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

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ތިރީއްބަެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2022 އެޕްރީލް 18

 

 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:

  ނަކަތ ން   ައއްސިދަ  ވަނަ ދ ވަސް.   17  ންމަހ   ދަރޯވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ަވސް.    ހޯމަވީ    2022  އެޕްރީލް  18  އަދަކީމި

. ިމ  ަގއިޖަލްސާ  ވަނަ  32ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022ައޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،  ވަނަ ދ ަވސް.    11

ކ   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ  3  ސަލާމ ގައި  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  32  ެވސް  ށް ހާޒިރ ެވވަޑަިއެގން ތިއްބެވީމަޖިލީހަވަގ ތ   

 މަޖިލީހ ަގއި އެބަ ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވާ. މިއަދ ެގ  ޔޫތ މިނިސްޓަރ އޮފް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ ަގއި އަދި   .އެބަވޭ

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 32/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 . ސ ވާލ  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ޔޫތ ،  އޮފް    މިނިސްޓަރ  ދ ،މ ޙައްމަދ  ވަޙީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     . އ ނޫގފާރ  ސ ވާލ   -5އިޓަމް  އަ  އެޖެންޑާ

ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  މަސްޕޯޓްސް އެންޑް ދާއިރާގެ އ ނޫގފާރ     ޚްލޫފާ ކ ރައްވާ ސ ވާލ . 

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: މަދ  ވަޙީދ މ ޙައްދާއިރާެގ މެންބަރ   އ ނޫގފާރ 

ވަނަ   2019ރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ަވޒީިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރ ޙަބާ `. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ކްޓަރަކާ ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ ރ. މާކ ރަތ  ވަނަ އަހަރ ެގ ސެޕްޓެންބަރ  މަހ  ކޮންޓްރެ  2020ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނި،    އަހަރ ެގ

ނި މަސައްކަތް  ތާރީފ ޓ ބޯޅަދަނޑ ެގ  ކޮބައިތޯމޭނެ  ކީއްވެެގންތޯ؟ ޚަކީ  ދިގ ލަނީ  މިހާ  ނ ނިމި  މަސައްކަތް  މި   ؟އަދި 

 ސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ޚްލޫފްއަޙްމަދ  މަ ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް

 ކަންތަކ ަގިއ  ެގދަނޑ  މެންބަރ . އާދެ! ހަމަ މާކ ރަތ ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

. ެއއީ  ޒ ވާނ ންެގ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބޯޅަކ ޅޭ ކ ދިންެގ ކިބައިން މާފަށް އެދެންއަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެްއ ކަމަކަށް މާކ ރަތ   

ނ ން ތަ  ނޭގ މިއީ ވަރަށް ލަސްވެެގން ގޮއްސަ އޮތް ދަނޑެއްކަން. ހަމަ ކޮިވޑާ ގ ޅިެގން ލަސްެވެގންދިޔައަޅ ަގނޑަށް އެ

ދެން މި މަސައްކަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ސަބްބޭސް އެއް ދަނޑ .    ތަނ ންޅޭއެ  މަތްނ ވެށް އަދިެވސް ސަލާއަޅ ަގނޑ މެންނަ

ކްޓަރ މަޢ ލޫމާތ   މިހާރ  އެ ދަނީ ކ ރިއަށް. ދެން އެންމެ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންޓްރެސައްކަތް  ރެކްޓިފައިކ ރ މ ެގ މަ

ފައިާވ  އާންމ ކޮށް ހަމަ މިހެން ހަވާލ ކ ރެވި  ރަށް ިގނަ ތާރީޚ . އެކަހަލަ ވަށް ނިމޭނެ ކަމަށްއަ  25ދީފައިވާ ޮގތ ަގއި މި މަހ ެގ  

ދެން ކައ ންސިލ ން ވެސް    .ލިބޭ. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަންށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ ަގއި  

ސާފ ކ ރިއި ވަނީ.  ކަކ ރިއަށްދާ    މަސައްކަތްރ ަގއި  މަޢ ލޫމާތ   ެގންދެވިފަ. މަށް  ވަނީ  ވެސް  ޓަރފް  ރަށަށް  މި  ދެން 

ރެކްޓިފައިކ ރ މަ މަސަްއކަތް ަގއި.  2021ޮއކްޓޫބަރ     6ހ އްދަދީފައިވަނީ    އަޅ ަގނޑ މެންށް  ސަބްބޭސް  މި  ނަމަވެސް، 

އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ ދެން މިހާރ  މި  ފެށިފައިވަނީ އެކި ސަބަބ ތަކާ ހެދި މި އަހަރ ެގ މާރިޗ  މަހ ގައި. 

ށް އެނޭގ ހަމަ ކ ރިން ވެސް މި ފާހަަގކ ރިހެން އަޅ ަގނޑަ މަސައްކަތް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް. ދެން  މިޮގސް  ދާ ބޮނޑީަގއި  

ވެސް  ަގސް  ޮގސް މިރ ސްމިކަމ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ ން އޮެވ، ދޭތެރެޔަކ ން    އެ ރަށ ެގ ހަމަ ިގނަ ޒ ވާނ ންތަކެއް



2220 އެްޕރީލް  81          ޖަލްސާ                             ވަނަ   23ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

3 

 

ލަދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް   ައޅ ަގނޑ މެން އެ މަސަްއކަތް ނިންމާއެހެންވީމާ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  ކަންނޭނެގ އިންދައިފި.

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އ ނޫގފާރ   ،އަރ ވަނީ ފ ރ ޞަތ   ހާރ  މިމިއަޅ ަގނޑ  ވަޒީރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

  އިތ ރ  ސ ވާލ  ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: އްމަދ  ވަޙީދ މ ޙަދާއިރާެގ މެންބަރ   އ ނޫގފާރ 

  ެގއަޅ ަގނޑ  ، ހަމަ އެޮގތަށް  ަގނޑ  އަހާލަން ބޭނ ންއަޅ ؛ ވަޒީރ  ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  

ހިމެނޭ   ދަނޑ   ދާއިރާަގއި  ހިމަޓ ބަޖެވާނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ޅ ދ އްފާރ ެގ  އިޢ ަގއި  އެ  ދ ވަހެްއ  ނާފަ.  ލާންކ ރަްއވާނެ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ އިަގންނަވާތޯއެނިގވަޑަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ޚްލޫފްއަޙްމަދ  މަ ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް

ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އ ނޫގފާރ   އާދެ!  އ ނޫގފާރ  އެބަ އޮތް. ހ ޅ ދ އްފާރ   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ  

ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ  ؛ ަގއި ެވސްހ ޅ ދ އްފާރ އެހެންވީމާ،  .  ފަޢ ލާންކޮށްނެގ ދެއްތޯ އިނޭ ންކަ  ށްފިންއަޅ ަގނޑ މެން ކޮ

ފާހަަގކޮށްލި މަޖިލީހ ަގއި  ހަމަ  ޕްރޮޖެކްޓެއް މަޖިލީހ ަގއި  ެއްއވެސް  ބަޖެޓ ަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  ޔޫތ   ެވސް  ގައިމ   ން، 

ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެށް ބަޖެޓ ކ ރެވިފަެއއް. އެހެންވީމާ،  ވޭ ވަރަނޯންނާނެ އިނޭގތޯ މަސައްކަތް ދާ ޮގތަށް ޮގސް ނިންމައިލެ 

ތައް، ކ ރިއަށް ެގންދެޭވ  ރަށް ދާ މަސައްކަތްއެންމެ ބާތްތައް އިޢ ލާންކޮށްެގން  މަސައްކަތް މި ކ ރަނީ ބަިއވަރ  މަސައްކަ

ށް ބައިވަރ  މަސައްކަތްތަކެއް  ވަރަ އެހެންވީމާ،  ންސްފަރކޮށްެގން.  ތަކ ަގއި އެހެން ކޯޑ ތަކ ން ފައިސާ ައސްލ  ޓްރާޕްރޮޖެކްޓ 

ރަށެއްަގއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކަން    ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ދާއިރާަގއި ދެން ދެމިހާތަނަށް ވެސް އިޢ ލާންކ ރެިވފައި

އެކީަގއި  ފެ އޮތީމަޔާ  މަޑ ޖައްސަިއެގންށިފައި  ވީހާ؛ ތަންކޮޅެއް  މަސައްކަތް  އެކަމަކ   ދަނޑ ެގ  ައވަހަކަށް  ެވސް  ވެސް 

ބޯޅަ  ފ ޓ މިހާރ ؛ ރިހެން އާންމ ކޮށް ހ ންނަނީ ކ ރިން މި ފާހަަގކ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އިޢ ލާންކޮށްދޭނަން. ދެން  އަޅ ަގނޑ 

  8.5ެވސް އެބަދޭ  ދަނޑެއްަގއި ސްބަބޭސް ނިންާމފައި ޓަރފް އަޅާފަިއ، ވަށާފާރާއި ފެންސްެގ މަސައްކަތް ނިންމައިލާއިރ   
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، އޮވެދާނެ ދެ ލައްކަ ރ ފިޔާ ވެސް ބަޖެޓ ަގިއ  ކޮށް ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއ މި ހ ންނަނީއެކަމަކ  އާންމ   ވަރަކަށް މިލިއަން ރ ފިޔާ.

ޑ ަގއި މަސަްއކަތްތައް ކ ރިއަށް ެގންދިޔ މަށް އެންމެ ބޭނ ންވާ ސްޕީ. އެއް މިލިއަން ރ ފިޔާ ވެސް. އެހެންވީާމ،  އިނޭގތޯ

އިރަށް ހެން ހަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހަމަ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބޭއެބަހ ރި ދަތިތަކެއް. ނަަމވެސް، މިދެންނެވި

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ނަން. ކޮށްލަދޭްއިވއްޔާ އިޢ ލާންއިރާދަކ ރެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި   މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ަވޒީރ .  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރ މ ެގ  އިތ ރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ޅ ވަސ ވާލ   ންދޫ ކ ރެ  .ލަނީއިފ ރ ޞަތ  

 .  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްދާއިރާެގ މެންބަރ   ންދޫކ ރެ

 ފެށޭނީ  ސްޓްރަމްެގ މަސައްކަތްޑ ެގ ރޮދަނކ ރެންދޫ ފ ޓ ބޯޅަ    !މިނިސްޓަރ  މަރ ޙަބާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކޯޓ ެގ މަސައްކަތް  ކ ރެންދޫއަދި  ؟ ތަނަކ ތޯކިހާ ހ ނަރ  އިތ ރ ކ ރ މަށް  އަދި ކ ޅިވަރ ެގ؟ ތަނަކ ތޯ ކިހާފެށޭނީެގ ވޮލީ   

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ މަސައްކަތްތަކެއްތޯ ވަނީ ކޮންން ެގންދަސްޓްރީން މި ވަގ ތ  ކ ރަްއވަމ މިނި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ޚްލޫފްއަޙްމަދ  މަ ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް

އިވެލ އޭޝަންެގ މަސަްއކަތް އިއްޔެަގއި ބިޑ  ކޮމިޓީން   ސްޓްރަމްެގެގ ރޮކ ރެންދޫިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  އާދެ!  

ތާ ތެރޭަގިއ  ފަހަރެއްަގއި މި ހަފ ؛ ދިނ މަށްފަހ   ، އަޅ ަގނޑ މެން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްނިންމައިފި ކަމަށް ވަނީ. އެހެންވީމާ

އެހެންނޫނިއްޔާ އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަންނަ ހަފ ތާެގ ތެރޭަގއި ސޮއިކ ރެވޭތޯ ބަލާނަން.   .ދެްއތޯ  ސޮއިކޮށްލެވޭވަރ  ވެދާނެ

ދެން ކ ޅިވަރ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ އިތ ރަށް ހަމަ ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތައް އެބަ ކ ރެވޭ. ެއޮގތ ން،  

ެއކިއެކި ކ ޅިވަރ ތަކ ން  ކ ރިއަށްދާ އެއް ކަމަކީ،    މިހާރ   ޒ ކ ރެިވެގންންމެ ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަމާމި އަހަރަށް އެ

ތ  އަށް ވެސް ސައ   11އިން    9މެން ހޮސްޓ ކ ރ ން. މިއަންނަ މަހ   އަޅ ަގނޑ ބައިނަލްއަގ ވާމީ މ ބާރާތްތައް ރާއްޖޭަގއި  

ރައީސް،   އިއްޒަތްތެރިޑ  ހަމަ  . އަޅ ަގނ ވަންއަންޝިޕް އެބަ ބާއް ކެޑޭޓް އަދި ޖޫނިއަރ ޓޭބަލްޓެނިސް ޗެމްޕި  އޭޝިއަން

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މެންބަރ ހ ރިހާ  ިއއްޒަތްތެރި  އަދި   އިނޭގތޯ.  ދަޢ ވަތ އަރ ވަން  މެންބަރ ންނަށް  ޙަސަން   ިއއްޒަތްތެރި 
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ދަރިލަޠީފް ބޭފ ޅ ން ވަޑަިއެގން ޤައ މީ ޓީމަށް ެގ  ހ ރިހާ  ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ،  ޓީމ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަލ ން ވެސް 

ކ ޅިވަރ  ކ ރިއެރ ވ މަށް ކ ރެވޭ ކަންތައްތަކ ެގ  އެހެންވީމާ،    އެދ މެއް.   ޑ އަޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށް ބޮހަމަ    ސަޕޯޓ ކޮށްދެްއވ މަކީ

ހެން މި ައހަރ  އެންމެ ބޮޑަށް ފޯކަސްކ ރެވިެގން ކ ރެވޭ އެއް ކަމަކީ، ރާއްޖޭަގއި ބައިނަލްައގ ވާމީ ތެރޭަގއި މިދެންނެވި

 ޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް ރަނަގޅ  މ ބާރާތްތަކެއް ބޭއްވ ން.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން ބޭނ ން، ވަޒީރ  އެ  ންނަށް  މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  އަދި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ .  

 ޝައ ޤ ވެރިކަމެއް ބެހެްއޓެވ ން ވަރެްއެގެގ ކޮންމެވެސް މިންންމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރިބާރާތްތައް ބެއްލެވ މަށް  ވިދާޅ ިވ މ 

ފެންޖަހާ ން.  ބޯޅަ ެމޗެއް ބަލަން އިނީމ  ޓީވީކ ރީ ރެޔަކ  ފ ޓ ؛ ދަނޑ ތައް ހެދޭ. އަޅ ަގނޑ  ރޭަގއި  ކަެމއް.އެއީ ބޭނ ންތެރި

ތިބި މީހ ން. އެތާ ނެތީ ހަމަ ކ ޅިބަލާ ހަމަ އެކަކ  ވެސް. ދެން އެހެންނަމަވެސް،  ން  ންނަށް ވ ރެ ވެސް މަދ  ކ ޅިބަލާމީހ 

ަވޒީރ  އެ އިލްތިމާސްކ ރެއްިވ    އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނީ މި ކަންކަމަށް އިންތިހާއަށް ޚަރަދ ކ ރަމ ން. ތި ވިދާޅ ވިހެން، 

އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހ ރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ކިބައިން  ެގ މ ބާރާތް ބައްލަވަން ވަޑަިއަގތ މަކީ  ޓޭބަލްޓެނިސް،  ންދައިފަ

 . ށްދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ބާރަށ ތ އަރ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭނެ ކަެމއް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ އަޙްމަދ  ރާެގ މެންބަރ  ދާއި ބާރަށ 

މަރ ޙަބާ   އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ބާރަށ ެގ    !ރ މިނިސްޓަޝ ކ ރިއްޔާ  ހިމެނިފައިވާ އ ތީމ  އަދި  ބަޖެޓ ަގއި  މި އަހަރ ެގ 

 ؟ވަރ  ވާނެ ކަަމށް ލަފާކ ރެވޭތޯޔޫތ  ސެންޓަރ ެގ މަސައްކަތް ކިހާތާކ  ފެށޭއި، އަދި ބާރަށ ެގ ބޯޅަ ދަނޑާފ ޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ޚްލޫފްއަޙްމަދ  މަ ކޮިމއ ނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް

 އަދި  ބޯޅަ ދަނޑ ފ ޓ ދެ ރަށ ެގ  ؛ ބޯޅަފ ޓ ދެން  ؟ ޔޫތ  ސެންޓަރ ެގ މަސައްކަތް އިވެލ އޭޝަން މަރ ޙަލާަގއި ކަަމށް ދެއްތޯ

މެ ވެސް ފާހަަގކ ރިން، މިސާލަކަށް މާކ ރަތ ަގއި މި އޮތީ އެްއ  އިޢ ލާންނ ކ ރެވޭ ކަމަށް ވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ދެން

އަސްލ ަގއި މަސައްކަތްތަްއ    ބަދޭ ފަސް މިލިއަން. އެހެންވީމާ،ރފަށް ެއކަނި އެ ފިޔާ އިނޭގތޯ. ސަބްބޭސްއާއި ޓަމިލިއަން ރ 

ށް ކ ޑައޭ. ެއއާ ހެދި  ންނަ ފިަގރ ވަރަޭއަގއި އެ އޮ  ކ  ކ ރެވިފަ. އެކަމަބަޖެޓ ން ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ ބަޖެޓ 
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ެގންދި ކ ރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އަޅ ަގނޑ ެމން  ހ އްޓޭ  އެބަ  ދަްއޗެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  އ ޙަޤީޤަތ ަގއި  މ ަގއި. 

ކ ރިއަށް ބަހާލައިެގން  މަސަްއކަތްތައް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ޖެހެނީ  މި  ޖާަގއަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  އެންމެ ދާން.  ލިބ ނ  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. އިނޭގތޯ.   ންކޮށްދޭނައިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އިޢ ލާންއަވަހަކަށް  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޤާސިމް ންސަޙަ މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

  ޙ ސަިއން ޤާސިމް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޤާސިމް ޙ ސައިން ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ!  ވަރަށް ބޮޑަށް މާފ ކ ރަްއވާތި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

ވެއްޖެ. ދެން ަވޒީރ  ވަރަށް    ެގ ކ ރިން ވަރަށް ިގނަ ޕްރޮޖެކްތްތައް ހަވާލ ކޮށްފައި މިނިސްޓްރީން ކޮިވޑ  ވަޒީރ ެގ  ؛ ވަޒީރ  

ހަދަިއެގން ެވއްޓިެގންދިޔަ   ވާހަކަ. ކޮވިޑާ  ޑިލޭެވެގންދިޔަކްޓްތައް  އަޅަިއަގނެެގން ޕްރޮޖެ  ކޮވިޑާ  ،ިގނަ ފަހަރ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ

ނިމިފައި އޮތީަމ   މިހާރ  ކޮވިޑ ؟ ވަނީ ތަރ ތީބ ކ ރެވިފައިތޯ  ތައްޓ ކަ. މިހާރ  ޕްރޮޖެކްވާހަކަ. ަވގ ތ  ފާއިތ ވެެގންދިޔަ ވާހަ

  އި އަޅަ  ، ޓަރފްއިމަސަްއކަތް ނިންމަރެޓިފިކޭޝަންެގ  ސްެގ  ބޭބޯޅަދަނޑ ެގ ސަބްލީ. ކެޔޮދޫ ފ ޓ އިއެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަ

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ ނިންމާނެ ތާރީޚެއް އަޅ ަގނޑަށް ދެއްވިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ވެސް މަޑޭ  ަގނޑ  ދަންނަވާނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ރ ޅިޅ  އަސްލ ަގއި އަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ . އާދެ!

ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރަްއވައިފި. މިނިސްޓްރީން   ގ ޅޭ   އިނޭގތޯ. މިހާރ  ތި ސ ވާލ  ަވރަށް ިގނަ ފަހަރ  ކެޔޮދޫއާ
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ހަމަ ިގނަ   ،ޮގތަކީ  ވާ   ތޯ. އެކަަމކ  މީަގއި މިކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން އޮންނަނީ ކ ރެވިފައި އިނޭގ  އަސްލ ަގއި   އަޅ ަގނޑ މެން

. އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަގއި މަސަްއކަތް ނ ެގންދެވޭ މައްސަލަ މި އ ޅެނީބޭނ ންވާ ސްޕީޑ    ފަހަރ  ކޮންޓްރެކްޓަރަށް

ޮގތްމަށް އެޔ ކެޔޮދޫެގ ކަންތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެކި ފަހަރ  މަތީން ވެސް ތި މަސައްކަތް ބާރަށް ގެންދި ޮގތ ން  ކި 

ަގނޑ  ިމ ޅ  ވާނެ މަސައްކަތްކޮށްފަ. ނަމަވެސް، މާކ ރަތ  ކަހަލަ އެއް ރަށް ކެޔޮދޫއަކީ. އެހެންވީމާ، އަ  އަޅ ަގނޑ މެން

ބޯޅަދަނޑ  ކެޔޮދޫ ވެސް ވީހާވެސް ައވަހަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް. ފ ޓ   ، ހަމައ ންމީދ ކ ރަނީ

ހެދި.    ތި ރަށ ެގ ވޮލީ ކޯޓ ެގ މަސަްއކަތް ވެސް ނިންމޭކަށް ބިމ ެގ ދަތިކަމާނެތް  ޑ މެންނަށް  ނިންމާފައި ނޫނީ އަޅ ަގނ

ންބަރ ެގ އަރިހ ން ވެސް  އިއްޒަތްތެރި މެ  ،އެހެންވީމާ، ހަމަ ތި ރަށ ެގ ެއންމެހައި ޒ ވާނ ންެގ ކިބައިން މާފަށް އެދެމ ން

ކ ރާނެކަމ ެގ    އްކޮށްދެވެން ހ ރި މަސައްކަތެ   ންނިންމާލަހަމަ  ތް  އަޅ ަގނޑ މެން ވީހާވެސް ައވަހަށް މަސަްއކަ  ،މާފަށް އެދެމ ން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ބޭނ ން. ންޔަީގންކަން އަޅ ަގނޑ  ދޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ ރ . ަވޒީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދާންދޫ

މި ސަރ ކާރ ަގއި މަނިކ ފާނ ެގ ަވޒީރ ކަމ ެގ ދަށ ން   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ

  ، ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ކ ޅިވަރ ެގ ކިހާ ފެސިލިޓީއެއް ތަރައްޤީކ ރެވެއްޖެތޯ  ، އަދިާއއިބޯޅަދަނޑެއް ތަރައްޤީކ ރެވެއްޖެތޯކިހާ ފ ޓ 

  ،ެއްއބަސްވ މަކަށް އާދެވިފައި އޮތީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ    ،ބައްދަލ ވިއިރ  ވާހަކަދެކެވި  މަނިކ ފާނާމި އަހަރ   އަޅ ަގނޑާިއ  

މާމެންނިލަންދޫ ފ ޓްއާއި  ފެށޭަވރ ސަދޫެގ  އަހަރ   މި  މަސައްކަތް  މަރާމާތްކ ރ މ ެގ  އެހެންވީމާ،    ލްދަނޑ   ކަމަށް.  ވާނެ 

 ؟ލަފާކ ރެވޭތޯ ށްކިހާތާކ  ފެށިދާނެ ކަމަށް ވަޒީރަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ    އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ވަޒީރ ންނާ؛ ވަޒީރ  ބަރ . އިއްޒަތްތެރި  ން އިްއޒަތްތެރި މެޔާއްޝ ކ ރި އާދެ!  

 ޒީރ .ވަ ން މ ޢާމަލާތްތަކާއި ގ ޅ ންތައް ތިޔަ ހިންަގާވކަމ ން. އިއްޒަތްތެރި  ބޭރ ން ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ފ ރ ޞަތ ެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ
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ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި  ދަނޑ   ފ ޓ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ސާޅީހަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިހާރ   ާގތްަގނޑަކަށް  ބޯޅަދަނޑ  

ނަށް މި ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެން ؛އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޤާމާ  ،އ ފާވަނީ،  ޖެހެނީމަނިންމާލެވިއްޖެ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ހިތްހަ

ނ ވާނެ. އެހެންވީާމ،    އްބޯޅަދަނޑެއް ވެސް ާގއިމ ކޮށްފައެލިބ މ ެގ ކ ރިން ރާއްޖޭަގއި އެްއވެސް ސަރ ކާރަކ ންނެއް އެންމެ ފ ޓ 

ކަެމއް ނޫން. އެއީ ބޮޑ  ކަމެއް.     ކ ޑަކީއެއީ  ދަނޑ  ނިންމާލެވ ނީމާ  40ެގ ދެ ައހަރ  ކަނޑާފައި  މިއަދ  އެއްކަލަ ކޮވިޑ  

ާގތްަގނޑަކަށް ފަންސާހަކަށް ބޮޑ  ދަނޑ ެގ މަސަްއކަތް   ؛ބަދޭ އެކިއެކި މަރ ޙަލާރިއަށް އެކ ވެސް    ިއ މިހާރ އެާއއެކީަގ

  . ދެއްޑ  އަދަވަރަށް ބޮވަރަށް  ، އިނޭގތޯ. މިއީ ދ ނިޔޭެގ ނިސްބަތ ން ބެލިޔަސް ކ ރީ ދ ވަހަކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރިހެން އެއީ

ބައްދަލ ވެ އެ ވާހަކަ    ބޯޅަިއެގ އިސް ފަރާތްތަކާޚާްއޞަކޮށް ފ ޓ  ؛ކ ޅިވަރ ގެ   އަޅ ަގނޑ މެން މިހެން ދިމާވާ ބޭރ ެގ ބައެއް

ކ ރާ ވާހަކަ ބ ނީމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑ  ކަމެއް.  ދަނޑ  އަޅަން އަޅ ަގނޑ ެމން މަސައްކަތް  100  ،ންނަށް ވެސްހ ބ ނީމަ އެ މީ

ފ ޓ   އީއެ ކަމެއް  ޅަބޯހަމައެކަނި  ކިޔާނެ  ކ ޅިވަރެއް  ވަކި  ބަިއވަރ   ިއަގިއ.  ކަންތައްތަކެއް،  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ނެތް. 

ކ ރެވި ދަށ ން  .އްޖެކަންތައްތަކެއް  އެލް.އޯ.ސީެގ  އިންޑިާއެގ  ރާވާފައިވާ  ެގންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް  މިހާރ   ކ ރ މަށް   ައދި 

  ،ޑ ެގ މަސަްއކަތް، ަގލޮޅ  ދަނޓްރެކ   ޓިކ ރަށެއްެގ ސިންތެ  4ނިންމާފައިވާ އިންޑޯ ބާސްކެޓް، އިންޑޯ ވޮލީ، އިންޑޯ ޓީޓީ،  

ނިމ ނީ. ދެން އެ  ށް  މި ކަންކަން ނިމ ނީމަ ާގތްަގނޑަކަށް ރާއްޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި ކ ޅިވަރ ެގ ވަސީލަތްތަްއ ާގއިމ ކޮ

ޖެހ ނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ރަނަގޅ  މަސައްކަތްތަކެްއ    އެ  އެ ތަންތަން ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓ މ ެގ މަސައްކަތާ

ބޭނ ންވާ މ އްދަތަށް   މަސައްކަތެއް ބަޔަކާ ހަވާލ ކޮށްފިއްޔާ  ،ނި އަޅ ަގނޑަށް އަބަދ ވެސް މި ފާހަގަވަނީއެބަދޭ. ހަމައެކަ

ނ ލެވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭެގ މިހާރ  އެކި އިކަށް ނިންމަރަޖަހާފައި އޮންނަ މ އްދަތަށް އެްއވެސް ކޮންޓްރެކްޓަ   ،ނަމަނޫން

ސާޅީހަކަ ާގތްަގނޑަކަށް  އައ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި  ގާއިމ ޓްޑޯ  ށް  ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނާޮވލީކޯޓ   ލ ކޮށްެގން  ހަވާ  ކ ރ މަށް 

ވަނަ ދ ވަހަށް    1ކ ން. ހަމަ މިސާލަކަށް މާރިޗ  މަހ ެގ  ޔަކ ރަން ދޭތެރެމީޓ އެބަ    އަޅ ަގނޑ  ެގނެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ ންނާ

ނ ނިމ ނީމާ ބ ނެފައި  ބ ނާނެ  ،ނިންމާނަމޭ  އަނެްއކާ  ދ ވަހ   ެގންނަ  މަހ އެޕް  ،ދެން  އެގައޭރީލް  ޮގތަކަށް .  ކަހަލަ 

ތާ ބަލާފައި ނެތީ ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކެޕޭސިޓީ ކ ންފ ނިތަކ ަގއި މިއަދ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ކ ރާ މަސައްކަ  މަސައްކަތްތައް މި

ޓ ތަްއ  ނަމަ އެހެން ކޯލް ދަނޑ ތަްއ ނޫންކީ. ދެން ފ ޓްސަޔަ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ބޮޑަށް މިދިޔަ ދ ވަސްތަކ ަގއި ތަޖ ރިބާ

ވަރަށް މަދ  ފަހަރެއްަގިއ   އި ހިމެނިފައި މި އޮންނަނީޔާފަވެސް މަރާމާތ ކ ރ މަށް ބަޖެޓ ަގއި މިސާލަކަށް މަރާމާތ ކ ރ ން ކި

މަރާމާތ ެގ ކަމެއް   ދާއިރާތަކ ަގއި  ތި ބޭފ ޅ ންެގ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ތަޖ ރިބާަގިއ ކަމެއް ؛އިނޭގތޯ. ތި ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑަށް

ބޭނ ންފ  ފ ޓްސަ  ،ކަމަށް ވާނަމަ  ވާޅ ކ ރަން  ބޭނ ންފ ޅ ވާ ކަމަށް ވޮލީލް ދަނޑ ،  ޚާއްޞަކޮށް  މަރާމާތ ކ ރަން  ކޯޓ ތައް 

އެބަ  ،ވާނަމަ ހީވަނީ  ކްރިއޭޓްކޮށްލަ  އަޅ ަގނޑަށް  ކޯޑެއް  ެއއް  ކޮންމެވެސް  ކަންނޭނެގ  ފ ޓްޖެހޭ  ދަނޑ  ސަދޭން  ލް 

  ށް ސްޕޯޓްސްއަށް ކަނޑަައޅާފައި އޮންނަ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިން ަގނޑ މެންނަޅ ނޫނީ މި ޖެހެނީ އަ. އެހެންމަރާމާތ ކ ރ ން ކިޔާފަ

ެއކަން އެޮގތަށް   ކަމެއް ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ   ކ ޅެންދާ ޒ ވާނ ން  ރަށްރަށ ަގއި ބޯޅަ  އްޔާވެއްޖެނ ކޮށް ހ ންނަންމި ހ ރިހާ 
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ރަތްވާނެ.  ރ ޅި ރަށްރަށ ަގއި  އަިއސް  ފެނ ން  މިހާރ ބައެއް  ފަހ ން  މި  ވެފިއްލަ  ،ވެސް  ޮގްއސަދޫަގއި  ަގސް  ކެޔޮ   ސް 

ދިމާވަނީ މި  ކަންކަން  ކަހަލަ  މި  އިނޭގތޯ.  ހިމެނިފައި  ،އިންދައިފި  ކަންކަން  މި  ބަޖެޓ ަގއި  ނެތީމަ  އަސްލ ަގއި 

ކޮންެމވެސް ޮގތެއް ހޯދައިެގން އެކަން ކ ރަން    ކ ކ ރަން. އެކަމަ  ކަންކަން  އެ  ނޯވޭ  ަގނޑ މެންނަށް މާ ބޮޑ  ފ ރ ޞަތެއްޅ އަ

މި    ކ މަކައެ.  ތްކ ރަމ ންދަނީ. ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށ ަގއި އެބަ ހ ރި މަރާމާތ ެގ މަސައްކަ  ށް ެއކަން ޮގތަ  ވަކި  މަޖ ބޫރ ވީމާ

ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގިއ    ،ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަންޅ  ދަނީ. އަކަންކަން ނ ވެ  ނެތީމަ އެއެކަމަށް ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި  ދެންނެވިހެން

ނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، ކ ރިއަށް ހ ރި  ކަންކަން އެ  އަސްލ  ތި ބޭފ ޅ ންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި ؛ތި ބޭފ ޅ ން

އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ތި    ،ކ ރަްއވާއިރ  އެ ޖާަގ ލިބޭނެ ޮގތަށް އެކަން ކ ރެވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމައްކަތް ބަޖެޓ ތަކ ަގއި މަސަ 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ންހެއްލެްއ ލިބިެގންދާނެހަކަހަލަ މައްސަލަތަކަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޒާހިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ގައްދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒާހިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ގައްދޫ

ވާދޫއާ ބެހޭ ޮގތ ން ސ ވާލެއް. ވާދޫެގ  އަޅ ަގނޑ  ކޮށްލަން އޮތީ  !  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ަވޒީރ 

  ، ށް އަންނަ ވަރަށް ބޮޑ  ޝަކ ވާެއއް އެއީއަދި ވާދޫެގ ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން، ކައ ންސިލ ެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑަ  ޒ ވާނ ން

  އްލަކަށް ނ ެގނެވި ޮއންނަތާ ފ ދޭވަރަކަށް ދ ވަސް ހަލް ދަނޑާއި ވާދޫ ވޮލީކޯޓ ެގ މަްއސަލަ. މި ކަން މި  ވާދޫ ފ ޓްސަ

ަގނޑަށް  ވެއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ ެގ ވަޒީރ ކަން ފެށ ނީއްސ ރެން މިހާތަނަށް މި ވާހަކަ ވަޒީރ  ކަިއރީަގއި ދެކެވިއްޖެ އަޅ  

ދެން މިނިސްޓްރީން  ވެސް.  ފިނޭންސް  ހަދަނީ  ބަޖެޓ   ދަންނަވާލަން،  ވަޒީރ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ައސްލ     . ބަޖެޓ ަގއި 

ނ ލާ. އިއަހަރ  ބަޖެޓ  ހެދިއިރ . އަޅ ަގނޑ މެން ކައިރީ ތޯ ވެސް އަހަ  3ެވސް ގ ޅ މެއް ނޯވޭ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެއްޮގތަކަށް

 ވެސް ނެތް. ޝ ކ ރިއްޔާ.   އެއްަގއި ހިމެނިފަކަމެއް އޭ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ
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ލާމަރ ކަޒީ    ،ލް ދަނޑ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރާ ހަވާލ ވެފައި ވާދޫެގ ފ ޓްސަ  ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .އާދެ!  

