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 { ޙުސައިން ފިރުޝާންދާއިރާެގ މެްނބަރު  މަޑަެވލި؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ނައިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   އިޖުތިމާޢީ  މަރުޙަބާ    2021`.  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ  ދެ  އަހަރުެގ  ވަނަ 

ކުރުން.  ދިރާސާ  މަްއސަލަތައް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  އޮތީ  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދަންނަވަން. 

އިހަވަންދޫ    ،އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ދުވާފަރުކޮމިޓީއަށް މިަވުގތު ވަޑަިއެގން ތިއްބެީވ،  

މުޙައްމަދު   މެންބަރު  މެންބަރު  ، ޝިފާޢުދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ރަޝީދުމަްއޗަންޮގޅި  މަކުނުދޫ ، މުޙަްއމަދު 

ފުނަދޫ ދާއިރާެގ  ، މުޙައްމަދު ލަޠީފްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން  ، މުޙައްމަދު ރާޢީދާއިރާެގ މެންބަރު  

. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިދާރީމޭޒާ އަޅުަގނޑު ދެންމެ މަޝްވަރާކޮށްލީމަ އެ ބޭފުޅުން ވެސް މުޙައްމަދު ޝާހިދުމެންބަރު  

 އެބަ ފާހަަގކުރަްއވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ކޮމިޓީަގއި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލަކީ، މުޤައްރިރު 

އިދާރީމޭޒާ ވާހަކަ ދަްއކަިއެގން އެ ޖަވާބުދިނުން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަހުރި އެހެން ތިން ފަރާތަކުން ސިޓީ  

ހިއްސާކުރާނަން ކޮމިޓީާއ. ދެން، ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް  ލިބިފައި، އެސޯސިއޭޝަންތަކުން. އެ ސިޓީތައް އަޅުަގނޑު 

ޖަވާބު އެއަށް  ޮގތަކަށް  ނޫންތޯފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ރަނަގޅެއް  އެންމެ  ނިންމާނީ.  ައޅުަގނޑުމެން  ދޭން  ؟  

އިންޑަސްޓްރީން   ޓޫރިޒަމް  އޮފް  އެސޯސިޭއޝަން  މޯލްޑިވްސް  ދަންނަވާލާނަން  އަޅުަގނޑު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ސަލާމަށްފަހު ވެދުން  ނަޝީދަށް  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ސިޓީއެއް.   ފޮނުވާފައިާވ 

ވަނަ ިއޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ާގނޫނާ   6ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް    2/ 2008ދަންނަވަމެވެ. މަޖިލީހުން ާގނޫނު ނަންބަރު  

ން ފެށިެގން މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު، މިކަމާ ުގޅުންހުރި   2021ޖަނަވަރީ    1ުގޅިެގން ދަންނަވަމެވެ.  

ރިލޭޝަ  ލޭބަރ  ހަމައަށް  މިއަދާ  ކަންބޮޑުވުން ަގާވއިދުތައް  ނުހަނު  ނުވާތީ،  ތައްޔާރުކުރެވިފައި  އޮތޯރިޓީން  ންސް 

ާގނޫނުެގ   ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ދަންނަަވމެވެ.  އަދި  ބުނާޮގތުން   52ފާޅުކުރަމެވެ.  )ހ(ަގއި  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

% ޚިދުމަތަކުން  ކޮންމެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ވިޔަފާރިތަކުން  ހިންާގ  ސިނާޢަތުަގިއ  ނޫން  އަށްވުރެ    10ފަތުރުވެރިކަމުެގ  މަދު 

މިކަން   ނަމަވެސް،  ކަމެކެވެ.  ބަލައިަގންނަ  ައޅުަގނޑުމެން  ކަމަކީ  މި  ނަަގންވާނެެއވެ.  ޗާޖު  ސަރވިސް  އަދަދަކުން 

ސަބަބަކީ،  މުހިންމެވެ.  ވަރަށް  ދިނުން  މުއްދަތެއް  އެކަށީެގންވާ  ސިނާޢަތަށް  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  ތަންފީޛުކުރުމަށް 

