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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ  ،ހުރިހާަބއްދަލުވުން މިާހހިސާބުން މި ފެށުނީ. ވަނަ  5`. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ 

ގެން އެބަ ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުން ވަޑައި  7އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް، ޖުމްލަ 

ނޑުމެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު ަބއްދަލުވުމާިއގެން ކުރިއަށް ދާނަން.  ރުދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަން މި އޮީތ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ބައްދަުލވުމުގެ އެޖެންޑާއަްށ ބަލާއިުރ އަުޅގަ

 ކުރުމުގެ ދިރާސާ ށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަ، 99/2 ންބަރުގާނޫނު ނަ

ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް  ތަކެޭކ ވެސް ެއއްފަދައިން. ދެންމީގެ ކުރީގެ ޖަލްސާ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިުއން

. އެހެންވީމާ، މީިޑއާެގ ވަޑަިއގެން އެބަ ތިއްެބވިމީޑިއާގެ ބޭފުޅުން ވެސް  .ޓަކައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާަލން

ބޭފުޅުންނަށް ހުޅުވާލާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލާލުމުގެ ގޮުތން އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުްނެގ ޚިޔާލުފުޅަކަށް އެދެން. 

ހެންވީާމ، އެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މީޑިާއގެ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅަގނޑުމެން ހުޅުވާަލއިގެން ކުރިައށް ގެންދާނީ. 

ގުޅޭ ގޮތުްނ  ިތ ބޭފުޅުންނަށް ބިލާ ގައިބިލުގެ ދިރާސާގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަްށ ގެންދާއިރު މިހާހިސާބުން 

ނޑު ހުުޅވާލަން.  އަޅުަގނޑު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟަށް، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މަޝްވަރާކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ފަޒާދަށް،  އަރުވާނަން. އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ފުރުޞަތު ނޑު ބަލައިލާނަން. އަޅުގަ އެހެން ބޭފުޅަުކ އިންތޯ އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ރިާޔޟަށް، މެންބަރު ރިޔާޟަށް )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(  އާދެ! އަރުވާނަން. ފަޒާދަށް އަޅުގަ

 އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނ  މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙާ ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށްމިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އާދެ!

ރަންމަންްޓ އެންަވޔަ ޅުަގނޑުމެންގެ ދަޢުވަތަށްމީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައި މި ކޮމިޓީގަ. އަދި އަ

 ކުރެއްވި ސުވާލުަތކަށް ލުޮކށްވަރަށް ތަފުޞީޅުން ވަަޑއިގެން އަދި މަޓީގެ ފަރާތުން ބޭފުއެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން

ނޑު ހަމަ ގާނޫުނެގ  ވަނަ މާއްާދއަށް މި  15ވަނަ މާއްާދއަށް،  16ޖަވާބުދެއްވާަފއި ވަނީ. މީަގިއ އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ އެއްޗެއް ދަންނަާވލަ އިޞްލާޙާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ން ބޭނުން. ޚާއްޞަކޮށް ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ބެހޭ  ދި އެއާރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް ހެދުމުގެ ބާރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ދޫޮކށްލުމަށް އަޔައެންވަ 

ހަޅުްއވާފަިއާވ ށަހެދުމަކީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ހަމަޖައްަސވާފައި ހު ހުރިހާ ގަވާއިދުތަެކއް

ިއ ވެފަ. އެ މީހުންގެ އެކްސްޕަރީޓޒާލުކޮށް ވިދާޅު ތީ ވަރަށް ތަފުޞީއޮ ބެހޭ ގޮތުން އީ.ޕީ.އޭ އިން މި ހުށަހެޅުއްވުމާ

ޭއގެ ސަބަބުން ިމ ޤައުމަށް، މުޅި ޤައުމަްށ ެވސް. އަދި  ރީާރއްޖޭަގއި ހު ށް މިނިމަމް އެކްސްޕަރީޓޒް ކަންވަރަ

ާރއްޖޭަގިއ މި އްކަތް، ރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން މަސަނެ ކަމަށް. ޚާްއޞަކޮށް އެންވަޔަވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ވާ



  

ބޫލުކުާރ މީ ވަރަށް ގިަނ ފަރާތްތަކަކުން ގައަދި ެއއީ ދުނިޔޭެގ ބައިނަލްޢަޤުވާ ،މިހާރު މި އޮތް ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކަމާއި

ގޮުތގައި އޮތުން ެއއީ.  ގެއީ.ޕީ.އޭ އިްނޑިޕެންޑެންޓް މުއައްަސސާެއއް ނިޒާމެއް ކަން ރާއްޭޖގައި ިމހާރު މި އޮތް 

ޒަްމގެ ދަށަށް އެކަން އެ މަސަްއކަްތ ބަދަލުވެގެން ދިޔަްއޔާ ެއ އޮންނަ އިންޑިޕެންޑެންްސ ޓޫރިއެހެންވީމާ، 

އަދި  ނެތްކަން އަދި މީހުން ވެސް އެއާ އެކު ބަދަލުވެގެން ދިއުމާ. އްން. އަދި އެވަުރގެ އެކްސްޕަރީޓޒެގެއްިލގެންދާނެކަ

ޅުން ދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ޮގތުގައި ކަރަޕްޝަނަށް ވެްސ ބޭފުގޮަތަކށް ކަންތައްތައް ހުރިްއޔާ މި އެ ފަދަ  އޭގެ އިތުރަށް

ނޑުމެ ކަުމގައި އޮތީމަގަފަހިވެގެންދާނެ  ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި  އެބެހޭ މާހިރުން  ން ގެނައި ކަމާއަުޅގަ

ނޑުެވސް އެ ދެްއވި މަޢުލޫމާތެއްެގ އަލީަގއި އަޅު ގޮުތގައި  ބޫުލކުރާމިޓީގަ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަކޮ ވެްސ  ގަ

ންޖެހޭނެ ހިންގަގޮތަށް އީ.ޕީ.އޭ އިން  ބޫލުކުރެވެނީ އީ.ޕީ.ޭއގެ މަސައްކަތްތަަކކީ ހަމަ މިހާރު ވެސް އޮންނަބޮޑަށް ގަ

ނުޑ ތާއީދު ނަށް އެ ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް އެ ބަޔަށްކަމެއް ގޮތުގަ. އެހެންވީާމ، މި ގާނޫ ނުކުރާ ވާހަކަ އޮން އަުޅގަ

ނޑު އެ ވާހަކަ ދަން  99ބެހޭ ރިޒޯޓުތައް ކުްއޔަށް  އަހަރަށް ގެަނއުމާ 99ންގޮތަްށ އެނޫނަވާލަން. ރެކޯޑްަގއި އަުޅގަ

ކަާމ  . އެވެްސ މަޝްވަރާކުރިން މަޓީއަށްމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ހުށަހެޅެްއވު އަހަރަށް ދޫކުރުމަށް

ނުޑގެ  މަޓީގެ ފަރާތުން ވެސް އޮތީ ތާއީދުކުރަްއވާފަ. ެއއަކަށް ހެންނަމަވެސް، . އެއްހެން ިއޝޫއެއްނެތް އަނެއަުޅގަ

ކަްނ  ރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް ަމސައްކަތްަތއް މިހާރު ވެްސ އޮތް ގޮތަށް އެ އީ.ޕީޭއ، އެްނވަޔަ

ނޑު ދަންނަވަްނ.  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ، މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ތާއީދުނުކުރާ ވާަހކަ އަުޅގަ

 އަުޅަގނޑުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮްށދެއްވާނެ ކަމަށް. ،މީދުކުރަން ކޮްނމެވެސް ބޭފުޅަކު މިއަށްއަޅުަގނޑު އުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ުފޅަކު. އާދެ!ަވޑަިއގަންނަވާ އެހެން ބޭޝުކުިރއްާޔ ރިޔާޟް. އެދި އާދެ!  ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އަުޅގަ

 އަރުވާނަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ޤާސިމް އިބްރާހީމް ގެ މެންބަރު މާމިގިލި ދާއިރާ

ނޑަށް މި އާދެވުީނ ތަންކޮޅެއް ލަހުން. ވަރަްށ ބޮޑަށް މަ އެދެން.  ޢާފަށްވަރަށް  ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިހާރު ކިހާހިސާބެއްަގއި ހުންނަންދިމާވީމަ. ުހރެފައިރުަގއި އަޅުަގނުޑ ރަށުން ބޭ ތޯ އަުޅގަ

ނިމުނީތޯ  މި ދަންނަވާލަންއެކު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިވަރަްށ  އްރިރު އޮޅުްނފިލުވާލަދެއްވަފާނަންތޯމުޤަ އުޅެނީ މި

ފުރަތަމަ ައޅުަގނޑު ިރޔާޟް ދެްއކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން އޮތީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(  ނޫނީވިއްޔާ...

ކަން  ޅު ވާހަކަފުެޅއް. އަނެއްެހން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި އޮިތއްޔާ އެތާއީދުކޮށްލަން. އެއީ ރަނގަ ކަމަކަށް

 ހުރޭ ނަމަވެސް، ޕްރޮފެޝަނަލީ މިނިސްޓްރީއަކުން ކުރާ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް އެހެންފަސޭހަވެގެން ދާނެ. 



  

ރަނގަޅު ގޮތަށް ނުވަތަ ނުނުސީދާ  ބަލާއިރު ުހރިހާ ކަމެއް ެއއް ތަެނއްަގއި ޮއވެގެން ާދއިރު ދިމާވާ  ހޭ ގޮތަށްކުރަންޖެ

ރަންމަންޓް ގެ އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު އެންަވޔަދިމާވާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ. އަނެއްކާ އެހެންމެ ދައުލަތު

ެއ ބަަޔށް މީހުން ލާން ވެއްޖެްއާޔ އުަފއްދަިއގެން  ުޔނިޓެއްއެސެސްމެންޓެްއ، އިމްޕެްކޓް ެއސެސްމެންޓް ހަދާނެ ބަޔަކު 

އެއް ކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަށް ދާއިރު  ރަދުބޮޑުވުމެއް ެވްސ އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޕްރޮފެޝަނަލީ އެޚަ އިތުރު

ރުކާރުން އެހެންވީމާ، އެއް އުސޫލުތަެކއް ެއްއ ސަރުކާރެްއ. ސަ އްއެ ދަށުަގއި ނޫނީ ހަމަ މިނިސްޓްރީއެްއގެ

ނޑަށް ފެންނަނީ. ެއހެންވީމާ، އެ އުސޫލަްށ  ޕޮލިސީތަކެއް ދަމަހައްަޓއިގެްނ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަްށ  އަުޅގަ

ބަލާއިރަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓަށް ބަލާއިރު މިހާރު ވެސް އެ އޮންނަ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ން އަނެއްހެން އެންަވޔަރަންމަންޓްގެ ދަށުގައި އޮެވގެން ދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ގަޫބލުކުރަން. ދެ

ބަލައިލާއިރު ޙަޤީޤަތުގައި ަތފާތު މިނިސްޓްރީއަކަށްވީމާ ޭއގައި ެއއް މިނިސްޓްރީއަކަްށ ވެއްޖެްއޔާ ފަސޭހަވެދާނެ 

ކަންނޭނގެ. ެއކަމަކު ފަސޭަހާވއިރު މި ދެންނެވި ކަހަލަ ކަްނތައްތަކެްއ ވެްސ ދިމާވީމާ ޭއެގ ޚަރަދުތައް ބޮުޑވުމާއި މި 

ގެ ތެރޭގައި އަންނާނެ. ދުނިޭޔެގ ގިނަ ތަންތާނަގއި ވެސް ހުންނާނީ މި ދެންނެވިހެން ދެންނެވި ކަންތައްަތއް އޭ 

އެންަވޔަރަންމަންޓް ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްަތއް ަވކި ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާއެއް ަކމަށްވާތީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން ޭއގަިއ ެއ ފައިްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެްއކެވި ވާހަކަފުޅުްށ ތާއީދުކުރަން. ދެން އަުޅގަ

މިލިޔަން ޑޮލަރުެގ ފައިން ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުްނ  5ވެސް އޮތީ ވަރަށް ބޮުޑކޮށޭ. ކަމެއް ދިމާެވއްޖެ ހާލަތެްއގަިއ މި 

ެދއް. ޖުރުމަނާކުރުން އެއީ ހަމަ ވަަރށް ބޮޑު އަދަދެއް. އެީއ ެއްއޮގތަކަށް ވެްސ ގަބޫލުކުރެޭވ ވަަރށްވުރެ މާ ބޮުޑ އަދަ

ނޑަކަށް ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ.  1އެހެންވީމާ،  ލަްއކަ ޑޮލަރު ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް ަފއިނަށް އަތުލަންވާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އެހެންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ ަވރަށް ބޮޑު ޑިސެޕޮއިންޓްމެންާޓ ދިމާވާނޭ. އަނެްއކާ ޭއގެ ެތރެއިން އިތުރު ކަރަޕްޝަްނ 

ނުޑ މި ވާހަކަ ވެސް ފާަހގަކޮށްލާނަމޭ. ދެން މިހާރު މެދުވެރިވާނެ ގޮތް ވެސް ދިާމވެދާ ނެ. އެހެންވީމާ، ދެން އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގިނލި ދިއްކުެރވެމުން އެބަދޭ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަ މިނިސްޓްރީތަކުން ކުރާ ކަންަތްއ 

