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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ަބއްދަލުވުން މިާހހިސާބުން މި ފެށުނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބައްދަލުވުމުަގއި  12`. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ 

. ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް 99/2މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި ކުރިއަްށ ގެންދާނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލާ ުގޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް 

ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްަތއް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ބޭފުޅުންގެ ހުރި ސުވާލުތައް މިނިސްޓަރ އަދި 

ރގެ ޓީމަށް އަރުވާނެ. އެހާހިސާބުން ޖަވާބުތަކާއިެގން ވަޑަިއގަތުމަށް ވެސް ދަންނަވަން. އެންމެ ފުރަތަމަ މިނިސްޓަ

ކަމަކަށް ބައްދަލުވުން ފަށަިއގަންނަމުން އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށާއި އަދި މިނިސްޓަރގެ ޓީމަށް ވަރަށް ހޫނު 

ންނަވަން. އަދި އޭެގ އިތުރުްނ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް މަރުޙަބާއެއް އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީގެ ފަރާތުން ައޅުގަނޑު ދަ 

ކުރިއަށް ގެންދެވުުމގަިއ ތި ޭބފުޅުން ދެއްާވ ެއއްބާރުލުމަށް ރައީސްެގ ފަރާތުން ެވސް ައޅުގަނުޑ ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ތްތެިރ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދަންަނވަމުން މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ބައްދަލުވުްނ ކުިރއަށް ފަށާނަން. އިްއޒަ

މިނިޓުގެ  5މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން. ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު 

މިނިޓުގެ ތެރޭގައި ތި ބޭފުޅުްނ ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ  5ފުރުޞަތެއް އަުޅގަނޑު އަރުާވނަން ސުވާލުކުރެްއވުމަށް. 

ޅުގަނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން ޖަވާބުތަްއ އެރުވުމަށް. އަޅުގަނޑަށް ސުވާލުތައް ކުެރއްވުމުން މިނިސްޓަރަށް އަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ކުރިއަށްދާ ޮގތް އަޅުގަނޑު މަނިކުފާނަށް ދަންނަވާކަށް ނުވެސް ޖެހޭނެ 

ން އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ކަންނޭނގެ. ެއއަށްވުރެން ާމ ފަރިތައް ބޭފުޅެއް މަނިކުާފނަކީ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބު 

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުިރއަށް ިއްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ކުޑަ ބްރީފިންގއެއް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި 

 އޮތް ބިލާ ގުޭޅގޮތުން އެުރވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަުރ.

 

 ޒަމީރު ވާހަކަދެްއެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މޫސާ 

އި ޓޫިރޒަމް ގާނޫނަްށ ގެންނަން ފެންނަ ކަމަށް ގަނޑުމެން މިހާރު ޫޓރިޒަމާއަޅު  .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

އްޒަްތތެރި މެންބަރުން ސާފުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ަބއެްއ ށަހެޅިފައިވާ މިާވ އިޞްލާާޙ ބެހޭ ގޮތުން މި އި ހު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ތި ެދްއިވ ، ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަށްމަޢުލޫމާތު ވެސް ސާފުކުރުމަށް 

ބެހޭ  ޕްރިޒަމާބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ިމ ގާނޫނުގެ މި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑަށް ޤަވަރަށް ބޮޑަށް  ފުރުޞަތަށް

މް އެަބއޮްތ މި އަންނަ އިޞްލާަޙކީ ހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންެގ ެވސް ވަރަށް އެންޫތޒިޭއޒަހުރި އިގާނޫނަކީ އަސްލުގަ 

ކޮބައިތޯ؟ މީަގއި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ، މިހާރު މި ކުިރއަށްދާ ގޮތުން ީމގެ ނަތީޖާ ނިކުންނާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބްރީފްކޮށް ދަންނަވާލާނަން. މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނަޑށް މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު 

ސްނުން ައއީ ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނައުުމގެ ވި
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ފޮނުވާފައި އޮތް ރިޕޯޓެްއ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ މަްއަސލައިަގއި ފޮނުވާފައި އޮތް ރިޕޯޓްގައި ހުރި ބަެއްއ 

ތްތަުކގަިއ ބަެއްއ ކޮންސަލްޓޭޝަންތަުކގަިއ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކާ އަދި ޭއގެ އިތުރުން ކުެރވުނު ބަެއއް މަސަްއކަ

ފުލުހުންނާއި އަދި އެ މަްއސަލައިަގއި މަްއސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރި ބަެއއް ފަރާތްތަކާ ެއކު ކުެރވުނު މަޝްވަރާތަުކެގ 

އަލީަގއި ސަރުކާރުން ނިންމެވީ އަދި ޭއގައި އައި ރެކޮަމންޑޭޝަންތަކަށް ބަލާފައި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެންނަން 

ހޭ. އެއީ ގާނޫނަށް އެ އިޞްލާޙު ނުގެނެސް މިހާރު މިގެންދާ މޮޑެލަށް ގެންގޮސްފި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަބަުދ އެބަޖެ

ވެސް މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ. އަުޅގަނޑު ހިސްޓްީރއަށް ަބލައިލާ ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ 

ރަށް ދިނުމުގެ މައްސަލަ މައިގަނޑު މައްސަލައަީކ.  އަޅުގަނޑަށް މީޑިޔާތަކުން ެވސް މި ފެނުނީ ބިޑުނުކޮށް 

ޙަޤީޤަތުގައި ބަލައިފި ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ބިުޑކުރުމުގެ އޮޕްަޝން އެބައޮވޭ އަބަދު ވެސް. ިމހާރު ކުރީގައި ވެސް ޮއވޭ. 

ްއ އިން ފެށިެގން ބައްލަވައިފި ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އެބަހުރި އަުޅގަނުޑމެން އަތުގައި ޑޭޓަރތަ  2007މިހާރު 

ސްޓެޓިސްޓިކްސް މި ބިޑުކުުރމާއި ބިޑުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ދެން އޭގެ ފަހަތުން މިއަންނަ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ 

 88އާއި ހިސާބަށް ިބޑްކޮްށގެން ދޫކޮށްފައި ިމއޮތީ  2016އިން ފެިށގެން  1997މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ޯޓޓަލް 

ރަށެއް ބިްޑކޮށްގެްނ  88ރަށެއް.  70އް. ދެން ލީސްކުރެވުނީ ރަށެ  30ރަށެއް. ޭއގެ ތެރެއިން ހުޅުިވފައި މިއޮތީ 

ރަށެއް. ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ ސްޓެޓިސްޓިކްސް މި  30ރަެށއް. އޭގެ ތެެރއިން ހުޅުވުނީ  70ލީސްކުރެވުނީ 

ިއ ދަންނަވާލަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، މީގެ ފަހަކަށް ައއިސް ެއިކ ފަހަރު ހުރި ސަރުކާރުތަކުން އެބަހުރި މި ގާނޫނުގަ

ހުރި ބައެއް މިސާލަކަްށ އެންެމ ފުރަތަމައިނުން އެމް.ޓީ.ޑީ.ީސ. އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ބަަލއިފި ަކމަށް ވެއްޖެްއޔާ އޭރުަގއި 

ރެންޓު ނަގާ އުސޫލުގައި މިޮއންނަނީ ބެޑް ރެންޓު. އެހެންވީމާ، އަސްލުަގއި މާކެޓު ވެލިުއ ވިހިހާސް ޑޮލަރު ނޫނީ 

ގައި އެމް.ޓީ.ީޑ.ސީައށް ދެހާސް ޑޮލަރު މި ބެޑެއްގެ ގޮތުަގއި ރަށް ކުއްަޔްށ ފަނަރަހާސް ޑޮލަރު ޕާރ ބެޑް ހުރިއިރު

ދެވިގެން ދެން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ މި ސަބް ލީސްކުރަނީ. ދެން އޭގެފަހުން މި ގާނޫނަށް އިޞްާލޙެއް ގެެނވުނީ ޕާރ ބެޑްެގ 

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ޮމޑެލް ބަދަލުގައި ްސކުއަރ މީޓަަރަކށް ރެންޓު ނަގާ ގޮތަށް. ދެން އޭގެ ސަބަބުން އަސްުލ 

 3ފޭލްވެއްޖެ. ެއކަމަކު ދެން ހަމަ އެާއއެުކ، އެމް.ޓީ.ޑީ.ީސއަްށ ދެވުނު ރަށްތަުކގެ ތެރެއިްނ ޙަޤީޤަތުގައި ނިންމުނީ 

ޕްރޮޕަޓީއެއް. ދެން ހުރި ހުރިހާ އެއްެޗއް ެއގޮތް މިގޮްތެވެގން ދެން ހަމަ ބައެއްފަހަރު ބޭންކްރަޕްސީ ނޫން ކަމަށް 

ޓާމިނޭޓްކުުރން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ޮގސްފި. ދެން އޭގެފަހުން މިއަީއ ސީ.އެސް.އާރު މޮޑެލްަގިއ  ވެއްެޖއްޔާ ރަށް

ނޫނިއްޔާ ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓް ވޯާކއި ނޫނިއްޔާ އެއަރޕޯެޓއް އެޅުމާ ގުުޅވާފައި މި ދޭ ރަްށ ދިނުން. ޙަޤީޤަތުގައި އެ 

 ... ގާނޫނުގެ އެ ޕްރޮވިޝަން ދެްނ އޮންނަނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ޮގތަކަށް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  އާދެ! މިނިސްޓަރު

 

 އަްލފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓަރ އޮފް 

ދަންނަވާލީ ދެްނ ވަރަށް ސޮރީ އިނގޭތޯ! އަުޅަގނޑަށް ކުއްިލއަކަށް ފޯނަކަށް ޖަވާބުދޭންޖެހުނީ. އާދެ! އަުޅަގނޑު އޭރު 

އޭގެފަހުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިފެނުނީ ސީ.އެސް.އާުރގެ، ސީ.އެސް.އާރަށް މިސާލަަކށް ވަކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެްއ 

ވުނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އިތުރަށް ދެން އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ ެދން ދެ ކަނޑައަޅާަފއި ހަމަ ރަށެްއ ިމދެވެނީ. ދެން ޭއގެ

ދެން  ން އެއްބަސްވީމައްދަކަްށ ދޭވަކި ސަރަޙަ މިއޮންނަގޮަތކީ ޓްރާންސްޕޯޓުއި ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވަރުކގަ ނެޓްވަރކް.

 މި ،ޑިވެލޮޕްއެންޑް ލިބެނީ. ލިބުނީމަ ޓޫރިަޒމް  މިރަްށ އެަސއިންކުރާ  އެްއކޮށް ޓްރާންސްޕޯޓު ެނޓްވަރކަށްއެއާ 

 ީނ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް ށް ހީވަހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓުތަކެްއގަިއ ވެސް އެބަހުރޭ ދެން ޭއގެފަހުން އަުޅގަނޑަ

މިސާލަކަށް  ،ޝަނެއްަގއި ެވސް އެަބހުރޭ ރިޒޯޓު ހަދައިފި ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާހުރިހާ އޮޕް އެސައިްނކުރެވުނީ. މި

ނުކުރެވިއްޖެ ކަމަްށ  ޓްރާންސްޕޯޓު ނެޓްވަރކް ރަްނ ނުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ނޫނިއްޔާ ސީ.އެސް.އާރު ރަން

މީހުންނަށް އަނެއްކާ ލިބޭގޮތަށް. އެހެން މޮޑިޔުލަކުން. އޭގެ މާނައަކީ އަސްލު ބިޑިންގ  އެރަށް  އެވެއްެޖއްޔާ 

ބޫލުކުރެވެީނ، ހުރީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަްށ ޤަ . އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ ވެފައި ރޮސެސް މިއޮންނަނީ ބައިާޕސްވެފަޕް

އެްއގޮތަކަްށވާެނ އަުޅގަނޑުމެން ދަފްތަރެްއ ރަންޓް ގޮުތގަިއ އެންމެ ޓްާރންސްޕޭ ބޫލުކުރެވޭމިހާރު ޤަ ޅުގަނޑުމެންނަށްއަ

މިއޮންނަީނ  ައއިސް ދަފްތަރުން ރަށެްއ ނަަގން. ނަގާއިރު ރިޯޒޓު ިޑވެޮލޕްކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން މި ގެންގުޅޭނީ. 

 އަނެއްކާ މިދެން ޑިޓަރމިން އިުކއިޒިޝަްނ ކޮސްޓެއް ކަނަޑއެޅިފައި ސަރުކާރުން ނިންމާފައި މިޮއންނަނީ. -ޕްރި

ދުވަސްވަެރއްަގއި ސަރުކާުރން އެންމެ ބޮޑަށް ޑިވެލޮޕްުކރަން ޓޫރިޒަމް ގެންދަން  އޮންނަނީ އެ ދަފްތަރުގައި މި

ދެން މި ޕްރޮސެސްގައި  .ބަހައްޓާަފއި ުކިއޒަޝަން ކޮސްޓު މިސާލަކަްށ އަގުހެޔޮކޮށްވާ ދާއިރާތަކަށް އިބޭނުން

މަންޓަލީ އެއީ ންރަށަކީ އެއީ އެންަވޔަރަ ކޮސްެޓއް ދެއްކީމާ އެޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހެޅީމާ އިކުއިޝަން މިއޮންނަގޮތަކީ 

ކުރެވެނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީުހެގ  މި އިސޫޓަބަލް ރަށެއް ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ކޮންޓްެރކްޓުކުެރވޭ ގޮތަްށ ކޮށްފަ

 ،ޖެނެރަލް ޔާ އެޓަރނީހުއްދަ ލިބިގެން. އަދި ކޮންްޓރެކްޓު ސްޓޭޖު ނިމުނީމާ މިހާރު ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ެވއްެޖއް

އޮފީހަށާިއ އޭ.ސީ.ީސއަާށއި އިންފޯމުކޮްށގެން ގެންދާގޮތަށް މިއޮންނަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާުރ  ގެޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ

އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރެވެމުން އައި އުސޫލުަތއް ގާނޫުނގެ ތެރެއަށް މިހާރު ފެއްތޭތޯ  1997މިދިޔަ ގާތްގަނަޑކަށް 

އެއްކޮށް ޮޖއިންޓުވެްނޗަރ  ޓެއް ސަރުކާރާ މިއޮންނަނީ އެހެންނޫނީ މި ހަދަންޖެހެނީ ކޮންޓްރެކް މިބަލަނީ. މިހާރު

ބޭނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިޑު ނުކޮށް ގެންދިޔުން.  ގެ ހަދަނީ. ހަދާފައި އެ ޖޮއިންުޓވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް މި

މަ ޑިރެކްޓުކޮށް މިަދންނަވާހެން އެ ދަފްތަރުން އެހެންވީމާ، އެ މޮޑިޔުލް އެްއކޮށް މިހާރު ދޫކޮށްލީ. ދޫކޮށްލާފައި ހަ
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ބޭނުމެއްނުވޭ.  ނަކުމިޑިލް މޭއޭރުން އޭރުން ނުޖެހޭ  ެނގީމަ އިންޓްރަސްޓު ިޑވެލޮޕަރއަކު އިޓަރއިން އައިސްފަ ޖިސްރަ

ން ސަބަބަީކ މިޑިލް މޭން މެދުވެރިވެގެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ފެއިުލވެފައި ހުރި ެއއް ޙަޤީޤަތުގައި މި ގިނަފަހަރަށް މި

ވެސް ައޅުގަނޑަްށ  ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 2004ގޮސްފައި ހުރީމާ. ނަވާރަ ަސތޭކަ ނުވަދިހަ، 

ގޮތުަގއި ިބޑެްއ ހުށަހަޅާފައި އޭރުން ވަރަށްބޮުޑ ކުއްެޔއް ޖަހާފައި އަުޅގަނުޑ ހަނދާންވާގޮތުން ވެއްެޖއްާޔ  ބޫލުކުރެވޭޤަ

ޖަހާަފއި އޭރު ެނގޭ. އެކަމަކު ޭއެގ އެްއވެސް ރަެށއް ނުެވއް ވެސް ހާސް ަފސްދޮޅަށް ފަންސާސް ހާސް، ބެޑަކަށް 

ީފޒިބަލް ނުވީަމާކ  އަށްވިން ވެއްޖެ. އެކަމަުކ އެރަށް އެއީ ވަރަށް ެއޓްރެކްިޓވް ބިެޑއް ތަްއޔާރުކުެރވުނީމަ ހެދޭ. 

ިއ މިއޮތީ. ދެން މައިގަނުޑ އެކަންތައް ކުރެވޭެނގޮތެއްުނވި. އެއީ އެހެްނވެގެން އަސްލުަގއި މި އިޞްލާޙު ގެެނވިފަ

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ  އެހެންެވގެން ެއައށް ފެނުނު އިޝޫައީކ އެއީ. ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑަށް މީިޑޔާއިން

ކޮށްލާނަމޭ. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ުސވާެލއް ހުރެއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އަޅުގަނޑު ބަލާނަން ޖަވާުބ އެޑްރެސް 

 ދެވޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ މިނިސްޓަރު. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. އިއްޒަތްތެިރ 

ޓަކައި ަވޑަިއގެން ތިއްބެިވ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިއަށް ައޅުގަނަޑށް ހަމަ ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑަށް

ވެސް.  ޓަކައި ބޭފުޅުންގެ ަނންފުޅުތައް އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލާނަން މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް އިްއޒަތްތެރި

މިނިސްޓަރގެ އިތުރުން، މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރުގެ އިތުރުން ވަަޑއިގެން މިއިްނނެވީ އަޙްމަދު ޞާލިޙު، 

އިތުރުން ޢައިޝަުތ  އަިދ އޭގެ .ވްދެން ޒައިދު އަޙްމަދު އެއީ ސީނިައރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓި  .ޕަރމަނަންޓު ސެކެޓްރީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މިނިސްޓްރީގެ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  ،ޢަލީ

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. هللاއީވާ ޢަބްދު ހުޅުވާލާނަން. ފުރުޞަތު، ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބް

ުސވާލެއް އެބައޮތް. ދެން ިމއަދު ކޮމިޓީ ލަސްވުމާ އެުކ  5ބާ. އަޅުގަނޑު ވަޒީރު މަރުޙަޝުކުރިއްާޔ ެޗއަރ. 

