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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސްތިރީސައ ރަެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2022 އެޕްރީލް 20

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަްއސިދަމިއީ    ަވނަ ދ ވަސް.  19  ންމަހ   ދަރޯވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ބ ދަވީ    2022  އެޕްރީލް  20  ދަކީއަމި

ދ ވަސް.    13  ނަކަތ ން ތިބީ،  ވަނަ  މި  ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ  ފ ރަތަމަ    ވަނަ  34ވަނަ އަހަރ ެގ 

ިއއްޒަތްތެރި    4ސަލާމ ަގއި    .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  32  ތިއްބެވީށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން  ޖަލްސާއަ. މި ަވގ ތ   ގައިޖަލްސާ

 . ންމެންބަރ 

 

   ންއެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ  ދ ވަހ ގެ  .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 34/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ން ރ  ސްކ ޔައ މިއްޔާ ފާ .  4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ   2022އަށް ތިން ޖަލްސާެގ ޔައ މިްއޔާ. ެއއީ    30/ 2022/1އިން ފެށިެގން    28/ 1/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

.  ޔައ މިްއޔާޖަލްސާތަކ ެގ  ެގ ނިޔަލަށް ހ ރިވަނަ ޖަލްސާ  30  ފެށިެގން ވަނަ ޖަލްސާއިން 28އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 

 .އްޖެބަލައިަގނެވި މި ޔައ މިއްޔާތައް ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން   218ަގާވއިދ ެގ  ހ ެގ މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ބިފައި، ނައިފަރ   އް ލިވޭ ކ އްލި މަްއސަލައެއަޅ ަގނޑަށް އެބަރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ ން.  

މިއަދ  ބަލަަގނެވެން އޮތް    ންމި މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރަހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ. އަޅ ަގނޑ  ބެލިބެލ މ ަގއި ެއ މައްސަލަ ެއއީ  

ދެކ ނ  އޭޝިއާެގ ޤައ މ ތަކ ަގިއ    ، ނ ވަނީ ެއކަންޏެއް ނޫން. އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެމައްސަލަެއއް ނޫން. ެއ މައްސަލަ ކ އްލި

  ރައަށާރަ ސަތޭކަސަތާތަކަށް އެނބ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރާތާ  ހަެއއް މަސްލަ  ،ށްކަޔަހަމަ  ނަސްލ ތައް އަދި ދީންތައް ެއއް

ޓެރި ޤައ މ ތަކ ެގ އްއަވަ  ކަށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށްޔަ އަހަރ  ވެއްޖެ ޙަޤީޤަތ ަގއި. މިއަދ  ކ އްލިފަސް ސަތޭކަ އަހަރ  ވެއްޖެ.  

 ނ ފެނޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑަށް ދޭކަށް  ބަހ ސްކ ރ މ ެގ  ދާޚިލީ ކަންކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން މި މަޖިލީހ ގައި

މޮކްރެޓިކް އ ސޫލ ތައް ވެސް އަދި ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަިއަގނެވިފައިާވ  ޑި  ، ވެސް  މި މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެއއީ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ  

ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މާލޭެގ  ؛އެންމެހައި ހަމަތައް ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ އެއާެއކީަގިއ އަދި ދަންނަވަން ބޭނ ން

  ޤޫބާތާ ޢ ނޫނ ލް ޤާބޮޑެތި ބެނާތައް ނަގާފައި ހ ރ މަކީ  ،  ޓެރި ޤައ މ ތަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ބަދ ބަސް ބ ނެއް  އިމާރާތްތަކަށް އަވަބޮޑެތި

ކަމެއް މަސްލަ   .ޚިލާފ   ފ ލ ހ ން    ތާހަޢާއްމ   ަވގ ތަށް  ވަގ ތ ން  ޮގތ ަގިއ  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   ތަކެތި  އެ  ކަމެއް.  ޚިލާފ  

 ންޖެހޭނެ. ނަާގ

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް .  6

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 .  6ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ާގނޫނ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާއަޙްމަދ  ރަޝީދ   ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -6.1

މި .  ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދިއ ންށް އިޞްލާޙ (އަޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  99/2ނަންބަރ   



2220 އެްޕރީލް  20          ޖަލްސާ                             ވަނަ   43ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

3 

 

ކަ ބަހ ސްކ ރ މަށް  އޮތީ  ބިލ ެގ  ބާކީ  4ނޑައެޅިފައި  މިހާރ   ޭއެގތެރެއިން  . މިނެޓ   40  އިަގޑިއިރާ   1ވަނީ    ަގޑިއިރ . 

 .  ފީފ ޢަވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފީފ ޢަވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން 

ެގނައ މ ެގ  ށް އިޞްލާޙ  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ )   99/2ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ހ ށަހެޅ  މަޖިލީހަށް  އިްއޒަތްތެރި  މި  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ފަރާތ ން   އްވ މ ެގބިލެއް  ސަރ ކާރ ެގ  ކަމ ަގއި  ބޭނ މެްއ 

ށް ހިފާފައިވާ ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ލ ން ކ ްއޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ކ ްއޔަޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އ ސޫ  ،ވަނީ  ފާހަަގކޮށްފައި މި

ދައ ލަތާއި އެ ރަށެްއ    ،ކަނޑައެޅ މ ެގ ބަދަލ ަގއި މާކެޓް ވެލިއ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   ވިްއކާލ މ ެގ ައގ  އެ ާގނޫނ ންސާއްހި

  ތަންތަނ ެގ  މާޔަތްކ ރެވޭނެ އ ސޫލެއްެގ ތެރެއިން އެހިތަްއ ެވސް އެންމެ ރަނަގޅަށް  ގ އްހަފަރާތ ެގ  ފައިވާ  ކ އްޔަށް ހިފާ

ެއއާެއކ  މި  އަދި ހަމަ ؛ކަނޑަެއޅޭނެ ފަދަ ޮގތަކަށް ާގނޫނަށް މަގ ފަހިކޮށްދިނ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ެގ ައގ ސާއްހި

  މާއި އޮތް. އާދެ! އިންވެސްޓަރ ންނަށް ފަސޭހަކަ  ތަކެްއ ެގނެސްފައި އެބަ ބިލ ަގއި ލޭންޑް ރެންޓް ނެގ މ ަގިއ ެވސް ބަދަލ 

ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން އެބަ   ،އިންެވސްޓ ކ ރ މަކީ ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. ނަމަވެސް   ތަނ ގައި  އަދި ޚަރަދ  ކ ޑަކޮށް މި

ިމކަމ ެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ެގ  ،  ވާތީ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކަށް  ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދ މ ން އެއީ  ،ޖެހޭ

އަޅ ަގނޑ މެއަށް  އާމްދަނީ ނ ވަތަ  ނިކަމެތިކަެމއްތޯ  ކިހާވަރެއްެގ  ކިހާވަރެއްތޯ.  ލިބެނީ  ކ ޑަވަނީ  އާމްދަނީން  ންެގ 

. އާދެ! މިހާރ  ތިން  ށްދޭންޖެހޭނޭދައ ލަތ ން މިވެނި ކަމެއް ކޮ  ،ެވސް ާވހަކަދައްކަމ ން މި ެގންދަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ 

ނާޔަތްތައް އި  ރ ފިޔާެގ  5000އިލާތަކަށް  ޢާއަދި އެ  .  ަގއި ވާހަކަދެކެވިއްޖެވެސް މިތާ  ވެސް ބޮޑ ކ ރަން  އިލާޢާކ ދިންނަށް  

ފަހަރަކ  ދައ ލަތަށް ލިބެން އޮންނަ އާމްދަނީ ކ ޑަކ ރީާމ    . މިާއއެކ  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ އިނޭގތޯވެސް ވާހަކަދެިވއްޖެ  ދޭން

ފައިސާއެްއ   ޚަރަދ ކ ރ މ ެގ  ކަންތައްތަކަށް  ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ  މަޝަރޫޢަށް  ތަރައްޤީެގ  ބޭނ ންވާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ދ ވަހ ން   ދަނީ ެއއް  ދައ ލަތ ެގ ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  މި  ،ރަދ އެާއއެކ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރިކަރަންޓް ޚަމަނޯންނާނެ. އަދި ހަ

އެހެންވީމާ ބޮޑ ވަމ ން.  ދ ވަހަށް  ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  އަނެއް  ިމއީ  ކަންތައް ،  މި    އެހެންނަމަވެސް، 

  ، އިންވެސްޓަރ ން ިގނަވެ   އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. އާދެ!  ޮގތެއް އޮތްތޯ  ވޭނެކ ރެއިތ ރ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އާމްދަނީ  

އިތ ރ ވެ ވިޔަފާތިތަްއ  ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ރާއްޖޭަގއި  މިއީ  ަވންޏާ  ކަމަށް  އިތ ރ ވާ  އާމްދަނީ  ޓެކްސްެގ  ލިބޭ 

ބޭނ ން  ،ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ވެސް  ކ ރަން  ފަރާތ ންއާ؛ ވާ ކަމެއް.    ސަރ ކާރ   ،ދެ! ސަރ ކާރ ެގ 

ައޅަންޖެހޭ އަގ   ޑަބައިވެރިވާ ޮގތަށް ޖޮއިންޓް ެވންޗަރ އ ސޫލ ން އިންެވސްޓ ކޮށްފައިާވ ރިސޯޓ ތަްއ ިވއްކާލ މ ަގއި ކަނ

ބައެްއ   މ ހިންމ  ކަމެއް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދިމާވާ  ށްކ ރ ން އެއީ ވަރަ  ކަންތައް  ވެލިއ އަށް ބަލައިެގން އެ   މާކެޓް

ފައިދާ ނަާގތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ާގނޫނ ަގއި މި ހ ންނަ ކަންތައްތަކ ެގ ލޫޕްހޯލް ހޯދައިެގން ޭއެގ ނާޒާިއޒ   ،ކަންތައްތަކަކީ 
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ޓޫރިޒަމަށް ދޫކ ރާ    ،އާދެ! މި ާގނޫނ  ފ ރަތަމަ ފާސްވިއިރ   ؛ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   .ދަނީ  ފެނިެގން މި

ޮގތެއްަގއި މި ާގނޫނ ަގއި    ލާންކޮށްެގން ބިޑ  އ ސޫލ ން ދޫކ ރާ ޮގތަށް އޮތީ މަިއަގނޑ ޢ މ ކޮށް އިއާން  ރަށްރަށާއި ބިންބިން

 ކޮށް ނ ވަތަ ބަޔަކާ ބައިވެރިެވެގން ކަމެއް ކ ރަން ބޭނ ންވާވެންޗަރ  ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ޖޮއިންޓ   ،. ނަމަވެސްބ ނެފަ

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ނެިގޖާއިޒ  ފަިއދާއެ ފ ރ ޞަތ ެގ ނާ،މަވެސް  ނަ  .އެކަމަށް ފ ރ ޞަތ  އެބައޮތް ދީފަ  ،ކަމަށް ވަންޏާ

މި ފަޅ   ކ ންފ ންޏަށް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ  ، ދިޔައީ  ފެނިެގން  ޭއެގހ ރިހާ  ނަަގިއެގން  ނާޖާއިޒ   ރަށްތައް  ތެރެއިން 

ނ ކ ރެިވެގން. އާދެ! އްލ ހަޅެނީ  އ   ވެސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ކަންތައްތައް މި  ތަން. މިއަދ   ވިޔަފާރިތަކެއް ކޮށްެގންދިޔަ

މި ވާހަކަައކީ  ދަންނަވަން  ބަލަންޖެހޭ    ،އ ޅޭ  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް  ކޮންމެ  މިފަދަ 

އިރަކ ން މިކަމ ެގ ތެރޭަގއި އ ޅެފާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި    ފާނެ ބަޔަކ  ކޮންެމވެސް އިމީެގތެރެއިން ނާޖާއިޒ  ފައިދާ ނަަގ

މި ފެނ ނީ ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮިވޑ ެގ މި  ؛ ރައީސް ކޮވިޑ ެގ    ، ލަތ ަގއިހާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

މާކެޓް ވެލިއ  އެ ރަށްރަށ ެގ އަގ  އެންމެ ދަށް  ،ލަތ ގައިހާތަނަށް އަންނަން ބޭނ ންނ ވާ  އިންވެސްޓަރ ން މި ،ލަތ ގައިހާ

އ ޅޭ    ތަން. އާދެ! ދަންނަވަން މި  ކޮށްެގން ބަޔަކަށް ރަށްތަކެއް ދިންއިޢ ލާންލަތ ަގއި ރަށްތަކެއް ކ އްޔަށް ދިނ މަށް  ހާ

ބޭނ ންކޮށްެގން ނާޖާއިޒ  ފައިދާ    މިީއއޭ  ،ވާހަކަައކީ ލޫޕްހޯލްތަކަކަށް  ހ ރި  މި ކަންތައްތައް ާގނޫނ ތަކ ަގއި  ޮގތް.  ނަާގ 

ތެރިވާން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ތެދ ވެރިވާން.  ޖެހޭ ހ އްޓ ވަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ އިޚްލާޞް  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

އިން  އެ   ވާލ ވީމާހަދަނީ ކަމެއް    ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި  ،ތްތެރިވާން. ނަމަވެސްހާއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ނަޒާ

އޮތީ   ދެން މި އާދެ! މި ބިލ ަގއި  ؛ އޮތީ ކޮން ނާޖާއިޒ  ފައިދާެއއްތޯ ބަލަމ ން މި ެގންދެެވނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނެެގން  

އާދެ! ައޅ ަގނޑ މެން ެއ އ ސޫލ ތައް ކަނޑައަޅާއިރ ަގއި ވެސް ބައެއް ތަންތަނަށް ނެނޭގ އ ސޫލ ތައް.    ލޭންޑް ރެންޓް

ކަނޑައެޅިފަިއވާ ައގ ތަކަކީ ެއއީ އެންމެ އެކަށީެގންވާ ައެގްއ ނޫން އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ ެމން މި ކަންތައްތައް ކ ރ މ ަގއި 

އެންމެ   ؛ކަލްޒިފަސޭހައަކީ ކޮބައިތޯ. ކޮންމެހެން ފި  އި ހ ރިތަނަށް ދިނ މ ަގ  އެ ؛ކޮބައިތޯ އެކްސެސްއެބަ ބަލަންޖެހޭ  

ތަނަށް ދެވޭ ތަންތަނ ެގ ައގ ތައް    ދަގ ލ ން އެނއެންމެ އ ވ ެމއް ނޫން.    ތަން ެއއީ އެންމެ ައގ ހެޔޮ ތަނަކަށް   ދ ރ ަގއި އޮތް

އެ ކަންތައްތަްއ ކަނޑަެއޅެން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން  ކޮމްޕެޓިޓިވް ޮގތެްއަގއި    ަގއިވެސް ޖެހޭ ރަނަގޅ  ޮގތެއްަގިއ މާކެޓް

ވާހަކައަކީ   މި ތ.ލ  ،އ ޅޭ  އޮންނަނީ    .އަށް،  ދެކ ނ ަގއި   6މި  އެންމެ  އ ތ ރާއި  އެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،    ، ޑޮލަރ . 

ންވީާމ،  އިމ ކޮށްފައި ހ ރި ތަންތަނ ެގ އަގ  މާ ކ ޑަ. އެހެާގއިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓ     ،އެއަރޕޯޓ ތައް ހ ރި ތަންތަނ ގައި

އަށް ވެސް މީަގއި ެއންމެ ބޮޑ  ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް މި ބިލ  ކޮމިޓީަގއި ދިރާސާކ ރަމ ންދާއިރ  އެޮގތަށް  .، ތ.ލ

 މެންބަރ ން ވިސްނެވ މަށް އަޅ ަގނޑ  އިލްތިމާސްކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ،އަރ ވަނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޙަސަން އަޙްމަދަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ 

   ވެސް ެއކަމަށް ތާއީދ ކ ރަން. ތީ ައޅ ަގނޑ  ލާޙ  ހ ށަހެޅީޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނަށް އިޞް  ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންެގ ވާހަކަފ ޅ  ވެސް ބިނާ މި ވަނީ ހަމަ އެއް ޮގތެްއެގ މަްއޗަށް. މ ޅި ޤައ މ ެގ  ؛ ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  

ަގނޑ މެންނަކަށް  ްއވެސް ެއއްޗަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަރޯސާވެފައި އޮތް ތަނެއް އަދި އަޅ  އިޤ ތިޞާދަކީ ޓޫރިޒަމް. މިނޫން އެ

ދި މިހާހިސާބަށް ނ ވެސް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން މި  ތް. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް އަތޮޅ ތަކ ަގއި ޓޫރިޒަމް އަފެންނާކަށެއް ނެ

ދައްކަނީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފ ކޮށްފައި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ަގއި ެވސް އެ ސިނާޢަތް 

އާމްދަނީވަރ ަގދަކޮ ޮގތެ  އިތ ރ ކޮށް،  ށް،  ލިބޭނެ  ޓެކްސް  މެނިފެސްދައ ލަތަށް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ަމއްޗަށް  ޓޯ  އްެގ 

ދަތިތަކެއް   މީަގއި  ވާނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ޭއވިޭއޝަނަކީ  ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  އެކ ލަވައިލާފައި  ، އެބަހ ރި. އައިލެންޑް 

ޅެއް ތަނ ން ބިންކޮން އެއައިލެންޑް ޭއިވޭއޝަނ ެގ ކ ންފ ންޏެއް.  ތ   ކ ންފ ންޏެއް. ެއއަރޕޯޓ  ކ ންފ ންޏަކީ ދައ ލަދައ ލަތ ެގ

އަހަރެއް.   އެތަްއ  އާދޭސްކ ރާތާ  ެއސް.ޓީހޯދަން  ވެސް  .އޯ އެކަމަކ   ކ ންފ ންޏެއް.ތ  ދައ ލައަކީ  އަގ   އަ.އޯ އެސް.ޓީ  ެގ  ށް 

ނަވަން މި އ ޅޭ ވާހަކައަކީ، ޓިކެޓެއް ަގންނަނީ އައިލެންޑް އޭިވއޭޝަނ ންނޭ. ޭއެގ ައގ   ދަން .  ބޭހެޔޮކޮށް ބިން އެބަ ލި

ހަމަ އެ ބިމ ން   ައއިލެންޑް އޭިވއޭޝަނ ންކަިއެގން  ެވެގންދޭ އެ މަަގށް އެޮގތަށް އޮތީތީ. ހަމަ ވާހަކަދައް އިންތިހާއަށް ބޮޑ 

ވަން ބިންކޮޅެއް   ކަމަށް  ައގ ހެޔޮެވެގންދީފި  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އަގ އަ؛ ޏާ  ެވސް  ޓިކެޓ   އަދި  ހެޔޮެވެގން  ދި   ،

އަގ  ވެސް  ފަތ ރ ވެރިންނަށް  އެ ސިނާޢަ  ދަތ ރ ކ ރަންޖެހޭ  ކ ރިއަހެޔޮެވެގން  ޔަީގން.  ތް  އަޅ ަގނޑަށް  ރަިއެގންދާނެކަން 

ައއިލެންޑް  ަގއި  ވެފައެއް ނެތް. އެތައް އާދޭހެއް، ެއތައް ދ ވަހެއް ށް ވެސް  ޔައެހެންނަމަވެސް، ެއކަމެއް އަދި މިއަދާ ހަމަ

އެބައޮ  އޭިވއޭޝަނ ން މިކޮށްފައި  ކަމަކީ،  އަނެއް  ބާވީހަކަށް  ހާތް.  ދައްކާ  އެބަ  ރ ފިޔާ  ބިރ     ވަނަ   2020ލިއަން 

އަހަރ ެގ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ   ެއއް އެބަ ފެނޭ. މިއީ  ތް ތަން  ކޮށްފައި އޮ ރާެގ ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަގަ ފެށިެގން މީ  އަހަރ އްސ ރެން

އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އާދައިެގ މިތާ ކ އްޖަކ     .މިއީ  ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްކ ރަން ހ ރިހާ ފައިސާ

އެ ލަިއސަންސް މި ދޫކ ރަނީ އެ ކ އްޖާ މީރާއަށް ޮގސް އެ ފައިސާ   ،ލަިއސަންސް ނެތިެގން ހިފަހައްޓާފައި އިަގސައިކަލ  

ފިޔާެގ ވާހަކަ. އަނެްއކާ  ބިލިއަން ރ   22ދެއްކިއިރަކ ން ނޫނިއްޔާ އެ ރައްޔިތ  މީހާ ސަލާމަތެއް ނ ވޭ. މިއަދ  މި ދައްކަނީ  

ޮގތެއް   އޮތޭ ނ ހެދި. އެ ރަށްތަކަށް ވާންވީ  ަވރަކަށް ރަށް އެބައަށްޑިހަިމނިސްޓަރ  ވަޑައިެގން    ވެސް ވިދާޅ ވީހ   ދ ވައިހަށް

އ ޅޭ ޮގތެްއ ވެސް އަދިެއއް ނޭނެގ. ދެން އޮތީ ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ދަށ ން ދޫކޮށްފަިއވާ  ވާން   ، ވެސް

މިހާރަށާއި އަދި  ފަޅާއި  ނ ދޭ.  ،  އެނިގެގނެއް  ވެސް  ޮގތެއް  ވާންވީ  އެއަށް  ރާއްޖޭގަ ހިސާބަކަށް  ސަބަބ ން   އިމީެގ 
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އެބަވިޔަފާރި އެންމެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގއްލިދޭ.  ވެސް  އިތ ބާރ   އިންެވސްޓަރ ންެގ  އަންނަ  ޤައ މ ަގ  ކ ރަން    އި ޖެހޭ 

ހޯދައިދީއިންވެސްޓ   އިތ ބާރ   ފަރާތްތަކަށް  ފަސޭހަކަމާދައ ލަތަ   ،ކ ރާ  ޮގތް  ޓެކްސްދޭނެ  ރާއްޖޭެގ    ،އެކީަގއި  ްއ  އަދި 

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ާގނޫނ ން ލިބޭނެ ޮގތެއްެގ މަްއޗަށް ކަންކަން ބިނާވެެގންދާން.    ވަޒީފާރައްޔިތ ންނަށް    އިއެންމެހަ

ޭއެގ    ،ނޫނިއްޔާ ންއެހެ  ،އެ ނެޭގ ެއއްޗެއް ިވޔަސް  ،ވިޔަސް   އްކ އްޔެ   ، މިވަރ ެގ ކަންކަން ؛ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަންކަން

ހިނގާ   މި ޤައ މ  މިހާރަކ  ނޫން ހަމަ ފެށ ނީއްސ ރެ  ،އޮންނަ ޮގތަކީ  މި  އިވެސް ބަޔަކ  ނަާގނެ. މީަގ  ފައިދާ ކޮންމެ

އެހެން ޮގތަކ ން އެކަން ހިނާގނީ. އެ ނޫން ޮގތަކަށް ކަންކަން    ،ވެސް ހިނާގނީ. އެއީ ފޯނ ކޯލަކ ން  ބީދައިން މިއަދ 

ކަން ނަަގންޖެހޭ އަދަދ . އެހެން ނޫން  ންއޮތީ ާގނޫނ   ނޭގނެ އެންމެނަށް ވެސް މިއެ  ނީމާބައްޓަންވެ ާގނޫނ ަގއި ލިޔެވ 

ވީހާ   ތަކަށްރިޒަމް ނ ފޯރާ ހ ރި ހިސާބ މިކަން ނ ދާނެ ރަނަގޅަކަށް. ރާއްޖޭެގ ޓޫ  ޮގތަކަށް ކަންކަން ޮގއްސި ކަަމށް ވަންޏާ

އިންވެސްޓަރ ން ެވސް ،  އެއަރޕޯޓ ތައް ވެސް ހެދިފައި  ،ކ ރެވިފައިދާއިރާއެްއަގިއ  ރިޒަްމެގ މަސައްކަތް ފ ޅާއަވަހަކަށް ޓޫ

ިމައދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގކ ރިން އޮތް ދެ އަހަރ  ދިޔައީ ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގިއ. އޭރ ަގއި    އިމި ރާއްޖޭަގ  ،ހޯދިފައި

  ކަންަގނޑ މެންެގ ކަންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ ާމއި، އަޅ  ެވސް ދައްކާ މިނިވަން މިސްރާބަކަށް    އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން

ނޫން  ވަނީ އޭެގ މަްއޗަށް. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން މިވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަރޯސާ  އެބަ ެގންދަންޖެހޭ ކަމަށް. މިއަދ 

ކޮށްެގން ދައ ލަތަްއ އިންވެސްޓ  ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި އެހެން    ށްދައ ލަތަ  ،މިސްރާބަކަށް ޤައ މ ެގ ކަންކަން

  ޮގތެއްެގ މަްއޗަށް ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެންެގ މަސައްކަތް އެބަ   ނެރައްޔިތ ންެގ އާމްދަނީއަށް ފައިދާވާ  ،ލިބިފައި  ޓެކްސް

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރަން. ޖެހޭ ބިނާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ    ތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިކަނޑި  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .. ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމަށްهللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ކަނޑި

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ޓޫޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނަށްއާދެ!  ރައީސްއިޞްލާޙ   ރިޒަމްެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ރާއްޖެއަކީ   ؛ެގނައ ން. 