 އެ  .ވާހަކަ ދަންނަވާލެވުނީ ވީމާ، އެކުގެ ކަރަޕްޝަުނގެ ވާހަކަ. އެހެންއްތަނުވަތަ މުއައްސަސާަތކުން ކުރާ ކަންތަ

އަނެއް  ކަމަޭށ ފެންނަނީ. ދެން ިދއުން ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެލަކަށް ގެންކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުަޑކުެރވޭނެ އުސޫ

ނޑު ޖުމް ވާހަކައަށް ްނ މިލިޔަ 5 އަހަރަށް ހައްދަވާފައި 99ނޫނަށް ލަ ގޮތެްއގައި ދަންނަވާލާނީ ޓޫިރޒަމް ގާއަުޅގަ

ދެއްެކިވ ވާހަކަެއއް ައޅުަގނޑަކަްށ އެ ޅުްއވުން ދެން އެހެން ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވިަފއި އޮތް ހުށަ ނަގަން ޑޮލަރު

ނޑުގެ ިޚޔާލަކީ ރަނގަޅޭ. ދެން ބޭންކިންގ  ދެއްވީމަ އަހަރަށް 99 އެ އަެޑއްނީވީ. ދެން އެހެންމަަވސް އަުޅގަ

ގެ ކޮންފިޑެްނސް ބޮޑުވެފައި ރަނގަުޅވާނެ ިގަނ ވެސް އޭ  ެވސް ފައިނޭންސް ކުރާ ބަޔަކަށް އި ފައިނޭސްސިންގ ދޭއިުރގަ 

ދިއުން. ހަމަ ޭކ ދިުގ މުއްދަެތއް ޮއެވގެން . ެއގޮތަށް ބަލާއިުރ ެއއީ ވަރަްށ ޕޮޒިިޓވް ކަމެއޮވެަފއި ދިަޔއިްއޔާމުއްދަތެއް 

އުމުގެ ފުރުޞަތު ޮކށްގެން ދިވެރިކަން ދިޔާމަ ގިނަ މީހުން ބައި އެ ވޯކަބަލް ގޮތަކަށް އެއެހެންނަމަވެސް، އެާއއެީކގައި 



  

ގެ ކަހަލަ ިވސްނުންތަކެއް ގެްނގުޅުމު  ވެސް މި ންމުކަމެކޭ. އަލަށް ދެވޭ ރަށްތަކަށްރަްށ މުހިދެވިަފއި އޮތުން ވަމީގައި 

ނިމިގެން ހަދައިެގން ހުރި ރަށްރަށަށް ދެނީ މިހާރު ަވންޏާ  ގޮތުން ކަމަށް އޮތް މިހާރު މީގައި މިއޮތުން. ތު ފުރުޞަ

ޑިވެލޮޕްކޮށްގެން ހަދާފައި ހުރި ރަށްތަކަށް މި ދެންނެވީ ހުރި މިހާރު ހުރި ތަންތަނަކަށެއް  ފައިދީދެއްތޯ. މިހާރު 

އެހެންވީމާ، ލިބެނީ. އަލަށް އަންނަ މީހުންނަކަށެއް އެ ނުލިބޭ.  މި ރަށްތަކަށޭ އިރުުކރާއެ މަސަްއކަތް ހުޅުވަިއގެން

އަހަރަށް އެްއވެސް ޓެކްސް ކުްއޔެއް ެދއްކުމެްއ  99މަ ގެ ތެރެއިން އެބައާޭދ ހަރު އެސް.އީ.ެޒޑް ދެން އަނެއްކޮޅުން މިހާ

ިމ  ތަކަށްއިންެވސްޓްކުރާ ފަރާތް.ެޒޑް .އީގޮތަށް އެސް ލިބޭ  އެބަ އާދޭ ނެތި އެްއވެސް ެއއްެޗއް ދެްއކުމެއް ނެތި

ން މީގެ އެްއޗެއް ަދއްަކއިގެން ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ކޮްށގެން ދާއިުރ މި ނުވީމަ ދެ ޓެކްސް ދައްަކިއގެން ހުރިހާ

ނުޑ ހިތަށްވިސްވެސް ތަފާތާ މެދު  ގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެހެންވީމާ، އެސް.އީ.ެޒޑް އަރަނީ. ނާލުން ވަރަށް މުހިންމޭ އަޅުގަ

 ަދއްަކން ނުޖެހި އޭނައަށް ބިން  އެްއޗެއް ޑިުއޓީެއއް ެވސް އެްއވެސް ޓެކުހެއް ނަގަިއގެން ހިންގާ މީހަކު އެްއވެސް

 ގެ ގާނޫުނގައި އެ ގޮތަށް މިހާރު ދޫކުރެވިފައި އޮތް އޮތުން ެއސް.އީ.ެޒޑް  ކުރެވޭސް އަެނއް ކަެމއް ވެވެސް މިލްކުކުެރވޭ 

 ޒޯޓްތަކަށްބަަޔކަށް ހަދާފައި ހުރި ރި އަަހރަށް ދާއިރު ެއއް 99ދަނީ  އޮތީ. ދެން އަނެްއކޮޅުން މިާހރު މީގައި މި

ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، ެއ އެ ވެސް  ނަކަށްއަހަރަށް ހުރި މިހާރު ނޫނީ މާދަމާ ދޫކުރާ ތަ 50ފިޔަވައި މިހާރު ދޫކޮށްފައި 

ނޑުމެން ވިސްނުމުަގއި މުހިންމުކަން ގޮތެއް ތަފާތު ކުޑަކުރެވޭނެ ުނވަތަ ޯނންނާނެ ކަހަލަ ނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ތަނެއްގެ ބޮަޑްށ  މަކީ އެކެއް ހިފެހެއްޓިގެން ދިއުކަށް ކަންތައްތައް ދާއިރު އެއް ުއސޫލުތަބޮޑޭ. މި ޕްރޮޖެކްޓްތަ

 5މިހާރު  އުޅެނީ ކަމަށް ވިްސނޭތީ. އެހެންވީމާ، ދަންަނވާަލން މިކަމެްއ  ެވގެންދާނެވެސް ރަނގަޅު  ތަށްސްލަޙަމަ

އެީއ  ބުނަނީ. އެކަމަކު މި  ފަހަރާ ދައްަކއިފިްއޔާއޭނަގަންވީ މުއްދަެތއް ނެތް. އެއްއެ ން ޑޮލަރު މިހާރު މިލިޔަ

އެހެންނުންތޯ. އަދިެއއް ނެތް ދެއްތޯ މީަގއި ބުނެފައެއް.  ކަެމއް އިކިާހ ދުވަހެްއގެ ތެރޭގަ ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

ނޑަށް ހީވަނީ މުއްދަތެއް އެއީ ނޑަށް ފެންނަ ވެސް ދެން އަުޅގަ ގޮތުަގއި މިހާރުއްސުރެްނ  ވެސް ބަލާލަން. ދެން އަޅުގަ

ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓަތަކަކަށް  ގޮތަށް  ލައްކަ ޑޮލަރު ކުީލގެ ތެެރިއން އެްއކޮށްގެން ަދއްކާ ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަުކ ެއއް 

ގިނަ ލާރި ދައުލަތަްށ  ތަނަކަށް ދޫކޮށްލައިފިްއޔާ ަވރަށް ހުރިހާޓްތަާކއި ކާިއ ހިނގަމުންދާ ރިޒޯދީފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓަތަ

ތަކެްއގައި ހުރެފައި ގިނަ ބަަޔކުެގ ވެސް ެއއް ުއސޫލު ައކަށް ނުވެ އެންމެންނަށްރޑަންލިބިފައި އަނެްއކާ މީހުންނަށް ބަ

ނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ކަ ލޯބި ލިބިގެން ދާނެ މާއިރުހު ވެސް ވަކި މީހެއް ނެިތ  މަކަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

 ވެސް މިހާރުން ފެށިެގން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް  ތަްނތަނަށް ހިންގާވެސް ހަދަިއގެން  ދީފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް

 ކަށް އެ ށް ދައްކަން ެއއްބަސްވާ ފަރާތްތަންނަ ކުލީގެ ތެރެއަށް އިތުރުކޮއޮ ލައްކަ ޑޮލަރު ކުލީގެ ތެރެއިްނ މިހާރު މި

ނޑަށް ގޮތަށް ދޫކޮށްލަްއވާ ގޮތަށް އެ   ވެސް  ދެއްީހވަނީ ވަަރށް ބޮޑު ތާއީ ބައި އިޞްލާޙު ކޮށްލައިިފްއޔާ އަުޅގަ

ލިބިގެންދާނެ. އޭަގއި ތު ސަރުކާރަށް ޮއވެފައި ލިބިފަިއ އަނެއްކާ ގިނަ ބަޔަކު ޭއެގ ބައިވެިރވުމުގެ އޭަގއި ފުުރޞަ

ނޑު ހުށަ އެހެންވީމާ، އެ ނޑަށް ނޭނގޮތަށް އަުޅގަ ދެން އެއީ ގޮތް.  ބޭފުޅަކަށް ފެންނަ ގޭ އެހެންހަޅާލާން. ދެން އަޅުގަ



  

ކުެރވިފަިއ ގޮތަށް ލިބޭ އެްއޗެއް ިފކްސް ޓެކްްސގެ ނިޒާުމަގއި ާވގޮތަީކ މި މި މިހާރު ޓެކްސްގެ ިނޒާމަކަށް ދާއިރު

ވެރިކަން އޮތީ ކޮްނ ވަތަ މިލްކުވަރަކަށް މިލްިކއްޔާތު ނު ވި ބޭނުންވި ަވރަކަށް ބޮޑުކޮށްަފއި ބޭނުން ހުއްޓަސް ޓެކްސް 

ތަކަށް ގިަނ ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ތެއްގެ ބެލުމެއް ނޫން މުހިންމީ. މީގައި މުހިންމީ މިލްކުވެރިކަން އޮތް ފަރާފަރާ

ގޮތަކަްށ ޮއވެފަިއ އަެނއްކޮުޅން މިލްކުވެރިކަްނ ކޮންެމ ލާރި ލިބޭނެ ޮއވެގެްނ ވެްސ އަދި ކޮންފިެޑންސް  ބެންކުން

ނުވަތަ ޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓ  ބޭނުންީވމާ ޓެކްސްެގ ނިޒާމު ޖީ.ެއސް.ޓީފަރާތެއްަގއި އޮަތސް ދައުލަތަްށ ބޭނުންވާ އާމްދަނީ 

ދެންނެވި  މި އް ބޮުޑކޮށްގެން ހަަމ ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެ. އެހެންވީމާ،ޓެކުހެ އަެނއް ނޫީނވިްއޔާ ބޮޑުކޮށްގެން 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ. ދަންަނވާލީ.  ން އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީެވ އެ ވާހަކަންމުކައޮތުުމގެ މުހިގޮތަށް 

 އްެޖ. ވަރަށް ދިގުކޮށް ވާހަކަދެްއކި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. އަޅުަގނޑު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެން

ހުށަހެޅިަފިއ މި ށް މިއަދު ( އަިރޒަމްެގ ގާނޫނު)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޓޫ، 99/2ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެން 

ނޑުމެން ކަމާ  ކަމުަގިއ މަޝްވަރާކުެރވިއްޖެ. އެ  ވެސް މި ުގޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާ އޮތް އިޞްލާޙާ ގުޭޅގޮތުން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހޯދިއްޖެ.  ،މަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއިންގޮތުން އެންަވޔަރަ ީއ.ޕީ.އޭ ާއިއ އަދި މަޓީގެ ބަސް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިދާރީ ގޮތުން ބަލައިދެން މި ބިލަކީ އި ފެންނަނީ ހަމަ ވަކި މެންބަރަކު  ބިލު މި ލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ، . ދެން ދައުލަތުން ބިލުގޮތުގަ ހުށަހެޅި ބިލެއް ރަށް ތާއީދުކުާރ ދަންނަވަނީ ސަރުކާ ވާހަކަ މިމި އަޅުގަ

ޓަކައި  ކާަރށް ފަސޭހަ ހޯދުމަށްޓަކައި ުނވަތަ ސަރު  ންުގމަށްުރކާރު ހިސަ .ޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ ަހިއޞިއްޔަތުންކޯލި

ނޑުގެ ަފރާތުން ވެސް މަޖިލީހަށް އަންނަ ކޮންމެ މި ކީ އަޅުަގނޑު ކުރާެނ މަލުން ިދނުއެއްބާރު ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

ކަމުަގއި ީވ  ކަހަލަ ބޮޑު ބިލެއް ދެ ނުކުތާއެްއގެ މައްޗަށް ެއކުލެިވގެން ވީ މަވެސް މިައދު މިނަކަމެއް. އެހެން

ކަމަކީ  ބިލަކީ އޭގެ ާޒތުގައި ކުޑަ ބިލެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ވަރަށް ބޮޑު ބިލެއް. ެއއް ނަމަވެސް މި

ނޑުމެން މުއަްއސަސާައކުްނ ކުރަމުން އައި މަސައްކަތެްއެގ މެންޑޭޓް އެހެން ޒަމާނުއްސުރެން ފެށިގެން ގޮތަކަށް  އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ހިތަށްއަރާ މުޤައްރިރު އަރިހުން  ކޮށްލަނީ. ދެން އެއަޅުަގނޑުމެން ބަދަލު ެވސް ކަމާ ުގޅޭގޮތުން ައޅުގަ

