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 { ދުރަޝީ މުޙައްމަދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޒޯން   ޓޫރިޒަމް  މިއީ  ފަރާތްތަކަށް  2އަދި    1އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  އަމިއްލަ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމް  އަހަރަށް    50، 

މައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަުއންސިލުން  އއ.މަތިވެރި  ުގޅިެގން  ނިންމުމާ  ނިންމި  ޓަކައި  ކުއްޔަށްދޭން  ދިރާސާކުރުމަށް  ސަލަ 

 ަވނީ   އިކަމަކަށް އެޖެންޑާކުރެވިފަމި ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ    .ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން  އްެވވިހޮ

ނައިބު  މުޤައްރިރަކާއި  ކޮމިޓީެގ  ހުޅުވާލާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ހޮވުން.  މުޤައްރިރު  ނައިބު  މުޤައްރިރާއި  ކޮމިޓީެގ 

 ވުމަށް. އާދެ! މުޤައްރިރެއްެގ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުއް

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު. ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ިއއްތިއެހެންވީމާ ކޮމިޓީެގ  މުޤައްރިރެ،  ކޮމިޓީެގ  ޮގތުަގއިފާޤުން  މެންބަރު   އް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މަްއޗަންޮގޅީ 

ވަޙީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ުއނޫގފާރު  ޮގތުަގއި  މުޤައްރިރެއް  ނައިބު  އަދި  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު 

 ހޮވިވަޑަިއަގތީ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓޫރިޒަމް    . އާދެ!ޓަންއްއަޅުަގނޑު ހަމަ ފަ  ޖަލްސާވަނަ    1ސަބް ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު ލާމަރުކަޒީ    `.

ފަރާތްތަކަށް    ޓޫރިޒަމް  2ޒޯން    ޓޫރިޒަމް  އަދި  1ޒޯން   އަމިއްލަ  ނިންމި   50މިނިސްޓްރީން  ކުއްޔަށްދޭން  އަހަރަށް 

ޅުަގނޑު  އަ ހޮއްެވވި ކޮމިޓީކަމަށްވެނިންމުމާ ުގޅިެގން އއ.މަތިެވރި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް  

 ޞަތު ހުޅުވާލުން. ފުރު މަށްކަމާ ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކޮށްލުމި ބޭފުޅުންނަށް އެދެން އެންމެހައި



 2020ޖޫން  17                           ބައްދަލުވުން ފުރަތަމަ ގެ  4ސަބް ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީގެ  ލާމަރުކަޒީ
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 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލިޔެކި  މީެގ  ބަލާލިއުއާދެ!  ފާހަަގކުރެންތަކަށް  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ކުރީދުވަހު   ްއވުނުއިރު  ކޮންމެވެސް  ަގއި  ުގޅޭ  މިކަމާ 

އަޅުަގނޑަށް   ވެސް  އިނޭގ  ދެ  އެޓެންޑުކުރެވުނު. ބައްދަލުވުމަކަށް  މީހުން ކަމެއް  މިއޮތީނޫންތޯ  މިހާރު  ެއއްކަމަކަށް  ތޯ. 

ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓު  ރަށްރަށުަގއި  ބިން   ެގސްޓު  ޓޫރިސްޓު  ދިރިއުޅޭ  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލު  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ހައުސް 

ޮއވެެގން މި އިނިޝިއަލީ ބި  ކުއްޔަށް ދިނުމާ ެމއް ބެހޭ އުސޫލު އިނޭގތޯ. މި އުސޫލުެގ ދަށުން ކައުންސިލުެގ ދައުރެއް 

އެކްސްޓެންޑްކުރާ ؟ އޮއްވާ މި އުސޫލަށް ެގންނަނީ އިޞްލާޙެއް. އެ އިޞްލާޙު އެބައޮތްތޯ  އިނީ. ދެން މި ބިމެއް ދީފަދެވެ

މުއްދަތު   ެގޮގތަށް ދޫކޮށްފައި އޮންނަ ތަނެއް ، ިއޞްލާޙު މި އުސޫލުަގއި އޮންނާނެ މި. އެހެންވީމާތޯއްނޫންވެބައޮ ވާހަކަ އެ