 5އަޅުގަނޑު ދާންވެސް އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ޭއގެކުރިން  މިޓީައާކ އެބަ ފުށޫއަރާ. އެހެްނވީމާ،އަޅުގަނޑުގެ އެހެން ކޮ

ފުކުރައްވާީތެވ، ތަޢާރު ހައުސްތަަކށް ގެސްޓު  ަލން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ގްރީން ޓެކްސްސުވާލެްއ ަވޒީރަށް ދަންނަވާ

ގެ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންެގ 2015ކީްއވެގެންތޯ ެއްއވެސް ކަހަލަ ވިންޑޯ ޕީރިއަެޑއް ނެތީ؟ އެީއ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ 

ައޅުގަނޑުމެންނާ  އިސަުރކާރާ އި މިފުކުރީ. ދެން އޭރުގަރު ފުރަތަމަ ގްރީން ޓެކްސް ތަޢާރުމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއި

ނުނަގާގޮތަށް އޭރުަގއި ނިންމީ.  ގެސްޓުހައުސްަތކުން އިންޑަސްޓްީރގެ ެއކި މީހުންނާ ވާހަކަދެެކވިގެން ގްރީން ޓެްކސް



5 

 

 ިވންޑޯ ޕީރިއަެޑއް ގެސްޓު  ުސވާލަކީ ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ދެން މިހާރު ނަގަން ނިންމާއިރު ައޅުގަނޑުެގ ެއއް

ފުކުރާއިރު މީހުން އެއަށް ޖެހޭނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ޢާްއމުކޮށް ޓެކްސްތައް ތަޢާރުލިބެންހައުސްތަކަށް 

މެދުން ގްރީން ޓެކްސް ތި  ވެސް ފުރުަޞތެއް ދޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކީްއވެގެންތޯ ުކއްލިައކަށް އަހަރު ލުވެިރވާންޙުއަ

ހައުސްަތކަކުން ްގރީން ޓެކްސް ނަާގގޮތަކަށް  ސްޓުވެްސ ގެ ގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވިއިރ2016ުފުކުރައްވަނީ؟ ތަޢާރު

ވެސް، ސޯޅާަގއި ވެސް ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރު  ނޫން އޮތީކީއެއް. ތިންވަނަ ކަަމކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަނަރާގައި

ތޯޭއ ގައި އަުޅގަނުޑމެން ދެންނެވިން ގްރީން ޓެްކސް ނަގާފައި ކިހިނެއ2015ްަވޒީރަށް ދެންނެވިން  މެންއަޅުގަނޑު

އެަނގާ އެލިބޭ ފައިާސ ދާނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ކަން ޓު ފްރެންޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށްޔަޤީންކުރަްއވަނީ އެްނވަޔަރަްނމަން

ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރު އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން  ގ2016ެއޭރަކު ޖަވާެބއް ނުލިބޭ. ދެން އަހަރު ނިމިގެން އަނެއްކާ 

ކިާޔ ނަގާފައި ލިބޭ ފައިސާ އެްނވަޔަރަންމަންޓު ފްރެންޑްލީ  ލިބޭ ގްރީން ޓެކްސޭލެއް ނުތަފްޞީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ތަކުރާރުކޮށްލަނީ މި ސުވާލު  ވެސް ހަމަ އެ އަުޅގަނުޑ އަނެއްކާއެހެންވީމާ، ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ޚަރަދުވާ ކަމަކަށް. 

ރެންޑްލީ ދައުލަތުގެ ކިހިނެއްތޯ ޔަޤީން ކޮށްދެއްވާނީ މި އެއްޗެހި ޚަރަދުވާނީ އެންވަޔަރަންމަންުޓ ފް

ވަނަ  5މަޝްރޫޢުތަކަށްކަން؟ ތިންވަނަ ސުވާލަކީ، ރިޒޯޓުަތއް މިހާރު ދޫކުރަން ގާނޫނަށް މިގެނެސްފަ މިއޮތް ބަދަލު 

އް ތުހުމަތަކީ އިންނެވީ ޖަލުގައި. އެ  މަނިކުފާނުގެ ކުރިްނ ތިޔަ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ވަޒީރު މިހާރު އެ .މާއްދާ

 1.2ގާތްގަނޑަކަށް  ލްންޑަކޭމިވީހާތަނަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު އެންމެބޮޑު ކޮރަޕްޝަން ސް މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ން ެއްއ އިންނަވަނީ. ޭއގެެއ މަނިކުފާނު ުތހުމަތުގައި މިހާރު ޖަލުގަިއ  ންޑަލެއްަގއި އެކޭ ބިލިއަންގެ ކޮރަޕްޝަން ސް

އަށް ވީުނީވގޮތެްއ ނޭނގޭ. އަުޅގަނުޑގެ ިލބުނު ފައިސާ އެ މިމޭރުމުން ރަށްތައް ދޫކޮށްގެން މައްސަލައަކީ ހަމަ

ސުވާލަކީ ދެން ެއކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުވުުމގެ ޔަޤީންަކން ކިހިނެއްތޯއޭ އަުޅގަނޑުެމން މި ގާނޫނަށް ލާނީ؟ 

ދެން އިތުރަްށ ތަކުރާރުނުުވން. އަުޅގަނޑަށް ިމގެަނިއ އެ ސްުޓަގއި މިއޮތީ ެވސް އިންޓްރެ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ 

އް ކިޔާާލއިރު އިތުރަްށ ތަކުރާރުވުްނ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ. މި ހުށަހެޅުއްވުމުން ސަރުކާރު ބަދަލުތަ

ހިންގާ ޕާޓީގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ނިހާނު ވެސް ވިދާޅުީވ އެއް ބޭނުމަކީ މިނިސްޓަރުގެ ދޮރުގައި ފަސޭހައިްނ 

ން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަެވގެންހެން ކުރީގެ ވަޒީރު ވެްސ ޓަކިޖަހާލާފައި ކަންތަްއވުމޭ. ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ަޓކި ޖަހާލު

ހުރީ  ރސްތަކެއްތޯގެޕް މެޝަ އްތޯ ކޮންކަހަލަ ސްޓޮޕްމިހާރު ޖަލުގައި އެ އިންނަަވން ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެ

ކަމުގެ، ކޮރަޕްޝަނަށާއި އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލަށް ލާނެ-މުގައި؟ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އެންޓި ދެން އިތުރަށް ތަކުރާރުނުވާނެކަ

 -ލާނެކަމަށް އިޞްލާޙުގައި އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ގާނޫނު މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެންޓި

ކޮރަޕްޝަން -އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ުސާވލަކީ އެންޓި  .ކޮރަޕްޝަނަށް ލައިގެނޭ ބުނާެނ މާބޮޑު ެއއްެޗއް ނޯންނާނެ

މިގެަނއި  ،ވުނުތޯކުރެއް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ން މި ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން ތިކޮމިޝަނުން ގާނޫނަށް އަުޅގަނޑުމެ

ބަދަލުތަކުން ކޮރަޕްޝަން ތަުކރާރުނުވުމަށް ހުއްޓުމެއް އާޭދތޯ؟ ހަތަރުވަނަ ސުވާަލކީ ޫޓރިޒަމް އިންަޑސްޓްރިައކީ 
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. ބިިލއަންޒް އޮފް ޑޮލަރްސގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީ.ޑީ.ޕީއަްށ އެންމެބޮޑަށް ކޮންޓްރިބިުއޓުކުރާ އިންޑަސްޓްރީ

އިންޑަސްޓްީރއެއް. ަދއުލަތަށް ފައިސާ ވަންނައިރު ޓޫިރޒަމްެގ މަންފާ މިހާރު، މިހާރު މިތިބަ ރިޒޯޓު އޯނަރުން ނުވަަތ 

ބޮޑަްށ ސްކޯޕް ފުޅާކުރަްނ ކޮންކަހަަލ ވިސްނުމެއްތޯ އޮތީ؟ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީކީ ވަޒީފާ  ވުރެއް ވިޔަފާިރވެރިންނަށް

ނޫން. އެކަަމކު ބިލިއަންުސން އެލިބޭ ރިޒޯޓު އޯނަރޒް  ވަޒީާފިއން އެލިބޭ މުސާރައިގެ ވާހަަކެއއްނޫން.  ކުރުމެއްއިތުރު

އެ އަުޅގަނޑުމެން ފުޅާކުރާީނ ކިހިނެއްތޯ؟ އިތުރު ިވޔަފާިރވެރިން އަުޅގަނޑުމެން ކުދިަފންތިން މެދުފަންތިން ބޮޑެތި 

މިހާުރ  ތައްއަދުގެ ޕޮލިީސއަކީ؟ ފަްސވަނަ ުސވާލަީކ ޖޮއިންޓުވެްނޗަރވިޔަފާރިތަކަށް ހަދަން ކޮން ވިސްނުމެއްތޯ މި 

 .ޖޮއިންޓުވެންޗަރއިން ދައުލަތަށް ލިބޭ ސަރުކާުރެގ ހިއްސާ މި ވިްއކާލަނީ ން.މިއަންނަ ބަަދލުމި ވިްއކާލަނީ 

ހިއްާސ  ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރަށް ެއްއވާނަކަށް ބަިއވަރު ފައިސާަތކެްއ ލިބުން ނޫން ކޮން ވިސްނުމެއްޯތ ޮއތީ 

ގެ ެޝައރއެއް އޮތީމަ ދައުލަތަށް ވިްއކާލުމުގެ؟ އެއީ އަުޅގަނޑަށް ވިސްޭނގޮުތގައި ސަުރާކރު ޖޮއިންޓުވެންޗަރ

ެކސް ނެގުމަކީ ވެސް. އިތުުރ ވެސް ފައިސާ ވަދެވަދެ އޮންނާނެ. އެކަހަލަ ކަމެއް ގްރީން ޓް ރމަށް އަބަދުލޯންގްޓަ

ހޯލްަޑއުން  އެއްސް ެނގުމުެގ ބަދަލުގައި މިސާލަކަށް ޖޮިއންޓްވެންޗަރއް ނެގުމަކީ ވެސް. އެެހންވީމާ. އެ ޓެކްޓެކުހެ

ހިފަހައްޓަނީ؟ އެހެންވީމާ، ސަުރކާރަްށ އެއްފަހަރާ ފައިސާަތކެްއ ނެުގމުގެ ބަދަލު އެނޫން އިތުުރ ނުނުކުރީ ކީްއެވގެންތޯ 

 ވިްއާކލަނީ؟ ޝުކުރިއްޔާ. ރ ތިކޮން ވިސްނުމަކަށްތޯ ޖޮއިންުޓވެންޗަރގެ ޝެއަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން.

 

 އަްލފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓަރ އޮފް 

އާދެ! ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ގްރީން ެޓކްްސގެ ކަންަތކުަގއި ައސްލުަގއި ައޅުގަނަޑށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެރި 

ކަންނޭނގެ އޮންނާނީ މިހާރު އެބަ އަުޅގަނޑުމެން  އިރުންނަށް ކޮންމެވެސްވަަރކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑަިއގެންފަމެންބަ

ޑިސްކަޝަެނއް އެބަ ހިނގާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މިއަހަރު ތެރޭގައި ގެންނަ ގޮތަށް. އަސްލުަގއި ސަރުކާުރެގ 

ކަށް ގެންދެވޭޯތ ޑެފިސިޓު ކުޑަކޮށް ބެލެންސް ބަެޖޓަކާ ހިސާބަވިސްނުންފުޅު އެަބއޮތް ބަޖެޓު މިހާރު އޮތް ބަޖެޓުގެ 

ތެރޭަގއި ކުރެވޭ މަސަްއކަތުގެ ތެރެިއން އަސްލުގައި ސަޕްލިމެންޓްީރ ބަޖެޓަށް ތައްޔާރުވުމުެގ  ން. ޭއގެމަސައްކަތްކުރު

ކްސް. ދެން މިދިޔަ ކީ މި ގްީރން ޓެމަގޮތުން ރެވެނިއު ސަިއުޑގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްަތކެްއގެ ތެރޭގައި ެއއްކަ

ވިދާޅުވިހެން ވިންޑޯެއއް ލިބުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުހިންމުހެން  ދެން ތި މިައނެކަތި؛ އެހެންވެގެން އަސްލުަގއި

އަުޅގަނޑުމެންނާ މަޝްަވރާކޮށްގެން އެއަްށ ޑޭެޓްއ ކޮމިޓީން އިނގޭތޯ. ައއި ޓޯޓަީލ ެއގްީރ. އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ 

ބިލު  މި  އޮތީ އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ ގާނޫނުބޫލުކުރެވެނީ މިސާލަކަށް މިހާރު މިޤަ މަށް އަޅުގަނޑަށް ލެވިދާނެ ކަ
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އެހެންވީމާ، ެއައށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް ލާސްޓް ކުއަރޓާަގއި  .ގާނޫނަކަށްވާ ދުވަހުން ފެށިގެްނ ނަގާގޮތަށް

އްތޯ އެންޝުައރކުރާނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޮގތަށް. ެއއީ ހަމަ ހެދިދާނެ ގޮެތއް. ދެން ކިހިނެ އަޅުގަނޑުމެން ސްޓާްޓކުރާ

ދެން އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރުގެ މާިލއްޔަތު  ،މި ގްރީން ޓެްކސްއިން ެނޭގ ފައިސާ ޚަރަދުކުެރވެނީ ައސްލުގައި 

އެއަށް  ،ގާނޫނު އޮންނަގޮތުން ސީދާ ރެވެނިއު އެކްސްޕެންސަށް ެމޗުނުކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު ލާުޖލީ އެާއއެްއގޮތަށް

ވެްސ  ބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީާމ، މިސާލަކަށް އުތުރުގެންދެވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ޤަ ނަޑއަަޅއިގެން ގެޓާގެޓު ކަ

 ތައް ތަްއޔާރުކުރުމާނިޒާމު ކުނި ަނއްތާލުމުގެ އެ ަސސްޓޭަނބަލްކޮށް އެ  އި ކަލެކްޓުކުރުމާ ބައެއް ހިސާުބގަނޑުން ކުނި

ވެްސ  މިހާރު ވަރަށް އެންބިަޝސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ގެއިީރގައި ސަރުކާރުއިތުރުން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ މާލެ ކަ  އަދި ޭއގެ

ގޮތެްއ  ކުރެވޭނެއިްނސްޓަލިރޭޓުބަދަލުކޮށް އެއަރާ ދުންތަކާ އެްއޗެހި ނާރާގޮތަށް  އެބައޮތް. ތިލަފުށި މިހާރު އެއޮތްގޮތް

ދެން ބަލަނީ.  އަުޅަގނޑުމެން މިނިޒާމަކަށް ގެންނަން. އެހެްނީވމާ، އަސްުލގައި އެކަންތަކަށް ފޯކަސްކުރެވެނޭ ކަމަށް 

މިއަށް. އެއީ ދެން މާލިއްޔަތު ކުރިން ދެންނެވިހެން ސީދާ އެ ފަންޑު މެޗުނުކުރެވިދާނެ މި ނެގޭ އަދަދު ސީދާ 

ގެެނސްގެން ކަންނޭނގެ ެއކަންތައް ކުރެވޭނީ. ެއކަމަކު އެެހންނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑު ހަމަ  އިޞްލާޙެއް ގާނޫނަށް

ެނގޭ ފައިާސ ބޭނުންކޮށްގެްނ  އެންޝުއަރކުެރވޭތޯ ޓޫިރަޒމްގެ ގްރީން ޓެކްސުން މިަހމަ  އަޅުގަނޑު މި ޓްަރއިކުރަނީ

. ދެން ކޮން ކަންތައްތަކެއްޯތ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ންނެވި ކަހަލަ އެންވަޔަރަންމަންޓަލްމިދެ

ނެގޮެތްއ ރާވަންެވގެން ހަމަަގއިމު ނުޖަހާ މިކަންތައް ކުެރވޭ ،މިނިސްަޓރުގެ ދޮރުކޮުޅަގއި ޓަކިޖަހާ ،ންޝުއަރކުެރވެނީއެ

ަކއުންޓަރ  ދަ އޯވަރ މާނައަކީ މިނިސްޓްރީއަށް ދިަޔއިމަ  ޭއގެ ؛ވެސް މިހާރު ސަރުކާރު ައުޅގަނޑަށް ހީވަނީ

އެތެޭރގަިއ މިސާލަކަށް މިއޮންނަނީ ދަފްތަރެއް ރަށްތަކެއް ކަނަޑއަާޅފައި ކޮންމެ އަހަރަކަށް މި ކަނޑައަޅަނީ. 

ފައިނޭންްސ އޭނައަށް އެހެންވީމާ، އޭނައަށް ިއކުިއޝަން ކޮސްޓު ދެއްކެން އެބަޮއތް.  .ޑީ ،ސީ، ބީ، މިހުންނަނީ އޭ

 ގައި މިނިސްޓަރު ަކިއރިއަށް ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ކޮންޓްރެކްޓު ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ  ވެއްޖެ. އެހެންވެއްޖެރެއިޒް 

އަުޅގަނޑުމެން ަތފާތުކުރި އެްއކަމަކީ ކުރިން  ސައިންކުރަން ކަންނޭނގެ ައންނާނީ. ދެން އަނެއްކާ ކުިރއާ މިހާރާ

 އެމް.ޓީ.ޑީ.ީސ، އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީއަށް ދެއްތޯ އިުކއިޝަްނ ކޮސްޓާ މި އެްއޗެހި ބަލަިއގަނެފައި މިހިރީ. ދެން އެ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންގުޅޭ އުސޫަލކީ ޓޫރިޒަމް  މިހާރު އެކަމަކު ގޮތަށް.ހުރި  އިފައިސާ މިސްޔޫސްކޮށްފަ

މިގޮތަށް  ސާ ބަލައެއް ނުަގންނާނެ ޓޫރިޒަމާުކންނެއް ފައިއެފުލިއޭޓަޓްރީން ނޫނީ އެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މިނިސް

ރިލޭޓުވާ ެއްއވެސް އެްއޗެއް. ޕްރޮމޯޝަނާ ބެހޭ އެއްެޗއް ިފޔަަވއި. އެހެންވީމާ، މީރާއިން ކަލެކްޓުކުރާނީ. މިސާަލކަށް 

ޓެއް ރިސީ  އިމީރާއިން ކަލެކްޓުކޮށްފަ ހަދާއިުރަގއި ފުރަތަމައިނުންހަދާ ކޮންޓްރެކްޓެއް  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި

ސައިްނކުރާނީ. ދެން ބައެއްފަހަރު ބޮޑެތި، ބޮޑެިތ އެމައުންޓުތަްއ، ބޮޑެިތ ހެޑްީލސްގަިއ ދިނީމާ އަޅުގަނޑުމެން 

ިއގެން ެއ ކޮންޓްރެކްޓުތަްއ ހެދޭއިރުަގިއ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަްށ ވަަޑިއގަންނަވާނެ މީާރެގ ޓީމުން. ވަޑަ 

ބޫލުކުރާ ފެންވަރެއްގެ ެޗކެއް މިާސލަކަށް ބޭންކަރސް ޗެެކްއ ަސއިނުކުރުމުގެ ކުރިން މީރާއިން ޤަކޮންޓްރެކްުޓގައި 
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ނަ ޗެެކއް މީރާއަްށ ލިބުނީމަ އެކަންތައް ކުރާނީ. މިހާރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ އޮންނޫނިއްޔާ ގެރެންޓީ ޖަހާފައި 

ބަަލއިގަތުުމގެ ބަެއއް ނުކުރާނެ. އަދި މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަީނ  ޙަޤީޤަތުގައި އެްއވެސް ފަިއާސއެއް

ކުދި ފީތައް ވެްސ މީރާއާ ާވހަކަދައްަކއިގެން އެމް.އޯ.ޔޫެއްއގެ ދަށުން މިހާރު އެބައި ެވސް މީރާއަށް ބަދަލުކުރަން. 