. އަދި  ާވ ޤައ މެއްއޮތް ރަށްތަކެއް ލިބިފައި  ިގރިތަކާިއ ައދި ދޮންވެލި ބީޗ   ،ޗާލ  ފަޅ ތަކާއި   ،ޮގތ ން ނ ހަނ  ރީތި  ގ ދ ރަތީ

ހިސާބ ަގއި ޤައ މ  މި އޮތީ. ދައ ލަތަށް  ވާ  މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން މިހާރ  މި ވަނީ ދައ ލަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާ

ދާއިރ ަގިއ  ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ އިތ ރ ވ ން އެީއ ނ ހަނ  މ ހިންމ  ކަމެއް ރާއްޖެ ތަރައްޤީވެެގންދާއިރ ަގއި. ާގނޫނެއް ހެދިެގން

ރަށްތައް  ެގ ިގނަ ފަޅ އި މަންފާ ލިބޭނެ ޮގތަކަށް. މިއަދ  މި ރާއްޖޭޔާން ރައްޔިތ ންނަށް ލާބައިދާންޖެހޭނީ އެެވެގން  އެ ާގނޫނ 
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އޮ ފޮޅ ވަތެްއަގއި  ާގނޫނ ެގ  ވަނީ  ތާށިވެެގމި  ފިލީަގއި  ތިރީ  ނ ވަތަ  ފިލި  މަތީ  ައކ ރެްއެގ  އަސްލ     ،ންންނަ  ޭއެގ 

އަޅ ަގނޑ    ؛ރައްޔިތ ންނަށް އަދި ޤައ މަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ ނ ލިބި މި ވަނީ ހ އްޓ މަކަށް އައިއްސަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ   ،ިއރ ަގއި ކޮންމެ ކައ ންސިލަކަށް ވެސްނައެދެން މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ެވެގން އަން  ވަރަށް ބޮޑަށް

ޓް ހެދ މަށް ޓަކައި.  ސޯރަށެއް ދައ ލަތ ން ހަމަޖައްސައިދޭން ރިކައ ންސިލަކަށް ވެސް ެއ ކައ ންސިލ  ހިންގ މަށް ޓަކައި ފަޅ 

ފާހަަގކ  މި  ިމކަން  އަސްލ   މިހެން  ދާއިރާެގ ށ  ، ރީއަޅ ަގނޑ   ކަނޑިތީމ   މިއަދ  ވެސް  ފޭދޫެގ    .ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ވޭ. ކަރަންޓ ެގ މަްއސަލަ އެބަ ދިާމވޭ. އެކަން  ރޫމ ރައްޔިތ ންނަށް ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތ ން ދެ ރެއިން ެއއް ރޭ ެއބަ މަޙް

ޖެހޭ. އެކަން ނިމ މަކަށް ެގނައ މަށް ދަންނަވަން އެބައްލ ނ ވެެގން އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ސަރ ކާރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އާދޭސްހަ

ވެރިކ ރ ވ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ެއ ކައ ންސިލ ތަކަށް އާމްދަނީެއއް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް  ޓަކައި އެ ކައ ންސިލ ތައް ބާރ  

ކަަމކ ން ބިލ ދިޔައިާމ މައި ސަރ ކާރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އާދޭސްނ ކޮށް އެ ކައ ންސިލެއްަގއި ހ ރި ާގކަންކަން ބައްޓަންވެެގން

ދެވޭނެ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން ކ ރެވޭނެ. އެހެންވީާމ، މި ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށެއްެގ   ރައްޔިތ ންނަށް އެ ޚިދ މަތް

ރަށްތައް  ފަޅ ، އެ  ކަންރަށްތަކެްއ އެބަހ ރި. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެފަޅ   ެވސް  ތޮޅެްއެގވެސް އަދި ކޮންމެ އަ

ވެސް  އީ  އެ  ،ވަނީ އެންމެ ރަނަގޅަށްތޯ ނ ވަތަ ނޫންތޯމި    ނޑ މެންނަށް މިހާހިސާބަށް އައިރ ަގއި ބޭނ ންކ ރެވިފައި އަޅ ަގ

ޮގތ ަގއި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލަާގއި މި ކަންކަމަށް ވަރަށް  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  

  މަކީ އަޅ ަގނޑ  ޔ ދިއްލެއް ެގނެވޭނެ ޮގތަކަށް މި ބިލ  އިޞްލާޙ ވެެގންހަ  އަށް ާގނޫނ ން މިށްބޮޑަށް ބަލައި ައޅ ަގނޑ މެންނަ

އަޅ ަގނޑ    ؛ދައ ލަތަށް ވަންނަންޖެހޭ ފައިސާ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރާ ކަމެއް. ހަމަ އެއާެއކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

ޓަކައިސޯަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހަމައެކަނި މިއަދ  ރި ރަށްތައް ދީފައިާވއިރ ަގއި އެ ތަންތަން ނ ހެދި  ފަޅ   ޓްތައް ހެދ މަށް 

ސަލާަމތްތެރިކަން ހޯދ މަށް ޓަކައި މި ން ނިމ މަކަށް ެގނައ މަށް ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ޔ ދިދިގ ލަިއެގންދާ

  ކޮށްެގން ރާއްޖޭަގއި އިންވެސްޓ    ންވެސްޓަރ ންނަށް މިއިމަސައްކަތްކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ފަސޭހަ ޮގތަކަށް  

މީރާއަށް ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ އިތ ރ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް   ،ޓްތަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށްސޯެއ ރި  ،ޓްތަްއ ހަދައިެގން ސޯއަދި ރި

މި ވާނެ.    މަކީ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ނ ހަނ  ބޭނ ންތެރި ކަމަކަށްޔ ދިވިސްނ ން ބަހައްޓަިއެގން  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

މި ރާއްޖޭަގއި ޓޫރިޒަމް ފ ޅާކ ރ މަށް ޓަކަިއ    ،ެގނެޭވއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަމ ގައިރިޒަމްެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ޓޫ

އްލެްއ ެގނައ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަ އެއަށް    ،ދިމާވެފައިާވ އެންމެހައި ަމއްސަލަތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރިޢާޔަތްކޮށް

ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ ދަްއކައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ،ހ ރި ާގބިލ ކަން މި ބިލ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއި  މަޖިލީހ ަގމި  

ނިމިެގންބޫލ ކ ރަން ގަ  ބިލ   މި  މަޖިލީހަކީ.  މި  ލާބަ  ،ދާއިރ ަގއި  ރައްޔިތ ންނަށް  ކޮމިޓީތަކަކީ  މަޖިލީހ ެގ  މި  އި  ޔާއަދި 

ޖިލީހެއްެގ ޮގތ ަގއި ހާމަވެެގންދާނެ މި ބިލ  ނިމިެގންދާއިރ ަގއި. ާގނޫނަކަށް ެވެގން މަންފާވާ ޮގތަށް މަސައްކަތްކ ރާ މަ
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އަޅ ަގނޑ މެންޢަ މިއަދ   ދެްއިވ    މަލ ކ ރާއިރ ަގއި  އޮންނާނެ.  ފެންނަން  ރީތިކޮށް  ވަރަށް  ޮގތް  ކަންކ ރާ  މަޖިލީހ ން  މި 

 ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ަވއްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .އަށްމެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ

ެގ މި ބިލަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ  ( 99/2)ބެހޭ ާގނޫނ     ރިޒަމާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އ ސޫލ ން ކ ށްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަްއ    ،ފާހަަގކޮށްފައި މި ވަނީ  އްެގ ޮގތ ގައިޙެ ލާޞްތެރޭަގއި ެއއް އި

ެއޮގތަށް ހިއްސާެގ އަގ ތައް    ، ހިފާފަިއވާ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ހިއްސާ ވިްއކާލ މ ެގ ައގ  މާކެޓް ވެލިއ އަށް ބަދަލ ކޮށްކ ށްޔަށް  

އެއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އެއީ  ،ނަމަ ކަނޑައެޅ މަށް ާގނޫނަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙެއްެގ ޮގތ ަގއި. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ން

  ،ައގ ހެދ މަކީ ެއއީވެލިއ އަކަށް ބެލ މ ެގ ބަދަލ ަގއި މާކެޓް ވެލިއ އަކަށް ބަލައިެގން  ހިސްޓޮރިކަލް    ާގނޫނެްއެގ ނޫނިއްޔާ

އިރ ަގއި ކ ރާ މިންަގނޑ ތަކަކީ ެއއީ. ތަކ ެގ ތެރޭަގއި މިހާރ  އަގ ކ ރެވޭލ އި އ ސޫޔާދ ނިޔޭެގ ހަމަ  ،ހ ރިހާ އެއްޗަކަށް ވެސް 

އެޮގތަ ެއ  ށްއެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،  ދެކެން.  ކަމ ަގއި  ޮގތް  ރަނަގޅ   އެންމެ  ެއއީ  ައގ ހެދ މަކީ  ވެލިއ އަށް  މާކެޓް   

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ދެން ދެަވނަ އިޞްލާޙެްއެގ ޮގތ ން ިމ    ެގވަރަށް ރަނަގޅ  އިޞްލާޙެއް   ލާޙަކީ އެއީއިޞް

ކ ލި ކ ޑަކ ރ މާ ކ ލި  ޮގތ ން އޮ  ބެހޭ  ވަނީ  މަތް އިޞްލާޙެއް.  ެއއް  ފާހަަގކޮށްފަިއވޭ ގ ސަކ ޑަކ ރ މ ެގ  ތެރޭަގިއ   ،ދ ެގ 

އިޞްލާޙެއްެގ    ޓްތަކަށް އެއިން ލ އިކޮށްދިނ މަށް ކ ރެވޭސޯރި  ،ކ ރި އަސަރ ެގ ސަބަބ ން ކ ންފ ނިތަކަށް  މިނިމަމް ވޭޖަށް

 ؛ވަނަ އަހަރ   2021ން  އޭެގފަހ   ،ވަނަ އަހަރ  މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައި  2020 ވޭޖ  އަޅ ަގނޑ މެން  މްޮގތ ަގއި. މިނިމަ

ތަންފީ  2022 ފެށިެގން  ޖަނަަވރީން  އަހަރ ެގ  ވަނީއަެވެގން  ޛ ވަނަ  މި  ކަނޑަެއޅިފައި  ވޭޖަށް  މިނިމަމް    ،އިރ ަގއި 

ރ ފިޔާ    7000ފަންތި    މެދ   ، ރ ފިޔާ   8000ޓްތަކަކަށް ަވކި މިނިމަމް ވޭޖެއް ނެތް. މި ވަނީ ބޮޑެތި ކ ންފ ނިތަކަށް  ސޯރި

ވިޔަފާރިތަކަ އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ  4500ށް  އަދި ކ ދި  ތެރޭަގިއ    ،ޮގތ ން ނަމަ  ރ ފިޔާ.  ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކ ެގ 

އަދި ޓްރޭޑިންގ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ކ ންފ ނިތައް  ،ނޫން. އެހެން ކ ންފ ނިތައް  ޓްތަކެއްސޯހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި ރި

ންީވމާ، ވަކި އިންޑަސްޓްރީެއއްަގިއ މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ތެރޭަގއި. އެހެ  ވެސް ހިމެނިެގންދާނެ

 އްތަކޮންސެޝަންސްތަކެއް ސަރ ކާރ ން ދިނ މަކީ އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  އަދި އެހެން އިންޑަސްޓްރީ  ލ އިތަކެްއ ނޫނިއްޔާ

ކަންކަމަށް    މިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ދާއިރ  އެ ކ ރެވޭ ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، ކޮށްޑިސްކަރޭޖ ކ ރ މަ
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. އަދި ހަމަ އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑަށް  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން  ޔަތްކ ރ މަކީ ެއއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްެގޢާރަނަގޅަށް ރި

ށްފަ.  ޑޮލަރަށް ދަށްކޮ  5ޑޮލަރ ން    6ަގއި މި ވަނީ ކ ލި  . އގ   ލ،  ހަަގކ ރެވޭ މި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި މިސާލަކަށް ތ،ފާ

 6ޑޮލަރ ން    8އަދި ދ.ަގއި މި ވަނީ    .ފ،  މ،  ވ،  އދ،  އއ،  އަދި އިތ ރަށް ކ  .ޅ،  ބ،  ރ  ،އޭެގ ބަދަލ ަގއި ނ

ބައެއް  ހަމައެއްނ ޖެހޭ.  މީތި  ބޮޑަކަށް  އެހާ  އަޅ ަގނޑަކަށް  އެބަ  މީަގއި  ވެސް  އެހެންީވމާ  ކ ޑަކޮށްފަ.  ޑޮލަރަށް 

ޑޮލަރަށް ކ ޑަވ މަކީ އެީއ    6ޑޮލަރ ން   8ތަންތަނ ަގއި   އަނެްއގައި  ،ޑޮލަރަށް ކ ޑަވާއިރ    5ޑޮލަރ ން   6އްދ ތަކ ން ޙަސަރަ

ޓްތަކ ަގއި ވެސް  ސޯަގިއ ތިބި ރި.ލ،  ތ ؛ޓްތަކ ަގއި ސޯނޫންހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ. ެއއީ ެއ ރި  މާކަ ހަމެޖެހޭ ކަމެއް

މިއީ އަދި އެންމެ ރަނއާ.ބ،  ރ،  މިނިމަމް ވޭޖ  އެއްވަރެއް ނ ފަރަެގއް ނެތް. ނެތްއިރ ަގއި  ެއއްެވސް  ަގޅ  . އޭެގ 

  އެންމެ ރަނަގޅ  ކ ޑަކ ރ މެއް ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެްއނ ކ ރެވޭ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ  ނޫނިއްޔާ  ،ނިންމ މެއް ކަމަށް

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ހަމަ މި ހިނދ ަގއި    ެގނައ މަކީ ެއއީ މ ހިންމ  ކަމެއް  ލާަގއި މި ރޭޓ ތަކަށް ބަދަލެއްޙަމަރ 

. އިޤ ތިޞާދަށް ވަރަށް  ޮގއްސަ  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް  ެގ އިޤ ތިޞާދ  މި  19- ކޮވިޑ   ،ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަ

ބޮޑެތި ހީނަރ ކަން ލިބިފައިވަނީ. ހަމަ އެ އަސަރ  ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެބަހ ރި. ހ ރިހާ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ެވސް  

ކޮންސެޝަނަކީ އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ     ކ ރެިވެގން ދެވޭޓްތަކަށް ޓާެގޓ ސޯއެބަހ ރި. އެހެންވީމާ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރި

ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ. މީަގއި މިދިޔަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ ެމން ބަޖެޓ  ފާސްކ ރިއިރ ަގިއ    ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަކަށް  ކޮންސެޝަނެއް

ރި  2022 ޮގތ ަގއި  އާމްދަނީެގ  އަހަރ ެގ  ޮގތ ަގއި  ސޯވަނަ  ކ ލީެގ  ލި  1.7ޓްތަކ ެގ  ރ ފިޔާ  ކަމަށް  ބިލިއަން  ބޭނެ 

ދެކޭ އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ކ ޑަކޮށްފިއްޔާމ  މި  ،ނަމަ  ޮގތ ން  އަންދާޒާކޮށްފަިއވޭ.  ކ ލިތައް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން    ޮގތަށް 

ދިއިރ ަގއި ބަޖެޓ   ހެއަޅ ަގނޑ ެމން ބަޖެޓ   ދައ ލަތަށް މި އަހަރ  ލިބިެގންދާނެ އިންކަމް މަދ ވެެގންދާނެ. މިއީ ދައ ލަތ ެގ

ފާހަގަ  ޮގތ ަގއި   ،ށްފައިވަނީ ކޮފޮތ ަގއި  ރެވެނިއ ެގ  ލިބޭ    ، ޓެކްސް  ދައ ލަތަށް  ޮގތ ަގއި  ނޫން  ރެވެނިއ   ޓެކްސް 

  ކ ޑަެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ ކޮމިޓީ ަމރ ޙަލާަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް   ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، މި އަދަދ   27.5އާމްދަނީެގ % 

އާމްދަނީއަށް ކ ރާނެ އަސަރަކީ ކޮބަިއތޯ ބެލ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ     ،މީެގ އަސަރަކީ ކޮބައިތޯ  ،މިއިން ކ ރާނެ އިންޕެކްޓަކީ

  50ްގރީން ޓެކްސް    ،ވަނީ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެން އަނެއް އިޞްލާޙެްއެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައި މި  ކަމެއް

ރަށް ބޮޑ ކ ރ މަށް.  ޑޮލަ  6ޑޮލަރ ން    3ހައ ސްތަކ ެގ ްގރީން ޓެކްސް  ޓ  ެގސްޓްހ ންނަ ޓޫރިސް  އިންިގނަ  ވ ރެ  އެނދަށް

ާގތްަގނޑަކަށް    50މިހާރ    އެއީ  ާގތްަގނޑަކަށް ރި  100އެނދަކީ  އެީއ  އަޅ ަގނޑަށްސޯބެޑ .  މިހާރ    .ޓެްއެގ ސައިޒް 

  ޮގތ ން  ޓްތަްއ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭސޯހަތްދިހަވަރަކަށް އެނދ ެގ ރި  ،އެބަހ ރި ާގތްަގނޑަކަށް ފަސްދޮޅަހަކަށް

އެނދ  އެީއ ތަންކޮޅެއް ބޮޑ  އަދަދެއް. ެއ އަދަދ  ތަންކޮޅެްއ    50ން ޓެކްސް ނެޭގ އަދަދ   މި އަދަދ  މި ްގރީ  ،ނަމަ

ްގރީން ޓެކްސް ބޮޑ ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއްގެ   ،އެނދަށް ކ ޑަކ ރ މަށްފަހ   25،  20  ާގތްަގނޑަކަށް   ،ޑަކ ރ މަށްފަހ ކ 

މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ޮގތ ަގއި  ޓެކްސްެގ  ްގރީން  އެީއ  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   އަހަރ    2022ވަނީ    ޮގތ ަގއި  ވަނަ 
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  ، ޅ ަގނޑ މެނަށް ިއތ ރަށް ބޮޑ ކ ރެިވެގންދާނެމިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި އަދަދ  އަ  823އަންދާޒާކޮށްފައި  

ގ ޅިެގން. އެހެންވީމާ، މިީއ    މި އިޞްލާޙާ   ، ނަމަ  ޮގތ ން  ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބޮޑ ކ ރެިވެގންދާނެ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ 

އަޅ ަގނ އެއީ  ދަންނަވަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ފާހަަގކ ރެވޭ  ައޅ ަގނޑަށް  ޮގތ ަގއި  އިޞްލާޙެްއެގ  ރަނަގޅ   ޑ   ވަރަށް 

ހޭ ާގނޫނަށް ެގނަިއ  ބެ  އަޅ ަގނޑ މެން ވަޒީފާއާ  ،ތާއީދ ކ ރާ އިޞްލާޙެއް. އަދި ހަމަ މި ހިނދ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ

ދިވެހިންނަށް ބޮޑެތި ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ޚާއްޞަކޮށް   ،އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނެ އެންމެ ކ ޑައ ޖޫރަ ކަނޑައެޅ ން

ދިނ މަށް ބޮޑަށް ބެލ މަށް  އިތ ރަށް ތިބޭ ތަންތާނަގއި ދިވެހިންނަށް ފ ރ ޞަތ  ވ ރެ ފ ންނަށްމ ވަްއޒަ 50ޓްތަކ ަގއި  ސޯރި

އަހަރ ެގ    5ތަސްދީގ ކ ރާތާ    ބިލ   ،ހަަގކޮށްފައިވާނެ ޓަކައި ާގނޫނެއް އިޞްލާޙ ތަްއ ެގނެވިފަިއވާނެ. އެ އިޞްލާޙ ަގއި ފާ

ވަނަ އަހަރ ެގ    2025. އެހެންވީމާ، އެއީ  ކަމަށް  ނެެމނޭޖ މަންޓ ެގ މ ވައްޒަފ ން ތިބެންޖެހޭ  ރސީނިއަ  60ތެރޭަގއި % 

  ރ ސީނިއަ  ،މ ވަްއޒަފ ންނަށް އިތ ރަށް ތިބެ ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ތިބެންޖެހޭނީ  50ޓްތަކާއި އަދި  ސޯސެޕްޓެންބަރ  މަހަށް ރި

މ ވައްޒަފ ން   . އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ބަރާބަރަށ60ްމެނޭޖ މަންޓ ަގއި ތިބެންޖެހޭނީ ދިވެހިން ކަމަށް މި ފާހަަގކ ރަނީ %

ކަންތައްތަްއ   މި  ރަނަގޅަށް  އެހެންވީާމ،  ޒިންމާއެއް.  އެލް.އާރް.ޭއެގ  ެއއީ  ބެލ މަކީ  ރަނަގޅަށް  ތަމްރީނ ކ ރަމ ންދޭތޯ 

ކަމ ަގއި   ހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ،ފިޔަވަޅ ތައް އެ ކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ،ކ ރިއަށްދޭތޯ ބަލައި

ވަނަ ައހަރ  އަންނައިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނަށ އަނެއްކާ އިރ ކޮޅަކ ން  2025އަނެއްކާ  ،. އެހެންނޫނިއްޔާއަޅ ަގނޑ  ދެކެން

ނެތް    މީހ ން  ،ކަމަށް  ރިސޯސް ނެތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ބޭނ ންވާ ވަރަށް  ،އިޞްލާޙެއް ެގންނަން  ޖެހިދާނެ ާގނޫނަށް

ކަމަށް   މަކީ ެއއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްޔ ނަގޅަށް ެވެގންދިއެ މަސައްކަތްތައް ރަ  ؛ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ އިޞްލާޙ ތައް

ރި ވެސް  ހާލަތ ަގއި  ކޮވިޑ ެގ  އެބަހ ރި  ހަނދާން  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ  އަދި  ދެކެން.  ހަމަ ސޯއަޅ ަގނޑ   ޓްތަކ ން 

ހ ރިހާ   ބަދަލ ަގއި  ޭއެގ  ަވކިކ ރަމ ން.  ދީފައި  ނޯޓިސްތަކެއް  ކ ރ   ހަމަ  ދިޔައީ  ތިބި  ސޯރިމ ވަްއޒަފ ންތައް  ޓްތަކ ަގއި 

ދައ ލަތ ން އެލަވަންސްތައް ދީެގން ެގންދިޔައީ. އެހެންވީާމ، ދައ ލަތަށް   ،މ ވަްއޒަފ ންނަށް އެލަވަންސްތައް ދޭންޖެހިފައިވަނީ

ރި  އާމްދަނީ ރަނަގޅަށް  ެއއަށް  ދެްއިވ    މ ހިންމ   ކީޔަތްކ ރ މަޢަކ ޑަކ ރެިވެގންދާއިރ ަގއި  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގިއ 

   ށް ޝ ކ ރިއްޔާ.ފ ރ ޞަތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ށްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 . މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާއަށް.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ
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ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނ )  2/ 99ޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙާ(އަޓޫރިޒަމ ެގ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އަޅ ަގނޑ     ގ ޅޭ  ށް  ޮގތ ން 

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ން އިްއޔެަގއި ތި   ،ކ ޑަކޮށް ފާހަަގކޮށްލިއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ

އެކީަގިއ   ޖާލާއިރ  ެއ ބޭފ ޅ ން މިއަދ  ތިބީ ވަރަށް އ ފަލ ން. މިނިމަމް ވޭއިޅާކިޔައަ ދޭތި ހާލަތާއި މިއަދ ަގއި ތިބި ހާލަތާ

އެކީަގއި ޓޫރިޒަމ ެގ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކ ރަން    މި މަޖިލީހ ން ެގނައި ބަދަލ ތަކާ  ،މި ސަރ ކާރ ން ެގނައި ބަދަލ ތައް

ކޮށްލީމާ ހިނގައްޖެ. ކ ރިން ވަޒީފާެއއް ރަށަކ ން އިޢ ލާން  ޝައ ޤ ވެރިވާ ދިވެހި ޒ ވާނ ންެގ އަދަދ  ވެސް ބޮޑ ތަނ ން މައްޗަށް

ދިވެހި މ ވަްއޒަފ ންތައް އެ ރަށ ަގިއ ޮއތް ަވޒީފާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް    ، ޓްތަކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރި މ ވަްއޒަފ ންތައްސޯރި

 ންޓޫރިޒަމ   ،ވޭޖ  ެގނެސް  ކ ޑަކ ޑަ ކަމަކ ން. މިނިަމމް  ،އެދެމ ންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އެ ހާލަތ  ބަދަލ ވެްއޖެ

އެލަވަންސްތަްއ   އިތ ރ   ލިބޭ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  އެާއއެކީަގއި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް.  ހާލަތ   މ ސާރަިއެގ  މ ވައްޒަފ ންެގ  ލިބޭ 

ެއކަން މޮނިޓަރކ ރ މަކީ ކޮންމެހެން މ ހިންމ     ،. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީމ ންރަނަގޅަށް ލިބޭނޭ ޮގތްތައް ހަމަޖެއްސ 

ރިޒަމ ެގ ހާލަތ  ބަދަލ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ވެސް މަސައްކަތްކ ރޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރ ކާރ ން ކަމެކޭ. ޓޫ

ކ ރި މަސަްއކަތެއް  ކ ރިވަރ ެގ  މި  ފާއިތ ވެ  އިސްނަަގިއެގން  މި  ވެސް  ޔަީގނ ން  ހަމަ  ައޅ ަގނޑަކަށް   ދިޔަތަނެއް 

ެއ    ،އިރާަގއި މަސައްކަތްކ ރާއިރ  ދިމާވާ ޮގންޖެހ ންތަކަށްވަރަކަށް އަހަރ ަގިއ ެވސް ފެނިފައެއް ނެތް. ޓޫރިޒަްމ ދާފަނަރަ

ޓޫ ތިބި  ދާއިރާތަކ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމެއް  ބޭފ ޅ ން ހ ރިހާ  މަސައްކަތްކ ރާ  ދާއިރާަގިއ  ރިޒަމް 

އެ އިރާދަކ ރެއްވީތީވެ  މިއަދ   ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ހިއްސާކ ރަމ ން.  ލިހަކަންކަމަށް    ދިޔައީ  ކ ލީެގ އްލެއް  އޮތީ.  ބިފައި 

ވެސް ކ ޑަކޮށް    ވ ރެ  ޑޮލަރަށް  5އަތޮޅަކީ    ށ.  ،ބިމ ެގ ރެންޓަށް މި ެގންނަ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ؛ކަންތަކ ަގއި

ރ މީޓަރަކަށް އޮންނަންޖެހޭ އަތޮޅެކޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަތޮޅ ތައް ބެހިފައި އޮތްއިރ  އެންމެ ކ ޑަކޮށް  ޔަބިމ ެގ ރެންޓް ސްކޮ

 އަތޮޅޭ. އެތައް ރަށްތަކެއް ދީފައި އެބަހ ރި. އެހެންނަމަވެސް، ށ.   އޮތް އެއް އަތޮޅަކީ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ށ.  މްރިޒަޓޫ

ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގިއ މިހާރ  ވެސް ރަނަގޅަށް އޮޕަރޭޓްކ ރެވޭ ރަށެްއެގ ޮގތ ަގއި    ،އަތޮޅ ަގއި އޮޕަރޭޓްކ ރެވެނީ

ތަނެއް ނ ފެނޭ. ދެތިން    ޅެިވއްޖެ. ހިނާގހ އޮތް.    ހަތަރ  ރަށެއް ހަދާފައި ވެސް އެބައޮތީ ހަމަ އެންމެ ރަށެއް. ދެތިން

ޑޮމެސްޓިކ ން ނަާގ ބޮޑ     ،އ ޅޭ. ފްލަިއޓ ތަކ ން ދަތ ރ ކ ރާއިރ  ފަތ ރ ެވރިންެގ އަތ ން ނަާގ ބޮޑ  ައގ    ސަބަބެއް އެބަ

ވަރެްއެގ    ،އަގ   ކޮންމެވެސް  ވެސް  އެައށް  ހިތ ން  އައިސްެގހައަޅ ަގނޑ   ޓޫރިޒަމްއްލެއް  ލޯކަލް  އިތ ރަށް    ން  ވެސް 

ތައް ވެސް އެބަހ ރި. ރޫމްތައް ެވސް ތަްއޔާރ ކ ރެވިފަިއ  . ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ހެދިދާނެ. ލޯކަލް ޓޫރިޒަްމެގ ެގތީފ ޅާކ ރެވެން އޮ

ރ ެގ ޚަރަދެްއ  ތ ރ ކީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަވަ  ނަ މީހާ ބ ނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތިމަންެގސްޓ   ހ ރި. އެކަމަކ   އެބަ

ފ ނަދޫ ށ.  ހ ންނަންމާލެއިން  އެތާނަގިއ  ތިމަންނައަށް  ދިމައެއްނ ެވއޭ.  ދޭތި  އެހެންވީާމ،  ޚަރަދ ކ ރަންޖެހެއޭ.   ،އަށް 

ޯއކޭއޭ   ބޮޑ ވީމާ   60  ،ޑޮލަރ   50އެކޮމަޑޭޝަން  އަދަދ   މި  ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭވަރ   ދެކޮޅަށް  ދަތ ރ   އެކަމަކ ،  ޑޮލަރ . 