އިތުރުކުރާ ވާހަކަ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ އިޞްލާޙެކޭ. އެކަމަކު އިޞްލާޙެއް ނޫން ވެއްޖެއްޔާ މި އުސޫލުެގ ވާހަކަ  

  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުން. ، އެ ބޭފުޅުން  ންުގޅުްއވިއޮންނާނީ. އެ ޑޮކިއުމަންޓު އެދުވަހު ެގ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަ

އެ އެ ިއޞްލާޙެއް ނުދޭ ކަންނޭނޭގ.  ހީވަނީ  ާމއްދާތައަޅުަގނޑަށް  ބައެއް  ހުރި  މީަގއި  މިައކުެއއް. ނުއެއް    ކެއްީއ   ނެތް 

 . ހުރި ބައެއް މާއްދާތަކެްއ ނެތް. އިޞްލާޙެއް އޮންނާނެ. އެކަމަކު ސައިޓަކު ނެތް އިރިފަރކޮށްފަ ރޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަ

 

 ރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

އިޞްލާޙަކު  އެހެންވީމާ އެ  އަޅުަގނޑުެގ  ނުއެއް  ،  ދެން  އިނޭގތޯ.  ދައުރެއް  ކައުންސިލުެގ  ެއކްސްޓެންޑުކުރާއިރު  ނެތް 

އްދަތު އިތުރުކުރުމާ ބެހޭ އެްއކޮށް ކަމަށް ވަންޏާމު ެއ ދޭ މު  ޓާ ތަނެއް ދެެވނީ ކައުންސިލުެގ ކޮންސެން  . ކޭވާހަކަައކީ، އޯ

ދަށުއިޖުރާ ުއސޫލުެގ  މި  ހަމަ  އިޞްލާޙުކޮށްފަޢަތްތަކެއް  އެ   އިން  ލިޔެ ކްސްޕްރެސްލީ  ނެރޭއިރު  ވާހަކަ   އިފަކައުންސިލުެގ 

 މަކު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ސޭއެއް އޮންނަންޖެހޭނެކަން. އެކަލުެގ ދައުރެއް،  ކައުންސި  އޭނެތަސް އިޓް އިޒް އަންޑަސްޓޫޑު

އެހެންނެއް  މާނަކުރެއްވީ  މުޅިން  އޭތި  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ވިދާޅުވަނީ   އާއި  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  ލަފާ  ާގނޫނީ  އޭރު  ނޫން. 

ކަމެއް. އެކަަމކު   ކަމެއް ނެތް  މަޝްވަރާކޮށްެގންނޭ ކުރިއަށްދިޔައީ. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ލިޔުމުން ާގނޫނީ ލަފާ އޮތް

 ދިމާވެެގން މި   އިެގ ދައުރެއް ނެތި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ސީދާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނީ. އެއީ އަސްލު މީަގކައުންސިލު 
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ދެން   އިޝޫއަކީ.  އާދެއުޅޭ  ނެތް  !ޓެކްނިކަލީ  ހޯދަންޖެހޭނެއެކޭ   ، ަގާވއިދަކު  ބަހެއް  ކައުންސިލުެގ  ނެތް  އުސޫލަކު  އެ 

އެކަމަކު އިނިޝިއަލީ ދޭިއރު ކައުންސިލުެގ ކޮންސެންމުއްދަތު އިތުރުކުރާއިރަކު.  ތަނެއް   އޮންނަންޖެހޭކަމަށް ވަންޏާމު ޓް  

އިތުރުކުރާއިރު މި   އެތަނަށް  ެއއީ  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ގިވެންހެން  އަ  ިއޒް  އިޓް  ދެން  އޮންނަންޖެހޭނެ.  ެވސް 

ިއ   ަގކޮށްލީ. ދެން އުސޫލުެގއަޅުަގނޑު މި ފާހައެކަން  ،  ައސްލު ދިމާވެެގން މިއުޅޭ އިޝޫއަކީ. އެހެންވީމާ  އިމައްސަލަިއަގ

 އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެެގން އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތަށް  ވިދާޅުވީ ހަމަ އެވެސް ވަރަށް ތިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަމެއް ތި    ސާން. ައޅުަގނޑަށްޙިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ  

ފަރާތްތަކަ ހުންނަ  އޮންނަންޖެހޭނެ އަދި    ށްދީފައި  ސޭެއއް  ކައުންސިލުތަކުެގ  އެ  ހަމަ  ވިޔަސް   އެކްސްޓެންޑުކުރިކަމުަގއި 

ވެސް ހަމަ ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް   ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. ދެން އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް އަޅުަގނޑު

ޮގތުެގ ން   އެކަން ނިންމާފައި އިމިނިސްޓްރީެގ  ށްއެ ކިހިނެްއތޯ މިސާލަކަ  .ވާލަންތެއް ކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް ރާެގންދާނެ ޮގ

ރަށުން ވެސް އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ. ދެން ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެބައިން ކަންނޭނޭގ އެ އއ.އަތޮޅުެގ އެ    ފުރިހަމަ ތަފްސީލު

 އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައި އިން ސިޓީގަ   އިއިން ކަންނޭނޭގ ފާހަަގކޮށްފައެބަ  އިބޮޑުވެފަކަން  ފުދޭވަރަކަށް އެކަންހަމަ  

ެއހެންވީމާ ބޭފުޅުންނަށް.  އެ  ކަނޑަައޅާފަވެސް  ޮގތެއް  ނިންމި  އޭތި  މިނިސްޓްރީން  ބަލާފަ  އި،  ެއއެްއޗަށް   އިއެ 

 . ނަ ޮގތްއަޅުަގނޑަށް ފެންހުށަހަޅަންވީނޫންތޯ. އެއީ   ހުށަހެޅުމެއްސް ވެނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމަން ކޮންމެއަޅުަގ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮންމެެއއް  އިމީަގ މިހާރު  ސޮިއކޮށް  ޮގތެއް   ކަމަކީ  އެްގރިމެންޓެއް  ނިންމާފަ  ، ިވޔަސް  ސޮއިކޮށް  ޮއތީ.   އިދައުލަތުން 

ޕްރޮސެސް، ދެން   ކޯޓު  ،އެބައުޓު ކޮމްޕެންސޭޝަން ޑެމޭޖަސް  ގ އާ ޓޯކިން   ދާކަމަށްވަންޏާމު ވީ، އޭތި ުއވާލަން  އެހެންވީމާ

އޮތް ޮގތުން އެ ބޭފުޅުން އެ   އި ަގާވއިދުގަ ެއ    އިވަރަށް ދިުގ އެހެން ޕްރޮސެސްއެްއެގ ވާހަކަ. އެންޑު ޓެކްނިކަލީ ާގނޫނުގަ 

ން އެކަމަކު އަޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ައޅުަގނޑު ކުރިން މާނަކުރުން ލަފްޒުން ލަފްޒަށް ކޮށްފިއްޔާމު އެބަ ކުރެވޭ. ދެ
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ދެންނެވިހެން އެހެން ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް. ދެން މިހާރު ިމ އިޝޫަގިއ އަޅުަގނޑު ހިތުން ތި ދަންނަވަނީ ައޅުަގނޑުމެން 

ލިޔެކި އިތުރު  ުގޅުންހުރި  މިއާއި  ހަމަ  ދެން  އުސޫލާ  އެއްކަމަކަށް  ހުރިކަމައުއެބަޖެހޭ  ލިޔެކި  ށްެމއް  އެ  ންތައް އުވަންޏާ 

މަޖިލީހުެގ ރައީސް ވިދާޅުެވެގން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް. އެދުވަހު މި  ހޯދާލަން. ދެން އެދުވަހު މިދެންނެވި ބައްދަލުވުމަކީ  

ފޯމަލީ   އެކަމަކު  ވަޑަިއަގތް.  ބޭފުޅުން  އެ  މިނިސްޓްރީން  ނޫން   ދެންނެވީ  މިއަނެއްހެން  ޓޫރިޒަމް  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީ 

