަރު ެވސް މިރާއްޭޖގެ ދިެވހި އިބޭފުޅުން އެތައް ކޮތަެޅއްެގ ޭބސް ނަގަ 

 ހެއްދެީވ ޖޯކަކަށް. ދުވަހު ލޯކަލް ޓުއަރިޒަްމގެ ވާަޖކަ ދެްއކީމަ އެކަން ވެސް ވީ ޖޯކަކަްށ. އެ ކީަގއި އާއެ އެހުރީ. ހަމަ

ދެއްކީމަ އެކަން ވެސް  ޓަކާ ލިބޭ ވާހަކަށްނުވަތަ ދެަވށް ކޭލާއި ކިރުތަ ެއކީަގއި ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ޕްރޮގްރާމުއެއާހަމަ

ތުންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިދެންނެވި ހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިމިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެ ،ވީ ޖޯކަކަށް. އެހެންނަމަވެސް 

ގެ މަހުގެ ާބވަތްތަކުްނ ކުރަމުން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުމެްނ ނަޒަރުކޮށްލަންވީ ލޯކަލް މާރުކޭޓުހާ ކަންކަމަކުން މަންފާހުރި

 24މެ ދުވަަހކު ޭސ ކޮންއިުރއޮއްއަރާ ،ވެްސ ކޮންމެ ދުވަހަކު  ލްގެ ފީފާ މިއަދުކިތައް ފީފާ ުނވަތަ ކިަތއް ބެރަ

ވެމުން އެބަދޭޯތ. ހަމައެކަނި ދުނިޔޭގެ ޓެްކނޮލޮޖީ އެބަހުރި މިދެންނެވި ަގއި ުއކާލެގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި ބޭކާރު ގޮތު

، އަދި އޭގެ އެހެނިހެން ުދލާއިބަނޑަ ،ހަމާއި  ،ނަގުލާއި ،ކަށިފޮއްާޗއި ،ބޮލާއި ؛ކުރާ ބަިއތައްބާވަތުގެ މަހުގެ ބާކީ 

އް ބިލިއަން ރުފިާޔެއއް. އްޗެހި. އެ އެްއޗެހި ހަމައެކަނި ޕަުއޑަަރށް ބަދަލުކޮށްލިޔަސް ެއއީ އެތައެ  ބާވަތްތަކާއި

މިދެންނެވި ކަހަލަ އަުޅގަނޑުެމން  .އަށް ަބދަލުކޮށްލިޔަސްަގސްކާނާ ބަދަލުކޮށްިލޔަސް، ރއަށްޓިލައިޒަފާ

 އެންމެ ކުޑަމިނުން  އެތިކޮޅު ވެްސ ނުވަތަގެ ވާހަކަ. އޭގެ ާބކީވާޕްލާންޓުުނވަތަ މަސް ފެކްޓްރީތަކުގެ ވާހަކަމަސް

ޓަަކިއ އަގު ހޯދުމަށްމަހުގެ ހަމަ އިފަތް ވެސް ފަިއސާއަށް ބަދަލުކުަރންޖެހޭ ވާހަކަ. މަސްބާނަޖެހޭ އޭގެ ަނގޫލަންަލއިއެއް

ވާހަކަ.  ވާބަދަލުކުރަން ބޭނުން ޓަކަިއ އެ ވެލިޑް ޕްރޮޑަކްަޓކަށްމަހުގެ ބާވަތްތަކުން ރަނގަުޅ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް

ތިިބ އި ަބއެްއ ފަހަރު އިދިކޮުޅ ބޭފުޅުންނަށް ނުަވތަ އިދިކޮުޅ ފިކުރުގަ  ،ރަށްނަ ފަހަގި މަސްޕްލާންޓޭ ދެންނެވީމަ ވަަރށް

ނައިފަރު ކައިރީަގއި އޮންނަ ފެލިވަރު ގެންނާށޭ. ނުވަތަ އެ  އުޅެނީ ބޭފުޅުންނަށް ހީވެދާނެ ކަންނޭނގެ ގޭދޮރުމަްއޗަށް މި

ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  މި ކީ.ކަނީދައް  ާވހަކައެއް ނޫން މި އެ ،މަތީަގއި ބައިންދާށޭ. ނޫންރުދޮފެކްޓްރީ ގެނެސް ގޭ

ގަންނަ މަސްވެރިކަންކުރާ ބޮޑެތި އާާބދީތައް އޮތް ރަށްތަކުަގއި އަިދ ކުދި އާބާދީތައް އޮތް ރަްށތަކުަގއި ވެސް މަސް 

ޓަކައި ތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށްއިންިތޒާމު  ލިބޭނެ ގޮތުަގއި ރަނގަޅު އަގު ަމސް ރަނގަޅު ،މަސްގަނެފަރާތްތަކުން 

ހުރި ޤައުމުތަކުގެ ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮްށގެން  ކެއްގެ ބޭނުންކޮްށގެްނ ދުނިޔޭގެ ތަރައްީޤވެފައިތަޕްލާންޓު

ނެ ވާހަކަ.  ލިބޭދާއޭގެ ފައި ކުރެވޭނެ ވާހަކަ. ބޭނުންކުީރމާއެ އުސޫލު ބޭނުން ،ތަކުގެ ހަމަފެކްޓްރީތަކުގެ ގޮތުގެ ޕްލާންޓު 
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އަުޅގަނޑު ހިތުން  ؛ހަމަޖެއްސުން މަށް ބޭނުންވާ ބިން ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަށްރަށުގައި މިކަ

ގޮތްތަކަކަށް ނުވަތަ ކުޑަ އަގުަތކެްއަގިއ  އެީކގަިއ އެއަށް ފަސޭހައެއާ ވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައި އޮވޭ. ހަމަމިހާރު

ކުރުމަށް ޓަަކއި އިމުޤާގުޅިގެން މި ފެކްޓްރީތައް  މިއާ އަިދ ހަމަ ،ތަކަށް ބިްނ ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުރާތްއެކަން ކުރާ ފަ

ެއކީަގއި މި ، އަދި ހަމަެއއާފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްަތާކއި، ުލއި ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތްތަކާ  ައދި އެފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތްތަާކއި، 

 ކުރުމަށް ޓަަކއި ނުވަތަ ކުރަްނ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެްކސްޕޯޓުސްޕޯޓުކްވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް، އެ 

މިއީ  ،ކަމަށް އޮތް ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުުޅވާލަދީ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ަހމަޖައްސައިދިނުމަށް ސަރުކާރުްނ މިކެޓުމާ

ރިންނަށް ލުއި ފަސޭހަވާނެހާ ގޮަތކަށް މަްސވެންވާ ކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭނުމިކަމަށް މަގުފަހި ،މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަިއ ދެކި

ފަހަރު  ، ަބއެއްއޮތް ގަާރރެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ެދކެީނ. އެހެންވީމާ މަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިޢަރުކާރުން ސަ

ކަތައް ހަ ވާސިޔާސީ ބޭނުމުގައި މިފަދަ، ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝިޔާމް ވިދާޅުވި 

މަނިކުފާނު  ވެސް ކޮްށގެންވާެނ ކަމެއް ނޫނޭ. އެވާހަކަަތއް ދެްއކުމަކީ އެްއގޮތަކަށް އޮޅުވާަލިއގެން ދެއްކުމަކީ ުނަވތަ ދޮގު

ެއގޮަތށް އެވާހަކަ ބަދަލުކޮށްގެްނ  އިދީ ކޮމިޓީގައި އިންނަވަ ޞާތިއެފަދަ ވާހަކަފުޅެއް އަދި އަުޅގަނޑުމެން ހިމެނޭ އިޤް

ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ މި  ށް ޝުކުރުދެއްިވ ފުރުޞަތަ ،ރި ކަމެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލަމުންހުދެއްކުމަކީ ހިތާމަ

 ޙަސަންެދއްވީތީ ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިުކރަން. އަދި މިގަރާރު ހުށަހަޅުްއވަގަރާރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު

 . ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ރުބޮޑަށް މަރުަޙބާ ދަންނަވަން. ޝުކު ށް ވަރަށްޝިޔާނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ޝަފީޤަށް. هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަފީޤްهللا ދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބް

 ،ތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ގޮތުން  ގުޅޭ ކުރުމާއިމުޤާފެކްްޓރީ ގުޅިގެން ރަްށރަށުގައި  ގޭދޮށު މަސް ރަށު ކައުންސިލާއި އަދި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާ

 ގަރާުރ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ކަމަށް ނަވަން. އަދި އެންދާ ވާހަަކ ދަގަރާރު އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ކަމު ޅާފައި އޮތްހުށަހަ

ދައްކަނީ ގޭދޮށު  އާދެ! މި ޝިޔާނަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.ންބަރު ޙަސަން އިްއޒަތްތެރި މެ ޓަކައި

އިއްޒަތްތެރި  ،ދައްކަީނ. އެހެންނޫން ގޭ ބަދިގޭގެ ވާހަކައޭ މި ،ހީފުޅުވަނީމި އޭ ބުނީމަ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މަސްފެކްޓްރީ

މަދު ފެކްޓްރީތައް ުހރި ރަށްރަށް. އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަކީ އެކަން  ރައީސް. ރާއްޭޖގެ ނިސްބަތުްނ ވަރަށް

 ބޭފުޅުންގެ ަވޒީފާ އްޔިތުްނނަކީ އެ އް. ެވލިދޫ ދާއިރާެގ ވެލިދޫ، ފޮއްޫދ، ޅޮހީެގ ބަެއއް ރަ އެކުރަމުންދާ ބަތަޖުރިބާ
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އޭގެ ބަދަުލގަިއ ެއއީ ޅ. އަތޮުޅަގއި އޮްނނަ ރަށެއް.  ގައި ނާ ޚާބަންދުކުރާ ކާރު ނަނީ ފެލިަވރު މަސްންއޮ ބިނާވެފައި މި

 އެ ތަޖުރިބާ ހުރި އެ  ،ހުރި ުކރަން ބޭނުންވާ އެ ފަންނު މަަސއްކަތްފެކްޓްރީގައި މަސް ،ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި

ކުރުުމގެ އޭ ވެލިޫދގައި ހުރެގެން މަސައްކަތްލިބެ ވެލިދޫ މީހާއަށް އެބަ ،ން ހުރި މީހުންނަށް އެބަލިބެއޭ ފުރުޞަތުލުކަބިޤާ

ލިބެއޭ  އަށް އެބަފުރުޞަތު. ފޮއްދޫ މީހާކުރުުމގެ ލިބެއޭ ޅޮހީގައި ހުރެގެން މަސައްކަތް ފުރުޞަތު. ޅޮހީ މީހާއަށް އެބަ 

ފުރުޞަތަކީ ަވރަށް ވެސް މަދު އެްއޗެްއ. ރަށްރަށުގެ ަވޒީފާގެ  ފުރުޞަތު. މުގެކުރުފޮއްދޫގައި ހުެރގެން މަސައްަކތް

ނގޭެނ އުޅެލީމަ އެ ރަށްރަށުގެ ކަންކަމާ ؛ވަޒީފާތަކަްށ ުކރިމަތިލާ މީހުން ހުންނަނީ. އެ ވަރަށް މަދު ަވޒީފާތަކެއް މި

ތިކަން. އެކަމަށް އިތުރު ނަ ޖާަގިއެގ ދަ، އެކަމަށް އޮންށްރަށުގައި ހުންނަ ަވޒީފާތަަކށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ގިނަވުމާރަ

ކަުމގައި ބެލެވޭ މަސްވެިރކަމުން އިތުުރ ފައިދާއެްއ ހޯދުމަށް ކުރެޭވ އްލެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެއް. ދިވެހިންގެ ލޭނާރުޙަ

ން ބޭފުޅުންނަށް ފަހަރުގައި މީގެ ސަބަބު ކޮޅަށް ވާހަކަދެްއކެވި ަބެއއް ބޭފުޅުން، އެދެ ބިލާ މަސައްކަތެއް ިމއީ. މި

 އެކަނި ވިދާުޅވީ ކަމަށް. ޚީފަހަރުގައި ވެދާނެ ގަރާރުގެ ުސރު ؛އުޅޭ ގޮތް ނޭނގޭތީމިކަން ކުރަން  ،އަންނާނެ ބަދަލުތައް

ހުރި  ގުިޅގެން ދީފައި  ގަރާާރއި ެއއާ ،ންނަމަވެސްބޭފުޅުންނަށް ިވސްނޭ ެއއްެޗއް ވިދާޅުވަީނ ަކމަށް. އެހެ އެކު އެއެއާ 

ހުރިހާ އެއްެޗއް ބެއްލެީވމަ  ، މި ހުރި ދިރާސާތަކާ މަށް ކޮށްފައި އުގެންދިށްއަމައުލޫމާތުތަކާއި މިކަން ކުރި

ދާ އުޅެނި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއްަކން. މީގެ ނަތީޖާއަކީ ސީ ކުރަްނ މި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ބިގެންދާނެ އެންމެ ފުިރހަމަ ގޮތުަގއި ލި އިލާަތކަށް އޭެގ ފައިދާ އޭގެ ޢާހުރި  ގުޅިަފއި މަސްވެރިންނަށް، މަްސވެރިކަމާ 

އް ައިއއްސަ. ކުރީ ދުވަހު ދުވާފަުރ ސެވައް ގުޅޭ ފޯ އޮތީ މަސްވެރިކަމާ މަޖިލީހަށް މި ،ތަނަށް ކަމެއްކަން. އާދެ! މި

. ގޮތް ފަހަރަށް މަސް ކިރުވޭބޭރުގެ ބޯޓު  ،ސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި

އަުގ މަސްވެރިންނަށް ހަމަ ،ާވން މެދުވެރިވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ އެކަން އެގޮތަށްއެއީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ގަރާރެއް. 

 4 ފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބގެން.މަސްވެރިންނަށް އެ ،ދިނުމުގެ ވާހަކަ ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދެން އަންނަނީ އެކަހަލަ

ފަރާތައް ދިނުމަކުން  4 ކޮންޓްރެކްެޓއް ހަދާފައި އެ ކަށް އެކްްސްކލޫސިވްފަރާތަ 4ހަމައެކަނި  ؛ފަރާތަކަށް އެ ފުރުޞަތު

ޖެހެންދެން  މަސްވެރިންނަށް ނުލިބޭ. އެ ަޝކުާވ އަބަުދވެސް ޮއވޭ. ދާދި ފަހަކާ އް ރަނގަޅު ައގެ ،ބޭނުންވާ ައގު

ޭއ ރިރުިފޔާއޭ. ކު 32 މިހާރު ރުިފޔާއަށް. ެއކަމަކު 75 އޭކުރީެގ މަސްކިލޯެއއް ވިކެ  ،ދިަޔއީމެންނަށް ިއވެމުންއަޅުގަނޑު

ހިސާބަށް.  އ2012ާއިން ފެށިގެން  2008އެމްޑީޕީގެ ވެިރކަމުގައި މަހަށް ހަމައަގު ލިުބނު ވާހަކަ.  ،މިދަންނަވަނީ

ދިޔަ އަގު ނުލިބި އީ މަސްވެރިކަމުގައި ހަމަދިޔަ ޑުެވެގން މި ބަރުން ފެށިގެން. އެވާހަކަަތއް މަންނޮވެ ގ2008ެ

ފަހަރު ދައްކަނީ. ބޭރު ބޯޓު އެކަަމކު މިހާރު އަނެއްާކވެސް މަހަށް ހަމައަގު ހޯދާ ވާހަކަ މި. މައިދުވަސްވަެރއް ދިޔަ 

ަމސްކިރުޭވ ވާހަަކެއއް ނޫން. ބަނދަރުކޮްށގެން ތަނުގައި  މިމިދަންނަވަނީ ހަމަ ކޮންމެ ބޯޓަކަށް އައިްސ  ،އައިސް 

ެއްއޗެކޭ ބުާނއިރަށް ހަމަ ެރއިން ެއކަން ކުާރ ވާަހކަ. ކަނޑައެޅިަފއި އޮންނަ ުއސޫުލތަކެްއގެ ތެރެއިްނ، ގަާވއިދުތަުކގެ ތެ

 ،އިސްތިޤުލާލު މިނިވަންކަމާއި !ަބއްލަވާ .މިނިވަންކަމޭ، އިސްތިޤުލާލޭ ކޭ.ުއޅެނީ ކޮންމެެވސް ކަމެ ހީވަނީ މި
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 ގަބޫލުކުރާތީއޭ މިނިވަްނަކން ދެމިއޮންނަން ބޭނުންވާތީއޭ މިގޮތަށް އުސޫލުަތކާއި ން ވެސް އެކަ ންއަޅުގަނޑުމެ

ައޅުގަނޑުމެންގެ އެއް ނޫނޭ. ނެތި  ލަމަެއއްއުޅެނީ. ހަމައެއް ކުރަން މިމަސައްކަތް ތެރެއިން މިންގަނޑުތައް ހަދަިއގެން ޭއގެ 

 އެހެން  ،މަސްވެރިންނަށް ވެސްިރކޮށްެގން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިސްތިޤުލާލު ރައްކާތެޤައުމު

ބިލަށް  ކުެރވޭނީ. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިތް ވެސް މަސައްކަކުރާ މީހުންނަށްމަސައްކަތް   އިދާއިރާތަކުގަ 

ތަކެއް ވެްސ ެއކީަގއި ހުްނނަ ހުރިހާ ލިޔުންނޫންނަމަ ގަރާރުތަކަށް ވާހަކަެދއްުކމުގެ ކުރިން ެއއާ ،ވާހަކަދެްއކުމުގެ ކުރިން 

 އެކަމާ އަނެއް މީހާކޮންމެ ކަމަކީ  މީހާއަށް ފެންނަ  ނުވެދާނެ ކަމަށް އެލޫމާތު ހޯއްދަވާށޭ. ކަމެއް ހާސިލުޢުށޭ. މަބައްލަވާ

ބޮޑަށް  ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށްނުވާނެ. ގުޭޅގޮތުން އެްއވެސް ކަމެއް ނުކޮށް އޮތް ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ ބައްލަވަިއގެން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނުގރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ ނީ އަރުވަމެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 . ށްސަން އަޙްމަދަޙަމެންބަރު 

 

 ސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙައިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

ގެ ހުމަޖިލީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިއަދު ޝުކުރުއަދާކުރަން ބޭނުންޝުކުރިއްޔާ 

 ގައިކުނި ނައްތާލުމަށްޓަަކިއ އުފައްދާފަިއ އޮްތ ވަންދޫ  ނ. ، ރ. ، ބ. ، ޅ.ގެ ިރކަުމގައި ށް. ަރއީސްެގ ވެރައީސަ

އަާށިއ ޓަަކއި މިއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ެއކަމަށްއުފައްދަމުން އެބަދޭ. އެެހންވެ ކުނިން ކަރަންޓު  މިއަދު އެ

ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ.  ދަންނަވަން. މިއީ މި ރުބޮޑަށް ޝުކު ވަރަށް ށްންޓް މިނިސްޓަރަންމަށް އަދި އެންަވޔަރަރައީސަ

 ދާއިާރގެ ނައިފަރު ؟ުއފައްދަނީ ިކހިނެއްހޭ ކުނިން ކަރަންޓު ،ބުނާނެ ވާހަކަ ަދްއކަންއުޅެން ފެށީމާ ހަމަ ކުރީގަިއ މި

 ޢިލްމާ ތަޖުރިބާއާއި ޤާބިލު މީހުންގެ ޢިލްމީ ދުނިޔޭގެ  ، އަދި އެނގިަވޑަެއއްނުގަންަނވާނެށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 ގެނެސް މާލެ ނައިފަރު ،ކިޔަނީ ދެއްކީމަ މި މަސް ފެކްޓަރީ ހަދާ ވާހަކަ ކުރަނީ. ކަންކަން އިބޭނުންކޮށްގެން ދުނިޔޭގަ

ރާއްޭޖގެ ވެސް ޒަމާުންއސުރެ ފެށިގެން  މީގެފެކްޓަރީތައް ޖޭގެ މަސްރާއް މިޝިޔާމް. ެއއް ނޫން ކައިީރގައި ބާްއވާ ވާހަކަ

ަކއްކާ މީހުން ތިބޭ. އެ މަްސ ފެކްޓްރީއެްއގެ ގޮުތގަިއ އޭރު މަސް  .ތިބޭމީހުން އަޅާ މަސްލޮނުރައްޔިތުން ކުރަމުންދޭ. 

ސް ހިއްކަިއގެން ތުލުސްޫދގަިއ މަލޮނު ،ހިއްަކއިގެން  ސްމަސްވެރިން މަ ނީ ުތލުސްދޫއަށް. މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަ

 .ނަވާކަށް ނެތިންން މިތާ އަޅުގަނޑު ދަންފެކްޓަރީތަކުގެ ނަން ދެވަންދެން އޮންނަންޖެހޭ. އެ  ތާދެ ހަފު ،ތާއެއްހަފު

ކަމަކީ ވަކި ބޭފުޅުންޮކޅެްއގެ  އެހެްނނަމަވެސް، ރާއްޭޖގެ ހުރިހާން. ނެތި ވެސް ދަންނަވާކަށެއް އެކަން ހިންގާ މީހުން

ޖެ. ހަމަ . މުޅި ރައްޔިތުންގެ ރާއްހުރިހާ އެންމެންގެ ރާއްޖެ ައކީރާއްޖޭ އަތްމަތީގައި އޮންނަ ތަނަކަށް ވެގެެނއްނުވާނެ. މި
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ކުރާކަށް. ހަމަ ހޮޓަލެއް މީހަކު  ހެޔޮުނވާނެ ތިކަން ،ނޫން ތިޔަކީ ވާ ތަނެއްޓެއް އަޅަން ބުނާއިރަށް ކަލޯ ފައިދާސޯރި

ކީ. ެއއީ އެހެން ނޫނޭ މީ ކަެމއް ރު ވަކަލޯ ހެޮޔވާ ،ހޮޓަލެއް ހަދަން ުއޅުނަސް ބުނާނެަސއި ،ހަދަން އުޅޭއިރަށްހަމަ 

ކުރަން ބޭނުންނުވަނީ. އެހެންވީމާ،  ކުރާ މީހުން އެކަން އެއް ލިބިދާނެތީ އެކަން ންފާިއ މަޔާ އެއިން ލާބަ ށްއިންސާނަކަ

ައއިސް މިތާ ގަރާރެްއގެ  ަތއްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ިސޔާސަތު ީކ ހަމަ މިއަދު މަޖިލީހަށް އައިސްކުރަނީ  މިން މިއަދުގެ މިކަ

ަމޝްވަރާގެ ިރވެތި އުސޫލުން  ،ހުށަހަޅާލަނީ ެއހެން ރައްޔިތުންގެ ވެސް ޚިޔާލާއި މަޝްވަާރއާސިފައިަގއި 

ބޭނުންވާ  ވާހަކަ ދަްއކަީނ އަދިވެސް ިޝޔާމް އެ ޝިޔާމް ކަންކަންކުރަން ބޭނުންވާތީ. ެދން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ 

ޕާީޓގެ ީލޑަރުކަން ޯހދަން. ރޭގަިއ ެވސް ބޭފުޅަުކ  ހަމަ ސީދާ އެބޭނުންވަނީ  އެ ޕާީޓއަކުން ނާެދވޭ. ޝިޔާމް އްމެޤާމަ

 ލީޑަރު ަކމަކަށެއް. ދެން ހަމަ ކޮންމެ  އީނުކުރޭ އެ އެ ޕާޓީއަކުން އަދި އިުޢލާނެއްފި. އަދި އެަކމަކު ދައިލީޑަރުކަން ހޯ

ޕާޓީތަުކގެ ަގވާއިާދއި އުސޫލުތަާކއި  ،ތިމަންނަ މިއީ ލީޑަރޭ އަދި ބުންޏަކަސް ފައިދުވަހަކު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން 

. އެހެންނަމަވެްސ، ސްބާ ދަންނަވާނަން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަޙަ މަރުހަމަތަކުގެ ތެރެއިން އިޢުލާނުކުރީމާ އަުޅގަނޑުމެން

ލީމާ ެއއީ ދޮގުހަދައިގެން ަރއްޔިތުްނގެ އިއިސް ހަމަ ގަާރރެއް ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާާވ ގޮތަށް ހުށަހަޅަމިތާނގައި އަ 

ޕާޓީން  ޔިތުންނަށް މިރާއްޖޭެގ ރައް މި ،ސް އަުޅގަނޑު ިމއަދު ދަންނަވާނީޔަކުރި ސިކުނޑިތަކަށް ވައްދަން މަސައްކަތް

އެކީަގއި މި ބިލުތަކާއި ޔާ މާ އެ ރައްޔިތުންގެ މަްޝވަރާާއއި ލަފައެކަންކަން އޮޅުންފިުލވީ ،ރަށްރަށުގައި ގޭތެެރއަށް ވަދެ

ގޮތަީކ  ޝިޔާމުމެންނަށް ވާ. ކީ ނޫންހުށަހަޅަނީތިބެފައި އެްއޗެއް މި ހުށަހަޅަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  މި ގަރާރުތަކާ

 ކަށް ނޭނގޭނެ މި ބޭފުޅުންނަ ދެން އެހެްނވީމާ، އެ  ދެވޭ.ެއްއ ަވދޭ. ރާއްޖޭގެ ރަަށކަށް ނުެއއް ައކަށް ނުއެްއވެސް ގެ

 ،ދައުލަތެއް  ،ގޮތެއް. އަޅުގަނުޑ މިދަންނަވަނީ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ހުންނަ ގެރާއްޖޭގެ ކަންކަން ރަްއޔިުތން

ރިހާކުރު ވިްއކަން ބޭނުންވާ  ރަުށގައި ހަމަ ެއއްކަލަ  އި،ޮކށްފަިނޒާމެއް ގާއިމު  ،އިމުކޮށްފައިޤާ ހެޔޮވެރިކަެމއްގެ ަދއުލަތެއް 

ގޮތުގައި  ދަތިތައް. އެ ދަތިތައް ފިލުވާފައި ހެޔޮހުރޭ  މީހާައށް އެ މަސްހިއްކާ ؛ދަތިތައް މީހާއަށް ދަތިތައް ހުރޭ. އެ

 ފައްދާ ރިހާކުރު ފުޅިއޭ ގަރުން އު. މިއީ ދިއްން އުފައްދާ ރިހާކުރު ފުޅިއޭފެކްޓްރީ ދުވާފަރު ލޯނެއް ދީފައި އޭގެ ރަނގަޅަށް 

އިންސާނަކަށް  ،މީހަކަށްފެކްޓްރީއެއް އަަޅން މިހާރު މަސް ؛ހެދީމާހެން . އެއުޅެނީ ން މިލެވޭ ގޮތް ހަދައިބޭރަށް ވިއްކަ 

ދައުލަތުގެ މުދަލަކީ އެހެން ހުންނަ އެއްެޗްއ  ،ގޮތެއް . ލިބޭގޮތެއް ނޯވޭ އަހަރު. ނެގޭސަވީސް ފަންދީފައި އޮންނަތާ 

އެްއކޮށް  ދެނީ އޭގެ ފައިދާއާ މި އިއަހަރަށް ބިޑެއް ކޮށްފަފަންސާސް ޓެއް މީހަކަށް ސޯން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރި ނޫ

ގޮތުގެ މައްޗަށް. އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއްނުކުރަްނ  ވަންދެން ހިންގާފައި ލިބޭ ދުވަސްރުއަހަންސާސް ފަލީމާ އޭނައަށް ބިޑު

މުިޅ  އީއެއީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް އޮންނަްނޖެހޭ ކަމަކަށެއް. އެ ދިނީމާމިލިއަން ޑޮލަރު  ފަސްއަނެއްކާ އޭނަ 

ގޮތަށް އޮންނަންވާނެ.  އުމަށް މުޅި ރައްޔިތުންަނށް ލިބޭޤަުމޅި ނަފާ  ،އިން ފައިދާރައްޔިތުންގެ މުދާ. ދައުލަުތގެ މުދާ. އެ

އި ޔާތާއި މި ދައުލަތަށް ލިބޭ ހުރިހާ ލާބަވަކި ބައެްއގެ އަްތމަތީގައި މި ދައުލަ ،ކަމަކީ ކޮންމެ އެހެންނަމަވެސް، މިއިން

. ެއގޮތަކަްށ އަދި އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްާޔ މު ނެތީރާއްޖެ ބިނާކުރާކަްށ ައޅުގަނޑުމެންނެއް ގޮތަށް މި  މަންފާއެއް އޮންނަ
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އުސް ހަސްޓްތަން ބަލާފައި ބިޑުޮކށްލަނީ. ހަމަ ގެ އްޔާ އެތިގައި ފަޅުކޮޅެއް އޮ ވެސް ނުދާނެ. ހަމަ ރަށެއް ކުރިއަކަށްދެން 

ެގ ދުނިޔޭ  ،ފިކުރުކޮށް އިކަމެއްހޭ. އިންސާނުން ިވސްނަ ނޫން ތިއީ ކިހިނެއްވާނެ  ،ވިދާޅުވިފެށީމާ ހަމަ އަޅަން 

 އި،ކަންކަން މިއީ. ހަމަ އެއްެވސް އެްއެޗއް ނުބަލަ އިންސާނުން އުޅޭ ގޮތް ދަސްކުރީމާ ވާ ،ތަންތަނަށް ގޮސް ބެލީމާ

ގޮތުން  ހަމަ ސިޔާސީތިެބފައި  އި އައިސްފަތަނަށް  އް ބަލަިނއްަޔކީ ނޫން. ހަމަ މިފޮތެއް ކިޔެީނއަކީ ނޫން. ިލޔާ އެްއޗެ

ވަަނ  2019އިރާދަފުޅުުކރެއްިވއްޔާ މޯލްިޑިވއަން ޑިމޮްކރެޓިކް ޕާޓީން ަކސް ެއކަމެއް ނުނިމޭނެ. ޔަބަހެއް ބުނެލިއަދި 

ންދާނެ. ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ދުތަްއ އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ ަރއްޔިުތންނަށް ފެނިގެޢުއަހަރު ވެަފއިާވ ވަ

 ޞަތަށް. ދެއްވި ފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ށް. ޢަބްދުއްލަޠީފަ ޔާސިރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްރު އުތު ކުޅުދުއްފުށީ

ތެރޭަގއި ދެވަނަ  ތަކުގެ އުމުޤަގިަނއިން އުަފއްާދ  އެންމެ ންޑްަޑއިމަ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ދުިނޔޭަގއިޝުކުރިއްާޔ 

 އެ ،ވިސްނާލަމާހިނގާއަށް ކޮްނގޯ އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ތިްނވަނަ  ،ނާބޮޓްްސވާއަށް 

ބަްލ އުދައްކަނީ. އެންމެ ވެލި މި މެންްނޑުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުޑައިމަޙަޤީޤަތުގައި އޭެގ އެންމެ ފައިދާކުރޭތޯ؟ ބޭފުޅުންނަށް 

ނެްއގެ މަސް ކޮންމެ އަހަރަކު އެބަ ޓަދަން. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެިއން ވެސް އެތަެކއް ޢުއެއް މަ

  އާދެވުނުއިުރަގއި އެންމެހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިއަދާ ،ކުރަން. އަުޅގަނޑުެމންނަށްއެކްސްޕޯޓު 

ކުރަން އުޅޭ  ން މިމިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ ހިނގާ.މާއަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ސުވާލު އުފައްދާލަ ؟ބޮޑަށް ފައިދާވޭތޯ

ނުމަށް ކުރެވޭ ދިންނަށް ހޯދައި ދިވެހި ރައްޔިތުއޭގެ ޙަޤީޤީ ނަފާ ،ބާނާ މަސް ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ،މަސައްކަތަކީ 

 ،ހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި ހުރިހާ ސެކްޓަރަތކެއް  މިއަދާ ؛އެގޮުތން އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން މަސައްކަތްތަެކއް. ހަމަ

 . އަުޅގަނޑުމެންްއގެ އަތްދަުށގައި. ވަކިަބއެްއގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގިއ ބެހެއްޓިފައެ ހުރިހާ އިންޑަސްޓްރީތަކެއް މިުހރީ ވަކި ބަ

ކުރުން. ގޮތަށް ެއ ނިޒާމުތައް ބައްޓަން  ބަޔަކަށް ލިބޭނެ ގިނަ ކުރަންއުޅޭ މަސަްއކަތްތަަކކީ ޭއގެ ނަފާ ވީހާެވސް  މި

ރިޒަްމގެ ނަފާ ދިެވހި އައެތަެކއް އަަހރުތަކެއް ވީއިުރަގއި ެވްސ ޓު ދިގެންރިޒަްމ އުފެއަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓު 

 .ށްކަލިބެނީ ހަމައެކަނި މަދު ވިޔަފާރިވެރިންތަކަ  ނުލިބޭ. އެޤީޤަތުގައި ެވސްއް ނުލިބޭ. ޙަރައްޔިތުންނަކަށެ

 ވާހަކަފުޅާ  ވިޭއރުގައި ެދއްކެ  އާެދ، ،ހަވާލުެވވަަޑއިގެން  އެހެންނަމަވެސް، ަރއީސް ުމޙައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމާ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  .ފެށިންދިޔަ. ދާން އެީކަގއި އެ ނަފާ އެަތެކއް ބަޔަކަށް ލިިބގެ ގެްސޓުހައުްސގެ ިވަޔފާރިއާ ،އެީކގައި 
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ކުރަނީ ވާހަކަ. ހަމަ އެގޮތަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްާކވެސް މި މަސައްކަތް  އެމިވާހަކަ ދައްކަނީ އެ އުފަުލަގއި

 ގަނޑުައޅު ،ނަފާ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންތަަކަކށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށްޓަކައި. ެއގޮތުން މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ

ެވއްޖެ ކޯޕަރޭޓިވްތަކަްށ ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމާ، އަދި އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޝިޔާމް ވެސް ހަމަ ވިދާޅު ،ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

ކުރާ  އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމޭ މުހިންމީ. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. އަުޅގަނޑުމެން މި

 . ރަށު ަކއުންސިލުތަކަށް ބައިވެިރެވވޭނެ. ގަރާރު ހަމައިށް ަބއިވެިރެވވޭނެ މީގަ މަސައްކަތަކީ އެީއ. ކޯޕަރޭިޓވްތަކަ

ެއއީ  .އެ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެިރެވވޭނެކަން ވީސްހެންއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ފަހުމް ،ެލްއވި ނަމަވިދާޅުވެ

މުަވއްޒަފުން ނޫނީ  30 މެން ވަޒީފާ އުފައްަދނީކީއުޅޭ މަސައްކަތަީކ. ހަމައެއާެއކީަގއި އަޅުގަނޑުކުރަންއަޅުގަނޑުމެން 

ާބ ޚާހިނގާ ެއޗް.ީޑ.ސީއަށް އިންތިފާއަށް ނެގެން އޮންނަ ތާކަށް މިސާަލކަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަމާުމވަްއޒަފުން ަވޒީ 200

ެއގޮތަކަށެްއ ނޫން. މަނިކުފާނު ވަޒީފާތަކެްއ ުއފެއްދީމޭ. ިތމަން، ގުިޅގެން އެަތކެއް އެތަެކއް ުމވަްއޒަފުންތަކެްއ ނަގާފައި 

ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ރަށްރަށުަގއި  ،މަޤްޞަދަކީ. މިއަދު މީެގ އަނެއް ނޫން ކަންތައްަތއް ުކރަންޖެހޭ ގޮތަކީ އެީއކީ

ކޮށްދެީނ ތިބެގެން ވަޒީފާތަެކއް އަދާކުެރވޭނެ ގޮތެއް ާޤއިމުކުރުން. ެއއީ ވަޒީފާަތއް އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ޤާއިމު

ބަޖެޓުެގ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝިޔާމް ވިދާުޅވެއްޖެ ،ގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭތަކުން. ހަމައެއާެއކީ މި ފެކްޓްރީ

ބަޖެޓުގެ ކިތައް ޕަސެންޓުކަްނ ގޮތާއި،  ވާހަކަ. އެ މަނިކުފާނަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިލަްއާވނެ ބަޖެޓު އޮންނަ

ެޓއްގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވެެދއްަވއިިފ. ވޯޓުދެްއވި ވާހަކަ ވެސް ޔާގެ ބަޖެން ރުފިއަބިލި  30ރިކަރަންޓު ޚަރަދަކީ ވެސް. 

ރިަކރަންޓު ޚަރަދުކަން. ބާކީ އޮްތ އަކީ  62ެދްއވައިފި. އެ މަނިުކފާނަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގިލަްއވާނެ %ވިދާޅުވެ

ްއކަން. އެންމެ ޮބުޑ ން ައޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ އެ ބޭފުޅުން ނަންގަވާަފއި އޮތް ލޯނުތައް ދައި 38ޕަސެންޓު %

ގޮތަށް ެއގޮތަްށ  ލޯނު. ެއއީ އެންމެ ޮބޑު ބައި. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅާ ހަމަ ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭ ،ބަޔަކީ

 ން މި ބިލު  ،ނޑުގެ ުއއްމީދަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތަށް ބުނަންޏާގަދައްކަވާތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. އަޅު

ގެންނަން ބޭނުންވާ އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ ގަރާރުތަކުގެ ތެރެިއން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  މަސްވެރިކަމަށް

ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ގޮތަކަްށ ޝައްކު ދިއުން. އެއީކީ އަުޅގަނޑުމެން އެްއވެސްމަސްވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤީ ފައިދާ ލިބިގެން

ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި  ހަމަ މި ގަރާރު ،ށްގަރާރަމަ މި މާ، ހަނުުކރަން އެ ކަމަކަށް. އެހެންވީޝައްެކއް އަޅުގަނޑުމެން 

ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ދެްއިވ ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާނަ ޓަކައިކަމަށް

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޓަކައި ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އްޔާ ިއއްރިޝުކު

 ޙަސަން ޝިޔާނަށް. 
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 އްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ވާހަކަދެްއކެވުން:ތޮ

ޙަޤީޤަތުަގއި ގޭދޮުށ  ،ށް މި އެދުނީރާުރަގއި ދެވަަނ ފުރުޞަތަކަގަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ މި 

އެކަްނ ވަރަްށ ބޮޑަށް  ،ފެކްޓްރީ އަުޅގަނޑުމެްނެގ މި މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެިރ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަްށ ސާފުނުާވތީވެމަސް

އް. ފެކްޓްރީއެ ުޅ މާޅޮހުަގއި ހުންނާނެ ގޭދޮށު މަސްތޮއަުޅގަނޑެމންގެ އަ .ކޮށްދޭން ބޭނުންވާތީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްފުސާ

ރުފިޔާ  ހަތްދިހަ ހާސްުމވަްއޒަފުން އެބަ ތިއްެބިވ މާޅޮހުގެ ދަރިން. މަހެއްގެ ަމއްޗަށް  10ފެކްޓްރީަގއި ިދވެހި  އެ މަސް

 ،ގެ ގޮުތަގއި. ހަމައެއާެއީކގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އިސާރަމުދޭ ބަގެ މި ދެންނެވި ޢާއިލާތަކަށް ލިބިގެން އެހުމާޅޮ

 ގައި. ިމއީ ސީދާ ލިބޭ ބިމު ކުލީގެ ގޮތު ހާސް ރުފިޔާ އެބަ ސްފަސާީޅސް  ަލއްކަ  އެއް ކައުންސިލަށް އަހަރަކު ގެމާޅޮހު

ރުފިޔާއަްށވުެރ  35މަސް ކިލޯއެްއގެ ައގު  .ރި ރައީސްތެަޒތްއްހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އިއެއްެޗއްެގ ވާބޭ ގޮތުން ރަށަށް ލި

ައކަފޫޓުގެ ތަންކޮެޅްއގެ ވާަހކަ ހާސް  ބާރައަށް ފެކްޓްރީމި ދެންނެވި ަމސް ،ދަށެއް ނުވޭ. މިހާރު ދިމާވާ މައްސަލައަކީ 

ލައްކަ ބިެމއްެގ  ހަތަރު ،ލަްއކަ ދަންނަވަނީކީ ތިން މި ދަންނަވަނީ. އަުޅގަނުޑ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު

ގޮތުން   ނަފާއެްއ ސީދާޑުބޮ ، ފައިާދއެއް ޑު ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ބިމަކުން ބޮ ،އް ނޫން. އަުޅގަނުޑ މި ދަންނަވަނީވާހަކައެ 

ފެކްޓްީރ ށްަލން ބޭނުންވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މަސްކޮނަށް ލިބޭނެ ޮގތެއްެގ ވާހަކަ. ފާހަގަންމަސްވެރި

ފެކްޓްރީ ހިންގަމުން އެީކަގއި އެ މަސްކަމާ ކާމިޔާބު ވީ. ވަރަށް ހިންގަމުންދާއިރުގައި މިހާރު ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަސް

ވެފައި ކަމަށް ޅާވަނީ ފުާހރު މިމާކެޓް  ތަކަށް ވެސްޅަށް ރިސޯޓުގަށް ރަނގޮްސ ހަމަ ވަރަންމުސްކުރަސެއެބަދޭ. ޕްރޮ

ހަމައެއާެއީކގައި މިހާރު  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ ސްއީ ރި ރަތު ލިބިފައިވަނީ. އިްއޒަތްތެޢުލޫމާއަޅުގަނޑަށް މަ

ހަަގކޮށްލަން ުޅގަނޑު ފާއަ ،އެހެްނވީމާކަން. ބުމުގެ ދަތިޅުންނަށް މަސް ލި ފުދިމާވެގެން އުޅޭ މަްއސަލައަީކ އެ ބޭ

މި  ދިަޔއިމާޓްރީތައް ގިނަ ހިސާބުަތކުަގއި އެިޅގެންކްފެގިަނ ގައި ވެސް މިކަހަލަ ނތާ ތްކުރިއަށް އޮ ،ނުންވަނީބޭ

ދާ ފަރާތްތައް ވެސް އަދި  ށްމަހަދެންނެވި ގޮތަށް މިކަމަށް ޝައުޤުވެިރވާ ގިނަ ފަރާތްތަްއ އިތުރުވެގެންދާނެ. ފަރު

ތުން މިއަށް ެއކަށީގެްނވާ ނަފާެއްއ ގޮ ދާސީވެސް  މަށްރިކަ ލީގެ މަްސވެކަންނެ ،ތައް ވެސްރާތްދާ ފަ މަހަށްކަނޑު

މަ ފެކްޓްރީ ހެދީގޭދޮށު މަސް ަގއި މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ރަށު ންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މިއީ ގެލިބި

ވާނެ. ނު މެއްހުކަން ފަފަހަރަށް މި ކަން ށް ގިނަކަފަރާތްތަ އިިދކޮޅު ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް . ލިބިގެންދާނެ ފައިދާއަކީ

ލޫމާތު ޢުސީދާ އެ މަ ިއ،ގަނގޮސް ދޮރުން ދޮރަށް ހިން ކައިިރއަށްތުުއޭޅ ކަންތައް ރަްއޔިމެންނަކީ ކުރަންއަޅުގަނޑު

ގިނަފަހަރު  ،ވާީތވެ ގެންދާ ޕާޓީއަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް މިއަދި  ،ކޮށްފްޓުސް ބިލުތައް ްޑރާއައި  ހޯދައިގެން

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  އުޅޭ ކަމެއް ސާފުނުވުމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަމެްއ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މި 

އި އޭރަުކ ގަ ގައި ެޖއްސިއިރު އް އަހަރު މުޅި ދިވެހި ަދއުލަތް ދަރަނީގެ ދަންތުރައެ 5ށް ވޭތުވެިދަޔ އަަޗއިނާ ސައުތު

މެން އަުޅގަނޑު ،ަނއިފަރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ ،ފުޅެއް ނެތްމަހަނދު   ވެސްއެމަނިކުފާނަކަށް
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އެކަކަށް  ،މެންނަށް ފެނިގެންދިޔަވަކި ޤައުމަކަށް ބަރޯސާެވެގން އުޅޭ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ،ވަކި ދައުލަތަކަށް ބަރޯސާެވގެން 

ރަށް އެމް.ޕީ.އާރު.ީސއަކީ އޭުރގައި ސީދާ ފަޅު.އަދި ެއ ވިދާޅުވާ އެމް .ންކަލަިއގެންދިޔަ ކާވެސް ވިއް ރަށްރު ފަޅުހަތަތިން

 5ސް މުޅި ދައުލަތް އިނދަޖައްސާލި ގޮކުރަމުން ،ުކރަމުން ،ަތއް ިވއްަކއިގެން ވަްއކަންކުރަމުންޅުފަ ،ކަިއގެންއް ވި

.އާރު.ީސގެ ތެރެއިްނ އެމް.ޕީއެމް. ؟ތޯ އެ ވިދާުޅވި މަސްވެރިންގެ ވާހަކަދިަޔއީ. އޭުރގައި ކޮބައިެވގެން އަހަރަކަށް

ހުރި މައިގަނޑު ކަންތައްތަަކްށ  ރާރުަގއިގަ، މި ެއހެންވީމާ ؟ދެއްުކނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްނުކީްއވެގެންތޯ އޭރުަގއި 

މި ދެންނެވި  .ކުްނ ވާނެ ފައިދާއަކްޓްރީ ފެސްމަދޮށު  ގޭޙަޤީޤަތުގައި ،ކޮށްލަން ބޭނުންވީހަގަފާ ބަލާއިރު ވެސް އަުޅގަނޑު

ގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް.  ފިޔާގެ މުސާރައެއް އެބަ ލިބޭ ސީދާހަތްދިހަ ހާސް ރުމަހެއްގެ މައްޗަށް  ގޮތަށް

ގޮތުްނ  ސް ރުފިޔާ. މިއީ ސީދާހާ ކަ ސާޅީސް ފަސްއްލަ އެއް ގޮތުން ކައުންސިލަށް އެބަ ލިބޭ އި ސީދާގަ ހަމައެއާެއކީ

ކުން ނަހާސް އަކަފޫޓުގެ ތަ ޓަަކއި ބާރަމަށް ކަމެއް ކުރުލްގައި ހިންގާރަށު ލެވަ ،ޓަަކއިރުމަށްކުޤީއް ތަރައްރަށެ

 ،، މިކަހަލަ ކަންކަންއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންވީމާންނަވަނީ ބޭނެ ބޮޑު އާމްދަނީގެ ވާހަކަ މި ދަށް ލިކަކައުންސިލަ

ށް ދެކޮޅުވާނެ. ެއއީ ރައެއް ވިޔަފާިރެވރިން ވަބަގައި ހަރުރަން ފަކަންކަން ކު ލަެގން މިކަހަބިކައުންސިލުތަކަށް ބާރު ލި

އިްއޒަތްތެރި  މެންރަްނ އަޅުގަނޑުހަމަ އިސްކޮޅަްށ ތެދުވެދާނެތީ. އެކަން ކު ،ރަށުގެ ރައްޔިތުން މުްއަސނދިވެދާނެތީރަށް

ގެން ދިވެިހ ދާ ހިސާބުން ފެށިން ެވގެ ށްކަރިަކމުގެ ބިލު ގާނޫނަ މަްސވެައއިސް މި ތިބީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ރައީސް،

 ރިގެްނދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ލުން ފުރިން އުފަމަސްވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު އްގަުރ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަދި އަރުވަނީ  ފުރުޞަތުމިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ އި 

 އިކްރާމް ޙަސަނަށް. 

