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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން މި ފެށުނީ. މިހާވަނަ ބައްދަލުވުްނ  4މި ދައުރުގެ  ،ވަނަ ަބއްދަލުވުން 4ތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ `. އިޤް

މެންބަުރން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  6ބެވި ޖުމްލަ އަޅުަގނާޑއި ެއއްކޮށް ކޮމިޓީައށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން އެބަ ތިއް

ނޑުމެންގެ ިމ ބައްދަލުވުމަކީ ީމގެ ކުރިްނ ބޭއްވުނު   ދަުލވުމުަގއި ބަެއއް ފަރާތްތަކާ ވަނަ ބައް 3ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ނިންމާބައް ބޭނުންވާ  ބައްދަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވުމާއި އެުކަގއި ެއ ފަރާތްތަކާފައިދަލުކުރުމަށް އަުޅގަ

ކަމަށް  ން ތިއްެބވިބޭފުޅުން ަވޑަިއގެ ކަމަށް އެ، ވީމާ ދަުލވުމެއް. އެހެންމަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ބޭއްވޭ ބައް

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގިއ މީޑިޔާގެ ބޭފުޅުން ވެސް ލިބޭ. ދެން އޭގެއެބަ ށް މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަ އިތުރުން އަުޅގަ

ވަންޏާ ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާ  ކަމަށް ެދއްތޯ. ނެތް . ނެތްވާފާނެ ކަންނޭނގެފަހަރެއްގައި ވަަޑިއގެން ތިއްބަ 

ނޑު ދަންނަވާހިސާބުން ވަޑަިއގެން ތިއްެބިވ އިްއޒަތްތެރި ބޭ ލަން. ލަން ސެކްެރޓޭރިއޭޓަށް ދަންނަވާފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ވާ ފައިހުށަހެޅިރިޒަމުެގ ގާނޫނަށް ޓޫ ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުވުމަކީ މިހާރުިމ އިޤް އާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނޑުމެން އާިއ އަދި އޭގެ  ގުިޅގެން ކޮމިީޓެގ މެންބަރުން އީ.ޕީ.އޭ އިޞްލާޙާ އިތުރުން މަޓީެގ ފަރާތުން އަޅުގަ

ީޓގެ މިކޮދެން މި ވަގުުތ އެުކގަިއ ބާްއވާ ަބއްދަލުވުމެއް.  ބަެއްއ މަޢުލޫމާތުތައް ހުރުމާ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ

ނޑު ދަންނަވާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް މެންބަ ރިއިްއޒަތްތެ ނޑުމެންގެ ކުޓަކައި އަޅުގަ ަވޑަިއގެން މި މަތީގައި ރިލަން އަޅުގަ

ވަރަށް ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންކޮޅެއް އީ.ޕީ.އޭ އަދި މަޓީގެ ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑު ޭއެގ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުންގެ  ތިއްބެވީ

ފާޟިލް ކައި ދަންނަވައިާލނަން. އެގޮތުން މަޓީގެ ެސކްެރޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްލޫމާތަށް ޓަޅުންގެ މަޢުތައް ތި ބޭފުނަންފުޅު

ްނ ބޯޑުެގ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އައްސަުދ ޢަލީ ަވޑަިއގެްނ އިތުރުގެެއބަ އިންނެވި. އަދި އޭ  އަޙްމަދު ނަޒީރު ވަަޑިއގެން

އަލްފާޟިލް  ،ޑައިގެން މި ތިއްބެވީގެ ފަރާތުން ވަނެވި. ދެން އެންވަަޔރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއެބަ އިން

ރ މަދު، ޑިރެކްޓައިތުރުން އަލްފާޟިލް ޔަީޒދު އަޙްރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ. އަދި އޭގެ އަޖްވަދު މުސްޠަފާ. އެއީ ޕަ

މަންޓް މެނޭޖްމަންޓް. އެންަވޔަރަންމަންޓް އެސެސްަމންޓް. އަލްފާޟިލާ މިރުޒާ ުމޙައްމަދު، ޑިރެްކޓަރ އެްނވަަޔރަން

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްްޓ. ތި  ތު ނަޢީމް، ސީނިއަރފާޟިްލ ރިފްޢަތުރުން އަލްއިއަދި ޭއގެ

ދާއިުރަގއި ހަމަ  އަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުްނ ކުރިއަށްވެސް ކޮމިޓީ 

ނޑުމެންގެ ތެ ،ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ފުރުޞަތެއް އެ ޓުގެ ނިމި 5މަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ހަ ންރެއިައޅުގަ

އް ސާފުކޮށްލުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނުޑ އަުރވަމުން ގެންދާނަން. ެއއީ ވަގުުތ ތަޅުވާ މަޢުޫލމާތުބޭފުޅަކު ބޭނުންފު

ތި ބޭފުޅުންނަށް  ވެސް އެ މަޢުލޫމާތު، ށް. އެހެންވީމާވެސް އެްއކޮ ގޮތަކަށް ހިފަހައްޓަންޖެހޭތީއާ އަޅުަގނޑުމެން ަވކި

ތި ބޭފުޅުން ކޮމެންޓެއް ކުރަްއވަން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް އަދި ނޫނިއްޔާ  އިތުރުން ތި ބޭފުޅުންނާޭއގެ  އަރުވަން. އަދި

ވެސް ކުރުކޮށް ސީދާ ނުކުތާއަްށ  ވީހާެވސް އެ ދެްއވާ ޖަވާާބއި އެ ުކރައްވާ ކޮމެންޓެއް  ވިޔަސް ކަމުގައި ބޭނުންފުޅު

މިހާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިީޓެގ ، ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ މެން ަވރަށްޑުދެއްވުމަކީ އަޅުަގނ



  

ނުޑ ކޮންެމ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން މެންބަރުން އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ތަރުީތބަކުން އަުޅގަ

މިހާ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. ބޭފުޅަކަށް ެވސް ފުރުޞަތު ައރުވަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ަމޢުލޫމާ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އަ ތަށްއަރަީނ ހި ތު އެރުވުމުގެ ކުިރއަްށ އަޅުަގނޑުދި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަހިސާބުން އަޅުގަ

، ހެންވީމާބޭނުންފުޅުވެދާނެހެން. އެާއއި މަޓީގެ ަފރާތުން ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އެްއޗެކޭ ވިދާުޅވާން  ހަމަ އީ.ޕީ.އޭ

ނޑު  ޓީގެ ފަރާތުން ެއއްެޗއް މި ބިލާ މަ  އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޭޅގޮތުން ތި ބޭފުޅުންެގ ކޮެމންޓެއް އޮތްތޯ އަުޅގަ

 ބަލައިލުމަށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން މަޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް. 

 

 ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ައޙްމަދު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޓީގެ

 ލަން އޮްތ ދެތިން ވާހަކަެއއް އެބައަޅުަގނޑު ދަންަނވާކަމަށް ޓަަކއި.  މި ފުުރޞަތު ދެއްވި  ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ

މުއްދަތު އަހަރަށް  99އަހަރުްނ  50އަހަރަށް. ދެން  50އޮތީ  ރު ރިޯޒޓުތަްއ ކުއްޔަްށ ދީފައިމިހާ، 50އޮތް. 

ނޑު ދަންނަވާނީ. ރުްނ ނޫސަރުކާއިތުރުކުރަން  ނިއްޔާ ވިސްަނވާ ކަމަީކ އަުޅަގނޑުމެން މަރުޙަބާ ކިާޔ ކަމެޭކ އަުޅގަ

އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޭޖގައި ިއންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް އިުތރުވަމުން، އިތުުރވުމަކީ ވަރަްށ ގާތް ކަމެކޭ ައޅުަގނޑުމެން 

އަހަރަށް ރިޒޯޓު ދީފައި އޮންނަ  50މި އޮންނަނީ އޮތް ގޮތުން  ްއވާފައި މިދެން މިހާރު މީތި ބައްޓަންކުރަދަންނަވާނީ. 

ހުރި. އެ ޝަރުތުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ބައަހަރު އިތުރުުކރެވޭ ގޮތަކަށް. ދެން އޭގެ ަޝރުތުތަކެއް އެ 49ރަށްރަށަށް 

ނޑުމެން ބަލައިލާއިުރގައި  ނޑުެމން ދެކެނީ.  ކުރެޭވ ކަހަލަ ަޝރުތުތަކެއްގަބޫލު ނަށްއަުޅގަ އެްއ ދެން ބަކަމަށް އަުޅގަ

ބައެއް މިހާރު އިންެވސްޓަރުން މިހާރު މިސާލަކަށް، ކުދި ރަށްަތކާއި ޮބޑެިތ ބެހޭޮގތުން  ކަމާ މިފަރާތްތަކުން 

އުނދަގޫ  ކަން ކުރުމަކީ އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ވަރަށް އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް އެ ށްތަކާއި ހުރީމަ. ދެން އެކަމަކުރަ

ހުރި  ބެޑު. އަނެްއބައި ތަންތަން އެބަ 100 ެބުޑ ނޫނިއްޔާ 50ހުރި  ބަަތންތަނަށް އެއްަބއި ކަމެއްހެން. މިހާރު އެ

 .ރަށް ވަރަށް ދުރުގަރަށް . އަެނއްބައި ވަރަށް ކައިރީގަ ހުރި ެބޑު. އެއްަބއި ރަށްރަށް އެބަ 600ނޫނިއްޔާ  ބެޑު 500

. ރަށްރަށްަތއް ޮކށްފައި ހުންނަ ޓްމަންޓްސްކަށް ބަލާފައި ެއއްބައި ރަށްރަށަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި އިންވެދެން މި ހުރިހާ ކަމަ

މި ހުރިހާ ކަމަކަށް  ރި ތަންތަން.ޓުތައް ނުކޮށް ހަދާފައި ހުޓްމަންސްއެހާ ބޮޑެތި އިންވެ އަނެއްބަިއ ތަންތަނަކީ 

ނޑަ 6މިލިޔަން ނޫީނ  5ވިސްނާފައި  ، އެހެންވީމާ. ެއޅުމަކީ ވަރަށް ުއނދަގޫ ކަމެކޭމިލިޔަން ނޫނިްއޔާ ފީެއއް ކަ

ގޮތަށް.  ން ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ދައްކާމިލިޔަ 5އޮތީ  ތީ ބައްޓަންކޮށްފައި މިއޮ އޮތް ގޮތުން މި މިހާރު މި ބިލު މި 

ނޑުމެން ދެކޭ ވަކި މުއްދަތެްއ އޮތް ގޮތުން މި ބިލު ަގއި މިހާރު . މީގޮުތގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް އެއީ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއ ކުރެވިދާެނ ނުދައްކާ. ޭއގެ ާމނައަަމޑު ހަމަވަންދެން ވެސްއަހަރު  50ނެތް ދައްކާކަެށއް. މިހާރު  ކީ އަުޅގަ

. މިހާރު އެއްފަހަރާ އޭހެދިދާނެ ވީމަ ދައްކާ ގޮތަކަށް ވެސްމިލިޔަން ހަމަ 5ލާރި ވަކި އެކައުންަޓކަށް ޖަމާކޮށްފައި 

ނަޑށް ހީވަނީ ވަވިޔަސް ވެސް  އަހަރުަތކަކަށް ބަހާލައިގެން ދައްކަން ވިއްޔާ ދައްކަން ނޫނީ ރަށް ގިނަ އަުޅގަ



  

 އަހަރަށް ބަދަލުވީމަ  50އަހަރުން  35ތިވާނެހެން. މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަރިޒޯޓުތަކަށް ވަރަށް 

ނުއިރުަގއި އޮތީ އަހަަރުކ ގާނޫނު ހަދާ ނިމު ބައްޓަންކުރަްނ އުޅުނީ. ނަމަވެސްގަިއ ޭއރު އެއްފަހަރާ ދަްއކަން ގާނޫނު

ފައި މް މިނިސްޓްރީން ގަވާއިެދއް ހަދާިރޒަވެސް ޓޫ ްއަވއިއެހެން އޮ ކާ ގޮތަށް. އެކަމަކުލަރުން ދައްކަ ޑޮއެއް ލައް 

ކު ތިބީމަ ފަހަރު އެ ޗާންސުގެ ބޭނުންކުރަންެވގެން ބަޔަ އެންގީ ެއއްފަހަރާ ދައްކާށޭ. ެއހެން އެންގުމުގެ ސަބަބުން އެ

ނޑަގާ ނޫްނ  އްފަހަރާ. އެރާތުން ދެއްެކވިހެން އެވަރަކަށް ފަ 17ނުވަތަ  12ންވަނީ ށް ހަނދާތްަގނޑަކަށް އަުޅގަ

ލްމަންޓަށް ބަހައިގެްނ އިްނސްޓޯ 8އޮތީ  ބަަދލަކުން މިހާރު އެފުޅުން ނުދައްކަާވ ތިއްެބވީ. ތިއްބެވީމަ ގާނޫނަށް ައއި ބޭ

ކަން  އެ ުރގައި ވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ ލޯނު ނަންގަވަިއގެން. އެގޮތަށް އޮްތއިދުވަހުން ދައްކާ ޮގތަކަށް ދެ އަހަރު

ނޑަ  ކަން ނުކުރެވޭތީ ކުރަްއވާ. އެއީ ރިޒޯޓުން ލިބޭ ފައިދާއިން އެ ކަްށ ކަންނޭނގެ އެހެން ވާންޖެހެނީ. ދެން އަޅުގަ

އޮތް.  ކަންޭނނގެ މިހާރު އެބަރިޒޯޓް  112 ހާރު ފަސް މިލިޔަނަށް ހަދާފައިނޭނގެ އޭގެ ސަބަެބއް. ދެން މި

ނޑަށް އެ މިލިަޔން ޑޮލަރު.  560ހަރާ ދައްކަން އަންަގަވއިފިއްޔާ ެއއީ އެއްފަ އްާޔ ެވއްޖެނގޭ ގޮތުަގއި އަޅުގަ

ކީ މި ަދއްކާެނ މާނައަ  ޭއގެ. ނެއްސަުރކާރަކުން ނުދެއްކޭނެ މިލިޔަން ޑޮލަރު ަނގާފައި  565 ރާއްޖެއަކުން ެއއްފަހަރަކާ

ންޏާ ތިން ވަދަންނަ ހާލިޔަސް ވެސް މިހާރު މިސާލަކަށް،ދެން މިހާރު އަހަރުތަކަކަށް ބަ ބައެކޭ ތިބޭނީ.  ވަރަށް މަދު

ވެސް ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ލޯކަލީ ރެއިްޒކުރަން  މިލިޔަން ޑޮލަރު. އެ 160އަހަރަށް ބަހާލިޔަސް ވެސް އެއީ 

 ންކޮށްފައި އޮތް ގޮތް އެހެްނވީމާމިހާރު ބައްޓައުނދަޫގވާނެ ކަންނޭނގެ. މިހާރު މި ގާނޫނު މި ބިލު 

އެ ބޭފުޅަުކ ގައި މިހާރު ނެތް ވަކި މުއްދަތަކަށް ދައްކާކަށް. ރެޭވ. މި ބިލުމެންނަށް ވަރަށް ތާއީދުކުއަޅުަގނޑު

އަހަރަްށ  49ަދއްަކއިފިއްާޔ އަހަރު ހަމަވުމުެގ ކުރިން  50 ހަމަނުވާހާހިނދު ދަތުނުންފުޅުއިރަކުން ދަްއކަންވީ މުއްބޭ

ނޑުމެން ން ނުވާގެވެ ސަރުކާރަށް ދަްއކަންޖެހޭ އެހެން ފައިާސއެްއ އޮ ލިބުނީ. ދެން މީގައި މި އޮްނނަނީ  ނެއޭ. އަުޅގަ

 އެއީ ރިޒޯޓުތައް ދެން ދެވަނަ މާއްދާގައި މި އޮންނަނީ ނީ. އޮންނަންވާ ކަން ޮގތަށް ކަން އެ ކުރަން އެލުބޫގަ

ނޑުމެން ތަރުޙީބު ދެން.  ވާންޖެހޭނެއޭ. އެދީފައި އޮތް ރަށަކަށް ޤީކުރުމަށް އްތަރަ  އެ  އެހެންވީމާ،ކަަމށް ވެސް އަުޅގަ

މި ބިލުަގިއ ން ގެންދަ ބެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްަތއް ޯޒޓުތަކާރިަޒމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ރިޓޫބައި ެއ ނިމުނީ. ދެން 

ނޑު ދަންނަ ކަމަށް ވެސް ާތއީދުުކރާ ކަމެއްހުށަހަޅާފައި އޮތް ކަންތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަުކ ޭއގެ ނީ. ވާއަުޅގަ

ގޮތުގަިއ  ކޭ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް ކުރާށެ ހަދާފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާކީ މިހާރު މާނައަ

ބެހޭ.  ިރޒޯޓުަތކާ ބެހޭ ކަންތައްަތކާތަނަކަށްވާން ވަން ސްޓޮޕް  ރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަކީ ވަނީ ޓޫ ންނުއަޅުަގނޑުމެން ބޭ

ނޑުމެން ހަމައެކައޭރު  ބެހޭ އެހެން ން ކަމާިރޒަމް މިނިސްޓްރީދިޔައިމަ ޓޫ .ރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށްނި ދާނީ ޓޫން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެކޭ ގޮތަކީ.  ރަންވާ ގޮތަކަށް ކުުރންކުގުޅަިއގެން އެ  ޓްރީތަކާސްމިނި މި ފުރުޞަތު އެއީ އަުޅގަ

 އެްއޗެއް ވިދާޅުވަން އެބައޮތްޯތ؟އަޅުަގނޑަށް ެދއްިވކަމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. 

 



  

 އައްސަުދ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ބޯޑު މެންބަރު

ރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ވަން މެން ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ެވއްޖެއްޔާ ޓޫ ސާފުކޮށްލަދޭންވެގެން. ައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު ހަމަ

.ޭއ އީ.އައިއެްނވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީންނޭ އެ ވާިއރުގައި  ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ބެހޭ މާރިޒަޓޫޕަކަށް ސްޓޮޕް ޝޮ

 ޔަސް އެއީ މުޢާމަލާތްކުރި އާރިޒަމް މިނިސްޓްރީެމން ޓޫނޑުއަުޅގަ  ހި ފާސްކުެރވެންޖެހޭނީ. އެކަމަކުކަހަލަ އެްއޗެ

 ކަމެއް ިޑވަލޮޕްކޮްށގެން އެ  ހާއެ ހުރި ިއ އަދިސްޕަރޓީޒާއީ.ައއި.ޭއ ިއވެލުއޭްޓކުރާވަުރގެ އެކް  ރިޒަމް މިނިސްޓްރީަގއިޓޫ

ނޑުދަގޫތަެކއް ިދމާވެފައި އަދި ޭއގެ ކަން ކުރަން އުނ އްޔާ ިރޒޯޓުތަކަށް ެވއްޖެ މެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއިއިތުރުން ައޅުގަ

ތިޞާީދ އެއީ އިޤް ންޖެހޭނީ.ޓެ ބެލެހެއް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ްނމަންޓަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ިދވެހިން އެންަވޔަރައެކަންޏެއް ނޫ

ޔަްސ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގެ އެްއ ސްޓޭންޑަޑެްއގައި އެްއ ވި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށްވިޔަސް  ތަންތަން

ނޑުތަަކކަށް ބެލެހެ  ައޅާން އެ ަކނޑަރަންމަންޓް ިމނިސްޓްރީންވުމުގެ ސަަބބުން އެންވަޔަހެއްެޓންޖެހޭނެ. އެމިންގަ

ނުޑމެޮކށްފައި ނޑުތަެކއް ެއވެލުއޭޓް މިންގަ ރިޒަމް ންނަށް ޓޫރިޒަމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކެއްަގއި ޓޫއެކަމަކު އަުޅގަ

މެން ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެކޭ. ގޮތް ހެދުން އެއީ އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭ މެދުވެރިކޮށް ނިސްޓްރީމި

މަނާގެ އަދަދު ފަސް މިލިޔަން ޑޮލަރު މި ޖުރުޝުކުރިއްާޔ. ދެން ނަޒީރު ވިދާޅުވަން ހަނދާން ނެތުނު ވާހަކައެއް 

ނަޑއަޅާަފއި ެއންމެ ބޮޑުވެގެން. އެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެހާ   ރަނގަުޅ އަދަދަކަށް ނުޭވ. މީަގއި އިންނަނީ ކަ

މޮނިޓަރކުރެވެމުން  ވަރަށް ކައިރިން ތައް މި އަންނަނީރިޒޯޓު ްއޔާ ހުރިހާޖެގޮުތގައި ެވއް ރާއަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކު

ރަށަށް ކޮންމެ ރިޒޯޓަކަށް  ބޭފުޅުން އިންސްޕެކްޝަނަކަށްރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން. ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޓޫ

ވީ ކަންތައްަތްއ ރަނގަޅުކުރަން  ބަލަހައްޓައިއެބަ  ދީ ހުރިހާ ކަމެއް އްދަތަާކއި އެްއޗެހިއަރުްއވައި އަލުން ޙު

ކަމަކަށް. ދެްނ މަނާއެްއ އޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ނުދެކެން އެީއ ބޭނުންވާ މިހާ ބޮޑު ޖުރު ،އެހެްނވީމާ އިެދއްާވ.ޔަކި

 ދާނެ. ކުޑަކުޑަ ކަމަކަށް ބޮޑުބޭނުން ވެސް ކުރެވި އެ ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި މަނާ މިހާ ބޮޑުކޮށް އޮތުމުން ޖުރު

މަނާ ގައި ވެއްެޖއްޔާ ޖުރުައޅުަގނޑުމެން ދެޭކޮގތު ،އެހެްނވީމާ މަނާއެއް.ކުޑަ ޖުރު ބޮޑު ކަމަކަށް  ،މަނާއެއްޖުރު

ކަށް ކަ ޑޮލަރު އެންމެ ބޮޑުެވގެން ޖުރުމަނާއަލައް އެއް  ގެ އަދަދެްއ ކިޔާކަމަށް ވަންޏާމުންއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް ޞަތެކޭ މިރުްށ ކުަޑ ފުެއއީ ވަރަ .ހައްދަވައިެދއްވުން ޔަރަންމަންޓަށް ގެއްލުެމްއ އެންވަ  އޮންނަނީ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ދި ޭއގެއަލަ ކަެމއް ކުރުން. އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ޯގސްވާ ކަހަދޭން  މުޅި ބިޒްނަސް ިމ މި އިތުރުން އަުޅގަ

މެންެގ ަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުއަޅު، އެންވަޔަަރންމަންޓަށޭ. އެހެންވީމާތަކާއި ކަމާއި ފަރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ރީތި  ބިނާވަނީ

 ނޑުމެން ދެކޭ ފައިން އަުޅގަ، . އެހެންވީމާއޭން ނުކުރާނެޯޒޓްތަކަކު އަމިއްލަ ިވޔަފާރި ހަލާކުވާ ކަަހލަ ކަންތައްތަކެއް ރި

 . އާެދ! ޝުކުރިއްާޔ.ސެސިވް މާ އެކް  ގޮތުަގއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ން އަުޅަގނޑު މިހާހިސާބުން އީ.ޕީ.އޭ އަށް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ދެ

 ޓަކައި ހަމަ ފުރުޞަތެއް އަުރާވނަން އިނގޭތޯ. 

 

 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަކަދެއްެކވުން:މަންޓަލް ންރައެންަވޔަ

ނޑުމެންަނށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީީތ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ ަވރަށް ބޮޑަށް. ދެން އަުޅަގނުޑ ވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާއި ކޮިމޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ނޑުމެ ން ފާހަގަކޮށްފަިއ މިނިސްޓްރީ އަދި ޖުމްލަކޮށް އީ.ޕީ.ޭއގެ ފަރާތުން މި ބިލުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ސިޓީެއއް ވެްސ ފޮނުވާފައި އޮންނާނީ. ދެން ޭއގައި ހުރި ވާހަކަަތްއ  މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ނޑު ގޮތެްއގަިއ  ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު މި ވަގުތު ަތކުރާރުކުރާކަްށ ނޫން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންަނށް މައިގަ

ސް ހާލަތެއްަގއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓުވަން ނޫނީ ތަރައްޤީެގ ފާހަގަކުރެވެނީ މި އީ.ޕީ.އޭައކީ އެްއވެ

މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުރި ހުރަހެއް ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނެްއ، އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެ ގޮތަކަްށ 

ކުރިއަށްދާއިރު ޭއގެން  ދެކެވަަޑއެއް ުނގަންނަވާނެ ަކން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެްނނަކީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް

ތިމާވެއްޓަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ވީހާ ވެސް ކުޑަކޮްށގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެްއ 

ނޑުމެން މި ބަަލނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ،  ނަޑއަޅަްނވެގެން އުފައްދާފަިއ ހުންނަ މުއައްސަާސއެްއ ަކމަށް އަުޅގަ ކަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެްއވެސް ގޮ ަތކަށް ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުރި ހުރަހެއް، ހުރަހެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަ

ހަމަ ޖުމްލަކޮށް ހަމަ އެއް ކަެމއް ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތަށް ފާހަގަޮކށްލަން. މިހާރު ރާއްޖޭގަިއ 

އިންޕެކްްޓ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު ހެދުމާ ބެހޭ ގަާވއިދަކީ ދުނިޭޔެގ  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ެއންވަޔަރަންމަންޓަލް

އެހެން ގައުމުތަުކަގއި ވެސް ަހމަ މި ކަން އޮންނަ ގޮތް އިނގޭތޯ. ހަމަ ސްޓޭންޑަޑު ޕްރޮީސޖާރއަކީ މިއީ. ހަމަ ޭއގެ 

ޭއގެ ކޮންސަލްްޓ  ސްކޯޕިން މީޓިންތަކެއް ބާްއަވއި ސްކްރީން ޕްރޮސެސް އާިއ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަދި ދިރާސާ،

ލައިސަންސް ލިބިފައި ތިިބ ކޮންސަލްޓެންޓުންތަކެއް މެުދެވރިކޮށް އިންޑިޕެްނޑެންޓް ބަެއއް މެދުވެރިކޮްށ ރިޕޯޓު 

ތައްޔާރުކޮށް އެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްަސސާއަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ ަމޝްރޫޢުތައް ހިންގާ އުސޫލު 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރި ިމ  އަޅުަގނޑުމެން ބެލިއިރު ހަމަ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެްއގަިއ ވެސް އެބަ އޮތް. ދެން ައުޅގަ

އިޞްލާޙުަގއި ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާމު ރާއްޖޭގެ ދެން ނިސްބަތުްނ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުާރ 

ކުާރ އިންޑަސްޓްީރއަކީ އިނގޭތޯ. ގޮތުަގއި ޓޫިރޒަމް އިންޑަްސޓްރީ މިއީ ޖީ.ޑީ.ީޕ އެންެމ ބޮޑަށް ކޮންޓްރިިބއުޓު

އެހެންވީމާ، އެ އިްނޑަސްޓްީރ ތަރައްޤީކުރާ މިނިސްޓްރީން، އެ ސިނާޢަތް ކުރިއަރުވާ މިނިސްޓްރީން އެ ދާއިރާެގ 

އީ.ައއި.އޭަތއް ހަދައި، އެޕްޫރވުކޮށް، ފާސްކޮްށ، ބަލައި މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންވީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި 

ނުޑމެން ރާއްޖޭގައި ވެްސ މި ކަްނ ކުރާ ުއސޫލަށް ބަލާއިުރ  ދުނިޔޭގަިއ މި ކަން ކުރާ އުޫސލަށް ބަލާއިރު އަދި އަުޅގަ



  

އީ.ައއި.ޭއ ޕްރޮސެސް އީ.އައި.އޭ ޕްރޮސެްސއަކަށް ުނވޭ. ެއއީ އިްނޑިޕެންޑެންޓް ޗެކް ެއންޑް ބެލެންސް ސިސްޓަްމ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮ ޑަށް އިންސިސްޓް، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެ އޭގެން ެގއްިލގެން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުކުތާ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ އަނެއް ުނކުތާއަީކ ރާއްޖޭަގއި މި ފޮރިްނގ 

ނޑުމެން ފޮރިންގ ޕޮލިސީެގ  ޕޮލިސީ މުޅިން ބިނާވެފައި ިމ އޮތީ މި ދެމެހެއްޓެނިިވ ަތރައްޤީއަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ފަހަކުން ވެސް ފޮރިން ިމނިސްޓަރސް ވިދާުޅވެފަިއ އޮީތ ރާއްޖޭެގ މިހާރުގެ ފޮރިންގ ޕޮލިސީ ބިނާވެފައި މި އޮތީ ދާދި

ނޑު އަސާެސއް ކަަމށް ބެލިގެންނޭ އިނގޭތޯ.  ސަސްޓެއިނަބަލް ިޑވެލޮޕްމަންޓާއި ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެީއ މައިގަ

ނޑުމެން މާެކޓުކުރަން ނޫނީ ރާއްޖޭގަިއ އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް ބަލާިއރު ދުނިޔޭގައި ަބއިނަލްއަ ޤްވާީމ ގޮތުން އަުޅގަ

ނެޑއް ޮއވެގެން އޭގެ އެންމެ މައިަގނުޑ  ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ދަމަހައްޓަން ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑުމެން ބަލައިގެންފައި މި އޮތީ އީ.އައި.އޭ ޕްރޮސެސް. ތަރައްޤީގެ ެއއްވެސް   އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ކަމަށް ައޅުގަ

މަޝްރޫޢެއް ތިމާވެއްޓަށް ެގްއލުން ލިބިދާނެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގަންޏާމު އީ.އައި.އޭެއއް ހަދައިގެން އެ އީ.އައި.ޭއ 

ފާސްކޮށްގެން ކުރެޭވ ކަހަލަ އުސޫލެްއ މި އޮންނަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މި ޕްރޮސީާޖރއަީކ ނޫނީ މި މެތަޑަީކ 

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ސަބަބުްނ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތު ން ވެްސ ބަލައިގަންނަ އަދި އަުޅގަ

ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ލިބިފައި އޮތް ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، އެ އުިވގެންދާ ގޮތަްށ ނޫނީ އޭގެ ބާރު ެކނޭޑ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހާރު މި އޮތް ނޑުމެންނަށް ގާނޫނެއް ފާސްކޮލެިވއްޖެއްޔާމު. ައޅުގަ ޕްރޮސެސް އެ  ގޮތަށް އަުޅގަ

އިންޑަސްޓްރީން އޭތި އަިމްއލައަށް ރެގިއުލޭުޓކުރަންވީމަާކ އެއް އީ.އައި.އޭ ޕްރޮސެްސއަކަށް ނުެވއޭ. އެހެންވީމާ، 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން  ނޑަކަްށ ނޭނގޭ ކިާޔ ނަމެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންަތްއ އަުޅގަ އެައކަށް ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިީޓގަިއ، މިކޮޅަށް ފޮނުވި ސިީޓގައި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަްއ ބޭނުންވޭ. ދެން ޖުމްލަކޮށް އަޅުގަ 

އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާފައި ޮއންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ  ވާހަކަތައް ވަގުތު ނެތުމާ ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ތަކުރާެރްއ 

ނޑާ ެއއްކޮށް އަ ނޑުެމން ސުވާލުތައް އަންނަވަަރކުން އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ފަންނީ ޓީމު، މި ނުކުރާނަން. ދެން އަޅުގަ ުޅގަ

އެކްސްޕާޓު ގްރޫެޕއް ައޅުަގނޑުމެންނާ އެްއކޮށް މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ެއ ޓެކްނިކަލް ުސވާލުތަކަށް 

 ޖަވާބުދެއްވާނެ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްވި ައގުހުރި މަޢުލޫމާތުކޮޅަށް ޓަކައި. ދެން ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އީ.ައއި.އޭގެ ޓީމަށް ެވސް ތި ބޭފުޅުން ތި ދެ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނީ ދެން. މެންބަރުންނަށް  ނޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ެގ ފުރުޞަތު އަރުވުމުގެ ކުިރއަްށ އަޅުަގނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތެއް ދަންނަވައިލާނަން. އިރާދަުކރެވިްއޔާ ކުަޑއިރުކޮެޅއް 

ތެރޭގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ެއންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުާވފައި އޮތް ސިޓީފުޅު ކޮންމެ  



  

ނުޑ މި ފުރުޞަތު އަރުވަީނ  ބޭފުޅަކަށް ވެސް ލިިބވަަޑިއގަންނަވާނެ ޭއގެ ކޮީޕއެއް އިނގޭޯތ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

 .ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢާމިރަށް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް މަޓީގެ ފަރާތުންނާއި އަދި އެްނވަޔަރަންމަންްޓ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ން. ޚާއްޞަކޮށް އީ.ައއި.ޕީ ނަވަމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަން

ނޑު ވެސް ހަމަ މި ފަދަ ބިލެއް ދިރަސާކުރަމުންދާއިރުަގއި ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެްއ  ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑު ޮކށްލަން އުޅުނު ސުވާލުގެ ވަަރށް ގިނަ ޖަވާބުތައް ލިބިގެން  ކަހަލަ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދަްއކަން، އަުޅގަ

ޖެ. ދެން ހަމަ ހިތަށްައރާ ސުވާަލކީ މި ކަހަލަ ބިެލްއ ސަރުކާރުން މި އަިއއިުރގަިއ މި ޓެކްނިކަްލ ބޭފުޅުން ހިނގައް

ނޑުމެްނ  ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް މި ތިބީ އީ.ޕީ.އޭަގއި. ނުވަތަ އެްނވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގަ. މި ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ގަބޫ ލުުކރަން ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ަހމައަކުން ކުރަމުން އަންނަ ވެސް ޒަމާނުއްސުރެން ފެށިެގން އަޅުގަ

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ސީދާ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ މި މެންޑޭޓު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް 

 ،ވާނެބަދަލުކޮށްފިނަމަ މިކަމުގައި ވެގެންދާ، ނޫނިްއޔާ އެ ޓެްކނިކަލް ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮްށ ބަދަލުކުރުވިއްޖެނަމަ

ނޑު ުސވާލުކޮށްލަްނ  ކަަމކީ މައްސަލަ ހައްލުެވގެންދާނެތޯ. އެ ުސވާލު. ދެން އަެނއް ހަމަ މަޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ައޅުގަ

ވާަފއި ހުީރ ދަތިތައް ފޯރު އި ޓުތަްއ ހެދުމުގަިއ މީަގިއ މި އީ.އައި.އޭ ަމއްސަލަިއގަނުންވަނީ މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ރިޒޯބޭ

ލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި. ކަހަލަ އިޞްލާޙީ ބަދަ ލެއް މި ގެންނަންޖެހެނީ ކޮންމެވެސްެއއީ ަބދަ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟

ނޑު ހަމަ ދެ ފަރާތަށް، އެހެންވީމާ  ވެްސ ހަމަ ދަންނަވާނީ.  އެ ދެ ނުކުތާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ައށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އީ.ޕީ.އޭ