ދަތިތަާކ ެއއްޗެިހ ހުރިއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރުން މިހާރު އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ުމވަްއޒަފުންގެ

ހިނާގ  ޅުގަނޑުމެންނަށް މާއުނދަގޫ. ޭއގަފީސްތައް ަބލައިގަތުން އަހުންނަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ ދުއިަސއްތަ ރުފިޔާގެ 

 އޭގެ ެއއް ބޭނުމަކީ .ބަދަލުކޮށްލީމި ހުރިހާ ކަމެއް އަުޅަގނޑުމެން މީރާއަށް  ވެސް މާބޮޑު. އެހެންީވމާ، އެ ޚަރަދު

ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުން. ދެން އޭ.ސީ.ީސއަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި މުޅި  ށް މިދެންނެވިހެން މިސްޔޫސްކުރާއަޅުގަނޑުމެންނަ

 ވުރެ. ޚާއްޞަކޮށް އޭ.ސީ.ީސއަށް ެރވުނު ޮކންސަލްޓޭޝަނަށް ބަލާފަބިލު ބައްޓަންކުރެވުނީ މިދިަޔ ދުވަސްތަުކގައި ކު

ޙްޤީޤު. ތަ ން ކުރިފުލުހުއެީއ ދެން  .މައިގަނޑު އެއް ސޯސަކީ އެއީބޮޑަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ރިޕޯޓު 

އާިއ  އެހެންވީމަ، ެއގޮތަށް ބަލައިެގން މި ގެންދަވަނީ. ދެން މިހާރު މީގައި އަސްލުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ކަމަށް  ރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރޯލެްއ. ކުރިން ވެއްޖެހޫއިންކްލޫިސވް ޑިސިޝަން މޭކިންގ ބާއްވަްނވެގެން ރަީއސުްލޖުމް

ރިއްޔާގެ އޮފީހުެގ ހޫވެއްެޖއްޔާ އެގްިރކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން. އެކަމަުކ، މިހާރު ސީދާ ރަީއސުލްޖުމް

ރިއްޔާޭއ މި ހޫރިއްޔާއަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ދެން މިާހރު ދޫކުރެވޭ ރަށްތަާކއި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރައީސުލްޖުމް

އެގޮތަށް ބަދަލުވެގެން މި ދަނީ. ދެން އަނެއް ެއއާެއއްކޮށް ހަމަ އޮފީހުގައި އޮންަނ ޑޭޓާ ބެލެހެއްޓޭނެ. އެ ދެންނެވީ 

ސީ އާއި އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހަށް މި މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އޭރުން މި ބަޔަކީ ވަކިން ބެލެހެއްޓޭ ަބއެްއެގ .ސީ.އޭ

ހެޔޮފުޅުކަމުން  ދެން މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުެވގެްނ އައިމަ ދެން ނުޖެހޭނެ މިނިސްޓަރުގެ، . އެހެންވީމާއިގޮތުގަ 

ހަމަ އަނެްއ ދަފުތަރުން  ނޫނިއްޔާ މިނިސްޓަރު ކޮންމެހެން ކަމެއް ކޮށްދެްއވީމަ ރަށް ލިބޭ އުސޫލެްއ ނޯންނާނެ. އެ 

ބަލާފައި އޯޭކ. މި ރަށް ތިމަްނނަ ބޭނުމޭ ޑިވެލޮޕްކުރަން. ތިމަންނަ އަތުަގއި މިހާރު ފައިާސ އެބަހުއްޓޭ. އެ ހުށަހެޅީމަ 

ޕްރިރިުކއެސެެޓއް މިއޮންނަނީ އެންވަޔަރަންމަންަޓލް. އެއީ  ޕްރިރިކުއެެސޓަކަށް ންނާ އެްއކޮށްއަޅުގަނޑުމެން އެ މީހު

ގޮތުަގއި އެންަވޔަރަންމަންޓަލީ ވައިބަލް ތަނެްއގެ ގޮތުަގއި ބާްއވަން މިޖެހޭ ސަބަބަކީ ކުރިން ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތައް 

މެްނނަށް ވަރަށް އިންޓްރަސްޓިްނގ ބައެއް ކޭސަސް އެބަހުރި. އެބަހުރި ބިޑުން ނަގާަފއި ފަހުން ސޯޕްކޮށްފަ. އަުޅގަނޑު

މިސާލަކަށް ސްކޫެލއް ައޅަން ނަގާ ތަން ކަމުުނގޮްސގެން ެދތިންހަތަރު ރިޒޯޓަށް ބަދަލުެވެގން އެބަހުރި ޮގއްަސ ސޯޕެއް 

ނުެވގެން.  ޯސޕްކުރަން މި ޖެހޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެްނވަޔަރަންަމންޓަލީ ވައިބަލް، ހަދައިގެން. އެހެންވީމާ 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިއޮތީ މި ބިލުގެ ތެރެއަށް ލާފަ. ދެން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުީވ  އެ، އެހެންވީމާ

ހުރީީކ  ޖޮއިންޓްވެންޗަރަތކަށް ދެއްތޯ. ޖޮއިންޓްވެންޗަރަތކުެގ ކަންތަުކގައި ޙަޤީޤަުތަގއި ޖޮއިްނވެންަޗރތައް ހަދާފައި މި

އޮންނަީނ  އޮންނަނީ ަރށް ދެވެން މި ބަދަލުގައި ގާނޫނުެގ އޭުރަގއި ގާނޫނުަގއި މި ސަރުކާރުގެ ެރވެިނއުގެ 

 ލް ޖޮއިންޓްވެންޗަރގެ ސޯ، ޖޮއިންޓްވެންޗަރއެއް ހަަދއިެގން ނޫނިއްޔާ ބިޑްނުކޮށް ެދވޭކަށް ޯނވެއޭ. އެހެންވީމާ
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ޖޮއިންްޓވެންޗަރ ދޫކޮްށ މިހާރު އަދި  އެހެން ހުރި، ސްއަކީ ޓޫިރޒަމް ިޑވެލޮްޕމަންޓަށް ރަށެއް ނެގުން. އެެހންވީމާޕާރޕަ

ހުެގ ނިޒާމު އެހާ ހަރުދަނާއެއް އިރުަގއި ރާއްޖޭގެ ެޓކުއި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ގާނޫނު އޭރު ފުރަތަމައިނުން ގާނޫނު އަ

އެހާ ހުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާވީމަ ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން މިކަހަލަ ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރަށް ޓެކު ، ނުވޭ. މިހާރު އެހެންވީމާ

އެްޑވާންސްކޮށް ެލވެލަކަްށ ެގންގޮއްަސ އޮތް އިންޑަްސޓްީރއެއް ކޮންމެހެން ސަރުކާރުން އޭެގ ތެރޭަގއި ތިބުން އޭެގ 

އެހާ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމަ، ޖޮއިންްޓވެންޗަރތަކުްނ އެްގޒިްޓވާން. ދެން މީެގ ެއއީ ޒާތުަގއި 

 7އޯރ % 5ސެލްކުާރއިރު. ެއކަމަކު، ވީ އަރ ޯޓކިން ެއބައުޓް % ރެވެނިއު ވެްސ ލިބޭނެ އަުޅގަނޑުމެން

މެކްސިމަމް. އެޮގތަށް ހުރި އަދަދުތަކެއް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެމް.ޓީ.ޑީ.ީސ މޮޑެލްގައި ވެސް ވަރަްށ  10އޯރ %

ހާުރ ން ޑޮލަރސް މިއަމިލި 30ބޮޑެތި ފޭލިއަރސް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ރެންޓްތައް ިޑފަރކޮށްދީ ހަދާފައި 

އެހެން ހުރި އިޫޝސްތައް ައޅުގަނޑުމެން މި ، އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން އެބަ އޮްތ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ. އެެހންވީމާ

އުޅެނީ. ޭއގެ ބަދަލުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިްސޓްރީ ބޮޑަށް ރެގިއުލޭޓަރީ ބަެއއްގެ ގޮތުަގއި ބަދަލުވާން.  ދޫކޮށްލަންވެގެން މި

ނޫނުގެ ދަށުން މި ކަންތައް ކުރަން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ، މިހާރު ސަރުކާރުެގ ދެން ކީއްެވގެންތޯ މި ގާނޫނު، މި ގާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮްޕމަންޓަށް ބަލާއިރުގައި އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީެވގެން އަންނަިއރުގައި އިރާދަކުެރއްިވްއާޔ 

ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް ވެްސ އޮތީ މި ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ފެށިފަ.  މިހާރު ވަރަށް އެޑްވާންސް ްސޓޭޖެއްަގއި އެ

ފަންޑްސް ހަމަޖެހިފައި އެހެރީ. މި ނިމިގެން އަންނައިރުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭުނންވާ ހުރިހާ ކްރިޓިކަލް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއް ހުްނނާނެ ދައުލަތުން ޕްރޮވައިޑްކޮްށދޭންޖެހޭ. ސަރުކާރުން ޕްރޮވަިއޑްކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެކަމަކު 

ައސްލުގައި ބެޑް ކެޕޭސިީޓ ، ށް ވެއްޖެއްޔާ އަނެއް އެ މިސްމެެޗއް އުޅޭނެ. އެހެންވީމާބެޑް ނެތިއްޖެ ކަމަ

އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި ިމވެްސ ފަސޭހަކޮށް އިްނވެސްޓްކުެރޭވނެ ގޮތަށް ާރވަން މި ޖެހެނީ ވެސް. ެއއީ ކަންނޭނެގ. 

 ކުރެއްވި ުސވާލަށް. އަޅުގަނޑަށް ޖަވާބުދެިވއްޖެ ަކމަށް ހީކުރަން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރު މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލުމުެގ ުކރިއަށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ މިނިސްޓަރު  !އާދެ

ުޅގަނޑު ދެންމެއަކު ހަމަ ވާހަކަފުޅުަގިއ ކުރީގެ އެ ސުވާލަށް ަޖވާުބދެއްވަމުން ވިްނޑޯ ޕީރިއަެޑްއެގ ވާހަކަ. ދެން އަ

ހަމަ ވަރަށް އުާފކުރަން ހަމަ މިނިސްޓަރާ އެުކ ބޭްއވުނު ްފރީ ޑިސްކަޝަެންއގަިއ މިނިސްޓަރު ވެްސ ސީދާ އެކަުމގެ 

އެ ހަމަ ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑަށް ަޓކައި ، ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރަްއވާަފއިާވކަން އެ ފަހު ކުއަރޓަަރށް. އެހެންވީމާ

 ސްލަމަށް މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.އަޅުގަނޑު ހަމަ ނޯޓުކޮށްލީ. ައޅުގަނޑު އަ

 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:
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ވަނަ އަހަރުަގއި މި ގާނޫނު  99ވަނަ މާއްދާއަށް ިމ ގެނެވޭ ބަދަލު އިނގޭތޯ.  5ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. 

 50ައއިސް  ށް ކުއްޔަށް މި ދެވެނީ ވެސް. ދެން އެކި ސަބަބުތަުކގައި ބަދަލުައހަރަ 25އިރު އި އުފަންެވގެން އަ

އަހަރަށްެވގެްނ ދިޔައީ. ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާެލިވގެން ބިޑްކޮްށގެން މި ލިބެނީ ވެސް. ދެން ކިތައް ރަށް  100އަހަރުން 

ލެއް ވާކަުމގަިއ ޞީޭއގެ ތަފުއޭގެފަހުން ބިޑް ނުކޮްށ ދޫުކރެވިފައި އެބަ ވޭޯތ، އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ުސވާލަކީ. 

ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު ކިތައް ރަށް ދޫކުރެވިއްޖެތޯ؟ ދެން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުެވއްޖެ ދަފުތަރެއްަގއި ލިޔެިވގެން އެ 

ވަަނ  5ދަފުތަރުގައިާވ ރަށްތަކެްއ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނެއޭ. އެހެްނނަމަވެސް، މިހާރު މި އިްޞލާޙު މިވާގޮތުން 

ގަިއ މިއޮތީ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްެގންނޭ ރަށްތައް. ޢާއްމުކޮްށ  1ށް ބަލާއިރު، އަ 2. 2، 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

އިޢުލާންކުރަން ދަފުތަރެއްގަިއ ޖަހާފައި އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ޢާއްމުކޮށް މިވެނި މިވެނި ރަށްތަކެއް އެވޭލަބަލްޭއ 

އްމުކޮށް އިޢުލާން ނުކުރިނަމަވެސް އިނގޭތޯ. ަގއި ެއބަ އޮތް ޢާ 2އެންމެކުޑަ މިންވަރުން އެހެންނޫންތޯ އެނގުން. 

ނުކޮށް  އަސްުލަގއި މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ބާރު ލިބިގެން އެބަވޭ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން، އެހެންވީމާ

ވެސް. އެ ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯަސލަކީ އެކަީށގެންވާ ޕްރޮޕޯސަެލއް ކަމުަގއި މިނިސްޓްރީން ަކނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަުކގެ 

އިން ދިއުމުގެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ައސްލު މައިގަނޑު ކަންބޮުޑވުމަކީ ަހމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ތެރެ

ެއކު މި ކަންކަން އިތުރަށް ހިނގިޔަނުދިއުން. އޭގެ އިތުރަށް ޢާއްމުކޮްށ  މިދިޔަ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައާ

މްގެ ވިަޔފާރީގައި ބަިއވެިރވާން ބޭނުންާވ އެންމެންނަށް މިކަމުގައި ހުޅުވާލެިވގެން އެންމެންނަށް ެވސް އެނިގގެން ޓޫރިޒަ

ފުރުޞަތު އޮތުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ރާއްޖޭަގއި އަެނއްހެން ބިންތައް އެއް ބަޔަކު ގިަނ މަދު އަދި ކީ ކަމުގަިއ 

މި ރަށްތަކަށް ދިވެހި  ވިޔަްސ ހަމަ ރިޒޯޓުތަުކގެ ޮގތުގަިއ ތަރައްޤީ ކުރެވޭެނ ިލމިޓެޑް ރަށްތަކެްއ މިހުރީ. ެދން

އެންމެންނަށް އޭގެ ޙައްޤު ިލބިގެން އެބަ ވޭ. އެހެްނވީމާ، ވަކި ބަޔަކަށް ވަކި ގޮަތަކށް އުސޫލެއްނެތި ދިއުމަކީ 

ވަނަ އަހަރަށް މިސާލަކަށް ބަލާއިރު ސަރުކާުރގެ ހަމަ  99ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވަނީ 

ކަށް ބާރުވެރި ދުވަްސވަެރއްަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް އަސްުލގައި ހިފެެހއްޓިގެން ބެިލގެން މިކަން މަޖިލިސް ތެރޭގައި ފުދޭވަރަ 

ކުރެވިފަިއ ޮއވެފައި މިހާުރ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ަކމެއް ރަނގަުޅކުރަން ބަލަިއ އެ ވާހަކަތަްއ ދެކެޭވ 

ޓަރަށް ބާރު ދިނުން. އިްއޒަތްތެރި ެވސް މާބޮޑަށް ހަމަ މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސް ދުވަސްވަެރްއގައި އަނެްއކާ

ވަޒީރު ހަމަ ޒަމީރަށް ައޅުގަނޑުގެ އިތުބާރު އެބަ އޮތް. އެެހންނަމަވެސް، މަނިކުފާނު ކަެމްއ ނޭނގެ މާދަން ތިތާނަގއި 

އިންނަވަނީކީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ގާނޫނު ހެދިގެންދާއިރު ަވކި ުމއައްަސސާއަކަށް ެއގޮތަށް ބާުރ 

ށްވުރެ ޮބޑަށް ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް ޓްރާންސްޕޭރަންޓްވާން އެބަޖެހޭހެން. އަދި އެންމެންނަށް މިކަމުަގިއ އޮންނަގޮތަ

ބައިވެިރވެ ަވކި ރަށެްއ، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ާރއްޖޭގެ ރަށްތައް ހުރިގޮތުން އެކި ރަްށތައް ެއއަރޕޯޓާއި ދުރުމިން 

އޭެގއިތުރަށް ރަށްތައް އުފެދިފައިވާ ގޮތުން ެވސް ބަެއއް  ވާ ެއއް ސަބަބު. އަދިޓާރކައިރިމިން ދުރުމިން އެއް މެ 

ވަކި ރަެށއް ވަިކ ، ރަށްތަކަކީ ހަމަ ވަރަށް ކަމުދާ ވަރަށް ރީތި ވަރަށް ފުރިހަމަ ރަށްތަކަކަށް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ
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ަޙއްޤު ގެއްިލގެން އްޖެއްާޔ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ގިނަ ަބއެްއގެ ވެ މީހަކަށް ވަކި ަބޔަކަށް ލިބޭެނ އުސޫލެްއ އޮ 

ން އިނގޭތޯ މި ބުނާ އި 2، 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  5ދާނެހެން. އެއީ އަުޅގަނުޑގެ ުފރުތަމަ ސުވާލު. ކިހިެނއްތޯ 

ހިސާބަްށ އަުޅގަނޑުމެން ޓަކިދޭްނ އި އެްއޗަކުން ކުރީަގއި ވިދާޅުވިެހން ދަފުތަރުގަިއވާ ރަށްތަކަށް މިނިސްޓަރުގެ ދޮރާ

. އެނޫން ޮގތެއް މީގެން ފެންނާތީވެ، އިަތށް ސޮއިކޮށްލަންވީމަ ލީސް އެގްރީމެންްޓގަމި ޖެހެނީ ތި ވިދާޅުވި ގޮ

ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެއކަމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ. ފުރަތަމަ ސުވާލު. ދެވަނަ 

މުއްަދތަށް ގެނެވުނު. ުމއްދަތު މި ގެނެޭވ ބަދަލުގަިއ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  ާމއްދާައށް ވަނަ 9ސުވާލަީކ، 

އަހަރަށް ދީފައި ހުިރ  25ވެސް އަސްުލަގއި އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރި އުސޫލަކީ  އިތުރުކުރުމުަގއި ައޅުގަނޑު ައބަދު

އަހަރުެގ ެއގްރީމެންޓް ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުނީމަ ެއ ލީސް ޕީރިައޑް ނިމުނީމަ ދެން އަލުން ހުޅުވާލަްނީވޭއ  25ރަށްތައް 

 100ވެސް ކަންތައް ެވގެން ދިަޔއީ. އަދި ޭއގެފަހުން  . އެހެންނަމަވެްސ، އެހެނެއް ނޫން ދެން އޭރުއަހަރަށް 25

އަހަރަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ވެސް. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އޭރު ހަމަ ބިޑްގައި ބައިވެިރވާ އެތައް ބަެއއްގެ ޙައްޤުަތްއ 

ވެސް އިތުރުކުރެވޭ ަކމަށް ވަނީނަމަ މިހާރު އޮތް  މަވެސް، މިހާރުގެއްިލގެންދަނީ އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. އެހެންނަ

ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އެހެނެްއ  ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވީމަ ދެން ައލުން ހުޅުވާލެވެންޖެހޭނެ. އެީއ އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ހަރަށް އިތުރުވީމަ އެ އަ 50ވަނަ މާއްދާއިން ައސްލު މި ކޮށްދޭ ކަމަކީ އެ  9 .ނޫން މިކަން މިހާރު ގޮއްސަ މިއޮތީ

އަހަރު ނުވަަތ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ  15އަހަރުގެ ފަހުން ބާކީ މިއޮންނަ  10އަހަރަށް އެ އިތުރުީވ.  25

ވަަނ މާއްދާ ކުރީގައި އޮތް ގޮތުްނ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  9މުއްދަތެއް ކަނަޑއެޅެނީ. އަުޅަގނޑުގެ މަޢުލޫމާތުގައި 

ްއދަތު ހަމަވެގެން އަލުން އަނެްއކާ އެކްސްޓެންޝަެނއް މި ލިބެނީ. އަޅުގަނޑު ަމއިގަނޑު މަސް ތެރޭގައި މިހާރު އެ މު

ގެ ކުރިްނ  2016ިޑެސމްބަރު  31މިހާރު މާއްދާގެ )ރ( މިއޮތް ގޮތުން  ،ސުވާލަީކ، ީކއްވެޯތއޭ ަވކި މުއްދަތަކަށް

އެކްސްޓެންޝަނަށް  ،ނެއް އެލިަޖބަލްއެބަޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ނިްނމަން. ކިތައް ރަށްތޯ މިގޮތަްށ މި ދެންނެވީ އަ

އެލިޖަބަލް އަނެއް ކްލެއިމް ނުކޮށް ނުވަތަ ލާރި ނުދައްކާ ކިތައް ރަށް އެބަ ވޭތޯއޭ؟ ކިތަްއ މީހުންގެ ޙައްޤުގެ ވާހަކަތޯ 

މި ވަނަ މާއްދާއަށް  9އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ކިތައް ފަހަރަށްތޯ މިކަން ހަމަޖެހިގެންދަނީ އަޅުގަނުޑގެ ސުވާަލކީ 

 31ވެްސ ތި ކަނަޑައޅުއްވަނީ. މިސާލަކަށް  ގެނެވޭ ބަދަުލގެ ސަބަބުން. ައދި ކީްއވެތޯއޭ ވަކި ުމއްދަތެްއ އަނެއްކާ 

ން ގާނޫނަށް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެ އާއި ިހސާބަށް ފައިސާ ނުދެއްކިއްެޖއްޔާ ދެން އަނެއްކާ 2016ޑިސެމްބަރު 

އަހަރު ނުދީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  15ތްތަކަށް ދީފައިާވ ނުވަތަ ެއ މީހުންނަށް އެހެން ފަރާ .ބަދަލުގެންނާނީތޯއޭ

ކީްއވެތޯއޭ ުމއްދަތެއް ތި ޖައްސަވަނީ. ހަަމ ، ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެ. ެއހެންވީމާ ވެސް ަވރަށް ހުއްޓާލާނީތޯއޭ. އެ

ރީން ެޓކްްސ ހަުއސްއަކުން ގް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތުަގއި ހުޅުާވނުލާންވީ ކީްއވެތޯ އަުޅގަނުޑެގ ސުވާލަކީ. ދެން ގެސްޓް

ހައުސްތަުކެގ  ނެގުމުގެ މައްސަލަ. ހަމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިއީ ައސްލުގައި ިއޝޫެއއް އިނގޭޯތ. ގެސްޓް

 ތަފާތުކަން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ... ނިހެން ރިޒޯޓުތަުކގެ ިވޔަފާރިއާވިޔަފާރި ޓޫރިޒަްމގެ އެހެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިސކުންތު. 20ތޯ. އަސްލަމް، ބާކީ ސިކުންތު އިނގޭ 20ބާކީ 

 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

މިނޫން ގޮތަކަށް މި ޓެކްސް ެނގޭނެ ގޮތެއް އެބަ އޮތްޯތއޭ. ތި ، ކުންުތގައި އަުޅގަނޑު. އެހެންވީމާސި 20 !އާދެ

ކަމަްށ  ގެ ިވޔަފާރިއަށް މީގެ ސަބަބުން ހީނަރުކަމެއް އަތުވެދާނެހައުސް ބޭފުޅުން ބައްލަވައިފިންތޯއޭ މިހާރު ގެސްޓް

 ޤަބޫލުކުރެއްވޭތޯ؟ ުޝކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ ޭއަގއި ޢާއްމުކޮށް އެންމެންނަށް މި އެކްސެސް އޮންނަ ގޮތަކީ މި  5ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑަށް ީހަވނީ 

އެކުަލވާލާ ރަޖިސްޓަރ ނޫނީ ދަފުތަރަކީ އަހަރަކު އެ އަހަރެއް ފެށޭއިރު އެ އަހަރެްއގެ ެތރޭ އަުޅގަނޑުމެން ޓޫރިޒަމަްށ 

އޮތީ އެ އޮޕަޝަން ޭއގެން ބޭނުން  އެ ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، މޭ މިވެނި ރަށްތަކެއް. އެހެންވީމާދޫކުރާނަ

ވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އޯޭކ. ތިމަންނަ ބޭނުންވަނީ މިވެނި ރަށެކޭ. ދެން ތިމަންނަ މިވެނިމިވެނި ޕްރޮޕޯސަލް. 

