
  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑުމެން އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ  ނޑުމެން މި  9ދެން އަޅުގަ ވަނަ ަބއްދަލުވުން މިހާހިސާބުން މި ފެށުނީ. އަޅުގަ

އަސްލަމް، އަމީތު، ުޙސައިން، ސަޢުދު، ފަޒާުދ ، ިތއްބެވީ ިރޔާޟްމި ބައްދަލުވުން ފެށިގެން ާދއިރުަގއި ަވޑަިއގެން 

ނުޑ ޢަބްދު އަދި ޭއގެ މެންަބރު ވަަޑިއގެން އެބަިތއްބެވި.  9ޚަލީލް. ޖުމްލަ هللا އިތުރުން ިސޔާމް. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން  ނޑުމެން މި ފަށަނީ. އަޅުގަ ވަނަ ބައްދަލުވުްނ  8އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ނިމިފައި މިއޮތީ ނިން ނޑުމެން  އާވަނަ މާއްދާ 8މާލިއިރުގައި އަުޅގަ ހިސާބަށް. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާއާ 9ށް ގެންިދޔަ މާއްދާ ދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަވަނަ ަބއް 8 އިވެސް އޭުރގަ މިފަށަނީ އަނެއްކާ

ޝީދަށް ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން ފުރަތަމަ ސެޝަންގައި މެންބަރު ނަކުރުން. ދެން ތިބޭފުޅުންގެ މަޢުމެދުގައި ބަހުސް

އެ ަގޑީަގއި  ށްކުރިއަ ުނގެންނެވުނީ އެ މަނިކުފާނު މުޤައްރިރުކަން ކުރައްވާ ކޮމިީޓއެްއގެ ބައްަދލުވުންބައިވެިރެވވަޑައި

ޔާ އެ މަނިކުފާނު ބައްދަލުވުމުގައި އިރާަދކުރެްއވިއް  ވެސް އެއްކޮށް. އެހެންވީމާ، މި  މާހަމަ ދިއު

ނޑު އެ ަމނިކުފާނާ ވާހަކަ ަދއްކާލިން   9ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާނެ. ދެން އެަވގުުތކޮޅު ތެޭރގަިއ ބްޭރކް ަގީޑގަިއ އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާގަިއ މިއޮތް އޮތުަމކީ  9 މިހެން 02ކުފާނުގެ ވާހަކަފުުޅން ދޭހަވީ ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ ގޮތުން. ެދން އެ މަނި

ބުނެފައި އޮތް  ކަަމށް. އޭގެ ބަދަލުަގއި އެތާނގަިއ އޮންނަން ޖެހޭނީ ހަމަ ކަސްޓަމްސްއިން މި އެރަރ ެއއް އެއީ ަޓއިޕޯ

 ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލުމާ ެއއްކޮށް  ވާހަކަ ވެސް ތި ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ 88ގޮތަށް 

ނުޑ ހުޅުވާލަން ބޭފު ްށ ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، ތިއަޅުަގނޑު ކުރިއަ  9ޅުްނގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަިދވެސް ެއއްފަަހރު އަުޅގަ

 ބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލުފުޅު. އާދެ! ޙުަސއިްނ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ވަނަ މާއްދާ. އާދެ! ތި

 

 :ާވހަކަދެއްެކވުން ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުތ.

އަކަްށވާތީ ަޓއިޕް ލުކޮށްފައި ިލުޔމުގެ އެރަރެއގޮތަށް ބަދަ 88ާދ ހަމަ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ އަުޅަގނޑު މި މާއް

ނޑު ުހށަހަޅަން. ައކަށްއެރަރ އެތަން އިތުރުކޮށްާލފައި ކަސްޓަމްސް އިން ެއ ވާތީ ިމއޮތްގޮތަްށ ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 ހުށަހަޅުއްވި ގޮތަށް.

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އޮތްތޯ ނޑު ދެންެމއަކު ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް  ައޅުގަ އިތުރު ހުށަހެޅުމެްއ ނެތުމާއެކު އަުޅގަ

ޅުން އަތްޕުޅު ކުރަްއވާ ބޭފުކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުއަށް ބަދަލު 88ޮއތް ތަން  02އެ  ވަނަ މާއްދާގެ 9

ނޑުމެންނަށް މި މާއްދާ މި ފާސްވެގެން މިއަޣްވޯޓުގެ  7ދެްއވުން އެދެން. މައްޗަށް ހިއްލާލަ ދިޔައީ.  ލަިބއްޔަތުްނ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާނީ  މުގެ ކުރިން އަޅުަގނުޑ ވަނަ މާއްދާއަށް ދިޔު 82ވަނަ މާއްދާއަށް.  82މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ގުިޅވަަޑއިގެންެނވި ކަމަށް.  ،މް އިްބރާހީމް ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމަށް ޖޮއިން ކުރެްއވި ކަމަށްކުރަން ޤާސިއިޢުލާން

 ެދއްވުން އެދެން. ވަނަ މާއްދާ އިްއވަވާލަ 82ވީމާ، އެހެން

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަޑސްޓްރިއަލް އެސްޓޭޓް ކަމަށް ވަނަ މާއްދާގެ އިން  01 އިންޑަސްޓްިރއަލް އެސްޭޓޓް.ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮތީ  82އާދެ! 

ނަޑއެޅޭ ވަކި ޒޯެނއްަގއި ހިމެނޭ ބިން ބައިކޮށް ެއކި ބައިތަުކަގއި  ،ބުނެފައި އެވަނީ ެއއް މެނޭޖްމަންޓެއްގެ ދަށުން ކަ

 އަދި އެ ޒޯުނގައި  ،ގެ ބޭނުންތައް ހާސިލުކުރެވޭނެގޮތަށް ިޑަޒއިންކުރެވޭ ކި ަވއްތަރުގެ އުމްރާނީ އަދި ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކުއެ

އިންވެސްްޓކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ެއކުަގއި ބޭނުންުކރެވޭނެގޮތަށް، އަދި އެުކގަިއ ހިއްސާކުެރވޭގޮތަްށ، ައިދ 

ނޑު ވަސީލަތްތައް ގާއިުމކޮށްފަިއވާ  އެތަންތަނުން އެމީހުންނަށް އެުކގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް، މަިއގަ

 ސަރަޙައްދަކަެށވެ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަްށ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން. ޙުސައިން މަނިކު  ވަނަ މާއްދާ އަްށ ތި 01އާދެ! 

 ދޮންމަނިކަށް.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

 އިނގޭތޯ.  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން މި މާއްދާ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

 .ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިނަދޫ އުތުރު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީިވއްޔާ މި މާއްދާ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށް

ން. އަތްޕުޅު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާީއދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ވޯުޓ ދެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަ

ވޯޓުގެ އަޣްލަބިްއޔަތަކުން  6އާދެ!  .ށްރަނގަޅަ ދެްއވުން ެއދެން ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުުޅންމައްޗަށް ހިއްލާލަ

ނަޑއެޅުމަށް ފަހުގައި އަުޅަގނޑު  ނޑު ކަ ނޑު މިހާ ހިސާބުން  88ފާސްވެއްޖެކަމަށް އަުޅގަ ވަނަ މާއްދާ އަށް އަުޅގަ

 ހިޖުރަކުރާނަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޒޯންކަމަށް ުބނެފައި އެ ވަނީ ރާއްޭޖގައި  ވަނަ މާއްދާ އެކްސްޯޕޓު ޕްރޮސެސިންގ ޒޯން. އެްކސްޯޕޓު ޕްރޮސެސިން 88

އުފެދޭ ތަކެތި ނުވަތަ ރާއްެޖައށް އެތެރެކުރެވޭ ަތކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އުަފއްދާ މުދާ އެްކސްޕޯޓުކުރުމަށް އަމާޒުކޮްށގެްނ 

ދާ އުފައްަދއި ތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެން މުލިބެން ހުންނަ ވަސީލަ އިންތިޒާމުކުެރވިގެްނވާ އަދި ެއތަންތަނުން

ގުޭޅ އެކްސްޕޯުޓކުރުމަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާުމކުރެިވގެްނވާ އިމްޕޯޓު ިޑއުޓީ ާއއި އެްކސްޕޯޓު ޑިއުޓީ ދެްއކުމާ 

އަދި އެކަހެރިެވގެްނވާ  ޢާއްމު އިޙްތިސާސް ތެެރއިންކަސްޓަމްގެ  ދިވެހިބަލާއިރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އުސޫލުތައް

 ޮގތުގައި އިންތިޒާމުކުެރވިގެްނވާ ސަރަޙައްދަށޭ.  ގެދުސަރަަޙއް ގެކަސްޓަމްސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.   އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ައޅުގަ

 

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ރަްނ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ގޮތަށް ފާސްކުސްޓަމްސް އިން ހުށަަހޅާފައި އޮތް އާދެ! ކަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

 އަޅުަގނުޑ، އޮނަރަބަލް ޤާސިްމ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު. ނެތް ކަމަށް ވަނީ  ސް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކަސްޓަމް ިވއްޔާ ޤާސިމް އިބްރާހީމްއިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އޮތްތޯ ައޅުގަ

ނަާވ ނޑު ވޯޓަށް އަހަން. ފެނިވަޑަިއގަންމިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ އިން

ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް  ވޯުޓގެ އަޣްލަބިްއޔަތަކުން 7ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. އެެހންވީމާ، 

ނަޑއަޅަން. މިހާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ   ަވނަ މާއްދާ އަށް.  80ކަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނީ އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް އަމާޒުކޮްށގެން އެ  ފްރީ ޓްރޭޑު ޒޯން ކަމަށް ބުނެފައިވަނަ މާއްދާ. ފްރީ ޓްރޭޑު ޒޯން.  80

ަސރަޙައްދަކަށް އެތެރެކުރާ ުމދާ އެ ސަރަޙައްދަކަށް ެއތެރެކުރުމަށްފަހު އެ މުދާ  ވަކިތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ 

ހެން ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ގުދަންކުރުމަށް ނުވަތަ ރީޕޭ ކުރުމަށް ނުވަތަ އެކުރުމަށް ނުވަތަ ރައްކާކޮށްަފއި ޓްރާންސިޓު

ލެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިން ވަިކކުރެވިަފއިވާ އަިދ ކުރެިވގެންވާ މަަސއްކަތްކުރުަމށް ވަކިން ބެމުދަލެއް އެްއކުރުމަށް ޚާއްޞަ 

ނޑުގެ ބަނދަރާއި  އުޓީ ެދއްކުމާ ުގޅޭ އަދި އިމްޕޯޓު ިޑއުޓީ ާއއި ެއްކސްޕޯޓު ޑި އެްއެވގެންވާވަިއގެ ބަނދަރެއް ނުވަތަ ކަ

ްނވާ ަވިކ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިުރ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ކަސްަޓމްސްގެ ޢާއްމު އިޙްތިސާސްިއން އެކަހެރިކުެރވިގެ

 ޮގތުގައި އިންތިޒާމުކުެރވިގެްނވާ ސަރަޙައްދަށޭ.  ގެކަސްޓަމްސް ސަރަޙައްެދއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާވަނަ މާއްދާ އަށް ޚިޔާލުާފޅުކުރެްއވު 80  ލަން. ޤާސިމް އިްބރާހީމް. މަށް އަުޅގަ

 

 ކަދެއްޖެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަ މާމިގިލި

 ފެންނަ ކަމަށް ދަންނަވަން. އިން ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ގޮތަށްކަސްޓަމް

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ްއވި ގޮތަށް އިން ހުށަހެޅުސްސްަޓމްހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުަމށް ތާއީދުކުރަން. އެީއ ކައެ އޮނަރަބަލް ޤާިސމް  ،އަޅުަގނޑު 

  މި މާއްދާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ވަނަ މާއްދާ  80ކަމަށް ވާނަމަ މިހާރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް  އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އޮތްތޯ. ނެތް

އަޣްލަބިއްޔަތުްނ  ވޯޓުގެ 7ދެްއވުން އެދެްނ.  ފާސްކުރުމާ މެދުގައި ތި ބޭުފޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

ނުޑ މިދަނީ ކަމަށް އިޢުލާން ފާސްވެއްޖެ  ވަނަ މާއްދާ އަށް.  81ކުަރން. މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރުމަްށ ން ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ތަރައްޤީކުވަނަ މާއްދާ އެންޓަރޕްަރއިސަސް ޒޯން. އެންޓަރޕްރަިއސަސް ޒޯ 81

ފާހަގަކޮށް އެ ސަރަޙައްދުަގއި ަވކި ބާވަތެްއގެ އުފެއެދުންތެރިކަެމއް ސަރަޙައްދެއް ަވިކ  ރާއްޖޭގެބޭނުންވާ ދިވެހި

ސަރަަޙއްދުަގއި ުކރިއެރުވުުމގެ ބޭނުމުަގއި ެއ އެ ިވޔަފާރި އެއް  ބާވަެތއްގެ  އާލާކުރުމުެގ ބޭނުމުގެ ނުވަަތ ވަކި 

 ތަ ދީގެން ނުވަޢިނާޔަތް ޅޭ ޢިނާޔަތް ދީގެން ުނވަތަ މާލީ ހާ ގު ޓެކު އިތަކާ ަގއި ާޤއިމުކޮށް ިހންގާ ިވޔަފާރިސަރަޙައްދު

ގެ މަްއޗަށް އަމާޒުކޮްށ މުވުީދގެން އެ ސަރަަޙއްުދ ހަރަކާތްތެރިކުރުަވއި ތިާޔގިުކރު ޢިނާޔަްތތަކެއް އެނޫންވެސް ާޚއްޞަ

 ސަރަޙައްަދކަށެވެ. އުފައްދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން ިތ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅައިްޞލާޙެއް އޮ ވަނަ ާމއްދާއަށް 81 ށް. ތްތޯ އަުޅގަ

 . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފަޒާދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 ްސކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ފާހުށަހެޅިފައި މިވާ ގޮތަށް 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ސައިންމަނިކުޙު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

 ައޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން.  ުހށަހެޅުއްވުމަށްޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ. އާދެ! އެހެންވީމަ،   އެ ޢަލީ ފަޒާުދ އެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް އަށް ވަނަ މާއްދާ  81އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އޮތްޯތ އަުޅގަ

ވޯުޓެގ  7ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. )ވޯޓުދެއްވުން( 

ނޑުމެން މި ހިޖުރަ 81ބަލައި ނިންމާ ަކމަށް  ލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެއަޣް  ކުރަނީ. މި  ވަނަ މާއްދާ އަށް އަުޅގަ

 



  

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

، ޚިދުމަތްތަާކއި އި،އްދާ ފްރީ ޕޯޓު. ފްރީ ޕޯޓުކަމަށް މި ބުނެފައި އެ ވަނީ ފަތުރުވެިރކަމުގެ ަވސީލަތްތަކާވަނަ މާ 81

 ،ޚިދުމަތްތަކާއި  ،ަވސީލަތްތަކާއިތަނުަގިއ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ  އި،ޚިދުމަތްތަކާ  އި،ކާރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ވަސީލަތްތަ 

ދަ ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭ ކުެރވިގެްނވާ އަިދ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިނުމަށް ހުއްޢާއްމު ބޭނުންތަކުގެ ވަސީލަްތތައް ޤާއިމު

 . ުޝކުރިއްޔާ. ސަރަޙައްދަކަެށވެ ކުރެވޭ ރަށަކަށް ނުވަތަގޮތަށް ޙާއްޞަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނިކު. ިޚާޔލުފުޅަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޙުސައިންމަނިކު ދޮން އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

 އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑު މި މާއްދާ މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 މަށް. މަނިކުގެ ހުށަހެޅުއަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ޙުަސއިންމަނިކު ދޮން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތާއީދުކުަރްއވާ  ތާއީދުކުރެްއިވ ކުރެއްވުމަށް ދުހުށަހަޅުްއވައި ޢަލީ ފަޒާއްވި ގޮތަށް ހުށަހެޅުއެ މަނިކު ދޮންމަނިކު ޙުސައިން

ޔަތަކުްނ ވޯުޓގެ އަޣްލަބިއް  7 ވޯޓުން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް، 7ން. ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެ

ނޑު މި ދަނީ ޖެހިގެން އޮތް މާއްދާ އަށް.   ފާސްވުމާ އެކު އަުޅގަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޒޯން. ސިންގަލް ފެކްޓަރީ ެއކްސްޕޯޓު ޕްރޮސެސިން ޒޯން ފެކްޓަރީ އެްކސްޕޯޓު ޕްރޮސެސިން  ވަނަ މާއްދާ. ސިްނގަލް 81