އެ ޑޮކިއުމަންޓުތަ  އެީއކީެއއް.  ރިލަވަންޓު  ހުރިހާ  މީެގ  ވިދާޅުވީ  ބޭފުޅުން  ެއ  މިކޮދުވަހު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޅަށް ކެއް 

ސަބް ކޮމިޓީއާ އެއްޗެހި އަދި  ައޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ހުށަހެޅިފައި އޭރު    އަށްފޮނުވައިދޭނަމޭ. އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން ކޮމިޓީ

ހުށަހެޅިފަ މައްސަލަ  އެހެންވީމާ  އިނުނަާގ  ލިޔެކިއޮތީ.  ހުރިހާ  ފޮނުވައިދީފައު،  އަޅުަގނ  އިެމއް  ދެން  ޑަކަށް ބަހައްޓާށޭ. 

 ފޮނުވި ކަމެއް އެްއވެސް ޑޮކިއުަމންޓެއް.   ފަހުން ނޭނޭގ އެ ބޭފުޅުން

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އުނޫގފާރު ާވއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

މައްސަލައެްއ   މިއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ސީރިައސްކޮށް ނަަގންޖެހޭ  އިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަސްލުގަ 

ކަެމއް ބޮޑު  ވަރަށް  ފުށުއަރާ  ާގނޫނާ  އެ  ފާސްކުރިއިރުަގިއ  ައޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނު  ލާމަރުކަޒީ  މިހާރު   ، ކަންނޭނޭގ. 

މި ެއ   މައްސަލަެއއް  ކަނޑަައޅަން.  ިއޙްތިޞާސް  ރަށެއްެގ  މިތިބީ  ފާސްކޮށްެގން  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އޮތީ. 

ހުރިހާ   ހުރި  ތެރޭަގއި  ފައިޤުލަތްތަކެްއެގ  ވަސީއިޙްތިޞާސްެގ  ފާސްކޮށްފަ  ދާދުރަތީ  ދޭންވެެގން  ދެން   އިރަށަށް  މިއޮތީ. 

ވެސް   ވެސް  ށުން ހިންާގ ތަންތަން. ސްކޫލުސަރުކާރުެގ މިނިސްޓްރީެގ ދަހުންނަ    އިއަޅުަގނޑު ހިތުން މިސާލަކަށް ރަށުަގ

ހުންނަނީ ކައުންސިލުން ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދަިއެގން ސަރުކާރުން އެއްކަލަ ބުނާހެން އިމާރާތްކޮށްެގން އެ ތަރައްޤީކޮށްެގން. 

މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި ިމޮގތަށް މިހާތަނަށް އެއްކަލަ ލާމަރުކަޒީ ނުކޮށް ޮއތްއިރުަގއި މަރުކަޒީކޮށް މިހެން 

، މި އުސޫލު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރަށުެގ ދަށަށް. އެހެންވީމާ   އި އެއްޗެހި ޓްރާންސްފަރ ވާންޖެހޭނެ އަސްލުގަ ހުރި    އިހެދިފަ

ައސްލުަގ ފާހަަގކޮށްލަން  މި   އިއަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފުށުއަރާކަމަށް.  ާގނޫނާއި  ފާސްކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  ލާމަރުކަޒީ 

އަޅުަގ އެޮގތަށް  ހަމަ  ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަން.  އަސްލުަގއުސޫލު  ހީވަނީ  ެގނައި   އިނޑަށް  ާގނޫނަށް  މި   އަޅުަގނޑުމެން 

ފުށުައރާފަ  އިބަދަލާއެކީގަ  ެއްއޗެހި   އިމިޮގތަށް  އެ  ކަންނޭނޭގ.  ހުންނާނެ  އުސޫލުތަކެއް  ާގނޫނުތަކާއި  ބަިއވަރު  ހުރި 

މަސަްއކަތް އަސްލުަގ  ބަދަލުކުރުމުެގ  ހިސާބެ   އި ެވސް  އޮތް  ޮގސްފަިއ  ނުވަތަ  ކުރިއަށްދާކަން  ައސްލުގަ ޮގސް   އިއް 