ހިތްހަ ޔަތިމަންނަ އެހާ  ސަރ ކާރ ކަށް  މި  ކަމެއް.  ބަދަލ ކ ރެވެންޖެހޭ  މިއީ  އެހެންވީމާ،   ެގމައެއްނ ޖެހެއޭ. 
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މަސައްކަތް  ެގ  ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިކަމަށް ައއ މަށް އިންތިޚާބ   ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

 ،ދެކ ނ  އޭޝިާއަގއި ވެސް އޮތް އެންމެ ރީތި ،ށ. އަތޮޅ ަގއި އޮތް ،ދ  ެއއީއ ކ ރަމ ންދިޔައިރ  އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ވަ

ެއއް ރަށް ނަލަންދޫ.   ިއއްޒަތްތެރި  ހެކްޓަރ ެގ ނަލަންދޫ.  ފަސްދޮޅަސް  މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް އޮތް އެންމެ ރީތި 

އިކ  އާލާ   ލަނޑާ ؛ރައީސް ރަށެއް.  ރަނަގޅ އަރކަކ ރާ  ރަށެއް.  ކ ރާ  ފާއިތ ވެ  !ލްޗަރ  ޙަޤީޤަތަކީ   ދިހަ  ދިޔަެއކަމަކ  

ވެސް ދިވެހި ދައ ލަތަށް ރޯޔަލްޓީެގ ޮގތ ަގއި ލޯ ލާރިއެއް ެވސް އެތަނ ން ެއކްސްޕޯޓްކޮށްެގން، ލަނޑަެއްއ    ދ ވަހ އަހަރ 

ލިބިފަ ނެތް  ވައެކްސްޕޯޓްކޮށްެގން  ރައީސްެގ  ެއއީއ .  ރިސޯޓަކަށް    ،ދ ފ ޅެއް  މަސައްކަތްނަލަންދޫ  ކ ރ ން.  ބަދަލ ކ ރަން 

މިއަދ ން މިއަދަށް ނަލަންދޫ    ،އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް ޮގވާލަން  .. ނަލަންދޫ ނެގ ންވ ން  ކ ރެވޭނެ ޮގތް ރިސޯޓަކަށް ބަދަލ 

  އެކީަގއި  ދެްއވާށޭ. އެނޭގ ކޮވިޑ ެގ ދަތި ހާލަތާއިދ  މި ސަރ ކާރ ން ފ އްދައ ކޮށްފައި ށ. އަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވީ ވަވަކި

ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ދަތިކަން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް ޮގތަކ ން ހަމަ އެހެން ތަންތަނ ަގއި ވެސް ކަންކަން ކ ރާ 

. މި . އެކަން ކ ރެވެންޖެހޭނޭންޓެްއ ހަދައިެގން ވެސް ކަން ކ ރެޭވނޭމަލްޮގތަށް ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ ކޮންމެ ސެޓ 

ރަްއޔިތ ން އ ޅޭ ހަތަރ    6500  ،މި ހަތަރ  ރަށ ެގ މެދ ގައި  ،، ފީވައް، ފޯކައިދޫ، ނަރ ދޫއަކީ، މިލަންދޫނަލަންދޫ  ،ރަށަކީ

ކ ރާނެ ހަމައެކަނި ޮގތަކަށް ރަށ ެގ މެދ ަގިއ އޮތް ހަމަެއކަނި ފަޅ ރަށް. ށ. އަތޮޅ ެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ޓޫރިޒަމ ން ފަިއދާ

ވެސް ކޮށްފައި ވެއްޖެ. ބިޑަށް ވެސް ހ ޅ ވާލި    ޢ ލާންތާ ރިސޯޓެއް ހަދަން އިމި ނަލަންދޫަގއި  ރިސޯޓެއް ހެދ ން. އެ  ،އޮތީ

ދީފައި ވެސް ކ ރެިވއްޖެ. އަގ ަމގ  ވެސް ކ ރެވިއްޖެ. ދެން އޮތީ ކ ޑަކ ޑަ ކަމެއް ކޮށްލަން. ބަދަލ   ެގ. އެތާ ސަރވޭނކަންނޭ

ކާރ ން ކ ރިއަށް އޮތް މަދ  ދ ވަސްކޮޅ ެގ  ކަން ނިންމަލީމަ ނިމ ނީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި ސަރ 

ފަތ ރާލެވެން ޓޫރިޒަމް  ކަންކޮޅ ތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދާއިރާއިން  ޓޫރިޒަމްެގ  ކަަމށް.  ކ ރާނެ  އެކަން  ޖެހޭ. ތެރޭަގއި 

ކީ ލޯކަލް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ަގއި ޓޫރިސްޓ ން ެގންގ ޅެވޭނެ ފަސޭހަ ޮގތްތައް ހޯދަންޖެހޭ. އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ކަމަ

ޖެހޭ އ ފެދެން. ރިސޯޓ ތަކ ަގިއ    ފަސޭހައިން ލީނ  ލިބޭނެ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަދ  އެބަ  ،ޓޫރިޒަމް ފ ޅާކ ރ މަށް ޓަކައި

ހ ރިމަސައްކަތް ތަޖ ރިބާ  ދާއިރާއަށް ނިކ ންނަން ޝަ  ކޮށްފައި   ،އްއެތަ   ،އްޤ ވެރިވާ އެތަ އ ޒ ވާނ ން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްެގ 

ޒ ވާނ ންނެއް އެތައް   ރަށ ަގއި ސަތޭކަ  ކ ދިންެގ  އެ  ބޭނ ންވޭ  ކ ދިން  އެ  އެބަތިބި.  ފ ޅާކ ރަން.      ޓޫރިޒަމް  ލޯކަލް 

ކ ރަން ބޭންކަކަށް  ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ނެތް. އިންވެސްޓ  . އިންވެސްޓ އެހެންނަމަވެސް، ލާރިެއއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އ ނދަޫގ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  ވަރަށް ދަތި ލޯނ  ލިބޭނެ ޮގތެއް ނެތް. ެއއީ  ، އ ޅެއ ޅެ،   ހޯދަން އ ޅެ ނެއްޮގސްެގން ލޯ

މި ދ ނިޔޭަގއި ެވސް ނޯންނާނެ މިއަށްވ ރެ ދަތި ހާލ ަގއި ލޯނެްއ ނަަގން، ލޯނެއް ނަަގން އ ޅެންޖެހޭނެ ޤައ މެއް. އަޅ ަގނޑ  

އެބަ ފަސޭހަ  މި  ހިތ ން ؛ޖެހޭ  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ޓޫރިޒަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަިއސްެގން  ދެން    ފަސޭހަތައް  އިތ ރަށް 

  ވެ. ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތަށް ެގއްލ ން ވެދާނެތީ  ހަދާފ ޅާވާން އޮތީ. އަގ  ކ ޑަކ ރ ަމށް ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދެކޮޅ 

އިންެވސްޓ  ޝައ ޤ ވެރިވާނެ.  އިތ ރަށް  އިންެވސްޓަރ ން  ކ ޑަކ ރީމަ  ައގ   ހިތ ން  ބޭރ ެގ  އަޅ ަގނޑ   އިތ ރ   ކ ރަން 
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ންނާނެ. ޭއެގ ފައިދާައކީ ވޮލިއ މް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ފަތ ރ ވެރިންެގ އަދަދ ، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އިންވެސްޓަރ ން އަ

އަދަދ  އިތ ރ ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ދެކޮޅ  ދިމާވާނެ ކަމެއް. އެ ހިސާބަށް މިއަދ     އި ނިދާނިދާ އަދަދ ، އެނދ ތަކ ގަ 

ކާމިޔާބ  އިންވެސްޓަރ ން މިއަދ   ؛ އިންވެސްޓަރ ން   ،މިއަދ  ކ ރަނީ  ޖެހޭ. ދ ނިޔެ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  ދިވެހިރާއްޖެ ދާން އެބަ

  ދ ވަހ ންއަހަރ   އެއް ޑޮލަރ  ޖަހައިެގން    ދެ ހާސްކ ރާ މަސަްއކަތަކީ ވޮލިއ ްމެގ ވިޔަފާރި. ބޮޑ  އަގ  ޖަހާފައި ރޫމެއްަގއި  

ރޫމް    ދިހަޑޮލަރަށް    ހާސް  ެއއްއޭެގ ބަދަލ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން    ،ރޫމް ވިްއކާލެވ މ ން  ެއއްޑޮލަރަށް    ދެ ހާސް  އެއް ރޭ

ޮގވާލަނީ ށ.   ލަށް ދެވެން އޮތީ ލޭންޑް ރެންޓ  ކ ޑަކޮށްެގން. އަޅ ަގނޑ  މިސޫްއކާލީމަ ލިބޭ ފައިދާ މާ ބޮޑ . އެ އ ވި

ޑޮލަރަށް ކ ޑަކޮށްފައި ފަސް  ޑޮލަރަށް. ރާއްޖޭެގ އެހެން އެއްވެސް އަތޮޅެްއަގިއ    ފަސްއަތޮޅ ެގ ލޭންޑް ރެންޓް ކ ޑަކޮށްދޭށޭ  

އޮންނަންޖެހޭނީ އެ ރޭޓްަގއި. އެންމެ ކ ޑަ ރޭޓްަގއި އޮންނަންޖެހޭނީ. އެއީ އެންމެ އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ، ށ. އަތޮޅ ެގ ރޭޓް  

ތަޢާރަފ  ޓޫރިޒަމް  އޮތްވެކ ޑަކޮށް  ވާހަކަ  ފައި  މި  އަޅ ަގނޑ   ވާތީެވ.  ކަމަށް  ތިބި  އަތޮޅ   ދެން  އަތޮޅ ެގ  ށ.  ދައްކަނީ 

ބޭފ ޅ ން   އެކީަގިއ. އެ  ބޭފ ޅ ންެގ ވެސް ބަހާ  ކީަގއި. އެވެސް އެ  ެއކީަގއި މަސައްކަތް ކ ރާ ތިން މެންބަރ ންނާ   އަޅ ަގނޑާ

ށ. އަތޮޅ ެގ    އިމި ހަތަރ  ބޭފ ޅ ންނާ  ،ލ ކ ރަނީ ޮގތޭ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫ  ތިމަންނަމެން ވެސް އެދެނީ އެ  ،ވިދާޅ ވީ 

ކ ރެވޭނެ ހާލަތަށް ރޭޓ ތަން އޮޕަ  އެ  އިނަލަންދޫަގއި ރިސޯޓެއް ހަދަ  ،ދ އ ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ން ވީ ވަ  ޅިމ 

ދިނ މަށް މި ސަރ ކާރަށް އަދިެވސް ެއއްފަހަރ  ޮގާވލަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ  ެގނައ ން. އެކަން ވީހާ އަވަހަކަށް ފ އްދައި

 ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 .  މެންބަރ ށް. ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ސިން ޙަމީދަމ ޙްއަޙްމަދ  

 

 ސިން ޙަމީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް ނިލަންދޫ

  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ   99/2ސިން ޙަމީދ . ާގނޫނ  ނަންބަރ   މ ޙްޢަބްދ ލް؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް

 ...ބެހޭ ާގނޫނ (

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސިން ޙަމީދ .  މާފ ކ ރައްވާ! ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް
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 : ސިން ޙަމީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ންނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް

 ިއްއޒަތްތެރި ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ  2/ 99އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

މި އިޞްލާޙ ަގިއ    ،ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ  ގ ޅޭ  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ އިޞްލާޙާ

ވަނަ މާއްދާެގ    5ާގނޫނ ެގ    ، ތެރެއިން ެއއް ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި ކަމެއް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން. ޭއެގ  މައިަގނޑ  ތިން

ެގނެ  މި  އިޞްލާޙ )ކ(އަށް  ރަށްތަކަށް   ސަރ ކާރާ  ؛ވޭ  ހެދިފަިއވާ  ދަށ ން  ވެންޗަރެގ  ޖޮއިންޓް  ހަދަން   ،ެއކ   ނޫނީ 

ރަށްތަކަށް ހިނަގމ ންދާ   ނޫނީ  ،ހަމަޖެހިފައިވާ  ރިސޯޓ ތަކަށްޓާހ އް ؛ރިސޯޓ ތައް  މިހާރ   ރިސޯޓ ތަްއ   ،ލެވިފަިއވާ  އެ 

އިޞްލާޙ  ދަތިތަކަށް  ދިާމވާ  ހ ހިންގ މ ަގއި  ޮގތ ން  ކަމެްއެގެގނައ މ ެގ  ދެވަނަ  އިޞްލާޙެްއ.  ޮގތ ަގއި    ށަހެޅިފައިވާ 

ބާރ .  ކައ ންސިލ   ،ފާހަަގކޮށްލާނަން ލިބިދޭ  ބަދަލ .    ވަނަތިންތަކަށް  ެގނެވޭ  މި  ކ އްޔަށް  ޮގތ ަގއި  ވަނަ އިޞްލާޙެއްެގ 

ރައީސް  ފާހަަގ؛ އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް  ތިން  މި  ފާހަަގކޮއަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ކަެމއްެގ  ެއއް  ބޭނ ންކޮށްލާއިރ    ،ށްލަން 

ތަކަށް ވަރަށް  ކައ ންސިލ ،ލ އިތައް ލިބިެގންދޭތޯ. ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙ ެގ ދަށ ން  ށް މިކައ ންސިލްތަކަ

އެހެންނަ ދެވިެގންދިޔަ.  ބާރ ތަކެއް  ތަނެއް ބޮޑެތި  އިމްޕްލިމެންޓްވާ  އެކަން  ތެރެއިން  ާގނޫނ ެގ  ެއ  މަވެސް، 

ކަންކަން ކ ރެވޭނެ މަގ ފަހިެވެގންދާ ތަނެްއ ނ ފެނޭ. ވަރަށް ިގނަ އެހެން   މީހ ންނަށް އެ އެ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ.

. އޭެގ އެއް ާގނޫނ  މިއީ ޓޫރިޒަމް ާގނޫނަކީ. ކ ރެވިފަބަންދ   ނޫނީ  ކ ރެވިފައިާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ެއކަންކަން ވަނީ ބްލޮކް

ތަކަށް އެ ދިމާވާ ހ ރަސްތަކަށް  ކައ ންސިލ   ،މ ންޔ ންދިއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ާގނޫނ  ފާސްވެެގ

ކ އްޔަށް މި ެގނެވޭ    ، ވަނަ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރީލ އި ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ތިން

ރަިއސް އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރަްއަވއިފި؛ ބަދަލ .  މެންބަރ ން  ިގނަ  އަޅ ަގނޑ    ؛ޅ ވަިއެގންގ   ޭވޖާމް  މިނިމަ  ،ވަރަށް 

ށް މި ލ އިތައް މިނިމަމް ޭވޖް ކަނޑައެޅިެގންދާތީ ލ އި ދޭން ކަމަށް ވާނަމަ، މިނިމަމް ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ސެކްޓަރަ

މަށް އަޅ ަގނޑ   ތެރޭަގއި ބަލަންޖެހޭނެ ކަބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް މީެގ  ލިބިދޭންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރ  ކ ންފ ނިތަކަށް. އެ  ވޭޖ 

މ ެގ ސަބަބ ން  ޔ ދިކަނޑައެޅިެގން  ކ ރެިވެގންދާއިރ ، މިނިމަމް ވޭޖ ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންވީމާ، ކޮިމޓީ މަރ ޙަލާަގއި މަޝްވަރާ

ވޭޖ މްމިނިމަ ަގބޫލ ކ ރަނީ.     އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  އޮންނަންޖެހޭނެ  މި ފ ރ ޞަތ   ކ ންފ ނިތަކަށް ވެސް  އެހެން  ދޭންޖެހޭ 

ރަ އަދި  ؛ އީސް އިްއޒަތްތެރި  ކާރިސާެއއް. ސ ނާމީ  ތިން  މައިަގނޑ   ދިމާވި  ރާއްޖެއަށް  ތާރީޚ ަގއި    8،  2007ފަހ ެގ 

އަދި އެންމެ ފަހ ން މި ދިމާވި ކޮވިޑ  ޕެންޑެމިކް. މި ތިން ހާލަތ ަގއި ވެސް    ،ހިސާބ ަގއި ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސިސް

ޓޫރިޒަމްެގ ސަބަބ ން. އެހެންވީމާ، ޓޫރިޒަމް   ،ރެގ ސަބަބ ންކ ރެވިެގން މި ދިޔައީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ސެކްޓަރާއްޖެ ސަލާތް

ދާއިރާއަށް ލ އިތަކެއް ދިނ މަކީ ކޮންމެހެން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންވީމާ، 

މް އަންނާނެ ެއހެން ޮގތްތަކެްއ ފަހިވަންދެން ައޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭަގއި އެހެން ދާއިރާައކ ން ރާއްޖެއަށް އިންކަ  ،އެހެން ކަމެއް 

 ެއ ދެން މިއަދ ން މިއަދަށް ހަމައެކަނި ދާއިރާއަކީ މިއީ ކަމަށް ވާތީ ައޅ ަގނޑ މެން އެކަން ފާހަަގކޮށްކ ރެވެންނޫނީ ފަހި
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ކޮމިޓީ    ، ފަދައިން ފާހަަގކ ރި  ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ކ ރިން ވެސް ދާއިރާތަކަށް ލ އި

މިކަމާޙަމަރ  އިތ ރަށް  އާމްދަނީއަށްލ އި  ،މަޝްވަރާކޮށް  ލާަގއި  ލިބޭ  ދައ ލަތަށް  ބަޖެޓަށް  ދައ ލަތ ެގ  އަންނަ   ދޭއިރ  

ންނަ ޮގތަށް މި ލ އިތައް ދިނ މަކީ ހަމަ ފެންނަ ކަމެއް ނާެއކަމަށް ބަދަލ   އި، އިމްޕެކްޓަކީ ނޫނީ ބަދަލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަ

ވަރަށް ފަހ ން ރިސޯޓ ތައް    ،ފާހަަގކޮށްލަން އަދި  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި  ؛ އި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމ ަގ

 ތޭރަ  .އެ ރަށްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނ ނ   ،ކޮށްހ ޅ ާވލ މ ަގއި ފ. އަތޮޅ ެގ ދެ ރަށެއް އިޢ ލާންހަދަން ރާއްޖޭެގ ހ ޅ ވާލި

. އެންމެ ބޮޑ  އަގ ތަްއ  ލާފައޮތް ދެ ރަށަށް ކ ރިމަތި  އޮތް ފ. އަތޮޅ ަގއި މި  ބަފަރާތަކ ން އެ  8އިރ   ލީފަރާތަކ ން ކ ރިމަތި

  ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ދެ ރަށަށް. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން މި  އިވެސް ހ ށަހަޅާފައި ހ ރީ ފ. އަތޮޅ ަގ

އި އޮތް ހަމައެކަނި  ރީތިކޮށް އޮތް އެއް ރަށެއްެގ  ހަމައަށް ދަންދެން އެ އަތޮޅ ގަ   މަނިކ ފާނ ެގ ވެރިކަމ ން ފެށިެގން މިއަދާ

، ފާއިތ ވެދިޔަ ދިގ  މ ްއދަތ ެގ ތެރޭަގއި އެ ރަށް މި  ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރެވޭ ރަށެއް ފ. އަތޮޅ  ހިމިއްޗަކީ. އެހެންނަމަވެސް

 އެކަން ކ ރެވޭ  ތަނ ގައި  ޖެހިެގން މިމައްސަލަޮގސް  . އެހެންނަމަވެސް، އެކި މީހ ން  އޮންނަނީ ރިސޯޓ  ހަދަން ދޫކޮށްފަ

ނ ވޭ މަޝްވަރާ ޮގތެއް  މަރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  އެހެންވީމާ،  މި.  ކޮމިޓީއަކަށް  ކޮންމެ  ދިޔަޔަސް،    ކ ރެވިެގންދާއިރ   ބިލ  

ދިޔަޔަސް، އަދި ސަރ ކާރ  މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ ކޮމިޓީއަށް ދިޔަ ކަމ ގައި ވިޔަސް އަޅ ަގނޑ    އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް

ވެެގންތޯ ކ ރިއަށް ކިހިނެއް   މި ރަށ ެގ މަްއސަލަ  ،ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތައް ެގނެސް  ކޮމިޓީން މިކަމާ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މި   ،ލ ކ ރަނީތީ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫއޮ  ނ ޮގސް މި

އެންމެންނަށް   ތައްއިލ މި    ންނާނެ ޮގތަށް ނާމެއްކަ ބަޖެޓަށް އ ނިއިތ ރަށް މަޝްވަރާކ ރެވިެގންދާއިރ  ދައ ލަތ ެގ  ށްބިލަ

 ވެސް ދެިވެގންދާނެ ކަމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފާހަަގކ ރަްއވާ އެބަ  މެންބަރ ން  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ކަނޑައެޅ މާ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ  އ ޖޫރަ  ކ ޑަ    އެންމެ 

ގ ޅޭ ާގނޫނަށް    ސޯޓ ފަހަރ ަގއި ބޭރ މީހ ންެގ އަދަދ  އިތ ރ ވަމ ންދާ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވަޒީފާއާގ ޅިެގން ރި

ދަނީ. އެ އިޞްލާޙ ެގ    އަދި އެޖޫރަ ދެވެމ ން އެ  ،ެގންނެވި އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅި އިޞްލާޙ 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ  އަހަރ   ދެ  ،ސާފ ކޮށް އެބަ ބ ނޭ  ، އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެވަނަ މާއްދާެގ )ކ(ަގއި މެންބަރ ންނަށް  62

ސެޕްޓެންބަރ ަގިއ.   20ބޭރ މީހ ންނަށް ވެސް އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ނީ  

ހޭނެ. އެހެން ދޭން ފެށ މ ން ދިވެހިންނަށް  މީހ ންނަށް އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ދެވެންޖެސެޕްޓެންބަރ ަގއި ބޭރ   22އެހެންވީމާ،  

ކަމީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އަބަދ  ވެސް ވަކާލާތ ކ ރަްއވަމ ން ެގންދެިވ  ވަޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ  އިތ ރ ެވެގންދާނެ

 ށް. ޙީދަވަهللا އަރ ވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 
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 ވަޙީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ދިއްދޫ

ައޅ ަގނޑަށް މި  ؛ެގނައ މ ެގ ބިލ ބެހޭ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ

ފާހަގަވެެގން ބިލ ަގއި  ބިލ ން  މި  އިޞްލާޙ ތަކެއް  މ ހިންމ   ފަރާތ ެގ  ދަނީ  ނަާގ  ކ ްއޔަްއ  ތަްއ  ގ އްހަހިމެނޭކަން. 

އިތ ރ   ،މާޔަތްކޮށްދިނ މާއިހި ނަފާ  ލިބޭ  ިއއްޒަތްތެރި  ކައ ންސިލްތަކަށް  ހ ށަހެޅިފައިވޭ.  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ޓަކައި  ކ ރ މަށް 

. މި ބަދަލ   ށްބަދަލަކ ރެިވެގންދަނީ ބިމ  ކ އްޔަށް ެގނެވޭ  ތެރެއިން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޮޑަށް ބަހ ސްމީެގ؛ ރައީސް

އޮތް. ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތ ެގ ތެރޭަގިއ    ެގ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްފައި އެބަެގނައ މަށް ޓަކައި މިނިމަމް ވޭޖ 

ތެރެއިން އެްއ  . ޭއެގވަނަ މަޖިލީހ ން ވަނީ ފާސްކ ރެވިފަނަވާރަ  ހިމެނޭ ވަރަށް މ ހިންމ  ދެ ސިޔާސަތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

އެއަށް  ،ކަމަކީ ދެން  ޓެކްސް.  މިނިމައިންކަމް  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ވޭޖ މްފަހ ަގއި  ޓަކައި   ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ކަމެއް   .

ދަތި ތަންފީޛ ކ ރ މަކީ  އެކަން  ދެކެވ ނަސް،  ދެމެހެއްޓެނިވި  ވާހަކަތަކެއް  ތަންފީޛ ކޮށްެގން  އެކަން  އަދި  ކަމެއް.  އ ނދަޫގ 

 މިކަމާ  ،ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ؛ ލާެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޙަނދަޫގ މަރ ަމކީ ވެސް އ ޔ ޮގތެްއަގއި ކ ރިއަށް ެގންދި

ގ ޅިެގން މި ހ ށަހެޅޭ އިޞްލާހަކީ ރަނަގޅ  އިޞްލާޙެްއެގ ޮގތ ަގއި. ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ކަމެއް ކ ރ މަށް ޓަކައި  

ދެވޭނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިސްރާބ   ، އެ މަަގށް އިއަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ އެކަން ކ ރެވޭނީ ބަލަ 

ބަދަލ ތައް ެގންނަން. އެހެންވީާމ، މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ވެސް މިކަން ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ޓަކައި ެގނެޭވ  

ހ ރި ކަންކަން.    ކަންކަަމކީ ރާއްޖޭެގ މާޙައ ލަށް، ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް މ ޅިން އަލަށް ެގނެވިފައި  އިޞްލާހެއް. ހަމަ މި

އަދި މިކަން ެގނެވ ނ  ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން    ،އެހެންވީމާ، މިކަމ ން ނ ކ ންނާނެ ނަތީޖާތަކަކީ ކޮބައިތޯ

ދ ނިޔެ ދަތ ރ ކ ރަމ ންދިޔައީ ައޅ ަގނޑ މެން ެއްއވެސް ބަޔަކ  އ ންމީދ ކ ރި ހާލަތަކަށް ނޫން.   ،ބަލަންޖެހޭ. ދ ނިޔޭެގ ހާލަތަކީ

ރި މި ސްރާބަކަށް ެވސް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތ ަގއި ކަންކަން ބަދަލ ކޮށް ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް ޓަކަިއ  އ ންމީދ ކ 

. އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނީ މި މަޖިލީހ ަގއި އިންކަމް ޓެކްސްއާިއ  ޖެހޭބަލަން  ކަމެއްތޯ ވެސް އެބައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވޭނީ ކޮން

ން. އޭެގ ނަތީޖާެއްއެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަ  ެގން ދ ޔަހެޔޮ ބަހ ސްތަކެއް ކ ރެވ ނ ގ ޅި  އަދި  ކޮިވޑާ  މިނިމަމް ވޭޖ 

ކަންކަން ތަންފީޛ ކ ރެިވެގން މި ދިޔައީ. ދެން އެކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ކ ރ މަށް ޓަކައި ެގންނަންޖެހޭ   މި

ެއކ ަގއި ސަރ ކާރ ން  ހަމަ އެއާ؛ ނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބަދަލ ތައް ެގނައ މ ެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކ ރެވެ

އެކ ަގއި އެ ހާލަތ ަގއި މިފަދަ ކަންކަން ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތް ވެސް އެބަ ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ. ހަމަ އެއާ

ފެނިެގންދިޔަ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަރާތ ން  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  އަޅ ަގނޑ     އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ލީޑަރޝިޕަށް 

ހާލަތ ން ރާއްޖެ  ކޮިވޑ ެގ  އަދި  ލަިއެގން  ވެސް ކ ރިމަތި  ކަމާދެ    ޙަޤީޤަތަކީ، އ ނދަޫގ ދަތި ހާލަތެއްަގއި މި  ގައިބަލައިލާއިރ  

ފެނިެގން ވެސް  ޓަކައި  ހ ނަރ ތައް އަރަިއަގތ މަށް  ލީޑަރޝިޕް  ތަފާތ   ިގނަ  ވަރަށް  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިޔައީ 
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ތަން. އެކަމަށް ޓަކަިއ    ކ ރަމ ން ގެންދިޔަން ނަމަވެސް، ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  އަދި ޤައ މ ެގ ހާލަތ  މެނޭޖ ބޭނ ންކޮށްެގ

ަގބޫލ ކ ރަނީއަ ބަދަލާ  ،ޅ ަގނޑ   ެގނެވ ނ   މި  ޮގތެްއަގއި    ަގއިއެކ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންކަން  މި  ދެމެހެއްޓެނިިވ 

ރައީސްތަންފީޛ ވެެގންދާނޭ ިއްއޒަތްތެރި  މި  ޓޫރިޒަމް ؛ .  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަހަރ   ފަންސާސް  ވާހަކަދައްކާއިރ ،  ެގ 

ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، މީެގ މަންފާ، މީެގ ނަފާ މ ޅި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ފ ރިހަމަ މި ސިނާޢަތަށް ވެެގން 

ހޯދޭ ޝަކ ވާ އިންތިހާއަށް  އަދި މިކަމ ެގ ތެރެއިން ހޯދަންޖެހޭ ނަފާ އެންމެ ރަނަގޅަށް ނ   ،ާއއިނ ދާ ޝަކ ވާ ޮގތ ަގއި ލިބެމ ން

ކޮން އޮތީ  ،ޮގތަކަށްބޮޑ .  ކ ރެވެން  މިކަން  ޢަމަލ ކޮށްެގންތޯ  އަބަދ  ؟ކިހިނެްއ  ސ ވާލ ތްއ  ކ ރެވެމ ންދޭ.   އެ  ވެސް 

ބަލައިލާ  ބޮޑ ތިލަދ ންމައްޗަށް  ވަރަށް   ަގއިއިރ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަހަރެްއ    މިކަމަކީ  އެތައް  ކަމެއް.  ޮއތް  ދަތިކޮށް 

ކަން ނ ދޭ. އެލަދ ންމަތީެގ ރައްޔިތ ންނަށް މިކަމ ެގ މަންފާ، ނަފާއެއް ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ލިބެމ ންބޮޑ ތި  ގައިވެެގންދިޔައިރ  

  ،ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް  ،ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތ ަގއި އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ކަމަކީބަދަލ 

ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޭވތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ތަކ ން ހެޔޮ  ޔ ދިރައްޤީވެެގން ފ ރިހަމަ އެއަރޕޯޓެްއެގ ޮގތ ަގިއ އެ އެއަރޕޯޓް ތަ

ތިބީ ހަމަ އެ   ތ ަގިއ އެ މަސައްކަތް ކ ރެވ ނ  ތަނެއް ނ ފެނ ނ . އެހެންވީމާ، މިއަދ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިނިޔަ

ބޮޑ ތިލަދ ންމަތީ އ ފަންވީ ހާލަތ ަގއި.  ތިބީ  ރައްޔިތ ން  މަރ ވާއްެގ  މިޮގތ ަގިއ  ދެކެވޭސ ރެ  ކަމަށް  ދެކ ން  ންޖެހޭ 

ތަކަށް ވ މ ެގ މަސަްއކަތްތަްއ  ެއކ ަގއި. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއކަން ހަޤީޤަ  ބަދަލ ކ ރެވިެގންދާނީ މި އެއަރޕޯޓަށް ެގނެޭވ ބަދަލާ

ށް އެކ ަގއި ޓޫރިޒަމް ައދި ިގނަ ރަށްތަކެއް އެ ސަރަޙައްދ ން ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަހަމަ އެއާ  ަގއި،މިހާރ  ކ ރެވެމ ންދާއިރ 

ބިޑ ތައް   ރ  މިއަދ  ބިޑަށް ލެިވ،ޕަައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހއ. އަތޮޅ ަގއި އަލިދ އްނެރެވޭތޯ ކ ރެވޭ މަސަްއކަތް ެވސް އެބަދޭ.  