 

 ކަދެއްެކވުން:އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕްރޮ މަންޓަލްންރައެންަވޔަ

ނޑަށް ރަނގަޅު ވޭތޯ ބަލާނަން. ދެން އިތުރު ތަފްޞީ ވަރަކަށް ެއއަށް ޖަވާބު ދެ ެވސްއާދެ! އަޅުަގނޑު ކޮންމެ ލު އަޅުގަ

ނިަކލް ބޭފުޅުން މި ޓޫރިޒަމް ގަިއ ތިއްެބވި ެޓކްޓެކްނިކަލް ޓީމުެގ އެހެން ބޭުފޅުން ދެއްިވއްޔާ. ުސވާލަކީ، އީ.ޕީ.އޭ 

ން ކުރުމުގައި ކޮބައިޯތ ކަ އިމުކޮްށގެން މިގާ ވިދާޅުވާ ފަންނީ ކެޕޭސިޓީ އެކޮުޅގައި  ތިއަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ މިނިސްޓްރީ

ންބަރަުކ ެވސް ފާހަގަކޮށްފި ކޮންމެވެްސ ބޭފުޅަކު މި މެ ކުރިން އަީކ ދެއްތޯ. ދެން ާފހަގަކުރިހެން، މީގެ މައްސަލަ

ނޑުމެްނ ީއ.ައއި.އޭ  ފާހަގަކޮށްފި އީ.ޕީ.އޭއިން ބަަލނީކީ ހަމައެކަނި ޓޫރިސްޓު ިރޒޯޓުތަުކގެ އެްއ ނޫން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ



  

ބިން  ،ހެދުމާއި މަގު ،ހަމަ ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ތަރައްޤީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިނގާ ބަނދަރު ހެދުމާއި

ސަބަބުން އަސަރުފޯރާެނ ކޮންމެ ކަމެްއގެ ދިރާސާ  މަޝްރޫޢުތަކެއްެގ، ތިމާެވއްޓަްށ އޭގެ ކަހަލަ ހުރިހާ ހިއްކުމާއި މި

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ ެއއް، ޭއއިން މި ފާސްުކރަނީ. އެހެންވީމާރިޕޯޓު އީ.ޕީ. އް މިއަުދ ކަމެ  ީމގައި އަުޅގަ

އުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު އަށް ޓޫރިޒަމް ބައި މި ގެންދިޔައީ. މާދަމާ ހަޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ވެސް ައނެއް އެހެން މިނިސްޓްރީއަކުން އެ މީހުންނާ ބެހޭ ބައި މި ގެންދިޔައީ. އެހެންވީމަާކ  މި ގެންދިޔައީ. ދެން

، މާއްލިގެންދާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީއޮންނަ ބެލުން އެ ގެ ގޮތަށް މި އެއް މި މިނިވަން މުއައްސަާސއަކުން މިހާރު ބަލާ 

ގޮތަށް އިޞްލާުޙ  ވެސް މި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަދި މި އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ެދން އެްއގޮތަކަށް

ފުން ކުރާނެ މަސައްކަތް މި އެކޮުޅގައި އެބަ އޮތް. ެއ ގެ ޓެކްނިކަލް މުވަްއޒަ ފާސްވިޔަސް އަުޅަގނޑުމެން އީ.ޕީ.އޭ 

ނޑުމެންނަށް ވެްސ  އި ސްގަ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އަދިވެސް ހަމަ އީ.ައއި.އޭ ޕްޮރސެ އެ ބޭފުޅުން ތިބެްނވެސްޖެހޭ. އަުޅގަ

މި ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑުކުރެވިަފއި މި އޮތީ އެތައް ޒަމާނެއްވަންދެން ބޭފުޅުން ޓްރެއިންކޮށްގެން. އަިދ 

އި އެހެން މަށާލީތަޢު ވެސް މަތީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހަމަ ސްޓާފް ރޮޓޭޝަން ރާއްޖޭަގިއ އޮންނަވަރު. އަބަދު

ނޑުމެންނަށް ބިލްޑުކުރެވިަފއި ހުރި ، ގޮްސގޮސް މި ތިބެނީ. އެހެްނވީމާ ފުންްއޒަފުރުޞަތުތަކަށް މުވަ މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި އަކީ ވަރަށް ޒަމާނުއްސުރެްނ މަސައްކަތްކޮްށގެން އަިސޓީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭ ުޅގަ

، އެއީ އެހެންވީމާވެސް ެއބަ ޖެހޭ.  ބިލުކަން އީ.ޕީ.ޭއގައި ދެިމއޮންނަންގާ މާ، ެއ ފަންނީބިލުކަމެއް. އެހެންވީގާ

ނޑު މި  ފުން ބަދަލުކުރުމަީކ ވެސް ީމގަިއ ހައްލެއްދަްނނަވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްީރައށް މުވަްއޒަ އެހެންވެ، އަުޅގަ

އަށް އެ މީހުން އަމިއްލަައށް ޓްރީޒަމް މިނިސްނޫން. އެއީ ސްޓިލް ހަމަ އެ ކަންތައްތައް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ޓޫރި

ނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ބަިއނަލްއަޤްވާލީ ގޮތުން ެވްސ  މި ކަންތައްތައް ސެލްފު ރެގިއުލޭުޓކުރަންވީމަ ެއއީކީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ކަންޮބޑުވުްނ އެބަ ހުރި ވަރަށް ބޮޑަށް އެ، އެހެންވީމާ ބަލައިގަންނާނެ ގޮތެއްހެނެއް. . ކަުމގަިއ ައުޅގަ

ނޑަްށ ވަރަށް ރަނގަޅު މިރުޒާ ެދްއވިްއޔާ. ފްޞީއިތުރު ތަ  ލު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް. ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން މިރުޒާއަޅުގަ 

 

ެގ ޑިރެކްަޓރ އެންަވޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް މިރުޒާ މުޙައްމަދު ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންސީމަންޓު ންޔަރައެންވަ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އިތުރު މައްސަލަތަކެކޭ ކުރިމަތިެވގެންދާނީ.  އަސްލު  ސުވާުލގެ ޖަވާބު ޖަވާބަކަށް އަުޅގަ

ށް ވަރަށް ބައިވަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޯޑނަރ ފަންޑިންގ ލިބޭ. އެންވަޔަރަންމަންޓަކަމަކަށް  އެންމެ ފުރަތަމަ



  

 ވެސް ފާހަގަކުަރްއވައިފި  ލާގެ ގޮތުން ޙަޤީޤަުތގައި ކުިރންއަްށ ގެންދާ މި އީ.ައއި.އޭ މަރުޙައަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކުރި

އަށް އިންިޑއާ  ސެކްރެޓަރީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެކޭ މި ދެނީ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަުއމުތަކުގަިއ، ރމަނަންޓްޕާ

އަދި ، ހަރު ުދވަްސ ނަގާ. އެހެްނވީމާއަެއއް  އަށްނަޑކަށް ީއ.ައއި.އޭ މަރުަޙލާބަލައިލަމާތޯ. އިންިޑއާއަށް ާގތްގަ

މި ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުެގ ތެރެއިްނ  އިގަ ގއަޅުަގނޑުމެން އީ.ައއި.ޭއ ިއންޓަރނޭޝަނަލް ޑޮނަރ ފަންޑިން

 ވެސް ރީޖަނަލް އެކްސްޕާޓުން ވެސް އޭތި  މަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން އޭތި ާފސްކުރުމަށްފަހުންއެންަވޔަރަ

ނޑު މިސާލަކަށް މި މަންޓު، އީފާސްކުރަމުން ގެންދޭ. އެންަވޔަރަން .ައއި.ޭއގެ ެއކިއެކި ގޮފިގޮފި އުފެދެނީ. ައޅުގަ

ފްރާސްޓްރަކްަޗރ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މާދަމާ ބޭނުންވެދާނެ އެ ބޭފުޅުން އިން އައީވެސް މި އި ނޯޓުކޮށްލާފަ

އްޗެހި ގެންދަން އީ.ައއި.އޭ ެހދުން އެކޮޅަށް ގެންދަން. ިފޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ެއ ބޭފުޅުންގެ އެ  ޕްރޮޖެކްޓެއްަގއި

ވެްސ  ބޭނުންވާނެ އެކޮޅަށް. އޭރުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދައްކައިެދވެނީ އިންޓަރނޭަޝނަލް ފޯރަމްތަކެއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގއްސަ ނޫނީ ފަންޑިން އެކިއެކި ޕްރޮގްާރމް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ހޯދާއިރު މި ބުނެވެންޖެހެނީ މިވެނި 

ައޅުަގނުޑމެންނަށް އަސްލު ފަންޑިންގ ، ނީ މިވެނި ތަނަކުންނޭ. އެހެންވީމާން ގެންދާޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އީ.އައި.އޭ ހަދަމު

ދަގޫވާނެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް. ދިވެހިާރއްޖެައށް މިހާރު ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ލިބެމުންދާ ނލިބުން ވަރަށް އު

 ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރުއަރަިއގެންދާނެ. އެ ޕޮއިންުޓ އަޅުގަ ގފަންޑިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މަީޓގެ ނަޒީރަށް ުފރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޓީގެ

ނޑުމެްނގެ  އީ.ޕީ.އޭ، އީ.ައއި.ޭއ ހަދަން އެންަވޔަރަްނމަންޓްޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން މިއީ  އަޅުގަ

ރިޒޯޓުތަުކގައި ކޮންމެކަމެއް ުކރިޔަސް ޖެހޭ އިނގޭތޯ. އެީއ އަލަށް ރަށެއް ނަަގިއގެން އެ ރަށުގެ ޑިވެލޮޕްކުަރްނ 

 ބައެއް ދެންވެސް ީއ.ައއި.ޭއ ހަދަންޖެހޭ.  ުއޅެންޏާ އެއަށް އްޝަން ޕްރޮބްލަމެރޯއީ.ައއި.ޭއ ހަދަންޖެހޭ ގޮތަށް، ހަމަ އި

ގޮުތަގއި އީ.ައއި.އޭ ހަދަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަނެއްަބިއ  ބޫލުކުރާައޅުަގނޑުމެން ގަ ކަންތައްތަަކކީ ކަހަލަ

ކަމަކަްށ  އަނެއް  ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫްނ. ދެންކަންތައްތަކަީކ ައޅުަގނޑުމެްނ ދެކޭގޮުތގަިއ އީ.ައއި.ޭއ ހަދަން

ުދވަސް އިްނޑިާއގަިއ ނެގިަޔސް ވެސް  ހަރުއަ އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން ބޭުނންވަނީ ދެންމެ ވިދާުޅވި ގޮަތށް އެއް 

ނޑުމެން ހުއްޓާލަންވީ.  އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖޭަގއި ެއްއ އަހަރު ދުވަސް ަނަގއިގެން ކަންތައް ކުރަން ެވއްޖެއްޔާ ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް  ެވސް އެ އެ ބޭފުޅުން، އެހެންވީމާ ކަމަށް ވިސްނަވަިއެގން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ވާ ކަމަށް .ޭއގެ ކަންތައްަތއް ުނނިންމަވާއީ.ައއި ައކީ އީ.ައއި.ޭއ ހަދާކަށް ނުޖެހޭނެޭއ ހަކަވަންޏާ އަުޅގަ



  

ނުޑގެ ވާހަކަ އަކީ ރިޒޯޓުަތކަްށ  ކަން ކުރަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އިނގޭތޯ. ދެން ގާނޫނުގައި ޮއންނަންޏާ ދެން އެ އަޅުގަ

ޑަ ސްޓޭްނޑަެޑއް ނުގެންުގޅުްއވާށޭ. މިހާރު މިސާލަކަށް ހަމަ ކުޑަކު ވަކި ސްޓޭންަޑޑެއް އެހެން ކަންތައްތަކަށް ވަކި

ހާސް ޑޮލަރު  22މަންޓަކަށް މިސާަލކަށް ބުނަންޏާ އެގްރިކަްލޗަރކުރާ ރަށެްއގައި އީ.ައއި.އޭ ހަދަން އިންވެސްޓް

ނޑުމެންނަށް ކުރެ  ވޭނެ ެއ މީހުންނަކަށް. އެކަމަކުހާސް ޑޮލަރު ޚަރަދު ނުކުރެ 25ނޫނިއްޔާ  ވިދާނެ ައުޅގަ

ވެސް.  ތާަލއްާވށޭ ހުރިހާ ކަމެއްފައްއެްއ ސްޓޭންޑަަޑކަށް ، އަުތަގއި ާލރި ހުރީމަ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ޓޫކުންނަނީންނޫނީވިއްޔާ މި މައްސަލަތައް ނުއެހެ ގޮތަށް ިމ  ރިޒަމް ިމނިސްޓްރީން މި. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ޝަކުވާަތއް އެ މި ހުޅުވާފައި މި ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ގެންނަވަންެވގެން ތަނަށް ދާލެއް  އޮތީ އަޅުގަ

ކަމެްއވެގެްނ  ގިނަކަމުންހެން ހީވަނީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން. އެއީ އީ.ައއި.އޭ ނެހެދިގެން ލަްސެވގެން އަނެއް

ގައި މިސާލަކަްށ އިރުއިންސްެޕކްޓުކުރަްނ ދާޓުތައް ންތަްއތައް ެވގެން ނޫނީވިްއޔާ ރިޒޯނޫނިއްޔާ މިކަހަލަ ކަ

އޮތޯރިޓީން ދަނީ. އެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަވަނީ. ަވަޑއިގަންަނވާއިރު އެ ބޭފުޅުން  ދަންނަވަންޏާ، ފުޑް އެންޑް ޑުރަގް

ނޑުމެްނގެ ސްޓޭްނަޑުޑ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުެދއްާވ ވަިކ ސްޓޭންަޑޑެއް. އެ  ތަނަށް ދިޔައީމަ މި އެނގެީނ އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ މި ން އެކަން. ދެ ހުންނަނީ މިހެން ޓަންކުރަން ިމ ޮގތަށް މި ބައް ކަހަލަ ކަންަތއްތައް ެވގެންހެން އަުޅގަ

އަކީ ިމ މިހެން މިީވ. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ މި މަްއސަލަތަކެއް އުޅޭތީހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ، ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންގެ އެދުަމކީ ކޮންމެ ަޑޑުތަެކއް ވެްސ ވަިކ ސްޓޭން ކަެމއް އީ.ައއި.ޭއގެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އަުޅގަ

 ވީމަ ވަކި ސްޓޭންޑަެޑއް. އެެހން ކަންތައްތަކަށް ވަކި ސްޭޓންޑަޑެއް. ހުރިހާ ކަމަކަށް ނުގެންގުުޅްއވާށޭ. ރިޒޯޓުތަެކއް 

ވެސް ބަލައިގަެނވޭ ެއއްޗަކަްށ  ަކމަކީ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ެއއް ސްޓޭންަޑޑެއް ެއޑަޕްޓުކުރަްއވާށޭ. އަދި އެ

 ކަން ވާނީ. ޝުކުިރއްޔާ.  ވެސް. އޭރުންނޭ މި ގޮުތން ައގުގެ .އްދަވައިެދއްވާށޭހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔޒަށްهللا އަުރާވނީ ރިޔާޒު. ޢަބްދު މިހާހިސާބުން ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު، އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޒުهللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެންނަށް ެދންމެ ހައާދެ! ޝު މަ މި ސިޓީ މި ކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަްށ މަޢާފުކުރަން ިއނގޭތޯ، އަުޅގަ

އަށް ބަލައިގެން ހިއެއްުނޭވ ވެސް ނުލެޭވ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންނަށް ސިޓީ  އަދި މި ކިޔައި، ލިބުނީ. އެހެންވީމާ

ނޑަށް ކޮށްލެވޭނެ އިތުރު ސުވާލެއް މި ނޑު ފުރަތަމަ މަޓީއަށް، ނަޒީރަށް ހަމަ ހެެނއްވަގުުތ އަޅުގަ . އަުޅގަ

 99އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮަތކަށް ނުނިންމޭނެއޭ މި  ަގއި ވިދާުޅވެއްޖެ ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ނޑު ގަިމލިޔަން ޑޮލަރު މި  5އަހަރަށް  99މިލިޔަން،  ފުވެރި ގޮތަށް ޮގތުގައި އިންސާ ބޫލުކުރާއޮންނަ އިޝޫ. އަުޅގަ



  

މަޓީން އެްއވެްސ ، ސް. އެހެންވީމާވެ ކުންެވސް އަިދ ހުރިހާ ދިމާލަ ވެސް ދައުލަތުން ން ކުރަންވާނީ. ސަރުކާރުން ކަ

ޑިސްޓެްނސާއި އެ އިްނވެސްޓުމަންްޓ އަހަރަށް ޭދއިރުަގއި ތި ވިދާުޅވިހެން  99ގޮތަކަށް ވިސްނަވާަފއި އެބަ އޮތްތޯ 

ފޯިމއުލާެއއް ނެރެވިދާނެތޯ. ެއއީ ެއއްަޗކަށް ބަލާފައި ެއއްެވސް ކަހަލަ ހުރިހާ  ސްއާިއ މިމިހާރު އޮތް އިްނވެސްޓުމަންޓް 

ަވިކ ، ޓަކަށް ނުއެއް ދެވޭނެ. އެހެންވީމާފަސް މިލިޔަން ޑޮލަރު ކޮންމެ ރިޒޯ ޤީޤަތުގައި ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުޙަ

އަހަރަށް ެދވޭނީ.  99 ކަން މި ގިންތިއަކަްށ ތި ވިދާުޅވިހެން ފާހަގަކުެރއްވިހެން ވަިކ ިގންތިއަކަށް އެކަނި މި

ނޑުމެން މި ބަލަނީ ހުރިހާ ޓީބޫލުކުެރޭވ މައެހެންވީމާ، އެކަމަުކ ެއ ފްލެްކސިބަލް ގޮެތއް މި ގަ އަށް. މަޓީ ދެން އަުޅގަ

އެންމެންގެ ަޙއްޤުތައް، ޓޫރިަޒމް ސެކްޓަރަގއި މި އުުޅއްާވ ހުރިހާ އެންމެންގެ ަޙއްޤުތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނަާވެނ 

ތި ބޭފުޅުން އެއްެވސް ގޮތަކަށް ވިސްަނއިގެން ، ަގނޑުމެން މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާުތގައި އަޅުއެސޯިސއޭޝަނެްއގެ ގޮ

ގޮތްތޯ، އެއީ ައޅުަގނޑު ެއއް ސުވާލުކޮށްލަްނ  އޮތް ގޮތް ެއއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ނޫނިއްޔާ މިހާރު ބިލުގައި މި

ލިޔަން ިމ މި 5، މާޑޮލަރު ބޮޑޭ. އެެހންވީ މިލިޔަން 5ބޭނުންވާ. ދެވަނަ ުސވާލަކަްށ ދެންމެ ފާހަގަކުރައްަވއިފި 

މިލިޔަން ޑޮލަރު ބޮޑުކަމަށް ިމ ފާހަގަކުރަްއވައިފި. އެއް  5ްސ މި ޖުރުމަނާގެ ގޮތުަގއި އީ.ައއި.ޭއ އިްނވެސްޓްމަންޓް

ރަސްމީގޮތުން ، ިއ އެ ިތ ބޭފުޅުން ހުަށހަޅުއްަވއިގެއއް ޮގތުގަލައްކަ ޑޮލަރު ެއއީ އެންމެ މެކްސިމަމް ސީލިން

ނޑުމެން މި ބަލަނީ. އެއީ މިހާރު މި ޖަލްސާ، މި ބައްދަލުވުމުަގއި މި ވާަހކަ ހުށަ ހަޅުއްވާ ެއްއޗެްއގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

މި ރެގިއުލޭުޓކުރަން ތި ބޭފުޅުން ތި ހުށަހަޅުއްވަނީ ޓޫރިޒަމް ިމނިސްޓްރީއަށްތޯއޭ ނޫނިްއޔާ ، އެހެންވީމާ ފާހަގަކުރީމަ.

ނަޒީރު ދެންމެ  ށް އޮންނަ ފުރުޞަެތއްތޯއޭ. ދެންކަން ކުރާގޮތަށް އީ.ޕީ.ޭއއަ އެ އްމު ުއސޫލަކުން ވެސް އާ  ހަމަ މިހާރު

ގޮތަކަށް ޓޫިރޒަމް ސެކްޓަރގެ ކަންތަްއ  ިމސާލަކަށް، ވަން ޝޮޕުން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމޭ ފާހަގަކުެރއްވި ގޮތަށް އެ

 ކޮށޭ ޮއންނަން ބޭނުންވަނީ. އެީއއޭ ހަމަޖައްސަންޏާ އެ ބޭފުޅުން މި ވަކާލާތުކުަރްއވަނީ އެ ބޭުފޅުން އިންޑިޕެންޑެންޓު 

މި މަސައްކަތް އެންމެ ޗެކް އަދި  އި ވެސްއަދި އިތުރު ފަންިޑން ހޯދުމުގަ ،އުަމށް ވެސްއެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ގަ

ްނ ސް ޓޫރިޒަމުވެސް. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ުސވާލަކީ އަދި ޓޫރިޒަަމށް ލިޔުނަ ބެލެންސް ުއސޫލުން ކުރުމަށް އެންޑް

ނޑަށް ހީާވގޮުތގަިއ ހަމަ ޓައިމެއް، ޑިލޭއެްއ  . އެހެންވީމާ، އޭގެކޮޅަށް ލާންޖެހެނީވެސް މި އަނެއްކާ އެބަ އާދޭ އަުޅގަ

 ވެސް ސީދާ ޑައިރެކްުޓކޮށް ފޮނުވޭ ގޮތަކަށް އޮތިްއާޔ އެ މާ ފަސޭހަވެގެންދާނެ. ނަގާނެ ޓޫރިޒަމަށް. ތި ބޭފުޅުންނަށް

ނޑު ހަމަ އީ.ޕީ.އޭގެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮށްލަން ބޭފުޅާގެ، މަޓީގެ ކޮމެ ެއއަށް ކޮބައިތޯ ތި ، އެހެންވީމާ ންޓަކީ. ދެން އަޅުގަ

ބޭނުންވާ، ދެންމެ އެ ބޭފުޅުން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ތަފާތު އެބަ އޮތްކަން. އެހެން އީ.އައި.ޭއތަކާ ޓޫރިޒަމަށް މި ކުރާ 

ލަން ބޭނުންވޭ. ދެން ވެސް ެއނގި އީ.ައއި.ޭއގެ ކޮަބއިތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ ރެސްޕޮންޑްްސއަކީ. ޭއގައި އަޅުަގނޑުމެން

މިހާރު މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިވާނެ ގޮތްތަެކއް އޮންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ދެންެމ 

ސެކްރެޓަރީގެ ވާހަކަފުޅުން ައޅުަގނޑަށް ިމ ނެގުނީ. ޓޫރިޒަމަށް މި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދީފިއްާޔ،  ރމަނަންޓްޕާ

ބޮޑަްށ ކަމަށް. ކޮބަިއތޯ، އެ ތަންކޮެޅއް  ެއ ކޮރަޕްޝަނަށް ފުރުޞަތުތަކެްއ ފަހިވެގެންދާނެ އީ.ޕީ.ޭއގެ ބާރުތައް ދިފިްއޔާ



  

ްގޒެްކޓްލީ ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. އެންމެ މި އޮީތ މަޖިލީހަށް މި އޮތީ ބިލެއް ދެްއވާ އެޓުކޮށްލަރޭއެލިބަ

މި އޮތް ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތަށް އެއްވެސް އަސަެރއް ކުރަން. އަިއއްސަ. މީގެން ައޅުަގނޑުެމން ބޭނުމެއް ނުވޭ ރާއްޖޭގެ 

ނުޑ  އަދި ހަމަ އެއާ އެއްކޮށް ެއންވަޔަރަންމަންޓް ވެސް ޕްރޮޓެކްޓުވާން އެބަ ބޭނުންވޭ. ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ނެޑއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ގެއްލުްނވާނެ ކަމަކަށް ނޫނިއްާޔ މި އިންޑަސްޓްރީއަށް ގެއްުލންވާ ކަމަކަ ށް އަުޅގަ

ބޭނުމެއް ނެތް ތާއީދުކޮށްގެން ވެސް އަދި ތާއީދުނުކޮށްެގން ވެސް ހުންނާކަށް. ހަމަ ރަނގަޅު އޮޕީނިއަނެްއ 

ފާހަގަކޮށްދެްއވާށޭ ައޅުަގނޑުެމންނަށް. އޭރުން ވަރަްށ ފަސޭހަވާނެ ތި ބޭފުޅުން މި ަދއްކާިލ ވާހަަކއަށް ތި ބޭފުޅުްނެގ 

ނޑު ވަަރށް  ބޮޑަށް އެޕްރިޝިއޭުޓކުރަން.  ރެސްޕޮންޑްސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ނަޒީރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޓީގެ

ނޑަ 99ން ޑޮލަރު ދައްކައިގެން މިލިޔަ 5އިނގޭތޯ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ށް ދެންނެވޭނީ އަހަރަށް ހަދަން އަޅުގަ

ސް ޮބުޑ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ވިސްަނއިފިން އެކި ގޮްތގޮތަށް. ވިްސނިއިރުަގއި އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ ކުޑަ ރަށެއް ވެ

ގޮތަށް ބޭއްވުން ކަންނޭނގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިނގޭތޯ.   ްނ ޑޮލަރު ދެއްކުްނ، މިމިލިޔަ 5ރަށެއް ިވޔަސް މި 

ނއަޅުަގނޑުމެން ދެ މީހުން ވެސް  ބައިތޯ އެންމެ ރަނގަޅު ސްކޮށްފިްނ ކޮޑަކަށް ހަތަރުފަސް ގަޑިއިުރގެ ބަޙުގާތްގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެ ައޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ރަނގަޅު ފޯމިއުލަރއެއް އިންދަ އެއަރަގއި ފޯމިއުލަރ އަކީ. އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ކޮ އިން ންެމވެސް ފަރާތަކުން ބުނާނެ ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު އޮން ޕޭޕަރއަކަށް ަލއިފިްއާޔ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އިނގޭތޯ. މިހާރު މި ތިމަންނަމެންނަށް ވަރަށް އަންފެއަރއޭ މި. އެ ނޫން  ގޮތަަކށް ނުވާނެހެން އަޅުގަ

ކުރާނެއޭ ައޅުަގނުޑ ރަށްރަށުގެ މީހުން ހަމަ ޝަކުވާ  ގޮތުން ެވސް ހަމަ ކުދި ރަށްރަށުގެ މީހުން، ދުރު  އޮތް

އަހަރު ލިބެންޏާ  49ގޮެތއްަގއި ަދންނަވަންޏާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް  ރއޭ. އެކަމަކު ޖުމްލައަންފެއަ އީދަންނަވާނީ މި

ނޑަކަށް  ަލއްަކ ޑޮލަރު އަހަަރކަށް ދަްއކަން އެ ޖެހެނީ އިނގޭތޯ. ހަންޑްެރޑް އެްނޑް ޓޫ ަތއުޒަްނޑް  1އެއީ ގާްތގަ

ޑެޑް ަބއި ޔޫ ނޯ ފޯރޓީ ނައިން ޔިއަރސް. ން ޑިަވއިިމލިޔަ 5ަވނީ ވޯރކްައއުޓު ކުރަނީ.  ރ އެޔައަ ޑޮލަރސް ޕަރ

ައރަނީ މިވަރުގެ އިޤްތިޞާދީ ކަމެއް ކުާރއިުރގައި ހަންޑްެރޑް އެންްޑ ޓޫ ަތއުޒަންްޑ ހިތަށް  ދެން އަޅުަގނޑު މި

ނޑު މި ވާނެއެފަދަ ިރޯޒޓުތައް ފީސިބަލްދައްކަިއގެން އޭތި ފީސިބަލް ުނވާ ކަމަށް ވަންޏާ   ގޮތަކީ ޮކބައިބާަވއޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް މި ބުރަވެށްހިތަ ގޮތަށް  އޮތް ން މި މިލިޔަ 5ވެނީ މި އަރަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވެގެން އަުޅގަ

 50އަހަރަށް އޮތް ރަށް  35ން ޑޮލަރު ދަްއކަިއގެން ިމލިޔަ 3ކުރިން ވެސް  ބޭއްިވއްާޔއޭ އެންމެ ރަނގަުޅާވނީ. އެއީ 



  

ނޑު މިހަމަ އެ އުސޫލުގެ ދަށުން އިނގޭތޯ ރަށް ބަދަލުކުރީއަހަ  5ދަންނަވަނީ މި  . ެދން އަނެއް ކަަމކަށް އަުޅގަ

ނާކުރުން. މިހާރު ވެސް އޮންނަނީ ޖުރުމަނާކުރުން. އެންވަޔަރަންމަންޓާ ޚިލާފުވެ ކަެމއް ެވއްޖެްއޔާ ޖުރުމަން މިލިޔަ

ނޑަށް ހީވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ައޑުއަހަން ޭދތެރެއަކުން ބޯޓެޖުރުމަވަރަށްބޮޑު  އް ފަރަށް ނާއެއް ކުާރގޮތަށް އަުޅގަ

ތަން ެއއީ ހަލާުކވެފަިއ  ނާކުރާ ވާަހކަ މިހާރު. ލޮނުޒިޔާރަތްކޮުޅގެ ފަރު އެޖުރުމަން ރުިފޔާއިން މިލިޔަ 40ޔާ އަރައިފިއް 

ނޑަްށ ހީވަނީ. އެ ނާކުރޭ. އެކަމަކު އެ ޖުރުމަތަނަށް ބޯޓެއް އެރިއަސް ހަމަ އެވަރަށް  އޮތް ތަނެއްހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަްށ  ސް ދެއްޭކވަުރގެ ެއްއޗަކަށް ަހއްދަަވއިދެްއވާމީހުންނަށް ވެ  ނާއަކީ އެޖުރުމަ ގޮތަށް އޮތީމަ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަނގަޅު ކަމެއްހެން ެއއީ. އަޅުަގނޑު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެވެނީކީ ނޫން.  ހަމަ ެއ ގޮތަށް އަުޅގަ

ބިކޯޒް ވީ އަރން ސޯ މަޗް މަނީ މެއިބީ  ނާއެއް ކޮްށފިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ިގނަފަހަރަށް އެ،ޖުރުމަޓުތަކުން ރިޒޯ

ނާެއްއ ޖުރުމަން ޕޭ. ެއކަމަކު އޭގެ ަބދަލުގައި އެގްިރކަލްޗަރަލް ލީަޒށް ނަގަިއގެން އުޅޭ ރަެށއްަގިއ މިވަރުގެ ބޮޑު ކޭ ވީ

ންނަށް ކޮށްފިއްޔާ އެ ބޭފުޅުންނަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ދެްއކޭނެހެން. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއަކީ، ހުރިހާ އެންމެ

ންެގ މިލިޔަ 5 މި މެންމޭ. އެހެންވެގެން އަުޅަގނޑުއަކަށް ހައްަދވާފަިއ އޮތުން މުހިންނާޖުރުމަކަހަލަ  ވެސް މި ެދއްކޭ

ދެން ބައެއް ފަހަރު އެހެން ގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. އެ ކަމަށް މި ވާހަކަ މި ބޮޑު

ތާނގައި ކޮންމެހެން އަދަދެއް ޖަހަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ  ހެންވީމާ، މިކަންނޭނގެ. ެއކަމަކު ެއއެްއ ނޫން. އެ

 އީ ނާކުރުން އެންމެ ރަނގަޭޅ. އެ ޖުރުމަލައްކަ ޑޮލަރަށްވުެރ ބޮޑުުނވާ އަދަދަކުން  1އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަދަދަީކ 

 ޔާްޒ ކުރެްއިވ އެހެންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުން ުހރި ގޮތަކީ. އެހެްނވީމާ، އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. ެދން ރި

ނޑުމެން ނެތްހެން ހީވަނީ އީ.ޕީ.އޭ  ކަމަކާ  ޝުކުރިްއޔާ.  އިން.ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަދި ިރޔާޒް ކުެރއްވި ެއއް ުސވާލެއް އެއީ އީ.ޕީ.އޭ މެދުވެިރޮކށްތޯ އެންވަޔަރަންމެންޓަލް 

 ނީ ދެއްތޯ؟ އެސެސްމެންޓު ބޭނުންފުޅުވަ

 

 ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޓީގެ

ނޑުެގ ކޮލީގް އަ  . ުރވާނެއެ ސުވާލު ަޖވާބު އަުޅގަ

 

 އައްސަުދ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ބޯޑު މެންބަރު

ނޑުމެން މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ވަން ނޑުމެންނަށް އަ ސްޮޓޕް ޝޮޕް އަޅުގަ ވަްސކުރުމުގެ ނިޔަުތަގއި ދެންނެވީ އަުޅގަ

ރިޒަމް ދާއިރާގައި ހުރި އުނދަގޫތަކާއި ޗެލެންޖަރްސ ރުމުގެ ނިޔަތަކު ނޫން. އެއީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަްށ ޓޫލަސްކު



  

 ންމަންޓް ރިޒަްމ މިނިސްޓްރީއަށް ވަކާލާތުކުެރވޭނެ އެްނވަޔަރައެނގިަލއްވާނީ. އެހެންވީމާ، ޓޫ އާއި ހުރިހާ ކަމެއް

ނޑުމެން އިންިޑވިޖުއަލީ އީ.ޕީ.އޭއަްށ  ޕީ.އޭއަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން. ޭއގެމިނިސްޓްރީއަށް އީ. ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ޓަކައި ހުރިހާ  އަށްގިނައިރު ނަާގނެ. މާ އަވަހަށް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ސްކުރަންެވއްޖެއްޔާމު މާބަޙު ކަންތައްތަާކއި

ނޑުެމން ދެކެނީ މަގު ްއޖެއްޔާމު އެރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ވެރޓީސްއެްއގެ މެދުވެިރއަަކށް ޓޫޕްރޮޕަ ކުރުވާނޭ.  ކަން އަުޅގަ

އަކީ ކޮަބއިތޯ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ފެއަރވާ. ދެންނެވި ޕޮއިންޓަށް ފޯރމިއުލަރ އަވަްސވާނެ. ދެން ކުރީަގއި 

 ަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ފެށުނުއިރުގައި ބެޑް ރެންޓުން ލޭންޑް ރެންޓަށް ބަދަލުވިއިރު

. ތަނުެގ ވެިލއުައކާެއއް ނެތް ުކޑަ، ދުުރ ރަްށރަށާއި ަކއިރި ރަށްރަާށއި، އެ އެްއގޮތަކަށް ވެްސ ބައްަލވާފަކާ

ނޑަކަށް މި އެ ހިސާބުން ފެށިގެން މި ހުރިހާ  ،އެހެންވީމާ ައިއ  ފަހުން މި އިނދީ ފެތިފަ. އޭގެތަނެއް އެއް މިންގަ

ހަމަ ހުރިހާ ޕްރޮޕަޓީސްއަކަށް، ބޮޑު ރަށް، ކުދި ރަށް، ދުރު  އިނދީ އަހަުރގެ އެކްްސޓެންޝަނަށް ވެސް މި 15

ށް ރު އަނެއްކާ ޕްލަސް ފޯޓީ ނައިނަފަހަ ކުެރވިފަ. އެހެންވީމާ، މި ނަކަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަށް ޓްރީޓްރަށް، ހުރިހާ ތަ

ނޫން. އެކަމަކު މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ަވކި ފޯރމިއުލަރއެއް ޖެނެރޭޓުނުކުެރވޭނީ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ ފެއަރެއއް

ނޑުމެންނަކަށް ވެްސ ފޯމިއުލަރއެއް ނޭނެގ. ޝުުކރިއްޔާ.   މީތި ހަމަ މަގަށް އެޅުވޭނެ ގޮެތއް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އީ.ޕީ.އޭއިން ަޔޒީދު އަޙްމަދަށް. ދެން ތި ބޭފުޅުން ހަމަ  ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަުޅގަ

ބޮޑަށް ެއދެން ހަމަ ޖަވާބު ތިބޭފުޅުން ދެއްވަމުންގެންަދވާއިުރގައި ހަމަ ވީހާ ވެސް ނުކުތާއަްށ  ވަރަށްއަޅުަގނޑު 

 ފުޅުާވނެތީއާ އެްއކޮށް އެހެްނވީމާ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ސުވާލުކުރަން ބޭނުން ވަަޑއިގެން ެދއްވުން. އެ

 އިނގޭތޯ. ަޔޒީދު އަޙްމަދު. 