ވި ިގނަ  ސިނާޢަތުަގިއ  ޓުއަރ ފަތުރުވެރިކަމުެގ  ހޮޓާ  އަދި  ރިސޯޓު  ެގސްޓުހައުސް،  ސަފާރީ،  ޔަފާރިތައް 

ކުރިއަށް  އަހަރު  އެއް  މަދުވެެގން  ކޮންޓްރެކްޓަކީ  ފޯވަރޑް  ކޮންޓްރެކްޓު  ހޯލްސޭލް  ހަދާފައިާވ  އޮޕަރޭޓަރުންނާއެކު 

މި  ވިއްކާނީ  ޓޫރިސްޓުންނަށް  ޕެކޭޖުތައް  އޮޕަރޭޓަރުން  ޓުއަރ  އެއްބަސްވުންތަކެކެވެ.  ހުންނަ    ހެދިފައި 

% އެއްބަސްވުންތަކަށް  މި  ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.  އަދި   10އެއްބަސްވުންތަކަށް  ހިމެނުމުން  ޗަރޖެއް  ސަރވިސް  ެގ 
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ޖަނަވަރީ    1އެހެނިހެންކަހަލަ ބަދަލެއް ެގންނަށް ވިޔަސް ދުރާލާ އެ ފަރާތަކަށް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން،  

ފަށާނަ  2001 ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  މި  ފެށިެގން  ފަރާތްތަކުން %ން  އިފެކްޓުވާ  މިޮގތަށް  ދައްކަންޖެހޭނީ    10މަ، 

ވިޔަފާރިކުރާ   ސަފާރީެގ  އަދި  ެގސްޓުހައުސް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެވިފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  އަމިއްލައަށެވެ. 

ފައިވާ ހާލަތުަގިއ  ފަރާތްތަކަށް މިކަމުެގ ނޭދެވޭ އަސަރު މާ ބޮޑަށް ކުރާނެއެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މިހާރު ކުރިމަތި ވެ

އަންނަނީ  ވިޔަފާރިކުރަމުން  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ރަނަގޅު  އޮކިއުޕެންސީ  ވެސް  ވިޔަފާރިއަކުން  ހުރިހާ  ފަތުރުވެރިކަމުެގ 

  2008/2ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކެއް ދީެގންނެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ ާގނޫނު ނަންބަރު  

ާގނޫނުެގ ބެހޭ  މުއްދަތަކަށް    6  ވަޒީފާއާ  އެކަށީެގންާވ  ތަންފީޛުކުރުން  ާގނޫނު  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ފަސްކޮށްދެއްވުެމވެ. މިކަމަށް އެން.ބީ.އޭ.އެމް އަދި ޖީ.އޭ.އެމް ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މަޓީން އަބަދު 

އޮޕަރޭޝަންތަކަ ފަތުރުވެރިކަުމެގ ސިނާޢަތުެގ ވިޔަފާރިތަކުެގ  ަގާވއިދުތައް  ވެސް އެދެނީ  ާގނޫނުތަކާއި  ށް އިފެކްޓުކުރާ 

ތަންފީޛު ކުރުމަށް ެއކަށީެގންާވ މުއްދަތެއް ދިނުމެެވ. އެމީހުން އެދެނީ އެހެންވީމަ، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ތަންފީޛު 

 ކުރުން ލަސްކޮށް ދިނުމަށް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު މި ސިޓީާއ ބެހޭޮގތުން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ، ައޅުަގނޑުމެން މި  

ސަރވިސް ޗަރޖް ނެުގުމަގިއ  އިޞްލާޙު ާގނޫނަށް ެގނައިއިރު ވެސް ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްއާ ާވހަކަދެއްކިން މުއްދަތެއް މި 

ވެސް   ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްއާ  ހަމަ  ތަންފީޛުކޮށްފައި،  ފާސްކޮށްފަިއ،  އަޅުަގނޑުމެން  މި  ާގނޫނު  އެޮގތުން،  ދޭން. 