އެ ބިޑްތަްއ    ،ެއކ ަގއި  ރަނަގޅ  ފަރާތަކާ  ،ހ ށަހެޅި، ބިޑ ތައް ިއވެލ އޭޝަން މަރ ޙަލާަގއި ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

އިން  .އަދި ށ  .ދެިވ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިތ ރ  ރިސޯޓްތައް ހއ. އަތޮޅާިއ، ހދއެކ ަގިއ ކ ރިއަށް  ތަކާކ ރެވޭ ފަރާކާމިޔާބ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ސިނާޢަތ ަގއި ދެން އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ  ؛ ވެސް ނިކ ެމެގންދާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވެސް އެންމެ ފ ރިހަމަ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ އަދިކަކ ރ ން. މާކެޓިން މިތީ މާކެޓ އޮ  ޮގތ ަގއި މި

މ ޅި    ،ޮގތ ަގއި މިކަން ކ ރެވޭ ތަނެއް. އިންތިހާއަށް ބޮޑ  ހޭދައެއް ިމކަމަށް ޓަކައި ކ ރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މ ޅި ރާއްޖޭެގ

ވީހާވެސް ރަނަގޅަކަށް މިކަން   ،ސް ބޮޑަކަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވީހާވެ  ގައިޓޫރިޒަމަށް މި ކ ރާ ޚަރަދަށް ބަލާއިރ ދ ނިޔޭެގ  

ރަކާތްތެރިާވ ކ ންފ ނިތަކ ން ވެސް އަދި ހަިގނަ މަންފާ ލިބޭނެ ނިޒާމެއް އެބަ ގާއިމ ކ ރަންޖެހޭ. އެކަމ ަގއި    ،ކ ރެިވެގން

ވެސް   މިނިސްޓްރީން  ކ ރެވޭނީ  އެބަ  ޓޫރިޒަމް  ކަންކަން  ރަނަަގޅަށް  އެންމެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިކަމ ަގއި  ބަލަންޖެހޭ 

 ޮގތަކަށްތޯ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކޮން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އަރ ވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 ށް. އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ދ ނިޔެ ވެސް ބޮޑ     ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސް މި ކ ރެވެނީޝ ކ ރިއްޔާ  

ކަށް ދިޔ މަށް މަސަްއކަތްކ ރާ  ޔަ އިޤ ތިޞާދީ އަނދަވަޅެްއަގއި ައދި ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި އެތައް ިވޔަފާރިއެއް ސަލާމަތ ެގ ައއްސޭރި

ށް ެގންދިޔ މަށް ޓަކައި ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އަތ  އިތ ރަށް ކ ރިޢަދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ  ދ ވަސްވަރެްއގައި

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ބަދަލ ތަކާ  އިޤ ؛ ބައެއް  ެއކި  ދ ނިޔޭެގ  ތިޞާދަށް 

އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.    ެއއީ ޭއެގ ޒާތ ަގއި ވިޔަފާރިތަކަށް ެވސް ވާ ދ ވަސްވަރ  އެކި ކަހަލަ ބަދަލ ތައް އާދޭ. އަދި  

ސިނާ އެ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ހާލަތާ  އިޤ    ،ތްތައްޢައެއިރެއްެގ  ދ ނިޔޭެގ  އަދި  ކ ރިއަރ ވަން ތިވިޔަފާރިތައް،  ވެސް  ޞާދ  

ބަޔަކީ ޤައ މ ތަކ ެގ ސަރ ކާރ ތައް  މަސައްކަތްކ ރ މަކީ އެއީ މ ހިންމ  ކަމެއް. މިކަމ ަގއި މ ހިންމ  ދައ ރެއް އަދާކ ރެވޭނެ ެއއް  

ތަށް މިދިޔަ ތިން އަހަރ  ލިބ ނ   ޢަރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ؛ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ޔާ ތިޞާދަށް ދިމާވި ބޮޑ  ކާރިސާެއއީ ދ ނިޔޭެގ އިޤ   .އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އޮތީ ަވރަށް ބޮޑ  ތަނ ން ވެސް ދަށްކޮށް

ކ ރާ ފަރާތްތައް  އިންެވސްޓ   ، އެކ ގައި. އެހެންނަމަވެސް، ައދ ެގ ސަރ ކާރ ން އިންވެސްޓްަމންޓްތައް އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި

ޝައ ޤ ވެރިކ ރ މަށް ޓަކައި ެގނެވޭ މި މ ހިންމ  ބަދަލ ތަކަކީ މި ދަނޑިވަޅަށް ކޮންމެހެން ވެސް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ަގިއ  

ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލި ކ ޑަކ ރ މަކީ އެއީ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ިމ ؛ އްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އި 

ކަމެއް މ ހިންމ   ކ ރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ޓަކައި  ފ ޅާކ ރ މަށް  ފަތ ރ ވެރިކަން  ރާއްޖޭެގ  ބަދަލެއް.   ،ވަގ ތ   މ ހިންމ  

، ދައ ލަތ ެގ ހ ރި ޔަފާރި ކ ންފ ންޏެއްހެން ތާއަބަދ  ދައ ލަތްނ ވާނެ ކ އްޔަށް މ ދާ ދޫކ ރާ ވި އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކޮށްެގން

ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ޤައ މ ެގ    ދީެގން އާްމދަނީ ހޯދ ން އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމ ަގއި. އެއަށްވ ރެ   ބިންކޮޅ  ކ ްއޔަށް

ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަކީ   ،ކީއާމްދަނީ ހޯދ މަ ތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް އިތ ރ ކޮށްެގން، ވިޔަފާރި އިތ ރ ކޮށްެގންއިޤ 

ބިންކޮޅ ން   ބޮޑ  ކ ލި ނަަގިއެގން ؛ކ ލި ؛ ތިޞާދަށް ދިރ ން ލިބޭނެ މަަގކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި އިޤ 

އިޤ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޤައ މެއްެގ  އިތ ރ ނ ކޮށެްއ  އާމްދަނީ  ޓެކްސް  އެހެންނަމަވެސް،  ތިޞާދެއް  ތިބެވިދާނެ. 

ތިޞާދީ ހާލަތަށް ބަލާއިރ ަގއި ރާއްޖޭެގ  ނ ދާނެ. އާމްދަނީ އިތ ރެއް ނ ކ ރެވޭނެ. މި ަވގ ތ ެގ ދ ނިޔޭެގ އިޤ ރިއަރަިއެގންކ 

ކ ރާ ފަރާތްތައް ބިމ ެގ ކ ލި ދަށްކޮށް، އިންވެސްޓ    ،ޓެކްސް އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރެެވން އޮތް އެންމެ މ ހިންމ  އެއް މަަގކީ

ރިސޯޓ ތަ  ހެދޭ  އިތ ރ ކޮށްެގން އިތ ރ ކ ރެވި،  އަދަދ ތައް  ހަދަ  ކ ެގ  ރިސޯޓ ތަކެއް  މ ޢާމަލާތްތައް އިިގނަ  ވިޔަފާރީެގ   ،

 އިތ ރ ކ ރެވޭނީ. ހަމައެކަނި  ށްައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ މި ވަގ ތަ   އިތ ރ ކޮށް، ޓެކްސް ފަިއސާ ިއތ ރ ކޮށްެގން
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 އާމްދަނީއެއް ވެސް ނޫން އިތ ރ ވާނީކީ. ބަިއވަރ  ވަޒީފާތަކެއް  ޓެކްސް ފައިސާއެއް ވެސް ނޫން އޭެގން އިތ ރ ވާނީކީ. ޓެކްސް

ވަޒީފާ އ ފެއްދިެގންދާނެ.  ސަބަބ ން  އިޤ   އޭެގ  ނާރާނެނ އ ފެދި  ކ ރިެއއް  ކ ރިއެއް  ،ތިޞާދެއް  އަދި ނާރާނެ.  ޤައ މެއް 

އިތ ރ ެވ، އަޅ ަގނޑ    ކ ލި ކ ޑަކ ރ މ ން އިންވެސްޓަރ ން  ޮގތ ަގއި ރާަގރިސޯޓ ތަކ ެގ  މެދ   ބޫލ ކ ރާ  ކ ދި އަދި  އްޖޭެގ 

ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ވެސް އެތައް ބަިއވަރ  ފ ރ ޞަތެްއ އެާއއެކ  އ ފެދިެގންދާނެ. ރާްއޖޭަގއި ތަރައްޤީކ ރެވޭ ކޮންމެ 

ސް  ވެ  ރިސޯޓަކާ އެކ  ރާއްޖޭެގ އެތެރޭަގއި ހ ރި ލޯކަލް ކ ދި އަދި ެމދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް އެތައް ފ ރ ޞަތެއް އަބަދ 

ޖީ.އެސް.ޓީ ފަހިވެ އިތ ރ ވެ،  މ ޢާމަލާތްތައް  ވިޔަފާރީެގ  ވެސް  އެާއއެކ   ޓީ.ޖީެގންދޭ.  ދައ ލަތ   .އެ އާިއ  އިތ ރ ވެ،  ސް.ޓީ 

ޔަ  އަޅ ަގނޑަށް  އިތ ރ ެވެގންދާނެކަން  ރައީސްީގއާމްދަނީ  ިއއްޒަތްތެރި  ފަތ ރ ވެރިކަން  ؛ ން.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަވގ ތ   މި 

ދި މ ހިންމ  ކަމެއް.  މިފ ޅާކ ރ މަކީ އެއީ  ކެޕޭސިޓީ  ބެޑ   ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެ    ވެހިރާއްޖޭެގ  ވަގ ތަށް އިތ ރ ކ ރަން އެބަ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ޖެހޭ.  އެބަ  ހ ޅ ވަން  މާކެޓ ތަކަށް  ައއ   މާކެޓ ަގިއ  ؛ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ދ ނިޔޭެގ 

މި   ،ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ކާމިޔާބ ކ ރެވެން އޮތީ  ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިރާއްޖޭެގ ނ ފޫޒ  މި ަވގ ތ  ަވރ ަގދަ

ތަނަށް ެގނެވޭ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ އިންެވސްޓްތައް އިތ ރ ކޮށްެގން. ިގނަ ރިސޯޓ ތައް ހެދިެގން، ިގނަ ބެޑްތަކެއް މާކެޓަށް  

އަޅ ަގނޑ     ،ކީމަަގކ ރެވެން އޮތް ެއންމެ ފަހި  ތިޞާދީ ހާލަތ ަގއި މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެއކަންނެރެވިެގން. ިމއަދ ެގ އިޤ 

ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރާއްޖޭެގ އ ތ ރ ން ދެކ ނަށް ފަތ ރ ވެރިކަމަށް ދޫކ ރެވޭ ބިންތަކ ެގ ކ ލި ކ ޑަކޮށް، އިންވެސްޓަރ ން  

ވަރަށް ތަފާތ  ހާލަތެއް.    ބަލާއިރ  އަދ ެގ ހާލަތަކީ ނިމިދިޔަ ފަސް އަހަރާ؛ ޤ ވެރިކ ރ ަވިއެގން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއ ޝަ

ން އިމިއަދ  ރާއްޖޭެގ ރިސޯޓެްއ ވިްއކައިލަން ޖަހާލީމާ އެ   ،ްއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވެސް ފާހަަގކ ރިހެންބައެ  !ތެދެއްމެ

ޤ ވެރިކަން ފާޅ ކ ރާ އިންވެސްޓަރ ންެގ އަދަދ  ެވސް ވަރަށް މަދ . އެއީ މިއަދ  އ އަދި ެއކަމަށް ޝަ  .ލިބޭ އަގ  ވަރަށް ކ ޑަ

ޖެހޭނީ ިއސިއްޔަތ ން، ޤައ މެްއެގ ނިސްބަތ ން މަސައްކަތްކ ރަންހަ ޤައ މެްއެގ  ތިޞާދީ ހާލަތ . އަޅ ަގނޑ މެންދ ނިޔޭެގ އިޤ 

އިޤ  ފ ދ ންތެރިކަމާމިއަދ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި  ހާލަތ ަގއި  މަަގކީ  އިޤ   އިތިޞާދީ  އެ  ޮގތަކަށް.  ކ ރިައރ ވާނެ  ތިޞާދ  

ޮގތ ަގިއ އެއީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ރިޒަމް ާގނޫނަށް ެގނެވޭ ެގ ސަބަބ ން ޓޫމިއާއެކ  މި ބިލ ؛ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ 

ތަކަށް އަދި ރާއްޖޭެގ އަތޮޅ ތަކ ެގ ރަށްރަށަށް ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ރާއްޖޭެގ ލޯކަލް ކައ ންސިލ 

މ ހިންމ  އަނެއް    ވިޔަފާރި ފ ޅާކ ރ މ ަގއި ބޮޑެތި ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ފަހިެވެގންދާކަމީ އަޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ތާއީދ ކ ރާ އެންމެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަބަބ . 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަނަދޫ 

އަރ ވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މާފ ކ ރަްއވާ! ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ،. ނޫންށްނައަޙްމަދ  ހާރޫ

 އަށް.  هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އަޝ ކ ރިއްޔާ   ރަީއސް.  ވެސްިއއްޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ ތަކަށްޓޫ  ޅ ަގނޑ   ހ ރި  ހ ށަހަޅާފައި  ާގނޫނަށް  ހ ރިހާ    ،ރިޒަމް 

ހ ށަހެޅ ނ  ސަބަބ ތަކ ެގ އިޞްލާޙ ތަކަށް ތާއީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ިއޞްލާޙ ތަްއ ހ ށަހެޅިެގން އަިއއިރ ، އިޞްލާޙ  

ރިސޯޓ ތަކ ެގ ލޭންޑް ރެންޓް ނޫނީ   ؛ނޑ  އެހާ ަގޔާވާ ސަބަބެއް ނޫން. އެއީ ކ ލިތެރޭަގއި އޮތް ެއއް ސަބަބަކީ އަޅ ަގ

ެއއީ އެހާ ރަނަގޅ  ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑެއް   ، ވޭޖާ ގ ޅ ވާފައި އޮތީމާމްމިނިމަ  އިއެއީ އެކަމާ   ،ކ ލި ކ ޑަކ ރ ން 

މިނިމަ ކޮށްދޭންމްނ ދެކެން.  ގ ޅ ވަިއެގން  ކ އްޔާ  ވޭޖަކީ  ކ   ،  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ްއޔަށް  ނޫނީ  ނޫން.  ަވއ ދެްއ  ވީ  ރާން 

ތެރޭަގއި ވައ ދ ވެ،  ެގ  ކ ރަން އޮތީ ައޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ން އިންތިޚާބ   އެކަން  ،އެްއވެސް ބަދަލެއް ނަޔަސް 

. އެހެންވީމާ، ެއއާ ވިއްދައިެގން  ވަނަ މަޖިލީހ ން އެކަން ކާމިޔާބ  ވެސް ކޮށްފ19ަ  މި  އަދި  އި،މެނިފެސްޓޯަގއި އެކަން ހިމަނަ

ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ    ،އެހެންނަަމވެސްއެކަން އަޅ ަގނޑަށް ބަލައިނ ަގނެވޭ.    މާލި ކ ޑަކ ރާ ވާހަކަ ސަބަބެްއެގ ޮގތަށް އައިކ 

ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ  ެއއް   ޮގތ ަގއި ރާއްޖޭެގ ރިސޯޓ ތަކ ަގއި މިހާރ  ލޭންޑް ރެންޓް ކ ޑަކ ރ ން މިއީ ހަމަ މި ވަގ ތ  

 ތާއެއްހާ ދ ވަސްމީެގ ދ ވަސްކޮޅެއް ކ ރިން ާގތްަގނޑަކަށް ދެތިންހަތަރ  ހަފ  ،ވައ ދ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ސަބަބަކީ

ވެސް   ރަށްތަްއ  ކ ރިން  އެކިއެކި  ތަރަްއޤީކ ރަން  ރިސޯޓ   ރަށްތައް  ސަރަޙައްދ ތަކ ން  ެއކި  ރާއްޖޭެގ  ފަހަރަށް  ދެވަނަ 

ެގ  ޝަން ފީޒިެއކ އި   އިޢ ލާންކ ރި. އޭެގތެރެއިން މީެގ ކ ރިން ރިސޯޓެއް ބިޑަށް ހ ޅ ވައިލީާމ، ރަށެއް ބޮޑަށް ހ ޅ ވައިލީމާ

ކާ ހަމައަށް  ޔައޮތީ މ ޅި ދ ނިޔޭެގ މާކެޓ ަގއި ލައްކަ   ރަށްތައް މިައދ  މި  ޮގތ ަގއި މިލިއަން ޑޮލަރ ން ައގ ކ ރަމ ން އައި

ވަރ ެގ  ރަނަގޅ  ރަށެއް ހެދޭހަަމ    ،. ާގތްަގނޑަކަށް ހަތް ލައްކަ، އަށް ލައްކަ ޑޮލަރ ން ރިސޯޓަކަށް ބޭނ ންވާވެއްޓިފަ

ސަތާރަ  ންނަމަެވސް، ނަތީޖާއަކީ އަށާރައޮތީ. އެހެ  ޝަން ފީ ހަަމޖައްސައިލެވޭ ވަރަށް މިހާރ ެގ މާކެޓ  މިޒިރަށެއްެގ އެކ އި

،  މާނައަކީބައިކ ޅަ ެއްއބައި ރަށަށް ވެސް ބިޑ ކ ރާނެ ފަރާތެއް ނ ލިބ ނ .    އޭެގތެރެއިން ދެ،  ވަރަކަށް ރަށް އިޢ ލާންކ ރިއިރ 

  ތިޞާދަށް ދިާމވިއަދި މ ޅި އިޤ   އި މި ަވގ ތަކީ ދ ނިޔޭެގ މާލީ ނިޒާމާ  ،ވިޔަސްޝަން ފީ ކ ޑަ ޒިމިހާރ  އަދި ެއ އެކ އި 

ރިޒަމް  ޚާްއޞަކޮށް މިފަދަ ރިސޯޓ ތަކ ެގ ޓޫ  ،ކ ރ މ ަގއިހާލަތާ ގ ޅިެގން މި ަވގ ތަކީ ދ ނިޔޭެގ އިންވެސްޓަރ ން އިންެވސްޓ 

ކ ރ މ ަގއި އިތ ރަށް ބަލަންޖެހޭ ބެލ ންތައް ހ ރި ވަގ ތ ތަކަށް ކަމަށް ވާތީެވ، ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ  ދާއިރާަގއި އިންވެސްޓ 

ކ ރިން    ވ ރެ  އަޅ ަގނޑަށް ؛ތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މީެގކ ރިންމަޑ ޖެހ މެއް އައިއްސަ އޮ

ން ފީ، ކ ލި ކ ޑަކ ރ ން ނޫނީ ޝަޒިވާހަކަދެްއކި ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއވި ޮގތަށް ރިސޯޓެްއެގ ެއކ އި 
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ޭއެގން ލިބޭ ނަފާ ބޮޑ . އެތައް ރިސޯޓެއް އ ފެދިެގން   ،ވ ރެ  ގެއްލޭ އާމްދަނީއަށް  ން އޭެގންމ ލޭންޑް ރެންޓް ކ ޑަކ ރ 

އާމްދަނީ ބޮޑ   އެންމެ  ލިބޭ  ދައ ލަތަށް  ދިެވހި  ޭއެގން  އައިސް،  އޭެގން  ަވޒީފާތަކެއް  އެތައް  ޖީ.އެސް.ޓީ،    ،އައިސް، 

ން  އިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ. އަދި ރިސޯޓ ތަކާ ެއއްކޮށް އެތާ ކައިރީަގއި އ ޅޭ ހ ރިދޭޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އިތ ރ ެވެގން ؛ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

ޙަޤީޤަތެއް.    ނެސީދާ ޮގތ ންނާިއ އަދި ނ ސީދާ ޮގތ ން ވެސް އެތައް މަންފާ ލިބޭކަން ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ

ހިއްސާކ ރަނީ    %100ތިޞާދ ެގ ާގތްަގނޑަކަށް  މި ރާއްޖޭެގ އިޤ   ،ކޮވިޑާ ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގ ނ  ޙަޤީޤަތަކީ

މިރިސޯޓ ތަކ  ޑިޕެންޑް  ވެސް  އިންޑަސްޓްރީ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެހެނިހެން   ންކަން.  އަދި  ރިސޯޓ ތަކަށް.  ވަނީ 

ފ ޅާވެެގން    ،ރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީެވެގންވަނީ ރިސޯޓ ތަކަށް. އެހެންވީމާ، ޓޫ  އިންޑަސްޓްރީތައް ވެސް ޑިޕެންޑް މި

އެ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި އެހެނިހެން އިންޑަސްޓްރީތަްއ    ،ދިޔ މ ެގ ނަތީޖާއަކީރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ފެތ ރިެގންމ ޅި ރާއްޖެއަށް ޓޫ

ފައިސާއާ  އިތ ރ   ބަޖެޓަށް  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ސަބަބ ން  އޭެގ  އަދި  ކ ރިއަރަިއެގންދިޔ ން.  އާމްދަނީ   އިވެސް  އިތ ރ  

ހަމަ ރައްޔިތ ންނަށްއެ   ވަދެެގންދިޔ ން.  ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި  ،އާެއްއކޮށް  އެ  ަވޒީފާެގ    ޚާއްޞަކޮށް  ރަްއޔިތ ންނަށް  އ ޅޭ 

އިތ ރ ވެެގންދިޔ ން.   އިންތިހާއަށް  ޓޫފ ރ ޞަތ   ހ ށަހެޅިެގންދާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެން  އިޞްލާޙ   މި  ާގނޫނަށް  ރިޒަމްެގ 

ރަކަށް މިނެޓ ން ވަފަސް،  މިހާރ  ވެސް ރިސޯޓ ތަކާ ކައިރީަގއި ާގތްަގނޑަކަށް ތިންހަތަރ   ،ވިސްނާލަންޖެހޭ އެްއ ޙަޤީޤަތަކީ 

ރަށްތަކ ަގިއ ރިސޯޓ ތަްއ އޮޕަރޭޓ ކ ރާލެްއ ރާއްޖޭެގ ނިސްބަތ ން މަދެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން ވީ  ދެވޭ  

ވައ ދާ ެއއްޮގތަށް ނައިޓަށް ެގައށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމ  ވަރަށް ިގނަ ރިސޯޓ ތަކ ން އަދިވެސް ހަމަނ ޖެހި އޮތްކަން އަޅ ަގނޑ   

  މިހާރަށް ވެސް ރިސޯޓ ތަކ ން އެކަން   ބޮޑ  ކޮސްޓަކާ ނ ލާ މިހާރ ން   ޮގތ ަގއި މާފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

މިސާލަކަށް އ. އަތޮޅ ަގއި އ ޅޭ ައއްޑޫ ރަްއޔިތަކަށް ައއްޑޫއާ ހަމައަށް ކޮންމެ ދ ވަހަކ    ،ކ ރެވޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަވަން

ތާ ކައިރީަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށަށް އެންމެ  މީހެއްެގ ަވޒީފާ ނިންމާފައި އައްޑޫއަށް ެގންދަންޖެހޭނެ ވާހަކައެއް. އެއެ  

މި ބިލަށް   ،ލަނީކ ޑަމިނ ން ދެވެންޖެހޭނެ މަގ  މިހާރ  އޮންނަންޖެހޭނީ ހަމަޖެހިފަ. އެހެން ނެތް ރަށްރަށަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާ

ކ ޑަކ ޑަ    ށްަގނޑައަޅ   ؛އަދި ައގ  ކ ޑަކ ރާއިރ   ިއ،އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިެގންދާއިރ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ިމކަމާ މެދ  ވިސްނަ

ކ ރެވެންޏާ ެއޮގތަށް    މިއާ ލާޖަްއސާފައި ކަމެއްިއ،  ވަގ ތ ކޮޅެއް ދެްއވ ން އެދެން. އަގ  ކ ޑަކ ރާއިރ  މިކަމާ މެދ  ވިސްނަ

ައދާކ ރާ މ ަވއްޒަފ ންނަށް ެއ މީހ ންެގ ޢާއިލާތަކަށް ދެވޭނެ    ކަމެއް ކ ރެިވެގން ވެސް ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ވަޒީފާ

ިއންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިެގންދިޔ ން އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ފަހ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި    ،ޮގތެއް  ކޮންމެވެސް ކަހަލަ

ޮގތަކަށް    ހ ރިހާ ރަށްތަކެއް ކަހަލަ  ،އެ ދ ނީެގ ހ ރި ހ ރިހާ ރިސޯޓެއް ކަހަލަ ޮގތަކަށް ،  ަގއި ގއ.   ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

އޮޕަރޭޓްކ ރަން އަދި  ނަތީޖާއަކީދީފަ  ތަރައްޤީކ ރަން  މީެގ  މެނޭޖްމަންޓަކަށް.  ެއއް  ާގތްަގނޑަކަށް  ހ ރީ  ތަނ ން    އެ  ،އި 

ދާން.   އޭނާ މ ޅި އަތޮޅ ން ބޭރަށް  ،އެްއވެސް އެންމެ ރިސޯޓަކ ން ވަޒީފާއިން ަވކިކޮށްލާ ކ އްޖާއަށް ވެސް ދެން މި ޖެހެނީ

އެާއއެްއކޮށް،    ވަނީ. ހަމަ  ޮގތް މި  ލިބޭެގ ެއްއވެސް ރަށަކ ން ވަޒީފާ ނ . ގއ ؛ދ ވަހަށް އޭނާއަށް އެ ސަރަޙައްދ ންމ ރ އ 
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  ވ ރެ   ެގ އެންމެ ިގނަ މީހ ން ދަތ ރ ކ ރާ ެއއް ެއއަރޕޯޓ ، ކޫްއޑޫެގ ހާލަތ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މިތާަގިއ ދެއްކ މަށްގއ. 

ތް  އޮ  ރިސޯޓަކާ ލާޖައްސަިއެގން ދީފައި  ނޫނީ  ،ރަނަގޅ . ކޫްއޑޫއަކީ އެތައް ރިސޯޓެއް ހިންާގ އެ ޗެއިން   ނ ދެއްކ ން މާ

އާމްދަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑ . ރަށެއް. އަދި އެތާެގ މެނޭޖްމަންޓަކީ ބޭރ ެގ ފަރާތެއް. އެ މީހ ންނަށް   ރިސޯޓ ތަކ ން ލިބޭ 

ކާނެ އެތިކޮޅެއް ލިބޭނެ ކެންޓީނ ަގނޑެްއ ފަދަ ތަނެއް ވެސް އެތާކ   އެހެންނަމަވެސް، ކޫއްޑޫަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ކ އްޖާ  

ެވސް ނޫހަކ ން ވެސް އެތާެގ    އެތާެގ ހާލަތ  އަޅ ަގނޑަށް ީމެގ ދ ވަސްކޮޅެއް ކ ރިން ކޮންމެ  ،ނެތް. ނިދަންޖެހޭ ހާލަތަކީ

ައއީ އެތަނަށް ޮގސް.    މަހެއްަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސް މި  ހާލަތ  ެގނެސްދިން. ައޅ ަގނޑ  އިހަށްދ ވަހ  ވެސް މިފަދަ ރޯދަ

ން ކ އްޑޫަގއި ވަޒީފާއަދާކ ރާ  މާމެންދޫ   ،މާމެންދޫަގއި ވަޒީފާއަދާކ ރާ ކ އްޖަކ   ،ންއެތާެގ ކައިރީ ޖެހިެގން އ ޅޭ މާމެންދޫ

ރޯދަވިއްލާނެ ޮގތެްއ ވެސް ނެތް.    ކ އްޖާ ދެން އ ޅޭ އެހެން ރަށްރަށ ެގ މ ަވއްޒަފ ންނަށް ކާއެތިކޮޅެްއ ނ ެގނެސްދީފިްއޔާ

އެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މިޮގތަށް  ސީރިއަސް މައްސަލަ  ،މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް މ ހިންމ 

ވަޒީފާ މާ  ރާއްޖޭަގއި  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. ޙައަދާކ ރ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  އަންނަންޖެހޭ  ދަރަޖައަށް  ދަށ   މިހާ  އ ލ  

 ެގން ެއކަންދީ  ކޫްއޑޫ ތަރައްޤީކޮށް، އޮޕަރޭޓްކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ރިސޯޓަށް ؛ދީެގން  ޚާއްޞަކޮށް، ކޫްއޑޫައކީ ރިސޯޓެއް

އްެގ ދަށ ން ތަރައްޤީކޮށް، ިވޔަފާރިކ ރަމ ން އަންނަ  ލެޮއތް މޮޑެ  އްސަކ ރަން ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން ެގންޮގ

ފ ންނަށް މި ނޫން ރަނަގޅ  ޮގތެއް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ށް ވީތީ، އެތާަގއި ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ ވަްއޒަކަދަށ ަގއި އޮތް ތަނަބައެްއެގ  

 ލ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ! އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިބްރާހީމް ނަސީމަށް. ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރ  ެގދާއިރާ ތ ލ ސްދޫ

ބޮޑަށް  ރިޒަމް ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅީތީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރ ން މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ޓޫ

ފާހަަގކ ރެވ ނީ ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  މ ޅިން  އަޅ ަގނޑަށް  އިޞްލާޙ ން  މި  ދަނޑިވަޅ ަގއި.  މި  ވަރަށް    ،ހައިރާންވަން 

ކަެމއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،    ން. ކ ލި ކ ޑަކ ރ މަކީ އޭެގ ޒާތ ަގއި ޯގސްކަބޭއިންސާފ ވެރިކޮށް ކަންތައްތަްއ ކޮށްފައި ހ ރި

ީމަގިއ ކ ލި ކ ޑަކޮށްފައި އޮތީ ދައ ލަތަށް ެއންމެ ފައިދާ ހ ރި ޮގތަށް ނޫން   ،ލާއިރ މީަގއި ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އޮތް ޮގތަށް ބަ

ަގބޫލ ކ ރަނީ.   އަޅ ަގނޑ   އަތޮޅަކީ ކަމަށް  މިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އޮތަސް،    ،  ފަޅެއް  އޮތަސް،  ފަރެއް  އަތޮޅ .  މާލެ 

ޔޭެގ އެންެމން ވެސް. ިމ ހާލަތ ަގިއ އޮތް  ން ވެސް ރިސޯޓ ތައް ހަދަން ޝައ ޤ ވެރިކަން ެއބަ ހ ރި މ ޅި ދ ނިެގައޅައި ހިއްކާ
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މާލެ   އި،އާ އާއި އދ. ޮއތް އއ.   ހަމަ ވަރަށް ބޮޑ . ޚާއްޞަކޮށް މި  ޑޮލަރަށް ހ ރިއިރ  ވެސް ޑިމާންޑ   އަށްއަތޮޅެްއެގ ކ ލި  

