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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ފެށުނީ. މިހާހިސާބުން މި  ހިސާބުން ފެށިގެން މި ދަނީ،މިހާ ވަނަ ޖަލްސާ 01` އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ 

ނޑުމެްނގެ ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް  ިއގެން އެބަ ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، ންބަރަކު ވަޑަޢިއްަޒތްތެރި މެ 5ވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުެމންނަ ކޯރަމް އެބަ ލިބޭ . ތި ބޭފުޅުންނަށް ބައްދަލުވުން ފެށުނީ މި ލިބުމާ އެކު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  .ށްއަޅުގަ

ނޑު ނޑުމެންނަްށ މައިގަ ެނ ކުރިއަށްދާ އިގޮެތްއގައި މި ސެޝަންގަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މިއަދު އަޅުގަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިތުރުން ލޮޕްމަންޓާއި އަދި ޭއގެ ޑިވެ އޮްފ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކްމަސައްކަތަކީ މިނިސްޓަރ 

ނޑުމެންނަށް އިޤްތިޞާދީ އިޤްތިޞާީދ  ޚާއްޞަ ،ފިނޭންސް އެންޑު ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ވަޑައިެގން އަޅުގަ

ނޑުމެ އިތުރުްނ  އަދި އޭގެ  ެދއްވުން ބޭނުންވާ ަބއެއް ސުވާލުަތކަށް ޖަވާބުން ސަރަޙައްދުެގ ބިލާ ުގޅޭގޮތުްނ އަުޅގަ

މި ، ަތއް ވެސް ސާފުކުރުން. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރަން ޭބނުންވާ ބައެއް ކަންަތއްތައް ުހރުމާ އެކު އެކަން

ެވސް  ބޭފުޅުންެގ ޓީމު ވެސް މިނިސްޓަރުން ވަަޑިއގެން އެަބ ތިއްެބވި. އަދި އެ އި ވަގުުތަގއި ދެ މިނިސްޓްރީގަ 

ނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް ިތއްބެވުމާއެބަ ވަަޑއިގެން   )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ދަޢުވަތު އެރުވުމަށް ދަންނަވަން.  ެއކު އަުޅގަ

އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މިހާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ގުިޅވަަޑއިގެންފައި ިމވަނީ ިމނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިްކ 

އޭގެ އިުތރުން އެ މަނިކުފާނުގެ ޓީމު. އަޅުަގނޑު އެ މަނިކުފާނުގެ ޓީމު ދަންނަވާލާނަން ވަޑަިއގެްނ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅާ އަދި މަޤާމާ އެއްކޮށް. މުޙައްމަދު ސަޢީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް. 

ސަލްެޓންޓް. މަރިޔަމް ވިސާމް، ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް. ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ، ބިޒްަނސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮން

މަނަންޓް އަޙުމަދު ފާރިޝް މައުމޫން، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް. ޔޫސުފް ރިާޒ، ޕާ

އެންޑް  އިތުަރށް އަޅުަގނޑުމެންނާ ުގޅިަވަޑއިގެންފައި ިމވަނީ މިނިސްަޓރ އޮފް ފިނޭންސްސެކްރެޓަރީ. އަދި އޭގެ 

ނޑު ދަންނަާވލާނަން. ޢަބްދު ޖިހާދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް هللا ޓްރަޜަރީ އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ޓީމު. އަުޅގަ

އެންޑް ޓްރަޜަރީ. ިއސްމާޢީލް ޢަލީމަނިކު، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ. ޝަފިްއޔާ ރިާޒ، ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓް. 

ނޑުމެން ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނެގ އެހެންވީމާ، މިހާ ހިސާބުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅު ަގނޑު މި ދަންނަވާލީ އަުޅގަ

މަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަްށ ެގންދާއިރުގަިއ ބަެއއް މެންބަރުންގެ ސާފުކުަރއްވަން ޭބނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތަކެްއ 

ނަކީ ވަރަށް ހުރުމާއެކުަގއި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮަތށް މި ސެޝަ

ޕްރޮޑަކްޓިްވ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާދނެ ސެޝަނެއް ކަމަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ. ަމއިަގނޑު ގޮތެްއަގއި 

މި ބިލު ތައްޔާރުކުެރވިގެން ގޮއްަސ މިވަނީ މިނިސްޓްީރ އޮފް ިއކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓާއި އަދި އޭެގ އިތުރުްނ 

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިާލމެހިގެން އަދި މެންބަރު ނަޝީދުގެ ވެސް ވަރަށް ބޮުޑ  ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތައް 

ނޑުމެްނނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތަށް ޑްރާފްޓުކުރެްއވުމުަގއި ވަރަށް  އެއްބާރުލުމަކާ ެއއްކޮށް އެ ަމނިކުފާނު ދެން އަޅުގަ

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ މެންބަރުންނަށް.  އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެްއވި. އެހެންވީމާ، މިހާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑު މި



  

ައޅުަގނުޑ هللا މެންބަރުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއިެގން ކުރިއަށް ވަަޑިއގަތުމަށް. އީވާ ޢަބްދު

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

ރުން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ އަދި ޝުކުރު ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީ 

ވަަޑއިގެންނެ ެދއްވީތީ. ައޅުަގނޑުމެން ިއއްެޔ މިތާނގަިއ ބިލު ދިރާސާކުރަމުން ދެެކވުނު ވާަހކައާ ބެހޭ ގޮތުްނ 

ނޑު ނުޑ ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ މެން ެއންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު ެއއް އަޅުަގނުޑ ދެތިން ސުވާެލއް ކޮށްލަން ބޭނުންމީ. މައިގަ

ނުޑމެންނަށް ޑްރާފްޓްކޮށްދެްއިވ  ވާހަކަައކީ ީމގައި ނެްތ ެއއްެވސް ދާއިރާައކަށް ތްރެޝް ޯހލްޑެއް ހިމަނާފަކާ. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ވިސްނުނީ ެއކި ާދއިާރތަކަށް ެއކި ތްރެޝް ހޯލްޑް  ބޭފުޅާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ެދއްެކވި ވާހަކައިްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ުސވާލަަކށްވީ ެއކި ޒޯންތަކަށް އެިކ ހުން ނާނިތީވެ ވަިކ ތްރެޝް ޯހލްޑެއް ޖެހޭކަށް ނެތޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ކީްއެވގެްނތޯއޭ ަވކިަވކި ތްރެޝް ހޯްލޑަރެއް، ެއއްވެްސ ވަަރކަށް ތްރެޝް ހޯލްޑް ހިމެނުމަށް 

ރެޝް ހޯްލޑެއް ިތ ބޭފުޅުންގެ ިލޔުންތަުކގަިއ ވެްސ ގެންގުުޅްއވަންތޯ؟ ޑިސްކަްސ ކުރަްއވާަފއިވޭތޯ؟ އެްއވެސް ކަހަލަ ތް

އެހެންވީމާ، އެ ތްރެޝް ހޯްލޑާ ބެހޭ ގޮތުން ފުރަތަމަ ސުވާލު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ދެވަނަ އަށް ައޅުަގނުޑ 

މާއި ޢިނާޔަތްތަކާ. ދެން އަހާލަން ބޭނުމީ ބިލުގައި ވަަރށް ގިނަ ބާރުތައް ދެވިަފއި މިވަނީ ބޯޑަކަްށ، ޒޯން ަކނަޑެއޅު

މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރު ދެވިފައި މިވަނީ ބޯޑަކަށް. އެހެންނަމަވެސް މިހާ ބޮޑެތި ބާރު ދެވޭ ބޯޑެްއ 

އެކުަލވާލުމަށް މި އޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅުަގއި އެކަނި. އެހެންވީމާ، ޢާއްުމކޮށް މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ 

ނޑުމެން ބޯޑުތައް ެއކުަލވާލާފައި އޮންނަނީ އެްކޒެކްިޓާވއި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޯއވަރ ސައިޓް ބާރެްއ އަޅުގަ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ  އޮެވގެން. އެހެންވީާމ، ތި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުުމގައި މިއީ ަހމަ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތްތޯ އަޅުގަ

މިވަރު ބޮޑު ބާެރއް ލިބިފައި އޮތުން. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މިހާރުގެ ބިލުގަިއ މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ިގނިކަންޏާ 

ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް ވަރަށްވުެރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފާރަވެރިެވވޭނެ ގޮތަށް މީަގއި ހިމެނުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑަށް ވަރަްށ ރަނގަޅު މިނި ފިނޭންސް ފުރަތަމަ ޖަވާބު  އޮފް  ސްޓަރވިސްނަަވޑަިއގަންނަވާތޯ؟ ުޝކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

 ދެއްިވއްޔާ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެންމެ އިސް ަދއުރެްއ އަދާުކރައްވާަފއިވާތީ މިނިސްަޓރ މަސައްކަުތގަިއ  ސަޢީދަށް، ސަޢީދު މި އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރ

ތު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަފިނޭންސަށް ވެސް އޮފް ރ ދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި އަދި އޭގެފަހުން އަދި ިމނިސްޓަސަޢީ

 އަރުވާނަން.



  

 

 އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް

ނޑުމެން މި ޖަވާބު ެއރުވުމަށްއިނގޭތޯ  ޝުކުިރއްޔާ އާދެ!  ޓަަކއި މަސަްއކަތް  ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިއަުދ އަުޅގަ

ޓަކައި  ަރކްޗަރަލް ބޮޑު ޗޭންޖެްއގެ ެތރެއިން ދައުލަތަށް ވަންނަ ާއމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްނޮމިކް ސްޓްކުރަނީ އިކޮމި 

 މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާތރީޚުގަިއ ވެްސ ފަރުމާކުރެވުުނ އެންމެ ބޮޑު ބަދަެލއް ޙަީޤޤަތުގައި އިޤްތިޞާދީ ލޭންޑް 

 މީގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ދެ ސުވާެލއް ންސްކޭޕަށް ގެުނވާނެ ވަރަށް ުމހިންމު މަސައްކަތަކަށް. ދެ

ނުޑ ީސދާ ދިއުމުގެ ދެން. އަުޅަގނޑުމެން ފޯކަސް ކޮށްލިން މި  ކުރިން ދަންަނާވލާނަން ތިން ކަމަކަށް އެއަށް އަުޅގަ

ރުމާކުރުމުގައި ކޮންމެހެން އެ ތިން ކަމަކީ އޭގެ ޒާުތގައި މިފަދަ ބިލެއް ފަ ކަތްތައް ގެންދިަޔއިރުަގއި. ެއއީބިލުގެ މަސައް

މު ތިން ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރިން. ޭއގެ ތެރެއިން މިސާަލކަށް،  ނޑުމެން ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހޭ މުހިންއަޅުގަ 

ެއއް ކަަމކީ އިްނވެސްޓަރ އެޕިޓައިްޓ އިނގޭތޯ. އިންެވސްޓަރއަްށ  ކަސް މިކުރިއަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަްށ ފޯ

ހި ޮގނޑުޮދށަށް އައިއްސަ އެހާ ބޮޑު އަދަދެއް ނުވަތަ އެހާ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާ އެުކގަިއ ކީްއވެގެންތޯ ދިވެ

ނުޑއޮޅިަތއް ހުރަސްކޮށްފަ އޭަގއި މި އަޅުަގނޑުމެން  . ދެންައއިސް މިޮކަޅށް ލޭންޑްކުރަން މިޖެހެނީ އިކޮމްޕެޓިޓާސްގެ ކަ

ގައި ާރއްޖޭަގއި ފެށުނު 0791ކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ ރިގެން މިއަދު ެއނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ ފަތުރުވެފަށައި 0791

ޙަޤީޤަުތގަިއ  އޮތީ ހިސާބުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވެްސ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަާމއެކު އެ އިްނޑަސްޓްރީ ގެންދެވިފައި އެ

 . ެއއީ ގ ޕޮިއންޓްސްތަކެއް ހުރީމާރާްއޖޭގެ ޔުނީކް ސެލިން  އީ އިންވެސްޓަރ އެޕިަޓއިޓް ާރއްޖޭއަށް އޮތީމަ. އެ

ނޑުދޮްށތަކާއި ހިތްގަ އަޅުަގނޑުމެން މި ފަޚުރުވެރިަކމާއެކު މި އަދި މުޅި އަހަރު  އިމު މޫދުތަކާއި އަދި ވެށިބުނާ ރީތި ގޮ

ނޑުމެންނަްށ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ މިހާ ޒީނަތް ތެރޭގައި މި ލިބޭ އިރުގެ އަލިކަން. އެއީ ތެރިކަމާއެކު ދުނިެޔ އަުޅގަ

ތުމުގެ ެއއް ކަންަތއް. އަެނއް ަކމަކީ އެކަމަށް ސަރުކާރުން ަޙޤީޤަތުގައި ވަރަށް ކްޯލޒްީލ ގެންފަިއވާ ގަމިއަދު ބަލައި

ސަރުކާރުން ބަލަމުން ގެންދެވި އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް ވަރަށް ބޮޑު އިޙްތިޔާރެްއ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ މި 

މް ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ފަރުމާކުރައްވާފައި އޮތީ. ރެޖީ ަފއި އޮތީ. ރެގިއުޭލޓަރީހިސާބަށް ގެނައުމުގައި އިޙްިތާޔރެއް ދެއްވާ

ލީ ކޮމްޕީޓް ކުރާނެ ތަ ެއއްވުެރ ހަމަ އެއާ ކޮމްޕީޓްކުރާނެ ަފއިނޭންޝަފަދަ ނުވަވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ިމ ޓޫރިޒަމްއެހެން

ނޑުމެްނގެ މިފަދަ ވިޔަ ގައިއެހެން އިންޑަސްޓްރީސްަތއް ެގންނައިރު ނޑުމެން ެއބަޖެހޭ އަޅުގަ ފާރިތަކަށް ޫޔއެސްޕީެގ އަުޅގަ

ރެިޓވް އެްޑވާންޓޭޖް ކިހާވަރަކަްށ ކޮމްޕެ ތައްތަކެއްތޯ ދެނެގަންނަްނ. އަޅުަގނޑުމެންގެކަން ގޮތުަގއި މިއަދު ހުރީ ކޮންކަން

ނެސް ކިާހވަރަކަށް އެބައޮތްތޯ؟ ދުބާީއ ވްޓިޓިތޯ؟ ކޮމްޕެތްތޯ؟ ކޮމްޕެޓިިޓވް ެއްޑވާންޓޭޗް ކިހާވަރަކަށް އެބައޮ ތްއެބައޮ

ނުވަތަ ގަތަުރ  އިއޮމާން ހުރަސްކޮށްފަ ބޫދާބީ ހުރަސްކޮށްފައި ކީއްެވގެންތޯ،އަ އި ކީްއެވގެންތޯ،ކޮށްފަހުރަސް

ސަރަަޙއްދެްއގަިއ  އަށް އަންނަންީވ އިޤްތިޞާީދ ޙާއްޞަހަމަ ީކއްެވގެންޯތ ހުޅަނގުން ރާއްޖެއާ ހުރަސްކޮށްފައި 

އިމުކޮްށގެން މިއަދު ކަމެއް ވަންޏާ މާލީ މަރުކަޒެއް ޤާވާފެޑަޕް ަގއިދޭތެރޭ ރަން. ަޗއިނާ، ހޮންކޮންގްއާމަސައްކަތްކު



  

ނަޑއްތުކޮށްފަ ޒޯނުަގއި ިޑވެލޮްޕކުރަން ބޭނުމި އެއަްށވުރެ ެއްޑވާންސް މަރުަކޒެްއގައި މި ނުވަަތ  އިއްޔާ ހޮންކޮންްގ ކަ

ނަޑއްތުކޮށްފަ ނޑައްަތކޮށްފަ އި މިޔަންމާ ކަ ނޑަށް  ީކްއވެގެންތޯ ޗައިާނެގ ފައިސާ އިނުވަތަ ސިންގަޕޫރު ކަ އިންޑިާއ ކަ

ޝް ފޯކަސްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖެ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަށް މޮރިޝަގެންނަންވީ. ހަމަ އެގޮތަށް އެފްރިކާ 

ރުކުރާނެ އެންމެ ވަރުގަަދ އިކޮނޮމިކް ޕަވަރ ހައުސްަތްއ ތްޖެހޭ ފަށުގައި ދުނިޔޭގައި މި ޤަރުނު ހިޞާއަތްދަމާލީމާ އަ

ނުޑމެންނަށް އޭގެޑިވެލޮްޕވަމުންދާއިރު އަޅު  އެހެްނވީމާ، ކުރު ގޮަތކަށް ދަންނަވާ  އެްޑވާންޓޭޖް ނެގޭނީ ކިހިނެއްތޯ. ގަ

ނޑުމެން ނޑުމެްނ  ކްިރއޭޓްކުރަން ެއބަޖެހޭ. އެއީ ކަމަށް ވަންޏާ އިންވެސްޓަރައކު ގަންނާނެ އެޕިޓައިޓް އަުޅގަ އަުޅގަ

ންސް އެބަހުރި. އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ވެްސ ކުާރ ކޮމްޕިޓަ ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޯ ފޯކަސްކުރި އެްއ ކަންތަްއ 

ވަރަށް މަދު ޤައުމަކަށް. އެ  ޓެންސެއް ޑިވޮލޮޕް ގެެނވޭނީބަސްޓް ކޮމްޕިަނމަވެސް ޔުނީކް ރޯކަންތައްތައް އެބަހުރި. އެހެން

އުެމއްގެ ގޮުތގައި ޤައުމަކަށް މިއަދު ުކޑަ ޤައުެމްއގެ ގޮުތަގއި ޝީޝަލް ާވ ކަަމށް ވަންޏާ އެ ޤައުަމކަށް މިައދު ކުޑަ ޤަ

ވެއްެޓއް އެބައޮތް އިނގޭތޯ. ފަހި އާބާދީ މަދުވެގެން މޮރިޝަސް ވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ެއއްވުރެ މާ ފުރިހަމަ 

ނޑުމެން ޯފކަސްކުރި ެއއްދިމާ. އަެނއް މް އުލޭޓަރީ ރެޖީކީ ރެގިދިމާލަ އެހެންވީމާ، އިްނވެސްޓަރ ެއޕިޓައިޓަކީ އަުޅގަ

ނު ކިހާ ފަހިކުރެވިދާނެތޯ އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިފަދަ އިންޑަސްޓްރީސްތައް ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ އިނގޭތޯ. މި ޤާނޫ

ނޑުމެން ޓަަކއި. ދިވެިހރާއްޖެއަށް  މަށްއުގެނަ ގެންނަން މިއުޅޭ އިންޑަސްޓްރީތަކަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އަުޅގަ

ކުރާ ކަންތައް. އަދި ރާއްޖޭަގިއ  ަކއިޔަ މަޝްރޫޢުތައް ގެނައުމަށް ޓައިންފްރާސްޓަރަކްޗަރަލް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި ބި

ޯޕޓެއްެގ ތެރެއިން ފްރީ ޒޯން  އް ިމސާލަކަށް ޕޯޓް. މިސާލަކަށްޙަޤީޤަތުގައި ާރއްޖެއަށް ުނގެިނވެގެން ިމއުޅޭ ވިޔަފާރިތަ 

 ނުވަތަ ސްކުރާނެ އޭިރޔާސްތަްއ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މެރިޓައިްމ ޕްރެޒެންސް، މެރިޓައިްމގެ ބިއުޓީ މިހާ ބޮޑަށް ޕްރޮސެ

އިރުަގއި ވެސް ރާއްޭޖގައި ެމރިޓައިމް ވިޔަފާރިެއއް ނެތް ފުޅާެވގެން ގޮއްަސެއއް. ޕޯޓުގެ ހިތްގައިމުކަން މިހާ ބޮޑަށް އޮތް

ނޑުމެންނަށް ފަންސާހަކަށް ހާސް ޓީ ސިީޓެގ ގެ ކެޕޭ.އެސް .ޔޫ.އީވިޔަފާރިތަެކއް ނެތް ފުޅާެވގެން ގޮއްަސއެއް. ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑު  ގެންއެހެންނަމަވެސް މި ބިުލެގ އަުޑ ިއވުނު ހިސާބުން ަފށައި ބަނދަރުގައި މިހިރީ ލިބެން. ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިންެވސްޓްކުަރން އަންނަ ފަރާތްތަކުދަންނަވާލަފާނަން   ން އެްއ ލައްކަ އާއި ފަސް ލައްކައާ މިއަދު އަޅުގަ

ވަތަ އެ ކެޕޭސިީޓގަިއ، ކޮންެޓއިނާ އެ މީހުން ނުޔޫ.އެސް ހަދާނެ ކަމަށް އީ.ދޭތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފޭސްަގިއ ވެސް ޓީ.

ކުރާނެ ކަމަށް މިއަދު އެދަނީ ބުނަމުން.  ަގއިކަން އެމީހުންގެ ައމިއްލަ ފައިސާރާނެލިޝްކުއުފުއްލޭނެ ކެޕޭސިޓީ އެސްޓެބް 

ނޑުމެްނގެ މާލީ ހާލަތު ތި ްށ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަ ބަޖެޓާ ވަރަށް ގާްތކޮށް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ތި އުޅުއްަވނީ. އަުޅގަ

. އެހެްނވީމާ، ބޭފުުޅން ތި ދެްއވަނީ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޭއގެ ގަިއޑެންސް ތި

ނޑައްަތކޮށްފަރެގިއުލޭޓަރީ ރެޖީ  ނީ ކީއްެވގެންތޯއި ރާއްެޖއަށް އަންނާމެއްގެ ތެެރއިން މި ދެންނެވި ކޮމްޕެޓިޓާސް ކަ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރިން. ދެން އޮތީ ސްކޯޕް. ވިޔަފާރި. އެކަމަށް އަޅު ތޯއަޅުަގނޑުމެން ސުވާލު އުެފްއދީ އިނގޭ ކުރާނެ  ގަ

ނޑުމެން ގެންނަނީ މި ބެލި ން އަޅުަގނޑުމެން އިނގޭތޯ. ކަންތައްތައް ކްލިއަރކޮށް ކޮްނ ޒޯންތަކެއްތޯ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ



  

މި ރާއްެޖއަށް ގެނެވެީނ  ގިނަ ޒޯންތަކެކޭ ވިސްނުތަުކަގއި ހުރޭ މިސާލަކަށް ވަރަށް މީގައި މި ކްރިިޓކަލް ަބއެއް ދެން

ތަފާތު ޒޯނެއް.  01ްސ ަލން. ދުބާއީަގއި އެބަހުރި މިހާރު ވެަގނޑުމެން ހިނގާ ދުބާީއއަށް ބައަޅު އިނގޭތޯ. މިސާަލކަށް

 ޒޯންތަކާހުރި  . އޭގެ އިތުަރށް މިހާރު ޑިވެލޮޕްވަމުންދާ ައދި ޑިވެލޮޕްވާންއިޤްތިޞާދީ ޙާއްޞަ ސަރަަޙްއދުތަކުގެ ތެރޭަގއި

ނޑު ނދޭ ދުބާީއގަޒޯން އެބައި 55އެުކގައި ޖުމްލަކޮށްލާއިރު   . ާޙއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަަޙއްުދތަކުގެ ތެޭރގައި. އަުޅގަ

ެއއީ.  "ދުބާއީ އިންޓަރޭނޝަނަލް ފައިނޭޝަލް ސެންޓަރަށް" ހަންޑަރެޑް އެކާސް .އަށްވެސް ދިޔައިން ޑީ.އައި.އެފް.ސީ

އެތާ އެ ަފިއނޭޝަލް ޕްރޮޑެކްޓް  109ހުރި ޢިމާރާތްތަކެއް. ހަދާފައި ރުތަެކއް ޖަހާފައި ޓަވަ ސަތޭކަ އޭކަުރގެ ޖާގަެއއްަގއި

ދެނަގަނެ އެމީހުންނަށް އިންވެސްޓަރ އެޕިަޓއިޓް ކްރިއޭޓްކުިރ. ސްކޯޕް ވަރަްށ އެމީހުން މް ރި. ރެިގއުލޭޓް ރެޖީއެބަހު

ނޑުމެން ކުރި. މި ތިން ކަންތަކަށް ވެސް އަސާފުކޮށް ކްލިއަރ ރިޢާޔަތްކުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ  ވެސްޅުގަ

 ރި މެންބަރުގެ ުސވާުލ މިސާލަކަށް ތްރެޝް ހޯލްޑެއް ޢިއްޒަތްތެ ައޅުަގނޑުމެން މިކަންކުރީ. ދެން ބޮޑު ދިރާސާއަކަށްފަހު

ްއވެސް ށް މަޝްވަރާކުެރވުނުތޯ؟ އެކަމަށް އެކީްއވެގެންތޯ ާގއިމުނުކުރީ އިނގޭތޯ ނުވަތަ ތްރެޝް ހޯލްޑެއް ގާއިމުކުރުމަ

ނޑުމެން ދިނިންވަރެްއގެ ތޯޓެ  ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނިން ތްރެޝް ޯހލްޑާ ދޭތެރޭގައި. ޙަޤީޤަުތގައި  .އް ދެވުނުތޯ. ައޅުގަ

މިއަދު ވިސްނާލަްއވަމާ ހިްނގަވާ ާރއްޖޭަގއި އެންމެ ައުގ ހެޔޮ ރިސޯޓް ެވސް ހެދެން ކިހާވެރެްއގެ ފަިއސާެއއް 

ނޑުމެންނަށް އެބަހު ނޑު ަނގައިރި ހަމައެކަނި ބޭނުންވޭތޯ. އަުޅގަ ފި ކަމަށް ިމއަދު ނ.އަތޮޅު މިސާލަކަށް. ނ.އަޮތޅު އަުޅގަ

ވަންޏާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ެބއްަޔސް ޓޫރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީައަކށް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ އަޅާެނ ޕާރ ރޫމް ނުވަތަ ޕާރ ކީ. 

އް އެހެރީ ނ.ައތޮޅުގަިއ. ޓޫ ޮޕއިން ފަިއްވ ކޮޓަރިއަކަްށ އެންމެ ގިނަ އިްނވެސްެޓއް ކޮްށގެން ހަދާފައި ހުރި ރިސޯޓުތަ

އިރު ކޮޓަރި މިސާލަކަށް. ހަދާފައި ހުރި 71ދާފައި މިލިއަން ޑޮލަރސް ޕަރ ރޫމް. ރޫމަކަށް ޚަރަދަކޮށްގެން އެހެރީ ހަ

ންނަ ކަމަށް ޞަ ސަރަޙައްދަކަށް ތްރެޝް ހޯލްޑެއް ގެީދ ޚާއްދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ތްރެޝް ހޯލްޑެއް މިސާލަކަށް އިޤްތިޞާ

ނޑު މިދަންނަާވ ހަމަ މި ނޭޗަވަންޏާ  އިން  0791އިޤްތިޞާދީ ާޚއްޞަ ސަރަޙައްދުތަކެއް ތްރެޝް ހޯލްޑް، ރ އަުޅގަ

 އޭގެ ާޒތުގައި އިޤްތިޞާދީ ޚާއްޞަ  ކޮންމެ ރިސޯޓަކީ . ރިސޯޓް،ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ހެދިފައި އެހެރީ

ސް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިެލްކސްކުރެވިަފއި ހުރީ އިނގޭތޯ. ސަރަޙައްދެއް އޭރުން ފެށިެގން އެ ދިަޔއީ. ރެިގއުލޭަޝން

މިިލއަން ޑޮލަރޭ ނުަވަތ  111މިލިއަން ޑޮލަރު ުނވަތަ  511 ަޑކަށް ބަލާއިރުަގއި މިސާލަކަށްއެހެންވީމާ، ތްރެޝް ހޯލް

 ޝަންަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބުނެފި ކަމަްށ ވަންޏާ ކޮމްޕެޓި މިލިއަން ޑޮލަރޭ 71ލަރޭ ނުަވތަ މިލިއަން ޑޮ 051

ޭވ. އެހެންވީމާ، މިކަން އަތްއެޅޭ އެބަ ފައިން މަޑުެޖއްސު ޅުުމގައި އެބައަޅުަގނޑުމެން ައއުޓްޕަރފޯމްުކރާ މިއުޅޭ އު

އަޅުަގނޑުމެން ީކްއވެހޭ ކުަރންވީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ ޔަޤީންވޭ ިދވެހި ދައުަލތަށް ފައިސާ އިޤްތިޞާުދ 

ނޑުމެްނގެވައްަދއިގެން އާމްދަނީ އެބަ ަވއްދަންޖެހޭކަން. ފުޅާކޮށް  އި ރައްިޔތުންގެ ކުރިއެރުާމއި ލަބައާ ގެން ކަން އަުޅގަ

އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކުރިއެރުމުގެ ހުވަފެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭގެ އެންމެ ސާފު ސީދާކޮށް ގެނެސްދެވޭނީ. 

އި ކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިފަށާ މަރުޙަލާގަ ،އް ައޅުަގނޑުެމން ޤާއިމުމިކަން ކުރުުމގެ ތްރެޝް ހޯލްޑެ، އެހެންވީމާ



  

މި  ބޫލުކުެރޭވ އިނގޭތޯ. މިސާަލކަށްހުރަހަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަވަރަށް ބޮޑު އެއީ ކޮމްޕެޓިޝަނަށް އެިޅގެްނދާނެ 

ދުބާއީ  ޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭޝަލް ސެންޓަރ(ދުބާއީ އިން) މަށް ވަންޏާ ޑީ.އައި.އެފް.އެސީދުބާއީގެ ހަލާތަށް ބަލާ ކަ

ޓަކަިއ  ކުރުމަށް ބްލިޝް. ސްޓޫޑިއޯ ސިީޓއެއް ެއސްޓެމިސާލަަކށް ސިޓީ ދުބާީއ ސްޓޫޑިއޯ ވިލެޖް، ޓެކްސްޓައިލް

ނޑުމެން ފިލްމު ކުޅޭ ނުވަތަ ފިލްމެއްގެ  މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ގާތުަގއި ބޮލީވުޑް ވެސް މިއޮތީ. އަުޅގަ

 ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުފައް ތިން ހަތަރު  ެނއް ހަދާލާކަށްމަންޒަރު ނަގާ ޒޯންމޫދަށް ވެއްޓިގެން ެއއްެޗއް ހަލާކުވާ 

ވަކި ޤާނޫނެއް ނެތިގެން ވަކި ކަންތައްތަކެއް ެނތިގެން އިޤްތިޞާދީ މިކަހަލަ  ބޭނުންނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

 މޮރިޝަސް މަސައްކަތްތައް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ނުކުރެވި ތިބެންޖެހޭ ޖެހުމަކީ އެ އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން 

ނުޑމެންދާނެ ދިއުމެ ށްއަށް ނުވަތަ ސީޝެލްސް އަ  ޓޭ. އިމުކަން އެބަހުއް ގެ އެ ޑީސެންޓް ރީިތަކން ހިތްގަކޭ. އަުޅގަ

ާކ ދޭތެރޭގައި އެ ާއގިއުމަންްޓ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ުފންކޮށް ވިސްނިން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ތްރެޝް ހޯލްޑަ

ބިލުގައި ބުޭނ އެބަ ން. މީގައި މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން އަޅުަގނޑުެމން އެ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާއެއް ކުރި

 ކުރުމަށް  ޓަަކިއ ޓައިވަރސިފައި ްސކޭޕް ވަުރގަދަ ކުރުމަށް ދެއްތޯ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް ލޭންޑް

ނުޑމެން އެންމެ ބޮޑަށް ފޯމިހާރު އަޅު ގެންނަނީ. ގެންނައިުރ މިސާލަކަށްޓަކައި ގެންނަ އިްނޑަސްޓްރީްސތަކެއް މި ކަސް ގަ

ގ ޒޯްނ، ެއއަރޕޯޓް ޕޯޓް، ޕްޮރސެސިން މިކުރެވެނީ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ިއހަވަންދިއްޕުޅު ޒޯން މިސާލަކަްށ އެއް ޒޯން. ެއއީ

 ޮޑކިންނާ މި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދީގެން އަޅުަގނޑުމެން އުފައްދާ ެއއް ޒޯން މިސާލަަކށް ، އި ންނާއަދި ބަންކަރި

ނުޑމެންނަކަށް އެ މަަސއްކަތެްއ ޮބޑު ވަރަށް  އެހެންެވއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާ އެއީ އިނގޭތޯ. ބިޔަ މަސަްއކަތެއް. އަުޅގަ

ކަލޭމެން ބޭރުވާށޭ. މިހެން  ނުބުނެވިދާނެ މި ތްރެޝް ހޯލްޑަށް ކޮލިފައިނުވާތީ  އުޅޭ ބަޔަކު ަކއިީރަގއިން ފަށަ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭތޯ ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ބާއްވައިިފ އެހެންވީމާ، މި .ނުބުނެވިދާނެ އަޅުގަ ައށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބިލަށް މި . އުނިކަމެއް ނޫން ކަމެއް ނީ ފުރިހަމަލިބެކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ލިބޭ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އޮތީ ިތ ވިާދޅުވި ބޯޑު އިނގޭޯތ. ބޯޑު ެއސްޓަބްލިޝްކޮށް ބޯޑަށް ބާރުަތކެއް  އިނގޭތޯ. ދެން

ނޑުމެން އަނެއްާކ ވެސް ޤަބޫލުކޮށްލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ  ނޑުމެން މިއުޅެީނ އިކޮނޮމިކް ސްޓްރަކްޗަރަްލ މީގައި އަުޅގަ

ޗަރަލް ޮބެޑތި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވޭެނ ަގއި ނެތް އުމްރާނީ އަދި ސްޓްަރކްންނަން. ެއ ޗޭންަޖކީ ދިވެހިާރއްޖޭޗޭންޖެއް ގެ

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮތުަގއި ބޯޑެއް ޮއވެެގން ވަރަށް ރެގިއުލޭޝަންްސ މަގުފަ ހިކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، މީގައި އަުޅގަ

ކޮމްޕެޓިޝަނާ އެްއވަރަށް ުނަވތަ އެއަްށވުރެ ބޮޑަށް ރިެލކްްސކޮށްގެން ނޫނީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެ ގްރިޕް ހިފެހެއްޓޭނެ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ގޮތެއް ުނވާނެ. ގްރިޕް އަޅުަގނޑުމެން އަ ތުން ޫދވާނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ކުރުަމކީ ައުޅގަ

 އޮތް ހުރަހަކަށްާވނެ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތް ކާމިޔާބަށް ާވސިލުވުމުަގއިބިލުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 .ޖިހާދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށް هللاއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން ޢަބްދު

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދުއޮފް ފި މިނިސްޓަރ

ދުކުަރން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ސީދާ ސްޓަރު ދެއްެކވި ވާހަަކއަށް ތާއީއަޅުަގނޑު މި ިއކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މިނި

ނޑުމެން މިކަ އިންވެސްޓަރުން ހަލަ ސްޕެސްފިކްކޮށް ހަމަ ސުވާަލށް ޖަވާބު އެރުވޭތޯ މަަސްއކަތްކުރާނަން. އަުޅގަ

 އި ރީ ބެރިއާސް ކުަޑކޮށްފަވެސް އެންޓްރީ ބެރިއާސް ކުަޑކުރެވޭތޯ. ެއންޓް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ ވީހާ ގެންނައިރު

އެމީހުން މިތަނަށް އައިއްަސ މި ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަުކން ލިބޭ މަންފާ ވިހާ ވެސް ބޮޑުކުރެވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނީ. 

