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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެްނބަރުން. 20ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2023/2/24/އޖމިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަްނބަރަކީ  -3.1

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަެތއް ނެތް. 3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -2.3

 

 ންގުން.ރިޔާސަތުން އަންގާ އެ. 4
 20 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާަސތު، 4ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 8އާ  ދެމެދު 11:15ން ރޭަގނޑު  11:55ގައި ހެދުނު  2113ޖުލައި  15ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުުވންތައް.  -4.1

 ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަުލވުން މަޖިލީހުގައި ހިނގާފަިއވޭ. 

 25ަގއި މާލިްއޔަތު 11:45ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަުލވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް.  މިއަދު ، 4.2 އެޖެންޑާ -4.2

ގަިއ ސަރުކާުރެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ ިމންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ  12:45ަގއި.  2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ަގއި މިނިވަން  12:45ަގިއ.  2ޓަރި ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮ 12:45ަގއި.  3ކޮޓަރި 

 ގައި.  1މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ވަނަ މާއްާދގަިއާވ ގޮތުންގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ  128މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ 4.3ންޑާ އައިޓަމު އެޖެ -4.3

ނަޑއަުޅއްަވިއ އަންަގވާފަީއވާ ކޮމިޓީަތއް. ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުޭވ މައްސަަލއެއް އެ ކޮމިޓީން   30ނިންމަވާެނ ސުންގަޑި ކަ

 31. ޕަބްލިކު އެންޓަރޕްރައިޒް ކޮިމޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު، 2113ޖުލައި  31ރަހުނުގެ ބިލު.  1އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، 

ވެހިރާއްޭޖޭގ ދި 2111/24. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2113ުޖލައި  31. ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިުލ، 2113ޖުލައި 

 31. ދައުލަުތގެ ުމސާރައިގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލު، 2113ޖުލައި  31ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު، 

 . 2113ޖުލައި 

 35 

 . ސުވާލު 5
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތް.ސު  5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 40 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުެގ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ަކންކަން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު ކަމެއް ނެތް.މަޖީލީ 6ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 45 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަެތއް ނެތް.މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކު 7ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 50 

 . ކުރިން ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ބިލުގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުށެއް ިއޞްލާޙުކުރުން. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އެފަދަ ކުށެްއ  ބިުލގެ ކުރިްނ ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ 8ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 55 އިޞްލާޙުކުރާކަށް މިއަަދކު ެވސް ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 60ދު ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީ 9.1 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. 9ޑާ އައިޓަމު އެޖެން

ަގއި ބޭއްވުުނ  2113ޖުލައި  8ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ެވކޭޝަން ހޯމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ވަނީ 

ވަނަ ޖަލްސާގަ. މި ިބލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު  12ވަނަ ދައުުރެގ  2މިއަހަރުގެ 

 ޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު

  

 65 މަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑު  2111ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނައީސް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުގައި  ވަނަ އަހަރު އަލަށް ރާއްޖޭަގއި މަިއގަ

. އެއް ކަމަކީ ހިނގަމުންދާ ޓޫިރސްޓު ރިސޯޓުތަކުަގއި ހުންނަ ވަިކވަކި ކޮޓަރި ުނވަތަ ވިލާ ކަމެއް ތަޢާރަފުެވގެންދިޔަ 2

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުްނ ަވކިން މުޢާމަލާތްކޮށް، ދިގު މުއްދަަތށް އެ ތަން ބޭނުންކުރުުމގެ ޚިދުމަތް، ވިްއކުމުެގ ިވޔަފާރި 

ގައި ތަޢާރަފުކުރަްއަވއި  2111ޑިސެމްބަރު  9އި ވަނީ ފެށިގެންދިއުން. މިކަން ޓޫރިަޒމް މިނިސްޓްރީން އޭރު ފައްޓަވާފަ

 70ހިންގަވަމުންގެންަދވާ ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން. އެ ގަާވއިދަށް ކިޔަނީ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކުެގ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމުެގ 

އޮވޭ ްސޓްރާާޓ  ގަާވއިދު. އެ ގަާވއިުދގައި އެހެން ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހިމަނާފައި ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ވަކި ބާބެއް

އުސޫލުން ވަކި ވިލާ، ވަކި ޮކޓަރި ލީޒްކުރުމުގެ ގަާވއިދު. މި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަށް ތަޢާރަފުވެގެން މި ދަނީ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރަމުން  2111ޓައިމް ޝެއަރ އުސޫލުން، ޮކޓަރި ވިއްކުުމގެ ވިޔަފާރި. މިކަން ރާއްޖޭގައި 

ސް އެކަން ކޮށްފައި އެބަތިބި. ހަމަ އެގޮތަށް ދެން ތަޢާރަފުވި ަކމަކީ ބަޖެޓުގެ ބޭރުން ބަޖެޓަށް އެބަ ދޭ. މީހުން މިހާރުވެ

 75ބުރަނުވާނެ ގޮތަށް ގެދޮރު ިއމާރާތްކުރުމަށް ޓަކައި، ހައުިސން ޔުނިޓު ހެދުމަށް ޓަކައި ބޭރުގެ އިްނވެސްޓަރުންނަށާިއ 

ހުން އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ލާީރގައި ާރއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަ ރާއްޖޭގެ އިްނވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި، އެ މީ

ލާރީގައި ުނވަތަ ާރއްޖޭން ހޯދާ ލާރީގަިއ އެ މީހުން އަމިއްަލ އަށް ހައުސިްނ ޔުނިޓު އަަޅިއދިނީމާ ބަދަލުގެ ގޮުތގައި މި 

ނީ ފަޅުރަށެއް. އެ ރަށް މި ލިބެނީ ރަށެއްގެ ބަެއއް. ުނވަަތ ވަިކވަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ަހުއސިން ޔުނިޓު އަޅަންޏާ މި ިލބެ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ރެޒިެޑންޓްސް ވިލާ އޭ ކީ ކަމުަގިއ  ދޫކުރަނީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ރެޒިޑެންޓްސް ވިލާ އަޅަން. ައޅުގަ
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 80ވިޔަްސ، މީގެތެރޭަގއި ލަްގަޒރީ ވިލާއޭ ކީ ކަމަށް ވީނަަމވެސް ލަްގޒަރީ ރެސިޑެންސާިއ ބަގަލޯ އާއި އެޕާޓްމަންާޓއި 

އި ސެމީ ޑިޓޭޖު ހައުސް ހިމެނޭ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ެއއްޗަކީ ހިްނގަމުންދާ ރިސޯޓެއްަގއި ހުންނަ ވަިކ ރޯހައުސް އާ 

އެތަްއ ކޮޓަީރެގ ތެރެއިން ެއއް ކޮޓަރި ވަކިޮކށްލާފައި ޓޫރިޒްމަަގއި ވަކިން ވަކިކޮްށގެން، ލީޒްކޮްށގެްނ  111ކޮޓަރި، 

އެްއފަހަރާ ލާރިނަގާފައި މީހަކަށް ކުށްޔަށް ދެވިދާނޭ. ެއގޮތަށް  އަހަރަށް އެ ތަން 25އަހަރަށް،  31ދިގުމުއްދަތަކަށް 

މިލިއަްނ ޑޮލަރަށް  4މިިލއަން،  3ނަންބަރު ޮކޓަރި ެއގޮތަށް ދޫކުރީމާ  111ދޫކުރާ ކޮޓަރި، މިސާލަކަށް ަވކި ރަށެްއގެ 

 85އެ ތަން ބޭނުންކުރުމަްށ  މީހަކު ނަގާފައި އޭނަ ޗުއްީޓ އަށް އެ ތަން ބޭނުންނުކުާރ މުއްދަތުަގއި އެހެން މީހުންނަށް

އަހަރަްށ  31އަނެއްކާ އެހެން ބަޔަކަށް ރެންޓުކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދޭ. އެ އާމްދަނީ ރިސޯޓުގެ ވެރިފަރާާތއި އެ ކޮޓަރި 

ކުށްޔަށް ހިފާފައި އޮންނަ ފަރާތާ ދޭތެރޭގައި ހިއްސާކޮށް، ދެ ފަރާތަށް ވެސް އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތަށް މި ވިޔަފާރި 

މުން އެބަ ދޭ.  ހަމައެގޮތަށް ހައުންސިން ޔުނިޓުތައް އަަޅއި ނިންމީމާ، ނޫނީ ވަކި ވަރަކަށް ވުެރ ރާއްޖޭަގއި ކުރަ

ގިނައިން ހަުއސިން ޔުނިޓު ައޅައި ނިންމީމާ ރަށެއް ުނވަތަ ރަށެއްގެ ަބއެްއ ވިާލ އަޅަން ނިންމައި ދޫކުރީމާ އެ ތަްނ 

 90ން ޔުނިޓު ައޅާ މީހުން އެބަ ތިއްބޭ. އެކަން ކުރަމުްނ ހިފައިގެން ެއއަށް ބަރޯާސކޮށްގެން އަިމއްލަ ލާރީަގއި ހަުއސި

ރާއްޖޭަގއި އެަބ ދެއޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ދިމާވާ މަްއަސލަ އަކީ އޭރު އެކަން ފެިށިއރު އަދި އޮީތ ޭއގެ ޤާނޫނީ 

ނޑު ފުރިހަމަނުވެ. ިވލާ އަޅަން ރަށެްއ ދޫކުރީމޭ ބުނާއިރު، ެއ ނޭނގޭ އެީއ ރިސޯޓެއް ކަެމއް. ޓޫިރޒަމް   އޮނިގަ

މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ރަށެއް ކަމަށް ނުވާތީ އެ ނުވޭ ޓޫިރސްޓު ރިސޯޓަކަށް. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެ ރަށް ދޫކުރި 

ކަމަށް ވާތީ، އެައކު ޓޫރިޒަމް ރިސޯޓެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ފެސިލިޓީތަކެއް، ަވސީލަތްތަކެއް، އިާނޔަތްތަކެްއ 

 95މިނިސްޓްީރގެ ބާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ތެެރއަކު ޯނވޭ. އަދި އެ ކަމަކީ  ރިސޯޓަކާ އެއްފަދައިްނ ދެޭވަކށް ހައުސިން

އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީއާ ުގޅުންހުރި ކަމަކަށް ނުވާތީ ަބއެއް ކަހަލަ ހުއްދަތައް އެ ތަނުން ދޫކުރެވޭކަށް ނޯވޭ. 

ރަށަކަށް އާޚިރުެވގެން މި ދަނީ  އެހެންވީމާ، އެ ރަށް އަދި ބަަޔށް ލިބުނު ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެއީ ދެފެންދޭތެރޭގައި އޮތް

ރިސޯޓަކަށް ނުވެ، އަދި ރިޯސޓުގައި ހުންނަ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ގޮތެއް ސަރުކާުރގެ އެެހން ނިޒާމެއްގެ ތެރޭަގއި ނެތި. 

ން އަދި ހަމަ އެގޮތަށް މިދެންނެވި ގަވާއިުދގެ ދަށުން، ޓޫރިޒަމުން ހައްދަވައި އިޢުލާނުކުރަްއާވފައި އޮންނަ ގަވާއިުދގެ ދަށު

 100ރިސޯޓުތަކުަގއި ހުންނަ ވަކިަވިކ ކޮޓަރި، ވިލާ އުސޫލުން ދިުގ މުއްދަތަށް ސަބް ލީޒްކޮށްގެން ނުވަތަ ލީޒްކޮށްގެން ޓައިުމ 

ނުވަތަ އެ ވިްއކާ ފަރާތާ؛ ވިްއާކ  ،ޝެއަރ އުސޫލުން ވިޔަފާރިުކރި ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތާ

ކަކީ ކޮަބއިކަެމއް، އަދި ޙައްޤު ގަންނަ ފަރާތަކުގެ ަޙއްޤުތަކާއި އިމްތިޔާޒުަތކާއި ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކާއި އިމްތިާޔޒުތަ

ވާޖިބުތަކަކީ ކޮބައިކަެމއް ެވްސ ނޭނގޭ. ޓައިމް ެޝއަރ ުއސޫލަކީ ވަރަށް ބޮޑު ަބއިނަްލއަޤްވާމީކޮށް ފެތުރިފައި އޮތް 

. އަދި ވަރަށް ޚާްއޞަ ފަންނީ މާނަކުރުންތަކެއް ހޮޓެލް ވިޔަފާރި އެއް. ހޮޓެލް ވިޔަފާީރގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރީެގ ބާވަތެއް

 105ދެވިފަިއވާ، ވަރަށް ޚާްއޞަ ކަންތައްތަެކއްގެ މަްއޗަށް ހިމެނިފައި އޮންނަ ވިޔަފާރި އެްއ. ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮންނަ 

ބިދޭސީންނާ  ވިޔަފާީރގެ އޮނިަގނެޑއް. އެެހންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި މިކަން ފަށައިގަންނައިުރަގއި މި މުޢާމަލާތްކުރަނީ ބޭރުގެ
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ކަމަށް ވެފަިއ، ޓައިމް ެޝައރ އުސޫލުންނޭ ބުނީމާ އެ މީހުންގެ ހިތަށް ވަންނަ އެްއޗެއް ނޫން ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ރާއްޖޭގޭ މީހުން ހިތަށް މި ވަންނަނީ ޓައިމް ޝެއަރ އޭ ުބނީމަ. އެހެންވީމާ، މި އެްއގޮްތކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ރަނގަޅު 

ނޑެްއ، ރަނަގޅު ޤާޫނނީ އޮނިގަ ނޑެއް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަަލށް ފަށާފައިވާ ޓައިމް ެޝއަރ އޮނިގަ

 110ވިޔަފާރި ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ހިންގޭނެ، ބައިންލައަްޤވާމީ ގޮުތން ވެސް ތަރުތީބުކުރެވިފަިއވާ ހަމަތަކާ ފައިހަމަވާ ހަމަތަކެއް 

ޖެހޭ. އޭރުން މި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަންނަން  ތަރުތީބުކުރެވިފަިއވާ ިވޔަފާރިައކަށް ރާއްޖޭގައި ވެސް އެކަން ވާން އެބަ

ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސޭ މި ކިޔާ ކޮންފިޑެންސް ލިބޭނީ. އިންވެސްޓަރުންނަށް އެ އޮންނަންޖެހޭ 

ނޑެްއގެ ތެރޭަގއި ކުިރއެރު  ވުމަށް އިތުބާރު އާލާކޮށް ބިާނކުރެޭވނީ. އަދި މި ިވޔަފާރި ޭއެގ ރަނގަޅު ޤާނޫނީ އޮިނގަ

ނޑު މަސަްއކަތްކޮށްފައި މި އޮތީ މި ދެ ކޮންސެޕްޓު؛ ޓޫރިސްޓް  މަގުފަހިވެގެންދާނީ ެވސް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 115ރިސޯޓެްއގައި ހުންނަ ވަިކ ޮކޓަރި ެއއް ވިލާ އުސޫލުން ިދނުމާ، ވިލާ ރަެށްއގެ ގޮތުަގިއ ދޫކޮށްފައި އޮންނަ ރަށެްއަގއި 

ނަޑއަަޅއިދިނުން. އަދި އަޅާ ވިލާާއ، މި ދެ ވިލާ ވެްސ ޤާނޫނީ އޮ ނިަގނެޑއްެގ ތެރެިއން މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ އުސޫެލްއ ކަ

ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެްއގައި ހިްނގާ ވިލާ ުނވަތަ ރަށެއް؛ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެްއގައި ހުިރ ކޮޓަރި ެއއް ވިާލއަކަްށ 

ހިންގޭނެ ނިޒާމެްއ  ބަދަލުކޮށްގެން ޭއގެ މުޢާމަލާތްކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން އެކަން

އެކަށަައޅައިދިނުން. އަދި ޓޫިރސްޓު ރިސޯޓަކަށް ުނވާ ފަުޅރަށެއްަގއި ނުވަަތ ރަށެރްއެގ ބައެްއަގއި ވިާލ އަަޅިއގެން 

 120ރިއަލް ސްޓޭުޓގެ ގޮތުަގއި ހިްނގާ މީހުންނަށް ހައުސިން މިިނސްޓްރީ ތެރެއިން އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެްއ ހަދައިދިނުން. 

ޓްރީ ާއިއ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ެއއްވަެރއްެގ، އެއް ދަރަޖަިއެގ ތަފާތު އިޚްތިޞާޞްތަެކއް ޓޫރިޒަމް މިނިސް

ހިމަނައިދިނުން. އަދި މި ދެންނެވި އިޚްިތޞާޞްތަކަީކ ޭއެގ ަވޒަން ހަމަ، އެްއގޮތް ކަންކަމުގަިއ ެއްއގޮތް ުއސޫލުްނ 

ނުޑ ޢަމަލުކުރުމުގެ ޖާގަލިބިދޭ އިޚްތިޞާޞްތަކަކަށް ހަދައިދިނުން. އޭރު ން ރާއްޖޭގައި ނެތިގެން މި އުޅޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑެްއ 2111ލިބި،  ަގއި ފެށިގެން މިހާތަނަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ިވޔަފާރީގެ ބާވަތަށް ބޭނުންވާ ެއކަށޭނަ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

 125އްޔަތުން ހުށަހެޅި ތަޢާރަފުކުރެވިގެންދާނެ. މި ބިލުގައި އަުޅަގނޑަކީ އަިމއްލަ ފަރުދެއްގެ، އަިމއްލަ މެންބަރެއްގެ ހައިސި 

ނޑުގެ ފެންަވރުގައި ެއކަމަށް ކޮންމެވެްސ  ބިލަކަށް ވާތީ ޓެކުހުގެ ވާހަކަަތއް މީގައި ނުލިޔުނު ކަމަށް ީވނަމަވެސް، އަުޅގަ

ވަރެއް ކޮށްލަދީފައި އޮންނާނެ. އެއީ މިއިން ކޮންމެ މުޢާމަލާތުން ޙައްޤެއް ނަޤުލުކުރުމަށް، ަޙއްޤެއް ވިްއކުމަށް، ޙައްެޤްއ 

ށް، ޙައްޤެްއ ލީޒްކުރުމަްށ، ުކއްޔަށްދިނުމަށް މިއިން ކުާރ ކޮންމެ މުޢާމަލާތަކުން އެ މުާޢމަލާތެއްގަިއ ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދިނުމަ

އަުގގެ ބައިުކޅަ ބައެއް ރާއްޭޖެގ ސަރުކާރަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ގޮތަށް. މިހެން ހެދީމަ ސަރުކާރަށް ވެސް ފައިދާ. 

 130އިދާ. އަދި ރާއްޖޭގަިއ ޓައިމް ޝެއަރ އުސޫލުން ވެކޭޝަން ހޯމެއް ބަހައްޓަން އިންވެސްުޓކުރާ ފަރާތަށް ވެސް ފަ

ބޭނުންވާ މީހާ އަށް ވެސް ފައިދާ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ކަހަލަ މައިަގނޑު ވިސްުނމެއްަގއި ތަރުތީބުކޮށްފަިއވާ 

ހޭ ގޮުތން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އުސޫލުތަެކއްެގ މައްޗަްށ އަުޅަގނޑު މި ބިލު އެކުަލވައިލާަފިއ މި ވަނީ. މި ބިލާ ބެ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަމުން ވަިކވެލަން. ޝުކުރިްއޔާ.   ވިސްނަިއވަަޑިއގަތުމަށްފަހު ހެޔޮ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްދެްއވާނެ ައޅުގަ
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 135 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ގަިޑއިރު މި އޮތީ. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއް 3މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް  ޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަްނ. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 140ލު ހުށަހެޅުްއވީތީެވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަްށ `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ވެކޭޝަން ޯހމްގެ ބި

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ޝުކުރުދަންނަވަން. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާ، އަދި ރާއްޖޭގެ 

ޅޭ ފަރާތްތަުކގެ ޓޫރިޒަމްގެ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށާ، ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރިސޯޓުތަކާ އަދި މިފަދަ ރަށްތައް ގެންގު

ަރއްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ބިލަކީ ރަނގަޅު ބިލެްއ ކަމުގައި ދަންނަަވއިފާނަން.  ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ،

ނޑު ަދންވަނާނީ ވަގުުތގެ ުކޑަކަމާ ެއކީަގއި ބިލު އެީކަގއި ބަލައިނުެލވުނުކަމުަގއި ިވޔަްސ، ދެންމެ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 145ވިދާޅުިވ ާވހަކަތަކަކީ ާރއްޖެ އަށް ިމައދު ވަރަށް ބޭނުންވެަފއިާވ ަކމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  ތަޢާރަފުގައި އެ

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މިފަދަ ބިލެއް އޮންނައިުރަގިއ ދެތިން ކަމެއް އެބަ އޮތް. ެއއީ ދެންމެގަިއ ނިންމާލަމުން 

ފަދަިއން ޓެކްސް ލިބިގެންދާނެ ގޮތްތަކެއް އެބަ އޮތްތޯ ހަމަޖެހިފަ.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާުޅވި

ދައުލަތަށް ލިބޭ އަމްދަނީ ައކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ެއްއޗެއް. ސީދާ ިވޔަފާރިކުރާ މީހާ އަށް ލިބޭ އެްއޗަކުން ފުާޅ 

ންވީމާ، ިމއީ އެކަްނ ވިޔަފާރިތަުކގެ ތެެރއިން ދަުއލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތެްއ މިހާރު މި ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. އެހެ

 150ކުރެިވގެން ހިގައިދާނެ ގޮެތއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެން ބަލަންވީ މިހާރު ދިގު މުއްތަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި 

ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހުރި ބައެއް ރިސޯޓު އޯނަރުން ބޭނުންވެގެން ކޮށްލި ކަމެއް ކަމަށް މިކަން ވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއީ 

ކަމެއް. ސަރުކާރެއް ބަދަލުވެ، ނުވަތަ ަދއުލަތަކަށް އަންނަ ކޮންމެ ލޮޅުމަކުން ރިސޯޓުތަކަށް އެކި  ވަރަށް ހިތާމަހުރި

ގޮތްގޮތް ހަދާލުމަށްފަހުގައި ިގނަ އަދަކަށް ސަރުކާރަށް، ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާުކރުމަށް ތިބޭ ބަޔަކު އެއަށް 

ލަ ބިލެއް ވެއްޖެްއޔާ ެއއީ ވަރަްށ ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް. އެއީ ފައިސާދީފައި ފިލައިގެންދާން ބޭނުންކުރާ ޓޫލަކަށް މިކަހަ

 155ކޮޓަރި ވިްއކާލުމަށްފަހުގައި ދެން އެ މީހަކު ރާއްޖެ  51ޮކޓަރި ހުންނަ ތަނަކުން  111ޓައިމް ޝެއަރގެ ނަމުގައި 

ހަޖެއްސޭ ކަމަށް ދޫކޮށް ގޮސް ދުނިޔޭގެ ކޮންެމ ޤައުމެއްަގއި އުޅުނަސް ެއަކން އެގޮތަށް ހިނގާނެ ގޮތަށް މި ބިލުން 

ވަނީ ިވއްޔާ ެއއީ ގޯެހއް. އެާއ ޚިލާފަށް މީގެ އަސްލު ބޭުނމަކީ މި ބިލުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ފައިދާކަމުަގއި ވާނަމަ، ެއއީ 

އަޅުަގނުޑ ވެްސ ތާއީުދކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދު ރާއްޭޖގެ ބިމުެގ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިުރަގިއ 

މި ފުރުޞަތު އޮންނަންވީކީ. އަދި ރިސޯޓު ދިގު މުއްދަތަށް ތަންތަން އެޅުމަށް ޓަކައި  ހަމައެކަނި ރިސޯޓަކަށް ނޫން

 160ދޫކޮށްފައި ހުރި ފަރާތްކަކަށް ވެސް ނޫން ެއ ފުރުޞަތު ޮއންނަންވީކީ. ެއ ފުރުޞަތު ިލބެންޖެހޭ ރާއްޖޭގައި މީހުން 
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ސަެތްއގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުަގއި، ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ގެންނަން. ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާ

ގެންނަން ގެސްޓު ހައުސްގެ ސިޔާސަތު. އެކަން ކުެރވޭއިުރގައި ހަމަ މީހަކު ދިރިއުޅެން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ގެއަކުން ދެ 

ކޮޓަރި ވެސް ހަމަ ިވއްކާުލމުގެ ފުރިޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ އެ އުސޫލުން ކުރާ ަކމަށް ވަނީ ވިްއޔާ. ެއއީ 

ގެ ެގސްޓު ހަުއސްގެ ިސޔާސަތު ފުާޅވެގެން ިމ ދަނީ. މުޅި ރާއްޖެ އަށް އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ދާދި ައވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑމެންނަށް ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން ދިރިއުޅެން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ   165މިކަން ފުޅާވެގެންދާނެ. އެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ފްލޯަގއި ހުންނަ ެއޕާޓްމެންޓު އެއްކޮށް މީހަކަްށ  3ށް ެއޅުމަށްފަހުގައި ގޯތީަގއި ހުންނަ ދެ ކޮޓަރި ުނވަތަ ހަތަރު ފުލޯ އަ

ނުޑ  ދޫކޮށްލުން. ހަމަ ޓައިމް ެޝއަރކޮށް ވިްއކާލެޭވ ގޮތަށް ިމ ޤާނޫނު ބައްޓަންކުެރވިގެން ގޮއްިސއްާޔ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު އެދެން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މި ކަމަށް ވިސްނާލު ން. އެހެންނޫނީ މި ވާ ގޮތަކީ ވަރަށް އުފާވާނެ ކަމެއް. ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އަބަދުވެސް ިވޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް ޤާނޫނުން ފަހިކޮށްދެވިގެން މި ދަނީ. އަޅުގަ

 170އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަުކރެވިގެން އެބަ ދޭ. މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކގަިއ 

ޓު ހައުސް އަަޅއިގެން ެއ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިުއން. އެކަމުން ޤާނޫނަކުން އެ ބާރު ދީފައި ނެތީމާ، ނުވަތަ ގެސް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންްޓރޯލް ދަށުގައި އޮތީމަ، ސަުރކާރު ބަޣާވާތުން ބަދަލުވީ ދުަވހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން 

ނުކުެރވޭޭނ. ދެން މިގޮތަށް މި ވަގުތު ަދއުލަތަށް ލާރި ލިބޭއިުރގަިއ  ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ައންގައިފި މި ކަމެއް

ނަޑއެޅުމަށް އެބަ ބޭނުންވޭ މިފަދަ ފައިސާތައް ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ދައުލަތުން ސީދާ އެ ލާރި  މި ބިލުގައި ކަ

 175ގޮތަކަށް އެ ސަރަހަެދއްަގއި  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ެގނައުމުގެ ބަދަުލގަިއ، ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީގަިއ ރެޯކޑުކުެރވޭ

ހިމެނޭ ރަށު ކައުންސިލާ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލު ފަދަ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުމަްށ ޓަކައި، ަކއުންސިލުތަކުެގ 

ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް ޓަކަިއ އިތުރަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން. މިއިން ހަމަގައިމު ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި 

ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތް ބިލުގެ ސަބަބުން ދައުލަުތގެ އާމްދަނީ އަށް ވަރަށް ބޮަޑށް އެްއޗެއް އިތުރުެވގެންދާނެ މެންބަރު 

ބިލެއް. އަދި ވިޔަފާރި ފުޅާެވެގންދާއިރުގައި ީމގެން ލިބޭ އެްއޗެއް އަެނއްާކވެސް ގެނެސް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް 

 180ހަމަ ަސރުކާރުން ބެލެހެއްޓޭ، ބެލެިނވެރިކަމުެގ ދަށުަގއި ތިބި ، ސަރުކާރުގެ އުނގަށް ޖެހުުމގެ ބަދަލުަގއި

ކައުންސިލުތަކުން އެ ަކއުްނސިލުތަކާ އަދި އެ ރަށްތަކުެގ ތަރައްޤީ އަށް ޚަރަދުކުރެޭވނެ ކޮންމެވެސް އަދަދަކަށް މި 

ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ބިލުެގ  ފައިސާ ދެވޭނެ ގޮެތއް އޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ަވރަށް ރަނގަޅުކަމަށް ެވގެންދާނޭ.