ކަން ކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަތެއް އިނޭގތޯ. އެ   ާގނޫނ ން ކައ ންސިލ ތައް ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށް ކައ ންސިލާ ހަވާލ ކޮށްެގން

އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި   ؛ހަލާކ   ކ ެވެގން މި އ ޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް އަނެއްކާވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި ފަހ ން ހަލާ

ެއ  އޮތް ރަށ ަގއި    ދެން  ކައ ންސިލ  ެމދ ވެރިކޮށް ކ ރި މަސަްއކަތެްއ އެހާ ައވަހަށް ހަލާކ ވެެގންދިޔައިމާ  ،މަސައްކަތެއް 

ވޮލީ ކޯޓ ެގ    އ ޅޭ ސަބަބ . ދެން  ޅެނީ. އެއީ އަސްލ  ވެެގން މިކަން ކޮށް ނ ދީ އެނބ ރި ތި ދިމާލަށް ނ ދެވިެގން މި އ 

ކައ ންސިލ ން އެބަ އާދޭ. އެކަމަކ  ބަޖެޓަކ    ،ވާހަކަ ވަރަށް ތި ވިދާޅ ވިހެން ތަކ ރާރ ކޮށް ކައ ންސިލ ެގ ރައީސް ވެސް

އެކަމަކ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން މި ފާހަަގކ ރިހެން މަރާމާތ ކ ރާށޭ   ؟ކ ރާނީ  ކަންނެތް. ދެން، ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ  އެ

ެގ އެކި ހިސާބ ތަކ ަގއި ެއ  ގދ.  ކ ރަން. ދެންިއެގން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެކި ދިމަދިމާލ ަގއި ވެސް ެއބަ މަސައްކަތްކިޔަ

  ،ސާފް ޝެލްެގ މަސަްއކަތް ވެސް ހަމަ ކައ ންސިލާ ހަވާލ ކޮށްެގން ނިމިފައި ހ ރީމައާއި   ވާދޫަގއި ެވސް  ،ކަންކ ރެވޭތީއާއި 

  ވެސް  ިއތ ރަށް ސްކޭޓ  ޕާކެއްއަދި ޭއގެ   ،މި ކަހަލަ ބައެއް ކަންކަން  ،ވިފައި އޮތީމަާއއިޕާކ ެގ ކަންތައް  ވެސް ކޮށްދެ 

އްޔާ މެދ ެވރިކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން ހަދައިދީފިން. އެކަހަލަ ބައެްއ ކަންކަން ކ ރެވިފައި ހ ރީމަ ކ ޑަކޮށް  މ ޢިވާދޫަގއި ހަމަ ޖަ

އިރާދަކ ރެ ލިބޭއިރަށް  ފ ރ ޞަތ   އެކަަމކ   ހ ރެވެނީ.  މި  އްިވއްޔާދ ރ ަގއި  ހަމަ  ވެސް  ައޅ ަގނޑ މެން  އްލެއް ހަކަމަށް 

 ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކ ރާނަން އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރި މެންބަރ  ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ  ،އަރ ވަނީ ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 އަޙްމަދ  ސަލީމަށް. ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

އ ލިަގމ ެގ   ؛އްޢެކ ރެވިފަިއ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ  މި އޮތް ދެ މަޝްރޫމިހާރ  އިޢ ލާންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ދެން؟ ެވއްޖެ. މި ދެ މަޝްރޫއ ަގއި ސޮއިކ ރެވޭނީ ކޮންއިރަކ ންތޯ  ދ ވަސްކޮޅެއް ؛ފ ޓ ބޯޅަ ދަނޑާއި ހޯރަފ ށީެގ ޮވލީ ކޯޓ 

އެ ރަށ ަގިއ    ،ޓަރ އަރިހ ަގިއ ދެންނެވ މަށް ތ ރާކ ނ  ޒ ވާނ ން ވަރަށް ިގނައިން އެދިފައި އޮތް ާވހަކައެއް ިމއީމިނިސް

ައޅ ަގނޑ  ކަން ކ ރިއަށް ެގންދެވޭނެ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް  އް އަޅަން ބޭނ ންވެެގން. އެހެންވީމާ، މިޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒެ

 ބޭނ ން ސ ވާލ ކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ދަނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ެގއ ލިަގމ   އިޢ ލާންކަންތަކ ަގއި  ފ ރަތަމަ  ލިބ ނ  މެން  ކޮށްެގން 

 ،ތ ރާކ ނ ެގ ޒ ވާނ ންެގ މަރ ކަޒ  ކަންތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑާއި   އަގ ތައް ބޮޑ ކަމ ން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢ ލާނ ކޮށްފައިވީ. ދެން

 ނިންމާލަން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންެވެގން ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނޭތޯ ބަލަންވީ. ެއއްކަލަހެން ސީދާ  ، ކައ ންސިލާ  ،އެމް.ޕީއާއި 

އެޓްލީސްޓް ކޯޑެްއ ކްރިއޭޓ ވާ ހިސާބ ން އަހަރ ެގ ފަހ ކޮޅަށް ޮގްއސަ ވެސް    ،ބޭނ ންވާ އަދަދ  ނެތް ކަމ ަގިއ ވިޔަސް

  ވޮލީ ކޯޓ  އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ އިވެލ އޭޝަން މަރ ހަލާގައި  ކޮށްލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަ ލިބޭ. ދެންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިޢ ލާން

. މަށްވީހާެވސް ައވަހަކަށް އެ މަސައްކަތް ނިންމާލަދިނ   ،ެއ ކަމަށް ވަރަށް ޕ ޝްކޮށްކޮށް މި ހ ންނަނީވީ. ައޅ ަގނޑ  ެވސް  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ޙ ސައިން ޝަހީމް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަހީމް ޙ ސައިން ެމންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ  

  ގެ އަޅ ަގނޑ ،  އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ  އަރިހ ން ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ މީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ވާމީ މިންަގނޑ ތަކަށް  ގ  ހ ރިހާ ބައިނަލްއަ  ،އޮތް   ފް ދަނޑެއް އަޅ އްަވއިދެްއާވފައި އެބަރވަރަށް ފ ރިހަމަ ޓަ  އިދާއިރާގަ 

މި  ވާހަކަދަްއކަމ ން  ދިމާވެެގން  މިހެން  ދޭތެރެދޭތެރެއިން  މިނިސްޓަރާ  ވަނީ  މި  ދ ވަސް  އަހަރެއްހާ  އަޅ ަގނޑ   ފެތޭ. 

ދާއިރާަގއި އައ ޓް ޑޯ  ،އަންނަނީ ޖާގައެއް އޮ  އަޅ ަގނޑ   ެއތާ ހ ސް  ބްރިޖ ން ފައިބާ ތާނަގއި އެޅ މަށް  މަ.  ތީޖިމެއް 

ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އެ ،  އަޅ ަގނޑ    ،އޮތްތޯ އެއްވެސް ކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއް  ކަމަށް މަނިކ ފާނ  އެބައެހެންވީމާ، އެ

 ؟ބޭނެ ޮގތެއްތަނ ަގއި ައއ ޓް ޑޯ ޖިމެއް ާގިއމ ކ ރ މަށް. އިކ އިޕްމަންޓްކޮޅެްއ ނަމަވެސް ލި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ
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މެންބަރ . ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ކައ ންސިލ ން  އާދެ!  ފެށިެގން ؛ ސިޓީ  މަސައްކަތްކ ރިން  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން 

ހަމައެކަނި ސަރަޙައްދެްއަގއި. އެ ތަނ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    5އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބިން ހޯދ މަށް މާލޭެގ    ަގއިއަިއއިރ 

ކަން ނ ވެފައި އޮތީ.  އެ  ދިޔައިމާޅިން ހަމަނ ޖެހިެގންބިމ ެގ ކަންތައް މ އޭރ ަގއި  ؟ ގާއިމ ކ ރެވ ނީ އެންމެ ދިމާލެއްަގއި ދެއްތޯ

 ،ވާނަމަ  އެހެންވީމާ، މިހާރ  ވެސް ކައ ންސިލ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާލޭން ވަކި ސަރަޙައްދެއް އެޮގތަށް ދައްކައިފި ކަމަށް

ށްދެވޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް  ކައ ންސިލާ ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ އައ ޓް ޑޯ ޖިމެއް ާގއިމ ކޮށްދިނ މ ެގ މަސަްއކަތްކޮ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަވޒީރ . ިއއްޒަތްތެރި  އަރ ވާނީ.    ޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލ   ފަހ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ 

ަގއި. އަޅ ަގނޑ  ދެ މިނެޓެއްވަރ  އިތ ރަށް އަރ ވާނަން. މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ    10:55މެންެގ ަވގ ތ  ހަމަަވނީ  އަޅ ަގނޑ 

ފ ރ ޞަތ  މެންބަރަށް  ދަންނަވައިްއޒަތްތެރި  ެވސް  ކ ރީަގއި  ހަމަޖެއްސ މަކީ    ،ލާނަންއިއެރ ވ މ ެގ  ަވގ ތ   މަޖިލީހ ެގ 

އެންމެ ރަނަގޅަށް    ،ކަން ހިންަގނީ އެންމެ މަސްލަހަތަށާއިއެއީ އެ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަތ ން ހިންާގ ކަމެއް.

ކަން ބަލާފަ. އެއީ ސިކ ންތ ންސިކ ންތަށް ހިނާގ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ބަެއއް ބޭފ ޅ ން މިންއަޅަިއެގން އެބަ އެ ވާހަކަ  އެ

މިއީ ސިކ ންތ ން އެދެން،  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކަެމއް ނޫން.  ސިކ ންތަ  ވިދާޅ ޭވ. އެހެންވީމާ،  މިންއަޅާ  ށް 

 އަރ ވަނީ މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ 

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ނޭކ ރެޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލަކީ  ޓައަޅ ަގނޑ ެގ  ބޮޑ   ނިންމަ  ފްރންދޫެގ  ކޮން އިދަނޑ   ލެވޭނީ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ މަކ ނ ދޫެގ ހޭންޑްބޯލް ކޯޓ  ފެށޭނީ ކޮން ދ ވަހަކ ންތޯ؟ ދ ވަހަކ ންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

 ދެ ކޯޓ ެގ ކަންތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވއްޖެ ކައ ންސިލާ ހަވާލ ކ ރެވިފަ.  ތްއޮ  ހޭންޑްބޯލް ކޯޓ  މަކ ނ ދޫ ނޫނީ ދެން

މ ަގއި ޔ ކޮށްެގން ކ ރިއަށް ެގންދި ކަން އިޢ ލާންއެކަމަކ  ކ ރެވިފައި ހ ރި މަޝްވަރާތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިނިސްޓްރީން އެ
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ރަ އަދި  އ ޅޭތީވެ އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް  ެވސް  އެ  ، ނަގޅ ކޮށްލަންޖެހޭ  ތެރޭަގިއ  ހަފ ތާ  މި  އިޞްލާޙ ކޮށްލާފަިއ  ކަން 

؟ ސ ވާލ ކ ރެްއވީ  ނޭކ ރެންދޫ ފ ޓ ބޯޅަ ދަނޑ ެގ ާވހަކަތޯ ދެން  ވަރ ވާނެހެން. ދެން  ކޮށްލެވޭއަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އިޢ ލާން

  ؟ރަނަގޅަށްތޯ އަޅ ަގނޑަށް

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ކާށިދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللا ޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

 . .. މިނިސްޓަރޚްލޫފް، މިނިސްޓަރ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދެން އަޚްއަޚް މައަލް ޝ ކ ރިްއޔާ އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ 

 ފަހ ެގ ސ ާވލަށް އަދި ޖަވާބ  ނ ލިބޭ އިނޭގތޯ. . އަޅ ަގނޑ ެގރަީއސް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ޓަސަބްޝ ކ ރިއްޔާ  ދެން،  ކ ރިއަށްދަނީ.  މަސައްކަތް  މަރ ރބޭސްެގ  އިވެލ އޭޝަން  ލާަގއި  ޙަފް 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ކާށިދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللا ޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ނިކަމެތި  ސްރީލަންކާ    ، އަޅ ަގނޑ  ކ ރާން ބޭނ ންވާ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ  ލޫފާޚްއަޚް މައަލް   ،އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ 

ޓެރި ޤައ މ  ސްރީލަންކާއާއި ރާއްޖެއާ ދޭތެރޭަގއި ސްޕޯޓްސް ކަނެކްޓިވިޓީ އްމެން އަވައަޅ ަގނޑ   ،ހާލ ަގއި އޮތްއިރ ަގއި

ސްރީލަންކާ  އިގ ޅ ވާލަ އެއްެވސް  އޮތް  ،  މިނިސްޓަރ   ސްޕޯޓްސް  ރާއްޖޭެގ  ކަމެއް  ެއއްވެސް  އަރައިަގންނަން  ހާލަތ ން 

މެސީެމން ކ ޅޭ ފެންވަރ ެގ ދަނޑެއް    އަދި ކާށިދޫއާއި ާގފަރ ަގިއ ދ ނިޔޭެގ ފެންވަރ ،؟ އޮތްތޯ  ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި އެބަ

ކޮބައިތޯ ެއއަށް ޖަވާބަކީ  ާވނީ އެދިފައޭ.  އަޅ ަގނޑ   ކާރ  ނެޓްޯވކް އެޅ މަށް ޓަކައި ކ ރާންޖެހޭ ކޭބަލް ؟ތައްޔާރ ކ ރަން 

ހ އްޓަ އެއިމަސައްކަތް  މިނިސްޓަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ެގންދަނީ.  މި  ކ ރިއަށޭ  ކާރ   ކޭބަލް  ،ނގިވަޑަިއަގންނަވަންވާނެނ ލާ 

  ެއއީ އެޅޭ ެއއްޗަކަށް ޓެރި އިންޑިާއަގއި ދިމާވެއްޖެ.  އްއަވަ ނެޓްވޯކް އިހަކަށްދ ވަހ  ެއކްސިޑެންޓެއް އިންޑިާއަގއި ދިމާވެްއޖެ.  

ްގރޭޓެޑް ރިސޯޓ  ހެދެމ ންދާއިރ ަގއި ހަޔަސްޓ  ލެވެލްަގިއ  ސްޕޯޓްސް ނެޓްވޯކެއް އިންޓެ  ެގ މަތިންދެންނެވި ޮގތ ވާތީ. މި

 ... ށްއަޅަން ތައްޔާރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި ސ ވާލަކީ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ެއއް  ފާހަަގވީ.  ައޅ ަގނޑަށް  ސ ވާލ   ދެ  މެންބަރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި    ، މެންބަރ . 

ދިވެހިރާއްޖެއާ ގ ޅިެގން އެްއވެސް ބާވަތެްއެގ    އިިއން އެ ޤައ މާޢާރީޛަވާއިރ ަގއި ކ ޅިވަރ ެގ    ސްރީލަންކާެގ ކަންކަން މިހެން

 ވަޒީރ .    ިއއްޒަތްތެރި؟ ސައްކަތެއް ކ ރަްއވަމ ތޯމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

އެްއ   އެކީަގއި ވަކި ކަމެއް މި ވަގ ތަކ  ރޭވިފަ ޔާލަންކާ އަޚް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖާބިރ .އަލް  ައޅ ަގނޑ ެގ ،ޝ ކ ރިއްޔާ 

ނެތް. އެކަމަކ  މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ެވސް މި ތައްޔާރ ވާ މ ބާރާތ ަގއި ބައިވެރިވާނެ ލަންކާ ޓީމ . ެއޮގތަށް  

ފްކ ރަންވެެގން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރ ެގން ބައެއް ކަންތައްތައް ކ ރިއަށްދިޔަ. ސަކ ރިން ރޭވި  ން އިނޭގތޯ. ދެންގ ޅ އޮތް    އެބަ

ކޮޅަށް އެ  ކ ޅެ   ކ ދިން  މެޗ ތައް  ފްރެންޑްލީ  ކޮޅ ަގއި  މި  އައިސް  ޓީމ ތައް  ނެޝަނަލް  ކޮޅ ެގ  ެއ  މ ންދިޔަ.  ވެދިޔަ. 

އ ނދަޫގ ހާލަތެްއަގިއ ސްރީލަންކާ މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ވަކިން  ދަތި  ތި ވިދާޅ ވިހެންވަރަށް  މިހާރ     ،އެހެންނަމަވެސް

އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ކާށިދޫަގިއ   ؛ކާށިދޫާއއި ާގފަރ ަގއި  ކޮށް ކަމެއް އަމާޒ ކޮށްެގން ކ ރިއަކަށެއް ނ އެއްދޭ. ދެން ޞަޚާއް

ތ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި ދެތިން ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޢ ލޫމާފ ޓ ބޯޅަދަނޑ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް އެބަދޭ.  

އެބަސަބް ކަމަށް  ނިމޭނެ  މަސައްކަތް  ޓަ  ބޭސްެގ  މަހ   ރބ ނޭ.  މި  ހަމަ  ވެސް  ކަހަލަ   25ފް  ވަންނާނެ  ހިސާބ ަގއި 
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ނޑ މެން ެގ މަސައްކަތްކ ރ މަށް އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި ހަފ ތާ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނީ ލިބިފަ. ވަށާފާރާއި ފެންސްވަ  މަޢ ލޫމާތެއް

 އިނޭގތޯ.  މެސީ އަިއސް ެއ ތާނަގިއ ކ ޅޭނެތޯ ނޫންތޯ ައޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ބ ނާކަށް  ކައ ންސިލާ ހަވާލ ކ ރާނަން. ދެން

ކަނބަލ ންނަށް  ާގފަރ ަގއި  އެހެންވީމާ، ބޭފ ޅ ންނަށް  ،އަންހެން  މިހާރ   އަންހެން  އެޅ މަށް  ކޯޓެއް  ވާނީ    ހޭންޑްބޯލް 

 ލ ކޮށްފަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ކައ ންސިލާ ހަވާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދަށް.   ،. ައޅ ަގނޑ  ފަހ  ސ ވާލ  މި އަރ ވަނީއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ

 ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝާހިދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫ

ެވއްޖެ.    ށ. ފ ނަދޫެގ ފ ޓ ބޯޅަދަނޑ ެގ ސަބްބޭސް އެޅ މ ެގ މަސައްކަތް ހިނާގތާ ވަރަށް ދ ވަސްޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް.  

ނ ލިބޭތީ  ދެން ެއއްބާރ ލ ން  އެކަށީެގންވާ  ކައ ންސިލ ން  ެއނޭގ  ވެސް  އެ   އެކ ޔާ  އަޅ ަގނޑަށް  ކަން މިނިސްޓްރީއަށް 

މި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  ބޭނ ން. ހަމަ އެޮގތަށް ފ ނަދޫަގއި މިނިސްޓްރީގެ   !އަޅެ ؟ކަން ނިމޭނެތޯނ ވަނީ. ކިހާތާކ  އެފައިނިންމާލެވި

އިޢ ލާން ޮގތ ަގއި  ަމސައްކަތެއްެގ  ކ ރެވޭ  ތެރެއިން  ެއ    ،ކ ރެވިފަިއވެއްޖެ ބަޖެޓ ެގ  މަސަްއކަތް.  އެޅ މ ެގ  ވޮލީކޯޓެްއ 

  ސެންޓަރ ެގ މަްއސަލަ ވެސް އެބަ   ހަމަ ެއޮގތަށް ފ ނަދޫެގ ޔޫތ ؟ ހިސާބެއްަގއިތޯހާޢަމަލީ ސިފަ ޖެހޭނީ ކި  އިމަސައްކަތ ަގ

؟ އްލ  ލިބޭނެތޯހަ ކަމ ެގ  އްލެއް ނ ލިބި. ކިހާތާކ  މިހަ އޮތް. ެއ މައްސަލައަށް ެވސް އަދި އަދަށް ވެސް އޮތީ އެކަށީެގންވާ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަޚްލޫފް އަޙްމަދ  އެމްޕަަވރމަންޓް ކޮިމއ ނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތ ، އޮފް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓްރީން އަޅ ަގނޑ މެން ހިންާގ ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ހިންގ މ ަގިއ    ފ ނަދޫަގއި ޔޫތ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .    ޝ ކ ރިއްޔާ 

ވަރަށް ަމދ    ދަްއޗެއް އިނޭގތޯ. މިއީ އަސްލ ަގއި މިހާރ  އާންމ ކޮށް ބަެއއް ؛އެބަހ ރި ވަރަށް ބޮޑ  ދަތި. ސިޔާސީ ދަތި

ައޅ ަގނޑ މެން   . ސިޔާސި ޚިޔާލ  ތަފާތ ވ މެްއެގ ތެރެއިން ނ ކ ންނަ މައްސަލަތައް.ރަށެއްަގއި ނޫނީ ދިމާ ވެސް ނ ވާ ކަމެއް

ކ ރިއަށް  ދެން މީަގިއ  ޮގތްޮގތ ން  ނަމަވެސްއެކި  މަސަްއކަތްކޮށްފިން.  ވެސް  ހޯދ މަށް  ޮގތެއް  ފ ރ ޞަތ     ،ދެވޭނެ  އެ 
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ކަން ށަކ ން ވެލި ފ ނަދޫއަށް ެގންޮގސްެގން އެ މިލިއަން ރ ފިޔާ ދީފައި އެހެން ރަ  1.7ނ ލިބިެގން އެންމެ ފަހ ން މިހާރ   

އަޅ ަގނޑ މެން    ،އިތ ރަށް ވޮލީ ކޯޓ  އަޅަން ވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލ ކޮށްފައި އޭެގ  ކ ރަންޖެހިފައި މި އޮތީ އިނޭގތޯ. ދެން

ދޭން. ން ފ ރ ޞަތ ކ ރަ  ސެންޓަރ  ތެރޭަގއި އޮތް ކޯޓ ަގއި އެ މަސައްކަތް  ވަރަށް ސާފ ކޮށް ކައ ންސިލ ަގއި ބ ނެފިން ޔޫތ 

ރީ  ރަޖިސްޓަ  ދަށ ަގއިއޮތް، ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  އެ ފ ރ ޞަތެއް ނ ދިން.

ޔޫތ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން އިނޭގތޯ  ތަނެކޭ  އޮތް  ބ ނެފިން  އަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަން   ،ސެންޓަރަކީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނާ 

އޭރ ންނޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށް ެގންދެވެން އޮތީ. އެ ކަެމއް ެވސް ނ ކ ރި. އެހެންވީމާ،    .ކޮށްދޭށޭހަވާލ 

އެދެނީމި ައޅ ަގނޑ   އެބަހ ރި.  ފ ނަދޫަގއި  ދަތިތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހެދި  ކޮންމެ   ،ކަމާ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ވި  ކަމ ަގއި  ތިބި  އެބަ  ،ޔަސްޕާޓީއެްއަގއި  ކަންކަމ ަގއި  ކ ރާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަރައްޤީއަށް  ޖެހޭ   ރަށ ެގ 

ރައްޔިތ ންނަށް  ފ ރ ޞަތ  ހ ރިހާ  ސަބަބ ން  ޭއެގ  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  އެހެންނޫނީ  ެގއްލ ން ދޭން.    ،ވަނީޙަޤީޤަތ ަގއި 

 ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ޚަރަދ ކ ރަން އެބަޖެހޭ މިލިއަން  1.7ދެންނެވިހެން އިތ ރަށް  ވިޔަސް. މި  ފައިސާއަށް ބެލި ކަމ ަގއި

ެގންދި ވެލި  ރަށަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޔ އެހެން  ދަތިތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ޓަކައި  މަށް 

 މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި ދިމާވާ ރަށެއް ފ ނަދޫއަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކީަގއި ހޭދަކ ރެްއިވ    ، އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ .  

 ވަގ ތ ކޮޅަށް.  

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

.  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާެގ ވިދިެގން އޮތް އައިޓަމަށް. އަޅ ަގނޑަށް ވަނީ ކ އްލި މަްއސަލަެއއް ލިބިފަ

ީމެގ ކ ރީ ދ ވަހަކ  ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މ ެގ ކ ރީަގއި ެވސް    ،މި ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މ ެގ ކ ރީަގއިއަޅ ަގނޑ   

މި ތަނަށް ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނީމާ    ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލިން ނ ކ ތާއެއް. ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން އެދޭ ނ ކ ތާއަކީ 

ތާއީދ ކ ރާ ބައެއް ރައްޔިތ ންެގ  ؛އެދޭ ސަރ ކާރ ެގ ބަެއއް ރައްޔިތ ން   އެބައެއީ ؛އެ މައްސަލަ ބަހ ސްކ ރ ން ހ އްޓ ވ ން 

އޭތި ހ އްޓ ވ ން އެީއ. އެީއ   ،ެގ މަސްއޫލިއްޔަތެކޭ އެއީ އަޅ ަގނޑ   ،ދެކިވަޑަިއަގންނަވާ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންމަޖިލީހ ެގ 

ެއ ބާވަތ ެގ ކަމެްއ   ، ަގާވއިދަށް ނ ފެތޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ބ ނެ، އަޅ ަގނޑ  އެކަން ކ ރާންވިްއޔޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތަކީ
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. އެ ކ އްލި މައްސަލަެއއް  ކަން ވޯޓ ން ނިންމެވ ންއެ ބޭފ ޅ ން އެ  ،ނަމަ  މި މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ ްގރޫޕ ން އެދިވަޑައިަގންނަވާ

ކ އްލި މައްސަލަ މިތާނަގއި    ،އެ ކ އްލި މައްސަލައެްއ ެގނެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް   ފަހ ގައިއެހ މަށް  ބަލައިަގތ މަށް ވޯޓަށް

  އެ ފ ރ ޞަތ  ނ ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑަށް އިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރ ން ބާރ އަޅ އްާވ. އަޅ ަގނޑަށް  ؛ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ 

  ވަނަ މާއްދާ މި އޮތީ  170ސް ހިންާގން އެދޭ ޮގތެއް ނޫނޭ. މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ެއއީ އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލި  ،ދެންނެވޭނީ

ގ ޅޭ މައްސަލައާ  ކ އްލި   ކ އްލި  ކަމެއް  މ ހިންމ   ހިމެނިެގންވާ  މަސްލަހަތ   ޤައ މ ެގ  ނ ވަތަ  ރައްޔިތ ންެގ  ޮގތ ން. 

ަގިއ  ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިެގންވާ ކަމަށް. އޭެގ )ށ(މައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގިއ ޖަލްސާއަކަށް ހ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ހ ށަހެޅޭ ކ އްލި މައްސަލައަކީ ރައްޔިތ ންެގ ނ ވަތަ ޤައ މ ެގ މަސްލަހަތަށް ސީދާ    ،މި ވަނީ

ކ އްލިއަސަރ  ކަެމްއ  ބޮޑ   ފަދަ  ދިމާވ ންޔަ ކ ރާ  މި  .ކަށް  ކަމެކޭ  މިސާލަކަށް  ސަބްޖެކްޓިވް  އެއީ  ކަމެްއަގިއ  ބާވަތ ެގ   

؟ އެ ނިންމ ން އެީއ ކާކ  ނިންމާނިންމ މެއްތޯއޭ  ،ނ ވަތަ ނޫންތޯ  ކަށް ބޮޑ  ކަމެއްތޯޔައަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ. މިީއ ކ އްލި 

ފާހަަގ ވެސް ނ ވެސް    އެކަކަށް ދިމާވާ ބޮޑ ކަންތައް އަނެކަކަށް ދިމާނ ެވދާނެ.؟ މިއީ ބޮޑ  ކަމެއްތޯއޭ ނ ވަތަ ނޫންތޯއޭ

ދެކެނީ އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  އެ  ބޮޑ ތޯ  ، ވެދާނެ.  ކަމެކޭ.  ނިންމާނެ  ވޯޓ ން  ެއއީ  ެވސް  ސަރ ކާރ ެގ  ކ ޑަތޯ  ކަމެްއ 

  ، ކިޔ މ ެގ ޮގތ ންއަޅާފައިނ ވާ ފިޔަަވޅަކަށް ފާޑ   ނ ވަތަ  ،ސަރ ކާރ ން އެ ކަމާ މެދ  އަޅާފަިއވާ  ،ސަމާލ ކަމަށް ެގނައ މަށާއި 

ކަމ ެގ މ ޢާމަލާތް ކެނޑިދާނެތީ ނ ވަތަ  އެ  ،ނަމަ  ށަހެޅ މަށް މި ަގާވއިދ ަގއި އޮންނަ އ ސޫލ ން ހ ށަހަޅައިފިއަދި މައްސަލަ ހ 

އެހެންވީމާ، މި މަގ ން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަފެނ މ ަގއި މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅޭނެ.    ވަގ ތ  ފާއިތ ވެދާނެތީ ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ.