 މި ކޮމިޓީއަށް ހޯދައިކުރުމުގައި ހުރި މިންަވރު ކަން  ކަމުަގިއ ސަރުކާރުގެ ކަންބޮޑުވުން މި  މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ހަމަ ކަމަށްގޮތެއް  ކަން ކުރުުމަގއި ހަމަ މަސައްކަތް ކުރެވިާދނެ ބަލައި ދެނެގަތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅަށް މި

 ހަރަށްއަ 90އޮތީ  ވެސް ދަންނަވާލަން. ދެން ދެވަނަ ނުކުތާއެްއގެ ގޮުތގައި މި ވާހަކަ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭތީ އެ 



  

މި ކަމާ ގުޅުްނ އިްނވެސްަޓރުންނާއި ހަމަ ކަމެއް.  ވެސް ޭއގެ ޒާތުަގއި ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކީ ރުމުގެ. ދެން މިބަދަލުކު

ކަމަށް  ކުެރވިއްޖެުކރެވިގެްނ ދިރާސާތަްއ  އި ަތންކޮޅެއް ފުާޅ ދާއިާރއެްއަގއި މަޝްވަރާތަކާ އި ސަުރކާރާފަރާތްތަކާ ހުރި

ނޑު މި ންމުމުހި ވެސް ވަންޏާމުން އެވާނެ ހަމަގައިމު   ދަންނަވަނީ މި ބިލު މި  ވާހަކަ މިހެން މި ކަމަށް. އަުޅގަ

ތަނަށް  ބިލު މި ސް އިދާރީ ޮގތުން މިވިޔަ  ތަނަށް ހުށަހެޅިގެން މިދާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ައޅުަގނޑު. ކޮްނމެ ގޮތެއް

ނަޑކަފެންނަން އި އިދާރީ ގޮތުން ބަރެއް ގޮތަށްވަކި މެން ހަމަ  ހުށަހެޅީ ޅި ްށ މި ސަރުކާރުން ހުށަހެންނާނެ. އަޅުގަ

އެނގިފަކާ ނެތް. ދެން ފަހަރެއްަގއި  އަދި މަޢުލޫމާތު ނުޑގެ އެްއޗެްއ ގޮުތގަިއ ައޅުަގނަޑަކށް ަގއިމު ެވސް ައޅުގަ 

އަޅުަގނޑު ނެތް ަވގުތެްއގަިއ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިލު ހުށަހެޅި ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. 

ނޑުމެން މުޤައްރިރު ސާފުޮކށްލަދެއްވީމަ އެ ކަން އެ ިނމުނީ. އެހެންވީމާ، އިދާރީ އެހެންނަމަވެސް އެ ކަން  ައުޅގަ

ގޮތުން މި ގޮތަށް ަވކި މެންބަރަކު މިހެން ހުށަހަޅާ ބިލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ަކން ކޮށްލެވިގެންާދއިރުަގިއ 

ނޑުމެނަށް އެނގޭ ގޮތަށް އެކަން ކޮށްލެިވއްޖެ ކަމަށް  ހަމަގައިމު ވެސް މި ކުރެވެީނ ކިހާވަރެްއގެ ކަމެއްކަން އަުޅގަ

ނުޑގެ ހަމަ އެްއވެސް  ނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ހިތްހަމަޖެހުން އޭގެ ތެރޭގައި ބޮުޑެވގެންދާނެ. އަުޅގަ ވަންޏާމުން އަޅުގަ

އިޝޫެއއް މި ކަމުަގއި ކުުރމާއި ނުކުރުމަކަށް އޮީތކީނޫން. އެހެންމަވެސް މި ކަމުަގިއ މި ދެންނެވި ކަހަލަެގ 

ތުތަކުގައި ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް އެއް ކަމަކާ އެްނވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުން މި ތަނަށް މަޢުލޫމާ

ނޑަްށ  ވަަޑއިގެންެދއްވި މަޢުލޫމާތުގަިއ އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުްނތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ތަކީ ބިލެއް މި ތަނަށް ހުށަހަޅުނީމަ އެ ކަމާ ގުޅޭ ގަބޫލުކުެރވޭ. ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުން މިދާ ގޮ

ނުޑމެން މި ކަންތައްކުރަމުން  ފަރާތްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ މިއަދު  ނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާސްކުރެވިދާނެ. އަުޅގަ ވަކި އަންނަނީ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަން  ކަހަލަގެ ވިޕެއް ނެރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަށް ތަބާވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. މި ކަން ުކރުމުގައި މީަގއި ހުރި އަދި  ކޮށްފާނަން. އެހެންނަމަވެސް ެރކޯޑަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑު ގައިުމ ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އިތު ރަށް ސާފުކޮށްެލވޭނެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަ އެ ކަން ކޮށްެދއްވުމަީކ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްޔާ.  ވެސް އެދޭ ކަަމކަށްވާީތވެ ައުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު ައރުވާނީ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް ބަރުމެން ދާއިރާގެ ގަމު



  

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވިގެްނ މިހިރީ މިތަނަށް ބިލާ ގުޅޭގޮުތން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

މިނިސްޓްީރ  އީ.ޕީއޭ އާިއ މަޓީއާ ގެނެވުުނިއރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ގުުޅން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރި ކަެމއްަގއި ޓޫރިޒަމް

ނުގެންނެވީ ތި ބޭފުޅުންގެ ޯކލިޝަނުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަދެެކިވގެން ބޭނުންވާ އިޞްލާެޙއް ކަމަށްވާީތ 

ނުޑ  ކަމަށް. އެހެންނޫންނަމަ މިވަރުގެ ބޮޑު ކަެމއްަގއި ޓޫރިޒަްމ މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ކަމެއް މި އޮތީ  3ށް ތާއީދުކޮށްލަން. ދެން މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައިަގނޑު ވެސް ޢާމިރު އެ ވިދާޅުވާ ެއއްަޗކަ

ނުޑގެ ވަރަށް ބޮުޑ ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި.  99ދެއްތޯ. އޮތްއިުރަގއި  އަަހރަށް ލީސް އެކްސްޑެްނޑްކުރުުމގައި އަުޅގަ

ޑްވީމަ. ައދި އެއަްށވުރެ އިތުރުވީަމ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިަތކަށް ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭ އެކްްސޓެން

ވެސް ހަމަ ރަނގަޅުވާނެ. އެެހންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު އެ ަކން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ކަން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް 

ނޑުމެން  އަހަރަށް މި  50އަޅުަގނޑު ޕާސަނަލީ ގަބޫުލ ވެސް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ފަހުން އަޅުގަ

ާމ، މިީއ ދައުލަތަށާއި އަދި ރިޒޯޓްަތއް މި ވަގުތު ގެްނގުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް އޮތް އެންމެ އިތުރުކުރީ. އެހެންވީ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ. އަިދ އޭެގ އިތުރުން މިހާރު  ރަނގަޅު ވަގުތުާބއޭ އެ ެއކްސްޓެންޝަން ގެންނަން ައޅުގަ

މިލިޔަން ޑޮލަރަްށ  5އިުރަގއި އިންވެސްޓްމަންޓް ިރކަާވވެފަިއ ހުރި ގިނަ ރިޒޯޓްަތކަށް ެއ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާ

ނޑަކަށް، ގާްތގަަޑކަށް  އަަހރު މި އިތުުރވަނީ. އިތުުރާވިއރު ެއވަރުެގ ބޮޑު އެްއޗަކަްށ  50އެވަުރގެ ޮބޑު އިތުރު ގާްތގަ

މިލިޔަން ޑޮލަރު ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ކުޑަ އަދަދެއްހެން ެއއީ. އެ ވެސް ހަމަ އިްނވެސްްޓމަންޓެއްތާ. ދެން އެގޮތުްނ  5

އިރު ައޅުަގނޑަށް ީހވަީނ އެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ކަމަްށ ވަންޏާމުން ެއއަށްވުރެން ޮބޑު ައެގއް ދައުލަތަށް ލިޭބ ބަލާ

ގޮތަށް އެހެންނަމެވެސް ލުއި ޮގތަކަށް އެ ކަން އިްނވެސްޓަރަްށ ވެސް ވާނެ ގޮތަކަށް، މިސާަލކަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް 

ރަކުން ދެއްކޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް އެ ަބޔަުކގެ އޮބްޝަްނގައި އެ ވެސް އެ ހުށަހެުޅއްވި ގޮތަްށ އެ އަހަރަކުން އަހަ

ޕާޗެސްކުެރވޭނެ ގޮތަށް ެއ ކަން ބަދަލުކޮށްލައިފިއްޔާުމން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިއންޑަސްޓްރީއަށް އެ ކަން 

އަދި އެއީ ރަނގަޅުވާެނއޭ. އެހެންނަމަެވސް ދައުލަތަށް ވަގުތުން ބައިވަރު ފައިސާތަެކއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާމުން 

އެހެން ކަމެއް. ދެން ެއއަްށ ވެސް ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޑިސްަކއުންޓްތަކެއް ލާަފއި ވެސް އެ ކަން ކުެރވިދާނެ 

ކަންނޭނގެ. އެއް ފަހަރާ ލާރި ދައްކާ މީހުންނަށް ޑިސްކައުންޓް ދީފައި ބަހާލައިގެްނ ދައްކާ މީހުންނަށް އެހެން 

ކަމަށް އަުޅަގނޑުގެ ކަންޮބޑުވުމަކީ އެއީ. ދެން އީ.ޕީ.އޭގެ މަސަްއކަތް  ގޮތްގޮތަށް ދެްއކޭނެ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ވެސް ފެނިގެން އެަބ ދޭ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އޮޕަރޭޓިްނގ  ބަދަލުކުރުމުގައި އަުޅގަ

އެ ކަން ެއްއ  ލައިސަންސް ދިނުމުގައި ވެްސ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަންތައްަތކެްއ ހިނގަމުންދާކަން. މި ދެންނެވީ އެއީ

ބަޔަކަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭނެ އަެނއް ބަަޔކަށް ގަބޫުލކުރެވޭނެ ަކންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް ެއ ކަންބޮޑުވުންަތކެއް އެބަ 

ހުރި. އޮޕަރޭޓިންގ ލަިއސްންސް އެބަ ހިފެހެއްޓޭ. ހިފެހެްއޓިގެން ބަެއއް ރިޒޯޓް ބަންދު އެބަ ކުރޭ މިހާރު. ކޮށްފަިއ 

ން އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ނުދީ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެ



  

ފެނޭ އެކިއެކި ރިޒޯޓާ ދޭތެރޭގައި އޮޕަރޭޓިްނގ ލައިސަްނސް ދިނުމުގައާއި ބާޠިލުކުރުމަގާއި ސަސްޕެންްޑކުރުމުަގިއ 

ން އެްނވަޔަރަންަމންޓްގެ ބަިއ ވެސް އެ ވަރަށް ބޮޑެިތ ތަފާތުތަކެއް ގެންގުުޅްއވާކަން. އެހެންކަމަްށ ވަންޏާމު

މިނިސްޓްރީ ދަށަށް ގެންޮގްއސިއްޔާމުން އެތާ ހުންނަވާ ޭބފުޅެއްެގ ހަމަ ހިތް ނިޔަށް ޮއތް ގޮތަކަށް މި ކަން ދާނީ 

ރާއްޖޭަގއި ކަންކަން ވާގޮތުން. އެހެންވެއްޖެްއޔާ މިސާލަކަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ގާނޫނު އޮންނަގޮތުން 

ވާގޮތަކީ ވަރަށް ކުދިކުދި ަކންތައްތަކަކީ ެވސް އެއާ ޚިލާުފވެވޭ ކަެމއް. މިސާލަކަށް ރަށުތެރޭގައި ތަނެއް ކޮނެލާއިުރ  މި

މިލިޔަން ޑޮލަރުން ޖުރުމަނާކުރެވެން  5ވެސް އީ.ޕީ.އޭ ަގވާއިާދއި ާގނޫނާ ޚިލާފުވެދާނެ. އެހެންކަމަށް ވަންޏާމުން 

މަށް ޓަކައި އެ ކަން އެ ގާނޫނުން ނުބައިކޮްށ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީމާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސިޔާސީ ބޭނު

އިތުރުެވގެން އެބަދޭހެން. ދެްނ މިދެންނެވިހެން މިނިސްޓްރީއެއްަގއި އިޚްލާޞްތެރި ބޭފުަޅުކ ހުންނަވައިފިްއޔާމުން އެ 

މިލިޔަްނ  5އެެހންވީމާ، އެ ކަން ެއ ގޮަތކަށް ނުވާނެ. ެއހެންނޫނިއްޔާ ެއ ނާޖާއިުޒ ޮގތުގަިއ ބޭނުންކުރެވިދާނެ. 