 

 ްނ:ރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުކްދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އި 

މެްނެގ އަުޅގަނޑު ،ހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރުށަރާރެއް ހުގަމު ންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ވަރަށް މުހި

ވެސް ކޮންމެވެސް ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. މި  އަުޅގަނޑު  ވާީތވެ ރާރަކަށްގަރި ހުންއިރާާއއި ވެސް ުގޅުދާ

ޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދު މި ޑޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮއްތޮތީވެ ށަހެޅީހުރާރު ގަ

އްތޯ ނެ ކިހިވީ ސިންގަޕޯރއަކަށް ،ރރާރަށް ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު އަުޅގަނުޑގެ ހިތަށް އަންނަނީ ސިންގަޕޯގަވާހަކަ މި 

ކޭޝަނަށް ލޮ  ގެގިނަ ަޤއުމެއް ނޫން. ސިންގަޕޯރ ލަތް އެހާސީ ވަ ތީދުރަގުހިނާގށޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަމާ

އެ  ،ުނގެ ބޭނުންހިފައިގެން ބޯޓުފަަހރު އެތާ ބަނދަރުކޮށްކޭޝަޕޯރ ސަރުާކރުން ވިސްނީ ެއ ލޮބޭސްކޮށް ސިންގަ

ރާއްޖެާއއި ހިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަން. ައޅުގަނޑުމެން ިދވެންނަށް ހޯދައިދިތުރަްއޔި ،ނަފާ ސަރުކާަރށްގެ ބޯޓުފަހަރު
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ކަމުގަިއ  ވުރެ ުމއްސަނދި ޤައުމެއް ދުރަތީ ޮގތުން ސިންގަޕޯރއަށްގުހިރާއްޖެއަކީ އަޅާިކޔާއިުރަގިއ ދިވެ ސިންގަޕޯރއާ

ގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މު ކަ މެއްގެންވާ ޤައުކަނޑުތަުކގައި މުއްސަނދިކަްނ އެކުލެވި މަސް ހަގަކުރަން.އަޅުގަނޑު ފާ

ަގއި މުކަ މެއްބިފައިވާ ަޤއުންތަެކއް ލިކަުދރަތީ މުއްސަނދި ގުމެންނަށް އިން ވެސް އަުޅގަނޑުއިރާ އަދި ޓުއަިރޒަމުެގ ދާ

އެންމެ ބޮޑު ެއްއ  މެްނގެ ކުދި ޖަޒީރާވަންތަ ރަށްތަުކގައި ދިާމވެފަިއވާއަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މިައދު އަޅުގަނޑު

ތެެރއަްށ ކެއް މީގެތައްދޭނީ ވިސްނުންށް އުފެނަންމެގެ މައްސަލަ. މި ވަޒީފާތައް އަުޅގަނޑުފާ އަކީ ވަޒީލަމައްސަ

ިމ  ،މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެ 65ގެން. އަުޅގަނޑުމެން ކޮށް އް ކެ ސަރުކާރު އިްސވެ މަސަްއކަތްތަ .ގެނެސްގެން

 ންދާނެރަނގަުޅ ނަފާއެއް ލިބޭނެ މަސައްކަތެއް ރަށްރަށުގައި ފެށިގެކަތަކީ އެއީ. މަސްވެރިންނަށް އްސަމަކުރަމުންގެންދާ 

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރަށްރަުށގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮުބވެިތ  ގޮތް ހަދައިދިނުން. އަުޅގަނޑު 

 ވަގުެތްއގައި ައޅުގަނޑުމެން މި  ވަނީ ނޭނގިފައޭ. މިކަހަލަ ގައި މަސަްއކަތްކުރުަމށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިށުރަށްރަ

ލުަތކުން ދި ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިުކރުވަިއގެން ކައުންސިއަ  ،އެކީ މަސަްއކަތްކޮށް ރުކާރާރާރެއް ގެނެސް ސަ ގަތަނަށް 

 ވެސް ށްރަވަޒީފާތަެކްއ އުފެއްދުމަކީ ވަ ،ދީ އިފަށަ   މަސަްއކަްތތަކެއްލަން މިކަހަގެރައްޔިތުންނާެއކު މަސަްއކަތްޮކށް

ން ިމ ގޮތުގައި މިހާރު ރާއްޖެއި ލުކުރާބޫއަުޅގަނޑު ގަ ،ެއގޮތުން ކުރަން.ގަކަމުގައި ައުޅގަނޑު ފާހަ ކަމެއް މުންމުހި

މަްސވެިރންނަށް ލިބިގެންދާނެ މިކަން  އަގުގެ އިތުރުން އެަތއް ބާވަތްަތކެްއ އުފެދި ހަމަބާވަތްތަކު މުންދާ ދެއުފެއް

މުހިންމު  ވެސް އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ވާނަމަ. އްޖެ ަކމަށްނެސްދެވިގެމެންނަށް ީކގައި ައޅުގަނޑުއެ ކަމާކާމިޔާބު

ދެްއވީތީެވ އަިދވެްސ ތޮއްޫޑ ދާއިާރގެ މެންބަރަށް އިއްވަ ބިލެއް. ައޅުގަނޑު މި ބިލަްށ ތާއީދުކުރަން. މި ބިުލ ހުށަހަޅު

 ރަީއސް.  ޝުކުރު ދަންނަވަްނ. އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަންއަޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފެލިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަުޅގަނޑު މެްނބަރު.  ތްތެރިއްޒަޝުކުރިއްާޔ އި 

 ރަޝީދު.  ލްޟުއިބްރާހީމް ފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލް ރަޝީދުޟުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ

ގަާރރެއް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  !ްއވާތިކުރަމާފު ؛ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަފާތު ހަތަރު ނޫނީ ފަްސ ބިލެއް

ފެކްޓަރީ އެކި ދާއިރާތަުކގެ މެންބަރުން އެކި ގޮްތގޮތަށް ބަހުސްކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. މަސް ހިނގައްޖެ. މިއަށްހުށަހެޅިގެން

، ދޭ ވާހަަކއާއި ދަބޭރު ބޯޓުފަހަރު އައިސް މަްސކިރުން ހުއްއަދި  ،ެފްކޓަރީ އަޅާ ވާހަކަާއއި ގޭދޮށުގެ ،އަޅާ ވާހަކަާއއި

އިތުރު މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްަފިއ  ،ައދި އޭެގއިތުރުން ،ކަނުޑގައި ދާޖެހުން މަނާކުރުމުގެ ގަރާރަާކއިއިންޑިއާ 

. ންވެގެން އަުތވެއްޖެޙަޤީޤަތުގައި މީގެތެެރއިން އުފަހިނގައްޖެ. ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަެކއް ގަރާރުތަެކއް ހުށަހެޅިގެން
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ގެ މެންބަރުން ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި ފާޅުކުރާ ޚިޔާލުަތކަކީ ދާއިާރގެ ތަރައްީޤއަްށ ހުމަޖިލީ ،ދާއިރގެ ަރއްޔިތުން

 ރައީްސ، ނުފުދޭ. ބޭނުންވާ ޚިޔާލުތަެކއް. ހުސްެއކަނި ގަރާރުތަަކކުން މި މަްއސަލަތައް ހުށަހެޅުމަކުންނެއް އިްއޒަތްތެރި

 ފުރުޞަތު ވެސްުކރުމުގެ ންވީ. އަދި އެކްސްޕޯޓު ފެކްޓަރީ ވެސް އަޅަްނީވ. ގޭދޮށު ފެކްޓަރީ ވެސް އަޅަމަސް

ކަމަށް ކަން  މި ،ވަނީދިވެހި މަްސވެރިްނ ބޭނުންވަނީ، ިދވެހިން ޭބނުންވަނީ ތަރައްޤީ. ފަހިކޮށްދޭންވީ. ދިވެހިން ބޭުނން

ށް ައޅުގަނޑަ ގައި ކުރާއިރު ޝުޢޫރު މިތާ ާފޅުމެންބަރުންގެ ކި ާދއިރާެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ެއކިއެ ޙައްލު. 

ަގއި އޮތް އެްއޗަާކއި ސަރުކާރާ ގުޅުމެއް ނެތްކަން.  19ނޫނީ އެޖެންޑާ  ށް ގެންދަނީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަފާހަގަވެ 

ޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު. އެހެންނަމަވެސް، ފާހަގަކޮށްލަްނ ތި ބޭފުޅުންެގ މަ، ހިންގާ ސަރުކާރު، ިތ ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރު 

މިކަން ކުރެވެން އޮތް  ށްސަުރާކރަ އީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މިރުތައް މިމި ގަރާ  ،ބޭނުންވާ ޙަޤީޤަތަކީ

ތި ބޭފުޅުންނަށް ނޫނީ ން . ގަާރރުމިކަންކަން ުކރިއަށް މި ގެންެދވެނީކީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ކަމެއް. އެހެނެއް ނޫން

ެވގެންދޭ. ފާހަގަ ހުރި މައްސަލަތައް  އިގަ ނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރަުކ ނޫނީ ދާއިރާ ،ރައްޔިތުންނަށް ހާމަެވގެންދޭ

ޫނނީ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  ،ވަނީއެހެންނަމަވެސް، ކަންކަން ިމ ެވގެންދަނީ ެއގޮތަކަށް ނޫން. އަުޅގަނޑު ބޭނުން 

 އަދި  ާވއިރުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގވެގެންދަނީ ސަުރކާރާޙައްލު ބޭނުންއަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް މިކަމަށް ޙައްލު. 

ަކން. އިްއޔެ އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް ގުޅުެމއް ނެތް ހިންާގ ޕާީޓއަކާ އްޔާނޫނި ،ތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއްޔިރަ

ންޏެއް. އިްއޔެަގިއ ކުރާ ކުންފުދިަޔއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ކުނި މެނޭޖުހާޒިރުކުރެިވގެންސް.އޯ.އީ ކޮމިީޓއަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ވަަރކަށް ުގޅުމެްއ  އެްއވެސް ރަންމަންޓަކާމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަ އިއެ ބޭފުޅުންނާ ،ފިއެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށްދެްއވައި 

މިކަން ިހންގާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުްނވޭބާއޭ.  ްއޔާމިފްޯކއާއި ސަރުކާރާ ނޫނިއެގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ  މަނެތޭ. ހަ

އީ މައްސަލަަތްއ. އެކަމަށް ޙައްލު ބޭނުންވޭ. ޤީޤަތުގައި އެ ނުކުތާތައް ޙަ ،އިްއޔެަގއި އެ ފަރާތުން ފާހަަގކުރި ކަންތައްތައް 

ެއކަން ހިންގަން ހުންނަ ފަރާތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ   ނޫނިއްޔާންނަ ކުންފުންޏަކަށްއޮއެކަން ހިންގަްނ 

 ؟އޮތީ ނާޢަތު މި ސިހެއްޔޭ މަސްވެރިކަމުގެ  ހަމަ މިފަދައިންންމަންޓުން ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނޭނގޭ. އެންަވޔަރަ

ަގިއ  19ޖެންޑާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތިކިޔާ އެ އްޔާނޫނި ށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒުން ކުރާ ކަންތައްތައް މިފްޯކއަ

ތަނަށް  މިޙަޤީޤަތުަގއި މިފަދަ ގަރާރުތަެކއް  ހުރި ކަންަތްއތައް އެނގޭބާޭއ އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއަރާ. ރެވިަފއިފާހަގަކު

އަޅުގަނޑު ނެތީމަ. ގޮތެްއަގއި ޯކޑިނޭޝަން އެދެވޭ ކުަގއިކަންތަްއތަ މި ަގއިގޮތު ބޫލުކުރާގަ ދަނީ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅިގެން

މި ގަރާރުަތކާއި އަދި މި ގަރާރުތަުކެގ  އްޔާއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަުރންނާއި ނޫނިޙަޤީޤަުތގަ ،މި ގޮވާލަނީ

ޅަިއގެން ކާރުން ިމ ކަންތައްތައް ހުށަހަކުެރވޭ މަްޝވަރާގެ އަލީަގއި ސަރުމި  ،ތަނުން މި ދެކެވޭ ވާހަކަާއއި އަލީަގއި މި

ވެްސ  ފެކްޓަރީ އަޅާކަށްގޭދޮށު މަސް ،ާއއިފެކްޓަރީަގއި މަސްއް ތެކުރުމަށް. ައޅުގަނޑު އެްއވެސް ހާލަމިކަންކަން ޙައްލު

އެްކސްޕޯޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ވެސް ދެކޮެޅއް ނޫން. އަދި ދެކޮޅެއް ނޫން. 

 .ކަންކަން މަގުފަހިވުން އަޅުަގނޑު ހަމައެކަނި މި އެދޭ ކަމަކީ މި ކޮށްދިނުން.މަގުފަހިއައިސްޕްލާންޓުަތއް އެޅުމަށް ެވސް 
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މަސް  9ކަންތައްތަކެއް މި ސަރުކާރުން ކޮށްިދނުން. ސަރުކާރަށް ކުރަނިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ

ގެ ަމސައްކަެތއް ނެތް. ނުފެނޭ. މިޮގތަށް ގަރާރުތައް ހުށަހެިޅގެން ފުރިއްޖެ. އަދި ތަަރއްޤީމަްސ  9ފުރިއްޖެ. ސަރުކާރަށް 

. އިގައަދިވެސް ޕްލޭނިން ، އިގައަުޅގަނުޑމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ޕްލޭނިން އް ތަން މި ފެންނަނީ. އިތުރު މަސައްކަތެ އަންނަ

ލާނެބާއޭ މި ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ތި އިދާނީ ކިތައް އަހަރު ދުއްވަ ޕްލޭނިންގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ 

 ަގއި  19ކުރުން. ިޗޗަންޑާ ކަންކަން އިމްޕްލިމެންޓު ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާުރގަިއ ވީާހވެސް އަވަހަކަްށ ޕްލޭންކޮށްެގން މި

ބީ މެން މިތިއަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ެއގޮތް.  !ކޮށްދެއްވަބައްަލވާއޮތް ެއއްެޗއް ައވަހަށް އިްމޕްލިމެންޓު

ދޭން. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ޙައްލު މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން ވެސް ސަޕޯޓުހުރި ތިބީ  ދޭން. އަޅުގަނޑުމެން މިސަޕޯޓު

ގައި ފާުޅކުރާ ޝުޢޫރުތަްއ ނވާންޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިތާ ރަނގަޅު ކޯޑިނޭޝަންވާންޖެހޭ. 

ޖެހޭ. ސަރުކާރުަގއި ހިނަގން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ބައެ ތަކުގައި ހިނގަންމިނިސްޓްރީ

މެއް ރަނަގޅު. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރު ަވކިވެަފއި ބާރު ވަިކވެފައި އޮންނަ ނިޒާ 3 އިހިނާގ ތަން. އަދި ޭއގަ  ންވަކި

ަތން. ޖުޑީޝަރީ އިޞްލާޙުކުާރ  މިސްރާބަކަށް ދާ ތަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވަކި ވަކި މިސްރާބަްށ ދާތަން.  އޮންނަ

 ރައްޔިތުން.ދިވެހި މިކަންކަމަށް ޙައްލު ބޭނުމޭ  ،ފަދައިން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޖުޑީޝަރީ އިޞްލާޙުކުރާ ފަދައިން

ެވްސ ިމކަންކަމަށް ޙައްލު ވީހާ .އެހީތެިރވެދޭން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީ މި ޙައްލު ހޯދުމަށް

ކޯޑިނޭޝަން  ހެން ހުރިމި ،ންނަށް ހޯދުން މުހިންމު. އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާުރގެ ތެޭރގައި ޮއތްއަވަހަކަށް މަްސވެރި

ބޮޑަްށ  ބޫލުކުރަން. ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށްގައެބަޖެހޭ ކަމަށް ައޅުގަނޑު  ވާންަޙއްލުމައްސަލަތައް ޙަޤީޤަުތގައި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އަރުވަނީ ފުނަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އް ޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތެނޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ޝާހިދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު

އެ ބޭފުޅުންނަށް  ނުވެ ވިހާނެ. ވިހޭމާ ދުވަސްތަކެއް ދެން މާ ގިނަ މަސް ވެފައި 9ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ަތފާތު ދެ އެއްެޗއްކަން ނިކަްނ ެއއީ  ޗިޗަްނޑާާއއި ައޅުަގނޑުމެންގެ އެޖެންާޑއާ ސޫރަ ނިކަން ރީތިކޮށް ފެންނާނެ. ބޮޑު

ކަމެއް ކުރާކަށް ނޫން. އައު  ުއޅެނީ ގަނޑުމެން މިލާނަްނ. އަޅު އިރަނގަޅަށް ައޅުގަނޑުމެން ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ދައްކަ 

އެ ކަން. ކުރިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ީމގެ ޒަމާންތަކެއް ކުރިން ާރްއޖޭގެ މަސްވެރިްނ ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ދަތުރު

ރިޔަލު ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ވިއްިކކަން. އޭރު އަުޅގަނޑުމެން މަހަށް ދަނީ ތައް ބޭފުޅުން އުފައްދާ އެކިެއކި ޕްރޮޑަކްޓު
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މަސް މިހާރަށްވުރެ މަދުވާނެ. އެކަމަުކ އޭރުަގއި އުފައްދާ އުފެއްުދންތައް ގިނަވީމާ ރާއްެޖއަްށ  ވޭ. ބެއިދޯނީގަ

. އިންޖީނު ނީނަފާ ހޯދަ އިއުތުރާއި ދެކުނުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ވިްއކަ  ،ފުދޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އުފެްއދޭތީވެ

 ތްމުން ިވއްކާނެ ގޮވުއިތުރުވީ. މަސް ަވިކވަރަަކށް ބެަދދު މަހުގެ އަ ވޭބެ ދޯނިތަކަށް ބަދަލުވީމާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ރާއްެޖއިން ބޭރުގެ  އި،މަސް އުކާނުލަ ވޭކުރުމަށް އަޅުގަނޑުެމން މި ބުނަނީ ބެލާތަން އާދޭ. ެއަކން ޙައްލުއިއުކަ ،ނެތި

އެހިސާބުން . މޭނަން ހޯދައިދޭއި  19ތަނަށް އައިސް އެ މަސް ގަންނާނެ ގޮތް ައޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ  ބޯޓުފަހަރު މި

ކުރާނެ ޕްރޮސެސް  ،އޭރަށް ާރއްޖޭަގއި އުފައްދާނެ ،ކުރޭމަސް ގަންނަ ފަރާތްތަކުން ުސވާލުއަތުން  ގެ ބައެއް މަްސވެރިން

 ،ބާނާ މަސް ،އައިސް ދާއަަޅއިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ވެސް ަޙއްލު ހޯދަން. ބޭރުގެ ބޯޓު ؟މަސް ހުންނާނެހޭ

ކުރަން ޕްރޮސެސްއެ މަސް . ވާނެއިތުރުވޭ މަސް ބެކުރުމުން ދިވެހިންނަށް ލުތިއްދަތައް ބާލޭނުއަޅަން ދީފައި ހުރި ހު

ކުފުރާ ަހދައިގެން ރާއްެޖއިން ބޭރަށް . ކުރީގައި ރީ ވެސް ހެދޭނޭފެކްޓްގޭދޮށު މަސް މި ބުނަނީ އަޅުގަނޑުމެން

މަސް އުފެއްދޭނެ. ރީން ފެކްޓްން މަސްށުގޭދޮޅުަގނޑުމެންނަށް އަ ،ހިކިމަްސ މިހާރު ބޭރުކުރާހެން ،ކުރިހެންއެކްސްޕޯޓު 

ގޮތުަގިއ  ގެރޯމެޓީރިއަލް އަށްޑިހަ ޕަސަންޓު ،ހަތްދިހައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މިހާރުވެސް ރާއްޖެއަށް ބާނާ މަހުގެ 

ސްރީލަންާކއަށް  ،ަތއިލެންޑަށްކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެން އަތުްނ ކުޑަ ައގުަގއި ގަނެގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓު 

ޖަހަިއގެްނ  ނަން ންގެގޮުތގަިއ މި ިވއްކަނީ ިދވެހި ތަުކގެ ެއ ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮަޑކްޓު ،އެ ބޭފުޅުން ،ގެންގޮސް 

އުޅެނީ.  ން މިދަގޮތް ހަ  ގެެނވޭނެއަުޅގަނޑުމެން މި ރާއްޖެއަށް ނަާގ ނަފާ ެއއިން އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސް. 

ތަނަށް އަންނާނެ. އެ  އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މިއަޅަން މިކަން ކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ގާނޫނަކުން ކަނޑަ 

ކިހިނެްއކަން.  ،ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުެމން މިކަން ކުރަން މިއުޅެނީ ކޮން ،ބޭފުޅުންނަށް ފަހަރުގައި އެނިގވަަޑއިނުގެންފާނެ

ިއގަންނަވާނީ ވިހަން ނަށް ފެނިވަޑަ. އެ ބޭފުޅުންކަްނވެ ނިމުނީމާ ،މެއް އެ ބޭފުޅުންނަްށ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނީކޮންމެ ކަ

އެ ބޭފުޅުންނަކަށް އެނގިަވޑަެއއް ނުގަންނަވާނެ ިމއީ ެއ  ،އެ ބޭފުޅުންނަަކށް ފެނިވަޑަެއއްނުގަންަނވާނެތައްޔާުރވީމަ. 

ލޫިސވް ސްކްމިހާރުވެސް އެކް ،ވީމަ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ނޫން ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުަގިއ ހުރި ކަންކަން

މިކަން  ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހޯދުނީމާލުތި ދީފައި ހުރި މުއްދަތަށް ބާ ޓުތަެކއްގެ ދަށުންއެގްރީމެން

ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން މަސްވެރިންނަށް ހޯދައިދޭން. އުޅެނީ  އަޅުގަނޑުމެން މިވަރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއަށް ައރާނެ. 

. ކުރެވޭނެމިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެވނުދާނެ ގޮތެއް ހޯދަން. ފުއިސްރާބާނާ މަސް  އަށްއުޅެނީ ރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން މި

 ޒަތްތެރި މެންބަރުޭއެގ ހެއްެކއްެގ ގޮުތަގއި ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ ިއއް .ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ކުރާނެهللا މިކަން އަުޅގަނޑުމެން 

ލެވުމުން މުިޅ އިއަތުރަ  ރީ މުޅި ރާއްޖޭެގ ެއކި ރަށްަރށުގައިފެްކޓްކުޑަ މަސްހުރި މިހާރު ، ޝިޔާން ެއ ވިދާުޅވީ

 ސަރުކާރު ވިހާ މަންޒަރާއަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަންޒަރު ެއ ބޭފުޅުންނަށް ގިނަ ފައިދާތަެކއް ވާނެ. މިކަން ރާއްޖެއަށް 

 ފެނިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރްއޔާ.އެީކގައި 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިގެ ަގިޑއަށް، އިންަޓވަލުގެ ގަިޑއަށް ދަނީ  މެން މިމިހާރު އަޅުގަނޑު .މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ހިނގާ. އަުޅގަނުޑ  އެބަ މަޖިލީހުގައިވަގުތު  މި ށް.މެދުކަނޑާލުމަ

 އަރުވާނަން. ޅުންނަށްތި ބޭފު ހިނގަމުންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތަުކގެ ތަފުސީލުމެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ދެން ފަށާއިރުަގއި 

 ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑުމެން ަބއްދަލުވުން މެދުކަނޑާލީ.

 

 {އަށް 11:01ްނ އި 10:28 :ޅުކޮތު ގުސްވަހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުރައީސް ގެހުލީންގެ މަޖިރައްޔިތު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާ)ރި

 

  :ެކވުންއް ދެކަތުން ވާހަރިޔާސަ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،ގެންދިޔަ ކުރަމުންބަހުސްސް ބައްދަލުާވއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއނބުރި އައި .`

ފެކްޓަރީ ހެދުމުގެ ްޕލާންޓް، މަސްގުިޅގެން ގޭދޮށު މަސް ރަށު ަކއުންސިލާ ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ންޝިޔާ ޙަސަންމެންބަރު 

ިމ ގަރާރަށް އޮތް ފުރުޞަތުެގ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ވަގުތު މިގެންިދޔަީއ. އްކަމުންގޮތުން އަޅުގަނުޑމެން ވާހަކަދަ ގަރާރާ ުގޅޭ

އިރުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ދެ ވާ ަފއިަވގުތު ހަމަވެއޮތް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވަގުުތ އެބަ އެހެްނ ޕާޓީތަކަށް ވަގުުތ ވަނީ ހަަމވެފަ. 

ގެ ކުީރގަިއ މުދިއުވަނީ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަ. އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތާއިެގން ކުރިއަށް މެންބަރުން އަދި މި

ހިނގަމުންދާ  އިެއކިެއކި ކޮމިޓީތަކުގަ ަވގުތު  މި ،ންއަޅުގަނޑު އަމީންޢާއްމު އަިރހުން އެދޭނަން ވިދާުޅވެދެްއވާ 

 ގުޅޭ ުކޑަުކޑަ ތަފުސީލެއް. އެއީ އެ މަސަްއަކތްތަކުގެ އެޖެންާޑ. އަމީންޢާއްުމ. މަސައްކަތްތަކާ

 

  ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

 ،ވަނީބެހޭ ކޮމިޓީން ކުރައްވާފައި  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ،އި ބޭއްވުނު ގަ 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި  9:30ހެނދުނު 

ބޭފުޅުންނާ އެކު ބޭްއވި ބައްދަލުުވމުގައި ކޮމިީޓއަށް ލިބިފައިާވ  ސެންޓަރގެނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް 

 ،ަގއި ބޭްއވުނު 3 ކޮމިޓީ ކުާރ ކޮޓަރިަގއި  10:00ނދުނު ހެގެ މަސައްކަތް. މުގުޅޭ ރިޕޯޓު ނިންމު ތަކާމަޢުލޫމާތު

( ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު) 2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮިމޓީން ވަނީ

ހަމަ އެ ގަޑީަގއި ބޭްއވުނު ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގައި ކޮމިީޓއަށް ކުރައްވާފަ. އަދި ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ ދިރާސާއަ

ވޭ. ގެންަދވާފައި އްަސލަތަކުގެ ސުންގަނޑި ކަނަޑއެޅުްއވުމުގެ މަަސއްކަތް ެވސް ކުރިއަށްޅިފައިވާ މައަލަށް ހުށަހެ

 ،އެޖެންޑާަގއި ވަނީވޭ. ގައި ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި 1ގައި މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުމެއް ކޮމިޓީ ކޮަޓރި 11:00

ަމޝްރޫޢުތަކުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތކުެގ ކުެރއްވުން. އަދި ޝްވަރާސަަލއަާކ މެދު މައެ މައް ،މައިދާރީ މައްސަަލއެއް ވާނަ
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ކުރާ ކޮޓަިރ ަގއި ކޮމިޓީ 11:00އާއި ތަރިަކިއގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމެއް ޤައުމީ ތަރައްޤީ ން.ގެންދެވުމަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ކުރެްއވުމުެގ  ދިރާސާިއެގ ބިލުީފ ތަރިކަސަގާއްޖޭެގ ިދވެހިރާ ،ވަނީ ވޭ. އެޖެންޑާަގއި މިގައި ޭބްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައި 2

މަން ރައިޓްްސ އުމިނިސްޓްރީ އޮފް އަރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. ހި ،ގޮތުން

 ޖެންޑާަގއި މި ވޭ. އެގައި ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި 5ގައި ކޮމިީޓ ކޮޓަރި  12:00އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ބަްއދަލުވުމެއް 

ލަތު ދެނެގަތުމުގެ ަމްއސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމެިވ ގޮުތގެ ރިޕޯޓާ މެދު ގޮތެްއ ހާކ.ގުަރއިދޫ މަރުަކޒުެގ  ،ވަނީ

ނިންމެވުން. އަދި ކޮމިޓީގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ުސންގަޑި ހަމަވާ މައްސަލަތަާކ މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. 

 ގައި. އެޖެންޑާަގއި މި  1ކުރާ ކޮޓަިރ ވޭ. ެއއީ ކޮމިޓީހިފައިބޭްއވުމަށް ހަމަޖެ ގައި ކޮމިޓީ 12:00އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން 

 ފައިާވ،ގޮތުން ހުށަހަޅާ ގުޅޭ ހުްއޓުވުމާ ބޭރުގެ މަސް ބޯުޓފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަުކގައި މަްސވެރިކަން  -1 ؛ވަނީ

 ،ދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީ -2ެގންދެވުން. ގަރާރުެގ މަސައްކަްތ ކުިރއަށް

ވަހުގެ ތެޭރގައި ދު އަހަރު 5ިވ ށް ފާއިތު ( އަރަދަށް ޒިންާމުވމުގެ ގާނޫނުޚަ ދައުލަތުގެ) 2013/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު  -3ކުރެްއވުން. ކުރެްއވުމުގެ ަމއްސަލަ ދިރާސާންވަރު ިދރާސާޢަމަލުކޮށްފައިވާ މި

ެއކު ގެްނދަވާ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ގުިޅގެން އެކި ފަރާތްތަކާސަރުކާރުން ކުިރއަށް ،ޅުއްވާފަިއވާޢަބްދުލްމުޣުނީ ހުށަހަ

ތަުކގެ ކުރެވިފަިއވާ ކޮންޓްެރކްޓުލު ތިސަބަބުަތކާ ގުިޅގެން މިހާތަނަށް ބާއެިކއެކި  ،ތަުކެގ ތެރެއިންކޮންޓްެރކްޓުހަދައިފައިވާ 

އަސަރު  އަދި އެކަުމގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ ،ލުންަތއްވަމުންދާ ގެއް އިސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާ

 ގެ ަބއްދަލުވުމެއްއިދު ކޮމިޓީގައި ަގވާ  3ަގއި ކޮިމޓީ ކުރާ ކޮޓަރި  12:30ކުރެްއވުން. ދިރާސާ  ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ

ގޮތުްނ  ޅޭއަށް ެގންދަވާނެ ގޮތަކާ ގު ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރި  ،ައކީވޭ. އެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި

 ަގއި 1 ކުރާ ކޮޓަރިގައި ކޮމިޓީ 14:00 ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރެްއވުން. ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރަިއޒަސްމަޝްވަރާ

ހާލަތު  ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި ިވޔަފާރި އިދާރާތަކުގެ ،ވަނީ ވޭ. އެޖެންޑާަގއި މިބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި

ގުިޅގެން  ެއކަމަކާ ،ގެންދާތީން ކުަރއްވަމުން ދިރާސާކުރުމުެގ މަސަްއކަތް  ކޮމިޓީމާލީ ހިސާުބތައް ތުމަށާއި، ދެނެގަ

ަބއްދަލުކުރެްއވުން. މިނިވަްނ  ރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއަގްރޭެޓޑް ޓުމޯލްޑިވްސް އިންޓެ

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ.  އި ގަ 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އި ގަ  14:00މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުން 

ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަިވުއ -އެންޓި ،އެޖެންޑާަގއިވަނީ 

ވުމަްށ ކާްސޓިންގ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުންގެ މަްއސަލަ ބެއްލެ ންމެވުން. އަދި ބްޯރޑްރިޕޯްޓ ނިގެ ކޮމިޓީ  ،ުލއޭޓްކޮށް އިވެ

އެްނޑް  މަންޓްންަގިއ އެންަވޔަރަ 14:00 ން ގޮެތއް ނިންމެވުން.ކޮމިޓީ މެދު ެލއްިވ ސަބް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓާވައިއެކުލަ 

 ،ވަނީ މަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. އެޖެންޑާަގއި މިގައި ޭބްއވު 4ކްލައިމެންޓް ޗޭންޖު ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވަނަ އަހަރު 2019ގޮތުން  ގުޅޭ ތަކާމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ،ހެއްޓުމާއިތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެ

 100ތަމަ ކުރެއްުވމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ދިރާސާކުރެްއވުން. ައދި ސަރުކާރުގެ ފުރަ ންމަންޓުއެންަވޔަރަން
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ގުޭޅ މަސައްކަތްތަުކގެ ޕްޮރގްރެްސ  މަންޓާންދުވަހުގެ މަަސއްކަުތގެ ތެެރއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަ

ގައި ިއޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުެމއް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ.  2ަގއި ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  14:30ދިރާސާކުރެްއވުން. 

ން. ްއވުކުރެޝްވަރާ ގޮތުން މަ ގުޅޭ  އާތަުކން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީސައިދޭ އެޖެންސީވަޒީާފ ހަމަޖައް ،ވަނީ އެޖެންޑާަގއި މި

މު ކޮމިޓީގެ އްގެނައުުމގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމެވުން. އާބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު  އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންަޝނާ

ޕެންޝަން  ،ވަނީ ގައި. އެޖެންޑާަގއި މި 5ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ،ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ 14:30ބައްދަލުވުމެއް 

އަދި . ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން ުގޅޭ ިއގެން ފޮުނއްވާަފިއވާ ސިީޓއަކާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން އެދިަވޑަ

 ދިރާސާކުރެްއވުން.  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު 2020ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުަތކު  ކުރާނެ އިތުރު ބޭފުޅަކު މިްށ ބަހުސްމު. ޮތްއޑޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ގަރާރައްޢާޝުކުރިއްާޔ އަމީން

ގޮތުން  ގުޅޭ ނެތް. އެހެންވީމާ މި ގަރާރުެގ ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިމުނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ގަާރރު ބަލައިގަތުމާ

 ގައި ވޯޓަށް އެހޭނެ.  1:30

 

 އީ ބަހުސް އިބުތިދާ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި  ؛ހުށަހަޅުއްވާިއވާ ގަރާރު  ޖާބިރު هللا ޢަބްދުކާށިދޫ ދައިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ،ނީއަޅުގަނޑު މި އެނބުރެ މިހާރު

އަުޅގަނޑު ކާށިދޫ  އިލުމުގެ ކުރީގަ އިލުމަށް. ބަހުސްގެ ަވގުތު ހުޅުވަ އިގޮތުން ބަހުސްެގ ވަގުތު ހުޅުވަ  ގުޅޭ ގަރާރާ

 އްވުމަށް. ށަހަޅައިދެގަރާުރ ހު ،ނީ ދައިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ކިބައިން މި އެދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދުކާށިދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު 

ومن  وعلى آله وصحبههللا  الم على رسول الة والس  والص   ،بسم هللا الرحمن الرحيم  ،ميجالر   انشيطالمن  هللاباذ عوأ

އަދި  ،ިއާވ ކަންކަން ހުއްދަކޮށްނާކޮށްފަނުަގއި މައާރުގުކީރިިތ  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،هومن واال جمعينأ ،هواال

 .ދަނީ ައޅުގަނޑު ގަާރރާއިގެން ކުިރއަށް މި .މި މަޖިލީހަކުން އެކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ،މަނާކޮށް

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ،އުމަކަށް ވީހިނދުޤަރާއްޖެއަކީ ަސއްަތއިން ސައްތަ މުސްލިމު ދިވެހި

މީ ދައުލަތެއް ކަމަށާއި، ިދވެިހރާއްޖޭަގއި ހަދާ ގާނޫނުތަކާއި  ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހިނގާނީ އިސްލާ ސާސީަގއިނޫނުއަޤާ

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ދިވެހި ކަމަށް ގޮުތގެ މަތިން ނުވާޚިލާފު ދީނާވެސް އިސްލާމް ގަާވއިދުތައް ހަމަޖެހޭނީ
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ތު ޢަސިނާ މުގެވެރިކަރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެހިގޮތުން ދިއަދި މި ،ހީނދު ވީއަސާސީަގއި ބަޔާންޮކށްފައިނޫނުޤާ

ނުވާނޭ ގޮުތގެ ޚިލާފު އާނޫނުައސާސީޤާރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދީނާއި ދިވެހިޖެހޭނީ ވެސް އިސްލާމްގެންދަންކުރިއަށް 

 ،ފާިރއަކީ ތުގެ ތެރެއިން ކުެރވޭ ެއއްެވސް ވިޔަޢަސިނާ މުގެއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަ ،ހިނދުވީ މަށްކަ ންމަތީ

 ، ދަށުން ވިަޔސް ނުަވތަ ގަާވއިދަކުން ނުވަތަ ުއސޫލެއްގެ ދަށުން ިވޔަސްނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތަކީ ގާޫނނެއްގެ

ފާއިތުވެ ގޮސްަފިއާވ  ށްތަޢައަދި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާ ،ހުއްދަކުރެިވގެންވާނެ ކަމަކަށް ނުވާ ހިނދު

ގޭ ވިޔަފާރިެއްއގެ ގޮތުަގއި ބަނގުރަާލއި އޫރު ތުގެ ތެެރއިން ހިންޢަ މި ސިނާުދވަހުަގއިގިނަ އަހަރު ސާޅީހަކަށްވުރެ

އުމެއްގެ ގޮުތަގއި ޤަ އިން ސައްތަ މުސްލިމުަސއްތަ ،މަހުން އުފައްދާ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިްއކުމަކީމަހާއި، އޫރު

ގެންދާ ގަމުންންހި އިޖޭގަ ދިވެހިރާއް ،ނުވާހިނދުކަމަށް އޮވެ އެްއވެސް ސަުރކާރަކަްށ ހުއްދަކުރެިވގެންވާނެ ކަެމްއ 

މަހުން މަހާިއ، އޫރުއޫރު ،ބަނގުރަލާއި ،ކަމަށް ބުނެ ރިސޯޓުތަކަށް ކުރީގެ ސަުރކާުރން ހަދާފައިވާ ގަާވއިދެްއގެ ަދށުން

މި ާރއްޖެއިން  އި،ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ކަނޑައަޅަ  މަނާ  ށްމި ހިނދުން މިހިނދަ ،އުފައްދާ ތަކެތި އިމްޕޯޓްކޮށް ިވއްކުމަކީ 

ކޮށްފައިވާ ންރާހަދީނުގައި މި ދައުލަތަކީ ިއްސލާމް ،ކޮށްތިލުތިން ހެދިފައިވާ ގަާވއިދު ބާ ކުެރވޭ ގޮުތގެ މަމްޕޯޓުތަކެތި އި

 ހިންގޭ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ކަމުގައި ންނުގައި އަންަގވާަފއިވާ ގޮުތގެ މަތީއާކީރިތި ޤުރު، ނުދޭއެްއވެސް ކަމަކަށް ޖާގަ

ގަބޫުލކުރެވޭީތ މި  ކަމަށް ވާިޖބު މަތިކޮށްަފއިާވ މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކއި އާ ރިއްޔާސުލްޖުމްހޫަރއީން ނޫނުއަސާސީޤާހެދުމަކީ 

ތުގައި ކުރީަގއި ހެދިފަިއާވ ޢަިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަމުެގ ސިނާ . . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދެންނެވި ސަބަބުތަކަށްޓަަކއޭ

މަހުން ރުއޫރު މަާހއި، އޫ ،ބަނގުރަލާއި  ،މުން އަންނަުތގަިއ ހިންގަގަާވއިދެްއގެ ދަށުން ހުއްަދކުެރވިފަިއވާ ކަެމއްެގ ގޮ

ކުެރވޭނެ މި ތެކެތި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓު ،.އުފައްދާ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެެރކޮށް ވިްއކުން މިހިނދުން މިހިނދަށް މަނާކޮށް

، ހިނދަށް ހުއްޓާލައިމިހުއްދަތައް ދިނުން މިހިނދުން ދިަޔ ން ފާއިުތވެދިަޔ ސަރުކާރުތަކުން ދެމުންގޮތުެގ މަތީ

އަދި ާރއްޖޭަގއި  ،ކޮށްތިލުމި ހިނދުން މިހިނދަށް ބާ ،އެކަމަށްޓަަކއި ހެދިފައިވާ ަގާވއިދެއް ުނވަތަ އުސޫެލއް ވިަޔސް

ން ދީނުަގއި ައންގަވާަފއިވާ ގޮުތގެ މަތީނުވާ އަދި އިސްލާމްޚިލާފު ދީނާތަކީ އިސްލާމްޢަހިންގޭ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިނާ 

ވަނަ މާއްދާެގ  142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ  ،ކަމުގައި ވުމަށް ބޭނުންވާތީ ތެއްޢަސިނާ ވޭދެގެންކުރިއަށް 

މި ގަާރރުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ  .ގަރާރުން ހާސިުލކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެވެ.ދަށުން މި ގަރާރު ހުށަހެޅީ

ތުގެ ޢަޚިލާފުވާ އެްއވެްސ ވިޔަފާރިެއއް މި ސިނާ ދީނާމްތަކީ އިްސލާޢަރާއްޭޖގެ ފަތުުރވެރިކަމުެގ ސިނާ ،ދަކީޤްޞަމަ

ތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުެގ ޢަެއއްގޮތަށް ހިްނގޭ ިސނާ އަދި އިސްލާމީ އުޫސލުތަކާ، ތެރެއިން ހިންގުމުގެ ފުރުޞަުތ ނެތް

ކުންތައް ރު ދައުލަތެއްގެ ގޮުތަގއި އަދި މިގޮތުން މި ދައުލަތަކީ ސައްަތއިން ސައްތަ މުސްލިމު ،ތު ބަދަލުވެޢަސިނާ

މެދު  މި ގަރާރާ އިމި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަ ،ވެގެން ހިންގޭ ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ދައުލަތަކަށް ހެުދމަށްޓަކައިފުރިހަމަ

ކާށިދޫ  ،. ހުށަހަޅަނީދިނުމޭމި ގަރާރު މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްޮކށް ،ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ވިސްާނަވޑަިއގެން
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ހަމަ ސީާދ  ގެ ފުރުޞަތުަގއި ސީދާ ގަރާރުހުށަހަޅުގަރާރު އެދެން. ކަމަށް  ފުުރޞަތު ލިބޭނެ ރުއިތުދާއިރާގެ މެންބަރު. 

