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އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް މިނިސްޓަރ އޮފް  

 ދެއްވި ޖަވާބު   މަޢުޞޫމް هللا ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދު 

 

  ، ސުވާލަކީ އިނާ އާދަމް އެ ކުރެއްވި  އާދެ! މީދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ެވސް ކުރަްއވާ ސުވާލެއް، ކުރަުމން ެގންދެވި ސުވާލެއް.    އަޅުަގނޑު ހިތުން ހަމަ އައަޑޫ ސިޓިެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން

މި ކޮންމެވެސް  ދެން  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ލިބެނީ  ވަުގތު  މި  ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ރި  ،ވަރެްއެގ  މިހާރު ސޯކެނެރީފް  ޓް 

ހުޅުވުމާ    ޓްސޯޓް ހުޅުވަން ހުއްދަދެިވއްޖެ. ދެން، އެ ރިސޯަގނޑުމެންނަށް އެ ރިޖެނުއަރީަގިއ އަޅު   13  .ހުޅުވިފަިއވާތީ

ހިސާބަށް އައުމުަގއި ސަރުކާރުން ރައީސް އޮފީހާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްެގ މަސައްކަތް  

ންެގ ެއްއބާރުލުން މޭޔަރު ހިމެނޭ  އްޞަކޮށް އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ ބޭފުޅުށްލަން. ވަރަސް ޚާއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮ

ށްލަން. ައއްޑޫ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކެނެރީފް   ފާހަަގކޮށްޮގތަ

ކޮ ހުޅުވުމުަގއި  މަސައްކަތްތަކެްއ  ރިސޯޓު  ިގނަ  ވަރަށް  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރެގ  އަދި  ށްދެްއވި. 

ޚާކޮށްދެ އަދި  ފާހަަގކޮށްލަންއްިވ.  އަޅުަގނޑު  ކުރެްއިވ    ،އްޞަކޮށް  މޯލްޑިވިއަން  ެއއަރލައިންސާއި  ސްރީލަންކަން 

ނެޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އެކަމަށް ފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ކުރި މަސައްކަތް ވެސް  ފާހަަގކުރަން. ޭގން  ން  ދެމަސައްކަތް.  

ރިސޯޓް ފުރިހަމައަކަށެއް   މުޅިއަދިެވސް  ވެސް  ވިޔަސް    ފައިއެނދުެގ ކެނެރީފް ރިސޯޓް ހުޅުވި  540އާދެ! މިއަދު  

ސިޓީައކަށް   ،އޮޕަރޭޝަނަކަށް ނާދޭ. ރިސޯޓެއް ހުޅުވުމަކުން އަދި އެ ރިސޯޓަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ މުޅި އަތޮޅަކަށް

  ،  ހިނަގއިަގނެ ރަނަގޅަށް  ،ތަނުަގއި ކެނެރީފްވެސް ހަމަ ަގދައަށް  އޮތް   ކުރިއަށް  ،މީދުކުރަނީންނުލިބޭ. އަޅުަގނޑުމެން އު

ދައުލަތަށް ލިބެމުންދާންޖެހޭ    ، އަދިންނަށް އެކަމުން ލިބޭ ފައިދާ ލިބިއަްއޑޫ ސިޓީެގ ރަްއޔިތުންނަށާއި އެހެން ދިވެހީ

  284ޝަންްގރިއްލާއަކީ    ، އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ؛މަންފާ ލިބެމުންދާނެ ކަމަށް. އާދެ!  ދެން އޮތީ ޝަންްގރިއްލާ

  ސާ އްހި  30ސަރުކާރުެގ % ހިމެނޭ ރިސޯޓެއް. ސާއްހިއެނދުެގ ރިސޯޓެއް. އެހެން ރިސޯޓުތަކާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުެގ  

އެ ރިސޯޓު ނުހުޅުވުން ވެެގންދިޔައީ ރަްއޔިތުންެގ ސުާވލު އިތުރަށް ބޮޑުވި ކަމަކަށް. ައއްޑޫ އިންވެސްޓްމެންޓް    ،އޮވެމެ