އެ ާގނޫނުެގ އެ ާމއްދާ   މަޝްވަރާކޮށްފަިއ، އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ެއއްބަސްވެވުނު ހަމަ ރަނަގޅު މުހުލަތެއް ދީފައި

ވެސް ފެށީ  ފަށަން ތަންފީޛުކުރަން  މި  ތަންފީޛުކުރުން  މި  ވެސް  އެްއޮގތަކަށް  ނުފެނޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،   .

މުއްދަތު   ކަމަކަށް.  ނުދީެގން  މުއްދަތު  ތަންފީޛުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީ  ނުެވވި  ރެޑީ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވާއިރަށް 

އި ބަެއއް ފަރާތްތަކުން ރެޑީ ނުވެތިބީ ކަމަށް  އެކަށީެގން ދެވުނު. އެހެންނަމަވެސް، އެ ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ ފަހަރެއްގަ 

އަޅުަގނޑު   ދިނުމަކީ  ާގނޫނަށް  އެ  މުހުލަތެއް  އިތުރު  އަނެއްކާ  ފެށީމަ  ތަންފީޛުކުރަން  ތިބެފައި  ރެޑީނުވެ  ވެދާނެ. 

ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ނުފެނޭ.  ކަމަކަށް  ޕްރޮސީޖަރއެއް  ރަނަގޅު  ގާއިމުކުރެވޭ  މަޖިލީހުން  މި  ޮގތުަގއި    ަގބޫލުކުރާ 

ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  އެ  އެހެންވީމާ،  ތާއީދެއްނުކުރަން.  އަޅުަގނޑަށް  ެގންނަން  އިޞްލާޙު  ދޭން  މުހުލަތެއް  އަލުން 

ދެން، އެާއއެއްކޮށް ހަމަ ރިކޯޑަށް ޓަކައި ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން އެ މާއްދާ ތަންފީޛުކުރީ ާގނޫނު ފަސްކޮށްފަިއ  

 މުހުލަތު ދިނުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްއާ މަޝްވަރާކުރިން. އެކަށީެގންވާ މުހުލަތެއް ދީފައި، އެ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝާހިދު ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދުފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ތާއީދުކުރަން.  ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކެވި  އެ  ޝިފާޢު 

% ޮގތަށް  ެގންދާ  އެ  މިހާރު  އޮތީ،  ދަންނަވަން  އޮތީ،    10އެާއއެކުަގިއ  އެ  ހުށަހަޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ނަަގން 

އެީއއެްއ ިވޔަފާރިވެރިން ދަްއކާ އެްއޗެްއ ނޫން. ެއއީ ޓޫރިސްޓުން ދައްކާ އެްއޗެްއ. ޓޫރިސްޓުން އަތުން ެއ ފައިސާ  

އިންތިޒާމުތައް  ނެ ބޭފުޅުންެގ  އެ  އޮންނާނީ  ދޭން  ދެންޏާ  ހަމައެކަނި  މުހުލަތެއް  އެކަށީެގންވާ  މި  އެހެންވީމާ،  ެގނީ. 

ހަމަޖެއްސުމުަގއި. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އިތުރު އިންތިޒާުމތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަކާ ނުލައި މިހާރު އޮތްޮގތަށް ެއކަން 

ކަށް ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ. އާންމުޮގތެްއަގއި ކަން ހިނާގ ޮގތަށް ބަލާއިރުަގއި އެ ެގންދާކަށް ެއއްެވސް ދަތިކަމެްއ އޮތްކަމަ

އެބަދޭ.  އެކަން  ނެތި  ބެލުމެއް  ވެސް  ގަވާއިދަކަށް  މި  ކަމެއްގައި،  ކޮންމެ  ލިބޭ  ފައިދާއެްއ  ބޮޑު  ބޭފުޅުންނަށް 

މަޖިލީ މި  ފަހުން  ދާދި  އަޅުަގނޑުމެން  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  އެބަ  ވެސް  މިހާރު  ކޮރޯނާއާ މިސާލަކަށް  ފާސްކުރިން  ހުން 