ޑޮލަރުން ޖުރުމަނާކުރުމުގެ ަކންތަކާއި ޭއގެ އިތުރުން ރެގިުއލޭޓަރުގެ ދަށަށް ޓޫރިޒަމް ރެިގއުލޭޓަރުގެ ދަށަށް ީއ.ޕީ.ޭއ 

ވެސް ދިއުން. ެރގިއުލޭޓަެރްއ ވެސް ނޫން. ޓޫރިޒަމް ިމނިސްޓްރީއަކީ އިންޑަސްޓްީރެގ ރެގިއުލޭޓަުރގެ އިތުރުން 

ރޮމޯޓް ވެްސ ކުރާ ބައެއް. އެހެްނވީމާ، އެ ވެސް ތަފާތެއް ހުރި ކަމެއް. އެހެންާވއިރުަގިއ އިންޑަސްޓްރީ ޕް

އެންަވޔަރަންމަންޓަށް އިމްޕެކްްޓ، އެންަވޔަރަންމަންޓް އެެސސްމަންޓް ހެދުމުގެ ބައި މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ދިޔައިމަ 

ނޑަށް ގަބޫ ުލކުރެވޭތީ ިމހާރު އޮތް ގޮތަށް އެކަްނ ވަރަށް ބޮޑަށް އޭގެ ސިޔާީސ ނުފޫޒު ވަދެދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ބާއްވާަފއި، އެހެންނަމަވެސް ިމ އިންޑަސްޓްީރގައި ހުރި ދަތިތައް ފިލުވުމަށް ޓަކައި މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް 

ހެދިދާނެ ހުރިހާ ޕާމިޓްސްތަކަކަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ ަކން ކެރީއައުްޓކުރަންޖެހޭނީ ހަމަ އީ.ޕީ.އޭއިން ކަމަްށ 

ވަަނ މާއްދާއޭ ައޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތގައި އިޞްލާުޙ  16ަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ދެްނ ހަމަ އެގޮތުންމެ އަޅު

ގެނެވިަފއި އޮތް ސަޓޭންަޑރްޑތަކެއް ބެލެހެއްޓުމުަގއި. ޭއަގިއ ވެސް ފުށުއެރުންތަެކއް ައުއމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. 

ަރގް އޮތޯރިޓީ ވެސް އެބަ ޮއވޭ. ސްޓެލްކޯ އެބަ އޮޭވ. އެއީ ރާއްޭޖގައި މިހާރު މިސާލަކަށް ފުޑް އެންޑް ޑް

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.އޭ އެބަ އޮވޭ ފެނުގެ ކަންތައްަތްއ ބެލެހެއްޓުމަށް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ 

ނޑުމެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ފަސޭހައިން ޢާމިރު   ރިކޮންސައިލްކުރާނެ ގޮތެއް ައޅުގަ

ވިދާޅުވިހެން ިމއީ ކިތަންމެ ދެތިން މާއްދާއެްއ އޮތަަކސް އަސްލުަގއި އިންޑަސްޓްީރއަްށ ވަރަށް ޮބޑު އިމްެޕކްޓެްއ 

އައިސްދާނެ ބިލަކަްށވާތީ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މީތި ސަުރކާރާ ވެސް އިތުރަށް ވާހަކަދެެކވިގެން އިތުރު ބަދަލުތަކެއް 

ނޑު ދެކެނީ.  ގެންނަންޖެހިދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރާ މި ކަމުގައި ވާހަކަދެްއކުން މުހިންމު ކަމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އަޅުަގނޑު ހަމަ ރެޯކޑަށް ަޓަކއި ދަންނަވާލަން ދެންމެއަކު މެންބަރުގެ ފައްޔާްޟގެ ވާހަަކފުޅުގައި ކޮމިޓީއަށް ަބއެްއ 

ނުޑ ބޭފުޅުން ކޯލިޝަންއޭ ވިދާުޅވެފައި  ަބއެްއ ފަރާތްތައް ުނގެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުިވ ވިާދޅުވުން. ދެން އަުޅގަ

ފަރާތެއް ގެނެއްަސ ާވނީ. އެހެންވީމާ، އޮން ދަ  2ދަންނަވާލަން އޮތީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑު އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލީ އިނގޭތޯ . ކޮމިޓީއަްށ ރެކޯޑުަގއި ހަމަ އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން ައޅުގަ

ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަކީ ޮކމިޓީން ފާސްކުރެއްވި ގޮތަށް ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނޭ ިއނގޭތޯ، ދަޢުވަތު ދެިވގެން 

 ދިޔައީ. ައޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން ފަޒާދަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 7)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް ، 99/2ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ގާނޫނު ނަންބަރު އާދެ! ޝުކު

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު ވަަރށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮުޑުވންތައް މި ތަނުގައި ވެްސ 

އަހަރަށް ރިޒޯޓްަތުކގެ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުުމގެ  99ވެްސ އެ  ފާޅުކުރެވެމުން މި ދަނީ. ޭއެގ އިތުރަށް ައޅުަގނުޑގެ

މާބޮޑު ޝަުކވާތަެކއް ނެތް. ެއހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނުަގިއ ގެންނަން، ގާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެޭރަގއި 

ނުޑގެ ެވސް އެަބ ހުރި ކަން ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ކަންތައްަތއް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގެނައުުމގައި ބޮޑުވުންތަކެއް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އާިއ މިއާ ވެސް ތަޢާރަޟްވޭ.  5މިސާލަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިތމާވެއްޓާ ބެހޭ ގާނޫނު. އެ ާގނޫނުގެ 

ނޑުމެން ުވޖޫދަށް ގެނެސްފި ކަމަށް  އެހެންކަމުން، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި އޮްތ އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ނާނެ އެއް ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ދެ ވާހަކައެއް. އެހެންވީާމ، އޭަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަންޏާމުން ދެ ގާނޫނުގައި އިން

ންނަށް ތަކުލީފުތަކެއް ދިމާ އެބަވޭ. އަސްލު ތިމާވެީށެގ ގާނޫނު ތެރެއިން ދިޔަޔަްސ އެއީ ހަމަ ގާނޫނީ ބާުރ މީހު

އިން ދިަޔޔަސް ހަމަ އެއީ ގާނޫނީ ލިބިފައި އޮތް ެއއްެޗއް. ޓޫިރަޒމް ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ެގނެސްގެން މީގެ ތެރެ

އޮތް އެއްެޗއް. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ މި ފުށުއެރުންތަކާއި އެްއޗެހި ހުރުމުން އަޅުަގނޑުމެން މި ކަން ބާރު ލިބިފައި 

ކުރަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރާ ކަމަކަްށވާއިރު އެ ސިނާޢަތު ތަރައްޤީކޮށް 

ނޑުމެން ކުރަްނ އެ  ސިނާޢަތުަގއި ިމއަދު ެއ ަކން ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ތަކުލީފަކަށް ނުވާ ގޮތަކަްށ މި ަކން އަުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ެއއް ކަންަތއް. އަެނއް ކަމަކީ މިހާރު ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިމާވެްއަޓށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު 

ވަނަ އަހަރު ގެޒެުޓކުރެވިފަ. އަނެއްކާ މި ގާނޫނު، ިމ  2012ަބއިން ހެދުމާއި ބެހޭ ރިޕޯޓް ހެދުމާ ބެހޭ ގަވާއިެދއް އެ

ބިލު ގާނޫނަކަށްެވގެން ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް މީތި ިދޔައިމަ އަނެއްާކ އެ މިނިސްޓްީރން ވެސް ހަމަ ަގާވއިދެްއ 

ހަމަހަމަކަން ވެްސ  ހަދާނެ. ހަދާއިރު މި ދެ ގަވާއިދު ެދގޮތަކަށް އިނދެއްެޖއްޔާމުން ގާނޫުނއަސާީސގައި މިވާ

ނީންނާނެ. އޭރުން ވާގޮތަކީ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަގއި ވަކި ގޮަތކަށް ތިމާވެށީގެ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުން މި އޮންނަނީ. 

ނޑުގެ ވެސް ހަމަ  އެހެން ސެކްޓަރތަުކގައި ަތފާތު ގޮތަކަށް. ެއގޮތަކަށް ވެސް ކަމަކުނުދޭ. ދެން ައޅުގަ



  

ގައި ޖުރުމަނާ ލާފައި މި އިންނަ ގޮތުން. ދިވެހިރާއްޭޖަގއި މިހާރު މި ގާނޫނުތައް ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބައިން މީ

މިލިޔަން  5ޕްރެކްޓިސްކުރާ ގޮތުން ނުަވތަ ގާނޫނުތައް ހެދިފަިއވާ ޮގތުން މި ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިސާލަކަށް، 

ރުމުގެ ބަދަލުަގއި ފަހުެގ ޑޮލަރަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން ޮބުޑ ނޫން ޖުރުމަނާއެއް ކުރުޭމ މި ކަހަލަ ގޮަތކަށް ބަޔާްނކު

ގާނޫނުތަކުަގއި މުޅިން ވެސް މި އިންނަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިވެނި ވަރެޭކ، ދެވަނަ ަފހަރަށް މިވެނި ވަރެކޭ އެ 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ. ހަމައެކަނި ގާނޫނުތަކުގައި މި ޖުރުމަނާ ލިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއީ އެ މީހުން އަތުން 

މެއް ނޫން. އެ ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އިންނަ އިން ފަހަނައަޅައި އެ މީހުން ނުދިއުމަށް ޓަކައި ފައިސާތަކެއް ހޯދު

ނޑަށް ފެނޭ މި ގާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާއަށް އެ  48ވަނަ މާއްދާއަށް ނުވަތަ  49ކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ތޯ. އެހެންވީމަ، މިސާލަކަށް އެއީ މިހާރު މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ވެްސ އެ ގޮތަށް އެއީ ބަދަލުކުރަން އިނގޭ

ވަނަ މާއްާދ އާއި އެހެން މާއްދާަގއި ބުެނފައިވާ ގަާވއިދާ ޚިލާފުވާ  15އިންނަ ގޮތުން މި އިންނަނީ މި ގާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާަފއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަސް މިލިޔަން އެމެރިކާ  ފަރާތްތައް އެ މާއްދާގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދެްއަގއި ކަ

ށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަަދކުން ޖުރުމަނާކުރެވޭނެެއވެ. ޭއރުން ބައެއް ޖުރުމަނާތައް ޭއެގ ނިސްބަތުން ބޮޑު ވެްސ ޑޮލަރަ

ވެދާނެ ކުޑަ ެވސް ވެދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަުށން މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ނި ރޭޓަކުން އެ ޖުރުމަނާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަްއ ހަމަޖެހިފައި އެބަ އޮތް. ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް އަަކފޫޓަކަށް މިވެ

ނޑު ދަންނަވާނީ  އޭގެ ދަށުން ފަރުތަކަށް އަާރ ބޯޓުތަކުގެ ޖުރުމަނާ ވެސް ކުރަމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑަކަށް ސްމޫތްކޮށް ހިނގަމުންދާ ނިޒާމެއް މީގައި އޮްއަވއި ކުއްލި ައކަށް މި ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް މިހާރު ދެން ގާތްގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ތަކުލީފުތަކެއް ދިމާވާނެއޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ގެނައިމަ މީގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަން. ޖުރުމަނާ ލާކަމަށްވަންޏާ ވެސް ލެވިާދނެ ހަމަ ފުރަތަމަ ފަހަރު 

ދެ ލަްއކަ ފަންާސސް ހާސް ޑޮލަރު ުނވަތަ އެްއ ލައްކަ ޑޮލަރުން ޖުރުމަނާކުރާ، ދެވަނަފަހަރު ެވއްޖެްއާޔ ، މިސާލަކަށް

މިވެނި ވަރެްއ. ެއއީ އެ ގާޫނނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަާޔންކޮށްފައި އޮތީމަ އަސްލު ިއންވެސްޓަރުން ވެސް ޭއގެ 

ޏާ އެ ފަހަރަކު ހުންނަ މީހެއްގެ ނުވަތަ ވެިރއެްއގެ ސަބަބުްނ ކޮންފިޑެންސް ބޮޑުެވގެންދާނެ. އެހެން ނޫން ކަމަށް ވަން

ބައެއް މީހުން ފަސް މިލިޔަނުން އަނެއް ބައި މީހުން އެްއ މިލިޔަނުން އަނެއް ބައި މީހުން އެއް ލައްކަ ޑޮލަރުން 

ނަޑކަށް ގަބޫލެްއ ނުވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ކަހަލަ ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީއަކަްށ  ޖުރުމަނާކޮށްލާތަން އަތުވެދާނެ. އެއީ އަުޅގަ

ހަދާ ގާނޫނަކަށް ނުވަތަ އަާމޒުކުެރވޭ ގާނޫނަކަށް އޮންަނ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތް ކަމުގަ. އެހެންކަމުން، މި 

ގާނޫނުަގއި ކުޑަުކޑަ އިޞްލާުޙތަކެއް ކަމުަގއި ވީ ނަމަވެްސ ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަެކއް ޙަޤީޤަތުގައި މި އިނީ. 