ވިޔަފާިރއެްއ ފާހަގަކޮްށ ެއ ށް ބޭުނންވާ ވަކި ސިނާޢަތެއް ުނވަތަ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ކުިރއެރުމަ

 ތައް ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތްދީގެން އެ ސިނާޢަތް ނުވަތަ ވިޔަފާރި އުފެއްދުންނުވަތަ  ސިނާޢަތް

 އެކްސްޕޯުޓކުރުމަށް އަމާޒުކޮްށެގން ހިންގޭ ސިނާޢަތްތަކަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިައކަށެވެ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު



  

ނޑު ފުރުޞަތުގުޭޅގޮތުްނ ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަ ވަނަ މާއްދާއާ 81  . ޤާސިމް އިބްރާހީމް.ލަންހުޅުވާ ށް އަޅުގަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކު.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު 

ނޑު ތާއިދުކުރަން.އޮނަރަބަ  ލް ޤާސިމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށްވާނަމަ، އަޅުަގނޑު އޮަނރަބަލް ޤާސިމްގެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާ އެްއގޮތަްށ 

ވޯޓުގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް  7ޅުވާަލން. އާދެ! ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުންގެ ވޯޓަށް ހު

 ވަނަ މާއްދާ އަށް. 86އިޢުލާންކުރުމަށްފަހުގައި، އަުޅަގނޑުމެން މިދަނީ މިހާރު 

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

ފަރާތުން  މާއްދާ. އޮފިޝަލް ބޭންކިން ޔުނިޓް. އޮފިޝަލް ބޭންކިން ޔުނިޓް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިްނގެ 86

ޑިޕޮސިޓް ޤަބޫލުނުކުރާ ގޮތަްށ ނުވަތަ ދިވެހިންނަށް ލޯނު ދޫނުކުރާ ގޮތަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރެވ 

ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ިޑޕޮސިޓް ޤަބޫލުނުކުރާ ގޮތަށް އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫނުކުރާ ގޮތަށް ޒޯނުަގިއ 

 ލް ސަރވިސަސް ސެންޓަެރއްަގއި ާގއިމުކުރާ ބޭރުގެ ބޭންކިްނގެ ޮގއްޕަކަށޭ. ގާއިމުކުރާ އޮފިޝަލް ފައިނޭޝަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުސަތު ައރުވަން. ޤާސިމް އިބްރާހީމް. 86އާދެ!   ވަނަ މާއްާދގެ ބަހުސަށް އަުޅގަ

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން: ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

އެަބއޮތް އެމް.ެއމް.އޭ އިން ހުށަހަޅުްއވާފައި ޮއތް ހުށަހެޅުއްވުމެއް. މިހާރު ެދންމެއަކު، ފާިއޒު ތި ވިދާޅުވީ  އާދެ! މީަގއި

ނަޑކަށެއް އޮފިޝަލް ބޭންކިން ޔުނިްޓ  ބިލުގައި އޮތް ގޮތްތޯ ނޫްނވިްއޔާ، ކޮަބއިތޯ ޭއގެ ތަފާތަކީ؟ މީގެ ތަފާތު އަުޅގަ

 ދިވެހީްނގެ ފަރާތުން. ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިހާ ހިސާބަށް  ނޑު ދަންނަާވލަން. އަޅުގަ ވަނަ މާއްާދ  86ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އައިސްފައި މިވަނީ އެމް.އެމް ަގއިހުރި ކޮމަންޓްތަކަށް ބަލާއިރު އިއަށް އަިއސްފަ އަދި އޭެގ  އިން .އޭއަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް ައއިްސފައިވާ ކޮމަންޓްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ކޮނޮމިކް ިޑވެއިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އި  ލޮޕްމަންޓުން ެވސް އަުޅގަ

ފަ. ކުަރއްވާވަނަ ާމއްދާއަށް ވެސް ަބދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެބައޮްތ ފާހަގަ 87ވަނަ ާމއްދާ ާއއި އަދި  86

 ބޭފުޅުްނގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ެގންނަނީ. އާދެ! ފަޒާދު. ތިއެހެންވީމާ، އެ 

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ވަނަ މާއްދާ އެ ަބއިތަްއ  87ވަނަ ާމއްދާ އުނިކޮށް  86މި  ވާ ގޮތަށްމި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައި މި

ނޑު  ހުށަހަަޅން. ހިމެނުމަށް އަޅުގަ

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން: ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

 ވަނަ މާއްދާ.   87 އި ކޮށްފަ  ،ވަނަ މާއްދާ 86ހުށަހަޅާފައި މި އޮންނަނީ އުނިކުަރން  ންއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތ.

 މި  ޅުަގނޑު ޢަލީ ފަޒާދު އެ ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުުކރަން. އެބައި އުިނކޮށް އިކޮޮނމިކް އެ މާއްދާ އުނިކޮށްއަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގައި ާފސްކުރަން. 87

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޔާ ޢަލީ ަފޒާދު އެ ހުށަހެޅުްއވި އެގޮތަްށ ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށްވަނީިވއް

. ންމަނިކު ވަނީ ތާއީދުކުަރއްވާފައިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ެއގޮތަށް ޙުސައިންމަނިކު ދޮ

މާއްާދ  ވަނަ 86ގެވުމަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ފާްސުކރައްވަން ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުމައްޗަށް ެނން

 ވަަނ މާއްދާ... 87ސްކުރުމަށްފަހު ރޭފްރޭ

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން: ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

 އެހެންނޫންތޯ. ވާފައި ޮއތް ގޮތަށް ހަމަޖައްސަންހުށަހަޅުއް ންވަނަ މާއްދާ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ 87

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވީާމ، މި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ާފސްކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ އާދެ! އެހެން. އެހެން

ލަިބއްޔަތަކުްނ ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ވޯުޓގެ އަޣް 7ދެން. އެެހންވީމާ، ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުމަްއޗަށް ިހއްލަލާދެއްވުްނ އެ



  

ނަޑއަޅަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާ،  އްދާ އަޅުަގނޑު މިހާރު... )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ވަނަ މާ 88ކަ

ގެ ފަރާތުން ވިދާޅުެވ ދެްއވުން ަވނަ މާއްދާ ސެކްރެޓޭިރއޭޓު  88. ވަނަ މާއްާދ އަށް 88އަޅުަގނުޑ މިހާރު މިދަނީ 

 އެދެން. 

 

 އިްއެވވުން:މޭޒުން  އިދާރީ

ނީ އެތަނެއް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ޒަމާނީ ވަބުނެފައި  ށްކު ކަމަހައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޕާހައި ޓެކް ޕާކް. ވަނަ މާއްދާ.  88

ަތއް ބޭނުން ހިފައިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ތްކޮށް އެ ވަސީލައާލާ ގެން ލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ކުިރއަރުަވއި ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ޓެކްނޮ

، ތަޢުލީމާއި ،ދިރާސާއަށާއި  ،އޮއްޓަާރއި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ނުވަތަ އެކަމަށް މަގުފަހިކުރާ މަސައްކަތްތަކަާށއި 

 އުފައްދާ ސަރަޙައްަދކަށޭ. ވިޔަފާރިއަށް ާޚއްޞަކުެރިވގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް.ނޑު ހުޅުވާލަން. ޤާސިމް އިބްރާހީައޅުގަ ބަހުސަށް ވަނަ މާއްދާގެ 88

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން: ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މިވަނީ ކުރިއަރުވާ އާލާކޮއާދެ! މި އަ ގެން ށް އެ ަވީސލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިޅުގަ

ދިރިއުޅުމުގެ ޮއއްޓަރަށާިއ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް، ހަމަ ރަނގަޅުތޯ؟ އޮއްޓަާރއި ފެންަވރު މަތިކުރުމަށް. އެހެންވީާމ، 

މި  ޑްކޮށް އޮންާނތީ ދެން ހިތަށް އެރީ،ތަންކޮޅު ތަންކޮޅު އޮ އެ  އަޅުަގނޑު ވެސް ހިތަށް އެރީ. އަޅުަގނޑަށް ދެން

 އޭގެ ފަހަތުން ފެންވަރު އަނެއްބައި އެބަ އާދެ އެހެންނޫންތޯ.  . ދެންނޭނގޭެއއް ނޫން ކަންމައްސަލަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތ.

އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ޮއއްޓަރު ނަގާ އެއްލާލުމަށްފަހު މި މާއްދާ މި އޮތް ގޮތަްށ  އަޅުަގނުޑ، އޮނަރަބަލް ޤާިސމް

ނޑު ާތއީުދކުރަން.   ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 

 :ވާހަަކދެއްކެވުން އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޑު މީގެ ކުރީގެ  . ދެންޝަުނގައި ެވސް ވާނެ ހުށަހަޅާފަސެކް މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

ނޑު މަޢުލޫމާތުގައި އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދަން  އެކަމަށް ގޮެތއް ނުނިންމާ އަދި މީގެ ކުރީގެ ބައްދަުލވުމެްއަގއި އަުޅގަ

ގެ އަާސީސ ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސް ވެސް ުކރައްަވއިފަ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މާއްދާއަކުން ާމއްދާއަކުން ިމހެން ދިޔާމަ ބިލު



  

ނޑުމެން ގޮތެއް ނުނިންމާ މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން އޭގެ ހުރި ައކުރުތަކާ  އަދި  އިއުސޫލުތަާކއި ގުޅޭ ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މުިޅ މި ބިލުެގ  ބައެއް ާމއްދާތައް އުނިކުރަުމން މިހެން ދިޔައީމާ ވަރަްށ ބޮޑަށް މަސްހުނިވެ، އަުޅގަ

ގެއްލިދާ ހިސާބަށް ހިނގާދޭނެ. އެހެންކަމުން އަުޅަގނޑު އަިދވެސް ތަކުރާުރކޮށް  ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު

ނޑުމެން މާއްާދއަުކން މާއްދާއަކުން ކުިރއަްށ  ނޑު ޭބނުންވޭ މި ބިލުގެ މަސަްއަކތް އަުޅގަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ކޮނޮމިކް މިނިސްޓަާރ ގެންދިއުމުެގ ކުީރގަިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަުލކުރަން. އަުޅަގނޑު ބޭނުްނވޭ އި

ނޑު ޭބނުންވޭ ކަސްޓަމްސްގެ ބޭފުުޅންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލަން ބިލުގެ  ބައްދަލުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑު އުސޫލުތަާކއި ުގޅޭ ކަންކަމުގެ ުސވާލުަތއް ދަންނަވަން. ޭއގެފަހުަގއި މާއްާދއަކުްނ މާއްދާއަކުން  ކުރިއަްށ ހަމަ މައިގަ

ނޑު ާމއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން މިހާރު މި ކުރެވޭ  ންނަވާލަން. އެހެންކަމުންއެ ވާހަކަ ދަގެންދަންވީ  އަުޅގަ

މިހާ އަވަްސއަރުވާަލިއގެން އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ނިންމުމުން އަދި ވެސް ނޫން.  މަސައްކަުތގައި ބަިއވެިރވާން ބޭނުމެއް

 ތީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތ.

ނޭނގޭ. ިމއަދު ަހމަ މާއްދާއަކުން ާމއްދާައކުން ގަިއ ަވޑަިއގެންނޫުޅއްވީމަ ކަންކުރީ މިއަދު އަޅުަގނުޑ ދެންމެ އަސްލަމް 

ންދަނީ. ދެން، އެކަމަކު އެ މަނިކުފާނު އެ ސްކޮށްގެން ކުރިއަށް މިގެފާ ހުށަހަޅައި، ކުރިއަށް ގެންދަން ފާސްކޮށްެގން

ނޑު ވެސް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމެއް ނޫން. ތަކުގެ ބޭފުޅުން ގެންނެވުްނ އެއީވިދާޅުވި ފަދައިން އެ ދާިއރާ  އަުޅގަ

މުޅިްނ  ބިލު ލުެގ ވަގުުތ ެވސް އެަބއޮތް.ސް މި ބިޔަމިއަުދ އަދި ކޮންމެހެން އެ ބޭފުޅުން ުނެގނެ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށްނިންމާލުމަށްފަހު އެ  ނޑުމެންނަށް މި  .މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަ އަދި ނަޝީދު ވެސް އަުޅގަ

ުމގެ ގޮތުން މާ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަޝްވަރާ ދެއްވާ ބޭފުޅާ ވެްސ މިކަމުގައި މަޝްވަރާ ދެްއާވނެ. އެހެންވީ

 ގެންދަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ. ާފސްކުރި ގޮތަށް މާއްާދއަކުން ާމއްދާއަކުން ކުރިއަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ މިއަދު އެ

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން: ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑުމެންނަށް  އްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީުދުކރަން.އަޅުަގނޑު މި އަސްލަމް ހުށަހެޅު އެ ބޭބޭފުޅުން ގެނެްސ މީގައި އަުޅގަ

ނޑު ބާރު އަޅަން. އެކަމަކު ފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ސާފުކުރުމަށްފަހު ގެންދިއުމުގެ މައްޗަށް ސާ  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގއި ބަިއވެރިވާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ބައިވެރިުނވާ ގޮަތކަށް ނުދާނެ އަދި އެހެްނ  

ނޑު ާތއީމުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަނީ. އަސްލަތާ އޮންނާފާސްވާ ގޮތަކަށްދެން ެއކަމަުކ ވިޔަސް. ނެހެއްދެ  ދުކުރަން.ުޅގަ

 

 :ވާހަަކދެއްކެވުން އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ



  

ެއއްގޮަތކަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތުމަށްފަުހ ެއއްދުވަހު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތތަކުގެ އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑަށް ހީވެަފއި އޮންނަނީ 

ޭއެގ އިތުރަށް ކޮމިީޓގަިއ ކުެރވޭ  ދެއްތޯ. ދެންހެން ގޮތަކަްށ ބަދަލުކޮށްލީމަ ވެސް ވަރަްށ ދަތިވާނެ ދެން އަނެއްާކ އެ

ޭއގަިއ ހުންނަ ކުދިކުދި ކުށްތަްއ  މާއްާދއަުކން މާއްދާއަކުން ބަލައި މަސައްކަުތގެ އެންމެފަހު މަރުޙަލާ އަޅުަގނޑުމެން

ރު މި ކުރެވެނީ މުޅި ބިުލގެ މަިއަގނޑު ައސާސީ ުއސޫލުތަކަށް އިޞްލާޙުކޮށްލުމަކީ. އެހެންވީާމ، އެ މަަސއްކަތް މިހާ

ބެހޭ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރުމެއް  އަދި ެއކަމާ ގުޭޅ ގޮތުން ކަމާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ަމޝްވަރާކުރުމެްއ ނެތި

ނޑުމެޓަރު ކޮމިޓީއަށް ގެނެއުމުން ކޮބައިނެތި. އިކޮނޮމިކް މިނިސް ން ދަންނަވާނީ ތޯ މައްސަލައަކީ؟ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބައެއް ކަންކަން ހަމަ  އެ ުސވާލުތަކަްށ އެ .ސުވާލުތަެކއް މަނިކުފާނު ދެއްވާ ޖަވާބެއްގެ އަލީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާލެވޭއިުރ  ނިންމާލެވޭނެ. ހަމަ އެހެންމެ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ވާހަކަ ދައްކާލުމުން މިފަދަ ބިލެއް ައޅުގަ

ނިކަްލ ބޭފުޅުން ވަިކވަކި މާއްދާަތކަށް ގެންނަވާަފއި ހުރި ވަިކވަކި އިޞްލާޙުތަެކއް ނޫން އެ މިނިސްޓްރީގެ ެޓކް

ބިލުެގ މަފްޙޫމްތަކާއި މެދު ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި އަސާީސ މި އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުްނވަނީ. މުޅި މައިަގނުޑ 

ނޑު ބޭނުންވަ  ހެން ނީ އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، ޭއގެފަހުންއުސޫލުތަުކގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދައްކާ ސުވާލު ދަންނަވަން ައޅުގަ

ނުޑމެން މިކުރާ  ައވަސް ކުރުމުެގ ގޮތުްނ  މަސައްކަްތ ހިންގަންޖެހޭނީ. ދެން އެހެންނަމަެވސްއަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ

ބިލާ  އޮތީ ބިލު ނިމިފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި އަޅުަގނޑުމެން މާއްދާައކުން މާއްދާއަކުން ގޮސް ބިލު ނިންމާލާފައި އެ

ގުޅޭ ގޮތުން އަިދ މީަގއި ހުިރ މައިަގނޑު އުސޫލުތަާކއި ގުޭޅ ގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްަޓރު ދެކިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއް 