 

އަޙްމަދު  ޑިެރކްަޓރ އެންވަޔަރަންމަންޓް ެއެސސްމަންޓް ޔަޒީދުގެ ޝަން އެޖެންސީޕްރޮޓެކްމަންޓު ންއެންަވޔަރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހެދޭ  ދެމެދުގައި މި ންޑަސްޓްީރތަކާއާއި އެހެން އި ރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އާދެ! `. ުސވާލަކީ މިހާރު ޓޫ

އި އިްނޑަސްްޓރީގެ މެދުގައި ނުހުންނާނެ ޔޭ އިނޭގތޯ. ޙަޤީޤަތުގަހުރެ އީ.ައއި.ޭއގެ މަރުޙަލާަގއި ތަފާތުތަކެއް އެބަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ހަދަނީ ގެޒެޓުކުރެވިަފއިވާ ަގވާއިެދއްެގ  ހަދަމުންދާ އީ.އައި.ޭއ ޕްރޮސެސް މި ތަފާތެއް. އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން ބަޔާްނކޮށްފައި މި ހުންނަނީ އީ.ައއި.އޭ ހަދަންޖެހޭ ވަިކވަިކ  ދަށުން. އޭގައި ވަކި ޖަުދވަލެއްަގއި ކަ

ތަކަކަށް ބޭްސެވގެން ހަދާ އެއްެޗއް ނޫން. މިސާލެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަްނ ޖެކްޓުތައް އިނގޭތޯ. އެ ސެކްޓަރޕްރޮ

ނޑުވެިރކަމާޓަީކ ޓޫބިން ހިއްކުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓު. ބިން ހިއްކުމުެގ ޕްރޮޖެކް ބެހޭ  ރިޒަމް ެސކްޓަރަގއި ެވސް، ދަ



  

 ހިނގާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް. އެ ކޮންމެ ސިނާޢަތެއް ކުރި ސިނާޢަތުގައި ވެސް އަދި ހައުސިންގ މަސައްކަުތގެ ވެސް

ކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓްސްަތއް  ިރޒަމް ސެކްޓަރަގއި އެޖެހޭ އެްއޗެއް. އެހެްނވީމާ، ޓޫއީ.އަިއ.އޭ ހަދަން އީ ިވޔަސް އެ ކަމުގައި 

ނޑު ދަން  ނަވާނީ މިހާރު މިގިނަ ކަމަށް ވަންޏާ ގިނައިްނ އީ.ައއި.އޭ ހަދަންޖެހުން އެކަށީގެންވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މީގެ އެއް ސެްކަޓރ އޮތް ގެ އީ.ައއި.އޭ ނަގައި އެ ގޮތަށް ގޮއްިސއްާޔއޭ މީެގ ހަމަހަމަކަމެއް އަންނާނީ. އަޅުގަ

ނަޑކުން މި ހަދާ އީ.އައި.އޭ މިނަެއއް ނުލެވޭނެ. ސެކްޓަރއާ އިްނ އެއް ެސކްޓަރ ަޙވާލުކޮށްފިްއޔާ ފުރަތަމަ އެއް މިންގަ

.އޭ ަހދާފައި ދެން ހުރި ހުރިހާ ސެކްޓަރެއއްގެ އީ.އައި.އޭ އެހެްނ ބަޔަކު ހަދަންވެއްެޖއްޔާ އެ ސެކްޓަރގެ އީ.ައއި

ނެޑކޭ ގެންުގޅެވޭނީ ވަޒަްނކުރުމުަގއި ވެްސ އީ.އައި.އޭ ހެދުމުަގއި ވެސް. އަދި އީ.ައއި.ޭއ ރިިވއުކޮްށ  ތަފާތު ދެ މިންގަ

ަތކެކޭ. މި ދޭތި ޓަިއކުރުން ތަފާތު މިންަގނޑު ޅެވޭނީއެ ކަންތައްަތއް ކުރުުމގައި ެވސް. ޕްރޮސީޖަރގައި ވެސް ެގންގު

ކަމަށް  ގޮތަށް ދާ ބޮުޑެވގެންދާނެ މިހާރު މި ބިލުަގިއ އޮތް ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ. އެހެްނެވއްޖެއްާޔ ތަފާތު ވަރަށް 

ނޑު ުކޑަކުަޑ ހަމަ ތަފާސް ވާހަަކ ބުނީމަ ވަންޏާ އިނގޭތޯ. ދެން ގިނަ ދުވަސް ވާ ނަން ހިސާބެއް ދަންނަވާލާައޅުގަ

ނޑުމެންނާރިޒަމް ވަނަ އަހަރު ހަމައެކަނި ޓޫ 2014ވަރަށް ކުރުކޮށް.  ހަމައަށް އަިއއްސަ އިީނ  ިއންޑަސްޓްރީން އަުޅގަ

އި ހުރިހާ މަަސއްކަެތްއ ގޮެތްއގަ ީއ.ައއި.ޭއ ެއވްރެޖު 33ީއ.ައއި.ޭއ ވަދެފައި އިންއިުރަގއި މި  33އީ.އައި.އޭ.  33

 14ަގނޑުމެން ކިޔާ ޭއެގ އެންމެ ފައިނަލް ލިޔުން ޙަާވލުކުރެވިފައި އެބައިން އަޅު ، ސްޓޭޓްމެންްޓސް ޝަންނިމި ޑިޒި

ފަދަ ބޮުޑ ޑޮކިއުމެންެޓއް ރިިވއުކޮށް ެއއަށް ޑިސިޝަެނއް ނަަގއި  ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެވްރެްޖކޮްށ. އެހެންވީމާ، އެ

ނަޑކަށް ހިެއއްުނވޭ ދިނުމަތައް ަކނަޑއަަޅއިއޭަގއި މިިޓގޭޝަންތަްއ، ހަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިޓިގޭޝަން  14ކަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ކޮީލްގ މިރުޒާ ވިދާުޅވި ވަރަށް  އީގޮތަށް ަބެއއް ޤައުމުތަުކގެ މި ދުވަހަކީ އެހާ ދިގު ުމއްދަތެްއހެންނެއް. އަުޅގަ

 ގޮތް ހަދާފަ. އަދި ކަން ކުރެވޭނެ ހުންނަނީ މީތި ވަރަށް ކުރުކޮށް މި ދިގު ޕްރޮސެސްއެްއ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން މިހާރު މި  އޮތް އެގްިޒސްޓިންގ ގަާވއިދުތައް ވެސް ވަރަށް  ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ވަރަްށ އަވަހަށް އަުޅގަ

ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަެކއް އެަބ ގެންނަން. އަދި މިއަށްުވރެ ވެސް ފާސްޓް ޓްރެކްޮކށް އީ.ައއި.އޭ މަރުޙަާލ 

ގޮތަށް. ދެން  ަކތް ކުރަން ބޭނުންފުޅުާވ ބޭފުުޅންނަށް ފެށޭކަހަަލ މަސައްކަތްަތއް އެ މަަސއް ހިނގަމުންދާއިރު ބަެއއް

ކަަމށް ވާނަމަ، ަދއުލަތުގެ ެދ  ކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެންަނއިރުަގއި ދެ ަބޔަކަށް ބަހާަލއިގެން އީ.އައި.އޭ ހަދާ މި

އްާޔ ެއްއ ފަރާތަކުން އީ.ައއި.އޭެގ ކަްނތައްވާ ކަމަށް ވާނަމަ މި އެްއޗެހި ޓަިއއެްއ ނުކުެރވޭނެ. އެހެންެވއްޖެ

ނުޑ މީަގިއ ފައިާސގެ ކަރަޕްޝަުނެގ  ސްޓޭންޑަޑަކަްށ ނުގެްނގުެޅވޭނެ. ދެން ކަރަޕްޝަނުެގ ވާހަަކ ދެއްކީމާ އަުޅގަ

ނޑު ހަމައެކަނި ަބލާލަން ބޭނުންވަނީ މިސާލެއް، ހިނގާށޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވާހަކަ ދައްާކކަށް ނެތިން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ަވރަށް ފްރެޖައިލް އެންވަޔަރަންަމންޓެއް އޮތް ތަނެއް ވަރަށް އެންަވޔަރަންމަންޓަލް އެސެްޓސްއަށް

މީތި ޙަވާލުކޮށްފިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފްރެޖައިލް  ކާ. އެހެންވީމާ، އިންަޑސްްޓރީއަތަކާތަފާތު ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމު

. މި ދޭތި މިނައި ކިރާލަންޖެހޭ ވަގުތަކު އޮންނާނީ ނޭޗަރއަްށވުރެ ބޮޑަށް ބެލެވޭީނ އެ އިންަޑސްޓްރީެއއް ކުިރއެުރވުމަށް



  

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ށ.އަތޮޅު ފަރުކޮޅުފުނަދޫގައި އެއަރޯޕުޓ  ނުބެލިފައި އިނގޭތޯ. މީގެ ުކޑަކުޑަ މިސާލެއް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ، ވަރަށް ފްރެޖައިލް އެންަވޔަރަންމަންޓެއް އެ  އީ. އަޅަން ދައުލަތުން ނިންމި ނިންމުމުގަ. ޭއގައި އަުޅގަ

ތަނުެގ ފްރެޖައިލްކަމާއި އެ ހުރިހާ  އެކަމަކު ނިމިގެންދިަޔއީ އެތާ އަޅާގޮތަށް. ދެން ައޅުަގނޑުެމންގެ މަސައްކަތުން އެ

އެްއޗެއް ދައުލަތަށް ދައްަކއިިދނީމަ ނާޅާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ. މިބުނާ އެއްޗަކީ، ފުރަތަމައިން ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ނޯވެއޭ އިންޑަސްޓްީރއަކަްށ ކޮބައިތޯ މީގެ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން އެހާ ވެލިުއއަީކއެއް.  އަންނައިރުަގއި ބަލާލެވިފަެއއް 

އެއް އެހެންވީމާ، ބޭރުަގއި ތިބި ވޮްޗ ޑޯގެއްހެން ތިބޭ ބަޔަކު އެ ޭބފުޅުންނަށް ދައްކަން ނެތިއްޔަާކ ގިނަފަހަރަކަށް ބަލަ

ނޑަށް ވެސް ނުލެވޭނެ އިންަޑސްޓްރީ   ކަހަލަ ކަންތައްތައް ެވސް މީގެ ީހވަނީ އެތަކަކަށެއް. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

 ކަހަަލ ގޮތަކަށް އޮތީމަހެން.  ން ހުއްޓުވޭނީ މިތެރެއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރވަނީ އިނގޭތޯ.  ވެސް ކުުރކޮށް ެއއްެޗއް ވިދާޅުވާން ފުރުޞަތު މި ވީހާ

 

 ކަދެއްެކވުން:ޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެމަންޓަލް ޕްރޮންރައެންަވޔަ

އާދެ! ަޔޒީދު ދެން ެއ ފާހަގަުކރެއްިވ، ނިންމަވާަލއްވަމުން ާފހަގަކުރެްއވި ުނކުތާަގއި ހަމަ އަޅުަގނުޑ ވެްސ އިތުރަްށ 

ނޑުމެްނ  އެލަބަރޭޓުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. ދެން އެ ވިދާޅުާވ ފަރުކޮޅުގެ ެއއަރޕޯޓު ކޭްސގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު މި އެނގެނީ އީ.ޕީ.ޭއަގއި މިހާރު ތިބި ފަންނީ އީ .ައއި.އޭ މަރުޙަާލގަިއ، އަުޅގަ

ރީފްަގއި ހުރި ދިރުންތަކާއި ިމ ކޮރަލް ތަންތަނުގައި ހުރި  ތަންތަނަށް ގޮސް ަޑިއވްކޮށް މި މުވަްއޒަފުންނަކީ މި

ވަންދެން ެއކިއުިމލޭޓުކޮށްފައި ހުރި ވެލްތު ޒަމާންތަކެއްފުޅުން އެްއޗެހި ދިރާސާކޮށް ބަލައި ޮޑކިއުމެންޓުކޮށްފައި މި ބޭ

އޮފް ނޮލެޖު މި ބޭފުޅުންގެ އެބަހުރި އިނގޭތޯ. އަދި އެައށް ޕްރޮސެސްތަކާއި އުސޫލުަތކާއި ަގވާއިދުަތއް ހެދި އެ 

ނޑުމެން އަތުަގއި ޮޑކިއުމެންުޓތައް ހުރެ ރިޕޯޓުތައް ައއިމަ ައޅުަގނޑުމެްނ އަތަށް  ފައިހުރިހާ ކަމެއް މިތާ އަުޅގަ

ކަން. މިވެނި  ެއނގޭ މިވެނި ސަރަޙައްެދްއަގއި މިވެނި ކަންަތއްތަކެއް ހުންނާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ކަން. މިވެނި  ކަން. މިވެނި ރަށަކީ ދޫނި އަންނަ ރަށެއް އެންަވޔަރަންމެންޓަލީ ޔުނިކް ފިޗަރސްތަެކއް މިތާ ހުންނާނެ

ހުރިހާ ކަމަީކ  ން. މިވެނި ރަށަކީ މިަޔރު އެްއޗެހި އުޅޭ ތަނެްއކަން އިނގޭތޯ. މިރަށަކީ ވެލާ ކަހަނބު އަރާ ަރށެއްކަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮޑކިއުމެންުޓވެފައި ހުރި ކަންތައްަތއް މިހާރު ވެސް ާރއްޖޭ އެކި ސަރަަޙއްދުތަކުަގ. އެހެްނވީމާ، އެ 

މިނިސްޓްރީން މި ނިންމަނީ އެ ރަށް ރިޒަމް ހުންނަނީ. ޓޫ ކަން އެހެން އޮންނައިރު ހަމަ އެކްުޗއަލް ކޭސަސް މި

އެހެން ކަމަކަށް. ނިންމީމަ ޑިވެލޮޕަރ  ނޫނީ އެއަރޕޯޓެްއ އަޅަން ނޫނީ ރަން ޓޫރިޒަމް ޑިެވލޮޕްމެންޓްއެޯވރްޑކު

ނޑުމެން މި  ހަދަނީ. ހަދައިގެން މި އީ.ައއި.ޭއ ރިޕޯޓު މި ނޑުމެންނަށް ފާސްކުރަން. އައިމަ އަުޅގަ  އަންނަނީ ައޅުގަ



  

ކަހަލަ ނާޒުކު ފިޗަރސްތަކެއް ހުރި ރަށެކޭ. އީ.ޕީ.ޭއއަކުން ެއއްެވސް  ކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން މިބުނަނީ ތި ރަށަ

ކަން. ޕްރޮޖެކްޓު ގޯ ހެޑް  ލެއްގައި ނުނިންމާނެ ދައުލަތުން ސަރުކާރުން ރަށެއްގެ މިެވނި ކަމެއް ކުރަން ބުނީމަކަ އެހާ

ިއ ހުރި ފީޗަރސްތައް އީ.ޕީ.ޭއިއން މި ހައިލައިޓު ކޮށްދެނީ. ގޮތުން އެ ތަނުގަ  ދޭ ތަނެއް ނޫން އީ.ޕީ.އޭައކީ. ތިމާވެށީގެ

 ނިންމީކީ ޕްރޮޖެކްޓު، އެ ރަށުގަިއ އެއަރޕޯޓު ނާޅަން ވެސް ނޫން އެހެންވީމާ، މި ކޭސްަގއި ެވސް އީ.ޕީ.ޭއއަކުން 

ބަލަިއ، ެއ  ތަނަށް ޮގސް ދިރާސާކޮށް އިން ނިންމި ނިންމުން އީ.ޕީ.އޭގެ ބޭފުޅުން އެހެންވީމާ، އީ.ޕީ.އޭ . އެއިނގޭތޯ

އަށާިއ، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއ، މި ާކިއ އެްއޗެހި އަޅުަގނޑުމެން ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީތަނުގައި ހުރި ީފޗަރސްތަ

 ތަނަކީ ތިމާވެށީެގ ގޮތުން ާރއްޖޭަގއި  ބޭފުޅުންނަށް މި މަޢުލޫމާތު އެރުވީމަ ޕޮލިސީ ެލވެްލގައި ނިންމީ އާނ މި

. އެހެންވީމާ، އަންަނން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވެސް އެ ތަނުެގ މުއްސަނދިކަްނ ކަން ރިޓެއިން ކުރަންޖެހޭ ތަނެއް 

ިރޒަމް ކުކޮށްލަިއފިއްޔާމު ރާއްޖޭގެ ޓޫތަން ހަލާ ަތނަކީ އެ ކަން. އެ އަޅުަގނޑުމެން ކެރީ ފޯރަވރޑް ކުރަންޖެހޭ

ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި މި  ކަން ާފހަގަކުރެްއިވގެން ސަރުކާުރގެ ހަމަ ކަން. އެ ސިނާޢަތަށް ވެސް ެގއްލުންާވނެ ތަނެއް

 ނިންމަނީ އެ ރަށުގެ އެ ަކންތައް ނުކުރަން. ެއއްގޮަތަކށް ވެސް އީ.އަިއ.އޭ ބޭނުްނކޮށްގެން އީ.ޕީ.ޭއއިން އެ

ކަންަތއް ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުމީ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  ކަންތައްތައް ުހއްުޓވީކީ ޫނން. އެ

ނޑުމެން އެ ކަރސްއާލިސީ މޭދިރާސާކޮށްފައި ޓެކްނިކަލް ޮނލެޖު ޕޮ  ކަންތައް މި  ހަމައަށް ގެްނގޮސްދޭ މީހުން. އަުޅގަ

ތަނުގައި އެކަންތައް ނުކުރަން ވެްސ  ކުރަނީ. ކުރީމަ ހަމަ އެ އެޯވރޑްކުރަން ނިންމި ފަރާތުން މި ނިންމަނީ އެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވީ.  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ  ކަްނތައް އަުޅގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. މިރުޒާައށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ައރުވާނަން. 

 

ެގ ޑިރެކްަޓރ އެންަވޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް މިރުޒާ މުޙައްމަދު ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންސީމަންޓު ންއެންަވޔަރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނކޮށްލަންޑަ އެްއެޗއް ހަމަ އިތުރުކު ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ވަރަށް  ޑު ަހމަ ދެ ބަހެއް ބުނެލާނީ. ވެގެން. އަުޅގަ

. މުޅިން ތަފާތު ެދ އީމުޅިން ތަފާތު ދެ އެްއެޗއް މި ޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމެންޓް.ރިޒަމް ިޑވެލޮޕްމެންޓް އެންްޑ އެންވަ ޓޫ

ޕްމެންޓުެގ ރިޒަމް ޑިވެލޮއް ކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ޓޫމުއައްސަާސއަކުން ތަފާތު ެއތައް އިތުރު ކަންތައްަތކެ

ދަނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ކަންތައްތައް މިހާރު ބައެއް ަކންތައްތައް މިސާލަކަށް އީ.ައއި.އޭގެ ވާހަކަ މި ހަމައެކަނި މި

ފަދަ ނޫނީ ތިމާވެއްޓަށް  ޓަށް ެގއްލުމެއްދޭ ނި ބައްަލވަނީ ތިމާވެއް ޕްރޮޓްކްޝަން އެޖެންސީއަށް. އެ ބޭފުޅުން ހަމައެކަ

ޕްރޮގްރާމަކުން ދޭތޯ. އެްއވެްސ  ޓަކުން ނޫނީ އެހެން ކޮންމެވެސްފަދަ ކަމެއް ޓޫރިޒަމުގެ ރިޒޯ  ނެން އަސަެރއް ކުރާއޭގެ



  

ެޓްއ އަޅާނެތޯ ނާޅާނެތޯެއއް. ަތނުގައި ުޓއަރިސްޓު ިރޒޯ ލެއްގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ނުބަލަން އިނގޭތޯ އެހާ

އަންނަންޖެހޭތޯ ނޫންތޯއެއް. އެހެންވީމާ،  ްށ ޭއގެންނެއް ެއ ޑިވެލޮޕްމެންޓްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ނުބަލަން އެ އޭިރއާއަ

ދަނީ  ން އެ ބޭފުޅުންގެ އަތްމަްއޗަށް މިން ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ބައިގެ ތެރެއިފަދައި ކުރިން ޕީ.އެސް ފާހަގަކުރެްއވި 

ނޑަަކށް ނޭނގެ އެއަށް ކިޔާނީ ކޮްނ ބަހެއް ކަމެއް. އެ ބާރު   އީ.ައއި.ޭއއަކުން ވެސް ކަމެއް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު. އަުޅގަ

ނޑުެމން އަތަކު ޯނވޭ އެ ބާެރއް  މި ނޑުމެން އަަތކު ެއ ބާރެއް ޯނވޭ. ޕީ.އެސް ފާހަގަކުރަްއވައިފި. އަުޅގަ ދަނީ. އަުޅގަ

ރިޒަމް މެއިްނ މުެގ ބާރެއް. ަބޓް ަވންސް މި ޓޫޑިވެލޮޕްމެންޓެއް ނޫނީ އެހެން އެކްިޓވިީޓއެއް ޕްޮރގްރާމެްއ ހުއްޓުވު

ލިބޭ އެ ޭބފުޅުންގެ ހުރި މެންޑޭޓުގެ  ެއކު ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ދިއުމާ އިންޑަސްޓްީރގެ ތެރެއަށް އެެހން ބާރެއް

ކަހަލަ ރީޒަނެއް ީދގެން ކަމެއް ުހއްުޓވުމުގެ ބާރު. އެހެންވީމާ،  އިތުރުން އަދި އެހެން މެންޑޭޓެއް އެހެން ކޮންެމވެސް

 ދަނީ.  ބޮޑަށް ތަާޢރަޟުވެގެންހެން މި އެ ދެ ބައި ެއއްކުރީމަ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަށް ވެސް ުފރުޞަތެއް އަުރވާނަން. އަޅުަގނޑު ރިފްޢަ

 

ރިފްޢަތު ނަޢީމް  އެނަލިސްޓް ސީިނައރ އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީމަންޓު ންއެންަވޔަރަ

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް 

ނޑު ބޮޑަ އާދެ! ވަރަށް ކަންނޭނގެ  ށް ެޓކްނިކަލް ބޭފުޅެއްވީމަ ުކޑަ ޓެްކނިކަލް ވާހަކަބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ދެން އަޅުގަ

ގޮތުން ލިބޭ ގެއްުލންތަކަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން  ބަލަނީ ތިމާވެށީގެ އިންނާނީ. ދެން އީ.އައި.އޭ ޕްޮރސެސްަގއި ބޮޑަށް މި

ށް ގެއްލުން ލިބޭނެ. ދެން ޓަ ޔަސް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ތިމާެވއްދެނީ. ދެން ކޮންމެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގި މި

އެނގިލަްއވާނެ ދެްނ  މައި މަުޤޞަދަކީ ވެސް އެ ލިބޭ ގެްއލުން ވީހާ ވެސް ކުަޑކުރުން. ދެންޮބޑު އީ.ައއި.ޭއގެ 

ކުރާ ބައުންޑްރީތަކުގެ ތެރޭަގއި ލިމިޓުވެފައި ުހންނަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން.  ކަންތައްަތކަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ތިމާވެށީގެ

ނ ުޓ ރު މީހުން ުއޅޭ ރަށެއް ަކއިރީ ރިޒޯޑުމެން އެްއ ފަޅެއްަގއި އެަތއް ބަިއވަރު ރަށެއް އޮންނައިމިހާރު އަޅުގަ

ުޓގެ ަބއުންޑްރީ ތެޭރަގއި މިސާލަކަށް ޑްރެޖިންގ އް ބިން ހިްއކަމުންދާއިރު އެ ރިޒޯހަދާއިރު، ނޫނީ މީހުން އުޅޭ ރަށެ

ޓުގެ ަބއުންްޑރީ ނިމޭ ހިސާބު އެއެްއ ގޮއްސަ ިރޒޯ މެންޓުތަކާއި ެއްއެޗހިމަސައްކަތެއް ކުރަންޏާމު ނުކުންނަ ސެޑް

ޖެހިގެން އިން ރަށާއި ހިސާބަްށ  ނިމެންދެން ޖެހިގެން އިން ރަށާއިހަމަ ދާގޮތަށް ގޮސް އެ  ނުއެއް ހުއްޓޭނެ. އެ

ްއ ވެސް ދާނެ. ދެން އެއް ވަގުތެއްަގއި ހަމަ މިހާރު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެްއގައި ދާއިރު އެ 

އް ވެސް ީއ.ޕީ.ޭއ ްޕރޮޖެކްޓެ ހުރިހާ ވަގުތު . ދެން މިހިނގާ ފަޅެއްގެ ތެޭރަގއި އެަތއް ބަިއވަރު ޕްރޮޖެކްޓު އެބަ

ތެރެއިން ޕާސްެވގެން ދާތީވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ މިިޓގޭޓްކުެރވޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ިމސާލަކަށް ބިން ހިއްކުމުެގ 



  

ން ރިޯޒޓަުކން ބޭނުންވެދާނެ މުރަކަ ިއންދަން. މިއީ ހަމަ އެއް މަސައްކަތެްއ ހިނގަމުންދާއިުރ ކައިީރގައި އި

ވަގުެތްއގައި ެއއް ފަެޅއްެގ ތެރޭގަިއ ނުކުރެވޭެނ ދެ ކަންަތއް. ބިން ހިްއކައިިފއްޔާމުން މަސައްކަތް ހިންގަމުންާދ 

އެ ކަމެްއ ނުެއއްވާނެ.  ސެޑިމަންޓްތައް ގޮސް ފަރުމަްއޗަށް އަރާނެ. އެ ގަީޑގަިއ ރިޯޒޓަކުން މުރަކަ އިންދަން އުޅޭްނޏާ

ނުޑމެންނަށް މި މެނޭޖުކުރެވެނީ އީ.ޕީ.ޭއ ތެރެއިން މި ހުރިހާ ޕްރޮސެސްއެްއ ދާތީ. އޭެގ  މި ހުރިހާ އެްއޗެއް އަުޅގަ

ބަދަލުގައި ިރޒޯުޓގެ އީ.ައއި.ޭއ އާއި އެޕްލިކޭޝަާނއި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ޓޫިރޒަމްަގއި ހިނގަންާޏމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އިތުރުން ިކޔުމިލޭޓިވް އިމްޕެކްޓޭ މި ބުާނ އަކަްށ ނުގެންދެވޭެނ. ދެން އޭގެ ޏާމުން މީތި ެއއްކޮށް ކުރިބާކީ ބައި ދަން

އެތި، ެއއް ސަރަޙައްދެްއގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބައިވަރު މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުންދާއިރު އެ ކިޔުމިލޭޓިވް އިމްޕެކްޓްްސ 

ރްމަގއި ކްރޮނިްކ އެ އިންނަ ިއމްޕެކްޓްސްތައް މެޝަރއެްއ އާއި އިންަޑއިރެކްޓް އިމްޕެްކޓްސް ާއއި ލޯންގ ޓަ

ނުޑމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު  ނޑުމެންނަކަށް އެކި ތަންތާނގައި އެ ކަންތައް ކޮށްފައި އަުޅގަ ނުކުރެވޭނެ އަުޅގަ

ނުލިބެންޏާ. އޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ެއގްޒާމްޕަލެއް ކަްނނޭނގެ މާލެ އަތޮޅުގައި ިމ ހިނގާ ބިން ހިންގުމުގެ 

ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް. ތިލަފުށި ިހއްކާފަިއ ހުޅުމާލެ ހިއްކަން ެބލިއިރު މާލެ އަތޮުޅަގއި ވެްއެޔއް ނެތް. ޑީްޕ ޑްރެޖަރެއއް 

ގެނެސްގެން އަޮތޅުގެ އެތެރެިއން ނަގަން ބެލިއިރު އެ ތަންތާކު ވެސް ެވއްެޔއް ނެތް. ދެން މި ޖެހުނީ ރިޒޯޓުތައް 

ނަގަން. އެ ޕްރޮެޖކްޓްތައް ހަމަ ނިމުންހާއިރުން މިހާރު މި އޮތީ ެއއަރޕޯްޓ  ކައިރިން، ހައުސް ރީފްަތއް ަކއިރިން ވެލި 

އިތުރުން ތިލަފުށީގެ ނުނިމި އޮތް ަބިއ އަތޮޅުން ވެލި ަނގަން. ދެން ޭއގެ ހިއްކާ ޕްރޮޖެކްެޓއް ައއިސްފަިއ ހަމަ މާލެ 

ތިލަފަޅު ހިއްކުން ވެސް ހަމަ މާލެ އަތޮޅުން ހިއްކުމާއި، ގުޅިފަޅު މި އޮތް ބައި ހިއްކުމާިއ، އެމް.އެން.ޑީ.ެއފްގެ އުތުރު 

ވެލި ނަގަިއގެން ހިއްކުން މި އޮންނަނީ. މިހާރު މި ހުރިހާ ކަންތަކެއް، ޑިޒިޝަންަތކެްއ އެކި ތަންތަނުން ނަގަން 

ފަށައިފިއްޔާމުން ެއއް ސަރަަޙއްދެްއގައި ބޮރޯ އޭރިާޔއެްއ ދެވިދާނެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ިރޒޯޓް މީހުން ވެިލ 

ގަން ވެސް، އެޗް.ޑީ.ސީ ީމހުންނަށް. އެ ކަންތައްތަކާއި ެއއްޗެހި ެއކި މީހުން ކުރަން ފަށައިފިއްޔާ މަސްހުނިެވގެން ނަ

ނޑުމެން ހަމަ ދުނިޔޭގެ އެހެން  މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ެއއް ކަންަތއް. އަނެއް ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ތަންތާހެން ވަރަށް ފްރެޖައިލް އެންަވޔަރަންމަން ޓެއް ފޮ ރީފް އެންަވޔަރަންމަންޓަކީ. ދެން ައޅުގަ

 ވަަނ އަހަރު ދިމާވި ކޮރަލް ބްލީޗިންގ ިއވެންުޓގައި ހަމަ 1998ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިލަްއވާނެ ކަންނޭނގެ 

ނޑުމެން ފަރު ވެްސ، ފިޝަރީްޒ  ރިޒަމް އިްނަޑސްޓްރީހަލާުކެވގެން ދިޔައީ. ދެން ޓޫ 90ތަކުގެ %ގާތްަގނޑަކަށް އަުޅގަ

އެލްމީނިޯއ ވެސް  އަހަރަީކ ައނެއްކާ . ދެން މިަފރުތަކާ އޮންނަނީ ވެސް ހުރިހާ ެއްއޗެއް ވެްސ ބިނާވެފައި މި

ނޑުމެންނަްށ މިހާރު އެކި ތަންތަނުން  ޑިގްީރގައި ވޯޓަރ ޓެމްޕަރޭޗަރ މި 30އަހަރެއް. މިއަދު ެވސް  ހުރީ. އަޅުގަ

ންނަ ވުމުގެ އަލާމާތްތައް ފެން ކޮރަލް ބްލީޗް ަގއި މިތިބަ މެރިން ބަޮޔލޮޖިސް ފަރާތުޓުތަކުއަންނަން ފަށައިފި ރިޒޯ  ރިޕޯޓު

އަހަރު ވަުރގަދަވާނެ ކަމަށް ިމހާރު އަދި ބެލެވެނީ. އަދި  އަްށވުރެ މި 1998ކުރާއިރު ވާހަކަ. ދެން ސިނާރިޔޯ ރަން 

ނުވޭ. އެކަމަުކ ސައިންތައް ފެންނަމުން  އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއިން ބްީލޗިންގ އެލަރޓް އަރާ ވަަރކަށް އަދި ބްލީޗެއް



  

ނޑުމެންަނކަށް ނޯވޭ އެްއވެސް ކަމެއް ކުރެވޭކަށް ކޮރަލް ބްލީްޗ ޓައި މި ދަނީ. މި ހުރިހާ އެއްޗެއް  ާވއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވެސް މި ހިތައް ން ސްޓްރެސަސްއެއް މި ބުނާ އެއްޗެއޮންނަނީ އެހެ ހުއްޓޭކަށް. އަުޅގަ

ކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް މި ކުރެވެީނ  އްސަށް ޓައިމް ދިނުން. މި ކުރުން ނޫނީ އެ އެއްޗެ ން ނޫނީ މިޓިގޭޓް މަޑުކުރު

މަންޓް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން، އެއްތާކުން މި ހުރިހާ މަޝްރޫޢުއަކާއި ހުރިހާ ންރަ ޔައީ.ޕީ.އޭ ތެރެއިން އެްނވަ

ދަޫގވާނެ މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ެވސް މެނޭޖުކުރަން. އާދެ! ނކަންތައްތައް އެކުެލިވގެންދާތީވެ. އެހެންނޫނީ ވަރަށް އު

 އެ ވާހަކަ ބުނެލަްނ ބޭނުންވާތީ.  މާ،އެހެންވީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނީ ައސްލަމަށް. އަްސލަމް.   ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ނޑުމެން މި عليكم اسالم ނުޑ މަޓީގެ ފަރާތުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ، ދެން އެނގިަވޑަިއަގންނަވާ އަުޅގަ . އަުޅގަ

ރުެވގެން މި ދަނީ އަަހރު އިތު 15އަހަރަށް ފުަރތަމަ އޮވެަފއި ދެން  25ަގއި މި ގާނޫނު ައއި ިހސާބުން މި  99

މިލިޔަނަށްވުރެ މަތިެވްއޖެއްޔާ. ދެން އޭރު އެންމެ ފުރަތަމަ މި ގާނޫނު އެޓަރނީ  10މަންްޓ ޓްސްއިނިޝިއަލް އެްނވެ