ނޑު ހުށަހަޅަނީ މި ގާނޫނު އެހެން ގާނޫނުތަކާ ފުށުއެރުން ހުރުމާއި އެކު މި ކަންތައްަތްއ ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި  ދިރާސާކޮށް ރަނގަޅަށް މި ގާނޫނު އަޅުގަ



  

ޓެކްނިކަްލ މަސައްކަްތތަކެއް ކޮްށ ޭއގެ ފަހުަގިއ  އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ތެރެއިްނ ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނަަގއިގެްނ މީގެ

 އަޅުަގނޑުމެން މިކަންތައް ކުިރއަށް ގެންދެވުން. ެދއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން.   އާދެ! ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަުޅގަ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާ އިާރގެ މެންބަތ.ގުރައިދޫ ދާ

ނޑު ެވސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ މި ގާނޫނަްށ ވަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

އްވާފައި މި އޮތީ ގެންނަން އެބަ ބޭނުންވޭ. އަެނއްކާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން، މި ދެންނެވީ މަޖިލީހަށް މީތި ހުށަހަޅު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރަކު، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކު. އެހެންކަމަށް ވުމާއި އެުކ 

އަޅުަގނޑު ވެްސ މީތި ވަރަްށ ބޮޑަށް ބަލާފައި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓުން ވަރަށް ދިުގ ސިީޓއެްއ 

ބަ އޮތް އެްނވަޔަރަންމަންޓް އީ.ޕީ.އޭއާ ބެޭހގޮތުން ފޮނުއްވާފަ. ދެން މިހާ ބޮޑަށް މި ވެސް މި މައްސަަލއިަގއި އެ

ނޑަށް ެވްސ  ވާހަކަތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އައިސްަފއި އޮތްހިނދު، ދެންމެ ޢަލީ ފަޒާދު ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް އަުޅގަ

ނޑުެމން ކުޑަ ކޮމިޓީ ނޑަށް ފެނޭ އަޅުގަ އެއް ނަގަިއެގން މި ބިލު ޓެކްނިކަލް ތާއީދުކުރެވޭީތއާ އެްއކޮށް ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ކޮމިޓީއެްއގެ ތެރޭަގއި މަޝްަވރާކޮށް އަދި ސަރުކާރާ ވެސް ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު އަލުން އަޅުގަ

ކޮމިޓީއަށް ގެނެސް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ގެންދެވޭ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަން. އެހެންކަމަށް ވުމާއި އެކު ޢަލީ ފަޒާދު ެއ 

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެ  އްކެވި ވާހަަކއަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ހުޅުވައިލާނަން. ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ފުރަތަމަ ޢަބްދު ރިޔާޒަށް ައޅުަގނުޑ هللا ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ން:ރިޔާޒް ވާހަކަދެްއެކވުهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ހަމަ މާމިގިލި ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޮަނރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނުޑ 

އަހަރާ  99ވިހެން ވީހާ ެވްސ ބޮޑަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި މަީޓން ވެސް މި ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ދެންމެ ވިދާޅު

އަހަރަށް ހެދީމަ  50ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްިކއިރުަގިއ މަޓީން ވެސް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއް އެއީ ވަރަށް މަދު އެއީ 



  

އަހަރަށް ެވސް ެއ  50 ވެސް ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށް ހަމައެކަނި މި ސިނާޢަތުގައި ުއޅޭ ވެސް ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށޭ 

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ދެްނމެ އެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަްށ  އެކްސްޓެްނޑް ކުެރވުނީ. ެއވަަރށް ފައިސާ ދެވުނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަހަރަކު އިތުރަށް ެއއް ލަްއަކ ޑޮލަރު ދައްކާ ގޮަތކަށް ުކްއޔަށް ހަމަޖައްސައިފިްއޔާ ގިަނ ބަޔަކަށް އެ ފުރުޞަތުތައް 

. އެ އިންޑަސްޓްީރގައި އުޅޭ ގިނަ ބަަޔކަށް އަިދ އިންޑަސްޓްީރއަށް ަޝއުޤުެވރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ

ނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ ފައްޔާޟް ދެންމެ ދެއްކެިވ ވާހަަކއަށް ވެްސ  ވެސް އިތުރު ލުޔަކަްށެވގެން ެވސް ދާނެ. ދެން އަުޅގަ

ވަުގތު ވެސް ަދއުލަތުން އިތުރަށް މި މުއްދަތު ދީފައި ފައިސާ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެޑްރެްސކޮްށލަން ބޭނުން. މިހާރު މި 

ނަގަން މި ބޭނުންވަނީ ަޤއުމު ހިންގުމަށް ޓަކަިއ އަދި ަޤއުމު ތަރައްޤީކުރުމަށް ަޓކައި ކޮްނމެހެން ފައިސާ ބޭނުންވާތީ 

 99ށް ދީފައި އަެނއްާކ އަަހރަ 50ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުަރނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ކޮންމެހެން މިހާރު އެްއ ދުވަހު 

ނޑުމެންނަށް ވެސް  އަހަރަށް އެހެން ހެދުމުގެ ޭބނުމެއް ނެތް. ޙަޤީޤަތަކީ ޤައުމަށް ފައިސާ ބޭނުންާވކަްނ އަުޅގަ

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެއީ ބަޖެުޓގެ ކަންތައްަތއް މި ހިނގަމުންދާ ގޮތުން ވެސް. އެހެންީވމާ، ލުއިގޮތަކަށް ފައިާސގެ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ބައި ވޮިލއުމް ހަމަ ގިނަ ބައެްއގެ ފައިސާ ދައުލަތަްށ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭނެ  ގޮތެއް އޮތިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ މިހާރު މި ސަރުކާރުެގ  ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން. ދެން އީ.ޕީ.އޭއާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި މޭޒުގެ އަެނއް ފަރާތުން ކޯލިޝަންގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ކަުމގައި ވިަޔސް އަުޅގަ

މިހާރު ކުޑަކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުވެފައި މި އޮތީ. ެއއީ ީއ.ޕީ.ޭއގެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަަޑއިގެްނ ދެއްކެވި ވާހަކަތަާކއި އަިދ 

ފޮނުއްވި ސިީޓއަށް ގަބޫލުުކރައްވާީތއާ ވެސް އެްއކޮށް ކަމުގަިއ އަުޅަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، 

ޤީޤަތުގައި އީ.ޕީ.ޭއއިން ވަަރށް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެފައި އެބައިން އިނގޭތޯ މި ސަރުކާުރގެ މިހާރުގެ އަސްލު އެންމެ ޙަ

ބޮޑު މައްސަަލއަކީ ގިނަ ުދަވސް ނެގުން ކަމުަގއި ވާ ކަުމގަިއ ވަންޏާ އެ އިޝޫއަްށ ެއމީހުން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ 

ސް ާރއްޖެއަށްވުެރ ައވަްސކޮށް އެ އެޕްރޫވަލް ދޭ ފަރާެތްއ އެޑްރެްސކުރި. ެއ މީހުން ބުނީ މި ރީޖަންގައި ވެ

ުދވަސް ތެޭރަގއި ނިންމައިދެމުން ދިޔަކަން. އެހެންވީމާ، އަސްުލ ެއ  14ުދވަސް،  14ނުހުންނާނެ ކަމަށް. 

އެބަ  ޝަކުާވއެްއ ނެތް. ދެން ފަޒާުދ ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވިހެން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ަގާވއިދުތަާކއި ެއއްޗެހި ހެދިފައި 

ނަޑއެިޅފަ. އެހެންވީމާ، ކީްއކުރަންހޭ އަލުން ރީ  ިއވެންޓް، ީރ އޮތް. ޖުރުމަނާކުރާނެ އުސޫލުަތއް ެވސް އެބަހުރި ކަ

ނޑުމެން ދެން އިތުރު  ،އެހެންވީމާމަންޓްކުރަްނވީ. އީވް ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މީަގއި މި އިނީ ދެ އިޝޫއެއް. ައޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުނުކުރާ  ކޮމިޓީއެއް ހަދަިއގެން ކޮން ިއތުރަށް ދާންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތްހެއްޔޭ. އީ.ޕީ.އޭ އިޝޫ ެއއީ އަުޅގަ

އަަހރު އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރާ އެްއޗެއް ެވއްޖެއްާޔ  99ކަމަށް ވަންޏާ މީގެން އުނިކުަރންވީނޫންހެއްޔޭ. ދެން 

ކީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން، ައޅުަގނުޑ އަހަުރގެ ކަންތައް ނިންމަންވީނޫންހެއްޔޭ. އެއީ ައޅުަގނޑުގެ ދެކޭ ގޮތަ  99

ނޑުމެްނގެ ނިންމުމެއް އެއީ މި ތަުނން މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން  ހަނދާންވާ ގޮތުން ފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މި ަކމާ ދޭތެރޭގައި ފެނިަވޑަިއގަންަނވާ ގޮތް ހޯދުމަށް، ލިޔުމަކުން ގެނައުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ 



  

ގެ ޖަވާެބއް އަދި ެއއް ނެތް ހަމަގައިމު ވެްސ ފެންނާކަށް. އެހެންވީާމ، އެ ކަން ުމޤައްރިރު ސާފުކޮށްލަދެްއވުން ލިޔުމު

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޖުރުމަނާގެ ވާހަކަ ދެންމެ  ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ސާފުކޮށްލަދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އިޭވ ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދަކުން ދެއްކެވީމަ ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ބޭނުން އިނގޭތޯ، އަޅުގަ

ބޯޓު އެްއޗެހި ފަރަށް އެރުނީމަ ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖުރުމަނާކުރާ ވާހަކަ. ެއކަމަުކ އީ.ޕީ.ޭއއިން ކުރާ އަދަދު 

އް ލިބެނީ. ކުރާ، އީ.ޕީ.ޭއއިން ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު. ދެން މި ދައުލަަތށް ލިބޭ ފައިސާ ވަރަށް ުކޑަ. ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެ

ވަރަށް ބޮޑު އަދަދަކުން ޖުރުމަނާ. އެހެންވީމާ، ދެން ކޮންމެވެސް ދިމާލަކުން މަޢާފު ލިބިގެންދާއިރުަގއި ދެން 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ައޑުިއވޭ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ުނސީދާގޮތަކަށް މީެގ ފައިާސގެ  ނޫސްތަކުންނާއި ެއކި ގޮްތގޮަތށް އަުޅގަ

އްތަެކއް އެހެން ދިމަދިމާލަށް ދާ ވާހަކަތައް ނުސީދާ ގޮތަކަށް އެބަ އަުޑއިވޭ. އެހެންީވމާ، ވީހާ ވެސް ވަރަކަްށ ކަންތަ

ކަރަޝަނަށް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ހެދޭ ގަވައިދުަތކާއި ެއއްޗެހިަތްއ އަންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ، ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫުލކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަ ން. ދެން އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް އެހާބޮަޑކަށް ިމ  ކުޑަ ކޮމިޓީައކަށް ގޮސްގެްނ ކުރަންޖެހޭވަރުގެ މަަސއްކަެތއް އޮްތ ކަމަށް ނުފެންނާތީ 

ނޑުމެން ހަމަ، އެހެންނަމަވެސް ެއއަށް މުޅިން އިޢުތިރާޟުކުރަނީކީ ޫނން. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި  ހާރު ވެސް އަުޅގަ

އަހަރަށް ދޫކޮށްލުމާ  99މި ކަމަށް އީ.ޕީ.އޭ އިޫޝއަްށ އެގްީރވާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ މީގެން އެްކސްކުލޫުޑކޮށްފަިއ 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި ިވޔަސް އަދި ުކޑަ ކޮމިޓީގައި ބަޙުސްކުިރޔަްސ އެ އިޝޫއަށް ގެންދިއުން  ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ އެ ާވހަކަ އަށް އިޝާރާްތކުރާނަމޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ބުއްދިވެރިކަމަށް ފެންނާ ތީވެ ައޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާހިސާބުން ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަ

ނޑު އަދިެވސް ެއކަްއޗެއް ދަންނަވައިލާނަން. މިހާރު  99އާދެ! މިހާރު  އަހަރަށް ދިގުކުރުމުގެ ަމއްސަލަިއަގއި އަުޅގަ

އެއްފަހަރާ ލާރި ނަގަިއގެން ދައުލަތަށް ބަޖެޓަށް ބޭނުންކުރާއިރު ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އެ ފަސް މިލިޔަން ޑޮލަރު ދީފައި 

ނަޑކަށް ހަެއއްކަ އަށެްއަކ ނޫނީ ދިހަވަރަކަށް  އެއީ އީ މަުދބަޔަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ. އެއްފަހަރާ ނެނގޭނީ. އެ ނޫނީ ާގތްގަ

 15މީހުން ނުވަތަ  10ދެންނެވި ގޮތަށް ހަދާލައިފިިވއްޔާ ެއއީ  ބަދަލުަގއި މި އަށް ވެދާެނ. އޭގެފަނަރަވަރަކަށް ޕާޓީ

ފަނަރަ ގުނަުކރަން އެއީ ކިހާ ވަެރއްތޯ؟  70ލިބެނީ ޕާޓީ ކަމަށް ވަންޏާ ވެްސ އެ  15، ވެސް މީހުން ކަމަށް ވަންޏާ

އަށްވުރެ ޕްރޮޖެކްޓު މިހާރު  200 ލިޔަން އެ ލިބެނީ. ދެން އެކަމަކުމި 75އެ  އެކަމަކު މިލިޔަން އެ ލިބެނީ.  75



  

ހުން މީ 15މިލިޔަން. ލިބިފައި  75ވިްއޔާ އަދި ލިބޭނެ ެއއްފަހަރާ މި ލިބުނީ ފައި އޮންނައިރު އެ ދޫޮކށްލައިފީދޫކޮށް