ފާހަަގކ ރަ ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ދެން  އަތޮޅ   ނީއަތޮޅ   އަޅ ަގނޑ   ކ ޑަކ ރަންޖެ  .ވީމާ  ދެން  ކ ލި  އަތޮޅ ެގ  މި  ހޭ ދެން 

ކ އްޔަކ ން ނޫން ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ   ،އެްއވެސް ސަބަބެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއްނ ކ ރަން. ދެން ރަނަގޅ 

ޑިމާންޑ  އެހާ  އެހެންނަމަވެސް،  ވިސްނަންޖެހޭނީކީ.  ކޮންޓްރޯލެްއ    ހޯދަން  ކޮންމެވެސް  ެވއްޖެއްޔާ  އެއްޗެއް  ބޮޑ  

އެހެން އެ  ،ވަންޏާކަމަށް ެގންގ ޅެންޖެހޭނެ.  ަގބޫލ ކ ރަން.    ކ ލިން  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ކޮންޓްރޯލްކ ރެވެންޖެހޭނެ  ބަިއ 

  ،ރާއްޖޭަގއި ނ ހިނގާ   ،ނޫން  ވެސް ރަނަގޅަކަށް ނޫން. އެހެންނެއް  ޕޯޒްކޮށްފައި އޮތީކީކ ލި ކ ޑަކ ރ މަށް ޕްރޮއެހެންވީމާ، 

  ، ދެން އަދި ީމަގއި އެންމެ ފާހަަގކޮށްލެވޭ ކަމަކީދޭންވީ.  ކ ލިން ލ އި  ބޮޑަށް  ރިސޯޓ ރައް ހިންަގން އ ނދަޫގ ދިމަދިމާލ ން

އެީއ    .ކަށް ކަމަށް ސަރ ކާރ ން ފާހަަގކޮށްފައި އޮތ މ ންޔަދޭން ފަސޭހަމިނިމަމް ވޭޖ     ކ ލި ކ ޑަކ ރަނީ  ކ ލި، ރިސޯޓ ތަކ ެގ

. މިލިއަން ރ ފިޔާެގ އާމްދަނީ އަހަރަކ  ލިބެންޏާ  20  ،ކަމެއް. ބޮޑ  ިވޔަފާރިއެްއ ކަމަށް މި ބަލަނީ  ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި

  ށްރަނަގޅަ  ،ން ސްޕަމާކެޓ ތައް ވެސް ީގއަޅ ަގނޑަށް ޔަ  ؟ވެރިންނަކީ ރިސޯޓ ތައް ހިންާގ މީހ ންތޯ ބޮޑެތި ވިޔަފާރި  !ބަލަ

ވޭޖ  ދޭން ކ ލި    މް މިލިއަން ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، ދެން ރިސޯޓ ތަކަށް މިނިމަ  20ައހަރަކ     ،ހިނާގ ފިހާރައެއް ވިޔަސް 

ދެން މީަގިއ  ؟ ހަމައެކަނި ރިސޯޓ ތަކ ންތޯއޭ.  ވަރަށް ބޭއިންސާފ ވެރި ؟އްތޯދެން އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ކިހިނެ  ،ކ ޑަކޮށްފައި

އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މީަގއި މިޮގތަށް ސަރ ކާރ ން ޕްރޮޕޯސްކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ެމއް ެވސް  ވަރަށް ނ ރައްކާތެރިކަ

ނެ. އެޮގތަށް ވެސް ބަޔަކ  ަވކާލާތ ކ ރަން މިނިމަމް ވޭޖ  ދޭންޖެހޭ ހަމައެކަނި ބަޔަކީ ރިސޯޓ ތައް ކަމަށް ވެސް ކަނޑައެޅިދާ

ނ ވާނެ. ދެން އަޅ ަގނޑ   ކޮށްެގން ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ބަލަިއެގންސަބްސިޑައިޒް ފާނެ. އެހެންވީމާ، މިނިމަމް ވޭޖަކީ  އިފަށަ

  ،ވާހަކަދެއްކ މ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ ޓެކްސްިއން އާމްދަނީ ހޯދާ  އި  ކ ލިން އާމްދަނީ ނ ހޯދަ،  ފާހަަގކޮށްލާ އަނެއް ކަމަކީ

  ކޮޓަރިއަށް ވ ރެ   25އޮތްބާއޭ. ފާހަަގކ ރެވ ނީ އެންމެ ކަމެއް.    ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އެބައި  ޓެކްސްއިން އާމްދަނީ ހޯދ މަށް މީަގ

ކޭ  ރިސޯޓެ   މި ބޮޑ ވަނީްގރީން ޓެކްސް  އްޔާ  ޖެއްއެނދަށް ވ ރެން ިގނައިން އެނދ  ހ ރެ  50  ،އްޔާ ޖެއްިގނައިން ކޮޓަރި ހ ރެ 

ޑޮލަރަށް.   ފަންސާސް، ފަސްދޮޅަސްވިއްކަނީ އެވްރެޖްކޮށް  މި  ރޫމް    އެކަމަކ  އެ ތަންތަނ ންެގސްޓްހައ ސްތަކ ެގ.    އެްއވަރަށް

ްގރީން ޓެކްސް ދެމެދ  ޑޮލަރަށް ދ ވާލަކަށް.    އާ ކަފަނަރަ ސޭތޭއި  ހާހާ  އް އެރޫމެްއ މި ިވއްކަނީ    ރިސޯޓ ތަކ ން ެއވްރެޖ 

. ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ވީޓެކްސް ެއއްވަރ    ްގރީން ؟މާޔަތަކީހި  ،ވެރިންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތަކީފަންތީެގ ވިޔަފާރި   ކޮބާހޭ މެދ   އެްއވަރ .

އޮތީ   ެއކަމަކ  މި. ެގސްޓްހައ ސްއަކޭ މި ކިޔަނީ. މާ ކ ޑަ ިވޔަފާރިއެއް  އިއެްއވަރ . ޕީ.ޕީ.ޓީ ެއއްވަރ . ެއކަމަކ  ރިސޯޓަކާ 

ކ ދި ވިޔަފާރިތަކ ެގ  ،  ދީފައިއިހ ންނަށް ރަނަގޅ  ޮގތް ހަދަބޮޑެތި މީ  ،މ ޅިން ބިލ ން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ  ،މި ބިލ ން

ޖަްއސާލަން އ ޅޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް އެކަން ފާހަަގކ ރެޭވ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  މި  ކަރ ަގއި މަޑ މަޑ ން އަތް

ފ ވެރި ސާވަރަށް ބޭއިން.  ވެސްތަކަށް ބިލަކަށް ތާއީދެއް ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙަކަށް ތާީއދެއް ނ ކ ރަން ހަމަ އެއްޮގ
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ހ ރީ ީމަގއި  މަރ ޙަލާ.  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ގައިކޮމިޓީ  ކަންކަމަށް  އިޞްލާޙ ކޮށްފި  ،މި  ކަންކަން  ، ނަމަ  މި 

 ތާއީދ ކ ރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދަނެގތީ ދާއިރާެގ    ،އަރ ވަނީ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

 މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ދަނެގތީ ދާއިރާެގ   ށް.މަޡިމ ޙައްމަދ  ނާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މްޡިނާ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދަނެގތީ

އާދެ!   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މިޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙަކީ މިއަދ   ހ ށަހަޅާފައިވާ  ޮގތ ަގއި    ،  ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ  

މިހެން  އާދެ!  ޅ  ފައިދާތަކެއް ކ ރާނެ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ރަނަގ

ބޮޑަށް  އިމިދަންނަވަ އެންމެ  އިންޑަސްޓްރީއަކަށް  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަތ ރ ވެރިކަން.  ލީ  އިންޑަސްޓްރީައކީ  އެ  ބަރޯސާވާ 

ފަތ ރ ވެރިކަމ ން ލިބޭ ނަފާއަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑ  ފައިދާތަކެއް ކ ރަމ ން އަންނަ އިންޑަސްޓްރީއެއް.  

އިންޑަސްޓްރީ މި  އަދި  ޓަކައި  ދެމެހެއްޓ މަށް  އިންޑަސްޓްރީ  މި  ޓަކައިތަރައްޤީކ ރ މަ  ވައިއަރ  ކ ރި  އާދެ!  ިގނަ    ށް 

އަޅ ަގނޑ  ކ ރަންޖެހޭކަން  ބައެއް   މެންކަންތައްތަކެއް  ހ ރި  ބިލ ަގއި  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ.  މިއަދ  

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  އެްއޗެްއ   އަޅ ަގނޑ މެން ެއއާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން. އާދެ! މި ބިލާ ބެހޭ  ،ކަންކަމަކީ

ށް އަހަރ  ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީެގ ބޭފ ޅ ން ކ ރައްވާފައި އޮތް ޚިދ މަތ ގެ ފަންސާހަކަމި ވޭތ ވެދިޔަ    ،ދަންނަވާލ މ ެގ ކ ރިން

ތެރޭަގއި މ ޅި ދ ނިޔެއަށް    ެގއަގ  އަޅ ަގނޑ މެން ަވޒަންކ ރަންޖެހޭ. ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވޭތ ވެދިޔަ ދެ އަހަރ  

ފަތ ދިމާވި   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތެރޭަގިއ  ބޭފ ޅ ން  ބަލިމަޑ ކަމ ެގ  ހ ރިހާ  މަސަްއކަތްކ ރައްވާ  ސިނާޢަތ ަގއި  އެ  ރ ވެރިކަމ ެގ 

ހޯދ މަށް ޓަކަިއ އެ ކ ރެްއވި ބ ރަ މަސައްކަތް    ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ިގނަ ައދަދެއްެގ ފައިސާ  އި،ސިނާޢަތް ދަމަހައްޓަ

މި ބިލ ަގއި އަޅ ަގނޑ     !ދާކ ރަން. އާދެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އައަޅ ަގނޑ  މިއަދ  އެ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ   ،ފާހަަގކޮށް

ކ ންފ ނިތައް އ ފައްދަިއެގން ސަރ ކާރ ން ހެދިފައިވާ  ޖޮއިންޓް ެވންޗަރ    ،ކަންބޮޑ ާވ ކަެމއް ޮގތ ަގއި އޮތީއެންމެ ބޮޑަށް  

  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފަދައިން ؛ޮގތ ން ހ ރި ކަންކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ހިއްސާ ވިްއކާލ މާ ބެހޭ

މެންނަށް ފެނިެގން މަގ ފަހިވާން އެބަ ދިމާވޭ. އަޅ ަގނޑ މިޮގތަށް ެގނެވޭ ބަެއއް އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ކޮރަޕްޝަނަށް  

ބަދަލ   ،ދިޔައީ  މި ާގނޫނ ތަކަށް  އެކިއެކި  ސަރ ކާރ ން  ކަންކަން    ،ެގނެސްވޭތ ވެދިޔަ  ޮގތަށް  މަގ ފަހިވާ  ކަރަޕްޝަނަށް 

ން އެފަދަ ހ ށަހަޅައިެގ  ތަނަށް  މިިމ ސަރ ކާރ ން މިފަދަ އިޞްލާޙ ތައް    ،ކ ރެިވެގންދިޔަ ތަން. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ނޭދެން

 ހިމެނޭ   ކ ންފ ނިތަކ ގައިޖޮއިންޓް ވެންޗަރ  ،  ކަމަކީއެއް  ދޭކަށް. އާދެ! މީަގއި ފަހާަގކ ރެޭވ  ޞަތ ކަންކަން ކ ރ މ ެގ ފ ރ 
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ލިބިެގން އެބަ  ފ ރ ޞަތ   ިވއްކ މ ެގ  ހިއްސާ  އެހެންނަމަވެސްއެބަ  ސަރ ކާރ ެގ  މި   ،ދޭ.  ވިްއކާލެޭވއިރ ަގއި  ހިއްސާ 

މިހެން މި ާގނޫނަކ  ނެތް. އަޅ ަގނޑ   ކަށް  ން ފާހަަގކ ރެވޭލެވެނީ އެންމެ ފ ރިހަމައަށް އެ ހިއްސާ ިއވެލ އޭޓްކޮށްފައިކަވިްއކާ

އަގ  ނ ލިބި ވިއްކާލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަބަދ ވެސް ލިބިެގންދޭ.  މިޮގތަށް ވިއްކާލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބޭއިރ ަގއި ހަމަ  ،ދަންނަވާލީމި

ލެވޭ ހިއްސާއަކީ  ލާަގިއ އެއީ ވިްއކާކޮމިޓީ މަރ ޙަ  ،ެގނެޭވއިރ ެގނެސް މި ާގނޫނަށް ބަދަލ އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ 

ށް ލިބޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ ބޭްއވ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެްއެގ  ދައ ލަތައަގ   އޭެގ އެންމެ ހަމަ  ،އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި

އިންޓް ޖޮމިޮގތަށް އ ފެދޭ    ،ާގނޫނ ަގއި ކ ރީަގއި ބ ނެވިފައި ޮއތީއެއާއެކީަގއި    ހަމަލަން.  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށް 

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،    ނަށްތެރޭަގއި ހިމެނޭ ހިއްސާދާރ ން  ެގއެ ކ ންފ ނީ  ،ކ ންފ ނިތަކ ެގ ހިއްސާ ވިްއކާލަްއވަނީވެންޗަރ  

އޮތް. އެހެންކަމ ން،    ބ ނެވިފައި އެބަ ނެ ވާހަކަ  ވަނަ ފަރާތަކަށް ހިްއސާ ިވއްކާލެވޭތިންައިއރ ަގިއ    ެވެގންމި ާގނޫނ  އިޞްލާޙ  

މިކަމާ ގ ޅިެގން މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތަކަށް    ،ނ ކ ރެވިއެންމެ އެކަށީެގންވާ ޮގތ ަގއި އެ ހިްއސާ ައގ   ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

ވީމާ، މިޮގތަށް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ހިއްސާ ވިއްކާލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދޭ. އެހެން  ،ނާޖާއިޒ  ފައިދާ ލިބޭ ޮގތަށް

އިޞްލާޙ ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި  ްއ ހެދޭނެ ޮގތަކަށް މި ާގނޫނ   ަގއި އެންމެ ރަނަގޅ  ޕްރޮސީޖަރެާގނޫނ ތައް ހެދެމ ންދާއިރ 

ލާަގއި މި މަސައްކަތްކ ރ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އާދެ! މީހ ން ދިރިއ ޅޭ  ޙަކޮމިޓީ މަރ 

އޮވޭ. އެހެންވީމާ،    ެވސް މީަގއި ހިމެނިފައި އެބަ  ެގ އ ސޫލެއްލައިެގން ައގ  ކަނޑަެއޅ މ އި ޅ ވަރަށްތަކ ަގއި ބީލަމަށް ހ 

އ ސޫލ ތަކެއް   ހަމަވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ  އެ އަގ ތައް ކަނޑައެޅ މ ގައި  ،އިޞްލާޙ ަގއި ދަންނަވާލަން އޮތީ  މިއަޅ ަގނޑ   

އެހެންވީމާ ެގންގ ޅެންޖެހޭކަން.  ބެހޭ،  އެބަ  އެކަމާ  މަރ ޙަލާަގިއ  މަޝްވަރާކ ރެވި  ކޮމިޓީ  އެކަން  އި  ،ޮގތ ން  ތ ރަށް 

އަހަރަށް ދޫކ ރެވޭ ޮގތަށް ކ ރީަގއި   50ތައް  ރިސޯޓ   ޓޫރިސްޓ އާދެ  ދިރާސާކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.  

ކީއްެވެގންކަން ޙަޤީޤަތ ަގއި ެއޮގތަށް ،  ށް އިތ ރ ކޮށްދޭ ޝަރ ތެއް ޮގތ ަގއި އޮންނައިރ ަގއި ދ ަވހައަހަރ   49މިހާރ     ،އޮވެމެ

ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ބޮޑ  ބަދަލެއް   އްޔައީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި ާގނޫނަކ ންނެއް ފެންނާކަށެބަދަލ ކ ރެވިެގން އެ ދި

ސަރ ކާރ ން އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި އެ ނަފާ    ، އަންނައިރ ަގއި ކީްއވެެގންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ބަދަލ  ެގނެވެނީ

އެންމެ ބޮޑަށް ރ ަގއި  އިލިއިމ ޅި ާގނޫނަށް ބަލަ  . އާދެ! އަޅ ަގނޑ ޖެހޭ  ލިބޭނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަ

މި ބިލ ަގއި ެއކި އަތޮޅ ތަކ ން ނެޭގ ކ ލީެގ އަދަދ ތަކަށް ެގނެވ ނ  ބަދަލ .   ،ވެެގން މި ދިޔައީެއއް ކަމަކަށް  ތް  އަޅަިއަގ

ކަމަކީ ވިސްނާލަންޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޤައ މ ތަކ  އްައވަ  ،ކައިރި  ،އާދެ!  ކ ރެވ ނ     އި ަގޓެރި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އާމްދަނީ މަދ ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން   ޖެހޭ. އާދެ! ދައ ލަތައް ލިބޭ  ބަލައިލަން އެބަ  އިވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މީަގ  ށްތަޖ ރިބާއަ

ކ ރިއެރ ވ މަށް ޓަކައި ވެސް  ޓޫރިޒަްމ  ޮގތެްއަގއި   ނިވިވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެން ދެމެހެއްޓެ

ެއބަޖެހޭ. ވިސްނާލަން  އިޞްލާޙ   އަޅ ަގނޑ މެން  މިކަހަލަ  ާގނޫނަ  ،ތައްއެހެންވީމާ،  ެއއަށްއިޞްލާހެކަށް  މިކަހަލަ   އް 

ނ ވެ ހ ރި ރަށްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ތަރައްޤީ  ތައްރިސޯޓ   ޓޫރިސްޓ   ،ނެޭވއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީެގ
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 ރަނަގޅ   ށްއެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  ދައ ލަތަ ؛ލ ިއތަކެއް ދެވި  ،ެގނެވި  އްބަދަލ ތަ  އިތ ރ   ކ ލިތަކަށް  ނޫނީ އަތޮޅ ތަކަށް

އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރ  ރިސޯޓ ތައް ހެދ މަށް ޓަކައި ލ އިތަކެްއ    ،ބޮޑ  ބަދަލ  ނ ެގނެސްއި  ންތަނ ަގއާމްދަނީއެއް ލިބެމ ންދާ ތަ

ން. އެހެންވީމާ، މިހާރ  ެގނެވިފަިއ އ ނަތައް ެގދަލ ބަ  ތައް ހ ޅ ވިފައި ނެތް ތަންތަނަށް އެރިސޯޓ   ދިނ މަށް ޓަކައި ޓޫރިސްޓ 

މީދ ކ ރަން  ންލ ތައް ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އ އެކީ ައގ ތަކަކީ އެންމެ އެކަށީެގންވާ ބަދަ  އޮތް ބަދަލާ

ކ ރެވޭނެ ކަންކަން  މި  މަރ ޙަލާަގިއ  މި    ެއއީ  .ކަމަށް  ކޮމިޓީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ެގނެވިއްޖެ  ިމޮގތަށް  މަރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ 

ދަންނަވާލަން ވާހަކަ  ތާއީދ ކ ރާނެ  އަޅ ަގނޑ   ޓަކަ .  އިޞްލާޙަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ. ދެއްވި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ިއ 

 ޢަލަިއކ މް.  ވައްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ،  ރ ވަނީ އަޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

   ތެރި މެންބަރ  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތް އަށް.هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ންނޮޅިވަރަ

ށް ނެތް އަނ ން ވެސް ތިލަދ ންމަތީެގ ހދ.  ީގއަހަރ  ފ ރިެގންދާއިރ  ހަމަ ޔަ  50ޝ ކ ރިއްޔާ. ޓޫރިޒަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  

ލިބިފައެްއ. ހދ. ފޮނިމީރ ކަމެއް  އައި މީެގ  ހަމައަށް  ރިސޯޓެއް ނެތް. ސަރ ކާރ ެގ  ެވސް އޮޕަރޭޓ   ރ އިަގއި މިއަދާ  ކ ރާ 

ފަހަރަކ     ދައްކާ ކޮންމެ  . އަޅ ަގނޑ މެން ރިސޯޓެއްެގ ާވހަކަވެސް އޮތީ ހ ްއޓިފަ  ށްރަހިއްސާވާ ކ ންފ ންޏަކ ން ހަދަމ ންދާ  

އްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް ނެތި ޓޫރިޒަްމ  ވެއްޖެ   އަށްދަްއކަނީ. ހދ.  އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެްއެގ ވާހަކަ

 ؟ރިޒަމް ައއީއަޓެްއ އޮެވެގންތޯއޭ ޓ ހ ރިހާ ހިސާބަކަށް ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯއެހެން  ނެއް ނ ވޭ. ރާއްޖޭެގ  ންއައިސްެގ

ބާއޭ ހދ.ަގއި ރިސޯޓެްއ  ކީއްެވެގން  ،ދ ާވލަކ  ޖައްސަމ ންދާއިރ ފްލައިޓް    6ފްލައިޓް،    އަށްހަނިމާދޫއަށް    މިއަދ ވެސް ހދ.

ހާ  ހަތާވީސް ހާހެއްއަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ރިސޯޓެްއެގ ހ ވަފެން ދެކެން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެސް މި ތިބީ   ؟ނޯންނަންވީ

ތެރެއިން ިގނަ ބަޔަކީ ރިސޯޓ ތަކ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ މީހ ން. އެ މީހ ންނަކަށް    . އެ ރައްޔިތ ންެގރައްޔިތ ން  ،މީހ ން

ރިސޯޓެ އަމިއްލަ   ަގިއ،އް ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނ ލިބޭ.  ފ ރ ޞަތެއް  މަސަްއކަތްކ ރ މ ެގ  ރަށެއްަގއި    ، ކައިރި 

އަހަރ     ނަރަ ފަހެކްޓަރ ެގ ބިމެއް ދީފައި އޮންނަތާ މިހާރ     14ރަށ ަގއި  އ ފަން  ެގ އަމިއްލަ ައޅ ަގނޑ މެންއަޅ ަގނޑ މެން

އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ޓޫރިޒަމްެގ   ؟ޓޫރިޒަމް ެގންނަންއަށް  ކ ރެވ ނީ ހދ.  އޭވެެގންދާއިރ  ސަރ ކާރަށް ކޮންކަމެއްތޯ

ކަންނޭނެގ. ސް އ ފާކ ރާކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތޮޅ ެގ މީހ ންނަކަށް ނ ޖެހޭނެ  ޔަ މި ާގނޫނަށް ކޮންމެ އިޞްލާޙެއް ެގނަ

  .އޮތް ދަރަނި ލިބ ން ޓޫރިޒަމްެގ ދާއިރާއިން  އެބަދަންދެން  ބިލިއަނާ ހަަމއަށް    ވިހި  ،ސަތާރަވެސް    ސަރ ކާރ ން މިއަދ 
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  ށް އްޔާ ކ ޑަކ ޑަ އެްއޗެއް ދައ ލަތައާދައިެގ ދެރަ ނިކަމެއްޗެއް ެވއްޖެ ؛ކަންތައްތަކ ންކޮންކަމެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  

  ފެލާލަން ކޯޓަށް ެގންޮގސްެގން އެހެން ކަމެއް ކޮށްެގން ެއބަ މަސައްކަތްކ ރޭ. ެއކަމަކ    ލިބެން އޮންނައިރ  އެ އެްއޗެއް 

؛ އެތައް އަހަރެއް ެވެގންދާއިރ  ،  ެވެގން  އެތައް ޒަމާނެއް،  ހަދަންވެެގން އެތައް ރަށެއް ނާަގފައިބޮޑެތި މަހ ޖަނ ން ރިސޯޓ   

ވިހި އަތ   ސާދަފަނަރަ،  ރަށްތައް  މި  ެވެގންދާއިރ  ސަރ ކާރަށް  ރަށްތަކ ަގއަހަރ   މި  ނޯޭވ.  ޮގތެއް  ޓޫރިޒަްމ    އިލެވޭނެ 

ރަށް ެއއްެވސް މަސައްކަތެއް ނ ކ ރިޔަސް. އެކަމަކ     އެހެން ބަޔަކަށް ދެވޭނެ ޮގތެއް ނޯވޭ  ، ތަރައްޤީކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ނޯވޭ 

ޅ ަގނޑ މެންނަށް  އްޔާ ދެން ކޯޓަށް ދާނެ އެހެން ކަމެއް ކ ރާނެ. އެހެން ކަމެްއ ކ ރާނެ. އަެވއްޖެން އ ޅޭ ހިސާބެއް  އަތ ލަ

  86  ، ސްޔަކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްެގން ވި   ،ވިޔަސްމި ާގނޫނަށް ކޮންމެ ިއޞްލާޙެއް ެގނެސްެގން  ؛މިކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް

ކޮންެމވެސް ޮގތަކ ން    ހދ.ގައި  ،މެންބަރ ންނަށް ވަރަށް އާދޭހާއެކ  ބ ނަން  86އަޅ ަގނޑ  ފިޔަވަިއ ދެން ތިބި  ؛ މެންބަރ ން

ކަމެއް ކޮށްދީެގން ވިޔަސް. އަޅ ަގނޑ މެން    ކޮންމެ  ،ކޮންެމވެސް މިންަވރެއް ފެންނާނެ ޮގތެއް ހަދައިދެއްވާށޭ ޓޫރިޒަމްެގ  

ވެސް ހދ.ެގ   އެންމެ ބިހެއްެގ ތޮށިކޮޅެއްހާ ހިސާބ އަޅާ ކ ކ ޅ ެގ  ސްވެެގންދާއިރ  ތިބ ނާ ރަންބި  އަހަރ   50ވެސް ބޭނ މޭ  

އެކ    ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭނެ ޮގތް ހަދައިނ ން. މި ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮށްދޭން ރައީސް ކައިރީ ވަރަށް އާދޭހާ

 50  ،ޔަސްމިތަނ ން ހެޔޮ ކ އްލި ާގނޫނެއް ހަދައިެގން ވި  ؛ވެސް ކަމެއް  އެދެން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމ ން ކޮންމެ

ނޫން. އެތާ ތިބި މީހ ންެގ   އަހަރ  ެވެގންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނެތޭ. ރަށްތައް ހަޑީކީ ނޫން. ބީޗްތައް ހަޑީކީއެއް 

ޑެއް ދެންޏާ އެ އެްއޗެއް އެބަ ލިބޭ ހދ.  ނޫނީ މަސައްކަތަށް ފަރ ވާކ ޑަކ ރަނީކީ ނޫން. އެވޯ  ،ނޫން  މަސައްކަތް  ހ ތ ރީކީ

ރީތިކަން    ރީތިއެ    .މީހ ންނަށް ހދ.ރަށްތަކ ެގ  ފެނޭ  ފޮޓޯތަކާއެބަ  ދާންވީމަ ންއެްއޗެހި  ެގ  ޓޫރިޒަމް  އެކަމަކ ،   .

 ކޮންމެ ސަރ ކާރަކ ން ވެސް. މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ   ، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓޭ

. ބ. އަތޮޅަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް  ނަލް ނ ވަންޏަކާ ނ ވާނޭހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަ  ،ބައްދަލ ކ ރިން. ހަމަ ބ ނާއިރަށް ބ ނަނީ

އަޅ ަގނޑ މެން ވީމަ  ؟އަތޮޅަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް ޮއވެެގންތޯ ދަނީ  ހ ވަދޫ ؟އެއަރޕޯޓެއް އޮެވެގންތޯ ދަނީ

ޮގތަކަށްހަށް  އެހެންވީމާ، މިކަމަ  ދައްކަނީ.ވާހަކަ  ފ ރަތަމަ މިހެން މި  ،އެއަރޕޯޓ   މި ާގނޫނަށް   ، ވިޔަސްއްލެއް ހޯދޭނެ 

ށްދެްއވާނެ ޮގތަކަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ތަކަށް މިކަން ކޮގ އް ހަ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ،އިޞްލާޙ ކ ރާއިރ  އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. އަޙްމަދ  އ ޝާމަ
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 ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  އ ޝާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ލަން  ާގނޫނަށް މި ހ ށަހެޅޭ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓޫރިޒަމްެގ  

ފަދަ  ރަނަގޅަށް ދިރާސާނ ކޮށް އިރ އިރ ކޮޅާ ދައ ލަތަށް ާއމްދަނީ ލިބެން ހ ންނަ މި  ،ވާހަކައަކީ   ވެސް  ބޭނ ންވާ ފ ރަތަމަ

ޮގތެްއަގިއ    ޚާއްޞަ  ކަން.ނ ކ ރެވޭބޫލ ަގ  ށްެގނައ ަމކީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ  

ބަޔަކަށް ފައިދާތަކެއް ޮގތަ  ވަކި  ކަަމކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް    އެ   ށްާވ  ހަމަޖެހ މަކީ ރަނަގޅ  އ ސޫލެއް  ބޫލެއް  ަގކަންކަން 

ކ ޑަކ ރ މަށް   ލޭންޑް ރެންޓް  ،އޮތް ޓޫރިޒަމްެގ ބިމ  ކ ލި   މި ބިލ ަގއި މި  ،ރާތްކ ރަނީނ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ިއޝާ

  ،ލޭންޑް ރެންޓ ެގ ރޭޓ ތައް ބަދަލ ކ ރާ މައިަގނޑ  ެއއް  ސަބަބަކީ  ،އޮތީ  ޅާފައި އޮތް ހ ށަހެޅ މަށް. ބިލ ަގއި މިހާރ  މިހ ށަހަ

މި މަޖިލީހ ގެ ؛ އެކަން ކޮމްޕެންސޭޓްކޮށްދިނ މަށް ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ރިސޯޓ ތަކ ން މިނިމަމް ވޭޖ  ދޭންޖެހޭތީ

މެންބަރ ން ބަެއއް  ފަދަިއން  ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ސެކްޓަރަގިއ    ،ފާހަަގކ ރި  ޓޫރިޒަމް  ހަމަެއކަނި  ވޭޖަކީ  މިނިމަމް 

މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ބެނެފިޓެއް ނޫން. މިނިމަމް ވޭޖަކީ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން ވެސް ދައްކަވަންޖެހޭ އެއްޗެއް.  