ނޫންކަާމއި،   އެްއޗެއް  ކެނޑޭ  ޗުއްޓީން  މީހުންެގ  އެ  ެއީއ  ވާހަކަ.  ދުވަސްތަކުެގ  ހުންނަ  ކަރަންޓީނުަގއި  ުގޅިެގން 

ބައިތިއްބާ   އެ  ކަރަންޓީނުަގއި  މީހުން  އެ  ރިސޯޓުތަކުން  ވެސް  މިހާރު  ނޫންކަމާއި،  އެްއޗެއް  ކެނޑޭ  ވަޒީފާއިން 

ނުދޭ މުސާރަ  އޮތް ދުވަސްތަކުެގ  ހުށަހަޅާފައި  އެ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އާދޭ.  ެއބަ  ވެސް  ޝަކުވާތަކެއް  ކަމުެގ 

ނުކުރެވޭ   ތާއީދެއް  ކުރުމަކަށް  ެއކަން  އޮތްޮގތަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ެވސް  ައޅުަގނޑު  މައްސަލަިއަގއި 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބަެއއް   ހުރި  ފާހަަގކޮށްފައި  ބޭފުޅުން  މި  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ސިޓީަގއި  މި  ދެން،  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އިނޭގތޯ ތާއީދުކުރެވޭ  ހަމަ  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ނުހެދި  ނުކުތާތަކަށް  ަގާވއިދުތައް  ހެދެންޖެހޭ  އެްއކޮށް  ާގނޫނާ  މި   .
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އޮތްކަން އެބައޮތް ފާހަަގކޮށްފަ. އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ތަންފީޛު، ސަރުކާރުެގ މުއަްއސަސާތަކުަގއި ކުރަންޖެހޭ 

ންކަންނޭެގ އެބަ  ކަމެއްހެން ނުކުރެިވ މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ބަލައި، ެއކަން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަކުން ނޫ

ކަންނޭނެގ   ނުކުތާެއއް  ރަނަގޅު  އެއީ  ވާހަކަ.  ކުރައްާވ  ެއކަން  ކޮމިޓީައކުން  ހަދާ  ަގވާއިދު  ފާހަަގކުރަްއވާ 

ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއ   އެއަށް  ހޯދައިެގން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ކޮމިޓީން  ބަލާ  އެ  ދެން،  ބަލަން.  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން 

ނީ، މި ދެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެްއވި ޕޮއިންޓުެގ އިތުރަށް ރަނަގޅު ައޅުަގނޑުމެން ޖަވާބުދާރީވުން ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަ

 ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްހެން ހީވާތީ އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ.  

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިނުމަށް   ޖަވާބު  އެްއޮގތަށް  ޚިޔާލާ  މެންބަރުންެގ  ނެތިއްޔާ  އިޢުތިރާޟެްއ  ެމންބަރުންެގ  އެހެންވީަމ،  މައްސަލަ،  އެ 

 އަޅުަގނޑު އިދާރީމޭޒުަގއި އެދޭނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ދެންމެ ޖަވާބު ެއޮގތަށް ދޭކަށް އަދި ައޅުަގނޑަކަށް ނުއެއް ފެނޭ އިނޭގތޯ. މިކަމާ، ސަރުކާރުެގ 

މިކަމާ ުގޅުންހުރި މުައއްސަސާތަކުެގ ބަހެއް ހޯދާލުން ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެއީ މިހާރު މި ތަންފީޛު  

މި ކަެމއްތޯ، މިސާލަކަށް ޓޫރިޒަމް  ޮގތަކާއި، އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ  ކުރެވޭނެ  ދެކޭ  ދޭތެރޭަގއި  މިކަމާ  ނިސްޓްރީން 

މުޅިން އަލަށް ކަމެްއ ކުރަން. ކުރަން އުޅޭއިރު މުއްދަތެއް ެވސް ޙަޤީޤަތުަގިއ ބޭނުންވާނެތީއާިއ، ެއ މުއްދަތު ެއޮގތަށް  

ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  މީެގން  ކުރުުމން،  މިކަން  ނުެގނެސް  ބަދަލު  މި  އިތުރަށް  ދެން  ސަރުކާރުެގ  ނުދީ  ނެރެވިދާނެތޯ.   