ިއޒިޝަން ޮކސްޓެއް ަދއްަކވަންޖެހޭނެއޭ. ކަމަކު ީމގަިއ އަެނއް ޮކންޑިޝަނަކީ ސަުރކާރަށް ަދއްކަންޖެހޭ ިއކުއެ

ފައިސާ ދައްކާފައި ދެން އަނެއް ިޑވެލޮޕްކުރަންވީ ހަމަ. ، ުކރިއަށް ގެންދެވޭނީ. އެހެންވީމާ ން އިތުރަށްދެއްކެވީަމއޭ ދެ

ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ މުއްދަތެއް. އޭރު އޮންނަ އުސޫެލްއގެ ތެރެއިން އެ ލިބޭ މުއްދަތު 

ރަްށ ޓްރާންސްޕޭރަންޓް ގޮުތގައި އެ އޮންނަނީ. އެންމެންނަށް ގޮތުަގއި ވަ އެއީ އަުޅގަނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ، އެހެންވީމާ

އެބަ ފެންނަން އޮވޭ މިވެނި ރަށެއް އެވޭލަބަލް ކަން. ތިމަންނަ ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިވެނި، އެކަަމުކ 

ދިޔާމަ  ހާްސ ޑޮލަރު ޖަހައިގެން 70ހާސް  50މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ައނެއް ކުރީަގއި ދެންނެވިހެން ބެޑަކަށް 

. އޭގެ ސަބަބުން ސަބަބުން އުފެދެންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް ުނއުފެދުނު ބިޑް ވިންވީ. އެކަމަކު ިޑވެޮލޕެއް ނުވޭ. ޭއގެ

ހެއް ނުލިބުނު. އެ މައްސަލަ އެބަ އޮތް. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނަޑށް ފާހަގަކުރެވެނީ މިހާރު ލިބެންޖެހޭ ޓެކު

ވެސް އެދިފަިއ ޮއތް ދިހަވަރަކަށް ފަރާތުން  ވެސް އެބަ ުއޅޭ މިަކމަށް މިހާރުގޮުތގައި އަދި  އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ

ގޮުތން މީރާއިން އެންމެފަހުން އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ޑޭޓަރއަްށ ބަލާއިރުގައި ދިހަވަަރކަްށ  އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
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ޓްރަލް މައްސަލަތަްއ އީ ޮކންޓެކްހެދި ނުކުރެވިހުރޭ. އެ  ފަރާތުން އަދިވެސް ލީސް އެްކސްޓެންޝަން އެކި ސަބަބުަތކާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ިނޔަލަށް ފުރުޞަތު ދީފި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ީމގަިއ ާވގޮތަީކ  2016، ހުރެގެންނާ ެއގޮތުން. އެހެްނީވމާ

އެހެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ލިބުނު ފުރުޞަތެއް. ދެން އޭގައި ބޮޑެތި އިްނވެސްްޓކޮށްފައި ހުރި ފަރާތްތައް. 

އަހަުރ ހަމަވީމަ އޭގެ ޓަރމިނޭޓްކޮށްފައި ޓަރމިނޭޝަނުން އޭެގ  35އަހަރު ހަމަވީމަ ނޫނިއްޔާ  25އަލުން  މިސާލަކަށް

އައިްސ، އަޅުގަނޑަށް  އަލުން ބިޑްކޮށްގެން ދިނުމުެގ ބަދަލުގައި މިދިޔަ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެްއަގއި ވެސް ފަހަކަށް

ވެސް. އެ ައއިސްގެްނ  އިނުން މައްސަލަ އައީނެގ ފުރަތަމައި އުޅެނިކޮށް ކަންނޭހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގަ

މަށް. އޯލް ހުރީ ހަމަ މި ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ ކަ އޭރުަގއި އެ ވިސްނުންފުޅު ހަމަ މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު

ދުވަސް ވަނަ  7ެއާއއެްއކޮށް ފަހަކަށްއައިސް ފެބްުރއަރީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ، ފެއަރނެސް. އެހެންވީމާ

އެއީ ައސްލު އަުޅގަނޑަށް ީހވާގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ އެންމެފަހު މުއްދަތަކީ. އެ މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން ދެން ފައިސާ 

ނުދެއްކި ހުރި ފަރާތްތަކުން އަދިވެސް މީރާއަށް އެޕްރޯޗްކޮށްަފއި އޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤަބޫލުކުރީ މިވެނި އިތުރު 

ތައް ކޮށްދިނުން. ެއއީ ޭއގެ ޒާތަށް ބަލާއިުރގަިއ އިްނެވސްޓަރުންނަށް ވެސް ޭއެގ ވިންޯޑއެއް ހުުޅވާަލއިގެން މި ކަން

ލުއިތަކެއް ލިބި ފަސޭހަައކަށް ވާނެ. އެކަަމކު މިއީކީ ހިލޭކޮްށދޭ ކަމެއް ނޫން. ކޮންމެ އިތުރު ކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަްށ 

ދަލެއް ގެންނަން އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލައްކަ ޑޮލަރު ނަގާަފއި ހަމަ ކުރީގައި އޮތް ުއސޫލުން. ދެން އެއަށް ބަ 1

ނުވިސްނޭތީ އެހެންެވގެން ހިތަށްއެރީ އެއޮތް ގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެންދާނީއޭ. ދެން އެ މުްއދަތު ތެރޭގައި ނުލިބިއްޖެ 

 ވެސް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ތި ވިދާޅުވާހެން އެ ުދވަހެްއގަިއ އޮންނަ ސަރުކާރަކުން އެ  ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ދެން އަެންއކާ

ގޮަތކީ މިސާލަކަށް އިތުރު އެކްސްޓެންޝަނެއް ނުދިނުން. އެކަމަކު މިވަގުތަްށ  ޕޮލިސީއެއް ެއއާ ދޭތެރޭ ނެރުއްވާނެ

ެޓކްސްގެ ކަންަތއް. ގްރީން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެެވނީ އެއީއޭ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. ދެން އޮތީ ގްރީން

ޑުމެންގެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ ހުގެ ކަންތަުކަގއި ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޓެކު

ްފގެ ރޕޯޓެއްަގިއ އެ.އެމް.އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގައި އަުޅގަނޑު މަސައްކަތްކުރި ުދވަސްވަުރަގއި އައި

ރާއްެޖއަށް. އަދިވެްސ  އެ ސަްސޓެއިނަަބލްއޭ ިއާޔސް ކުރިން 3ތަްއ ެއއީ މީެގ މިހާރު ނެގޭ ޓެކްސް ވެސް އޮންނާނެ

އަނެއް އެބަ އޮތޭ ގެޕް އެބަ ހުއްޓޭ ޓެކްސް ކުރެވިދާނެ ަކމުގެ. މި ސިމިލަރ ކޮމްޕެޓެޓިވް ޑެސިޓިނޭޝަންސްތަާކއި 

ުހގެ އަދަދު އަދަދާ ދޭތެރޭގައި އަނެއް ކޮންފަޓަބަލް ކަމަށް އަްސލު ރާއްޖޭގައި މި ނެގޭ ޓެކު ހުރިހާ އެއްޗެއް ބަާލއިރު

އެްފ ރިޕޯޓު، އައި އެމް ނޮޓް ޝުއަރ. ކޮންމެވެސް ެއއް .އެމް.ންކް ރިޯޕޓެއް އަުޅގަނޑު ައއިއޭރުަގއި ވޯލްޑް ބޭ

އެާއެއއްކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އަމިއްލައަށް މީރާ މެދުވެރިކޮށް  ކަތިކޮށް. ހަމަޓަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަނެރިޕޯ

ކުރެވޭ ިޑސްކަޝަްނތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ޭއަގއި މި ކުރާ މަސައްކަތްތަާކއި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ެލވެލްަގއި މި 

 ަނގަިއގެން  އި މި ގްރީން ޓެކްސްސަސްޓެއިނަބަލްއޭ. ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް މީެގ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގަ

ރަންމަންޓްލީ ފެރެންޑްލީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، އަދި ވޭސްޓް ެއްއޗެހި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އަނެއް އެްނވަޔަ
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ހައުސް ިބޒްނަސަށް ިއތުރު ބޫސްޓެއް ލިބުން ވެސް އޭގެ ޒާތުަގއި އަޅުގަނޑަްށ  ގެސްޓްއިތުރު ރޭވުނީމަ ޙަޤީޤަތުގައި 

އަށް މިއަންނަނީ ރިސަރޗުން މި ދައްކަނީ މި ރާއްޖެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެފަހުގެ އި ގޮުތގަ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ޑުމެންގެ މި ކްލައިމެޓާއި އަދި ަވއިޓްޭސންޑީ ބީޗް. ބެއަރފޫޓްަގިއ އޮފްކޯްޒ، ސަނީސަިއޑް އޮފް ލައިފް. މިއީ އަުޅގަނ

، ތޯ ެބައރފޫޓް ދެވޭނީ. އެހެންވީމާއުޅެން ބޭނުންވާ ބަަޔކު، ޭއގެ މާނައަކީ ވަރަށް ކްލީންޮކށް ބާއްަވއިގެން ދެއް

ވަރަށް ބޮޑަށް މި ހައުސަށް އަންނަ މީހުންނަކީ ވެސް  ރަށްރަށަށް މި އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަކީ ވެސް އަސްލު ެގްސޓް

ބެއަރފޫޓްަގއި އުޅެން ބޭނުންާވ މީހުން ކަމަށް ސަރވޭތަކުން ދައްކާތީވެ. އެހެންވީާމ، ކްލީންކުރުމާއި މި ބައިތަކަށް 

ރަދުކޮށްގެން އޭގެން ކުިރއެރުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޚަނަށް މި ދެންނެވިހެން މި ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން

 ޤަބޫލުކުރަނީ. ތެންކިޔު.

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ރިޔާޟަށް އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން.هللا ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. އަުޅގަނޑު މިހާހިސާބުން ޢަބްދު

 

  ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފުަރތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ތިންހަތަރު ސުވާެލއް އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ.  !އާދެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ -ިމއޮތީ އެންޓި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ހުރި ގޮތެއް  ލަފާ ހޯއްދަވަިއގެންތޯއޭ؟ އެ ޭބފުޅުންނަށް މި އެމެންޑްމެންޓްސް ފޮނުއްވާފައި އޮތް ބޭފުޅުްނގެ ިވސްނުން

އެއާއެްއކޮށް ދެަވނަ ސުވާލަކަށް އަޅުގަނޑު  ފައި ވާނެތޯ؟ ެއއެްއ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން ހަމަ ހޯއްދަވާ

ޓޫރިޒަމް ރިލޭޓެޑް  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ޓޫރިޒަްމ ރިލޭޓެޑް މަޓީ އެބަހުރި. ަމޓާޓޯ އެބަހުރި. އަދިވެްސ އެެހނިހެން

މި  ޚިޔާލު ބައްދަލުކުރައްވާަފއިތޯ މާ ދޭތެރޭަގއިހުށަހެޅުއްވު ހުށަހަޅުއްވާމި އެްއވެސް ވަަރަކށް  ދާއިރާތަކާ

ސްކުރާއިރުަގިއ ޙުތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލަށް ބަހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތީ؟ އެްއވެސް މަޝްވަާރއެއް ކުރަްއާވފައި

ފަރާތަާކ އެބަ މަޝްވަރާކުރަން.  7 ަވރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާ އެކު މި ބައްދަލުވުން، ގައި އަސްލު އެދުނީޓީކޮމި

މިނިސްޓަުރގެ ފުރުޞަތު އެންމެފަހުން ލިބުން ނަމަ. އެއީ އެހެން  ސްޙަޤީޤަތުގައި ައސްލު އަުޅގަނުޑ ވަރަށް އުފާވީ

މީހުންގެ ހުރި ކޮންސަރންސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންަނށް އެނގޭނެ އޭރުން. އެެހންނަމަވެސް ދެން މިގޮތަށް 

. އެހެންވީމާ، ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން މަޓީއާ ޚާއްޞަކޮްށ މި ކުރިއަށް ދެވޭތޯ ބަލާނަން ވެސް  ޝެޑިއުްލވެގެން ދިަޔއީމަ

މެންޓް ފޮނުއްވާފައި ިމއޮތީ. ދެން މި ޑްމަޓީގެ ވިސްެނވުން މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ތި ބޭފުޅުން ހޯއްދަވާފައިތޯ މި އެމެން

. ސަރުކާރުން ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތަކީ ކޮބަިއތޯ ގެސްޓް ހަުއސް ިވޔަފާރިާއ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު އެނިގލަން ބޭނުން

އާންމުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގަިއ މިކަންކަން ކުރުން. މި  އްތޯ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާިރއަކީއެންކަރޭޖް ކުރަްއވާ ކަމެ 



15 

 

ކުރަީނ ވަރަްށ ޅަފަތުގަިއ އޮތް ިވޔަފާރިއެްއ ކަމަށް ގެސްޓް ހަުއސްެގ ބޫލުޤަނަފާ ހޯދުން. މި ދެން އަުޅގަނޑު 

ރީން ޓެކްސްެއްއ ނޑު ހަމަ ތާއީދެއް ނުކުރަން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ެވސް ގްވިޔަފާރިައކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ކޮށްަފިއ އެންޓިސްޕޭޓްކުރާކަށް ާޚްއޞަކޮށް ގެސްޓް ަހއުސްތަކަށް. އެއީ އެމީހުން އެްއޗެސް ަވރަކަށް އިންޓްރޮޑިުއސް

ންތަނުން ލޯނު ނަގައިގެން މީހުން ނަގަިއގެން ތަ މާ، ބޮޑެތި އިންވެސްޓްަމންޓްސްއޮތް ކަމެއް ނޫން އެކަމަކީ. ެއހެންވީ

އެބަ ހަދާ ތަންތަން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެންމެ ލާސްޓް ކުާއޓަރ ނަާގގޮތަކަށް ވިސްނުން ވެްސ 

 އޮތްޯތއޭ ރިޒަމް މިހާރު އެބަ މި ޓޫ ،ވަނަ ސުވާަލކީ 4ދެން މި  އެންމެ އެކަީށގެންާވ ވަެރއް ކަމުގަިއ ނުދެކެން.

 އި ޅުގަނޑަށް ސަުރކާރުގަ އަހަމަގައިމުން ވެސް ރިޒަމް އަޅުގަނޑު ައުޑއަހަން . ރާއްޖޭގައި ޓޫސްޓަރ ޕްލޭނެއްމާ

ންސްތަކުގަިއ ކުރި ުދވަސްވަުރަގއި އަުޅގަނޑު ހުންނާނެ ބައެއް އޭުރަގއި ހުރި މާސްޓަރ ޕްލޭމަސައްކަތް

މަންޓް މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތްތޯ. . އެހެްނވީމާ، މިހާރު އެބަ އޮތްތޯއޭ އެްއވެްސ ކަހަލަ ޑިވެލޮޕްމަސައްކަތްކޮށްފަ

ވެސް އަިދ  މި ސަރުކާުރން މިހާރު މީގެ ކުރިން ވެސް އަދި މިހާރުގެ ދަށުންތޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް

ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވެްސ ކުރިއަށް ގެންަދވާނީ. އެ ަތރައްޤީ ކުރެްއވުމަށް ގެންަދވާ އުސޫލަކީ ކޮަބއިތޯ. ދެން 

ތި ބޭފުޅުން ޖަވާބުދެްއވައިފި. އަދި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުްނ ދެންމެ ށް ކަހުރި މުހިންމު ިގނަ ސުވާލުތަކަ  އަޅުގަނޑު

ިމއޮތީ މާލެ  އަިދވެްސ ރާއްޖޭގައި ،ަތކާއި މިތަންތަނުގައި ސްޓްޒޯކޮށް ދުުރ ރަށްރަށުގައި ހުރި ރިކިހާވަރަކަށްތޯ ާޚއްޞަ

އް މި ކުރެވެނީ. އެހެން ތަންތަނުގަިއ އެބަހުއްޓޭ ޗެލެންޖަރޒް. ޓުތަކަޭށ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއެ ޒޯރި ކައިީރގައި ހުރި

ޓުތަުކެގ އިތުރަށް އަދި ގެސްްޓ ޒޯުޑކަމުގެ ސަބަބުން އެބަ ހުރި ރިޚާއްޞަކޮށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ައގުބޮ

ދޭތެރޭގަިއ  ހައުސްތައް އެބަ މި ބޯހިތްލާނުލެވިގެން އެ އުޅެނީ އޭގެ ސަބަބުން. ކޮބައިތޯ ސަރުކާުރން މިކަންކަމާ

ދެން ވިސްނަާވ ގޮަތކީ. ސަުރކާރުެގ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންެޏއްެގ ގިަނ މަތިންދާބޯޓުތައް ވެސް މި ުދއްވަނީ. 

