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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ަބއްދަލުުވމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  3ިމ ދައުރުގެ  ،ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް 3`. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ 

ނޑުެގ  4ިއއްޒަތްތެރި  ވަަޑއިގެންެނވި ތުަގއި ކޮމިޓީއަށް ަވގު ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި މެންބަރަކު އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ އެްއކޮށް  މިޓީގެ ކޯރަމް ލިބިފައިވާ ކަމަށްާވތީއާކޮމި އިތުރުން ވަޑަިއގެން އެބަ ތިއްބެވި. އެހެްނވީމާ، 

ނުޑމެން މިއަދު ިއގެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމާ  އޮތް ގެންފައިލިބިވަޑައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ކުރިއަށް ދާނަން. އަުޅގަ

 ން. ޭއގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުކޮމިޓީގެ  ާނނީފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ އޮން ނަށްބޭފުޅުން އެޖެންޑާަގއި ތި

ނޑު މިއަދު ކުރިައށް ގެންދާނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެޭހ  ނޑު ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ ތެރޭގައި މަިއގަ

ވަނަ އިޞްާލޙު ގެނައުމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  7އަށް  99/2 ެއއީ ގާނޫނު ނަންބަރު ،ގާނޫނު

ނޑުމެން ގޮތެްއ  މަސަްއަކތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިާލއި މެދުގަިއ ބިލަށް، ބިލުެގ  ގުޭޅޮގތުން އަުޅގަ

ފުރަތަމަ އާދައިެގ  އެންމެގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް. ނިންމުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން ތި ބޭފުޅުން

މަތީން ހަމަ ސުންގަޑިއެއް ަކނޑަެއޅުްއވުމަށްފަހުގައި އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެްނދާނެ ގޮތެއް ހަމަ ރާވާލުމަށް 

ނުޑ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަތު   ޓަކައި ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 އަރުވާނަން.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނުޑ ދެން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މާގިނަ ވާ . ހަކަެއްއ ދައްކާކަްށ ބޭނުމެއްނުވޭއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެހެންނަމަވެސް، ދެން މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލަކަށްވާތީވެ އަޅު  ނޑު ހުށަހަޅާލަން މި ބިލު އަޅުގަ ގަ

ދެ ބަިއ  މި.ޕީ.އޭ އީދެން  މަޓީ އާއި އާނ!  މަޓީ، ދެއްތޯ! ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި ސަރުާކރުގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިާރގެ މަޓީ

 ނޑު އެއަށް ގޮތެއް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަމި ދެ ފަރާތާ ވާހަކަދައްކާލުމަށްފަހު މި މީހުންނާ ވާހަކަދައްކާލަން.

 ގޮތަށް ހުށަހަޅާލަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު، ިއއްޒަތްތެިރ ސ.ޯކޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލާނަން. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ދެން ރެއަޅުަގނޑު 

ދާއިާރގެ މެންބަރު، މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ައދި އޭެގ އިތުރުން މީދޫ ދާިއރާގެ، ދ.މީދޫ ދާއިާރގެ، ުކަޑހުވަދޫ 

ނޑުެމންނާ މި ބައްދަލުވުމަށް.  މަޢާފުކުރައްވާ! ކުޑަހުވަދޫ ާދިއރާގެ މެންބަރު ޢާމިރު ވެސް ވަަޑއިގަންަނވައިފި އަުޅގަ

އޭގެ އިތުރުން މާމިގިލި ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެްސ 

ދަލުވުމަށް ގުޅިަވޑަިއގެންފި މިހާހިސާބުން. އެހެންވީމާ، ދެންމެއަކު ޙުސައިންމަނިކު ބައްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ 



  

ކަމުަގއި  ދޮންމަނިކު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުަރއްާވ ބޭފުޅަކު ނޫނިއްޔާ އެހެން ހުށަހެޅުމެއް އޮތް

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން.  ނޑު އަމީތަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ވާނަމަ އެހެން ހުށަހެޅުމަކަށް ވެސް އަުޅގަ  އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

 އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ، މިހާރު ތާއީދު އޮތީ ލިބިފައި ދެއްތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވާނަން. ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތު އައަޅުަގނޑު 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑަށް ރަނަގޅުއުހުނ! ތާއީދު ލިިބގެނެއްނު ވޯޓަށް އެހޭނީ. ނޑަްށ ފެންނަ ދެން ، .. އެހެންތަ! ާއދެ! އަުޅގަ އަުޅގަ

ނެ. މި އިންޑަސްޓްރީަގިއ ގެ ވިސްނުެމއް ކޮންމެހެން އޮންނާކަށް ވެސް ނުޖެހޭއީ.ޕީ.އޭ ކޮންމެހެން  ގޮތުަގއި

އަންަނ  ސަުރކާރުގެ އޮނިަގނޑުގެ ތެެރއިން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މީގެ އުނަދގޫ. ދެން އެހެންނަމަވެސް،

 މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  މި ސްޓްރަކްޗަރަށް އަންނަ ބަދަލު

ގޮތަށް މަޝްވަރާކޮށްލުމުގެ މާޮބުޑ  އެ އާ އީ.ޕީ.އޭވަންޏާ ޮކންމެހެން  އެހެން ކަމަށް، އެހެންީވމާ. ކުަރއްވާފަމަޝްވަރާ 

 ނެތް. ތާީއދުކުރަން ދެ ފަރާތަށް ވެސް. އަޅުަގނޑުގެ މައްސަަލެއއްދެން ހެންނަމަވެސް، ނެތް ކަންނޭނގެ. އެ ބޭނުމެއް 

 ތަށް ތާއީުދކުރަން. ގޮ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، އެ ބަޔަާކއި މަޝްވަާރކޮށްލުމަކީ ރަނގަޅު ގިނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި . އެއީ ޙުސައިތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައޮ އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

އަދި  މެއް ބާއްަވއިަގނޑުމެން ބަްއދަލުވުރޭގައި އަޅު މާދަމާއެއީ  .ޤާސިމް އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން

ވަތު ދެްއވުމަށް ބައްދަުލވުމުަގއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދަޢުއޭެގ އިތުރުން އެ ބައްދަުލުވމަށް މަޓީ އަދި އީ.ޕީ.ޭއއަްށ 

ޮރޒައިނާ އާަދމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  ކުިރއަށް މުގެަގނޑު ވޯޓަކަށް ިދއުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްިދނުމަށް. އަޅު

 އަރުވާނަން. 

 



  

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ ޑޫއައް 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރާ ގޮތަްށ  ހެދުމަށް އަޅުަގނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އެންަވޔަރަންމަންޓް އެނާލިސިސް

އޮތްއިުރގައި ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީގައި އެބަ ހުރިތޯ  އިދެއްތޯ؟ އެހެން ގެނެްސފަ އިއޮތީ ގެނެވިފަ މިހާރު މި ބިލަށް މި 

ނޑަްށ ފެންނަނީ.  ކަމަށް އެ ކެޕޭސިޓީ އޮޅުންފިުލވާލަން މުހިންމު  ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްކާ ެވްސ އެހެން އަޅުގަ

ކަހަލަ  ބިލްޑުކުރަން ޖެހޭނީ އެހެންނޫނިއްޔާމުން އެދައުލަތުން އިތުރު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ޓޫރިޒަމަށް އެ ކެޕޭިސޓީ 

 އެއީ ކޮންމެ މި ފެންނަނީ. ކަން  އިތުރު ޚަރަދެއްގެ ގޮުތގައި މި ދައުލަތަށް ސްޓާފުން ހަޔަރކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ،

އެ މިނިސްޓްރީގެ ހަމަ  ނަކީ ުގޅޭ ބޭފުޅުން ކަމާ ނިސްޓްރީގެ އެ ިތއްެބވީ މިގޮތެއް ވިޔަްސ އެްނވަޔަރަންަމންޓް މި

ކަން ކުރަން ވިސްނާފައި  ކޮންގޮތަކުންތޯ މި  ންން. އެހެންވީމާ، ޓޫރިޒަމް ިމނިސްޓްރީނޫ މިއަކުން ަވކިކުެރވޭނެ ބަެއއް

އިތުރު މުަވއްޒަފުން  ،ކޮްށގެންތޯ ނޫނިއްޔާ ދައުލަތަށް ޚަރަދު ބޮޑުބިލްޑްއެ ކެޕޭސިޓީ އޮތީ އެ ބޭފުޅުން  މި

ނޑަށް ހީވަނީ. ހަޔަރކޮށްގެންތޯ ބަޔަކަށް ކޮްނޓްރެކްޓަށް ދީގެންތޯ އެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވު ން މުހިންމުހެން އަޅުގަ

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް.އެ ގޮތަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން އެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން  އެހެންވީމާ، އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މްއިބްރާހީ ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

މެންޑޭޓުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެްނވަޔަރަންމަންޓް އެ މެންޑޭޓު ބަދަލުވީމާ ެއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު 

ކަން ނިމުނީ ކަންނޭނގެ.  ކުރާ އެ ެސކްޝަންގެ ީމހުން މިކޮޅަށް ބަދަލުވީމަ އެނިސްޓްރީގެ ދަށުން އެ މަސައްކަތްމި

ޓޫރިޒަމް  ހެންތި ވިދާުޅވިހެްނ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާލުން އަނެއް ެތއް. ދެން ސަރުކާރުން ވިސްނާަފއިގޮ ދެން އެއީ އެއް