ކުރިން   ދިނުމުެގ  ޖަވާބެއް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހޯދާލުން  ބަހެއް  މުއައްސަސާތަކުެގ  ކަމާބެހޭ 

 ބަލާލުން ރަނަގޅު ހެން. އެއީ މިހާރު ވެސް ޕްރެކްޓިސް ކުރެވެމުންދާ ކަމަކަށް ވާތީވެ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުޙައްމަދު ރަޝީދުދާއިރާެގ މެންބަރު  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް، މީަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އެއްވެސް ބައެްއެގ  

ހަމައަކަށް  ެއްއވެސް ކަހަލަ ކަންބޮޑުވުެމއް އަޅުަގނޑުމެންނާ  އައިއިރު  މިހާ ހިސާބަށް  މީަގއި ޝަކުވާެއއް ނޫނިއްޔާ 
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ިއއްސަެއއް ނެތް، ހަމައެކަނި މަޓީ ފިޔަވާ އިތުރު އެްއވެސް ބައެއް. ހަމައެކަނި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއެއް ނޫން މި  އަ

ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އައިްއސިްއޔާމުން  ކަމެއް  އެކަހަލަ  ފަރާތެއްެގ  އެްއވެސް  މީެގ  އެހެންވީމާ،  މިޖެހެނީ.  ދައްކަން 

ބަލާލަން. މީތި  އިތުރަށް  އަނެއްކާ  ކުރެވިެގން    ޖެހިދާނެ  މަސައްކަތެއް  ބުރަ  އެންމެ  މި  އަޅުަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ، 

ހެދިފައި އޮތް ާގނޫނަކަށް ވާތީވެ، އަޅުަގނޑަކަށް ހަމަ ނުފެނޭ މީެގ މުއްދަތް އިތުރުކުރާކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  

ބަކީ، މިހާރު މި ވެދިޔަ ދެތިން  މި އޮތް ޮގތަށް ހަމަ އެ މުއްދަތުަގއި އެކަން ކުރުމަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. އޭެގ ސަބަ

މަހެއްެގ ތެރޭަގއި ވެސް ުމވަްއޒަފުންނަށް ލިބިފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުަމކާއި ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް އެބައޮތް ީމގައި.  

  އެހެންވީމާ، އަނެއްކާ އެ އިތުރު ކަމެއް މީެގ ތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންެގ ކިބަިއަގއި އުފެދިދާނެތީވެ އަޅުަގނޑުމެން މިވަރު

ކަމެއް ކުރާކަށް އަޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި އޮތްޮގތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ޖަވާބެއް ދީފައި މި އޮތްޮގތަށް 

 ކުރިއަށް ެގންދެވުމަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. ެއއީ އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމެއް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ވެސް އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވެސް ހުށަހެޅުމެްއ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެ

 ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައިން އަދި ތާއީދެއް ނުލިބޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު 

ދާއިރާެގ   އުތުރު  ރަޝީދުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މައްޗަންޮގޅި  ކުރުމަށް   މުޙައްމަދު  އެކަން  ޮގތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިސްމާޢީލް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ އެްއެވސް ވަރަކަށް ީމެގ މުއްދަތު ފަސްކުރުމާ މި ކަންކަމަކަށް  

ހުރުމަކީ   ލިބި  މަޢުލޫމާތު  މީެގ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އައިމަ  މި  ހިސާބަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  އިނޭގތޯ.  ނޫން 

ތީ، އަސްލު މި އަލަށް މިކަމެއް، މި ސަރވިސް ޗަރޖެއް މިހެން ޖަވާބުދާރީވާން ދެން ޖެހުނަސް ފަސޭހަކަމަކަށް ވާ



 2021 ފެބްރުވަރީ  9                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  2 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

6 

 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކުަގއި ދިމާވާެވެގން މިއުޅޭ ކަންކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ކިހާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެްއ ައއިއްސަ  