 އަކުރުން ައކުރަށް މި ދެންނެވީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނ ތުގޮ ގުޅޭ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެބައޮތް. ގަރާރާ 10އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ލިިބަވޑަިއގަންނަވާ.  10މިހާރު ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭގައި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދުކާށިދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު 

ރު ހުންނެވި ޞިމް ނާހީމުގައި ވެލާނާގޭ އިބްރާޤާކަމުގެ މަހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އޫރުމަސް ވިޔަފާރިކުރުުމގެ ބޭނުމަށް ޚާއްޞަ ހުއްދަެއްއގެ ދަށުން  ބަނގުރަލާއި އި ރާއްޭޖގަ، އިގަ ވަރު ދުވަސް

ަގއި ތިބި ހަމަ އެކަނި ބޮޑުންނަށް ވިޔަފާރިކުރަން ދޭ ދެވެނީ ރާއްޖޭކުރަމުން އަންނަކަން ެއބަ އިނގޭ. މި ހުއްދަ އޮޕަރޭޓު

އިރުަގއި ކަްނކަން އަންނަތަރައްީޤވެެގން ެވގެން ްނ ތަހުޒީބުވެފަ. ހުރިހާ ކަންކަ އޮތީހުއްދައެްއގެ ގޮތުަގއި މީތި 

 މިސާލެއްގެ ގޮތުން  ،އޫރުމަހުގެ ިވޔަފާރި އިމިއަދު ރާއްޖޭަގއި ބަނގުރަލާ. ކުރަންވާނެ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްރެގިއުލޭޓު 

. ށްތް ދެވޭކަްއ ނެރާ ވިްއކާކަްނ ހުއްދައެ ނަގއިތާ އަޅަންވީމާ އެ އިމާލޭގަ  ،ވީމާން އިން ރާއްޭޖގައި އަޅަހޮލިޑޭ

ވީމާ އެތާކު ނެތް ވާކަށެއް އެކަެމއް. ހަމަ ެގ ހޮޓަލުގައި ރާ ވިްއކުމުގެ ަލއިސަންސް ދޭންހުރި އެސް.ޓީ.އޯ ހުޅުމާލޭގައި 

ގޮތަށް  ފުށްޓަށް ނުލިބޭބޮޑު ިއ،ފުށްޓަށް ރާ ވިްއކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފަްއކޭ. ުކޑަހުޅުލޭ ހޮޓަުލގައި ރާ ވި ،ހުޅުލޭގައި ހުރި

ގޮތް. ކީރިިތ  ދީނުގައި ވަރަށް ސާުފ ކަންކަން އޮތްލަކީ އޮންާނންޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން. އިސްލާމްއުސޫ މި އޮންނަ

ކޮންެމ  ގެއަޅުގަނޑުމެން  .ްށފައަމުރުކޮ ،އިވަރަށް ސާފުކޮށް މި އޮންނަނީ ބަޔާންކޮށްފަ އި އިދާ ސޫރަުތގަމާ ނުގެއާރުޤު

 ،ހުންނަ ކަްނތައްތައް އިތުރަށް މަނާކޮށް އިނާކޮށްފަ ުނގައި މައާކިރިތި ޤުރު .ވާންޖެހޭމީހަކު ވެސް އެބަ އަންަޑސްޭޓންޑު

ތަެކތި ކާން އޮންނަ އުސޫލަީކ ޮއވޭ. މުޅަވެސް ހުއްދަ ތަކެތި ާކންމުޅަ ؟އެ ބާރެއް ނޯންނާނެ. ކީއްކުރަންތޯ ،ދީހުއްދަ

ގެ ސަުރކާރަށް ރު ށްގެން އޭމި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތަަނަވސްކަން މަސްވެިރކަމަށް ބަޯރސާކޮކަނޑަައޅަންޖެހޭ. ކޮބައިތޯ 

ވަންޏާ ވަކި ގޮތަކަްށ  ކަަމށް ންނަނީގެ އިއަްށ ފުޅާ ާދއިރާެއއްގަ ިރޒަމް މި ރާއްޖެއަޓު ،ވެސް ވިސްނުނީ

ޚާއްޞަކޮށް މުސްލިމުންނަށް ެއ  ،ސްލިމުންނަށްކުރެިވގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ސުްނނީ މުރެގިއުލޭޓު 

 ގެންދާ ގޮތަށް ، މި ކަންކަން ކުރިއަށްމަހާ ރަލާއި އޫރުއްގެ ދަށުންންޓްރޯލެ ވަކި ކޮ ،ފުރުޞަތު ނޯންނަ ގޮތަށް

އެީއ  .ނެމަލާތެއް ނުކުރާޢާމު ގެ ކެނަބިހު އިދީެގން. މި ރާއްޖޭގަ ކުރަނީ ހުއްދަނީ. އިމްޕޯޓުދީގެން ކުރަމުން މި އަްނނަހުއްދަ

ބަނގުރާ  އަށްަވނީ. މި ރާއްޖެ އިމަނާކޮށްފަ .ވޭނެޑްަރގު އެތެެރއެްއ ނުކުރެވޭނެ، ހަކުެރއް އެތެރެެއއް ނުކުރެ  .މަނާކަމެއް

 ކަމެއް ިވޔަފާރިައކަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭެއއީ  ްއޔާމަސް އެބަ ެއތެރެކުރޭ. އެހެންެވއްޖެއޫރު ،އެތެރެކޮށް



38 

 

އޮންަނ ސީަގއި ނޫނުއަސާޤާ، ހަމަހަމަ އިވެސް ވިޔަފާީރގަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ކުރަންޏާ ދެކިގެން  ކަމަށް  ސަރުކާރުން

އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގަިއ  .ތަން ނޫން ކަންތައް ދާ ނެއް ރުޞަތު އޮނަންވާނެ. މިހާރު މި ފެންނަނީ އެ މަގުންފު

ވަންދެން  ހާ ދުވަސްތްކަށް ެވއްޖެ. މި އޮކަމަ އެއީ މާ ޮބުޑ ހަރާންކުއްިލއަކަށް  ކެސިނޯ އަާޅ ވާހަކަ ެދއްކީމާ 

މި ވާހަަކ  حان هللاسب .މުސްލިމުންސުންނީ   އޮތް. މިިވއްކަމުން އަންަނތާ އަހަރު ެވއްޖެ ބަނގުރާ 40 އިމިތާނގަ

ަދއްކަންޖެޭހ މި ރާއްޖޭަގއި ވާހަކަ ،ައޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަން ވި. ވެސް ނުވެސް ންމަޖިލީހަކުެވސް  ދައްކާނެ އެަކކު

ްއ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަ  ،ށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސަމަޖިލީހަކީ މީކަން

އެްއވެސް ކަމަކަށް ވޯެޓއް ކަން. މި މަޖިލީހަކުން އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު ރާ ގޮތަށްނާފުށު ދީނާހަދަންޖެހޭނީ އިސްލާމް

ވާހަކަ  ވާޚިލާފު ދީނާއަދި ިއސްލާމް .ވެސް ނުދެއްކޭނެ ކަމަކަށް ވާހަކަ ޚިލާފު  ދީނާވެސް ނުދެވޭނެ. އަދި އިސްާލމް

، ނޫނުއަސާސީަގިއ އޮނާނެ ލިޔެފަ. އެހެްނވީމާޤާކަމަށް  ވެސް ެގްއލޭނެ  މެންބަރުން ގޮނޑިިފއްޔާ މި މަޖިލީހުގެދައްކައި

 ލާިއ އޫރުމަހާރާއްޭޖގައި ބަނގުރަ ތިބީ ނުކުމެ. މި މެއް ނޫްނ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާން މި ކަ ފަދަކުޑަ އީމި

 ،ތޯކުރަނީ ކީއްެވގެންމިހާރު އިމްޕޯޓްއަދި  އި،ށް ގެްނގޮްސގެން ބަލަކައަމި ކޮމިޓީ ނުކޮށްފިއްޔާ ވާނީ ކޮންގޮތެއްތޯއިމްޕޯޓު

 ދިާރސާކުރަން އެބަޖެހޭ. މީތި  އިލާގަޙަކޮމިޓީ މަރު ،އުޅެނީ ކީްއވެގެންތޯ  ޖެހިެގން މިންމިކަހަލަ ކަމެއް ކުރާ

ކަމަށް  އް އޮތީލަތެޖުބޫރީ ހާންޖެހޭ މަކުރަން އެަބޖެހޭ. މިކަން ކުރާބަޖެހޭ. ކަންތައް ތަހުޒީބުކުރަން އެރީރެގިއުލޭޓު 

. އިންޖެހޭ. އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓަރު އައިސް ވިދާުޅވާްނ އެބަޖެހޭ މި މަޖިލީހުގަވާެއވެސް އަންޑަސްޭޓންޑްވަންޏާ، 

ނޯންނާނެ. މި  އި ަގއިމު ެވްސ މިކަމުގަމަހަ ބަހެއް ގެމި މަޖިލީހު ؟އުޅެނީ ކީްއވެގެންތޯ މިފަދަ ހުއްަދއެްއ ދީގެން މި

މިތާ  ؛ދިންވިްއކަން ހުއްދަ ރާ  އިންނާނެ. ެއއްެވސް ކޮމިޓީއަކުން މި ާރއްޖޭގަ ނޯ އެއްދީފަންބަރުން ހުއްދަމަޖިލީހުގެ މެ

އަަރީނ އަުޅގަނޑު ހިތަށް، ގާނޫނަކަށް ވާނީ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ ތިލުބާ އީގާނޫނު ނުވެސް ހެދޭނެ. އެ

 ކަމެއް  ފަިޅއަށް ވީމަ ހުރިހާއަެނއް އި،ގޯސްވެފަ  ހުރިހާ ކަމެއް މަވީ އެއްފަިޅއަށް އިކުރުމުގަބުކަންކަން ތަރުތީ

ހަރުކަިށ  .ވާނީންންނައޮމިންގަނޑު ކުރަންޏާ މެދުްއގައި އަުޅގަނޑުމެން އޮޕަރޭޓުމެދު މިންަގނޑެ އި،ބަރާބަރުވެފަ

މަނިކުފާނު ުކޑަ  ،އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ށްޒަްތތެރި ރައީސައިއް . ންޏާ ހަރުކަށި މިންގަނޑުވައޮޕަރޭޓު އިމިންގަޑުގަ 

ލީ. މަނިކުފާނު އިއަރުވަ  އިކުިރއޭ ިކޔާފަވަީނ މަނިކުފާނު ވަްއކަން އިގެން ަރއީސް މައުމޫނު އިރުގަ ކޮެޅއް ނަަގއި ސްކަރުދާ

ކިތައް ފަހަރުތޯ ލަން ދެ އަްތ ކަނޑާ ގެކުރާ މީހުންވަްއކަންލާށޭ. އިދެ އަތް ކަނޑަ  އިކޮށްޕްލަމްކޮ ޢާޝަރީ ތްއެދިަވޑަިއގަ

ދީނުަގއި ަވިކ ކަނުޑއްާވ. އެހެންވީމާ، އިސްލާމްއަތެއް ނު .ނުކުރަްއވާއިޕްލަމްކޮ ޢާސިޓީ ފޮނުއްވީ. ޝަރީ މަނިކުފާނު

 ކޮބައިތޯ  ؟ތޯށްގޮތަކަނުކުރާއިރު ެއކަން ކުަރނީ ކޮންޒުަތންފީ ކަންތައްއަެނއް  އި،ކޮށްފަޒުކަންތައްތަެކއް ސީދާ ތަންފީ

މާފުށީ  ،ގާމާދޫއްެގ ގޮތުން ރާއްޖޭގަިއ މިސާލެ ނގެން ެއބަޖެހޭ. މިނިކަން ސާފުކޮށް އެ  ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އެކަން

ޖަލުން  މާފުށީ ެއއްކެސިނޯ ،އި މާފުށީ ޖަލަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ނުވަދެވޭނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ސެިކއުރިޓީ ކޮށްފަ  ،ޖަލުގައި

 ންޖެހޭނީބަަގއި ބައިތިއްނއެތަނަކަށް ދިވެހިންނަކަށް ނުވަދެވޭނެ. އެތާވަންޏާ  ކަމަށް އަޅައިފި ން ނެރެފައިމީހު
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ެވސް ބޭނެ ޖުވާކުޅޭ މީހުންނާއި ބަނގުރާ ބޯ މީހުންނެއް. އެއްގޮަތކަށްނުތި އިދިވެހިރާއްޭޖގަ ސެކިއުރިޓީން. 

ުއމުގައި މިކަން މި ކުަރީނ ޤަޅުގަނޑުމެްނގެ . އަ މުސްލިމުން ކުރާ ޒާުތގެ ކަމެްއ ނޫން އެީއކީ .ނުވާނެތިބެގެން

 ާރވިްއކޭ. އިގަބޯޓުއޮންނަ  އި ރަލެްއ ނުވިއްކޭ. ބަނދަރުަކއިރީގަ  އިހަުއސްގަ ގެސްޓު އިމާފުށީގަ ؟ އަހާނ!ކީްއވެގެންތޯ

މީދޫ މީހުންނަށް ައއްޑޫ ައތޮޅު ހުޅުދޫ، ދިޔައިރު ހިސާބަށް ހިސާބުން މި އެ .ނުއަޖައިބެއް ކަހަލަ ކަެމއް އީމި

ސީޒަނަްށ  ފޯ ިއ،އެްއކޮށް ހުރާގަެއއީ. ހަމައެއާ ރާ ިވއްކޭ. އެއް ބިމެން  އިހެރެތެރޭގަ . ފާލަމަކުންެއއް ހެރެތެރެއަށް ދެވޭ

ކަހަލަ ކަމެްއ  އަޖައިެބއް އީރާ ވިްއކޭ. މި އިއެތާނގަ  އޮތީ އެއް ިބމެއް. އެ އެޅީމަންހަމަ ެއއް ބިމެއް ެއއީ. ފާލަ ،ދެވޭ

ތީ  ،ދާޅުވީ ން ވިބޭފުޅު ޓީގެމަރު އޭ ،އިރުބިނާކުރެވުނު އި ުޓއަިރޒަމް އަޮތޅުގަ  ދޫުހވަ އިޔާގަ ނޫންތޯ. އެއީ ައއްޑޫ އަތޮޅު 

ނުޖެހޭ ވާަހކަ ނުދައްކާށޭ އަުޅގަނުޑގެ ެދކޮޅު ،ހަކަބަރާބަރަށް ހިނގާ. މިކަަހލަ ވާ އިން ކަމެކޭ. މާލެ އަތޮުޅގަ ހަރާ

ވާން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖެ އޯގަަނއިޒް ޒިންމާދާރު މީހުންނަށް ވާން އެބަޖެހޭ. މި  ނަކީމި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ވާހަކަައކީ

  ަވގުތު ުކޑަކަމާ މިއަދުއަުޅގަނޑު  ،ނުކުރާ ކަންތައްަތކާމަނާހުރި ކަންތައްތަކާއި،  އިމަނާކޮށްފަ އިނުގައާކީރިތި ޤުރު

އޮންނާނެ ަރއީސް މައުމޫނުގެ އިުރގައި  ، ަވގުތެއް ެނތް. އެހެންނަމަވެސްށްމާނަ މިތާ ކުރާކަ ުނގެއާކީރިތި ޤުރު އިއެީކގަ

އިދާ ެއްއޗެއްތޯ މާކޮން !އްޔިތުން ބަްއލަވާރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ރަތާނައިން ލިޔެފަ. ބަރުނުގެ ތަރުޖަާމ އާރިތި ޤުރުކީ

 އަޅުގަނޑުމެންށް ހިސާބަމި  مُ إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَنَصاُب َواْْلَْزاَل  ނީ.ނަ. ކީކޭޯތ މި ބުމި ބުނަނީ އިސޫރަތުގަ

. ޖާމި ބުނާ ނަތީ އިމީގަ މާމެން ކީ ުޅގަނޑުއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބ އިނގޭ ނޫންތޯ މި އާަޔތް ފުލްކޮށް އަދިޔަ

ކުރުުމގަިއ، ތީބުދިވެހި ާރއްޖޭެގ ކަންކަން ތަރުއެބަޖެހޭ.  ވާންއަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަުކ ވެްސ އަންަޑސްޓޭންޑް 

މެއް ކަ އަޅުގަނޑުމެން ަވކިމިއަުދ . ހަލާލުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހަލާލުވާނީ ،ވާނެންހަރާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތއް ހަރާ

ައޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަށް މި ގަރާރު . އްނޫން މީކީއެެވސް އޮތް މަޖިލީހެއް  ރަންހަލާލުކުކަމެއް  ވަކި ،ކޮށްހަރާން

 ...حان هللاسب ، އަހާނ!ފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ ހުށަހެޅީމާ ބައެއް ބޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ ހަމަވެފަ.  މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު މި 10 ،ގެ ފުރުޞަތުމެންބަރުޝުކުރިއްޔާ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި 

 އިއްޒަތްތެރި ،ައުޅގަނޑު މި ދެކެނީ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު .ލީއިބަހުސްގެ ަވގުތަށް ހުޅުވަމި މިހާރު އަޅުގަނޑު 

 މި އަުޅގަނޑު މިހާރުވަނީ ހުޅުވިފަ.  އެއްކޮޅަށް ކަމަށް ތި ހުންނެވީ. މި ބަހުސްގެ ަވގުތު މިހާރު މެންބަރުގެ ގަރާރާ

 ށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަުހވަދޫއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު
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 ރަލާ  ކާށިދޫ ދައިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ކުރަންތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ހުއްދަުކރަން. އަނެއްކާ އަނެއް ުދވަހު  ،މުކުރަންއްރާ ވިއްކަން އާ  ،މި ހުށަހަޅަނީ އިއަޅަިއގަެނގެން އުޅޭތީ. ެއއް ދުވަހުގަ 

ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންތައްަތއް ނޭނގޭީތ  އިއިދާ ސޫރަތުގަމާތުަގއި އަލްރަން. މިފަދަ ވަގުއޭތި މަނާކު ،މި ހުށަހަޅަނީ

ާރ  ީކއްަތވާނީ. ނުަރއްކަެލއް ހުރި ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި އިށް ެއއީ އެަކމުގަށްފައިވަނީ މުޖުތަމަޢަކޮހަރާންކުރަން. ރާ ހިތާމަ

އެރީ ހަމަ ހޭ .ނުކެރޭނެ ވެސް ފައިތާހޭނައް .ނުކެރޭނެ ށްވެސް ރާ ބޯންދޭކަ  ގައިމުހަމައަުޅގަނޑު  ނުބޮއި ހުރިއްޔާ.

ރަލާ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގައިނުޖެހޭ.  ބޯކަށެއް  ރާ ،، ރާ ތަނަކު ހުއްޓަސްހޮޑުދުއްވާލީ. އެހެްނވީމާ

ިމއަދު  ،މާނަައކީ ޭއ އަުޅގަނޑު މިދަންަނވާ ބަހުގެދާރު ގޮތެްއގަބެހޭ ވާހަކަތައް ަދއްކަންވާނީ ިޒންދާރު ގޮތެްއގައި. ޒިންމާ

އެކަަމކު ދާނެ. ކިއްގޮތަށް ދެރަލާ ބެހޭ ވާހަކަ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތް ސިޔާސީ ގޮތުން ފައިދާ ހޯދުމާއި ގެއްލުން ހޯދުމަށް

ކުރަން. ތަންކޮޅެއް ނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުޖެހޭކޮންމެ ކަމެއްަގއި އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތް އޮންނަން މިއިންވެސް 

ރަލާއި ޫއރުމަސް ވިއްަކިއގެން ލިބޭ  ،ތަނަށް ވަޒީރަކު ަވޑަިއގެންފައި ވިދާުޅވި  ޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މިކުރިން ރައް

ސް ވެ ށް ހަމަގައިމުނަވެސް އަުޅގަނުޑމެންއީ އެކަްނޏޭ. މިއަށް ހަދަންޖެހޭނީ ނަރުދަމާއާއި ބަނދަރު ފައިދާ

އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި މުޖުތަމަޢުގެ ބޮޑު ބައެއް  ،ތަކީޤަކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޢިލްމުވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ރަޢުޔު. ގަބޫލު

އެ ގާނޫނުެގ  ،ހަމަތަކެއް ބަޔާންކުރެވި، ގާނޫނެއް ހެދިަކހަލަ ނެ ަވކި ވޭކުރެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަލާއި އޫރުަމހުގެ ވިޔަފާރި

ބޯން ބޭނުންާވ އެހެންވީމާ، ރާ ދަނީ. މި ންމަލުކުރަމުން އަުޅގަނޑުމެޢަެއއަށް ތަބާެވ  ،ތަކެްއ ހެދިގެން ދަށުން ގަާވއިދު

ދަްނ  އޮތް. ައޅުގަނުޑ އެބަތު ެއބަެގ ފުރުޞައިމުހަމަ ރާ ހުރި ތަންތަނަށް ގޮސް ރާ ބު މީހަކު ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ

އެކަމަކު ރާ ބޯލަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން ބުރުންޏަށް ރުކު ރާ ބޯން. އެއަކުން ނުޭވ އެްއވެސް ކަމެއް. ވަރަށް ގިނައިން 

ްށ ކުރަނީ ކަމަދުން ގެއްިލ، އެހެން ތަެނއްަގއި ުއޅެން ބޭނުންވާ ވަގުުތތަކުަގއި ރާ އަބަދު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުވުޖޫ

ކަންކަން ކުރުމުގައި ކޮންމެ ކަމެްއަގއި  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީހުރި ކަމެއް. އީ ތަންކޮޅެއް ހިތާމަވަންޏާ މި

ނުކުާރ ހޮޓާތަްއ މި ވެްސ ވިޔަފާރި މަހުގެ ހަމަަގއިމުރަލާއި އޫރު. ވެސް އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަްތ އަސްލު އޮންނަންޖެހޭނޭ

ބޭފުޅަކު ތިމަންނަގެ ރިސޯޓު މިއަދުްނ  ސްކުރާ ެއްއވެތްކަތުަގއި މަސައް ޢަނާސިރިޒަމް ހުރި. ުޓއަަގއި އެބަޖޭދިވެހިރާއް

އޮތް މިއީ ހަމަ ނޫންތޯ. ންވީލަހަމަ ނިންމާ  ؟ކޯޓަށް ދާނީޮގވަިއެގން . ކާކުތޯ އޭނަ މަހެއް ުނވިްއކާނޭގެން ރަލާއި އޫރުފެށި

ހަމަ ގޯހެއް ނޫން.  ކިއުޕެްނސީ ވެސްއެ ހޮޓާތައް ހަމަ އޮ ކިތަންމެ ހޮޓާތަކެއް.ތަންމެުހރި ކިފުރުޞަތެއް. ދުނިޔޭަގއި އެބަ

މަްސ ރަލާއި އޫރުދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ؛ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް  ،ރަނގަޅު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

ޑުވުުމގަިއ . އެމަނިުކފާނު ވެސް ކަންބޮ އްމެމަކީ ހަމަ ކަންބޮޑުވުއުގޮސް އެންމެން ާކ ހިސާބަށް މިކަން ދިުމވެގެން އްއާ

ވަންޏާ ހަމަ ބޯން ށްކަމަެވއްޖެ. އެހެންމެއްއެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކަންބޮުޑވު ޏާ ަވންތް ކަމަށްއެކަން އެހެން އޮ

 ގެޚަްލގައި އެިޅގެން ހިނަގިއދާނެ. އެކަމަުކ އަުޅގަނަޑކަްށ ހިއެއްުނވޭ އެ ނުވާ މީހާގެ ކަރުތެެރައށް ވެްސ ރާބޭނުން

 މީހަކަށް. ޝުކުރިއްޔާ.ނުވާ  ބޭނުންނެއް ބޯންެލވޭނެހެއިތެރެއިން ދިރުވަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތިވަގުުތަގއި ައޅުގަނޑު ުކޑައިުރކޮެޅއް ތި ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާނަން ގެ ބަހުސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޔާ ޝުކުރިއް

. ނެިރވަަޑިއގެންނެވޭިއ ބައިވެބަހުްސގަ ،މަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ނަމަބޭފުޅުން މި މައުޟޫޢުގަިއ ބަހުސްކުރު

ފަުހ ފުރުޞަތު ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ަވގުތަުކ އަދި އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ެއދިވަަޑއގެންފަެއއް ނެތް.  މި ،އެހެންނަމަވެސް

 އިރުކޮެޅއް ހޭދަކުރާނަން.އަުޅގަނޑު ުކަޑ އަދި އެރުވުުމގެ ކުީރަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރުވާނަން. 

 ނާޢަތްަތކުަގއި، މިއަށް ކިޔަނީ ސޯލޯ އިވެންެޓއްގެ ގޮތުަގއި. ކާށިދޫސިއެއް އެހެން ބަ !ފުކުރަްއވާމާ( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ބަހުސްގެ ތެރެއިްނ  3ެވސް ައނެއްކާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ 

އަދި އޭގެފަހުްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  !ބަރުތެިރ މެންިއއްޒަތް ޑުކުަރްއވާލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ފުރުޞަތެއް. މަ

އަރުވަނީ ޞަތުބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުޞަތު ެވސް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުލި

 ،ށްށް ބަހުސްކުރެްއވުމަވާފައި އޮތް ގަރާރަކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއް ،ބަހުސްގެ ަވގުތުގެ ތެރެއިން 

 .ށްކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ކުރަމުން ދުވަެހްއ ލިބޭތޯ މަސައްކަތްޗާލު ނޑުމެން އަބަދުވެސް މިކަަހލަ ރަނގަޅު އަުޅގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما  ،ވަނަ އާޔަުތަގއި  90 އިދާ ސޫރަތުގެއަލްމާ ،އަރަނީށް ހިތައަޅުގަނޑުދަނީ.  މި ގައިމަޖިލީހު

 .َواْْلَْزََلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب 

ނުޖެހޭނެ. ޭދކަށްއިތުަރކަށް ކޮންމެހެން މިތާނގައި ތިބި މެންބަރުންނަކަށް ކިޔަނޑު އިއަޅުގަވަރަށް ސާފު. މި ބަހުގެ މާނަ 

ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑު ިމ ދައްކަނީ މިކަމުަގއި ެވސް  މިުނގައި ަމނާކޮށްފައިވާ ކަމެްއގެ ވާހަކަ އާމިއީ ކީރިތި ޤުރު

އުޅޭ  ނަގައިގެންރާ ިވއްކުްނ މޮނޮޕޮލީ  ޖޭގެޔަފާރިެވރިން މި ރާއްނަގަިއގެން މިތާ އުޅޭ ބޮޑު ހަެއއްކަ ވި  އެްޑވާންޓޭޖު

 ްނކަމާ ުކރަން. ވާހަކަދަްއކަންޏާ ދައްަކންވީ. ީކއްެވގެންތޯ ކަވެސް ޖެހޭނެ ެއޑްރެސް އަށްމައްސަލަ. މި މައްސަލަ 

ރާ ވިްއކުން  މިތާނގައިދަންނަވަން ވެްސ ނުއަުޅގަނުޑ ނުބުނަން މިތާނގައި، ެއއްގޮަތކަށް ؟ނުދައްކަްނވީވާހަކަ

މި ގަރާރު،  ،ކަން މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ބޭފުޅުން ތެދުވެ، ރާ ވިްއކުން މަނާކޮށްނި. މަނާުކރާށޭއޮތީ  ށެކޭ. މިކުރާހުއްދަ

، ެއއްޮކޅަށް އި ދަްއކައިދިކޮަޅށް ވާހަކަ ަބއްލަވާ. މިއާށް ޯވޓުދެއްވަލާ ގަރާރައިން ޮގވަކުރައިމްޕޯޓް  ،ސީދާ ރާ ިވއްކުން

މި މިކަން އެބަ ހިނގާ. ރީްއޗަށް ވާހަކަދަްއކަންވީނޫންތޯ.  ؟އްކާްނވީ ވާހަކަ ނުދަ. ކީްއވެެގންތޯބަލަދާވާހަކަދަްއކާ ހަ

ުކގައި ކަންތައްަތްއ ހިނގާ ގޮތް އެބަ އިނގޭ. ތަރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ތެެރިއން ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޭޖގެ ވިޔަފާރި

ަގއި ކުރާ ކަންަތއް މި އް ކުރާށޭ. މި ރާއްޖޭގޮތުގައި ކަންތައްތަހަމަހަމަ  ،ކުރުމުަގއި އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީޓު ރެގިއުލޭ
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. ށޭ ދޫކޮށްލާބައި ވެފައި، ައނެއް ކަމެއް ކުރީމާ މިހެން ނުވެފައި، އެ މިހެން  ވަކި ަކމެއް ކުރީމާ ރާއްޖޭަގއި އެބަ ކުރޭ.

އަލުން ސްބުރި ޖަހައިގެން އަުޅގަނޑުމެން ޖަޒީާރ ރާއްޖެއޭ ިކޔަިއގެން ހަނޑަ ނުވާށޭ. މިއީ ާރއްޖެއޭ. ޤުއެހާ މުނާފި

ޖެހެނީ.  ތަަނށް ގެންނަން މި ކުރަނީ. ބިލިއަްނ ޑޮލަރުެގ ިވޔަފާރި މިޫނންތޯ ވިޔަފާރިނުވާތީބޭނުން އަނބުރާ ދާން

ޖެހޭ. ބަހުންނަން އެ ސްކާޓޯޓޯރި  . މި ސިީޓަގއި ެވސްއެއްިޕޓަލް ސިޓީތަކުގެ ތެެރއިން ިސޓީދިވެހިރާއްޖެއަީކ ދުނިޔޭގެ ކެ

އެހެންވީމާ،  ނެތް ހޮޓަލެއް ވެސް ރަނގަޅު.  ވެސް ތިބެންޖެހޭ. މިތާނގައިރި ބަޔަކުދެން ހު ންޖެހޭ.ންނައިން ހުހޮލިޑޭ

ރަށެއްަގއި ރާ ވިްއކުމުގެ ހުއްަދ  އޮތްދެން  ؟ކީްއވެގެންތޯ ޖެހިގެން އޮތް ުކރުނބާގައި ރާ ިވއްކުމުގެ ހުްއދަ ލިބެންވީ

އަޅުގަނޑު ިމ  ށްދެންމެ މަނިކުފާނަ .ނޫނެއް ނޫންތޯއޮތް ކަމެއް  އެހެންނުކޮށްފައި މިއީ ހުއްދަކޮށްފައި، ހުއްދަ ؟ންވީލިބެ

ްއވީމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މި ރާއްޭޖެގ އިލެ ތަރުޖަމާ ބައްލަވަ ގެ ނުގެ އެ ާއޔަތުއާކީރިތި ޤުރު ،ތް ދިން އާޔައިއިްއވަ

މި  ނޑުމެންއަުޅގަ .ތެރި ރައީސްގަނޑު ދަންނަވަން މިއަދު. އިްއޒަތްއެންމެހައި ރައްޔިތުން ތަރުޖަމާ ބަލަން އަޅު

ިއ ކަނަޑއެިޅގެން ަވކި ަބޔަކު އެީއ ދީނީ ބަެއކޭ، އަނެްއ ނުެވ ކަްނތައްތައް ކުރާށޭ. މި ާރއްޖޭގަ ދައްކަނީ ދެފުށްކެހެރި

މިއީ ސުންނީ މުސްލިމުން ތިބި ޤައުމެއް.  .ބަޔަކީ ލާދީނީ ބައެކޭ ކިަޔިއގެން ވެްސ އުޅޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

ން ލިޔުނު . އަޅުގަނޑަކީ އެހެއޮތީ ލިޔެވިފަ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަާޅއި ހުދުން މި.ތީ އޮ މި ޤައުމުގައި މި  އިސްލާމްދީން

ގަނުޑ އަޅު ދިން މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ވޯޓުދިން މީހެއް އަުޅގަނޑަކީ. ޑްރާފްިޓންގ ކޮމިީޓގައި ޓުވޯ  އި،މަޖިލީހުގަ

ނޭ ތިބެންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑު މާޢާތުގެ މުސްލިމުންންޖެހޭނީ. ސުންނީ ޖަވޯޓުދިނިން. އިސްލާމްދީނޭ މި ޤައުމުަގއި އޮންނަ

ކުރުމުގަިއ، މި ާރއްޖޭެގ ަތރުތީބުކުާރށޭ. މި ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ނުވެ މިތާނަގއި މަަސއްކަތްނާފިޤުހިތް އޮީތ މުކުރާގަބޫލު

 . ންނޭ ލިޔެފައި އޮންނަީނ އެފަދައިއެއްގޮތަޭށ. ޤާނޫނުއަސާސީގަ  ދީނާ މަލުކުރަންޖެހޭނީ އިސްލާމްޢަމުރު އަްއޔުލްވަލި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު މިހާރު  )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މިނެޓު ހަމަވީ. 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ޝުކުރިއްޔާ 

ފަހުބަސް  ށް މެންބަރުގެ ގަރާރައަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި 

 ވިދާޅުވެެދްއވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ހާދަހާ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހެކޭ ސަހަރޯއޭ. ހަރޯއަރާ ސަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަ

ެއއްވެްސ މަސަްއަކތެއް ނުކޮށް ިތއްބަވާތީ މުޅި  ،ކަތް ކުރާއިރުޑު މިހާ ބުރަ މަސައް މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނއޮތީ.  މި

ވެސް އެކަންޏަކު ނުކުޅޭނެ. މެސީ ޕެލޭ ބޯޅަދަނޑު އަުޅގަނޑު އެކަނި ކުޅެންވީމަ ބުރަވާނެ ނޫންތޯ ައޅުގަނޑަށް ވެސް. 

އެކަނި ކުޅެންއަރާ.  ށްޑު މި ހުރީ ސީދާ ޓީމަައރަނީ. އަޅުގަނ އްކޮށްއެ ކުޅެނީކީ. ޓީމަކާ ރައީސް  ވެސް އެކަންޏަކު ނޫން
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ދެންމެ މިތާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  .މައްޗަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  އަުޅގަނުޑގެއިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ދީލަތިަކން ވަރަށް ބޮޑު

މި  ފައޭދީހުއްދަ ންޓަށް ރާ ވިއްކުށްކިޔާފައި ވިހަމަނާފުދުމަށި އަޅާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން ބިސްމި ،ޅުން ހުށަހެޅުއްވިބޭފު

ނުޖެހޭ . މިކަހަލަ ތާކުންތާކުނެތްތޯ؟ އަެނއް ބަޔަކަށް ރާ ވިއްކުން ހުއްަދއެއް ތަކެއްމިއީ ކޮންކަހަލަ ވާަހކަ ނީ.ކިޔަ

ންޓްރޯލް އޮންނަންޏާ ހުރިހާ ކޮ ދިވެހިންނަށް ނުވަެދވޭ،  ،އީ ވިޔަފާރީެގ ގޮތުން ކުރާ ވިޔަފާރި ހިނގާީތ މައްސަަލއަީކ. މި

އިމްޕޯްޓ ނުދެންޏާ މިއަދުން ފެށިގެން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ. އޮޕަރޭޓު ކަންއެްއގައި މިއް ހަމަވެސް އެ  ކަށްފަރާތަ

 ވާަހކަ ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަނޑު  އޮތްވަނަ އާޔަތުަގއި  90ދާ ސޫރަތުގައި އިނުގެ އަލްމާއާކީރިތި ޤުރުމަނާކުރާށޭ. 

 ހުގެ މެންބަރުންނަށް. އަދި މިގެ މަޖިލީރައްޔިތުން  މި އަދި، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ދަންވަމުން މި ދިޔައީ މަނިކުާފނަށް

ޭޖަގިއ އަހަރު ދިވެހިރާއް 900ކަމާ ވަރަށް އުފާކުރަން. މިދިޔަ އަުޅގަނޑު މި ވެްސ އަޑުިއވޭނެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

 މިކަން ށްއަހަރަ 50 ،އަހަރު ވީއިރު  900އަހަރުެވއްެޖ ރާ ިވއްކާތާ.  50އަހަރުެވއްޖެ.  900އިސްލާމުން ދިރިއުޅޭާތ 

ނެތް. ވެްސ ދައްކާަފއެްއ ކުރަްނ ވާަހކަ، މިކަން ރެިގއުލޭޓުއިމިކަމާ އަުޑއުފުލަ ގައިމި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު ،އިރުކުރި

ހަމަ ލިބޭ ލާރިން ކައިގެން  ނެތް. ބޭނުމެއް ެއްއވެސް މީހަކު ންވާހަކަދެއްކަބަރާބަރަށް މިކަން ހިނގާ. އަދި މިކަމާ 

ިމ  ،ވެފައި، ވަކި ކަމެްއ ކުރީމަ ހަލާލުވެފައިންހަރާ ކަމެއް ކުރީމަކު ޔަ ބަ އުޅެނީ. ވަކި  މިވެސް އެންމެން

. އަޅުގަނޑުމެން ކީރިތި ހުރީކަންކަން ކަނޑައަޅާފަިއ ންނޭ އޮޕަރޭޝަންސް ދޫކޮލާށޭ. އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮ 

ސަބަބެއް އޮތީމަތާ. މީހުންނެއް  ވެސްކޮންމެ ؟ވެ ނުކުރަނީމި ރާއްޖެއަކު. ީކއް އޭނުކުރެއިކޮމްޕްލަ ޝަރީޢާ ނުަގއިވާއާޤުރު

ނުވޭ. ކީްއެވގެންތޯ؟  ކަނޑާކަށް އޅުގަނޑުމެން ެއްއބަހެއް؟ އަތްތޯނުވޭ. ކީްއެވގެން މަރާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ެއއްަބހެއް

 ފެނޭ ނު  ކުރާ ތަނެއް މީހަކު ؟ވޭތޯ އަނެްއކާނުވޭ.  ކުރާކަށް އަުޅގަނޑުމެން ެއއްަބހެއްބައިވަރު ކަންތައްަތއް. ރަޖަމު 

އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭަގއި ަވކި ަބއެްއގެ ބޮުލަގއި ަވކި ކަމެއް އަުޅވާފައި،  .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އްޅުގަނޑުމެންނަކަށެއަ

ން މިތާ ކާކުތޯ ރާ ބޯންދޭގަދަކަމުްނ ައަޅއިގެން މިތާނަގއި ރާކަރަށް  ،ލާދީނީވެފައިވާހަަކއެއް ެދއްކީމާ އޭާނ  ވަކި

 ގެ މެންބަރު ވިދާޅުވެއްެޖ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއްދާއިރާ ން ދެންމެ ްއކާ އެހެއަނެ ؟ކަށްކާ އުޅެނީ

. އަުޅގަނޑަކަށް ލާހިެކްއ حان هللاسبއަޅަން ުއޅެނީ. އެޅިޔަްސ ނުބޯނަމޭ. ކާކުތޯ ަކރަށް ރާތިމަންނަ ކަރަށް ރާ  ،ވިދާޅުވި 

ކިހިނެއް ުހންނަ އެއްެޗއް ކަެމއް ވެސް ރަލަކީ  ؛ވެސްހަުކ އަުޅގަނޑު ުދވައަޅާަކށް. އަދި ކަރަށް ރާ މީހަކު ނޫން

 މި ރާއްޖެ  މީހުންނަށް ރާ ބޯންދޭން،އިނގޭނީ. ެއއީ ބޭރުއެކަްނ އަޅުގަނޑަށް ކިހިނެއް އިނގެނީ. ރާ ބޯ ބަޔަކަށް ނޫންތޯ 

އޮންނަނީ   މިވާހަކައޮތް ްނ ގެދީދަލެްއގެ ދަށުން ރާ ވިއްކަން ހުއްވަކި ކޮންޓްރޯޓުއަރިސްޓް މެހެމާނުންނަށް  ންނައަ

އަށް ގެނެސް، މި ގަރާރު ްއޔާ އެ ގަާވއިދުތައް އަލުން މި ކޮމިޓީެވއްޖެއެހެންދިން ހުއްދައެއްގެ ދަށުަގއި ވެސް. 

ކިަޔއިގެްނކަން. ހައްޕު ތި ތިބީ މި ަގރާރަށް ބޭފުޅުން ޔަައޅުގަނޑަށް އިނގޭ ތި  ؛، މުރާޖަާޢކޮށްއިކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަ 

ދެން ކިހިނެއް  ކިޔަންޏާމި މަޖިލީހުން ހައްޕު ކުގައިގައި ޒިންމާވާ ކަންތަމި ޤައުމުހަވާނީ. ބޮލަށް ފަސޭއޭރުންތާ 

. މިއަދަކީ އަުޅގަނޑު ޑީ.އާރު.ީޕގެ ލީޑަރުކަމާ ެވސް ހަވާލުިވ އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ހުންނާކަށް ނޫން މިއައީކީ ؟ހިނގާނީ
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ދަންނަވަން.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުށް އަުޅގަނޑު ރިހާ ރަްއޔިތުންނަހު މި މުނާސަބު ދުވަހުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެދުވަސް. 

އަބަދުވެސް ިސޔާސީ  .ސޮއިކުރަން އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މީހުންއަދި ޕާޓީއަށް ގިނަ 

ށް ވަރަ ، އުޅޭއިރު ަގއިކަންކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި އޮޕަރޭޓްވަނީ. އެއްބައި ފަހަރު ސިޔާސީ ކަންކަމުެގ ތެރޭ

ދީނީވެދާނެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ވަރަށް ދީނީވެދާނެ. އިސްލާމްދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދައިގެން މި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ލާ

ލިޔެ،  ންނަނީއޮ ަމލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް މިޢައިސްލާމްދީނުގައި ްއނުވާނެ. ެވގެނެ ކުރަން އެހެންއޮޕަރޭޓު

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާާލއަށް هللا  ،އާނަށް އީމާްނވާތި ޤުރުކީރި ،ެލއްވި ފޮތަށް އީމާންވާ އިއަުޅގަނޑުމެން ބާވަބަޔާންކޮށްފަ. 

. އިތުުރ މިއީ ރަސޫލާ އެންެގވި މަުގން ހިނގާ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ޤައުެމއް ،ސުންނީ މުސްލިމުން އީމާންވާ

. އުޅޭ ންހޭ ގޮތުން ހަދައިގެނިސްޓްރީއެއް ދީނާ ބެމި ،ޤައުމެއް ނޫނިއްޔާ ނޯންނާނެނެތް. މި  މައްސަލަެއއް މިތާކު

ވެްސ  ިއސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ިކޔާފަިއ މިތާ މިނިސްޓްރީއެއް  ؟ކްރިސްޓިއަން މިނިސްޓްީރ ޮކންތާކުތޯ ހަދާފައި ހުރީ

ޖެހޭ. ބަބަދަލުވާން އެއޯަޑރުތައް އީސް، އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރަ  ؟ކޮންކަހަލަ ވާހަކަެއްއތޯ މި ދައްކަނީ ހުރި.އެބަ

މި ރާއްޖޭަގއި ރާ ވިްއކަން  ،ކުާރ ކަމެްއ ނޫންެވސް ގަބޫލުޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ެއްއގޮތަކަށް ބަދަލުވާްނ އެބަ  އްތަސިސްޓަމު

ހުށަހަޅާފަ. އަޅުގަނޑު މިއަށް ވޯޓުދޭނީ މި ގަާރުރ  ަރންއޮތީ މަނާކު މި އަޅުގަނޑު . އެހެންވީމާ،އްހުއްދަދޭކަށެ

ތަނަށް ހުށަހެޅިއިރު ވެސް  އަުޅގަނޑަށް އިނގޭ އަުޅގަނޑު މި ކުނާކުރުން. އެކަމަ، ސަރުކާރުން މިަކން މަބަލައިގަނެ

ލިޔަްސ އެކަން ވެްސ އެބަ އިނގޭ. އިއަޅުގަނޑު އެކަނިކަން ިމއަށް ވޯޓުދޭނީ ެވސް. މިތާ ވާހަކަަދއްކާ ބޭފުޅުންނަށް ބަލަ 

ޖެހޭ ބައަޅުގަނޑު އެބޮޑުކަމުން  ރާމަތާކަ ،ޤަދަރާއި ،އިައޅުގަނޑު އިސްލާމްދީނަށް ހުންނަ ކުލުނާ  ،އެހެންނަމަވެސް

އަށް ޓަކަިއ ވެސް. މި ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންނަށް ޓަކައި. އަޅުގަނުޑ މިދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި هللاމިކަން ކުރަން 

ރިސޯުޓަގއި ރާ ގެ ދަށުން. އެތާނގައި އް ދޭންވީނޫްނހޭ ވަކި ކޮންޓްރޯލެރައީސް، ދެންޏާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހުއްދަ

ންނަ ބިމެއް. އޮ، ެއއީ މާލޭގައި ވެފައި . އެއީ މުޤައްދިސް ބިމަކަށްންނަ ބިމުގައި ރާ ވިްއކިފައޮކިފައި، ޖެހިގެން ވިއް 

ކާށޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ގަރާުރ ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުން ވަރަށް އްއެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ީފކަާޅ ވާހަކަ ނުދަ 

ދެން ދުރާއި ގާތުން ދަނީ  ،ޓީވީންނާ އާއި ރޭޑިއޯ ން މި ތިީބ ބަލަން. ތުއްޔިގެ ރަ ާރއްޖޭ ނިގއްޖެ. މިރަނގަޅަށް އެ

ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ އަޅުގަނޑު މި ކުރާ ޤުރުބާން. އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީއަްށ  ނަށްމި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންބަލަމުން. 

 ލާދީނީ ،ރު އިނގޭނެ. އަިދ މިހާގިނަ ަރއްޔިތުންގެ ލޯބި ލިބޭނެ ދިަބރަކާތްލައްވާނެ. އަهللا މިކަމުގެ ސަބަބުން މާތް

ހުރިން މި މަޖިލީހުގައި ވެސް ދީނީ މީހެއް. އަޅުގަނޑު ުނދެނަ . ައޅުގަނަޑކީ ހަމަގައިމުނަކީ ކޮންބައެއްކަންމީހުން

 . ނުެވސް ހުންނަވާނެ. އެހެންވީމާ...އެްއވެސް ލާދީނީ މީހަކު އިންނަވާނެ ކަމަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ގަރާރު ބަލަިއގަްނނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން  އިގަ 1:30  މެްނބަރު.ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 އޮންނާނެ. 

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި އިއް  ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެއަށް. ެއއީ  6.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނަންބަރުއެނބުރެނީ  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި

އުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސްެގ ނަގެގާނޫނަށް އިޞްލާޙު މު ގަާވއިުދތަކާ ބެހޭއްއާ  ،ށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހު މިރު އަޙްމަދު ޢާމެންބަރު 

ލަނީ ބަހުސްެގ އިއޮތް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަނުޑ މި ހުޅުވަގަިޑއިރު އެބަ  3 ވަގުތު. މި ބިުލގެ ބަހުސްަގއި އަދި ބާކީ

 ށް.ޙަމީދަ ސިންޢަބްދުލްމުޙް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ. އަުޅގަނޑު ވަގުތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަމީދު ޢަބްދުލްމުޙުސިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

 ކުޑަހުވަދޫ ށް( އަމު ަގވާއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުއްއާ ) 2008/6 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން. އާދެ! މި  ޢާމިރު  އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ގަާވިއދެއްގެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ެވސް އިްއޔެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯަގއި  22ގާނޫނުަގއި ހިމެނޭ 

ކެއް މި ގާނޫނުގެ ތެެރއަްށ ކު އޭުރގައި ހުރި ަގާވއިދުތައެމާވުޖޫދަށް އައު ޤާނޫނުއަސާސީ ަގިއ  2008 ފަ.ށްވަނީ ފާހަގަކޮ

ހެދުމަށް މި  ކަށްގާނޫނުތަ އެކި  މި ހުރިހާ ގަވާއިދެއް އަހަރު ތެރޭގައި ތިން ޭއގައި އޮންނާނެވަދެގެން މި ދިޔައީ. 

ތީ މިއޮތް ގޮތަށް. މި އޮ ވެގެންދިަޔއިުރ ވެސް މި ގަވާއިދުތައް މި އަހަރު 10އެހެންނަމަވެސް،  .މަޖިލީހުން

 އެހެން ގާނޫނުތަކުން، އެެހންވީމާގަާވއިދުތަަކކީ ވެްސ ސީދާ މި ގާނޫނުގެ ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. 

ެރވެނީ. ކުބޫލުގަގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ބި ވެސް ލިކަްށ ހުރިހާ ގަާވއިދުތަކަހިމެނޭ  އި ލިބިދޭ ބާރު މީގަމި 

އެއަްށ  ،ހުން ފާސްކުރުމަށްފަހުފާސްކުރެވޭ ިއޞްލާޙުތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ ުދގެ ތެރެއިންއިވާ ، މި ގައެހެންވީމާ

މަށް ިމ ބަހައްޓާ ކަ އިއެ ގެންޮގސް ގެޒެުޓގަިއ ނުޖަހަ ،ާވނަމަ ން ކަމަށްޖަހާ ހިސާބުނީ ގެޒެުޓގަިއ ށެން މި ފެޢަމަލުކުރަ

އްޓަިއގެން ހަފާސްކުރުމެއް އެހެން ބަލީހުން ފާސްކުރާްނެގ މަޖި، ރައްޔިތުއިޞްލާޙުަގއި އެބަ ފާހަަގކުެރވޭ. އެހެންވީމާ 

މި  ،ކުރަންެޖހޭ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްޓުގެޒެ  ، ެއގޮތުންއެހެންވީމާ ހުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލެއް ނުކުރަން.