ނޑުމެންނަށް ފެްނނާކަށް ނެތް. މީަގއި ހު ކޮްނ ޤާނޫނަކުންތޯ މިހާރު ވެްސ  ރި ބަެއއް ކަންަތއްތައް އިނގޭތޯވެސް އަުޅގަ

އްެވގެންތޯ ވަކި މާއްދާތަެކއް ނުވަތަ ވަކި މަފްޙޫމުތަކެއް ެގންނަން މި ޖެހެނީ؟ އެފަދަ މަނާކުރަމުންދަނީ އިނގޭތޯ؟ ކީ 

ނޑުމެން މިސާލަކަށްބައެއް ުސވާލުތައް އެބަހުރި އި  ކުެރވޭ ވާހަަކ އިސްތިސްނާއިމްޕޯޓް އެްކސްޕޯޓް ޑިުއޓީ  ނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނެގެނީ ާމވަހަރުން ެއކަނި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ރާްއޖޭގައި އެްކސްޕޯޓް ިޑއުޓީއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ދެކެވޭއިރު 

ކެއް ގެންަނވާއިރު ހަމަެއކަނި އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނުން ބޭނުމުގައި ވަކި މާއްދާތަ އެ ށްކީްއވެތޯ ވަކި ޤާނޫނެއް މިސާލަކަ

ިކ މާވަހަރުން ެއްކސްޕޯޓް ިޑއުޓީ ެނގުން އުިނކޮށްލިޔަސް އެ ފުދުނީ. އެހެންވީމާ، ީކްއވެތޯ ވަިކވަ މިސާލަކަށް

އެހެންވީމާ، ެއ  ކޮބައިތޯ ސާފުވާން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ.ކީ ގެނެވިގެން ކުރަން އުޅޭ ޙަޤީޤީ މަސައްކަތަ ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލު

ނުޑ ކޮންމެހެން އަދި މި ބިލާ ދެކޮޅުވަނީ  ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަ  އަދި ވެސް ނޫން އެއްސުވާލުތައް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ނަމަވެސްކުރަނީއެއް ވެސް ނޫން. ެއހެން މި ބިލު ލަސްކުރަން މަސައްކަތް ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުެމން ކޮމިޓީގެ އެންމެ ފަހުގެ  ގޮތުަގއި ނޑުމެން ިއސްކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތަކެއް ނުކޮށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުގެ ކަންބޮޑު  އެހެން އެކަންކަން ކުރުމުގެ  .ވުން ހުރީމަރުޙަލާގެ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ފަށައިގެން އުޅޭތީ ައޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ނިންމާލެވޭ ގޮތުން ބިލުތައް  ބަެއއް ދިމާވޭ.ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ބައެއް ދަތިތައް އެބަ  އަުޅގަ

 622 ،އަކަފޫޓަްށވުރެ 622ބެހޭ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތުން  ެވސް އަޅުަގނޑަށް ދިމާވި ބިމާ ދަތިތައް އެބަދިމާވޭ. ިއއްޔެ



  

ހިމެނޭ ފަރާތަށް  އެ ގޯީތގައި ދެން ބާކީ އޮްނނަ ބައިގައި ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްއަކަފޫޓު ހަމަވީމާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭން

ނޑުމެން މިސާލަކަށް،ހަމަވާ މީހާ 622 ހަމަނުވާތީ 622 ނޑުމެްނ  އަށް ވެސް ރަޖިސްޓްރީ ުކރެވޭކަށް ނެތް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަ އޭގެ ޒިންމާ ނަގަން މި ޖެހެނީ. ނޑުމެން މަޖިލީހުން  ށް އޭގެ ޖަވާބުދާރީވާން މިޖެހެނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ތަކެްއ ދިމާވާކަމުަގއި ވަނީނަމަ.ނިންމާފައި އޮންނަ ޤާނޫނަކުްނ މިފަދަ މައްސަލަ އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ވާލުތައް ދަންނަވާަލން. އަޅުަގނޑުމެން ބިލުގެ ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވޭ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ބައެއް ސު 

ނޑު ުއސޫލުތަކާިއ ގެ މަރުޙަލާގެ މަސައްކަތަށްމާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން މިކުރާ މަސައްކަތްތަކީ އެންމެ ފަހު ާވތީ މައިގަ

ން ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރަސުވާލުތައް ގުޅޭ ގޮތުން 

ނޑު މަޝްވަރާކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  .އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވޭ އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ބޭފުޅުންާނއި އިސްވެރިންނާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމަންވީ  ނޑުމެން ެއ މަރުޙަލާ ނިންމުމަށްފަހު މައްދާއަކުްނ މާއްދާައކުން ގޮްސ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ނޫންތޯއޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މި  އެއާ ންދެ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އަުޅަގނޑުމެން މިހާ ހިސާބަށް ކުރިން ވެސް އަުޅގަ

ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރެިވގެން ވަރަށް ގިަނ  އީކޮމިޓީގައި ަބއެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ފަދައިން މި

ނުޑމެން ކުރިން ފާސް ަގނޑުމެންނަށް ކުރިައށްއްގެ ވާހަކަފުޅުގެ އަީލގައި ައޅުކެތަތްފަރާ ކޮށްފައި ގެންދެވޭ ބިލެއް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުން  ފާސްކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އޮތް

ނޑުމެންނަށް އެބައޮތް. އެހެންވީހާޒި މާ، ބިލުގެ މަސައްކަްތ ރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އަިދ ވެސް އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ކިއެިކ ފަރާތްތަކުން ބޭފުޅުްނ އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތި ވިދާުޅވި ގޮތުެގމަތިންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލުމަށްފަހުގައި 

ނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮުތން. މި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ކޮށް އެ ބޭފުޅުންގެ ރަުޢޔަކީ ކޮަބއިރުހާޒި ތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮއަޅުަގނޑު މިޓީަގއި މެންނަށް މިހާ ިހސާބަށް އެިކއެިކ ފަރާތްތަުކން ލިބިފައިވާ ކޮމަންޓްތަްއ އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ސަޢުދު އަށް. ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގަ.  އަުޅގަ

 

 ލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޚިهللا އިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާ

އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްަތްއ  ވީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން. އެއީ ދާންނވާަހކަ އަުޑިއވުނީ ކުއްިލއަށް ހައަޅުަގނޑު މި އަސްލަުމގެ 

ުކއްލިއަށް ފިަޔވަުޅ ނުލަިއ ކުއްލިހުންނަ ގޮތުން ދެން ފަހުން އައިސްދާނެ ކަންތައްތަާކއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ

ނޑު އަޅަމުންދިޔާމަ އެ ލިބުނު ގެްއލުންތަކުގެ އަލީަގއި ދެއްެކވި ވާހަކަ  ވާހަކަ ނުދައްކާފުޅެއް ކަމަްށވާތީ އިތުރަްށ އަޅުގަ



  

މަތިން ކުރިއަްށެގންދަން. މިހާރު ހަމަ ވަރަށް ގައި މި ނިންމާފަިއ އޮތް ގޮުތގެއަޅުަގނޑު ބޭނުްނވަނީ ހަމަ މި ކޮމިޓީ

 ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވަނީ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިމް އް އެބައޮތް. އެއް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި މިހާރު ދެ ހުށަހެޅުމެއެހެންވީމާ، ައޅުަގނ

ކޮށް ެއ މާއްދާ ފާސްކުރުން. އެއީ ެއއް ޤާސިމް ހުށައަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާޙާ އަށްވަނަ މާއްދާ 88 ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ޙުސައިންމަނިކު  . ދެންދާ ހަމަ އޮތް ޮގތަށްމި އޮްތތަން އޮއްޓަރު ަކނޑާލާފައި ބާކީ އެ މާއް ދިރިއުޅުމުގެ އޮއްޓަރު

 މިވަގުތު ކޮމިޓީގެ މި ބިލުގެ މި ުމޞައްނިފު ވެސް ވަަޑިއގެން ންމަނިކުވަނީ ތާއީދުކުރަްއާވފަ. އާދެ! ދެންދޮ

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އެއާ އަޅު  ަގއިނެވުމާެއކުއިން ވަނަ މާއްދާ ޤާސިްމ  88. އެހެްނވީމާ، އެ ގުޅޭ ގޮތުން ގަ

 އްަޗށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެންމް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ތާއީދުކުރަްއވަން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުމައިބްރާހީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މާއްދާ ފާސްވެގެން މިދިޔަީއ. މިހާ  ޯވޓު 7އެހެންވީމާ،  . އާދެ!ގައޮއްޓަރު އުނިކުރުމަށްފަހު

ނޑު އިޢުލާްނކުރަންހި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތާއި ުގޅިަވޑަިއގެންނެިވކަން هللا ޢަބްދުއީވާ  ސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ އަދި އޭގެ އިތުރުން  ންބަރު މުޞައްނިފު އުސްތާޛު ނަޝީދު، މެ އްޝުކުރުދަންނަވަން ބިލުގެ އެއަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ނުޑ ނެވީތީ. އެށް ަވޑަިއގެންދެއްވުމަުގޅިވަަޑިއގެން މަސަްއކަތުެގ ެއހީތެރިވެ ނަޝީދު އަުޅގަ ހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ އިްއާވލުމަށް. 89ޓަށް ފުރުޞަތު ައރުވަން ސެކްރެޓޭރިއޭ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވަނަ މާއްދާ ޑިވޮލޮޕާ. ޑިވޮލޮޕާ ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ޒޯނެއް ާގއިމުކުރުމަށް އެދޭ އަދި އެފަދަ ޒޯނެްއ  89

ރާތަކަށޭ. އަދި ޒޯނުގައި ުހންނަޖެހޭ މާއްދީ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭހަކޮށް، ގާއިމުކުރުުމގެ ޕާމިޓްދޫކުރެވޭ ފަ

އެ ޒޯނުގެ މުޅި  ޢާއްމު އަދި އިސް ޒިންމާ އުފުލައިބެލެހެއްޓުމުގަިއ  ކޮށް އަދި ޒޯން ހިންގައިތައް ގާއިމުފަސޭހަ

 މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރާތަކަށޭ.

 

 ރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މާމިގިނލީ ދާއިރާގެ މެންބަ

 ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން ބިލުގަިއ އޮތްގޮތަށް.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތ.



  

ދާ ެއ އަޅުަގނޑު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އެ ތާއީދުކުރެްއވުމާ އެްއކޮްށ އަޅުަގނޑު އެ މާއް

 . އިނގޭތޯ ދުުކރަންއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ާތއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މައްާދ  89ނެތް ކަމަށްވާނަމަ ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް  އޮތްތޯ؟އެބަ ހެޅުމެއް އެހެން ހުށަ

ދޮންމަނިކު. އެގޮތަށް ތާއީދުކުަރއްވާ ބޭފުޅުްނ  ފާސްކުރުމަށް އަދި އެކަމަށް ތާއީދުކުރަްއވާފައި މިވަނީ ުޙސައިންމަނިކު

ނޑުމެްނ  7އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެްއވުން އެދެން.  ވޯުޓގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް އިޢުލާންކޮށް އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ ވިދާުޅވެދެްއވާ.  02ވަނަ މާއްދާ އަށް.  02މިހާރު މިދަނީ 

 

 ން:ވުވާހަކަެދއްކެ މޭޒުން  އިދާރީ

ނޑު ޒޯނެްއގެ މައިގަ  އެ ،އެވަނީ، ޒޯނެްއގައި  ދާ. އިންވެްސޓަރ. އިންވެސްޓަރ ކަމަށް ބުނެފައިވަނަ މާއް 01

އެ ޒޯނުގައި ވަކި ވިޔަފާރިެއްއ  ުކެވޭވ އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުންއެ ޒޯނެްއގެ ިޑވެލޮޕަރާއެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ދަށުން، އަދި

 އި ކޮންޓްރޯްލކޮށް، އެ ޒޯުނގައި ާގއިމުކޮށްފަިއވާ މާއްދީ ވަސީލަތްތަުކގެ މަންފާއުފައްދައި ާގއިމުކޮށް ހިންަގިއ ބަލަހައްޓަ

އެ ޒޯުނގެ  ދީ މަަސއްކަތް ހިންގުމަށްޞާފާރި ނުވަތަ އިޤްތިއާއި ފަސޭހަ ލިިބގެން އެ ޒޯުނގައި ޙަަރކާތްތެރިވުމަާށއި ިވޔަ 

 ޑިވެލޮޕަރު ހުއްދަކުރާ ވަކި އިްނވެސްޓަރަކަެށވެ. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު ހުޅުވާލަން ޙުަސއިނަ ވަނަ މާއްދާގެ ބަހުސަށް 01  ށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.ައޅުގަ

 

 ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  01  ވަނަ މާއްދާ ބިލްގައި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުނަށް އަުޅގަ

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން: ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ޙުަސއިންގެ ވާހަކަފުޅަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އޮތްތޯ؟ ނެތް ކަމަށްވާނަމަ ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްަވއި ޤާސިމް އިބްރާހީމް  01

ަވނަ މާއްދާ މިހާރު މިއޮތް ގޮަތށް ފާސްކުރަްއވަން ތާއީދުކުަރްއވާ ބޭފުޅުން އަތްުޕޅު މަްއޗަށް  01ތަށް، ތާއީދުކުރެްއވި ގޮ

ވަނަ  00ދަނީ ލަބިއްަޔތުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. މިހާރު މިޣްވޯޓުގެ އަ 7 ހިއްލާލަ ދެއްވުން އެދެން. އެެހންވީމާ،

ނަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  އަށް މުަޞއްނިފްުމގެ ކުރިއުއަށް ދި ވަނަ މާއްދާ 00ޅުަގނުޑ އަ  !މާއްދާ އަށް. އާދެ

ކޯޑްަގއި ެއއްެޗއް ވިދާުޅވާން ރެ ދި ހަމަ ފުރުޞަތެއް އަުރވަން އޮންއަޅުަގނޑު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަރުވަން.

 ބޭނުންފުޅުވާތީ. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ފަރުމާ ކުރެއްިވ  ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ބިލު ައޅުަގނޑުއަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން އޮން ދި ރެކޯޑު ނޫނަސް، 

ނުޑގެ ނެްތ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫ މި ބިލުން މިހާރު މި އަސްުލަގއި ރި މެންބަރު ވެސް އިންނެވުމާެއކުޢިއްޒަތްތެ ނުގައި އޮނިގަ

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯްޓ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް އެނގިފަިއވާ ގޮތުން ކޮންކޮން ބާރުތަެކްއތޯ މި ލިބިދެނީ  އުވަކި އަ 

ކޮށްދިނުން. އަދި އޭގެ ޑިއުޓީ މަޢާފު ށް ބާރު ލިބިގެންވޭލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ސަރުާކރަޤާނޫނުން ވެސް ހަމަ ރައީސު

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ނުކީ ކަމުގަިއ  ޒޯނޭފްރީ ޓްރޭޑް  ރަސްމީކޮށް އަދިއަދި ދިމާލުގައި ވެސް ބައެއް ދިމަ އިތުރަށް އަުޅގަ

ޓީ އުބައެއް މުދަލުން ޑި މަށް މި ގެނެވޭ އަދި ރީ ެއކްސްޕޯޓް ކުރުބޮންެޑޑް ެވއަރ ހަުއސްތައް ހެދުމާއި  ވިޔަސް

ކުރެވޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ކަންބޮުޑވަނީ  އަށްވެސް ވަަރށް ފުރިހަމަ ހަމަ މިހާރު މުންމާ މިކަހަލަ ކަންކަށްދިނުމަޢާފުކޮ

އިނގޭތޯ މިހާރު މިހާރު ހަދާފައި  ތައްދިމާލުގަިއ އެބަހުިރ މަސް ފެކްޓްރީދިމަ ވެސް ަބއެއް މިހާރުތޯ، އިނގޭ

ނޑުމެން ޕްރޮސެސްކުރާ  އެްގޒިސްޓިްނގ އިނގޭތޯ ަމސް ފެކްޓްރީތައް. ޤާނޫނުެގ ދަށުން  ވަކި މި ދެން ައޅުގަ

 އެ ސަރަަޙއްދަކީ އެީއ މި އި ފެކްޓްރީެއއް ހަދަ ބަަޔަކށް މަސް އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ަވކި ސަރަޙައްަދކަށް ަވކި

ނީނަމަ ދެން އެ ެއީއ ޢިާނޔަތްތަކެއް ިލބިދޭ ސަރަޙައްދެއް ކަުމގަިއ ވައެތަކެއް ބިލުގެ ދަށުން އުފެއްދޭ އަިދ 

ަތ ާބވައޭ ުނވަދާނެ ެގއްލުންތަކެްއވެގެން ވެްސ ދެން އެ މަސަްއކަތްކުރާ ީމހުންނަށް ކިހާ ބޮޑު މިހާރު ނަށްސްކޮމްޕެޓިޓަ