ިމ އެްއޗެހި އަޅުަގނޑުމެން    އޮތްތޯާއއި، މިކަުމަގއި ޓޫރިޒަްމ މިނިސްޓްރީެގ މިހާރު ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަކީއާ

ދެނެަގނެ ހުރުމަކީ، ައސްލު ހަމަ ހުރެފައި މިހެން ޖަވާބެއް ދިނުމާއި، ައޅުަގނޑުމެން އެ ފަހުން އެ ފަރާތަކަށް ފަހުން 

އެީއ   ހުރުން  ލިބި  މަޢުލޫމާތު  ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިންަގންޖެހުނަސް  މުޢާމަލާތް  ދިާމވެެގން  ފޭސްކޮށް  ޓު  ފޭސް 

ނުންތެރި ކަމަކަށްވާތީ، އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން އެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް މި އެދުނީ. އެްއޮގތަކަށް ވެސް ިމ  އަޅުަގނޑަށް ބޭ

ފެށިެގން  ާގނޫނުަގއި މި އޮތް ކަންކަން ފަސްކުރާކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރީެއއް ނޫން. މި ކަންކަން ހަމަ މިހާރުން 

ކޮބައިތޯ ހުރި ޮގންޖެހުމަކީ ދެނެަގތުމަށް ޓަކައި އަސްލު  ދިއުން، މި ކުރިއަށް ެގންދިުއން، ކުރިއަށް ެގންދިއުުމަގ އި 

 އެކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިތުރު  އެއްެވސް  ހުށަހެޅުމަށް  މެންބަރުެގ  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ އެއް ހުށަހެޅުން ކަމަށް އޮތީ. ތާއީދުކުރަްއާވ   މެންބަރަކު ތާއީދެއް ލިބިފައެއް

ބަލަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ފާސްީވކަމަށް  އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  )ވޯޓުދެްއވުން(  އެދެން.  ވޯޓުދެއްވުން  މެންބަރުން 

. ދެން އޮތް ސިޓީއާިއެގން ކުރިއަށް ދާނަން އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އަޅުަގނޑު އިދާރީމޭޒުަގއި އެދޭނަން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުޅިވަރުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު މި ކޮމިޓީއަށް    2015/30އަޅުަގނޑު. ާގނޫނު ނަންބަރު  

އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަނީ ލިބިފަ. އަޅުަގނޑު އެދެން މެންބަރުން އަރިހުން ސުންަގޑިެއއް ކަނޑައަޅައިދެްއވުމަށް.  

 މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތެއް ރާަވއިދެްއވުމަށް. 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޮގތުަގއި   ސުންަގޑިއެްއެގ  އަޅުަގނޑުެގ  ބިލު  އިޞްލާޙު  މި  ާގނޫނުެގ  ކުޅިވަރުެގ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 އަށް.   31ހުށަހަޅަނީ މާރިޗް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ޝާހިދުފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ޮގތަށް   ހުށަހެޅުއްވި  އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދުާވފަރު  މުޤައްރިރު.  މާރިޗްެގ    30ޝުކުރިއްޔާ 

 ނިޔަލަށް މި ބިލުެގ ކަންތައް ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ދުވާފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވ، ފުނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރެްއިވ  

ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާލާނަން. ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. )ވޯޓުދެްއވުން( ކޮމިޓީެގ  

ފާސްވީ. އެހެންވީމަ  މި   އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީައކަށް  އޮންނަ  ދެން  އަޅުަގނޑު  ރޭވުމަށް  މަސަްއކަތް  ައޅުަގނޑުމެންެގ 

އެޖެންޑާ ކުރާނަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޑައިބެޓިކް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ސިޓީއެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ  

މަޖިލީހުެގ   ރަްއޔިތުންެގ  ދަންނަވާލާނަން.  އަޅުަގނޑު  ސިޓީ  އެ  ލިބިފަ.  ސަލާމަށްފަހު އޮތް  ވެދުން  ރަީއސްައށް، 