ަކން ނުކުރައްވަންޏާ ނުލިޭބ  ކަން އިނިިޝއަލް އިްނވެްސޓްމަންޓެއްގެ ގޮުތގައި އެ ޖެނެރަލް މާނަކުރައްވާފައި އެ 

އަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަެނއްކާ  35ހަރު. އަ 35ައިއސް  ގޮތަށް އޮތީ. ފަހުން އެހެންަނމަވެސް، އެއަށް ބަދަލު

އަހަރު ލިބޭ ގޮަތށް ހަމަޖެހިގެން މި ދަނީ.  49އަހަރުން މިހާރު އަނެއްކާ  50އަހަރަށް ބަދަލުވެގެން ިދޔައީ.  50

ނޑު ވެސް ހަމަ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ތާއީދުކުަރން ދިގު މުއްދަތަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ތަންތަން  ދެން އަޅުގަ

ނުޑގެ ެއއް ުސވާލަީކ،  ރިޒަމް ދާއިރާގައި އިންވެސްްޓކުރެވޭވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ ޓޫލިބުން. ހަމަ  ގޮތަށް. އަުޅގަ

ސްްޓރީގެ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޓު އޯނަުރންނެއް ނޫން. މުޅި އިންޑަހަމައެކަނި މިހާރު ތިއްބެވި ރިޒޯ ދެން މަޓީން ހަމަ

ޑު އަހަރަށް ފުރަތަމަ ބި 25ވާ. ބިެޑއް ކުެރޭވއިުރ އެ ބިޑު ހާސިްލކުރަން، މާޔަތްކުރެއްވުުމގެ މަަސއްަކތްކުރައް ހި

ނޑުމެންނަށް އަހަރަށް ބިުޑ ކުރަްއވަިއގެން ިރޒޯ 25. ކުރެްއވީ ޓުތަްއ ލިބިލެއްވި ފަރާތްތަކަްށ، މިހާރު ދެން އަުޅގަ

އަހަރަށް އިނގޭތޯ.  99ދަީނ  އެުކ އިތުުރެވގެން މި ގާނޫނަށް ގެެނވޭ ބަދަލުތަަކކުން އަދި އެހެން ކޮންޑިޝަންަތކާ 

ނުޑގެ އަެނއް  މީގެން އުިނވެގެންދާ އްޤުފަރާތްތަކުގެ ޙަފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ދިޔަ  ކަމަށް ގަބޫލުކުަރއްަވންތޯ؟ އަޅުގަ

ނުޑެގ  ސުވާލަީކ، އަުޅަގނޑުމެން މީގައި ހިމަނާފަެއއް ނެތް ބޭރުެގ ފަރާތްތައް. ދެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅގަ

އަހަުރ  7އި ައޅުަގނޑަީކ ިއންޑަސްޓްރީ މީހެއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނުޑގެ މަޢުލޫމާތުގައި މަޢުލޫމާތުގަ

. ދެން ރިޒަމްަގއި މި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްަތއްސްޓްމަންޓް ރިަކވަރ ުކރެވޭ ޓޫއަހަރުގެ ތެރޭަގއި އިންވެ 10ނުވަތަ 



  

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން މި ދަނީ. އަދި ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅު އިްނވެސްޓްމަންޓްތަކެ ، އެހެންވީމާ އްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ޓްތައް ހަދާ ނިމިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަލަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އަންނަން ލިބޭ ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުަގިއ ރިޒޯމިހާރު 

ދެން އަލަށް ބިުޑ  ކަން އަްސލު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ދެން އަންނަ، މި، ރަށް މި ހުޅުވާެލވެނީ. އެހެންވީމާއަހަ 99

ކަން ގެނައުްނތޯ ނުވަތަ މިހާރު ހަމަ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދިނުންތޯ އަޅުަގނުޑގެ ކުީރގަިއ،  ކުރެޭވއިރު މި

ނޑުމެންގެ ެއއް ޝަރުތަކަށް މިސާލަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް  އަޅުަގނޑު ކުރި ުސވާލަކީ. ދެން އަޅުގަ

 99ޓުތައް އޯން އެބަ ކުރަްއވާ. ދެން އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ތަކުން މިހާރު ހަމަ ރިޒޯރު ފަރާތްއިނގޭތޯ، ާރއްޖެއިން ބޭ

ނޑައަޅާ  ނޑުެމން މި ކަ މިލިޔަން ދެއްކުމުން ދޭގޮތަށް  5އަހަރަށް ވަކި ޝަރުތެއް ނެތި ހަމަ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެެހން ރެސްޓިރިކްޝަނެއް ކޮން މެވެސް މިންވަަރކަށް، އެީއ ބާއްވަްނވީތޯ ނުވަތަ ބޭރު ަފރާތްތަކަށް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ މި ދިވެހި ކުންފުނިތަކާ ކަހަލަ ވިްސނުމެއް ތި ބޭފުޅުންގެ އެބަ  އެކު ކުރާ ވިޔަފާރިެއްއގެ ގޮުތގައި ޝަުރތު ކަ

ނޑުގެ  އިރު އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް ގަބޫލުކުެރޭވ ކުާތއަީކ، ފުރަތަމަ މި ގާނޫނު އައި ވަނަ ނު 3އޮތްތޯއޭ؟ ދެން އަުޅގަ

ހިސާބަށް ދެވޭ އާންމުންނަށް ހިއްސާ  އަހަރާ 50ކަމުަގއި ވިޔަސް  ހަރަށް ދޫކުރިއަ 25ްއ އޮތް. އެއީ އެއް މާއްާދއެ

މުކޮްށ އަހަރަށް ާއއް 99އަަހރަށް ބަދަލުކުރެވިގެން ދިޔައިުރ  50ވިްއކާ ކުންފުނިތަކަށް އިނގޭޯތ. އަދި އޭގެ ފަހުން 

އަހަރަށް ލިބޭ ގޮތަށް ފުރުޞަތު އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް،  99 ކަމުަގއި ވަނީނަމަ މި ހިއްސާ ވިްއކާ ޕަބްލިކަށް ހުޅުވާލާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ގާނޫނަށް މި ގެެނވޭ ބަދަލުން އެ އިންސެންިޓވް މުޅިން ދިަޔއީ އިނގޭތޯ. އާންމުންނަށް 

ރަށް ބޮޑަށް ރިޒަމް އިންޑަސްްޓރީގައި ަބއިވެިރވުމުގެ ފުުރޞަތު ހަމަ ވަިވއްކާ މުޅި ަރއްޔިުތންނަށް ޓޫ ހިއްސާ

ނޑުެގ ދެން އޮތް ންަނވަނީ ކިހިނެއްކަާމ ދޭތެރޭ ދެން މަޓީން ދެކެަވަޑއިގަ ކުޑަެވގެން މި ދަނީ. މި ތޯ؟ ދެްނ އަުޅގަ

ކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ އެްއވެސް ވަަރކަށް މަޝްަވރާކުރަްއވައިފިތޯ؟ ދެން ތި  ސުވާލަީކ، އީ.ޕީ.އޭ ާއއި ަސރުކާރުން މި

ުގޅޭ މަސައްކަތްަތއް ނިންމަވާ ވާހަކަ. ދެން ކޮންކަހަލަ  ތެޭރގައި ޓޫިރޒަމާ ުދވަހުގެ 14ެވއްޖެ ބޭފުޅުން ވިދާޅު

ރިޒަމްގެ ގާނޫުނގެ ތެރެއަްށ މި ބަދަލު މި ގެނެވެނީ؟ ދެން ޓޫދަތިތަކެއް އަސްލު ދިމާެވގެންތޯ މި ގާނޫނަށް 

ކަން  ސްޓްރީން މިރިަޒމް މިނިގުޭޅގޮތުން ބައެއް ެލވި އަދި ޓޫ ންމަންޓް އިމްޕެކްްޓ އެސެސްމަންޓާރަޔައެންވަ 

ދަތިތަކަކީ ައނެއްހެން ހައުސްކީޕިންގަގއި ހުރި ދަތިތަކެއް ޮއވެގެންތޯ  ތަށް މި ނިންމެވެނީ ެއީއ އަސްލު ޙަޤީޤީކުރާގޮ

ނޑު ުސވާލު ދަންަނވަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑަށް  ނުވަތަ އެހެން ސިޔާސީ ަސބަބުތަކެއް އޮެވގެންތޯ އަސްުލ އަުޅގަ

މި ސުވާލަށް މި ، މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުެވގެންހެން. އެހެންވީމާ ރިޒަމްޓޫކަން ކުރެވޭނީ  ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ޓޫރިޒަމް  ވަންޏާ އަުޅަގނޑު ހަމަ ކޮމިީޓގެ މުޤައްިރރަށް ދަންނަވަން ރޭ ޖަވާބު ުނލިބޭ ކަމުގައި  ކޮމިޓީގަިއ މި

 އްސަަވއިދެްއވުން. ޝުކުރިއްޔާ. ގޮތަްށ ވެސް ހަމަޖަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރެވޭ މިނިސްޓަރާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ނަޒީރަ އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ މަޓީން

 

  ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ނޑުމެންނަށް. ފަހަރަކު ސުވާލެއް ކުަރއްވާނަ މަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަްށ މިހާރު ސުވާލުތައް ގިނަވީަމ އަޅުގަ

 ފަސޭހަވާނެ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަހަރުްނ  25ެއއީ  އޮތީ ުފރުޞަތު ެގއްލިގެންދިަޔ ފަރާތްތަކަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާެލއްެގ ޮގތުގަިއ ކުރަްއވާަފއި މި

ފުރުޞަތު ެއ ، ރުެވގެންނޭ މި ިދޔައީ. އެހެންވީމާެދއްޯތ އިތު އަހަރަށް، 99އިތުރުން ދެން އަދި އޭގެ  އަހަރަށް. 35

 ގެއްިލގެން ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް....

 

  ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 އަޅުަގނޑަށް ުނވިސްނުން ތަންކޮޅެއް އިނގޭޯތ، ފުރުޞަތު ެގއްލުނޭ އެ ވިދާުޅވަނީ ީކކޭތޯ؟ 

 

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5ނަާވލަން ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ޓަކައި ދަން ދެން ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ުކރިން އަޅުަގނޑު މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް

އިރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ސުވާލުތަެކއް ކުެރއްވުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫން. ފަހަރަކު ސުވާަލކުން ސުވާަލކުްނ މިނިޓު

އެއް ރައުްނެޑއްަގއި ދުްއވާލުން ކޮންމެހެން  ންފަހަރު އިނގޭތޯ. އެއް ދެންނެވީ ސުވާލު ކުެރއްވިދާނެ ވާބު، މިވެސް ޖަ

ނޑު ހަމަ ލާޒި ޓުވަންދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ތި ބޭފުޅުންގެ ސުވާލުަތްއ މިނި 5މެއް ނޫން. އަުޅގަ

 ނަޒީރަށް މި ވަގުތު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން.  ައޅުަގނޑު، ޕްލީޓް ކުރެްއވުމަށް. އެހެންވީމާކޮމް

 

  ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް



  

ޓުތަުކގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުވެަފޭއ ަލކީ ބޭރު މީހުން ވަރަށް ގިަނ ރިޒޯއަޅުަގނުޑ އަސްލަމް ދެންމެ ވިދާޅުިވ ެއއް ސުވާ

ނަޑކަށް އެްއެވސް ކަހަލަ މަޢު ގޮތަކުން ލިބިފައެއް ނެތް. އެކަމަކު  ގޮތަށް ރަސްމީ ލޫމާތެއް އަނެއްވަނީ. އަުޅގަ

ޓުަތއް މިހާރު ބޭރު މީހުންގެ އަތްމަތީގަިއ އޮތީ ރާއްޖޭގެ އިނގޭތޯ. ދެކޭގޮުތަގއި ިގނަ އަދަދެއްގެ ރިޒޯއަޅުަގނޑުމެން 

ކަްނތައްތަކަކީ ނެޝަިލސްޓިކް ކަހަލަ  ދެން މިއީ ގޯްސ ކަމެއްޯތ، ަރނގަޅު ކަެމއްތޯ އިނގޭތޯ. ދެްނ ބައެްއ ފަހަރު މި

ެއ  އަންނަ ކަމެއް. މިހާރު ބޭރު މީހެއްގެ އަތްދަށުގައި އޮތުމެކޭ ދިެވއްެސއްެގ އަތްދަށުަގއި އޮތުމެކޭ ސްފީލިންގް

ނޑުމެން ހީކުރަނީ އެއޯނަރޝިޕްގެ ތަފާތަީކ ދިވެހި  ތަުނން ލިބޭ ފައިދާ ރާއްޖޭަގއި  މީހާ އަތުގަިއ ެވއްޖެްއޔާ ައުޅގަ

ރު ރާއްޖޭގައި ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހަަމޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ެއއީ ޮކންމެހެން ލާޒިމް ކަމެއް ހުންނާނޭ. މިހާ

ނޫން. ބޭރު މީހަކު، ބޭރު ބަަޔކު އަުތގަިއ ވެްސ އެަބއި މީހުންގެ ލާރި މިތާ ބަހައްޓަފާނެ. ނޫނީ އެބައި މީހުން ބޭރަށް 

ހި މީހާގެ ލާރި ވެސް ބޭރުކޮށްފާނެ. ނޫނިއްޔާ މިތާ ވެސް ވެސް ގެްނގޮސްފާނެ. ދިވެްއަސކު އަތުަގއި ހުރިއްޔާ ދިވެ

ބަހައްޓަފާނެ. ނޫނީ މިތާ އިންވެސްޓް ވެސް ކޮށްފާނެ. ދެން ހަމައެކަނި ސަރުކާރަށް މި ލިބޭ އެއްަޗކީ އެ ރަށުްނ 

. ެއ ހިތަެކއްކަހަލަ އެްއޗެ ދައްކާ ރެންޓަާކއި، ޖީ.އެސް.ޓީ އާިއ ނޫނިއްޔާ ިބޒްނަްސ ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ާއއި މި 

ނަޑކަށް  ދައްކާނެ ބޭރު މީހެއް ވިޔަސް، ދިވެއްސަކު ިވޔަސް އަނެއް މީހަކު ވިޔަސް. އެއަށް ދެން މަކަރުހެދުން އަޅުގަ

، އެހެްނވީމާވެސް ަމކަރު ނުހަދާ ދައްކަން އޮންނަނީ އެންމެްނނަށް ވެސް.  ނޭނގެ އޮންނަ ގޮެތއް އިނގޭޯތ. ހަމަގައިމު

ނޑު ދެކެނީ  ބޭރު މީހުންނާއި ިދވެހިންނާއި އެގޮތުން ބަލާއިުރގަ ތަފާތުކުރުމުގެ މާ ބޮޑު މާނައެއް ނެތްހެން އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. ދެން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކަންތައް ހުރި ގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޭރު މީހުން އައިސްގެން މިތާ 

ަތްއ ޓްޒޯއިންވެސްްޓކޮށްގެން ނޫނިއްާޔ އެއިރެްއގައި އޮންަނ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަކަށް ރި

ތަރައްޤީެއއްނުކުރެވޭނޭ. އެއީ ރާއްޖޭަގއި ނެތް އެހާ ބޭންކުަތކަކު ސްޓްރެންތެއް ޓު ބޮރޯ ދަ މަނީ އެންޑް ޑޫ އިްޓ 

އިނގޭތޯ. ދެން ބޭރުން ގެންަނން ވެއްޖެްއޔާ ދިވެހި މީހާއަްށ ޑިސްެއޑްވާންޓޭޖަސް ވާނޭ. ޭބރު މީހުންނަށް ފަސޭހަވާނެ 

ޝަނަލް އިންެވސްޓަރަަކށް ވެއްޖެްއޔާ ދޭ ހޭވް ދަ ނަކީ މިސާލަކަށް އިންސްޓިޓިއުހުންބޭރުން ލޯނު ހޯދަން. އެއީ އެ މީ

މަނީ އޮލްރެޑީ. މިސާލަކަށް ޕެންޝަން ފަންޑަކުން ރަށެއް ޑިވެލޮޕްކުރަން ވެއްެޖއްޔާ އެ މީހުން އަތުގައި ލާރި 

ްނ ދެކޭގޮތުަގއި އަޅުަގނޑަްށ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެ އެ، މިތާ ހެދީމަ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ ހުންނާނެ. އެ މީހުން އައިސް

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ،  ހީވަނީ ބޭރު މީހުންނަށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި އޮތުން ެއއީ އަުޅގަ

އަހަރު  99ގޮތުން ބަލާއިުރަގިއ ދިވެހިންނަށް  އެ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެްނވީމާރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކުިރއެރުމެކޭ 

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން.  ދީފައި ބޭރު  މީހުންނަށް ނުދިނުމަކީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެ ުސވާލު، ެއ ސުވާލު ދެން އަސްލަމް  އަހަރަށް... 50ަރއްވާަފިއވޭ. ެއއީ އަދި އެއް ުސވާލު ކު

 ވަނަ ުސވާލު... 3 ވީމާ،އެހެން ދޫކޮށްލައްވާަފއި ވަނީ ދެއްތޯ. ދެން

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ނޑުމެން  އަހަރަށް އަސްުލގައި ބިުޑ  25ވަނަ އަހަުރެގ ފަހުން އެންމެ ފުރަތަމަ  99އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކަްށވީ ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މުއްދަތު  ކުރެވުނީ. ބިޑު ކުެރވިގެްނ ރަށްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެކި ދުވަސްމަތީން ައޅުގަ

ހިސާބަށް އެ  އަހަރާ 99ލުގެ ތެރެއިން މިހާރު ދެންނެވީ ގާނޫނަށް އަންނަ ބަދަ އިތުރުކުެރވެމުން ގޮސް މި

އަްސލުގައި ިބޑު ރަށް ނުލިިބ ، . އެހެްނވީމާބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެ ބިުޑގަިއ ތިބެވޭ ގޮތަށޭ މި ނިންމެނީ އިނގޭތޯ

އަހަރަށް ބިޑު ކުރީ.  25ށް އުިނކަން އަންނަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެްއވޭޯތއޭ؟ ެއީއ ފަރާތްތަކުގެ އަސްުލަގއި ޙައްޤަސްވި ލޫ

އަހަރަށް ބިޑު ކުރާ ނަަމ  99އަަހރަކަށް ނޫން ބިޑު ކުރީ.  99އަހަރަށް އަސްލު ބިޑު ކުީރ.  25ދެ ފަރާތަކުން 

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ  ނޑުމެން މުޅި ޕްރޮސެސް ވެސް އަދި ބިޑުގައި ހިމަނާ ތަފާތު ވެސް ވާނެ ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

ށް އަސްުލގަިއ މިކަމުން ގެއްލުނު ފަރާތްތަުކގެ ަޙއްޤަ އެ ، ންނޭނގެ. އެހެންވީމާބައިތައް ވެްސ ތަފާތުވެދާނެ ކަ

ނުޑ އަމިއްަލ ޕަރސަނަލީ މިކަމުގައި  އަހަރަްށ  50ބޫލުކުރަނީ ގަ އުނިކަން އަންނަ ކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭ. އަުޅގަ

އަލުން ދެން  ނީކަން ގަބޫލުކުރަ ޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުްނ ބަދަލުކުރިޔަސް އަޅުަގނުޑ ޕަރސަނަލީ މިއަ

ކަން ކުރަްއވާށޭ އިނގޭތޯ. ެއީއ  ދޭންފަށާއިރު މިހާރު ދީފައި އިން މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ދެން ފަށާއިރު އެ

ނުޑ ހަމަ ތި ބޭފުއަޅުަގނޑު ޕަރސަނަލީ ގަބޫލުުކރާ ގޮތް. އަޅު  ކަމުަގއި ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮެތްއ  އެ  ޅުން ދެއްެކވިގަ

 ސާފުކޮށްލަން ސުވާލު ދަންނަާވލީ. 

 

  ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ވީމަ ސަރުކާރަށް އަނބުރާ އަހަރު 25އަހަރަށް ލިބޭ ރަށް  25އަޅުަގނޑު ތި ވިދާުޅވި ެއްއޗަކީ މިސާލަކަށް 

ތި ވިދާޅުވަނީ؟ ގޮސްފައި އަލުން އޭތި ބިަޑށް ދާންވީއޭތޯ ތި ވިދާުޅވަނީ؟ އެއީޯތއޭ ތި ސުވާލަކީ؟  ދާންޖެހޭނޭތޯ

އިންސާފުވެިރ  ގޮަތށް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އެ ރަށްރަށަށް އެހެން. މިހާރު ގާނޫނެއް ހެދިފައި އޮވޭ އިނގޭތޯ. އެ

ފައި އޮތީ އެންމެ ދެ ރަށް. އެއީ ވިިލވަރު، ބިޔާދޫ. ދެްއވަން. ދެން އެގޮތަށް އަދި މިހާތަނަށް ވެގޮތެްއގައި ބަދަލު 

ނެގިގެން އެ މަރުޙަލާގަިއ އެ ދައްކަންވާ ލާީރގެ ، ށް ނެގިފައެްއ. އެހެންވީމާ ޮގތަކަ އެހެން ރަށެއް ނެތް އެ

ނޑަްށ ހީވަނީ މީގެ ޓެސްަޓކަށް މައްސަލަތައް ނުކުެމގެން ަޝރީޢަތަށް ގޮސް ކަންތައްަތއް ވާން  ފެއްޓީމަހެން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވާނީ. އެ ޓެސްޓަކަށް ގޮސްފަެއއް ނެތް އިނގޭތޯ. ޭއގައި ަބްއލަވާ މި މުއްދަތު އިތުރުވަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ

އަސްލަމް ިތ ވިދާުޅވާ ުސވާލަކީ ގެއްލުުނ މީހާއަށް، ެގއްލުނީ އެންމެ ފަރާތެއް ނޫން ކަންނޭނގެ.  ތި ދެކޭގޮުތގައި



  

ގޮތުން ބަލާއިރުގައި އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އެ  އެ، ތޯ. އެހެންީވމާގެ ބިޑު ކުރީ އިނގޭއެތައް ފަރާތެއް ކަންނޭނ

މީހުންނަކަށް އިންސާފު ގެއްލުނު ކަމަކަށް. އެއީ ރަށަކަށް ިއންވެސްޓް، ވިންވި ފަރާތަކީ ދެން އެ ނިމުނީ ދެން އެހެން 

 ގޮތަށް. އެއީ ކަންނޭނގެ މީަގއި ެއއްަޗކީ.  ފަރާތްތައް ދެއްތޯ. އެ

 

 ހަކަދެްއކެުވން()އޮފް މައިުކގައި ވާ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ރިޒަމް އިތުރަށް ފުޅާކުރަްނ ުތ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްަފއި ޓޫ އިރު އޮޭތ އެ ފުރުޞަމި ކުރީގެ ގާނޫނު ފެށިގެން އައި 

ްނ ކަްނ ަވކިހިސާބަކު ބޭތީވެ ައޅުަގނޑު ހީކުީރ އެބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އާންމުްނނަށް ހިއްސާ ިވއްކީމަ ުމއްދަތު ލި

ނޑުމެން ކުރަްއވަން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް މީދުކޮށްގެން ތިބޭ އެހެންނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ދެން އުން އަޅުގަ

 އޮތީ ެގއްލިގެން  ކަން ކުރުމުެގ މާނަ މި ގޮތަށް ބަދަލު އަންނަން ފެށީމަ ދެން އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާނޫުނގަިއ މި

ކަމުގައި ދެކެަވޑަިއގަންނަވަނީ؟ އަސްުލަގއި މީެގން ފައިދާ އިންޑަސްޓްރީއަްށ  ތޯ އިްނޑަްސޓްރީން މިގޮސްފަ. ކިހިނެއް

 ކުރަްއވަފާނެ ކަމަށް، ެއއްެވްސ ކަހަލަ ފައިދާއެއް ކޮށްފާނެ ަކމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތޯ ނުވަތަ ޫނންތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެްނދަވާ.  އަށްދު ކުރިއްސައާދެ! އަ 

 

  އައްސަުދ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ބޯޑު މެންބަރު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ފުރަތަމަ ކުރެްއވި ސުވާލަށް ައޅުަގނުޑ ނަޒީރު ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޖަވާބުދެްއަވއިފި 

ނޑުމެންނަށް ރިޒޯ ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު އެންމެ އަހަރު ދުވަހަށް. ދެން  10ނީ ޓުތައް ދޫކޮށްފައި މި ވަފުރަތަމަ އަޅުގަ

ގޮުތަގއި ެވއްޖެްއޔާ  އޭެގ ފަހުން ވަިކ އަދަދަކަށް ިއންވެސްޓްމަންޓް އިތުުރެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑު ހަނދާންވާ

ހަުރ އަ 15ައހަރަށް އިތުރު ކުރެވުނީ. ދެން އޭގެ ފަހުން މިހާރު ެއންމެ ފަހުން  25އަހަރަށް، ދެން  19

ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ ކޮންމެވެްސ  އިންނަނީ. އޭގެ ކޮްނމެ ފަހަރަކު ތި ދަންނަވާ ެވފައި މިރަށްއަހަ 50އިތުރުކޮށްގެން 

ގޮތަްށ  އަންނަނީ ހަމަ އެ ވެސް މި 49ހަަމ ޕްލަސް ، އެހެންވީމާބައެްއގެ ފުރުޞަތުތަެކއް އެަބ ގެއްލޭ. 

ނޑު ވިސްނައިިފއްޔާ ހަމަ އެ ކެޓަަގރީއަށް ހަމަ މި  ނޑުމެން ދެކެފިން  ގެމެންއަންނަނީ. ދެން އަޅުގަ ތަޖުރިބާގަިއ އަޅުގަ

އަށް ވަރަށް ބަިއަވރު ރަށްތަކެއް ދެވުނުތަން. ޓީ.ޑީ.ސީ ހައްަދވާ ެއމް.ޓީ.ޑީ.ސީެވެގން އެމް. ކުުރވަންހިއްސާ އާންމުން

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު ނަތީޖާއަކީ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީާޖއެއް ނޫން. ވަރަށް ގިަނ  އެކަމަކު އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން އަުޅގަ



  

އެހާ ބައިވަރު ރިސޯަސސް ލީސް ޮގތުގައި ލިބި އޭތި ތަަރއްީޤ  ތަެކއްވާ ކުންފުންޏެއް. އެކަމަކުިހއްސާޔިތުންގެ ރައް

ނުކުރެވުނީމަ މި ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ މި ފުރުޞަތު ވެސް ލިބި ފުރުޞަތު ދެމެހެއްޓެން ވެސް ޖެހޭީނ 

މަ އެްއޗެއް ލިބުނަކަސް އޭތި ބަޔަކަށް ހަ ސްޕްރިްޓ ހުންނަ ބަޔަކަށްހެން. އެހެންނޫނިއްޔާއެންޓަރޕްރެނުއަލް 

ޓަީކ ެވސް ގޮުތގަިއ ެވއްޖެްއާޔމު ކޮންމެ ރިޒޯކޮްށގެން އޭެގ މަންފާއެްއ ނުލިބޭނެ. ދެން އަުޅަގނޑު ދެކޭ ޑިވެލޮޕް

އެބަ  ޕްލެއިނެއްޓް އެްގޒި ވެސްއި . ކޮންެމ ބިޒްނަސްއެްއގަ މުސްތަޤުބަލުގަ ޓެއްއޯޏަރޝިޕް ޗޭންޖުވާނެ ރިޒޯ 

ވެްސ  އެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ މުސްތަޤުބަލުގައިސްެޓރެޓަޖީޓް އެގްޒިހޭ. އޮންނަންޖެ

ަބއިވަުރ  .ޓެްއ ގަެނވޭނެްސ ހުރި ކަމަށް ވަންޏާމު ހަމަ ރިޒޯވަރު ރިސޯސަ ާވ ކުންފުްނޏެއްަގއި އެރައްޔިތުން ހިްއސާ

އަހަރަުކ އޯނަރޝިޕް އެބަ ބަދަލުވޭ އެކި ހަމަ ކޮންމެ  ސް އެްގޒިްސޓިންގ އޮޕަރޭޓިްނގ ިރޒޯޓްބޭރު ބޭފުޅުން އެބަ 

އޮޭވ. އެކަމަކު އެީއ  ެޓއް އެބަ ބަދަލުޭވ. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު ެގއްލިގެެނއް ނުދޭ. ފުރުޞަތު އެބައެތައް ރިޒޯ

. ކޮންމެ އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ނުކޮްށ އެްއވެސް ޒިންމާެއއް ނެތި ބަޔަކަށް އަުރވަންޖެހޭ އެއްެޗްއ ނޫނޭ އެއީކީެއއް

ނޑުމެން  ނޫން ކުރަން މި ޖެހެނީ. އެއް އެީޗވް ބޭފުޅަކު ވެްސ މަސަްއކަތް ކޮށްގެން އެ ެއްއޗެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަންފާއެއް އިންޑަްސޓްރީއަކުންޚިޔާލުކުރަ ވެްސ ނުލިބޭނެ. ދެން އެންމެ  ން ފަށައިފިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމހާރު ވަކި ތަފާތެްއ ނެތޭ ނަޒީރު ވަރަ ،އިތުރަށް ދެންނެވީ ފޮރިނަރސް  ށް ސާފުކޮށް ަދންނަވައިފި. އަުޅގަ

އެީއ ދިވެހި އިންެވސްޓަރ ވެްސ ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް  ހަކު އޯން ކުރާ ރިޯޒޓަކާ.ބޭުރ މީ އިދިވެހި އޯނާރޝިޕަކާ 

ގެންެދވޭ ރަަކށް ވެސް އެބަ ކްސްޝަނަާކ ނުލާ. ބޭރު އިންވެސްޓަފަންޑްސް އެބަ ގެންދެވޭ ެއއްވެސް ރެސްޓްރި 

 ޓްތައް ބޭުރގެ މީހުންގެ އޯނަރޝިޕް މިމަކު ރާއްޭޖގެ މިހާ ބައިވަރު ިރޒޯއެކަ .އެްއވެސް ރެސްޓްިރކްޝަނަކާ ނުލާ

އަށް ވަރަށް ބައިވަރު އިންެވްސޓްތަކެއް ލިބިގެންނޭ. ނަޒީރު ިއަވރު ފައިދާތަކެއް ލިބި ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބައޮތީ ރާއްޖެ

ޓްތަްއ އެްކސްޓެންޝަނަކަށް ހުރިހާ ރިޒޯމިލިޔަން ޮޑލަރުގެ މި ލީސް  5ފަދައިން މި އެ ދެންނެވި އެ ފާަހގަކުެރއްިވ 

ރިޒޯުޓގެ  100ނެތޭ  ވަގުތު ދައްކަްނ ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރާއްޖޭގައި އެ ވަަރކަށް ރިސޯްސއެއް އެއްފަހަރާ މި

އްކޭނެ. އެހެންވީމާ، ބޭރު އެތައް މިލިޔަން ޑޮލަރެއް އެއްފަހަރާ ދެ ސަތޭކަ 5މިލިޔަން  5ޓަކުން ކޮންމެ ރިޒޯ

ނޑުމެންނަށް މި ރސް ނުލައިއިންވެސްޓާ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ  ައދި .ހިސާބަކަށް ވެސް ނާެދވުނީސް ައޅުގަ

ނޑުމެން މި އިންަޑސްޓްރީަގއި ެއ ބޭރުެގ ެއ  ގައިމުސްތަޤުބަލު ވެސް ނުެދވޭނެ ކަންނޭނެގ ކިާހވަރަކަްށތޯ އަުޅގަ

ނޑުތަެކއް ހައްަދވަން ޕަސެންޓޭޖު އޮފް ޕާޓިސިޕޭަޝން ބާއްވަ ްނވީ. ެއއީ ތި ބޭފުުޅން ލޯ މޭކާސް ވިސްަނވާފައި މިންގަ

 ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަންނޭނގެ. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް



  

ވިދާޅުވި  ތި ،ގޮތަށް މަ އެކަން ހަ ައޅުަގނޑު ދެކެނީ މުސްތަޤުބަލުގައި އެ ވާނެތޯ؟ޓްތަުކަގއިސާ ރިޒޯ އްދިވެހީންގެ ހި

ނޑުމެްނގެ ސްޓޮކް ެއކްްސޗޭންޖު ޑިވަލޮޕްވެަފއި މި  ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެހެން. އާދެ! މި ވަގުތަކު ނެތް އަުޅގަ

ލިސްޓްކުރަނީ ލިސްްޓކުިރ ބަޔަކު. ައޅުަގނަޑކަށް އެ ބޭރު މީހުން އެ ބޭރުގަިއ  ތައްތައް ވެފަެއއް. އެހެންެވގެންކަން

ނޑަށް އެނިގގެެނއް ނެތް. އެކަމަކު އެކަހަލަ ަކމެއް ހިނގާތީ ކަންނޭނގެ ކުރި ބަޔަކު. ސްޓުނޭނގެ ބޭރުގެ ލި އަުޅގަ

ތަނުގައި އަދި އެ އިންިތޒާުމ  އަސްލަމް އެ ވާަހކަ އެ ވިާދޅުވީ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ދެކެނީ މި

ނޑަްށ  ތަނުގައި އެ ކަންކަން ސްޓްރެންަތންވެގެން މި .ހަމަޖެހިފައި ނެތީމައޭ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ބޮުޑެވ ހަމަޖެހުނީމަ އަޅުގަ

ވެސް. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ  ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ވެްސ ހަމަ ލިސްޓު ކުރާނެހެން މި ތަންތަނުގައި

ވުރެން ްއ އަދި މިާހރު ހުރި ފެންވަރަށްޓްތަދީފިއްޔާ ާރއްޖޭގެ މިހާރުގެ ރިޒޯ އަހަރަށް 99ދެކޭގޮުތގައި މި މުއްދަތު 

ެވސް ހަދާނޭ. އެހެންވީމާ، އެ  ނގަޅު ފެންވަރަކަށް ވެސް ހަދާނޭ. އަދި މާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާނެ ގޮތެއްރަ

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި އިންވެްސޓަރުންނަށް  ޗާންސް އެ ފުރުޞަތުތައް މި ހުޅުވިގެންދާނޭ މި މުއްދަތު ދިގުވީމަ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް މަރުޙަބާ ކިޔަނީ އިނގޭތޯ. ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް. އެހެންވީ މާ، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 އައްސަުދ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ބޯޑު މެންބަރު

ޓު އަްށވުރެން ގިނަ ލީސް ިރޒޯ 50އޮތް ކަންނޭނގެ  ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ެއބަ ނގޭ ިމހާރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

އްޤީ ނުކުެރވި. އެއީ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަްށ ފުރުޞަތު ދެވިގެން އަދި ިބޑެއް ނޫން ވަރަށް ަބއިވަުރ ދެއްވާފައި ތަރަ 

ކެްއެގ ެވގެްނ ހެއްދެވި ުއސޫލުތަމެންގެ ޕާޓިސިޕޭޝަން ބޮޑުކުރަންގޮތަށް އެކި ބޭފުޅުންނަށް ދީގެން ހުރިހާ އެންގޮތް

ނޑު ެއކަމަކު .ޓްތަކެއްސަބަބުން ދީފައި ހުރި ރިޒޯ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު  މެްނނަށް ތަރައްޤީ ނުކުރެވި މިއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބައްޓަްނ  ވަރަށް ބަިއވަރު ލިބިއްޖެ. އެަކމަކު އެ އެންމެ އެދެޭވ ގޮތަށް އޭގެ ނަތީޖާ ނެެރވޭ ގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑު ދަްނނަވާނީ  ޝުކުރިްއޔާ.  .ނުކުރެވެނީއޭ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު މިހާހިސާބުން ރޮޒައިނާއެކު ދެން  ވުމާމިނިޓު ހަމަވެފައި 5ގެ އަސްލަމް އަްށ އަޅުގަ

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން. ށް ފުރުޞަތު އަރުާވފައި ރޮޒޭއީ.ޕީ.އޭ އަ .ކުރަްއވާތިމަޢާފުއަރުވާނަން.   އަށް އަުޅގަ

 

 ކަދެއްެކވުން:ކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެމަންޓަލް ޕްރޮންރައެންަވޔަ



  

ނޑު ދެން  ނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއިރު އެްއވެްސ  .ވަރަްށ ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަންހަމަ އަޅުގަ ައޅުގަ

ނޑަްށ ވެްސ މި ފެނުނީ ހަމަ  ންނާ މަޝްވަރާކޮށްަފެއއްައޅުަގނޑުމެނެތް ފަރާތަކުންނެއް  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އިތުރު އެްއެވސް ފަރާތަކުންނެއް އަޅުަގނުޑމެންނާ މަޝްވަރާކޮށް މި  ގެ މުވަްއޒަފަކު ކުރި ޓްވީޓަކުން.އަޅުަގނޑުމެން 

ކަމުގަިއ ެއްއވެސް ކަހަލަ ލަފައެްއ ހޯދާފައެއް ނެތް. ދެން އަޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ މި އިޞްލާޙު 

 ނަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހާރު މި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރިހުށަހެޅުމުގެ ކުރީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ 

ނޑުމެން ހަމަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން ލިޔުމަކުންނެްއ އަޅުަގނޑުމެން  ރެކޯަޑުކ އޮތް ަގވާއިދުތަކަށް ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ބަެއއް އަުޅގަ  ެކއް ހުރި ކަން. އެހެންނަމަވެސްއެއްެވސް ފަރާތަކުންނެްއ މީގެ ކަންބޮޑުވުންތަ ނެތް

ނޑުމެން އެބަ  ވެްސ މި އިނިިޝއޭުޓ  ހުރި މިހާރު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުްނ ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފަިއ އޮތީމަ ައޅުގަ

ެވސް ޚިދުމަްތ  ވުރެންޞްލާޙުތައް އަދި މިހާރަށްޕްރޮސެސް ފަށާފައި އިނގޭތޯ. އީ.ައއި.ޭއ ަގާވއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އި

ނޑުމެން މި އަވަހަށް ެދވޭނެ ނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ މި  ގޮތްތަކެްއ ާރވަމުން އަުޅގަ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަ

ގޮތަށް  ނަމަ އިޞްލާޙު އެކަންކުރި  ކޮށްފައި މިވަރާވެސް އަޅުަގނޑުމެންނާ މަޝް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

 ވެސް.  ހުށަހަޅުއްވާނެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން އިނގޭތޯ.ރޮަޒއިނާަގނޑު މިހާހިސާބުން އަޅު

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑު ހަމަ  އެީއ  .ެއންމެ ސުވާލެއް އޮތީ އީ.ޕީ.އޭއާޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ. އަޅުގަ

ރު ޓެކިނިކަލް ސްޓާފް ހުރި ވަރުންނާއި ކެޕޭސިޓީ ހުރި ވަރުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެކިއެިކ ތި ބޭފުޅުންގެ މިހާ

ގޮތަށް މި މަސައްކަތް ނަަގއިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބަެއްއގެ މަސަްއކަްތ އެ ބަޔަކު ކުރާ ގޮތަށް  މިނިސްޓްރީތަކަށް މި

ތި ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިތޯ ރާއްޖޭގައި؟ ފް އެބަކުރެވޭ ވަރަށް ޓެކްނިަކލް ސްޓާކަްނ މެނޭޖް ނަގައިފި ކަމަށްވަންޏާ އެ

ކަން.  ހުރި ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުން ތިއްބެވީ ކިާހވަރަކަށް ކަމާ ގުޅުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެނގިަލއްވާނެހެން މި

 ކަން ކުރެވޭ ވަރުެގ. ހުރިތޯ ތި ތަނުގައި އެކި މިިނސްޓްރީތަކަށް ބަހާލައިގެން މި އެހެންވީމާ، އެ ކެޕޭސިޓީ އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަހކަދެްއކެވުން:

 އީ.ޕީ.އޭ އަށް.