ޑު ތާއީުދކުރަން. އަދި ، މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނފާހަގަކޮށްފަިއވަނީ. ެއހެންވީމާ ެތއްަގއިއިޞްލާޙުަގއި މައިގަނޑު ގޮ

މިއަށް  ،އެ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގއި ެގޒެޓުަގއި ޖެހި ،ގައި ކަނަޑއަޅާަފއިވާތީ ޖަހަންޖެހޭ މުއްދަތު މީ ގެޒެުޓގައި ހެންމެއެ

ެގޒެޓުަގއި ފާސްކުރުންތަކަކީ  ފާސްކުރާންރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.ލުޢަމަ
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ގަިއ އަުޅގަނޑު ނުެދކޭީތ ކަމުއެއްޗެއް ންނަންޖެހޭނެ އެޮގތަށް ހުނުޖެހި އެ ބަހައްޓާފައި ެއއަށް ޢަމަލުކުރަން  އި،ނުޖަހަ

ށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އަުފރިހަމައިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު  މި

 ޝުކުރިްއޔާ. ވަިކވެލާނަން. 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

މާފަންނު މެދު  އަރުވަނީ ފުރަަތމަ ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހަޅާށަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ހުތެރި ރަީއސް. ކުޑަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ށް އަލަ ،ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން އޮތީށް އިޞްލާޙު( އަބެހޭ ާގނޫނު ަގވާއިދުތަކާ މު އްއާ)

މި ގާނޫނުތަްއ  ،އި ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް ުނކޮށްގަމަރުޙަލާ ލީޤާއެްއކޮށް އިންތި ޤާނޫނުައސާސީއާ ެލވުނު ފެހިއިއެކުަލވަ

ނަށް ރި ރައީސް، މަނިކުފާމްކުރަމުން. އިއްޒަތްތެކުމްކުރަމުން ޙުކުތުންނަށް ޙުރައްޔި ދިވެހި މި ގާނޫނުތަކުން ،ކޮށްގެން ކުޕާ

، މި ގާނޫނުތައް ންވީމާހެލީ. އެއިފޮނުވަކޮށްފައި އޮތް ގާނޫނެއްެގ ދަށުން ޙުކުމްކޮށް ކުކުރެްއވީ ވެސް ހަމަ މީގެ ޕާމްޙުކު

ަވނަ އަހަރުގެ ގާނޫނު. ައުއ  1960 ،ވަނަ އަހަރާއި 1980ގޮސް އެހެން ،ވަނަ އަހަރާއި 1990 އިމިއީ ކުރީގަ 

ސިލުކުރުމަށް ޓަަކއި ހާ ދެއްޤްޞަބަަޔކު މީހުންގެ އަމިއްލަ މަ ،ވީނަމަވެސް  ލެުވނުކަމުގައިއިނުއަސާސީ އެކުަލވަ ޤާނޫ

. ޖެހިފަ ފަރާތާ އޮތީ އެ  . މިހާރު މިކުމްކޮށްފަގެން ޙު ށްންގެ ަމއްޗަށް ޙުކުމްކުރުމަށް ޓަަކއި ެއ ޕާުކކޮތުހި ރަްއޔިވެދި

ން. އެީއ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކުރަ މިގޮތަށް ބާއްވާފައި އެހަމަ ހަމަ މި ގާނޫނުތައް  ،އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ

ށް ެވސް ފާރަތަ އެކަމެއް ރާތުން ުކރި ފަ އީ އެތައް ބާއްވަންވީ. އެެހން. ހަމަ މި ގާނޫނުއެފަރާތް ވެސް ކަން ކުރީ އެ

ކުމްކުރަންވީ ޙު ހަމަ ންފަރާތަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު. މި ގާނޫުނތަކު  ކޮށްދޭންޖެހޭ އަޅުގަނޑުެމން ވެސް. އެއީ އެމަހަ

މިހާރުވެސް ކުރަމުންދަނީ ަގއި އްއާއްމު އުސޫލެ ނިގެްނދިޔައީ ހަމަ ފެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގާޫނނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތާއި މުދާ ގަންނަ ފަރާ) 96/1ގާނޫނު ނަންބަރު  !ަލއްވާއިއަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ ބައްލަވަކަށް، މިސާލަ ؛ޒަމާނުގައި  ކުރީ

ވަނަ އަހަރުގެ ާގނޫނެއް. އެކަމަުކ، އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑުމެން  1996މިއީ  (ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް

، އެކަމެއް ނުކުރި. ކު އެކަމަ ލަންޖެހޭނެ.އިއެކުަލވަ ތައް ވޭ މި ގާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ގަވާއިދުކޮށްފައި އޮ ންބަޔާ

ތުގެ ގާނޫާނއި، ޖިނާޢީ އަޖިނާޢީ ިއޖުރާ ،އި ދެންނެވިންގަ މަޖިލީހުނަވަ 17ފަހަރަކު  އަޅުގަނޑު މިތާނގައި އެތައް 

 ،ށް އަވަހަށް ފާސްކުރާށޭ. އޭރު ނުކުރި. އޭުރ އެކަމެއް ނުކުރި. ނުކޮ ނުބެހޭ ގާނޫ ޢަދުލުގެ ގާނޫނާއި، ެހއްކާ

ުދގެ ޤްޞަޓަކައި އޭރު ކުރި ހުރިހާ ަކމެއް ކުރީ. ދެން ހުށަހަޅުްއވަމުން ސުރުޚީގައި މަުލމަށްމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ަވއްޓާ
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 ގެޒެުޓަގއި އްމަލުކުރަމުންދާ ގަާވއިދުތަދެއް އެބަ ހިމެނޭ. ެއއީ ިދވެހި ދައުލަތުން މިހާރު ޢަޤްޞަ ތެރޭގައި ވަރަށް މާތް މަ

ހެންނަމަވެސް، މީަގއި އެކަންތައް ސަރުކާރުން މިހާރު ދަނީ ކުރައްވަމުން. އެކަން އެބަ ކުަރްއވާ. ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ. އެ

ނުވަތަ  ތި ފަރާތްތަކުން ،ރާށޭ ތިޔަބައިމީހުންކުއަވަހަްށ އިޢުލާން މިހާރުލަތްތެރި ރޭވުެމއް އެަބއޮތް. ހީފޮރުވިފައިވާ 

އެއްޗެހި އިޢުލާންކުރާށޭ. ނުޖެހޭ އިޢުލާންކުރާކަށް.  ވާިއދުތަކގަ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ސަރުކާރުން ނުވަތަ އެކި ތަންތަނުން

 ދެއްވި ފުރުަޞތަށް.  ހަމަ އެއިން ޙުކުމްކުރަންވީ ިމހާރުވެސް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެަވނަ ފުރުޞަތު ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މިހާރު  ޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ަގވާއިެދއްެގ  21 މިހާރު  .އި ދަންނަވާލަން ބޭނުންކަށް ޓަތަ މަޢުލޫމާ އަެނއްާކވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ ،އެރުވުުމގެ ކުރީަގއި

ގާނޫނަކަށް ައވަހަްށ  21 ،ަގާވއިދު 21 ތެރޭަގއި މި ގެއްކަތު ދައްކަނީ. މި މަޖިލީހުގެ މަސަމިހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ވާ

ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން  ،ކުރުން އެީއ ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ މި މަޖިލީހުެގ މަސްއޫލިްއޔަތެއް. އެހެްނވީމާލުބަދަ

 ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ނީއަރުވަައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއެަކމުގައި އުޅުްއވާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ޖާބިރަށް. هللا ބްދުތްތެރި މެންބަރު ޢައިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރު  هللاކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަދި ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނޑުމެްނ 

ގަިޑއިރު މަަސއްކަތްކުރަން ވެސް މަްއސަލަެއއް ނެތް.  24ށް. ެވސް. މަސައްކަތްކޮށްަފއި އޮންނާނެ ދެ ދަންފަޅިއަ

ުނާވނެ. ގާނޫނުގެ ބެލެނިވެިރކަން  ވެގެންނެއްޖެ އޮޕަރޭޓު ާރއް ގެ ދަށުންތައްޔާރަށް މި ތިބީ. ގާނޫނެްއ ނެތި ގަާވއިދު

މެއް ަރއްޔިތުންެގ މަްއޗަށް ުނވާނެ. އެްއވެސް ކަވެގެންއޮންނަންޖެހޭނެ. ގާނޫނެއްެގ ދަށުން ނޫނިއްޔާ ރާއްޖެ އޮަޕރޭޓު

މިހާރުން  އްެޗއްހުރިހާ އެ ،އޮތަސް ަގވާއިދު  300އެއް ނޫން  21 ނުވާނެ.ްއ ނެގިގެންޓެކްސެ ުނވާނެ.ންގެލާޒިކޮށް

 ،ވާންޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީާއއި ގާނޫނުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިވެ ތިލުމިހާރަށް ބާ

ަގވާއިދުތަެކއް ހަދަިއގެްނ ހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި މަޖިލިސް އައުުމގެ ބޭނުމެއް ެނތް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެ

ކޮށްފައި ކުޑަހަދާ މަޖިލިސް ން ހުންނަ މީހަކު ގަވާއިދު ހަދައިގެން މިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ދެވަޒީަރކަށް ހުންނަ މީހަކު 

މި . އެކަެމއް ނުހިނގާނެ. އޭިތ ދިނުން ށްރޭޝަނަޕަފައި ހުރީ. އަނެއްާކ ެއއަށް އަމްބްެރއްާލ އޮދާބަހައްޓާފައި ހަ

ރައީސް،  ތެރިތްކަމެއް. އިްއޒަ  ގާނޫނާ ޚިލާފުރި ރައީސް. އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސއާއިނުވާނެ އިްއޒަތްތެކޮށްގެންން މަޖިލީހު

ޓަންސް. ެއ ޕޯމިކަުމގެ އަރޖެންސީއާއި އިމް ،އަޅުގަނޑަށް އަްނޑަސްޓޭންްޑޭވ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ވާހަަކފުޅުން ވެސް

ްއެގ ދާއިރާގެ މެންބަރެ .އިމްޕޯޓަންސާއި އަރޖެންސީެގ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައިފިން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ކާށިދޫ ާދިއރާގެ މެންބަރެްއގެ ހައިިސްއޔަތުން އަުޅގަނަޑކަށް ލާހިެކއް ނޫން ގާނޫެނއް ނެތި  ،ހައިސިއްޔަތުން 

 ،އަުޅގަނޑަކަްށ ނެތް އެއްބަްސެވވޭކަށްްއޗަށް ެއްއވެސް ަކމެއް ލާޒިމުކުރަން ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން ަރއްޔިުތންގެ މަ

ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ ެވސް އެކަްނ ކުެރވޭކަށް ނެތް.  މިކަށް. ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ ެވްސ އެކަން ކުރެވޭ 

ނަޑކަށް ނޯންނާނެ ކުރެޭވކަށް ިއއްޒަތްތެިރ ބަރުންގެ ޙައްުޤގަިއ ވެްސ އެކަމެްއ އަުޅގަންއަދި ައޅުގަނޑުމެން ޕާީޓގެ މެ 

ށް ވަންާޏ ހުރިހާ އެއްެޗއް ހުންނާނީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިގޮަތށް ދޫކޮށްލައިފި ކަމަ .ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ުރ ިޑއިގަ 24ނެ ގެންެދވޭށް މި މަޖިލިސް ކުރިއަށްިރ ރައީސަޒަތްތެއް ، އިއެހެންވީމާކަމެއް ނުނިމި ހުންނާނީ. މިގޮތަށް. 

ނައިބާއި ކަން. ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ސްނާނެ މާލީ ތަނަވަންތުަގއި ހުލަދައު !ގާނޫނުތައް ހައްދަވާ ައވަހަށް ވެސް.

ނެއް ގަބޫެލއް ނޫން ންއަުޅގަނޑުމެ ދަންނަވާ.ނުވާށޭ ފޮކޮްށފައި ޓުފްގާނޫނުަތއް ޑްރާ ،ލަްތތައްސީދައުލަތުގެ ހުންނާނެ ވަ

. މިހިސާބުން މިހިސާބަށް ަވގުަތކު މިދޭކަށް މިއަށް އް މްބްރެއްލާ އޮޕަރޭޝަނަލް ލައިފެށް ވެސް މި ގާނޫނު އަކައެްއގޮތަ

ރި ރައީސް. ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީްނ އިއްޒަތްތެ މިކަން ނިންމަންޖެހޭނީ. ވަންސް އެންޑް ފޯ އޯލް ނީމިކަން ނިންމަންޖެހޭ

ރުން ހަދާ ގާނޫނަކުން މެނުވީ އޭެގ ބަހުގެ މެންލީސް ކަހަލަ ޑިމޮކްރެޓިކް ބޭފުޅަކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިއީއިްއޒަތްތެރި ރަ

. އެީއ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ކަންފުރުޞަތު ނުދެއްވާނެ ކުރަންުށން މިރާއްޖެ އޮޕަރޭޓުދަބާރު ނުލިބި ގަވާއިެދއްގެ 

ގެ އަތުން ވަޒީރު ލިޔާ ަގާވއިދަކުން ރަްއޔިތުން، އްވާަފއި ގާނޫނު އޮތްތާ ބާދާއެއީ މިރާއްޖެ ކުރިން ހިނިގ ގޮތް. ހަ

ކަމެއް ކުރަމުން  އެަތއް ،ދުއްތުރާކުުރމާއި ،ތުރާކުރުމާއި  ،ނެގުާމއި ރައްޔިތުްނގެ މައްޗަށް ކަންކަން ލާޒިްމކުރުމާއިޓެކްސް

ވަނީ ައޅުގަނޑުމެން އެކި މަށް އަންނަނީ. ތާރީޚުަގއި ެއކަްނ އަންނަނީ ފެންނަމުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް. ެއކަ

ްއޔިތުންނަށް ރަގެ ވަނަ މަޖިލީހަީކ މި ރާއްޖޭ 19. ނުވާނެއިގެން ގަ އެކަން ެއގޮތަށް ހިނ. ފަފޯރަމްތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށް

ތިބީ  ޔިތުން މިއްރާއްޖޭގެ ރަ މަށް މި ކަ ވަނަ މަޖިލީހުން ކަންކަން ވާނެ 19ލީހެއް. މި އުއްމީދު ބޮޑު މަޖި

ދަނީ ނިމޭއިރުގަިއ  މި މިހާރު ފެނިގެން .ނީރިޓީއެއް ދިޖޯންެވގެން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އެހާ ސުޕަރ މެހެގަބޫލުކޮްށގެން. އެ

ސް ދަންނަވާލީ ވެީތ އެ ވާހަކަ ނެވާ ސައްކަތްމަ  ލީހުގެ. ެއގޮތަށް މަޖިތަން އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީ ހަނިވަމުން އަންނާނެ

 ޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަްނ މިގޮތަށް ހިނގަނީ ކަމަށް ވަންޏާ މި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް މީހުން ކުރާ ބަރޯސާ އް އި

މާދަމާ ސައިްޒ  ،ަސއިްޒ ބޮޑަސްމިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަނަ މަޖިލީހުގަިއ  19ގެއްލިދާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގޮތް. ބައްލަވާ ސުޕަރ  ބައްލަވާ ޔާމީނަށް ވީ !ކުޑަވެދާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކަމަށް ފިކުރު ބަހައްޓަވާތި

ޮގސް އަުޅގަނަޑކަށް ނޭނގެ އެ ޮގވަމުން ސުޕަރ ،ޕަރސު ،. ސުޕަރއްތޯ ޔާމީނުގެ އަތްުޕޅުަގއި ނެތީޯކއްޗެ  އިމެޖޯރިޓީއާ

 ީޓވީން. އަުޅގަނޑު ބެލީދު އެ ބޭފުާޅގެ ޝަރީަޢތް މިއަ ؟ްއޗެއްތޯ އޮތީ ެޗއް. މިއަދު ކޯބޭފުޅާގެ އަތްޕުުޅަގއި ނެތް ެއއް

ހިސާުބގައި ެއ  ންދަނީ. އެގެށް ހަވަރަށް ީދގެންތާ މި ކަ، އިލެކްޓްރޯނިކަލީ އެ ބޭފުޅާގެ ޝަރީޢަތް ގާްތަގނޑަމާއެހެންވީ

ކަމަށް މި އޮންނަނީ ވެސް.  މެއްރަކަވެިރުވމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދެ، ކިބުރުހެރީ. އެހެންވީމާއެ ތައް ވެސް އްބޭފުޅާގެ ކަންތަ

ކިބުވެރިވުމަކީ އެއީ ބޮުޑ  ،އެހެންވީމާ .ުނގައި ވެސް މަނާކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއާއެއީ ޤުރު
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. ، އެމް.ޑީ.ޕީ ެވސް ހިތްތިރިކުރަން އެބަޖެހޭއެއީ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ޫނން. އެހެންވީމާ ވެސް. އޮންނަނީ ށްކަމަ ބައްޔެއް

. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ަކމެއް ގަބޫލެްއ ނުކުރެވޭނެ މިާތކުރަކުމިއަދު އޮޕަރޭޓް

ތު ދެއްވާެނ ރުޞަފު އެ ރައީސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެވެސް ގަބޫލެއް ނުކުަރން  މި ގަވާއިދުަތއް އަުޅގަނޑު ހަމަގައިމު

ވެސް.  ންކޮންމެ ގަިޑއަުކ ހިންގަ މި މަޖިލިސްްށ ބާރު އޮންނާނެ މަިޖލީހުގެ ރައީސަ. ރައްޔިތުްނގެ އްކަމަކަށެ

 ތިބީ ތައްާޔރަށް މަސައްކަތްކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެން މި

 

  :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 މުޙައްމަދު ނިހާދަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ގެނައުމަށް މި ށް އިޞްލާޙު( އަ  ގާނޫނުހޭާއއްމު ަގވާއިދުތަކާ ބެ) 2008/6 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ދޭތެރޭގައި  ދާޤްޞަުކޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހެޅުއްވި މަ ،ހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާރު

ވާއިުދ ގަމި މަޖިލީހުގެ  ,އިދު ކޮމިޓީގެއަޅުގަނޑު އެްއެޗއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކީ ގަވާ

މަަސއްކަތް  ،ަޓކައި ގެނެވިަފއި ލުމަށްކޮށްަގާވއިދެއް އިޞްލާޙު 21ހަމައަށް  އްރިރު. ަގވާއިުދ ކޮމިޓީއާޤަކޮމިޓީގެ މު

ެއ އަިދ ގާނޫނަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެްސގެން  ،ުނކުރެވޭ. އެހެންކަމުން ށް ގަބޫލެއްކައޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަ އިފެށިފަ

ދޭތެރޭަގއި  ދާޤްޞައެކަްނކުރުމުގެ މަ ،ބާރުވެރިކަންދީނެތި  އަުޅގަނޑުމެން ބެލުމެއް  ކަށްއިުދތަގާނޫނުން މިހާރު ހުރި ގަވާ 

ަގާވއިދު  ،އިްއޒަތްެތރި މުގައްރިރުގެ ކިބައިން ައޅުގަނޑު އެދެނީ ،އުެފދޭ. އެހެންކަމުންހަމަ އަޅުގަނުޑގެ ުސވާލު

މި  ،ރަންޖެހޭ ގާނޫނީ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކޮށްކުުދން ބާއްަވއިގެން އަުޅގަނޑުެމން ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް ަގވާއި

 ެވސް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރާ ިމއަދު ،މަތީން އެދިަފިއވާ ގޮތުގެ ،ގަާވއިދުތައް އިޞްލާޙުކޮްށގެްނ ވުޖޫދަށް ގެނެސް 

މި  ،ވެ ތީން އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާނެރޭ ގަވާއިެދއް ެވްއޖެއްޔާ ެގޒެޓުކުރާނެކަ އިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ފާސްޮކށްފަ

ަގވާއިދު ކޮމިޓީ ބާއްަވއިގެން އަުޅގަނޑުމެން  ،މިތަނުަގއި ބަހުސަށް ަވގުތު ނަގާލުުމެގ ބަދަލުގައި އިއިޞްލާޙު ހުށަހަޅަ

ވާހަަކ  އެފަދައިން ައޅުގަނޑު އެދޭތީވެ އެ ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ފުރިހަމައަށް ކުރުން. އެހެންކަމުން

 ޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. ނަވަމުން ދެއްވި ފުރުދަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުިއއްޒަތްތެރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މި ބިލު  މިހާރު މި ނިމުނީ. ތުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުއާއްމު ަގވާއިދުތަކާ ބެހޭ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު

 ށް.މެންބަރަތްތެރި ިއއްޒަ ދާއިރާގެ ކުޑަުހވަދޫބަލައިގަތުމަށް އެދުމުގެ ކުރީަގިއ އަޅުގަނޑު ފަހު ފުރުޞަތު އަރުވަން 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ުގޅޭ  ތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަުޅގަނޑު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙާރަީއސް. އާދެ، ާއއްމު ަގާވއިދު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ީކ ޔަތިރާމުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަހުގޮތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ދެއްެކވި ވާހަކަަތކަށް އަޅުގަނޑު އި

މެންބަރުންނަށް  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މުތައްމަފްހޫމި ގާނޫނުގެ ަމއިަގނޑު ިރޔާސަތުން ތަކުރާުރކޮށް  ،ތަކުރާރުކޮށް

ވެސް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވެދެވަަޑއިނުގަްނނަވާ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިބިކަން އަޅުގަނުޑ  ދަނިކޮށްއިްއވަމުން

ފުރިހަމަކޮށް ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނޑު ިމ ބިލު ހުށަހެޅިއިރުގައި ބިުލގައި އަުޅގަނޑަށް ތަފްސީލުުނކޮށްދެވޭ ވަރަށް 

، މި މަޖިލީހުގައި ތަކުރާރުކޮށް މިާވހަކަ ހާމަކޮށްދެއްވައިފި. އަިދ ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ބައެއް ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

އިފި. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ވަބޭބޭފުޅުން ގާނޫނުގެ މަތީ ބާރެއް ަގވާއިދުަތކުގެ ވާހަކަ ެވސް ދައްކަ 

 އިރުަގއި ގާނޫނީ ބެލެނިވެިރކަން މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދުކުެރވު . މިއީ  ނޫނޭ ެމއްކަ ވާ އެހެން

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  30ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ގާނޫނުތައް ނުހެދިވާ ލިސްެޓއް 

ިމ  ަހމަ އެ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި އަދި ިއ،ވަނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަ 299ނޫނުއަސާީސގެ ޤާފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނިންމަންވާނޭ. އެ ނިންމުމަށް ކިޔާ  90މެދު ގޮތެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  މިއާ ،ބަޔާންކުރަނީ

ުތަގއި ގަާވއިދުތަެކއް ޖަދުަވލުގެ ގޮވަނީ  އާއްމު ގަާވއިުދތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ. އެހެންވީާމ، މި ގާނޫނު މިއީ އެްއޗެއް މި 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  9 ހިމެނޭ ގަވާއިދުތަކަކީ ގާޫނނުގެ ބައެްއގެ ގޮުތަގއި މި ގާނޫނުގެ އި އެ ޖަދުވަުލގަ .ލާފައިއެކުަލވަ

ވިދާުޅވުމަށް . އެހެންވީމާ، ެއްއގޮތަކަްށވެސް މި ަގާވއިދުތަަކކީ ގާނޫނީ ބާރު ނެތް ަގާވިއދުތަކެކޭ ވިދާުޅވާ ބަޔާންކޮށްފަ

ައޅުގަނޑުމެން  ،މިހެން މިކަން އޮްއވާ ،ހެންމިމި ފުންކޮށް ދިރާސާކޮށްލަްއވާށޭ. އެހެން ،ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހަށް  ގޮތުން ެއންމެ ޚާއްަޞކޮށް ސަރުކާރުތައް ބަދަުލވެގެންިދަޔއިރު މިކަމާ ގުޅޭގައިމުވެްސ ހަމަ

ނުއަާސސީެގ ނޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ހައިިސްއޔަތުން ައއު ޤާށަހެޅުމެއް ހުކޮށްދިނުމަށް މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަސަްއަކތް

ކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްފުރަތަމަ ރައީސެްއގެ ގޮތުަގއި އެކަން ފޮނުވާފައި ވިދަށުން އިންތިޚާބު

ގާނޫނަށް ބެލެނިވެރިކަްނ ދަނީ މި  މަީތން ގާނޫނުތައް ހެދެންދެކަްށ އަުޅގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރަން. ެއގޮުތގެ

މި  ،ރަނގަޅު. މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ހަދާ ނިންމުމަށްފަހު .އިތުުރކުރަމުން ،އިތުރުކުރަމުން

ނޫނުއަސާސީަގއި ޤާއިތުރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް  އެހެންވީމާ، މިއީ ވަކި ުމއްދަތެއް ނޫްނ މުއްދަތު ުއވާލުން. ގާނޫނު

 ފައި ހުރި ގަވާއިދުތަަކށް...ދާއެ ގާނޫނުގެ ަދށުން ހަ. ކުރަމުން ދަނީ ކަށް މިބުނެފައިވާ ބުނެދިނުމަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .... މާފަންނުނިޒާމީ ނުކުތާއެއް

 

 (މައްސަލަ )ނިޒާމީ

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ނޫނުއަސާީސގެ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ޤާމި ޢަމަުލކުރަމުންދާ ފެހި އި މަޢުޫލމާތު ދިވެހިރާއްޖޭގަ އޮޅޭ ގޮތަށް  މުޅިން އޮޅޭ

ގެ އަހަރު ވެއްޖެ. ރައީސް  ދިހަ ދައްކަނީ. މިހާރު ކަމެއްގެ ާވހަކަ އެ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޮކށް ނިންމަންޖެހޭދެ އަހަރު

ފާހަގަކުރާ  އެ ،ކުރީ އެ ދަންނަވާކުމްޙު މަނިކުފާނަށް ވެސް ިއ،ހުންނަވަޒަޢާމަތުގައި އޭުރަގއި ވެރިަކމުގައި 

ހިފަހައްޓައިެގން ހަމަ އެ ގާނޫނުތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަްއޗަްށ  ،ޕާކުކޮށްގެން  ،އިގެން ތަކުން. އޮބަހައްޓަ ނުގާނޫ

 ދިޔައީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކުމްތައް ިއްއވަމުންޙުއަނިާޔވެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަާވއިދުތަކަކީ ނޫ ޤާނޫނުައސާސީ ނުވަތަ ައޅުގަނޑުމެްނ  ަގވާއިދުތަެކއް. މި  އީއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ އި 

އަިދ  ާއއިުވޒާރާތަކަާށއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ނޫނުއަސާސީ ލިބިގަތުމުގެ ކުރީަގއިޤާއަލަށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ  މިހާރު

 ،ނެރުމާއަމުރު ،މާއިަގވާިއދު ހެދު ،ރޫފު ހިންގުމާއިޢުއެހެންވެސް ދައުލަުތގެ ވެިރންނަށް ލިބިފައި އޮތް އަމުރުމަ

ޤާނޫުނައސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،ޤާނޫނުައސާސީ ބަޔާންކުރީ .މިކަންކަމުގެ ދަށުން ހައްދަވާަފއިވާ ަގވާއިދުތަެކއް

ގަވާއިދުަތއް އެިކއެކި ގާޫނނުގައި ހިމެނުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ގާނޫނުަގއި އެ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި އަހަރުގެ ދެ

އެތައް  60ގޮތުަގއި  ނޫނުއަސާސީ ފާްސކުރެވުނުއިުރަގއި އަުޅގަނޑު ަހނދާންވާޤާ ، ނުހިމެނުނު. އޭރުގައި އްގަާވއިދުތަކެ 

 ގުޅޭ  ަގވާއިދާ 21އެ  .ަގވާިއދެއް 21ނީ ވަ ގަާވއިދެއް ވޭ. އޭގެތެެރއިން މިހާރު ބެލެނިވެރިކަމުގެ ގާނޫެނއް ނެތި މި

ދަނީ. އަޅުގަނޑު އަެނއްާކވެސް އަދި މި ބަހުސް ހިނގަމުން ،ޅިގޮތުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ބިލެއް ހުށަހެ

 އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުޑަުހވަދޫމަސައްކަތެއްކަން. ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ މި ހިނގަމުންދަނީ ކޮން

 .ޢާމިރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ދެން އަޅުގަނޑު ދިގުކުރާކަށް ނެތިން. ތި ވިދާޅުވި ބީދައިން ؛ތި ވިދާޅުވި ތްތެރި ރައީސްޒައާދެ، އިއް 

 އެއް މުއްދަތެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިތުރުކުރަމުން.ދަނީ މި ގާނޫނަށް މުއްދަތު  މި މަޖިލީހުން މި 
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 ެއއް، އަހަރުދުވަސް އެއްހަމަވީމާ،  މަތީން މުއްދަތު ެއގޮުތގެ އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ިދގު މުއްަދތެއް މިއަކަށް ނުދެޭވ.

މި  .ނެތް ކަށްނަކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުމެން ޚިލާފު އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ .ނީއިތުުރކުރަމުންދައަހަރުދުވަސް 

 ކަމެްއގެ ގޮުތަގއެއް ވާފުެއއީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ޚިލާ .ނގޭތޯޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހަމަ ތާރީޚުތަކެއް ބަޔާންކުެރވިފަިއވޭ އި

ޤާނޫނުައސާސީަގއި ވަކި ތާރީޚުަތކެްއ  ،އިތުރުުކރަމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ދަނީ މުއްދަތު .ނޫން

ހުރެ އެ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބައެްއ ކަހަލަ ސަބަބުތަކާ ،އެހެންނަމަެވސް ވޭ. ތަެކއްނަ ކަންތައްގި ވަރަށްބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ވެްސ ތާރީޚުގެ ތެެރއަށް ދިަޔއިމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން  ގައިމުއި ޮގސްފައިާވކަން ހަމަޅައް ފަހަނައަލާތަޙަމަރު

މިީއ ަގވާއިދުތަަކކީ ގާނޫނީ ބާުރ  ،ގައިުމވެްސ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަމިއަދު އެހެންވީމާ،  އޮންނާނެ.

ވީހިނދު، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިީޓއަށް ދެއްވާފަިއވާ މެންޑޭޓުެގ  ލިބިގެން ހިނގަމުންދާ ގަވާއިުދތަކަކަށް

ގޮތުން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު  ގުޅޭ ަގވާއިދުތަކާ  ގެނައިާމ، އެޙުލާޞްތެރޭގައި ހިމެނޭ ަގވާއިދުތަކަްށ އި

 ވަނަ މާއްދާަގއި މި 97ވަނަ މާއްދާަގއި.  97ގެ ދުއޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް މި 

ަތްއ ތުން ހަދާ ރިޕޯޓުގޮ ުގޅޭ މިކަމާ ،އޮތީ  ިއ މިގައ()ގޮސް، ދަްއކަމުންއޮތީ، ވަރަށް ަބއިވަުރ ވާހަކަަތކެއް ަދއްކަމުން

 ދާއިރާގެ ރުަގވާއިދު ކޮމިީޓގަިއ މާފަންނު އުތު ،އެެހންވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވެސް ފޮނުވަން. ތަޅުމަށް

 ާމވިދިޔަ ވަގުެތްއގައި ދިކުރަުމންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މުޤައްރިރެްއެގ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތް

ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ  18އްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ޙަ ވަގުތު މި މައްސަލައަށް  . ހަމަ އޭރުގައި އެމައްސަލަެއއް މި މައްސަލަައކީ

އެ ހުށަހެޅި  ،. އެހެންނަމަވެސްންބިލު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ހަމަ މި ،މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑު މި

ގޮްސ، ބިލު ފާސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ އި ލާތައް ފަހަނައަޅަޙަވަގުަތކީ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ބިލުގެ މަރު

ތުންެގ މަޖިލިސް ނިމުމަކަށް ދިޔައިމާ ެއ ބިލު އަލުްނ ޔިލާއަށް ނުދާތީެވ، ަރއްޙަށް ިދއުމުގެ މަރުހަމައަ ތަސްދީގުކުރުމާ

އެކި ބޭބޭފުޅުން އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ ބަހުސްގައި  ދިޔައީ. ހުށަހެޅިގެން މި އަނެއްކާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަްށ މި ބިލު

،  ތަންފީޒުކުރެިވގެންދާނީންށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ކަންކަރަްއޔިތުންނަ ،ދަްނނަވާނީއިުރގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ 

 ވެސް މި  ގާނޫނުތަކުަގއި ،ވެސް  ގަވާއިދުަތކުަގއި ކުރެިވގެްނނޭ.ޢުކުރަންެޖހޭ ގޮތަށް ޝާއިޢުޝާއި އެކަމަށްޓަަކއި

ނުކޮްށ އް ެގޒެޓުފާސްކުރުންތަފާސްކުރާ ވާތީ. ން ކަމަށްމު ކުރުޢުަގއި ޝާއިމަލުކުރަން ފެށޭނީ ގެޒެޓުޢަ ،އޮންނަނީ

 ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް  ވަންޏާ، މިއަށް އެްއގޮތަކަްށެވސް ހަމަ ލީހުގެ މެންބަރުން އެދޭ ކަމެއް ކަމަށްމަޖި ބެހެއްޓުމަކީ މި

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،. އެހެންނަމަވެސްކުރާނެ ކަމެއް ނެތްއީދުވަންޏާ ތާ ބެހެއްޓުމަކީ އެދޭ ކަމެއް ކަމަށް ނެތް.

ވަންޏާ، އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާންރަްއިޔތުންނަށް އެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާ ފާސްކުރުންތައްފާސްކުރާ

، އެކަހަަލގެ ކަންަތއްތަެކްއ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އިސިޔާސީ ަނޒަރަކުން ވިސްނަ  މިއީ  ،އޮތީ  ހިތްގަބޫލުކުރާ

ރުކާރުން ސަ ކޮްނމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށްއަުޅގަނޑުމެން ގައިމުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަމަ

ސް ފޮނުވައިޭދ، ޔަ ވި ނައިބުގެ އޮފީހުން ކަމުަގއި ދޭ، ބަންޑާރަ އިބެލެނިވެރިކަން އިތުރުކުރުމަްށޓަކައި ފޮނުވަ 
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ޖެހޭނެ ކަމެއް މިއީ. އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުން ހަމަ ރުހުންދީގެން ގެންދަން ފޮނުވުންތަކަށް

 ...އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 

  ކަދެްއެކވުން:ހަރިޔާސަތުން ވާ

 ގައި އޮންނާނެ.  1:30ގޮތުން ވޯޓަށް އެހުން  ގުޅޭ މި ގަރާރު ބަލައިގަތުމާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ބަހުސް އިބުތިދާއީ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ، ެއއީ މ5.1ާއެޖެންޑާ ނަންބަރު  ؛މިހާރު އަޅުގަނޑު މި އެނުބރެނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ

ދިވެހިން މަސްވެިރކަންކުރާ ސަރަހައްދުތަކެއް ފާަހގަކޮށް،  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާިހމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ޖުލަިއ  15 ،ްއވިފަިއވާނީގޮތުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު. މި ގަރާުރގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އި ގުޅޭ ކުރުމާ އިމުޤާޕްލެޓްފޯމް  ފްޝޯއޮ

އަުޅގަނޑު މިހާރު މި  ވަނަ ޖަލްސާަގއި. 20ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ  19 ،އި ޭބއްވުނުގަ  2019

  . ށްމް ރަޝީދަހީިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އަރުވަނީފުރުޞަތު

 

 :ދެއްެކވުންމް ރަޝީދު ވާހަކަމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

 މަސްވެރިކަންކުރާ ސަރަހައްުދތަކެއް ފާހަގަކޮށް، އޮފްޝޯ  ންދިވެހި ތްތެރި ރައީސް. `ޒައިއް  ޝުކުރިއްޔާ

އަގު ދިވެހި ަމސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ ؛ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ގަރާރު، ދިބާޖާގުޅޭ  އިމުކުރުމާޤާޕްލެޓްފޯމްތަކެއް 

މުަގިއ ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ނާ މަސް ވިއްކުކުރާ މަސްވެިރން ބާކަނޑުަގިއ މަސްވެރިކަންބޭރު ހޯދައިދިނުމާއި،

މަސްވެރިކަްނ ކުރެވޭނެ ސަރަހައްދުތަކެްއ  މުކޮށްއްއާ ،ދުރަށް ދުއްވައިެގން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭެގ ރައްތަކާ

ެގ ވަނަ މާއްދާ 142އިމުކުރުމަށް ބާރުއަަޅއި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޤާޕްލެޓްފޯމްތަކެއް  ފްޝޯފާހަގަކޮށް، އޮ

 ؛. ގަރާރުތިޔާރެްއގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަރާރުޚޤދަށުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭ އި

އަދި ގިަނ  ،ހިނދުވީ ތަކަށްޢަމު ސިނާންދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދުގައި މުހި ،ތަކީޢަދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަުމގެ ސިނާ

 ތު ޢަތަކަށްވެ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްވެިރކަމުގެ ސިނާޢަހަރަކާތްތެރިވާ ސިނާ އްކަތެްއަގއިއަދަދެްއގެ ދިވެހިން އެ މަސަ 

މުކަން ންރަްއޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މުހި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ިދވެހި ީސދާ ނަފާ އެ މަަސއްކަުތގެފުޅާކޮށް، 

އަގު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއ،  މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަހިދިވެ ،ހިނދުވީ ބޮޑުވެ، އެކަމަށް މަސައްކަްތުކރަންޖެހިފައި

، މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ވިއްކުުމގައި ފަސޭހަ އިްނތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ކަނޑުަގއި މަސްވެރިކަްނުކރާބޭރު
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ސަރަހައްދުތަެކއް  ވެިރކަން ކުރެވޭ މުކޮށް މަސް އްދުރަށް ދުްއވަިއގެން އާ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާ  ،ހިނދުމު ކަމަކަށް ވީންމުހި

، އަިއސްާއއި ތެޮޔ މު ކަމަކަށް ވީހިނދު، މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތަކަކީންއިމުކުރުމަކީ މުހިޤާޕްލެޓްފޯމެއް  ފްޝޯފާހަގަކޮށް، އޮ

ރަދުކޮށް އެނބުރި ޚަތަންތަނުްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަްސވެިރން ބޮޑު  އަދި މަސްދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާނެ ސާމާނު އެ

ރަދެއް ސަލާމަތްވާނެ ަކމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަމޭ. ަސއި ހޮޓަލާއި މަްސވެރިންނަްށ ޚަނުޖެހުމުގެ ބޮޑު ރަށަށް އަންނަން

މި ޕްލެޓްފޯމުގައި  ދުމަތްތަކެއްޚިމަސްވެރިން ބޭނުންވާނެ ގިނަ  ،ދުމަތްތައް އެތަނުން ލިބިޚިބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން 

 އިމުކުެރވޭނޭ.ޤާ ާސވާ ުކންފުނިތަކުން މިފަދަ ކަންނެލި ޖަގަހަތައް ސަރުކާާރއި ައމިއްލަ ފަރާތްތައް ހިއް .އިމުކުރެވޭނޭޤާ

ވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހިންގޭނެ ޤުއިމުުކރުމަށް ޝައުޤާ ޖަގަހަ ދިވެހި ސަރުކާރު ބަިއވެިރވެެގން ކަންނެލި

 ،ތު ކުިރއަރުަވއިޢަމުގެ ސިނާކަދިވެހި މަސްވެރި  އް ކަމުގަިއ ދެކެމޭ.މު ކަމެންގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ުނހަނު މުހި

ކުރުމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަރުކާާރއި އަދި ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެިޓްކ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ނަފާވެރިކަން އިތުރު

ކަނުޑގަިއ ބޭރު ،ދިނުމާއިއަގު ހޯދައި، ދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަދަކަށް ވީިހނދުޢުޕާޓީގެ މައި ވަ

 ތަކާ ކުރާ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ވިއްކުމުަގއި ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްުސމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރަށްމަސްވެރިކަން

ށް، އިމުކުރުމަޤާޕްލެޓްފޯމެއް  ފްޝޯ ސަރަހައްދުތަކެްއ ފާހަގަކޮށް، އޮ މަސްވެރިކަން ކުރެވޭ  މުކޮށް އްދުރަށް ދުއްަވއިގެން އާ 

އަށް އިލްތިމާސްކުރުމަްށ ޒާރާއަާށއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާބެހޭ ވު  ކަމާ ސަރުކާރުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިގުާރރުވެ މި ގަރާރު ހުށަހަޅަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެތްއ ޞަމިނެޓުގެ ފުރު 10ގޮތުން  ުގޅޭ ގަރާރާއަދި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ، އިްއޒަތްތެރި 

ވަނީ މި ގަރާރުގެ  ޝުކުރިްއޔާ. މިހާރު މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ، ގަރާރު ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން. 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު.  (ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު. )ބަހުސްގެ ަވގުތު ހުޅުވިފަ

 

 އްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގަ

ގަިއ ޤު އްޙަލާފަށް މަސްވެރިންގެ ޚި އަބަުދެވސް އެހެން ޕާޓީތަކާ އަކީއެމް.ޑީ.ޕީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ކުރަމުންދާ ޕާޓީއެއް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފުރަތަަމ އުފެދުނު ޑިމޮކްރެޓިކް ސަރުާކރުއަބަދުވެސް ވަކާލާތު

ދިަޔއީ، ިދވެހި ވެްސ މަަސއްކަތްކުރަމުން ކާރުން ން ވެރިކަމަށް ައއި ސަރުރައީސްކަުމގައި އެންމެ ފުރަަތމަ އެމް.ޑީ.ޕީ

ތު ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ކުިރއަރުވަްނ ޢަކަމުގަިއވާ މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާލޭނާރު ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ

މި ވެރިކަމުަގއި  ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިާޔސަތުތައް ަކނޑައެޅި ޓުނު ވެރިކަަމކަށް. މިއަދު އަނެްއކާެވސްއްމަސައްކަތް ފެ 

ގެ ވެރިކަުމގައި އަނެްއކާެވސް ޙްލިޞާމް މުޙައްމަދު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއބްރާހީ ؛ގެޙްލިޞާމް މުޙައްމަދު އިބްރާހީ
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ކުރަުމންދާ ސަރުކާރެއްގެ ގޮުތގަިއ މަސައްކަތް މަށްނުހޯދައިދި އަގުިދވެހި މަސްވެރިންނަށް ހަމަ ،ނަށްދިވެހި ރައްޔިތުން

ދޭތެރޭގައި އެިކ  ތާ ޢަމި ސިނާ ،އަގު ނުލިބިެވއްޖެ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ހަމަ ކުރަން. ޒަމާންތަކެއްއަޅުގަނޑު ފާހަގަ

މެން އަނެްއކާެވސް ޑުައޅުގަނ މިއަދު ،ވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުތަކުން އިހުމާލުެވގެންދާތާ ޒަމާންތަކެއް

ިދވެހި  ،ތު ކުރިއަރުަވއިދީޢަނަށް މި ސިނާިދވެހި މަސްވެރިން ،ކުރަނީތެރެއިން މި މަސައްކަތް ހުގެމަޖިލީ

ދެންމެ މި ހުށަހެޅުނު  ،އެގޮުތންއަގު ހޯދައިދިނުަމށް މަސައްކަތްކުރަމުން. މަސްވެރިންނަށް ދިވެހިން ބާނާ މަހުގެ ހަމަ

ރިހަމަ ތާއީދު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ތަފާތު އެތައް ގަރާރެއް އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ ފު ގަރާރަށް އަުޅގަނުޑގެ

 މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ެއކި މެންބަރުން އެކި ވާހަކަ ދައްކަމުން އެބަ ގޮތުން. މި ބެހޭ ދަނީ މަސްވެރިކަމާ ހަޅަމުން މިހުށަ

ިރވެރިންގެ އޮތީ މަދު ވިޔަފާ މި  ތައްތުޢަމި ސިނާ ؛ގެންދޭ. ތެދެއްމެ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެިރކަން އަދި ފަތުުރވެރިކަން

. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންެގ ދަނީ ވަކި ބައެއް ކުރުުމގެ ަސގާފަތެްއގެ ތެރޭން ނަފާ ހޯދަމުން މިމޮނޮޕޮލަިއޒް ،އަތްދަށުވެ

އްކަތް މިއަދު ސަމީގެ މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަ މިކަން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ގިަނ ބަޔަކަށް ،ކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިސޔާސަތަ

 އިކަންަތްއތަކެއް ކުރަން ފެްއޓީމާ، މި މަސައްކަުތގައި ފައިހަރުލަ  އާ . ތެދެއްމެ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މި

 ބޭފުޅުންގެ  އެ ،އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހީވާނެބަޔަކަށް މީގެ ސަބަބުން ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ހުންނާނެ.  މަދު އްބެވިތި

ވެސް އެްއޗެއް މަުދވެގެެންއ  ބޭފުޅުންެގ އަތަކުން އެ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ންދަނީއޭ. ނޫންއަތުން ެއއްެޗއް މަދުެވގެ

ހުރިހާ ދިވެހިނަށް މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ މަންފާ، ނަފާ ހޯދައިދިނުމަށް  އުޅެނީ ދިވެހި ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި

ވެސް ތިން ކަމަކަްށ  ަގިއމުޅުގަނޑު ހަމައަޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ކުރާއިރު އަުޅގަނ މަސައްކަތްކުރުމަށް. ކަމެއް

ޭއެގ  ،އެކަެމއް ކުާރއިރުވިސްނާލަން. ެއއް ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އެކަން ކުރާ މީހާައށް ލިބެނީ ެގއްލުންތޯ ފައިާދތޯ. 