އެހެންވީމާ، ކޮަބއިތޯ މިކަންަކމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނުންފުޅު ހުރި ގޮތަކީ. ދެން ޚާއްޞަޮކށް ގެސްޓް ހައުސްތަަކކީ 

ށް ޭއގެން ަހމަ ގާތްގަނަޑކަށް ހުރިހާ ވަަރށް ގިނަ ބަޔަކަދިރިއުޅޭ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ރަށްަރށުގެ ތަރައްީޤއަށް 

. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް ވަަރކަށް މީހާގެ އިތުރަށް ކުރާއުސްގެ ވިޔަާފރިއެކަނި ގެސްޓް ހަހަމަ ނަފާ ލިބޭ ޚިދުމަތެއް

ކަށް. ުކޑަކޮްށގެން ވެްސ މި ފަތުރުވެރިން ެއ ކަވިސްނަވަންޯތއޭ އެތެރޭެގ އުުދހުންތަކުގެ ޚަރަދުތަްއ ުކޑަކުެރވޭނެ ގޮތްތަ

ކުރާ ކަމެއްތޯ. ކާުރ އެންކަރޭޖްސަރު ން ެއއީ އުހޯދުމަށް ވެސް ދި  ތައް މަންޒިލުތަކަށް ވެްސ ގެްސޓް ހައުސްގެ ޚިދުމަތް

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ަވރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއްހެން. މިކަމަށް އިންވެސްޓްކުާރ މީހުންނަށް ވެސް އަދި 

ނުބައި ވަރަށް ހަމަ  މެއްތޯ. އެހެން ނޫނިްއޔާ މީހުންކުރިއަށް ދާްނީވ ކަ ކޮށްގެން ތިބި މީހުންނަށް ވެސް މިއިންވެސްޓް 

މީއަްށ އޭގެ ސަބަބުން އަސަރުޮކށްފާނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެ ކޮނޮޓްމަންޓްސް ހަދަިއެގން ޙަޤީޤަތުގައި އިއިންވެސް

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލުތަކަށް ަޖާވބުދެއްަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން.
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  :ވާހަކަދެްއެކވުން ޒަމީރު މޫސާ ރިޒަމްޓޫ އޮފް މިނިސްޓަރ

ރަލާއި ިމ . ފުރަތަމަ ސުވާލަކަށް ވިދާޅުވީ އޭ.ސީ.ސީ ާއއި އޮޑިޓަރ ޖެނައިނގޭތޯ ބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

ރަ އަުޅގަނޑުމެްނ އަސްލު ީމގަިއ މިހި .ސަލްޓޭޝަންވެސް ިރލޭޓެޑް ފަރާތްތަކުން އަންނަ ޮކން ދެން އަނެއް މަީޓއާ

ނޫން. ޕީސްމީލްކޮށް ވަިކވަކިންެނއް އިޞްލާޙުތަކަކީ މިހާރު މި ުހށަހެޅުނު އިޞްލާޙަކީ ނޮޓް ސިންގަލް އިޞްލާެޙއް 

ވެްސ  މިހާރަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެކި އިާދރާތަކަށް މަޓީ ދެން ،ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އިޞްލާޙެއް 

އެއްކޮްށ  އަޅުގަނޑު މިދިޔަ ދުވަސްތަކުެގ ތެރޭގައި އޭ.ސީ.ސީ ނޫނިއްާޔ ފުލުހުންގެ އިންވެސްޓިގޭަޝން. މި ތަންތަނާ 

އެ އިްޞލާޙަކީ. އެހެންވީމާ، މުިޅ  ލީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ގެނެްއސަ ހުރި އިޞްލާޙުނު މަޝްވަރާތަުކގެ އަމި ކުރެވު

ބިލު އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން އަނެއް ެއއްވެްސ ެއއްބަޔަކަްށ ފޮނުވަިއގެނެއް. ކޮންމެ ބަޔަަކށް ވެސް އެ ކޮންސަްލްޓ 

ދެެކޭވ  ދިމާވި ކަންަތއްތަުކގައިމި މަތީން ފަހަރުށް ެއކި ފަހަރުދެކެވުނު ވާހަކަތަުކގަިއ، މަޝްވަރާތަުކގައި މިސާަލކަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ތައްޔާރުކޮށްފައި ިމ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ީމގެ އަިދ އޭގެ ޒާތުަގއި، އަދި އޭެގ  ވާހަކަތަކަށް ބަލާފައި

މި ހުރި ޗެލެންޖްތަކާއި  މާއި ިރޒަދިޔަ ައހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓޫއިތުރުން މިދިޔަ ޕާސްޓް އެކްސްޕީރިއެންސްަގއި މި

ިމ އްސަލަތަކަށް ަބލާފައި އަުޅގަނޑުމެން މަކަންކަމުަގއި ދިމާެވފައި ހުރި ރަށް ދޫކުރުމާއި މި ކަހަލަ  ށްރިޒަމަޓޫ

ޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ހުށަހަާޅފައި މިއޮތީ. ދެން އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ މިހާރު އަުޅަގނ ޙުގާނޫނަށް އިޞްލާ

ވަރަށް ބޮުޑ އެ އޮތީ ރޕޯޓް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާ ،ޕޯޓްރއެއާ ލްނަ ޕޯްޓ، އިންޓަރނޭޝަރއެއާ

ހަމަ  އެކު ައއްޑޫ ިމހާރު އެއޮތީ އަނެއް އެއާ ދަނީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ. ހަމަހާރު މި ނަލް ޕީރިއަޑެއް މިޝަޓްރާންސި

ޓްރަކްޗަރ ތެރޭަގއި . އޭގެ އިތުރުން ކްރިޓިކަލް އިންފްރާސްރޕޯޓް ރަނގަޅުކޮށްފަހުޅުވަން ކައިިރވެފައި ެއއާ

ނެކްސްޓް ސްޓޭޖަށް ދާއިރުަގއި ޓްރާންސްޕޯޓް މި މީ ދެން ފާހަގަކުރެވެނީ ރާއްޭޖގެ ިއކޮނޮ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ސަރުކާރުގެ ިވސްނުންފުޅުގައި އެބަ އޮތް، މިހާރު ރޕޯޓް ގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި ރީޖަނަލް ެއއާ ނެޓްވޯްކގެ މައްސަލަ. މީ 

ރޕޯޓްތަްއ އިތުރުކުރަން. އޭެގ ސަބަބުްނ އަސްުލގަިއ އަުޅގަނޑަށް އޮތް ރީޖަނަލް ެއއާލޭންގަިއ އެަބ ސަރުކާރުެގ ޕް

ްއޔާ ނާނެ. މިާހރުވެއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެައގުތަކަްށ ވެްސ ބަދަލު އަން އަނެއް ހީވަނީ އެތެޭރގެ އުދުހުމުގެ ަޚރަދުތަކަށް މި

ނުދޭ ހުރިހާ މުޅި . އެހެންވީމާ، ތި ވިާދޅުވިހެން ހުރިހާ ޓްރާންސްފަރއެއް ކުަރންޖެހެނީމި  ކަށްރޕޯޓަތިން ހަތަރު އެއާ

ދާއިރާތަކަކަށް އެންމެ ރަނގަަޅކަށް ރީޗް ނުވެވޭ. ެއކަމަކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިްސނުމުގައި އެބަުއޅޭ އިތުރު، 

ސް ކޮށްފައި ހުރި ރައީއިޢުލާނުކޮށް، މިހާރު އިޢުލާނު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަހަރުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން

ކުރަްއވާެނ ރޕޯޓެއް ިޑވެލޮޕްވަރަްށ އެމްބިޝަސް މި ތިން އެއާ  އެންމެފަހުން އުތުރަށް ކުރެއްިވ ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް

އެ ފިޔޯީރ ދެއްތޯ  ެއބަދުވާލާގައި ެދގަ.ން ހުރި ރީޖަނަލް މިސާލަކަށް ގދއެކު ދެ ވިދާޅުވެަފއި އޮތީ. އަިދ ެއއާ 

ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަ ދަން ހަމަ އެ  އަދި އަުޅަގނޑުމެން މިހާރުދެން ކައިރިން. 

އެާއއެްއކޮށް މެދުރާއްޖެ  ރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރެވޭތޯ. ހަމަ އޮްނނާނެ ވާދޫ، މާވާރުުލގެ ެއއާ  ހިސާބުގަނޑު ަކއިރީަގއި
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.އަތޮުޅގެ ަފއިނު. އެ އަންނަނީ ރމިހާރު ރިަޒމް ތަރައްޤީވަމުން ރި ިމސާލަކަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޓޫތެރޭގަިއ ވެްސ އެަބ ހު

އެއާެއއްކޮށް މ.އަތޮޅުަގއި އެބަ ބޭނުންވޭ.  އް. ހަމަޓެރޕޯކުރިއަށް ބޭނުންވޭ އެތާނގެ ެއއާ އެއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި

ރޕޯޓުަތްއ ގިނަެވގެން އަންަނއިރު އެއާއެ ނޑުމެްނގެ. ެއހެންވީމާ، އެހެންވީމާ، މި ޕްލޭން އެަބ އޮތް އަުޅގަ

މާސްއެއް ލިބުނީމަ އަގުަތކަްށ ވެސް ބަދަލު އަންނާނެ ކަަމށް. އަދި މިހާރު މިާވގޮތަކީ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކްރިޓިކަލް 

 ރޕޯޓެއް ނެތް.މިވަގުތު ެއއާުޅގައި . ބަލަމާހިނގާ ދ.އަތޮޅު. ދ.އަތޮމިސާލަކަށް ލ.އަތޮޅުގެ ނޫނިްއޔާ ލ.އަތޮޅެއް ނޫން

ލުަގއި ގެސްޓް ހަުއސްގެ ވިޔަފާިރއަށް ވަރަށް އެކަމަކު މިހާރު އެއާރޕޯޓެއް ހުޅުވަނީ. އެހެންވީމާ، ދ.އަޮތޅަށް އަސް

ބޮޑަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެްނދާނެ. އެކަމަކު އެއާރޕޯެޓއް އެތާ ހުޅުވަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެންެގ 

 ވިސްނުން މި ހުރީ. ދެން ގެސްޓް ހައުސްގެ ިވޔަފާރި އަްސލުގައި ސަރުކާުރގެ ޕޮލިސީގެ އެއީ ފޯ ޓު ފައިވް މިލިއަން

މިލިއަނާ ދޭތެޭރގައި  5ާއިއ  4އަހަރު ނިމޭއިރުަގއި  5އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ކުރިައށް އޮތް ގާްތގަނަޑކަށް 

ޓުއަރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް އަްނނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްކުރަންޖެހޭނެ. 

އި ހަމައެަކނި ރިޒޯޓު އެކަންޏެއް ނޫން. ގެސްޓް ަހއުސްެގ ިވޔަފާިރ ބެޑް ކެޕޭސިީޓ އިތުރުކުރަންެޖހޭނެ. އޭގެ ތެޭރގަ 

ވެސް. މިހާރު އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ދެން މުސްތަޤުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް ބިޒްނަސް ބަދަލު، ކުރީަގއި ކަމަްށ 

ސްތަޤުބަުލަގިއ ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ަވރަށް އަޕް މާކެޓް، ވަރަށް ނީޝް އަުޅގަނޑުމެން. ދެން އެކަމަކު މު

ބަދަލުވެގެންދާނެ ކޮންމެ މީހަކަށް، މި ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންނުވާނެ އެއްެވސް މީހެއް ނުހުރޭ. ބިކޯޒް ރާއްޖެއަކީ 

އެހާ ޔުނިކް ތަނެްއވީމަ. ެއހެންވީމާ، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ރާއްެޖއަށް އާދެވޭނެ ގޮތަކަށް ތަންކޮެޅއް ބަޖެޓު 

އް. އެހެންވީމާ، ޕޮލިސީތައް މިހާރު ބައްޓަންވެފައި މި ހުރީ ގެސްޓް ހައުސްަތއް ެވްސ ޓްރެވެލަރޒް އާދެވޭނެ ގޮތެ 

އިންކްލޫިސވްކޮށް. އަދި ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އެންމެ އަޕް މާކެްޓ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮމްޕީޓްުކރާ ދެން ހުރި އިންޑިއަްނ 

ދާ ބަދަލާ އެއްޮގތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ އޯޝަންގެ ޑެސްޓިނޭޝަންތަުކގައި ވެސް މިހާރު ޓޫރިޒަމަްށ އަންނަމުން

ބަދަލުކުރަނީ. ދެން ވިދާޅުވި މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ވާހަކަ. މާސްޓަރ ޕްލޭނަށް އަޅުގަނުޑމެން މިހާރު އެބަ އޮތް. 

އެކަމަކު މާސްޓަރ ޕްލޭންެގ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ެއއްކޮްށ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ، ައޅުގަނޑުމެންެގ 

މެނުއަލަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެނިފެސްޓޯ. ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ މެނިފެސްޓޯަގއި އޮްތ ގޮަތށް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު  ރިފަރެންސްކުރާ

ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮްޕކުރަން މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، މަިއގަނޑު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުީވ 

އި އަޅުގަނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ ެމނިފެސްޓޯއެއް ޮއވެގެން ެއ ކުރީަގއި އޮންނަނީ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް. ެއކަމަކު އޭގަ 

ސަރުކާރެްއގެ ާޓގެޓް ެއގޮތަްށ އޮންނާނެހެނެއް. އެކަމަކު ިމހާރު މިއޮތީ އެ ބަދަލުވެފަ. އެހެންވީމާ، މެނިފެސްޓޯައކީ 

ތޯ މި ބަލަނީ. މައިގަނޑު ެއއް ރިފަރެންސްެގ ގޮތުގައި ބަލަިއގެން ެއއާ އެްއގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ުކރިއަށް ދެވޭ

މިސާލަކަށް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ޓާގެޓްަތއް ހާސިލުކުުރން. ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޭޖގެ ިއޤްތިޞާދު މިހާރު މިއޮތް 

ޓަޔަރ އިްނ ދެވަނަ ޓަޔަރައކަށް ދާއިުރގަިއ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޓޫިރޒަމަށް އޮްތ ޑިޕެންެޑންސީ ހަމައަކަށް ބަދަލެްއ 
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ކުރަންޖެހޭ ސެގްމެންޓޭޝަން އިތުރު، ހަމަ އިތުރު  ޓް ޑަިއވަރސިަފއިކްނާދޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޕްރޮޑަ

 ސެގްމަންޓްތަކަށް ައޅުގަނޑުެމން ދާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ އޮތީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި ބައެއް ާބކީ އޮތުމާ އެކު.  ިރޔާޟަްށ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވަގުތުންهللا އަޅުގަނޑު ޢަބްދު

 ރިޔާޟް.هللا ޢަބްދު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

އަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެފަހު ސުވާލު އިނގޭތޯ މިނިސްޓަރާ ކޮްށލާނަން. ރޯދަ މަސް ވަރަށް ދިގުވާެނކަން އިނގޭ ހުރިހާ 

މި ހިނގާދިަޔ  ގެ ދަށުަގއި މިދިޔަ މިނިސްޓްރީަގއިމިނިސްޓަުރކަމު ރިޒަމްންނަށް ވެސް. މިނިސްޓަރުގެ ޓޫއެންމެ

ްނކަމެްއ ގެ ފަިއސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފަ. މިނިސްޓަރު ކިހާވަރެްއގެ ޔަޤީކަންތައްތަުކގެ ބޮޑު އަދަދެއް މިއޮތީ ދައުލަތު

ެގން ދެން މިއަދު މިގެންނަ ިމނިސްޓަރުކަމުގަިއ ހުންނަވައި  ންނަްށ ދެއްވިދާނެތޯ މިނިސްޓަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތު

ރިނުވާނެ ކަމުެގ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ެވސް އަިދ އެހެން ކަމަކުން ވެސް ަދއުަލތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަކަށް ޚިޔާނާތްތެ

ންކުރުމަށް ަޓަކއި ައޅުްއވާ ކޮންޓްރޯލަކީ . ކޮބައިޯތއޭ ދެން ެއކަން އެ ޔަޤީންކަމެްއ ދެްއވޭނެތޯއޭކިހާވަރެްއގެ ޔަޤީ

މަންޓްސްތޯ. ެއނޫން އެްއވެސް ބަދަލެްއ ެގންނަވަންތޯ މިނިސްޓްރީެގ ޑްމި ގާނޫނަށް ެގންނަ އެމެން ހަމައެކަނި

 މިހާރު ތި ކަންކަން ހިންގާ ނިޒާމުތަކާއި ުއސޫލުތަކާ. އެއީ އެންމެފަހު ސުވާލު. ޝުކުރިއްޔާ. ،ސިސްޓަމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން.

 

  :ވާހަކަދެްއެކވުން ޒަމީރު މޫސާ ރިޒަމްޓޫ އޮފް ސްޓަރމިނި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެްނ ވަރަށް ުކޑައިުރއްސުރެ 

އޯްލ  ކުރާ އެއްެޗއް ޮއވޭ. އިްނ ގޯޑް ވީ ޓްރަސްޓް.ެނކަަކށް ދަންނަ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުއަޅުގަނޑުމެން އެކަކު އަ

އި އެީއ އަދަރޒް ވީ އޮޑިޓް. އެހެްނީވމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ސިސްޓަމެއްގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްފަ

ޅުގަނޑު މި ގެްނގުޅޭ ކޮްށގެްނ، އެ ޓެސްޓުަތކުން ފެއިލް ނުވާވަރަށް ކަންތައްތައް ކުަރން އައޮޑިޓަކަށް އެްކސްޕޯސް

ވާުލވި ފަހުން އޭރުގައި އަސްުލ ނަވާނެ އަުޅގަނޑު މިނިސްޓްރީއާ ޙަިއގަން. ދެން އެނގިަވޑަމިނިސްޓްރީަގއި ޕޮލިސީއަކީ

ރަށް ދޫކުރުމުގެ ުއސޫލެއް ޯނވޭ. ދެން އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ހެދި ގޮތަކީ މިހާރު އޮތް ގާނޫނުގެ ތެެރއިްނ 
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ން ވެސް ފުލުހުންނާއި ދެ މިކަންތައް ކުރެވޭނެ ކޮންސަްލޓޭޝަން ކުރިން މިދެންނެވިހެން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާއި ދެން

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑު ަވިކވަިކން ކޮންސަލްޓް ކޮށްފަިއ މި  މި ދެން އަދި ހަމަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ-އެންޓި 

ން ތެރޭގައި އެ އުސޫލެއް ކަނޑަައޅަިއގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް މިކަންތައް ކުެރވޭނެ ގޮތެއް ިމ ހޯދީ. އޭގެ

ވެްސ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއޮްތ ފިޔަރއަކީ ރިސޯޓު ބިޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި އަބަދު ،ާމއިގުޝަން ކޮްސޓް ނެޒިއިުކއި

އްާޔ ެއ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ޖެޭހނީ އިޢުލާނެކޭ ކުރަން އެ ިއޢުލާނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް. އްޖެނުކޮށްފި ކަމަށް ވެ 

ކުރަނީ. ކޮްށފައި ެއއް އިޢުލާނުން މި  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު ގެނައި ބަދަލަީކ އަހަރަކު ެއއް އިޢުލާނު މި

ވާުލވި ފަހުން ހަމަ ގަނޑު މިނިސްޓްިރއާ ޙަބުނަނީ މި ހުރީއޭ ރަށްތައް. ތި ބޭފުޅުން އަންނާށޭ ަނގަން. ައޅު

ޓެސްޓަކަށް މި ދޭތެރެއިން ަރީއސް އަރިހުަގއި އަުޅގަނޑު ދަުތރެއް ކުރިން ލ.އަތޮޅަށް. ގޮްސގެން ބަެއއް ރަށްރަުށގަިއ 

ބޭފުޅުން ޭބނުންފުޅުވީ ބިޑުކުރަން. ދެްނ  ރިޒަްމ ހުޅުވާލަން. އެގެން އަުޅގަނޑުމެން އެތަނަށް ޓޫން ބޭނުންވެ ރައްޔިތު