ނޑަކަށް ހިއެްއނުވޭ އެއްފަހަރާ  ކަމަށް ވަންޏާ އެވަރު ވެްސ  މީހުން 15މިލިޔަން ދެއްކޭނެ  5ވެސް ާވނެހެނެއް އަޅުގަ

ނޑު ގަ   50ވަރަކަށް މިލިޔަން. އެހެންނަމަވެސް  10ބޫލެއްނުކުރަން. އަޅުަގނޑަށް ހީވާގޮތުން ތިބޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން  ހިނގަމުންދާ އަށްވުރެ ޕްރޮޖެކްޓު ދޫކޮށްފައި މިހާރު  200އުޅެނީ  މިމިލިޔަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑަކަްށ އެ ލިބެނީ އަހަރަކު ރިޒޯ މިލިޔަން ޑޮލަރު އެހެންނޫންތޯ.  20ޓުތަާކއި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ެއއްކޮށް ދީފިއްޔާ ގާްތގަ

ނީ އެއަށް ގިނަ ލާރި. ލިބުއަހަރުން އެ  4ނޫނިއްޔާ  .މިލިޔަން ޑޮަލރު 70 ،މިލިޔަން 60ތިން އަހަރުން އެ ލިބުނީ 

ނަގާފައި ރިކަރަންުޓ  ެއގޮތަށް ބަލައިފިްއޔާ ވެްސ، އަނެްއކާ ެއއްފަހަރާ އެއްހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ލާރި، އެހެންވީމާ

ޚަރަދު އެކްސްޕެންިޑޗަރ ބޮުޑޮކށްލާފައި އެ ކަންަތއްތައް ެދޮކޅުޖައްސަިއގެން ކުރީމަ ަސްސޓެއިނަބަލް ގޮތަކަްށ ބަޖެޓު 

ނޑުމެން މި  ދަގޫނޓައިގެން ގެންދަން ވަަރށް އުދަމަހައް ކަމަކަްށވާނެ. ުކްއލިއަކަށް ެއއްފަހަރާ މިއަހަރު ތެރޭގައި އަުޅގަ

ެޗއްޯތ އްދެން އަންނަ އަހަރު ކޯ އިނެގި ލާރިތަކެއް ނަގަިއގެން މި އަހަރު ރިކަރަންޓު އެކްސްޕެންޑިޗަރ ޚަރަދުކޮށްފަ

ދިއުްނ  ގެންެޓއިބަލްކޮްށ ދިގުކޮށް ދިގު މުއްދަތަކުން ލިބޭގޮތަށް އޮވެ އެ ސަސް، ގޮތަށް. އެހެންވީމާ ނަގާނީ ދެން އެ

 2އަހަރު  25އަހަރު  35މިހާރު  އަހަރު، 50ހަރު މި ފުރެނީ. އަދި އަ 50ރަނގަޅޭ. އަނެްއކޮޅު ދިނަސް 

ްއ ނެްއކާ އަނެ އަހަރު ކުރިން ިމ ދައްކަނީ އަ 50އަހަުރ ކުރިން  100ވެފަިއ ހުރި ރަށްރަށް ެއބަ ހުރި. އެކަމަުކ އަހަރު

ެވގެންދާނެއޭ ހާދަ ބައިވަރެއް އިނގޭތޯ. މިެދންނެވީ މިއަދުން ފެށިގެން އަހަރުގެ ކުލި. އެހެންވީާމ، މަލްޓިޕްލައި 50

އުޅޭ އެްއޗަކީ މިހާރު މިއަދު ދެއްވާ ރަެށއް ނޫނީވިްއޔާ މީގެ ފަސް އަހަުރ  ދައްކާކަމަްށވަންޏާ އެއީ. ދަްނނަވަން މި

 އަހަރު  45މީހުންނަށް  ވީ. އަދި އެބަ އިން އެއަހަރު އަދި މި 5 ކަށް ދޭއިރު އެ މީހުންކުރިން ދީފައި އޮތް ރަށަ 

، ހެންވީމާ ވެސް ކުރިން މި ދައްކަނީ. އެ އަހަރު ފެށުމުގެ 49، އަހަރު 50ކުރިން މި ދައްކަނީ އަނެްއ 

ވަތަ އަެނއް އުސޫލަށް ން ކޮމްޕައުންޑު އިންޓްރެސްެޓއް ނު.  ދެްއކީމަ ޭއގެހާދަކުރިއަކުންނޭ މި ދަްއކަީނ ލާރި

އަހަރު ކުިރއަށް. ެއއަށްވުރެ ވެސް ކުިރއަށް.  50ެއއް އެ ލިބެނީ ކުިރއަްށ، ބަލައިފިއްޔަ ވަރަށް ބޮޑު ަފއިސާ

 99ންތަނުން އެ ލިބެނީ އަހަުރގެ ކުިރއަށް އެ ލިބެނީ އެއްބައި ތަންަތނުން އެހެންނޫންތޯ. އެއްބައި ތަ 90، އެހެންވީމާ

ގެ ވަރަްށ އެއްަބއި ވެސް އެްވރެޖުކޮށް ބަލައިފިއްޔާ އޭގެ ދެބައިކުޅަ ކުރިން ގައިމު އަހަރު  50ނޫނީ  އަހަރަށް،

ނޑަކަށް އެ ފައިސާ އެ ލިބޭނީ. ދަންނަވާލަން މި 75، ބެލިދާނެ. އެހެންވީމާ އުޅެނީ އެއީ ވަރަށް  އަަހރު ކުރިން ގާތްގަ

ން ބަލައިިފއްޔާ ސަސްޓެއިނަބަލްކޮށް އެ ލާިރ ވަްނޏާ. އަނެއްހެ ކަމަށް ލިބިއްޖެ ދުވަހޭ. ވަރަށް ގިނަ ަފއިސާއޭ  ގިނަ

 . އޭރުން ބަެޖޓަށް ވެސް ޚަރަދުުކޑަވެ އިންަކމްގެ ގޮތުން ލިބޭ އެްއޗެއް އެއްފަހަރާ ލިބުމުގެ ބަދަލުގަ ލިބިލިބި ހުންނާނެ

މުންދާއިރު އެބަ ޖެހޭ މި ކުލި ބޮޑުކުރަމުން ނުވަތަ ރެްނޓު މައްޗަށް ޖަހަ ލަންވެސް. ދެން އަެނއްކާ އަެނއްޮކޅުން ބަލާ

ނޑުމެން ޖައްސާނީ. ައޅުަގނޑުމެން ުދނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނަށް މާެކޓުތަކާ ކޮމްޕީޓުކުރަންޖެހޭ.  ކިހާވަރަކަށްތޯ އަުޅގަ

އުޅެނީ  ވެސް މި ރިޒަްމ އިންޑަސްޓްީރގެ މިހާރުުދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫލަތަކީ މިއަމިއަދުގެ ހާ



  

ުއޅެީނ  އުޕެންސީ މިދިވެހިރާއްޭޖގެ އޮކި  އެވްރެޖްކޮށް އޮިކއުޕެންސީ. މިއަދު  ގެ 40، %30ގާތްަގނޑަކަްށ %

ނާރާ އިނގޭތޯ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ހައި އެންޑު ތަންތަނާއި ހަމަ ލޯ އެންޑު ތަންތަނާ ހުރި.  40ގާތްަގނޑަކަށް %

ވަތަ ދެ ަރށެއް ޮއވެދާނެ ނު  އިމިއަދުގެ މާކެުޓަގއި އެތައް ަބިއވަރު ިޑސްަކއުންޓެއް ީދގެން ެއތައް ބަިއވަރު. ފަހަރެްއގަ 

އަށް ވުރެ  50ޮއކިއުެޕންސީގަ. އެހެންނަމަވެސް ެއްވރެޖްކޮށް % 90، %80 ވެސް އޮވެދާނެ ރަށެއް ނުވަތަ ރަށެއް

ކޮށް މިއަހަރު ޑިސެމްބަރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ިޑސެމްބަރުން ފެށިގެން މިދިޔަ އަހަރު ޚާއްޞަ ދަށްކޮށް މި ދަނީ.

ރަނގަުޅވި. ެއހެންނޫނީވިއްޔާ ހަމަ އެވްރެޖްޮކށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ، ކުއިޕެންސީ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގަިއ އޮމި

އަހަރުގެ އޮކިއުޕެންސީަތްއ  އެ ދަނީ މި އިގ50ަ، %55ަގއި 50އަށްވުރެ ދަުށގައި % 60އެވްރެޖު އޮކިއުޕެންސީ %

ނޑުމެންނަށް މީގެމިހެން ދާ، އެހެންވީމާ ފޫވެއްިޓގެން. އައި ކަމެއް ނޫން.  ން، މިއީކީ އެއް ދިމާައކުންއިރު އަޅުގަ

އަށް ބޮުޑވުން. އަެނއްކާ މިހާރު ގްރީްނ ޓެކްސް ެއއަީއ. އަެނއްާކ  12މީގެތެރޭަގއި ޖީ.އެސް.ީޓ، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ %

ށް އަންނަ މި ބަދަލުތައް ބޮޑުވަނީ. ދުނިޔޭ މަޝްރަޙަ  ވެސް ސްޓްރަްކޗަރ ލޭންޑު ރެންޓު. އަނެްއކޮޅުން ޑިއުޓީަތއް

ނޑުމެންގެ ބަޓަރ ެއންޑު ބްރެޑަކަށް މި، ިއނޭޝަލް ނިޒާމަށާ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ފަ އޮީތ  އަުޅގަ

އާމްދަނީެއއް.  ރިޒަމް. ަމސްވެރިކަމުން ލިބޭ އެްއޗެްއ ެއހާބޮޑެއް ނޫންެޗއް ިކޔަްސ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫމިއަދު ކޮންމެ ެއއް

ނޑުމެން ބަލާިއރު ސަސް، ދެން އެހެންވީމާ ަކން ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަެކއް  ޓެއިނަބަލްކޮްށ މިިމއަށް ިވްސނައިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭ ނފިއްޔާ ވަރަށް އުނުވިސްނައިއަޅުަގނޑުމެން މި   ދަގޫ ނިކަމެތި ހާލަތަކަށް ހިނގައިދާނެ. އަޅުގަ

ރިޒަމް ދުނިޔޭގެ ޓޫސްރީލަންކާ ކަމަށް ވިޔަސް އަދި ކައިރީަގއި ހުރި ޤައުމުތަކާއި އަދި  ކޮމްޕެޓެޓިްވވާން

ންތަކަށް ބަާލިއރު. އެހެންނޫންެވއްޖެއްާޔ އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް މިކަެމއް ދެމެެއއް ނުހެއްޓޭނެ. ޑެސްޓިނޭޝަ

 ގެ ޓުއަރިޒަމް ވެސް ކޮށްަފއި ހުރީ ޓޫރިޒަމް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ މިހާހިސާބަށް ތަރައްޤީކުރެވިަފއި ހުރި އިންވެސްޓު

ހާލުގައި މާ ވޭނުަގިއ  ަމސައްކަތުން. މާ ކުރިން މާ ދަތި ގޮތުަގއި ފެނިފައި ހުރީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ދިވެހިން ކުރި

ލިބިފައިވާ އިންވެސްޓުމަންޓުަތކެްއ  މީހުން ކުރި މަސައްކަތުން އެ މީހުން އެ ުކރި އެއީ މިއަުދގެ ައގު އުޅެގެން އެ

ނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީގެ ގޮ ވެދާނެ. އެކަމަކުކަމަށް  ުތގައި ިމ އެ މީހުން އެ ކުރި ސެކްރިފައިޒު މިއަދު އަޅުގަ

ހުން މާ ނިކަމެތި ދަގުލުގައި މާ ނިކަމެތިކަމުގައި މަސަްއކަތްުކރި މީނއު ކުރިން މާ މާ، ހެންވީމާފެންނަނީ. އެ

ދެއަށް ދިމާކޮށްގެން ހުރުމަކީ  އިމުސްުކޅިވާ ުދވަހު ސަލާންޖަހަން މަގުމަތީގަ އިހާލުގައި ޖެހި މަގުމަތީގަ ޙާލުގަިއ، ބިކަ

ނޑުމެން ވިސްނަންވީ އެ ށްަކމަ ގޮތް އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ނުޑ  ވަންޏާ އަޅުގަ ގޮތަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ގޮތަކަށެްއ  ދަންނަވާނީ އެހެނެއްނޫނޭ. ަމސައްކަެތއް ކުިރ މީހަކަށް ޭއގެ ޙައްުޤ އިނާމު ލިބެންޖެހެނީ ކޮންމެހެން އެ

ކަހަލަ ކަންތައްތައް  ނޫނޭ އެ ހަމެއް ލިބޭނެއޭ ބުނާ އުސޫލަކުންނެއް ކަމެއް ކޮށްދިން މީހަކަށް ތެޔޮ ނޫނޭ. ހެޔޮ

މީހަކު ކުރި މަސައްކަތެްއގެ ައގު އެ މީހަކު ވަޒަންކުެރވުމަކަށް ވާީނ  ކަހަލަ ކަމަކަްށ ދާންޖެހޭނީ އެ ވާންވާނީ. އެ

 ނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކަކުން އެ އަދި ގާަމޖިލީހުން ކުރާ ަރއްޔިތުްނގެ  ެވސް މި ބާވަުތގެ ތަނަކުން، އަދި އަމުދުން



  