ދައ ލަތ ެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ  ށްނަ ބޮޑެތި މަހ ޖަނ ން ، މިނިމަމް ވޭޖ  ދައްކަންޖެހޭތީއޭ ކިޔާފައި ރާއްޖޭެގ އެންމެއެހެންވީމާ

ބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ަގފ ވެރި ޮގތެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް  ސާފައިސާއިން ސަބްސިޑީެއއް ދިނ މަކީ އެންމެ އިން

ކީ.  ރިސޯޓ ތަކ ން ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީެގ ތެރެއިން ލޭންޑް ރެންޓަކީ ހަމައެކަނި ފިކްސްވެފައި އޮންނަ އިންކަމަ ؛ ރައީސް

ބަލާއިރ މީ ތާރީޚަށް  އަހަރ ތަކ ަގ  1990  ، ެގ  އަިއ  ެގ  ވ ޖޫދަށް  ާގނޫނ   މި  އޮންނަނީއި ފ ރަތަމަ  ާގނޫނ ަގިއ    ، އިރ  

ދ ވަހަކަށް   އް ރިސޯޓ ތަކ ން ބެޑް ޓެކްސްއެ  ޓޫރިސްޓަކ  ހޭދަކ ރާ ކޮންމެ  ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ރާއްޖެ އަންނަ ކޮންމެ 

ެއކަން   ަގއި އޮތީ. ފ ރަތަމަ ާގނޫނ   މީގައި  ކަމަށް  އް ދަްއކަންޖެހޭޑޮލަރ ެގ ރޭޓ ން ބެޑް ޓެކްސްއެ   8ކޮންމެ ބޮލަކަށް  

ރައީސް  2010ބަދަލ ކ ރީ   އިއްޒަތްތެރި  އަހަރ   މަޤާމ ަގޖޭރާއް  ވަނަ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ    ހ ރިއިރ ަގއި.   އިެގ 

ކަނޑައެޅީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    ފިކްސްޑް ރޭޓެއް  ،ަގއި ލޭންޑް ރެންޓަށް ބަދަލ ކޮށްލ ސަރ ކާރ ން އޭރ ަގއި ބެޑް ޓެކްސްެގ ބަދަ

ކަމަށް. ދައްކަންޖެހޭނެ    ޓެއްޑޮލަރ ެގ ރޭޓ ން ލޭންޑް ރެން  8މީޓަރަކަށް ޓޫރިސްޓ  ރިސޯޓ ތަކ ން ވެސް ކޮންމެ އަކަހާ  ހ ރި

ދިޔަ  އޭެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޭރ  އިތ ރ ެވެގންދިޔަ. ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ން އޭރ  ކ ރަމ ންނ 

އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން،  ؛ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދިޔަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ފަހ ން މި   އެންމެ  ،އިތ ރަކަށް ކ ޅެފައެއް ނެތް. އޭެގފަހ ން ފަހ ން ައއި ެއއްެވސް ސަރ ކާރަކ ން މި ލޭންޑް ރެންޓަކާ އޭެގ

ވަނަ އަހަރ  ލޭންޑް ރެންޓަށް ބަދަލ ތަކެއް ފ ރަތަމަ ެގނައީ. އޭރ ަގއި މި ސަރ ކާރ ން   2020  ސަރ ކާރ ެގ ވެރިކަމ ގައި

އެކި ރޭޓ ން ލޭންޑ    ކަށްެއކި ޒޯންތަ  ، ރާްއޖޭެގ ޓޫރިސްޓ  ރިސޯޓ ތަްއ ެއކި ޒޯންތަކަށް ބަހާލައި  ،އިޞްލާޙެއް ހ ށަހެޅ އްވީ 

ރާއްޖޭެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނ ަގއި ޓޫރިޒަމް ފ ޅާކ ރ މަށް ޓަކަިއ    ،ގ މަށް ޓަކައި. އޭެގ ސަބަބެއް ޮގތ ަގއި ވިދާޅ ވީ ނެ  ރެންޓ 

އިންސެންޓިވެ އިތ ރ   ފަރާތްތަކަށް  އެީއ  އިންވެސްޓ ކ ރާ  ކަމަށް.  ބަދަލ ކ ރީ  ރޭޓްތައް  ކ ލީެގ  ބިމ   ޓަކައި  ދިނ މަށް  ްއ 
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ައޅ ަގނޑަށް   ކަމަށް  ސަބަބެއް  ފ ރ ޞަތ ަގރަނަގޅ   އެހެންނަމަވެސް  ބޫލ ކ ރ މ ެގ  އެ އޮތް.  ސަބަބ ން  ެއކަމ ެގ   ،

މިީއ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ   ،ތޯ ނ ވަތަ ނޫންތޯސިނާޢަތް އިތ ރަށް ފ ޅާވިެގ  ރަޙައްދ ތަކ ަގއި ޓޫރިޒަމްސަ

އެ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ންނެއް ަވކި އިތ ރ  ފައިދާތަކެއް އެ ދާއިރާއަށް އައި ކަމަކަށް.    ، ބޫލެްއ ނ ކ ރެވޭަގކަމެއް. އަޅ ަގނޑަކަށް  

ވަނަ   2020ބަލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ    ށްދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ެމންބަރ ން ދައްކާ ވާހަކަތަކައެ  

އިތ ރ  ފައިދާތަކެްއ    އަހަރ  ލޭންޑ  ރެންޓަށް ެގނަިއ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން ރާއްޖޭެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނ ަގިއ ޓޫރިޒަަމށް ވަކި

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަަމކަށެއް.  ހަ ؛ވެެގންދިޔަ  ބޭނ ން  މައަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްލަން  ބަދަލ     2020  ވަނަ އަހަރ  އެ 

ޚަރަދާިއ    ،ހ ށަހަޅާފައި އޮތް  ރ   ެގނައިރ ަގިއ ެއ ބިލ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިއިރ ަގއި އޭ

ްމޕެކްޓަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކ ރާ  އެ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން ނެޓް ރެވެނިއ  އި  ،އާމްދަނީެގ ތަފ ސީލ  ކިޔާ ރިޕޯޓެއް. އޭަގއި އޮވޭ 

ލ ެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ެގ  ދަވަނަ އަހަރ  ެގނައި ބަ  2020  ، އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި  ރިޕޯޓެއް ހ ށަހަޅާފަ. އެ ރިޕޯޓ ަގއި އެބަ

 ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ؛މިލިއަން މަދ ވެެގންދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  137  ކ ދަނީން އަހަރައާމް

ނެތްކަން. މިހާރ  ިމ ެގންނަ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން ވެސް  އް ހ ށަހަޅާފައި  ޓެ ރ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅިއިރ ަގިއ އެފަދަ ރިޕޯހަމިފަ

ކިހާ އ ނިެވެގންދަނީ  ބަޖެޓ ން  ފައިދައ ލަތ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ސާ  އެހެންވީމާ،  ނޭނެގ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް  ކަެމއް  އެއް 

އެ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން    ،ނެގންޖެހޭނަށް އެންަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިފަދަ ބަދަލެއް ެގނައ މަށް ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެ

ވެސް   މިހާރ   އިންއަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް ިގނަ ؛ތެރި ރައީސްތް ޒަދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީއަށް ކ ރާ އަސަރަކީ ކޮބައިކަން. ިއއް

ލ ަގިއ  ހާހިޔާ ފ ލެޓ ަގިއ އ ޅޭ ރަްއޔިތ ންެގ ފަރާތ ން. ވަރަށް ނިކަމެތި    ، ކަހަލަ ޮގތަކަށް ޝަކ ާވ އާދޭ ކ ކޮންމެ ދ ވަހަ

ތިެގންނޭ ޓ ެގ ކ ލި ދެއްކޭނެ ޮގތެއް ނެލެތިމަންނާމެންނަށް ހިޔާ ފ   ،. ެއ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވަނީޅޭއ   އެބަ  އ ޅޭ ރައްޔިތ ން

ނ ދިނޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  މި އ ޅެނީ. ތިމަންނާމެންނަށް ސަރ ކާރަކ ންނެއް މިކަމަށް އެއްވެސް ޮގތެއް ހަމަޖައްސަެއއް 

،  އްލެއް ހޯދައިނ ދީހަނިކަމެތި ރައްޔިތ ންނަށް މިކަމ ަގއި  ،  މި ދައްކާ ވާހަކަ އަޑ ނާހައި   ތި ރައްޔިތ ންޮގތ ަގއި މި ނިކަމެ

ރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑެތި މަހ ޖަނ ން ދައ ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކ ލި މިޮގތަށް    ،ކ ލި ކ ޑަކޮށްނ ދީ  ހޭއްކަންޖެދަ  އެ ބޭފ ޅ ން

ންސާފ  ޢަމަލެއް. އެހެންކަމ ން، ބިމ  ކ ލި  ބޭއިވަރަށް  ކީ ދައ ލަތ ން މިއަދ  ކ ރާ  މަދައްކައިދިނ މަށް ކ ލި ކ ޑަކޮށްދިނ 

ތް އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ެއއްެވސް ޮގތަކަށް ތާއީދ ނ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހ ށަހަޅާފައި މި އޮ  ކ ޑަކ ރ މަށް ޓަކައި

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ

އަރ ވާއިރ ަގއި މިހާ އަޅ ަގނޑ  މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ   ، ބައްލަވާއިރ ަގއި އެބަ ހިތަށް ވަންނާނެންއެއް ބޭފ ޅ ން ޓީވީބަ



2220 އެްޕރީލް  20          ޖަލްސާ                             ވަނަ   43ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

30 

 

ެގންފައި ތިއްބެިވ  އެދިަވޑައި   ، އޭ. މީެގ ސަބަބަކަށް މި ވަނީބާ ބަލަިއެގން މިކަން ކ ރަންޖެހެނީ ކީއްވެ  ، ބޮޑަށް ހޯދައިެގން

  ފަހަރަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ނަމާދ  ަގޑިއާ ެވސް ާގތްވާތީއާ އެކ ަގިއ ނަމާދ  ކޮޓަރީަގއި ބައެއް

 ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.ޅ ރ ވަނީ ކެނދިކ  އަތިއްބަވަނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢީސާ އަޙްމަދ  ބަރ މެން ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

އަޅ ަގނޑަރައީސް އަނެއްހެން  ދިމާވީކަ،  މި  ނޫން  ރަނަގޅަކަށް  މާ  ވެސް  ާގނޫނ ށް  ރަނަގޅަށް  އިޞްލާޙ    ،ކީ.  މި 

ސާބަށް އަޅ ަގނޑަށް ހިދިރާސާކޮށްލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެއއްކޮށް ނ ލިބެނީސް ފ ރ ޞަތ  ތި އެރ ވީ. ދެން އެހެންނަމަެވސް، މިހާ

ހ ރި ބަލައިލެވިފަިއ  އިޞްލާޙ   އިޮގ  މި  ރައީްއޒަތްތެތ ން  މިރި  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ބަެއއް  ތަނ ަގިއ   ސް، 

މިނިމަމް   ،ކަމަށް ވާނަމަ  ދޭެއއަށް ބިނާެވ  އް އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިނިމަމް ވޭޖާ ގ ޅޭ ޮގތ ން  ޔެ މިފަދަ ލ   ،ފާހަަގކ ރެްއވިހެން

މިހާރ  މި އިޞްލާޙަކީ މިއީ  ؛ށް ވެސް ެއ ލ އި ލިބޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށްކަވޭޖ ެގ ސަބަބ ން އަސަރ ކ ރި ހ ރިހާ ވިޔަފާރިތަ

އާންމ  ކ ދި ވިޔަފާރިތަކ ެގ    ނަށް އިޞްލާޙ  ެގނެވޭއިރަކ  މާ، މި ާގނޫވީންބެހޭ ާގނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙެއް. އެހެ  މާޒަޓޫރި

މި ވާންޖެހެނީ ޕެކޭޖަކަށޭ.    ،ވާހަކަައކީ  ޅޭ މި އ ންވާހަކަެއއް މި ާގނޫނަކ  ނާންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ

ކޮށްފާނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ، މިނިމަމް ވޭޖ ެގ ސަބަބ ން އަސަރ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހަމަވެެގންދާއިރ ރިމި ޕެކޭޖް ފ 

މި ޕެކޭޖ  ވަށާޖެހޭ ޮގތަކަށް    ހ ރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކަށް ވެސް ހަމަހަމަ ޮގތެއްަގއި އެ ލ ިއ ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ސަރ ކާރ ން

އިންސާފ ވެރި ޮގތަކަށް  އެންމެ  އަދި    ، ނީވާ  ކަށްތަޮގ  ޅ ނަގއެންމެ ރަ  ެގކ ރާ ޮގތ ަގިއ އޭ ލ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫޔ ެގންދި

 ކަމެއް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. ެއއީ މީެގ ކ ރީަގއި ެއކިެއކި ސަބަބ ތަކާ  މީަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  އެއްވެސް. ދެން    ވާނީ

މިސާލަކަށް، ޖޭ.ީވ   ؛ެގ ދަށ ން ރިސޯޓ  ހަދަން ދޫކ ރެވިފައި ހ ރި ރަށްތައްތ ތަކ  ސައެކިެއކި ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާ  ،ހ ރެ

އެއް ސަރ ކާރ  ިވޔަފާރިކ ރ މާ ކަ ވެސް ދަްއކަމ ން އަންނަ ވާހަ  ައޅ ަގނޑ މެން އަބަދ  ؛ރި ރަށްތައްރެވިފައި ހ ކ ދޫއ ސޫލ ން  

ބޮ  ބ އްދިވެރިޑަވީހާވެސް  އެީއ  ދ ރ ވ ން  ިމންވަރަކަށް  ދ ރ ެވވޭ  ހ ރި   ށް  ތަރައްޤީކޮށްފައި  މިހާރ   އެހެންވީމާ،  ކަމެކޭ. 

އްލ ންނ ވާ  ކާރ ެގ ހިއްސާ ސަރ ކާރަށް އޭަގއި ގެ ވީ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ސަރ އެކ  އ ފައްދާފައި ހ ރި ޖޭ.  ރަށްރަށް ސަރ ކާރާ

ނާނީ ންއަޅ ަގނޑ  ބޮޑަށް ަގބޫލ ކ ރަނީ އެ ހިއްސާ ަގ ؛އަދި އެ ހިއްސާ ަގންނަން ތިބި މިހާރ  ރިސޯޓ  ހިންާގ ފަރާތް

ެއކަށީެގންާވ   ،އިފަސޭހަ ޮގތަކަށް ކޮށްެގން ތިބި ފަރާތްތަކ ންނޭ. ެއ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ލ މިހާރ  ރިސޯޓަށް އިންވެސްޓ  

ވިްއކާ ހިއްސާތައް  އެ  ކަނޑައަޅައި  އ ސޫލެއް  ަގނެވޭ  ހިއްސާލ އަެގއްަގއި  އެ  ކަމެއް.  ބ އްދިވެރި  ވަރަށް  އެއީ  ްއ  ތަ ން 

ކަމަކީ ދިމާވާނެ. އެއް  ދެ ކަމެއް  ކ ރިއަށް  ،ވިްއކާލީމަ  ޮގތެްއަގއި  ހަރ ދަނާ  ެގންދަން  އިންވެސްޓަރަށް އޭނަެގ ވިޔަފާރި 

ކަމަކަށް   ފަސޭހައެހާ  ން ކ ރ މަކީ  ކައެކ  އެ  ށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެެގންދާނެ. ޖޭ.ވީ ކ ންފ ންޏެއްެގ ތެރެއިން ސަރ ކާރާވަރަ

އަދި   ނ ކ ތާެއއް.ކަމެއް،  ން ބޭނ ން  ލަނ ވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އެީއ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށް
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ެއބަވޭހަމަ ރެއިންނޭ ތެކ ރެވޭ އ ސޫލެްއެގ  ގ ައގ މަލައްަވއި    ިއވެލ އޭޓަރެއއްޕެންޑެންޓް  އިންޑި  ،އެއާެއކ  އެ މާއްދާަގއި 

ައގ  ސަރ ކާރަށް  ހަމަ.  ރަށް ވެސް އޭެގ ެގއްލ ން ކ ޑަވާނޭކާނީ ސަރ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަ  އެކަން ކ ރަންވާނީ. އެހެންވީާމ، 

ރި  ތްތެޒަދާއިރާެގ ިއއް  ދަނެގތީ ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ަގއި  ނ ތަކަށޭ ެއކަން ދާނީ. ޓޫރިޒަމަކީ ހަމަ މި ތަޮގ  ވެސް ލިބޭ

ފާ  ޙަޤީ  ،ހަަގކ ރެްއިވހެންމެންބަރ  ނާޡިމް  މިދިޔަ  ޤައަޅ ަގނޑ މެން އަސްލ   ތ ަގއި ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަންޖެހޭ ޚާއްޞަކޮށް 

ކަތްކ ރަްއވާ އްސަދި އިންޑަސްޓްރީަގއި މަވި ފަރާތްތަކ ންނާއި އަބެަގން ތިއްންރ  މި އިންޑަސްޓްރީ ހިވަވަސް ދ ކޮވިޑ ެގ  

މ ވައްޒަފ  އިއްން  ޒިންމާދާރ   ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތް  ބ ރަ  ރައީސް.  ތެތްޒަކ ރެއްވި  ރި 

ތިބެވ ނީ  ިމ  ކޮޅަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މިއަދ   ސަރަޙައް  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިޤ މި  ޤައ މ ތަކ ެގ  ކައިރި  ތިޞާދ ތައް ދ ެގ 

  ރީސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮޅަށް މި ތިބެވ ނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްދިޔައިރ  ވެ ރަިއެގންއަލޮޅ ން

ދި ހަމަ ެއ  ސް. ދެން އައީރި ރަފައި އޮތީތީ ިއއްޒަތްތެޓިއްހަރ ދަނާކޮށް ހިފެހެ  އިަގތެރޭ   އ ސޫލެްއެގ  ،ދަކޮށް ަގވަރަށް ވަރ 

އިންޑަސްޓްރީ ހިންަގން ތިބި ފަރާތްތަކާ   ،ޅި ސިޔާސަތ ތަކާއިނ ދިނ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ން ކަނޑައެ އިންޑަސްޓްރީ ހ ްއޓ ނަ

ތްތެރި ރައީސް. އެއީ ވަރަށް  ޒަ އް އި   ،ސްނ ން އެްއ ދިމާލަކަށް ެގންދެވ ނީތީ އަޅ ަގނޑ މެން ސަލާމަތްވީހ ންެގ ވިމީ  ދެބައި

 ،ަގކޮށްލަން ބޭނ ންޚާްއޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަ ؛ޭގތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްނބ ރަ މަސައްކަތެއް ބަޔަކ  ކ ރި އި

އަދާހާވަރަށް   ވަޒީފާ  ަވގ ތ ަގއި  ކޮިވޑ ެގ  މ ވަްއޒަފ ން  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  ިއންޑަސްޓްރީަގއި  ޓޫރިޒަމް  ރަމ ން ކ ލ ަގއި 

އި ހ ރި  ފަެގންދިޔައީ. އެޗް.ޕީ.އޭއިން ކަނޑައަޅާފައި ހ ރި ަގއިޑްލައިންތަްއ އެ ވަގ ތ ެގ ހާލަތަށް ބަލާއިރ  ހަރ ކަށިކ ރަންޖެހި

އަމިއްލަ  އްދަލ ކ ބަ އިލާއާ  ޢާރ ން  މިންވަ ފ އްދ ރޫޒަރ މާއި،  ބޭނ ންތައް  އިންޑަސްޓްރީެގ  މ ަގރީ  ޓޫރިޒަމް  ވެސް  އި 

  ަވއްޒަފ ން އެކަން ައޅ ަގނޑ މެން މ ސް، އެ  ވެ. އެހެންނަމަވިންތަކެއް ކ ރިމަތި ހ ތި ޮގންޖެމ ވަްއޒަފ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑެ

  ށް އައ މ ެގ ސަބަބ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ސަލާމަތްވީ. މިނިމަމް ވޭޖ ހިތްވަރާއެކ  ހިފެހެއްޓީތީ  

ށް މަމް ދާއިރާެގ މ ވަްއޒަފ ންެގ ދިރިއ ޅ އަިއއްސި. ޚާއްޞަކޮށް ޓޫރިޒަ  ތިޞާދަށްެގ އިޤ ްއޖޭރާކެއް ދިވެހިތަބޮޑެތި ބަދަލ 

ބެހޭ   ވަޒީފާ އަދާކ ރ މާ،  ަގނޑ ެމންނަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ާގނޫނީ ނިޒާމ ތި ބަދަލ ތަކެއް އަިއއްސި. އެހެންވީމާ، އަޅ  ވަރަށް ބޮޑެ

 ބަދަލ ތަކ ެގ ހެޔޮ ނަތީޖާ ފެންނަމ ން  ވޭނެެގ ާގނޫނ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ެގހޭ މާޙައ ލ ބެ  ފާރިއާޔައަދި ވި  އިމާޙައ ލާ

ވިސްނ ންތެ ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަނީ.  ބަދަ  ކަމާރިއެ  ެއ  ެގންނަންޖެލ އެކ   ެގތައް  ވެސް  ނެހޭނެ.  މަސަްއކަތް  ވޭތޯ 

ނެކޭ. ނޫެގންނަންޖެހޭ މ ހިންމ  ާގމިހާރ  ހަމަ އިޞްލާޙ   ،މި ެގންދަނީ. ޓޫރިޒަމް ާގނޫނަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ންމ ރަކ 

ޑަށް  . ވަރަށް ބޮިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާފައި މި ޮއތް އިޞްލާޙަށް ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރަން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީއަ މި  މިހާރ   ޢަބްދ  ދާ  ތިމަރަފ ށީ  ޅ ަގނޑ   މެންބަރ   ތިމަރަފ ށީ ރިޔާޟަهللا އިރާެގ އިއްޒަތްތެރި   ށް. 

 ރ .ްއޒަތްތެރި މެންބަދާއިރާެގ އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ ތިމަރަފ ށި ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 ޓޫރިޒަމް ާގނޫނަށް  ،އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  `. ޝ 

ހިމެނޭ  އޭަގއި  ކަންތައްތަކެއް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ހަމަ  އިޞްލާޙ ތަކަކީ  ިގނަ  ތެރެއިން  އިޞްލާޙ ތަކ ެގ   ހ ށަހެޅިފައިވާ 

އެކަން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން    މަވެސް، މި ބިލ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތާއީދ ނ ކ ރާ އެއް އިޞްލާޙ  ހ ރީމާ. އެހެންނަކަންތައްތައް

ޑަކ ރ މަށް ކ މި ސަރަޙައްދ ަގއި ހ ރި ރިސޯޓ ތަކ ެގ ލޭންޑް ރެންޓ     ، ތޮޅ ަގއިއަ  މާލެ  ، ނ ން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މާލެއާއިބޭ

މެއް  ޅ ށަހެޅިފައިވާ ހ ށަހެހ ދާވާ ޮގތަށް  އިމި ދައ ލަތަށް ފަ  ،އ މަށްމި ޤަހ ށަހަޅާފައިވާ ހ ށަހެޅ މަކީ ެއްއވެސް ޮގތަކަށް  

ދަންނަވާ  އަޅ ަގނޑ   މި  ނޫންކަން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ން.  ގޮ ޞަރ ފ ލަން  ިއޞްލާޙ    ،ލަންވާތ ަގިއ ސަރ ކާރަށް  އެ 

ބޮޑ .   ވަރަށް  ހާލަތ   ދަރަނީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެގންދަވަން.  އަދި އަނބ ރާ  އ ޅޭއިރ ަގއި  ހާލަތ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން 

ރަްއޔި އ ތ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނ ދެއްކިކަސް.  ޯގވަރަށް    ހާލަތ  މ ންދާ  ޅެ ން  ބިލ   ނ ދެއްކިެގން،  ރަންޓ   ބިލ   ފެން  ެގން، 

 ،ަގއި އަދި ހައ ސިން   ،އް މީހ ން ކ ރަންޖެހިފައިކެދ ތަން އެތަްއ ޚަރައްޙީ ޮގތ ޞި   ،ލްޑިކައާސަންދަިއެގ ފ ރ ޞަތ ، މެ

ބެމ ންދާ އާމްދަނީ މަދ ވާ ދައ ލަތަށް ލި  އްވާަގއި އ ޅޭ މީހ ންެގ ހާލަތ  އެހާ ބޮޑ . މި ހާލަތ ަގއި އޮ ސޯޝަލް ހައ ސިން

ނ ކ ރެޭވކަން އަޅ ަގނޑ   ލ ން އެއްވެސް ޮގތަކަށް ަގބޫޅ  ޮގތަށް މި ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ހ ށަހެވާ ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާ   ،ޮގތަށް

  މި ބިލ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލަާގއި އިތ ރަށް ވާހަކަދަްއކައި  ،ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑ   ަގބޫލ ކ ރަނީ  ވެސް މި ފ ރ ޞަތ ގައި

އެކ ަގއި އެހެން އާހަމަ އެ؛ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްމި ކަންކަމަށް އިޞްލާޙ  ެގންނާނެ ކަމަށް.   ރަށް މަޝްވަރާކ ރެވިެގންއިތ 

ލޭންޑް ރެންޓ ގަ  މިހިރަކަނޑަ  އި އަތޮޅ ތަކަށް  ހަމަ  ައޅާފައި  ކޮން ދިރާސާެއްއ    ބްރެކެޓ ތައް  މިއީކީ  ެއއްޮގތަކަށް ެވސް 

ހަދާފަިއ އޮ އަޅ ަގނޑ ތްކޮށްެގންކަން  އެބަ  ެއއްޗެއްކަން  އ ފައްދަން. ތ    ެވއްޖެ   އަހަރ   50އަތޮޅަކީ    .ހަމަ ސ ވާލ  

އެހެންވީމާ، ކޮން  ލީ.  ޕަރޭޝަނަ. އެންމެ ރިސޯޓެއް އޮޑޮލަރ   5ނީ  ންނަޅަށް ިމ އޮތޮއަ  . ތ.އޮންނަތާ  ޓޫރިޒަމް ައއިްއސަ

  4، އ ތ ރަށް  ޑޮލަރ   2ދެކ ނަށް    ،ޑޮލަރަށް ބަދަލ ކ ރެވިފައި  2ތޯ ބައެްއ ބޮޑެތި އަތޮޅ ތަކ ަގއި  ކ ން ބަލާފައިއަދިރާސާ

ައއި ސަބަބ  ައޅ ަގނޑ  ސާފ ކ ރަން ބޭނ ން.    ޑޮލަރ   5އަތޮޅ  ހިމެނޭ ބްރެކެޓ ެގ ތެރޭަގއި    ތ.  ،ޑޮލަރަށް ބަދަލ ކ ރެވިފައި 

ތިޞާދީ އެއްެވސް ޕަރޭޓްކ ރާ ެއްއވެސް ތަނެްއ ނެތް. އިޤ އެންމެ ރިސޯޓެއް ފިޔަަވއި އޮ  ަގއި ދިޔައިރ  ންވެެގ  އަހަރ   50

ެއއް ކޮށްފިއްޔާ  ސާރާރާއްޖޭަގއި ރަނަގޅ  ދި ؛ފާރި ރައީސް. ަވޒީތެއަތޮޅަކީ އިއްޒަތް  ޅެއް ނޫން ތ.ތޮ ތެއް ހިނާގ އަކައްމަސަ

މިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ  ކޮއަތޮޅ  ެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ،    ޅަށް ތ.ތޮރިއ ޅޭ އަވަޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ  ނެތް އެންމެ ިގނަ ޒ ވާނ ން ދި