. އަޅގަނޑުމެން ައއިއްސަ ިބޑު ކުރީ. ެއއަކަްށ ކުރާނީ އިޢުލާނު ކުރަްއވައިފަރައީސް ވިދާޅުވީ އޯޭކއޭ. އެހެންވީމާ، ބިޑު 

ކުރެއްވި ަބެއްއ ހުންނެވި ވަޒީރު ވެްސ އިޢުލާނު ކުރިން ސަށްޕްރިޑިސެ ރެސްޕޯންސެއް ނުލިބޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ަގިއ ކުރިން ދެންނެވިހެން ބައެއް ޑޭޓާ ރަށްރަށް. އެކަމަކު އެައކަށް ެވސް ރެސްޕޯންސް ލިބިފައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު

ޓްރެކްްޓ ހެދުނީ ތެޭރގަިއ ކޮން ކޮށްގެްނ ޭއގެަރށް އިޢުލާނު 88ަބ ހުރޭ. ެއއީ އެބަ ުއޅޭ ނޮން ރެސްޕޯންިސްވކޮށް އެ

ވަރު ަކންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އެ ފަހަކަށް އައިސް ައސްލުަގއި އެ ބިޑަކަށް ނެތް ރެސްޕޯންޑް 70އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ން ސްޓްގެ ގޮތުަގއި ކުރިޝަން ކޮ ޒި. އިުކއި ކޮށްފައެއް. ެދވަނަކަމަކީ އަުޅގަނޑު އެންުޝއަރ ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ

ގެ އެފިލިއޭޓްްސއަީކ ިރޒަމް މިނިސްޓްރީސްޓްރީއަކީ ަފިއސާ ނޫނިއްޔާ ޓޫމް މިނިރިޒައަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިހެން ޓޫ 

ދެން ރިލޭޓެޑް އެްއވެސް ކަމަކަށް ަފއިސާ ބަލަިއގަންނަ ތަނެއް ނޫން. ެއ  ފިޔަވައި ޕްރޮމޯޝަން އިރިޒަމާމިހާރު ޓޫ

ކަމަށް އިދާރާއެްއ ތަކުން އެބަ ހުރި އެދައުލަތުގެ އެބަ އޮތް މާލިއްޔަުތގެ ގާނޫނުގެ ދަށުންނާއި އަދި އެހެން ހުރި ގާނޫނު

ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޓެކްސްޓޭޝަން. އެހެންވީާމ، އެބޭފުޅާ ެއއަށް އެންުޝއަރ ކޮށްދެްއވާނީ އެ ަފއިސާ  ކަނޑައަޅާަފއި

ގެން ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ވަދޭތޯ. ައޅުގަނުޑގެ ޖޮބަީކ ޮއފަރއެއް މީހަކަށް ދިނީމަ އޭަނ އެ އޮފަރއަށް ފައިާސ ބަލައި 

ގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  2016އަޅުގަނޑަށް އެްނޝުއަރ ކޮށްދެްއވަން ޖެހޭނީ. މިއަހަރު ތެރޭގައި،  ޖެނަރަލް

ޖެ. މިލިއަން ޑޮަލރު މިހާހިސާބަށް ލިބިއް 42އެުކއިޒިޝަނަލް ޮކސްޓްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާ ޮގތުން ވިއްާޔ 

ުނގަންނަން. ެއއީ މީރާއަްށ ބަލައިގަންނަނީ. މިހާރު ރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަކަްށ ބަަލއެއްއަޅުގަނޑުމެން ެއ ފައިާސ ޓޫ 

އުސޫލު، ައޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ލަހުން އަސްުލގައި މިކަންތައް ކުރެވުނީ. ވަރަްށ ބޮޑަށް އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ޔައީމަ މިދިޔަ އަހަރު އެޕިޓައިޓް ހުރޭ. އެކަަމކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އުސޫލު ަކނޑައަޅަން ތަންކޮެޅއް ޓައިްމ ދި

ވާލުވީ އޮކްޓޫބަާރ ހިސާބުން ފެށިގެންނޭ އަުޅަގނޑު، ޮއކްޓޫބަރުެގ ކޮންމެެވސް ޑޭޓެްއަގއި. ޭއގެފަހުން އަޅުގަނޑު ޙަ 

ޝަން ކުރަން، މިގޮތަށް ސްުލ އުސޫލުތައް ރަނގަޅަށް ފަންކްޑިސެމްބަރު ނިމިގެން އައިްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަ
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ބުަގއި. އޭގެފަހުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު މަސަްއކަތުން ޝަން ކުރަން ނިންމާލެވުނީ ފެބްރުއަރީ ހިސާފަންކް

މިލިއަން ޑޮލަރު. މާނައަކީ މީާރއިން ެއ ފައިާސ  42ޝަން ޮކސްޓުެގ ގޮުތގައި ަދއުލަތް ބަލަިއގަނެިފން ޒިމިހާރު އިކުއި 

މާ، ދަދަށް. އެހެންވީލީސްަގއި ސައިން ކޮށްދޭށޭ މި އަެހޑްބަލައިގަނެފައި އަުޅގަނޑަށް ެއބަހުއްޓޭ ސިޓީ ފޮނުވާފައި 

އްޔާ ހަމަ ޖެހޭނީ ަމށް ވެއްޖެ ކުރަނީ މިނިސްޓްރީ ތެރޭަގއި. ދެން އޮތީ ކުީރގައި ެވއްޖެ ކައެގޮތަށް އަުޅގަނޑު އެުޝއަރ

ރަށެއް ބޭނުންވީމަ ދެން މިނިސްޓަރަށް ގުަޅިއގެން ނޫނިއްާޔ ދެން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީަގއި ހުންނަ އިްސވެރިައކަްށ 

ބަދަުލގައި ިމހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ގާޫނނަށް އިޞްލާޙު އައީަމ، ދަފްތަރު ނެރުނީމަ އިއްޒަތްތެިރ ގުޅަިއގެން. އޭގެ 

މެންބަރު ވެސް އެ ދަފްތަރުގެ އައިލެންޑަށް އިންޓްރެސްޓް އެބަހުއްޓޭ ސިޓީެއއް ފޮނުއްެވީވމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ެއކަމާ 

އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ދަފްތަރުގައި ކަނަޑއަޅާނެ ެއއަށް  ޖަވާުބދެއްވާނެ އޯކޭ، ތި ރަށަްށ؛ ބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން

ޝަން ކޮސްޓް ވެސް އޭެގން ފެންނަން އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ފައިސާ މީާރއަްށ ޒިއަޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއަޅާ އިުކއި

 ދައްކަވަން އަުޅގަނޑުމެން ސިޓީއެއް ދޭނަން. ދިނީމަ ދެން އެހިސާބުން ފެށިގެން އެ ހުށަހެޅޭއިރު ޕްރޮޕޯސަލް

ފުރަތަމަ ރިވިުއކޮށްފައި، އޮފްޯކޒް މި ްޕރޮޕޯސަލް ހަމަ ރިވިއުކުރުުމގެ ޕްރޮސެސްއެްއ ހިނގާނެ. އެަކމަކު ޭއގެ އެންމެ 

 ުކރެވޭ ރަށަކަށް ވާންޖެހޭނެ ޕްރިޒިސިޓެއް ގޮތަށް މިއޮންަނނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ރަށަކަށް، ިޑވެލޮޕް

ވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަހަރަކަށް އެއް ބިޑު އޯޕަނިންގ ދައްކަ  ޒިޝަންއިުކއި ކަމަށާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން

ވެސް މިއޮންނަނީ އެ ހުށަހެޅޭގޮތަށް. އެހެންވީމާ،  ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެ ،މިއަންނަނީ. ދެން އެވްރީ ވަން އީޒް

ބޭފުޅުންނަށް މި  ންޭނނގެ އެޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި މި ޑްރާފްޓުަގިއ އުޅޭ މައްސަލަެއއް ކަ

ނީ އެއީ އެންމެންނަށް ވެބޫލުުކރެޤައޮޅިަވޑަިއގަންަނވަނީ ބިޑު ނުކޮށޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ިބޑު ކޮްށގެންކަމަށް އަުޅގަނޑު 

 ން ިމއުޅެނީ. ވެގެކަމެއް ކުރަ  ޓްރާންސްޕޭރަންޓުކޮށް ފެންނަން އޮންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ެދންމެއަކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސުވާލުަތކަށް ޖަވާބު އާދެ! މިނިސްޓަރަށް ވަރަ

ދެއްވީތީ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާހިސާބުން އައިއިރުަގއި މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުްނ 

ެއއީ މިނިސްޓަުރެގ  ،ލޫމާތަށް ޓަކައިފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ނުުކތާތައް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވެސް މަޢު

އްމުކޮށް އިޢުލާނު ނުކުެރއްވި ނަަމވެސް މިހެން މި ޢާ ،ވާހަކަފުޅުން ައޅުގަނޑުމެންަނށް ފާހަގަކުރެވުނީ އިޢުލާނު

ިއން ފެށިގެނޭ ައޅުގަނުޑ  2007ެވސް  ކުރިން  ބިލުގައި އޮތްކަުމގަިއ ިވޔަްސ ވެްސ މި މަސަްއކަތަކީ ީމގެ

ޓަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވިފަދައިްނ ހިނގަމުން އަންނަކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، ިނޒާމު ހަނދާންވަނީ މިނިސް

އިތުރަށް ވަުރގަދަކުެރިވގެން މިއައީ މިނިސްޓަރު ވަަޑިއގެންނެވި ފަހުން. ެއއީ ޚާްއޞަ ގޮތެްއގަިއ ަވކި އުސޫލެްއ 

ގަތުމުގެ ބަަދލުގައި މީާރއަށް ފައިާސ މިކަމަށް ގާއިމުކުެރިވގެން ހިނގައްޖެ. މިނިސްޓްރީއަްށ ފައިސާ ބަލައި 
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ބަލައިގަެނވޭނެ ނިޒާމެއް ާގިއމުކުރެވިގެން ހިނަގއްޖެ. އަިދ މި ބިލުގެ ޒަރިއްޔާއިން ިމ ބިލު ގާނޫނަކަށްވެގެންދާ 

އިތުރުން ެއަކއުންޓަބިލިޓީ އިތުރުކުރުމަށް  ހިނދުން ފެށިގެން ޓްރާންސްޕޭރަންސީއަށް، ޓްރާންސްޕޭރަްނޓު އަދި ޭއގެ

ތެރޭގައި ޝާމިުލވެގެންދާ ނިޒާެމއް ާގއިމުކުެރވިގެން އެބަދޭ.  ދައުލަުތގައި ހުރި މިިނވަން މުއަްއސަސާތައް ީމގެ ޓަކައި

އެހެންވީމާ، ެއއީ މިދެންނެިވ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކުރުކޮށް ދަންނަވާކަމަށްވާނަމަ މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުްނ 

. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އިތުރަށް އަޅުގަނޑު ަހމަ ދަންނަވާލަން އިތުރަށް މިހާހިސާބަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ެއއްޗަކީ 

އަޅުގަނޑު ދެންމެއަކު މިދަންނަވާލި ވާހަކަތަުކެގ އިތުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް  .އަޅުގަނޑު ސުވާެލއް ދަންނަވާލަން އެއީ

މެނިގެންދާނީ؟ ޚާއްަޞ ތެޭރގައި ހި މަސަްއކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކަިއ އިތުރު ކޮންބައިތަކެއްޯތ މީގެ ،ޓަކައި

ގޮތެްއގަިއ ޓްރާންސްޕޭރަންީސ އިތުރުކުރުމަށް ަޓކައި މިިނސްޓަރު ރާްއވަވާަފއިާވ މަަސއްކަތްޕުޅުތަަކކީ ކޮބައިތޯ؟ 

އޮތީ؟  ކޮންކޮން އިދާރާތަެކއްތޯ ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި ޝާމިލުކުެރއްުވމަށް މި ބިލުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަނޑައަުޅްއވާފައި ތި

އެަކުއންޓަބިލިޓީ ވަރުގަދަކުރުމަްށ  އިއާ ށުން ހެދޭ ގަާވއިދަކުން ނަމަވެސް އެ ްޓރާންސްޕޭރަންސީދަ ނޫނިއްޔާ މީގެ

ޓަކައި ެއއީ ކަންނޭނގެ މިތަނުގައި ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި ަބއެއް މެންބަރުންގެ އެންމެބޮުޑ ކޮންސަރނަކީ. ޚާއްޞަ 

އެންމެބޮޑަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ފާހަގަކުރެވުނީ  ސްކޭންޑަްލގެ ވާހަަކިއގައިމި ގޮތެްއގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ 

އޭރުަގއި ފައިސާ ސީދާ މި ބަލައިގަންނަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް. މިނިސްޓަރު ވަރަށް ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކެއް ެއ 

ރިސިޓުކޮޅެއް  ބޭފުޅުންނަށް ގެންނަަވއިފި. ސީދާ މީރާއިން ބަލައިގަތުމަށްފަހުގައި އެތަުނގެ އެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ތި

ފަށަނީ. ވަރަށް ހަރުދަނާ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ގޮުތަގއި  ގެނެސް ފޯރުކޮށްދެްއވީމާ އެހާހިސާބުން މި ޕްރޮސެސް ހިނގަން

ތެރޭަގިއ  އިތުރު ކޮން ިއދާރާތަކެއްތޯ މީގެ ،މި ފާހަގަކުރެވިގެން މިދަނީ އެ ބަދަލު. އެހެންވީމާ، ކޮން

 ޝާމިލުވެގެންދާނީ؟ 

 

 ޒަމް މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަދެްއެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރި

 އެ އަސްުލގައި މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް ދެން ޙަޤީޤަތުގައި މީަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެންމެ ކީ އެއް

ވެްސ  ފަންކްޝަން. މިހާރު ވެއްޖެކަަމށް ވެއްެޖއްޔާ މިހެދޭ ޖޮއިންްޓވެންޗަރތަާކއި މި ހުރިހާ ކަމެއް ެއކަމަކު މިހާރު

މި ޖޮއިންޓްެވންޗަރތައް ރިޒޯްލވްކުރަން ޫނނިއްޔާ ޖޮއިންްޓވެންޗަރތަުކެގ ސަރުކާރުގެ ސްޭޓކަށް މި  އަޅުގަނޑުމެން

ްއ ނުވާނެ. އެީއ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންްސ ްލވެދޫކޮށްލުމުގައި ވެސް އަުޅގަނުޑމެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަާކ އިންވޯ

ބޫލެއްނުކުރަން އެ ސްޓޭޖަްށ ޤަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވާ ގޮތަ ކަނޑައަުޅްއވާ އުސޫެލއްގެ ަދށުން އެކަންތައް ކުަރއް

ން ވެސް އެކަންތައް މި ޖޮއިންޓްވެންޗަރަތއް ވެްސ އޮންނަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީމިހާރު ވެއްޖެކަމަށް ވެއްޖެްއާޔ މި

ދަށަށް.  ސްގެއެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން މިހާުރ މި މަސައްކަްތ ކުރަނީ އަްސލު ޙަޤީޤަތުގަިއ އެ ބަދަުލކޮށްލަން ފިނޭން

ބޫލުނުކުރެވެނީ އެއީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކުރައްވަންޖެހޭނެ މަސައްކަެތއް ކަމަށް. ދެން ޤައެއީ އަުޅގަނޑަށް ހަމަ 
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ތެެރއަްށ ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ  އޭ.ސީ.ީސގެ ޯއވަރސަިއޓެއް ީމގެ އިދެވަނަ ކަމަކަްށ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލާ

ގަިއ އެބަހުޭރ ވަިކކަހަލަ މަރުޙަލާތަކެއް ކަނޑައްުތކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. ކޮންމެފަހަރަކު އަުޅގަނޑުމެން މީގެ ގާނޫނު 

ކަމަްށ  އެހެންނޫން ؛އަުޅގަނޑުމެން ކުރިތޯ ބެުލމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ރިޕޯޓެއް ،ހެންވީމާ، އެކަންތައްަތއް ކޮށް އެ

އެ  ނޫނިއްޔާ އޭ.ސީ.ސީއަށްވެއްެޖއްޔާ ވާގޮަތކީ އޭ.ސީ.ސީ އަސްުލގައި އިންވޯްލވާެނ މީހަކު ރިޕޯޓެއް ކުރީމަ 

ބޫލުކުރެވުނީ. އެކަަމކު އަުޅަގނޑުމެން އޭގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެން އޭ.ސީ.ީސއަށް ޤަގޯސްކޮްށކަމެއް ހިނގާކަމަށް 

ކްޝަންސްތަެކއް. މިސާލަކަށް ކޮންމެ ރަށެއް އިޝޫކޮށްފައި އެއާ ބެހޭ ގޮތުްނ ސެހާ ޓްރާންސްމިފޮނުވަނީ މިކުރާ ހުރި

ލު އަޅުގަނޑުމެން މިފޮނުވަނީ އެހެން މީހަކު ރިޕޯޓު ކުރިއަސް ުނކުރިއަސް. ޞީރި ކަންަތއްަތކުގެ ތަފްޑުމެން ކުއަޅުގަނ

ުއެޅންޏާ ދެން އަޅުގަނޑު ެއީއ އަޅުގަނޑުގެ އިްއޒަތްތެރި  ެއއްިއންކޮންސެސްޓެންސީ އެހެންވީމާ، ޭއގެތެޭރގައި

ސްޓޭ. ދެން ބަހަކީ އޮޑިޓުކުެރވޭ ގޮތަށް ހަދާފައި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލި ވާހަކަައކީ. އިން ގޯޑް ވީ ޓްރަ

އެމީހުން އޭ.ސީ.ީސއަށް މިޮފނުވަނީ. އަިދ ޮއޑިޓަރ ޖެެނރަލަށް ވެސް. އޮފްޯކޒް ދެްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް 

 ހުިރހާ އެްއޗެްއސެްއ ނުބަލާނެ ޓެސްޓުކުރަްއވާނެ ހުރިހާ އެްއޗެހި. ެއކަމަކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުގެ އޮޑިުޓގަިއ ެވސް މި

ކަންނޭނގެ މިނިސްޓްރީައކުންނެއް. ެއކަމަކު މި ރަށް ދޫކުރުުމގެ ިއޝޫައކީ މިއީ އިޓްސް ސޯ ކްރިޓިކަލް. ވަރަްށގިަނ 

ބޫުލކުރީ މީެގ ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެްއވީމާ ައޅުގަނޑު ޤަނަށް ކޮންމެ މީހަކާ ވެްސ ެއއާިއ ގުޅުންހުރި ކަމަށް އެންމެން

ނެރަލަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވަން ޖެހޭނޭ އޭ.ސީ.ސީގެ ރައީސަްށ ކްޝަނަކީ އެއީ އޮޑިޓަރ ޖެސެކޮންމެ ޓްރާންސް

  އެހެންނޫނީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވަން ޖެހޭނޭ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ ކަންކަމަކީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރާ ކަންތައްތައްތޯ. 