މި ެގންދަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ   މި އަދި  މަޖިލި  ޮގތަށް  މި  މި  އ ސޫލ ަގއި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ެގންދަމ ން.  ކ ރިއަށް  ސް 

 ާމވަށ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ހައްމަދ  ސަޢީދަށް.   ،އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ހައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

މީހަކަށް ފަރ ވާދިނ މ ަގއި އިހ މާލ ވެފަިއާވ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގއ. ވިލިނިގލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ެގންދިޔަ ބަލި  ޝ ކ ރިއްޔާ

ވަނަ ދ ވަހ    12ލް މަހ   ޕްރީމި އެ.  ހ ށަހަޅާ ކ އްލި މައްސަލަސަރ ކާރަށް ޮގަވއިލައި    އެޅ ަމށްފިޔަވަޅ    އިމައްސަލަ ބަލަ

ބެހޭ   އޭނާ އިތ ރ  ފަރ ާވއަށް މާލެއަށް ެގނައ މ ަގއި ކަމާ  ، މީހަކަށް ފަރ ވާދީ ގއ. ވިލިނިގލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ެގންދިޔަ ބަލި

ާގތ   ޢާ  ،ހިނާގފަިއވާ ކަމަށް ބ ނެ  އިހ މާލ ވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަންތައްތައްތަކެއްފަރާތްތަކ ން   އިލާއިން އަޅ ަގނޑ  

  އި، މޭަގއި ރިއްސާތީ ކަމަށާ   ށް މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ެގންދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑައެދ ނީ މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅައިދިނ މަށް. ބަލި

ޭގ އެއީ  ފ ރަތަމަ  ބަލާފަިއ  ޑޮކްޓަރ   ކަމަށާއި ނަމަވެސް  ބ ނެފައިވާ  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ނަމަވެސް   ،ސްޓްރިކް 

 ަގޑިއިރ  ފަހ ން ީއ.ސީ.ޖީ ހެދި   އިލާއިން ތަކ ރާރ ކޮށް އެދިެގން ެއހެން ޑޮކްޓަރަކ  ެގނެސް ދެ ޢާ  ެއކ   މާޔ ތަދ ބޮޑ ވަމ ންދި

އީ.ސީ  ،ކަމަށާއި ކަމަށާއި  .ޖީަގއި އަދި  ބ ނެފައިާވ  ޑޮކްޓަރ   ކަމަށް  ހ ރި  ތަފ   ،މައްސަލަތަކެއް  އެކަމ ެގ  ސީލ  އަދި 
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އިލާއިން އެދ މ ން ބަލިމީހާ ޢާމީހާެގ ޙާލަތ  އިތ ރަށް ޯގސްކަމ ންދާތީ ވަގ ތ ން މާލެއަށް ފޮނ ވައިދިނ މަށް  ބަލި،  ނޭނޭގތީއާއި 

ވަނަ 13ލް  ޕްރީއެ  ވީ   ޮގތް  އާސަންދަ ހަމަޖެހި ފ ރޭ،  ކަމަށާއި  ަގޑިއިރ  ފަހ ން ޑޮކްޓަރ ެގ ލިޔ ން ލިބ ނ   ެގންދިޔަތާ ނ ވަ 

ވ މ ން   މީހާ ެގންދިޔަ ފްލައިޓަކީ ޓްރާންސިޓް ފްލައިޓަކަށްނަމަވެސް ބަލި   ،ަގއި ކަމަށާއި  7:45ވަހ ެގ އިރ އޮށްސި  ދ 

މަޑ ކ ރ މަށްފަހ    މިނެޓ   45ަގމ ަގއި  ،  ކަމަށާއި   ދިޔަީއ ައއްޑޫ ސިޓީެގ ކަމަށް  ން ފ ރަިއެގން ފ ރަތަމަ ފްލައިޓްކޫއްޑޫ

މީހާ ވިލިނިގލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ެގންދެވ ނ ތާ ބަލި  ،ފަހ ންެގ  12:30ންދެވ ނީ އެރޭެގ  އައިސް ޮގސްޕިޓަލަށް ެގ  ފްލައިޓް މާލެ

ސްޕިޓަލްަގއި ތިބި ޑޮކްޓަރ ންނަށް ބަލި މީހާއަށް ކ ރިމަތިވީ ކޮންކަމެއްކަން ވިލިނިގލީ ހޮ  ، ކަމަށާއި ފަހ ން  ަގޑިއިރ     34

އޭނާއަށް ކ ރިމަތިވީ ހާޓްއެޓޭކެްއ   ،ފ ރާނައަށް ނ ރައްކާވެ   ،ލަތ  ޯގސްވެހާހަމައަށް އާދެވ ނ އިރ     ޗާބ ނެނ ދެވި އަިއ.ޖީ.އެމް.އެ 

 ،ފަރ ވާ ލަސްވ މ ެގ ސަބަބ ން  ބަލި މީހާެގ ހިތ ެގ ބޮޑ  އޮޕަރޭޝަނެއް ކ ރަންޖެހިފައިވާތީއާއި   ،އިޅަ ޑައަކަމަށް ޑޮކްޓަރ  ކަނ 

ކްރިޓިކަލް   މިފަދަ  ބަލިލަތ ަގިއ  ހާއަދި  އެންމެ  މީހ ންނަށް  ތިބޭ  ނިޒާެމްއ  އަަވހަށް  ފަރ ވާދެވޭނެ  ރަނަގޅ   ރަނަގޅަށް 

ކައ ންސިލާއި،  ންނަންޖެހޭނެތީއާއިއޮ ރަށ   ހަމަޖެއްސ މ ަގއި  މެންބަރާއި  ،އާސަންދަ  ޕާޓީގެ   ،ދާއިރާެގ    ވެރިކަންކ ރާ 

 ގ  އްހަ  ހަމަހަމަކަމ ެގ  ނޫނ އަސާސީން ލިބިދޭކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަ ރައީސްެގ ހ އްދައެއް ހޯދަންޖެހ މަކީ ޤާ   ށްދާއިރާއަ

 ފ ރާނައަށް ނ ރައްކާވާ  ދިސާތައް ރާއްޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި އިތ ރ ވެހާމިފަދަ އިހ މާޅ ވ މ ެގ    ،ވާތީާއއި  ގެއްލޭ ކަމަކަށް

މެދ ވެރިވަމ ންދާތީހާ ބަލި  ،ލަތ   ެގންދިޔަ  ހޮސްޕީޓަލަށް  ވިލިނިގލި  ފަރ ވާދިނ ގއ.  ލަސްވ މާއި  މ ަގއި  މީހާއަށް 

ފަދަ ޮގތަކަށް ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކޮށް    މިފަދަ ކަންކަން ތަކ ރާރ ނ ވާ  ،އެޅ މަށާއިފިޔަވަޅ    އިހ މާލ ވެފަިއވާ މައްސަލަ ބަލައި

ޮގވަ  ސަރ ކާރަށް  ަގާވއިދ ެގ    ލަިއ،އިބައްޓަންކ ރ މަށް  މައްސަލަ   170ރައްޔިތ ންެގ  ކ އްލި  މި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

އެދެން.   ޖަްއސަވައިދެްއވ ން  ރަނަގބީލ   ވޯޓ ެގ  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ަގާވއިދ ެގ   ސަޢީދ     170މަޖިލީހ ެގ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މަޖިލީހ ަގިއ ބަލަިއަގތ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ،  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި މަްއސަލަ

  އެދެން.  ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ .   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 53    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 08    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 39    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    47     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  24      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭސްފާ       ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގވާިއދ ެގ   މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މ ޙައްމަދ     ،ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ 

ގ ޅޭ  ސަޢީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ ްއލި މައްސަލަ ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ގެ   މަޖިލީހ ަގއި ބަލައިަގތ މާ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ .    8މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ  އިްއޒަތްތެރި    53ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ  . 87؛ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ

ވޯޓ ަގއި ވަ  39ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވީ   މެންބަރ ން.  ބޭނ ންވެވަޑައިނ ަގންނަާވ    ކިިއއްޒަތްތެރި  ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން 

ޯވޓ .   24ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ    މެންބަރ ން.އިއްޒަތްތެރި    47އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއަގތީ  

 އެހެންވީމާ، މި ކ އްލި ަމއްސަލަ ބަލައިަގތ މަކަށް ފާހެއްނ ވި. 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސަރ ކާރ ގެ   -6ތިދާއީ ބަހ ސް. އެޖެންޑާ އައިޓަމް   އިބ އެއީ،  ބ ރެނީ އެޖެންޑާަގއި ދެން އޮތް އައިޓަމަށްނއަޅ ަގނޑ  މި އެ

  2/ 99ނަންބަރ    ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރެާގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، ާގނޫނ   ،ފަރާތ ން

  30ވަނީ  ން އިްއވާފައި ޔ ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިއަށް އިޞްލާޙ  (ާގނޫނ ހޭ  ބެ  ޓޫރިޒަމާދިވެހިރާއްޖޭެގ  )

ބޭްއވ ނ   2022  މާރިޗ  ދައ ރ ެގ    2022  ، ަގއި  ފ ރަތަމަ  އަހަރ ެގ  މަޖިލީހަށް    25ވަނަ  ބިލ   މި  ޖަލްސާަގިއ.  ވަނަ 
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ޝީދ . ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  އަޙްމަދ  ރަ  ،ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ

 މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރަޝީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ މެދ  ހިތަދޫ

ނަންބަރ    ާގނޫނ ެގ  ރަީއސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ވަނަ   11  (އަށްާގނޫނ   ބެހޭ  ޓޫރިޒަމާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2/ 99ޝ ކ ރިއްޔާ 

ހ ށަހަޅަނީއިޞްލާޙ  މި  މަޖިލީހަށް  ިމ  ބިލ   ސިނާޢަތަ  ،ެގނައ މ ެގ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ެއކ    ޒަމާނާށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛އިޞްލާޙެއް ހިމަނަިއެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   26ާގނޫނީ ހަމަތައް ފެއްތ މ ެގ ޮގތ ން ހިމެނޭ  ށް  އަންނަމ ންދާ ބަދަލަ

ެގ  ( ާގނޫނ   ބެހޭ  ޓޫރިޒަމާދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2/ 99  ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ބިލ   

ކ ންފ ނިތަކ ެގ ހިްއސާ ިވއްކާލ މ ެގ    ވާހިފާފައި ކ އްޔަށް  ވެންޗަރ އ ސޫލ ން ކ އްޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ރަށްތައް  ޖޮއިންޓްދަށ ން  

ށް ހިފާފައިާވ  އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދައ ލަތާއި އެ ރަށް ކ ްއޔަމާކެޓ  ވެލިއ    ،ކަނޑައެޅ މ ެގ ބަދަލ ަގއި   ންއަގ  އެ ާގނޫނ 

ރަނަގޅަށް    ވެސް  ތައްގ އްހަތ ެގ  ފަރާ ައގ   ހިެއންމެ  ހިއްސާެގ  ތަންތަނ ެގ  ެއ  ތެރެއިން  އ ސޫލެއްެގ  މާޔަތްކ ރެވޭނެ 

ނ މާއި، މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ށް މާކެޓ  ވެލިއ އަށް ބިންތައް ކ އްޔަށް ދޫކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދިކަނޑައެޅޭނެ ފަދަ ޮގތަކަ

ބިންތަކ  ދޫކޮށްފަިއވާ  ކ އްޔަށް  ހ އްދަގ އް ހަ  ެގރަށްތަކ ން  ބަދަލ ކ ރ މ ަގއި  ކަމ ަގިއ  ތައް  ކައ ންސިލ ތައް  ފަރާތަކީ  ދެވޭ 

ޕްރައިވެޓް ދިނ މާއިއައިލެ  ކަނޑައެޅ ާމއި،  ކ އްޔަށް  އިންވެސްޓަރ ންނަށް  ފ ށ އެރ ންތަްއ    ،ންޑް  ހ ރި  ާގނޫނ ަގއި 

ރީ  އާއި ޑަިއިވންގ ސެންޓަރ ެގ ރަޖިސްޓަރީ ފީމިހާރ  ނަަގމ ން އަންނަ ެގސްޓްހައ ސް އަދި ހޮޓެލް ރަޖިސްޓަ  ،މާއިހައްލ ކ ރ 

ޮގތ ން ކ ރާ އަސަރ  ކ ޑަކ ރ މ ެގ ޮގތ ން   ތަކަށް މާލީ ވޭޖ  ތަޢާރ ފ ކ ރ މ ން ރިސޯޓ މްމިނިމަ  ،ތ ރ ންފީ އ ވާލ މ ެގ އި

މާއި، އެ ކަންކަމާ ގ ޅޭ އެހެން ިއޞްލާޙ ތައް ެގނައ މަށް ޓަކަިއ  އް ބަޔާންކ ރ ބިމ  ކ އްޔަށް ބަދަލ ެގނައ މާ ގ ޅޭ އ ސޫލ ތަ 

ޓޫރިޒަމާ ިއއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެގނައ ން.  އިޞްލާޙ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ؛ ރައީސް  ބެހޭ 

ވަނަ  1ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ    ، ވަނީ މި ބިލ ަގއި ހިމެނިފައި  ށްއިޞްލާޙަ   26  މި ހ ށަހަޅާ  ާގނޫނަށް ެގނައ މަށް  ބެހޭ  ޓޫރިޒަމާ

އެފަދަ ތަންތަން ހިންގ މާއި، ެގސްޓްހައ ސް އަދި    ،ސްޓް ރިސޯޓާއި ހޮޓާ ހެދ މަށް ބިންދޫކ ރ މާއިރިޓޫ ާއއި،މާއްދާެގ )ހ(

މާއް ދެވަނަ  ާގނޫނ ެގ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހަމަތައް  ހިންގ މ ެގ  ތަންތަން  ފަދަ  ބަނދަރ   ޓޫރިޒަްމ    ،ދާާއއިޔޮޓް 

ރިސްޓ  ހޮޓަލާއި، ެގސްޓްހައ ސް އަދި ޔޮޓް ބަނދަރ  ހަދާނެ ތަންތަން  ސަރަޙައްދ ތަކާިއ ރިސޯޓ  ހަދާނޭ ރަށްރަށާއި، ޓޫ

ފަޅ  ކ ްއޔަށް    ،ބިންބިމާއި  ، ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި  ބެހޭ  ފަތ ރ ވެރިކަމާ،  ވަނަ މާއްދާއާއި   4ކަނޑައެޅ މަށް އެ ާގނޫނ ެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ    1ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ    ،ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( ާއއި  5 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ާގނޫނ ެގ  ދިނ މ ެގ ހަމަތައް

ހަމަތަްއ  ،  ާއއ5ި ދައްކާނޭ  ކ ލި  ބިންތަކ ެގ  ދޫކ ރެވޭ  ކ ްއޔަށް  ބޭނ މަށް  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ރަށްތަކ ން  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން 

ނަ ނަންބަރާއި، ބ ނެވިދިޔަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ހަމަތައް މި  ެގ ދެވަަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  7ބަޔާންކ ރާ އެ ާގނޫނ ެގ  
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ެގ ދެވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް އެ މާއްދާެގ )ހ(  ،ހ ށަހެޅޭ އިޞްލާޙ ެގ ތެރެއިން ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ފަހިކ ރ މ ެގ ޮގތ ން

ްއ ކ އްޔަށް ދޫކ ރ މ ެގ ހަމަތަްއ  ދިގ  މ އްދަތަ  ،ާއއިވަނަ މާްއދާެގ )ށ(  7ނަންބަރެއް އިތ ރ ކ ރ މާިއ، ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ  

ތައް އެހެން  ގ އްހަކ އްޔަށް ހިފާ ފަރާތ ެގ    ،ެގ ދެަވނަ ނަންބަރާއިވަނަ މާއްދާެގ )ކ(   9ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެ ާގނޫނ ެގ  

  ވަނަ މާއްދާެގ  4.16ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ    އާިއ،ަވނަ މާއްދާ  12ފަރާތަކަށް ބަދަލ ކ ރ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ާގނޫނ ެގ  

ނ ވާ ނަމަ،  ރިސްޓް ރިސޯޓެްއެގ ޮގތ ަގއި ތަރައްޤީކ ރ މަށް ކ އްޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ތަނެއް ހިންަގން ފަށާފައިޓޫ،  އާއި )ނ(

ޓޫއިންޓެ މާއްދާެގ  ްގރޭޓެޑް  ެއ  ބަޔާންކ ރ މަށް  ހަމަތަްއ  ބަދަލ ކ ރެވޭނެ  ޮގތ ަގއި  ތަނެއްެގ  ހިންާގނެ  ރިސޯޓެއް  ރިސްޓް 

ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ    ،އާއި )ބ(  ެގ16ވަނަ މާއްދާެގ    5ތ ރ ކ ރ މާއި، ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ  ެގ ފަހަތަށް ައކ ރެއް އި)ނ(

)ކ(  16 މާއްދާެގ  ައއިލެ  ، ާއއިވަނަ  މ އްޕްރައިވެޓް  ދިގ   ދޭ  ކ އްޔަށް  މ އްދަތައް  ދިގ   ެއއްބަސްވ ން  ންޑް  ދަތ ެގ 

ބ ނެވިދިޔަ ، ބ ނެވިދިޔަ މާއްދާެގ )ރ(  ،އާއި ެގ )ށ( ވަނަ މާއްދާ  16ލަންޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކ ރާ އެ ާގނޫނ ެގ އިއެކ ލަވަ

  ޔާފީނ މ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ތަންތަން ހިންގ މ ެގ ހ އްދަ ،ާއއި 21އަދި   18ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ މާއްދާ   ،މާއްދާެގ )ކ( ާއއި

  ގެ ރިސްޓ ން ޓޫ  ،އާއި   33ައދި    31ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ  ާއއި،  ވަނަ މާއްދާ  30ގ ޅޭ ހަމަތައް ބަޔާންކ ރާ އެ ާގނޫނ ެގ  

ޔަ ާގނޫނ ެގ  ބ ނެވިދި،  ވަނަ ާމއްދާެގ )ކ(  35ކަނޑައަޅާފަިއވާ އެ ާގނޫނ ެގ    އަތ ން ްގރީން ޓެކްސް ނެގ ނ ެގ މިންވަރ 

ރިސްޓ  ރިސްޓ  ރިސޯޓާއި، ޓޫޓޫ  އިައދި ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ގަ   ،ާއއިވަނަ މާއްދާެގ )ތ(  53އަދި    ،ވަނަ މާއްދާާއއި  35

ތައް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ކ ށްޔަށްދޭ ރަށްރަށާއި ފަޅ ތަކ ެގ  ޓ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކް، އިންޓެްގރޭޓެޑް  އި އާހޮޓަލާއި، ޔޮޓް މެރީނާ 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަވރ   ނެޭގ  ކ ލި  ޖަދ ވަލ     ބިންބިމ ެގ  ާގނޫނ ެގ  ރައީސ1ްއެ  ިއއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛. 

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،ށް ފެއްތ މ ެގ ޮގތ ންކ  އަންނަމ ންދާ ބަދަލ  ާގނޫނީ ހަމަތަކައެ  ސިނާޢަތަށް ޒަމާނާ  މ ެގފަތ ރ ވެރިކަ

އެ    ،ބިނާކޮށް   ާވ އިޞްލާޙ ތަކަށްޅ ސަރ ކާރ ން ެގންނަވަން ބޭނ ންފ   (އަށްބެހޭ ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ )  2/ 99

މި އިޞްލާޙ ތައް ާގނޫނަކަށް    ،މި މަޖިލީހަށް މި ހ ށަހަޅަނީވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ މި ބިލ  އިއްޒަތްތެރި    11ާގނޫނަށް  

ފ ރ ޞަތ ތަކެއް   ފަހި  ވިޔަފާރީެގ  ިއންވެސްޓަރ ންނަށް  ސިނާޢަތ ެގ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ، ލިބިވ މާއެކ  

ކ ރިއެރ ވ މ ެގ ވަސީލަތްތައްޢ   ފަތ ރ ވެރިކަން  ޒަމާނީ  ިވއްކ މ ެގ  ަގނެ   ،ައގ ކ ރ ާމއި  ،ބިނާކ ރ މާއި  މްރާނީ  އ ސޫލ ތައް 

 މިންަގނޑ ތަކ ެގ ތެރެއަށް ވަދެެގންދާނެކަމ ެގ އ ންމީދ ަގއި. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބަހ ސްެގ ފ ރ ޞަތ .  އީތިދާލަނީ މި ބިލ ެގ ިއބ އިހ ޅ ވަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   

 ޖާބިރ .هللا ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ކާށި
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅީމަ. އަދި އެކަމަށް އަ  99/2ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާކޮށްފިން 

ފަށަިއަގންނަމ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާންޖެހެ ފ ރަތަމައަށް ވެސް  ނާޞިރ ެގ    އިދިވެހިރާއްޖޭގަ   ، ނީމަރ ޙަބާކިޔަން. 

ރިޔަކ   ވެ  މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމޭ ކ ރީ. ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކޮންމެދެން  .  ރޭވެރިކަމ ަގއި ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިކ ރީ ނާޞި

ރި ޓޫރިސްޓް  ބަދަލ ަގއި  ކޮންފިޑެންސް  ސޯވެރިކަންކ ރ މ ެގ  އިންވެސްޓަރ  ވަދެ  އިންވެސްޓްމަންޓ ތަކަށް  ހިންގ މާއި  ޓް 

  ކަށް ވެދެެގންނ ވާނެޔަ ރ ން ެއްއވެސް ވިޔަފާރިސަރ ކާ  ،. ހަމަ މިހާރ ން މިހާރަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އ ވާލ މާއިްއޔޭދ އްވާލަނި

ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތައް  ،ންާވނެ. ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށް ސަރ ކާރ  ވަނ މ ެގ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތ ންގައި ލިޔަ މި ާގނޫނ މަށްކަ

މަތ ެގ ދަށ ަގިއ ވިޔަފާރިނ ކ ރެވޭ. މިނިވަން ިވޔަފާރީެގ ބާޒާރެއް އ ފެއްދ މ ަގއި ރައީސް މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްެގ ޒަޢާ

ހިސާބ ން    ފާރިކ ރަމ ންނޭ ރައީސް މައ ޫމން ވަޑައިަގތީ. އެޔަވި އައ ރަދ  ލިބިެގން    އބާރާ  ންގ މ ަގއިދިވެހިރާއްޖޭ ޓޫރިޒަމް ހި

 ،ޕާ ގ ރޫޕަށް ރަށް ދިނ މާއިންޗަ  ،ކޮލިެގއަށް ރަށް ދިނ މާއި،  ރައީސް މައ މޫން ބޭނ ންފ ޅ ވާ މީހަކަށް ރަށްތައް ބެހ މާއި

ޑަރ ދ  ބޯއަނ  ނެތި މި ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް ހިންަގއިެގން ލާރި ހޯދި މީހ ންނޭ މިއާންމ ކޮށް ާގނޫ  ،ބެހ މަކީ  ރަށްބޮޑ ންނަށް  

އެ މީހ ން  އެ  ހ ރަސްކޮށްފަިއ  ހިފައިެގން  .ތިބީ  ކޮންޓްރޯލްސް  ޑޮލަރ   ހ ރި  މިތާ  ބޭރަށް  މިައދ   ރާއްޖެއިން  ޮގސް 

ވަނަ    1984ފަސް ބޭފ ޅ ންނޭ. ރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ބަދަލ  އަީއ  ތަރ  މި ދެންނެވި ހަނީޔަޢ ކޮށްެގންނޭ.  އިންވެސްޓ  

 ، މަނިކ ފާނ ، އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ބެ ކިޔާ މެންބަރެކޭ. އެ މްއ ފަންކ ރީ ވަށަފަރ  އާދަ  99/2ާގނޫނ  ނަންބަރ     .އަހަރ 

ބައިރ ފިޔާ  އެ ދައ ލަތަށް  ލިބެންޖެހ   ެއއްހިސާބ ންނޭ  މިއަދާފަޅ   ނީެވސް  ކޮބައިތޯއޭ    ރަށްރަށ ން.  ދިޔައިރ   ހަމައަށް 

ޤާސިްމ    ށްދެން ަމއ މޫން އެހިސާބ ން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އ ފަންކ ރަނީ. ެއއަ ؟ައއިްއސަ އޮތް ހިސާބަކީ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މިތިބަ

ފައްދަިއ  އް އ ރަށެ ލަިއެގން ިވޔަފާރި ހިންގިއްޔޭ. އެހިސާބ ން ހެރެތެރެ ކިޔާ    ޗަންޕާ އ އްޗާ   ،ޗަންޕާ ޢަފީފާއި  ،އިބްރާހީމާއި

ބަނގ ރޫޓ އަރ ވަ   ގެ އަތޮޅ   އަްއޑޫ މ ޅިން  އެއިިވޔަފާރި  ދެން  އިންވެސްޓ   ލިއްޔޭ.  ހ ރިހާ   ގެ އަްއޑޫ ؛ކ ރަންހިސާބ ން 

ސަރ ކާރ ތަކ  ހޭއަރ ވާލިއްޔޭ.  ރައީސް   ންވިޔަފާރިެއއް  ިއއްޒަތްތެރި  ހިފިއްޔޭ.  މި ؛ކަރ ަގއި  ބަދަލ   ދާ  މިއަދ   ާގނޫނަށް 

އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް އަންނަން   ،ެގރެންޓީކ ރަންޖެހޭ  ،މެން އ ފަންކ ރަންޖެހެނީއަންނައިރ ަގއި މި ާގނޫނ  އަޅ ަގނޑ 

ްއޔޭ ާގނޫނ   އިކ ރާ މީހަކީ އެއީ އެްއވެސް މީހަކަށް ނ ވާ ޮގތަކަށް އޮެވެގންނ ވާނެ. އެ އިންވެސްޓ   ށް ޖެހޭ. މިތަނަ  އެބަ

ދ ކޮށް އަދި އިންޝ އަރެންސް ނަާގފަިއ  ބަން  ޓ ސޯޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ  ބޭނ ންއިރަކ  ރި ؛އ ފަންކ ރަން  99/2ނަންބަރ   

ިވއްކާފައި  އިންޝ އަރެންސް  ރި  ެގސަރ ކާރ    ،އޮްއވާ  ަގބޫލ ނ ކ ރީމާ  އިންޝ އަރެންސް  ތަްއ  ޓ ސޯކ ންފ ނިން 

ޓެރި ސްރީލަންކާެގ  އްައވަ  ؛ކަންކަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އެ    ކ ރަންޖެހޭނޭންިވސޭޖ އި  ން މި ާގނޫނ   ، ެގންދާއިރ ފ ނޑި

ޮގވާލަން ނެން އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭޮގތ   ބެހޭ  ހާލަތާ ައޅ ަގނޑ   މި ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީެގ    ،. 

ލީ އެހީވާންށޭ. މި ހ ރީ ފައިނޭންޝަ  . އަޅ ަގނޑ ށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް އެހީވާން ަވގ ތ ން ވަގ ތައްހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން އަވަ
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ސްރީލަންކާއަޅ ަގނޑ  ިވއްކާފައި  މ ދާ  ދޭެގ  ޑޮލަރ   އެމެރިކާ  މިލިއަން  ެއއް  މައްސަލައެއްންއަށް  އަޅ ަގނޑ   ނެތޭ.     

ޓެރި ޤައ ެމްއ  އްވަރަށް ައވަ  ރާއްޖެއާ  ؛ކަމަށް ޓަކަިއ މަސއްކަތްކ ރަމ ންނޭ މި ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅ ަގނޑ  އެ

ރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރަށް ައޅ ަގނޑ  މިހާރ ން މިހާރަށް މި    ،ރިޒަމާއިލަތަށް ރާއްޖޭެގ ޓޫހާސްރީލަންކާއަކީ. ސްރީލަންކާެގ މި  

ލާށޭ ބޯޑަރ . ެއ އިހ ޅ ވަ  ،ނެތޭ  ޮގވާލަނީ ސްރީލަންކާެގ ރައްޔިތ ންނަށް ބޯޑަރ ކްރޮސްކ ރ މ ަގއި އެްއވެސް މައްސަލައެއް

ެގނައ މާއި މ ވައްޒަފ ން  ބޭނ ންވެ  ،ފަރާތ ން  ރާއްޖެއަށް  މި  މީހ ން  ޓެކްނިކަލް  ހ ރި  ަވގ ތ .   މި  އޭސްރީލަންކާަގއި 

ސަރ ކާރާއި  ސްރީލަންކާ  މިހާރަށް  މިހާރ ން  ހަމަ  އޮތީ.  ިމ  ދަށްކޮށްނޭ  ވަރަށް  ރިސޯސް  ހިއ މަން  އަޅ ަގނޑ މެން 

ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ ހިއ މަން ރިސޯސް ސްރީލަންކާއަށް   އަށްދައްކައިެގން ދިވެހިރާްއޖެއިށީނދެ ވާހަކަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރާ

ބޭންކ ތައް ވެސް ދެ ފަރާތ ން ގ ޅ ންތަްއ    ،ލަންކާއަށް ލައިން އޮޕަރޭޓްކ ރާށޭ. އެސް.ޓީ.އޯ ވެސްރީސް  ސަޕްލައި  އިލާށޭ!ހ ޅ ވަ

ސްރީލަންކާއާހަމަ    !ބަދަހިކ ރާށޭ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިހާރަށް  ާގތ ން    މިހާރ ން  ވަރަށް 

ަގބޫލ ކ ރަ  ވަގ ތ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް ށްވަގ ތަ   ަވގ ތ ން މިމި  .މި ވަގ ތ   މޭމަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

. ހަމަ މިހާރ ން މިހާރަށް އަތް ބޭރަށް ނެރޭށޭ.  ސަރ ކާރ ެގ އަތް ވަދެެގންނ ވާނޭ  އަށްއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިޓަކަ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަ ވަދެެގންއެްއޮގތަކަށް   ެވ،ރެގިއ ލޭޓ     ވެސްރ އަދި ރާއްޖޭެގ  ވިޔަފާރިއަށް  . ސަރ ކާރ ން  ނ ވާނޭވެސް 

 ހިއްސާެއއް ޮއވެއްޖެއްޔާ   ކ ރާ ހ ރިހާ ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ަގއި އަދި ސަރ ކާރ ަގއި ހ ރި އެްއވެސް ކ ންފ ންޏެއްއިންވެސްޓ  

.  ރިޕީޓް ޕްރޮގ ރާމ  ހިނގައިެގންނ ވާނެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ެގ ޮގތ ން.ސަލާމަތްކ ރ މ ަވގ ތ     ވަގ ތ ން ަވގ ތައް ވިްއކާލާށޭ

 ..ޓެރި ޤައ މ  ސްރީލަންކާ.އްއަވަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމްެގ ވިޔަފާރިާއއި އަދި އެހެން   ،މ ޙައްމަދ  ރަޝީދަށް. އަދި ހަމަ އެއާއެކ ަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނ ން

އެތައް ބޭފ ޅ ންނަކަށް މި މަޖިލީހ ަގއި އެ ވިޔަފާރިތަކ ަގއި ވެސް ޒަމާނ ްއސ ރެން މަސައްކަތްކ ރައްވަމ ން ެގންދެވި އެތައް 

ޑައިެގންނެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، ނ ކ ރެްއވޭނެ. އެ ބޭފ ޅ ންނެއް މި މަޖިލީހ ަގއި ވަ   ބޭފ ޅ ންެގ އަމިއްލަ ދިފާޢ ަގއި ވަކާލާތެއް 

މި މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރާއިރ ަގއި ޢަމަލ ކ ރެްއވ ަމކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ތި   ބޭފ ޅ ންެގ ނަން ހާމަކޮށް  ،ބޭފ ޅ ންތި  

 ބޭފ ޅ ންެގ އަމިއްލަ ހައިބަތަށް އ ނިކަން އަންނަ ކަމެްއ. މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އަޙްމަދ ެގ މެންބަރ  ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާ
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އޭެގ ބަހ ސްތައްކޮށް    ،އިކަންކަމަށް ބިލ ތައް ހ ށަހަޅަ  މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެކިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އެ ާގނޫނަކަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް   އެކ   ައއ  ހާލަތާ  ،ެވސް އައ  ޒަމާނާއިއެ ބިލ ތައް ފާސްކ ރެވެނީ ައނެއްކާ

ންމެ މަޖިލީހެއްަގިއ ވެސް އެކަން ހިނާގ ޮގތް. ކޮ  ހަދާެގންނަންޖެހޭނެކަން ރަނަގޅަށް އެނިގތިބެ. މިއީ ދ ނިޔޭެގ ާގނޫނ 

ނަންބަރ    ާގނޫނ   ޮގތް.  އަންނަ  ކ ރަމ ން  ެއކަން  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓޫ)   99/2އަދި  ބެހޭ   ރިޒަމާދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  ، ހަމަ ެއފަދަ ބިލެއް. ރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ެވރިކަން އިތ ރަށް ހަރ ދަނާވެ  ެގނައ މ ެގ މި ބިލަކީ ވެސްށް އިޞްލާޙ (އަާގނޫނ 

އެޅިފައި  މިހާރ   ކަންކަމ ަގިއ  ބަެއއް  ބިލ ަގިއ    ކ ރިއަރ ވަން  މި  ވެސް  މަގ ތައް  ިގރާކ ރެވޭނެ  ހ ރަސްތަކ ން  ހ ރި 

މިއީ ފަތ ރ ވެރިކަން ބާރ  ދ ެވލީަގއި ެގންދަން ާގނޫނަށް ެގނެވޭ މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތަކެއް.    ، އިވޭ. އެހެންކަމ ންފަހިކޮށްދީފަ

ހެދިފަިއާވ   ސަރ ކާރ  ހިއްސާާވ ޮގތަށް ންވަނަ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ މ   5ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ  

އި މަންފާވާ ޮގތަށް ޔާސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާ ވިއްކ މ ަގއި ވެސް ދެ ފަރާތައް ލާބަ  ވެންޗަރ ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ހިމެނޭޖޮއިންޓް

ކ ލީެގ އެއްބަސްވ މ ެގ   ،ިގނަ ފަޅ   ވ ރެ  ފަހިކަން މި އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން އެބަ ެގނެވޭ. ހަމަ އެހެންމެ އެއް ފަޅަށް

ދޫކޮށްފައިވާ ވަކިވަ  ،ނަމަ  ދަށ ން  ވެސް  ފަޅ ތަކަށް  ވަކިވަކި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  އެއްބަސްވ ންތަކެްއ  މި  ކ ލީެގ  ކި 

އެްގރީމެންޓެއްެގ ދަށ ން ދެ ފަރާތަށް    ،ބ ނޭ. އެހެންކަމ ން  ނެ ކަމަށް ވެސް އެބަދާވިލެ އިއެކ ލަވަ މިފަދަ ތަންތަން ދެ 

އޮތީ ހ އްޓިފަ.    ޓް އެސޯރިއްލާ ރިައއްޑޫ ސިޓީެގ ސަންްގ ؛ދިނ މަށް ެވސް އެބަ ފަހިކޮށްދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ކ އްޔަށް

އެ ސިޓީެގ އެތައް ޢާއިލާއަކަށް އާމްދަނީ ލިބެން   ،އޮތީ  ނޫން. ހ އްޓިފައި އެ  ޓެއްސޯތީ ހަމައެކަނި ރިއޮ  އި އެހ އްޓިފަ

ހ އްޓ މަކަށް މިހެން  ބިލ   މި  ވަސީލަތެއް.  އޮތް  ލިބެން  އާމްދަނީ  ވެސް  މަގ . ސަރ ކާރަށް  މިހެން   ؛އޮތް  ބިލ ން  މި 

ބެހޭ ކިތަންމެ ވިޔަފާރިެއއް   ފަތ ރ ެވރިކަމާ  އް ނ ވަތަހައ ސެެގސްޓް  ،އްޓެއް، ހޮޓަލެސޯހ އްޓ މަކަށް ައއިސްފަިއވާ ކިތަންމެ ރި

ހ ރަސްކޮށް މެދ ވެރިވި ސަބަބ   ބިލ ެގ  އަނެްއކާ  ،ހ އްޓަން  މި  ހ ޅ ވައިދޭ.  ދޮރ  އެބަ  ހިނަގިއަގންނާނެ  ވަނަ    3ެވސް 

ވަނަ މާއްދާެގ    4ކަމަކަށް ެއބަ ެގނ ވާ.    މިހެން ބަންދ ކ ރެވިފައި ހ ރި ކިތަންމެ  ންކަފަދަ ފަސޭހަ  މި ދެންނެވި  ންމާއްދާއި