އަރ ކުރިއޭޓު ިވޔަސް. ބެރި ރީޓްމަށްވަންޏާ އެ އެންފިކަމާ ބޮޑު ތްރެޝް ހޯލްޑެއް ލައިޤަތުަގއި އެހެންވީމާ، ޙަޤީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ، ކުޑަެވގެން އަންނާނެ. އެހެންވީމާ އަސްލު މި އިންެވސްޓަށް އޮންނަ އިންސެންޓިވު ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އެަބިއ  ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް ކަމެއް ގޮތުަގއި މިކަހަލަ ބިލެްއގަިއ ތްރެޝް ހޯލްޑުލުމަކީ ެއހާ ރަނގަޅު

ޑިސްކްރިޝަނަރީ ޕަވަރ އަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަަތ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އޮތުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ 

ނުޑ  ިޑވެލޮޕްމަންޓް ދަންނަވަން. ދެން އޭގެ ތަފްސީލުތައް އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓަރ ވެސް އެ ވިާދޅުވެދެްއވި. ދެން އަުޅގަ

ނޑުކޮންމެހެ އަށް. މޮރިޝަސްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެސް ިދޔައިން މޮރިޝަސް ން ތަކުރާރުކުރާކަށް ނެތިން. އަޅުގަ

ފައިނޭންސް ސެންޓަރގައި ެދދުވަހު އެ މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަިއގެން އެތާނގެ ކަންތައްަތްއ ހިނަގަމުންދާ ގޮތް ބެލިން 

އެތަނުން ކުރާ ކަމަކީ  ހެންނަމަވެސްއް ލާފައެއް ނޯވޭ. އެވެސް ާމބޮޑު އެންޓްރީ ބެރިޔަރސްތަކެ  އިއަސްލު. އެތާނގަ 

ވެސް. ޭއގެ މަންފާ ފުޅާކުރާ  އެތަނަށް އަންނަ ވިޔަފާރިތައް އެތަނުަގއި އިޤްތިޞާދަށް ލިބޭ މަންފާތައް ފުޅާކުރަނީ ވީހާ

ބޭ މީހުން. ހަމަ ގޮތަކީ ަވކި ކަހަލަ މަޤާމުތަކުގައި ގެްނގުޅެންޖެހެނީ މޮރިޝަސް މީހުން. އެ ވަކި ކޮލިފިކޭޝަން ތި

ޕްރޮފިޓު ެޓކްސް. އެ  5ހުންނަ ބޭންކުަތކުން ނަާގ % އިއެގޮތަށް ހަމަެއކަނި ޒީރޯ ޓެްކސް އަށް ދަނީކީ ނޫން. އެތާނގަ

ތައް މި ދެނީ އަސްލު. ސް. އެހެްނވީމާ، އެކަހަލަ އިންސެންިޓވް 05ންކުތަކުން ނަގާ %ޒޯނުން ބޭރުގައި ހުންނަ ބޭ

ނޑުމެން މި އިންވެސްޓަރުން ވީހާވެްސ ބޮ މި އެންމެ ފުރަަތމަ، އެހެންވީމާ ނޑުމެން މި ދަލު ކަމަކީ އަުޅގަ ަޑކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކެއް ފުިރހަމަކުރަން. އެއީ އަސްލު ތެރެއަށް ެވއްދުން. ވައް  ދާފަިއ ދެން އަުޅގަ

އް ދިނުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ވެހުރިހާ އިންެސންޓިދަން ބޭނުންވާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ. އެހެންީވމާ، ދައުލަތުގެ ތެެރއަށް ވައް 

ނޑު ނޑުމެމެން މިކަހަލަ ކަމެއްގައި. ާޚއްޞަކަމެއްކަން އަުޅގަ ނޑުމެން ހަމަ އަލަށް ފަށައިގަންަނއިރު އަުޅގަ ްނ ކޮށް ައޅުގަ

ނީ މިކަްނ ދީގެން އިންވެސްޓަރުން ގެނެވޭގޮެތއް ެވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަ ވީހާވެސް ބޮޑަށް އިންސެންޓިވް 

ުރ ރަނގަެޅއް ުނވާނެ. އި ގޮްތ އެންމެ ފުރަތަމަ ަތޞައްވުދޭތެރޭގަ  ނެހެން. ެއހެންނޫނީ މި ރާއްޖެއާރަނގަޅަށް ގެންދެވޭ

ދެވަނަ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ ބޯޑު މި އޮންނަ ގޮުތން ޕާލަމެންޓުގެ އެްއވެސް ކަަހލަ ރޯލެއް އޮންނަން ފެނޭތޯ 

ނޑަށް  ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ބޯޑަކަށް ބޭްއވުްނ  ހަމަ ފެންނަނީ މި ބޯޑު  ނުވަތަ ނޫންތޯ. އަޅުގަ



  

ލެޖިސްލޭޗަރ އަސްލު މި އޮންނަ އަސްލު އި ވެސް ބޮޑަށް އެގްެޒކްިޓވާ އަސްލު. އެއީ އޭގެ ބޭނުމަީކ އަސްލު ވީހާ

ންޏާ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ވަރަްށ ކަމަށް ވަ ކޯޅުންތައް ުކޑަކުރުން. އޭގެ އިތުރަށް ޑިސްކްރިޝަނަރީ ަޕވަރސް ނެތް

ވެސް ަބއްލަވާ! މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުެގ ދަށުން އޮްނނަންޖެހޭ ޑިސްކްރިޝަނަީރ  ލާައކަށް ދާންޖެހޭ. މިހާރުނދަގޫ މަރުޙައު

ފަންކްޝަްނ އް ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ. އެހެންވީމާ، ޕާލަމެންޓު އޯވަރަސއިޓު ސް ނެތީމަ ޖެހޭ މައްސަލަތަރޕަވަ

އޮތުމަީކ  އްޔާ ުނވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށްރިޝަން ޕަވަރ ރައިސުލްޖުމްހޫރިކް. އެހެންނަމަވެސް ޑިސް އޮންނަންޖެހޭނެ

އިރުއިރުކޮޅާ އަޅުަގނުޑމެން ޕާލަމެންޓަށް ގެނެސް  ޏާންުޓކޮށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކީ. އެެހންއެއީ މިކަންތައް އެފިޝެ

ނޑު މީ ގެްނ ގެ ކުޑަުކޑަ މިސާލެއް ދަންނަވާފާނަން. ލޯނެއް ނަގަންވެޕާލަމެންޓުން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ނުނިމިގެން. އަޅުގަ

ވަންދެން އެ ލޯނު ދޭ ފަރާްތތަކުން ލޯނު ދީފައި މަޖިލީހުން ނުނިމިގެން އެ ކަންތައް މަސް  7އަޅުަގނޑު މިތަނަށް 

އް ދުވަހެްއވަންދެން ވެއްޖެ ނުނިމިގެން އެތަރު ބައްލަވާ! ަޗއިނީޒު ެއގްޒިމް ބޭންކު ލޯނު މިހާރު ދެ އަހަރުނުވެގެން. މިހާ

ށް ދާން ބޭނުންވޭތޯއޭ. ެއގޮތަށް ވެްސ ތި ބޭފުޅުން ފަރުމާކުރަން ހުއްޓިފައި އޮތީ. އެ ލެވެލައެ ކަންތައް މި 

ނ ވެއްޖެްއޔާ ކުެރވިދާނެ. އެކަމަކުބޭނުން ުޑ ދަންނަވަނީ ައސްލު. އެީއކީ އެންމެ ރަނގަުޅގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އަުޅގަ

ން ބެހެއްޓެވުން ރަނގަޅުވާެނ ކަންނޭނގޭ އަސްލު. ދެން އެ ބޯޑަށް ލާ މެންބަރުންގެ މިގޮތަށް ިވސްނު، އެހެންވީމާ

ންނަންޖެހޭ ކޮލިފިކޭޝަނާ އެްއޗެހި ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ލިޔެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނީ ވާ ެއއްޗަީކ އޮ

، ކުރާ ހިސާބަށް ދޭ. އެހެންވީމާމްނުބައެއްފަހަރު ތަންކޮޅެއް ކޮލިިފކޭޝަން ދަށް މީހުން ބޯޑުތަކަށް ލައިގެން ޕަރފޯ

އް މެންބަރުްނގެ ަވކި ކަހަލަ ޝަރުޠުަތކެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއ ބާުރދެއްވާފަިއ އޮތް ކަމުަގއި ިވަޔސް އެ ބޯޑަށް ލާ

 ެއއީ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކަމެއް. ، ށް ލިޔެފައި ބޭއްވިދާނެ ަގާވއިދެއް ވެސް. އެހެންވީމާކަމަ ހުންނަންޖެހޭނެ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަށް.هللاއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީގަ

ނޑު ޝުކުރިއްާޔ. ދެ ބޭފުޅުން މެން މި ެވސް ދެއްެކވި ވާހަކަ އަްށ، ދެކެވިފައި ހުރި ވާހަކަފުޅަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މަޖިލީހަށް ހަދަންނަވަނީކީ މަޖިލީ ށް އެ ިޑސްކްރިޝަނަރީ ޕަވަރ ދޭކަްށނޫން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ބޯޑަށް އެބަ  ރސައިޓު ބާެރއް ދޭން. މިސާލަކަށްހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ތި ވިދާޅުވިހެން ކޮންމެެވސްަވރެއްގެ އޯވަ

ނޑަައޅާފައި އަިދ ހަމަ ޒޯންތައް ޝިފްުޓކޮށް ޒޯންތަ  އް އިތުރުކޮށް ޒޯންތައް ބަދަލުކޮށް މި ހުރިހާ ބާރެއްލިބޭ ޒޯނު ކަ

 ވެސް އެބަ ލިބޭ. ައޅުަގނޑުެމން މި ދަންނަވަނީ މިވަރު ޮބޑު ކަމެއް ކުރާއިރު ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ކޮންމެވެސް

ނޑުމެންނަ އި ޯއވަރަސއިޓާެއކުއޭވަރަކަށް ގެނެްސގެން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީގަ ށް ހީވަނީ އެވަރު ައުޅގަ



  

ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނީ. ދެން ތި ރިފަރކުރެއްވި މާިލއްޔަތު ޤާޫނނާއި ެއއްޗެހި. ހަމަ ޢިްއޒަތްެތރި ވަޒީރުމެްނގެ ނިސްބަތްވާ 

ތަކަށް ހަމަ މިދެންނެވި ސަބަބަބު އިރު ކުރެްއވި ކަންތައްތައް ެއއީޕާޓީ އޭރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އަޣްލަބިްއޔަތު އޮތް

ގެނައި  ވަުރ ބޮޑެތި ބަދަެލއް ގެންަނއިރު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް އޮންަނންޖެހޭނެއޭ ހީވެގެންޓަކައި އެ

ނޑު އަދިެވސް ، އި އޮތްއިރު. އެހެންވީމާމާލިްއޔަތު ޤާނޫނަށް ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުގަ ބަދަލުތަކެއް އެއީ އޭރު އަުޅގަ

ގޮތަކަށޭ. އެހެްނ  އެއްޓަރ އަށް ވިދާުޅެވވިއްޖެ ބެރިައރ މިނިސް ަރއްޔިތުން މަޖިލިސް، ިއކޮނޮމިކް ސުވާލަކީ

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެްއވެްސ  ދެއްކިަވޑައިުނގަންނަަވއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޯވަރސައިޓު ފަންކްޝަންގެ

އްޔިތުްނގެ މިހާރު ބިލުގައި އެބަ އޮތް ރަ ޖިލީހަށް ދޭކަށް ނޫން. އެކަމަކުޑިސްކްިރަޝނަރީ ޕަވަރ މައެ ލަތެއްގައި ހާ

ނޑައެޅިގެން އޯވަރަސއިޓު ބާރުދީފައި މި  ންނަ ރޯލު އޮންނާނެއޭ. އެކަމަކުމަޖިލީހުގައި އޮ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ކަ

ނުޑމެން މި ލަފާ އަރުވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަްށ ތްރެޝް ބިލުގައި ހިމަނަން ހޯލްޑު. އެންޓްރީ  އަުޅގަ

ރު ންޓްރީ ބެރިއަރ ވީާހެވސް ކުޑަކުރީމަ ައޅުަގނޑުމެްނ މި ކަންބޮޑުވަނީ މިހާބެރިއަރ ވީހާެވސް ކުަޑކުރަންށޭ. އެ

ނޑުމެންެގ ކަންބޮޑުވުމަކީއެްގޒިސްޓިްނގ ލޯކަލް ބިޒްަނސަ އެްއވެްސ  .ސް އަށް އަސަރު ކޮށްފާނެތީވެ. ެއއީ އަުޅގަ

އެީއ  ޔަފާިރތަކަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯވިއެންޓްރީ ބެރިޔަރެއއް ނެތިްއާޔމު މިހާރު މި ކަންކަމަށް އިންވެސްޓް ކޮށްަފއި ތިބި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސުވާލަކީ. ތިންވަނަ ކަމަކަށް އިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓަރ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ތިވިދާޅުވީ ރާއްޭޖެގ 

ނޑުދޮށާ ޙަޤީޤަތުގައި، އިަކނޑާ ، އިޫމދާ .ސެލިންގ ޕޮއިންޓްސްަތއް ޑަްސޓްރީގެ ހައްތަހާ މިދެެކެވނީ ޓޫރިޒަމް އިން ގޮ

މް ދާއިާރަގިއ ހަމައަށް ޓޫރިޒަ އްތައާސާޅީސް އިންސަ  ،ާގތަށް އެކަމަކު ބިުލަގއި އެަބއޮތް ސާޅީްސ އިންަސއްތައާ ވާހަކަ. 

ނޑުމެން އެންމެން ،މި އިކޮނޮމިކް ޒޯން  ސްޕެަޝލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންަގއި ހިމެނޭނޭ. ޓޫރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީައީކ އަުޅގަ

ޓް އެންެމ ބޭނުން ނުވާ ކަންތައް. އެހެންވީމާ، ސާޅީސް އިންަސއްަތ ސްޓްމަންވެސް ެއއްބަްސވާނެ ސްޓްރެޓެޖިކް އިންވެ

ނޑަްށ އެ ިފގަރ ަތންކޮޅެއް ޮބޑުވާހެން ީހވާތީވެ.  މިއީ ކިހިނެއް ގެނަިއ ފިގަރެއއްތޯ ައޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުމީ. އަުޅގަ

ނުޑ  ންސަލްޓެންޓުންނަށްޓްރީގެ ވެސް ކޮބޭފުޅުންގެ ދެ މިނިސް އަދި ވަޒީރުްނގެ ިއޒުނަާޔއެކު އަޅުަގނޑު ހަމަ ތި އަޅުގަ

އެއީ ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި އިކޮނޮމިްކ  .މި ސުވާލު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މަ މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން،ހަ

ބެހޭ ގޮތުންނާއި އަދި މަޖިލީހުގެ އޯވަރ ސައިްޓ  ތްރެޝް ހޯލްޑާ ،ކޮންސަލްޓަންޓަކާ އެބަިތއްބެވި. އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ  ޓުންނަށްގޮތުން އަުޅަގނޑު ހަމަ ދެ މިނިސްޓްރީގެ ވެސް ދެ ކޮންސަލްޓަން ޕަވަރސްއާ ބެހޭ

  ޝުކުރިއްޔާ. .ބޭނުން

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް.

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދުމިނިސްޓަރ އޮފް އި

ނޑަށް އެ  ަގނޑަށް ހީވަނީ މި ތްރެޝް ހޯލްޑާ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަޅު ވާހަކަ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް  ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ިވއްޖެ ވި، ކުރެއްދަންނަވާލެވިއްޖެހެން. ދެން ޯޒނުގެ ބޯޑު ެއއްެވސް ދިމާލެއް ބެރިޔާއެއް ގޮތަށް އަންނަ ގޮަތށް މާނަ ކުރެ

ރެވޭތޯ ހީފުޅަކަށް ވެދާނެ ފަހަރެއްގައި. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ މަސައްކަތް ކުއެއީ ކުން ކަމަށް ވަންޏާ

ްލވެގެން މިދަނީ ކީއްވެގެންތޯ ކުެރވުނު ގެ ވޯްލޑް ބޭންކުގެ ޒޯންތައް ފެއ1112ިގަިއ އިނގޭތޯ 1112މިބަލަނީ މިސާލަކަށް 

އޭޖެންސީ އަދި ގެރެންޓީ ރަލް އިންވެސްޓްމަންްޓ ލްޓިލޭޓްިއ ެއއީ މަ ވަރަށް ެއކްސްޓެންިސވް ރިަސރޗެއް އެއީ ީމގަ

އެުކަގއި ކުެރވުުނ  ބޭންކުގެ ޕްަރއިވެްޓ ލޭންޑިންގ އަރމްއާ މި ވޯލްޑް  ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންްސ ކޯޕަރޭޝަން

ްނޑަކަްށ ބާ ޒޯންތަްއ ޭއގެ ޒާުތަގއި މި ވޫވާންޖެހޭ ސަބަަތއް ފެއިލް ވަރަށް ބޮޑު ދިރާާސއަކަށްފަުހ އެބަ ބުނޭ ޒޯން

ލޭޝަންސްތައް ވީހާ ކޮމްޕްލިކޭޓްކުރުން އިނގޭތޯ. ޤައުމުތަކުަގއި މިވަނީ ީކއްެވެގންކަން. އޭގެ އެއް ކަންތައް ެއއީ ރެިގއު

ނުޑ ވުން އަދި ޒޯނެއް ާކމިޔާބުވުމަށް ޓަކައި މަރެޑް ޓޭްޕސް ގިނަ، ކުރުންކޮމްޕްލިކޭޓް ސަްއކަތް ހަމަ ރާއްޖޭ، އަޅުގަ

އިރުަގއި ޓޫރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީ އަށް ާރއްޖޭަގއި އެ ޔަޤީންކަން ނެތް  ަޒމް އިންޑަސްޓްރީޓޫރި  ަގއ0791ިމިދެންނެވީ 

އިންވެސްޓަރުން ލޭްނޑް ކޮްށެގން އެ ކުރި  މަަސއްކަުތަގިއ ސަރުކާރުން އޭރު ެދްއވި ސަޕޯޓާ ެއއްގޮތަށް މި އެހެން 

ތޯ.  އެ ަފހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އިނގޭ އެބަޖެހޭ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ގެްނނަން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑިަވޅެއް ކަމަށް ވަންޏާ މިއަުދ  ނޑިވަަޅކީ ެއއްވެސް ޒަމާނެއްަގއި އޮތް ދަ ނިޑވަޅު މިއީ. ެއ ދަ އެ ދަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޭއެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފަން ައޅުގަ

 11ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. ދެން އެ % މާ، އެނޭގތޯ މުޅި ދައުލަތުން. އެހެންވީ ޔޮ ގޮުތގައި އިއެންމެ ހެ

ޓޫރިޒަމަށް ތިވިދާުޅވި ވާހަަކފުޅުގައި މިސާލަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މިދައްކަނީ ރާއްޭޖގެ ޔޫ.އެސް.ޕީްސގެ ވާހަަކ 

ގެ ސަބަބުންނެއް ރާއްޭޖގެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ިބލު ދައްކާއިުރަގއި ރާއްޖޭގެ ފުރަަތމަ ކަމަކަށް ހަމަ ކުރުގޮތަކަށް 

 ިވޔަްސ އަދި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުން އެްއވެސް ވިޔަފާރިެއއް ހަލާުކެވގެނެއް ނުދާނެ އިނގޭތޯ. ެއީއ ފަތުރުވެރިކަން ކަމަށް

ގެނެްސގެން  އްނުވަތަ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގެ ތެެރއިން ސް.އީ.ޒެޑެ ވިޔަސް މި އޭ ހުރި ކަމެއް ކަމަށް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްީރ އަށް އަސަރު ކުރާނޭ ބުނާ ބުނަމަކީ އެއީ ގޯސް ބުނުމެއް އިނގޭތޯ. އެކަމެއް ެއގޮތަކަްށ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާެއކު މިދަންނަވަނީ އެގޮަތކަށް އެކަެމްއ ނުވާނެ. އަދި އެްއވެސް  ނުވާނެ. އަުޅގަ

ދެން ޓޫރިޒަްމެގ  .އަސަރެއް ކޮށްގެެނއް ުނދާނެ. ކުރާނީ ޭއގެ ޕޮޒިިޓވް އިމްޕެކްޓްއިންޑަސްޓްީރއަކަށް ީމގެ ނެެގޓިވް 

ނުޑމެންގެ ނޮލެޖް އެބަ ލިމްްޓވޭ ނޑުމެންނަށް ގިަނފަހަރަށް ދެކެވޭއިުރ އަުޅގަ . ޓޫރިޒަމަީކ މިހާރު އިނގޭތޯ ވާހަކަ އަުޅގަ

ޭއގެ ތެޭރަގއި  .ނޫްނ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިގެންަނ ނުވަތަ ފެންނަ ކޮންވެްނޝަނަލް ޓޫރިޒަމެއް

ޓް ިވޔަފާރި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ުނވަތަ ޓައިމް ސްޓޭމިސާލަކަްށ ރިޔަލް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު އެިކ ފޯމްގެ ޓޫރިޒަމް

ހަމަ ބޭރު ދުނިޔޭަގއި މިކަހަލަ  ާރ ބަެއްއ ވިޔަފާރިަތއް އެބަހުރޭކުޔަފާރި ުނވަތަ ެގސްޓް އިްނވެސްޓްޝެޔަރ ވި



  

ވެްސ  ގައ1119ިޑުމެންނަށް ޕޯޓް މިސާލަކަށް ތެރެއިން ކުާރ މަސައްކަތްތައް. ދެން އަޅުަގނ ޓޫރިޒަމްގެ

ޓެއްގެ ވާހަކަ. ސެވަން ޑިގްީރ ވާހަަކެއއް މި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ޕޯއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުަގއި ދެެކވުނު 

ށް، ހުޅަނގުން އިރަށް ހުރަސްކުރާ ބޯޓު ފަހަރުން މި ހުޅަނގަ ންޗެނަލްގެ މި އެްޑވާންޓޭޖް. އެަތނުން ހުރަސްކުރާ އިރު

ނޑުމެންނަށް ދެެކވެމުންދިޔަީއ އަޅުަގނޑުމެަޓކައި. އޭ ނަގާ ެއޑްވާންޓޭޖް ނެގުމަށް ންނަށް ގޮެތްއ ރު އެ ވާހަކަ ހަމަ އަުޅގަ

 ށައިިފ.ފަ މިހުރި ޤައުމުތަކުަގިއ އެކަން ކުރަން އި. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކައިީރގަ ނުނިންމިދިޔަކަމެއް

ެއކަން ކުރެވުނު ނަމަ ލިބޭނެ ކިތަންމެ ބޮޑު ފައިދާތަކެއް މިއަދު  އިރު އޮްތ އެޑްވާންޓޭްޖގަމެންނަށް އޭއަޅުަގނޑު

ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުސވާލު ުއފެދޭ ހިސާބަށް ގޮއްސަ އޮތް އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނ މި ބަލަނީ މިއަދު

ކުރާ  ޓަކައި ކޮށްގެން ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙައްޤު ޕޮިޒޝަނަށް އައުމަށްދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ވިޔަާފރިތައް 

ިއންވެސްޓާރ އެޕިަޓއިޓެއް އެބަެޖހޭ ކްރިއޭޓްކުރަން އިނގޭތޯ.  ޓަކައި މަސައްކަތެްއގެ ވާހަަކ. އަުޅަގނޑުމެން ގެނައުމަށް

.ީޒސް ތެރޭަގއި އެބަހުޭރ ސް.އީރިޒަމް ހަމަ އެމި ޓޫ އް ޤައުމުތަކަށް ެބލިޔަސްމިހުރި ބައެ އި މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ ަކއިީރގަ

އް ޓޫރިޒަމެ  11ކުރުވާަފއި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، % ރިޒަމް އެްސޓަބްލިޝް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދަަކށް ޓޫ

ގެއްލުމެއް ަވކި ނޯންނާނެ އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. އަދި އިންޑަސްޓްީރއަްށ  އިނދެގެންނެއް މިައކަށް ވާނެ 

ވެސް ނޯންނާނެ ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ދިރާސާތަކުން ދައްާކގޮުތގައި ެއ  ނެ ެއއްވެްސ ނުބައި ައސަރެއްކުރާ

ލިބޭ ފަހިކަމަކަށޭ  ޓަކައި މިބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް  ށް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަންއިންޑަސްޓްރީ އަ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކައަީކ. ވެގެންދާނީ އިނގޭތޯ. އެހެން ިއންޑަސްޓްރީސްތަކަށް ައސަ  ރެްއ ނުކޮށް. އެއީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނުޑ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ފުރުޞަތު އަުރވަމުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ހަމަ ިމ 

ވެސް ގިަނ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  ގޮތުން އަދި ވީހާވެސް ުކރުކޮށް ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުުމެގ  ޖަވާބުތައް ހަމަ ވީހާ

ނޑު ަފއްާޔޟަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ނޑު ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ  ދިނުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ސަުރކާރެއް ހިންގަ  އަދި ފަސޭހަ  ވެސް ދާނެ ން ޚަރަދު ކުަޑެވގެން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ިމވަގުުތ  އިެޓއް ނެތިްއާޔ. އެހެންނަމަވެސްްއޔާ މަޖިލީސްގެ އެްއވެސް އޯވަރސަެވގެންދާނެ މަޖިލީސް ުއވާލެިވއްޖެވެސް 

ނޑުމެ، އި މިއޮތް ގޮތަށް. ެއހެންވީމާދިވެހި ރައްޔިތުން ޚިޔާުރކުަރއްވާަފއި މިއޮތީ މި ޤާނޫނުައސާސީގަ  ންނަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ކަންބޮުޑވާ ދެތިންކަމެއް މި ބިލުގަ  އިއެބަޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާ އަދާުކރުމަށް. އަޅުގަ

ޒޯނެއް ަކނަޑއެިޅފައިާވއިރުަގއި ވަކި ފިިޒކަލް  7ބޭނުންވޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ  އޮތީމަ އެކަން ސާފުކޮށްލަން އެބަ



  

ނޑައެޅިަފކާެއއް ނޫން ނަޑއެޅިފައި ިމއޮތީ. ދެން  އިމީގަ ޒޯނުތަކެއް ކަ މިއޮތީ އެހެންނޫންތޯ. މި ވަކި ކެަޓގަރީތަެކއް ކަ

ކުރެވެނީ. އެހެންެވއްޖިްއޔާ  މި  ގޮތަށް އޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަ ކުެރވޭއެތައްހާސް ޒޯނެއް ެވްސ ކްރިއޭޓްމީގެ 

ވެއްޖިއްޔާމުން  ކަމަށް މިދެކޭގޮތަށް މިކަްނ އޮތް ދެއްވުން އެދެން. އަޅުަގނޑުގަޅު ނޫނިއްޔާ ެއކަްނ ސާފުކޮށްލައެއީ ރަނ

ނޑައެިޅގެން ދެވޭގޮތަށް މިއޮތީ. އޮްތއިރުަގިއ  އި ތަންތަނުގަ ެއކިެއކިރާއްޖޭގެ  އެތައް ސަތޭކަ އެތައް ހާްސ ޒޯނުތަކެއް ކަ

ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަސާީސ ފަރުމާކުރެވިފަ މިހާރު މި ދުނިޔެ މި ދާގޮތަށް ބަލާފައި އޮތް ގޮތަްށ  އިވެްސ އަދި އަުޅގަ

 މަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ކަ ޖެހޭން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮންނަންވެސް މި ލޯކަލް ޕާޓިސިޕޭޝަ ބަލާއިރު

ލޯކަލް ކައުންިސލްތަކަކަށް އެްއވެސް ބާރެްއ ، އި. އެހެންވީމާއެބަެއއްގެ ދާއިާރގެ ކަންކަން އެސްޓަބްލިޝްެވގެންދާއިުރގަ 

ނޑުމެންނަށް ނެތް. ދެން މި ސަރުކާރުން ދެކޭ ހެން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސާފުވެއްޖެ ައނެއް ކަމަށް މިހާރު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޢާއްމު  . އެހެންނަމަވެސްހުރި ބިލުތަކުންއި އެ ހުަށހެޅިފަ އިބާރުތަކާއި ދޭތެރޭގަ

ތޯއޭ ަބއްލަވާީނ ވިޔަފާިރއެއް ާޤއިމުކުރަން. ހިނެއްޭބފުޅުން ކި އެ ދާއިާރެއއްގެ ާޢއްމު ރައްޔިތުްނގެ ބަހެއް ތި ،ރައްޔިތުން

ނޑަްށ ދެންނެވޭީނ ބޭފުޅުން ހުްއދަ ދެއްވަން ގަސްދު މިސާލަކަށް ނިއުކްިލއާރ ފެސިލިޓީއަށް ތި ކުަރއްވަީނ. އަުޅގަ

ޅު ގަުމެގ އެެހންނަމަވެސް ލ.އަތޮ .މި އިންކަމްގެ ގޮތުން ކަމަކަްށވެާދނެ ވަރަށް ރަނގަޅު .މިސާލަކަށް އިލ.އަތޮޅު ގަުމގަ

އްޔާ އެ ބޭފުޅުންެގ ޕާިޓސިޕޭޝަން އޮންނާނެ ގޮެތއް ސްކު ަނގަން. އެހެްނވެއްޖެ ރައްޔިތުން ބޭނުން ނުވެދާނެ އޭގެ ރި 

ގޮތަށް މިއޮތީ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިތާ ތިއްބެިވ  ކުރެވޭނޭ. ދެވަނަ ސުވާލަކީ ބިން މިލްކުއަޅުަގނަޑކަށް މިއަކުން ނުފެ

ގެ ރާއްޖޭގެ ތިންަބއިކޮށްފައި އެއްަބއި ގަނެެލޭވ ނވެސް އެބަ ިތއްބެިވ ކަންނޭ ތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ދެން ވަރަށް ބޮޑު އިލްޒާމެްއ  .ުކރީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުންއަށް ވެރިކަން 1101އިން  1112ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން. 