ތަޢާރަފުގައި ވިދާުޅވި ވާހަަކތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރަން. މި ސިޔާސަތަީކ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުަގއި 

ނޑެއް ނެތި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު  އަޅުަގނޑުމެން ގެނައި ިސާޔސަތެއް. އެހެންނަމަވެސް ާޤނޫނީ އޮނިގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރު އޮތްއިރު ެވސް ދުވަމުންދިޔަ ވިޔަފާިރވެރިން އެއް ަވޒީރެއް   185ކައިރިން އަނެއް ވަޒީެރއް ކަިރން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވާ ގޮތުން ނ. އަތޮޅުގެ މާފަރުަގއި ރިސޯުޓ  ތަން. މިއަދުވެސް ޭއގެން ކަމެއް ދިމާވެގެން އެބަ އުޅޭ. ައޅުގަ

ވަނަ  2117އްސަލައިގެ ޙަޤީީޤ ކަމަކީ، އެއީ ހެދުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ޓަކައި ދިމާވެެގން އުޅޭ މަ
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މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ސަރުކާރަށް އެޑްވާންސަށް ނަގާަފއި ދޫކޮށްލާފައި އޮތް ތަނެއް.  7އަހަރުގެ ތެރޭަގއި 

ކާ ެއޅުމަށް އަދި އެ ޕެކޭޖާ އެީކގައި ދޫކޮްށފައި އޮތީ ކައިީރގައި އޮންނަ ރިސޯޓަކާ އަދި ގެސްޓުަހއުސާ އަދި ޔޮޓުމެރީނާއަ

 190ޕެކޭޖުތަކެއް ދޫކޮށްފައި އޮތީ. އެކަމަކު މިއަދު ބަޣާވާތުގެ ަސރުކާރުން އެކަން މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލައިގެްނ 

އެހެން ވާހަކަ ެއއް އެ ދައްަކނީ. ދައުލަތަށް މީހަކު އަތުން ލާރިތަކެއް ނެގުމަށްފަހުގައި ެއ މީހާ އަށް ދޭންވާ ހުއްދަތައް 

ފަދަ ޤާނޫނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އެ ޤާނޫނު އެގޮތަކަށް ބަދަލުނުކޮްށ އޮތީ. މިހާރު މަސްވެރިކަމޭ ނުދީ ވަނީ މި

ބުނެފިއްޔާ ވަރިހަމަ މީހަކު މޫނުމަތިއަޅަިއގެން ޮގސް ލަަޑ އެއް ިދޔަޔަްސ ޖެހޭ ފިޝަރީްޒ މިނިސްޓްރީ ޭއގެތެރެ އަށް 

އްލަ ގޭަގއި ފަޅޯގަހެއް އިންދައިންެގން ޓޫރިސްޓަކަށް ވިއްިކޔަސް އަތްބާނަިއގަންނަން. ޓޫރިޒަމޭ ބުނެފިއްޔާ މީހެއްގެ އަމި

 195ޖެހޭ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ފުޅާކަމުން ޭއގެތެރެއަށް އަތްާބނައިގަންނަން. އެ މައްސަަލ އެގޮތަށް ޮއވެގެްނ މިކަން މި 

ސިލުތައް ބާރުވެރިކުުރވަިއގެން، ރާއްޖޭަގއި ނުވެގެން މި ދަނީ. ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މި ކަންކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް ކައުން 

މިފަދަ ބިލުތަކުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. ޖުމްލަކޮްށ 

ީކ ބިލަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ބިލުަގއި މި ދެންނެވި ބައެއް ކަންަތއްތައް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބައްަލވައިެލްއވުމަ

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޭނުްނ ކަމެއް. ެއކަން ެއގޮތަށް ކުެރވިގެން ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް...

 200 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

 ކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލު، މިއީއަދު މި ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ވެ. އާދެ، މިالسالم عليكن و رحوت هللا و بركاته`. 

އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ އެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން މިހާރު ފެށިފައިާވ މަސައްކަތްތަަކކަށް އިތުުރ 

ހިތްވަރުދީ، އެ މަސަްއކަތްަތއް އިތުރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ހެދުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނެއް. ރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް 

 205ަފއިާވ ވަރަްށވުރެ އިުތރު ދާއިރާތަކަށް ފުާޅކުރަން ަވނީ މަޖުބޫރުވެފަ. ޓޫރިޒަްމގެ މިހާހިސާބަށް އައިރު ފުާޅވެގެްނ ގޮސް

ދާއިރާގެ ތެޭރގައި ޗުއްޓީ ހޭަދކުރުމަށާއި ިވޔަފާރި ނުވަތަ މަސައްކަުތގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ީމހުން އައިސް ތިބޭ ހޮޓާތަކާ 

ޭކަޝން ހޯމްތަކާ، މި ބާވަތުގެ ދައިން ވެއަދި ޓައިމް ޝެއަރ އުސޫުލން ބޭނުންކުރާ ރިސޯޓުތަކާ، އަދި ހަމަ އެފަ

ޕްރޮޑަކްޓުތައް ެއއީ ގެްނގުެޅންޖެހޭ، އަދި ރާއްޖޭަގއި ެވސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިހާރު ގެންގުޅެމުން ގެންާދ 

ޭކޝަން ހޯމް ބިނާކުރާ މީހުނެްގ ރު ބައްލަވައިަލއްވާަފއި އެ ވާ ވެޕްރޮޑަކްޓުތަެކއް. މި ބިލުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 210ކޭޝަން ހޯމަ ގަނެ، ނުވަތަ އޭގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުެގ ޤުތަކާއި ވެޙައް

ނޑުެގ  ބައިތަުކގެ އިތުރަށް މި ދާއިރާގެ؛ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާއިުރގައި މި ކަމާ ބެހޭ މުޅި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޭ. ައޅުަގނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމާ ބެހޭ މައްޗަށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެ

ޤާނޫނު އޮންނަ ގޮތުން ރަށްަރށް ޓޫރިސްޓް ރިސޯުޓގެ ގޮުތަގއި ިޑވްލޮޕްކުރުމަށް، ޫދކުރުމަށް އޮޭވ ަވކި ުއސޫލެއް، ބިން 

ަލއްކަ އަކަމީޓަރަށް ވުެރ ބޮޑު  1ލައްަކ ައކަމީޓަަރށް ވުރެ ކުަޑ ރަށެއް ކަމަށް ަވނީ ވިްއޔާ ވަިކ ވަެރއް.  1ދޫކުރާނެ. 
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ނަޑއެޅިފަިއ   215ބިމެއްގެ ރަށެއް ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ވަކި ވަރެއް. އަދި އެ ނޫން ސައިޒުތަކަށް ަވކި ވަެރއް. މި ގޮތަށް ކަ

އޮވޭ. އެހެންވީާމ، ކިހިނެއްޯތ ރަށެއް ެއއީ ވެކޭޝަްނ ހޯމްެގ ގޮުތގައި ިޑވެލޮޕްކުރަން ދޫުކރާއިރުަގއި އެ ދޫކުރާ ބިުމގެ 

ނޑަށް ހީަވނީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކު ނޑަައޅަނީ؟ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ އެކަން ހަމަޖައްސާނީ. އަުޅގަ ލި ކަ

ބަލައިލަންޖެހޭނެހެން. އެއީ ަކނޑަެއޅިގެން މި ބިުލގައި ެގންނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް އެބަ ެއ ބަިއ 

ސްޓެއް ޝަރަޙަކޮށްދީފައި އޮންަނ ގޮތާއި ޓޫރިސްޓެްއގެ އަތުން ކަވަރުކުެރވެންޖެހޭ. ދެން ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ޓޫރި

 220މަސްދުވަހަށް ނުވަތަ  6ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ރެޔަކަށް ެއ ނަގާ ޓެކްސެއް ނެގޭ ގޮތާއި ބުނެދީފައި އޮންނަ އޮތުމާ، މިހާރު 

ެވކޭޝަން ހޯމް  ަމސްދުވަހަށް ޓައިމް ޝެއަރގެ އުސޫލުން ައއިސް ތިޭބ މީހުން، ނުވަތަ  8މަސްދުވަހަށް ުނވަތަ  1

މިލްކުކޮށްގެން ތިބޭ، ގަނެގެްނ ތިބޭ މީހުން އެ ތަންތަން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މީހުން ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ޓޫރިޒަމް 

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހެނީ. އެެވސް އޮޅުންފިލާ ގޮތަކަށް މި ދާއިރާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް އިތުރަށް ތަފުސީލުވެ، 

ޒަްމ ކެން. ެއއްވެސް ަޝއްެކއްނެތް މި ބާވަތުގެ އިުތރު ޕްރޮޑަކްޓުތައް ޓޫރިޝަރަޙަވާންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެ

 225ސީދާ ނުސީދާ އަދި އެއާ ގުިޅގެން އުފެދޭ ފައިދާތައް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އޭގެ  ،ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ައއުމުން

ލިބޭ އަދަދުތަކަށް އިތުރު  ކުރަމުން ގެންދާނެ. ވަޒީފާތައް އިތުރުވުން ޭއގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ. މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމާލަމުން ކުރިއެރުން ައއުން ޭއގެތެޭރގައި ހިމެނޭ. ހަމަ އެފަދައިން 

އިޝާރާތްކުެރއްިވ، ޓެކްސްެގ ދާއިރާ އަށް ވެސް އިތުރު މުއްސަނދިކަމެއް މިކަމުގެ ސަބަބުން އަންނާނޭ. އެހެން 

ިއރާގެ ތެރޭގައި އެ ލިބޭ މުްއސަނދިކަމުގައި މީގެ ކުރިން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ޢިްއޒަތްތެރި އަންނައިރުަގއި ޓެކްްސގެ ދާ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ   230މެންބަރަކު ވިދާޅުވި ފަދައިން ޓެކްސްގެ ބޭސް ނުވަތަ އޭގެ ބިންގާ ފުޅާވެގެން ދާދިއުމުަގިއ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަޖެހިފައި ޮއންނަ  ގޮތުން އަތޮުޅ ަކއުންސިލްތަކާއި  ރަށު ަކއުންސިލުތަކަށް ހަވާލުކުެރވިފަިއާވ  އޮނިގަ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް، އެ ފަރާތްތަކަށް މި ގޮތަށް ޓެްކސްގެ ގޮުތަގއި އިތުުރވެގެންދާ ބައިގެ ތެެރއިން ކޮންމެވެސް 

ހިފައިާވ މިންވަރެއް ލިބޭނެ އުސޫލަކާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ ޓެކްްސގެ ާދއިރާެގ ތެރޭަގއި ވިސްނުން ެގންގުޅެން ފަށަން ޖެ

ނޑުމެންނަްށ  ނޑަށް ފާހަގަުކރެވޭ. ެއްއވެސް ަޝއްެކއްނެތް، މި ބާވަުތގެ ކޮންމެ ކަމަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަ ކަމުގައި އަުޅގަ

 235އާ ކަންތައްތަެކއް ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭނެ. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް ކަހަލަ 

ނޑުމެންގެ މުޅި އިޤްތިޞާދަށް ކިާހ ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާ ންޖެހޭނެ. އެކަމަުކ މީަގއި ައޅުަގނުޑމެން ބަލަންވީ އަުޅގަ

ނުޑ  ވަރެްއގައި ަފއިދާެއއްތޯ މި ަކމުގައި ހިމެނިގެންވަނީ. ހަމަެއކަނި ރިސޯޓުގެ އެނދު ވިްއާކ އުސޫލުން މިހާރު މައިގަ

މް ތަޢާރަފުކުރީމާ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކަށް ގޮތެްއގައި މި އޮތް ޓޫރިޒަމްެގ އިތުރަށް، މި ބާވަތުގެ ޓޫރިޒަ

އަންނަ މީހުން ޚަރަދުކުރާ މިންވަރާ، މި ތަންތަނަށް އަންނަ މީހުން ޚަރަދުކުރާ މިންވަރާ، މި ކަންކަމަށް 

 240ށްތޯ، ކޮްނ ބަލައިލާއިުރގައި ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ޓޫރިޒަމުން ލިބޭ ނަފާ ނުވަތަ މަންފާ އިތުރުވެގެްނދާނީ ކިހާ ވަރަކަ

ނިސްބަތަކުންތޯ، ކޮން ދާއިާރތަކަކުންތޯ ކޮން ދާއިރާތަަކކަްށތޯ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެނީ. މި 
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ނޑު ފާހަަގކުރަން. ިމކަމާ ބެހޭ ދިރާސާ އެްއ އެ  ކަންކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ަބއްލަަވއިލަްއވަންޖެހޭނެ ކަމުަގިއ އަުޅގަ

ެމންބަރު އަމިއްލަފުޅަށް އެކުަލަވއިލެްއވި ބިލެްއ ކަމަށް ވާތީެވ އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިދާޅުވިހެން ިޢއްޒަތްތެރި

ހުށަހަޅުއްވާފައި ނެތްކަުމގައި ވިޔަްސ، މި ކަން ޤާނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރުަގއި ޓޫރިޒަްމގެ ދާއިރާ އިން އަދި އިޤްތިޞާީދ 

 245އްދަވާފަިއ ާއއްމުކުރަްއވަްނވާެނ ކަމުަގއި ވެސް ައޅުަގނުޑ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ާދއިރާ އިން މިކަމާ ބެހޭ ދިރާސާ އެްއ ހަ

ނޑަށް ެދއްެވވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުްމ ވަރަޙްމަތު  ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ދެކެން. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ އަބްދު

ނޑުމެން ދިވެިހންނަށް އަޑުިއވިގެން ދިަޔއީ  31ަރއީސް. ދިގު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި އަހަރު ަވންދެން އަޅުގަ

 250ދިވެހިރާއްޖެ ައކީ ވަރަށް ަފގީރު ޤައުމެކޭ. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ވަސީލަތްތައް މަދު، ުޤދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މަުދ 

ނޑުމެންނަށް  އަހަރު ވަންދެން އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ.  31އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް މަުދ ވަރަށް ފަގީރު ޤައުމެކޭ، ައޅުގަ

ނޑޭ. ފަްސ، ބިން އެހާ ކުޑައޭ. ދެން އިތުރު އާމްދަނީ އެއް ލިބޭނޭ ގޮތްގޮތް ވަރަށް މަދޭ. ޤުދުރަތީ  ވަށަިއގެން އޮތީ ކަ

ނޑުމެންނަށް ިކޔައިދީ 31ވަސީލަތުގެ ގޮތުން ވަރަށް ފަީގރު ޤައުމެކޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ފަިއ އަހަރު ވަންދެން ައުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނުކުމެވަަޑއިގެން ވިދާުޅވީ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ މުއްސަނިދ  2118އޮތީ. 

 255ޤައުމެކޭ. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ުޤދުރަތީ ގޮތުން މުއްސަނދި ޤައުމެކޭ. ަވސީލަތްތައް ގިނަ ަޤއުމެކޭ. އިންސާނީ ވަސީލަތުެގ 

ސް ނަޝީދާއި ެއމް.ޑީ.ޕީން ނުކުމެ ވިދާޅުވީ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގޮތުން ވެސް މުއްސަނދި ަޤއުމެކޭ. ރައީ

ނުކުމެ ވިދާޅުވީ، ދިވެހިާރއްޖެ އަކީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން މުއްސަނދި ޤައުމެކޭ. މިއަދު މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނުކުމެ 

ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި ، ވިދާޅުވަނީ އެއަށް ތިމަންނާމެން ޤާނޫނެއް އެބަ ހަދަންޖެހެއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ޤާނޫނެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ  އޮތީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެގސްޓު ހައުސް ސިޔާސަތަށް ވެސް ައޅުގަ

 260ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީން ައޅުަގނޑުމެން ކިޔަމުން މި ދަނީ އެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތުން އެ ލިބޭ އާމްދަނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 

ރިާޔސީ މެނިފެސްޓޯގެ ވިސްނުމަކީ ިމއަދަްށ  2113ވަންނަ ެއއްެޗއް އިތުރުކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މުޅި  ޖީބަށް

ވުރެ މާދަމާ ލިބޭ އެއްެޗްއ އިތުރުކުރުން. އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ޖީބަށް ވަންނަ އެްއޗެއް އިތުުރކުރުން. އެގޮތުން 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅީ ގެސްުޓ ހައުސްގެ ިސޔާ ސަތު. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޓޫރިޒަުމގެ ިސނާޢަތަށް އަޅުގަ

އެނުދެގ ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތަށް އަޅުަގނޑުމެނަށް އެނގޭ އަހަރަކު ެއއް މިލިއަނެއްހާ ފަތުރުވެރިން  25111އެބަ އެނގޭ، 

 265ޢިއްޒަތްތެރި  ބިލިއަންވަރު. 3ގާ އެބަ ދަތުރުކުރޭ. ދަތުރުކުރާއިރުގައި އާމްދަނީގެ ގޮުތަގއި، ޭސލްސްގެ ގޮތުަގއި އެބަ ނަ

ބިލިއަން ޑޮލަރު.  3ބިިލއަން. ޓޫރިަޒމް ސޭލްސް އެކަނި އެބަ ނަގާ  1ރައީސް، މުިޅ ދައުލަތުެގ ަބޖެޓަކީ 

ނޑުމެްނގެ ވާހަކަ ައކީ މި ރާއްޖޭަގއި، ފަތުރުވެރިކަމުން މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެބަ  އަޅަިއކިޔާލަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ވަރަކަށް މަހުޖަނުން. މި ރާްއޖޭގައި ޓޫިރޒަމް ސިނާޢަތުން  6ވަރަކަށް،  5މުގެ ހާލަތާ ނުބައްދަލު އުޅޭ މުޅި ަޤއު
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ވަރަކަށް މަހުޖަނުން މުޅި ޤައުމުގެ ދެން ތިބި އެންމެންގެ ހާލަތާ ނުބައްދަލު.  5ކްރިއޭުޓވެފައި އެބަ ތިއްބޭ 

 270މަހުޖަނުންނަށް ލިބޭ އެްއޗެއް އުނިކުރުމެއް ނޫން.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮންމެެހން އެ

ނޑާއި ފަޅުތަކާއި މި  ރިސޯޓުތަކަށް ވަންނަ އެއްެޗްއ އުނިކުރާކަށް ނޫން. އެކަމަކު، މި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުން، މި ކަ

ނޑުދޮށްަތކުން އެ ލިޭބ އާްމދަނީ އެއް ރަުށގެ އެހެން މީހުނަށް، ޤައުމުެގ އެހެން މީހުނަށް ވެސް އެ މަ ންފާކުރެވޭޭނ ގޮ

ނޑުެމންގެ ވިސްނުމަކީ. އެްއވެސް ހާލަތެއްގައި ޓޫިރޒަމް އިންަޑސްޓްރީ އަށް ވަންނަ އާމްދާީނ  ގޮތް ހަދައިދިނުން އަުޅގަ

މަދުކުރާކަށް ނޫން. އެކަމަުކ ޫޓރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރއޭ މި ިކާޔ އެްއޗެއް ުފޅާކޮށްލުން. ރިޯސޓުތަކުން ކޮންމެވެސް ވަރަށް 

 275ރަށްތަކުގަިއ ގެސްޓު ހައުސް ހަދައި ަޓއިމް ޝެއަރ ކޮންސެޕްޓު ެވސް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާއްމު ބޭރަށް ޖެހިލައި، 

ފަރުދުންނަށް ލިބޭ އެއްެޗއް ިއތުރުކޮށްލުން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، އަޅުަގނޑުމެން ބަަލއިލަން ހިނގާ މިހާރު މާފުއްޓަށް. 

ވިދާުޅވާހެން މާފުށީގަިއ މިހާރު ވިޔަފާިރއަކަްށ  ވަރަކަްށ ކޮޓަރި މާފުީށގަިއ އެބަ ހުރި. ރައީްސ ނަޝީދު އެ 118

ރުފިޔާ އަށް ކުރީަގއި ކުށްޔަށް ނުހިފޭ ގޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  5111ބަދަލުނުކޮށްލެވޭނޭ އެްއވެސް ކަމެއް ނެތް. 

 2ލަން ރުފިޔާ އަށް ވެސް ކުްށޔަށް ހިފަން ނުލިބޭ ކަމަށް ވަނީ. ެގއަކަށް ވަންަނއިރު ދޮން ކުދިން ބަ 11111މިހާރު 

 280އަންހެން ކުދިން އެބަ ތިބޭ، ބޭބީ ސިޓިން. ގަިޑއިރުން ަގިޑއިރުން ޑޮލަރު ނަގަނީ ބޭބީ ސިޓިން އަށް. ސްނޯކްލިން، 

އެކްްސކާޝަންސް، މިހެން ގޮސް ޕާން ފިހުން، ލޯންްޑރީ. މިހެން ގޮސް މާފުށީަގއި މިހާރު އާމްދަނީައކަްށ 

. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ނަތީޖާ އަކީ ނުވަތަ ސަބަބަކީ އެމް.ީޑ.ޕީެގ ބަދަލުނުކޮށްލެވޭނޭ އެްއވެސް ވިޔަފާރި ެއއް ނެތް

ގެސްޓު ހައުސް ސިާޔސަތު އެ ރަށު މީހުން ބަލައިގަތްވަުރ. އަޅުަގނޑުމެން މި އައީ މަނިކުފާނާ އެކު، މަނިކުފާނު 

ނޑު މި އަީއ ވ. އަތޮޅަށް ޮގއްސަ. ައޅުަގނޑު މި ައއީ އދ. އަޮތޅަށް ގޮއްަސ.  ނޑުމެންނަށް އަރިހުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

 285ފެނުނީ ހަމަ މި ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރަމުންދާތަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ހަމަ މި ސިޔާސަތު ބަލައިގަްތވަރު. 