ސަ ވަރަށް  ަގއި  އެބަ)ރ(  ސިޓީތަކ ގަ   ،ނޭބ   ރީޙަކޮށް  ނ ވަތަ  ރަށްރަށް  ދިރިއ ޅޭ  ނ ވަތަ    އި،މީހ ން  ރަށެްއަގއި  އެ 

އެޅ މ ެގ  ން ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ބޭނ މަށް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ބިން ކަނޑަ މަތީ  ތ ެގޮގ  އެްއޮގތްވާ   ޕްލޭނާ  ނާވެށިބި  ސިޓީއެްއެގ

އިޚްތިޔާރ  އެ ރަށެއް ނ ވަތަ ެއ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ރަށ  ނ ވަތަ ސިޓީ ކައ ންސިލަށް ލިބިެގންވާ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި 

ޓެއް ހ އްޓ މަކަށް އައިސްފަިއވާ ޝަންްގރިއްލާ  ސޯއެ ރިމިހާރ  ވެސް    ،ައޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދެންނެވި ފަދައިން ؛ރައީސް

މި    ކައ ންސިލ ތަކ ން ލިބިެގން  ،ޅ ވޭއިރ ހ އަލ ން ހިނގައިަގންނާނެ ދޮރ  މި ބިލ ން    އްތަންމެ ރަށެއް އަދި ތަނެފަދަ ކި

އެއްޮގތަށް ބިން   ޕްލޭނާ  ބިނާވެށި  ެގއިޚްތިޔާރެއް. ޭއެގ ސަބަބ ން އެ ސިޓީއެއް ނ ވަތަ ރަށެއް   ދަނީ ވެސް ވަރަށް މ ހިންމ  

  ޮގތަށްއެއް  މި މާއްދާއިން އެ ތަނެއްެގ ބިނާވެށި ޕްލޭނާ  ،ކަނޑައެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ލިބިދެވެނީ ކައ ންސިލަށް. ހަމަ އެހެންމެ

ޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ   ދޫކ ރާނެ ރަށްރަށާއި ބިން ކަނޑައެތައް ތަރައްޤީކ ރަން ކ ްއޔަށް  ސްޓޭޓް ޕްރޮޖެކްޓ އެރިއަލް ،  ޓޫރިޒަމް
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ކ ރިން މީެގ  ދަނީ  މި  ވެެގން  ބިލ   މި  އެހެންކަމ ން،  އެބަދޭ.  ލިބިެގން  ވެސް  ޕްރައިވެޓް   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް 

ވެންޗަރތަކ ެގ ސަބަބ ން ހ އްޓ ަމކަށް ައއިސްފަިއވާ ކިތަންމެ ކަމަކަށް  އިންޓްޖޮހ ރި    ހަދާފައި  އެކ  ފަރާތްތަކާއި ސަރ ކާރާ

ތްކޮށް  ޢާޔަމަށް ރިއެފަދަ ވިޔަފާރިތައް އަލ ން ފެށޭނެ މަގ ތައް ކޮށައިދޭނެ ބިލަކަށް. މި ދެންނެވި ކަންކަ،  ބިއަލ ން ދިރ ން ލި

ރަށްތަްއ ކަނޑައެޅ މާިއ، ރިސޯޓ  ހަދަން ރަށް ދޫކ ރ މާއި، ހޮޓަލާއި   ބިލ ަގއި ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކ ރާނެ ސަރަޙައްދ ތަކާއިމި  

ދަ މ ހިންމ  ކަންކަން އިތ ރަށް ހަލ ވިކޮށް ކ ރެވޭނެ މަގ ތައް ވެސް އެބަ ފަހިެވެގންދޭ.  ެގސްޓްހައ ސް ހަދަން ބިން ދޫކ ރ ން ފަ

އަދި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ މި   ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ މި ބިލ  ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ަވއި ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އިތ  ވިސްނާވަޑައިެގން  ފ ންކޮށް  މެދ   ކަންކަމާ  ހ ރި  ެއޮގތ ންބިލ ަގއި  ެގނެސްދެއްވ ން.  ފ ރިހަމަކަން  ރާއްޖޭެގ    ،ރ  

އިތ ރަށް ފ ރިހަމަކޮށްދެއްވ ން. އަދި މި ބިލ     ،ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް އަލިެވެގންދާނެ ޚިޔާލ ފ ޅ ތަްއ ދެއްވައި 

ފަތ ރ ވެރިކަމާ ފާސްކޮށްދެްއވ ން.  އަވަހަކަށް  ވީހާެވސް  ެގންނަވައި  އިތ ރަ  ތަޅ މަށް  ާގނޫނަށް  ފ ރިހަމަކަން  ބެހޭ  ށް 

 ެގނެސްދެްއވ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާއަށް. ެއއީ    5މި ބިލ ެގ    ،ިއޝާރާތް އެ ކ ރެްއވީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   

ސަރ ކާރ  ހިއްސާެވެގން އ ފައްދާފަިއވާ   ،ލާޙެއް. ީމެގތެރޭަގއި މި ވަނީ ވަނަ މާްއދާއަށް ެގނެވޭ އިޞް  4ޓޫރިޒަމް ާގނޫނ ެގ  

އަތޮޅ  ޝަންްގރިއްލާ ޮއވޭ އަްއޑޫ  ެގ ހިއްސާއެްއ އެބަ   30ެއޮގތ ން ސަރ ކާރ ެގ % ؛ވިޔަފާރިތަްއ ނ ވަތަ ރިސޯޓ ފަހަރ 

ވަނަ އަހަރ  ރިސޯޓ     2011ރާިއ  ވަނަ އަހަ  2010އިތ ރ ން  ވިލިނިގލީަގިއ ހަދާފައިވާ ރިސޯޓ ަގއި. އަދި ޭއގެ   ،ރިސޯޓ ަގއި

އޮެވެގން ހިއްސާއެއް  ސަރ ކާރ ެގ  ހ ޅ ވ މަށް  ހަދައި  ހަނދާންވާ   ،އަވަހަށް  އަޅ ަގނޑ   ެއކ ަގއި  ފީއަކާ  އެކ ިއޒިޝަން 

ދިހަ ނަތީޖާއަކީޮގތ ަގއި  ދެން  ހަވާލ ކ ރެވ ނ .  ހަދަން  ރިސޯޓ   ފަރާތަކަށް  ހަދަ  ،ބާރަ  ރިސޯޓ   އެންމެން  ހ ރިހާ   އިއެ 

އ ސޫލ ން  ނިންމައިފި. ނިމިއްޖެ.   ،ޓެންޑަރ ެގ  ކޮށް  ެއކަން  އެހެންވީމާ،  ެގންދިޔައީ.  އ ސޫލ ން  ޓެންޑަރެްއެގ  އޯޕަން 

އެބަ ައތ ަގިއ  ސަރ ކާރ   ހިއްސާއެއް   ނިމ ނ އިރ ަގިއ  ބޮޑ   ވަރަށް  ރަށެްއެގ.    ިގނަ   10%   ،އޮތް  މިއިން  ފަހަރަށް 

. ެވެގންދިޔަ ޮގތަކީ، އެ ހިްއސާެގ  ންްއސާ ދޫކޮށްލ ނިމ މ ން ސަރ ކާރ  އެ ހި  އިރަށް ހަދަ ،ވެފަިއ އޮތީ  އެއްބަސްވ މަކަށް

ހިއްސާެގ އަގ     10ސަރ ކާރ ެގ %   ،އަގ  ދެން މިނާނެ ޮގތެއް ދަތިވެެގންދިޔައީ. މި ާގނޫނ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި ދެނީ

އިްއޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި ބަހ ސް    ،މާކެޓ  ވެލިއ ަގއި ކަނޑައެޅޭނެ ފ ރ ޞަތެއް. ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ތަނ ގައި

ކަމެއް.   އެކަށީެގންވާ  ވެސް  ނ ފެނ މަކީ  ބިލ   މަގ ން  އެ  މެންބަރ ންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ބައެްއ  ކ ރައްވާނެ.  މެންބަރ ން 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމަށް. އަރ ވަނީ ހޯރަފ ށީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 
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 :ހަކަދެއްކެވ ން ވާ އަޙްމަދ  ސަލީމްދާއިރާެގ މެންބަރ   ހޯރަފ ށީ

ލ މ ެގ ކ ރިން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 އިޒްރޭލ ެގ  ނ ެގ މ ސްލިމ ންނާ ދެކޮޅަށް އަލްޤ ދ ސްަގއިޠީމަހ  ފަލަސް  މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން  ، ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ

 ވެސް ބަލައިަގނެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންެގންދާ ައނިޔާވެރި ހަމަލާތައް. ެއއްޮގތަކަށްސިފައިން ެއ ދެމ ން

ބާރާތ ން ިއއްޒަތްތެރި  އިމަހ  މިކަން ތަކ ރާރ ވަމ ންދާކަން ވަކިން ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވ. އެ ޢަމަލ ތައް އެންމެ ހަރ ކަށި  

ަގނޑ  ކ ށްވެރިކ ރަން. އަދި މި ޢަމަލ ތައް ދިެވހި ސަރ ކާރ ން ކ ށްވެރިކޮށްފަިއވާކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ިމ  ރައީސް، އަޅ  

ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން. ަވރަށް މ ހިންމ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިެގން މި ދަނީ އިއްޒަތްތެރި  

ފަހ ަގއި   ައޅ ަގނޑ މެން ދެކެމ ން މި ދިޔައީ ދެވަނަ ބޮޑ  ހަނގ ރާމައަށް  ،ތ ންރައީސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް ެގނެވޭ ޮގ

އަހަރ  ދިވެހި ތާރީޚ ަގއި   ދެކޮވިޑ ެގ ހާދިސާެގ   ؛ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކ ރިމަތިވި ެއންމެ ބޮޑ  އިމްތިހާނ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަހަރ ެގ ޮގތ ަގއި. ެއ    ދެރ ވެރިކަން ެގނެސްދިން  ލިޔެިވެގންދާނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނާއ އްމީދާއި، ނ ތަނަވަސްކަމާއި، ބި

ރަޝިޔާ ކ ރިމަތިވީ  މި  ދެން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެާއއެކީަގއި  ނ ދޭ.  ފިލައިެގންނެއް  މ ޅިން  އަދި  ޔޫކްރެއިން  -ހާދިސާ 

ކ ރީ މި  ތަޖ ރިބާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހާދިސާ.  ތަޖ ރިބާކާރ ންނަތަޖ ރިބާކ ރަން  ، ހަނގ ރާމައިެގ  ކަމަށް  ވެސް  ޖެހިދާނެ  ށް 

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް ެގނެވޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ވަޒަންކ ރެވިފައި ނޯންނާނެ ފަދަ ހާލަތެއް

ޖެހިދާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހިތަށް ެގނެވިފަެއއް ނޯންނާނެ. ފަތ ރ ވެރިން ނިންދަވަން  މައި ެއއަރޕޯޓް ބަންދ ކ ރަން

ތައްޔާރ  ބައިތިއްބަންއަޅ ަގނޑ މެން  ބަލިމީހ ން  އެނދ ތަކ ަގއި  ހިތަށް ކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަމަކަށް  ޖެހިދާނެ 

ރ ކ ރެވިފައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތިލި ޙަޤީޤަތްތައް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން އްވ ސަތަ

  ، ނަމަ  ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ހ ންާގނ ަގއި މިއަދ  ނ ހ ންނެވިކ ޅަދާނަ، އިޚްލާޞްތެރި، ވަފާތެރި ކައްޕިތާނެްއ    ،ބޭނ ންވަނީ

  ، އެކަން އެނޭގ ޮގތަކީ ؟އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޮއޑި ފަރަށް އެރީސްކަން. ެއކަން އެނެގނީ ކިހިނެއްތޯ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ރެވޭ ތަޖ ރިބާތަކ ން.  ވާ ޤައ މ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކ   އަޅ ަގނޑ މެމްެގ ވަށައިެގން މި  ،ދ ނިޔެ ދައްކާ މަންޒަރ ތަކ ން

ޓެރި ސްރީލަންކާަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކަރަންޓެއް ނެތް. ކާބޯތަކެއްޗެއް ނެތް. ބޭހެއް ނެތް. ތެލެއް ނެތް. ޭގހެްއ  އްއަވަ 

މަދަރ ސާ ކ ދިންނަށް   ؟ނެތް. މ ދަލެއް ނެތް. ބޭރ  ފައިސާެއއް ނެތް. ދަރަނި ދެއްކޭނެ ޮގތެއް ނެތް. އަދި ކީއްކ ރަންތޯ

ވ ރެ    ހާނ ތަކަށް ދެވޭނެ ޮގތެްއ ވެސް ނެތް. އިމްތިހާނ  ބާްއވާނެ ކަރ ދާހެއް ވެސް ނެތް. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއިމްތި

ވ ރެ މާ ފ ރިހަމަ ވަސީލަތްތަކ ަގއި އ ޅެމ ންދިޔަ ރައްޔިތެއްެގ ިމއަދ ެގ ހާލަތ . ެއ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،މާ ތަނަވަހ ަގއި 

ިއ، ޮގތްހ ސްވެފަ. ައޅ ަގނޑ މެން މި ދިވެހިރާއްޖެއިން ލަންކާއަށް އެހީތެރިވެދިނ މަށް މީހ ން އެ ތިބީ މަގ މަތިވެފައި، ބިކަވެފަ

ޙަޤީޤަތަކީ   ؛ކޮށްދެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެްއ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ާގތްަގނޑަކަށް އެްއ ހާލަތެއްަގއި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    އޮތީޔާލަންކާ  އިކޮވިޑ ެގ ހާލަތ  ފެށ ނ އިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނާ
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ކޮިވޑ ެގ ސަބަބ ން   ދަރަންޏާއިެގ  ތަޖ ރިބާކ ރަންޖެހިފައި އޮތީ ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް ެއއްކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް. ެއއީ ޗައިނާ

އިޤ ތިޞާދ .   ރައީސްހ އްޓ ނ   އިްއޒަތްތެރި  ކިހިނެއްތޯ  އަރަިއަގތީ  ހ ރަސްތަކ ން  މި  ދިވެހި  ؟ައޅ ަގނޑ މެން  މިއީ 

ެގ ރަޙ މަތާއި ވެރިެއއްެގ ޙިކ މަތް.  هللا ،ރައްޔިތެްއެގ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އޭެގ ކ ރ  ޖަވާބަކީ

ޯވލްޑ   13އެޕްރީލް   ދ ވަހ   ރިޕޯޓ ަގއި   ންބޭންކ   ވަނަ  ބ ނެފައި  ،ނެރ ނ   ތެރެއިން  ބަޔާނ ަގއި  ޮގންޖެހ ންތަކ ެގ  ވަނީ، 

ވާހަކަ    ެގދިވެހިރާއްޖެ ވަރ ަގދައަށް އެބަ އަރަިއަގންނަ ކަމަށް. ރަނަގޅ  ފިޔަވަޅ ތަކާއި ހަރ ދަނާ ެވކްސިން ޕްރޮްގރާމ 

ސާމްޕަލްތައް    ގައިކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ފެށިއިރ ކޮިވޑ  މެނޭޖ ؛ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެއޮތީ އެ ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮށްފަ

ހ ރި މީހ ން ވަރަށް މަދ ވާނެ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޞިއްޙީ   އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ ފޮނ ީވ އިންޑިއާއަށްކަން ހަނދާން

މިއަދ  ޮގތް.  އޮތް  ޯވލްޑ ހާލަތ   ބ ނަނީބޭންކ     މި  ރާއްޖޭެގ    ،ން  ވ ރެ  ދ ވެއްޔަށް  އިޤ ތިޞާދީ  ސަރަޙައްދ ެގ  މ ޅި 

މ ޅި އޭޝިއާިއން ޗައިނާ، އިންޑިއާ ނަާގފަިއ   ަގއިބާރ ެވއްޖެ ކަމަށް. ވަކިވަކި ޤައ މ ތަކަށް ބަލާއިރ   ލިއިޤ ތިޞާދީ ދ ވެ

ން ިމ  ބޭންކ   ވޯލްޑ ހިރާއްޖެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޮއތީ ދިވެ  އިޤ ތިޞާދ  އެންމެ ބާރަށް ދ ވާ ޤައ ެމއްެގ ޮގތ ަގިއ މި

އަންނަ އަހަރ  އަންނަންވާއިރަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދީ ދ ވެލި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ެގ ކ ރިން އޮތް މިންވަރަށް    ،ބ ނަނީ

ކަމަށް.   އޮތްއިރ ރ ޖޫޢަވާނެ  މިހެން  ހަނދާން   ަގއިމިކަންކަން  ކޮނައްތާލައިެގންއަޅ ަގނޑ މެން  ސަބަބ ން ނ ވާނެ  ވިޑ ެގ 

ދަށަށް ދިޔަކަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޮލ ަގއި އަޅ ވާފައި އޮތް ދަރަނީެގ ވިލާަގނޑ ެގ   33.5ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ ެގ %

.  އޮތް ރިޕޯޓ ަގިއ ވެސް ފާހަަގކޮށްފަ  ހިޔަނިން އަޅ ަގނޑ މެން އަދި ސަލާމަތެއް ނ ވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން އެބަ

ވެސް ލިބޭ އަނެއްކާ   ،އިރ ަގއިލ ކ ރަން ެއއީ ރާއްޖެއަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑ  ރިސްކެއް. މިކަން މިހެން އޮތްއަޅ ަގނޑ  ަގބޫ

ވޯލްޑ   ،ހިތްހަމަޖެހ މަކީ ރިޕޯޓެއްބޭންކ   ހަމަ  އެހެން  ނެރ ނ   ރިޕޯޓ  ؛ން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އޮތީ    އެ  މޯލްޑިވްސް 

ރާއްޖޭެގ ފޮރިން   ،ލެވޭނެ. ރިޕޯޓ ަގއި ބ ނަނީއި މީހަކަށް ވެސް ބަލަ. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެކޮށްފައިޢ ނެޓްަގއި ޝާރއިންޓަ

މިލިައން ޑޮލަރަށް ވ ރެ މައްޗަށް ެގންޮގސްފިއޭ. ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސްބަތ ން ދަރަނީެގ ހާލަތ  ކ ރިއަށް   800ވް  ކަރަންސީ ރިޒާ

މާ ރަނަގޅ   ވ ރެ  ތަނ ން  ފަ ބޮޑ   އިތ ރ ކޮށްފިއޭ.  އާމްދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދަނީ ގީ ކޮށްފިއޭ.  ނިސްބަތް  ރ ކަމ ެގ 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވެ  ދަރަނީގެ   ،ރަނަގޅ ވަމ ންނޭ.  ދިވެހިރާއްޖެ  މި  ވަނީ  މި  ޔަީގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އަްއސޭރި އަމާން  ނ ދޭނެ.  މި ސަރ ކާރަކ ން  ޖެހ ނަކަ  ދެްއކ މަށް ޔަދަންތ ރައިަގިއ  ދަރަނި  ެގންޮގސްދޭނެ.  ރާއްޖެ  ކަށް 

ދ   ްވަގއި ހ ރިކަން މި ރިޕޯޓ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ އެނޭގ. ރާއްޖެއަށް މިއަބޭނ ންވާ ފައިސާ ރިޒާ

މި ކާމިޔާބ  ވާހަކަިއެގ އަސްލަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ އިންޑަސްޓްރީއާއި ދިވެހި ސަރ ކާރާ މިއަދ  މި ދެ  ،މި ފެންނަނީ   ކޭ 

ގ ޅިެގން    ،ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދީެގން  ލަތ ަގއި އެއްބަޔަކ  އަނެއްގ ޅިެގން ކ ރި މިންނެތް ބ ރަ މަސައްކަތް. ބޭނ ންވި ހާ

ދިމާވި ވަގ ތ     ބޮޑ  ޮގންޖެހ ންކ ރި މަސައްކަތ ެގ ނަތިޖާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އިންޑަސްޓްރީއަށް އެންމެ  

ން ލ އިތަްއ ދިނީ. ލޯނ ތައް  ސިޔާސަތ ތަްއ ބަދަލ ކ ރި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރ އެއަށް އެޑްރެސްކޮށް ސަރ ކާރ ެގ  
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ފަސްކޮށްދިނީ. ދަރަނި ދެއްކ ން ފަސްކޮށްދިނީ. އިންޑަސްޓްރީ ސަލާމަތްކ ރ މަށް ވ ރެ މ ހިންމ  އެހެން ކަމެއް ނެތް ކަމަށް  

ވާ ިއޞްލާޙ ތަކ ން    ދެކޭ ކާިމޔާބ ެގ އަސްލަކީ. މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި މިމި ސަރ ކާރ ން ދ ށީ. ެއއީ ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ފަސޭހަ   ،ދިނ މާއިލ އި  ،ވިޔަފާރީެގ ތެރެއަށް ނ ވަނ މާއި  ސަދަކީގ ސަރ ކާރ ެގ މަ،  ޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ އެއްޗަކީވެސް އަ

ކ ރަން ލ ން ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރ ބައްޓަންސޫޮގތްތަކާއި ަގވާއިދ ތަކ ަގއި ހ ރި ހ ރަސްތައް ނައްތާލ ންކަން. ލާމަރ ކަޒީ އ 

ނޭގ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެޔޮ ބަދަލ ތައް އެބަ އާދޭ ކިތަންމެ ރަނަގޅަކަށް ވެސް  ބޭނ ންވާކަން  އިޞްލާޙ ތަކ ން އެބަ އެ

މި ދާއިރާއަށް. މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙ ތަކ ން ރިސޯޓ  ހޮޓަލ ެގ ޮގތ ަގއި މ ޅިން އާ ޕްރޮޑަކްޓެްއ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ރައީސްޕްރޮމޯޓ  ިއއްޒަތްތެރި  ލިބިެގންދޭ  އެބަ  ފ ރ ޞަތ   ނަަގމ ންކ ރ މ ެގ  ކ ރިން  ެގސްޓްހައ ސެ.   އް ދިޔަ 

ކ ރިޔަސް  ރީޑައިވް ސެންޓަރެއް ރަޖިސްޓަކ ރަންޏާ ފަސް ހާސް.  ރީކ ރަންޏާ ފަސް ހާސް، ހޮޓަލެއް ރަޖިސްޓަރީރަޖިސްޓަ

ބިމ ެގ ކ ލި   ؛ެއކީަގިއ ކ ލި ކަނޑައެޅ މ ަގއިފަސް ހާސް. މިހެން ނަަގމ ންދިޔަ ފީތައް މިހާރ  އ ވެމ ން މި ދިޔައީ. ހަމަެއއާ

ތަކަށް  ދަނީ. އަދި ކައ ންސިލ   ބ ނެވޭނެ ޮގތް މިހާރ ެގ ިއޞްލާޙ ތަކ ން ހަމަޖެހިެގން މިކަނޑައެޅ މ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ބަސް

މި ފ ރޮޅިެގން  ބާރ ތަކެއް  ކިތަންމެ  ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  އިޞްލާޙ ތަކަށް    ޓޫރިޒަމް  މި  އެހެންވެ  ދަނީ. 

 ރަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދ ކ އީއަޅ ަގނޑ  ތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދައިން، ފަލަސްޠީނ ެގ    ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހޯރަފ ށީ

ވޭ ެގއްލ މަކީ މި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ވެސް އިންތިހާއަށް  ނ ކ ރެރައްޔިތ ންނަށް ލިބެމ ންދާ އަނިޔާާއއި އަދި އަގ ވަޒަން

 ނޫން. ައޅ ަގނޑ ެގ އަމިްއލަ ނަމ ަގޔާއި މި މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ންެގ ނަމ ަގއި  އްކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. އެއީ ޝަްއކެ

ވެލިދޫ ދާއިރާެގ   ، އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ މި ކަންބޮޑ ވ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހިއްސާކ ރާކަން ފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި 

 ށް. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝަފީޤަهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  ވެލިދޫ

ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ    މާޒަ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރި  2/ 99ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑ ވ ން ހ ރި އީ ިގނަ އިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާ ؛ތެރޭަގއި 

އެބަ ވެސް  އ ންމީ  އިޞްލާހ ތަކެއް  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރަން.  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   ެއ    ،ދ ކ ރަނީހ ރިކަން 

  ،އްލެއް ލިބެގންދާނެ ކަމަށް. ާއދެ! އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެހަކަންބޮޑ ންތަކަށް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ކޮންެމވެސް ވަރެްއެގ  

ޑިސެންބަރ   7 ؛ަވނަ އިޞްލާޙ ދިހަވަނީ، ެއއީ  ބެހޭ ާގނޫނަށް މި މަޖިލީހ ން އެންމެ ފަހ ން އިޞްލާޙ  ެގނެސްފައި   ޓޫރިޒަމާ



2220 އެްޕރީލް  81          ޖަލްސާ                             ވަނަ   23ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

29 

 

ިއޞްލާޙ ތަކެއް ެގންނަނީ. މި މި  ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނަށް  އަހަރެއްހާ ދ ވަސް ފަހ ން އަނެްއކާަގއި. އޭެގ  2020

މ ހިންމ  ވަރަށް  ެގންނައިރ   އެބަހ ރި. އޭެގ  ،އިޞްލާޙ ތައް  ބަދަލ ތައް ވެސް  ބޭނ ންތެރި  ކަމެއް  ވަރަށް  ެއއް  ތެރެއިން 

ސަރ ކާރ  ހިްއސާވާ ޮގތަށް ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ؛  ބ ނާވަނަ މާއްދާެގ )ކ(ަގއި މިފަސްއަޅ ަގނޑ  ވެސް ފާހަަގކ ރާނަން.  

ތް  އޮ  ކ ންފ ނިތައް އެބަހ ރި ހެދިފައި ރިސޯޓ ތައް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ޓަކައި. މިހާރ  ާގނޫނ  އޮތް ޮގތ ން އެ ާގނޫނ ަގއި އެބަ

ނ ކ ރެވޭ ކަހަލަ   އެކަން   ނަމަ،ލާ ކަމަށް ވަނީކަނޑައަޅާފައި ޚާއްޞަ ރޭޝިޯއއެއް. އެ ރޭޝިއޯެގ ތެރެއިން ހިއްސާ ވިްއކާ

ެއ ތަޖ ރިބާެގ އަލީަގއި ހ ށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. މިހާރ    ،ޮގތަކަށް އެކަން ވެެގންދާތީ

ގަވާއިދެްއެގ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހަދާ    ،މި އޮންނަނީ  އިއެ ފޯމިއ ލާ ނ ހިމަނަ  ،އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތް ޮގތ ން

. ކ ރީަގިއ  ވަނަ ފަރާތަކަށް ވެސް އެ ހިްއސާ ވިްއކާލެވިދާނޭދަށ ންނޭ އެކަން ކ ރެވޭނީ. އަދި އެ ހިއްސާ ިވއްކާލާއިރ  ތިން 

އެ ހިްއސާ ވިްއކާލެވޭނީ އެ ކ ންފ ނީަގއި ހިމެނޭ އަނެއް ހިއްސާދާރ ންނަށް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،    ،ވެއްޖެއްޔާ އޮންނަނީ

 ؛ވަނަ މާއްދާަގއި މި އޮންނަ  21ވަނަ ފަރާތަކަށް ވެސް ިވއްކާލެވިދާނެ.  ވާ ޮގތ ން، ތިން   ޙ  ހ ށަހަޅާފައި މިމިހާރ  އިޞްލާ

 ، ދ ކ ރަން. މި މާއްދާަގއި މި ބ ނަނީއީނަ މާއްދާ އ ނިކ ރަން މި އޮންނަނީ. އަޅ ަގނޑ  މި މާއްދާއަށް ފ ރިހަމައަށް ތާވަ  21

ފަސް ހާސް   ،އް ނަމަހައ ސެ. ެގސްޓް ޮގތ ަގއި ދަްއކަންޖެހޭ  ޝަން ފީެގޖިސްޓްރޭހޮޓަލެއް ނަމަ، ދިހަ ހާސް ރ ފިޔާ ރަ

  ގައިލާފައި ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ  އި. އެހެންނަމަވެސް، މި ފީތައް އ ވަ ޖިސްޓްރޭޝަން ފީެގ ޮގތ ަގއި ދައްކަންޖެހޭރ ފިޔާ ރަ

އް. އަދި ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރީަގއި ތަންތަން ވެެގންދާނެ ކަމެއަލަށް އެ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ 

އޮރީރަޖިސްޓަ އެނިގފައި  ައޅ ަގނޑަށް  ވެސް  ނަަގމ ންތްކ ރާއިރ   ރ ފިޔާ  ހާސް  ފަސް  ނަާގ  މި  މިހާރ   ޮގތ ން  ދަނީ.  

ބަ  ވަނަ މާއްދާަގއި އެ  30އެހެންވީމާ، ެއކަން ހ އްޓ މަކަށް އައ ން އެއީ ރަނަގޅ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީ.  

ކ ރާއިރ  ވެސް ނަަގން މި އޮންނަ ފަސް ހާސް ރ ފިޔާެގ ފީ ވެސް ކަނޑާލާ ޮގތަށް  ރީޑަިއވް ސެންޓަރ ތައް ރަޖިސްޓަ  ،ބ ނޭ

 ،ދިނ މަށްހިންގ މ ެގ ހ އްދަ  އި ދަތ ރ  ރާވަ؛ ވަނަ މާއްދާަގއި ޓްރެވަލް ހ އްދަ ދިނ މަށް  33އެކީަގިއ  އޮތީ. ދެން އަދި އެއާ   މި

ބ ނޭ އެބަ  މާއްދާަގއި  ެގސްޓްޑަ   ،މި  އަދި  ވެސް  ސެންޓަރ   ވެސްއިވް  ވެސް   ،ހައ ސްތައް  ޓްރެވަލް    ،ހޮޓާތައް  އަދި 

ާގނޫނ ަގއި ވަރަށް ިގނަ  ؛ކަންކަން ކ ރީަގއި އޮތް ޮގތ ން ެވްއޖެއްޔާ ާގނޫނ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް  މި ؛ދިނ ން ވެސްހ އްދަ

ނދަޫގވާ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް  އ   ،ންކަން ކ ރަން ފަސޭހަވާ ޮގތަކަށް ނޫންކަ  އެ  މާއްދާތަކެއް ލާފައި ހ ރީ

ކަންކަން   އެ  ،މި ާގނޫނ ަގއި މިހިރަ މާއްދާތައް އ ވާލާފައި ަގާވިއދެއްެގ ދަށ ން މިކަން ކ ރާ ޮގތަށް އޮތ ން މިއީ  ،ވިސްނެނީ

ދިނ މ ެގ ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތައް ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށް  ،ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް

ްގރީން ޓެކްސްެގ    ،ބަ ބ ނޭވަނަ ާމއްދާެގ )އ(ަގއި އެ  35ޮގތ ން ކޮށްފަިއވާ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މިކަން ދެކެނީ.  

ގަޑިއިރަކަށް އެތާ ހޭދަކ ރާ   24  .ޑޮލަރ ތިން  ހައ ސްތަކ ން މި ނަަގނީ  ވާހަކަ. ްގރީން ޓެކްސް މިހާރ  ވެސް ެގސްޓް

ނަަގ މި  އަތ ން  ެގސްޓް  ތިންނީ  ފަތ ރ ވެރިއެްއެގ  ބޮޑ   ކިތަންމެ  ޮގތ ން  އޮންނަ  މިހާރ   ވެސް ހައ ސެ ޑޮލަރ .  ؛ އް 
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  ހ ރޭ ވަރަށް ބޮޑެތި ހަމަ ެގސްޓްހައ ސްތައް.   މިހާރ  ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި އެބަ،  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތައް. އެހެންނަަމވެސް، އެ ތަންތަނ ން ވެސް ސްޓްހައ ސްވަރަށް ބޮޑެތި ެގ  ދަދ ެގ ޮގތ ންސައިޒ ެގ ޮގތ ން، ކޮޓަރީެގ އަ 

ޑޮލަރ .   ތިން  ހަމަ  ޮގތ ހާމި  އޭެގބަދަލ ގައިނަަގނީ  އޮތް  މި  ިއޞްލާޙ ަގއި  މި  ކ ޑަ    ވ ރެ  ކޮޓަރިއަށް  50ން  ރ  

އިން ފެށިެގން   2023ޖަނަވަރީ    1ހައ ސްތަކ ން  ބޮޑ  ެގސްޓް  ވ ރެ  ކޮޓަރިއަށް  50ޑޮލަރ  ނަާގނީ.    3ހައ ސްތަކ ން  ެގސްޓް

ދަްއކާއިރ     . އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ެއއީ ރަނަގޅ  ބަދަލެއް. އަދި ްގރީން ޓެކްސްެގ ވާހަކަޑޮލަރ   6ނަަގމ ންދާނީ ހަމަ  

ފާހަަގކޮށްލަން   މިތާަގއި  ތިމާ  ،ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ   ޓެކްސްއަކީ  ތިމާވެްގރީން  ނޫނީ  ޮގތ ން  ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ   ޓާ ށްވެށި 

ެގ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  ކ ރީެގ  އެއް ހިންގ މ ެގ ޮގތ ން ނެޭގ ފަިއސާ އި ގ ޅ ންހ ރި ކަންތައްތައް ރާވަ 

ހައ ސްއަކ ން ނަާގ  ރަށެްއަގއި ހ ންނަ ެގސްޓް  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ،ވެސް މި މަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަދެއްކިއިރ  ދެންނެވިން

މިއަދ   ؛ޓެކްސް ލިބެންޖެހޭ.  އެބަ  ރަށަކަށް  އެ  ޓެކްސް  ނަާގ  ޮގތ ަގއި  ޓެކްސްެގ  އެކަން    ްގރީން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް 

އަޅާ ސަބަބ  ވެސް ދަންނަވާނަން.   ައޅ ަގނޑ  އެކަމަށް ބާރ  މި  ،ނަމަ  މިސާލެއްެގ ޮގތ ން ދަންނަވާ ތަކ ރާރ ކ ރަން ބޭނ ން.  

 ، މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށަކ ން އެންމެ ިގނަ އަދަދަކަށް ްގރީން ޓެކްސް ދައްކާނީ މާފ ށިން. އެހެންނަމަވެސް  ،މިސާލެއްެގ ޮގތ ން

ނ ވެ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މާފ ށީ ކައ ންސިލަށް އެ ްގރީން ޓެކްސްެގ  އޮންނަނީ ހައްލ   މާފ ށީެގ ކ ނީެގ މައްސަލަ މި

ކ ރާނެ. ކައ ންސިލް އަމިއްލައަށް އެ މައްސަލަ ހައްލ   މާފ ށީ  ،ނަމަ  ވަނީށް  އްޖެ ކަމަޮގތ ަގއި ނަަގމ ންދާ ފައިސާ ލިބި

ކަންބޮޑ ވ މަކީއޭގެ  ބޮޑ   ެއންމެ  އަޅ ަގނޑަށް  އެންމެ  ،އިތ ރ ން  އޮތް  ބިލ ަގއި  ކ ލި   މި  ރިސޯޓ   ކަންބޮޑ ވ މަކީ  ބޮޑ  

ރާއްޖޭެގ އެންމެ ިގނަ   ،އޮތީ  އަތޮޅާ ދެމެދަށް މިނ. އަތޮޅ ން ފެށިެގން ދ.  ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ހ ށަހެޅ ން.  ކ ޑަ

ޑޮލަރ . އެހެންނަމަވެސް،   8އަހަރަކަށް ައކަމީޓަރަކަށް    ،އޮންނަނީ  ރިސޯޓ  މިހިރީ. އެ ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލި މިހާރ  މި

މިހިރަ ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލި އަކަމީޓަރެްއ   ަގއިއަތޮޅާ ދެމެދ   އޮތީ ނ. އަތޮޅ ން ފެށިެގން ދ.  ހ ށަހަޅާފައި މި  ަގއިއިޞްލާޙ 

ވެސް ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. މިކަން ކ ރ މަށް މަށް. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއީ އެްއޮގތަކަށް ޑޮލަރަށް ކ ޑަކ ރ   6

މިކަން ކޮށްފަިއ    އިގ ޅ ވަ   ަގއި ދޭން ފެށ މާ  2022ޖަނަވަރީ    1ވޭޖ     . މިނިމަމްފަގ ޅ ވާ  ވޭޖާ  އޮތީ މިނިމަމް  ނިންމާފައި މި

މިއަ  މި އެހެންނަމަވެސް،  އަޅ ަގނޑަށް އިނ   ދ ވަނީ.  ަމސައްކަތްވެވެސް  މ ަވްއޒަފ ންެގ  މ ންދަނީ ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  ކ ރާ 

ޖ  އެންމެ އެކަށީެގންވާ ޮގތަކަށް ނ ލިބެއޭ.  ޗާ  ރވިސްވޭޖ  އެންމެ އެކަށީެގންވާ ޮގތަކަށް ނ ލިބެއޭ. ސަ  މިނިމަމް   ،ޝަކ ާވއަކީ 

ދަނީ   ބިދޭސީ މ ވައްޒަފ ންެގ އަދަދ   ،ްއޗެއް ކަމ ަގއި ވީމާވޭޖަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހި މ ވައްޒަފ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އެ  މިނިމަމް

އޮންނަނީ   މިރައކ ން  ރކިއ ލަސަރިޒަމް މިނިސްޓަރީން  ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ނެތޭ. ޓޫއިންތިހާއަށް އިތ ރ ވަމ ން. އެކަން މޮނިޓަރ

%  ،ކަނޑައަޅާފައި ތިބެންޖެހޭނީ  %  45ދިވެހިން  ތިބެންޖެހޭނީ  ބިދޭސީން  އެހެންނަ  55އަށޭ.  ބަެއއް   ،މަވެސްއަށޭ. 

މަސައްކަތް މިރިސޯޓ ތަކ ަގއި  ބ ނަމ ން  މ ވަްއޒަފ ން  ަމއްޗަށް    ވ ރެ  އަށް  55ދަނީ %  ކ ރާ  މާ  އަދަދ   ބިދޭސީންެގ 

ެވސް ރިސޯޓ ތަކ ެގ މ ަވއްޒަފ ންނަށް ހާލަތ ަގއި އޮްއވާ އަނެްއކާ  ޮގއްސިއޭ. ބަލާނެ އިދާރާެއއް ނެތޭ. އެކަެމއް ނ ކ ރެވެއޭ. އެ
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  ނެކ ރެވޭއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިކަން މޮނިޓަރވަނީ.    ޮގތް މި  ޓ ތަކ ެގ އޯނަރ ންނަށޭ ރަނަގޅ ރިސޯ  ،ބެލ މެއް ނެތި

 ދައްކާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ކ ރާ ވާހަކަޮގތެއް އަންނަންޖެހޭ. ރިސޯޓ  ކ ލި ކ ޑަ ކ ރެިވެގންދާ ވާހަކަ، ނޫންނަމަ ކ ޑަ

ރައްޔިތ ންނަށާއި ދައ ލަތަށް އޭެގ ފައިދާވަނީ ކޮންޮގތެއްތޯ  ،  މަބޮޑަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ނޫންނަ  ޖެހޭ އެއަށްވ ރެ 

ދީ މިސްރާބ  ޞާއިޤ ތިފާހަަގކ ރަްއވައިފި  ބައެއް މެންބަރ ން   ؛ބަލަން އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި 

ހަލ އި ދ ވެލީަގއި ދ ވެފަިއ    ، ށް. މިސްރާބ  ރަނަގޅަށް ހ ރެފައިރިޕޯޓ ތަކ ން ދައްކަނީ ެއޮގތަ  !ހ ރީ ރަނަގޅަށޭ. ރަނަގޅ 

އަޅ ަގނޑ މެން ފަރަށް އަރާނެ.  ،ނަމަ ވަނީ ދާ ކަމަށް އިދިޔަ ނަމަވެސް ކ ރިމަތިން ފަރެއް އަންނައިރ  އެ ފަރަށް ނ ބަލަ

  ޓ ތަކ ެގ ކ ލި މިނިމަމް ބޮޑ ވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މީަގިއ ރިސޯ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ ެގއްލ ން މާ

  ޕްރީލް އެ 4ނޫން އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  މަޖިލީހަށް ވަޑަިއެގން  ކ ރ މަކީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ނޫން. އެކ ޑަ  ަވއިއަޅ   ވޭޖާ

ހ ރި    އަހަރ  ވެފައި  20،  15އޭެގ ތެރޭަގއި އެބަހ ރި  އޮތޭ ނ ހެދި.    ވެސް އެބަދިރިސޯޓ  އަ  83  ،ަގއި ވިދާޅ ވި   2022

ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލި   . އެ ރިސޯޓ ތައް ހެދޭނެ ފަސޭހަ މަެގއް ސަރ ކާރ ން ދެއްކެވިްއޔާ މާ ރަނަގޅ ވާނެރިސޯޓ ތައް ވެސް 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   . ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށްވ ރެ  ކ ޑަކ ރ މަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

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

 އަރ ވަނީ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . . އަށްهللاއީވާ ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

ޕާޓީެގ   ެގއަޅ ަގނޑ  ؛ ައއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ   ައޅ ަގނޑ  އިްއޔެ މި ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެކ    ބެއްަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ކެންޑިޑޭޓ  މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީއާޚާއެތެރޭ އިންތި

އިއް  ޮގއްސަ  ރަށްތަކަށް  އަތޮޅ   އަޅ ަގނޑ ލ.  ރައީސް  އިންތިައއީ.    މި  ޒަތްތެރި  ވިޔަސްޚާއެތެރޭެގ  ކަމ ަގއި  ،  ބެއް 

މ ެގ ޔ ރަށްރަށަށް ދި ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަމައަށް އާދޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަކާ ގ ޅޭކަ  ރައްޔިތ ންެގ ޝަކ ވާ އެތައް

ތިބ ން. އަދި ކޮންމެވެސް   ލަ، އަޑ އަހާލާ، ައޑ އަހާލަ، ައޑ އަހާއިބޮޑ  ބޭނ މަކީ ވެސް އެ ޝަކ ވާތައް އަޑ އަހަ  އެންމެ

 ؛މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަިއދިނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހައްލެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސައްކަތ ެގ ޮގތ ން ވެސް އެ  

ޓޫ ާގދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބެހޭ  ވާހަކަދަްއކާއިރ  ރިޒަމާ  ައޅ ަގނޑ މެން  އިޞްލާޙަށް  މި  ސަރ ކާރ   އެއް   ، ނޫނ   ެގ  ކަމަކަށް 

 ؛އެ ވިޔަފާރިތަކ ން   ،ޖޮއިންޓ ވެންޗަރެގ ދަށ ން ހ ރި ރިސޯޓ ތަކ ން ވީވަރަކ ން ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާ ޑަިއވެސްޓ ކ ރ މަކީ

ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ވެސް  މަކީ، ޑައިެވސްޓ ޔ ދި  އާންމ ންެގ އެ ިވޔަފާރިތަކ ން ީވ ވަރަކ ން ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާ ދ ރަށް
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ވަރަކ ން  ސިޔާސަތ  ވެސް މެ. ވީ  ރައިޓް  ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ސެންޓަރ  ހި ތާއީދ ކ ރާ ކަމެއް. އަދި ދިވެ

ދ ރަށް ވިޔަފާރިތަކާ  ދައ ރަކަށް  ،ޮގސް  ސަރ ކާރ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ދޫކ ރ ން.  ރައްޔިތ ންނަށް  އާންމ   ިވޔަފާރިތައް    އެ 

ތެރެއަށް ވަނ މެއް    ެގކާރ ން އެ ވިޔަފާރީ ސަރ   ،މަގ ފަހިކޮށްދިނ ން  މަށްކ ރ ންމ  ރައްޔިތ ންނަށް ވިޔަފާރިއާ  ،ވާންޖެހޭނީ

ނޭގ ރަށެްއަގއި ޕެނަޑޯލް ގ ޅަެއއް ިވއްކިޔަސް ވެސް  އެ  ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

ފާރިތަކާ  ވަރަކ ން ސަރ ކާރ ން މި ިވޔަތެރެއަށް އެބަ ވަދޭ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ވީސަރ ކާރ ން ޭއެގ

އާންމ  ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ފައިދާވާނެ ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި   ،މަކީ އެއީ ދައ ލަތަށް ވެސްޔ ދި  ދ ރަށް

ސް  ސާއްޚަ ވަގ ތ  އެންމެ    ންޖެހޭ. މިދައްކަ  އެބަ  ވާހަކަ  ހަމަ މި މޭރ މ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މަސްވެރިކަމ ެގ ؛ރައީސް

ޮގތ  ކަންކޮޅ މައްސަލަެއއްެގ  އެކި  ރާއްޖޭެގ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްަގއި  އިއްޒަތްތެރި    މި  ތަކ ން  ވާހަކަ.  މި  އިވެނީ 

ހ ވަދޫ  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދައްކަމ ން ތިޔަ ެގންދަވަނީ.  ނ ލާ މި ވާހަކައިމަނިކ ފާނ  ވެސް ތަކ ރާރ ކޮށް ހ އްޓަ ؛ރައީސް

 ؛މަސްވެރިންެގ ޝަކ ވާ  .އިވެނީއަދި ލ. ައތޮޅަށް ދިޔަސް ހަމަ އެއް ޝަކ ާވއެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،އަތޮޅަށް ދިޔަސް

ޝަކ ާވއެއް. ރާއްޖޭަގއި އަހަރ  ދެކޮޅ  މަސްވެރިކަން ރަނަގޅ . އެހެންނަމަވެސް،    ގ އް ހަ  ،އަދި ެއއީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 

ދަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކޮންމެ މެނިފެސްޓޯއެއްަގއި    ލެއް ނ ދެއްކިެގން މިއްހައެ މަސް ވިްއކ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ  

ެގ މެނިފެސްޓޯަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކިން، އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ 2013އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ އެބަ ދައްކަން.  

އަޅ ަގނޑ މެން 2008 ހިމަނާފައި  މެނިފެސްޓޯަގއި  އަހަރ   ވަރެްއގެ   އެއަށް  ވަނަ  ެގނައިން.  ހަ  ކޮންމެވެސް  އްލެއް ވެސް 

އިޤ 2018އެހެންނަމަވެސް،   ނޫ  އަހަރ ެގ  މެނިފެސްޓޯއަކީވަނަ  މަސްވެރިންނަށް  ޚާ   ،ތިޞާދ ެގ  ޚާއްޞަކޮށް  އްޞަކޮށް، 

ހ ށަހަޅާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއެއް. ދ ވަހަކ  ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ މެނިފެސްޓޯއެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  އްލެއް ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި  ހަ

ެގ  19-ަވނަ އަހަރ ެގ އެޖެންޑ2019ާބ ެގ އަދި  ޚާވަނަ އަހަރ ެގ ރިޔާސީ އިންތ2018ިމިންވަރަށް އަޅ ަގނޑ މެން    ނ ލިޔާނެ

ރައީސް ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ  މަސްވެރިންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް ދެއްކީ  މެނިފެސްޓޯަގއި  ިއއްޒަތްތެރި  މިހާރ  ؛ . 

ރިޒަމް ދާއިރާއަށް ވެސް އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާއަށް ކ ންފ ންޏެއް. ޓޫމަސްވެރިންނަށް ހަމައެކަނި މި އޮންނަނީ ސަރ ކާރ ެގ  

 ؛މިނިވަންކ ރާށޭ ިވޔަފާރިތައް. ވީވަރަކ ން ދޫކ ރާށޭ. ސަރ ކާރަށް ބަރޯސާވާން  ،މި ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މަކީ  ންވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ

ނ ވެފައި މި އޮންނަނީ. ދ ވަހަކ  ނ ވި.    ،ސްއިއްޒަތްތެރި ރައީ  ޖެހ ނީމާމިފްކޯއަށް ައބަދ  ބަރޯސާވާން  ،މިކަމ ަގއި ނަމަ

ނައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ތަނެއް   ކިރޭމިފްކޯއަކ ން  މިފްކޯެގ ދަރަނި ދ ވަހަކ  ނ ފިލި. މަސްވެރިންެގ މަސް ދ ަވހަކ   

ބަިއ  އެހެން ޮގތްތަކެއް ެއބަ ހޯދާންޖެހޭ. އަދި އެއް  ،މެނިފެސްޓޯަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ލިޔ ނ ހެން  ެގއެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީ 

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ރަށްތަކަކީ  އެއްބައި  އަދި  އެންމެ   ،އަތޮޅ ތަކަކީ  ތަންތަން.  ނެތް  ވެސް  ޕްލާންޓެއް  މިފްކޯ 

ޖެހ ނީމާ ކަށް ަމސްވެރިން ބަރޯސާވާންޔަރަށ ތެރޭަގިއ ބާރ ަގދަ، ރާއްޖޭަގއި ބާރ ަގދަ އެންމެ ވިޔަފާރިވެރި   ،ކަށް ޔަވިޔަފާރިވެރި

، ދެން މަސްވެރިން މަސްވެރިންެގ ބިލ ތަކަށް އެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ފައިސާ ނ ދިނީމާ ؛ތަކަށްއެ ބިލ  ،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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ވަނަ  2018ތިޞާދ ެގ ދަށ ން  ެއ ތިބެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ނޫ އިޤ    މިހާރ   ،ހަދާނޭ ޮގތް ހ ސްވެފައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ހެންޝާހްސެއެއީ ސަރ ކާރަށާ ބޮޑ  އެއް   ؛ންޓްއަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހެޅި ޭގދޮށ  މަސްޕްލާންޓް، ޭގދޮށ  މަސްޕްލާ

ވެސް އެ ވިޔަފާރީެގ ތެރެއަށް ވަދެވޭނެ ޮގތަށް   ށްނަބަރޯސާވ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ކައިރިކައިރީަގއި ާއންމ ން ށާއަޔަވިޔަފާރިވެރި

މަސްޕްލާންޓް ރައީސް  ،ޭގދޮށ   ިއއްޒަތްތެރި  އެޮގތަށް  ހަމަ  އިސްވެ  ،އަދި  އަޅ ަގނޑ މެން    މަނިކ ފާނ   ހ ންނަވަިއެގން 

މަސްެވރިކަމާ ބެހޭ އެ ާގނޫނ . ެއ   ،ެގ ދަށ ން ފާސްކ ރީ 19- ފ ރަތަމަ މި ތަނ ން ފާސްކ ރި ާގނޫނެްއެގ ޮގތ ަގއި އެޖެންޑާ

ދީފާ އެ  އޮންނާނީ  އެ  އެކ   ތާވަލަކާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ކޮށްދޭންާގނޫނ ަގއި  އެކަން  ސަރ ކާރ ން  މިހާރ   ވެއްޖެ  . 

 އަހަރ  މަނިކ ފާނ ގެ ވަނ2008ަ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން ކޮށްދޭން

އެހެންނަމަވެސް މިނިވަންކ ރެވ ނ .  ވިޔަފާރި  ެއ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؛ވާތ ގެ ޣާބަ  ،ވެރިކަމ ަގއި 

ވާތ ެގ އެންމެ ހިތި ެއއް ނަތީޖާއަކަށް ވާނެ މަސްވެރިކަމ ެގ ސިޔާސަތަށް ސަރ ކާރ ން، ދެން ައއި ސަރ ކާރ ތަކ ން  ޣާބަ

ކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން، އެމް.ޑީ.ޕީން އަޅ ަގނޑ މެން މަސްވެރިންނަށްވީ ަވއ ދަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަލ ން  ެގނައި ބަދަލ . އެ 

ރިޒަމްެގ  ރިޒަމް ދާއިރާއަށް، ޓޫއަނބ ރާ ރ ޖޫޢަވާން އެބަ ޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިސާލެްއެގ ޮގތ ން ދަންނަވާ ނަމަ، ޓޫ

ެއ ެގނަިއ ބަދަލ  މަސްވެރިކަމަށް ވެސް   ޕީން ެގނެސްެގން ޕްރޮމޯޓ ކޮށްެގންތަށް ެގސްޓްހައ ސް ިވޔަފާރި އެމް.ޑީ.ޢަސިނާ

ިވޔަފާރިއާ މި  އަތ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  ނ ވަތަ  އަތ ަގއި  ވިޔަފާރިވެރިއެްއެގ  ދެތިން  ެގނެވޭނެ.   ިއ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ައތ ަގިއ އޮތ މ ެގ ބަދަލ ގައިތް ސަރ ކާރ ެގ އަތ ަގއި ނ ވަތަ ދެތިން ިވޔަފާރިވެރިއެ ޢަމ ޅި ސިނާ  އި މަސްވެރިކަމާ ،  ްއެގ 

ވެސް ިގނަ  ވެސް ިގނަ، ވީހާ ެގނައި ބަދަލ ހެން ވީހާއަޅ ަގނޑ މެން އެ  ތަށް ެގސްޓްހައ ސް ެގނެސްެގން  ޢަރިޒަމް ސިނާޓޫ

ިވޔަފާރިވެރިންނާ ރައީސްީވހާ  އި އެހެން  ިއއްޒަތްތެރި  އަތްދަށަށް  މަސްެވރިންެގ  އެހެން  ިގނަ  ވިޔަފާރީެގ    ، ވެސް  މި 

ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި  ވެރިކަން އެބަ ެގންޮގސްދޭން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހިްއސާ އޮންނަ ސަރ ކާރަކ ން އެބަ މަސަްއކަތްކޮށްދޭންބާރ 

ކައިރި؛ ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެން  ެއވަރަކަށް  އާދޭސްކ ރާކަށްޔަ މަސްވެރިން  އެވަރަށް  ކ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ނ ޖެހޭނެ 

ދ ވާލަކ އާދޭސްކ ރާކަށް ދެން  ހާހެއްނ ޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން    ިއންސަތޭކަ  ؛  މިއިކިރަޓަނ ން  ވެސް  ވަރަށް ދިނަސް 

ކޮށްދިނީމަ ކަމެއް  ރައީސް   އާދޭސްކޮށްެގން  އެ  ،އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ނ ާވނެ.  ރަނަގޅެއް  ވަރަށް  ހިތް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއާދޭސްކ ރަން އަޅ ަގނޑ ެމން  ، ނ ޖައްސާ  ހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި  މިކަން    އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް  ވައ ދ ވީ 

ރައީސްކޮށްދޭން އިއްޒަތްތެރި  ވިދާޅ ވާހެން؛ ޖެހޭ.  ހަމަ  ތަކ ރާރ ކޮށް  ކައ ންސިލާ   ،މަނިކ ފާނ   ރަށ     އި،ރަށްރަށ ަގއި 

ނިޒާމެއްގަ   އި،މަސްވެރިންނާ ހިއްސާެވވޭނޭ  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ރައީސް  އިހިންަގ  އިއަދި  ކ ދި   ،އިްއޒަތްތެރި  މި 

 ަގނޑ މެން އެބަ އަަވސްކޮށްދޭންޖެހޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެކްޓްރީތައް ހެދ ން އަޅ މަސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ވަނަ އަހަރ  އެއް ލަްއކަ  2014  ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދައިން

ަގއި  2016  .ެއއް ލައްކަ ހަތާވީސް ހާސް  ،ަގއި 2015.  އޮތީ ބާނާފަ  މިމަސް  ހަ ސަތޭކަ ތިން ޓަނ ެގ  އަށާވީސް ހާސް  

އެްއ    ފަންސާސްަގިއ ެއއް ލަްއކަ  2018  .ަގއި އެްއ ލައްކަ ސާޅިސް ތިން ހާސ2017ް  . އެއް ލައްކަ އޮނަތިރީސް ހާސް

ބާނާ އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ލައްކަ  ،ހާސް.  ހާސް  އެއް  ބަންޕަ  ފަންސާސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދެން  މަސް.  ރ ޓަނ ހާ 

ޕްރޮސެސްނ ކ ރެވޭ ކަމަށް ވަނީ    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ވަތަ ިގނައިން މަސް ބާނާ ވަގ ތ  އެ މަސް ނަގައި  ން،ހާވެސްޓި

ރ ފަތ ން އަނެއް ހަރ ފަތަށް، އެއް ފަށަލައިން ައނެއް ފަށަލައަށް ެގންދިޔ މަށް ެއއީ ޤައ މެްއެގ ތަރަްއޤީ އެއް ހަ  ،ވިްއޔާ

 . ށްމަދ  ޝަރީފައަޙްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އަރ ވަނީ މަޑ އްވަރީއެޅޭ ހ ރަސް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދ  ވެސް... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް    ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ާއދަމް ޝަރީފް.  މާފ ކ ރައްވާތި! މަޑ ްއވަރީ

 ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ސް ފެށިެގން މި ދިޔައީ ކ އްލި މަްއސަލައަކ ން. ކ އްލި މައްސަލަ  މިއަދ  ވެސް މަޖިލި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަޅ ަގނޑ ދެ ހ ށަހަޅ އްވައި ބޮޑަށް    ،ްއވީތީވެ  ވަރަށް  ސަޢީދަށް  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ  

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ފަހަރ   މި  ފްލޯއަށް  މައްސަލަ  މި  މި  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.  ތަނ ން  މި  އޮތީ   ެގންނެވީމާ، 

ެގ ރައީސް ތިޔަ ހ ހިނަގމ ން ޮގސް އެންމެ ފަހ ން މަޖިލީހިނަގމ ން މިކަން  މިހެން  . އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ  ބޭރ ކޮށްލާފަ

  ،ެއކަން ެއޮގތަށް ދިޔަ ކަމ ަގއި ިވޔަސް؛ ޮގނޑިން ބޭރ ކ ރާ ހިސާބަށް ވެސް މިކަން ދާނެހެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނ ޖެހޭނަން.  ަގނޑ މެން ފަހަކަށްއި އަޅ  ވާދަވެރި ފަރާތްތަކ ން ރައްޔިތ ންެގ ވާހަކަތައް މި ފްލޯއަށް ެގނައ މ ގަ   ،އަޅ ަގނޑ މެން

އިތ ބާރ  ރައީސްެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ނިންމަވާނީ  ރަީއސް  މަޖިލީހ ެގ  އެމް.ޑީ.ޕީން    ރައްޔިތ ންެގ  ކަމަށް  ނެތް 

 ނެނޫނީިވްއޔާ މިއަށް ރަީއސް ނިންމަވާ  ،ނިންމާފައި އެ ހިސާބ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ވަކިވެަވޑަިއަގންނަވާނީތޯ 

ހަމަ ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެންނެ ައޅ ަގނޑ ެމން  ހިތްވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް، ރަީއސްެގ  ހަމަގައިމ     އްޮގތެއް. 

ތަނ ަގއި   މިއަދ  މި   ،ވެސް މިހެން ހ ރި މައްސަލަތަކެއް ހ އްޓަެއއްނ ލާނަން. އެާއއެކީަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލަން ބޭނ ން
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އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ އ ންމީދެއް   ،އޮތީ  ދަންނަވަން މި ހަމަ   ވެސް  މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބަލާިއރ 

  ، މިއަދ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޭފ ޅ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭބެްއަގއި ނަމަވެސް،  ޚާ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެތެރޭެގ އިންތިއޭމިއަދ  އެބަ ލިބެ

މި ސަރ ކާރަކަށް  ޙަޤީމި  ސަރ ކާރަކަށެއް  މި  ނ ކ ރެވ ނޭ.  މަސްކޮޅެްއ  ކަމެއް  ބާނާ  މަސްވެރިން  ވެސް  ޤަތ ަގއި 

އަރައިފިއްޔާ ލިބޭ    .ފާނޭއިމި އޮޑި ފަރަށް އަރަ  .އްނ ލެވ ނޭ. ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް އިންތިހާއަށް އެބަ ހ އްޓޭއެ ކިރަ

ތެރެއިން އަޅ ހ ބޮޑ ވާނޭ. މިކަހަލަ އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކަަވން ފެއްޓެވީމާ، މި މަޖިލީ  ެގއްލ ން މާ ަގނޑ މެންނަށް  ގެ 

ސަރ ކާރ ެގ    ،ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ އ ންމީދެްއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ލިބޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހިނަގމ ންދާ ޮގތަށް ބަލައިފިްއޔާ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ރައްޔިތ ންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ިމ ކަންކަން މި  މި ވަގ ތ  ވެސް  

ފެ ވ ޒާރާ މަންޒަރ  އެބަ  ވ ޒާރާއަކާ  އާއިނޭ. ސަރ ކާރ ެގ އެއް  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަ  އަނެއް    ގ ޅ މެއް ނެތްކަން. 

  އިމްޕްލިމަންޓްކ ރެވޭ ޮގތަށް ރޭވިފައި އޮތް އެއީ  ، ެއވެސް ހަމަ މޮހޮނަށް އޮޑި ދީފައި އޮންނަ ޮގތަށް  ކަމަކ    ދެއްކިެއއް

ވ ޒާރާއަ ެއއްެވސް  ސަރ ކާރ ެގ  އެކަމަކާ  ނޫންކަން.  މާކަމެއް  ވެސް  ސަމާލ ކަމެއް  ކ ން  މަސައްކަތެްއ   ބޮޑ   ދީެގން 

ރިޒަމް  އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޓޫ  މިއަދ  މި  ،ށް މި ފެންނަނީނ ކ ރާކަން. ެއކަން އެންމެ ރަނަގޅަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަ

 .. ާގނޫނެއް ހ ށަހަޅ އްވާފައި.ތަރައްޤީކ ރ މާ ބެހޭ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

ރިޒަމް ބިލަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ޤައ މަށް ނ ހަނ  މ ހިންމ  ބިލެއް އިނޭގތޯ. މަސްވެރިކަމަށް  މި ޓޫ  ،ނިޒާމީ ނ ކ ތާ މި ނެގީ 

ރިޒަމ ން ޤައ މަށް ކ ރަމ ންދާ މިހާ  ިގނަ ފައިދާ ޓޫ  މަސްވެރިކަމ ން ކ ރާ ފައިދާއަށް ވ ރެ  ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ   ؛ވ ރެ

  ށް އަތަކަށް ވާހަކަދެއްކ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި މިޢ ޟޫއ ށްދާއިރ ، އެހެން މައަކ ރި   މ ހިންމ  ބިލެއްެގ ބަހ ސް

 ވެ، ެއ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ވާތީ  ކަމ ަގއި ކޮންސަންޓްރޭޝަން ގެއްލޭ ފަދަ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަޑ އްވަރީ މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  މަ ؛ދާއިރާެގ  ބިލ ެގ  ަގިއ  ޢ ޟޫއ މި 

 ހިފަހައްޓައިދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް އެދޭނެ ކަމެއް.  
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ރިޒަމްެގ ޓޫ  މަޑ ްއަވރީއަކީ މަސްވެރި ރަށެއް. އަޅ ަގނޑަކީ މަސްވެރިކަމަށް ވަރަށް ލޯބިކ ރާ މީހެއް.؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޅިން ނެތް ވާހަކަެއއް ނޫން ތިޞާދާ ގ ޅިފައި ހ ރި ބިލެއް. އެހެންވީމާ، މިއަކީ ގ ޅ ން މ  މި ބިލަކީ ވެސް ރާއްޖޭެގ އިޤ  

މި ތަނ ަގިއ    ،. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  މި ތަނ ގައި މި ރިފަރކޮށްލީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ

ވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެއްކެައޅ ަގނޑ މެންެގ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ    ،ެގ ނައިބ  ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފ ޅާއިހ ދެންމެ މަޖިލީ

 .. .މި ސަރ ކާރަކަށެްއ ާގނޫނީ ޮގތ ންނެއް ،މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް ގ ޅ ަވއިލާފައި ައޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ ިއ،ވާހަކަފ ޅާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.   އ ތ ރ ތިނަދޫ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ލްމ ޣ ނީޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް މިތާނަގއި ހަމަ ހ ރެލާފައި ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެއއް ނޫން. ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށްރަށަށް ވަރަށް ދިގ  ދަތ ރ ތަކެއް ކޮށްފައި ައއިްއސަ އެ ދަްއކަނީ އެ ވާހަކަ.  ދެއްކި ވާހަކަ

ދެެގން އިނދެފައި ތާކ ންތާކ ނ ޖެހޭ  ނހަމަ މިތާނަގއި އިށީ  ، ފަހަރެއްަގިއ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވާހެން

ބިލ ގެ    މިއަދ   ،ފައި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ވާހަކައެއް ދަްއކާ ނަމަނޫން. އެހެންވީމާ، ދިރާސާކޮށް  ވާހަކަެއއް ދެއްކީކީ މި 

 ދައްކަންޖެހޭނީ.  ރަނަގޅ  ވާހަކަ، ފ ރިހަމަ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެންމެ ސް އަޑ އަހާ ބޭފ ޅަކަށް  މި މަޖިލި  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އެ ކ ރެއްވީ ކީްއވެބާޭއ    ރަފ ޢާ ތަ މެންބަރަށް އެހާ ބޮޑަށް  ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ،ހިތަށް ވަންނާނެކިތަންމެ  

 އަރ ވާނަން.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރ މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  މަޑ އްވަރީ ،އެހެން ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއަގއި. އަޅ ަގނޑ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ
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އޮތް ހ ރިހާ ދ ވަހ     މި  ،ރާެގ ބޭފ ޅަކ  ވިދާޅ ވީތާަގއި ތިނަދޫ ދާއިމިދިޔަ ހަފ   .ސަހަރޯއޭ  ،އަރާއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަށް

ނައިބ    ،މިއަދ  އެ ވިދާޅ ވަނީ ހަމަ ތިނަދޫ ބޭފ ޅަކ   .ހ ންނެވީއޭ  އިނައިބ  ރައީސް ެއްއވެސް ތަނަކަށް ވަޑައިނ ަގންނަވަ

ދ ވަހ  ވެސް  ޑ  ެއ  ނިގނައިން ތަންތަނަށް ވަޑަިއަގންނަވާފަިއ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ދިރާސާ ހައްދަވާފަޭއ. އަޅ ަގ  ރައީސް މާ

ިމއަދ  ވެސް އެ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ.   ކޭ.ނައިބ  ރައީސް އެ ކ ރަްއވަނީ ރަނަގޅ  މަސައްކަތެ  ،ދެންނެވިން