 އްޖެއަށް ޭއގެ ސަބަބުންއަދި ދިވެިހރާ .ރައްޔިތުންނަށް ލިބެނީ މަންފާތޯ، ގެއްލުންތޯ ދިވެހި ،ށްޢަ ސަބަބުން މުޖުތަމަ

ެވސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ،  އިމުގަމަްސވެރިކަުމގެ ގަރާރުަތކުން ހަމަ ،. މިގޮތަށް ބަލާއިރުގެއްލުންތޯ ލިބެނީ ފައިދާތޯ

އިއްޒަތްތެރި  ؟ހުރި ކަމެއްތޯ ކުރަން މިއީ ގެއްލުންއްޔާ، އެހެންވެއްޖެ  ވެސް ލިބެނީ ފައިދާއޭ. ގޮތަށް ވިސްާނއިރު 3

ުއޅެނީ. ިމ  ށް ނުހަނު ފައިދާހުރި މަސައްކަތެްއ ައޅުގަނޑުމެން ފައްޓަިއގެން މިމިއީ ިދވެހިރާއްޖެއަ ،. ނޫންރައީސް

ތުން ޢަމި ސިނާ ންރައްޔިތުންނަށް ޒަމާންތަކެއް ވަންދެ ގަރާރުތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ލިބިގެންދާނީ ފައިދާ. ދިވެހި

 ...ކަމެއް .ވެގެންދާނެދިޔަ ކަންތައްތަކެއް ފުިރހަމަނުލިބި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ  އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް.  މެންބަރު
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 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

މައި ލޭނާރަކީ މަސްވެރިކަން ކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ  ރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދުގެތެއިްއޒަތް الس الم عليكم

އިޤްތިޞާީދ ހިނގައްޖެ. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ވެސް ފާއިތުވެ ، އެހެން ބަލައިެގން ތިބި ޒަމާނެއްއިކަނޑައަޅަ 

އެއީ ކުޑަ ހިްއސާއެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު   ހިއްސާރާލާއިރު، މަސްވެރިކަމުން ޖީ.ޑީ.ޕީއަށް ކު އިކަންކަމަށް ބަލަ

 ރަދަކީ އެއީ ުކޑަޚަވެސް މަސްވެރިކަމަްށ ކުރެވޭ  ރަދުތައް އަންދާާޒޮކށްލާއިރުޚަ ކުރެވޭ ،ލާއިރު އިދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަލަ

ވާ މިންވަރު، ޤު އްޙައަށް ޔާކަމުގައި ވީނަމަެވސް، އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި މަސްެވރިކަން މިހެން އޮތް ރަދެއް.ޚަ

ވާ މިންވަރު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ގިނަގުަނ ޤުއްޙަމަސްވެރިާޔއަށް ދިވެހި ވާ މަސްވެރިކަމުން،  ދިވެހި މާކަނޑުތަކުަގއި މި

 ދަވުމުން، މިހާރު އިންތިހާައށް ބާރަށް މި މަސައްކަތް މި ިޢޔާ ންވެރިކަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވެމުންދިަޔ. އަދި އަލުން އެ

. އެގޮތުން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯަގއި އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ނީ ކުރިއަށްދަ

މީގައި މަިއގަނުޑ  .ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ އަޅުގަނޑުމެން މި ެވސް ވާ ކަންކަންވާ ގަރާުރގައި މިއަދު މިހުށަހެޅިފައިސާފުކޮށް 

ދުމަތްތައް ޚި. ބޭނުންވާ އަގު ހޯދައިދިނުން، ލުއި ފަސޭހަކޮށްދިނުންހަމަ ހާއަށްމީ ބޭނުމަކީ އަނެއްާކވެސް ދިވެހި މަސްވެރި

ްއ މަސްވެރިންތަކެއް ތިބޭއިރު، ކަނޑުގައި ކުޑަުކޑަ އޮިޑއެްއގައި އެަތކެއިންތިޒާމުކޮށްދިނުން. މާލިބޭނެ ގޮތް ކަނޑުން މާ

 އި ާގތުގައި ބޭނުންވާ އެންމެހަ ވެރިކަމާމީހުންގެ މަސްކަނޑުތަކުަގއި މަސް  އެ ކުރިމަތިާވނެ. އެތަކެއް ދަތިަތކާ

މުޅި މި މަސަްއކަތަްށ ލިބިގެންދާނެ ފަސޭހަެއއް  ،ތަށްޢަފައި އޮތުމަކީ އެއީ މުިޅ މި ސިނާ ވިކުރެ އިމުޤާދުމަތްތައް ޚި

 ހުރީމާ ފެކްޓްރީ  . ފައިސާމީހާއަށް އޮޑި ބަނދެވެނީ ހުރި ފަިއސާ  .ކަމުގައި ދަންނަވަން ބޭނުންޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރަން  މަސައްކަތް ބުރަމަސްވެިރކަމުގެ އެްނމެ  ެވސް ކުެރވެނީ. އެކަމަކު  ބޭރު ހުރި މީހުންނަށް މަސް އެޅެނީ. ފަިއސާ

 އަުގގައި އެންމެ ކުަޑ މިންވަރެއް ކަމުގައި ވަނީ  ، މުޅިެއއީ ށް ލިބޭ އަގަކީމީހާއަ މު މަސްވެރިމީހާ. އެއްޖެހެނީ އާ މި

މީހާއަށް ކަމުގައި ވަނީނަމަ  ދަނީ މީގެ ިވޔަފާރިކުރާ ިވޔަފާރިވެރި މަންފާ ލިބިގެންބޮޑުނަމަ، މީގެ ބޮޑު ފައިދާ، މީެގ 

ވެސް މިީއ،  ތުަގއި މި ދައުރަކީޢަސްވެރިކަުމގެ ސިނާުމޅި މަ ،. ެއަކމަކު އެްއގޮތަކަށް ބަާލއިރުވެސް މަްއސަލަެއއް އެއީ

މަސްފެކްޓްރީތަުކެގ  ،މަސްިވއްކާ ީމހުންނާއި ،އިނާީމގެ ިވޔަފާރީގެ ދައުަރކީ މަްސގަންނަ މީހުން މިދެންނެވި ދައުރަކީ

އް ކަމުަގިއ މު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކުންފުނިތަކެންވެްސ އެއީ މުހި މަސްވެިރކަމުގެ ިވޔަފާރީގެ ކުންފުނިތަކަކީ ،ވެރިންނާއި

ޖަޒުބާުތަގިއ  ދައްާކއިރުަގއި ބަލަންޖެހޭނެ. ބައެއް ފަހަރު އަުޅގަނޑުމެންެގ ވާހަކަތަުކގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ

ވާ ގޮތަްށ ގޮތުްނ ވާހަކަދައްާކއިރު، މި ކުްނފުނިތައް ޕީނަލައިޒް ގުޅޭ އަދި މިކަންކަމާ ،ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރު

 އެ ،އެހެންނަމަވެސް ވެްސ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނުންވޭ. ން ކަކަތައް ދެެކވެމުންދާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ވާހަ 

ކީ ކުށެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކުންފުނިތަކަށް ކުށްކުރެވޭ ގޮތަްށ ކުރައްވަނީ  ކޮށްލަވެސް ޖުމު ކުންފުނިތަކުން

އަދި ވަކި ަބޔަކަށް މަންފާ އޮންނަ ގޮތަށް  ،އިއަޅުގަނޑުމެން ގަާވއިދުތަާކއި ގާނޫނުތަކާއި އަދި އުސޫލުތަްއ ކަނޑައަޅަ 

މި ގަރާުރގެ  .ވާ ހިސާބަކީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްބަހާލަިއގެން ތިބުން ެއއީ މި ަމއްަސލަ ދިމާ މަސްކަނޑުތައް  މުޅި
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މެ ކޮން ،ވެރިމީހާއަކީއޮޑި ކޮންމެ ދޯންޏެއްެގ . މި ކަންކަން ނައްތާލުން ،ވަނީއަުޅގަނޑަްށ ފެނިފައި ގައިބޭނުމެއް ކަމު

 . ރައީސްެވސް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ މީހަކަށް ވުން. އިްއޒަތެރި މަސްވެރިމީހާއަކީ އެ މީހާ ކަނޑުމަތީގައި

އެ ޚަރަުދ  ،މިކަން ކުރާއިުރ އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރިހެން. ކަމުގެ ޚަރަާދއި

ހިނގާނެ ލަކޮށް ޖުމުފޯމްތަކަށް އަދި މި ފަދަ ޕްލެޓް ،ކުރެވޭނެ މިންވަރާއި މި ކަމަށް ބަޖެޓު ،ގޮތާއި އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާނެ

ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ސަރުކާރުން މި ކަންކަން  ކޮށްލަންޖެހޭނެންދާޒާޚަރަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަ

ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ދެްއވި ފުރުއުއްމީދުކުރަން.  ަކމަށްގެންދާއިރު އެ ކަންަކމަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކުރިއަށް 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހާކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މަުޑއްވަރީއަރުވަނީ ބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

 ށް.ޝަރީފަ އާދަމް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަދި މި ގަރާުރ ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށްޓަަކއި މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

ތު ކުރިއެރުމަށްޓަކަިއ އާ އަުޅގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަަވން. އާދެ! މަސްވެިރކަމުގެ ިސނާޢަ އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް މެންބަރު

އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަުތ  .މު ކަމެއްންއާ އީޖާދުތައް ކުުރމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ވަރަށް މުހި ،އް ތަގޮތް

ރު ތަފާތު ެއކި ަވސީލަތްތަކުން މަްސވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްަތއް ހޯުދމަށް އަުޅގަނޑުމެން ކަންކަްނ ފުޅާކުރެވެމުންދާއި

އަދި މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާުދ  ،ފިކުުރކުރުމަކީ ެވސް އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހަމަ މަސްވެރިންނަށްޓަކައި އިވިސްނަ

ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ެދކެން. މި  ތަކެއްމު މަސައްކަތްންހިރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ މު

ހާސިލުކުރަން  މި ގަރާރުން އަޅުގަނޑުމެން އޮތީމާ ފުހާކަނި ެއްއ ސަެލޭވއިރު ހަމައެއިގަރާރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކިޔަ

ޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ އަ  ،ކަމުަގއި ވިަޔސްބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެްއކަން ީސދާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިކުނިޑއަށް ނުގެެނވުނު

މަްސވެރިންނަށް  ،ތަ ބޭނުންވާ ކަމަކީގަރާރުން ހާސިލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަކީ ުނވަމި 

އެ މީހުންގެ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާނެ  ،ފޯމެއްގައި އެ މީހުން ބާނާ މަހާއިޕްލެޓް ޝޯފްއޮ ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތެްއަގއި

ްއކަތްކުުރމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް ލިބިގެންާދނެ ގޮތަކަށް މަސަތަްއ ވަސީލަތްތަެކއް ިމކަހަލަ އެ ،ތަކެއްާޗއި

ގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އިސްކަންދަުރ އަހަރުހަތް ިއއްޔެ އަޅުަގނޑުގެ  .. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްށްހޯދައިދިނުން ކަމަ

ނުންވީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޭނައަށް އިތުރަށް ނެޓްބޯޅަ . އޭނަ އަިއްސ އޭނަ ބޭސްކޫލުން ގެއަށް ައއީ ނެޓްބޯަޅ ކުޅެން އުޅެފަ

. އަޅުގަނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނިން ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރާނީ .ގޮތެއް ޭގގަިއ ހަދައިދޭން ޕްރެކްޓިސްކުެރވޭނެ
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ހުރި ޑަސްބިެނއް ދައްކާފައި އެ ަޑސްބިންގެ ޫފ  އިގޭގަ  ،ރިފުޅު އަުޅގަނޑު ގާުތަގއި ބުނީންނަމަވެސް، އެ ދައެހެ

ގެންެދވިދާނޭ. ލާފައި މަީތގަިއ އެުލވީމަ މި ޕްރެކްޓިސް ޝޫްޓކުރުމުގެ ބަިއ ކުިރއަށްއިއަދި ަކނޑަ .ކަނޑާލާމާ ހިނގާށޭ

، އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މާއެހެްނވީ ،ހަކައަކީއުޅޭ ވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މި

އެ ކުއްޖެްއެގ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ހުރެގެން ކަމެއް ހޯދުމަށްޓަކަިއ ވެސް  ކުޑަުކްއޖެއް އޭއެނިގގެން އެބަދެ

ގެ ވަރަށް ޑުމެންނަށް ހޯދައިެދވިދާނެކަން. ދުނިޔޭ ނޖާދުކުރުމަށްޓަކަިއ މަސަްއަކތްތަކެއް ކޮށްފިއްާޔ ގޮތްަތކެްއ އަުޅގައީ

ލް މެ ފުރަތަމަ މަލްޓިޕު އޭނަ އެން ރޑް ގާޑްނަރވަހޮ ،މަޝްހޫރު ތަޢުލީމީ ދިރާސާކުރާ ފިލޯސަފަރެއް ކަމުގައިވާ 

ދަރަޖަ. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން އޭާނ ހަތް އިންޓެލިޖެންސްގެ ދަރަޖަކަތަެކއް ކަނޑައެުޅްއވިއިުރ ފުރަތަމަ ކަނަޑއެޅުްއވީ 

މަސްވެިރކަމުެގ ކަމެއް އީޖާދުކުެރއްވި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެބަ އިނގޭ  ވަނަައށް ވަނަ ދަރަޖައަށް ނުވަތައަށް

އަބަދު އެއް ކަމެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުަގިއ އެްއގޮތަކަށް ދިޔަ ގޮތަކަށް އަުޅގަނުޑމެން ކުރިން ކުރަމުންޢަތުގައި ެވސް ސިނާ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ، ވާނަމަ ކަމަށްފެށިއްޖެ  ފް ބޮކްްސގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަސަްއކަތްކުރަންއައުޓް އޮ

ރަނގަޅު  މިއިންގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ުޅގަނދު ގަބޫލުކުރާވާނަމަ، އަ ކަމަށްފިކުރުތަކެއް ގެންގުެޅިވއްޖެ 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ނަތީޖާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތް ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް

ވޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި މިކަމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެ ،އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތން

ޖުރިބާކުރަން. ތު މޫސުންތައް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ތަވަރަްށ ތަފާ. އަޅާނެ ށް އޮއިބާރަކަނުޑގައި ވަރަްށ ދައްކަނީ މާ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކެްއ ޅުގައަ ،ކުރާއިރު ެއކަހަލަ ތަނެއްަގއި މި މަސައްކަތް އެހެންވީމާ،

 ،ތަފާތު މޫސުންތައް ތަޖުރިބާކުރެވޭއިރު ރާއްޖެއަށް ަގއި ޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި ހަމައެއާެއކީހުންނާނެ ކަމަށް އަ

 ންތަފާތު ވިލާގަނޑުތަާކއި މޫސު ،ގައި ތަފާތު ގޮްތގޮތަށް އޮިއއަާޅއިރުއިރުަވއި މޫސުމު ،ގައިހުޅަނގު މޫސުމު

ވެސް އަޅުގަނޑު  ދޭތެރޭގައި ންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާގަނޑެމންނަށް އެ ތަންތަން ބޭނުޅުލަތްތަކުަގއި އަހާގޯްސވެގެންދާ 

މާޔަތާިއ ހިގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުާރއިރު ވަރަށް ބޮަޑށް ދިރާސާކުރެވެން އެބަޖެހޭ. މަސްވެރިންގެ ހިތުން އަޅު

އެަބ މަސައްކަތްތަްއ ކުާރއިރު މި މަސްވެރިންަނށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުްނ އަުޅގަނޑުމެން  ،ރައްކާތެރިކަމާ

ަކއިރިކުރާއިުރ އެ މީހުންނަށް  ށްމެއްގެ ތެެރއަފޯޕްލެޓްއިުރަގިއ ކުރާަކއިރިއޮފްޝޯއަށް ނަންޖެހޭ ދޯނިފަހަރު ވިސް

މި ހުރިހާ ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއްގަިއ  ،ލިބިދާނެ ނުރައްކަލާ ،އޮންނާނެ ރައްކާތެރިކަމާއި 

ންވީ މިކަހަލަ ައުޅގަނޑުމެން ބަލަ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މީގަ ނަމަވެސްއެހެންއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

އިތުރު ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކެއް  ؟ކޮންމެ ކަމަކުން އަޅުގަނޑުެމންނަށް މަސްވެރިންނަށް ހޯދައިދޭނެ ނަފާއަކީ ކޮބައިތޯ

އެންމެ ބޮޑު  އިތެރެއިން ވެސް މީގަ ހުރިހާ ކަމެއްގެ އެބަ ފަހިވެގެންދޭތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ މި

މި މަސައްކަތްތައް ކުުރން. އަޅުގަނޑުމެން އިިދކޮޅު  ިއގެންބަލަ ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯފައިދާއެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

މި ކަންކަމުގެ ތެޭރަގއި ހުރެދާނެ ކަމަށް ފެންނަ  ،ފަރާތްތަކުން މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް
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ފަހަރެްއގައި ވެސް ީމގެ ލާބަާޔއި މަންފާ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީކީ މަ

، ތަ ައޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް ވަކާލާތުކުާރތީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްނުވާނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ފިކުރު ުނވަބޭނުން

ންޖެހުންތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ތަފާތު އެކި ގޮހުރެދާނެ މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެްއަގއި ގޮުތގައި  ގަބޫލުކުރާ މެންއަޅުގަނޑު

 ަތއް އެ ވާހަކަ ،ވާީތވެ މު ކަމެއް ކަމުގައިންމަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ތިލަކޮށްގެން މަޝްވަރާކުރުަމކީ މުހި

ތެރެއިން  ތަކުގެށަހެޅުނު މަސައްކަތްމި ހު އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަނީ. ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން

ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ވެގެންދާނެ ގޮަތކަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ  އް މަްސވެިރންނަށް ފެންނާނެރަނގަޅު ނަތީޖާއެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫމި އަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

 އަށް.ރިޟާ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ކަނޑުަގިއ ބޭުރގެ  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އަގުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހި މަްސވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ

 ކަނޑުަގއި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބޭރު އަދި މަސްވެރިކަން  ވެސް  ނޑަްށ ނިކުންނަ ފަރާތްތަކަށްކަބޭރު، ކުރާ މަސްވެރިކަން

ކިާހ އަދި  ،ިވޔަސްނުވަތަ އެތާނަގއި ބާޖެއް ބާއްަވއިގެން ނުވަތަ ކަނދުފައްެޗއްަގއި ވިަޔސް، އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމެއް 

އަދި  ،އައިްސއާފެނާއި ތެލާއި، ނަންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި ެއކަމުަގއި ހުން ،ކަމަށް ވިޔަސް ބޮޑުމިނެއްަގއި ބާއްވާ ެއްއޗެއް

ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ގޮތަކަްށ ވެސް ކާބޯތަކެތި  މަސްވެރިންގެ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާނޭ

ޝީދަށް ޝުކުރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަމާފަންނު މެދުހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ މި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް 

މިހާުރ ގޮތެްއގައި  ާލއިރުަގއި އާއްމުއިމު ކަމެއްތޯ ވިސްނަން ކިހާ މުހި އީން. އާދެ! މިދަންނަވަން. މަރުޙަބާ ދަންނަވަ 

 ،ލީޓަރުފަސްދޮޅަސް ގަޑިއަކަށް  ށްއުޅަނދުތަުކގައި ައޅާފައި ހުންނަ އިންޖީނަ ކުރާދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްވެރިކަން 

  ސް ސާ ސަތޭކަ ފަން ،މޭލަށް ސަތޭކައެަބ އަންދަންޖެހޭ. ރާއްޖެއިން ޭބރަށް ގާްތގަނޑަކަްށ ލީޓަުރގެ ތެޮޔ އަށްޑިހަ 

ެއއީ ގާތްގަނޑަކަށް އަންދާާޒކޮށްފި . އްދުތަކަށް ދުްއވަން އެބަޖެހޭ ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއިހަ ވަރަށް ދުރު ސަރަ ،މޭލަށް

ފޯމެއް ދުރުގައި މިފަދަ ޕްލެޓް ހިސާބު ރުގެ ކަމެއް. މިވައަންދަންޖެހޭފީފާ ތެޔޮ ދިހަ  ،ީފފާ ހަކަމަށް ވާނަމަ، ޮކޅަކަށް 

 އަދި  ،ކު ފަތިހު ފުރާފައިޔަކޮންމެ ރެ ވެްސ މިހާރު މިކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ  އިމުގަ ހަމަ ،ނަމަ ޤާއިމުކުރެިވއްޖެ

 އެނބުިރ އްކާއަނެވަރަށް ދުރަށް ނިކުމެފައި އްޔާ ޖެއްފުރި. ދުވަހުން ވެސް އެއްހަމަ ޮބކްސްތައް ފުރިދާނެ އައިސް

ނުޖެހޭ އެތައް ބަިއވަރު މި ހާލަތުގަިއ ައނދަން .ރާއްޖެއަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ ނުވަތަ ދުްއވާފަިއ މާލެ އަންަނން އެބަޖެހޭ
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 . ހަތަރު ފޮށި އެ ތެޔޮ އަންދަން އެބަ މަޖުބޫރުވޭ ،ގޮތަކީ ވާ  ގޮތުން މި އެކަަމކު މިހާރު ކަންތައް އޮތް ؛ތެޔޮތަކެއް 

ނާެއއް ޚާރުކާ ތެެރވަރިއަށް ުނވަތައެންނެލިކޮޅު ކިރާލަން އަންނަން ެއބަ މަޖުބޫރުވޭ ރާއްޖޭގެ ކަންނެލި ބޭނުނީމާ އެ ކަ

ުހޅުމާލެ ކަމަށް ވަންޏާ ހުޅުމާލެއަށް. މަކުނުދޫ ބޭރުން ބާނާ ހުރި ހިސާބަކަށް. އެއް ހުރި ހިސާބަކަށް ނުވަތަ ފެކްޓްރީ

ނުވަަތ  ،އަންނަން އެބަޖެހޭމާލެއަްށ ކޮޅު ކިރަން ވެސް ކަންެނލި ބާނާ ކަނޑުންކަންނެލިކޮޅު ކިރަން ުނވަތަ ތުރާކުނު

 އި އެހެންީވމާ، މިކަމަށް ނިމުމެއް ގެނެޭވނެ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ ވިސްނަ. ކިުރވަން ވެްސ މާލެައށް އަންނަން އެބަޖެހޭމަސްކޮޅު

ވެރިންނަްށ އެ މަސް ފަސޭހައިންއެންމެ  ،އެ ފިކުުރގެ ތެރެއިން .އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ފިކުރުކުރުން ކަންނޭނގެ

އަގު މިދެންނެިވ ޚަަރދުތައް ުކޑަކޮށް ހޯދައިެދވޭނެ މަސްވެރިން ބާނާ މަހަްށ ހަމަ ،ކޮށްދެވެން އޮތީ ކޮްނކަމެއްތޯ

ނުވަތަ އޮްފޝޯ ދަ ޕްލެޓްފޯމް އެެހންވީމާ، އެ ވިސްނުމުަގއި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ  ؟އިންތިޒާމަކީ ކޮބައިތޯ

ގުޅޭ  މު ކަމެކޭ. އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިކަމާންޖެހިގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއިންތިޒާމެއް ހަމަކަނޑުަގއި މިފަދަ ބޭރު

ކަންނެލީގެ ނަމުގައި ތެޭރގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދެކެވިއްޖެ ލޯބޮޑު ތަކުގެކުރި މަސަްއކަތް ގޮތުން މި

ހުއްޓިގެން ނުވަތަ ބެން އޮތް ނަފާ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އޮތް މަސްވެރިކަމުން ލި އި،ކަންނެލި ބާނަރަހައުރީނދޫ

މުކަމުގެ ަމއްޗަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ންލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެންދިއުމުގެ މުހިއިމަދުވަމުންދާތީވެ އެކަން ުހއްޓަ 

ބޯޓުފަހަރު ބޭރުެގ  ،ދެއްކިއްޖެ މުކަމުގެ މަްއޗަށް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ންގޭދޮށު މަްސޕްލާންޓުގެ މުހި ،ދެްއކިއްޖެވާހަކަ

ޚާއްަޞ  ދޭސަރުކާރުން  ،އިންތިޒާެމއްެގ ތެރެއިން ،ގެ ހިން ބާނާ މަސް ގަތުަމށްޓަކައި ާޚއްޞަ އުސޫލެއް ދިވެ

ކުރެވޭެނ މޮނިޓަރ ،ތެރެއިންމެކޭނިޒަމެްއގެ  ންގރަނގަޅު މޮނިޓަރިއެީކގައި  ހުއްދައެްއގެ ތެރެއިން ވަީސލަތްތަކާ

ަވގުތަކު ރާއްޭޖގައި މަސްބާާނ  އެ ،ނާ ހިސާބަކަށްމަސްބާ މެކޭނިޒަމެއްގެ ތެެރއިން ައިއސް ދިވެހި މަސްވެރިން

މުކަމުގެ މައްޗަށް. އަދި ހަމައެއާއެީކަގިއ ން ހިސާބަކަށް އައިސް މަސް ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހުމުގެ މުހި

އް ަބއިވަުރ އެތަ ށް.މުކަމުެގ މައްޗަންފޯމްަތކެއް އެޅުމުގެ މުހިބޭުރގައި ޕްލެޓް ،ކިއްޖެއް ދެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަ

ބެހޭ ގާޫނނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވީހާ  މަސްވެިރކަމާ .ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި ބަލަނީ އިންތިޒާމުކުރެވޭތޯ

މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  އި،އެ ގާނޫުނ ފަރުމާކުރެވިގެންދާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެން މި ދެއްކި ވާހަަކތަކާ ،އަވަހަކަށް ައއިސް 

 ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސކަނޑުތަުކގައި މަސަްއކަތްކުާރ މަސްވެރިންގެ ވިސްނުމާ ،ރާތަކާއިމަޝްވަދޭ  ބޭފުޅުން

ދިއުން ކަންނޭނެގ ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް ބައްަޓންކުރެިވގެން މިކަމުން އެންމެ ރަނގަުޅ ނަފާ ،ފިކުރުތަކާއި ހުރިހާ ޚިޔާލުތަާކއި

ގެ ނޫ އިޤްތިޞާދުގެ ބޭނުން ނަވާަރއި ސައްކަތަކީ އެޖެންޑާ މިކުރާ މަ މު ޕޮއިންޓަކަށް ވާނީ. އަޅުގަނޑުމެންންމީގެ މުހި

އެންމެ ރަނގަުޅ  ،އަގު ލިބިގެންދާެނ ދުވަސްހަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަސްެވރިންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ދަކުރެއްިވއްޔާ މިފަދަ ން އިރާގޮތެއް ހޯދޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން. ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީ  އިންތިޒާމުތަުކގެ ތެރެއިން ގެނެސްދެވޭނެ

 އެކަން ކުރުުމގައި ދިމާވެާދނެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ. އެކަމުން ވަަރށް ބޮޑު ނަފާއެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ،ކަމެއް ކުރުމަކީ

ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ  އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތެއްަގިއ އެކަން އެންމެ އި،ވެސް ިވސްނަވަ  ދޭތެރޭގައި



61 

 

ށް އެކަން ކުެރިވގެންދާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނަޑއެޅުމަީކ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި އަދި ގާނޫނު ތަކަގޮ

އަިދެވސް ެއއްފަހަރު އިބްރާހީމް  .ބައްޓަންކުރުމުަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގަްނނަވާނެ ކަމެއް ކަމަށް

މި ބިލު  ،ޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަންރަ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ،ރަޝީދު

 މު ބިލެއްކަން ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ންވަރަށް މުހި .ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ދެކުނު ހެންވޭރު އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްޝަހީމަ ޙުސައިން މެންބަރު

 

 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

، އިން ދަ މޫންލައިޓް، ައއި ހޭވް އަ ރަސް ޓެ. އައި ވިލް މީޓް ޔޫ ޓުަނއިޓް އިން ދަ އްޒަތްތެރި ަރީއސްއި ޝުކުރިއްޔާ 

  .ިއޓް އިން ދަ މޫންލައިޓް ޔޫ. ޑެސްމޮންޑް ޑި ސިްލވާ؛ ޑަރލިންގ، މީޓް މީ ޓުނަސޭޑް ސްޓޯރީ ޓު ޓެލް

މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަުރ. ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން  ،ުރގެ ވާަހކަެއއް އިނގޭތޯޞީއެމް.އެމް.ޭއގެ ނަ

 ؟މާޔަތްކުރާނީހިގެ ރާއްޭޖެގ ކަނޑުތައް ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ؟ކަންތައް ހުއްޓާނީމަނީ ލޯންޑްރިންގެ އެންޓި 

މި ޕްލެޓްފޯމް ހަދައިގެން  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ؟މާޔަތްުކރާނީހިއިސާ ދިވެހީންގެ ފައަުޅގަނޑުމެންގެ ކިހިނެއްތޯ 

 ފެނޭބޮޑު އުއްމީދެއް ކުެރވޭކަށް އޮތް ކަމަކަށް ނު ޑުމެން އެްއެޗއް ލިބޭތޯ ބަލަންވީ. ދެން އެހެން ކަންަކމަކަށް މާނއަޅުގަ

ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ރައީސް. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ެނއްމި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން

ޕްލެޓްފޯމްތަްއ  ،ަފިއވާޅުއްވާވަަނ ގަާވއިުދގެ ދަށުން ހުށަހަ 142މަޖިލީހުގެ ގެ ަރއްޔިތުން  ،ވާހުށަހަޅުއްވާފައި 

ައއިސް އަދި ތެޮޔ  އިލާ،އެ މީހުންނަށް ހިތްހަމަޖައްސަ ިއ، މަސްކިރަފަސޭހަކަމާއެކުބަހައްޓަިއގެން މަސްވެރިންނަށް 

އިމުކުރުމަީކ ތާއީދުކުެރވޭ ކަެމއް. މަހުގެ އަުގ ގަންނަ ފަރާތަށް ވެްސ ންކުެރވޭެނ ޕްލެޓްފޯމްތައް ޤާިޑޒައިގޮތަށް  ލިބޭނެ

ިދޔައިމަ. ޑަށް ފެޭނ މިކަން ކުެރވިގެންއެއް ބޮުޑކުެރވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަންސވެރިްނނަށް ލިބޭ މާޖިންމަ އިހެޔޮކޮށް ލިބުމާ

މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިަނ . ޒަމާނެއް ވެއްޖެ ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއްިމއީ ެއތައް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއ ސިނާޢަތަކުން ެއ މީހުންގެ  ،އަދަދެްއގެ ދިވެހީން އެ ސިާނޢަތެއްަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ެއ ސިނާޢަތެއްަގއި ހިމެނޭ

އްޖޭެގ އެހެން ހުރިހާ ސިނާޢަތެއް އެ މީހުންގެ ފުރާުގ ހަމަޖައްސަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތް. ދިވެހިރާ ،ޒުޤުރި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުވެގެްނ އައުމުގެ ކުީރގައި ިދވެހިރާއްޖެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގޮތުަގިއ މިހާތަނަށް ގެނެސްދިން 



62 

 

ޝަރަފު އެ  ،ދަރާއި ޤަ ،އިއްޒަާތއިރާއްޖޭަގއި މަްސވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހަމައެކަނި ސިނާޢަތަކީ މަސްެވރިކަން. ދިވެހި

ގަރާެރއްގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގިއ މިފަދަ  ،ަދއްާކއިރުަގއި ބިލެއްގެ ވާހަކަހުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް މިފަދަ މީ

އި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ޕެންަޝން ޙައްޤު ބައެްއގެ ގޮުތގަ ،ދިވެހިރާްއޖޭގެ މަސްވެރިންނަކީ. އަޅުގަނޑު ދެކެން

ފުވެރިކަާމެއކު އެ މީހުންެގ ޤައުމީ ޚިުދމަތް ވަޒަންކުެރވޭ ަބއެްއގެ ޝަރަ ،ދެކެން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަްސވެރިންނަކީ

ކާޑު ޫދކުރެވޭ ކަމުގެ މިހާުރވެސް މަސްވެރި ،ސްވެރިންނަކީގޮތުަގއި ވެގެންދާންޖެހޭނެ ަކމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މަ 

ލާތަކުގައި ސް ހަފުސަރުާކރުގެ ޖަލްސާތަކުަގޔާއި އެެހނިހެން ވެ ،ޚާްއަޞ ކާޑެއް ދޫކުެރވި ،އިރުަގއިވާ  ބަޔަކަށް

. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން ކަުމގައި ހަދަންޖެހޭ ބައިވެިރވުމުގެ ާޚއްޞަ އިންިވޓޭޝަން ލިބެންޖެހޭނެ ޝަރަފުވެރި ބަެއއް

ޤަުއުމ  ިއ،ޮބޑު އާމްދަނީ ހޯދަ މަސްބާނާ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މާ މާ މަދުން އިމި ކަމަީކ ދުނިޔޭގަ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ން ލިބޭނެ ފައިދާތަކުގެ ތެޭރގައި އިފޯމެއް އުފެދުނީމާ މިމިފަދަ ޕްލެޓް .ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް ކުރާ ބަެއއް.ތަރައްޤީ

 ،ހެލިހެލި ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ަކނޑުމަތީގައި އަބަދު ދޯނީގައިމަްސވެރިން ވަރުބަލިކަން ކުަޑކޮށް މަސްވެިރކަން ކުރެވުން. 

ކޮީފއެްއ އި، ޓެއް ބޯލަށްސައިތަ ހަމަޖެހިލައިގެން އިީށނދެލައިރުކޮަޅކު އި އި،ބޮޑު ތަނެއްަގއި ނޭވާލަޖާގަ ތަންކޮޅެއް 

 ކޮށްލެވޭނެރިލެކްސް އި، ތެޮޔ އަޅާލަ ލައި،އައިސް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދާ އި،ދަތުރުމައްޗަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެލަ އި،ބޯލަ

 ،އަރިހުން ހަމަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ައޅުގަނޑު ިއބްރާހީމް ރަޝީދުވެސް ޕްލެޓްފޯމަކަށް 

ޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ އަރިހުން މި ޕްލެޓްފޯމްގެ ފެސިލިޓީޒްތަާކއި އެ ކަންކަުމގެ އިއްގެ މާފަންނު

ޔަޤީން އަުޅގަނޑަށް އެއީ ރަކަށް އެހުުމގެ އެްއވެސް އިންޓްރަސްޓެއް ެނތް. އެްއވެސް ވަ އިވާހަކަ ައޅުގަނުޑގެ ހިތުގަ 

ނެ ހެޅުއްވި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވުުމެގ ކުރީގައި އެތައް ދިރާސާތަެކއް ކުރަްއވާފައި ހުންނާށައިބްރާހީމް ރަޝީދު މި ހު

އަދި މިފަދަ  .ކަންކަމުގަިއ ދިރާސާތަކަށް ކަމަށް. އިބްރާހީމް ރަޝީދަކީ އާއްމު ގޮެތއްަގއި އެމް.ީޑ.ޕީގެ މަޝްހޫރު ބޭފުޅެއް

ގޮުތގައި. ދެކޭ އި އަުޅގަނޑު މި ޕާީޓގަ އްފުޅާގެ އެންމެ ބޮޑަށް ހުްނނާނެ އެއް ބޭފުޅެބޭ ސް އެއާކަންކަމުަގއި ައއިޑި 

ބޭފުުޅންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން  އެ އި،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމަކަށް ކައިރިން މަސްކިރާލަ

ކަން ވެސް މާ އިތުރަށް މަސްބާނާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން. އިތުރަށް މަސްވެރިކަްނ ކުރަން ތިބޭނެއިދިޔަގެންހަމަޖެހި

ކަމުގެ ހުންނާނެ އިލާ ވެސް ެއ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި މަޑުކޮށްލެޭވނެ އިންތިޒާމުޢާބޭނުންފުޅިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން. އަދި 

މް ޑިވެލޮޕްެވގެްނ އަންނައިރުަގއި. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދު އަުޅގަނޑަށް އެބައޮްތ މި ޕްލެޓްފޯ

ބެހޭ  އަދިވެސް މަްސވެރިކަމާ ،މިއަށް ވޯޓުދީ ،ނުޑ ތާއީދުކޮށްދުގެ ގަރާރަށް އަުޅގައިބްރާހީމް ރަޝީ ،ވަރަށް ތާއީދުކޮށް 

މިޓީ ސްޓޭޖުގައި މިއަށް ބޭނުންވާ އިތުުރ އަދި ކޮ އި،ބިލު ތަރައްޤީވެގެން އަންނަިއރުގައި މިފަދަ އިތުރު ގަރާރުތަކާ

ރަން. ދެްއވި ކުމަސްވެރިންނަށް ފަހިކަންކަން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދު ،ފުރިހަމަކަން ގެނެސް

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމަންޑޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު 

 ށް. ސައިން ވަޙީދަޙު

 

 ން ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ސައިޙު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޖޭަގއި ާރއް ،އުޅޭ ކަަމކީ ކުރަން މި ،ދައްކާ ވާހަަކއަކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މި 

ކުރާ މަސައްކަތަށް ފުރިހަމަ މީހުން  އެ ،ވެފައި ުކރަމުންދާ ބަޔަކީ މަސްވެރިން ކަމުގައިއެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް

 އެއަްށ ފުރިހަމަ އަގު ހޯދަން، މަހަށް ފުިރހަމަ އަގު ހޯދައިދިނުމުެގ މަަސއްކަތް. އަުޅގަނޑުމެން މި ،އަގު ނުލިބޭތީހަމަ

 ޮގތަކަށް މަސްވެރިކަުމގައި މަްސވެރިންނަށް ފުރިހަމަ އަގު ހޯދޭނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލެމުން މި ތާގައި ެއއްކޮށް ކަހަލަ ހަފު

ުދވަްސވެފަިއވާ ބޮުޑކަންނެލީގެ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އެންމެ  ،ދަނީ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބަހުސްކުރާ ގަރާރަކީ

އެދޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމެއްގެ ވާހަކަ.  ،ކަމެއްށްވުރެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ މަސްވެިރން ވަކި މިއަ މަސްވެރިކަމުަގއި އެ

 މޭލު ބޭރުން. އެ  200މޭލު،  150މޭލު  100 އާކުރެވެނީ ާރއްޖެ ބޮޑުކަންނެލީގެ ަމސްވެރިކަން މި ،ހަޤީޤަތަކީ

 2ދުަވސް.  7ީނ ގިނަެވގެން އައިސް ގެންުގޅެވެ ދުވަސް، 2އަންނަން  ،ދުވަސް 2ހިސާބަށް ދާން  މީހުންނަށް އެ

ބޭނުން އެއްޗެްއ  .ދުވަސް މަސްވެރިކަން ކުރަން 2އް ހާސް ރުފިޔާއެްއގެ ތެޔޮ އަންދާފައި ނުކުންނަނީ. އެތަ  ؛ދުވަސް

ކަންނެލީގެ މަްސވެރިންނަށް ބޮޑުހޯދަން.  ންނަނީ. ެއއީ ތެލާއި އަިއސްއަ އްޔާ އަެންއކާ އަނބުރާ މިބޭނުނީ. ނުބޭނިއްޖެ

ގިނަ ފަރާތްތަކެްއ  ،މީހުންބޮޑު ައގުަގއި ގަންނާނެ މީސް ޑުމެންނަށްުފރަތަމަ ކަމަކީ އަުޅގަނ ،ހަމައަގު ލިބޭނެ ގޮތްތަަކކީ

ތަުކގައި އެކި ފަރާްތތަކުން މަސްގަންނަން ފެށީމާ ހޯދުން. އެކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެއްކުނީ. ރާއްޭޖގެ ކަންޮކޅު

ލާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަމަރު އްބޮޑު އެ ޕްލެޓްފޯމަކީ މީގެ އެންމެ މަހުގެ އަގު ޮބޑުެވގެންދާނެ. އަދި އަމުދުން މި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ޮކން  ؛ޕްލެޓްފޯމްތަކެްއ ރާއްޖޭގެ ހަެއއްކަ ސަރަހައްދެްއގައި  ޝޯއޮފް

ްނ އި . ، ޅދަނީ. މިސާލަކަށް މާލެއިން ފެށިގެން އުތުރު ތޯ އާއްމުޮކށް ރާއްޖޭގެ މަސްބާނަމުން މި ގައިއްދުތަކެއް ހަސަރަ

މޭލު ވަރަކަށް  200، 150ދިމާ  ކުރަމުންދަނީ ތުރާކުނާށް ާއއްމު ގޮތެްއގައި މަސްވެިރކަން ފެށިގެން އުތުރު އެއްކޮ

ބައިކުޅަ މަސްވެރިން  ވެސް ރާްއޖޭގެ ދެ ގައިމުކުރެވިްއޖިއްޔާ ހަމައިމުޤާދިމާލުގައި މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް ބޭރުން. އެދިމަ

ނެއްޮކޅުން އެގޮތަށް ަމސްގަނެވެންޏާ މަސްގަންަނ އް ގުނަައކުން މަދުވެގެންދާެނ. އަތެޔޮ އަންދަންޖެހޭ ވަރު އެތަ

ުކޑަ މަސްކޮުޅ  !ވާމަުހގެ ައރައިގެންދާނެ. މަސްބޭނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ުކޑަެވގެންދާނެ. ވިސްނަ ،ފަރާތްތައް ގިަނވެ

ނީ ހަމަ ެވގެންދަލިބޭ ެއއްެޗއް ޚަރަދު. ކަނޑަށް ދުވަްސ ދުއްވާފައި 7އަނެްއކާ  ،ދުވަސް ުދއްވާަފއި މާލެ 7ހިފައިގެން 

 ،ވާތީ ައޅުގަނޑު ވަރަށް ސާުފކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ކުރާ މީހަކަށްމަސައްކަތް  މި ތެލަށް. އަުޅގަނޑަީކ ވެްސ 

ޅުން އަކީ ހަމަ ބޭކާރު ގޮުތގައި އަންދަންޖެހޭ ޑީސަލްގެ ޚަރަދު. ދެން ބައެއް ބޭފު 33%މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އެްއޗެްއެގ 
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ަގއި ގާްތގަނޑަކަށް.  2020ދައްކަީނ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މި ؟ކުރާނީ ރައީސްއިމުޤާއް ވިދާޅުވޭ ކިހިެނއްތޯއޭ ޕްލެޓްފޯމެ

ގ އެބަހުރި. ފެްކޓްރީތައް ފްލޯޓިންގ އެބަހުރި. ޕޯްޓތައް ފްލޯޓިންރއަހަރު ކުރިން ވެްސ އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ އެއަ 50މީގެ 

ފެކްޓްރީއެްއ  މަސް ،ޓިންގ މަސްގަންނަ ތަނެއް، ކީްއވެެގންތޯ ފްލޯމުންދަނީ. އެހެންވީމާރިސޯޓްތައް ފްލޯޓިންގ ހެދެ

ގެން މިކަން ނިމި ށްނައިންޖިނިއޭރުންމާނުގެ ެއްއވެސް ކަެމއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މޒަ މިއީ މި ؟ނެހެދޭނީ

ދާނީ. އެކަމަުކ  ބައި ޓެްކނިކަލް ؛ގޮތްއެކަން ކުރާނެ  ،ކަމާއި މީހުންނަށް ރާއްޖޭަގއި ކަނޑުގެ ގަދަ އިރުަގއި އެއަންގާ 

އުޅެނީ މާ  ކަމެއްތޯ ުނވާނެ ކަެމްއތޯ ވިސްނާވަރަްށވުރެ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ވާނެފޯމެއް ހެދުމަކީ ޓްޕްލެ ޝޯފްއޮ

ޓިންގ ކުރަނީ ފްލޯޕޯޓްތަުކެގ މަސައްކަތް ރ ެއއަސިންގާކުރީަގއި. ދުނިޭޔގެ ެތޔޮ ަނަގމުންދަނީ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި. ބޮޑެތި

 ،ދަްއަކނީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ކަމެްއގެ ވާހަކަ މި ުކޑަ ރަށްބަމުންދާއިުރގައި ތަކުގައި. ރިސޯޓްަތްއ އަޅަޕްލެޓްފޯމް

ނުޖެހޭނެ ަސރުކާރުން މިކަމަށް ެއްއވެްސ ޚަރަދެއް ކުާރކަށް ،ްއޔާ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަކަށް މިފަދަ ހުއްދަތަކެއް ެދވިއްޖެ 

ެއއީ ބޯެޓއް ިވޔަްސ،  ،މީހުންެގ ޚަރަދުގައި  . އެަނ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނާނެ އެ ކެޕޭސިޓީއިނގޭތޯ. ބޭުރގެ މަސްގަން

 ބޯޓެްއ ިވޔަސް  ންަމސްކަނޑުތެރޭ ،އްދަކުންހަ ސަރަ އެބުނާ ާތކުން  ޕްލެޓްފޯމެއް ވިޔަްސ، އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެ

 ؟ތޯކަނުޑގަދަެވެގން ކައިރިނުވާންވީ ީކއްވެ ފެން ލިބުން. ކޮންމެ ސިފައެއްަގއި އޮތަސް. ،އަިއސް ލިބުން، މަސްގަތުން

ކަންަތއްތަްއ  ފާނެ. އެލައި ެވސްިއ ްއ ވެްސ ބަިއންދަފާނެ. ވައިން ދަމަރޭނެމީހުން ވިސްނާނެ. ފާޑެްއގެ މޮޅު ކެ އެ

ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނުޑމެން މިކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަންވީ. އަުޅގަނޑުމެން މިކަމަށް  ޒަމާނުގައި ބޮޑު މިއެއީ ވެސް 

ކަންނެލީގެ ްއޔާ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ބޮޑުމިކަން ކުރެވިއްޖެ ނަށްރައީްސ. އަޅުގަނޑުމެން ންވީ.ހަދަ އްގާނޫނެ

މި ގަރާރު  ،ވަރަށް އުފާކޮށް މަށްއަޅުގަނޑު މިކަމަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެތައް ގުނައަކަށް އިތުުރެވެގންދާނެ. 