ކޮންމެ މީހަކު އެ މީހާ އަށް ލިބޭ ގޯތި މިހާރު އެ އުޅެނީ ގެސްޓު ހައުސްއަކަށް ބަދަލުކޮްށގެން، އާމްދަނީ ނަގަނީ. ހަމަ 

ން ފަޅުކޮށް ހުރި ހުރިހާ ގޯއްޗެއްހެްނ މިހާރު ގެސްޓު ހައުސް އަްށ ބަދަލުކޮށްގެން ރައްޔިތުްނގެ އާމްދަނީ ނަގަނީ. ކުރި

ނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ ުމޅި ޤައުުމގައި  މަހުޖަނުން  5ޖީބަށް ފައިސާ ވަންނަން ފަަށއިފި. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

ސްޓު ހައުސް ސިާޔސަތުެގ ދަށުން ކޮންމެ ރަށެއްަގއި އުޅުމުގެ ބަދަުލގައި އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ގެ 

 290ަމހުޖަނުން އުފެއްދޭނޭ. ޢާއްމު  5މަހުޖަނުން ހަދައިދެވޭނޭ. އަޅުަގނޑުެމނަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި  5އަޅުަގނޑުމެނަށް 

ފެއްދޭނެ. އޮިޑއަކަށް ވަންނަ ވަރަްށވުރެ މާ ގިނައިން ގެސްޓު ހައުސްަތކަށް ވަންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެަނށް މަހުޖަނުން އު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ގެސްްޓ ހައުސް، ފަޅު ގޯތިތައް ެގސްޓު ހައުސްތަކަށް ބަދަލުކުާރށެކޭ ކިޔާަފއި އެމް.ޑީ.ޕީްނ 

ނޑުމެން ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި އެބަ ދެން. ދުއިސައްަތ  ހުއްޓައިލާނީ އެކަންޏެއް ނޫން. ސަތޭކަ ދިހަ މިލިއަން އަޅުގަ

ލޯނުގެ ގޮުތގައި ދެން. އޭެގއިތުރުން އެ ރަށްރަުށގަިއ ގެސްޓު ހަުއސް ސިާޔސަތު  ހަތާވީސް މިލިއަން ައޅުަގނުޑމެން

 295ތަންފީޛުކުރަންެވގެން ބޭނުންާވ ނަރުދަމާ އާއި ބަނދަރުތަކާިއ މަގުތަކާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ވެސް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 
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ނޑުމެން ކުރާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީން މިހާރު ކުރާނަމޭ ބުނީމާ ޤަބޫލުނުކުރާނޭ މީހަކު  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިސޔާސަތުގެ ދަުށން އަޅުގަ

ނުޑމެނަށް ކުރެވޭނެކަމުގެ ހެކި  3ނުހުންނާނެ.  އަހަރު ވަންެދން އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ ހެކި ދައްަކއިދީފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން ެގސްޓު ހައުސް ސިޔާސަތުްނ  ދައްކައިދީފަ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ހުޖަނުން އުފައްދާނަމޭ، ޤައުމަށް ވަންނަ އާމްދަނީ ިއތުރުކުރާނަމޭ ބުނީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާުނ މަ

 300 ޤަބޫލުކުރައްވާ. ުޝކުރިްއޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞޫމުމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދު ނަޝީދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމައިރާގެ ޢިއާދެ، ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާ. السالم عليكن`. 

ކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލަކީ މި ވަގުތަށް މި ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލު އައުމުެގ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވެ 

 305 ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިޔަފާރީަގއި، ާޚއްޞަކޮށް ޓައިމް ޝެއަރ ިވޔަފާރީަގިއ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ޤާނޫނީ 

ނޑެްއ ބިނާެވ، ެއކަމުަގއި އިްނވެސްުޓކުރަން ބޭނުންާވ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ކަމުަގއި އިންވެސްްޓކުރުމަކީ ރިްސކެްއ  އޮނިގަ

ނެތް ކަމެއް ކަމުަގއި ބަލަން ފެށޭނެ. ޤާނޫނީ ގޮތުން ރިސްކެ ނެތް ކަމެއްގެ ގޮތުގަ. އާދެ، ާރއްޖެ އަްށ 

ންވެަފއިވާ ަވގުތެްއގައި މިފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިންވެސްޓަރުްނގެ ކޮންފިޑެްނސް އިންތިހާ އަށް ބޭނު

ކަމަށް ޓަކަިއ ކުޅުުދއްފުށީ ދެުކނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ަވރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު 

 310ޓައިމް ޝެއަރ މުޢާމަލާތްތައް ކޭޝަން ހޯމް ހިންގުމަށް ބިލުގައި މި ވާ މަފްހޫމުތަކުން ވެޝުކުރުދަންނަވަން. މި 

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންާދނެ. މި ޤާނޫނުގައި، މި ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަެއއް ޕޮއިްނޓުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ 

 ވަނަ ާމއްދާގައި ޤާނޫނު ހިންގޭ ވޮ  8އެކަމަކު ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ އޭގެތެެރއިން ެއއް ކަަމކަށް މި ބިލުގެ 

މްތަކުގެ ެކޓަގަީރ އަށް އިތުރުެވގެން މި އަންނަނީ ވަކި ރަށްރަށުަގއި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ކޭޝަން ހޯވެ

ހޯމް މިނިސްޓްރީ އެއް ނޫން. ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިޢުލާނުކޮށްގެްނ ޓައިމް ޝެއަރ ހައުސިން 

 315ނޑުމެން މި ޤާނޫނު ކޮމިީޓ އަށް ގެންޮގއްސަ މި ބިަލށް ޔުނިޓު ހަދަން ދޭ ރަށްރަށް. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ 

 2ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކީ މި ކަންތައްތަްއ ހިންގާނެ ކޮންެމވެސް އެްއ އިދާރާ އެްއ ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ. އެއީ 

މިނިސްޓްރީއަކުން އެއް ކަމެްއ ކުރަން ފެށީމަ އެ ކަމަށް އުނދަގޫތަެކއް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ އުނަދގޫތަްއ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެހެން ގޮތަކަށް މި ބިލުގެ ތެރެއަށް އެ މަފްހޫމު ވައްދަން. މި ބިލުގެ  ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާަގއި އެބަ ޮއވޭ ވިލަރެސް ކޮމިޓީ ެއއް ޫޓރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ާއއި ަހުއސިން މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު  54

 320މިނިސްޓްރީން ކުރާ ކަންތައްތަްއ އެްއގޮތް ކުެރވޭތޯ ބަލަން  2އްތައް؛ އެކުަލވައިަލއިގެން ނަަގިއގެން، މި ކަންތަ

ހުށަހަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ ކަންތައްތަްއ ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް މުސްަތޤްބަލުގައި ައއިސްދާނެ ސީދާ 

ކޭޝަން ހޯމް އް ޕޮއިންޓަކީ ވެ އެއް މިނިސްޓްރީައކުން އެ ަކންތައް ނުކުރަންޏާ. ދެން މީގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ އަނެ
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ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ގައި މި އޮންނަނީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް  8ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގައި އެބަ އޮތް މި ބިލުގެ 

ނަޑއަޅާފަ. ރިސޯޓެއްަގއި ވެއިންވެސްޓްމެންޓާ ގުޅިަފއި ހުރި އަދަދުތަކެ ކޭޝަން ހޯމް ޔުނިޓު ހެދިގެން އެ އް ކަ

 325މިލިއަން ކަމަށް ބަލާފައި، ައދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން  25ގެ އިްނވެސްޓްމެންޓަީކ ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު އެ ތަނެއް 

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެްސޓްމެންޓެއް ކަމަށް ބަލާފައި،  25މިފަދަ ރަށެއް ތަރައްޤީކޮށްފައި އޮންނައިރު ވެސް ެއއީ 

ލަރުގެ އިްނވެސްްޓމެންޓެއް ކަމަށް ބަލާފަ. މި މިލިއަން ޑޮ 3އަދި ކޮންޑޮމީނިއަމްސް ބްލޮކު ފަދަ ތަނެއް ވެއްޖެްއޔާ ެއއީ 

ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މާޒީަގއި މިފަދަ ތަޖުރިބާގެ ތެެރއިން ވެްސ ބަލައިެލވޭ. އެްއ  2ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން 

 މިލިއަނަށް ވުެރ ބޮޑުވެއްެޖއްޔާ އިތުރު މުްއދަތެއް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތް 11ކަމަކީ ރަށްތަކުގެ އިްނވެސްްޓމެންޓު 

 330މިލިއަނަްށ އައުުމގައި މިންައޅާނެ ގޮަތާކ ދޭތެރޭގައި ފުޭދވަރެްއގެ ދަިތތަކެއް އޮތް. އެހެްނވީމާ، މި  11ދުވަސްވަރު. އެ 

ފައިސާގެ އަދަދަކުން މި ހުއްދަދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެންނޫނީ ފައިސާގެ އަދަދާ އެއްކޮށް ައދި އިތުރު މިނެއް އޭގެތެރެ 

ނޑުމެންނަށް އެހެންނޫނީ އަށް ލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮ ތް. ެއގޮތުން އެ ތަނެްއގައި ހުންނަ ފެސިލިޓީތައް ައޅުގަ

ވަނަ  65ހުންނަންވާ ފެންވަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަޔާންކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ވެދާނެ. ދެން މި ބިލުގެ 

ގޮތަށް މި މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ ގޮތުްނ  އަށް ވުރެ އިތުރުުނވާ 1.5މާއްދާގަިއ މި އޮންނަނީ ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން. %

 335މިނިސްޓްރީ ެއއް  3ވުރެ މަތިނުވާ ގޮތަކަށް އަދަދު ަކނަޑއެޅުމުަގއި ވެސް  1.5ފީނެގިދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް %

ބައިވެިރެވގެން ގޮެތއް ނިންމާ ގޮތަށް މި ަވގުތު ޑްރާފްުޓަގއި މި ވަނީ. އެއީ ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހައުސިްނ 

ޓްރީ އާއި ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީއާ. އެހެްނވީމާ، މި މިނިސްޓްރީތައް ެއކަްއޗެއް ކިަޔއިގެން ކަންތަްއ މިނިސް

ނިންމަންވާއިރު ކަންތައްަތއް އޮންނާނީ ހުއްޓިފަ. ވަރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ވަކިން ހަމަ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަުކެގ 

މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެެރއިން ެއަކއްެޗއް ިކޔަން ބަެއއް ފަހަރަށް  ތެރޭގައި މި ހުންނަ ޚިޔާލު ަތފާތުވުންތަކުގެ ތެެރއިން އެ 

ނޑައެޅޭ ކަްނތައްތައް ކުރުމަށް މި ހުރިހާ   340ދަތިވޭ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މި ކަ

އެއް މުައއްސަާސއެްއގެ ކަމެއް ކޮންމެވެސް އެއް މިިނސްޓްރީއެްއގެ ދަށަށް؛ އެހެްނނޫނީ މި ކަމާ ގުޅޭ ކޮންމެވެސް 

ނޑުެމންނަށް ޓްރޭޑު މިނިސްޓްރީ ހިމަނައިގެން މި ކަންތައްތައް  ދަށަށް ގެނެވިދާނެ. އެއް ކަަމކީ މީގެތެރެއިްނ އަުޅގަ

ގެންޮގއްސަ، ޓްރޭޑް މިނިސްްޓރީ އާއި ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީއާ މި ހުރިހާ ތަންތަނެއް އެުކލެވޭ ގޮތަށް ސިްނގަލް ސްޓޮްޕ 

ނޑުެމންނަށް މި ކަންތައް ކުިރއަށް ޓައިމް ޝެއަރގެ  ފެސިލިީޓ ދޭ މުއައްަސސާ ެއއް ެހދިދާނެ. އޭރުން އަުޅގަ

ނުޑމެން ފަރުވާވެ، ދުރާލައި މި   345ގެންދެވޭނީ. މި ކަމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުން ކަމެއް. މި ކަންތައް ކުރުމުަގއި އަުޅގަ

ގެ ފައިދާ ލިބޭނީ. ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންވީ ޤާނޫީނ ޤާނޫނު ހަދައިގެން ކުިރއަށް ެގންދިޔައިމަ ރަްއޔިތުންނަށް މިކަމު

ނުޑގެ ތެރެއިްނ ކަންަތއްތައް ކުރުމަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ކަންަތއްތައް ޤާޫނނުގެ ބޭރުން ކޮށްަފއި، ދެން  އޮނިގަ

މިފަދަ  ފަހުން ޤާނޫނު ހަދަންޖެހުނީމަ ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަިތތަކާ ކުރިމަތިވަމުން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ހަދައިގެން ކުިރއަށް ގެންދަންޖެހޭ؛ ޤައުމު ކުިރއަށް ގެންދިއުުމަގއި ކޮންމެހެން ވެސް މިފަދަ  ޤާނޫނުތަކަކީ އަުޅގަ
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 350ޤާނޫނުތައް ވެސް ހަަދއިގެން ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުުރމަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް ކޮްނފިޑެންސްދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

ނޑުމެ  ްނގެ މި މަޖިލީހުން ގެންނަންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްާޔ. ޤާނޫނުތައް އަުޅގަ

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

آله وصحبه  د وعلىدنا هحو  الم على سي  الة والس  والص   العالوين الحود هلل رب   الرحيم حمنالر   هللا بسم`. 

 355ތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަޤއުމަށް އަދި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ ޢިއްޒަތް أجوعين

މުހިއްމު ބިލެއް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްިވ ކަމަށް 

ނަވަން. އެހެންނަމަވެްސ ޓަކައި ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެީކަގއި ުޝކުރުދަން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ ފެނިގެން މި ދަނީ މިހާ މުހިއްުމ ބިލެއްެގ ކްެރޑިޓު އެހެން ަބޔަކު ެނގުމަށް މަސަްއކަތްކުރާ 

ގެ ރަޙްމަތުން ިދވެހިރާއްޖެ އަކީ ތަަނވަސް ޤައުެމއް. ދިެވހި ރައްޔިތުންނަކީ ތަނަަވސް هللاތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޑުމެންނަށް ބައެއް. ދި  360هللا ވެހިާރއްޖެ އަކީ ުމއްސަނދި ޤައުމެއް. ދިވެހިާރއްޖެ އަކީ ޤުދުރަތީ ވަސީލަްތތައް އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ އިރު.  ސުބްޙާނަހޫ هللا މިންވަރުކުރަްއވާފަިއވާ ޤައުެމްއ. އަޅުަގނޑުމެން މި ިވއްކާ އެްއޗަކީ ަކނާޑއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ވަތަޢާލާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ނިޢުމަތެއްގެ ގޮތުަގއި ލައް  ާވފައިވާ މި ދޭތި ވިއްކަިއެގން އަޅުގަ

ނޑު ަބއިތައް މި ދަނީ ފޫބައްދަމުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން  އިޤްތިޞާދުގެ މަިއގަ

ތުްނ ފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖެ ަކނޑު އަިޑއަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ދިވެހިރާއްޖެ ވިއްކާލައި، ދިވެހި ރައްޔި

 365ގެންގޮސް ހަނަފަސް ސަހަރާއަކަށް ނޫނީ ފެންބޮޑުވާ ަސރަހައްދަކަށް ޖަމާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެ ދުއްވާލުމަށް ބަޔަުކ 

މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ތަން. މިއަދު މި ބިލު ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވުމުން މި 

ވިގެންދިަޔ. ެއއީ މި މަޖިލީހުގައި މި ކުރެވެމުންދާ ބަހުސުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބިލުގެ މުހިއްމުކަން ަވޒަންކުރެ 

ކަމަކީ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަާށއި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ ތަނަވަސްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ޖުމްލަ ތަނަވަސްކަމަށް 

އަހަރުަގއި އަުޅަގނޑު ނުކުމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  17ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ުއމުރުން 

ނުޑ  ނޑު ވާނީ ބާީޣއަކަށް. އެހެންކަަމށްވެއްޖެްއޔާ ދެން އަުޅގަ  370ވެރިކަން ަބއްދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރީމާ ދެން އަުޅގަ

ނޑަށް އަަބދުވެސް ހިތަށްއަރާނީ ބާޣީންގެ ގޮތް. ޢިއްޒަ ތްތެރި ރައީސް. އަބަދުވެސް ަވޒަންކުެރވޭނީ ބާޣީންގެ ނަން. އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ކެރިގެން ދަންނަވަން އަޅުަގނޑުގެ އަބުރު ެގއްލޭ ކަހަލަ؛  މިއީ ޙަޤީޤަތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުެގ ައބުރު ގެއްޭލ ފަދަ ެއއްެވސް ކަމެއް ކުެރވިފަިއ ހުރި ނަމަ އަޅުަގނުޑ މި މަޤާމެއްަގއި  މުޖުތަމަޢުގައި އަުޅގަ

ނޑު ހާޒިރުކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެފަދަ ކަމެއްަގއި ނުހުންނާނަން. އަދި ރާއްޖޭ ގެ އެްއވެސް ޝަރުޢީ ތަނަކަށް އަޅުގަ

ނޑު މި މަޤާމެްއގައި  ނުޑ ހާޒިުރކޮށްފައި އޮްތ ނަމަވެސް ައޅުގަ  375މި ދެންނެވީ ބަދުއަޚްލާޤީ ކަމެއްަގއި އަުޅގަ

ސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތާ އެ ކަންަތްއ ނުހުންނާނަން. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި ފަޚުރާިއ ޝަރަފާއި ފަރެ
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ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުގެ ފިލްމެއް ނޫނީ އެހެން އެއްެޗއް އޮތް ނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު މި މަޤާމެްއގަިއ 

ނޑު ިމ ދެންނެވި ވާހަކަ ައީކ މި ޤާނޫނުގެ މުހިއްމުކަން  ނުހުންނާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

އެނިގގެްނ މި ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުަގއި މި ހެދޭ ބޮޑެތި ކޮޓަރިތަކާ އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 380އެނޫންވެސް އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރަމުން އެ ގެންދާ ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރުމުން އެ ރަށްރަށް 

ހި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް ލިބިގެންދާނެ ގޮތްތައް މި ބިލުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވިއްަކިއގެން އެކަމުގެ ފައިދާ ދިވެ

 ސަބަބުން ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 385 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެ

ނޑުމެން ބެލިއިރު އަިއއްސަ އެއް ނެްތ އަބުރާ ބެހޭ ބައެއް. ކޮން ވެ  390ކޭޝަން ހޯމް ޤާނޫނުގައި ައބުރުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް...   މާއްދާއެްއކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޫނން. އަޅުަގނޑު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް

  395 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ން ގޮްސ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާވެގެ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ގޯތިގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ިސނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ދެވޭ ރަށްރަށުަގއި ހެދޭ 

ޢިމާރާތްތަކާއި ތަންތަން ުކއްަޔށްދެވޭނެ ގޮްތ ފަހިެވގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ިމ ބިލުެގ 

 400ސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީ އަށް މިހާރަށްވުެރ ފަހިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް.  ސަބަބުން ހަމަޔަޤީނުން ވެ

ނޑު ކިޔާިލިއރަކު އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ.  އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލުގައި މާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އަުޅގަ

ނޑު ނޫްނ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް މި ދާއިރާގަ އި މަަސއްކަްތކުރަްއވާ ޭބފުޅުންނަށް އަދި މި ކަމުަގއި ފަހަރެއްގައި އަުޅގަ

ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުންނަށް ބިލުން މައްސަލަތަކެއް ފެނިދާނެ. އެހެންވިޔަސް މި ބިލު ބަލަިއގަނެ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އަްށ 
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ށް ނިންމައި، މި ބިލު ގެންގޮްސ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ ބިލު އިޞްލާޙުކުރަްއަވއި ީވހާވެސް ައވަހަކަށް މި ބިލު ފަރުމާކޮ

 405މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެންދިއުން. މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ވަރަށް ހެޔޮ 

ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭނެ ބިެލްއ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް އިްނޑަސްޓްރީ އަްށ ރަނގަުޅ ބަދަލުތަކެއް ލިިބގެންދާނެ ބިލެއް. 

 ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ވާހަކަެދއްެކުވން:

 410`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާެދ، ެވކޭަޝން ހޯމްގެ ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ވަރަށް ގިަނ 

ނުޑ ޤަ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޮކންމެ ކަމަކާ ުގޅިގެން ވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަަކފުޅު އެބަ ަދއްަކވާ. އާދެ، އަުޅގަ

ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީ އެކަމާ ުގޅިގެން ކަންކަން ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. 

ނޑު ކަންބޮުޑާވ މައްސަލަތަކެއް އެ 11ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ބިުލގެ  ބަ ހުރި. ވަނަ މާއްދާ އަށް ބަަލއިލާއިރު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ މި ބުނަނީ ވެކޭޝަން ހޯމް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ޢާއްމު ގޮތެްއގައި ދިރިއުޅުމަްށ  11މި ބިލުގެ 

 415ބޭނުންކުރާ އަސާސީ ތަންތަން ނުވަތަ ގެދޮރަށް ނުވާ ގޮތަށް އަދި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަިނ 

އަދި އަމިއްލަ އަށް ޗުއްީޓ ހޭދަކުރުމަށް އެ ތަން ބޭނުންކުރާ މުއްދަތުގައި އެހެްނ  އަމާޒުކޮްށގެން ބިނާކޮށްފަިއވާ،

ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނާ؛  11މީހުންނަށް އެ ތަން ބޭނުންކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ، 

ްއ ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ރަށަށް ވަނަ މާއްދާގައި ވެކޭޝަން ހޯމް، ރަށެްއގައި ހުރި ެވކޭޝަން ހޯމެ 2މިސާލަކަށް، 

ނޑު  25ވެކޭޝަން ހޯމް ރަށެއްގެ ގޮުތގައި ތަަރއްޤީކުރުމަށް މަދުވެެގން  މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަަރދުކުރަންޖެހޭނޭ. އަޅުގަ

 420ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މުޅި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ހެދެމުން މި ދާ ގެސްޓު ފަހުބަ ސް ދަންނަވާއިރުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން  11ހައުސް އަށް މި ޤާނޫނުން ބުރުލެއް އެބަ އޮތޭ. ވެކޭޝަން ހޯމް،  ވަނަ މާއްާދގައި ިމ ބުނާ ބިލުން އަޅުގަ

އްޭޖގަިއ ހެދެމުން މިދާ ގެސްޓު ހައުސް މި ބިލަށް ބްރިޖުވެގެން މުޅި ރާއްޖޭގަިއ، މިސާލަކަށް މާލެ އަތޮޅާއި މުޅި ރާ

މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފައި ނެތަތީވެ. އެހެްނވީމާ، ެއ  25އަންނައިރުަގއި ގެސްޓު ހައުްސ ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެތޯ 

ނޑު އޮތީ. ބައެްއ ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަުފޅުގަިއ އެަބ ވިދާުޅވޭ ޤާނޫުނން  425ބޭރުން ކޮށްފައި ހުިރ  ކަންބޮޑުވުން އަުޅގަ

ކަންތައްތައް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުގައި ޤާނޫނުން ބޭރުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް ޓަކަިއ 

ނުޑގެ ުސވާލަީކ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގައި ޤާޫނނުން ބޭރުން ކޮށްފައި އޮތީ  މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރި ކަމަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ކޮން  ކަމެއްތޯ؟ މިސާލަކަށް އެ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ، ޤާނޫނުން ބޭރުން އަޅުގަ

ނޑުމެން، އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު  1ރައްޔިތުންނަށް  ލަްއކަ ރުފިޔާގެ އާސަންދަ ދިނުމޭ. ައޅުގަ

 430އީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޚަރަުދގަިއ ޮއްއާވ އަަޅއި ކޮށާލީ. ުކޑަކޮށްލީ. މިލިއަނަށް ރަ  61ކުރެްއވި ކަަމކީ ތީމުޭގ ބަޖެޓު 
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ކުޑަކުރުމަށްފަހު ދޮށީ އުމުރުގެ އެންމެންނަށް ލާރިދިނީ. ހަމަ އެ ލާރި ދިންއިރުގައި ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ންނަށް، ދޮށީ އުމުރުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ އެ ވިދާުޅވާ ޤާނޫނުން ބޭރުން ކަމަށް ވަންޏާ ކެލާގެ ވެސް ެއންމެހައި ރައްޔިތު

ލާރި ދެވުނޭ އިނގޭތޯ. ކެލާެގ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންެގ  ޖީބުގައި އޮންނަ ައއި.ޑީ.ކާޑުްނ ވެސް ހަމަ އެއް ަލއްަކ 

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުން ބޭރުން ކުރެވުނު  ރުފިޔާގެ އާސަންދަ ޤާއިުމވެފަިއ އޮތޭ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނުޑގެ ސުވާލަީކ، އަުޅގަ

 435ރުފިޔާ ދިނުންތޯއޭ. ނުވަތަ މުޅި ރާއްޖޭެގ  2111ކަމަކީ އެއީ މި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް 

އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ާއސަންދަ ދިނުންތޯއޭ. ނުވަތަ މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި އެކަނިވެރި މައިންނަށް ލާރި 

ާޔސަތު ހުޅުވާލުންތޯއޭ؟ މި ސުވާލު ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ދިނުންތޯއޭ. މުޅި ރާއްޭޖގަިއ ގެސްުޓ ހައުްސގެ ސި 

ބަހުސަކަށް އެބަ ހުޅުވާލަންޖެހޭ. މައުމޫނާ އެކީގައި މި ޤައުުމގައި ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރަްއވަމުން ދިޔައިރުަގއި މި 

ދިޔައީ ސީދާ ވެރިކަމަށް. ވިދާޅުިވ ފަދައިން ހަެއއްކަ މަހުޖަނުން ޖިޒީ ަދއްަކމުންهللا ޤައުމުަގއި ދެންމެ ީއވާ ޢަްބދު