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން   ،ވީަމއޭއޮތީ. އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ. ސަރ ކާރ  ފެއިލް  ސަރ ކާރ  ފެއިލްވެފައޭ މި

  . ޒަަމށް ބިންދޫކ ރާ ވާހަކަދެްއކީމާ ެއކަން އޮތީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައޭރިރަށްރަށ ން ޓޫ  ،ފައި ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަ ދައްކާ

ންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނަކާ  . ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި ރަށްރަށ ެގ ައއިލެބާރެއް ނެތޭ  ، ތަކަކަށް ނެތޭ އިޚްތިޔާރެއްކައ ންސިލ 

ރިޒަމް ތަޢާރަފ ކ ރ މަށް ރަށްރަށ ގައި ލޯކަލް ޓޫ  ،އާދޭސް އެބަ ކ ރޭ  އެްއޮގތަކަށް ބިންދޫކ ރެވޭކަށް ނެތޭ. ރަށްރަށ ެގ މީހ ން

ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލި   . ޓަކައި ބިންކޮޅ  ދޫކޮށްލެވޭނެ ޮގތެއް ހަދަން. އެ ފ ރ ޞަތެއް ނެތޭ. ނެތޭ

  ތަކ ން ހ ށަހެޅީމަރަށ ން ކައ ންސިލ މާލ  ކަމަށް ިމ ދަންނަވަނީ، ެއ ރަށްމާލޭ. އިހ ހ ކޮންމެ ދިމާލަކ ން މި ފެންނަނީ އި

 ސްެގ ތެރެއިން މި މަޖިލި  ،ނ ވޭ. ކ ރިޔަކަށް ނ ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއކަންކަން ފެނ ނީމާ މި ދަންނަވަނީ  އްއެ ޕްރޮސެސެ

އެްއ ވާހަކަެއކޭ މި ކިޔަނީ  މިހާރ   ފެއިލްވެްއޖޭ  ،ވެސް  ިމ އިވެނީ. ސަރ ކާރ   ައޑެކޭ  .  ސަރ ކާރެއް ނ ހިނަގއޭ  .ެއއް 

ނ ކ ރެެވއޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ސަރ ކާރާ ދޭތެރޭަގއި    ށްރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ކަންތައްތަކެއް މި ސަރ ކާރަކަ

ޮގތަކީ ހަދަންޖެހޭ  ދެން  ހިސާބ ން  މި  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  ެގއްލ ނީމާ  އިތ ބާރ   ރަްއޔިތ ންނަށް ،  ރައްޔިތ ން 

ވ2023ެފ ރ ޞަތ ދޭންވީ   ރަނަގޅ   ރަނަގޅ   ޔަރި ަގއި  އަންނާނީ  ތެރެއިން  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ހޮވަން.  ކ  

ަމއްސަލަތައް   މި  ވެރިކަމ ަގއި  ޔާމީނ ެގ  ރައީސް  ޓޫހަވެރިެއއް.  ތަރައްޤީކ ރެވޭނީ،  އްލ ކ ރެވޭނީ.  ވެސް  ރިޒަމް 

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް   ،ރި ރަީއސްމަސްވެރިންނަށް ވެސް ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައް ެވސް އިތ ރަށް ފަހިކޮށްދެވޭނީ ިއއްޒަތްތެ

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  އިންތިޒާރ ކ ރަނީ.  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދ ވަހަކަށް  ެއ  ދ ވަހަކ ން.  ައޅ ަގނޑ މެން  ؛ ވަޑައިެގންނެވި 

އޮތީ.   މިފެއިލްވެފައޭ    ،. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޭފ ޅ ން އެ ވިދާޅ ވަނީވެފައޮތީ ފެއިލް   ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއަދ  މި ސަރ ކާރ  މި

އ ންމީދ ކ ރަން ކްރިޓިކަލްކޮށް  ، އަޅ ަގނޑ މެން  މެދ   ސަރ ކާރާ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އަދަދ  ވާހަކަ   މިއަދ   ބޭފ ޅ ންެގ  ދައްކަާވ 

 ހަމައިން ފެށިެގން މި ސަރ ކާރ  ވަރަށް  ޔާއިތ ރ ވަމ ންދާނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ މި އަންނަ މަހ ެގ މެދ ތެރެ

 ތްެވެގންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޙަެގ މެދ ަގއި ފަޟީރަނަގޅަށް ރަްއޔިތ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެއީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ، ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑ އަހަމ ން ެގންދިޔައީ

ސް ޑޭޓ ެގ ނަމެއް ހާމަކ ރަްއވަން މަސައްކަތްކ ރަްއވަމ ން ެގންދެވި ޮގތް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މަޖިލިޑި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ރިޔާސީ ކެން
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ަގޑިއަށް. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ    ެގބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރައްވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ މެންދ ރ އަޑ އައްސަވާ  

 ޖަހާއިރ  ބައްދަލ ކ ރާނަން.  1އެނބ ރި އަޅ ަގނޑ މެން 

 

 { އަށް 13:02އިން  12:00 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން .  7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިއަދ  މި ަގޑީަގިއ ޯވޓަށް އެހ މަށްފަހ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކްކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން.  

ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ؛މިއަދ ެގ ފ ރަތަަމ ވޯޓ  ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ށް ެގންދަން. ) އަކ ރި  އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ ބަހ ސް

ޢަބްދ  އީވާ  މަސަްއކަތްކ ރާ هللاމެންބަރ   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންެގ  ކައ ންސިލަރ ންނާއި  އަންހެން   ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ، 

 ރާރ ަގ  ލައި ހ ށަހަޅާވައިދިމާާވ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ެގނައ މަށް ޮގ ކޮމިޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގއި

 ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.   ،މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

   هللاަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 48    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00     އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    47     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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  24      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 47؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 48؛ އްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހާޒިރ ވެ ތި

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

ރާރ  ދިރާސާކ ރ މަށް ަގފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމ ން، މި  . 24؛ ވާ އަދަދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ން. 47؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވްއޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ،    މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީިއއްޒަތްތެރި  ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛މިއަދ ެގ ދެވަނަ ޯވޓ 

މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން   ޢިއްޔާތަކ ެގ ބިލ ، ދިރާސާކޮށް އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތަށް މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާޖަމ 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

    ޢަލީ ޔޫނ ސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޮޅ ދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 48    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 47    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 :  

    47     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  24      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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  ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 47؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 48؛ ދ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ޖެ.  ފާސްވެއް. 24؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 47؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަންބަރ   ނޫނ ާގ،  ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެގ ބަހ ސް. ކެލާ ދާއިރާެގ  ެގނައ މ ެގ ބިލ ޙ  އަށް އިޞްލާ(ނޫނ ާގބެހޭ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ )  2/ 99

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

ހ ށަހެޅި   މި  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ ާގނޫނަ  ޓޫރިޒަމްޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލަކީ  ށް  ެގނައ މ ެގ 

އޮތް ހާލަތ ން   ފަހ  މި  ކޮިވޑަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި ރާއްޖެ  .އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ިމއީ ހަމަ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް

އިންޓެ ޚާްއޞަކޮށް  ދެކެން.  ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ބިލެއް  މ ހިންމ   ވަރަށް  މިއީ  ޓޫރިޒަމާްގރޭޓައަރަިއަގތ މަށް    އިޑް 

،  މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިހާރ  ސަރ ކާރ ން ދޫކޮށްފައި ހ ރި ރިސޯޓ ތަކަށާއިޔ ދިފެށިެގން  ސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމްއެލްއަރި

ބޭނ ން ނ ވަތަ ޓޫރިޒަމް  ވަންނަން  ޓޫރިޒަމަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް   ެގއަދި އިތ ރަށް  ބޭނ ންވާ  ފަށަިއަގންނަން  މަސައްކަތްތަްއ 

އެހެންނަމަވެސް، ިމ    .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ެގންދާނެ ބިލެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން ވަރަށް ފަހި ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ލިބި

ައޅ ަގނޑ މެން އެބަހ ރި  ބިލ ަގއި  ކަންތައްތައް  ބައެއް  ކަމަކީ.  ވިސްނާލަންޖެހޭ   ؛ްގރީންޓެކްސް  ޙަޤީޤަތ ގައި،  އެއް 

މެންބަރ  ކ ރީެގ  ިއްއޒަތްތެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދާއިރާެގ  ެއކަން ވެލިދޫ  ވެސް  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަމ ން  މެންބަރ   ރި 

ތަކ ަގއި އ ޅޭ ްގރީންޓެކްސް މި ދަނީ ސަރ ކާރަށް. ޙަޤީޤަތ ަގއި ެގސްޓްހައ ސް  ،ނެޭގއިރ ފާހަަގކ ރަްއވައިފި. ްގރީންޓެކްސް  

 އަސަރ ތައް ބެހޭ  ޓާށްއެ ސިނާޢަތ ެގ ސަބަބ ން އެ ރަށަށް ކ ރާ ތިމާވެ  ،ެގސްޓ ން ނ ވަތަ ެގސްޓްހައ ސްެގ ސަބަބ ން

ދަނީ އެ ރަށެއްެގ ރައްޔިތ ން. އެހެންވީމާ، މިެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑަށް ެގން  ޙަޤީޤަތ ަގއި ތަހައްމަލްކ ރަމ ން މި
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ޓެކްސްއިން ބަެއއް ނަމަވެސް މި ރަށްރަށަށް ޚަރަދ ކ ރެވޭ ޮގތް އޮތ މަކީ ެއ    އި،ްގރީންޓެކްސް ނަގަ   ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް.

  ، ފަރަށް ލިބޭ ެގއްލ ންތަކާއި  އި، ޓާ ށްރަށ ެގ ތިމާވެ  ،އަދި އެހެނިހެން ްގރީންކ ރ މާއި  އި،ރަށްރަށ ެގ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓާ

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަމެއް  މ ހިންމ   ބެލެހެއްޓ މަށް  މަރާމާތ ކޮށް  ކަންތައްތައް  ިމ  ؛ މި 

ައޅ ަގނޑ ެމން ދަށ ން  ފީޒިކ އިއެނެޭގ    ނަށްާގނޫނ ެގ  ެގންގ ޅ   .ޝަން  ސަރ ކާރ ތަކ ން    ، ދިޔައީ ްއވަމ ންކ ރީަގއި 

ޝަން  ޒިއެކ އިއަިއސް ައޅ ަގނޑ ެމން މި ކިޔަނީ ސީ.އެސް.އާރްެގ ބަދަލ ަގއި  އެހެންނަމަވެސް، ފަހަކަށް  .ސީ.އެސް.އާރް

އެހެންވީމާ، މި ދަނީ.    ދަނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ސަރ ކާރަށް އެްއކޮށް މި  ފީ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މިޝަން  ޒިއޭ. އެކ އިފީ

ޖެހޭ މި ރަށަށް މީެގ ފައިދާއެްއ ކ ރަން. އެހެން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި   ފީ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޝަން  ޒިއެކ އި

ެއްގރިމެންޓާ ޚިލާފ ވެެގން    ،ކ ރާއިރ  ެއްގރިމެންޓ   .އެްއކޮށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި ެއްގރިމެންޓް މި ކ ރެވެނީ ކައ ންސިލ ތަކާ   ،ޖެހެނީ

ބަދަލ ޖެހިެގ  އްއެ މައްސަލަ މީެގ  އަޅ ަގނޑ މެން   ގައިންދާއިރ   ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނ ންވެއްޖެ  ކައ ންސިލ ން    ެގެއއްޗެއް 

ހަވާލ ކޮށްފަިއވާ    ސަރ ކާރ ން ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލާ  ،ކައ ންސިލ ން އެ ރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޔ ޓިލިޓީ ޚިދ މަތްތަކާއި

މި ސަރަޙައްދ ަގއި ނ ވަތަ    ްއކޮށް އެާއއެ  . ހަމަނެެގންދާލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ ަމކީ ވަރަށް ބޮޑ  އ ނދަގ ލަކަށް ވެއޫމަސް

ދިނ މަކީ ދޫކ ރެވޭ ބިންތަކ ަގއި ޔޫޓިލިޓީ ޚިދ މަތް  އަޅާކަނޑަށް  ނ ވަތަ ޓޫރިޒަމަ  ،ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދ ަގއި  ޓޫރިޒަމަށް

އެ ސަރަޙައްދަށް   ،ންއެ ސަރަޙައްދ ެގ މަގ  ހެދ   ،ވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  ޗެލަންޖަކަށް ވެެގންދާނެ. މިސާލަކަށް އެތާ

ކަރަންޓާއާ ނަރ ދަމާ،  ފެނާއި ކައ ންސިލާ  އި،އި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ ވެސް  ޚިދ މަތް  ކ ރެޭވ    އެހެނިހެން  އެކ  

މައްޗަށް   ކައ ންސިލ ެގ  މިލާޒިމ އެްގރިމެންޓަކ ން  ފީ  ެވެގން  ނަާގ  ތަނ ން  އެ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެކަމަކ     އި، އާދަނީ. 

ފީޝަ ޒިކ އި އެ  ިއ،ްގރީންޓެކްސްއާ މި   ،ން  ކަމެއް  ޖެހެނީ.    ހ ރިހާ  މި  ކ ރަން  ސަރ ކާރަށް  ރަށ ެގ އެހެންދަނީ  ވީމާ، 

  ، މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އ ފެދި.  ދިމާވެެގންދާނެ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  ދަތިތަކާ  ށްކައ ންސިލަ

  ނަހެން ތަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފެން  ރިމަނާވެެގންދާޖޫ  ވާތީ  ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދ ތަކ ން  ިވޔަފާރި ކަމަކަށް  އީޙަޤީޤަތ ަގއި މި

ެގނައ މ ެގ ކ ރިން ައޅ ަގނޑ މެން  ށް އިޞްލާޙ މި ާގނޫނަ ؛ވެސް ހަމަ ހީވޭ އިނޭގތޯ އެބަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  މިހާރ 

، އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނެްއސަ މި އިޞްލާޙ ެގ ދަށ ން ހއ  ށްވަރަށް ފަހ ން މި ާގނޫނަވެސް ވަނީ  ދެން މިދިޔަ އަހަރ   

ޑޮލަރ     ދެ އޮތް ައދަދ  އަކަފޫޓަކ ން    މިމިހާރ     ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ެގސްޓްހައ ސްއަކަށް ނަާގ އަދަދަށް ވ ރެ.ށ،  ދހ

ފަންތީެގ    ޮގސްފަިއވަނީ ކ ދި އަދި މެދ ނަާގ ފީ މަތިެވެގން  މި  މެންއަޅ ަގނޑ ވަނީ.  ޙަޤީޤަތ ަގއި    އްސަޮގމަތިވެެގން 

 އަށް ދެވަނަ ިގންތި  ،މީޓަރ   ހަތަރ  ހާސް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރަން. މިސާލަކަށް    ެގސްޓްހައ ސްއިން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް

ދަށް   ޑޮލަރަކަށް ވ ރެދަމ ން ޮގސް  ބޮޑ ވި ވަރަކަށް ދަމ ން  ައދިނ ވަތަ    ،ޑޮލަރ   އްއެމީޓަރަކަށް  މި ޖެހެނީ އަކަރ   އިމަތިވާ

ފަންތީ ވިޔަފާރިތަކަށް ނ ވަތަ    ފިކްސް ރޭޓެްއ ހަމަޖެއްސ މ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި ކ ދި އަދި މެދ   .ންނަނީއޮއަދަދެއް ޖެހިފައި  

ެގސްޓްހައ ސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކ ލި އެތައް ގ ނައެއް ބޮޑ ެވެގން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ާގނޫނ ގެ 
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މެދ   ޙަޤީޤަތ ގައި  ދަށ ން ިވޔަފާރި  ކ ދި އަދި  ހޯދައިދޭންފަންތީެގ  ފ ރ ޞަތ ތަކެއް  ފަހި  ޙަޤީޤަތ ަގއި.    ޖެހޭ  އެބަ  އަށް 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި   ދަްއކަންޖެހޭ ކ ލީެގ އަދަދ  ބޮޑ ވެެގން މި،  ދަނީ  މި ބިލ ެގ ދަށ ން ިމ ފަރާތްތަކަށް މި  އެކަމަކ 

ޕޮއިންއަޅ ަގނޑަށް    ވެސް މި  އެހެންވީމާ،  ކަމެްއ.  ފާހަަގކ ރެިވެގންދާ  ބޮޑަށް  ކޮމިޓީ   ތަކަށްޓ ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ނ ވަތަ އިޞްލާޙ ތަކެއް އަންނަމ ންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.   އްއިތ ރ  ބަދަލ ތަކެ  ،މަރ ޙަލާަގއި ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 )ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން. 

 

 ކަދެއްކެވ ން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ވާހަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ  ؛ދާ ބިލ   ވާހަކަދައްކަމ ން މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ިމއަދ 

ދަންނަވާ ވާހަކަ  ކަމެްއެގ  ފާހަަގކ ރެޭވ  ައޅ ަގނޑަށް  ބިލ ަގއި  ހ ށަހެޅ މ ެގ  އިޞްލާޙ   ާގނޫނަށް  މި  ބެހޭ  ޓަކައި  ލ މަށް 

ާގނޫނ ަގިއ    އެ  .ވަނަ އަހަރ  މި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ާގނޫނެއް އެބަ ޮއވޭ  2014ލީ.  އި މި ހިފަފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން

ތަކެއް ވެސް ފާސްކ ރަންޖެހޭނީ ޤައ މީ ތަރައްޤީެގ ެގ ފަހ ން މި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާ ހ ރިހާ ބަޖެޓ 2014  ،ކ ރޭބަޔާންބަ  އެ

އެހެން ިމކަން   ކަމަށް.  ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނ ަގިއވާ ކަންތައްތަްއ ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައިއެ ޤައ މީ  ،  އި ޕްލޭނެއް ެއކ ލަަވއިލަ

ފަހ ން އަނެއްކާ  ޭއެގ،  ށް ނިސްބަތްވާ ސަރ ކާރެްއ އޮވެޖެހެންދެން ޕީ.ޕީ.އެމަ  އ2018ާެގ ފަހ ން  2014  ،އޮތް ނަމަވެސް

ދަނީ. ޤައ މީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންެގ ވާހަކައެްއ    ބަށް މިސަރ ކާރ ެގ ެވސް ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް ނިމ ަމކާ ހިސާއޮތް    މިމިހާރ   

އެކ ލަވައިލ މ ެގ މަސައްކަތްކ ރާ ތަނެއް ނ ފެނޭ.   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ައޑެއް ނީވޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ޤައ މީ ތަރަްއޤީެގ ޕްލޭން

  ، ްއޖޭަގއި ޓޫރިސްޓ  ހެދ މަށާއިދިވެހިރާ  ، އެކަން ނ ކޮށް ދެން އަނެއްކާ ިމ ާގނޫނަށް މި ހ ށަހެޅޭ އިޞްލާޙ ަގިއ މި އޮންނަނީ

ިމ  ކަެމއްެގ ވާހަކަ    އާދެ! އާ ؛ސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްއެސަރ ކާރ ެގ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް  ،ރިޒަމް ތަރަްއޤީކ ރ މަށާއިްގރޭޓެޑް ޓޫއިންޓެ

ވެޓް  ޕްރައި   ،ވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓ ތައް ތަރައްޤީކ ރ މަށާއިއެސްޓޭޓް ޑިކާރ ެގ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް އަންނަނީ އިނޭގތޯ. ސަރ  

ވެސް އެބަ    ތަކ ެގ ވާހަކަފަޅ   .ފަޅ ފަޅާއި އިނޭގތޯ  ،ބިންބިމާއި  ،ކ ރާނެ ރަށްރަށާއި އައިލެންޑް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ކ އްޔަށް ދޫ

އަދި    ،، ފަޅ ތައް ވެސް ކަނޑައެޅ ންރަށްތައް ވެސް ކަނޑައެޅ ން ؛އޮވޭ. އެހެންވީމާ، މި ހ ރިހާ ކަންކަމެއް ކ ރާނެ ތަނެއް 

ެވސް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް.    ، ކަނޑައެޅ ން  ޒޯންތައް  ލިބެނީ  މި  ބާރ   އިޚްތިޔާރާއި  ކ ރ މ ެގ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  މި 
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ރައީސް އެނޭގ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؛އިްއޒަތްތެރި  މިއެބަ  ފަސް   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކޮންމެ  ބަލާއިރ   ތާރީޚަށް    ފަހ ެގ 

ބަދަލ ވަމ ން. ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނެްއ ނެތި އެއިރަކ  އެ ހ ންނަވާ  ދަނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    މި   ފަސް އަހަރަކ ންއަހަރަކ ން  

އެކި    ،ރަޙައްދެއް ޓޫރިޒަމްެގ ެއކި ބޭނ މަށްސަ  ވާހިތްޕ ޅާ ފަޅެއް ނ ަވތަ ހިތްޕ ޅާ  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހިތްޕ ޅާާވ ރަށެއް

ކަންތައްތަކަށާއި  އާ  ބޭނ މަށް  މިހެން،  ސްޓޭޓަށާއިއެރިއަލް   ،ފާޑ ފާޑ ެގ  ކިޔާދެން  ކަމެއްޮގސް  ޓޫރިޒަްމެގ    ނެތް،  ނެ 

ކަމަކަށް  އި،ޔަނަންކި ހ ރިހާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އިއެ  ނަންކީ  ހ ންނަާވ  ކަނޑައެޅ މ ެގ    ބޭނ ންވާރެްއަގއި  ޮގތަކަށް 

ދޭނީތޯ ހަމަ  ާގނޫނ ން  އަޅ ަގނޑ ެމން  ބާރ   މި ؟އިޚްތިޔާރާއި  ައޅ ަގނޑ މެން  ޤައ މީ    ނޫނީވިއްޔާ  ނެޝަނަލް  ދައްކާ 

ޕްލޭން ބަދަލ ވެ  ފަހަރަކ    ބަދަލ ވާ ކޮންމެ  ލާފައި ކޮންމެ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއިއެކ ލަވަ  ތަރައްޤީެގ    ،މ ޅި ސިޔާސަތ  

ބަދަލ ވެރާދާއިެގ  ޓޫރިޒަމް ރަށްތަކާއި  ،  ހ ންނަ  ދޫކޮށްފައި  އެއްޗެހި    ،ފަޅ ތަކާއި ،  ޓޫރިޒަމަށް  ޮގތަށްތޯ  މި  ބަދަލ ވާ 

ކ ރާނީ މިކަން  މެންބަރަކ  ؟އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮންމެ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ހިތާހިތާ މިތާ  ވެސް    އެއީ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ހ ންނަ ރަށްތައް   ަގއިނިންމާފަިއ ދާއިރ   ހަރ  ވެރިކަންކޮށްއަ  ކ ރަންޖެހޭ ސ ވާލެއް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނެގނީ ފަސް

ކ ރީެގ    ،ވެސް ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ  ތަން  ފަހަރަށް އަތ ލެވޭ  އަނެއް ސަރ ކާރ ން ައއިސްފަިއ ބައެއް

  ދެން ޖެހިެގން   ،ްއވާށް ހަމަ އެކި ކަންކަމަށް ދޫކޮށްފައި އޮ ރަފަޅ   އެއްހާސަތޭކަ ނ ވަދިހަ  ސަރ ކާރެއް ާގތްަގނޑަކަށް ތިން

ދެން އަނެއްކާ އަިއ ސަރ ކާރަކ ން ެއ ރަށްތައް އެކި   .ލަތ  ބަދަލ ެވެގންދިޔަހާއައި ކަމަކާ ގ ޅިެގން ސަރ ކާރ  ބަދަލ ވީމާ 

ބޭނ ންކ ރެވިޮގތް ސްކެންޑަލްތައް   ،ޮގތަށް  ތެރެއަ  ،ބޮޑެތި  ޖަރީމާތަކ ެގ  މާލީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ދައ ލަތް  ބޮޑެތި  މ ޅި  ން 

  ، . އެކަށީެގންވާ ރަނަގޅ  ޕްލޭނެއް ނެތިމަވަނީ ޕްލޭނެއް ނެތީ  އެއީ މިހެން މިފެނޭ.  ެވސް    މަންޒަރ   ދިޔަިވެގންވައްޓާލެ 

ބޭނ ންފ ޅ ވާ މިންވަރަކަށް ރަށްތަކާިއ    ،އެއިރަކ  ހ ންނަވާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ބޭނ ންފ ޅ ވީމާ ބޭނ ންފ ޅ ވާ އަދަދަކަށް 

ނަށް އަޅ ަގނޑ މެން؛ ދީފައި އޮންނާތީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އި އިޚްތިޔާރ އެްއޗެހި ޓޫރިޒަމަށް ދޫކ ރ މ ެގ ބާރާ  ފަޅ ތަކާ

. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ޅެނީ  ނ ކ ރެވިެގން މި ބަދަލ ނަށް  އ ޅެނީ އެ ވިސްނ ން ައޅ ަގނޑ މެން  ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ެވެގން މި

ޤައ މ ގެ  މި  ވެރިޔާޭއ.  ޤައ މ ެގ  މި  ހަމަ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކީ  ހީވަނީ  މި  ހަމަ    އެއީ.  މިލްކ ވެރިޔާއޭ  އަދިވެސް 

ހ ންނެިވއިރ ަގއި ޤައ ޭމ    ، ރަސްކަލަކ   ތިމަންނަެގ  ޤައ މެއް  ،ބ ނާހެންއެްއކަލަ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ    . ނޫން  މިއީ 

ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ؛ އިްއޒަތްތެރި  ބަދަލ ވެއްޖެ.  އާ   ،އެނޭގޒަމާން  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ޚާއްޞަކޮށް 

ފަރާތ ން   ޤާނޫނ އަސާސީއާ ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި  އެހެންވީމާ،  ރައްޔިތ ން.  ދިވެހި  ވެރިންނަކީ  ޤައ މ ެގ  މި  ގ ޅިެގން 

ތިބީ ޕްލޭނެއް   ؛ވަކާލާތ ކ ރަން  ތަރައްޤީެގ  ޤައ މީ  އޮތް  އެބަ  ފާސްކޮށްފައި  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި 

ދ ނިޔޭެގ.  ނޭއެކ ލަވައިލަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް  ތަރައްޤީެގ  އެކ ލަވަ  ޤައ މީ  އެންމެ އިޤައ މ ތަކ ަގއި  ހ ންނަނީ  މި  ލެވިފައި 

ޕްލޭންތައް   50  ، އަހަރަށް  30މަދ ވެެގން   އެކ ލެވޭ  ޕްލޭނެ  މިއީ.  އަހަރަށް  އެފަދަ  ެއ    އްއެހެންވީމާ،  ެއކ ލަަވއިލާއިރ  

މިވެނި  މިވެނި ރަށްރަށޭ މިއީ ޓޫރިޒަމަށް ޮއތް ރަށްރަށަކީ. މިވެނިިމވެނި  ،ޕްލޭންަގއި އޮންނާނެ ކަނޑައެޅިެގން ބ ނެވިފައި
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މިވެނި  އީމިކޭ  ރަށްރަށެ ރަށްރަށަކީ.  ރަށްރަދަނޑ ވެރިކަމ ެގ  ބޭނ ންކޮށްެގންނ ވާނޭމިވެނި  ކަމަކަށް  އެއްވެސް  އެ ށް   .

 ލަތ ހާމި    ، އަތޮޅަށް ދިމާވެފައި މިއޮތް ޮގތް  މާލެ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮގތ ަގއޭ.  ރަށްރަށ ެގނީ ހަމަ ފަޅ ޖެހޭހ ންނަން

ައޅ ަގނޑ މެން  ،ކަން ކ ރާނީތޯ ހެން މިމި  ،ހ ރިހާ އަތޮޅަކަށް ދިމާވާންވީތޯ،  ކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށަ މި    މިއީތޯ 

ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ކޮންމެ   މެން އަނެއްކާވެސް ހަމަ ސ ާވލ ކ ރަން އެބައަޅ ަގނޑ   ދާންޖެހޭ މިސްރާބަކީ

  20ަގނޑަކަށް % ތްށް ހ ންނަ ރަށްރަށް ހ ންނަންޖެހޭނެ އިނޭގތޯ. ާގނ ކޮމަކަށް ބޭނ ންކަްއވެސް  އަތޮޅެްއަގއި ވެސް އެ

%ނ ވަ ފަޅ   25ތަ  ހަމަ  ހ ންނަންޖެހޭނެ.  ެވސް  ނ ކޮށް  މަސައްކަތެއް  ސިނާޢީ  ވެސް  ެއއްވެސް  ޮގތ ަގއި  ރަށްރަށ ެގ 

ރަށެއް ރިސޯޓ ތައް ހަދަން  ހ ރިްއޔާ ހ ރި ހ ރިހާ ފަޅ   އެކ  އަތޮޅެއްަގއިހަމަ އެއާ  ރަށްރަށް ހ ންނަންޖެހޭނެ.  ންނަންޖެހޭހ 

 ށް ނޫން ކަމައްމެކަވާނެ ކޮށްެގންބަލާއިރ  ދ ނިޔެ ހިނާގ ޮގތަށް  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ ެއއްޮގތަކަށް ،ދިނ މަކީ އެއީ

ެއބައަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން  އޮތ ން މި  ސާވެފައި އޮންނަ ކަށް ޤައ މ  ބަރޯޑަސްޓްރީއަޖެހޭ. ހަމައެކަނި އެންމެ އިން  މެން 

ެގން މި ޤައ މ ެގ  ޅިޖެހޭ. ައޅ ަގނޑ މެން ހީކޮށްެގން ތިބީ ކޮވިޑާ ގ   ރަން އެބަ، މި މިސްރާބ  ބަދަލ ކ ތްޮގތް، ިމ ޙަޤީޤަ

ލ ވާނެ  އ މ  ހިނާގ ޮގތ ެގ މިސްރާބ  ބަދަމެން ޤަ  މިސްރާބ ، އަޅ ަގނޑ ދީތިޞާއ މ ެގ އިޤ ޤަ މެންެގ އަޅ ަގނޑ ، މިސްރާބ 

އެހެނެއް އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް.  އަނެްއކާވެސް  ެއހެންވީމާ،  ނ ހިނިގ.  އެހެނަކ ން  ެއކަމެއް  ފެންނަކަމަކ   މި   ، ނީމެންނަށް 

ކޮންމެ  ؛އް ހ ރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެ  ްއަގއިއެްއވެސް ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ވަކި އިރެ ؛ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އަތްޕ ޅަށް

ކޮށްފަިއ ބޮނޑި  ،ެގ ބާރ ތަކެއް ެއއްެވސް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަތަކަށް އެއްކޮށްފައި ައކަށް ެވސް މިވަރ ޔާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް

އިއް ދޭކަށް ރައީނ ވާނެ  އަޅ ަގނޑ ސް.  ޒަތްތެރި  ނޭނޭގމެންނަ ެއއީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ޤައ މ ގެ   ށް،  މި  މާދަމާ 

،  އްޔިތ ންެގ ރަށްތައްރަންވީމާ،  މެންނަކަށް ނޭނެގ. އެހެކަމެއް އަޅ ަގނޑ    ކޮން ބޭފ ޅެއްލ ވާނީވާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމާ ހަ

ރިސޯ އެސްރައްޔިތ ންެގ  ނަންނަމ ަގއި  ޓޫރިޒަމ ެގ  ނ ވަތަ  ކަންކަމަށް  އެކި  ޮގތަކަށް  ހިތ ހ ރި  ހަމަ  ކަންކަމަށް  ކި  ތައް 

،  ލައިއިއް އެކ ލަވަނެތާ ޕްލޭސްޖެހޭ ދ ރ ރާ  މެން އެބައަޅ ަގނޑ   ،އަތަށް ނ ދީ ެގދިނ މ ެގ މ ޅި ބާރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

 ށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ތަލިޔެެގން މިކަން ކ ރަންޖެހޭނީ. ދެއްވި ފ ރ ޞައި ޕްލޭނ ަގއި ކަނޑައަޅަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖްތެތް ްއޒަފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

ްއޗެއް ފާހަަގކޮށްލަން ފ ރ ޞަތަށް މި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ މި ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ން އެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަތޮޅ ތެރޭަގއި މިކަން ކ ރެޭވ    ،ތަރައްޤީކ ރެވޭ ޮގތްޮގތާއި   އަދި ރަށްފ ށ ަގއި  ،ދ ނީ. ޓޫރިޒަމަށް ބަދަލ ތައް އަންނައިރ ަގއިއެ
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ދ ނީ.  ން ފ ރ ޞަތަކަށް މި އެލައެކަން ފާހަަގކޮށް  ،ޮގތަށް ވާހަކަދެކެވޭއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ހަމަ ކަންބޮޑ ވ މެއް އޮތަތީވެ 

  ދާ އަތޮޅެއް. ެގސްޓްހައ ސްނ ންފާ ލިބެމ ންމަ  މިކަމ ެގ ނަފާ، ؛ޒަމ ެގރި އަތޮޅަކީ ނިސްބަތ ން ޓޫ  .އަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްވާ ލ