ެއކަން ކުރާނީ. އަދި މިސާލަކަްށ ބައެްއ ޓޫރިޒަމަށް ާޚއްޞަ  ކަމުަގއި ވަނީނަމަދެން ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެްނ އެހެން 

ކަްތ މަަސއްރާއްޭޖެގ އެިކ ސަރަޙައްދުަތކުަގއި ޓޫިރޒަމްގެ ހަމަ އެ ެވސް ހަމަ  މިހާރު ރެިވގެން އުފެއްދޭ ޒޯންތަކުަގއިކު

ސަރަޙައްަދކުން  މިސާލަކަށް ވަކި ހައްދަވަިއގެން ތިބޭ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބޭ. ރިސޯޓް ،ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އެބަތިބޭ

އެތެރޭަގިއ ކުރެޭވ ތަކެތިން އެްއކޮށް ޑިުއޓީން އުނިކުެރވިފަިއ އެހެން ހަމަ ކުރެވިަފއި ވަިކ ސަރަޙައްދަކަށް ޢާފްޓެކްސް މަ

ނުޑގެ އެއް ސުވާލަކީބާމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުކުރުންތަކެއް ނާންނާނެހަދާ ކަ އެހެންކަމުން، މިފަދަ  .ވައޭ އަުޅގަ

ބިގެން ތިއްަބާވ ބޭފުޅުން ކިހާވަރަކަށް ޮކރަޕްޝަނަށް ޖާގަ ލި ންގައި މިސާލަކަްށ ެއ ހުއްދަ ދެްއވަހާލަތްތަކު

ވެހިރާއްޖޭގެ ދެން ައޅުަގނޑަށް މިހާރު ފެނުނީ ދި ތައް،ބާަވއޭ. އަދި މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތަކުން އެފަދަ ހުއްދަހިނގައިދާނެ



  

ތަކެއް ެލވިދާނެ. އަިދ އުެފއްދުމަށް ވަކި މާއްދާ ބޭންކެއް އޮފް ޝޯ މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭންކިންގ ޤާނޫނުން 

ތަކެއް ހަމަ ގެނެވިދާނެ. ޙުިއްޞލާއިތުރު ޕޯޓްގެ ޤާނޫނަށް ޅުަގނޑުމެންނަށް އިމްޕޯޓް އެްކސް ވުރެން މިހާރު އަމިހާރަށް

އިތުުރ ކޮން ކަންތައްަތކެއްތޯޭއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެން ްނވާ މަޤްޞަދުތަްއ މިސާލަކަށް ދެން އެގޮތަްށ ކުރަން ބޭނު

ބާވައޭ އަިދ މިކަމުެގ ތަ މި ތަފާތުވުންތަެކއް ނާންނާނެެވސް ނުވަ ނުކޮށް ިމަވރަށް ތައްޔާރު ބިލު ކުރެވެން އޮތީ މި

ދެްއވެން . ެއއަށް ަހމަ އެްއޗެއް ވިދާުޅވެއިނގޭތޯ ޕްޝަނަށް މަގުަފހިވެގެން ނުދާނެބާަވއޭ ުސވާުލ އުފެދޭތީރަން ކޮސަބަބު

 އޮތިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޝީދުކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ހަމައެކަނި  ލިޔަންޖެހެނީ.ޤާނޫނުގައި  ޓީ މަޢާފުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭއިރު ކީްއެވގެންތޯ މިއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޑި 

ނޑުތަެކއް  އިމްޕޯޓް އެްކސްޕޯޓްގައި އެބަހުރި މިހާރުޅުވިހެން ތިވިދާ ޓޫރިޒަމްގެ ާދއިރާގެ ވަކި ހަދަިއގެން ވެސް މިންގަ

ކުރާ އެްއޗެހިތަެކއް ަވިކ ޝަނެްއގައި ވަކި ކަހަލަ އިމްޕޯޓްކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ކުރާއިުރގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ިޑޒި

އްަސކީ ޤާނޫނުގަިއ ހުިރހާ އެއްޗެ  ގެއެކަމަކު އޭ .ްއޗެހިތައް މަޢާފުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުގެންަނ އެކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 

ނޫން. ދެވަނަ ކަމަކީ ބައެއް ކަހަލަ ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާ އެއްޗެހި މިހާރު އޭގެ ފަހުން  ސެއްއެއްެޗއް ހުރިލިޔެފައި 

އަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހީގެ ސަބަބުން ވެސް . އެއެްއޗެވިޔަސް  .ޕީ.ޓީ ކަމަށްބީވިޔަސް  އަތުެވއްޖެ ޖީ.އެސް.ޓީ ކަމަށް

ވަކި  ބީ.ޕީ.ޓީ،ވަކި މީހަކަށް ލިބިދޭ  ،ވަކި މީހަކަްށ ލިބިދޭ ޖީ.އެސް.ޓީއެހެން ތަނެއްގަެއއް ލިބިދޭ ބާރެއް ނޯންނާނެ 

ނެއްކާ ެއ އަ .ވާހަކަ އެބަޖެހޭ ޤާނޫނަކުން ބުނަން ކުރާކަށް. އެއެހެން ކަހަލަ ޓެކްސްތައް މަޢާފްމީހަކަށް ލިބިދޭ 

ނެޑއް ނަޑައޅަ ބުނާއިރުަގއި ޤާނޫނުގައި މިންގަ ދޭންޖެހޭ މިހާރު ތިވިދާޅުވި ހާލަތުގައި މިހާރު ޑިއުީޓ  އިެވސް އެބަ ކަ

ނޑުމަޢާފުކޮށްދޭން އޮން އްދަތަކަށް ނޯންނާނެ ކޮން މު އް ްއ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައެތަކެ ނަ ހާލަތުގައި ެއއްެވސް މިންގަ

ނޑުތަކާ  ،. އެހެންވީމާވެސް ްއކަން ދޫކުރަނީކީކިހާ ވެލިއުެއްއގެ އެްއޗެ  ނެ ކުރެވޭއަދި މަޢާފު އި މުއްދަތުތަކާއިމިންގަ

ކަންތައް. ދެވަނަ ކަމަކީ ތިވިދާޅުިވ  އެއީ ެއއްޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވެންޖެހޭ ދަންދެން  ށްމުއްދަތުތަކަ  ގެއޭ އިޓެކްސްތަކާ 

 ވެިލއު ގެހެދުމަށް ޓަކައި އެ އަންަނ އިންވެސްޓްމަންޓް  ެއއްރީމަސް ފެކްޓް . ފުަރތަމަ ކަމަކީވާހަކަ ގެމަސް ފެކްޓްރީ

ެއީއ  .ވަރަށް ތަފާތު މަންޓާސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯނެްއގައި އަންނަންޖެހޭ އިންެވސްޓް ޒޯެނއް، ޑިއުީޓ ފްރީ  އާއި

ިކޔަިއގެން މަަސއްކަްތ ެއއްެޗކޭ މިލިއަން ޑޮލަރުެގ  033ފުރަަތމަ އަުޅަގނޑުމެން  ،އެންމެ އަހަރެްއަގއި ފެބްރުއަީރ މަހު

ބޭނުން ނުވާނެ. މިސާލަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު  033ފެށީ. އެހެންނަމަވެސް ަބއެްއ ކަހަލަ އިންެވސްޓްމަންޓްތައް ެއބަހުރި 

ޝައިނީ އިންނަަވއިގެން ެދއްެކވި ނުވެދާނެ. މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު 033 ށްސެޓަޕަހެދުމަށް ހަދާ  އްބޭންކެއޮފިޝަލް 

ކަލްޗަރ ވިަޔްސ އޯޓީ ބާވަތެއް ހަދަން ިވޔަސް ނުަވތަ މަހުގެ ވެސް  މަސް ފެކްޓްރީއެއް ހަދަންވިދާުޅވި ވާހަކަތަުކގައި 

ށް ެއކި ކަހަލަ ހޯލްޑެއް ކަމަ ތްރެޝްން ޑޮލަރު އޭގެ ޒާުތގަިއ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އަމިލި 033އެގްިރކަލްޗަރ ވިޔަސް 



  

ޑޮމެސްޓިކް  މުއްޢާ ަނމަވެސް. އެހެންކަމަށް އްކެތަޑްހޯލް ތްރެޝްތަފާތު ހުންަނން ޖެހޭނީ ތަކަށް އިންވެސްޓްމަންޓް

 މް އަންނަންޖެހޭ މިނިމަ އިއަށްވުރެން އެަތއް ގުނަެއއް މަތީގަކުރާ ވިޔަފާރި  މި ންހުމުކޮށް މީމާކެޓްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޢާއް

ތިވިދާޅުވި ހާލަތުގައި  ށްކަކުރާކޮމްޕީޓް މާ، މަސް ފެކްޓްރީއެއް ހަދާ މީހާއާކަމަށް. އެހެންވީ ތަެކއްއިންވެސްޓްމަންޓް

ވެއިލު  މްއިންވެްސޓްމަންޓްގެ މިނިމަ ވާނެކި އޭނަގެ ތްރެޝް ހޯލްޑް މާ މަތިސަބަބަ .ވާނެތުތަފާއެސް.އީ.ޒެެޑްއގައި 

ދެވަަނ ކަމަކީ އަނެއް ިރސޯޓްތަުކގެ  އެްއގަިއ ގެންނަންޖެހޭނީ.ކޮންމެ ފެބްރުއަރީ  އެެހންވީމާއެ އެްއޗެހިތައް . ވެސް

ވަނަ ކަމަކީ. ރިސޯޓް ހަދާ މީހާ ތެދެއް ރިސޯޓް ސަތޭކަ އެތައް ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުންދާއިރު ތިން  ،ވާހަކަ

ނޑު ފޯކަ ޓަށް ސޯއެ ރި ޓަށް އިްނެވސްޓު ކޮށްގެންސޯސްައކީ އެ ިރސޯޓް ހެދުމާއި އެ ރިއެމީހުންގެ މިަވގުތު މަިއގަ

ޓަށް ސޯރިދޭތެރޭގައި އެ  ައހަރާ 01އަހަރާއި  01ނުވަތަ  އަހަރާ ދޭތެރޭގައި 01އަހަރާއި  7ނަފާ ނެރުން.  އިއާ އާމްދަނީ

ދޭތެރޭަގއި މުޅިން ްކލިއަރ ެވގެންދޭ. އޭނަ ދެްނ  އަހަރާ 01އަހަރާއި  01ތެްއގަިއ ނަގާ ލޯންތަކާ ޚަރަދުތަްއ ެއްވރެޖު ގޮ

ގަިއ ސް.ީއ.ެޒޑެއް އެ ފް ކޯޒް ރެންޓު. އެހެންނަމަވެސްޖީ.އެސް.ޓީ. ލޭންޑް ޓެކްސް އޮ އިއާ ދައްކަން ޖެހެނީ ބީ.ޕީ.ޓީ

ޓް ހަދާކަށް ޖާގައެއް ނުދޭ އެއްވެސް ހާލަތެްއގަިއ. އޭނަ ކައިރި މިބުނަނީ ކަލޭ ސޯއަންނަ މީހާ ހަމައެކަނި ރި

ކަލޭ މިވެނި  ،ކަލޭ މިތާ ޕޯޓް ނެރޭށޭ ،ކަލޭ ެއވެނި ކަމެއް ކުރާށޭ ،ބަނދަރުތައް ހަދާށޭ. ކަލޭ ބިން ހިއްކާށޭ

 ށްވުރެ އަ 01%އޮްނނަން ޖެހޭނެ.  01%އިންވެްސޓްމަންޓޭ މިކިޔާ އެްއޗެހިތަކެްއގެ ފެސިލިޓީތައް ނެރޭށޭ. ސްޓްރެޖީޑިކު 

މައްޗަށް ޓޫރިޒަްމގެ ކޮމްޕޯނަްނޓު ގޮްސގެން ނުވާނެ. އަިއޑިައލީ އޭނަ އެކުރާ މަަސއްކަަތީކ އަސްލު އެްސ.އީ.ޒެެޑއްަގއި 

ނަފާ ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ގެންގުޅޭ ކޮމްޕޯނަންޓެްއގެ  ހޯދަން އުނދަގޫވާ އެހެންނަމަވެސްއޭގެ ޒާތުަގއި ވިޔަފާީރގެ ނަފާ 

ކޮމްޕޯނަންޓު އޭނަެގ  ެއސް.އީ.ެޒޑްަގއި އަންނަން ޖެހޭނީ  ގެ 01%އިންކަމް ޖެނެރޭޓުކުާރ ކޮމްޕޯނަންޓެއް ގޮތަށް ގޮތުަގއި 

ޓެއް ހަދާކަްށ އޮންނަންޖެހޭނީ ސްޓްރެޖީޑިކް އިންވެްސޓްމަންޓަށް. އެނޫން ގޮތަކަށް ހަމައެކަނި ރިސޯ 01%ޓޫރިޒަމަށް. 

ލިޓީ ބޮޑުކޮށް ރެސްޕޮންސިބި ވީމާ، ރިސޯޓެއް ހިންގާ މީހަކަށްވުރެ ވަކި ޒޯެނއް އެސް.އީ.ޒެްޑގެ ދަށަކުން ނުދޭނެ. އެހެން

ރިސޯޓް ކޮމްޕޯނަންޓް އެއަށް ނުލައިިފ ކަމަށް ވަންޏާމު އޭނަގެ ެއ  .އެްއކޮށް އޭނަ އަންނަނީ ކާއެހެން ޒިންމާތަކަ

ެވދާނެ އެއްޗަކަްށވާީތވެ އެ ހެލްޕެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ފޯޓީ ނަފާ ހޯދުމަށް އުނދަގޫުތގައި އިންވެސްޓްމަންޓަކީ އޭގެ ޒާ

ނޑަކާ  ނޑުމެްނގެ މިންގަ  އިޕަސެންޓާ ހަމައަށް އެބަިއ އޮންނަނީ. ދެން އޮތީ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ. ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ކޮންޓްޯރލް ކޮރަްޕޝަން އޭެގ ޒާުތގައި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އުސޫާލ ެއްއޗެހި މިހާރު ހުރި ގޮތުން އަުޅގަ

ވަނަ  0111ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ކޮރަްޕޝަން ހިނގާ އުސޫލުަތއް މާ މޮޑަން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގަިއ ހުރި 

ނޑުމެންގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނުގެ ހުރި ޤާނޫނުގައި ހުރި ވަރަށްވުރެވަނަ އަހަރު ން ހަދާފައި އޮތް ކޮންވެންޝަްނ . އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު އަަލށް ކުށް ކަމަށް ޒަމާނީ ފެންަވރުގައި ހިނާގ ކޮރަޕްޝަނަީކ  ޓްެގއިންސްއަ ކޮރަޕްޝަްނގަިއ ހުރި މިންގަ

ނޑުތަކާ ނޑައަޅާަފއި ހުރި މިންގަ އަޅުަގނުޑމެންގެ ދެހާހުގެ ޤާނޫނުގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުެގ  އިކުށް ކަމަށް ކަ

ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުން މި ކޮށްދޭ ކަމަކީ އަލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤާނޫނުގައި ހުރި ކުށްތަކާ ާހސްބައި ތަފާ ތު. އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ބަލާނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ޤާނޫނުތަކުެގ  ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނެއްަގއި ައޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން މިބުނަނީ އަުޅގަ

ނޑައަޅާ ދެވަނަ ކަމަކީ  ތަކަށޭ.ަފއި ހުރި ކުށްބަދަލުގައި ޔުނައިެޓޑް ނޭޝަންގެ އެ މުޢާހަދާގެ ކޮރަޕްޝަން ކުށް ކަމަށް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން މިބުނަނީ މިއިން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ެއްއވެސް މީހަކު ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފަިއ 

ނޑުމެންނަށް މުޅި އެގްރިމަންޓް ާބޠިލްއޮތްކަން ޒަމާނެްއގެ ކޮޅުްނ ފާހަގަވި ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް  ވާނޭ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ަވރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ަޑއިގަންަނވާނެ ައޅުަގނޑުމެން ތިއެނިގވަ

ނޑު ބާޠިލު ކޮންޓްރެކްތެއްމިހާރަކުއެއް ކޮރަޕްޓް ޢަމަލެއްގެ ތެރެއިން ހޯދާ  ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޖެއިން ކޮންްޓރެކްޓެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ެއއްވެސް މީހަކަށް އެްއވެްސ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ައއިސް ދިވެހިާރއް

ބާވަތެްއގެ މަންފާއެއް ދީގެން އެ ކޮންޓްރެކްޓް ހޯދިކަން ެއްއވެސް ޒަމާނެްއަގއި އެްއވެސް ގޮތަކަށް ފަޅާ އަަރއިފިއްާޔ 

ނާތީ އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނުވާެނ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައި އޮން ލް އޮޓޮމެޓިކުންވާނެއަޅުަގނުޑގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠި 

ނެ މީތި ދުރަށް ގެންދެވޭ ހިވުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮރަޕްަޝނާއެކަމުގެ ތެެރއަށް ވަންނާކަށް. އެހެންވީމާ، ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަ

ގެ ޢުލޫމާތު. އެއީ ގާތްަގނަޑކަށް ތިވިދާޅުވި ނުކުތާތަކަށް އަޅުަގނޑަށް އެ ލިބިފައި ހުރި މަ މާއްދާތައް އެހެރީ ލައިދީފަ

ނޑު ހަމަ ކުޑަުކޑަ އަލީަގއި ދަންނަވައި ނޑު އަުޅވާަލން އަޅުަގނޑަކީ ސަުރކާުރ ިވއޭކޭެދވޭނެ ވަަރކީ. އަުޅގަ ޓެއް އަުޅގަ

ހެއް ެވސް ެވސް ނޫން. ިއކޮނޮމިކްްސ އިނގޭ ވެްސ މީ ސައިްޑގެ މީހެއް ނޫން. އަދި އިކޮނޮމިކު ޕޮލިސީ އިނޭގ މީހެއް

ނޑަށް ކުެރވުނީމަލު ޑްރާފްޓްބި އަޅުަގނޑު މި ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  އިއާ  ކުރިިއރު ތިކަހަލަ ސުވާލުތައް އަުޅގަ

ތަުކގަިއ ައޅުަގނޑަށް ބަިއވެިރވެފައި ހުރީމަ ސްތަުކަގިއ މީޓިންގްސްގްމިވަހަކަތައް ެދކެވުުނ މާހައުލުތަކުަގއި ސިޓިން 

ްކޓް ކުރުމަށް ކޮށްފައި ހުރި އަޅުަގނޑަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތު މިދިނީ ބިލުގެ ސައިޑުން އެ ކަންކަން ޕްރޮޓެ

 ކަންތަކަށް.