ނޑުމެން ދަްއކައިޭދންޖެހޭނީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާކަން އަޅު  ހަމަ ވަރަށް ހަމަ ދަންނަވާލީ.  އެީކގަ. ެއއީ ދެން ގަ

ލައްކަ ނޫނީ  3އެހެންވީމާ، ައގު ހަމަވެފައި ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓުތައް ިލބިފައި ހުރިއިރު އެ މީހުން ދެ ލައްކަ، 

ޓަކް ލަްއވާ ބޯޓުަގއި ލުގައި ޓަކްޚަރަދުކޮށްގެން ވަރަށް ހާ ޑޮލަރު މިލިއަނެއްހާ ނޫނީ ހައެއްކަ އަށެއްކަ ލަްއކަ

ތަނަށް މި ތަރައްޤީކޮށް ިމހިސާބަށް ގެނައީ. އޭަރކު  ިރޒަމް މިމަސްރިޔަލު ދޯނިފަހަރުގައި ީމހުން ގެނެސްގެންނޭ ޓޫ

މުން ައއިްސ ލުގައި ތެޅެވަރަްށ ހާ ނާދޭ ބޭރުން މީހަކު ލާރިތަކެއް ހިފައިގެންެނއް ވެސް. ެއ ހިސާބަށް އައިްއސަ

މިއަދު ުދނިޔޭގެ މީހުންނަށް ފެންނަނީ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަީކ މިއަދު  ރިޒަމް ގެެނސް ތަރައްޤީކުރީމާމިހިސާބަށް މި ޓޫ

. ޗައިނާ މާެކޓު ެވސް ދިަޔއީ. ރަޝިޔާ ާމކެޓު ހަމަ ތީ ޑިކްލައިެނއްަގއި ޙަޤީޤަުތގަ އޮ  މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް މި

ގިނަ މާކެޓުތަްއ މިހާރު ޔޫރަޕް މާކެޓުތައް ވެސް ހަމަ ޑިކްލައިންވަމުންދާީތ  ވަރަށް ފްލޮޕްވެގެން ދިަޔއީ. މިހެން ޮގސް

އެއް ނެތް ނަ ރަށްރަށުގެ އޮިކއުޕެންސީ ޕަރސެންޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގި 40ދަންނަވާ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު  މިއަދު، މި

 . މިއަދުޙަޤީޤަތް ޮއޅުވަެއއް ނުލެވޭނެ ގޮތެއް ވިޔަސް މި ޙަޤީޤަތް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ދެން ކޮންމެ އީއިނގޭތޯ. މި

ނޑުމެން ކޮމްޕެޓިޓިވް ލާބަލަ މިހާރު ސަރވޭއެއް ކުރަްއވަިއގެންބަ ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަ އަޅުގަ . އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ައގުތައް ހުންނާނެ މާކެޓެއްަގއި ހިފެހެއްޓޭނެ ްނވެ ގޮތަށް ހިފެހެއްޓޭނެ އުސޫލެއް ރާވަން. އެހެ ގޮތަށް އަޅުގަ

ތަކާިއ، އެގްރީމެންޓުަތއް ދީފައި ހުރި ފަރާތްތަކަށާއި، ދީފައި ނުހެދި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓު ދެންނެވީ މިާހރު އަޅުަގނުޑ މި

ލައްަކ ޑޮލަރު މިހާރުއްސުރެން  1ގޮތަށް ހައްދަވާފަިއ ކޮންމެ އަހަރަކު  އަހަަރށް ލިބޭ 99ހުރިހާ ދިމާއަކަށް 

އިތުރުކޮށް ދަްއކަމުން ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީިވއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ފަށައިގެން ދައްކަމުން ކުީލގެ ތެރެއަށް 

ގިނަ ބަަޔކު، ނަތީޖާައކީ މިއަދު ސަރުކާރަށް ލިބޭ ލާރި ވެސް މާގިނަ ވާނެ. މާގިނަ ބަޔަކަށް އެހީތެރިކަްނ  ވަރަށް

ހަމަ މާބޮޑަށް އިނގޭޯތ ދިމާއަށް ފޯރުވައި، އަންނާނެ  ންމެންެގ ރުހުން ވެސް ސަރުކާރާވެސް ވެެދވުނީ. އެ

 10ކުރުން ވަކިން މަދު ހަތަރު ފަސް މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭން ނޫނީ ކަން ގޮތަށް މި މިއަދަށްވުރެ. އެހެންވީާމ، މި

ން ޑޮލަރު ެއއްފަހަރާ ދޭށޭ މިލިޔަ 5މި ބަދަލު ގެނެސްގެން މި  ނޫނަށްންނަށް އެ ފުުރޞަތު ދޭން މި ގާވަރަކަށް މީހު

ނެވިހެން މި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް، މި ދާއިރާަގއި ުއޅޭ ހުރިހާ ެއންމެންނަށް ވެސް ދީފައި ދެން ބުނުމަށްވުރެ މި

ދެންނެވިހެން  ބޮޑަްށ ބޭނުންވާނެ އެކަުމގެ ތެެރއަށް ަވންނަން. މި ދޫކޮށްލީމަ އަނެއްާކ ދެން އަްނނަ ބަޔަކު ވެސް މާ

ނޑަށް ހީވަނީ ގޮތަށް. އެހެން އޮތީ އެ އަނެއްކާ އެސް.ީއ.ޒެޑް ބިލު ެވސް މި ވީމާ، މި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ެބލީމަ އަޅުގަ

މި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ެވއްޖެ ކަމެްއ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނާތީ ހަމަ ެއ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، 

 ތެރޭަގއިވަހުެގ އަހަރު ދު 2ތެރެއަށް ވެްސ ނުވަެދވުނު ގެ އަހަރުެގ ޕްރޮގްރާމު  50މި ވިސްނާލާފައި ތި ވިދާުޅވިހެން 

. އޮތީ ކޯުޓގަ މީހުންނަށް ލާރި ދައްކަން ޖެހުނީމަ. ނުދެއްކުނު އިނގޭތޯ. ުނދެއްކުނު. މިހާރު ވެސް އެ މައްސަލަ އެ

ހުރި ކޯޓަށް ވަދެ. ެއ  ެއްއގޮތަށް ެއގްރީެމންޓު ދިން ފަރާތްތަކުން އެބަ  ނޫނާކުރީަގއި ވެސް ކުީރަގއި އޮްތ ގާ

ނޫނު މި ބަދަލުވަނީ ދެ އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގައި މި ފައިސާ ދައްކާށޭ. ހުން އަނެއްކާ ގާގްރީމެންޓު ދިންފަ މީހުންނަށް އެ



  

ށުން މި އަހަރު ދުވަހު ހުރި ރަށްރަ 35، 1.5ބަޔަކު  މިލިއަން ޑޮލަރު، އަނެއް 2.5ބަޔަކު  ެއއް އެހެންވީމާ،

ށް ދީފައި ހުރި ރަށްރަށަށް އަހަރަ 25އަހަރަށް. އަެނއްބައި މީހުން  15ްނ ޑޮލަރު މިލިޔަ 1.5ދައްކަންޖެހެނީ 

އަހަރު ދުވަހު ތެރެއަށް ބަހާލަިއގެން. އެހެންވީމާ، މީހުންނަށް  2ން. މި ދައްކަންޖެހެނީ މިލިޔަ 2.5މިދައްކަނީ 

މުން. އަިއއްސަ މިހާރު ގޮތަށް ވިްއޔާ މީހުން އަީއ ެއ އެޕްަލއިކޮްށގެން ަދއްކަ ނުދެއްކުނީ. ެއކަމަކު ކުރީަގިއ އޮތް

ކޯޓަށް ލައިގެން ކޯޓުތަުކގައި މައްސަލަ އުޅޭ. އެކަަމުކ  ން ހާފްވޭގައި ބަދަުލވީމަ ހައިމެދުތެރެއިއަނެއްކާ ގާނޫނު 

ވަރަށް ނިކަމެތި ކަމެއް. ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. ދެން އަދި އެ ކޮންމެ  އީކޯޓަކުން މައްސަލަެއއް ނުއެްއ ހިނގާ. މި

މު. އެއީ މުހިންން ސާުފވެގެން ިދއުްނ ވަރަށް ކަ ގޮތަކަށް ނިންމުނަސް ނިމޭޮގތަކަށް ނިމި ރައްޔިތުންނަށް އެ

ކާ މި ބަދަލުކޮށްލަނީ ނޫނަށް ުކރީގައި ބަދަލު އައިމަ ެއގްރީެމންޓުކޮށް ނިމިފައި އޮއްވާ ައނެއްގާއެގްރީމެންޓުކޮްށ، 

ނެ ކަހަލަ އުސޫލަކަްށ ބަލާއިރު އެއީ ކުެރވޭ ކުރެވޭނެ ކަެމްއ ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި އިނގޭތޯ. އެްއވެސް އީނޫނު. މިގާ

ކަމެއް ނޫން. އެ އެގްރީމެންުޓ ދިނުމަށްފަހު ކިހިނެއްތޯ އެ މީހުންގެ ކުށެއްނެތި ދެން ބަދަލުކުރާނީ އަނެއްކާ. ެއއަށް 

ނޫނީ އެ ބަދަލުކޮށްލީމަ މިއީ ގާޑިޕެންޑުެވގެން އެަތއް ކަމެއް ކޮށްފި މިހާރު. ކޮށްފައި އޮއްާވ އަނެއްކާ މި ބަދަލުކޮށްލީ. 

ދުނިޔޭގައި އޮންނަ. ސަރުާކރުން ޕޮލިސީ ބަދަލުކޮށްލީމަ ވިކްޓިމަކަްށވާ ފަރާތްތަކަށް  ހަމައެއް ނޫން ދުވަހަކު ވެސް 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް.  އީކޮމްޕެންސޭޓުކޮށްދިނުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެްސ މީހުން ކޮށް އުޅޭ ކަމެއް. މި 

ނޑުމެން އެ ނޑުމެން ހިފަހައްޓަންކަން ނަގަންޖެހޭނެ. އަޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަ ޖެހޭނެ. މި ކަހަލަ ގަ

ނޑަށް ވާހަކަ ދެްއކެނީ. މި ކަންތައްތަކާ ގޮތަށް ެއްއވެސް ަބޔަކު އަނެކުންނާިއ މެދުގައި ވިސްނާނުލަިއ ހެޭދ  އަުޅގަ

ނޫނުތަކެއް ަރއްޔިތުންގެ ިދފާޢުގައި މަސައްކަތް ކުރަްނ ތިބި ބަޔަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ، ގާ

ކަމާއި މެދުގައި ވިސްނާަވޑައިުނގަތިްއޔާ، އެ ޕާޓީ، އެ ޕާީޓ، ިމ  ތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން މިރައްޔި

ނޑު ޭބނުންވަނީ ރައްޔިތުން އެ ޔަކީ. އެހެންވީމާ، މު ބަހެންނޫންތޯ؟ ރައްޔިތުން މި މުހިންޕާޓީއެއް ނޫން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ތަނަަވސްކަމުަގއި ދިރިއުޅެންޖެހޭ. މެދުގައި ވިްސނުންތެރިކަމާއި އެީކގަ  ރައްޔިތުންނާ އި، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ޤައުމެއް ޤައުމަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. ވަކި މީހެއްގެ ަޤއުމެއް ނޫން މި ޤައުމަކީ 

ގޮތުްނ  އެހެންނޫންތޯ؟ ވަކި ޕާޓީެއއްެގ ޤައުމެއް ވެސް ނޫން ޤަުއމަކީ. އެހެންވީމާ، އެހެންނަަމވެސް އުސޫެލްއގެ

ގޮތުން ކަމަށް ެއކި ޕާޓީްނ ކަމަށް ވެދާނެ. ެއކަމަކު  ހިންގަނީ އެިކ ދުވަްސވަރު ެއކި ޕާޓީ ނޫނީ މިއަުދގެ އޮތް 

ނޑު އުސޫލަކީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ މި ދެންނެވިހެން މި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަން ތިބި  މައިގަ

ނޑު ަހމަ ހިތަ ،ބަޔަކަށްވީހިނދު ނޑަށް ލިބިފައި ހުރި ތަޖުރިބާރުގެ އަލީގައި އަޅުަގނޑު ަދއްކަްނ އަުޅގަ ށް އެރީ އަޅުގަ

ފަިއދާ ބޮޑީ އަދި ގިނަ މީހުން ެވސް އެުކވެރިކަމާެއކީ ދެވޭީނ  އެންމެހުރި ވާހަކަ ދައްކާލާނަމޭ. އެެހންވީމާ، ޤައުމަށް 

ކަށް ދާއިުރ ބޮޑު ފައިދާެއއް ލިބެންޏާ މިހެންނޭ. އަނެއްކާ އާމްދަީނ ހޯދުމަށް ބަލާއިރު މިއަދު ޓެކްސްގެ ިނޒާމަ

ސަރުކާރަށް ވެސް ގިނަ ލާރި ލިބޭނެ. އަދި މިހާރު ބޮޑު ފައިދާ ލިބިފައި ނުދައްކާ މިހެން ވަންޏާ ޓެކްސް އަދަދު ހަމަ 



  

ކަްނ ވެސް ނިމޭނެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން މިލްކުވެރިކަން އޮީތ ރަޖިސްޓަރީ އޮތީ ކާުކގެ  މައްޗަށް ޖައްސާލީމަ އެ

މީ އަމިއްލަ ެވއްޖެއްާޔ އެމީހާެގ ބެލުމެއް ނޫން މީގައި މުހިންމީ. މީގައި މުހިން ގައިތޯ، ބަްނޑާރަތޯ އަިމްއލަތޯނަމު

އަމިއްލަ އެްއެޗއް ގޮތުަގއި ސައިކޮލޮޖިކަލީ ވިސްނާ ިވްސނުންވެއްޖެްއޔާ އޭނައަށް އެ ބަލަހައްޓާލެއް ރަނގަުޅވާނެ. 