މި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ ެމންެގ އަތޮޅ ަގއި ވަރަށް ކ ޑަކޮށް   ،ކަމ ަގއި ވީނަމަެވސް  ޓ ސޯޓޫރިސްޓް ރި  ،ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް

ާގނޫނަށް ކަމަކީ.  މި  ކަމެްއ  ބައްޓަބަދަލ   އޮތް  ކަންކަން  ޮގތަކަށް  މިފަދަ  އަންނައިރ ަގއި  ހަމަ ޔ ދިެވެގންންތައް  މަކީ 

ަގކޮށް ހަމި ބިލާ ގ ޅިެގން ބިލ ަގއި ހ ރި ބައެއް ކަންކަން ފާށް  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑަ

ފާހަަގކ ރާ    މީގައި  .ހ ރި  ބައެއް ކަންކަން އެބަ  ލެިވފަ. އޭެގތެރެއިން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭއިއެބަހ ރި ނޯޓްސް އެކ ލަވަ

ހ ންނަ ރަށްރަށް އިތ ރ     50ީމެގ ކ ރިން   ؛ރަށްރަށް  ،ތ ންޮގ ދޫކޮށްފަިއ  ޮގތ ެގރެބަދަލ ކ އަހަރަށް    49އަހަރަށް   ވޭ 

މީތެރޭ އޮންނަނީ  އިހިމަނާފަަގއި  ަގއި  މި  ރަ  ،ކ ރިން  ނޫނީށެ އެ  ރިސޯވާދޫކޮށްފައި  އްަގއި  ދަން ހަ  ރިސޯޓ   ،ޓެްއަގއި  

އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ މީަގއި އެ މާއްދާއަށް ބަދަލެްއ    ން.ޔ ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްަގއި ރިސޯޓ  ހިންަގމ ންދި

އަހަރަށް   50ަގއި  ޮގތ   ންނަފެ ށް  ހަދާފައި ހ ރި ނޯޓްސްތަކަށް ބަލާއިރ ަގއި. އަޅ ަގނޑަމަށް އެބަ ފެނޭ  ކަެގނެއްސަ އޮތް  

  ،މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮށް ވަހެއްަގއި  ރެވި އޮތްހާ ދ ެއ ރަށ ަގއި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓ  ތަރައްޤީނ ކ   ،ރަށެއްނަ  ންދޫކޮށްފައި އޮ

ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށް    އަހަރ  ލިބޭނެ ޮގތަށް ހެދ މަކީ އެއީ ވަރަށް ބޭއިންސާފ ން ކ ރެވޭ ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ  49އިތ ރ   

މަތީަގއި ެއއްވެސް  ކަންޅ ފަ  ދޫކ ރެވިފައި ެއޮގތަށް ހަމަ  އްސ ރެނީފެށ   ،ފައި އެބަހ ރިވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކ ރެވި

  49ކ ރެވިފަިއވާ ފަރާތަށް އިތ ރ   ދޫ ރަށްރަށް އަނެްއކާ އިތ ރަށް އެ  އެރި.  ހ  ހ ރި ރަށްރަށް އެބަށިމަސައްކަތެްއ ނ ފެ

ޮގތަށް   ދޫކ ރެވޭ  ބަލައިަގނެވޭނެ  ގާ އަހަރަށް  އެީއކީ  ެގނައ މަކީ  ބަދަލެއް  އިތ ރ  ނޫނަށް  އަނެއްކާވެސް  ނޫން.  ކަމެްއ 

މަޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. މަތީަގއި އޮންނަން ދޫކ ރ މަކީ އެީއކީ ހަފަޅ ކަން  ށް އެ ރަށްތައްތަކައްދަތ މ 

ބަދަލ ތައް އަންނައިރ ަގއި ާގނޫނަށް  މި  ލިބޭނެ  ވަވީ   ، އެހެންވީމާ،  ތަރައްޤީކ ރަން ފ ރ ޞަތ   ޮގތަކަށް  ރަކ ން ރަށްރަށް 

ޮގ ލިބޭނެ  ފައިދާއެއް  ނާޖާއިޒ   އެހެންނަމަވެސް،  އެދެން.  އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ބައްތައޮތ ން  ކަންކަން  މި  މަކީ  ޓަންވ ކަށް 

 ބަލައިަގނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، އެކަން ފާހަަގކޮށްލަން ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 ަގމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވިސާމް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަްއމަދ  ވިސާމް

ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ   މި  ެގނައ މަށް  އާދެ! ޓޫރިޒަމ ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ތ ަގިއ މަޖިލީހ ން  ޤައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙަޤީ ،ަގިއ މި ފާހަަގކޮށްލީ ހަމަ ތާއީދ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ސްވެ
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 .ތ ަގިއ ލޤަޙަޤީ  ،އޮތް   ަގނޑ  ކަންބޮޑ ާވ ކަމެްއ އެބައަޅ   ލާޙ ތަްއ އެބަ ެގނޭ.ާގނޫނަށް ވަރަށް ިގނަ އިޞް  ޓޫރިޒަމ ެގ

ބޮޑ ފި އިނޭގތޯ އަތޮޅ ެގ  ރިސޯޓެްއ  ބާރަ މީެގ    ،ނޮޅ   ޓޫރިސްޓް  ސަރަޙައްދ ަގިއ  ެއ  ކ ރިން  އަހަރ   ވަރަކަށް 

ހަރ ން ފެށިެގން މިއަދާ ހަމަޔަށް  ވަނަ އަ  2008ަވނަ އަހަރ .    2008ތަރައްޤީކ ރަންެވެގން ބަޔަކާ ހަވާލ ކޮށްފައި މި ވަނީ  

ތަނ  އެ  ނ އަިއއިރ   މަސައްކަތެއް  ެއްއެވސް  މ ޅި  މިހާރ   ރެވިކ ަގއި  ދަނީ.  އެ  ސަރަޙައްވެސް  އެ  ެއއްކޮށް    ދ  

  ، ވިވަޑައިަގތް ދ ވަހ  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ފަހ ން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ  މި މަޖިލީހަށް  މެ  އެން  ،ވީރާނާެވެގންދާއިރ 

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،    ވާއި އެބަ ފަރަށް ދީ  83ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ޮގތ ން    އި ރިސޯޓ ގަ އްޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅ ތަކ ރާދިވެހި

ެގން ވެ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކ ރަން   ، ފާހަަގކ ރާއިރ  ށްއެޮގތަ  ހ ރެ އެ ރަށްތަކާ މެދ  ޮގތެއް ނ ނިމިފަ. އަދި  އެކި ސަބަބ ތަކާކި އެ

އަހަރ  ކަމަށް މި ދެވެނީ. ފަޅެްއ ހިއްކާ ކަމަށް    3  ،އާންމ  އ ސޫލ ެގ ޮގތ ން މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވަނީ  ، ރަށެއް ދީފައި

ޮގތ ން  ސޫއ   ވާނަމަ، އާންމ  ދެނީ.    5ލެްއެގ  ަގާމ    ދިޔަިއރ  ކީްއެވެގންތޯއޭ ލ.ވެެގން  އަހަރ   12އަހަރ  ކަމަށް މި 

ރަީއސް މ ޙައްމަދ    ؟މިެގން މި އ ޅެނީންޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ރަށާ މެދ  ޮގތެއް ނ ނި  ،ޕްރޮޖެކްޓ   ެގބޮޑ ފިނޮޅ  އިންެވެގން އޮތް  

ދިޔައީ. ެއއަށްފަހ  ރައީސް ޔާމީނ ެގ ވެރިކަން އްދ  މި ހަވާލ ވެެގންޙައެ ސަރަ  ،ރަށްއެ  ރަތަމަ  މ ަގއި ފ ކަނަޝީދ ެގ ވެރި 

ައއި ލިބެނީ ސިއްވެސް  މަޢ ލޫމާތ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެރިކަމ ަގއި  ޔާމީނ ެގ  ރަީއސް  ފަރާތ ން   އެ  ،.  ކ ންފ ނީެގ 

ން  ކަރިެގ ވެޙްކަމަށް. އަނެއްކާވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލި  ދަންމާލީށް  ކަރ ތަކަހައަ  ވާހަކަދަްއކަިއެގން އިތ ރ 

މަ އެްއެވސް  ކަމަށް.  އ ޅޭ  ޮގސްެގން  ކޯޓަށް  އަޑ އިވެނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިހާރ   އައީ.  ެއ ސަމި  ނ ކ ރޭ  އްކަތެއް 

ހަލާކ ވަމ ން ެއ  ދ   މ ޅި ެއ ސަރަޙައް  އި،ތ ަގއި ކޮންކްރީޓްތަކާިއ އަދި ދަަގނޑ ތަކާ ޤަމ ޅި ތަނ ަގއި ޙަޤީސަރަޙައްދ ަގއެއް.  

މ ޅި   ،ރަޙައްދ ަގއި އޭރ ަގއި މަސައްކަތް ފެށ މ ެގ ޮގތ ން އެކިއެކި ކަންކަން ކޮށްފައި ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ންދަނީ. އަދި އެ ސަ

ައޅ ަގނޑ މެން   ލ. ކަންބޮޑ ވ ން  ވެސް  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  އެކަމާ  ސަބަބ ން.  އެކަމ ެގ  ދަނީ  އެ  ިގރަމ ން  އެްއކޮށް  ަގން 

 މަރަތައެނިގލަްއވާނެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ކަމ ަގިއ އެންމެ ފ ށް  ޅަފާޅ ކޮށްފިން. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ރަނގަ 

ލައްަވއި އެކަމާ މެދ  ޮގތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ވިދާޅ ވި. އިއެ ސަރަޙައްދ  ބަްއލަވަ  ، ހ ންނެވިއިރ ދ ލީ ވަޙީނިސްޓަރ  ޢަމި

މިހެން   ޙަޤީޤަތ ަގއި ؛ންކަންކަ، މިހެން ހ ންނަ  މާެގންފި. އެހެންވީއި ފަހަރ  ަވޑަ  ށް ދެދަޞޫމް އެ ސަރަޙައްޢ މަ  .ރއަދި ޑ

ޮގތެްއ    މިކަމ ެގ ސަބަބ ން   ނިމެން.ށްޖެހޭ ކޮންމެވެސް އެްއޮގތަކަ  ޤަތ ަގއި މި ކަންކަމާ މެދ  އެބަހ ންނަ ރަށްރަށް ޙަޤީ

މިހެންވ މ ެގ   މިކަސަނ ނިމި  ތަކ ލީފެއްމ ބަބ ން  ބޮޑ   އެންމެ  މިކަމ ެގ  ،ެގ  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ެގއްލ ެމއް  ބޮޑ    އެންމެ 

ހި އަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ންނަށް.  އޮތްއިރ   ،ށްއަރަނީތަކ ރިމަތިވަނީ  މިހެން  ރަށެއް  ދާއިރާަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެން    ،މިހެން 

 އެހެންވީާމ،އޮތް.    ތާށިެވފައި އެބަންތަކ ަގއި މިހެެގ ެއކި ކަންކޮޅ ޖޭރަށް ހަމަ ދިވެހިރާއް  83މިނިސްޓަރ  އެ ފާހަަގކ ރި 

ދެން އެހެންނޫނިއްޔާ ރަށްތައް   ؛އްޔާ ކޯޓ  މަރ ޙަލާކޯޓ  މަރ ޙަލާ ވި  އީއެ   ،ޮގތަކަށްދ  ކޮންމެވެސް އެއް މި ކަންކަމާ މެ

ތ  ދަންމާލަނީ ދައަހަރަށް މ އް  5އަހަރަށް،    3ކޮންމެ ސަރ ކާރެއް ައޔަސް    . ނަަގިއެގން އ ޅޭ ވިޔަފާރިވެރިން މާ ބާރ ަގދައީ
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ދަ ަގ ވިޔަފާރިވެރިޔަކީ މާ ބާރ  ޅޭ މި އ   މި ރަށް ނަަގިއެގންަގއި  ތޮޅ  އަ  ލ.  ކޮންމެ ސަރ ކާރެްއ ައޔަސް. ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ

ދަންމާލަފަހަރަ  ން ހަމަ ކޮންމެެގބޭފ ޅެއްހެން. އެހެންވެ ނެއް ނާދޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ން އަރައިަގނެވޭނެ ތަޔަނީ. މިކ  މި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލ   ފަރާތ ން  ނަންބަރ     ، ބޭނ މަކީސަރ ކާރ ެގ    2/ 99ާގނޫނ  

ތަްއ  އްތަ ން ކައްށް ބައެޑަމީަގއި އަޅ ަގނ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެގނައ ން.  ށް އިޞްލާޙ (އަ ާގނޫނ ެގމ  ެގ ޓޫރިޒަޖޭދިވެހިރާއް)

ފާހަަގކ ރެވޭ  ތެރެ.  އެބަ  ބިލ ެގ  ފ   އަދިއަށް  މ ޅި  އިނޭގތޯ.  ނ ވަދެވޭ  ިގކަދޭވަރަ ހަމަ  ވާހަށް  އެބަކަނަ  ހ ރި.   ތަކެއް 

ވެބަ އެބަސްދަލ ތަކެއް  މި    މީގައި.  ެގސްޓް  އެބަ  އިންއާދޭ  މިހާރ   އަލަށް  ެގސްޓްހައ ސެ ؛ހައ ސްތައްފާހަަގކ ރެވޭ  ްއ 

ން ކ ރެވޭނެ  ން ިވޔަފާރި ވީހާވެސް ފަސޭހައިދައްކަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެރ ފިޔާ އަނެއްކާ    10000އްޖެއްޔާ  ވެކ ރަންރީރަޖިސްޓަ

ޔަނީ ހައ ސްއޭ މި ކި ޓްެގސް  ހޮޓާ، ؛އްޔާ ޖެހޮޓަލެއް ެވއް  .ެގސްޓްހައ ސް  އީއެ   !ވާތިމާފ ކ ރައް  ؛ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން

ރ ފިޔާެގ ފީެއއް   10000ޓަލެއް ވެއްޖެއްޔާ  ހޮކ ރެވޭ. އެހެންވީމާ،    ކަންހަމަ ރަށްރަށ ަގއި ވެސް ހޮޓަލ ެގ ނަމ ަގއި އެ

ެވއްޓްެގސް  ،ދައްކާފައި  މި    5000އްޔާ  ޖެހައ ސް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެކަމަކ   ވީހާވެސް  މަދަްއކާފަ.  ސައްކަތްކ ރަނީ 

ރީ ފީތަކާ ެއއްޗެހި މިހެން ބޮޑ ވީަމ ކ ރާއިރ ަގއި ރަޖިސްޓަ   މި ކ ރަނީ. މިޮގތ ންފަސޭހަކޮށް. ލޯނ  ނަަގިއެގން އެޮގތްއިލ 

  މި ކަންކަން އޮެވެގން ނ ވާނެ. ބޭކާރ    އި،މާޖޫރިމަނާކ ރ   ، ނަަގއި އ ނދަޫގވާނެ. ެއއީ އ ނދަޫގ ކަމެއް. އެ ބާވަތ ެގ ފީ

ލަންޖެހޭ ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. ދެން މި ބައި އެބަ ނައްތާ ؛ޮގތ ަގއި ކ ދިކ ދި ކަންތައްތަކ ަގއި ޖޫރިމަނާކ ރާ 

ރ ވާއަށް  ވަ  ، މިީއ ކާށި ހޮަވއިެގން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރިސޯޓ ތަކެކޭ، ރަށްތަކޭ، ފަޅ ރަށޭ ބ ނީމާ  ، އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ

  ހަތަރ ރާއްޖޭަގިއ ކ ރީ ޒަމާނ ަގއި ތިން ؛ލިޔ ްއވަިއެގން އ ޅ ނ  ރަށްތަކ ެގ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ މިހާރ . މި ހ ރިހާ ރަށެއް

ސަތޭކަ ރަށ ަގއި މީހ ން ދިރިއ ޅ ނ . މިހާރ  އިވޭނީ ފަޅ ވެފަިއ އޮތް ަގބ ރ ސްތާނެއް ފެނ ނ  ވާހަކަ ކޮންމެެވސް ރަށަކ ން.  

ދިގ  މ އްދަތަށް ބޭރ ެގ ފަރާތްތަކަށް    ،އެހެން ޮގތްޮގތަށް މި ބޭނ ންކ ރަނީމިހާރ     އ ޅެމ ންދިޔަ ރަށްތައްކ ރީ ޒަމާނ ަގއި  

ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއކަްއޗެއް ނ ލިބި ެވސް އެބަދޭ.    ކ އްޔަށް ދެވެނީ ެއއިން އާމްދަނީ ހޯދ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި. ބައެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ،މާން ވަންދެން ނ ހަދާ ވެސް. ދެން ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެންހ ރޭ ިގނަ ޒަ  ރަށްތައް ބަހައްޓާފައި އެބަ

ރައްޔިތ ންނެއް ހިއްސާއެއް ނ ވޭ މިހާރ . ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމ ަގއި ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ   ؟ރައްޔިތ ން މީަގއި ހިއްސާވާނީ
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  ، ލައިސަރ ކާރ  ހިންާގ  ،ންނެވޭނީ. އެހެންނެއް ނޫންހިއްސާެއއް ނެތް. ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ހިއްސާ ޒީރޯޭއ ައޅ ަގނޑަށް ދެ

 މިންވަރެއް ނ ލިބޭ. ގ އްހަކާލާބޯލާވަރަށް އެބަ ލިބޭ ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ބަޔަކަށް. ެއކަމަކ ، ރަްއޔިތ ންނަކަށް ނ ލިބޭ.  

 އިކޮނޮމިސްޓ ން  ަވރަށް މޮޅެތި ؛ދެން އިކޮނޮމީ  !ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރިސޯޓ ތަކަކީ، މިސާލަކަށް ބަލާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؟ޔާަގއި ކޮން އިކޮނޮމިސްޓެއްތޯ ހ ރީއް ރަބިޢޫދީ ޢަސަ  ،ބައްލަވައިފިއްޔާ އެނޭގނެ  އިދ ނިޔޭަގއި އ ޅޭ. އެކަަމކ  ިވސްނަ

ދ ރަތ ން ތެޔޮ ދެްއވާތީ ގ ދ ރަތީ ވަސީލަތެއް.  ގ ޔާަގއި ހ ސް ތެޔޮ އޮތީ. ތެޔޮ އޮތީމަ މ އްސަނދީ. އެއީ  އްރަބިޢޫދީ ޢަސަ

އެއީ މާތްރަސްކަލާނެގ   ؟އިކޮނޮމިސްޓަކ  ހ ރެެގންތޯ ؟ދީަގއި ހ ރިޢޫސްޓަކީ އެންމެ މޮޅ  ސަމ އްސަނދީ. ކާކ ތޯ އިކޮނޮމި

ނ ވަތަ ެއއީ ރިޒ ޤެއް ކަމަށް ަގބޫލ ކޮށްެގން   ،ދެއްވާ ރިޒ ޤ ެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެ ރިޒ ޤެއް އެ ތަނަކަށް ލައްވާފައި

ަގލެްއަގއި އިންނަ ހޮރެއްަގއި    ،އަޑީަގއި އިންނަ  ނާނެ. ކަނޑ އެ ބަޔަކ  އެއިން މަންފާ ހޯދަން ފަށައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ފެން

އް ކަމަށް ެއ ބަޔަކަށް އެނިގއްޖެްއޔާ ެއ  ވެސް އެއީ ރިސޯސެ   އިންނަ އެންމެ ކ ޑަކ ޑަ ނިކަމެތި ނިލަމެއްސެއްހާ ހިސާބ 

އެނގޭ ތަވަސީލަ  ،ވީ   ރިސޯސަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަށްތަކަކީ  ،ކަށް.  އޮތް  މި  ފަޅ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރަށްތަކަކީ  ، 

ން މަންފާ ލިބެމ ންދިޔަ ތަންތަންކަން. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ދިވެހިންނަކަށް ނ ލިބެއޭ.  އި ންނަށް އެޒަމާނ އްސ ރެ ދިވެހީ

ދިވެހިރާއްޖެ ބަލަހައްޓާ ތަނެއް އޮވޭ.   ،ކެޓް ކިޔާކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ކިޔާ ތަނެއް އޮވޭ. ސްޓޮކް މާކެޕިޓަލް މާ

 ެއއްެވސް ހަރަކާތެއް. ބޭންކ ތަކ ން ބަެއއް  ،ަގއޭމި އެްއވެސް ކަމެއް ނ ހިން  .ނ ލިބެއޭ  ، ފަރާތްތައް އަިއސް ބ ނީއެ ތަނ ގެ 

ބިލިއަން   މިލިބޭ. ދިރާގ ން ކޮންމެވެސް ހިއްސާއެއް ރައްޔިތަކަށް އެބަ ލިބޭ. އެކަަމކ  ކީްއވެެގންތޯ    ފަހަރ  ހިއްސާ އެބަ

، މިހާ ބޮޑެތިވެެގންދާއިރ  އެންމެ ފަރ ދެއް ؟ހިއްސާ ރައްޔިތ ންނަށް ނ ލިބެންވީ  ރިސޯޓ  ؛ޑޮލަރ ެގ އިންޑަސްޓްރީެގ ހިްއސާ

ރައްޔިތެއްެގ ކަރ ތެރެއަށް ފެންތިއްކެއްހާ ހިސާބ    ،އެންމެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ޮގސް ބިލިއަނ ން އޭނަ ވިޔަފާރިކ ރަމ ންދާއިރ 

ތަކ ެގ  ދިވެހި ރައްޔިތ ން އެބަ ރިސޯޓ   .ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި އޭެގންދެ  އެ ހ ރިހާ ފަިއސާއެއް ބޭރަށް އެބަ  ،ވެސް ނ ޮގސް

ދެން    ،ތެލ ން  ކާށި  ރަށްތަކ ެގ ހިއްސާވާންޖެހޭ. ކ ރީަގއި ހިއްސާވީދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ފަޅ   ،މި ވަސީލަތްތަކ ެގ ހިްއސާ

ހިއްސާވީ.    ންއިެގންޮގސް އޮނޑިދޯނިފަހަރ  ބަނދެެގން އެ  މީތި ދެން ދަރ ން. އެ ރަށ ން ލިބޭ ލަކ ޑިާއއި އޭތި،ކާށިން  

 ؛ޕެންޝަން  އަސާސީ   ،މީތިކޮޅ   ، ނ ެވއޭ ހިްއސާެއއް. ދެން އާސަންދަ، އެންސްޕާ ؟މިހާރ  ކޮން ހިއްސާެއއްތޯ މި ވަނީ

ލިބ ނ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެމް.ޑީ.ޕީން  ސިޔާސަތ ން  އެ  މަސަްއކަތ ން  ކ ރެްއވި  ޭއރ ަގއި  ނަޝީދ   ރައީސް  އެވެސް 

މަްއޗަށް    ވ ރެ  އަށް  49މި ާގނޫނ ަގއި %،  ހާރ  އެބަ ވާންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްެއކަމަކ  މި  ނަށް.ރައްޔިތ ން  ،އެްއޗެއް 

  10  ،އަހަރ    5އަދި ނ ވަތަ    ،ރަްއޔިތ ންނަށް ހިއްސާ ިވއްކ ން   ކަމަށް ވަންޏާ  ބޭރ  ބަޔަކ  ހިއްސާާވން ބޭނ ން ؛ހިއްސާ

ދ ނިޔޭަގިއ ޮއވޭ ޕަބްލިކަށް ހިއްސާ ވިްއކ ން. ހިއްސާ    މާއަހަރ  ވަންދެން ހިންާގފައި ެއ ކ ންފ ނި ވަކިވަރަކަށް ބޮޑ ވީ 

ރިނެ  ވިްއކަންޖެހޭ ރައްޔިތ ން  ިވއްކަިއެގން  ހިއްސާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ހަދަންޖެހޭ.  ޓ  ސޯޕަބްލިކަށް.  ހިއްސާދާރ ންނަށް  ެގ 

ކަެމއް  ބޭކާރ   މި  100  .ތޯނޫން  އެހެންނޫނިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަހ ން  ބ ނާނެ  އަހަރ   އަންނައިރ     ،ތަނަށް 
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އ ޅެނީ ކެޕިޓަލް ސިޓީ މާލޭަގއި އެކަންޏޭ ދިވެހި ރައްޔިތ ން. ދެން ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ފައިބާށޭ. މިހާރ  

ންމެން މާލެއަށް އެއްފަސްކޮށްފައި ދެން މިދިޔަ ވެރިކަމ ަގއި ެވސް އެޮގތަށް ކަންކަން ކ ރަމ ން ދިޔައީ. ހ ރިހާ އެ ؛ިގނަ

ެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި   އ ޅޭތާ އެތަްއ ޒަމާނެއްތިބި ހ ރިހާ ރަށްތައް ވިއްކާލަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ން ދިވެހިން ބާލަން

އ ޅޭތާ ކިތަންމެ  ލަންރޭވ މަކ ން. ރޭވ މަކ ން މި ރާއްޖެ ފަޅ ކޮށްެގން ބާ  . ެއއީއ ޅޭތާލަންދިވެހިން މި ރާއްޖެިއން ބާ،  ރައީސް

  ޔާޫގތާ   ،ޖަވާހިރާއި ،  ރަނާއި  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިވެހި ތާރީޚަށް ބަލައިލީމަ ފެންނާނެ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ޒަމާނެއް.

ސަލާމަތްވީ ސީނ ކަރައިން  އަޅ ަގނޑ މެން  މި.  ހަދިޔާކޮށްެގން  ސީނ ކަރަިއެގ  އެއީ  ލަންކާ  އެފަހަރ   ޖެހ ނ   ޔާތަނ ން   

. ީމެގ  ހިންީގންކާަގިއ ހ ރި ރަސްކަލެއް މާލޭެގ ހަތަރ  އަވަށ ަގިއ ެގނެސް ކޮށްޓަކަށް ލައިެގން ަގންމައްސަލަެއއްަގއި ލަ

އި ހިންގައިެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަސްެގފާނ  އެފަހަރ  ފީރޯޒާ ހިންީގ. މާލޭ ހަތަރ  އަވަށ ަގއި ަގން އަހަރ  ކ ރިން ަގން  600

  ގެ ދީެގން ައޅ ަގނޑ މެން ސަލާމަތްވީ. މި ޤައ މ  ލިއަން ޑޮލަރ ެގ ސާމާނ ޭއެގ ައގ ން ައގ ކޮށްފިއްޔާ މިހާރ  ބި ؛ޖަވާހިރާ

އޭރ ަގިއ ޖެހ ނ  މައްސަލައެއްަގއި.    ،ތާރީޚ ން ފެންނަން އެބަހ ރި އެ ކަންތައްތައް އިނޭގތޯ. އެއީ ސީނ ކަރަިއެގ މީހ ން

ނ ދަންނަވަން ވާހަކައެ   އިައޅ ަގނޑ މެންނާ  ،އަޅ ަގނޑ   މައްސަލަޖެހޭނެ  ެއޮގތަކަށްމީސްމީހ ންނާ  ދެނެއް.  ނ ވާނެ   އް 

ެއބަހ ރި އެހެން  އ ފ ރާފައި  ،އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ.  ދެލޯ  ދަންނަަވނީ    ރަސްރަސްކަލ ންެގ  މި  އެހެންވެ  އެބަހ ރި.  ވެސް 

ވާހަކަދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑ  ަވސީލަތ ެގ ވާހަކަ. ރަްއޔިތ ންެގ  މި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެން  

ނ ވާނެ. ކޮބައިތޯ  ތަރިކަިއެގ ވާހަކަ. މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ދިރިއ ޅޭނެ ރަށްތައް ވެސް ބަހައްޓާފައި ނޫނީ މިކަން ކޮށްެގން

ޕްލޭން އަ  ؟މާސްޓަރ  މާއިިއރ މި  ނާދޭ  ޭމޒ މަތީަގއި ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޕްލޭނެއް  ސްޓަރ 

ރާއް މި  ޕްލޭން  މާސްޓަރ  ރިހ ންނަންޖެހޭނެ  ިމވެނިމިވެނި  ޓ  ސޯޖޭަގއި  ރަށްތަކެއްަގއޭ.  ިމވެނިމިވެނި  އެޅޭނީ  ތައް 

އަންނަނީ.  ބިލ   ހަމަ  ނެތި  ޕްލޭނެްއ  ެއްއވެސް  ޕްލޭނެއް.  ެއްއވެސް  ނެތޭ  މި  ދިރިއ ޅޭނީ.  ދިވެހިން  ރަށްތަކެއްަގއޭ 

އަންނަނީ.  ،ިމޮގތަށްއެޮގތް ޮގތަކަށް  ރާއްޖެއަށް   ހިތ ހ ރި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ސްތަޤ ބަ  ،ކިހިނެއްތޯ  ލ ަގއި 

އ ނދަޫގ.   ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގަ ތަޞައްވަރ ކ ރަން  އޮވެއްޖެއްޔާ  މިޮގތަށް  ނޫޅޭނެ.    އިމ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  ރައްޔިތ ންނެއް 

ވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ  ކޮމިޓީަގިއ    ވެސް. ދެންމެ  ދިވެހިންނެއް ނޫޅޭނެ. ކޮންމެެވސް އެހެން ބަޔަކ  އ ޅޭނީ މިހާރ 

ދޭތެރެ    ންތޯ ވާނީނޫއްނެރ  ިގނައިން ަމސްއޮޑިތަކ ަގއި އ ޅެނީ ބިދޭސީންނޭ. ދިވެހިންނެއް ނޫޅެއޭ. ެއހެންމިހާ  ،ވިދާޅ ވީ 

  ަގއި ޞާދ  މި ކ ރިއަށްދާ ޮގތަށް ނެތޭ އޭރ  ތިއިޤ   ދ ރ ކޮށްފައި އޮތީމަ. ދޭތެރެ ދ ރ ކ ރިކ ރީނ ން ޮގސް ދިވެހިރާްއޖޭެގ މިހާރ 

ބޭނ ންވޭކަން ރިސޯޓ ތަކ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރަން   ައޅ ަގނޑ މެންެގ އާބާދީ؛ އާބާދީެގ  ޕްލޭނެއް ނެތީމާ  ،ވެސް ިވސްނ މެއް

މީހ ންނާ    ،ޕްލޭނެއް އޮތް ނަމަ  ،ދާއިރާތަކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރަން ދިވެހިން ބޭނ ންވާކަން އެނގި   އީނ ވަތަ އެހެނިހެން ސިނާ

ކަލޭމެން ދަރިން ނ ވިހާށޭ،   ، އޭރ ަގއި ބ ނީ  އޭ.އިނޭގތޯ. ެއއްެވސް ޕްލޭނެއް ނެތީމަ  ނީހޭއިނދެެގން ދަރިން ވެސް ހޯދ  

އެންމެ ފަހ ން ދޭތެރެދ ރ ކ ރަމ ން ޮގސް އެހެން . އެޮގތަށް ވާހަކަދަްއކަމ ން ދިޔައީ.  . ދަރިން ވިހެއީމަ ފަީގރ ވާނޭފަީގރ ވާނޭ
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ފެށީ، އިއްޒަތްތެރި ރައީ  މީހ ން އ ޅެން  ިގނައިންޮގތްޮގތަށް ވެސް  މިހާރ   ހޯދައި  ދަރިން  ސް.  ދަރިން   3  ،ހޯދަންވީ. 