 440އިންތިޚާބަށް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ހުޅުވާލި ސިޔާސަުތގެ ދަށުން މުޅި ރާއްޖެ އަށް، ޚާއްަޞކޮްށ 

މާލެ އަތޮޅުަގއި މިއަދު ހުްސ ބިމާއި ފަޅު ޯގއްާޗ، ބިން ނެތިގެން މިއަދު ރަްއޔިތުން ދުވަމުންދަނީ. މިއަދު ރާއްޖޭެގ 

ގައި ގެސްޓު ހަުއސް އެޅި، އަދި މި ޤައުމުގެ ބައިތުލްމާލަށް ގިނަ އަދަދެއްެގ ފައިސާ ވަންނަމުން އެބަ ދޭ. ކަންކޮޅުތަކު 

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން ިމއަޅާ ގެސްޓު ަހއުސް މި ބިލުން ހުއްޓުަމކަށް  މިކަމުން އަޅުަގނުޑގެ ުސވާަލކީ، އަުޅގަ

ބޮޑު މައްަސލަ އެއް. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް އަންނާނެތޯއޭ. އެހެންކަމަށްވާަނމަ މިއީ ވަރަށް 

ނޑުމެން ރަށުގައި ހުރި ފަޅު ޯގތީގައި ތިން ކޮޓަރި ހަދަިއގެްނ ގެސްޓުން ގެންަނގެނައުން   445ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

. ާއދެ، މީގެ ކުރީަގއި ރިސޯުޓ ހުއްޓުމަކަށް އަންނަ ނަމަ މިއީ ކުރަން ހެޔޮވާވަުރގެ ކަެމއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޫން ތަންތަނުގައި ގެސްުޓ ހައުސް ނުވަތަ ާރއްޖޭގެ މީހުްނ އުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ގެސްޓުްނ ނިންދެވީމާ އެއީ މުޅި ތަން 

ނޑުމެން މި ބުނަނީ މުޅި  ނޑުމެންަނށް ފަތުވާ ލިބިފައި އޮތީ. އަޅުގަ ޣަރަގުެވގެންދިއުން ނޫން ގޮތެްއ ނެތް ކަމަށް އަޅުގަ

ަގއި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އެބަ އޮތޭ. އެހެންވީމާ، އޭރު އެކަންކަން ނުވެ ޮއްއވާ އެމް.ޑީ.ޕީން މި މަޖިލީހުގައި ރާއްޖޭ

 450ވަކާލާތުކޮްށގެން ގެސްޓު ހަުއސްގެ ިސޔާސަތު ހުޅުވާަލއި، އެކަން ކުިރ ފަހުން ވެްސ އެކަން ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކިއ 

ދެ! އެ ކަްނަކން މިއަދު މި އޮތީ ތަަނވަްސެވފަ. މި ކަންކަން ހުއްުޓވޭނެ ވަރަށްގިނަ މަަސއްކަތްަތކެއް ައއީ ކުރަމުން. އާ

ނޑުެމން ދައްކަިއގެންނުވާނެ. މިކަްނކަން ފަހިކަމާ އެީކގައި ަރއްިޔތުންނަށް ވެވެން އޮންނާނެ.  އެްއވެސް މަެގއް އަުޅގަ

ނުވަަތ ދިހަ މަހުޖަނުން އުފެއްދުން.  ދެންމެ އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ޮކންމެ ރަށެއްގައި ފަހެއް

ނޑުމެންނަށް ފަހިވެގެންދާނީ އާސަންދަ އަނެއްކާވެްސ  އެކަމުގެ ނަފާެއއްގެ ގޮތުްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

 455ކަށަވަުރވެގެންިދއުން. މަތީ ތަޢުލީމަށް ދައުލަތުން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރެިވގެންދިއުން. މިާއ ގުޅިގެން ަރއްޔިތުންނަށް 

ންދާނީ ނަފާ، މަންފާ. މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ތިމަންނާމެން މިކަމާ ގުޅިގެން ވިސްނަންޖެހެއޭ، މިއީ ލިބެމު

ނުޑ  ޤާނޫނީ ބޭރުން ކޮށްފައި އޮތް ކަމަކަށް ވާތީ މިކަން ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ވަންދަންޖެހެއޭ. މިއީ ޤާނޫނީ ބޭރުން އަޅުގަ
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ނި، އިސްވެދެންނެވި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް. އިސްވެ މި ދެންނެވިހެން ކޮށްފައި އޮތީ މި ބު

އެހެންވީމާ، މިއަދު މިކަމާ ޭދތެރޭ ފުންކޮށް އެބަ ވިސްނަްނޖެހޭ. ބަޣާވާތެއް ކޮށްފައި ަރްއޔިތުން ބޮލުގައި ތަަޅއި، ލޭ 

 460ލާކުގެ ތެރެއަށް ދާއިުރގަިއ އަތުަގއި ހުރި މީހެއްގެ ފަހަތަށް ގޮސް، މިއަދު މުޅި މީހުން ވިއްސިވިހާލުވެ ހަ 

 ތިމަންނާމެންނަށް މި ތިބެވޭ ހިސާބު ވެސް އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ...

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު

ޅުުދއްފުށީ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެހެންކަމުން ކު

 465ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު ުޝކުރުދަންނަވަްނ 

ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ދެންެމ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ފާޅުކުރެއްިވ ގިނަ ކަންބޮުޑވުންތަކަީކ 

ގައި އުފެދޭނެ ކަްނބޮޑުވުންތަެކއް ނޫން. ގެސްުޓ ހައުސްެގ ިވޔަފާރި ާއއި އަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުމުަގއި މި ބިލު

ވެކޭޝަނަލް ހޯމްތަކުގެ ިވަޔފާރިއާ މިއީ ތަފާތު ދެ ގޮތަކަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. 

 25މިލިއަން ނުވަތަ  21ިއ ޓައިމްޝެއަރ އުސޫލުން ކަންަތއްތައް ކުެރވޭއިުރގައި މިސާލަަކށް ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގަ 

 470މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވީ ކަމުގައި ވީނަމަެވސް ެވކޭޝަނަލް ހޯމެއް ތައްޔާރުކުރުުމގަިއ މިހާރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސިާޔސަތުން 

ރަށްރަށުގައި މި އަޅާ ކަހަލަ ކުޑަ ގެސްޓު ަހއުސެްއ ެއޅުމުގައި މި ދެންެނވި އަދަުދގެ ފައިާސ އިްނވޯލްނުވެދާނެ. 

ސް، މި ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭަގއި އެްޑރެސްކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަްށ އެހެންނަމަވެ

މިލިއަން  3އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން ކޮންޑޭ އެއް ތަރައްީޤކުރާއިުރގައި އެ ކޮްނޑޯ ެއއް ހެދުމަށް ޓަކައި ޖުމްލަ 

ނިޓަކީ ުޗއްޓީ ހޭދަކުރާ ގެެއްއގެ ގޮތުަގިއ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށް މި ޑޮލަރު ޚަރަދުވެފަިއވާ ކަމަށް ވާނަމަ ޭއގެ ވަކި ޔު

 475ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވިަޔފާރި އުސޫލުން މި ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށާ، އަދި 

ެލވޭ ވަރަށް މުހިއްމު އޭެގއިތުރުން މިތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ހުޅުވައި

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. މިއަދު ވެސް ރާއްޖޭަގއި ބައެއް ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރުމުަގއި މި ދެންނެވި  ފުރުޞަތެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނެޑއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ދާއިރާގަިއ  އުސޫލުން ފައިސާނެގެމުން ެއބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ކަށް ރައްކާތެރިކަާމއި ހިމާޔަތްތެރިަކމެއް ލިބިފަ އެްއ ނެތް. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ އިންވެސްުޓކުރާ ފަރާތްތަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި އިންވެސްުޓކުރަްއވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުުރ   480ގޮތުަގއި މިފަދަ ބިލެއް ައުއމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުގެ ތެެރއި ން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހުއްދަ ވިޔަފާރި އެއް އެ ބޭފުޅުންނަްށ ޔަޤީންކަމެއް ލިިބގެންދާނެ. ެއއީ ޤާނޫނީ އޮިނގަ

ކުރެވެމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމުަގއި އިްނވެސްޓުކުަރްއވާ އިންވެްސޓަުރންގެ އިންވެސްޓުމަންޓުަތއް 

ދާ ެއއް ކަމަށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޔަޤީްނކަން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އަދި ހަމައެާއއެުކ ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ ފައި

އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެ ބޭފުޅުން ުޗއްޓީ ހޭދަކޮށްެލއްވުމަށް މި ވަަޑިއގަންނަވާ ދުވަސްތަްއ ފިޔަަވއި އެހެްނ 
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 485ދުވަސްތަުކގަިއ ެއ ތަން ެއީއ ދާއިމީ ގޮތެްއގަިއ ުކއްޔަްށ ދެިވގެން، އާމްދަނީ ލިބޭނެ ތަނެއް ކަމަށް ެވގެންދާނެ. 

ަސތޭކަވަރަކަށް ކޮޓަރި އަޅާަފއި ހުންނައިރު އޭގެތެެރއިން އެްއ ކޮޓަރި ބައްލަަވިއގަންނަާވ  މިސާލަކަށް ރިސޯޓެްއގައި

ބޭފުޅަކު ބޮޑު އަެގއް ދީފައި ެއ ކޮޓަރި ެއއް ަބއްލަަވއިގަންަނވަނީ، އެ ބޭފުޅަކު ޗުއްީޓ އަްށ ވަަޑއިގަންަނވާނީ އަހަެރއްެގ 

ންދެން. ޗުއްޓީ އަށް ަވޑައިުނަގންނަވާ ހުރިހާ ދުވަސްތަކަީކ ތެރޭގައި ހަފްތާ ެއއް ނުވަތަ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ވަ

އެތަނަށް ފަތުރުވެރިން އައިްސ އެ މީހުންގެ ފަރާތުން އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް އެަތއް ފައިދާތަެކއް ލިިބގެންދާނެ 

 490ފަރާތަށް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަެރއް. ދެން މި ދެންނެވި ފަރާތުން އެ ތަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ޓަކައި ފަިއސާ ދެއްވި 

ހޭދަކޮށްލުމަށް ޓަކައި އެ ުޔނިޓު ބައްލަވަިއގެން ފަރާތަށް ވަޑައިުނގެންނެވޭ ކަމަށް ަވންޏާ އެ ދުވަސްތައް ވެްސ 

ވިްއކާލެްއވިދާނެ. އަދި އެ ދުަވސްތަކަށް ލިބޭ ފައިދާ އެ ފަރާތަށް މިލްކުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާާރއި ބާރު ލިބިގެންދާނެ. މިއީ 

ނޑު ގޮތެްއަގއި މި ެދންނެވި ސިާޔސަތު ެއކުލެިވެގންވާ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް ރާއްޭޖގަިއ ބަެއްއ  މައިގަ

ނޑަށް  ރަށްރަށް މި ދެންނެވި އުސޫުލން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވިސްނުްނފުޅުގައި މަަސއްކަްތކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

 495ތަށް ތަރައްޤީކުރެވޭ. އަދި ގދ. އަތޮޅުގެ ަބއެއް ރަށްރަްށ ވެސް ވަނީ ލިބިފަ. ރ. އަތޮުޅގެ ބަެއއް ރަށްރަށް ވެސް މިގޮ 

ވެސް މިގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުުމގެ ވިސްނުންފުޅު އެ ރަށްރަްށ ލިބިވަޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުން އެބަ ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ. 

އަށް ގެަނއުމަށް ޓަކަިއ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި މިއީ އިތުުރ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ދިވެހިާރއްޖެ

ހުޅުވައިެލވޭ މަގެއް. އެްއވެްސ ހާލެއްގައި މި މަގުގެ ސަަބބުން ގެސްޓު ހައުސް ސިާޔސަތަށް ބުރުލެއް އަރައިފާނެ 

ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫެލްއނުކުރެވޭ. އަދި މިީއ މުޅިން ދެ ވައްތަެރްއގެ ކްަލޔަންޓެްއ ހިމެނޭ ދެ ދާއިރާ ކަމަށް 

 500ކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ، ޭއގެއިތުރުން ިމ އުސޫލު؛ އާދެ، ޗުއްޓީ ޭހދަކުރާ ގެެއއްގެ އުސޫލުން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ގެސްޓު ހައުްސ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ފަހިކުރެވިދާނެ 

ކުޑަކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. އޭރުން  މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަދަދު މި ބިލުން  3އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އެ އޮތް 

ކޮޓަީރގެ ކުޑަ ގެްސޓު ހައުސް ައކީ ެވސް ަވިކ  4ކޮޓަރި ުނވަތަ  3އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކޮްށދެވޭނެ އެ އަޅާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ފެންވަރެްއގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަްނތަނަށް ކަމަށް ހެދުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

 505ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ކަންބޮޑުވުެމއް މި ބިލުގެ ސަބަބަކުންނެއް ނާންނާނޭ. އެ ސިޔާސަތަށް 

ނޑަށް ެވސް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަމުން، މިއީ ރަނަގޅު  ހުއްޓުމެއް ނާންނާނޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 އްޒަތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައި ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ ޢި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

 510ަގއި މުޅި ޤައުމު ތަަޅއި ސުންނާފަތި އަރުވާލުމަށްފަހު 2112ފެބްރުއަރީ  7ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، 

ކާރުންނާ އަިދ އޭގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބާޣީން ޤައުމާ ހަވާލުވެފައި ުބނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ުހްއޓޭ ކުރީގެ ސަރު 
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ދޫކޮށްފައި ހުރި އެތައް ަބިއަވރު ރަށްތަކެއް. ސަތޭަކ އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށް ޓޫރިްސޓު ަރށް އެބަ ހުއްޓޭ. ނުހެދި އެ 

 ތަންތަނަށް ގޮތެއް ހޯަދއިދޭން އެބަ ޖެހޭ. ފުރަތަމަ ކުރި ކަމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން ުއފެއްދި އުސޫެލއްެގ ތެރެއިން 

ލިބެން އޮތް، ރަށްތަކުގެ މުްއދަތު އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ިލބެން އޮތް ލާރިތައް ރިސޯޓު އޯނަރުންނަށް ދޫކޮށްލަދިނީ. 

ނޑުގެ ތެރޭަގއި، ހަމަ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގަ. ރައްޔިތުންނަށް ވާނުވާ ނޭނިގ   515ދޫކޮށްލަދީފައި، އެއީ ފުރަތަމަ ހޫނުގަ

ންމައިލާފައި ދެން ދެއްކީ ދޯހަޅިކަމުގެ ވާހަކަ. ކުީރގެ ސަރުކާރުން ކަންތައްތަްއ އުޅެނިކޮށް ެއކަން ނިންމާލައިފި. ނި

ކޮށްފައި ހުރި ދޯހަޅިކަމުގެ ާވހަކަ. ވިޔާނުދާކަުމގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ާއދަކާދައިގެ ތެެރއިން، ބޯދާ 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ކޮންމެ އާދަކާދަ އުސޫލުތަުކގެ ތެރެިއން ނަމަވެސް އަދި ކޮންމެވެސް އުސޫލެްއގެ ތެ ރެއިން އަުޅގަ

ރަްށ،  7އިންތިޚާބަކާ ގާްތވީމަ، ހަތަރު އަހަރާއި ހަ މަސްދުވަުހގެ ފަހުން ދެން އޮންނަ ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އިތުރު 

 520ޓޫރިޒަމްގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން އަލުން މުރަޖަޢާކުރަން. އަލުން މުރާޖަޢާކުރަން. ހަ ފަހަރަށް މުރާޖަޢާކޮށްފައި 

ރަށް. ކޮންމެ ފަހަރު  7ލައިލިއިުރގައި ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ތިބި ހަ މަހުޖަނެއްގެ އަތުަގއި، ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުަގއި އޮތް ބަ

ރަށް. ހަމަ އެ އުސޫލު އަނެއްކާ އައިސް ިމއަދާ ހިސާބަށް ރުޖޫޢަވެގެން މި އުޅެނީ. މިއަދު އިޢުލާނުކޮށްފަިއ  7ދޫކުރަނީ 

ރަށް ދޫކުރާ ވާހަކަ. ކޮަބިއތޯ ކުރީގައި ެދއްކި ވާހަކަަތއް؟ މިވާހަކަތަކެއް ނެތް. ކުރިން  7މި އޮތީ އަނެއްާކވެސް އިތުރު 

ދެއްކި ނުހެދި ހުރި ރަށްތަކުެގ ވާހަކަ ާއއި ކުރިން ޓޫިރްސޓު ރިސޯޓެްއގެ ގޮުތަގއި ދޫކޮްށފައި ހުރި ކިތަންމެ ރަށަކަށް 

 525ތެއް ހޯދައެއްނުދެވުނޭ. އަެނއްާކވެސް ެއއްކަލަ އިންތިޚާބަްށ ހެދޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން އުޅުނު ވާހަކައާ. މި މީހުންނަކަށް ގޮ

ރަށް. މިއީ އިއްތިފާަޤކަށް ވެދާނެ. ރޭގައި އެަތއް ބައިވަރު ބަނދަރަކާއި އެަތއް  7ދެ މަސްދުވަހަށް ވީމަ އަނެއްކާވެސް 

ބައިވަރު މިސްކިަތާކ  ރަށެއްގެ ސްކޫަލކާއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީން ސަރުާކރުން އަޅަންފަށާފައި ހުރި އެތައް

ހުއްޓައިލާފައި ކިތަންމެ ދުަވހެއް ވެގެންދިަޔއިރު ދޮޅު އަހަރުދުވަސް ެވގެންދިަޔއިރުަގއި މިނިސްޓަރު ކައިރީަގިއ 

ާއިއ  15ސުވާލުކޮށްލީމަ ރޭަގއި ވިދާުޅވީ؛ ައޅުަގނޑު އަހާލިން، ެއއީ ިއއްތިފާޤެއްތޯ؟ މި އޮަގސްޓުމަހުގެ ފަހު 

ނޑަޖެހުމާއި ެއ ތަންތާނގައި ރޯނުދެމުމާއި  އާ ދޭތެރ7ެސެޕްޓެމްބަރު   530އަށް އެތަންތަން ކޮންޓްރެކްޓުކުރުމާއި ކަ

ަގއި އިންތިޚާބު. އެހެންވީމާ، އޮގަްސޓު ފަހު ހަފްތާގައި 7ސޮއިކުރުމާ، މި ހުރިހާ ކަމެްއ މި ދިމާވަނީ. ސެޕްޓެމްބަރު 

ވަނަ  1979އެހެންވީމާ، ިމއީ މިކަން ވާ ގޮަތކީ. މިކަން މި ވަނީ. އެީއވެސް ިއއްތިފާޤެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުީވ. 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  އަހަރުން ފެށިގެން މިކަން އަންނަނީ އަޅުަގނޑު މި ދެންެނިވ ގޮތަށް ހިނގަމުން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

 ކޭަޝން ހޯމްގެ ބިލު އަޅުަގނޑުެމންނަށް މުހިއްމުވޭ. ކިތަންމެއަދު މި ނެރުނު ބިލު ނުވަތަ މި ވެވިސްނަން. މި

 535ގޮތްގޮަތކުން މުހިއްމުވޭ. އެކަަމކު އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިއަށް އަދިވެސް މިއަްށވުރެ ބޮަޑށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެބަ 

ޖެހެއޭ ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްަނއި ފިކުުރކުރަން މީގެތެެރއަްށ އިތުރު ަމއްސަލަތަެކއް ދިާމނުވާނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވެސް ރަށެއްަގއި މިހާރުވެސް މިގޮތަށް ވިއްކާލުމަށް ޓަަކއި ރޫމުތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްަފއި އެނިގގެންދިޔަ ބ. އަތޮޅުގެ ޮކންމެ

ހުރި ވާހަކަ. ނުވަތަ މިގޮތަށް ދޫކުރުމަށް ޓަކައި ރޫމުތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްަފއި ހުރި ވާހަކަ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ގޮތެއް 
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ނުޑ ދަންނަވާލަން މި އުޅޭ ވާހަަކ ހޯދައިދެވެންޖެހޭ. ފަހަރެއްގައި މި ބިލުތެރެއިން އެކަން ވެ ސް ވެފައި އޮވެދާނެ. އަުޅގަ

 540އަކީ ކުރެޑިަޓކީ މިހެން ވާ ެއއްެޗކޭ. އެމް.ޑީ.ޕީން ދެްއކި ާވހަކަ އެކޭ. ދެްއކި ވާހަކަ އެްއ މިއަދު އަދި ޤާނޫެނއް މާ 

ހަމައެއާއެީކަގއި ސްޕޯޓު  ފަހުން އައި ކަމަށް ވިޔަސް ާވނެ ގޮތަކީ އެ ކްެރޑިޓު އަންާނނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްަކނީ

ޓޫރިޒަމް ތަޢާރުފުކުރާ ވާަހކަ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް.  ހަމަ ެއްގރިކަލްޗަރ ޓޫިރޒަމް ެވސް ތަާޢރުފުކުރާ ވާހަކަ. ހަމަ ހެލްތު 

ޓޫރިޒަމް ވެސް ތަޢާރުފުކުާރ ވާހަކަ. މިހެންގޮސް ބަިއަވރު ކަންތައްތަެކއް ބަިއވަރު ވާހަކަތަެކއް ދައްކާ ފަހުން، 

ކުރަްނއުޅޭ އެަތއް ދުވަހަކު މަސައްކަްތކުރާ ފަހުން އެތައް ބަިއވަރު ވާހަަކެއއް ދެއްކޭ ފަހުން އަދި މާ ފަހުން  އެކަންކަން

 545ޤާނޫނެއް އަޔަކަސް ދެންވާނެ ގޮތަކީ އަދި ޤާނޫނު ވައްދާ މީހަކަށް ނޫން ކްރެޑިޓު އޮންނާނީކީ. ކުރިން އެ ޚިޔާލާއި 

ގަންުނވަން މަސައްކަތްކުރި މީހާ އަށް. އެހެންވީމާ، ސްޕޯޓު ޓޫިރޒަމް ފިކުރު ނެރުނު މީހާ އަށް، ނުވަތަ އެކަން އަށަ

ވެސް އަންނާނެ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް. ހަމަ މިއާެއކީަގއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ މުްއސަނދިކަމުގެ ތެރެއިްނ މި ރަށްތަކަްށ 

ރިކަްނ އެމް.ޑީ.ޕީން މި އަންނަނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މީގެްނ ލާބަޔާިއ މަންފާ ނެރެވޭނެ ކިތަންމެ ގޮތްތަެކއް ހު

އަބަދާއިއަބަދު ވާހަކަދަްއކައި ރައްޔިތުންނަށް ވިސްަނއިދެމުން. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ ޯލ އެބަ ހުޅުވޭ. ަރއްޔިތުްނެގ 

 550ބުއްދިތައް ހުޅުިވގެން އެބަ ދޭ. ބުއްދިތައް ހުޅުވިގެން ދިަޔިއމާ ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ޤައުމުަގއި ހުރި އާލާތްތައް 

ބޭނުންކޮށްގެން ކިތަންމެ ބައިވަރު ލާރި އެއް، ކިތަންމެ ބައިވަރު މަހުޖަނުންނެއް އުފެއްދޭނެކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން 

މިއަދު ޤަބޫލުކުރޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީާމ، މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި އިތުރަށް 

ނުޑ  ވިސްނަިއ ވަރަްށ ފުންކޮށް ވިސްނައި  ވަރަްށ ގިނަ ގޮްތގޮތަށް ބަލަންޖެހޭ ބިލެއް. ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ކަށް ިދވެހިން ހެއްލުން މިއަދު ވެްއޖޭ ދޫކޮށްލަން. ޝުކުރިްއާޔ ނީ ދެ އުޅި އެކުުނވާ ވާހަކަތަދަންނަވާލަން މި އުޅެ

 555 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ން:މު ވާހަކަދެްއކެވުމަޢުޞޫهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޓައިމްޝެއަރ ޤާނޫނެއްގެ ގޮުތގައި މި ބިލު ވެގެންދާއިުރ 

އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ ެއކަށީގެްނވާ ކުިރއެރުމެްއ އިްނެވސްޓަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް. މިފަދަ ޤާނޫނެއް ައއިްއސަ 

ނޑުެމން ހަނދާން އާކޮށްލަ  560ން އެބަ ޖެހޭ މިއީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމަ އެއް ލަމަ އެއް ނެތި އޮތް ވަގުެތްއގައި އަުޅގަ

އެތައް ރަށްތަެކއް ދޫކޮށްލުމުެގ ސަބަބުން އެ ރަށްތަކުގެ ުއއްމީދުގައި ތިބި އެމް.ޑީ.ީޕގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޚުންނަށް 

ދީ، ވަޢުދުތަކެްއ ކޮށް، ެއ  ވެސް ވަރަށް ޮބޑެތި ދަތިތަާކ ކުރިމަތިލާންޖެހުނުކަން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޮގު ވަޢުދުތަކެއް 