މަންޓެއް ައއިސްފި ކަމަށްވަންާޏ ރަގވަކަމަށް. އެހެންކަމަށްަވންޏާ ކޮރަޕްޓް  މަންޓެއްރއެބައުޭޅ ކޮރަޕްޓް ަގވަ

ގޮތެްއ  ވަންޏާމުން އެކަުމން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ އެހާބޮޑު ބާެރއް އޮތް ކަމަށް އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއްއގެ އަްތޕުޅުމަތީގަ

ދާނެ. ފުޅަކަށް ވެސާދާ ބޭލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ވަރަށް ސީދާމި ބިލަކުންނެއް ފެންނާކަށް ނެތް. މިވަގުތު ހުންނެވި ރަީއސު

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ކޮންއިަރކުތޯ އެހެންނަމަވެސް . މިސާލަކަްށ ވާލުވާނީ ނޫނީޮކރަޕްޓް ބޭފުޅަކު މިސާލަކަށް ޙަ  އަުޅގަ

ވާުލވާނީ އެފަދަ ބޭފުޅަކު. އެހެން ކަމަށްވަންާޏމުން އެކަން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޤައުމު ެއއްކޮްށ ޢާއްމު ޓޫރިޒަމާ ޙަ

އެބައޮތް ބޭރުެގ  އިއިތުރުން ބިލުގަ ަކމެއް. އަދި މީގެ މަކީ އެކަށީގެންވާދިއު ތްތަކެއްގެ މިލްކުވެިރކަމަށްފަރާ

ނ އީމި އ17ާާއިއ % 50ޮގތަށް. ނަމަވެސް % ކުރެވޭވެިރވުމާއި އެްއކޮށް ބިން މިލްކުކުންފުނިތަކުގެ ބައި  ޑު އަުޅގަ

ންޏާ ބޭރުގެ މަހުޖަނުންނާއި ގުޅިގެްނ ކަމެއް. އަދި އަުމދުން އެހެން ކަމަށްވަ ވެސް ޚިލާފު ދެކޭގޮުތގައި ޤާނޫނުއަސާީސއާ

 ،ރާއްޖޭގަިއ ބޮޑުަބއި އަިމްއލަ ކޮށްލެވޭނެ ގޮތަކަށް ިމއޮީތ އަދި ޓެްކސް ެއްއވެސް ުނދައްކާ. ތިްނވަނަ ުސވާލަކީ މި

 .ކަެމއް ވަރަށް ރަނގަޅު .އަޅުަގނުޑގެ ތިންވަނަ ުސވާަލކީ މިފަދަ ބިލުތައް އަޅުަގނުޑމެން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ހެދިދާނެ

ބޭފުުޅން ތި އިޝާރާތް ކުަރްއވަނީ  ދޭތެރޭ އަޅުަގނުޑގެ މަްއސަލަެއއް ެނތް. އެހެންނަމަވެސް ތި މިފަދަ ބިލެއް އައުމާ



  

ބޭފުޅުން ބައްލަވާލިންތޯ ހަމައެކަނި އެ ބިލުގެ  ތި .މިފަދަ ތަންތަން މޮރިޝަސްއާ، ާއއި އަބޫދާބީ ،ސިންގަޕޫރާއި 

ނޫނިއްޔާމުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ  ޓަށް މި އިންޓްރެސްޓް މިއޮންނަނީޓްމަންސަބަބުންތޯއޭ އެ ބޭފުޅުން އެތަނަށް އިންވެސް

ނޑު މި އިޝާރާތް މިކުރަނީ މި ބިލު ތި ބޭފުޅުން  އިންވެސްމެންޓްތައް ޕްރޮޓެކްްޓ ކުރެވޭނެ ގެރެންޓީ އޮެވގެންޯތ. އަޅުގަ

ން އަިދ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަމުން ޖުޑިޝަރީ ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއާ ދޭތެރޭގައި،ހެއްދެވިދާނެ. އެހެންނަމަ

ދާކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް ނޫިނއްޔާ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ޙުކުމްތައް ކުަރްއވަމުން ދިަޔކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް އެ 

ބޭފުޅުން ކީއްތޯޭއ ކުރަްއވާނީ.  ސެްޕޝަން ކްރިއޭްޓކުރަން ތިރސެޕްޝަނެއް ނެތް. އެެހން ކަމަށްވަންޏާ އެ ޕާރޕާ

ފަހަރެްއގަިއ  މަތްތެރި ވިޔަފާރިވެރިންދެން ގާތް ރަޙު ބިލެއް ހަދައިެގން މިފަދަ ނުުކރެވޭ ލެއްއަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫ

ވިޒަްނގަިއ  ތި ވިސްނަވާތި ބޭފުޅުން  ނަމަވެސްން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ައއިސްާދނެ. އެހެންދެތިންސަތޭކަ މިލިއަ

ނޑަށް ޤަބޫލެ ނުޑގެ ހުރި ކޮންސަރންއިންވެސްޓްމެންޓްތަެކއް އަންާނނެ ކަމަށް އަޅުގަ ތި  ވީމައް ނުކުރެވޭ. މިއީ އަުޅގަ

 . ުޝކުރިްއޔާ.ސާފުކޮށްލަދެއްވާތޯބޭފުޅުން މިކަމާ ދެކޭ ގޮތް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރަތަމަ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ދުކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމި

ނޑު މި  ނޑު ހަމަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ ެޗއަރ. އަުޅގަ

ވީމަ ށް އެކްސްޓެންސިވް ބިލެއް ކަމަށްމި ބިލަކީ ވަރަ ޖަވާބު އެރުވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްބަލަނީ ހަމަ ސީދާ ޕޮއިންޓަށް 

ނޑު ތަންކޮެޅއް ދިުގވެގެން އެއަށް ސަޯޕޓިވް މާނައެއް ދޭން ން ޕޮިއންޓަށް ދިއުމުގައިހަމަ ސީދާ ހަމަ ވަގުތު ެވގެން އަުޅގަ

މި ދަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ވެސް ވާނެ އެ ގޮތް. ދެން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓްެގ 

ނުޑވާލައި އެ ވިާދޅުާވ ވާހަކަފުޅަކީ ޙަޤީޤަެތއް ކަ ބަބުްނ މަަކށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުަރން އިނގޭތޯ. އޭގެ ސަބާރު ކަ

ން ލިބިދޭ ލޯކަްލ މިހާރު ޓޫރިޒަމް އިްނޑަސްޓްރީ ކޮމްޕޯނަންޓެއްގެ ތެެރއިން ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި ީސ.އެސް.އާރު

ށްލަން. ދެން ވުރެ ބޮުޑ އެއްެޗއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކޮންނަށް ލިބިދޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި ބެނިފިޓަށްހެބިޓެންސު

އިމުކުާރ ވާހަަކ މި ބިލު ގަިއ އޮންނާނެ. ނެެގިޓވް ލިސްެޓއް އިނގޭތޯ. އެީއ ވޭނެ ވިޔަފާރިތަެކއްގެ ިލސްޓެއް ގާނުކުރެ

ނެގެޓިްވ ލިސްޓަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އަޅުަގނޑުމެން ގެންުގޅޭ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތަާކއި ގޮތްތަަކށް ބަލާފައި ފަރުމާކުރާ އަިދ 

 އްާދގައި މިއޮތީ ބޯޑުން ނިންމާވަނަ މާ 95ވް ލިސްޓެްއ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން މި ބިލުގެ އުފަންކުރާ ނެގެޓި 

 ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީންގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުނިންމުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ޒޯންތައް ހިންގައި ހިންުގމާއި 

ނޑައަޅާ ކޮމިޓީ ވާެނޭއ އިނގޭތޯ. ިމއީ ވަރަށް ބޮުޑ ވާންޗެައރޕާސަން ޖަވާބުދާރީ ައކަށް މިނިސްޓަރާއި ބޯުޑގެމަޖިލީހުން ކަ



  

ގައި ިމއޮތީ ގެަނއްސަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ވަނަ މާއްދާ 95ވަރަށް ސާފުކޮށް  ބުނުމެއް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މިކަން

ނޑު ޖަވާުބގައި ދަްނނަވަން.  އެ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.ފުރުޞަތު އަރުވަން ފި  ނޭންސް މިނިސްޓަރަށް. އާދެ! އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ނގިލީމާމި

 ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ުސވާލުތައް އެބަހުރި.އާދެ! މިއަދު ދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އާ

 ބެހޭ ގޮތުން ކަންތައްތައް ކުރަން ވިސްނާ ގޮަތކާ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ސަރުކާރަަކށް ބާރު ދިނުމާއި އަދި ސަރުކާރުން

ނޑުމެން ވެްސ  ކޮށް ވަރަށް ައޑުއަހާލަްނ ފަސޭހަލުަކފުޅުދެއްެކވިއިރު ވަރަށް ތަފުޞީއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ވާހަ އަޅުގަ

 ުޑިއވިގެންދިަޔ. ވަރަްށ ހިތްގައިމު އަޑުއަހާލަން. ެއކަމަކު ކަންތައްތައް ހިނގަނީއަުޑއަހާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތަކެއް އަ

ނުޑ ޕްރެކްޓިކަލީ ކިހިނެއްޯތ ބަލާ ލަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ. އެގޮތަށް ބަާލއިރު ފުަރތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންެގ އާދެ! އް ެވގެން ދިޔަ ގޮތް. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހޮިވގެން ދިޔައިރު ކަންަތއްތަ ގެފާހަގަކޮށްލާނީ މިފަހަރު

ތަކެްއ ދިޔަ. ެއކަމަކު މިއަދު ިމ މަޖިލިސް ހޮވިގެން ދިަޔއިރު މެންބަރުންތަކެއް ހޮވިގެން ިދޔައިރު ތަފާތު ނަންބަރު

ކާއިމެުދ މީގެ ޙަޤީޤަތަކަ  ންދާކަން.ގެ މެންބަރުންތައް ބަދަލުވަމުއޮތް ޕާީޓއަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު ފެންނަނީ ސަރުކާރު

 ުނވަަތ އިންސާފާއި ތެދުވެިރކަމާރަޕްޝަންެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އެބަޖެހޭ. ކޮ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން

ކަން ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިންގަްނ ުރކާރެްއގައި ހުންނަންވީ ތެުދވެރިއެީކގައި މަަސއްކަްތކުރުމުގެ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. ސަ

 ލަން ވިސްނާލަންމާ، ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން ބަލާވަީނ. އެހެންވީކަ މި ދަްއކަން ބޭނުންހަހުރި މީހެއްގެ ތެދުވެިރކަމުގެ ވާ

ވަނީ ކީއްވެގެންތޯ. މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުން ޑިމޮކްރަސީ އެއް އޮެވގެން މިޕާޓީ  އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަލްޓި

މެ ޤާނޫނުއަސާސީ ކިތަން ހުރިހާ އެްއޗެއް ައއިސްުކރީގައި އޮތް އުސޫލުތަކަށް ލާަވށައިލާފައި  ކުރީަގއި އޮތް ސިސްޓަމަށް

މެ ރީތި އަކުރުތަކަކުން ލިޔެފައި އޮތަސް ވެސް މި ނިސްބަތްވެގެންދަނީ ހަމަ އެންމެ މޮޅުކޮށް ފަރުމާކޮށްފައި ކިތަން

ތަފާތު  ބޭފުޅެއްގެ އަތްމަްއޗަށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދާ ގޮަތށް ކުރީގަ. އެކަމަކު ިމއަދު ތަފާތު މަރުޙަލާތައް

 ދުނިޔެ ކަންތައްތަްއ ކުރަމުން މި ދަނީ ކީްއވެގެންތޯ.  މުތައް އުފެދި މިަތއް އުފެދި އިންިޓޕެންޑެންޓް މަޤާމުއައްސަސާ

ޑިމޮކްރަޓިކް މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމެއްަގއި މަސައްކަްތކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބޯލަނބަމުން ނުވަތަ ތަޢުރީފްކުރަމުން މި 

 މެދުގައި ވެސް ވިސްނާލަން ްނ މިއުޅެނީ ީކއްެވގެންތޯ. މިާއ އްކަތްކުރަްނ ބޭނުންވެގެދަނީ ނުވަތަ އެ ގޮތަށް ަމސަ

ނުޑ ދަންނަާވލަން  އިުރ ޕީ.ޕީ.އެމް އުފެދިގެން ފަހުން ައއި .ޕީ ުނވަތަބޭނުން ވަނީ އިހަށްދުވަުހ ޑީ.އާރުއެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

މަދުވެގެން ދިޔައީ. އޭރަުކ  ނުހޮވުނު މީހުންނަށް. ފުޅުންނުގެންދެވުނު ހަމަ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިތުރަކަށެއް. އެ ބޭ



  

ނުގެންދެވުނު. އޭރު ހޮވުނު ެމންބަރުންގެ އަދަދު މަދުެވގެން ދިޔައީ. މިއަދު މި ފެންނަނީ ޭއގެ އަެނއް މަންޒަރު. ިމއަދު 

ލަން އެބަޖެހޭ. އިލަބަ ކޮށްފިތޯން އިތުރަށް އެ ޕާޓީ އަށް ޖޮއިން ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް އުފެދިގެން ދިޔައިރު ކިތައް މެންބަރު

ހެދިތޯ. ބަލައިލާއިރު ައޑުިއވެނީ ބޭރު ތެރެއިން ރަސްމީ ގޮތުންނާިއ ސަުރކާރު އޮތީމަ. ކޮން ސަބަބަކާ ކޮބައިތޯ ސަބަބަކީ. 

ވާހަކަ. މިއަދު ވެސް އެބަ  ތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހަޅާ އެ  ،ނުރަސްމީ ގޮތެއްަގއި ނަމަވެްސ މިތައް މިލިއަން ރުފިޔާ

ކަްއޗަާކިއ އި ހުޅުމާލެ އިން ގޯއްާޗއި އަނެ ފަނަރަ މިލިއަނުން ރުފިޔާ އާ ،ިވހި މިލިއަނުން ،ލިއަނުންއިވޭ އޮނަވިހި މި

އެްއޗެހި ދޭ ވާހަކަ. ީދގެން މެންބަރުން ބަދަލުވަމުންދާ ވާހަކަ. އިންޑިޕެންޑެންޓް ނުހޮވުނު މީހުން ވެސް އެ ޕާޓީއަށް. 

ެނއްގެ ކަންތައްަތއް ނުވަތަ ަވކި ދާއިރާއެްއގެ ކަންތައްަތއް އެހެނިހެން މީހުން ވެސް އެ ޕާޓީ އަށް. އެއީ ވަކި ޒޯ

ނޑުމެން ކަމަށް ސަރުކާރަށް ނުގުޅި ހުރިއްޔާ.ނުކުރެިވގެންދާނެ  ނުވަަތ ެގ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭއަޅުަގނޑުމެން ގަސްދުކޮްށގެްނ ތިބި މާތް އުސޫލުަތއް ނު ނޑުމެން ުގިޅގެންދާތަން އަުޅގަ . އަުޅގަ

ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ މި ެދންނެވިހެން އެްއވެސް ކަހަަލ ބަހެއް މަޖިލީހުގައި ވެްސ ނެތް ނުވަތަ ޗެކް އެންްޑ 

 ނުޑގެ ސުވާލަކީ. އެހެންނަމަވެސްއިމުކުރަންތޯ އަުޅގައް ނުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ނިޒާމެްއ ގާބެލެންސްގެ ނިޒާމު ވެސް ކަމެ 

ނޑުމެން ެވސް އެ އަުޑއަާހލަން ބޭނުން  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ވަރަށް  ރީތި ވާހަކަތައް ފުޅާކޮށް ވާހަކަދެއްެކވީމަ އަުޅގަ

ލަން ބޭނުން ވަނީ. ގޮތް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ ވަރަށް ހިތްގައިުމ ކަމާއިެއކު ތިބީ. އެކަމަކު ަކން ހިނގަމުންދާ އަުޑއަހާލަން

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންއަޅު އެޑްރެސް ކޮށްލީ. ދެން ންވީމާ، ެއއަށް އަޅުަގނޑު އެހެ  95 ،ަވނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ގަ

މިތަނަން އައިސް  ކޮބައިތޯ؟ ކޮން ކަެމއްތޯ ކުރެވެނީ؟ ކުރުން. ޖަވާދާރީކުރުވުަމކީ ވާުބދާރީޖަ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބޯޑު

ނީ. ތޯ ކުރެވެއި ދަނީ. ދެން ކޮން ކަމެއްކުރަނީ. ބުނާނެ މީހަކު ބުނާނެ އެއްޗެއް ބުނަނީ. ޭދނެ ޖަވާބެއް ދީފަސުވާލު

ހާސް މީހުން ތިބި  51ހާސް މީހުން ނުވަތަ  01ލައްކަ  5އެކަމަކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުންގެ ތެރެއިން މިއަދު 

ނޑުމެްނގެ  ެއއްގޮތަްށ  މަްސއޫލިއްޔަެތްއ ތި ބޭފުޅުންނާކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ބެިހގެންދާއިރު އަުޅގަ

ރ ކުރެވިަފއި އޮތް ޮގތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންެގ މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީ ސްްޓރަކްޗަ

އެހެްނވީމާ، އެ ާވޖިބުތައް އަދާކުރުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ އެބަހުރި މީގެ ތެރޭގަ. ވާޖިބުތަކެއް ވެސް 

ވާތީ. ދަްއކަނީ މި ދެންނެވިހެން މިހެންކަ ޖެހޭ. ޗެްކ އެންޑް ބެލެންސްގެ އުސޫލު އޮެވގެންދާ ވާހައެބަ  ކަމެއް ކުރަން

ދިަޔއީ.  ޮއެވގެންކީްއވެގެންތޯ ިމއަދު ޕީ.ޕީ.އެަމށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިއަދު ސްޕަރ މެޖޯރރިޓީއެްއ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ޕާޓީތަކުން  އެހެން ބައިތޯ ސަބަބަކީ؟ކޮ ބީ. މިއަދު ކިތަކެއް އެބަ ތިބިތޯ؟މެންބަރުން ތި 55ހޮވިގެންދިަޔއިރަުކއެއް ނެތް. 

 އް ކުރަން ބަލައިލާއިުރ އެ ޒޯނަކު ހޮވުނު މީހުން ވެސް އެ ޕާޓީ އަށް. ކަމެ މީހުން ވެސް އިްނޑިޕެންޑެންޓުންނަށްތިބި 

. މި ވާހަކަތައް ައޑުއަހާކަްށ ނުކުެރވޭެނ ޕާޓީގައި ނެތިއްެޖއްޔާ ކަމެއް ކުއަ ކަމެއް ނުކުރެވޭެނ، ތި ދާއިރާ

ށް. ެއއީޯތ ން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ޖާަގއެއް ނުދޭ އެަކން އެގޮތަށް ކުާރކައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ފަސޭހަެއއް ނޫ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއއްެޔ ފެނުނު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ  ،ދެން މިއަދު އެކަން އޮންނަ ގޮަތކީ؟



  

ވި. ެއކަމަކު މިތާ  އައި. ކޮމިޓި ލެވެލްގައި ފާސް ކުރި މެންބަރަކު ވެްސ މިތަނަށްޢައްޔަންކުރި، ވަޒީރު ކަމަށް ޢައްޔަން

މެޖޯރިީޓ  ކިހިނެއްތޯ؟ ވަކި ޕާީޓއެކޭ ނޫން. ނިމިގެްނދިޔައީ، އަކުން ނޫނީިވއްާޔ މި ތަނުން ނިމިގެން ދިޔައީއޮތް ދެ ޕާޓީ

މި ކަްނ  ކަމަކީ.ތެުދވެރިކަާމއި އިޚްލާޞްތެރި އޮތް ޕާޓީ އޮތީ އޮތް ގޮތަށް. އޭނަ ފެއިލްެވގެން ދިަޔއީ. ކޮބައިތޯ މީގެ

ނޑަށް ހީަވނީ ޖެހޭހެން އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، ދެން ކޮންމެއަކަސް ެއ  އެބަޖެހޭ. ނުޖެހޭތޯ؟ ކަމާއިމެދު ވިސްނާލަން އަޅުގަ

ނޑު ހަ ނުޑ ވާހަކަ މަ ބިުލގެ މި ހުރި މައްސަލަަތކާ ވާހަކަތަްއ ދިގުލާދިއުުމގެ ުކރީގައި އަުޅގަ  މެދުގައި އަުޅގަ

މިނިސްޓަރުން ވެސް ފައިނޭްނސް މިނިސްޓަރު ވެސް އަދި ެދ ންތާނގައި ދުާބއީަގއި ިތވިދާޅުިވ، ދުނިޔޭެގ ތަ ދައްކާނަން.

ެއްއގެ ވާހަކަ ސަޭތކަ ދިހަ ވައްތަރު ނޫނީ ސަތޭަކ ވިދާޅުވި ފައިނޭންޝަލް ަސރވިސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ވެސް 

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތި ބޭފުޅުން ކޮންމެ  ފަންސާސް ވައްތަރަށް ކަމަށް ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފައިނޭންސް ސެކްޓަރ

ހިރާއްޖެ އަށް ގެންނަްނ ގޮތަކަށް ެއކަން ކުރިައސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްސަލަ އެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ. ެއއީ ދިވެ

ރު ން ޑޮލަތި ބޭފުޅުން އެއް ބިލިއަ 11ޓަށް %އެކަަމކު ޓޫރިޒަމް ކޮމްޕޯނަން އެތި.ކުރަން ބޭނުންވެފައި އޮތް ތަރައްޤީ

ން ޑޮލަރު ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަށް އިްނވެސްޓްކުރަންެޖހޭނެއޭ ބުނީމާ އަޅުަގނޑުމެން މިލިއަ 111ްޓކުރާ ތަނަކަށް އިންވެސް

ވެަފއި އޮްތ ދާއިާރ ެއއް. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ދެންމެއަކު . ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ތަަރއްޤީއެބަޖެހޭ އެކަމާ ކަންޮބޑުވާން 

ނުޑދޮށްތަކާއި ރީތި ނަލަ ވައިރޯޅި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ދުނި  ޭޔގެ ކަންކޮޅުަތކުން ތި ވިދާޅުވާ ރީތި ގޮ

އާއި ރީތި ދުނިޔޭގެ މިހިރަ އިރުހަނދުގެ ރީތި އަލިކަމާއި ައނެއް ކަމަކާއި ސާފުކަމާއި ެއއްޗެހި ޮއވެގެން އެ ކޮންމެ 

ނޑުމެން ރަޙުމެްއ އޮތް ބަޔަކަށް ީކއްކުރައެ ތަަނވަސް  ،މުއްސަނޖަކަށް ންޯތ އަޅުަގނޑުމެން އެ ތަނަށް ކަން އަުޅގަ

މިލިއަން ޑޮލަރަށް  111ގެ ަތނެއް ބިިލއަން ޑޮލަރު  0 11% ޤައުމަށް ނުލިބޭ ގޮތަށް ެއ ތަނުގެއެްއވެސް އެްއެޗއް 

 ކުރަން ޭދންވީ ެއއްެވސް ތަނެއް ދައުަލތަށް ނުލިބޭ ގޮތަށް. ޭއގެ ބަދަލުގައި ސަުރކާރުން އެބަޖެހޭ ޓޫރިޒަމް އިންެވސްޓް

އަނެއް ބަޔަާކއި އެ ތަން  އި ޕޮލިހާއި ދެންގޮސް ކަސްޓަމާިއ، އިިމގްރޭޝަނާއި އަެނއް ބަޔަާކއި .އެފާއެމް.އެން.ޑީ

 އް ވެސް ހޯލްޑެ ކުޑަެވގެން ތި ބޭފުޅުން ތްރެޝް ބާރުތަކެއް އެބަ ާއދޭ. އެންމެ ގެ ަބޖެޓުތަކަށްކުރަން. ސަރުކާރުސެޓަޕް

 ވާން ޭބނުންވާ މީހަކު ކޮރަޕްޝަނަށްުނންވާ މީހަކު ކޮރަޕްޓް ވާން ބޭރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިމެއް ނުވޭ. ރަނގަޅު. ކޮ ބޭނު

ވަރަށް ބޮޑަށް ޖާގަ ލިބިގެްނ އެބަ ދޭ. އެގޮތަށްތޯ މިކަްނ ބާއްވަްނވީ. ެއއީތޯ ތި ވިާދޅުވާ ެއއްަޗކީ. ކޮރަޕްޝަން 

ޅުވާ ބޯޑުން ހަމަ އެ ވިދާ ރަށް ރަނގަޅަށް ޖާގަ ލިބިގެން އެބަ ދޭ މިކަން ކޮށްލަން.ހިންގާލަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ވަ

ރިއްާޔ މި ތަނުން ބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫހުރި މީހަކު މާދަމާ ކަންނޭނގެ  ރިއްޔާ އަކަށްފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫއެންމެ ބޭ

އަހަރު ފަހުން ކަމަށް ވެްސ ވެދާނެ. އެ އަންނަ  05 އަހަރު ފަހުން ނޫންަނމަ 01ނޫނީ ީމގެ  ކަމުގަިއ ހުންނަވާނީ.

ވިޔަސް، އަދި މިއަދު ހުރި މީހާ މާދަމާ ކަމެއް ކުރާނެ  ޔަސް އަދި މިއަދު ހުރި މީހެއް ކަމަށްވިމީހަކަށް އެ މީހަކަށް 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. އެއް ުދވަހުން އަނެްއ ދުވަހަށް ބަދަލުވެގެ ތެދު ބަހުން ބުނަމާތޯ ހަމަ ގޮތް.  ންދާގޮތެއް އަުޅގަ

ނުޑގެ ޮޕއިންޓަކީ ސަލާމަތް އެހެންވީާމ، ޤާނޫނުތައް ހެދިގެން ާދއިރު ދާންޖެހޭނީދެއްތޯ.   ކަން ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ



  

ެވވޭނެ ވަިކ ތްތަކެއް މީގެ ތެރެއިން މެދުވެރިކަން އޮތް ގޮތަކަށޭ. އެ ނޫން އެހެން ގޮވެސް އަދި ޤައުމަށް ެވސް ައމާން

 ށްލެވޭނެ ތަ ަޤއުމުން ބައެއް ޫދކޮވީމާ ޤައުމު ވިއްކާެލވޭނެ ނުވަވީމާ ވަކި ދެިތން މީހަކު ބޭނުންމީހަކު ބޭނުން

ކަން ގެއްލިގެން ދާނެ ގޮތަކަްށ މި ޤާނޫނުތަކުގެ ބާރުތަްއ ދިނީމާ އެ ސަރަޙައްދަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިނިވަން

ނޑުމެންނަކަށް އެނޭގ ށް ނޭރޭނެ ގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަ ވީމަ ެއހެން ކަމަކުނުދޭ. ދެން އަޅުގަ

ޮކޅުްނ ހަކު ދުވަހަކުެއއްެވސް މީ ،ބޭފުޅާ އިްއޔެ ެވސް ވިދާުޅވި ްއވި ލޯޔަރު، ބިުލ ޑްރާފްޓް ކޮށްދެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އެނގޭީނ ؟ ރަޕްޝަެނއް އޮތް ަކން ދީފިކަން އެނގިއްެޖއްޔާ އެ ކެންސަލް ކޮށްެލވޭނެ ވާަހކަ. އެނގޭނެތޯވެސް ކޮ

މިލިއަން ޑޮލަރު  ކާކުޯތ ބުނާނީ ތިމަންނާ މިހުރީ މިތައް މިލިއަން ޑޮލަރު މިތައް ސަތޭކަ ކިހިނެއް ހަދައިގެންތޯ؟

ވާއިރު ކިހާ ވަރެްއގެ ކޮން ކަހަލަ އިމްޕެކްޓެއްޯތ ބޭނުންއެންމެ ރަނގަޅު. އެނގުނިްއޔޯ. ނަަގން  ނަގަިއގެންނޭ. ދެން

ހުރި މިސާލަކަށް ސިންގަޕޫރު ކަމަށް ކިޔާ ކަމަށް  ހުރީ. ދުނިޔޭގެ ތަންތާނގަިއ މިކަން އިންތިޒާމުކޮށް ނިންމާފައި

ހުރީ  ފައިއެ ހަދާ ފައި ހުރިއިރުސާ ތަންތަން ހަދާނަރބޭ ނޫނިވިއްޔާ އަނެއް ތަނެްއ ސަންތޯމެއިސިންގަޕޫުރގެ  ،ވަންޏާ

ިއކޮނިމިްކ  ސްޓްރެންތެއްކިހާވަރެްއެގ  ،އް އެ މީހުންގެ އަތުަގއި ހުރެގެންތޯން ކަހަލަ ކިހާވަެރއްގެ ިރޒަރވެ ކޮ

 އަތާ އާއި  ެއްއޗެއް ޮއވެގެންތޯ. މިއުޅެނީ އަނގަ ކުރީ. އަހަރެމެްނ މިއުޅެނީނާބި އެ މީހުންސްޓްރެންތްތަކެއް ހުެރގެންތޯ 

ގެ ބާެރއް އެބަ ތަކު މަންޓްކަެމއް ުނވެ. ދެން ލޯކަްލ ގަވަރ އަެނއްގެ ރަށްަރށުގަިއ ކަރަންޓް ނުެދވި، ދިމާނުވެގެން. ާރއްޖޭ

ނޑައެޅިގެން އިތުރު ކަްނ ެޅއް ފުއޮތޭ ނުވަތަ ނެތޭ ނުވަތަ ކައުންސިލުތަުކގެ ބާރެއް އޮތޭ ނެތޭ ބުނާއިރު ހަމަ ކަ

ާރއްޖޭެގ ރަށެްއގަިއ ދަށް ވެްސ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި ިފނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ވެްސ އެނގޭނެ. ސަޢީ މުޙައްމަދު

އެ މީހުން  ހޮޅި އެޅީމަ ނާމިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު ނުވަތަ ފާޚަ މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 1 މިއުޅެނީ ފެންހޮޅިއެއް ނުލެިވެގން

ކަެމއް، ީބވެގެްނ މި  . އެ ީމހުންނަކަށް ނޭނގެ އެ މީހުން އަތުން އުިނވެގެން މި ދަނީ ޯކއްެޗއްނީހިތްހަމަޖެހިފައި ތިބެ

އް ދަނީ އެ މީހުންގެ ކާބަފައިން އެ މީހުންގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް ިމ އުނިކޮށްލެވެނީ ޯކްއޗެއް ކަން އެ މީހުންނަށް އިހްސާސެ

ދެން އެ ގޮތަށް ބަލައިފި ކަމަށް  .ްނ ކުރީމާ، އާނ ރަނގަޅުލަތުގައި ތިބެގެން ކަންކަނުކުރެވޭ އިނގޭތޯ. އެ ވަުރެގ ހާ

ވަންޏާ އެގޮތަށް އެބަ އޮްތ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެނީ ކޮންމެހެން ކައުންސިލުތަކަށް ހުރިހާ ބާރެއް 

ން ހުރި ފަރާތަށް ބާރު ނޯންނާނެއެކޭ ނޫން. އޮންނަ އޮންނަންޖެހޭނެއެކޭ ނުވަތަ ަގވަރމެންޓަށް ސަރުކާރު ހިްނަގން

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ވެސް މިީއ  ގޮުތަގއި ިފނޭންސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްިވ، ައޅުަގނޑު ނުޖެހޭނެއެކޭ ވެސް ނޫން. އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  ގޮުތގަިއ މިއަދު މާލިއްޔަުތ ޤާނޫނު އެ  ކަން ުކރި މީހެއް އެހެންނޫންތޯ. އަުޅގަ

ރިއްޔާ ންފުޅު ވިޔަސް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫޅަށް. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބޭނުއޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް، ވަަރށް ރަނގަ

ކަން ވެސް އޮތް ގޮތަކަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އައިްސގެން ކަންަތއްަތްއ ވިޔަސް ތި ބޭފުުޅންގެ ސަލާމަތް ބޭނުންފުޅު

ވާހަަކއަކަށް އޭަގއި އަންނާނީ. ެއ  ގެރަންޓީ ދޭ ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑު  ނިމޭނެ. ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ސަރވަރިްނގ

 ނދަގޫ ކަމަކަށް އަންނަނީ އް ނެތި. އެއީ ަކންނޭނގެ ތި ވިދާޅުވާ އެންމެ އުޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެޕްރޫވަލެ ނުދެވޭނެ ރައް



  

. ރަނގަޅު ވާހަަކއެއްމި ތަނުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއޭ.  ރަދުތަކަްށ ލޯނެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެްއޔާ ނުވަތަ ދައުލަުތގެ ޚަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ނުނިމިގެން ދާ ިދއުން އެއީ އެއީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ައދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ 

ނޑު ދަންނަވާނީ  އޭގެ ގެއްލުމެްއ، އެަކކު ވެްސ އެއްެވސް ބަޔަކަށް އޮތް ެގްއލުމެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ޓްލީ ެއ ކަމެްއ ހޭނީ. އެކަމަކު މިއަުދ އަންފޯޓުނޭންޖެައންނަން ސްނާފައި އެ ދެވި މެން އެހެން އުސޫެލއްއަޅުަގނޑު

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން ނުވާނެ ދެއްތޯ. އެހެެނއް ނޫން މިއަދު މިއޮތީކީ. ދެން ަވނީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ އަުޅގަ

އޭިރޔާތަެކްއ ނޫނީ ފްރީ ޓްރޭޑް  ކުާރއިރުިޑވެލޮޕްޓްއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ނުވަތަ ިއކޮނޮމިކް ޒޯންތަެކއް 

ކު ކޮށްދޭން މި ތަނަށް އަންނަންޏަކާ އެއްެވސް މީހަހިރާއްޖޭަގއި ނެތް ވަސީލަތްތައް ާގިއމުިދވެ ،ކުާރއިރުގާއިމު

އި އަދި ިމ ވާަހކަ ެއއް ނުަދއްކާ. އެކަމަުކ މީެގ ތެރެއަށް ޓޫިރޒަމް ކޮމްޕޯނަންޓާ މައްސަލަެއއް ނުޖައްސާނެ. ެއއްވެސް 

ނޑުމެން ަގއި އެަބ އޮވޭ ވާހަކަދެެކިވގެން، އެއީ ކޮން މާއްދާއެއްތަ؟ ވާހަކަދެެކިވގެން ެއއް މާއްދާބިލުގައި  މިހާރު އަޅުގަ

 7ގެ ތެޭރގައި ހިމަނާލެވޭނެ ގޮތަށް ބޭނުން ެވއްޖެއްޔާ އެ ބޭުނންވި ކަންތައްަތކެއް އޭފާސް ވެސް ކޮށްފިން ކަންނޭނގެ. 

 ކޮންމެ ބަޔެއް މި ދެންނެވިހެން އެ ބައިަބއި،  ވިފަިއ މިއޮތީ. އޭެގ ތެރެއިންލެ ވަތެްއގެ ކަންަތއްތައް ީމގެ ތެރެއަށްބާ

ޅޭ. އޭގެ ތެޭރަގއި ތްރެްޝ އެބަ އުކަމަށް ވިޔަްސ ޭއގެ ތެރެއަްށ ހިމަނާލެވޭނެ ގޮތަކަށް ހިމަނާފައި އޮތް ެއްއޗެއް 

ވެްސ ަކން އަންނާނެ ގޮަތކަށް ށް ނިކަމެތިކުާރ މީހުންނަށް ވަރަިމއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަަސއްކަތް ެޖއްޔާއް ނެތިއްހޯލްޑެ

ންތައްތަކެއް މި ާރއްޖެއަކު ހުރީކީ ވެސް ނޫން. މާ ިގނަ ކަ ހަމަ ކޮންމެ ދިމާލެއްގައި ެވސް ކޮންމެ ކަމެއް،

މި ދެންނެިވ ގޮތަށް ލެވިދާނެތީ ެއކަމާ ކަންބޮޑުވަނީ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރާންސިޕްމެންޓް ބަނދަރެއް  އެހެންނަމަވެސް

އިސްގެން މީހަކު ކަންބޮޑުެވގެންނެއް ނޫޅޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓެއް ހަދަން އައިްސގެން ކަންބޮުޑވެގެންެނއް ހަދަން އަ

ކަންބޮުޑެވގެންނެއް ނޫޅޭ. ކީ ނޫޅޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ ަހއުސިންގ ްޕރޮޖެކްޓްތަކެއް ހަދަން އަންނާތީ

ލިބެމުންދާ  1 ލިބެމުން ނުވަތަ 0ކަށް ނަންބަރު އަށް އެ ތަނަ އެކަމަކު މިއަދު ިދވެހިރާއްެޖ މުޅި ދުނިޔެ

މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ  ްއވީމަބިލުގައި ފާހަގަކުރެމި އްވަން ތި ބޭފުޅުން ދެ 11އިންޑަސްޓްީރއެްއގެ ތެރޭަގއި %

އަހަުރ  5ރު ދުވަހަށް އަހަ 1ެއއް. އަެނއްކޮޅުން މީަގއި މިތައް އަހަރު ދުވަހަށޭ، އިނގޭތޯ. ވަރަށް ޮބޑު މައްސަލަ އެއް

އަްށ ބާރު އެބަ ޭދ  ރިއްޔާން ނިންމައިފިއްޔާ ަރއީސުލްުޖމްހޫބިލުަގއި އެަބ ދޭ ބޯޑު  އަހަރު ދުވަހަށޭ ުބނެފައި 5ހަށް ދުވަ

އެބަ އޮތް  ނިްނމުމުގެ ބާރު ވެސް ވަކި ުމއްދަތެއް ނެތި ހެއް ނުަނގާ ޮގތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ނިންމޭނެ އެްއވެސް ެޓކު

ނޑު މިުއޅެނީ  ހުރީމާ މި ސުވާލު ުނއުެފދޭހެއްޔޭ ރަށް މި ެއއްޗެހި ދީފަ. މިހާވަ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއަކީ. އަުޅގަ

ވެސް މި އޮތް ސަރުކާރުން މީހަކު ކަމެއް ޮކށްފާނެތީ ނުވަތަ ނުކުރާނެތީއޭ ކިޔާފައި އެގޮަތކަށް އެ ވާހަަކ  އެްއގޮތަކަށް

އް ބާްއވަން ާވހަކަ ދައްކަން މިއުޅެނީ. އެ ލިމިޓޭޝަންސްތަކެ ދައްކާކަެށއް ނޫން އިނގޭތޯ. ބިލުގައި ހުރި ޙަޤީޤަތެްއގެ

ހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ޮކންމެ ވަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް. އަހަރު 15އަހަރުހެއްޔޭ  11އަހަރުހެއްޔޭ  05އެބަޖެހޭ. 