ލޮސް   ؛ސްލަތުަގއި ފައިނޭންހާެގ ދަށުން ރިސޯޓަށް ގެއްލުންވާ  އެްގރިމެންޓުެވފައި އޮތް    ެއއްކޮށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ލޯ  ދޭ   އެޮގތުން  ފައިނޭންސްކުރުމަށް  ބަިއވެރިާވންޖެހޭ.  ސަރުކާރުން  ލޯނު    68ނުަގއި  މިހާރު  ޑޯލަރު  މިލިައން 

ދައުލަތަށް އެްއވެސް   ، ޮއވެމެސާއްހި 30. ދެން %ފައިނޭންސިންެގ ޮގތުަގއި އެ ކުންފުންޏާށް ދައްކަންޖެހިފައި އޮތީ

 އެ ބޭފުޅުންނަށް ސާއްހިއެ  ބޭނުންވަނީ  ދެން ދައުލަތުން ވެސް ބޮޑަށް    ،އެްއޗެއް ނުލިބި އެހާ ިގނަ ދުވަސްވީމާ

 ބަދަލުކުރުމުެގ މަސައްކަތް  ސާއްހި   30%   އެ  ،ދޫކޮށްލާފައި އެކަާމއިެގން ކުރިއަށްދެވޭނެ ޮގތެއް ހޯދަން. އެހެންވީމާ
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ވަނަ އިޞްލާޙުެގ އަލީަގިއ  ށް ެގންނެވި ދިހަޓޫރިޒަމް ާގނޫނަ  ،ޖިލީހުން ާގނޫނަށް ެގންނެވިކުރުމަށް އިއްޒަތްތެރި މަ

  80ން  ރަށުެގ ސައިޒު ބޮޑުކަމު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯމިއުލާއެްއ ލިބުނު. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ފޯމިއުލާެގ ދަށުން އެ

ވަނަ 11. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ ޓޫރިޒަމް ާގނޫނަށް ެގނެވޭ  ންމިލިއަންވަރު އަރާ އެ ޝެއަރ ބަދަލުކުރަ

 އަްއޑޫ އިންވެސްޓްމެންޓް  ސާއްހި  30. ޭއެގ ދަށުން އެ %ފޯމިއުލާެއއް  ކޮށްފައިއިޞްލާޙަށް ވާނެ މިހާރު ޑްރާފްޓު

ީމދުކުރަން. އަދި މިަވުގތު  ންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ަގނެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މަުގފަހިވެެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އު

ާވހަކަދެކެވެމުން އެްއކޮށް  ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް  އިންެވސްޓްމެންޓް  އައްޑޫ  ފިނޭންސާއި  އޮފް   ހާ ވާ  ދަނީމިނިސްޓްރީ 

މެނޭޖް ޝަންްގރިއްލާެގ  ދެން  ޮގތަކަށް.  ހުޅުވޭނެ  ޝަންްގރިއްލާ  ޚަބަރުދޭ  އަވަހަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެންޓުން 

ބޭފު އެ  އެހެންވީމާ، ސީދާ ޮގތުަގއި  ކުރަންޖެހޭ.  މަރާމާތުތައް  ބައެއް  އެކަށީެގންާވ  ޓަކައި  ހުޅުވުމަށް  އަލަށް  ޅުން 

ނެތް ދެންނެވެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އު  ތާރީޚެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ވިޔަސް  ކުރަނީން ކަމުަގއި  މި  މިއީ   ،މީދު 

 ރަން އަހަރު އޭެގ ރަނަގޅު ޮގތުަގއި  ކަމުެގރިައއްޑޫ ސިޓީއަށް ެވސް ފަތުރުވެ  ،ފަތުރުވެރިކަމުެގ ރަން އަހަރަށް ވާތީ

އު އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެޮގތުން  ކަމަށް.  އިންެވސްޓްމެންޓް  ،މީދަކީންއަންނަންޖެހޭ  ލިމިޓެޑުއަްއޑޫ  ޕްރައިވެޓް  ން  

 ޝުކުރިއްޔާ. ބޮޑަށް އަހަރު ނިމުމުެގ ކުރިން ހުޅުވުން. ަވރަށް  ޝަންްގރިއްލާ ވެސް މި

________________ 
 