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑަްށ ނުފެނިގެން އިނގޭތޯ އިންެވސްޓްމަންޓުގެ ަސއިުޒ  ނޑުމެންނަށް ތްރެްޝ ހޯބިލުން އާދެ! އަިދ އަުޅގަ ލްޑެއް އަުޅގަ

ނޑަށް އަދިެވްސ  އަދަދެއް ނެތް އިނގޭތޯ އެއްއަދަދެއް ލިެޔވިފައި ނެތެއް ޫނންތޯ.  ކަެމއް. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ،ން މިފަދަ ބިލެއް އަިއސް އިނގޭތޯ އައިަމ ކިހިނެއްތޯދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަްށ މީގެފާހަގަކުރެވުނީ ކުދި މެ މިހަމަ 

  އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ޑްރާފްޓް ުކރެއްިވއިރު ިވސްނެވިންތޯ؟

 

 ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:އިބްރާހީމް  މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް



  

އެ ވިާދޅުާވ، އީވާ ދެންމެއަކު އެ ވިދާުޅވީ ވަކި ާދއިރާައކުން އިކޮޮނމިކް ޒޯނެއް ހަދައިގެން ލިބޭ  އަޅުަގނޑު މި

ނޑަައޅަންން ޕަަސންޓޭޖެައކަށް ވައްދަން ނުވަތަ އޭގެއާމްދަނީއެއް އެ ދާއިރާ . އަުޅަގނޑު އެއާ ދެކޮޅު އިނގޭތޯ. އް ކަ

ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ދިމާލެއްގައިެދކޮުޅވާ ސަބަބަީކ، ެއހެން ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ ރާްއޖޭގެ ހުރިހާ  އެއާ

އަތޮޅެްއަގއި ޖެހޭނެ ތި އިކޮނޮމިކް ޒޯން ހަދަން. ނަހަދާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއް ބަޔަކު ކުާރ މަސައްކަތުން އެއް ތަން 

ނުޑމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެގޮތަްށ އެ ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ވަިކ ބައެއް ނަ ޑިވެލޮޕް ގާފައި އެ ތަްނ ޓްކުާރކަށެއް އަުޅގަ

ކުރާއިރު ާރއްޖޭގައި ހުރި އެހެން އަތޮޅުތަުކަގއި އެހެން ތަންތާނގައި ތިބި ރައްޔިތުން މާ ނިކަމެތި. ެއ ވަކިން ތަރައްޤީ 

ކުރެވިަފއި، ަވީޒފާތައް ވެސް ދެވިަފއި، ހުރިހާ އެްއޗެއް ލިބިފަިއ، އަނެްއކާ  ބަޔަކަށް އަނެްއކާ އެ ތަނުަގއި އެކަން ވެސް

ދެ އަތޮޅުން ލިބޭ ހުރިހާ  . އެހެން ކަމަްށ ވަންޏާ އ.އަތޮާޅއި މާލެ އަތޮޅާއެ ތަނުން ލިބޭ ލާރިން ވެސް ބައެއް އަޅާފަ

ެއ ގޮތަށް މިހާރު ވެސް އި ވަންަނ ގޮތެްއގަ  )މެންބަރު ރެކޯޑިްނގގައި ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް ސާެފއް ނުވޭ(ލާރިއެއް 

އަތޮޅުން. އެއީ ގިނަ ޓޫރިސްްޓ  އެންމެ ބޮޑު އެްއޗެއް މި ވަންނަނީ ދައުލަތަށް އ.އަތިާޅއި މާލެ ގެއާމްދަނީ ބިލުތަކުގެ

ޓުތައް މިއޮތީ މުޅިން ކޮންޖެސްޓްވެފައި މިއޮތީ މި ތަން. ދެން އިތުރު ކަމެއް ކުރާކަށް، ޒޯނެއް ަކނަޑއަޅާކަށް ރިސޯ

އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވ ތަފާތު ހުރުމާއި އެީކގަިއ  .ނެތް. ަކނޑު ދެންާޏ ދޭންޖެހޭނީ. ނޫނީ ފަޅުތައް  ވެސް

އޭަގިއ  ވެސް އެަބއުޅޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ީއވާެގ ވިސްނުންފުޅުަގއި ރަނަގުޅ ބައެއް

އިކޮނޮމިކް ޯޒނަކީ މީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް ޖުމްލަކޮށް، ާއދެ! އާދެ! ދެން ޙަޤީޤަތުގަިއ ސްޕެޝަލް

ކު ނެތް. ކުެއއްޝަން އެބަހުރި، ސުވާުލމާރކް އެބަހުރި. އޭރިޔާެއއް ިކހާވަރެްއގެ އޭރިާޔއެއްތޯ ަކނަޑއަޅާނީ މި ޤާނޫނަ

 ލްޑަކީ ކޮބައި ކަން އެްއވެސްހޯތްރެޝްވިފަ. އަނެްއާކ އެވިދާުޅވާހެން ލަތަކަށް ދޫކޮށްލެދެން ހަމަ އިޚްތިޔާރީ ހާ

މިދަނީ  ފުޅާެވގެން ޕްއެްއޗެްއގައި ބުނެފަެއއް ނެތް. އެވެސް ވަރަށް ބޮޑު މައްަސލަ އެއް. އަެނއްކާ ދެން މީެގ ސްކޯ

އާއި ނުވަތަ ޓެކްްސގެ ެއްއޗެހިތައް ދިގުކުރުމުގެ ބާރު އޮތް ކަްނ  ކަމެއް އަދި ޑިއުޓީ ނުވަތަ ހަނިކުރެވެނީ ކިާހވަރަަކށް

ގޮތަކަށް ބުނަންޏާ ރިއްޔާ އެއް ދޭ. އެ މީހުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫ ކަށް އެބަމީގެ ދަށުން މިހާރު އުފައްދައި ބޯޑަ

ނޑަައޅާފައި 82ރިއްޔާ އަށް ިލބިދޭ މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫ  12އަހަރަށް  12އަހަރަށް  02ހުރި އެްއޗެހި  އަހަރަށް ކަ

ރަޕްޝަްނގެ ތެެރއަްށ ޔާ ކޮޑެތި އަެނއްހެން ބަލައިފިއް އަހަރަށް ދަމާލުމުގެ ބާރު ވެސް. އެހެންވީމާ، މިހުރީ ބޮ

އެހިސާބަށް ނުދާތީ އަުޅަގނޑު އަދި އެ ވާހަކަ ނުފަށާ  ތައް ކަމަށް ވާހަކަ ެދެކވޭތީމަގުފަހިވެގެން ހިނަގއިދާނެ ަކންތައް

ނޑުމެން އެ ވާހަކަ ފަށާނަން. ދެން ޙަޤީޤަތުގައެމިއިނދީ.   8ައކީ، މިސާަލކަށް  12އި %ހިސާބަށް ދިަޔއީަމ އަުޅގަ

ން ޮޑލަރު އެބަ ލިބޭ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އިން އިންވެސްްޓކުރަން. މިލިއަ 122ންވެސްޓްުކރާ ތަނަކުން ރު އިން ޑޮލަބިލިއަ

ޓެޖިކް ެވސްޓްކުރަން. ެއ ވިދާުޅވާ ސްޓްރެން ިމ ދަނީ އެހެން ކަންތައްަތކަށް އިންއަމިލި 622އަނެއް 

ސް ެއ ިވޔަ ކަމަށް ޔަސް އަދި އެހެން ކަމެއް ކުރުންފަދަ ނަރުދަމާ އެޅުން ކަމަށް ވިއިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް. ެއއީ ފާޚަނާ

ވައްތަުރގެ މަސަްއކަތް ެއއް  9ުކރާށޭ މި ބުނަނީ. ދެން އަނެއްާކ އޭގެ ތެޭރަގއި އެބަ އާދޭ ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދު 



  

. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ ަވއްތަުރގެ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް  9ޒޯނެްއގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހިންގޭ. އެއް ޒޯނަކަށް އެބަ ަކނަޑެއޅޭ 

 އެހެންނަމަވެސްގިނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް ޤަުއމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ގިނަ ކަްނތައްތަކެްއ އަންނާނެ މީގެ ަސބަބުން. ދެން 

މިހެން ކިޔާފައި އަޅުަގނޑުެމންނަށް އަތްއުރާލައިގެން ާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ހަމަ މިހެން ތިބެވޭކަށެއް ެވސް ނެތް. 

ވިދާޅުވިހެން އަދި އީވާ ވެސް ފާހަގަކުެރއްވިހެން ދެން އެހެން  ވަނީ އަސްލަމް އެބަލާލަން ބޭނުންކަމަކު މީަގއި އެ

ކަމާއި ެއކީަގއި މި ކަންަތްއ އިން މީގެ ތެރެއިން އިޚްާލޞްތެރިކަމާއި ެއކީަގއި ތެދުވެރި ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަދަ

ރި ގޮތަކަްށ މި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ެމކޭނިޒަމެްއގެ ތެރެއިންހޭ މީތި ކުރާނެހޭ. މުޅި ޤައުމަށް އެންެމ ބޮޑު ފައިދާެއއް ހު

މީހުން ބޭނުންވާ ބަޔަކަްށ، އާނ! މިތަްނ  މި ދަނީ ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކު ނުވަތަ ދެތިން މީހަކު މުއްސަނދި ވާގޮތަށް އެ

ިދނީމަ ވަކި ެއްއޗެއް ހަދާފަިއ ން ޑޯލަރު މަށަށް ދޭށޭ. މަގޭ ެއކައުންޓަށް ޖަމާކޮްށލާނަމޭ ކިޔާ ބަހައްޓާފައި މިލިއަ

ތް ކަމެއް. ދެްނ ތެރެއަށް މި އަންނަނީ. އެއީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ބެޭހގޮތުން އޮ ދޭނީހެއްޔޭ. މި ުސވާލު މީގެ 

ނޑަައޅަިއގެން ދެންމެއަުކ ނަޝީދު އެ ފާހަގަކު މީގެ އެހެންނަމަވެސް ނޑުތަްއ ކަ ރެއްވި ތެރޭަގިއ އިތުރު ތަފާތު މިންގަ

ހަދާފައި އެއަށް ބޭސްކޮްށގެން ދިއުން މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން ވަިކ  ތޯ ބަލާފަދައިން ހަމަ ހުރި 

ލަތުގެ ތެރޭަގއި ިތބުމަކީ ހަމަ ކުރީއްސުރެ އޮްތގޮތަށޭ، މިހެންނޭ، އެހެންނޭ ިޅ ޤައުމު ނިކަމެތި ހާކަމެއް ނުކޮށް މު

ކުރެވޭ ކަންތަުކގެ ނަތީޖާ އަކީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެްއޯތ  މަވެސްޅު ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަކިޔަިއގެން ތިބުމަކީ ވެސް ރަނގަ

ނޑުމެން ކުރަްނ  ނޑުމެްނގެ ވާޖިބަަކށް ވެފައި މިއޮތީ އިނގޭތޯ. ެއކަން އަުޅގަ ބެލުން ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު. މިއީ އަުޅގަ

ގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ޒް ސެކްޓަރަށް ދެންމެއަކު ނަޝީދުހަމަ މި ނޭވާގައި މިސާލަކަށް ފިޝަރީއައިސް މިތާ މިތިބީ. ދެން 

ން ޑޮލަރު މިލިއަ 122 ތެދު ވާހަކައެއް. މިލިއަން ޑޮލަރު، 122ވިދާޅުވިއޭ ކޮންމެހެން  ވިދާޅުވި މިނިސްޓަރު ގެނައީމަ 

ނުންހޭ މިލިއަ 81މިލިއަނުންހޭ،  01މިލިއަނުންހޭ،  12ހޭ. އެކަމަކު މިސާލަކަށް އިންވެސްްޓކުރާކަށް ނުޖެ

ން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްގެން މަސްވެރިކަމަށް. ހުއްަޓ މިލިއަ 802. އަޅުަގނޑު މިހިރީ ށާނީފަ ަގއިމަސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާ

ން ދީފިްއޔާ މިލިއަ 12މިިލއަނުން ދީފިއްޔާ ުނވަތަ  81މިލިއަން ުނވަތަ  12ދެން އަންނަ މީހަކު މިސާލަކަށް 

ނުޑވާނީ. މީގެން އެބަ  ނޑުފު ފެނޭ. އެ ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮންތާކަށްތޯ ވަންނާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ފު

ނޑުކޮށްލަން ޭބނުންވެއްޖެްއޔާ ހަމަ ޒޯނެްއގެ  ނޑުފު ކުރީަގއި ވެސް ބުނިން. ސަުރކާރުން ބޭނުންވެއްޖިްއޔާ ަވކި މީހަކު ފު

ތެރެއަށް ލެވިދާނެ ކަމަށް  ތެރެއަށް ލާފައި ދެންމެއަކު ެއ ވިދާޅުވީ ާދއިރާ ނޫން އެެހން ދާއިރާއެއް ނަަމވެސް ޭއގެ 

. މިހިރީ ދޭވެސް މީގެން އެބަ  ހިސާބުން މީހަކު ހަލާކުކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެއްާޔ ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ބާރުވަންޏާ އެ

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ. އުސޫލެްއގެ  އަޅުަގނޑުމެން މައިކްރޯ ލެވެްލގައި ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ ޕޮއިންޓްތަކޭ އަޅުގަ

ނޑު އަބަދު ެވސް ދަންނަވަން މި ބިލަ ނގޮތުން އަުޅގަ މިދެންނެވި ކަހަލަ  ޑު ތާއީދުކުރަމޭ. އެހެންނަމަވެސްށް އަޅުގަ

ރިޒަމް ދުނިޭޔގެ އެހެން ން ޖެހެނީ. ދެން ރާއްޖޭގަިއ ޓޫތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެން ކްލެރިފައިކުރަ  ކަންތައްތަްއ މީގެ

އެ ޤައުމެްއަގއި  ގައި މިކަހަލަ ކަންަތއް ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކް ޒޯން ހަދައިގެން ބޭނުންކުރަުމންގެންދަނީނތަންތާ



  

ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވާ ކަްނތައްތަކަށް ެއކަނި ޚާއްަޞކޮްށގެން. ެއކަމަކު މީަގއި މިހިރީ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް 

ގޮތަށް  ތަފާތު ާބވަތްތަެކްއ މީގައި ހިމަނާފައި މިހިރީ. އަނެއްާކ އެަތއް ބަިއވަރު ޒޯންތަކެއް ަކނަޑއެޅިދާނެ 9ލާފައި. 