 ންހޭ. އެއީ ކޮްނކަމަކާކީއްެވގެ ރިއްޔާ ނުވަތަ ބޯޑަށް އެ ބާރު ދޭން މި ޖެހެނީ ކަމަކު ޭއގެ ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫއެ



  

ނަޑއެޅި ބަޔާންެވގެން  ހެދިހޭ. އެ ނުޖެހޭ ދޭކަށެއް އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއަކީ. ެއްއގޮތަކަށް ވެސް ނުޖެހޭ. ބިލުގައި ކަ

ހުންނަ މީހަކަށް ދީގެނެއް ނުވާނެ.  އަކަށްރިއްޔާއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫވާންޖެހޭނެ. އޭގެ ފަހުން އެ ލިމިޓްތަ

ދެވެނީ ޤައުމު އެ ވެސް ދީގެެނއް ނުވާނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިްސ އެހެން ވެއްޖެއްޔާ ބައިޕަރްސކޮށްފައި  އަދި ބޯޑަކަށް

އެހެނެއް ނުހެދޭނެ. އެހެން ހަދާކަށް ، ދެވެނީ ބަޔަކަށް ނޭނގި ތިބެ ނުވަތަ އެނިގގެން. އެހެންވީމާވިްއކާލުމުގެ ބާރު އެ 

ނުޑގެ ވާހަަކއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫވެްސ ޤަބޫލެއް ނޫން. އަޅު އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ރިއްޔާ ިޑއުޓީ އާއި އަިދ ގަ

ނޑަައޅައި މި ޒޯންތަކަށް ދޭން  ފުުކރުމުގެ ބާރު މި ޤާނޫނުންޢާޓެކްސްތަާކއި ެއއްޗެހި މަ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައި މި ވާނީ ކަ

ރިއްޔާ އި ރައީސުލްޖުމްހޫބޯޑުން ނިންމާފަ ވުރެ އިތުރަށް ދީގެްނ ނުވާނެ. އެރެވިަފއިވާ މުއްދަތަކަޭށ. އެއަށްބަޔާންކު

 7އިތުރަށް  ،އަހަރު 5އިުތރަށް އަހަރު،  01އިތުރަށް  ،އަހަރު 15ކަމުގައި ހުންނަ މީހަކަށް ބޭނުންވީމާ އިތުރަށް 

އެހެން ދީގެނެއް ުނާވނެ. އެއީ ޤަބޫލުކުެރވޭ ހަމައެއް ނޫން. ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އިންސާެނއް. ހުރިހާ  އަހަރު

ނެ. އަދި ގޯސް ވެސް ހަދާނެ. ެއހެންވީމާ، ެއ ހަދާކަށް ޖާގަ ާޤނޫނީ ގޮތުން ދޭ ދިނުމަކީ ިމ ކުރާށްއިންސާނުން ވެްސ ކު

ނުޑ  ދެންނެވިހެން ޗެކް އެންޑް ބެލެންސްގެ އުސޫލަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެދަން  ފަދަ ޙާލަތެއްގަެއއް ނޫނޭންޖެހޭއް ކުރަފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން އެގޮތަށް ކަންތަނަވާނީ. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން  އެެހން ހަމައަޅުަގނޑުމެން މިތިބީކީ.  ހަދަންނުޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ައޅުގަ

 ވެސް ހޯލްެޑއް ވަކި ކަހަލަ ކަންަތއްތަކަކަްށ ހުންނަން އެބަޖެހޭ. އެ ހޯލްްޑެގ ވާހަކަ. ތްރެޝް ވަނީ. ދެން ތްރެޝް

ލުން ހޯލްޑް ނަގާފައި އަނެއް ބައެްއގެ އަތުން ނުނަގައި ކަންތައްަތއް ކޮށް އެއް ބައެްއގެ އަުތން ތްރެޝް ބޭނުންވީމާ

ނޑުމެން މިއާ މެދުގައި  އެީއކީ އެކި މީހުންނަށް އެކި  ތަފާތު ކަންތައްތައް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކޮށްލުމުގެ ބާރު ައޅުގަ

އީ ައޅުަގނޑު މި ދެްނނެވީ. ދެން ބޯުޑގެ ަޕވާސްާއ ބެހޭގޮތުން ބަލައިލާއިރު ޯބޑަކީ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އެހެްނީވމާ، އެ 

ހަމަ އެންމެ މީހެއް އަލްޓިމޭޓްލީ ބަލައިފިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއަދު ވެސް ފެންނަމުން އެބަދޭ އެ މަންޒަރު. ިއއްެޔ 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު ގަިއ ައއި ސަުރާކރުން ވެސް އެ މަްނޒ1112ަވެސް ފެނުނު އެ މަންޒަރު.  ރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެއަރޕޯޓު ޫދކޮށްލިއިރު އެތާ ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން ބަދަލުކޮށް މުޅި ޯބޑު ަބދަލުކޮށް ެޗއަރޕާސަން ވެްސ 

ބަދަލުކޮށްލާފައި ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައި ސޮއިކޮށް މިއަދު މިއުޅެނީ އެ މައްސަލަ ޖެހިގެން. މާދަމާ ހަމަ ބޯޑުން ހަމަ 

ތައްތައް އެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނަ މީހަކު ބޭނުންނުންވީމަ އޭނައަށް ބާރުތައް ލިބިފައި އޮތީމަ އޭަނ ކަން

ިއއްޔެ ހިނަގއިދިޔަ  މާލުމުގެ ބާރު، މި ޙަޤީޤަތެއްކަންބޭނުން މީހުން ބަދަލުކޮށްލާފައި ބޭނުންގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ނިން

ނޑު  ންނަށް ވެްސ ފެންނާނެ. ބޭުފޅު މި ދަްއކަނީ. އަުޅަގނޑެޭކ ެއއްގޮަތކަށް ތި ކަންތައްތަެކއްެގ ވާަހކަ ައުޅގަ

އިޤުތިޞާދީ ޮގތުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަންތައްތަކުގެ ވާހަަކ ، އެހެންވީމަ

ނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާ މޭޒުެގ ތި ފަރާތުަގިއ  ންާވނީ. މިލަދައްކާކަމަްށވަންޏާ ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެނގިތިެބގެން ައުޅގަ

ނޑު ިމއިނީ ނޑުމެން ެއ  އީމި، މޭޒުގެ މި ފަރާތުގަ. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ތިބީމޭ. މިއަދު އަުޅގަ އަުޅގަ



  

ނުޑ ، ދައްކަނީ އެ ާވހަކަ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ެދއްކި ވާހަކަ މިައދު ވެސް މި ،ދުވަހު ވެސް ދެްއކި ވާަހކަ އަުޅގަ

ނޑު ޖިހާދަށް ދަންނަވާލާނީ އަޅުަގނޑު ވަރަްށ  ޓަރަކަށް ނެތްމިއަދު ފިނޭންސް މިނިސް ނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑު ހިތްހަމަ އޮތީ. ޭއގެ ެއންމެ އަކުރެއް ހިތްހަމަޖެހޭގޮތަށޭ މިއަދު މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު އެ ގޮތަކަށެްއ  ނުޖެހޭ ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ރުކާރަށް ހުރަސްއަޅާކަެށއް ނޫނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އެީއ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަ ހަމަ، ނެތޭ. އެ އިޞްލާޙުތައް ގެަނީއ ވެސް އަުޅގަ

މި ދެންނެވީ  އަޅުަގނޑު އި ކުރާކަށެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުވާކޮށްފަތިބީމަ އެ މީހުންނަށް ދުއްތުރާ ވެރިކަމުަގއި

ްށ ތެރެއަ ނޫން. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ސަލާމަތްކަމާިއ އަމާންކަން އޭގެ  އެްއގޮތަކަށް ވެްސ ެއކަން ުކރާކަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މަޤާމުގަިއ  ޓަކައި އަދި ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ޓަަކއި ގެނެްސދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް

އިތުރަކަްށ ސުވާެލއް ނުކުެރވޭނެ ޭއގެ  .ގޮަތކީ ެއއީ ކަމަްށވާތީ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ސަލާމަތްކޮްށދިނުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު

ެއގޮތަށް ، ދުވަހަުކ ވެސް އެއިން ބޭފުޅަކާ ެމދުގައި. އެހެްނވީމާ ަޔާކ ދެނެއް އިތުރަކަށްގޮތަށް ކަމެްއކޮށްފިއް އޮތް

ނުޑގެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅީ. ދެން މިއަދު ވެސް ހަމަ މާދަމާ ވެސް  މެޖޯރިޓީ އެބައޮތް ޕީ.ޕީ.އެމް. ނިންމަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް. ހަމަ އަތް  ކަންތައްތައް ނިންމާލެވޭނެ. މިއަދު މި ފެންނަނީ ވެސް އެ އިހުށަހަޅާފަ މަންޒަރު އަޅުގަ

މަންޒަރު މިތަނުގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު  ނބުރާލައިގެން ކަންތައްަތްއ ކުރަމުންގެންދާއަ

ނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ރެފެ އެބަ ގެންާދ ކޯޑުަގއި މި ދަންނަވާލަނީ. އަތް އަނބުރާލަިއގެން ކަންތައްތައް ކުރަމުންނޭ އަޅުގަ

ފެނޭ. ލިޔެވިަފއި އޮތް ުއސޫލުތަކާއި ަގވާިއދުތައް ހަމަ ހުރިގޮތަށް ހުއްޓާ މި ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތަްއ.  މަންޒަރު އެބަ

އެހެން  އިައޅުަގނޑު ިއންނަ ތަންތާނގަ، އެހެންވީމާ ދުވަހު.ރިރު ވެސް ެގންދަން ހިފާލި އިހަށްމުޤައް މިއިން

ނޑު ކަންތަްއ  .އްފޮރުވަިއގެނެއް ނުހުރެވޭނެ ަކންތައްތަ އަޅުަގނަޑކީ ވަަރށް ސާފުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް. އަުޅގަ

ތީ ނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ވަކި މީހަކަްށވީއަުޅގަ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާީލ. އެހެންވީމާ، ކުރާނީ ވެސް އެގޮތަށް. އެެހންވީމާ

ނޑުމެްނގެ  ކަމަްށ ނުބަލައި ސަލާމަތްކަން ދިެވހިރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ުނކޮށްފާނެ ލިބިދޭނެ ުއސޫލުތަކެއް އަުޅގަ

ނ  .ކުރަން. ެއއީ ައޅުަގނޑު މި ަދއްކާ ވާހަަކއަކީޑުމެން ކަންތައްަތއް ކުަރން ގަސްދުވިސްނުމުަގއި ބަހައްަޓިއގެން ައޅުގަ

ވަނަ ޖެހޭނެ. ދެހާސް ހަތްސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނު ގެންނަންއަޅުަގނޑު އުސޫެލްއގެ ގޮތުން މި ބިލަށް ވަރަށް ތާއީދު. 

ނޑު މަސަ  ބޯޑު ހަދަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަންޓްޓްރާންޝިޕް އްަކތްކުރިންއަހަރު ދެހާސް ހަވަނަ އަހަުރ ވެސް އަުޅގަ

ޖަސް ހުރިގޮތަކަށް މިއިްނ ެއްޑވާންޓޭއެޕަޓަިއޓާ އެީކގައި ވަރަށް ން ވަރަށް ނޮމިކް މިނިސްޓަރ ވިާދުޅވި ފަދައިއިކޮ

ތިބި. އެކަމަކު ޙަޤީޤަަތކީ އެ ުދވަހު  ދުވަހު ހަދަންއެ  ީމހުންނޑުމެންނަށް އެއެްއވެސް އެްއޗެްއ ފްރީކޮށް ނުދީ އަޅުގަ 

ވެސް ސަރުކާުރގެ ވެސް އެންމެ އިސްކޮށް އެަބ  ދެކޮޅަށް ހިއްޕެވި ބޭފުޅުްނ މިއަދު ދާކަށެއް ބޭނުމެއްނުވި. އެަކމާހަ

ނުޑ ވަރަޫނން ބޭފުޅުން ވެްސ އެބަ ިތްއބެވިއުޅުްއވާ. އަދި ސަުރކާުރގެ   .ްށ މަަސއްކަތްކުރިން އެކަްނ ކުރަން. އަުޅގަ

ނޑު  އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަްނ  ވަރަށް ަމސައްކަތް ކުރިން އެކަމަކު ެއކަންވާ ގޮެތއް ނުވި.ދެން އަޅުގަ

ބޭނުންފުޅު ނެތިގެނެއް ނޫން. އެ ދުވަހު މިނިސްޓަރުންނަށް ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުްނ އެކަން ވިޔަ ނުދީ. އެީއ 



  

ގެންނަންވާ ބަޔަކަށްވާތީ ޭއގެން ވޯލްޑް ބޭންކަްށ ގޮސްގެން ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ ގެނައި ބަޔަކު މިތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން

ގެ. ދެން ކޮންމެއަކަސް ނުވި ެއކަން. ނކަންނޭ އިކަމަށް ވިސްނާފަ އަޅުަގނޑުމެން މާބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފާނެ

އެކަމަުކ ށޭ. ޓަުރ އެ ވިދާުޅވިހެން އާދޭްސކޮށްެގން ބަޔަކު ގެންނާނުވެގެން ިދޔައިމަ ިމއަދު މި ޖެހެނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސް

މިތައް ޓީ.އީ.ޔޫ،  ވެސް އެބަތިއްބޭ ތިމަންނާމެން ބިލުގެ ވާހަކަ ހުށަހަޅާލީމަ އެއްަލއްކަ ފައްޓަވަމުން ވިދާުޅވި މިއަދު

ކަމެްއ ިއ ވަހެްއގެ ތެޭރގަަމސްދުކަެމއް ގެ ތެޭރަގއި ނުވަަތ އަހަރު ުދަވހެއް ކޮންޓެިއނަރެއް މިތައްޓީ.އީ.ޫޔއެްއ 

 0އަޅުަގނަޑކަށެއް ނޭނގެ އެ ިވދާޅުވި ވިދާުޅވުން އެ ވާހަަކެއއް ވިދާެޅއްނުވޭ. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކީ 

މިލިއަން ކޮންޓެއިާނޒް ދުވާލަކު ޑިްސޗާޖުކުރާެނ  .ލައްކަެއްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކީ މިލިއަުނގެ ވާހަކަ

ނުޑ ބަލާލީ ވާހަ ސަރުކާރަްށ  އެންމެ ފަސޭހަކޮށް ތިްނސަތޭކަ ހަތަރުސަތޭކަ މިލިއަްނ ޑޮލަރު ދިވެހިީއީޒކޮށް ކަ. އަުޅގަ

ރެިވގެްނ އެކަމަކު ކީއްތޯ ކުާރނީ. އެކަން ކުރާކަެށއް ެއއްބަހެއްނުވި. ެއކަން ކު .ނަމަލިބޭ އެ ދުވަހު އެކަން ކުެރުވނު

އަނެއް  ،ތަެނއް ހެދުން އިކޮލަމްޯބގެ ޯގލްގަ .މިިހސާބަށް ދިއުންމިއަުދ މިއޮތް  އެކަންޖާއަކަްށވީ ނުދިޔަ. ނުދިޔަމަ ނަތީ

ެއޑްވާންޓޭްޖ  ެގ ކޮންޕެޓެޓިވް ކަމެއް ކުުރން މިހެން އަޅުަގނޑުމެން އަެނއް .ފަށަިއގަތުން އިތަނެއްގަ އިންިޑޔާގަ 

ނޑުގެ ކޮންސާން މި ބިލުގަ އީގެއްިލގެންދިޔަީއ. ދެން ކޮންމެއަކަސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ މި  އި އަޅުގަ

ހުރީ. ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިަފއި އި މިހުރި މި ދެންނެވިގޮތަށް މާ ބޮޑަށް އޮތޯރިޓީ ދެވިފަ ނަގއިވަރަށްގިނަ ތަންތާ

ނެތީ. ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަްނ އެބަޖެހޭ މި ކަންތައްތައް ިއނގޭތޯ. އެ ތްރެޝް ހޯލްޑްެގ ވާހަކަ ވެސް ވަކި ކަހަލަ 

ނޑަެއޅޭއިރު ެއކި މީހުންނަށް ެއިކ ކަން ތައްތަކަކަްށ ބުނަން އެބަޖެހޭ. އެހެން ނޫނިއްޔާ ެއކި މީހުންނަށް އެކި ޒޯނުަތއް ކަ

ގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެގެްނ  ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކޮށްގެން ހިނގައިދާނެ މި ނާޖާއިޒު އެހެން

ނުޑ ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަައީކ އިހަށް ދުވަހު ޑީ.އާރު.ޕީ ދާނެ ކަންތައްތަކެްއ މެދުވެރިެވގެން  ހިނގައިދާނެ. އަުޅގަ

. މިއަދު ގެންދެވެނީ ކޮން ނުގެންދެވުނީީކއްެވގެންހޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނުވަތަ ޕީ.ޕީ.އެމް އޮތްއިރު 

 ،ނޭ ދާއިރާތަކުގަިއ ކަންތައްތައް ނުކޮށްދީފާނެހެްއޔޭ. އެއީ އެ ބޭފުޅުން ހިމެސަބަބަކާ ހެދިހޭ ނުވަތަ ދަނީ ކީއްެވގެން

އޮތީ މީހަުކ އި ޚިލާފު. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުނެފަ ކަމަށް. އެހެންކަމުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ސަރުކާރުން ނުކޮށްދީފާނެ

ްސ ވެ ވިަޔސް މުޅި ރައްޔިތުން ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ކަމަށް .ކޮށްދޭކަެށއް ނޫންއެކަމެއް ދާއިރާގެ މެންބަރަކު ހުރީތީ 

ނޫން އެކަން އެ ނިމިގެންދަނީ.  ހެންނަމަވެސް، އެހެނެއްއެ، އް ކޮށްދޭންޖެހޭ. ދެން އެހެންވީމާއެކަންތައްތަ 

އޮފަރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިލިއަނުން އެބަ އާދޭ  05ނުން މިލިއަ 11ނގޭ ެއކަން. މިއަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

އް ހުރީމަ. ކޮންތާކުން އެ ލާރި ހޯދަނީ. ކިހިނެއްހޭ ނެރެނީ. މިީއ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތްތަކެ ޕާޓީގައި ތިބި މެންބަރުންނަށް 

ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވޭ. އިަހށްދުވަހު ސަރުކާރު ނެތުނީމަ ހަމަ ސުވާލެއް އެހެންނޫންތޯ. މިއަުދ ސަރުކާރެއް އާދެވުނީމަ 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ  މަސް  0ން އިތުރު ކުރި. މެންަބރު 01އަހަރު ދުވަހު ތެރޭަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  5ނުވޭ. އަުޅގަ



  

ވާހަކަަތްއ  މިވުރެ ގިނަ މީހުން އިތުރުވެގެން ހިނަގއްޖެ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް 01ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ދުވަސް ތެރޭަގއި

 އެބަޖެހޭ ދެއްތޯ ވަަރށް ސާފުކޮށް. ދައްކާލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޢަބްދު ،ެއއްކޮށް ވަގުތު ހަމަވާީތއާ   ރިޔާޟަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.هللا ައޅުގަ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަުޅަގނޑަށް ވަގުތު ނެތީމަ އަުޅަގނޑު އެދެން ވަރަށް ިބޒީކޮްށ އުުޅއްާވ ބޭފުޅުން މިއީ. ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. 

ނޑަށް ދެން ކޮށްދެއްވުން އެއީ ހުށަހަޅަން. ވަަޑއިގެންެނވި ދުވަހު މިކަން ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ވަގުތު އިތުރު  އެއަށްފަހު އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އޮތިއްޔާ ކުރިއަށް ެގންދާ ގޮތަށް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުކރައްވާ ބޭފުެޅއް.ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ތާއީދު

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު 

ނޑު އެކަމަްށ ަވގުތު އިުތރުކުރަން ހުށަހެޅި ކަމަށް ވަ ރިޔާޟްهللا ކުރަން ޢަބްދުއަޅުަގނޑު ާތއީދު ންޏާ އަޅުގަ

ކުރަން. އެހެން ނޫނިއްާޔ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ވަުގތު އިތުރުކޮށްލަން. ދެ ވަޒީުރން ވެސް ވަރަށް ައވަދިނެތި ތާއީދު

 ނުންފުޅުވާ ވާހަކަ ވެސް ހުރުމާ ެވސް އްެބވީމަ އެ ބޭފުޅުން އަދި ދައްަކވަން ބޭމި ތަނަށް ަވޑަިއގެން ތި ްއވަމުންއުޅު

 ކަމަްށ ވަގުތު ހޯދާލުމުގެ ގޮތުން ަވުގތު އިތުރުކޮށްލަން.ހުރުމާއެކު އެ ކަން އެްއކޮށް އަދި ުސވާލު ސާފުުކރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޭފުޅުން، މެންބަރުން އަތްޕުޅު ހިއްލަވާލަެދއްވުން އެދެން.ވަގުތު އިތުރު ކުަރން ބޭނުންފުޅުވާ ، އެހެންވީމާ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

ދު މިއަދެން މުޅި މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަގުތު އިތުރުކޮށްަފއި ެއ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ހަމަ ތިއްބަވަްނވީ. 

ސްުކރަންވީ. އެހެނެއް ނޫން. ެއ ބޭފުޅުން ވެސް ކޮން ަގިޑއެްއގައިތޯ އިތުރަށް ނުވަަތ ން ފަވެސް ައޅުަގނޑުމެ



  

ނޑުމެން ހަމަ ފާސްކޮށްލާފައިޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ޮއންނަންއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ ބޭފު  އެހެން  ވާނެ. އަުޅގަ

 ...ކަމަކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްނ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖިހާދުهللا ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

ވާީތ ޝަން ަކއުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް ގައި ހަޔަރ އެިޑއުކ01:51ޭ އަޅުަގނޑު ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ަވގުތާ

ފުރަތަަމ ، ައޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ ؛ ގަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް އޮފީހު ގައި ަބއްދަލުވުެމއް އެބަ އޮތް ަރއީސ01:51ް

  .އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައި ނިންމާލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަރު އަރުވާނަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދެންމެއަކު ޤާސިމް އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަ، އެހެންވީމާ ފުޅުަތކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާ ހިސާބުން ނިމުނީ މަށް.ކޮމެންޓްކުރެްއވު ކަމަށް  ޭއގެ ަފހުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ސެޝަން އަުޅގަ

 .ބަލާނީ

  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖިހާދުهللا ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

 އެރުވޭތޯ ބަލާނަން. މި ބިލަކީ އަސްލު ވަރަށް  ޖަވާބު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި

ބިލަީކ ވެސް މި  ބަާލކަމަށްވަންޏާ މުހިންމު ބިލެއް. ޚާއްޞަކޮށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީން ބަލާކަމަށްވަންޏާ ތަރައްޤީއަށް

ވެސް ައވަހަކަްށ  ހާމެން ހުރިހާ ފަރާތެއް ގުޅިގެން މި ބިލު ވީވަރަށް މުހިންމު ބިލަކަށްވާތީ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެން

ނޑުމެން އެދޭކަމަކަްށވާތީވެ ަރއްޔިުތންގެ އެދުންތަްއ   ފުދޭވަރަކަްށ ދުވަހެއް ުދވަހަކަށް މިދަނީ ފާސްކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަ

އްޔާ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ އި އެއްވަރަްށ ނުލިބޭކަމަށްވެއްޖެދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާމައްޗަށް ދާއިރު 

ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޭފުޅުން. ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަްއވާ  ެކއް ނުކޮށްދެވޭނެ. ތިކަންތައްތަ

ެއއްވަރަށް އާމްދަނީ  ކަށް ޖެހިކަމުަގއި ވިަޔސް އެއާބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް އަދި ބަޖެުޓގައި ކިތަންމެ ވަރަ

ނުޑމެން ގިނަފަހަ ނޑަށް އެަތްއ  އެ މަޝްރޫޢުތައް ނުހިންގިފައި ރަށް ނުލިބޭކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ މި އޮންނަނީ. އަޅުގަ



  

 އެކަމަކު  ،މެންބަރުންގެ ސުވާލު އާދޭ ކީއްެވގެންތޯ މިވެނި މަޝްރޫޢުތައް ނުހިންގި ކީއްެވގެންތޯ މި ޕްރޮޖެކްޓް ނުހިންގި

އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގިއ ބެނީ. ވެސް މި އަހަރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ލަފާކުރި އަދަދަށްވުެރން އާމްދަނީ ދަށްކޮށް މި ލި

ނޑުއެ ޕޮއިންއެ ވާހަކަ  ނޑު  .ވެސް އިކުރަން ބޭނުން ޙަޤީޤަތުގަސަިއޒްއެންފަ ޓް ައުޅގަ ދެވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

. ދަންނަވާނީ ރާއްޖެ އޮތް ލޮޭކޝަންގެ ެއޑްވާންޓޭޖް ަނގަމާ ހިނގާށޭ. ރާއްޖެ މިއޮތީ ަވރަށް ރަނގަޅު ލޮކޭޝަެނއްގަ

 މާގިނަ ރިސޯސްެއއް  ކަމަށް ވަންޏާގޮތަށް ބަލާ ޑޯމަންޓްސް، ނެޗުރަލް ރިސޯސް ހުރިެއން ރަލްގެ ނެޗުއެކަމަކު ރާއްޖޭ 

ކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑު  ފެނިއްޖެތެޔޮ އޮތް ޤައުމެއް ނޫނޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ސަރުކާރުން މި 

ނޑުމެންނމުއްސަ ޖޭގަިއ ކުރާ ބޯޓެއް ރާއްހާރު އެ ކަންތައް ތަޙުލީލު. މިލިބިގެން އަންނާނެ ގެ ޤައުމަށްދިކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮ އެބައޮތް މިހާރު. އެހެންވީމާ، އެއީ ނުޑ ޑަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއކަންއަުޅގަ ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ސްބިގެްނ އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެޤަބޫލުކުރަނީ ވެސް. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ލި

ނޑުމެންގެ ޤުދުރަތީ ރީިތަކމާއި މި އޭެގ  ހާ ެއއްޗެީހގެ ޭބނުން ހިފަމާ ހިނގާށޭހުރި އަޅުަގނޑުމެން ޮލކޭޝަނަށް ައޅުގަ

އް ަހދައިގެން ނަމަވެސް އޭގެ ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރެްއވިއްޖެ އެސް.އީ.ެޒޑެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ

ނޑުމެން ނޑު ޤަބޫލެްއ ދާނެވެގެން ޔޫޓްލައިޭޒޝަން ރަނގަޅު  ރިސޯސް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ . މިހާރު މިއޮތްގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ފަޅު ރަށްތައް ހުރީ  ނުކުރަން މި ރިސޯސް ޔޫޓްލައިޒް ކުެރވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަމަކަށް. އަުޅގަ

މާ، ރާއްޖޭގެ އެތައް ފަޅު ރަްށ ވީނުންކުރަންވާ ގޮަތކަށް. އެހެންއެ ބޭ ސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ރަނަގޅަކަށްއެްއގޮތަކަށް ވެ

ފަރު ހިއްކަިއގެން ނަމަވެސް ބޭނުންކުރެޭވ  ހުރި. އެހެންވީާމ، އެ ފަޅުތަާކއިވެސް އެބަ އެބައޮތް އަދި އެިކއެކި ފަޅުަތއް

ނުޑ ކީ ވަރަށް ތަނަވަސް ރާއްެޖއަކަށް ގޮތަށް ހެދިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ރާއްޖެއަ ވެގެން އަންނާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވނީ އިސްލާމިކު ފައިނޭންސް. ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޮުޑ ޤަބޫލުކު ރަނީ. ތިން ވަނަ ޕޮއިންޓަކަށް އަުޅގަ

އެކަހަލަ ބޭންކެްއ  ނުވަތަ ކަހަލަ އިންސްޓިިޓއުޝަންއެްޑވާންޓޭޖެއް އެަބއޮތޭ އިްސލާމިކް ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެ

ނޑުމެން މި އިންޓަރނޭއެޓްރޭކްޓް  ރު ބޮޑަްށ ކުރާއިނަލް ފައިނޭންސް ސެންޓަރ ގާއިމްޝަކުރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކުރަން ބޭނުންވަނީ އިސްލާމިކު ފައިނޭންސް. އާދެ! އިސްލާމިކު ފައިނޭންސް ރާއްޖޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެން އަމާޒު 

 ށްގެން ކޮމްޕެޓިޓިވް އެްޑވާންޓޭޖް އޮްތކަން ބައެއް ދިރާސާަތކުން ެވސް އެބަ ދަްއކާ. އެހެްނވީމާ، އެއަށް ާޓގެޓް ކޮ

ކުރުުމގެ ކަންަތއް ޓަރޭނޝަނަލް ފައިނޭންސް ސެކްަޓރ ގާއިމްކުަރނީ އަސްލު. ދެން އިންއަޅުަގނޑުމެން މި ޚިޔާލު

ވިޔަސް. ެއ  އަިދ ނައިކަމުގައި ފައި އޮތީ. އޭރު ދެން އެސް.އީ.ެޒޑްމީގެ ކުރީ ކެބިނެޓުން ނިންމާ  ،މިދިޔަ އަހަރު

 ސިަފއެްއގައި ކުރަމުން ދަނީ ވެސް. މިވާހަކަ މި ދައްކަނީ ތި މަސައްކަތް މިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކޮންމެވެސް

ނުޑ  ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން މި ޤާނޫނު އިތުރު މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. ތިން ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ހެން ވާހަކަތަްއ އް. އެފައެ ނޭޖްމަންޓް ވާހަކައެއް ނެތް ލިޔެވިބިލުގައި ފަންޑް މެ  ދަންނަވާނީ ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް. މި

ާމ، ރަށް މުހިންމު އެއްެޗކޭ. އެހެންވީއެްއޗެހިތައް އެބަހުރި. ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް އެއީ ވަ އިރެންސާ އެބަހުރި. އިންޝުއަ



  

ެވްސ  ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި .އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މި ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް މީގެ ތެރޭގައި ހިމަނާލަން އަސްލު

މުއްސަނދި އެިކއެކި އެމީހުން އެ ފަންޑަށް ކޮންޓްރިބިއުްޓ  ލްތް ފަންޑްސް ހަދައިގެން އުޅޭ އިނގޭތޯ. ެއއީ ވަރިންގ ވެސަ

ހެންވީމާ، ފައިސާ ދޭގޮތް ހަމަޖައްސާފައި ހުރީ. އެ ކޮށްގެން އެ ފަންޑު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ ައށް އެ

ހަލަ މުައއްސަާސއެްއ އެކަ ވިޔަސް ފަްނޑު މެނޭޖްމަންޓް ވަިރންގ ފަންޑް ނުކީ ކަުމގައި ފަންޑު ވެލްތް އަދި ސަ 

ނޑުމެންަނށް ލިބޭ ފައިދާ ބޮުޑވެގެންދާނެ. ދެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ެއކި ރާއްޖޭަގއި ާގއިމް ކުެރވިއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާ އަުޅގހަ

ައޅުަގނުޑ ، ެސކްޓަރ އެކި ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ އެކިދެނީ އެއީ އެކި  ސްޓެކްސް ބްރޭކް  ޓެްކސް ހޮލިޭޑސް ޤައުމުތަކުަގއި

ލުތަެކއް އުސޫ ައސްލު ރިޖިޑްވެސް  ައސްލު ބަލަމާ ހިނގާ ޔޫރަޕިއަން ޤައުމުތަކުަގއި ،ބޮޑަށް ރިޖިޑް ވެސް މާ

މި އަސްލު  .ކުރަންއަނެްއކާ ވެސް ޑިެރިގއުލޭޓްމިހާރު މަޖުބޫރުވޭ  ،ށް ދާން ނުފެށިހަދައިގެން ޤައުމު ކުރިއަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަީނ ވަރަށް ބޮޑަށް ެރގިއުލޭަޓޑް އަޅުގަ  ނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ެފނިފައި އޮތް ޙަޤީޤަތް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ކަްށ ހުންނަ އުމެްއގެ ވެިރއަޤަ ަޕވަރ ޝަން ކަަހލަ ޑިސްކްރީ ކޮށް ަބެއއްރެިގއުލޭޓްކޮނޮމިކަށް ދާންހެްއޔޭ ނުވަަތ ޑީއި

ސީ މިކަހަލަ ންތޯ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެްނ މިކަހަލަ ޕޮލިތަކަށް ދީގެން ގެްނދިއުމުއައްަސސާ ބެހޭ މީހަކަށް ނުވަތަ ކަމާ

ޑް ސޮސައިީޓއަކަށް ހިނގައިދާެނ. ވަރަށް ހައިލީ ރެގިއުލޭޓެ. އެހެންނޫނީ ޤާނޫނުތައް ޑިޒައިންކުާރއިރު ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެހި

 އެހެްނވީމާ، އަބަދުތި ބަދަލުވަނީ އަސްލު. ލިިޓގޭަޓރސް އަށް އޭ ިގއުލޭޓެްޑވީމަ މިވަީނ ކިހިނެއްތޯ؟ ހައިލީހައިލީ ރެ

ެއ  މި އޮންނަނީ.ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ދާނީ ކޯުޓން. ކޯޓު މަރުޙަލާއިން ނޫނީ އެްއވެސް ކަެމއް ނުނިމޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ނޑު ބޭނުންާވ ކަމަކީ ނޑުމެން ަރއްިޔތުން ވެސް ބޭނުމެްއ ނުވާނެ އެގޮަތކަށް ހައިލީ  .އެއް ނޫން އަުޅގަ ަޓްޑ ގޭލިޓި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ުކީރ  އަްސލު. ސޮސައިީޓއަކަށް ދާން އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަުޅގަ

އި ަރއްޔިތުންާނ އޭރުގަ  .ރަސޫލާ ޒަމާނުަގއި ދެން އަުޅަގނޑުމެން ދެން އެވާަހކަ ދަންނަވާކަށް ނެިތން ،ޒަމާނުގައި 

ންނަ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެހެން ޤާނޫނުތަކެއް އޮންާނކަށް ނުޖެހޭ. އެ ކުރުން އޮއެަކކު އަނެަކކަށް އިުތބާރުއޮންނަ 

ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކެއް ނޯވޭ. އެކަމަކު ަރއްޔިތުްނގެ މެދުަގއި އޮންނަ ެއއްބާރުލުމާއި ަރއްޔިތުންގެ މެުދގައި އޮންނަ 

ކުީރެގ ޒަމާނުަގއި އަޅުަގނޑު ދެން  .ައނެކަކަށް ކޮންފިޑެންސް އެަކކު .ކޮންފިޑެންސް އޮތީމަ އެކަންަތްއ ކުރެވޭނީ އަސްލު

ށް ވަންނަ އްަޕން. އެކަމަކު ގެއަވެސް ނުލަ ދޮރެއް އިއަޅުަގނޑުމެން ގޭޭގގަ  ،މިވާހަކަ ކޮންމެހެން ތަކުރާރުުކރަން ބޭނުން

ނޑު ޖަހަިއގެން ނޫނީ ޭގގައި  ؟ވެސް ނޫޅޭނެ. މިހާރު ކިހިނެއްތޯ ވަނީ ވަެގއް  ހުރިހާ މީހުން ބަނގްލަރ ޕްރޫފް ދަގަ

މިއީތޯ އަްސލު ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. އެހެންީވމާ، އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނގެ  ނުތިބެވޭ. ވެސް

އެކަން އޮންނަ ކަމަށްވަންނާ  އިކުރުން. ޭއގަމާއި ެއކަކު އަެނަކކަށް އިތުބާރުއެއްބާރުލު އި މެދުގައި އޮންނަ އެުކވެިރކަމާ

ނޑު ވެސް. ެއހެންވީމާ، އެއީ ައސްލުަގއި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ތުގައިކޮންމެ ޤާނޫނެއް ނުވެސް ބޭނުން ޙަޤީޤަ  . އަޅުގަ

އި އެކަކު އަނެަކކަްށ އެއްާބރުލުމާ އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް އެދޭ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމާ 

ސަުރކާރު ހިންގަން  ން،އޭރުްނ ރަްއޔިތު .އި އެކަންަތއްަތއް އަސްލު ރަނަގޅުކުރަމާ ހިނގާށޭ މިާއ ެއކީގަކުރުމާއިޚްތިރާމް



  

ވެސް މި ކޮންމެވެސް  އަދި ދައުލަތް ހިންގަން ވެސް ފަސޭހަވާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ައބަދު .ވެސް ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަވާނެ

ހަދައިގެން ނޫނީ އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.  ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ކޮންމެެވސް ކަމައް ކުރެވޭތޯ ކޮންމެވެސް ޤާނޫނެއް

އެހެންވީމާ، ެއއީ ނޫން  ޤާނޫނުތަކެއް ހަދަންޖެހޭނީ. ޮކންމެޤާނޫނު، ބެހޭ  ވެނިކުރުން ވެސް ޤާނޫނެއް. ކާބޯތަެކއްޗާކައި 

ނޑުމެން އަސްުލ  ސޮރީ މިރޭ މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަންޖެހުނީމާ. މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

އެ ކޯސްޓް އޮފް އެންފޯސްމަންޓް. ކޯސްޓް އޮފް  ،މާ، އެ އެއްނޫްނ އަސްލު. އެހެންވީއަސްލު ހީވާތީ މިގޮތަށް ދާހެން

ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް  ،މިގޮތަށް ކޮންމެ ާޤނޫނަކާ ގުިޅގެން އަންނަ ޚަަރދުތައް .އެންފޯސްމަންޓް ވަރަށް ބޮޑު އަސްލު

ރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް. ރާއްޭޖެގ ޯކސްްޓ އޮފް އެންފޯސްމަންޓަކީ ވަ ރަށް ބޮުޑ ޚަރަދެއް ޙަޤީޤަތުގަ.އަންނަ ޚަރަދަކީ ވަ

ވެސް.  ހިނގާށޭ މިހާރު ސްޓްރޭޓިވް ސްޓްަރކްޗަރ ަބއްަލވަންެވެގން ހަދާފައި އޮތް ެއޑްމިނިތިންލައްކަ މީހުން ހިންގަން

ނޑު ވެސް. އެހެންވީމާ، އެކަްނ  ވަރުގެ ބޮޑު ބުރަދަނެކޭ އެއީ ދަންނަވާނީ ވަރަށް ބޮޑު ވަރަށް ނޫފުލޭ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ވީހާ ލުއި ސްޓްރަކްޗަރއެއް އެކަމުަގިއ ނުކުރަ މާ ހިނގާށޭ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ކުރަމާ ހުރިހާ އެްއޗެއް އެކަން ާގއިމް ކޮންފިޑެންސާ އިއިޚްިތޔާރާ އިއެއްބާރުލުމާ އިރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި އޮންނަ ގުޅުމާ

ނޑުމެން ިކޔަނީ ހުރިހާ އެންމެ ނޑުމެން ިކޔަނީ ހުރިހާ އެންމެން ،ންހިނގާށޭ. އަުޅގަ މުސްލިމުންނޭ.  ނަކީއަޅުގަ

މުސްލިމުންގެ މެދުގަިއ އޮންަނންޖެހޭ ގުޅުން ރަސޫލާ އަންަގވާފައި އޮންނަނީ. ރަސޫލާ ވިާދޅުވެފަިއ އެބަހުރި ހަދީޘްތަކުްނ 

މުސްލިމުންެގ  ،އަޚްލާޤުތައްމުސްލިމުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ  ،މުސްލިމުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް

ުއސޫލުތަްއ ހިފަހައްޓާ ކަމަށް ވަންޏާ  ޕްރިންސިޕަލްސް. އެހެންީވމާ، އިސްލާމިކްއެިކެއކި މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ 

ނޑު މިދެންނެީވ އެގޮތަށް... ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ިތބުނާ ގޮތަށް ދާކަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑުމެންެގ ސެޝަން ނިމުނީ ކަމަށް  ނޑުމެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސާއެކު އަުޅގަ އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ. މަނިުކފާނު ވަޑަިއގެން ދެްއވި އަގުުހރި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ނޑު މެން ސެޝަން ނިންާމލާނަން. މިނިސްޓަރުގެ ަވގުުތ ދެން ވަރަށް ޓައިްޓ ކަމަށް އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

 ދަށް. އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރ ސަޢީައޅުަގނޑު މިހާހިސާބުން  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނގޭޯތ.ފެންނާތީ. އެހެންވީމާ، އި

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ދުސަޢީ މުޙައްމަދު ިޑވެލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުަގއި ކުރީަގއި ކުޑަ ރެކޯޑަްށ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

ނޑު ބުނި ަކމަށް ވިދާޅުވެފައި ެދއްެކވި ާވހަކައަށް. ެއއްެވސް ެއއްެޗއް  ޓަކައި ވާހަކަެއއް ރަނގަޅު ޮކށްލާނަން. އަޅުގަ

ކޮޅަށް އަންނަން އެހެން އަޅުަގނޑު ބުނި ކަމަށް ވިދާޅުެވއްޖިްއޔާ ެއއީ ގޯެހއް. ގައި އިންެވސްަޓރުން މި 1119ނުދީ 



  

ނޑު ދެންނެވި ވާހަަކއަކީ  ނޑުމެންގެ އަުތގައި އޮތް  1119އަޅުަގނޑު އެހެނެއް ނުބުނަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ގައި ައޅުގަ

ލްފް ކޯޕަރޭޝަނުން މިކަމާ ގުޭޅ އޭރުަގއި ުކވެއިތު ގައެީއ ގްރިޕް، ެއއަށް ސްޓިފްނެސްެއއް ައއިސްފިއޭ މިއަދު. 

ދިރާސާއެއް ކޮށްފައި އޮތީ. ޮއތްއިރުަގއި ވެސް އެބަ ބުނޭ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ޕޯޓެއްެގ، ހަމައެކަނި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް 

ޤަތުަގއި. ްއ ނޫނޭ ފައިނޭންޝަލީ. ވަރަށް ޮބޑު ބުނުމެއް އެީއ ޙަޤީއިފި ކަމަށް ވަްނޏާ އެ ފީޒަބަލެޕޯޓެއް ހަދަ

އް ޫނނޭ. އެހެންނަމަވެސް ތިމަންނަމެން ޚިޔާލު ހުށަހަޅަމޭ މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު ދިރާސާތަްއ ޒަބަލެފައިނޭންޝަލީ ފީ

ކުރުމަށް ޓަކައި. ދެން އޭރުަގިއ ހަމަ އެބަ ހުރި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްަކތްޕުޅު ކުރައްވާަފއި އެހެން 

މި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިފައި އެބަ ހުރި. ހޯދިއިރު  ކޮންސަލްޓެޓިވް ެއޑްަވއިސް ޯހދުމަށް ޓަކައި. އެގޮތުން

ަތއް ބުނާ ގޮުތން އޭގައި އިންޓަރގްރޭެޓޑް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުަގއި ޒޯނުަތއް މީގެ ބައެއް ފައިންޑިންގްސް ވޯލްޑް ބޭންކުން

ނަޑއެިޅއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މީތި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ރާްއޖޭގައި ކުރެވޭެނއޭ. ޭއގެ ނޑުމެން ތި ތެ ކަ ރޭގައި އަުޅގަ

ސް ންގެ ޕްރޮޖެކްޓް ގެންނަން ކޮންޝެކްޗުއަލި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް އައި ހެވަ

ނަޑކަށް މި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ  ނާރާ ގޮތަކަށް އިރުޝާދާ ވެސް ެއއްގޮތަްށ، ފުށުދެއްވި ހަމަ ކުރިއިުރގައި އެހުރީ ގާްތގަ

އެ ހުރީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭގަިއ، މިސާލަކަްށ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ެއކަމަކާ ޯކ  އިކުެރވިފައެކަން ފަރުމާ

އޭގެން އިސްތިސްނާޮކށްފައި ޒޯނުތައް ަކނަޑއަޅައިިފކަން ނުވަތަ ޒޯނެއް ހަދައިިފ  ޑެންސެްއގެ ގޮުތގައި ަނގާކަމެއްކޮންފި

ނޑު ޤަބޫލުންފާއެއް ރާއްޖެއަކަށް ނުވަކަމަށް ވަންޏާ އޭގެން ބޭނުންާވ މާލީ އެންމެ ބޮޑު މަ  ކުާރ ންނާނެ ިއނގޭތޯ އަުޅގަ

ރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީއަށް ނޭދެވޭ ައސަރެްއ ޓަަކއި ދަންނަާވލީ. މިއަށް ޓޫ ވާހަކަ ރެކޯޑަށް ގޮތުަގއި. އެހެްނވީމާ، އެ

ނެޑްއ ޤަބޫލެއްކު ނޑަށް އެއާެއކުަގއި، ދެން ސުާވލެއް ނުކުރަން. ދެން ހަމަ ރާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ ގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ބިުލގެ  ހީވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަން އަދި ސަލާމަތްތެރިކަުމެގ ވާހަކަފުޅު ވިދާުޅވި. ެއއީ ައޅުގަ

ނޑު ސަބަބުން ކުރާނެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި އަމާންތެރިކަމަށް ކުރާެނ ނޭދެވޭ އަސަެރއް ނެތްހެން. ނޯ ންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީގެ ޤާނޫނަކީ، ބެހޭ ގޮުތން ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކަީކ ވެސް އަދި ޤާނޫނަކީ ވެްސ ނީ. ޓޫޤަބޫލުކުރަ

ރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގެ ވެސް ކާިމޔާބަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެއއީ. ެއީއ ނެއް. އެހެންވީމާ، އަދި ޭއގެ ޓޫވަރަށް ފަސޭހަ ޤާނޫ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.ރެގިއުލޭޓްރީ ގޮތުން ރިލެކްސް ކުރެވިފައި ހު  ރި ކުރުންަތއް ަކމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އިބްރާހީމަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތުއާދެ! ގުޅޭ ުސވާލަކަށް ޤާސިްމ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި



  

ނޑަށް ބުނި  ނޑަށް ހީވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް އޮިޅވަަޑއިގަތީހެންއެ އާދެ! އަުޅގަ ނޫނީ ނޯޓު  އްެޗއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އޭރު ސަުރކާރަށް އެްއެޗއް ނުލިބޭ ގޮތަކަށެްއ ނޫނޭ  ނޑު ދެންނެީވ އަުޅގަ ނުކުރެވުނީހެން. ވެދާނެ އެހެން. އަުޅގަ

ނުކޮްށ ތަށް ޓެްކސްތަކާއި ެއއްޗެހި ފްރީލިބެނިިވ ގޮއެތަން ދޭން ުއޅުނީކީ އޭރު. ސަރުކާރަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ަފއިދާެއއް 

ށޭ. ޓެކްސްަތކާއި ެއއްޗެހި ފްރީކޮށްގެން، އެކަން ކުރާށޭ އުޅުނީ. އެކަަމކު މިއަދު ތި އުޅުނީ ހުސް އަތާ އެއްޗެހިދޭ

ދުވަހު ތަާކއި ެއއްޗެހި ފްރީ ކޮށްގެން، ހުރިހާ އެްއޗެއް ީދގެން ހަދާށޭ މިއަދު ތި ވިސްނަންޖެހުނީ. އެއީ އެޑިއުޓި

އެްޑވާންޓޭޖް ނުނެގުނީމައޭ. ެއއް އުސޫލަކަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ މިނިސްޓަރު ތި ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ައޅުަގނުޑ 

ތާއީދެއް އެްއގޮތަކުން އެ ދެުވނީ. އެއީ ލަްސެވގެން ަވގުތު، އެްޑވާންޓޭޖްގެ ބޭނުން ނުކުެރވުނީމަ ލިބުނު ގެއްެލއްމެްއެގ 

ނުޑ ެވސް ފާހަގަ އަހަރަށް ލިިބގެންދާއިުރ  77ކަމަކަށް. ދެން މިއަދު މީގަިއ މިއޮތް ގޮތަށް  ކުރީ ެއއްވާހަކަ އަުޅގަ

މިއަންނަނީ. އޭގެ ހިޑްން  ޕޮއިންެޓއް 1ރިޒަމް ސެކްޓަރަށް ގެއްލުެމއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްިވއިރު މީގެ ޓޫ

ިޅ އިްނވެސްޓްަމންޓްގެ ޓޫިރޒަމް ސެކްޓަރަްށ މު 11%ން ެއއްަޗކާ މިޮއތީ. އޭެގ ހިޑްން ނުާވ އެްއޗެްއ، އޯޕަ ާކއިއެްއޗަ

 111ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަން ޑޮލަރު އެތަނަށް އިންެވސްޓްިބލި 110ވާގޮަތކީ އެ ކުރެވޭ ކަމަށް ވަްނޏާ އެއަށް އިންވެސްޓް 

ރު އަހަރު ދުވަހޭ މިހާ 1ކުރަން. އެ ނެގޭ ެއއްަޗކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަ ނެގޭ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަށް އިންެވސްޓް

އަހަުރ  1 ވާނީރީ، ހުރިހާ އެްއޗެއް ފްރީބިލުގައި އޮތަސް މާދަމާ އަނެއްކާ ހަމަޖައްސާދީފާނެ ޓެކްސް ފްރީ، ޑިއުޓީ ފް

އަހަރު ުދވަސް ކަމަށް ވިޔަްސ ބޯޑަށް އެބަ ބާރު ިލބޭ އަނެްއކާ އިތުރު އެަތްއ  1 ،އެބަދޭ ދުވަސް ކަމަށް ިވޔަސް

 5 އަހަރޭ ުނވަތަ 1ން. ވަިކ ވަެރއް ބުެނފައެއް ނެތް. ޯބޑުން އިތުރުކޮްށދެވޭނީ އް އަންލިމިޑެޓްކޮށް ިއތުރުކޮށްދޭމުއްދަތެ

ނޑު މިދަންނަވަނީ ބޯޑަްށ  5ނުވަތަ  އަހަރޭ އަހަރެކޭ. އެހެން ބުނެފައެއް ނެތް. އަދި ބޯޑަށް އިތުރުކޮށްދޭން، އަޅުގަ

. ާޤނޫނުގައި ބުނެދޭން އެަބ ޖެހޭ ނުޖެހޭއިތުރުކޮށްދޭން ިޑއުޓީ ފްރީ، ޓެކްސް ފްރީ، އެ އެްއޗެހީގެ ފުރުޞަތެއް ދޭކަށް 

ނުވާނެއޭ. އެހެން ަކމަށް ވަންޏާ ކޮރަޕްޝަނަށް  ދީގެންކުރެވޭނެއޭ. އެ ބާރު އަށްވުރެ އިތުަރކަށް ބޯޑަުކން ނުމި

 ވަރަށް ސާފުކޮށް މިދަންނަވަނީ. އެގޮތަށް ދީފީިވްއޔާ އަނެްއކާ މިއިން ޒޯެނއްަގއި  އީހިވާނެ ކަމެކޭ އެ ކުރެެވނީ. މިމަގުފަ

ނަޑއެިޅގެން ކިހާވަެރއްގެ ޭއރިއާ ކަމެއް، ކިތައް ހެކްޓަުރ ކަމެއް، ކިތަ  އަރމޭލް ކަމެއް، ެއއްެޗއް ނޭނގޭ. އް ސްކު ކަ

ނަޑއެޅި ނޫނިްއޔާ މުޅި ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އެއްކޮށް ވެސް.  ދާެނ މުޅި އިހަވަންދިއްޕޮޅު ެއކީަގއި ވެސްއެއް ޒޯުނކަމަށް ކަ

ބޯޑަށް އެ ާބރު ދެނީ. މީގެ އޭރިއާ އަށް ެވސް ބުނެފައެއް ވެސް ނެތޭ. އެ ރު ދެނީ އެހެންވީމާ، އެއީ ސަުރކާރަށް އެ ބާ

އަދަދެއް ވެސް ބުނެފަެއއް ެނތޭ. އޭެގ ފުންމިނެއް، ޑެޕްތެްއ ނޭނގޭ. މިއޭ މި ޤާނޫނު ާފސްކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ. އެހެން 

ތިން ބާރެްއގެ  އުލަތް ހިންާގ ގޮތަށް އޮތީތީ. ދަކަމަށް ވަންޏާ ސަރުކާރު ެއކަިނ ހިންގާ ގޮތަކަށް ނޫން ޤާނޫުނއަސާސީ އޮ

. މިއަދު މިނިސްޓަރުކަމުގެ ޕޯޓްފޯލިޯއގަިއ މައްޗަށް ބެހިގެން. އަދި އެނޫްނވެސް އިތުރު މުައއްސަސާތަެކްއ ވެސް ހުރެގެން

ނޑު ެވސް ބޭނުންވެދާނެ ކަންނޭނގެ  އިންނެވީމާ ނޑު ވެސް ތިތާ އިނިއްޔާ އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ވެސް، އަުޅގަ އަުޅގަ

ނުޑމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ  އެގޮތަށް އެ ބޭނުންވާ ގޮތަކަްށ މަސައްކަތް ކުެރވޭނެ މަގުަފހިކުރަން. އެކަމަކު އަުޅގަ



  

ނޑު ދަންނަވާލީ ެއއް ވާަހކައަކަށް. އަނެއް ވާހަަކއަކަްށ  . އެހެންވީމާ، އެވެސް ކަށްއެހެން ކަންތައްތަ ވާހަކަ އަުޅގަ

 77އަުޅަގނޑު ދެންނެވީ ސަލާމަތްކަމާއި އަމާންކަން އޮންނާނެ. ކައަކަށް އަދިވެްސ އިތުރު ވާހަ އަޅުަގނޑު ުއޅުނީ

ކާރަށް ބޮޑެތި ތަކެއް އެބަ ހުރި ދީފައި ސަރުސްޓިްނގ އެަތއް ބައިވަުރ ރިސޯޓުއަހަރަށް ދެވޭއިރު މިހާރު އެގްޒި

ރެއް ދަްއކާފައި ހުރި މީހުން އެަތއް މިލިއަން ޑޮލަ  ްއ ބަިއވަރު ލާިރއެއް ަދއްކާފައި އެްޑވާންސަްށ އެތަ ފައިސާދައްކާަފއި

ވަރަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް އެބަ އުޅޭ ދީފައި ނުހެދިފައި ލާރި  91އެތައް ްޕރޮޖެކްޓެއް ކަންނޭނގެ،  001އެބަ ތިބި. 

 11މި އެސް.އީ.ޒެްޑގެ ތެރެއިން މިއަންނަނީ %ނުލިބިގެން. ނޫނީވިްއޔާ ސަރުާކރަށް އެތައް ަބއިވަރު ަދއްކާ، މިއަންނަނީ 

ޓެކްސް ފްރީއޭ ބުނެފަިއ  ރު ދުވަސް ޑިއުޓީ ފްީރއޭ ބުނާނެ،އަހަ 1ނީ. ދާއިރު އެމީހުންނަށް ރަށް މި ދަޓޫރިޒަމް ސެކްޓަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ހަމަ ކޮސްމެޓިކް އެްއެޗއް. އެ ބަދަލުވެގެންދާ 1އަނެއްކާ އެ   01ނެ އަހަރު ދުަވސް އެއީ އަުޅގަ

ރހޭންޑް ފައިާސކޮޅެްއ މީހަކު ނުނަގާނެ ކަމަކަށް އަހަރަށް. ކޮންމެވެްސ އަންޑަ 01 އަހަރަށް ނޫނީ  11އަހަރު، 

 އަޅުަގނޑުމެން ނުބަލާނަން. ނަގާފައި ެއކަން ެއގޮތަށް ނިންމަދިނީމަ ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ. މިކަހަލަ ލޫޕްހޯލް މީގެ 

ނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަން މި ތިބީ  ކޮށްޭދށޭ. އަޅުަގނޑުމެންބޭނުންވަނީ އެ ެއއްޗެހި ލިމިޓް ތެރޭގައި ހުރީމަ އަުޅގަ

ތި ބޭފުޅުން މިކަން ނުކުރާށޭ އަޅުަގނޑުމެން މި  ނިސްޓަރމިކަން ކޮށްދޭން އިނގޭތޯ. އެްއގޮތަކަށް ވެސް ހީނުކުރަްއވާ މި

ނޑު މިދެންނެވި  ވާހަަކއެއް ޫނން. މި އެއްޗެހި މިގޮތަށް  ޓީ ބޮޑުކުރާބިއުރޮޓިކަލްތިބީ. އެކަމަކު ސޭފް ގާޑް ައޅުގަ

ފުކޮްށ . ޤާނޫނުގަިއ މި އެއްޗެހިތައް ސާވެްސ ބޮޑުވެގެންދަނީ ބިއުރޮކްރަސީއޭގެ  އޯޕަންކޮށް ހުރީމާ މިވާގޮތަކީ

ކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ އެބަ އޮތް. ޓިޓިވް އެްޑވާންޓޭޖް ިއންވެސްޓްބަޔާންެވގެން ހުރީމަ ޭއގެ ކޮމްޕެ

ޑިއުޓީ ފްީރ  ހަކަށް ފަޅު ހިއްކަިއގެންންވާ މީޓެއް ހަދަން ބޭނުއަހަރު ދުވަހޭ މި ބުނަނީ ޓޫރިސްޓް ރިސޯ 1ންތޯ ކީްއވެގެ

އަހަރު ުދވަހޭ  05އަހަރޭ ބުންޏަސް. އަދި  01އަހަރު ުދވަހޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެްނމެ ރަނގަޅޭ  1ވާނީ ފްރީޓެކްސް 

އާނ ތިމަންނާއަށް ބުންޏަސް. އެކަމަކު އެ ސާފުކޮށް އެނގެމާ ހިނގާށޭ. އޭުރން އަންނަ މީހާއަށް ވެސް އެނގޭނެ 

ައހަރަށް ލިބޭ. އެކަމަކު ިމއަދު  77އައިްސ އެތަނަސް ަވންނާނެ. އަނެއްކޮޅުްނ  ބާރަށް އަންނާނެ. ބާރަށްލިބޭކަން. 

ގޮތަށް އަހަރަށާ މި 51އަހަަރށާއި  15ނުހެދި ހުރި ރިސޯޓުތައް ވެސް ހުރީ  ގ ރިސޯޓުތައްދީފައި ހުރި އެގްޒިސްޓިން 

. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ކަން ްއ ނާންނާނެްސ. ކޮބައިޯތ މީގެން ގެއްލުމެ ދީފައި. ކޮަބއިތޯ ކޮމްޕީޓަން

ބޭނުންވާ ވާހަަކއަީކ މިދަންނަވާލީ ވަރަށް ސާފުކޮށް. އެެހންވީމާ، ރަނަގޅަށް މިނިސްަޓރު ވިސްާނވަަޑއިގެންފައިޯތއޭ 

ނޑަެއޅިގެން  ނޑަށް ހީވަނީ އެހެނެއް ނޫންހެން. ނޫނީ އެނގި ހުރެ ކަ ރަނގަޅަްށ މިކަންކަން މި ކުރައްވަނީ. ައޅުގަ

ވިދާޅުވެުނވެ ތި ގެންދަވަނީ ިއނގޭތޯ. މި ހުރިހާ އެްއޗެްއ ެއނގި ހުރެ ރަނގަޅަށް ވިދާޅުުނވެ ގެންދަވާ ކަމަށް ވަންޏާ 

އަނެއްޮކޅުން ދީފައި ހުރި ރަށްރަށަށް އެބަ ހުރި، ވެސް  ވެސް ގޯހެއް ެދއްތޯ އެއީ. އެހެންވީމާ، މި އެޑްވާންޓޭޖް މިައދު

އްސަށް. ޭއގެ މުދާތަކާ އެްއޗެއްހި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެސް އިނގޭެނ ޖެހޭ އިމްޕޯޓްކުރާ ެއްއޗެޓް ިޑއުޓީ ދަްއކަންއިމްޕޯ

ޓްމަންޓްތަކަށް ދާްނ ކް އިންވެސްތެރެއިން ސޯޝަލް ކޮމްޕޯނަންޓަށް ނުވަތަ ސްޓްރެޖެޓި 05އް %މީގެ ތެރެއިން އަނެ



  

އިނޭގ. ަގއި ފާޚާނާ ހޮޅި އަޅަިއދޭށޭ ކިޔާކަން އެބަ ރަށެއް އިންވެސްްޓކުރާއިރު މި ރަށްރަށުގެ މަގު ހަދައިދޭށޭ. އަނެއް

 15އަހަރަށް ނުވަތަ  51 ބޭއިރު އަނެއް ބައި މީހުންނަށްށް ލިއަހަރަ 77އެހެނެއް ނޫނޭ.  އެކަން އެބަ އިނގޭ. ެއކަމަކު

ން ނުވޭތޯއޭ. ދެ ން ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލަައކަށްވެސް ހުރީ މުއްދަތު. އެއީ އަުޅަގނޑުމެ އަހަރަށޭ މިހާރު

ތެރެއަްށ ލާކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް  ރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގެ ޮކމްޕޯނެންޓެއް މީގެއަޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވީ ޓޫ

ތެރޭަގއި  ޓްރާންސްޕޯޓް ޝިޕްމަންޓް ޕޯޓު ހެދިއިރު އޭގެ ،ތެދު ވާހަކަެއއް. އިހަވަންިދއްޕޮޅު ހެދީ އީކުރަން. މިބޫލުޤަ

އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުްނާވ ރިސޯޓުތަކާިއ ެއއްޗެހި ހަާދ  ވިސްނަިއގެންދިޔަ އެދުަވސްަވރު ހަމަ މިތާނގައި

އެއީ ހިލޭ ދޭކަށެއް ނޫނޭ  ކު ޑިވެލޮޕްކޮްށ، ބޮޑު ޕްލޭނެއް ވެސް ކުރަހާ، ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވެސް ކުރި. އެކަމަ 

އަންނަން. މިއަދު އެކަމަުކ  އިނގޭތޯ އޭރު ާރވާފަިއ އޮީތކީ. އޭރު އޮތޭ މީހުން ެއޑްވާންޭޓޖާ އެްއޗެހި ދަްއކަިއގެން ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ްފރީއަށް ހުރިހާ އެއްެޗއް ދޭން. ޓެކްސް ފްރީ، ހުރިހާ އެްއޗެއް ފްރީ. ެއގޮތަށް ވެްސ 

ބޮޑަށް ފޯކަސް ކޮށްގެން ގެންނަން ބޭނުމޭ. އެހެންނަމަވެސް ވާހަަކއަކީ ރާއްޭޖގެ ނެތް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަްށ 

ދާއިރާަތކަށް ފޯކަސް ކޮްށގެން މި ޑިުއޓީ ފްރީ، ޓެކްސް ފްރީ ހުރިހާ އެްއޗެހިތައް ހެދީމަ ނޫންހޭ ނުކުެރވި ހުރި ޑިވެލޮޕް

އިތުރު ކުިރއެރުން މި ލިބެނީ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނަގއި ގިނައިން ކަންަތއް ކޮށްަފއި ހުރީ އެހެންނޭ. އެއީ މިަދއްާކ 

ނޑުމެން އިތުރު ވާހަކަ ދައް އަހަރު ދުވަހަކީ ފުދޭވަރެއްގެ ިދުގ  77ކާަކށް ނެތިން. ދެން ވާހަކަައކީ. ެއއަކަށް އަުޅގަ

މުއްދަތެއް. އެ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި މިގޮތަށް ފްރީކޮށް އެްއެޗހިތައް ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް ަވންޏާ އެތަނަށް އަންނަނީ ކޮން 

ކަމާއި އަމާންކަން އޮތީ ބައެއް ކަމެއް، ކިާހވަރެްއެގ ބާރުގަދަ ބަެއއް ކަމެއް ނޭނގެ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ަސލާމަތް

ނޑު ަދންނަވާލަން މި އުޅެނީ. އެއީ މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ. އެއީ  ކިހާވަރެްއަގއިތޯ ވެސް ިވސްާނލަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުފެނި ހިނގައިދާނެ. ެއކަމަކު މާދަމާ ކަންތައްތައް ވެގެންާދނީ ކިހިނެއް ކަމެްއ ވެްސ  މިއަދު އަުޅގަ

ހުރަްސއަޅާކަެށްއ މި ން ެއބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ެއއްގޮަތކަށް ެވސް މި ބިލު ފާސްނުުކރާކަށް، އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަ

ނުޑ މިހާތަނަށް ފާސްކުރި މާއްއެންމެ ގިނައިްނ ނޫން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްނމެ ބާރަށް،  ދާތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުްނޭވ . އައެީކގަިއ މިހިރީ ފާސްކޮްށދީފަ އިގެންނާިއ ތާއީދުކޮްށެގންނާހުށަހަޅަ ުދވަހުެގ ތެރޭަގއި ވެސް  5ުޅގަ

މިކަން ނިންމަން. އަވަހަށް ނިންމަން. އެކަމަކު އެނޫންެހންނެއް ނޫނޭ. އެ މިސްޓޭެކްއ ނެތޭ. އެ ިވސްނުމެއް ނެތޭ 

ންގެ ނިްސޓަރުގެ ދަރިންނާއި ދަރިތި ސެކުއަރ ކުރަމާ ހިނގާށޭ. އަޅުަގނުޑގެ ވެސް މިއެކަމަކު މީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ. 