މި ހ ށަހެޅިފައިާވ    .ށް ދިރާސާކ ރައްވަންޑަވަރަށް ބޮ  މި ކަންކަމަށް  ،އެކ  އެދެން  އާދޭހާ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް  ؛ހަމަ ވަރަށް
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 މ ެގ ސިނާޢަތ  މިހާރަށްޒަޅ ަގއި ޓޫރިއަތޮ  ތ ަގއި ތ.އް ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގލެވެސް ަގބޫހ ށަހެޅ ން އެއްޮގތަކަށް

ރަނަގޅ ކ ރ މަށް   ދެއްވަންޓަވ ރެ  ސަރ ކާރ ން  ދެްއވަ  ޖެހޭކަިއ  ފާކަމ    ހޭނެންޖެލ އިތައް  ައޅ ަގނޑ   ަގކ ރަން. ހަަގއި 

ނ ން. މި ބިލ ަގއި އެބަ އޮތް  މ ެގ ކ ރިން އަދި އެއްކަން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭލ އަޅ ަގނޑ  ނިންމާ ؛ތްތެރި ރައީސްޒައިއް 

ވާހަކަ.    ، ހަަގކޮށްފައިފާ ކ ލީެގ  ބިންތަކ ެގ  ދޫކ ރެޭވ  ކ އްޔަށް  ބޭނ މަށް  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ރަށްތަކ ން  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން 

އެބަވޭ  ފާހަަގކޮށްފައި  ހަމަ  ބިލ ަގިއ  މި  ރަށްރަ  ، އެހެންނަމަވެސް،  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ވެސް  ނ ލައި  ބިން ށ ބީލަމަށް  ން 

ދޫ ނ ލައި  ބީލަމަށް  ކަމަށް.  ދޫކ ރ މ ގައިދޫކ ރެވިދާނެ  ބިން  ޮއންނަ  ޮގތަށް  ރެންޓ     ކ ރެޭވ  ންޖެހޭނެ ޅަނޑައަކަލޭންޑް 

ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން.    އަންނައިރ ަގއި ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެ  ންވެެގ  އ ސޫލ ތަކެއް މި ބިލ ަގއި މި ާގނޫނަކަށް

ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވަރަށް   ،އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އި،އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްފަ

ތ ަގިއ ޢައަދި އެ ސިނާ  ، ޮގތަށްވާޢަތަށް އެންމެ ފައިދާނާރ ވެރިކަމ ެގ ސިތ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަ  ،ބޮޑަށް ބަހ ސްކ ރެިވެގން

ދެކެން. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ  ކަމ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ     ވާންޖެހޭހިފަްއ  ތަދިވެހިންނަށް އެންމެ ފައިދާވާ ޮގތަށް ކަންތައް

ތައް ރިސޯޓ ގެ ނ ހެދިފައި ހ ރި ރަށް  ،ކަމަކަށް ވާންވީ   ހިންމ  އެއްމިއަދ  އެންމެ މ   ،ާވންވީ  ރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތަކަށްސަ

ިއއްޒަތްތެރި ތަރައްޤީކ ރ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ޮގތ ަގއި  ސަރ ކާރަށް  މި  ހަމަށްރައީސް.  ފެންނަނީ  މި  ރަށްތައް އެ  ކަނި 

ެގންނަ ބަދަލަކީ  ށް  ޓަނަ ެއްގރީމަންންކޮށްފައި އޮ ؛މަންޓްހިފާފައި ހ ރި ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ކޮށްފައި އޮތް ެއްގރީކ އްޔަށް  

ަވކި މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ނެހެދިއްޖެއްޔާ އެ ތަނެއް އަނބ ރާ ެގންނާނެކަމ ެގ ވާހަކަ. އެ މީހ ންނަށް   އެްއވެސް ތަނެއް

ެގނެސްެގން މި ރަށްތައް ރިސޯޓ ެގ އަށް   ރާއްޖެކ ންވެސްޓްަމންޓް ބޭންއި  ،ތަކ ންނާއިކ އް ބޭންކެފައިނޭންސް ހޯދޭނެ ޮގތްތަ

، މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭަގިއ  ތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާްއޒަޮގތ ަގއި ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ވާހަކަތަކެއް އެްއވެސް ޮގތަކަށް ނާދޭ އި

ޅ ތަކަށް ތޮކ  ހ ރިހާ އައެ  ކަމާމަހަމަހަ  ،ކެން ބޭނ ންވަނީމ ން، ައޅ ަގނޑ  ދެވަ ދަންނަކައަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާ ވާހަ 

ދި ދިވެހިންނަށް އޭަގއި އެންމެ ބޮޑ  ނަފާ  އަ  .ންޔ ެގންދިދެމިއް ރާއްޖޭަގއި  ފ ރ ޞަތ  އޮތް ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތެ

 ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ތަން. ދެްއވި ފ ރ ޞަޔ ންދިލިބިެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ބިލ ަގޝ ކ ރިއްޔާ  އެދިަވޑަ  އިމި  ތެރެއިން  އި ވާހަކަދެްއކ މަށް  މެންބަރ ންެގ  ތިްއބެވި  ެގންފައި 

 ؛ބަހ ސްެގ ަގޑިއްޖެ. ބިލ ެގ  ންނަށްހެން ފ ރ ޞަތ  އެރ ވި ރ ދިވަޑަިއެގންފައި ތިއްބެވި ިގނަ މެންބަފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތަށް އެ

ސް، އަދިވެސް ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްބެިވ  ާގތްވަނީ. އެހެންނަމަވެ  ށްރ  ހަމަވ މަ ަގޑިއި 4  ،މ އްދަތ 

ޖަހާއިރ ަގއި ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭފ ޅ ންނަށް    1ރ ން އެބަ ތިއްބެިވ. އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ  ރި މެންބަތެތްބައެއް އިްއޒަ

މިއަދ .  އެފ ރ ޞަތ  ެއހ ން  ވޯޓަށް  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ބިލާ  މި  މިއީ  ރ ވ މަށްފަހ ަގިއ  . ބ ދަ  ، ވާނެެއނިގަވޑަިއަގންނަމިއަދ  
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މި   ، ންނަަވއިލެވިދާނެދަާއެއކީަގއި  އެފަހ ަގއި. ހަމަ  އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބިލ  ެގންދެވޭނެ ކޮމިޓީައށް އެއަށް

. ައންނަ ހަފ ތާަގއި ނިންމިދާނޭ  ލީހ ެގ ކޮމިޓީން މިމ ޅި މަޖި  ، ނަމަ  ންނަވަނީރ ން އެދިަވޑަިއަގބިލ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ިމ   ؛ވަޑައިަގންނަވާ ކަންކަން އެދި ޔަ  ތި ކޮށް  ަގނޑ އިރި މެންބަރ ން މަތެތްއޭެގތެރޭަގއި ތިޔަ ިއްއޒަ

ތަނަށް ހ ށަހަޅާފައި    ރޭަގިއ ިމ ބިލ  މިތެލ ެގ ސަބަބ ތަކ ެގ  އާދެ! ދެން ބި  ؛އިރ ަގއި ޔަހަމ ން ދިއަޑ އަ   ގ ޅޭ ޮގތ ންލާބި

ކަމެއް ައޅ ަގނޑަކަށް    ދިނ މ ެގ ސަބަބ ން ލ ޔެއް ދެހެރޭ އޭަގއި ލިޔެފައި އެ އޮތީ ކީްއވެެގން  މިނިމަމް ވޭޖ   ،މި ވަނީ

ތި. ބިލ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  މިނިމަމް ވޭޖާ އެއްެވސް ގ ޅ ެމއް ނެ  ،އި މި އޮތީފަލާސާފެއްނ ވޭ. އެއީ މި ބިލ  އެކ ލަަވއި  ވެސް

ެގ ހ ރިހާ ދިމާލަކަށް ޓޫރިޒަމް ފ ޅާކ ރ މަށް ޓަކައި ލޭންޑް  ޖޭކީ، ރާއް ބަށް ޓަކައި. އެއް ސަބަކަސަބަބަ ދެއެކ ލަވައިލެވ ނީ 

ބޭލީ ބިމ ެގ ކ ؛ ރެންޓ ެގ ެގނައ ން. ދެވަނަ  ެއކި ސަރަޙައްދަށް  ތަފާތ ތަކެއް  މަދ    ،ވީ  ނ މަކަށްެގ  ސަރ ކާރާ އެކީަގއި 

ރަށްތަކެއް  އަދަދެްއެގ ހ ރި  ރަ  ،ވާތީވެ   ހިއްސާވެފައި  ރަށްތަކ ށް އެ  އެ  އަދި  ހިންގ މަށް  އިތ ރ  ތައް  އޯނަރ ންނަށް  ެގ 

ޕާޔ ދިއިންވެސްޓްމަންޓަށް   އެކީަގއި  ސަރ ކާރާ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ދަތިވަނީ  މިއީ  ޓްނަރޝިޕެއް މަށް  ޝަލް  ކޮމާ  ވާތީވެ. 

ވި  މަސައްކަތަކަށް ވާއިރ ަގއި ޔަވެފައި  ކަންކަމަށް  ޕާޓްނަރޝިޕްސަ  ،ފާރީެގ  ފަރާތްތައް  އަިމއްލަ  އެކީަގއި   މާވީރ ކާރާ 

ބޭންކ ޔޫ ތަކ ރާރ ކޮށް ރަޕ ެގ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ހ ންނަކަމ ން  ދަތިތަކެއް  ނ ކ ންނަ  އެއިން  އިދާރާތަކ ން  ާމލީ  ތަކ ންނާއި 

 ލެތް. ދެން މާނެ  މިނިމަމް ވޭޖާ އެއްެވސް ގ ޅ މެއް  ދެންނެވިހެންމި  އިލާއެކ ަގއި މި ބިލ  ެގނެވ ނީ. ބި  ންދާތީއާމ އެދެ

އަތޮޅ ން ލޭންޑް ރެންޓ  ބަދަލެއް ެގނައ ން ބޭނ ންތޯ    މާލެ  ، ތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވިހެންޒަެގ ިއއް ދޫއަތޮޅ ެގ ތ ލ ސް

މީެގ    ،ހަަގކ ރާ ނ ކ ތާއަކީ ކެއް. އަޅ ަގނޑ  ފާތަރ ން ނިންމަވާނެ ނިންމ ންނޫންތޯ އެއީ އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަ  ތަނ ވަ

ކޮމިޓީން ބިލ  މ ޅި މަޖިލީހ ެގ    ،ނަމަ  ންވެވަޑަިއަގންނަވަނީނ ތި ބޭފ ޅ ންނަށް ބޭ   ،މައިަގނޑ  އަސާސްތައް ހިފަހައްޓަވާފައި

ނ ންވާ އާމްދަނީެގ އަދަދ ތައް ނ ވަތަ  ސަރ ކާރަށް އެ ބޭ  ،ކ ރަން ފޮނ ވައި ގ ދީސްބިލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަ  ،ންމައިނި

ޔާ! އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް  .ތ ަގއި ެގނައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބައޮތޭަވސް ޮގެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް އަ

   .ލަނީ މެންދ ރ ެގ ަގޑިއަށްމިހާރ  މި މެދ ކަނޑާ

 

 { އަށް 13:01އިން  12:01 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސަރ ކާރ ެގ    -6.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ     ،`. މި ދަންފަޅީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީ

  2/ 99ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ރަޝީދ   އަޙްމަދ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރެާގ    ،ފަރާތ ން
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 މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވިލިނިގލީށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް.  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ )

 .ޙ ސައިން ސަޢ ދ 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ

ށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ )   99/2ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މި  ؛މި ބިލާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ޮގތް ހާމަކޮށްލާނަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހަމަ  ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާތީ އަޅ ަގނޑ  ވެސް 

ހ ރި އިތ ރ  ފ ރ ޞަތ ތަކެއް    ބިލ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ތާއީދ ކ ރަން. ިމ ބިލ ެގ ސަބަބ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ނ ލިބި

އަދި    ،ސް އަދި ހޮޓަލް ރަޖިސްޓަރީ ފީއަށްހައ އެބަ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ލިބޭކަން ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ެގސްޓ 

ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ؛ޑަިއވް ސެންޓަރ ތަކ ެގ ރަޖިސްޓަރީ ފީ ވެސް މީެގ ސަބަބ ން އެބަ އ ނިެވެގންދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމ ެގ  ފަތ ރ ވެރިފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާ،  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ރާއްޖޭެގ    ،މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ފަތ ރ ވެރިކަމ ގަ   50ތަށް  ޢަސިނާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފ ރެމ ންދާއިރ   އެންމެހަ  އިއަހަރ   ތިއްބެިވ    އި އިންވެސްޓ ކޮށްެގން 

ހަމަ ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ނަމ ަގއި  ެގ  ފަރާތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ވިލިނިގލި، ކޮލަމާފ ށި ރައްޔިތ ން

ގއޞައްޚާ ހ ރިހާ   ހ ވަދޫއަތޮޅ ަގއި،  .  ކޮށް  މަސައްކަތްކ ރެްއވި  ޓަކައި  ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ފަތ ރ ެވރިކަން  އަތޮޅ ަގއި 

ޭއެގ ފާހަަގކޮށްލަން.  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ފާހަަގކޮށްލަން ފަރާތްތައް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ފަތ ރ ވެރިކަން  . ގއ  ،ތެރޭަގއި  ަގިއ 

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،މެ އިސް ބޭފ ޅަކީެއން  ފ ރަތަމަ ތަޢާރަފ ކ ރ މަށް ޓަކައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކ ރެްއވި

ޮގތަށް  މި  ،ކަން ވެސް ިމ ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަޖާބިރ هللا ޢަބްދ 

ލިބޭނެ ކ ރިއެރ ންތަކާއި    ތަށްޢަ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ  ،ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަކާ އެކީަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން

ހ ވަދޫ ރާއްޖޭެގ  ވެސް  ޔަީގނ ން  ހަމަ  ކ ރިއެރ ންތަކާ.  ލިބޭނެ  އަތޮޅ ތަކަށް  ގއ  އަދި  ނ ވަތަ  އަތޮޅ ަގއި .  ައތޮޅ  

  ،މި އައި ކ ރ  މ ްއދަތެއްަގއި ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ަމޝްހޫރ  ބޮޑެތި ބްރޭންޑ ތައް ެގންތް ކ ރިއަރައި ޢަފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ

އަތޮޅ ަގިއ  .  ިގނަ ބްރޭންޑ ތަކެއް ގއ  ،ެގ ބްރޭންޑ ތައް ވެސް  ނަން މަޝްހޫރ ، އެންމެ ވަރ ަގދަ ޔޫރަޕ ރާއްޖޭެގ ހަމަ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  އެބަޭވ،  ާގއިމ ކ ރެވިފައި  ބ ރަ މިހާރ   ބައެްއެގ  ިގނަ  ވަރަށް  މ އްދަތެއްަގއި  ކ ރ   ވަރަށް  މިއީ 

އަދި މި ސަރަޙައްދ ަގިއ    ،ޓަރ ންނަށް ގއ އަތޮޅ  ތަޢާރަފ ކޮށްދެްއވައި މަސައްކަތް. އެކަމަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އިންވެސް

ޓަކަިއ   ެގނައ މަށް  ތަނަވަސްކަން  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަގބޫލ ކ ރެިވެގން  ކަމަށް  ކާމިޔާބެއް  އިންވެސްޓ ކ ރ ަމކީ  މި 

ބ ރަ މަސައްކަތްތަކެއް އެ ފަރާތްތަކ ން ދިޔައީ ވަރަށް  މި  އަތޮޅ ަގއި ފެތ ރިެގން    ދޫބިޔަ ހަރަކާތް މިއަދ  ހ ވަމި  އިޤ ތިޞާދީ  

ކީ ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ  ޙަމ ޙައްމަދ  ޢަލީ ޖަނާ  ،ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ކޮށްެގން. އޭެގ

އި   އަތޮޅ ގެ .  ގއ ބޭފ ޅެއްކަން.  ފާހަަގކޮށްލާ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސަްއކަތ ަގއި  ކ ރި  މި  އްޒަތްތެރި  ތަރައްޤީއަށް 
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މަސައްކަތްކ ރަން  ؛ރައީސް އެ  އޭރ   ހާލަތަކީ  ލިބިެގން  މިއަދ ެގ  ދާއިރާއަށް   ،ދިޔައީފ ރ ޞަތ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ 

ޝައ  މިންވަރ ޤ  އިންވެސްޓ ކ ރ މ ެގ  އޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޓާންެވރިކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ަވކި .  ެގޓ ކޮށްެގން 

ސަރަޙަްއދ  ަވކި  ކ ރާއަތޮޅ ތަކެއް،  މި  ކ ޑަކޮށްެގން  ކ ލި  އަނެއްކާ  ؛ތަކެއް  ވަނީ  މި  ނަތީޖާއަކަށް  ވެސް މިކަމ ެގ 

ކ ރ މ ެގ އޮޕަރޭޝަންސްތަްއ ހ އްޓިފައޭ  ެގޓ ކ ރެވިފައި ހ ރި ރިސޯޓ  ތަރައްޤީއަތޮޅަށް ޓާ  ހ ވަދޫ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

މި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ،  ހ އްޓިފައި  ފ ރ ޞަތ ގައި މި އޮތީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މި  ހަމަ  ެވސް  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

އަތޮޅ  އަދިވެސް  އޮތް  އެހާ ފަޅ ރަށްތަްއ ިގނަވެފައި، އެހާ ރިސޯސްފ ލްކޮށް    ، އަތޮޅަށް  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ ހ ަވދޫ

ވަރަކ ން ނ ވެއޭ.  ެއއް ޑޮލަރ ން، ދެ ޑޮލަރ ން ބިމ ކ ލި ކ ޑަކޮށްެގން އަދި މި  ތަރައްޤީކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ ތަްއ އެބަ އޮތޭ.

ޑޮލަރަށް ވައްޓާލައިފަިއ،    2އެއް ހަމައެްއަގއި މިކަން އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. ވަކި އަތޮޅަކަށް ވީތީ، ަވކި ސަރަޙައްދަކަށް ވީތީ  

އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ޑޮލަރ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  4ޑޮލަރަށް ވައްޓާލައިފައި، އަނެއް ސަރަޙައްދަކަށް    6އަނެއް ސަރަޙައްދަށް  

ހަދައިެގންވެސް   ބޭނ ންވޭ ކްރޮސްރޯޑ   ބިން  ،އެބަ  ފ ޅާކ ރަން.    ހަމަ  ހަދައިެގން ޓޫރިޒަމް  ހިއްކަިއެގން، ކްރޮސްރޯޑ  

މާލެ ސަރަޙައްދ  ވީމާ ކްރޮސްރޯޑ  ހަދަންވީ. މާލެ ސަރަޙައްދ  ވީމަ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކ ރަންވީ. ؟ ކީްއވެތޯ ނ ވާންވީ

ރައީސް  ކަންކަ ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  އިތ ރ   ؛ މަށްއެހެންވީމާ،  ހަމަ  އެދެން. ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ވަގ ތ ކޮޅަކަށް  ކ ޑަ 

ީމަގިއ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ކަންބޮޑ ވާ އެހެން ކަމެްއ އެބަ އޮތް. ރާއްޖޭަގއި މިނިމަމް ވޭޖާ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ހަމަ 

އެކީަގއި ކ ރާ އަސަރާ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާއަތަށް  ބަދަލެްއގެ   ،ގ ޅިެގން  މިންވަރ ެގ  ރެންޓ ންއެ  ރިސޯޓ   ޮގތ ަގއި    

ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެއް ނޫން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ އަޅ ަގނޑ   ހަމަ ޖެހޭ އ ނިކ ރ ން، ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ެވސް އ ނިކ ރަން

ވޭޖާ ގ ޅ ވަ   ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެއް ނޫން. މިކަމާ އެކަން ކ ރ މަކީ  ެގނެސްެގން،  އިޞްލާހ  ތެރެއިން  މީެގ  ،ލަިއެގންއިމިމިމަމް 

 މެންނަށްއަޅ ަގނޑ އެހެންވީމާ،  ؛ ކަންދައ ލަތަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީެގ އ ނިކަމެއް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އެއީ މި

ންކަން ކ ރ ން ެއއީ އެންމެ އިންސެންޓިވްސް ދެވޭނެ އެހެން ދާއިރާތަކެއް ހ ންނާނެ. ެއ ދާއިރާތަކަށް ވިސްނާފައި އެ ކަ

ކ ލި  ރިސޯޓ ތަކ ެގ  ހަމަ އެާއއެކީަގއި  ދެން  ދެކެން.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ޮގތް  މ އްދަތ     ،ރަނަގޅ   ެއްގރީމަންޓ ެގ 

  ސްޓ ކޮށްެގން، ނެޯގޝިއޭޓ ކޮށްެގން ކ ލި އެޖެކ ލި ނެޭގނެ އ ސޫލ ، ކ ލި ކ ޑަކ ރ މ ެގ އ ސޫލ . އެހެންވީމާ،    އިތ ރ ކޮށްެގން

ކ ރ މ ެގ ދޮރ  އެބަ ޖެހޭ ބަންދ ވާން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ    ކަންމި ކަން

ވާހަކަ ވެސް. މީެގ ކ ރީެގ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނ ެގ ވާހަކަ ެވސް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ އިތ ރ  ދޮރ ތައް، މިފަދަ ާގނޫނީ  

ފަދަ   އޮތްވެސް ކ ރީަގއި  އެ ބިލ ތަކ ން އެފަދަ ދޮރ ތައް ހ ޅ ވަިއެގން މާދަމާ އަނެްއކާބިލ ތައް މި ތަނަށް ލައިެގން،  

މާދަމާ   ،ވެރިކަމެއް އައިސްދާނެ. މި ެވރިކަމ ަގއި އަތްޖަހާފައި، މ ށްކަވާފައި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ލާރި ނ ނެގިއެއް ކަަމކ 

ވެސް މި ދޮރ ެގ ބޭނ ންކޮށްެގން އެތައް ބިލިއަން ރ ފިޔާެއްއ  ކާ ހަމަ އަނެއް  ،ކ ރީަގއި އޮތް ހާލަތަށް މި ޤައ މ  އަިއއްސިްއޔާ
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އެ އިޞްލާޙާ އެކީަގިއ މި ބިލ  ފާސްވެެގންދާކަށް،    ެގއްލިެގން ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތާއީދެއް ނ ކ ރަން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 . ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަތިވެރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ށް އިޞްލާޙ ެގނައ ން. (އަާގނޫނ ރިޒަމާ ބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫ)   99/2ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ރައީސް  ބަލ ؛އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ ތަކަށް  އަދި ލާއި ހ ށަހެޅިފައިވާ  ވެސް  އިޞްލާޙ ތައް  ތާއީދ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އިރ  

ޖެހޭ ބައެްއ  ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަން  ގައިކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކަމާ ދޭތެރޭ ދެވަނަ ވިސްނ މަކަށް ނ ވަތަ ކޮމެޓީ މަރ ޙަލާ

ަގއި.  1972ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ޓޫރިޒަމް ފެށ ނީ   ؛ދާތައް ހ ރިކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމާއް

ފަޅ ރަށެއް ކ ޑަކ ޑަ  ކައިރި  މާލެ  ޓޫރިޒަމް،  އެ  ކ ރ ނބާަގއި  ،މިތާ  ބިޔަ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ    ފެށ ނ   ބ ރަ،  އިޤ ތިޞާދީ 

ދިވެ ވަނީ  މި  މިއަދ   ބޮޑ   މަސައްކަތް  އެންމެ  އެއް ސޯސަކަށް،  ބޮޑ   އެންމެ  ޖެނެރޭޓ ކ ރާ  އިންކަމް  ެއއް  ހިރާއްޖޭެގ 

ކޮވިޑ ެގ މި ހާލަތ ަގއި އިންވެސްޓަރ ން    ،ބަެއއް ބޭފ ޅ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ  !ރަނަގޅ  ؛ވަސީލަތަކަށް ވެފަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

މަށް.  ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ދޭން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ކަެގނައ މަށް ޓަކައި އެބަ އ ނދަޫގާވ ކަމަށް. އަދި ބަެއއް ލ ިއތައް  

ދޭއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން    ޖެހޭ، ލ އިތައް މ ޅިން ޯގސް ވާހަކައެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން އެބަ

އްތޯ ކ ރެވިފައިވަނީ. އެހެން މި ކަހަލަ ދިރާސާތަކެއެކަން މި ކ ރެވެނީ އެންމެ ރަނަގޅަށްތޯ، ކޮން  ކ ރާއިރ ަގއިކޮމްޕެއަރ

ރިޒަމ ެގ ބިމ ެގ ކ ލި. ޓޫ  ،ދަންނަވާލީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑަށް މި ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކ ން އެބަ ފެނޭ

. އ، ބ، ކ، ޅ، އއ، އދ، ވ، މ،  ޑޮލަރ  5ންނަނީ އަށް މި އޮ .ެގ ކ ލި ކ ޑަކ ރާއިރ ަގއި ތ، ލ، ގއ، ގދމ ބި

މާލޭެގ ބިމެްއެގ ައކަފޫޓަކީ ާގތްަގނޑަކަށް ިވއްކާ އަގ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ،ޑޮލަރ   6ންނަނީ  އޮ  މިހިސާބަށް މި  .ފ

އޮތް، މާލެ ކައިރި ރަށްތަކ ެގ ައަގކީ    ރ ފިޔާ. ކައިރީ   9000،  8000 ރ ފިޔާ. އެއަށްވ ރެ ދ ރަށް   1500ޖެހިެގން މި 

ނ ެގ އަގ  އަރަިއެގން މި ދަނީ އެ ތަންތަނ ެގ ޑިމާންޑަށް. ތަންތަ ؛ރ ފިޔާ. މި ޑިމާންޑަށް  700،  500ޖެހިލީމަ މި ޖެހެނީ  

 ؛ސްމ ހިންމ ކަން ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންޖެހިފައި އޮތް ވަރަކަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ެގޑިމާންޑ  މި އ ފެދެނީ އެ ތަންތަނ 

އަތޮޅ ަގިއ  .  އި ވަގިއ، ޙަޤީޤަތ ަގއަތޮޅ    .އަތޮޅ ، ކ.  ރިޒަމަށް ވެސް އއލާއިރ  ޓޫއިއެ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަ

މިއީ އެންމެ އަގ ހ ރި، އެންމެ އަގ ބޮޑ  ފަޅ ތައް، ރަށްތައް ހ ރި ހިސާބ . އެހެންވީމާ، މިއީ މިހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  

މިލިއަން ދީފައި ވެސް    10މިލިއަން،    5އަތޮޅ ން އެކ އިޒިޝަން ފީއެްއެގ ޮގތ ަގއި   .އަތޮޅ ން، ކ .ށްފިއްޔާ އކޮއިޢ ލާން
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ތައްޔާރަށް.  ހަމަ  އެ ތިބީ އިންވެސްޓަރ ން    ނަަގންކ ދި ރަށްތައް    ނ ވިތާކަށް  ރ ެގ ބޮޑެތި ރަށްތައް އަދިއަކަމީޓަ  10އެ ތިބީ  

ޑޮލަރ . ދެން   4އެ ހިސާބަށް    .ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ޖެހޭ ަމއްސަލަައކީ އެއަށްވ ރެ ދ ރަށް ގއ، ގދ  އި އެހެންނަމަވެސް، ީމަގ

  . ތ، ލ، ގއ، ގދ  ،ޑޮލަރަށް ެވފައި  6ތޮޅާއި ކ އަތޮޅާ  އަ .  ޑޮލަރ . އ  5  ! ންނަނީ މާފ ކ ރައްވާތިމި އޮ  .އތ، ލ، ގ

އެންެމ    އެހެންވީމާ،  ބޮޑަށް ވެސް ކ ޑައީ.  މި އަޅ ަގނޑަކަށް ކަމަކ ނ ދޭ. މި ފަރަގ  މާ ކ ޑައީ. މާ  ޑޮލަރަށް ވީމާ  5

މ ެގ ހާލަތ   ދަށްކޮށްލާފައި، އެ ހިސާބެއްަގއި ޓޫރިޒަމް މިއަދ  ޤައ   އަގ ހ ރި ހިސާބ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން މިހާވަރަށް އަގ 

ބަެއްއ  ިއ އިންވެސްޓ ކ ރ މަށް  ޔަތްކ ރާއިރ ަގިއ، އެ ތަނ ަގޢާޮގތ ން ނ ވަތަ ޓްރާންސްޕޯޓާ މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ރި  އޮތް

އަޅ ަގނޑަކަށް    މި ތަފާތ  އޮތީމާ ؛އިންވެސްޓަރ ން ފަހަތަށް ޖެހޭ ހާލ ަގއި އެހާ ދ ރ  ހިސާބ ތައް އެންމެ ޑޮލަރެއްެގ ތަފާތ 

ކަމަކ  އެދެންނ އެހާ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އިސްލާޙެއް.  މި  ކޮމި  ، ދޭ  ބައެްއ  ޓީއަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރި  މިހެން  މަރ ޙަލާަގއި   

ިމއަށް ޕްރޮޑަކްޓިވް ރަނަގޅ  ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ހައްލަކަށް އަންނާނެ    ،އިޞްލާޙ ތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން މަޝްވަރާކ ރެިވެގން

އަޅައިަގތް ެއްއ  ހަމަ    މީަގއި އަޅ ަގނޑ އެންމެ ބޮޑަށް    ، ދައްކަނީއަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ މި ؛ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

. އަޅ ަގނޑ މެން ބިމ ކ ލި ކ ޑަކ ރާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ   ،ކަމަކީ

ކަމަށް ލިބޭނެ  ބެލީ  އާމްދަނީ  މި  ޚަރަދ     34ާގތްަގނޑަކަށް    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބިލިއަން 

އަޅ ަގނޑ މެން ލިބޭ އާމްދަނީ އަންދާޒާކޮށްލާއިރ ަގިއ   ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެެގންދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އާމްދަނީ

އެބަ އޮތް.   އަޅ ަގނޑ މެންެގބިލިއަނ ެގ ޑެފިސިޓެއް    9  .. އެހެންކަމ ންއިބިލިއަނ ގަ   24މި އ ޅެނީ   ބަޖެޓ ަގއި ވެސް 

އާމްދަނީތައް  ،ނަމަވަނީކަމަށްއެހެން ލިބެންހ ރި  ޚާ ކ ޑަކޮށްލާފައި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރާއްޖޭަގއިޞައް ،  މި  ެއ    ،ކޮށް 

ތަކ ން ކ ލި ކ ޑަކ ރ މ ެގ  ބިން  އިންޑަސްޓްރީއަކ ން މި ޤައ މަށް އެންމެ ބޮޑ  އިންކަމެއް ޖެނެރޭޓ ވާ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީެގ

ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ބަޖެޓ ަގއި   އެބަ  އަސަރ   ށްކ ރެވިފަިއވާ އާމްދަނީއަށް ވަރަށް ބޮޑަ  ށްނަސަބަބ ން ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ކ ރަނީ މި  މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖަހައިެގން  ޭއެގ  ،ކަންކަން  ވެސް،އެއީ  މަސައްކަތްތައް  ރަށްރަށ ެގ   އަދި   ތެރެއިން 

މަސައްކަތްޕްރޮޖެކްޓ ތަ އެހެނިހެން  އަދި  ވެސް،  އެހެންކަމަށްތަްއ  އް  އާމްދަނީ   ، ނަމަވަނީކ ރ މަށް.  ލިބޭ  ދައ ލަތަށް 

ފަހ ަގއި ދެން އެ އާމްދަނީ މަދ ވާނެ ޮގތަކަށް އަނެްއކާ ާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ ތައް   ފާސްކ ރ މަށްއްބަޖެޓެއަޅ ަގނޑ މެން  

ަގބޫލ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރ މަކީ  ެއކަން  ރަނަގޅ   ެގނެސްެގން  އެންމެ  ޮގތ ަގިއ  ރައީސް   ކަމެއްކ ރާ  އިއްޒަތްތެރި   ؛ނޫން. 