ދެން ވަރަށް ބޮޑު އިޚްތިާޔރުތަކެއް، ބާރުތަެކއް ސަރުާކރަށް ދޫކޮށްލެވިފައި މިހިރީ. ، ހެންވީމާމީތި މިއޮތީ. އެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ދޫޮކށްލާފައި ކުރުކޮށް ބުާނކަމަށް ަވންޏާ. ދެން މިހެން ލާފައި އެހެން ލާފައި ޮގސް ވަށާލާަފިއ 

ވެދާނެ މާދަމާ އަމީތު ވެރިކަމަށް ހުންނަވަނީ ކަމަށް  އް. އެއީނަމަވެސް ގޮސް މި ރައީްސެގ އަތްޕުޅުަގއި ހުރިހާ ބާރެ

މިހުންނަނީ އެެއއް  އައްޔަތޯސް، އެހެން މީހަކު ކަމަށް ވެސް. ރިާގޑްލެސް ޫހ ޔަނޫނީ އަދި ޤާސިމް ަކމަށް ވި ވެސް

ބެނިފިޓް  އޭގެ ފުށުން ނޫން މީގެ ބޭނުމަކީ. ބޭނުމަކީ ރަނގަޅަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ކަންތައް ކުރެވޭނެ ރަްއޔިުތންނަށް

ވިޔަފާރިއެްއ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް. އާދެ! މިހާރު އެގްިޒސްޓިންގ ހުރި މި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުަގއި ހަމަ އެންމެ އަރާހުރި 

އެއަށް ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯްނގެ ވަސީލަތްަތއް ނުވަތަ ހައިިޞއްޔަތުަތއް ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމަކީ. ެއހެންވީމާ

ޓަަކއި  އަީކ ވަރަށް ބޮުޑ ެއއްެޗއް. ވަރަށް ހައި ޕަސަންޓޭޖެއް. އެކަަމކު ެއކަން ދެކޮޅުޖެްއސުމަށް 12% ދެވިގެން ާދއިރު

ހި ކޮމްޕޯނަންޓްތަކެއް ލާން އެބަ ޖެހޭތީއޭ މި ބައި މި ލަނީ. އެއީ ދެން ޅުން ވިދާޅުވަނީ އެަކހަލަ އެއްޗެތި ބޭފު

ކިހާ މުއްދަަތކަށްހޭ އެ  އެްއޗެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޮއތް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ކޮންމެެހން ދެކޮޅު ހަދާކަށް މުޅިން

ހުރިހާ މީހުންނަށް ދެނީ މުޅި ޓެކްސް ފްރީ، ހުރިހާ އެއްެޗއް ފްރީ، ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ޓެކްސް ްފރީ އާއި ޑިއުޓީ ާއއި 

މިހާރު ދޫކޮށްފަ.  އަހަރަށް 12ރީ އަހަރަށް ލިބިގެންދާއިުރ، އެހެން ރަށްރަށް މިހި 99އެްއޗެއް ފްީރކޮށް އަދި 

 0އަހަރަީކ ޖޯކެއް.  0އަހަރަކަށް ނުނިމޭނެ އިނގޭތޯ.  0އަހަރު އޮތީ.  0އާދެ!  ތައް؛ވަރަށް ބޮުޑ ކަންަތއް، އެހެންވީމާ

ިއޓް އިޒް އަ ޖޯކު އިނގޭޯތ. ، ނެ ތަނެއް ހަދާ ވެސް. އެހެްނވީމާއަހަރަކުން ނުނިމޭ 0އަހަރަކީ ޖޯކެްއ އިނގޭތޯ. 

ނޑު މި ދެންނއުހު ވިދާުޅާވ ުނވަތަ ެއ  ގައިޮކމިޓީ އެހެންވީމާ، ޭއގެ މާނައަކީއަހަަރކީ ޖޯކެކޭ.  0ނެވީ ެއކަމަކު ! އަުޅގަ

 ެއއް  . އަހަރެމެންނަކަށް ނޭނގޭ އެ ިކޔާފަ އަހަރަށްތޯ އިތުރަށް ދޭނީ 02އަހަރަށްތޯ،  82ކުރާނެ ބޯޑަކުން އޭިތ އެޕްޫރވް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެްނޑޯްސކޮށްފިއްޔާ އެއޮތީ ނިމިފައި  އެހެންނޫންތޯ. ކޮމިޓީން އެކަން ނިންމާނީ. ނިންމާފައި ވެސް

 އެކަން. އާދެ! ުޝކުރިްއޔާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

ތަކަށް ހޯލްޑްތަކެއްތޯ ިވޔަފާރި ތްރެޝްތޯ ރާއްޖެ އަްށ އަންނާނީ. ކޮން އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ކޮން ވިޔަފާރިތަެކއް

ސްޕެސިފައި ކުރާނީ. މި ކަްނކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ ބައްަލވާލަްއާވށޭ ޝެޑިއުލް. ޝެިޑއުލްަގއި 

. މި އި މިއިނީހޯލްޑްގަ ތްރެޝް. މީަގއި ހަމަ އިތުރު ކޮލަމެއް ކަންތައްތައް ަކނަޑއަޅާފަ އިންސެންޓިވްސް ދޭނެއެހެރީ 

ނޑު ނުދަންނަވަން. މިހާރު ެވސް އެ ބޭފުޅުްނގެ އަތްޕުުޅަގއި ައއިިޑއަރތަެކއް ހުންނާނެ  ކޮލަމް ނެތެކޭ ވެސް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަމުން މި ދަނީ  ެއކޮނިމިކް މިނިްސޓްރީގަިއ ވެްސ.އިނގޭތޯ. މި ެޝޑިއުްލ ނިންމިއިރުަގއި 



  

ވާނީ ޯބޑާިއ އިންެވސްޓަރާިއ ދެ މީހުން ޔާލުަތކެއް ައއި މީަގއި އޮންނަންމިނިސްޓަރ އޮފް ިއކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޚި

 ވާހަކަދަްއކާފައި އެ ދެ މީހުން ދޭތެރޭގައި އެއްބަްސެވވޭ ަމސައްކަެތއް ކުރަން، ެއއްބަްސވެވޭ ައގަކަށް ކުރަން އަދި

ށޭ. އޭެގ މާނައަީކ ެއްއވެްސ ެއއްެޗއް ޤާނޫނަކުން ިލޔެފައެްއ ނެތް. ނެގޯިސއޭޝަނަްށ އެއްބަްސެވވޭ ޢިނާޔަތްތަެކއް ދޭ

 ވެސް އަޅުަގނޑު އިން ތަންތާނަގއި އިޮކނޮމިކް މިނިސްޓަރ ދައްކާފައި  ރިހާ އެއްެޗއް ނިމޭނީ. އެަކމަކު ހަމަގައިމުހު

ާއއި، ތަންތަނަށް ލިބޭނެ ބެނިފިޓާއި، އެ ބެނިފިޓް ލިބޭނެ  ހުރި ވާހަކަ ތަފާތު. އޭނަ ވިދާޅުވަނީ އާދެވޭނެ ދާއިރާ

ވާނެއޭ. އެހެްނވެގެން އަިއްއސަ އޮތް ޝެޑިއުެލއް މި އި ހުންނަންނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަމުއްދަތަށް ދަންދެން ޤާނޫ

ދޭެނ  އެސް.އީ.ެޒޑްތަކަށްޝެޑިއުލަކީ. މީަގއި މިހުރީ ިއންޑަސްޓްރީތަކެްއ ފާހަގަކޮށްފަ. އެ އިންޑަސްޓްރީަތކަށް އަންނަ 

ށް ވަންޏާ ބޭނުންފުޅު ކަމަވާނެ މިހާރު ވެސް ިއކަން ަކނޑަައޅާދީފަ. އެހެންވީމާ، ަވރަށް ފަސޭހަޢިނާޔަތްތަކަކީ ކޮބަ

ހުރީ އެގޮތަށް ކަމަށް ަވންޏާ މީގައި އިތުރު ކޮލަެމްއ  ވާހަކަދައްަކވަިއގެން ކޮމިޓީގެ ވިްސނުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްީރއާ

ލާފައި މިއިން ކޮންމެ ދިމާލެއްަގއި ރިސަރޗް އެްނޑް ޑިެވލޮޕްމެންޓް މަސައްކަތެއް ކުރަން އަންނަ މީހާ، އެއަރޕޯޓް 

ންގަން އަންނަ މީހާ، ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސް ހިންގަން އަންނަ މީހާ، މިނިމަމްކޮށް ގެންނާނީ ކޮން ބިނާކޮށް ހި

ވަރެްއ ކަން ީމގަިއ ބުނެދިނީމަ އެކަން އެ ނިމުނީ. އެީއ އެންމެ ބޮޑު ކޮންސަރންއަީކ އެީއ ކަމަށް ވަންޏާމު ެއއީ 

ނޑު ވާހަކަައކީ. ދޭ ވިލް ހޭވް ދަ ނަކުރެވި  ންބަރސް ނައު.ދާނެ ކަމެކޭ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދު ޝިޔާމް މުޙައްމަދު މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު

ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދެއްިކއިުރަގއި އިްނވެސްޓްމެންްޓގެ ވަކި  ލަްނ ބޭނުން ވީ ދެންމެ މި ބިލާއަޅުަގނުޑ ވެްސ ދަންނަވާ

ނޑު ގެޕެއް ވަކި އަދަދެއް އަުޅަގނޑުމެން ނުޖަހާ މިއޮތީ ކީްއވެގެންތޯ.  އެއީ ކިހިނެްއވެގެްނދާނެ ކަމެއްތޯ. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ވެސް ގާތްަގނޑަކަށް އެބަހުރި ހަމަ   ޤަބޫލުކުރާ

ނޑު ޚަރި. އަދި މިސާލަކަށް އަޅު ރަދުޮކށްފައި ެވސް އެބަހުމިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަ ޚަ 022ލަރު މިިލއަން ޑޮ 812 ރަުދ ގަ

ފައި އެބަހުރި. ރަދު ވެމިލިއަން ޑޮލަރު އެންމެ ރިސޯޓަކަށް ވެްސ ޚަ 800އި ވެސް ގާތްަގނޑަކަށް ކުރި ތަނެއްގަ 

ވާނެހެްނ އަދަދެއް ޖަހަން ވަރަށް އުނދަގޫ  މި ފެންވަރަކަށް ވިސްނާލާއިުރގައި ވަކި ގެެޕއް މިސާލަކަށް ވަކި، އެހެންވީމާ

ނި ގޮތަށް މިސާލަކަށް މެރިން އެކޯކަްލޗަރ ނޫނިްއޔާމު އަިދ އެހެން ކަހަލަ ކޮންމެވެްސ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. ހަމަ އެ ބު

ެވގެން ނުޭދ ޓަލް އަކީ މާ ޮބޑު ކެޕިޓަލަކަށް އުފެއްދުންތެރިކަމެއް ކުރަން އަންނައިރުަގއި އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ކެޕި

ށް ވަންޏާމު އެ މައްސަލަަތއް ނިކުންނާނެ. މި ބުނާ ގޮތަކަށް ވަކި ގެެޕއް ލައިފި ކަމަ . އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގަ

ނިކުމެގެން އެ ތަނަށް އިްނވެސްޓްކުރަން އަންނާނެ ބަަޔކު ނޫނިއްޔާ އައުމާ ދޭތެޭރގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

މައްސަލަތަކެއް ވެސް ނިކުމެާދނެ. އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް މި ކަހަލަ އިކޮނޮމިކް ޒޯްނ އެްއޗެހި ހަދައިގެން އުޅެނީ. 

ނޑުެމންގެ ައވަށްޓެރި ސިލޯނުަގއި ވެސް މި ދޭތެރެއިން ހަދައިެގން އަދި އުޅެނީ. ޭއގެ ތެރެއިްނ  ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ



  

އަހަރަށް،  99އަހަރަށް،  92ރާއްޖޭގެ ބޭންކުަތކުން ާރއްޖޭެގ ބައެްއ ިވޔަފާރިވެރިން ވެްސ ސިލޯނުގެ ަބއެްއ ބިންތައް 

ވިޔަފާިރ  އަހަރަށް ވެސް ަނގާފައި އެބަހުރި. ޭއގެ ތެރެއިން ވަރަށް 11އަހަރަށް  11އަހަރަށް ނޫނިއްޔާމު ައދި  822

ހެއް ަދއްކާކަްށ ނުޖެހޭ. ްށ އޮންނާނީ. ހަމަ ެއއްެވސް ޓެކުހެއް ފްރީކޮްނދެން ހުރިހާ ޓެކުވައަހަރު ުދވަސް  81އަކީ 

 81ްއކާކަށް ނުޖެހޭ. ޓެކްސް ވެްސ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ. ެއކަްއެޗއް ދަ ލޭންޑްޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް ދަްއކާކަށް ނުޖެހޭ. 

އިާޔޒް. ެއކަމަކު މި ކުރަން މި ޖެހެނީ ކީއްެވގެންތޯ. ކުަރން މި ޖެހެންޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ގިަނ 

ކުރަން ހުރި ކޮމާޝަލް ލާއިުރގައި ާރއްޖޭގެ އިންެވސްޓްސަބަބުތަކެއް އެބަ އޮތް. މިާހރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ަބލައި

ނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި ނެތް. ފައިސާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތް. ފައިސާ އެބަހުރި  ެއއްދޭނެ ބަޔަކުބޭންކްތަކުން ފައިސާ 

ނޑަށް އައި ބަދަލުތަުކގެ  ފުދޭވަރަކަށް ވެސް. އެ ދެވޭެނ ގޮތެއް ެވސް ނެތް. ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ޤާނޫނުގެ އޮނިގަ

. އެހެންވީމާ، ދެން އަނެއް މަްއސަލަ އަކީ އިންެވސްޓްކުރަްނ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިންވެސްްޓމެންޓްތައް މިއޮތީ ފްރީޒްވެފަ

 ލަތް ހެދި ޓަރުން. ވަރަްށ ޮބޑަށް މަކަރާިއ ޙީއައި ަބއެްއ އިްނވެސްޓަރުން. ޚާއްޞަކޮްށ ލޯކަލް، ިދވެިހ އިންެވސް

ކޯޓަްށ ދިަޔއީމަ  ވަންދެްނ ނުދައްަކއިއަހަރު ުދވަސް 8އަަހރު  7މިދިޔަ ން ޑޮލަެރއް ބޭންކުތަކުން އެަތއްސަތޭަކ މިލިއަ

 ގޮތެއް  އޮތް އެްއޗެއް ވިްއކާލެވޭނެ އިާވއިރުަގއި މޯގޭޖްކޮށްފަ އަހަރު 7އަހަރު،  6 ،އަހަރު 1ނުދައްކާ ފިލަިއގެން  ވެސް

 އިނެތި ބޭންކްތައް ބަނގުރޫްޓެވގެން ދިއުުމގެ ސަބަބުން ބޭްނކްތަކަށް އެތައް ސަޭތކަ މިިލއަން ޑޮލަެރއް ެގއްލުންވެފަ 

މިއަދު އެ ބޭންކްތަކުންނެއް ބޭނުމެއްނުވޭ އިތުރަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އުޅޭ އިންވެސްޓަރުންނަކަްށ ، ވީމާތިބި. އެހެންއެބަ

ތޯ ރާއްޖޭެގ އި ކިހިނެއްއުޅޭ. ދެން މި މައްސަލަ އުޅޭިއރުގަ ލާރިއެއް ފައިާސެއއް ދޭކަށް. މި މައްސަލަ އެބަ

ންނަނީ ލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެބަލައި ަގނުޑމެންއިންވެސްޓަރުން ފަިއސާ ހޯދަނީ. މި މައްސަލަ އަޅު

 .އިންޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއްގެ ތެރެ އިންވެސްޓްކުރަން ފައިާސއެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އޮތީ ހަމައެކަނި ދެން ރާއްޖެއަށް

މިއަދު ، ވީމާލެންޑްުކރާކަށް. އެހެން ާރއްޖެއަކަށް ފަިއސާެއއް އް ނެތްކޮމާޝަލް ބޭންކެއް ވެސް މާ ބޮޑު އިންޓްރެސްޓެ

މި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިުލ އަންނަށް މިޖެހުނު ސަބަބުތަކަކީ ވެސް މި ދެންނެވި  ،މި އިކޮނޮމިކް

އަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީގަިއ ޓޫރިޒަމް މި ، އެހެންވީމާމި ޖެހުނީ.  ން މީތި މި އަންނަންސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުެރިވގެ 

ނޑާ ބްރީޑްކުރަން އަންނަ މީހުންނަށް ފާނަ އުފައްދަން ނޫ މި ޗެއްކޯއް  މިލިއަން ޑޮލަރުެގ  122ނިއްޔާ ވާހުއްޕި ުސވިފިލަ

އިންވެސްޓްމަންޓެކޭ އަހަރުމެން ދެނީ. ބުނީމަކާ ނައަންނާނެ މިތާނަކަށް. ޓްރާންސިޓް ބަނދަރު ހަދަން އަންނަ މީހަކަށް 

ވެްސ  ވަރަށް އިކޮނޮމީ އަކީ އަބަދު އީމި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރޭ ބުނީމަ މިތާނަކަށް މީހަކު ނައަންނާނެ އިނގޭތޯ.