ބޭފުޅުންނަށް ރަށެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ޕާޓީ އަށް ފައިސާ ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް ޤާޫނނުގެ އިމުން ބޭރުން ކުރުމުެގ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އެ ބޭފުޅުން ޤައުމައިގެން ކުިރއަްށ  ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުން އެ ތިބީ ނާއުއްމީދުވެފަ. އަުޅގަ

 565ން ނިންމާއިރު، ޤާނޫނެއްގެ ތެެރއިން އިާރދަކުފުޅުކުރެްއވިްއޔާ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ިވޔަފާރީެގ ވަަޑއިގަންަނވަ
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ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ކެލާ ާދއިާރގެ  މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް މަގުަފހިވެފައިވާނެ. ދެން، އަނެްއ ަކމަކަށް އަުޅގަ

ވަނީ މިއަދު ދަރަނިވެފަ. އެއީ ރައީސް ނަޝީދު ސަރުކާާރ  ކޮންމެ ރައްޔިތެއް ވެސް ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ އިން

ބިލިއަން ރުފިާޔގަ. ެއހެންނަމަވެސް ޤައުމު ތިން  11ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވިއިރު ޤަުއމުގެ ދަރަނި އޮތީ ގާތްަގނޑަަކށް 

ތުން ދަރަނިކުރުވާފަ. ބިލިައން ރުފިޔާ އިން އިތުރަށް ދިވެހި ރައްޔި 15އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ނިމިގެންދިަޔއިރު ދަރަނި ވަނީ 

 570ބިލިއަން ުރފިޔާ އިން ރައްޔިތުން އިތުަރށް ދަރަނިވެރިކުރުވީމަ، އެ ދަރަނީގައި ކޮންމެ ދިވެހި  15އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެްނ  ރައްޔިތެްއ ެވސް ހިއްާސވޭ. ޭއގެ ފައިދާ އެ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނުތޯ؟ އެ ުސވާލު އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޤައުމު  15ންދާއިރު ޤައުމެއްގެ ދަރަިނ އިތުރު ވެސް ވާނެ. ކޮށްލަންޖެހޭ. ޤައުމެއް ހިންގަމު

ދަރައިގެން ިދއުމަކީ އެ ވަގުުތ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ެއ ކަންަތއް ވާން އޮްތ ގޮްތ ކަމުަގއި ެވސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ 

 61ން، ކޮންމެ ރައްޔިތަކު އިތުރަށް ދެރި ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި 15އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ސުވާލުޮކށްލަންޖެހޭ މި 

 575ހާސް ރުފިޔާގެ ދަރަނިން އެާއ އެްއވަރުގެ އެްއޗެއް ލިބިފަިއ އެބަ އޮތްތޯ؟ ނެތް. މި ދެންނެވި ގޮތަށް ބަލާއިރު އެަތއް 

ފަިއ ރަށެއް އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަޕޯޓަުރންނަށް ދީނީމަ، އެތައް ރަށެްއ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަޕޯޓަރުންނަްށ ދިނީމަ އެ ރަށްތައް ދީ

އޮތީ ޤާނޫނުގެ ހަމަތަކުގެ މަތީން ކަމަށް ނުވާތީ އެ ބޭފުޅުން ކުރި އުއްމީދު ެވސް ދިޔައީ. އެ ބޭފުޅުްނ 

ނޑުމެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރިއިރު  އިންވެސްޓަރުންނާ ެއކު ދަްއކާފައި ހުރި ވާހަކަތައް ެވސް ދިޔައީ. އަުޅގަ

ިސލު ޓީމުތަކުން ޓޫރިޒަމްގެ ާދއިރާަގއި އިސްެވސްޓުކުރުމަްށ ފެނިގެންދިޔަ ރަށްރަށުގެ ކަުއންސިލަރުން ވެސް، ކައުން

 580ޓަކައި އަިމއްލަ އަށް މަސަްއކަތްކޮށްގެން ހަދާފައި ހުރި ޕްލޭންތަކާ އެއްޗެހި. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް، 

ޓަރުންނަށް ކޮންފިޑެންްސ މާކެޓު ފްލެޑުވާ ގޮތަށް ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ބޭރުން ކަންތައްަތްއ ކުރީމަ ދެން ވީ ގޮތަކީ އިންވެސް

ގެއްލުނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ޤާނޫނެއް ބޭނުންވަނީ. މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން އިމާއި މިނާ 

ނަޑއެިޅގެން ކަންތައް ދިަޔިއމަ ދެން އެނގޭނެ...  ކަ

 

 585 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނނަށް އުނދަގޫނުވާނެ ގޮތަަކށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު، ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ މެންބަރު

 ދަންނަވަން.

 

 މު ވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކެލާ

 590މަސައްކަތްކުރަން އެނގޭނެ. އިންވެސްޓަރުންނަށް އިތުބާރު އޮންނާނެ ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްޓުކުރަން. މި އިތުބާުރ 

ންަވނީ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ޕެރެަޑއިްސ ކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ބަލާ ތަން، ގޭންގު ސްޓާރ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބޭނު

ޕެރެޑައިެޒްއގެ ގޮުތަގއި ެވެގންދިޔައިމަ އިްނވެސްޓަރުންނެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިްނ 
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ިއގެން ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދާންޖެހެނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ަޤއުމު ަވްއދައިގެން ަޤއުމުގެ ވިޔަފާރިަތްއ ވެސް ަވއްދަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ބައެއް ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންާވކަން. 

 595އެހެންނަމަވެސް ރަްއޔިތުން ިމއަދު ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނު ހިްނގޭ ޤައުެމއް ގޮތުަގއި ަޤއުމު ހަދަން. ޤައުމައިގެން ކުރިއަށް 

 ދެވޭނީ ޤާނޫނު ހިންގޭ ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖެ ބަދަލުވެގެން. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 2118ރަނިންމޭޓާ. ހަވާލުކޮށްގެްނ ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑވްސް އިްނ ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ަނގާފަިއ އޮތް ލޯނު ހަވާުލކުރީ 

 600ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ެއއްެވސް އަށް ފައިދާ އެއް ުނވެ،  2112ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

މިލިއަން ރުފިާޔ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ފައިދާޯތ  511ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި  2113

މާނީ ރައްޔިތުން. މިއީ ލޯމައްޗަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދަރަނިތޯ ނިން 

އަތުން ކެވިަފއި ހުރި  ްއިޔތުންވާހަކަދަްއކާކަށް ރަނިންމޭޓުގެ އަޢުވާނުން ނިކުމެ ރީްއޗެއް ޫނން މިއަދު. މިއީ ދިވެހި ރަ

 511އަހަރު ދުވަހުެގ  3ފައިދާ ެއއް ނުކުންނައިުރގަިއ، މިލިއަން ރުިފޔާެގ  511ސްުދވަހުން މަ ގެ އަދަދު. ހަލާރީ

 605މިލިއަން ރުފިޔާ އެްއކޮށްލަބަލަ ކިހާވަރެއްތޯ ވަނީ. އެހެންީވމާ، ވާހަކަދަްއކާނީ ވާހަކަެދްއކޭ ހާލަތުގައި ތިބި މީހުން. 

މިލިއަން ރުފިޔާ ެއ  ހާސް 1އަހަުރގެ ރިސޯޓަާކއި  25ވެރިކަމާ ހަވާުލވެގެން ބައިޢަުތހިފައިގެން ނުކުމެ ދެ ފަޅުރަށާއި 

ނޑު ޖަހައިގެން ނުުކމެގެން ނުހިނގިގެން އެ އުޅެީނ. ދެން ރަނިންމޭޓު ހެދިފައި  އޮތީ ސަރުކާރު ބޮލުަގއި އަުޅާވފަ. ވާގަ

ހަމަ ހުންނަވާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ވަރަށް ރަނގަުޅ ބިލެއް. މި ފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ 

ތަުކގެ ސިާޔސަތައް މަގުފަހިވާނެ ކަންތައްތައް މި ޤައުުމގައި ހިނަގމުންދާ ތަން. އެ މަންޒަރު ގެސްޓު ހަުއސް

 610އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ހަމަ މިއާއެއްކޮށް ވާންޖެހޭ އެހެން ކަންތައްތަެކއް ވެސް އެބަ ހުރި މި ޤައުމުގަ. މާޭލ 

ކޭޝަންތައް ހޯމްތައް އައުމުން ރާއްޖޭގެ އެަތއް ހޭ. މި ވެއިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދެންޖެ

ޓޫރިސްޓުންނެއް އިތުރުެވގެންާދނެ. އެކަން ކުރާނެ ގޮތްތަކެްއ ހޯދަން މި ޖެހެނީ. ހަމައެހެންމެ، ރާއްޖެ އަށް އަންނަ 

 ންޓު ޕާމިުޓގެޓޫރިސްޓުންނަށް އެބަ ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އިްނވެސްޓްެމންޓު ގެންނަ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ރެސިޑެ

ނަޑއެޅެން. ިމ ވެ ދުވަހު ރާއްޭޖގައި ތިބެން ބޭނުންވާ މީހުންނެއް  31ކޭޝަންތައް ހޯމްތަކަށް އަްނނާނީކީ އުސޫލުތަެކއް ކަ

 615ނޫން. އެ މީހުންނަކީ ހަ މަސް ދުވަސް، ހަތަރު މަސް، ދުވަސް ތިން މަސްދުަވސް ރާއްޖޭަގއި ތިބެން ބޭނުންވާނެ 

އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ުކރެވޭނެ ުއސޫލުތަކެްއ ެއކަށަެއޅިގެން ގޮްއސާ މި ކަްނކަން ޓޫރިސްޓުން ެއއީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުެމން އަބަދުވެސް މި ދައްކަީނ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ަކންތައްތަކުގެ ވާހަކަ. އިދިކޮުޅ  ހަމަޖެހެންޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ނާއި އެ ބޭފުޅުންނާ ހުރި ތަފާތަކީ. ކެލާ ފަޅުން މީހުން އެ ދައްކަނީ ވަްއކަންުކރާނެ ގޮތުގެ ވާަހކަ. ެއއީ އަުޅގަ

މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގާފައި އޮްތ ވާހަކަ އެއް ކެލާ މެންބަރަަކށް ނުދެއްކުނު. އެ ލާރި ވީ  7ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް ޓަކައި 
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 620ކެާލ  ަގއި އޮތް ސަުރކާރުގެ އެ މަނިކުފާނު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރެގެން ނަަގއި ހުސްކޮށްފަ. ކޮބައިތ2118ޯ

ރައްޔިތުންގެ ދަރަނިވެިރވެފައި އޮތްވަރު؟ އެހެންވީމާ، މި އަަދދުތަކަކީ އަދަދުތައް ހޯދީމަ ފެންނާނެ އެއްޗެއް. ފޮރުވާފައި 

މިލިއަްނ ޑޮލަރު ނަގާފަިއ، ޮއވެގެްނ  7ހުރެއްޖެއްޔާ ހަމަ ފޮތު ތެރޭގަިއ ޖަހާފައި ހުންނާނީ. މިއަދު މާފަރު ރައްޔިތުންގެ 

ޔިތެްއގެ އެހެރީ ވިްއކާލެވިަފއި އިނގޭތޯ. އެ ލާރި އެއް ވެސް ނުލިބުުނ. ރިސޯޓެއް ެވސް ނުހެދުނު. މާފަރުގެ ކޮންމެ ރައް

ނަރުދަމާ އެއް ވެސް ނޭޅުނު. އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަަދއްކަން ވެއްޖެްއާޔ ދައްކާނެ ވާހަކަ އެބަ ހުރި 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ރޯދަމަހު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކާެލވޭނެ ވާހަކަ  625. މިއަދު އަޅުގަ

ތަރައްޤީކުރާ ވާހަކަ. ާރއްޖެ ައށް ތަރައްޤީ ގެންނަ ވާހަކަ. ެއ ތަރައްޤީެގ ިވސްނުން ފެށިެގން މި އަންނަނީ އެމް.ޑީ.ީޕާއ 

ންވީމާ، މި ކަމަކީ ހިސާބުން. އެމް.ޑީ.ޕީން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ތަރައްޤީ ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދިޔައީ. އެހެ

އެމް.ޑީޕީން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް. ައޅުަގނުޑމެން އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ 

ނުޑގެ ސިނާޢަތު ތަރައްޤީކުެރވޭނެ ގޮތަށް،  މަގުފަހިވާ ގޮތަށް، ާރއްޖޭަގއި ގެސްޓު ަހއުސް އެޅޭނެ ގޮތަްށ، ރާއްޭޖގެ ކަ

 630ންމެހަިއ ސިނާޢަތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެިވގެންދާ ތަން ފެނުން. އެކަމަށް މަގުފަހިވާނެ ބިލެއް މި ރާއްޖޭަގއި ބޭނުންވާ އެ

ބިލަކީ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ުކރިއެރުމާއި ފާގަިތކަން ލިބިެގންދާނެ ބިލެއް. މިއީ ރާއްޖޭގެ 

ލެއް. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްުކާރ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި ސީދާ ގޮތެއްަގއި ގުޅިފައި ހުރި ބި

ކޭޝަން ނޑުމެން ިވްސނަންވީ ހަމައެކަނި ވެފަރާތްތަކަށް އިތުރު އެހީތަކާިއ އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބިެގންދާނެ. އަޅުގަ

އެހެން ވަސީލަތްތައް ވެްސ  ހޯމް އެޅުމުން އޭގެން ވާނެ ފައިދާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ެއކަްނ ކުރުމަށް ޓަކައި ދެން ހުރި

 635މިއާއެްއކޮށް ހުުޅވާލަން. ެއ ކަންތައްަތއް ހުޅުވާލުމުން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިަހމަ ގޮތުަގއި މި ކަންކަމުެގ 

ފައިދާެވގެންދާނެ. ދައްކާނެ ެއހެން ވާހަކަ އެއް ނެިތގެން ދެންހަމަ އަބަދުވެސް ދައްކެންެޖހޭނީ ކުރެވިފައި ހުރި ގޯްސ 

ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތުަގިއ އެ ވާހަކަ ނިމޭއިުރގައި ހަމަ އެ މީހުންގެ ބޮލުގައި މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެޅޭނީ.  ކަންތަކުގެ

ނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ. هللاއަޅުަގނޑުމެން މާތް  ގެ ވާގިފުޅާ އެކު ެއއް ބުރުން މިކަން ނިންމާނަން. އެއީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ރާއްޖޭ  ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އަންނަ ތަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ގެ ވެރިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ  ނޑުމެން އުާފކުރަން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް މި ދަނީ. އަޅުގަ  640ފެންނަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނނާ އެއްކޮށް ެވގެންދާ ކަންތަްއތައް. އެހެهللاއެކު ތިބީމާ. އެއީ ހަމަ  ންނަމަވެސް ހަމަ ގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތުން އަޅުގަ

މި ބޭފުޅުންނަށް އުނދަގޫ އެަކން ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވެސް ހަމަ ވާ ެއންމެހައި ރަނގަޅު ކަންތައް 

ނޑުމެންނަށް ޓަަކއި ހަމަ هللاވަމުންދަނީ ހަމަ  ގެ ހެޮޔ ރަޙްމަތްފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެއީ ހަމަ އަުޅގަ

ލިބިގެންދާ ކަންތައްަތއްކަން ޤަބޫލުކުރަން އުނދަުގލިއްޔާ ދެން އެ ކަމެްއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސަްއކަތުން 

 645ގެ ާވގިފުޅުން ހެޔޮ ރަޙްމަތްއެދިގެން މަސައްކަތް. ެއ هللاނެތެއްނޫންތޯ ވާކަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކުރަނީ މާތް 

ގެ ާވގިފުޅާ ެއކު ރަީއްސ هللاމާތް މަސައްކަުތގެ ހެޔޮ ކާމިޔާބު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަްށ ފެންނަމުން އެބަ ދޭ. 
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ނޑުމެން މި ައހަރުގެ ެއއްބުރުން ރިޔާީސ ެކންޑިޑޭޓަކަށް ޮހވުމަކީ އެީއ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ އުއްމީދު.  ނަޝީދު އަުޅގަ

ގެ ާވގިފުޅާ އެކު އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އެއްބުރުން ރައީސް ނަޝީދު. هللاދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 650 

 ތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަ

ނޑު މިއަުދ ވާހަކަޮކޅެއް ަދއްކާލަމުން،  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ެއއްބުރުން ަޖގަހަިއގައި އަުޅގަ

އި އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި މުހިއްމު ބިލަށް ޓަކަ 

ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އާދެ! ބައެއް ބޭފުޅުން މި ބިލަށް 

 655ވާހަކަދަްއކަމުން ދައްަކއިފި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ރަނިންމޭޓަކު ނަންގަވާފައި ޮއތް ލޯނެއްގެ ވާހަކަ. ލޯނު މި 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަްއކަބަލަ.  4.7ލާސްކޮށްފަ. ނޯންނާނެ އެްއޗެއް. ބަޖެޓުން ެއގޮތް މިޮގތަށް މަޅައިލާފައި އޮތް އޮތީ ޚަ

ބިލިއަން ރުފިާޔ  4.7އަހަރު ތެޭރގައި އޮތް ަވގަށް ަނގާފައި އޮތް  3ޚިޔާނާތުގެ ގޮތުން ަވގަށް ނަގާފައި އޮތް، 

ލަ ިނކަން. އެހެން މީހަކު ެވސް މޮިޅއްާޔ ދައްކަބަލަ ިނކަން. މި ލާރި ދައްކަބަލަ މޮިޅއްޔާ. ޣަފޫރު، މޮޅިއްޔާ ަދއްކަބަ

ދީބަލަ. މިހާރު އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޭޖގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި އޮންނަނީ އެއް ޙަޤީޤަތް. ެއއް ބަޔަުކ 

 660ތް އޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދަްއކަންވީ. އެހެން ބަަޔކު މިތަނުން ހަމަ އެއްެޗްއ ބުނާއިރަށް ެއގޮތް މިގޮތަްށ އޭތް، އޭ

ހަޅޭއްފަޅޭްއ، އަހާނ! މިއީ ަވކި ބައެްއގެ ޖަގަހަ ެއއް ިވްއޔާ އެހެންނޫންތޯ. ވަކި ބަެއްއގެ ޖަގަހަ ެއއް. އެހެންވީމާ، 

ހަޅޭއްފަޅޭއްަލވަންވީ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތް މި އޮންނަނީ އޮތް ތާކު. އަދި ކިތަންމެ ބުރެއް ވިަޔސް އަޅުަގނޑު މާ ކަންބޮޑެއް 

ރުން ވެއްޓުަނސް، އެއްބުރުން އެރިޔަްސ ވެސް. އެީއ ައޅުަގނުޑ ިއްއޔެ ެވސް ދެންނެވިން ިދވެހި ނުވާނެ ެއއްބު

ރައްޔިތުން މި ތިބެނީ ވަކި ގޮތަކަށޭ. ީކކޭތޯ؟ ވިދާުޅވެބަްއލަވާ. އެ ބޭފުޅުންގެ ަޖގަހަ އެއް ވިްއޔާ. އެހެްނވީމާ، 

 665ޙަޤީޤަތް ކުރިމަތީަގއި ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތް. ވިދާޅުވެަލްއވާ! އުހޫނ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ 

ފާޑެއްެގ ވަޢުދުތަކެއް ވެފަިއ އެ ވަޢުދުތަކަށް ވެފައި ހުިރ ގޮތް މިހުރީ ލޯމަތިން ފެްނނާށޭ. މިހެން ތިއްބާ ދިވެހި 

ބާއޭ ވެސް ރައްޔިތުންނޭ. ތިމަންނަމެންނޭ، އަނެއްަކއްޭޗ، އަނެްއކަްއޗޭ ކިޔަިއގެން މި ވާހަކަދަްއކާއިުރ ދެން މީ ދުނިޔެ

ނޑުމެންނަކީ ހަމައެކަނި އެންެމ  ހިތަށްއަރާ. ކޮން ތަނެއްާބއޭ ވެސް ހިތަށްއަރާ ހިސާބަްށ ެއބަ ދޭ. ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ދުވަހެއްގެ ހަނދާންކޮށްފައި ެއ ދުވަސް ނިމުމަށްފަހު އެ ހަނދާންތައް ފޮހެވިގެން ޮގއްަސ ހަމައެކަނި އެ ަވގުުތގެ 

 670ނާވެ ދިރިއުޅޭ ބައެއްތޯ ވެސް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަނދާން އެކަނި. އޭގެ މައްަޗށް ބި

މިއީ ދިވެހިންގެ ދިވެހިރާއްޖެ. އެހެންވީމާ، ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތައް ރައްދުކުރަމުން، 

 .والسالم عليكنއަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލާނަން. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެ

ނޑަށް ވެސް ފެންނަމުން   675ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލުގެ ބަހުސްގައި ައޅުގަ

ދަވާ މަންޒަރު. މި ދަނީ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ތެދުވެަވޑަިއގެން އެ ބޭފުޅެއްގެ ޕާީޓގެ ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުން ގެން

އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ބިލާ ދޭެތރޭގައި ވާހަކަަދއްކާ ތަން މި ފެނުނީ ވަރަށް މަދު ބޭފުޅަކު. ދެން ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

މިތާ ތިއްބަވަިއގެން އެ ބޭފުަޅކު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް ކެްމޕޭނުގެ ވާހަކަ ަދއްަކވަމުން ެގންދިއުމަށް ރައީސް ެވސް ތި 

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަްއވަިއގެން. ވަރަށް ހެޔޮފުޅު. ރަމަޟާންމަހު ތި ކަހަލަ ދީލަތިކަން ދައްކަވާީތ  އިންނަވަނީ މިއަދު

ނޑު މިހާރު މިހިރީ...  680 އަޅުަގނޑު މަނިކުފާނަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ާއދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ ެއއްގޮތަްށ މަޖިލީހަށް ވަދެވަަޑިއގެން، މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ާދއި

ނޑު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ފޮނުދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ނުކުމެވަަޑއިގެން ހެއްެދވުމަށް އަޅުގަ

 685 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ ދާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކެމްޕޭނުެގ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުން 

ނޑުމެން ކުރިއަްށ އޮތް މި ހަފްތާގެ ތެޭރގަިއ  މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ދަްއާކލަން. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަ. އެހެންވީާމ، އެ ދަތުރުތައް އިރާދަކުރަިވއްާޔ ރާއްޖޭގެ ބާރަ   690އަތޮޅަކަށް ދަުތރުކުރުމަށް ޕީ.ޕީ.އެމުން ވަނީ ކަ

ނޑަްށ މިއަދު މި ފެނުނީ  ނުޑ މި ދަންނަވާލަނީ، ައުޅގަ މާދަމާ ހަވީރުގެ ަވގުތެްއަގއި ފެށިގެންދާނެ. މި ވާހަކަ ައުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން މިތާނގައި މަަސއްކަތްތަެކއް ުކރަމުންދަނިކޮށް. އެ ހެންވީމާ، ެދން މި ވާހަަކ ދަންނަވައިލާަފިއ އަުޅގަ

ބޭނުން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަބއެއް ެމންބަރުން، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުގެ ވާަހކަފުޅުަގއި އެ 

ނުޑ ހިތަށްއެރީ އަޅުަގނޑުމެން ، ބޭފުޅުން ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރެއްވީ ކޮން ކަެމއްޯތ ސުވާލުކުެރއްވީމާ އަުޅގަ

ނޑު   695އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް އެއަށް ޖަވާބުދޭން. އެއީ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން އެނގިަވޑައިުނގަތީމާ، އަުޅގަ

އިދާ ބައެއް ކަންތައްަތއް ދަންނަވަިއލާނަން. ވެރިކަމާ ހަވާލުވަަޑިއގެންފައި ކުޑަ ވަގުުތކޮެޅއްގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ަގވާ 

މެންބަރުން ވަކިކުެރއްވީ. މީ  8ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ތިިބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި ތިބި 

ޙަޤީޤަތެއް ކަމަށް އެ އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސާބިތުކޮްށދީފަ. އެހެންވީމާ، މިައކާ ިއދިކޮޅުހެދޭނެ އެްއވެސް ގޮތެްއ 

ސް. ހަމައެއާެއކީަގއި ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ ޤާނޫނީ އިުމގެ ބޭރުން ނޯންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ 

 700ކައުންސިލަރުންތަެކއް ޢައްޔަްނކުރި ތަން. މި ވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކުރި ކަމެއް. ައޅުަގނުޑ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތަފްސީލަށް 
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މަފުޅު އާކޮށްލަން ފާސްހަފުޅުވާނެތީ މި ދަންނަވާލަނީ. ދާކަން ނޫން. ބައެްއ ކަންތައްަތއް ދަންނަވާލީމަ ެއ ބޭފުޅުން ހަނދު

ނޑުމެން ެއއް ދުވަހު ހަތަރުދަމުވަންދެން މިތާނގައި  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތަޅުއެުޅވީ ވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް. އަޅުގަ

މެންނާ ހިސޯރުކޮށްގެން މި ބޭފުޅުން ދޮރުތަކުގައި ފާރަ އަށް ިތއްބެވި. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސަީކ އޭރުަގއި ައޅުަގނޑު

އެީކގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ފިުކރުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ީވމާ ވަރަށް ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ. މިވެސް ހަމަ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ 

 705އެއް މި ދަންނަވާލީ. ހަމައެއާެއކީަގއި، ޖޭ.އެސް.ސީ ހިސާރުކުރުން މި ވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެއްވި ކަމެްއ. ސިޔާީސ 

ކުުރން، މި ެވސް ޤާނޫނާ ޚިލާަފށްކުރި ކަމެއް. އަިދ ވެިރކަން ނިމިގެން ދިއުމަށް މެދުވެިރ ލީޑަރުން ހިފައި ހަްއޔަރު

ނޑިޔާރަކު ަވގަންނަަގއިެގން ގެންގޮސް ަރއްކާކޮށްަފިއ  އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަބަބު، އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު ކަމަށްާވ ފަ

ންަތއް. އެހެްނީވމާ، މިކަހަލަ ތަފާތު އެތަްއ ބެހެއްޓި ބެހެއްޓުން، މި ެވސް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައި ހުރި ކަ

ކަންތައްތަެކއް ވަނީ އެ ބޭފުުޅންގެ ވެިރކަމުގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ޤާޫނނާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފަ. ިމ 

ނޑު ހިތަށްައރަނީ ހަދާންހުރި   710މީހުން އެބަ ކަންތައް މިއަދު ހަނދުމަފުޅުނެތިގެން އެ ވާހަކަ މިތާނގައި ދެއްކެވީާމ، އަުޅގަ

 ޖެހެއޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

މީހުން ޖަލުގައި މަރާފަިއ، ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ މުޅި  115ރު ވަންދެން އަހަ 31ބައެއް ކަްނކަން މަދުވަމުންދާތީ. 