  އަޅ ަގނޑ  ެގ ރިޕޯޓަށް، އޮޑިޓ  ރިޕޯޓަށ2020ްފަހ ން މީރާެގ    ދާދި  ،ޖެހޭ އަނެއް ނ ކ ތާައކީއަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކޮށްލަން

ެގ ނިޔަލަށް 2020ން ފެށިެގން  އި  2016ދައ ލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އާމްދަނީ،    ،ނަޒަރ ހިންާގލިއިރ ަގއި ޭއަގއި އެބަ ބ ނޭ

ރި ާގތްަގނޑަކަށް  ޢާއަޅ ަގނޑ މެން  އިނޭގތޯ.    21ޔަތްކ ރާިއރ ަގިއ،  އެބަހ ރި  މީެގ  21ބިލިއަން  ތެރެއިން  ބިލިއަން. 

 %78އެ    ،އެާއެއކ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ައނެއް ނ ކ ތާައކީކ ލި. ހަމަ  އާއިއަކީ ސީދާ ރިސޯޓ ތަކ ެގ ޖޫރިމަނ78%ާ

ބިލިއަނަށް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދައްކަނީ ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލީެގ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި    16.9އެބަ އަރާ  
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ެގ  އެ ޓެކްސް  ،އަނެއްކާ ކ ލި ކ ޑަކ ރާ ވާހަކަ. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ، ރިސޯޓ ތަކ ެގ ބިން  ،ދައްކަނީ

ބިލިއަން މި   13.5ބި ހ ރި ރިސޯޓ ތަކާ ގ ޅ ންހ ރި ފައިސާެގ ތެރެއިން  ނ ލި  އިނ ދައްކަން  ބިލިއަން ތެރޭ   16.9ތެރޭަގިއ،  

. ހަމަ އެާއއެކ  ވިޔަފާރި ފައިދާއިން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދައ ލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އިވަނީ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓަރެސްޓ ެގ ޮގތ ގަ 

އެތައް  ޖެހޭ   މިައދ  ވެސް ލިބެންދައ ލަތަށް  ،ބިލިއަން ރ ފިޔާ ވެސް ނ ލިބޭ. ވާހަކަައކީ ވަރަށް ބަިއވަރ  ފައިސާ   1.8

  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   އަކީއަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ އަނެއް ނ ކ ތާ   ގައިބިލިއަން ރ ފިޔާ އެބަ ހ އްޓޭ ނ ލިބި. އަނެއްކާ މީ 

ާގތްަގނޑަކަށް    ،ހ ރި އާމްދަނީެގ ޕަސެންޓޭޖަށް އަޅ ަގނޑ  ނަޒަރ ހިންާގއިރ   ނ ލިބި  ެގ ނިޔަލަށ2020ްއިން ފެށިެގން    2016

ވަނަ އަހަރ  ނިމިެގންދާއިރ     2021 އިތ ރ ވެެގން. މިއީ ވަރަށް ބޮޑ  އަދަދެްއ މި ދަނީ އިތ ރ ވަމ ން. ދެން  ދޭއެބަ  264%

ދައ ލައަޅ ަގނޑަށް   އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ކަެމއް  ކިހާވަރެއް  ހ ންނާނީ  މިހާރ   ބޮޑަށް ނޭނެގ  މިހާ  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ތަށް 

ދާއިރ ަގިއ އަނެއްކާ ނ ލިބި ހ ރި އެއްޗެއް މި ދަނީ ތަފާތ ކޮށް އިތ ރ ވަމ ން. ވަރަށް ބޮޑ  ޕަސެންޓެްއ އިތ ރ ވަމ ން މަދ ވެެގން

، ކީލިބެން އޮތް ކަމަާއމްދަނީ    ހަމައެކަނި  އެކަމަކ ންދެން ދައ ލަތަށް    ަގއިދާއިރ އަހަރ ން އަހަރަށް. އިތ ރ ވަމ ންއެބަދޭ  

މ ތްތަކެއް ފަދަ މި    ންރަމި ޗާލ  ނަލަ    ،އަޅާ ކ ކ ޅ ތައް ބިސްއަޅ ަގނޑ މެން މި ރަންހަމައެކަނި ޓޫރިޒަމް. އެހެންވީާމ،  

މި ހިސާބ ެގ   .ޚާއްޞަކޮށް ކ، އ، ވ ؛ތައް ޕްރައިމް ލޮކޭޝަން، އެ ލޮކޭޝަންެގ ައގ   ،އެންމެ އަގ ހ ރި ހިސާބ   ،ރަށްތައް

މިލިއަނ ން   15މިލިއަނ ން،    5މިލިއަނ ން،    10ތަކަކީ މިއަދ  ވެސް ހަމަ ޖެހިލ މެއް ނެތި  ރަށްތަކަކީ، މި ހިސާބ ެގ ފަޅ 

އަގ  ދާނެ   މި  ހެކްޓަރ ެގ ރަށްތައް ވެސް  10ހެކްޓަރ ަގިއ،    5ތިބީ ކ ދިކ ދި ރަށްތައް މީހ ން ނަަގން ހަމަ ތައްޔާރަށް.    އެ

ގއ،    !ރަނަގޅ   ،އެހެންނޫން  ކ ޑަނ ކ ރަން.  އަގ ދ   މިހާރ  ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ހިނާގށޭ މި ސަރަޙައް

  ، ލާއިރ ަގއި ލ އިކ ރަންވީ. އެީއ ޚާއްޞަކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަކ ޑަ  ައގ   ވެސް ން  އަދި އަްއޑޫ  އިން.  ގދ، ތ، ލ

އެބަ ތަންތަނަށް ދިޔ ން ވެސް    ރޕޯޓ  ވެސް އޮތް ހިސާބެއް ނޫން މިއީކީ. އެހެންވީމާ، މިމިއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަ  .ތ

އެހެންވީމާ، މާ   އ ނދަޫގވޭ.  ފަސޭހަ  ިވއްކަން  ހިސާބ ގަ   ، ކެޓެއްަގއިެއްއޗެއް  ހިފަހައްޓަން.   އި ައގ ހ ރި  އެބަޖެހޭ  ައގ  

ކ ރަނީ އެޮގތަށް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބިލ ތައް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވޔަފާރި މ ޢާމަލާތް

ހަމައެާއއެކ  ފާހަަގކޮށްލަން ައޅ ަގނޑ    ؛ ދާންޖެހޭނީ އެކަހަލަ ޮގތްޮގތަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޮގތ ަގއި ފަރ މާކ ރެވިެގން 

ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ ައދި ބައެއް ކަންތައްތައް ވެސް    ައޅ ަގނޑ   މި ެގނެވޭ ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި   އެކ ބޭނ ން މި އިޞްލާޙާ

ނ ންވާ އަނެއް ނ ކ ތާއަކީ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  އެބަހ ރި. އެހެންނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ

އިނޭގތޯ.  އެ  ހެޑްލީސް  ފަރާތ ން  އޮންނަ  ދީފައި  ހެޑްލީސް  ކ ންފ ނިތަކާބޭ  ރިސޯޓްތަކ ެގ  އަދި    އިފ ޅ ން  މާލޭެގ  އަދި 

ފިހާރަތަކާ މ ޢާމަލާތް  ރަށްރަށ ެގ  ބައިވަރ   އަނެއްކާ ކ ރ މަށްފަހ ަގއި  ވެސް  ޮގތަކީ  ހަދާ  މި  މި    ސްލީސަބް  ވެސްދެން 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ވިއްކަ  ؛ވިްއކާލަނީ.  ިވސްނަންއިސަބްލީސް  ހެޑްލީސް  ލާިއރ ަގއި  ޓޫ  ،އެބަޖެހޭ  ރިޒަމް ފ ރަތަމަ 

އެ ފަރާތ ން އެތައް ފަރާތަކަށް ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ އެބަހ ރި ކޯޓ ެގ   ؛ރަށް ކ އްޔަށް ދީފައި އޮތް ފަރާތް  ނިސްޓަރީން އެމި
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އެންކ ހ  ވެސް  ެއ  ޓޫނެގން.  ތަކ ން  މިނިސްޓަރީއަށް  ެއ  ންކ ހ ރިޒަމް  އޮްއވާ  ހ ށަހަޅާފައި  މައްސަލަތައް  އެ  ތަކާެއކ  

ކ ރީމަ އެއްކަލަ މަސަްއކަތްކ ރި  ސަބްލީސް  ނ ކޮށް އަނެއްކާ މި ކ ރަނީ ސަބްލީސް.ރލިއައެްއޗެހި، އެ އައ ޓްސްޓޭންޑިންގ ކް

 މީހ ންނާ  އެފ ރަތަމަ  ދެން އެްއކަލަ  ދެވޭނެ ފަރާތެއް ނެތް.  ؟ ލާރި ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ދާންޖެހޭނީ ކޮންތާކަށްތޯ  ،ފަރާތް

މ ޢާމަލާތް ކ ންފ ނި  ކޮށްފައިއެކ   މި  ،ހ ރި  ފަރާތް  ދިން  މި  ހެޑްލީސް  ސަބްލީސް  ތޮށިަގނޑ .  ހަމައެކަނި   އޮންނަނީ 

އެ މީހ ން އެހެން ކ ންފ ންޏެއް ހަދައިެގން މި ރިސޯޓ  ހިންަގނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ  .  އޮންނަނީ އެހެން ބަޔަކަށް ދީފަ

މި އިޞްލާޙ ތައް    ،ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް  ސަލަތައް ވެސް މި ާގނޫނ ަގއި އަދިވެސް އެބަކަހަލަ މައް  ހ ރި ފޫނ ބެދޭ ބައެއް

އަޅ ަގނޑ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނެތީމަ އަޅ ަގނޑ  އެކަން މި ފާހަަގކޮށްލީ.  އިރ ަގއި އެފަދަ އިޞްލާޙ ތަކެއް ައއިްއސައައި 

އަހަރ  ފ ރިެގންދާއިރ ަގއި ިމ   50ރިޒަމ ެގ ވާހަކަ.  ޓޫއަޅ ަގނޑ  މިއަދ  މި ދައްކަނީ    ،އެާއއެކ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

އަޅ ަގނޑ  އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްާވ    ކ ރި އެްއ އަތޮޅަކީ އ. އަތޮޅ .ބޮޑ  ޝޯސްތަކެއް ޖަނަރޭޓް  އެންމެ  އިންޑަސްޓަރީއަށް

  ،ރަނަގޅ    ށްިއ ކައ ންސިލ ތަކަދިޔައިރ ގަ އަތޮޅ . ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ތައް ެގނެިވެގން

ިމއަދަކ  ނެތް   އަޅ ަގނޑ ެމންެގ އަތޮޅަކ   ،ރިޒަމް މިނިސްޓަރީއަށް ވަދެވޭ. އެހެންނަމަވެސްލިބޭ ބާރ ތަކެްއ. ޓޫ  މީަގއި އެބަ

އަދި ިގރިއެއް ވެސް ނެތް. ެއހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙ ތަްއ  ،  ރަށެއް ވެސް  ،ދޭނެ ފަޅެއް ވެސް   ކައ ންސިލ ން ކ އްޔަށް

ވީ    ރ ބާނީއެއްޤ ބޮޑ     ެއންމެ  އަށްރިޒަމް އަިއއްސަ މި ޤައ މ ެގ އާމްދަނީެގންދާއިރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫވިހެން ެގނެމި

ބޮޑ     ރައްޔިތ ންނަށް ނެތް މާ  މިއަދ   ަގއިނ ވަތަ ރިސޯސްތައް ބޭނ ންކ ރި އަތޮޅަކީ އ. އަތޮޅާއި މާލެ އަތޮޅ . މި އަތޮޅ 

ބޮޑ     ެގންދާ ޮގތ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި މާ   މިކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ހިރާއްޖޭަގއި ފަްއކާވެރިޒަމް ދިވެކަމެއް ކ ރެވޭކަށެއް. ޓޫ

އަނެްއ   ބޭނ ންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   އެއާެއކ   ނ ލިބޭ.  ރައްޔިތ ންނަށް  ނިސްބަތްވާ  އަތޮޅަށް  އެ  ފައިދާތަކެއް 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާެގ    ، މަކީކަ  އެއާއެކ  ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ކަންބޮޑ ވާ ެއއްހަމައަދި  ހާލަތ ަގއި    އެ  ،ނ ކ ތާއަކީ 

ލޯކަލް ބޮޑަށް    ، އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ އެންމެރިޒަމަށްފިނޮޅަކީ މިއީ މ ޅި އ. އަތޮޅ ެގ ލޯކަލް ޓޫމަތިވެރި  .މަތިވެރި

ދަނިކޮށް. އަދި ންކ ރަމ  ިމކަމަށް ނަފްރަތ ކ އެތައް ބަޔަ ،ދައްކާ މީހ ން. މި އިންޓްރޮޑިއ ސްކ ރި ީމހ ން ރިޒަމްެގ ވާހަކަޓޫ

ެއއް ސޯސްައކީ    ،ބޮޑ  އާމްދަނީ ލިބޭ އެއް ވަސީލަތަކީ   ެގ ޖީބަށް އެންމެމީހާރައްޔިތ   ،ރަށްފ ށ ަގއި މިއަދ  އާމްދަނީގެ 

ވަނީ ެގސްޓ ން ޮގަވއިެގން ޕިކްނިކ ދާނެ   ހައ ސްެގ ވިޔަފާރި. މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާެގ އަދި އަތޮޅ ެގ މިެގސްޓް

ފަހަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   އެތައް ؛ކައިރީ  ފިނޮޅ ވެސް ނ ލިބިެގން. މަތިވެރިރަށެއް    ،ފިނޮޅެއް

އެހެންނަމަވެސްއ ވަ ވާހަކަ.  ދެއްވާނެ  މަތިވެރިއަށް  އަތޮޅަށް،  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދިވެސް    އިެއކަމ ގަ   ،ދ ވެަވޑަިއެގންފި 

 ، މި ވަނީކީ. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ކަމެއް މި  ނެގ ކިހިނެއްއަޅ ަގނޑަށް ނޭރީ ޖެހެނީ ފަހަތަށް.  ރިޒަމް މިނިސްޓްޓޫ

ބޭފ ޅާެގ މ ޢާމަލާތް ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅީ ކަންނޭނެގ.    އެ  ،ފިނޮޅ  ބައްލަވަިއެގން ހ ރި ބޭފ ޅާެގ ބަސްމޮށ ންތެރިކަން ރީތިވެ

ޒަތްތެރި ރައީސް.  އިއް   ނަންމަސައްކަތް ކ ރާ މެން އެ  ޖެހޭކަށް. އަޅ ަގނޑ ހަމަގައިމ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ނެތިން ފަހަތަށް
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ކ ރެވޭކަށް. އަނެއްކާ މި އާލާ އިރިޒަމް ދިރ ވަ ނެތް ލޯކަލް ޓޫ އި މަތިވެރީަގ  ،ރަްއޔިތ ންނަށް ނ ލިބި  ފިނޮޅ  މަތިވެރީމަތިވެރި

އަދި މާޅޮސް އަދި އ ކ ޅަސް ރައްޔިތ ން ވެސް   ،ޖެހިެގން އޮތް ފޮޅ ދޫ، އަދި ފެރިދޫ އަދި ހިމަންދޫ ފިނޮޅަކީ އެތާ ކައިރީ 

ޮގ ދާންެގސްޓ ން  އެކަމެ   ަވިއެގން  ރަށް.  ނ ޖެހޭ  އްޮއތް  ައޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ންވެސް  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމައެއާެއކ    . ،  

ތަނ ަގިއ އިންނެވި   ޚާްއޞަކޮށް މި  ،ރިޒަމްަގިއ މަސައްކަތްކ ރާ ބަެއއް ބޭފ ޅ ން އެބަ ވާހަކަދައްކާ އަނަގފ ޅާކޮށްފައި ޓޫ

ޖެހެނީ އިތ ރ  އެްއޮގތެްއ  ދަންނަވާލަން  ޖާބިރ ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ވާހަކަهللا ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ   

މި ވާހަކަ ނ ދަންނަވަ ހަމަ  މަތިވެރީގަ   44ހަމަ ވާންނެތީމަ.    އިވެސް  ލޮކޭޝަނ ެގ  އިރޫމްެގ  ޕްރައިމް  ެއންމެ    ،އިން 

ތަނ ެގ ކ ލި ދައްކަނީކީ ނޫން.    ތ ރަށް އެއިއެތަން ނަާގފައި އަދި ޭއގެ   ،އް ހައ ސެެގސްޓް  ކިޔާ  ޔާކާޒާމިައކަފޫޓ ެގ    42000

އެތާ ކަރަންޓ  ވެސް    ،ިގނަ ރ ފިޔާ އަރާފައި އޮްއވާ  ވ ރެ  ހާސް ރ ފިޔާއަށް   80ލައްކަ    4ތަނ ެގ ކަރަންޓ  ބިލަށް    އެ

ރަށަށް މީެގ ކ ރިން އެންމެ ބޮޑ     ހައ ސްައކީ އެމި ެގސްޓް  ،މި ބިމަކީރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް އެބަހ ރި.  ދީފި.  

އެހެންނަމަވެސްއާމް ަވސީލަތް.  އެއް  ެވއްދި  ހ އްޓިފަ  މިއަދ   ،ދަނީއެއް  މަސައްކަތް  އެ  ނ ދޭ ވަނީ  މަސައްކަތް  އެ   .

ދަނީ ސަރ ކާރާ ގ ޅިެގން ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ   ކ ރިއަކަށް. އެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން މި

ހ ރި ބޭފ ޅާ،  މިތަން ކ އްޔަށް ނަާގފައިވެއްޖެ.  ނ ފެނޭ. ރައްޔިތ ން މާޔޫސްނަތީޖާއެއް ،ކަމެއް ކ ރަމ ން. އެހެންނަމަވެސް

އި. އެ ރަށ  ރައްޔިތ ން ތިބެނީ ބިރ ވެރިކަމެްއގަ ފެނޭ.    ޮގތް ީވޑިޯއ ތަކ ން ެވސް އެބަ  އ ޅ އްވާ ިއ  ރަށަށް އަރަ  އެ ބޭފ ޅާ އެ

 ރަށ ެގ ކައ ންސިލަށް އާމްދަނީއެއް ލިބެން، ޚާއްޞަކޮށް ރަށްހ ރި  ަމއްސަލައަކީ މިހެން ހ އްޓިފައި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަސީލަތް ހަމައެކަނި  ވިސްނާއިރ ަގއި  އޮތް  މަތިވެރިއަށް  އެންމެ  އެ  ،ޚާއްޞަކޮށް  ޕްރައިމް  ،ބޮޑ   ރަށ ެގ   އެންމެ 

  މިސަރ ކާރ ން  އަހަރ .  4ތަން ހ އްޓިފައ ހ ންނަތާ ވެއްޖެ    ރޫމް. މި  44  ،ލޮކޭޝަނ ަގއި ހ ރި މި ބޮޑ  ގެސްޓްހައ ސް

ރ ފިޔާ. ކިހާ ފަނަރަވަރަކަށް ހާސް  ތަނ ެގ ކ ލި ދައްކަންޖެހެނީ މަހަކ     ގ ޅިެގން މި  ފަހ ން ެގނައި ބަދަލާ  އެންމެ  ންތަނ 

ފޮނ ވައިެގން އެތަްއ    ސިޓީ  ންމީރާއި   ސްެގން،ފަހ ން މީރާއަށް ޮގ  ނ ލިބިެގން އެންމެވެސް  ރ ފިޔާ    15000އެ   ؟ރަނަގޅ ތޯ

އެހެންވީމާ، މިހިރަ .  އަތ ން އެތަން ނެނޭގ ޮގތެއް ނ ވޭ  ެގބޭފ ޅާދެއްކީ. އެކަމަކ  ެއ  ވެސް  ދ ވަހެއް ވީފަހ ން އެ ލާރިކޮޅ   

  ކަށްެގނެިވެގންދާއިރ ަގއި ކައ ންސިލ ތަ ކަންތައްތައް މި ހ ންނަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ ެމން ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ 

ދެވިެގންދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލޯކަލް    ،ބާރ ތައް  ރަށްރަށ ެގ  ހ ންނަ  ޓޫޚާއްޞަކޮށް  ހ އްޓިފައި  މިހެން  ރިޒަމްެގ 

ބޮޑެތި ބިންތައް އަދި ނ ހިނާގ ހ ންނަ ހޮޓާތައް އެކަންކަން ދައ ލަތަށް ބަދަލ ދީފައި ވެސް ނެޭގނެ ކޮންމެވެސް ނިޒާެމްއ 

މަސައްކަތެްއ    އިތަނ ަގ  ބޭފ ޅ ން އެ ބިންތައް ނަާގފަިއ އެ  އެއެ އިޞްލާޙ ތައް ބެޖެހޭ ެގންނަން.  ން.  ޖެހޭ އޮންނަ  އެބަ

އެހެންވީމާ، އެހެން ހަމަެއކަނި އެތާ ބަހައްޓާ މ ދާ އެތާ ފޮރ ވަން ބަހައްޓާ ގ ދަނެްއެގ    ތަން އޮޕަރޭޓެއް ނ ކ ރޭ.  ނ ކ ރޭ. އެ 

ޮގތަށް ބަހައްޓަިއެގން އެ ޮގތ ަގއި ނ ވަތަ ެވއަރހައ ސެ   އެ   ތަން ބަލަހައްޓާ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއި އެތަން ބެހެއްޓީމާ  އްެގ 

މި އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ފައިދާއެއް  އެްއެވސް  ލިބޭނެ  ވެސް  އިޞްލާޙ ތައްރަށަކަށް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ފަދަ  ޚާއްޞަކޮށް 
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ޚާްއސަކޮށް   ،އަހަރ  ފ ރިެގންދާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ިއޞްލާޙ ތައް ެގނެވޭއިރ  ރިޢާޔަތްކ ރަން އެބަޖެހޭ  50ޒަމަށް  ރިޓޫ

ޚާއްޞަކޮށް   ،ށް އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމެްއަގއި ެގސްޓ ހައ ސަ ؛ހާލަތ ގައި  މި  މެންއަދި އަމ ދ ން އަޅ ަގނޑ 

ކައ ންސިލ ތަކަށް   މިހެން ރަށްފ ށ ަގއި  ލިބޭނެ  ހ އްޓިފައި  އާމްދަނީ  އޭތި  ހ ރި ސޯސްތައް  ކަންތައްތައް އަނބ ރާ    ހ ރި 

ތެރެއިން އިޞްލާޙ ތަ ނިޒާމެއްެގ  ކަހަލަ  ެގނެވޭނެ  އިްއޒަތްތެރި  އޮޕަރޭޝަނަށް  ކ ރ ން.  މަސައްކަތް  އެ  ެގނެސްެގން  އް 

އަޅ ަގނޑ    ކަށްިގނަ އިޞްލާޙ ތަ  ހ ރި  މީގައި  ،ލަކޮށް ބ ނަންޖެހެނީންމާލަމ ން ވެސް ޖ މ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނި ؛ރައީސް

ހިއްސާކޮށްލީ.  ތާއީދ  މި  ކަންބޮޑ ވ ންތައް  އެ  އަޅ ަގނޑ   ހ ރީމަ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް  އެދެނީކ ރަމޭ.    ،އަޅ ަގނޑ  

  ، ަގނޑ  މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލަާގއި މި ބިލ  ފާސްކ ރެވިެގންދާއިރ ަގއި އަޅ  

އަދި މިކަމަށް    ،ރިޒަމަށް ފ ރިެގންދާއިރ ަގއި އަހަރ  ޓޫ  50އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެނަށް އެއްބަސްެވވޭ އަދި ޚާއްޞަކޮށް  

ހަމަޖެހޭ  ތްހ ން ހިކ ރަން އަންނަން ެވސް ތިބި މީއިންވެސްޓ    ،ހަމަޖެހޭތްއިންވެސްޓ ކޮށްފައި ތިބި އިންެވސްޓަރ ން ވެސް ހި

 އިޞްލާޙ ތަކާެއކ  މި ބިލ  ފާސްެވެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަންދެން    1:30ވަގ ތަށް    ަގިއ. މި  1:30ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވޯޓަށް އަހާނަން  

 ލާނަން. އިޑަ މެދ ކަނވަންދެން މިނެޓ  10އަޅ ަގނޑ  

 

 {އަށް   13:35އިން  13:22 :ަވއިލެްއވ ންޑ އްލްސާ މެދ ކަނޖަ}

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކ7ަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެދެން.   ޗެކްކޮށްލަދެއްވ ން  ފަރާތ ންކާޑ ކޮޅ ތައް  އަޙްމަދ    ،ސަރ ކާރ ެގ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   ހިތަދޫ 

ެގނައ މ ެގ ބިލ  ށް އިޞްލާޙ (އަ ބެހޭ ާގނޫނ   ރިޒަމާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫ)  99/2ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

 ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ދެއްވ ން އެދެން.  ،މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތ މާމަޖިލީހ ން ބަލައިަގ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން [
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 29    ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ 

 28    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    28     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  15      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 28؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 29 ؛ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

އަދަދ  އަދަދ . 28؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ދިރާސާކ ރ މަށް   ، އެހެންކަމ ން  ފާސްވެއްޖެ.. 15؛ ފާސްވ މަށް  ބިލ   މި 

 .  އަށް ފޮނ ިވްއޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަންތިސާދީ ކޮމިޓީޤ އި

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

.  ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  އިޤައ މީ ތަރައްޤީއާ   ޖެހިއިރ ،  11ލާނަން.  އިޮގތް ދަންނަވަ  މިއަދ ެގ ކޮމިޓީ މަސަްއކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ

އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީ. ދެން މަޖިލީހ ެގ   ޓްމަންންއެންވަޔަރަ   ޖެހިއިރ ،  12ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ،    ޖެހިއިރ ،  11

 . ގައި  10:30ވާ ހޯމަ ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ    2022ޕްރީލް އެ  25ންނާނީ ޖަލްސާއެއް އޮ
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
____________



Overall Voting Result 4/20/2022 1:36:04 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehiraajjeyge Tourism aa behey ganoon ah islah genaumuge bill
balaigathumah

Results

Present: 70
Eligible to vote: 69

Yes: 28
No: 0

Abstain: 0
Voted: 28

Not Voted: 41

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/20/2022 1:36:48 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Not Voted
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Not Voted
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ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Not Voted
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