 



  

އަޙްމަދު  ޑިެރކްަޓރ އެންވަޔަރަންމަންޓް ެއެސސްމަންޓް ޔަޒީދުގެ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީމަންޓު ންއެންަވޔަރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން އަނެއް އީ.ޕީ.އޭ ފުރަތަމަ އުފެދިފައި މި ނީ ދެ އިންނަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. އަުޅގަ

ސްުލ ތިާމވެށީެގ މުއައްަސސާައކީ އަ އިއިރުގަ އި އުފެިދގެން އަ  ،މުއައްސަާސއެްއ ެއްއވެގެން އިނގޭތޯ. އުފެދިފައި

ޙަޤީޤަުތަގއި ވެސް  އެުކގައި މި އަިއސް ުގުޅނުއިރު .ސީގެ ުމވަްއޒަފުންނާއީ.އާރު.ސީ. މުއައްސަާސއަކީ އީ.އާރު

ސިޓީ ކިަޔަވއިގެން ރބަޔޯ ޑަިއވާ .ންގަވާ ުކޑަުކޑަ މިސާލެއް ނަގަންށް ަބލާއިރު ވެސް ހިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އެތެރެއަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ހުރީ އެންމެ ބޭފުޅެއް އިނގޭތޯ. ކޯސްޓަްލގެ ދާއިރާަގއި އަުޅގަ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ރިސޯސް ތަންތަނަށް ބަހާލާނެ ގޮތެއް  ގައިތެރޭ ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ހުރީ އެންމެ ބޭފުެޅއް. އަުޅގަ ައޅުގަ

ދެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މާ ގިނަ ބަޔަކު ތަޢުލީމް  ޖެެހންވެީށގެ ދާއިރާއަީކ ވަރަށް ފަހަކާއިނގޭތޯ. ދެން ތިމާ

އުމީ ފެށީ ގަ ކުރަން މިތެްއަގއި ދާއިރާ ތަޢުލީމު ހާސިލު އްމު ގޮއާހާސިލުކުރަމުން އައި ދާއިރާއެއް ނޫން. 

ނޑުެމންނާ ަތއްޔާުރުކރެވުނު މޮޑިއުެލްއގެ ތެރެއިން މި އުފެދުނު ކުދިންކޮެޅއް. އެުކވެގެން މި  ޔުނިވަރސިޓީން  އަުޅގަ

ހުންނަ ކަންތައްތަްއ  ކަަހލަ އީ.ައއި.އޭ މަރުޙަލާތަކެްއގަިއ މި ންގެ ވެސް އަދި ފެްނަވރަކީ ފަސްޓް ިޑގްރީ. މިމި ކުދި

ދަންނަވަނީ  އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރުމަށް ޓަކައި މި ކަލެކްޓިވްލީ ބޮޑު ޓީމަކުން ބަލަންޖެހޭ އެއްެޗއް

އާދެޔޭ. ބަޯޔ  ޕޯސްޓަލް ކަންތަްއތަކެއް އެބަ .އަންނަނީ ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެުކލެވިގެންނޭ ަގއި މިއީ.ައއި.އޭ 

ބެހޭ މިސާލަކަށް ފެނާއި  ގޮތަށް ގޮސް މިސާލަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ އާދޭ. މި ސިޓީ ކަންތައްތަެކއް އެބަރޑަިއވަ

ލް ޓީމެއް އެްއެވގެްނ ކަހަލަ ޓެކްނިކަ އެހެންވީމާ، މި ގްަރުއންޑު ވޯާޓގެ ކަންަތއް އާދެ.ނަރުދަމާގެ ކަންތައް، 

ފަހަރަކު މިހިރީ މަދުމަދު  ތިބި މީހުން  އްޔާެއއް މި ނުކުރެވޭ މި ކަންތަކެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އަތުަގއިނޫނި

ނޑަކަށް ހިެއްއނުވޭ މީތި ބަ  ކުރެވޭނެހެނެއް.  ރހާލައިގެންނެއް ެދ ސެކްޓަރައކަށް ވެސް މި ކޭޓާ ރިސޯސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އާދެ! ައޖްވަދަށް.

 

  ކަދެއްެކވުން:ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަމަންޓަލް ޕްރޮންރައެންަވޔަ

ނުޑ ހަމަ ގަބޫލެއްުޅވިހެްނ ވިދާ އާދެ! ަޔޒީދު އެ  ނޑުމެންގެ އަުޅގަ ނުކުރަން ާރްއޖޭގައި އެ ކެޭޕސިޓީ ހުރި އަުޅގަ

ކަން ކުރުުމެގ  ކަމަކަށް ެއކިެއކި މިނިސްޓްީރތަކަށް ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަަކށް އީ.ައއި.އޭ ޔުނިޓު ހަދަިއގެން މި

ތޯ. ދެވަނަ ކަމަކީ ައޅުަގނޑު ވާހަަކ ބޫެލއް ނުކުރަން އިނގޭލަތް ރާއްޭޖަގއި ހުރި ކަމަކަްށ ގައިންސާނީ ަވސީ

ނޑު ދެންނެވި ވާހަކަ ފެށުމުގައި ޓްތަކުގައި އީ.ައއި.އޭ ފާސްކުާރ ރިޒޯ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޓޫރިސްޓު .ވެސް އަުޅގަ



  

ހައުސިްނގ  ،އީ.ައއި.އޭ ފާްސކުރާ އުސޫލު ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން ރިކްލެމޭޝަން ޕްރޮޖަކްޓުގައި، އުސޫލު

ނުޑމެން އަދި ގާ.ައއި.އޭ ފާސްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އީ  ގޮތަށް ފާސްކުރިޔަސް އެއީ ނޫނަކުން އެއުސޫލު އެއީ އަުޅގަ

އެހީ ދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަިދ ރާއްޖެ ރިޕްރެޒެންޓު ކުާރ ައދި އަށް ލޯނު ދޭ ބޭންކުތަާކއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ާރއްޖެ

ނޑުމެން ސައިން ކޮށްފައި ހުރި ބައިނަލްއަޤުވާ ތަންދޭ ގޮތެއް ނޫން. އަިދ ތަންތަނުން އެ ތަކާއި ޢާހަދާީމ މުއަދި އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީގޮތަށް ހަދާ އީ.އައި.އޭ  ވެސް ނޫން. އެ ބޫލުކުރާނެ ގޮެތއްގަ ނުޑ އަކަށް އަުޅގަ ން ދާދިފަހުން އަޅުގަ

ސްޓްރީްނ ވެްސ ހައުސިންގ މިނި ށްދާ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓެްއގައިދަންނަވައިފާނަން ހައުސިންގ މިހާރު ކުރިއަ

އެްގޒިމް ބޭންކަށް އެ އެޕްލިޭކޝަން ހުށަހަޅަން ވެސް އީ.ީޕ.އޭގެ އީ.އައި.އޭ ކްިލޔަރެންްސ ބޭނުންވި އިނގޭތޯ. ެއ 

މީހުންގެ ރިކުއަރމަންޓެއް ެއއީ ހަމަ އިންޑިޕެންޑަންޓު ވަކި މުައއްސަާސއަކުން ހަދާ އީ.ައއި.އޭ އެ އޮތުން. 

މައްސަަލެއްއ  ޓްރީން އެ ީމހުން އަމިއްލައަށް އީ.ައއި.އޭ ހަދާފައި މީގައިމިނިސްއެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް ހަުއސިންގ 

ނުޑމެންނަށް އަދި ގާބޫލެއް ނުކުރާނެ. އެހެތަނަކުންނެއް އެ ކަމެއް ގަ ނެތޭ ބުނީމަ ލޯނު ދޭ  ނޫނަކުން ންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހިެއއް .ަގވާއިދަކުން ވެސް މި ފާސްކުރެވިދާނެއަދި  ނުވޭ އެ ކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ެއކަމަކު ެއީއކީ އަުޅގަ

ނުޑ  ކަން ކުރާ ގޮތެއް އުމެްއގައި އެއަދި ެއއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގަ ވެސް  ކަމަކަށް ެވސް ނޫން. އެ ކަންތައް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  ހަމަ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުަޞތު އަރުވަން. އަޅުަގނޑު މިރުޒާ 

 

ެގ ޑިރެކްަޓރ އެންަވޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް މިރުޒާ މުޙައްމަދު ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންސީ މަންޓުންއެންަވޔަރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ކެޕޭސިޓީގެ ކުރުމަީކ  ތަންކޮޅެއް ނޫން. ރިޒޯެޓއް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ޓެއް ޑިވޮލަޕް ުކރުމަކީ އެ ތަނުގައި ގެތަެކްއ ހިއްކާ ނަމަވެސް ރިޒޯއޮތް ރަށެއް ލެްޓސް ސޭ ނުހިއްކާ، ނުމިސާލަކަށް 

އަޅާފައި ޓޫރިސްޓުން ައއުން އެކަންޏެއް ނޫން. އެ ތަނަށް ބޭނުންވާނެ ފެނުގެ ކަންތައްތަްއ. ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތައް. 

 އޮތް ބުނެފައި މި  މަންޓުގައި އެބަޑްހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކުުރމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގަިއ މީގައި މިހާރު އެމަން މި

ނޑުތަކާ ނަޑއެޅުމަކީ ވެސްޚިދުމަތްތަކާއި  އިގޮތަށް ހުރި މިންގަ އްސަކީ ހަމައެކަނި އެއްޗެ އެ ބޭފުޅުންގެ ކަމެކޭ. މި  ކަ

 ބަ ބަލާލަންޖެހޭ ލޯންގްތަނަކަށް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ޓަކައި ދޭ ގޮތަށް ހުންނަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. މީގެ އިތުރަްށ އެ

އެ ތަނަށް ސަރވިސް ހޯދަން އަންނަ މީހުންނަށް ސޭފްޓީ  އެ ތަނުަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް، މްގައި ކޮބައިތޯޓަރ

ވަރަށް ގިނަ ދުވަހުން  ލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަކީ މިހާރު އޯލްރެޑީ ެވސް ބަލާ އިޝޫސްތަކަށް



  

ވެްސ  އެްއޗެހި. ދެން އަޅުަގނޑު ކުރިން އިމިންަގނޑުތަަކކާ ވެފައި ހުރި ކަންތައްަތކެއް ވަރަށް ބަިއވަރުޑިވަލޮޕް 

މައެކަނި އެ ބޭފުުޅން ބޭނުންވާނީ ޓޫރިޒަމް މި އިންޑަސްޓްރީގައި ހަ ފަދައިން ޓޫރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓްފާހަގަކޮށްލި 

މަންޓަލީ މި ންންވަޔަރަކުރަްނ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީާމ، އެ ބޭފުޅުންނަކަށް އެހާ ބޮޑަކަށް މި އަޑިވަލޮޕްމަންޓް، ިޑވަލޮޕް

ނޑު އަދި އެކަިތ ކެއް އެހާ ބޮޑަކަށް އިްމޕޯޓަންޓްސޭފް ގާޑު ކުރުން އެ ބައިތަ ސް ނުވެދާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަަލއިލާއިރު ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ޔޫ.އެސްފާ ތަުކގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އީ.ޕީ.އޭ އަހަރުގެ  1970އަށް އަުޅގަ

ގޮތަށް އެކި މުއަްއސަސާތަކުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ރިލޭޓަޑު  ގަިއ އެކި ތަންތަނުން މި އޭރު އެ ޒަމާނު .އުފެދުނީ

އެިކ ތަންތަނުން ކުރަމުން ގެންދިަޔއީ. ެއކަމަކު އެްއ ެއކި ޕޮލިުއޝަން ރިލޭޓަޑު ކަންތައް ރ ކަންތައްތައް ެއއަ

އެނގިގެްނ އެ ބޭފުޅުން ނައިންޓީން ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ަވކި މުައއްސަާސއެްއގެ ގޮުތަގއި ކުުރމުގެ މުހިންމުކަން 

. މިހާރު އޯލްރެޑީ ވަރަްށ އީ.ޕީ.އޭ އުެފއްދީ. ީކއްެވގެންތޯ ައޅުަގނުޑމެން ފަހަތަށް އެނބުރި ދާންވީ އިސެވަންޓީްސގަ

ނުޑމެން މިގިނަ ަގއުމު . ނެތް ެއއްެޗއް ެއއީ އެސް.ސީ.އޭވެސް  މަންޓްގައިޑްއެމަން ތަނުގައި އަދި ތަުކގައި އަުޅގަ

 ށްވުެރން އަސްލު އެއް ހަރުފަތްއަދަމުން އެބަ ގެންދޭ. ެއއީ ީއ.އޭ ހަ ންމަްނޓަލް އެސަސްމަންޓްޖިކު އެްނވަޔަރަސްޓްރެޓަ

އޭތި ތަޢާުރފު ވެސް ުނކުރެވޭ. އޭިތ އެްސ.އީ.ޭއ ތަޢާރުފު ކޮށްފިނަމަ  . އަިދ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އިތުރަށް އިންނަ ެއއްެޗއް

 ނަނީ ކޮންކަހަލަ އިމްޕެކްޓެއްތޯ؟ކުރިން އޭތި ހަދާލަންޖެހޭ. ސޯޝަލީ އަން ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފޯމިއުލޭޓް ކުރުމުގެ

އަދި  ހެދުމަށްފަހު ނޫނީ  ނަނީ ކޮންކަހަލަ އިމްޕެކްޓެއްތޯ؟ށް އަންންމަންޓަލަހުރި ތަންތަނުގެ އެންަވޔަރަ އިކައިީރގަ

އް ނުއެއް ފެށޭ. އެހެންވީމާ، އަދި ލާއަކަށް ވެްސ އެއަކުން ނުދޭ. ހެދުމަށްފަހު ނޫނީ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއީ.ައއި.އޭ މަރުޙަ

ނޑުމެްނ މި ވެސް އަސްލު އެްނމެ ފުންނާބު އުސްކޮންނެއް  ލާގައިއުޅެނީ މި އީ.ައއި.އޭ ަމރުޙަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ނޑު .ދެންނެވި ގޮތަށް ބަލާނަމަ ނޫނޭ މި ށް މެން ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ކުިރއައީ.އައި.ޭއގެ މި ޕްރޮސެސް އަުޅގަ

ޕްމަންޓުތަެކއް ގެންަނންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ދެން ހުއްޓޭ މީެގ ވަރަށް ބަިއވަުރ ޑިވަލޮ މަެވސް އަިދ އެބަ ގެންދިޔަ ނަ

ނުޑ ބޭނުންވަނީފާހަގަކޮ ކޮްށގެން މީހަކު ެއއަްށ ްއ ފޯމިއުލޭޓްޕްރޮޖެކްޓެ ށްލި ޕޮއިންޓަށް އަދިެވސް އިތުރުކޮށްލަން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ނޫނީ ފިޝަރީޒް  ންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ވިޔަސްންވަަޔރައިންވެސްޓަރުން ިވޔަސް ނޫނީ އަޅުގަ

އޮންނަނީ ފޯމިއުލޭޓް ކުރީ ޓޫިރޒަްމ  މި އިދާއިރު ޭއގަ  .ދަނީ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިފަިއގެން މިނިސްޓްރީން ވިޔަްސ މި

ރީން. މިނިސްޓްރީން. އީ.ައއި.އޭ ޕްޮރސެސް ގެންދިަޔއީ ޓޫިރޒަމް ިމނިސްޓްރީން. އެޕްރޫވަްލ ދިނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓް

ނޑަށް ހީަވީނ  މޮނިޓަރިންގ ގެންދިޔައީ ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީން. ކޮންމެވެސް މައްސަލަެއއް އުޅޭނެ ަކމަށް އަޅުގަ

 .ވީފަންޑިންގ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ހީވެދާނެހެން. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައި އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަށް ފްލޯއަްޕ ސުވާލެއް ކުެރއްވުމައަޅުަގނޑު ރޮޒޭ 

 އަރުވާނަން. 

 

 ދަމް ވާހަކަދެްއކެުވން:ޢާ ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ތި ބޭފުޅުންގެ ޖަވާބުން ސާފުވެއްޖެ އަސްުލގައި ރާއްޭޖގަިއ އެ ކެޕޭސިޓީ ވެސް މިހާރު ނެތްކަން. އެހެން ކަމަށް 

ކަން ުކރަން ނިންމައިފި ކަމަށް  ބޭރުން ބަޔަކު ހަޔަރ ކޮށްގެން ޓޫިރަޒމް މިނިސްޓްރީން މި ވަންޏާމު މިސާލަކަށް

 ވަންޏާ ދައުލަތައް ކިހާވަެރއްެގ ފައިނޭންޝަލް ބުރަކަމެއް ައންނާނެތޯ މިވަރުގެ ެއކްސްޕާުޓންތަކެއް ގެެނސްގެން މި 

ލެވޭނީ ބޭރުން ަބޔަުކ ގެނެްސގެން. އެހެންވީމާ، ކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަިދ ެއއީ ބޭރަށް ދާނެ ަފއިސާ ކަމަށް ބެ

 ުތގައި އެ ކިހިނެއްޯތ އޮންނާނީ؟އޭގެ އިމްޕެކްޓް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނޭގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އޭގެ ފަހުން. އީ.ޕީ.އޭ   އަށް އަުޅަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާަފއި ނަޒީރަށް އަުޅގަ

 

 ކަދެއްެކވުން:ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަންޓަލް ޕްރޮމަންރައެންަވޔަ

އުުމގެ ހާލަތު ދިޔަހެނެއް ބޭރުން އެކްސްޕާޓުން ގެނެްސގެްނ ކުރަންޖެހޭ ހާލަތަކަށް އަދި ގައަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ 

ނޑުމެންގެ ހަމަ  ނޑުމެންގެ ިދވެހީން އަުޅގަ ތިބީ އެ ކަންތައް ކުރަން.  ކިަޔވަިއގެން ތިބި ުޒވާނުން މި އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ާރއްޖޭަގއި ނެތީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއހެން ވަކި ކީްއކުރަންތޯ އީ.ައއި.އޭ ހަދަން ބޭރު މީހުން  ސްކިލް ސެޓް އެ

ހުރިހާ  ގޮތަށްގެންނަނީ. ހަމަ އާކިޓެކްޓުން ެވސް ބޭރުން ހަމަ ގެންނަންވީ. ޑޮކްޓަރުން ެވސް ހަމަ މިހާރު މި ގެންނަ 

އި އީ.އައި.ޭއ ރާއްޖޭގަ .އޮތް ކެޕޭސިޓީ ނެތީކީ ނޫން ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ މިދާއިރާތަކަށް ގެންނަންވީ

ނޑުމެންނަށް ޓްހަދާ އެ ޕްރޮސެސް ގާއިމް ތިބި  ވެަފއި އެބަރެއިންކުެރވިފައި އެ ކަންތައްަތއް ކުރާެނ މީހުން އަޅުގަ

ހުރި. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް ރާއްޖެއިން  ހުރި. އެ މެންޑޭޓް ދެވިފައި ހުރި ތަނެއް އެބަ ބަ އިނގޭތޯ. އެ މުއަްއސަސާ އެ

ނޑުމެންނަކަށް ގަ ުއމުގެ ހާލަތު ދިޔަނެްސެގން ކުރަންޖެހޭ ހާލަތަކަށް ގަބޭރުން އެކްސްޕާޓުން ގެ ބޫލެްއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. އެއީ  ކަމެއް މި ފާހަގަކޮށްލަން ނުކުރެވޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއް

އިުރ ދުަވހަކު ވެްސ ނެތް ރާއްޭޖގެ ޮކންމެ ފަރަކީ ކޮންމެ ފަޅަީކ އިިމއަދާ ހަމައަްށ ޑިވަލޮްޕެވގެން އަ  އިންޑަސްޓްރީ

 ންތައްަތއް ޕްރިާސވް ކުރަންޖެހޭ ކަ ށްވަރަށް ނާޒުުކ އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލީ އެ ތަންތަނަކީ މި ފިއުޗަރ ޖެނެރޭޝަނަ

ވެގެްނ ހަލާކު ތައްޓްަތއް ހަމަ ފަޅުކަމަކު މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ރިޒޯބޫލުކުާރ ތަންތަން. އެކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ގަ

ކަންބޮުޑވުން  އެ ކަމާ ޮގތުން އަޤުވާމީތް ބައިނަލްރު ުދވަހަކު ެވސް ނެވެގެންދާއިންތަން ހިއްކަިއގެން މި ޑިަވލޮޕްތަ



  

ައުކން ވެސް ރާއްޖޭގައި ެވސް .އޯޖީ.އޯއަކުން ނޫނީ ތިމާވެށީގެ އެން.ޖީ.އެން ކަހަލަ ފާޅުކޮށްފައި އިނގޭތޯ. ެއްއެވސް

ކަންބޮުޑވުން ފާޅުނުކުރަނީ  . އެ ބަޔަުކ ނެތް ެއ ކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކޮށްފަެއއް ބައިވަރު އެބަހުރި. އެކަމަކު ެއއްވެސް 

ބައިނަލްއަޤުވާީމ  ންޓް ދެފުށް ފެންނަބޫލުުކރާ ޓްރާންސްޕޭރެމީހުން ވެސް ގަ އީ.ައއި.ޭއ ޕްރޮސެްސއެއް އޮީތމަ އެ

ތަނުްނ  ބޭފުޅުން އެ ޕްރޮސެްސއިން ެވޓްކޮްށގެން އެ ބޫލުކުރެޭވ ަކހަލަ ޕްރޮސެސް ެއއް އޮތީމަ އެގޮތުން ެވސް ގަ

ނޑައަާޅ މި ފާސްވެގެްނ އެ  އެ  ޓިގޭޝަން މެޝާރސްތަކާއި މޮނިޓަރިްނގ މެާޝރސްތަކާއި ެއއްކޮށްތަނުން ކަ

ބޭފުޅުން،  އި އޮންނާތީވެ ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ތަނަކަށް ނޯންނާނެ އެއަށް ފާޑުކިޭޔކަށް. އެކަންތައްތައް ފާްސވެފަ

ފަރާތުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އީ.ައއި.އޭ ފާސްކުރަން ވެއްޖެްއޔާުމ ކުރާ މިސާލަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް އެޯވރޑް ، އެހެނެއްނޫން

ވާނެ. އަިދ ރާއްޖޭގެ ހިއްކާ ކޮންމެ ކަންބޮޑު  ކަމާ ން ވެްސ އެ. ހަަމ ސިވިލް ސޮަސއިޓީްޓވާނެ އިނގޭތޯއެކްިޓވޭ

ނޑުމެން ހަމަ އެންަވޔަރަ ރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް ސަރުކާުރެގ ންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް، ޓޫތަނެއްގެ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ަވރަށް ދަތި އުނދަގޫއެހެން  ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެހެން. އެކަމަކު  ތަކާމުއައްސަސާަތކަށް ެވްސ އޭގެ އަުޅގަ

ބޫުލކުރާ ޕްރޮސެްސއެއް މިތާ ާގއިމްކުެރވިފަިއ މީހުން ވެސް ގަ ދެންނެވިހެން އެ ގޮތަށް ޝަުކވާނެތި މި ރު އެމިހާ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ.  ކަންބޮުޑވުން ނެތީ. އެ އެ އޮތީމަ  ކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަޒީރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނެރަލްސެކްރެޓަރީ ޖެ މަޓީގެ

ނޑު ދެންމެ މި މެން އުޅޭީނ ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ބޭފުޅާ ާއއި ކުރިން ވާހަަކފުޅު ދެއްެކވި ބޭފުާޅ ވިދާުޅވީ އަުޅގަ

. ންމަންޓް ކަންތައްތަކާ ނޫޅޭނެއޭމީހުން ކޮންމެހެން އެންވަޔަރަ ރިޒަމް ކުރިއަުރވާށޭ. އެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓޫ

ބޭފުޅުންނަްށވުރެ ބޮޑަްށ ައޅުަގނޑުމެން  އޮތީ. އެ ބޭުފޅާއަށް އޮިޅވަަޑއިގެންފައިހެްނ އެ ްށ ހީވަނީ އެއަޅުަގނޑަ

ނޑުމެްނގެ އޮތް ެއއްަޗކީ ޕްރޮޓެްކޓްންޓް ންމަކޮންސާރންވޭ ައޅުަގނޑުމެްނ އެންވަޔަރަ ކޮށްގެން ުއޅެން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު، ންމަންޓް. އެހެންވީމާހަމައެކަނި އެްނވަޔަރަ އެްނވަޔަރަންމަންޓް މެންނަށްވުރެން ބޮޑަށް ައޅުަގނުޑމެންގެ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލީ.  އެ، ޔަކު ނޫޅޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާކުރާނެ ބަޕްރޮޓެކްޓްކޮްށގެން މަސައްކަތް  ވާހަަކ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް އަުޅަގނޑު ފުރުަޞތެއް އަުރވާނަން.މިރުޒާ



  

 

ެގ ޑިރެކްަޓރ އެންަވޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް މިރުޒާ މުޙައްމަދު ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންސީމަންޓު ންރައެންަވޔަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން އަުޑއަހާނެ ވަރަށް ،ޓްވިދާޅުވި ސުވާލު ހަމަެއކަނި. ރިޒޯ ކުރިން ގިނައިން ރަށްތަކުގެ ވަކި މޫސުމަކަށް  އަުޅގަ

ދެއްތޯ. އެހެން މޫސުމަކަށް އަނެއްކާ އެ ވެލިަގނޑު ެއހެން ކޮޅަކަށް އެނބުރޭނެ.  ވެލިަގނޑު އަެނއްކޮޅަށް ދާ ާވހަކަ

ނުޑމެންނަކަށް ވެސް ނޭނގެ  އްެސއް.ރު މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެ އެ ެއއްޗެ ބޭ  ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން މި  އަުޅގަ

ނިޓީ ހޭނީ ކޮމިޔުމަޢުލޫމާތު ހޯދަން ގޮސް ޖެ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް އެ ދާއިރާަގއި އުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް

ހިމަނަންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެަބިއ  ަގއިކޮންސަލްޓޭޝަން ކިާޔ ެއްއޗެއް އިންނާނެ އީ.އަިއ.އޭ މަރުޙަލާ. އީ.ައއި.އޭ 

ލޫމާތުތަކެއް ނޫނީ ވަރަށް މުހިންމު ދިރުމެއް ކަހަލަ މަޢު އޮންނަނީ އެ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި. ބަިއވަރު އެ ހިމެނިފައި މި

ހުރި ތަނެއް ހުރެއޭ.  ކުރަންޖެހިފައިމުހިންމު ގަހެއް ނޫނީ ހިމާޔަތް ވަރަށްމިވެނި . ނޫނީ މިވެނި ތަނެއްަގއި ހުރެއޭ

 ހަގަކުރާ ފާ މިހެން ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ ކަމެއް ކަން ގުޅިަފއި ހުރި ކަމެއް ބޮޑަށް ވަރަށް ނޫނީ މިކަމަކީ މި ދިވެހިރާއްޖެއާ

ނޑުައޅު، ރަށެްއަގއި އުޅޭނީ. އެހެންވީމާ ވަރުގެ މީހުން އެ ށް ގެންދަީނ މެންގެ ކޮންސަލްޭޓޝަން ކުރިއަގަ

ބޭރު މީހާ މިސާލަކަށް އީ.އައި.އޭ ހަދާނަމަ އޭނަގެ އެ ނޮލެޖް ދިވެހީގެ، ިދވެހިރާއްޭޖެގ އެްއކަލަ އެހެންވެގެން. 

 ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ވެސް އޭނަައކަށް ލިބިފަިއ ނުހުންނާނެ.  ދިވެހިވަންތަ ނޮލެޖް ނުހުރުމުގެ އިތުރުން މި

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

އި ގުިޅގެން މިހާ ހިސާބުން ޮރޒޭ ދޫކޮށްލުމާ، އަޅުަގނޑު އިތުރު ަވގުތު އޮުތމާ އެކު އަދިވެްސ ރޮަޒއިނާ. އެހެންވީމާ

 ށް ފުުރޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ަފއްޔާޟަ

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ހަރާތޯ ކުރަންޖެހޭނީ؟ ހުރިހާ ސުވާލެއް ެއއްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަންދެން އެްއކޮށް އެއް ބަރިައކަށް ވެސް ދުްއާވލެވިދާނެ. ނޫނިއްޔާ ހަމަ މިނިޓު 5ނޫން. ބޭނުންފުޅިއްޔާ އާދެ! 

 ވަިކވަކިން ވެސް އަުޅަގނޑު ުފރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަްނ. އާދެ!

 

 ސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އި



  

ނޑު ގޮތަކަްށ  އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ މަޓީއާ ތަކަށް ކުރިއެރުމަށް ދިގު މުއްދަތު އޮތުމަީކ ހަމަ ވިޔަފާރިިއނގޭތޯ. މަިއގަ

ނޑު ެވސް ދެކެން. ދެން ކުރިން ބި އެ ކުރެވިފައި ުހއްޓަސް އެ އެްއޗެހިތައް ޑުވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ކަހަލަ  ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އެދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ގަ ބޫލުކުރަން.ތައް ތަފާތުވާނެކަން ވެސް ގަގޮތް ދާނެ

އަހަރަށް  25ވެސް އޮންަނންޖެހޭ. އެ  އްުލގަިއ ރަނގަޅު ކޮްނސިޑްރޭޝަނެއެްޑވާންޓޭޖެއް ލިިބގެންދާއިރު އޭގެ ބަދަ

ނޑަށް އެ ެކއް ލިބިގެންިއތުރު ވަގުތުތަ ،ޯއކޭދެން ކުރެވުނީ. ޑުބި  ތިދެން ނގޭ ިދޔައީ. އެހެްނވީމާ، ދެން އަުޅގަ

ްނ މިލިޔަ 5ިވސްނަވާނީ. އަޅުަގނޑަށް  ކުންލީ އިންަޑސްޓްރީގެ ބޭފުޅުްނވީމާ އެހެްނ އެންގަލަ ބޭފުޅުން އޮބްިވޔަސް

ނޑު މި ުސވާލު އަހާލަން ތި ން މިލިޔަ 5އިތުރަްށ ލިބިގެންދާއިރު  އަހަރު 49ބޭފުޅުން ައރިހުން.  ކުޑަވާީތވެ އަުޅގަ

ސް ޕްރައިސް ބޭފުޅުން ބައްލަވަިއގަންނަނީ. އާދެ! ސޮރީ ޑޮލަރު އިނގޭތޯ. އެއީ ބިޒްނަ ތި އަހަރު 49އެ  ރުފިޔާއަށް

 ނޫނިއްޔާުމ ކުޑަތޯ. ެއއީ ފުރަތަމަ ސުވާުލ އިނގޭތޯ.  ބޭފުުޅންނަށް އޭތި ބޮޑުތޯ ތި ރަނގަޅު އަދަދެއްތޯ؟

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ައޙްމަދު ނަޒީރު

ނޑު ދަންނަވާނީ ެއއްެވްސ ލާރިއެއް ނުނަންަގވާ ދެްއވާޭށ އިނގޭތޯ. ދެން ބޮޑުތޯ  ތި ސުވާލު ކުަރއްަވއިފިްއޔާ ައޅުގަ

ުޑ ޖަސްޓިަފއި ކުަރއްވާނީ. ދެން ައޅުަގނޭއގައި ބޭފުޅުން ކަންނޭނގެ  ކުޑަތޯ ައޅުަގނޑުމެންނަށްވުެރ ބޮޑަށް ތި

ށް ޖައްސަވާަފިއ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން މިލިޔަނަ 5އޮތީ  މަނާ މިހާރު މިރުދަންނަވަން އޮތް އެްއޗަކީ ޖު

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކޮންތާކުންބާވައޭ  ންމިލިޔަ 5އިންނަނީ  ހައިރާންވެފައި މި ްނ މިލިޔަ 5ޖައްސަވަިއގެން. އަޅުގަ

ިތ ކަމަކުން ވެސް  ކުަޑކުޑަ ވާހަކަައކީ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ކިތަންމެ ،މަނާވެދާނެހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޖުރުހޯދާނީ. 

 5ފަހަރަކު  ކޮންމެއެ އެ ގަވާއިދުން ނުކޮށްފިއްޔާ. އެކަމަުކ ޖުރުމަނާވެދާނެކަން އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޭފުޅުންނަށް 

ތަން އެ ްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންގެ ިބޒްނަސް ހުްއާޓލަން ޖެހޭނީ. ރު ައޅުަގނޑުެމން ދައްކަންެވއްޖެން ޑޮލަމިލިޔަ

ނޑު މި، މާއިނގޭތޯ. ދެން އެހެންވީ ވިްއކާލަންޖެހޭނީ  އުޅޭ އެއްަޗކީ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި ދަންނަވަން މި އަުޅގަ

ނޑު އުޅޭ އެްއޗަީކ މީތި ިވއްޭކަވރެއްެގ ައގަށް ވިްއކަިއގެންޭނ މީތި  ގަންނަ މީހާ ގަންާނނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭމިިލޔަނަށްވުެރ ބޮޑުެވއްޖެ 5ދެކޭގޮުތގައި  ކަމުަގއި ަބިއވެރިވާެނ މީހުން ނުތިބޭނެ  ގޮުތގައި މި ްއޔާ އަުޅގަ

 49އަހަރު ޮއްއވާ  50އޮތީ  ކަންނޭނގެ މީތި ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކޮްށެގން ނޫނިއްޔާ. މިހާރު މި

 ގައި މި އަހަރު ހަމަވާ ދުވަހު ވެސް ދެއްކިދާނޭ. އެކަމަކު އެއްފަހަރާއޭ ދައްކަންޖެހޭނީ މީ 50އަހަރަށް ލިބޭ ގޮތަށް 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިހާރު މި، އެހެންވީމާ އޮތީ.  ރަނގަޅު ގޮތަށް. ހަމަ އޮތީ  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ްއސައަޅުަގނޑު އަ



  

 

 އައްސަުދ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ބޯޑު މެންބަރު

ނޑު ރަނގަޅު ކޮށްލާނަން އެއްތަ ކަންނޭނެގ  ގިނަ ފަހަރު އެބަ ބުނެވޭ ްނކޮޅެްއ. އެއީ ވަރަށްޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ބަިއ  އެއީ ިބޑިންގ ޕްރޮެސސްގައި ަބއެއް ރަށްތަށް ކަްނނޭނގެ ހުރީ. އަނެއް ހުރި ރަށްތަކޭ. ބިޑުކޮށްގެން ހޯދާފައި

ނޑުމެން ކިޔަނީ ލޮޓްީރގެ ރަްށތަކެއް ވެސް ިދޔަ. އަދި  ރަށްތައް ައޅުަގނޑުމެން ބިެޑޭކ ކިޔަްސ ވަނަމަކަށް އަުޅގަ

ށްތަކެއް ެދުވނު. އަދި ސަރުކާރާ ހިއްާސެވގެން ވެސް މިހާރު ރިޒޯްޓ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވޮލޮްޕމެންޓް ވެސް ރަ

އަންނަނީކީ. ހުރިހާ  ހުރި ަރށްތަކަކަށް ނޫން މިހުރިހާ ކަމެއް މި ބިޑުކޮށްގެން ލިބިފައި، ޑިވޮލޮޕްކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ

. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނުަގއި ވެސް އީފުރުޞަތެއް ކަންނޭނގެ މި ޓްތަކަށް ެއއްކޮށް ލިބޭރިޒޯ

އަޅުަގނޑުމެން ދެޭކގޮތުްނ  އިޔާރސް 99. ފްރީ ހޯލްޑް ނދޭ ފްރީ ހޯލްޑްއެްއ ލިޔުްއވާފައި ޑްރާފްޓްަގއި ެވސް އެބަ 

ނޑުމެން އަހަ 50އަހަރަކަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ  99އްޔާ ބިމެއް ގަނެވެީނކީ ނޫން ވެއްޖެ  ރަކަށް. އޭގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަ ކުލި އެބައަދިވެސް ހަމަ ސަރުކާރަށް  ކުްއޔެއް ެނޭގ ، ިއވާ ރޭޓެްއގެ ގޮތުން. އެހެންވީމާދައްކަން އެ ކަ

އެހެންނޫނިްއާޔ  ޑޮލަރަށް ބޮޑު ކުރިއަސް 10ނަ އަހަރު އަން  އެ ބިމުގެ ކުލި ސަރުކާރުން އަދި ގާނޫނަކުން މި .ބިމެއް

 މި ޑު ކުރިޔަސް ސަރުކާރަށް ލިބެންވާ، ސަރުކާރޭބޮ ޑޮލަރަށް 20އަހަރު ފަހުން  10މީގެ  އަންނަ އަހަރު ދެން

އެބަ ލިބޭ. އެ ކޮންމެ އޯނަރޝިޕެއްެގ  އެއްދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އެއްެޗއް ކަމަށް ލިބެންވާ އާމްދަނީ

ނަޑކުން އެ ލީސް އޮަތސް ަސރުކާރަށް ލިބެންވާ ެއއްެޗއް ެއބަ އިދަށުގަ ނަޑއަޅާ ައގަކުން.  ލިބޭ އެ އިންނަ މިންގަ ކަ

ކުރަން ރަނގަުޅ އަެގއްތޯ ނޫންތޯ ކުޑަޯތ އަށް އިތުރު 49އަހަރަށް ޕްލަސް  99ން ޑޮލަުރ އެއީ މިލިޔަ 5އެހެންވީމާ، 

ނޑަށް ހީވަނީ ބޮ  ތަކުން ބަިއވެރިޓްަވރު މީހުން، ވަރަށް ބަިއވަުރ ރިޒޯނަށް ވަރަށް ަބއި މިލިޔަ 5ޑުތޯ އަުޅގަ

 3ެއްކސްޓެންޑް ކުަރއްވާނެ. ވާނެ ކަންނޭނގެ. އެްކސްޓެންޑެއް ނުކުރާނެ ކަންނޭނގެ. އަެނއް ބޭފުޅުން ނުވެސް

 ތި ، ެވސް ުއޅުްއވާނެހެން. އެހެންވީމާ ނަށް ހެއްދެވިޔަްސ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެކްސްޓެްނޑް ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންމިލިޔަ

ބައިތޯ އެ ވޯރތްވައިލް ެއްއޗަކީ. ކުީރގައި ދެންނެވިހެން ހުރިހާ ނިންމަވަންޖެހޭނީ ކޮ އިބޭފުޅުން ކަންނޭނގެ އޭގަ

ށް ޕޭ ކުެރވޭނެ އަުގ ވެްސ ތަފާތުވާނެ. އުެޑއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ވެލިޔު ަތފާތު ޕްރޮޕަޓީޒައެްއ ވެލި ޒެއް ޕްރޮޕަޓީ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފައްޔާޟަށް ފްލޯއަޕް  .ސުވާލު އާދެ! އަުޅގަ

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:



  

ނޑު މި އެ . ބިޑު ކުރުމުގެ އިނގޭތޯ ހުރި ބަިއވަުރ ސުވާލު އެބައަޅުަގނޑު  ނޑު އަނުބރާ ގެނައީ. އަުޅގަ  ބަސް އަުޅގަ

ނޫނަކުން އިތުުރ އުޅެނީ ވަކި މުއްދަތަކަށް ދެވިފައި އިން ެއއްަޗކަށް ގާ ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު މާނަުކރަން މި

ދަނީއޭ. އެީއ ައގު ރަނގަޅުޯތ  އަހަރު ލިބިގެން މި  49ން ޑޮލަރަްށ މިލިޔަ 5ލިޭބއިރު ލިބޭ ަމންފާއަށް މުއްދަތުތަކެއް 

ނޑު ހަމަ ައދިވެސް މަޓީގެލީ. ދެން ލިބިއްޖެ. ދެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ދެން ބަލައި ދެން ތި .ނޫންތޯ ފަރާތުން  ން އަޅުގަ

ރު ކުރިން އަހަ 15ޓްތަކަށް މި ލިބުނީ އަހަުރ ދެން ބައެއް ރިޒޯ 25ކުރިން މިހާރު މިސާލަކަށް  .ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން

 ދެ އަހަރަކަށް ޖެހޭގޮތަށް ަދއްކަން ގާނޫުނގައި ދެންަލއްކަ ުރފިޔާ  1ެވސް  ގުިޅގެން. އޭަގއި މިއަށް އައި ބަދަލާ

ޮއއްާވ  ހުނީމަ އެ އަހަރަކު ދައްކާ ގޮތަށް. އެހެންއޮތީ އެ އަހަރެއް ޖެ ޯކޓުން ނިންމާފައި މި ގޮތަކަށް މާނަކުރެވޭތީ

ެދއްތޯ. މަޖިލީހުގެ ަފހުކޮޅުަގއި އޮތީ ެއއްފަހަރާ  17ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުގެ  18މިހާރު ދާދިފަހުން މަޖިލީހަށް މިދިޔަ 

ނަޑކަށް ނޭނގެ ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް ތި ން ޗެލެންޖް ބޭފުޅު ދައްކަން އަނެއްކާ ގާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެނެއްސަ. އަުޅގަ

ނޑު ބަލަނީ އެއީ ތި، ތަނެއް އަޅުަގނަޑކަށް، އެހެންވީމާ ދިޔަ އެއްކަމާ. ކޯޓަކަށް ެއއްަޗކަށް މަޓީ ކުރެްއވީ އެ  ައޅުގަ

ންނަ ކަމަށްވަންޏާ ގޮތަށް ގާނޫނަށް މިހެން ބަދަލު ގެ ބޫލުކުރެވުނު ކަމެއް ގޮތަށް. ސުވާލަކީ މިހާރު މިބޭފުޅުންނަށް ގަ

މިލިޔަނެްއ  5ގުިޅގެން އަެނއްކާ ނޫނެކޭ އޮތީ. ސަރުކާރަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި  ފަިއ މިން ކިޔާމިލިޔަ 5މިއަދު 

 ދެން އޭ.ޭއގެ ކަންބޮުޑވުމެއް ކިހާވަރަކަށް އޮތްތޯ ، އައިސްދާނެތާ ދެއްތޯ. އެެހންވީމާ ން ވެސް މިލިޔަ 20ނޫނެކޭ. 

ވުމުގެ ފުރުޞަތު ރަން. އެހެންވީމާ، އެހެންބަޖެހޭ އިތުރުކުކޮންމެއަކަސް އިްނވެސްޓަރ ޮކންފިޑެންސް އަޅުަގނޑުމެން އެ 

 ްށ އޮތް ހަމަ އެކަީށގެްނވާ ކަމެޭކ ކުރިއަ ވެސް  އީބޭފުޅުން ކުރިން ޭއތި ޗެލެންޖް ނުކުރަްއވާ އޮތީާމ މި އޮތީމާ ތި

  ހަލަ ކަްނބޮޑުވުމެއް އެބައޮތްތޯ؟ކަ ގައި ސަރުކާރު ބަދަުލވެގެްނ ޕޮލިސީ ބަދަލުވެގެން ައއިްސދާނެ ކަމަކަށް. އެނތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! .އަޅުަގނޑު މަީޓއަށް. ނަޒީރު

 

 ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މަޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

ދަށް ހީނަރުކަން އަންނާނެ ގޮތަށް ތިޞާކޮންމެ ސަރުކާރަކުްނ ވެސް އިޤް ،އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ސަުރކާރުން

ާވނީ ރާއްޖޭގެ އެއިެރއްެގ ޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ވެސް ބޭނުންކަންތައްތަެކއް ނުކުރަްއވާނެ. އަ

 ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންނެވި އިރަްށވުރެން އެ  ދު އޭރަށްވުރެން އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ކުރިއަުރާވށޭ މިހާރު އެތިޞާއިޤް

ހާރު ޮގތުން ބަލާއިރުަގއި މި އެ، މާން ފުާޅވެފަިއ އޮތުމޭ. އެހެްނވީދު އެއަްށވުރެިތޞާބޭފުޅުން ނިމޭއިރުގަިއ އިޤް

ނުޑ  ށް އޭތި ބަދަލުކޮށްގެން އެމިލިޔަނަ 10މިލިޔަން އޮްއވާ މާދަމާ  5ގާނޫނުަގއި  ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ނުކުރާނެ ސަރުާކރަކުން އަނެއްކާ. އެ ކުރަންާޏ ކުރާނީ ވެސް މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮްށގެން މަޖިލީހުގެ 



  

ބޭފުޅުްނގެ ިވސްނުން ވެސް ހުންނަވާނީ  ފުޅުންނަކީ ވެސް ަހމަ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުން. އެތިއްބެވި ބޭ

ަކހަލަ ކަންތައް ައޅުަގނުޑ  އެ، ހަށް ރަނަގޅު ކުރަން. އެހެްނވީމާުދވަހުން އަނެްއ ދުވަ ެއއްއިޤްތިޞާދު ރާއްޖޭގެ 

 ދެކޭގޮުތގައި ުނވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެ

ލައްކަ ޑޮލަރު ދައްކަން އޮތް އެއްެޗއް އެއްފަހަާރ  1އަހަރަުކން އަހަރަކު އެއްފަހަރު، އަހަރަކުން ކުރިން ، އެހެންވީމާ

ތިބޭ ސަރުކާަރކުން ހުށަހަޅައިގެްނ ހަމަ ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުން  ެއއީ މި ވިދާުޅވަީނ ގޯްސ، ދައްކަންޖެހުން ތި

ލަްއަކ  1 އަހަރަށް އިތުުރވިއިރު ާގނޫނުގައި އޮތީ 50ދެންނެވީ ކުރިން  އޮތީ. މި މަޖިލީހަކުން އެހެން ނިންމާފައި މި

ލައްކަ ޑޮލަރު  1ފެށޭ ހިސާބުން އެ އަހަރު  25އަހަރަަކށް ދެއްތޯ. އޮއްވާ ކޯޓުން ނިންމީ އެ  ޑޮލަރު ދައްކާ ގޮތަށޭ

ދެން ޭއގެ ފުރުޞަތެްއ  .މަޖިލީހުގެ ފަހުކޮޅުަގިއ އެއްފަހަރާ ަދއްކަންށޭ ޖެހޭނީ މިދިޔަ ޮއއްވާ  ދައްކާ ގޮތަށް. އެހެން

ވިދާުޅވާގޮތުްނ ރަނގަުޅ ުކއްލި  ެއ ބަދަލު އެީއ ވެްސ ތި، ލައިގެްނ ދެއްކުމަށް. އެހެންވީމާބަހާ އަހަރަށް 2ދިން 

ން ދައްކަންޖެހުނީމަ. މާކުރިހަރާ ެއއްފަެވސް. ެއއްފަހަރާ މާފަހުން ދައްކަންޖެހުނު އެއްެޗއް  ބަދަލެއްތާއޭ ެއއީ

ޭއގެ މާބޮޑު ، ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ ކަހަލަ ބަދަލެއް ައއިސްދާނެ ކަމުގެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑު މިއެ ، އެހެންވީމާ

ނޑު ީއ.ޕީ.އޭއާކަންބޮޑުވުެމއް ނެތް ކަމަށް މި ލަ  ުސވާލެއް ކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ.  ފާކުރަނީ. ދެން އަޅުގަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު ފުރުަޞތެއް އަުރވާނަން އެްއޗެއް ދަްނނަވާލަން.އްސައަ  ދަށް އަުޅގަ

 

 އައްސަުދ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޓީގެ ބޯޑު މެންބަރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވިެހން އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެްނސަށްއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ނަޒީުރ ކުރީގައި ވެސް ދެންނެ

ރެންޓަށް ބަދަލުވުން.  ރެންޓުން ލޭންޑް މިސާލަކަށް ބެޑް .ހުރި ތަކެއް ދިމާވެފައި އެބަބަލާއިރުަގއި ބަިއވަރު ކަންތައް 

ހުރި ބެޑް ރެންޓްތަެކއް ބިމު  ހުރި ހުށަހަޅާފައި އޮންނަނީ ބިުޑކޮްށގެން ލިބިފައި ވިއިުރަގއި ކުީރަގއި މިބަދަލު އެހެން

ރ ަކންތައްތަކެއް ދިމާވޭ ެއކި ވަރަށް އަންފެއާ ށް ނެގީމައްޔަކުއްޔަށް ވަކި އަދަދުތަެކއް ަކނޑަައޅާފައި ބިމު ކު

ައަކ ޑޮލަރު  8އިރުަގއި ކުދި ރަށްރަށަށް ޑޮލަރު ބިމަށް ދައްކަންޖެހޭ 2ކަށް އަދި ޓްތަކަށް. ދެން ބޮޑެތި ަރށްތަރިޒޯ

 ނަށްައހަރުގެ ެއކްސްޓެންޝަ 15މި  ދެންނެވި ެއއްފަހަރާތި ދެން އަެނއްކާ ގޮްސ  ަކމާ، މި، މީޓަރަކަށް. އެހެންވީމާ 

 ފަހު ވަގުތު ބަަދލުތަކެއް އައިްސގެން އެއް މެން ޑޮލާރްސ ދަްއކަންޖެހިފައި އޮްއވާ ދެން ައނެއްކާ އެންމިލިޔަ 1.5

ގޮތަށް ހަމަޖެހުނީމަ  ދެއްކޭ ކޮށްޓަލީ އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުއަރ 2ބަޔަކު ދައްކާަފއި އަނެއް ަބޔަކު 



  

ޓްްސ ށް އިެފކްްޓ ކުރޭ ގޯ ޕޯސްރޭ އިްނވެސްަޓރ ކޮންފިޑެންސަހު އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވުންަތކެއް އެބަ

މިލިޔަން ޑޮލަރު  5ނޫން އެއީކީެއއް. މިއަުދ  އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް ، ޗޭންޖްވާތީވެ. އެހެންވީމާ

އަަހރު ފަހުން އޭތި ބަދަލުވާން  2އަހަރު ފަހުން، އެހެންނޫނިއްޔާ  5ާވފައި ދެން މީގެ އެކްސްޓެންޝަނަކަށް ޖަްއސަ

އިންަނ އުސޫލަކުން ކަންަތއްތައް ލޯ މޭކާރސް ހެއްދެވިްއޔާ ިއންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންްސ  އެހެން ގޮތަކަށް. އެ

 ބިލްޑްއަޕްވާނެ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ތަކެްއގައި އޮތް ެއގްރިމެންޓް ން އެބަސްޓްރީކުރީ ޓޫރިޒަމް މިނި ސުވާލު މި ފުޅުންނާބޭ އަޅުަގނޑު އަނެްއކާ ެވސް ތި 

ތަްއ މި އަހަރު ފެށޭ ުދވަހު ކޮްނމެ އަހަރަކަށޭ. ޮއްއވާ ގާނޫނަުކން އެގްރިމެންޓް 25ދައްކާީނ  ލާރި އެ ސޮއިކޮށްފަިއ 

 ހުރި ވިދާޅުވާ ކަހަލަ ެއއްެޗއް. ސަރުކާރަށް ކުރެވިފައި އެއީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ތި، ބަދަލުވީ. އެހެންވީމާ

ނުޑ ދެކޭ ގޮތުަގއި  އެގްރިމެންޓްތަެކއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން އެ ބަދަލު ައއުމަކީ ައުޅގަ

ނެއް ބޮޑެތި އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް. މާދަމާ ނޭނގޭނެ މަޖިލީހުން ކޮންކަހަލަ ގާނޫ ން ަވރަށްއިންވެސްޓާރސްއަށް ޭއގެ

ނޑު އެ ކަމެއް ފާސްކުރާނީ. އެހެންވީާމ، ގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ބޭނުމަކީ މީއެ ކޮށްލީ. ދެން ކަން ފާހަގަ  އަުޅގަ

ވިސްނުމާއި އެްއޗެހި އަިދ އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް  ށް މިތާ މަސައްކަތް ކުރާއިރުަގއި ެވސް ތިއަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަ

ނޑުމެްނެގ ސިނކުޑިއަށް ވަދެފަ ސީދާ މި ިއ ކަމަށް ނޫނަސް އެހެން ކަންކަމަށް އެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑު އީ.ޕީއާހު  ބޭފުޅުންގެ ާވހަކައިން ހައްތަހާ ވެސް މި ތި އީކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލެއް މި ރެދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ކަން  ން މިނީ. އިްނޑަސްޓްރީ ނޫނީ ޓޫރިޒަމުވިދާުޅވަ އުފެދޭނެ ވާަހކަ ތި  ްނޓްރެސްޓްހީވަނީ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އި

ގޮތަށް  ެރގިއުލޭޓް ނުުކރެވޭނެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތިހެން ތިއެ  ވަންޏާމު ައމިއްލައަށް ކުރަްއވާ ކަމަށް

ން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ދޭތެރޭގެ އިތުބާރެއް ނެތީމަ ކަންނޭނގެ. މިހާރު ރަްއވަން ޖެހިލައްވާނީ މި ސަރުކާރާކުގަބޫލު

ހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނ އޮތީ. އެ އުލު މިއް ނުކުރާނެ ގޮތަށް މިއަދުގެ މާޙަކަހަލަ ގޯސްކަމެ ސަރުކާރުން އެ

 ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް. ިރޒަމް މިނިސްޓަރު ނޭއްގާނީ ކަމެއް ެއހެންގަބޫލުކުރަނީ އަދި ާޚއްޞަޮކށް މިއަދުގެ ޓޫ

މަނާކުރަމުން ނުދާނެ ވަކި މީހަކަށް ވަކި ގޮަތކަށް ޖުރުމަނާކުރުމުގެ ކަންތަުކގައި ެވސް މިސާލަކަށް އަދި މި ޖުރު

ނޑު ކަންބޮުޑވަނީ ސަުރކާރު ބަދަލުވެއްޖެްއޔާ ދެން އަންނަ ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓަރެއް ނޫީނ ކަމަށް. ދެން އެކަމަުކ އަ ުޅގަ

ން މަޓީއަށް ވެސް ހަމަ ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން މީތި މިސްޔޫސް ކޮށްފާނެތީވެ. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް ތި ބޭފުޅު 

، الحمد هللއޮތް ސަރުކާރު  ވަގުތުަގއި މި ބޮޑު. ެއހެންވީމާ، މި ން ޑޮލަރު އަޅުަގނޑަށް ވެސް ވަރަށްމިލިޔަ 5މި 

ދެން ، ގާނޫނެއްވީމާގޯްސގޮތަކަށް ކަންަތއް ނުކުރަްއވާނެ. ކުރިއަށް ޮއތް ތާނގައި ކޮށްފާނެތީވެ އެީއ މިއީ هللا މާޝާ

ވެސް ނޭނޭގ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ކަންބޮުޑވާކަމެްއ އަޅުަގނޑު. ތި ބޭފުޅުްނެގ  އޭރު މަޖިލީސް އޮންނާނެ ގޮތެއް



  

ންބޮޑުވުން ކިހިނެއްތޯ؟ ެދން އީ.ޕީ.އޭގެ އެ މައްސަަލ ނެތް ކަމަށް ވަންޏާމުން އަސްލުަގއި އަމިއްަލއަށް އެ ކަ

ން ހަމަ ބަރާބަރަށް އް ނެތް. ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީރަނގަޅަށް ކަްނކަންކުރާ ކަމަްށ ވަންޏާމުން އެްއވެސް ކޮންފްލިކްޓެ

ުސވާލަކީ ޫޓރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ދިޔައިމަ އިްނޑިޕެންޑެންްސ  ކަން ކުރަްއވާނެތާ. ީމގައި ހަމައެކަނި އުފެދޭ އެ

 ގެއްލޭތޯ. އެކަމަކު އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕަރސެޕްޝަނެއްެހން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ކުރުކޮްށ، ކުރުކޮށް ވިާދޅުވެދެްއވާ. 

 

 ޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާ

 ޕަރސަޕްޝަން ވަިކގޮތަކަށް ެއ އޮތީ ދެއްތޯ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނޑު ފުުރޞަތެއް އަުރވާނަން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެކޮޅަށް ވެސް ސުވާަލށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް. އީ.ޕީ.ޭއއަށް އަުޅގަ 

 

 ކަދެއްެކވުން:ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް މަންޓަލް ޕްރޮންރައެންަވޔަ

މިންވަރު ބަލާ  ބުނާ ތިާމވެއްޓަްށ އަސަރުފޯރާ ވެސް އެ ންއާދެ! ައޅުަގނޑުމެން މި ދަްނނަވަނީ ތިމާވެީށގެ ގާނޫނު

 ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ެއންވަޔަރަންމަންޓަލް އިންޕެކްްޓ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު. އެ ރިޕޯޓަކީ ވަކި އުސޫލަކުން 

އިން ހެދިޔަސް އެހެން ތަނަކުން ޓޫރިޒަމް، އީ.ޕީ.އޭ ހަދަންޖެހޭ އެއްޗެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ރިޕޯޓު ައދި 

ނުޑ  ހެދިޔަސް އެ ރިޕޯުޓވާނީ ހަމަ އެ ރިޕޯޓަށް. އެ ރިޕޯޓަށް ނަގާ މުއްދަތު ވެސް ަނގާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން ހަދައިފިއްޔާމުން އޭގެ ކޮންފްލިކްޓް އޮްފ ޒަމް މިނިސްޓްރީސާލަކަށް ޓޫރިއެްއވެސް އިެރްއގައި ނުދަންނަވަން މި

ރަނގަަޅށް ނުކުރެްއވޭނޭ. ެއކަމަުކ  އިންޓްރަސްޓް އޭަގއި ވަންނާނެއެކޭ ނޫނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ެއ ކަންތައްތަްއ އެންމެ

 އުމެްއގެއެ ގަ  އެއްނޫނޭުއސޫލެއް ނޫނޭ ހަމަ ކަްނކުރާ އުމެްއގަިއ އެވާހަކަައކީ ުދނިޔޭގެ އެްއވެްސ ގަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ކަމުެގ  ބަޔަކު ައމިއްލައަށް ފާސްކުރާ އުސޫލަކީ. ދެވަނަ ކަމަކީ އެ ްއގެ އީ.އައި.އޭ އެބައެން އެ މެއިން އިންޑަސްޓްރީ

ނުޑ މި  ކަުމގެ ކެޭޕސިޓީ ހުރީ ފަންނީ ނޯހޯ އެ ެވސް ތިމާވެީށެގ މި މުއަްއސަސާަގއޭ. ދެްނ އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ލެްއގައި ވަކި ވުޒާާރއަކަށް ނިްސބަތްވާ ގޮތަށް އެ ތަނުގެ ކެޭޕސިޓީއާ ދޭތެރޭަގއި ަޑއުުޓ ދަންނަވަނީ. އެްއވެސް ހާ

ނޑުމެން ވަކި ހަމައަކުްނ  . މި އީ.އައި.އޭ ޕްރޮސެްސއަކީ ަވިކގޮތަކަށްއެ ގޮތަށް އުފައްދަނީކީ ނޫން އަުޅގަ



  

ނޑު މި  އެ ހަމަތައް ޮއންނަގޮތުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުެމން މި ދައްކަނީ. ކުރާކަމެްއވީމާ އެހެންވީާމ، އެ ވާހަަކ އަުޅގަ

 ދައްކަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވިދާޅުޭވ. 

 

ެގ ޑިރެކްަޓރ އެންަވޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް މިރުޒާ މުޙައްމަދު ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންސީމަންޓު ންއެންަވޔަރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

އްވާފައި ޮއތް މި އިޞްލާޙުގައި ފާހަގަކުަރއްވާަފއި އޮންނަނީ އަސްލު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ހުށަހަޅު

 ޚިދުމަތް އަވަސްކޮށް ކޮންފިެޑންސް އިތުރުކުރުމޭ. އެހެންީވމާ، އެއަށް ވިސްނާލާފައި ެދންމެ ތި ކުރެއްވި ސުވާލަށް 

ޖެކްޓްސްއެްއ ޮލޕްމަންޓަލް ޕްރޮސް އީ.ައއި.އޭ ހަދަންޖެހޭނެ. އެއީ އީ.ައއި.އޭ ނަހަދާ ޑިވެޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔަ 

އުަމކުން ކުރިއަކަށް ނުގެންދޭ. އެެހންވީމާ، ވަކި ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އޭތި ދިޔުމެޭކ ދުނިޔޭގެ ެއއްވެސް ގަ

ީއ.ައއި.ޭއ ނުހަދައެއް ފަރަކު ނުޖެހޭ. އެހެންވީާމ، މީގައި އެމެންޑްމަންޓުަގއި ިމ ފާހަގަކުރަްއވާ ޚިދުމަތް  ެއއްކިޔާފަ

ނަޑށް ހިޔެއްނުވޭ އެ ގޮަތކަށް ވަިކ ކޮށްގެނެއަވަްސކޮ ދު އް އެ މަޤުޞަށް ކޮންފިޑެންސް އިުތރުކުރުމަކަށެއް އަދި އަުޅގަ

ހާސިލުވާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ދެން އިތުރަށް، ކޮންފިޑެންސް އިތުރުކުރުމުެގ އެ ތަންކޮޅުގައި ުކޑަކޮށް 

ނޑު ބޭނުންޭވ. އަސްލު ޙަޤީޤަތުގަ  ރީ ވެްސ . ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓައި އިުތބާރު ގެއްިލގެންދާނީހިފާލަން އަޅުގަ

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަިދ އަޅުަގނޑު ކުރިން ވާހަކަ ވެސް ފާހަގަކުރި ފަަދއިން ތަކުރާރުކޮށް އަުޅަގނޑުމެްނ 

 ކިޔަމާތޯ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީެއއް ނޫން. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ާއއްމުއަ ނޑާލާނަން އިނގޭތޯ. ެއއީ މި ދެންނެވީ ވާހަކަފުޅު އެއީ އަޅުގަ  ޅުަގނޑު ުކޑަ ވަގުުތކޮޅަކަށް މެދުކަ

ށް ގޮތެްއގަިއ ބައްދަލުވުން މި ިހންގެނީ ދޮޅުަގޑިއިރަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަވގުތު އިުތރުކޮށްލަންޖެހޭނެ އިތުރަ

 ރިފަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ައރުވާނަން. ހެންވީމާ، ޢަލީ ޢާކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ. އެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ



  

ނޑުމެން ކުރިއަށްާދ  އަޅުަގނުޑ ނިޒާމީ މައްސަަލެއއް ައސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ެނގީ އެ ވާހަކަ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަން އަދި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ަވގުތު އިތުރުކޮ ށްގެނޭ ދެން ކުރިއަްށ ދެވޭނީ. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

 ބައިަގޑިއިުރވަރު އިތުުރކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ތާއީދުކުަރއްވާ މެންބަރަަކށް. އާދެ! 

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ގޭތޯ!އަޅުަގނޑު ާތއީދު އިނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ލާނަން. ނެތިއްޔާ ދެން އިންތިފާޤުންބޭފުޅެއް އިންތޯ އަޅުަގނޑު ބަލައި ތަފާތު ތަފާތު ޚިޔާލު، އެ ޚިޔާލުފުޅާ އެ

ވެސް ފުރުޞަތު  ކަމަށް ބަލާފައި އަުޅަގނޑު ައނެއްކާ ބަިއަގިޑއިރު އިތުުރކުރަން ނިންމުނީކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން 

 ން އިނގޭތޯ. އަރުވާނަ

 

ެގ ޑިރެކްަޓރ އެންަވޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް މިރުޒާ މުޙައްމަދު ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންސީމަންޓު ންއެންަވޔަރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު އަެނއްކާ ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން ކުރިން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލި ޕޮއިންޓު. ޓޫިރޒަމް  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ުނކިޔަމާތޯ. ދުަވސްކޮަޅކަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން މިޮކޅަށް އަްނނަން މިނިސްޓްރީ އަ ޖެހިދާނެ ހައުސިންގ ުޅގަ

ން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓްްސ ހަދަންވެގެން އެ ބޭފުޅުންެގ މުއައްސަސާ މެންޑޭުޓގެ މިނިސްޓްރީ

ައޅުަގނޑުމެން ެދން އޭރުން ިކޔަންޖެހޭނީ  ،ެއހެންވީމާތެރެއަށް އީ.ައއި.ޭއ ދިޔައިަމ އިނގޭތޯ. ެއ ދުވަހުން 

ރޒްއާ އިުތރަށް ފަންޑިންގ ހޯދަން ނޫނީ އިންވެސްޓަރުން އަިއސްފަ އެ ބޭފުޅުން ފަންެޑްއ  އިމިސާލަކަށް ޑޯނަ

ލޭޓުކުރީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން. މަ މި އޮންނަނީ ޕްރޮޖެކްޓު ފޯމިއުހޯދަންވެގެން ލާއިުރގައި ޕްޮރޖެކްޓުގައި ހަ

ން. ހެދީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން. ޕްރޮޖެކްޓުގެ އީ.އައި.އޭ ރީޒް މިނިސްޓްރީއީ.ައއި.އޭ ހެދީ ފިޝަ ،ޕްރޮޖެކްޓު

ގެންދަނީ ފިޝަރީްޒ  ން. ޕްރޮޖެކްޓުގެ މޮނިޓަރިން ކުިރއަށްރޫްވކުރީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީޕްރޮޖެކްޓުގެ އީ.ައއި.އޭ އެޕް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިމާވެިށ  ،ލް އިންޕެކްޓް ެއސެސްމަންޓްން. މި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި އެންަވޔަރަންމަންޓަމިނިސްޓްރީ

ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަްށ ޓަކައި މި ކުރަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓު ފަޅިފަޅިކުރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއީކީ 



  

ވަނީ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީ މި ނޫން ޓްކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މި އެމެންްޑމަން އެއްބަްސެވވޭނެ

 ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެހެން. 