މިކަމުަގއި ނުރަސްމީކޮށް ދެން  މު ކަމެއް ކަންނޭނެގ.  ންމުހިއެީއ  އަޅުަގނޑުމެން އޭ.ޖީއާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްެގން ބަލާލުން  
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ވާހަކަދެްއކި.  އަޅުަގނޑާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކައުންސިލުން  ރަސްދޫ  ައދި   ެވސް  ޮގތުަގއި  ވިސްނޭ  އަޅުަގނޑަށް  އަސްލު 

ެއްއވެސް ކަހަލަ ެއއްވެސް އިންެވސްޓުމަންޓެއް ކޮށްފައެއް ވެސް. ހަމައެކަނި ެއއްކަލަ ކުރީަގިއ  ސަރުކާރުން މިކަމަށް ނެތް  

ޒޯނެއް ޮގތަށް ކަނޑައެޅުއްވީތީވެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް    ޓޫރިޒަމްއޮތް ޮގތުން ވެއްޖެްއޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  

ކިޔާފަ އޮތީތީއޭ  ކަނޑައަޅުްއވާފައި  އެކަން  ހަދައިެގން    އިއެހެން  މިތަން  ބިމަކަށް  ރަށަށް މި  ޓޫރިޒަމްެގ  އަސްލު  އުޅެނީ. 

ހަމަ ، ައޅުަގނޑު ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ  ލިބެން އޮތް ވަރަށް ބޮޑު އާްމދަނީއެއް ހިފަހައްޓަިއެގން މިުއޅެނީ. އެހެންވީމާ

 ތަނަކީ.   އޮންނަންޖެހޭނެ ބިމެކޭ މި ށްށް ރީތިކޮށް ރަސްދޫ ކައުންސިލަމިއީ ހަމަ ސާފުކޮހަމަ ވެސް  ހުރިހާ ޮގތަކުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެބައިންތޯ ހުށަހެޅުމެއް  އެްއވެސް  ެއްއވެސް    ،އަނެއްހެން  އަޅުަގނޑަށްނޫނީ  ޮގތަކަށް.  ވަރަށް   ކަހަލަ  ހަމަ  ވެސް 

ވެސް އެންމެ   ރަށުން  ހޯދައިދިނުން. ދެން އަނެއްކާ އެބަޔަކަށް    ޤަބޫލުކުރެވޭ ތި ވިދާޅުވާހެން ހަމަ އެ ބައެއްެގ ޙައްޤު އެ

ނޫން މައްސަލައަކީ. އެ މީހުން އެކަން ކޮށްކޮށް ޮއްއވާ   އޮތީ ވަކި ބަޔަކަށް ދިނުމެއް  އެ  އި ވެސް ފާހަަގކޮށްފައެ  ބޮޑަށް  

 ބޮޑަށް  އިވުން އަސްލުގަ އެ ޙަވާލުކުރީތީ އެ ކަންބޮޑު  އިކުއްލިައކަށް އެ މިނިސްޓްރީން ހަމަ ކުއްލިޮގތަކަށް އެކަން ނިންމާފަ

  ށް ފެނޭ.ހުށަހެޅުމަކަށް އަޅުަގނޑަ އެހެންވީމާ،.  ކަން ވެސްފާހަަގކޮށްފައި އޮތް 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެބައިން  އަޅުަގނޑުއާދެ!   މައްސަލައިގަ   ާގނޫނުގެ    އިމި  ލާމަރުކަޒީ  މި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ހުށަހަޅަން.  ހުށަހެޅުމެއް  ދެ 

ހޮޓަލާިއ ޙޫމަފް ޓޫރިސްޓު  ރަށްރަށުަގއި  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ޢަމަލުކުރާ  މި  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމް  މިހާރު  އެްއޮގތަށް  މާއި 

މެ ކައުންސިލު  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ެގސްޓުހައުސް  ކުއްޔަޓޫރިސްޓު  ބިން  އުސޫލު އިޞްލާޙުކުރަން.   ށްދިނުމާދުވެރިކޮށް  ބެހޭ 