ކޮށްލުން ރަނގަޅު ކަންނޭނެގ. އޭރުން ދެން އެ އެްއޗެްއ ުސާވލު ފުޅުން މި ތަނަށް ހާޒިރުކުރަންޏާ އެމިނިސްޓްރީގެ ބޭ

ހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ ވެްސ ިތ ވިދާުޅވާ އެްއޗަކީ؟  ޯތ ރޮޒޭކަންނޭނގެ ެދއްބޮޑަށް ެއއްެޗއް ސާުފވާނެތާ ެދއްތޯ؟ ެއއީ 

އެ ކަމެްއ ކަމަކާ ބެހޭ  ކުީރގައި ކަންތައް ކޮށްފައި ހުރި ގޮތަކީ އެއެކަމަކު މީގެމާނައެއް ނެތް. ން ހެކޮންމެހެން އަނެއް

ތަ މުޅި ދެން އެކަމަކު މީގައި މި ޓޫރިޒަމްގެ ބަިއ އެކަނިތޯ ނުވަ .ގޮތަށް އެ ބަދަލުކޮށްލައިފީ ވިްއޔާ 

މުޅި އެންަވޔަރަންމަންޓުގެ ބައި ައންނަންޏާ އެހެން ކަހަލަ  !ދެއްތޯމި އަންނަނީ އެންަވޔަރަންމަންޓުގެ ބައިތޯ 

ވަންޏާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްެގ  ކަންަތްއތައް އެކަނި ކަމަށްގުޅޭ  ރިޒޯޓުަތއް ހެދުމާއި ރިޒޯޓުތަކާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް

އޮންނަން ޖެހިދާނެ ބަޔަކު  ޕެރަލަލްކޮށް އަނެއްކާ އެހެންމަށް ވަންޏާ އެ ވިދާުޅވާ ކަ އަންނަނީ. ދެން އަންނަދަށުން 

ރާއްޖޭގައި މިހެން މިސާލަކަށް ބަނދަރެއް ކޮންނަންޏާ އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާނީ ކޮން ތާކަށްތޯ މިހާރު 



  

ްއޖެއްޔާމުން އާދެ! އާދެ! އެއީ ކޮން މިނިސްޓްރީައކުން ކުރާ ކަމެއްތޯ؟ ނޫނީ... ކީކޭތޯ؟ އާނ! އެހެންވެ

މި ކަހަލަ  ޒަފުންާނއި އެްއޗެހި ހޯދައިއެހެންވެއްެޖއްޔާމުން ތި ވިާދޅުވާހެން އެ މީހުން އެ ތަފާތު އިތުރު މުވައް

ެދން އެކަމަކު އަހާލުން ރަނގަުޅ ކަންނޭނގެ އެ ބޭފުޅުން ަވަޑއިގަންަނވަންޏާ އެނގޭނެާތ ދިމާވެދާނެ. ކަންތައްތަެކއް 

ކުރެއް ސާފުކޮށްލުމަީކ އެ ބޭފުޅުން ެދން މި ދަންނަވަނީ. ގޮތް އޮތް ޮގތެއް އޮތިްއޔާ އެަފއި ދެއްތޯ ވިސްނަވާ

ނޑު ތާއީދުކުރަމޭ އާދެ! މައްސަލަެއއް... އާދެ!   ަރނގަޅޭ. އެހެްނވީމާ، ެއވެސް އެއަށް ވެސް. ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައދި ޤާސިމް އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް  އްވައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުސައިއެހެންވީމާ، ޙު

އަތްޕުޅު މައްޗަްށ  އްވުމަށް ތާއީުދކުރަްއވާ ޭބފުޅުންއަޅުަގނޑު މިހާރު ޯވޓަށް ައހާނަން. އެހެންވީމާ، އެ ހުަށހެޅު

ނަޑއަޅަން. މާދަމާދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް މިހާހިހިތްލާލަ ރޭ  ސާބުން ކަ

ނޑުމެންގެ ބައްދަުލވުމެއްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ދެން ރޮޭޒގެ ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަްށ  އަުޅގަ

ނޑުމެން އެޑްރެްސކުރާނަން ތި ކަަމށް ވެސް އިނގޭތޯ.   އެހެްނވީމާ، މިހާހިސާބުން... ެއއަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ބަަލއި ތޯއިންެނިވ ކަމަށް ޚިޔާލު ބޭފުޅެއް ތަފާތު ާލނަން. އާދެ! އެހެންވީމާ، އާދެ! ނެތް ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެން  ކުރިައށް ގެންދާނަން އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އެ ކަންތައް އިދާރީ ގޮތުން އަުޅގަ

 ...ރޭަގއި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މާދަމާهللا ިނންމާލަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައްދަުލވުްނ، މި ބައްދަުލވުން މި 

ނޑުެމންގެ ބައްދަލުވުން މި ނިންމާލަނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 ކޮށްދެްއވި މަސައްކަތްުޕޅަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.   ޔަވެސް ަވޑަިއގެން ތި
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