 

 ކަދެއްެކވުން:ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަމަންޓަލް ޕްރޮންރައެންަވޔަ

ނޑުމެްނގެ އެބަހުރި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން، އެބަހުރި ހަމަ  ލަކަށް ފިޝަރީޒް ސަރުކާރުގެ މިސާ އިނގޭތޯ މިދެން އަޅުގަ

ކަމަކަށް އެޯވޑުކުރާ ރަެށއް ނޫނީ ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީން ނޫނީ ުކރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓުން ވަިކ  ވަކިން މިނިސްޓްރީ

ކަމަކަށް ެއޯވޑުކުރި ރަެށްއ އެ ތަުނގަިއ އެްނވަޔަަރންމަންޓަލީ އެ ިސގްނިފިެކންޓް ކަންތައްތަެކއް ހުރީމާ 

ނޑު ކުީރަގއި ެވސް ފާހަގަކުރިހެން  ދިރާސާކޮށްަފއި ެއ ކަންތައްތައް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓީމުން ޮގްސ ބަލައި އަުޅގަ

 ނިންުމން އެބަހުރި ބާޠިލުކޮށްފައި ކަމަށް ގެަނއިމަ ެއ ެއވޯޑުކުރަން ނިންމި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލު ސަރުކާރުގެ

ހުރި.  އަށް އެހެން ރަށެއް ދީފައި އެ ރަށް ސަލާމަތްކޮށްފައި ވެސް އެބަޑިވެލޮޕަރގޮތަކަށް އަދި އެ  އެހެން

ނޑުމެންނަށް ކޭސަސް އެބަހުއްޓޭ. އެިވޑެްނސް އެބަހުއްޓޭ. މިއެހެ ނުޑ މި ަދންނަވަނީ އަުޅގަ ސާލަކަށް ންވީމާ، އަުޅގަ

ން އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެ ސިނާޢަތު އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަުރވާ ފަރާތުން ރަށް އެވޯުޑކުރަނީ ެއ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ރަށުަގއި އީ.ައއި.ޭއ ފާސްކުރަނީ ެއ  ރުާޒ އެ ވިދާުޅވިހެންބޭފުޅުން. މި ބޭފުޅުން. ރަށުގެ އީ.ައއި.އޭ ހަދަނީ އެ

ބޭފުޅުން. މިއިން ހެދީމާ އޭތި ޓްރާންސްޕޭރަންޓް ޕްރޮސެސްައކުން މީހުން ބަލައިގަންނަ ެއްއޗަކަށް ުނވާނެ އިނގޭތޯ. 

މައްސަަލއެްއ ނެތޭ  ދެން ހަމަ މީގައި އެންމެ ގާްތކުރަނީ އަމިއްަލއަށް އަމިއްލަ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ ހަދާފައި އަިމްއލައަށް

މީހުން  ބުނުން ކަހަލަ ކަމަކަށް މިވަީނ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދުނިޭޔގެ ެއްއވެސް ތަނެްއގަިއ ޮއޑިުޓ ރިޕޯޓަކީ ވެްސ އެ

 އަމިއްލައަށް ހަދާ ެއއްެޗއް ޫނން. އެހެންވީމާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ. އެ ވާހަަކ  ޮކށް ވަރަށްއަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާ އެ ވާހަކަފުޅު ވަރަށް ތަކުރާރު

އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލަމާ ިހނގާ. ައޅުަގނޑުމެން ރެކޯުޑގައި މިހާރު އޮންނާނެ އެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ތަފާތު 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންނަވަން.   ވާހަކަފުޅެއް އޮތިްއޔާ ހަމަ އަުޅގަ

 

 ކަދެއްެކވުން:ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަޕްރޮ މަންޓަލްންރައެންަވޔަ

 ނޫން! ނޫން! ދެން ޔަޒީދު އެްއޗެއް ވިދާޅުވުމަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ނަޒީރަށް ުފރުޞަތު އަރުވާަފއި ނޑު. އާދެ! އަުޅގަ  ޔަޒީދަށް ައޅުގަ

 

 ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޓީގެ

ނުޑ ދު 14ދެންމެ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުީވ  ވަހުގެ ތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅުން އީ.އައި.އޭ ނިންމާފައި ދެމޭ. އަޅުގަ

ށް އެ ބޭފުޅުންާނ އީ.ައއި.ޭއެއއް ހެއްދިން އެ ަތނުން ގިނަދުވަްސވެގެްނގޮސް އަޅުަގނޑު ޕަރސަނަލީ ގޮްސ އެ ތަނަ

 ހަތަރު މަސް ފަހުން ނިމުނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ. ންބައްދަލުކޮށް އޭތި ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދުޔަޒީ

 

އަޙްމަދު  ޑިެރކްަޓރ އެންވަޔަރަންމަންޓް ެއެސސްމަންޓް ޔަޒީދުގެ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީމަންޓު ންއެންަވޔަރަ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވާލަން އުޅުނީ  ދަންނަވަން ކުރިން ދެެކވުނު ވާހަަކިއގައިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި 

ވަކި ހަމައަކުން ހެދުނީމަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ،ޮގތަކަށް ވަކި ،އެކޭ މި ކިޔަނީ ޭއގަިއ ވަކި ޝަރުތުތަކެއްއީ.ައއި.އޭ 

ކަމުގަިއ ިވޔަްސ  ހެދި ންމިނިސްޓްރީކަމުގަިއ ިވޔަސް އެންަވޔަރަންމަންޓް  ން ހެދިޓޫިރޒަމް މިނިސްްޓރީއެއީ އަދި 

އަަކށްވާނީ ެއ އީ.ައއި.ޭއަގިއ އީ.ައއި.އޭ ކުރި ަކމުގައި ވިަޔސްމަސަްއކަތް ން އޭގެ ދި ފިޝަރީްޒ މިނިސްޓްރީއަ

ނޑުަތކަށް ކަންތައްަތއް ހިމެނުނީމަ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކުރުމަށް ޓަކައި އެ  ނަގާ  ހުންނަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި މިންގަ

ަބެއއް އީ.އައި.އޭތައް ގިނަދުަވްސވޭ އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު އެ  .ެދން ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ދުވަހެއް ނަގާނެ އިނގޭތޯ.

ގިނަދުވަސް ވާ އީ.ައއި.އޭތަްއ ގިނަދުވަްސވެފައި އެ ހުންަނނީ އީ.ޕީ.ޭއގެ ތެރެައކުންނެްއ ނޫން. އެއީ އީ.ޕީ.އޭއަީކ 

ފަރާތް ިއނގޭތޯ. މި ހަދަނީ އޭގެ  ޝަނެއް ނަގާިޑޒި އީ.ައއި.އޭ ވަނުމަށްފަހުގައި އޭތި ދިރާސާކޮށް އެއަށް

ޕްރޮޕޯނަންޓުގެ އޭގެ މަޝްޫރޢުގެ ވެރިފަރާތުން ހަޔަރކުާރ އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޮންސަްލޓަންޓެއް ލަްއވާ. ދެން އެ 

ބޭފުޅުންގެ ެއ އޮންނަ އަންަޑސްޓޭންޑިންގެ ދަށުން އެ ޑިެވލޮޕްކުރުމަށް ޓަކަިއ ެއ އީ.އަިއ.އޭ ިޑވެލޮޕްކުރުމަށް ަޓަކިއ 

ދުވަސް ވެސް އެބަދޭ. އީ.އަިއ.ޭއ  މަސް ފަހަރު ތިން ދޭ. ބައެއް ދުވަސް ވެސް އެބަ މަސް ހަރު ދެބައެއްފަ

ނުޑ މި ދެންނެވީ ެއވްރެޖުޮކށް  އީ.ޕީ.ޭއއާ ޑޮކިޔުމަންޓެްއގެ ގޮުތގައި ގެްނނަން ުދވަހަކީ އީ.ައއި.އޭ  14ހަމައަށް. ައުޅގަ

މަށް ޓަކައި އެ ިރވިުއކޮށް ހެދުމަށް ޓަކައި ނަގާފައި ީއ.ޕީ.ޭއ ޝަނެއް ެނގުށް ވަނުމަށްފަހުގައި ަފއިނަލް ޑިޒިއީ.ޕީ.ޭއއަ

 ދުވަހޭ. ުޝކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.  14އިން އޮތީ 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވެްސ ހަމަ ސުވާލެއް ކޮށްލާނަމޭ  އާދެ! އަޅުަގނޑު ެވސް ދެން ހަމަ ޝައުޤުވެރިކަން އޮތީމަ ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަ

ނަށް އީ.ޕީ.ޭއއާ އިނގޭތޯ. ތި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ އަލަށް ތި ބޭފުޅުން ނިޒާމެއް ާގއިމުކުަރއްވަން ތި ބޭފުޅުން

 14މަސައްކަތްޕުޅު ކުަރްއވާ ކަމަްށ ގަާވއިދަށް ގެންނަ ބަދަލުތަުކގެ ތެރެއިން. ދެން މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވަނީ 

ހާ ދުަވހެއްގެ ތެޭރގަިއ އަލަށް ގެެނވޭ ބަދަލުތަުކގެ ތެރެއިްނ ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ އެޕްޫރވްުކރެވިގެންދާ ކަމަށް. ކި

 އެޕްރޫްވކުރެވޭނެތޯ ތި ބޭފުޅުްނނަށް، ތި ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންަނވާ ހިސާބުން؟ 

 

 ކަދެއްެކވުން:ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަމަންޓަލް ޕްރޮންރައެންަވޔަ

ނޑުމެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާފައި އިން އިޞްލާެޙއް ދެ ދުވަސް ތެރޭަގއި ައވަްސ ދެން މިހާ ރު އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. ެއ  ކަމަކުކަންކުެރވޭނެ. ދެން އިތުރު ފީއެްއ ނަަގއިެގން އެ ޚިދުމަތެއް ގޮތަށް އަޅުަގނުޑމެންނަށް އެ

 ުދވަސް ތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ރިިވއު  އެއްނަާގ މުއްދަތު މިސާލަކަށް ރިވިުއކުރަން  ރިވިުއކުރަން ކުރިން އެ

ައވަހަށް ެއ  ކުރަންޏާމުން އެ ކަމަށް ޚަރަުދތަކެއް ދާނެ. އެހެންވީމާ، ރިޯޒޓެއް ިޑވެލޮޕްކުާރއިރު ޕްރޮޖެްކޓް ިޑވެލޮޕަރ

ރޭަގއި ޑޭްޒ ތެ 28ޝަން ްސޓޭޓްމަންޓު ޭބނުންވަންޏާ ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން މި އޮންނަނީ މެކްިސމަމް ޑިޒި

 ވެސް ލަްސވާ ކަމަށް ވަްނޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ ުދވަސް ތެޭރގައި ވެސް އެ ަވރު ދޭން އިނގޭތޯ. އެއިނިންމަ

ނޑުމެން މިހާރު މިކަން  ނޑުމެން  ދަނީ ހަމަޖައްސަމުން. ވަރަށް ައވަަހށް އެ ކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ައޅުގަ ކަން އަުޅގަ

ނޑަްށ އިޢުލާނުކުރާނަން. އެހެންވީމާ، ދެ ދުވަހުން މިވަރު ބޮ ޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އީ.ައއި.އޭ ނިންމާލުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު މި  ހިޔެއްނުވޭ ެއއީ ގިނަ ދުވަެހްއހެނެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ވަރަްށ އަވަހަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާީނ ވެސް އެޓަރނީއަށް އަުޅގަ ތެރޭގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މިހާރު ދެންނެވި ކުރިއަށް މި މަސް

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއ ށަހަޅާފައެ އިޞްލާޙު ހު . ެއޓަރނީގެ ލަފާފުޅު ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއބަ ގެންދަން  އާދެ! .ކަންތައްތައް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ޢާރިފަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ކެލާ

ނޑު ހަމަ ކުއްިލއަކަްށ އަހާލާ ހިތްވީ ދެންމެައކު ަނޒީރު ފާހަގަކުަރްއވައިފި އެ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

 ކަެމއްަގއި އިނގޭތޯ. ިވއޭ ެއއް ދުަވސް ެވއްޖޭ އެ ވިދާުޅވަނީ، އެއަްށވުރެ ވެސް ގިނަ ،ިވއޭދުަވސް މަސް 3ބޭފުޅުން 



  

 4އެއް ީއ.ައއި.ޭއއަކަށް. ދެން ދެންމެއަކު ހަމަ ޔަޒީދު ސޮރީ! އަޖުވަދު ފާހަގަކުަރއްަވއިިފ ނޯމަލީ ތި ބޭފުޅުންގެ 

ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުން ވެސް އަޅުަގނޑަށް މި ދޭހަވި އެއްަޗކީ އީ.ައއި.ޭއއެއް ހެދުމަކީ ޕްރޮސީޖަރަލް ކަމެކޭ. ބައިވަުރ 

ދުވަަހކާ  28ދުވަހަކާއި  14ކުަރއްވަން ޖެިހވަަޑއިަގންނަވާ. އެހެންެވގެންނޭ ސްޓެޕްސް ހުރެއޭ ތި ބޭފުޅުްނ ގޯތުރޫ

މި އޮންނަނީ. އެކަަމކު ކުއްިލއަކަށް ގާނޫނަށް ގެްނނަ ބަދަލަކުން ކީއްެވގެންހެއްޭޔ އެ ހުރިހާ ޕްރޮސީޖަރަލް  ދެވިފައި

 އަންނަނީ؟ މޭންޕަވަރ ލެއްހޭ އެ ދަީނ؟ އެއީ ކޮން ބަދަ ދުވަސް ތެެރައށް މި ތިރިވެގެން މި 2އެްއޗެއް 

ވާލަކީ ެއއްގޮަތކަށް ދެން ހަމަ އުފެދޭ ސު؟ އިނގޭތޯ ހެްއޔޭ؟ ކީްއކޮށްގެްނހެއްޔޭ އެ ވަރަށް އެ އަންަނނީއިތުރުވަނީ

މިސާލަކަްށ  ކަމެކޭ ީހފުޅުނުކުރައްވާިތ. އޮންނަ އި ޮއޕޮޒިޝަނާނުކުަރއްވާީތ މިސާލަކަށް މި ސަރުކާރާ ވެސް ހީފުޅު

އޮތް އެމެންޑްމަންޓަށް ތާއީދުކުރައްވާތީ މިތާ ވަަޑއިގެން ނެތީ އިނގޭތޯ. އެހެންނޫންނަމަ  މި  ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހަމަ

ކަމެއް ނޫން. ހަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް  ކަހަލަ އެ މަނިކުފާނު އިންނަވާނެ މިތާ. އެހެންވީމާ، އެްއގޮތަކަްށ ވެސް އެ

ނޑުމެން ޭބނުންވާތީ އަހާލަނީ ހަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެ ބާަވއޭ ބޭފުޅުން އަރިހުން. ކީްއެވގެން ކްނިކަލްއޮޕީނިއަނެްއ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ހަމަ އުފެދޭ ުސވާަލކީ މި ޓޫރިޒަމް އިންަޑސްޓްީރއަށް ދަތިފުޅުވާީތ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ މި 

ޅުްނގެ ާވ ކަމަށް އެބަ ވިދާުޅވޭ. މަީޓ މިއީ ދެން އެ ބޭފުއަންަނން މި ޖެހެނީ. އެ ދަތިފުޅުއެމެންޑްމަންޓު މިއަށް 

ބްެރއްލާ. އެ އަންބްރެއްލާގެ ރެޕްރެޒެންިޓޓިވްްސ ަނވާ އަންެދވަަޑއިގަންޒަމް އިންޑަސްޓްީރގެ ބޭފުޅުން ވަހުރިހާ ޓޫރި

މިތާ މި ތިއްބެވީ. އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވަނީ ނޯމަލީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަތިފުޅޭ. ދެން ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ތި ވިދާޅުވާ 

ްނ ވެްސ ހަމަ ގަބޫލުކުާރ ވާަހކަފުޅުތައް އިނގޭތޯ. ެއްއގޮތަަކށް ވެްސ ތި ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަފުޅުތަަކކީ އަޅުަގނޑުމެ

ވެސް ދެބަސްވަނީީކއެއް ނޫން. ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަފުޅުތައް ތި ވިދާޅުވަނީ. އެަކމަކު އެ ދަތިވާ މައްސަލަ 

ތިފުޅުނުވާނަމަކާ ނާންނާނެކަން ޔަޤީން. ދެން ޙައްލުވާނީ ކޮްނކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން ކޮށްގެންހެްއޔޭ؟ އެ ބޭުފޅުންނަށް ދަ

ނޑަށް ހިެޔއްނުވޭ އަދި އެންމެ އޮޕޮިޒޓްކޮށް މިައށް ބޭފުޅުން  ވިއު ހުންނަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަކަށް ެވސް އަުޅގަ

ްށ ވެސް އެ ވިދާޅުާވ ވާހަކަފުޅުަތކުން ކޮން އިންޓްރަސްޓެއްތޯ ހުންނަންވީ މި ކަމެއްަގއި އިނގޭތޯ؟ ެއ ވިދާުޅވާ ގޮތަ

އީ.އައި.އޭ ޕްރޮސެްސ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން  މަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީބެއްޔަސް ނުހުންނާނެ ކަ

އޮތް ައވަސްކުރުމޭ ެއ  ވެދެަވޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންފުުޅވާ. ހަމައެކަނި މި އެމެންޑްަމންޓުގައި ވެސް ލިުޔްއވާފައި ެއބަ

ނިންމާލަން ބޭނުންވަނީ ީކއްެވގެންހޭ ެއހާ ގިނަދުވަްސވަނީ؟ ދެްނ  ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވަނީ. ުސވާލުކުރުކޮށްލާ ހަމަ

 ުދވަހަށް ޭއތި ތިރިވާން އެ އުޅެނީ. މި ޭދއްޗަށް ޖަވާބު ެދއްަވއިފިްއޔާ ަވރަށް ހެޔޮފުޅު.  2ކީްއވެގެންހެްއޔޭ 

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާމަންޓަލް ޕްރޮންރައެންަވޔަ

ނޑު ހަމަ ކުޑަޮކށް އެއްެޗއް ދަންނަވާލާފައި އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު ޔަޒީަދށް ފުރުޞަތު ދެއްވިއްާޔ  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުެމން ލިމިޓު  28އިނގޭތޯ. މިހާރު ތި ވިދާޅުިވ  ނޑައަޅާަފއި އިންނަ ކަމެއް މި ދުވަހުން އަުޅގަ މުއްދަތު ކަ



  

ދުވަްސ އެ ދެނީކީ އީ.ައއި.އޭ ހަދާކަށް ނޫން. އީ.އަިއ.ޭއ  2ނގޭތޯ. ދުވަހުން ކުރަނީ އި 2ކިހިނެއްހެއްޔޭ 

ނޑުމެން އެބަ ނޑުމެން ރިލައި މިވަނީ ހަމަ ރިވިއުކުރަން އަޅުގަ އޮތް ރިވިއުއަރސް ލިސްޓެްއ  ރިވިުއކުރަން. އަުޅގަ

 ތައްޔާރުކޮށްަފއި އިނގޭތޯ. އާެދ! އާދެ! އާދެ! އާދެ! 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 ދުވަސް އެ ނަަގނީ؟ 14ުދވަސް އެ  28ވެސް އެ ރިިވއު ޕްޮރސެސްއަކަށް ނޫންތޯ އެ  މިހާރު

 

 ކަދެއްެކވުން:ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަމަންޓަލް ޕްރޮންރައެންަވޔަ

 އާދެ! އާދެ! އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 ުދަވހަށް. 2އޭތި ހަމަ ތި ވެއްޓެނީ 

 

 ކަދެއްެކވުން:ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަމަންޓަލް ޕްރޮންރައެންަވޔަ

ނޑުމެން ައަވސް ޚިދުމަތެއް ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ އިތުރު ރިސޯސް ބޭުނންކޮށްގެން އި އާދެ! ތުރު ފީެއއް ެއއީ އަުޅގަ

 ނަގަިއގެން އެ ކަންތައް މި ުކރަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއީ މިސާލަކަށް އެ ރިިވއުކުރާ ބޭފުޅާ އެރޭ ހޭލާ ހުރެގެން 

ވެސް އެ ބޭފުޅާއަށް އެ ައގު ލިބެންޏާ އެ ބޭފުަޅކު ުކރާނެތާ. އެހެންވީމާ، އެ ކަަހލަ އުސޫލެއް އެ ކަހަލަ 

ނޑުމެސިސްޓަ ނޑުމެންަނށް އެބަ އާދޭ ހަމަ ބައެއް  ން.މެއްގެ ތެރެއިންނޭ ައޅުގަ އެކަމަކު ައަވސް، މިހާރު އަޅުގަ

މަންނަމެންނަށް މި ރިޕޯޓު އަގެއް ދީފަނާމޭ ތި ކަންތައް ތި  ށް ދޭންޖެހޭ އެބަ ވިދާުޅވޭ ތިމަންނަމެން ތިއަ ޑިވެލޮޕަރސް

ދެނީއޭ އެ ީނޑު އޮްތ ހުޅުވާލަޑޯ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ އެ ފުރުޞަތު ވެސް އެ ިވން ފާސްކޮށްދޭށޭ އިނގޭތޯ. އެ

ނޑުމެްނގެ މި އޮންނަ ހަމަ ނޯމަލް މި ޕްރޮސެސް  ފަރާތަކަށް އެ ކަންތައްތަްއ ކޮށްދޭން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރަން ޓްރެކް ޓް ތެރެއިން ދާނެ. އެކަމަކު މިާސލަކަށް ފާސް ބޭނުންވާ ބޭފުޅާއަށް އެ ކަންަތއްތަުކގެ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މި އިންޑަސްޓްރީގެ ކަންބޮުޑވުމެްއ މަގެއް ހުުޅވާލަ ދެނީއޭ އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން،  ހުރެއްޖެއްޔާމުން ައޅުަގނޑުެމންނާ މަޝްވަރާކޮްށގެން ެއ ކަންތައްތަްއ ޙައްލުކުެރވޭނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅެްއ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަޒީަރކީ ެވސް ހަމަ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއާ ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް އެ އިންޑަސްޓްރީަގއި ހުރި ކަންބޮޑުވުންަތއް ހަމަ ލިސިން ކޮށްފައި އެ ގެންނަންޖެހޭ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ްށ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކެްއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގެެނވޭނެ. އެއީ ގަާވއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ިވޔަސް އުސޫލުތަކަ 



  

ތަނުގެ މެނޭޖުމަންޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ވިޔަްސ އަދި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ވިަޔސް ނޫނީ 

ނޑުމެން ހަމަ ވެލްކަްމކުރާނަން އިނގޭތޯ. މިސާަލކަށް އެ ތަނުަގއި ހުންނަާވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަމުަގިއ އަުޅގަ

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުންނަނީ  ލްޓީ ަކމެއް އެ ބޭފުޅާއާގެ ޑިފިކަބޭފުޅެއްގެ ނޫނީ ހިންގަވަން ހުންނަ ބޭފުޅެއް

ހުރި. ނޫނީ ގަވާއިެދއްަގއި އޮންަނ  ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާމުން އެ ކަންތައްތަކަށް ވެސް އެޑްރެސް ުކރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް އެބަ

ތިބީ  ޅުަގނޑުމެން މިވަކި މާއްާދއަކުން އެ ބޭފުުޅންނަށް ދަތިތަކެއް ހުންނަންޏާ އެ ކަންތައްތައް ވެްސ އަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ވެލްކަމް ކުރާނަމޭ އިންޑަސްޓްރީެގ  ލިސިންކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެންނާވެސް އެ ކަ ނޑުމެން މިހާރު ންޮބޑުވުންަތއް ައޅުގަ ވެްސ  ޝެއަރކުެރްއވީމަ ެއ ކަންތައްަތކުަގއި އަުޅގަ

ކަމުަގއި އިނޭގތޯ. ދެން އެ ކަންތައްަތްއ  އެއް ކަހަލަ ސްޓެޕްސް ނަންގަވާަފއި މިހުރި ބަ ވަޒީރު ވެސް އެބަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަންޭނނގެ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަްށ އޮތް ތަނުަގއި ވެްސ ހަމަ އެ ގޮތަށް ހުންނަ ދަތިާވ 

ނޑުމެން މި  ކަމަުކ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ތިބީ ހަމަ ދޭންޖެހޭ ފްލެކްސިބިލިޓީ ދީގެން. އެ ކަންތައްތަުކގަިއ އަުޅގަ

ކަްނ  ބޮޑު އެދުމަކީ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން ވެސް ަހމަ ވަރަށް އާދޭހާ އެކު މި ަދންނަވަނީ މިއީ މި

ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރީމަ  ކަން އޮންނަންވާ ގޮތޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ެއހެން އޮންނަންވާ ގޮތޭ. ދުނިޔޭަގއި މި

ނޑުމެންނަށް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރެވެނީީކެއއް ނޫން. އެްއގޮތަކަށް ވެްސ މި ދަ އެއް އެއީ ންނަވަނީ ޓޫރިޒަމް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މިނިސްޓްރީ ން ކުރީމަ އެ ބޭފުޅުން ހިމާޔަތް ނުކުރާނެއެޭކއެްއ ނޫން އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ހިނގާ. ަވކި ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު އެ ގޮަތކަށް އެ ކަމެއް ނުހިނގާފައި  ހުރި އެވިޑެންސްަތކާިއ މިހާތަނަށް ކަން

. ހައުސިންގ ފިޝަރީޒް ސިނާޢަތު ކުރިއަުރވަނީ ންްއ ނޫން. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއެ ކާވީމަޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ރިޓީއަކީ އެީއ މާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ފަސްޓް ޕްރަޔޮން ހައުސިންގ ސިނާޢަތު ކުރިއަރުވާނީ. އެެހންވީމިނިސްޓްރީ

ަކން އެ ގޮތަށް ބާްއަވއިދޭށޭ  އެ އެކު މި ދަންނަވަނީ ތިމާވެއްެޓއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އާޭދހާ

ނޑުމެން ހަމަ މި ތިބީ  އިނގޭތޯ. ގެންނަންޖެހޭ ފްލެކްސިބިލިޓީއެއް އެ ނިޒާމަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެންނަން އަޅުގަ

 ތައްޔާރަށޭ އިނގޭތޯ.

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޔަޒީދު، ޔަޒީދަށް ފުރުޞަތު ައރުވާނަން އިނގޭތޯ.

 

އަޙްމަދު  ޑިެރކްަޓރ އެންވަޔަރަންމަންޓް ެއެސސްމަންޓް ޔަޒީދުގެ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީމަންޓު ންއެންަވޔަރަ

  ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

ދުވަހުން  28ކުިރން މި އޮންނަ  އޮތީ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން މި ގެންނަ އެއް ަބދަލުގެ ތެރޭގައި މި

ދުވަހަށް ަބދަލުކުރީ. އެހެންެވގެން، ސުާވލަކީ ކިހިނެްއވެގެންތޯ މިާހ  2އޭގެ އެްކސްޕްރެސް ސަރވިްސއަށް ހަދާފައި 

ގޮތަށް  އޮންނަނީ، މި ދުވަްސ މި 28ފާސްޓްކުރެވުނީ ދެއްތޯ. މީގެ އެންމެ ފަސޭހަކޮށް މީތި ވިސްނިވަަޑއިގަންަނވާނީ 

ނޑުމެން ެއއްކަލަ އަެނއް ރިވިުއކުރާ ރިިވއުއަށް އޭރު އެ ނަގަނީ ޕާޓްޓައިމްކޮށޭ އިނގޭތޯ. ުކޑަުކަޑ  ވިސްނަވާށޭ. އަުޅގަ

ލާރިކޮޅެއް ދީަފއި ޕާޓްަޓއިމްޮކށޭ. އެ ބޭފުާޅގެ އަމިއްލަ މަަސއްކަތްކުަރްއވަމުން މިއަށް ވަުގތު ހޭދަކުރައްަވިއގެން މީތި 

 2 ،ވަންޏާ ކަމަށް ުދވަހަށް ބަދަލުވާ 2މިހާރު އަނެއް ުދވަސް. މިހާރު 28އެހެންވީމައޭ  ރިވިުއކޮށް ކުރަްއވާށޭ.

ނޑުމެންެގ ައންނަނީ ފުލްޓައިމްކޮށް އިނގޭޯތ. ދެން އަޅުގަ  މި ވަްނޏާ އެއްކަލަ ިރވިުއއާރ ކަމަށް ދުވަހަށް ބަދަލުވާ

އީ.ޕީ.ޭއގެ  ވެސް ހަަމ އެްއކަލަ ކޮންސަލްޓެންުޓން ގޮތަށް އިްނޑިޕެންޑެންްޓކޮށް އަެނއް ރިވިުއއަރއަކީ

ިމ  ވިދާުޅވެފައި،ކި ފެންވަަރކަށް ކިަޔވައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައި ތިބޭ ަވކި ބަެއއް. ރިިވުއވަރސްގެ ގޮތުަގއި ވަ

ވިދާޅުވެަފއި ތިބި ބަެއއް. އެހެންވީާމ، އެ ބޭފުޅުން މިހާރު މި އަޅުަގނޑު މި ބަދަލު، ަގާވއިދަށް ދާއިރާއިން ިކޔަަވއި 

ނޑުމެން ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން  ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް މި  2އަޅުގަ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ނިންމާ އެތީަގއި އަުޅގަ

ބައި  ގޮތަށޭ މި ނަަގނީ. އެހެންވީމާ، އެ ނަންގަންނަނީ ފުލްޓައިމްކޮށް މިއަށް މަސައްކަތްކޮށްދެްއވާށޭ. އެ

ޕްރޮޖެކްޓެއްަގއި އެްއެވްސ  ގޮތުން ތަރައްޤީގެ  ފަސޭހަވެގެންދަނީ. ދެން މިހާރުގެ ރެިގއުލޭޝަންަގއި ިއންނަ

ނޑުމެން އިނގޭތޯ މަސައްކަތެްއ ނުކުެރއްވޭނެ ީއ.އައި.ޭއގެ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަނުކޮށެއް . ހަމަ މީގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

އުޅޭ ބަދަލެއް މިއީ އީ.އައި.ޭއގެ އަުޅަގނޑުެމން މި ކިޔާ ޓަރމްސް އޮްފ ރިފަރެންސް، ކުރަންޖެހޭ  ގެންނަން މި

ތަނަްށ  ލައިޒްކުެރވޭނެ ގޮތެްއ އިނގޭތޯ. އެތަނަްށ މޮބި ވާލުކުރުމާެއކުަގއި އެޙަ  ތޯމަސައްކަތްތައް އިނގޭ

ގޮތަށް ރެގިއުލޭޝަން ބަދަލުކޮށްގެން އޭރުން އީ.ައއި.އޭ ހަދައި ނިމޭއިރުގައި އެ  ލައިޒްކުެރވޭނެ ގޮތެއް އަުއން. އެމޮބި

ނޑު ދަންނަވާނީ މިވަރަށް. އެހެން ތަން އެ ިޑވެލޮޕަރއަށް ަމސައްކަތްކުރަްނ ރެޑީކުެރވޭ ވެްސ  ވީމާ، އަުޅގަ

 .ވަރަށް ޮބޑަށް އަސްލުަގއި އަެނއް މީަގއި ފާސްޓްކުރެވޭ އެއް ގޮތޭ މީގެ ެތރެއިން. ޝުކުރިްއޔާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ނޑު މި އޮތް އުޅެީނ އިނގޭތޯ ތި ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާއިރު ހީކޮށްގެން މި ދެންމެ ޔަޒީދު ވިދާޅުވި އެްއަޗކަށް. އަުޅގަ

އިން ހައުސް ިރިވއުަވރޒް ޫނނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ސްޓާފުްނެގ ގޮުތގައި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ކަމަށް އިނގޭތޯ. 

 ސޯސްތޯ ތި ުކރައްވަނީ؟ އޭގެ ކިތައް ބޭފުޅުން ތިއްަބވާޯތ ތިއްބަވަންޏާ؟ ނޫނިއްޔާ ހަމަ މުޅިން އައުޓް

 

 ކަދެއްެކވުން:ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަރޮމަންޓަލް ޕްންރައެންަވޔަ



  

ޙަޤީޤަތުގައި އިްނޑިޕެންޓް ރިވިުއވަރްސއެއް މި ތިބެނީ ވެސް މި ޓްރާންސްޕޭރަންޓްކުރަން އިނގޭތޯ. 

ހުރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ.  ބިުލކަން ެއބައެ ކަންތައްަތއް ކުރެވިދާނެ. އެ ގާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންަހއުްސކޮށް ވެްސ 

ނޑުެމން މި ދެ ފަރާތަކުން ދެ އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންޓުްނ، ެއ ޑިވެލޮޕް ހެދި ފަރާތެްއ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުޑމެން އެބަ ރިވިއުކުވަރަކަށް މަސްއޫލު ނޫން. އެކަމަކު އޭގެ ެއްއވެސް  ރަން އެ ނުވާ އެެހން ދެ ފަރާތަކުން އަޅުގަ

ޓުަގއި ތިމާވެށީގެ ގޮތަށް ވެސް މަަސއްަކތް. އެހެންވީމާ، ރިިވއުއިން ްޕރޮސެސްއަކީ އަދިވެސް ިމ ރިޕޯ ބޭފުޅާއަށް ދެވޭ

މީހުން ބަލައިގަންނަ އެއްޗަކަްށ ހަދަންވެގެން އަޅުަގނޑުމެްނ ގެންނަ ޕްރޮސެސްއެއް.  އީޓްރާންސްޕޭރަންޓްކޮށް މި

ށްފައި އެ ދޭ ރިޕޯޓު ރު އެ ބޭފުޅުން އެ ރިވިުއކޮކެޕޭސިޓީ ނެތިގެން ނޫން. މިހާއެ ެވސް އީ.ޕީ.އޭަގިއ  އެްއގޮތަކަށް

ހުރި ރިވިުއކޮށްފައި ދޭ  ފަހަރު އެބަ  ޝަން މި ނަންަގވަނީ ީއ.ޕީ.އޭގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން. ެއ ބޭފުޅުން ބައެއްޑިޒި

ނޑުމެން ބަލާފައި ޭއގަިއ މައްސަލަ ހުރީމަ އަނެއްކާ  ފަިއ ވެްސ ރިިވުއވަރސްައށް އޭތި ފޮނުވަންޖެހި ރިޕޯޓުގައި އަުޅގަ

 ޝަންދުމެން އެ ޑިޒިޔަޒީތިބި އެކަަމކު ފަންނީ ބޭފުޅުން. މިހާރު  ވެސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އީ.ޕީ.ޭއގައި އެބަ

ނަންގަވަނީ. ނަންަގާވއިރު ެއ ބޭފުޅުން ހަމަ އެއްޗެއް ޭދއިރަކަށް ޭއަގއި ސޮިއކޮށްލަނީކީ ނޫން. އެ ބޭފުޅުްނ 

ނޑުމެން މި ދެނީ. އެހެންވީމާ، ރިިވއުއިްނ  ަށވަރުކޮށްަފއިއްސަަލއެއް ނެތްކަން ކަބައްލަވާފައި އޭަގއި މަ އަުޅގަ

 މި  ހުން ބަލައިގަންނަ ެއްއޗެއްކަށްރިވިުއވަރސް ޓްރާންސްޭޕރަންޓްކުރަންވެގެން މީ ޕްރޮސެސްއަކީ އިންޑިޕެންޑެންްޓ ޓު

ކަން  ނޑުމެންނަށް އެކަން. އެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮެސސް އުވާލާފައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިންހައުސްކޮށް ައޅުގަ

 އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލުމަށް ޓަކައި.، އެހެންވީމާހުރި.  ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެންދަވާ! ކުރިއަށް އާދެ!