ސޮސައިޓީެގ   މި  ކުރެވިފައިާވ    20ދަންނަވަމެވެ.  ރަޖިސްޓަރީ  ހަކުރުބަލި  މިހާތަނަށް  ތެރޭަގއި  ޚިދުމަތުެގ  އަހަރުެގ 

ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭަގއި  ފަރާތުން  މި ސޮސައިޓީެގ  ހިންަގމުންނެވެ.  ދަނީ  ކްލިނިކެއް  މީހުންނަށް  ބަލީެގ  ހަކުރު 

އްަގއި ހަކުރު ބަްއޔަށް ސްކްރީންކޮށް ބަލި ޖެހުމެުގ ފުރުޞަތު ބޮޑު މީހުން ވަނީ ދެނެަގނެވިފައެވެ. އަދި ހުރިހާ ރަށެ

އިން   ޕްރޮވިންސް  ހަ  ކުރެވިފަެއވެ.    188ރާއްޖޭެގ  ތަމުރީނު  ވަނީ  ފެށިެގން    2008އެޑިޔުކޭޓަރުން  އަހަރުން  ވަނަ 

ބަލީެގ   ހަކުރު  ޑައިބެޓިކް    ކުދިންނަށް އިންސިއުލިންގ   140ޓައިޕް ވަން  ޓެސްޓުކުރާ ވަސީލަތްތައް ސޭވް އަ  އަދި 

އާ ުގޅިެގން ސަރުކާރާއެކު ލޮކްޑައުން ހާލަތުަގއި މި 19-ޗައިލްޑް ޕްރޮޖެކްޓު އިން ދަނީ ފޯރުކޮށްދެވެމުންނެވެ. ކޮވިޑު 

ދިރިއުޅޭ ހަކުރު  ސޮސައިޓީެގ ފަރާތުން މެޑިކަލް ޓީމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ެގންދެވުނެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭަގއި  

ވަނީ   އިރުޝާދު  ޑޮކްޓަރުެގ  އަދި  ސަޕޯޓު  ސަިއކޯސޯޝަލް  ސިޓީ،  ބޭސް  އާއި  އިންސިއުލިންގ  މީހުން  ބަލީެގ 

އައިލެންޑް   ބަނޑޮސް  ދެންދަނީ  ކުރިއަށް  މިހާތަނަށް  ޚަރަދުތައް  ިގނަ  ސޮސައިޓީެގ  ޑައިބެޓިކް  ފޯރުކޮށްދެވިފަެއވެ. 

އާމްދަނީަގެއވެ. ލިބޭ  ފައިދާއިން  ފޯރުކޮށް   ރިސޯޓުެގ  އެހީތެރިކަމެއް  ެއއްެވސް  އޮތްތާނަގއި  ކުރިއަށް  ނަމަވެސް، 

ދިޔަ  ލިބެމުން  ސޮސައިޓީއަށް  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  އެހެނިހެން  އަދި  އަންާގފައެވެ.  ވަނީ  ވެސް  ވާހަކަ  ނުދެވޭނެ 

ވަޅެއްަގއި މި ޚިދުމަތް އެހީތެރިކަން ވެސް ިމވަުގތު ހުއްޓިފަިއވާކަން މައުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީެމވެ. މިފަދަ ދަނޑި

ޮގތުން މާލީ  ޮގތުން،  ނަފުސާނީ  ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  ތަހައްމަލު  ބަލި  ދާނީ  ވެެގން  ކޮންޓްރޯލް   މެދުކަނޑާލުން  ބަލި 

ކުދިންނަށް  ބަލީެގ  ހަކުރު  ވަން  ޓައިޕް  ދިރިއުޅޭ  ރަށްރަށުަގއި  ޚާއްޞަކޮށް  ޮގންޖެހުމަކަށެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  ކުރުމަށް 

ފޯރުކޮ ވީމާ،  އިންސިއުލިން  މެދުވެރިވާނެެއވެ.  ދަތިތައް  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  އިރުޝާދު  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބައްޔާ  ށްދިނުމާއި، 