 720 ޙައްޤުތަކަށް އަަރއިގެންަފއި، ެއތައް ބައެްއގެ މައިބަނދަ ބިްނދާފައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާކަން ފުރުޞަތެްއ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއްގެ ދަށުން މެންބަރަކު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ބަހުސަކަށް ާވހަކަދައްކަ 

ނޑު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ނޭރުވޭނެ. އަުޅގަ
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ަގނުޑގެ ވަރަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، އަޅު 

އަހަރުުދވަސް ެތރޭގައި ކުެރްއވި ކަންތައްތަާކިއ އުޅުްއވި ގޮތް އަޅުަގނޑު  31ގާތް ބޭފުޅަކަށް ވީމާ އެ މަިނކުފާނު 

ނޑަްށ ެއ ބޭފުޅާ ބެހޭ ގޮތުން މާ ގިނަ ވާހަަކތަކެއް މިތާނަގއި ަދއްކާކަްށ  ވަރަށް ގާތުން ދުށިން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް އެނ  730ގޭ. އެ މަނިކުފާނު ފަތިސް ނަމާދުގެ ޤުނޫތަށް އަތްނަަގއިގެން ުހއްޓާ ޖަލަށް ގެންދިޔަ ވާަހކަ ނެތިން. އަޅުގަ

ނޑު މީ ރަނގަޅަށް ޙަޤީޤަތް ދެނަހުރި މީހެއް. އެ މަނިކުފާނު ޖަލަށް  މިތާނގައި ވަރަށް ގިަނއިން ދައްކާ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ކުރި  ކޯުޓގަިއ ޝަރީޢަތް ލިޔާ ކާތިެބއްެގ މަޤާމުގަިއ ލައި، ހަްއޔަރުކުރި ަމއްސަަލ ހިނގައިދިަޔއިރު އެ ޝަިރޢަތް

އަޅުަގނޑު އިނިން. އެހެްނވީމާ، ހުރިހާ އެްއޗެއް ވަރަށް ަރނގަޅަށް ައޅުަގނޑަށް އެނގޭ. ޖަލަށް ލީ ކީްއވެގެންކަްނ. 

ޑަށް އެނޭގ. ހައްޔަރުކުރީ ކީްއެވގެންކަން. އަނެއްކާ އެ މަނިކުފާނު ޖަލުގައި ކުެރއްވި ކޮންކަެމއްކަްނ ވެސް އަޅުަގނ

ނޑު ވާހަކަ ދައްަކން ފެށީމާ، ހަޖަމުނުކުރެވިގެން މިކަމާ ވާހަކަ ދެއްކިޔަަކްސ   735އެހެންވީމާ، މިއަދު ތެދުވެަވޑަިއގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މާ ބޮޑަށް ހައިރާންވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. މިހާރު ކިހިނެއްތޯ؟ 

ހަަކ ދަްއަކނީ؟ ނޫނީ އެހެން ބޭފުޅުންނަށްތޯ ފުރުޞަތު މި އޮތީ؟ ެއހެން ނަހައްދަވާ ޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުޯތ މި ވާ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ރަމަޟާން މަހު ބައެއް ބޭފުޅުން ވަރަށް އަވަހަށް އެބަ ލޭ މައްޗަށް ދާ ގޮތްވޭހެން.  ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނުގައި ވެސް މި އޮންނަނީ ރޯދަ  އެއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. ައޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން ތި  ނޑު މިހުރީ ރޯދަ އަށޭ ބުނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  740އަށް ހުއްޓާ މީހަކު މިހަކާ ދިމާކޮށްފިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޅު ނޑުމެން މި ތިބީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް، ރޯދަ އަށް ތިއްަބވަިއގެން އަުޅގަ ގަ

ނޑު އިޚްލާސްތެރިކަާމ  ރޯދައަށް ކަން ދަންނަން. ެއއީ، ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

އެީކގައި ތިޔަ ބޭފުޅުްނގެ ައރިހުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ައޅުަގނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ 

ނޑުމެން ެއަކކު އަނެަކކަށް އެްއޗެހިކިޔާ ބަޔަކަށް ނުވަމާ ހިނގާށޭ. ަރމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ އަށް ތިބެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން   745ތިބެގެން ެއއީ ވަރަށް ހަޑިހުުތރު ކަމެއް ކުރަން. އަެނއްކާ ހެޔޮވެސް ުނވާނެ ެއވަުރގެ ަކމެއް ކުރާކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ބޮުލގަިއ ޒިންމާތަެކއް އަުޅވާފައި  މި ދުނިޔެ އަށް ފޮނުްއާވފައި،هللا ހަމަ ކޮންމެ މީހަކީ މާތް އަުޅގަ

ނޑައަުޅްއވާފަިއާވ ބަޔަކަށް ވާތީ އެ ކަްނކަން  ނޑުމެން އަާދކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކެއް ކަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މީ މާތް ވެގެްނވާ ިއސްލާމްދީނުގައި ތިބި ަބއެްއ ކަމާ، ިމ މަތިވެރިެވގެ ންާވ ރަމަޟާން ހަނދުމަކޮށް، އަުޅގަ

މަސްކަމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިިތބީ ރޯދަ އަށްކަން ހަނދުމަފުުޅބެހެއްޓުން. ެއއީ ވަރަށް މުހިްއމު ކަމެއްކަން. މަންޗަްނގޮޅީ 

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަުދ މި ތަނަށް ވަޑަިއގެން ެއ   750ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، އަުޅގަ

ށް ރޯދަ އަށް އެ ހުންނެވީ. ެއކަމަކު ެއއްގޮަތކަށްވެސް އިށީންނާކަން އަޅުަގނޑު ގަސްތެއްުނކުރަން. އުޅުްއވަނީ ހަމަ ވަރަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ޭބނުންވަނީ މަޑުކޮށްލާފައި ހުްނނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  އެީއ، ޖެއްސުންކުރަމުްނގެންދާތީ އަުޅގަ

 އެމް.ޑީ.ޕީ ައކީ މި ޤައުމު މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ...
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 755 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑުމެްނެގ މިއަދުގެ ޖަލްާސގައި މެންަބރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށް ހުރަސްނޭޅޭނެ ގޮތަކަށް؛ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. 

މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު އޮންނަ ގޮތުން މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަަދއްާކއިރު ހުރިހާ މެންބަރުން  އަޅުަގނޑު 

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ  އިށީނދެވަަޑިއގެން ތިއްބަވަްނޖެހޭނީ. އަޅުގަ

 760އެ ވާހަކަފުޅު އަުޑއެްއސެުވމަށް މަސައްކަތްކުރަްއވަމުން މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު އެހެން މެންބަރުން 

ގެންދެވުން. މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގައި ނޯންނާނެ މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުުޅގައި ބަިއެވރިވަަޑއިގަތުުމގެ ވާހަކަ ެއއް. 

ތު ލިބިވަޑަިއގަތީމާ. ެއގޮުތގެ އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ވާހަކަުފޅުދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާނީ ފުރުޞަ 

ނޑު ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ލަފާއަރުަވމުން، ނަސޭހަތްތެރިވަމުން،  މަތިން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ކުރިއަްށ ގެންިދއުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ިނޒާމާ ބެހޭ 

 765 މައްސަލަެއއް، ތޮްއޑޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް މި ނެގީ ހަމަ ކެތްނުކުެރިވގެން. ައޅުަގނޑު ަކއިީރގަިއ   770ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ބައެއް ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ޕާޓީތަކުގެ މެންަބރުންގެ ގައިްނ، މޭޒުކޮޅުން ބަނގުރާ ވަސް ދުވާތީ ހަމަ މިހުރި 

 ނޯދަމާލަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ   775ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން، އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ައޅުގަ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ 

 780 ގެ ވާަހކަޮކޅު ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިްސުކރަމުން، އަޅުަގނޑު 



30 

 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެވކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، 

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑމެ ންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާުރން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ

 785ތަޢާރަފުކުރި ވިޔަފާރީގެ ފުުރޞަތުތަކާ އަދި އަލަށް ތަޢާރަފުކުރަމުން ގެންދާ ވިޔަފާރީެގ ފުރުޞަތުތަކުގެ ސަބަބުން، 

ންތައްތަކެއް ހުިރ މިއަދު މި ދާއިރާެގ މަސައްަކތްތައް ތަރައްޤީކޮްށ، އިތުރަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭން ކޮްށދޭންޖެހޭ ކަ

ކަމަށް ޤާނޫނީ ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުކުރެއްވޭީތ، ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން އެކަމާ އުފާކުރާ ަކމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ވަސީލަތްަތއް މަދު، ފަޤީރު، ނިކަމެތި 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގ. ޤައުމެއް ގޮުތގަ އި ވިސްނައިީދފައި އޮތް ދިގު މާޒީ ނިމުމަކަށް ގެނައީ އަުޅގަ

 790އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެ ައކީ މުއްސަނދި ޤައުމެއްކަން ދައްަކއިދީފީމު. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އާ ގޮތްތައް، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ކުރިން ނުވިސްނޭ އެތަްއ  އާ ިވޔަފާރިތައް ލިބޭނެ ަމގުތައް ތަަނވަސްކޮށްދީފީމު.

ކަންތައްތަެކއްަގއި ަފއިސާ ޯހދައި، ތަަނވަސްކަން ހޯދާނެ ގޮތް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަިއދީފީމު. މި ބިލަކީ މިކަމުެގ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި ބިލުން ހައްލު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފަ  އި މި ވަނީ ވްސ އަލިގަދަ ހެްއކެއް ކަމުަގއި ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތެެރިއން ބައެއް ކަންަތއްތަކަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެކޭޝަްނ 

ނޑުެމން މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ   795ހޯމް ވިޔަސް އަދި އެހެން ނަމެއް ކީ ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

ފައިދާހުރި، ޭއގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ ހިންގޭ މަސައްކަތްތަކެއް ަކމުގައި ހަދަންޖެހޭކަން އެއީ ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑު މަޤްޞަަދކީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އުތުރުން  ނޑުމެންގެ މަިއގަ ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަ މިއަދު އަުޅގަ

ގެ ވިޔަާފރި ވެސް ފުޅާކޮށް، މި ދެންެނވި ފަދަ ކަންތައްތައް ޤާނޫނީ ފެށިގެން ދެކުނަށް އެކި ރަށްަރށުގައި ގެސްޓު ހައުސް 

އިމުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއަުރވަިއ، ަރއްޔިތުންނަށް ޭއގެ މަންފާލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން. 

 800ރާއްޖޭގައި އެތައް ގޮތަކުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގެސްޓު ަހުއސްގެ ޕޮލިީސގެ ސަބަބުން ދިެވހި

ނޑުމެންނަށް މި ވިޔަފާީރގެ ތެރޭގައި ރެާޔއިދުާވލު އަވަދިނެތި އުޅޭ އެަތްއ  އާމްދަނީ ހޯދާ މީހުން މަދެއް ނޫން. އަޅުގަ

ބަޔަކު މި ދަނީ ފެންނަމުން. މިކަމުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދު އެބަ ފެންނަމުންދޭ. އަިދ 

ލިބޭ ތަނަވަސްކަން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެެގ އެަތއް ރައްޔިތުންނެއް އެބަ ހިއްާސުކރަމުންދޭ. މިކަމުގެ ސަބަބުން  މިކަމުން

ލިބިފައިވާ އާ ވަޒީފާތަުކަގއި ދިވެހި އެތައް ަރއްޔިތުންނެްއ ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަމުން އެބަ ދޭ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 805ގިނަގުނަ ކުިރެއރުންތަކެއް ލިބިގެންދާއިރު، ާޤނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މި  ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް

ކަންތައްތަކަށް ަހއްލު ހޯދައިީދ، ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮަތކަށް ިމ ކަންތައްަތއް ކުެރވޭނެ ަމުގ ތަނަވަްސވެފައި އޮތުމަކީ 

ނޑު ގޮ ެތއްަގއި މިފަދަ ގިނަ ކަންތައްތަކަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަެމއް. މި ބިލުން މައިގަ
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ނޑުމެންނަށް ކޮމިީޓ  ނޑު ދަންނަވާނީ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ އަުޅގަ އަލިއަުޅވާެލވިފައި ވީނަމަވެްސ، އަުޅގަ

ސްޓޭޖުގައި ރަނގަުޅކޮށްލަންޖެހޭ އެބަ ހުއްޓޭ. ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި ގެސްޓު ހަުއސްެގ ިވަޔފާރި މިހާރު މި ހިނގާ ގޮތާ، 

 810ނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެުރވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި އަދި ޤާ

ނޑުމެން އިުތރަށް ބަލައިލުން ރަނަގޅުކަމުަގއި އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ިޢއްޒަތްތެިރ  ބިލުގައި އަުޅގަ

ރިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ދެިތންހަތަރު މީހެއްގެ އަތްަމއްަޗށް ރައީސް. ާރއްޖޭގެ ުމއްސަނދިކަން މީގެ ކު

ދޫކޮށްލެވިފަ. އެހެންނަމަވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މުދާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފަޅުރަށްތަްއ، 

ނާޑއި ފަޅު، މަދު ދެތިން ހަތަރު  މީހަކަށް މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މިލްކިއްޔާުތގެ ގޮުތގަިއވާ ކަ

 815މުއްސަނދިކަން ދޫކޮށްލަިއގެން އެ މީހުންގެ މުއްސަނދިކަުމގެ އަުޅވެތިކަުމގައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ތިބި ދުވަްސ 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ެއކަމުގެ ހިތި  ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހިއްޖެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ތީޖާ އާއި ހިތާމަ މިއަުދ ވެްސ ރައްޔިތުްނ މި ަދނީ ތަހައްމަލްކުރަމުން. މިައދު ވެސް އެކަުމގެ ސަބަބުން ނަ

ނޑުމެން އެބަ  ނޑު ނެތިން. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ކުޑައެކޭ ދަންނަާވކަށް އަޅުގަ

ވަީސލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ ދިވެހި ކޮންމެ ަރއްޔިތަަކްށ  ޖެހޭ މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މި އޮތް ޤުދުރަތީ 

ނޑުމެން އެބަ   820މުއްސަނދިެވވޭނެ މަގު ތަނަަވސްކޮށްދޭން. ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މި ކަމަށް ހުރި ހުރަސްތައް އަުޅގަ

ންމެ ރަްއޔިތަކަްށ ޖެހޭ ނައްތާލަން. ޤާނޫނު ފުރިހަމަކޮށް، ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެްނ ދިވެހި ކޮ

މުއްސަނދިެވވޭނެ މަގު ކޮށަިއދީ، އެ މަގުން ހިނގޭނެ ޮގތް އަޅުަގނޑުމެން ހަދައިދޭން އެބަ ޖެހޭ. މި ބިލުން 

ނުޑ މި ިއޝާރާތްކުރާ ގެްސޓު ހައުްސެގ  އަޅުަގނޑަށް އެ ަމގު އެާހ ބޮޑަށް ނުފެނުކަމުގަިއ ިވޔަސް، އަުޅގަ

އަރުަވއި، އަދި އެކަން ރެިގއުލޭޓުކުެރވޭނެ ގޮްތ މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކުރި 

ނޑަށް ފެންނަން ނެތްކަމުގައި ވިަޔސް، އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މިކަމަށް ހައްލެްއ   825ފުރިހަމަ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިއަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ާރއްޖޭގެ ވަސީލަތްަތކަ ކީ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންެގ ހޯދައިދިނުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށް، ެއ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުން މަންފާލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް  ވަސީލަތްތަެކއް ކަމަށް އަުޅގަ

ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހިފައިވާ ަކމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވިސްނުމަީކ އަބަދުވެސް ރަްއޔިތު މީހާ 

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެނައުމަކީ ޭއގެ ފަހުގައި އޮތް ކަމެއް. ިމ ފުދުންތެރިވުމުގެ  ވިސްނުން. ައޅުގަ

 830ގޮތަށް މަސައްކަތްކުެރިވގެން ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދީ އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތެްއ ނުވެވޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިުތ 

ނޑުމެން މިކަން ކުރަންޖެހޭ މީހާ އަށް ފުދުންތެރިވެ ހަމަ އިސްކޮޅަކަށް ނުތެދުވެ  ވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ސަބަބުތަކަކީ މީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ސަލާންޖެހުމުގެ ސަގާފަތުން އެއް ފަރާތްކޮށް އެ މީހުން ހަމަ އިސްކޮޅަށް 

ޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ތެދުވެ އެ މީހުންނަކީ ފުދުންތެރި ރައްޔިތަކަށް ހެދޭނީ އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ވިޔަފާރީގެ ސި

ބަދަލުގެނެސް ޤާނޫނީ އިުމގެ ެތރެއިން ކަންތައްަތއް ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ކުރެވޭނެ ަމގު ތަަނަވސްކޮށްދީގެން. އެހެންކަމުން، 
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 835އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލު ބަލައިގަންނަން އަޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީ 

ޙަލާގައި މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނެސް، މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ވެސް މި ބިލުން ހައްލު މަރު

ނޑުމެން މި އެދޭ ވިޔަފާރީގެ އާ ސިޔާސަތުަތއް...  ހޯދައިދީ، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 840ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ 9.1މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގެ 

 ވެކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލުގެ އިބްިތދާޢީ ބަހުސަށް މިއަދު އޮތް އެއް ަގޑިއިރު މި ހިސާބުން މި ހަމަވީ. 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 845 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަސައްކަތް. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދަކު  ރި. ނުނިމި ހ11ުޖެންޑާ ައއިޓަމު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެ

 މަސައްކަތެއް ނެތް. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 850 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންޑާ ައއިޓަުމ ހުށަހަޅާ ކަންކަން، މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މަސައްަކތެއް ނެތް. އެޖެ . ކޮމިީޓތަކުނ11ްައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ެއއީ ވޯޓަ، 12

 ަގއި. 1:31ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ މިއަދު ވެސް 

 855 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އިތުރު އެހެން މަސައްކަްތ. އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ންއަށް ދާނަ 13އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާ ައއިޓަުމ  . އަުޅގަ

 860ކުޅުުދއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  9.1އަޅުަގނޑު ކުިރއަްށގެންދާނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 
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ށްގެންދާނީ މަޖިލީހުގެ ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ެވކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލުގެ ބަހުސް. އަޅުަގނޑު އެ ބަހުސް ކުރިއަ

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ހިސާބުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެއް ގަިޑއިރުގެ ހުްސވަގުުތކޮެޅްއ 

ނޑުމެން އަލުން މަސައްކަތް ފަށާނީ   ަގއި. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.1:11އެރުވުމަށްފަހު. އަުޅގަ

 

 865 ]އަށް  13:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި  ނޑުމެން ޖަލްސާގެ ަމސައްކަތް ކުިރއަށްދާއިުރަގއި ައޅުގަ `. ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ އަުޅގަ

އޮތީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ެވކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލު. 

ނޑު ކޮމިޓީއަކަށް ައއި ބަދަލު މި ބި  870ލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ދަންނަވައިލާނަން. އެއީ ސަުރާކރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކެނދިކުޅުޫދ 

އަޙްމަދު އީސާގެ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީ އަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުމަށް އެދި އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ސިީޓ 

ަގއިވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަްށ ގެ )ނ(2ވަަނ މާއްދާގެ  29ފޮނުއްވާފަިއވާތީ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ނޑު، ައޅުަގނޑުމެންގެ ުކރިމަތީގައި މި އޮތް ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު މި   875އިޢުލާނުކުރަން. އެއަށްފަހު ައޅުގަ

 އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފު މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދުތި

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ވެކޭޝަން ހޯމުގެ ބިލު 

 880ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ މިފަދަ މުހިއްމު އަޅުަގނޑުމެންގެ ިއންޑަސްޓްރީ އަްށ، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް އިތުުރ 

ނޑެއް ަތއްޔާރުކުަރްއވައި ހުށަހަޅުްއވައިެދްއވީތީ އާރޯކަމާއި ތާާޒކަން ގެނެްސދޭނެ މި ފަދަ ބިލެއް، ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި ޝުުކރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީދަށް އަޅުގަ

އި އަުޅަގނޑަކަށް ތަރޯކޮށް ބަލައިލެވިފަ ރައީސް. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކައިާލއިރުަގއި ޖުމްލަކޮށް އެ ބިލު އެކީގަ 

އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ، ބަލައިލާއިުރގައި މީގެ މުހިއްުމކަމާ، އަދި މި ކޮންސެޕްޓު؛ ޓައިމް ޝެއަރ ކޮންސެޕްްޓ 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި ގިނަ މެންބަރުްނ   885އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ޫޓރިޒަމަށް ގެންނަންޖެހޭކަން ައޅުގަ

ކަދަްއކަވަމުން ވިާދޅުވި ފަދައިން، ވިދާުޅވި ކަހަލަ އަސަރެއް ޓޫިރޒަމް އިންޑަްސޓްރީ އަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް ވާހަ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭތީ އެ ވާަހކަ ައޅުަގނޑު ނޯުޓޮކށްލަން ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ަޓއިމް ޝެއަރ 
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އެންެމ ވަރުގަދަ އަށް ހިނގާ އެއް ކޮންސެޕްޓު. މި ކޮންސެޕްުޓ  ކޮންސެޕްޓަކީ މިހާރު ދުނިޔޭެގ ޓޫރިޒަމުގެ ާބޒާރުަގއި

ނޑުމެން މި ބޭނުންކުރާ ޓޫރިޒަމުގެ އިންޑަްސްޓރީގައި މި ބޭނުންކުރާ ކޮންެސޕްޓާ ކޮންޕެއަރކޮށްާލއިރުަގއި  މިހާރު އަޅުގަ

ނ  890ޑުގެ ތެެރއަށް ޓައިމް ޝެއަރ ކޮންސެޕްުޓގެ ެއޑްވާންޓޭޖުަތއް މާ ބޮޑު. އެހެންނަމަވެސް މި ާޤނޫނީ އޮނިގަ

ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ަޓއިމް ޝެއަރ ކޮންސެޕްޓަށް ދާއިރުަގއި، އަދި ބަެއއް ޤާނޫނުތަކަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެީއ ސަބަބަކީ ޓައިމް ެޝއަރ  އަންނަންޖެހޭނެ އިޞްލާޙުތަކެްއ ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

އަހަރު ވަންދެކަށް މީހަކު، ަވކި  31އަަހރު ވަންދެކަށް ނުވަތަ  21ުނވަތަ ދެ ހަފްތާ އަށް  ކޮންސެޕްޓުަގއި ހަފްތާއަކަށް

ދުވަސްވަެރްއގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަ ކޮޓަރި އެއް ުނވަތަ ެއޕާޓްމަންޓެއް ގަންނަ ކަމަށް ަވންޏާ އޭނަ އަށް ރާއްޭޖގަިއ 

 895ތުން ހަމަޖައްސަންެޖހޭ ހަމަޖެއްސުންތަކެއް ވެްސ އެ ދުވަސްަތކުަގއި އުޅެވޭެނ ލީގަލް ނުވަތަ އިމިގްރޭަޝންގެ ގޮ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ޢިްއޒަްތތެތި ރައީސް. ޓައިމް ެޝއަރ ކޮންސެޕްޓުގެ އެންމެ ބޮޑު  ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މު މި އެްޑވާންޓޭޖަކީ މީގެ މުޅި އަހަރުދުވަހަށް ޓައިމް ޝެއަރ ކޮންސެޕްޓުގައި ތަނެއް ިވއްކާެލވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ

ކޮންސެޕްޓަކަށް ެއއްެވސް ގޮަތކަށް އޮފް ދުވަްސވަރެއް ނާްނނާނެ. އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ވިކިފަ. އެ ަތއްޔާުރވާއިުރަގއި 

އަހަރު ވަންދެކަށް އޭގެ ައގު ލިބިފައި އޮންނާނީ. އަދި  15އަހަރު ވަންދެކަށް ުނވަތަ  21ވެސް މުޅި އަހަރުދުވަހަށް 

 900ގައި އެތަްއ ބަިއވަރު ކަްނތައްތަކެްއ ވަމުންދާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވިފަ. ޑިވެލޮޕްމަންޓަލް ޗާޖަްސގެ ޮގތު

ނޑުމެން ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ގެސްޓު ހައުސް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކޮްނސެޕްޓަކީ ެއއްވެސް ހާލެްއަގިއ މިހާރު އަޅުގަ

ޓާ އެްއވެސް ަވރަކަށް ފުށުއަރާ ކޮންސެޕްޓެއް ވިޔަފާރި ނުވަތަ އަޅުަގނޑުެމންގެ ޓޫރިޒަމުގެ މިހާރު މިޮއތް ކޮންސެޕް

ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެްއނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ބަލައިގަނެ، އަދި މި ކަހަލަ އިނޮވޭޓިވް ކޮންސެޕްޓްްސ 

ނޑުމެްނގެ ޓޫިރޒަމުގެ ާދއިރާ އިތުރަށް ފުާޅެވގެންދިޔުމަކީ އަޅު  ނޑު އެޭދ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަްށ ތަޢާރަފުވެ، އަުޅގަ ގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.   905ގޮތެއް ކަމުަގއި ވާީތވެ މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް އަުޅގަ

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިމަތީގައި މި އޮްތ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަޅުަގނުޑމެން

 910ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ވެކޭޝަން ހޯމުގެ ބިލުެގ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ަވގުތު ހަމަެވެގން އެ ދިޔައީ. ދެން ައޅުަގނޑު ޖެހެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދަށް ކަ

ގައި މި އޮތީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 9.2ން. އަށް ދާ 9.2

ޖުލަިއ  8ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާލޒިމު ޖޫރިމަނާގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުެގ ބިލު. މި ބިލު ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިްއވާފަިއ ވަީނ 

ލްސާގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ަވނަ ޖަ 12ވަނަ ދައުުރގެ  2ަގއި ބޭްއވުނު މިއަހަރުގެ 2113
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 915ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅު ނަމަ ކޮޅަްށ 

 ހުންނަވައިގެން ވެސް ނޫނިްއާޔ ޕޯޑިޔަމް ބޭނުންކުރަްއވަިއގެްނ ވެސް ބިލު ހުށަހެޅުއްވިދާނެ. 