ނޑުމެންނަށް ނެތްފަސްކޮޅަށް ވެސް، އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރިންނާއި ދަރިފަސްކޮޅަށް ވެސް ދަރި ދުވަހަކު  މި ޤައުމު ައޅުގަ

ވެސް ދެމިއޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ަޓކައި ަޤއުމުގެ މިނިވަްނކަމާއި އިސްތިޤުލާލާއި އަމާންކަންމަތީ 

ސްޓަރު ނިންމާލަމުން ވިދާޅުވި ޖުޑީޝަީރއާ ދިމާއަށް. ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ، އޮންނަންޖެހޭ. ދެން ފިނޭންސް މިނި

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ރަނގަޅު ކަންަތއް  އަޅުަގނޑުމެން އެދުނަސް ނޭުދނަސް ތަރައްޤީވަމުން އަންަނިއރު އަންނާނީ އަުޅގަ

ކަންތަްއތައް ވެސް އަންނާނެ. ެއއަށް  އެކަންޏެއް ނޫން. އެާއއެްއކޮށް އަންނާނެ ހުރިހާ އެހެން ކަންތައްތައް ވެސް. އެހެން



  

 ކުަގއި ޝަރީޢަތަށް ތަޔޭގެ ތަރައްީޤވެފައި ހުިރ ޤައުމުކުރަން. އެހެންވީމާ، ދުނިމިނިމައިޒްކޮށްފައި ޮކންޓްރޯލް ޖެހޭނެ

 ޖުޑީޝަރީއަށް ދާންޖެހޭނީ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދަން. މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަންާނތީ ސަރުކާރުން ނޫނީވިއްޔާ 

އްސަލަތަކަށް ބާރު ހުރި ފަރާތްތަކުން. އެހެންވީމާ، ޖުޑީޝަރީ އޮްނނަނީ. އެހެންވީމާ، އެމެރިާކގައި ގިނަ މަ

މުޅި ދުނިޔޭަގއި ވެސް ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލިަޔސް. އެކަމަުކ  ންެމ ތަރައްޤީވެަފއި އޮތް ޤައުމުއެއީ އެ ކުރިމަތިލާންޖެހެނީ

ވެސް. ެއއީ ީކްއވެގެންތޯ. ދެމީހުން ެއއްބަްސާވގޮތަށް ކަންަތއްތައް ުނވާތީ. އެމީހުން އެންމެ ގިަނއިން ަޝރީޢަތަށްދަނީ 

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ނެްތކަން. ެއ ކުރާތީ. އެހެންވީމާ، ރެވޭތީ. ެއކަކު އަނެކަކަްށ ޗީޓްނުކު ދާންޖެހެނީ. އެ އަޅުގަ

ެވސް އެކަން އޮތީ އެހެންކަން  ދު ބައިވެިރަވޑަިއގަންނަވާ ސަުރކާރުންށް ީހވަނީ މިއަދު މުޙައްމަދު ސަޢީއަޅުަގނޑަ

ނޑުެމންނާ ހެދި ކޯލިޝަ ނޑުމެން، މިއަދު އަުޅގަ ން ވެްސ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެންމެ ފުރަތަމަ. ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ކުިރ ިއ ދުވާލުކާުކ ބުނެގެންތޯ. މިހިާސބުގައި ނޫންތޯ މިކަން މި ހުީރ. އިްއޔެ ރޯމާ އީމި ކަެމއްކޮށްލީ އަެނއް ރޫޅާލައި

ވާހަކަ ނޫންތޯ މިދައްކަނީ. ދެން އިއްޔެ މިތާނގައި މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ދިޔަ ކަމެއްގެ ވާަހކަ ނޫންތޯ  ކަމެއްގެ

ނޑުމެން އިތުބާރުކޮށްަފއި ނުކުރަންވީ. ނޫނީ ކުރަންވީ.  މިދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، ކަލޭ ކީއްެވގެންތޯ، ާކކަށްތޯ އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނޑު ަދންނަވާ ވާހަަކއަކީ.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ވެސް ކުުރކޮށް ުސވާލުކުރެްއުވން އެއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކުަރއްާވއިުރގައި ވީހާ! ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ސުވާލުއާދެ

ނޑުމެންނަށް ވަގުުތގެ ވެސް ަދތިކަން އެބަ ހުރި. މިނިސްަޓރު ވެސް އެ މަނިކުފާުނެގ  އެދެިވގެންާވ ކަމެއް. އަުޅގަ

ލާފައި މިތަނަށް ަވޑަިއގެންނެވީމަ. އެހެްނވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މުހިންމު ވަގުތުަތއް ދޫކޮށް، ވަގުތުފުޅު 

ދިނުމުގެ ގޮތުން  ެވސް ކުރުކޮށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް، އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ސުވާލުކުަރއްާވއިރު ވީހާ

ނޑު  ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަުޅގަ  އަރުވާނަން މިނިސްޓަރަށް. މިހާރު ފުރުޞަތުކުރެްއވުން އަުޅގަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ދުސަޢީ މުޙައްމަދު ިޑވެލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑަށް ހަމަ ޖުމްލަކޮށް މި މާނަކުރެވެނީ ެއއް ޒޯންތަުކގެ، ޒޯުނެގ ކަެމއް އިނގޭތޯ. މި  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ވެްސ  ށް ކުރާެނ ނޭދެވޭ ައސަރެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ އަެނއްކާރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީއަސަބަބުން ޓޫ

ރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރެގ ވަރަށް ކާމިޔާުބކަމާއެކު ކުރަްއވާ ިވޔަފާރިވެރިންނަްށ ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން މިއަދު ޓޫ

ރިޒަމް އިްނވެސްޓްމަންޓެްއެގ ތަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ޓޫ އަދި އެތެރެ ހިމެނޭގޮ  އިއިންވެސްްޓކުރަްއވާ ފަރާތްތަްއ ބޭރާ

ކޮޓަރިެއއްގެ އަގަށް މިއަދު ޖެހޭ އަދަދު. އިންވެސްޓް، ިމސާލަކަށް ހިންގަވާ ވިސްނަމާ. އިންވެސްޓްމަންޓް ލޯނެްއ 

ނޑުމެން އައި ލްެގ .އެސެކުއަރ ކުރުމަށް ޓަކައި ބަަޔކަށް ނަގާ ލޯނެއްގެ އަދަދު ކޮންވިންސް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ



  

ނޑުމެން ދައްކާނެ ވާހަކައެ އަނެއް ަސއި މިއަދު ކޮށްލަމާ އް. ައޅުަގނޑުމެން ހިނގާ ޤަބޫލުްޑގައި ތިޭބއިރުަގއި އަުޅގަ

ިރަޒމްގެ ރާއްޖޭަގއި މިއޮތް ކޮމްޕެޓިޓިވްނަްސއަށް ބަލާފައި ރާއްޖެ ސަރަަޙއްދުެގ އިންވެސްޓްމަންެޓއްގެ ޓޫ

ވެސް ޮބުޑ  ން ހަތަރު ލައްކަ ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއަްށވުރެކޮމްޕެޓިޓިވްނަްސއަށް ބަލާފައި ކޮޓަރިއެއް އެޅުމަށް ޓަކައި ތި

އަދަދެއް ކޮޓަރިެއއް އިންެވްސޓްމަންޓްގެ ނިސްބަތުން އެބަ ހޭދަކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ބޮޑު ވާހަކައެއް ނޫން 

ޏާ އޭގެ ޓެކްނިކަްލ މަށް ވަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެކެެވނީ. ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ވާހަަކެއްއ. ޙަޤީޤަތަށް ވިސްނަވައިފި ކަ 

ޓުން ވިސްނަަވއިފި ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، އިންވެސްޓްމަންެޓއް ރާއްޖެއަްށ އަިއއްސަ ބިލިއަން ޑޮލަުރ އެސްޕެކް

މިސާލަކަށް ނުވަތަ ދެ ބިިލއަން ޑޮލަރޭ، ެއއް ބިލިއަްނ ޑޮލަރޭ ައޅުަގނޑުމެން ާފހަގަކޮށް ތި ވިދާުޅވާއިުރގަިއ 

ބިލިއަން ޑޮލަރު  0ރަނގަޅަށް އޭގެ ރޭޝަނަލް ވިސްނިވަަޑއިގަންަނވާނެހެން.  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް 

އިންެވސްެޓއް ނުކުރާނެ އިނގޭތޯ. ދެން އެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންވެސްްޓ ުކރަންޖެހޭނެ ސަބަބުތަކެއް ނެތި ބަޔަކު އައިްސ 

ނޑަށް ހަމަ ެއިކ  ބޭނުން ރައްޔިތުން މިއަދު ކެތްމަުދވެފައި ތިބީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ެއޑްވާންޓޭޖްތަުކގެ ހިފަން. އަުޅގަ

ފޯމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ވިދާުޅވެ، ބަެއްއ ވާހަކަތައް އަުޑއިޭވއިުރގަިއ  ފަރާތްތަކުން އަދި މިހާރު ސިޔާސީ ޕްލެޓް

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ަބއެއް ާވހަކަތައް ހުރެދާނެ. ހުރުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ސިާޔސީ ގޮތުންކަން އަުޅގަ

ރިޒަްމ ދިރާސާޮކށް ވިސްނާއިުރގައި ޓޫ ީށގެންވޭ. އެހެންނަމަވެްސ ވިޔަފާރީގެ ޕޮއިންޓް އޮފް ވިއު ައޅުަގނޑުމެންއެކަ

ކަމާެއކު މަސައްކަތްކުެރްއވި ބޭފުޅުންނަްށ ނުވަތަ އުފެއްދެުވމުގައި ހީނަރު އިންޑަސްޓްރީ އުފައްދަވާ ޭބފުޅުންނަށް

ިރއަކަށް ިނސްބަތުންޖެހޭ އަދަދު. ތިން ހަތަރު ލައްކަ، ފަްސ ލަްއަކ ކުރަން ކޮޓަނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިްނެވސްޓްއެ

. އަނެްއާކ އި މިޮއތް އެޑްވާންޓޭުޖގަޑޮލަރު އެބަ ޖެހޭ ރޫމަކަށް. ޕަރ ރޫމް އިނގޭތޯ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އަުތގަ

ކަށް ނޫން ސްޕެޝަލް ރާއްޖޭަގއި މިއޮތީ ވަން އަިއލެންޑް އެންޑް ވަން ރިޒޯޓް ކޮންސެޕްޓަކީ ެއއަށް ފުށުއަރާ ގޮތަ

އިކޮނަމިކް ޒޯން މިއަންނަނީީކ އިނގޭތޯ. ޒޯެނއްގެ ތެޭރަގިއ، މިސާލަކަށް ދުބާީއަގއި ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ދުާބއީެގ 

ލަށް ފަސޭހަވެފައި، ރީތި، ނަލަ، ޗާލު ވާހަކަެއއް ދަންނަވާކަށެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ގިނައިން މި ދެއްކެނީކީ ދުވާހަކަ ގިނަ 

ނޑަށް ެއނގޭ ނުކުރަްއވާނެކަން ވެސް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް އެ އެހެން އެްއގޮތަކަ  ށް ވެސް ޤަޫބލު ނުކުރައްާވ. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ޙަޤީޤަތެއް އޭަގއި ޮއތީމަ އިނގޭތޯ. ދުބާ ލީ ީއގެ ޖަފްާޒ މިސާލަކަށް. ޖަބަލް ޢަވާހަކަ މި ދަްއކަނީ އަުޅގަ

އެބަ  11ހަކައެއް ދަންނަާވކަށް ވެސް ނޫން. އެތަނުގެ %ވެސް މޮޅު ވާ  ޓްރީ ފްރީ ޓްރޭޑް ޒޯނުގައި ދެން އަނެއްކާ

ކުރޭ. ކުާރއިރު ބިއުޓްުދބާއީގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ އަށް އެބަ ޮކންޓްރި 11% .ޑީ.ޕީ އަށް އެބަ ކޮންޓްރިިބއުޓްކުރޭ އިނގޭތޯ،ޖީ

ޯޕއަށް ބައްަލވާ. ތަެކއް އެބަ ުހރި. ސިންގަރުގޅުން ހުރި ެއތައް މަސަްއކަތް ރިޒަމާއި އެއާ ހުރި ޓޫ  އެތަނުގެ ެއއާ ގުޅުން

ރީ. ބޭންކުަތއް އެހެރީ. ޭބ މެރީނާ އެ ހުަޓވަރު ިއނގޭތޯ. ސޭންޑްސް 5ހުރި އެ ބޭ ނުވަަތ އެތާ ސިންގަޕޫރުެގ މެރީނާ

ޕޯޓް އެހެރީ. އަސްަލކަށްވީ ޯޕޓް ގެންނަންެވގެން ޓުއަިރޒަްމ އެ ތަނަށް ގެަނއީ. ޕޯޓް ެގންނަންވެގެން ބޭންކުތަްއ އެ 

އީ ިއނގޭތޯ. ބައްަލވާ! އެތަން ކާމިޔާބުވީކީ ނޫން. ޕޯޓް ގެންނަްނވެގެން އެންޓަޓެއިންމެންޓް އެ ތަނަށް އައީ. ޙަޤީޤަތް މި



  

މީހުން ގެނައީ. ޕޯޓް ގެންނަންވެގެން ބަޖެޓް ހޮޓާތައް ެގނައީ. ޕޯޓް ގެންނަންެވގެން އެހެން ވިޔަފާރިތައް ގެނައީ. 

ތޯ. ވަރަށް ބްރޯްޑ ޑެިފނީޝަނެއް. ޓުއަިރޒަމަކީ މުިޅ އަޅުަގނޑުމެން؛ ޓުއަިރޒަމަކީ ވަރަށް ބްރޯޑް ޑެފިނިޝަނެއް އިނގޭ

ނޑުމެން މިހެން ޓޫއަރިޒަްމގެ ެއކްސްޕާޓުންނަށް  ހޮސްޕިޓަލިޓީސް ސެގްމެންްޓެގ ވަރަށް ބޮުޑ ހިއްާސކުރާ ެއްއޗެއް. އަުޅގަ

ޓަކައި.  ވެތިބެ، ޓުއަިރޒަމްގެ ޑެފިިނޝަން ހަނިނުކުރަމާ ހިނގާށޭ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ % ނުޑ މި ދަންނަވަނީ ޓުއަިރޒަމަށް  011އެހެންވެގެްނ އަުޅގަ ޮކންވިކްޝަނާ އެކު އަުޅގަ

ކޮްނވިކްޝަންާނ  011ނޭދެވޭ ައސަރެއް ުނކުރާނެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯުނެގ ބިލުގެ ސަބަބުންެނއް. ހަމަ %

ވެސް ޫނން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއ އޮތީ ސިންގަޕޫރުން އެކަްނ  އެްއކޮށް. އެންމެ ޕަސެންޓެްއ ޑީިވއޭޓްކޮށްފަެއއް

ޕްރޫވްކޮށްދީފަ. އަދި ދުބާީއ ެއ އޮތީ އެކަްނ ޕްރޫފްކޮށްދީފަ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަަތއް ތަުކރާރުކޮށް ެވސް އަޅުަގނޑަްށ 

ގެ ޝެޑިއުްލގައި ރާއްޭޖގަިއ މި ދެކެވެނީ އިނގޭތޯ. ދެން މީގައި އިންސެންިޓވްސްތައް ީދފައި ހުރިއިރު އިންސެންޓިވްސް 

ނެތް އިންޑަސްޓްރީޒްަތއް ރާްއޖެ އަށް އިމްޕޯޓްކުރާއިުރަގއި ދޭ އިންސެންޓިވްތަާކއި ޓުއަިރޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ޭދ 

އިންސެންޓިވްަތކާ ތަފާތުވާނެ. މިހާރުވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ނުހެދި ހުރި ރިސޯޓްތައް ކުލި ޑިފަރކުރަމުންކުރަމުން 

އަހަރުވެަފއި ހުރި ރިސޯޓްތައް ވެސް އެބަހުރި ުނހެދި. ކޮބައިތޯ ދައުލަތަށް ވަްނނަ އާމްދަނީ؟ ކޮބައިތޯ ޢާއްުމ  01 ގޮސް

އަހަރަށް ެޓކްްސ  01ރައްޔިތުންނަށް ވަންނަ އާމްދަނީ؟ ކޮބައިތޯ؟ ހަމަ އިންެސންޓިވްސް ކުެރވިފަިއ އެ ޮއތީ. 

ޤީޤަތުގަިއ އާ ވާހަކަެއއް ވެސް ނޫން. އަދި އިންޑަސްޓްރީ އަްށ ރިލީޒްކުރެވިަފއި އެ އޮތީ. ެއހެންވީމާ.، މިއީކީ ޙަ

ނައުމަށް ބީރައްޓެހި ވާހަކަެއްއ ވެސް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަ، ފަރިތަ، ހަމަ ދުވަހުން 

ލެއް އަޅުަގނޑުމެްނ ދުވަހަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއް. މިހާރު ވެގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބި

ގެންނާތީ. މިއީ މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް، އާ ގޮަތކަށް ހަދަނީ. އާ ކޮންސެޕްޓެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ކަމަކީ އެހެން 

ނޑު ހަަމ  ގޮތަކަޑށް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ފަރިތަކުރެވެމުން އަިއއްސަ އޮްތ އިންޑަސްޓްރީެއއް. އެހެންީވމާ، އެކަން އަުޅގަ

 ނގޭތޯ. ފާހަގަކޮށްލަން އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ިރޔާޟަށް. ދެްނ ހަމަ ސުވާލުކުަރއްާވއިުރގަިއ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ހެއްެދވުމުެގ 

 ބަދަލުގައި ހަމަ ވީހާވެސް ކުުރކޮށް ސުވާލު ގެންދެވުން އެދެްނ. 

 

 އްެކުވން:ރިޔާޟް ވާަހކަދެهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އެކުަލވައިލާ ގޮާތ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޔޯ . ައޅުަގނޑު ހަމަ މީގައި ދެތިން ޕޮިއންޓް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. މި ބޯޑް 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެބަބެހޭ  އެކަިނ  އަށް އްޔާިއ ބޯޑުތަކަްށ ރައީުސލްޖުމްހޫރިކުރެވިފައޮތޭ ތަޖްރިބާ  ގޮތުން އަުޅގަ



  

ނާޖައިޒް ފައިދާ ބޭނުންކުރަމުންދިޔަކަން. ކޮށްފައި އުހރިކަން. ބޯޑުގެ މެންބަރުން  އިޚްތިޔާރު އޮންނާތީ ޭއގެ

 ދޭ ފްރެޝް ބަޔަކާ  ކޮށް ހެދިެގން އެބަބަދަލުކޮށްލާފައި ހަމަ އޯވަރނައިޓެްއގެ ތެރޭަގއި ބޮޑެތިސިންާގ އެގްރީމެންޓް ސޮއި

ކާރުން އެކަން ކުަރއްވާެނއެކޭ ނޫނޭ. މިީއ ވަަރްށ ސަރު ވަގުތު އޮތް ިމއީ ހަމަ ކޮންމެހެން މިހާރު މި، އެކު. އެހެންވީމާ

ނޑަައޅުަގނޑު ވާތީ ބޮޑު ކަމަކަށް ށް މެން؛ ކޮބައިޯތއޭ ހަމަ މިގޮތަށް ބޭްއވުމުގެ ވިސްނުްނފުޅަކީ؟ ދެން އަުޅގަ

ދުެގ އެނގޭ. އޭޝިއާ ސަރަަހއް ކްކަން އެންމެންނަށް އެބަޚާއްޞަކޮށް ރާއްޭޖގެ ސްޓްރެެޓޖި މިހާރު .ފާހަގަކުރެވިަފއި އޮތް

ކަމަށް  ިވސްނާ ޕާސްޕެކްޓިވުން ަގިއ މިތިބީ. އެހެންވީމާ، މިހާރަކު ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީލޮކޭޝަނެއް ވަރަށް މުހިއު

ހިއްމު އެްއ ސް ައސްލު އެންމެ މުއިކޮނޮމިްކ ތްރެޓްނޫޅޭެނ. ވަންޏާ ހަތިޔާރުއެިޅ މީހުން އައިްސ ޤައުމު ހިފާކަށް

 އަޅުަގނޑުމެންަނށް މިހާރުވެސް އެބަ އެނގޭ  އެްއޗެއްަސކީ މި ޕްރޮޖެޓާއި ވާނީ. އެހެންވީމާ، އައިެހވަން ކަށްތްރެޓަ

ިއ ހިންގާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް އެބަހުރި. އިންިޑއާގަ  ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރުަތކުން މިހާރު ވިޔަފާރި، އެިކއެކި ސަރުކާރުަތކުން

 71އެހެންވީމާ، މިއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބަހުރި. ވެސް ިއ ގަ އި ެވސް އެބަހުރި. އަދި ޫޔ.އެސް ވެސް އެބަހުރި. ަޗއިާނގަ

 ،ދޫކޮށްލެވޭ ަބއެއް  .އުމުގެ ަބއެއް ދޫކޮށްލެވެނީއޭ. ީމގައި އިްނ ތިއަރީއަހަރަށް ަޙޤީޤަތުގައި ޤަ  011، އަހަރަށް

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ވެސް ޭއަގއި ޝަނަކުންޑިސިަނގާ ވަުގތަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން  އެ ،ދޫކޮށްލެވޭ ގޮަތކުން

 ރައްޔިތުންެގ ބޮޑު ަބިއވެރިވުެމއް ނެތި ެއކަންކަން އޮެވގެން މި ޤައުމަށް ައއިްސދާނެ ތްރެޓަކާ ދޭތެރޭަގއި ތި ނޫނީ

ބޯުޑެގ ބިލަކުން ފާހަގަެއއް ނުކުެރވޭ. އެންމެ ކުޑަމިނުން  ައޅުަގނޑަކަްށ މި ވަރަކަްށ ިވސްނެވިންތޯ؟ ފުޅުން އެްއވެސްބޭ

ހިމެނިފައެްއ  ގެ ެއއްވެސް ަބއެއްނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ، ސް ލް ޑިފެންސް ފޯރމުެގ ނެޝަނައުމެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޤަ 

ނުޑގެ އެއް ުސވާލަކީ. ީކއްވެޯތ ނެތް. ފުލުހުން  ހިމެނިފައި ދެން ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

އެއްވެސް ވަރަކަްށ އަދި  ނެތީ؟ ވެސް ބޯުޑގައި ގޮތަށް ތެރެއަށް ލެވޭންސްގެ ެއއްވެސް ވިްސނުމެއް މީގެޑިފެ

ބިއުޝަނެއް އޮތުން. ވެސް ވަރެްއގެ ޮކންޓްރިއް ޚިޔާލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ މި ބޯޑު ޢައްޔަންކުރުުމގައި މަޖިީލހުގެ އެ

ކުރެވޭޯތ ަވރަކަށް މީަގއި ޔަޤީން . ދެން ކިހާ އެއީ ެއއް ކަެމއް، ވާތީ ކަމެއް ކަމަށް  މުއަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި އެއީ މުހިއް

ފަިއސާ ހިފައިގެން ރާއްޖެ އަިއސް މިކަހަލަ އިންވެސްޓްމެންޓްސް ނުހިންގާނެކަން. މިހާރު ހަމަ  ވަގު ފަިއސާ، ކަޅު

ނޑުެމން  ވަންނަ  ފައިސާ ހުރި އެކިއެކި ހިސާބުތަކަކުން ފައިސާ އެއްބަސްވެަފއި އޮންަނ އަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

 ވާނެ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ބެސްޓްކަމެއް. ނުބަލައެއް ނު ހޭކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަުކގައި އެއީ ބަލަްނޖެ އެއްބަްސވުންތަާކއި

އަންނަނީ ރަނގަޅު ސާފު ފަިއސާކަްނ އެ ލާއިުރގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ނޯމްސް އަށް ބަަލއިާއއި  ޕްރެކްޓިސް

އިން ކީ މީގައި ކިާހވަރަކަށްތޯ މިއަޅުގަނށުޑގެ އަނެއް ކޮންސަރނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން ގެންޖެހޭނެނއެ

ނޑުމެްނގެ ެސކިއުރިީޓ ސަރވިސަްސ އަށް ބާުރ ްސ އަުޅގަފަެޅއް ވިޔަ، ސް ސް ބިމަކަށް އަދި ަކނޑެއް ވިޔައެްއވެ

ނޑު މިހެން މިދަންނަވާލަނީ މިސާލަކަށް މިއަދު އައްޑު އޮންނަނީ؟ އަޮތޅުަގއި އެަބހުރި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް  އަޅުގަ

ދޭ ސަރވިްސގެ ޕާސްޕެކްިޓވުން  އަދި ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތާން. ެއއީ އެމެންޖެންސީ އިންޑިއާ ސަުރކާރު



  

 ފާސްކުރަން މީހުން ތިބޭ ހެނގަރަށް ވެސް ފުލުހުންނަކަށް ނުވަދެޭވ. ތަނެއް ބަލައި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތގަިއ. ޙަޤީޤަތަކީ އެ

 ހަކާ މައްސަލަެއއްަގއި ޕޮލިސް ގެ ސަބަބުން. އަދި ެއއިން މީވެސް. އެއްބަްސވެފައި އޮތް، ހަދާފައި އޮތް ކޮންޓްރެކްޓު 

ސްޓްރެޓެޖިކް  ަޤއުމުގެ ވަރަށްައޅުަގނޑުމެންގެ ، ޤައުމުގެ ނުކުރެވޭ. މިއީ މި ވެސް ޓޭޝަނަށް ގެނެސް ސުވާެލއްސް

ނޑުމެން ސަރަހައަީކ. އެ ލޮކޭޝަނެއް ައއްޑޫ  ނޑައަޅާަފއިލޮކޭޝަނުަގއި އަުޅގަ ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ ސްޕެޝަލް  ،އްދެއް ކަ

 ،ސްޖިނާޢީ ކުށެއް ހިންގިޔަ، ސް ޔަމީހަކު ކްރައިމެއް ހިންގި އޮތީ. އެތަނުަގއި ހުރި ުނގެ ގޮތަށް މިހާރު އެއިކޮނޮމިކް ޒޯ

ންވީމާ، މިއިން އެްއވެސް ހިއުމަންސް. އެހެއެތިބެނީ ެވްސ ހަމަ އި ނުގައެ ތަންތަ ؛ވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ މަްއސަލަެއއް 

ައީކ  ޅުަގނުޑގެ ވާހަކަދަންނަވަނީ. މިހާރު އަ ކްޓް ހަދާ ވާހަކަ މިޓްރެ އެއީ ކޮން؟ ުކރޭތޯލިމިޓް ،އޮތްތޯ ށް އެބަވަރަކަ

ދޭނެ. ގޮތަށް ހެ ބޭނުންވާެއަވގުތަކު ތިޭބ ބަަޔކު ަވކިަވކިން ހެދޭިއރުގަިއ  ންޓް އެްއޗެހި އެިކެއކި ބަޔަށްއެގްރީމެ

ނޑުމެން ޤައުމުގެ ނެޝަ އަމަންއަމާންކަްނ  ޤައުމުގެ ،ކަށް ގޮތަ ވާނެނަލް ސެކިއުިރޓީ ކޮމްޕްރޮމައިޒްއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑެްއ ހަމަކަމަަކށް އަޅު  ވިޔަފާރިކުެރިވގެންވާނެ ގޮަތކަށް ވާނެކޮމްޕްރޮމައިޒް  ވެްސ ޤަބޫލެއް ުނކުރަން.  ގައިމު ގަ

ންޖެހޭނެ. މިހާރުވެސް މިދެންނެވި ކަްނކަން ހުންނަ، ގޮުތގަިއ މި ބިލުގައި މިދެންނެވި ޮގތްގޮތް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

 ފަހަރަށް އެކަން ކުރާ ބަޔަކު ކުްށވެރިެވގެން އެންމެ ދަންނަވާލީ. ގިނަ ގޮތް މި ދާ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ހާލަތު އޮތްދެމުން

ވެްސ  އޮތީ. އެއީ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ ހިސާބުގައި ޤައުުމގެ ކަންތައްަތއް މިއަދު މި މީހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ފަހަށް އެ

ނޑު ސުގެ ސަބަންޓުތަކުރިން ކޮށްފައި ހުރި އެގްރީމެހަމަ މީގެ ކު  .ވާލަކީުބން. އެހެންވީމާ، އެއީ އަުޅަގނޑުގެ މަިއގަ

ޤާނޫނުގައި ނެތް އެްއވެސް ޑެބްތެއް ކިާހވަރެްއކަން  މި ،ކޮށްލަން ބޭނުންހަމަ ވަކިން އަދި އަޅުަގނޑު ސްޓްރެސް ދެން

ނަޑއެޅޭނީ ެވސް ދެވޭނީ  އިނަވާ ބޯޑަކާ އަހަރަްށ މިއަދު ހުން 011. ެއއީ ހަމަ ވެސް. ސަރަަހއްުދ ކަ

އްޔަންކުަރއްވާ ޯބޑަކަށް ހަމަ ދޭންވީހޭ ަޤއުމުގެ ިމވެނި ސަރަހައްދަީކ ާއއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ސް މީހެއްގެ ކޮންމެ ފަސް ހާ؛ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނެގ ސަރަހައްދެއްކަން ަކނަޑއެުޅމަށް. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު

ކުރާ. އެއިން ެއްއވެްސ  މުގައި. ބޮޑު ޚަރަެދއްކުރާ މަޖިލީހެއް އެބަޮއތޭ މި ޤައުތީ މަޖިލިްސ ރަމްޒުއޮ އާބާދީއަކަށް މި

ބޭފުޅުން  ތި ؛ެއީއ އަޅުަގނުޑގެ ޅު ެއގޮތަށް ދޫކޮށްލަްއވަންވީހޭ؟ރިބިުއޝަނެއް ނެތި ހަމަ އިހަވަންދިއްޕޮބައެްއގެ ކޮންޓް

ނޑުމެންގެ ަދއު  ނުންފުޅު މިއަުދގެ ވިސްއޭ ިތ ަވކާލާތުކުަރްއވަނީ؟ އެކަމަށްތޯ ސަރުކާަރކީ  .ލަތް އޮންނާނެހުރީ؟ އަުޅގަ

އް. އެހެްނވީމާ، މިީއ ލަިއގެން ހޮވާނެ ަސރުކާރެއަހަރަކުން ރައްޔިތުން އެ ވަގުަތކު ތިބޭ ބަޔަކު ޯވޓު 5ންމެ ހަމަ ކޮ

ނޑުމެންތިބެގެން  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ގެ ހަމަ މެންރުގައި އަުޅަގނޑުކަންކަމަށް ވޯޓުދޭއި  މި މި ޒިންމާ ނަގާފައި އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލީ އިޝޫޒްަތކެއް ކޮންސަރނިން  ބޮޑަށް.  ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ހަމަ. ީވމަ އަޅުގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ން.އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ފުުރޞަތުއަރުވަ



  

 

 :ންވާހަކަދެްއކެވު ދުސަޢީ މުޙައްމަދު ިޑވެލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނެޝަނަލްސެިކއުރިޓީ ކޮްމޕްރަމައިޒްކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

ނާނެ އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ތްރެޓެއް ނޯން އޮތީ. ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަށް އެްއވެސް ކުރެވިފައި މިމި ބިލު ފަރުމާ

ނޑު ދަ ދައުލަތުގެ ތަންފީޒީ ބޯުޑގައި ހަމަ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ  ނޑައެޅޭޒޯނުން ކަ .ންންނަާވލަން ބޭނުކަމަކަށް އަުޅގަ

 ފޯމްވެފައި މި ބޯޑު ،ންފޯްސުކރާ އިދާރާތަކާއި އެޖެންސީތަާކއި ހުރިހާ ދިމަދިމާލުން ބޯޑު އެުކގައި އިދާރާތަކާ އަދި ލޯ އެ

ޔިތުންެގ ރައް  ،ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށްމަ ހަެއއާެއކުަގއި ހަމަ މި ބިލުން އެބަ ުފރުޞަތު ލިބޭ ވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ

ކަމަށް  ސްޓަރަކު މިން ނުވަތަ ބޯުޑގެ މެންަބރު މިނިސައިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް ޗެއަރޕާ ގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމު

މަސަްއކަތެއް ުނވަަތ ، ގޮތަށް ކަެމއް އުފެދޭޢިއްޒަތްތއެރި މެންބަރުންނަށް ޝައްކު  ،ނަށްތިބޭފުޅުން؛ އެްއވެސް

ވިދާުޅިވ ވާހަކަފުުޅަގިއ  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެއީހެްނ ތި ވަންޏާ ެއކައުންޓެބަލްކުެރވޭ. ކަމަށްލިސީއެްއ ރާްއވަާވ ޕޮ

ކުަރއްާވ ކަމަކީ. ދެން ަކޅު ފައިާސގެ  ޖަވާެބއް ހޯާދލުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަސައްކަތްޕުޅު ތި  ފާހަގަކޮށްލަން،

ބިުލގެ ސަަބބުން މަނީ ލޯންޑްރިންއަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ. ދެން މި ޞަތު ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ކަޅު ަފއިާސގެ ފުރު

ނޑުގެ ދެ ކަމަށް ޒުނަ އޮވެއްޖެ ަގނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ޢިމިއަށް އަޅު ބޭފުޅަކަށް  ވަންޏާ ޓެކްނިކަލީ އަދި އަޅުގަ

. ދެން ޓެކްނިކަލީ އަިދ އެ ފުރުޞަތު ،ފުރުޞަތު އަރުވާލަންތޯ ަކޅު ފައިާސގެ ވާހަކަުފޅު ވިދާޅުވީމަ 

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތީމައެންހޭންސް

 

 މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ިޢޒުަނއާ އެކީ ދަންަނވައި  ...މިހާރު ލާނަންމުޤައްރިރު. އަުޅގަ

 

 ޝާމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ބި މިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ފަރާތުންމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮ

ބާރުތަކަށް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ެއޅޭ ޓެރަރިޒަމްގެ  އާިއ ދެން ކައުންޓަރ ފައިނޭްނސް އާދެ! މަނީ ލޯންޑްރިން

ކެޓް ރެޖީމް ކެޕިޓަލް މާެރގިއުލޭިޓވް ކަމަކަށް މިހާރު މި އޮތީ ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސްގެ  ބަލާއިރުަގއި އެއް

ގޮތަްށ  ދަށުން ހިނގާ އެީކގައި މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ެބލުމުގެޓީ އާއި އަދި ހަމައެއާ އޮތޯރި ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކުރުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ބެހޭ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އައިސްގެން ަތންފީޛު އާމިހާރު އެންޓި މަނީ ލޯންޑްރިން އިނގޭތޯ. ދެން

އުމީ ފެންވަެރއްަގއި ޓެލިޖެންސް ޔުނިޓެއް އުފައްަދއިގެން ޤައިން  ކުރެވޭ. އެމް.އެމް.ޭއގެ ތެރޭގައި ފައިނޭންޝަލް އެބަ

 މިހާރުެވސް ކުރެޭވއިރުަގއި އޮފްޝޯ  ކައުންޓަރ ފައިނޭންސް ޓެަރރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުުވމުގެ މަސައްކަތްތައް

އް ހަމަ ދާނީ ެއވެސް ރިޕޯިޓންގެ ކަންތައްތަ  ންޝަލް ސަރވިސަްސެގ ސަބަބުން އެ އަންނަ މާލީ ޚިދުމަތްތަކުގެ؛ފައިނޭ



  

މި  އަށް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ެއންޓި މަނީ ލޯންޑްރިންއާ ގުިޅެގން އަންނަ މައްސަލަތައް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

ކަމަށް  އްލުކުެރވޭނެބިލުގެ ތެރެއިން އަދި މިހާރު އެންިވސޭޖުކޮށްފައި އޮތް ރެގިއުލޭިޓވް ފްރޭމްޯވކުެގ ެތރެއިން ޙަ

 ވެނީ. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ދުސަޢީ މުޙައްމަދު ިޑވެލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ވަަނ  90ޤާނޫނުގެ  މި، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްޑކޮށްލާނަން އަދި ސެކިއުރިީޓގެ ވާހަކަފުުޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވީމަ

ނަޑއަަޅއި ށްބުނަނީ ޒޯނަކަ މިވެސް ވަނަ ާމއްދާަގއި  92މާއްދާ އިނގޭތޯ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ލިބިގެންވާ ޤާނޫނުން ކަ

ނުވަތަ މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަރުޙަާލއެްއގެ ތެރެއިން ލިބިދާނެ  ޭއގެ )ހ( ިއނގޭތޯ.؛ އިނާޔަތްތައް 

ތްތަުކގެ ރާގެ ެތރެއިން ލިބިދޭ އިނާޔަމި މާއްދާގެ )ހ( ދާއިބުނަނީ  ޒޯނަކަްށ  . ޭއގެ )ށ( ގައި މިއިނގޭތޯ އިނާޔަތްތައް

ތިޞާޞް ާއއި ޤާޫނނުގެ ފުރިހަމަ އިޚް އަާސސީގެ ޤާނޫނުބޭރުން ހިމެނޭ އެންމެހައި ަކންކަމުގެ މަްއޗަށް ިދވެހިރާއްޖޭ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ އެވާހަކަ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ެއކަން އަޅު ހިނގާނެ   ވާަހަކ.  ގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ށް. ތުައރުވާނަން އަސްލަމައަޅުަގނޑ މިހާރު ފުރުޞަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑު މަދު އަސްލަމް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިމުޙައް މެންޓް ވެސް ހަމަ ތާއީުދކުަރން ފޮރިން އިންވެްސޓް ާރ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ރާއްޖެ ނޑު މި ލަީކ އިނގޭތޯ ފުރަތަމަހަމަ ސުވާ ގެއަށް އިތުރަށް އައުން. އަޅުގަ ގުޅޭގޮތުން  ބިލާ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވަރަށް ގިަނ ޤާ ،އުފެދޭ ސުވާަލކީ ކުިދ އެ ޤާނޫނުތަކަްށ ކުދި، ދާއިރު ނޫނުތަކެްއ މިހާރުވެސް ހިނގަމުންއަުޅގަ

މެންޓްތައް ގެެނވެނީތޯޭއ ންެވސްޓްކަހަލަ އި ބައެއް އިޞްލާޙުތައް ގެނައުަމށްފަހުގައި ނުކުެރވޭނެ އަދި ުނގެނެވޭނެ ަބއެއް

ބިލު ތަޢާރަފުކުރުމުން؟ އެހެން މިދެންނެވީ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޯޕޓް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ވެސް  މި

އަށް ބާރު ލިބިގެންވޭ ރާއްޖެ އެތެރެކުާރ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ .އޮވޭ ބަމުގެ ވެަސ ވަކި ޤާނޫނެއް އެކުރުއަދި ޑިއުޓީ މާފު

ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުތަކުްނ ، ނަގަން ފަށާއިރު ނޑުމެން ޓެކްސްގަންމެ އަޅުއެހެޑިއުޓީ މާފުކުރުމަށް. އަދި ހަމަ މުދަލުން

އަށް ގެެނޭވ  ޖެރާއްއެ ބާރު ިލބިދާނެ ވަިކ ފަރާތަކަށް  ،ނުވަަތ ަވކި ބޯަޑކަށް ،އަށް ެއ ބާރު އްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރި

 ނޑުެމންނަށް ވަކިން އެހެނިހެން އެތަްއ ޤާނޫނެްއގެ ބާރު ން އަޅުގަ ބައެއް އިްނވެސްޓްމެންޓަކާ ގުިޅގެން. ދެ

މު އް ަކނަޑއަަޅިއގެން ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްަވކި ސަރަހައްދެ ހަދައި، ފަހުގައި ހަމައެަކނި ވަކި ޤާނޫނެއްނުޑވާލުމަށްކަ

ނޑަށް އެއެީއ ދެން  ެކއް ހަމަ އެގޮތަށް ފެންނަނީތޯއޭ؟އިންވެސްޓްމެންޓްތަ ތުން ޚާއްޞަ ގޮ ގިަފއި އޮންނަނއަޅުގަ



  

ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  ޤައުމުަގއި، ހެދެނީ އެ ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ ވަސީލަތްތައް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުތަެކއް މި

ްކޝަންތަކުގެ ތެެރއިން ަބއެއް ފެކްޓަރސް އޮފް ޕްރޮޑަ  ަގއި އިތުރަްށ ބައެްއ ކަހަލަ ވަސީލަތްތަްއ؛އްެދއްއެ ސަރަހަ

އިނގޭތޯ. އެގޮތަށް ބަލާއިުރ  ތަނަށް އިންވެސްޓްމެންޓުތައް ގެނައުމުގެ ބޭނުމުަގއި  އެ، މުންރުތަނުގައި ހު ންކަން އެކަ

 ޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އިތުރަށް އިނގޭޯތ، މިހާރުވެސް އަ ފިަޔަވއި ފަޅު  އިރާއްޖޭަގއި މިސާލަކަށް ަކނޑާ

އަށް  އިންތިހާެރއިްނގެ މައްސަލަ މަސައްކަތްތެ ިއން ބޭރުގެ ާރއްޖެ ނަށް ހަމަ އެނގޭނެ މިހާރުވެސްއަޅުަގނޑުމެން

ނުޑމެންނަށް ޒޯނެއް ހަދައި، ޒޯނުގައި ދެވޭ  ޮއވޭ އިތުރަށް  އިްނސެންޓިވްްސގެ ތެރޭގައި އެބަބޮޑުވެފައި މި އޮތީ. އަުޅގަ

 އަދަދަށްނުންވާ އެ ބޭނުންވާ ކޯޓާަތއް ދިނުމާއި ބޭވެސް.  ލޭބަރުންގެ ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އަސްލުގައި ފޮރިން

ނެތޭ ބިލުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އަސްލު ށެއް ގައި ހިފެހެއްޓުންަތކެްއ ފެންނާކަވެްސ އަސްލު އި ޭއގަ  މީހުން ގެނައުމާ.

ނޑު އެކަާމ ؟ އޭ ކަހަލަ ވިޔަފާރިެއއްތޯޭއ؟ ކޮންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ އަސްލުަގއި ހާސިލުކުރަން ބޭނުން މި ދެން އަޅުގަ

 ،ެލވޭއިރު ވޭ ވިަޔވފާރީެގ ދާއިރާތަކަށް ބަލައިަޖދުވަލުަގއި ކުރެ  ވެސް ލާއިރުބަލައި މީގަިއ މިވާ ލިސްަޓށް ހަމަ ގުޭޅގޮތުން

، އަސަރެއް ނުކުރާނެ ވާހަކަ. ރަނގަޅު ުޓއަިރޒަމަށް މީގެން، ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު ތަކުރާކޮށް ވިދާުޅވެއްޖެ

ސާލަކަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އަިދވެސް ނެހެދި މި އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ ފެނުނީ،ނުކޮށްފާނެ. ޓުއަރިޒަމަށް އަސަރު

އެ ރަށްތަްއ ބަަޔކަށް ލިބިފައިާވ ރަށްތަކެއް.  ހެދި ރަށްތަކަކީ ކޮންމެވެްސ އެއްރަށްތައް ހުރި ވާހަކަ. ނެ

ނޑަށް ހަމަ އިހުސާސްއަޅު  ތަރައްޤީކުރުވުމަށް ެވްސ  ެއ ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް މުދާ އެތެރެކުރާއިުރ ޑިުއޓީ ،ކުރެވެނީ ގަ

 ރު ން ކުރިއަށް ާދއިއަދި ތަަރއްޤީކޮްށގެ ބޭފުޅުން އެ ރަްށތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރާ ިއންވެސްޓްމެންޓުތަކާ. އެ ނެގޭނެ

ވެސް ެނގޭނެ. ބިމުގެ ކުލި ދައްކަންޖެޖޭނެ.  ިއން ޓެކްސް ވެސް އަދި ދެ އަހަރުގެ ެތރޭގައި ވިޔަފާީރގެ ފައިދާ

ނަޑއަުޅއްވާ އެހެންނަމަވެސް އަލަށް ތި މި ބިލުެގ  .ދެންނެވީ މި ބިލުެގ ތެރެިއން މި ،ޒޯނެްއެގ ތެރެއިން ޭބފުޅުން ކަ

ދާއިރު ަހވާލުކުރޭ ބިމަކުްނ މިދެންނެިވ އިނާޔަތްަތއް ލިިބގެން މަށް ދެޭވ ރަށެއް ނުވަަތ ޓުރިޒަމަށްތެރެއިން ޓުއަިރޒަ

އްަގއި ހަދާ ނޑަައޅުްއވާ ބިމެބޭފުޅުން ކަ  މިސާލަކަށް ތި ،ތެރޭަގއި ހަމަހަމަކަން ގެއްލިގެންދިއުމާ އަދި އެ މުއްދަތުގެ

ޑިއުޓީ ދަްއކަިއގެްނ، ޓެކްސް ދައްަކއިގެްނ ، އިރުމިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ 51ހަމަ  ހޮޓަލަކަށް

 ؛ިޑއުީޓގެ މިންވަރު 15% ،މިލިއަން ޑޮލަރު  95 ރިސޯޓަކަށް ވަރުގެ ހޮޓަލަކަށް ނުވަތަންކުރަންޖެހޭ ހަމަ އެ މި ތަރައްޤީ

ދިއުުމގެ ންވީމާ، ހަމަހަމަކަން ގެއްލިގެންންދާނެ ނޫންތޯއޭ. އެހެ. ިއތުރުކުރުމުން ހަމަ މަތިވެގްކަށްގޮތަ ކުރު ންނެވީމިދެ

ުޓއަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ ތެެރއިން ދޫކުރެވޭ ރަށްތައް ދޫކުރަން  77/1ހެންމެ ދޭ. އަދި ހަމައެ ން އެބަފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެ

ތަކުެގ ތެރެއިން މިދެންނެވީ ިބޑުުކރުމުގެ އުސޫލު. ބިޑުކުރުުމެގ މަިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ެއ ހަޮއވޭ ހަމަތަެކއް. އެނ އެބަ

ވަކި ގޮތްތަަކކަްށ  ،ވެގެްނ ދެވޭއިރު ެދވެނީ އިނގޭތޯ. އަދި ިހއްސާ  ެވގެން ރަެށއް މިއުސޫލުެގ ބޭރުން ސަރުކާރު ިހއްސާ

ނަޑއަަޅއި އެހެންމެންކަމެއް އެބަހުރޭ ަކނޑަެއޅިފަ. ހަމަވަކި ކަ ކްޓުތަކުގެ ތެެރއިން ބޯޑަްށ ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޖެ މިހެން ކަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޕްރޮޖެކްޓުަތކަށް ބިން ލިބިފައި ނުވަތަ ރަށް ލިބިފައި ދާ އުސޫލު އޮތުމުން އަނެއްާކވެސް ހަމަހަމަކަްނ 



  

 ވެސް ކަންބޮޑުވާ ގުޅޭގޮތުން ހަމަ އަބަދު ނޑު އަސްުލގައި ޫޓރިޒަމް ޤާނޫނާގެއްިލގެންދާތަން އެބަފެނޭ. ދެން އަޅުގަ

އަހަރަށް. ދެން ޤާނޫުނ  15ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގަިއ ޤާނޫނު އުެފދިގެން ރަށްތައް ދޭންފެށީ  ސަލަ ެއއް. އެންމެމައް

 01މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑުވާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އިތުރު  01ވަިކގޮތަކަށް މާނަކުރެިވގެން ފުރަތަމަ އިންވެސްޓްމަންޓް 

ން އަްސލު ޕަބްލިކަށް ފްލޯޓުކޮށްލުމުން އިނގޭތޯ އެ ކުންފުިނ ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތު ވި.އަހަރަށް 55އަހަރުން 

އަހަރަށް ޭއރު ދެވޭގޮތަށް އޮތް އޮތުމަށް  51ވާ ަކމުގައި ވަންޏާ ކް ހިއްސާ ވިއްކާ ކުންފުންޏަކަށްފްލޯޓުކޮށްލުމުން ޕަބްލި

ފުނިތައް އުފެއްދުމުެގ ވެސް ައސްލުަގއި މުޅިން ބަދަލުވެގެން ގޮއްސަ އެ އިްނސެންޓިވް އަސްުލަގއި ެއގޮަތށް ކުން

ވަރަކަށް އެބަބުނޭ ޓެްކސް  . ދެްނ އެ ޤާނޫނުަގއި ކޮންެމވެސް ހާރު އެވަީނ ގެއްިލ ނިމިގޮސްފައިންސެންޓިވް މި

ނޑަށް މި އުފެދޭ  އްކެއް ދޭ ާވހަކަ. ސާފުވެފަެއއް ނުއެ އިންސެންޓިވްސްތަ  ޮއވޭ. ައޅުަގނުޑގެ ހަމަ ސުާވލަކީ އަުޅގަ

ނޑައެޭޅ ވިޔަފާރީގެ ޒޯނުތަާކއި ވިޔަާފރިސުވާލަކީ މިހާރު އިނގޭތޯ މި  މިހާރު މި ފެންނަން  ތައްޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ވެސް  މިއޮތް މިންވަރުން އިނގޭތޯ. ބައްލަވާ މި ޖަދުވަލުގެ ކުރެވޭ ިވޔަފާރިތަކުގެ ޖަދުވަލު )ނ(ަގިއ އެހެނިހެން ވިޔަފާރި

ތެރެއިން ދެން އޮފްޝޯ  ންސް ސަރވިސްގެރޕޯޓުތައް މައްސަލަ އެއް ނޫން. ފައިނޭހަމަ ބަޔާން އެބަކުރޭ. އެއަ

ނީ. މެނިފެކްޗަިރންގ މިސާލަކަށް އިނގޭތޯ. އިތައް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު މިބަލާއެަބއިަގއި ހުިރ ބަ ބޭންކިންގއާ 

އްދުތަުކަގއި އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ އެ ޙައިރު ޓޫރިޒަމްގެ ވާހަކަ ދެްއކީ ރާްއޖޭގެ އެކި ސަރަހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނގޭތޯ. ފިޝް ކާރުހާނާތައް އިބޭ ހަމަ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަެރއް ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރި މަސްތު އެބަލިމަޢުލޫމާ

ބޭފުޅުްނ  އް ތިގ ތަނަކަށް ނުލިބޭ އިންސެންޓިވެ ޕްލާންޓުތައް ެއބަހުރި. މިސާލަކަށް މިހާރު އެގްޒިސްޓިން  ޕްރޮސެސިންގ

ކާކަްށ ނޫން. މިސާލަކަށް ރާއްޖެިއން ބޭރަށް މަސް ބޭރުކުރުން ތި ޒޯނުގެ ތެެރއިން ލިބިފައި ރާއްޖޭގެ އެތެރެއަށް ވިއް 

ހަމަ ެގއްލިގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންކަހަލަ ކޮްނ ވިޔަފާރިތަަކކަށްތޯ ރާއްޭޖގެ  ނަސްގައި ިވޔަސް އެ ކޮންޕެޓިިޓވްކަމު

ޖޭގެ މިހާރު ކުެރވިފަިއވާ މިހާރު ކުރަމުންދާ އިނގޭތޯ ބޮޑު ދިވެހިންނާއި އަދި ބޭުރގެ މީހުން ކަމުަގއި ވިޔަްސ ރާއް

މާޔަތްކުރެިވގެންދާނެތޯޭއ އިތުރު އިންސެންޓިވްަތކެއް ލިބިގެން މިކަން ކުެރއްވޭެނ ވެސްޓުމަންޓުަތއް ކިާހވަަރކަށް ހިއިން

ދެން ނެގެޓިވް ލިްސޓުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުިވއިރު ނެގެޓިވް ލިސްޓޭ ތި ވިދާުޅވާ ލިސްޓުގެ މާނަ އަޅުަގނޑަށް  .ފެށީމަ

ެނގެިޓވް ލިސްުޓގަިއ މާނައިެގ ތެރޭަގއި މި ހިމެނިގެން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ އެތެރެ ައސްލުަގއި އުފައްާދ  ބަލާލެވޭއިރު

ްއދުތަކުގަިއ އުަފއްދާ ތަެކއްާޗިއ އެތެެރކުރެޭވއިރު ާރއްޖޭގެ ސަރަޙަ  ތަކެތިން މި ޒޯނުތަުކަގއި އުަފއްދާ ތަކެތި ާރއްޖެއަށް 

ތަކެއް ހުރިކަުމަގއި ވަނީނަމަ ެއއެއް ަޙއްލުކުުރމަށް ޓަކައި ތަްއޔާރުކުަރއްާވ ތަފާތުވުންަގނޑުމެްނގެ ކޮންޕެޓެިޓވްނަސް އަޅު

ކަށް ވިްއކާ ޚިދުމަތްތަކަށް ން ރާއްެޖއިން ބޭރުކުރުމާއި އަދި ރާއްެޖއިން މިސާލަިއގެލިސްޓެއް. ެއކަމަކު ރާއްޭޖގައި އުފައްދަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ތަފާތުވުންތަކެއް އެބަހުއްބަލައި ނޑުމެންނަށް ވަކި ކަހަލަ ލެޭވއިރު އަުޅގަ ޓޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަެއޅޭ ކަުމަގއިވަނީނަމަ ުނވަތަ ަވކި ރިތަކަކަްށ އިންވެސްޓުމަންޓުތަަކކަށް ވަިކ ކަހަލަ ިވޔަފާ ސާފުކޮށް ކަ

ނަޑެއޅޭނަމަ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެެގންދިޔަސަރަޙަ ތުން . މިހާރު މިއޮތްގޮހޭއްދުތަކަކުން މިކަންކުެރވޭ ގޮތަށް ސާފުކޮށް ކަ



  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ މި އުފެދޭ ބީ.އޯ.ައއި ާއިއ ދެން އިތުރު ބާރުތަކެއް ެއ ބޯޑަށާއި އިތުރު ބާރުތަެކއް 

މާިލއްޔަތު  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ިލބިވަަޑއިގަންަނވަނީ ބަެއއް ޤާޫނނުތަކުން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ލިބިދީފައި ނުވާ

 ޭޖގެ ދަޢުލަތުގެ ބިމާއި މުދަލާފައި ނުވާ ބާރުތަކެއް ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރާއްޤާނޫނުން އުސޫލެއް ގޮތުން ލިބިދީ

ފެނިގެން މިދަނީ. ދެން ބާރުތައް މި ގުޭޅގޮތުން ކަންކަން ނިންމުމުަގއި ލިބިދީފައި ނުވާ އެތައް ބާުރތަކެއް ލިބިގެންދާތަން 

ނގަުޅ ގޮުތަގއި ބޭުނންކުރެވޭ ކަމުަގއި ވަނީނަމަ. ާބރުތައް ރަ ނޫން ގޮތުން ރަނގަޅު ގޯސްކަެމއްގެ ލިބުމަކީ އުސޫލެއް 

ެވސް ަހމަ އެ ިސޔާީސގޮތުން ޕާޓީގެ  ބޭފުޅާ އަބަދު ވެސް ދަނީ ބަދަުލވަުމން. ތި ސަރުކާރު އެނިގވަަޑއިގަންަނާވ އަބަދު

ވިސްނުން ޚިޔާލު ތަފާތުެވެގންދާއިރު އެއް ޕާީޓއެއް ެއއް ސަރުކާރުން އަެނއް ަސރުކާރަކުން ބަސްބުނާ ތަން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ. އެހެން ބުނެވޭ ހާލަްތތަކުަގއި މިސާލަކަށް ިމއަދު ީޕ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާެރއް ވަރަށް 

އަށް އެއްެވސް މިންަވރަކަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ އެްއވެްސ ޢަމަލެއް ނެތް ވަރަށް ފުރިހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަރަށް  ފުރިހަމަ

ކަުމގައި ވިަޔސް މާދަމާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާެރްއ  ގާއިުމކޮށްފަިއވާ ބޯެޑއް އޮތްެއއްޮކށް  ކްނިކަލް ބޭފުޅުންނާޓެ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  އޮންނައިރު ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ ނޫނެކޭ އެހެނެއްނޫނޭ ބޯޑު އޮތީައކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނަޑައޅާ ބޭނުންވާ ވިޔަފާރި އެްއ  އްދެްއގައި ޒޯނުަތއްވާ ސަރަޙަ ބޭނުންވަނީ މި ބާރުތައް މިގޮތަށް ދެވި ބޭނުން ކަ

އެތަނުަގއި ކުރެވޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކުރެވޭ ވިޔަފާީރގެ ާވދަވެރިކަމުގެ މައްސަލަަތްއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ޑިވެލޮޕަރުން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ  އްދުތަުކެގ ބަެއއް ސަރަޙަދިމާނުވާނެތޯއޭ. ބައެއް ހިސާބުތަކުން އަޅުގަ

ކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މި މިންވަރަށް ވިޔަފާރިތަްއ  ކުރެވޭ. ރިއަލްސްޓޭްޓގެ ވިަޔފާރި އެބަ ލް ވިޔަފާރި ވެސް އެބަ ރީޓެއި

ހުޅުވިގެން މި ޒޯނުަތކުގެ ތެެރއިން ކުރެޭވގޮތަށް ހުުޅވިގެންިދޔައިމާ މިހާރު ކުރެވޭ ވިޔަފާިރތަކަށް ވާނީ ކިހިނެއްޯތއޭ. 

 ތޯއޭ އޮތީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އިވިސްަނވާފަދޭތެރޭަގއި ކިާހވަަރކަށް  މާއެކަންކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު ައރުވާނަން. ދެން އަިދވެސް އެއްފަހަރު އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ހަމަ މެންބަރުން ހަމަ 

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު  ސުވާލުކުަރއްާވއިުރގައި ވީާހެވސް ހަމަ ނުކުތާއަށް ވަޑަިއގެން ދެއްވުން އެދެން.

ވަގުތު ގޮތުން ވެސް ދަތިތަކެއް ހުރުމާއި ައދި މިނިސްޓަރު ރައްޔިތުންނަށް  ގެ ގޮތުންނާއި އަުޅަގނޑުމެންނަށްއެރުވުމު 

އެްއކޮށް  އިސް ބޭފުޅުންނާމިނިސްޓްރީގެ  އެމަނިކުފާނުގެ ިމނިސްޓްރީއަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޓަކައި

އިގަންަނވަން އެބަޖެހޭ، ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، ވީާހވެސް ކުުރކޮށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަޑަ 

 މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ންދެވުން އެދި ދަންނަވަން. އާދެ!ސުވާލުކުަރއްާވއިުރގައި ކުިރއަްށ ގެ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ދުސަޢީ މުޙައްމަދު ިޑވެލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ



  

ނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ އާދެ! ނޑުމެންނަށް، އަުޅގަ ގޮތުަގއި ވަރަްށގިަނ  ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ވަރަްށގިނަ ސުވާލުތަެކއް ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެށިގެން އައި  .ސުވާލުތަެކއް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި

ނޑަށް  90ން މިހާހިސާބަށް ޖަވާބު އެރުވިއްޖެ. ިމސާލަކަށް މަރުޙަލާއިން ފެށިގެ ވަނަ މާއްދާެގ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

ސްމަންޓް އެޖެންސީސްތަކަށް މީގެން ލިބިދޭ ބާރާއި ވަނަ މާއްާދގެ ވާހަކަ ެވސް ދެންނެވުނު. އެންފޯ 95ދެންނެވުނު. 

ޤީޤަތުަގއި ބުނާ ވާހަކައަީކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ދޭތެރޭަގއި. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް ީމގައި މި ބުނާ ބިލުގެ ޙަ ޕަވަރއާ 

ޫނން މިދައްކަނީކީ އިނގޭތޯ. އަދި މިސާލަކަށް ޓޫރިޒަމް  ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުަގއި ލިިބދޭ ބާރެއްގެ ވާހަކަެއއް

ިއ ގިނަފަހަރަށް ފާހަގަކުރެވިްއޖެ. އޭގައި މި ބިލުަގއި މިިއންނަ ގޮތުން ޝެޑިއުލްގަ  އިންޑަސްޓްީރގެ ވާހަކަ ވަރަށް 

ރޒްގެ  ޝަނެއްގެ ނުވަތަ މަޢާފުުކރުމެއްގެ ވާހަކަ މިދެންނެވެނީ ޕްދެ އަހަރުގެ ިޑއުޓީ ެއގްެޒމް ،އިންނަގޮތުން ޓޫ ިއޔާ

އެއިންނަ ަޤއުމެްއގަިއ  ،އިނގޭތޯ. ދެން ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކް ޒޯނެްއގެ ޙަޤީޤަުތގަިއ އޭެގ އަާސސަކީ ވެސް ާރްއޖެ

އްދެްއ އެހެން ނުވެަފއި އިންނަ އިޤްިތޞާދީ ސަރަޙަތެރެއިން ަސިއޑުލައި ލޭޝަންސްގެ މެއިން ސްޓްރީމް ެރިގއު ހިނގާ

ން އެބަ ަކވަރކުޭރ ނޫން. އޭގެ އެބުނާ ބުނުމަކީ ކޮންމެހެން ހުރިހާ ޤާނޫނެއް ބައިޕާސްކޮށްފައި އެކަންކުރާ ވާހަކަެއއް

އިފި ކަމަށްވަންޏާ ވަ ވިސްނަ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް ރަނގަޅަށް ފުންކޮށް އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެހިތަކެްއ އިނގޭތޯ. އެ

ބޭފުޅުން ވެސް ަޤބޫލުކުރައްވާނެ އެކަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ޭއގެ  ހަމަ ތިެއކަން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

އަސާސަީކ އިނގޭތޯ. ދެން ެގނެވޭނެ އިންަޑސްޓްރީސްތަުކެގ ވާހަކަފުޅު ވިދާުޅވީމަ މިާސލަކަށް އެންޓަޕްރަިއޒް ޒޯން 

މިހެންގޮސް އެބަހުރި ފައިނޭންޝަލް  ޓް މިސާލަކަށް. ދެން ސިންގަލް ފެކްޓްރީ އެކްސްޕޯްޓ.އިނގޭތޯ. ފްރީ ޕޯ

ނޑަށް ހީވަނީ ެކއްގެ ވާހަަކ އިނގޭތޯ ގެނެވިފައެްއކޮށް ތަާފތު ޒޯންތަ ސަރވިސަްސއާ . އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ލް އެކްސްޕެކްޓް ބީޓްކުރަން، ދެން ފެކްޗުއަލް ޓެކްނިކަލް އެްސޕެކްޓަކުން ވިސްނައިފި ކަަމށްވަންޏާ އިމޯޝަނަ

ޖަވާުބ  ހަމަ ވޭރީކުރާނެއަޅުަގނޑަށް ނޭނގޭ އިނގޭތޯ އެއަށް ޖަވާެބއް. އެ އިމޯޝަނަލީ ގެންނަ ވާހަކަފުޅުތަަކކީ ެއއަށް 

ޓެކްނިކަލީ މިައށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިހިރީ  ވެސް ކުރެވިދާނެ. އެެހންނަމަވެސް ދެވޭނެ ެއއްެޗއް ނުވަތަ ުސވާލު

އިނގޭތޯ. ރާއްޭޖގެ އެިކެއކި ވިޔަފާރި ސިނާޢަތްތަކާއި  ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރެވިަފއި ވިަފއި އަނެއްކާރިޢާޔަތްކުރެ

އެުކގަިއ ވެްސ މަޝްވަރާަތއް ވެސް ކުރެވިަފއި ހުރިކަމެްއ މިކަމަކީ ެއކި މަރުޙަލާތަުކގަިއ ިއނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މީަގިއ 

ކަށް ކުރާެނ ކަ ރިޓީއަށް ުނވަތަ އެެހން ވިޔަފާރިތަށް ނުވަަތ ސެިކއުސަވަރނިީޓއަށް އަމި ބިލުގެ ސަބަބުން ާރއްޖޭެގ 

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ.  ނޭދެވޭ އަސަރެއް ހަމަ ނޯންނާނެ ވާހަކަ އަނެއްކާ ވެްސ އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު އީާވއަށް ފުރުޞަުތ އަރުވަން. 



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އު

ބޭފުޅާ ވިދާޅުވި ދާއިރާަތކަށް އެ ޒޯނެްއ  ްއވިޝުކުރިއްާޔ. މިތާނގައި ިއއްެޔ ކޮމިޓީަގއި ވާހަކަެދކެވުުނއިުރ ޑްރާފްޓުކުރެ

އްޤީއަށް ޓަަކއި ތަރައްީޤގެ ދާއިރާގެ ަތރަ ނުވަތަ އިްނެވސްޓަރުންނަށް އެ ނަށްއެ ހިމެނިގެންދާ ދާއިރާތަކަށް ޑިވެލޮޕަރުން

ކުރެވިދާެނއޭ ނޑަށް ހީވަނީ ބިލުަގއި އޮތީ ޝަރުޠުކުރާނޭ. އަޅުގަހިންގަން ޝަރުޠުކުރެވޭނޭ. ޝަރުޠު މަޝްރޫޢުތަކެއް

ނޑު މިހެން މާ، ަޝރުޠުކަންނޭނގެ. އެހެންވީ ނަޑއެިޅެގން ލިޔުއްވާަފއި ނެތީ ކީްއެވގެންތޯ؟ އަުޅގަ ކުރަން ސީދާ ކަ

ބޮޑަށް ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ ބާރުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ުކަޑވެގެްނދޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުެގ މިދަންނަވަނީ އެންމެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބައްލަވާަލއްަވއިފިްއޔާ ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ހުރިާހ ބާރުތަކެއް އެބަދޭ. ލޯކަލް  55

ތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ުކޑަެވގެން ގޮސްދާނެތީވެ ެއ ކައުންސިލުތަކަށް އެހެްނވީމާ، އިންކަމް ހޯދަންވެގެން އޮތް ގޮ

ޯތ އިންވެސްޓަރުން ަކއިރިން ވާހަކަ މިދަންނަވަނީ. ކީއްެވގެން ކަންބޮޑުވުން ައޅުަގނޑުމެްނގެ އޮތީމަ މި

ނަޑއެޅިގެން ޝަުރޠުނުކުރަންވީ ދާއިާރގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހަޝަރުޠު ކުރަން ހިމަނަން. ދެ ވަނަ މަ ހިންގަން ކަ

އަހަރަށް އެބަ ބޭުރ ކުންުފނިތަކަށް ދެވޭ. އަދި އެބަޮއޭވ  00މަކަށް ވަޒީރު، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ މީގަިއ ކަ

ނުޑ ަވޒީަރށް ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ ތި  އަހަރަށް އިތުރު  55އިތުރު   ވެސް ކުރެވިދާނެ ވާހަކަ ބިުލަގއި އެަބއޮތް. އަުޅގަ

ެއގްރީމެންޓާިއ އޮތް  އިކޮށްފަ ޅެނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ޖީ.އެމް.އާރާގު  ކައި ޝިޢާރާއި ިމއާަޤުއމަށް ޓަ ބޭފުޅުންގެ ދީނަށް ޓަކައި

ކޮރަޕްޝަން -ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެއީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެންޓި  ދިންދިނުމާއި މިއާރޕޯޓު ހިންަގން ޖީ.އެމް.އާރު އެއަ

ކްޓަކީ ހަމަ ލީގަލް ަރނގަޅު ޤާނޫނީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރި ކޮންޓްރެ ކޮށްފަިއ އެބައޮތް ޖީ.އެމް.އާރާކޮމިޝަން ބޯޑުން ރޫލް

ކަމަށް. އާރބިޓްރޭޝަން ކޯޓުްނ ނިންމައިފި އެއީ ހަމަ ލީގަްލ ބައިންޑިންގ ރަނގަޅު ކޮންްޓރެކްޓެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، 

މަށް ޓަަކއި ޝިޢާރު ބޭފުޅުންގެ ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންަނވާ ޕާޓީން ެއއްލާލީ ދީނަށް ަޓކައި ަޤއު މިއާއި އެ ޖީ.އެމް.އާރު ތި

ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ ވަޒީރަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން.  ބޭނުންކުރައްަވއިގެން. އެހެްނީވމާ، އެއާއި މިއާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ވަޒީރަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ދުސަޢީ ޙައްމަދުމު ިޑވެލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ ޑިވެލޮޕަަރކަށް ދެޭވ  59ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ތި ފާހަގަކުރި ޮޕއިންޓުގެ ތެރެއިން  އާދެ!

ނަޑއެޅުމުަގިއ އެ ޢިނާޔަތްތަކެއް އެ ޑިެވލޮޕަރަކަށް ލިބޭ ކަމަށް ޓަކައި އޭގެ މުޤާބިލުަގއި ދިވެިހ  ޢިނާޔަތްތައް ކަ



  

ެގ ތެރެއިން ވަޞީލަތެއް ެއ ން އިސްކަންީދގެން ރާއްޖޭގެ ބިނާކުރާ މާއްދީ ނުވަތަ އުމްރާނީ ވަޞީލަތްތަކު ސަރުކާރު

ނޑައަާޅ ތަނެްއަގއި  ޒޯނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ ެއ ިޑވެލޮޕަރު ބިނާކުރުަމށް ޝަރުޠުބޭރުަގއި ދިވެހި ަސރުކާރުން ކަ

ެއކަމެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ިޑެވލޮޕަރަކު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި  އިނގޭތޯ. އެއީ ތި ފާަހގަކުރަްއވާ ވާަހކަފުޅަކީ. ދެން އަދި

ނަޑއެޅުުމގައި އެ ިޑވެލޮޕަރަކަށް ދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޯޑަށް  ޤާބިލު ޢިނާޔަތެއް އެ ޒޯނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ކަ

ނަޑއެޅިދާނެ ެއވެ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް މީގައި މި ވިާދޅުވާ ދިއްޕޮޅު ޕްރޮޖެކްުޓ ްށ އިހަވަންވާހަކަފުޅަކީ މިސާލަކަ ކަ

ނުވަތަ ލ.އަތޮޅު ނުވަތަ އަްއޫޑ ސިޓީގައި ހިންގާ އެސް.އީ.ެޒޑްގެ ވާހަކަ. މިސާލަކަށް އިނގޭތޯ. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ 

ނޑަެއޅިދާނޭ ހަމަ މިސާލަކަށް ެއ ބިލުގެ ތެެރއިން މިސާލަކަށް ސަރަޙަޒޯނެްއގެ މި  އްދެްއގެ ތެރެއިން އެ ބޯޑަށް ކަ

ދިވެހި ސަުރކާރުން އެަވގުތު މުހިންމީ މިސާލަކަށް ަވގުތު މިސާލަކަށް ހއ.ގެ ކުރާ މަަސއްކަެތއް. އެކަމަކު ޒޯނަށް އެ

ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެްއގެ ތެރެއިން އެ ޒޯުނ ސޯޝަލް އަތޮޅުަގއި ހޮސްޕިޓަލެއް ެއޅުން ކަމަށްވަންޏާ އެއީ ކޯޕަޭރޓިވް ލ.