ނޫން ރ ފިޔާ ދޭން ފާސްކ ރަންވީ. އެ  5000ރ ފިޔާ.    5000ކ   ޖެހޭނެ މަހަދަރިންނަށް ވ ރެ ިގނައިން ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭން

  އެކަމަކ  ދިވެހިރާއްޖެ ސިނާޢީ އިންތިހާއަށް ބޮޑ ވެެގން  .ލައްކަ  5ސަލާމަތްކ ރެވޭކަށް. އަދިެވސް  ނެތް  ޮގތަކަށް މި ރާއްޖެ  

ޢީ އިންތިހާއަށް ފ ޅާވީ.  މި ދައްކަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ސިކ ޑި ނެތިްއޔޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިނާ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   އްސި ޮގ

މ ހިންމ  ވަސީލަތަކީ  މިހާރ  އެންމެ  ީމހ ން ނެތީ. އެހެންވެ  ިގނަވީ.  ިގނަވީ. ރިސޯޓ ތައް ވެސް  މަސްދޯނިތައް ވެސް 

ރ ފިޔާ. އޭރަށް މި   5000އިންސާނީ ވަސީލަތް. އަޅ ަގނޑ މެން ތިން ދަރިންނަށް ވ ރެ ިގނައިން ހޯދާ ފަރާތަކަށް ދޭންވީ  

އަޅ ަގނޑ  ހ ށަ ވެސް ހަޅާނަން.    އް ރ ފިޔާ ދޭން ާގނޫނެ  5000ެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ޅެވޭނީ.  ސަލާމަތްވެ   ަގއިޤައ މ 

އޭ ދޭތެރެ ދ ރ ކ ރީމަ!  ބަލަރ ފިޔާ ދޭން.    5000ށް އިތ ރ   ކަ ލާއަ ޢާއިއެ ާގނޫނ ން ތިން ދަރިންނަށް ވ ރެ ިގނައިން ހޯދާ  

. ެއ ތަނ ން ބިދޭސީން  ،ނ ން ބިދޭސީން، ެއ ތަނ ން ބިދޭސީންމި ތަ  މި ދައްކަނީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް

މަސައްކަތެްއ   !ބަލަ ނެތި  ވަސީލަތް  އިންސާނީ  ބޭނ ންވާނެ.  ވެސް  މީހ ން  ފ ޅާވާވަރަކަށް  އިޤ ތިޞާދ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  . ކިޔާފައި ދޭތެރެދ ރ ކޮށްފަ  ކަން މައ މޫނ  އެ ހ ރީ ކޮށްެގން ގޮއްސަ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ނ ވިހާށޭނ ކ ރެވޭނެ. އެ

އ ޅެނީ އަލަށް ކަިއވެނިކޮށްެގން ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތިެގން.    އަދި ނ ވިތާކަށް ދީނީ ނަސޭހަތް އެބަ ދެއޭ. ދޭއިރ ަގއި މި

މައިންބަފައިންނާ ތެރޭަގއި  ކޮޓަރި  އެއް  އަރާއިރ   ނެތޭ   އެއްކޮށް  ފ ރާވަރަށް  ބޮޑ ވަނީ.  ޮއްއވާ  ކައިރީަގއި  މި.  ނިދަނީ 

ތ ަގއި މި އޮތީ.  އޮއްވާ އަޅ ަގނޑ  މި ލަ. އެހާ ހާތް ދީފަ. އ ޅޭނެ ތަނެއް ވެސް ނެެއއްއ ޅޭނެ ެގެއއް ވެސް ދީފަދިރި

ރަށްތަކަށް ހަދާނެ  މިހާރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅ ރަށްތަކަށް ހަދާނެ ޮގތްތަކ ެގ ވާހަކަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަޅ   ،ދައްކަނީ

 ރި ރައީސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  ތެޕްލޭނެއް ެގންނަންވީ މި ތަނަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްޮގތ ެގ ވާހަކަދައްކާއިރ  ފ ރަތަަމ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޕްލޭނެއް ނެތް ވާހަކަ. ޕްލޭނިން   ،އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ދެ ެމންބަރަކ  ފާހަަގކ ރަްއަވއިފިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

އަޅ ަގނޑ ެމން ޕްލޭން.  ކޮބައިތޯ  ސ ވާލ ކ ރަްއވާ  ހ ންނަ    ެގމިނިސްޓަރާ  މިހެން  ެއއީ  ޒިންމާއެއް.  އޮތް  އެބަ  ވެސް 

ހ ންނަ    ،ކަންތައްތައް  ކަނޑައެޅިފައި  ސަރ ކާރ     ކަންތައްާގނޫނ ަގއި  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނ ވާ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ   ، ކަމާ ގ ޅޭ ވަޒީރަކާ ސ ވާލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަންޒިންމާދާރ ކ ރ ވ މ ެގ ޮގތ ން އެ 

މެންބަރަކ  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮންމެވެސް  ބެހޭ    ،ތެރެއިން  ތަރައްޤީއާ  ކޮބައިތޯ ޤައ މީ  ކިހާޕްލޭނަކީ  އޮތީ  އް ހިސާބެ،  ަގއިތޯ 

 ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ .  ،ބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ ންމެ ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ސާފ ކޮށްލަދެއްވ ން. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 
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ިމ ރާއްޖޭެގ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއްެގ ވާހަކަ    ،ޕްލޭނެްއެގ ވާހަކަދެްއކީ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ރަށަކަށް ދަނީ ކޮންމެވެސް އިރަކ     ،ެއބަ ހަދާ. ޕްލޭނެއް ހަދަނީ މިހާރ  ވޯޓ ލާން ޮގއްސައި   އިނޭގތޯ. މާސްޓަރ ޕްލޭން

ބ ނަނީކެމްޕޭ މި  މީހ ން  އެ  ގޮއްސަ  ވޯޓ ދޭނަމޭ  ،ނަށް.  ތަނެ  ،ކަލޭމެންނަށް  މިވެނި  ކޮށްދޭށޭ.  ކަމެއް   އްަގއި މިވެނި 

ކޮންމެެވސް  ވޯޓ  ލިބޭތީވެ އެައރޕޯޓެއް. ދެން    15. އެއީ  މޭެއއަރޕޯޓ  އަޅައިދޭނަ  !އާންދެން  އެއަރޕޯޓެއް އަޅައިދޭށޭ.  

މިވެނި   !އާން ؟ޯވޓ ކޮޅ  ލިބޭނީއިލެކްޝަނެއް. އެ އިލެކްޝަނ ަގއި ކޮން ޮގތަކ ންހޭ    ރަށަކަށް ފައިބަނީ. އެީއ ބައިއެހެން  

ެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ   ،އެެއއް ނޫން މި ރާއްޖޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެން؛ ނީމަކަން އެ ކޮށްދިއެ   !ދެ ރަށް ގ ޅ ވާލާ  !ފަޅެއް ހިއްކާލާ

ސަރަޙައްދަކަށް ބެހިފައި    5. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޮއވޭ ތަސަްއވ ރެއް. މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހެދިފަ.  މެނިފެސްޓޯަގއި އޮތް ޮގތަކީ

އެބަ އޮތް މި ސަރ ކާރ ެގ ެވސް މެނިފެސްޓޯަގއި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ކިޔާ ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތް. އަނެްއކާ  

  އޮތްތަކ ަގއި  މިނީ މެނިފެސްޓޯ  ،ހ ރިހާ ވަޒީރ ން ބައިތިއްބަިއެގން ފަހަރަކ  ޕްލޭނެއް، ފަހަރަކ  ޕްލޭނެއް، ފަހަރަކ  ވައ ދެއް

ރައީ ެއކަމަސ ލްޖ މްހޫރިއްއެްއޗެހިތައް  ިއއްވީ.  ޕްލޭނިންޔާ  ވާހަކަ  ޕްލޭނެއްެގ  މާސްޓަރ  ހަނދާނެއް.  ނެތް  ެއއެްއ   ކ  

ބޯހިމެނ މ ން   ،ހަމައެކަނި އެންމެ ކަމެއްަގެއއް ނޫނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އާބާދީ ؛އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަމ ންދާތާ  ގައިމިނިސްޓްރީ

ނީ އެއީ ވޯޓާ ކަިއރިވީމާ ބޯހިމަނަނީ. އެޮގތަކަށް  މަނަންޖެހެ ބޯހި  .މި އަންނަނީ ކައިރިއަށް. މިހާރ  ދެން ބޯހިމެނ ން އަންނާނެ

އެކައ ންޓ ތަކަށް ފައިސާ    ޖެހޭނީކީ. މި ޒަމާނަކީ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ޒަމާން. މި ޒަމާނ ަގއި އެބަ ފެނޭ ބޭންކ ކަން ކ ރަންނޫން އެ

މީހ ންނާއި މީހ ންނާއި  ،ޖަމާކ ރާ  ބިލ  ދައްކާ  ފެންނަ  ،ކަރަންޓ   ހ ރިހާ އެންމެންނަކީ  ހޯދޭނެ  ިމ  ބޭނ ންއިރެްއަގއި  ން 

ހަމަވާއިރ ގައި ފްލެޓެއްެގ ނ ވަތަ ކޮންމެެވސް އެހެން އެއްޗެްއެގ ޝަރ ތަށް  ؛މަޢ ލޫމާތ  ދައ ލަތަށް. އެކަމަކ  ޝަރ ތ  

މާ ނަނީ. ބ  މި ،މީހ ން މި ޝަރ ތ  ބަލާ  .ޝަރ ތެއް ހަމަެއއް ނ ެވއޭ. ކަލޭ މާ ރީއްޗަށޭ ތި އިނީކަލޭ ބަލާއިރ  ބ ނާނެ 

  ! ނ ވެޭއ. ބަލަ އިނީ. ތި އިންނަނީ ކާޕެޓެއް ވެސް އަޅަިއެގންނޭ. އެހެންވީމާ، ޝަރ ތެއް ހަމައެއްތިރޫމެއްަގއޭ  ރީތި ސިޓިން

އެސް.ޓީ.ޯއިއން ނަގައިެގންނޭ  ދަރަންޏަށް  އިންނަނީ  އެ  އެސް.ޓީ.ޯއއިންއޭނަ  އިން   .  ނަާގފައި  ދަރަންޏަށް  ނަާގފަިއ 

ކޮންމެވެސް އެހެންތާކ ން ނަާގފައި އިން ކޮންމެވެސް އެހެން   ،ޓެކާއި އެސް.ޓީ.އޯއިން ނަާގފައި އިން ޮގނޑި ސެ  ،އި ޓީވީައކާ

މިނިސްޓްރީން    ޕްލޭނިން ؛މި ވަދެވެނީ މީހަކަށް ޝަރ ތ  ހަމަވާން. މިއެއް ނޫން ޝަރ ތ އިންދާ  ބައިންދައިންެގން    އެްއޗަކާ

ޑިޖިޓަލް   މިއީ.  ނޮލޮޖީ ޒަމާނޭޓެކް  ނެ.ފައި، ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ ހާލަތާ އެއްޗެހި ބެލޭމި ހ ރިހާ ޑޭޓާތަކާ އެްއޗެހި ބަލާ

ޒަމާނޭ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ޒަމާނ ެގ ތެރެއަށް ވަންނަން އެތައް ވަރަކަށް މި މަޖިލީހ ގައި 

ސަބަބާ ހެދި، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ ޕްލޭން   އެޖެހޭނީ   ދެއްކިއްޖެ. މި ދެންނެވި ޕްލޭން އަންނަންމންނަށްއަޅ ަގނޑ 

ންނާނެ އެއްކަލަ ކަކ ނި ވެސް ނޫޅޭނެ މި ޕްލޭނަކަށެއް. ކަކ ނީެގ ެވސް އޮ  ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން މި ހ ރިހާ ކަމެއް މި ޖެހެނީ.

ެގ ވެސް  އްޤެޚ ލޫކޮންމެ މަ  ލެްއވި  ރަސްކަލާނެގޕެއްެގ ވެސް، މާތްތްކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަރ ތީބެއް. ދިރޭ ކޮންމެ ސޫ

އިންސާނ ންނޭ  ؟ކީއްެވެގންތޯއޭ ނެތީ  އިއ ލަކާއި ޮގތްތަކެއް ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ސޫފީަގޙައިންނާނެ އޭތި އ ޅޭނެ މާ
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އ ޅޭތާ އެތައް ހާސް އަހަރެްއ   މި އ ޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އެތަ  ބޭނ ންކ ރާނީވެއްޖެ.  ކަމެއް  ރަށްތަކެއް  ކޮން  ރާއްޖޭަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވީއިރ ަގއި  އަހަރެއް  ހާސް    ، އް 

 ؛ނ ވަތަ މަސްވެރިކަން   ،ރަށްތަކެއް ކަމެއް  މަސްވެރިކަމަށް ހ ރީ ކޮން  ،އް ދަނޑ ވެރިކަމަށް ހ ރީ ކޮން ރަށްތަކެއް ކަމެ

ން ނެތް. ކޮވިޑ  އައ މ ެގ ކ ރިން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެން  ތްތަކަށް ހ ރީ ކޮން ސަރަޙައްދެްއކަޢައެކިއެކި ސިނާ

ާވހަކަ. ދިވެހިރާއްޖެ ހަމައެކަނި ރިސޯޓެއް ނޫން ހަދަން ޖެހެނީ. ފ ޑް ސެކިއ ރިޓީެގ ވާހަކަ.  ދެއްކީ ފ ޑް ސެކިއ ރިޓީެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ؟  އޮތީ ކިތައް ރަށްތޯދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދަނޑ ވެރިކަމަށް؟ ފެން ރަނަގޅީ ކިތައް ރަށްތޯ  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތޮްއޑޫން    ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ފަހެއް ކެމިކަލަށް ެވއްޖެ؟ ފަސްަގނޑ  ރަނަގޅީ ކިތައް ރަށްތޯ

ރީ  ހެކެމިކަލޭ ތި ކަނީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭެގ މަތީަގއި ހ ންނަ ހ ސް ވެލީަގއި އެދޫން ފެށިެގން  ކާށި  ޮގސް،ފެށިެގން

ރައީސް   .ކެމިކަލޭ ވިސްނަ  ،އިްއޒަތްތެރި  ކަނީ.  ޞިއްޙީ  !ބައްލަވާ އިތި  ޮއވޭ  ެއކަމަކ     ރާއްޖޭަގއި  ވެސް.  ދާއިރާެއއް 

ެއއްޗެހި. ރައްޔިތ ން ހޭލ ންތެރިވަނީ.   އެ  އަންނަ ކަރާތަކާ ެއްއޗެހި މިހާރ  އެބަ ބ ނޭ ކެމިކަލް ިގނަެވެގން ނ ވިކޭ  ގައިތޮއްޑޫ 

އެ ނ ލައި  ކެމިކަލް  ކ ރަންދެން  ކަންތައް  ވެލީެގ  ބަލައި    ޖެހޭނީ.  ފަސްަގނޑ   ރަށެއްެގ  ކެމިކަލްެގ ސަބަބ ން.  ހ ންނަ 

ހަވާލ ކޮށްފައި  ފިޝަރީޒާ  އޮޭވ  ޓެސްޓ ކ ރަން  ،ޗެކްކ ރަން  ފިޝަރީޒް    ،ސޮއިލް  ެއއީ  ޓެސްޓ ކ ރަން.  ފެން  ތަނ ެގ  އެ 

ކަމެއް. އި  ،މިނިސްޓްރީން ބައްލަވާއެްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން ކ ރަންޖެހޭ    10ފާއިތ ވެ ދިޔަ    !ްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނ ވަތަ ކޮންމެވެސް ރަށަކ ން ެގއެްއ    ންމާލޭ  އެކަމަކ  ؟ކޮން ރަށެއްަގއިތޯ ފެން ޓެސްޓ ކ ރީ ؛އަހަރ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ފެން

ވޭ. ެއކަމަކ  ހަމަ ކަެމއް ނ ކ ރެ ޓެސްޓ ކޮށްެގން ނޫނީ އެ  އިމާރާތްކ ރަން އ ޅޭއިރ ަގއި ެއ ފެންކޮޅ  ބޭރ ކ ރަން އ ޅ ނީމާ

އިރ ކޮޅަކ ން ހޮޅިގ ޅާފައި  އޮންނަނީ  ފައިބައިެގންިވއްސާރަ   .ޖެހިެގން  މޫދަށް  ފެނެއް  ހ ރިހާ  މިެވހ ނީމަ  ކަހަލަ ދަނީ. 

ފައިސާ ނަަގިއެގން މި ތިބެނީ.   ރިމަނާކޮށްެގންޭއެގން ޖޫ  ،ަގވާއިދ  ހަދައިެގން  ،ނ ޖެހޭ، ބ އްދިނ ވާ ކަންކަން ކޮށްެގންދެކޮޅ 

މި ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ެގ ވާހަކަ. ޓޫރިޒަމޭ ކިޔާ  ؛މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވިހެންންހޭ  މަ ދާންވީނ ފ ރަތަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    މާ، އެހެންވީީމަގއި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅ ރަށްތައް ިވއްކާ ވާހަކަ.    ،ކިތަންމެ ބޮޑ  ާގނޫނެއް ހަދާފަިއ އޮތަސް

ަގނޑ މެން  ޅ  ހަމަގައިމ  ެވސް އަ  .ކީކޮބައިތޯ ދަނޑ ވެރިކަމަށް އޮތް ރަށަ  ،ފ ރަތަމަ ބަލަންވީ  ގައިލާއިރ  އިފަޅ ރަށްތައް ިވއްކަ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ތޯކަން ެއނޭގހެދީ ކީްއެވެގން  ކޮވިޑ  ައއ މ ެގ ކ ރިން މި މަޖިލީހ ން ފ ޑް ސެކިއ ރިޓީއާ ބެހޭ ާގނޫނ 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ނިސްބަތްވާ   ؛ރަފ ށިއި ތ އަތޮޅ  ތިމަީވއިރ ގަ   ދެވަނަ ބޮޑ  ހަނގ ރާމަ އައިސްެގން އެއް އަހަރ 

ަގިއަގ އޭރ ެގ  ތިމަރަފ ށީެގ  ތަތްލަވަިއެގން ންހަ  އި އަތޮޅ .  ވީދައިެގން   ،ޮގއްސަ  ނެތިަގއިެގ  އެްއޗެްއ  ލާނެ    ފައި،ޮގސް 

ހ ރީ ފަޅ ވެފަ. ދެން ތިބިއްޔާ    ެގ  30ެގ ހ ރި. އެ ޭގތެރެއިން    80  .ެގދޮރ  ހ ރި  80އޮރިޔާންވެފައި ތިބި މީހ ން ިގނައީ.  

ޮއރިޔާމާ ހާލ ގައި ތިބީ. ގައިެގ   ،ތިބި މީހ ން ތިބީ ބާފޮތި އަޅަމ ން، އަޅަމ ން، އަޅަމ ން ޮގސް އަޅާނެ އެއްޗެއް ނެތިެގން

 ބަޔަކ  މަރ ވެ. މިއީ ދެވަނަ  އެތައް  ،އެއަށް ވ ރެ ހާލ ަގއި  ؛ކ ދިން  ނ ފެންނަނީއެ    އިންހަން ތަތްލަވައިެގން އިތިއޯޕިޔާ 
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ގދ. ަގމަށް ދާއިރ  އެ ރަށ ަގއި ފަލަމަޑި    ، ޖެހިެގން އޮތް ތަންކޮޅެއް ދ ރަށް  ބޮޑ  ހަނގ ރާމަިއެގ އެއް އަހަރ  ފަސް. ހަމަ

، ހަމަ މަސްޖަހާފައި  ،ކޮޅ ން ގައްދޫއަށް ދާއިރ ެގ އެހައްދާފަ. އެ ރަށ ަގއި ނ ލާހިކ  ބައިވަރ  ކާނާ ވެސް އެބަ އޮތް. ދެން އޭ

އ ޅެނީ. ވަކި ރަށެއް ބަނޑަށްހަމަ ބައިވަރ  ކާނާ އެނޭގ މައްސަލަ    އެބަ  ޖެހި، ވަކި ރަށްތަކެއް ނ ޖެހ ނީމާ  ކައިެގން 

،  އަހަރ   80މީެގ   ؛ެގ ވާހަކަޕްލޭންެގ މައްސަލަ އެބަ އ ޅޭކަން. ައޅ ަގނޑަށް ެއނޭގ ދެވަނަ ބޮޑ  ހަނގ ރާމައިއ ޅޭކަން.  

  ބަނޑަށް ؛ ތޯ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަން ހިނާގފައި އޮތް ޮގތްއަހަރ  ކ ރީެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ، އިނޭގ  70

ނަސީބ  ރަނަގޅ ކަމ ން ކޮިވޑ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އޭރ  ދެން ކައިރީަގއި އެހެން   ،ކަމާއިމަރ ީވ ކީއްެވެގންއޭރ   ޖެހިެގން  

ބޮޑ  ހަނގ ރާމައެއް ދިމާވެއްޖެޔާ މިހާރ  އެކ  ސަލާމަތްވީ. އަބަދަކ  މިހެނެއް ނ ވާނެ.    އޮތީމަ އެހީތެރިކަމާވެސް  ޤައ މެއް  

ޖެހޭނީ އަޅ ަގނޑ  ވެސް މި މޭޒ ަގއި. ނެތް އިތ ރ  އެްއޗެއް ދަތްއަޅާނެ. ދެން ހ ރި މީހަކ   ކާނެ އެްއޗެއް ނެތް. ދަތްއަޅަން 

. އެހެންވީމާ، މި  ޖެހޭނީޮގސް ފާރ ަގއި. މާލޭަގއި އޮތީ ކޮންކްރީޓ . އޭަގއި ދަތްއަޅަިއެގން ތިބެން  ށްޖެހޭނީ ބޭރަދަތްއަޅަން

ހިއްކާލަނީ  ،ދަންނަވަނީ ޮގސް  އެރީމަ  ހިތަށް  ހަދާށޭ.  ހ   .ޕްލޭނެއް  އަހަރ ވެފައި  ިގރިތަކާ   ންނަމިލިއަން  ފަޅ ތަކާއި 

 ،އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ ؟ މި އޮތީ ތަރައްޤީއޭ. ކޮން ތަރައްޤީއެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ހިއްކާލާފައި މި ބ ނަނީ

ރާއްޖޭެގ މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ރަށްތައް ބޭނ ންކ ރާނެ  ންމާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ މޭ ދިވެހިމިއާ ެއއްކޮށް މި ނި

ޓީއަކ ން ވެސް މި މިދާ ކޮމި  ، ޓީަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  އެދެންނ ވާނެ. ކޮމިކަން ކޮށްެގންޮގތ ެގ ޕްލޭނެއް. އެއާ ނ ލައި މި

  ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ޕްލޭނާ އެއްކޮށް މިއަށް ޢަމަލ ކ ރ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނަންމެ  އިއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާ ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިންންކެންދޫ ދާއިރާެގ މެ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މި ބިލާ ގ ޅިެގން ބަހ ސް ކ ރިއަށްދާ މިންަވރަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  

ޤަތ ަގއި އެހެން މެންބަރ ންެގ ވެސް ކަންބޮޑ ވާ މަްއސަލަތަކެއް އެބަ  ޙަޤީ  ،ީމަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް   ،އެނެގނީ

ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި  ހާލަތ    ،ކަހަލަހީވާ ؛ހ ރިކަން.  ދިމާވި  ސްރީލަންކާއަށް  ތިބީ  މި  ނިންމައިެގންނޭ   އަޅ ަގނޑ މެން 

ެއއްޮގތަކަށް  ދިމަެއއްދިވެހިރާއްޖެއަކަށް  ހީވާނ ވާނޭވެސް  ތިބީންކަހަލަ އަޅ ަގނޑ މެން ނި.  މި  ދެވަނަ ބޮޑ     ،މައިެގންނޭ 

ކަހަލަ . ހީވާނ ޖެހޭނޭވެސް ކ ރަންން އެްއޮގތަކަށް ދެން އަޅ ަގނޑ މެ  ސާސްހ ހަނގ ރާމައަށް ފަހ  އެ ދިމާވި ބޮޑ  ތަދ ެގ އި

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ކަރަންޓަށް ޖެހިެގން ނޫނީ   ނީދެން ދ ވަހަކ  ވެސް މާލޭަގއި ނޫ ،މައިެގންނޭ މި ތިބީއަޅ ަގނޑ މެން ނިން

މ ޅިން އެހެން   ،ކަނީމ ޅި ދ ނިޔެ މި ދައް  ،ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންފެނަށް ޖެހިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ނޫޅޭނޭ
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މަހ  ވެސް، ޖެހިެގން   ޙަޤީޤަތެއް. ދ ނިޔޭެގ ހާލަތ  ކޮންމެ ޮގތަކަށް، ކޮން ދ ވަހަކ  ވެސް އަދި ހަމަ ޖެހިެގން އަންނަ

އަންނަ ހަފ ތާަގއި ވެސް ބަދަލ ވެދާނެކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލޯމަތިން މި ދަނީ ފެންނަމ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ  

ކިހިނެއްތޯ    ،ލަންކާަގިއ ކަންތައް ވަމ ންދާ ޮގތް. އެ ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވެްއޖެ ކަމަށްވާ ނަމަޓެރި ސްރީއްއަވަ 

ކަިއެގން އ ޅޭނީބޮއި އަޅ ަގނޑ މެން  އެއީ  ؟ެގން  ޙަޤީޤަތެއް  ޖެހޭ  ަގބޫލ ކ ރަން    200ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،އަޅ ަގނޑ މެން 

އަޅ ަގނޑ މެން ކާބަފައިން ދިރިއ ޅެން   ، ެއހާ ިގނަ ރަށްރަށ ގައިރަށ ަގއި ރަށް  200މިހާރ     ނަމަ  ރަށ ަގިއ، ނ ވަތަ އޭރ ގައި

ހަމައެކަނި  ފެށީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ސަބަބެއް ޮއވެެގން. އެ މީހ ންނަށް ވެސް ފަސޭހަވާނެ ދެއްތޯ މާލެ ކައިރި ނ ވަތަ ބޮޑެތި  

ންނަމަވެސް، އެކި ރަށްރަށ ަގިއ  ފަސޭހަ ކަމަކަށް ވެދާނެ. އެހެ  ހަމަ  ަގއި އ ޅ މަކީ އެ މީހ ންނަށް ވެސްކޮޅެއްމަދ  ރަށް

ރަށ  ެއ  ވެސް،  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  އެީއ  ހ ރެެގން.  ިގނަ ސަބަބ ތަކެްއ  ވަރަށް  ފެށީ  ދިރިއ ޅެން  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ަގއި 

ން ެއކަޖެހޭ ޮގތަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި  ދިރިއ ޅ ން ހަމަޖައްސަން  މީހ ންނަށް ބޭނ ންވާނެ ކާބޯތަކެތި އެ ރަށެްއަގިއ އ ފައްދަިއެގން

ދިޔަޔަސް ބައްޓަންެވެގން ހާލަތަކަށް  ކޮންމެ  ދ ނިޔެ  ދެން  ތިބީ  މި  ނިންމައިެގން  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ މެން  އޮތީ.  ޮގއްސަ 

. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ނިމ މެއް ނެތި ހަމަ އަބަދ  ޑޮލަރ   ރާއްޖޭން ބޭރ ން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކާބޯތަކެތި ެގނެވޭނޭ

ލިބޭނޭ އިްއޒަތްތެވެސް  ނޫން،  ރައީސް.  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ރި  ވެސް  ދ ވަހަކަށް  ނ ވެދާނެ  އެހެން  ނ ެވދާނެ.  އެހެން 

ތިބެންޖެހޭނީ ތައްޔާރ ވެެގން. އެހެންވީމާ، ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ފަޅ ރަށްރަށާއި ފަޅ ތައް ވެސް  

ބަރޯސާވެ ހަމައެކަނި  މ ޅިމ ޅި  ،ޓޫރިޒަމަށް  އިޤ ތިޞާދ    ން  މ ޅި  ބަރޯސާެވެގން  އިޤ ތިޞާދ ،  ހ ރިހާ ޓޫރިޒަމަށް  ޮގސް 

ފަޅ ރަށްރަށާއި ހ ރިހާ އެްއޗެއް ޓޫރިޒަމަށް ދޫކޮށްލ މ ެގ އިޚ ތިޔާރ  ރައިސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާއަށް ދޭ ޮގތަކަށް މި   ، ފަޅ ތަކާއި

ކަމ ެގ  މި  ާގނޫނ  އަޅ ަގނޑ މެން ޕްލޭނެއް ނެތި ހަދައިެގނެއް ނ ވާނެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ނ ރައްކާތެރި ކަމެއް.

އި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ތިބީސާހ ނ ރައްކާތެރިކަން  މި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ހާލަތެއްަގއި  އަވަސ ކ ރެވޭ  އެއީ  ޓެރި އް . 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަދިސްރީލަންކާއަށް   ޮގތް  ެގ ރަޙ މަތ ން هللاކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ވާ 

  ، ވަން ރިސޯޓ ކަމަށް ވީތީ،  ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރިސޯޓ ތަކަކީ ވަން ައއިލެންޑ  އްމެންެގ ރަށްތައަރަިއަގނެވ ނީ އަޅ ަގނޑ 

އެންމެ ފަސޭހައިން، އެންމެ ރައްކާތެރިކަމާ އެކީަގިއ ދ ނިޔޭެގ ފަތ ރ ވެރިންނަށް އާދެވޭނެ ެއއް މަންޒިލަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ  

އިންޑަސްޓްރީއަށް ހަމަ ބޮޑ  ލޮޅ މެްއ   ރިޒަމްޓޫ  ޒަތްތެރި ރައީސް،ިއއް  ވެފަިއވ ން. އެހެންނަމަވެސް، ދ ނިޔެއަށް އަތ ވެދާނެ

ބަލިމަޑ ކަމެއް  ބޮޑ   ވ ރެ  މިއަށް  އަދި  އަތ ވެދާނެ.  ވެސް  ހާލަތެއް  ައޅ ަގނޑ  އަރާ  އަތ ވެދާނެ.  ެވސް  ހާލަތ   ެގ 

ނޫން.  އެްއޮގތަކަށް  އެދޭތީކީ  އެހެން  އަޅ ަގއެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  ކަމެއްކަން  ވެދާނެ  ކަމަކީ  ބަލައިެގން އެ  ނޑ މެން 

ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ޕްލޭނެއް ނިންމަން   އެ ކަންތައްތައް  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގމި ހ ރި ހ ރިހާ ފަޅ ރަށްރަށެއް  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

އް އަދި ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ެގ ވެސް ބޮޑ  ބައެއް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ތަކެ ފަޅ ރަށްވަކި    ،ނެތި

އަޅ ަގނޑ މެން  އިރ ކޮ  އ ފެއްދ މަށް  ކާނާ  ބޭނ ންކ ރާ  ޮގތ ަގއި  ރަީއސްކ ރަންޞައްޚާއްތ ެގ  އިއްޒަތްތެރި   ؛ޖެހޭނެ. 
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މިދާކަށް ދާދި  ފެށީ  ކާން  ދިވެހިން  ފ ށާ  ހަކ ރާއި  ހަނޑ ލާއި  ބަލައިލައިއިރ ަގއި  ތާރީޚަށް  ެގ  80ދ ވަހ .  އަޅ ަގނޑ މެން 

ަގއި ތިން އިރ ެގ ކޮއްތ    ،އި ފ ށާ ދިވެހި ރައްޔިތ ން ކޮންމެ ތިން ިއރަކ އަހަރ ތަކ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ހަނޑ ލާއި ހަކ ރާ 

ކެންސަރާއި   ؛އ ޅ ނ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދިމާވާ ޞިއްޙީ މައްސަލަތައްފެށީ. އޭެގ ކ ރިން ވެސް ދިވެހިން ކައިބޮއި ކާން

ޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނޭގ ޙަ  .ކާބޯތަކެތި  ެގ އެތަކެއް ބަލިތައް މި ދިމާވ މ ެގ އަސްލަކީ ައޅ ަގނޑ މެންދިއަ

އި ހ ރި ކާބޯތަކެްއޗެްއ  އަޅ ަގނޑ މެން ކާބޯތަކެތި އ ފައްދަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް. ކާކ ، ކިހިނަކ ން، ކޮން ޮގތަކަށް އ ފައްދާފަ

އަދި މިނިވަން ޤައ މެއްެގ   ،މެއްެގ ޮގތ ަގއި ދެމިއޮތ މަށް ޓަކައި އ . އެންމެ ފ ރަތަމަ ޤަކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނޭގ

ކަމަކީ ބޭނ ންވާ  ޓަކައި  ދެމިއޮތ މަށް  ކަށަވަރ ކޮށް    ،ޮގތ ަގއި  ރައްކާތެރިކަން  ކާބޯތަކެތީެގ  ރައްޔިތ ން  ޤައ މެްއެގ  އެ 

ހ ރި ހ ރިހާ ފަޅ ރަށްރަށް ވެސް ޓޫރިޒަމަށް   ބާކީ  ،ޔަީގންކ ރ ން. އެކަމަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ 

ކަން   މިޏާ ކ ރ މ ެގ އިޚ ތިޔާރާއި ބާރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ދިނ ން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަ ކަމަށް ވަންދޫ

 ޮގތަށެއް ނޫނޭ.  ރާޮގތަށް ކ ކަން މިަގއިމ  ވެސް މި ހ ރީ މިއަޅ ަގނޑ  ހަމަ   ،. އެކަަމކ  ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީނީކ ރާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ން ނިންމ  
 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

  ގެ ވާ އަންާގރަ ދ ވަހ   2022ލް  ރީޕްއެ  19ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ަގއި.    10:30ހެނދ ނ  
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 4/18/2022 11:10:41 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli massala ah bahuskurumah_MP Mohamed Saeed

Results

Present: 54
Eligible to vote: 53

Yes: 8
No: 39

Abstain: 0
Voted: 47

Not Voted: 6

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/18/2022 11:11:25 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru No
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Yes
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo No
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Not Voted
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu No
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 4/18/2022 11:11:25 AM]



ID Name Organisation Result

85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 4/18/2022 11:11:25 AM]



Overall Voting Result 4/18/2022 1:05:32 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Anhen Councilarunnaai anhenunge tharaggee ah masakkai kuraa
committee thakuge membarunge masooliyyathu adhaakurumugai
dhimaavaa dhathithakah halleh genaumah govaalaa hushahalhaa garaaru
balaigathumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 47
No: 0

Abstain: 0
Voted: 47

Not Voted: 20

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/18/2022 1:06:18 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
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
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 Yes
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 Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
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 Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
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 Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 4/18/2022 1:06:18 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
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 Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
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 Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 4/18/2022 1:06:18 PM]



Overall Voting Result 4/18/2022 1:07:16 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Jamiyyaathakuge bill faaskurumah

Results

Present: 68
Eligible to vote: 67

Yes: 47
No: 0

Abstain: 0
Voted: 47

Not Voted: 20

VOTE - 1 / 3    [Document created: 4/18/2022 1:08:00 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
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
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 Yes
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 Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
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 Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
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 Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 4/18/2022 1:08:00 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
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 Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
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 Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 4/18/2022 1:08:00 PM]