 

 ޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކު

އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ކުރުކޮށްާލނަން މިތާ ހުރެލައިގެން ިއނގޭތޯ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 920ގުތަށް ނިންމައިލާނީ. އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި ބިލުގެ ހަމައެކަނި އޮއްޓަރު އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާފަިއ މި ވަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ވަަރށް ޢާއްމު ކަމެއް މީހެއްގެ ައތުން އެއްޗެއް ގަންނަނީ. ކުޑަ ވިޔަފާރިއަކުން ގޮސް ބޮުޑ 

ވިޔަފާރިައކުން އެްއޗެްއ ގަްނނަނީ. ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ކޭހެއް، ޖޫސް ކޭެހއް ގަންނަނީ. ކްރެޑިޓަްށ ގަންނަނީ. 

 3މަސް،  2މަސް،  1ދުަވސް ތެރޭަގއި ަދއްަކން. ދެން އެ ލާރި ނުދަްއކަިއގެން  7އި އޮންަނނީ އިންޮވއިސެްއ ހަދާފަ

ަމސް ފަހުން އެއްކަލަ ކޭހުގެ ލާރި ހަމަ އެ ވަރަށް ގެނެސް އަދާކުރީމަ ކުޑަ ިވޔަފާރިން  6މަސް ގޮސް  4މަސް، 

 925މަސްދުވަސް ފަހުން  7އްެޗއް ވިްއކި މީހާ އަށް އެގޮތަށް ފަުރވާުކޑަކުރީމަ އެ ވިޔަފާރި ކޮށްދިން ފަރާތަށް ުނވަތަ ެއ އެ 

އެ ކޭހުގެ އަގު ލިބުނީމަ އޭގެ އަެގއް ލިބުނީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ. ފައިސާ އަަގކީ ަވގުތާ ވަަރށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި ހުންނަ، 

ޓޯކޮޕީ މެޝިނެްއ މުއްދަތާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް. ހަމަ އެޮގތަށް ސަރުކާރަށް އެއްެޗއް ވިްއކިޔަސް، ފޮ

ހާސް ރުފިޔާ ލިބުނީމަ ެއ  22މަސްފަހުން  8މަސްދުަވހު ހުރެފައި،  8ވިްއކަިއގެން ެއއަށް ލިބެންވާ ލާރި ނައިސްގެން 

ނުވޭ އެްއޗަކަށް އެ ިވއްކި ީމހަކަށް. އަދި އަމުދުން ސަރުކާރަށް އެއްެޗއް ވިްއކައިފި ކަަމށް ވަންޏާ ދެން އެއަށް ލާރި 

 930ކަެމއް ވެސް އެނގެނީީކ ނޫން. އެަތން އަހަރެއް ެވގެން ހިނގަިއދާނެ. އެތައް މަހެްއ ެވގެްނ  ލިބޭނީ ކޮންދުވަހަކުން

ހިނގައިދާނެ. އަންނައިުރގައި ވެސް އަންނާނީ ހަމަ ފުރަތަމަ ވެސް ބިލުގައި އޮތް އަދަދު. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ 

ހާސް  21ުދަވސް ތެރޭގައި އެ  7އްކީމާ އެ ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް އެްއޗެއް ވި  21ދުވަސް ތެޭރަގއި  7އަކީ 

ހާސް  21ުދވަސް ފަހުން އެ  7ރުފިޔާގެ ައގު އެބަ ހުްއޓޭ ިވޔަފާރި އަށް ވެސް އެ ލިބޭ މީހާ އަށް ވެސް. ެއކަމަކު 

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި މަތިމަްއޗަށް،  1ރުފިޔާ  އަހަރު ފަހުން ލިުބނީމަ އޭެގ ެއއްެވސް އަެގއް ނުހުރެއޭ. މިގޮތަށް އަުޅގަ

 935ބަރިބަރިއަށް މިގޮތަށް ވިޔަފާިރކުރެވޭީތވެ މި ވާ ގޮތަކީ ިވޔަފާރީގެ ބޮުޑ ދަރަންޏެއް ުއފެދިފައި މި އޮންނަނީ. އަދި 

އެގޮތަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަްށ އިންވޮއިްސކޮށްފައި އަންަނންޖެހޭ ލާރި ނުލިބުނީމާ ކުދިކުދި ވިޔަފާރިތައް އެަބ 

ރި ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ފައިސާ ދައުެރއް ނުވޭ. އަންނަންޖެހޭ ފައިސާ ބަނގުރޫޓުވޭ. އެ މީހުން، ެއ މީހުންގެ ވިޔަފާ

ފޮތުގައި ފެންނަން ހުންނަނީ. އެކަމަކު އެ މީހުން އެ ިވޔަފާރި ހިންގުމަށް ޓަކައި ކުލި ަދއްކަންޖެހޭ. މުވަްއޒަފުންނަށް 

ރިހާ ބިލެއް ޕޭކުރެވޭނީ ިވޔަފާރީގެ މުސާރަ ދައްކަންޖެހޭ. ފޯނުބިލު ދައްކަންޖެހޭ. އިންޓަނެޓު ބިލު ދައްކަންޖެހޭ. މި ހު

 940ތެރެއިން އުފައްދާ ނަފާ އިން. އުފައްދާ އާމްދަނީން. އެ އާމްދަނީ މި ލިބެނީ އެ މީހުން ކުރާ ބިލުތަކަށް ފައިސާ 

ދެއްކީމަ، އެ ފަިއސާގެ ތެެރިއން. އެފައިސާ ނާދޭ. އެހެންޮގސް ފައިސާގެ ބިލު ދައްާކއިުރ ތަން ދަރަނިވެރިވެފަ. ތަން 
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ށްފައި ބޯޑު ނަގާފަ. މި ފެންވަރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ކުދި ވިޔަފާރިަތކަށް ދަތިތަކާ އެބަ ދިމާވޭ ބަންދުކޮ

މިދެންނެވި ކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ހެދި. އަމިއްލަ ހައްޓަށް ެތދުވެވެނީކީ ނޫން. އެހެން މީހުން އެ ފައިސާ ދައްަކއިދެނީީކ 

ނޑު މި ހުށަހެޅި ޤާނޫނަކީ ނޫން. އެ ފައިސާ ނުދައްކާތީޭއ ކިޔާފައި ކުރެ ވޭ ކަެމއް އޮްނނަނީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 945ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ިޚޔާލަކީ ަބެއއް އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއި ެވސް އޮންނަ ސްޓެޫޓޗަރީ އިންޓްރަސްޓު ރެޖީމެއް ރާއްޭޖގަިއ 

ޖޫރިމަނާ އެްއ ގެންނަނީ. މާނަ އަީކ ތަޢާރަފުކުރުން. ރާއްޖޭަގއި ެދން އެީއ އިންޓްރަސްޭޓ ނުކީ ކަމަށް ިވޔަސް ލާޒިްމ 

ނޑު މީހަކަށް މަސްކޭހެއް ިވއްކާަފއި އެ އަށް  ދުވަސް ތެރޭގައި ަފއިސާ  7އަޅުަގނޑު ދޭ އިްނވޮިއސެްއަގއި އަުޅގަ

ނުޑގެ އޮފީުހން މީހަކަށް ޚިދުމަތެއް ދީފައި  ދައްކާށޭ ިކޔާފައި ައޅުަގނޑު ފިހާރަ އިން ދިން ކަމަށް ވިަޔސް ނުވަތަ އަުޅގަ

ދުވަްސ  7ަވސް ތެރޭަގއި އަުގ ައދާކުރާށޭ ކިޔާަފއި ޚިދުމަތެއް ދިންކަމަށް ވިޔަްސ، ޭއަގއި ޭއގައި މިސާަލކަށް ދު 7

 950ތެރޭގަިއ ފައިސާ ނުަދއްަކއިފިއްޔާ ިމވެނިވަަރކަށް ޖޫރިމަނާުކރެވޭނޭ ލިޔެަފއި ނެތަސް އޮޮޓމެޓިކުން މި ޤާނޫނު ައއިމާ 

ޔަތުން، ނުވަަތ އެ އެއްެޗއް ިވއްކި މީހާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ދުވަަހްށ އަޅުަގނޑު އެ ޚިދުމަތް ދިން މީހާގެ ހައިސިއް

ދުަވސް ީވމަ އެ އުފެދެނީ ވިޔަފާރި ދަަރންޏެކޭ. އެ ވިޔަފާރި ދަރަީނގެ  31ލާރި ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ ލާރި ނުލިބި 

ންވޮއިސްަގއި ލިޔެފައި ނެތަސް، ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކި ޕަސަންޓަކުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އަރާނޭ. އެއީ ކޮންމެހެން އި

ބައި ލޯ؛ މި ޤާނޫނު މެދުވެރިކޮށް، މި ޤާނޫނުގެ ޛަރީޢާ އިން އެ ޙައްޤު އުފައްދައިދެީނއޭ. އެހެންވީމާ، ލިބެންޖެހޭ 

 955ދުވަްސ ެވއްޖެ ކަމަްށ ވާނަމަ އެނބުރި އަންނާނީ  31ލާރިއެއް ނުލިބި އޮންނަ ކޮްނމެ ދުވަހަކަށް ެއގޮތަށް އޮެވ 

ސް އެ ވިޔަފާރި އުފެދުނު ދުވަހުން ފެށިގެން. މާނަ އަކީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ މި ކުރަނީ އިންވޮއިސެއް. ފަހަތަށް. އައި

ދުވަސް ވެގެންިދޔައިމަ އޮޓޮމެޓިކުން ފަހަތަށް  31ދުވަސް ތެރޭަގއި ފައިާސ ދައްކާށޭ ބުނީމަ ފައިސާ ނުދައްކާ  7

. އެ ދަރަނި ދެމިއޮތްހާ ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަިކ ވަނަ ދުވަުހން ފެށިގެން އުފެދޭނެ ދަރަނި 7އައިސްަފއި އެ 

ރޭޓަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފަިއާސގެ ދުވަހުން ޖެހޭ ރޭޓުން ަފއިސާ ދަްއކަން ލާޒިްމކުރާނެ މި ބިލު މިގޮތަށް ޮއެވ، 

 960ަޑއަޅާނީ. ޤާނޫނަކަށް ވެއްެޖއްޔާ. ދެްނ ރޭޓަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަންެވެގން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ ކޮން ރޭޓެއްތޯ ަކނ

ބަލާއިރުަގއި އެމް.އެމް.އޭ ިއން އެބަ އޮވޭ ބޭންކުަތކުްނ ފައިސާ ލެންޑުކުރުމަށް ަޓކައި ނުވަތަ ލޯނު ދޫކުރުމަށް 

ޑޮލަރުންނާއި ރުފިޔާ އިން ަކނޑަައޅާފައި އޮންނަ ރޭެޓއް. އިންޓަރ ބޭންކު ޑިޕޮޒިޓް ރޭޓެކޭ ކިޔާފައި ާޢއްމުކޮށް 

ރީ މިންަގނޑަާކ ދީފައި ޮއވޭ ޑޮލަރަށް ވެސް ރުިފޔާ އަްށ ވެސް. އެހެްނވީމާ، ޝާއިޢުކޮށްފަ. މަތީ މިންަގނޑަކާިއ ތި

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އާމްދަނީ ނޫނީ ބިލުގައި އޮންނަ މުއްދަތެއްެގ  7ޚިދުމަތްދިނީ ޑޮލަރުން ކަމަށް ވެފައި ޑޮލަރުން އެ 

ނޑުން  ތެރޭގައި ފައިސާ ނުލިބިއްޖެ ަކމަށް ވާނަމަ ޑޮލަރުގެ ލެންޑިން ރޭޓާ ބެހޭ ގޮތުން  965އެ ދީފައި އޮންނަ ތިރީ މިންގަ

ނަޑއެިޅގެންާދނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ރުފިޔާ ިއން އެއްެޗއް ގަތުމަށްފަހުގައި  ދުވަހަކަށް ޖެހޭ ވަރުން އިންްޓރަސްޓް ރޭޓް ކަ

ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށްފަހު ދޭންވާ ދުވަހަށް ފަިއސާ ނުދައްކަިއގެން ވިޔަފާރި ދަަރންޏެއް މީގަިއ ބުނާ ގޮތަށް 

ނުޑ  ނާޑއި ތިރީ މިންގަ ނޑުން މަތީ މިންގަ އުފެދިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ދެން ހަމަ އެ ރޭޓުން އޭގެ ތިރީ މިންގަ
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އޮންނައިރުަގއި، ތިރީ މިންަގނޑުން ދުވަހަކަށް ޖެހޭވަރުން އަދަދުކުރުމަށް ފަހުގައި އެ ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ދޭންޖެހޭނެ. 

 970ނެފައި ނުވަދިހަ ވަރަކަށް ދުަވސް މުދާ ލާރި ނުދައްކާ ފާއިތުެވގެްނ މިސާލަކަށް، ފަންސާހަކަށް ހާސް ރުފިޔާގެ މުދާ ގަ

ގޮސްފި ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑު މި ބިލުަގއި ދީފައި އޮްތ މިސާލުން ބަލާ ކަމަށް ވާނަމަ ނުވަ ސަތޭަކއެއްހާ ރުފިާޔެގ 

ންނަވަން މި އުޅޭ ެއއްަޗީކ ޖުރިމަނާ އޮޓޮމެޓިކުން އަރާނެ މީހަކު ޖޫރިމަނާގެ ވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް. އެހެންވީމާ، ދަ 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މީހަކަށް ޙައްޤުވެފައި ދޭންޖެހިފައި އޮތް 

ފައިސާ އެއް އޭނަ އަށް ނުލިބި އެތަކެއް ދުވަހެއް ވެގެންދިަޔއިމަ އޭނަ އަށް އޭގެ ސަބަބުން އެ އަންނަ ގެއްލުން ޭއެގ 

 975މިނުަގއި ޭއގެ އެްނމެ އަސާސީ ފެންވަުރގައި ަފިއސާ އިން އޭނަ އަށް ބަދަލުލިބިދެވޭނެ ގޮތެްއ ހަދައިދީ އެ އެންމެ ކުޑަ

ގެއްލުން ރަނަގޅުކުެރވޭނެ ޮގތް ހަދައިދިނުމޭ މި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ، ލާޒިމްކުރާ ޖޫރިމަނާ އަށް ނެގޭނެ ޙައްުޤ 

ނޑު ގޮެތްއގައި ިމކަން މި އޮތީ  ވިޔަފާރިތަާކ ުގޅިފަ. ައޅުަގނޑު މީަގއި ހިމަނާފައި އޮްތ  އުފައްދައިީދގެން. އެ މަިއގަ

ގޮތުން އެއީ ސަުރކާރާ ެއކު ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރިަޔސް، ިވޔަފާރިއަކާ އެކު ވިޔަާފރި މުޢާމަލާތެއް ކުރިޔަސް، 

ފާިރ ތަނަކާިއ އެްއ ިވޔަފާރިން އަެނއް ިވޔަފާރިއާ ދޭތެޭރގައި ިވޔަފާރި މުޢާމަލާތެއް ކުރިޔަްސ، ފަރުދަކު ވިޔަ

 980މުޢާމަލާތްކުރިޔަސް، ެއއްވެސް ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތެއް ގަެނވިްއކުމުގެ މުޢާމަލާތެއް ނުވަތަ އަުގ އަދާކުރާ ގޮތަށް ޚިދުމަެތްއ 

ދޭ މުޢާމަލާތެއް ރާއްޖޭގައި ހިނގައިފިްއޔާ، ރާއްޭޖގެ ރާއްޭޖގެ މީހަކާ ދޭތެރެ ވިޔަސް، ރާއްޖޭގެ މީހަކާއި ބިދޭސީއަާކ 

މަށް ިވޔަސް މި ހިނގާނެ. ފަރުދަކާއި ވިޔަާފރި ތަނަކާ ދޭތެރޭގައި ވިަޔްސ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކާ ދޭތެރެ ދޭތެރޭގައި ކަ

ވިޔަްސ، ެއއް ވިޔަފާރި ތަާނއި އަނެއް ވިޔަފާރި ތަނާ ދޭތެރޭގައި ކަމަށް ިވޔަސް، އެްއ ވިޔަފާރި ތަނާއި ސަރުކާާރ 

ކަމަށް ވިަޔސް މި އުޫސލުތައް ހިނގާނެ. ހަމައެކަނި  ދޭތެރޭގައި ކަމަށް ިވޔަސް، ފަރުދަކާއި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭަގއި

 985ޝަރުތަކަށް ވާނީ ގަނެިވއްކުުމގެ ިވޔަފާރި ެއއް ހިންގުްނ، ނުވަތަ ައގު އަދާކުރާ ގޮތަށް ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި 

ނޑު ޮގތެއްަގއި ބިލު ަބއްޓަންކޮށްފަިއ އޮތީ މި ދެންނެިވ ގޮތަްށ މުދާ ވިްއކުން ނުވަަތ ޚިދުމަތް  އެއް ހިްނގުން. މަިއގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ވަރަށް ޮބޑު މަްއސަަލ  ވިްއކުމަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، މުސާރައިެގ މައްސަލަ އަީކ ވެސް އަުޅގަ

އެއް. އެ ދޭްނވާ ދުވަހަށް މުާސރަނުދީ އެބަ ހުރޭ ހަ މަސް، ހަތަރު މަސް، އަށް މަސް. ެއހާ ފަހުން އެ މުސާރަ ދިނީމަ 

ަވހަށް ލިބެންވާ މުސާރަ ލިބުނީމަ އަންނަންޖެހޭ ފަސޭހަކަން ލުއިކަމެއް ނާދޭ. މި މަހު އޭނަގެ ދިިރއުޅުމަށް އެ ދު 

ނޑަށް ނުލިިބ   990މަސް ފަހުން، ހަމަ މި މަހު މި ލިބެންވާ މުސާރަ އެ  8އަޅުަގނޑަށް ލިބެންވާ މުސާަރ މި މަހު އަޅުގަ

ނޑަށް އެ ުއޅެންޖެހުނު ތަކުލީފާއި އު ނޑަށް ލިބުނީމާ އަުޅގަ ފުލަންޖެހުނު ޚަރަދާ މި ހުރިހާ ކަމަކަށެްއ އެތިކޮުޅ އަުޅގަ

އެައކުން މަންފާ އެއް ނުލިބޭ. އޭގެ ރާހަތެއް ނުކުރޭ. މި މަހު އަޅުަގނޑަށް ލިބެންވާ ވިހި ހާސް މި މަހު ލިބުނު ނަމަ 

ރުފިޔާ ލިުބނީމާ އެއަކު ައެގއް ނުހުރޭ.  21111މަސް ފަހުން  6އެއިން ައޅުަގނޑަށް ކަންަތްއތަކެއް ކުެރވުނީސް. 

ނޑު ހަމަ މި ދެންނެވި އުސޫލު މުސާރަ އަށް ވެސް ހިނގާ ގޮތަށް މި އޮތީ މި ބިލުގައި ހަދައިދީފަ.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 995މުސާރަ އެއް ދޭންޖެހޭ މީހަކު، މުސާރަ އެއް ލިބެންޖެހޭ މީހަކަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ަވޒީފާ އެއް އަދާކުާރއިުރގަިއ 
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ދުަވްސ  31އެއް ލިބެންޖެހޭ މީހަކަށް މުސާރަ ލިބެންވާ ދުވަހަށް ނުލިބި  ވަޒީާފގެ ެއއްބަސްވުެމއްގެ ދަުށން މުސާރަ

ފާއިތުެވގެން ޮގސްފި ކަމަށް ވާނަމަ އެ އުފެދެނީ ހަމަ މުދަލެއް ިވއްކީމަ، ނުވަތަ ޚިދުަމތެއް ިވއްކީމަ އުފެދޭ ކަހަލަ 

މެ ދުވަހަކަށް ހަމަ ކުރީގައި ދެންނެިވ ދަރަންޏެކޭ. އެ ދަރަނި އަދާކުރަންޖެހޭނޭ. އެ ދަރަނި އަދާނުކޮށް ދެމިއޮންނަ ކޮން

ގޮތަށް ވަކި ޕަސަންޓަކުން ޖޫރިމަނާ އަރަމުންދާނޭ. އެ މުސާރަ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ފައިާސ އަދާކުރެވޭ ދުވަހަކާ ހަމައަށް. 

ނޑަްށ މިައދު  ނޑަށް މުސާރަ  6ރުިފޔާގެ މުސާަރ ލިބެންޖެހިފައި  21111އެހެންވީމަ، އަުޅގަ  1000މަސްދުވަސް ފަހުން އަޅުގަ

ނޑުގެ ޖޫރިމަނާ އަރަމުންދާނޭ.  6ބެންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ލި މަސްދުވަހަށް ދުވަހަކަށް ާވވަރަށް ވަކި ރޭޓަކުން އަުޅގަ

ރުިފޔާ ދެން ދޭންވާނީ ެއ ބަޔާ ެއއްކޮށޭ. އެ ަޙއްޤޭ ިމއިން މި ހޯދައިދެނީ. ފައިސާ  21111އަޅުަގނޑަށް މުސާަރިއގެ 

ންނޭ މި ބިލު ޑްރާފްޓުކޮށްފައި މި އޮތީ. ހުއްދަ މުޢާމަލާތެއް، ޤާނޫނުގައި ހުއްަދ ލިބެންޖެހިފައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ނަޒަރު

ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތެއް ކޮްށގެން ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް، ޤާނޫނުގައި ުހއްދަ ޚިދުމަތުގެ މުޢާމަލާތެއް ކޮށްެގްނ 

 1005ސްވުުމގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން މުސާރަ ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ހުއްދަ ވަޒީފާގެ ެއއްބަ

ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް. އެހެންވީމާ، އެ މީހުންގެ ވިސްނުމުން ެއ މީހުންގެ ނަޒަރިއްޔާ އިން މި ބިލު ޑްރާފްޓުކުރެވިފައި ިމ 

ނެ. ެއ އޮތީ އެ މީހުންނަށް އުފައްަދއިދޭ ޙައްޤެްއގެ ގޮތުގަ. އޭަނ ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޙައްޤު ދޫކޮށްލެވިދާ

އިޚްތިޔާރު މިއިން ލިބިދީފައި އޮންނާނެ. ކޮންމެހެން ލާޒިމްަވނީކީ ނޫން އެ އަދަދު ޕޭކުަރން. އެކަމަކު އޭނަ އަށް ެއ 

ޙައްޤު އުފައްަދއިދެނީ އޭނަ ޭބނުން ކަމަށް ވަންޏާ އެ ރޭުޓން ޖޫރިމަނާ ނެގިދާނެކަމުގެ. އޭނަ ބޭނުން ނޫން ކަމަށް 

ނުޑ ގޮތެްއގަިއ ވަންޏާ މި ޙައްުޤ ދޫކޮށްލެޭވނެ. އި  1010ޚްތިޔާީރ ެއއްެޗއް ގޮަތށް ބާްއވައިދީފަިއ މި އޮތީ. މިއީ މަިއގަ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި މި އޮްތ ބިލުގެ ވިސްނުމަކީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން މި ދަނީ ލާޒިމް ޖޫރި މަނާގެ ޙައްޤު ބިލުގެ ބަހުސްގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި ވަނީ   1015ަގިޑއިރުގެ ބަހުސެއް ކުރުމަށް.  3މަރުޙަލާގެ ތެރެއަށް. އާދެ! މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ކަ

ނޑު އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތަރުތީބުން ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން.  އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުުތރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މިހާރު އަ

 އަށް. 