ކަމަްށ  ވެސް ގޮތް. އެކަމަކު ޭއގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އެއްގޮތް ން ވާނެކަ ހަމަ އެ ެވސް، އެ އަދި ނޫނީ ރަނގަޅު ނުވެ

ވެސް ހިތްހަމަޖެހުން  ޭދ ފަރާތަށް ވަންޏާ ކޮަބއިތޯ މައްސަަލއަީކ ދެއްތޯ؟ ދެން އަނެއްާކ އިްނވެސްޓުކުރަްނ ފައިސާ

ނޑު ދަންނަވާލީ އެ ހުރިހާ އެންމެން މި ލާންދަށުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ މި އުފާވެރިކަމުަގިއ  ބޮޑުވާނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ބައިވެިރކުރަމާ ހިނގާށޭ. ކޮންމެހެން ވަކި ދެތިން ހަތަރު މީހަކަށް ނުވަތަ ހައެއްކަ މީހުްނނަށް އެ ފުރުޞަތު ދީފައި 

ން ޑޮލަރު ކޮންމެ ތަަނކުން ހޯދައިގެން ލުމަްށވުރެ މި ހުރިހާ އެންމެންނަށް މި މިލިޔަ 5ހަވަރަކަށް މީހުން އަތުން ދި

އިފަސޭހަ އުސޫެލއް ހަމަޖައްސައިދެމާ ހިނގާށޭ. ީމއޭ މީެގ އިމްޕެކްުޓ ސަރުކާރަްށ ވެސް ރަނގަުޅވާނީ. އަދި ލިބޭނެ ލު

އެއް  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއް، ސަްސޓެއިނަބަލް ގޮތެްއަގއި މި ފަިއސާ އާމްދަނީއަށް ލިބެމުން ެވސް ދާނީ. އެހެންނޫން

އޮތް. އަނެއް އަހަރު ނުލިބުނީ. ދެން ކިހިނެއް  ލަރު ލިބުނީ މި ން ޑޮމިލިޔަ 50ން ނޫނީ މިލިޔަ  70އަހަރު ޓަސްލާފައި 

ހަދަނީ؟ އެހެންވީމާ، އެ ބަޖެުޓ ޑެފިސިޓު ފޫބައްދަްނ ވެްސ ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ. އެހެްނީވމާ، ހަމަ މި ވިސްނުުމގައި 

ބޮޑަށް އެ  މާ އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އަނެްއކާ އޭަގއި އިްނެވސްޓުކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ވެސް

ްއކުނީ. މުޤައްރިރު ދެން ިމ އް ވީމާ ަތންކޮޅެއް ިދގުކޮްށ ވާހަަކ ދެކަހަލަ ހޫނު، މުހިންމު މައުޟޫޢެ ބޭނުންވާނެ. މި

ކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ލިބެން  ބޮޑަްށ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ މި އެްއޗެއް ހީނުކުަރްއވާނެ ކަމަށް ހީކުރަން. ވަރަށް ކަމާ

ނޑު ވެސް މި ދާއިރާގައި އުެޅވުނު. އަދި އިްޤތިޞާދީ ދާއިރާގައި އުެޅވޭ ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ދެްނ އަޅުގަ

ތަފާތުވީމަ ދައްކާެލވުނީ ތަންކޮެޅއް ދިުގކޮށް. ދެން ވަރަްށ  ހަމަ ެއ އިޙްސާސް ިތ ބޭފުޅުންނާ މީހަކަށްވާތީ ދެން

 ބޮޑަށް މަޢާފު.  ތަފުޞީލުކޮށް ދައްކާލަން ބޭނުންވާތީ އެހާ ދިގުކޮށް ިދޔައީ ިއނގޭތޯ. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އެންމެްނނަށް ވެސް އެނގޭނެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަޅުގަ

 ގިނަ ހުރި ކަންތަކުަގއި ވަރަށް ގުޅުން ރު ބޭފުޅަކަށްވާތީ، މި ދާއިރާއާއިބްރާހީމަކީ މި ދާއިރާގެ ވަަރށް ތަޖުރިބާކާ

ބޮޑަށް ޝުކުުރ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދިވެސް އެއްފަހަުރ ވަރަށް

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދަންނަވަން. ޢާ  މިރަށް އަޅުގަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 



  

ނޑު ހަމަ ދެ ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން މި  ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މިޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ އެދުނީ އިތުރު ނުކުތާއެއް އަުޅގަ

ޓީން ފާސްކޮށްގެން ެދ ކޮމިޓީގެ ބަެއއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމި 

ބޫލުކުރަން. އިތުުރ ސް އެ ކަން ގަތެދެއް ައޅުަގނޑު ވެ ބޮޑު  ތަނަށް ހާޒިރުކުރި ވާަހކަ. ވަރަށް އަކުން މިމުއައްސަސާ 

ތަނަށް ހާޒިރުކޮށް  މުއައްސަސާަތކުގެ ލަފާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާކަން އެނގިގެންދިަޔއީ އެ މުއައްަސާސތައް މި

ނުޑ  ކުރި ސުވާލުތަކުން. އެހެންކަަމށްވާނަމަ އިތުރަށް މި ކަން ދިރާސާކުރުމަކީ އެއީ ނިކަމެތިަކމެއް ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ދެކެތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ،  ގެކަމެއްމަ . ބިލަށް ލިބޭނެ އިތުރު ފުރިހަނުދެކެން ގޮތުަގއި ައޅުގަ

ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ވާހަކަ  އިތުރު ދިރާސާތަކެއް މީގެ ކުަރން ޖެހޭކަން މެންބަރުންގެ ވާހަކަތަކުން އެނގޭީތއާ

ނޑުމެން ހަމަ ލާ ގޮތަށް ބަލައި ތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މި ދަންނަވާލީ. ދެން ޚާއްޞަކޮށް ބިލު މި އިުރގައި އަުޅގަ

ނޑު ރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެްއ ވެސް ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ހޯދުމަކީ އެއީ ހަމަ ކުރެވިދާެނ ކަމެއް ކަޓޫ މަށް އަުޅގަ

ގޮތަށް ބަލާލާއިުރގަ.  ދެފައި އޮތްވަ ތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހަޅައިބޫލުކުެރވޭ. ެއއީ ބިލު މިދެންނެވިހެން ރައްޔިގަ

ތަކެއް ެވސް ރަނގަޅަށް ކޮށްލަިއގެން ފަރާތްތަކުގެ ދިރާސާންބޮުޑވުން ހުރި ކަމުގައި ކަ ގުޭޅގޮތުން މި ހަމަ އެއާ އަދި

ނޑު މިހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ  މި ކަން ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާމުން މި ވާނީ ވަރަށް ަރނގަޅު ބިލަކަށް. އަުޅގަ

ޑުމެންނަށް ގާނޫުނއަާސސީގެ ރޫޙަށް ބަލައިާލއިރުަގިއ ވެސް ަރއްޔިތުން އެ ަމއްަޗށް އިލްތިޒާމު އުފުލަންޖެހޭ އަޅުަގނ

ޒާތުގެ ކަްނކަން ކުރުމުަގއި ަވކި ކަހަލަ އުސޫލީ ހަމަތަކެއް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އަދި ހަމަ ެއއާ ެއއްކޮށް ރިޒޯޓުަތކުެގ 

ނޑު ހަމަ ެއްއވެސް މައްސަަލއެ އަހަރު ދިނަސް. ހަމަ  200އް ނެތް އިްނވެސްޓްކޮށްަފއިވާ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަތު އަުޅގަ

އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް ނެތް އިނގޭތޯ. ދެންމެ ހަމަ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާުޅވިހެން އެ ތަން ސަސްޓެއިނެބަލްކޮށް 

ށް އޭގެ ފޮނިމީރުކަން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެ ކަން ޮއެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން ރައްޔިތުްނނަ

ނުޑމެން ކޮންމެހެން އަތުލައިގަތުމެއް ނޫން މީގެ މުހިންމީކީ.  ލިބެމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، އޭގެ މިލްކުވެިރކަން އަުޅގަ

މުހިންމީ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި 

 200ައހަރަށް ކީއްކުރަންތޯ  99ނޭ ރަނގަޅު ހަރުދަނާ މެކޭނިޒަމެއް އޮތުން. އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެމަތީން އާމްދަނީ ލިބޭ

ނުޑގެ މައްސަލަެއއް ނެތް. ެއހެންނަމަވެސް، ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ  ވަނަ  17އަހަރަށް ދިނަސް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގައި ެވސް މި ަކމާ ގުޅޭގޮތުން ަރއްޔިތުންެގ ވަނަ ރައްޔިުތންގެ  16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ައއުުމގެ ކުރިން 

މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުެރވެމުންދިޔަ ަވގުތަުކަގއި ަރއްޔިތުން ަމގުމަްއޗަށް ނިކުމެ އިޙުތިޖާޖުކޮށް އެިކ ކަހަލަ ުޝއޫރުތަްއ 

ނޑަްށ ހަމަގައިމު ވެސް ެރކޯޑުތަކުން ފެންނަން އެބަ ުހރި. އެހެ ންވީމާ، މި ހުރިާހ ފާޅުކޮށްފައިާވ ކަމެްއކަން އަުޅގަ

ކަންކަމެްއގެ މަްއޗަށް ރިޢާަޔތްކޮށް މީތި އިތުރަށް ފުރިަހމަކުރުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތކެްއގެ ވާހަަކ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން މި ބާވަތުގެ ބިލެއް ފާސްކުރެިވގެންދާއިުރގަިއ 

ސަރުކާރަްށ ވެސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ބިލަކަށް. އަދި ހަމަ އެއާ އެއްކޮށް ސިނާޢަތުަގއި  މީގައި ވާންޖެހޭނެ



  

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ތަކުލީފު އުފުލަންނުޖެހި އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ރުހުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޮްތ 

މަުކ ހަމަ ދެންމެ މާމިގިލީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތިރ ބިލަކަށް. އެ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހިމެނުނެއް ކަ

މެންބަރަކީ މި ކަމުގެ ވަަރށް ބޮޑު ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުަޅކަށްވާީތވެ ޭއގެ ހުރި ކަންޮބޑުވުންތަެކއް މިއަދު އެ 

ނޑިެއއްަގއި އިށީނދެޖެއްނަމަ  ފާހަގަކުރަްއވަނީ ކޮމިީޓގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިޞއްޔަތުްނ. އަދި އެހެން ގޮ

ެރްއގެ ހައިޞިްއޔަތުން އަދި ފާޅުކުރާ ޝުއޫރު ތަންކޮޅެއް ތަފާތު ވެސް ވެދާެނ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އިންވެސްޓަ

މި ދެންނެވި އުސޫލުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެިވގެންދާނީ މި ދެންނެވި އުސޫލުން 

ނުޑ ެވސް ހަމަ  ކަމަށްވާތީެވ އިތުރަށް ދިރާާސުކރުމަށް ހަމަ މި ފަރާތުގެ ބޭފުޅުން އެ ގެންގުުޅްއވާ ިވސްނުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ނުދެކެން.  ތާއީދުކުރާތީވެ އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލީ. އިތުރު ބަޔަކު ހުަށހެޅުމަކަށް ނުނިންމިދާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ުމއައްަސސާެގ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ދެ ުމއައްަސސާ ގެނައީ މި ދެންެނިވހެން އެއިރަށް އެ ެދ މުއަްއސަސާ، ދެ 

ވާހަތަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގުނު އިތުރު މުައްއސަސާތަކުެގ ބަސްތައް ެވސް މީގަިއ ފުރިހަމަވެގެްނ 

 ހިނގައިދާނެ ކަމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގނޑަްށ އެކު އަޅު އާދެ! އިތުރު މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންފައި ނެތް އިތުަރށް އެއްެޗކޭ ވިދާުޅވަން. ނެތުމާ

ނުޑމެން އިތުރު މަޝްވަާރއަށް ާދންޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށް ގަބޫލުުކރެވޭ. މެންބަރުންގެ މެުދގަިއ  ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު މި ވަގުތުަގއި މިހާރު މި ވަނީ ބަޙުސްކުރެވިފަ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން . އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ނޑުމެ ނޑާލާނަން. ހުރިހާ  ންެގ ނުރަސްމީ މަޝްވަރާތަކަްށ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކޮމިޓީ ހަމަ އަުޅގަ ަޓކަިއ މެދުކަ

ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުްނ  ބޭފުޅުން ވެސް މި ސެޝަންަގއި ތި ބޭފުޅުން ތި ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް

ދަންނަވަން ތި ބޭފުޅުންނަށް. ޝުކުރިއްާޔ  ދެން އޮންނަ ސެޝަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ާބއްވާނެ ވާހަކަ

 އިނގޭތޯ. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