ވަރަށް ހަމަ ފައިްނ  މީގައި ދިމާވާ އަެނއް މައްަސލައަކީ އިނގޭތޯ އެހެންނޫނީ މާފަހުން އެލަރޓަށް އަންނަނީ. އެއީ

އްތަކެްއ ހިނގައިިފކަން. ކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީގެ އިޫޝގައި މާފަހުން މި އެނގުނީ ގޯސްކޮްށ ކަްނތައެްގޒާމްޕަލަ

އިރުަގއި މިއޮތީ އެަތއް ބޮޑު ގެއްލުެމއް ވެފައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިގޮތަށް ސިސްޓަމު ބަދަލުކުރީމާ އެނގުން 

ބޭފުޅުން ތި އަނެކަތިކުިރ ރަށުަގއި ިމ  ކޮށްލެވޭނެ އޭ.ސީ.ސީއަށް ތި  ޔަރންގަިއ ފްލަންޓޭޖަކީ ހަމަ ޭޑ ވައެްޑވާ

ްއ ނުޖެހޭނެ. ދެން އެހެންވީމާ، މީތި ރަނގަުޅކުރާށޭ. ދެން ެދން އަންނަ ރަށެްއަގއި ެއ މަްއސަލައެ .މައްސަލަ އެަބއުޅޭ

ކަމަްށ ވެއްެޖއްޔާ އެބްސެލިޔުުޓ  ބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގައި ޮބޑަށް އެބްސެިލޔުުޓ ޕަވަރ ޮއެވއްޖެޤައަޅުގަނޑަށް 

ކޮރަޕްޝަނަށް ލީޑުކުރާނެ ަކމަށް މިވަނީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުުމގެ 

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާ މިހުރިހާ އިންކްލޫސިްވ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އަިދ  އިއާ  ބަދަލުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

މޭކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެްނ މިކުރާ މަސައްކަތްތައް އިންކްލްީސވް ޑިސިޝަން 

ބާ ކިޔަން. އެއީ ާރއްޖޭެގ ޙަހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް މަރުބޭފުޅުން ކަންސަރނަށް  ތިހަމަ އެނޭގގޮތަށް 

ޓުކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެްނ ގޮތަކަށް އިން ޑިެރކް އިޤްތިޞާދު ބައްޓަންވެަފއި މިއޮންނަނީ ޓޫރިޒަމް އަދި ކޮްނމެ

 އިންކަމް ހުރިކަމުަގއި ިވޔަްސ ޙަޤީޤަތުގައި ާރއްޖޭގެ، ާރްއޖެ ޑްރައިްވކުރާ އިންޖީނަކީ ޓޫރިޒަމް. އެހެންވީމާ، ޭއގެ
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ބޫލުކުރަނީ. ޤަޑުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހުރި ކޮންސަރންތައް އެހެންވީމާ، ހުރިހާ އެންމެން އިންކްލޫ

ރު.ސީ ކަހަަލ ކުންފުންޏެއް ނޫނިއްާޔ ހަމައެކަނި އެންމެ ިމނިސްޓްރީއެްއގަިއ އިންނަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާ

ނޫންނަމަ މިނިސްޓަރަކު އެކަނި ކޮށްގެްނވާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫނޭ. އެންމެންނަށް އެނގެންޖެހޭނޭ  އިޑިޕަރޓުމަންޓެއްގަ 

ށް އެންުޝައރ ކޮށްފައި މިއޮތީ. މީަގއި މި ކިހިނެއްތޯ ސިސްޓަމް ެއސްޓެބްލިޝްެވގެން ދިޔަީއ. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަ

 އެހެންވީމާ، މިހާރު ތި  ؛ހަމަ ސީދާ އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން މިއީ ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކާ ކޮންސަލްޓު ކޮށްގެން 

 ބޭފުޅުން ވިދާޅުިވ ބަެއއް އިްނސްޓިޓިއުޝަންސްތަަކކީ އެއީ ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ ހުންނާނެ ަވރަށް މިބުނީ ޓަނަލްކޮށް އެ 

ބޭފުޅުންގެ ރިުކއަރމަންޓު ކަަމކާ ދޭތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ، މި ބިލަކީ އެތަްއ ަބއިވަުރ ކަންތައްަތކެްއ މި 

ބޭފުޅުްނެގ  އިޞްލާޙު ތެރޭަގއި ހުށަހެޅިފައި ހުރީމާ ސިންގަލް، ސިންގަްލކޮށް އެއްަބޔަކަށް ދީފި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެ

ެއއް ގޮތަށް މުޅި ބިލު ެއގޮތަށް ވައިުޓ ޕެޕަރއް ހުންނާތީެވ ައޅުގަނުޑމެން ކޮންފްލިކްޓު ހުންނާނެ ކަންތައްތަ

 ހުންނާނެ.ހޯދާފައި އަނެކަްއޗެއް ުނވެްއކުރަން. ެއަކމަކު ހަމަ ކޮންސަރންވާ ހުރިހާ އެންމެންގެ ކޮންސަލްޓޭޝަްނ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތުގައި އަދި ެއއް މެްނބަރަކު އެބަ އޮތް. އަމީތު.  ޝުކުިރއްޔާ މިނިސްަޓރު. މިހާހިސާބުން އެއްވަނަ !އާދެ

 އަމީތަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

  މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނީ. ަވޒީރުެގ ލަން ބޭނުންކުާތއެއް ފާަހގަކޮށް ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މަުރޙަބާ ވަޒީުރ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ދެ ނު

ވާހަކަފުުޅގައި ފާހަގަކުަރއްަވިއފި، ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ޓޫރިަޒމްގެ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅި 

އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ގިަނ ބައެއްގެ ހަނދާނަށް މިއަންނަނީ ހަމަ ދާދިފަހުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ތެރެއިްނ 

ންަތއްތައް. ެދން އެކަން ކަމާ ުގޅޭ ގޮތުްނ ވަރަށް ރަނގަޅު މެޝަރްސތަކެއް ނަންަގވާފަިއވާކަްނ ހިނގައިދިޔަ ކަ

ފާހަގަކުރަްއވައިފި. ާޚއްޞަގޮެތއްަގއި ފައިާސގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގެ މިސާލަކަށް މީާރއަށް ސީދާ ގޮސް ފައިާސ 

ގޮތުަގއި މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން  ރާދައްކަންޖެހުން ކަހަލަ. މިކަހަލަ ކަންކަން އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކު

އިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ނަންގަވާފައި ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޑިސިޝަންސްތަެކއް ިއނގޭތޯ. ދެން އޭގެ

މި އަޅުގަނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުަރއްަވއިފި ދަފުތަރެއް އެކުަލވާަލއްވާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. 

ދަފުތަރު އަހަރު ފެށިގެން ދާއިރުގައި ދަފުތަރެއް ެއކަށައެުޅްއވުމަށް ފަހުގައި ދެން މި ދަފުތަރަށް އިތުރު ބަދަލުތައް 

އިތުރަްށ ހަމަ  އުނިއިތުރު ގެނައުުމގެ ޕްރޮެސސް ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ހަމަޖަްއސަވާފަިއ އޮންނާނީ އިނގޭތޯ. ދެން ޭއގެ

ވޭ ޝަކުާވއެއް ހަމަ ރަށްތައް ދޫކުރުމަށް ފަހުގައި އެ ރަށް ނަގާ ފަރާތާއި ކުރިއްސުރެ ެވސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް އި
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 ނުކުެރވި ިދއުން. އަދި މީގެ ކުރިން ހިނގާފައިުހރި ކަން ކަމަށް ވަރަށް ދިުގ މުއްދަތަކަށް ެވސް ެއގޮތަށްރަށް ޑިވެލޮޕް

ލެއް ޞީއަނެއްހެން އޭގެ މާ ބޮޑު ތަފުށް ނުކުެރވި އެަބހުރި. މީގެ ތެރޭގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަރަށްތައް ޑިވެލޮޕް

ވުން ނުވަތަ ފައިނޭންސް ކަުމެގ ކެޕޭސިޓީ ނެތް ފަރާތަކަށްނޭނގުނަސް މިސާލަކަށް ެއ ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެ

ރެއިސްކުރުުމގެ މައްސަލަތަެކްއ ދިމާވުން. އަދި އެިކއުިޒޝަން ކޮސްޓް ދަްއކާފައި ވެސް ރަށް ަނގާފައި ރަްށ 

ހުރި ގޮތަކަށް ުނވާނެ. ގޮުތގަިއ ދައުލަތަށް ަފއިދާ މަށް ވަންޏާމު އެީއ އަުޅގަނުޑ ޤަބޫލުކުރާހިފެހެއްޓިފައި އޮންނަ ކަ

އޭޓްކޮްށގެން ރަށް ހަޅައިގެން ެއ ޕްރޮޕޯސަްލ އިވެލު އަދި ޚާއްަޞކޮްށ މިސާލަކަށް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަ، އެހެންވީމާ

ވާނެ ކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ލޮޕްޓްކުެރޭވވަރުގެ ރަށަަކށްބޭ ފަރާތަކަްށ ޑިވެދޫކުރާއިރުަގއި އެ ރަށް ދޫކުެރވޭ ރަށަކީ އެ ލި

 ޓަކައި ކޮަބއިތޯ މިނިސްޓްރީން ނަންގަވާ މެޝަރސްތަަކކީ އިނގޭތޯ. މި ދެ ސުވާލު. ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން.

 

  ދެްއެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަ

ޅުވާހެން އެބަހުރި ވަރަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ތި ވިދާ 

ްޕރޮޖެކްޓް ފީޒިބަލް ނޫންވީމަ  އިވަންދެން ބިޑްކޮށްގެންާނއި އެކި ގޮްތގޮތުން ނަގާފައި ހުރި ތަންތަން އަސްލުގަޒަމާން

ވެރީ ަލއިކްލީ. ވަރަްށ އުސްކުރާ މޮޑެްލަގއި އިްޓސް ވެރީޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އިންޓްރޮޑިޑިވެލޮޕް ނުކުެރވިފަ. އަ 

އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮުތަގއި ޮކންމެ މީހަކަށް ވެސް ފުރުޞަތު ލިބޭ އެ މީހެއްގެ އަނެއް އެ މީހަކު ޓަރގެޓްކުރާ 

ައސްލުގައި ބިްޑކުރީމަ އެހެން  ؛ންގޮތަކަށްސެގްމަންޓަކަށް ނޫނީ މާކެޓަކަށް އެ ރިޒޯޓު ޑިވެލޮޕްކުާރއިރު އެ މީހާ ބޭނު

ބަޔަކާ ކޮމްޕީޓްކޮްށގެން ނެގުްނ. އޭގެ ބަދަުލގައި މިގޮތަށް ައނެއް ހުޅުވާެލވިފައި ޮއެވގެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ލިބޭ 

ން ފުރުޞަތެއްގެ ތެރެއިން ނަަގިއގެން އޭނަ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެކަންތައް ކުރަން ލިބޭ ފުރުޞަތު އެއީ އެ ރަށް. ދެ

މަްސ ދުވަސް. އަުޅގަނޑުމެން  36ކުރީަގއި ެވއްޖެ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މި ދެމުން އަންނަނީ ރަށެއް ޑިވެލޮްޕކުރަން 

އަހަރު  2މިހާރު މި ކަނޑައެީޅ )ނ(. އެއީ އަސްުލގަިއ ރިޒޯޓަްށ ަރނގަޅު ފައިނޭންްސ ރެއިްސޮކށްގެން ހަދާނެ 

ތްސް އެ ޑިވެލޮޕްމަންޓަްށ މަން  24މި ގެންގުޭޅ އުސޫަލކީ  . އެހެންވީމަ، އަުޅގަނޑުމެން މިހާރުއިދުވަސް ތެޭރގަ

ހެދިގެން  . އިތުރަށް ކުރާކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އިތުުރކުރެވޭނެ އޮްޕޝަން އޮންނަންޖެހޭނެ. ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާލިބޭނީ

ކަށް ކިތައްމެ ހެދި. މިސާލަ މިސާލަކަށް ހުރެދާނެތާ ވޯލްޑް، ދުނިޔޭގައި މިސާލަކަށް އިްޤތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލަކާ

ކަމުގައި ވިަޔސް ފައިނޭންސް އެވޭލަބަލް ނުެވްއޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ެއ  ބޮޑަށް އިންވެސްޓްމަންޓް އެިފޓޭޓް ހުރި

އެއްަޗކީ ވަރަށް  ދިމާވާނެ މައްސަލަތައް ހުންނާނެ. އެހެންވީމަ، އެއަށް އެޑްރެްސކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނ މި ހަދާ 
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މަންތް ބްލޮކްސް  1އަހަރު. ނޫނީ  1ވެސް  އެކްސްޓެްނޑް ކުެރޭވނެ އަނެއްކާ ސަބްސްޓެންޝަލް ފީއެއް ަނާގފައި ދެން

 15މަންތްސް ބްލޮކްސް. އެކަމަކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި އެންޓްރައިޒްކުރާ ސިސްޓަމްގެ ތެރޭަގއި  6ނޫނިއްޔާ 

ކޮްނމެވެސް ގޮތަކަށް ލިބޭނެ.  ދައުލަުތން މި ފޯގޯކުާރ ރެވެިނއު، ށް ަދއްަކަވންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާހާސް ޑޮލަރު މަހަކަ

އޭގެ މާނައަކީ ިރޒޯޓެއް ނަހަދާ ބާއްވައިފި ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ނޯ ބޮޑީ ވުޑްނޯ. އެްއވެސް މީހަކު އެހެން އެ ކަންތަްއ 

ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އެކަމަކު، ބަޓް، ބާްއވައިފި ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާ ދެން އިތުރަށް އެ ރަށުގެ މަސައްކަްތ 

އެއީ އެއް ކަމަކީ. ދެން ތި ، ރު ދައްަކވަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާހާސް ޑޮލަ 15ންދިއުމަށް ޓަަކއި މަހަކަށް ކުރިއަށް ގެ

ވިދާޅުވިހެން ކޮން ގޮަތކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން، މީަގއި ޙަޤީަޤތުގައި ޕްރޮޕޯސަެލއް އެބަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އޭގައި ދެްނ 

ޭޅނަން. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދޭނަން، މިނިމަމް ކްރައިޓީރިއަރތަކެްއ އަޅުގަނޑުމެން ގެންގު 

މިނިސްޓްރީގައި އޮންނާނެ ވޮަލންޓްރީ ހިޔުމަން ރިސޯރސަސް ޕްލޭނެއް ދެއްތޯ. މި ސްޓޭންޑަރޑްސް ހުންނާނެ. އެ 

އެީއ ައޅުގަނޑުމެންގެ ައނެއް މިސާލަކަށް މި ވިސްަނނީ މެންޑޭޓްރީ ެއއްެޗްއގެ  .ސްޓޭންޑަރޑްސްތަކަްށ މީޓްކުުރން

ންޝުއަރކުރަން އެ ޓައިމް ންަތއްތައް ައޅުގަނޑުމެން ލާނީ އެއެކަހަލަ ބަެއއް ކަ، ތުަގއި ވެސް ެލވިދާނެ. އެެހންވީމާގޮ

، އަެނއް މިނިމަމް. އެހެންވީމާ ބައުންޑް އަންނަ ގޮަތކަށް ްޕރޮޖެކްޓް ޑެލިވަރކުރުމަށް ަޓަކއި. އަދި ޕްރޮޕޯސަލްގެ

ކަްށ ސްޓޭންޑަރޑްްސ ވެސް. އި އަުޅގަނުޑމެން ދޭނަން ގާތްގަނޑަކޮންމެ ޕްރޮޕޯސަލް އަުޅގަނޑުމެން ދޭއިރުގަ 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި މިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި ތިއްބެިވ ، ންޑަރޑްްސ މީޓްކުރަން. އެހެންވީމާމިވެނި ސްޓޭމިވެނި

އި އެބަހުރި. މި ވަޒީރުން ވަރަށް މަސަްއކަތްުކރައްވާަފއި އެބަހުރި. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަން ޑިވެލޮޕްޓްުކރައްވާފަ 

ެއ ، ންަތއްތައް އެބަހުރި. އެހެންވީމާއިތުރުން އިްނޑަސްޓްީރއަށް ބޭނުންވާ ކަ އާއި އަދި އޭގެ ސްޓޭންޑަރޑްސް

މީގެތެޭރގައި ިބޑެްއ ، ހެންވީމާގޮތަކަށް ރާވާނަން. އެ އެްއޗެހި ޭއގެ ފުލް ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިފޭނެ 

ުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ސްޓޭންޑަރޑް ޝޯޓްފޯލެއް އުޅޭކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ އަންނައިރުަގއި މިސާލަކަށް ބިޑްަގއި އަ

. ދެން އަޕްގްރޭްޓކޮށް އެގޮތަށް ގެންދާނީއަޅުގަނޑުމެން އޭތި އަްޕގްޭރޑްކުރަން ެއ މީހުންނާ ވާހަަކދައްކަިއގެން 

ގެން ދާއިުރގައި އަނެްއ ރޕޯޓް ޑިވެލޮްޕވެެވސް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާ މައިގަނޑު ވިސްނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި

ްނ އަމިލި 1.5އެއަރޕޯެޓއް ހަދާފައި  ން މޫވްމަންޓްގެއަމިލި 7ގެ އެއަރޕޯެޓއް ހަދާފައި މިލިޔަން މީހުން  7ަގއި ނއެތާ

ޓޫރިސްޓުން އަޔަކަސް މިކަމެްއ ނުވާނެ. އެކަމަކު މިހާރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަލާިއރު އެއަށްވުރެ ބޮެޑއް ވެްސ 

އެއާއެއްކޮްށ،  . ދެން ގެސްޓްހައުސް ބިޒްނަސްގެ ވެސް އެބަ އޮތް ނެޗުރަލް ގްރޯތެއް. އަދި ހަމަނުވެއް ކުެރވޭނެ

އަނެއް މީގެ ައސްލުގައި އެއަްށވުރެ ގްރޯްތ  ލް ގްރޯތެއް އެބަ އޮތް. އެކަމަކުރިޒޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންްޓގައި ެވސް ނެޗުރަ

ގިނަ މީހުންނަށް އިންކުލޫސިްވކޮށް ގިަނ ، ވީމާރު މީގެން މި ބަލަނީ. އެހެންޕުޝްކުރެވޭތޯ ައޅުގަނޑުމެން މިހާ

 މީހުންނަށް މި ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ތެރެއަށް ވަެދވޭނެ އޭރުން. ޝުކުރިްއޔާ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަދަލުތައް އަދި ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަމީތު ކުެރއްިވ ސުވާލުަތކުެގ ތެރެއިން ަދފުތަރަށް އަންނަ 

 ކިހިނެއްތޯ.

 

  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާެގ ހޫކަމަށް ެވއްެޖއްޔާ ަރއީސުލްޖުމް ގާނޫނުަގއި ކަނޑައެިޅފައި އޮންނާނެ ދަފުތަރަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ޤއާދެ

ރިއްޔާ އޮފީހުން ރަށްތައް މި ހޫރަީއސުލްޖުމްދެން ޙަޤީޤަތުގައި  އެްއކޮށް އެ ކަންތައް ކުެރވޭނީ. ހުގެ ހުއްދަައކާއޮފީ

ބަލަހައްޓަނީ ެއގްރީކަލްޗަރުން. އެހެންވީމަ، ރައީްސއޮފީހުން ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ކުުޅްއވާ ރޯލަކީ މި ދެ މިނިސްޓްީރ 

އެ  ށްދޭތެރޭގައި އަނެއް ރަށް ބަދަުލވެގެން ާދއިރުަގއި އެކޮުޅގަިއ އޮންނަ ދަފުތަރެއްަގއި ލިެޔވިެގން އަޅުގަނޑުމެންނަ

ހުރިހާ ކީ މިނިސްޓްރީތަކެއްގެ އިންވޯްލވްމަންޓް މިއިނީ. އެަކކަށް ސިންގަލް ހޭންޑަޑްލީ ، ހުއްދަ ލިބޭނި. އެހެންވީމާ

ަކށް ހުންނަ މީހާއަކަށް އެ ިޑސިޝަނެއް ނުނެންެގވޭނެއޭ. ރަމިސާލަކަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަ ޑިސިޝަނެއް ނުެނގޭނެ.