ޮގތް  ލިބޭނެ  އެޕޮިއންޓްމަންޓެއް  ެއއްކޮށް  ކޮމިޓީއާ  އިޖުތިާމޢީ  ޓަކައި  މަޝްަވރާކޮށްލުމަށް  ޮގތުން  ުގޅޭ  މިކަމާ 
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ރެކޯ ދަ  )އޮފް  އެދުމެވެ.  ސޮސައިޓީެގ  މި  އެ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަކީ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  ޑުަގއި 

ތެލެސީިމާއ   ެގނައީ  ސިޓީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އަސްލު  ދެން،  ބައްދަލުވުމަކަށް.  ކުރަނީ  ރިކުއެސްޓް  އެ  ބޭފުޅުން 

ސޮސައިޓީއާ ެއއްކޮށް ވެސް ިމކަހަލަ ބައްދަލުވުންތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދެވުން. ދެން، އަދި ވަރަށް ިގނަ  

ހަމަ ފުރު ބަްއދަލުވުންތަކަށްފަހު.  އެ  ހުޅުވިެގންދިޔަ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޮގތުަގއި  ދެކޭ  އަޅުަގނޑު  ޞަތުތައް 

ޮގތުަގއި. ދެން، ބޮޑަށް މި  އެކަމަށް މި ސޮސައިޓީން ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެދިފައި މި އޮތީ އަޅުަގނޑު ދެކޭ 

ދަށްވެ، ޚިދުމަތްތަްއ މެދުކެނޑޭނެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ދެކޭ    ސިޓީަގއި މި ބަޔާން ކުރަނީ އެ ބޭފުޅުންެގ މާލީ ހާލަތު

އެބަ   ބޭނުންވޭ  އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީަގއި  އެކަމު  ދެން،  ޖެހޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެން  އަޑުައހާލަން  ބައްދަލުކޮށް،  ޮގތުަގއި 

 މަޝްވަރާ މިކަން ކުރިއަށްދާނެ ޮގތެއް.  

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ވާފަރުދު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މި ސިޓީ، ޑައިބެޓިކްެގ މި ސިޓީއަށް އަޅުަގނޑުެގ އެބައޮތް ދެ ހުށަހެޅުމެއް. ފުރަތަމަ  

އަޅުަގނޑުމެން ބަްއދަލުވުމަށް ދިޔުމުެގ ކުރިން ހުށަހެޅުމަކީ އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން. ދެން، ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ  

ދެނީ ކޮން ޚިދުމަތެއްތޯއާއި، މި ތަނަށް ދެވިފައި ހުރި  އެންސްޕާ، އާސަންދަ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މި ބޭފުޅުންނަށް 

ކަންބޮޑުވުން   މި  މަޢުލޫާމތުތަކެއް.  މީެގ  ޓަކައި  ދެނެަގތުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ޚިދުމަތްތަކުެގ 

 އްސާކޮށްފަިއ، މިއާ ބެހޭ ޮގތުން މައުލޫމާތުތަކެއް ހޯދަން ދެންނެވުން. މި ދެ ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ހި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފުނަދޫ

އިސްމާޢީލް   މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދުާވފަރު  މުޤައްރިރު.  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެޅުމަށް  އަޙްމަދެުގ 

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ދުވާފަރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ، ފުނަދޫ  

ހު ތާއީދުކުރެއްވި  ޝާހިދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އަހާނަން.  ދާއިރާެގ  ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑު  ށަހެޅުމަށް 
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ފާސްީވ.  ވެސް  ހުށަހެޅުން  އެ  ިއއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  އެހެންވީމާ،  )ވޯޓުދެއްވުން(  ބޭފުޅުން.  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ 

ކޮމިޓީ  މިއަދުެގ  ެއހެންވީމާ،  އެދެން.  ައޅުަގނޑު  އިދާރީމޭޒުަގއި  ފޮނުވައިދެއްވުން  ސިޓީ  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ، 

 ބުން ނިންމާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ މެންބަރުން ވަޑަިއެގންދެްއވީތީ. މިހާހިސާ

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