 މެންގެ އަުޅގަނޑު ،ދަންނަވަންރަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކު

ދެއްުވމަށް. އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާެގ އިައވަހަށް މިކަން ނިންމަވައަަވސް ،މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުަގއި މިަކންތައްތައް ހުއްދަވެ 

ާމ ޔާ ިވއްމަަސއްކަުތގަިއ ތިއްަބވާށޭ. އިރާދަކުރެއް  ،ވާތީވެ  މަްސވެރިން ކަމަށް ،ރައްޔިތުންނަށް ައޅުގަނޑު ޮގވާލަން

 . ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.އަގު ލިބިގެންދާނޭތަކެއް ނުވެ ތިބޭފުޅުން ިތކުރަްއވާ ބުރަ މަސައްކަުތގެ ހަމަލަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދުކަނޑާލަނީ މެންދުރުގެ ވަގުތަށް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި 

 

 {ށްއަ 13:01ްނ އި 12:26 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު އީސްރަނައިބު  ގެހުޖިލީމަތުންގެ ޔިރައް ؛ވީނެންއި ގައިތުސަޔާރި)
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 .ކަންކަން  ޅާ ހުށަހަ ން ތަކުމިޓީ ކޮ  .7

 

  ދެްއެކވުން:ތުން ވާހަކަޔާސަރި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ) 2015/11ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ގެންދަނީށްއަމިހާރު އަޅުގަނުޑމެން މި ކުރި `.

ވި ދިރާސާކޮށް ނިންމެ ންއާއި ތަިރކަިއގެ ޮކމިޓީުއމީ ތަރައްޤީޤަ  ،ބިލުގެަނއުމުގެ ށް އިޞްލާޙު( އަގާނޫނު ގެރސިޓީ ޔުނިވަ

އުމީ ތަރަްއޤީއާއި ތަރިަކއިގެ ކޮމިޓީެގ ޤަ  ؛ދެްއވާނީ އެ ކޮމިޓީގެއިގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ 

ހަމައަކަށް ެއއްެވސް  މި ބިލަށް މިއަދާ .هللاޢަބްދު އަްޙމަދު މެންބަރުރި އިްއޒަތްތެ ދާއިާރގެ  ބާރަށު ،އްރިރުޤަމު

 އެއްލަ ޖުމު ،ވަނީ މި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަކަށް. މި ރިޯޕޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނަޑއެިޅފައި ،ތްނެ އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް

ސިކުންތު ލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ.  52 ގަިޑއިރު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ިނސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް

 މަށް ިސކުންތު އެބައޮތް. ޕީ.ޕީ.އެ 5މިނެޓާއި  5ށް ސިކުންތު އެަބއޮތް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަ 7މިނެޓާއި  36އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

 32މިނެޓާިއ  3ސިކުންތު އެަބއޮތް. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  3މިނެޓާއި  4ސިކުންތު އެަބއޮތް. ޕީ.އެން.ީސއަށް  5މިނެޓާއި  5

  .هللاމެންބަރު ައޙްމަދު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ބާރަށު ދާިއރާގެ ކުންތު އެބައޮތް. ސި

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދުބާރަށު 

( ގާނޫނުިދވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ ޔުނިވަރސިޓީގެ ) 2015/11ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ދައުުރގެ އެއް  އަހަރުގެ ވަނަ 2019މަޖިލީހުގެ މި  ،މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިިބލު އުުމގެ ށް އިޞްލާޙު ގެނައަ

މި ބިލު  .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކޮިމޓީއަށް ވަނީ ފޮނުްއވާފަ ިއގެއުީމ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަ ޤަވަނަ ޖަލްސާއިްނ އެގާރަ 

މަ ތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަރަށް ފުރިހަކޮމިީޓގެ އިްއޒަތް އުމީ ަތރައްޤީާއއި ތަރިކޤަ ދިރާސާކުރުމުގައި 

ހުިރހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް  ލިބިގެންދިޔަ. އަދި އެ މެއް އެހީތެރިކަމަކާއި ެއއްބާރުލު

އެކު ރިޕޯޓާމި  ،ބަލްޓޭ އެާއއެްއކޮށް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވެަވޑަިއގެންނެވި ޮގތުގެ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ

ނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މި ބިލު ދިރާސާުކރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިަޔއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި ވާއެޓޭުޗކުރެވިަފއި

ިއ ޔާލަފަ ،ޚިޔާާލއިބޭފުޅުންގެ  އެ  ،ބައްދަލުކޮށް ގުޅުންހުިރ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެްއގެ ބޭުފޅުންނާ ތާބިލުގެ މަސަްއކަ

އުމީ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓ  ؛ސިޓީޔުނިވަރ ދެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ،މިގޮތުން .ދުނުމަޝްވަރާ ހޯ

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއޑިުޔކޭަޝނާއި ހަޔަރ އެިޑޔުކޭޝަްނގެ  .ކުެރވުނުމަޝްވަރާބޭފުޅުންނާ ެވސް ޔުނިވަރސިީޓގެ 

ގެ މަޝްވަރާ ވެސް ޅުންކުރަްއވާފައި ތިއްެބިވ ބޭފު ކަންލަރއަދި ޔުނިވަރސިީޓގެ ޗާންސެ  .ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެވުނު

ޓަކައި ާއއްމު ފަރާތްތަކުެގ މަްށ އުގެންދިމަސައްކަތް ވީާހވެސް ރަނަގޅަށް  އެއާއެްއކޮްށ މި ބިލުގެހޯދުނު. އަދި ހަމަ

ކޮްށގެން މަޝްވަރާާއއި ޚިޔާލަށް ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު. މިދެންނެވި ގޮތަށް މަސައްކަތް



66 

 

. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ލެވިފައިވަނީ ނިންމަ މި ރިޕޯޓު މި ޚިޔާލާއި މަޝްވަާރގެ އަީލަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު

ކަމެއްގެ ަމއްޗަްށ އަދި މި ބިލުގެ ބަހުސްެގ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމުަގއި ފާހަަގވެގެންިދޔަ ހުރިހާ

ވާނެ. ރިޢާޔަތްކުެރވިފައި ންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ވެސް އި އިްއޒަތްތެރި މެލާގައި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގަޙަމަރު

ގޮތުން ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅުތަުކގެ  ގުޅޭ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރުަގއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މި ބިލާ

ވާނެ. އެހެްނވީމާ، މި ތައް މީގައި ިހމެނިފައިގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލުއަިދ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި  ،މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކުރެވި 

ހަމައަށް އައިއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ޅުމާހިސާބަށް އައިއިރުަގއި މިދެންނެވި ކޮމިޓީގެ ރިޯޕޓު ހުށަހެ ބިލު މި

ގިަނ  ން ވަރަށްއަދި އެކަުމގެ ސަބަބު ،ވި ކުރެ ކުރެވުނު މަސައްކަުތގެ އަީލގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް

ކަމީ އެީއ ައޅުގަނުޑ މިއަުދ ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލާިއ މަޝްވަރާ މި ބިލަށް ގެނެވިފަިއވާ  އެހީތެރިކަމާިއ ައދި އެ ގެތަކެއްފަރާތް

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ަޓކައި އަުޅގަނޑު މިދެންނެިވ  އެކު ފާަހގަކޮށްލާއުފަލާ

ލާގައި ކުެރވުނު މަސައްކަުތެގ ޙަެގނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުރސިޓީގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަ ދިވެހިރާއް

 ލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އި ވަގުތު މި ހުށަހަޅަ ރިޕޯޓު މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރުމަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކު

މިއަދު މި . އެހެންވީާމ، ތްފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނުވން އެދެން. އެްއވެސް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑއެއްުނގަ

މަޖިލީހުެގ  ތުންގެޔިވެސް ވޯޓަށް ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ރައް ޔުނިވަރސިޓީ މީއުމީ ިއސްލާޤަ  ؛އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ،މަތީން ގަިއވާ ގޮތުގެ އެ ާމއްދާގެ )ށ( ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުންތިން ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ(ގެ  75ގަާވއިދުގެ 

ގާނޫުނ  ،އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ވަަނ ތިންގެނައުުމގެ ބިލުެގ ްށ އިޞްލާޙު ( އަޔުިނވަރިސޓީގެ ގާނޫނު ލާމީގެ އިސްިދވެހިރާއްޖޭ) 2015/11ނަންބަރު 

ހިނގަމުންދާނެ ކޮމިޓީތައް ައޅުގަނުޑ  ކިޔުން ިއްއވުނީ. މިއަދު ހެނދުނާއި އަދި މި ގަީޑގަާއއި އަދި މެންދުރުފަހު

 10ނިމިއްޖެ.  އި  ހިނގަގައި  1 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީ؛ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ަގއި  9:30ލާނަން. އިދަންނަވަ

 11 .މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ ،ޖެހިިއރު 11 .ޖުޑިޝެރީ ކޮމިޓީގެ ސަްބ ކޮމިޓީ ،ޖެހިއިރު 10 .ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ،ޖެހިއިރު

ހިއުމަން ަރއިޓްްސ އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ.  ،ެޖހިއިރު 12އުމީ ތަަރއްޤީާއިއ ތަރިކަިއގެ ކޮމިޓީ. ޤަ ،ޖަހާއިރު

ްސ ންޑް އެންޓަރޕްރައިސަ ސްޓޭްޓ އޯ ،ޖަހާއިރު  2ަގވާއިދު ކޮމިޓީ.  ،ަގއި 12:30ޞާދީ ކޮމިޓީ. އިޤްތި ،ގައި 12:30

 ،ޖަހާއިރު 2ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުމެއް ފަށާނެ.  ތަކުގެ މިނިވަން މުައްއސަސާ، ޖަހާއިރު 2ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެްއ ފަށާނެ. 

އިޖުތިމާޢީ ކޮމިީޓގެ  ،އި ގަ 2:30. ދަލުވުމެްއ ފަށާނެއެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިީޓގެ ަބއް އެންަވޔަރަންމަންޓް

މު ކޮމިީޓގެ ަބްއދަލުވުމެއް ފަށާނެ. މިއަދު ިމހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އްއާ ،ގައި  2:30ބައްދަލުވުމެއް ފަށާނެ. 
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 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ބިލަށް ޤަ ގައި އޮންނާނެ. ެއއީ  1:30ވޯެޓއް މިއަުދ  10ލަ ކުރެވުނު މަަސއްކަތުން ޖުމު

 ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން.  1:30ވޯޓެއް  ތިން ލަކު ޖުމުއެ ލާޙާއިޞް ތިން ހުށަހެޅިފައިވާ

 

 އިބުތިދާއީ ބަހުސް . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަހުސުން. ެއީއ އީތިދާއަޅުގަނޑުމެން އަެނއްާކވެސް މަސައްކަތް މި ފަށަނީ މިއަުދ ހެނދުނު އަޅުގަނޑުމެން ފެށި އިބު

ކުރާ ން ކަމަސްވެރިދިވެހި  ފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާމާ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގޮތުން ހުށަހަޅާފަިއވާ ގަރާރު.  އިމުކުުރމާ ގުޅޭޤާފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް އޮ ،ސަރައްހައްދުތަެކއް ފާހަަގކޮށް

 .ޙުސައިން ޢަލީ ބަރުމެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެންދޫ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ކެންދޫ

 ދުވަްސކޮޅު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފެނިގެން މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މި

ގުޅިގެްނ  ތަން. މިއާ ދާހަކަދެެކވެމުންެއއާ މެދު ވާ ،ގިނަ ގަރާރުތަެކއް ހުށަހެޅި ދަނީ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ވަަރށް

އަސްލު ގަރާރަީކ  ،ކޯްއޗެއްހެްއޔޭ ،ބަެއއް މީހުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާެލއް ،ތުންގެ ަބއެއް ފަރާތްަތކުންއްޔިރަ

 ،ގަރާރަކީ އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހިތަށްއެރީ ؟ގުިޅެގންހެއްޔޭ ކޯްއޗެއްހެްއޔޭ؟ ގަރާެރއް ފާސްކުރެވެނީ ކޮްނކަމަކާ

ށް ވާހަކަދައްކަން ފަށާނީ. ދިނުމަށްފަހުގައޭ އަުޅގަނޑު މި މަުއޟޫޢަނެލަކަމަކީ ޯކއްެޗއްކަން ހަމަ ބު ކުރާ ރާރަކުން މިގަ

ިބލަކީ އެ ބިލު ފާްސވުމަށްފަހު  .ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލުތަކާއި ަގރާރާ ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެ

ންނަމަވެސް، ގަރާރަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި ހަމަ އެހެ .ކުރެްއވީމާ ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވާ އެއްެޗއްގު ދީސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަ

ުނވަތަ އެހެން  އިކަންކަެމއް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގަ  ސިޔާސީ ގޮތުން ނެރޭ ސްޭޓުޓމަންޓެއް ނުވަތަ ސިޔާީސ ގޮުތން ވަކި 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،ކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތް  އެދުަމށް ނުވަތަ ކަމެއް މުސްތަޤުބަލުގައިއެދޭ އިމުއައްސަާސއެްއގަ 

ރާރުގެ ގަންނަނީ އޮ އިޢުލާންކުރާ ަކމެއް މި ަވކި ފަރާތަކަށް އެދޭ ނުވަތަ އް ކުރަން ބޭނުންވާ ގޮްތ އާއްމުކޮށްކަމެ

އުޅޭ ން ވެސް މި ހުށަހެޅިގެ މިއަދު ގޮތުން ޅޭގު ، ެއގޮތުން ދިވެހި މަސްވެރިންނާ. އެހެންވީމާސިފައިަގއި ހުށަހެޅިފަ

އި ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނިދާނެ މިއީ ނުކުރެވޭވަުރގެ ކަމެކޭ. ގަ ރާރަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި އޭގެ ޒާތު ގަ

ދޭތެޭރގަިއ  . ހަމަ ކުެރވިދާނެ. ކުރުމާކޭއަުޅގަނުޑ ނުދަންނަވާނަން ނުކުރެޭވވަރުެގ ކަމެ އެހެންނަމަވެސް،

ކަމަކީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް،  ހޭ ޒާތުގެ ކަމެއް ކަންނޭނގެ އެޖެބަހައްޓަންުކރު ހަމަ މެންގެ ޚިޔާލާއި ފިއަޅުގަނޑު

އަިދ މޫސުން ހުންނަ ޮގތުން އެފަދަ ކަމެްއ ކުރުމަީކ  ،ވަޔާ ، އިއޮޔާ ހިސާބުގަނުޑގެ  އިނޭގ މި ބައެއަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ޭއގެ ގެއްުލމާއި ފައިދާ ައޅުގަނޑުމެން އިރު ލާ ވެސް ބަ ދީ ގޮުތންޞާތިޤްވަރަށް ބޮޑެތި ދިރާސާަތކެއް ެހދުމަށްފަހުގައި އި

ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، އުސޫެލއްގެ ގޮުތން މި ޚިޔާލަކީ ވެސް ހަމަ  ަވޒަންކުރުމަށްފަހުގަިއ އެކަން އިކިރަ

 ބަދަލުކޮށްގެން ލުޚިޔާމި ައދި ޚިޔާލެއް. ރަނގަޅު  މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަން އަުޅގަނުޑމެން އެކަމާ .ޔާލެއްރަނގަޅު ޚި

މޭލު  130މޭލު ނުވަތަ  180ކަނޑުތަކުން ރާއްޖެގެ މަސްވެރިން ބޭރުހިމަލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެޢަށް ތަގޮމި

ޖެހިގެން އޮންަނ  ގައިކައިރީ  ޏާވަން މިކަހަލަ ޕްލެޓްފޯމުތަކެއް ނޭޅޭ ކަމަށް ،ބާނާ ހިސާބުތައް ފާހަގަކޮށްމަސް ބޭރުން

ކިރޭނެ ޚިދުމަތް އަިދ ގެނެސް ކަންނެލި ންނެލި ކަމަށް ވަންޏާ އާދެ! ކަ ؛މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ރަށުގައި ވެސް

އިމުކުރުމަކީ މީެގ އަނެއް ގޮތް. ެއގޮތަށް ވެސް ޤާލިބޭނެ ިޚދުމަތްތައް ހަމަ އެްއވަރަށް އައިްސާއއި ައދި ތެޔޮ ވެސް  އެއާ

 ތަ ންނަށް އެޅޭނެކަން ނުވަޕްލެޓްފޯމުތަކެއް ވެސް އަުޅގަނުޑމެ ކަހަލައަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނަން އެނގޭނީ މި

 މު ން. އަުޅގަނޑުމެން ނިްސބަތުން މި ވާހަކަ މުހިގުިޅގެން މަސައްކަްތކޮށްފަ ނޭޅޭނެކަން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެކަމާ

ރިކަމަކީ ިދވެހިންގެ ލޭނާރޭ. ފެށުނީއްސުރެ ައޅުގަނޑުމެން މި ިކޔަނީ މަްސވެ ،ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކުރަްނ މި ޖެހެނީ

ންެވގެންނެއް ނޫން. ކިޔަނީ ހަމައެކަނި ެއހެން ކިޔާ ުތގަިއ ދިވެހިންގެ ލޭނާރޭ އަުޅގަނުޑމެން މިގަބޫލުކުރާ ގޮ އަޅުގަނޑު

ހިން ކުާރ ވެން ދިދަނި އާމްަދނީ ހޯކަހަމައެ  ،ހަމައެކަނި މަސައްކަތެްއ ނޫން. މަސްެވރިކަމަކީ ،މަސްވެރިކަމަކީ 

ގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚު. ެއއީ ތު ބަެއއްގެ ޙަޤީޤަ ެއއީ އެތައް .ންޅުން. ެއއީ އެަތއް ބައެްއގެ ދިރިއުއްކަތެއް ނޫސަމަ

ދިރިއުޅުން އާޖުފާޖު ޙަޤީޤަތުގައި ެއއިން ދައްުކވައިދޭ ނުަވތަ މުޅި ދިވެހިންގެ  ގެއެއީ ދިވެހިން .ހިންގެ މުސްތަޤުބަލްދިވެ

ލިބެންޖެހޭ ނަފާ ދިވެހި  ކަތުންމަސައް މިވަތަ ނު، މި މަސައްކަުތެގ ނަފާ މާގުޅިފަިއވާ މަސަްއކަތެއް. އެހެންވީ އެއާ

ެނތުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އިރު އެކަީށގެންވާ ިމންވަރެްއގައި ފޯރުކޮށްެދވިފައިމަސްވެރިންނަށް މިއަދާ ހިސާބަށް އައި

 މި ގެންދަނީ. ށްށަހެޅިެގން ކުރިއައެިކ ސިފަސިފައިަގއި ހު ތައްރާރުގަކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އެހެންވެެގން މިފަދަ 

ކެްއ ތަކަހައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މި ހުރިހާ ވާ ،ހޭބަޖެެއކު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއެއާހަމަ

ވެސް އަުޅގަނޑު ެއ  ކުރާ މީހުން. ހަމަގައިމުން ދައްކާއިުރަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އެބައުޅޭ ފަރުމަހުގެ މަްސެވރިކަ

ކުރުމަށް ވަރަްށ  އި ކުޑަިރކިލު މީހުންނަކީ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަންސްބަތްވާ ކެންދޫ ދާއިރާގަިއ، ކެންދޫއާ ށް ނިކަދާއިރާއަ

ގެންޭހ ވެ ނެއްތާއަކު ދެދުވަހު ފަރުމަހަށް ގޮސްފައި ދެން ތިބޭއިރުަގއި ކިހިތިބި ބަެއއް. ބަެއއް މީހުން ހަމަ ހަފު އިއަރަ

ންނާނެ ގަރާނެ ރިސޯޓެއް ނެީތއޭ. މަސް ކިާރނެ ތަނެއް ނެތީއޭ. ކިފަރު ،މަ ބުނާނެލީއި މިއަދު މަހަށް ނުދިޔައީ އަހަ

ކެންދޫ މީހުންގެ ވެސް . ، ކުޑަރިކިލު މީހުންގެ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާެއއް މިއީމީހަކު ނެތީއޭ. އެހެންވީމާ

ސެސްކުރެވޭނެ ރޮޕް އަިދ ެއ ފަރުމަސް .ނެ ގޮތެްއ ނެތުންރާމީހުން ބާނާ ފަރުމަސް ކި  އެ ،ވަރަށް ބޮުޑ ޝަުކވާެއއް ިމއީ

ލަތުގައި ތިބި އެތައް ަބއިވަުރ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުާރ ބަޔަުކ ެވްސ ހާގޮތަށް މި މި، އެހެންވީމާތުން. ގޮތެއް ނެ

ބެހޭ ބިލު  ކަމާމަސްވެރި ،އްމީދުކުރަނީ އު، ައޅުގަނޑު މި އެހެންވީމާ މަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.ކަތިބޭނެ 

ރެަވރިއާއި ފަރުމަތިން ރާގޮނިޑ ތެއަދި އެ ،ންުކރާ މީހުންނާއިރުަގއި ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަފަރުމާކުރެވިގެން އަންަނއި
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އަގު ބާނާ މަހަށް ވެސް ހަމަ މީހުން ށް ވެސް އެނަގޮނޑީގެ މަސްވެިރކަން ުކރާ މީހުންރާގަިއ ބާނައިގެން ހިކިމަހުގެ ގޮތު 

ރި ނާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެންއަ ގައި ފަރުމާކުރެވިގެން ބިލުަތއް މި ތްގޮ ،އްތަލަތްސީހޯދޭނެ ވަ ،ލިބޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް

 ޝިބުސުޓްބައިނގޭ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަރު ކާނާއެްއގެ ގޮުތަގއި މި ބޭނުންކުރަނީ ކަައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ .ރައީސް

، އް. އެހެންވީމާއެއްޗެ ޖަޕާނުގައި. އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ އާދަިއގެ ކަނޑު މަހުން ހަދާ

އަޮތޅުަގއި މިހާރުވެސް  ގޮތުގައި ައއްޑޫ ތު ލިބޭ މާމަޢުލޫ . އަޅުގަނަޑށްއިންޑަސްޓްރީ އެބަޖެހޭ ފުޅާކުރަން އަޅުގަނޑުމެން

ސް ވެއި ގަހެދުމަކީ އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ހިސާބެއް ޝި ބު ސުޓްތްކުރާ ބަަޔކު އެަބއުޅޭ. އެހެްނވީމަ، ކަކައް މަސަމި

ކަްއކަިއގެން  ަވކި ގޮތަކަށް ،ވިަޔސް  ްސގެންނެދަރު ގެ އެހެން ތަަނކުންއަދި  ،ވިޔަސް  ރު ގެނެސްެގންޖަޕާނުން ދަހަމަ 

އިތުުރ  ،އިތުރު ޕްރޮޑަކްެޓއް ،އްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިތުރު މާކެޓެ  ވަންޏާށްކަމަހިއްކަިއގެން މިކަން ކުރެިވއްެޖ 

، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ ހެންވީމާަލތްތައް އެބަހުއްޓޭ. އެސީަބއިވަރު ވަ ،އްއްދޭނެ ބައިަވރު ގޮތްތައުފެ އުފެއްދުމެއް 

ށް ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑުމެން ޑަށް ބޮރަދެއްވީތީ ހަމަ ވަރާރު ހުށަހަުޅއްަވއި ގަވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަދި މި 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ށްކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ވަރަށް ބޮޑަ  ފުންކޮށް ހަމަ ވިސްނަންޖެހޭ ރަނގަޅު ޚިޔާެލއް

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް.  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ފާހަގަކުިރ ވެސް ތެރި މެންބަރު ޒަތްއް ދެއްެކވި ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިވާހަކަފުޅުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ 

އަުޅގަނޑު ދެކެން. އަދި މި ވިސްނުމަކީ  ރާރެއްގެ ގޮތުަގއިގަމު ންމުހިވަރަށް  ،ރަނގަޅުރާރަކީ ވަރަށް ގަމި  ،ންފަދައި

 ެއއް ންން އަބަުދވެސް ުކރިއަށް ނެރެގެން ގެންގުޭޅ ިވސްނުންތަކުގެ ތެރެއިއެމް.ޑީ.ޕީ ،ނިސްބަތްާވ ޕާޓީ އަޅުގަނޑު

އެ  ،އި ެއ ގޮތްތަެކއް ހޯދަ ،ކޮށް ކޮަބއިތޯ ބަލައި ދިރާސާ  ނެ ގޮތްަތަކކީއި ކުރިއަރަ ދުޞާތިޤް ން. ެއއީ ާރއްޖޭެގ އިނުސްވި

ރާރަށް ގަެއކީ އެކަން ކުރުން. މިއަދު ހެނދުނު މި މާކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ކާމިޔާުބކަޒުގޮތްތައް ތަންފީ

ތަްއ ލުޔާމިކަހަލަ އައު ޚި  ، އާދަމް ޝަރީފް ފާހަގަކުރިމެންބަރު ރިްއޒަތްތެރާގެ އިދާއި ން މަުޑއްވަރީ ވަމުހަކަދަްއކަވާ

ކުެރވޭނެ ޒުއެ ކަންތައްތައް ތަންފީ  ،ންނަށް ެވސް މިކަަހލަ ޚިޔާލުތައް ގެނެސްއަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރި ،ގެނެސް

ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މުން އްޖެއަށް ވަރަށް މުހިރާލުތަކެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިމާޙައު

 ،ވާނަމަށް ރާއްޖެ ުކރިއަރުަވއި އެކަން ހަރުދަނާ ގޮތެްއގަިއ ިވސްނުންތެރިކަމާެއކީ ކޮށްފި ކަމަިދވެހި ،ދުޞާތިޤްއި

ދު ރަނގަޅަށް ބޮޑުތަނުން ކުރިއަރަިއގެންދާނެ ސިނާޢަތެއް. އަުޅގަނޑުމެން ޞާތިޤްއި  ،ިއކޮނޮމީ ގެޖޭދިވެހިރާއް

ވެސް ިސޔާސީ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރާ ކަމަކީ އެްއގޮތަކަށް  އް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މިރާރެގަސްވެރިކަމުގެ މަ
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ިދވެހި  ،ރާުރން ކުރާ މަސައްކަަތކީގަ ރޮމޯޓްކުރުމެއް ޫނން. އަޅުގަނޑުމެން މިއެ ވިސްނުން ޕް ިއ،ވިސްނުމެއް ކުިރއަުރވަ

މެންނަށް ރޭ ހިމެނުމަށް އަޅުގަނޑުދާއިރު ޭއގެތެންވެގެ ޫނނަކަށްގާ ،ވިރެކުބިލެއް ޑްރާފްޓުހޭ ބެ ސްވެރިކަމާމަކާރުން ސަރު

ކޮމިޓީތަކުން  ،ގައި ަމޝްވަރާކުެރވިމަޖިލީހުގޮތުން މި  ބެހޭ އެ ކަންތައްަތކާ ،ފެންނަނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ ބަލައި

ނެ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުން. ހޭނެ ގޮތް އެ ބިލުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭޖެއެކަން އޮންނަން ،ކުެރވިއޭގެ ފަންނީ ދިރާސާ

ގައި މި މަޖިލީހުން ކު ރާރުތަގަ އަންނައިރު މި ށް މަޖިލީހަމި ބިލެއް  އް،ބެހޭ ގާނޫނެ ވެރިކަމާމަސް އިރާދަކުރަްއަވއިގެން 

ެގ އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމެއް ނޫނީ ކަންނެލި ޖަގަހައެއް .ގެންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްނިދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތް ހިމެ

ިސޔާސަތު ކަމުަގއި  އްއެމަސްވެރިކަމުެގ  ،މުހިންމުަވރަށް ކީ ޕްލެޓްފޯމަ އޮފްޝޯސިފަކުރާ މި  ައޅުގަނޑުމެން ގޮތުަގއި

ަޤުއމުތަކުގަިއ އެބަހުރި އޮއިްލ  ެތޔޮ އުފައްދާ ،ދުނިޭޔގެ ަޤއުމުތަކުަގއި .އަޅުގަނޑު ދެކެްނ އަުޅގަނޑުމެންގެ

ހަދައިފަ. އެ ތަންތަނަކީ އެ ޤައުމުގެ ިއޤްތިޞާދު ވަރަށް މުހިންމު ތަކެއް ޕްލެޓްފޯމުއޮފްޝޯ ޮއިއލް  ،ތަކެއްޕްލެޓްފޯމް

ެއ  ތެޔޮ ،އިތެޔޮ އުފައްދަ އި،ަވނީ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެގެންވާ. އެ ތަންތަނުން ތެޔޮ ނަގަވެފައި ތަންތަނެއްގެ ގޮުތގައި 

ކަމަކީ މާކަނޑުގައި  އޮތް ން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނައި ތެރޭގަ ގެ މާކަނޑު ،ކޮށް ެއަކން ކުރޭނުގައި އޮޕަރޭޓުތަންތަ

އޮފްޝޯ ރާއްޭޖގެ މަސްަކނޑުތަކުގެ ތެޭރގައި  ،އެކަން ކޮްށގެން ެއކަން އެބަ ުކރެވޭކަން. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭެގ ކަނޑުތައް 

 ދެވޭނެ ޮގތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުހެދެންވީ ސަބަބެއް އޮތް ޚިދުމަތް ހަދައިގެން މަްސވެރިންނަށްޕްލެޓްފޯމެއް 

އޮތް ިވސްނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެސްފައިގެ ބޫލުކުެރވޭ ެއމް.ޑީ.ޕީންގައަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑަށް  ކަމަކަށް

ގަރާރެްއ. އަދި އޮތް އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ބަލައި ހުށަހެޅިފައި  ،ބެހޭ ރިސަރޗް ހެދި އެކަމާ ،ކުރެވިދިރާސާ

ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ  .އިވާ ަބއެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ވެސް ހިމެނިފަ

މަސްވެރިންނަށް  ،ތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިމެނޭނެދެވޭ ިޚދުމަތް ޕްލެޓްފޯމުން ުކރީމަ އެޤާއިމުޕްލެޓްފޯމެއް ހަލަ މިކަ

ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން. އެ  ތަކުންޕްލެޓްފޯމް އެތެޔޮ ބޭނުންވާ އައިސް ފޯުރކޮށްދިނުން. އޮޑިފަހަރަށް ބޭނުންވާ 

 ،އެ ބޭފުޅުން ސައިބޯނެ ތަނަކާއި ،ސް ބާނައިގެން އައިސް މަުޑކޮށްލާއިރުތަކުގައި މަސްވެރިްނ ރޭގަނޑު މަޕްލެޓްފޯމް

އެ ތަުނގަިއ ެއކުލެިވގެްނވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ ރެސްޓޯަރންޓުތަކަކާއި ިމކަހަލަ ކަންތަްއތައް  ،ކޮފީ ޝޮޕްތަކަާކއި

ނިދަން ބޭނުންވާ އެ ބޭފުޅުން  ،ކޮޓަރިއެިކ ފެންވަރުތަކުގެ ރޭގަނޑު އެތާ މަޑުކުަރްއވާއިރު  ކެން. އަދި ެއއާެއކީދެ

ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. ހަމަެއއާެއކީަގއި  ކޮޓަރިތައް އެ ތަނުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު

ރު އެ ބޭފުޅުން ތަނަށް ދާއި މަސްވެރިން މަސްކަނޑުަގއި އުޅެފައި ރޭގަނޑު އެ ނެ. ސިނަމާ ފަދަ ތަންތަން ހުންނަންޖެހޭ

ންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ހުމުނިފޫހިފިލުވާނެ ވަސީލަތްތައް ވެސް އެ ތަންތަނުަގއި ާޤއިމުވެފައި 

ޒަތްތެިރ ރައީސް، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އާދެ! އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ އިއް ، ހިދިވެ ،ޕްލެޓްފޯމަކީމި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގައި ޤާއިުމވެފައި އޮތުމަކީ ިދވެހި މަސްވެރިންނަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ޕްލެޓްފޯމްކަންތައްތައް ވެސް މި 

 ،ޔެވުމާއިންތައްތައް ހުންނަންޖެހޭނެ. ކިދެކެން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެްސ ދިވެހި ރަށްރަށުގައި ވެސް ުމނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަ
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ރާއްޖޭގެ  ގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ.އެކީ އެ ޚިދުމަތް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުމަކާކަ މި ހުރިހާ ،ތަޢުލީމާ ،ޞިއްޙަތާއި 

މަސްދޯނިފަހަރުގަިއ  ދިދިކުބައެްއ ކު ،ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް ފެނޭ، މަހަށްމަސްވެރިން 

ފެނޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަސް މަހަށް ދާ މަންޒަރު ވެ  ެއކީއާއި ފިރިމީހާއާހަށް ނުކުންނައިރު އަނިބމީހާމަ

ވެްސ މަހަށް ނިކުމެ  މުސްތަޤުބަލުގައި ާރއްޖޭގެ ޮބެޑތި މަސްދޯނިފަހަރުގައި ނޫނީ މަސްބޯޓުފަހަރުގައި ދެމަފިރިން އެކީ 

 އެކީ ުއޅެވޭނެ އިލާއާޢާއި އެ ބޭފުުޅންނަށް ތަކުގަޕްލެޓްފޯމްށްލާއިރަށް މި އުޅެވިދާނެ. އަދި ރޭގަނޑު ެއ ބޭފުޅުން މަޑުކޮ

ގޮތް ެވސް ޤާއިމުެވފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ.  ެއކީ އުޅެވޭނެއަނބިންނާ ،ގޮތް ވެސް 

ވަާށ  އެކަުމގައިތިޞާދު ިބނާކުރާއިރު އިޤްބިނާކުރަން. އުޅެނީ އިޤްތިޞާެދއް  އަުޅގަނޑުމެން މި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 އަުޅގަނަޑށް ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ ވާހަކަދެއްކޭނީ އިނގޭތޯ.  ؛ހުންނަ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެޑްރެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހަމަ ވަރަށް ބިނާކުަރވަނިވި ވާހަކަފުޅުތަެކއް ތިޔަ ިވދާޅުވަނީ. !ގެންދަވާމެންބަރު، ކުރިއަށް  އިްއޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބްހުޅުދޫ ދާއިރާގެ

ނޑުމެންނަްށ އަުޅގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑުމެން ވަށާ ހުންނަ ހުރިހާ ކަމެއް ޭއގެތެރެއިން ހަމަޖެހިފައި ނެތިއްޔާ

އް އެނޫން ެއކަމާ ގުިޅގެން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ނޫނިއްޔާއެކަމެއް ރަނަގޅު ގޮުތގައި ކުރަން ދަތިވާނެ. އެހެން

 ތައް އޭގެތެރެއިން އަްނނަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ އުސޫލެއްގެ ގޮތްގޮތަށް ހިންގުމުގެ އެރޭންޖްމެންޓު

ލު ޤާއިމުކޮށްދޭން. އުޙައެ ކަުމގައި ސާފުީސދާކޮށް އެ މީހުންނަށް އުޅެވޭނެ މާ ،ުއޅޭއިރުވެރިން އެކަމާ ގޮތުން މަސް

ޭރގަނުޑ  ،މަސްދޯނިފަހަރު ރޭގަނޑު ކަންނެލި ޖަގަހަައށް ކައިިރކޮށްފައި ،ރަދެއް ކޮށްފައި ޚަ ޑު އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ބޮ

ވެސް ޕްލެޓްފޯމް ަގއި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތްތަްއ ހޯދަންޖެހޭނެ. އަދި ޕްލެޓްފޯމް އުޭޅއިރު އެއިރަށަށް ަފއިބަ އެ މަސްވެރިން 

ވަާށ ބަންދުކުރެިވގެން ،ކުރެވި ކައިރި ޕްލެޓްފޯމަށް ފަހަރު އެ މަސްދޯނި  ،ކަމުަގއި ވިަޔސްބިނާވެގެން ވާނީ މޫސުން ގަަދވި

 ...ކަނޑުަގއި ެވސް މަޑުމައިތިިރކަމާއެކީ ދޯނިަގދަ ،އެތެެރއަށް ވަދެ  ،ނަމަވެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް ދެންނެވިހެން ވެަގއި ޯވޓުގެ ރަނގަބީލު ޖަހާނެ. އަދި އަޅުގަނުޑ ކުރިން 1:25މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ދިއުުމގެ ކުރިްނ ޟޫޢާިއގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްއުމަމި ޯވޓެއް ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ނަގަން.  10ލަ މިއަދު ޖުމު

ކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޭދަކުރެވިފަިއވާ ަވގުތު. މިއަދުގެ ވޯޓަްށ އަންނަ ކަން .ލާނަންއިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

އަހާނަން. ެއ ރިޕޯޓަށް  ޅިަފއިާވ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު، މިއަދު ެއއް ރިޕޯޓަށް އަުޅގަނޑުމެން ޯވޓަށްމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހެ
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ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ކު ވާހަކަދަްއަކވާފަ. މެންބަރަ 14 ،މިނެޓު ބަހުސްކޮށް 54ވަނީ 

 ދިނުމާ ގަތުމަށް ހުއްދަދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަތުްނ މަސް ،ސްބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ އައި ،އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ަގޑިއިރާ  4އޭގައި ކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި ައޅުގަނުޑމެންނަށް މެންބަރަ 37އެއަށް  .ގޮތުން ހުށަހަޅައި ގަާރރު ގުޅޭ

ރަުށ  ،ޅުއްވާފަިއވާގާތަށް ބަހުސްަގއި ހޭދަކުެރުވނު. ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަ

ގޮތުްނ  ކުރުމާ ުގޅޭމަސް ފެކްޓަީރ ޤާއިމުގޭދޮށު ަރށުގައި ގެން ރަށްކައުންސިލާިއ އަދި އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާ ގުޅި 

ދެްއކެވި. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު 39 ،މިނެޓު ބަހުސްގައި ހޭދަކޮށް 7ަގިޑއިރާއި  3ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް 

ގެ އިޞްލާޙަށް 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޢާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ 

މި ބަހުސާއިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވޭ. ދަްއކަވާަފއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު 4 ،ހޭދަކޮށް މިނެޓު 39

  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ.ދާނަން ވޯޓުަގޑި ޖެހެންދެން. މަކުނުދޫއަނެއްާކވެސް ކުރިއަށް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ

މަސްކަންނެލި . މަސްވެރިންނަށް ވަރަށް ތިލަކޮށްލަދޭނަންޕްލެޓްފޯމް، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޮފްޝޯ 

ނޑުމެންގެ ޕާީޓއަީކ އަބަދުވެސް ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި ވަކާލާުތކޮށް، އާދެ! އަުޅގަ ؛ޖަގަހަތައް. މި ސަރުކާރުން

ކަމަކަށް  ގަޅު ގޮްތތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަްތކުރާ ޕާޓީ. އަދި މި ސަރުކާުރން އެންމެ ފުރަތަމައެ ބޭފުޅުންނަށް ރަނ

 ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. ކުރުކޮށް ބުނަންޏާ މި ސްވެރިންނަށް ހެޔޮގޮްތ ހޯދައިދިނުމަށް މި ކުރާ މަސައްކަތް އަުޅގަމަ ވެސް

. އަުޅގަނޑުމެްނ އްސަުދ އައި އީލިސް ތެރޭގަިއ މަސްވެިރކަމުގެ ވަނަ މަޖި 19ުދގެ ކުރިން މަްސވެރިންނަށް އީޮބޑު ،އޮތީ

ކަމެއް. އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ އެިކ  ބެހޭ ވާހަކަތައް. މިއީ ވަރަށް މުހިންމު މުޅިންވެސް މި ދައްކަނީ މަސްވެރިކަމާ

ބޮޑު ފަޅު އޮތް  މެއަކީ ރާއްޭޖގައި އެންމަކުނުދޫ ،ދިމާތަކުގައި މި ޕްލެޓްފޯމްތައް އަޅަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

ޭއގެއިތުރުން ިމ އެބަޖެހޭ ބާއްވާލަން. ޕްލެޓްފޯމެއް ފަޅުގައި ެވސް ބޮޑުސިންގާ ދިމާ. އަދި މާކަނޑުގައި ނޫނަސް މަކުނުދޫ

ގޮތް  ތެޔޮ ލިބޭ ،އައިސް ލިޭބގޮތް ހަދައިދިނުން ،ގޮތަށް ިރ މެންބަރަކު ދެންނެވިތަކުން އިއްޒަތްތެޕްލެޓްފޯމް

ދުވަސް ވަންދެން ކަނޑުމަތީ  އަިދވެސް ެއ ބޭފުޅުން އެހާ ގިނަ ،ންނުނަށް ފިހާރަތައް ހަދައިދިމަސްވެރިން ،ހަދައިދިނުން

ވަނީ. އެ ބޭފުޅުްނ ންދިއުން ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންލިބިގެ ިއންކަމެއް ޭއގެތެރެ އުޅެފައި އެ ބޭފުޅުން ހިތްހަމަޖެހޭނެ ހުރިހާ

ން ޮކށްލާފައި ޮގއްސަ ދެން އެ ތަުނން ނިކުމެގެން އަންނައިުރ ެއ ކަށް ގޮސް މަްސވެރިކަޕްލެޓްފޯމްތަޖެހޭނެ ހިތްހަމަޖެހެން

އޭރަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ މަސަްއކަތް ރަނގަޅަްށ ބޭފުޅުން ޖެހޭނެ އަނެއްކާެވސް ފުރެޝްކޮށް ތިބެން. 

ޔަޤީންކުރާ ގޮތުަގއި  މި ކަންނެލި ޖަގަހަތައް ހެދީމާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަޅުގަނޑު ގެންދެވޭނީ. ދެން ކުރިއަށް 

ދާނެ. ރާއްޭޖގައި ތިބި ހުރިހާ މަސްވެރިން ޤުވެިރވާނެ ތަނަކަށް ވެގެންއުކަންނެލި ޖަގަހަތަކަކީ މަސްެވރިން އެންމެ ޝަ

ކަންނެލި ޖަގަހަތަުކގައި ހޭދަކުރާ ަވގުތުތަްއ  ވުރެއި ހޭދަކުރާ ަވުގތަށްހަމަަޔޤީން ގޭގަ  ،އެކި ދޯނިފަހަރުތައް
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ލިބޭ. ހުރިހާ ކަމެއް ލާރި ވެސް އެބަ .އޮންނަނީ ކަމެއް ހަމަޖެހިފައި މި  ދާނެ. ސަބަބަކީ، އެ ތަނުން ހުރިހާއިތުރުެވގެން

ތަކުަގިއ ޕްލެޓްފޯމްގޮސް  ަގއިަވގުތު ލާއިވެސް ލިބޭ. އަނބިދަރިން ެވސް ގޮަވިއގެން އެ ބޭފުޅުން ރަށަށް ޖައްސަ

މަްސވެރިކަުމެގ ، ތްފައި މި ސަރުކާރުން ހުށަހަަޅއިފައި އޮވާ ދިރިއުޅޭނެ. ައޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ދުރަށް ވިސްނަ

ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެންމެ ހެދުމަކީ. އެހެންވީމާ،  ޕްލެޓްފޯމްކަމެއް މި  ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ ޕްލޭނިންގެ

ދިއުން. ކުގަިއ ޤާއިމުެވގެންްއދުތަހަރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަ ޕްލެޓްފޯމްތައްމި  ންނަށް ދެވޭނެ ހަދިާޔއަކަށް ވެގެންދާނީމަސްވެރި

ތަކަކީ ހަމައެކަނި ާރއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އަޅަްނ ޕްލެޓްފޯމްގޮތުަގއި މި  ފާހަގަކުެރވޭމީގެއިތުރަށް ވެސް އަުޅގަނަޑށް 

ުޤވެރިެވގެން ރާއްޭޖގަިއ އެިކ އުހަމަ ޝަ ށްކަންތައްތަކަ ސްޓަރުން ވެސް މި ފެށީމާ އިތުރަށް ރާއްޖޭގެ ބޭުރގެ އިްނވެ

ދާނެ. ކުރާނެ ވަރަށް ބަިއަވރު މީހުން ހަމަ ވެގެންިއންވެސްޓުއަންނާނެ. ދަޢުވަތު އަޅަން ޕްލެޓްފޯމްތައް އި ދިމަދިމާލުގަ

ންމެ މި ޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނިފައިވާ އެޖަގަހަތަކަކީ އެ ކުރާނެ. އިންވެސްޓު ބޭރު ޤައުމުތަކުން މި ކަންތައްތަކަށް 

 ،ވަނީފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ  ؛ންމަސްވެރިހަމަ އެ ތަނުން  ،ޖަގަހަތަކަށް ވާނެ. ޭއގެއިތުުރން

ވަރު ިމކަހަލަ ހަމަ އެތައް ބައި ،ކަމެއް ވެ ޭއގެއިތުރުން ވެސް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ،މަސްތަކަށް ހަމައަގު ލިބި

. ދެން ދިވެހި މަސްވެރިން އޭީތގެ ނަން އަުޅަގނޑުމެން މިތާ އެތެރޭގަިއ ނެަޖގަހަތަކުަގއި ޮއންނާއެ ކަމެއް 

 ވަރަށް ހަމަ ހޮޅުއަށީަގއި ބޭނުންކުރަްއވާ  ކިޔަސް ހަމަ ބޭނުންކުރަމުންދާނީޕްލެޓްފޯމޭ އޮފްޝޯ  ،އިނގިރޭސިން ކިޔަސް 

ްށ ެރއް އޮެވ، އެ ބޭފުޅުންނަކަންތައްތަކަީކ މީގެކުރިްނ ސަރުކާ އް. މިަކންނެލި ޖަގަހަތަމަސްއާދަިއގެ ބަހުރުަވއިން 

 ހުރި ކަންތައްަތއް. ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާެރއް ައިއސް މި ވާހަކަތައް ދަްއކާލީމާ އަސްލު ވިސްނާލަން ެވސް ނޭނގިފައި

ެއ ރެވޭށޭ. ދެްނ ެއކަމަކު އޮީތ ެވސް ބަިއވަރު ކަންތައްތަެކއް ކު ދެ! މިއާދެ! އާ ؛މި ބޭފުޅުންނަށް މި ރޭކާލާނީ

ވަނިިވ މީދެއް ނުކުރާނެ މިކަހަލަ ބިނާކުރުއްބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު އެއްވެސް މަސްވެިރޔަކު ވެސް އު 

ރެްއ ދަންނަ ބައެއް އުޅުނު ސަުރކާ ކަމަށް. ސަބަބަކީ ެއއީ ކުރަން ކެރޭ، ކުރަން މިކަހަލަ މޮޅެތި އަިއޑިއާތަެކއް އަންނާނެ

ބުނަނީ  އަުޅަގނޑު މިހާރުވެސް މި ތަުނގައި ތިބި ބޭފުޅުން ވެއްެޖއްޔާ ގެންދިޔައީ. ދެން ޭއގެތެރެއިން ވެސް މިނޫން ނިމި

ެމއް ކަ މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކާއިރު ެވސް އޭަގއި ތިބި ހައެްއކަ ޭބފުޅުން ހަމަ ވާހަކަދައްކާނީ ދިމާއިދިކޮޅަށް. ވާނެ

ދައްކާ ބޭފުޅުން.  ރައްޔިތުން މާޔޫސްކުރާ ކަހަލަ ވާހަކަ ފުޅުންނަކީސަބަބަކީ، އެ ބޭ ނެ.ބޫލެއް ނުކުރާގަ މަކަށްކަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުްނނަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭން އައިސް ތިބި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ދައްާކ 

ތުން ތް ގޮއޮމިޅުގަނަޑށް އެނގިފައި  އަތަފާތުވެގެންދާނެ. މިހާރު އުާޑއި ބިމާހާ ވާހަކަާއއި އެ ބޭފުޅުން ދައްާކ ވާހަކައާ

އުފާވެރި ގަރާެރްއ ތާގަިއ ވެސް އޮތީ ހަމަ މަސްވެިރންނަށް އަދި މި ފެށޭ ހަފު ،ގަރާެރއް ހުށަހެޅި 3ވެއްެޖއްޔާ 

ވަަނ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތަޅުމަށް  19 ުދގެ ކުރިން ައުޅގަނޑުމެން މިފަހަރުއީހުށަހެޅިގެންދާނެ ހަފްތާއެއް. ެއހެންވީމާ، 

ރެްއިވއްޔާ މިކަުމގެ ފޮނިމީރުކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުެދއް. އިރާދައީހަމަ ބޮޑުސިންގާ މަްސވެރިންނަށް ޮއތް ނައީ މި ގެ

ރާއްޖޭގެ ިދވެހި މަސްވެރިން މާ ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްަގއި ދެިކގެންދާނެ. އަުޅގަނުޑ ެވސް މި ގަރާރު ހުށަހަޅާފަިއާވ 



74 

 

 ރާއްޖޭެގ މުސްތަޤުބަލުގައިޕްލެޓްފޯމަކީ ، ކުރު އަދާކުރަން. އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

ވެގެންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޕްލެޓްފޯމަށް މަސްވެރިންގެ އެންމެ އުފާ ިލބިގެންދާނެ 

 .ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފުދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ

ދުވަސްކޮޅު މަޖިލީހުގައި މި ކުރަމުންގެންދާ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުެމން މި

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  ،. މިގޮުތންގޮތުން ހުށަހެޅުން ގުޅޭ  މަސްވެރިކަމާ ކިެއކި ަގރާރުތައްއެ މަސައްކަތްތަަކކީ 

ޤާއިމުކުރުމުގެ ވާހަަކ ޕްެލޓްފޯމް އޮފްޝޯ އާދެ!  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ރަޝީދު މި ހުށަހެޅުއްާވފައިވާ

ހުށަހެޅުމުެގ އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ގަރާރުތައް  .ރި ރައީސްދަނީ. އިއްޒަތްތެ މި މިހާރު ދައްކަމުން އަޅުގަނޑުމެން

ސަުރކާރަށް  ،ގޮތް ބަލައި އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ުހރި ،މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި މި  ،ކީބޭނުމަ

ހިމެނިދާނެ ކަންތައްތައް  ،އަޅުގނޑުމެން މި ޚިޔާލުތަްއ ދީ، އަދި ީމގެތެރެއިން ގާނޫުނގަިއ ހިމެނެންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ސަރުކާރުން ނާޢަތުގައި މަސްވެިރކަމުެގ ސިޔާސަތަށް ސިސްވެިރކަމުގެ އަދި ޭއގެއިތުރުން މަގާނޫނަށް ގެނައުން. 