ކޮނޮމީއަކަްށ ޖެހޭ އިކޮނޮީމއެއް. އޯޕަން އި އި އޮންނަންޓިވް އޯޕަން ޮގތެއްގަ ންޖެހޭނެ އެއީ ކޮމްޕެޓިއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަ

ވާންޖެހޭ.  ވި ިއކޮނޮމީއަކަށް ވެސްޗެލެްނޖްކުރެވޭ އަދި ވާދަކުރަނި  ޓިވް އިކޮޮނމީއަކަށް ވާންޖެހޭ. އެ ވާންޖެހޭ. ކޮމްޕެޓި

ގެ ތިިބ މިތިބީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެހިން  އިމިކަންތައްތައް ކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ނުކުޅެދިފަ. ނުކުޅެދިފަ

ނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ ބަެއއް  އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމައާ  އިްނވެސްޓަރުންގެ ާނގާބިލުކަމާއިއެްއޮކށް ދަންނަވަންޖެހޭ އަޅުގަ



  

ނޑުމެން ިމގޮތަްށ ، ން ދިޔަ ަކންތައްތައް. އެހެންވީމާމުގެ ސަބަބުން ޖެހިގެއަދި ތެދުވެިރކަން ނެތު އިުތރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގަ  .ނެތި ތިބެންތޯ ބޭނުންވަނީ  ގޮތް ކުރާނެ ފައިސާ ހޯދޭނެ އި އިންެވސްޓް ތިބެންތޯ ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ްސ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަމއިަގނުޑ ނެ. އެހެންނަމަވެއެގޮތަށް ތިބެން ބޭނުންވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ބޭއްވިދާ

ދު ދުވަހަކު ެވސް ނުދާވަރަްށ އަހަުރ ތެރޭގައި ާރއްޖޭެގ އިޤުތިޞާ  6، އަހަރު 1ދަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގަިއ މިދިޔަ މަޤުޞަ

ނެިތ  ންސްެއއްަބޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއްއވެސް ވަެރއްގެ ކޮންފިޑެ އެތައްވަޅުޖެހި ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްްޓކުރަން އަންނަ 

ގެންނަން ޖެހުނު ެއންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ވެްސ. ެވއްޓި މިހިާސބަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން މި ބިލު  ށް ޒީރޯ ލެވަލަ

. ވެސް ޖެހިދާނެއި ޖެހިދާނެ. ވަކި އަދަދެްއ ޖަހާފަ ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި ގެޕްތަެކއް އަހަރުމެންނަށް، އެހެންވީމާ

 ނުކުރާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ. ވޯެކއް ވެސް  އެ. ޯވކް ވިލްއެކަމަކު އަިއޑޯންޓް ތިންކް ިއޓް 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑު ހަމަ ބޭނުންވޭ ހަމަ ވެސް އި އަޅުަގނޑު ހަމަ މީގެ ކުީރގެ ސެޝަންގަ  ހަަމ ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ހެލްތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަ ދައްކާލަން.  ޅޭގޮތުން ިއޮކނޮމިކް މިނިސްޓަރާއި ގުމައްސަލަތަކާ

ނޑުޑިސްކަޝަެނއް މިހާރު ވެސް މި ގެންދެވުނީ.  މެން އިތުރަށް ބައެއް ކަންތަްއތައް ސާފުެވގެން ހިނގައްޖެ. އަދި އަުޅގަ

އްޖެ މިވަގުތަްށ ވެސް ލިބި ކޮންމެެވސް ަވރެއްގެ ޚިޔާލުަތކެއް ހަމަ މިހާރު ވާ ބަދަލުތަކާއި ުގޅޭގޮތުންމި ބިލަށް ގެންނަން

އަދި  ނގޭތޯ ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއެޓްލީސް އި ވެސް. އެހެންވީމާ، އިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓަރާ

ނޑުމެ، ުނވި ކަމުގަިއ ިވޔަސް. އެހެންވީމާބައްދަލުކޮށްލެވޭ ގޮތް  ްނ މާއްދާއަކުްނ މާއްދާައކުްނ ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ގެން ެއއީ އެއް މާއްާދގަިއވާ އެްއެޗއްމަސައްކަތް ފަށައި އަށް ދެވޭއިުރ ހަމަވަނަ މާއްދާއާ  71ައޅުގަ

އި ހުރި ަބެއއް. އެހެްނވީމާ، މާއްދާައކުން ުކރީގެ މާއްދާތަުކގަ މުޅިންހެން އޮޅިގެން ހިނަގއިދާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ

ނޑުމެން  ދާއަކުންމާއް ނޑުމެން އަުޅގަ ޟުެވގެްނ ައކުރުތަކާިއ ފިލިތަކާއި އަދި ތަޢާރުމިކުރާ މަސައްކަަތކީ ެއއީ ައޅުގަ

ނޑު އުސޫލުަތކާިއ  އުޅޭ މާއްދާ އުވާލުމާއި ނޑުމެންަނށް މައިގަ މިކަަހލަ މަސައްކަތްތަކެއް. ެއއަށްުވރެން ބޮޑަށް އަޅުގަ

އް ސާުފވާން އެބަެޖހޭ. އަދިވެްސ ައޅުަގނޑަށް ުމޅިން ހަމަ ސާފުެވގެން ނުދޭ ހުރި ބަެއްއ ކަންތައްތަ  ގުޭޅގޮތުން މިހެން

ހަދާ ކުންފުންޏަށް  މިސާަލކަށް ފެން .ަކހަލަ ވިޔަފާރިތައް އިނގޭޯތ ބައެއް އިންޑަސްޓްރީަތއް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބައެއް

ަނކަށް ދައްކަްނ އެބަޖެހޭ. އިކޮނޮމިްކ ޒޯީޓ އަޅަން ިމގެންނަ މި ފުޅި މިއަށް ިޑއު ވަނީނަމަ އެ މީހުން ފެން އި ބަލާކަމުގަ

ޢާފްވެގެން ދިޔައިމަ ދެން ގޮްއސަ އަދި ޭއގެ ިއތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް މަ ފްެވގެންޢާދެވުނީމަ އެ ޑިއުޓީ މަ

ްކ ިއކޮނޮމިއެ އަންނަ ބަޔަާކއި  ްށގެން ިތބި މީހުން އެފަދަ އަލަށްތޯއޭ މިހާރު މި ިވޔަފާރިއަށް އިްނވެސްޓްކޮކިހިނެއް



  

މިސާލަކަށް ޭއގެ އެ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ، . އެހެންވީމާތޯޒޯންަގއި އެ މަސަްއކަތްކުާރ ބަޔަކާ ވާދަކުރާނީ ކިހިނެއް 

ނޑުމެންނަްށ އިްނވެސްްޓކުރެވޭނީ  އިނުަވތަ އެ ވަކި ކަންތައްތަަކކަށް އެފަދަ ޒޯނެްއގަ  ތަފާތުތަކެއް ކުެރވިދާނެތޯ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިދާނެ މިސާލަކަށް މާލެއަށް ިތ އެކަނި ފްރީ ޕޯޓުގައި ށް ހުޅުވާލާފައި ބާްއާވނީތޯ. ހަމަތޯ ނުވަތަ ހަމަ މިގޮތަކަ

ރީެޓއިލް ، ޕޯްޓގަިއ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ވެސް އެަބކުރެވޭ. އެހެންވީމާފްރީ ބޭފުޅުން ބައްލަާވ ކަމުަގއި ަވނީ ނަމަވެސް 

 ތަނެއްަގއި ކުރާ މީހާައށް  ވިޔަފާރި އެހެން ނާޔަތްތައް ރީޓެއިލްއި ކުާރ މީހާއަށް އެ އޮންނަ ޢިވިޔަފާރި ފްރީ ޕޯޓެްއގަ 

ވެސް ނަޝީދުެގ  އިދެން އެއަށް ކޮންމެވެްސ ވަރެއްގެ ޖަވާެބއް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ .ނެތި ދިއުމުން އެއީ ތަފާތުވުމެއްތޯ

ނއެ ސަރަޙައްދަކަްށ ެއއް ޓަކައި ެއއީ ަވކި ސަރަޙައްެދއް ތަަރއްޤީ ކުުރމަށް .ވާހަކަފުޅުން ލިބިއްޖެ ޑުމެންނަްށ ކޮށް އަުޅގަ

ށް ކިހާ އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކިހާ މުއްދަތަކަ .އެއީ ހަމަ އެތަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި .އްކެނާޔަތްތަދެވެނީ ޢި

ނުޑ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާއަ، ން ެއބަޖެހޭ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާމި ސާފުވާ ދުވަހަކަށްތޯ ބަެއއް ުސވާލުތަްއ  ުޅގަ

ވެސް ޮކމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިުރގެ އަރިހުން އެދުނު ފަދައިން  އިނޑު ހަމަ ކުރީގަ ދަންނަވަން ބޭނުންވާތީ އަުޅގަ 

ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު މާއްދާއަކުން  ނޑުމެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާއަޅުަގނޑު އަިދވެސް ެއއްފަހަރު އެދެން އަޅުގަ

ނޑުެގ އޮީތއެއް ނޫން  ނުނިންމުމުގެ . ބިލު ނިންމަންވީބިލު އަވަހަށް މާއްދާއަކުން ގޮސް ހަމަ   .އެްއވެސް ބޭނުމެްއ އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ. އަދި މި ބިލު ނެތިގެން މި  ޞާދު ރަނގަޅުވާންތި ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ޤައުމުެގ އިޤު ވީހާވެސް ައވަހަކަށް

ނޑު  އަދި ދުވަހަކު ެއްއވެސް ކަެމއް ނުވެ ޮއންނާކަށް ޤައުމަށް މި ރާއްޖެއަށް ފައިާދވާ މީހެްއ އެދޭ  މިއީ ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ އެހެންނަމަވެސް ހު އަށް ބަެއއް މަޢުލޫމާތު ރި ބައެއް ކަންބޮުޑވުންތައް ހުރުމާއިެއކު އެނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ. .ޖެހޭތީވެސާފުކުރަން

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ދަންނަވާލަން އާދެ!  ވެސް އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ  ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު މި ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާއި އަުޅގަ

ނޑު ާވހަކަދައްކާލީމަ ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރިން ސް މި ބިލާ ވެ މި އަދަދުެގ ގޮތުން މި  އެ ބޭފުޅުން ވިާދޅުވަނީ. އަުޅގަ

މުހިންމު ނޫން ކަމަށް ަވކި އަދަދެއް  އެ އަދަުދ ހިމަނަން އެހާ މިލިއަން ޑޮލަރު 122 ސީލިންގެއްއގެ ގޮތުން

ނަޑއެޅިފައި ާބްއވަން. ގޮަތކަށް އެ އަދަދު ކަންަތއް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް.  އެ ހަމަޖައްަސވާެދން ސަރުކާރުން  އެ ކަ

ނުޑމެންނަށް މި ދެން ހަމަ އެއާއެކު ނއަުޅގަ ތުން ބެހޭގޮ ކަށް ގަިޑއެްއހާއިރު މިކަންތަކާޑަހާރު މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން ގާްތގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުދެއްުކނީވާހަކައަޅުަގނޑުމެން މި   . ވަރަށްގިނަ ަވގުތުތަެކއް މިދަނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ވެސް އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިތަނަށް ގެނެވިދާނެހެން. ނަމަވެސް ދެންމެ އުސްތާޛު ވެސް އަުޅގަ

މީތި ކުރިއަށްދާނެ ، ވެގެން ހިނގައްޖެ. ެއހެންވީމާއެއްޗެހިތަެކްއ ސާފު ވަރަށް ގިނަ ވެސް  ދުގެ ވާހަކަފުޅުންނަޝީ

ނޑު މުޤައްރިރަށް ދަންނަވަން ބޭނުންަވނީ. ކޮންމެވެސް   އުސޫެލއް ހަމަޖަްއސަވައިެދްއވާށޭ އަުޅގަ



  

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަދުމަނިކުއަޙު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ދެކޮޅަށް ވެްސ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު ެގ މައްސަލަިއަގއިގންޓަީކ، އަްސލު ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ސީލންއަޅުަގނުޑގެ ޮޕއި

އޮނަރަބަލް ޝިޔާމް ފާހަގަކުެރއްިވގޮތަްށ  .އިޫޝއަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަދެްއކިދާނެ އިޫޝއެްއ އިނގޭތޯ އަސްލު 

ނޑުމެން ސީލިން ނަޑއަާޅިއރުގައި އަޅު  ގމިސާލަކަށް އަުޅގަ ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭެއއް ކަ ެއްއ ގގޮތުަގއި ސިލިން  ގަ

ނަޑއެ މަރުޙަބާ ކިޔާއިުރގައި މިސާލަަކްށ  ޅުން މިހާބޮޑު އިންެވސްމަންޓަކަށް، މިހާބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށްކަ

ސް ތަންކޮޅެއް ޮބޑުެވގެން ވެމިލިއަން ޑޮލަުރގެ ސީލިްނގ  122މިިލައން ޑޮލަރު ިކޔަިއގެން އެ  122އަޅުަގނޑުމެން މި 

އަސްލު  އީައކީ މި ގީސލިން މި އެކަމަކު  .އިނގޭތޯ ވާާފނެެވސް ވާހަކަދައްކަ  ޑަެވގެންބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކަވާފާނެ. ކު 

ނަޑއަޅަނީ.ރެގިއު މި ތްރެޝް ޯހލްޑެއް. ތްރެޝް ހޯލްޑަކީ  .ތްރެޝް ހޯލްޑެއް މިސާލަކަށް ލޭޓަރީ ނިޒާުމގެ ތެރެއިްނ ކަ

ނޑަނިޒާމުގެ ރެގިއުލޭޓްރީ  ފާހަގަކުރެއްިވ ތި . މިސާލަކަށް އަޅަންޖެހޭނެ އެްއެޗއް އަސްލު ހަޤީޤަތުގައިތެރެިއން ކަ

ވިސްނަވާނެތާ މި ތްރެްޝ ވެސް  ސަުރކާރުންމިސާލަކަށް )މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( 

ނޑައަުޅއް ހޯލްޑެއް   އް ަކނަޑއަޅުްއާވއިރުަގއި ވާއިުރަގއި އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިސާލަކަށް ތްރެޝް ހޯލްޑްތަކެކަ

ނަޑއަޅަން ތަކަށް ހުރިއެްގޒިސްޓިްނގ އިްނވެސްޓްަމންޓް . އެ ިވޔަފާރިތަކަްށ ެގއްލުން ނުވާެނގޮތެްއގެ މަިތން އެކަން ކަ

 އެ މަްޝވަާރގެ  އިއެ ބޯޑުގެ އިދާރާތަކުން މީހުން ހިމަނުއްވާފަ އިމަޝްވަރާުކރާނެ ބޯޑެއް ހިމަނާފަ ސަބަބަށް ޓަކައި

ސްލު ޙަޤީގަތުގައި މިކަހަލަ އަުޅަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އަ ، ތެރެއަށް މި ތަޢާރުފުކުރަނީ. އެހެންވީމާ ނިޒާމު މީގެ

ނޑުމެން ޕްރެކްޓިސްކުރާ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއަްށ ދާއިރުަގއި މި އަލަށް ލަިއގެްނ  ތަކެއް ިމއަށްތްރެޝް ހޯލްޑް އަުޅގަ

ދެއްތޯ، ކޮންސްޓްރުއެންސްތަެކއް.  ންނާނެ ހިފެހެއްޓުންތަކެއްހު އިގޮސްފިނަމަ އޭގަ  މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ

ދެން ކޮންެމ  .ހެން މާ ރަނގަޅުތާޒާމުގެ ތެެރއަށް ދޫކޮށްލީމަ އަެނއްއެ ރެިގއުލޭޓްރީ ނި  އި،މި ދޫކޮށްލާފަ ، އެހެންވީމާ

އެކަންަތއްތަުކގަ. ކިތަންމެ  ރގްރިީޓއާނިމެނީ ތިބޭ މީހުންގެ އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި އިންޓަ އިކަމެއް ވެސް ހަމަ ދި އެންްޑގަ 