މިއޮތް ެއްގރިމެންޓް ރަށު   އިރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން މިހާރު ސޮއިކޮށްފަދެވަނަ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ޓޫ

އަދި   ބަދަލުކުރަން.  މައްޗަށް  ނަން  މަންފާއަކާއި  ެއ  ކައުންސިލުެގ  ހުރިހާ  ލިބޭ  ވެސް   ކީއިންތިޒާމުތަކަެއްގރިމެންޓުން 

ންޑޭޝަންެއްއ ކޮމަކައުންސިލުން އުފުލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ޮގތަށް އެ ހަމަޖައްސަިއެގން ކުރިއަށް ެގންދަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ރެ

    ުގޅިެގން.ޮގތަށް. އެ ދެ ކަންތައް އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ މި މައްސަލައާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އާދެ! ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ާވހަކައެއް.  
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 އުނޫގފާރު ާވއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ހުށަހެޅުމަށް. ދެން   މެންބަރު ޙިސާންެގ  އިްއޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ  އިތުރަށް  އެާއއެއަދި އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން  ކީަގއި އަދި 

ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު ޮއތޯރިޓީ މެދުވެރުކޮށް ބަލަން މިޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑުމެން  

ާގނޫނާ ފުށުއަރާ ޮގތަށް ހުރި ކަންތައްތަްއ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ފާހަަގވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެަގނެފައި އަޅުަގނޑުމެން  

އޮފީހުން ކުރިއަށް   ބަންޑާރަ ނައިބުެގ  ޭއަގ އެކަންކަން މަސައްކަތް  ކިހާހިސާބަކަށްތޯ ކުރިއަށްދޭތޯ، ނުވަތަ  ޮގްއސަ އޮތީ 

ޮއޅުންފިލުުވެގ  ބަލައި  އެެއއް  ކޮންކަެމއްތޯ  ކުރެވޭނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  މަޖިލިސްެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 މަސައްކަތް ކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެ   ތާއީދުކުރެއްވި  ތާއީދު  ވަޙީދު  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ޙުސައިން  ޙިސާން  އެހެންވީމާ،  ވާހަކައެއް.  ރަނަގޅު  ވަރަށް  އާދެ! 

 ހުށަހެޅުމަށް ދެއްތޯ. އަދި ފުރުޞަތު ޙިސާން. 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އޭެގ އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ދެންމެ ވަޙީދު ހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑަށްވެސް   އާދެ! ވަޙީދު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ހަމަ ޙިސާން ޙުސައިން ތާއީދުކުރައްަވއިފި. އެހެންވީމާ، 

ފެންނަނީ ހަމަ މިޮގތަށް މި ކަންތައް، މި ފުށުއަރާ ކަންތަްއތައް ބަލައި އެ ކަންތައްތަްއ ބަލައި ެއކަން ކުރަން. ިމޮގތަށް 

 ނިންމީ ކަމަށް ނިންމާފައި އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދާނީ. އެހެންވީމާ، އިތުރު ކުރިއަށް ެގންދާޮގތަށް ކޮމިޓީން 

އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނޫނީ އިތުރަކަށް އެްއވެސް ކަމެއް ެއބައިންތޯ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިކަން ކުރިއަށް ެގންދަން.  

އެހެންވީ ެގންދާނީ.  ކުރިއަށް  ޮގތަށް  ހުށަހެނު  މި  މިހާރު  އޯކޭ. ދެން  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ދެއްތޯ.  ނިންމާނީ  ެއޮގތަށް  މާ، 

އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ހުށަހެޅުނު ތިން ހުށަހެޅުން ވެސް ހަމަ ސަބް ކޮމިޓީ ބަލައި މައި ކޮމިޓީއަށް ެގންދާޮގތަށް ރިޕޯޓު 

ޮގތަށް ެގންދާ  ހަދައިެގން ކުރިއަށް  އެ ރެކޮމަންޑޭޝަން  އެޮގތަށް  މައި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް  ހަދާފައި.. އާދެ! އެހެންވީމާ،   

 ެގންދަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ޖަލްސާ ނިންމާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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