ތަކުގައި ކުރެިވދާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަްއ ޕްލެޓްފޯމް .ތްތެރި ރަީއސްސްދިނުން. އިއްޒަގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެ 

 ، ައޅުގަނޑު ެވސް ބަލައިލަން ބޭނުންމި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެކި މެންބަރުން ފާހަގަކުަރްއަވއިފި. އާދެ! ިމގޮތުން

ބޮޑު  ައުޅގަނޑުމެންގެ އެންމެއްަތއް. ކުރެވިދާނެ ކަންތައަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އާދެ! ކޮބައިތޯ 

ނާޢަތުގައި މަސް ދަތުރުކުރާ ސި ބޫލުކުރަނީ މަސްވެރިކަން. މަސްވެރިކަމުގެ ގަނާޢަތު ކަމަށް އަޅުގަނޑުެމން މި ސި

މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް.  ،މަސް އެ ތަެނއްަގިއ ހަރުލުމާއި ،ގޮތާއި 

މި ތަންތަނުގައި  ،ކަމެއް އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރެވިދާނެ ވަރަށް މުހިންމުޕްލެޓްފޯމްގަިއ މާ، މި އެހެންވީ

ކުރުމުގައި މަސްވެރިންނަށް އާދެ!  ؛މަސްވެރިކަންމި ބޭނުންވާ  އަުޅގަނޑުމެން ،ރިސަރޗް ސެންޓަރުތައް ޤާިއމުކޮށް

ެއ ތަނެއްަގއި ހަރުލާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަމަށް މަސައްކަްތކުރުން. ގޮތަށް މަސް  ފަސޭހަވާ

ނަ ދުވަްސވަުރ ވަރަށް ގި ގެ މަްސވެރިންނަށްކަނދުފަޅި ހަރުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންޮއއިވާލި މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެްސ ކަންނެލި މަސްެވރިކަންގޮތަށް އެ ތިބީ ހަދައިގެން. ހަމަ ގޮތް މި މަސްބޭނޭ ންކަނދުފަތިއޮިއވާލި

، އެފަދަ ދިރާސާތައް ދުަވހު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮަބިއތޯ ބަލައި ކަންނެލި މަސްވެރިކަން އެންމެ ގިނައެ ބޭފުޅުންނަށް 

ތައް. އިްއޒަތްތެިރ ގެންދެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނުޑމެންނަށް ކުރިއަށްޕްލެޓްފޯމްމިފަދަ  ެވސް އެއީ ،ކުރުން
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މި ގަރާުރ ފާސްވެގެން އަުޅގަނޑުމެން  ،މަކީނުއާދެ! ައޅުގަނޑު މި ގަރާރަށް ތާއީުދކުރަން. ައޅުގަނޑުމެންގެ ބޭ .ރައީސް

 ސް، އަދި މި އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި މި ގަރާރާ އް ގެނެސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މި ގަރާރުަގއި ހުރި ކަންތައްތަ 

ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުތަުކެގ އަލީަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ އިިދކޮޅަްށ ވާހަކަފުޅުދެްއކި ބޭފުޅުްނ  އެްއކޮޅަށާއި އަދި

 ސް.އްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސްދިނުން. ޝުކުރިނާޢަތަށް ަރނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެ ސިމަސްވެރިކަމުގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަ  .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެޓްއ ވޯ 10އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  !ކޮށްލަދެްއވާވޯޓަށް ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް  98ގެ 2010އެބަ ލާންޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު 

. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ްނ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުހުށަހެޅިފައިވާ ބަެއއް ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

މެދު  ން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާމާލިްއޔަތު ކޮިމޓީ M19/ML/2019/06 ރިޕޯޓް ނަންބަރު

 ދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 36       އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަކި ގޮތަކަްށ ންގެ ައދަދު؛ ސުމެއް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. 70ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 70. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ އަދަދު؛ ސުމެއްރުންގެ ންބަވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެ

  ފާްސވެްއޖެ..  87ލަ އަދަދު؛ . މަޖިލީހުގެ ޖުމ70ުލަ؛ . ޖުމ36ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވުފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ރު ރާއްޖެއަށް އައިސް ފަހަބޭުރގެ ބޯޓު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަޙްމަދު  އިސްމާޢީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

މެދު  ގޮތުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ ދިވެހި މަސްވެރިންެގ އަތުން މަސް ގަތުމަށް ހުއްދަދިނުމާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

   އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ދު:ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަނުފެންނަ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުފެންނަ ކަމަށް  .68. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72 ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ

ންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުވަކި . 2ންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

މަޖިލީހުެގ . 70 ލަ؛. ޖުމ36ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ާފސ70ް؛ ދު. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަސުމެއް

  .ފާްސވީ. 87ލަ އަދަދު؛ ޖުމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ  އަލިފުށީ ،)ހ( ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ  83ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  ޢަލީޔޫުނސް މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އިހޮޅުދޫ ދާއިާރެގ ، އި ށަހަޅުއްވަހު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

 އިޞްލާޙު. ިއއްަވަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒަށް ދަންނަވަން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ިއްއޒަތްތެިރ ދޫ ދާއިާރގެ ޮހޅު، އިހުށަހަޅުްއވަ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  އަލިފުށީ

ވި އާއި )ރ( އަންނަނި ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(14ދިަޔ ގާނޫނުގެ ބުނެވި ؛ލާޙުތާއީދުކުރެްއވި އިޞް ޢަލީ ޔޫނުސް  މެންބަރު

ޑީނުްނގެ ތެރެއިންނާއި، މަރުަކޒުތައް ިހންގާ އެންމެ އިްސވެރިންެގ ފެކަލްޓީތަކުގެ  -)ނ( 14ކުރުން. ގޮތަށް އިޞްލާޙު

 ީމހުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ ަވއިސް ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފަިއވާ 13ގެ މި ގާނޫނު -ބުކުރާ އެކަުކ. )ރ(ޚާތެރެއިން އިންތި

ސެންޓަރު ފަދަ ތަންތަނުގެ އިސްވެރިން  ،ފެކަލްޓީ ،ވަިއސް ޗާންސެލަރުންނާއި، ކޮެލޖު ޗާންސެލަރުންނާއި، ޕްރޯ

 މީހުން.  ބުކުރާ ދެޚާފިޔަވައި ކިަޔވައިދޭ އެހެން މީހުންގެ ތެރެއިން އިންތި

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ިއްއޒަތްތެިރ ޮހޅުދޫ ދާއިާރގެ ، އިހުށަހަޅުްއވަ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  އަލިފުށީ

 ގަންަނވާމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ތާއީދުކުރެްއވި އިޞްލާޙު، ފާްސކުެރއްވުމާ ޢަލީޔޫނުސް މެންބަރު 

 ދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވެވުން އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ދަދު:މެންބަރުންގެ އަ ހާޒިރުވެ ތިބި 

 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުން

 33      ންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނު

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުފެންނަ ކަމަށް  .65. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 70 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބިހާޒިރުވެ ތި

މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި  . ަވކިސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

މަޖިލީހުގެ . 65ލަ؛ . ޖުމ33ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 65ޯވޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .1

   ފާސްވެއްޖެ.ށަހެޅިފައިވާ މި އިޞްލާޙުރސިޓީގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ހުުޔނިވައުމީ ޤަ . 87ލަ އަދަދު؛ ޖުމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ގެ ދަށުންަވނަ މާއްދާގެ )ށ( 83ލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ރިސޓީ ބިލުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިއުމީ ޔުނިވަޤަ

ިއްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ޮހޅުދޫ، އިހުށަހަޅުްއވަ  ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އަލިފުށީ

 ދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ިއއްަވިއދެއްވުމަށް އިދާރީ މޭޒަށް ދަްނނަވަން. ތާއީ ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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ިއްއޒަތްތެިރ ޮހޅުދޫ ދާއިާރގެ ، އިހުށަހަޅުްއވަ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  އަލިފުށީ

އެ ާމއްދާެގ  ،ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( އުނިކޮށް 58ގާނޫނުގެ  ބުެނވިދިޔަ ޞްލާޙު؛އި ތާއީދުކުރެއްވި ޢަލީޔޫނުސް މެންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާުޙަގއި  58ދެން ހުރި ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން. އަދި ބުނެވި ިދޔަ ާގނޫނުގެ 

ގެ )ހ( އަށް އެ މާއްދާ ،ދީފައިވާ ތަންތަން)ޅ( ގައި އެ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހަވާލާ ،)ބ( ، )ރ(،އެ މާއްދާގެ )ނ(

 ބަދަލުކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެިރ ޮހޅުދޫ ދާއިާރގެ ، އިހުށަހަޅުްއވަ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  އަލިފުށީ

ބަރުންނަށް މެދު އިްއޒަތްތެރި މެން ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު ފާސްކުރެއްވުމާ ލީޢަޔޫނުސް މެންބަރު 

 އެދެން.  ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ ވި މެންބަރު:ތާއީދުކުރެއް 

 

 87    މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ގޮތަކަށް ވޯ ވަކި

   65     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނަ ކަމަށް ނުފެ .65. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަ

ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ލަ . މަޖިލީހުގެ ޖުމ65ުލަ؛ . ޖުމު 33އަދަދު؛ ަމށް ބޭނުންވާ ވު. ފާސް 65ގެ އަދަދު؛ . ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިވި މެންަބރުނ1ް

 .  .  ފާސްވ87ީއަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ގެ ދަށުންަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 83ރސިޓީ ބިލުެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އުމީ ޔުނިވަޤަ

ިއްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ޮހޅުދޫ، އިހުށަހަޅުްއވަ  ޙުސައިން ޝީދުރަ މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އަލިފުށީ

 ަފއިވާ އިޞްލާޙު ިއއްަވިއދެއްވުމަށް އިދާރީ މޭޒަށް ދަްނނަވަން. ތާއީދުކުރައްވާ ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ިއްއޒަތްތެިރ ޮހޅުދޫ ދާއިާރގެ ، އިޅުްއވަ ހުށަހަ އިންމެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  އަލިފުށީ

ވި ގޮތަށް ގެ )ރ( އަންނަނިވަނަ މާއްދާ  58ގާނޫނުގެ  ބުނެވިިދޔަ ؛ތާއީދުކުރެްއވި އިޞްލާޙު ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު 

ޗާންސެލަރާއި ވަިއސް  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކުރާ ކޮމިޓީ އެކުެލވިގެްނވާނީ -)ރ( 58އިޞްލާޙުކުރުން. 

ކުާރ އްޔަންޢަ ރމުތައް ފުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޗާންސެލަޤާރސިޓީގެ މަުޔނިވަ ،ގެ އިތުރުންސެލަރުންޗާން

 ންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.މެ ހަތަރު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ިއްއޒަތްތެިރ ޮހޅުދޫ ދާއިާރގެ ، އިހުށަހަޅުްއވަ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  އަލިފުށީ

ރުންނަށް މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު ފާސްކުރެއްވުމާ ޢަލީޔޫނުސް މެންބަރު 

 އެދެން.  ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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  ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެ 

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    އަދަދު:ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ ނުފެންނަ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަ

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަމަށް ނުފެންނަ .65. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒި

ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

. މަޖިލީހުެގ 65ލަ؛ . ޖުމ33ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ާފސ65ްގެ އަދަދު؛ ސުމެއް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުން

 ވީ.  .  ފާސް 87ލަ އަދަދު؛ ޖުމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫުނ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފިރުޝާން ޙުސައިން ެމންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ަމޑަެވލީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

އާއި އުމީ ތަރައްޤީޤަ ،ގެނައުުމެގ ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަރސީީޓގެ ާގނޫނުއުމީ ޔުނިވަޤަހިރާްއޖޭގެ ދިވެ) 2011/3ނަންބަރު 

އިވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުރި ތިން ތަރިކަިއގެ ކޮމިޓީއިން ދިާރސާކޮށް ނިންމާފަ

 ވުން އެދެން.  ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެއް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާސްކުެރއްުވމާެއކު އިޞްލާޙުތަކާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ގެދާއިރާ  ޑަވެލިމަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   65     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުފެންނަ ކަމަށް  .65. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެން

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

. މަޖިލީހުެގ 65ލަ؛ . ޖުމ33ުއަދަދު؛ މަށް ބޭނުންވާ ވު. ާފސ65ްސުމެއް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 .  ފާްސވީ. 87ލަ އަދަދު؛ ޖުމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަމިއްަލ ރަށު ކައުންސިލާއި އަދި  ،ށަހަޅުއްވާފަިއވާހު ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން 

މަޖިލީހުން  ،ގޮތުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު ގުޅޭ އިމުކުރުމާޤާފެކްޓްރީ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސް ފަރާތްތަކާ

 މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ދެްއވުންވޯޓު[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 68. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

މަޖިލީހުގެ  .68ލަ؛ . ޖުމ35ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ާފސ68ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވިސުމެއް

މި  ޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން.ތިއިޤް ދިރާސާކުރުމަށް . ފާްސވީ. މި ގަރާރ87ުލަ އަދަދު؛ ޖުމު

ވާީނ  ގަރާރެްއ މިހާރު 3ވެިރކަމާ ބެހޭ ސްގަރާރެްއ، މަ 3ލަ ގުިޅގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޖުމު ގަރާރު ފާްސވުމާ

މަސްވެިރކަމާ ބެހޭ އިތުރު ދެ ގަރާރެއް ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވިފަ. އަދި ައޅުގަނޑުމެްނެގ އެޖެންޑާަގއި އިޤް

 އެޖެންޑާަގއި ކުިރއަށް އެބަދޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ 142ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ށަހަޅުއްވާަފިއވާހު ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ  މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 08    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 02 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

  ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 8. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 2 . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛55ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަލ މަޖިލީހުގެ ޖުމު .63ލަ؛ ޖުމު. 32މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސ63ްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި

 ހެއްނުިވ.. ފ87ާއަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުމ އްއާ ) 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢާމިރު  އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ން ބަލައިގަތުމާމަޖިލީހު ،ގެނައުުމގެ ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަ ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތި

 13    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ނުވޭ ސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 13. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55ދު؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަ 

މަޖިލީހުގެ  .68ލަ؛ . ޖުމ35ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ާފސ68ްދަދު؛ . ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަސުމެއް

 ފާހެއްުނވި.ވޯުޓގެ ނަތީޖާއަކީ، . 87ލަ އަދަދު؛ ޖުމު

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ގާނޫުނ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މުޙައްމަދު ވަޙީދުމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ގެނައުމުގެ ބިލު، ޤައުީމ ށް އިްޞލާޙު( އަދިވެިހރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނު) 2015/11ނަންބަރު 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ ރާސާކޮށް ނިންމަތަރައްޤީާއއި ތަރިކަިއގެ ކޮމިޓީން ދި

 .ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 .ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    ރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެ

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 64. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ސުމެއްޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ވޯ

ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމު .64ލަ؛ މު. ޖ33ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 64. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 2

 . ފާސްީވ. 87އަދަދު؛ 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 66ވެސް މަޖިލީހުގެ ގެލެރީގަިއ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ  ދުމި ނިމުނީ. މިއަ އިމިއަދަށް ހުރި ވޯޓުތައް ލަ މެންއަޅުގަނޑު

ސް މުޙައްމަދު މުދައްރިުސން ވަޑަިއގެން އެބަ ތިއްބެިވ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީ  4ދަރިވަރުންނާއި 

ބައްދަލުިވ މި ދަރިވަރުްނެގ  އަުޅގަނޑާ ލޫމާތު ދެއްވުުމގައި. ޢުންނެވީ އެ ދަިރވަރުންނަށް މަަވގުތު އެ ހު މި ނަޝީދު

އޮފް  ދެއްކީ ބޭންކުވަރަށް މަޖަލޭ. މިއަދު  ،ދެތިން މައިންބަފައިންނާ އިއްެޔ. ކުދިން ގެއަށް ގޮސް ބުނި ކަމަށް ވަނީ

ކުދިްނނަށް، ދަރިވަރުންނަށް އަދި  މުގެ ވާހަަކއޭ. އެމަްސެވރިކަ ،އޭ. ޭއގެ ކުރީ ދުވަހު ެދއްކީ މޯލްޑިވްްސގެ ވާހަކަ

 ސުންނަށް އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަމުަގއި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މުދައްރި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ންނު މެދު ދާއިރާގެ މާފަގެންދިޔަ ކުރިން ކުިރއަށް ،ވެސް މި ފަށަނީމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އަެނއްކާ 

ޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ގަކޮށް، އޮފްފާހަ ކެއްއްދުތަހަކުރާ ސަރަދިވެހި މަސްވެިރަކން ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ގެ ދާއިރާ މާވަށުގެންދަނީ.  ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާުރގެ ބަހުްސ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގުޅޭ ކުރުމާއިމުޤާ

ނިމެންދެން  އިއަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަ  ؛. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ތިިބ  ދަރިވަރުންތަކެއް މި މަޖިލިސް ހިނގާ ގޮތް ބަލަން އައިސް ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.

ކުެރއްުވން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަްށ ތިރާމުހުބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް އިވަގުެތްއގައި ާޚއްޞަކޮށް އިްއޒަތްތެރި މެން

  .މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ާރގެދާއި މާވަށުއެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

މިއަދު ހުށަހެޅިގެން  ،ގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީއަޅުގަނޑު ފާހަޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

މިއަދު އަުޅގަނޑު އެއީ ތަފާތު އެތައް ަގރާރުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެްއ ގަރާރު.  ،ދާ ގަރާރު މި ބަހުސްކުރަމުން

މި ސްދޭ ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި އެބަ ބަހު ،ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ލީމަ ކޮންމެވެސް ވަރަަކްށ އިސަރުކާުރގެ ފޯކަސް ތަފާތު ގަރާރުތަކަށް ބަލަ  ،ގަރާރުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް

އޮޅުންއަރާަފއި އޮތް ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ެއއީ ފުރަތަމަ 

މިިލއަން ރުފިޔާ މި ިވަޔފާރީގެ ވޮިލއުމްގެ ގޮތުަގިއ  310 ،ލާއިރުއިހަކައަށް ބަލަ މި ވާ ކަމަކަށް ލޭނު މަސްވެރިކަން.

 ދެކޮޅަށް މިހާރު މި  މި ިވަޔފާރިއަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ގެނައުމާ ،އެބަ ހިމެނޭ ކަމަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސް

ތީ ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރުތަކަށް ދިވެހި ކަނޑުތަކަްށ އޮ ދެން މިވަނީ ގަރާެރއް ފާސްވެފަ. އެީއ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް. 

މަސް ގަންނަން  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކީއްކުރަްނބާވައޭ ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ،އަރަނީށްމަސް ގަތުމަށް އައުން. އަުޅަގނޑު ހިތަ

 އެއް ބާނަނީ  ދިވެިހރާއްޖެއިން މިއެކަަމކު މަސް ބޭނުންވާތީކަން. އެބަ އިނގޭ  . ނެތްއްއެއްެވސް ޝަްއކެ ؟އަންނަނީ މި

ހަކަށް މަްސ ގާތްގަނަޑކަށް ސާޅީވެސް އެބަ ބޭރުކުރޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން ހާސް ޓަނު މަސް. މިހާރު ފަންސާސްލައްކަ 

ވަރަކަށް ހާސް ހަތްދިހަުއޅެނީ  ެވގެން މި އަސްުލ މައްސަލަައކަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ .ހާސް ޓަނު ދަޅުަގއި ބަންދުކޮްށގެން

މިހާުރ މުންދާ މައްސަލަ. ވެލިބޭނެ ގޮެތއް ނެތި ބޭރުުކރެ ނުވަތަ އެއަްށ ޙައްުޤ ައގު  ކޮށް ނުޓަނު މަސް ވެިލއު އެޑް

 ސާޅީސް ތިން  ،ހާސް ޓަނު މަސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާއިރު ގާތްގަނޑަކަްށ މި ލިބެނީ ހަތްދިހަ މިދެންނެވި 

ތަކުަގއި ެއީއ ރާއްޖޭގެ ފެކްޓްރީހާސް ޓަނު މަސް ދިވެހި ދިހަ ތްހަމި  ،މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު. އެހެންނަމަވެސް

 ،ކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަދިވެހިާރއްޖޭގެ ވެިލއު އެޑް  ،ރުގެ ފެކްޓްރީތަުކގައި ކަމަްށ ވިޔަސްޕްރައިވެޓް ވިޔަސް އަދި ސަުރކާ
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 ބަދަލުވެގެން އެބަދޭ. ށްމިލިއަން އެމެރިކާ ޮޑލަރަ 163މިލިއަން އެމެރިާކ ޑޮލަރު،  43ގާތްގަނޑަކަށް މިދެންނެިވ 

ށް އަޅުގަނޑުމެންެގ ފަހަރަދެން ކީްއކުރަންތޯ ކޮންމެހެން ބޭރުގެ ބޯޓުރުވެގެން އެބަދޭ. ނައަްށ ިއތުގު ހަތަރުދަނީ އާމް

 ނެތް. މިކަން އްއެއީ އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ. އެްއެވސް ޝައްކެ  ؟ކަނޑުތަކަށް ވަެދގެން މަސްަގންނަން ހުއްދަދޭންވީ

 ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް ގެންގޮްސގެން އެ  ޒާރުތަކަށް ބާމަސް ބޭރުގެބިލައެބަ އިނގޭ ކީްއެވގެންކަން. އެއީ ދިވެހި ކަޅު

 ކޮށް،އެކްސްޕޯޓު ގޮުތގައި ާނގެ ޓޫ މޯލްޑިވްސް ދިވެހި ޓޫނާ ނުވަތަ ،މިކްސްކޮށްގެން ހޯދާ މަހާގެން މީހުން ދާއަޅައި

 ރަނގަޅު  ،ެވރިންނަށް މި އަގުބޭުރގެ މަސް ނުލިބި، ބޭނުންވާ ޙައްޤު އަގުލިބެން  އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި މަސްވެިރންނަށް

 ،ވާނަމަ ބަދަލުަގިއ އަުޅގަނޑުމެންެގ އިޚްލާޞްެތރިކަމެއް ހުރި ކަެމއްމަގުފަހިވަނީ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ މި ލިބެން  އަގު 

ރުމަށް ކުލަތަތްތައް ހަރުދަނާސީމިހާރު ހުރި ވަ  ސަރުކާރުގެ ،ފެކްޓްރީތަާކއި ގެޓަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހި ޕްރަިއެވޓް ސެކް

ެއއްހާ ުނވަ ސަޭތކަނުވަތަ  ،ށް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުސްދޮޅަަހކަފަ ގާްތގަނަޑކަށް ކައި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ޓަ

ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަްއ  ށް ނާޢަތަސިމަސްވެރި  ،ވާނަމަދީފި ކަމަށް  ަބޖެޓު ސަޕޯޓެއްދިވެހި ރުފިޔާގެ މިލިއަން 

އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ހުރިހާ  ،ނަމަ ށް އިޚްލާޞްތެރިަމއުޟޫޢަ ށް، މިގެނެވިދާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ިމ ސަބްޖެކްޓަ

އުޅެނީ  ނާޢަތަށް ޙައްޤު ކުރިެއރުން ނުލިބިގެން މިސިބަހައްޓާފައި މިކަންހެން ކުރަންވީ. ދިވެހި މަސްވެރިަކމުގެ ކަމެއް 

ދޯނިފަހަރުގައި މް ނާޞިރު ސް އިބްާރހީއޭރުެގ ރައީ، ވަނަ އަހަރު ދޯނިފަހަރަށް އިންޖީނު 1974 ،އެނިގވަޑއިގަންަނވާނެ

ރަީއސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުަގިއ  ،އި ނާޢަތަށް މިއައި ކުރިއެރުމާސިކަމުގެ ުގޅިގެްނ މަސްވެރި އެޅުމާއިންޖީނު އެޅި

 ނާޢަތަށް ސި އީ މިމި ފެށުންފެށި  ދަޅު ބަންދުކުރަން ެއއް ަހދާފައިފެލިވަުރަގއި ޚާްއޞަކޮށް ފެްކޓްރީ އަދިވެސް  ،ފެލިވަރާ

 ނަވ1972ައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ފާހަގަކުެރވޭ ބަެއއް ބަދަލުަތއް. ހަމަެއއާެއކު ގޮުތަގއި  ުކގެއަިއ ބޮޑެތި ބަދަލުތަ

 ތަކެއް މި ވެސް ކުިރއެރުން ނާޢަތަށްސިއައުުމގައި ޙަޤީަޤތުގައި ުޓއަރިޒަްމގެ އައި ފެށިގެން  ނާޢަތްސިގެ އަހަރު ޓުއަރިޒަމު 

ޖެހެންދެން ޓުއަރިޒަމުގެ  ގެ މެދުތެރެއ1990ާނެިވދާނެ ވެލިއު އެޑިޝަންގެ ތެެރއިންނޭ. އެއީ ބުއައީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ވާމީ ފެންވަރެްއގައި އައިސްަފއެއް ެނތް. އެހެންނަމަވެސް، ވެލިއު ގު ސިނާޢަތަކަށް ޙަޤީޤީ ކުރިއެރުމެއް ބައިނަލްއަ

ރަނގަުޅ އައުުމގެ ތެރެއިން ޒަމުގެ ތެރެއަށް އައި ރިނޮވޭިޓވް ޕްރޮޑަކްސްޓްަތްއ ޓުއައިއެޑިޝަްނގެ ގޮުތގައި ތަފާތު 

 ،، މަސްވެރިކަުމގެ ސިާނޢަތަށް ވެސް މި ދެންނެވިވަރުގެ ބަޖެޓް ސަޕޯޓެއް ދީގެންކުރިއެރުންތަެކއް ލިބުނީ. އެހެންވީމާ

ށް އަދި ދިވެހި މަސްވެރިންނަ ، ކަމަށް ވާނަމަޖެުވރެއް އޮެވގެން މިކަން ޕްލޭންކުރެިވއްއް އެކަީށގެންވާ ޤައުމީ ތަޞަ

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ަވރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިިބެގންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



89 

 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދައްަކވާނީ އިަހވަންދޫ ދާިއރާގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! ދެން ވާހަކަުފޅު

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހި ދިވެއޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމުތަކެއް ހެދުމުގައި  ؛ރާރުގަވާ  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިޝު

ހަކަ ށް ތާއީދުކުރާ ވާއަރިހަމަރާރަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ފުގަފައި އޮތް ޅިހުށަހެ ންގޮތު ގުޅޭ ކޮށްދިނުމާސަރުކާރުން މަގުފަހި

  ހޯދައިދިނުންގުއަމަހަށް ހަމަ ،އަގުދަކީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ހަމަޤްޞަނޑު މަގަރާރުގެ މައިގަދަންނަވަން. އަދި މި 

މެންބަރު ރި ޟޫޢަކީ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެއުމަ ދާބަހުސްކުރެވެމުންތާގައި ވެސް ފުހަ ޅި މި ދެައޅުގަނޑުމެން މުއެއީ 

ކޮށް ޑަ ދޭތެރޭގައި ކު ގެ މިސްރާބާރާރުތަކުގަދައްކަވަމުން ައޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރާ ދު ސަޢީދު ވާހަކަފުޅުމަމުޙައް

ތްެތިރ ން ބޭނުންވޭ. އިއްޒަބޭފުޅާއަށް ސާފުނުވާތީ ައޅުގަނުޑ ކުޑަކޮށް ެއކަން ސާފުކޮށްލަދޭ . އެަވއިފިއުަފއްދަސުވާލު

ރާއްޖޭގެ  މި ،ރާރަކީގައެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި  އާދެ! އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ،މެންބަރު

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ާރރު. ގަތަކެއް ުހއްޓުވުުމގެ ޯބޓުރިކަްނކުރާ މަސްކަނޑުތަުކގަިއ ބިދޭސީން މަސްވެމަސް

ޙައްޤުަތއް  އިސްކަނޑުތަކުގެ އެންމެހަމި މަ ހި މަސްވެރިންނަށްދިވެ ،ދަކީޤްޞަ މަރާރު ހުށަހެޅިގައަޅުގަނޑުމެން މި 

ދިނުން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ދިވެހި މަސްެވރިން ކުރާ މަސްވެރިކަމެްއެގ ގޮތުަގއި މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ށްރުކޮކަށަވަ

ދިނުމުެގ އްދަހުކަށް ކަްށ ލޭނު ބޯޓުތަތައެ ބޯޓު  ރައީސް،ރި . ިއއްޒަތްތެބޭއްވުން ވެިރންކަންރާ މަސްކުކަނޑުތަުކގައި 

ކަންނެލި ރަހަހޯދައިގެން ރީނދޫއްދަހުކަންނެީލެގ މަސްވެރިކަމަށް ބޮޑުލޯ ،ންދިޔަ ގޮތަކީ ގެސަބަބުން ކަންތައް ވެ 

. މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިން އްބާނަމުންދިޔައީ. މިއީ ދިވެހިން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެ 

ިދވެހި  ؛ެއކަމުން އަުޅގަނޑުމެން ސަލާމަތްކަްނނެއްޔަށް ލިބެންޖެހޭ ައގު ުނލިބިގެންދިޔައީ. ރަހަމުން އައި ރީނދޫބާނަ

މެން ެއ ައޅުގަނޑުދުގައި ޤްޞަހި ރައްޔިތުން ބާނާ މަހަށް ފުރިހަމަ އަގު ހޯދައިދިނުމުގެ މަ ވެރިން ސަލާމަތްކޮށް ދިވެމަސް

ދިވެހިން ބާނާ މަސް ގަންނަ ވާހަަކ. ރާއްޖެ އަިއސް  ފަހަރުބޭރުގެ ޯބޓު ،އައީ  ން ދެން މިގެގުޅި  ރާރު ހުށަހެޅީ. ެއއާގަ

 ތަކުން ގަންަނ ހުރިހާ މަހެއް ހިފައިގެން މިާރރުގަިއ ފަހަރެއްަގއި ވެސް ޯނންނާނެ އެ ބޯޓުގައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި 

ންޓޭޖެއް ިދވެހި ސަޕަތެރެއިން އެކަީށގެންވާ މީގެ ،އަޅުގަނޑުމެން ދޭއިރު ދޭނީއްދަ ހުއް. މި ކައެޤައުމުން ދާ ވާހަ

 ،ންވާ ކަމަކީނުބޭ ޔަީޤންކުރަން ސްމެން ވެވެލިއު އެްޑކުރާ ގޮަތށް. އަޅުގަނޑު .ުޑގައި ޕްރޮސެސްކުާރ ގޮތަށްނފަސްގަ

 .ސްއީރަ ހޭނެކަން. އިްއޒަތްތެރިޖެއަގު ލިބެންރިހަމަ ހަމަމަހަށް ދިވެހި ނަމުގައި ދިވެހިންނަށް ފުދިވެހި ކަނޑު

އޭތި  ،ެޒޑް ނަމުގައި ބިލުތައް ހަދަިއގެން ިމ މަޖިލީހަށް ގެނެސްްއ ނެތް އިތުރު ޒެޑްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ަވގުތެ

 ،އަގު ހޯދައިދޭކަށް. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީދިވެހި މަްސެވރިންނަށް ހަމަ އެަތއް ޒަމާނަކަްށ ގެންގޮްސގެން އިދިގުދަންމަ

ކަނޑުތަކުގެ، ިދވެހި މަހުގެ އެންމެ  މަސްށްންނަމިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ދިވެހި މަސްވެރި ،މާދަމައިން މާދަމާއަށް



90 

 

ރާރު ގަވާ  މި ްސ، މިއަުދ ހުށަހެޅިފައިއީއަގު ހޯދައިދޭން. އިްއޒަތްތެރި ރަފުރިހަމަ އަގު ލިބެން. އެ ބޭުފޅުންނަށް ހަމަ

ިރކަން ކޮްށ ުއޅޭ ހިން އާއްުމކޮށް މަސްވެޓްފޯމުތަކަކީ ދިވެއިުމކޮށްދިނުން. އާދެ! އޮފްޝޯ ްޕލެޤާއޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމުތަކެްއ 

ހާސް ސްކޮޔަރ  ތިރީސްހާސް ސްކޮޔަރ ފޫޓު ނުވަަތ  ލު ބޭރުގައި ވިހި މޭ 250މޭލު  150ގާްތގަނޑަކަށް  ،ހިސާބު

ފްޯޝ އޮއި އަުޅގަނޑުމެން މި ިކޔަނީ ގަ ލު ބޭރުމޭ 200 އްއާދެ! ާގތްގަނޑަކަްށ ކުަޑކުަޑ ވިލިމާެލއެ ؛ފޫޓުގެ ބޮޑުމިނުަގއި

ބޭނެ. އައިސް ލިބޭނެ. ވާ ތެޔޮ ލިނުންތަނުން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ބޭ ހަކަ. މިާވ ވާގޮުތގައި ބާއް  ޕްލެޓްފޯމެއްގެ

ޙީ ފަރުވާ ލިބޭނެ. ވިަޔފާރިއަށް މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ލިބޭނެ. ހަމައެއާއެކު ދިވެހިން އްޞި

 ދިވެހިން މަސް ިވއްކުމަށް ާރއްޖޭެގ ޕްލެޓްފޯމް އޮތުމުެގ ސަބަބުން މިހާރު އްަގއި މިދެ އްހަކުާރ ސަރަމަސްވެރިކަން

ތެޔޮ  މޭލު ދަތުރުކޮށްފައި 150ނީ މޭލު ނޫ 200ކަށް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ނީ އެހެން ރަށައަށް ނޫލެމާ ،ރަށްތަކަށް

ކުން ނަށް ހޭދަކުރާ އަގު އެަތއް ތަމަސްވެރިކަމަ .ށް ެގނެވޭނެކަައއުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ނިމުމައަންނައަންދާފައި 

ޑުމެންނަށް ކުޑަކުެރޭވނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ިދެވހި މަސްވެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގެ ފައިދާ އަޅުގަނ

ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމަކަށް  ވެސް މި ޕްލެޓްފޯމަކީ ހުރިހާ މޫސުމަކަށް .ހޯދައިދެވޭނެ އެއް ގޮތް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

 ،ގެ ޚިޔާލުތައް ހަމަ ފާޅުވެގެން އެ ދިޔައީ. ިމކަން ޕްލޭންކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ކަމަށް މި މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން ޖެހޭވާން

ތަށް ވަންނަ ގޮށްރަށުގެ ފަޅަށް ރަ މި ޕްލެޓްފޯމުގެ ތެރެއަށް މަސް ބާނާ ދޯނިފަހަރަށް ،މީތި ޑިޒައިންކުެރވޭނެ ގޮަތކީ

މާސިންާގ  ،ެވސް ގަބޫލުކުރަން ކުރުން. އަުޅގަނޑުންކަށް މި ޕްލެޓްފޯމް ޑިޒައިޑިފަހަރަށް ވެސް ވަދެވޭެނ ގޮތައޮ

އޮެވގެން ޮއޑިފަހަރު ހިފެހެއްޓުމަކީ އެީއ އެންމެ ފަސޭހަ  ޕްލެޓްފޯމުެގ ބޭރުަގއިވަެރްއގައި ނޑުަގއި ގަދަ ދުވަސް ކަ

ގަިއ ރު ދައްާކއި އަޅުގަނޑުމެން މި ޕްލެޓްފޯމުތަކުގެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ގައި. ހަމައެާއއެކު ގޮތަކަށް ނުވާެނކަން

ކަމެއް. އެހެންކަމުން،  މުންހިމުެއންވެރިކަމަކީ ވެސް ވަރަށް ދިވެހިން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި  ،ކަމަކީ ންޖެހޭ އެއްބަލަ

 ިއ،އާލާކުެރޭވނެ ކޮންމެވެސް ނިޒާމެއް ެވްސ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައްދުަގއި ދިރޭ އެން ހަ ސަރަނަ ންމި ޕްލެޓްފޯމް އޮ

 .ތެރި ރައީސްތްކަންކަން ރާވަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަ ވޭނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މިކޮށްދެވެސް މަގުަފހި ކަށްކަންތައްތަ އެ

ަގއި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ ްއގެ ގޮތުމު އެއް ކެެރކްޓަރެންހިހަގަކޮށްލެވޭ މުރުން ފާއިތު މި ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި ޭއގެ

ޑިަޒއިންކުރުން ެއއީ  މި ޕްލެްޓފޯމުތައް ނެ ގޮތަކަށްލަތްތަކުގައި ހެލިކޮޕްޓަރުފަދަ ތަކެތިވެސް ޖެއްސޭހާމަރޖެންސީ އި

ްށ ގޮްސެގން ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަތަފާތު އައު ވިސްނުންތަ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަމުން، ލިބޭނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ެވސް ދަންނަން. އެހެންނުމާދަމާއެއް  ގަޅުނރަ ހަކު ވެސް މިއަދަްށވުރެ ފަހިދުވަ

ާރ  ކުދައިދޭން މިފުރިހަމަ ައގު ހޯ ،އަގު ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އަުޅގަނޑުމެން ހެޔޮ  ،ޖާދުތައް އީޖާދުކޮށް މިފަދަ އީ

ްއ ތެމިްއޔައް ކާމިޔާބުކުާރނެ މަސައްކަެތއް. ސަުރކާރުން ވަރަށް ޮބޑު އަހަރުންމަސައްކަތަީކ އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ މި ސަރުކާ

ނުންކޮށްގެން ދިވެހި މަހުގެ އްޔާ އެަތއް ބައިވަރު ައއު ގޮތްތަެކއް ބޭސަްއކަތެއް. އިރާދަކުެރއްވި ދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަ
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އަމާޒު. އަުޅގަނޑުމެން މި  ރުގެބޮޑުތަނުން ވެސް މައްޗަށް ޖެއްސުމަކީ މި ސަރުކާ އަގު މިހާރަށްވުރެ މާ

 ...މަްސވެރި މަސައްކަތްކުރަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ދެން އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ާކށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

 ޖާބިރަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވުން:ދެްއކެކަވާހަޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އެްއކޮށް ތެދުވަންވީމަ ވަރަްށ އުާފވޭ.  ރާރަކާގަ ބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަނެްއކާެވސް މަސްވެިރކަމާ

 ކަމެްއ.ހަކަ އެީއ ައޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާާވ ވާ ލާރި ލިބޭ ،ރު ލިބޭލަޑޮ ،އި، ޓުއަރިޒަމާއަބަދުވެސް މަްސވެރިކަމާ 

މަސްވެރިކަން މުޅިން ުދގެ ުކރިން އީ މި ؛މި ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަމަްށ ޚާއްޞަ ،އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން

. ވަނަ ުދވަސް 26 ދު އަންނަނީ. ޖުލައިއީމަަސއްަކތްކުރާ ކަމަށް.  ވަރަށް ރުތީބުކޮށް ޯއަގނައިޒްކުރަން ތަ އިޖައްސަމަހަ

 . ޭއގެ ކުރިން ހުވަނަ ުދވަ 26 ޖުލައި އަންނަނީ ވަނަ ދުވަސް. އެއީ މިނިވަްނ ދުވަސް 24 އިންޖުލައި މިއީ މިއަދު

ރާރު ގަބާރަ ން ރޫިލންގ ޕާޓީން ދިހަކުެއއް ޕާޓީއަ ،ާކރަކުންރުރަންެވގެން ެއއް ސަސްވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ޙައްލުކުމަ

މިހެންނޭ މި މަޖިލީހުގައި  ފުޅުވަނީން  ބޭނުންކުފާނުމެމަނިތިަމން ،ޯއގަނަިއޒް މެނަރއެްއަގއިައއުމަށްވުރެ އެއް ކަމަކަށް 

ވެސް އަޅަންީވ. މާވަުށ  ޕްލެޓްފޯމު ؟ހަނީޖަތޯ. މިއީ ކޮން ކަހަލަ ސަަކރާތެއްތޯ މި ނޫން ލީމާ ނިމުނީއިމަންނިބުނެ 

ތަރުތީބުކުރަންީވ. ބަޖެޓު ބޭނުންވަނީ. ލާރި  ،ވި ގޮތަށް ދެންމެ ވިދާޅު ދު ސަޢީދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ

ންމެ އުޅެނީ. ޓެކްނޮލޮޖީ އެބަހުރި ދުނިޭޔގައި. އަުޅގަނޑުމެން ކޮ ބޭނުންވަނީ. ލާރި ނެތިގެން ކަންކަން ނުެވގެން މި

ގާފަރާ  އެކަން ކުރާނީ. ައޅުގަނޑު ކާށިދޫާއއިކަމަަކށް ވަންޏާ ބަލް ޒިްކޓްރީެއއް ެވސް އެޅިދާނެ. ެއއީ ފީފެ ެއއްަގއިގެ

އެކަްނ ނު ބަލް ވަންޏާޒިފީ ކާރު އެޅޭނެ. އެކަަމކު ކޭބަލް !އާނ ؛ކުއްިލއަކަށްކާރު އަޅާޭށ ބުނީމަ ދޭތެރޭގައި ކޭބަލް

 ހާ އެ .ލީޝަތު ދޯނީގައި އަންނަން ވެސް މިކޮޅަށް ފައިނޭންވަގު  މިދަތި ނަށްގެ ރައްޔިތުންކާށިދޫ ނީ. ގާފަާރއިވޭކުރެ

ކަށް އަުޅގަނޑު އަރިސްޓް އެޓްރެކްޝަނަޓު ކާރު އެއީ ކާރު ބޭނުންތޯ. ކޭބަލްަވގުތު ތިއްެބވީ. އަދި ކޭބަލް ލުގައި އަދި މިހާ

 ން އެމެރިކާއި ،ންނާއިނުޖަރުމަނާިއ، ރިއަށް. ލަންޑަނުންއޮޕަރޭޓްކުރަން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނޑު ޕްރޮޖެކްޓް ދަނީ ކު

ކުރިއަށް އޮތް ެއ ބޭފުޅުން މިހާރު ޤީކުރަމުން. އްދަނީ ތަރަެގންމި ުރމުގެ ކަންަތއް ައޅުގަނޑުކުލޮޕްގާފަރު ިޑވެ ކާށިދޫއާއި 

 ،އެދެނީޅުގަނޑު ާރއްޖޭެގ ސަުރކާރުަގއި އައެ މޮޑެލް ގެންާދނެ. ފަށަިއގެން ކުިރއަށްދިހަ ދުވަސް ތެރޭަގއި މަަސްއކަތް 

ރަކީ. އެހިސާބުން ވުއަުޅގަނޑުެގ ތަޞައް  ިމއޭންނަންާވނެ ގޮތަކީ. ށިދޫ އޮންނަންވާނެ ޮގތަކީ. މިއީ ގާފަރު އޮމިއޭ ކާ

ލިއަން ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ބިއެއީ ދެތިން   ގަބޫލުުކރައްވާނެކަން.ޕްރޮޖެކްޓް  އެސަރުކާރުން އަުޅގަނޑަށް ަޔޤީން
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ށް ލާރި ރަސަުރކާ ،ިރ ދާ ގޮތް ލާސަރުކާރުން ންނާނެތާ އެްޕރޫވްކުރަން. ހު ޕަރަޓއިޓްއެ ގެ އެކަމު  ގެންޏާ ސަރުކާރުލިބެ

ރާެއއްަގއި ާދއި ން ފުޅާކަގޮތް މި ިކޔަނީ. މަްސވެރި  އަންނަންޖެހޭ. ހުސް ލާރި ދާބަގޮތެއް ވެސް އެނެ ލިބޭ

ތަންތާ  ޓެްސކޯ ފައިއެްޑކޮށް ގަނޑުމެންގެ ޕްރޮަޑކްޓްސް ވެލިއު ދާ ޖަހައިެގން މަސް ނަގަންވީ. އަޅު ތަރައްޤީކުރަންވީ. 