ނޑުމެން މިސާލަކަށް މީގެ އަދި މި ހިފެހެއްޓުންތައް ލީކަމުގައި  ތެރޭގައި ްތރެޝް ހޯލްޑްތަކާއި ވަރަކަށް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ.  ކަމަށްވަންޏާ ހުންނާނެ ދަތިތައް ަކމެއް ނެތްރަން ތިބޭ ބައެްއގެ އިޚުލާޞްތެރިވީނަމަވެސް މިކަން ކު

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ެއްއޮގތަކަށް ވެްސ މީގަ ، ްނވީމާއެހެންނޫންތޯ ވާނީ. އެހެ ކެއް ަލއިގެން ިމކަން ތައި ތްރެޝް ހޯލްޑްއަުޅގަ

 އި ގެ ތެރޭގަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރުން އިނގޭތޯ.  އަޅުަގނޑުމެންމިކަން ބަޔަކަށް ދަތިވާނެ ގޮތަށް  ކުރަން ތިބޭ

މިކަން  ތެރިން ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ. އިޚުލާޞްމިކަން ރަނގަޅަށް ކުރާނެއިޚުލާޞްތެރިން ތިބި ކަމަށް ވަންޏާ 

  އެގޮތަށް އެހެންނުންތޯ. ގޯްސވެގެން ހިނަގއިދާނެ. ނިމިގެންދާނީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު



  

ނޑު ދެން  އެުކ  ްށވުމާގަިޑ މި ކަިއރިވަނީ އެހެންކަމަކައިިރވަނީ މިއަދުގެ ނިންމާމި ވެސް  ވަގުތުމި އާދެ! އަުޅގަ

އެހެން ބޭފުޅުން  .މިޓީ ާބްއާވލަދެއްވަންކޮ އިއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އަދި މިއަދު އިތުރު ވަގުުތ އެހެްނ ގަިޑއެްއގަ 

ނޑު މިހިރީ ހަމަ ރެޑީގަ  ެދއްވާ. ަގޑި މުޤައްރިރު ހަމަޖައްސަވާލަ ދެން އި.ތާއީދުކުރަްއވަންޏާ އަުޅގަ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަށް.  1312ިއން  0312އަޅުަގނުޑގެ ގަިޑއަކީ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑު .ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު ނޑު އަުޅގަ  ވެސް ބޭނުން ވަޒީރާ  ވެސް އަސްލަމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ކޮށް މި ފުރުޞަތު މި ނުދޭން މިއުޅޭ ސަބަބެއް . އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ތަކުރާރުޝްވަރާކޮށްލަންވާހަކަދަްއކާލަން ހަމަ މަ

ދަްއކާލީމޭ. ވާހަކަ ޕީ.އެމްެގ މެންބަރު އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިމަންނަ ވަޒީރާޕީ. ނު.ނުވިސްނުއަޅުަގނޑަށް ެއްއގޮތަކަށް ެވސް 

ތިބެގެން ވާހަކަދެްއކެވުުމގެ  އި މަ އެއް މޭޒު މައްެޗއްގަ އެހެންެވއްިޖއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ ހަ ތިމަންނަ ވަޒީރާ،

. ކޮމިީޓގެ ކަން ހިނގި ގޮެތއް ނޫން މީީކއެއް އި ދުވަހަކު ެވސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ޮކމިޓީއެްއގަ .ފުރުޞަތު ލިބޭނެ

ތު ނުދީ ބިލު ފުރުޞަ މުއައްސަސާތަކާ ވެސް މަޝްވަރާުކރުމުގެ ނޫނީ އެހެން މެންބަރުންނަށް ކަމާބެހޭ ވަޒީރުންނާ ވާހަކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ެއ ، ން ހިނިގ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާކަ އިެވސް މިތާނގަ އިގެންދިއުން މީކީ ކުީރގަ 

ނޑުެމން . ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ެއކަންޏެފުރުޞަތު ދެއްވުން ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން ްއ ނޫން ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ލިސްޓެއް ހިމަާނފަ އި ޑާސް ކިޔާފަވާނެ މި ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްއިފާސްކޮށްފަ ހުރިހާ ސްޓޭްކ  އެ އިވޭ.ައޅުގަ

، އި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑުމެްނ ވާހަކަދައްކަން ބޭނުޭމ އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮްށފަ އާހޯލްޑާސް

 ވާހަކަެދއްކީމަ މެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވުން އެދެން. މި ޑްރާފްޓް ކުރެްއވި ބޭފުޅާއަށް އަޅުަގނޑު

ވާހަކަދެްއކިޔަްސ  ވަރު ދެން ތިއްެބިވ ވަޒީރުންނާައޅުަގނޑަށް ކަށަ ، . އެހެންވީމާވެސް ހަމަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ

ށް. އަޅުަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އިތުރު މަޢުލޫމާތުކަން ލިބޭނީ. އެއަކުން ގެއްލުމެއްުނވާނެ މި ޑްރާފްޓް ކުރުމަ

އިރު މިކަްނ ނަބަދަލެއް ިދވެހިރާއްޖެއަށް ގެން ދީއެއް މި ނަގަނީ. ިމވަރު ބޮުޑ އިޤުތިޞާރަށް ބޮޑު ޒިްނމާން ވަމި ކޮމިޓީ

ފަ އޮތީމަ އްކިވާަހކަދެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ަވޒީރާޖެހޭނީ. ހަމައެކަނި ިއ އޮންނަންއެންމެ ފުރިހަމައަށް ކޮންފަ

  .ކުރިއްޔާ ނިންމާލީމަކާ ނުފުދޭނެ އެވަރަކުން މުޤައްރިރު. ޝު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން



  

ދަންނަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވަމުން ލާ ކުރިއަށްދާ ވަރަކުން ޔާ އަުޅަގނޑުެމން ކޮމިޓީގެ މަރުޙައިރާދަކުރެްއިވއް

 ހާމަުކރުމަށް.ބޭފުޅުންގެ ތި ކަންބޮުޑވުންތައް  ތި ވެސް ގެންދާނަން

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ޟްރިޔާهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ދެން ހަމަޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އަމީތުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި އެ ދެންމެ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  . އަުޅގަ

މި މީހުންނެއް.  ޤައުމަށް އިޚުލާޞްތެރިމިހާރު އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ  .ފާހަގަކުރަްއވައިފި އިޚުލާޞްެތރި ވާހަކަ

އެ ވަގުަތކު  އިއެއިރެްއގަހަމަ އެހެންނަމަވެސް ޭއެގ ބަދަލުގައި މި ފެންނަނީ . ޞަރީޙަކޮށް މިދަންނަވާލަނީ އިނގޭތޯ

މި ދެންނެވީ ، ހިނގާ ގޮތް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ ގޮތަކަށް ަކންކަން ހުރި ބައެްއގެ ބޭނުންވާ އެކަމުގެ ފައިދާ ލިބެން

ދު ވެސް ބޭނުންވޭ އިޤުތިޞާ ބޭފުޅުންގފެ ވާހަކަިއަގިއ ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހުރިހާ 

މީހުންނަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށޭ. މި އިންވެސްްޓކޮށްފައި ތިބި މީގަ ހަމަ އެކަން ކުރަންވާނީ މިހާރު  .ރަނގަޅުކުރަން

ނުޑމެން މި އުޅެނީ. މިސާލަކަށް ހެއްޔޭ . އެަކން ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްއެއީހެން މި އިޝޫއަކީ  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ައޅުގަ

އި ނެތިްއޔާ ފެން ރެޝް ހޯްލޑެއް ހަދާފަވެްސ މީގެ ެއއްވެސް ތް ެވސް ކޮކާކޯލާ ިވއްކާ މީހާ ކުރާ މީހާފާރި ޓޫރިޒަމް ވިޔަ

ނިޑގެން ހިނގައިދާނެ ވިްއކާ މީހާއަށް ނޑުމެން މިތާނގަ .ވެސް އެބަ އޭނަގެ މުޅިން ފު ެއްއގޮތަކަށް ވެްސ  އިއަުޅގަ

އެހާ ބޮޑެިތ ބާރުތައް. ެއއީ  ންގ އޮތޯރިީޓޒަށް ޫދކޮށްލާކަށް ޓި ަގއިމު ެވްސ ތާއީދެްއ ނުކުރަން ެރގިއުލޭހަމަ އަޅުަގނުޑ 

ނޑަށް ފެންނަނީ މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭނެ އެ މި ދެންެނވީ މަޖިލީހަީކ  .ކަމަށް އަުޅގަ

ްނ ނިންމާ ނިންމުމެއް. މިއަދު ބޮޑަށް ބަހުސްކުރެިވގެން ެއ ވަގުަތކު ރަްއޔިތުން އިންތިޙާުބކޮށްފައި ތިބޭ ބަަޔކު ތިބެގެ

ނަޑއަޅަްނވީ. ސަިއެޒއް  ދޫކޮށްލީމަ އިއަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދުތަކެއް ހަދާލާފަ މިލިއަްނ  02ވެސް ނެތް.  ޒޯނު ވެސް ކަ

ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ބަލާއިރު ވެސް އެއީ އެހާ  62، 12ދެން ވެސް.  ވީ ކޮންމެ ކަމަށްންވެސް އިްނވެސްޓް ކުރަ  ޑޮލަރު

އަސްލު މި ޕްރޮޑަކްޓްްސ ައޅުަގނޑުމެްނ ، ސް ރޭޝަނަލްެއއް ނެތް އިނގޭތޯ މި އިޝޫްސގަ. އެހެްނވީމާއަސްލު ެއއްވެ 

އެހެން ެއއްެވސް އެްއޗެއް ނުހިމަނާ ހަމަ  .ނީއެބަޖެހޭ ރަނގަޅަށް މި ފޯމިއުލަރ އިނގެން. މީ ކީްއކުރަންކަން މިއުޅެ

ބޯޑު ިމ  ލިވަރ އި ވެސް އިނގޭތޯ ބޯޓު ބިލްޑިން،ބަޔަކަށް މިެއއްޗެހި ތަންތަން ދޫކޮށްލާފައި ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ

ފިޝިންގ މިމީހުން ތިބޭ  އިކުރަްއވާފަ  މަސައްކަތްތައް ކުރާ މީސްމީުހން ހަމަ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރގަިއ ވެސް އިންެވސްޓް

ނޑިގެންދާނެ. މި ޤައުމުގަިއ މިހާރު މި ޤައުމު  ހެނެއޭ ޕްރޮޓެކްޓްކޮށްދެވެންޖެގެނެސްދިން މީހުން މިއަދު މިހިސާބަށް ފު

ނަްސއަްށ ފެނިފައި މިހިރީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯންސް ހަމަ މުޅިން ބްރޭްނދް ނިއު އަުއ ބިޒް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އިތޯިޕއާ، އް ބޭފުޅުންނަށް ލިންކެ އަުޅަގނޑު ފޮނުވާލަފާނަން ތި ހުރިހާ އެްއޗެްއގައި ވެސް. އި މިހިރީ.ފުރުޞަތު ދީފަ

ެއކިެއކު ސަރަޙައްދުތައް ުކއްޔަްށ ދު ރަނގަޅުކުރަންެވގެން ގެން އެމީހުން މި އިޤުތިޞާއިތޯޕިާއގައި ހަމަ މިގޮތަށް ައިއސް

 .އަލްޖަޒީާރއިން އެބައޮތް ހަދައިގެން އެބައުޅޭ ދޭން ފެށީމަ ވީ ގޮތް އިނގޭތޯ. އެމީހުން ވަރަށް ބޮޑު ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް 



  

މީަގ ، . އެހެންވީމާބަލާލަން. ރިސާރްޗކޮށްލަންނގަޅު އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ރަ ،ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އޭގެ ލިންކް

 ފުރުޞަތުތަެކއް ކަމަށްވަންޏާ އެއީ މައިަގނޑު  ތަކެއް.މިއުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ލިބޭ ފައިދާއަކީ ލިބޭ ވަޒީފާ

ނޑު ބޮޑު ިވޔަފާރިއަކީރާއްޖެއަށް ވަްނނަ ލިބޭ ކޮމްޕޯނަންޓަކީ.  މީގެން އިގޮތެްއގަ ، މީގެން. އެހެންވީމާ މައިގަ

ނޑަށް ހާހިސާބަށްމި ނޑުެމންގެ ދާއިރުގައި އަުޅގަ ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް، ހީވަނީ އަުޅގަ ރަށް ކޮންސާނިން ވަ އަުޅގަ

ބޯޓު ބިލްޑާސް މައްސަލައެއް ެއއީ ހަމަ އެ ހިސާބުން  .ވިޔަފާރި ެއގްޒިސްޓިްނގ މީހުންއިޝޫސް އެބައާދޭ އިނގޭތޯ 

އެ މީހުންނަށް މީތި ގެއްލުން ުނވާނެ ގޮަތކަށް  ުކރާ މީހުން ފެށިގެން ރިސޯޓު ހިންގާ މީހުން ފެށިގެން މަސްވެރިކަން

މި އެއްެޗއްސަށް އަުޅަގނޑުމެން ފުރުޞަތު ދޭންޖެހެނީ. ދެން އެއްގޮތަކަށް ވެްސ  ސް އަށް ކަންނޭނގެޕްރޮޑްކަ  އައު

ބޯޑުތަކުެގ  ކޮށްފިންއަޅުަގނޑު ާތއީދެއްނުކުރަން އިނގޭތޯ މި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން ތަޖުރިބާ

ނޑުެމންނަށް ފެނިއްޖެ ބޯޑު .ގޮްތ ވަކި ކުރާގޮތް އްޔަނުކުރާމެންބަރުން ޢަ އްޔަނުކުރަން އޮތީމަ ާވގޮތާިއ ތަކަށް ޢައަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، އެ ނެތިން ވެސް ވަކި ތާރީޚުތަެކއް ކިާޔަކށް ވެސް އެކަންކަން ހިނގަމުން ދިޔަގޮތް މީގެ ކުރިން މިހާރު

ގޮަތށް މި އޮންނަނީ އެ ކަްނކަން ހަމެޖެހިފަ މުޅި ޤައުމުގެ  މީހުންނަށް ކަންކަން ނިންމޭ މި ބާރު ހުރި ވަގުަތކު

ނޑުމެން މިކަމަށް ބަހުސްކުރާއިރުގަ ، މުގެ ބަދަލުގަ. އެހެންީވމާވިސްނު މި ރައްޔިތުންނަށް ވީާހވެސް ބޮޑަކަށް  އިއަޅުގަ

 .ދަންަނވާލީ އިއެީކގަ ހަމަ އިޚުލާޞްތެރިކަމާެއކަން  ކަަމށްވާތީ ކަމެއް ޤައުމަށް ވިސްނުން ެއއީ ވަަރށް ބޮޑަށް ފެންނަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަދުމަނިކުޙުއަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 ވަން. އި ބާއް ގަ 8312މިރޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން އިުތރަށް ކޮމިޓީއެއް ބާްއވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ބަިއވެރިެއއް ނުވާނަން އިނގޭތޯ. އިތުރު 

ނޑުމެން ބައިވެިރއެއް ުނވާނަން. އެހެންވީމާ، ިތ ބޭފުޅުން ބައްދަލުވުމެއް.  ދެން އިތުރަށް ދުވާލަކު ދެފަހަރުެގ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަިއވެރިއެއް ނުވާނަން. ޖޭ.ޕީއަކުްނ އިތުރަށް މި ބިލުގެ ޑިސްކަސްކުރަން ބައިވެ ރިކުރާ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަ

 ބައިވެިރއެއް ުނވާނަން.

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ކޮމިޓީެގ  އޮންނާނެ އިން ނިންމާފަަގނޑު ތާއީދުކުރަން. މި ކޮމިޓީއަޅުަގނޑު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅު

ބޭފުޅުން ހަަމ ފަހަރަކު ވޯެޓއް ލަްއވަިއގެްނ ހަމަ ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއް  ތި، ބައްދަލުވުން ހިނގާނެ ގޮތް. އެހެންވީމާ



  

 ބޭފުޅުން ތިގޮތަށް ނިންމަވަންޏާ ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ބިލު  ތި . އެހެންވީމާ،އަނެއްކާ ބަދަލުކުރަމުން ތި ގެންދަވަނީ

 ވެސް ގެަނއީ.  ހަމައަށް ބިލު . ކީްއކުރަންތޯ ކޮމިޓީއާވެސް ނިންމެވޭނެ ނޫންތޯ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑު ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން. އަމީތު ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ބޭފުަޅކު  އަމީތުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީުދުކރައްވަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބައްދަުލވުން މާދަމާ ބާްއާވގޮތަށް ، މާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( އެހެންވީ އެބައިންތޯ؟ ނުޑ އިނގޭތޯ އަުޅގަ އަުޅގަ

 މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލާނަން. 

____________________ 

 

 

 

 