 

 1020 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އް. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބިލެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެ

ނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ  ހުށަހެޅިގެންދާއިރު މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ޤައުމުަގއި ހިނގާ އުސޫލަކީ މިއަދު ކޮބައިތޯ އަުޅގަ
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ނޑުމެން ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި އެ ިވޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ފަހު  ޖެހޭ. އަޅުގަ

ޓުތަކަށް ެއ މުޢާމަލާތްތައް މި ދަނީ. ފައިސާ ނުދައްަކއިެގން، ޗެކު ަބއުންްސވެގެްނ، ެއހެންކަމެއް ެވގެން. ޮގއްާސ، ކޯ

 1025އެ ކޯޓުަގއި ދެ އަހަރު، ތިން އަހަރު، ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން އެ މުޢާމަލާތްތައް ހުއްޓިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުްނ 

ަގއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ފާސްޓު ޓްެރކް ކޯޓެްއ ނުވަތަ އަވަްސ ނިާޔގެ ޯކެޓްއ ވިޔަފާރިތަްއ ބަނގުރޫުޓވަމުންދަނީ. ދާއިރު

ނުވަތަ މާކެންޓިލް ކޯޓުތަެކއް ނުހެދި ރާއްޖޭގެ ފަހި ގޮތެއްަގއި ިވޔަފާރިކުރުމަކީ މިއަދު ެވވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަްށ 

ނޑުެމން މިއަދު ޖޫރިމަނާގެ ވާހަ ކަ ދައްކާއިުރގައި ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ އަތުގައި ހުރި ލާރިކޮޅު އެހެން މީހަކަށް ދިނީމާ އަނބުރާ މި ލާރިކޮޅު ލިބޭތޯ. 

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް. ނޫނިއްޔާ އޭނާ އެ ފައިސާ   1030ކޮބައިތޯ އެ ލާރިކޮޅު ހޯދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އްޔާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކޯއްެޗއްތޯ ލިބެނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ުސވާލު ުއފެދޭ މައްސަލަ އެއް މިއަދު. ނުދައްކައިފި 

މިއަދު އަތުަގއި އޮތް ަފއިާސ އެއް އަނބުރާ ދައްކަން ެއއްވެސް މީހަކަށް ދޭން އެބަ ބިރުގަނޭ. ެއއީ އަނބުރާ ެއ 

ކިާހދުވަހަކުންތޯ އޭނަ އަށް ލިބޭީނ ޔަޤީން ނުވާތީ. އެހެންވީާމ،  ލިބޭނެކަމުގެ ުއއްމީދާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތުގެ ތެރެއިން އެ

ނޑު ޚަށްމިފަދަ ކަންތައްތަކެްއގެ މަްއަޗށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑު އަ  އަުޅގަ

ނެޑްއގެއޮޅުންބޮ ބޮޑަށް ވަރަށް ިނާޒމު މުޅި އެހެންނަމަވެސް ުޝކުރުދަންނަަވން. ބޮޑަށް ވަރަށް  1035 ޮއވެފައި ތެޭރގައި ޅުްނގަ

 ހުށަހެޅުއްވީތީ، ބިލެއް ގޮތަށް ޙައްޤުކުރާ ލިބުން  ގޮތުން ޤާނޫނީ ފައިސާ ޖުރިމަނާގެ އެ ޖޫރިމަނާއަުކން، ކުރެވޭ ހަމައެކަނި

ނޑު ިމއަދު އެކަމަކު ދޭ. ފުރިހަމަވެގެން މަރުޙަލާ  އެ އެއް. މަރުޙަލާ ދާނެ ފުރިހަމަވެގެން ހަމަ ވެސް އެއީ  މި  މެންނަށްއަުޅގަ

 ދައްކަންޖެހޭ ސަރުކާރުން މީހާ. ރައްޔިތު ޖެހެނީ މި ދައްކަން ޖޫރިމަނާ ނޫނިއްޔާ  ައބަދުވެސް ދަރަނި، މަންޒަރަކީ ފެންނަ

 ނުވޭ  އެ ދިޔަޔަސް އަހަރުވެގެން ތިން  އަހަރު، ދެ ފައިސާ ދޭންޖެހޭ  ބިލަކަށް ސަރުކާރުން ނޯވޭ. އެއް ޖޫރިމަނާ

 1040 އަށް  ވިސާ ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ  ބިލަށް ކަރަންޓު ނުވަތަ ފައިސާ އްކަންޖެހޭދަ ބިލަށް  ފެން ޖޫރިމަނާއަކަށް.

 ފައިސާ އެ ހަމަ ޯނވޭ. ގޮތެއް އެްއވެސް އެހެން ދެން ނުދައްކަިއފިއްޔާ ދުވަހަށް އޮންނަ ަހމަ ވެސް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ

 ސަރުކާރުން ފައިސާ ިލބެންޖެހޭ އްޔިތުންނަށްރަ ދަނީ މި ތެރޭގައި ތާރީޚު  ދިގު މި  އެހެންނަމަވެސް ދައްކަންޖެހެނީ.

 އެހެރީ  ެދއްކީމަ އެއް ރުފިޔާ ރުފިޔާައކަށް ހަމަ ވެއްެޖއްޔާ ސަރުކާރު  ހަމަ ނޯވޭ. އެއް ޖޫރިމަނާ ެއއްެވސް ޭއގެ ނުލިބިގެން.

 ވެސް  ރުކާރުސަ ވެސް. ފަރާތަށް ދެ ކުރުވެންޖެހޭނެ ޖޫރިމަނާ ޖެހޭ. އެބަ ބަދަލުވާން އުސޫލު މި އެހެންވީމާ، ހަމައަށް.

 1045 ޖޫރިމަނާވެގެން ސަުރކާރު ޤައުމުގައި މި އެހެންނަމަވެސް ކުރެވެންޖެހޭނެ. ވެސް ތަންފީޛު ޖޫރިމަނާ އެ ޖޫރިމަނާވާންޖެހޭނެ.

 މިކަން މައްޗަށް މީހާގެ ރަްއޔިުތންގެ ނިކަމެތި އަބަދުވެސް ނުދޭ. ފެންނަމަކުން މަންޒަރެއް ތަންފީޛުކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ އެ

 ކަމަށް  ވާ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރު ސަުރކާރުން، ކުރާއިުރގައި ސަރުކާުރން އެއް  ޖޫރިމަނާ އެހެންވީމާ، ދަނީ. މި ތަންފީޛުވެގެން

 ޚިލާފަށް އުސޫލުތަކާ ބޭއިްނސާފާއި ބޮޑަށް ވަރަށް އެއީ ނުކުެރޭވނެ. އެއް ޖޫރިމަނާ ވެސް މީހާ އަނެއް ޤަބޫލުނުކުރަންޏާ

 ވެސް  ރައްޔިތުން ލަސްވަންޏާ ލިބުމުގައި ލާރި ލިބެންޖެހޭ  ރަްއޔިތުންނަށް ،އެހެންވީމާ ކަމެއް. ގެންދާ ކުރަމުން ދައުލަތުން
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 1050 އެހެން  ސަރުކާުރގެ އަދި ިވޔަސް ކުންފުންޏެއް ސަރުކާރުގެ ޖޫރިމަނާކުރެވެންޏާ ސަރުކާރު ވެސް އަށް ރައްޔިތުމީހާ ޖޫރިމަނާ

 ކަމަކީ. މި ނޫން ކަެމއް ހިްނގާ އުސޫލުން މިއީ  އެހެންވީމާ، ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ. އެ ވިަޔސް މުއައްސަާސއަކުން

 ހަމަ  ެވގެންދާނެކަން ފައިދާތަކެއް ހެޔޮ މީގެން ދިޔައިމާ ަކނަޑއެިޅގެން  އުސޫލުތައް ބިލެއްގެ މިފަދަ އެހެންނަމަވެސް

 ހުއްޓިަފއި ކޯޓުަގއި ވަންދެން އަހަރު ތިންހަތަރު މުޢާމަލާތްތައް ވިޔަފާީރގެ ަހމައެއާެއއްކޮށް ޤަބޫލުކުރޭ. ވެސް އެންމެން

 ފަރާތެއްތޯ. ކޮން  ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނީ ކަންކަމުގެ އެ ދިޔައިމާ ބަނގުރޫޓުވެގެން ކުންފުނި މުޅި  ސަބަބުން ހުންނަންޖެހުމުގެ

 1055 ދެ  އަހަރު، ތިން  އަހަރު، ފަސް އަހަރު، ހަތަރު ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ކަމެއް. ސުވާލުއުފެދޭ ހިތުގައި ރައްޔިތުން މިއަދު މިއީ

 މީހާ  އާއި ވިޔަފާރި މީހާގެ އެ މުޅި އެ ދިޔަީއ. އެ ބަނގުރޫްޓވެެގން އެއް ވިޔަފާރި އިމާދިޔަ  ލަސްެވގެން އަހަރަށް

 ކަންކަމެއް މި ހިނދެއްގައި ތަންފީޛުނުާވހާ ރަނގަޅަށް ޤާނޫނުތައް ހުންނަ ހެދިފައި ެއހެންވީމާ، ދަނީ. އެ ބޭންކުރަޕްޓުެވގެން

 އަތުަގއި ބޭފުޅެއްގެ އެ ނޫން ބޭނުމެއް ބޭފުޅަކު އެްއވެސް ން،ބޭފުޅު ހުރި ފައިސާ އަތުަގއި މިއަދު އިޞްލާޙުެވގެންނުދާނެ.

 ނެތް. ގޮެތއް ވާނެ ނުދެއްކިޔަސް ނެތީ. ނިޒާމެއް ލިބޭނެ އެ ދޭކަށް. ގޮތަށް ދައްކާ އަނބުރާ މީހަކަށް އެހެން ފައިސާ ހުރި

 1060 ނުކޮށް  ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ ދިއުމުަގއި އެކަށައެިޅގެން ނިޒާމުތަކެއް މިފަދަ އެހެންވީމާ، ނުލިބޭ. އަނބުރާ ދީފިއްޔާ

 ޤަބޫލެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކަމަށް ނުކުންނާނެ  އެއް ނަތީޖާ އޭގެން ދެން  ކުރީމާ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ  އަށް ދެވަނަ

 ޓުަތުކގެ ކޯ އެ އުފެދި، ތަނުގައި މި ކޯޓުތަެކއް ރަނގަޅު ހިންގާނެ މުޢާމަލާތްތައް ވިޔަފާރީގެ ފުރަތަމަ އެހެންވީމާ، ނުކުރެވޭ.

ނޑުމެންނަކަށް ނޫނިއްޔާ ޤާއިމުެވގެން ނިޒާމެއް ނިމޭނެ މިކަން ތެރޭގައި ފުރުޞަތު އަވަސް ސަބަބުން  މަންފާ މީގެ އަުޅގަ

ނޑު ބިލު މި  ބިލެއް. ރަނގަޅު ވަރަށް ބިލަކީ މި ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ނުފެނޭ. ތަނެއް ވާނެ އެއް  ހަމަ އުއްމީދުކުރަނީ އަޅުގަ

ނޑު ބުނާހެން  މި ދާއިރުގައި އަށް ކޮމިޓީ  ކަމަށް. ދާނެ  އަށް ކޮމިޓީ ނެ،ބަލައިގަ މަޖިލީހުން  މި  1065 ރިޢާޔަތްކުރި  މި އަޅުގަ

ނޑު  ކަމަށް ކަންތައްަތއް އެކަށައެޅޭނެ ކޮްނމެހެން ބިލުަގއި މި ކަންތައްތަކަކީ   ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިްއޔާ ޤަބޫލުކުަރން. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް. ދެްއވި ރައީސް،

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނުޑ ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ މި ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެިރ   1070ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ނޑު އަުތގައި ނެްތ އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅެއް. ނޮިޅވަރަމު  މެންބަރަކު ބޭނުންފުޅުވޭތޯ. އެއީ އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 

 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން.   1075އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި ބިލަކީ ަވރަށް ރަނގަޅު ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު ތާއީުދކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ބިލުގައި މި ވާ މަފްހޫމު  ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި
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ބަލައިގަތުމަށް ޓަަކއި ަބއެްއ ވިޔަފާރިތަކަށް ދަިތވެދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގަިއ މިއީ ރަްއޔިތުންެގ ވަރަށް ގިަނ 

ލުކުރަނީ. މިސާލަަކށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އޭުރ ބައެްއގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްެވގެންދާ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫ

އިޤްތިޞާދީ ދަތި ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވެގެން ިސވިލް ސާަވންޓުންގެ، މުަވއްޒަފުންގެ ުމސާރައިގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެްއ 

 1080އިގެން ިމ އުނިކުރި. ދެން މި އުނި ކުރި މުސާރަ އަލުން ިސވިލް ާސަވންޓުންނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި ައހަރުތަކަކަށް ބަހާލަ

ދިނީ. ދިންއިރުގައި އިންފުލޭޝަން މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފަ. ކުރީގައި އެ އުނިކުރި މުސާރަ ބާޒާރުގަިއ 

ގަންނަން ލިބޭ އެއްޗެްއސެއް މިއަދު ގަންނާކަށް ނުލިބޭ. އެ ދުވަސްވަރު އެ ޢާއިލާތަުކެގ ފަރާތުން އެ މުސާރަ އަށް 

ތީ ބައްޓަްނކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، ދިރިުއޅުމުގެ ވަރަށް ަކންތައްތައް ޖެހުނީ ދަރަންޏަށް ބަރޯސާވެގެން މުިޅ ދިރިއުޅުްނ އޮ

ފައިސާނަަގއިގެން ނޫނީ އެހެން ގޮތްގޮތަކުން ހަމަޖައްސަން. އެހެންވީމާ، އުސޫެލއް ގޮތުން ބަލާއިރު އެ މީހުންނަށް އެ 

ނޑުމެންނަށް ހޯދައެއްނުދެވޭ  1085. އެހެންނަމަވެސް ިމ ބިލަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މި ގެއްިލގެންދިޔަ ފުރުޞަތުގެ ައގު އަުޅގަ

ނޑު ެއހާ  ބިލުގައި ފިުއޗަރ ވެލިުއ އޮފް މަނީ ކަލްކިއުލޭުޓކުރަން ބޭނުންކުރައްވާަފއިާވ ފޯމިއުލާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވި   ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ަބއެއް ކަހަލަ ފޯމިއުލާ ހިއްާސކުރާނަން. މިއީ  ކަން ކަމަށް ރިޢާޔަތްކުެރިވގެްނދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑު މި  ތަންކޮޅެއް ފަންނީ ވާހަކަ ެއްއ ވީމާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކޮންމެހެން އެ ވާހަކަ ނުދައްަކއި، ކޮމިީޓއާ އަުޅގަ

 1090 ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވާހަކަ ހިއްާސކުރާނަން. ޝުުކރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އެއްވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފަ އެއް ުނޭވ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ބަރަށް ފުރުޞަތެއް ޖެހޭނީ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ނިންމާލައި، ފަހުބަސް އިްއވުމަށް ޢިްއޒަތްެތރި މެން

 1095އަރުވަން. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މި ބިލަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް.

 

 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާ 

ނުޑ އިންިތޒާރުކުރާަނން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ. ވަރަށް  ނޮޅިވަރަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުގެ އެ ފޯމިއުާލ ައށް އަުޅގަ

 1100 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދަންނަވާެނ އިތުރު ވާހަކަ އެއް ނެތް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދެން މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. ދެން އޮންނާނީ މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް މިހާރު 

ޓަކައި ެނގޭ ވޯޓުެނގުން. އެ ވޯޓު ނެގުން އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ ވޯޓުަނގާ ަގޑީަގ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ އެޖެންާޑ 

ނޑުެމން ބަހުސް ކުރި ބިލު؛ ެއއީ ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ާދއިރާގެ  އައިޓަމު އަނެްއކާެވސް ކުިރއަްށ ޖެހިލަން. ކުރިން  1105އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވާ ވެކޭޝަން ހޯމުެގ ބިލު. އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން 

ނޑުމެން އެޖެން ޑާަގިއ އިތުރު އެހެން ކަެމއް މި މިއަދު ކުރީަގއި ވަނީ ގޮސްފަ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ދެން އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ވަގުުތ  ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން އެ ބިލަށް ކުެރވެންނެތުމާ އެކު ައޅުގަ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް މި އަރުވަނީ... )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ވާހަކަދެްއކުމަށް ޓަކައި. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނަޑކަްށ ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި އާ  1110ދެ! ެވކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ވެްސ އެބަ ތިއްބެވި ގާްތގަ

މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާފަ. އެހެންނަމަވެސް މި ަވގުތު ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ބޭނުމެއް ުނޭވ 

ނޑަށް ޖެހޭނީ މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިންމާލުމަށް ޓަކައި ، ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރައްވާކަށް. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އެހެންކަމުން، ިމ ބިލު ހުށަހެޅި ކުޅުދުއްފުށީ 

 ނީ މި ބިލުގެ ފަހުބަސް އިްއވުމަށް. ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަ

 1115 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުެވސް މި ބިލުގެ ބަހުސް އަުޑއަހަމުންދިޔައިރުަގއި ަހމައެކަނި ދެތިން ނުކުތާ އެއް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަ

. އެ ނުކުތާތަުކގެ ވާަހކަތައް ައޅުަގނޑުމެން ދެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކުިރއަށް މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާފަިއ އޮތީ

ނޑުގެ ފަހުބަސް ެވސް ުކރުކޮށްލީ. ޝުކުރިްއޔާ.   ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބަލާފައި ައޅުގަ

 1120 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ދިޔައީ. ދެން އޮންނާނީ މި ބިލު  އާދެ! މިހާހިސާބުން ވެކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ވެސް ނިމިގެން 

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ނެގޭ ވޯޓުެނގުން. މި ވޯޓު ނެގުން އޮންނާނީ މިއަދުގެ ވޯުޓނަގާ ގަީޑގަ. އެހެންކަމުން، 

ނޑުމެން ުކޑަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވޯޓުނަގާ ގަޑި އަށް ަވޑަިއެގންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމުން މި ވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ަވނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ވަގު  1125 12ުތކޮޅަކަށް މަުޑކޮށްލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޖަލްސާަގިއ އަުޅގަ

 ގައި ކުރަމުން އަިއ މަސައްކަތް ނިމިފަ. 13އަށް ދިއުމަށް ޓަކައި އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12
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 1130 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑުމެން ވޯޓަށް  12ޑާ އަިއޓަމު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެން އަްށ. ެއއީ ވޯޓަްށ އެހުމަށް ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ެއހުން. އަުޅގަ

ަގއި. އެހެްނވީމާ، އެހާތަނަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ އިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުމަށް، 1:31ދަންނަވާނީ 

ނޑު މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކްކޮށްެލއް  ނުޑ ފުރުޞަތުއަުރާވނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުގަ ވުމަށް އަުޅގަ

އަށް މި ދަނީ. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އެޖެންާޑ  12މިއަދުގެ އެޖެންޑާ އިން އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

 1135ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަްށ  91. މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވަިއ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 12.1އައިޓަމު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް 

. 12.1އިޓަމު ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ އަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ، އެ އެޖެންޑާ އަ

ގެ ދަށުން ވޯޓަށް ދަންނަވަން އޮތީ ކުޅުދުއްފުށީ ެދކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 12.2

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ލާޒިމު ޖޫރިމަނާގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުމާ، ކުޅުުދއްފުށީ 

 1140ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ވެކޭޝަްނ ހޯމްގެ ބިލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަްށ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢި

ެގ ދަށުން. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 12.2އެހުން. މި ދެ ބިލަށް ވޯޓަްށ ދެންނެވުން އޮންނާނީ އެޖެންާޑ އަިއޓަމު 

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެޖެންާޑ ވެސް އިށީނދެވަަޑިއގެން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެުކކޮށްލެްއވުމަ ށް ައޅުގަ

ނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ 12.1އައިޓަމު  ފަރެސްމާތޮޑާ ގެ ދަށުން އަުޅގަ

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ހުށަހަުޅއްަވއި، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ދާއިރާގެ 

 1145އާމިރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ާތއީދުކުރެްއވުން. ދެވަނަ އަށް ޯވޓަށް ދަންނަވަން އޮންނަނީ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

هللا މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅުއްވައި، އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ހުށަހަޅުއް

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ތާއީދުކުރަްއވާފައި ވަނީ ިބލު އަލުން ދިރާސާކުރުމަށް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅުއްަވއި، އިަހވަންދޫ ދާއިރާެގ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް. ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ 

 1150ތާއީދުކުރައްވާަފއި ވަނީ ބިލަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެ ބިލު އޮތް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ަމޖިލީހަށް އިއްވަވާލަެދއްވުމަްށ  ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައިވާ ގޮތް

 އަމީންޢާއްމުގެ އަރިހުން އެދެން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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 1155ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ށަހެޅުން. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަްށ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހު

 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުުވމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1160 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1165 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހީމް މުއްޠަލިބުމެންބަރު އިބްރާ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ  މެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 42 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 1170 21 ވޯޓު ދެްއވީ:

 17      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 12     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

 1175  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުން 37. ޖުމްލަ 19. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 37ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަްށ  91ފާސްކުރަްއވައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނުވުނު އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ވިޔަފާީރގެ ބިލު އަލުން ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް ފޮ

ފާސްވެއްޖެ. ިމގޮތަށް ފާސްވުާމ ގުިޅގެން މި ބިލު ކުރިން ދިރާސާކުރެްއވި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ިރޔާސަތުްނ 

ނަޑއަޅަން. މިގޮތަށް ފާްސވުމާ ގުިޅގެން  ނުޑ ވޯޓަކަށް ނުދަންނަވާނަން. ކަ  1180ދެން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

އަށް މި ދަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަން މި އޮތީ  12.2ނިމުނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  12.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު 
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ވާފައިވާ ވެކޭޝަން ހޯމުގެ ބިލު ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއް

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން.

 

 1185 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 1190 43 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 39 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 12     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 1195 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޅުދުއްފުށީ  . އެހެންކަމުނ39ް. ޖުމްލަ 21. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 39ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ެވކޭަޝން ހޯމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން 

ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއިވާ ގޮުތެގ މަތިން މި ބިލު އިޤްތިޞާދީ 

ނޑު ދެން ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާެގ  ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ  1200ކަމަށް ނިންމަން. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ލާޒިމު ޖޫރިމަނާގެ ޙައްޤު ިލބިދިނުމުގެ ބިލު، މަޖިލީހުން 

 ްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް.ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 1205 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 43 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 1210 41 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ދެްއވާ:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނު
 

 

 1215 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން ކުޅުދުއްފުށީ 41. ޖުމްލަ 21. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 41ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އްޤު ލިބިދިނުމުެގ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާލޒިމު ޖޫރިމަނާގެ ޙަ

ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި 

 1220މި ހިސާބުން މި ނިމުނީ. އެޖެންޑާ  12ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 ފަ.ނިމި ވަނީ 13އައިޓަމު 
 

 ނިންމުން 

 

 1225 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖެންޑާ މި ނިމުނީ. މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނިމުމާ ގުިޅގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އެ

ޔުން ދަންނަވާލަން އޮތީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ތާވަލުކުރެވިފައި ހުރި ގޮތުން މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ކި

ޖުލައި ވާ އަންގާރަ ދުވަހު.  23އިްއވައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ބަހުސަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބިލެއް ގެނެވެން  މިހާރު އޮތީ 

ނުޑ ޖަލްސާ އެްއ ބާްއވާނީ އެ ުދވަހު. މި ދެމެދުގައި ހިނާގ ދުވަސްތަުކގަިއ މަޖިލީހުގެ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1230ކޮށްެދއްަވއި، އަުޅަގނޑުމެންގެ މަަސއްކަތް ހަުލއިކޮށްދެްއވުމަށް ކޮމިޓީތަުކގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ގިނަ މަސަްއަކތްތަކެއް 

ނޑު އެދެމުން، މިއަުދގެ ޖަލްާސ މި ހިސާބުން ނިންމާލަން.  މުޤައްރިރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ަމސައްކަތްކޮށްެދްއވުމަށް އަުޅގަ

. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ދެން މަޖިލީހުގެ ވާ އަްނގާރަ ދުވަހު 2113ޖުލައި  23ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ 

 ަގއި.11:31ވާ އަްނގާރަ ދުަވހު ހެނދުނު  2113ުޖލައި  23ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ 

 

 1235 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود

____________ 