ނަޑއެޅުމުަގއި ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް އެހެން ދިމާ ލަކަށް ޗެނަލްކުރުމުަގއި ސަރުކާރަްށ ނުވަތަ އެ ބޯޑަށް ގޮތެްއ ކަ

އްދަކަށް ކޮންމެހެން ވުން ލާޒިމެއްނޫނޭ އިނގޭތޯ. އެއީ މިދަންނަވާ ނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެ ސަރަޙަނިންމިދާނޭ އި

 ވާހަކަައކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު..  .ގުޅޭ ުސވާލެއް ދަންނަވަން އީާވއަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

އަހަރަށް  17އަދި މި  ިދނުމާއި( ުނވޭ ވިދާުޅވާ ެއްއޗެއް ސާފެއް މެންބަރު )ރެކޯުޑަގއި ...ށް މިޖީ.އެމް.އާރު ކޮންޓްެރކްޓަ

  ...މި ދިނުމާ

 

 :ހަކަދެްއކެވުންވާ ދުސަޢީ މުޙައްމަދު ިޑވެލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު ހަމަ އޭގައި ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަެނއްކާ އަޅުަގނުޑ ފަށަމުން ދެންނެވި ވާހަކަ ހަމަ ެވސް  އަޅުޅގަ

ނުޑ  . މި ކޮންޕެޓިިޓވް ެއޑްވާންޓޭޖްއިނގޭތޯ ައޅުަގނޑުމެން ައތުގައި އެބައޮތޭ ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އަދި އަުޅގަ

 ޖެ ތަަރއްޤީެގ ިއޮކނޮމިކް ޑަިއވަރސިފިކޭޝަާނއިފުޅުން ވެސް ބޭނުންފުުޅވާނެ ދިވެހިރާއްބޭ ގޮުތގަިއ އަދި ތި  ޤަބޫލުކުރާ

ލޭޝަންސްަތްއ ސް އަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ރެގިއުތަރައްޤީ ގެންނަން އިނގޭތޯ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެ ކޮންޕެޓިިޓވްނަ

އްދުތައް ފެއިްލވާން ދިމާާވ ޞާދީ ސަރަޙައެބަބުނޭ އިޤްތި ގެ ވޯލްޑް ބޭންކް ރިޕޯޓުނ1112ްސްޓްރިކްޓުކުރުން މިއީ 

 ކަމަށްވަންޏާ ޖީ.އެމް.އާރު ކޭސް މިސާލަކަށް އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ އިނގޭތޯ. ސްޕެސިފިކް ވަކި މިސާލުަތއް ނަންގަވާ



  

ނޑުމެންނެކްސްބިޒް ކަހަލަ މިސާލަަކށް ބޮޑެތި ކޭ ކާރާ ސަރު ސްތަުކގެ ސަަބބުން ދިވެހިރާއްޖެއާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

އްލިފައިވަީނ. ވަަރށް ބޮޑަށް ގެ އެޕަޓައިޓްދޭތެރޭގައި އޮތް އިންެވސްޓުމަންޓް  ވެސް ދިވެހިރާްއޖެއާ ިވއިރުވާލުޙަ

މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު މިއަދު  ގަިއ އޮތް ޔަޤީންކަން ކުޑަވެފަ. އެހެންނަމަވެސްދޭތެރޭ އިންވެސްޓަރުންނާ

ެރއިން ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާކަމުަގއި ވަންޏާ އިްނވެސްޓަރުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ މިކުރާ މަސައްކަުތގެ ތެ

ވަރަށްބޮޑު ކޮންފިޑެްނސެއް ިއތުރުވެގެން މިދަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބޮޑު ޤާޫނނެއް ގެންނައިުރަގއި ެވސް 

 ،މެއް ނާންނަގޮތަށްއެްއވެސް ކަހަަލ ހީނަރުކަ ށްއެބަޖެހޭ އިންވެސްޓަރުންނަްށ އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ކޮންފިޑެންސަ

މިސާލަކަށް ފަތުރުވެރިކަން އިނގޭތޯ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާިއރާއަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓުމަްނޓުތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަީނ 

ކީްއވެގެންތޯ؟ ހަމަ ރާއްޖެއިްނ އެކަމަށް ގެންުގޅުްއވާ ަގވާިއދުތަކާއި ޤާނޫނުތައް ރިލެކްްސކުރެވިފައި ހުރީމަ އިނގޭތޯ. 

 01އިާޔރްޒގެ ވާހަަކ،  77އްދުތަކެކޭ. ދެން ވެސް އިޤްތިޞާދީ ޚާްއޞަ ސަރަޙަ މިދެންނެވީ އެއީ އެއީ ައޅުަގނޑު

ރްޒގެ ވާހަކަ ނޑުމެން މިދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސާލަކަށް އިހަވަންދިއްޕޮުޅގަިއ މިހާރު އެންމެބޮޑަށް ދެކެވޭ  .އިޔާ އަުޅގަ

ޓްމަންޓެއް ޙަޤީޤަތުަގއި. އެ އިންެވސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި ާރއްޖޭަގިއ ތޯ. ެއއީ ވަރަށްބޮޑު އިްނވެސްއިހެވަން އިނގޭއަ  ވާހަކަ

ޓަކައި ވެސް މިއައީ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތަށް  އަޅުަގނޑު މީގެ ދެތިން ހަތަރު ދުވަހެއް ކުރިން

 5މިނިޓު ގާތްަގނޑަކަްށ،  9 .އިނޭގތޯ ހަމަ އިހަވަންދިއްޕޮުޅގަ ެއުކގައި ދަތުެރއް ކޮށްފައި ދަންނަވަން ޑީ.ޕީ ވޯްލޑާ 

ސް. ާރއްޖޭަގއި އެބައޮްތ މިނިޓު އެބަ ނަާގ ފަޅުގެ އެްއކޮޅުން އަނެއްޮކަޅށް ސީ ޕްލޭނެއްަގއި އުދުހިލަން ވެ 9 މިނިޓާއި

ެއއްކޮށް މިތާ ވ.އަތޮޅުަގއި ވެްސ އެބައޮތް ވަރަށް ރީތި ފަޅެްއ އި ެއބައޮތް ލޮކޭޝަން. ހަމަ އެއާއްދު. ރާއްޭޖގައެ ސަރަޙަ

ޓޭޖު ކަށް. އަދި ެއކަހަލަ ެއތައް ބޮޑެތި ފަޅުތަެކއް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ހުންނައިުރގަިއ އެ ލޮކޭޝަން އެްޑވާންމިސާލަ

އިންވެސްޓަރަކު އަިއސް ރާއްޖޭަގއި ލޭންޑުކުރަން ބޭނުންވާ އެހެން ޤައުމުތަކުްނ  އެބަހުއްޓޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ންޓެްނސިވްސް ާއއި ގަާވއިދުތައް ުހރިގޮތް ނުބަލާ އަޅުަގނޑުމެން އެކަންކުރުމަށް ޓަަކއި ކާމިޔާުބކުރުމަށް ޓަކައި ދޭ އި

ނޑުމެން އް، ކޮންޕެިޓޓިވްނަސްައކީ އިނގޭތޯ. ެއއީ ނަށް ކޮބަިއތޯ އެ ކޮންޕެޓިޓިވެ އެއަްށވުރެ ޓައިުޓކުރާ ކަމަށްަވންޏާ އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު މިކުރާ ުސވާލަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު އަމީތަށް ފު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އިނގޭޯތ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ވެސް  ބާ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނުޑގެ ހިތުަގއިޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ައދި މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަ



  

ގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައި ހުރި ވަރަށްގިނަ ސުވާލުތަކެއް ޙަޤީޤަުތގައި ޖަވާުބ  އިއިރުަގއި ެއސް.އީ.ެޒްޑގެ ބިލާމިހާހިސާބަށް އަ

އިރުަގއި ކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާލިބިގެން ހިނގައްޖެ. ދެން މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅތަކުން މި ހާމަވެގެންދިޔަ ަކން

ނޑަށް އަެނއް . ދެން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހެން މާބޮޑެތި ޗޭންޖަސްތަކެއް ގެްނނަންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވެއްދެކެން ދެން އަޅުގަ

އިނގޭޯތ.  އް މީެގއިން އުނިނުކުރެވެންޏަކާށް އޮތް ހުރިހާ ބާރެކަމެއް ނުލިބޭނެ އިނގޭތޯ ރައީސަހެން ހިތަށް ފިނިއަނެއް

ނޑަށް މަޖިލީހުެގ  ހުންނާނެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ހަލަ ކަންކަންމިކަ ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ތެރެއިން ވެސް މީޑިާޔއިން ެވސް މިދެކެވޭ ވާހަކަަތކުގެ ެތރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ިއވެުމންދޭ މި ބިލުގެ ޒަރިއްޔާއިްނ 

މިތަނުަގއި ފަްއޅި ެއޅުމަށް ފުރުޞަުތ ލިބިގެންދާނޭ އިނގޭތޯ. ަވގު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ދީނީ ިމނިވަން ކަމަށް ނޫނީ

ުޓކުރަްއވައިިފ ޝޫ ހައިލައިަވރަކަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގ އި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނޭ. ކޮންމެވެސް

ވަރަކަްށ  ންމެވެސްކަންނޭނގެ. ދެން އަޅުަގނުޑ މިތަނުގައި އިންދަ މި ދީނީ އިޝޫގެ ވާަހކަ ނާންނާތީވެ އެއަށް ކޮ

ޓު ކޮށްދެްއވުން އެދެން. ދެން އަނެއް ސުވާލަކީ އެސް.އީ.ެޒޑްަގއި އެ އިްނވެސްޓުކުުރމަށް ކިހާވަރެއްގެ ޑިމާންެޑްއ ހައިލައި

ނޑުމެން މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި ކަމަށްވާނަމަ  ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު އެބައޮތްތޯ. މިސާލަކަށް މާދަމާ ވެސް އަޅުގަ

އްދުތަުކގަިއ ޒަރިއްޔާއިން ރާްއޖޭގެ އެކި ސަރަޙަތެއްގެ ތެރޭަގއި މި ބިލަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް ގެނެިވ މި ބިލުގެ ކިހާ މުއްދަ

ނުޑގެ ދެ ުސވާލަީކ އިނގޭތޯ.  އިންވެސްުޓކުރުމަށް ފެށޭނެތޯ؟ އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އާދެ!  ަވޒީރަށް އަުޅގަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ދުސަޢީ މުޙައްމަދު ިޑވެލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް ޓަރމިނިސް

ދިވެހިން އަދި އި ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަާމއި އަދި ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ދީނާ އާދެ!

ވެސް އުނިކަެމއް ނާންނާނެ އިނގޭތޯ. އަދި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަާކއި މިއިން އެއްެވސް ކަމަކަށް މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެއް

އެ ކަންތައްަތއް ޕްރޮޓެކްޓުކުެރވިފައި އޮތް ނިސްބަތަށް ހަމަ ކުޑަކުޑަ ޒައްެރްއގެ މިންަވރަށް ވެސް ނާންނާނެ. އަދި 

 ވަރަށް ކި މާއްދާަތްއ ވަކިން ވިދާުޅވާއިުރ އެްއވެސް ބަދަލެްއ ނާންނާނެ އިނގޭތޯ. ެއއީ މި ބިލުގެ ިމސާލަކަށް ެއކިއެ 

ވަރަށް ބޮުޑ  މިހާރު އޮތް ޑީމާންޑަކީ، ދެން މިހާރު އޮތް ޑިމާންޑަކީ އެހެރީ.ޑީޓެއިލްކޮށް ެއކަން ެއގޮތަށް ގެނެވިަފއި 

ަރއީސް ކުރިއަށް ޑިމާންޑެއް. ޙަޤީޤަުތގައި ެއއީ މި ސަރުކާރުން މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ައވަްސެވަވޑަިއގެން 

އެއީ ިދވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ އެަބ މި ތަރައްޤީ ގެންނަން. މި ގޭތޯ. ަނވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަކީ ވެސް އިނވަަޑއިގަން

ނޑު ވެްސ މި ަވގުތު ގެަނއުމުަގއި ހަމަ ޔަޤީނުން ތަރައްޤީ މެން ުނކުމެގެން ގޮްސ ވެސް މި ޗެމްބަރ އަްށ ައުޅގަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްާކކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ މި ބިލު އަ ވިޔަފާީރގެ ވަްސކުރުމަށް ޓަކައި އެަތއް  އެކްސްެޕކްޓަކުން ައޅުގަ



  

ނިޓީަގއި މި ވަގުުތ އް ދެކެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ާރއްޖެއަްށ މިއޮތް އިންވެސްޓުމަންުޓ އޮޕޮޗުވާހަކަ އެ 

 ނަގަމާއްސަސާތަެކއް ެއުކެވގެން މި އެްޑވާންޓޭޖު ގެ ހުރިހާ ބާރުތަކާއި ުހރިހާ މުއައަޅުަގނޑުމެން ހިނގާށޭ މި ަދއުލަތު

 ޑިމާންޑު ވަރަްށ ބޮޑު ރާއްޖެެއއް އިނގޭތޯ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  އިނގޭތޯ. މިއީ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ކުރިން ކުރި އެްއވެސް ސުވާެލއްގެ ޖަވާބު އަިދ ލިބިފަކާ އެއް ނެތް. ދެން  !އާދެ

، ވެސް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ ދަތި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއވުން ިމކަހަލަ ތަނެއްގައި އެ ހުރިހާގޭ ނއެއަޅުަގނޑަށް ެވސް 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އެ ސުވާލުތަކަށް ތި ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ސިފައެްއަގިއ މި ކޮމިޓީ އަށް ޖަވާބެއް 

ނޑު ދެން ސާފުކޮ ށްލަން ބޭނުންވަނީ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، މިހާރު މި ފޮނުވައިދެްއވުން އެދެން އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

. އަހަރަށް. ކޮން ބެނެފިޓެްއތޯއޭ މި ލިބެނީ އެގްެޒކްޓްީލ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިނގޭތޯ 01ޓެކްސް ފްރީެވގެން މިދަނީ 

. އަހަރު 01 ލިބޭޓެކްސް ނު ،އަހަރު 01ފުރުޞަތު އެކަނިތޯއޭ ލިބިގެން މި ދަނީ އެ  މިސާލަކަށް ވަޒީފާ. ވަޒީާފގެ

، ީމހުން ގެނައުމަށް. އެހެންވީމާ ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ބޭރު ެވްސ އެބަ އޮތް  އިނޫނިއްޔާގެ ަވޒީފާގަ 

ޓެކްސް ފްީރެވގެންދާއިރު އިތުަރށް އަހަރުގެ ެޓކްސް ފްީރެވގެންދާިއރު ނޫނިއްޔާ ެއއަށްވުެރ  01ްގޒެކްޓްީލ މިސާލަކަށް އެ

ނޑަށް ނޭނގޭތީ. ދެވަނަ ސުވާލަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ވާހަަކ  އްތޯއްޖެއަށް މި ލިބެނީ ކޮން ފައިދާއެރާ އަުޅގަ

 ވިދާުޅވިހެން ބަިއވަރު ތިޓޫިރަޒމް މި  .އަޅުަގނޑުމެން ަތކުރާރުކޮށް ަދއްކަން މި ޖެހެނީ ޭއގެ ކަންޮބޑުވުންތަެކއް ހުރީމަ

ހެްނ ބަޔަކަށް ލިބޭއިުރަގއި ެއ ނެހެދި އޮްތއިރުަގއި އެ ރަށްަތކަށް ނުލިބޭ އެްޑވާންޓޭޖުތަކެއް އެ ރަށްތަކެއް

މި ދައްކަނީ. ދެން  މެންކޮމްޕެޓިޝަނަށް އަންނާނެ ބަދަލެއްގެ ތެރެއިން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެްއގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު

ކުގެ ކަމަކަށް އެްއވެސް ޯލކަލް ަކއުްނސިލްތަ .ވިދާުޅވޭ ޓޫިރޒަމަށް ެގއްލުެމއް ނުލިބޭނެއޭއެަބ މިނިސްޓަރު ތަކުރާރުކޮށް 

ކަެމއް ނާންނާނެއޭ. ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރައްވާ. މިނިސްޓަރު އަިދ އެހެން ވިދާޅުިވޔަކަްސ  ނެގެޓިވް

 ގެްއލުންނުވާނެ ސަބަބު އަެނއްކާ  ވަރަށް ރަނގަޅު އެ، ހެންީވމާނެތް. އެ ޑުމެންނަށް އޭިތ ޤަޫބލުކުރެވޭކަެށއްއަޅުަގނ

ނޑުމެންގެ ކޮންސަރންްސއާ  ނުއްވާލަދެްއަވއިފިއްޔާވެސް މި ަވގުތު ކުަޑވީމަ ެއ ސާފުކޮށްލާފައި މިތަނަށް ފޮ   އަުޅގަ

ން ޑޮލަރު ބިިލއަ 0އްޖެ ވިާދޅުވެގުިޅގެން އެ ކޮންސަރންސް ްޕރޮޓެކްޓުވަނީ ކިހިނެއްތޯ އަްނަގއިދެްއވައިިފއްޔާ. ޤާސިމް 

ނޑަ 15އޭެގ % ވަންނައިރު މި  ނެތުމުން ހޯލްޑެއް ނޫން. މީގެ ްތރެޝް ީނކީ ެއއީކީ ެއއްށް ކޮންސަރިރޯސޓަށް. އަުޅގަ

އި ނަރުދަމާ ން ޑޮލަރު އިސްެވސްޓުމަންޓު އަންނަ މީހާ އަށް ކޮންމެވެސް ތަނެއްގަ ިމލިއަ 01ވާގޮަތކީ މިސާލަކަށް 

މީހަކު އިންވެސްުޓކުރާއިުރ ެއ ނޫނީ އަދި އެއީ ދެން ން ޮޑލަރު މިލިއަ 1ޚަރަދުކޮށްފައި ން ޑޮލަރު މިލިއަ 0ނިޒާމަށް 

ތި ދެްއވަނީ. ދެްއވާއިުރގައި ޓެކްސް ހަދަން ވެސް ނޯންނާނެ. މިސާަލކަށް ރިސޯޓެއް  ތެއްއިތުރުެވގެންދިަޔއީމަ ބެލޭނެ ގޮ 

ްށ ޓުަތކުގެ ތެެރއިން އެބަ ެދވޭ ރަށްރަށަރޮޖެކްވެްސ ސީ.ެއސް.އާރު ޕް ޓީ ފްީރވޭ އެަބ. މިހާރުއިމްޕޯޓު ިޑޔު ،ފްރީވޭ



  

ުކަޑ ސޯޓު އޯނަރސް ތިއްބާ ވަރަށް ކުޑަ ރި ވެސް އެހެން ތިއްބާ އެހެން އެމީހުން، މީހުންނަށް ހަދަން. އެހެންވީމާ 

އޭެގ ފްރީވެގެން މިދަނީ. ުއޓީ ޑި ބިގެން މި ދަނީ. އެއަށް އިމްޕޯޓްލިތެެރއިން ފްރީ ރިސޯޓެއް  ގެއިންވެސްޓުމެންެޓއް

 ހުންނަށް އަޅުަގނުޑގެ ަކންބޮޑުވުމަކީ ބޮޑެތި އިންެވްސޓުމަންޓު އަންނަ މީ، ފްރީވެގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ ޓެކްސް

ކުދިކުިދ އިްނވެްސޓުމަންޓުތަކާ ެއއްކޮށް ޭއގެ  ން މައްސަލަ ެއއް ނެތް. އެކަމަކު ން ދިނުރިސޯޓު ސަބްސިަޑއިުޒކުރަ

 އްލަކީ ކޮބައިތޯ؟ލަ އަށް އޮތް ޙަކޮރަޕްޝަން ހިމެނިގެން އެ އެޑްވާންޓޭޖު، ރިސޯުޓގެ އެްޑާވންޓޭޖު ނެގުމުގެ މައްސަ

، ޑޮލަރު. އެހެންވީމާ 2މި އޮންނަ  ކްސް އެ ތަންތަނުން ނެގޭނެތޯއޭ މިހާރުދެން ތިންވަނަ ސުވާލަކީ ޓޫިރޒަމް ލޭންޑު ޓެ

ނިކަމެްއ. ތަކަށް ހުރި ވަރަށް ބޮޑު އުއެއީ ވަރަށް ޮބޑު ައޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ގޮތުަގއި މިހާރު ރިޯސޓުތައް ގެންގުޭޅ ފަރާތް

 ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ؟ ޝުކުރިއްޔާ.  ދެން ވިދާޅުވޭ ގެއްލުމެއް ުނާވނެއޭ. އެ ނުވާްނވީ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ައޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ފުުރޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ިޑވެލޮޕްމަންޓު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް

 ދެއްތޯ. ވާހަކަ ފާހަގަކުރެްއވި ނެފިޓްސްތަކެއްގެބެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ޤައުމަށް ލިބޭނެ ޓެކްސް ޝުކުރިްއޔާއާދެ! 

ނެއްހާ ޑޮލަރު ބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި ބިިލއަދެންމެ ހަމަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންއަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔަނީ، 

ނޑުމެން މި ކިޔަ ން މިސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިނގޭތޯ.އިންވެސްުޓކުރު އަހަރެްއގެ ޓެކްްސ  01ނީ އަޅުގަ

ޓޫ ާޔސް އެ އިންނަީނ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް ޓޫިރޒަމް ޝަނެްއގެ ވާހަކަ. އެއީ ަބެއއް އޭިރއާސްަތކުަގިއ ޕްއެްގޒެމް

ހިންަގވާ އަނެއްާކ  . ިމސާލަކަށްނެއްހާ ޑޮލަރުބިލިއަ ތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގުކރެއްވީ އިނގޭތޯ. އިންނައިުރ ހަމަ ޢިއްޒަ

 ޏާޅުވި ެއއިުޓ ޒޯނެއްގެ ވާހަކަ ދެެކވެންތި ވިދާ މެންބަރު ފައްޔާޟް ފަސޭހަފުޅުވާނެ ކަންނޭނގޭ ޢިއްޒަތްތެރި ވެސް ހަމަ

ޕްލާންޓުކޮށްގެން ކިތައް  މިތާން ޑޮލަރު ހަދަން ބަޔަކު އައިސް އެއް ބިިލއަ ޕޯޓެއްމިސާލަކަށް އިހަވަންދިއްޕޮޅު ިއނގޭތޯ. 

ވިސްަނާވ ޕްރެކްިޓކަލީ  ންއް ގެނެްސގެާއއި ހުރިހާ އެްއޗެ  އަހަރު ނަގާނެތޯ ނިންމަން. އެ އިންޕޯޓު ުގޑުސް

ވެްސ  ތުންއަވެސް. ނިންމާއިރުގައި އެމީހުން  އަހަރު ަނގާނެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް 5ގާތްަގނޑަކަްށ 

 ން ޑޮލަރު ގެންނާނެ އިނގޭތޯ. ގެންނައިރުގައި އެ މަސަްއކަތްބިލިއަ އެއްުހންނާނެ.  ބްލީޑުވާނެ އެްއޗެހިތަކެއް

ކުާރިއރު، ިވޔަފާރީގެ ވިސްނުމުން ބަޔަކު މަަސއްކަތް ުކރަންގަޅު ޑިމާންެޑއް ކްރިއޭޓު ރަނ، އް ހިންދެމިލައިގެން ޑިމާންޑެ

ވިަޔސް ވާން މި  އް މިސާލަކަށް ެޓކްސް ެއގްޒެމްޕްޓްައހަރެ އަހަރެއް ތިން  ދެކުާރއިރުަގއި އިުރގަިއ ބަޔަުކ ވިސްނަވާ 

އް ގޮތުން. މަަސއްަކތް ކުރިއަށް މި ދަނީ. ހަމަ ވެސް ނޫން އުސޫލެ އަހަރެއް ދިހަ، ނީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާއޮންނަ

ލަތު އްދަން ބޭނުންާވ އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މާލީ ހާދާއިރުަގއި ރާއްޭޖގައި އަުޅަގނޑުމެން އުފަ



  

ނޑުމެން މި އެހެން ބަޔަކު ގެނެްސގެން އެ ކަްނ ހުރިގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން އަުތގައި އެ ތަނަވަސްކަން ނެތީމަ މި އަޅުގަ

ނޑުމެން އެހެންވީމާ، ސަަބބެއް އޮންނަންޖެހޭނެ އެ އެ އިކުރަނީ. ކުާރއިރުގަ  ކަން ކުރާއިރު ެދއްތޯ. ައޅުަގނުޑ، އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ވަހަކަ އަކީ. ، އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް ެއއަށްފަހު މިސާ، ެއހެންވީމާއެއީ އަުޅގަ  ެއއް ލަކަށް އަުޅގަ

ައކުރަށް ޕޮއިންޓު ދަންނަވަްނ  މިއީ ވަރަށް ސީދާ ައކުރުން ރާއްޖޭަގއި މިސާލަކަްށ، ންން ޑޮލަރު އިންެވސްޓުކޮްށގެބިލިއަ

ލީ އަޅުަގނުޑމެން ވިސްނަން. މިސާލަކަށް މީތި އެބަ ޖެހޭ ަތންކޮޅެއް ބްޯރޑްެވސް އަޅުަގނޑަްށ މި ދަތިވާ ކަަމކީ 

ނދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުޓއަރިސްޓު ރޫން  01511 ބިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރުގެ ަފސް ޑަކަށް މިހާރު މި ވަުގތު މިހިރީ. ގާތްގަ

ނޑުމެން އަުތގައި. އިންޑަސްޓްރީ  ނޑުމެްނ ބިލިއަ ހަތަރުފަސްއެްއ މިއޮތީ އަުޅގަ ން ޑޮލަރުގެ އިންަޑސްޓްރީ ެއއް. އަުޅގަ

މާ. ުސވާލެްއ ައޅުަގނޑުެމން ހަމަ ހިންގަވާ ކޮށްލަން ޑޮލަރު ގެންނަ ވާހަކަ. ބިލިއަ ެއއްމި ކިޔަނީ ޕޯެޓއް ހަދަން 

އެޕިަޓއިޓެްއ  އިސްތަަކކާނެސް ޕޯެޓއް ހަދަންވީ. އެހެންވީމާ، އިންެސންޓިވްން ޑޮލަރު ގެބިިލއަ ެއއްގެންތޯ ަބޔަކު ކީްއވެ

ތެރެއިްނ  ޭއގެ، ނިޔެ ދައްކަ ދީފައި ހުރި ޙަޤީޤަތެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާެއއީ ދު ނެތި އެކަމެއް ނުުކރެއޭ އެމީހުން

ނޑުމެްނނަށް ލިބޭނެ ބެނެފިޓްސްތައް. ފަހުން ކޮބައިތޯ އަ އަހަރު 01ވާ. އެ ރަނގަޅަށް ިހނގަިއގަނެގެން ވިސްނަ ުޅގަ

 ން ދެތިން އިންޑަސްޓްރީ އުފެދިއްޖެބެނެފިޓެއްތޯ. އަދި މިފަދަ އެހެ ރިޒަމް އިްނަޑސްޓްރީން ލިބެނީ ކިހާބައްލަވާ! މި ޓޫ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ ބެނެފިޓްޏާ ދެން އަކަމަށް ވަން ޑުމެްނނަށް މި ދެއްކޭ ވާހަކަ އަީކ ެއއީ އަުޅގަނ ސްތަކެއްތޯ.ޅުގަ

ފަހު( އާދެ! ދެން ވިދާޅުވި ލޭންޑް ޓެކްްސގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްެވސް ހަމަ...  އިނގޭތޯ. ދެން އަނެްއކާ

 11%ވެލޮްޕކުރާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ޑި 11%ކޮމްޕޯނެންޓެއް ގޮތުަގއި  ރިޒަމް އޭގެލޭންޑް ޓެކްސްގެ ތެރެއިން މިހާރު ޓޫ

ެމން ދޭ އިންސެޓިވްސްތަެކއް ީކ އޭގެ ޒާުތަގއި އެހެން އިްނޑަސްޓްރީސްތަކަށް އަޅުަގނޑުކުާރއިުރގައި ޓޫިރޒަމަޑިވެލޮޕް

އެއީ ކަންނޭނގޭ ތި ވިދާޅުިވ ވާހަކަފުޅަކީ. ައޅުަގނޑަްށ ، މިއަކުންނެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާކަށް ނުލިބޭ ޓޫރިޒަމަ

 . ޝުކުިރއްާޔ. ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި ޖަވާބު ެއރުވިއްޖެ އިނގޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އާދެ! ަވގުތު ހުރިގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގާތްަގނަޑކަށް ދެގަިޑއިރު   ގެމިހާ ހިސަބަށް މިނިސްޓަރުއަުޅގަ

ނޑުމެން ންތުވަގު ނޑުެމން ދަންނަވާލާފައި އޮންޙަޤީޤަތުގަިއ  .ބޭނުންކުރެވިފައި މި ވަނީ  ނަށްއަުޅގަ ނާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ސެ ޝަން މި އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެްއގަިޑއިރަށް މިނިސްޓަރަށް. އެހެންކަމާ އެކު ދެން އަޅުގަ

ޤުވެިރކަން އެބަ އޮތް. މި މެންބަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ަޝއު ކަމުގައި ވިަޔސް ވެސް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަށް

ދާނެ ހުރެ އުފެދިއެްއެޗހިތައް ވެސް ރިއަށްދާ ވަަރކަށް ހަމަ އިތުރު ސުވާލުަތކާއި ކުހަމަ މެންބަރުންެގ  .ބިލާ ދޭތެރޭގައި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާކަމަށް އަޅު  އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މުސްތަޤްބަުލގައި އިތުުރ މެންބަރުންގެ ހުރި އިތުރު، ، ގަ



  

ނޑުމެވެސް އޮެވއްޖެއްޔާ  ކަމެއް އިތުރަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ން ދަންނަވަމުވާހަކަ ން މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާނެ ައޅުގަ

ނޑުެމން ގެ މި ސެޝަން  00:51އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު    ލާނީ އިނގޭތޯ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ންމައިނިއަުޅގަ

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ނޑުކަ ދެންނެީވމަ، މުޙައްމަދު ސަޢީއިމޯޝަންގެ ވާހަ ން.ލާނައަޅުަގނުޑ ދަންނަވާ ލާނަން. ދަންނަަވއި ދަށް ައޅުގަ

ނޑަށް ީހވަނީ  އަޅުަގނޑު ވަޒީފާގެ ކަންތަުކަގއި މަނިކުފާނުހެން އިމޯޝަނަލްެވގެން ނޫނޭ މި އުޅެނީކީ. އަުޅގަ

އަހަރަށް  01ަގއި ްއކޮޅުން މީފާނަން. އަނެ ހަމަ ވަރަށް ސާުފކޮށް ދަންނަވައި ޝަންެވގެން ތި އުުޅްއވަީނ. އެގޮތަށްއިމޯ

ނޑުހިނގާނެ ކަންތައް ތައްއަހަރަށް ދީފައި މިހިރަ ކޮރަޕްޝަން 55ފައި ދީ ގެ ބޭނުމަކީ. މިކަްނ ތައް މަނާކުރުމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަދައިދޭން  ނޑުމެން މިގޮތަށް މިހިރަ ލޫޕުހޯލް ބަޔާންކުރަން އަ އެކަމަކު މި ތިބީ.ކުރެވޭނެ ގޮތް އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެން އިމޯޝަންމިއުޅެނީ. އެހެންވީ  އަހަރަށް ދީފައި  15 ،އަހަރަށް 51.  މިހާރު އުޅެނީނޫން މި  ވެގެެނއްމާ، އަުޅގަ

ރިޒަމް ހުިރ ގޮތަށް ހުއްޓާ. ޓޫ، ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ،ޓެކްސް ދަްއކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހުއްޓާ، ހުރި ތައްހުރި ރަށް

ކުެރވޭ ގޮތަށް ިމ އޮންނަނީ. އަނެއްޮކޅުން މި ފުއް މާއެ އެްއޗެހި ހުރިހާ އެްއޗެ އިރުއިންވެސްުޓކުރެވޭ  11%ށް ސެކްޓަރަ

ބާރު އިތުރަށް ެއ ފްކުރުމުގެ އިތުރު ބާރުދީފައި މި މާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައށް ބިލުގައި އެބަ އޮތްތޯ މި ބޯަޑށާއި 

މިއީނޫންތޯ ވަނީ؟ ޅުއް ތި އު ވަންނުތޯ އެ އެްއޗެހި ވިދާޅުނުބުނެވޭނެ. ކީއްވެ  ކޭނޫނެ. އެބަ އޮތް ދީފަ އެްއޗެހި ނުނަގާ.

ނޫން މިއުޅެނީކީ.  ވެގެެނއްއިމޯޝަން ިވއޭ؛އިމޯޝަން އެ އެްއޗެްއސަށް ޖަވާުބނުދެވި، ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ. އެހެންވީމާ މި

ތާިއ އުޅުްއވަނީ. ތިމާމެން އައި ގޮ ޗީޕްވެގެން ތިނޑަށް ހީވަނީ ތި ބޭފުޅުންހެން އެހާ ޗީޕްެވގެނެއް ނޫޅެން. ައޅުގަ

ނަޑކަށެްއ ނޫނޭ އިނގޭތޯއުޅެީނ  މިިގގެން ނެއއްޗެހި ނޭ ގޮތާ އޮރިޖިނަލީ އުފެދުނު މުޙައްމަދު ސަޢީދު.  ،އަުޅގަ

 އުޅެނީ.  ގިގެން ތިނމުޙައްމަދު ސަޢީދަށޭ ވަޒީފާގެ މަޤާމު ދިފާޢުކުރަން ނޭ

____________________ 