ަޕއުންޑަށް  2.5ވިއްކަްނީވ. އޭރުން ބަހައްޓަންވީ. އަުޅގަނޑުމެްނ މިހާރު އޮލިވްއޮއިްލއިން މަސް ބަންދުކޮށްފައި 

ވާންޖެހޭ. ފެކްޓްރީތައް ރޮޑަކްޓް ބަދަލުދަނީ. ޕްމުންވަބަދަލު ެލވޭނެ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ މާރުކޭޓުތައް މިހިރައިވިްއކަ

ްނވީ. ކުރާ ނީ. ެއކަންކަހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްރަން އެބަޖެހޭ. އެކަން ުކރާ ވާސިްސޓަމުތައް ަބދަލުކު ޖެ.އޯލްްޑވެއް

ދު އެންމެ ރަނގަޅަށް ޢުސަރުކާރުން މަްސވެރިކަުމެގ ވަގެ ކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެޭތ މި ސަރުކާރަކަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ  އެކަން

އެކަން ކުރުމުެގ  ގެ. މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުކރެވޭނޭކަން، އެ ސަރުކާރުން އެރު. އެހެންވީމާކުރާ ސަރުކާ

ހަވީރު  ހެނދުނާއި ،އިރުއިރުކޮޅާ  ؟އުޅެނީ . ކީއްެވެގންހެއްޔޭ މިހާ ޗަރުކޭސް ބައި ބޮޑުވެގެން މިޤާބިލުކަން ހުންނާނޭ

މަޖިލިސް  މި ށްގަނަިއޒްކޮއޮ  ރަނގަޅަށްިތއްޔާ އޮ . މި މަޖިލީހުން ކުރާނެ ކަމެއްރާރުގަ ،ރާރުގަ ،ރާރުގަ

ރާުރ ގަ 25ކަމަކަށް  ދަނީ. މި މަޖިލީހަށް އެއް  ރޭޓްކުރަންީވ. މި މަޖިލީހުގައި ޭބކާރު ވަގުތުަތއް މިހާރު މިއޮޕަ

 ؟ކޮން ވާހަކައެއްތޯ މި ދައްކަނީ މިއީ ރާރު މި ވައްދަނީ.ގަ  25ކަމެއް ކުރަން އަުޅގަނޑުމެން މާ މޮޅު  އި،ހުށަހަޅަ

ކުރަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. މަސްވެރިކަމަށް ންމެހެން މިތާނގައި ޓައިމް ވޭސްޓު  ކޮއެ ނިމުނީ. ދެން ؛އަލިފު ،އަލިފު

ޖެހިފައި އްބިއޭނާ މުއްސަނދިވާންވީ. ކުރަްނވީ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެރި މީހާ ލިބަރަލައިޒްހުރިހާ ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ

 ހަކަ ވާމި  ދޭންވީ. އަޅުގަނޑުމެން ންޓީންޝަން ދޭންވީ. އޭނާއަށް ވަޒީފާގެ ގެރެޕެންވީކީ ނޫން. އޭނައަްށ އޮންނާ

އަހަރު ެވއްޖެ ދައްކާާތ. ސިސްޓަމަށް އަުޅވާލަންވީ  ިތރީސް ފަންސަވީްސ، ؟ވެއްޖެތޯ ރު ހައަނީ މިއީ ކިަތއް ކަދައް

ޒް މިނިސްޓްރީ ބަންދުކޮށްފައި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށަްށ ސީދާ ގެންދަންވީ ނޫންތޯ ނޫންތޯ. ފިޝަރީ

. ރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަީކ މި މަޖިލީހުގައި ބަރުލަމާނީ ސްޓަރަށް ެއަކން ކުރަން ނޭނގެންޏާނިމިފިޝަރީޒް 

 އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުަގއި ހުންނެވީ.  ޙްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ާޞލި .ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް ބޭފުެޅއް

މުކަން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދޭވަރު. އެއީ ންަކމަށް މުހިރި ވެސްމި މަޖިލީހުގައި މަމަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް އިނޭގނެ 

ހިނގާ. އަޅުގަނޑުމެްނ މާރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ބަލަ ިއއްެޔއަކު ކުރަމުން އައި ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ،މިއަދަކު

ޓޫނާ  މްސޭބަޅަކަޑަ ހަމަ ން ިވއްކަނީ. އު ައޅުގަނޑުމެންސްރީލަންކާއަށް ޕްރޮޑަކްޓް ިމ ވިއްކަނީ. އުންބަަޅކަޑަ 

ަރނގަޅުވީމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޕޭޝަން ެއކަމަކު، ައޅުގަނޑުމެންގެ  .ހުން ވެސްމީ އެހިފަނީ ން  އޯޝަނުއިންޑިއަން

 ކުރަނީ. ދިެވހިރާއްޖެ... ބްރޭްނޑު ގައިއެ ޕްރޮޑަކްޓް އަުޅގަނޑުމެން މާކެޓު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ  ؛އުނގޫފާރު ދާއިރާ. އަޙްމަދު ޢީސާ ؛ރި މެންބަރު. މުޙައްމަދު ވަޙީދުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުްއޒަތްތެރި މެންބަރައި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

ރާރަކަށް ިއއްޒަތްތެިރ ގަފަސް އޮތް ހަތަރު ފައި މިހެޅިގޮތުްނ ހުށަ ުގޅޭ މަސްވެރިކަމާ އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރި

 ، ސަމާލުކަންނުދީވާމުަކމަށް ދޭންންވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެންދަާވއިރުަގއި މިކަމުގެ މުހިބޭފުޅުްނ ބައެއް  ،މެންބަރުން

ވަރަށް ުޅގަނޑު ހަމަ އަ ދައްކަވާތީޅުއް ނެތި ވާހަކަފުމެ ުކރެއްވުދިރާސާ ،ގޮތުން ބެއްލެވުމެއް  ވެސް މިކަމާ ގުޅޭއެްއގޮތަކަށް 

ތެއް. ވަރަްށ ކަމު މަސައްންހި މި ކުރަނީ ވަރަށް މުތްއްކަތެރި ރަީއސް. މި މަޖިލީހުން ކުރަން މަސަތްކަންބޮޑުވޭ ިއއްޒަ

ށްލާފަިއ ކޮނުކޮށް ދޫ ،ރި ކަންތައްތަކެއް ހު ޖެހިފައިނަށް ކޮށްދޭންރިންސްވެމަލީހުން ދިވެހި މާންވެއްޖެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިޒަ

 !ަބއްލަވާ ތެރި ރައީސްިއްއޒަތް ތަމަ ކަމަކަށްރަން މި ދަްއކަނީ. ފުމެހަކަ އަުޅގަނޑުއް ކުރާ ވާ ކެންތައްތަކަރި ހު

މުސްކުޅި ެއއް ގާނޫނު.  ،އޮތް އެންމެ ދުވަސްވީ ވެހިރާއްޖޭަގއިމިއަދު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދި ބެހޭ ގާނޫނަކީ މަސްވެރިކަމާ

ނުމަށް ދައިދިއަގު ހޯނަށް ހަމައޮތް ސަރުކާރުން މަސްވެރިން  މިއަދު މި ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ތަކަށް ފުރުޞަތު ޒަާމނީ އުސޫލު ،ށް ކަުގޭޅ އައު ިސޔާސަތުތަ ކަމާކުރަން ނިންމާފައި ހުރި މަސްވެރިތަޢާރަފުޓަކައި 

ކޮށްދޭން. އެއީ މި މަޖިލީހުން ބަދަލު ނީ ނިޒާމު ބެހޭ ގާނޫ ޖޭަގއި އޮތް މުސްކުޅި މަސްވެރިަކމާއްތުން ދިވެހިރާދިނުމުގެ ގޮ

ވާުލކުރި މަސްއޫލިްއޔަތަކީ ެއއީ ހަރައްޔިތުން  ދިވެހި ނާނޑުމެންކަމެއް. އަުޅގަ ިޒމުލާއަޅުގަނޑުމެން ކުރަން 

ފި. ހިސާބުތަކެްއގެ ވާހަކަ ވެސް ަދއްަކވައިތަުނގަިއ ބަެއއް މެންބަރުން ވަރަްށ ބައިވަުރ ތަފާސް ޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއް އި

ރިްނގެ މަހަްށ ހި މަސްވެވެނަށް އިނގޭ ދިވާހަަކ އެީއ. އެންމެން ގެ ިސއްރުތަެކއްދިވެހިާރއްޖެ ދަންނަ ބޮޑު މުިޅ އެއީ 

ެގ ންއެ ބޭފުޅު ،ވެގެްނކަން. އެކަަމކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނުޫފޒުގަަދ މަދު ބައެއްނީ ކީއް ޅެއަގު ނުލިބިގެން އު ހަމަ

ެވްސ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައޔަނުދީ ތައް ލަތްސީޒަމާނީ ވަ ،ތުންގެ ގޮމުތު ދިނުޞައަމިއްލަ ޒާތީ މަންފާތަކަށް ފުރު

އަދި އެ ިސޔާސަތުތަކަްށ  ިއ،ޓައްހިފަހަ ގެނަޔަނުދީ ވެސް ެކއްތަކަށް ފުރުޞަތުދޭ ސިޔާސަތުތަލަސީއެ ވަ .ފަހައްޓާހި

ންގަމުން އަންނަ ބޮޑު ެގން ހިއްޓައިފަހަބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު ވެސް ބަދަލުކުރިޔަނުދީ ހި

ީއ އެ ،އަގު ނުލިބެނީޓަނު މަގަްށ ހަމަެއއްހާ ސަތޭކަ ނީ. އެ ވިދާުޅވާ ކަޖަރީމާއެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑމެން މި ދައް

 ަގއި ަބޔަކު ގެންޮގސް ތުނޭނގި ހިނގާ ކަެމއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެީއ ބޭުރ ޤައުމެްއގެ ނީލަމުަގއި ހަމަ ގަސް

ވަރަށް  ގާނޫނުތަކާ ،ޫސލުތަކާއިއު  ،ތުަތކާއި ސަމަސްވެިރަކމުގެ ސިޔާޭޔގެ ޤައުމުތަުކަގއި އި. ދުނިނުައގުގަ  ނީވިްއކާލަ

ޒީބުވެއްޖެ. ބަދަުލވެއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން އެކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. ހުއި ތަ ހަރުތަުކގަބޮޑަށް މިދިޔަ އަ

ށް ކުރު އަގުނަދެލިބޭ އާމްދަނީ  ސްވެރިކަމުން މިހާރު މިމަ  ،ބޮޑުއްދު ހަ ކަނޑުގެ ސަރަނިސްބަތުން  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ

 ؛ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މަށްކަން ކުރުއެ ގެ ފުރުޞަތު އޮތް ޤައުެމއް. ެއކަމަކު،މު މުއްދަތެއްަގއި ބަދަލުކުރު
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 އިސްަނގަންޖެހޭ އެންމެ ން މިއީ ެއކަމުަގއިއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަްނތައްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭން. އަޅުގަނޑުމެ

ކުރަން ރަްއޔިތުން  ންކުރެޭވކަށް ނެތް. އެކަ ކަމެއް ނިޒާމު ބަދަލުނުކޮށް ެއއްެވސް މަ މީހުން. ގާނޫނީފުރަތަ

އަުގ ނު މަހަށް ހަމަޓަ 100ުޅވާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެ ވިދާ ،ހަވާލުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަކީ އަުޅގަނޑުމެން

އެކަމަށް.  ހުރީ ަފއިޅާތުތައް ކަނޑައަސަ ސަރުކާރުން ސިޔާ މި  .މެްނ މިއަދު މަސަްއކަތްކުރަނީންވެގެން އަުޅގަނޑުހޯދައިދޭ

. ބޭރުެގ ވާހަކަދާ ހަމުތައް އޮފްޯޝ ޕްލެޓްފޯ ،މި ަދންނަވަނީ ރި ރަީއސްތެތްއެހެންވެގެްނ އަުޅގަނޑުމެން އިްއޒަ

 މި ަދއްކަނީ ޓުފަހަރުގެ ާވހަކައެއް ނޫންބާނާ ބޯމަސް ؛އަށް ވަދެ  ތެރެ ގެއްދުހައްޖޭގެ ސަރަރާށް ދިވެހިބޯޓުފަހަރަ

އްުދގެ ހަނީ. އެ ބޯޓުަތކަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަކަތަފާތު ވާހަކަެއއް މި ދައް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސް ގަންނަ ބޯޓުފަހަރު

ްސ ފަސޭހައިން ވަދެގެން އައި ،އިހުރި ާގނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލަ މިހާރު ،ލުއި ،ތެރެއަށް ވަެދގެން ައއިސް ަފސޭހަ

ބޯޓު ގާތްކޮށް މަސްވެރިން އަތުން މަސް ގަނެގެން ފުަރއިގެން ެދވޭނެ ގޮތްތަެކއް ކަނަޑއަޅާ ވާހަަކ  މަސް ބާނާ ދޯންޏާ

ކުރަން ޓުޕޯސްދަްއކަނީ މިހާރު މަސް އެކް  ނީ. އަުޅގަނޑުމެން މިކައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން މި ދައް

ފަންތީގެ  ކުދި އަދި މެދު ،ނައްތާލައި  ގާނޫީނ ހުރަސްތައްރަހެއެ ގައިސް ދޫކުރުމުލައިސަންރުން ސަރުކާ

އެކަުމގެ ސަބަބުން  ،ކޮށްއިްނެވސްޓު އަށްވިޔަފާރި  ،އަްށ ވެްސ މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުގެ ތެެރައށް ވަދެޔާވިޔަފާިރވެރި

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  އި އުފަންކުރުމުގެ ާވހަކަގަ ޖޭމަސްވެރިކަމުަގއި ގަެނވިްއކުމުގެ ވާދަވެރި ބާޒާެރއް ދިވެިހރާއް

ވާަދވެރި  އި،ދައްކަނީ ވީހާވެސް ގިނަ މަސް އެކްސްޯޕޓަރުން އުފައްދަ ން މިއަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެ

ނޑުމެން އަުޅގަރި ރައީސް، ިއްއޒަތްތެ އަގު ހޯދައިދޭ ވާހަކައަދު ީނލަމުގައި ތި ވިްއކާ މަހަށް ހަމަ މި އި،ބާޒާރެއް އުަފއްދަ

ލޯނު ހޯދޭނެ ގޮތް މަސްވެރިަކމަށް ކުދި އިންޓްރަސްޓްތަުކގައި ުލއި ،ގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އަޅު ނީކަމި ދައް

ފައްތަދޭ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން  މެއްގެ ތެރެއިން އެކަން މި މަޖިލީހުންޒާނޫނީ ނިގާ، އިކަނަޑއަޅަ ން ތަކުސަސިޔާ

ފަިއސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ތިިބ  ، ޒުވާނުންނަށްހުރި ކިަޔަވއިގެން ތިބި ވެރިކަންޤުމިދަންނަވަނީ، އެކަުމގެ ޝައު 

ނިޒާމަކުން މި މަޖިލީހުން ީނ ޒުވާނުންނަށް އެ ވިޔަފާރިތަަކށް ވަންނަން ފަސޭހައިން ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް ގާނޫ

ށް އަދި ކަނޑައަަޅއިދޭ ވާަހކަ، ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން ފުރަތަމަ ފަހަރަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިންެގ  ؛ވެްސ އަުޅގަނުޑެގ ހަޔާތުގައި  ގައިމުހަމަ

މިކަން . ފެންނަނީ ތަން މި  ކަމާއެކު ބަޔަކު ބަޔަުކ ވަކާލާތުކޮށް، މަސަްއކަތްކުރާ ހުގައި ޒިންމާދާރުަގއި މި މަޖިލީޤުއްޙަ

މަޖިލީހެއްަގއި  އަޅުގަނޑުއިންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރުވެިރަކމެއް ޚުވެސް އަުޅގަނޑު ފަ ގައިމުހަމަ އަޅުގަނޑުމިއީ 

ތަްނ  ތެިރކަމާއެކު ބަޔަކު މަސަްއކަތްކުރާޞްލާޚުދުވެިރކަމާއި އިއަގު ހޯދައިދޭން ތެދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިންނަށް ހަމަ

ހުރިހާ މަސައްކަތެްއަގއި ައޅުގަނުޑ  . މިރައީސް ރުވެރިވާ ކަމެއް ިއްއަޒތްތެރިޚުފެނުން އެއީ ައޅުގަނޑު ވަަރށް ފަ

 އެ  ށް އެ ލިބެނިއްޔަކީދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްެވރިންނަ ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވާނަން. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ

 ... ދިވެހިރާއްޖޭގެ.ނޫން ވާ މިންވަެރއްޤުއްޙަބޭފުޅުންނަށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ލަނީ މައްޗަްނގޮޅީއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަޝުކުރިއްޔާ 

 ރަޝީދަށް.މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

މް ރަޝީދު އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މާފަންނު މެދު ދާ

 އި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަވޭ. މިއީ މަސްވެރިކަމަކީ މު ކަމެއްގެ ގޮުތގަ ންޕްލެޓްފޯމް މިއީ ވަރަށް މުހި ފްޝޯއޮ ،ހުށަހަޅުއްވާ

ދުރަށް  މޭލު 200މޭލު ނޫނީ  100ވެސް ޒާެތއްގެ ގޮުތގައި ބުާނނަމަ، ސީޒަނަލް ކަމެއް. އެެހންވީމާ، މަސްވެރިން 

ހޭދަކުާރ ތެލާއި އަދި އެހެނިހެން ެވގެންދާނެ.  އަންަނ ވިޔަފާރިއަށް ވަރަށް ބޮުޑ ލުޔަކަށް ކުރަމުން ދުއްަވއިގެން

 މިވެގެްނދާނެ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  އެޭބފުޅުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށްއެއީ ވެސް  ކަންތައްތަކަކީ

 މަްސވެރިކަމަށް  އިްސނަންގަަވއިގެން ޙްލިޞާމުޙައްމަދު  މްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީތުގައި ހަމަ ާރއްޖޭެގ ރަޞަފުރު

 ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ސާބަސް ރައްދުކުރަން. އެކީަގއި އެ ރުވެރިަކމާޚުގެންނަ ހަމަ ބޮޑު ބަދަލަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަ މި

ވަރަށް ގިނަ  .ފެނިގެންދާނެހަމަ ން މެއް މީއެކަންކަމަކީ ިމއީ މަސްވެރިްނނަށް ލިބޭނެ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރު

 ބަހުސްކުރެވިގެން މި  ތެރޭގައި މިހާރު ހުގެވަަރށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން އަޅުގަނުޑމެން މި މަޖިލީ  ،ވިދާޅުވޭ އެބަބޭބޭފުޅުން 

ަތކެްއ ހަމަ ވަގުތު އި،މަސްވެރިްނނަށް ބައިވަރު ގަރާރުަތކެއް ހުށަހަޅަ ކަުމގަިއ،މަސްވެރި ދަނީ ގަރާރުތަކެއް ހަމަ

މު ން ބޭބޭފުޅުން. އެކަމަކު މީގައި ހަމަ އެންމެ މުހި ފާހަގަކުރައްވާ އެހަމަ ން ކުަރމުންދާ ވާހަކަ އެކަންކަ ،ކުރެވި ބޭކާރު

ޔާލު ހޯދުމާއި ެއކަންަކން ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ޚިރަްއޔިތުންގެ ެވސް  އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ،ކަމަކީ

އެންކަރކޮށްފައި ހުންނަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޕްލެޓްފޯމެކޭ ނަންގަތީމާ އެއީ ހަމަ. އާދެ! ފުކުރުންވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާ

ބޭނުންވާ  ނޫން. އެ ޑިަޒއިްނވެގެންދާނީކީ. ެއއީ ފެން އަދި ހަމަ ންނަ ތަނެއްގެ ގޮތެްއގަެއއްހުލާފައި  ކުދިކުދި ހަޓެއް

އުެލއް އެތާނަގއި ޙަ. އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު މާމަ ހެދިގެންދާނެއިމުކުެރވޭނޭ ތަނަކަށް އެތަން ހަޤާ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް 

ދުރަށް  އިލާއާޢާ ،އުފެދިގެންދާނެ ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި އެކަން ެވގެންދާނެ. މަސްވެރިންގެ ސީޒަނުަގއި މަސްވެިރން ނިކުމެ

 އަގު ފުރިހަމަ ޖެހޭބޭފުޅުންނަްށ ލިބެން ، އެނިކުމެ، މަސައްކަްތކޮށް، ެއ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އަދާކޮށް 

 މި ޮގތުގައި ހޭދަކުރުމަށްޓަަކއި ރަނގަޅު ،ކުރެވޭ ހޭދަބޭފުޅުންަނށް  އެ ލިބޭ މި ވަގުތުަގއި އެ ،އެބޭފުޅުންނަށް ލިބި

އަޅުގަނޑުމެްނ  .މު ޕްލެޓްފޯމަކަށް ވެގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންޕްލެޓްފޯމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހި ހަމަހުށަހެޅުނު 

މިފަދަ  ހަމަ ދުނިޭޔގެ ެއތައް ޤައުމުތަެކްއގައި  ނޫން. މިއީ ްއާޔރުކޮށްފައި ޖަްއވަށް ފޮުނވާކަށް ަލއިެޓއް ތަސެޓެ އުޅެނީކީމި

އިމުކުރެވޭނެ ހަމަ ބޮޑެިތ ޤާއެތަކެއް ވަސީލަތްތަެކއް ހަމަ  ،ހަމަ މިގޮތަށް ހަމަ ތައްޔާރުކުެރވިއެތަކެއް ޕްލެޓްފޯމްތަެކއް 
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ކަންކަން ނުކުެރވޭެނ އެއެހެންވީމާ، ދިރާސާތަކުގެ އަލީަގއި މިޮގތަށް  ބަހުރި.ުކރެވިފައި އެ ވެސްއި މާސިންގާ ކަނުޑގަ

އޮތް މުސްތަޤްބަލުަގއި މިއީ  ކުރިއަށް ުނކުރެވޭ. އެހެންވީމާ،  ބޫލެއް ގަ ށްއެްއވެްސ ވަަރކަށް އަުޅގަނޑަ ކަމަކަށް ހަމަ

ލިބޭނެ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާނެ ނަށް ޅުންބޭބޭފު އެ ތަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމަކާއިޢަމަސްވެރިންގެ ސިނާ

ވަކި ވިޔަފާިރވެރިންތަެކއް  މިއީ .ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑަްށ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ޒަމް ޓުއަރި  .ފައޮތީ ހަމަ އެއްކޮށް ފުނޑުފުނޑުވެތް ޢަދިަޔއިރު މި ިސނާވެގެން އޮތްހާ ޒަމާން ކޮށްގެން، މިޑޮމިނޭޓު

ނަމަވެސް  ޑޮމިނޭޓްކުރަމުންދިޔަ. ބަޔަކު ހަމަ ވަންދެން އެއް ޒަމާނެއް ތައްެވސް ހަމަ އެފަދައިން ހަމަ އެ އިންޑަސްޓްރީ

އަުޅގަނޑުމެން އިންޓްރޮޑިުއސްކުރި ހިސާބުން  ރިޒަމްއަރަށްރަށުގަިއ ލޯަކލް ޓު ،ހުށަހެޅި އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ ންއެމް.ޑީ.ޕީ

. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުްނ މި ހުށަހެޅޭ ގަރާރުތަކުގެ ތެރެއަށްާދތަކެއް ެވގެންދިަޔއީ ހަމަ ރަށު ވެސް ފައި ންއެއިފެށިގެން 

 ތަށް ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑު ކުިރއެރުމެއް އަންނާނެ ޢަތަށް، މަސްވެިރންގެ ސިނާޢަސިނާ އޮތީ ހަމަ މި ތެރޭގައި ހަމަ މި

 .ން ފެނިފައިކަންކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގަކުރެވޭހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަ ،ކަންންކަ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ

ގެންެދޭވނެ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިކަްނކަން ހަމަ ކުރިއަށް ުނވެ  މިއީ މާ ލަސްތަކެއް

 އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ކުިރއަށް އޮތްهللا ވާީތވެ،  ހުރި ކަންަކން ކަމަށް މިފައިނި ،ހެދިދިރާސާކުރެވިފަިއ، އަދި ހިާސބު

މުސްތަޤްބަލުގަިއ ފެންނާނެ ކަމަށް އެއްެވްސ  މުސްތަޤްބަލުގައި މަްސވެރިންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ުކރިއެރުވުެމއް

ން މުތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަ އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްެކއް ނުކުރަން ައޅުގަނުޑ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް

 ށް. ކޮޅަދެްއވި ވަގުތު  އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަނީ މުޙައްމަދު ަރޝީދު، ފުަވއްމުލަކު އުތުރު އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! ދެން އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަ

 . ދާއިރާގެ މެންބަރު

 

 : ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން

ޕްލެޓްފޯމްތަކެއް  އޮފްޝޯ ،ދިވެހި މަސްވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުތަކެއް ފާހަގަޮކށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ށް ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިންނަކީ ވާ ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަގޮތުން ހުށަހެޅިފައި ގުޅޭ އިމުކުރުމާޤާ

ތިބި ބަެއއް. ައދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ެވސް މި މަސައްކަުތގައި ދެމި ފައިންނަކީއަުޅގަނޑުމެްނގެ ކާބަ .މަސްވެރިން

ށްވުެރ އަ 95ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނުޑގެ ސަރަހައްދުގެ  .ވެސް މަްސވެރިަކމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ބައެއް ޒުވާނުންނަކީ

ވުރެ ބޮޑު  އިންސައްތައަށް 95އްޖޭގެ ސަރަހައްުދގެ ދިވެހިރާ .ބޮޑު ސަރަހައްދަކީ ކަނޑުކަްނ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

ވެސް ވަރަށް  ސަރުކާރުގެއެމް.ޑީ.ޕީގެ އަދި މި ، އަގު ހޯދައިދިނުމަކީ. މަހަށް ހަމަކަނޑުކަން ފާހަގަކޮްށލަން އަދަދަކީ
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ިއއްޒަތްތެިރ . މި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްޓަކައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ދެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޢުމު ވަންމުހި

ކަުމގަިއ  ހުށަހެޅުއްވި މަޤްސަދެއް . އަޅުގަނޑު މި ގަރާރުމް ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ުޝކުރު އަދާކުަރންމެންބަރު އިބްރާހީ

އަދި ގިނަ  ،ތަކަށް ވީހިނދުޢަމު ސިނާން މަސްވެިރކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދަށް މުހި ،ވެނީމި ފާހަގަކުރެ

ފުޅާކޮށް، ެއ  ތްޢަދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަުމގެ ސިނާ ،ތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުާމއިޢަދެްއގެ ދިވެހިން މި ސިނާއަދަ

މުކަން ބޮޑުވެ، ެއކަމަށް ންށް ހޯދައިދިނުމުގެ މުހިދާއިާރއެްއަގއި ދިވެހިންނަ މަސައްކަުތގެ ސީދާ ނަފާ ީވހާވެސް ފުޅާ

 ހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާެރއްކަންމުގެ ގޮތުްނ ޖެހިފަިއވާކަްނ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސަާމލުކަމަށް ގެނައުމަސައްކަތްކުރަން

އުޅޭ  ކޮށްދޭން މި ހާސިލު ؛މި ގަރާރުން ދިވެހި މަސްވެރިޔާއަށް ގެނެސްދޭ އުާފވެރި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.

ބޭރު ކަނޑުަގއި މަްސވެރިކަންކުާރ  ،މަހަށް ހަމައަގު ހޯަދއިދިނުމާއި ލަނޑުދަނޑިއަކީ ިދވެހި ަމސްވެރިން ބާނާ

ދުރަށް  ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާ ،ބާނާ މަސް ވިއްކުމުގެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމުަތކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުންމަސްވެރިން 

. އިމުކުރުންޤާޓްފޯމްތަކެއް ޕްލެ ކުެރވޭނެ ސަރަހައްދުަތކެއް ފާހަގަކޮްށ، އޮފްޝޯމުކޮށް މަްސވެރިކަންއްދުއްަވއިގެން އާ 

. މި ގަރާރުން ިދވެހި އުޅޭ ކަންަތްއތަކަކީ ކުރަން މިާހސިލު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ ިމ ގަރާރުން އަުޅގަނޑުމެން

އަދި މަސްވެރިންނަށް  ،މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން އައިްސއާިއ ެތޔޮ ،މަސްވެރިާޔއަށް ގެނެސްޭދ އަެނއް އުާފވެރި ޚަބަރަކީ 

މަހަށް ފުރުމަށްޓަކަިއ  ކޮށް ަމސްވެރިންޞައްޚާ  ؛ދުމަތްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ަވސީލަތްތައްޚިފަރުާވގެ ބޭނުންވާ ބޭސް

މަސްވެރިން  . މިހެން ވުމުގެ ސަބަބުންކަންހުންނާނެ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް މި ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ގަންނަން ލިބެން

ތު ޞަފުރު މަސްެވރިކަމަށް ދިއުމުގެއެނބުރި ފުޅުން ބޭ އެ ، ކުޑަވެ ރަދުޚަކުަރންޖެހޭ ދާން  އެނބުރި ރަށަށް

މަހުގެ އަުގ ކަނޑައެޅުން ސަރުކާރުން  ،އަގު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންމަހަށް ހަމަ . ަރއީސްހުޅުވިގެންދޭ. ިއއްޒަތްތެރި

 ތްޢަނާމަސްވެރިކަމުގެ ސި ،ކަމަކީ . އޭގެ ބަދަލުގައި ސަރުާކރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ މިވަނީ ހުއްޓާލަންޖެހިފަ މިހާރު މި 

ބޫލުކުާރ ޮގތުގައި ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ގަ އަުޅގަނޑުތް ރެިގއުލޭޓްކޮށް، ބެލެހެއްޓުްނ. ޢަ، ެއ ސިނާއި ކުރިއަުރވަ

ެވސް ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ނަާފއެްއ  މަސްވެރިކަަމކީ ،ކުިރ ފަދައިންމަސައްކަތް  ކުރިއަުރވަން ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާ ޕްރޮމޯޓްކޮށް 

ރިޒަމާ ުޓއަ ،ާމކެޓްކުރަން. މަސްވެރިކަމަކީ  އިްތ ކުރިއަުރވަޢައެ ސިނާބޫލުކޮށް، ގަތެއް ކަމުަގިއ ޢަލިބިދާނެ ސިނާ

ކުން މިކަމަށް ފާއިުތވެިދޔަ ސަރުކާރުތަ  ،ދިވެހި މަސްެވރިޔާގެ ޖީބަށް ަފއިސާ ވަންަނ ކަމަކަށް ވީހިނދު ސީދާ ލާފަށްޚި

ވަނަ އަހަުރ  2008ދަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ތަންނުެލވިފަިއވާ އިއަޅަ

 . އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ފެނިގެން މި ތަން ހޯދައިދިންއަގު މަހަށް ހަމަކާރުން އުފެދުނު ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރު

އަޅުގަނޑުމެން އަާޖއިބުެވ  ތަން. ދިޔަތް ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ވަރަށް ދަށްވެގެންޢަްސވެރިކަމުގެ ިސނާމަދިޔައީ، 

ން. ައޅުގަނުޑ މުނުެލވުއިޅައައަޅާނުލެވިފަިއ އޮތް މެދު  ކަންތައްަތކާ އަންތަރީސްވޭ ނިމިދިަޔ ަސރުކާރުން މި

 ،ކުރާ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަނޑުެމން މި ،އުފާވެރި ޚަބަރަކީ އޮތް ދޭން  މަސްވެރިޔާއަށްދިެވހި  ،ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނީ

ޭއގެ ނަފާ  ،ގެ ސަރުކާރުން މަްސވެރިކަން ުޓއަރިޒަެމކޭ އެއްފަަދއިން ކުިރއަރުަވއިޙްލިޞާމް މުޙައްމަުދ ރައީސް، އިބްރާހީ
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 މަަސއްކަތަށް ބޭނުންާވ އޮނިގަނެޑއް ަތއްޔާރުކޮްށ،އެ  ،ތް ކުރިއަުރަވއި ޢަ ސިނާއަތެްއގެ ގޮެތްއަގއި މި ސިނާލިބޭނެ

 މަޖިލީހުން މިހާރު ކުރަމުން މި  ގަނޑުމެން މިގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ަތއްޔާުރކޮށްދިނުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް އަޅު 

ގެ ކަމުމިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކޮށްދޭނެ ޔަ ބޭފުޅުންގެ މަންދޫބުން ތި ،މަޖިލީހުން . އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ، މިދަނީ

 ޔަޤީންކަން އަުރވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޖެހީއްސުރެ 2ކޮމިީޓއެްއގެ މަސަްއކަތް ހިނގަމުން އެބަދޭ. ެއއީ  3ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މިަވގުތު 

 . ހަމަ އެ ގައި 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ، ކޮމިޓީޢީއެއީ އިޖުތިމާ ދެ ޮކމިޓީއެްއގެ މަސައްކަތް އެބައޮތް. އި އިތުރުގަ  2:30އަދި 

އަރުވަނީ މުލަކު  ތު މިޞަގައި. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރު 5މު ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި ނަންބަރު އްގަީޑގައި އާ

  .މް ނަސީރަށްއިބްރާހީ ރި މެންބަރުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ރުޞީމް ނަމެންބަރު އިްބރާހީމުލަކު ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން މަސްެވރިންނަށްޓަކައި މި އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެންދާ 

 ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަގަރާރުތަކަށް ނުހަނު ބޮޑަށް 

، މަސްވެރިާޔއަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުންތައް. އަުޅގަނޑަްށ ދަނީ މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ގަރާރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން

ކައިރިއަށް  ރަށާ ،އުޅުއްވާ މަްސެވރިންނާއި ދުރަށް ނުކުމެ މިދެންނެވި ޕްެލޓްފޯމްތަކުގެ އެހީަގއި މާ،ފާހަގަކުރެވޭ 

ދުމަތްތައް މަސްވެރިންނަށް ޚިއަދި އެހެނިހެން  ،ެފނާއި ތެލާ ،ހުރި ްޕލެޓްފޯމްތަކުން އައިސްާއއި ަޑއެޅިފައިކަނނައިސް 

ތުރު ލުއިކަމެއް ލިބިގެންދާެނ ރަދުތަކަށް އި ޚަކުރާ  މަސްވެރިޔާ ،ބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން އާލާތްތައް ލިބިގެންދާދިއުން އެއީ 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަފާތު އެކި މަންޒަރުތައް އެކި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ން.ކުރަގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކަމެއް

ގުަނ ބަރުތަުކގެ ވާަހކަތައް ގެނެސްދޭ ކިތަންމެ ގިނަ ޚަދިވެހި މަސްވެރިާޔއަށް އުފާވެރި  ،ދިމަދިމާލުން ފެންނަ ފަދައިން

ޭއގައި ުކލަ ޖެހެމުންދަނީ ވަރަށް މަދު  ،ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެުމންދިޔަ. ނަމަވެސް ތަކާއި ބަނދިތައްލަވަ

ހުށަހެޅުއްވި ގަރާުރގައި އެބަބުނޭ  އަުޅގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަން. ފަހަރެއް ކަމުަގއި

ތައް ރަދުޚަ އަދި ދުރަށް ދުއްވައިގެން އެ މަސްވެރިޔާ ކުރާ ،އަގު ހޯދައިދިނުމާއިދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ

ރަށްރަށުގެ ރާއްޖެތެރޭގަިއ ހުރި ގިނަގުނަ  .އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ކުރުުމގެ މާތް މަޤްސަދު މި ގަރާރުގައި އެބަހިމެނޭ.ކުޑަ

އައިސް ނުލިބުމުގެ މައްސަަލ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދައްޗަކީ، 

ކެއް ހިމެނިފައި ވީނަަމވެސް މިހާ ގިނަ އައިސް ޕްލާންޓްތަ  ވެސް  މާލެ އަތޮޅުން، ވެސް މި މާލޭ އޭރިާއިއން ،ފާހަގަކުރެވޭ 

. މިގޮުތން މަސްވެރިޔާ ކުރަންޖެހޭ ނެތްކަންމަސްވެރިާޔއަށް ބޭނުންވާ ވަަރށް އެ ޕްލާންޓްތަކުން އައިްސ އުފެއްދިފައި
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ރަދުތައް ވަނީ ޚައެ ކުރާ ، އި ްއވައިތުުރވެ، ދުރު ތަންތަނަށް މިފަދަ އައިސް ހޯދަން ދުދެގުނައަށް ރަދުތައް ޚަ

އިމުކުރެވުމުން އަުޅގަނޑުމެްނ ޤާ ޕްލެޓްފޯމެއް  ފްޝޯއޮ ،. ނަމަެވސް މަސްވެިރޔާއަށް ބުރަ ބޮުޑވެފަނުޖެހޭ ވަރަށްދެކޮޅު

 ،ވެސް ވެސް އަދި ފެން މިތަނުން މިދެންނެވި ފަދައިން އައިސް ،ލިބިދޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީވެރިންނަށް މަސް

މީދުކުރަނީ، އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މި ގަރާރު މި މަޖިލީހުން އްއު . އަޅުގަނޑު ވެސް ލިބެންހުރުން ތެޔޮ

ލާގަިއ މިއަށް އަިދ އިތުރު ފުރިހަަމކަމެއް މަްސވެރިންނަށްޓަކަިއ ގެނެސްދީގެން ެހޔޮ ބަދަލަކަށް ޙަކޮމިީޓ މަރު ،ފާސްކޮށް

ައޅުގަނޑުމެްނ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކުރާ ގިނަގުނަ ަމސައްކަތްތަކަްށ މި ގަރާރު ވެގެންިދއުން. އަިދ މަސްވެރިޔާ 

ންކަން މަސްވެރިންނަށް އަދި މުޅި ރާއްޖޭެގ ޤީކަުމގެ ފުރިހަމަ ޔަކޮށްެދއްވާނެ ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް

 . . ޝުކުރިްއޔާންމެދުކަނޑާލަ މުން ވާހަކައަޅުަގނޑަށް ދެއްވި ފުރުސަތަށް ުޝކުރު ދަންނަވަ މަސްވެރިންނަށް ދެމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުުތ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ މެންބަރުްނެގ  އާދެ! މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

. އަދި އިތުރު ދެ ނީނިމު ަވއި ދައްކަފުޅުވަގުތު މާލަމުެގ ތެރޭގައި ތިއްެބވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަ ތެރެއިން މި

މާވަށު  ،އަރުވަން ތުޞަ، މިހާރު އަުޅގަނުޑ ފުރުދެވަނަ ފުރުސަތަަކށް އެދިަވޑަިއގެންފައި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާމެންބަރުން 

  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް.

 

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ގެ ޢުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާނޑު ެދވަނަ ފުރުސަތަކަށް ހަމަ އެދުނީ، ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަޝުކުރިއް

އެއަްށ  ވިދާުޅވީމާ، ހަމަ މޭލު ދުރުގަިއ އަާޅ ާވހަކަ ވިހިތިރީސްވާހަކަފުުޅގައި ވިލިމާލެ ަސިއޒުގެ ޕްލެޓްފޯމެްއ، 

ތުންނަށް ތަންޮކޅެްއ . މާވަުށ ރައްޔިންއިލަެގ ޙަޤީޤަތް ބަލަކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ަޝުއުގވެރިކަމެްއ އުފެިދގެން، އޭ

 2009، 2008ވެސް  . ކުީރަގއިބޫލުކުރަންގަމާވަށުގެ މަސްވެިރންނަށް ދަތިވަނީ މިފަދަ ވާހަކަތައް  ،ދަތިވަނީ

އިދެވޭ ވާހަކަ. ދިޔައީ، ާމވަށުން ސީދާ ޔޫރަަޕށް ގަރުދިޔަ، ރިހާކުރު ެއކެްސޕޯޓް ހޮޅި އަޅަ ވެސް އަުޑއިިވގެން  ހިސާބުގައި

ކީ ޢަަޒތްތެރި މެންބަރު ޝިފާއިއް  .ބޫުލކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގަމާ ދަތިވަނީ، މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރީ

އެ ވިާދޅުާވ  ،އިރާގެ ދާ ވެްސ އެ އަުޅގަނަޑކީ އަށް އުފަން ބޭފުޅެއް. އިހަވަންދޫ ދާއިރާ ރަްމޒުކޮށްދޭ.އިހަވަންދޫ

 އެ ށްއިާލއަކަށް އުފަން މީހެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަޢާ މަސްވެރި ދާއިާރގެ ހަމަ މަްސވެރި

ރަން. އިމުކުޤާމުކޮށް ގޮސްއުޅޭ ހިސާބަށްވުެރ މާ ދުރުގައި އްއާ ވަުރގެ ޕްލެޓްފޯމެއް މަސްވެރިންވިދާޅުވަީނ، ވިލިމާލެ

ހުރިހާ އެއްޗެއް  މި އަދި ަބނދަރާ ،އިންތިޒާމާ އެޕްލެޓްފޯމުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި މަސްގަްނނެވޭނެ އޭގެތެޭރގައި

އެހެން މިދެންނެވި  ؟ރަެދއް އެކަމަށް ިހނގާނެތޯޚަކިާހވަރެްއގެ  ،. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އަހާލަން ބޭނުން ވާަހކައިމުކުރާނެޤާ
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  ޑޮލަރުހަކަްށ މިލިއަން އެމެރިކާ ޅަފަސްދޮ ތުގައި ވާހަކަަދއްކަމުްނ ދެންނެވިން،ޞަރުކުރީ ފު އަުޅގަނޑު ،ސަބަބަކީ

 ،ނަމަ ހަދާދެކޮޅު ވާހަކައާ ކޮޅަށް ޖެހިދާނޭ. އެ ތްޢަސިނާ މިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓް ސަޕޯޓެއް ލިބިގެން މި  900ނުވަތަ 

އްދުގައިޯތއޭ ވިލިމާެލ ހަކިތަްއ ސަރަ، ންތޯއޭ ކޮންތާނުން ފައިސާ ހޯދައިގެ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ދަނީ؟ އެ ނިންމަވައިފިންތޯއޭ؟ އެހެން މިދެންނެވީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ އަަޅމުންފޯމްތައް ސައިުޒގެ ޕްލެޓް

ައުގ އަގު ނުލިބުން. ހަމަމަސްވެރިންނަށް ަހމަ ،މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް. މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދައްޗަކީ 

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތަްއ  ތެރޭަގއި މިހާރުވެސް އެބަ ގެެނވޭގެ ނުލިބޭނެ ގޮތްތައް ބައެއް ަގރާރު

ވަތަ ގެ ނު ވިްއކާ ބޯޓުންނަ ބޯާޓިއ މަސްގަބޭރަކު ނުހުރޭ ުބނެފައެއް މަސް ކުއެ ބޯޓަ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނައިރު

ުރ ގަންނަން އަންނައި އަޅާނެ.ދާ ބޯޓު އަންނާނީ ގަެނގެންދާއިރު ގަންނަން . މަސް އެހެނެްއ ނުހުރޭ ހިފާ ބޯޓޭ މިއީ.މަސް

ފާހަގަކުރީ.  މެންަބރު ވެސް ިމކަންަނއިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  އަޅާނެ. މި މައްސަަލިއގެ ިބރުވެރިކަން އޮެވގެންދާ

ކުރަންޖެހޭނެ ، ދިރާސާކުާރއިރު ނުވަތަ ސިޔާސަެތއް ަކނޑައަާޅއިރުގަރާރުތައް ފަދަ މި ހުންނަނީ  މިއެހެންވީމާ، 

ސިޔާސަތަްށ . ޯފކަސްެއއް ނެތޭ ގެއިުރގައި އޭއި ފަސް ގަރާރެއް އަދެންނެވީ ހަތަރުައޅުގަނޑު  ،ކަންތައްތައް. އެހެންެވގެން

 ޝުކުރިއްޔާ.ވަރަށް ބޮޑަށް މި ހިފީ. އަރާފައޭ. އެހެންވީމާ، ދެވަނަ ފުރުޞަތެްއގެ ބޭނުން ބޮޅުން އޮތީ އޮޅުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ  .މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ސަރުކާރަށް ދެންނެވުން ،މަޤްޞަދަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ގަރާރުގެ

ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަެކއް  ،ކޮށް ދިރާސާތަކެއްކުެރވިފަިއވާ ކަންތަުކގެ ތެރެއިން ޚިޔާލުގެ ތެރެއިން އަދި ގަރާުރގައި 

 އުއްމީދުކުރަން.  މެންކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު

 

 ން މު ން ނި
 

 ވުން:ކަދެްއކެ  ވާހަސަތުންރިޔާ

 ަގއި.މި މާލަމު ގައި 9:00ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  2019ޖުލައި  29އޮންނާނީ އާދެ! މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ދެން 

 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيمالعلا ب  ر هلل حمدلوا
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