ށެއް އިތުރުކުރަންޏާ މަދުކުރާކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ހުއްދަ ހޯދާފައި އޭތި ދަފުތަރަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޏާ ނޫނީ ރަ

 ލަބަލްވެަފއޭ. ެއއީ މި ެގންގުޅޭނެ އުސޫަލކީ.އިޖެހެނީ. އޯކޭ މި ރަށް މިއޮތީ އެވެ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރަން މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ވަަޑިއގަންނަވަްނ ޝަނަަކށް ކްމިިނސްޓަރ އެހެން ފަން ހާއިރަށްޖަ 1އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަިއ އޮތް ގޮތުަގއި 

އެކު އަުޅގަނޑުމެން ކުރުވެްސކޮށްލަން އެަބޖެހޭ މި ބައްދަލުވުން. ތަފާތު ސުވާލެްއ އޮތް ކަމަށް  ވެސް އޮތީމައާ

ްށ ވެސް ހަމަ ކުރުކޮ ވަނީިވއްޔާ އަުޅގަނޑު ދެވަަނ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަނޑު ައރުވާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ވީހާ

 ސުވާލު ކުެރއްވުން ވަރަށް ބޮަޑށް. އަސްލަމަށް އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތު އަރުވާނަން ފުރަތަމަ.

 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ެއ  ޒިޝަން ކޮސްޓް، ފީ އެިކއުޒިޝަން ކޮސްޓް މި ނަންގަވަނީއި ށްލާނަން. އެކުއަުޅގަނޑު ވަރަށް ުކރުކޮ ޤއާދެ

ލައްކަ ޑޮލަރަްށ  6ކަނޑައަުޅްއވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިހާރު ކިހިނެއްތޯ ކަނޑައެޅުްއވިފައި އޮތީ؟ ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ 

ކަންނޭނގެ ހެކްޓަރެްއގެ ައުގ އެއްދުަވސްވަެރއްަގއި ިއވުނު. އޭގެފަހުން މިހާރު އެކިއެކި އަގުަތއް އެކި ހިސާުބގައި 

ތޯ މިނިސްޓްރީން އެ އަގު ކަނަޑއަުޅއްވަނީ؟ އަިދ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ނުވަތަ އެކި ރަށްތަކަށް. ާކުކ ކިހިނެއް

ރިާޔޟް ބޭނުންވާ ރަށަކަށް ވަިކ هللا ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކުރަްއވާނީ؟ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ރަށަކަްށ ވަކި ައެގއް. ޢަބްދު

ޮއވެދާނެތޯ އިނގޭޯތ.  ލެއްއަެގއް، ުނވަތަ ޚަލީލް ބޭނުންފުޅުވާ ރަށަކަށް ވަކި އަެގއް. އެހެން އެ ކަހަލަ އުސޫ 
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ތަރަށް އިނގޭތޯ ދަފް ނޑުމެންނަށްައޅުގަދެަވނަ ސުވާލަކީ  !ނެއްތޯ އެަކން ކުރައްވަނީ؟ އާދެކިހި، އެހެންވީމާ

އެކަކަްށވުރެން ގިނަ މީހުން މިސާލަކަށް ދަފްތަރުގަިއވާ ރަށަކަށް ހަމަ އެއްދުވަހަކު ިމ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން. 

ެއ ިއވެލުއޭޓު ކުރަްއވާނީ. މި ކޮންފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީގެ ވަިކ ބަޔަކު އެކަން ކުރަްއވަްނ ކިހިނެއްތޯ ތި ބޭފުޅުން 

ތިއްބަވާނެތޯ ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ފޮނުއްވަިއގެންތޯ ެއކަން ކުރަްއވާނީ. ކިހިނެއްޯތ އެކަން ކަނަޑއަޅުްއވާނީ؟ 

 ކާކަށްތޯ ދޭނީ؟ ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މިނިސްޓަރު.އިްއޒަ

 

 މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓަރ އޮފް 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނުޑ ޖަސްޓް ވަރަށް ބްރީފްކޮށް ދަންނަވާނަން. މި އިކުއިޒިޝަްނ ކޮސްޓްަގއި މިއޮންނަގޮތަީކ 

ވާލަށް ަޖވާބު ދެްއވަމުން އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިެހން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްގެ އަެނއް މި ސު

ކީ. ެއބައުޅޭ މި ޓޫރިޒަްމގެ ިމ ފަރެންސް މެނުއަލަނޑުމެންެގ މި ޕްރައިމަީރ ރެދެންނެވިން މެނިފެސްޓޯއޭ ައޅުގަ

އޮްތ . މިސާލަކަށް މިހާުރ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އް އެބަހުރޭ ޕްރިޔޮރަަޓއިޒްކޮށްފަސިނާޢަތް ގެންދަން ަވކި ަތންތަނެ

ެޓއް ނުލިބޭ. ދެން އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް އަނެކަތި ކުރަންވެގެން ޗެލަންޖަކީ ހދ.ގައި އަިދވެސް ރިޒޯ އެންމެ ބޮޑު

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެހިސާބުގަނުޑގައި މިހިރީ ިއކުިއިޒޝަން ކޮސްޓް ވަރަށް ބޮޑަްށ ދަށް ކޮށްފައި. މި ދެން 

ރު ވިދާޅުވި ގޮތަކަށް ަވކި މީހަކަށް ވަކި އިުކއިޒިޝަން އްޒަތްތެރި ެމންބަމާ، އިުކއިޒިޝަން ޮކސްޓް ކޮންމެ އި އެހެންވީ

ކުތީމަ އަޅުގަނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރާނަން މިވެނި ނަކަށްވެގެން ނުކޮސްޓެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫ

މެން ގަނޑުއިތުރުން ކޮންމެ ރަށަކަށް ދަފްތަރުގައި ައޅު އަދި ޭއގެ  .މި ރޭޓަށޭއި ިއކުިއޒިޝަން ޮކސްޓް އަތޮޅެްއގަ 

ްނވީމާ، ވަރަށް އިަރށް ކަނޑައެޅިފައި ިއކުިއިޒޝަން ކޮސްޓް ލިޔެފައި ބާއްވާނީ. އެހެއިުކއިޒިޝަން ކޮސްޓް އެ 

ކު ވާނެ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވނެ. ދެން ދެވަނަ ސުވާލަީކ އެއް ރަށަކަށް ދެ މީހަޓްރާންސްޕޭރަންޓް

އޮީތ  ދެން އެ އަސްލު އަުޅގަނުޑމެން ދޫކޮށްލާފައި އެ  ތޯ ކުިރއަށް ގެންދާނީ؟ކިހިނެއް އްޔާ ކުރިމަތިލައިފި ކަމަށް ވެއްޖެ 

ގަާވއިދެއް ކަނޑަައޅަިއގެން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުެރވޭ ަގވާިއދެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންތައް ކުރާނީ. ިމ 

އެްއޗެއް ނުހިމެނޭނެތީ. އެހެންވީމާ، އެ ދެން ާގނޫނެއްަގއި ހުރިހާ  .ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެބައި ޯނންނާނެ ލާފައެއް

ެއ  އް ކަނޑަައޅައިަފއިޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ގަާވއިދެްއގެ ތެރެއިން ނޫނީ މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެ

އި ޮއޑިޓަރ އުސޫލުގެ ތެެރއިން ެއ ކަްނތައް ކުރާނީ. އަުޅގަނޑު ެއންޝުއަރ ކޮށްދޭނަން މެންބަރުންނަށް އޭގަ 

ބަލާފައި އެ މީހުންގެ ޓެސްޓްތަކުން ފާސްވާނެ ސިސްޓަމެއް އަޅުގަނޑުމެން އެ  .ސީންނާޖެނެރަލާއި އޭ.ސީ
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ބްލިޝްކުރާނެ ކަމަށް. ދެން އިކުިއޒިޝަން ކޮސްްޓގެ ކަންތަކުަގއި ހަމަ މިދެންނެވިހެން އެ ދުވަސް އެ ކޮްސޓް އެސްޓެ

ނުންވާ ތަންތަަނށް ޕްރިޔޮރިޓީ ލިބޭ ގޮތަްށ ކުރަން ބޭސަރުކާުރގެ ޓޫރިޒަމް ިޑވަލޮޕް އިކަނޑައަޅާީނ އެ ުދވަްސވަރެްއގަ

ޑޮލަރު.  700 ،500ްއޔާ ތިވިދާުޅވިެހން މާލެއަތޮޅު ެވއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެ ތަނަށް ދައްކަން. މިހާރު މިސާލަކަށްއެ ތަން

ނޫނީ ހދ. ފޯ އެގްޒާމްޕަލް ހދ. މި ތަންތާނގައި ައޅުގަނުޑމެން ހަމަ އެގޮތަށް ވަަރްށ  އެކަމަކު ގއ، ގދ ނޫނީ ށ

  .ެވސް މި އަނެކަތި ކުރަނީ ށް ދަށްކޮށްގެން މިހާރުބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް.هللا ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. ޢަްބދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

. މިހާރު ކިތައް ރަށް އެބައޮތްޯތ ުސވާލެއް އިނގޭތޯއަޅުގަނޑު ހަމަ މި ސުވާލުތަކުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުން އައި 

މީތި މިހާރު ތި ވިދާޅުވާ  ްއވެސް ދެްއވެން؟ފަޅާއި ރަށާއި އަދަދެއް ެއބައޮތްތޯ އެ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރައްަވންމި

 ަތްއ ރަށް އެބައޮތްތޯއޭ ެދވެން؟ވެސް ގާތްގަނަޑކަށް ކި މިހާރު މިސާލަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނިކުންނަ ދަފްތަރުގައި

އްޔާ އެއް ރަްށ އެބަހުރި ތިން ފަރާތަކަށް ެވސް ދީފައި. ޙަޤީޤީ އަސްުލ ޑުމެންނަށް އަުޑިއވޭގޮތުން ވެއްޖެ ުޅގަނއެއީ އަ

ވެްސ އެބަ ހިނގާ. މީހުން އެ  ވެސް ކޯޓުަގއި ދަފްތަރެއް ސާފުކޮށް އިނގޭަކށް ނެތް ބައިވަރު ކޭސަސްތަްއ މިހާރު 

ވަރަށް ގިނަ  އިމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މި ްސކެންޑަލްގަ އޮނަރޝިޕް އިޝޫސް ވެސް. ދެން އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި އެ

އޮޑިެޓްއ  ރަށްރަށެއް މީހުންނަށް ނުވެސް އިނގޭ ގޮތް ގޮތަށް ެވސް ދީފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅަށް

 ކުރެިވއްޖެތޯ؟ އެއް ސުވާަލކީ. ދެން ކިހާވަރެްއގެ ކިަތއް ަރށްތޯ މިހާރު ތި ފުރަތަމަ މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ައއުމާ

 ގުިޅގެން ކުރަްއވާ ދަފްތަރުަގިއ ކިތައް ރަށް ހިމަނުއްވާނަންޯތ؟ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓަރ އޮފް 

ތިވިދާޅުވިހެން އެބަހުރި އިނޭގތޯ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެްސއަޕް ތެރޭަގއި އެއްރަެށއް ތިްނ ހަތަރު ފަރާތަކަށް ދެވި 

ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް އަދި މި އެޑްރެހެއް ޓާރމިނޭޓްކޮށްފައި ދީފައި. އަނެްއކާ އެހެން މީހަކަށް ވެސް އެްއކަލަ ތަފާތު 

ދެވިފައި އެބަހުރި. އެ މިނިސްޓްރީންނާއި އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީންނާ ވެސް އެ ަކންތައް ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، 

ގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއ އެއްޗެހި ފުލުހުންނާއި މި އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އެބަހުރި ިއނގޭތޯ. އެކަމަކު މިހާރު އަޅު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކުރެއްވި މަސަްއކަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެ އެްއޗެހިތައް ސާފުޮކށް ހަދާފައި ދެން މިހާރު 

ޑް ެއކްްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ މިވެނި ރަށްރަށުގައި މިވެނިިމވެނި ކްލޭމެއް އެބަުއޅޭ. މިސާލަކަށް އައިލޭން
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ނަގައިފި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން އަުތގައި ހުންނާނެ މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން އެ ރަށް ދެވުނީ ކާކަށް. 

ދެން އޭނައަށް ދެން ދިމާވީ ކިހިނެއް. އެއިން ކޮންމެ ރަށަކަށް ބްރީފެއް އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި ހުންނާނެ. އެގޮތަށް 

ންވީމާ، އޭގެ އެ އުސޫލު އެބަޮއތް. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން އަތުަގއި ސީދާ މިވަގުތަުކ ހުރި ރަށްތައް. ދެން އެހެ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޓޫ ހަންޑްރެޑް އެންްޑ... ކިތައް ރަިނންގ ކޮންޓްރެކްޓްސްތޯ އަުޅަގނޑުމެން އަތުގައި މިހާރު 

ުއޅޭ ައދި ކޮންޓްރެކްޓް ހަދަންޖެހޭ އޮންނާނީ؟ ޓޫ ހަންޑްރެޑް އެންޑް ޓްވެލް ކޮންޓްރެކްޓްްސ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

އެކަމަކު މި ބުނީ ސީދާ ރިްޓން ކޮންޓްރެކްުޗއަލް އޮބްލިޭގޝަން ނެތަސް އެކަމަުކ ލިެޔކިއުމުަގއި މި ބަދަލުކޮށްަފއި 

ށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރަހުރީމަ ހަދަންޖެހޭ މި ކޮންޓްރެކްޓްތައް އެ ސީދާ އަަދދުތައް އަުޅގަނޑުމެން ފަހުން އި

ވެސް ސާފުކޮށް ކޮންމެ ރަށަކާ ބެހޭގޮތުން  ނަން. އެކަމަކު މިހާރު ހުންނާނެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްދީފާފޮނުވާލަ

އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންުގޭޅ އުސޫލަކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ މަތީން މި  އި ދަފްތަރުތައް. އަނެްއކާ މީގަ 

ކި ހުންނާނެ ވަ  އިކަނަޑއަޅާަފއި ޭއގަ ކަންތައްތަކަށް މިހެން ހުިރ އިޝޫސްަތކަށް އެޓެްނޑްުކރާނެ އުސޫލެްއ 

ޓެސްޓްސްތަކެއް އަުޅގަނޑުެމން ކުރަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް އައިލޭންެޑއް ނަގާަފއި މީގަިއ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ދިީނ 

މިވެނި ބަޔަކަށް. އެހެންވީމާ، ދެން މި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް. އޭގެ ވެސް ވަރަށް އިންކްޫލސިވް ޑިިޒޝަން މޭކިންގ 

. ކޮންމެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން އެަޓރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ކްލިއަރެންސް ނަގާފައި އަދި މި ހުންނާނެ

 ކެބިނެޓް އޮފީހަށް އިންފޯމްކޮށްފައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެގޮތަށް މިހާރު މި ގެންދަނީ... 

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ސޮރީ ޓް އިންޓްރަޕްޓް އަޅުަގނޑު ހަމަ ސުވާލަކީ، މިހާރު ދަފްތަރަށް، އަލަށް ތި ހައްދަވާ ދަފްތަރަށް ކިތައް ރަށްތޯ 

 ލައްވާނީ؟ ސާފުކޮށް އެނގެން ހުރި ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރެވެން ޮއތީ ކިތައް ރަށްތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ.

 

 މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓަރ އޮފް 

ލު ޙަޤީޤަތުގައި މި ޓޫރިަޒމަށް މި ޑިވަލޮޕް ނުކުރެވޭ ރަށެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު އެކްސްޕީރިއަންސަީކ، އަސް

 ށް ީއ.ައއި.އޭ ޓޫރިޒަމަށް މި ިޑވަލޮޕް ނުުކރެވޭނެ ރަށެްއ ރާއްޭޖގަިއ ނެތް ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެީއ ައޅުގަނޑުމެންނަ

ން އިންވެސްޓަރަކު އައިސްަފއި އެބަހުރި އިންެވސްޓްކުރުން. މިހާރު ފޯޓީ ހަދާފައި ފީޒިބަލް ހަމަ ދޫކޮށްލި ރަށަށް އެހެ

ޕަސެންޓް އެބައޮތް އިންވެސްްޓކޮށްފައި ެއގޮތަށް އެ ރަށް ައޅުގަނޑު އެބަ ދެން. އެހެންީވމާ، އެްއވެސް ރަެށއް ނެްތ 

ބިެނޓަށް ރިފަރކުރަން ކަމަށް އެހެން އަނެކަިތ ނުކުރެވޭނެ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ައދި އަުޅގަނޑުމެންެގ އެ ކެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިވސްނުން މިހިރީ މި ގާނޫނަކަށްވެގެން އަްނނައިރު އަުޅގަނޑުމެން ކިތައް ރަށްތޯ ދޫކުރަނީ. ދެން އެ 

ދެން އެ ޑިޒިޝަން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މިދެންނެވިހެން އަދި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ލެވަްލގައި އަދި ޑިަސއިޑްކޮށްަފިއ 
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ކު ީމގައި އަުޅަގނޑުމެން އެބައޮތް އެހެން ޓާގެޓެއް. ެއއީ ޓޫރިޒަމް އެރަަވއިލްސް ައޅުގަނޑުމެން ިމ ނެތް. އެކަމަ

ކިޔަނީ ފައިވް އިޔަރސް ތެޭރގައި ފޯ މިލިޔަނަށް ގެންދާ ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާ ބެޑް ކެޕޭސިީޓ އިންކްރީޒްކުރުމަށް ޓަަކއި 

ިމއަދު  ޙުއޭލިއިގެން ގޮސްަފއި އޮފީހަށް ަވދެފައި ޞާއެީއ އަސްުލ ހަމަ އަނެއްހެްނ ހަމަ ޖަސްޓް ހެނދުނު ހޭލަ

ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ެއ  ރަށް އަުޅގަނޑުެމން ދޭންޖެހޭނެ. އެހެނެއް 30އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއަހަރު 

ލޭޝަެނއް ހަދާނީ އެައށް އިންފްރާސްޓަކްޗަރ ިޑވަޮލޕްވާ ވަރަކަށް ބަލާފައި. އެހެންނޫނީ، ވާނެ ގޮތަކީ މި ކަލްކިއު

. އެހެންވީމާ، ެއ ކަލްކިއުލޭޝަްނ ހަދާފަިއ ދާނެ ބަިއވަރު ަރށްތައް ނެރެފަކްޓްެގ ައގު ވަރަށް ބޮަޑށް ދަށްވެގެންޕްރޮޑަ

  އަޅުގަނޑުމެން އެ އަދަދު ނެޭރނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާޙަކަެދއްެކވުން:

ޝަން މިހާހިސާބުން ވަގުުތ ވެްސ އިތުރަށް ނެތުާމއެުކގައި އަުޅގަނޑު ަބއްދަލުުވން މިނިސްޓަރާ އެްއކޮށް އޮްތ ސެ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރުކޮށްލާނަން. ދެން މިނިސްޓަރ މިނިސްޓަރގެ ޓީމް ވަަޑއިގެްނ ތި ބޭފުޅުން ތި ދެއްވި 

މަޢުލޫމާތުކޮޅަށް ޓަކައި ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ނަމުގައި އަުޅގަނުޑ ތި ޭބފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ތޯ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރުގެ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ އިނގޭ

ސެޝަން މިވަނީ ނިމިފަ. ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ަބއްދަލުވުން ކުިރއަށް ގެންދާނަން މިހާހިސާބުން. އަޅުގަނޑަްށ 

ތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ކޮމިޓީއަްށ މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން ވަަރށް މުހިންމު މަޢުލޫމާ

ލިބިގެން ގޮއްަސ. އެހެންީވމާ، އިތުރަށް ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރުގެ އެ ވާހަކަފުޅުަތްއ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ބައްދަުލވުން ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުެމއްަގއި. 

އޮންނަ ބައްދަލުވުމެްއގައި އަުޅގަނުޑމެން ކުރިޔަސް ގެންާދގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުްނ އެހެންވީމާ، ދެން 

 ޅުންނަށް.މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ތި ބޭފު
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