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޒްهللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ށް ޓީއަްށ ދެތިން ސުވާލެްއކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ެއއީ ހަމަ ެއ ބޭފުޅުންނަމުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ މަ ޝުކުރިއްޔާ 

ވާތީެވ. ނަ އެއް ދާއިރާއަކީ ެއއީ ކަމަށްއުމުގެ އެންމެ ގިަނ އާމްދަނީ ވަންވެސް ފަސޭހައަށް ޓަކައި. ެއއީ މި ގަ

ގެ ތެރޭަގއިތޯ ތި ނަމަ ކިާހ ދުވަހެއް މިިލޔަން ޑޮލަރު ދަްއކާ 5އެއްފަހަރާ  އަޅުަގނޑު ދެން ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ

ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ފަސޭހަިއން ދެއްކޭނީ. އެީއ މިހާރު ތި ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަޅުަގނުޑމެންގެ ބިލަކު ނެތް ވަިކ 

ނޑަްށ އެނގޭ ހަމަ ފުރަތަމަ ވެސް ޔަޒީ  49ވާނީ ދު ވިދާުޅވާނެކަްނ އެންމެ ފަސޭހަމުއްދަތެއްެގ ވާހަކަ. ދެން އަުޅގަ

ކިާޔކަން. އެހެންވީމާ، ެއއަށްވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު ދައުލަތަށް ވެސް އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް ހިސާބުން ދެއް ފުރޭ އަހަރު

މިލިޔަން ޑޮލަުރ  5ގޮތަށް  މި ވަގުތަްށ އެންމެ ބޮޑަްށ ބޭނުންވާނީ ވީހާ އަވަަހކަށް ފަިއސާ ލިބުން. އެހެންވީމާ، އެ 



  

ވެސް މި ޖެހެނީ މަހެއްގެ މައްަޗްށ  މިހާރުއެއީ މި ދެންނެވީ  ށް ދެއްކޭެނ މުއްދަތަކީ ކޮަބއިތޯ؟އެންމެ ައވަހަ

 ޖަވާބު. އަހަރަށް ބަހާލީމަ. އެހެންވީމާ، އެ ުސވާުލގެ 49މިލިޔަްނ  5ޑޮލަރު.  8503.40

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ނަޒީރަށް ފުރުޞަތު

 

  ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޓީގެ

ނޑަކީ އަސްުލގަިއ އިންޑަސްޓްީރގެ އެންމެ ތި ސުވާލަށް ޖަ ވާުބ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ދޭން ބޭނުން. އެަކމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރިޒޯޓުތަކަކީ ތަންޮކޅެއް ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ހިނގާީތ  ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މީހަކަށް ނުބެލިދާނެ. އަޅުގަ

ރަނގަުޅވުން އެކަީށގެންޭވހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ  ވުރެށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއގެން ލިޭބ އާމްދަނީ އެވްރެޖް ިރޒޯޓަކަ

ނެޑއް ނޫން ކަންނޭނެގ އެންމެ ރަނގަޅުވާީނ ތި ުސވާލަށް  ދެން ހަމަ ހީވާ ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ،އިނގޭތޯ. އެ އަުޅގަ

ުޑެގ ބުނީ އާދައިގެ ރިޒޯޓެްއގެ މީހެއް ކަންނޭނގެ. ދެން ކޮންމެއަކަސް ައޅުަގނ ދޭން. އެއީ ތަންކޮޅެްއ މި ޖަވާބު

އަހަރަށް ބަދަލުވީމާ އެއްފަހަރާ ދައްކަން ގާނޫނުގައި ނެތަްސ ވެސް ސަރުކާރުން އޭރުގެ  50އަހަރުން  35ވާހަކަައކީ 

އަހަރަށް ބޭނުންވި  50ދެން އެ  މާޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހެއްދެވި ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން އެއްފަހަރާ ދައްކަން އެންގެވީ

ގޮތަށް ދެއްކީ. ދެން ތި ބޭފުޅުންނަްށ އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާެނ  ފަހަރާ. ދެން އެ ފަރާތްތަކުން ޖެހުނީ ދައްކަން އެއް

ނޑު ހަނދާންވަނީ  ފަރާތަކުންނޭ އެއްފަހަރާ ދެއްކީ. ެއއީ ގާތްަގނަޑކަްށ  17ފަރާތަކުން ނޫނީ  12ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

ވީމާ، އޭގެ މާނައަީކ އެހެންއޭރުަގއި އުޅޭ ނުވަދިހަ ކޮންމެވެސް ރިޒޯޓެއް ައޅުަގނުޑ ހަނދާންވަނީ އިނގޭތޯ. 

ރޑަށް  ވީމަ ކިތަްއ މިލިޔަނަށް 5ވީމާ، މިހާރު އަދި ދެްއކީ އިނގޭތޯ. އެހެން ދަދެކޭވުރެ ެވސް ދަށުގެ އަވަންތަ

ނޑު ހިތަށްައރަނީ ދައްކާނީ އިނގޭތޯ. ދެްނ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސީން އޭރަށްވުރެ މިހާރު  ފަރާތްބާއޭ އަުޅގަ

ތިބި ރިޒޯޓުތައް އޯން ކުރާ. ެއ  އުޝަނަލް އިންވެސްޓަރސް މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެބަޓިސްޓި ވެއްޖެ. ބޭރުގެ އިންތަފާތު

ތަނުން ލިބޭ ރިޓަރން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޮޑުވާތީ މި ތަނަށް އައިސް ތިބިއްޔޭ ލާރި  ފަރާތްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ އެއީ މި

އްކާލާފައި ދާނޭ އެެހން ފަރާތަކަށް. އެހެންވީމާ، ޕާކްކޮށްފަ. މާދަމާ ވެސް އެ މީހުން ވިއްކާލަން ބޭނުން ވެްއޖެއްޔާ ވި 

ން ދައްކާފައި އޭތި ވިްއކާލާފައި މިލިޔަ 5ަވގުތުން  ން ދެއްކެން ޮއތިއްޔާމިލިޔަ 5ކަލަ ވިްއކާލަން ބޭނުންވާއިރަށް ެއއް 

ށް ަފއިދާެއްއ ޭއގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަހަމަ އެ މީހުން ދާނެއޭ. އޭެގ މާނައަކީ އަދި ާރއްޖެއަށް ގެއްލުެމއްީވކީ ނޫނޭ. 

 ަދއްކާފައިތާ އެ  ނޫީނ ކަމެއް އިންޓްރޮިޑއުސް ކޮށްފިއްޔާ އެހެއް ެދއްކުން ވީ. މި ވިްއކީމަ ިއތުރަށް ޓެކުކަންނޭނގެ 

ން އެއްފަހަރާ ދައްކާކަށް މިލިޔަ 5ގޮތުން ބަލާއިރު  ވެސް ކުރެވޭނީ. އެހެންވެ، އެއެހެން ންޖް ކުރެވޭނީ. ޗޭކަން 

ނޑުމެްނގެ ެއއްެވސް މީހަކު އެދޭނެހެނެއް އިނގޭތޯ. ދެްނ މިހާރު މި ގާނޫނުއަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ  މި  ައުޅގަ



  

ނޑުެމން މާނަކުރަނީ މިހާރު  ބައްޓަންވެފައި އޮތް  50ގޮތުން ާވގޮތަކީ މީަގއި ވަކި މުއްދަަތކަްށ ދައްކަން ނެތީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްކިދާނެޭއ  ގޮތުްނ  ރަށް ހަމަކުރަންވެެގން. އެހެންވީމާ، އެއަހަ 99އަހަރު ހަމަވާން ކައިރިވީމާ ައޅުގަ

ނުޑމެން  ވަކި އެަކއުންޓަަކށް ލާފައި ޭސވްކުރަމުްނ އެ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ވެލްަކމްކުރަމޭ. އޭރުން އަުޅގަ

ން ހަމަކޮށްފައި ދެއްޭކނެއޭ. އޭރުން އެްއކަލަ ބޭންކުން ބޮރޯކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ މިލިޔަ 5ގޮސް  ކުރަމުންކުރަމުން

ވެްސ  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދައްކަން އޮިތއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ެއއްގޮަތކަށް 1ފަ. މިހާރު މީގެ ތެރެއިން ޓަސްލާ

 ކަމެއް މީަގއި ބަިއވެރި ވާނީ. ޝުކުރިއްާޔ. ޔަޤީނެއް ނޫން ކިތައް މީހުން

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ރިޔާޒް هللا ޢަނބްދުނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކި

ނޑު ދެން މިހާ އާދެ! ެއ އަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ބޭފުޅާކަށް ނުވެދާނެއޭ ރު ނަޒީރު ފާހަގަކުރަްއވައިފި ިތމަންނައަުޅގަ

އަކީ މުޅި ޓޫިރޒަމް ތި ޖަމްޢިއްޔާޖަވާބު ދޭން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން މިހާރު ތި ބޭފުޅުންގެ 

އްމު ޖަލްސާއެްއ ބާއްވަިއގެން ނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުން ވަކި ޢާ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަްށވާތީވެ އިންޑަސްޓްރީ

ފޮނުވަިއގެން ނަމަވެސް ޭއގެ ޮކންމެވެސް ކަހަލަ ރަނަގުޅ  ެއއްނޫނިއްޔާމު އަދި އެހެން ފަރާތަކަށް ވެްސ ސަރިކއުލަރ

 ނަމަވެސް ފަހުން ދެއްިވދާނެތޯ؟ ޖަވާބެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ައޙްމަދު ނަޒީރު  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޓީގެ

ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެވިދާނެ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު މިހެން ދެންނެވީ އިނގޭތޯ ައޅުަގނޑުމެން ިމީއ  އާދެ!

ވުރެ މާ އެކަަމކު ައޅުަގނޑުމެންގެ އެއަށް އަހަަރށް. އެހެންވީމާ،  50އަހަރުން  35ވާތީ ދެްއކި މީހުން ކަމަށް  އެއްފަހަރާ

ލައްަކ ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރަްއވާފަ.  1އޮތީ  ނުގައި ވަކާލާުތކޮށްގެން ގާނޫނު އެއުސް ބޭފުޅުން މި ތަ ފުންނާބު

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ އިނގޭތޯ. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާޒް هللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ން ނޫނިއްާޔ ޓޫރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީންވަނީ މަޓީވާލެްއ ގޮުތގަިއ ކޮށްލަްނ ބޭނުންއަޅުަގނޑު ހަމަ ދެން ދެވަަނ ސު

ތޯ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހެދިއްޔާ ތޯ ނޫނިއްޔާމުީއ.އައި.އޭ ހެދުން އީ.ޕީ.އޭއިން ވަނީ އީ.ޕީ.ޭއ، ބޭނުންފުޅު

 ފަސޭހަފުޅުވާނީ؟

 

  ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޓީގެ



  

ނޑުމެން ީމގެތި ުސވާލުގެ ަޖވާބު ައޅު އާދެ! ނޑު ދަންނަވަން އޮތް ެއްއޗަކީ އަުޅގަ ީމގައި ވަިކ ގޮަތކަށް ނެތީމާ  ،ގަ

އަޅުަގނޑު މާނަކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަަށށް މި ހުރިހާ ކަމެއް ދިޔައީމަ އަޅުަގނޑުމެން އީ.އައި.ޭއ 

ޅުްއވަިއގެްނ ކަމަށް ހައްދަވާނީ. އެ ގު  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އީ.ޕީ.އޭއާ ކަންތައް ވެސް މިނިސްޓްރީައށް ގުޅީމަ

އަޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ. ދެން މީގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވެސް ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ ކަންނޭނގެ މިހާރު އީ.ޕީ.ޭއ 

ޓްރެކްކޮށް  ވުރެ ފާސްޓްހާރަށްގޮތަށް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ގެނަްސގެން މި ހަދާ

ުދވަްސ  28ވެސް  ގައިމު ގޮތަށް. އަޅުަގނޑު ނުދެނަހުރިން ހަމަ ުދވަސް ތެރޭަގއި ހެދޭ 2މެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ދެން

ދުވަސް ތެޭރގައި ނެތް  28ވެސް  ކަމެއް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ދުވަހަކު ތެރޭގައި ނިންމަވަން އޮންނަ އެްއޗެއް

 ލިބިފައެއް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާޒް هللا ޢަބްދު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑަށް ހީވަނީ ނަޒީރު އެ ފާހަގަކުެރއްވި ޮޕއިްނޓަކީ ނަޒީރުމެންނަށް ވިސްނިަވޑަިއގެންފައި އޮތީ އީ.ައއި.ޭއ  އާދެ! އަުޅގަ

ގޮތެްއގައި ަނޒީރު  އްމުއާހަދާނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ގޮސް އީ.ޕީ.އޭ ކަމަށް. ދެން އެހެންވީމާ، 

ެދްއވަފާންނަތޯ ކިހާ ދުވަހެްއގެ ތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅުން އެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރަން ނޫނިްއޔާމު އެ ހުއްދަ ލިބުމަށް ތި ވިދާޅުވެ

 ބޭފުޅުން އެދިވަަޑއިގަންަނވަނީ؟

 

  ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޓީގެ

ނޑަކަށް ހިެއްއނުވޭ ެއްއވެސް ފަރާތަކުްނ މިހާރު ރަށެއް ޑިވެލޮްޕކުރަން އީ.ައއި.އޭ ހަދަން އެ ލަްސވެ ގެން އަުޅގަ

ަރންމަންޓަށް ޑެމޭޖްވާ ކޮންމެ ޗަކީ ާގނޫނު އޮތް ގޮތުން އެްނވަޔައެއް  ޝަކުާވކުރާހެނެއް އިނގޭތޯ. މިހާރު މީގައި ވާ

ގައި މިހާުރ ކަމަކަށް ެވސް އީ.އަިއ.އޭ ހަަދންޖެހޭ އިނގޭތޯ. މިހާރު މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ެއގްޒިްސޓިންގ ރިޒޯެޓއް 

ެވސް އީ.އައި.އޭ ހަދަންޖެހޭ.  ވިލާެއއް އަޅަްނވީ. އެއަްށ ވެްސ އަެނއްކާ  ވޯޓަރ ވިލާ އަޅާފަިއ ހުއްަޓއި އިތުރު ވޯޓަރ

ވާނެ ގޮތެކޭ ކަންތައްތައްވާނެ ގޮތަކަށް އެ ކަަހލަ ހަލަ ކަްނތައްތަުކގައި މިހާރަށްވުރެ ައވަސް އެހެންވީމާ، އެ ކަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. އެއްގޮަތކަށް އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެްނމެ ނޑުމެން މައްސަަލއެްއ  އަޅުގަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް އެނިގގެންނެއް މަޓީައކަށް،  ޑުމެން ެއއްވެސް ެމންބަރަކު ވެސްއަޅުަގނ ޖައްސަމޭ އެއްފަހަރަކު ވެސް ނު އަުޅގަ

ަޖއްސާފައި ނެތޭ ިރޒޯޓެްއ  މަޓީއަކީ ޯއގަަނއިޒޭޝަން. ެމންބަރުންނަކީ ރިޒޯޓުތައް. ެއއިން ބޭފުޅަކު މައްސަލަ

ހުއްޓޭ މިހާރު މިސާލަކަްށ  އުޅެނީ. ެއކަމަކު ޭއގެ ބަދަުލގަިއ އެބަ ހަދަންވެގެން ތިމަންނަ އީ.އައި.އޭ ނުހެދިގެން މި

ނޑުެމން ކިހިނެއްހޭ ހަދާނީ މި ހާސް ޑޮަލުރ  20ހާސް  15ބުނީ  ލައްަކ، މި 1ކަން.  ގިރާލާ ތަނެްއގައި އަުޅގަ

 މާވެލަށް ެވއްޓުނު މަށް އީ.ައިއ.އޭ ހަދަިއގެން މި ތަނަށް ެވލިއަޅަން ވެއްޖެްއޔާ ާވގޮތަކީ އެްއކަލަރަދުކޮށްގެން އެކަޚަ



  

ގޮތުން އީ.ައއި.ޭއ  ކަމަށް ވެސް ގާނޫުނގަިއ އޮންނަ ކަން ވާނީ. އެކަމަކު އެ ފަހުން އެާވ ގެރިއަށް ވީގޮތަށް ގެރި މެރި 

އައިްސގެންޭނ  ކަން. އެ ކަހަލަ ކަންތަްއތަކަށް ބަދަލު އެ ހަދަންޖެހޭ. މި ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ައޅުަގނޑުމެން ވެސް އެންމެ އެކަީށެގންވާ ގޮތަށް މި ކަންތައްތަްއ ގެންދެވޭނީ. މިހާރު ބީްޗ 

ނުޑމެންނަށް އޭރު ން އެްއކަަލ ރިޕްލެނިޝްމެންޓްއޭ ކިޔާފައި މި ބޭފުޅުން ހައްދަވާ ޕްރޮޖެްކޓެއްެގ ދަށުން ދެން އަުޅގަ

ގިރާ ތަނަށް ވެސް ވެލި ެއޭޅނެ. އެކަމަކު ހަމަ ނުގިރާ ީރތިކޮށް އޮންނަ ރަށެއް ީކއްކުަރންތޯ އީ.ައއި.އޭ ހަދަންވީ. 

ގިރާނެ ކަމަށް. ެއކަމަކު ގިާރނެ ކަމަށް ހަދައިގެން ނޫނިްއޔާ ެއއްކަލަ ގިރާލީމަ އިުރަވއި ައއިްއސަ ގިރާލީމަ އެ 

 ދުން ވެއްޖެްއޔާ. ެއއީ ކަންނޭނގެ މީގެ މައްސަަލއަކީ. ުޝކުިރއްޔާ.ތަނަކަށް ވެްއޔެއް ނޭޅޭ ަގވާއި 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާޒް هللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ން ޑޮލަރު މިލިޔަ 5 މަނާގެ ވާހަކަވާލަން ބޭނުމީ ޖުރުއެންމެ ފަހު ސުވާލެއް ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަ އާދެ!

ހުރި ވަރަްށ  އޮތް. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް މާޒީގެ ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީަގއި އެބަ ބައޮތީމަ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ އެ

ހުރި. މިސާލަކަށް ހަމަ  ބޮޑެތި ގެއްލުންަތއް ރިޒޯޓު ޑިވެލޮޕްކުރާ ބޭފުޅުން ދެްއވާފަ. ނޫނިއްޔާމު ލިބިފައި އެބަ

އްކާލާފައި އިނގޭތޯ. ެއއީ ހަމަ އެ ތަންތަނުން ވެލި ހުރި ހި އީ.ައއި.އޭ ނުހަދައި ހަމަ ބޮޑުސިންގާ ތަނެއް، ފަޅެއް އެބަ

 1ނަގައި މި ގޮްތގޮތް ހަދަިއގެން. އެހެން ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމު އެ ފަދަ ކަމެްއ ހިނގައިފި ަކމަށް ވެއްޖެްއޔާމު ެއއީ 

ނޑު ދެކެނީ  1ކަމެްއަގއި  . އެހެންނަމަވެްސ، ަވރަށް ކުޑަކުޑައިނގޭތޯ ލައްކަ ޑޮލަރު އެއީ ހަމަ ކުޑަ އަދަދަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ލައްކަ ޑޮލަރު ެވސް ވެދާނެ ބޮޑު އަދަދަކަށް. އެހެންވީާމ، އެ ތަފާތު ކަންަތއްތަކެްއ އެބަ  ހުރި. އަުޅގަ

ހީވަނީ ދެން މީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް އިްނޑަސްޓްީރެގ ނަޒަރުން ދެކޭއިރު އެ އަދަދު ބޮޑުކުރުމުގައި އެ ދިމާވާ 

 ރިްއޔާ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟މައްސަލަތަކަށް ނިސްބަތްކު

 

  ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޓީގެ

މިހާރު ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ. ރިޒޯޓަކަށް ިރޯޒޓެއްެގ، ކީކޭތޯ؟  އަދި ރިޒޯަޓކާ ފަޅެއް ހިއްކުމަކީ

ނޑުމެްނގެ ެރގިއުލޭޓަރު ަކމަށް ވަންޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ޏާ އެ ބޭފުޅުން ެޖހޭނެ ބައްލަވަން ދެއްޯތ އަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަމިއްލަައށް ބޮޑުސިންގާ ފަޅެއް އެއީ އޯވަރަނއިޓަކުން ހިއްކޭެނ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްަކތް. އަޅުގަ

ކަން ހިނގާކަން. އެ އެނިގގެން އެ  ތަނެއް ނޫން. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ މިނިސްޓްރީއަށް އެނގޭނެ އެ

ނޑުމެންނަށް ޖުރުމަނާވާ އަދަދު ވެސް ކުޑަ  އޭރުންހުއްޓުވަންޖެހޭނެ.   ވާނެ. އެކަމަކު ެއގޮތަށް ނުބަލާއެްއކަލަ އަުޅގަ

ނޑުެގ ވާހަކަައކީ މިހާރު ވެސް ގޮތަކީ ެއއްކަލަ ޖުރު ވަންޏާ ވާނެ ކަމަށް މަނާ ވެސް ބޮުޑާވނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޅުން ވަރަްށ ބޮެޑތި ޖުރުމަނާ ކުރަްއވާކަން މި ބޭފު ގާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުތަކަްށ ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރު އެރީމަ 



  

ނުޑގެ ނަޒަުރގައި ެދއްކޭނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫހުން ފެނޭ. އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ. ެއއީ އަޅު  ން. ވަރު އަދަދެއް ނޫގަ

ނޑަށް ީހަވނީ އެ ޝަކުވާވަރުގެ އަދަދަކަށް އޭތި އޮްނނަ ނަމަ އޭގެ ބަދަލުަގއި އެ ދެއްކޭނެ  ުނކޮށް އެ އަޅުގަ

ކަން ނުކޮށްގެްނ  ގޮތަކީ ިމވެނި މީހަކު މިހެން މިހާރު. އެހެން ނޫނިއްޔާ ވާ ނިތަކުން ވެސް އެ ެއއްެޗހި ދައްކާނެކުންފު

އޮންނަނީ. ދެން  ދެން މި ކަހަލަ ކަންތަްއަގނޑެއް މި ވެނި ކަމެއް ނުކޮްށގެން ދެން ޖުރުމަނާ ކުޑަކުރަން އެދުމާއި އެ

ނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން. އެކަމަކު މި ރަމަނާކުއެންަވޔަރަންމަންޓް ޚިލާފުވީމަ ޖުރު މިިލޔަން  5ންޖެހޭނެ ކަން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއީ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ޖުރު، މަނާ ކުރުމަކީޑޮލަރުން ޖުރު މަނާކުރަން ޖެހުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެހެންވެ އެ ާވހަކަ މައްސަލަެއއް ގޮތަށް . ކޮންމެހެން މިތާ ދެންނެވީ ކަންނޭނގެ. އެހެްނވެގެން ައޅުގަ

 މަނާ ނުކުރާކަށެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.ޖުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އެިދވަަޑއިގެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަގުތު އަުރވާ  ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދެން އަޅުގަ

ންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކޮމިީޓގައި މިހާރު މި އޮތް ބިލު މިހާރު މި ނިމުނީ. ދެން ތި ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ވަރަށް ުމހި

ނޑު ހަމަ ތިއިްނ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ކޮންމެ  ފަރާތަކަށް ވެސް ހަމަ ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ތި ދެއްވީ. އަުޅގަ

ނޑުއެންމެ މިނި  ފުރުޞަތު ޓުގެ ފުރުޞަތެއް، ތި ބޭފުޅުން އެންމެ ފަހު ބަހެއްގެ ގޮތުން ެއއްޗެކޭ ވިދާުޅވާން އަުޅގަ

 އަުރވާނަން. ައށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ފުރަތަމަ އީ.ޕީ.އޭ 

 

  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަްޖވަދު މުސްޠަފާ ވާހަކަދެއްެކވުން:މަންޓަލް ންރައެންަވޔަ

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މި ވާހަކަދެއްކުީނ މުޅިން  ވަނަ މާއްާދއަށް  16 .އަށްޕްރޮސެސް  އީ.އައި.އޭދެން މީގައި އަުޅގަ

ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ  ްއގައި ިރޒޯެޓއްަގއި އޮންނަންޖެހޭހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙުަގިއ މީގައި ވެްސ އެަބއުޅޭ ރަށެ 

ނޑުތަާކއި މި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ވެސް އެބަ އޮތް ވާގޮތަކީ ހަމަ އީ.ޕީ.އޭ ގޮތަްށ އިނގޭތޯ. އެހެން ހެދީމަ މި މިންގަ

ވެސް އެބަ ހުރޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ތަނެއް. ހަމަ ފެން  އޮތޯރިީޓ ކިޔާ ތަނެއްލްޑިވްސް އެނަރޖީ މޯ

ޕްލާންޓާއި ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި މި ކަންތައްތަކަކީ އަސްލު އެ ރަށެއްގެ އަދި ގެސްޓުން އުޅުނަސް ހަމަ 

ކަމާއި ގުޅިަފއި ހުރި ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ. ތާއި ރައްކާތެރިސާނުން އެ ތަނުގައި އުެޅނީ. އެ މީހުންގެ ސަލާމައިން

ނޑަށް ހީވަނީ. މަޓީން ވެސް ފާހަ، އެހެންވީމާ ަގކޮށްފި އެ ކަންަތއްތަުކގެ ސްޓޭންޑަޑް އެބަ ބަލަހައްޓަންެޖހޭހެން އަޅުގަ

ސް ެއއް ސްޓޭްނޑަޑެޭކ އަށް ަވކި ގޮެތއް ޮއެވގެން ނުވާނެއޭ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ވެޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ 

ހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ކަންތައްަތއް ކުރެވޭނީ. ކޮމަން ރެގިއުލޭޓަރެއއް ހުރެގެންއޮންނަން ވާނީ. އެހެންވީމާ، ެއ 

ނުޑ ހަމަ ެއއް ނުކުތާ ގޮތަްށ  މަނާގެ ކަންތައްަތއް. މި ގާނޫނުން މިއަކަށް ފާަހގަކޮށްލާނަން މި ޖުރުދެން އަުޅގަ



  

މަނާ އޭ އިން ރެިގއުލޭޓްކުރާ ނޫނީ ޖުރުތަކަށް ވަކި ގޮެތއް އީ.ޕީ.މަނާ މީގެން ގެނައީމަ ރިޒޯޓުޖުރު ތިމާވެީށގެ ގެނައިމަ

ނަޑއަޅާފައި ހުންނަ  އުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ވަކި ގޮެތއް. އެހެންވީާމ، ހަ އެހެން ކަންތައްތަކަށްކަ

ނޑައަޅަްނވާނީ. އެހެންނޫނީ ތިމާވެށީގެ ކަންތައްތަުކަގއި ެއއް ގަާވއިދަކުން އެްއ ގާނޫނަ ުކން ކަންނޭނގެ ޖުރުމަނާ ކަ

 އެކި ގާނޫނުތަކުން އެއް ކަމަަކށް އެކި ރޭޓުތަުކގައި މި ަކނަޑއެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުންނަށް އަރުވާަނން. ހަމަ އެންމެ މިނިޓެއް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭޯތ. އަޅުަގނޑު ފަހު ފުރުޞަތަށް މަޓީގެ ބޭފު

 އިނގޭތޯ. 

 

 ައޙްމަދު ނަޒީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޓީގެ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންަތއް މި ގެެނވިފައި އޮތް ބިލާ ބެހޭގޮތުން  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

. އެއީ ެއއް ކަމަކީ މި ޖުރުމަނާ ކަންތައް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިޞްލާޙު މިހާރު ދަންނަވާފައިވާނީ އިނގޭތޯ

އަހަރަށް މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ގޮތް އަުޅަގނުޑމެން ތާއީދުކުރަމޭ. އެއަްށ  99ކުރަންޖެހޭހެން. ދެން މިހާރު 

ަގނޑުމެންނަށް އެނގުނީމަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަންވާ ކަމަްށ ވަންޏާ އެ ގެންނަވަނީ ކޮްނކަހަލަ އިޞްލާޙެއްކަން ައޅު

 ކަންނޭނގެ ެއއާ ދޭތެރޭަގއި ޮކމެންޓެއް ދެވޭނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ތިން ހަމަ އީ.ޕީ.އޭ ާއއި ައދި އޭގެ ދެ ދެއްވި ައގުހުިރ  އިތުރުން މަޓީގެ ބޭުފޅުން ވަަޑއިގެން އަުޅގަ

ނޑު . ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ތިދަންނަވަންޝުކުރު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޓަކައި މަޢުލޫމާތުތަކަށް  މެން ބޭފުޅުންނާ އެކު އަުޅގަ

ގެންެދވުމުަގއި  މި ސެޝަން ކުރިއަށް ންގެންދާ ސެޝަން މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލަން. ދެން މެންބަރުކުރިއަށް މި

ނޑު ތިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން  ލުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްދެއްވި ެއއްބާރު  ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަ

ކައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. މަޢުލޫމާތަށް ޓައެކު ކުރިއަށް ގެންދަާވ މި ސެޝަން ނިންމާލަން. ދެން މެންބަރުންގެ 

ނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަަރކަ ބޭފުޅުން ަވޑަިއގަތުމަށްފަހުގައި އެ ށް ކޮމިީޓގެ ބަްއދަލުވުން ކުަޑއިރުކޮަޅކަްށ އަުޅގަ

ކުޑަ ސައިފޮދެްއ ެވްސ  ޓަކަިއ ހަމަ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ފަހުގަިއ ކޮމިޓީ ނިންމާލާން. ދެން ތިގެންދިއުމަށް

ޝުކުރިްއޔާ.  ލަދެއްވުމަށް ވެްސ ދަންނަވަން.އެއަށް އިްނސާފުކޮށް . އެހެންވީމާ،އޮތް ޔާުރވެފައި އެބަތައް

 މިރޭގެ މި ދެވަނަ ސެޝަން ގައި ދެންހު`. އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ ސެަޝން ނިންމާލުމަށްފަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ެވސް އެކު  ފެށިގެން ކުރިއަްށ ދަނީ ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއް ަބއްދަލުވުުމގަިއ ކުިރައށް ދާތީއާ



  

 10އިނގޭތޯ ބައްދަުލވުމުގަ. އެހެްނވީމާ،  އޮންނާނީ ބާކީމިހާރު  މިނިޓު 10ށް މިހާރު ޖުމްލަ އޮތީ ނައަޅުަގނޑުމެން

 ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް  ވެްސ ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ދެން ތި  އެންމެ ދިގުެވގެން ދަުލވުންނޑު ބައްއަޅުގަ މިނިޓަށް

ގަޑިެއއް ޑިސްކަޝަނުގެ މަރުޙަލާގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސުންބިލުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޓަކައި ައޅުަގނޑު 

ނޑައެ  ނަޑއެޅިފަެއއް ުނވޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ސުްނަގޑިެއއް ކަ . މުހިންމު އިނގޭތޯ ވެސް ޅުން ކޮންމެހެންކަ

ރިފަްށ ޢާފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޢަލީ އަޅުަގނުޑ ބޭފުުޅންނަށް  ޓަަކއި ތި އެހެންވީމާ، ސުްނގަިޑެއއް ަކނޑަެއޅުމަށް

 ފުރުޞަތު އަުރވާަނން.އަޅުަގނޑު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ނޑު މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ސުންގަޑިެއއްގެ ގޮުތަގއި މާދަމާގެ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިއާދެ!  ރު. އަޅުގަ

 ނިޔަލަށް ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. ތާއީދު

 

  ެކވުން:ވާހަކަެދއް މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަމީތު މުޙައްމަދުމަނިކު

 ކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު ބަލައިތަފާތު ޚި ނޑު  ކަމަށް ލާނަން. ނެތް ޔާލުފުޅެއް އޮތްތޯ ައޅުގަ ނޑު ބަލަނީ، އާދެ! އަުޅގަ ވާނަމަ އަުޅގަ

 ށް ފުރުޞަތު އަުރަވން. ފައްޔާޟަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 ގޮތަށް.  ށް ނިންމާލަން އޮތްއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ މި ސެްކޝަންގައި އަވަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ފުރުތަމަ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް  ދުކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް ނެތް ތާއީ ކަމަށްވާނަމަ ދެން އަޅުގަ

ދެން އް އިތުރުން އެންމެ ހުށަހެޅުމެރިފް ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި ޭއގެ މެން ވޯޓަށް އަހާީނ. އެއީ ޢަލީ ޢާއަޅުަގނޑު



  

ނޑުމެންނަށް ެއއީ ދެވަނަ ހުށަހެުޅމަކަ ދެން ވޯޓަށް އެޭހގޮތަށް.އޮީތ ލިބިފައި  މިއަޅުަގނޑުމެންނަޑށް  ށް އަުޅގަ

ޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަްށ ުދކުރަްއވާ ބޭފުޅުަގނޑު ތާއީރިފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް އަތާއީދެއް ނުލިބޭ. ޢަލީ ޢާ

ހުށަހެޅުން  ން އެ ދެންނެވި ކޮމިޓީެގ އަޤްަލބިއްޔަތު ވީމާ، ކޮމިީޓގެ އިއްތިފާޤުން، މިދެއްވުން އެދެން. އެެހންހިއްލާލަ

ނޑު ބަލަން ފާސްވެއްޖެ ނޑުމެން މިރޭގެ ކޮމިޓީެގ އިނގޭތޯ ކަމަށް އަުޅގަ . ދެން މިހާހިސާބުން ދެން އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއިވ ވެސް އައި ބޭފުޅުން ވަަޑިއގެން މި ނުަގޑީގަ  ތިދެން ބައްދަލުވުން މި ނިންމާލަނީ. 

ނޑު ަބއްދަލުވުން ނިންމާލާނީ. ދެން މާދަމާގެ ކުރުޓަަކއި ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝު އެއްބާރުލުމަށް ދަންނަވަމުްނ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް އެސް.އެމް.ެއސްގެ ޒަިރއްާޔޔިން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދާނެ.  ގަިޑއެއް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ތި 

 ޔާ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


